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�काशक�काशक 
सव��च अदालतसव��च अदालत    

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

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.नं. पो.व.नं. २०४३८२०४३८  
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी म�दीरा शाहीम�दीरा शाही  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
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 : �ी �ी रामच�� फुयालरामच�� 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 �ी योग�साद िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेपोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरलेिसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरले  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेलािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  

 
 

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

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  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,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद सापकोटा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

 

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

उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७५, असोज, िन.नं.१००२१, प�ृ १००७ 

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

  

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

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



  

  
म�ूय �.म�ूय �.४४००।।--    

  

  

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

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

  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

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

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

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

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

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

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

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



 

i

िवषय सूची 

�.

स. 

िन.न.ं/इजलास/ 

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

1=  

१००२१ 

 

पूण� 

 

कत��य �यान 

 

कुमान गु�ङ 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै घटनामा प�रि�थितज�य �माणले नै 

घटना�म उजागर गरी घटनाको पुि� 

ग�ररहकेो छ भने ��य� �माण ��तुत 

ह�न नसकेकै कारण िनद�िषताको आधार 

ब�न नस�ने । 

 पुनरावलोकनको रोहमा िवचाराधीन 

मु�ाका स�दभ�मा अ.ब.ं१८८ न.ं बमोिजम 

�य� भएको राय कायम गन� वा नगन� भ�ने 

कुरा स�बि�धत इजलासको �विववेकिभ� 

पन� िवषयव�तु हो । कसुरदारले कसुर 

गदा�को अव�था प�रि�थितलगायतका 

यावत् प�ह�लाई मनन गरी �य�तो राय 

कायम रा� ने वा नरा� ने िनण�य गन� 

स�बि�धत इजलास �वत�� रह�छ तर 

अ.ब.ं१८८ न.ं को राय कायम ह�न पन� वा 

नपन� भ�ने िजिकर िलई पुनरावलोकनको 

िनवेदनमाफ� त चुनौती िदने हक मु�ाका 

प�ह�लाई ह�न नस�ने । 

१००७ 

2=  

१००२२ 

 

पूण� 

 

गैरकानूनी 

स�पि� आज�न 

गरी ��ाचार 

गरकेो 

जय�काश �साद 

गु�ा 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 अदालतमा दािखल भई अदालतले 

आ�नो िनय��ण (Custody) मा 

िलइसकेको िलखत पुनरावेदन शाखामा 

पिछ दता� ह�न गएको िमितलाई हद�यादको 

गणना गन� िम�ने होइन । अदालतको 

काय�बोझ, िबदा पन� गएको अव�था तथा 

मानवीय भुलको कारणबाट पिन 

अदालतमा दािखल भइसकेको िलखत 

�े�तामा रीतपूव�क समयमा दता� गन� 

१०२० 



 

ii

किठनाई ह�न जाने अव�थालाई 

प�रक�पना गररे उ� मुलुक� ऐन, अ.ब.ं 

१८ न.ं को कानूनी �यव�था भएको 

देिख�छ । अ�यथा अदालतमा लाभ मा�न 

आउने �यि�को कुनै ग�ती नभएको 

ि�थितमा पिन अड्डाको भुलको कारण 

�याय �ा� गन� हकमा कुठाराघात पन� 

जाने ह��छ । �यसैले अड्डाको भुलको 

कारणले कसैको हक अिधकारमा असर 

पन� जाने अव�था ह�न नह�ने । 

3=  

१००२३ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण /  

�ितषेध 

उमावती चौधरी 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

म��ालय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड� 

 कुनै पिन पदािधकारीलाई कानूनले 

तोकेको अव�थामा सो अविधस�म र 

कानूनले पदाविध नतोकेको अव�थामा 

िनयुि� गन� िनण�य गदा� पदाविध तोकेर 

िनयुि� ग�रएकोमा �य�तो पदाविधस�म 

िवना कसुर सो पदबाट हटाउन िम�दैन । 

�य�तो पदािधकारीलाई हटाउनु पन� 

अव�थामा समेत सुनुवाइको उिचत मौका 

�दान गरी आ�नो भनाई रा�ने अवसर 

िदई कानूनी �ि�या पूरा गरी मा� हटाउन ु

पन� । 

१०६० 

4=  

१००२४ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा �िवन 

प�दाकसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िल�बू जाित नेपालमा बसोबास गन� एक 

आिदवासीको �पमा रहेकोले �रट 

िनवेदनमा उि�लिखत हि�लने ढंुगा, आयु 

जोिखने ढंुगालगायतका उि�लिखत 

ढंुगाह� ती समुदायको ऐितहािसक, 

धािम�क साँ�कृितक जीवनमा मह�वपूण� 

�भाव रा� ने ढंुगाह� भएकोले य�ता 

साँ�कृितक जातीय मह�वका व�तुह�को 

१०६७ 



 

iii

सरं�ण स�ब��न गन� पाउनु सिंवधानतः 

ती जाित धम� वा समुदायका �यि�ह�को 

साँ�कृितक हक नै ह�न जाने । 

5=  

१००२५ 

 

सयुं� 

 

मानव बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

ताराबहादुर ब�नेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 पीिडतलाई �ितपूित� भराउने �योजनाथ� 

पिहलाको ऐनभ�दा उदार �यव�थासिहत 

आएको मानव बेचिबखन तथा ओसार 

पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ लागू नह�ने 

भ� न िम�ने देिखँदैन, साथै जाहरेी पदा� र 

अिभयोग दता� ह�दँाका बखत लागू रहकेो 

ऐनले पीिडतलाई �ितपूित� भराउनु पन� 

�यव�था गरकेोमा कसुर ह�दँाका बखत 

लागू रहकेो कानूनले �ितपूित�को �यव�था 

नगरकेो भ� ने आधारमा पीिडतलाई 

�ितपूित� नभराउने गरी �या�या गनु� 

पीिडत मै�ी िविधशा�ीय 

मा�यताअनुकूल नह�नुका साथै �यसरी 

ग�रएको �या�याले कानूनको उदार 

�या�यास�ब�धी िस�ा�तसगँ समेत 

समा� ज�यता नरा� ने ह�दँा पीिडतलाई 

�ितपूित� भराउनु िस�ा�ततः मनािसब र 

औिच�यपूण� ह�ने । 

१०७४ 
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१००२६ 

 

सयुं� 

 

िनषेधा�ा 

ितथ�लाल ��ेसमेत 

िव�� 

हनुमानढोका 

दरबार स�ंहालय 

िवकास सिमित, 

हनुमानढोका, 

काठमाड�समेत 

 करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) 

को �यव�थालाई हदेा� करारको कुनै प�ले 

सो करारको �कृितअनुसार गन� नह�ने कुनै 

कामकारबाही वा �यवहार गन� लागेको 

कारणबाट करारको प�रपालना स�भव 

नह�ने भएमा �य�तो कामकारबाही वा 

�यवहारबाट मका� पन� प�ले �य�तो 

कामकारबाही वा �यवहार रोक� पाउन 
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iv

पुनरावेदन अदालतमा उजुरी िदन स�ने 

�यव�था देिख�छ । सो दफा ८७ का अ�य 

उपदफाह� अल�गै �वत�� अि�त�वका 

नभई उपदफा (१) सगँ अ�तरस�बि�धत 

रहकेो पाइने । 

7=  

१००२७ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

बदन लाल �याछ् यो 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
साव�जिनक ख�रद 

अनुगमन काया�लय, 
कािलमाटीसमेत 

 रा�यको कुनै िनकाय वा अिधकारीले 
आ�नो कत��य पालनको स�दभ�मा कुनै 
कानूनिवपरीतको काय� भएको देखेमा र 
सो स�ब�धमा कारबाही गन� उ� िनकाय 
वा अिधकारीलाई �े�ािधकार नभएमा 
सािधकार िनकायमा कानूनी कारबाहीको 
लािग लेखी पठाउन निम�ने भ�ने देिखन 
आउँदैन तर उ� िसफा�रसलाई मा� 
आधार िलई सािधकार िनकायले िनण�य 
वा कारबाही गन� िम�ने भने ह�दैँन । 
सािधकार िनकायले उ� िनण�य के कुन 
त�य, �माण र कानूनमा आधा�रत रहरे 
ग�रएको हो भ�ने कुराको जवाफ उ�  
िनण�यमाफ� त िदनु नै पन� ह��छ । यो 
मा�यता ‘आधार र कारणयु� िनण�य’ 
(Reasoned Decision) ह�नुपन� भ�ने 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त (Principle 
of Natural Justice)  अ�तग�तको 
सुनुवाइको िस�ा�त (Theory of 
Hearing) सगँ पिन स�बि�धत ह�ने । 

१०९२ 
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१००२८ 
 

सयुं� 
 

अपहरण, 
कत��य �यान 

सोनु हलवाई 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादीबाट अपहरण गन�, स�पि� िलने, 

खाने, मा�ने र ह�या गन�समेतका जुन 

कसुर भएको भनी अिभयोग प� पेस 

भएको छ सो एउटै कारोबार (Single 

transaction) को शृङ्खला ह�दँा यहाँ 

१०९८ 



 

v

भारतमा लास फेला परकेो भ� ने मा� 

कारणले नेपालमा मु�ा नच�ने भ� न िम�ने 

देिखँदैन । �यसो भ� ने हो भने कसैलाई 

नेपालमा नै अपहरण गरी ह�या गरमेा मु�ा 

च�न स�ने तर िवदेश लगी ह�या गरमेा 

मु�ा नच�ने एउटा िवसङ्गितपूण� िनण�य 

िन�कष�मा हामी पु�छ�, जुन कानून, �याय 

र �यायका मा�यता �ा� िस�ा�तसमेत 

अनुकूल ह�ने नदेिखने ।  

9=  

१००२९ 

 

सयुं� 

 

मोही दता� 

नामसारी 

राम�साद चौधरी 

िव�� 

नथुनी�साद यादव 

 मोहीको हक ज�गा कमाउने �यि�ले 

कानूनले तोकेको सत�ह� पालन गरी पूरा 

गरकेो अव�थामा मा� �ा� ह�ने हक हो । 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१  को  दफा  २६ 

अनुसार मोहीले कमाई आएको ज�गामा 

मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ 

िनजको एकासगोलका पित, प� नी, छोरा, 

बाबु, धम�पु� आिदम�ये ज�गावालाले 

प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने कानूनी 

�यव�था भएकोले वादीको िपताको मोही 

हक कायम भइसकेको अव�थामा 

ज�गाधनीले प�याएमा िनजको नाममा 

नामसारी ह�ने हो । िनजका बाबुले नै मोही 

हक दाबी गरी हक �ा� नगरकेो मोही हक 

�वग�य िपताको नाममा कायम गराई 

आ�ना नाममा नामसारी  गराइ पाउँ भनी 

भ� नलाई भूिमस�ब�धी  ऐन, २०२१ ले 

वादीलाई �य�तो हक �दान गरकेो 

नदेिखने । 
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१००३० 

 

सयुं� 

 

िलखत दता� 

बदर दता� 

मिणभुषण ितवारी 

िव�� 

रामान�द 

पा�डेसमेत 

 २०४४ सालको ब�डा मुचु�काको 

अि�त�व रह े भएस�म दाबी ज�गा 

स�ब�धमा अंिशयार वादी प�लाई 

�ितकूल पान� गरी गर े भएको कुनै पिन 

�यवहार सदर ह�नस�ने अव�था नदेिखँदा 

मुलुक� ऐन लेनदेन �यवहारको महलको 

४० न.ं र ज�गा पजनीको महलको १७ न.ं 

अनुसार िफराद दायर गन� पाउने नै 

अव�था देिखन आउने । 

 २०४४ सालको ब�डा मुचु�काबाटै �प� 

�पमा अ� अंिशयारको समेत भाग ला�ने 

गरी तफ� समेत खुलाई ब�डा मचुु�कासमेत 

भइसकेको अव�थामा िफ�डबुकमा 

आ�नो नाम उ�लेख भएकै आधारमा 

�ितवादीले नाउँसारी गराउँदैमा वादीको 

अंश हक समा� ह�ने भ�न िम�ने नदेिखने । 

१११६ 
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१००३१ 

 

सयुं� 

 

िनण�य दता� 

�े�ता बदर गरी 

दता� ग�रपाउँ 

गोपाल�साद 

पराजुलीसमेत 

िव�� 

ऋिषराम पौडेल 

 कुनै पिन स�पि�उपर कानूनबमोिजमको 

हकको �ोत िव�मान नभई �य�तो 

स�पि�उपर �यि�को कुनै �कारको 

अिधकार �थािपत ह�न स�ैन । 

स�पि�उपर कानूनबमोिजमको हक 

�थािपत ह�नका लािग कानूनबमोिजमकै 

�ोत आव�यक पद�छ । गुठी ज�गाको 

सरं�कको हक �ा� गन� पिन 

कानूनबमोिजमको �ोत आव�यक ह�ने । 

 िववादमा आएका ज�गाह� कुनै �यि�को 

िनजी गुठीको ज�गा भएको भ�ने नदेिखई 

साव�जिनक �कृितको साव�जिनक 

११२२ 
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उपयोगमा रहकेो गुठी ज�गा भएको 

देिखएकोले उ� ज�गा कुनै िनजी 

�यि�को �वािम�वमा कुनै पिन बेहोरा वा 

त�रकाले ह�ता�तरण ग�रनु मनािसब 

ह�दैँन । िववािदत गुठी ज�गाको �कृितले 

पिन गुठी स�ंथानको स�पूण� अिधकार 

रहकेो “तैनाथी गुठी” भएको भ�ने देिखन 

आएकाले वादी वा �ितवादी सो गुठीको 

गुिठयारसमेत ह�नस�ने अव�था नरहने । 

12=  

१००३२ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

सपना अ�वाल 

िव�� 

परोपकार �सूित 

तथा �ीरोग 

अ�पतालसमेत 

 साव�जिनक ख�रद ऐन िनयम तथा अ�य 

�चिलत कानूनको काय�िविध आिदको 

नाम मु�ा मािमला परी नाग�रकह�ले 

�वा��य सेवामा सरल तथा सहज पह�चँ 

पाउन स�ने अिधकारबाट वि� चत ह�नु 

परमेा बोलप�का केही �ित�पध�को 

�वाथ�पूित� ह�ने भएपिन बृह�र जनताको 

िहतमा नह�ने ह�दँा सानाितना िववादमा 

अदालतले ह�त�ेप ग�रहा�नु पिन ह�दैँन । 

यसको अथ� अदालतले सबै काय�िविधगत 

�ुिट वा अपारदश� �पमा ग�रएका एवं 

ख�रद �ि�यामा अपनाइएका पूवा��हयु� 

कारबाही र असमान �यवहारमा सदैव 

मौन रहनुपन� वा पि�छएर ब�नुपछ� भ� ने 

पिन होइन । ख�रद गन� साव�जिनक 

िनकाय आफँै पिन िवना कुनै पूवा��ह र 

उ�रदायी �कृितबाट ��तुत ह�न सकेन 

भने ख�रद �ि�या �व�छ, पारदश� एवं 

�भावकारी ब� न नस�ने । 
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१००३३ 
 

सयुं� 
 

लागु औषध 
खैरो हरेोइन 

नेपाल सरकार 
िव�� 
मिनष 

मान�धरसमेत 

 लागु औषध �ितवादीले सेवन र िब�� 
िवतरण दुवै �योजनको लािग ओसार 
पसार गन� स�ने ह�दँा �यसमा िनजको 
साथबाट बरामद भएको लागु औषधको 
मा�ा र अ�य �माणह�को आधारमा 
िवचार ग�रनुपन� । 

 �ितवादीको साथबाट लागु औषध बरामद 
ह�नुलाई मा� लागु औषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजमको सजाय गन�को लािग पया�� 
आधार मा�न िम�दैन । सेवनबाहके अ�य 
�योजनको लािग �ितवादीह�ले साथमा 
िलई िहडेँका ह�न ् भ�ने त�य �थािपत 
ह�नुपन� । 

११४० 
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१००३४ 
 

सयुं� 
 

िलखत बदर 

धनमाया दरै 
िव�� 

िडलबहादुर 
दरैसमेत 

 मू�यको आधारमा स�पि�को मू�याङ्कन 
ह�ने हो । ज�गाको �े�फल �यादा ह�ने 
िबि�कै वा आधाभ�दा बढी ह�ने िबि�कै 
स�पि� आधा ह�ने होइन । स�पि�को 
मू�याङ्कन �े�फलको आधारमा नभई 
ख�रद िब�� ह�ने मू�यमा गनु�पन� ह��छ । 
स�पि�को अथ� नै मू�य हो । मू�यको 
आधारमा हदेा� आधाभ�दा बढी मू�यको 
ज�गा िब�� गरकेो देिखएको अव�थामा 
केबल �े�फललाई मा� आधार िलई 
आधाभ�दा कम ज�गा िब�� भएको भनी 
�या�या गनु� �यायस�मत देिखन   
नआउने ।  

११४८ 
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१००३५ 
 

सयुं� 
 

अंश दता� 

�ेम�साद 
िति�सनासमेत 

िव�� 
रामान�द िति�सना 

 मानो छु��एको िलखतले मा�यता �ा� गन� 
अिनवाय��पमा रिज��ेसनको महलको १ 
न.ं अनुसार पा�रत भएको ह�नुपद�छ । 
�यवहार �माणबाट काया��वयन नै ह�न 
नसकेको, अि�त�वमा नै नआएको 

११५३ 
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घरसारमा भएको भिनएको अंशब�डाको 
िलखतका आधारमा मानो छु��एको िमित 
कायम गन� निम�ने । 

 कसैको िनजी आज�नको स�पि�लाई 
पैतृक (अंशब�डा ला�ने) स�पि�मा 
िमसाइयो (Blended in Common 
Stock) भने �य�तो स�पि�ले समेत 
पैतृक स�पि� अथा�त्  सबै अंिशयारको 
हक ला�ने साझा स�पि�को �व�प धारण 
गद�छ । यो अंशस�ब�धी िविधशा�ीय 
मा�यता हो । �यसैले कुनै िनजी आज�नको 
स�पि� ब�डा नला�ने मािननका लािग 
�य�तो स�पि�मा अ�य अंिशयारह�को 
समेत साझा हक ला�ने पैतृक स�पि� 
िमसाइएको (Blended) ह�न नह�ने । 

16=  

१००३६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

रोशनकुमार ��े 
िव�� 

नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड, 
के.का. भ�काली 

�लाजा 
काठमाड�समेत 

 कुनै पिन स�ंथाले कम�चारीको िनयुि� 
गदा� केही उ�े�य राखेको ह��छ । 
कम�चारीस�ब�धी सेवा सत�लाई 
कम�चारीले पाउने र स�ंथाले उपल�ध 
गराउने सुिवधाह� िलिपब� ग�रराखेको 
अव�थामा �य�तो सेवा सत� �चिलत 
कानूनसगँ नबािझएस�म कम�चारी तथा 
रोजगारदाता दुवैले समान �पमा मा�न ु
पन� नै ह��छ । कम�चारीले सुिवधाको दाबी 
गद� जाने र रोजगारदाताको लािग गनु�पन� 
काममा लापरवाही गन� वा बद ्िनयत 
िचताई कुनै काम गन� वा तोिकएको 
काममा अटेर गरी ब�ने कम�चारीलाई 
�य�तो सेवा सत� एव ं �चिलत कानूनले 
पिन सुिवधा िदन स�दैन । सेवा सत�ले 
तोकेको पुवा�व�थाह� पूरा भएको 
अव�थामा मा� �यसबमोिजमको 
सुिवधाको माग गन� िम�ने । 
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१००३७ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

पदमबहादुर 

गु�ङसमेत 

 जाहरेीलाई अिभयोग �मािणत गन� एक 

मह�वपूण� �माण मािन�छ तर जाहरेी 

दरखा�तमा उ�लेख भएको बेहोरा अ�य 

सकंिलत �माणबाट समिथ�त भएको 

ह�नुपद�छ । जाहरेी दरखा�त �वयमंा 

िन�या�मक (Conclusive) �माण  

होइन । अिभयोग लगाइएको कुनै पिन 

�यि�का िव�� �माणको �पमा �हण 

गनु�पूव� जाहरेी दरखा�तको �याियक 

परी�ण आव�यक ह�ने ।  

 सहअिभयु�को पोल आफँैमा सारभूत 

�माण होइन, यो �याय िन�य�ल गन� 

एउटा थप आधार मा� हो । यसैलाई मूल 

�माण मानी इ�साफ ग�रने पिन होइन । 

सहअिभयु�को पोल �वत�� �माणबाट 

समिथ�त ह�नुपछ� तब मा� �यसलाई 

�माणको �पमा िलन सिक�छ । �यसरी 

समिथ�त नभएमा �माणमा िलन िम�ने 

देिखँदैन । सहअिभयु�ले अपराध गन�मा 

समान दािय�व कवुल गरी पोल गरकेो 

नदेिखएको अव�थामा सहअिभयु�को 

पोल कसुर कायम गन� आधारभूत 

�माणको �पमा �थािपत ह�ने नदेिखने । 

११७७ 

18=  

१००३८ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

िवरने राई 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 भिवत�य ठहन�, �यान िलने इिवलाग वा 

मनसाय नभएको मा� होइन �ितवादीले 

गरकेो काय�बाट पीिडत मला� ज�तो पिन 

देिखनु ह�दैँन । अथा�त्  गरकेो कुनै काय�बाट 

मला� ज�तो देिख�छ, अथा�त्  गरकेो काय� 

र िन�केको प�रणामबीच तादा��यता 

देिख�छ र सोको जानकारी 

११८६ 



 

xi

(Knowledge) भई काय� गरकेो छ भने 

�यसलाई भिवत�य मा� न िम�दैन । 

भिवत�य हो वा होइन भ� नेमा कारण र 

प�रणामको के क�तो स�ब�ध छ सो ह�ेरनु 

पन� । 

19=  

१००३९ 

 

सयुं� 

 

परमादेश 

अिधव�ा �ेमच�� 

राई 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िनवा�चनमा मतदान गन� अिधकार 

