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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  

स�पादन स�पादन तथा �काशनतथा �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 �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ु �ी िवनोदकुमार यादवना.स.ु �ी िवनोदकुमार यादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी 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 : सह�ा.सह�ा.  �ी 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 �ी िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �ि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 �ी नहकुल सुवेदीमु�य रिज��ार �ी नहकुल सुवेदी            --  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�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  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 अदालत, सव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

 

नेकाप, २०७४... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ� ... 
…… साल …….. मिहना ……..  

उदाहरणाथ� : नेकाप २०७४, पसु, िन.नं.९८६९, प�ृ १४८५ 

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

  

सअ बलेुिटन २०७४ ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  
…… साल ……… मिहना …….  

उदाहरणाथ� : सअ बलेुिटन, २०७४, पसु – १, प�ृ १ 



  

  

  
 

म�ूय �.म�ूय �.३०३०।।--    
  

  

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

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 बायाँयो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ�  तफ�  नपेाल कानून पि�का नपेाल कानून पि�का तथातथा  

�यसको तल�यसको तल  सव��च अदालत बलेुिटनसव��च अदालत बलेुिटन  मा ि�लक गनु�होस ्।मा ि�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 ।  

  

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सिंवधानसमेत हालस�म �कािशत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सिंवधानसमेत हालस�म �कािशत 
अिधकाशं ऐन र िनयमावलीह� नेपाली तथा अिधकाशं ऐन र िनयमावलीह� नेपाली तथा अङ्�ेजीमा र अङ्�ेजीमा र १९१० १९१० 

सालको मुलुक� ऐनसालको मुलुक� ऐन,,  �याय िवकािसनी एवम ्�याय िवकािसनी एवम ्  िविभ�न ऐितहािसक िविभ�न ऐितहािसक 

द�तावेजह� िनद�तावेजह� िन::शु�क पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ । शु�क पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।   
  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..llaawwccoommmmiissssiioonn..ggoovv..nnpp  



 

i

िवषय सूची 

�.

स. 

िन.नं./इजलास/ 

िववरण 
प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

९८६९ 

 

पूण� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

 

मालपोत अिधकृत 

िव�� 

मीनबहादुर 

अया�लसमते 

 पूव� िनण�यिवपरीत ह�ने गरी �यही 

िववािदत िवषयमा अक� िनण�य गदा� 

िनण�य अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत 

ह�न जा�छ । पूव� िनण�य र� वा बदर नभई 

यथावत्  कायम रहकेो अव�थामा सोही 

िववािदत िवषयमा अक� िनण�य गन� 

स�बि�धत िनकाय ब�धनकारी ह�ने ह�दँा 

पूव� िनण�यको कानूनी अि�त�वको 

�ितकूल ह�ने गरी सोही िनकायले अक� 

िनण�य गन� निम�ने ।  

१४८५ 

2=  

९८७० 

 

संयु� 

 

उ��षेण /   

परमादेश 

रमशे भ� 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 एउटै उ�े�यका लािग एउटै िनण�यले 

रो�का राखेका ज�गा म�ये कुनै �यि�का 

हकमा रो� का फुकुवा गन� कसैका हकमा 

�योजनअनुसारको काम अगािड नबढाई 

ज�गा रो� का मा� रािखरहने काय� 

आफँैमा �वे�छाचारी ठह�रने ह�दँा �य�तो 

काम कारवाहीमा संिवधान, कानून र 

सव��वीकाय� समानताको िस�ा�तलाई 

अनुशरण ग�रएको रहछे भनी मा� न  

निम�ने ।  

१५०० 
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९८७१ 

 

संयु� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

�ीमती सर�वती 

��ेसमते 

िव�� 

सनराइज ब�क 

िलिमटेडसमते 

 �यि�गत जमानतको दािय�व �यि�गत 

नै ह��छ । �यसलाई दुवै प�को 

सहमितमा बाहके ते�ो प�मा सान� 

नसिकने ।  

 ऋण चु�ा गनु�पन� समयमा उ�ोगबाट 

आ�नो नाउँको सेयर अका� 

स� चालकलाई िब�� ग�रसकेको भनी 

बैङ्कसँग भएको स�झौतािवपरीत ऋण 

चु�ा गनु�पन� �यि�गत दािय�वबाट 

िनवेदकह� पि�छन स�ने अव�था 

नदेिखने ।  

१५१२ 
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९८७२ 

 

संयु� 

 

जबरज�ती  

करणी 

मकुु�दे िल�बु 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 हाडनातामा करणी भएको तर 

जबरज�ती करणीको कसुर नभएको 

अव�था र हाडनाताक� �वा�नी 

मािनसको जबरज�ती करणी भएको 

कसुरको अव�था र �कृित नै फरक 

भएको ह�दँा जबरज�ती करणीको 

कसुरमा पीिडत हाडनाताक� �वा�नी 

मािनस भएमा जबरज�ती करणीतफ�  

छु�ै र हाडनातातफ�  छु�ै म�ुा दायर 

ह�नुपछ� भ�न े कानूनको उ�े�य र 

मनसायसमते रहकेो देिखँदैन । �य�तो 

१५१७ 



 

iii

अव�थामा जबरज�ती करणीको 

महलको २ नं. को मनसाय जबरज�ती 

करणीको कसुरमा अनुस�धान ह�दँाखेरी 

नै हाडनातातफ� को सजायसमते थपी 

अिभयोग लगाउनुपन� ।  

5=  

९८७३ 

 

संयु� 

 

ज�गा दता� 

आदेशसमते 

बदर ग�रपाउँ 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िसताराम ि�पाठी 

 दता� भई ज�गाधनी �माणपुजा� �ा� 

भएको स�पि� र सािबकमा दता� िथयो 

�यसैले आ�ना नाममा दता� ह�नुपन� भ� ने 

पृथक कुरा ह�न् । सािबकको दता�को 

ज�गा िववािदत स�पि� नै हो होइन 

भ� ने कुरा सबुद �माणको 

मू�याङ्कनको आधारमा बो�नुपन�   

ह��छ । सबुद �माणको मू�याङ्कन सु� 

अिधकार�े�को िवषय ह�ने ।  

१५२३ 

6=  

९८७४ 

 

संयु� 

 

अंश दता� 

मनेसु कुमारी 

चौधरीसमते 

िव�� 

सबुरलाल 

चौधरीसमते 

 कुनै अंिशयारको िनजी आज�नको 

स�पि� ब�डा गन� कर ला�दैन भनी 

�या�या गदा� सोही मलुुक� ऐन, 

अंशब�डा महलको १० नं. ले िसज�ना 

गरकेो लो�ने र बाबु आमाको 

दािय�वसमतेलाई िवचार गनु�पन� ह��छ । 

अंशब�डाको १० नं.को कानूनी 

�यव�थाबाट लो�ने वा बाबु आमाले 

१५३१ 



 

iv

जुनसुकै �यहोराबाट �ा� गरकेो स�पि� 

छोरा छोरी र �ीमतीको लािग पैतृक 

स�पि� मा�नु नै पन� ह��छ । 

बकसप�बाट �ा� गरकेो स�पि� 

िनजका छोराह�को लािग पैतृक स�पि� 

भई अंशहक ला�ने ।  

7=  

९८७५ 

 

संयु� 

 

परमादेश 

सुिनलबाबु 

प�तसमते 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 संिवधान, नेपाल नाग�रकता ऐन, 

२०६३, नेपाल नाग�रकता िनयमावली, 

२०६३ तथा यौिनक तथा लैङ्िगक 

अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�लाई 

िलङ्गको महलमा अ�य जनाई 

नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, 

२०६९ समतेले ते�ो िलङ्गीको 

अि�त�वलाई �वीकार गरी �य�ता 

समदुायको हक अिधकार�ित �ितब�ता 

जनाई सकेको अव�थामा आ�नो 

यौिनक पिहचान नै थाहा नभएको 

अव�थामा जैिवक अंगको आधारमा �ा� 

गरकेो नाग�रकता �माण प� संशोधन 

गरी आ�नो वा�तिवक लैङ्िगक 

पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण 

प�मा संशोधन गन� िम�दैन भ�न ु

१५३५ 



 

v

िनवेदकह� ज�ता लैङ्िगक 

अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�को 

अि�त�व �वीकार गन�बाट इ�कार गनु� 

समान ह�ने । 

8=  

९८७६ 

 

संयु� 

 

उ��षेण 

भुपे��बहादुर 

तामाङ िथङसमते 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 खा�को हक भ� नाले �थमतः खा�मा 

पह�चँको हक भ� ने बुिझ�छ । नाग�रकले 

पया�� खा�ा� न पाउन ुपछ� वा खा�ा� न 

ख�रद गन� स�ने उपाय उनीह�लाई 

उपल�ध ह�नुपछ� । साथै उपल�ध 

खा�ा� न पोषणयु� र �दुषण म�ु 

ह�नुपछ�,  कुहकेो सडेको ह�नु ह�दैँन । 

अथा�त्  शारी�रक एवम ् मानिसक�पमा 

�व�थ रहनको िनि�त जे ज�तो 

खा�ा� न आव�यक पछ� उपल�ध 

खा�ा� न �य�तो गुणयु� ह�नुपछ� । यो 

पिन खा�स�ब�धी हकअ�तग�त नै पन� ।  

१५४४ 

9=  

९८७७ 

 

संयु� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

जनक�साद 

कामत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबारसमते 

 स�बि�धत कम�चारीको �वीकृितिवना 

सेवा सुिवधामा �ितकूल असर पन� गरी 

प�रवत�न गन� नपाइने भनी कानूनले नै 

�यव�था गरकेो ह��छ । तसथ� यी िनवेदक 

काय�रत नै रहकेो अव�थामा अ�थायी 

सेवा अविध जोडी िनवृि�भरण �दान 

१५५६ 



 

vi

ग�रने कानूनी �यव�थालाई िनज काय�रत 

नै रहकेो अव�थामा सो �यव�थालाई 

हटाई भएको संशोधनले यी िनवेदकले 

पाउने सेवा सुिवधाको हकमा �ितकूल 

असर पन� जाने देिखएकोले िनजको 

हकमा सािबक अ�थायी सेवा अविध 

जोडी िनवृि�भरण �दान ग�रने �यव�था 

नै लागू ह�ने । 

10=  

९८७८ 

 

संयु� 

 

उ��षेण 

अिधव�ा कि�पत 

पराजुलीसमते 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै पिन �वत��ताको �योग र 

सुिनि�तता गदा� चाह े �यो िवचार र 

अिभ�यि�को �वत��ता नै िकन नहोस ्

बह�लवाद‚ सिह�णतुा‚ शाि�त र 

अिवभेदको मू�य र मा�यतासँग स�झौता 

गन� सिकँदैन । �य�तो अिभय�यि� 

जसले जात‚ धम�‚ भाषा‚ िलङ्ग‚ 

पिहचान‚ �े� आिदको आधारमा घृणा 

�षे फैलाउन उ�िेजत गछ� �य�तो 

अिभ�यि�को �वत��तामा उिचत 

ब�देज कानून�ारा नै लगाउन आव�यक 

ह�ने ।  

१५६४ 



 

vii

11=  

९८७९ 

 

संयु� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

वासुदेव सावद 

 पीिडतले अदालतमा समते आई 

आफूउपर घटेको घटनाको स�ब�धमा 

सिव�तार वण�न गरी मौकामा िदएको 

जाहरेीलाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� 

ग�रिदएको तथा पीिडतको शरीरको 

िविभ� न भागह�मा िनलडामह� भएको 

भ�ने पीिडतको त�काल भएको 

शारी�रक परी�ण �रप�टमा उ�लेख 

भएबाट करणी गन� काय�मा पीिडतको 

म�जुरी नभएको पुि� ह��छ । जबरज�ती 

करणीको वारदातको �माणको पिहलो 

कडी भनेको �वयम ्पीिडत हो भने अक� 

कडी पीिडतको शारी�रक परी�ण ह�ने ।  

१५७७ 

12=  

९८८० 

 

संयु� 

 

भ��चार 

रामबहादुर 

थापासमते 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 �माणको �पमा पेस ग�रएको 

िस.डी.बाट देिखएको अ�य �� यबाट 

�रसवत् िलने िदने काय� भएको त�य 

खु� न आएको छ । आरोिपत कसुर गरकेो 

त�य समिथ�त ह�ने �यहोरा िस.डी. मा 

रहकेो देिखएकाले यसलाई स�ब� 

�माण होइन भ� न  निम�ने । 

१५८४ 



 

viii

13=  

९८८१ 

 

संयु� 

 

परमादेश 

अिधव�ा 

िनर�जन उ�तेी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 अदालतले आदेश जारी गद� जाने र 

काया��वयन गन� िनकायका िज�मवेार 

अिधकारीले  �य�ता आदेश काया��वयन 

गन� बेवा�ता गद� जाने वा थाहा 

नपाएज�तो गरी वा अ�लाई िज�मवेारी 

प�छाउने हो भन े कानूनको शासन 

(Rule of law) को अवमू�यन भई 

देशमा अराजकताको ि�थित उ�प�न 

ह�न जाने ।  

१५९९ 

14=  

९८८२ 

 

संयु� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

संदीप कुमार 

अ�वाल 

िव�� 

�मोदकुमार 

अ�वाल 

 अदालतले आफूले गरकेो फैसला 

सिजलोसँग काया��वयन पिन ग�रिदनु  

पछ� । फैसलाको िछटो, सरल र 

�भावकारी काया��वयन नै �यायपािलका 

र �याय �दान गन� अदालतको म�ुय 

उ�े�य रहकेो ह��छ । म�ुा िज� ने प�को 

चाहाना, आकां�ा र उ�े�य नै यही ह�ने ।  

१६१० 

 

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

माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

आदशे िमित :२०७४।०५।०८

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

०७३-NF-००२०
िनवेदक / ��यथ� : मालपोत काया�लय, भ�परुको 

तफ� बाट मालपोत अिधकृत
िव��

िवप�ी / िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.६ ब�ने 
मीनबहादरु अया�लसमेत

०७३-NF-००२१
िनवेदक / ��यथ� : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोग टंगाल, काठमाड� 
िव��

िवप�ी / िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.६ ब�ने 
मीनबहादरु अया�लसमेत

 § पूव� िनण�यिवपरीत ह�ने गरी �यही 
िववािदत िवषयमा अक� िनण�य गदा� 
िनण�य अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जा�छ । पूव� िनण�य र� वा बदर नभई 
यथावत्  कायम रहकेो अव�थामा सोही 
िववािदत िवषयमा अक� िनण�य गन� 
स�बि�धत िनकाय ब�धनकारी ह�ने ह�दँा पूव� 
िनण�यको कानूनी अि�त�वको �ितकूल 

�नण�य नं. ९८६९ ह�ने गरी सोही िनकायले अक� िनण�य गन� 
निम�ने । 

(�करण नं. १२)
 § सुनुवाइको मौका निदई एक प�ीय�पमा 

ग�रएको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
र सुनुवाइको िस�ा�तिवपरीत भई बदर 
भागी ह�ने ह��छ । अ� कसैको हक, भोग र 
�वािम�वको ज�गा तथा स�पि� अ�य कुनै 
िनकाय वा स�ंथाले आफँैले िनण�य गरी 
हक र �वािम�व प�रवत�न गन� गरकेो िनण�य 
तथा प�ाचार एव ंसोसगँ स�बि�धत काम 
कारवाही �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
समते �ितकूल (Contrary to the 
Principle of Natural justice) ह�ने । 

 § िनवेदकलाई �ितकूल असर पन� गरी िनण�य 
गदा� िनवेदकलाई �ितवाद गन� सुनुवाइको 
मौका िदनुपन�मा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल िनवेदकलाई बु�दै 
नबुझी गरकेो िनण�य कायम रहन स�ने 
अव�था नरहने । 

(�करण नं. १४)
 § अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले 

अनािधकार िनद�शन िददैँ जाने र सो 
िनद�शनको आधारमा मालपोत काया�लयले 
कानूनले तोकेको िविध र �ि�या पूरा 
नगरी अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगको िनद�शनको आडमा सो िनद�शन 
काया��वयन गन� हतेुले िनण�य गद� जाने हो 
भने मालपोत काया�लयले ज�गा दता� गन� र 
दता� बदर गन� स�न ेगरी कानूनले िदएको 
अिधकारको सही �योग र पालना गरकेो 
मा�न नसिकने । 

(�करण नं. १९)



नेपाल कानून पि�का, २०७४, पसु
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िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा खेमराज 
�वाली

��यथ�को तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 
महादेव�साद यादव, ह�रहर दाहाल, खगे�� 
अिधकारी, िव�ान् अिधव�ा डेके���साद 
सवेुदी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०५१, अकं १०, िन.नं.४९९८
 § ने.का.प. २०६७, अकं १, िन.नं.८२९४
 § ने.का.प. २०६८, अकं ८, िन.नं.८६६३
 § ने.का.प. २०६९, अकं ३, िन.नं.८७८०

स�ब� कानून : 
 § अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

ऐन, २०४८ को दफा १२क
 § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)

यस अिघ यस अदालतबाट फैसला गन�ः 
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह
माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े�

आदेश
�या. सारदा�साद िघिमर े: यस अदालतबाट 

िमित २०७१।११।१८ मा भएको आदेशमा यस 
अदालतबाट सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ११ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) बमोिजम 
पनुरावलोकनको अनमुित �दान भई पेस भएको ��ततु 
म�ुाको सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः

भ�परु िज�ला दवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. 
८(ख) सािबक िक.नं. ४७ को १९-१०-० ज�गा 
म�ये १६ रोपनी ज�गा भ�परु िज�ला म�यपरु िठमी 
नगरपािलका वडा नं. १० ब�ने का�छा सवुालले 
पिहलादेिख आफँैले आवादी गरी आएकोले िमित 
२०१६।१२।१० मा ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
िदएकोमा िमित २०१७।४।१८ मा भ�परु माल पिहला 

फाटँबाट बहाली पजु� िदने भनी िनण�य भएको िथयो । 
त�कालीन वन कृिष म��ालयको िमित २०२१।४।१४ 
को िनण�यबमोिजम ज�गा आवाद गन� िदने भनी 
भ�परु मिज��ेटलाई बोधाथ� लेखी पठाएकोमा 
२०२१ सालको नापीमा दता� गन� छुट भएकोले दता� 
गरी पाउन िमित २०२९।१२।२७ मा िनवेदन परी 
िनकासाको लािग िमित २०३८।४।१४ मा मालपोत 
काया�लय, भ�परुबाट हाल आवादी ज�गा दता� गन� 
स�ब�धमा मालपोत िवभागमा प�ाचार ह�दँा न�बरी 
दता� छुट भएकोले ज�गा दता� गरी �माण प� िदने काय� 
त�कालीन �ी ५ को सरकारको िमित २०३७।१।२ 
को िनण�यबमोिजम मालपोत काया�लयको काय� �े�िभ� 
पन� देिखएकोले ब�यौता मालपोत श�ुक असलु गरी 
न�बरी गरी िदने भनी मालपोत िवभागबाट िमित 
२०३८।६।२९ मा िनण�य भएको िथयो ।

सािबक िक.नं. ४७ बाट कायम भएको िक.नं. 
३७५ को ज�गा बिु��साद िसवाकोटी, िद�यराज 
भ�राई र च���साद भ�राईको नाममा संय�ु दता� 
कायम भई िनजह�को नामबाट िविभ�न १८ जना 
�यि�ह�को नाममा कायम भएकोमा उ�म िवकास 
ब�कको कारोबारमा ज�गा िललाम ह�दँा हामीह�ले 
सकार गरी िलएको तथा हामीह�को दाता कािलका 
देवी �ोपट�ले िललाम सकार गरी िलएको ज�गा 
हामीह�ले ख�रद गरकेो िज�ला भ�परु दवुाकोट 
गा.िव.स. वडा नं. ८ (ख) सािबक िक.नं. ४७ िक.का. 
भई कायमी िक.नं. ३७५ को �े.फ. १६-०-०-० म�ये 
हामी िनवेदकह�को नाममा �मशः िक. नं. ४३१, 
४३२, ४३३, ४४३, ४४५, ४५२, ४६९, ४७१, 
४३४, ४४२, ४४४, ४४८, ४५१, ४५३, ४६८, 
१२१८, १२२२, १२२४ र िक.नं. १२२७ ज�गा 
कायम भएको छ ।

मालपोत काया�लय, भ�परुको िमित 
२०४२।४।३० को िनण�य िव��मा केही �थानीय 
�यि�ह�ले कम�चारीको िमलेमतोमा ��ाचार गरी 
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साव�जिनक ज�गा दता� गरकेो भनी त�कालीन िवशेष 
�हरी िवभाग र अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगमा 
२०४४ सालमा उजरुी गरकेा रहेछन् । उ� उजरुी उपर 
छानिबन ह�दँा त�कालीन गाउ ँप�चायतका �धानप�च, 
सिचव, मालपोत अिधकृत, सािबक ज�गाधनी का�छा 
सवुाललगायतका अ�य �यि�ह�लाई िनल�बन 
गरी कारवाही भएको तर छानिबनपिछ उ� ज�गा 
दता�स�ब�धी काय� मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
७(२) ले िदएको अिधकारअ�तग�त नै भए गरकेो ठहर 
गरी छानिबनको �ममा िनल�बनमा परकेा स�बि�धत 
कम�चारीह� र �यि�ह�को िनल�बन फुकुवा गरी 
सफाई िदने गरी भएको त�कालीन अि�तयार द�ुपयोग 
िनवारण आयोगका �मखु आय�ु वासदेुव शमा�बाट 
िमित २०४६।७।२४, २०४६।११।१८ र २०४७।१।५ 
मा भएको िनण�यबमोिजम िमित २०४७।१।९ मा घर 
ज�गा फुकुवाको प� िदई सोबमोिजम ज�गा फुकुवा भई 
िववाद अि�तम भएको िथयो ।

ज�गा दता� स�ब�धमा उठेको िववाद एक 
पटक समाधान भइसकेको िवषयमा पनुः िमित २०६८ 
सालमा केही �यि� िवशेषले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा िनवेदन िदएकोले त�कालीन 
अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगबाट िमित 
२०४६।११।१८ मा भएको िनण�यउपर पनुः छानिबन 
ग�रएको रहेछ । ज�गा दता�को छानिबन र अनसु�धान 
गदा� हामी ज�गाधनीह�लाई कुनै जानकारी तथा 
सनुवुाइको मौकासमेत �दान नगरी एकप�ीय �पमा 
िनण�य गरी हामीह�को नाममा दता� रहेको भ�परु 
िज�ला सािबक दवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. ८ (ख) 
िक.नं. ४७, �े�फल १९-१०-०-० को ज�गा िक�ा 
काट भई कायम ह�न आएका िविभ�न िक�ा ज�गाको 
दता� लगत क�ा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम 
गन� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िनण�य 
भई सोहीबमोिजम मालपोत काया�लय, भ�परुबाट 
िनण�य भएको छ ।

हामीह�को परदाता का�छा सवुालको 
नाममा ज�गा दता� गरी िदन ुभनी त�कालीन वन कृिष 
म��ालयको िमित २०२१।४।१४ को िनण�यबमोिजम 
िनजले िमित २०२२।१।२१ मा बहाली पजु� पाएका 
िथए । नापी ह�दँा ज�गा दता�  गन� छुट भएकोले दता� गरी 
पाउन िनवेदन िदई मालपोत काया�लय, भ�परुको िमित 
२०४२।४।३० को िनण�य भ�परु िज�ला दवुाकोट 
गा.िव.स. वडा नं. ८(ख) सािबक िक.न. ४७ को १९-
१०-०-० म�ये िक.का. भई कायम िक.नं. ३७५ को 
�े�फल १६-०-०-० म�ये िविभ�न िमितमा िविभ�न 
�यि�ह�लाई िब�� गरकेोमा िनजह�को नामबाट 
उ�म िवकास ब�कलाई िधतो सरु�ण िदएकोमा ऋण 
असलुीको �ममा ब�कले ज�गा िललाम गदा� हामीह�को 
दाता स�ंथा कािलका देवी �ोपट�ले िललाम सकार गरी 
िलएको र उ� सं�थाबाट हामी िनवेदकह�ले िविभ�न 
िमितमा िलखत रिज��ेशन पा�रत गराई ख�रद गरी 
िलएको हामीह�को �वािम�वको ज�गा हो ।

िमित २०४२।४।३० को िनण�य िव��मा 
त�कालीन िवशेष �हरी िवभाग र अि�तयार द�ुपयोग 
िनवारण आयोगमा २०४४ सालमा उजरुी परी छानिबन 
ह�दँा उ� ज�गा दता�स�ब�धी काय� मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७ (२) ले िदएको अिधकारअनसुार 
दता� भएको ठहर भई अि�तयार द�ुपयोग िनवारण 
आयोगबाट िमित २०४६।११।१८ मा िनण�य भई 
उ� िववािदत ज�गाको िववादको िन�पण भइसकेको 
छ । तर उ� िनण�यलाई �भाव पान� िनयतले �े�रत 
भई सोही आयोगको सािबकको िनण�यिवपरीत िनण�य 
अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले पनुः िनण�य गरकेो काय� 
गैरसवंैधािनक छ । साथै हा�ो हक �वािम�वको उ� 
ज�गाको िव��मा िलएको उजरुीउपर कारवाही ह�दँा 
सनुवुाइको मौकासमेत निदई भएको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�दँा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७०।३।३१ को 
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िनण�य र सो िनण�यको आधारमा मालपोत काया�लय, 
भ�परुबाट िमित २०७०।५।१० मा हा�ो नामको 
ज�गाको दता� लगत क�ा गरी नेपाल सरकारको नाममा 
कायम गन� गरी भए गरकेा काम कारवाही बदर गरी 
िज�ला भ�परु दवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. ८(ख) 
सािबक िक.नं. ४७ िक. का. भई कायमी िक.नं. ३७५ 
को �े�फल १६-०-०-० म�ये हामी िनवेदकह�को 
नामको �मशः िक.नं.४३१, ४३२, ४३३,४४३, 
४४५, ४५२, ४६९, ४७१, ४३४, ४४२, ४४४, 
४४८, ४५१, ४५३, ४६८, १२१८, १२२२, 
१२२४ र िक.न. १२२७ को ज�गाको दता� र ज�गाधनी 
दता� �े�ता यथावत्  कायम रा�न ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशलगायत उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन �यहोरा ।

यसमा िवप�ह�बाट १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ मगाउनू । साथै िनवेदकले अ�त�रम आदशे माग 
गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� यी िनवेदकह�लाई ब�ुद ै
नबझुी यसभ�दा पूव� िमित २०४७।१।५ मा त�कालीन 
अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगमा सोही िवषयमा 
एक पटक उजरुी परी छानिबन भई ज�गा फुकुवासमेत 
भएको िवषयलाई पनुः िमित २०७०।३।३१ मा 
िनवेदकह�को हक भोग भएको ज�गालाई नेपाल 
सरकारका नाममा दता� गन� गरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख 
समेतको �ितकूल ह�ने गरी आदेश गरकेो ह�दँा उ� िमित 
२०७०।३।३१ को अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको आदेश ��ततु िनवेदनको अि�तम िकनारा 
नभएस�म काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतको िमित २०७०।६।१ को 
आदेश ।

िफ�डबकुको �यहोराअनसुार िववािदत ज�गा 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) अ�तग�त पन� 
र हाल �थलगत िनरी�ण गदा�समेत �यि� िवशेषको 
भोग नभई साव�जिनक बाटो, बसपाक� , खानेपानीको 

िडप बो�रङ र खानेपानीको काया�लय भवन रहेकोले 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) र (ख३) 
कै प�रभाषािभ� परकेो ज�गा मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४(१) अनसुार दता� गन� वा आवाद गन� 
�ितबि�धत भएको देिखदँा सोही ऐनको दफा २४(२) 
अनसुार स�बि�धत मालपोत काया�लय वा नेपाल 
सरकारले तोकेको अिधकारीले क�ा गन�छ भ�ने 
उ�लेख भएको ह�दँा दता� बदर गरी दफा २४(३) अनसुार 
सरकारी साव�जिनकमा अिभलेख अ�याविधक गनु�  
पन� भनी म सयंोजक रहेको छानिबन टोलीले िदएको 
राय र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�य कानूनस�मत ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयबाट 
गिठत छानिबन टोली र सोका संयोजक सहसिचव 
रोिहतकुमार भ�राई र भूिमसधुार म��ालयको एउटै 
�यहोरा िमलानको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

�याम�साद िगरी र ड�बर�साद र�ेमीले 
आवास कजा� माग गरकेो र उ� आवास कजा�को 
सरु�णबापत ऋणी �याम�साद िगरीले भ�परु िज�ला, 
दवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. ८ (ख) िक.नं. ४३४, ४५३, 
४६८, ४४८, ४५१, �भरुाम के.सी. को नाममा दता� 
रहेको भ�परु िज�ला दवुाकोट गा.िव.स. वडानं.८ 
(ख) ि�थत िक.नं. ४४२, ४३३, ४४४, ४६७ र 
ड�बर�साद र�ेमीको नामको िक.नं. ४६९, ४७१, 
४४७, ४३२, ४३१, ४४५, ४३९, ४५२, ४४३ को 
ज�गा मालपोत काया�लयबाट िमित २०६३।६।२६, 
२०६४।१०।११ र २०६४।१२।४ बाट िधतो ब�धक� 
राखी दवुाकोट गा.िव.स. काया�लयले िदएको चार 
िक�ला, मालपोत ितरकेो रिसद, ज�गाधनी �माणपजुा�, 
नापी काया�लयबाट उपल�ध भएका न�सा र नेपाल 
रा�� ब�कबाट मू�याङ्कन भई आएको कागजका 
आधारमा लगानी गरकेो िथयो । ऋणी �याम�साद िगरी 
र ड�बर�साद र�ेमीले ऋण समयमा नै च�ुा नगरपेिछ 
िविभ�न िमितमा ऋण रकम ितन� बझुाउनका लािग 
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अनरुोध गदा�समेत नबझुाएकोले िधतोमा रहेको उ� 
ज�गाह� कानूनबमोिजम ब�क आफँैले सकार गरकेो 
िथयो ।

उ� िधतो ब�क आफँैले सकार गरी िलएपिछ 
ऋणी �याम�साद िगरी र िधतो जमानीसमेतका 
ज�गाह� कािलका देवी �ोपट� िडलस� चाविहललाई 
िब�� गरी िदन प�यो भनी अनरुोधसमेत गरकेोले िवप�ी 
िनवेदक क�पनी र �याम�साद िगरी, पशरुाम केसी. 
समेतको सहमितमा क�पनीले ज�गा ख�रद गरी िलएको 
हो । िनवेदकको हकमा ब�कले कुनै पिन हक अिधकार 
हनन गरकेो छैन । उ� ज�गाको स�ब�धमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट कुनै पिन सफाई 
पेस गन� प�ाचार भएको छैन । एक पटक मालपोत 
काया�लयमा दता� भएको ज�गा बदर गदा� स�बि�धत 
�यि�लाई कानूनबमोिजम ब�ुनपुन�मा नबझुी ज�गाको 
दता� बदर गरकेो काय� गैरकानूनी ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने ए�सीस डेभलपमे�ट ब�कको िलिखत जवाफ ।

यस काया�लयबाट के क�तो कुन �यहोराको 
िसफा�रस भयो भ�ने स�ब�धमा �रट िनवेदनमा केही 
खलेुको छैन । गलत िसफा�रस भएको रहेछ भने 
पिन २०५२ सालबाट नेपालमा स�ु भएको सश� 
���को �ममा दवुाकोट गा.िव.स.को काया�लयमा 
बम िव�फोट भई स�पूण� कागजात जली न� भएकोले 
कुनै �कारको कागजातको छाया ँ �ितसमेत हामीसगँ 
नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने दवुाकोट 
गा.िव.स.काया�लयको िलिखत जवाफ ।

दवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. ८(ख) मा पन� 
सािबकको िक.नं. ४७ को १९-१०-०-० ज�गा 
सभ� नापीका बखत िवरह पत� उ�लेख भएको तथा 
सािबकदेिख हालस�म सरकारी तथा साव�जिनक 
उपयोगको �पमा �योग भई आएको सो िक�ा 
ज�गाबाट िविभ�न िमितमा िक.का. गरी दता� गराएका 
�यि�ह�को दता� �े�ता बदर गरी सरकारी साव�जिनक 
ज�गाको सािबकको अव�था अिभलेख अ�याविधक 

गन� गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०७०।४।१८ को प�बाट लेखी आएकोले 
लेखी आएअनसुार िमित २०७०।५।१० को िनण�यले 
िविभ�न �यि�ह�को ज�गाको दता� बदर गरी नेपाल 
सरकारको नाममा कानूनबमोिजम दता� भइसकेको ह�दँा 
िनवेदन दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
मालपोत काया�लय, भ�परुको िलिखत जवाफ ।

यस िवभागको के क�तो काम कारवाही वा 
िनण�यले �रट िनवेदकको के क�तो हक अिधकारको 
हनन भएको हो भ�ने कुरा खलुाउन नसकेकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने भूिमसधुार तथा �यव�था 
िवभागको िलिखत जवाफ ।

भ�परु िज�ला, दवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. 
८(ख) िक.नं. ४७ को �े�फल १९-१०-०-० ज�गा 
िफ�डबकुमा �ित साव�जिनक जिनएको र पर�परादेिख 
�थानीयवासीले साव�जिनक�पमा �योग गरकेो ज�गा 
मालपोत काया�लय, भ�परुले बदिनयतसाथ �यि�को 
नाममा दता� गराएकोले दोषीलाई कारवाही गरी 
साव�जिनक स�पि� जोगाई िदन भनी यस आयोगमा 
गरकेो उजरुीउपर अनसु�धान ह�दँा भ�परु िज�ला, 
दवुाकोट गा.िव.स.वडा नं. ८ (ख) िक.नं. ४७ को 
१९-१०-०-० �े�फल ज�गा िमित २०२२।१।३० 
मा नाप न�सा ह�दँा िफ�डबकुको कैिफयत महलमा 
आवाद बेलायक �ित लेिखएकोमा मालपोत काया�लय, 
भ�परुको िमित २०४२।४।३० को िनण�य उ� 
िक�ालाई िक.का. गरी िक.नं. ३७५ को १६-
०-० ज�गा का�छा सवुालको नाममा दता� गरकेो 
देिखयो । उ� मालपोत काया�लयको िनण�य िव�� 
िवशेष  �हरी िवभागमा उजरुी परी िमित २०४४।५।१५ 
को प�ले रो�का गरकेो अव�थामा त�कालीन अि�तयार 
द�ुपयोग िनवारण आयोगको िमित २०४६।७।२४ 
को िनण�य “मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को 
अिधकार �योग गरी ज�गा दता� गरकेोले अि�तयार 
द�ुपयोग गरकेो भ�न िम�ने अव�था पिन नभएको 
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ह�दँा फायल तामेलीमा रा�ने” भ�ने िनण�य भएको । 
तर हालस�म उ� ज�गा साव�जिनक ज�गाको �पमा 
नै �योग भइरहेको साथै �थानीयवासीको ठूलो जमात 
जाग�क भई सो ज�गा साव�जिनक भनी सरोकार र 
चासो अिभ�य� गरकेो र िमिसल सलं�न प�पि�काका 
समाचार एवं �ा� उजरुीह�बाट पिन देिखयो । नापी 
काया�लयको �ितवेदन, हालस�म कसैको भोगचलन 
नरहेको सज�मीन, गा.िव.स.को प� र िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुले पठाएको �ितवेदनसमेतबाट 
��ततु ज�गा साव�जिनक दिेख�छ । भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयको िमित २०६९।३।१२ 
को िनण�यानसुार गिठत छानिबन टोलीका संयोजक 
रोिहतकुमार भ�राईसमेतले िमित २०६९।५।७ मा 
िदएको �ितवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम उ� ज�गामा 
�यि� िवशेषको भोग नभई साव�जिनक बाटो, बसपाक� , 
खानेपानीको काया�लय भवन रहेकोले मालापोत ऐन, 
२०३४ को दफा २ को ख�ड (ख२) र (ख३) कै 
प�रभाषािभ� परकेो ज�गा मालपोत ऐन, २०३४ को 
२४ (१) अनसुार दता� गन� वा आवाद गन� �ितव�ध 
भएको दिेखदँा दता� बदर गरी सरकारी साव�जिनकमा 
अिभलेख अ�याविधक गनु�पन� राय िसफा�रस पेस 
भएको हो ।

उपयु�� िववरणको आधारमा भ�परु 
िज�ला सािबक दवुाकोट गा.िव.स.वडा नं. ८ ख 
िक.नं ७ को �े�फल १९-१०-०-० ज�गाबाट िक. 
का. भई कायम ह�न आएको स�पूण� िक�ा ज�गाह� 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) अनसुार 
�यि� िवशेषको नाममा रहेको दता� लगत क�ा गरी 
सरकारी वा साव�जिनक ज�गाको सािबकको अव�थामा 
अिभलेख अ�ाविधक गरी उ� ज�गाको ज�गाधनी 
दता� �माण पजुा�  नेपाल सरकारको नाममा तयार 
गरी िज�ला �शासन काया�लय, भ�परुमा बझुाउन 
मालपोत काया�लय, भ�परुलाई लेखी पठाउने भनी 
आयोगबाट िमित २०७०।३।३१ मा िनण�य भएको 

हो । साव�जिनक �कृितको ज�गा नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गन� उ� िनण�यले िनवेदकह�को 
सिंवधान तथा कानून�द� हक हनन भएको 
छैन । सािबक िक.नं. ४७ बाट िक.का. भएको ज�गा 
का�छा सवुालको नाममा दता� भएको दिेखए तापिन 
�रट िनवेदकह�को दाता का�छा सवुालको नै हक 
सिुनि�त नभएको कारणबाट िनजले भोगचलन गन� 
नसक� साव�जिनक �योगमा रहेको ज�गाह� हाल �रट 
िनवेदकह�को �वािम�वमा आएपिछ िनजह�ले पिन 
भोगचल नगन� नसक� साव�जिनक �योगमा नै रिहरहेको 
ह�दँा य�तो साव�जिनक �कृितको ज�गा �यि� िवशेषका 
नाममा रहेको लगत क�ा गरी नेपाल सरकारको नाममा 
�याउने गरी आयोगबाट भएको िनण�य कानूनस�मत 
छ ।

अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगबाट 
त�कालीन अव�थामा �ा� सबदु �माणह�को आधारमा 
तामेलीमा रा�ने गरी िमित २०४६।७।२४ मा िनण�य 
गरकेो भए तापिन सोही िवषयमा थप �माण फेला पन� 
आएकोले आयोगले पनुः अनसु�धान गन� नस�ने भ�ने 
ह�दैँन । अनसु�धानको �ममा िफ�डबकुको कैिफयत 
महलमा आवाद बेलायक �ित जिनएको िवषयलाई 
पिु� ह�ने गरी नापी काया�लयको �ितवेदन, सो ज�गाको 
त�वीर, कसैको भोगचलन नरहेको भ�ने �यहोराको 
सज�िमन, गा.िव.स.को प�, िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुले पठाएको �ितवेदन, भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयको िनण�यानसुार गिठत छानिबन टोलीले 
पेस गरकेो �ितवेदनसमेतको थप �माणको आधारमा 
आयोगबाट िमित २०७०।३।३१ मा भएको िनण�य 
कानूनस�मत छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोिजम आयोगबाट 
भएको िनण�यउपर स�बि�धत अदालतमा पनुरावेदन 
गन� सिकने कानूनी �यव�थािवपरीत �रट �े�मा �वेश 
गरकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िलिखत 
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जवाफ ।
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, भ�परु 

र नापी काया�लय, भ�परुको तफ� बाट िलिखत जवाफ 
परकेो देिखएन । 

अिधकार�ा� िनकायबाट भएका वैध 
िनण�यह� बदर नह�दँा कायम रह�छन्, �य�ता 
िनण�यह� बदर गराउने िनि�त �ि�या र िविधसमेत 
कानूनले नै तोिकिदएको ह��छ । �यसरी तोिकएको 
�ि�या अवल�बन नगरी पिहलेका िनण�यह�लाई 
शू�यतामा प�रणत गद� जाने हो भने �यसले िववादका 
िवषयह�लाई सदैव अिन�य र अ�यौलमा रा�ने ह�दँा 
पूव� िनण�यको अि�त�वलाई शू�यतामा प�रणत गन� 
निम�ने भनी पूण� इजलासबाट ने.का.प. २०६९, अंक 
३, िन.नं. ८७८०, नारायण�साद राजभ�डारीको 
म.ुस. गन� शारदा राजभ�डारी िव�� वेद�साद 
भ�राईसमेत भएको म�ुामा �ितपादन भएको िस�ा�त 
यस िववादमा समेत आकिष�त ह�ने देिखयो । एक पटक 
मालपोत काया�लयबाट िनण�य गरी ज�गाधनी �माण 
पजुा� िदइसकेपिछ �य�तो ज�गा �रट िनवेदकह�को 
हक भोगबाट साव�जिनक कायम गदा�  िनवेदकलाई 
सनुवुाइको मौका िदनपुन�, सोबमोिजम िवप�ीह�ले 
िनवेदकलाई �ितवाद पेस गन� मौका �दान गरकेो कुरा 
िवप�ीह�ले पेस गरकेो िलिखत जवाफबाट दिेखन 
आएन । यसरी िनवेदकलाई �ितकूल असर पन� गरी 
िनण�य गदा� िनवेदकलाई �ितवाद गन� मौका िदनपुन�मा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल िनवेदकलाई 
ब�ुद ैनबझुी गरकेो िनण�य कायम रा�न निम�ने कुरा 
ने.का.प. २०५१, अकं १०, िनण�य नं. ४९९८ मा 
�ितपादन भएको िस�ा�तबाट �� भएको छ । सोही 
आधारमा मालपोत काया�लयबाट िनवेदकको नाममा 
ज�गा दता� ग�रसकेपिछ पिछबाट साव�जिनक ठहर 
गदा� िनवेदकलाई �ितवाद गन� मौका �दान नग�रएको 
भ�ने आधारमा मालपोत काया�लयको िनण�य बदर ह�ने 
देिखएकोसमेतका आधार र कारणबाट अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०७०।३।३१ 
को िनण�य, सो िनण�यको आधारमा मालपोत 
काया�लय, भ�परुले िमित २०७०।५।१० मा गरकेो 
दता� बदरको िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह��छ । सािबक िक.नं. ३७५ बाट िक�ाकाट भएका 
ज�गाको दता� पूव�वत् कायम रा�न ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतको संय�ु इजलासको िमित 
२०७१।११।१८ को आदशे ।

उ� आदशे िमलेको छैन । मालपोत 
काया�लय, भ�परुको िमित २०४२।४।३० को िनण�य 
अनसुार िक.नं. ४७ को ज�गा िक�ाकाट भई कायम 
भएको िक.नं. ३७५ को ज�गा का�छा सवुालको नाममा 
दता� भएको छ । दता�प�चात् सो ज�गा िवप�ीह�को 
नाममा ह�ता�तरण भएको छ । तर िववािदत ज�गाको 
�ोत नै दूिषत छ । �ोतिवहीन दता�लाई दूिषत दता� 
मा�नपुन� ह��छ । दूिषत दता� गराउदैमा कुनै स�पि�मा 
�यि�को हक अिधकारको िसज�ना ह�दँैन । वैधता �ा� 
गन� पिन स�दनै । �ोत दूिषत भएपिछ सो ज�गा अ�य� 
ह�ता�तरण भई िक�ा फोड�ारा खि�डत भएको 
ज�गाको हैिसयत पिन मूल ज�गासरह दूिषत ह��छ । 
य�तै ��न समावेश भएको ने.का.प. २०६६, अकं 
८, िनण�य नं.८२०१ मा िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । ज�गा साव�जिनक भएको कुरा उ� ज�गामा अवाल 
(नेवार) समदुायले कुल पूजा गन� गरबेाट र बसपाक� , 
मोटरबाटो, खानेपानी सं�थानको िडप बो�रङ रहेबाट 
��ट भएको छ । भोग चलन कोही कसैको छैन । 
सज�िमन मचु�ुका, गा.िव.स.को प� र िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुको �ितवेदनबाट ज�गा साव�जिनक 
नै हो भ�ने दिेखएको छ । पिछ रोिहतकुमार भ�राईको 
सयंोजक�वमा गिठत छानिबन टोलीले िदएको 
�ितवेदनमा पिन साव�जिनक नै हो भिनएको ह�दँा 
िक.नं. ३७५ बाट िक�ाकाट भएर आएका ज�गा �यि� 
िवशेषको नह�दँा यस अदालतको सयं�ु इजलासको 
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िमित २०७१।११।१८ को आदशेमा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को ख�ड 
(ख) बमोिजम म�ुा पनु: हेन� पनुरावलोकनको अनमुित 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको तफ� बाट यस अदालतमा पेस 
भएको िनवेदन प� ।

सभ� नापीमा पिन उ� ज�गाको हैिसयत 
आवादी बेलायक उ�लेख भएको छ । बेलायक भ�नाले 
�यि� िवशेषले आवाद गन� निम�ने हो । ��यथ� / िनवेदक 
र िनजह�को दाता परदाताले उ� सभ� नापीउपर 
दाबी गन� सकेको अव�था पिन छैन । पत� जिनई नाप 
न�सा भएकोलाई साव�जिनक ऐलानी ज�गा मा�न ुपन� 
ह��छ । साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषको नाममा 
दता� भए �वतः बदर गन� िम�छ । हाल सो ज�गामा 
साव�जिनक बाटो, बसपाक�  खानेपानीको िडप बो�रङ 
र खानेपानीको काया�लय भवनसमेत रहेको अव�थाको 
िव�मानता देिखदँा सयं�ु इजलासको आदेशमा 
पनुरावलोकनको अनमुित पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराले 
मालपोत काया�लय, भ�परुले यस अदालतमा पेस 
गरकेो िनवेदन ।

यसमा िनवेदकले पनुरावलोकनको लािग 
िदएको िनवेदन �यहोरा हेदा� िववादको ज�गा सभ� 
नापीमा पत� जिनई नाप न�सा भएको र सोउपर 
ज�गाको दाता परदाताले सभ� नापीउपर कानूनको 
हद�यादिभ� नापीमा उजरु गन� सकेको नदेिखएको, 
उ� ज�गामा साव�जिनक बाटो, बसपाक� , खानेपानीको 
िडप बो�रङ र खानेपानीको काया�लय रहेको भौितक 
संरचना िनमा�णसमेत भएको भ�ने दाबी िलएको 
देिख�छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)(२) 
अनसुार साव�जिनक ज�गा �यि�को नाममा दता� भएको 
अव�थामा �य�तो दता� बदर गन� स�ने अिधकार 
स�बि�धत मालपोत काया�लयलाई उ� ऐनले �दान 
गरकेो छ । ने.का.प. २०६७, अकं ७, िनण�य नं. 
८४१७ मा समेत साव�जिनक भोगमा रहेको साव�जिनक 

�कृितका ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� ह�न नस�ने 
िस�ा�त �ितपािदत भएको अव�था छ । मालपोत 
काया�लयबाट ज�गाको दता� बदर भएको अव�थामा 
सो बदरउपर उजरु गन� अ�य वैकि�पक उपचारको 
�यव�थासमेत रहेको प�र�े�यमा यस अदालतबाट 
िमित २०७१।११।१८ मा �रट जारी गन� गरी भएको 
िनण�य �िुटपूण� ह�दँा सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ 
एवं �चिलत �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ 
को उपदफा (२) को ख�ड (ख) को अव�था िव�मान 
रहेको देिखदँा पनुरावलोकनको अनमुित �दान ग�रएको 
छ भ�ने �यहोराको ०७३-NF-००२१ को म�ुामा यस 
अदालतबाट िमित २०७३।७।१९ मा भएको आदेश । 

�यसै गरी ०७३-NF-००२० को म�ुामा 
लगाउको ०७२-RV-००३१ को उ��ेषण परमादेश 
म�ुामा आज यसै इजलासबाट पनुरावलोकनको 
अनमुित �दान भएकोले ��ततु म�ुा सो म�ुासगँ 
अ�तर�भावी भएको ह�दँा ��ततु म�ुामा समेत सािबक 
�याय �शासन ऐन, २०४८ एवं �चिलत �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को ख�ड 
(ख) बमोिजम पनुरावलोकनको अनमुित �दान ग�रएको 
छ भ�ने �यहोराले भएको आदेश । 

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िव�ान् सह�यायािधव�ा खेमराज �वालीले बहाली 
पजु�बमोिजम ज�गा दता�  ग�रपाउ ँभ�ने नभई छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन गरकेो आधारमा ज�गा दता� 
भएको देिख�छ । सभ� नापीमा पत� भनी जिनएको छ । 
आवाद बेलायक पत� ज�गा सरकारी ज�गा हो । सािबक 
अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगबाट भएको 
पिहलाको िनण�य ��ाचारको कसरुमा कम�चारीह� 
उपर कारवाही ग�रएको िवषय ह�दँा िवषय नै फरक 
फरक हो । यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०।३।३१ र मालपोत काया�लय, भ�परुको िमित 
२०७०।५।१० को िनण�य बदर भएको भए तापिन सो 
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िनण�य बदर ह�नपुन� होइन । िकनभने सो ज�गा हालस�म 
पिन साव�जिनक �कृितको नै छ । छानिबन टोलीको 
�ितवेदनले पिन �यस कुरालाई �प� पा�रसकेको 
छ । साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषको नाममा गएमा �यो 
जिहले सकैु बदर ह�न स�ने ह�दँासमेत पनुरावलोकनको 
अनमुितको आदेशमा उ�लेख भएका आधार र 
कारणअनसुार यस अदालतको िमित २०७१।११।१८ 
को आदेश (फैसला) बदर ह�नपुद�छ भ�ने �यहोराको 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ�ह�को तफ� बाट िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� �ी महादवे�साद यादव, �ी ह�रहर 
दाहाल, �ी खगे�� अिधकारी, िव�ान् अिधव�ा 
डेके���साद सवेुदीले िववािदत ज�गाको िवषयमा 
२०४६ सालमा अि�तयार द�ुपयोग िनवारण 
आयोगबाट िनण�य भई अि�तम भएको सोही िवषयमा 
हाल कुन कानूनी आधारमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िनण�य गरकेो हो सो ख�ुदैन । 
स�म िनकायबाट सोही िवषयमा छानिबन भई िनवेदन 
तामेलीमा रािखसकेपिछ पनुः िववाद उठाई िनण�य 
गन� िम�दनै । दता�वाला कसैलाई नबझुी �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ज�गा नेपाल सरकारको 
नाममा कायम ग�रएको छ । २०१६ सालदेिख 
कारवाही स�ु भई २०२२ सालमा बहाली पजु� �ा� 
भएको हो । त�कालीन �ी ५ को सरकारको २०३७ 
सालको िनण�यको आधारमा २०४२ सालमा मालपोत 
काया�लय, भ�परुबाट ज�गा दता� भएको हो । िववािदत 
ज�गा का�छा सवुालको सािबक बहाली पजु�, �माण, 
भोग तथा दता�िभ�को हो । बहाली पजु� बदर नगन�, 
दता� गन� िनण�य बदर नगन� तर सोबमोिजम कायम 
भएको ज�गा बदर ह�ने भनी गरकेो िनण�य गैरकानूनी 
छ । िववािदत ज�गामा खानेपानी काया�लय रहेको भ�ने 
आधारमा साव�जिनक ह�ने होइन । ज�गाको �वािम�व 
ह�न खेती नै गनु�पद�छ, घर नै बनाउन ु पद�छ भ�ने 
होइन । मालपोत काया�लयले आ�नो �विववेक �योग 

नगरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�यको आधारमा िनण�य गरकेो छ ।

�यसै कुरालाई म�यनजर राखी यस 
अदालतको िमित २०७१।११।१८ को संय�ु 
इजलासबाट अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०७०।३।३१ को िनण�य र मालपोत 
काया�लय, भ�परुको िमित २०७०।५।१० को िनण�य 
बदर भइसकेको अव�थामा पनुः तत् तत् िनकायले 
पनुरावलोकनको अनमुित पाएर म�ुाको पनु: उठान 
भएको छ । तर �यसमा थप �माण पेस ह�नसकेको छैन । 
पनुरावलोकनको अनमुित जनु आधारमा �दान भएको 
छ, सोलाई संय�ु इजलासको आदेश (फैसला) ले 
स�बोधन गरी सकेको छ । �यसै गरी पेस भएको निजर 
पिन �ासंिगक छैन । तसथ� यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०७१।११।१८ को आदशे सदर 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजम दवुैतफ� का कानून 
�यवसायीह�ले गनु�भएको बहससमेत सनुी यस 
अदालतको सयं�ु इजलासको िमित २०७१।११।१८ 
को आदेश (फैसला) िमलेको छ, छैन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��यथ� / 
िनवेदकह�ले भ�परु िज�ला, दवुाकोट गा.िव.स. वडा 
नं. ८ (ख) सािबक िक.नं. ४७ को �े�फल १९-१०-० 
म�ये ६-०-० ज�गाको बहाली पजु� का�छा सवुाललाई 
िदने भ�ने त�कालीन �ी ५ को सरकारको िमित 
२०२१।४।१४ को िनण�यबमोिजम २०२२।१।२१ मा 
बहाली पजु� पाएको ज�गा न�बरी दता� छुट भएकोमा 
ज�गा दता�  गन� भ�ने बारकेो त�कालीन �ी ५ को 
सरकारबाट िमित २०३७।१।२ को प�रप�अनसुार 
मालपोत िवभागबाट िमित २०३८।६।२९ मा िनण�य भई 
मालपोत काया�लय, भ�परुको िमित २०४२।४।३० 
को िनण�यबाट िक.नं. ४७ िक�ाकाट भई कायम 
भएको िक.नं.३७५ को ज�गा का�छा सवुालका नाममा 
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दता� भएकोमा साव�जिनक ज�गा �यि�को नाममा दता� 
गरकेो भनी सोउपर उजरुी परी त�कालीन अि�तयार 
द�ुपयोग िनवारण आयोगबाट िमित २०४६।७।२४, 
२०४६।११।१८ र २०४७।१।५ मा िनवेदन परकेोमा 
मालपोत काया�लयले कानूनले िदएको अिधकार 
अ�तग�त दता� गरकेोले तामेलीमा रा�ने तथा रो�का 
ज�गा फुकुवा गन� गरी िनण�य भएप�ात् उ� िक.नं. ३७५ 
को ज�गा िविभ�न िमितमा िविभ�न �यि�को नाममा हक 
ह�ता�तरण ह�दँ ैहाल कायम रहेका िक.नं. ४३१, ४३२, 
४३३, ४४३, ४४५, ४५२, ४६९, ४७१, ४३४, 
४४२, ४४४, ४४८, ४५१, ४५३, ४६८, १२१८, 
१२२२, १२२४ र िक.न. १२२७ को दता� बदर गरी 
नेपाल सरकारको नाममा कायम ह�ने ठहर गरी िनवेदक 
/ िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िमित २०७०।३।३१ मा भएको िनण�यको आधारमा 
��यथ� / िनवेदकह�को हक भोगको ज�गाको दता� बदर 
गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गन� गरी िनवेदक 
/ िवप�ी मालपोत काया�लयबाट िमित २०७०।५।१० 
मा भएको दता� बदर गदा� �ितवाद गन� मौकासमेत 
निदएबाट उ� िनण�यह� सा�पि�क हक�ितकूल 
ह�नकुो साथै �ाकृितक �यायको िस�ा�त�ितकूल 
रहेकोले उ��ेषणको आदेशले बदर गरी पूव�वत�पमा 
कायम रा�न माग गरी ०७०-WO-०२१२ को िनवेदन 
िदएको देिख�छ । उ� �रट िनवेदनमा यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०७१।११।१८ मा 
िनवेदक / िवप�ीह�को उि�लिखत िनण�यह� बदर 
भएप�ात् िवप�ी / िनवेदकह�ले यस अदालतमा म�ुा 
पनुरावलोकन गरी हेन� अनमुित पाउ ँ भ�ने �यहोराले 
िदएको िनवेदनमा यस अदालतबाट यस अदालतको 
यस अिघ िमित २०७१।११।१८ को आदेशउपर 
सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को 
उपदफा (२) को ख�ड (ख) अनसुार अनमुित �दान 
भई आज िनण�याथ� पेस भएको देिखयो । 

३. ०७०-WO-०२१२ को �रट िनवेदनमा 

िनवेदक / िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले पेस गरकेो िलिखत जवाफ हेदा� सािबक 
िक.नं. ४७ बाट िक.का. भएको िक.नं. ३७५ को 
ज�गा का�छा सवुालको नाममा दता� भएको दिेखए 
तापिन �रट िनवेदकह�को दाता का�छा सवुालको नै 
हक सिुनि�त नभएको कारणबाट िनजले भोग चलन 
गन� नसक� साव�जिनक �योगमा रहेको ज�गाह� हाल 
�रट िनवेदकह�को �वािम�वमा आएपिछ िनजह�ले 
पिन भोगचलन गन� नसक� साव�जिनक �योगमा नै 
रिहरहेको ह�दँा य�तो साव�जिनक �कृितको ज�गाको 
�यि� िवशेषका नाममा रहेको लगत क�ा गरी नेपाल 
सरकारको नाममा �याउने गरी आयोगबाट िनण�य 
भएको भ�ने �यहोरा उ�लेख छ । िनवेदक / िवप�ी 
मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िक.नं. ३७५ को 
ज�गाबाट िविभ�न िमितमा िक.का. गरी दता�  गराएका 
�यि�ह�को दता� �े�ता बदर गरी सरकारी साव�जिनक 
ज�गाको सािबकको अव�था अिभलेख अ�याविधक 
गन� गरी लेखी आएकोले सोहीअनसुार िमित 
२०७०।५।१० मा दता� बदर गरी नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गरकेो हो भ�ने उ�लेख गरकेो दिेखयो । 

४. उपयु��बमोिजम ��ततु िववादमा 
यस अदालतबाट िमित २०७३।७।१९ मा भएको 
पनुरावलोकनको अनमुित, संय�ु इजलासको िमित 
२०७१।११।१८ को आदेश र पनुरावलोकन िनवेदन 
िजिकरको रोहमा हेनु�पन� देिखयो । यसरी हेदा� भ�परु 
िज�ला, दवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. ८ (ख) सािबक 
िक.नं. ४७ को �े�फल १९-१०-० म�ये रोपनी १६-
०-० ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी का�छा सवुालले िमित 
२०१६।१२।१० मा िनवेदन िदएकोमा भ�परु माल 
पिहला फाटँबाट २०१७।४।१८ मा िनज का�छा 
सवुाललाई सो ज�गाको बहाली पजु� िदने भनी िनण�य 
भई उ� िनण�य समथ�नको लािग पठाएकोमा चार 
सालको पोत िम�हा िदई �यसपिछ आठँासरह पोत 
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िलई बहाली पजु� िदन ु भ�ने त�कालीन वन कृिष 
म��ालयको िमित २०२१।४ । को िनण�यबमोिजम 
भ�परु माल पिहला फाटँबाट २०२५ सालस�म 
चार वष� पोत िम�हा िदई २०२६ सालको बालीदेिख 
पोत बझुाउने गरी २०२२।१।२१ मा बहाली पजु� 
िदएको देिख�छ । २०२२ सालमा बहाली पजु� पाएको 
ज�गा नापी ह�दँा छुट ह�न गएकोले दता� ग�रपाउ ँभनी 
का�छा सवुालले िमित २०२९।१२।२७ मा िदएको 
िनवेदनउपर कारवाही ह�दँा न�बरी दता� छुट भएकोमा 
ज�गा दता� गन� गरी त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट 
िमित २०३७।१।२ मा िनण�य भइसकेको ह�दँा सोही 
िनण�यबमोिजम गनु�  भनी मालपोत िवभागबाट िमित 
२०३८।६।२९ मा िनण�य भई उ� िनण�य काया��वयन 
गन� मालपोत काया�लय, भ�परुमा पठाएकोमा सो 
काया�लयबाट िमित २०४२।४।३० मा ज�गा दता�  गन� 
गरी िनण�य भएको पाइ�छ ।

५. िक.नं. ४७ को �े�फल १९-१०-० म�ये 
रोपनी १६-०-० ज�गा का�छा सवुालका नाममा दता� 
गन� िसफा�रस गन� भनी छुट ज�गा दता� सिमितको िमित 
२०४१।१२।२९ को िनण�यबमोिजम िक.नं. ४७ को 
�े�फल १९-१०-० म�ये पूव�तफ�  रो.३-१०-० छाडी 
पि�मतफ� बाट रोपनी १६-०-० ज�गा का�छा सवुालका 
नाममा दता� गन� गरी िमित २०४२।४।३० मा िनण�य 
भई िक.नं. ४७ िक�ाकाट ह�दँा िनज का�छा सवुालको 
नाममा िक.नं. ३७५ कायम ह�न आएको देिख�छ । 
का�छा सवुालको नाममा कायम भएको दता�  र दता� 
�े�तालाई चनुौती िदन नसक� यथावत्  कायम रहेको 
दिख�छ । सो िनण�य दता� �े�ता यथावत्  र अि�तम 
भइरहेको अव�थामा अब �यसलाई अ�यथा गन� 
िम�दैन । 

६. ज�गा दता� स�ब�धमा मालपोत काया�लय, 
भ�परुको िमित २०४२।४।३० को िनण�य िव�� 
साव�जिनक ज�गा दता� गरकेो भनी त�काल का�छा 
सवुाल, ज�गा दता�को काम कारवाहीमा संल�न कम�चारी 

र गाउ ँप�चायतका �ितिनिधसमेत उपर िवशेष �हरी 
िवभागमा उजरुी परी उ� उजरुीउपर िनण�याथ� 
त�कालीन अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगसम� 
पेस भएकोमा २०२२।१।२१ मा बहाली पजु� पाई भोग 
गरी आएकोमा नापीमा छुट भएको उ� ज�गा मालपोत 
काया�लयको िमित २०४२।४।३० को िनण�यले का�छा 
सवुालको नाममा दता� भएपिछ छुट ज�गा दता� गन� 
अिधकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) ले 
िदएको अिधकारअ�तग�त मालपोत काया�लयले िनण�य 
गरकेो भ�ने आधारमा उजरुी तामेलीमा रा�ने गरी उ� 
आयोगबाट िमित २०४६।७।२४ मा िनण�य भएको 
देिखन आएको छ । यसैगरी सोही िवषयमा िनल�बनमा 
परकेा कम�चारीको िनल�बन फुकुवा गन� गरी िमित 
२०४६।११।१८ मा िनण�य भएको तथा िववािदत ज�गा 
रो�का फुकुवा भएको र का�छा सवुालको िनवेदनको 
आधारमा अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगका 
त�कालीन �मखु आय�ुको िमित २०४७।१।५ को 
िनण�यअनसुार िमित २०४७।१।९ मा ज�गा फुकुवा 
भएको देिख�छ ।

७. उ� ज�गा िमित २०४७।१।९ मा फुकुवा 
भएप�ात् िविभ�न िक�ामा िक�ाकाट ह�दैँ िविभ�न 
िमितमा िविभ�न �यि�को नाममा हक ह�ता�तरण ह�दैँ 
आएको ज�गा साव�जिनक कायम ग�रपाउ ँभनी २०६८ 
सालमा पनुः उजरुी परपेिछ ��ततु िववादको उठान 
भएको देिख�छ । उजरुी परपेिछ यस म�ुाका िनवेदक 
/ िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
अ�य �माणह�को खोजी गरेको देिखदैँन । एक पटक 
आफँैले ज�गा फुकुवा गन� गरी गरकेो िनण�यसमेतलाई 
केही उ�लेख गन� सकेको देिखदँैन । �यि� िवशेषको 
नाममा रहेको स�पूण� िक�ा ज�गाको दता� लगत क�ा 
गरी साव�जिनक ज�गाको अिभलेख राखी नेपाल 
सरकारको नाममा ज�गाधनी �माण पजुा� बनाउन ु
भनी िनवेदक / िवप�ी मालपोत काया�लय, भ�परुमा 
लेखी पठाउने भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
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आयोगले िमित २०७०।३।३१ मा िनण�य गरकेो र उ� 
िनण�यको आधारमा मालपोत काया�लय, भ�परुबाट 
सािबक िक.नं. ३७५ बाट िक�ाकाट भई ०७०-WO-
०२१२ का �रट िनवेदकह� समेतका नाममा कायम 
भएको िविभ�न िक�ा ज�गाको दता� लगत क�ा गरी 
नेपाल सरकारको नाममा कायम गन� गरी मालपोत 
काया�लयले िमित २०७०।५।१० मा िनण�य गरकेो 
देिख�छ ।

८. य�िप िनवेदक / िवप�ी मालपोत 
काया�लयले मालपोत ऐन, २०३४ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी आ�नो काय��े�िभ�का ज�गाम�ये 
साव�जिनक ज�गा कुनै �यि� िवशेषले �यि� िवशेषको 
नाममा दता� गर ेगराएको अव�थामा बदर गन� नपाउने 
होइन । तर �य�तो अिधकार �योग गन� पाउने मालपोत 
काया�लयले �वत�� त�रकाले िनण�य गरकेो ह�न ज�री 
ह��छ । यस िववादमा मालपोत काया�लय, भ�परुले 
आ�नो कानूनस�मत �वत�� त�रकाले ��यथ� /
िनवेदकह�को नाममा दता� रहेको ज�गाको दता� बदर 
गरकेो दिेखदँैन । उ� दता� बदर गन� गरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०७०।३।३१ 
को िनण�यको आधारमा गरकेो भ�ने कुरा िमिसल 
संल�न मौजदुा �माणबाट देिखएको छ । जबक� आ�नो 
कानूनबमोिजम िनण�य गन� पाउने िनकाय / अिधकारीले 
िनण�य नगरी अक� िनकाय अिधकारीको िनण�यको 
आधारमा ज�गाको दता� बदर गन� िनण�य भएको 
देिख�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
आफँैले पिहले गरकेो यीनै िववािदत ज�गाका परदाता 
का�छा सवुालको नाममा कायम भएका सािबक िक.नं. 
३७५ को ज�गा फुकुवा गन� गरी गरकेो िनण�यलाई 
हेरकेो देिखदँनै ।

९. सािबक िक.नं. ३७५ को ज�गा 
मालपोत काया�लय, भ�परुको िमित २०४२।४।३० 
िनण�यबमोिजम का�छा सवुालको नाममा दता� भएकोमा 
उ� दता�उपर उजरु परी िवशेष �हरी िवभाग ह�दँ ै

त�कालीन अि�तयार द�ुपयोग िनवारण आयोगको 
िमित २०४६।७।२४, २०४६।११।१८ र २०४७।१।५ 
को िनण�यबाट ��ाचार भएको नदेिखई उ� उजरुी 
तामेलीमा रा�ने िनण�य भएपिछ समाना�तर िनकाय 
िनवेदक / िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले पूव� िनण�य बदर वा र� नै नगरी पनुः �यि� 
िवशेषको नाममा कायम रहेको ज�गाको दता� बदर 
गन� िनण�य गरी मालपोत काया�लय, भ�परुमा लेखी 
पठाएको छ ।

१०. िक.नं. ३७५ को ज�गा तहतह 
ह�ता�तरण भई यी िनवेदकह� समेतका िविभ�न 
�यि�ह�को नाममा दता� रहेको त�यमा िववाद छैन । 
िमित २०१६।१२।१० मा भ�परु माल पिहलो फाटँमा 
िनवेदन िदने का�छा सवुाल, िमित २०४२।४।३० को 
मालपोत काया�लय, भ�परुको िनण�यमा उि�लिखत 
का�छा सवुाल र पिछ िविभ�न िनकायह�बाट िनण�य 
ह�दँालगायतका कारवाहीमा उि�लिखत का�छा सवुाल 
एकै �यि� नभई फरक फरक �यि� ह�न भ�ने �कृितको 
कुनै िववाद कतै कुनै िनकायमा उठेको वा उठाइएको 
देिखदँनै । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनद�शनअनसुार मालपोत काया�लयले सो ज�गाको दता� 
बदर गरकेो अव�था छ । तर िववािदत ज�गाको दता�  बदर 
गदा� िनवेदक / िवप�ी मालपोत काया�लयले मालपोत 
ऐनको �यव�था �वत���पमा �योग गरकेो देिखदँैन । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनद�िशत 
िमित २०७०।३।३१ को िनद�िशत िनण�य पालना गरकेो 
देिख�छ । कानूनको मा�य िस�ा�तअनसुार िनद�िशत 
िस�ा�तको पालना र �योग गन� िम�दैन । तर कसैले 
कुनै िनकाय / पदािधकारीको िनद�िशत िनण�य पालना 
र �योग गरमेा �यसलाई यस अदालतले सवंैधािनक 
�यव�थाअनसुार परी�ण गद�छ । 

११. िववािदत ज�गाको बहाली पजु� िदने भ�ने 
त�कालीन �ी ५ को सरकारको िमित २०२१।४।१४ 
को िनण�य, िमित २०२२।१।२१ को बहाली पजु�, न�बरी 
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दता� छुट भएकोमा ज�गा दता� गन� भ�ने त�कालीन �ी 
५ को सरकारको िमित २०३७।१।२ तथा मालपोत 
िवभागको िमित २०३८।६।२९ को िनण�य, का�छा 
सवुालको नाममा ज�गा दता� गन� भ�ने छुट ज�गा दता� 
सिमितबाट िमित २०४१।१२।२९ मा िनण�य भई िमित 
२०४२।४।३० मा भएको दता�, त�कालीन अि�तयार 
द�ुपयोग िनवारण आयोगबाट िमित २०४६।७।२४, 
२०४६।११।१८ र २०४७।१।५ मा भएको िनण�य 
बदर गराउन कुनै कानूनी �ि�या अवल�बन 
नग�रएबाट तत् िनकायका उ� िनण�यह�को कानूनी 
अि�त�व रिहरहेको अव�थामा उ� िनण�यह� बदर 
वा र� नै नभई िनवेदक / िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले आ�नो पूव� िनण�यको �ितकूल 
ह�ने गरी िनण�य अि�तमताको िस�ा�तसमेतको 
आधारमा िनण�य गन� िम�ने देिखएन ।

१२. िनवेदक / िवप�ीको उ� आ�नो 
पूव�िनण�य यथावत्  रहेको �य�तो ि�थितमा उ� पूव� 
िनण�यिवपरीत ह�ने गरी �यही िववािदत िवषयमा अक� 
िनण�य गदा� िनण�य अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जा�छ । पूव�िनण�य र� वा बदर नभई यथावत्  कायम 
रहेको अव�थामा सोही िववािदत िवषयमा अक� िनण�य 
गन� स�बि�धत िनकाय ब�धनकारी ह�ने ह�दँा पूव� िनण�यको 
कानूनी अि�त�वको �ितकूल ह�ने गरी सोही िनकायले 
अक� िनण�य गन� िम�दैन । य�तै िववाद समािहत 
रहेको िवषयमा यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
ने.का.प. २०६९, अंक ३, िनण�य नं. ८७८० मा 
अिधकार�ा� िनकायबाट भएका वैध िनण�यह� बदर 
नह�दँा कायम रह�छन्, �य�ता िनण�यह� बदर गराउने 
िनि�त �ि�या र िविधसमेत कानूनले नै तोिकिदएको 
ह��छ । �यसरी तोिकएको �ि�या अवल�बन नगरी 
पिहलेका िनण�यह�लाई शू�यतामा प�रणत गद� जाने 
हो भने �यसले िववादका िवषयह�लाई सदैव अिन�य 
र अ�यौलमा रा�ने ह�दँा पूव� िनण�यको अि�त�वलाई 
शू�यतामा प�रणत गन� निम�ने भनी �ितपादन भएको 

िस�ा�त यस िववादमा समेत आकिष�त ह�ने देिखयो । 
तर िनवेदक / िवप�ी मालपोत काया�लय, भ�परु र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले सो निजर 
यस िववादमा आकिष�त नह�ने आधार र कारण दखेाउन 
सकेको देिखदैँन ।

१३. िनण�य अि�तमतताको िस�ा�तलाई 
िनकाय / पदािधकारीले पालना नगन� हो भने म�ुा 
किह�यै अि�तम ह�दैँन र प�ले �याय पाउदैँन भ�ने 
�याियक �यव�था छ । यसो भनी रहदँा पिहले भएको 
िनण�य पिछ�लो िनण�य गदा� कायम भएको ह�नपुन� 
वा नपन� कुरा पिन िवचारणीय ह��छ । यस िववादमा 
मालपोत काया�लयको िमित २०४२।४।३० िनण�यले 
िववािदत ज�गा ०७०-WO-०२१२ का �रट 
िनवेदकह�का परदाता का�छा सवुालको नाममा दता� 
भएको देिख�छ । का�छा सवुालले दता� गराएको सािबक 
िक.नं. ३७५ को ज�गामा िनजले भोग चलन गदा�समेत 
िववाद भएको देिखदैँन । ०७०-WO-०२१२ को �रट 
िनवेदन र आज पेस भएको ��ततु म�ुाको िवषयव�त ु
एउटै हो । अथा�त्  ०७०-WO-०२१२ को �रट 
िनवेदनको ज�रयाबाट उ�प�न िववाद हो । यसरी िववाद 
उ�प�न भएपिछ पेस भएको ०७०-WO-०२१२ को 
�रट िनवेदनमा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०७१।११।१८ मा िववादको िवषयमा िनण�य 
भइसकेको देिख�छ । उ� िनण�यमा िनवेदक / िवप�ीले 
पिहले गरकेो िनण�यको अि�त�वलाई �वीकार गरकेो 
देिख�छ । कुनै पिन िनकाय / पदािधकारीले पिहले 
आफँैले गरकेो िनण�य बदर नभएस�म सो िनण�य 
अि�त�वमा रही रहने कुरा यस फैसलाको �करण 
�करणमा उ�लेख भएको छ । �यसैगरी जनु िनकायले 
पिहले िनण�य गरकेो छ, सो िनण�य बदर नह�दँास�म 
�यायको मा�य िस�ा�तबमोिजम पालना गनु�पन� ह��छ । 

१४. अक�तफ�  कुनै �यि� िवशेषको नाममा 
दता� रहेको ज�गाको दता�  कुनै पिन िनकायबाट बदर 
गनु� पूव� दता�वालालाई सनुवुाइ र �ितवादको मौका 
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िदनपुन� ह��छ । िनवेदक / िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०७०।३।३१ मा तथा 
मालपोत काया�लय, भ�परुबाट िमित २०७०।५।१० 
मा ��यथ� / िनवेदकह�को नामको ज�गाको दता� बदर 
गन� िनण�य गदा� ��यथ� / िनवेदकह�लाई �ितवाद गन� 
मौका �दान गरकेो देिखएन । सनुवुाइको मौका निदई 
एक प�ीय�पमा ग�रएको िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त र सनुवुाइको िस�ा�तिवपरीत भई बदर भागी 
ह�ने ह��छ । अ� कसैको हक, भोग र �वािम�वको ज�गा 
तथा स�पि� अ�य कुनै िनकाय वा सं�थाले आफँैले 
िनण�य गरी हक र �वािम�व प�रवत�न गन� गरकेो िनण�य 
तथा प�ाचार एवं सोसगँ स�बि�धत काम कारवाही 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको समेत �ितकूल 
(Contrary to the Principle of Natural justice) 
ह��छ । िनवेदकलाई �ितकूल असर पन� गरी िनण�य गदा� 
िनवेदकलाई �ितवाद गन� सनुवुाइको मौका िदनपुन�मा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल िनवेदकलाई 
ब�ुद ैनबझुी गरकेो िनण�य कायम रहन स�ने अव�था 
रहदैँन । यस स�ब�धमा यस अदालतको सय�ु 
इजलासबाट ने.का.प. २०५१, अंक १०, िनण�य नं. 
४९९८ मा िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । उ� 
�ितपािदत िस�ा�तले पिन सनुवुाइको मौका निदएको 
मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�य बदर भएको छ । 

१५. यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
ने.का.प. २०६७, अंक १, िनण�य नं. ८२९४ मा 
सनुवुाइको मौका भनेको �ाकृितक �यायको आधारभूत 
िविधशा�ीय िस�ा�तको �पमा रहेको छ । जनु 
�यि�को हक वा िहतको �ितकूल कारवाही वा िनण�य 
गन� लािगएको हो, सो �यि�को कुरा स�ुन ु (Audi 
Alteram partem) तथा  िनजलाई आ�नो �ितर�ा 
गन� मनािसब अवसर िदइन ुपद�छ । य�तो �यि�लाई 
�शासक�य वा �याियक कारवाही र िनण�यको 
�ितकूल �भावबाट काय�िविधगत सरु�ा �दान गनु�  नै 
सनुवुाइको िस�ा�तको मलुभूत उ�े�य रहने, कसैको 

सिंवधान�द� स�पि�स�ब�धी उ� हकह�को 
�चलनमा रोक लगाउदँा स�पि� धारकलाई सो 
स�ब�धमा सफाई पेस गन� वा तत् स�ब�धी �माण पेस 
गन� अवसर िदएर मा� िनण�य गनु�पन� भ�ने स�ब�धमा 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । 

१६. �यसैगरी यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट िनवेदक वीरबहादरु राउत अिहर िव�� 
गहृ म��ालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, मंिसर, 
िनण�य नं ८६६३, प�ृ १२७६) उ��ेषणय�ु परमादेश 
म�ुामा “कुनै िनण�यबाट कसैको हकमा आघात पद�छ 
भने िनण�य गनु� पूव� सनुवुाइको मौका िदनपुन� कुरा 
अिनवाय� र �वाभािवक ह��छ । सनुवुाइको मौका निदई 
ग�रएको िनण�यले िनण�यको �थान नै िलन नस�ने 
ह�दँा �याियक �ि�यामा वैधािनक मा�यता �ा� गन� 
नस�ने । �ाकृितक �यायको िस�ा�तले �याियक 
�ि�यालाई �व�छ र िव�सनीय बनाउने ह�दँा यसको 
उपे�ा गरी भएको िनण�यलाई पूवा��ही िनण�यको स�ंा 
िदन उपय�ु ह�ने । ...�ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
उ�लङ्घन गरी वा कानूनबमोिजमको उिचत �ि�या 
पालना नगरी िनण�य ह�न प�ुदछ भने �य�तो िनण�यलाई 
कानूनको �ि�मा शू�य मा�न ुपन�” भ�नेसमेत िस�ा�त 
�ितपादन भइसकेको छ । य�तो अव�थामा िवप�ी / 
िनवेदकह�ले �यि�को नामको दता� बदर गन� काय� 
उि�लिखत िस�ा�तसमेतबाट समिथ�त ह�नस�ने 
देिखएन ।

१७. यस िववादमा िनवेदक / िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०।३।३१ को िनण�यको आधारमा मालपोत 
काया�लय, भ�परुले िमित २०७०।५।१० मा िनण�य 
गदा�समेत ��यथ� / िनवेदकह�लाई �ितवाद गन� 
मौका �दान नगरी िनवेदकह� �यि� िवशेषको नामको 
दता�को ज�गा साव�जिनक ठहर गरकेो छ । यसरी 
िनवेदकह�लाई �ितकूल असर पन� गरी िनण�य गदा� 
��यथ�ह�लाई �ितवाद गन� मौका िदनपुन�मा ब�ुदै 
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नबझुी िनण�य गरकेो देिखयो । मािथ उि�लिखत 
�ितपािदत िस�ा�तको िववादको िवषयव�त ु र 
यस �रटको िववादको िवषयव�त ु समान देिखएबाट 
उ� िस�ा�त ��ततु िववादमा आकिष�त ह�ने भई 
पनुरावलोकन कता� िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७०।३।३१ को िनण�य 
र मालपोत काया�लय, भ�परुको िमित २०७०।५।१० 
को िनण�यबाट ��यथ�ह�को सा�पि�क हकमा  
�ितकूल असर पन� देिखयो । 

१८. िनवेदक / िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िमित २०७०।३।३१ मा 
िनण�य गदा� कुन ऐनको कुन दफाले �दान गरकेो 
अिधकार �योग गरी �यि� िवशेषको नामको ज�गाको 
दता� बदर गरकेो हो सो कुरा पिन उ� िनण�यमा 
देिखदँैन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १२क ले िनद�शन िदई य�तो 
दता� बदर गन�स�ने अिधकार रहेको पिन देिखदँनै । 
यसरी आ�नो पूव�िनण�य यथावत्  रहदँा रहदैँ सो िनण�य 
िनण�य �ितकूल ह�ने गरी �यि� िवशेषको नाममा दता� 
रहेको ज�गा साव�जिनक कायम गन� निम�ने ह�दँा यस 
अदालतबाट ��ततु म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� िदएको 
आदेशसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

१९. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले अनािधकार िनद�शन िददँै जाने र सो 
िनद�शनको आधारमा मालपोत काया�लयले कानूनले 
तोकेको िविध र �ि�या पूरा नगरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनद�शनको आडमा सो िनद�शन 
काया��वयन गत� हेतलेु िनण�य गद� जाने हो भने मालपोत 
काया�लयले ज�गा दता� गन� र दता� बदर गन� स�ने गरी 
कानूनले िदएको अिधकारको सही �योग र पालना 
गरकेो मा�न सिक�न । 

२०. एकपटक सािबक �माण, भोग, बहाली 
पजु�समेतको आधारमा मालपोत काया�लयले �यि�को 
नाममा दता� गरकेो सोउपर उजरु परी छानिबन ह�दँा 

ज�गा दता� गन� अिधकार मालपोत ऐनले मालपोत 
काया�लयलाई िदएको र सो अिधकारअ�तग�त भएको 
दता� बदर नभएको अव�थामा सो िनण�य अ�यथा 
नदिेखने भ�दै ��ाचारको आरोपबाट कम�चारीह�लाई 
सफाई िदई कारवाहीको �ममा राखेको िववािदत 
ज�गाको रो�कासमेत फुकुवा गन� गरी िनवेदक / ��यथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िनण�य नै 
भएको अव�था छ । �यस अिघ आ�नै काया�लयबाट 
छानिबन गरी भएको िनण�यलाई असर पन� गरी यसो 
वा उसो गनु�  भनी िनद�शन िदने अिधकार अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई �चिलत कानूनले 
निदएको अव�थामा �यसलाई केही नभनी पनु: सोही 
ज�गा साव�जिनक ज�गा दता� भएको भ�ने िवषयमा 
परकेो उजरुीको आधारमा ज�गाको दता� बदर गन� 
र सरोकारवालालाई सनुवुाइको मौकासमेत निदई 
मालपोत काया�लय, भ�परुले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनद�शन काया��वयन गरकेो 
देिखएबाट अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िदएको िनद�शन र सो िनद�शनको आधारमा मालपोत 
काया�लयले ज�गाको दता� बदर गरी साव�जिनक 
कायम गन� गरकेो िनण�य कानूनतः �िुटपूण� ह�दँा उ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०।३।३१ को र मालपोत काया�लय, भ�परुको 
िमित २०७०।५।१० को िनण�यह� बदर गन� यस 
अदालतको िमित २०७१।११।१८ को िनण�यमा कुनै 
कानूनी �िुट नदेिखदँा बदर गनु�पन� अव�था दिेखएन ।  

२१. अतः यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
िमित २०७१।११।१८ मा िनवेदक / िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०७०।३।३१ 
को िनण�य र िनण�यको आधारमा अका� िनवेदक / िवप�ी 
मालपोत काया�लय, भ�परुले िमित २०७०।५।१० मा 
��यथ� / िनवेदकह�को ज�गाको दता� बदर गन� गरी 
गरकेो िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
सािबक िक.नं. ३७५ बाट िक�ाकाट भएका ज�गाको 
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दता� पूव�वत् कायम रा�न ु भनी िनवेदक / िवप�ीह� 
समेतको नाममा जारी भएको परमादेशसमेतको आदेश 
प�रवत�न गरी रहन परने । तसथ� यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०७१।११।१८ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । यो आदेश काया��वयनको 
लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िनवेदक 
/ िवप�ीह�लाई जानकारी िदन ु भनी फैसलाको 
�ितिलिप साथै राखी लेखी पठाई ��ततु म�ुाको दायरी 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छ� ।
�या. ओम�काश िम�
�या. अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल भदौ ८ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
आदेश िमित : २०७४।०५।०७

०७२-WO-००१७

िवषय: उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक :  का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ गैरीधारा 
ब�ने  रमेश भ�

िव��
िवप�ी  : नेपाल सरकार, उ�ोग म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

 § अिध�हणस�ब�धी काय� गन�लाई अिधकृत 
मनोनयन गनु� र अिध�हण गनु� एउटै काय� 
ह�न स�दैन । अिधकृत मनोनयन भएको 
आधारले मा� अिध�हण स�ब�धमा कानूनी 
�ि�या पूरा गरी सूचना िदई मआु�जासमेत 
िदई अिध�हण गरकेो अव�था देिखँदैन । 
�ि�याको थालनी ह�दैँमा �ि�याले पूण�ता 
पाएको भ�न निम�ने । 

(�करण नं. २)
 § रा�य भ�नाले काय�पािलका �यव�थािपका 

र �यायपािलका मािनने भए पिन ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार 
�यि�को हक भोगको ज�गा साव�जिनक 
िहतको लािग काय�पािलका अथा�त ् 
त�कालीन �ी ५ को सरकारले िनण�य गरी 
ज�गाधनीलाई कानूनबमोिजम मआु�जा 
वा �ितपूित� �दान गररे नेपाल सरकारले 

�नण�य नं. ९८७०

&
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कानूनबमोिजम �ा� गरकेो अव�थामा 
मा� �याँस उ�खननस�ब�धी काय�का लािग 
िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागले उपभोग 
गन� पाउन ेदेिखन आउने । 

(�करण नं. ३)
 § स�पि�स�ब�धी अिधकार �यि�को 

नैसिग�क र मौिलक अिधकार हो । �यि�का 
य�ता अिधकारमा आघात पु�ने िनण�य 
गदा� सािधकार िनकायले कानूनको उिचत 
�ि�या पु�याएर कानूनबमोिजम ग�रएको 
भएमा मा� कानूनी मा�यता पाउन स�ने ।

 § िमित २०४३।९।११ को िवप�ी खानी 
तथा भूगभ� िवभागको ज�गा अिध�हण 
गन� भिनएको िनण�य नै गैरसवैंधािनक, 
गैरकानूनी र गैर �े�ािधकार पूण� रहपेिछ 
�य�तो गैरकानूनी िनण�यलाई आधार 
िलई �कािशत गरकेा सूचनासमतेका 
काम कारवाही र ज�गा रो�का रा�नका 
लेखी पठाउन ेएव ंज�गामा क�पाउ�डवाल 
लगाउनेसमेतका िवप�ी खानी तथा भूगभ� 
िवभागबाट भएका स�पूण� िनण�य एव ं
प�ाचार अनिधकृत र �वतः गैरकानूनी ह�न े
भई कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने । 

(�करण नं. ७)
 § रा�य र रा�यको काय�कारी िनकायअ�तग�त 

रहने साव�जिनक िनकाय िवप�ी खानी 
तथा भूगभ� िवभागको सबै सेवा�ाहीलाई 
समान �यवहार गन� कत��य रहन े। 

 § एउटै उ�े�यका लािग एउटै िनण�यले 
रो�का राखेका ज�गा म�ये कुनै �यि�का 
हकमा रो�का फुकुवा गन� कसैका हकमा 
�योजनअनुसारको काम अगािड नबढाई 
ज�गा रो�का मा� रािखरहन े काय� 
आफँैमा �वे�छाचारी ठह�रन े ह�दँा �य�तो 

काम कारवाहीमा सिंवधान, कानून र 
सव��वीकाय� समानताको िस�ा�तलाई 
अनुशरण ग�रएको रहछे भनी मा�न  
निम�ने । 

(�करण नं. ९)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 
य�मूित� ब�जाडे, ह�रहर दाहाल, बि�बहादरु 
काक� र चेतनाथ िघिमरे

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा खेमराज 
�वाली

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को 
दफा १(झ)(ग)

 § ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३

आदेश
स.�.�या.गोपाल पराजुली : नेपालको 

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

िनवेदकको िनवेदन �यहोरा :
म िनवेदकका काका गंगाधर भ�को नाममा 

काठमाड� िज�ला कोटे�र वडा नं. ३(क) को िक.नं. 
२७७ र िक.नं. २७८ को ज�गा दता�  रहेको िथयो । जनु 
ज�गा काकाको देहावसानप�ात् काक� शैलजा भ�को 
नाममा दता� कायम भएको िथयो । म िनवेदक तथा 
आमा सशुीला भ� वादी भई काका, गंगाधर भ�को 
�ीमती शैलजा भ� तथा छोराह� उदय, िवजय र 
िवनय भ�समेतका उपर स�मािनत काठमाड� िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो अशं चलन म�ुामा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
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स�पि�बाट २ भागको १ भाग अशं वादीले पाउने ठहरी 
िमित २०७०।१।३० मा फैसला भएको िथयो । 

यसरी स�मािनत काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजम काका गगंाधर 
भ�को नाउमँा दता� भएको सािबक कोटे�र गा.िव.स. 
वडा नं. ३(क) िक.नं. २७७ को �े�फल १-२-०-
० ज�गा नया ँ सभ� नापी ह�दँा िमित २०६३।३।१६ 
को िम.नं. १३४ को िनण�यले िक.नं. १७ र िक.नं. 
२३० कायम भएको ज�गा िमित २०७०।६।८ को 
��यथ� मालपोत काया�लय, िड�लीबजारको िनण�यले 
िक�ाकाट भई िक.नं. १७ बाट िक.का. ह�दैँ कायम 
भएको िक.नं. ५९२ को �े�फल २१९.०९ वग�िमटर र 
िक.नं. २३० बाट िक�ाकाट  ह�दँ ैकायम भएको िक.नं. 
३५० को �े�फल ३०.८० वग�िमटर ज�गा म िनवेदक 
रमेश भ�का नाउमँा दता�  �े�ता कायम भई ज.ध.द.�. 
पजुा�समेत �ा� ग�रसकेको छु । 

��यथ� खानी तथा भूगभ� िवभागबाट 
काठमाड� उप�यकामा �ाकृितक �यासँ खोज तलासको 
िसलिसलामा ज�गाधनीह� �ी गंगाधर भ� र उदय 
भ�को नाउमँा रहेको ज�गा काठमाड� िज�ला कोटे�र 
गा.िव.स. वडा नं. ३(क) िक.नं. २७७, २७८ (हाल 
िक.नं. १६, २३२, १७ र २३०) को ज�गाम�ये १-०-
०-० (एक रोपनी) ज�गा अिधकरण गन� स�ब�धमा 
त�कालीन �ी ५ को सरकारको िमित २०४३।९।११ 
को िनण�यले अिध�हण ग�रएको र उ� ज�गा िमित 
२०४५।१।२७ को ��यथ� खानी िवभागको प�बाट 
��यथ� मालपोत काया�लय, िड�लीबजारमा रो�का 
रहेको �यहोरा िनवेदकलाई िमित २०७१।११।२७ गते 
जानकारी भयो । 

��यथ� खानी िवभागबाट अिध�हण 
गन� भिनएको िनण�यको �ितिलिप उपल�ध ह�न 
नसकेको कारण राि��य सूचना आयोगमा िनवेदन 
गरकेोमा आयोगबाट ��यथ� खानी िवभागलाई 
िमित २०७२।२।१९ मा प�ाचार गरी ७ िदनिभ� 

िनण�यसिहतको जवाफ माग ग�रएकोमा ��यथ� 
खानी िवभागबाट िमित २०४३।९।११ गते अंिकत 
भएको िट�पणीको �मािणत �ितिलिप २ पाना िमित 
२०७२।२।२४ मा ��यथ� राि��य सूचना आयोगमा 
पठाएपिछ मा� िमित २०४३।९।११ को िनण�यको 
बारमेा िव�ततृ जानकारी ह�न आयो । उ� िनण�य 
गनु�भ�दा अगािड ��यथ� खानी िवभागबाट त�कालीन 
समयमा स�बि�धत ज�गाधनीलाई कुनै पिन �कारको 
थाहा जानकारी निदई सनुवुाइको मौकासमेत �दान 
नग�रकन अिध�हण गरी रो�का रा�ने काय� गरकेो 
ह�दँा उ� िनण�य सव�मा�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत रहेको छ । 

सािबक िक.नं. २७७ र िक.नं. २७८ को 
ज�गामा �ाकृितक �यासँ उ�पादनको स�भावना भएको 
�े� भनी अिध�हण गन� भ�नेस�म उ�लेख गरी िमित 
२०४३।९।११ मा िनण�य भएकोस�म दिेखएको, तर 
२०४३ सालदेिख हालस�म अिध�हणको िनि�त 
कुनै �ि�या अवल�बन ग�रएको छैन । यस�कार 
अनाहकमा ��यथ� खानी िवभागबाट रो�का रा�ने 
काय� िनर�तर�पमा भइरहेको छ । जबिक अिध�हण 
नै भइसकेको ि�थितमा पिन ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को दफा ३४ बमोिजम आव�यक नभएको ज�गा िफता� 
पाउने िनवेदकको कानूनी हकसमेत रहेको छ । 

Eminent Domain को िस�ा�तअनसुार 
नाग�रकको िनजी स�पि�लाई उिचत �ितपूित� िदएर 
मा� �ा� गन�स�ने �यव�था नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १९(३) र ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ मा रहेकोमा अिध�हण गन� भनी �ि�या 
अवल�बनस�म नगरी तीस� वष�स�म रो�का रा�ने 
अिधकार ��यथ�ह�लाई रहेको छैन । फलतः 
��यथ�ह�को काम कारवाही र िनण�यसमेत अनिधकृत 
एवं गैरकानूनी भई बदरभागी छ । 

व�ततुः ��यथ� खानी िवभागको िमित 
२०४३।९।११ को िनण�य हेदा� पिन िक.नं. २७७ र 
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िक.नं. २७८ को ज�गाम�ये १ रोपनी ज�गा अिध�हण 
गरी ि�ल गन� भिनएको छ भने अक�तफ�  अिध�हण 
गन�का लािग िजयोलोिज� उ�ममान �धानलाई 
मनोनयन गन� िनण�य भएको र सोलाई सदरस�म 
गन� काय� भएको देिख�छ । �यसैले कानूनबमोिजम 
िविधवत् �पमा अिध�हण स�प�न नभएको ज�गा 
सदा सव�दाका लािग रो�का रहन नस�ने भएकोले 
िनवेदकसमेतको हकको सािबक िक.नं. २७७ र २७८ 
हाल िक.नं. ५९२ र ३५० को ज�गा फुकुवा ह�नपुन� 
त�य �प� छ । 

��यथ� खानी तथा भूगभ� िवभागबाट 
हालस�म अिध�हणको कुनै �ि�या स�ु नभएकोले 
िनवेदकको नाउमँा दता� �े�ता कायम भएको ज�गा 
अिध�हण गन� मा� भनी िनर�तर�पमा रो�का रा�ने 
काय� �िुटपूण� छ । यित मा� होइन २०४५ सालमा नया ँ
सभ� नापी भएपिछ अरिनको राजमाग�को िव�तारसगैँ 
कोटे�र �े�मा �यापक�पमा घर िनमा�ण भइरहेकोले 
म िनवेदकको नामको िक�ाह� समेत �ाकृितक 
�यासँ योजनाको ि�ल�थल बनेको छैन र ब�न स�ने 
कुनै स�भावना पिन छैन । �थानीयवासीह�को 
भनाईअनसुार एक पटक पाइप गाडी �यस �े�का 
जमीनमिुन �यासँ छ छैन भनी अ�वेषणको िनम� 
परी�णस�म ग�रएको िथयो, तर �यसपिछ सो �ाकृितक 
�यासँ योजनाको न त कुनै काम भएको छ, न अिध�हण 
गन� कारवाही ग�रयो । फलतः िवप�ीले �ाकृितक �यासँ 
आयोजना स�चालन नगरी नाग�रकको स�पि� िवना 
�योजन नै िनर�तर�पमा रो�का रा�ने काम कारवाही 
पूण�तः कानून�ितकूल रहेको छ । 

अिध�हण गन� नाममा मेरो नाउकँो ज�गा 
सरकारी वा साव�जिनक कायम भइसकेको ज�गा 
होइन । �यस उसले ��यथ�ह�को काम कारवाहीबाट 
िनवेदकको नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३ �ारा �द� समानताको हक तथा धारा 
१९ �ारा िविनि�त स�पि�स�ब�धी मौिलक हक 

अिधकारमा ��य� आघात परकेो ह�दँा ��यथ�ह�को 
काम कारवाही ऐ. को धारा १३ र धारा १९ को 
�ितकूल छ । 

अतएव: उपयु��ानसुार ��यथ�ह�बाट 
भएको काम कारवाही र ततस�ब� भए गरकेा 
िनण�यह�बाट िनवेदकको नेपालको अ�त�रम संिवधान 
२०६३ को धारा १२(३)(ङ), १३(१) तथा धारा १९ 
�ारा �द� संवैधािनक हकमा आघात भएको ह�दँा 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ 
र १०७(२) अ�तग�त यो िनवेदन गन� उपि�थत भएको 
छु । तसथ� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) अ�तग�त ��यथ� नं. ३ नेपाल सरकार 
खानी तथा भूगभ� िवभागको िमित २०४३।९।११ को 
अिध�हण गन� भ�ने िनण�य तथा सो िनण�यानसुार िमित 
२०४५।१।२७ मा ��यथ� नं. ३ ले ��यथ� मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार काठमाड�लाई रो�का रा�न 
लेखी पठाएको प� र त�स�ब� ��यथ� मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारले िनर�तर�पमा रो�का 
रा�ने गरी भइरहेको काम कारवाही र त�स�ब� िमित 
२०७१।९।२ को िनण�यलगायत िमित २०७१।९।९ 
को ��यथ� नं. ३ को िनण�य एवं िमित २०७१।९।१३ 
को प�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
अनाव�यक�पमा रो�का ग�रएको िनवेदकको ज�गा 
रो�का फुकुवा गरी िदन ुभ�ने परमादशेको आदेशसमेत 
��यथ�ह�को नाममा जारी गरी कुि�ठत हकको संर�ण 
गरी �याय पाउन सादर िनवेदन गद�छु ।

यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेशः 
यसमा के कसो भएको हो  िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो? 
आधार र कारण खलुाई यो आदेश �ा� भएको िमितले 
बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो �रट 
िनवेदनको १ �ित न�कल साथै राखी िवप�ीह�लाई 
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सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� ।

िवप�ी राि��य सूचना आयोगको िलिखत जवाफः
िवप�ी �रट िनवेदकले यस आयोगले गरकेो 

के कुन आदेश वा िनण�यले िनजको हक अिधकार हनन 
भएको कारण यस आयोगलाई िवप�ी बनाउन ुपरकेो हो 
िनवेदनमा खलुाउन ुभएको छैन । िवप�ी �रट िनवेदकले 
��यथ�म�येको खानी तथा भूगभ� िवभागलाई िवप�ी 
बनाई िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�  भएको िक�ा 
ज�गाको रो�का रा�ने र �ाकृितक �यासँ आयोजनाको 
लािग अिध�हण गन�स�ब�धी िनण�यसिहतको सूचना 
उपल�ध गराउन यस आयोगमा गनु�भएको पनुरावेदनमा 
यस आयोगले पटक पटक आदेश र प�ाचार गरी उ� 
सूचना आयोगमा िझकाई िवप�ीलाई उपल�ध गराएको 
िथयो । उ� कुरा �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा पिन 
�वीकार गनु�भएको छ । ज�गा रो�का रा�ने तथा 
�यासँ आयोजनाको लािग अिध�हण गन�स�ब�धी 
िनण�यको सूचना उपल�ध गराउन आयोगले िवप�ी 
�रट िनवेदककै हक अिधकारको लािग काय� गरकेो हो । 
आयोगलाई िवप�ी बनाउने काय� िनराधार र गैरकानूनी 
भएकोले यस आयोगको हकमा िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी नेपाल सरकार खानी तथा भूगभ� िवभागको 
िलिखत जवाफः 

काठमाड� उप�यकामा �ाकृितक 
�यासँ खोजतलासको िसलिसलामा काठमाड� 
उप�यकािभ�का िविभ�न �थानका ज�गाह�म�ये 
त�कालीन काठमाड� िज�ला, कोटे�र प�चायत वडा 
नं. ३(क) ि�थत िक.नं. २७७ र २७८ को ज�गाम�येबाट 
एक रोपनी ज�गा, ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ 
अनसुार अिध�हण गन� स�ब�धमा त�कालीन �ी ५ को 

सरकारबाट िमित २०४३।९।११ मा िनण�य भई यस 
िवभागबाट अिध�हण �ि�या अिघ बढाई ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ को दफा ६ बमोिजम सूचना �कािशत 
ग�रएको र त�कालीन काठमाड� नगर प�चायत १० नं. 
वडा सिमितलाई िमित २०४३।९।२४ मा प�ाचार गरी 
सो वडामा सूचनाह� िमित २०४३।१०।२७ मा टासँ 
गरी मचु�ुकाह� यस िवभागमा �ा� भएको हो ।  

उपयु��अनसुार आव�यक ज�गाह� 
अिध�हण काया��वयनको लािग त�कालीन िज�ला 
काया�लय, काठमाड�बाट ज�गा �ा� ऐन, २०३४ 
को दफा ९(१) बमोिजम स�बि�धत सरोकारवाला 
�यि�ह�को जानकारीका लािग १५ िदनको सूचना 
गोरखाप� राि��य दैिनकमा �कािशत गरकेोमा 
सरोकारवालाह� कोही कसैले ऐनको दफा ११ 
बमोिजम तोिकएको �यादमा उजरु गन� आउन सकेका 
छैनन् । �यसपिछ िज�ला काया�लय, काठमाड�बाट 
अिध�हण ग�रएको ज�गाह�को सरोकारवाला 
�यि�ह�ले �माणह�सिहत ७ िदनिभ� मआु�जा रकम 
ब�ुन आउन ुअ�यथा कानूनबमोिजम ह�नेछ भनी सूचना 
�कािशत भएको छ । सो �यादमा पिन सरोकारवाला 
उपि�थत नभएका उ� ज�गाह�का त�कालीन 
ज�गाधनी �ी गंगाधर भ� र उ�व भ�का नाममा 
मआु�जा रकम ब�ुन आउन ु अ�यथा कानूनबमोिजम 
कारवाही ह�ने �यहोराको सूचना �कािशत ग�रयो । 
ज�गाको मआु�जा रकम ब�ुनको लािग पटकपटक 
सूचना �कािशत गदा� पिन िनज ज�गाधनीह� 
उपि�थत भएनन् । त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
िमित २०४३।९।११ को अिध�हण गन� िनण�यानसुार 
िमित २०४५।१।२९ को िवभागको प�ानसुार कुनै 
पिन ब�िकङ कारोबार गन� निदन स�पूण� िव�ीय 
स�ंथाह�लाई प�ाचार ग�रिदन अनरुोध गद� नेपाल 
रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, बालवुाटारलाई प�ाचार 
ग�रएको िथयो । यसका अित�र� उ� ज�गामा कुनै 
पिन कारोबार नगनु�  नगराउन ुभनी साव�जिनक सूचना 
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�कािशत ग�रएकोसमेत अव�था छ ।  यस िवभागबाट 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को �ि�या पूरा गरी अिध�हण 
गरी मालपोत काया�लयमा रो�कासमेत ग�रएको उ� 
ज�गा रो�का रहेकै अव�थामा यस िवभागलाई समेत 
थाहा जानकारी नै निदई िवप�ी �रट िनवेदकको हक 
कायम ह�न स�ने होइन । 

यस िवभागले ज�गा �ा� ऐन, २०३४ बमोिजम 
ज�गाधनीह�लाई मआु�जा रकम ब�ुन पटकपटक 
सूचना गदा� र घर ठेगानामा स�पक�  गदा� पिन सफल 
नभएको कारण ज�गाधनीलाई मआु�जा बझुाउन मा� 
बाकँ� रहेको अव�थामा पिछबाट अशं चलन म�ुामा 
स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाका आधारमा अिध�हण भएको ज�गाम�येको 
केही भागमा िनजको हक कायम ह�न स�दैन । अिध�हण 
भएको ज�गामा अिध�हण गन� िनकायबाहेक अ�यको 
हक कायम ह�न नस�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग�रपाऊँ । 

िवप�ी नेपाल सरकार उ�ोग म��ालयको िलिखत 
जवाफः

काठमाड� िज�ला, कोटे�र गा.िव.स., वडा 
नं. ३(क) को िक�ा नं. २७७ र २७८ का ज�गाह� 
�ाकृितक �यासँको अ�वेषणका लािग खानी तथा 
भूगभ� िवभागबाट िमित २०४३।९।११ मा अिधकरण 
गन� िनण�य भई सोही िवभागको िमित २०४५।१।२७ 
को प�बाट मालपोत काया�लय, िड�लीबजारमा 
रो�का रहेको �यहोरा �रट िनवेदनबाट बिुझ�छ । 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 नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउकँो जितसकैु 
ज�गा �ा� गन� स�ने कानूनी �यव�था रहेबाट 
नेपाल सरकारले साव�जिनक कामको िनिम� �रट 
िनवेदकलगायत जोसकैुको ज�गा �ा� गन� स�ने नै 

देिख�छ । �रट िनवेदकको ज�गा �ाकृितक �यासँ 
अ�वेषण �योजनाथ� रो�का भएको र िनवेदकको ज�गा 
अिधकरण भएमा िनवेदकले कानूनबमोिजम मआु�जा 
पाउन स�ने नै भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारेजभागी छ, 
खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारको िलिखत 
जवाफः

यसमा िवप�ीले िलनभुएको सािबक कोटे�र 
गा.िव.स. वडा नं. ३क को िक.नं. २७७ को ज�गा गंगाधर 
भ�को नाममा दता� �े�ता कायम भई खानी तथा भूगभ� 
िवभागको च.नं. २६२० िमित २०४५।१।२७ को 
प�बाट रो�का रहदँा रहदैँ दा.खा.िम.नं. ४९५ िमित 
२०७०।६।८ को िनण�यले नगर १० िसट नं. ११८७-
०२ िक.नं. १७ ऐ. िक.नं. ११४७-२२ को िक.नं. 
२३० कायम भई आएको उ� ज�गा २०७०।६।८ को 
िनण�यले िक. नं. ३५० र िक. नं. ५९२ रमेश भ�को 
नाममा �े�ता कायम रहेको देिख�छ । अिध�हणको 
लािग खानी तथा भूगभ� िवभागबाट रो�का रही रहेको 
ज�गा भूलबाट हा.सा. दा.खा. ह�न गएको ह�दँा यस 
काया�लयबाट पनुः रो�का रािखएको हो । रो�का रहेको 
ज�गा कसैले दा.खा. गराई िलएमा ज�गा िम�नेको 
९ नं. बमोिजम जिहले बदर ह�नस�ने र खानी तथा 
भूगभ� िवभागको प�अनसुार रो�का रािखएको काय� 
गैरकानूनी नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी नपेाल सरकार, भूिमसुधार तथा �यव�थापन 
िवभागको िलिखत जवाफः

�रट िनवेदकको माग दाबीको स�ब�धमा 
खानी तथा भूगभ� िवभागलगायतका अ�य िवप�ी 
काया�लयह�बाट ऐनको �यादिभ� िलिखत जवाफ 
पेस ह�ने नै ह�दँा यसमा केही उ�लेख गरी रहन ुपरने । 
जहासँ�म यस िवभागको िवषय छ । �रट िनवेदकले यस 
िवभागलाई समेत िवप�ी बनाउन ुपना�को �प� आधार र 
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कारण आ�नो िनवेदकको �करण नं. १ देिख ११ स�म 
किहकँतै खलुाउन नसक� औपचा�रकताको लािग मा� 
यस िवभागलाई िवप�ी बनाइएको देिख�छ । िनवेदन 
दाबीको िक�ा ज�गाको स�ब�धमा यस िवभागबाट 
कुनै काम कारवाही वा िनण�य नभएको / मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ८ख(२) बमोिजम खानी तथा भूगभ� 
िवभागबाट �ेिषत प�को आधारमा मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारले ज�गा रो�का राखेको काय�मा यस 
िवभागलाई समेत िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै कारण नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

यस अदालतको आदेशः 
यसमा ज�गा अिध�हणको स�ब�धमा भए 

गरकेो स�पूण� काम कारवाहीको फायल स�कलै 
िज�ला �शासन काया�लय र नेपाल सरकार खानी 
तथा भूगभ� िवभागलगायतका काया�लयबाट िझकाई 
आएपिछ पेस गनू� । 

यस अदालतको आदेशः 
 यसमा ज�गा अिध�हण स�ब�धमा भए गरकेो 
स�पूण� काम कारवाहीको स�कल फाइल िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड� र नेपाल सरकार 
खानी तथा भूगभ� िवभागलगायतका काया�लयबाट 
िझकाउने भनी िमित २०७२।१२।२१ मा यस 
अदालतबाट आदेश भएकोमा जवाफमा �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्  काया�लयको िमित २०७३।१।२३ 
को प�मा मि��प�रषद ्को िमित २०४३।९।११ को 
बैठकबाट उ� िवषयमा कुनै िनण�य भएको नदिेखएको 
भ�ने उ�लेख भएको र िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�को च.नं. ३६८१,िमित २०७३।१।८ को 
प�बाट ज�गा अिध�हणस�ब�धी कुनै काम कारवाही 
उ� काया�लयबाट नभएको भनी उ�लेख गरकेो भए 
तापिन खानी तथा भूगभ� िवभागबाट �ा� स�कल 
िमिसल हेदा� उ� िवभागको च.नं. १८१३, िमित 

२०४४।३।२४ को िज�ला �शासन काया�लयलाई 
लेिखएको प�मा चेक नं. २५७५२९१ बाट �. 
५,६०,०००।– पठाएको, च.नं. ९९६१, िमित 
२०४५।२।०४ को िज�ला काया�लयको प�बाट 
त�काल काठमाड� नगरप�चायतलाई िववादको ज�गा 
सािबक िक.नं. २७७ र २७८ समेत अिध�हण भएको 
भ�ने जानकारी पठाइएको भ�ने �यहोराका प�ह� 
उ� फाइलमा सलं�न रहेको देिखएकोले उि�लिखत 
प�ह�को �ितिलिपसमेत साथै राखी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�बाट भएका काम कारवाहीको �प� 
िववरणह� खलुाउन लगाई �ा� भएपिछ िनयमानसुार 
गरी पेस गनू� ।

यस अदालतको आदेशः 
यसमा िमित २०४३।९।११ गतेको िनण�यले 

अिध�हण ग�रएको भनी खानी तथा भूगभ� िवभागको 
प��ारा रो�का भएको भ�ने देिखदँा िववािदत 
ज�गा अिध�हणसमेतका स�ब�धमा भएका प�ाचार 
रो�कासिहतको स�पूण� काम कारवाहीसिहतको 
िमिसल खानी तथा भूगभ� िवभागबाट िझकाउने र 
यस अदालतबाट िमित २०७३।५।८ मा भएको 
आदशेबमोिजमको काय� स�प�न भएको नदेिखदँा 
िज�ला �शासनबाट अिध�हणस�ब�धीको 
स�पूण� कागजातसिहतको िमिसल १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनू�  । 

यस अदालतको अि�तम आदेश :
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी सनुवुाइका 

लािग पेस भएको ��ततु िनवेदन र सलं�न �माण 
फाइलह� अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी य�मूित� 
ब�जाडे, �ी ह�रहर दाहाल, �ी बि�बहादरु काक� 
र �ी चेतनाथ िघिमरलेे �यि�को हक भोगको ज�गा 



1507

साव�जिनक कामको िनिम� आव�यक परमेा नेपाल 
सरकारले िनण�य गरी ज�गाको मआु�जा, �ितपूित� वा 
स�ाप�ामा अक� ज�गा िदई अिध�हण गनु�पछ�  । यो 
संिवधान र कानूनको बा�या�मक सत� हो । िवप�ीह�ले 
त�कालीन नेपाल सरकारको िमित २०४३।९।११ 
को िनण�यानसुार अिध�हण ग�रएको हो भनी िलिखत 
जवाफमा िजिकर िलएका छन् । पर�त ु उ� िमितमा 
ज�गा अिध�हण गन� िनण�य नेपाल सरकारले गरकेो छैन 
भ�ने कुरा अदालतबाट सोधनी ह�दँा नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयले पठाएको 
जवाफबाट �प� भएको छ । खानी तथा भूगभ� िवभागले 
िमित २०४३।९।११ मा िजओलोिज� उ�ममान 
�धानलाई ज�गा �ाि�स�ब�धी कारवाही गन� मनोनयन 
गन� भनी पेस भएको िट�पणी िवभागीय�तरबाट सदर 
भएकोस�म दिेख�छ । ज�गा अिध�हणका लािग 
�ि�या स�ु गन� िवप�ी िवभागबाट भएको उ� िनण�य 
त�कालीन नेपाल सरकारको िनण�य ह�न स�दैन । िवप�ी 
खानी तथा भूगभ� िवभागको सोही िमित २०४३।९।११ 
को िनण�यले अिध�हणको �ि�या स�ु ग�रएको िक.नं. 
४४४ को ज�गा �वयम् िवभागले िमित २०४९।९।१५ 
मा िनण�य गरी स�बि�धत �यि�लाई िफता�  गरकेो छ 
तर िनवेदकको हकमा िवना उ�े�य िनर�तर रो�का 
रािखरहेको छ । खानी तथा भूगभ� िवभागको िमित 
२०४३।९।११ को ज�गा �ाि�का लािग कारवाही 
चलाउने भ�नेस�मको िनण�य नेपाल सरकारको िनण�य 
ह�न नस�ने भई सिंवधान र कानून�ितकूल ह�दँा उ� 
िनण�य र सोही िनण�यलाई आधारमानी िवप�ी खानी 
तथा भूगभ� िवभागले िमित २०४५।१।२७ मा िवप�ी 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजारमा रो�का रा�न ु
भनी लेखेको प� एव ं िनर�तर रो�का रिहरहेको भनी 
उ� काया�लयले िमित २०७१।९।२ गरेको िनण�य 
प�ाचारलगायत िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागको 
िमित २०७१।९।९ को िनण�य एवं िमित २०७१।९।१३ 
को प�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी रो�का 

रहेको ज�गा फुकुवा ग�रिदन ुभनी िवप�ी खानी तथा 
भूगभ� िवभागका नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी खेमराज 
�वालीले त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट िनण�य 
नभई ज�गा अिध�हण गन� �� नै ह�दँैन । िनवेदकले 
अंश हक �ा� नगद�का अव�थामा िक.नं. २७७ र 
२७८ का ज�गाम�येको एक रोपनी ज�गा अिध�हण 
गरी जानकारीको लािग िमित २०४३।९।२४ मा 
सूचना �कािशत ग�रएको हो । िनवेदक मआु�जा ब�ुन 
नआएको कारण ब�ुन आउन ु नआए कानूनबमोिजम 
ग�रने भनी त�कालीन िज�ला काया�लय, काठमाड�ले 
िमित २०५१।८।१४ मा १५ िदने सूचना �कािशत 
गरकेो छ । अिध�हण ग�रएको ज�गामा खानी तथा 
भूग�भ िवभागले क�पाउ�डवाल तथा पालेघर िनमा�ण 
गरी कम�चारी खटाई रखेदेख ग�ररहेको छ । तोिकएको 
मआु�जा िलन बाकँ� भए कानूनबमोिजम ह�नस�ने नै 
ह�दँा कानूनस�मत �पमा भएको अिध�हण गन� िनण�य 
बदर गरी ज�गा िफता� गन� निम�ने ह�दँा िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

म िनवेदकसमेतको हकभोगको सािबक 
कोटे�र गा.िव.स. वडा नं. ३(क) िक.नं. २७७ र २७८ 
को ज�गा त�कालीन समयमा काका गंगाधर भ�को 
नाउमँा दता� रहेको िथयो । उ� ज�गाम�ये १ रोपनी 
ज�गामा �ाकृितक �यासँ उ�पादनको स�भावना भएको 
�े� भनी अिध�हण गन� भ�नेस�म उ�लेख गरी िवप�ी 
खानी तथा भूगभ� िवभागबाट िमित २०४३।९।११ मा 
िनण�य भएको रहेछ । सोही िनण�यलाई ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को दफा ३ ले िनद�िशत गरकेो त�कालीन �ी 
५ को सरकारको िनण�यको स�ंा िदई हालस�म उ� 
ज�गा िनर�तर रो�का रािखएको छ । तर �ाकृितक 
�यासँ उ�पादनका लािग हालस�म कुनै काय� ग�रएको 
छैन । िवगत ३ दशक यताको शहरीकरणले गदा� 
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उ� �थानमा यस समयमा �यास उ�पादन ह�नस�ने 
अव�थासमेत छैन । मेरोसमेत हकको िनजी स�पि� 
साव�जिनक िहतका लािग चािहने भएमा सािधकार 
िनकाय नेपाल सरकारको िनण�यअनसुार उिचत 
�ितपूित�  िदएर मा� अिध�हण ह�नपुन�मा गैरकानूनी 
िवभागीय�तरको िनण�यलाई आधार मानी अिध�हण 
गन� भनी ३ दशकभ�दा बढी समयस�म रो�का 
रािखराखेको िवप�ीह�को िनण�य र सोका आधारमा 
भएका प�ाचारह� समेत संिवधान र कानून�ितकूल 
ह�दँा बदर गरी ज�गा फुकुवाको आदेशसमेत ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदकले िनवेदनमा म�ुय�पमा दाबी िलएको 
पाइयो ।

दाबीको िक.नं. २७७ र २७८ को 
ज�गाम�येबाट एक रोपनी ज�गा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को दफा ३ अनसुार अिध�हण गन� स�ब�धमा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारबाट िमित २०४३।९।११ मा िनण�य 
भई अिध�हण �ि�या �व�प िमित २०४३।९।२४ 
मा सूचना �कािशत गरी िमित २०४४।२।१७ मा 
हकदाबीको सूचना �कािशत र िमित २०४५।२।१४ 
मा मआु�जा रकम ब�ुने सूचना �कािशत गरी सिकएको 
छ । यस िवभागले िमित २०४५।१।२७ देिख उ� ज�गा 
रो�का राखेको छ । ज�गाधनीलाई मआु�जा बझुाउन 
मा� बाकँ� रहेको अव�थामा अिध�हण ग�रएको 
ज�गाम�येको केही भागमा िनवेदकको हक कायम 
भएको आधारमा अिध�हण भएको ज�गा अिध�हण 
�योजनको कामबाहेक अ�य कसैको �वािम�वमा जान 
नस�ने ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी िवप�ी खानी 
तथा भूगभ� िवभाग, रो�का रिहसकेको ज�गा कसैले 
दा.खा. गराई िलएमा पिन बदर ह�न स�दैन भ�ने िवप�ी 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, मआु�जा �ा� गन� 
बाकँ� भए िनवेदकले �ा� गन�स�ने नै ह�दँा िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी मालपोत िवभाग र िवप�ी 
उ�ोग म��ालयसमेतको िलिखत जवाफ िजिकर रहेको 
देिख�छ ।

प� िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा र िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 
समेतले गनु�भएको उपयु�� बहस एवं िनवेदन िजिकर 
तथा िलिखत जवाफसमेतलाई �ि�गत गरी िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� ह�न आयो ।

२. िनण�यतफ�  हेदा� िनवेदन साथै रहेको 
काठमाड� �यासँ आयोजनाको ज�गा अिध�हणस�ब�धी 
फाइल सलं�न अिध�हण गन� भिनएको िट�पणी आदेश 
अ�ययन गदा� िनवेदकको काका गंगाधर भ�को नाममा 
दता� रहेको काठमाड� िज�ला कोटे�र प�चायत हाल 
का.न.पा. वडा नं. ३(क) ि�थत िक�ा नं. २७७ र २७८ 
को ज�गाम�ये १ रोपनी ज�गा अिध�हण स�ब�धमा काय� 
गन� अिधकृत तो�नपुन� भएबाट उपयु�� ज�गाह� �ा� 
गन� अिधकृतमा िजयोलोिज� �ी उ�ममान �धानलाई 
मनोनयनका लािग पेस गद�छु भनी िमित २०४३।९।६ 
मा उठेको िट�पणीमा सदर भनी िमित २०४३।९।११ 
मा िनण�य भएको देिख�छ । उ� िट�पणीमा सदर 
गन� अिधकारीको नाम र दजा�समेत उ�लेख भएको 
देिखदँनै । यही िनण�यलाई नेपाल सरकारको िनण�य 
भनी िलिखत जवाफमा िवप�ी खानी तथा भूगभ� 
िवभागले अिध�हण भएको भ�ने िजिकर िलएको 
पाइ�छ । सनुवुाइका �ममा बहस गदा�समेत िव�ान् 
सह�यायािधव�ाले दाबीको उ� ज�गा अिध�हण गन� 
नेपाल सरकारले गरकेो सोबाहेकको अका� िनण�य यो 
य�तो छ भनी िजिकर िलन र उ�लेख गन� सकेको 
अव�था छैन । ज�गा अिध�हण गन� स�ब�धमा ज�गा 
�ा� गन� अिधकृत िजयोलोिज� उ�ममान �धानलाई 
मनोनयनका लािग पेस गरकेो भनी २०४३।९।६ मा 
िट�पणी उठेको देिख�छ । तर पिन अिध�हणस�ब�धी 
काय� गन�लाई अिधकृत मनोनयन गनु�  र अिध�हण गनु�  
एउटै काय� ह�न स�दनै । अिधकृत मनोनयन भएको 
आधारले मा� अिध�हण स�ब�धमा कानूनी �ि�या 
पूरा गरी सूचना िदई मआु�जासमेत िदई अिध�हण 
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गरकेो अव�था देिखदँैन । �ि�याको थालनी ह�दँैमा 
�ि�याले पूण�ता पाएको भ�न िम�दनै ।

३. त�कालीन समयमा नेपालमा मूल 
कानूनको �पमा �चलनमा रहेको नेपालको संिवधान, 
२०१९, �यसपिछ जारी भएको नेपाल अिधरा�यको 
संिवधान, २०४७ को धारा १७, नेपालको अ�त�रम 
संिवधान २०६३ को धारा १९ र वत�मान सिंवधानको 
धारा २५ ले �यि�को स�पि�स�ब�धी हकलाई 
मौिलक हकको �पमा �हण गरी िलिपव� गरकेो 
पाइ�छ । सबै सिंवधानले साव�जिनक िहतको लािग 
कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� गदा� 
रा�यले मा� गन� स�ने भनी संवैधािनक ��याभूित 
�दान गरकेो पाइ�छ । रा�य भ�नाले काय�पािलका 
�यव�थािपका र �यायपािलका मािनने भए पिन ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार �यि�को हक 
भोगको ज�गा साव�जिनक िहतको लािग काय�पािलका 
अथा�त्  त�कालीन �ी ५ को सरकारले िनण�य गरी 
ज�गाधनीलाई कानूनबमोिजम मआु�जा वा �ितपूित� 
�दान गररे नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम �ा� गरकेो 
अव�थामा मा� �यासँ उ�खननस�ब�धी काय�का लािग 
िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागले उपभोग गन� पाउने 
देिखन आउछँ । 

४. त�कालीन समयमा �ी ५ को सरकार 
भ�नाले के कुन िनकायलाई जनाउने रहेछ भ�ने 
कुराको िन�पणको लािग कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 
२०१० को दफा १(झ)(ग) अवलोकन गदा� सो दफामा 
नेपाल सरकार भ�नाले त�काल अथा�त्  २०१९ साल 
पौष १ गतेदिेख २०४७ साल काित�क २२ गतेस�म 
ग�रएको वा ग�रनुपन� कुनै कामका स�ब�धमा नेपालको 
संिवधानबमोिजम मि��प�रषद् को स�लाहअनुसार वा 
संकटकालीन अव�थामा सो संिवधानको धारा ८१क. 
बमोिजमको अिधकार �योग गरी काम ग�रबस�ने 
�ी ५ महाराजािधराजलाई जनाउने भनी प�रभािषत 
गरकेो पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाले रा�य 

भ�नाले त�कालीन मि��प�रषद् को स�लाहअनसुार 
वा सकंटकालीन अव�थामा त�कालीन �ी ५ 
महाराजािधराजले ग�रब�सने िनण�य मा� त�कालीन 
नेपाल सरकारको िनण�य ह�ने भनी �प� माग�दश�न 
गरकेो देिखन आयो । यसबाट िवप�ी खानी तथा भूगभ� 
िवभागबाट िमित २०४३।९।११ मा �यास आयोजनाका 
लािग ज�गा अिध�हण गन� �ि�या �व�पको कारवाही 
गन� िजओलोिज� उ�ममान �धानलाई िज�मेवारी िदन 
िट�पणी उठाई सोलाई िवभागीय�तरको कम�चारीबाट 
सदर ग�रएको ह�दँा उ� िनण�य त�कालीन नेपाल 
सरकारले गरकेो रहेछ भनी मा�न िम�ने दिेखन आएन । 

५. �यास उ�ोग प�ा ला�न ुर सोको उ�खनन 
ह�न देशको लािग आिथ�क समिृ�को ढोका ख�ुन ुहो । 
यसै त�यलाई �ि�गत गरी देश र साव�जिनक जनताका 
िहतका लािग िमित २०४३।९।११ मा त�कालीन 
नेपाल सरकारले िनण�य गरकेो हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा �प� ह�न अिनवाय� स�झी यस अदालतबाट 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयमा सो स�ब�धमा प�ाचार गदा�  त�कालीन 
�ी ५ को सरकारले �ाकृितक �यासँ खोजतलासको 
िसलिसलामा िमित २०४३।९।११ मा ज�गा अिध�हण 
गन� िनण�यसिहतको स�कल फाइल माग भइ 
आएकोमा यस काया�लयमा रहेको अिभलेखअनसुार 
मि��प�रषद ्को िमित २०४३।९।११ को बैठकमा उ� 
िवषयमा कुनै िनण�य भएको नदेिखएको भनी च.नं. 
७१७० िमित २०७३।१।२३ को प�माफ� त जवाफ 
�ा� भएको देिख�छ । नेपाल सरकार �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ् सिचवालयको उपयु�� िलिखत 
प�ाचारबाट िनवेदन दाबीका ज�गा अिध�हण 
स�ब�धमा सािधकार िनकाय त�कालीन �ी ५ को 
सरकारबाट िनण�य भएको भ�ने दिेखन आएन ।

६. ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा �ी 
५ को सरकारले कुनै साव�जिनक कामको िनिम� कुनै 
ज�गा �ा� गन� आव�यक ठह�याएमा यस ऐनबमोिजमको 
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मुआ�जा िदने गरी �ी ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको 
जितसुकै ज�गा �ा� गन� स�नेछ भनी कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाले �यि�का हक 
भोग दता�का ज�गा साव�जिनक कामको लािग अिध�हण 
गदा� नेपाल सरकारबाहेक अ�य कुनै िनकायलाई 
अिध�हण गन� पाउने अि�तयारी रहेको पाइदँनै । 
िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागले िनवेदकसमेतको 
हक ला�ने िनजका काका गंगाधर भ�को नाममा दता� 
रहेका िक.नं. २७७ र २७८ म�येको १ रोपनी ज�गा 
त�कालीन सािधकार िनकाय �ी ५ को सरकार 
मि��प�रषद ्मा अिध�हण गन� स�ब�धमा ��ताव पेस 
भई िनण�य भएको अव�था नभई सोही काया�लयको 
िवभागीय �मखु �तरको िमित २०४३।९।११ को 
िनण�यअनसुार अिध�हण गन�, रो�का रा�ने र पखा�ल 
लगाउनेसमेतका काय� गरकेो पाइदँा उ� कारवाहीह� 
कानूनको उिचत �ि�या (Due Process of Law) 
को अनशुरण गरी गरकेो मा�न िम�ने देिखएन ।

७. िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागले 
िलिखत जवाफको �करण १ को (क), (ख) र (ग) मा 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को ६, ९(१) बमोिजमको 
साव�जिनक सूचना �कािशत गरी ऐ. ऐनको दफा १२ 
र २२ बमोिजम ज�गा क�जामा िलइएको एवं ज�गाको 
मआु�जा ब�ुन आउन ु अ�यथा कानूनबमोिजम ह�ने 
भनी गोरखाप� राि��य दैिनकमा सूचनासमेत �काशन 
ग�रसिकएको ह�दँा ३० वष�पिछ आ�नो भनी िनवेदकले 
दाबी गन� पाउने होइन भनी िजिकर िलएको पाइ�छ । 
सो स�दभ�मा हेदा� मािथ िववेचना ग�रएअनसुार िमित 
२०४३।९।११ को िनण�य नै संिवधान र कानूनस�मत 
नभएको भ�नेमा िववाद रहेन । व�ततुः स�पि�स�ब�धी 
अिधकार �यि�को नैसिग�क र मौिलक अिधकार हो । 
�यि�का य�ता अिधकारमा आघात प�ुने िनण�य गदा� 
सािधकार िनकायले कानूनको उिचत �ि�या प�ुयाएर 
कानूनबमोिजम ग�रएको भएमा मा� कानूनी मा�यता 
पाउन स�दछ । िमित २०४३।९।११ को िवप�ी खानी 

तथा भूगभ� िवभागको ज�गा अिध�हण गन� भिनएको 
िनण�य नै गैरसंवैधािनक, गैरकानूनी र गैर�े�ािधकार 
पूण� रहेपिछ �य�तो गैरकानूनी िनण�यलाई आधार 
िलई �कािशत गरकेा सूचनासमेतका काम कारवाही 
र ज�गा रो�का रा�नका लेखी पठाउने एव ं ज�गामा 
क�पाउ�डवाल लगाउनेसमेतका िवप�ी खानी तथा 
भूगभ� िवभागबाट भएका स�पूण� िनण�य एवं प�ाचार 
अनिधकृत र �वतः गैरकानूनी ह�ने भई कानूनी मा�यता 
�ा� गन� नस�ने ह�दँा उ� िजिकरका स�ब�धमा थप 
िववेचना ग�ररहन परने ।

८. यसैगरी अिध�हण गन� त�कालीन नेपाल 
सरकारको िनण�य भिनएको िमित २०४३।९।११ 
को िट�पणी आदशे हेदा�  िक.नं. २७७ र २७८ सगैँ 
अ�य �यि�ह�का नाम दता�को िक.नं.४४४ समेतका 
त�कालीन कोटे�र प�चायत �े�का ज�गाह�समेत 
अिध�हण गन� �ि�या अगािड बढाउने भनी उ� 
िनण�यमा समावेश गरी सो ज�गाह� समेत रो�का राखेको 
देिखयो । पर�त ुउ� िक.नं. ४४४ ज�गाका ज�गाधनी 
भाजरु�न ब�ाचाय�को छोरा इ��बहादरु ब�ाचाय�को 
िनवेदन मागबमोिजम मोटरबेल बाटो नभएको कारण 
देखाई िवप�ी खानी तथा भूग�भ िवभागको िमित 
२०४९।९।१० को िनण�यानसुार फुकुवा ग�रिदएको 
िनवेदन संल�न कारवाही फाइलबाट देिखन आउछँ । 
सगैँ रो�का रािखएका िववािदत ज�गाका त�कालीन 
ज�गाधनी िनवेदकका काका गंगाधर भ� तथा िनजका 
�ीमती तथा छोराह�ले जनु �योजनका लािग ज�गा 
अिध�हण ग�रएको हो, सो �योजनका लािग काय� 
नगरी �यसै रािखएको ह�दँा िफता� पाउ ँ भनी पटक 
पटक िवप�ी उ�ोग म��ालय र खानी तथा भूगभ� 
िवभागमा िनवेदन िदई अननुय िवनय गरकेो �माणमा 
आएको फाइलबाट देिख�छ । तर, िवप�ी िवभागले 
�योजनअनसुारको �यास उ�खनन् गन� यो य�तो 
काय��गित भएको भनी व�तगुत जवाफ िदन नसक� 
अिध�हण ग�रएको �योजन हालस�म नसिकएको भ�ने 
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आ�मिन� जवाफ मा� िनजह�लाई िदई िनर�तर ज�गा 
रो�का रािखराखेको दिेख�छ । यसरी िवप�ी खानी 
तथा भूगभ� िवभागले काठमाड� �यासँ आयोजनाका 
लािग भ�दै िवभागीय�तरको एउटै िनण�यानसुार रो�का 
राखेका ज�गाह�म�ये कुनै �यि�का ज�गा व�तगुत 
आधार र कारण िवना बाटोको कारण दखेाई रो�का 
फुकुवा ग�रिदने तर िनवेदन दाबीको ज�गा स�ब�धमा 
आधारहीन जवाफ िदई रो�का मा� रािखराखेको 
काय�लाई �यायको �ि�ले तथा समानता र सम�यायको 
�ि�कोणबाट उिचत मा�न िम�ने देिखएन ।

९. आ�नो हक भोगको स�पि� के, कुन 
कारणले रो�का रहेको हो सो िवषयमा जानकारी पाउने 
िनवेदकको मौिलक हक हो । रा�य�ारा �यि�को 
िनजी स�पि� अिध�हण ग�रएमा अिध�हण ह�ने 
ज�गाको �वीमकता�लाई िनण�यको बारमेा जानकारी 
िदने रा�य र स�ब� िनकायको संवैधािनक र कानूनी 
कत��य पिन हो । पर�त ुिक.नं. २७७ र २७८ का ज�गा 
अिध�हणस�ब�धी सूचना �वभािवक�पमा िवप�ी 
खानी तथा भूगभ� िवभागले उपल�ध नगराएको कारण 
राि��य सूचना आयोगको पहलमा मा� िनवेदकले 
रो�का रािखएको ज�गाको िनण�यको �ितिलिप पाउन 
सकेको िवप�ी सूचना आयोगको िलिखत जवाफबाट 
पिु� ह��छ । एकै िमितमा एउटै िट�पणी आदेशबाट 
रो�का ग�रएका ज�गाम�ये कसैको हकमा फुकुवा गन�, 
िनवेदकको ज�गाको हकमा सूचनास�म िदन िधङ्�याई 
गन� िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागको काय� आफंँैमा 
स�दहेपूण� तथा िवभेदकारी देिख�छ । व�ततु: रा�य र 
रा�यको काय�कारी िनकायअ�तग�त रहने साव�जिनक 
िनकाय िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागको सबै 
सेवा�ाहीलाई समान �यवहार गन� कत��य रह�छ । एउटै 
उ�े�यका लािग एउटै िनण�यले रो�का राखेका ज�गा 
म�ये कुनै �यि�का हकमा रो�का फुकुवा गन� कसैका 
हकमा �योजनअनसुारको काम अगािड नबढाई ज�गा 
रो�का मा� रािखरहने काय� आफँैमा �वे�छाचारी 

ठह�रने ह�दँा �य�तो काम कारवाहीमा संिवधान, कानून 
र सव��वीकाय� समानताको िस�ा�तलाई अनशुरण 
ग�रएको रहेछ भनी मा�न िमलेन ।

१०. तसथ�, मािथ िववेिचत सिंवधान, कानून 
र त�यको िववेचनाबाट िनवेदकका काका गंगाधर 
भ�को नाउमँा दता� भएको सािबक कोटे�र गा.िव.स. 
वडा नं. ३(क) िक.नं. २७७ र २७८ म�येको एक 
रोपनी ज�गा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ 
बमोिजमको अि�तयारी �ा� सािधकार िनकाय 
नेपाल सरकारको िनण�यअनसुार कानूनको उिचत 
�ि�या (Due Process of Law) को अनशुरण गरी 
अिध�हण र �ाि� गरकेो नभई िवप�ी खानी तथा भूगभ� 
िवभागको िमित २०४३।९।११ को िवभागीय �तरको 
कानून �ितकूल िनण�यबमोिजम रो�का राखेको 
देिखदँा उ� िमित २०४३।९।११ को िनण�य र सो 
का आधारमा िमित २०४५।१।२७ मा रो�का रा�न 
पठाएको रो�का प� एवं िवप�ी मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारबाट िनर�तर�पमा रो�का रािखएको 
भनी िमित २०७१।९।२ मा भएको िनण�य एव ं िमित 
२०७१।९।३ मा लेखेको प� तथा िवभागको नाममा 
दता� गरी ज�गाधनी �माणपजुा� उपल�ध गराई िदन 
िवप�ी खानी तथा भूगभ� िवभागले िमित २०७१।९।९ 
मा गरकेो िनण�य र सोका आधारमा िवप�ी मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारलाई िमित २०७१।९।१३ मा 
ग�रएको प�ाचारसमेतका िवप�ीह�बाट भएका काम 
कारवाही उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब 
िनवेदन दाबीमा उि�लिखत िववािदत िक�ा ज�गाह� 
काठमाड� �यासँ आयोजनाका लािग अिध�हण गनु�पन� 
भए �यसको िव�ततृ सव��ण गरी �यसको स�भा�यताको 
बारमेा साव�जिनक�पमा जानकारी गराई, सोही ज�गा 
�ा� नभएमा आयोजना ब�न स�दैन भ�ने िन�या�मक 
िनण�यसमेत िलई ज�गा �ाि� गनु�  नै पन� भएमा संिवधान 
र ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजमको �ि�या 
प�ुयाई हालको �चिलत मू�यअनसुार िदनपुन� उिचत 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, पसु

1512

मआु�जा र �ितपूित� िनवेदकलाई िदई अिध�हण गनु� , 
सो ह�न नसके उ� ज�गा फुकुवा गरी िफता� िदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
इित संवत् २०७४ साल भा� ७ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
फैसला िमित : २०७३।१२।२०

०७१-WO-००१५

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : टेकबहादरु �े�ठक� बहुारी रामकुमार �े�ठक� 
�ीमती गोरखा िज�ला, आ�घाट गा.िव.स. 
वडा नं. १ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखशुी ब�ने 
�ीमती सर�वती �े�ठसमेत

िव��
िवप�ी : का.िज., का.म.न.पा. वडा नं. २, गैरीधारा 

�धान काया�लय रहेको सनराइज ब�क 
िलिमटेडसमेत

 § �यि�गत जमानतको दािय�व �यि�गत 
नै ह��छ । �यसलाई दुवै प�को सहमितमा 
बाहके ते�ो प�मा सान� नसिकन े। 

 § ऋण चु�ा गनु�पन� समयमा उ�ोगबाट 
आ�नो नाउँको सयेर अका� स�चालकलाई 
िब�� ग�रसकेको भनी बैङ्कसगँ भएको 
स�झौतािवपरीत ऋण चु�ा गनु�पन� 
�यि�गत दािय�वबाट िनवेदकह� पि�छन 
स�ने अव�था नदेिखने । 

(�करण नं. ४)

िनवेदकको तफ� बाट : 
िवप�ीको तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७(१०)

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
 माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
 माननीय �यायाधीश �ी िशवराज अिधकारी

आदेश
�या. दीपकराज जोशी : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।७।५ को फैसलाउपर पनुरावेदन 
पन� आएको ��तुत िनवेदनको संि��त त�य एवं ठहर 
यस�कार छः-

िवप�ी ब�कले हामी त�कालीन सेयर हो�डर 

�नण�य नं. ९८७१

&
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रहेको मनकामना �सर उ�ोग �ा.िल. को िधतो 
िललाम िब��को ७ िदने सूचना िमित २०६९।१२।१२ 
गतेको नाग�रक दिैनकमा �कािशत ह�दँा हामीह�को 
नामसमेत पि�कामा िनकाली कालो सूचीमा रा�ने काम 
िवप�ी ब�कले गन� लागेको आशंका भई कालो सूचीमा 
रा�ने काय� रो�न िमित २०६९।१२।१६ मा हामीले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनषेधा�ासमेतको �रट 
िनवेदन दता� गरकेोमा कजा� सूचना के��समेतले हा�ो 
नाम कालो सूचीमा रा�ने काम िमित २०६९।१२।२३ 
मा गरकेो कुरा िनषेधा�ाको िलिखत जवाफको 
न�कल िमित २०७०।२।२९ मा सारपेिछ थाहा 
भयो । हामीह�ले वैधािनक�पमा सेयर राजे��कुमार 
�े�ठलाई ह�ता�तरण गरी उ� क�पनीको स�पूण� 
दािय�वबाट म�ु भएका ह� । यस कुराको जानकारी 
िवप�ी ब�कलाई समेत गराएका िथय� । क�पनीबाट 
हटेको ��ट जानकारी भएर पिन �यसलाई �यान निदई 
कुनै िनिहत पूवा��ह वा �वाथ�वश िवप�ी कजा� सूचना 
के��समेतले हा�ो नाम कालो सूचीमा रा�ने िमित 
२०६९।१२।२३ मा गरकेो िनण�य �माण ऐन २०३१ 
को दफा ३४, करार ऐन, २०५६ को १३(क), १६(२) 
तथा ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ को कानूनी �यव�था र सवंत् २०५९ 
सालको �रट नं. ३४८६, ने.का.प. २०४७ अंक ५ 
िन.नं. ४१४७ प.ृ ४४०, ने.का.प. २०५९ प.ृ ६५९ 
म�ुामा स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत छ । िवप�ीको उ� काय�बाट 
स�पि� आज�न गन�, भोग गन� पाउने हा�ो नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, ९ �ारा �द� 
हकािधकारमा ग�भीर आघात पनु�का साथै �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त तथा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�थािपत िस�ा�तसमेतको िवपरीत �कािशत कालो 
सूचीमा रा�न लगाउने �ि�याले िनवेदकह�लाई 
अ�याय परी आ�नो �यवसायमा ठूलो हािन नो�सानी 
प�ुने ह�दँा उ� काय� उ��ेषणको आदेशबाट बदर गरी 

कालो सूचीबाट हटाउन परमादेशको आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िनवेदकह�को िनवेदन 
माग दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, 
कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका 
िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा �याद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  साथै ियनै 
िनवेदकले दायर गरकेो २०६९ सालको WO-०७७७ 
को िनषेधा�ा म�ुाको िमिसल साथै राखी पेस गनु�होला 
भ�ने पनुरावेदन अदालतको िमित २०७०।३।११ को 
आदशे ।

िवप�ीह�ले ऋणी क�पनीको सेयर िब�� 
गरकेो आधारमा उ� �यि�गत जमानी र� वा खारजे 
ह�ने होइन । साथै २०६५ सालमा ऋणी उ�ोगले िलए 
खाएको ऋण रकम स�झौताअनसुार ितनु�  बझुाउन ु
नगरकेो ह�दँा नै सोही ऋण असलुउपरका लािग 
कारवाही चलाइएको हो । जमानी ब�ने िवप�ीह�ले 
सो ऋण कजा� ऋणीले नितरेमा आफूह�ले ितन� छ� 
भनी जमानीको कागज ग�रिदन ुभएको छ । ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) 
बमोिजम ऋणीलाई कालो सूचीमा रा�नस�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था र िवप�ीह�ले समेत ग�रएको 
जमानतको कागजमा जमानीकता�को दािय�व मूल 
ऋणीसरह नै ह�ने र सोलाई �वीकार गरकेो भनी 
िलखत ग�रिदएको तथा ब�कको िनयमन िनकाय नेपाल 
रा�� ब�कको िनद�िशकाबमोिजम िवप�ीह�लाई ऋणी 
क�पनीको ऋण च�ुा भ�ुान गन� २०६८ मंसीर २९ 
मा नाग�रक पि�कामा साव�जिनक सूचना �कािशत 
ग�रएको  हो । सो सूचनाअनसुार ऋणीलगायत यी 
िवप�ीह� समेत कोही पिन उ� ऋण कजा�  च�ुा 
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भ�ुान गन� नआउन ुभएको साथै सो सूचनाउपर िच� 
बझुाई ब�नभुएको अव�थामा ब�कका तफ� बाट पटक-
पटक ताकेता सूचनाप�चात् िमित २०६९।११।१२ 
को नाग�रक दैिनक पि�कामा �कािशत िधतो िललाम 
िब��को सूचनाप�चात् यी िवप�ीह� अदालत �वेश 
गरी यही िवषयव�तसुगँ स�बि�धत २०६९-WO-
०७७७ को �रट िनवेदन दायर गनु�भएकोमा सो 
कारवाहीय�ु अव�थामा रहदँा रहदँै ��ततु िनवेदन 
दायर गनु�भएको अव�था छ । िवप�ीह� ऋणी 
क�पनीको सेयर धनी रहे भएकै अव�थामा यस 
ब�कबाट िलए खाएको ऋण रकमको स�ब�धमा ऋणी 
क�पनीसगँ िमित २०६५।११।८ मा भएको स�झौता 
Offer letter को सत� नं. ७.१७ मा �प�सगँ ब�कको 
पूव� सहमितिबना ऋणी क�पनीको सेयरधनी अथा�त्  
Ownership प�रवत�न नह�ने कुरालाई यी िवप�ीह�ले 
समेत �वीकार गरकेो समयमा सो सत�को बिख�लाप ह�ने 
गरी ऋणी क�पनीमा आफू नभएको भ�ने िवप�ीह�को 
िजिकर खि�बर ह�ने अव�था छैन । अत: िवप�ीह�बाट 
उ�लेख भएका निजरह� ��ततु म�ुामा कुनै पिन 
सा�दिभ�क नभएको ह�दँा कानूनबमोिजम ब�कसगँ भएका 
िलिखत स�झौता, तमसकुबमोिजम ब�कलाई गछु�  भनेको 
दािय�व पूरा नगन� यी िवप�ीह�को ब�कले कुनै पिन 
हक अिधकार हनन् नगरकेो र िवप�ीह�ले ग�रिदएका 
कागजातका आधारमा ब�कले कालो सूचीमा रा�न 
भनी िसफा�रस गरबेमोिजम कजा� सूचना के��ले गरकेो 
काय� गैरकानूनी नभएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजेभागी रहेको छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िवप�ी सनराइज ब�क िलिमटेडको िलिखत 
जवाफ ।

ब�कबाट कजा� िलइसकेपिछ ब�कसगँ कजा� 
कारोबार गदा� गरेको सत� स�झौताबमोिजम ब�कको कजा�, 
कजा�को सावँा �याजबापतको रकम भ�ुानी गनु�पन� 
दािय�व कजा�का ऋणी तथा जमानतकता�को रहेको 
ह��छ । सत� स�झौताबमोिजम समयमा कजा�को पाकेको 

�याज र सावँा रकम समयिभ� नबझुाउने ऋणी तथा 
जमानतकता�ह�लाई कालो सूचीमा समावेश गनु�पन� 
कानूनी �यव�था ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५७(१०) ले गरकेो छ । साथै नेपाल 
रा�� ब�कबाट ब�क तथा िव�ीय स�ंथाह�का लािग जारी 
कजा� सूचना तथा कालो सूचीस�ब�धी िनद�िशकामा 
�य�ता ऋणीह�लाई अिनवाय��पमा कालो सूचीमा 
समावेश गनु�पन� कानूनी �यव�था भएको र सोही 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िवप�ी िनवेदकह�लाई 
सनराइज ब�क िलिमटेडबाट िलएको कजा� ब�कसगँ 
गरकेो सत� स�झौताअनसुार च�ुा नगरकेो कारण 
कानूनबमोिजम नै कालो सूचीमा समावेश ग�रएको ह�दँा 
कानूनबमोिजम भए गरकेा काम कारवाहीलाई िलएर 
असाधारण अिधकार�े�को बाटोबाट अदालतमा 
आउने अिधकार �रट िनवेदकह�लाई नभएको र �रट 
िनवेदकह�ले िनवेदनमा कहीकँतै पिन संवैधािनक वा 
कानूनी अिधकारमा आघात पगेुको कुरालाई समेत 
उठाउन नस�न ु भएको ह�दँा कजा� सूचना के��लाई 
समेत अनाव�यक�पमा िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी 
कजा� सूचना के�� िलिमटेडको िलिखत जवाफ । 

धनी ब�कसगँ रीतपूव�क िलखत गरी �यि�गत 
जमानत िदएका िनवेदकह�ले मनकामना �सर 
उ�ोग �ा.िल. ले धनी ब�कलाई कजा� च�ुा गन� बाकँ� 
नै रहेको अव�थामा िनवेदकह�ले आ�नो नामको 
सेयर उ�ोगका अका� सं�थापक सद�य राजे��कुमार 
�े�ठलाई िब�� गरकेो दिेख�छ । यसरी िनवेदकह�ले 
मनकामना �सर उ�ोग �ा.िल. को सेयर िब�� गदा� 
िवप�ी ब�कको सहमित िलएको देिखदँनै । िनवेदकह�ले 
मनकामना �सर उ�ोग �ा.िल. को सेयर िब�� तथा 
हक ह�ता�तरण गरी मनकामना �सर उ�ोग �ा.िल. 
को सेयरधनीको हैिसयतबाट अलग भएको भए तापिन 
ब�कसगँ भएको �यि�गत जमानतको िलखतबाट 
िलएको दािय�व राफसाफ भएको अव�था छैन । 
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सं�थापक सेयरधनीह� बिबता खेतान र सरुजलाल 
�े�ठ क�पनीबाट अलग ह�दँाको �ि�यामा सनराइज 
ब�कको समेत संल�नता रहेको देिख�छ । क�पनीले 
िलएको कजा�को केही अंश सरुजलाल �े�ठले �यहोन� 
गरी परुानै कजा�को �यव�थापन एव ं नवीकरणस�म 
गरकेो अव�था ह�दँा �यि�गत जमानत िददँा �रट 
िनवेदकह�ले कबलु गरकेो सत�बमोिजम उहाहँ�को 
दािय�व समा� भएको अथ� गन� िम�ने दिेखएन । 
िनवेदकह�ले सनराइज ब�कलाई ग�रिदएको �यि�गत 
जमानतको िलखतको �करण नं. १२ मा "तोिकएको 
�यादिभ� ब�कलाई बझुाउन ुपन� सावँा, �याज रकम एव ं
िक�ता नबझुाई बसेमा वा िधतो िदएको स�पि� कुनै 
�कारले क�चा ठह�रन गई ब�कको कजा� असलुउपर 
ह�ने ि�थित नरही सत� उ�लङ्घन गरकेो पाइएमा वा 
गरमेा हामी जमानत िदनेह�लाई कालोसूचीमा दता� 
गरी गराई कारवाही गरमेा हा�ो पूण� म�जरुी छ" भनी 
ऋणीले तोिकएको भाखामा ब�कलाई सावँा, �याज एव ं
िक�ता नबझुाएमा आफूलाई कालोसूचीमा राखेमा पिन 
म�जरु भएको �यहोरा लेिखिदएको अव�था दिेखदँा 
िनवेदकह�लाई सनराइज ब�कले ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा 
(१०) बमोिजम कालोसूचीमा रा�न कजा� सूचना के��मा 
लेखी पठाएको र कजा� सूचना के��ले थप जाचँबझु गरी 
िनवेदकह�लाई कालोसूचीमा रा�ने िनण�य गरकेोलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । कानूनले िनधा�रण गरकेो 
�ि�या अवल�बन गरी भएको िनण�य उ��ेषणको 
आदेशबाट बदर गन� िम�ने देिखएन । तसथ�, मािथ 
िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदकह�को 
मागबमोिजमको उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।५ को फैसला ।