नाग�रकको सवैंधािनक अिधकार भई 

��येक नाग�रकलाई िवना भेदभाव 

िनवा�चनमा सहभागी ह�न पाउने समान 

अवसर �दान गनु�पन� र सोको लािग 

कानूनी, �शासिनकलगायत अ�य कुनै 

पिन आव�यक उपाय अवल�बन गनु� 

रा�यको दािय�व भएको ह�दँा तथा 

लोकताि��क �णालीअ�तग�त ह�ने 

िनवा�चनमा सबै नाग�रकह�को वा�तिवक 

इ�छा र भावनालाई �ितिवि�बत गरी 

िनवा�चनलाई �यापक �पमा 

जनसहभािगतामूलक बनाउनको लािग 

वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा 

िवदेशमा रहकेा नेपाली नाग�रकह�लाई 

समेत मतदानको अिधकार �दान गन� गरी 

उिचत �ब�ध गनु� रा�यको दािय�व ह�ने । 

११९५ 

20=  

१००४० 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िलला इजम 

िल�बूसमेत 

 नेपालबािहर भएको वारदातलाई 

नेपालिभ� भएको भ�ने कृि�म वारदात र 

सो आधारमा कृि�म नै कागजातह� खडा 

गरी मु�ा चलाएकै आधारमा मा� �य�तो 

मु�ाले नेपालिभ�को अदालतको 

अिधकार�े� �हण गन� स�दैन । 

फौजदारी मु�ामा नेपालको अदालतको 

अिधकार�े� सृजना ह�नको लािग वारदात 

१२१३ 



 

xii

नेपालिभ� नै भएको तथा िनिव�वाद एवं 

शंकारिहत तबरबाट व�तुिन� आधारमा 

नै पुि� ह�न ज�री छ, यस स�ब�धमा 

रि�भर कुनै पिन िववाद ह�न र सो देिखन 

नह�ने । 

21=  

१००४१ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

सागर शमा� 
िव�� 

करदाता सेवा 
काया�लय, कलंक�, 

काठमाड�समेत 

 ब�क तथा िव�ीय स�ंथाह�बाट 
अंिशयारको म�जुरी बेगर क�पनी वा 
सगोलको स�पि� घरको मु�य �यि�ले 
िधतो राखी िलएको ऋणमा रहने र भएका 
िललामी काम कारबाही र िललामीको 
काय�मा अ�य अंिशयारले हा�ोसमेत अंश 
ला�ने स�पि� हो भनी दाबी गरकेो 
अव�थामा िधतोमा राखेको स�पि� 
क�तो �कृितको हो ? िधतो रा� ने �यि� 
प�रवारमा कुन हैिसयतमा रहकेा छन ् ? 
अंिशयारले अ�य स�पि�बाट अंश पाउने 
अव�था छ छैन ? ब�क एव ं िव�ीय 
स�ंथाबाट िदए िलएको ऋण 
सुर�णबापतको िधतो िललामी कारबाही 
एव ंअंिशयारले िदएका अंश र िलखत बदर 
मु�ाह� कुन अिघपिछ ह�न ् ? ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथाको ऋण असुलीको 
कामकारबाही िनि��य ह�ने गरी �यस 
िव�� अंिशयार वा जुनसुकै �यि� 
िनकाय वा स�ंथाबाट िदइने जुनसुकै 
मु�ाह� पिन िमलोमतोबाट ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथाह�लाई मा� नो�सानी 
पान� िनयतबाट िदएको हो होइन ? भनी 
कानूनी आधारमा हनुे�पन� । 

१२२६ 

 

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 �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
फैसला िमित : २०७३।१०।१३

०७२-NF-०००२

म�ुा: कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : का�क� िज�ला, अम�ला 
गा.िव.स. वडा नं.८ ब�ने कुमान ग�ुङसमेत

िव��
��यथ� / वादी : कृ�णकुमारी सापकोटाको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

 § फौजदारी म�ुामा ��य� �माणको 
मह�वपूण� �थान रहने भ�ने कुरामा 
िववाद ह�न स�ैन । तर कुनै म�ुामा 
��य� �माण उपल�ध नभएकै आधारमा 
अपराध र अपराधीको बारमेा खोजिबन 
नह�न ेभ�ने ह�दैँन । ��य� �माण उपल�ध 
नभएको ि�थितमा प�रि�थितज�य �माण 
(Circumstantial Evidence) को 
सहाराबाट िमिसलमा रहकेो त�य एवम ्
�माणह�को िव�ेषण गरी अपराध र 
अपराधीको बारमेा �याियक िन�पण ह�न 
आव�यक ह�ने ।
 § कुनै घटनामा प�रि�थितज�य �माणले 

नै घटना�म उजागर गरी घटनाको पुि� 
ग�ररहकेो छ भने ��य� �माण ��तुत ह�न 

नसकेकै कारण िनद�िषताको आधार ब�न 
नस�ने ।

(�करण नं.१०)
 § अ.ब.ं१८८ न.ं को �यव�थाले मलू �पमा 

िनण�यकता�ले इ�साफको रोहमा घिटत 
घटना भिवत�य हो िक भ�न ह�नेस�मको 
शकंाको ि�थितको िव�मानता ह�नपुन� वा 
कसुरदारले अपराध गरकेो अव�था तथा 
प�रि�थितलाई िवचार गदा� कसुरदारलाई 
तोिकएको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
भ�ने कुराको महससु भएको अव�था 
िव�मान ह�नपुन� देिख�छ । िनण�यकता�ले 
यी दुई वा�याशंलाई �यान िदई यी दुई 
वा�यांशलाई समथ�न गन� आधार �माण 
िमिसलमा भएको कुरा र ती आधार 
�माणका आधारमा आफूले सजाय 
घटाउन राय ��ताव ग�रएको भ�ने कुरा 
सो रायबाट नै �प� �पमा देखाउन स�नु 
पन� ।

(�करण नं.१५)
 § पुनरावलोकनको रोहमा िवचाराधीन 

म�ुाका स�दभ�मा अ.ब.ं१८८ नं. बमोिजम 
�य� भएको राय कायम गन� वा नगन� भ�ने 
कुरा स�बि�धत इजलासको �विववेकिभ� 
पन� िवषयव�तु हो । कसरुदारले कसुर 
गदा�को अव�था प�रि�थितलगायतका 
यावत् प�ह�लाई मनन गरी �य�तो 
राय कायम रा�ने वा नरा�ने िनण�य गन� 
स�बि�धत इजलास �वत�� रह�छ तर 
अ.ब.ं१८८ न.ं को राय कायम ह�न पन� वा 
नपन� भ�ने िजिकर िलई पुनरावलोकनको 
िनवेदनमाफ� त चुनौती िदने हक मु�ाका 
प�ह�लाई ह�न नस�ने ।

(�करण नं.१८)

�नण�य नं. १००२१
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पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी रामच�� ि�पाठी, �ी स�तोषकुमार पा�डे र 
�ी जयनारायण पौडेल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी ग�ु�साद वा�ले

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६८, अकं २, िन.नं.८५५२

स�ब� कानून :
 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 

नं.
 § मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.

स�ु तहमा फैसला गन�: 
मा.िज�ला �या.�ी नीलक�ठ उपा�याय र�ेमी
का�क� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�: 
माननीय �यायाधीश �ी राम�साद खनाल
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�ठ                 
पनुरावेदन अदालत पोखरा

सव��च अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी वै�नाथ उपा�याय
मा. �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

फैसला
�या.ओम�काश िम� : यस अदालत संय�ु 

इजलासको िमित २०७१।७।१७ को फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को 
देहाय (ख) बमोिजम पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँ
भनी �ितवादीह�को तफ� बाट परकेो िनवेदनमा 
पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा �दान भई आएको 
��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं ठहर यस�कार छः-

का�क� िज�ला, अम�ला गा.िव.स. वडा नं.८ 
ितबेिनयाि�थत जंगलमा वनमासाको झाडीमा आलो 

माटोले प�ुरएको, ख�दै जादँा ५/५ िफट ल�बाई र ३ 
िफट चौडाईको खा�डोमा उ�र टाउको, दि�ण गोडा 
पारी उ�ानो अव�थामा रहेको मतृक लास फेला 
परकेो, दवैु आखँा ब�द, बायातँफ� को भाग िकिचएको, 
िज�ो टोिकएको र बािहर िनि�कएको, घाटँी ललुो भई 
टाउको लि�ने भएको, टाउकोको बायातँफ�  अ�ेंजी 
“िभ” आकारको ४ इ�च ल�बाईको चोट दिेखएको, 
लास सडी गिलसकेको र दगु�ि�धत अव�थामा रहेको 
देिखएको भ�ने बेहोराको लास जाचँ मचु�ुका ।
 का�क� िज�ला, अम�ला गा.िव.स. वडा नं.९ 
ि�थत रमेश सापकोटाको घरमा दैलो ठेलानिजक 
गारोको िभ�ा उि�कएको र सोही ठाउमँा रमेश 
सापकोटालाई कुटिपट ग�रएको भ�ने बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।
 रमेश सापकोटालाई कुमान ग�ुङ, �वु ग�ुङ, 
िजतबहादरु ग�ुङ, ओम�काश ग�ुङसमेतले ने��साद 
नेपालीको गो�को ख�ुा काटी िदएको िवषयलाई िलएर 
कुटिपट गरी घाटँी कसी मारी िमित २०६६।५।१९ गते 
ितबेिनया जंगलमा लास गाडेको अव�थामा लास फेला 
पारी लास हेदा� ग�भीर चोटपटक लागेको अव�था 
रहेको ह�दँा िनजह�ले रमेश सापकोटालाई कुटिपट 
गरी कत��यबाट मारी लास गािडिदएको ह�दँा कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको जाहेरी दरखा�त ।
 िमित २०६६।५।३ गते बेलकु� २१.५० 
बजे समयमा कुमान ग�ुङसमेत आई ने��साद 
नेपालीको गो�ले रमेश सापकोटाको घासँ खाई गो�को 
ख�ुा कािटिदएको स�ब�धमा छलफल गन� मगना 
ग�ुङले बोलाएको छ भनी मलाई रमेश सापकोटाको 
घरमा प�ुयाए । मगना ग�ुङले रमेश सापकोटालाई 
कुटिपट गद� िथए । चार जनाले बाधँी हात म�ुका, 
हिँसयाले हानी मरते�ुय भएको िथयो । त�ले कसैलाई 
बताइस् भने तलँाई पिन माछ� भ�द ैध�क� िदई रमेश 
सापकोटालाई कुटिपट गद� िथए । चार ै जनाले बाधँी 
हातम�ुका, हिँसयाले हानी मरते�ुय भएको िथयो । 



1009

रमेश सापकोटाको घाटँीमा लगाएको तारले ता�द ै
ितबेिनया जगंलतफ�  लागेका ह�न् । म आ�नो घरमा गई 
सतेु ँ। भोिलप�ट रमेश सापकोटा हराएको भनी िमिटङ 
ब�यो । मलाई िमिटङमा नआउन ुभनेका ह�दँा गइन । 
१९ गते ितबेिनया जगंलमा खाडलमा लास भएको थाहा 
पाई �हरी आई उ�खनन गदा� रमेश सापकोटाको लास 
फेला परेको हो भ�ने बेहोराको मनबहादरु तामाङको 
कागज ।
 लास सडी गिलसकेको ह�दँा म�ृयकुो कारण 
यिकन भ�न नसिकने भ�ने बेहोराको पो�टमाट�म 
�रपोट�  ।
 िमित २०६६।५।२ गतेका िदन दाजकुो 
छोराको म�ृय ु भएकोले उ� ठाउमँा गई घर फक� दँा 
गो�को ख�ुा कािटएको अव�थामा पाए ँ। गो�ले रमेश 
सापकोटाको िपढँीमा रहेको घासँ खाएको दखेेको ह�दँा 
िनजले गो�को ख�ुा कािटिदएको िवषयमा सोधपछु गन� 
कुमान ग�ुङ, �वु ग�ुङ, िजतबहादरु र ओम�काश 
ग�ुङलाई बताएको िथए ँ । िमित २०६६।५।४ गते 
िबहान रमेश सापकोटा हराएकोले खोजतलास गदा� 
अम�लाको जंगलमा खाडलमा गािडएको अव�थामा 
लास फेला पारी �हरीले उ�खनन् गरी िनकालेको थाहा 
पाएको ह� ँ । रमेश सापकोटालाई ओम�काश ग�ुङ, 
कुमान ग�ुङ, िजतबहादरु ग�ुङ र �वु ग�ुङसमेतले 
कत��य गरी लास गािडिदएको भ�ने बेहोराको ने��साद 
नेपालीको कागज ।
 िमित २०६६।५।२ गतेका िदन ने� 
नेपालीको गो�को ख�ुा कसले कािटिदएको भनी 
प�ा लगाउन ने� नेपालीले �वु ग�ुङ, ओम�काश 
ग�ुङ, िजतबहादरु ग�ुङ र कुमान ग�ुङलाई भनेका 
िथए । िमित २०६६।५।३ गते साझँमा हामी ४ जना 
भेट भई रमेश सापकोटाको घासँ खाएकोले िनजले 
गो�को ख�ुा कािटिदएको िवषयमा कुराकानी गन� जादँा 
रमेश सापकोटाले िविभ�न कुरा गरेको ह�दँा पालैपालो 
लात म�ुकाले हानेका ह� । िबजलुीको तारले घाटँीमा 

फनफनी बेरी एकातफ�  �वु ग�ुङ र िजतबहादरु 
अक�तफ�  ओम�काश र मैले तानी हात ख�ुा फालेकोले 
छट्पटाउन छाडे । �यसपिछ हामी चारजैनाले रमेश 
सापकोटालाई बोरामा हाली जंगलमा लगी खाडल 
खनी गाडेको हो भ�ने बेहोराको कुमान ग�ुङको 
बयान ।
 िमित २०६६।५।२ गतेका िदन रमेश 
सापकोटाको घरमा ने��साद नेपालीको गो�ले घासँ 
खाई गो�को ख�ुा कािटिदएको िवषयमा सोधपछु 
ग�रिदन ु प�यो भनी ने��साद नेपालीले भनेका 
िथए । िमित २०६६।५।३ गते साझँमा िजतबहादरु 
ग�ुङ, कुमान ग�ुङ, �वु ग�ुङ र म रमेश सापकोटाको 
घरमा गई सोधपछु गन� �ममा िनज रमेश सापकोटाले 
अपश�द �योग गद� गाली गरकेो ह�दँा �वुले एक थ�पड 
लगाए । �यसपिछ मसमेतले हात म�ुकाले कुटिपट गरी 
मैले तानी िददँा छट्पटाउन छाडेपिछ िनजलाई बोरामा 
पोको पारी जगंलमा लगी खाडल खनी गािडिदएको हो 
भ�ने बेहोराको ओम�काश ग�ुङको बयान ।
 ने��साद नेपालीको गो�को ख�ुा कािटएको 
िवषयमा रमेश सापकोटाको घरमा गई सोधपछु गन� 
खो�दा िनजले अपश�द �योग गद� गाली गरकेोले 
िबजलुीको तारले घाटँीमा फनफनी बेरी कुटिपट गद� 
एकातफ�  कुमान ग�ुङ र ओम�काश ग�ुङ अक�तफ�  
�वु र मैले तानी िददँा छट्पटाउन छाडेपिछ िनजलाई 
बोरामा पोको पारी जगंलमा लगी खाडल खनी 
गािडिदएको हो भ�ने बेहोराको िजतबहादरु ग�ुङको 
बयान ।
 रमेश सापकोटाले ने��साद नेपालीको 
गो�ले घासँ खाएकोले गो�को ख�ुा कािटिदएको 
िवषयमा कुराकानी गन� रमेश सापकोटाको घरमा प�ुदा 
रमेश सापकोटाले अपश�द �योग गद� गाली गरकेोले 
िबजलुीको तारले घाटँीमा फनफनी बेरी बाधँी तानी 
िददँा छट्पटाउन छाडेपिछ बोरामा पोको पारी जगंलमा 
लगी खाडल खनी गािडिदएको हो भ�ने बेहोराको �वु 

१००२१ - कुमान ग�ुङसमेत िव. नेपाल सरकार
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ग�ुङको बयान ।
 रमेश सापकोटाले गो�को ख�ुा कािटिदएको 
िवषयमा �वु ग�ुङ, कुमान ग�ुङ, िजतबहादरु ग�ुङ र 
ओम�काश ग�ुङले िनजलाई कुटिपट गरी बाधँी घाटँी 
कसी कत��य गरी लासलाई जगंलमा लगी गािडिदएको 
अव�थामा लास फेला परकेो हो भ�ने बेहोराको 
बिुझएका मािनसह�को कागज ।
 �ितवादी कुमान ग�ुङसमेत चारजैना 
�ितवादीह�को सािबती बयान, िकटानी जाहेरी, 
स�रता भ�डारीसमेतका मौकामा बिुझएका 
�यि�ह�को कागज र घटना�थल मचु�ुकाका आधार 
�माणबाट िमित २०६६।५।३ गते बेलकु� २१:४५ बजे 
रमेश सापकोटाले ने��साद नेपालीको गो�को ख�ुा 
कािटिदएको �रसइवीका कारणले �ितवादीह� कुमान 
ग�ुङ, �वु ग�ुङ, ओम�काश ग�ुङ र िजतबहादरु 
ग�ुङले रमेश सापकोटालाई कुटिपट गरी घाटँीमा 
िबजलुीको तारले कसी कत��य गरी मारकेो दिेखएको 
ह�दँा �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) नं. अनसुारको कसरु गरकेो 
देिखदँा िनजह�लाई ऐ.१३(३) नं. अनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग माग दाबी ।
 ने��साद नेपालीको गो�ले रमेश 
सापकोटाको घासँ खाइिदएको िवषयमा कुमान ग�ुङ, 
ओम�काश ग�ुङ, जीतबहादरु ग�ुङ र मसमेत िमित 
२०६६।५।३ गते रमेश सापकोटाको घरमा गई गो�को 
ख�ुा काट्न ह��थेन भ�दा उसले हामीलाई गाली 
गरकेाले हामी चारजैनाले िनजलाई सामा�य कुटिपट 
गरी आगँनमा छािडिदएको हो । पिछ उनको लास 
जगंलमा गािडिदएको अव�थामा फेला परकेो थाहा 
भयो । हामीले उनलाई हितयार �योग गरी कुटिपट 
गरकेो र तारले घाटँीमा कसेर मारी जंगलमा लगेर 
गाडेको होइन । जाहेरी झ�ुा हो । सफाइ पाउ ँ भ�ने 
बेहोराको �ितवादी �वु ग�ुङको अदालतमा भएको 
बयान ।

 िमित २०६६।५।१ गते ने��सादको गो�ले 
आ�नो घासँ खाएकोले रमेश सापकोटाले गो�को ख�ुा 
कािटिदएको िवषयमा छलफल गन� िमित २०६६।५।३ 
गते कुमान ग�ुङ, ओम�काश, �वु ग�ुङ र म रमेश 
सापकोटाको घरमा गई गो�को ख�ुा काट्न ह��थेन 
भनी स�झाउदँा र�सी खाई बसेका िनज रमेशले 
गो�को ख�ुा मा� होइन ितमीह�लाई पिन कािटिद�छु 
भनी हामीलाई कुटिपट गन� आई हात हालाहाल ह�दँा 
िनज सामा�य घाइते भए । �यसपिछ र�सी खाएका 
मा�छेलाई कुटिपट गनु�  ह�दैँन । भोिलपस� कुरा गर�ला 
भनी �यहाबँाट आ-आ�नो घर गएका ह� । तारले 
घाटँीमा कसेर मारी जगंलमा लगेर गाडेको होइन । 
उनको म�ृय ुकसरी भयो थाहा भएन । जाहेरी झ�ुा हो । 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी 
जीतबहादरु ग�ुङको अदालतमा भएको बयान ।
 िमित २०६६।५।१ गते ने��साद नेपालीको 
गो�ले रमेश सापकोटाको घासँ खाएकोले उसले 
गो�को ख�ुा कािटिदएको ह�दँा ऐ.३ गते बेलकु� म र 
अ�य ३ जना �ितवादीह� रमेश सापकोटाको घरमा 
गई सोधपछु गदा� उनले र�सी खाएका र हामीसगँ 
झगडा गरकेोले २/४ म�ुका िहका�ई भइुमँा लडेपिछ 
हामी घर गएका ह� । िनजलाई कत��य गरी मारकेो 
र तारले ता�दै जंगलमा लगेर खा�डो खनी परुकेो 
होइन । जाहेरी झ�ुा हो । म िनद�ष छु । सफाइ पाउ ँभ�ने 
बेहोराको �ितवादी ओम�काश ग�ुङको अदालतमा 
भएको बयान ।
 िमित २०६६।५।१ गते ने��साद नेपालीको 
गो�ले रमेश सापकोटाको घासँ खाएकोले उनले सो 
गो�को ख�ुा कािटिदएको ह�दँा ऐ.३ गते बेलकु� हामी 
चारजैना रमेशको घरमा स�झाई बझुाई गदा� ऊ र�सी 
खाएको र झगडा गन� लागेकोले हामीले ४/५ थ�पड 
लगाय� । ऊ भइुमँा लडेपिछ हामी घरितर गएका 
ह� । िनजलाई हामीले मन� गरी कुटेको होइन र मरपेिछ 
लताद� जंगलमा लगेर गाडेको पिन होइन । जाहेरी झ�ुा 
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हो । म िनद�ष छु । सफाइ पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी 
कुमान ग�ुङको अदालतमा भएको बयान ।
 रमेश सापकोटाको म�ृय ु कत��यबाट भई 
जगंलमा लगी गािडएकोमा िववाद दिेखएन । गो�को 
ख�ुा काटेको िवषयमा छलफल ह�दँा कुटिपट 
भएको कुरा �ितवादीह�ले �वीकार गरकैे छन् । 
यी �ितवादीह�बाहेक अ�यले मारकेो भ�ने कतै 
नह�दँा �ितवादी कुमान ग�ुङ, ओम�काश ग�ुङ, 
िजतबहादरु ग�ुङ र मगना भ�ने �वु ग�ुङले रमेश 
सापकोटालाई कत��य गरी मारकेो र यसैको सांघाितक 
चोटले मरकेो भ�ने नदेिखदँा सबैलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. ले ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को मतृकसगँ कुनै पूव��रसइवी 
देिखदँैन । मतृकले ने��सादको गो�को ख�ुा 
कािटिदएको िवषयमा छलफल गन�स�म गएको 
अव�थामा भनाभन भई कुटिपट भएको, गो�को ख�ुा 
काट्न ह��थेन भनी स�झाउदँा उ�टै मतृकले गाली 
गरकेो, �ितवादीह� आफँै �हरीमा उपि�थत भई 
कानूनबमोिजम होस् भनी अनसु�धानमा र अदालतमा 
स�य कुरा �य� गरी सहयोग गरकेो दिेखदँा ज�मकैद 
गदा� चक� पन� जाने ह�दँा अ.बं.१८८ नं. अनसुार 
१०/१० वष� कैद ह�न राय �य� गद�छु भ�ने बेहोराको 
स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६८।२।४ 
को फैसला ।
 का�क� िज�ला अदालतको फैसलामा 
िच� बझेुन । घटना�थल �कृित मचु�ुकाले कुटिपट 
भएको �थानस�म पिन िकटान छैन । उ� घटना भयो 
भिनएको ठाउमँा पिन कुनै संकेत देिखएको छैन । शव 
परी�ण �ितवेदनमा लास सडेगलेको ह�दँा म�ृयकुो 
कारण खलुाउन नसिकने भिनएको छ । लास �कृित 
मचु�ुकामा �य�तो ि�थित वा चोटपटक र तारले 
बाधँेको कुनै संकेत देिखदँैन । बिुझएका मािनस, �वय ं
जाहेरवाला र मेरा सा�ी जमु�साद ग�ुङले मतृक बढी 
र�सी सेवन गन� अ�कोहिलक भएको भनेको अव�था 

छ । केवल अनमुान र शंकाकै भरमा हामीह�लाई 
दोषी ठहर गन� िम�ने अव�था होइन । स�ु फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने बेहोराको �ितवादीह�को पनुरावेदन अदालत 
पोखरामा परकेो संय�ु पनुरावेदन िजिकर । 
 पूव��रसइवी नभई त�काल भएको भनाभनबाट 
सामूिहक �पले कुटिपट गरकेो कारणबाट म�ृय ुभएको 
अव�थामा �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को 
सजाय गरकेो स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसला 
फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम 
छलफलको लािग पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, 
पोखरालाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने िमित २०६८।५।११ को पनुरावेदन अदालत 
पोखराको आदेश ।
 पनुरावेदक �ितवादीह�को सामूिहक 
कुटिपटको कारण रमेश सापकोटाको म�ृय ु भएको, 
यसैको चोटको कारण म�ृय ुभएको भ�ने ख�ुन नआएको 
ह�दँा �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
र मतृकसगँ �ितवादीह�को पूव��रसइवी केही नभएको, 
ने��साद नेपालीको गो�को ख�ुा मतृकले कािटिदएको 
िवषयमा छलफलको �ममा वादिववाद भई कुटिपट 
ह�न गएको र �ितवादीह�ले आफूले गरकेो ग�ती 
महससु गरी आफँै �हरी काया�लयमा उपि�थत भई 
�याियक �ि�यामा सहयोग गरकेो त�यलाई िवचार 
गदा� �ितवादीह�लाई अ.बं.१८८ नं. अनसुार १०/१० 
वष� कैद ह�न स�ुले �य� गरकेो राय मनािसबै देिखदँा 
स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६८।२।४ 
को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०६८।८।२६ को फैसला ।
 िमित २०६६।५।३ का िदन मतृक रमेश 
सापकोटाले ने��साद नेपालीको गो�ले आ�नो 
घासँ खाएको �रसमा गो�को ख�ुा काटेको िवषयमा 
�यसो गनु�  ह��न भनी स�झाउदँा बझुाउदँा उ�टै मतृक 
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रमेश सापकोटा हामीमािथ आइलागेकोले हामीबाट 
सामा�य कुटिपट भएको, सो कुटिपटको कारणले 
म�ृय ु भएको पिु�ट नभएको, जाहेरवालीले घटना 
��य� आफूले नदखेी अका�ले भनेको कुराको भरमा 
जाहेरी िदएकोमा पिछ अदालतमा Hostile भएक�, 
हामी �ितवादीह� आफँै �हरीसम� उपि�थत भई 
�याियक कारबाहीमा सहयोग गरकेो, अ.बं.११५ नं. 
बमोिजम बिुझएका घटनाका ��य�दश� मनबहादरु 
तामाङले अदालतसम� आई बकप� गदा� घटनामा 
�ितवादीह�को संल�नता नरहेको भनी उ�लेख गरकेो 
अव�थामा हामीह�उपर कसरु ठहर गरकेो स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत �ितवादीह�को यस अदालतमा परकेो 
संय�ु पनुरावेदन प� ।

कत��य �यानज�तो ग�भीर र संगीन अपराध 
गरी लाससमेत दबाउने काममा यी �ितवादीह�को 
संल�नता पिु� भइरहेको ि�थितमा वारदातका 
��य�दश� भिनएका मनबहादरु तामाङले अदालतमा 
आई �हरीसम� आफूले गरकेो कागजमा लेिखएको 
कुरा आ�नो जानकारीमा नभएको र वारदातमा 
�ितवादीह� संल�न नरहेको भनेको र जाहेरवाला 
कृ�णकुमारी सापकोटा अदालतमा Hostile भएकै 
भरमा यी �ितवादीह� िनद�ष छन् भ�ने िन�कष�मा 
प�ुन सिकएन । तसथ�, यी चारजैना �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहराएको स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०६८।८।२६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन ।
 जहासँ�म अ.बं.१८८ नं. को रायको �सङ्ग 
छ, यी �ितवादीह�ले आफूले ग�ती गरकेो महससु 
गरी आफँै �हरीसम� उपि�थत भई �याियक काम 

कारबाहीमा सहयोग गरकेो भ�ने आधारमा स�ुले 
अ.बं.१८८ नं. को �योग गरी �ितवादीह�लाई 
ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� भनी जनही १०/१० 
वष� मा� कैद ह�ने ठहराएको स�ुको राय समथ�न गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको राय स�ब�धमा िवचार गनु�पन� 
देिखयो । अमानवीय तबरले कुटिपट गरकेो, घटनामा 
हिँसयासमेतका हितयार �योग भएको, अमानवीय 
तबरले रातारात लास जंगलमा लगी गािडएको र 
घटनाप�चात् यी �ितवादीह� लामो समयस�म फरार 
रहेको देिख�छ । �यान मारीसकेपिछ पिन कुनै पछुतो 
भएको नदेिखई िघसाद� जगंलमा लगी लास गाडी 
दबाउने �यास भएको दिेख�छ । यसरी अपराध गरकेो 
अव�थाबाट �ितवादीह�तफ�  दया, माया वा नरम िदल 
गनु�पन� कुनै आधार दिेखदँैन । तसथ� ��ततु म�ुामा 
वारदातको �ि�बाट भिवत�य हो िक भनी शंका गनु�पन� 
ि�थित पिन नभएको र अपराध गरकेो अव�थाबाट पिन 
�ितवादीह�लाई ज�मकैद गदा� चक� पन� नदेिखएको 
अव�थामा िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
अ.बं.१८८ नं. अन�ुप जनही १० वष� कैद सजाय 
लगाएको रायसगँ सहमत ह�न सिकएन भ�ने यस 
अदालतको संय�ु इजलासको िमित २०७१।७।१७ 
को  फैसला ।
 िमित २०६८।२।४ मा स�ु का�क� िज�ला 
अदालतबाट फैसला गदा� �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. अनसुारको कसरु भनी �यान मान�को 
लािग कुनै मनसाय नभएको, पूव��रसइवी पिन नभएको, 
त�काल गो�को िवषयमा िववाद भई कुटिपट ह�दँा 
म�ृय ुभएको भनी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम राय लगाई 
िमित २०६८।८।२६ मा फैसला भएकोमा िमित 
२०७१।७।१५ मा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
फैसला ह�दँा उ� रायसगँ सहमत ह�न सिकएन भनी 
ज�मकैद ह�ने गरी भएको फैसला अ.बं.१८८ नं. तथा 
सव��च अदालत�ारा �ितपािदत िस�ा�तसमेतले 
�िुटपूण� छ । हामीलाई अदालत�ारा �याद जारी गरकेो 
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भ�ने कुरा थाहा पाई आफँै उपि�थत भई बयान गरकेा 
छ� । हामीह�ले मतृकलाई मानु�  पन�स�मको कुनै कारण 
र पूव��रसइवी पिन छैन । गो�ले घासँ खाई गो�को ख�ुा 
कािटिदएको िवषयमा छलफल ह�दँा मतृकले जथाभावी 
गाली िदएबाट उठेको �रसको कारण कुटिपट भएको 
अव�था िमिसलबाट ��ट दिेख�छ भने �वय ंजाहेरवाली 
कृ�णकुमारीले अदालतमा आई बयान गदा� मैले आफूले 
देखेको नभई मनबहादरु तामाङले भनेको आधारमा 
जाहेरी िदएको र �वय ंमनबहादरु तामाङले अदालतमा 
आई बयान कागज गदा� �हरीमा भएको कागज मैले 
भनेबमोिजम लेिखएको होइन भनी अ�वीकार ग�रएको 
छ भने जाहेरी दरखा�तसमेत आफँैमा खि�डत 
छ । यस प�र�े�यमा िवधाियका�ारा िनिम�त कानून 
अ.बं.१८८ नं. को �विववेक�य अिधकारलाई समेत 
खि�डत ह�ने गरी सव��च अदालत सयं�ु इजलासबाट 
फैसला ह�दँा सो कानून एवं सव��च अदालत बलेुिटन 
२०६६ वैशाख १-१५ पूणा�ङ्क ४०३ वष� १८ अंक 
१, �य�तै ने.का.प.२०६२ अंक १ िन.नं.७४७७ 
प�ृ १ मिणकुमार राई िव�� कृ�णबहादरु राईको 
जाहेरीले �ी ५ को सरकार, �य�तै ने.का.प.२०६६ 
भाग ५१ अकं ६ िन.नं.८१६७ िजतबहादरु बढुाथोक� 
िव�� कृ�णबहादरु ख�ीको जाहेरीले नेपाल सरकार 
भएको कत��य �यान म�ुामा स�मािनत अदालत�ारा 
�ितपािदत िस�ा�त र कानूनसमेतको आधारमा 
उपयु�� संय�ु इजलासको फैसला �िुटपूण� ह�दँा स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर गरी पाउन 
पनुरावलोकन गरी हेरी �याय इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादीह�को यस अदालतमा 
परकेो पनुरावलोकन ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन ।
 यसमा �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� 
सामा�य कुटिपटस�म गरकेो तर मतृकलाई कत��य 
नै गरी लास गाड्ने काय� नगरकेो भनी इ�कार रहेको 
देिख�छ । पो�टमाट�म �रपोट�बाट म�ृयकुो कारण 

यिकन नभएको अव�थामा ��य� �माणको अभावमा 
यी �ितवादीह�ले नै कत��य गरी मारकेो यिकन ह�न 
आएको देिखदँनै । म�ुाको उठान, वारदातको �व�प 
र �ितवादीह�को �हरीमा भएको सािबतीमा थप 
िव�ेषण नै नगरी अ.बं.१८८ नं. को राय इ�कार गन� 
गरी भएको यस अदालतको संय�ु इजलासको िमित 
२०७१।७।१७ को फैसला ने.का.प.२०६६ अंक ६ 
िन.नं.८१६७ प.ृ९४० र ने.का.प.२०६२ अकं १ 
िन.नं.७४७७ प.ृ१ मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भई 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को 
अव�था िव�मानता देिखदँा ��ततु म�ुा पनुरावलोकन 
गरी हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ । स�बि�धत िमिसल 
िझकाई िवप�ीह�लाई सोको सूचना िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।२।२९ 
गतेको आदेश ।  
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� �ी रामच�� 
ि�पाठी, �ी स�तोषकुमार पा�डे र �ी जयनारायण 
पौडेलले वारदातको समयमा �ितवादीह� 
वारदात�थलमा रही कुटिपटमा संल�न रहेको पिु�ट 
ह�दैँमा कत��यतफ�  कसरु ठहर गन� िम�दैन । जाहेरवाला 
कृ�णकुमारी सापकोटाले घटनाको िवषयमा आफूले 
देखेको नभई ��य�दश� भिनएका मनबहादरु 
तामाङले भनेको भरमा जाहेरी िदएको र अदालतमा 
Hostile भएको अव�था छ । साथै ��य�दश� 
भिनएका मनबहादरु तामाङले समेत अदालतमा आई 
�ितवादीह� िनद�ष रहेको बताइरहेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था 
छैन । साथै यी �ितवादीह�को मतृकसगँ कुनै 
पूव��रसइवी देिखदैँन । मतृकले ने��सादको गो�को 
ख�ुा काटी िदएको िवषयमा छलफल गन� गएका बेला 
आपसमा भनाभन ह�दँा कुटिपटस�म भएको देिख�छ । 
�ितवादीह� आफँै �हरीसम� उपि�थत भई �याियक 
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�ि�या र कारबाहीमा सहयोग गरकेो अव�था ह�दँा 
कसरु ठहर गरकेो तर अ.बं.१८८ नं. को राय कायम 
ह�नपुन� अव�था छ । पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा 
�दान गदा�का आधारलाई यथावतै कायम गरी �याय 
पाउ ँभ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 
 िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी ग�ु�साद वा�लेले 
�ितवादीह� अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा सािबत रहेका छन् । गो�को 
ख�ुा कािटएको िवषयमा छलफल गन� गएकोमा झगडा 
भएको कुरा �वीकारकेा छन् । छलफल गन� जादँा 
पिन उ�यालोमा नगई राितको समयमा र�सी खाएर 
कुटिपट गन� काय� आपरािधक मनसायबाट �िसत भई 
४/४ जना �ितवादीह�ले १ जना िनरीह �यि�उपर 
िनम�म �हार गरी पाशिवक त�रकाले ह�या गन� काय� 
भएको छ । �ितवादीह�सगँ सा�दिभ�क िवषय नै 
नभएको कुरामा कानून हातमा िलएर असा�दिभ�क 
मािनसह� अका�को घरमा राित राित गएर कुटिपट 
गरी मतृकलाई मान�स�मको काय� गरकेोले स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतले लगाएको १८८ नं. को राय बदर 
गरकेो संय�ु इजलासको राय कानूनस�मत भएकाले 
सोही सदर ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।  
 उ� बहससमेतलाई सनुी ��ततु म�ुा 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गरी 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराएको स�ु का�क� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको फैसला सो हदस�म सदर गरी स�ु 
र पनुरावेदन तहबाट �ितवादीह�लाई अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम जनही दश वष� कैद सजाय ह�ने भनी �य� 
भएको राय कायम नह�ने ठहराएको यस अदालतको 
संय�ु इजलासको फैसला िमलेको छ वा छैन र 
�ितवादीह�को िजिकर प�ुने हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।   

 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह� 
कुमान ग�ुङ, ओम�काश ग�ुङ, िजतबहादरु ग�ुङ र 
�वु ग�ुङसमेत भई मतृक रमेश सापकोटालाई कुटिपट 
गरी घाटँीमा िबजलुीको तारले कसी कत��य गरी मारी 
मतृकको लास जंगलमा लगी खाडल खनी गाडेको 
भ�ने कुरा िकटानी जाहेरी, �ितवादीह�को सािबती 
बयान, घटना�थल मचु�ुका एवं मौकामा बिुझएका 
�यि�को कागजसमेतका आधार �माणबाट पिु� 
भएकाले �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम सजायको माग 
दाबी िलई वादी प�बाट अिभयोगप� दायर भएको 
देिख�छ । स�ु का�क� िज�ला अदालतले 
�ितवादीह�ले मतृक रमेश सापकोटालाई कत��य गरी 
मारकेो ठह�याई िनजह�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने भनी अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम जनही दश वष� कैद सजाय ह�ने भनी राय 
�य� भएको फैसला पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
सदर भएको देिखयो । सो फैसलाउपर िच� नबझुाई 
�ितवादीह�को यस अदालतमा पनुरावेदन परकेोमा 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहराएको स�ु र पनुरावेदन तहको फैसला 
सो हदस�म सदर गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजमको राय 
कायम नह�ने ठह�याई फैसला भएको देिख�छ । यस 
अदालतको सो फैसला पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँ
भनी �ितवादीह�को यस अदालतमा िनवेदन परकेोमा 
पनुरावलोकनको िन�सा �दान भई िनण�याथ� यस 
इजलाससम� पेस भएको रहेछ ।
 ३. �ितवादीह�ले यस अदालतमा 
पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा 
िनजह�को मतृकलाई मानु�  पन� पूव��रसइवी नभएको, 
गो�ले घासँ खाई गो�को ख�ुा कािटिदएको िवषयमा 
छलफल ह�दँा मतृकले जथाभावी गाली गरकेो कारण 
कुटिपटस�म भएको, जाहेरवालाले अदालतमा 
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इ�कारी बयान गरकेो अव�था आफूह� िनद�ष ह�दँाह�दँ ै
कसरुदार ठहराएको र अ.बं.१८८ नं. का �विववेक�य 
अिधकारलाई खि�डत ह�ने गरी घटी सजाय गन� राय 
कायम नह�ने भनी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
भएको फैसला यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएको भनी िजिकर िलइएको 
पाइ�छ ।
 ४. यस अदालतबाट ��ततु म�ुामा 
पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा �दान गदा� �ितवादीह�ले 
अदालतमा बयान गदा� मतृकलाई सामा�य कुटिपटस�म 
गरकेो तर कत��य गरी लास गाड्ने काय�मा इ�कार गरकेा, 
पो�टमाट�म �रपोट�मा म�ृयकुो कारण यिकन नभएको 
अव�थामा ��य� �माणको अभावमा �ितवादीह�ले नै 
कत��य गरी मारकेो यिकन नभएको तथा म�ुाको उठान 
वारदातको �व�प र �ितवादीह�को �हरीमा भएको 
सािबतीमा थप िव�ेषण नगरी अ.बं.१८८ नं. को राय 
इ�कार ग�रएको फैसला �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत 
भएको भ�नेसमेत आधार िलइएको देिख�छ । 
उपयु��ानसुारको �ितवादीह�को पनुरावलोकनको 
िनवेदन िजिकर एवं यस अदालतबाट पनुरावलोकनको 
िन�सा �दान गन� आदेशको प�ृभूिममा ��ततु म�ुाको 
त�यगत अव�थासमेतको उ�लेखन ह�न सा�दिभ�क 
ह�ने देिखन आयो ।
 ५. यस स�ब�धमा ��ततु म�ुाको त�यगत 
अव�था हेदा�  पनुरावेदक �ितवादीह�ले िमित 
२०६७।१।२७ मा िज�ला �हरी काया�लय का�क�मा 
िदएको िनवेदनको आधारमा ��ततु म�ुाको उठान 
भएको देिख�छ । सो िनवेदनमा ने��साद नेपालीको 
गो�ले रमेश सापकोटाको घरमा राखेको घासँ खायो 
भ�ने �रसले रमेश सापकोटाले गो�को ख�ुा आसँीले 
कािटिदएको िवषयमा िमित २०६६।५।३ गते मतृक 
रमेश सापकोटासगँ कुरा गदा� मनपरी अि�ल श�द 
�योग गरी गाली गरकेाले हामी चार जनाले �रस था�न 
नसक� भनाभन र िपटािपट ह�दँा रमेश सापकोटाको 

सोही ठाउमँा म�ृय ु भएप�ात् हामी चार ै जना डराएर 
भागी भारतमा गई बसेकोमा ग�ती महससु गरी 
कानूनबमोिजम जो जे सजाय भो�नपुछ�  भो�छ� भनी 
यस काया�लयमा उपि�थत भएका छ� भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको देिखयो । उ� िनवेदन िज�ला �हरी 
काया�लयमा िदएप�ात् �ितवादीह� प�ाउ परी ��ततु 
म�ुाको कारबाही �ार�भ भएको देिखन आयो ।

६. ��ततु वारदात िमित २०६६।५।३ मा 
भएको भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट देिखएकोमा 
िमित २०६६।५।१९ मा मतृककको लास ितवेिनया 
जगंलमा खा�डो खनी प�ुरएको अव�थामा बरामद 
भएको देिख�छ । मतृकको लास बरामद ह�दँाको 
अव�थामा शरीरको बायातँफ� को भाग िकिचई 
कािटएको, घाटँी ललुो भई टाउको लि�ने भएको, 
टाउकोमा चार इ�च ल�बाईको चोट, पछािड ढाडको 
भागमा एघार वटा घोि�एको घाउ भएको भ�ने लास 
जाचँ मचु�ुकामा उ�लेख भएको देिख�छ । मतृकको 
लास सडीगली गएकोले म�ृयकुो कारण यिकन गन� 
नसिकएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भई सोही �ितवेदनमा लासमा भएका घाउ चोटका 
स�ब�धमा Multiple Fracture of Ribs on 
Both Sides भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । यसरी 
मतृक रमेश सापकोटाको शव जगंलमा खा�डो खनी 
माटोमा प�ुरएको अव�थामा बरामद भएको, मतृकको 
शवको टाउको तथा शरीरका अ�य भागह�मा घाउ 
चोटसिहतका संघष�का िच�ह� रहेको भ�ने लास जाचँ 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको र शव परी�ण �ितवेदनमा 
म�ृयकुो कारण लास सडी गली गएकाले यिकन गन� 
नसिकएको भ�ने शव परी�ण गन� िचिक�सकले राय 
िदएको भए पिन लासमा िविभ�न चोटह� रहेको भ�ने 
शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको प�ृभूिममा 
मतृकको म�ृय ु �वभािवक �पमा भएको मा�न 
िमलेन । उि�लिखत त�यह�बाट मतृकको म�ृय ु
कत��यबाट भएको भ�ने पिु� ह�न आयो ।   

१००२१ - कुमान ग�ुङसमेत िव. नेपाल सरकार
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७. अब को कसको कत��यबाट िनज रमेश 
सापकोटाको म�ृय ु भएको भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा� �ितवादीह�ले मतृकसगँ भएको भनाभनमा 
कुटिपटसमेत ह�दँा िनजको म�ृय ु भएकोले फरार रही 
भारतमा लकेुको भनी िमित २०६७।१।२७ मा आफँै 
िज�ला �हरी काया�लय का�क�मा कानूनबमोिजम जे 
कारबाही ह��छ होस् भ�ने िनवेदन िदई उपि�थत भएको 
अव�था छ । िनजह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा मतृक रमेश सापकोटाले ने�बहादरु 
नेपालीको गो�को ख�ुा कािटिदएको िवषयमा छलफल 
गन� भनी चार जना �ितवादीह� िमित २०६६।५।३ 
मा मतृकको घरमा गएकोमा मतृकले अपश�द �योग 
गरी गाली गरेकाले िनजलाई लात म�ुकाले हानेको 
र िबजलुीको तारले मतृकको घाटँीमा फनफनी बेरी 
तारको एकाप�� दईु जनाले र अका�प�� दईु जनाले 
समाई बल गरी तारले घाटँीमा कसी िनज मरपेिछ 
जगंलमा लगी खा�डो खनी गाडेको भनी सािबती बयान 
गरकेो देिखएको छ । 