हामीह�ले कानूनबमोिजम आ�नो �सर 
उ�ोगको सेयर िब�� ग�रसकेको अव�थामा सो 

उ�ोगको स�पि�बाटै ब�कले आ�नो सावँा �याज असलु 
गन� हो । हामी जमानी कता� मा� भएकोले उ�ोगको 
स�पि�बाट कजा� नउठेमा मा� हामीलाई दािय�व 
पन� हो । ऋणी उ�ोगको स�पि� िधतोमा रह��जेल 
हामीलाई कालो सूचीमा रा�न िम�दनै । ऋण िलदँाको 
अव�थाको �यि�गत जमानत कागजको आधारमा 
हामीलाई कालो सूचीमा रािखएको छ । उ� कागजमा 
दवैु प�को सिहछाप सनाखतसमेत छैन । हामी 
िनवेदकम�ये कमला सवेुदीको िकत� द�तखत, छाप 
लगाई सनाखत गराएको िवषयमा िज�ला अदालतमा 
िकत� जालसाजी म�ुासमेत िवचाराधीन छ । बैङ्कसगँ 
भएको स�झौतामा ५% भ�दा बढी सेयर ह�ता�तरण 
गन� नपाउने भने तापिन सो मा हा�ो सिहछापसमेत 
छैन । यसरी बैङ्कले भेदभाव पूण� �यवहार गरी सो 
आधारमा हामीलाई कालो सूचीमा राखेको काय� 
कानूनिवपरीत ह�दँा बदर गनु�पन�मा नगरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकह�को 
पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन गरी िवचार गदा� पनुरावदेन अदालतको 
फैसला िमलेको छ, छैन भनी िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �सर 
उ�ोगले ऋण िलदँाको अव�थामा स�चालकको 
हैिसयतले जमानी बसेकोस�म हो स�बि�धत सं�थाको 
जेथा धरौट रहेस�म हामीलाई कालोसूचीमा रा�ने 
गरी भएको िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
कालोसूचीबाट नाम हटाउन परमादशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालतमा �रट िनवेदन 
परकेोमा �रट खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर िनवेदकह�को यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको दिेखयो । 

३. पनुरावेदक / िनवेदकह� समेत स�चालक 
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ह�दँाको अव�थामा मनकामना �सर उ�ोगको लािग 
ऋण िलएको र सो िलदँाको अव�थामा यी पनुरावेदकह� 
समेत �यि�गत जमानत बसेको भ�ने कुरामा िववाद 
देिखदँैन । जमानत िददँाका बखत िनवेदकह� म�ये 
कमला सवेुदीको द�तखत िकत� जालसाजी गरी 
जमानत िदएको भ�ने िवषयमा िज�ला अदालतमा म�ुा 
िवचाराधीन रहेको भ�ने पनुरावेदन प�बाट दिेखएको 
छ । िनजको द�तखत िकत� जालसाज हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा सोही म�ुाबाटै िन�य�ल ह�ने नै ह�दँा ��ततु 
िववादमा यी िनवेदकह�लाई कालो सूचीमा रा�ने 
िनण�य �ि�या र सोको वैधािनकता स�ब�धमा मा� 
िववेचना ग�रएको छ ।

४. �यि�गत जमानतको दािय�व �यि�गत नै 
ह��छ । �यसलाई दवुै प�को सहमितमा बाहेक ते�ो 
प�मा सान� सिकँदनै । िमिसल संल�न स�झौताप�को 
�ितिलिप हेदा� तपिसल ख�डको �करण १ मा “... 
धनी बैङ्कलाई ितन� बझुाउन पन� रकम कमल ितन�, 
बझुाउने स�ब�धमा मेरो दािय�व ऋणीसरह ह�नेछ..” 
भनी ब�कबाट िलएको ऋणलाई Primary liability 
को �पमा जमानी कता� यी पनुरावेदकह�ले �वीकार 
गरकेो देिख�छ । �करण १२ मा तोिकएको �यादिभ� 
बैङ्कलाई सावँा �याज एवं िक�ता नबझुाएमा वा 
िधतो क�चा ठह�रएमा जमानत िदनेह�लाई कालो 
सूचीमा दता� गरी गराई कारवाही गरमेा म�जरुी छ भनी 
म�जरुी जनाएको अव�था पिन देिख�छ । उ�ोगले 
िलएको ऋणको स�ब�धमा आ�नो �ाथिमक दािय�व 
�वीकार गरी अ�यले जमानत िदएको अव�थामा समेत 
िलखतबमोिजम जमानी ग�रिदएका हदस�मको रकम 
सोझै आफूसगँ �यि�गत�पमा बैङ्कले असलु गरी 
िलन स�ने कुरासमेत यी िनवेदकह�ले �वीकार गरी 
कागज गरी िदएको देिखएको छ । िनवेदकह�ले सेयर 
िब�� ग�रसकेको भ�ने स�ब�धमा ऋण स�झौताको 
�करण ७ मा “ऋणीको सगंठन वा सरंचना वा 
�यव�थापनमा भएको कुनै प�रवत�न... आधारमा मेरो 

तपाइ ँधनी ब�क�ित यस िलखतबमोिजम ितन�, बझुाउन 
पन� दािय�वको ि�थितमा कुनै प�रवत�न भएको मािनने 
छैन, �य�तो दािय�व यथावत्  कायम रिहरहनेछ” भ�ने 
उ�लेख भएबाट सेयर िब�� ग�रिदएको मा� आधारमा 
ऋण ितनु�पन� दािय�वबाट पनुरावेदकह�ले उ�मिु� 
पाउने अव�था दिेखदैँन । ��ततु प�रि�थितमा हाल 
आएर ऋण च�ुा गनु�पन� समयमा उ� उ�ोगबाट 
आ�नो नाउकँो सेयर अका� स�चालकलाई िब�� 
ग�रसकेको भनी बैङ्कसगँ भएको स�झौतािवपरीत 
ऋण च�ुा गनु�पन� �यि�गत दािय�वबाट िनवेदकह� 
पि�छन स�ने अव�था देिखदैँन ।

५. �य�तै गरी आफूसरहकै अका� 
स�चालकह� बिबता खेतान र सरुजलाल �े� उ� 
�सर उ�ोगबाट अलग हदँा कजा�को �व�प प�रवत�न 
भएको छ आ�नो हकमा �यसरी प�रवत�न नग�रएकोले 
भेदभाव भयो भ�ने िनवेदकह�को िजिकर स�ब�धमा 
उ� अव�थामा ती स�चालकह� उ�ोगबाट अलग 
ह�दँाको बखत स�बि�धत बैङ्कको समेत संल�नता 
रहेको भ�ने कुरा देिखएको र सो कुराका स�ब�धमा 
पनुरावदने अदालतबाट फैसला ह�दँाका बखतसमेत 
�प� पा�रएकै ि�थित देिखएको ह�दँा �यसरी 
आफूह�लाई पिन दािय�वबाट उ�मिु� िदनपुछ�  भ�ने 
पनुरावेदक / िनवेदकह�को भनाइलाई मा�न सिकने 
अव�था छैन । 

६. धनी सनराइज बैङ्कले कजा�  च�ुा 
गन�का लािग पटकपटक सूचना जारी गदा� पिन यी 
पनुरावेदकह�ले ऋण च�ु गन� अ�सरता नदेखाएको 
कारण बैङ्कले यी पनुरावेदकह�लाई कालो सूचीमा 
रा�नको लािग कजा� सूचना के��मा लेखी पठाएको 
र सोअनसुार कजा� सूचना के��को िनण�यबमोिजम 
कालोसूचीमा रािखएको देिख�छ । बैङ्क तथा िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) को 
कानूनी �यव�था हेदा� “कुनै �यि�, फम�, क�पनी 
वा सं�थाले इजाजत�ा� स�ंथासँग िलएको कजा� 
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सो कजा�को िलखतको भाखािभ� चु�ा नगरी यस 
दफाबमोिजम कारवाही चलाउँदा स�बि�धत इजाजत 
�ा� सं�थाले �चिलत कानूनबमोिजम �य�तो �यि�, 
फम�, क�पनी वा सं�थालाई कालो सूचीमा रा�न कजा� 
सूचना के��मा लेखी पठाउनु पन�छ” भ�ने �यव�था 
भएको देिखएकोले बैङ्कको ऋण च�ुा गन� पटकपटक 
ताकेता गदा�, सूचना गदा� ऋण च�ुा नगरपेिछ यी 
पनुरावेदकह�को नाम कालो सूचीमा रा�न लेखी 
पठाएको र सोबमोिजम छानिबन गरी कालो सूचीमा 
राखेको िनण�य तथा �ि�या कानूनसङ्गत नै रहेको 
देिखएकोले यसरी कानूनबमोिजमको �ि�या अपनाई 
भएको पनुरावेदक / िनवेदकह�लाई कालो सूचीमा 
रा�ने िनण�य बदर ग�ररहन ुपन� अव�थाको िव�मानता 
देिखन आएन ।

७. अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�बाट यी पनुरावेदक / िनवेदकह�लाई ऋण 
नितरकेो आधारमा �यि�गत जमानीकता�समेतको 
हैिसयतले कालो सूचीमा रा�ने गरी भएको 
िनण�यसमेतको काय� कानूनबमोिजम नै भएको 
देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �रट 
िनवेदन खारजे गन� गरी िमित २०७०/७/०५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने
इित संवत् २०७३ साल चै� २० गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
फैसला िमित : २०७३।०८।१४

०६८-CR-०८६९

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : शेर बहादरुको छोरा िज�ला 
सनुसरी धरान नगरपािलका वडा नं. १५ घर 
भई हाल कारागार काया�लय, मोरङमा थनुामा 
रहेको मकुु�दे िल�ब ु

िव��
��यथ� वादी : एिलशा तामाङको जाहेरीले नेपाल 

सरकार 

 § कानूनमा ��ट�पमा हाडनाताक� �वा�नी 
मािनसको जबरज�ती करणी गरकेो 
कसुर ठहर भएमा हाडनातामा करणी 
गन�को महलमा लेिखएको सजायसमेत 
थपी सजाय ह�न ेभनी �यव�था भएकोबाट 
िवधाियकाले जबरज�ती करणीिसत 
जोिडएको हाडनाता करणीलाई अथा�त ् 
हाडनातािभ�को �वा�नी मािनसको 
जबरज�ती करणीको कसुर ह�दँा �यसलाई 
जबरज�ती करणीको मूल कसुर मानी 
हाडनातातफ�  थप सजायको �यव�था 
गरकेो ��ट ह�ने ।

 § हाडनातामा करणी भएको तर जबरज�ती 
करणीको कसुर नभएको अव�था र 
हाडनाताक� �वा�नी मािनसको जबरज�ती 

�नण�य नं. ९८७२

&
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करणी भएको कसरुको अव�था र �कृित 
नै फरक भएको ह�दँा जबरज�ती करणीको 
कसुरमा पीिडत हाडनाताक� �वा�नी 
मािनस भएमा जबरज�ती करणीतफ�  छु�ै र 
हाडनातातफ�  छु�ै म�ुा दायर ह�नपुछ� भ�न े
कानूनको उ�े�य र मनसायसमते रहकेो 
देिखँदैन । �य�तो अव�थामा जबरज�ती 
करणीको महलको २ न.ंको मनसाय 
जबरज�ती करणीको कसरुमा अनुस�धान 
ह�दँाखेरी नै हाडनातातफ� को सजायसमते 
थपी अिभयोग लगाउनुपन� । 

(�करण नं. ४)

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

 § सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
३

 § मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं.

स�ु फैसला गन�ः
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी कोषकुमार ने�वाङ
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.�यायाधीश �ी जनाद�नबहादरु खड्का
 मा.�यायाधीश �ी स�यराज ग�ुङ

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन 

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

म जाहेरवाला र मेरो �ीमती धरान न.पा. वडा 

नं. ८ ि�थत धनकुटे रोडमा डेरा गरी ब�दै आएको र 
मेरी छोरी पीिडत एिलशा तामाङ, सास,ु साला मकुु�दे 
िल�ब ु भ�ने मउसेर िल�ब ु धरान न.पा. वडा नं. १५ 
ि�थत बगरकोटमा रहेको घरमा ब�दै आएकोमा िमित 
२०६५।३।२९ को रा�ीको समयमा मेरो छोरी वष� १५ 
क� एिलशा तामाङ घरमै सतुी िनदाई रहेको अव�थामा 
�ितवादी मकुु�दे िल�बलेु जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई प�ाउ गरी आव�यक कारवाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �याङ्वा तामाङको 
जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला सनुसरी धरान न.पा. वडा नं. १५ 
ि�थत नगरकोटमा रहेको जाहेरवालाको घरिभ�का 
कोठामा �ितवादी मकुु�दे िल�बलेु पीिडत एिलशालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने घटना�थल मचु�ुका ।

मेरो बबुा जाहेरवाला र आमा धरान न.पा. वडा 
नं. ८ ि�थत ब�ने गनु�ह��छ । केही समय अगािडदेिख 
म धरान न.पा. वडा नं. १५ बगरकोटि�थत मावली 
घरमा ब�द ै आएको िथए ँ । िमित २०६५।३।२९ का 
राित म सतुी िनदाइरहेको अव�थामा मामा मकुु�दे 
िल�बलेु मादक पदाथ� सेवन गररे आई ममािथ चढेको 
अव�थामा मैले थाहा पाई िवरोध गदा� मलाई चाउचाउ 
िकिनिदने, िसनेमा हेराउनेसमेत भ�दै फकाउदँ ै २ 
पटकस�म जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�नेसमेत 
�यहोराको पीिडत एिलशा मो�ान तामाङको कागज ।

िमित २०६५।३।२९ का राित जाडँ सेवन 
गरी अबेला घर पगेुर �ीमती हो भनी झिु�कएर 
जाडँको तालमा भा�जीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी मकुु�द े िल�बलेु 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

घटना वारदातको िमित र समयमा म आ�नै 
घरमा िथए,ँ भोिलप�ट िबहानको समयमा �ितवादी 
मकुु�दे िल�ब ुब�ने गरकेो घरमा मा�छेह� भेला ज�मा 
भएको देिख ब�ुन जादँा िनज �ितवादी मकुु�दे िल�बलेु 
एिलशा मो�ानलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
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सनुी थाहा पाएका ह� भ�नेसमेत �यहोराको रमेश 
िल�बसुमेतले ग�रिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

मेरो छोरी एिलशा मो�ानलाई िव�� 
ख�डमा उि�लिखत �ितवादी मकुु�द े िल�बलेु िमित 
२०६५।३।२९ राितको समयमा जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको पीिडतको आमाकुमारी 
िल�बकुो कागज ।

िमिसल संल�न कागजातको अ�ययनबाट 
�ितवादी मकुु�द े िल�बलेु िमित २०६५।३।२९ को 
राित आ�नै भा�जी एिलशा मो�ानलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 
अनसुारको कसरुमा ऐ. ३(३) नं. बमोिजम सजायगरी 
ऐ. १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित� 
भराई पाउ ँसाथै �ितवादी र पीिडतबीच मामा भा�जी 
नाता रहेकोले आ�नै भा�जीलाई करणी गरकेो कसरुमा 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन हाडनाता करणी गन�को 
महलको २(२) नं. बमोिजम खापी सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग प� मागदाबी ।

म �कमा खलासी काम गन� भएकोले िमित 
२०६५।३।२९ मा र�सी खाई राित घरमा गई सतेुको 
िथए ँ । राित �युझँी मसगँ को सतेुको रहेछ भनी हेदा� 
भा�जी एिलशा रिहछन् तत् प�चात् �ीमतीसगँ गई 
सतु� । म मातेको मािनस भएकोले मैले करणी गरे ँ
ग�रन थाहा भएन । मैले थाहा पाएर करणी गरजे�तो 
ला�दनै । अिभयोग दाबीअनसुार मलाई सजाय ह�नपुन� 
हैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी मकुु�दे िल�बलेु 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

सो राित म िनदाइरहेको समयमा मेरो आ�नै 
मामा मउसरु ेभ�ने मकुु�दे िल�बलेु ए�कासी आई म 
मािथ चढेको अव�थामा िन��ाबाट �युझँी थाहा पाएर 
ह�दँनै भ�दा चाउचाउ िकिनिद�छु, भोिल िसनेमा हेन� 
लैजा�छु भ�दै फकाई २ पटक जबरज�ती करणी 
गरकेो हो । दबैुपटक उ�ेिजत िलङ्ग मेरो योनीिभ� 

पसाई वीय� योिनिभ�ै खसाएको हो । िनजले मेरो �तन 
समाउने माड्ने कामसमेत गर े भ�ने पीिडत एिलशा 
मो�ानले गरकेो बकप� । 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. अनसुारको कसरु गरेकोले �ितवादीलाई ऐ. 
ऐनको दफा ३(३) नं. बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको चलअचल स�पि� नदेिखएकोले �ितपूित� 
िदलाई भराई रहन ुपरने । हाडनातातफ�  सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको दाबी प�ुन नस�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।१।२ मा भएको फैसला ।

भिव�यमा �ितवादीले कमाउन स�ने, िनजको 
कुनै चल अचल स�पि� फेला परकेा अव�थामा �यो 
स�पि� पाउने अिधकार पीिडतलाई भएको अव�थामा 
�ितपूित� भराई हरन ुपरने भनी भिव�य �भािवत ह�नेगरी 
फैसला भएको छ । हाडनाता करणी महलको २(२) नं. 
ले हाडनातामा करणी गन�लाई थप सजाय गन� �यव�था 
भएकोमा �यसतफ�  यी �ितवादीलाई सजाय नगन�गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

�ितवादी र पीिडत मामा भा�जी नाता पन� ह�दँा 
हाडनाता करणीमा सजाय ग�रपाउ ँ र �ितपूित�समेत 
भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी भएकोमा स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट हाडनाता करणी म�ुा दिुनयावँादी 
फौजदारी भएकोले सोतफ�  दाबी नप�ुने र स�पि� केही 
नभएकोले �ितपूित� भराई रहन नपन� ठह�याई भएको 
फैसला मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको २ नं. र १० 
नं. को �या�याको प�र�े�यमा फरक पन�स�ने देिखदँा 
��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने िमित २०६८।२।८ मा 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको आदशे ।

�ितवादी मकुु�द े िल�बलुाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(३) बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने 
ठह�याएको हदस�म स�ु फैसला िमलेकै देिखयो । 
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साथै मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महल १० नं. 
बमोिजम �ितपूित� र ऐ. ऐनको हाडनाता करणीको २ 
नं. बमोिजम हाडनातामा थप सजायसमेत गनु�पन�मा 
सो नगरी भएको सनुसरी िज�ला अदालतको फैसला 
निमलेकोले केही उ�टी भई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
�ितवादीबाट �.२०,०००।- �ितपूित� भराई िदने 
र ऐ. ऐनको हाडनाता करणी गन�को महलको २ नं. 
बमोिजम मकुु�दे िल�बलुाई थप सजाय ३ वष� कैद ह�ने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६८।२।२५ को फैसला ।

र�सीको नसामा रातको समय �ीमती होला 
भनी झिु�कएर भा�जीसगँ सतेुकोमा सोको पस�प�ट 
भा�जी करणी गन� मामा भनी गाउलेँह� आई कुटिपट 
गन� थालेका र �यसबेला मा� मैले भा�जीलाई करणी 
गरछुे ज�तो ला�यो तर मलाई थाहा भएन भनी गाउलेँको 
डरले अनसु�धानको �ममा बयान गरको, र�सीले 
अचेत रहेको अव�थामा फकाई फु�याई जबरज�ती 
करणी गन� भ�ने कुर ैआउदँैन । �यसमा पिन मैले करणी 
गरे ँ ग�रन थाहा भएन भनी �य� गरकेो मेरो भनाईले 
मेरो कसरु पिु� गद�न । आफूलाई मामाले जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी पीिडतले भनेपिन आ�नो सित�व 
र�ाका लािग के के गरकेो भनी िनजले उ�लेख गन� 
सकेको अव�था छैन । एउटै घरमा रहेका अ�य �यि�ले 
समेत थाहा नपाई डर धाक देखाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने भनाई िव�वासलायक छैन । मेिडकल 
�रपोट�मा Hymen Ruptured भएको भ�ने उ�लेख 
भएकै आधारमा मैले नै जबरज�ती करणी गरकेो 
भ�ने कुरा शंकारिहत तवरले पिु� ह�ने अव�था नह�दँा 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले बदर गरी सफाई पाउ ँभ�ने �ितवादी 
मकुु�दे िल�बकुो यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा हाडनातातफ�  थप सजाय गरकेो 
फैसलामा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 

दफा ३ बमोिजम अनसूुची १ िभ� नपरकेो �यि�वादी 
�ितवादी ह�ने हाडनाता म�ुामा समेत यसै म�ुाबाट थप 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६८।२।२५ को फैसला िमलेको नभई फरक पन� 
स�ने देिखदँा ��यथ� िझकाई आएपिछ पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७२।९।२९ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको स�पूण� िमिसल अ�ययन 
ग�रयो । िमिसल संल�न कागजात एवं �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसमेतलाई म�यनजर गदा� ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले गरकेो 
फैसला िमलेको छ वा छैन र �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन भ�ने ��नमा सीिमत 
रही नण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मामाघरमा ब�दै 
आएक� नाबािलकालाई िनजको आ�नै मामाले 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा कारवाही ग�रपाउ ँभनी 
जाहेरी रहेको ��ततु म�ुामा �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको १ नं.को कसरुमा ऐ. ३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गरी ऐ. १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�ितपूित� िदलाई हाडनातामा करणी गरतेफ�  हाडनाता 
करणी गन�को महलको २(२) नं.बमोिजम सजायसमेत 
ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग देिखयो । �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीको महलको दफा ३(३) नं. बमोिजम 
७ वष� कैद ह�ने, �ितवादीको चलअचल स�पि� 
नदिेखएकोले �ितपूित�  िदलाई भराई रहन ु नपन� र 
हाडनातातफ�  सजाय ग�रपाउ ँभ�ने दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको सनुसरी िज�ला अदालतको फैसला 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट केही उ�टी भई 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको ३(३) 
नं. बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने ठह�याएको हदस�म सदर 
ह�ने, पीिडतले �ितपूित�  नपाउने एवं �ितवादीलाई 
हाडनातातफ�  थप सजाय नह�ने ठह�याएको हदस�म 
उ�टी भई जबरज�ती करणीको महलको १० नं. 



1521

बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतले �.२०,०००।- 
�ितपूित�  भराई पाउने एवं हाडनाता करणी गन�को 
महलको २ नं. बमोिजम �ितवादीलाई थप ३ वष� कैद 
ह�ने ठह�याएको फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादी 
मकुु�दे िल�बकुो यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
देिखन आयो ।

३. �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर हेदा� मैले नै 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुरा शंकारिहत तवरले 
पिु� ह�ने अव�था नह�दँा स�ु तथा पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला �िुटपूण� रहेकोले सफाई पाउ ँ
भ�ने देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादी मकुु�द ेिल�ब ु
पीिडतको आ�नै मामा एवं जाहेरवालाको साला भएको 
र िनजको िव�वास एवं संर�णमा पीिडता ब�ने गरकेो 
भ�ने कुरामा कुनै िववाद दिेखदँैन । यी �ितवादी मउसरु े
भ�ने मकुु�दे िल�बलेु अदालतमा बयान गदा� िमित 
२०६५।३।२९ का िदन िदनभरी �कमा खलासीको 
काम गरी बेलकु� पख अ.ं १८ बजेितर धरान ८ ि�थत 
व�ण टोलमा �क पािक� ङ गरी बाटोमा र�सी िकनी 
खादैँ डेरा घरमा प�ुदा सबै सिुतरहेका रहेछन् । डेरामा 
पगुी कोठािभ� खाटमा सिुतरहेको आ�नै �ीमती 
होला भ�ने परी सतेुकोमा �ीमती नभई भा�जीसगँ 
सतेुछु, नसामा भएको ह�दँा करणी गर े नगरकेो थाहा 
भएन भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� सिुतरहेको मिहलाको 
शरीर छा�दा उ�ेजनाको कारण चाउचाउ िकिनिदने, 
िसनेमा देखाउन लैजाने �लोभन दखेाई करणी गरकेो 
हो तर नसामा ह�दँा शारी�रक आन�दको महससु भएन 
भनी आरोिपत कसरु गरमेा सािबत भई बयान गरकेो 
देिख�छ । िनजउपर िकटानी जाहेरी परकेो दिेख�छ भने 
पीिडतले अदालतमा बकप� गदा� आफूलाई �ितवादी 
मामाले जबरज�ती करणी गरकेो र सो िसलिसलामा 
िनज मामाले �तनसमेत माडेको एव ंआफूले इ�कार गदा� 
चाउचाउ िकिनिदने र िसनेमा दखेाउन लाने �लोभन 
िदएको भनी िकटानी बकप� गरकेो पाइ�छ । िव.पी. 

कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठानबाट पीिडतको 
�वा��य परी�ण ह�दँा Hymen Ruptured भएको 
भ�ने �ितवेदन देिख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई पीिडतले गरकेो 
िकटानी बकप� र उ� मेिडकल Report ले समेत 
पिु� गरकेो पाइ�छ । मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. मा कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 
म�जुरी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा निलई 
करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�  
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । िमिसल सलं�न 
जाहेरी दरखा�त, पीिडतको बकप�समेतबाट घटना 
वारदातको समयमा पीिडतको उमेर १६ वष�मिुन 
रहेको दिेखएको र उमेर स�ब�धमा �ितवादीबाट कुनै 
फरक भनाई रहेकोसमेत नदेिखदँा िनज उ� समयमा 
नाबालक रहेको भनी मा�नपुन� देिखयो । यसरी जाहेरी 
दरखा�त, घटना िववरण कागज, पीिडतको बकप� 
एवं �ितवादीको मौकाको एवं अदालतसम�को 
बयानसमेतबाट यी पनुरावेदकले रातको समय ए�लै 
सिुतरहेको मौका पारी आ�नै नाबालक भा�जीलाई 
ललाई फकाई करणी गरकेो कुरा पिु� ह�न आएको ह�दँा 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणको महलको १ नं.ले 
प�रभािषत कसरु गरेको �थािपत ह�न आयो ।

४. अब यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने 
आदशे ह�दँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा ३ अनुसूची १ िभ� नपन� हाडनाता म�ुामा 
समते यसै म�ुाबाट सजाय गरकेो भनी उठाइएको 
��न स�ब�धमा िववेचना गनु�पन� ह�न आयो । मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणीको महलको २ नं. मा हाडनाताक� 
�वा�नी मािनसको जबरज�ती करणी गरमेा यस 
महलबमोिजमको सजायमा हाडनातामा करणी 
गन�को महलमा लेिखएको सजायसमेत थपी सजाय 
ह��छ । ज�मकैदको सजाय पाउनेमा भने जबरज�ती 
करणीबापतको सजाय थप ह�दँैन भ�ने कानूनी �यव�था 
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रहेको पाइ�छ । कानूनमा ��ट�पमा हाडनाताक� 
�वा�नी मािनसको जबरज�ती करणी गरकेो कसरु ठहर 
भएमा हाडनातामा करणी गन�को महलमा लेिखएको 
सजायसमेत थपी सजाय ह�ने भनी �यव�था भएकोबाट 
िवधाियकाले जबरज�ती करणीिसत जोिडएको 
हाडनाता करणीलाई अथा�त्  हाडनातािभ�को �वा�नी 
मािनसको जबरज�ती करणीको कसरु ह�दँा �यसलाई 
जबरज�ती करणीको मूल कसरु मानी हाडनातातफ�  
थप सजायको �यव�था गरकेो ��ट छ । जबरज�ती 
करणीको कसरु नभएको हाडनाताको मा� कसरु 
भएको अव�थामा हाडनाता करणी म�ुा दिुनयावँादी 
फौजदारीको लगतमा दता� ह�ने भई सोहीबमोिजम 
कारवाही िकनारा ह�ने हो । जहा ँजबरज�ती करणीको 
कसरु भएकोमा अनसु�धान तहिककात भएको छ �यहा ँ
हाडनातामा उ� कसरु भएको भ�ने देिखन ख�ुन आएमा 
जबरज�ती करणीको कसरुमा अिभयोग एवं सजाय 
��ताव गदा�खेरी नै हाडनातातफ�  समेत अिभयोगमा 
थप सजायको ��ताव गनु�पन� भ�ने उ� कानूनी 
�ावधानको मकसद देिख�छ । यसबाट हाडनाताक� 
�वा�नी मािनसको करणी गनु�  र हाडनाताक� �वा�नी 
मािनसको जबरज�ती करणी गनु�  अलगअलग कसरु 
हो भ�ने कुरा �प�ट ह��छ । हाडनातामा करणी भएको 
तर जबरज�ती करणीको कसरु नभएको अव�था र 
हाडनाताक� �वा�नी मािनसको जबरज�ती करणी 
भएको कसरुको अव�था र �कृित नै फरक भएको ह�दँा 
जबरज�ती करणीको कसरुमा पीिडत हाडनाताक� 
�वा�नी मािनस भएमा जबरज�ती करणीतफ�  छु�ै र 
हाडनातातफ�  छु�ै म�ुा दायर ह�नपुछ�  भ�ने कानूनको 
उ�े�य र मनसायसमेत रहेको देिखदँनै । �य�तो 
अव�थामा जबरज�ती करणीको महलको २ नं.को 
मनसाय जबरज�ती करणीको कसरुमा अनसु�धान 
ह�दँाखेरी नै हाडनातातफ� को सजायसमेत थपी 
अिभयोग लगाउनपुन� ह��छ । ��ततु म�ुाका स�दभ�मा 
समेत पनुरावेदक �ितवादीउपर जबरज�ती करणीको 

महलको २ नं. समेतको थप सजायको अिभयोग रहेको 
पाइ�छ । उपयु�� िव�लेषणबाट हाडनाताको �वा�नी 
मािनसको जबरज�ती करणी भएको अव�थामा 
हाडनातामा करणी गन�को महलमा लेिखएको 
सजायसमेत थपी सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेको देिखयो ।

५. तसथ� �ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. अनसुारको कसरु गरकेो स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरी मलुकु� ऐन जबरज�ती 
करणीको महलको १० नं. बमोिजम �ितपूित� र ऐ. 
ऐनको हाडनाता करणीको २ नं. बमोिजम हाडनातामा 
थप सजायसमेत गनु�पन�मा सो नगरी भएको सनुसरी 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।१ को फैसला 
निमलेकोले केही उ�टी भई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
�ितवादीबाट �. २०,०००।- �ितपूित�  भराई िदने र ऐ. 
ऐनको हाडनाता करणी गन�को महलको २ नं. बमोिजम 
�ितवादी मकुु�द ेिल�बलुाई थप ३ वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६८।२।२५ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १४ गते रोज ३ शभुम्  ।
 

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

माननीय �यायाधीश �ी  ह�रकृ�ण काक� 
फैसला िमित : २०७४।०२।०९

०७१-CI-०१६८

म�ुाः ज�गा दता� आदेशसमेत बदर ग�रपाऊँ

पनुरावेदक / �ितवादी : नेपाल सरकार भौितक योजना 
तथा यातायात म��ालय, सडक िवभाग, 
िडिभजन सडक काया�लय, भरतपरु िचतवन 

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला िचतवन, दारचेोक गाउ ँिवकास 

सिमित वडा नं. ४ ब�ने िभम�साद ि�पाठीको 
म.ुस. गन� िसताराम ि�पाठी 

 § �े�ािधकारको ��न कानूनले �यवि�थत 
गन� कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पिन 
िनकायले कसैका लािग �े�ािधकारको 
िसज�ना गन� निम�ने ।

 § दता� भई ज�गाधनी �माणपुजा� �ा� 
भएको स�पि� र सािबकमा दता� िथयो 
�यसैले आ�ना नाममा दता� ह�नपुन� भ�न े
पृथक कुरा ह�न ् । सािबकको दता�को 
ज�गा िववािदत स�पि� नै हो होइन 
भ�ने कुरा सबुद �माणको मू�याङ्कनको 
आधारमा बो�नपुन� ह��छ । सबुद �माणको 
मू�याङ्कन स�ु अिधकार��ेको िवषय 
ह�ने । 

(�करण नं. ३)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् 
सह�यायािधव�ा खेमराज �वाली

��यथ� वादीको तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :

 § ने.का.प. २०६१, अंक ४, िन.नं.७३७२
स�ब� कानून : 

 § नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२
 § ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६(७)
 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३)

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी श�भबुहादरु खड् का
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 मा.का.म.ुम�ुय �या. �ी जगदीश शमा� पौडेल
 माननीय �यायाधीश �ी स�रता शमा�

फैसला
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: �याय 

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

म िफरादी बसोबास गरी आएको दारचेोक 
गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं. ४ मिु�लन �े� सािबक 
िज�ला धािदङ, २९/१ कु�रनअ�तग�त पद��यो, 
सािबक कु�रनटारको मिुखया जगिनधी ि�पाठी तथा 
बाब ुगौरीका�त मदा� दामकाम गन� िज�माको मोठिभ�को 
२००० सालदेिख म िभम�सादको ितरो भोगचलन 
गरी आएको पूव� जगिनधी, पि�चम उ�र एवं मरुखेेत, 
दि�णको तारािनधी यित ४ िक�लािभ�को चनौठे 
भ�ने खेत हो । स�पूण� �माण मालपोत काया�लयमा 
र राजरुाम िसलवाले गरकेो िफरादमा ��ततु ग�रएको 
छ । साथै न�द�सादले टेकनाथलाई २०१५।११।६ 
मा गरकेो िलखतबाट पिन मेरो ज�गा भएको �� छ । 
मेरो हकको ज�गामा िचिनया ँ ठेकेदारले कुनै �कारको 

�नण�य नं. ९८७३
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िनमा�ण नगरी �क र अ�य गाडी तथा िनमा�ण सामा�ी 
रा�नको लािग िटनको छानो बनाई रा�दै आएको सो 
ज�गा २०६० सालितर छाडी गएको ह�न् । छाडी गएका 
काठह� गाउलेँले उठाई लगेर मेरोतफ� बाट ज�गामा 
आवाद ग�ुजार गरी घर िनमा�ण गरी चलन गरी आएको 
छु । २०४४/०४५ सालितर ि�िटसह� आई यो ज�गा 
हामीलाई �योग गन� दउे हामीले िनमा�ण गरकेो घर ज�गा 
ितमीलाई नै छाडी जाने छ� भनेका ह�नाले ि�िटसह�ले 
आ�नै खच� लगाई घर िनमा�ण गन� गरी आएको घरको 
पूव�मा सडक काया�लयलाई िदएको पि�चमितरको घर 
ज�गा ०४८/०४९ सालितर हाल काउ��टेज भ�ने 
ठेकेदार उठी जादँा गाउलेँह�ले घर भ�काई लान 
नपाई केही काठपात लगेकोमा हामीह�ले आ�नो 
खच� लगाई पनुः िनमा�णसमेत गरी िबजलुी िमटर राखी 
बसोबास भोग चलन गरी आएका छ� । प�ृवीराजमाग� 
स�ु गदा� सामा�ी रा�न तथा कामदार ब�न र उपभोग 
गन�स�म िदय� । हाल सभ� नापीमा िक.नं. ४८ मा 
नापी भएको सो ज�गा ज�गाधनीको महलमा कसैको 
नाम नलेखी मोही महलको पे�सीलले �या�प भनी 
लेिखएको छ । सो ज�गा िचिनयाहँ�ले छाडी गएकाले 
मेरो प�रवारबाट भोगचलन गरी आएकोमा कुनै िववाद 
छैन । दता� गन� �ममा िचतवन दारचेोक गाउ ँ िवकास 
सिमित, वडा नं. ४ मिु�लन बजारका िक.नं. ४८ मा 
रहेको सरकारी �या�प र सो �या�पले चच�को ज�गामा 
तपाइलेँ अनािधकृत क�जा गरी बसेको ह�दँा घर टहरा र 
ज�गामा तपाइकँो हक भोग नठहन� भएकोले सरकारको 
घरज�गा खाली गरी िदन ु भनी िमित २०५१।११।२ 
मा प� पठाएकोले मेरो िक.नं. ४८ को ज�गासमेतलाई 
अनािधकृत क�जाबाट ज�गाको हक �वािम�वमा 
िववाद भएकाले सो कायम गराउन म िनवेदकले अिघ 
गरकेो िनवेदनमा कारवाही चलाएकोमा सो काममा 
बाधा प�ुयाई दूिषत मनसाय राखी िडभजन सडक 
काया�लयको नाममा दता� गरी िदन पेस गरकेो छु भ�ने 
िट�पणीलाई िमित २०५१।२।२६ मा सदर भ�ने लेखी 

ज�गाधनी दता� पजुा�  िदएकोले सो िनण�य बदर गरी पाउन 
यो िफराद गरकेो छु । २०४४ सालदिेख छुट ज�गा दता� 
ग�रपाउ ँभनी कारवाही चलाएकोमा कुनै कारवाही नभई 
अदालती ब�दोब�त ८६ नं. बमोिजम आधार िलई 
िमित २०५१।११।२८ मा उजरुी िनवेदन गरकेोमा अिघ 
परकेो म�ुा िचतवन िज�ला अदालतले हराई फैसला 
गरी िदएतफ�  हा�ो पनुरावेदन दायर छ । सो म�ुामा 
हक बेहक गनु�  भनी सनुाइएकोले हक बेहकको ��न 
सो म�ुाबाट र दता� बदरतफ�  म�ुा िदएकोमा पनुरावेदन 
खारजे गरी िदएपिन सव��च अदालतमा पनुरावेदन 
दायर छ । िमित २०५१।२।२६ को �िुटपूण� आदेश 
बदर गरी मेरो २०४४ सालको िनवेदन संल�न सबदु 
�माणबाट मेरो नाउमँा दता� ग�रपाउ ँभनी दाबी भएकोमा 
सो िक.नं. ४८ को ज�गा िडिभजन सडक काया�लयको 
नाउमँा दता� भई �े�ता भइसकेको भ�दै दता� स�याई 
दता� बदर गरी ज�गा दता� गन� उपय�ु नह�ने र दता� 
भइसकेको र दता� ह�नपुन� ज�गासमेत �या�प जिनई 
नापी भएको िक.नं. ४८ को ज�गामा हक भोगको �माण 
केलाई इ�साफ िदने अिधकार अदालतलाई भएकोले 
मेरो पैतकृ स�पि�लाई िडिभजन सडक काया�लय नं. 
३ भरतपरुका नाउमँा िमित २०५१।२।२६ मा भएको 
आदशेले दता� गराउने र ज�गाधनी �माण पजुा� िदएको 
काय� बदर गरी मेरो पैतकृ स�पि�मा कानूनिवपरीत 
भएको िनण�य र दता� बदर ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी । 

िचतवन िज�ला, दारचेोक गाउ ँ िवकास 
सिमित, वडा नं. ३(ट) १ को ऐलानी पत� ज�गाको 
�पमा रहेको हाल कायमी िक.नं. ११ को ज.िव. 
०-१५-१० ऐ. िक.नं. १५ को ०-१-१० ऐ. िक.नं. 
४६ को ०-२४ ऐ. िक.नं. ४८ को ०-१३-५ समेतका 
४ िक�ा ज�गा ०२३/०२४ सालदेिख प�ृवीराजमाग� 
सव� तथा िनमा�ण ह�दँाका बखत आव�यक सामान 
रा�नका लािग सो ठाउमँा िविभ�न घरटहरा बनाई 
बसोबास गद� आएकोमा कुनै िववाद छैन । २०२७ 
सालमा सभ� नापी ह�दँा उ� ज�गा िकसानको नाममा 
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�या�प जिनई सो ज�गा मालपोत काया�लय िचतवनको 
िमित २०५१।२।२६ को िनण�यले िडिभजन सडक 
काया�लय नं. ३ िचतवनको नाममा ज�गाधनी �माण 
पजुा� �ा� भएको हो । सो ज�गाम�ये िक.नं. ४८ को 
ज.िव. ०-१३-५ को दता� बदर ग�रपाउ ँ भनी नालेस 
उजरु गन� हक अदालती ब�दोब�तको ८२ नं. ले 
िवप�ी वादीलाई �ा� नह�दँा खारजे ग�रपाऊँ । साथै 
सो ज�गा २०२७ सालमा सभ� नापी ह�दँा �या�पका 
नाउमँा नापी दता� भई िनर�तर�पमा भोगचलन गरी 
आएको छ । ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को स�पूण� 
�ि�या पूरा गरी दता�  भएको छ । सो ज�गा दता�  ह�दँा 
कसैबाट पिन दाबी िवरोध छैन । २७ वष�पिछ आएर 
िदएको िफराद हद�याद नाघी सकेको भ�ने �� छ । 
२०२४/०२५ सालदेिख चाइिनज �या�प र सडक 
िवभागले िनमा�ण एवं मम�त गरी भोग चलन गरी रहेको 
घर ज�गालाई २०४६ सालमा िनमा�ण गन� आदेश 
भएको भनी पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िनषेधा�ा 
म�ुा िदई कारवाही ह�दँा उ� ज�गाह� �या�प कै 
नाउमँा नापी दता� भई काया�लय स�चालन भइरहेको 
देिखन आएकोले िनवेदन खारजे ह�ने भनी िमित 
२०४६।१०।१२ मा िनण�य भई म�यमा�चल �े�ीय 
अदालतमा पनुरावेदन गरेकोमा नारायणी अ�चल 
अदालतले खारजे गन� गरकेो फैसला मनािसब छ भनी 
िमित २०४७।११।२८ मा अि�तम फैसला भइसकेको 
ह�दँा एउटै म�ुाको िवषयमा एउटै �यि�उपर िभ�न 
अदालतमा म�ुा ला�न नस�ने ह�दँा िफराद दाबी खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितउ�र िजिकर ।

वादी सा�ी खेमबहादरु खनाल, गणेश�साद 
िसलवाल, कृ�णराज ि�पाठी, पदमबहादरु ग�ुङ 
र �ितवादीका सा�ी बेचन ठाकुर र नर�े�केशरी 
पौडेलसमेतले स�ु अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेो । 

��ततु म�ुा यस अदालतको 
अिधकार�े�िभ�को नदेिखएको र वादीको 

िफरादप� कानूनले िनधा�रण गरकेो हद�याद नाघी 
आएकोसमेतबाट म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी िनण�य 
िन�पण गरी रहन ुनपन� भएकोले ��ततु म�ुा खारजे 
ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५६।१०।९ मा भएको फैसला ।

िचतवन िज�ला अदालतले मालपोत 
काया�लय िचतवनको २०५१।२।२६ को िनण�यलाई 
अथ� �याियक िनण�य नभई �शासक�य िनण�य हो 
भनेको छ । २०५१।२।२६ को मालपोत काया�लयको 
िनण�यले मेरो हक भोगको सािबक िज�ला धािदङ 
२९/१ कु�रनअ�तग�तको बाजे तथा बाब ुगौरीका�तको 
पालादिेखको न�बरी ज�गा २००० सालदेिख म 
िभम�सादले नै ितरो ितरी भोगचलन गरी आएको चनौटे 
भ�ने खेत हाल िक.नं. ४८ को ०-१३-५ �े�फल 
कायम भएको सो ज�गा नापी ह�दँाका बखत ठेकेदारले 
प�ृवी राजमाग� िनमा�ण गदा� िनमा�ण सामा�ी रा�न भनी 
मागेको ह�नाले िनमा�ण सामा�ी रा�ने �योजनको लािग 
िटनको छानो हाली चाइिनजह�ले सानो घर छा�ो 
बनाएकोमा २०२७ सालको नापीले ज�गाधनी महलमा 
कसैको नाम नलेखी पे�सीलले �या�प भनी जनाएको 
रहेछ । छुट ज�गा दता�मा २०४४ सालदेिख हामीले 
िनवेदन िदई कारवाही चिलरहेकै अव�थामा िमित 
२०५१।२।२६ मा सडक काया�लयले प� लेखी सो 
आधारमा उ� ज�गाको धनी पजुा� सडकलाई िदएको 
ह�नाले २०४४ सालदेिख छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी 
कारवाही चलाएकोमा कुनै कारवाही नगरी एकाको 
सािबकदेिख हक भोग बसोबास भएको ज�गा अका�लाई 
धनी पजुा� िदने िनण�य गरकेाले उ� िनण�य बदर ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०५१।११।२८ मा उजरुी िनवेदन गरकेोमा 
सो िनण�य बदर गन�को लािग कानूनी �ि�यासमेत 
केही नचलाई हक बेहक गनु�  भनी सनुाएकोले हामीले 
िचतवन िज�ला अदालतमा नालेस ग�य� । यही 
अदालतमा जान ुभनी नभनेकोले िवप�ीमा �ी ५ को 
सरकारको काया�लय ह�नाले पिहले िदएको म�ुा नाग�रक 
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अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले पनुरावेदन 
अदालतमा ला�छ भनी आ�नो �ानले ठह�याएको 
पिहले िदएको ज�गा दता� बदर गरी दता�  ग�रपाउ ँभनी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िफराद गरकेोमा �माण 
बिुझसकेपिछ पनुरावेदन अदालते �े�ािधकार छैन भनी 
फैसला भयो ।  सोउपर सव��च अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो छ । पनुरावेदन अदालतको �े�ािधकार छ छैन 
�यहाबँाट िनण�य ह�ने नै छ । हाल हक बेहक गनु�  भनी 
अध��याियक िनकाय मालपोत काया�लयले सनुाएपिछ 
कहा ँहक बेहक गन� हो अ�प� ह�दँा िज�ला अदालतमा 
र पनुरावेदन अदालत दवुैमा मालपोत काया�लयले हक 
बेहक सनुाएको ३५ िदनिभ� नालेस उजरु गरकेो हो । 
तर िचतवन िज�ला अदालतले िमित २०५१।२।२६ 
को िनण�यमा अिहले हक बेहक गन� आएको भ�ने अथ�मा 
िलएको छ र िमित २०५१।२।२६ को िनण�य िमित 
२०५१।९।२ मा नै थाहा भई अदालती ब�दोब�त ८६ 
नं. अ�तग�त उजरुी गरी सकेको भ�ने पिन उ�लेख 
गद� िमित २०५१।२।२६ को िनण�यलाई अध��याियक 
िनण�य नभई �शासक�य िनण�य हो भनेको छ, जनु गलत 
छ । कुनै पिन �शासक�य आदशेले कुनै �यि�को हकमा 
असर पछ�  भने �यो �शासक�य िनण�य नै िकन नहोस ्
�य�तो िनण�यलाई अध��याियक िनण�य भ�न ु पद�छ 
भनी �ी सव��च अदालतबाट �रट नं. ७२९ नरबहादरु 
िव�� �ी ५ को सरकार र �रट नं. २३० गोरखबहादरु 
िव�� �ी ५ को सरकार भएको उ��ेषण म�ुामा 
२०२७।१।२४ मा िस�ा�तसमेत कायम भएको छ । 
सो निजर िस�ा�तबाट कसैको िनण�यले कसैको हक 
जाने कुरालाई �शासिनक िनण�य भ�न िम�दैन । तसथ� 
िचतवन िज�ला अदालतले मालपोत काया�लयको 
िमित २०५१।२।२६ को िनण�यले िक.नं. ४८ को 
ज�गामा मेरो हक गएकोमा पिन �शासिनक िनण�यको 
सं�ा िदएको �वतः नै ग�ती देिखन आउछँ । िचतवन 
िज�ला अदालतले मालपोत काया�लयले हक बेहक 
छुट् याई �याउन ुभनी सनुाई िदएको कारणले हद�याद 

बाकँ� रहेको स�झने हो भने िवधायीकाको िनण�यउपर 
PREVAIL ह�न जा�छ भ�ने तक�  पिन फैसलामा 
अिभ�यि� ग�रएको छ । य�तो ग�भीर �कृितको 
जिटल कानूनी ��न सि�निहत म�ुामा सतही तवरबाट 
िचतवन िज�ला अदालतले मालपोत काया�लयको 
िनण�य पचा�को आधारमा हद �याद बाकँ� रहेको भनी 
स�झन ु िमलेन भनी आ�नो फैसलामा अिभ�य� 
िदन ुर �े�ािधकार छैन भ�न ुपर�पर िवरोधाभाष कुरा 
ह�न् । स�ुमा िदएको उजरुी हद�यादिभ�को हो होइन 
सोतफ�  कुनै िवचार नगरी हद�याद गएको पिन भ�ने 
आिद बुदँा र �योग गरी वादी दाबी खारजे गरकेोले सो 
िमित २०५६।१०।९ को खारजेी फैसला बदर गरी 
हक इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डामा िदएको पनुरावेदन प� ।

यसमा यसै लगाउको दे.प.ुनं. १६३७ 
समेतका म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०५५।५।१५ 
मा िवप�ी िझकाउने आदेश भइसकेको ह�दँा यसमा 
पिन स�ु फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा अदालती 
ब�दोब�तको २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम िवप�ी 
िझकाई आए वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६०।७।३० मा भएको आदशे ।

िमित २०५१।२।२६ को िनण�यले आ�नो हक 
प�ुने ज�गा सडक काया�लयको नाउमँा दता� ह�नस�ने 
होइन भनी िमित २०५१।९।२२ मा पनुरावेदकह�ले 
मालपोत काया�लय, िचतवनमा अदालती ब�दोब�तको 
८३ नं. को सहारा िलई िनण�य बदर म�ुामा कारवाही 
चलाएकोमा सडक काया�लयका नाउमँा ज�गा दता� 
भएको भ�ने िवषयमा हक भोगको �माण केलाई �माण 
बझुी इ�साफ िदने अिधकार स�बि�धत अदालतलाई 
भएकोले कानूनको �यादिभ� समि�धत अदालतमा गई 
हक कायम गरी �याएको बखत कानूनबमोिजम ह�ने 
भनी िनवेदकलाई सनुाई िदने भ�ने मालपोत काया�लय, 
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िचतवनबाट िमित २०५४।।६।१९ मा िनण�य भएको 
पाइ�छ । सोही िनण�यलाई टेकेर वादी िभम�साद 
ि�पाठीले िमित २०६४।७।२४ मा िफराद िलई िचतवन 
िज�ला अदालत �वेश गरकेो अव�था दिेखदँा सो 
िफरादलाई हद�याद नाघी परकेो िफराद भनी खारजे 
गन� िम�ने देिखदँनै । हकभोगको �माण केलाई �माण 
बझुी इ�साफ िदने अिधकार स�बि�धत अदालतलाई 
भएकोले कानूनको �यादिभ� स�बि�धत अदालतमा 
गई हक कायम गरी �याएका बखत कानूनबमोिजम ह�ने 
भनी िनवेदकलाई सनुाई िदने भ�ने मालपोत काया�लय, 
िचतवनको िमित २०५४।६।१९ को िनण�य अ�यथा 
नदेिखएको र सोको �यादिभ�ै पनुरावेदक वादी 
स�बि�धत अदालत �वेश गरकेो दिेखदँा �े�ािधकार 
र हद�यादिभ� िफराद नपरकेो भनी स�ु अदालतबाट 
खारजे ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला िमलेको दिेखन 
आएन । तसथ�, यी पनुरावेदक फरादीले आ�नो हक 
भोगको ज�गा भनी दता�को लािग मालपोत काया�लय, 
िचतवनमा िनवेदन िदएकोमा मालपोत काया�लयले 
िमित २०५४।६।१९ मा वादीले दाबी िलएको 
ज�गाको हक बेहक स�ब�धमा अदालतमा जान ुभनी 
सनुाएको िमितले ३५ िदनिभ� िमित २०५४।७।२४ 
मा िचतवन िज�ला अदालतमा वादीको िफराद परकेो 
देिखएको अव�थामा िचतवन िज�ला अदालतले 
�े�ािधकारिभ�को रहेको नदेिखएको र हद�यादसमेत 
नरहेको भनी िफराद खारजे गन� गरी िचतवन िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५६।१०।९ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब िमिसल 
संल�न �माणको मू�याङ्कन गरी इ�साफ फैसला 
गनु�  भनी तारखेमा रहेका प�लाई िचतवन िज�ला 
अदालतमा तारखे तोक� िमिसल स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतमा पठाई िदने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०७०।१०।१३ मा भएको फैसला ।

वादीले आ�नो पैतकृ स�पि� भनी दाबी 
गरकेो िज�ला िचतवन, दारचेोक गाउ ँिवकास सिमित, 

वडा नं. ३ ि�थित िक.नं. ४८ को ज�गामा वादीको 
�वािम�व रहेको भ�ने �माण गजुान� सकेको पाइदैँन । 
उ� ज�गाको िफ�डबकुमा ज�गावाला भ�ने महलमा 
खाली जिनई िकसानको महलमा �या�प जिनएको 
देिखएको छ । सो ज�गामा वादीको �वािम�व रहेको भए 
२०२७ सालको नापीमा वादीको नाममा नआएपिछ 
त�काल उजरुी गरी आ�नो नाममा ज�गा जाचँ गराउन 
पन�मा सो नगरी बसेको देिख�छ । यसरी उ� ज�गामा 
वादीको �वािम�व रहे भएको भ�ने कुरा कुनै पिन 
�माणबट पिु� ह�न आएको छैन । सो ज�गामा नौिवसे- 
मिु�लङ सडक आयोजनाले �योग गरी २०२६ 
सालमा प�ृवी राजमाग� िनमा�ण ह�दँादेिख नै �ी ५ को 
सरकारको िवकास काय��मको रखेदेखमा रही भोग 
चलनमा रहेको र सो ज�गामा सडक बनाउने काय�मा 
सलं�न रहेका कामदारले घर बनाई २०२७ सालको 
सभ� नापीमा �या�पको नाममा नापी दता� भई सडक 
िवभागले िनमा�ण एवं मम�त गरी भोग चलन गरी आएको 
�� छ ।

मालपोत काया�लय िचतवनले उि�लिखत 
ज�गाह� सडक िवभाग िडिभजन काया�लय नं. 
३ भरतपरु िचतवनको नाममा दता� गन� गरी िमित 
२०५१।२।२६ मा िनण�य गरी सोही िनण�यका 
आधारमा ज�गाधनी �माण पजुा�समेत बनी सो 
ज�गामा िनर�तर�पमा सडक िवभाग िडिभजन सडक 
काया�लय नं. ३ भरतपरुले भोग चलन गरी आएको 
िव�मान अव�था छ । यसरी मालपोत काया�लय, 
िचतवनको िमित २०५१।२।२६ को िनण�यबाट उ� 
ज�गाको आिधका�रक ज�गाधनी �माण पजुा�  सडक 
िवभाग िडभजन सडक काया�लय नं. ३ भरतपरुको 
नाममा बिनसकेपिछ वादीले उ� िनण�य बदर ग�रपाउ ँ
भनी िचतवन िज�ला अदालतमा िफराद दता� गराएको 
देिख�छ ।

नेपाल सरकारको कुनै िनकाय वा 
अिधकारीको िनण�यबाट �यि�को अचल स�पि� कुनै 
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पिन िकिसमबाट हािन नो�सानी वा �वािम�वउपर 
आघात परमेा सो �यि�ले नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा १८ बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा 
नािलस उजरु गन� स�ने �� कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ भने �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा 
�चिलत कानूनमा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक 
मा� िज�ला अदालतले आ�नो �े�िभ�का सबै म�ुामा 
स�ु कारवाही र िकनारा गन� अिधकार�े� �हण गन� 
स�ने कानूनी �यव�था भएको र मालपोत काया�लय, 
िचतवनको िमित २०५१।२।२६ को िनण�यले वादीको 
सा�पि�क अिधकार हनन् भएमा सो िनण�यउपर नेपाल 
सरकार सडक िवभाग िडिभजन सडक काया�लय नं. 
३ भरतपरुलाई �ितवादी बनाई नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा १८ बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डामा नािलस उजरु गनु�पन�मा वादीले स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतमा िफराद दता� गराएको दिेखदँा 
�े�ािधकारस�ब�धी �िुट भएबाट सो म�ुा खारजे ह�ने 
ठहरी भएको िचतवन िज�ला अदालतको फैसला 
कानूनसङ्गत देिखदँा देिखदँ ै उ� फैसलालाई बदर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
�िुटपूण� छ ।

मालपोत काया�लय, िचतवनले िमित 
२०५१।२।२६ मा िनण�य गरउेपर वादीले उ� 
मालपोत काया�लयमा अदालती ब�दोब�तको ८६ 
नं. को आधारमा िमित २०५१।९।२२ मा वादीको 
भिनएको ज�गा सडक िडिभजन काया�लय नं. ३ को 
नाममा दता� भएको कुरा वादीलाई िमित २०५१।९।२२ 
मा नै जानकारी भएको �� छ । आ�नो ज�गा 
अ�को नाममा दता� भएको थाहा भएको िमितबाट 
६ मिहनािभ� नािलस गनु�पन� बा�या�मक कानूनी 
�यव�था मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको महलको १७ 
नं. र ज�गा िम�नेको महलको १८ नं. ले गरकेोमा उ� 
कानूनी �यव�थाले गरकेो बा�या�मक हद�याद गजुारी 
मालपोत काया�लय, िचतवनले हक बेहक गरी �याउन ु

भनी िमित २०५४।६।१९ मा गरकेो िनण�यलाई टेकेर 
वादी अदालतमा �वेश गरकेो छ । हद�यादस�ब�धी 
��न कानूनी ��न भएको ह�दँा कानूनले तोकेको 
हद�यादिभ� नािलस उजरु गनु�पन� बा�या�मक 
�यव�थालाई कुनै िनकाय वा पदािधकारीको आदशेले 
अ�यथा गन� अव�था नह�दँा हद�याद गजुारी बसी 
िमित २०५४।७।२४ मा मा� िफराद प� दता� भएको 
िव�ामान अव�था देिखदँा देिखदैँ हद�याद नाघेको 
भ�न िमलेन भनी िचतवन िज�ला अदालतको फैसला 
बदर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको 
फैसला कानूनी �िुटपूण� ह�दँा बदर उ�टी गरी स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ग�रपाउ ँभ�ने िडिभजन सडक काया�लय, भरतपरुको  
तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वालीले वादी 
�यादिभ� अदालत �वेश गन� स�नभुएको छैन । उजरुी 
िलएर नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ 
बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा जानपुन�मा िज�ला 
अदालतमा जान ु भएकोले �े�ािधकारको अभाव 
रहेको छ । नापीको समयमा समेत कुनै दाबी उजरुी 
गन� स�न ुभएको छैन । मालपोत काया�लयले िडिभजन 
सडक काया�लयको नाममा ज�गा दता� गरी ज�गाधनी 
�माणपजुा�  िदने िनण�य गरकेो लामो समयपिछ मा� 
नािलस िलएर जान ु भएकोले हद�यादको आधारमा 
खारजे ह�ने ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� बहस िजिकर सनुी पनुरावेदन 
सिहतको िमिसल अ�ययन गरी ��ततु म�ुामा िमिसल 
सलं�न �माणको मू�याङ्कन गनु�  भनी स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतमा पठाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन 
सो कुराको िनण�य िदनपुन� ह�न आएको छ ।
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२. यसमा िनण�यतफ�  हेदा� ��यथ� वादी 
िभम�साद ि�पाठीसमेतले नापीमा आ�नो नाममा 
नापी ह�न छुट भएकोले छुट ज�गा दता�  ग�रपाउ ँभनी 
िमित २०४४।१।१० मा मालपोत काया�लयमा उजरु 
गरकेो र मालपोत काया�लयबाट िनण�य ह�दँा िज�ला 
सडक काया�लय, धािदङले िमित २०५१।२।२६ मा 
िक.नं. ४८ का ज�गामा सडक िवभागको �या�प रहेको 
र सडक िवभागको नाममा ज�गाधनी �माण पजुा�समेत 
तयार भएकोले �माण पजुा� उपल�ध गराई िदने भनी 
पठाएको प�का आधारमा मालपोत काया�लयले िमित 
२०५१।२।२६ मा िडिभजन सडक काया�लय नं. ३ 
का नाउमँा ज�गाधनी दता� �े�ता िदएकोमा दता� गन� 
निम�ने भ�द ै वादीह�ले िमित २०५१।९।२२ मा 
अदालती ब�दोब�तको ८६ नं. बमोिजम मालपोत 
काया�लय, िचतवनमा िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी उजरुी 
िदएको दिेख�छ । सो उजरुीउपर कानूनको �यादिभ� 
हक कायम गराई �याएका बखत कानूनबमोिजम ह�ने 
भनी िनवेदकलाई सनुाई िदने भनी िमित २०५४।७।२४ 
मा मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�यउपर 
��यथ� वादीले िमित २०५४।७।२४ मा िचतवन 
िज�ला अदालतमा िफराद दता� गराएको पाइ�छ । 
अदालतसम� आउदँा िनज वादी सोही िक.नं. ४८ को 
ज�गाको दता� बदर गरी हक कायम ग�रपाउ ँभनी ज�गा 
नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोिजमको 
हद�यादलाई अंगालेर आएको नभई िक.नं. ४८ को 
आ�नो भोगचलनमा रहेको ज�गालाई �ितवादीका 
नाउमँा दता� गरकेोले सो िक�ा नं. ४८ को ज�गाको 
दता� बदर गरी आ�नो हक कायम ग�रपाउ ँभनी मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको ८६ नं. समेतलाई अगंाली 
आएको दिेखएको छ । ��ततु वादीको दाबी मालपोत 
काया�लयले सनुाएबमोिजम िक.नं. ४८ को दता� आ�नो 
नाममा कायम ग�रपाउ ँ भनी उ� ऐनको दफा ६(७) 
लाई प�� आएको नदेिखई िक.नं. ४८ को ज�गा दता� 
बदर गरी आ�नो हक कायम ग�रपाउ ँभनी मूल�पमा 

ज�गा िम�नेको १ नं. र १८ नं. समेतलाई आड िलई 
आएको देिखदँा ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा 
६(७) ले तोकेको हद�याद नाघी ��ततु िफराद परकेो 
भ�ने कुरा �ासङ्िगक दिेख�न । दता� भएको थाहा 
पाएको िमितले कानूनका �यादिभ� वादीको उजरुी 
परी अदालतबाट हक कायम गराई �याएका बखत 
कानूनबमोिजम ह�ने भनी सनुाएको िमितले कानूनका 
�यादिभ� वादीको िफराद आउन स�ने नै ह�दँा हद�याद 
नाघेको र दाबीभ�दा बढी इ�साफ िदएको ह�न जा�छ 
भ�न िम�ने दिेखन आएन ।

३. वादीले उ� ज�गा आ�नो बाजे तथा 
बाबलेु ितरो ितरी २००० सालमा न�बरी दता� गराई 
भूिमस�ब�धी ऐनको अनसूुचीको ७ नं. फारामसमेत 
भरकेो भनी दाबी िलएको देिख�छ । २०२७ सालमा 
सभ� नापीका बखत छुट ह�न गएको ह�दँा छुट ज�गा दता� 
ग�रपाउ ँभनी मालपोत काया�लयमा उजरुी  िदएकोमा 
मालपोत काया�लयले िडिभजन सडक काया�लय नं. 
३ का नाममा ज�गाधनी �माण पजुा� िदने गरी भएको 
िनण�यउपर नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ अ�तग�त 
पनुरावेदन अदालतमा �वेश गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� ��ततु म�ुामा मालपोत काया�लयले 
िडिभजन सडक काया�लय नं. ३ समेत कसैका 
नाममा ज�गा दता� गन� गरकेो िनण�य बदर गराउन 
स�ु िफराद िलई पनुरावेदन अदालतमा �वेश गन� 
पाउने कानूनी �यव�था छ छैन भ�ने �ारि�भक ��न 
कै िन�पण ह�नपुन� देिखन आयो । यस अदालतबाट 
य�तै �कृितको िवषयव�त ु भएको ने.का.प. २०६१, 
अङ्क ४, िन.नं.७३७२, प�ृ ४८४ मा, “िफरादको 
िवषयव�तु मलुुक� ऐन, ज�गा पजनीको १७ न.ं तथा 
ज�गा िम�नेको १८ न.ं अ�तग�तको िवषय देिख�छ । 
अतः ��तुत िफरादको िवषय नै ज�गा पजनीको १७ 
न.ं तथा ज�गा िम�नेको १८ न.ं अ�तग�तको भएकोले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) र नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अ�तग�तको भनी 
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पुनरावेदन अदालतबाट स�ु कारवाई र िकनारा 
ह�नस�न े �कृितको नदेिखने, नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अ�तग�तको 
अिधकार�े� देखाई पुनरावेदन अदालत, पाटनमा 
दायर गरकेो काय�लाई कानूनस�मत् िनकायमा 
दायर भएको िफराद दाबी मा�न निम�ने,  वादीले 
यथोिचत कानूनी माग� अवल�बन नगरी ��तुत 
गरकेो िफरादमा �याय �शासन ऐनको दफा ८(३) 
र नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ 
अ�तग�त पुनरावेदन अदालतलाई सु� अिधकार�े� 
�ा�त भएको स�झन निम�ने भएकोसमतेको 
कारणबाट ��तुत म�ुाको िफराद दाबी खारजे 
ह�ने ठहछ�” भनी िस�ा�त �थािपत भएको पाइ�छ । 
उपयु�� िस�ा�तबाट ��ततु म�ुामा पिन मालपोत 
काया�लयले ज�गा दता� गरी ज�गाधनी �माण पजुा� िदने 
गरकेो िनण�यउपर ��ततु ज�गा दता� आदेशसमेत बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुाको िफराद पनुरावेदन अदालतबाट 
स�ु कारवाही र िकनारा गन� िम�ने नदेिँखदा स�ु 
िज�ला अदालतमा दता� गराएको िफरादलाई अ�यथा 
भ�न ुपन� देिखन आएन । �े�ािधकारको ��न कानूनले 
�यवि�थत गन� कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पिन 
िनकायले कसैका लािग �े�ािधकारको िसज�ना गन� 
िम�दैन । दता� भई ज�गाधनी �माणपजुा� �ा� भएको 
स�पि� र सािबकमा दता� िथयो । �यसैले आ�ना 
नाममा दता�  ह�नपुन� भ�ने पथृक कुरा ह�न् । सािबकको 
दता�को ज�गा िववािदत स�पि� नै हो होइन भ�ने कुरा 
सबदु �माणको मू�याङ्कनको आधारमा बो�न ु पन� 
ह��छ । सबदु �माणको मू�याङ्कन स�ु अिधकार�े�को 
िवषय हो ।

४. अब ��ततु म�ुामा ��यथ� वादीले म�ुा 
गनु�पन� कारण (Cause of action) खलुाई आ�नो 
नाममा छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी दाबी िलएकोमा 
िडिभजन सडक काया�लय नं. ३ का नाममा ज�गाधनी 
�माणपजुा� िदने िनण�य गरकेोले सो िनण�य बदर 

ग�रपाउ ँभनी मालपोत काया�लयमा िदएको िनवेदनमा 
मालपोत काया�लयले हक बेहकको ��न उठाई  
स�बि�धत अदालतबाट िनण�य गराई �याउन ु भनी 
िमित २०५४।६।१९ मा भएको िनण�यउपर कानूनका 
�यादिभ� िफराद दता� गराएको देिख�छ ।

५. तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
मालपोत काया�लयको िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी िदएको 
िफराद खारजे ह�ने ठह�याको फैसला उ�टी गरी िमिसल 
सलं�न �माणको मू�याङ्कन गरी इ�साफ फैसला 
गनु�  भनी स�ु िचतवन िजलला अदालतमा पठाई 
िदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०७०।१०।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे

फैसला िमित : २०७३।०७।२४
०६८-CI-१०३०

म�ुा : अंश दता�

पनुरावेदक / वादी : उदयपरु िज�ला, जोिगदह गा.िव.स. 
वडा नं. ८ ब�ने मेनस ुकुमारी चौधरीसमेत

िव��
��यथ� / �ितवादी : उदयपरु िज�ला, जोिगदह गा.िव.स. 

वडा नं. ८ ब�ने सबरुलाल चौधरीसमेत

 § कुनै अिंशयारको िनजी आज�नको स�पि� 
ब�डा गन� कर ला�दैन भनी �या�या गदा� 
सोही मलुुक� ऐन, अशंब�डा महलको 
१० न.ं ले िसज�ना गरकेो लो�ने र बाबु 
आमाको दािय�वसमेतलाई िवचार गनु�पन� 
ह��छ । अंशब�डाको १० न.ंको कानूनी 
�यव�थाबाट लो�ने वा बाबु आमाले 
जुनसुकै �यहोराबाट �ा� गरकेो स�पि� 
छोरा छोरी र �ीमतीको लािग पैतृक 
स�पि� मा�नु नै पन� ह��छ । बकसप�बाट 
�ा� गरकेो स�पि� िनजका छोराह�को 
लािग पैतृक स�पि� भई अशंहक ला�ने । 

(�करण नं. ६)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ेमबहादरु खड्का र िव�ान् अिधव�ा खगे�� 
राउत

��यथ� �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
अिवनास कुमार �याुकरले

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६४, अंक २, िन.नं.७८१४

स�ब� कानून : 
 § मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १० नं., १८ नं.