८. �ितवादीह�ले अदालतमा गरकेो 
बयानमा िनजह�ले िज�ला �हरी काया�लय का�क�मा 
उपि�थत ह�दँा िदएको िनवेदन बेहोरा एवं अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानभ�दा फरक ह�ने गरी 
वारदातको िदन मतृकको घरमा गएको र गो�को 
ख�ुो कािटिदएको िवषयमा झगडा ह�दँा मतृकलाई 
कुटिपटस�म गरकेो त�यलाई �वीकार गरी मतृकलाई 
मारकेो तथा जंगलमा लगी लास गाडेको भ�ने 
त�यलाई इ�कार गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले 
अदालतको बयानमा मतृकलाई मारकेो भ�ने त�यमा 
इ�कार रहे पिन वारदातप�ात् गाउघँरबाट भागी घटना 
भएको लामो समयप�ात् आफूह�लाई कानूनबमोिजम 
कारबाही होस भ�ने िनवेदनसाथ �हरीमा हािजर भएको 
देिख�छ । िनजह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा उ�लेख गरकेो �थानबाट खा�डो 
खनी प�ुरएको अव�थामा मतृकको शव बरामद भएको 

छ । सो बयानमा मतृकको घाटँीमा िबजलुीको तारले 
कसेको भ�ने उ�लेख भएबमोिजम मतृकको घाटँी 
ललुो भई टाउको लि�ने भएको भ�ने लास �कृित 
मचु�ुकामा उ�लेख छ । शव परी�ण �ितवेदनमा 
समेत मतृकको शरीरमा चोटपटकह� रहेको भ�ने 
देिखएको छ । मतृकसगँ यी �ितवादीह�को झगडा 
तथा कुटिपट भएको र �ितवादीह�ले नै मतृकलाई 
मारी जंगलमा लगी लास गाडेको भनी मतृकको 
लास बरामद भएप�ात् जाहेरवालाले जाहेरी िदएको 
देिख�छ । मौकामा बिुझएका मनबहादरु तामाङ र 
ने��साद नेपालीले समेत �ितवादीह�ले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो कारण िनजको म�ृय ु भएको र 
�ितवादीह�ले नै मतृकको लासलाई जंगलमा लगी 
गाडेको भ�ने उ�लेख गरकेो पाइयो ।

९. जाहेरवाला र मौकामा कागज गन� 
मनबहादरु तामाङले अदालतमा बकप� गदा� मौकाको 
कागजभ�दा फरक बेहोरा उ�लेख गरकेो दिेखए पिन 
जाहेरवाली �वयं ��य�दश� नभएको, वारदातप�ात् 
फरार रहेका �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरी 
मारी लास जंगलमा गाडेको ह�दँा कानूनबमोिजम 
सजाय भो�न तयार रहेको भनी िनवेदनसिहत आफँै 
�हरी काया�लयमा हािजर भएको देिखएको, िनजह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई 
घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, मौकामा 
कागज गन�को भनाई, शव परी�ण �ितवेदनलगायतको 
�वत�� �माणबाट समिथ�त भएको देिखएको प�ृभूिममा 
��य�दश� भिनएका मनबहादरु तामाङ र जाहेरवालाले 
मौकामा गरकेो भ�दा फरक ह�ने गरी अदालतमा गरकेो 
अक�  बेहोराको बकप�लाई �माणको �पमा �हण गन� 
िम�ने ह�दँैन ।

१०. जहासँ�म ��य� �माणको ��न छ, 
फौजदारी म�ुामा ��य� �माणको मह�वपूण� �थान 
रहने भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�ैन । तर कुनै म�ुामा 
��य� �माण उपल�ध नभएकै आधारमा अपराध र 
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अपराधीको बारमेा खोजबीन नह�ने भ�ने ह�दँनै । ��य� 
�माण उपल�ध नभएको ि�थितमा प�रि�थितज�य 
�माण (Circumstantial Evidence) को सहाराबाट 
िमिसलमा रहेको त�य एवम् �माणह�को िव�ेषण 
गरी अपराध र अपराधीको बारमेा �याियक िन�पण 
ह�न आव�यक ह��छ । कुनै घटनामा प�रि�थितज�य 
�माणले नै घटना�म उजागर गरी घटनाको पिु� 
ग�ररहेको छ भने ��य� �माण ��ततु ह�न नसकेकै 
कारण िनद�िषताको आधार ब�न स�ैन । ��ततु 
म�ुाको घटनाको उठान तथा त�प�ात् का घटना र 
मतृकका शव बरामद ह�दँाको अवि�थितसमेतको सम� 
�पलाई िवचार गदा� जाहेरवाला र घटनाको ��य�दश� 
भिनएका �यि�ले �ितवादीलाई लाभ प�ुने गरी 
अदालतमा अ�यथा िजिकर िलए पिन प�रि�थितज�य 
�माणह� एक आपसमा शङ्ृखलाब� �पमा जोिडएर 
मालाकार कडीको �पमा ��ततु ह�न आएको स�दभ�बाट 
यी �ितवादीह� िनद�ष रहेको मा�न िमलेन । िमिसल 
संल�न उपयु�� त�यह�बाट ��ततु वारदात भिवत�य 
हो िक भनी शंका गनु�पन� अव�था पिन छैन । उि�लिखत 
अव�थामा यी �ितवादीह�को कत��यबाट नै मतृक 
रमेश सापकोटा म�ृय ुभएको भ�ने त�य �थािपत ह�न 
आयो । यस अव�थामा �ितवादीह�लाई कसरुदार 
ठहराएको स�ु र पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर 
गरकेो यस अदालतको संय�ु इजलासको फैसला 
मनािसब देिखन आएकाले पनुरावलोकनको िनवेदनमा 
आफूह� िनद�ष भएकाले सफाइ पाउन ु पन� भनी 
�ितवादीह�ले िलएको िजिकर र पनुरावलोकनको 
िन�सा िदने यस अदालतको आदशेमा उ�लेख भएको 
आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

११. अब स�ु र पनुरावेदन अदालतले 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही 
१० वष� कैद ह�न �य� भएको राय कायम नह�ने भनी 
यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट भएको फैसला 
स�ब�धमा �ितवादीह�ले पनुरावलोकनको िनवेदनमा 

िलएको िजिकर तथा यस अदालतबाट पनुरावलोकनको 
िन�सा �दान गदा� अ.बं.१८८ नं. को राय स�ब�धमा 
उ�लेख भएको बेहोरा स�ब�धमा िवचार गनु�पन� भएको 
छ । 

१२. व�ततुः ��ततु म�ुामा स�ु का�क� 
िज�ला अदालतले �ितवादीह�को मतृकसगँ कुनै 
पूव��रसइवी नभएको, मतृकले ने��सादको गो�को 
ख�ुा कािटिदएको िवषयमा छलफल गदा� भनाभन भई 
कुटिपट भएको, �ितवादी आफँै �हरीमा उपि�थत भई 
कानूनबमोिजम होस ् भनी अनसु�धान अिभयोगमा र 
अदालतमा समेत स�य कुरा �य� गरी सहयोग गरकेो 
प�ृभूिममा �ितवादीह�लाई ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने भएकाले अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
जनही १० वष� कैद ह�ने राय �य� भएको देिखयो । 
स�ु िज�ला अदालतको उ� रायलाई पनुरावेदन 
अदालतबाट मनािसब ठहर भएकोमा यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट उ� रायसगँ असहमित �य� गरी 
राय कायम नह�ने ठहर भएको देिख�छ । यस अदालत 
सयं�ु इजलासले उ� रायसगँ असहमित �य� गदा� 
िनम�म तबरले कुटिपट गरकेो घटनामा हिँसयासमेतका 
हितयार �योग भएको, अमानवीय तबरले रातारात 
लास जगंलमा लगी गािडएको र घटनाप�ात् यी 
�ितवादीह� लामो समयस�म फरार रहेको, �यान 
मा�रसकेपिछ पिन कुनै पछुतो भएको नदेिखई िघसाद� 
जगंलमा लगी लास गाडी दबाउने �यास भएकोले  
अपराध गरकेो अव�थाबाट �ितवादीह�तफ�  दया, 
माया वा नरम िदल गनु�पन� कुनै आधार नदेिखएको तथा 
वारदातको �ि�बाट भिवत�य हो िक भनी शंका गनु�पन� 
ि�थित पिन नभएको र अपराध गरकेो अव�थाबाट पिन 
�ितवादीह�लाई ज�मकैद गदा� चक� पन� नदेिखएको 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 

१३. �ितवादीह�लाई घटी सजाय गन� भनी 
स�ु र पनुरावेदन अदालतले अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�य� गरकेो रायलाई इ�कार गरकेो यस अदालत संय�ु 

१००२१ - कुमान ग�ुङसमेत िव. नेपाल सरकार
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इजलासको फैसला �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भएको 
भ�नेसमेत आधारमा ��ततु म�ुामा पनुरावलोकनको 
िन�सा �दान भएको स�दभ�मा अ.बं.१८८ नं. को 
राय इ�कार भएको संय�ु इजलासको उ� फैसला 
पनुरावलोकनको रोहबाट हेरी रायमा प�रवत�न गन� 
िम�ने हो या निम�ने हो भ�नेतफ�  िवचार गनु�पन� दिेखन 
आयो । 

१४. यस स�ब�धमा मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ 
नं. को �यव�था हेदा� “ऐनले सव��वसिहत ज�मकैद 
वा ज�मकैद गनु�पन� भएका म�ुामा सािबत ठहर े
पिन इ�साफ गन� हािकमका िच�ले भिवत�य हो िक 
भ�न ह�नसे�मको शकंाले वा अपराध गरकेो अव�था 
िवचार गदा� कसरुदारलाई ऐनबमोिजमको सजाय 
िददँा चक� ह�न े भई घटी सजाय ह�नुपन� िच�ले 
देखेमा ऐनले गनु�पन� सजाय ठह�याई आ�ना िच�ले 
देखेको कारणसिहतको खुलासा राय पिन साधक 
तोकमा लेखी जाहरे गन� ह��छ । अि�तम िनण�य 
िदनलेे पिन �य�तो देखेमा ऐनले  ह�ने सजायमा घटी 
सजाय तो�न ह��छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

१५. अ.बं.१८८ नं. को उ� �यव�थाले मूल 
�पमा िनण�यकता�ले इ�साफको रोहमा घिटत घटना 
भिवत�य हो िक भ�न ह�नेस�मको शंकाको ि�थितको 
िव�मानता ह�नपुन� वा कसरुदारले अपराध गरकेो 
अव�था तथा प�रि�थितलाई िवचार गदा� कसरुदारलाई 
तोिकएको सजाय गदा� चक� पन� जाने भ�ने कुराको 
महससु भएको अव�था िव�मान ह�नपुन� देिख�छ । 
िनण�यकता�ले यी दईु वा�यांशलाई �यान िदई यी दईु 
वा�यांशलाई समथ�न गन� आधार �माण िमिसलमा 
भएको कुरा र ती आधार �माणका आधारमा आफूले 
सजाय घटाउन राय ��ताव ग�रएको भ�ने कुरा सो 
रायबाट नै �प� �पमा देखाउन स�न ुपद�छ । साथै 
यसरी राय �य� गरी ��ताव ग�रएको सजायलाई 
अि�तम िनण�य िदने अदालतबाट समिथ�त भएमा मा� 
सो ��तािवत राय काया��वयनयो�य ह�ने भ�ने कुरा पिन 

सोही कानूनी �यव�थाबाट �प� ह��छ ।  
१६. अ.बं.१८८ नं. को उ� �यव�थाको 

स�दभ�मा ��ततु म�ुाको घटना�मलाई हेदा� 
�ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरी घाटँीमा 
िबजलुीको तारले फनफनी बेरी तारको एकाप�� दईु 
जनाले र अका�प�� दईु जनाले बल गरी घाटँी कसी 
िनम�म तबरले मारकेो देिखएको छ । मतृक आफँै 
�ितवादीह�सगँ झगडा गन� गएको नभई यी �ितवादीह� 
नै मतृकको घरमा गई झगडा गरकेो अव�था छ । 
घटनाको �कृितलाई हेदा� भिवत�यबाट वारदात भएको 
हो िक भ�न सिकने अव�था छैन । �ितवादीह�ले 
मतृकलाई मारीसकेपिछ पिन कुनै प�ाताप नगरी 
लास दबाउने उ�े�यले जगंलमा लगी खाडल खनी 
मतृकको लासलाई गाडेप�ात् लामो समयस�म 
फरार रहेको देिखएको छ । आफूह�ले �ितवादीलाई 
मारकेाले कानूनबमोिजम होस भ�ने िनवेदनसाथ 
�हरी काया�लयमा हािजर भएका यी �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरु गरकेोमा पूण� 
सािबत भई बयान गर ेपिन अदालतसम�को बयानमा 
मतृकसगँ झगडा र कुटिपटस�म भएको तर मतृकलाई 
मारकेो र जंगलमा लगी लास गाडेको भ�ने कुरामा इ�कार 
रहेको दिेखएकोले िनजह�ले �याियक �ि�यामा 
सहयोग गरकेो भ�न िम�ने अव�था पिन रहेन । यसरी 
��ततु म�ुाको वारदातको अव�था र �कृितसमेतबाट 
भिवत�य हो िक भ�ने शंका गनु�पन� ि�थित नभएको र 
�ितवादीह�ले मतृकलाई िनम�मपूव�क मान� र मतृकको 
लाससमेत दबाई अपराधबाट उ�कनेसमेत मनसाय 
राखी जगंलमा लगी लास गाड्नेसमेतको आपरािधक 
काय�मा अ.बं.१८८ नं. आकिष�त ह�नस�ने अव�था 
देिखन आएन ।

१७. नेपाल कानून पि�का २०६८ अकं 
२ िनण�य नं.८५५२ म �कािशत पनुरावेदक वादी 
�याम�साद भ�को जाहेरीले नेपाल सरकार ��यथ� 
�ितवादी मसुाई भ�ने िववेक लामा भएको कत��य 



1019

�यान म�ुामा यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
“अ.ब.ं१८८ न.ं बमोिजम भएको सजाय बढी 
भएको भनी �ितवादीह�ले अथवा सो घटी सजाय 
गन� रायिवपरीत बढी सजाय ह�नुपन� भनी वादीले 
पुनरावेदन गन� पाउने ह�दैँन । अ.ब.ं१८८ न.ं को 
�योगको िवषय �याियक िववेकको िवषय भएकाले 
�यसलाई म�ुाका कुनैपिन प�ले चुनौती िदन वा 
सोस�ब�धी िवषयलाई अिधकारको �पमा दाबी 
गन� स�ने ह�दैँन । अ.ब.ं१८८ न.ंमा �य�तो राय 
�य� गन� आधारह� तोिकएको भए तापिन राय 
�य� गन� कुरा स�बि�धत �यायाधीशको िववेकको 
अधीनमा रािखएको छ । �यसरी राय �य� गनु�पन� 
गरी कसैले पिन बा�य गन� स�दैन, न त रायमा �य� 
ग�रएभ�दा घटी वा बढी सजाय ह�नुपन� गरी दाबी 
नै िलन सिक�छ । �य�तो रायलाई समथ�न गन� वा 
नगन� वा फरक�पमा समथ�न गन� भ�ने अिधकार 
केवल मािथ�लो अदालतलाई मा� ह��छ । वादी वा 
�ितवादीले �यसमा �� उठाउन स�ने देिखँदैन । 
अ.ब.ं१८८ नं. मा घटी सजाय ह�नपुन� केही आधार 
तोिकएको भए पिन ती आधार भनेको �यायकता�ले 
अनभूुित गन� िवषय ह�न ् । �याियक िववेक �योग 
गन� पाउने गरी कानूनले अनुमित �दान गरकेो 
अव�थामा �यसरी �योग ग�रने िववेकमािथ अंकुश 
लगाउने गरी म�ुाका प�ले नै चुनौती िदने हो भन े
�य�तो अिधकार िनथ�क ह�न जा�छ । कसुरदार 
देिखँदा देिखँदै पिन िविभ�न प�रि�थितह�को 
आकँलन र िव�षेणबाट कम सजाय ह�नुपन� 
महसुस ग�रएको अव�थामा मा� �विववेक�य 
अिधकारको �योग ग�र�छ । �यसरी िववेक �योग 
गदा�समेत �यसको �प� आधार र कारण खुलाउन ु
पन� �यव�था आफँैमा �विववेक�य अिधकारको 
�वे�छाचारी �योग ह�न नह�ने मा�यताको उपज 
भएकाले �यसमा पुनः प��ारा आपि� जनाउन ेवा 
य�तो ह�नुपन� भनी आ�ह गन� िम�दैन । यिद य�तो 

िवषयलाई पुनरावेदनको मा�यमबाट चुनौती िदने 
पर�परा �थािपत गन� हो भने अ.ब.ं१८८ नं. को 
कानूनी �यव�था िनरथ�क ह�न जा�छ र राय �य� 
गन� र अि�तम िनण�य गन�ले �य�तो राय सदर वा 
बदर गन� स�ने �याियक मा�यता र पर�परासमेत 
खि�डत ह�न जा�छ” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । 

१८. यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
�ितपािदत उ� िस�ा�तअनसुार ��ततु म�ुामा स�ु 
र पनुरावेदन अदालतले अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीह�लाई घटी सजायको ��ताव गरी �य� 
भएको रायलाई यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
अ�वीकृत भई उ� राय कायम नह�ने ठहर भएपिछ 
स�ु र पनुरावेदनको राय कायम ह�नपुन� भनी यस 
अदालतमा पनुरावलोकनको िनवेदनमाफ� त चनुौती 
िदने अिधकार �ितवादीह�लाई भएको देिखएन । 
पनुरावलोकनको रोहमा िवचाराधीन म�ुाका स�दभ�मा 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �य� भएको राय कायम गन� वा 
नगन� भ�ने कुरा स�बि�धत इजलासको �विववेकिभ� 
पन� िवषयव�त ुहो । कसरुदारले कसरु गदा�को अव�था 
प�रि�थितलगायतका यावत् प�ह�लाई मनन गरी 
�य�तो राय कायम रा�ने वा नरा�ने िनण�य गन� 
स�बि�धत इजलास �वत�� रह�छ तर अ.बं.१८८ 
नं. को राय कायम ह�न पन� वा नपन� भ�ने िजिकर 
िलई पनुरावलोकनको िनवेदनमाफ� त चनुौती िदने 
हक म�ुाका प�ह�लाई ह�न स�दैन । उि�लिखत 
अव�थामा संय�ु इजलासबाट अ.बं.१८८ नं. को 
राय इ�कार ग�रएको भ�नेसमेत आधारमा ��ततु 
म�ुामा पनुरावलोकनको िन�सा �दान गन� भनी यस 
अदालतबाट भएको आदशेसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१९. तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादीह�ले मतृक रमेश सापकोटालाई कत��य गरी 
मारकेो ठह�याई िनजह�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराएको 

१००२१ - कुमान ग�ुङसमेत िव. नेपाल सरकार
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स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म 
सदर गरी स�ु र पनुरावेदन अदालतले अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम ��ताव गरकेो रायलाई इ�कार गरकेो यस 
अदालत संय�ु इजलासको िमित २०७१।७।१७ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीह�को िजिकर प�ुन स�दनै । फैसलाको 
जानकारी कैदमा रहेका �ितवादीह�लाई िदई ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. ह�रकृ�ण काक�
�या. ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल    
इित संवत् २०७३ साल माघ १३ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७३।९।१४

०७१-NF-०००२

म�ुाः गैरकानूनी स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो

पनुरावेदक / �ितवादी : स�री िज�ला, धरमपरु 
गा.िव.स. वडा नं.६ ब�ने जय�काश �साद ग�ुा

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

आयोगका अनसु�धान अिधकृत चेतनाथ 
िघिमरकेो �ितवेदनले नेपाल सरकार

 § अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले 
पुनरावेदन प� दता� शाखामा बुझाइसकेपिछ 
दता�को �ि�यामा गइसकेको मा�नुपन� 
ह��छ । यस अदालतको पुनरावेदन दता� 
शाखामा वादी प�ले पुनरावेदन प� 
बुझाई भरपाई िलएको र यस अदालतको 
पुनरावेदन दता� शाखाबाट अदालतको दता� 
दायरीमा रीतपूव�क दता� नभएकै कारणले 
हद�यादिभ� पुनरावेदन पन� नआएको भनी 
अथ� गन� निम�न े।

(�करण नं.४)
 § अदालतमा दािखल भई अदालतले आ�नो 

िनय��ण (Custody) मा िलइसकेको 
िलखत पुनरावेदन शाखामा पिछ दता� 
ह�न गएको िमितलाई हद�यादको गणना 

�नण�य नं. १००२२

&



1021

गन� िम�ने होइन । अदालतको काय�बोझ, 
िबदा पन� गएको अव�था तथा मानवीय 
भुलको कारणबाट पिन अदालतमा दािखल 
भइसकेको िलखत �े�तामा रीतपूव�क 
समयमा दता� गन� किठनाई ह�न जान े
अव�थालाई प�रक�पना गररे उ� मलुुक� 
ऐन, अ.ब.ं १८ न.ं को कानूनी �यव�था 
भएको देिख�छ । अ�यथा अदालतमा लाभ 
मा�न आउने �यि�को कुनै ग�ती नभएको 
ि�थितमा पिन अड्डाको भुलको कारण 
�याय �ा� गन� हकमा कुठाराघात पन� जान े
ह��छ । �यसैले अड्डाको भुलको कारणले 
कसैको हक अिधकारमा असर पन� जान े
अव�था ह�न नह�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल, ब�ीबहादरु 
काक�, रामकृ�ण िनराला, सितशकृण खरले 
तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी परशरुाम कोइराला, 
सरु�े�कुमार महतो

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी राजन�साद भ�राई तथा िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी प�ुय�साद पाठक

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६२, अंक ३, िन.नं.७५०६
 § नेकाप २०६४, अंक ९, िन.नं.७८७७

स�ब� कानून : 
 § �याय �शासन ऐन, २०४८
 § िवशेष अदालत ऐन, २०५९

स�ु फैसला गन�ः 
अ�य� �ी भूप�वज अिधकारी
सद�य �ी कोमलनाथ शमा�

सद�य �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसला गन�ः 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ�

फैसला
�या.दीपककुमार काक� : यसमा यस 

अदालतबाट िमित २०६८/११/०९ मा भएको 
फैसलाउपर म�ुा पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँ भनी 
पन� आएको िनवेदन िमित २०७१/०६/०८ मा 
इजलाससम� पेस ह�दँा पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा 
�दान भई सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ६(१) बमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ ।

पूव� म��ी जय�काश �साद ग�ुाले आ�नो 
हैिसयतभ�दा बढी स�पि� आज�न गरी उ�च 
जीवनयापन गरकेो र म��ी पदको आडमा गैरकानूनी 
काय� गरी ��ाचार गरकेो भ�ने बेहोराको उजरुी दता� 
नं.२२५२ िमित २०५९।५।२४ मा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा पन� आएको उजरुी ।

आयोगमा पेस भएको �यि�गत िववरण मैले 
पेस गरकेो हो । मेरो नाममा रहेको तथा मेरो �ीमतीको 
नाममा रहेको ज�गाह�को िववरण र कागजातह� 
यस आयोगसम� पेस ग�रसकेको छु । राजीनामामा 
उि�लिखत मू�यमा नै ती ज�गाह� ख�रद ग�रएको 
हो । सो ज�गाह� मेरो �वआज�न पा�र�िमक आिदको 
बचत रकम तथा पैतकृ आय र पैतकृ स�पि�को िब�� 
आिदबाट �ा� रकमह�बाट ख�रद ग�रएको हो । स�री 
िज�ला, धरमपरु गा.िव.स. वडा नं.क िक.नं.१४ को 
ज�गा मेरो �यि�गत उपभोगको लािग नभई सामािजक 
काय�को लािग ख�रद ग�रएको हो । हा�ो पैतकृ स�पि� 
सगोलमा रहेको छ । हामी दाजभुाइह� �वत�� �पमा 
आ–आ�ना �यवहार चलाई आएका छ� । मैले आफूले 
गरकेो घर िनमा�ण तथा को�ड �टोरको �यवसाय आिद 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1022

�योजनसमेतका लािग पैतकृ जायजेथाको िब��बाट 
आएको रकम �योग गरकेो ह� ँ।

काठमाड� िसनामंगलि�थत घरमा �योग 
भएका काठ तथा केही िनमा�ण साम�ी गहृ िज�ला पैतकृ 
घरबाट �याएको हो यसमा ढुवानी खच� मा� लागेको 
हो । यस अित�र�को लागत मेरो पूव� �यवसायको 
आ�दानी पा�र�िमकको बचत, िवदेश �मण आिदबाट 
भएको बचत, पैतकृ स�पि�बाट आएको रकम र ऋण 
सापटीसमेतबाट िनमा�ण गरकेो छु ।

बा.३.च.७७३९ को �या�डरोभर जीप 
�.अठार लाखमा सेके�ड�ा�ड ख�रद गरकेो हो । 
यसअिघ सांसद ् सिुवधाअ�तग�त ख�रद गरकेो िनशान 
िडजेल कार �.१५ लाखमा िब�� गरी सोमा आफूसगँ 
रहेको बाकँ� रकम थप गरी सो जीप ख�रद गरकेो हो । 
सांसद्  सिुवधामा ख�रद गरकेो बा.अ.ञ ९६०२ नं. को 
कार १० हजार यू.एस.डलरमा ख�रद गरकेो हो । यसको 
भ�सार महसलुबापत लगभग ९० हजार ितरकेो ह� ँ । 
यो कार ऋण सापटी, �वआज�न, पा�र�िमक र पैतकृ 
स�पि�बाट ख�रद गरकेो हो । यो कार �.१५ लाखमा 
अिवनाश प�तलाई िब�� ग�रएको हो । यथा समयमा 
नामसारी ग�रने, नग�रएमा िलखतबाट उसले नामसारी 
गन� पाउने कागज गरकेो ह� ँ। मेरा दवैु भाइह� �वत�� 
�पमा आ�ना घर �यवहार स�चालन गद� आएका 
छन् । यसरी स�चालन गन� �ममा मेरो कुनै लगानी 
छैन् । िनजह�को नाममा कुनै ज�गा जिमन ख�रद 
भएको भए पैतकृ स�पि� �योग भएको ह�नस�छ । यस 
िवषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन ।

स�कोशी को�ड �टोरलाई कृिष िवकास 
ब�कले ऋण िदने �ममा उ�लेख गरकेो चालपुुजँी 
िलइएको छैन । ऋण �वीकृत ह�दँाका बखत तयार 
ग�रएको अ�ययनमा िनमा�ण काय�मा खच� ह�ने भनी 
��ेपण ग�रएको रकमभ�दा िनकै कम खच� भयो । 
यसको कारण िनमा�ण साम�ीह�को �थानीय मू�य 
र उपल�धता तथा �ममू�य ��ेपणभ�दा िनकै कम 

र�ो । यसको िनमा�ण काय� ठे�कामा नगराई आ�नो 
रखेदेखमा आफँैले गराएकोमा पिन लगत िनकै कम पन� 
गयो । पिहले १४ क�ा ज�गा �योग गन� भिनएकोमा 
पिछ २ िवघा जित �योग ह�न था�यो । उपयु��अनसुार 
�वीकृत ऋणम�येबाट गनु�पन� िनमा�णको स�पूण� लागत 
मू�य िनकै कम परकेो हो । िलइएको कूल ऋणबाट 
िनमा�ण काय� स�प�न भई केही रकमसमेत बचत भई 
क�पनी स�चालनमा आएको छ । मेरो र मेरो प�रवारको 
�वािम�वमा रहेको बासँ, काठ, सावेल ज�ता िनमा�ण 
साम�ी ख�रद गनु�  परने । आ�नै ट्या�टर र �कसमेत 
�योग ग�रयो । उपयु�� यथाथ� कारणह�ले गदा� 
िनमा�णमा मैले �यहोनु�पन� �वलागत खच� गनु�  परने ।

अिहले मलाई मेरो कारोबार र �यवसायको 
यिकन जानकारी �मरण छैन । मेरो र �ीमतीको ब�क 
खाताह� ब�द रहेकोले सबै त�यह�बाट यथाथ� 
िववरण मलाई �ा� छैन । तसथ� अिहले सबै त�यपरक 
िववरणह� �मरणको आधारमा यहा ँ उ�लेख गनु�  
स�भव नह�न ु अ�वाभािवक होइन । राजनीितका 
अित�र� �थानीय तहमा मैले आफू �वयं र साझेदारमा 
केही वर �यवसायह� गद� आएको िववरण आयोगलाई 
उपल�ध गराइसकेको छु । यसै स�दभ�मा बेलामौकामा 
घर घरायसी �पमा ऋण सापटसमेत िलने गरकेो 
ह� ँ । पैतकृ स�पि�बाट आएका तथा �थानीय तहमा 
मैले स�चालन गरी आएका वर �यवसायबाट आउने 
रकमह� पिन सरु�ाको �ि�कोणबाट राजधानीकै 
ब�कह�मा आ�नो तथा �ीमतीको नाममा खाता 
खोली िविभ�न खाताह�मा ज�मा गन� गरकेो तथा 
आव�यकताअनसुार खच� लगानी एव ं भ�ुानी गन� 
गरकेो ह� ँ। घर आिद िनमा�ण गदा� पिन य�तै खाताह� 
िविभ�न �योजनका लािग चेकको मा�यमबाट 
भ�ुानी गन� ग�रएको हो । मैले स�झेअन�ुप २०५२ 
सालितर ब�क अफ काठमाड� आिदमा खाता खोलेको 
ह� ँ । यसैगरी मैले िविभ�न मा�यमबाट ज�मा रहेको 
नगद रकम, नगदको सरु�ासमेतलाई िवचार गरी 
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यथासमयमा आव�यक काममा खच� लगानी गन� गरी 
�ीमतीसमेतको नाममा ब�क खाता खोिलएको हो । 
समय समयमा मेरो नाममा मैले िलएको ऋण सापट 
तथा गनु�पन� भ�ुानीह�को लािग समय समयमा 
भाइ दीपकसमेतबाट आव�यक रकम िलने गरकेो 
ह� ँ । िव.सं.२०५८ सालको भदौ असोजितर पिन ठूलै 
रकम िलएको ह� ँ। ितिथ िमित यिकन जानकारी �मरण 
भएन । भाइ दीपक को�ड �टोरजेको कामसमेत हेन� 
भएकोले मलाई आव�यक परकेो बेला �यहाबँाट समेत 
रकमह� िदने गरकेो ह�नपुद�छ ।

सामा�यतः ब�कमा भएको सबै िडपोिजटह� 
सोझै कुनै ब�क वा संगिठत िनकायबाट नआई िविभ�न 
समयह�मा आ�ना िविभ�न वर �यवसायह�बाट 
ज�मा ह�दँै आएका रकमह� संकलन भई एकम�ु िझक� 
आव�यकताअनसुार खच� गन� ग�रएकोले सबै कुराको 
एक �कारको पिु� ह�न किठनाई भएको अनरुोध गद�छु । 

मेरो लािग खाता रा�न �यावहा�रक 
नभएकाले र रकम चािहएकोले कृिष िवकास ब�क 
बैिकङ काया�लयको ब�क खाता ब�द गरकेो हो । ब�क 
अफ काठमाड�को खातामा ज�मा भएका रकमह� 
एकम�ु �पमा ज�मा ग�रएको तथा मेरा अ�य 
आय�ोतह�बाट सकंिलत रकमह� �टा�डड� चाट�ड� 
ब�कको खाता �ेिडटकाड� �योग गन� खोिलएको हो । 
सो खातामा ज�मा भएका रकम मेरो आय�ोतको 
हो । मैले साव�जिनक पदधारण गनु�भ�दा अिघ छापाखाना 
स�चालन गरकेो िथए ँ। पिछ �यसैमा केही साम�ीह� 
भाइ िवनयकुमार ग�ुाले �योग गरी कारोबार स�चालन 
गरकेा ह�न् । मैले �यो काम साव�जिनक पदधारण गनु�  
अगावै छोिडसकेको िथए ँ। भाइको हालको कारोबारमा 
मेरो लगानी छैन । चल र अचल स�पि� कसैलाई 
रा�न िदएको छैन । �यि�गत िववरणमा पेस गरकेो 
तथा बयानमा सोिधएका मेरो र �ीमतीको नामको 
स�पि�बाहेक अ�य स�पि� छैन । भएका िववरणह� 
�प� ग�रसकेको छु भ�नेसमेत बेहोराको जय�काश 

�साद ग�ुाले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसम� गरकेो बयान ।

हामी सबैजनाको आ–आ�नै कारोबार 
छ । पैतकृ स�पि� ब�डा भएको छैन । मैले अ�थायी 
�पमा २०४१ सालदिेख िविभ�न ठाउमँा जािगर 
गरकेो िथए ँ । २०५० सालदेिख �थायी ओ.सी.भई 
हाल सडक िडिभजन लाहानमा ओ.सी. पदमा काय�रत 
छु । जािगर समयपिछ बाकँ� समयमा सगोलमा रहेको 
स�कोशी को�ड �टोरजेको रखेदेख गन� गरकेो छु । 
मेरो नामको स�री धरमपरु ढोिलया पोता�हाको ज�गा 
पैतकृ र को�ड�टोरजेको पैसाबाट िदएर िकनेको 
ज�गा हो । मोरङ जतवुा कठुवार कंचनबारी ि�थत 
ज�गा पैतकृ आय�ोत, बबुाले िदएको र जािगरबाट 
आज�न गरकेो रकमले िकनेको हो । मेरो शभु �ी को-
अपरिेटभमा �.२०,०००।– को सेयर छ । मेरो आय 
�ोतमा सरकारी जािगर खानभु�दा पिहले �ाइभेट 
जािगरबाट भएको आ�दानी, सरकारी जािगरबाट �ा� 
तलब, टै�टरबाट ह�ने आय, ख�रद िब�� कारोबारबाट 
�ा� आय ह�न् । स�कोशी को�ड �टोरजे �ा.िल. 
जय�काश �साद ग�ुा र उ�वल शमा�को नाममा दता� 
रहेको छ । उ� �ा.िल.ले ऋण िलदँा सगोलको तथा 
बबुा दाई, भाउजू, भाइ र मेरा नामका ज�गाह� िधतो 
राखेको छ । मेरो �ब�धकको हैिसयत छ । सो को�ड 
�टोरजेको नाममा स�रीको ने.ब�.िल. क�चनपरु शाखा 
र राि��य वािण�य ब�क राजिवराजमा खाता रहेको 
छ । सो ब�क खातामा मेरो द�तखत च�दछ । उ� को�ड 
�टोरजे २०५८ साउन भदौबाट परी�णका लािग 
स�चालन भएको र पूण� स�चालन २०५८ चै�देिख 
भएको हो । मेरो नामको िवराटनगर ि�थत एस.िव.आई 
ब�क खातामा भएका रकम ने.बै.िल. क�चनपरु शाखा 
ि�थत स�कोशी को�ड �टोरजे खाताबाट िझकेका 
रकम ह�न् । सो एस.िव.आई ब�कबाट िझकेका रकम 
को�ड �टोरजेको काममा खच� गनु�का साथै रा.वा.ब�क 
राजिवराज ि�थत को�ड �टोरजेको खातामा ज�मा 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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गरकेो छु । मेरो नामको रा.वा.ब�क राजिवराजको ब�द 
भएको खातामा ज�मा भएको रकम सोही ब�कको को�ड 
�टोरजेको खाताबाट िझकेको रकम ज�मा गरकेो र सो 
खातामा ब�द गरी �याजसिहतको स�पूण� रकम सोही 
को�ड �टोरजेको खातामा ज�मा गरकेो छु । को�ड 
�टोरजेलाई �याज फाइदा होस ् भनेर यसो गरकेो 
हो । मेरो नामको ने.ब�.िल.क�चनपरु शाखाि�थत बचत 
खातामा को�ड �टोरजे �योजनकै रकम रा�ने िझ�ने 
गरकेो हो । �याज आउने ह�नाले सो खाता खोलेको 
हो । सो खातामा रहेको रकम को�ड �टोरजेकै हो । 
दाज ुजय�काश �साद ग�ुाले को�ड �टोरजेको रकम 
समय समयमा िलने गरकेो हो । मैले दाज ुजय�काश 
�साद ग�ुालाई सानाितना लेनदेनबाहेक कुनै रकम 
िदएको छैन । दाजलुाई आव�यकताअनसुार को�ड 
�टोरजेस�ब�धी सामान ख�रद वा अ�य कामको 
लािग को�ड �टोरजेको रकम िलने िदने गथ�, किहले 
किहले िदएको यिकन थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
दीपककुमार ग�ुाले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसम� गरकेो बयान । 

मैले आ�नो �यवसाय १०–१२ वष�देिख 
ग�रआएको छु । दाजभुाइको आ�नै कारोबार छ । पैतकृ 
स�पि� सगोलमा छ । दाजभुाइको ऋण धन आ–
आ�नो हो । मेरो नामको स�री क�चनपरु वडा नं.८ 
ि�थत िक.नं. २७६ र २७८ को ज�गा शभु �ी सहकारी 
सं�थाबाट ऋणिलई सो रकम सधुीर िसजापितलाई 
ऋण �व�प िदई िनजले सो ऋण नफका�एस�मको 
लािग मलाई पास ग�रिदएको हो । मेरी �ीमती रखेा 
ग�ुाको नाममा रहेको लिलतपरु सनुाकोठी गा.िव.स 
वडा नं. ८(क) िक.नं. ७३४ को ०–१०–०–१ ज�गा 
मेरो �ीमतीको माइतीतफ� बाट िकिनिदएको हो । सो 
ज�गामा बनेको घर शभु�ी को-अपरिेटभबाट ऋण 
िलएर बनाएको हो । घर बनाउने �ममा िलएको ऋण 
पनुः सो घर िधतो राखी �.३०,००,०००।– ऋण िलई 
ितरकेो छु । हाल पिन सो ऋण बाकँ� छ । मेरो नाममा 

रहेको क�चनपरु गा.िव.स. वडा नं. ७ ि�थत िक.नं. 
२५३ र २५९ को ज�गा बबुाले ख�रद गरकेो हो र सोमा 
बनेको घर दाज ुदीपककुमार ग�ुा र मेरो आय �ोतबाट 
बनाएको हो । मेरो आयका म�ुय �ोतह�मा २०४६ 
सालितर सगोलमा ख�रद गरी घरले ु िवभागमा दता� 
रहेको नेपाल ि�ि�टङ सपोट�  नामक �ेसबाट �ा� ह�ने 
आय, शभु�ी को-अपरिेटभमा स�चालक पदमा रहेको 
ह�दँा �यहाबँाट �ा� ह�ने भ�ा, सिुवधा, संय�ु ऋण िलई 
ग�रने सेयर कारोबारबाट �ा� रकम र किहलेकाही ँ
बबुाबाट िलने िदने रकम ह�न्  । शभु�ी को-अपरिेटभमा 
मेरो बबुाको �.२०,०००।–, आमाको �.२०,०००।– 
दाज ु दीपककुमार ग�ुाको �.२०,०००।–, मेरो 
�.२०,०००।–, को र थप ८०,०००।–, को सेयर 
रहेको छ । मेरो दाज ुजय�काश �साद ग�ुाको नामको 
कृिष िवकास बैक ब�िकङ काया�लय र�नपाक�  र बैक अफ 
काठमाड�बाट िविभ�न िमितमा ममाफ� त ज�मा गरकेो 
र िझकेको रकमह� दाजलेु भनेबमोिजम राखेको र 
िझकेको हो । सोको �ोत र �योजनका बारमेा दाजलुाई 
नै थाहा होला, मलाई थाहा छैन । मलाई मेरो दाज ु
जय�काश �साद ग�ुाले कुनै चल अचल स�पि� र 
नगद रा�न िदनभुएको छैन । मैले शभु�ी को-अपरिेटभ 
र ि�ि�टङ सपोटको आ�दानी दाजलुाई िदएको छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको िवनयकुमार ग�ुाले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� गरकेो बयान ।

म पिहले शङ्ृगार �यवसाय गद�थे ँ । हाल 
घर �यवहार हेररे ब�छु । मेरो नामको स�री धरमपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ८ ि�थत ज�गा २०५०।१०।२० 
मा ख�रद गरकेो हो । �ोत पितलाई थाहा छ । मेरो 
नामको भ�परु दवुाकोट ि�थत ज�गा �ीमान् ले 
िकिनिदन ु भएको हो । �ोत मलाई थाहा छैन । मेरो 
नामको नेपाल बंगलादेश ब�क ि�थत खातामा ज�मा 
भएको �.६,००,०००।– िब��बाट �ा� भएको रकम 
हो । ज�मा भएको �.१०,००,०००।– रकम �ीमान् ले 
िदनभुएको हो । �ोत वहालँाई नै थाहा छ । �य�तै ज�मा 



1025

भएको १४,००,०००।– सोही ब�कको मेरो नामको म�ुती खाताबाट सररे आएको हो । सो बचत खाताबाट 
�.३५,९०,०००।– �ीमान् ले मागेबमोिजम िझकेर िदएको हो । म�ुती खातामा ज�मा भएको �.१४,००,०००।– 
को �ोत �ीमान् लाई थाहा छ भ�नेसमेत बेहोराको सर�वती परुीले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� 
गरकेो बयान । 

अनसु�धानको �ममा देिखएको स�पि�ः
िज�लाः स�री
स�बि�धत ज.ध.का.नाम र अिभयु�सगँको नाताः �यामसु�दर �साद रौिनयार (बाबु)
िज�लाः स�री, �पनगर गा.िव.स
वाड� नं. िक.नं.  �े.फ. (िवगाहा)  िमित
७ ५२३ ०–१–१५  *२०४३।७।११
धरमपुर गा.िव.स
८(ग)  ६० ११–१४–१८  २०३८
१  ६४५   ०३८।११।१५
१ ५८८ ०–६–०२  ०३८।११।१५
झ�वाखाल गा.िव.स
२ ३१ ०–१–१६  ०३८।११।१२
फ�पुेर गा.िव.स
३ १४ ०–१–१६
ज�मा   १२–८–१३
*िक.नं. ४१९ बाट कायम भएको नया ँिक�ा ।

पैतृक स�पि�बाट �ा� ह�ने आयः
�ितवादी जय�काश �साद ग�ुाको प�रवारमा पैतकृ स�पि�का हकवालाह� बाब,ु आमा, आफू तथा 

�ीमती, सगोलका भाइ र बहुारीह� गरी ८ जनाको रहेको छ । भाइ सबै आ–आ�नो �यवसाय गरी छु�ै बसेका 
तर पैतकृ स�पि�को अशंब�डा नभएको र पैतकृ स�पि� सगोलमा रहेको देिख�छ । जय�काश �साद ग�ुाले 
साव�जिनक पदधारण गनु� पूव� कृिष िवकास ब�क, र�नपाक�  शाखा काया�लयमा बचत खाता नं. २५२४९० मा� रहेको 
छ । खातामा साव�जिनक पदधारण गनु� पूव� िमित २०४६।५।८ देिख २०४८।३।३२ स�म क�रब २ वष�को अविधमा 
�.२२ हजार मा� ज�मा भएको देिखएको छ । िनजको पैतकृ स�पि�बाट ह�ने आय तथा िनजको �वआज�नको 
आय नग�य �पमा रहेको र केवल जीिवकोपा�जन मा� ह�ने आय रहेको ह�दँा िनजको साव�जिनक पदधारण गनु� पूव�को 
आिथ�क हैिसयत सामा�य रहेको देिख�छ । साव�जिनक पदधारण गनु� पूव�को लामो समयाविधिभ� चल अचल 
स�पि� आज�न गरकेो देिखएको छैन । सो कुरा िनजको बयान कथनबाट समेत पिु� भएको छ । यस�कार िनजको 
पैतकृ स�पि�बाट �ा� ह�ने सीिमत कृिषको आय घर �यवहारमा नै खच� भई जाने भएकोले बचत ह�ने ि�थितसमेत 
नदेिखदँा पैतकृ स�पि�बाट ह�ने आयले कुनै �कारको चल अचल स�पि� बढे बढाएको ह�नस�ने आधार �थािपत 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1026

ह�नस�ने अव�था छैन ।

पैतृक स�पि� िब��बाट भएको आय :–
मालपोत काया�लय, स�रीबाट �ा� ज�गा िब��को िववरणः 

�ितवादीका बाब ु�यामस�ुदर �साद रौिनयारले देहायका िविभ�न �यि�ह�लाई देहायका िमितमा िब�� 
गरकेो ज�गाको िववरण यस�कार छ ।

ख�रदकता� िब�� िमित
गा.िव.स. 
र वडा न.ं

सािबक िब�� भएको पा�रत थैली 
अङ्क �.िक.नं. �े.फ. िक.न.ं �े.फ.