स�ु तहमा फैसला गन� :
 माननीय �यायाधीश �ी य�राज भ�
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.का.म.ु म�ुय �या. �ी लोके�� मि�लक
 माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले

फैसला
�या. दीपककुमार काक� : �याय �शासन 

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

िवप�ीम�येका सबरुलाल चौधरी हामी 
िफरादीह�का बाजे तथा ससरुा, िवप�ी प�टीदेवी 
सास ुतथा ब�जै, िवप�ी अ�यतुान�द चौधरी देवर तथा 
काका नाताका तथा िवप�ी सिचतान�द पित तथा िपता 
नाताका मािनस ह�न् । मूल अंिशयार ज�मा ४ अंिशयार 
ह�न् । िवप�ी र हामीह�को बीचमा अंशब�डा भएको 
छैन । ब�डा गनु�पन� स�पूण� स�पि� िवप�ीह�कै 
िज�मामा छ । िवप�ीम�येका सिचतान�द चौधरी 
र म िफरादी कलावती चौधरीका बीचमा २०४८ 
सालमा िववाह भई १ छोरा र २ छोरीको जायज�म 
भइसकेपिछ िवप�ी पितले मलाई हेला हेचो गरी 
िमित २०६०।८।१५ गते घरबाट िनकाला गरी खान 
लाउन निदएको र अंश माग गदा� िदन इ�कार गरकेो 
ह�दँा िवप�ीह�बाट तायदाती फाटँवारी िलई स�पूण� 
स�पि�को पिहला ४ अंश भाग लगाई ४ भागको १ 
भाग पित सिचतान�दको भागमा पन� स�पि�लाई पनुः 

�नण�य नं. ९८७४
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५ भाग लगाई ४ भाग स�पि� अशं छु�याई पाउ ँभ�ने 
िफराद दाबी ।

�ितवादीम�येक� म प�टीदेवी चौधरीले 
बकसप�बाट पाएको गाईघाट ३(क) िक.नं. ११६३ 
को ०-१-१७१/

२
 ज�गाबाहेक अ�य हामीह�सगँ 

भएका ज�गा र घरसमेत स�पूण� स�पि� ४ भाग 
लगाई सिचतान�दको १ भागबाट नरमगरम िमलाई 
छु�याई िलएमा हा�ो म�जरुी छ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीह�को �ितउ�र िजिकर ।

वादी र �ितवादीह�बीच नाता प�ुता र 
अंिशयार भएको कुरामा कुनै िववाद नदेिखएको र 
िनजह�बीच यस अिघ अंशब�डा भइसकेको भ�ने पिन 
िमिसल संल�न �माणह�बाट देिखन नआएको अव�था 
ह�दँा पेस दािखल ह�न आएको तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�म�ये �ितवादी प�टीदेवीले आ�नो 
भाइ िकसन चौधरीबाट बकसप�बाट �ा� गरकेो 
ज�गाम�ये िक.नं. ११६३ को ज�गा िनजी आज�नको ह�दँा 
ब�डा नला�ने, सोबाहेकका अ�य स�पूण� स�पि�लाई 
मूल ४ अिंशयारबीच ४ अशं भाग लगाई �यसम�ये 
यी वादीका िपता तथा पित �ितवादी सिचतान�द 
चौधरीको भागमा परकेो एक भाग स�पि�लाई पनुः यी 
वादीह� र �ितवादी सिचतान�दबीच पनुः पाचँ अशं 
लगाई �यसम�ये �ितवादी सिचतान�द चौधरीको एक 
भाग अशं स�पि� पर सारी बाकँ� ४ भाग अंश स�पि� 
�ितवादीह�बाट ब�डा छु�याई वादीह�लाई िदलाई, 
वादीह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहछ�  भ�ने समेत 
�यहोराको स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।८।२६ को फैसला ।

िकसन चौधरी म कलावतीको पितको खासै 
मामा नाताका �यि� ह�न् । बकसप� िददँा िलदँाका 
अव�थामा हामी वादी �ितवादीह� एकासगोलमै 
िथय� । एकासगोलमै कमाएको आय�ताबाट 
�.३६,०००।- िकसन चौधरीलाई मू�य ितरी 
िनजबाट िवप�ी सास ु प�टीदेवीका नाउमँा बकसप� 

गरी िलएको ज�गा हो । उ� बकसप�को िलखतमा 
अ�य कुनै पिन िकिसमको �यहोरा लेिखएको छैन । 
बकसप�को कैिफयतमा हा�ो �याहार स�भार गरकेो, 
�रझाएको आिद केही �यहोरा पिन नलेिखएको ह�दँा 
केवल िवषयमा हालको बकसप� लेिखदैँमा �य�तो 
ज�गामा प�टीदेवीको छोराह�को हक ला�दनै 
भनी भ�न िम�दैन । यसरी िकसन चौधरीले िमित 
२०४६।११।८ गते र.नं. १४०७ बाट ग�रिदएको 
बकसप�मा उि�लिखत स�पि� सिचतान�द चौधरीले 
अंश नपाउदँा हामीले पिन उ� स�पि�बाट वि�चत 
ह�नपुन� भएको छ । स�ु िज�ला अदालतबाट फैसला 
गदा� के कित कारणबाट अशं नपाउने, कुन ऐनले अंश 
नपाउने भनी िववेचना ग�रिदनपुन�मा सो केही नगरी, 
केही नबोली ऐनको िववेचनासमेत नगरी ग�रएको 
फैसला ��य� कानूनी �िुटपूण� भएकोले बदर गरी हाल 
कायमी िक�ा नं. ११६३ बाट पिन अंश िदलाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदक कलावती चौधरीको 
पनुरावेदन प� ।

िक.नं. ११६३ को ज�गा �ितवादी प�टीदेवीले 
आ�नो नातेदार िकसन चौधरीबाट बकसप�बाट 
�ा� गरकेो दिेख�छ । �यसरी �ा� गरकेो ज�गा 
अंिशयारह�बीच अशंब�डा नला�ने ह�दँा प�टीदेवीले 
आफूखशु गन� पाउने उ� ज�गा ब�डा नगरी उ� 
स�पि� दाबीबमोिजम ब�डा नह�ने ठह�याएको उदयपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।८।२६ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने  पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।३।१४ को 
फैसला ।

िक.नं. ११६३ को ज�गा हामी प�रवार 
एकासगोलमा नै रहदँाको अव�थामा दाता िकसन 
चौधरीबाट प�टीदेवीका नाउमँा हालैको बकसको 
िलखत�ारा मू�य �. ३६,०००।– कायम गरी िमित 
२०४४।११।०८ मा �ा�त िक.नं. ५२० को ज�गाबाट 
बाकँ� रहन आएको ज�गा हो । ज�गा �ा�त गदा�को 
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अव�थामा िलखतमा हालैको बकसप� उ�लेख 
ग�रएपिन कैिफयत �यहोरामा कुनै कुरा नै उ�लेख 
ग�रएको छैन । यो ज�गा रकम नै ितररे िलएको हो । 
प�टीदेवी चौधरी हामीह�को पित िपताको आमा 
ह�नहु��छ । हामीह�लाई अंश िदने दािय�व प�टीदेवी 
चौधरीको पिन रहेको र िनजको नाउमँा आएको 
जनुसकैु �यहोराको स�पि�मा छोराको अंश हक ला�ने 
ह�दँा िनजी आज�नको भनी अंशब�डा नै नगरी ब�डा 
नला�ने गरी फैसला गन� िम�दनै । अत: मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १० नं. र ने.का.प. २०६४, अंक २, 
प�ृठ १४०, िन.नं. ७८१४ िवपरीत रहेको ह�दँा म�ुा 
दोहो�याई हेरी पाउ ँ भनी यस अदालतमा दता� ह�न 
आएको िनवेदन ।

यसमा प�टी चौधरीको नाउमँा जनुसकैु 
�ोतबाट आज�न गरकेो स�पि�बाट िनजको स�तानले 
अंश पाउने भ�ने कानूनी �यव�था र �याियक 
�चलनसमेत रहेको पाइएकोले िक.नं. ११६२ को 
ज�गाबाट िनजका छोरा सिचदान�दले अंशहक पाउने र 
िनजबाट यी वादीह�ले अंश भाग पाउनेमा सो ज�गाबाट 
अंश नपाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र ने.का.प. 
२०६४, अंक २, प�ृठ १४०, िन.नं. ७८१४ मा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत दिेखदँा  �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ 
को ख�ड (क) र (ख) अनसुार म�ुा दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६८।१०।२७ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी �ेमबहादरु 
खड्का र िव�ान् अिधव�ा �ी खगे�� राउतले आमाको 
नाउमँा आएको जनुसकैु �ोतको ज�गा छोरा छोरीको 
अंश हक ला�ने ह�दँा िनजी आज�नको भनी अशंब�डा 

नै नगरी ब�डा नला�ने ठहर गन� िम�ने नह�दँा बदर गरी 
अंश पाउ ँभनी गनु�  भएको बहस र ��यथ�को तफ� बाट 
िव�ान् अिधव�ा �ी अिवनास कुमार �याकुरलेले �ी 
अंशधनको स�पि�मा अंशब�डा गन� िम�ने होइन । 
स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
ह�दँा सोही सदर ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

िव�ान्  व�र� अिधव�ा एवं िव�ान्  
अिधव�ाह�ले गनु�भएको उपयु�� �यहोराको बहस 
िजिकर सनुी पनुरावेदन प�सिहतका स�कल िमिसल 
कागजातह� अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट भएको फैसला िमलेको छ छैन ? 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ 
वा स�दैन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िवप�ीम�येका 
सबरुलाल चौधरी हामी िफरादीह�का बाजे तथा 
ससरुा, िवप�ी प�टीदेवी सास ु तथा ब�जै, िवप�ी 
अ�यतुान�द चौधरी देवर तथा काका नाताका तथा 
िवप�ी सिचतान�द पित तथा िपता नाताका मािनस 
ह�न् । िवप�ी र हामीह�को बीचमा अंशब�डा भएको 
छैन । ब�डा गनु�पन� स�पूण� स�पि� िवप�ीह�कै 
िज�मामा छ । िवप�ी पितले मलाई हेलाहेचो गरी खान 
लाउन निदएको र अंश माग गदा� िदन इ�कार गरकेो 
ह�दँा िवप�ीह�बाट तायदाती फाटँवारी िलई स�पूण� 
स�पि�को पिहला ४ अंश भाग लगाई ४ भागको १ 
भाग पित सिचतान�दको भागमा पन� स�पि�लाई पनुः 
५ भाग लगाई �यसको ४ भाग स�पि� अंश छु�याई 
पाउ ँभ�ने वादी दाबी र �ितवादीम�येक� म प�टीदेवी 
चौधरीले बकसप�बाट पाएको गाईघाट ३(क) िक.नं. 
११६३ को ०-१-१७१/

२
 ज�गाबाहेक अ�य हामीह�सगँ 

भएका ज�गा र घरसमेत स�पूण� स�पि� ४ भाग लगाई 
सिचतान�दको १ भागबाट नरमगरम िमलाई छु�याई 
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िलएमा हा�ो म�जरुी छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितउ�र 
िजिकर भई चलेको ��ततु म�ुामा िक.नं. ११६३ को 
ज�गा िनजी आज�नको ह�दँा ब�डा नला�ने, सो बाहेकका 
अ�य स�पूण� स�पि�लाई वादी दाबीबमोिजम नै 
�ितवादीबाच वादीले अशं पाउने ठह�याई गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको फैसलाउपर यस अदालतमा 
वादीह�को तफ� बाट पनुरावेदन पन� आएको देिख�छ ।

३. अब यी पनुरावेदक वादीह�को 
िजिकरबमोिजम पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा� यी पनुरावेदक वादीह� र ��यथ� �ितवादीह� 
सगोलका अंिशयारह� भएको कुरामा दवैु प�ले 
िफराद र �ितउ�र प�बाट �वीकार ग�रसकेको 
ह�दँा सगोलका अिंशयार भएको िवषयमा कुनै िववाद 
देिखएन । �ितवादीम�येक� प�टीदेवी चौधरीले 
बकसप�बाट पाएको गाईघाट ३(क) िक.नं. ११६३ 
को ०-१-१७१/

२
 ज�गा िनजी आज�न र �ी अंश धनको 

स�पि� रहेको ह�दँा ब�डा ह�ने होइन भनी सोबाहेकका 
अ�य स�पि�बाट ब�डा गनु�पन� भ�ने �ितवादीह�को 
�ितउ�र प�बाट देिखन आउदँछ ।

४. अब �ितवादीम�येक� प�टीदेवी चौधरीले 
बकसप�बाट पाएको गाईघाट ३(क) िक.नं. ११६३ को 
०-१-१७१/

२
 ज�गा ब�डा नला�ने भनी गरकेो फैसलाका 

स�ब�धमा िवचार गदा�, मलुकु� ऐन अंशब�डाको १८ 
नं. मा कुनै अंिशयारले आ�नो �ान वा सीप वा 
�यासबाट िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी 
तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपतुाली 
परकेो वा �ी अशंधनको महलको ५ नं. बमोिजम 
पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको स�पि� सो आज�न 
गन� वा पाउने अिंशयारको िनजी ठहरी आफूखसुी गन� 
पाउदँछ ब�डा गन� कर ला�दैन भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा यी वादी �ितवादीह� 

समान अंिशयार भए तापिन समान�तरका अंिशयार 
नभई आमाले पाएको जनुसकैु �यहोराको स�पि�मा 
छोराह�को �वत: अंश हक िसज�ना ह�ने ह�दँा आमाको 
नाउकँो स�पि� छोरा बहुारीको हकमा पैतकृ स�पि� 
नै मा�नपुन� ह��छ ।

५.  िववािदत िक.नं. ११६३ को स�पि� 
प�टीदेवी चौधरीको िनजी आज�न वा �ी अंश 
धनअ�तग�त कै स�पि� हो भने पिन आ�नो 
आमाको नाउकँो स�पि�मा िनजका छोराह�को 
अंश हक नला�ने भ�ने कुनै कानूनी आधार देिखदैँन । 
अंशब�डाको १० नं.मा लो�ने वा बाब ुआमाले �वा�नी 
वा छोरा छोरीलाई इ�जत आमदअनसुार खान लाउन 
र आव�यकताअनसुार उिचत िश�ा िद�ा र �वा��य 
उपचारको �यव�था गनु�पद�छ सो नगर ेअशं िदनपुद�छ 
भ�ने कानूनी �यव�था भएबाट पिन  लो�ने र सास ु
ससरुाको कानूनी दािय�व रहेको देिख�छ ।

६. य�तो अव�थामा कुनै अंिशयारको िनजी 
आज�नको स�पि� ब�डा गन� कर ला�दैन भनी �या�या 
गदा� सोही मलुकु� ऐन, अंशब�डा महलको १० नं. ले 
िसज�ना गरकेो लो�ने र बाब ुआमाको दािय�वसमेतलाई 
िवचार गनु�पन� ह��छ । अशंब�डाको १० नं.को 
कानूनी �यव�थाबाट लो�ने वा बाब ु आमाले जनुसकैु 
�यहोराबाट �ा� गरकेो स�पि� छोरा छोरी र �ीमतीको 
लािग पैतकृ स�पि� मा�न ुनै पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा 
प�टीदेवी चौधरीले बकसप�बाट �ा� गरकेो स�पि� 
िनजका छोराह�को लािग पैतकृ स�पि� भई अंशहक 
ला�ने ह�न आउदँछ ।

७. अंशब�डाको १ नं. अनुसार 
बाबु, आमा, छोरा, छोरीह�मा िजय िजयैको अंश 
हकका लािग समान अिंशयार देिखए तापिन सोही 
महलको १० नं. अनुसार अशं िदने दािय�व बाबु, आमा 
वा लो�नेमा रहेको ह�ँदा अशंब�डाको १८ नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाको घेरालाई साँघुरो बनाई 
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बाबु वा लो�नेको स�पि� िनजी आज�न मानी छोरा 
छोरीह� र �वा�नीलाई अंश नला�ने भ�न िम�दैन । 
अंशब�डाको १० नं.को कानूनी �यव�थाबाट लो�ने वा 
बाबु आमाले जुनसुकै �यहोराबाट �ा� गरकेो स�पि� 
छोरा छोरी र �ीमतीको लािग पैतृक स�पि� मा�नु नै 
पन� भनी (ने.का.प. २०६४, अकं २, िन.नं. ७८१४) 
यस अदालतको सय�ु इजलासबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी �ितवादी प�टीदेवी चौधरीले 
बकस पाएको स�पि� ब�डा ह�ने होइन भनी िलएको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. तसथ� प�टीदेवी चौधरीले बकसप�बाट 
पाएको गाईघाट ३(क) िक.नं. ११६३ को ०-१-
१७१/

२
 ज�गा ब�डा नला�ने र सोबाहेकका अ�य 

स�पूण� स�पि�लाई मूल चार अंिशयारबीच चार 
अंश भाग लगाई �यसम�ये यी वादीका िपता तथा 
पित �ितवादी सिचतान�द चौधरीको भागमा परकेो 
एक भाग स�पि�लाई पनुः यी वादीह� र �ितवादी 
सिचतान�दबीच पनुः पाचँ अंश लगाई �यसको चार 
भाग अंश वादीह�ले पाउने भनी गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसलालाई मनािसब ठह�याई 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६८।३।१४ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीह�ले 
�ितवादी प�टीदेवी चौधरीले बकसप�बाट पाएको 
िक.नं.११६३ को ०-१-१७१/

२
 ज�गाबाट समेत अशं 

पाउने ठहछ�   । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।
तपिसल

मािथ इ�साफ ख�डमा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला केही उ�टी भई प�टीदेवी 
चौधरीले बकसप�बाट पाएको िक.नं. ११६३ को 
०-१-१७१/

२
 ज�गाबाट समेत वादीह�ले अंश पाउने 

ठहरी फैसला भएकोले पिहले कायम भएको लगत 
क�ा गरी सोहीबमोिजमको  लगत कायम गनु�  भनी स�ु 
िज�ला अदालत लाई लगत िदनू ........................१

��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइ िदनू ...................................२

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

इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल काि�क २४ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�
आदेश िमित : २०७३।१०।१०

०७०-WO-०२८७

म�ुा : परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला,का.म.न.पा. वडा 
नं.२ लािज�पाटि�थत िनल िहरा समाजका 
सं�थापक अ�य� एव ं पूव� सभासद गोरखा 
िज�ला, गाईखरु घर भई हाल का.िज. 
िसतापाईला ब�ने सिुनलबाब ुप�तसमेत

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

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार 
काठमाड�समेत

�नण�य नं. ९८७५

&
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 § कुनै पिन �यि�ले आ�नो पिहचानसिहतको 
आ�मस�मानपूव�क बा�ँन पाउनु िनजको 
आधारभूत मानव अिधकारको िवषय हो । 
य�तो अव�थामा फरक लैङ्िगक पिहचान 
र यौन अिभमखुीकरण भएका �यि�ह�ले 
पिन आ�नो �वत�� पिहचानसिहत 
आ�मस�मानपूव�क बा�ँन पाउनु िनजको 
मानव अिधकार तथा सवैंधािनक हक ह�ने । 

(�करण नं. ४)
 § कुनै पिन �यि�ले आ�नो �वअनुभूित 

अनसुारको लैङ्िगक पिहचान हािसल गनु� 
िनजको िनता�त वैयि�क आ�मिनण�यको 
अिधकारअ�तग�तको िवषय हो । यसमा 
अ� �यि� समाज रा�य वा कानूनले 
जैिवक िलङ्ग के हो भनी िनधा�रण गनु� 
सा�दिभ�क ह�दैँन । मािनसको �वत��ता 
�ित�ा र आ�मस�मानमा चोट पु�याउन े
खालका कुनै पिन �यव�थाह� मानव 
अिधकारको �ि�कोणबाट समेत मा�य ह�न 
नस�ने । 

(�करण नं. ६)
 § सिंवधान, नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३, 

नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ 
तथा यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समुदायका �यि�ह�लाई िलङ्गको 
महलमा अ�य जनाई नाग�रकता जारी 
गन�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९ समेतले 
ते�ो िलङ्गीको अि�त�वलाई �वीकार 
गरी �य�ता समदुायको हक अिधकार�ित 
�ितब�ता जनाई सकेको अव�थामा 
आ�नो यौिनक पिहचान नै थाहा नभएको 
अव�थामा जैिवक अंगको आधारमा 
�ा� गरकेो नाग�रकता �माण प� 
सशंोधन गरी आ�नो वा�तिवक लैङ्िगक 

पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण प�मा 
सशंोधन गन� िम�दैन भ�नु िनवेदकह� 
ज�ता लैङ्िगक अ�पस�ंयक समदुायका 
�यि�ह�को अि�त�व �वीकार गन�बाट 
इ�कार गनु� समान ह�ने ।

(�करण नं. ७)
 § ल�िगक अ�पस�ंयक समदुायह� आ�नो 

वा�तिवक पिहचानभ�दा फरक प�रचय 
प�का साथ रहन पदा� आ�मस�मानमा चोट 
पु�नुका साथै सामदुाियक अपन�वलाई 
समते कमजोर तु�याउन े ह��छ । आ�नो 
अनुभूितभ�दा फरक�पमा आ�नो 
प�रचय लुकाई �ासपूण� तथा अ��य 
जीवन जीउन बा�य पानु� य�ता यौिनक 
अ�पस�ंयकह�को मानव अिधकारको 
उ�लङ्घनसमते ह�न जाने । 

(�करण नं. ८)
 § कितपय अव�थामा आ�नो ल�िगक 

पिहचान िढलो गरी मा� थाहा पाउन े र 
�य� गन�स�ने ह�दँा य�तो अव�थामा 
पिहले शारी�रक जैिवक अंगको आधारमा 
पाएको नाग�रकता �माण प�मा सशंोधन 
गन� पाउन े अिधकार कानूनतः सुरि�त 
गनु�पन� । 

(�करण नं. ९)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� ह�र फँुयाल, 
सजुन प�त

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

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प. २०६५, अंक ४, िन.नं.७९५८
 § ने.का.प. २०७०, अंक ८, िन.नं.९०४८
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स�ब� कानून : 
 § नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, 

२०६९

आदेश
�या. ह�रकृ�ण काक� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको त�य एवं आदेश 
यस�कार रहेको छ:-

हामी िनवेदक अ�पसं�यक वग�मा पन� यौिनक 
तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका नेपाली 
नाग�रक ह� । िनवेदकम�ये म यमबहादरु राना आिनकले 
िज�ला �शासन काया�लय, �प�देहीमा लैङ्िगक 
पिहचानसिहतको नाग�रकता संशोिधत �ितिलिप 
उतारको लािग िनवेदन िदएको तर लामो समय 
िबितस�दा पिन मेरो िनवेदन मागबमोिजम संशोधन 
नभई म आ�नो पिहचानसिहतको नाग�रकता �ा� गन� 
अिधकारबाट वि�चत ह�नपुरकेो छ । िलङ्गसमेतको 
आधारमा कुनै पिन नाग�रक मािथ भेदभाव नगन� 
िस�ा�तलाई आ�मसात् गद� आिथ�क, सामािजक वा 
शैि�क �ि�ले िपछिडएका वग� वा मिहला बालक, व�ृ 
वा अश� �यि�ह�को िवकास र सरं�णको लािग 
कानून�ारा िवशेष �यव�था गन�स�ने सकारा�मक 
आदेशह� भएको अव�थामा िवप�ीम�येको िज�ला 
�शासन काया�लय, �प�दहेीले यौिनक तथा लैङ्िगक 
अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�लाई िलङ्गको 
महलमा "अ�य" जनाई नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी 
िनद�िशका, २०६९ र गहृ म��ालय नाग�रकता तथा 
हातहितयार शाखाको िमित २०६९।९।१७ च.नं. २४९ 
को प�रप�समेत िवपरीत िनवेदकलाई नाग�रकता िदन 
इ�कार गरकेो छ ।

िनवेदकम�येको म सिुनलबाब ुप�तले िज�ला 
�शासन काया�लय, गोरखाबाट नेपालको नाग�रकता 
�ा�त गरकेो छु । त�कालीन अव�थामा हामी यौिनक 

तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुाय खलेुर समाजमा 
��ततु ह�नस�ने अव�था िथएन । म िनवेदकले मेरो 
शारी�रक जैिवक अङ्ग (Biological Organ) को 
आधारमा िलङ्गमा "प�ुष" जनाई नाग�रकता �माण 
प� �ा� गरकेो छु तर म मेरो वा�तिवक लैङ्िगक 
पिहचानको प�रचय प�का साथ रहन चाह�छु । म 
ज�तो हामी यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
जसको नाग�रकता �माण प�को िलङ्गमा "प�ुष" 
वा "मिहला" जिनएर नाग�रकता �माण प� जारी 
भइसकेको अव�थामा समेत संशोधन गन� र �माण 
प�मा िलङ्गको महलमा "अ�य" जिनएको नाग�रकता 
तथा सोही आधारमा अ�य �यि�गत कागजातह�मा 
समेत संशोधन गन� पाऊँ । १६ वष�को उमेरमा �ा� 
गन� सिकने नाग�रकता जनु उमेरमा �यि�ह� आ�नो 
यौिनकता तथा लैङ्िगक पिहचान�ित �प� जानकार 
ह�न नस�ने तथा आ�नो यथाथ� यौिनकता तथा 
लैङ्िगक पिहचानको िवषयमा धेरपैिछ मा� थाहा 
पाउनेसमेत ह�दँा य�तो प�रि�थितमा यौिनकता तथा 
लैङ्िगक पिहचानको अनभुव र आभासिवना जैिवक 
िलङ्गको आधारमा �ा� गरकेो नाग�रकता संशोधन गन� 
पाउन ुहा�ो अिधकार हो । तर िवप�ी िनकायले आ�नो 
नाग�रकता �माण प�को िलङ्गको महल संशोधन गन� 
िम�दैन भनी भनेकाले हा�ो पिहचानमा ��य� असर 
परकेो छ । अतः िवप�ी िनकायका काया�लयले हामी 
िनवेदकह�को कानूनी हक तथा संवैधािनक हक 
हनन् भएकोले यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समदुायका �यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा "अ�य" 
जनाई नाग�रकता िदन ुसाथै उ� िनद�िशका जारी ह�नपूुव� 
नाग�रकता �ा� ग�रसकेका यौिनक तथा लैङ्िगक 
अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�ले समेत सशंोधन 
गन� र �माण प�को िलङ्गको महलमा "अ�य" जिनएको 
नाग�रकता तथा सोही आधारमा अ�य �यि�गत 
कागजातह�मा समेत संशोधन गन� पाउने अिधकारको 
सिुनि�चतता गद� सोबमोिजम सशंोधन गन� आव�यक 
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�ि�या बढाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाऊँ । हामी यौिनक तथा लैङ्िगक 
अ�पसं�यकको अिधकार सिुनि�त गन� ��ततु 
िवषयव�त,ु सम�यालगायतको िवषयमा सरकार, 
समाज, अिभभावकलगायत जो कोहीलाई पिन िव�ततृ 
�ानको आव�यकताको महससु ग�रएकोले सरकारी 
िनकाय, िनवेदक सं�था, िचिक�सक, अिभभावकह� 
समेतको सम�वयमा अिभमखुीकरण काय��म तजु�मा 
गरी काया��वयन गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन ।

िवप�ीह�बाट िनयमानसुार िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भ�ने आदेश ह�नकुो साथै ��ततु 
�रट िनवेदन लैङ्िगक िवषयसगँ स�बि�धत रहेको 
देिखदँा अ�ािधकार िदइएको यस अदालतको िमित 
२०७०।७।५ को आदेश ।

��येक नेपाली नाग�रकले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३, नेपाल नाग�रकता 
ऐन,२०६३, नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६४ 
र यौिनकता तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका 
�यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा "अ�य" जनाई 
नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९ 
को अधीनमा रही नेपालको नाग�रकताको �माण प� 
�ा� गन� स�ने नै भएकोले यस म��ालयको के क�तो 
कामबाट िवप�ीले नाग�रकता �ा� गन� नसकेको हो 
भ�ने कुरा �रट िनवेदनमा खलेुको नदिेखएको तथा 
नाग�रकता �दान गन� काय�मा यस म��ालयको कुनै 
संल�नतासमेत नरहेको ह�दँा यस म��ालयलाई िवप�ी 
बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
कानून, �याय, संिवधान सभा तथा ससंदीय मािमला 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा ८, ९, १० र ११ मा नेपालको नाग�रकतास�ब�धी 
�यव�था रहेको छ । नेपाल नाग�रकता ऐन,२०६३ 
तथा िनयमावली, २०६३ ले िनधा�रण गरकेो िविध, 

�ि�या र काय�िविधको अवल�बन गरी नाग�रकताको 
�माण प� �ाि�तका लािग स�बि�धत िनकायमा 
िनवेदन िदई नाग�रकता �ा� गन� स�ने �प� �यव�था 
ग�रएको छ । यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समदुायका �यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा "अ�य" 
जनाई नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, 
२०६९ को आधारमा िलङ्गको महलमा "अ�य" 
जनाई नाग�रकता िदन ुभनी परमादशेको आदेश जारी 
ग�रनपुन� भ�ने िवषयको स�ब�धमा नेपाल सरकारले 
नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ को अनसूुची 
७ लगायत िविभ�न अनसूुचीह�मा रहेका छोरा, 
छोरी भ�ने श�दह�को स�ा छोरा, छोरी, अ�य भ�ने 
श�दह� रहने गरी िमित २०६९।३।४ मा अनसूुचीमा 
हेरफेर र थपघट ग�रसकेको ह�दँा यौिनक तथा लैङ्िगक 
अ�पसं�यक समदुायका नेपाली नाग�रकह�ले 
िलङ्गको महलमा अ�य जनाई नाग�रकता िलन स�ने 
गरी �यव�था भइसकेको अव�थामा फरक लैङ्िगक 
पिहचान र यौन अिभमूखीकरण भएका �यि�ह�लाई 
रा�यले नाग�रकता िददँा भेदभाव गरकेो मा�न िम�दैन । 
साथै यौिनक तथा लैङ्िगक समदुायका �यि�ह�लाई 
नाग�रकता �माण प�को िलङ्गको महलमा "अ�य" 
जनाई नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, 
२०६९ समेत बिनसकेको भनी �रट िनवेदकह� 
�वयम् ले �वीकार ग�रसकेकोले �रट िनवेदकह�को 
मागलाई रा�यले पिहले नै स�बोधन ग�रसकेको ह�दँा 
मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� अव�था नरहेको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समदुायका �यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा अ�य 
जनाई नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९ 
ले नेपालको �चिलत कानूनबमोिजम नाग�रकता �ा� 
गन� यो�य य�ता समदुायका �यि�ह�ले स�बि�धत 
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�थानीय िनकाय र शैि�क सं�थाको अिभलेखबमोिजम 
िसफा�रस भई आएमा �य�ता �यि�को हकमा 
िलङ्गको ठाउमँा अ�य लेखी �यि�ह�को पिहचान 
ख�ुने गरी नाग�रकता जारी गन� स�ब�धमा िमित 
२०६९।३।९ गतेको नेपाल राजप�मा सूचना जारी 
भइसकेको र सो कुरालाई �रट िनवेदक �वयम् ले 
�वीकार ग�ररहेको छ । यसरी कानूनमा �यव�था 
भइसकेको िवषयलाई कानून काया��वयन गन� िनकायले 
इ�कार गन� स�दैन । सोही िवषयको काया��वयन 
�योजनका लािग नेपाल सरकारले िनद�शन िददँै जाने 
हो भने कानूनले स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीलाई 
िदएको अि�तयारी नै िन��भावी भई सम�मा कानूनको 
शासनको नै अ��य ह�न जाने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ ।

��ततु �रट िनवेदनको स�ब�धमा िवप�ी 
�रट िनवेदकले उ�लेख गरअेनसुार नाग�रकताको 
िवषय िलएर यौिनक तथा लैङ्िगक िवभेद गरी �रट 
िनवेदकको हक हनन् ह�ने कुनै पिन �कारको काम 
कारवाही यस काया�लयबाट नग�रएको अव�थामा झ�ुा 
�यहोरा उ�लेख गरी यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई 
दायर गनु�भएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने एकै 
िमलानको िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�समेत 
७५ वटै िज�ला �शासन काया�लयको छु�ाछु�ै िलिखत 
जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट िव�ान् अिधव�ाह� �ी हरी 
फँुयाल, �ी सजुन प�तले नेपालको सिंवधान, नेपाल 
नाग�रकता ऐन,२०६३, नेपाल नाग�रकता िनयमावली, 
२०६३ र यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक 
समदुायका �यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा "अ�य" 
जनाई नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, 
२०६९ को अधीनमा रही ��येक नेपाली नाग�रकले 
नेपालको नाग�रकताको �माण प� �ा� गन�स�ने 

कानूनी तथा संवैधािनक हक रहेको अव�थामा 
िवप�ीह�ले यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समदुायका �यि�ह�लाई सहज�पमा "अ�य" जनाई 
नाग�रकता जारी गन� तथा संशोधन गन� इ�कार गरबेाट 
िनज िनवेदकह�ले आ�नो अनभूुितअनसुारको 
पिहचानको �माण प� पाउनबाट वि�चत ह�न पगेुको 
छ । जैिवक पिहचानभ�दा लैङ्िगक अनभूुित मह�वपूण� 
िवषय ह�ने भएकोले यौिनक तथा लैङ्िगक पिहचानको 
अनभुव र आभासिवना जैिवक िलङ्गको आधारमा �ा� 
गरकेो नाग�रकता संशोधन गन� पाउन ु िनवेदकह�को 
कानूनी तथा संवैधािनक अिधकार हो । यसरी यौिनक 
तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक समदुायका �यि�ह�लाई 
िलङ्गको महलमा "अ�य" जनाई नाग�रकता िदन ु
साथै उ� िनद�िशका जारी ह�नपूुव� नाग�रकता �ा� 
ग�रसकेका यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समदुायका �यि�ह�ले समेत संशोधन गन� र �माण 
प�को िलङ्गको महलमा "अ�य" जिनएको नाग�रकता 
तथा सोही आधारमा अ�य �यि�गत कागजातह�मा 
समेत संशोधन गन� पाउने अिधकारको सिुनि�चतता 
गद� सोबमोिजम संशोधन गन� आव�यक �ि�या 
बढाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले नेपालको 
�चिलत कानूनबमोिजम नाग�रकता �ा� गन� यो�य 
�यि�ह�ले स�बि�धत �थानीय िनकाय र शैि�क 
स�ंथाको अिभलेखबमोिजम िसफा�रस भई आएमा 
�य�ता �यि�को हकमा िलङ्गको ठाउमँा अ�य लेखी 
�यि�ह�को पिहचान ख�ुने गरी नाग�रकता जारी गन� 
स�ब�धमा नेपाल राजप�मा सूचनासमेत जारी भई 
कानूनमा नै �यव�था भइसकेको िवषयलाई कानून 
काया��वयन गन� िनकायले इ�कार गन� नस�ने र  िनवेदन 
दाबीबमोिजमको संशोधन ह�ने नै अव�था ह�दँाह�दँ ैसोही 
िवषयको काया��वयन �योजनका लािग िनद�शन िददैँ 
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जादँा कानूनले स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीलाई 
िदएको अि�तयारी नै िन��भावी ह�न जाने ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदनको  औिच�य नभएको भनी बहस गनु�भयो । 

अब िव�ान् कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकर सनुी िमिसल संल�न स�पूण� �माण 
कागजातह� अ�ययन गरी िनवेदकको मागबमोिजम 
आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? सो िवषयमा िनण�य 
गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक यमबहादरु 
राना आिनकले िज�ला �शासन काया�लय, �प�देहीमा 
लैङ्िगक पिहचानसिहतको नाग�रकता संशोिधत 
�ितिलिप उतारको लािग िनवेदन िदएकोमा िनवेदन 
मागबमोिजम संशोधन नभएकोले पिहचानसिहतको 
नाग�रकता �ा� गन� अिधकारबाट वि�चत ह�नपुरकेो 
र अका� िनवेदक सिुनलबाब ु प�तले िज�ला �शासन 
काया�लय, गोरखाबाट शारी�रक जैिवक अङ्ग 
(Biological Organ) को आधारमा िलङ्गमा "प�ुष" 
जनाई नाग�रकता �माण प� �ा� गरकेो तर िनवेदक 
आ�नो वा�तिवक लैङ्िगक पिहचानसिहतको प�रचय 
प�का साथ रहन चाहेको �यहोरा जनाउदँै यौिनक 
तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक जसको नाग�रकता 
�माण प�को िलङ्गमा "प�ुष" वा "मिहला" जिनएर 
नाग�रकता �माण प� जारी भइसकेको अव�थामा 
समेत सशंोधन गन� र �माण प�मा िलङ्गको महलमा 
"अ�य" जिनएको नाग�रकता तथा सोही आधारमा 
अ�य �यि�गत कागजातह�मा समेत संशोधन गन� 
पाउ ँ। यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका 
�यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा अ�य जनाई 
नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९ 
जारी ह�नपूुव� नाग�रकता �ा� ग�रसकेका अ�य यौिनक 
तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�ले 
समेत संशोधन गन� र �माण प�को िलङ्गको महलमा 
"अ�य" जिनएको नाग�रकता तथा सोही आधारमा 
अ�य �यि�गत कागजातह�मा समेत संशोधन गन� 

आव�यक �ि�या बढाउन ु भनी परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन 
िजिकर रहेको दिेख�छ ।

३. नेपाल नाग�रकता ऐन, तथा िनयमावली, 
२०६३ ले िनधा�रण गरकेो �ि�या र काय�िविध 
अवल�बन गरी नाग�रकताको �माण प� �ाि�तका 
लािग स�बि�धत िनकायमा िनवेदन िदई नाग�रकता 
�ा� गन�स�ने �प� कानूनी �यव�था छ । साथै यौिनक 
तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक समदुायका �यि�ह�लाई 
िलङ्गको महलमा अ�य जनाई नाग�रकता जारी 
गन�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९ ले नेपालको �चिलत 
कानूनबमोिजम नाग�रकता �ा� गन� यो�य य�ता 
समदुायका �यि�ह�ले स�बि�धत �थानीय िनकाय 
र शैि�क सं�थाको अिभलेखबमोिजम िसफा�रस भई 
आएमा �य�ता �यि�को हकमा िलङ्गको ठाउमँा अ�य 
लेखी �यि�ह�को पिहचान ख�ुने गरी नाग�रकता 
जारी गन� स�ब�धमा कानूनमा �यव�था भइसकेको 
िवषयलाई काया��वयन गन� िनकायले इ�कार गन� 
स�दनै । यसरी काया��वयन कै �योजनका लािग 
पटक पटक नेपाल सरकारले िनद�शन िददँै जादँा 
कानूनले स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीलाई िदएको 
अि�तयारी नै िन��भावी ह�न जा�छ । िवप�ी �रट 
िनवेदकह�ले उ�लेख गरअेनसुार नाग�रकताको 
िवषयलाई िलएर यौिनक तथा लैङ्िगक िवभेद गरी 
�रट िनवेदकको हक हनन् ह�ने कुनै पिन �कारको काम 
कारवाही नग�रएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ परकेो 
देिख�छ ।

४. �रट िनवेदकह�ले आ�नो लैङ्िगक 
पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण प� पाउन 
तथा लैङ्िगक पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण 
प� संशोधन गरी सोबमोिजमको शैि�क �माण 
प�लगायतको मह�वपूण� कागजातह�मा समेत 
सशंोधन ग�रपाउ ँभ�ने िजिकरतफ�  िवचार गदा� यौिनक 
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तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�लाई 
िलङ्गको महलमा “अ�य” जनाई नाग�रकता जारी 
गन�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९ ले लैङ्िगक पिहचान 
भ�नाले “हरके �यि�को िभ�ी मनबाट आएको 
अनभूुित र िलङ्गस�ब�धी �यि�गत अनुभव जुन 
ज�मदाको जैिवक िलङ्गभ�दा िवपरीत र सो 
�ितकूल अ�य पिहरन बोली र �यवहारबाट �य� 
ग�रने फरक लैङ्िगक अनुभूित स�झन ुपद�छ” भनी 
प�रभाषा गरकेो देिख�छ । सो प�रभाषाअनसुार कुनै पिन 
�यि� जैिवक वा �ाकृितक�पमा जनुसकैु िलङ्ग िलएर 
ज�मे पिन िनजको वा�तिवक पिहचान भनेको िनजले 
�यि�गत�पमा ग�रने लैङ्िगक अनभूुितसिहतको 
पिहचान नै हो भनी फरक लैङ्िगक अनभूुित 
भएका �यि�ह�को अि�त�वलाई �वीकार गरकेो 
देिख�छ । कुनै पिन �यि�ले आ�नो पिहचानसिहतको 
आ�मस�मानपूव�क बा�ँन पाउन ु िनजको आधारभूत 
मानव अिधकारको िवषय हो । य�तो अव�थामा 
फरक लैङ्िगक पिहचान र यौन अिभमखुीकरण भएका 
�यि�ह�ले पिन आ�नो �वत�� पिहचानसिहत 
आ�मस�मानपूव�क बा�ँन पाउन ुिनजको मानव अिधकार 
तथा संवैधािनक हक हो । नाग�रकताको स�ब�धमा 
त�कालीन नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को भाग २ मा नाग�रकता �ा� गन� यो�य �यि�ह� 
नेपालका नाग�रक ह�नेछन् भनी उ�लेख ग�रनकुा साथै 
नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ तथा िनयमावलीले 
नाग�रकता �ाि�को स�ब�धमा �प� �यव�था गरकेो 
छ । वत�मान सिंवधानले वंशीय आधार तथा लैङ्िगक 
पिहचानसिहतको नाग�रकता पाउने स�ब�धमा धारा 
१२ मा “यो सिंवधानबमोिजम वशंजको आधारमा 
नेपालको नाग�रकता �ा� गन� िनजको आमा 
वा बाबुको नामबाट लैङ्िगक पिहचानसिहतको 
नेपालको नाग�रकता �माण प� पाउन स�नेछ” 
भनी उ�लेख गरसेमेतबाट िनवेदकह�को आ�नो 

लैङ्िगक पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण प� �ा� 
गन� मौिलक हक सरुि�त नै रहेको दिेखयो ।

५. यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समदुायका �यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा “अ�य” 
जनाई नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, 
२०६९ ले नाग�रकताको लािग आवेदन िदन ३(१) मा 
“आ�नो लैङ्िगक पिहचानअनुसारको नाग�रकता 
�ा� गन� चाहने �चिलत कानूनबमोिजम नाग�रकता 
�ा� गन� यो�य यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पस�ंयक 
समदुायको �यि�ले आ�नो लैङ्िगक पिहचानका 
आधारमा अ�य िलङ्ग अिंकत नाग�रकता िलन 
चाहमेा स�बि�धत �थािनय िनकायमा िनवेदन िदनु 
पन�छ” भनी उ�लेख भएबाट य�ता यौिनक तथा 
लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह� जो 
�चिलत कानूनबमोिजम नाग�रकता �ा� गन� यो�य 
छन् �य�ता �यि�ह�ले आ�नो लैङ्िगक पिहचानका 
आधारमा िलङ्गको महलमा अ�य उ�लेख गरी 
नाग�रकता िलन स�ने नै दिेखयो । 

६. कुनै पिन �यि�ले आ�नो 
�वअनभूुितअनसुारको लैङ्िगक पिहचान हािसल 
गनु�  िनजको िनता�त वैयि�क आ�मिनण�यको 
अिधकारअ�तग�तको िवषय हो । यसमा अ� �यि� 
समाज रा�य वा कानूनले जैिवक िलङ्ग के हो भनी 
िनधा�रण गनु�  सा�दिभ�क ह�दँैन । मािनसको �वत��ता 
�ित�ा र आ�मस�मानमा चोट प�ुयाउने खालका कुनै 
पिन �यव�थाह� मानव अिधकारको �ि�कोणबाट 
समेत मा�य ह�न स�दैनन् । आ�नोपनको अिधकार 
(Right to have one’s identity) को आधारमा 
िवना भेदभाव आ�नो पिहचानसिहत नाग�रकता �माण 
प� पाउने स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
२०६५ अंक ४ िन नं ७९५८ को सिुनलबाब ु प�त 
िव�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय समेत भएको �रट िनवेदनमा “ब�चा ज�मदा 
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एउटा िलङ्गीमा ज�मेको भएपिन जैिवक र �ाकृितक 
�ि�याअनसुार ज�मदाभ�दा अक� िलङ्गीमा िवकास 
भई ज�मदाको भ�दा फरक िलङ्गमा लैङ्िगक 
�व�प प�रवत�न ह�न स�छन् । य�तो प�रवत�न ह�दँैमा 
ितनीह� मानव जाित वा नाग�रक नै होइनन् भ�न 
निम�ने । मिहला र प�ुषबाहेक ते�ो िलङ्गीलगायतका 
�यि�ह�लाई यौन अिभमखुीकरणका आधारमा 
भेदभाव गन� निम�ने भनी लैङ्िगक पिहचान र यौन 
अिभमखुीकरण भएका �यि�ह�ले समेत अ�सरह 
नै िवनाभेदभाव आ�नो अिधकार उपभोग गन� पाउने 
गरी उपय�ु कानून बनाउन िनद�शना�मक आदेश जारी 
ह�नकुा साथै ने.का.प. २०७०, अंक ८ िन.नं ९०४८  
मा भेदभावरिहत �यास गद� आम नाग�रकसरह पिहचान 
िदने �यास भएको अव�थामा राहदानीमा ते�ो 
िलङ्गीय पिहचान ह�ने गरी राहदानी िदने �यव�था गन� 
िनद�शना�मक आदेश जारी भई यौिनक तथा लैङ्िगक 
अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�लाई िलङ्गको 
महलमा “अ�य” जनाई नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी 
िनद�िशका, २०६९ समेत काया��वयनमा आइसकेको 
छ । साथै नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ 
को अनसूुची ७ मा संशोधन भई “छोरा, छोरी” भ�ने 
स�ा “छोरा, छोरी, अ�य” भ�ने श�दह� रािखएको 
लैङ्िगक अ�पसं�यकको अि�त�वलाई आ�मसात् 
गरी संर�णसमेत �दान ग�ररहेको अव�थामा 
�यि�ले आ�नो �वअनभूुितअनसुारको लैङ्िगक 
पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण प� हािसल 
गरी आ�मस�मानका साथ स�पूण� हक समान�पमा 
उपभोग गन� पाउने नै देिखयो ।

७. जैिवक िलङ्गका आधारमा नाग�रकता 
�माण प� �ा� भइसकेको अव�थामा आ�नो 
�वअनभूुितको आधारमा लैङ्िगक पिहचानसिहतको 
नाग�रता सशंोधन गन� पाउनेतफ�  िवचार गदा� 
नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा 

िववरण स�याउने िवषयमा �यव�था भएको देिख�छ 
जसअनसुार “कुनै �यि�ले आ�नो नेपाली 
नाग�रकताको �माण प�मा उि�लिखत थर वा उमेर 
शैि�क यो�यताको �माण प�मा फरक पन� गई वा 
नाग�रकताको �माण प�मा सानाितना �िुट भई सो 
िववरण स�याउन चाहमेा आव�यक �माणसिहत 
तोिकएको अिधकारीसम� िनवेदन िदनपुन�छ” भनी 
उ�लेख भएबाट नाग�रकता �माण प�मा भएका �िुट 
तथा िववरणह� स�याउन पाउने नै देिखयो । ��ततु 
�रट िनवेदनका िनवेदकह�ले पिहले नै जैिवक आधारमा 
नाग�रकता �माण प� �ा� ग�रसकेको तर पिछ आएर 
उ� नाग�रकता �माण प�मा उ�लेख भएको िलङ्गको 
ज�तो लैङ्िगक अनभूुित नभई फरक अनभूुित भएको र 
आ�नो अनभूुितभ�दा फरक पिहचानमा बा�ँन ुर िचिनन ु
पदा� आ�नो आ�मस�मानमा चोट प�ुन गई अपमािनत 
भएको महससु गरकेो देिखयो । आ�नो यौिनक तथा 
लैङ्िगक पिहचानसिहतको नाग�रकता �ा� गन� कानूनी 
�यव�था नभएको र उ� िवषयमा रहेको अ�ानता 
र संवेदनशीलताको अभावका साथै दैिनक �यवहार 
स�चालनका लािग नाग�रकता �ा� गनु�  पन� बा�या�मक 
अव�थामा १६ वष�को उमेरमा पाएको नाग�रकताको 
�माण प� जनु यौिनक तथा ल�िगक पिहचानको 
अनभुव र आभासिवना जैिवक िलङ्गको आधारमा 
�ा� गरकेो नाग�रकता संशोधन गन� �थानीय िनकाय 
र शैि�क सं�थाको अिभलेखबमोिजम िसफा�रस भई 
आएमा मा� �य�ता �यि�ह�को हकमा िलङ्गको 
ठाउमँा अ�य लेखी नाग�रकता �माण प�मा सशंोधन 
ह�नस�ने भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । संिवधान, नेपाल नाग�रकता 
ऐन, २०६३, नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ 
तथा यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका 
�यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा अ�य जनाई 
नाग�रकता जारी गन�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९ 
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समेतले ते�ो िलङ्गीको अि�त�वलाई �वीकार गरी 
�य�ता समदुायको हक अिधकार�ित �ितब�ता 
जनाइसकेको अव�थामा आ�नो यौिनक पिहचान नै 
थाहा नभएको अव�थामा जैिवक अगंको आधारमा 
�ा� गरकेो नाग�रकता �माण प� संशोधन गरी आ�नो 
वा�तिवक लैङ्िगक पिहचानसिहतको नाग�रकता 
�माण प�मा संशोधन गन� िम�दैन भ�न ु िनवेदकह� 
ज�ता लैङ्िगक अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�को 
अि�त�व �वीकार गन�बाट इ�कार गनु�  समान हो ।

८. ल�िगक अ�पसं�यक समदुायह� 
आ�नो वा�तिवक पिहचानभ�दा फरक प�रचय प�का 
साथ रहन पदा� आ�मस�मानमा चोट प�ुनकुा साथै 
सामदुाियक अपन�वलाई समेत कमजोर त�ुयाउने 
ह��छ । आ�नो अनभूुित भ�दा फरक�पमा आ�नो 
प�रचय लकुाई �ासपूण� तथा अ��य जीवन जीउन 
बा�य पानु�  य�ता यौिनक अ�पसं�यकह�को मानव 
अिधकारको उ�लङ्घनसमेत ह�न जा�छ । यसथ� 
िनवेदकह�लाई जैिवक अंगको आधारमा �ा� गरकेो 
नाग�रकतामा “अ�य” उ�लेख गरी आ�नो ल�िगक 
पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण प�मा संशोधन 
गन� इ�कार गनु�  भनेको िनज िनवेदकह� उपर िवभेद 
गरी संिवधान �द� मौिलक हक तथा कानून �द� 
नाग�रकतास�ब�धी अिधकारमािथ ह�त�ेप गनु�का 
साथै आ�मिनण�यको अिधकारबाट समेत वि�चत 
ह�न जाने देिखदँा िनवेदकह�ले आ�नो लैङ्िगक 
पिहचानसिहतको नाग�रकता �माण प� पाउन ु तथा 
जैिवक अंगका आधारमा पाएको नाग�रकता िलङ्गको 
महलमा “अ�य” जिनएर संशोधन ह�न उपय�ु नै 
देिखयो ।

९. कितपय अव�थामा आ�नो ल�िगक 
पिहचान िढलो गरी मा� थाहा पाउने र �य� गन� स�ने 
ह�दँा य�तो अव�थामा पिहले शारी�रक जैिवक अंगको 
आधारमा पाएको नाग�रकता �माण प�मा संशोधन 

गन� पाउने अिधकार कानूनतः सरुि�त गनु�पन� नै 
देिखयो । अतः मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 
िनज िनवेदकह�ले आ�नो नाग�रकताको �माण प�मा 
िलङ्गको महलमा “अ�य” जनाई संशोधन गन� पाउने 
नै दिेखदँा िनज िनवेदकह�को नाग�रकता �माण 
प�मा िलङ्गको महलमा “अ�य” जनाई संशोधन गन� 
िवप�ीह�को नाममा परमादशेको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । साथै िढलो गरी आ�नो वा�तिवक ल�िगक 
पिहचान भएको अव�थामा जैिवक अंगको आधारमा 
पिहचान कायम गरी �ा� गरकेो शैि�क �माण 
प�लगायत मह�वपूण� �यि�गत कागजातह�मा पिन 
सशंोिधत नाग�रकताअनसुार िलङ्गको महलमा 
सशंोधन ह�न उपय�ु ह�ने नै दिेखदँा सो स�ब�धमा 
आव�यक कानून संशोधन तथा प�रमाज�न गन� र “अ�य” 
जिनएको नाग�रकताह�को छु�ै अिभलेख राखी उ� 
नाग�रकताको द�ुपयोग ह�ने स�भावनासमेतलाई 
स�बोधन गन� उपय�ु िनयम, कानून बनाउन ु र 
य�ता यौिनक तथा ल�िगक अ�पसं�यक समदुायका 
�यि�ह�को हकिहत, अिधकार तथा दािय�वको 
िवषयमा स�बि�धत िनकायह�बीच आव�यक 
सम�वय एवं अ�ति�� या गरी कानूनको अगािड सबै 
समान ह�ने मा�य िस�ा�तलाई साथ�कता �दान गन� 
तथा कहीकँतैबाट पिन िवभेद र अपमानमा पन� नपन� 
सिुनि�तता �दान गन� वातावरण सजृना गन� िवप�ी 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय तथा कानून �याय तथा संसदीय म��ालयलाई 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । यो आदेशको 
�ितिलिपसिहतको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ु
भनी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई र आदेशको 
काया��वयनको िनयिमत अनगुमन तथा िनरी�ण 
गनु�  भनी यसै अदालतको अनगुमन तथा िनरी�ण 
महाशाखालाई लेखी पठाई िदन ु । साथै ��ततु 
आदशेको �ितिलिपसिहतको जानकारी िनवेदकह� 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, पसु

1544

समेतलाई िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७३।०९।१३

०७२-WO-०१७८

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला िस�धपुा�चोक फुि�पङकोट 
गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने भपेु��बहादरु तामाङ 
िथङसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्को काया�लय 

िसहंदरबार, काठमाड�समेत

 § नाग�रक जीवनका आधारभूत चासो र 
सरोकारह�लाई सिंवधानको कसीमा हरेी 
एउटा स�यक �ि�कोण िवकास गन� सकेमा 

मा�ै मलुुकमा सामािजक �यायले उिचत 
�थान पाउने । 

(�करण नं. ५)
 § खा�को हक भ�नाले �थमतः खा�मा 

पह�चँको हक भ�ने बुिझ�छ । नाग�रकले 
पया�� खा�ा�न पाउनु पछ� वा खा�ा�न 
ख�रद गन� स�न े उपाय उनीह�लाई 
उपल�ध ह�नुपछ� । साथै उपल�ध खा�ा�न 
पोषणयु� र �दुषण म�ु ह�नुपछ�,  कुहकेो 
सडेको ह�न ुह�दैँन । अथा�त्  शारी�रक एवम ्
मानिसक�पमा �व�थ रहनको िनि�त जे 
ज�तो खा�ा�न आव�यक पछ� उपल�ध 
खा�ा�न �य�तो गुणयु� ह�नुपछ� । यो पिन 
खा�स�ब�धी हकअ�तग�त नै पन� । 

(�करण नं. ७)
 § व�तुतः खा�स�ब�धी हकको 

��याभूितको िनि�त खा�ा�नको िनयिमत 
र �थायी पह�चँ ह�नुपछ� । �य�तो पह�चँ 
�यि�, प�रवार र समदुाय सबैलाई 
ह�नुपछ� । यसिभ� खा�ा�नको मा�ा र 
गुण, उपल�धता, आिथ�क र भौितक पह�चँ 
पछ�न् । य�तो खा� �यि�को उमेर, 
�वा��य, जीवन�तरसमतेको �ि�बाट 
शारी�रक एवम ् मानिसक�पमा �व�थ 
रहनको लािग पया�� ह�नुपछ� । साथै 
उपल�ध खा�, धािम�क र सा�ँकृितक�पमा 
पिन िम�दो वा सुहाउँदो र �वीकारयो�य 
ह�नुपन� । 

(�करण नं. ९)
 § खा�स�ब�धी हकको ��याभूितले 

खा�ा�नको िवना मू�य पूित�को ��याभूित 
त गद�न तर खा�ा�न भौितक�पमा 
उपल�ध ह�नुपछ� । साथै आव�यक खा�ा�न 
िक�न स�ने शि� जनतामा रहकेो छ वा 

�नण�य नं. ९८७६

&
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छैन भ�न े पिन रा�यले ह�ेका रा�नु र 
खा�ा�न ख�रद नै गन� नसक� भोकमरीमा 
पन� ि�थित भएमा उपयु� मा�यमबाट 
खा�ा�न उपल�ध ह�न े ि�थित बनाउन ु  
पन� । 

(�करण नं. १०)
 § पया�� र पोषणयु� खा�ा�न समयमा 

उपल�ध ह�न नसके भूक�पको कारण 
बेसाहारा बनेको �यि� भोकमरीमा पछ�,  
िबरामी ह��छ र अ�ततः मछ� । पोषणयु� 
खा�ा�न नभएमा गभ�वती मिहला, 
बालबािलकालाई िवशेष असर गछ� । खान 
नपाए बालबािलकाह� िव�ालय जान र 
युवा युवतीले काम गन� र आय आज�न गन� 
स�दैनन् । आ�नो वास�थानमा खा�ा�न 
उपल�ध नह�दँा उनीह� कामको खोजीमा 
भौता�रने, असरुि�त काम �वीकार 
गन�, दासता, बेचिबखन आिदमा पन� र 
शोषणको िशकार ह�न ेवा �म शोषणमा पन� 
ह��छन ् । �यसैले खा�ा�नको अिधकारको 
उ�लङ्घनको ��न �कारा�तरले अ�य 
अिधकारह�को उ�लङ्घनको िवषय पिन 
ब�न जाने । 

(�करण नं. १२)
 § जनतालाई व�तु वा सेवा उपल�ध गराउन े

कुनै पिन स�ंथा चाह े राि��य होउन ्
वा अ�तरराि��य, ती सबैले उ�रदायी 
ढङ्गले काय� गनु�पछ� । आवाज नभएका, 
भोकमरीले सताइएका वा िवपि�मा परकेा 
जनताका भा�यसगँ खे�ने छुट कसैलाई 
पिन नह�न े।

 § अ�तरराि��य िविधको शासनले सुशासन 
र उ�रदािय�व मा�छ जसमा दोषीउपर 
िवभागीय कारवाही, पीिडत जनतालाई 

हानीपूरण र पुनरावृि� नह�ने साव�जिनक 
वचनब�ताको आव�यकता पन� । 

(�करण नं. १६)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा िव�का�त 
मैनाली

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
गीता�साद ितिमि�सना

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६६, िन.नं.८०७२
 § ने.का.प. २०६६, िन.नं.८१६९, प.ृ९६१
 § ने.का.प. २०६७, िन.नं.८००२
 § ने.का.प. २०६७, िन.नं.८५४०, प.ृ९७

स�ब� कानून : 
 § मानव अिधकार ऐन, २०५३
 § उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४
 § कालो बजार ऐन, २०१२

आदेश
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य एवं आदशे यस�कार छः-

मानव अिधकार आयोग ऐन, २०५३ को  दफा 
२(च) प�रभाषामा मानव अिधकार भ�नाले �यि�को 
जीवन �वत��ता, समानता र मया�दासगँ स�बि�धत 
अ�य �चिलत कानून�ारा �द� ग�रएको अिधकार 
तथा नेपाल प� भएका मानव अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौतामा िनिहत अिधकार 
स�झन ु पद�छ भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �य�तै 
उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा २ को (झ) 
(२) को प�रभाषामा खान नह�ने खा� �वा��यलाई 
हािनकारक ह�ने गरी सडे गलेको वा फोहोरमैला वा 
िवषादी अव�थामा रािखएको वा तयार ग�रएको कुनै 
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रसायन वा वासना �योग गरकेो भिनएको छ । सोही 
उपदफा (ठ) मा उपभो�ा सं�था भ�नाले उपभोगको 
हकिहत संर�ण तथा संव��न गन� उ�े�यले �चिलत 
कानूनबमोिजम �थापना भएको सं�था स�झन ु पछ�  
भिनएको छ । दफा ४ (ख) मा उपभो�ालाई उपभोगीय 
व�त ु सेवाको स�ब�धमा सरुि�त गराउन गणु�तरको 
स�ब�धमा जानकारी गराउने भ�ने र उपदफा (ग) 
मा उपभो�ालाई उपभो�य व�त ु तथा सेवाको मू�य 
गणु प�रणाम श�ुता स�ब�धमा सिुचत गराउने भ�ने 
उ�लेख ग�रएको छ । सोही ऐनको दफा १०(ङ) मा 
उपभो�ाको �वा��यमा �ितकूल असर पन� िकिसमका 
उपभो�य व�त ु सेवाको उ�पादन िब�� िवतरण गन� 
नह�ने भ�ने ��ट छ र दफा १३(२) मा जाचँबझु र 
िनरी�णबाट दोषी देिखएकालाई नेपाल सरकारले 
�चिलत कानूनबमोिजम आव�यक कारवाही ग�रने छ 
भ�दै दफा १८(१) मा �यानलाई खतरा प�ुने भएमा 
के कित सजाय ह�ने भनी िकटानी गरकेो छ । अक� 
कालोबजार तथा केही अ�य सामािजक अपराध तथा 
सजाय ऐन, २०१२ को दफा ६ मा कमसल माललाई 
असल माल हो भनी िब�� िवतरण गन� नपाउने र सोही 
दफा ९ मा संगिठत सं�थाले कसरु गरकेो स�ब�धमा 
ह�ने सजायको बारमेा �यव�था गरकेो छ । �यसरी 
रा�यले िनमा�ण गरकेो ऐन कानूनमा उ�लेख गरकेो 
�यव�थालाई नेपाल सरकार र नाग�रक जो कोहीले 
पिन पूण� प�रपालना गनु�पन� नै ह��छ ।

मानवको बा�न पाउने अिधकारसमेतलाई 
म�यनजर राखी िव� खा� सं�था �थापना भएको हो । 
नेपाल सरकारको �वीकृितअनसुार िव� खा� स�ंथाले 
नेपालको िविभ�न �े�मा खा�व�त ु िवतरण गन� 
गरकेोमा २०६६ सालमा जाजरकोट िज�लामा िव� 
खा� काय��मले िवतरण गरकेो चामल गणु�तरहीन 
कुिहएको ढुसी परकेो िथयो । यस सवालमा त�कालै 
िमित २०६६।०४।२४ मा नेपाल मानव अिधकार 
सं�था इ�सेकले नेपालग�जमा प�कार स�मेलन गरी 

�ितवेदन साव�जिनक गरकेो िथयो तर य�तो मह�वपूण� 
िवषय मािनसको �वा��य�ितको गि�भर असर प�ुन 
जाने कुरामा नेपाल सरकारबाट कुनै चासो िलइएन । 
�यसतफ�  कुनै कारवाही गरकेो पाइएन । 

हालै िमित २०७२।०१।१२ गते र 
�यसपिछका िदनह�मा आएको थप भूक�प र �यसको 
पराक�प ठूलो िवपि� रा�यले सामना ग�ररहेको 
छ । यसरी भूक�पबाट िवपि�मा परकेो नाग�रकलाई 
खा��नको िवतरणको नाममा िव� खा� सं�था, 
नेपाल रडे�स सोसाइटी, सेभ द िच��ेनसमेतले 
सयं�ु�पमा खा�ा�न सामान चामल दाललगायत 
िवतरण गन� �ममा कुिहएको स�तो थोर ैरकममा ख�रद 
गरी िबल बढाई नेपाल रा��को आिथ�क धन राशीमा 
घोटला ला�ने र नेपाली जनताको �वा��यमा ��य� 
असर पान� र बा�ँन पाउने मौिलक हकसमेतमा आघात 
प�ुने गरी कुिहएको चामल गोखा� िज�लाको ला�ाकका 
बािस�दालाई िवतरण ग�रएको िथयो । सोको समाचार 
राि��य दैिनक पि�का समाचारह�ले फोटोसिहत िव� 
खा�बाट कुिहएको चामल भ�ने शीष�कमा समाचार 
�काशन गर ेपिछ नेपाल सरकारबाट संसदीय टोलीलाई 
जा�ँन पठाएको िथयो । �यसरी जा�ँन गएको ससंदीय 
टोलीसमेतलाई िव� खा�ले आ�नो गोदाममा रहेको 
खा�व�त ु ��ट नदखेाई िवपि�मा परकेा जनताको 
आखँामा छारो हा�ने काम गरकेो छ । अतः िव� खा� 
स�ंथा, सेभ द िच��ेन, रडे �स सोसाइटीसमेतको 
सयं�ु िमलेमतोबाट नेपाली जनतालाई कुिहएको 
चामल खवुाउने र �यसरी अखा� व�त ु खाएको 
अव�थामा सोझै �यि�को जीवन�ित पूण� �ित ह�न 
जाने अित िन�दनीय गैरकानूनी अपराधी काम गरकेो 
र िव� खा�ले वािण�य आपूित� म��ालयको कम�चारी 
समेतको िमलेमतोमा ख�रद गरकेो सडेगलेको, 
कुिहएको दाल चामललगायतका व�त ु गोदाममा 
अझै लकुाई राखेको र िनर�तर िमसावट गरी नेपाली 
जनतालाई खवुाउदैँ िदन �ितिदन मानवीय �ित ह�दैँ 
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जान स�ने आशंका रहेको ह�दँा तमाम नेपाली जनताको 
जीवन, �वा��य, िहत र सरोकारको िवषय ह�नकुा साथै 
भइुचँालोबाट िजउधनको �ित �यून गन� अपनाउन ुपन� 
सत�कता र जनचेतनामूलक िश�ा �दान गरी िवपतको 
बेला काय� गन� साम�य� र पूव� तयारीको काय� हालै गएको 
महाभूक�पबाट पिन िश�ा िलई सोस�ब�धी काय� नेपाल 
सरकारबाट नअपनाएकोले अ�य उपचारको अभावमा 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०७ 
को उपधारा (२) अनसुार स�मािनत अदालतसम� 
नेपाल सरकारका नाउमँा जो चािहने उपय�ु आ�ा 
आदेश तथा िनद�शना�मक आदेश जारी गरी पाउन यो 
िनवेदन गन� आएका छ� । 

नेपाली जनताको िजउ�यानमािथ 
�वा��यमा ��य� असर प�ुने र बा�ँन पाउने मौिलक 
हकबाट आघात प�ुने गरी सडेगलेको िब�े, नासेको 
कुिहएको खान नह�ने खा� चामल जनता�ित िवतरण 
गन� गरकेोमा नेपाली जनता तमाम नाग�रकको जीव�त 
मौिलक हकको कुरा भएकोले यसमा के क�तो काय� 
कसको कमी कमजोरीले भएको हो छानिबन गन� 
ज�री छ । भूक�पमा उ�ार र राहत िवतरणको नाउमँा 
ग�रएको द�ुपयोगको बारमेा नेपाल सरकारले छानिबन 
आयोग गठन गरी दोषीह�लाई सजाय ग�रन ु पद�छ 
र कहा ँकसरी कित �िुट ह�न गयो �यसको पनुराविृत 
नह�न सजग र सचेत ह�नपुछ�  । नेपाल भूक�पको जोिखम 
�े� भएकोले र भिव�यमा झन् ठूलो भूक�प आउन 
स�ने स�भावनाको भूगभ�िवद ्ह�को भिव�यवाणी 
भइरहेको ह�दँा भिव�यमा िवगतको ज�तो किमकमजोरी 
र रा�यको ढुकुटीको ��लटु ह�न निदन मौकामा सबै 
रा�यका िनकायह�लाई तयारी अव�थामा रहन 
पन� भएकाले िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशलगायत 
आव�यक िनद�शन जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो आदेश 

जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदेश 
�ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७२।५।२४ को आदेश ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूक�प 
र �यसपिछका पराक�पनबाट पीिडत भएकाह�लाई 
अखा� व�त ु िवतरण गदा� पिन �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमेतबाट कुनै कारवाही 
अगािड नबढाइएको भ�ने िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा 
खा� ऐन, २०२३ को दफा ३ ले दूिषत वा �यून 
गणु�तरको खा� पदाथ� उ�पादन तथा िब�� िवतरण 
गन� रोक लगाएको र दफा ५ ले य�तो काय� द�डनीय 
ह�ने कानूनी �यव�था गरकेो छ । उपभो�ा संर�ण 
ऐन, २०५४ को दफा १० को ख�ड (क) र (ङ) मा 
उपभो�ाको �वा��यमा �ितकूल असर पन� िकिसमका 
कमसल उपभो�य व�तकुो उ�पादन, िब��, िवतरण वा 
िनकासी पैठारी गन� रोक लगाएको छ । उपभो�ाको 
िहत संर�णको लािग �चिलत कानूनी �यव�थाको 
काया��वयन गन� नेपाल सरकार �ितब� र कृयाशील 
छ । यस �ममा राि��य मानव अिधकार आयोगको 
च.नं. १०९२ िमित २०७२।२।१३ को प�मा उ�लेख 
भएअनसुार का�ेपला�चोक िज�लामा गणु�तरहीन 
चामल उपल�ध गराउने िव� खा� काय��म तथा 
�य�तो चामल िवतरण गन� नेपाल रडे�स सोसाइटी 
का�ेपला�चोक शाखाका स�ब� अिधकारीह�लाई 
�चिलत कानूनबमोिजम जो जे �ि�या पूरा गनु�पन� हो 
गरी यथाशी� कारवाही गन� गहृ म��ालय र वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयमा पठाइएको िथयो । भूक�प 
पीिडतलाई िवतरण ग�रएको चामल कुिहएको पाइएको 
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भनी �कािशत समाचारका स�ब�धमा के कसो भएको 
हो �यसको स�पूण� िववरण पठाउन राि��य मानव 
अिधकार आयोगको िमित २०७२।३।४ को प�बाट 
यस काया�लयसगँ माग ग�रएकोमा थप अनसु�धान 
तथा कारवाही �ि�या अगािड बढाउनको लािग 
िमित २०७२।३।६ मा यस काया�लयमा भएको 
बैठकले देहायबमोिजमको िनण�य गरकेो र सो िनण�य 
काया��वयनका लािग स�बि�धत िनकायमा पठाइएको 
र िव� खा� काय��मले नेपाल रडे�स सोसाइटीको 
सहकाय�मा गोरखा िज�लाको ला�ाक गा.िव.स. मा 
भूक�प पीिडत जनतालाई राहत �व�प िवतरण 
गन�को लािग ढुवानी भएको चामलमा कैिफयत भएको 
स�ब�धमा राि��य िवपद ् �यव�थापन अनगुमन तथा 
िवशेष िनद�शन उपसिमितको अनगुमन टोलीले चामल 
राखेको गोदाम िनरी�ण गदा� कुिहएको एव ं ड�ला 
परकेो अव�थामा रहेको, चामलका नमूनाह� संकलन 
गरी खा� �िविध तथा गणु िनय��ण िवभागमा परी�ण 
गदा� दगु��धय�ु तथा अ�यािधक ढुसीको उपि�थित 
पाई मानव उपभोगका लािग अयो�य दिेखएको ह�दँा उ� 
चामललाई आव�यक �ि�या प�ुयाई �चिलत खा� 
ऐन, िनयमानसुार सरुि�त तवरले न� गन� आव�यक 
�यव�थाको लािग िज�ला �शासन काया�लय, गोरखाका 
�मखु िज�ला अिधकारीलाई िमित २०७२।३।१३ मा 
खा� �िविध तथा गणु िनय��ण िवभागबाट प�ाचार 
भई सोको जानकारीसमेत यस काया�लयमा भइसकेको 
छ । यसरी नेपाल सरकारले आ�नो काय��े�िभ� पन� 
िवषयमा त�काल �ा� सूचनाका आधारमा स�बि�धत 
िनकायह�ले छानिबन �ि�या �ार�भ गरी अखा� 
व�त ुन� गन� तथा �चिलत कानूनबमोिजम दोषीउपर 
कारवाही गन� �ितव� रहेकोले नेपाल सरकारले आ�नो 
दािय�व पूरा नगरकेो भ�न िम�दैन । नेपाल सरकार 
संिवधान�ारा �द� नाग�रकको �वा��यस�ब�धी 
हक अिधकारको संर�णको लािग किटब� रहेको 
छ । यस स�ब�धमा �रट िनवेदकले उठाएको िच�ता 

र सरोकारको िवषय�ित नेपाल सरकार सचेत छ र 
साधन, �ोतले �याएस�म जनताका हक, अिधकार 
सरं�ण गन� काय�मा नेपाल सरकार सवंेदनशील रहेको 
छ । अतः उि�लिखत �माणको आधारमा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय तथा म�ुय सिचवको तफ� बाट 
पन� आएको सयं�ु िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी िव�वका�त 
मैनालीले महािवनासकारी भूक�पमा परी िवपि�मा 
परकेा जनतालाई उ�ार र आव�यक खा� सामा�ी 
िवतरणको नाउमँा िव� खा� काय��मले नेपाल 
रडे�स सोसाइटीको सहकाय�मा भूक�प पीिडतलाई 
िवतरण ग�रएको चामल कुिहएको पाइएको ह�दँा 
�य�तो सडेगलेका खा�व�तलेु जनताको �वा��यमा 
��य� असर पान� ह�दँा आ�ना जनताको �वा��यमा 
भएको खेलबाडमािथ नेपाल सरकार मकुदश�क भएर 
ब�न ु ह�दैँन । रा�यले त�ु�त �य�तो काय�लाई रोक� 
जनताको �वा��यको र जीवनको र�ा गरी �य�तो 
अमानवीय काय� गन� सं�था र �यि�ह�लाई आव�यक 
छानिबन गरी कारवाहीको दायरामा �याउन ु पद�छ 
र रा�यले आगामी िदनह�मा पन� य�ता �ाकृितक 
िवपि�ह�मा य�ता �कृितका घटनाह� दोहो�रन 
निदनको लािग आव�यक उिचत कदमह� चा�नपुन� 
ह�दँा सोअनसुारका काय�ह� गनु�  गराउन ु भनी 
सरकारको नाउमँा आव�यक िनद�शनसिहतको उपय�ु 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको बहस र नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी िगता�साद ितिमि�सनाले िमित २०७२ साल 
वैशाख १२ गते गएको भूक�प र �यसपिछका 
पराक�पनबाट पीिडत भएकाह�लाई अखा� व�त ु
िवतरण भएको भनी प�पि�का र अ�य �ोतबाट समेत 
समाचार आएपिछ नेपाल सरकारले �यसतफ�  ग�भीर 
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चासो िदई �यून गणु�तरको खा� पदाथ� उ�पादन तथा 
िब�� िवतरण गन� रोक लगाएको छ । का�ेपला�चोक 
िज�लामा गणु�तरहीन चामल उपल�ध गराउने िव� 
खा� काय��म तथा �य�तो चामल िवतरण गन� नेपाल 
रडे�स सोसाइटी का�ेपला�चोक शाखाका स�ब� 
अिधकारीह�लाई �चिलत कानूनबमोिजम जो जे 
�ि�या पूरा गनु�पन� हो गरी यथाशी� कारवाही गन� 
गहृ म��ालय र वािण�य तथा आपूित� म��ालयमा 
पठाइएको छ । भूक�प पीिडत जनतालाई राहत �व�प 
िवतरण गन�को लािग ढुवानी भएको चामलमा कैिफयत 
भएको स�ब�धमा राि��य िवपद ्�यव�थापन अनगुमन 
तथा िवशेष िनद�शन उपसिमितको अनगुमन टोलीले 
चामल राखेको गोदाम िनरी�ण गदा� कुिहएको एवं ड�ला 
परकेो अव�थामा रहेको चामलका नमूनाह� संकलन 
गरी खा� �िविध तथा गणु िनय��ण िवभागमा परी�ण 
गदा� दूग��धय�ु तथा अ�यिधक ढुसीको उपि�थित पाई 
मानव उपभोगका लािग अयो�य देिखएको ह�दँा उ� 
चामललाई आव�यक �ि�या प�ुयाई �चिलत खा� 
ऐन, िनयमानसुार सरुि�त तवरले न� गन� आव�यक 
�यव�थाको लािग िज�ला �शासन काया�लय, गोरखाका 
�मखु िज�ला अिधकारीलाई िमित २०७२।३।१३ मा 
खा� �िविध तथा गणु िनय��ण िवभागबाट प�ाचार 
भई न�समेत ग�रसिकएको अव�था छ । अखा� 
व�त ुन� गन� तथा �चिलत कानूनबमोिजम दोषीउपर 
कारवाही गन� �ितब� रहेको छ । यस स�ब�धमा �रट 
िनवेदकले उठाएको िच�ता र सरोकारको िवषय�ित 
नेपाल सरकार सचेत छ र साधन, �ोतले �याएस�म 
जनताका हक, अिधकार संर�ण गन� काय�मा नेपाल 
सरकार संवेदनशील रहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

िव�ान्  व�र� अिधव�ा एवं िव�ान् 
सह�यायािधव�ाले गनु�भएको उपयु�� �यहोराको 
बहस िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� ��ततु 
�रट िनवेदनमा देहायका ��नह�को िन�पण गनु�पन� 

देिखयो ।
१. िनवेदनमा उठाइएको िववादको �कृित के 

क�तो हो ?
२. दूिषत खा�ा�न िवतरणबाट संिवधान �द� 

के क�तो हक उ�लङ्घन ह�न गएको छ ?
३. खा�स�ब�धी हकसिहतका आिथ�क, 

सामािजक र सा�ँकृितक हकह�को 
�चलनमा रा�य र अ�तररा�ि��य समदुायको 
के क�तो भूिमका रह�छ ?

४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन ?