ह�रशंकर िनरौला २०४१।३।१८ धरमपरु ४ १६३ १–१६–८ १६८ ०–८–० १४,०००।–
मनोरथ�.साउ तेली 
भ�वाल ४ लाख 

२०४०।४।१९ भ�वाल 
४ ख

२ ०–७–११ २९२ ०–६–१२ १,५०,०००।–

रणजीतिसहं रौिनयार २०४२।८।१८ भ�वाल 
४ ख

२९३ ०–९–१९ ३२२ ०–०–९ २०,०००।–

अमनीदेवी रौिनयार २०४२।८।१९ भ�वाल 
४ ख

३२३ ०––०–१० ३२३ ०–०–१० २,०००।–

झमकिसहं राई २०३८।२।१४ भ�वाल २ ३०६ १–० ३०६ १–० ८,०००।–
२९ ०–८–५ २९ ०–८–५ ५,००।–

१९७ ०–४–११ १९७ ०–४–११ २,५००।–

िजरल�मी राई २०४९।४।२१ धरमपरु १ ४३३ ०–३–३ ४६५ ०–१–१३ २,०००।–
रामकुमारी राई ०५४।१२।१३ धरमपरु १ ४६६ ०–१–० ६३८ ०–०–६ २,०००।–
नखतबहादरु राई २०४८।६।१३ धरमपरु १ ४१९ १–१–१३ ४२६

४२७
०–२–०
०–३–०

५,०००।–

राधा भ�राई २०४८।७।२५ धरमपरु १ ४२८ ०–१६–१३ ४३० ०–०–१५

देवीकुमारी पो�ेल २०४८।७।२५ धरमपरु १ ४२८ ०–१६–१३ ४३१ ०–१–० २,०००।–
ल�मी भ�राई २०४८।७।२५ धरमपरु १ ४२८ ०–१६–१३ ४२९ ०–२–५ ५,०००।–
गीतादेवी भ�राई २०४८।११।९ धरमपरु १ ४२८ ०–९–१० ४४३ ०–१–० ५,०००।–
प�पती देवी कटुवाल २०४८।४।२८ धरमपरु १ २१५ ०–९–१४ ४१४ ०–२–० २,०००।–
मायादेवी यादव २०४८।४।२८ धरमपरु १ २१५ ०–९–१४ ४१५ ०–१–० २,०००।–
अनारदेवी यादव २०४८।४।२८ धरमपरु १ २८३ ०–४–१३ ४१८ ०–१–६ २,०००।–
िविनतादवेी पो�ेल २०४८।४।२८ धरमपरु १ २८३ ०–४–१३ ४१६ ०–१–० ५,०००।–
सोम�साद िनरौला २०४८।४।२८ धरमपरु १ ४०९ ०–०–६ ४०९ ०–०–६ १,२००।–

२८३ १–४–१३ ४१७ ०–०–४ ८००।–

प�ुय�साद िघिमरे २०४८।४।२८ धरमपरु १ २१५ ०–९–१४ ४१३ ०–३–० ५,०००।–
सािव�ीदेवी िघिमरे २०४८।४।२८ धरमपरु १ २१५ ०–९–१४ ४१२ ०–३–१४ ५,०००।–
िजरल�मी राई २०५५।९।८ धरमपरु १ ६३९ ०–१–४ ६४४ ०–०–१४ २,०००।–
खड्गकुमारी पो�ेल २०४१।३।१८ धरमपरु ४ १६३ १–१६–८ १७० ०–०–८ १४,५००।–
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हेमराज पो�ेल २०४१।३।१८ धरमपरु ४ १६३ १–१६–८ १६९ १–०–० ३४,५००।–
कुमार�साद िनरौला ०४८।२।२८ धरमपरु १ २८६ ०–२–६ ४०७ ०–१–० ५,०००।–
िमनादेवी िनरौला ०४८।२।२८ धरमपरु १ २८६ ०–२–६ ४०८ ०–१–० ५,०००।–
िनम�ला भ�राई ०५३।१०।११ धरमपरु १ ४४४ ०–८–० ५८७ ०–१–८ २,०००।–
गीतादेवी भ�राई ०५३।१०।११ धरमपरु १ ४४४ ०–८–० ५८६ ०–०–१० २,०००।–

�ितवादीह�ले स�रीको ज�गा िब��को आ�दानी ज�मा �.१४,३९,५००।– देखाएकोमा िनजह�को 
सगोलमा रहेको ज�गाह�म�ये २०३८ साल यता ज�मा ४–८–९ िवगाहा ज�गा िब�� गरेको र �यसै बेला िनजका 
का�छा भाइ िवनयकुमार ग�ुाका नाउमँा िज�ला स�री क�चनपरु गा.िव.स. वडा नं.७ हालको मू�याङ्कनअनसुार 
�.३,७६,०००।– मू�य पन� ०–२–६ िवगाहा घडेरी ज�गा िकनी मू�य �.१७,८२,४३२।– पन� आधिुनक प�क� 
घर िनमा�ण गरकेो र सो समयस�म िनजह�को काठमाड�मा घर घडेरी केही नभएको अव�था देिख�छ । स�रीको 
उ� ज�गा ख�रदको �ोतका स�ब�धमा िनज िवनयकुमार ग�ुाले सो ज�गा ख�रद पैतकृ स�पि�बाट भएको र 
२०४८ सालमै घर बनाउन स�ु गरी २०५० सालितर घर बनाई सिकएको भ�ने कुरा बयानमा उ�लेख गरकेो 
छ । घर िनमा�ण गदा� गद�को अव�थामा समेत सोही धरमपरु गा.िव.स.को केही ज�गा िब�� भएको र सोबाट �ा� 
रकमसमेत �यसै घरको िनमा�णमा खच� भएको दिेख�छ । यसैगरी िनजह�को फ�ेपरु ३ ि�थत िवटौरीको ज�गामा 
रहेको परुानो घर भएको ठाउमँा समेत �.११,५२,०४५।– मू�य पन� नया ँघर िनमा�ण भएको देिख�छ । उ� घर 
िनमा�ण गदा�समेत िनजह�को पैतकृ स�पि� खच� भई िनमा�ण भएको बयानबाट दिेख�छ ।

मालपोत काया�लय, सुनसरीबाट �ा� ज�गा िब��को िववरणः

ख�रदकता� 
�थान

िब�� िमित सािबक िब�� भएको िब�� मू�य
�ितवादीले पेस गरकेो 
िववरणमा उि�लिखत 

मू�य �.
लखन महतो ०५३।११।२ २५९ ४–४–५ २६३ ०–५–० ५,०००।– २५,०००।–
अमिुलयादवेी 
साह�

०५३।११।२ २५९ ४–४–५ २६२ ०–१५–० १२,२००।– ७५,०००।– िववरणमा 
सयु� नारायण साह� भनेको

स�यनारायण 
साहतेली

०५३।११।२ २५९ ४–४–५ २६४ ०–१०–० १०,०००।– ५०,०००।–

दीपनारायण 
साह�

०५३।११।२ २५९ ४–४–५ २६५ ०–१०–० १०,०००।– ५०,०००।–

जोिग�� साह� ०५३।११।२ २५९ ४–४–५ २६१ ०–५–० ५,०००।– २५,०००।–
विसर िमया ०५३।११।२ २५९ ४–४–५ २६६ ०–१०–० १०,०००।– बाकँ� ०–१९–५ 

िक.नं.२६७ कायम 
२५,०००।– िववरण 
मजिहरिमया भनेको

ह�रलाल साह� ०५३।११।२ २५९ ४–४–५ २६० ०–१०–० १०,०००।– ५,०००।–
ह�रलाल साह� ०५३।९।२८ १ ७–७–५ २५७ २–१३–० ४१,०००।– २,१२,०००।–

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1028

िम�ीलाल 
साह�

०५३।९।२८ १ ७–७–५ २५८ ०–१०–० ८,१००।– बाकँ� ज�गा ४–४–५ 
िक.नं.२५९ कायम 
(४०,०००।–)

ह�रलाल साह� ०५७।१०।१८ २६७

५०

०–१९–५

२–१४–१६.५

२६७

३३४

१–०–
१६.५

८,१००।– १,४०,३७५।–

१,५६,१८७।५०

द�नावती 
कुमारी महतो

०५७।१०।१८ ५० २–१४–१६.५ ३३१ १–०–० ४०,०००।– १,५०,०००।–

लखन महतो ०५७।१०।१८ ५० २–१४–१६.५ ३३० ०–५–० १०,०००।– ३७,५००।–
हसन िमया ०५७।१०।१८ ५० २–१४–१६.५ ३३३ ०–४–० ८,०००।– ३०,०००।–
बदामी साह ०५७।१०।१८ ५० २–१४–१६.५ ३३२ ०–५–० १०,०००।– ३७,०००।–

�ितवादी जय�काश ग�ुाका बाबकुो नाममा रहेका पैतकृ स�पि� २०५३ सालमा २ पटक र २०५७ 
सालमा १ पटक �ितवादीकै बयानबमोिजम �.११,०३,०६२।– मा िब�� ग�रएको छ । ज�गा िब��बाट �ा� 
आयबाट भएको खच�तफ�  हेदा�  सोही अविधिभ� िनजका एकाघर सगोलका भाइ िवनयकुमार ग�ुाको नाममा 
स�री िज�लाको क�चनपरु गाउ ँ िवकास सिमित ि�थत �.३२,०२,०००।– को ज�गा र दीपककुमार ग�ुाको 
नामको मोरङ िज�ला सािबक जतवुा कठकुरया ि�थत �.२,८०,०००।– को ज�गा ख�रद भएको छ । सगोलको 
ज�गा िब��बाट �ा� गरकेो रकमको दामासाही िह�साको केही रकम जय�काश ग�ुाले पिन �ा� गरकेो ह�नस�ने 
�यावहा�रक प�रि�थितसमेत देिखदँा उ� �.११,०३,०६२।५० दामासाही िहसाबले ४ जना अिंशयारह�मा 
भाग लगाउदँा ह�ने २,७५,७६५।६२ �ितवादी जय�काश ग�ुाले पाएको ह�नस�ने आधार �थािपत भएको छ । सो 
रकम िनजले स�कोशी को�ड �टोरजे �ा.िल को सेयरमा लगाएको ह�नस�ने भएकाले �.२,७५,७६५।६२ लाई 
उ� �ा.िल �थापना गदा� िनजले �वलागत पुजँी (Equity Capital) मा लगाएको रकममा समायोजन गरी �ोत 
नखलेुको रकम मा� दाबीमा िलइएको छ । एकाघर सगोलका भाइह�, बाब ुर आमालगायतका कुनै पिन सद�यह� 
क�पनीको सेयरधनी नभएबाट पैतकृ स�पि�को ज�गा िब�� गरी �ा� भएको नगद स�पि� दामासाही िहसाबले 
अंिशयारह�मा बाडँफाडँ भएको �प� ह��छ ।
 �ितवादीले साव�जिनक पदधारण गरपेिछ एकाघर सगोलका प�रवारको भाइ तथा भाइ बहुारीह�को 
नाममा रहेको स�पि�को िववरण िन�नानसुार देिखएको छः
िज�लाः स�री क�चनपुर ७, ८
िवनयकुमार गु�ा, भाइ
िक.नं.  �े.फ.   मू�य      ख�रद िमित
२५३ ०–२–६    ३,७६,०००।–   २०४८।१२।३
२७६ ०–१–२    ३,२०,०००।–     ०५७।१।१५
दीपककुमार ग�ुा, भाइ मोरङ, सािबक क�चनपरु १(क)
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४६१ ०–१–०    १,८०,०००।- २०५२।१।२५
स�री धरमपरु गा.िव.स ४
२३२ १–०–०    ४,००,०००।–    २०५५।१।७
मोरङ, सािबक तकुा कठकुरपा ८(क)
२३२ ०–०–१४   २,८०,०००।– ०५६।११।२९
रखेा ग�ुा भाइ बहुारी, लिलतपरु, सनुाकोठी ८(क)
७३४ ०–१०–०–१ रोपनी १०,०६,२५०।–  २०५७।९।१९

आरोप प�को तािलका नं. ५ देिख ९ स�म ��ततु ग�रएका स�पि�ह� �ितवादीले साव�जिनक पदधारण 
गरपे�ात् आज�न गरकेा स�पि�ह� ह�न् । सोही अविधमा िनजका भाइह� २०४६ सालदेिख आ–आ�नो �यवसाय 
गरी िभ�निभ�न बसोबास गरकेो बयानमा समेत उ�लेख भएको छ । उनीह�को नाममा रहेको स�पि�ह� पैतकृ 
स�पि�को ज�गा िब�� गररे आज�न गरकेो नगद स�पि�को अिंशयार भएको नाताले �ा� गरकेो देिखएको 
छ । �ितवादी जय�काश ग�ुाले अिधकृत पुजँी ३ करोड र जारी पुजँी २ करोड राखी स�कोशी को�ड �टोरजे 
�ा.िल. �थापना गरकेो देिख�छ । उ� �ा.िल.को सं�थापकह�ले त�काल िलन कबलु गरकेो सेयर सं�यामा 
�ित सेयर �.१०० का दरले जय�काश �साद ग�ुाको ९७.७५ �ितशतले ह�ने १,८०,००० िक�ा र उ�वल 
शमा�को �.२.२२ �ितशतले ह�ने ४००० िक�ा रहेको छ । य�ो ठूलो लगानीमा एकाघर सगोलका कुनै पिन 
सद�यह� सेयरधनी रहेको नदेिखएको ह�दँा सगोलको स�पि�का अंिशयारह�मा िब�� गरकेो बाहेकको पैतकृ 
स�पि� बाडँफाडँ नगरी यथाि�थितमा राखी आ–आ�नो �यवसाय गरी िभ�ना–िभ�नै बसेको भनी िनजह�ले 
िदएको बयानबाट थप पिु� भएको छ । मान ु छु��एका अंशब�डा नभएका तर �वत�� �पमा अलग–अलग 
बसेको भाइह�को स�पि� र �ितवादीको स�पि�मा अ�यिधक िभ�नता दिेखएको छ । य�तो अिम�दो बेहोराले 
�ितवादीको कसरुमा सलं�नता रहेको थप पिु� गद�छ ।

साव�जिनक पदधारण गरपेिछ आज�न गरकेो   स�पि� :–
साव�जिनक पदधारण गरपेिछ जय�काश �साद ग�ुाले आज�न गरकेो चल अचल स�पि�को िववरण दहेायबमोिजम 
देिखएको छः

अचल स�पि� (घरज�गा):

घरज�गाको िववरण
ज�गाधनीको 
नाम र नाता

ख�रद िमित
ज�गाको हालको 

म�ूय
घरको हालको मू�य

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.९ िक.नं २२५ 
�े.फ. ०–४–०–३ रोपनी

जय�काश 
�साद ग�ुा

२०५२।९।२३

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. ९ िक.नं ३७९ 
�े.फ. ०–१–२–० रोपनी

,, २०५९।४।१४ १०,५९,३७५।– ३४,६७,७८६।–

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1030

का.िज.का.म.न.पा.वडा.९िक.नं.३७९�े.फ.
०–१–२–०रोपनी

,, २०५९।४।१४

िज�ला स�री धरमपरु गा.िव.स.वडा नं.८(क) 
िक.नं. १४ �े.फ०–१०–१९ िवगाहा

,, २०५६।१०।२५ २,१९,०००।–

िज�ला स�री धरमपरु गा.िव.स वडा नं.८(ग) 
िक.नं.४९को �े.फ.०–९–० िवगाहा, 
िक.नं.३५ को �े.फ.०–११–३, िक.नं.५३ 
को �े.फ.०–१६–०,िक.नं.५२ को �े.फ०–
१०–०, िक.नं.५० को �े.फ ०–५–० गरी 
ज�मा२–१–३ िवगाहा

सर�वती 
परुी (ग�ुा 
�ीमती) 

२०५२।२।२८ १०,२३,०००।–

िज�ला भ�परु दवुाकोट गा.िव.स.वडा नं.१ 
(घ) िक.नं.१२०९ �े.फ.०–४–०–०रोपनी

,, २०५२।२।२८ ८७,५००।–

फ�ेपरु गा.िव.स.वडा नं.३ को िक.नं.१४ 
�े.फ.०–०–१–१६ि�थत २०५२ सालमा 
िनिम�त घर

�य ामसु �दर 
रौिनयार, बाबु

,, ८,४६,६२०।१७

२०५० सालमा क�चनपरुमा िनिम�त घरको 
मू�याङ्कन �. ........

िवनयकुमार 
ग�ुा, भाइ

,, १,७,८२,४३१।९३

ज�मा २३,८८,८७५।– ६०,९६,८३८।१०

कूल ८४,८५,७३१।१०

गाडीः
िववरण रकम �.
जय�काश �साद ग�ुाको नाममा २०५८।१।३ मा ख�रद गरकेो बा.अ.चं. ७७३९ को �या�डरोभर 
जीप ख�रद गरकेो मू�य

१८,००,०००।–

जय�काश �साद ग�ुाको नाममा भ�सार सिुवधाअ�तग�त २०५३ चै�मा िलएको बा.अ.ञ ९६०२ 
को िनशान सि�न कार ख�रद गरकेो मू�य 

६,६३,०१६।२५

ज�मा २४,६३,०१६।२५

ब�क मौ�दातः

�.सं. खातावालाको नाता
अिभयु�सगँको 

नाता
ब�कको नाम खाता नं. रकम

१ जय�काश �साद ग�ुा �वयं ब�क अफ काठमाड� ०१००००००४६०९ ४,५८,०५५।–
२ ,, �वयं �टा�डड� चाट�ड�  ब�क १८००९, ३७७७०१ २,०५,४१३।८
३ सर�वती परुी �ीमती नेपाल बंगलादेश ब�क ००८८२१ एस ३६,७०३।५८
ज�माः ७,००१७२।२६
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त�कालीन अव�थामा मि��प�रषद ्को सद�य रहेका िनज ग�ुाले स�पि� �याियक छानिबन आयोग गठन गन� 
मि��प�रषद् बाट िनण�य भई उ� आयोग गठन भएप�ात् आ�नो नाममा रहेको स�पि� लकुाउने िछपाउने 
उ�े�यले कृिष िवकास ब�क, र�नपाक� मा िनजको बचत खाता नं. २५२४९० को खाता ब�द गरी िझकेको �.

९,२२,३०६।९७

त�कालीन अव�थामा मि��प�रषद ्को सद�य रहेका िनज ग�ुाले आिथ�क ऐन,२०५८ को �यव�था 
भएअनसुार आयको �वेि�छक घोषणा काय��म लागू ह�ने भएपिछ २०५८।६।२३ मा नेपाल बंगलादेश ब�कमा 
रहेको �ीमती सर�वती परुीका नामको खाताबाट िनकालेको रकमले कुनै �कारको चल अचल स�पि� 
ख�रद नगरी लुकाएको िछपाएको रकम �. 

ब�क अफ काठमाड�को खाता नं.०१००००००४६०९ मा �ोत ख�ुन नसकेको �.१५ लाख रकम िमित 
२०५६।६।२६ मा िनजका भाइ िवनयकुमार ग�ुाले दाज ुजय�काश �साद ग�ुाले िदएको रकम राखेको भनी 
ज�मा गरकेो रकमम�ये लकुाउने िछपाउने दरुाशय राखी िविभ�न �यि�ह�का नाममा चेकमाफ� त भ�ुानी 
भएको रकम �.

३५,९०,०००।–

१०,४४,४४५।–

कूलः ६२,५६,९२४।२३

सेयर (स�कोशी को�ड �टोरजे �ा.िल.)
िववरण रकम �.

कृिष िवकास ब�कबाट स�कोशी को�ड �टोरेज �ा.िल.लाई कजा� िददँा ऋण / �वलागत अनपुात ७१:२९ 
ले ह�ने �.८१,९२,०००।– �वलागत पुजँीम�ये आ�नो पैतकृ ज�गाको Land & Development 
बापत ११,०३,३०००।– घटाई आउने �.७०,८९,०००।– म�ये ९७.७८ �ितशत सेयर िह�साको 
अनपुातअनसुार जय�काश �साद ग�ुाको �वलागत पुजँी �.६९,३१,६२४।२० म�ये २०५३ 
सालदेिख २०५७ सालस�म सनुसरीको पैतकृ ज�गाको िब��बाट िनजको बयानबमोिजम �ा� 
भएको �.११,०३,०६२।५० रकमका अंिशयारह�मा चार भाग लगाउदँा ह�ने �.२,७५,७६५।६२ 
िनजको भागमा पन� र सो रकम �वलागत पुजँीमा रहेको ह�नस�ने भएको �.

६९,३१,६२४।२०

अ�ययन खच�ः
िववरण रकम �.

जय�काश �साद ग�ुाको छोरालाई बढुािनलक�ठ आवासीय मा.िव. बढुािनलक�ठमा िमित २०५७।२ 
देिख २०५९ मंिसर ५ गतेस�म अ�ययन गराउदँाको खच� 

१,९५,३८७।–

कूल स�पि� (आरोप प�को तािलका न.ं५–९ स�म) :
िववरण रकम �.

जय�काश �साद ग�ुाको कृिष िवकास ब�क, र�नपाक� , ब�क अफ काठमाड� र िनजको एकाघरक� 
�ीमती सर�वती परुी (ग�ुा) को नेपाल बंगलादेश ब�क िल.का ब�क खाताह�मा गैरकानूनी ढंगबाट 
आज�न गरकेो नगद स�पि� ज�मा गरी लकुाउने िछपाउने दरुाशय राखी िझकेको नगद स�पि� �.

५५,५६,७५१।९७

अ�ययन खच� �. १,९५,३८७।–

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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िनजले लकुाउन िछपाउन नसकेको हालको स�पि� (घर ज�गा, ब�क मौ�दात, गाडीह�, सेयर पुजँी) 
�.

१,८५,८०,५२५।८१

साव�जिनक पदधारण गरपेिछ सं�ह गरेको कूल स�पि� �. २,४३,३२,६६४।७८

साव�जिनक पदधारण गनु�अिघ र पिछ ब�कमा ज�मा गरकेो रकमको तुलना�मक िववरण :–
जय�काश �साद ग�ुाले साव�जिनक पदधारण गनु� पूव� आज�न गरी बचत गरकेो नगद स�पि� र साव�जिनक 
पदधारण गरपे�ात् आज�न गरकेो रकमम�ये बचत गरी नेपाल अिधरा�यिभ�का िविभ�न ब�कह�मा ज�मा गरकेो 
रकमको तलुना गदा� िन�नानसुार दिेखएको छः

�.स.ं ब�कको नाम
खातावालाको 

नाम
खाता न.ं

रकम ज�मा 
गरकेो िमित

साव�जिनक 
पदधारण 
गनु�पूव�

साव�जिनक 
पदधारण गरपेिछ

१
कृिष िवकास 
ब�क, र�नपाक�

जय�काश 
�साद ग�ुा

२०२४९०

२०४६।५।८ 
देिख 

२०५८।१।२० 
स�म

२२,०००।– ३६,६१,८००।–

२
नेपाल बंगलादेश 

ब�क िल.
सर�वती परुी 

(ग�ुा)
००८८२१

२०५५।६।६ 
देिख 

२०५८।६।१२ 
स�म

– ३६,०२,०००।–

३
ब�क अफ 
काठमाड�

जय�काश 
�साद ग�ुा

०१००००००४६०९

२०५३।१२।३० 
देिख 

२०५६।६।२६ 
स�म

– १७,२८,०००।–

४
�टा�डड� चाट�ड�  

ब�क
,, १८००९३७७७०१

२०५७।१०।२ 
देिख

२०५९।३।१३ 
स�म

– (४,०९,७७१।–)

ज�मा २२,०००।– ९१,९१,८००।–
यस खातामा ज�मा भएको रकमको �ोत खुलेको ह�दँा यस तािलकामा उ�लेख गन� �योजनका लािग मा� देखाइएको छ । 
ज�मा रकममा गणना ग�रएको छैन ।

उपयु�� तािलकामा जय�काश �साद ग�ुा र िनजक� �ीमती सर�वती परुी (ग�ुा) को नामको ब�क खातामा 
िनजले साव�जिनक पदधारण गनु� पूव� र पिछको समयमा ज�मा गरकेो नगद स�पि�को तलुना�मक िववरण झ�कने 
�योजनका लािग उ�लेख ग�रएको छ । यस िववरणबाट �ितवादीले मलुकुले िव�ास गरी स�ुपेको साव�जिनक 
जवाफदेहीको पदको द�ुपयोग गरी स�पि� आज�न गरकेो देिख�छ । 
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�ोत खुलेको स�पि�ः 
�ितवादी जय�काश �साद गु�ाको �ोत खुलेको स�पि�को िववरण देहायबमोिजम छ :–

नाम स�पि�को िववरण मू�य �. कैिफयत
जय�काश 
�साद ग�ुा

स�री िज�ला धरमपरु ८ (क) िक.नं.१४ को 
�े�फल ०–१०–१९

२,१९,०००।–
आरोप प�का तािलका 

नं.५ �.स.४

,, �टा�डड� चाट�ड�  ब�कमा रहेको मौ�दात २,०५,४१३।६८
आरोप प�का तािलका 

नं.७ �.सं.२

,,
छोरा अन�ुक आन�दको बढुािनलक�ठ आवासीय 
मा.िव. मा २०५७ जेठदिेख २०५९ मंिसरस�म 

अ�ययन खच�
१,९५,३८७।–

आरोप प�का तािलका 
नं.९

�यामस�ुदर 
�साद रौिनयार

२०५२ सालमा फ�ेपरुमा िनिम�त घर ८,४६,६२०।१७
आरोप प�का तािलका 

नं.५ �.सं.७
िवनयकुमार 

ग�ुा
२०५० सालमा क�चनपरुमा िनिम�त घरको 

मू�याङ्कन �.
१७,८२४३१।९३

आरोप प�का तािलका नं. 
५ �.सं.८

जय�काश 
�साद ग�ुा

२०५३ सालदेिख २०५७ सालस�म पैतृक 
स�पि�को िब��बाट बयानबमोिजम �ा� 

�.११,०३,०६२।५० अंिशयारह�मा चार भाग 
लगाउदँा

�.२,७५,७६५।६२
आरोप प�को तािलका नं. 

८ �.सं.७

ज�मा ३५,२४,६१८।४०

िवटौरी ज�गामा बनेको घर

�ोत खुलेको स�पि�स�ब�धी िव�ेषण :– 
(१) �ितवादी जय�काश �साद ग�ुाका नाममा २०५६।१०।२५ मा ख�रद भएको �.सं.१ को १० 

क�ा १९ धरु ज�गा िनजले बयानमा सो ज�गा शहीदको �मिृतमा सामािजक काय�को लािग उपयोगमा �याउन 
िविभ�न �यि�ह�बाट रकम संकलन गरी ख�रद गरकेो भने तापिन �य�तो सामािजक उ�े�य राखी ख�रद ग�रएको 
ज�गा भए अ�य �यि�समेतको नाममा वा सं�थाको नाममा ख�रद गनु�पन�मा िनजले आ�नै नाममा ख�रद गरकेो 
देिखएको र िनजले बयानमा उ�लेख गरअेनसुार पिु� गन� स�ने कुनै सबदु �माणसमेत पेस ह�नसकेको छैन । 
िनज २०५१ सालदेिख २०५९ सालस�म सांसद ् पदमा रिहरहेको र �यसपिछ बीचबीचमा संसदीय सिमितको 
सभापित, कोशी ट�प ुव�यज�त ुआर�को ज�गा समाधान सिमितको अ�य� र पटकपटक म��ी भएको देिखएको 
ह�दँा सो अव�था िनजले तलब, भ�ा र सिुवधा�व�प �ा� गरकेो आयबाट आ�नो प�रवारको पालनपोषणमा ह�ने 
खच�, राजनीितक नेताका �पमा रही काय�कता� प�रचालनमा ह�ने खच�, बीचबीचमा भएका िनवा�चनमा सहभागी 
ह�दँा �यसमा ह�ने खच�, औषधोपचारमा ह�ने खच�समेतका लािग ठूलो प�रमाणमा �ितफल �ा� ह�न नस�ने खच� ह�ने 
भएकोले िनजको तलब भ�ा सिुवधाबाट �ा� ह�ने रकममा बचत गरी चल अचल स�पि� आज�न ह�नस�ने अव�था 
छैन । तापिन िनजको सगोल प�रवारमा रहेको कृिषउपजको सानोितनो िह�सा र अ�य काममा लगाई बाकँ� रहन 
गएको जिमन िब��को केही िह�सा रकमसमेत जोडज�मा गरी एकि�त भएको स�पि�बाट सो ज�गा ख�रद गरकेो 
ह�नस�ने अव�थालाई िवचार गदा� िनजको सो ज�गा ख�रदमा खच� भएको स�पि�को �ोत खलेुको मा�न सिकने 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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अव�था ह�दँा �.२,१९,०००।– बराबरको मू�य पन� 
सो ज�गालाई �ोत खलेुको स�पि�को �पमा गणना 
ग�रएको छ ।

(२) �.स.ं २ मा उ�लेख भएको �टाड�ड 
चाट�ड� बैकमा रहेको खाताको कारोबारको �कृित 
सामा�य नै दिेखएको र िनजले साव�जिनक सेवाको 
पदधारण गरकेो अविधमा िविभ�न मलुकुको �मण 
गरकेो देिखएको, �यसरी �मणमा जादँा �ा� ह�ने नेता 
भ�ा, लगुा भ�ा, फुटकर खच� (Pocket Money) 
आिदको �पमा �ा� ह�ने रकम सामा�यतः जनु 
�योजनको लािग �मणकता�लाई �ा� ह�ने हो सोही 
काममा खच� भएर जाने पिन �यसको नग�य बचत 
पिन िव�तार ै ज�मा ह�दँै जादँा केही देिखन स�ने 
र प�र�िमकबाट �ा� ह�ने आयमा पिन केही बचत 
ह�नस�ने �वाभािवकतालाई िवचार गरी सो ब�कमा 
ज�मा भएको रकम �.२०,५,४१३।६८ लाई िवदेश 
�मण गरी �ा� गरकेो रकम तथा पा�र�िमक एव ं
भ�ाको बचत रकम ह�नस�ने देिखएकोले �ोत खलेुको 
स�पि�को �पमा गणना ग�रएको छ ।

(३) �.स.ं३ मा उि�लिखत छोरा अन�ुक 
आन�दलाई बढुानीलक�ठ आवासीय मा�यिमक 
िव�ालयमा पढाउदँाको समयमा िनज म��ी पदमा 
बहाल रहेको दिेख�छ । सो िव�ालयलाई िविभ�न 
श�ुकबापत हालस�म बझुाएको �.१,९५,३८७।– 
िनजको पा�र�िमक, भ�ा, िवदशे �मण आिदको बचत 
रकमबाट खच� भएको ह�नस�ने भएकोले �ोत खलेुको 
स�पि�को �पमा गणना ग�रएको छ । 

(४) �.स.ं४ र ५ मा उि�लिखत िज�ला 
स�री क�चनपरु गा.िव.स. वडा नं.७ ि�थत घर र सोही 
िज�लाि�थत फ�ेपरु ३ ि�थत घरह�का स�ब�धमा 
उ� क�चनपरु ि�थत घर २०४८ सालबाट बनाउन 
�ार�भ गरी २०५० सालमा िनमा�ण काय� पूरा भएको 
भ�ने िवनयकुमार ग�ुाको बयान कथन रहेको छ । 
�यसैगरी फ�ेपरु ि�थत िनजह�को क�जामा रहेको 

िवटौरी ज�गामा िनिम�त सािबक परुानो घरको स�ा 
२०५० सालमा नया ँघर िनमा�ण भएको पाइ�छ । यसरी 
२०५० सालस�ममा सगोल प�रवारका बाब ुर भाइका 
नाममा बनेको घरको िनमा�णमा परकेो लागत हेदा� 
क�चनपरु ि�थत घरको मू�य �.१७,८२,४३१।९३ 
र फ�ेपरु ि�थत घरको मू�य �.८,४६,६२०।१७ 
मू�य बराबरको रहेको कुरा मू�याङ्कन �ितवेदनबाट 
देिखएको छ । ती घर िनमा�णका �ममा खच� भएको 
रकमको �ोततफ�  हेदा� िनजह�को बयानबाट पैतकृ 
स�पि� खच� गरी बनाएको भनी बयान गरकेो र २०४८ 
सालमा िनजका बाब ु �यामस�ुदर �साद रौिनयारका 
नाममा रहेको िज�ला स�री धरमपरु गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं.७ अ�तग�तका िविभ�न ज�गा िब�� 
भएका देिख�छन् । ती ज�गाका िलखत िब�� मू�य भनी 
मालपोत काया�लय स�रीबाट �ा� रकेड� हेदा� २०४८ र 
२०४९ सालमा िब�� भएको उ� िविभ�न िक�ाह�को 
ज�मा िब�� मू�य �.२,६३,३००।– दिेखन आएको । 
तर �ितवादी जय�काश �साद ग�ुाले बयानको �ममा 
आ�नो आ�दानीका �ोत देखाउने �ममा पेस गरकेो 
कागजबाट ज�मा �.१४,३९,५००।– मू�य बराबरको 
ज�गा िब�� गरकेो भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

सो अव�थास�म िनजह�को सगोल 
प�रवारमा िनजका बाब ु�यामस�ुदर �साद रौिनयारका 
नाममा लगभग १० िवगाहाभ�दा केही बढ्ता ज�गा 
सनुसरी िज�लाि�थत बस�तपरु गा.िव.स. वडा नं. 
९ मा देिख�छ । सो ज�गा खेतीयो�य ज�गा भए पिन 
सो समयमा िनजको प�रवारको �थायी बसोबास 
स�री िज�लाको फ�ेपरु ि�थत परुानो घरमा रहेको, 
िनज �यस अविधमा २०४८ सालदिेख २०५१ 
सालस�म �धानम��ीको �ेस स�लाहकारको �पमा 
काय�रत रहेको अिभलेखबाट देिख�छ । �ितवादीका 
भाइह� दवैु अ�ययन गद� गरकेो अव�था छ । यसबाट 
सनुसरी िज�लाि�थत क�रब (१०) िवगाहा ज�गामा 
िनजह�ले कृषकको हैिसयतले कृिषकाय� नगरकेो र 
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अक� �यि��ारा खेतीको काम गराइएबाट “जो हात सोसाथ” गरी �ा� गरकेो कृिष उपजको एउटा सीिमत अंश 
मा� िनजह�ले पाउने देिख�छ । सोबाहेकका स�रीि�थत ज�गाह�म�ये २०४८ साल र २०४९ सालमा िब�� 
भई बाकँ� रहेको ज�गाको अव�था हेदा� ती ज�गाह� कुनै पिन धनहर खेत नदेिखएको र ज�गाधनी �माण पजुा� 
हेदा� ज�गाको िकिसममा पत� भनी उ�लेख भएको पाइएबाट िनजले ती जगाबाट देखाएको कृिष आय आ�दानी 
भनी मा�न स�ने अव�था नरहेको र अक�तफ�  घरका जहान प�रवारम�ये छोराह� सबै बािहर आ–आ�नो पेसा 
�यवसायमा रहने र बाकँ� २ जना बाब ुर आमाबाट कृिष काय� ह�नस�ने अव�था देिखदँनै । जे जित कृिष उ�जनी 
वािष�क �पमा िनजह�लाई �ा� ह�ने हो सो सबै प�रवारको पालन पोषण, पढाई खच�, पाह�नापाछा, लगुाफाटो, 
चाडपव�, सामािजक �यवहारलगायत �ितवादी र भाइह� िववाह खच�, अ�य भैपरी आउने �यवहारसमेतलाई 
धा�ने अव�था छैन । य�तो अव�थामा कृिष उपजबाट भएको बचतलाई अ�य�� चल अचल स�पि� आज�न गन� 
र लगानी गन� स�ने अव�था छैन ।
 ह�नस�ने आय र प�रचालनको य�तो प�रि�थित दिेखए पिन घर िनमा�ण गनु�पन� भई िनजह�ले क�चनपरुमा 
नया ँघर िनमा�ण गरकेो र फ�ेपरु सािबक परुानो घरको स�ा नया ँघर िनमा�ण गनु�  परकेो अव�थासमेतलाई हेदा� 
घर िनमा�णको लािग आव�यक पन� ज�गा िब�� गरकेो पाइ�छ । ती ज�गा िब��बाट �ा� सबै रकमलाई �योग र 
�यसमा थप खच� गरी आधिुनक िसमे�टेड घर िनमा�ण गरकेो कुरा ती घरको मू�याङ्कनबाट ��ट ह��छ । ती ज�गा 
िब�� ह�दँा िब�� मू�य स�बि�धत मालपोत काया�लयको रकेड�भ�दा िनज जय�काश �साद ग�ुाबाट पेस ह�न 
आएको रकम िन�कै ठूलो देिख�छ । यथाथ� मू�य जे भए पिन उ� ज�गा िब��बाट अ�य�� लगानी नगरी सोही 
ठाउमँा आधिुनक िसमे�ट कंि�टको घर िनमा�ण गरकेो कुरालाई अ�यथा मा�न िम�ने अव�था नह�दँा उ� दवुै 
घरको �मशः �.८,४६,२०।१७ र �.१७,८२,४३१।९३ गरी ज�मा �.२६,२९,०५२।१० को �ोत खलेुको 
स�पि�को �पमा गणना ग�रएको छ । 

(५) जय�काश �साद ग�ुाले २०५३ सालदेिख २०५७ सालस�म पैतकृ स�पि�को िब��बाट िनजको 
बयानबमोिजम �.११,०३,०६२।५० रकम �ा� भएको कुरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । उ� रकम अिंशयारह�मा 
चार भाग लगाउदँा ह�ने �.२,७५,७६५।६२ िनजले पाएको ह�नस�ने भएकोले सो रकम पैतकृ स�पि�को 
िब��बाट आ�दानी भएको र सोही रकम स�कोशी को�ड �टोरेज �ा.िल. मा �वलागत पुजँीको �पमा लगानी 
गरकेो ह�नस�ने दिेखएकोले �.२,७५,७६५।६२ लाई �ोत खलेुको �पमा गणना ग�रएको छ ।

�ोत नखुलेको स�पि� :–
�.सं नाम स�पि�को िववरण रकम �. तािलका न.ंर �.सं
१. जय�काश 

�साद ग�ुा
का.िज.का.म.न.पा.९ िक.नं.२२५, ४६३र ३७९ 
�े.फ. �मशः ०–४–३,०–१–१–२ र ०–१–२–० 
ज�गा र सो ज�गामा िनिम�त आधिुनक घर

४५,२७,१६१।– आरोप प�को 
तािलका नं.५ �.सं. 

१, २, ३
२. सर�वती 

परुी (ग�ुा) 
�ीमती

िज�ला स�री धरमपरु गा.िव.स.८(ग) िक.नं.४९, 
३५, ५३, ५२ र ५० को ज�गा �े.फ.२–१–३ 
िवगाहा

१०,२३,०००।– आरोप प�को 
तािलका नं.५ �.

सं.५

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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३. सर�वती 
परुी (ग�ुा) 

�ीमती

िज�ला भ�परु दवुाकोट गा.िव.स.वडा नं.१(घ) 
िक.नं.१२०९ �े.फ.०–४–०–० रोपनी

८७,५००।– आरोप प�को 
तािलका नं.५ 

�.स..६
४. जय�काश 

�साद ग�ुा
िमित २०५८।१।३ मा.बा.३च.७७३९ को �या�ड 
रोभर जीप

१८,००,०००।– आरोप प�को 
तािलका नं.६

५. जय�काश 
�साद ग�ुा

िमित २०५३ चै�मा सांसद्  सिुवधाअ�तग�त िलएको 
बा.अ.ञ ९६०२ को िनशान सि�न कार

६,६३,०१६।२५ आरोप प�को 
तािलका नं.६

६. जय�काश 
�साद ग�ुा

ब�क अफ काठमाड�को खाता नं.४६०९ मा �ोत 
ख�ुन नसकेको रकम ज�मा गरी बाकँ� रहेको 
मौ�दात

४,५८,०५५।– आरोप प�को 
तािलका नं.७ �.

सं१
७. जय�काश 

�साद ग�ुा
ब�क अफ काठमाड�को खाता नं.४६०९ मा 
�ोत ख�ुन नसकेको �.१५ लाख रकम िमित 
२०५६।६।२६ मा िनजका भाइ िवनयकुमार ग�ुाले 
दाज ुजय�काश �साद ग�ुाले िदएको रकम राखेको 
भनी ज�मा गरेको रकमम�ये िछपाउने दरुाशय राखी 
िविभ�न �यि�ह�का नाममा चेकमाफ� त भ�ुानी 
भएको रकम

१०,४४,४४५।– आरोप प�को 
तािलका नं.७ �.

सं.६

८. सर�वती 
परुी (ग�ुा)

नेपाल बंगलादेश ब�क िल.खाता नं.००८८२१ एस 
मा �ोत ख�ुन नसकेको रकम ज�मा गरी बाकँ� 
रहेको मौ�दात

३६,७०३।५८ आरोप प�को 
तािलका नं.७ �.

सं.३
९. सर�वती 

परुी (ग�ुा)
त�कालीन समयमा मि��प�रषदक्ो सद�य 
रहेका िनज ग�ुाले आिथ�क ऐन, २०५८ को 
�यव�थाअनसुार आयको �वेि�छक घोषणा लागू 
ह�ने भएपिछ गैरकानूनी �पले आज�न गरी �ीमतीको 
नाममा नेपाल बगंलादेश ब�कमा पटकपटक गरी 
ज�मा गरकेो रकम २०५८।६।१२ मा लकुाउने 
दरुाशयले िझकेको रकम

३५,९०,०००।– आरोप प�को 
तािलका नं.७ �.

सं.५

१०. जय�काश 
�साद ग�ुा

त�कालीन समयमा मि��प�रषद्को सद�य रहेका 
िनज ग�ुाले स�पि� �याियक छानिबन आयोग 
गठन गन� मि��प�रषद ्िनण�य भई उ� आयोग गठन 
ह�नासाथ गैरकानूनी �पले आज�न गरकेो स�पि� 
लकुाउने िछपाउने उ�े�यले कृिष िवकास ब�क, 
र�नपाक�  शाखाि�थत खाता नं.२५२४९० मा रहेको 
�.९,२२,३०६।– रकम िमित २०५९।१।२३ मा 
खाता ब�द गरी िझकेको रकम

९,२२,३०६।९७ आरोप प�को 
तािलका नं.८

११. जय�काश 
�साद ग�ुा

स�कोशी को�ड �टोरजे �ा.िल.मा लगानी गरेको 
सेयर पुजँी

६६,५५,८५८।३८

ज�मा �. २,०८,०८,०४६।३८
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�ोत नखुलेको स�पि�स�ब�धी िव�ेषण :–
(१) �.सं १ मा उि�लिखत का.िज.