२. सव��थम पिहलो ��नतफ�  हेदा�  िनवेदकले 
नेपालमा २०७२ साल वैशाखमा गएको भूक�पप�ात् 
िव� खा� काय��म�ारा सेभ द िच��ेन र रडे�स 
सोसाइटीसमेतको सहकाय�मा गोरखा िज�लाको 
ला�ाकमा िवत�रत खा�ा�न कुिहएको पाइएको 
भनी अखबारह�मा आएको िवषयलाई िलएर मानव 
अिधकार ऐन, २०५३ उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४, 
कालो बजार ऐन, २०१२ का स�ब� �यव�थाह� 
उ�ृत गद� सो ऐनका �यव�थाह�का बिख�लाप िवतरण 
ग�रएको खा�ा�नबाट अ�त�रम संिवधानको धारा 
१२, १८(३) समेत�ारा �द� हकसमेत हनन् भएको 
भनी सो हकको �चलनाथ� ��ततु िनवेदन दता� गरकेो 
देिखयो । 

३. िनवेदनमा खा�ा�न िवतरणमा के क�तो 
कमजोरी भएको हो छानिबन भई दोषीउपर कारवाही 
ग�रनपुन�, य�तो काय�को पनुराविृ� ह�न निदइनपुन� 
र सोको लािग स�बि�धत सरोकारवाला िनकायह� 
सजग रहनपुन� भ�ने कुराह� उठाउदैँ िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ह�नपुन� भ�ने िजिकर 
िलएको देिखयो । तर िनवेदनमा कुिहएका खा�ा�न 
िवतरण गन� भिनएका िनकायह�लाई िवप�ी नै 
बनाएको पाइएन । न त �य�ता िनकायह�को कानूनी 
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हैिसयत वा उनीह�ले गरकेो काय�को �े�, �भाव आिद 
बार ेकुनै कुरा नै �प� गन� सकेको पाइयो । यस �ि�बाट 
हेदा� साव�जिनक हक वा सरोकारको िवषय भनी 
प�पि�कामा आएको कुराह�का आधारमा अदालतमा 
िनवेदन हा�ने र �यसपिछ खासै चासो नरा�ने �विृ� 
यहा ँपिन देिखयो । 

४. तर जब साव�जिनक हक वा सरोकारको 
िनवेदन भनी यस अदालतले �य�तो िनवेदन �वीकार 
गछ�  र िवषयव�त ु हेदा� पिन साव�जिनक चासो एव ं
सरोकारको देिख�छ भने िनवेदनलाई अदालतमा पेस 
ग�रएको सूचना मानी अदालतले सो िवषयव�तकुो 
िन�पण गनु�पन� ह��छ । यस �ि�बाट हेदा� यहा ँ
िवषयव�तकुो ��ततुीकरण िनवेदकबाट भइसकेको 
र िवप�ीबाट िलिखत जवाफमा "गोरखा िज�लाको 
ला�ाक गा. िव. स. मा भूक�प पीिडत जनतालाई 
राहत �व�प िवतरण गन�को लािग ढुवानी भएको 
चामलमा कैिफयत भएको स�ब�धमा राि��य िवपद 
�यव�थापन अनुगमन तथा िवशेष िनद�शन उप-
सिमितको अनुगमन टोलीले चामल राखेको गोदाम 
िनरी�ण गदा� कुिहएको एव ंड�ला परकेो अव�थामा 
रहकेो, चामलका नमूनाह� सकंलन गरी खा� 
�िविध तथा गुण िनय��ण िवभागमा परी�ण गदा� 
दूग��धयु� तथा अ�यिधक ढुसीको उपि�थित पाई 
मानव उपभोगका लािग अयो�य देिखएको ह�दँा उ� 
चामललाई आव�यक �ि�या पु�याई �चिलत खा� 
ऐन, िनयमानुसार सुरि�त तवरले न� गन� आव�यक 
�यव�थाको लािग िज�ला �शासन काया�लय, 
गोरखाका �मखु िज�ला अिधकारीलाई िमित 
२०७२।३।१३ मा खा� �िविध तथा गणु िनय��ण 
िवभागबाट प�ाचार भई सोको जानकारीसमेत यस 
काया�लयमा भइसकेको छ" भ�ने उ�लेख भएको 
पाइयो । �य�तै ि�थित का�ेपला�चोक िज�लामा 
पिन रहेबाट स�ब� अिधकारीह�लाई कारवाही गन� 
गहृ म��ालय र वािण�य तथा आपूित� म��ालयलाई 

लेिखएको भ�ने पिन िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको 
पाइयो । यसबाट खा�ा�न िवतरणमा भएको गडबडीको 
िवषय साव�जिनक चासो एवं सरोकारको िवषय रहेछ 
भ�ने नै दिेखन आयो ।

५. ��ततु �रट िनवेदन नेपालमा २०७२ 
सालको वैशाखमा गएको भूक�पपिछको आपतकालीन 
एवं िवषम् प�रि�थितसगँ स�बि�धत देिखएको 
छ । तर प�ृठभूिमका २०६६ सालमा म�यपि�मका 
जाजरकोटलगायतका पहाडी िज�लाका जनताले 
भो�नपुरकेो अिनकाल र महामारीको पिन स�झना 
�रटमा ग�रएको छ । यो अ�य�त सवंेदनशील प�रि�थित 
हो । नेपालको ठूलो जनसं�या ग�रबीको रखेामिुन रहेको 
र भूक�प, बाढी, पिहरो, आगलागी, अिनकाल ज�ता 
महामारीह�बाट नेपाली जनता बार�बार आ�ा�त 
भइरहने अव�था प�ररहेको छ । सामा�य अव�थामै 
पिन नेपालको ठूलो जनस�ंयाले खा�ा�नको अभाव 
�यहोनु�  प�ररहेको ह��छ । एकातफ�  मलुकुमा य�तो 
ि�थित छ भने अक�तफ�  संिवधानले ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको साथै िश�ा, �वा��य, 
रोजगारी, आवास र खा�स�ब�धी हक ��याभूत गरकेो 
छ । भोक, रोग, अिश�ा एवं जीवनका आधारभूत 
आव�यकतासमेत जटुाउन नसकेका जनताको संर�ण 
एवं संिवधान�ारा ��याभूत हकह�को �चलनमा 
रा�य तथा रा�यको काय�मा सहयोगी हात बढाउने 
अ�य राि��य एवं अ�तरराि��य सं�थाह�ले के 
क�तो दािय�व वहन गनु�पन� हो ? वत�मानमा भएका 
कमीकमजोरीह� स�याउनको लािग यस अदालतबाट 
कुनै �ि�कोणको उदघ्ोष ह�न आव�यक छ वा छैन, 
सोबारमेा समेत िनण�य िन�पण ह�न ु आव�यक 
देिखन आयो । नाग�रक जीवनका आधारभूत चासो 
र सरोकारह�लाई संिवधानको कसीमा हेरी एउटा 
स�यक �ि�कोण िवकास गन� सकेमा मा�ै मलुकुमा 
सामािजक �यायले उिचत �थान पाउछँ । सामािजक 
�यायको �ब��न गनु�  यस अदालतको कत��य हो भ�ने 
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�प� नै छ ।
६. यो स�दभ� र प�रवेशमा अब दूिषत 

खा�ा�न िवतरणबाट संिवधान �द� के क�ता हकह� 
हनन् ह�ने वा �भािवत भएको ि�थित रहेछ भ�ने दो�ो 
��नतफ�  हेर�: वत�मान सिंवधानको धारा ३६ मा 
नाग�रकलाई मूलतः तीनवटा हकह� खा�स�ब�धी 
हक; खा�व�तकुो अभावमा जीवन जोिखममा पन� 
अव�थाबाट सरुि�त रहने हक अथा�त्  भोकमरी 
िव��को हक र खा� स��भूताको हक ह�ने कुरा 
उदघ्ोष ग�रएको छ । हालको संिवधान जारी ह�नभु�दा 
अिघ वहाल रहेका नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १८ को उपधारा (३) मा पिन खा� 
स��भूताको हक ��याभूत ग�रएको िथयो । सो हकको 
�या�या गन� �ममा यसै अदालतले बाजिु�न िमयाकँो 
म�ुामा खा�मा सहज पह�चँको हक र भोकबाट मिु� 
पाउने हक खा� स��भूताको हकिभ� पन� कुरा 
औ�ंयाउदैँ सो हकको काया��वयनको लािग आव�यक 
नीितको तजु�माको लािग िनद�शना�मक आदेश जारी 
गरकेोबाट सीिमत�पमै भए पिन खा�स�ब�धी हकको 
�या�या ह�न गएको अव�था छ ।1

७. वत�मान संिवधानको धारा ३६(१) मा 
��येक नाग�रकलाई खा�स�ब�धी हक ह�नेछ भ�ने 
उ�लेख भएको छ । खा�को हक भ�नाले �थमतः 
खा�मा पह�चँको हक भ�ने बिुझ�छ । नाग�रकले पया�� 
खा�ा�न पाउनपुछ�  वा खा�ा�न ख�रद गन�स�ने उपाय 
उनीह�लाई उपल�ध ह�नपुछ�  । साथै उपल�ध खा�ा�न 
पोषणय�ु र �दषुण म�ु ह�नपुछ� ; कुहेको सडेको ह�न ु
ह�दँनै । अथा�त्  शारी�रक एवं मानिसक�पमा �व�थ 
रहनको िनि�त जे ज�तो खा�ा�न आव�यक पछ�  
उपल�ध खा�ा�न �य�तो गणुय�ु ह�नपुछ�  । यो पिन 
खा�स�ब�धी हकअ�तग�त नै पद�छ ।

1 वाजिु�न िमयासमेत िव�� नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत, ने.का.प.२०६६ िन.नं. 
८१६९ प.ृ९६१

८. खा�स�ब�धी हक �यि�को आधारभूत 
मानव अिधकार हो । मानव अिधकारको िव�व�यापी 
घोषणाप� १९४८ को धारा २५ मा खा�स�ब�धी 
हकलाई स�मानपूण� जीवन�तरको हकसगँ जोडेर 
हे�रएको छ । �य�तैगरी आिथ�क सामािजक तथा 
सा�ँकृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरराि��य 
महासि�ध, १९६६ को धारा ११ को उपधारा (१) 
मा पिन खा�ा�न अिधकारलाई स�मानपूव�क िजउन 
पाउने हकको अिभ�न अङ्गको �पमा िलइएको 
छ । उ� महासि�धको धारा ११ को उपधारा (२) मा 
"��येक �यि�को भोकमरीबाट म�ु रहने अिधकार" 
(The fundamental right of everyone to be 
free from hunger) ��याभूत ग�रएको छ । हा�ो 
सिंवधानको धारा ३६ को उपधारा (२) मा "��येक 
नाग�रकलाई खा�व�तुको अभावमा जीवन 
जोिखममा पन� अव�थाबाट सुरि�त रहने हक 
ह�नेछ" भ�दै यही भोकमरी िव��को हक ��याभूत 
ग�रएको छ । 

९. मानव अिधकारस�ब�धी द�तावेजह�ले 
खा�स�ब�धी हकलाई खा�ा�नको मा�ा, गणुको 
पया��ता र पह�चँसगँ जोडेर पिन हेरकेा छन् । यसबारमेा 
आिथ�क सामािजक तथा सा�ँकृितक अिधकारस�ब�धी 
सिमितले भनेको छः The right to adequate food 
is realised when every man, woman and 
child, alone or in community with others, 
has physical and economic access at all 
times to adequate food or means for its 
procurement.2 व�ततुः खा�स�ब�धी हकको 
��याभूितको िनि�त खा�ा�नको िनयिमत र �थायी 
पह�चँ ह�नपुछ�  । �य�तो पह�चँ �यि�, प�रवार र समदुाय 
सबैलाई ह�नपुछ�  । यसिभ� खा�ा�नको मा�ा र गणु, 
उपल�धता, आिथ�क र भौितक पह�चँ पछ�न् । य�तो 

2 Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, E/C.12/1999/5, 12 May 1999.
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खा� �यि�को उमेर, �वा��य, जीवन�तरसमेतको 
�ि�बाट शारी�रक एवं मानिसक�पमा �व�थ रहनको 
लािग पया�� ह�नपुछ�  । साथै उपल�ध खा�, धािम�क 
र सा�ँकृितक�पमा पिन िम�दो वा सहुाउदँो र 
�वीकारयो�य ह�नपुछ�  । 

१०. खा�स�ब�धी हकको ��याभूितले 
खा�ा�नको िवना मू�य पूित�को ��याभूित त गद�न 
तर खा�ा�न भौितक�पमा उपल�ध ह�नपुछ�  । साथै 
आव�यक खा�ा�न िक�न स�ने शि� जनतामा रहेको 
छ वा छैन भ�ने पिन रा�यले हे�का रा�न ुर खा�ा�न 
ख�रद नै गन� नसक� भोकमरीमा पन� ि�थित भएमा 
उपय�ु मा�यमबाट खा�ा�न उपल�ध ह�ने ि�थित 
बनाउन ुपछ�  । �य�तैगरी, जहा ँ बाढी पिहरो वा लामो 
खडेरी, भूक�प वा अ�य �य�तै �ाकृितक �कोपको 
कारण जनता भोकै पन� ि�थित छ, रा�यले आफँै वा 
अ�तररा�ि��य समदुायको सहयोगमा खा�ा�न जटुाई 
जनतालाई भोकमरीबाट जोगाउनपुछ�  । यस मानेमा 
हा�ो संिवधानको धारा ३६ को उपधारा (१) र (२) 
अ�यो�याि�त एवं प�रपूरक छन् भ�ने �प� ह��छ । 

११. मािथ विण�त हकह�को अित�र� 
संिवधानको धारा ३६ को उपधारा (३) मा 
नाग�रकलाई खा� स��भूताको हक पिन ��याभूत 
ग�रएको छ । के हो खा� स��भूताको हक, एउटा 
�वभािवक ��न उठ्छ । यो सवंैधािनक कानूनमा �यित 
�चिलत श�दावली होइन । य�िप बाजुि�न िमयाको 
मािथ उि�लिखत म�ुामा यस अदालतले खा� 
स��भूताको हकको �या�या गद� यसिभ� खा�ा�नको 
हक र भोकमरी िव��को हक पछ�  भ�ने संकेत गरकेो 
छ तर पया�� खा�ा�नको हक वा भोकमरी िव��को 
हकभ�दा खा� स��भूताको हक केही पथृक हो । खा� 
स��भूताको हकले केही हदस�म खा� सरु�ाको हक 
(Right to food security) लाई इङ्िगत गछ�  । �यस 
मानेमा यो भोकमरी िव��को हकसगँ केही �पमा 
िम�दो चाही ँछ । तर खा� स��भूताको हकिभ� �यि� 

र समदुायलाई उनीह�को आ�नो खा� आव�यकता 
के हो, उनीह� के क�तो िबउ िवजन बाली र सो सगँ 
स�बि�धत पर�परागत �ान, सीप जोगाउन र पिछ�लो 
प�ुतालाई ह�ता�तरण गन� चाह�छन्, खा�ा�न 
उ�पादनको कुन �े�मा काय� गन� चाह�छन् वा खा�ा�न 
उ�पादन, �यापार र �विनय��णमा िब�न बाधा नहोस् 
भ�ने चाह�छन् यी सम�त कुराह� सा�दिभ�क ह��छन् । 
यस मानेमा खा� स��भूताको हकले संिवधानको धारा 
३६(१) र (२) मा विण�त खा�स�ब�धी हक र भोकमरी 
िव��को हकभ�दा �यापक प�रिधलाई समेट्छ । मानव 
अिधकारस�ब�धी सािह�यमा यसलाई िकसानह�को 
िबउ िवजनको स�चय गन�, �योग गन�, िब�� गन� र 
आ�नो पर�परागत �ान, सीप, खोज एवं �यवहारको 
�योग गन� अिधकारको �पमा �वीकार गन� थािलएको 
छ ।3 खा� स��भूताको हकले िकसानह�को उ� 
अिधकारलाई सिुनि�त गद� सोको िनि�त आव�यक 
पन� जल, जिमन, खा� एवं रासायिनक मल र सोको 
िनि�त आव�यक पन� �ान, सीप र निवनतम खोज 
उपरको पह�चँ सिुनि�त गनु�पन� दािय�व रा�यउपर 
स�ुप�छ । �यापक प�रवेशमा हेदा� अनिधकृत िबउ िवजन, 
अिनयि��त िकटनासक औषिध एवं रासायिनक मलको 
�योगबाट खा�ा�नको उ�पादन र कृिषयो�य जिमनको 
उ�पादक�व दवुैमा असर गछ�  । अिनयि��त शहरीकरण 
र पूवा�धारको िवकासबाट कृिषयो�य जिमनको संकुचन 
एवं ख�डीकरण रो�ने, भूिमहीन िकसानको संर�ण 
गन� र भूिम सधुार काय��ममाफ� त मलुकुमा िदगो 
िवकास �ब��न गन� काय� खा� स��भूतालगायतका 
खा�स�ब�धी हकसगँ जोिडएका िवषय ह�न् ।

१२. ��ततु िवषयको चचा� भूक�पबाट 
�भािवत जनताह�लाई कुिहएको खा�ा�न िवतरण 
ग�रएको र स�बि�धत सरोकारवालाह�ले आ�नो 
कत��य पालना नगरकेो िवषयसगँ स�बि�धत ह�दँा 

3 International Treaty on Palnt Genetic Resources 
for Food and Agriculture 2001 Article 9.1, 9.2, 9.3.
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खा�स�ब�धी हकलाई ख�डीकृत�पमा नभई यसको 
�यापक प�रिधमा समेत हेनु�  आव�यक देिख�छ । पया�� 
र पोषणय�ु खा�ा�न समयमा उपल�ध ह�न नसके 
भूक�पको कारण बेसाहारा बनेको �यि� भोकमरीमा 
पछ� , िबरामी ह��छ र अ�ततः मछ�  । पोषणय�ु खा�ा�न 
नभएमा गभ�वती मिहला, बालबािलकालाई िवशेष असर 
गछ�  । खान नपाए बालबािलकाह� िव�ालय जान र 
यवुा यवुतीले काम गन� र आय आज�न गन� स�दैनन् । 
आ�नो वास�थानमा खा�ा�न उपल�ध नह�दँा उनीह� 
कामको खोजीमा भौता�रने, असरुि�त काम �वीकार 
गन�, दासता, बेचिबखन आिदमा पन� र शोषणको िशकार 
ह�ने वा �म शोषणमा पन� ह��छन् । �यसैले खा�ा�नको 
अिधकारको उ�लङ्घनको ��न �कारा�तरले अ�य 
अिधकारह�को उ�लङ्घनको िवषय पिन ब�न 
जा�छ । यस अदालतले �काशमिण शमा�को4 म�ुामा 
खा�ा�नको अिधकारको अभावमा �वत��ताको 
हकको उपभोग ह�न स�दैन, खा�ा�नको अभावमा 
जीवन स�मानपूव�क ह�दँैन भ�ने उद्घोष गरकेो छ । 
अिधकारह�को अ�तरस�ब�ता र पार�प�रकतालाई 
अ�य म�ुाह�मा पिन िव�लेषण ग�रएको छ ।5 �यसैले 
खा�स�ब�धी हकलाई अ�य हकभ�दा पथृक र एकाक� 
�पमा होइन िक सम� हकह�को �चलनको िनि�त 
कारक आधारभूत हकको �पमा हे�रनपुन� ह��छ ।

१३. खा�स�ब�धी हक र यसको अ�य 
हकह�सगँको अ�तरस�ब�ध एवं पार�प�रकताको 
बारमेा यित कुरा �य� गरपेिछ अब यो हकसिहतका 
आिथ�क, सामािजक र सा�ँकृितक हकह�को 
�चलनमा रा�य र अ�तररा�ि��य समदुायको के 

4 �काशमिण शमा� िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत, ने.का.प. २०६७ िन.नं. ८५४० प.ृ ९७

5 �ेमबहादरु खडकासमेत िव�� नेपाल सरकार �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत, ने.का.प. २०६६ िन.नं. 
८०७२; िललाधर भ�डारीसमेत िव�� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत ने.का.प. 
२०६७ िन.नं. ८००२

भूिमका रह�छ भ�ने ते�ो ��नतफ�  हेर�: हा�ो 
सिंवधानले खा�स�ब�धी हकलाई �चलनीय हकको 
�पमा �वीकार गरकेो र संकटकालीन अव�थामा पिन 
धारा ३६ को उपधारा (१) र (२) मा विण�त हक अथा�त्  
खा�स�ब�धी हक र भोकमरी िव��को हक िनल�बन 
नह�ने �यव�था गरकेोबाट6 रा�यले यो हकको स�मान, 
सरं�ण, स�ब��न र उपयोग सिुनि�त गन� दािय�व वहन 
गनु�पछ�  भ�नेमा ि�िवधा रहेन । अथा�त्  अ�तरराि��य 
मानव अिधकार द�तावेजह�ले रा�यउपर स�ुपेको 
दािय�व अथा�त्  “Obligation to respect, protect 
and fulfill” हा�ो संिवधानको अ�तरव�त ुबिनसकेको 
ह�दँा अब यी सबै आयामह�तफ�  रा�य सचे� एवं 
कत��यिन�ठ रहन ुआव�यक ह�न आएको छ ।

१४. य�िप खा�स�ब�धी हकको �चलन 
रा�यको �ोत साधन र आिथ�क एव ं�ािविधक �ोतको 
उपल�धतासगँ जोिडएको िवषय हो तर �चलनीय 
अिधकारको �पमा खा�स�ब�धी हक ��याभूत ग�रएको 
कारण रा�यले अब यो हकलाई �मशः लागू ग�रदैँ जाने 
हक हो भ�न िम�दनै । कि�तमा पिन अिधकारह�को 
उपयोग सिुनि�त ह�ने काय�योजना अब रा�यसगँ ह�नै 
पछ�  । संिवधान अिधकारह�को द�तावेज हो र घोिषत 
अिधकारह�को काया��वयन रा�य संय��को �ाथिमक 
कत��य हो भ�ने कुरालाई अब हा�ो रा�य संरचनाले 
नबिुझरहन स�दैन । खा�ा�नको उपल�धताको साथै 
�यसउपरको पह�चँमा धम�, वण�, िलङ्ग, बसोबास 
आिदको आधारमा ग�रने िवभेदको उ�मलुनको िनि�त 
उपय�ु नीित, कानून एवं संरचनाको िनमा�ण र ितनको 
काया��वयन रा�यले कुनै�पमा प�छाउन निम�ने 
दािय�विभ� पछ�न् । खा�स�ब�धी हकको स�मान िकन 
पिन आव�यक छ भने हा�ो समाज जात, धम�, वण�, 
िलङ्गमा िवभािजत छ । सीमा�तकृत वग� र िवशेषतः 
मिहला, दिलत तथा अ�य उपेि�त वग�का �यि�ह�को 
लािग दधु, दही, फलफूल ज�ता पोषणय�ु खा�ा�न 

6 नेपालको संिवधान धारा २७३ (१०)
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सहज�पमा उपल�ध ह�दँैनन् । दिलतह�को हकमा त 
�य�ता खा�ा�न उ�जाउने, खलुा�पमा बजारमा िब�� 
�यवहार गन� आिद काय�ह�मा उनीह� सहज�पमा 
संल�न ह�नस�म पाउदैँनन् । तसथ� सामािजक तथा 
आिथ�क�पमा उपेि�त वग�को स�मानपूव�क बा�ँने 
हकको ��याभूितको लािग पिन रा�यले आ�नो 
दािय�व िनवा�ह गनु�पन� ह��छ । ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठाइएको गोरखा वा िस�धपुा�चोकमा खा� िवतरणमा 
जे भयो वा केही वष� पिहले जाजरकोटसिहतका खा� 
संकटमा परकेा िज�लाह�मा खा�ा�न िवतरणमा जे 
भयो7 �यसबाट रा�यले सम�याह�लाई सिह�पमा 
स�बोधन गन� वा उ�रदायी ढङ्गबाट आ�नो कत��य 
िनवा�ह गन� सकेको भ�न सिकने अव�था दिेखदैँन । 

१५. यसैसगँ जोिडएको अक� ��न यस 
िवषयमा अ�तरराि��य समदुायको दािय�व के 
रह�छ भ�ने पिन हो । यहा ँगोरखा, िस�धपुा�चोक र 
जाजरकोटमा खा�ा�न िवतरणको स�दभ�मा िव� खा� 
काय��मको नाम जोिडएको कारणले पिन यसबारमेा 
हा�ो �प� �ि�कोण ब�न ुज�री दिेख�छ । िव�बाट 
भोकमरी शू�य गराउने पिव� उ�े�यबाट िव� खा� 
संगठन र संय�ु रा�� संघको सहकाय�मा सं�थािपत 
िव� खा� काय��मका उ�े�यह� स�ाहनीय 
छन् । खा� िवतरणबार ेयसको वेभसाइटमा उपल�ध 
त�याङ्कह� हे�य� भने भोका र िवपि�मा परकेा 
जनताह� सम� प�ुने कोिसस यसले गरकेो नै 
देिख�छ । नेपालमा पिन अिनकाल र िवपि�मा 
परकेा जनताह� सम� पगुी उनीह�को दःुखमा 
मलमप�ी लगाउने जनु पिव� उ�े�य यसले राखेको 
छ �यसमा खोट लगाउन ुपन� ठाउ ँछैन । तर खा�ा�न 
िवतरणको �ममा जे ज�ता सूचनाह� बािहर आए 

7 हेनु�होस Prakash Bahadur Magar, Help Gone 
Wrong, The Kathmandu Post, July 20, 2015 
Kathmandu post ekantipur.com/printedition/
news/2015.07.20/help-gone-wrong.html.

र यसै िववादमा पिन "चामल राखेको गोदामको 
िनरी�ण गदा� कुिहएको एवं ड�ला परकेो अव�थामा 
रहकेो, चामलका नमनुाह� सकंलन गरी खा� 
�िविध एव ं गुण िनय��ण िवभागमा परी�ण गदा� 
दुग��धयु� तथा अ�यिधक ढुसीको उपभोगका 
लािग अयो�य देिखएको" भनी िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लय एवं सरकारको म�ुय 
सिचवको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफमा जे 
भिनएको छ, यो �वीकारयो�य कुरा होइन । जनताको 
जीउ �यान, �वा��य, सरु�ाउपर खेलबाड गन� छुट 
सरकार वा खा� िवतरणमा संल�न अ�तरराि��य 
स�ंथा वा सोसगँ जोिडएको गैरसरकारी सं�थाह� 
कसैलाई पिन छैन । 

१६. सरकारको तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफमा कही ँ पिन िव� खा� काय��मबाट 
के क�तो जवाफ �ा� भयो, िवतरणमा देिखएका 
ग�भीर �िुटह�लाई यसरी स�याइयो वा यस�पबाट 
िव�व खा� काय��मको म�ुयालय वा िव�व खा� 
सगंठनको �यानाकृ� गराइयो भ�ने आिद कुनै कुरा 
उ�लेख ग�रएको पाइदँैन । यो उ�रदायीपूण� अव�था 
होइन । जनतालाई व�तु वा सेवा उपल�ध गराउने कुनै 
पिन स�ंया चाह े राि��य होउन ्वा अ�तरराि��य, 
ती सबैले उ�रदायी ढङ्गले काय� गनु�पछ� । आवाज 
नभएका, भोकमरीले सताइएका वा िवपि�मा परकेा 
जनताका भा�यसगँ खे�ने छुट कसैलाई पिन ह�दैँन । 
खा� िवतरणको काय�मा संल�न स�ंथाह�ले िवतरणको 
माग�मा किहकँतै �िुट भएमा �यसलाई स�याउने र 
गलत काय�मा सलं�न रहेको आ�नो अिधकारीह�लाई 
कारवाही गरी र �य�तो �िुट नदोहो�रने �ितब�ता 
जनाउने यी सबै कुराको जानकारी लि�त समदुाय र 
सरकारलाई गराउदँै साव�जिनक�पमा सूचना स��ेिषत 
गनु�पछ�  । अ�तरराि��य िविधको शासनले सशुासन 
र उ�रदािय�व मा�छ जसमा दोषीउपर िवभागीय 
कारवाही, पीिडत जनतालाई हानीपूरण र पनुराविृ� 
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नह�ने साव�जिनक वचनब�ताको आव�यकता पछ�  । 
नेपाल ज�तो िपछिडएका िवकासो�मखु मलुकुह�मा 
अ�तररा�ि��य एजे�सीह�का कामह� हेदा� नीित 
िनमा�ण वा �यसको लिवङ्ग गन� काय�मा त उनीह� 
च�ुत नै होलान् तर लि�त समदुायलाई व�त ुर सेवा 
उपल�ध गराउने काय�मा कित च�ुत र द�ु�त छन् सो 
िवचारणीय छ । सहायताको काया��वयनको प� क�तो 
छ, कतै नोकरशाही हावी भएको वा कत��यको पालनामा 
चकेुको त छैन सो हेन� र �य�तो भएको देिखएमा एउटा 
साव�भौम रा��को नाताले आवाज उठाउने अिधकार 
नेपाललाई छ । सरकारले आ�नो घर सही र द�ु�त 
रा�नपुछ�  । साथै अ�तरराि��य सं�थाह�बाट भएका 
अन�ुरदायी काय�ह�लाई पिन हर तरहले िन��सािहत 
गनु�पछ�  । सो नभएको कुरा यहा ँ देिखएकोले अब 
आइ�दा �य�तो नगनु�  र नह�ने ि�थितको सिुनि�तताको 
िनि�त सरकार र सरकारमाफ� त स�ब� िनकायको 
�यानाकष�ण गराउन ु सिंवधान �द� हकह�को 
उ�लङ्घनको ि�थितमा �यसलाई रो�न �ितब� यस 
अदालतको सवंैधािनक दािय�विभ� पन� देिखयो ।

१७. अ��यमा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने च�थो ��नतफ�  
हेदा� मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम िमिसल संल�न 
िलिखत जवाफबाट हाल खा�ा�न िवतरणको ि�थित 
नरहेको र खा�ा�न िवतरणमा �िुटह� भएको भ�ने 
सूचनाह� �ा� भएपिछ सरकारी िनकायबाटै परी�ण 
गराउने काय�मा सरकारले �यूनतम तदा�कता देखाएकै 
पाइयो । खा�स�ब�धी हकको �चलनमा रा�यले 
वहन गनु�पन� दािय�वबारमेा मािथ औ�ंयाई सिकएको 
छ । भूक�प पीिडत जनताले भो�न ुपरकेो ि�थित अब 
नदोहो�रयोस् भ�ने स�दभ�मा चनाखो रहदँ ैसहयोगको 
हात बढाउने सबै िनकायह�लाई उपय�ु मा�यमबाट 
यहा ँ औ�ंयाइएका कुराह�को स�चार गन�को लािग 
िवप�ीह�लाई िनद�श ग�रएको छ । खा�ा�न िवतरणमा 
संल�न िनकायह�लाई िवप�ी नबनाइएकोले हाल ती 

िनकायह�को नाममा कुनै परमादशे जारी ग�रएको 
छैन । सिंवधानमा खा�स�ब�धी हक ��याभूत ग�रएको 
र अ�य सबै हकह�को जगमा यो हक रहेको कुरा 
मािथ �प� ग�रएको छ । सो हकको �चलनमा एवं 
बाढी, पिहरो, भूक�प, आगलागी तथा भोकमरी ज�ता 
िवपि�ह� हा�ो रा��ले बरोबर �यहोनु�  प�ररहेको 
स�दभ�मा समेत मलुकुको दीघ�कालीन खा� नीित र 
खा� सरु�ासमेतलाई �ि�गत गदा�  केही िनद�शना�मक 
आदशेह� जारी गनु�  यहा ँआव�यक देिखयो । तसथ� 
देहायबमोिजम गन� र गराउनको लािग सरकारका 
नाउमँा यो िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको छ । 

१. नेपालले वष�नीजसो कुनै न कुनै राि��य 
िवपि� �यहोनु�  प�ररहेको ह�दँा नाग�रकह�को 
खा�स�ब�धी हक स�मान गन�, खा� सरु�ा 
र भोकमरीको जोिखमबाट उनीह�लाई 
जोगाउन देशका िविभ�न ठाउमँा सहज�पमा 
िवतरण ह�न स�ने पया�� खा�ा�न भ�डारणको 
�यव�था गरी �य�तो खा�ा�नको गणु�तर 
उ�च रा�नू ।

२. दीघ�कालीन�पमा खा�ा�नको आपूित� र 
सरु�ाको िनि�त कृिषयो�य भूिमको सरु�ा 
गन� र कृिषयो�य भूिमलाई गैरकृिष �योजनमा 
�पा�तरण गन� काय� रो�नू ।

३. देशिभ� िहमाल, पहाड र तराई �े�का 
जनताले दैिनक�पमा �योग गद� आएका र 
जनताको पर�परागत �ान, सीप, खोज र 
�यवहारमा आधा�रत वैकि�पक खा�ा�नबार े
अनसु�धान एवं िवकास गन� र कृिष काय�मा 
उपयोग भइरहेको जिमनको उ�पादक�व विृ� 
गन� उपय�ु कानूनको त�ु�त िनमा�ण गरी 
लागू गनू� ।

४. िवपि�को ि�थितमा िछमेक� तथा 
अ�तरराि��य �े�बाट �ा� ह�ने खा�ा�नह� 
परी�ण गरपेिछ मा� िवतरण गनु� , दूिषत, 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, पसु

1556

सडेगलेका खा� व�तकुो सहायता 
अ�वीकार गनु�  । �ा� सहायताको गणु�तर 
परी�णसमेतको िनि�त �े�ीय �तरमा 
�योगशालाह� िनमा�ण गरी स�चालनमा 
�याउनू ।

५. खा�ा�न िवतरणमा देशिभ� काय�रत 
अिनयिमत काय� गन� गैरसरकारी 
सं�थाह�लाई कालोसूचीमा रा�नू ।

यो आदेशको जानकारी स�ब� सबैलाई गराउनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृतः- य��साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल पौष १३ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�
आदेश िमित : २०७३।१२।२७

०६९-WO-०२२०

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : धनषुा िज�ला, हसंपरु कठप�ुला गा.िव.स. 
वडा नं.६ घर भई पश ुिवकास अिधकृत पदबाट 
अिनवाय� अवकाश �ा�त जनक�साद कामत

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

िसंहदरबार, काठमाड�समेत ।

 § िनजामती कम�चारीले एकपटक �ा�त 
गरकेो सवेा सुिवधालाई सोको कुनै 
वैकि�पक �यव�था नगरी िनजलाई 
सोबाट वि�चत गनु� �यायोिचत ह�दैँन । 
यिद यी िनवेदक ज�ता कम�चारी सो सात� 
सशंोधन ह�नुभ�दा अिघ�लो िदन अवकाश 
पाएको भए अ�थायी सवेा अविधसमेत 
जोडी िनवृि�भरण पाउनेमा हाल झन ्बढी 
सेवा गरकेो अव�थामा सो अ�थायी सेवा 
अविध जोड्न नपाउन ेभ�ने ह�दैँन । य�तो 
भएमा कम�चारीको स�पि�स�ब�धी हक र 
सामािजक सुर�ास�ब�धी हकमा आघात 
पन� जान े।

 § नपेाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 
२०१० को दफा ४ को ख�ड (ग) मा 
खारजे भएको कुनै ऐनबमोिजम पाएको 

�नण�य नं. ९८७७

&
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हािसल गरकेो वा भोगेको कुनै हक सुिवधा 
कत��य वा दािय�वमा असर पन� छैन 
भ�ने उ�लेख भएबाट पिन िनयमावलीमा 
भएको पिछ�लो सशंोधनले कटौती 
गरकेो अ�थायी सेवा अविध नजोिडन े
भ�ने �यव�था यी िनवेदकका हकमा लागू 
नह�न े गरी �या�या गनु�पन� ह��छ । �यसैले 
सशंोधनपूव� िनयम १२३(१) (ख) को 
�यव�था�ारा िदइरहकेो सिुवधा वैकि�पक 
�यव�थािवना िनयमावलीमा पिछ भएको 
सशंोधनले िनवेदक ज�ता कम�चारीह�को 
हकमा समेत कटौती गन� िवधाियकाको 
मनसाय िथयो भनी अनुमान गन� निम�ने । 

(�करण नं. ६)
 § स�बि�धत कम�चारीको �वीकृितिवना 

सेवा सुिवधामा �ितकूल असर पन� गरी 
प�रवत�न गन� नपाइने भनी कानूनले नै 
�यव�था गरकेो ह��छ । तसथ� यी िनवेदक 
काय�रत नै रहकेो अव�थामा अ�थायी सवेा 
अविध जोडी िनवृि�भरण �दान ग�रन े
कानूनी �यव�थालाई िनज काय�रत नै 
रहकेो अव�थामा सो �यव�थालाई हटाई 
भएको सशंोधनले यी िनवेदकले पाउन े
सेवा सिुवधाको हकमा �ितकूल असर पन� 
जान े देिखएकोले िनजको हकमा सािबक 
अ�थायी सेवा अविध जोडी िनवृि�भरण 
�दान ग�रने �यव�था नै लागू ह�ने ।

(�करण नं. ७)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
महादेव�साद यादव

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

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प. २०१७, अंक ५, िन.नं.१०३

स�ब� कानून :  
 § िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३, 

३७
 § िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 

िनयम १२३(१)(क)

आदेश
�या. केदार�साद चािलस े : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) तथा वत�मान नेपालको संिवधानको १३३(२) 
बमोिजम यस अदालतको �े�ािधकारअ�तग�तको भई 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य 
एवं आदेश यस�कार रहेको छः-

मैले त�कालीन �ी ५ को सरकार 
कृिष म��ालय, पश ु िवकास तथा पश ु �वा��य 
िवभागको िमित २०४०/१२/०५ को िनण�यानसुार 
राजप�अनङ्िकत �ा.स. पदमा अ�थायी िनयिु� पाई 
िमित २०५०/०२/०२ स�म िनर�तर कामकाज गद� 
आएकोमा कृिष म��ालय, कृिष िवभाग, �े�ीय कृिष 
िवकास िनद�शनालयको िमित २०५०/०२/०३ को 
िनण�यअनसुार िज�ला िवकास काया�लयतफ� को �र� 
पदमा १ वष�को परी�णकाल रहने गरी �थायी िनयिु� 
पाएको ह� ँ। िमित २०६४/१०/०१ देिख राजप�ाङ्िकत 
ततृीय �ेणी (पश ु िवकास अिधकृत) जनकपरुधाममा 
काय�रत रहेकोमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ३३(३) बमोिजम २०६९/०१/०६ मा ५८ वष� 
उमेर पूरा ह�ने भएकोले ऐनको दफा ३७ को उपदफा 
१(क) बमोिजम १ वष� १ मिहना २९ िदन थप गरी 
िनविृ�भरण अिधकारप� बनाइिदन ुह�न भनी पश ुसेवा 
िवभागले िमित २०६९/०१/२५ र २०६८/१२/२८ 
को प�बाट िनजामती िकताबखानालाई िसफा�रससमेत 
गरकेोमा िनवेदकको सेवा अविध २० वष� नपगेुको 
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भ�दै िनविृ�भरण अिधकारप� जारी गन� अव�था 
नदेिखएको भनी िमित २०६९/०३/२० को सिचव 
�तरीय िनण�यअनसुार अनरुोध छ भनी िनजामती 
िकताबखानाले िमित २०६९/०३/२१ मा म 
िनवेदकलाई बोधाथ� प� िदएको छ । िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ३३ अनसुार उमेरको हदले 
अवकाश पाएको म िनवेदक िमित २०४०/०१/२५ 
देिख २०५०/०२/०५ स�म अ�थायी र िमित 
२०५०/०२/०६ देिख २०६९/०१/०६ स�म ज�मा 
१८ वष� ११ मिहना १ िदन सेवा अविध पूरा गरकेोमा 
ऐ.ऐनको दफा ३७(१) बमोिजम िनविृ�भरण पाउन 
ह�नपुन� �यूनतम २० वष� सेवा अविधमा घिटरहेको १ 
वष� १ मिहना २९ िदनको अविध दफा ३७(१)(क) 
बमोिजम थप गन� �यव�था ह�दँाह�दँै सो नगरी सेवा 
अविध २० वष� नपगेुकोले िनविृ�भरण िदन निम�ने 
भनी भएको उ� २०६९/०३/२० को सिचव�तरीय 
िनण�य र ऐ.२१ को बोधाथ� प� र सोस�ब�धी भएका 
काम कारवाही बदर ग�रपाऊँ । मलाई पश ुसेवा िवभागले 
च.नं. ८५० िमित २०६८/१२/२८ मा िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ३७ (१)(क) बमोिजम सेवा 
अविध १ वष� १ मिहना २९ िदन थप गरी िनविृ�भरण 
पाउने गरी नेपाल सरकारले अवकाश िदएको ह�दँा भ�ने 
उ�लेख छ । �य�तै िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा १२३(१) अनसुार मेरो अ�थायी र �थायी नोकरी 
अविध जोिडई ज�मा २८ वष�समेत पगेुको छ । य�तोमा 
मैले िनविृ�भरण नपाउने गरी भएको उ� िनण�य 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)(क) 
समेत�ारा �द� कानूनी हकको अित�र� नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ मा संरि�त 
�वत��ताको हक, धारा १३ मा ��याभूत समानताको 
हक धारा १९ मा �द� स�पि�को हकलगायत मौिलक 
हकसमेत कुि�ठत ह�न पगेुकोले उ��ेषणको आदेशले 
उ� िनण�य र सोअन�ुप भएका काम कारवाही बदर 
गरी िनविृ�भरण अिधकार प� उपल�ध गनु�  गराउन ु

भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेलगायत आव�यक 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन 
प� ।

यस अदालतबाट िमित २०६९/०५/१८ 
मा िवप�ीह�को नाममा कारण देखाउ आदेश जारी 
भएको ।

�रट िनवेदनमा यस काया�लयलाई िवप�ी 
बनाउनपुन� कुनै आधार कारण उ�लेख छैन । 
िववादको िवषयव�तसुगँ कुनै स�ब�ध नै नरहेको यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाएको ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

कानून अिधकृतले आफूसम� �ा�त भएका 
फाइल कागजातका स�ब�धमा अ�ययन गरी �चिलत 
कानूनबमोिजम रायस�म पेस गन� काय� ग�रने ह�दँा 
िवना आधार कारण कानून अिधकृतलाई समेत 
िवप�ी बनाई दायर भएको �रट िनवेदन खारजे भागी 
छ भ�नेसमेत �यहोराको कानून अिधकृत, ऐन, िनयम 
तथा �यव�थापन परी�ण शाखा, सामा�य �शासन 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

सामा�य �शासन म��ालयको िमित 
२०६९/०३/०४ को सिचव�तरीय िनण�यअनसुार �रट 
िनवेदकले माग गरकेो सिचव�तरीय िनण�यअनसुार 
िनवेदकले माग गरकेो सेवा सिुवधा स�ब�धमा  
अ�ययन गरी िसफा�रससिहत �ितवेदन पेस गन� 
आदशे भएअनसुार सिमितको सद�यको हैिसयतले 
िनजामती िकताबखानाबाट पेस ग�रएका िवषयह�, 
उपयु�� िवषयसगँ स�बि�धत िव�मान कानूनी 
�यव�था, कानून, �याय, संिवधानसभा तथा ससंदीय 
मािमला म��ालयबाट �ा�त रायसमेतको अ�ययन 
िव�लेषण गरी सोको आधारमा सिमितका तफ� बाट 
सझुावस�म सामा�य �शासन म��ालयका सिचवसम� 
पेस गरकेो ह�दँा िवना आधार कारण शाखा �मखुलाई 
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समेत िवप�ी बनाई दायर �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ भ�नेसमेत �यहोराको सामा�य �शासन म��ालय, 
कम�चारी �शासन शाखा (क) का शाखा �मखु, ऐ. 
म��ालय, कम�चारी �शासन शाखा (ख) का शाखा 
�मखु, ऐ. म��ालयको ऐन, िनयम तथा �यव�थापन 
परी�ण शाखा र ऐ. म��ालय, संगठन िवकास शाखाका 
शाखा �मखुको क�रब एकै िमलानको िलिखत जवाफ ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)
(क) मा उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सेवा �वेशको लािग अिधकतम उमेर ४० वष� 
तोिकएको वग� र पदमा िनय�ु भएका कम�चारीह� र 
दफा १० को उपदफा (२) बमोिजम उ�मेद ्वार भई 
िनय�ु भएका कम�चारीह� उमेरका कारणले अिनवाय� 
अवकाश ह�दँा िनजको सेवा अविध िनविृ�भरण 
पाउन स�ने अव�था रहेनछ भने �य�तो िनजामती 
कम�चारीलाई बढीमा दईु वष�स�म सेवा अविध थप 
गरी िनविृ�भरण �दान गन� सिकने तर यो उपदफा 
�ार�भ ह�नभु�दा अगािड सेवा िनव�ृ भइसकेका 
कम�चारीको हकमा यो �यव�था लागू ह�ने छैन भ�ने 
�यव�था रहेको छ । उपयु�� �यव�था िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दो�ो संशोधन�ारा थप भएको साथै 
�रट िनवेदक सेवा �वेशका लािग अिधकतम उमेर ४० 
वष� तोिकएको वग� र पदमा िनयिु� भएको नदिेखएको 
ह�दँा यो �यव�था �रट िनवेदकका हकमा आकिष�त ह�न 
स�दैन । �य�तै िनविृ�भरण पाउने नपगु सेवा अविध 
थप गरी िनविृ�भरण पाउने भिनए पिन �रट िनवेदक 
िमित २०५० को िनण�यानसुार राजप�ाङ्िकत �थम 
�ेणी �ािविधक सहायक पदमा त�कालीन िनजामती 
सेवा ऐन, २०१३ र िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०२१ बमोिजम �थायी िनयिु� भएको दिेख�छ । 
उ� िनयमावलीको िनयम ७ को उपिनयम (१) मा कुनै 
िनजामती कम�चारीको उमेर ५८ वष� पूरा भएपिछ वा 
िनजको सेवा अविध ३० वष� पूरा भएपिछ सरकारी 
सेवाबाट अवकाश िदने �यव�था रहेकोले यी िनवेदकका 

हकमा अविध थप गरी िनविृ�भरण �दान गन� िम�ने 
देिखएन । �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
सामा�य �शासन म��ालय एव ंआ�नो हकमा समेत ऐ. 
म��ालयका सिचव, िनजामती िकताबखाना एवं आ�नो 
हकमा समेत ऐ. िवभागका महािनद�शक �ीराम के.सी. र 
के��ीय गनुासो �यव�थापन सिमितका तफ� बाट नेपाल 
सरकारका म�ुय सिचव िललामणी पौड्यालको क�रब 
एकै िमलानको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)
(क) मा उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सेवा �वेशको लािग अिधकतम उमेर ४० वष� 
तोिकएको वग� र पदमा िनय�ु भएका कम�चारीह� र 
दफा १० को उपदफा (२) बमोिजम उ�मेद ्वार भई 
िनय�ु भएका कम�चारीह� उमेरका कारणले अिनवाय� 
अवकाश ह�दँा िनजको सेवा अविध िनविृ�भरण 
पाउन स�ने अव�था रहेनछ भने �य�तो िनजामती 
कम�चारीलाई बिढमा दईु वष�स�म सेवा अविध थप गरी 
िनविृ�भरण �दान गन� सिकने तर यो उपदफा �ार�भ 
ह�नभु�दा अगािड सेवा िनव�ृ भइसकेका कम�चारीको 
हकमा यो �यव�था लागू ह�ने छैन भ�ने �यव�था रहेको 
छ तर �रट िनवेदक सेवा �वेशका लािग अिधकतम 
उमेर ४० वष� तोिकएको वग� र पदमा िनयिु� भएको 
नदिेखएको ह�दँा यो �यव�था �रट िनवेदकका हकमा 
आकिष�त ह�न स�दैन । �य�तै िनजामती कम�चारी 
�शासनस�ब�धी िवषय यस म��ालयको काय� 
�े�सगँ स�बि�धत िवषयसमेत नभएकोले �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ भ�नेसमेत �यहोराको कानून, �याय, 
सिंवधानसभा तथा संसदीय मािमला म��ालय, 
िसंहदरबार काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा आजको 
दैिनक पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी महादवे�साद 
यादवले यी िनवेदकले िमित २०४०/१२/०५ को पश ु
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िवकास तथा पश ु �वा��य िवभागको िनण�यानसुार 
राजप� अनङ्िकत �थम �ेणीको �ािविधक पदमा 
अ�थायी िनयिु� पाई िमित २०५०/०२/०२ स�म 
काम गद� आई िमित २०५०/०२/०३ को िनण�यानसुार 
�थायी िनयिु� पाएको हो । यसरी अ�थायी िनयिु� 
पाई अिवि�छ�न�पमा काम गदा� गद� �थायी िनयिु� 
पाएकोमा सो सािबकको अ�थायी सेवा अविधसमेत 
सेवा अविधमा गणना ग�रने भ�ने �ावधान यी िनवेदक 
काय�रत रहेकै अव�थामा िनजमती सेवा िनयमावली, 
२०५० मा भएको दो�ो संशोधन, २०५६ ले िनयम 
१२३(१)(ख) मा गरकेो िथयो । सो �यव�था उ� 
िनयमावलीमा भएको सात� संशोधनले हटाएको भए 
पिन यी िनवेदकको हकमा उ� सािबककै �यव�था 
लागू ह�ने ह�दँा सोही दो�ो संशोधनबाट भएको 
�यव�थाअनसुार अ�थायी सेवा अविधसमेत जोडी 
यी िनवेदकलाई िनविृ�भरण उपल�ध गराउनपुन�मा 
�थायी सेवा अविध १८ वष� ११ मिहना १ िदन मा� 
भएकोले िनविृ�भरण उपल�ध नगराउने गरी िनण�य 
भएको छ । तसथ� सो िनण�य बदर गरी िनजलाई 
िनविृ�भरण िदन ु भनी आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । �य�तै िवप�ीह�का तफ� बाट 
सह�यायािधव�ा रवेतीराज ि�पाठीले िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)(क) अनसुार सेवा 
�वेशको लािग अिधकतम उमेर ४० वष� तोिकएको वग� 
र पदमा िनय�ु भएका कम�चारीह� र दफा १० को 
उपदफा (२) बमोिजम नेपाल सरकारको िवकासतफ� को 
कुनै पदमा क�तीमा ५ वष�देिख अ�थायी िनयिु� पाई 
अिवि�छ�न�पमा सेवा ग�ररहेका मिहला कम�चारीको 
हकमा �थायी िनयिु� ह�दँा उमेरको हद नला�ने भ�ने 
�यव�थाअनसुार िनय�ु भएका कम�चारीह�को 
हकमा मा� उमेरका कारणले अिनवाय� अवकाश 
ह�दँा िनजको सेवा अविध िनविृ�भरण पाउन स�ने 
अव�था रहेनछ भने बढीमा दईु वष�स�म सेवा अविध 
थप गरी िनविृ�भरण �दान गन� सिकने �यव�था 

हो । यी िनवेदक �य�तो अव�थाका कम�चारी नभएकोले 
िनजलाई िनविृ�भरण िदने �योजनाथ� सेवा अविध थप 
गन� िम�दनै । �य�तै हाल िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० मा पिन साधारणतफ� को अ�थायी सेवा गरकेो 
अविधसमेत जोडी िनविृ�भरण उपल�ध गराउने 
गरी �यव�था रहे भएको पाइदैँन भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

यसरी दवुै प�को बहससमेत सनुी िनण�याथ� 
िवचार गदा� यसमा िनवेदक मागबमोिजमको �रट आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन? भ�ने िवषयमा नै िववेचना 
गनु�पन� ह�न आयो ।

२. यसमा यी �रट िनवेदकले िमित 
२०४०/१२/०५ को िनण�यअनसुार राजप� 
अनङ्िकत �ा.स. पदमा अ�थायी िनयिु� पाई िमित 
२०५०/०२/०२ स�म िनर�तर कामकाज गद� �े�ीय 
कृिष िवकास िनद�शनालयको िमित २०५०/०२/०३ 
को िनण�यानसुार िज�ला कृिष िवकास काया�लयतफ� को 
�र� पदमा �थायी िनयिु� पाएको देिख�छ । िनजको 
उ� अटुट अ�थायी सेवा अविध िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२३ (१)(क) 
बमोिजम गणना गन� गरी अिभलेख रािखएको भनी 
िनजामती िकताबखानाको िमित २०५४/०३/२६ 
को प�मा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ । यसबाट िनजले 
अ�थायी सेवा गरकेो अविध अटुट राखेर नै वा कूल 
सेवा अविधमा गणना ह�ने गरी �थायी सेवामा �वेश 
गरकेो ��ट ह��छ । िनजलाई िमित २०६९/०१/०६ मा 
५८ वष�को उमेरको हद पूरा भएकोले अवकाश िदएको 
पाइयो । सो अवकाश ह�दँास�म िनजको �थायी सेवा 
अविध १८ वष� ११ मिहना १ िदन मा� पूरा भएको 
देिख�छ । िनजको २० वष� सेवा अविध पूरा नभएकोले 
पूरा भएको सेवा अविध १८ वष� ११ मिहना १ िदनमा 
२० वष� पूरा ह�न बाकँ� रहने सेवा अविध िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ (१क) बमोिजम सेवा 
अविध १ वष� १ मिहना २९ िदन थप गरी िनविृ�भरण 
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पाउने गरी अवकाश िदएको भनी पश ु सेवा िवभागले 
िमित २०६८/१२/२८ र २०६९/०१/२५ को 
प�बाट िनजामती िकताबखानालाई िसफा�रससमेत 
ग�रिदएको देिखएको छ । िनजामती िकताबखानाबाट 
सो २० वष� सेवा अविध प�ुयाउन थ�नपुन� सेवा 
अविध थप भई िनविृ�भरण �दान गन� नसिकने भनी 
िमित २०६९।३।२० मा सिचव�तरीय िनण�य भई यी 
िनवेदकलाई िमित २०६९।३।२१ को बोधाथ� प�समेत 
िदइएको छ । यसरी सेवा अविध थप गरी िनविृ�भरण 
िदन निम�ने गरी िनण�य भएकोलाई बदर ग�रपाउ ँभनी 
यी िनवेदकले यस अदालतमा �रट दायर गरकेो दिेखदँा 
यसमा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा िनण�यमा प�ुनलाई सो स�ब�धमा िनजामती 
सेवा ऐन तथा िनयमावलीमा भएको कानूनी �यव�थाको 
स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�न आयो ।

३. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
३३ अनसुार कुनै पिन िनजामती कम�चारी ५८ वष� 
उमेर पूरा भएमा �वतः अवकाश पाउने ह��छ । यसरी 
अवकाश पाएको कम�चारीको सेवा अविध २० वष� 
वा सोभ�दा बढी भएकोमा िनजले दफा ३७ अनसुार 
िनविृ�भरण पाउछँ । �य�तै सेवा �वेशको लािग 
अिधकतम उमेर ४० वष� तोिकएको वग� र पदमा िनय�ु 
भएका कम�चारीह� र ऐ. ऐनको दफा १० को उपदफा 
(२) बमोिजम िवकासतफ�  ५ वष� अ�थायी िनयिु� पाई 
अविछ�न सेवा ग�ररहेका मिहला कम�चारीको हकमा 
�थायी ह�न उमेरको हद नला�ने ह�दँा �य�ता कम�चारीको 
हकमा उमेरका कारण अिनवाय� अवकाश ह�दँा िनजको 
सेवा अविध िनविृ�भरण पाउन स�ने अव�था रहेनछ 
भने �य�तो िनजामती कम�चारीलाई बढीमा २ वष�स�म 
सेवा अविध थप गरी िनविृ�भरण �दान गन� सिकनेछ 
भ�ने दफा ३७ (१क) मा �यव�था रहेको पाइ�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार यी �रट िनवेदकले सेवा 
अविध थप गरी िनव�ृभरण पाउन स�ने देिखदैँन ।

४. यसरी उ� दफा ३७(१क) अनसुार 

सेवा अविध थप गरी िनविृ�भरण पाउने नदिेखए 
तापिन िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को दो�ो 
सशंोधन, २०५६ ले अ�थायी सेवा अविधलाई जे�ठता 
�योजनका साथै िनविृ�भरण �योजनको लािग पिन 
सेवाको गणना गन� �यव�था गरकेो देिख�छ । उ� दो�ो 
सशंोधनले िनयमावलीको िनयम १२३ को उपिनयम 
(१) को ख�ड (क) मा बढुवाको लािग जे�ठता गणनाको 
�योजनको िनिम� सेवा अविध जोड्ने स�ब�धमा 
�यव�था गरकेो र ऐ. को (ख) मा िनविृ�भरण �योजनको 
िनिम� सेवा अविध जोड्ने स�ब�धमा �यव�था गरकेो 
पाइयो । उ� �यव�थाअनसुार िनवृि�भरण �योजनको 
िनिम� पिहले सरकारी सेवा वा पदमा �थायी िनयुि� 
भई गरकेो सेवा अविध (बीचमा टुटेको भए टुटेको 
अविध कटाई) र साधारणतफ� को पदमा एक वष� वा 
सोभ�दा बढी अविध अ�थायी�पमा गरकेो सेवा एवं 
िवकासतफ� को पदमा िमित २०२६/०८/११ भ�दा 
पिहले िनयुि� भई �य�तो पदमा गरकेो सेवालाई 
अिवि�छ�न राखी �थायी सेवामा आएका िनजामती 
कम�चारीको �य�तो साधारण तथा िवकासतफ� को 
पदमा अ�थायी�पमा गरकेो सेवा अविध गणना गन� 
भिनएको पाइ�छ । यसरी उ� दो�ो संशोधनले ऐ. 
िनयमावलीको िनयम १२३(१)(ख) मा साधारणतफ� को 
पदमा एक वष� वा सोभ�दा बढीको अ�थायी�पमा 
गरकेो सेवा अविधलाई िनविृ�भरण �योजनका लािग 
गणना ग�रने �यव�था गरकेो देिखयो । ��ततु �यव�था 
िनयमावलीमा भएको सात� सशंोधन २०६४ बाट हटाई 
�य�तो अ�थायी सेवा अिविछ�न राखी �थायी सेवा 
गद� आएका साधारणतफ� का कम�चारीको िनविृ�भरण 
स�ब�धमा के ह�ने भनी कुनै �यव�था नै गरकेो 
पाइएन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ 
मा कुनै पिन िनजामती कम�चारीलाई िनजको िनयुि� 
ह�ँदा त�काल लागू रहेको तलब, उपदान, िनवृि�भरण 
र अ�य सुिवधास�ब�धी सेवाका सत�ह�मा िनजको 
�वीकृितबेगर िनजलाई �ितकूल असर पन� गरी 
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प�रवत�न ग�रने छैन भ�ने कानूनी �यव�था छ । यस 
कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा हेदा� पिछ ह�ने संशोधनले 
�य�तो संशोधन ह�न ु अगावैदेिख बहाल रहेको कुनै 
िनजामती कम�चारीको उपयु�� सेवाका सत�ह�मा कुनै 
�कारले �ितकूल असर पान� भएमा �य�तो संशोिधत 
�यव�थाबमोिजम गन� म�जरु गरकेो िलिखत �वीकृित 
नभई �य�तो �यव�था संशोधनपूव� नै बहाल रहेको 
कम�चारीको हकमा लागू नह�ने �प�ट ह��छ ।

५. यसमा िनवेदक िमित २०४०/१२/०५ 
देिख २०५०/०२/०२ स�म राजप� अनङ्िकत �थम 
�ेणी (�ा.स.) पदमा अ�थायी सेवा अिवि�छ�न�पमा 
गरी िमित २०५०/०२/०३ मा �थायी िनयिु� पाएको 
देिखएको छ । िनजको �थायी िनयिु� भई काय�रत 
रहदँाको अव�थामा िनजामती सेवा िनयमावलीमा 
भएको दो�ो संशोधनबाट एक वष� वा सोभ�दा बढी 
साधारणतफ� को अ�थायी�पमा गरकेो सेवा अविधलाई 
िनविृ�भरण �योजनको लािग पिन गणना गन� भ�ने 
कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । पिछ २०६४ सालमा 
िनयमावलीमा सात� संशोधन भई सो �यव�था कायम 
नराखेको भए पिन सोभ�दा अिघदेिख नै काय�रत 
रहेका यी िनवेदक ज�ता कम�चारीलाई उ� सात� 
संशोधन�ारा हटाइएको �यव�थाले सेवा सिुवधामा 
�ितकूल असर पान� ह�दँा लागू ह�नस�ने देिखदँैन । 
�यसैले यी िनवेदकको सेवा सिुवधामा नै �ितकूल 
असर पन� गरी भएको उ� संशोिधत �यव�थाअनसुार 
िनजको अ�थायी सेवा अविधको आधारमा िनजको 
िनविृ�भरण पाउन अपगु ह�ने अविध िनज िनवेदकको 
मागअनसुार थप गरी िनविृ�भरण नपाउने भनी अथ� 
गन� िम�दैन ।

६. िनजामती कम�चारीले एकपटक �ा�त 
गरकेो सेवा सिुवधालाई सोको कुनै वैकि�पक �यव�था 
नगरी िनजलाई सोबाट वि�चत गनु�  �यायोिचत ह�दँनै । 
यिद यी िनवेदक ज�ता कम�चारी सो सात� संशोधन 
ह�नभु�दा अिघ�लो िदन अवकाश पाएको भए अ�थायी 

सेवा अविधसमेत जोडी िनविृ�भरण पाउनेमा हाल झन् 
बढी सेवा गरकेो अव�थामा सो अ�थायी सेवा अविध 
जोड्न नपाउने भ�ने ह�दँैन । य�तो भएमा कम�चारीको 
स�पि�स�ब�धी हक र सामािजक सरु�ास�ब�धी 
हकमा आघात पन� जाने दिेख�छ । �य�तै नेपाल 
कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा ४ को 
ख�ड (ग) मा खारेज भएको कुनै ऐनबमोिजम पाएको 
हािसल गरकेो वा भोगेको कुनै हक सिुवधा कत��य वा 
दािय�वमा असर पन� छैन भ�ने उ�लेख भएबाट पिन 
िनयमावलीमा भएको पिछ�लो संशोधनले कटौती 
गरकेो अ�थायी सेवा अविध नजोिडने भ�ने �यव�था 
यी िनवेदकका हकमा लागू नह�ने गरी �या�या गनु�पन� 
ह��छ । �यसैले संशोधनपूव� िनयम १२३(१) (ख) को 
�यव�था�ारा िदइरहेको सिुवधा वैकि�पक �यव�था 
िवना िनयमावलीमा पिछ भएको संशोधनले यी 
िनवेदक ज�ता कम�चारीह�को हकमा समेत कटौती 
गन� िवधाियकाको मनसाय िथयो भनी अनमुान गन� 
िम�दैन । यस स�ब�धमा यस अदालतबाट िनयम 
ब�नभु�दा अिघका कम�चारीका स�ब�धमा पिछ 
ब�न ेिनयमले तलब र पे�सनमा असर पान� स�दैन 
। सवेाको सत� �यवि�थत गन� िनयम िनजामती सेवा 
ऐनको दफा ७ अ�तग�त ब�ने �यव�था ऐनमा छ । 
यही िनजामती सेवा ऐनको िवचार गन� हो भने पिन 
भना� र सेवाको सत� �यवि�थत गन� िनयम पिहला 
पटक जारी भएपिछ सो िनयमलाई सशंोधन गन� 
पिछका िनयमले �य�तो सशंोिधत िनयम ह�नु 
अगावै बहाल रहकेा कुनै िनजामती कम�चारीलाई 
तलब वा पे�सनमा हािन नो�सानी कुनै िकिसमसगँ 
असर गन� भएमा �य�तो कम�चारीले सो सशंोिधत 
िनयमबमोिजम गन� म�जुर गरकेो िलिखत �वीकृित 
नभई िनजलाई लागू ह�न स�दैन भ�ने दफा ७ को 
उपदफा २ मा लेिखएको छ । िनयम ब�नभु�दा 
अिघका कम�चारीका स�ब�धमा पिछ ब�ने िनयमको 
तलब र पे�सनमा स�म असर पान� स�दैन भनी (ने.
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का.प. २०१७, अंक ५, िन.नं.१०३) मा िस�ा�त 
�ितपािदत भएको पाइ�छ ।

७. रा�यले आ�नो तफ� बाट गनु�पन� 
काय�ह� गन� तथा रा�यको दिैनक �शासन स�चालन 
गन� कम�चारीको �यव�था गरकेो पाइ�छ । यसरी 
रा�यको दिैनक काय� स�चालन गरबेापत रा�यले 
मािसक तलब भ�ालगायत कम�चारीको भिव�यको 
सिुनि�चतताको लािग िनविृ�भरणलगायतका सेवा 
सिुवधाका सत�समेतको �यव�था गरकेो ह��छ । 
य�ता सेवा सिुवधाह�मा समय सापे� थपसमेत ह�ने 
ह��छ । यीनै रा�यले ��याभूत गरकेा र पिछसमेत 
थप गन� सेवा सिुवधा पाउने सत�मा सहमत भई �यि� 
सरकारी सेवामा �वेश गरकेो ह��छ । य�ता सेवा 
सिुवधा र सरु�ाका सत�ह� रा�य र कम�चारीका 
बीचका एक �कारका करारीय सत�िभ� नै पन� 
ह��छन् । पिछ आएर सेवा �वेश गदा� वा सेवामा काय�रत 
रहदँाका अव�थामा ��याभूत ग�रएका सेवा सिुवधामा 
स�बि�धत कम�चारीको �वीकृित िवना कटौती ग�रएमा 
रा�यले नै आफूले राखेका सत�को उ�लङ्घन गरकेो 
ह�ने ह�दँा सोलाई मा�यता िदन िम�ने देिखदँनै । �यसैले 
स�बि�धत कम�चारीको �वीकृित िवना सेवा सिुवधामा 
�ितकूल असर पन� गरी प�रवत�न गन� नपाइने भनी 
कानूनले नै �यव�था गरकेो ह��छ । तसथ� यी िनवेदक 
काय�रत नै रहेको अव�थामा अ�थायी सेवा अविध 
जोडी िनविृ�भरण �दान ग�रने कानूनी �यव�थालाई 
िनज काय�रत नै रहेको अव�थामा सो �यव�थालाई 
हटाई भएको संशोधनले यी िनवेदकले पाउने सेवा 
सिुवधाको हकमा �ितकूल असर पन� जाने देिखएकोले 
िनजको हकमा सािबक अ�थायी सेवा अविध जोडी 
िनविृ�भरण �दान ग�रने �यव�था नै लागू ह�ने ह��छ । 
तसथ� यी िनवेदकको उमेरको हदका कारण अवकाश 
पाएको िमितस�म पूरा भएको ज�मा सेवा अविध १८ 
वष� ११ मिहना १ िदनमा िनजले अ�थायी सेवा गरकेो 
िनवेदककै मागअनसुार िनविृ�भरण पाउन थप गनु�पन� 

सेवा अविध १ वष� १ मिहना २९ िदन थप गरी िनज 
िनवेदकले उपदान पाउने देिख�छ । यी िनवेदकलाई 
िनविृ�भरण अिधकार प� जारी गन� अव�था नदेिखएको 
भनी िमित २०६९/०३/२० को भएको सिचव �तरीय 
िनण�यबाट िनवेदकको हक िहतमा �ितकूल असर पन� 
भएकोले कानूनअन�ुपको देिखएन ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िनवेदक जनक�साद कामतलाई िनविृ�भरण अिधकार 
प� जारी गन� निम�ने भनी भएको सिचव�तरीय िनण�य, 
सो िनण�यका आधारमा ग�रएका प�ाचारलगायतका 
काम कारवाहीह� उ��ेषणको आदेशबाट बदर 
ह��छ । अब िनजको ज�मा �थायी सेवा अविध १८ 
वष� ११ मिहना १ िदनमा िनजले अ�थायी सेवा गरकेो 
आधारमा िनवेदककै मागअनसुार िनविृ�भरण पाउन 
थप गनु�पन� सेवा अविध १ वष� १ मिहना २९ िदन 
थप गरी ज�मा सेवा अविध २० वष� मानी िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ अनसुारको िहसाबले 
िनविृ�भरणको अङ्क िकटान गरी यी िनवेदकले 
अवकाश पाएको िमितबाट नै िनविृ�भरण पाउने 
गरी िनविृ�भरण अिधकार प� जारी गनु�  गराउन ु
र सोही आधारमा िनविृ�भरण �दान गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशसमेत जारी 
ग�रिदएको छ । आदेशको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु । 
�या. ह�रकृ�ण काक� 

इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा� 
इित संवत् २०७३ साल चै� २७ गते रोज १ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदेश िमित : २०७४।०१।०६
०७२-WO-०३९४

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक / प� : बिद�या िज�ला पदनाहा गा. िव. स. वडा 
नं.८ �थायी घर भई हाल काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका  वडा नं. ५ �ाने�र 
ब�ने अिधव�ा कि�पत पराजलुीसमेत

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

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

 § कानून र सिंवधानले ��याभूत गरकेो 
अिभ�यि�को �वत��ता िनरपे� 
�वत��ता होइन । यो सगैँ उ�रदािय�व 
पिन जोिडएर आउँछ । यो अिधकारको 
उपभोग गदा� कुनै �यि� वा समुदायलाई 
हािन नो�सानी नपु�ने गरी तथा अ�को 
आ�मस�मानमा आघात नला�ने गरी 
�योग ग�रनुपछ� । हा�ो ज�तो बह�जातीय, 
बह�भािषक र बह�धािम�क च�र� भएको 
िविवधतायु� समाजमा अिभ�यि�को 
�वत��ताको उपभोग गदा� िवशेष�पमा 

सजगता अपनाउनुपन� । 
(�करण नं. ५)

 § कुनै पिन �वत��ताको �योग र 
सुिनि�तता गदा� चाह े �यो िवचार र 
अिभ�यि�को �वत��ता नै िकन नहोस ्
बह�लवाद‚ सिह�णुता‚ शाि�त र अिवभेदको 
मू�य र मा�यतासगँ स�झौता गन� 
सिकँदैन । �य�तो अिभय�यि� जसले 
जात‚ धम�‚ भाषा‚ िलङ्ग‚ पिहचान‚ �े� 
आिदको आधारमा घृणा �ेष फैलाउन 
उ�िेजत गछ� �य�तो अिभ�यि�को 
�वत��तामा उिचत ब�देज कानून�ारा नै 
लगाउन आव�यक ह�ने । 

(�करण नं. ९)
 § अिभ�यि� �वत��तामा ब�देज लगाउँदा 

उ� ब�देजको �ा� गन� खोजेको उ�े�यसगँ 
औिच�यपूण� स�ब�ध रहकेो ह�नुपछ� । 
उ�े�यभ�दा बािहर गई ब�देज लगाउन 
निम�ने । 

(�करण नं. १३)

िनवेदक प�को तफ� बाट : 
िवप�ी ��यथ�को तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 

संिजवराज र�ेमी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपालको सिंवधानको धारा १७(२)(क)
 § मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी 

घोषणाप�, १९४८
 § नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६

�नण�य नं. ९८७८
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 § मानव अिधकारस�ब�धी यरुोिपयन 
महासि�ध, १९५०

 § रा�य िव��को अपराध र सजाय ऐन, 
२०४६ को दफा ४(२)

 § गाली बेइ�जती ऐन, २०१६ को दफा ५

आदेश
�या. सपना �धान म�ल : नेपालको 

संिवधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� परी पेस 
ह�न आएको �रट िनवेदनको संि��त त�य यस�कार 
छ :-

साव�जिनक ओहदाका िज�मेवार �यि�ह�ले 
आ�नो अिभ�यि�वार े संवेदनशील ह�न ज�री 
ह��छ । वाक �वत��तास�ब�धी सवंैधािनक र 
अ�तरा�ि��य कानूनह�को मम�िवपरीत अपहेलना र 
�ेस फैलाउने गरी िदइने घणृाज�य अिभ�यि� (Hate 
Speech) लाई अिभ�यि�को �वत��ता मा�न 
नसिकने कुरा िविभ�न अ�तरा�ि��य कानूनह� र 
अ�यासह�ले पिु� गरकेो पाइ�छ । यसरी एकले अक� 
�यि�, समदुाय, वग�, �े�, स��दाय एवं समूहलाई 
लि�त गरी िदएको Hate Speech ले आपसी ��� 
र तनाव बढाई िहसंाको अव�थासमेत िन��याएका 
थु�ै उदाहरणह� पाइ�छ । किहलेकाही ँत य�ता गैर 
िज�मेवार िट�पणीले अ�तरा�ि��य ���को �पसमेत 
िलएको पाइ�छ । िविवधताबीच एकतामा बािँधएको 
नेपालमा अिभ�यि�को �वत��ताको �योग गदा� 
अझ बढी संवेदनशील ह�न ु आव�यक ह��छ । तर 
यहाकँा राजनीितक दलह�का नेताह�, अगवुाह� र 
िविभ�न साव�जिनक ओहोदामा बसेका र साव�जिनक 
छिव बनाएका �यि�ह�का कितपय अिभ�यि�ह� 
बेलाबेलामा आलोचनाको िवषय ब�ने गरकेा छन् र 

यसैका कारण कितपय अव�थामा आम जनसाधारणले 
दःुख र �ासदीसमेत सहनपुरकेो छ । अतः य�ता 
अिभ�यि�ह�लाई कानूनी मया�दािभ� �याई समाजमा 
सद ्भाव र सदाचारको बढो�री गन�को लािग नाग�रकको 
हैिसयतमा पहल कदमी गनु�  हामी िनवेदकको कत��य 
भएको र यसो ह�न नसके य�तो Hate Speech का 
कारण ज�मने प�रणामको भागी हामी िनवेदकसमेत ह�ने  
भएकोले ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेा छ� ।

नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा १७(२)
ले िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई मौिलक 
हकको �पमा �यव�था गरकेो भए तापिन सोही धाराको 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा कुनै कुराले नेपालको 
साव�भौमस�ा, भौगोिलक अख�डता, राि��यता र 
�वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा िविभ�न जात, 
जाती, धम�, स��दायबीचको स-ुस�ब�धमा खलल 
पन�, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई द�ु�साहन गन�, 
�म�ित अवहेलना गन�, गाली बेइ�जती, अदालतको 
अवहेलना ह�ने, अपराध गन� द�ु�साहन गन� वा 
साव�जिनक िश�ाचार वा नैितकताको �ितकूल ह�ने 
काय�मा मनािसब �ितब�ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक 
लगाएको मािनने छैन भ�ने �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी 
नेपालमा �यि�गत तवरका अपमानलाई िनय��ण गन� 
गाली र बेइ�जती ऐन,२०१६, छापाखाना र �सारण 
ऐन, २०४८, रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६, राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०५८ 
लगायतका ऐनह� समेत िव�मान रहेको अव�था 
रहेको छ । य�पी मलुकुमा सशुासन र कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई थप टेवा प�ुयाउदैँ सव�जिनक पिहचान 
बनाइसकेका �यि�ह�ले आम जनसमूहसम� िदने 
अिभ�यि�लाई िश� र मया� िदत बनाउदँ ै सदाचार र 
राि��य सद ्भाव कायम गन� िविशि�कृत कानून बनाउन 
आव�यक रहेको दिेखएकोले घणृाज�य अिभ�यि� 
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िनय��ण एवं सजाय ऐन बनाउन र आव�यक परमेा 
िनद�िशकासमेत जारी गरी �यव�थािपका संसद ्लाई 
सोस�ब�धी ऐन बनाउन अ�त�रम आदेश िदनेलगायत 
जे ज�तो चािहने हो सोही अनसुारको कारवाही एव ं
पहलकदमी गन� हामी िनवेदकह�को अनरुोध छ । 
य�ता Hate Speech लाई त�काल रो�न िवप�ीका 
नाममा आव�यक िनद�शनसमेत जारी गरी नेपालको 
संिवधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोिजम 
परमादशेसमेतको जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ तथा यस �रटउपर अि�तम सनुवुाइ 
नह�दँास�म िवप�ीह�का काम कारवाहीले असर पान� 
ह�दँा त�काल आव�यक िनद�शन जारी गरी ��ततु �रट 
िनवेदनलाई अ�ािधकार �दान गरी कारवाही िकनारा 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�  नपन� कारण भएमा �याद सूचना पाएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� 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 गनु�  भ�ने 
�यहोराको यस अदालतको िमित २०७२।९।३ को 
आदेश ।

नेपालमा �यि�गत तवरका अपमानलाई 
िनय��ण गन�, �काशन ह�ने सामा�ीलाई मया�िदत 
बनाउन, राि��य िहत र स�मानमा आचँ आउने 
काय�लाई िनय��ण गन� तथा राजनीितक दलको 
काय�लाई राि��य �वाथ� िहतअनकूुल बनाउनसमेतका 
लािग �मश; गाली बेइ�जती ऐन, २०१६, छापाखाना 
र �सारण ऐन, २०४८ एवम् रा�य िव��को अपराध 
र सजाय ऐन, २०४६ तथा राजनीितक दलस�ब�धी 
ऐन, २०५८ को �यव�था भई काया��वयनमा रहेका 

छन् । यी  ऐनह�बाट तत् �े�बाट ह�ने अपमानजनक 
काय�, वग�, समाज, स��दाय तथा �े�बीच 
अपहेलना, वैमन�य एवम् �ेष �याउने तवरले िदइने 
घणृाज�य अिभ�यि�स�ब�धी काय� तथा राि��य 
�वाथ� �ितकूलको काय�लाई िनय��ण गन� स�ने नै 
देिख�छ । नेपालको संिवधानको धारा १७ ले 
�वत��ताको हकअ�तग�त िवचार र अिभ�यि�को 
�वत��ताको �यव�था गरकेो र सो धाराको 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा िनवेदकले उठाएका 
िवषयव�त ुउपर कानूनको अभाव देिखए कानून िनमा�ण 
गन� सिकने �यव�था भएकै छ । साथै, नेपाल कानून 
आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा यस आयोगले 
आव�यक दिेखएको िवषयमा नया ँ िवधेयकको 
तजु�मा एव ं �चिलत कानूनको संशोधन / खारजेी 
/ पनुरावलोकनलगायत काम गन� स�ने भएकोले 
�रट िनवेदकले उठाएको िवषयह�मा आयोगले 
आव�यकताअनसुार अ�ययन गन� स�ने नै ह�दँा 
िनवेदकको �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�ने िवप�ी 
नेपाल कानून आयोगको िलिखत जवाफ ।

समाजमा ह�ने ��� र िहंसाका पछािड िविभ�न 
कारणह� िज�मेवार ह��छन् । राजनीितक, सामािजक, 
सा�ँकृितक, आिथ�क, धािम�क िवभेद तथा अ�य 
िवभेद र असमानताका कारणले गदा� समाजमा ��� 
र िहंसा ह��छन् । Hate Speech  का कारणले मा� 
समाजमा ��� र िहसंाको अव�था सजृना भएको भनी 
िलएको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । नेपालको 
सिंवधानको धारा १७ को उपधारा २(क) मा िवचार 
र अिभ�यि�को �वत��तास�ब�धी �यव�था छ । ऐ. 
सिंवधानको धारा १७(२) (क) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशको भावना �यि�, संघ, सं�थाले अक� 
�यि�, संघ, सं�था, समदुाय, वग�, �े� स��दाय एवं 
समूहलाई लि�त गरी घणृाज�य अिभ�यि� िदन नह�ने 



1567

हो । साथै सघंीय इकाइ वा िविभ�न जात, जाित, धम�, 
स��दायबीचको स-ुस�ब�धमा खलल पन�, जातीय 
भेदभाव वा छुवाछुतलाई द�ु�साहन गन�, गाली, 
बेइ�जती वा साव�जिनक िश�ाचार वा नैितकताको 
�ितकूल ह�ने गरी अिभ�यि� िदन नह�ने आशय यो 
�यव�थाले राखेको छ । साथै ऐ. संिवधानको धारा 
१८ मा भएको �यव�थाको भावना पिन कुनै �कारको 
आम स�चारको मा�यमबाट िविभ�न जात, जाित, 
धम�, वा स��दायबीचको ससु�ब�धमा खलल पन� वा 
िहसंा भड्िकने गरी अिभ�यि� िदन नह�ने हो । �यसैगरी 
गाली र बेइ�जती ऐन, २०१६, छापाखाना र �सारण 
ऐन, २०४८, रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६, राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०५८ 
लगायतका ऐनह� समेत िव�मान रहेको र उि�लिखत 
कानूनह� Hate Speech घणृाज�य अिभ�यि�, 
घणृा वा �ेष सजृना गराउने अिभ�यि� तथा वैमन�य 
उ�प�न गन� तथा सा��दाियक दभुा�वना फैलाउने 
अिभ�यि� रो�न पया�� भएकाले छु�ै नया ँकानूनको 
आव�यकता रहेको छैन । �रट िनवेदकको माग दाबी नै 
गलत एवं �ामक छ । �रट िनवेदकले यस म��ालयको 
के-क�तो काम कारवाहीबाट के- क�तो संवैधािनक 
तथा कानूनी हक अिधकार उ�लङ्घन भएको हो 
भ�नेसमेत कही ँउ�लेखसमेत गन� नसकेको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे भागी छ भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी 
गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा १७(२) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड (१) मा “ख�ड (क) 
को कुनै कुराले नेपालको साव�भौमस�ा, भौगोिलक 
अख�डता, राि��यता र �वाधीनतामा वा संघीय 
इकाई वा िविभ�न जात, जाित, धम�, स��दायबीचको 
स-ुस�ब�धमा खलल पन�, जातीय भेदभाव वा 
छुवाछुतलाई द�ु�साहन गन�, �म�ित अवहेलना गन�, 

गाली बेइ�जती, अदालतको अवहेलना ह�ने, अपराध 
गन� द�ु�साहन गन� वा साव�जिनक िश�ाचार वा 
नैितकताको �ितकूल ह�ने काय�मा मनािसब �ितब�ध 
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छैन” 
भ�ने �यव�था रहेको छ । कसैले अका�लाइ�  लेखेर वा 
बोलेर घणृाज�य अिभ�यि� िदने काय� गरमेा �य�तो 
काय�लाइ� िनय��ण गन� स�ब�धमा गाली र बेइ�जती 
ऐन, २०१६, केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) 
ऐन, २०२७, रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६, छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐन, 
२०४८, िव�तुीय (इले��ोिनक) कारोबारस�ब�धी 
ऐन, २०६३ लगायतका कानूनह� काया��वयनमा 
रहेका छन् जनु कुरा �रट िनवेदकले �वीकार गनु�भएकै 
छ । संिवधान जारी भएपिछ संिवधानअनकूुल ह�ने 
गरी �चिलत नेपाल कानूनमा गनु�पन� संशोधनका 
स�ब�धमा यस म��ालयले काय� �ार�भ ग�रसकेको 
छ । िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदनमा उ�लेख गर े
ज�तो घिृणत अिभ�यि� िनय��ण गन� िव�मान 
कानूनी �यव�थाह� के कित कारण र आधारमा 
अपया�� भएको वा �भावकारी नभएको भनी �प��पमा 
उ�लेख गन� सकेको अव�था छैन । कानून अनमुानका 
भरमा बनाइने िवषय होइन, यो आव�यकताले िनधा�रण 
गन� िवषय हो । सरकारले आव�यक ठानेका िवषयमा 
कानून बनाउन �यव�थािपका-संसद ्मा िवधेयक पेस 
गन� स�ने र कुनै पिन िवषयमा कानून बनाउने वा 
नबनाउने भ�ने साव�भौम अिधकार �यव�थािपका-
ससंद ्मा िनिहत रहेको स�दभ�मा अनमुानका भरमा 
दायर ह�न आएका �रट िनवेदनको मा�यमबाट 
काय�पािलका तथा �यव�थािपकाको  अिधकार�े�मा 
असर पन� गरी कानून िनमा�ण गन� लगाउन स�मािनत 
अदालतबाट कुनै �कारको आदशे जारी गन� िम�ने पिन 
होइन । अतः �रट िनवेदकले उठाएका िवषयमा पया�� र 
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�भावकारी कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँै �चिलत कानूनी 
�यव�थालाइ� नजर अ�दाज गरी केवल अनमुानका 
भरमा नया ँकानून बनाउनपुछ�  भ�ने माग दाबी आफँैमा 
औिच�यहीन भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने कानून, �याय तथा संसदीय मािमला 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधानको धारा १७(२)(क) 
ले िवचार र अिभ�यि�को �वत��ताको ��याभूत 
गरकेो छ । उ� �वत��ताको हकलाई मया�िदत 
बनाउन तथा �व�छ�द�पमा �योग ह�नबाट रो�नको 
लािग सोही धाराको �ितब�धा�मक वा�यांशको 
उपख�ड (१) मा नेपालको साव�भौमस�ा, भौगोिलक 
अख�डता, राि��यता र �वाधीनतामा वा संघीय 
इकाइ वा िविभ�न जात, जाित, धम�, स��दायबीचको 
स–ुस�ब�धमा खलल पन�, जातीय भेदभाव वा 
छुवाछुतलाई द�ु�साहन गन�, �म�ित अवहेलना गन�, 
गाली बेइ�जती, अदालतको अवहेलना ह�ने, अपराध 
गन� द�ु�साहन गन� वा साव�जिनक िश�ाचार वा 
नैितकताको �ितकूल ह�ने काय�मा मनािसब �ितब�ध 
लगाउने गरी ऐन बनाउन सिकने �यव�था रहेको छ । 
�यसैगरी धारा १९ को स�चारको हकअ�तग�त उपधारा 
(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा सोही �कृितको 
�यव�था रहेको देिख�छ । �यसैगरी सोही धाराको 
उपधारा (२) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा रिेडयो, 
टेिलिभजन, अनलाइन वा अ�य कुनै िकिसमको 
िडिजटल वा िव�तुीय उपकरण, छापाखाना वा अ�य 
स�चार मा�यमको िनयमन गन� ऐन बनाउन ब�दजे 
लगाएको मािनने छैन भ�ने �यव�था रहेकोले अनलाइन 
स�चार मा�यमको समेत �योग गरी कसै�ित घणृाज�य 
अिभ�यि� िदने काय�लाई िनयमन तथा रो�न सिकने 
गरी कानून बनाउन सिकने सवंैधािनक �यव�था रहेको 
छ । कसै�ित घणृा वा �ेष फैलाउने गरी अिभ�यि� 

िदने काय� अिभ�यि� �वत��ताको िवपरीत काय� 
हो जनु कुरा कानूनबमोिजम द�डनीय ह��छ । गाली 
र बेइ�जती ऐन, २०१६, छापाखाना तथा �काशन 
स�ब�धी ऐन, २०४८, राि��य �शारण ऐन, २०४९, 
िव�तुीय (इले��ोिनक) कारोबार ऐन, २०६३, केही 
साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, रा�य 
िव��को अपराध र सजाय ऐन, २०४६ र राजनीितक 
दलस�ब�धी ऐन, २०५८ ज�ता िवषयगत ऐनह�मा 
घणृाज�य अिभ�यि�लाई िनषेध गरी सजायको 
�यव�थासमेत ग�रएको छ । तसथ� Hate Speech 
स�ब�धी कानून नभएको ह�दँा कानून बनाई पाउ ँभनी 
दायर भएको �रट िनवेदन िनरथ�क रहेकोले खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको नेपाल सरकार �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 
लािग यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा �रट िनवेदक िव�ान् अिधव�ाह�ले यस 
अदालतबाट तोक� पाएको तारखे गजुारी बसेको 
देिखयो । िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी सिंजवराज र�ेमीले नेपालका 
िविभ�न जात जाती, धम� स��दायह� बीचको 
ससु�ब�धमा खलल पन� काय� गन� नह�ने कुरामा  
कुनै िववाद छैन । समाजमा घणृा �ेष फैलाउने 
गरी अिभ�यि� िदने काय�लाई िव�मान नेपालको 
सिंवधान र िविभ�न �चिलत कानूनह�ले मनाही 
गरकेो छ । नेपालको संिवधानको धारा १७(२) (क) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशमा �यि� संघ, सं�थाले 
अक� �यि� सघं सं�था समदुाय वग�, �े� स��दाय 
एवं समूहलाई लि�त गरी घणृाज�य अिभ�यि� िदन 
नह�ने �यव�था गरकेो छ । कसैले अका�लाई बोलेर वा 
लेखेर घणृाज�य अिभ�यि� िदने काय� गरमेा �य�तो 
काय�लाई िनय��ण गन� स�ब�धमा गाली बेइ�जती 
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ऐन, २०१६, केही साव�जिनक अपराध र सजाय ऐन, 
२०२७, िव�तुीय (इले��ोिनक) कारोबारस�ब�धी 
ऐन, २०६३ लगायतका कानूनह� काया��वयनमै 
रहेका छन् । यस अव�थामा घणृाज�य अिभ�यि�को 
िनय��ण गन�को लािग नया ँकानूनको माग गरी दायर 
ग�रएको ��ततु �रट िनवेदनको कुनै अथ� छैन । �यसैगरी 
िव�मान कानून के कित कारणले �भावहीन भयो भनी 
�रट िनवेदकले उ�लेख गन� सकेको अव�था छैन । �रट 
िनवदेन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िनवेदनसाथ 
संल�न िमिसलको अ�ययन गरी हेदा�  िन�न ��ह�को 
स�ब�धमा िववेचना गनु�पन� दिेखयो ।

(१) अिभ�यि�को �वत��ता पूण� अिधकार 
(Absolute Right) हो वा यसका केही 
िसमाह� ह��छन्?

(२) घणृाज�य अिभ�यि� (Hate Speech) लाई 
िनय��ण र रोकथाम गन�को लािग वत�मानमा 
देशमा पया�� कानून छ वा छैन?

(३) िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन?

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  नेपालको सिंवधान 
(२०७२) ले िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई 
मौिलक हकको �पमा �यव�था गरेको भए तापिन 
अपहेलना र �ेष फैलाउने गरी िदइने घणृाज�य 
अिभ�यि�ले िविभ�न समदुाय‚ वग�‚ �े�‚ स��दाय तथा 
समूहको बीचमा तनाव र िहसंाको सजृना गन� स�ने 
भएकोले यस �कारका घणृाज�य अिभ�यि� िनय��ण 
गन�को लािग आव�यक कानूनी �यव�था गन�को लािग 
िवप�ीह�को नाममा आव�यक िनद�शन आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी ��ततु �रट िनवेदन दायर भएको 
देिख�छ । �यसैगरी िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा 

िविभ�न िवषयगत ऐन कानूनमा अपहेलना र �ेष 
फैलाउने गरी िदइने घणृाज�य अिभ�यि�लाई 
िनय��ण र सजाय गन�को लािग िविभ�न �यव�था 
भएकोले नया ँकानूनको आव�यकता छैन । िव�मान 
कानून के कित कारणले अपया�� भयो भ�ने स�ब�धमा 
िनवेदकले �प�टसगँ उ�लेख गन� स�न ु भएको 
छैन । �रट िनवेदकको माग दाबी नै िनरथ�क भएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ ।

३. अिभ�यि�को �वत��तापूण� अिधकार हो 
वा यसका केही िसमाह� रहेका ह��छन् भ�ने पिहलो 
��को िन�पण गदा� सव��थम यो क�तो �कृितको 
अिधकार हो भ�ने स�ब�धमा िववेचना गनु�  वा�छिनय 
ह�ने दिेख�छ । मानव मन मि�त�कमा उ�प�न िवचार 
तथा भावनाह�को ��फुटन नै अिभ�यि� हो । 
लेखेर‚ बोलेर‚ िच�‚ इशारा वा �दश�न ज�ता िविभ�न 
मा�यमबाट मािनसले आ�नो िवचार अिभ�य� 
गद�छ । मािनस आफँैमा िवचारशील �ाणी भएकोले उसले 
आ�ना िवचारह�लाई स��ेषण गन� चाह�छ । यसरी 
आफूिभ�को िवचार अिभ�य� गन� पाउने �वत��ता 
नै अिभ�यि�को �वत��ता हो । अिभ�यि�को 
�वत��ता लोकताि��क शासन �यव�थाको आधार 
�त�भ हो । नाग�रकको संगिठत ह�न पाउने अिधकार‚ 
सूचनाको अिधकार‚ �ेस �वत��ताको अिधकार‚ 
सामािजक राजनीितक जीवनमा सहभागी ह�न पाउने 
अिधकारलगायतका अिधकारह�को उपभोग गन�को 
लािग सव��थम �यि�को अिभ�यि�को �वत��ता 
सिुनि�त ह�न आव�यक ह��छ । तसथ� यसलाई नाग�रक 
अिधकारह�को जननी पिन भ�न सिक�छ । िवचारको 
िविवधता रहने मानव समाजमा एक अका�को िवचारको 
आदन�दानबाट मा�ै नया ँ िवचारको ज�म ह��छ र 
समाजले गितिशलता �ा� गछ�  । 
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४. अिभ�यि�को �वत��तालाई आधारभूत 
मानव अिधकारको �पमा िविभ�न अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकार कानूनह�ले �थािपत गरकेा छन् । मानव 
अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणाप�‚ १९४८ को 
धारा १८ मा ��येक मािनसलाई िवचार, अ�त�करण 
तथा धम�को �वत��ता ह�नेछ भनी �यव�था ग�रएको 
छ भने नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को दफा १९(१) मा 
पिन ��येक �यि�लाई िवना ह�त�ेप आ�ना िवचारह� 
रा�न पाउने अिधकार ह�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । सोही धाराको उपदफा २ मा ��येक �यि�लाई 
अिभ�यि�को �वत��ताको सिुनि�तता गरकेो छ । 
मौिखक, िलिखत वा मिु�त�पमा वा कला�मक�पमा 
वा िनजको आ�नो छनौटको अ�य कुनै मा�यममाफ� त 
सबै िकिसमको सूचना र िवचारह� �ा� गन� तथा िदने 
�वत��तासमेत यस अिधकारमा समावेश ह�नेछन् भ�ने 
�यव�था ग�रएको छ । सोही धाराको �या�या गद� मानव 
अिधकार सिमित (Human Right Committee) ले 
साधारण िट�पणी नं. ३४ (General  Comment 
no. 34) मा िवचारको �वत��ता र अिभ�यि�को 
�वत��ता मािनसको पूण� िवकासको लािग अप�रहाय� 
सत� हो । �वत�� र लोकताि��क समाजको �थापना 
गन�को लािग यी अिधकारह� आधार �त�भ ह�न् तथा 
संकटकालीन अव�थामा समेत यो अिधकार अहरणीय 
अिधकार ह��छन् भनी �या�या गरकेो छ । �यसैगरी 
मानव अिधकारस�ब�धी यरुोिपयन महासि�ध, १९५० 
को धारा १०, मानव अिधकारस�ब�धी अमे�रकन 
महासि�ध, १९६९ को धारा १३ र मानव अिधकार तथा 
नाग�रक अिधकारस�ब�धी अि�कन बडाप�, १९८१ 
को धारा ९ ले समेत अिभ�यि�को �वत��तालाई 
मानव अिधकारको �पमा �यव�था गरकेो छ । यसरी 
अिभ�यि�को �वत��तालाई अ�तरा�ि��य मानव 

अिधकार कानूनले आधारभूत मानव अिधकारको �पमा 
�थािपत गरकेो देिख�छ । नेपालको स�दभ�मा हेदा�समेत 
नेपालको संवैधािनक इितहासमा अिभ�यि�को 
�वत��तालाई यस अगािडका सिंवधानह�ले मौिलक 
हकको �पमा सिुनि�त गरकेा िथए भने हाल िव�मान 
नेपालको संिवधान (२०७२) को धारा १७(२)(क) ले 
समेत िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई मौिलक 
अिधकारको �पमा �यव�था गरकेो छ ।

५. अब अिभ�यि�को �वत��ता पूण� 
अिधकार हो वा यसका केही िसमाह� रहेका 
ह��छन् भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� कुनै पिन 
अिधकारको उपभोगसगैँ कत��य र िज�मेवारीह� 
पिन जोिडएर आउछँ । यो िविधशा�को साव�भौम 
मा�यता हो । अिधकारको �योग गन� �यि�ले सो 
अिधकारको �योग गदा� अ�य �यि�को हक अिधकार 
र सामािजक स�ुयव�था (Public Order) मा 
खलल नप�ुने गरी गनु�पछ�  । िज�मेवार अिभ�यि� नै 
अिभ�यि�को �वत��ताको आधार हो । अिभ�यि�को 
�वत��ताको उपभोग गदा� �यसको असर र �भाव 
केवल सो कुरा अिभ�य� गन� व�ामा मा� िसिमत 
रहदँैन । अिभ�यि�को �वत��ता िवचारको ��फुटन 
गन� �ि�या भएकोले यसले पान� सकारा�मक वा 
नकारा�मक �भावह� बह�आयािमक ह�न स�छन् भने 
�भाव �े�समेत �यापक र िव�ततृ ह�न स�छ । अझ 
सूचना र �िविधको िवकास भएको वत�मान यगुमा कुनै 
�यि�ले �य� गरकेो िवचार िछनभरमै �यापक�पमा 
फैिलने स�भावना ह��छ । िवशेष गरी साव�जिनक 
जीवन यापन ग�रराखेका राजनीितकलगायतका 
�े�का �यि�ह�ले अिभ�य� गरकेो िवचारले 
समाजमा ��य� �भाव पाद�छ र �यसको आधारमा 
आमजनताह�को बीचमा िनि�त धारणा ब�ने गद�छ 
। यस अव�थामा कुनै जातीय, धािम�क, भौगोिलक, 
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सा�ँकृितक वा अ�य समदुायलाई हो�याउने वा घणृा 
उ�प�न गन� गरी अिभ�यि� िदएमा सो समदुायको 
आ�मस�मानको अिधकार, समानताको अिधकार, 
जातीय छुवाछुत िव��को अिधकारलगायतका 
मानव अिधकारह� हनन ह��छ भने समाज िवभािजत 
भई ��� फैिलने जोिखम पिन ह��छ । तसथ� कानून र 
संिवधानले ��याभूत गरकेो अिभ�यि�को �वत��ता 
िनरपे� �वत��ता होइन । यो सगैँ उ�रदािय�व पिन 
जोिडएर आउछँ । यो अिधकारको उपभोग गदा� कुनै 
�यि� वा समदुायलाई हािन नो�सानी नप�ुने गरी तथा 
अ�को आ�मस�मानमा आघात नला�ने गरी �योग 
ग�रनपुछ�  । अझ हा�ो ज�तो बह�जातीय, बह�भािषक 
र बह�धािम�क च�र� भएको िविवधताय�ु समाजमा 
अिभ�यि�को �वत��ताको उपभोग गदा� िवशेष�पमा 
सजगता अपनाउनपुछ�  । तसथ� अिभ�यि�को 
�वत��ता मौिलक मानव अिधकार भए तापिन यो पूण� 
अिधकार होइन र यसलाई िनरपे��पमा उपभोग गन� 
िम�दैन । िविभ�न अ�तरा�ि��य मानव अिधकार 
कानूनह�ले समेत अिभ�यि�को �वत��ताको 
उपभोगको हकमा िविभ�न िसमाह� िनधा�रण गरकेो 
देिख�छ । यसै स�दभ�मा सबै िकिसमका जातीय भेदभाव 
उ�मलुन गन�स�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध,१९६५ 
को धारा ४(क) मा भएको �यव�था यहा ँ उ�लेख 
गनु�  सा�दिभ�क ह�ने दिेख�छ । उ� धारामा जातीय 
सव��चता वा घणृामा आधा�रत िवचारह�को सबै 
�चार �सार, जातीय िवभेदलाई द�ु�साहन िदने काय�, 
कुनै पिन जाित वा अक� वण� वा सामािजक उ�पि�का 
�यि�ह�को समूहह� िव��को िहंसा�मक काय� वा 
�य�ता काय�लाई द�ु�साहन िदने काय� तथा जातीय 
ि�याकलापह�लाई आिथ�क सहायतालगायतका कुनै 
पिन सहायता िदने काय�समेतलाई कानून�ारा द�डनीय 
कसरुको �पमा घोषणा गन� भनी �यव�था गरकेो छ । 

�यसैगरी नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा २० मा समेत 
भेदभाव, श�तुा वा िहंसालाई उ�ेिजत पान�, राि��य, 
जातीय वा धािम�क घणृाको कुनै पिन वकालतलाई 
कानूनबाट िनषेध ग�रनेछ भ�ने �यव�था ग�रएको 
छ । नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को दफा १९(३) ले 
पिन दफा १९(१) मा �यव�था गरकेो अिभ�यि�को 
�वत��तालगायतका अिधकारह�मा िसिमत�पमा 
ब�देज लगाउन पाउने �यव�था गरकेो छ । यसरी 
लगाइने ब�देज कानून�ारा नै �यव�था ग�रएको ह�नपुन� 
र िन�न अव�थामा मा� लगाउन पाइने �यव�था उ� 
दफाले गरकेो छ ।

- अ�य �यि�ह�को अिधकार तथा स�मानको 
र�ा गन� ।

- राि��य सरु�ा‚ सामािजक स�ुयव�था 
(Public order)‚ सामािजक �वा��य र 
नैितकता कायम गन� ।

६. यसरी नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�‚ १९६६ ले 
पिन िनि�त अव�थामा अिभ�यि�को �वत��तालाई 
ब�देज लगाउन सिकने �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी 
सोही �ित�ाप�को धारा २०(१) ले पिन य�ुको 
लािग कुनै पिन �चार कानूनबाट िनषेिधत गरकेो छ 
भने धारा २०(२) ले भेदभाव, श�तुा वा िहसंालाई 
उ�ेिजत पान� राि��य, जातीय वा धािम�क घणृाको कुनै 
पिन वकालतलाई कानूनबाट िनषेिधत ग�रनेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ ।  

७. यसरी अिभ�यि� �वत��ता नाग�रकको 
मौिलक हक अिधकार भए तापिन घणृाज�य 
अिभ�यि�लाई िनय��ण गन�को लािग कानूनले ब�देज 
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लगाउन स�ने दिेख�छ । घणृाज�य अिभ�यि� के हो 
भ�ने स�ब�धमा Council of Europe ले … shall 
be understood as covering all forms of 
expression which spread, incite, promote 
or justify racial hatred, xenophobia, anti 
Semitism or other forms of hatred based 
on intolerance, including : intolerance 
expressed by aggressive nationalism and 
ethno centrism, discrimination and hostility 
against minorities, migrants and people 
of immigrant origin (Recommendation 
no.R(97)20) भनी �या�या गरकेो छ । अतः 
घणृाज�य अिभ�यि� �य�तो �कारको अिभ�यि� हो 
जसले कुनै जातीय‚ भािषक‚ धािम�क‚ �े�ीयलगायतका 
समूहमा आव� �यि�ह�को बीचमा घणृा‚ तनाव तथा 
���को सजृना गद�छ ।

८. घणृाज�य अिभ�यि�को स�ब�धमा 
िविभ�न दशेह�का अदालतबाट भएका �याियक 
�या�याको अ�ययन गरी हेदा� अमे�रक� सव��च 
अदालतले सन् १९२५ मा नै Gitlow v. New York, 
268U.S.652 भएको म�ुामा "It is a fundamental 
principle, long established, that the freedom 
of speech and of the press, which is secured 
by the Constitution, does not confer an 
absolute right to speak or publish, without 
responsibility, whatever one may choose, 
or an unrestricted and unbridled license that 
gives immunity for every possible use of 
language and prevents the punishment of 
those who abuse this freedom.” भनी �या�या 
गरकेो दिेख�छ । यसरी अमे�रक� संिवधानले ��याभूत 
गरकेो अिभ�यि�को �वत��ता र �ेस �वत��ता 

िज�मेवारी िवनाको पूण� अिधकार होइन र यसका 
िसमाह� ह��छन् भ�ने मा�यतालाई अमे�रक� सव��च 
अदालतले धेर ैअगािडदेिख नै समथ�न गरकेो देिख�छ ।

९. नेपालको संिवधानले समेत अिभ�यि�को 
�वत��तामा �ितब�ध लगाउने आधार र अव�थाह� 
स�ब�धमा उ�लेख गरकेो छ । संिवधानको धारा 
१७(२) ले िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई 
मौिलक हकको �पमा �यव�था गरकेो भए तापिन 
सोही धाराको �ितब�धा�मक वा�यांशमा कुनै कुराले 
नेपालको साव�भौमस�ा, भौगोिलक अख�डता, 
राि��यता र �वािधनतामा वा संघीय इकाइ वा िविभ�न 
जात, जाती, धम�, स��दायबीचको स-ुस�ब�धमा खलल 
पन�, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई द�ु�साहन गन�, 
�म�ित अवहेलना गन�, गाली बेइ�जती, अदालतको 
अवहेलना ह�ने, अपराध गन� द�ु�साहन गन� वा 
साव�जिनक िश�ाचार वा नैितकताको �ितकूल ह�ने 
काय�मा मनािसब �ितब�ध लगाउने गरी ऐन बनाउन 
रोक लगाएको मािनने छैन भ�ने �यव�था गरकेो छ । 
�यसैगरी धारा १९ को स�चारको हकअ�तग�त उपधारा 
(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा सोही �कृितको 
�यव�था रहेको देिख�छ । यसरी नेपालको संिवधानले 
अिभ�यि�को �वत��ता पूण� अिधकार होइन र 
िनि�त कारण र अव�थामा यसमा ब�देज लगाउन 
सिकने त�यलाई आ�मसात् गरकेो देिख�छ । कुनै पिन 
�वत��ताको �योग र सिुनि�तता गदा� चाहे �यो िवचार 
र अिभ�यि�को �वत��ता नै िकन नहोस् बह�लवाद‚ 
सिह�णतुा‚ शाि�त र अिवभेदको मू�य र मा�यतासगँ 
स�झौता गन� सिकँदैन । �य�तो अिभय�यि� जसले 
जात‚ धम�‚ भाषा‚ िलङ्ग‚ पिहचान‚ �े� आिदको 
आधारमा घणृा �ेष फैलाउन उ�ेिजत गछ�  �य�तो 
अिभ�यि�को �वत��तामा उिचत ब�देज कानून�ारा 
नै लगाउन आव�यक रह�छ ।
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१०. मािथ िववेिचत आधारमा िवचार 
अिभ�यि�को �वत��तापूण� अिधकार होइन र यसको 
उपभोग गदा� केही उिचत िसमाह� (Reasonable 
restrictions) िनधा�रण गन� सिकने देिख�छ । 
अिभ�यि�को अिधकार उपभोग गदा�को िसमाह� 
के ह�न् र कुन तहस�मको अिभ�यि�लाई घणृाज�य 
अिभ�यि� मा�ने भ�ने सवाल समाज सापे� ह�न 
स�छ । कुनै पिन समाजमा रहेका नाग�रकह�को 
चेतना�तर, सामािजक सा�ँकृितक िविवधता, 
सामािजक सिह�णतुाको अव�थालगायतका प�ह�ले 
अिभ�यि�को �वत��ताको िसमाह�लाई �भाव पान� 
स�छ । य�िप अिभ�यि�को �वत��तामा अनिुचत 
तवरबाट ब�देज लगाउन िम�दनै । यसरी लगाइएको 
ब�देज लोकताि��क समाजलाई सहुाउदँो ह�नपुछ�  र 
ब�देज लगाउदँा �यि�को अिभ�यि�को �वत��ताको 
पूण��पमा स�मान ग�रनपुछ�  । �यसैगरी जनु उ�े�यको 
लािग ब�देज लगाइएको हो सो उ�े�यसगँ समानपुाितक 
ह�ने गरी लगाइनपुछ�  (Strictly proportional to 
the end sought) । यसै स�दभ�मा  Handyside 
vs. United Kingdom (Application no. 
५४९३/७२(१९७८)) भएको म�ुामा European 
Court of Human Right ले…the restrictions 
imposed by the state under Article १०(२) 
on the freedom of expression must be 
proportionate to the legitimate aim pursued…  
भनी �या�या गरकेो देिख�छ भने Superintendent, 
Central Prison vs. Ram Manohar Lohia 
(AIR १९६० SC ६३३)  भएको म�ुामा भारतीय 
सव��च अदालतले … reasonable restriction 
must have reasonable relation to the object 
and must not go in excess to object… भनी 
�या�या गरकेो देिख�छ । �यसैगरी क�तो �कारको 

अिभ�यि�लाई ब�देज लगाइएको हो सो स�ब�धमा 
कानूनले ��टसगँ प�रभािषत गरकेो ह�नपुछ�  ताक� 
क�तो �कारको अिभ�यि� कानूनले ब�देज गरकेो छ 
भ�ने थाहा पाई नाग�रकह�ले सोही कानूनबमोिजम 
आ�ना ि�याकलापह�लाई िनद�िशत गन� सकुन् तथा 
अिभ�यि�को �वत��ताउपर लगाइएको ब�देजको 
अप�या�या ह�न नपाओस् । यसै स�ब�धमा Special 
Rapporteur on Freedom of Expression 
for the United Nations  ले …there must be 
possibility of demonstrating a plausible 
nexus between the offending words and 
some undesirable consequence… भनी 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ ।

११. अब घणृाज�य अिभ�यि� (Hate 
Speech) लाई िनय��ण र रोकथाम गन�को लािग 
वत�मान समयमा देशमा पया�� कानून छ वा छैन भ�ने 
दो�ो ��को स�ब�धमा िवचार गदा� ��ततु �रट 
िनवेदनमा घणृाज�य अिभ�यि�लाई िनय��ण गन�को 
लािग िव�मान कानूनी �यव�थाह� अपया�� भएकोले 
यस �कारको काय�लाई िनय��ण तथा सजाय गन�को 
लािग आव�यक कानून बनाउनको लािग परमादेशको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । 
घणृाज�य अिभ�यि� (Hate Speech) लाई िनय��ण 
र रोकथाम गन�को लािग वत�मानमा देशमा पया�� कानून 
छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� िव�मान कानूनी 
�व�धह�को स�ब�धमा िववेचना गनु�  उपय�ु ह��छ । 
मािथ नै उ�लेख भएज�तै नेपालको संिवधानको धारा 
१७(२) ले िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई 
मौिलक हकको �पमा �यव�था गरकेो भए तापिन 
सोही धाराको �ितब�धा�मक वा�यांशमा उि�लिखत 
अव�थाह�मा मनािसब �ितब�ध लगाउने गरी ऐन 
बनाउन रोक लगाएको मािनने छैन भ�ने �यव�था 
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गरकेो छ । यसरी नेपालको संिवधानले नै कुनै पिन 
�कारको घणृाज�य काय�लाई िनय��ण गन�को लािग 
आव�यक कानूनी �यव�था गरमेा सोलाई अिभ�यि�को 
�वत��ताको हनन भएको भनी मा�न निम�ने �यव�था 
गरकेो दिेख�छ । यस बाहेक िविभ�न िवषयगत 
कानूनह�मा समेत घणृाज�य अिभ�यि�लाई िनय��ण 
गन�को लािग िविभ�न �यव�थाह� गरकेो दिेख�छ । 
यसै स�दभ�मा हेदा� रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ४(२) मा कसैले �वत�� एव ं
अिवभा�य नेपालको साव�भौमस�ा वा अख�डतामा 
खलल पन� स�ने गरी वग�य, जातीय, धािम�क, �े�ीय 
वा य�तै अ� कुनै आधारमा घणृा वा �ेष वा अवहेलना 
उ�प�न ह�ने कुनै काम कारवाही गर े गराएमा वा सो 
गन� उघोग गरमेा वा द�ु�साहन िदएमा सजाय ह�ने 
�यव�था गरकेो छ भने गाली र बेइ�जती ऐन, २०१६ 
को दफा ५ मा कसैले अ� कसैको बेइ�जती गरमेा 
वा कुनै कुरा छापे खोदेमा वा अ� कसैको बेइ�जती 
गर े गराएमा द�ड सजाय ह�ने �यव�था छ । �यसैगरी 
छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
१४ मा नेपालको साव�भौमस�ा र अख�डतामा आचँ 
आउने, नेपालको सरु�ा, शाि�त र �यव�थामा खलल 
पन� जाने, तथा िविभ�न जात जाित, धम�, वग�, �े�, 
स��दायका मािनसह� बीच वैमन�य उ�प�न गन� 
तथा सा��दाियक दभुा�वना फैलाउने र सव�साधारण 
जनताको सदाचार, नैितकता र सामािजक मया�दामा 
आघात पन� जाने कुराह� िकताब वा प�पि�कामा 
�काशन गन� नपाइने �यव�था छ । �यसैगरी राि��य 
�शारण ऐन, २०४९ को दफा १५ मा समेत �य�तै 
�कृितको कानूनी �यव�था ग�रएको छ । िव�तुीय 
स�चार मा�यमबाट घणृा वा �ेष फैलाउने िवचार लाई 
िनय��ण गन� िव�तुीय (इले��ोिनक) कारोबार ऐन, 
२०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) मा क��यटुर, 

इ�टरनेटलयागतका िव�तुीय स�चार मा�यमह�मा 
�चिलत कानूनले �काशन वा �दश�न गन� नह�ने भनी 
रोक लगाएका सामा�ीह� वा साव�जिनक नैितकता 
िश�ाचार िव��का सामा�ी वा कसै�ित घणृा वा �ेष 
फैलाउने वा िविभ�न जातजाित र स��दायबीचको 
समुधरु स�ब�धलाई खलल पान� िकिसमका सामा�ीह� 
�काशन गन�, मिहलालाई िज�काउने, अपमान गन� वा 
य�तै अ�य िकिसमको अमया�िदत काय� गन� वा गन� 
लगाउने �यि�लाई एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना वा 
पाचँ वष�स�म कैद वा दवैु सजाय ह�नेछ भ�ने �यव�था 
गरी घणृाज�य अिभ�यि� (Hate speech) लाई रोक 
लगाएको अव�था छ । केही साव�जिनक (अपराध र 
सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २(ग) मा साव�जिनक 
�थानमा अि�ल बोली‚ वचन‚ इशारा �योग गरी 
शाि�त भङ्ग गन� वा अि�ल �दश�न गन� काय�लाई 
काय�लाई कसरु कायम ग�रएको छ । िनवेदकह�ले 
�रट िनवेदनमा िविभ�न राजनीितक �यि�ह�बाट 
घणृाज�य अिभ�यि� आएको कुरालाई मह�वको साथ 
उठाएकोमा राजनीितक दलका काय�लाई कानूनस�मत 
र रा�� िहतअनसुार मया�िदत बनाउन राजनीितक 
दलस�ब�धी ऐन, २०५८ जारी भएको देिख�छ । उ� 
ऐनको दफा ५ को ख�ड (ख) मा नेपालका िविभ�न 
जात, जाित वा स��दायह�का बीचको ससु�ब�धमा 
खलल पान�, ख�ड(ग) मा िहंसा�मक काय� गन� 
द�ु�साहन गन�, ख�ड (घ) मा साव�जिनक नैितकताको 
�ितकूल ह�ने काय� गन� ब�देज गरकेो अव�था  रहेको 
छ । यसरी घणृाज�य अिभ�यि�लाई िनय��ण गन�को 
लािग िविभ�न िवषयसगँ स�बि�धत कानूनह�ले केही 
�यव�था गरकेो नै देिख�छ ।

१२. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने ते�ो ��को स�ब�धमा 
िवचार गदा� घणृाज�य अिभ�यि�लाई िनय��ण 
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गन�को लािग हाल कुनै कानून नै नभएको अव�था 
देिखदँैन । केही कानूनह�मा िनि�त �कृितको घणृाज�य 
अिभ�यि�को कारवाहीको दायरािभ� �याउने �यास 
ग�रएको त�यलाई �वयम् �रट िनवेदकह�ले समेत 
�वीकार गरकेो देिख�छ । यी ऐनह�बाट तत् तत् 
�े�मा ह�ने घणृाज�य िवचार अिभ�यि�लाई िनय��ण 
गन�को लािग िविभ�न �यव�था भइराखेको अव�थामा 
िव�मान कानूनी �यव�थाह� के कित कारणले 
अपया�� भए भ�ने कुरालाई िनवेदकह�ले �प�ट�पमा 
उ�लेख गन� सकेको अव�था देिखदैँन । केवल केही 
स�चार मा�यममा आएका समाचारह�को आधारमा 
मा� ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो देिखयो । कुनै 
�यि� घणृाज�य अिभ�यि�को कारण पीिडत भएको 
अव�थामा िनजले मािथ उि�लिखत कानूनह�को 
आधारमा कानूनी उपचार �ा� गन� स�ने नै देिख�छ । 
अदालतमा कुनै माग िलएर आउने �यि� आ�नो माग 
दाबीलाई पिु� गन� �प�ट आधार र �माणसिहत आउन ु
पछ�  । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�ले पया�� 
आधार र कारण देखाई िव�मान कानूनी �यव�थाह� 
घणृाज�य अिभ�यि�ह� िनय��ण गन�को लािग 
अपया�� भएको भनी पिु� गन� सकेको अव�था नरहेको 
तथा  िव�मान सवंैधािनक तथा कानूनी �यव�थाह� 
घणृाज�य अिभ�यि�ह�को िनय��ण गन�को लािग 
पया�� नै रहेको देिखदँा िनवेदकले माग गरजे�तो नया ँ
कानून बनाउनको लािग त�काल परमादेशको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था रहेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  ।

१३. तर �रट िनवेदकले उठाएको 
िवषयव�तलुाई यस इजलासले गि�भरताका साथ 
िलएको छ । नेपालज�तो बह�जातीय, बह�भािषक, 
बह�सा�ँकृितक र बह�धािम�क िविवधता रहेको (Plural 
society) र भख�र ै मा� ���बाट शाि�त �ि�यामा 

अगािड बढी सं�मणकालीन प�रि�थितबाट पार 
पाउन थालेको मलुकुमा िवचार र अिभ�यि�को 
�वत��ताको उपभोग गदा� िवशेष�पमा सजगता 
अपनाउन ु पछ�  । नेपालको संिवधानले �द� गरकेो 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता िनरपे� होइन । 
यो धारामािथ केही उिचत ब�देज लगाउने �यव�था 
सिंवधानकै धारा १७ को �ितब�धा�मक वा�यांशले 
गरकेो छ । मलुकुमा िव�मान जातीय, भािषक, �े�ीय 
र लैङ्िगक िविवधताको �यव�थापन गरी बह�लवादमा 
आधा�रत समावेशी समतामलुक समाज िनमा�ण गन�को 
लािग मलुकु सिंघय �णालीमा �वेश गरकेो प�रवित�त 
स�दभ�मा घणृाज�य अिभ�यि�लाई िनय��ण गन� 
कानूनको मह�व अझ बढेको छ । वत�मान कानूनह�लाई 
हेदा�  घणृा �ेष फैलाउने काय�लाई रोकथाम र सजाय गन� 
केही �यव�था गन� खोिजए तापिन सोको �भावका�रता 
तथा ती कानूनले िनषेिधत गन� खोजेको काय� उिचत 
ब�देज हो वा होइन  तथा �यसको औिच�यता र िसमालाई 
गि�भर भएर परी�ण गन� �णालीह�को �यव�था भएको 
देिखदँनै । मािथ�ला �करणह�मा उ�लेख भएज�तै 
िविभ�न कानूनह�ले घणृाज�य अिभ�यि�लाई केही 
हदस�म िनय��ण गरकेो भए तापिन यी कानूनह� 
घणृाज�य अिभ�यि�लाई नै िनय��ण गन�को लािग 
बनेको िवशेष कानून नभई िविभ�न �े�सगँ स�बि�धत 
कानूनह� ह�न् । उदाहरणको लािग रा�य िव��को 
अपराध र सजाय ऐन‚ २०४६ रा�य िव�� ग�रने 
अपराध र सजायको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको 
हो भने गाली बेइ�जती ऐन‚ २०१६ सव�साधारणको 
इ�जत र मान मया�दा कायम रा�न पाउने अिधकारको 
र�ाको लािग बनेको ऐन हो । िव�तुीय कारोबार ऐन, 
२०६३ ले िव�तुीय स�चार मा�यमबाट कसै�ित 
घणृा वा �ेष फैलाउन रोकेको छ । �यसैगरी छापाखाना 
र �काशनस�ब�धी ऐन‚ २०४८ को ��तावनामा 
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प�का�रता �े�ले अिभ�यि�को �वत��तालाई 
मया�िदत एवम् िज�मेवारपूण� तवरले �वत�� र िनिभ�क 
भई उपभोग गन� स�ने वातावरण िसज�ना गन�को लािग 
बनेको भ�ने उ�लेख छ । �यसैगरी अ�य कानूनह� पिन 
तत् �े�को स�ब�धमा आव�यक �यव�था गन�को लािग 
बनेका ह�न् । यी कानूनह� घणृाज�य अिभ�यि�को 
िनय��ण गन�कै लािग भनी बनेका िवशेष कानून 
होइनन् । िव�मान यी कानूनह� छ�रएर फरक 
स�दभ�मा मा� �योग गन� िम�ने अव�था रहेको 
छ । यी कानूनह�ले मा� घणृाज�य अिभ�यि�को 
स�ब�धमा बदिलदँो प�रि�थित र चनुौितह�लाई 
स�बोधन गन� स�दैनन् । फेरी कानूनको द�ुपयोग ह�ने 
अव�थाबाट सरं�ण गन� �ि�कोणले पिन कानून ब�न 
आव�यक रह�छ । अ�यथा अिभ�यि�मा अनिुचत 
ब�देज ला�दा िसङ्गो लोकत��मा नै असर पन� जान 
स�छ । अिभ�यि� �वत��तामा ब�देज लगाउदँा उ� 
ब�देजको �ा� गन� खोजेको उ�े�यसगँ औिच�यपूण� 
स�ब�ध रहेको ह�नपुछ�  । उ�े�यभ�दा बािहर गई ब�दजे 
लगाउन िम�दनै । उ� ब�दजेको अिभ�यि�मा �योग 
ग�रने श�द र अनपेि�त प�रणामसगँ ��य� स�ब�ध 
रहेको ह�नपुछ�  ।

१४. �यसैगरी सूचना र स�चारको िवकाससगैँ 
िविवध स�चारमा�यम, इ�टरनेट र सामािजक 
संजालह�मा नाग�रकह�को पह�चँ उ�ले�य�पमा 
बढेको छ । यस प�र�े�यमा घणृाज�य अिभ�यि� 
चाडँो फैलने र �यसको �भाव गि�भर र �यापक ह�न 
स�ने स�भावनालाई यस इजलासले गि�भरतापूव�क 
मनन गरकेो छ । यस प�रवित�त स�दभ�मा घणृाज�य 
अिभ�यि�ह�लाई िनषेध गन�को लािग िव�मान 
कानूनी �यव�थाह�लाई थप अ�ाविधक गनु�पन� 
देिख�छ । प�रवित�त स�दभ�मा क�तो �कारको 
अिभ�यि� कानून�ारा संरि�त (protected) 

हो र क�तो �कारको अिभ�यि� संरि�त होइन 
(unprotected) भ�ने स�ब�धमा �प�ट प�रभािषत 
ह�न ु आव�यक रहेको दिेख�छ भने घणृाज�य 
अिभ�यि�ले �याउने प�रणाममा असरको गि�भरताको 
आधारमा उ�रदायी बनाउने कानून िनमा�णको समेत 
आव�यकता रहेको दिेख�छ । अतः वत�मान कानूनी 
�यव�थाह�को पया��ता र �भावका�रता, घणृाज�य 
अिभ�यि�स�ब�धी कानूनस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अ�यासलगायतका िवषयह� अ�ययन गरी िव�मान 
कानूनमा आव�यक प�रमाज�न गरी प�रवित�त 
स�दभ�अनसुार अ�ाविधक गन�को लािग आव�यक 
पहल गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ग�रिदएको छ । यस आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइ िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: स�दशे �े�, भोजराज र�ेमी 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ
फैसला िमित : २०७४।०४।२२

०६७-CR-०७२७

म�ुा :- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प��  िव.क. (प�रवित�त नाम) को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला सखु�त अवलिचङ्ग 

गा.िव.स. वडा नं. ६ सातमलु ब�ने वासदुवे 
सावद

 § वारदातको िदन आफूलाई सो वारदातमा 
नभई अ�य ठाउँमा छु भनी देखाउन े
�यि�ले �यस ठाउँमा भएको सबुत गुजानु� 
पन� । 

(�करण नं. ३)
 § जबरज�ती करणीको कसुर ह�नका लािग 

म�ुयतः तीन वटा आधारभूत त�व ह�न ु
अिनवाय� ह��छ । जबरज�ती करणी गन� 
मनसाय, जबरज�ती करणी गन� काय� 
र पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जुरी 
नभएको अव�था । य�ता आधारभूत त�व 
िव�मान भएको अव�थामा जबरज�ती 
करणीको कसरु �थािपत ह�ने । 

 § पीिडतले अदालतमा समेत आई आफूउपर 
घटेको घटनाको स�ब�धमा सिव�तार 
वण�न गरी मौकामा िदएको जाहरेीलाई 
समिथ�त ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको तथा 
पीिडतको शरीरको िविभ�न भागह�मा 
िनलडामह� भएको भ�न े पीिडतको 
त�काल भएको शारी�रक परी�ण �रप�टमा 
उ�लेख भएबाट करणी गन� काय�मा 
पीिडतको म�जुरी नभएको पुि� ह��छ । 
जबरज�ती करणीको वारदातको �माणको 
पिहलो कडी भनेको �वयम ्पीिडत हो भने 
अक� कडी पीिडतको शारी�रक परी�ण 
ह�ने । 

(�करण नं. ५)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
लोकराज पराजलुी

��यथ� �ितवादीको तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :

 § ने.का.प. २०३९, अंक ३, िन.नं.१५४२
 § ने.का.प. २०४५, अंक १०, िन.नं. ३६१३
 § ने.का.प. २०७१, अंक ११, िन.नं.९२८३

स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)

स�ु तहमा फैसला गन�:-  
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी कृ�णबहादरु थापा
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:-
 मा.का.म.ुम�ुय �या. �ी िव�वनाथ जोशी
 माननीय �यायाधीश �ी �काशराम िम�

�नण�य नं. ९८७९
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फैसला
�या. मीरा खड्का : सािबक �याय �शासन 

ऐन, २०४८ तथा �चिलत �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १२(१) अ�तग�त िनवेदन परी िन�सा �दान 
भई दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य एवं 
ठहर यस�कार रहेको छ :-

िमित २०६४।५।२१ गते राित अ.ं १२:०० 
बजेको समयमा सखु�त अवलिचङ्ग गा.िव.स. वडा नं. 
६ सातमलु ब�ने वष� ४२ का वासदेुव सावद िदयालो 
मा�ने बहानामा मेरो घरमा आई ढोकामा ला�ीले हानी 
जबरज�ती ढोका खो�न लगाई मेरो कोठािभ� �वेश 
गरी सरासर मेरो कोठामा गई मेरो खाटमा पि�टई 
आज म यही ँस�ुदछु भनेपिछ मैले यहा ँनसतु आ�नो 
घरमा गईहाल भने ँ । �यसपिछ िवप�ी �ितवादीले 
मलाई बािहर गईहाल भ�ने त ँ को होस ् तलँाई आज 
म छाड्िदन भनी मलाई खाटमा प�टाई कुटिपटसमेत 
गरी हारगहुार गन� निदई जबरज�ती करणी गरी भागी 
गएकाले िनज �ितवादीलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम 
कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको पीिडत प��  
िव.क. (प�रवित�त नाम) को िकटानी जाहेरी दरखा�त ।

जबरज�ती करणी भएको छैन भ�न नसिकने, 
शरीरको िविभ�न भागह�मा िनलडामह� भएको 
भ�ने पीिडत प��  िव.क. (प�रवित�त नाम) को �वा��य 
परी�ण �रपोट�  ।

िज�ला सखु�त अवलिचङ्ग गा.िव.स. वडा नं. 
६ ि�थत नैनिसहं िव.क.को २ तले चार कोठे फुसको 
छानो भएको घरको बीच तलाको बीचको कोठामा िमित 
२०६४।५।२१ गते राित अं. १२:०० बजेको समयमा 
सखु�त अवलिचङ्ग- ६ ब�ने वासदुवे सावदले ऐ. ऐ. 
ब�ने वष� ३९ क� पीिडत प��  िव.क. (प�रवित�त नाम) 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो घटना�थल चार िक�ला 
मचु�ुका ।

वारदात िमित र समयमा म आ�नो घरमा नै 
िथए ँ। सो वारदातको स�ब�धमा सो वारदात िमितको 
भोिलप�ट सनुी थाहा पाएअनसुार िमित २०६४।५।२१ 
गते राित अं. १२:०० बजेको समयमा जाहेरवाली 
आ�नो घरमा सिुतरहेको अव�थामा �ितवादी 
वासदेुव सावद िदयालो मा�ने बहानामा जाहेरवालीको 
घरमा गई ढोका ढकढकाई हानी जबरज�ती ढोका 
खो�न लगाई जाहेरवालीलाई जबरज�ती समाती 
खाटमा प�टाई हारगहुार गन� निदई कुटिपटसमेत 
गरी जबरज�ती करणी गरी भागी गएको भ�ने कुरा 
सनुी थाहा पाए प�चात् त�काल जाहेरवालीको घरमा 
जादँा जाहेरवालीबाट समेत सो वारदातको बारमेा सनुी 
थाहा जानकारी ह�न आएको र जाहेरवालीको शरीरका 
िविभ�न अङ्गमा सघंष�को िच�ह� समेत दिेखएको, 
िनज �ितवादी आचरण �यवहारसमेत ठीक नभएकोले 
िनज �ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेोमा पूण� िव�वास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
ने�बहादरु िव.क., गंगाबहादरु राना र िच�बहादरु िव.क. 
समेतले अिधकार�ा� अिधकारीसम� ग�रिदएको एकै 
िमलानको कागज ।

�ितवादी वासदेुव सावदलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरु गरकेोमा 
सोही महलको ३ नं. को देहाय ५ बमोिजम सजाय 
ह�न र सोही १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडत 
जाहेरवालीलाई मनािसब �ितपूित�  िदलाई भराई पाउन 
साथै �ितवादी हालस�म फरार रहेबाट िनजका नाउमँा 
वार�ेट तथा �याद पजु� जारी ह�न अनरुोध छ भ�नेसमेत 
�यहोराको अिभयोग मागदाबी ।

जाहेरवालीलाई मैले जबरज�ती करणी गरकेो 
हैन, अिभयोग मागदाबी झ�ुा हो । २०६४ असार 
मिहनामा खेतीपाती लगाई सकेर सोही असार २५ 
गते सखु�त िछ�च ुगा.िव.स. वडा नं. ७ ब�ने शेरबहादरु 
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सावद र मसमेत ४ जनासगैँ भारतको अ�मोडाको 
बनकोट भ�ने ठाउमँा गएका िथय� । सोही ठाउमँा 
असारको २९ गते पगुी ढुङ्गा, इटँा स�रया बो�ने काम 
गररे २०६४ साल असोज मिहनास�म बसी कमाई 
कजाई गरी सोही असोज २६ गतेमा� म आ�नो 
घरमा आएको ह� ँ ।२०६३ सालको जेठ मिहनामा 
जाहेरवालीलाई �.१५००।- सापट िदएको िथए ँ मेरी 
�ीमतीले म भारतमा गएको बेला सोही पैसा िफता� 
मा�दा जाहेरवाली र मेरी �ीमतीबीच झैझगडा भएछ । 
पैसा ठ�ने िनयतले झ�ुा जाहेरी िदएका ह�न् भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी वासदुेव सावदले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

मेरा �ीमान्  घरमा नभई म ए�लै सिुतरहेको 
अव�थामा �ितवादी आगो मा�ने भनी मेरो घरको ढोका 
ढकढकाएको र मैले आगो छैन म ढोका खो�दैन भनी 
भ�दा जबरज�ती मेरो ढोका फोडी मलाई समाती मेरो 
छातीमा ला�ीले हानी भइुमँा प�टाई जबरज�ती करणी 
गरी िनज �ितवादी आ�नो घरमा गई फरार भएका ह�न् 
भ�नेसमेत �यहोराको प��  िव.क.ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी वासदुवे सावद र हामी शेरबहादरु 
सावद, अ�मरबहादरु राना र देवबहादरु सावदसमेत 
िमित २०६४।३।२९ गते भारतको अ�मोडा भ�ने 
ठाउमँा वनकोट भ�ने ठाउमँा पगुी कमाई काज गरी ब�य� 
र केही समय �यही ँमजदरुी गरी सगँसगैँ २०६४।६।२६ 
गते नेपाल फिक� एका ह�, �ितवादीले जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा होइनन्, जाहेरवालीको जाहेरी 
दरखा�त झ�ुा हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीका 
सा�ी देवबहादरु सावद, अ�मरबहादरु राना, शेरबहादरु 
सावदसमेतले गरकेो एकै िमलानको बकप� ।

िमित २०६४।५।२१ गते �ितवादीले 
जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो मैले आखँाले 

देिखन, भोिलप�ट घटना�थलमा त गए ँ म कोठामा 
गई हे�रन घटना घटेको कुरा थाहा पाएको ह� ँ । घटना 
वारदात ह�नभु�दा अगािड �ितवादी आ�नै घर गाउमँा 
िथए ँ । मैले आ�नै आखँाले दखेेको ह� ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको बिुझएका मािनस िच�बहादरु िव.क.ले स�ु 
अदालतमा ग�रिदएको बकप� ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने पिु� 
ह�न नसकेकाले �ितवादी वासदुेव सावदले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहछ�  भ�ने सखु�त िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।१२।२५ को फैसला ।

�ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने िकटानी जाहेरी, 
घटना�थल मचु�ुका र सोलाई पिु� ह�ने गरी 
अदालतमा समेत गरकेो बकप�समेतलाई �माणमा 
�हण नगरी ढोका फुटेको नदेिखएको भनी तथा 
दे�ने स�ुने सा�ी पेस नभएको साथै घरको अ�य 
प�रवारले थाहा पाउनपुन� भ�ने आधार िलई पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनको समेत मू�याङ्कन नगरी 
ग�रएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु� ह�न 
नसकेको भनी �ितवादी वासदुेव सावदले आरोिपत 
कसरुबाट सफाई पाउने ठहराएको स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।१२।२५ को फैसला 
मनािसबै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित २०६६।८।८ को 
फैसला । 

िमित २०६४।५।२१ गते राित अं. १२:०० 
बजेको समयमा मिदरा सेवन गरी �ितवादी वासदेुव 
सावदले पीिडत प��  िव.क. (प�रवित�त नाम) आ�नो 
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घरमा ए�लै भएको अव�थामा पारी पीिडतको घरमा 
आई ढोकामा ला�ीले हानी जबरज�ती ढोका खो�न 
लगाई कोठािभ� �वेश गरी प��  िव.क.लाई कुटिपट गरी 
हारगहुारसमेत गन� निदई जबरज�ती करणी गरकेोमा 
िनज प��  िव.क.ले �ितवादीउपर मौकामा िकटानी 
जाहेरी िदएक�, सोहीअनसुारको घटना�थल मचु�ुका 
भएको, जाहेरवालीले अदालतमा आई जाहेरीलाई 
समथ�न गरी बकप� गरके�, घटना�थलमा गई ��य� 
�पमा वारदात�थल हेन� िच�बहादरु िव.क.ले �ितवादी 
वासदुवे सावदले पीिडत जाहेरवाला प��  िव.क.लाई 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी बकप� ग�रिदएको, 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा जबरज�ती 
करणी भएको छैन भ�न नसिकने, शरीरको िविभ�न 
भागमा िनलडामह� देिखएको भनी उ�लेख भएको 
अव�थामा �ितवादीको कोरा इ�कारी बयानलाई 
आधार बनाई िनजलाई अिभयोगबाट सफाई िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको फैसला कानून र 
�यायसङ्गत छैन । जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतको 
भनाई र िवशेष�को रायलाई मूल आधार गराई फैसला 
गनु�पन�मा �यसलाई उपे�ा गरी ग�रएको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको उ� फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर 
गरी �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल सरकारको 
म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन प� ।

जाहेरवालाले �ितवादीले आफूलाई 
कुटिपटसमेत गरी जबरज�ती करणी गरकेो कुरा 
घटनाको त�कालपिछ �य� गरकेो र िनजको शारी�रक 
परी�ण गदा� िनजको शरीरमा िविभ�न िनलडाम र खत 
रहेको कुरा िनजलाई जाचँ गन� डा�टरको �ितवेदनबाट 
देिखएको तथा िनजले जाहेरीमा �य� गरकेो सोही 
त�यलाई अदालतमा समेत सा�ीसरह उपि�थत भई 
�य� गरकेो देिखएको अव�थामा घटनाको ��य�दश� 

�वयम् पीिडत �यि� ह�ने अव�थामा पीिडत �यि�ले 
घटनाको त�कालपिछ �य� गरकेो कुरा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १०(१) को ख�ड (क) र (ख) 
बमोिजम �माणमा िलनपुन�मा सो �माण कानूनअन�ुप 
मू�याङ्कन नगरी �ितवादीको इ�कारी बयान र िनजका 
सा�ीको मौिखक कथनलाई मा� आधारभूत �माण 
मानी �ितवादीलाई कसरुबाट सफाई िदने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला अ.बं. १८४(क) 
नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को ख�ड 
(क) र (ख) तथा दफा ३ र ५४ समेतको �या�या�मक 
�िुट देिखएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२ को उपदफा (१) ख�ड (क) बमोिजम ��तुत म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने यस 
अदालतबाट भएको आदशे ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक / वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी लोकराज पराजलुीले पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तबाट फैसला ह�दँा �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो पिु� ह�न नसकेको भनी �ितवादी वासदेुव 
सावदले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहराई 
स�ु सखु�त िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरी गरकेो फैसला कानून र �यायसङ्गत छैन । 
िमित २०६४।५।२१ गते राित पीिडत प�रवित�त 
नाम प��  िव.क. को छोरा ितजको नाच हेन� गएको र 
�ीमान् भारततफ�  गएकोले िनज ए�लै आ�नो घरमा 
रहेको अव�था पारी �ितवादी वासदुेव सावदले मिदरा 
सेवन गरी िनज पीिडतको घरमा आई ढोकामा ला�ीले 
हानी जबरज�ती ढोका खो�न लगाई कोठािभ� �वेश 
गरी प��  िव.क.लाई कुटिपट गरी हारगहुारसमेत गन� 
निदई जबरज�ती करणी गरकेोमा िनज प��  िव.क.ले 
�ितवादीउपर मौकामा िकटानी जाहेरी िदएक� र स�ु 
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अदालतमा आई सो जाहेरीलाई समथ�न गरी बकप� 
गरके� छन् । �य�तै गरी घटना�थलमा गई ��य��पमा 
वारदात�थल हेन� िच�बहादरु िव.क.ले �ितवादी 
वासदुवे सावदले पीिडत जाहेरवाली प�रवित�त नाम प��  
िव.क.लाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी बकप� 
ग�रिदएको र जाहेरवालीको िमित २०६४।५।२४ मा 
भएको घा-जाचँ �ितवेदनमा शरीरको घाटँी, दे�े कुिहना, 
दाया ँघुडँामा िनलडामह� भएको भ�नेसमेत उ�लेख 
भएको अव�थामा पीिडतको भनाई र िवशेष�को 
रायलाई मूल आधार गराई फैसला गनु�पन�मा �यसलाई 
उपे�ा गरी �ितवादीको कोरा इ�कारी बयानलाई 
आधार बनाई िनजलाई अिभयोगबाट सफाई िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको फैसला बदर 
गरी �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
ह�दँा िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

��ततु म�ुामा �ितवादीलाई अिभयोगबाट 
सफाई िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
िमित २०६६/०८/०८ को फैसला िमलेको छ, छैन ? 
र वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०६४।५।२१ गते राितको समयमा घरमा म ए�लै 
रहेको समयमा �ितवादी वासदेुव सावद िदयालो 
मा�ने बहानामा मेरो घरमा आई ढोकामा ला�ीले 
हानी जबरज�ती ढोका खो�न लगाई मेरो कोठािभ� 
�वेश गरी मलाई प�टाई कुटिपटसमेत गरी हारगहुार 
गन� निदई जबरज�ती करणी गरी भागी गएकाले 
िनजलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँ
भनी पीिडत प�रवित�त नाम प��  िव.क. को जाहेरीको 
आधारमा ��ततु म�ुाको अनसु�धान काय� स�ु भएको 
देिख�छ । पीिडत प�रवित�त नाम प��  िव.क. लाई 

कुटिपट गरी जबरज�ती करणी गरकेो काय� मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरु ह�दँा सो 
काय�मा सलं�न �ितवादी वासदुेव सावदलाई सोही 
महलको ३ (५) नं. बमोिजम सजाय ह�न माग दाबी 
िलई अिभयोगप� दायर भएकोमा िज�ला अदालत, 
सखु�तले �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने पिु� 
ह�न नसकेकाले �ितवादी वासदुेव सावदले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहछ�  भनी फैसला गरकेो 
देिखयो । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत, सखु�तले िज�ला 
अदालत सखु�तको फैसला सदर गरेकोमा वादी नेपाल 
सरकारले िच� नबझुाई उ� पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) (क) समेतको अव�था िव�मान रहेको ह�दँा 
म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी यस अदालतमा िनवेदन 
गरकेोमा यस अदालतबाट िन�सा �दान भई ��ततु 
म�ुा पनुरावेदनमा दता� भएको देिखयो ।

३. पीिडत प�रवित�त नाम प��  िव.क. वारदात 
भएको िमितमा राितको समयमा घरमा ए�लै रहेको 
समयमा �ितवादी वासदेुव सावद िदयालो मा�ने 
बहानामा िनजको घरमा आई ढोकामा ला�ीले हानी 
जबरज�ती ढोका खो�न लगाई िनजको कोठािभ� 
�वेश गरी िनजलाई खाटमा प�टाई िनजले �ितकार 
गदा� घाटँी अठ्याई छाती र पेटमा ला�ीले हानी 
�ितकार गन� नस�ने अव�थामा प�ुयाई कुटिपटसमेत 
गरी हारगहुार गन� निदई जबरज�ती करणी गरी भागी 
गएको भ�ने कुरा घटनाको त�काल पिछ िदएको 
जाहेरीबाट देिख�छ । िनज पीिडत प�रवित�त नाम प��  
िव.क. को शारी�रक परी�णबाट शरीरको िविभ�न 
भागह� घाटँी, दे�े कुिहना, दाया ँघडुामा िनलडामह� 
भएको, िनजलाई जबरज�ती करणी भएको छैन भ�न 
नसिकने भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । मौकामा फरार 
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रहेका �ितवादी बासदुवे सावदको अदालतमा भएको 
बयान हेदा� वारदात िमित २०६४।५।२१ गतेभ�दा 
अगावै िमित २०६४।३।२५ गते भारतको अ�मोडामा 
गई सोही सालको असोज २६ गते मा� घर आएको ह�दँा 
वादी दाबीबमोिजमको अपराध गरकेो छैन भनी इ�कारी 
बयान िदएको पाइ�छ । वारदातको िदन आफूलाई सो 
वारदातमा नभई अ�य ठाउमँा छु भनी देखाउने �यि�ले 
�यस ठाउमँा भएको सबतु गजुानु�  पछ�  । तर �ितवादी 
वासदुवे सावदले �यसरी आफू भारत अ�मोडामा रहे 
भएको कुराको िव�सनीय र भरपद� सबतु िदन सकेको 
देिखदँैन । अक�तफ�  पीिडत जाहेरवालीले अदालतमा 
आई बकप� गदा� यी �ितवादीले िनजलाई जबरज�ती 
करणी गरपे�ात् क�रब ६ मिहनास�म भागी गाउघँरमा 
समेत देखा नपरकेो भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । 
�य�तै गरी  अनसु�धानका िसलिसलामा घटना िववरण 
कागज ग�रिदने िच�बहादरु िव.क. ले घटना ह�नभु�दा 
अगाडी �ितवादी आ�नै घर गाउमँा िथए भनी बकप� 
गरकेो पाइ�छ । यी पीिडतसमेतले �ितवादीलाई झ�ैु 
पोल गरी िकटानी जाहेरी िदनपुन� र बकप� गनु�पन� अ�य 
कुनै िव�ासयो�य कारण देिखदँैन । यी त�यह�बाट 
�ितवादीले वारदात िमितमा आफू भारतमा रहेको 
भनी अ�य� रहेको (Alibi) को िजिकर िलए तापिन 
�ितवादीको उ� िजिकर अ�य कुनै भरपद� व�तगुत 
त�यबाट पिु� ह�न आएको देिखदँैन ।

४. �ितवादीले वारदातको समयमा आफू 
अ�य� रहेको भनी िलएको िजिकर (Alibi) �माणमा 
िलने स�ब�धमा यस अदालतबाट िविभ�न म�ुाका 
स�दभ�मा पटकपटक �या�या ग�रएको देिख�छ । 
दःुखन सहनी मलाहसमेत िव. �ी ५ को सरकार (ने.
का.प. २०३९, अङ्क ३, िनण�य नं. १५४२) भएको 
म�ुामा “वारदातको बखत अ�य� छु भनी िजिकर 
िलने �यि�ले �य�तो कुरा आफंँैले �मािणत गनु�पन� 

हो । �यसरी �मािणत नभएको अव�थामा सो अ�य� 
नगएको भ�ने कुरा िनज िव�� ला�ने” भनी �या�या 
ग�रएको पाइ�छ । �य�तै गरी “फौ�दारी कसुरमा 
एिलिव (Alibi) �यितखेर शकंारिहत तवरले पुि� 
ह�नस�छ जितखेर आरोिपत कसुर पुि� गन� अ�य 
�माणको अभाव रहकेो ह��छ ।अतः आरोिपत कसुर 
पुि� गन� �माणको पया��तामा �माणरिहतको 
इ�कारीको कुनै अि�त�व रहन नस�ने” भनी �ी ५ 
को सरकार िव. िवलास महतो सडुीसमेत (ने.का.प. 
२०४५, अङ्क १०, िनण�य नं. ३६१३) भएको 
म�ुामा �या�या भएको देिख�छ । टीकाराम राईसमेत 
िव. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७१, अंक ११, िन.नं. 
९२८३) भएको म�ुामा “आफू अ�य� रहेको भनी 
अ�य�को दाबी िलनेले कानूनतः आफू �यसरी अ�य� 
रहेको पिु� गनु�पन� ह��छ । केवल लगाइएको आरोपबाट 
सफाई पाउने उ�े�यले मा� अ�य� रहेको िथए ँभ�ने 
कुरा तक� य�ु र �वीकाय� ह�न नस�ने”  भनी �या�या 
ग�रएको पाइ�छ । यसरी भएका �या�या र कायम 
ग�रएका िस�ा�तह�का �ि�ले िवचार गदा�समेत 
��ततु म�ुाका �ितवादीले वारदातको समयमा 
आफू भारत अ�मोडामा रहेको भनी िलएको िजिकर 
िनजले त�यय�ु �माणबाट पिु� गन� सकेको नदेिखदँा 
वारदातको बखत अ�य� छु भनी िनजले िलएको 
(Alibi) को िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

५. जबरज�ती करणीको कसरु ह�नका लािग 
म�ुयतः तीन वटा आधारभूत त�व ह�न ु अिनवाय� 
ह��छ । जबरज�ती करणी गन� मनसाय, जबरज�ती 
करणी गन� काय� र पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जरुी 
नभएको अव�था । य�ता आधारभूत त�व िव�मान 
भएको अव�थामा जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत 
ह��छ । �ितवादी वासदुेव सावद िदयालो मा�ने बहानामा 
पीिडतको घरमा आई ढोकामा ला�ीले हानी जबरज�ती 
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ढोका खो�न लगाई िनज पीिडतकै घरमा स�ुन खोजेको 
देिख�छ । पीिडतले स�ुन िद�न भनेपिछ तलँाई आज 
म छाड्िदन भनी पीिडतलाई प�टाई कुटिपट गरी 
जबरज�ती गरकेो देिखएकोले �ितवादीको पीिडत 
प�रवित�त नाम प��  िव.क.लाई करणी गन� मनसाय 
रहेको त�य �प� ह��छ । ��ततु म�ुामा पीिडतले 
रातको समयमा आफू घरमा ए�लै रहेको अव�थामा 
�ितवादीले आ�नो इ�छािवपरीत करणी गन� लागेको र 
आ�नो सित�व र�ाको लािग िबरामी अव�थामा पिन 
हरस�भव �य�न गरकेो वा िवरोध गरकेो भनी  िकटानी 
जाहेरी िदएको देिख�छ । पीिडतले अदालतमा समेत 
आई आफूउपर घटेको घटनाको स�ब�धमा सिब�तार 
वण�न गरी मौकामा िदएको जाहेरीलाई समिथ�त ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको तथा पीिडतको शरीरको िविभ�न 
भागह�मा िनलडामह� भएको भ�ने पीिडतको 
त�काल भएको शारी�रक परी�ण �रप�टमा उ�लेख 
भएबाट करणी गन� काय�मा पीिडतको म�जरुी नभएको 
पिु� ह��छ । जबरज�ती करणीको वारदातको �माणको 
पिहलो कडी भनेको �वयम् पीिडत हो भने अक� कडी 
पीिडतको शारी�रक परी�ण हो । ��ततु म�ुामा पीिडत 
प�रवित�त नाम प��  िव.क.ले �ितवादीउपर िकटानी 
जाहेरी िदएको र सो िकटानी जाहेरीलाई समथ�न गरी 
अदालतमा बकप� ग�रिदएको देिख�छ । जबरज�ती 
करणी ज�तो फौजदारी अपराधमा पीिडत �यि�ले 
�य� गरकेो कुरा मह�वपूण� �माण हो । पीिडत �वयम् 
घटनाको वा वारदातको च�मिदत् गवाह पिन हो । 
एकाितर यी पीिडत एक िववािहता मिहलाले आफूमािथ 
जबरज�ती करणी नगरकेो भए यी �ितवादीलाई िकटान 
गरी जाहेरी िदनपुन� कुनै कारण वा प�रि�थित पिन 
छैन । साथै, िववािहता मिहलाको पा�रवा�रक 
एवं  दा�प�य जीवनमा नै गि�भर असर पन� स�ने 
जबरज�ती करणी ज�तो जघ�य अपराधमा आफूलाई 

पीिडत देखाई �वयम् ले यी �ितवादीउपर िकटानी 
जाहेरी िदनपुन� र सोही जाहेरीको �यहोरालाई समथ�न 
गन� गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप� ग�रिदन ुपन� 
अ� कुनै कारण पिन िव�मान देिखदँनै । �य�तै गरी 
अनसु�धानका िसलिसलामा घटना िववरण कागज 
ग�रिदने िच�बहादरु िव.क.ले घटना िववरण कागजमा 
लेिखएको �यहोरालाई समथ�न गन� गरी अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा 
�ितवादी वासदेुव सावदले पीिडत प�रवित�त नाम प��  
िव.क.लाई जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो �मािणत 
ह�न आयो ।

६. जाहेरवालीले रातको समयमा घरमा आफू 
ए�लै िबरामी अव�थामा रहे भएको समयमा �ितवादी 
िदयालो मा�ने िनह�मँा आई आफूलाई कुटिपटसमेत 
गरी जबरज�ती करणी गरकेो कुरा घटनाको त�काल 
पिछ �य� गरकेो दिेख�छ । पीिडतको शारी�रक 
परी�ण गदा� िनजको शरीरमा िविभ�न िनलडाम 
र खत रहेको कुरा िनजलाई जाचँ गन� डा�टरको 
�ितवेदनबाट देिखइरहेको अव�था छ । �य�तैगरी 
पीिडतले जाहेरीमा �य� गरकेो त�यलाई अदालतमा 
समेत सा�ीसरह उपि�थत भई �य� गरकेो देिखएको 
अव�थामा घटनाको ��य�दश� �वयम्  पीिडत �यि� 
ह�ने अव�थामा पीिडत �यि�ले घटनाको त�कालपिछ 
�य� गरकेो कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) 
को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम �माणमा �हण गनु�पन� 
ह��छ । जबरज�ती करणीको वारदातको �माणको 
पिहलो कडी भनेको ��य�दश� �वयम्  पीिडत पीिडत 
हो भने अक� कडी पीिडतको शारी�रक परी�ण हो । 
य�तो ि�थितमा ��य�दश� पीिडतले �य� गरकेो 
कुरा तथा पीिडतको शारी�रक परी�णमा उि�लिखत 
कुरालाई �माणमा निलई �ितवादीको इ�कारी बयान 
र िनजका सा�ीको मौिखक कथनलाई मा� आधारभूत 
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�माण मानी �ितवादीलाई कसरुबाट सफाई िदन िम�ने 
देिखदँैन । 

७. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण 
तथा �माणह�बाट �ितवादीलाई कसरुबाट सफाई 
िदने ठह�याएको स�ु सखु�त िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
िमित २०६६।८।८ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई �ितवादी वासदुेव सावदलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३(५) नं. अनसुार ५ 
(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने र ऐ. को १० नं. अनसुार 
पीिडतले �.२५,०००।- (प�चीस हजार �पैया)ँ 
�ितपूित�समेत �ितवादीबाट भराई पाउने ठह�छ । अ� 
तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तबाट भएको  िमित २०६६।८।८ को 
फैसला उ�टी भई �ितवादी वासदेुव सावदलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं. अनसुार 
५ (पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने ठहरी फैसला भएकाले 
सो कैदको लगत कसी असलुउपर गनु�  भनी स�ु सखु�त 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ िदनू ....................१ 
मािथ इ�साफ ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १० नं. अनसुार 
�ितवादीबाट पीिडत प�रवित�त नाम प��  िव.क. ले �. 
२५,०००।- (प�चीस हजार �पैया)ँ �ितपूित� भराई 
पाउने ठहरी फैसला भएकाले उ� �ितपूित� पाउ ँभनी 
�ितवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई िनवेदन िदए 
कुनै द�तरु निलई कानूनबमोिजम भराई िदन ुभनी स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ िदनू ...........२
��ततु फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई फैसलाको �ित िव�तुीय अपलोड 

गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइ िदनू ....................................................३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. िव�व�भर�साद �े�

इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल �ावण २२ गते रोज १ शभुम्  ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७३।०९।०४
०७१-CR-१०८९

म�ुः घसु �रसवत िलई ��ाचार गरकेो

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला संखवुासभा, खादँवारी 
नगरपािलका वडा नं. १ ब�ने भर�वज थापाका 
छोरा वष� ५७ का रामबहादरु थापा

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

आयोगको तफ� बाट अनसु�धान अिधकृत 
पदमबहादरु राउतको �ितवेदनले नेपाल 
सरकार 

�नण�य नं. ९८८०

&
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०७१-CR-१०८८
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला मकवानपरु, हेट�डा 

नगरपािलका वडा नं. ५ ब�ने तोयनाथ 
अया�लयका छोरा वष� ४९ को ना.स.ु केदार 
�साद अया�ल 

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

आयोगको तफ� बाट अनसु�धान अिधकृत 
पदमबहादरु राउतको �ितवेदनले नेपाल 
सरकार 

 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा 
“अदालतले म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा 
र �य�तो कुरासगँ स�ब� कुराको मा� 
�माण बु�न ह��छ” भ�ने �यव�था रहकेो 
छ । यस �यव�थाअनुसार ठहर गनु�पन� कुरा 
र �य�तो कुरासगँ स�ब� कुराको �माण 
बु�न सिकने देिख�छ । स�ब� कुरा भ�नाले 
म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरालाई �मािणत वा 
ख�डन गन� सहायता ह�न ेकुरालाई स�झन ु
पद�छ । ��तुत म�ुामा �माणको �पमा 
पेस ग�रएको िस.डी.बाट देिखएको अ�य 
��यबाट �रसवत् िलने िदने काय� भएको 
त�य खु�न आएको छ । आरोिपत कसरु 
गरकेो त�य समिथ�त ह�ने �यहोरा िस.डी. 
मा रहकेो देिखएकाले यसलाई स�ब� 
�माण होइन भ�न निम�ने ।

 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा "प�ले 
अदालतबाहके अ�य� �य� गरकेो कुनै 
कुरा िनजका िव�� �माणमा िलन 
ह��छ" भ�ने �यव�था रहकेो छ । प�ले 
बोली वचन�ारा, लेखेर, ईशारा�ारा वा 

आचरण�ारा पिन कुनै कुरा �य� गरकेो 
ह�न स�छ । यसरी �य� गरकेो कुरा यिद 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) 
मा �यवि�थत �ावधानह�को �ितकूल 
देिखँदैन भने �य�तो कुरालाई �माणमा 
िलन िम�ने नै देिखन े। 

(�करण नं. ५)
 § िव�ुतीय मा�यमबाट सकंलन ग�रएका 

कुराह�लाई �यवि�थत र िनयमन गन� 
स�ब�धमा कानूनले थप �� माग� िनद�शन 
गनु� आव�यक छ । यस प�मा खासगरी 
�माण िलने कुरामा केही अ��ता रहकेो 
कारणबाट ि�िवधा उ�प�न ह�न स�ने 
अव�था पिन रहकेो छ । तर यसको ता�पय� 
िस.डी. लगायत िव�ुतीय मा�यमबाट 
सकंिलत �माणलाई मु�ामा �माणको 
�पमा �हण गन� िम�दैन भ�ने अव�य 
होइन । िव�ान र �िविधको �े�मा 
भएको अभूतपूव� िवकास र थिपएका 
अनेकौ नवीनतम ् आयामह�लाई �याय 
िन�पणका स�दभ�मा अदालतले अनदेखा 
गन� नह�ने । 

(�करण नं. ७)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा कृ�ण�साद सापकोटा, िव�ान् 
अिधव�ा कुमदुकुमार भ�राई

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

 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ९, २२, 
२७(२)
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 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)

स�ु तहमा फैसला गन� : 
 अ�य� मा.�या. �ी मोहनरमण भ�राई
 सद�य मा.�या. �ी भपेु���साद राई
 सद�य मा.�या. �ी नर�े�कुमार िशवाकोटी

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

ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम िवशेष अदालतको 
िमित २०७१।८।२४ को फैसलाउपर दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं ठहर यस�कार छः

अि�तयार  दु�पयोग अनसु�धान आयोगमा िदएको 
उजुरी िनवेदन

महानगरीय �हरी प�रसर हनमुानढोकाबाट 
चोरी म�ुाको अनसु�धानको िसलिसलामा उ�म 
खड्का भ�ने �यि� प�ाउ परकेा रहेछन् । िनजलाई 
हािजर जमानीमा छािडिदने भनी िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, काठमाड�का सहायक िज�ला 
�यायािधव�ा रामबहादरु थापाले उ�म खड्काको 
िददी नाता पन� �यि� भगवती खड्कासगँ रकम माग 
गरकेो भ�ने िवषयको सूचना हा�ो स�ंथामा �ा� भएको 
िथयो । �यसप�ात् वा�तिवक �यहोरा ब�ुन भगवती 
खड्कासगैँ िज�ला सरकारी विकल काया�लय गई 
रामबहादरु थापा र ना.स.ु केदार �साद अया�लसगँ भेटी 
कुरा गदा� तपाइकँो मािनसलाई हािजर जमानीमा छाड्न 
िम�छ तर �यसको लािग तपाइलेँ रकम िदनपुछ�  भनेका 
िथए । रा��सेवक कम�चारीले सेवा�ाहीसगँ घसु �रसवत 
मागेको ह�दँा िनजलाई घसु �रसवत िदई काम गराउने 
उ�े�य नभएकोले घसु �रसवत माग गन� �यि�लाई 
कारवाही गन� उपय�ु ह�ने लागेको ह�दँा सो कुराको 

जानकारी यस आयोगमा गराएको छु । िनजले हामीसगँ 
रकमको बारमेा कुराकानी गदा� �.५० हजारमा काम 
िमलाई िदने सहमित भएको ह�दँा िनजलाई िदनका 
लािग यस आयोगबाटै �.५०,०००।– (पचास हजार 
मा�) नगदै हा�ो सं�थालाई उपल�ध गराई पाउ ँ
हामीबाट िनजले घसु �रसवत िलएको अव�थामा फेला 
पारेमा िनजलाई दशी �माणसिहत प�ाउ गरी कारवाही 
ग�रपाऊँ ।

सलं�न कम�चारीह�सगँको वाता�लाप तथा 
��यसिहतको िस.िड. समेत यसैसाथ संल�न राखेको 
छु । िस.िड. बाट समेत स�पूण� �यहोरा छल�ङ्ग ह�ने 
छ । �� कम�चारीह�लाई कारवाही ग�रपाउ ँभनी िमित 
२०७१।०३।१९ गते ��ाचार िव��को अिभयान 
नेपाल नामक सं�थाका अ�य� संजयकुमार झाले 
अि�तयार  द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा िदएको 
उजरुी िनवेदन ।

िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�का सहायक िज�ला �यायािधव�ा 
रामबहादरु थापासमेतले चोरी म�ुामा प�ाउ परकेा 
उ�म खड्कालाई छुटाउनका लािग घसु �रसवत 
मागेको ह�दँा कारवाही ग�रपाउ ँभनी ��ाचार िव��को 
अिभयान नेपाल नामक स�ंथाका अ�य� संजयकुमार 
झाले यस आयोगमा िनवेदन िदएको ह�दँा िनवेदकसगँ 
सम�वय गरी िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�का सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु 
थापालगायतका कम�चारीह�ले घसु �रसवत िलएको 
पाइएमा िनजह�लाई दसी �माणसिहत प�ाउ 
गरी यस आयोगमा दािखला गन� �योजनको लािग 
तपाइहँ�लाई खटाई पठाइएको छ । यस आयोगबाट 
िनवेदकलाई उपल�ध गराइएका हजार दरका थान ५० 
नोटह�को फोटोकपीसमेत तपाइहँ�लाई उपल�ध 
गराइएको छ । स�बि�धत कम�चारीबाट सो नोटह� 
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बरामद भएमा रीतपूव�क बरामद गरी सो नोटह�को 
फोटोकपीमा समेत सनाखत गराउन ुहोला भनी �.िन. 
कोमल शाहसमेतको टोलीलाई अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट खटाई पठाएको �यहोराको 
प� ।

संजयकुमार झाले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट �.१०००।– दरका ५० थान 
नोट बझुी िमित २०७१।३।२० मा ग�रिदएको भरपाई ।

आयोगबाट बझुी लगेको �.५०,०००।– 
म�ये �.२५,०००।– यसै िनवेदनसाथ यस आयोगमा 
िफता� गरकेो छु भ�नेसमेतको जानकारी प�साथ 
�.२५,०००।– संजय झाले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा िफता�  गरकेो ।

खानतलासी बरामदी मचुु�का
उपयु��अनसुारको �.२५,०००।– लेनदेन 

भएपिछ खिटएर गएका कमा�चारीबाट िज�ला 
काठमाड�, का.म.न.पा. वडा नं. १, बबरमहलि�थत 
िज�ला सरकारी विकल काया�लयको भइुतँ�लाको 
अिभयोग फाटँ कोठा नं. ९ मा सोही काया�लयका 
सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु थापा, 
सहायक िज�ला �यायािधव�ा अिनल काक� र ना.स.ु 
केदार�साद अया�लसमेतलाई फेला पा�रएकोमा ना.स.ु 
केदार�साद अया�लको शरीर खानतलासी गदा�  िनजको 
नामको संकेत नं. ११५३९४ को कम�चारी प�रचय 
प� र आयोगबाट िदई पठाएको न�बर उ�लेख भएको 
�.१०००।– दरका नोटह� थान २५ फेला परकेो 
खानतलासी बरामदी मचु�ुका ।

�.िन. कोमल शाहसमेतको �ितवेदन
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 

काठमाड�का सहायक िज�ला �यायािधव�ा 

रामबहादरु थापासमेतले चोरी म�ुामा प�ाउ परकेा 
उ�म खड्कालाई छुटाउनका लािग घसु �रसवत 
मागेको ह�दँा कारवाही ग�रपाउ ँभनी ��ाचार िव��को 
अिभयान नेपाल नामक स�ंथाका अ�य� संजयकुमार 
झाले यस आयोगमा िनवेदन िदएको ह�दँा िनवेदकसगँ 
सम�वय गरी िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
काठमाड� सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु 
थापालगायतका कम�चारीह�लाई घसु �रसवत 
िलएको पाइएमा िनजह�लाई दसी �माणसिहत 
प�ाउ गरी यस आयोगमा दािखला गन�का लािग हामी 
�ितवेदक कम�चारीह�लाई खटाई पठाइएकोमा िमित 
२०७१।०३।२० गते िनवेदक संजयकुमार झासगँ 
सम�वय गरी गएकोमा सो िदन िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, काठमाड�का सहायक िज�ला 
�यायािधव�ा रामबहादरु थापाले िनवेदकबाट रकम 
निलई अक� िदन िलने भनी िफता� पठाएकोमा पनुः 
आज िमित २०७१।०३।२२ गते रकम िलनका लािग 
िनवेदक संजयकुमार झालाई बोलाएको भनी िनजले 
हामीलाई जानकारी गराएप�ात् सो काया�लयमा हामी 
�ितवेदक कम�चारीह� जादँा सोही काया�लयका 
सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु थापा र 
ना.स.ु केदार�साद अया�लसमेतलाई सोही काया�लयमा 
फेला पारी िनजह�को शरीर खानतलासी गदा�  ना.स.ु 
केदार�साद अया�लको साथबाट यस आयोगबाट 
िनवेदकलाई उपल�ध गराइएका नोटह�म�येका थान 
२५ गरी ज�मा �.२५,०००।– (प�चीस हजार) र 
िनजको नामको कम�चारी प�रचय प� बरामद भएको 
ह�दँा कानूनबमोिजम सोही �थानमा बरामदी मचु�ुका 
खडा गरी सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु 
थापा र ना.स.ु केदार�साद अया�लसमेतलाई प�ाउ 
गरी यसै �ितवेदनसाथ दािखला गरकेा छौ भ�नेसमेत 
�यहोराको �.िन. कोमल शाहसमेतको �ितवेदन ।



नेपाल कानून पि�का, २०७४, पसु

1588

�. रामबहादुर थापाको अनुस�धानको �ममा भएको 
बयान कागज

म िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�मा काय�रत छु । मेरो पद सहायक िज�ला 
�यायािधव�ा हो । मेरो पदको �कृितअनसुार म बहस 
पैरवी गन�, बयान गराउने, अिभयोग प� तयार गन� र 
बकप� गराउने ज�ता काय�ह� गछु�  । सूय� भ�राईको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी उ�म 
खड्कासमेत भएको चोरी म�ुा मैले नै हे�ररहेको छु 
र सो म�ुाको अिभयोग प� िमित २०७१।०३।२० 
मा काठमाड� िज�ला अदालतमा पेस ग�रएकाले 
हाल िवचाराधीन अव�थामा छ । उ� चोरी म�ुामा 
प�ाउ परकेा उ�म खड्कालाई मैले हािजर जमानीमा 
छािडिदने भनी भगवती खड्कासगँ कुनै रकम कलम 
माग गरकेो छैन । िनज भगवती खड्कालाई म 
िचि�दन । हािजर जमानीमा छाड्ने काम �हरीको हो 
उजरुी िनवेदनसिहत आयोगमा �ा� िभिडयो म एक 
रा��सेवक कम�चारीलाई फसाउने पूव�योजनाअनसुार 
�ा� भएको ह�न स�छ । मैले उजरुीमा उि�लिखत 
�यि�को हकमा कानूनबमोिजम काय� स�प�न गरकेो 
छु । कसैसगँ सौदाबाजी गरकेो छैन । सौदाबाजी 
गरकेो भए तापिन मलाई फसाउने िनयतले गरकेो ह�न 
स�छ । मैले कसैसगँ कुनै रकम कलम माग गरकेो 
छैन । िनज िनवेदकले मेरो अिफसभ�दा बािहरी समयमा 
आई मेरो कोठामा �वेश गरी िनजले नै रकमको कुरा 
गदा� मैले तपाइकँो म�ुा अदालतमा पेस भइस�यो, 
जे िनण�य ह��छ, अदालतबाटै ह��छ भ�दासमेत अटेर 
गरी मैले पद�न भ�दाभ�दै पिन रकम कलम िदने, 
मलाई फसाउने िनयत राखी िभिडयोसमेत िखचेको 
ह�न स�छ । अदालतमा ��ततु भइसकेको म�ुामा 
मेरो कुनै भूिमका ह�दँनै । मैले सेवा�ाहीबाट रकम माग 

गरकेो छैन । मबाट आयोगबाट उपल�ध गराइएको पैसा 
बरामद भएको पिन छैन । सेवा�ाही मेरो कोठामा �वेश 
गरपेिछ िनजले रकम जवरज�ती�पमा केदार�साद 
अया�ललाई थमाई िदएको हो । मैले केदारजीलाई रकम 
िलन ु र सेवा�ाहीलाई रकम िदनसुमेत भनेको छैन । 
िनजले जबरज�ती रकम थमाई ग�ती गन� लगाई हामी 
दवैु जनालाई फसाउने िडजाइनअनसुार रकम िलन 
लगाएको हो । �याय अ�याय छु�याई पाऊँ । िनवेदनका 
साथ �ा� िभिडयोका आवाज र ��यह� मेर ै ह�न् । 
मलाई फसाउने, बदनाम गराउने पूव�योजना मतुािबक 
सो िभिडयो िखिचएको हो । यसउपर स�मािनत 
आयोगबाट �याय िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
रामबहादरु थापाको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान कागज ।

केदार�साद अया�लको अनुस�धानको �ममा भएको 
बयान कागज

म िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
काठमाड�मा नायव स�ुबाको पदमा काय�रत छु र सो 
पदमा रहेर मैले �हरी व�ृ र प�रसरबाट अनसु�धान 
काय� स�प�न गरी आएका म�ुाह� दता� गरी काया�लय 
�मखुसम� पेस गरी स�बि�धत सरकारी विकललाई 
बझुाउने, अदालतबाट �ा� पेसी म�ुाह� जनाई पेस 
गन� िच�ी प�ह� तयार गन�समेतका काय�ह� गछु�  । 
सूय� भ�राईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
उ�म खड्कासमेत भएको चोरी म�ुामा मैले अिभयोग 
प� तयार भई आएपिछ चलानी गरी म�ुा अदालतमा 
पठाएको हो । सो म�ुामा �ितवादी उ�म खड्कालाई 
छािडिदने भनी रकम माग गरकेो भ�ने स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा छैन । िमित २०७१।०३।२२ गते िबहान 
उजरुीकता� रामबहादरु थापाभ�दा केही समयपिछ 
क�रब ९:०० बजे ितर आएको र रामबहादरु सरको 
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कोठामा बसेकोमा मलाई रामबहादरु सरले बोलाउन ु
भएकोमा म गएको र िनजले सो�दा तपाइकँो काम 
गन� उहा ँ नै हो भनेको हो । रामबहादरु सरले मलाई 
वहालेँ के भ�नहु��छ भ�ने िबि�कै िनज �यि�ले 
�.१,०००।– दरका २५ थान नोट िदई ग�न लगाई 
रा�नहुोस ् भनी बािहर िन�कन ु भएकोमा केही �णमै 
टोली आई मेरो साथबाट रकम बरामद गरकेो हो । 
उ� रकम मैले िनजसगँ मागेको पिन होइन, बाग�िनङ्ग 
पिन गरकेो होइन, फसाउने िनयतले िनज लािगरहेका 
रहेछन् । मैले सेवा�ाहीबाट पैसा िलन ुह�दँैन िथयो । तर 
मलाई रामबहादरु थापा सरको कोठामा उजरुीकता�बाट 
जबरज�ती पैसा छाडी िनज गई टोली आई प�ाउ 
गरकेो हो । िभिडयोमा देिखएका ��य र सिुनएका आवाज 
मेरो हो, तर उ� आवाज फसाउने िनयतले िखचेका 
रहेछन् । म एक सामा�य कम�चारी ह� ँ । मलाई 
सिुनयोिजत�पमा फसाइएको ह�दँा आयोगबाट 
�यायोिचत छानिबनको आशा गरकेो भ�नेसमेत 
�यहोराको केदार�साद अया�लको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान कागज ।

उसुरी कता� सजंयकुमार झाको अनुस�धानको 
�ममा भएको बयान

िमित २०७१।०३।१९ गतेको ��ाचार 
िव��को अिभयान नेपाल नामक स�ंथाको तफ� बाट 
परकेो उजरुी िनवेदनको �यहोरा र द�तखत मेरो 
हो । भगवती खड्कालाई म िच�छु । उनी हा�ो सं�था 
��ाचार िव��को अिभयान नेपालको एक सद�य 
ह�न् । चोरी म�ुाको अनसु�धानको िसलिसलामा प�ाउ 
परकेा उ�म खड्कालाई हािजरी जमानीमा छोड्नका 
लािग िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�का 
सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु थापाले 
मसगँ �.५०,०००।– घसु मागेका िथए । अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट �.५०,०००।– 
बझुी लगेको भरपाईमा भएको सिहछाप मेरो 
हो । उ� रकम मैले आयोगबाट लगेको ह� ँ । िमित 
२०७१।०३।२० गते श�ुबारका िदन िनज रामबहादरु 
थापाले ना.स.ु केदार�साद अया�ललाई आ�नो क�मा 
बोलाएर स�लाह गरी मसगँ �.५०,०००।– बिुझिलन 
भनेका िथए । तर उ� िदन काया�लयमा सेवा�ाही 
तथा सरु�ाकम� �हरीह�को बा�लो उपि�थितले गदा� 
रकम िलएनन् । मलाई भोिलप�ट शिनबार िदनको ४ 
बजे काया�लयमा आउन ु यहा ँ स�ुबा साहवलाई पिन 
बोलाउछुँ, िबदाको िदनमा यहा ँ मा�छेह� आउदँैनन्, 
भनी रामबहादरु सरले भनेका िथए । शिनबार िदनको 
क�रब ४ बजे मैले रामबहादरु थापाको मोबाइल नं. 
९८५२०६०२३४ मा फोन गदा� आफ�तको म�ृय ु
भएका कारण भेट्न नस�ने र तपाइ ँ भोिल िबहान 
८:०० बजे रकम िलएर मेरो काया�लयमा आउनस्ु 
भने । आइतबार िबहान म काय�लयमा ८:०० बजे 
पगेुF । �यसपिछ रामबहादरु थापा र ना.स.ु केदार�साद 
अया�लले तपाइकँो मा�छेलाई यहाबँाट छाड्न िमलेन, 
म�ुा अदालतमा पठाइसकेको छु, जसरी भएपिन 
साधारण तारखेमा छुटाइिद�छु भने । �यसको 
लािग रामबहादरु थापाले पिहला तय भएको रकम 
�.५०,०००।– को आधा �.२५,०००।– मा कुरो 
टुङ्गो लगाए । िनजले सो रकम ना.स.ु केदार�साद 
अया�ललाई बझुाउन भने । म ना.स.ु को क�मा 
रकम िदन गए,ँ िनजले मलाई सोधे सरले कित रकम 
भ�न ुभएको छ? मैले �.२५,०००।– मा तय भएको 
भने । िनज केदार �.अया�लले रामबहादरु थापाको क�मा 
आई रामबहादरु थापाको अगािड नै �.२५,०००।– 
गनेर िलएको हो । बाकँ� �.२५,०००।– रकम मैले 
रीतपूव�क अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
िफता� गरे ँ भ�नेसमेत �यहोराको ��ाचार िव��को 
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अिभयान नेपाल नामक सं�थाका अ�य� तथा िनवेदक 
संजयकुमार झाको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान ।

िवशेष अदालत, काठमाड�मा दायर भएको आरोप 
प�

अनसु�धानको �ममा संकिलत उजरुी 
िनवेदन, खानतलासी बरामदी मचु�ुका �ितवादी�य 
रामबहादरु थापा र केदार�साद अया�लले आयोगसम� 
गरकेो बयान, िनवेदक संजयकुमार झाले आयोगसम� 
गरकेो बयान, उजरुी िनवेदनसाथ �ा� िभिडयो िस.िड. 
समेतलाई गहन अ�ययन गरी हेदा� सरकारी विकल 
काया�लय, काठमाड�का सहायक िज�ला �यायािधव�ा 
रामबहादरु थापाले चोरी म�ुाको अनसु�धानको 
िसलिसलामा प�ाउ परकेा उ�म खड्कालाई हािजरी 
जमानीमा छािडिदने र �यसबापत �.५०,०००।– 
घसु �रसवत माग गरकेो भनी ��ाचार िव��को 
अिभयान नेपाल नामक सं�थाका अ�य� संजयकुमार 
झाले िमित २०७१।०३।१९ मा यस आयोगमा 
िदएको िनवेदनका आधारमा िनजलाई आयोगबाटै 
�.५०,०००।– उपल�ध गराई िनजका साथमा घसु 
�रसवत लेनदेन गरकेो पाइएमा स�बि�धत �यि�लाई 
प�ाउ गरी दािखला गन�को लािग आयोगबाट �.िन. 
कोमल शाहसिहतको टोलीलाई खटाई पठाइएकोमा 
िमित २०७१।०३।२२ गतेका िदन सरकारी विकल 
काया�लयमै �रसवत िलइसकेको अव�थामा आयोगबाट 
खिटएको टोलीले िनजको साथबाट उ� रकम र 
िनजको नामको कम�चारी प�रचय प� रीतपूव�क 
बरामद गरी िनजलाई समेत आयोगमा दािखला गरकेो 
देिख�छ । िनवेदक संजयकुमार झासगँ रामबहादरु 
थापाले �.५०,०००।– घसु �रसवत माग गरकेो तर 
पिछ आएर �.२५,०००।– मा सहमत भएको र सो 

रकम ना.स.ु केदार�साद अया�ललाई िदन ु भनेको 
त�य िनज िनवेदकले आयोगमा गरकेो बयान तथा 
िनवेदनसगँ �ा� भएको िभिडयो �लीपबाट ख�ुन 
आएको छ । सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु 
थापा र ना.स.ु केदार�साद अया�लले आयोगसम� 
बयान गदा�  कसरुमा इ�कार रहे तापिन िनज ना.स.ु 
केदार�साद अया�लको साथबाट �.२५,०००।– 
बरामद भएको कुरालाई �वीकार गरकेो देिख�छ । 
उ�म खड्कालाई हािजरी जमानीमा छािडिदनका 
लािग सहायक िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु 
थापाले �.५०,०००।– घसु �रसवत माग गरकेोले 
घसु �रसवत माग गरकेो रकम िदनका लािग आयोगबाट 
रकम उपल�ध गराई पाउ ँ भनी संजयकुमार झाले 
आयोगमा उजरुी गरी आयोगबाटै मचु�ुकामा उ�लेख 
भएका न�बर र दरका ज�मा �.५०,०००।– बझुी िलई 
गएकोमा सोही न�बर र दरका ५० थान नोटम�ये २५ 
थान ना.स.ु केदार�साद अया�लको शरीर खानतलासी 
गदा� बरामद भई आएको दिेखन आएबाट सो रकम 
रामबहादरु थापाले िनजलाई िदन ु भनेको खलेुकाले 
िनज �ितवादी�य रामबहादरु थापा र केदार�साद 
अया�लले सो घसु �रसवत बाडँीचुडँी खाने िनयत राखी 
िलएको �� ह��छ । �ितवादीह�बाट भएको इ�कारी 
बयान त�यपरक नभई संल�न �माण र त�यको 
आधारमा िनजह�बाट उि�लिखत कसरु भएको पिु� 
भइरहेको अव�था छ । यसरी आरोिपत �यि�ह�को 
बयान, िनवेदकको बयान तथा िनवेदनसिहत �ा� 
िभिडयो िस.िड. र बरामदी दशी �माणका आधारमा 
सरकारी विकल काय�लय, काठमाड�का सहायक 
िज�ला �यायािधव�ा रामबहादरु थापा र ना.स.ु 
केदार�साद अया�ल दवैुले सेवा�ाहीबाट घसु �रसवत 
िलई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को 
उपदफा (१) �ारा प�रभािषत कसरु गरकेो पिु� ह�न 
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आएको ह�दँा िनज रामबहादरु थापा र केदार�साद 
अया�ललाई िबगो �.२५,०००।– (प�चीस हजार) 
कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) को ख�ड (क) 
�ारा �यवि�थत हदैस�मको सजाय गरी पाउन सादर 
अनरुोध ग�र�छ र िनजह�लाई यसै आरोप प�साथ 
पेस ग�रएको छ । साथै केदार�साद अया�लबाट बरामद 
भएको �.२५,०००।– िनवेदक संजयकुमार झाले यस 
आयोगमा िलिखत उजरुी िदई घसु �रसवत िदनका 
लािग आयोगबाट बिुझिलएको रकम भएको ह�दँा उ� 
रकम आयोगलाई नै िफता� पाउन समेत अनरुोध ग�र�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०७०।३।२७ मा िवशेष 
अदालत, काठमाड�मा दायर भएको आरोप प� ।

�ितवादी रामबहादुर थापाको अदालतमा गरकेो 
बयान

म २०७०।११।२२ गते बाट िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, बबरमहल काठमाड�मा शा.अ. पदमा 
कामकाज गद� आइरहेको छु । सयु� भ�राईको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी गगन मान�धरसमेत 
भएको चोरी म�ुाका जाहेरवाला तथा �ितवादीह�लाई 
िचि�दन । उ� चोरी म�ुा मैले २०७१।३।२० मा 
काठमाड� िज�ला अदालतमा अिभयोग प� पेस गरकेो 
हो । मैले उ� म�ुामा प�ाउ परकेा उ�म खड्कालाई 
हािजरी जमानीमा छुटाई िदने भनी कुनै रकम कलम माग 
गरी िलएको छैन । मैले िनवेदकलाई रकम िदन ुर ना.स.ु 
केदार�साद अया�ललाई पैसा िलनसुमेत भनेको होइन 
छैन । उजरुीकता�ले उ�लेख गरकेो उ�म खड्काको 
िददी भगवती खड्का भ�ने मिहलालाई म िचि�दन, 
िनजसगँ रकम कलमको कुरा भएको छैन । आरोप 
प�साथ पेस भएको िभिडयो �लीपह� दखेाउदँा हेरे,ँ 
सनेु ँ। सो िभिडयो ��यमा भएको ति�वरस�म मेरो हो । 

सोमा भएको श�द आवाज मेरो होइन, मलाई फसाउने 
िनयतले सो श�द को कसले रकेड� गरकेा ह�न् मलाई 
थाहा छैन । बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत नगद 
तथा प�रचय प� मेरो शरीर साथबाट बरामद ग�रएको 
होइन । अिभयोग फाटँबाट डर �ास ध�क� िदई ना.स.ु 
केदार�साद अया�ललाई बरामदी मचु�ुकामा सिहछाप 
गन� लगाएका ह�न् । उजरुीकता� सजंय झाले गरकेो बयान 
�यहोरा सबै झ�ुा आरोप र कपोलकि�पत कुराह� मा� 
ह�न । अनसु�धानको �ममा मलाई मानिसक दबाबमा 
पारी उ� िभिडयोमा भएको श�द आवाज मेरो हो 
भनी जबरज�ती लेखाएका ह�न् । म िनद�ष, इमा�दार, 
कत��यिन� र नोकरी अविधसमेत सिकनै लागेको 
�यि�लाई झ�ुा आरोप लगाएको ह�दँा उिचत �याय 
िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रामबहादरु 
थापाको अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी केदार�साद अया�लले िवशेष अदालतमा 
गरकेो बयान

म क�रब १ वष� अिघ िज.स.व.का. 
काठमाड�को ना.स.ुपदमा स�वा भई आएको ह� ँ। िमित 
२०७१।३।१९ को संजयकुमार झाको उजरुी िनवेदनमा 
उि�लिखत मािनसलाई हािजर जमानीमा छािडिदने 
स�ब�धमा मैले िनजसगँ रकम मागेको पिन छैन, िलएको 
पिन छैन, उजरुी झ�ुा हो । िमित २०७१।३।२२ गते 
िबहान म काया�लयमा कामकाज ग�ररहेको अव�थामा 
उजरुीकता� रामबहादरु थापा सरको कोठामा आई बसी 
गफ गरी जादँा मलाई जबरज�ती�पमा िनज �यि�ले 
पैसा ग�नस्ु भनी िदई �.२५,०००।– (प�चीस 
हजार �पैया)ँ छािड गएकोमा केही �णमै टोिलह� 
काया�लयिभ� �वेश गरी रामबहादरु सरलाई म काय�रत 
कोठामा �याई जबरज�ती उ� पैसा बरामद गरी 
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बरामदी मचु�ुकामा सिहछाप गन� लगाई िलई गएको 
हो । मेरो मािनस छोड्ने हैिसयत र अिधकार पिन 
होइन छैन । उजरुवालाले के कारणबाट मेरो नामसमेत 
उ�लेख गरकेा ह�न् मलाई थाहा छैन । िमिसलसाथ पेस 
भएको िभिडयोमा देिखएको ति�वर मेरो हो, आवाज 
मेरो होइन । मलाई फसाउने िनयतले योजनाव��पमा 
रकम मेरो हातमा थमाई थमाउने िबि�कै बरामद गरी 
मलाई प�ाउ ग�रएको हो । मलाई मानिसक दबाब िदई 
अनसु�धानमा बयान िदन बा�य पारकेा ह�न, सिहछाप 
मेरो आ�नै हो । मलाई फसाउने िनयतले कानूनको 
काय�िविधसमेत पूरा नगरी झ�ुा आरोप लगाइएको ह�दँा 
खारजे गरी �याय िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी केदार�साद अया�लले िवशेष अदालतमा 
गरकेो बयान ।

िवशेष अदालतको िमित २०७१।३।२९ को आदेश 
�माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 

�ितवादीह� रामबहादरु थापा र केदार�साद अया�लबाट 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९को दफा ७(घ) बमोिजम 
जनही �.२५,०००।– (प�चीस हजार �पैया)ँ धरौट 
माग ग�रएको छ । सो धरौट रकम नगदै वा सो खा�ने 
जेथा जमानी िदनसके िलई तारखेमा राखी सो िदन 
नसकेमा कानूनबमोिजम िसधा खाने गरी अ.बं. १२१ 
नं. अनसुार थनुवुा पजु� िदई थुनामा राखी म�ुा पपु�� 
गन� गरी मलुकु� ऐन अ.बं. १२४(ग) नं. अनसुार यो 
आदेश पचा� ग�रिदएको छ । आरोप प�साथ दािखला 
भएको रकम धरौटीमा आ�दानी बा�ँन ुर �ितवादी च�ुा 
भइसकेकोले आरोपप�मा उ�लेख भएका सा�ीह� 
िवशेष सरकारी विकल काया�लयमाफ� त र �ितवादीका 
सा�ी �ितवादीह�बाटै उपि�थत गराई काठमाड� 
िज�ला अदालतमा कारवाही चलेको चोरी म�ुाको 

िमिसल छलफल पेसीका िदन इजलाससम� देखाई 
िफता� लैजाने गरी िझकाउन ुर िमिसल संल�न िस.िड.
को संवादको लेखब� भएको िलखत �ितवादीह�लाई 
सनाखत गराई सो �यहोरा �वीकार गर ेसोही �यहोरा 
जनाई रा�न ुर �वीकार नगर ेदवैु प�को रोहबरमा उ� 
िस.िड. लेखब� गरी िमिसल सामेल गनु�  भ�ने िवशेष 
अदालतको िमित २०७१।३।२९ को आदेश ।

�.रामबहादुर थापाका सा�ी राजाराम िघिमरकेो 
बकप�

�ितवादी रामबहादरु थापा रा�ो चालचलन 
भएको सहयोगी र िमलनसार मािनस ह�नहु��छ । म सोही 
काया�लयमा काय�रत रहेको ह�दँा उहालेँ आजस�म 
कामको िसलिसलामा कोही कसैसगँ रकम मागेको 
मलाई थाहा छैन । उ� िभिडयो र आवाज सबै कृितम 
हो, �ितवादी रामबहादरु थापाको होइन, �ितवादी 
रामबहादरु थापालाई षड्य��पूव�क सजंयकुमार झाले 
उजरुी िदएको हो, �. रामबहादरु थापाले कुनै �रसवत 
घसु निलएको ह�दँा िनज�ितको झ�ुा आरोप हो । िनज 
िनद�ष ह�दँा सफाई पाउन ुपद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
�.रामबहादरु थापाका सा�ी राजाराम िघिमरकेो 
बकप� ।

�ितवादी केदार�साद अया�लका सा�ी राम थापाले 
िवशेष अदालतमा गरकेो बकप�

�ितवादी केदार�साद अया�ल अनशुािसत 
कत��यिन� र इमा�दार �यि� ह�न् । उहा ँदैिनक�पमा 
िबहान चाडैँ आई काम गनु�ह���यो । ��ततु म�ुामा 
िनजको कुनै संल�नता छैन, योजनाब��पमा िनजलाई 
फसाउने उ�े�यले यो घटना गराएकोले कसरुबाट 
सफाई ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
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केदार�साद अया�लका सा�ी राम थापाले िवशेष 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

वादीका सा�ी अिनल काक�ले गरकेो बकप�
िमित २०७१।३।२२ गते भएको बरामदी 

मचु�ुकाको मेरो अगाडी भएको सिहछाप मेर ैहो । उ� 
िदन िबहान क�रब ८ बजे म काया�लयमा आई सो 
िदनको अदालती म�ुाह�को अ�ययन गरी बसेको 
िथए,ँ साथीह� रामबहादरु, केदार र अ�य �टाफह� 
पिन आइस�न ुभएको िथयो । क�रब ८.४५ बजेितर 
अक� कोठामा िनकै होह�ला सनुी के रहेछ भनी हेदा� 
�यहा ँ१५/२० �यि�ह�ले रामबहादरु थापा र केदार 
अया�ललाई घेरी िट.िभ. �यामेरा िखिचरहेका िथए, 
अगािडको टेबलमा �पैया ँिथयो, मैले टोलीसगँ प�रचय 
मा�दा हामी अि�तयारबाट आएका ह� भ�नभुयो । मैले 
काया�लय �मखुलाई जानकारी गराए ँ । को कसको 
साथबाट रकम बरामद भएको हो मैले देिखन, उ� पैसा 
के कुन त�रकाले कसबाट आएको हो मलाई थाहा छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी अिनल काक�ले 
गरकेो बकप� ।

वादीका सा�ी रिवन ढुङ्गेलले िवशेष अदालतमा 
गरकेो बकप�

िमित  २०७१।३।२२ को खानतलासी 
बरामदी मचु�ुकामा भएको सिहछाप मेरो हो, उ� 
बरामदी मचु�ुका मलाई पढीबाची सनुाइएको िथएन, 
समाचार संकलन गनु�पन� आ�नो िज�मेवारी भएको ह�दँा 
मलाई अ�य जानकारी भएन, म �यामरा पस�न होइन 
उ� िभिडयो मैले िखचेको होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीका सा�ी रिवन ढुङ्गेलले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

वादीका सा�ी अ�कल बहादुर कुवरँले अदालतमा 
गरकेो बकप�

िमित २०७१।३।२२ गतेको खानतलासी 
बरामदी मचु�ुकामा भएको सिहछाप मेर ै हो । उ� 
बरामदी मचु�ुका पढीबाची सनुाइएको िथयो । बरामदी 
रकम मागेर िदएको हो वा जबरज�ती िदएको हो मलाई 
कुनै जानकारी छैन । सगरमाथा टेिलिभजन अिफसले 
मलाई सो �थानमा पठाएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीका सा�ी अ�कलबहादरु कँुवरले अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

वादीका सा�ी कृ�णजङ्ग शाहले गरकेो बकप�
िमित २०७१।३।२२ को खानतलासी बरामदी 

मचु�ुकामा भएको सही मेरो हो । उ� िदन िबहान म 
अिफसमा प�ुदा अप�रिचत ८।१० जना �यि�ह�लाई 
देखेपिछ सोधपछु गदा� उनीह�ले अि�तयारबाट 
आएको भनी आ�नो प�रचय िदए, अिफसको ९ 
नं. कोठामा प�ुदा टेबलमा पैसा िथयो, पैसा बरामद 
भएको मैले देखेको होइन, काया�लय �मखुको नाताले 
रोहबरमा बिसिदनस्ु भनेकोले मचु�ुकाको रोहबरमा 
सिहछाप ग�रिदएको हो भ�नेसमेत �यहोराको वादीका 
सा�ी कृ�णजङ्ग शाहले गरकेो बकप� ।

उजुरीकता� सजंयकुमार झाले गरकेो बकप�
िमित २०७१।३।१९ मा िदएको उजरुी 

��ाचार िव��को अिभयान नेपालबाट मैले नै 
स�ंथागत�पमा गरेको ह� ँउ� उजरुीसगँ ��यसिहतको 
िस.िड. पेस गरकेो छु र २०७१।३।२४ गते अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा भएको बयान पिन मेर ै
हो । चोरी म�ुामा उ�म खड्कालाई हािजरी जमानीमा 
छाड्न काठमाड� िज�ला सरकारी विकल काया�लयका 
रामबहादरु थापाले घसु मािगरहेको छ भनी भगवती 
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खड्काले मेरो सं�थामा िमित २०७१।३।१८ गते 
उजरुी िदएको हो । उ� म�ुामा मसगँ भएको घसु �रसवत 
र रकमबार े भएको कुराकानी सबैको िभिडयो��य 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा पेस 
गरकेो छु । सरकारी विकल रामबहादरु थापा आफँैले 
घसु �रसवत मागेका भ�ने िभिडयो ��यबाट �� 
ह��छ । �ितवादीह�सगँ मेरो िचनजान र कुनै �रसइवी 
िथएन । िमित २०७१।३।२२ गते िबहान ८ बजे म 
रकम िलई अि�तयारको टोलीसगैँ जादँा सरकारी 
विकल काया�लयमा िभ� सरकारी विकल रामबहादरु 
थापा र ना.स.ु केदार�साद अया�ल दवुै जना िथए, 
रामबहादरु थापाले उ�म खड्काको म�ुा अदालतमा 
पेस भइस�यो । तपाइलेँ �.२५,०००।– िदए तपाइकँो 
मा�छेलाई म साधारण तारखेमा िनकाली िद�छु, बहस 
मैले नै गन� हो, रकम ना.स.ु केदार�साद अया�ललाई 
िदनहुोस् भनेकाले �रसवत रकम मैले ना.स.ु केदार�साद 
अया�ललाई रामबहादरु थापाकै अगािड िदए । �यसपिछ 
अि�तयारको टोली आएर बरामद गरकेो हो, पिछ 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले उ� म�ुा 
अनसु�धान गरी अदालतमा पेस गरकेो छ भ�नेसमेत 
�यहोराको उजरुीकता�  संजयकुमार झाले गरकेो 
बकप� ।

�ितवादी रामबहादुर थापा र केदार�साद अया�लले 
गरकेा िजरह

अदालतको आदेशानसुार �माण �व�प �ा� 
िस.िड. लेखब� गरी िमिसल सामेल रहेको । िसिडमा 
उि�लिखत १ देिख ८ नं. स�मका संवादह� मेरो 
होइनन्, उजरुीकता�ले फसाउने उ�े�यले बनावटी ��य 
तथा संवादह� तयार गरकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी रामबहादरु थापा र केदार�साद अया�लले 
गरकेा िजरह ।

िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०७१।८।२४ 
को फैसला 

�ितवादीह� रामबहादरु थापा र केदार�साद 
अया�लले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) 
को कसरु गरकेो देिखएकाले िनज �ितवादीह�लाई 
ऐ.ऐनको दफा ३(१)(क) बमोिजम जनही १(एक) 
मिहना कैद र जनही �.२५,०००।– (प�चीस हजार) 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  भ�ने िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०७१।८।२४ को फैसला ।

�ितवादी रामबहादुर थापाको पुनरावेदन प� 
मैले बयान गदा� िभिडयोमा देखाइएको 

��य र आवाजह� आफूह�को भएको भनी आ�नो 
�वे�छाले �वीकार गरकेो होइन । अदालतमा बयान 
गदा� सवाल ११, १२ को जवाफमा आवाज मेरो 
होइन । सिुनयोिजत �पमा फसाउनका लािग 
िखिचएको हो । सोमा भएको आवाज मेरो होइन भनी 
�प��पमा उ�लेख गरकेो छु साथै सवाल १६ को 
जवाफमा अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयानमा 
िभिडयो �लीपका आवाजह� अनसु�धान अिधकृतले 
दबाब िदई आ�नै हो भनी ले�न बा�य पारकेा 
ह�न् । आवाज कसको हो थाहा छैन । �माणको �पमा 
पेस भिनएको िस.िड. उजरुीकता� संजय कुमार झाले 
आफँै िनमा�ण गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा पेस गरकेा ह�न् । ��ाचार म�ुामा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाहेक अ�य कसैले पिन 
म�ुाको अनसु�धान र �माण संकलन गन� स�दैन । 
मैले उजरुकता�  अथवा भगवती खड्काबाट कुनै काम 
गन�को लािग घसु �रसवत रकम मागेको छैन । बरामदी 
मचु�ुकामा जबरज�ती सिहछाप गन� लगाएको हो । 
उजरुकता�बाट �माण�व�प दािखल भएको िस.िड 
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बनाउने र पेस गन� कानूनी अिधकार िवप�ीलाई 
नभएको अव�थामा �य�तो �माणले कानूनी मा�यता 
पाउदँैन । मैले ��ाचारज�य कुनै कसरु गरकेो 
छैन । मउपरको आरोप दाबी झ�ुा हो भनी सम�मा 
मैले कसरु नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ
भनी बयान गरकेो र सो बयानलाई मेरो सा�ीह� िवदरु 
खड्का र राजाराम िघिमरलेे म िनद�ष भएको कुराको 
बकप� गरकेा छन् । उजरुकता�ले मसमेतले हािजर 
जमानीमा छाड्नको लािग घसु �रसवत माग गरकेो 
भ�ने आरोप लगाएको भए तापिन उ� म�ुा काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िमित २०७१।३।२० मा नै दायर 
भइसकेको अव�थामा मैले सो म�ुामा हािजर जमानीमा 
छोड्नको लािग रकम माग गरकेो भ�ने कुरा पूण��पमा 
झ�ुा रहेको �� नै छ । तसथ� िवशेष अदालतको िमित 
२०७१।८।२४ मा भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला बदर गरी वादीको आरोप मागदाबीबाट मलाई 
फुस�द ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादी रामबहादरु थापाको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी केदार�साद अया�लको यस अदालतमा 
परकेो पुनरावेदन प�

उजरुकता� संजय झाले का�पिनक�पमा 
भगवती खड्का भ�ने �यि� खडा गरी मलाईसमेत 
जसरी भएपिन फसाउनको लािग मा� षड्य�� गरकेो 
भ�ने कुरा �वतः पिु� भइरहेको छ । मैले अिभय�ु उ�म 
खड्काको िददीसगँ घसु मागेको भए सो कुराको उजरुी 
िनज भगवती खड्काले नै िदने िथइन्, तर िनजको 
उपि�थित िनजको नाम उ�लेख भएको बाहेक स�पूण� 
िमिसलमा कहीकँतै पिन देिखदैँन । घसु िदने कुरा 
भएको म�ुय �यि� भगवती खड्कालाई अि�तयारले 
समेत नबझुी हचवुाको भरमा िनवेदन उजरु दता� गरकेो 
छ । मैले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 

बयान गदा�समेत मलाई उजरुकता�ले सिुनयोिजत�पमा 
फसाएको भ�ने कुरा �प��पमा उ�लेख गरकेो छु । मैले 
अि�तयारमा बयान गदा�  िभिडयोमा देखाइएको ��य र 
आवाजह� आफूह�को भएको भनी आ�नो �वे�छाले 
�वीकार गरकेो होइन । अदालतमा बयान गदा� सवाल 
१४ को जवाफमा षड्य�� गररे िखिचएको ह�न स�छ, 
आवाज मेरो होइन, सिुनयोिजत�पमा फसाउनका 
लािग मेरो भूिमका नभएको अव�थामा िखिचएको हो 
भनी �प��पमा उ�लेख गरकेो छु । घटना घटेको 
भिनएको िदनभ�दा २ िदन पिहले नै काठमाड� िज�ला 
अदालतमा चोरी म�ुा दायर भइसकेको छ । य�तो 
अव�थामा अदालतमा दायर भइसकेको म�ुामा मैले 
कुनै बदिनयत नराखेको �� देिखदँा देिखदँै पिन मलाई 
दोषी ठहर गन� िम�ने ह�दँा मलाई दोषी ठह�याएको 
िवशेष अदालतको िमित २०७१।८।२४ फैसला 
उ�टी बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाई पाउ ँ
भ�ने �ितवादी केदार�साद अया�लको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक तथा सा�ािहक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी केदार�साद अया�लको 
तफ� बाट व�र� अिधव�ा �ी कृ�ण�साद सापकोटाले 
प� केदार�साद अया�लको म�ुा चलाउने हैिसयत र 
अिधकार छैन । चोरी म�ुाका अिभय�ु उ�म खड्काक� 
िददीसगँ यी �ितवादीले हािजरी जमानीमा छाड्नको 
लािग घसु �रसवत मागेको छैनन् । ��ाचार पिु� ह�नको 
लािग ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले 
तोकेको सत� पूरा ह�नपुद�छ । तर ��ततु म�ुामा �य�तो 
सत� पूरा नभएको, चोरी म�ुा िमित २०७१/३/२० 
मा दायर भएको अव�था छ । उजरुकता�ले उ� २० 
गते नै पैसा िलई िदनको लािग गएको भ�ने उ�लेख 
ह�दँा धरौट िलनेलगायतका काय� अदालतले गन� ह�दँा 
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यी �ितवादीलाई फसाउन योजनाब� षड्य�� रचेको 
हो । तसथ� यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरकेो 
िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला 
बदर होस ्भनी बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो । �ितवादी 
रामबहादरु थापाको तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा �ी 
कुमदुकुमार भ�राईले ��ाचार पिु� ह�नको लािग ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले तोकेको सत� पूरा 
ह�नपुद�छ । तर ��ततु म�ुामा �य�तो सत� पूरा भएको 
छैन । चोरी म�ुा िमित २०७१/३/२० मा दायर भएको 
छ । धरौट िलने काय� अदालतको हो । �ितवादीलाई 
फसाउने काम भएको छ । तसथ� यी �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर नगरकेो िवशेष अदालतको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुदछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

अब यसमा �ितवादीह�ले आरोिपत 
��टाचारको कसरु गरकेो ह�न वा होइनन? िवशेष 
अदालतको फैसला िमलेको छ छैन? �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा स�ैन? भ�ने ��नमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, काठमाड�का सहायक िज�ला 
�यायािधव�ा पदमा रहेका �ितवादी रामबहादरु 
थापा र ना.स.ु केदार�साद अया�लले चोरी म�ुामा 
थुनामा रहेका उ�म खड्कालाई हािजरी जमानीमा 
छोिडिदने भनी िनजक� िददी भगवती खड्कासगँ घसु 
मागेको भनी िनज �ितवादीह�का िव�� उजरुवाला 
संजय झाले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा उजरुी िदएको पाइयो । सो उजरुीअनसुार 
आयोगबाट रामबहादरु थापालाई िदन भनी संजय 
झाले बिुझिलएको �.१,०००/- दरका नोट २५ थान 
�ितवादी केदार�साद अया�लबाट बरामद भएको भ�ने 
िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुकाबाट देिखएको छ । सो 

बरामदी मचु�ुकामा पनुरावेदक �ितवादीह� रामबहादरु 
थापा र केदार�साद अया�लसमेत रोहबरमा बसेको 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीह�म�ये केदार�साद 
अया�लले अिधकार�ा� अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानमा उजरुवालाले �.२५,०००/- ग�नस्ु भनी 
िदई छाडी गएकोमा केही �णमा नै अि�तयारको 
टोली काया�लयिभ� �वेश गरी उ� रकम बरामद 
भएको हो भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । �ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� �माणमा 
पेस भएको िभिडयोमा देिखएका ��य आ�नो भएको 
कुरासमेत �वीकार गरकेो देिखयो ।

३. पनुरावेदक �ितवादीह�को आफूह�लाई 
अनाहकमा फसाउने उ�े�यले उजरु गरकेो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� उजरुीकता� संजय झाले 
यी पनुरावेदकह�लाई फसाउनपुन� कुनै कारण वा 
पूव��रसइवी रहेको िथयो भ�ने कुरा ख�ुन आएको 
पाइएन । �माणको �पमा पेस भएको िस.िड. 
तफ�  �ि�गत गदा� पनुरावेदक �ितवादी रामबहादरु 
थापाकै काय�क�मा �ितवादी केदार�साद अया�लले 
आरोपप�मा उ�लेख भएको रकम पटक पटक ग�ती 
गरी ख�तीमा राखेको देिखन आउछँ । �ितवादी 
केदार�साद अया�लले गरकेो बयानबाट रकम 
िनजको साथबाट बरामद भएको कुरा �वीकार गरकेो 
देिख�छ । उ� बयान �यहोरा िनजको िव�� �माणमा 
ला�ने ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) मा 
“मु�मा कुनै प�ले �य� गरकेो कुनै कुरा िनजका 
िव�� �माणमा िलन ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । यसरी �ितवादी केदार�साद अया�लले 
आ�नो साथबाट �. २५,०००/- रकम भएको हो भनी 
�वीकार गरकेो कुरा िनजका िव�� �माणमा ला�ने 
नै दिेख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) 
बमोिजम कसुर सजायबाट छुट वा कम ह�नुपछ�  भ�ने 
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िजिकर �ितवादीले िलएमा सो कुराको �माण पु�याउने 
भार िनजैमा रह�छ । बरामदी मचु�ुकाबाट अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट उपल�ध गराइएका 
नोटह� बरामद भएको देिखएको छ र सो त�यलाई 
िमिसल संल�न रहेको िसिडमा भएको ��य��यले पिु� 
गरकेो छ । कुनै िनद�ष �योजनले सो बरामदी रकम 
�ितवादीको साथमा रहन पगेुको भ�नेतफ�  कुनै त�यगत 
�यहोरा ख�ुन आएको दिेखदँैन । बरामदी मचु�ुका, 
िस.िड. बाट देिखएको स�य ��यलगायतका �वत�� 
�माणबाट �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान समिथ�त भएको देिखयो ।

४. उजरुीकता�  संजय झाले अदालतमा 
बकप� गदा� “रामबहादरु थापाले उ�म खड्काको म�ुा 
अदालतमा पेस भइस�यो, तपाइलेँ �.२५,०००/- 
िदए तपाइकँो मािनसलाई म साधारण ता�रखमा 
िनकाली िद�छु, बहस मैले नै गन� हो, रकम केदार�साद 
अया�ललाई िदनहुोस ्भनेकोले �रसवत रकम मैले ना.स.ु 
केदार�साद अया�ललाई रामबहादरु थापाकै अगाडी 
िदए ँ। �यसपिछ अि�तयारको टोली आएर बरामद गरकेो 
हो” भनी िकटानीसाथ �यहोरा लेखाएको पाइयो । यसबाट 
�रसवत रकम िलने काय� �ितवादीह� रामबहादरु थापा 
र केदार�साद अया�ल दवैुको िमलेमतोमा भएको रहेछ 
भ�ने देिखन आउदँछ । अदालतबाट बिुझएका अिनल 
काक�, रिवन ढंुगेल, अ�कलबहादरु कँुवर र कृ�णजङ्ग 
शाहसमेतका बरामदी मचु�ुकामा ब�ने �यि�ह�ले 
बरामदी मचु�ुकामा भएको सिहछाप आ�नो भएको 
�वीकार गरी बकप� गरकेा छन् । �ितवादीह� काय�रत 
काया�लयका �मखु (िज�ला �यायािधव�ा) समेतको 
रोहबरमा ग�रएको बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख भएको 
�यहोरामा िव�वास गन� नसिकने कुनै मनािसब आधार 
र कारण ��ततु ह�न आएको देिखदँनै । यसबाट �. 
रामबहादरु थापाको काय� क�मा िनजकै उपि�थित र 

रोहबरमा �रसवत िलने िदने काय� भएको र रकम बरामद 
ग�रएको त�य पिु� भएको देिख�छ ।

५. िस.डी. िनमा�ण गन� र �माणमा लगाउने 
स�ब�धमा पनुरावेदक �ितवादीह�ले िलएको 
िजिकरतफ�  पिन केही िववेचना ह�न आव�यक 
देिख�छ । ��य ��यलगायत िव�तुीय मा�यमबाट 
छायाङ्कन वा अिभलेखीकरण गन� �ि�या तथा 
सोस�ब�धी �माण ब�ुने स�ब�धमा �चिलत कानूनले 
��ट र िकटानी �यव�था गरकेो छैन भ�नेतक� का 
आधारमा बरामद भएको िस.डी. लाई �माणमा 
िलन िम�दैन भ�ने �ितवादीह�ले िजिकर िलएको 
पाइयो । यस स�ब�धमा रहेको कानूनी �यव�थातफ�  
�ि�गत गदा� �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा 
“अदालतले मु�ामा ठहर गनु�पन� कुरा र �य�तो कुरासगँ 
स�ब� कुराको मा� �माण बु�न ह��छ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । यस �यव�थाअनसुार ठहर गनु�पन� कुरा र 
�य�तो कुरासगँ स�ब� कुराको �माण ब�ुन सिकने 
देिख�छ । स�ब� कुरा भ�नाले म�ुामा ठहर गनु�पन� 
कुरालाई �मािणत वा ख�डन गन� सहायता ह�ने कुरालाई 
स�झन ु पद�छ । ��ततु म�ुामा �माणको �पमा पेस 
ग�रएको िस.डी. बाट देिखएको अ�य ��यबाट �रसवत 
िलने िदने काय� भएको त�य ख�ुन आएको छ । आरोिपत 
कसरु गरकेो त�य समिथ�त ह�ने �यहोरा िस.डी. मा 
रहेको देिखएकाले यसलाई स�ब� �माण होइन भ�न 
िम�दैन । यसका अित�र� �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९ मा "प�ले अदालत बाहेक अ�य� �य� गरकेो कुनै 
कुरा िनजका िव�� �माणमा िलन ह��छ" भ�ने �यव�था 
रहेको छ । प�ले बोली वचन�ारा, लेखेर, ईशारा�ारा 
वा आचरण�ारा पिन कुनै कुरा �य� गरकेो ह�न 
स�छ । यसरी �य� गरकेो कुरा यिद �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) मा �यवि�थत 
�ावधानह�को �ितकूल देिखदैँन भने �य�तो कुरालाई 
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�माणमा िलन िम�ने नै देिख�छ । यस म�ुाका स�दभ�मा 
�माणमा पेस ह�न आएको िस.डी. उ� दफा ९(२)
(क) िवपरीत ह�ने गरी अथा�त्  यी �ितवादीह�लाई 
िनजह�को इ�छा िव�� काय� गन� बा�य पारी अथवा 
सचेत अव�थामा नरहेको कुराको अनिुचत लाभ िलई 
िस.डी. तयार ग�रएको िथयो भ�ने त�य ख�ुन आएको 
देिखएन । िस.डी. मा रहेको �यहोरा र िमिसल 
�माणबाट देिखएको सम� प�रि�थितबीच �वभािवक 
र साथ�क साम�ज�यता रहेको देिख�छ । तसथ� �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९ मा रहेको �ावधानका �ि�ले 
पिन उ� िस.डी.मा रहेको �यहोरालाई �माणमा �हण 
गन� िम�ने नै दिेखयो ।

६. �माण ऐन, २०३१ को दफा २२ अनसुार 
सा�ीले अदालतसम� सनाखत गरकेो म�ुासगँ 
स�बि�धत जनुसकैु दशी वा चीजव�त ु�माणमा िलन 
ह��छ । िस.डी. पिन एक �कारको दशी हो । उ� िस.डी. 
बाट देिखएको िववरण म�ुासगँ स�बि�धत नै दिेखएको 
छ । सो िस.डी.मा देिखएको त�वीर आ�नो हो भनी 
प� (�ितवादीह�) ले अदालतसम� बयान गदा�समेत 
�वीकार गरकेो देिख�छ । उजरुीकता�  (सा�ी) स�जय 
झासमेतले अदालतमा गरकेो बकप�बाट िस.डी. को 
स�दभ� समिथ�त ह�न पगेुको देिख�छ । तसथ� �माणमा 
आएको िस.डी. लाई दशी �माणको �पमा �हण गन� 
सिकने देिखन आयो ।

७. िव�तुीय मा�यमबाट संकलन ग�रएका 
कुराह�लाई �यवि�थत र िनयमन गन� स�ब�धमा 
कानूनले थप ��ट माग� िनद�शन गनु�  आव�यक छ । 
यस प�मा खासगरी �माण िलने कुरामा केही अ��ता 
रहेको कारणबाट ि�िवधा उ�प�न ह�नस�ने अव�था 
पिन रहेको छ । तर यसको ता�पय� िस.डी. लगायत 
िव�तुीय मा�यमबाट सकंिलत �माणलाई म�ुामा 
�माणको �पमा �हण गन� िम�दैन भ�ने अव�य 

होइन । िव�ान र �िविधको �े�मा भएको अभूतपूव� 
िवकास र थिपएका अनेकौ नवीनतम् आयामह�लाई 
�याय िन�पणका स�दभ�मा अदालतले अनदखेा गनु�  
ह�दैँन । समसामियक जीवन प�ितका अिभ�न अगंको 
�पमा रहेको �िविधको उपयोग रहरको िवषय मा� 
नभएर सामािजक स�दभ�को वा�तिवकता पिन बनेको 
पाइ�छ । �यसैले िव�तुीय मा�यमबाट संकिलत �माण 
�हण गन� कुरालाई पर�परागत िलिखत वा मौिखक 
�माणको संकुिचत अथ�मा बझुी सीिमत दायरामा 
िव�लेषण गनु�  उिचत ह�दैँन । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३, दफा ९ तथा दफा २२ को िसज�नशील �या�या 
र �योग आव�यक छ । उि�लिखत �ावधानबमोिजम 
िस.डी. लगायतका िव�तुीय मा�यमबाट सकंिलत 
�माणलाई �हण गन� सिकने नै देिख�छ । तसथ� िस.डी. 
को �यहोरालाई �माणमा �हण ग�रएको स�ब�धमा 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले उठाएको ��न मनािसब 
देिखएन । मािथ िववेिचत �माणह�बाट �ितवादीह�ले 
उ�म खड्का भ�ने �यि�लाई हािजर जमानीमा 
छुटाई िदने भनी �.२५,०००/- �रसवत िलएको त�य 
�मािणत भएको दिेखयो ।

८. ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) मा “रा��सेवक वा रा��सेवक ह�न लागेको कुनै 
�यि�ले आ�नो ओहदा वा सोस�ब�धी कुनै काम 
गन� वा ग�रिदएबापत वा नगन� वा नग�रिदएबापत वा 
आ�नो ओहदा वा सोस�ब�धी कुनै काम गदा� कुनै 
�यि�लाई मोलिहजा वा अिन� गन� वा गराई िदएबापत 
वा नगन� वा नगराई िदएबापत आ�नो वा अ� 
कसैको िनिम� �रसवत िलएमा वा िलन म�जुर गरमेा 
देहायबमोिजमको �रसवत िलनेलाई वा िलन म�जुर 
गन�लाई कसुरको मा�ाअनुसार देहायबमोिजम कैद र 
िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�नेछ । �रसवत िलइसकेको 
भए सो �रसवतसमेत जफत ह�नेछ” भ�ने �ावधान 
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रहेको छ । सो दफा ३(१) को देहाय (क) मा प�चीस 
हजार �पैयाँस�म िबगो भएमा तीन मिहनास�म कैद"  
ह�ने �यव�था रहेको देिख�छ । सोही �ावधानबमोिजम 
�ितवादीह�लाई जनही एक मिहना कैद र प�चीस 
हजार �पैया ँिबगो कायम गरी िबगोबमोिजम ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालतको फैसला मनािसब नै 
देिखन आयो ।

९. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एव ं
�माणबाट �ितवादीह� उपरको अिभयोग शंकारिहत 
तवरबाट �मािणत भएको देिखएकाले पनुरावेदक 
�ितवादीह� रामबहादरु थापा र केदार�साद 
अया�ललाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) बमोिजम जनही १(एक) मिहना कैद र जनही 
�.२५,०००/- (प�चीस हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०७१/८/२४ को फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह� रामबहादरु थापा र केदार�साद 
अया�लको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
इित संवत् २०७३ साल पौष ४ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा.आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

आदेश िमित : २०७३।०९।०६
०७१-WO-००५५

िवषय : परमादेश

िनवेदक : भोजपरु िज�ला भोजपरु गा.िव.स. वडा 
नं.४ घर भई हाल लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.३ ब�ने अिधव�ा 
िनर�जन उ�ेती

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

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

 § अदालतबाट जारी भएका फैसला वा 
आदेशको सबैले पालना काया��वयन 
गनु� पछ� । अदालतका आदेश फैसला 
कानूनसरह बा�यकारी ह��छन ् । अझ 
नपेाल सरकारका म��ालय र अ�तग�तका 
काया�लयह� वा िनकायह��ित जारी 
ह�ने आदेशह�लाई मौिलक हक र मानव 
अिधकारसँग ��य� स�बि�धत आदेशह� 
ह��छन ् । �यसैले नेपाल सरकारका 
म��ालय र अ�तग�तका काया�लयह�ले 
फैसला काया��वयनमा अझ बढी सजग 
भई िनधा��रत समयिभ�ै पूरा गनु�पन� 

�नण�य नं. ९८८१

&
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ह��छ । यो नाग�रकको वैधािनक अपे�ाको 
िवषय पिन हो । तोिकएको �यादिभ� 
फैसला काया��वयन ह�न नस�ने अव�था 
भएमा सोको मनािसब आधार कारण 
खुलाई अदालतलाई जानकारी गराउन ु
पन� ।

 § अदालतले आदेश जारी गद� जाने र 
काया��वयन गन� िनकायका िज�मेवार 
अिधकारीले  �य�ता आदेश काया��वयन 
गन� बेवा�ता गद� जाने वा थाहा नपाएज�तो 
गरी वा अ�लाई िज�मेवारी प�छाउन े हो 
भन े कानूनको शासन (Rule of law) 
को अवमू�यन भई देशमा अराजकताको 
ि�थित उ�प�न ह�न जाने । 

(�करण नं. ८)
 § अदालत जनताको आ�थाको के�� हो 

अदालतकै मा�यमबाट जनताले पूण� 
�यायको अपे�ा गरकेो ह��छ । तथािप 
यसले िदएको आदेश एव ं िनद�शनह�को 
पालना गन� गराउने तथा काया��वयनमा 
�याउन े काय� आफँैले गन� नभई 
काय�पािलकालगायत स�बि�धत िनकायले 
गन� र कानून बनाउन अप�रहाय� देिखएमा 
�यव�थािपकाले पहल गन� हो । यस 
अव�थामा अदालतको आदेश िनद�शनह� 
यथोिचत समयमा पालना नभई िविभ�न 
वहानावाजीमा कागजमा मा� िसिमत 
रा�न े हो भने �य�तो आदेश िनद�शन 
आलंका�रक भई कागजमा िसिमत ह�न 
जा�छ र यसबाट अदालततफ�  जनताको 
आ�था र िव�ास मै खलल पन� जाने । 

(�करण नं. ९)

िनवेदकको तफ� बाट : 
िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा िकरण 

पौडेल
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५, १७

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा 
१०७(२) बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� 
पन� ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य यस�कार छः-

२०६५ सालको �रट नं.००४३ मा 
िनवेदक अिधव�ा िमरा ढुङ्गानासमेत तथा िवप�ी 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको 
परमादेशसमेतको िनवेदनमा सव��च अदालतबाट 
िमित २०६६/७/१८ मा भएको आदशेमा सा�ी संर�ण 
र सहायतास�ब�धी छु�ै कानूनी �यव�था एवं सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३०(२) र सरकारी 
म�ुास�ब�धी िनयमावली, २०४९ को िनयम १५(३) 
को कानूनी �यव�था हालस�म काया��वयन भएको 
अव�था नदेिखदँा सो स�ब�धमा आव�यक �यव�था 
ह�नको लािग नेपाल सरकारका नाममा िनद�शा�मक 
आदशे जारी भएको िथयो । �य�तै �रट नं.२०६८-
WS-००४६ को उ��ेषणको �रट िनवेदनमा मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५ को उपदफा ६ मा संशोधन गरी आफूले 
िदएको बयान वा सूचनाका आधारमा कारवाही 
चलाएपिछ अदालतले बोलाएका बखत अनपुि�थत 
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ह�ने वा सहयोग नगन�लाई कैद सजाय गन�, �य�तै 
दफा १७ बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित� िदने छु�ै 
�ितपूित�  कोष खडा गरी आ.व. २०७०/०७१ को 
बजेटमा अिनवाय��पमा िविनयोजन गनु�  र पीिडतलाई 
सो �ितपूित� रकम भराई िदने �यव�था गन�, सरकारी 
सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत गराउदँा ला�ने खच� 
आ.व. २०७०/०७१ को बजेटमा िविनयोजन गरी 
�य�ता सा�ीलाई रकम उपल�ध गराउन तथा सोही 
ऐनको दफा २६ बमोिजम पीिडत वा उजरु गन� �यि�ले 
माग गरकेो अव�थामा सरु�ा गनु�  गराउन ुभनी आदेश 
भएको िथयो ।

अदालतको आदेश काया��वयन नभए 
कसैलाई �मा ह�दँैन, �यसमा पिन नेपाल सरकारका 
म��ालय वा अ�तग�तका काया�लयह� फैसलाका 
काया��वयनमा अझ सजग भई िनधा��रत समयिभ�ै पूरा 
गनु�पछ�  । नस�ने भएमा मनािसब अविध बढाउन समय 
माग गन� स�छन् । तर िवप�ीह�का तफ� बाट �य�तो माग 
गरी िनवेदन पन� आएको अव�था छैन । �रट नं.०६८-
WS-००४६ को �रट िनवेदनमा भएको आदेशानसुार 
फौजदारी म�ुामा सरकारी प�को सा�ीलाई अदालतमा 
उपि�थत गराउदँा ला�ने खच� आ.व.२०७०/०७१ को 
बजेटमा अथ� म��ालयबाट शीष�क नं.२२६१४ अ�य 
�मण खच�बाट ज�मा ६४,९७,०००/- िविनयोजन 
ग�रएको िथयो । �य�तै आ.व. २०७१/०७२ को लािग 
ज�मा �.७७,०१,०००/- िविनयोजन ग�रएको रकम 
अिघ�लो वष�को गितिविधलाई हेदा�  सही सदपुयोग 
ह��छ र सा�ीह�ले उ� रकम �ा� गन� स�नेछन् 
भ�ने कुरामा शंका उ�प�न ह�ने ि�थित छ । यसरी 
आदेश काया��वयनमा अ�सरता नदेखाई िवप�ीह�ले 
आ�नो संवैधािनक तथा कानूनी कत��य पूरा नगरी 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ११५ 
र ११६ को ग�भीर�पमा उ�लङ्घन गदा�  अदालतको 

अपहेलना ह�न गई िनवेदकलगायत आम नेपाली 
नाग�रक कानूनको समान सरं�णको हकबाट वि�चत 
ह�न ुपरकेो छ ।

अतः मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अ�तग�तको म�ुा तथा 
अ�य सरकारवादी फौजदारी म�ुामा सरकारी प�को 
सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत गराउदँा ला�ने खच� 
रकम बजेट िविनयोजन ह�न थािलसकेकोले सरकारी 
म�ुास�ब�धी िनयमावली, २०५५ को िनयम १५(३)
बमोिजम ��येक सा�ी, गवाहलाई राजप� अनंिकत 
�थम �ेणीका सरकारी कम�चारीले पाएसरहको दैिनक 
तथा �मणभ�ा िनज अदालतमा उपि�थत ह�न ुअगावै 
अिनवाय��पमा भ�ुानी िदई सोको भरपाईसिहत 
स�बि�धत म�ुा िवचाराधीन रहेको अदालतमा �य�तो 
सा�ी उपि�थत गराउने �यव�था गनु�  भनी िवप�ी नं.६ 
का नाममा परमादेश तथा �हरी �धान काया�लयमा 
सा�ी संर�ण तथा सहायता शाखा रा�ने, ��येक 
िज�लामा िज�ला �हरी काया�लयका �मखुको 
सयंोजक�वमा सा�ी संर�ण तथा सहायता सिमित 
गठन गनु�  तथा सा�ी संर�णमा अ�य आव�यक 
�यव�था गनु�  र सो स�ब�धमा साव�जिनक सूचना 
�कािशत गनु�  भनी िवप�ीह� नं.४, ५, ६ का नाममा 
परमादेश जारी ग�रपाऊँ ।

�य�तै आदशेको काया��वयनको वत�मान 
अव�थाको जानकारी फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयलाई िदन ु तथा अबका िदनमा फैसला 
काया��वयन िनद�शनालयले िनद�शन मागे हरके िवषयमा 
त�काल िनद�शन उपल�ध गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादशेको आदेश जारी ग�रपाऊँ । �य�तै 
आिथ�क वष� ०७०/७१ मा सरकारवादी फौजदारी 
म�ुामा सरकारी प�को तफ� बाट अदालतमा उपि�थत 
भएका सा�ीले �ा� गन� खच� रकम �ा� गन� नसकेकाह� 
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सबैलाई खच� रकम उपल�ध गराउन ुर अबका िदनमा 
कोही पिन सा�ीलाई खच� रकम िदन नछुटाउन ुतथा 
आ.व. २०७०/०७१ मा �ा� िविनयोिजत रकम 
के कुन काया�लयबाट के कसरी खच� ग�रयो ? कित 
सा�ीले खच� रकम �ा� गर ेके कितले �ा� गन� बाकँ� 
छ सोको त�याङ्क साव�जिनक गनु�  भनी िवप�ी नं.६ 
का नाममा परमादेश जारी ग�रपाऊँ ।

साथै मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोिजम 
अदालतको फैसलाबाट पीिडतलाई �ितपूित�  भराई 
िदने ठहर भएको अव�थामा “मानव बेचिबखनबाट 
पीिडत तथा �भािवतको लािग �थािपत पनुः �थापना 
कोष” बाट स�बि�धत �हरी काया�लयको पहलबाट 
पीिडतलाई �ितपूित� रकम भराई िदन सि�यता 
देखाउन ुभनी िवप�ी नं.६ को नाममा परमादेश तथा 
सोको अनगुमन गनु�  भनी सबै मातहत अदालतह�मा 
प�रप� गराउनसमेत उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? यो 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवप�ीह�लाई 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ �ा� भए वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�नेसमेतको 
यस अदालतको िमित २०७१/५/२ को आदेश ।

िनवेदकले उ�लेख गनु�भएको २०६६ को �रट 
नं. ००४३ र २०६८ को ००४६ मा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट यस म��ालयका नाममा आदशे जारी 
नभएको र मि��प�रषद ्बाट सो आदशे काया��वयनको 
लािग लेखी आएको भ�ने देिखदँैन । जहासँ�म मानव 
बेचिबखनको तथा ओसार पसार िनय��ण ऐन, 
२०६४ मा स�मािनत अदालतको आदेशसमेतका 

आधारमा यस म��ालयबाट समयानकूुल संशोधनको 
�ि�या �ार�भ ग�रएकोले यस म��ालयको नाममा 
आदशे जारी ह�नपुन� अव�था नभएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको मिहला 
बालबािलका तथा समाज क�याण म��ालयको िमित 
२०७१।५।२० गतेको िलिखत जवाफ ।

सरकारी प�को सा�ीलाई अदालतमा 
उपि�थत गराउदँा ला�ने खच�बापत भनी अल�गै बजेट 
�यव�थापन ग�रसकेको र सोिहअन�ुप यस आ.व. 
का लािग गत आ.व. २०७०/७१ को भ�दा बढी बजेट 
रकम छुट्याइएको भ�ने अव�थामा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाई �रट िनवेदन दायर गनु�पन� कुनै कारण 
नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको अथ� म��ालयको िमित २०७१।५।१९ 
गतेको िलिखत जवाफ ।

यस काया�लयसगँ असा�दिभ�क िवषयमा यस 
काया�लयको नाममा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� अव�था छैन । फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयले मागेको िववरण उपल�ध नगराएको 
िवषयलाई उठाउने हक सोही िनद�शनालयको ह�ने 
ह�दँा उ� सं�थासगँ सरोकार नरहेको �यि�ले यस 
काया�लयबाट नभए नगरकेो कामका स�ब�धमा यस 
काया�लयको नाममा कुनै आदेश ह�नपुन� अव�था 
छैन । अिभयोग तथा फैसलाको जानकारी पीिडतलाई 
गराउन ु भ�ने िवषयमा सरकारी विकल काय�लयबाट 
काया��वयन भइरहेको ह�दँा सोही स�दभ�मा पटकपटक 
आदशे ह�नपुन� अव�था नरहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको महा�यायािधव�ाको 
काया�लयको िमित २०७१।५।२५ गतेको िलिखत 
जवाफ ।

नाग�रकको मौिलक हक अिधकारको संर�ण 
स�ब�धमा सव��च अदालतबाट समय समयमा भएका 
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आदेश र नेपाल सरकारले अ�तरा�ि��य �तरमा 
जनाएका �ितब�तासमेतका आधारमा िव�मान 
कानूनमा समयानकूुल सधुार गद� जाने नीित नेपाल 
सरकारको रहेको छ । अदालतबाट भएका आदेशह� 
�ाथिमकताका साथ काया��वयन गरी �यसको 
�गित िववरण यस म��ालयले फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयलाई समयमै पठाउने ग�रएको छ । २०६५ 
को �रट नं. ००४३ र २०६८ को WS-००४६ मा 
भएका आदेशानसुार सा�ी संर�णस�ब�धी िवधेयक 
तजु�मा गन� काय� भइरहेको ह�दँा िवना आधार र कारण 
िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको कानून, �याय तथा संसदीय 
मािमला म��ालयको िमित २०७१।५।२५ गतेको 
िलिखत जवाफ ।

मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अ�तग�तको म�ुा तथा अ�य 
सरकारवादी म�ुामा सरकारी प�को सा�ीलाई 
अदालतमा उपि�थत गराउदँा ला�ने खच�लगायतका 
िवषयमा आदेश काया��वयनको लािग �हरी �धान 
काया�लयलाई प�ाचार भएको र पीिडत एवं सा�ी 
संर�ण तथा सहायता शाखासमेत �थापना ग�रएको र 
��येक िज�ला िज�लामा �हरी �मखुको अ�य�तामा 
सा�ी संर�ण र सहायता सिमित �थापना गन�को 
लािग ��येक िज�ला ि�थित अपराध अनसु�धान 
शाखा �मखुलाई सा�ी संर�ण अिधकृत तो�ने 
िनद�शनसमेत भइसकेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको गहृ म��ालयको 
िमित २०७१।६।५ गतेको िलिखत जवाफ ।

�चिलत कानूनबमोिजम काम गन� 
अि�तयार �ा� अ�य िनकाय एव ंपदािधकारीह�बाट 
भए गरकेो वा ह�नपुन� काम कारवाही एव ं िनण�य 
उपरसमेत यस काया�लयलाई िवप�ी बनाउन िम�ने 

ह�दैँन । नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्
काया�लयले सिंवधान तथा कानूनको प�रपालना गरी 
गराई नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� हक 
अिधकारह�को स�मान, संर�ण एव ं स�व��न गन� 
कुरामा �ितब�ध रहेको छ । यस काया�लयले स�मािनत 
सव��च अदालतको आदेश काया��वयनको लािग 
नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, २०६९ 
अनसुार स�बि�धत म��ालयलाई िनद�शन पठाउने र 
फैसला काया��वयनलाई सोको बोधाथ� िददँै आएको 
छ । सा�ी संर�णका िवषयमा कानून िनमा�णको लािग 
कानून म��ालयमा बजेट िविनयोजनको लािग अथ� 
म��ालयमा र सा�ी सरु�ाको लािग गहृ म��ालयलाई 
लेखी पठाई फैसला काया��वयन िनद�शनालयलाई 
जानकारी िदई सिकएको अव�था ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� नह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयको िमित २०७१।६।३ गतेको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट नवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
बहसमा कोही उपि�थत ह�नभुएन । िवप�ीह�को 
तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले 
सा�ी संर�णस�ब�धी िवधेयक नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्बाट सै�ाि�तक �वीकृित भई िवधेयक 
तजु�मा गन� काय� भइरहेको छ । सरकारी प�को 
सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत गराउन ला�ने खच� 
उपल�ध गराइदँ ैआएको तर कसरी उपल�ध गराउने 
हो काय�िविध बनाउन बाकँ� रहेको अव�था छ । ०६८-
WS-००४६ को उ��ेषण म�ुामा भएको आदेशानसुार 
�हरी �धान काया�लयमा सा�ी सरं�ण र सहायता 
शाखा रािखएको र ��येक िज�लामा िज�ला �हरी 
काया�लयका �मखुको संयोजक�वमा ३ सद�यीय 
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सा�ी संर�ण र सहायता सिमित गठन भइसकेको 
अव�था छ । सा�ीलाई उपि�थत गराउदँा ला�ने 
खच� अथ� म��ालयबाटसमेत िविनयोजन भइसकेको 
अव�थामा सो खच� के कसरी उपल�ध गराइदँै छ भ�ने 
स�ब�धमा �हरी �धान काया�लयको िलिखत जवाफ 
नै नपरकेो ह�दँा �प� ह�न सकेन । तसथ� सम��पमा 
आदेश काया��वयनको जानकारी फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयमा समेत िदइएको नदेिखदँा पूण��पमा 
उ� आदेशह� पालना भएको नदिेखएकोले थप 
काय� गन� आव�यक भए तापिन यसस�ब�धी कामह� 
अगािड बिढरहेको ह�दँा त�काल परमादेश जारी ह�नपुन� 
देिख�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको त�य र बहस बुदँा रहेको 
��ततु �रट िनवेदनमा २०६५ को �रट नं. ००४३ र 
�रट नं. ०६८-WS-००४६ को �रट िनवेदनमा जारी 
भएको परमादेश काया��वयन नभएकोले काया��वयन 
गनु�  भनी पनुः परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
परकेो �रट िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� अव�था छ, छैन ? सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , ��ततु �रट 
िनवेदनमा यस अदालतबाट यस अिघका २०६५ 
सालको �रट नं. ००४३ र २०६८-WS-००४६ का 
�रट िनवेदनमा जारी भएका परमादेश काया��वयन 
नभएकोले पनुः काया��वयन गन� परमादेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको दिेखयो । संवत् 
२०६५ सालको �रट नं. ००४३ िनवेदक अिधव�ा मीरा 
ढंुगानासमेत िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत भएको परमादेशसमेतको िनवेदनमा 
िमित २०६६।७।१८ मा भएको फैसलामा सा�ी 
संर�ण र सहायतास�ब�धी छु�ै कानूनको �यव�था एव ं
सरकारी म�ुास�ब�धी िनयमावली, २०४९ को िनयम 

१३(३) को कानूनी �यव�था काया��वयन स�ब�धमा 
आव�यक �यव�था ह�नका लािग िन�नबमोिजमको 
आदशे जारी भएको िथयो ।

१. अ�तरा�ि��य Convention/Declaration 
ह�का साथै अ�य मलुकुले गरकेो कानूनी 
�यव�थासमेतलाई िवचार गरी पीिडत सा�ी 
सरं�ण र सहायता स�ब�धमा उपय�ु छु�ै 
कानून िनमा�ण गन� आव�यक पहल गनु�  भनी 
नेपाल सरकारका नाउमँा िनद�शना�मक 
आदशे ।

२. सरकारी सा�ी गवाहलाई ब�ुदा ला�ने 
कानूनबमोिजमको खच� माग भएमा आफू िदन 
तयार रहेको भनी अथ� म��ालयले िलिखत 
जवाफमा उ�लेख गरकेो देिखदँा आव�यक 
बजेट माग गन� र िनकासा िदने तथा सो 
सा�ी गवाहले �ा� गन� �यव�था िमलाउन ु
भनी िवप�ी अथ� म��ालय र �हरी �धान 
काया�लयको नाममा परमादेश ।

३. उपयु��बमोिजम कानून िनमा�ण नभएस�म 
िन�न कुराह�लाई समेत �यानमा राखी 
पीिडत सा�ीको संर�ण स�ब�धमा गहृ 
म��ालयको सहसिचवको संयोजक�वमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयको �ितिनिध 
र �हरी �धान काया�लयको �ितिनिधसमेत 
रहने गरी काय�दल गठन गरी एउटा काय� 
योजना तयार गरी काया��वयनमा �याउन ु
भनी गहृ म��ालय र �हरी �धान काया�लयका 
नाममा िनद�शना�मक आदेश ।
(क) �हरी �धान काया�लयमा सा�ी संर�ण र 

सहायता शाखा रा�ने ।
(ख) ��यक िज�लामा िज�ला �हरी 

काया�लयका �मखुको संयोजक�वमा 
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सा�ी सरं�ण तथा सहायता सिमित 
गठन गन� ।

(ग) सा�ी संर�ण अिधकृत सिमित गठन  
गन� ।

(घ) सा�ी संर�णमा अ�य आव�यक 
�यव�था गन� ।

३. �य�तै गरी मिहला कानून तथा िवकास 
म�चको तफ� बाट अि�तयार�ा� अिधव�ा मीरा 
ढंुगानासमेत िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय भएको �रट नं.०६८-WS-००४६ 
को उ��ेषणको �रट िनवेदनमा नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयका नाउमँा 
िन�नानसुारको िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको 
िथयो ।

१. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
उपदफा ६ को वत�मान कानूनी �यव�थामा 
आव�यक पनुरावलोकन र संशोधन गरी 
पिहले आफूले िदएको बयान वा सूचनाका 
आधारमा कसैका िव�� कारवाही चलाएपिछ 
स�य त�य ढाटँी वा िनयतवश पिछबाट बयान 
प�रवत�न गन� वा �य�तो िनयतले अदालतले 
बोलाएको समयमा अनपुि�थत ह�ने वा 
अदालतलाई सहयोग नगन� �यि�लाई कैद 
सजाय गन� गरी कानूनी �यव�था गनू� ।

२. मानव बेचिबखनस�ब�धी तथा 
ओसारपसारस�ब�धी अपराधबाट पीिडत 
�यि�लाई सो अपराधस�ब�धी म�ुाको 
अनसु�धानको बारमेा स�बि�धत �हरी 
काया�लयले र अिभयोजनको बारमेा अिभयोग 
प�को �ितिलिप तथा अदालतबाट भएको 

िनण�यको बारमेा फैसलाको �ितिलिपसमेत 
राखी स�बि�धत सरकारी विकल काया�लयले 
अिनवाय��पमा पीिडतलाई जानकारी गराउने 
�यव�था गराउनू ।

३. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ 
बमोिजम अदालतको फैसलाबाट पीिडतलाई 
�ितपूित� भराइिदने ठहर भएको रकमको 
लािग अिवल�ब छु�ै �ितपूित� कोष खडा गरी 
सोकोषको लािग आव�यक रकमसमेत आ.व. 
०७०/०७१ को बजेटमा अिनवाय��पमा 
िविनयोजन गनु� , साथै स�बि�धत �हरी 
काया�लयले समेत सि�य पहल गरी 
पीिडतलाई सो �ितपूित�  रकम भराइिदने 
�यव�था गनु�  गराउनू ।

४. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अ�तग�तको म�ुा 
तथा अ�य सरकारवादी फौजदारी म�ुामा 
सरकारी प�को सा�ीलाई अदालतमा 
उपि�थत गराउदँा ला�ने खच�बापत आगामी 
आिथ�क वष� ०७०/०७१ को बजेटमा 
अिनवाय��पमा रकम िविनयोजन गरी �य�ता 
सा�ीलाई स�बि�धत �हरी काया�लयमाफ� त 
सो रकम उपल�ध गराउनू ।

५. सरकारी प�को सा�ीले �ा� गन� खच� 
रकम िनज अदालतमा उपि�थत ह�न ुअगावै 
िनजलाई भ�ुानी िदई सोको भरपाईसिहत 
स�बि�धत म�ुा िवचाराधीन रहेको अदालतमा 
�य�तो सा�ीलाई उपि�थत गराउने �यव�था 
गनु�  गराउनू ।

६. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा २६ 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, पसु

1606

बमोिजम पीिडत वा उजरु गन� �यि�ले 
माग गरकेो अव�थामा सरु�ाको लािग 
आव�यक �यव�था गरी स�बि�धत �हरी 
काया�लयमाफ� त �य�तो �यि�को सरु�ा गनु�  
गराउनू ।

४. उि�लिखत २०६५ सालको �रट नं. 
००४३ मा जारी भएको िनद�शना�मक आदेशम�ये 
अ�तरा�ि��य Covention declaration ह�का 
साथै अ�य मलुकुले गरकेो कानूनी �यव�थासमेतलाई 
िवचार गरी पीिडत सा�ी संर�ण र सहायता स�ब�धमा 
उपय�ु छु�ै कानून िनमा�ण गन� स�ब�धमा सा�ी 
संर�णस�ब�धी कानून बनाउन मि��प�रषद् ले 
सै�ाि�तक �वीकृित िदइसकेको भ�ने मि��प�रषद ्को 
काया�लयको िलिखत जवाफबाट दिेख�छ भने उ� 
कानून िनमा�णका लािग मि��प�रषद ्को सै�ाि�तक 
�वीकृित �ा� गरी म�यौदा तजु�मा गन� काय� भइरहेको 
भ�ने कानून �याय तथा संसदीय मािमला म��ालयको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । यस अदालतबाट 
२०६६ सालमा जारी आदशेको काया��वयन उपय�ु 
समयमा ह�नपुन�मा २०७१ सालमा यस �रट िनवेदनमा 
िलिखत जवाफ िफराउदँा सा�ी संर�णस�ब�धी 
िवधेयक तजु�मा भइरहेको छ भिनए पिन आजका 
िदनस�म आइप�ुदा सो काय� अिघ बढेको भ�ने बिुझन 
आएको देिखएन । �यसै गरी सरकारी सा�ी गवाहलाई 
ब�ुदा ला�ने कानूनबमोिजमको खच� माग भएमा िदन 
तयार रहेको भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो 
देिखदँा आव�यक बजेट माग गन� र िनकासा िदने 
तथा सो सा�ी गवाहले �ा� गन� �यव�था िमलाउन ु
भनी जारी भएको आदेशबमोिजम अथ� म��ालयबाट 
आ.व.०७०/०७१ र ०७१।०७२ मा �मण खच� 
शीष�कमा बजेट िविनयोजन ग�रएको र �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफबाट समेत 
सो कुराको पिु� भइरहेको देिख�छ । सो िविनयोिजत 
बजेट सरकारी सा�ी गवाहले �ा� गन� �यव�था 
िमलाउने स�दभ�मा के क�तो काय� �गित भएको छ 
भ�ने स�दभ�मा न त गहृ म��ालयले िलिखत जवाफमा 
उ�लेख गरकेो छ न त �हरी �धान काया�लयले नै 
�प� पारकेो छ । यस �कृितको गि�भर तथा सव��च 
अदालतबाट सािबकमा िनद�शना�मक आदशे भएको 
िवषयमा अदालतलाई सहयोग प�ुयाउन ु स�बि�धत 
िनकायको कत��य भए पिन �हरी �धान काया�लयले सो 
खच� िवतरण स�ब�धमा ��तुत �रट िनवेदनमा िलिखत 
जवाफ नै पेस गरकेो दिेखएन ।

५. पीिडत सा�ीको संर�ण स�ब�धमा 
गहृ म��ालयको सहसिचवको संयोजक�वमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयको �ितिनिध र �हरी 
�धान काया�लयको �ितिनिधसमेत रहने गरी काय�दल 
गठन गरी एउटा काय� योजना तयार गरी काया��वयनमा 
�याउन ु भनी गहृ म��ालय तथा �हरी �धान 
काया�लयको नाममा िन�न िनद�शना�मक आदशे भएको 
देिख�छ ।

१. �हरी �धान काया�लयमा सा�ी संर�ण तथा 
सहायता शाखा रा�ने,

२. ��येक िज�लामा िज�ला �हरी काया�लय 
�मखुको सयंोजक�वमा सा�ी संर�ण 
अिधकृत सिमित गठन गन�,

३. सा�ी संर�ण अिधकृत सिमित गठन गन�,
४. सा�ी संर�णमा अ�य आव�यक �यव�था 

आिद ।

६. उि�लिखत आदेश काया��वयतफ�  
के क�तो �गित भएको भ�ने स�ब�धमा ��येक 
िज�लामा िज�ला �हरी �मखुको अ�य�तामा 
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३ सद�यीय सा�ी सरं�ण तथा सहायता सिमित 
�थापना गन� �यव�थाको लािग ��येक िज�ला ि�थत 
अपराध अनसु�धान शाखा �मखुलाई तो�ने िनद�शन 
भइसकेको भ�ने गहृम��ालयको िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । सो िनद�शनको पालना भयो भएन �हरी 
�धान काया�लयबाट कुनै जवाफ नआएको ह�दँा 
आदेशबमोिजमको काय� भएको भ�ने स�ब�धमा िव��त 
ह�न सिकने अव�था देिखएन । सोबाहेक सा�ी संर�ण 
सहायता शाखा रा�ने, सा�ी संर�ण अिधकृत सिमित 
गठन गन�, सा�ी संर�ण स�ब�धमा अ�य आव�यक 
�यव�था गन� स�ब�धमा के क�तो काय� भएको छ भ�ने 
स�ब�धमा पिन सरोकारवाला िनकायह�बाट कुनै 
जवाफ आएको देिखएन ।

७. �य�तै गरी �रट नं. ०६८-WS-००४६ को 
उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनमा जारी भएको आदेशमा 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) को वत�मान 
कानूनी �यव�थामा पनुरावलोकन गन�स�ब�धी मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसारस�ब�धी अपराधबाट 
पीिडत �यि�लाई सो अपराधस�ब�धी म�ुाको 
अनसु�धानको बारमेा स�बि�धत �हरी काया�लयले 
र अिभयोजनको बारमेा अिभयोग प�को �ितिलिप 
तथा अदालतबाट भएको िनण�यको बारमेा फैसलाको 
�ितिलिप राखी सरकारी विकल काया�लयले पीिडतलाई 
अिनवाय��पमा जानकारी गराउने स�ब�धमा 
सरोकारवाला िनकायले के कित �गित गरकेो छ भ�ने 
कुरा िलिखत जवाफमा पिन उ�लेख गरकेो देिखदँैन 
भने िव�ान्  सह�यायािधव�ाले बहसका �ममा पिन 
�यसको काया��वयनतफ�  �गित भएको कुनै जानकारी 
गराउन स�न ुभएको दिेखएन । मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ 
बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�  भराइिदने ठहर भएको 

रकमको लािग खडा भएको �ितपूित�  कोषमा रकम 
ज�मा गरकेो र सोकोषबाट पीिडतलाई भराई िदएको 
अव�था साथै सरकारी प�को सा�ीलाई अदालतमा 
उपि�थत गराउदँा ला�ने खच� बजेटमा िविनयोजन ह�दँा 
ह�दैँ पिन रकम उपल�ध गराएको �प� जानकारी आउन 
सकेको दिेखदैँन भने सा�ीले �ा� गन� रकम िनजले 
अदालतमा उपि�थत ह�न ुअगावै िनजलाई भ�ुानी िदई 
सोको भरपाइसिहत अदालतमा सा�ीलाई उपल�ध 
गराएको र मानव बेचिबखन ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा २६ बमोिजम सरु�ाको 
�यव�थासमेत पीिडतलाई उपल�ध गराउन ु भ�ने 
आदशे भएकोमा कुनै िनकायह�बाट जवाफ आउन 
सकेको देिखदैँन ।

८. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ११५ मा �याय स�पादनको काय�मा सव��च 
अदालत र अ�य अदालतह�लाई सहयोग गनु�  नेपाल 
सरकार मातहतका सबै काया�लय वा पदािधकारीको 
कत��य ह�नेछ भ�ने �यव�था छ भने धारा ११६(१) 
मा म�ुा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदेश 
वा िनण�यको सबैले पालना गनु�पन� उ�लेख छ । 
धारा ११६(२) मा म�ुा मािमलाको रोहमा सव��च 
अदालतले गरकेो कानूनको �या�या वा �ितपादन 
गरकेो कानूनी िस�ा�त नेपाल सरकार तथा सबै 
अड्डा अदालतह�ले मा�नपुन� छ भ�ने �यव�था 
छ । उि�लिखत �यव�था वत�मान नेपालको संिवधानको 
धारा १२६(२) र धारा १२८(४) मा �यव�था भएको 
देिख�छ । अदालतबाट जारी भएका फैसला वा आदेशको 
सबैले पालना काया��वयन गनु�पछ�  । अदालतका आदेश 
फैसला कानूनसरह बा�यकारी ह��छन् । अझ नेपाल 
सरकारका म��ालय र अ�तग�तका काया�लयह� वा 
िनकायह��ित जारी ह�ने आदशेह�लाई मौिलक हक 
र मानव अिधकारसगँ ��य� स�बि�धत आदेशह� 
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ह��छन् । �यसैले नेपाल सरकारका म��ालय र 
अ�तग�तका काया�लयह�ले फैसला काया��वयनमा 
अझ बढी सजग भई िनधा��रत समयिभ�ै पूरा गनु�पन� 
ह��छ । यो नाग�रकको वैधािनक अपे�ाको िवषय पिन 
हो । तोिकएको �यादिभ� फैसला काया��वयन ह�न 
नस�ने अव�था भएमा सोको मनािसब आधार 
कारण खलुाई अदालतलाई जानकारी गराउन ु पन� 
ह��छ । सोसमेत ��ततु �रट िनवेदनको काया��वयनका 
स�दभ�मा काया��वयन ह�न नसकेको जानकारी 
गराएको देिखएन । अदालतले आदेश जारी गद� जाने 
र काया��वयन गन� िनकायका िज�मेवार अिधकारीले 
�य�ता आदेश काया��वयन गन� बेवा�ता गद� जाने वा 
थाहा नपाएज�तो गरी वा अ�लाई िज�मेवारी प�छाउने 
हो भने कानूनको शासन (Rule of law) को अवमू�यन 
भई देशमा अराजकताको ि�थित उ�प�न ह�न जा�छ । 
�चिलत संिवधानले �य�तो प�रक�पना गरकेो छैन । 
यसरी अदालतले एउटै िवषयमा पटक पटक आदेश 
गनु�  र काया��वयन गन� िनकायले काया��वयन नगदा� 
रा�यको �ोत साधनको द�ुपयोग मा� भएको छैन, 
शासन स�चालनको प�ित (System) मािथ नै �� 
िच� खडा भएको छ । 

९. अदालतका फैसला वा आदेश 
सबैले पालना गनु�पछ�  भनी संवैधािनक �यव�था 
गन� सरकारी िनकायले नै �यसको पालना गन� बेवा�ता 
गन� हो भने �यसको उपचार खो�न कहा ँजाने ? भ�ने 
�� सजृना ह��छ । सव��च अदालत र मातहतका 
अदालतबाट भएका फैसला तथा अि�तम आदेशको 
काया��वयन तथा अनगुमनको लािग �थािपत सव��च 
अदालतकै अंगका �पमा रहेको फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयले उि�लिखत दवैु �रटमा भएको आदेश 
काया��वयनको िसलिसलेवार �गित पठाइिदन ु भनी 
पटकपटक माग गदा�समेत िववरण िदएको नदिेखएको 

र नेपाल सरकारका िनकाय तथा �यहा ँ पदािसन 
अिधकारीह�ले समेत आदेश काया��वयनमा अ�सरता 
नदखेाई आ�नो संवैधािनक तथा कानूनी कत��य पूरा 
नगरी अदालतको आदेशह�को अवम�ुयन गन� उ�ृत 
रहेको देिखन आयो । अदालत जनताको आ�थाको 
के�� हो अदालतकै मा�यमबाट जनताले पूण� �यायको 
अपे�ा गरकेो ह��छ । तथािप यसले िदएको आदेश एवं 
िनद�शनह�को पालना गन� गराउने तथा काया��वयनमा 
�याउने काय� आफँैले गन� नभई काय�पािलकालगायत 
स�बि�धत िनकायले गन� र कानून बनाउन अप�रहाय� 
देिखएमा �यव�थािपकाले पहल गन� हो । यस 
अव�थामा अदालतको आदेश िनद�शनह� यथोिचत 
समयमा पालना नभई िविभ�न वहानाबाजीमा कागजमा 
मा� िसिमत रा�ने हो भने �य�तो आदेश िनद�शन 
आलंका�रक भई कागजमा िसिमत ह�न जा�छ र यसबाट 
अदालततफ�  जनताको आ�था र िव�ास मै खलल पन� 
जा�छ । अदालतका िनद�शन बौि�क िवलािसता वा 
कोरा अित�का िवषय होइनन् भनी िनवेदक च��का�त 
�वाली िव. रा��पितको काया�लयसमेतको म�ुामा 
(०७१-WO-०१७६ आदेश िमित २०७२।१२।१५) 
िस�ा�तसमेत �ितपािदत छ । जनताको मौिलक 
हक संर�ण गरी पूण� �याय िदने �यायालयको काय� 
भएकोले यस�ित आ�था र िव�ास कमजोर ह�न ु
भनेको संिवधान�ित जनताको िव�ासमा �ास आउन ु
हो । दशेमा सशुासन कायम गन� अिभ�ाय बोकेको 
सिंवधानउपर जनताको अिव�ासले ��य पाएमा 
सिंवधानले प�रक�पना गरकेो संघीय लोकताि��क 
गणत��ा�मक शासन �यव�थाको मा�यमबाट िदगो 
शाि�त, सशुासन, िवकास र समिृ�को आकां�ा पूरा 
ह�न स�दनै भ�नेतफ�  सबै िनकाय सचेत रहन ुआव�यक 
छ ।  

१०. मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम ०६५ 
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को �रट नं. ००४३ र २०६८-WS-००४६ को �रट 
िनवेदनमा जारी भएका आदेश यथोिचत काया��वयन 
नभई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
३०(२) तथा सरकारी म�ुास�ब�धी िनयमावली, 
२०५५ को िनयम १५(३) को कानूनी �यव�थालगायत 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(६) दफा १७ र २६ हालस�म 
पिन पूण� काया��वयन भएको नदिेखदँा सो स�ब�धमा 
आव�यक �यव�था गन�का लािग तत् तत् िनकायह�का 
नाउमँा िन�नबमोिजमको आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

१. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अ�तग�तको म�ुा 
तथा अ�य सरकारवादी फौजदारी म�ुामा 
सरकारी प�को सा�ीलाई अदालतमा 
उपि�थत गराउदँा ला�ने खच� रकम बजेटमा 
िविनयोजन ह�न थािलसकेको भ�ने बिुझन 
आएकोले सरकारी म�ुास�ब�धी िनयमावली 
२०५५ को िनयम १५(३) बमोिजम 
सा�ी गवाहलाई अदालतमा उपि�थत ह�न ु
अगावै अिनवाय��पमा भ�ुानी िदई सोको 
भरपाइसिहत स�बि�धत म�ुा िवचाराधीन 
रहेको अदालतमा �य�तो सा�ीलाई 
उपि�थत गराउने �यव�था िमलाउन ु भनी 
�हरी �धान काया�लयका नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी गरी िदएको छ ।

२. �हरी �धान काया�लयमा सा�ी संर�ण तथा 
सहायता शाखा राखी ��येक िज�लामा 
िज�ला �हरी काया�लयका �मखुको 
संयोजक�वमा सा�ी संर�ण र सहायता 
सिमित गठन गनु� , सा�ी सरं�ण अिधकृत 
तोक�  सा�ी संर�णमा अ�य आव�यक 

�यव�था गनु�  र सो स�ब�धमा साव�जिनक 
सूचना �कािशत गरी गराई जनतामा चेतना 
अिभविृ� गन� काय��म स�चालन गनु�  गराउन ु
भनी नेपाल सरकार गहृ म��ालय र �हरी 
�धान काया�लयका नाउमँा परमादशे जारी 
ग�रिदएको छ ।

३. नेपाल सरकार अथ� म��ालयले सा�ीलाई 
�दान गन� छुट्याएको �मण खच� रकमम�ये 
आ.व. ०७०।०७१ देिख के कित सा�ीले 
उ� रकम �ा� गन� सके ? िकन सबै सा�ीले 
खच� रकम �ा� गन� सके वा सकेनन् ? सबैले 
पाउन नसकेको हो भने कितले पाए र के कित 
सा�ीले खच� रकम पाउन बाकँ� छ ? सोको 
त�यांक साव�जिनक गनु�  भनी िवप�ी �हरी 
�धान काया�लयका नाउमँा परमादशे जारी 
ग�रिदएको छ ।

४. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ 
बमोिजम पीिडत तथा �भािवतह�का लािग 
�थािपत "पनु�था�पना कोष" बाट पीिडतलाई 
�ितपूित� भराइिदने काम कित हदस�म 
काया��वयन भएको छ यिद भएको छैन भने 
भराइिदन सि�यता देखाउन ु भनी �हरी 
�धान काया�लयका नाउमँा परमादशे जारी 
ग�रिदएको छ ।

५. सरकारी प�को सा�ीले �ा� गन� खच� रकम 
िनज अदालतमा उपि�थत ह�न ुअगावै �ा� गर े
नगरकेो स�ब�धमा अनसु�धान गरी �ितवेदन 
पेस गनु�  भनी सबै अदालतह�मा फैसला 
काया��वयन िनद�शनालयमाफ� त प�रप� गनु�  
गराउनू ।
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��ततु आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत : जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७३ साल पौष ६ गते रोज ४ शभुम् ।

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

आदेश िमित : २०७४।०४।३२
०७१-WO-०१८९

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : बाकेँ िज�ला नेपालग�ज नगरपािलका वडा 
नं.८ ब�ने संदीप कुमार अ�वाल

िव��
िवप�ी : बाकेँ िज�ला नेपालग�ज नगरपािलका वडा 

नं.८ ब�ने �मोदकुमार अ�वाल 

 § िढलो �याय िदन ु �याय निदनुसरह हो 
भ�ने �यायको मा�य िस�ा�त हो । �याय 
िढलो ह�नु ह�दैँन �याय िढलो ह�दँा मु�ाको 
प�ह�ले �याय �ा� गन� स�दैनन ्र �याय 
पाइहाले पिन ठूलो खच� र क�का साथ मा� 
�याय �ा� भएको अनुभूित ह�न जान े। 

 § अदालतले आफूले गरकेो फैसला 
सिजलोसगँ काया��वयन पिन ग�रिदनु 
पछ� । फैसलाको िछटो, सरल र �भावकारी 
काया��वयन नै �यायपािलका र �याय 
�दान गन� अदालतको म�ुय उ�े�य रहकेो 
ह��छ । म�ुा िज�ने प�को चाहाना, आकां�ा 
र उ�े�य नै यही ह�ने । 

(�करण नं. ५)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�यामकृ�ण खरले

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य मधरु पाठक, 
सरुशेकुमार पौडेल र राकेशकुमार शमा�

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 

 § मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४६ नं.
 § िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को 

िनयम ७८(ख)

आदेश
�या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम पन� 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश 
यस�कार छः-

वादी म िनवेदक संदीप कुमार अ�वाल 

�नण�य नं. ९८८२

&
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�ितवादी िवप�ी �मोदकुमार अ�वालसमेत भएको 
अंश म�ुामा म�जदुेवीको नामको िक.नं.१२२६ को 
ज�गाबाहेक फाटँवारीमा उि�लिखत अ� स�पि�बाट 
५ ख�डको १ ख�डबाट अिववािहत अंिशयारह�को 
कानूनबमोिजम िववाह खच� पर सारी ७ ख�ड अशं 
वादीले पाउने ठहछ�  भनी �ी बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६५।५।२५ गते फैसला भएकोमा सो 
फैसलाउपर �ितवादी �मोदकुमार अ�वालले �ी 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जमा पनुरावेदनप� 
दता� गरकेोमा �ी बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।५।२५ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भनी २०६७।२।२५ गते पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट फैसला भएको िथयो ।

�ी बाकेँ िज�ला अदालतको फैसलाप�चात् 
�ी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जमा म�ुा च�दाच�द ै
बाजे रघनुाथ�साद अ�वालको आ�नो कालगितले िमित 
२०६६।१०।२२ गते म�ृय ु भइसकेकोले उि�लिखत 
फैसलासमेत अनसुार आ�नो अंश भाग छुट्याई पाउन 
मैले �ी बाकेँ िज�ला अदालतमा िमित २०६८।१।९ 
गते दरखा�त िदएको िथए ँ। सो फैसलासमेत अनसुार 
अंश छुट्याई पाउन �ितवादी �मोदकुमार अ�वालले 
िमित २०६७।१०।२७ गते, �ितवादी राजे���साद 
अ�वालले िमित २०६८।१।९ गते तथा �ितवादी 
िबमलादेवी अ�वालले २०६८।८।१५ गते �ी बाकेँ 
िज�ला अदालतमा दरखा�त िदएका िथए । �ितवादी 
स�ये�� कुमार अ�वालले अंश छुट्याई पाउन दरखा�त 
िदएका िथएनन् । �ितवादी �मोदकुमार अ�वालसगँ 
२०६८।१२।१ गते चेकबाट �.८,००,०००।- र 
िमित २०६९।१।१८ गते चेकबाट �.२,००,०००।- 
समेत ज�मा �.१०,००,०००।- (दश लाख) 
�ितवादी िबमलादेवी अ�वालले बझुी िलइसकेको 
सोबापत तपिसलको घर ज�गाम�ये ४ भागको १ 

भाग िबमलादेवी अ�वालको अशं हकको घरज�गा 
�मोदकुमार अ�वालले अंश हकमा राखी ब�डा छुट्याई 
िनजकै नाममा दा.खा. दता� ह�ने गरी र सोबाहेक बाकँ� 
स�पि�बाट स�ु दरखा�तबमोिजम ब�डा छुट्याई 
पाउ ँभनी िबमलादेवी अ�वालले िमित २०६९।१।२० 
गते �ी बाकेँ िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएको 
िथइन् । ब�डा छुट्याउने �ममा �मोदकुमार अ�वालको 
नाममा दता� �े�ता रहेको िज�ला बाकेँ नेपालग�ज 
नगरपािलका वडा नं.१५ उ�र लाइन पि�चम मखुा 
िक.नं.६३/१ को सवा पाचँ आना ज�गा िक�ा-१, 
िक.नं.६३/२ को सवा पाचँ आना ज�गा िक�ा-१, ऐ. 
िक.नं.९४७/१ को ०-०-०-५१/

४
 को िक�ा-१ समेत 

३ िक�ा ज�गा र उ� ज�गामा बनेको १०५ िफट ६ 
इ�च लामो १५ िफट २ इ�च चौडा एक तले प�क� 
घर-१ हाल उ� ३ िक�ा ज�गाको नया ँ नापी भई 
३ िक�ा ज�गा र घरसमेत एक�कृत भई ज�गाधनी 
�माण पजुा�समेत �ा� भएको र नया ँनापीसमेत लागू 
भइसकेको िज�ला बाकेँ नेपालग�ज नगरपािलका वडा 
नं.१५ िक.नं. १५० को �े�फल १६४८० वग� िमटर 
ज�गा र सोमा रहेको घरम�ये ४ भागको १ भाग मा� एवं 
स�ये�� कुमार अ�वालको नाममा दता� भएको िज�ला 
बाकेँ नेपालग�ज नगरपािलका वडा नं. ८ गगनगंज 
टोल बहाल िबटौरीको ११९४ १ को ०-०-५१/

४
 ज�गा 

र सोमा रहेको घरम�ये ४ भागको १ भागमा� ब�डा 
छुट्याएको िथयो ।

िवप�ीले मैले भनेको कागजमा सिहछाप 
गनु�पछ�  मैले भनेबमोिजम �पैया ँ िलइसकेको भ�नपुछ�  
भनेर �ितवादी �मोदकुमार अ�वालले डर धाक ध�क� 
देखाई नमालमु के लेिखएको २ पाना नेपाली कागजमा 
क��यटुर ि��ट भएको दरखा�तमा मेरो सिहछाप 
गराई िमित २०६९।१।२० गते �ी बाकेँ िज�ला 
अदालतमा दता� गराएको िथए ँ । उ� दरखा�तमा 
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उ�लेख भएबमोिजमको रकम मैले पाएको छैन । सो 
दरखा�तमा उि�लिखत बैङ्कको चेकमा �ितवादी 
�मोदकुमार अ�वालले मेरो दरखा�त गराई िलए 
तापिन सो चेकको हालस�म भ�ुानी भए नभएको 
के हो मलाई थाहा छैन । उ� चेकको भ�ुानी भएकै 
हो भने सो चेकको रकम मैले �ा� गरकेो छैन । मेरो 
का�छो छोरा �ितवादी �मोदकुमार अ�वालले 
पटकपटक मसगँ जालझेल गरी मेरो अशं हक समा� 
गन� �यासरत रहेका छन् । फैसलाको िवपरीत िमित 
२०६९।१।२० को दरखा�तमा उ�लेख भएबमोिजम 
ब�डा छुट्याउन मेरो म�जरुी छैन । २०६९।१।२० 
गतेको दरखा�तबमोिजम कुनै पिन काम कारवाही 
ह�नपुन� होइन । फैसलाबमोिजम मेरो भागमा पन� स�पूण� 
घरज�गा मेरो नाममा दा.खा. दता� ह�ने गरी ब�डा 
छुट्याई म व�ृ मिहलाको अंश हक सरुि�त ग�रपाउ ँ
मेरो अंश हकको स�पूण� घरज�गा मेरो शेषपिछ मेरो तीनै 
छोराह�को बराबरका दरले बाडँी िलन खान पाउने 
मेरो इ�छा रहेको भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गरी िमित 
२०६९।२।१७ गते �ितवादी िबमलादेवी अ�वालले 
�ी बाकेँ िज�ला अदालतमा दरखा�त दता�  गराएकोमा 
मैले �मोदकुमार अ�वालबाट �.१०,००,०००।– 
नगद बझुी िलइसकेक� ह�दँा मैले २०६९।२।१७ गते 
दता� गरकेो िनवेदन तामेलीमा राखी पाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको दरखा�त िबमलादेवीको तफ� बाट �ी बाकेँ 
िज�ला अदालतमा िमित २०६९।२।२२ गते दता� 
भएको िथयो ।

िबमलादेवी अ�वालले िमित २०६९।१।२० 
मा िदएको िनवेदनबमोिजम नै ब�डा छुट्याउने काय� 
गनु�  भनी िमित २०६९।२।२८ मा �ी बाकेँ िज�ला 
अदालतका तहिसलदार�यूबाट �िुटपूण� आदशे भएको 
छ । सो �िुटपूण� आदेशबमोिजम िमित २०६९।५।२ गते 
भएको ब�डा मचु�ुका र सो ब�डा मचु�ुकाको आधारमा 

िमित २०६९।५।८ गते �ी बाकेँ िज�ला अदालतको 
तहिसलदार�यूबाट भएको लगत क�ा आदेशसमेत 
�िुटपूण� ह�दँा ��ततु म�ुामा तहिसलदार�यूबाट भए 
गरकेो स�पूण� आदशे काम कारवाही र उि�लिखत 
ब�डा मचु�ुका तथा लगत क�ा आदेशसमेत बदर 
गरी पाउन मैले �ी बाकेँ िज�ला अदालतका माननीय 
िज�ला �यायाधीश�यूसम� िनवेदन िदएकोमा िमित 
२०६९।२।२८ मा तहिसलदारबाट भएको आदशेउपर 
उजरु नपरकेो ह�दँा िमित २०६९।५।२ मा भएको ब�डा 
मचु�ुका र सोको आधारमा िमित २०६९।५।८ गते 
लगत क�ा गन� गरी भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा 
बदर गनु�  परने । कानूनबमोिजम गनु�  भनी िमित 
२०६९।६।५ मा आदेश भएको िथयो । सो आदशेउपर 
�ी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जसम� अ.बं.१७ 
नं. अ�तग�त दता� गरकेो िनवेदनमा �यस अदालतको 
िमित २०६९।६।५ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
प�रवत�न गरी रहन ु परने । कानूनबमोिजम गनु�होला 
भनी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०७१।३।१९ मा आदशे भएको िथयो ।

िक.नं.१२२६ को ज�गाबाहेक फाटँवारीमा 
उि�लिखत अ� स�पि�बाट ५ ख�डको १ ख�डबाट 
अिववािहत अंिशयारह�को कानूनबमोिजम िववाह 
खच� पर सारी ७ ख�डको १ ख�ड अंश वादीले पाउने 
ठहछ�  भनी फैसला भएको छ । ४ भागको १ भाग अंश 
छुट्याई पाउ ँ भनी �ितवादी िबमलादेवी अ�वालको 
िमित २०६९।१।२० को दरखा�तमा उि�लिखत 
छ । फैसलाको िवपरीतमा कानून�ारा िनधा� �रत �ि�या 
स�प�न नगरी घटी अंिशयार कायम गरी िबमलादेवी 
अ�वालको िमित २०६९।१।२० को दरखा�तबमोिजम 
ब�डा छुट्याउने काय� स�प�न गनु�  भनी आदेश �िुटपूण� 
छ । कुनै पिन कानूनले अंिशयार घटी बढी कायम गन� 
अिधकार तहिसलदार�यूलाई छैन ।
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अतः मािथ उि�लिखत आधार �माण एवं म 
िनवेदकको उि�लिखत िजिकरको आधारमा स�मािनत 
�ी बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।६।५ को 
आदेश र सो आदेशलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जबाट भएको िमित २०७१।३।१९ 
को आदेशसमेत ��य�तः कानूनिवपरीत ह�नकुो साथै 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३ 
समानताको हक, धारा १९ स�पि�स�ब�धी हक हनन 
ह�न गएको ह�दँा स�मािनत अदालतबाट उ� आदेशह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी कानूनबमोिजम 
ब�डा छुट्याई फैसला काया��वयन गनु�  गराउन ु भनी 
जो चािहने आ�ा आदेश वा पजु� जारी गरी कानूनी 
एवं संवैधािनक हकको संर�ण र �चलन गराई पाऊँ । 
साथै ब�डा मचु�ुकाका िक�ा ज�गा िवप�ीह�ले हक 
ह�ता�तरण बेचिबखन गरमेा म िनवेदकलाई �ित प�ुन 
जाने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको िकनारा नभएस�म 
ब�डा मचु�ुका एवं फैसलामा उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह� कुनै �कारले हक ह�ता�तरण बेचिबखन 
एवं भौितक �व�प प�रवत�न इ�यािद नगनु� , नगराउन,ु 
यथा�थितमा रा�न ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िनवेदक संदीपकुमार अ�वालको िनवेदन 
प� ।

यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? यो आदेश �ा� भएको 
िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� ��यथ� 
नं.५, ६ र ७ का हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीह�का हकमा आफँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ु भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�लाई सूचना 

िदई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
पठाई िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  ।

साथै ��ततु �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत 
स�ु रकेड�, ब�डा छुट्याएको भए �माण िमिसलसमेत 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७१।५।३० को आदशे ।

यसमा संदीप कुमार अ�वाल र �ितवादी 
रघनुाथ �साद अ�वालसमेत भएको अंश म�ुामा 
वादी �ितवादीले पेस गरकेो फाटँवारीमा उि�लिखत 
स�पि�बाट वादीले ५ ख�डको १ ख�डबाट 
अिववािहत अंिशयारह�को कानूनबमोिजम िववाह 
खच� पर सारी ७ ख�डको १ ख�ड अंश पाउने ठहरी 
यस अदालतबाट िमित २०६५।५।२५ मा फैसला 
भएको सो फैसला पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
िमित २०६७।२।२५ मा सदर भएकोले �ितवादी 
�मोदकुमार अ�वालले ब�डा छुट्याई पाउ ँभनी िमित 
२०६७।१०।२७ मा, �. राजे���साद अ�वालले 
िमित २०६८।१।९ मा, वादी सदंीपकुमार अ�वालले 
िमित २०६८।१।९ मा, �. िबमलादेवी अ�वालले 
िमित २०६८।८।२१ मा यस अदालतमा दरखा�त प� 
िदएकोमा सो फैसलाबमोिजम दरखा�तवालाह�को 
अंश भागमा पन� �ीस�पि� यस अदालतबाट खिटई 
गएको डोरले नरमकरम िमलाई िमित २०६९।५।२ 
मा ब�डा मचु�ुका गरी िमित २०६९।५।८ मा लगत 
क�ा भई दा.खा. को लािग स�बि�धत काया�लयमा 
प�ाचार भएको र िमित २०६९।२।२८ मा 
तहिसलदारबाट भएको आदशेउपर उजरुी नपरकेो 
ह�दँा िमित २०६९।५।२ मा भएको ब�डा मचु�ुका र 
सोको आधारमा िमित २०६९।५।८ गते लगत क�ा 
गन� गरी भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा बदर गनु�  
परने भ�ने पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
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२०७१।३।१९ मा आदेश भएकोले अदालतबाट 
भएको गरकेो काम कारवाही कानूनबमोिजम भएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
बाकेँ िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

संदीपकुमार अ�वाल, �मोदकुमार अ�वाल, 
िबमलादेवी अ�वाल र राजे���साद अ�वालसमेतले 
म�ुामा ब�डा छुट्याई पाउ ँ भनी दरखा�त िदई 
िबमलादेवी अ�वालले �मोदकुमार अ�वालबाट 
�पैया ँबझुी िलएकोले िबमलादेवी अ�वालको हकको 
केही अचल स�पि� �मोदकुमार अ�वालको नाममा 
दता� ह�ने गरी िमित २०६९।१।२० मा �ी बाकेँ 
िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएक� िथइन् । �यसपिछ 
मेरो का�छो छोरा �ितवादी �मोदकुमार अ�वालले 
पटकपटक मसगँ जालझेल गरी मेरो अशं हक समा� 
गन� �यासरत रहेका छन् । फैसलाको िवपरीत िमित 
२०६९।१।२० को िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम 
ब�डा छुट्याउन मेरो म�जरुी छैन भनी िमित 
२०६९।२।२७ मा िनवेदन दता� गरके� िथइन् । �यसपिछ 
पनुः िबमलादेवीले िमित २०६९।२।१७ गते दता� गरकेो 
िनवेदन तामेलीमा राखी पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िनवेदन िमित २०६९।२।२२ गते दता� गरके� िथइन् । 
यस�कार पटकपटक फरकफरक �यहोरा उ�लेख गरी 
अदालतलाई गमुराहमा पान� काय� गरी �ी बाकेँ िज�ला 
अदालतका तहिसलदारले फैसलाबमोिजम ब�डा 
छुट्याउन ु पन�मा फैसलाको िवपरीत िबमलादेवीको 
िनवेदनको आधारमा िमलाप� ज�तो गरी �मोदकुमार 
अ�वालको नाममा िबमलादवेीको हक िह�साको अचल 
स�पि� ब�डा गन� गरी भएको ब�डा मचु�ुका रीतपूव�क 
छैन । िमलाप�को मा�यमबाट वा अंश छोडप�को 
मा�यमबाट मा� एकाको स�पि� अक�लाई िदन सिकने 
ह�दँा अिधकार नभएको काय� तहिसलदारबाट भई खडा 
भएको ब�डा मचु�ुका कानूनिवपरीत रहेको छ । िज�ला 

अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(ख) मा 
भएको �यव�थािवपरीत फैसला काया��वयन तहमा 
तहिसलदारलाई िमलाप� गन� गराउने अिधकार 
कुनै कानूनले निदएको ह�दँा तहिसलदारको काम 
कारवाही कानूनिवपरीत रहेको छ । सो िनयमावलीको 
िनयम ८०(ख) र ८०(ग) को �यव�थाअनसुारको 
काय�िविध नअपनाई तहिसलदारले िमलाप� गराउने 
गरी ब�डा छुट्याउने अिधकार उ� िनयमावलीले 
तहिसलदारलाई �दान गरकेो छैन । तहिसलदारबाट 
भएको बेरीत एवं कानूनिवपरीतको काम कारवाहीलाई 
सदर गन� गरी बाकेँ िज.अ. तथा पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जसमेतको काम कारवाही आदशेमा �िुट 
भएको देिखएकोले कानूनबमोिजम �याय इ�साफ 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी स�ये��कुमार 
अ�वालको िलिखत जवाफ ।

��ततु म�ुामा ब�डा छुट्याई पाउ ँ भनी 
सदंीपकुमार अ�वाल, �मोदकुमार अ�वाल, 
िबमलादेवी अ�वाल र राजे���साद अ�वालसमेतले 
दरखा�त िदएका िथए । िबमलादेवी अ�वालले 
�मोदकुमार अ�वालबाट �पैया ँ बझुी िलएकोले 
िबमलादेवी अ�वालको हकको केही अचल स�पि� 
�मोदकुमार अ�वालको नाममा दता�  ह�ने गरी िमित 
२०६९।१।२० मा �ी बाकेँ िज�ला अदालतमा िनवेदन 
िदएक� िथइन् । �यसपिछ मेरो का�छो छोरा �ितवादी 
�मोदकुमार अ�वालले पटकपटक मसगँ जालझेल गरी 
मेरो अंश हक समा� गन� �यासरत रहेका एवं फैसलाको 
िवपरीत िमित २०६९।१।२० को िनवेदनमा उ�लेख 
भएबमोिजम ब�डा छुट्याउन मेरो म�जरुी छैन भनी 
िमित २०६९।२।१७ मा िनवेदन दता� गरकेो िथइन् । 
�यसपिछ पनुः िबमलादवेीले िमित २०६९।२।१७ गते 
दता� गरकेो िनवेदन तामेलीमा राखी पाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िनवेदन िमित २०६९।२।२२ गते दता� 
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गरके� िथइन् । यस �कार पटकपटक फरकफरक 
�यहोरा उ�लेख गरी अदालतलाई गमुराहमा पान� 
काय� गरी �ी बाकेँ िज�ला अदालतका तहिसलदारले 
फैसलाबमोिजम ब�डा छुट्याउन ु पन�मा फैसलाको 
िवपरीत िबमलादेवीको िनवेदनको आधारमा 
िमलाप� ज�तो गरी �मोदकुमार अ�वालको नाममा 
िबमलादेवीको हक िह�साको अचल स�पि� ब�डा गन� 
गरी भएको ब�डा मचु�ुका रीतपूव�क छैन । िमलाप�को 
मा�यमबाट वा अंश छोडप�को मा�यमबाट मा� एकाको 
स�पि� अक�लाई िदन सिकने ह�दँा अिधकार नभएको 
काय� तहिसलदारबाट भई खडा भएको ब�डा मचु�ुका 
कानूनिवपरीत रहेको छ । िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७८(ख) मा भएको अव�थािवपरीत 
फैसला काया��वयन तहमा तहिसलदारलाई िमलाप� 
गन� गराउने अिधकार कुनै कानूनले निदएको ह�दँा 
तहिसलदारको काम कारवाही कानूनिवपरीत रहेको 
छ । सो िनयमावलीको िनयम ८०(ख) र ८०(ग) को 
�यव�थाअनसुारको काय�िविध नअपनाई तहिसलदारले 
िमलाप� गराउने गरी ब�डा छुट्याउने अिधकार उ� 
िनयमावलीले तहिसलदारलाई �दान गरकेो नदिेखदँा 
तहिसलदारबाट भएको बेरीत एवं कानूनिवपरीतको काम 
कारवाहीलाई सदर गन� गरी वा.िज.अ. तथा पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जसमेतको काम कारवाही आदेशमा 
�िुट भएको देिखएकोले कानूनबमोिजम �याय इ�साफ 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी राजे���साद 
अ�वालको िलिखत जवाफ ।

बाकेँ िज�ला अदालतबाट �ा� ह�न आएको 
कैिफयत �ितवेदन यस अदालतको इजलाससम� 
पेस ह�दँा “यसमा अि�तम भई बसेको फैसलाबमोिजम 
िमित २०६९।५।२ मा भएको ब�डा मचु�ुका र सोको 
आधारमा िमित २०६९।५।८ लगत क�ा गन� गरी 
भएको आदशे बेरीतको नदिेखई बदर नगन� गरकेो 

�यस बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०६९।६।५ 
मा भएको आदशे िमलेकै देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ु
परने । कानूनबमोिजम गनु�होला भ�नेसमेत 
�यहोराको यस पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
िमित २०७१।३।१९ मा आदशे भएकोले ह�दँा यस 
अदालतका नाममा कुनै िकिसमको आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।५।२ को ब�डा मचु�ुका र िमित 
२०६९।५।८ को लगत क�ा आदेशबमोिजम 
उि�लिखत िक�ा ज�गाह� कुनै �कारले बेचिबखन, 
हक ह�ता�तरण एवं भौितक �व�प प�रवत�न आिद 
नगन� नगराउन �रट िनवेदनमा माग गनु�  भएकोमा 
उ� �रट िनवेदनमा उ�लेख भएका बाकेँ नेपालग�ज 
नगरपािलका वडा नं.१५ िक.नं.६३/१, ६३/२ र 
९४७/१ का ज�गाह�को यस काया�लयमा दता� �े�ता 
नभएको र बाकेँ िज�ला नेपालग�ज नगरपािलका वडा 
नं.१५ िक.नं.१५० �े�फल ०,०१६४.८० व.िम. 
ज�गा �ितवादी �मोदकुमार अ�वालको नाममा दता� 
�े�ता रहेको र उ� ज�गा हालस�म यथावत्  रहेको 
देिखएकोले िनवेदकले यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई 
िदएको �रट िनवेदन खारजेभागी छ । खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने मालपोत काया�लय, बाकेँको िलिखत जवाफ ।

वादी संदीपकुमार अ�वाल �ितवादी म 
िबमलादेवी अ�वालसमेत भएको अंश म�ुामा वादी 
सदंीपकुमार अ�वालले ५ भागको १ भागबाट ७ 
भागको १ भाग अशं पाउने गरी �ी बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५।५।२५ मा फैसला भएको 
र उ� फैसलालाई सदर गरी �ी पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट िमित २०६७।२।२७ मा अि�तम 
फैसला भएको त�यमा कुनै िववाद रहेको छैन । उ� 
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अंश म�ुामा ५ भागको १ भाग अशं हक कायम भएका 
अंिशयार मेरा पित रघनुाथ�साद अ�वालले पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जबाट म�ुा िवचाराधीन रहदँाकै 
अव�थामा िमित २०६६।१०।२२ मा �वग�वास भएको 
हो । सोप�चात् अशं म�ुामा ५ भागको १ भाग अशं हक 
भएका अंिशयार रघनुाथ�साद अ�वालको �वग�वास 
भएकोले ४ भागको १ भाग छुट्याई पाउ ँभनी �ितवादी 
�मोदकुमार अ�वालले िमित २०६७।१०।२४ मा 
�ितवादी राजे���साद अ�वालले िमित २०६८।१।९ 
मा �ितवादी म िबमलादेवी अ�वालले २०६८।८।१५ 
मा ४ भागको १ भागबाट ७ भागको १ भाग अशं छुट्याई 
पाउ ँ भनी यी �रट िनवेदक सदंीपकुमार अ�वालले 
िमित २०६८।१।९ मा �ी बाकेँ िज�ला अदालतमा 
दरखा�त दता� गरी तारखेमा रही पपु�� गरी आएको र 
४ भागको १ भागका अिंशयार �ितवादी स�ये��कुमार 
अ�वालले आ�नो अंश हक छुट्याई पाउन मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको ४६ नं. को देहाय १८ को आधार र 
�यादमा दरखा�त दता� नगरकेोमा िनज स�ये��कुमार 
अ�वालको नाममा �ी बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
�याद सूचना जारी भई िनजसमेत तारखेमा रही ब�डा 
छु��दँाका अव�थास�म पिन तारखेमा रहेका िथए ।

�ी बाकेँ िज�ला अदालतबाट ब�डा छु��न ु
पूव� म िबमलादवेी अ�वाललाई रकमको आव�यकता 
परकेो र �ितवादी �मोदकुमार अ�वालले �ितवादी 
�मोदकुमार अ�वाल र �ितवादी स�ये��कुमार 
अ�वालको नामको घर ज�गाको मेरो अंश हकस�मको 
४ भागको १ भागको ज�गाको मू�य बराबरको रकम 
�.दश लाख मलाई िदई उ� दवुै घर ज�गाको मेरो 
अंश हकस�मको घर ज�गा आफूले िलने र मलाई 
रकम �.१०,००,०००।– िदन म�जरु गरेकोले “मैले 
ब�डा छुट्याई पाउन िदएको फैसलामा उि�लिखत घर 
ज�गाम�ये �मोदकुमार अ�वालको नाममा दता�  �े�ता 

रहेको घर ज�गा र स�ये��कुमार अ�वालको नाममा 
दता� �े�ता भएको घर ज�गासमेतमा म िबमलादेवी 
अ�वालको ४ भागको १ भाग अशं हक रहेको र 
सोहीबमोिजम ब�डा छुट्याई पाउन दरखा�तसमेत गरी 
आएकोमा मैले फैसला तथा ब�डा मचु�ुकाबमोिजम 
छुट्याई पाउने मेरो अंश हकस�मको अथा�त्  ४ 
भागको १ भाग घर ज�गाबापत नरमकरम गरी िमलाई 
सोबापतको �. म�येका �मोदकुमार अ�वालबाट िमित 
२०६८।१२।१ मा िस�ाथ� डेभलपमे�ट बैङ्क िल. को 
नं.ए०२४४२८ बाट �.२,००,०००।– समेत ज�मा 
�.१०,००,०००।– मा� म �. िबमलादेवी अ�वालले 
बझुी िलइसकेको ह�दँा तपिसलमा उि�लिखत घर ज�गा 
यस स�मािनत अदालतको मौका डोरबाट छुट्याउदँाका 
बखत अ�य वादी �ितवादी अिंशयारह�को अंश 
हकमा असर नपन� गरी अिंशयारह�को सहमित भए 
सहमितबमोिजम र सहमित नभए गोला�ारा िनधा��रत 
ह�ने मेरो अशं हकस�मको अथा�त्  ४ भागको १ भाग 
र कायम भएको तफ� को घर ज�गा �. �मोदकुमार 
अ�वालको अशं हकमा राखी ब�डा छुट्याई िनजकै 
नाममा दा.खा. दता� ह�ने गरी र सोबाहेक बाकँ� 
स�पि�बाट मेरो स�ु दरखा�तबमोिजम ४ भागको १ 
भाग मेरो हकमा ब�डा छुट्याई पाऊँ” भ�ने �यहोराको 
�ी बाकेँ िज�ला अदालतमा िमित २०६९।१।२० 
मा िनवेदन िदई सोही िमितमा सनाखतसमेत भई 
�ी बाकेँ िज�ला अदालतका तहिसलदार�यूबाट 
“िनवेदक �ितवादीले आफूले िमित २०६८।१२।१ 
र िमित २०६९।१।१८ मा आफूले �ितवादीम�येको 
�मोदकुमार अ�वालबाट �.१०,००,०००।– दश 
लाख बझुी िलएकोले मेरो अंश हकस�मको स�पि� 
�ितवादीम�येका �मोदकुमार अ�वालको अंश हकमा 
राखी बाकँ� घर ज�गाको ब�डा छुट्याई पाउ ँ भनी 
िनवेदन िदएको दिेखदँा ब�डा छुट्याउदँा सोहीबमोिजम 
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ब�डा छुट्याई िनयमानसुार गनू�” भनी २०६९।१।२० 
मा आदेश भएको र सो आदेशउपर द�ड सजायको 
६१ नं. बमोिजमको �यादमा कोही कसैको उजरु नपरी 
सबैले िच� बझुाई बसी आएको ह�दँा आदेश अि�तम 
अव�थामा छ ।

�ितवादी �मोदकुमार अ�वालले समेत 
िमित २०६९।२।१ मा �मोदकुमार अ�वालको 
र स�ये��कुमार अ�वालको घर ज�गा “डोरबाट 
ब�डा छुट्याउदँाका बखत अ�य वादी �ितवादी 
अंिशयारह�को अशं हकमा असर नपन� गरी 
अंिशयारह�को सहमित भए सहमितबमोिजम र 
सहमित नभए गोला�ारा िनधा� �रत ह�ने मेरो अंश हक र 
�. िबमलादेवी अ�वालको अंश हकस�मको अथा�त्  ४ 
भागको २ भाग र कायम भएको तफ� को घर ज�गाह� �. 
िबमलादेवी अ�वालले िमित २०६९।१।२० मा िदएको 
िनवेदनप�, यस स�मािनत अदालतबाट ऐ. िमितमा 
भएको आदेश तथा मेरो ��ततु िनवेदन मागबमोिजम 
म �. �मोदकुमार अ�वालको अंश हकमा राखी 
सोहीबमोिजम ज�गा ब�डा छुट्याई मेरो नाममा दा.खा. 
दता� ग�रपाउ ँ साथै सोबाहेक बाकँ� स�पि�बाट मेरो 
स�ु दरखा�तबमोिजम ४ भागको १ भाग मेरो हकमा 
ब�डा छुट्याई पाऊँ” भनी िनवेदन िदई �ी बाकेँ िज�ला 
अदालतका तहिसलदार�यूबाट “�ितवादी �मोदकुमार 
अ�वालले अक� �ितवादीम�येक� िबमलादेवी 
अ�वाललाई िनवेदनमा उि�लिखत घर ज�गा मू�य 
बराबरको �.१०,००,०००।– बझुाई सकेकोले 
िनजको अंश हकको यस िनवेदनमा उि�लिखत 
स�पि� मेरो नाममा कायम ह�ने गरी ब�डा ग�रपाऊँ” 
भनी िनवेदन िदएका र �ितवादीम�ये िबमलादवेीले 
यस अदालतमा द.नं.९२१७ िमित २०६९।१।२० 
मा सोही �यहोराको िनवेदन दता� गरकेो दिेखदँा 
सोबमोिजम काया��वयन गनु�  भनी िमित २०६९।२।१ 

मा आदेश भएको र सो आदशेउपर द�ड सजायको ६१ 
नं. बमोिजमको �यादमा कोही कसैको उजरु नपरी सो 
आदशेसमेत अि�तम अव�थामा छ ।

अतः उि�लिखत आधार �माण एवं म 
िलिखत जवाफ ��तुतकता�को िलिखत जवाफसमेतका 
आधारमा �रट िनवेदकको कुनै पिन कानूनी एवं 
सवंैधािनक हक हनन भएको नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे गरी �ी बाकेँ िज�ला अदालतबाट भए गरकेो 
ब�डा मचु�ुका र लगत क�ा आदशे तथा सोलाई सदर 
गन� गरकेो �ी बाकेँ िज�ला अदालत र �ी पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको आदेशलाई सदर कायम राखी 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ीह� �मोदकुमार 
अ�वाल, िबमलादवेी अ�वालको एकै िमलानको 
छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक 
पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनका स�दभ�मा �रट िनवेदक 
सिंजवकुमार अ�वालको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी �यामकृ�ण खरलेले िनवेदक 
वादीका बाजे रघनुाथ�साद अ�वाल र िनजको 
छोराह�का बीचमा अंशब�डा भएको कुनै िलखत 
छैन, कुनै पिन �यवहार �माणबाट वादी �ितवादीह� 
छु��ई िभ�न भएको नदेिखएको अव�थामा यी िनवेदक 
र िवप�ीह� सगोलका अिंशयार भएकोमा िववाद 
छैन । िवप�ीम�येक� िबमलादेवी अ�वालले अशंबापत 
�.१०,००००।- बझुी िलएकोमा िनजको समेत 
दरखा�त िलई तहिसल शाखाबाट ब�डा छु�ाउने 
�ि�या अगािड बढाएकाले सो आदेशउपर िज�ला 
�यायाधीश एवं पनुरावेदन अदालतमा १७ नं. को 
िनवेदन परी स�ु अदालतबाट भएको आदेश बदर 
गनु�पन�मा सदर भएको ह�दँा उि�लिखत आदेश बदर 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।
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िवप�ीह� राजे��कुमार अ�वाल र 
स�य��कुमार अ�वालको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी मधरु पाठकले ब�डा मचु�ुका ह�दँा मेरो 
प� स�ये��कुमार र राजे��कुमार अ�वाल ब�डा 
छुट्याउदँा डोरमा उपि�थत भएका छैनन् । िनजह�को 
अंश भाग कुनतफ�  रहेको भ�ने उ�लेख नभएको ह�दँा अशं 
म�ुाको लािग बाकेँ िज�ला अदालतमा स�ये��कुमारले 
अंश म�ुा दायर गरी िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
छ । साथै िबमलादवेी अ�वालले अशंबापत नगद ै
बिुझसकेको अव�थामा पनु ब�डा छु�ाइ पाऊँ भनी 
तहिसल शाखामा िनवेदन िलई डोरसमेत तोिकएको 
र घटी  अंिशयार कायम गन� गरी फैसलािवपरीत 
ब�डा छु�ाउने अिधकार तहिसलदारलाई छैन । 
सोहीबमोिजम तहिसलदारबाट भएको बेरीतको आदेश 
एवं सोहीबमोिजम ब�डा मचु�ुका कानूनबमोिजम 
मानी सदर गरकेो िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको आदेश बेरीतको ह�दँा उ� आदेश 
बदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

िवप�ी िबमलाकुमारी अ�वाल र �मोदकुमार 
अ�वालको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी सरुशेकुमार पौडेल र �ी राकेशकुमार शमा�ले 
िवप�ीम�येक� िबमलादेवी अ�वालले �मोद कुमारबाट 
आ�नो अंशबापतमा �.१०,००,०००।- (दश लाख) 
नगद ै बझुेको र सोही �यहोराको दरखा�तसमेत बाकेँ 
िज�ला अदालत तहिसल शाखामा दरखा�तसमेत 
दता� भएको छ । �मोदकुमार अ�वालले ब�डा 
छुट्याउन दरखा�त िदई फैसलाबमोिजम तहिसल 
शाखाबाट ब�डा छुट्याई दा.खा. पजु�समेत पाई 
अि�तम भइसकेको अव�थामा �रट �े�मा �वेश गरी 
उपचार �दान गन� निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपयु��अनसुार िव�ान् अिधव�ाह�ले 

गनु�भएको बहस सनुी �रट िनवेदन र सोसाथ सलं�न 
कागजातह� अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक वादी 
सजंीवकुमार अ�वाल र �ितवादी रघनुाथ�साद 
अ�वालसमेत भएको अशं म�ुामा वादी �ितवादीले 
पेस गरकेो फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट 
वादीले ५ ख�डको १ ख�डबाट अिववािहत 
अंिशयारह�को कानूनबमोिजम िववाह खच� परसारी 
७ ख�डको १ ख�ड अशं पाउने ठहरी स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट २०६५।५।२५ मा फैसला भई 
सो फैसलाउपर पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट समेत सदर भएको देिख�छ । िवप�ी 
�ितवादी �मोदकुमार अ�वाल र वादी संदीपकुमार 
अ�वालले िमित २०६८।१।९ मा, �ितवादी 
िबमलादेवी अ�वालले िमित २०६८।८।२१ मा ब�डा 
छुट्याई पाउ ँ भनी स�ु िज�ला अदालत तहिसल 
शाखामा दरखा�त िदएको देिख�छ । फैसलाबमोिजम 
दरखा�तवालाह�को अंश भागमा पन� �ीस�पि� 
स�ु अदालत तहिसल शाखाबाट खिटई गएको डोरले 
नरमकरम िमलाई िमित २०६९।५।२ मा ब�डा मचु�ुका 
गरी िमित २०६९।५।८ मा लगत क�ा गरी दा.खा. को 
लािग स�बि�धत काया�लयमा समेत प�ाचार गरकेो 
देिख�छ । बाकेँ िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट 
भएको �िुटपूण� आदेश, ब�डा, मचु�ुका र सो ब�डा 
मचु�ुकाका आधारमा भए गरकेा स�पूण� काम 
कारवाहीह� समेत बदर माग ग�रपाउ ँ भनी वादी 
सदंीपकुमार अ�वालले मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
६१ नं. बमोिजम उजरुी दता� गराएकोमा िज�ला 
अदालतबाट सदर भएको आदेशउपर पिन मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१७ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन 
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परकेोमा समेत स�ु अदालतको आदेश प�रवत�न नभई 
सदर भएको देिख�छ ।

३. �ितवादी िबमलादवेी अ�वालले 
�ितवादी �मोदकुमार अ�वालबाट आ�नो अशं 
भागबापत �.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद 
बझुी िलई सो कुराको जानकारीसमेत दरखा�त�ारा 
तहिसल शाखामा जानकारी गराएको दिेख�छ । िनज 
�ितवादी िबमलादवेीको अशं भागबाट �मोदकुमार 
अ�वालले स�पि� छुट्याउन पाउने भनी िबमलादवेीले 
िदएको िनवेदनसमेत आफँै सनाखत गरकेो िमिसल 
संल�न �माणबाट देिख�छ । साथै अंश छुट्याउदँा 
अिववािहतको िववाह खच�समेत पर सारकेो ब�डा 
मचु�ुकाबाट देिखएको, वादी वारसेलाई डोरको तारखे 
तोिकएकोमा डोरमा उपि�थत भएको देिखदैँन । स�ु 
अदालत तहिसल शाखाबाट ब�डा मचु�ुका गरी 
िववाह खच� पर सारकेो देिखएको, िवप�ी िबमलादेवी 
अ�वालले आ�नो अंश भागबापत �मोदकुमार 
अ�वालबाट �.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद 
बझुी िलएको, िबमलादेवी अ�वालले पाउने स�पि� 
�मोदकुमार अ�वालले पाउने देिखएको, ब�डा 
मचु�ुकाको लािग तोिकएको डोरको तारखेमा िनवेदक 
वादीको वारसे उपि�थत नभएको अव�थामा ब�डा 
मचु�ुका गदा� जानकारी एवं रोहबरमा नराखेको भनी 
भ�न िम�ने अव�था दिेखदैँन । बाकेँ िज�ला अदालत 
तहिसल शाखाबाट िमित २०६९।५।२८ को ब�डा गन� 
गरी भएको आदेश सो आदेशबमोिजम भएको ब�डा 
मचु�ुका एव ं लगत क�ा आदेशसमेतको िनवेदनमा 
िच� नबझेु १५ िदनिभ� िज�ला �यायाधीशसम� 
उजरु गनु�पन� �यव�थाबमोिजम िनवेदक वादीका 
वारसे रामखेलावत बाह�न तारखेमा रही पटकपटक 
डोरको तारखे तोक� सकेको अव�थामा िनवेदकलाई 
जानकारी नगराएको भनी भ�नसमेत िम�ने अव�था 

देिखदँनै । आ�नो वारसे तारखेमा रहेकै अव�थामा 
ब�डाको लािग डोर तोक� ब�डा छुट्याउने काय� 
भएको अव�थामा मलाई जानकारी भएन भ�न स�ने 
अव�थासमेत रहेको पाइएन ।

४. मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४६ नं. 
तथा िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 
७८(ख) मा ब�डा छुट्याउनेस�ब�धी काय�िविधको 
�यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी अंशब�डाको महलको 
१७ नं. मा िववाह नभएका अिंशयारको िववाह खच� 
छुट्याउने �यव�था भएबमोिजम ��ततु म�ुामा 
िववाह खच� छुट्याइएको, द�ड सजायको ४६ नं. 
बमोिजम अंशब�डा गदा� बराबर गनु�पन�, घटीबढी 
गन� नह�ने, नरमकरम िमलाउनपुन�, �ितवादीलाई 
रोहबरमा रा�नपुन�तफ�  निमले गोला हा�नपुन�समेतका 
�ि�या िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
बाकेँ िज�ला अदालत तहिसल शाखाबाट ब�डा 
छुट्याउदँा अिंशयारबीच घटी बढी पारी ब�डा नगरकेो 
नगरपािलकाका �ितिनिध सिचवलाई रोहबरमा 
राखेको, वादी �ितवादीलाई जानकारी गराई तारखेमा 
रहेको अव�थामा कानूनबमोिजम ब�डा मचु�ुका खडा 
भएको र डोरमा उपि�थत भई सिहछाप मा� नगरकेो 
भ�ने आधारमा मा� उ� िमित २०६९।५।२ को ब�डा 
मचु�ुका रीतपूव�क भएन भ�न िम�ने देिखएन ।

५. िढलो �याय िदन ु �याय निदनसुरह 
हो भ�ने �यायको मा�य िस�ा�त हो । �याय िढलो 
ह�नहु�दैँन �याय िढलो ह�दँा म�ुाको प�ह�ले �याय 
�ा� गन� स�दैनन् र �याय पाइहाले पिन ठूलो खच� 
र क�का साथ मा� �याय �ा� भएको अनभूुित ह�न 
जा�छ । �याय िछटो,  छ�रतो र शलुभ ह�नपुद�छ र 
अदालतसमेत सो िवषयमा ग�भीर रहेको छ । फैसला 
काया��वयनस�ब�धी �चिलत ऐन, कानून, िनयमावली 
र अदालतको ल�यले समेत फैसलाको काया��वयन 
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िछटो छ�रतो�पमा नै ह�नपुन� मा�यतालाई जोड िदएको 
पाइ�छ । अदालतले आफूले गरकेो फैसला सिजलोसगँ 
काया��वयन पिन गरी िदनपुछ�  । फैसलाको िछटो, सरल 
र �भावकारी काया��वयन नै �यायपािलका र �याय 
�दान गन� अदालतको म�ुय उ�े�य रहेको ह��छ । 
म�ुा िज�ने प�को चाहना, आकां�ा र उ�े�य नै यही 
हो । म�ुा हान� प�ले पिन अदालतको फैसलालाई 
स�मान गरी �यसको काया��वयनमा सहयोग गनु�पन� 
ह��छ । फैसला काया��वयन िछटो छ�रतो गन� भ�दैमा 
कानूनको रीत नप�ुयाई गन� भ�ने पिन होइन । ��ततु 
म�ुामा फैसलाबमोिजम रीतपूव�क समयमा नै िज�ला 
अदालतका तहिसलदारबाट ब�डा मचु�ुका भएको 
देिखदँा उ� ब�डा छुट भएको काय�लाई अ�यथा भ�न 
िम�ने देिखदैँन । 

६. अतः िमित २०६९।५।२ मा भएको 
ब�डा मचु�ुकाबमोिजम िनवेदक संदीपकुमार अ�वाल, 

िवप�ी स�ये��कुमार अ�वाल, राजे���साद अ�वाल, 
�मोदकुमार अ�वालसमेतको अंश भाग छु��एको र ब�डा 
मचु�ुकामा उि�लिखत स�पि�बाट फैसलाबमोिजम 
�रट िनवेदकले आ�नो अंश भाग छुट्याई िलनस�ने नै 
देिखदँा बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।६।५ 
मा भएको आदशेलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जबाट िमित २०७१।३।१९ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल �ावण ३२ गते रोज ४ शभुम्  ।
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