का.म.न.पा. ९ िक.नं.२२५,४६३ र ३७९ का ज�गाह� 
२०५२ र २०५९ सालमा ख�रद गरकेो दिेखएको छ 
। आधिुनक घर २०५३ सालमा िनमा�ण भएको छ । 
�ोतको स�ब�धमा घर ज�गाधनी जय�काश �साद 
ग�ुाले आ�नो �वआज�न, पा�र�िमकको बचत, पैतकृ 
स�पि�को आय आिदबाट ज�गा ख�रद गरकेो र सोमा 
िनमा�ण गदा� पैतकृ आय, ऋण सापटी र िवदशे �मणको 
आयबाट बनेको भनी बयान कथनमा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ ।

तर िनजले साव�जिनक पदधारण गनु� पूव� 
िनजको एक मा� ब�क खाता रहेको कृिष िवकास ब�क, 
र�नपाक�  शाखामा �.२२ हजार मा� ज�मा गरकेो 
देिखएकोबाट िनजको पैतृक स�पि�बाट ह�ने आयको 
बचत नग�य ह�ने भई सामा�य जीिवकोपाज�नका 
लािग मा� प�ुने देिखएकोले पैतकृ स�पि�को आयको 
बचतबाट समेत ज�गा ख�रद गरी घर िनमा�ण गरकेो 
भ�ने िजिकरमा कुनै स�यता पाइ�न ।
 पैतकृ स�पि�को आय आज�नको लामो 
समयाविधिभ� कुनै �कारको स�पि� ख�रद गरकेो 
नदेिखन ुतर, साव�जिनक पदधारण गरपे�ात् स�पि� 
आज�न गरकेो देिखएको छ । �ीमतीको नाममा ज�गा 
ख�रद गन� काय� आ�नो नाममा दता� भएको ज�गामा 
आधिुनक घर िनमा�ण काय� एकलौटी भएका छन् 
। ज�गा ख�रद गन� र घर िनमा�ण गन� रकम उपल�ध 
गराउन स�ने पैतकृ स�पि�को आ�दानी पिन देिखदँैन 
। िनजका एकाघरको का�छा भाइ िवनयकुमार ग�ुाको 
बयान कथनअनसुार लिलतपरु िज�ला सनुाकोठी 
गाउ ँ िवकास सिमित ढोलािहटी ि�थत िनजको घर 
ज�गाको �ोतमा ज�गा ससरुालीतफ� बाट पाएको भनी 
िजिकर गरकेो र घर फाइना�स क�पनीको ऋणबाट 
िनमा�ण गरकेो भनी पैतकृ स�पि�को कुनै पिन आय 

�ोत �यसमा लागेको कुरा उ�लेख नगरबेाट पिन पैतकृ 
स�पि�को आय बचत रहन नस�ने �प� छ ।

एकै सगोल प�रवारका छोराह�म�ये म��ी 
पदसमेतको िज�मेवारी पाएका जय�काश �साद 
ग�ुालाई मा� ज�गा ख�रद गन� र घर िनमा�ण गन� 
पैतकृ स�पि� उपल�ध ह�ने र िनजको तलुनामा 
अ� भाइह�लाई �य�तो स�पि� �ा� नह�ने भ�ने 
कुरामा िव�ास गन� सिकँदनै । जय�काश �साद 
ग�ुाको पा�र�िमक र अ�य वैध �व–आज�नबाट 
नगद स�पि� बचत भई सो स�पि� आज�न ह�नस�ने 
देिखदँनै । अतः य�तो वैधािनक �ोत ख�ुन नसकेको 
�.४५,२७,१६१।- लाई माग दाबी िलइएको छ ।

(२) �.स ं २ र ३ मा उि�लिखत �ीमती 
सर�वती परुी (ग�ुा) को नाममा रहेको �मशः 
िज.स�री धरमपरु गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ८ र 
िज�ला भ�परु दवुाकोट गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं. १ (घ) िक.नं. १२०९ को एउटै िमितमा ज�गा 
ख�रद गदा�को �ोत पिन �वआज�न, पैतकृ स�पि� 
आिदलाई दखेाएको र सोको �ोतका स�ब�धमा 
आ�ना पित जय�काश �साद ग�ुालाई नै जानकारी 
रहेको आफूलाई थाहा नभएको भनी िनज परुीको 
बयान कथन रहेको छ । �ितवादी जय�काश �साद 
ग�ुाको बयान कथन भने सो ज�गा ख�रदको �ोत पिन 
आ�नो �वआज�न नै हो भ�ने छ । �य�तो �वआज�को 
�ोत के हो देखाउन सकेको छैन । ज�गाधनी भिनएक� 
सर�वती परुी (ग�ुा) ले आ�नो नाममा ख�रद गरकेो 
उ� स�पि�को �ोतको िवषयमा अनिभ�ता �कट 
गनु�  तथा िनजका �ीमान् जय�काश �साद ग�ुाको 
पैतकृ स�पि�को आय र िनजको �वआज�नको नगद 
�वाहबाट मौि�क बचत भई थप स�पि� ख�रद गन� 
स�ने ि�थित पिन देिखदँैन । वैधािनक �ोत नखलेुको 
�.११,१०,०५००।– मू�य बराबरको ज�गालाई �ोत 
नखलेुको स�पि� भएकोले दाबीमा िलएको छ ।

(३) �.सं. ४ र ५ मा उि�लिखत �ितवादीको 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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नामका मोटर गाडीह�का स�ब�धमा �वआज�न, 
पा�र�िमक, पैतकृ स�पि� आिदबाट ख�रद गरकेो 
भ�ने बयान कथन छ । िनजकै बयानअनसुार पिन 
ती दवुै मोटर गाडीको मू�य �मशः १८ लाख र १५ 
लाख रहेको पाइ�छ । तीम�ये िमित २०५८।१।२२ मा 
बा.३ च. ७७३९ नं. को �या�ड रोभर जीप ख�रद गदा� 
आफूसगँ सोअिघ सांसद ् सिुवधाअ�तग�त ख�रद गरकेो 
बा.अ.ञ.९६०२ नं. को कार �.१५ लाखमा िब�� 
गरी �ा� रकममा आफूसगँ रहेको रकम थप गरी सो 
जीप ख�रद गरकेो भनी बयान गरकेो भए पिन िनजले 
िब�� गरकेो भनेको उ� कार िनजले आ�नै नाममा 
राखी राखेको �वीकारबेाट सो कार िब�� गरकेो मा�ने 
अव�था छैन । �यसैगरी रा�यले सांसद ्ह� कत��य�ित 
सचेत र उ�रदायीसमेत ह�न सकुन् भ�ने उ�े�यले न�बे 
�ितशत भ�सार छुट ग�रिदएको मा�न सिक�छ । यसरी 
भ�सार सिुवधाबाट ख�रद गरकेो गाडी आ�नो मया�िदत 
पदमािथ �ितकूल असर पन� गरी भाडामा लगाई आय 
आज�नसमेत गरकेो भनी िनजले बयानमा िजिकर िलई 
�माणसमेत पेस गन� �यास भएको छ । य�ता का�पिनक 
भनाइबाट आफूले गरकेा गैरकानूनी काय� ढाकछोप गरी 
नभएको �ोतलाई वैधािनक �ोत हो भ�ने देखाउने 
�यास ग�रएको �प� नै छ । य�तो भाडामा लगाएको 
भिनएको गाडी ख�रद गदा�को रकमको नै �ोत ख�ुन 
सकेको छैन ।

सांसद्  सिुवधाअ�तग�त �.६,६३,०१५।२५ 
मा ख�रद गरकेो बा.अ.ञ.९६०२ नं. स�नी कारको 
�ोतको स�ब�धमा �वआज�न, पा�र�िमक र पैतकृ 
स�पि� भनी �ितवादीले बयानमा उ�लेख गरकेो 
छ । सो समयस�मको पा�र�िमक वा �वआज�न 
भने पिन िनजले २०४८ साल असारदेिख २०५० 
भा�स�म �धानम��ीको �ेस स�लाहकारका 
हैिसयतमा �.१,७५,०६८।८० आज�न गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी २०५१।२०५२ देिख 
२०५८।२०५९ स�मको पूर ैअविधमा सांसद् को नाताले 

�ा� गरकेो कूल �.१३,०३,२७५।–र कोशीट�प ुज�गा 
सम�या समाधान आयोगको अ�य�को हैिसयतले काम 
गरकेो १ वष� ७ मिहनाको ज�मा आय �.१,०२,७१०।– 
समेत गरी ज�मा �.१४,०५,९८५।– �ा� गरकेो 
देिख�छ । आ.व२०५१।५२ दिेख आ.व.२०५८।५९ 
गरी ज�मा �.१४,०५,९८५।–लाई ९ वष�ले भाग 
लगाउदँा �ित वष� �.१,५६,२२०।५६ ह�न आउछँ । 
उ� गाडी ख�रद गरकेो आ.व.२०५३।५४ (२०५३ 
चै�) स�म �ा� ह�ने रकम �.४,६८,६६१।६८ र 
�धानम��ीको स�लाहकार ह�दँा �ा� गरकेो रकम 
�.१,७५,०६८।८० गरी ज�मा �.६,४३०।४८ �ा� 
गरकेो देिख�छ ।

िनजले सो रकमबाटै आ�नो र आ�ना 
आि�त प�रवारको पालन पोषणमा खच� गरकेो, िनवा�चन 
�ि�या�ारा साव�जिनक पदधारण गन� िसलिसलामा 
कानूनबमोिजम वैधािनक �पमा आज�न गरी बचत 
गरकेो नगद स�पि�को ठूलो िह�सा चनुावको समयमा 
खच� भई जाने र सो समयमा िनजको उि�लिखत 
आय�ोतबाहेक अक� कुनै आय आज�न ह�ने वैधािनक 
�ोत रहेको पिु� भएको छैन । सांसद ् सिुवधाबाट �ा� 
भएको पूर ै रकम �.६,६३,०१६।२५ खच� गरी कार 
िक�न स�ने आिथ�क हैिसयत पिन देिख�न । िनजले 
आ�नो आयको स�पूण� रकम खच� गरकेो भनी मा�न 
सिकने अव�था छैन ।

�यसैगरी िमित २०५८।१।२२ मा �.१८ 
लाख खच� गरी बा.३च.७७३९ नं. को बेलायतमा 
िनिम�त �या�डरोभर जीप र िमित २०५३।११।६ मा 
�.६,६३,०१६।२५ खच� गरी बा.अ.ञ ९६०२ नं. को 
कारसमेत गरी दवैु गाडी ख�रद गदा�को वैधािनक �ोत 
ख�ुन नसकेकोले ज�मा �.२४,६३,०१६।२५ को 
�ोत नखलेुको स�पि�को �पमा गणना गरी दाबीमा 
िलइएको छ ।

(४) �.सं ६ मा उि�लिखत �ितवादीका 
नाममा रहेको ब�क अफ काठमाड�को खाता 
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नं.०१००००००४६०९ मा िमित २०५३।१२।३० 
देिख २०५६।६।२६ स�म �.१७,२८,०००।– 
ज�मा गरकेो रकमम�ये िमित २०५६।६।२६ मा एकै 
िदन एउटै ब�क भौचरबाट वैधािनक �ोत नखलेुको 
�.१५ लाख ब�कमा ज�मा गरकेो देिख�छ । उपयु�� 
ज�मा गरकेो रकमम�ये हाल िझ�न बाकँ� ब�क 
मौ�दात �.४,५८,०५५।– को वैधािनक �ोत ख�ुन 
नसकेकोले दाबीमा समावेश ग�रएको छ ।

�यसै गरी �.सं ७ मा उि�लिखत 
जय�काश �साद ग�ुाका नाममा उ� ब�क खातामा 
२०५६।६।२६मा �.१५,००,०००।– िनजका भाइ 
िवनयकुमार ग�ुाले ज�मा गरकेो छ । सो स�ब�धमा 
िवनयकुमार ग�ुाको दाज ु जय�काश �साद ग�ुाले 
रा�न िदएको नगदै �पैया ँ ज�मा गरकेो हो, �ोतको 
िवषयमा थाहा छैन भ�ने िवनयकुमार ग�ुाको बयान 
कथन रहेको छ । यसमा �ितवादीले वैधािनक �ोत 
खलुाउन सकेको देिखदँनै । �ोत ख�ुन नसकेको उ� 
रकम िझक� केमा खच� भएको हो ? सो पिन खलुाउन 
सकेको छैन उ� नगद स�पि� ब�कबाट िझकेप�ात् 
सो काय� मा� गरकेो देिख�छ । अतः उ� खातामा 
गैरकानूनी �पमा आज�न गरकेो नगद स�पि� एकै िदन 
एकम�ु ज�मा गरकेो �.१५ लाख नगद स�पि�म�ये 
लकुाउने िछपाउने दरुाशय राखी िविभ�न �यि�ह�को 
नाममा चेक काटी िझकेको �.१०,४४,४४५।– (१५ 
लाखम�ये ४,५८,०५५।– हालस�म मौ�दात रहेकोले 
मौ�दात रकममा नै दाबी िलई बाकँ� रहेको) को �ोत 
नखलेुकोले स�पि�को �पमा दाबीमा िलइएको छ ।

सोही खातामा िमित २०५३।१२।३० मा 
खाता खो�दाको बचत ज�मा गरकेो �.७८,०००।– र 
िमित २०५४।१२।३ मा ज�मा गरकेो �.१,५०,०००।– 
समेत कूल �.२,२८,०००।– �वाभािवक पा�र�िमक 
वा �ितवादीले भनेका अ�य आ�दानीबाट बचत भएको 
रकम नै ह�नस�ने भएकोले खच� रकमलाई दाबीमा 
िलइएको छैन ।

�.सं. ८ मा उि�लिखत �ीमती सर�वती परुी 
(ग�ुा) को नेपाल बंगलादेश ब�क खाता नं.००८८२१ ब�क 
खाताह�मा िमित २०५६।६।६ दिेख २०५८।६।१२ 
नगद स�पि� उ� ब�कमा �.३६,००,०००।– ज�मा 
गरकेो रकमको �ोतका स�ब�धमा �ितवादी ग�ुाले 
घरायसी सरसापट, �यवसायबाट आउने रकम, पैतकृ 
स�पि�समेतबाट आएको भ�ने बयान कथन रहेको 
छ । तर �.३६ लाख ठूलो प�रमाणको नगद स�पि� 
भएकोले कोबाट सापट िलएको, कुन कुन �यवसाय गरी 
आज�न गरकेो, सो खलुाउन नसकेको ह�दँा वैधािनक 
�ोत ख�ुन नआएको उ� रकम �.३६ लाखको �ोत 
ख�ुन सकेको पाइदँैन । उपयु�� ज�मा गरकेो रकमम�ये 
ब�क मौ�दात बाकँ� �.३६,७०३।५८ रकम �ोत 
ख�ुन सकेको छैन । अतः यो िझ�न बाकँ� मौ�दात 
रकमलाई �ोत नखलेुको स�पि� भएकोले दाबीमा 
िलइएको छ । िझक� सिकएको रकमका हकमा छु�ै 
दाबी िलइएको छ ।

�.सं. ९ मा उि�लिखत �ीमती सर�वती 
परुी (ग�ुा) को नाममा रहेको उ� ब�क खातामा 
वैधािनक �ोत नखलेुको �.३६ लाख नगद 
स�पि�म�ये २०५८।६।१२ मा एकै पटक िनकालेको 
�.३५,९०,०००।– रकम आयको �वेि�छक घोषणा 
काय��म लागू ह�ने समयमा लकुाउने, िछपाउने उ�े�य 
राखी िझिकएको देिख�छ । उ� रकम िझकेपिछ 
िनजले कुनै �कारको चल अचल स�पि� सं�ह गरकेो 
देिखदँनै । खातावाला भिनएक� सर�वती परुी (ग�ुा) को 
नाममा रहेको उ� ब�क खातामा वैधािनक �ोत नखलेुको 
�.३६ लाख नगद स�पि�म�ये २०५८।६।१२ मा एकै 
पटक िनकािलएको �.३५,९०,०००।– रकम आयको 
�वेि�छक घोषणा काय��म लागू ह�ने समयमा लकुाउने, 
िछपाउने उ�े�य राखी िझिकएको दिेख�छ । उ� रकम 
िझकेपिछ िनजले कुनै �कारको चल अचल स�पि� 
स�ंह गरकेो देिखदैँन । खातावाला भिनएक� सर�वती 
परुी (ग�ुा) र िनजका �ीमान् जय�काश �साद ग�ुाले 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1040

समेत सोको �ोत र सो रकम केमा �योग ग�रयो भनी 
खलुाउन सकेको छैन । �प� �पमा लकुाउन िझिकएको 
सो रकमलाई �ोत नखलेुको स�पि�को �पमा दाबी 
िलइएको छ ।

�.सं. १० मा उि�लिखत �ितवादी ग�ुाको 
नाममा रहेको कृिष िवकास ब�क, र�नपाक�  ि�थत खाता 
नं. २५२४९० मा िनज साव�जिनक जवाफदेहीको पदमा 
िनय�ु ह�नपूुव� खलेुको भए तापिन िनजले साव�जिनक 
जवाफदेहीको पद स�हालेपिछ गैरकानूनी तबरबाट 
आज�न गरकेो नगद स�पि� �.३८,६१,८००।– 
रकम पटकपटक ज�मा गरकेो देिख�छ । त�कालीन 
मि��प�रषदक्ो सद�यको हैिसयतले स�पि� �याियक 
छानिबन आयोग गठन गन� संल�न रहेका �ितवादीले 
आयोग गठन िमित २०५८।११।२४ मा भएपिछ ब�क 
खातामा मौ�दात रहेको �.९,२२,३०६।९७ रकम 
िझक� एकाएक उ� ब�क खाता िमित २०५९।१।२३ 
मा ब�द गरी आ�नो कसरु लकुाउने �य�न गरी 
साव�जिनक पदको समेत अवमू�यन गरकेो दिेख�छ । 
िनजले उ� रकम लकुाउने दरुाशय राखी बेप�ा पारकेो 
सो रकमलाई �ोत नखलेुको स�पि�को �पमा गणना 
गरी दाबीमा िलइएको छ ।

�यसैगरी उ� ब�क खातामा साव�जिनक 
पदधारण गरपे�ात् पटकपटक गरी ज�मा गरकेो 
३८,६१,८००।– रकमम�ये २९ लाख ३९ हजारभ�दा 
बढी रकम िविभ�न िमितमा िझकेको देिखएको र सो 
समयमा �ितवादीले काठमाड�मा ज�गा ख�रद गरी घर 
िनमा�ण गरकेो देिखएको ह�दँा उ� िझकेको रकमसमेत 
घर ज�गामा �योग गरकेो ह�नस�ने भएकोले सोही नगद 
स�पि� ि�थर स�पि�मा प�रणत गरकेो घर ज�गा नै 
दाबीमा िलइएको ह�दँा उ� �.२९ लाख ३९ हजार 
रकमलाई यहा ँउ�लेख मा� ग�रएको छ ।

जय�काश �साद ग�ुाले आ�नो र आ�नी 
�ीमतीको ब�क खाताह�मा िनजले साव�जिनक 
पदधारण गरपे�ात् क�रब ९२ लाख रकम ज�मा गरकेो 

िवषयमा िविभ�न समयमा �यापार �यवसाय गरी आज�न 
गरकेो भनी बयान कथनमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
तर, िनजले साव�जिनक पदधारण गरपेिछ कुनै �यापार 
�यवसाय गरकेो �माण पेस गन� नसकेको र आज�न 
गरकेो स�पि�म�ये �.९२ लाख बचत गरी ब�कमा 
ज�मा गरेको रकमको कर ितरकेोसमेत नदेिखएको 
ह�दँा २०४८ सालभ�दा पिछ एकदशकको अविधमा 
गैरकानूनी काय� गरी कसरु ढाकछोप गन� दरुाशय राखी 
झठुा बयान िदएको देिख�छ । �ितवादीले वैधािनक 
�यापार �यवसायमा संल�न रही साव�जिनक पदधारण 
गरकेो एकदशकको अविधिभ� स�पि� सं�ह गरकेो भए 
स�ंह भएको �.९२ लाख (�.६ लाख रकमबाहेक) 
रकमको चेक �ा�टबाट रकम ज�मा ह�नपुन�, सो ग�रएको 
छैन । ठूला प�रमाणको अचानक �ोत नखलेुको नगद 
स�पि� िनज र िनजक� �ीमतीको ब�क खातामा ज�मा 
भएबाट वैधािनक आय नभएको थप पिु� िम�दछ ।

�.सं.११ मा उि�लिखत स�कोशी को�ड 
�टोरजे क�पनी �ा.िल. न�बर १३३००/०५७।५८ 
बाट िमित २०५७।३।२८ मा दता�  भएको 
देिख�छ । उ� क�पनीको अिधकृत पुजँी २ करोड 
र जारी पुजँी २ करोड रहेको देिख�छ । क�पनीको 
स�ंथापक सेयरधनीमा जय�काश �साद ग�ुा र 
उ�वल�साद शमा� सापकोटा रहेका देिख�छन् । 
क�पनीको सेयर सरंचनामा �ितसेयर �.१००।– 
का दरले ३,००,०००।– थान साधारण सेयरम�ये 
जय�काश �साद ग�ुाले िलन कबलु गरकेो सेयर सं�या 
१,८०,००० थान र अका� सेयरधनी उ�वल�साद 
शमा� सापकोटाको ४००० थान सेयर रहेको छ । यसरी 
कबलु ग�रएका सेयरह�म�ये जय�काश �साद ग�ुाको 
९७.७८ �ितशत र उ�वल�साद शमा� सापकोटाको 
२.२२ �ितशत रहेको देिख�छ ।

क�पनीलाई कृिष िवकास ब�कको स�चालक 
सिमितको िमित २०५७।७।२८ को बैठकले 
ऋण / �वलागत अनपुात ७१:२९ ह�ने गरी ि�थर 



1041

पुजँीतफ�  �.१,९५,००,०००।– र चाल ु पुजँीतफ�  
१९,४२०००।– गरी ज�मा �.२,१४,४२,०००।– 
कजा�  �वीकृत भएको देिख�छ । कृिष िवकास ब�कबाट �ा� 
�माण कागजातको आधारमा जय�काश �साद ग�ुाको 
�वलागत पुजँी गणना गदा� �.६९,३१,६२४।२० 
लगानी गरकेो देिख�छ ।

स�कोशी को�ड �टोरजे �ा.िल.ले कृिष 
िवकास ब�कबाट ब�क कजा�  िलदँा ऋणी भिनएको उ� 
क�पनीको तफ� बाट स�ंथापक सेयरधनी जय�काश 
�साद ग�ुाले पेस गरकेो प�रयोजनाको िव�ीय 
िव�ेषणको आधारमा ब�कले िनधा�रण गरेको ऋण / 
�वलागत पुजँी अनपुात ७१:२९ ले �वलागत पुजँी 
�.८१,९२,०००।– म�ये आ�नो पैतकृ ज�गाबापत 
�.११,०३,०००।– उ�लेख भएको ह�दँा सो �वलागत 
पुजँीमा घटाई आउने �.७०,८९,०००।– म�ये 
बाडँफाडँ ग�रएको सेयरबमोिजम ९७.७८ �ितशत 
सेयर िह�सा जय�काश �साद ग�ुाको रहेबाट िनजको 
�वलागत पुजँी �.६९,३१,६२४।२० रहेको देिख�छ ।

�वलागत पुजँीको �ोतको िवषयमा 
२०५३ सालदिेख २०५७ सालस�म िब�� भएको 
पैतकृ स�पि�को आय �.११,०३,०६२।५० 
का िह�सेदारह�मा चार भाग लगाउदँा ह�ने 
�.२,७५,७६५।६२ �ितवादीले पाएको ह�नस�ने 
देिखएको छ । उ� कुरा �ितवादीका भाइह�को नाममा 
ख�रद ग�रएको ज�गाको �ोतमा पैतकृ स�पि�को 
िब��बाट भएको आ�दानीबाट समेत ख�रद गरकेो 
भनी बयानमा उ�लेख गरबेाट सो कुरा पिु� ह�न 
आउछँ । उ� रकम क�पनी �थापना गदा� �वलागत 
पुजँीमा लगाएको ह�नस�ने भएकोले �वलागत पुजँी 
�.६९,३१,६२४।२० मा ज�गा िब�� गरी �ा� 
भएको �.२,७५,७६५।६२ घटाउदँा ह�न आउने 
�.६६,५५,८५८।५८ को �ोत नखलेुकोले दाबीमा 
िलइएको छ ।

स�कोशी को�ड �टोरजे क�पनीलाई कृिष 

िवकास ब�क, क�चनपरु शाखाबाट िमित २०५८।६।११ 
स�ममा २,०१,३८५।– कजा� �वाह भएको देिख�छ । 
�ितवादीका भाइ दीपककुमार ग�ुाको बयान कथनमा 
उ� क�पनी २०५८ साउनदेिख परी�णको �पमा 
स�चालन भएको र २०५८ चै�दिेख �यावसाियक 
�पमा स�चालन गरकेो भ�ने भनाई रहेको छ । यस 
क�पनीले कजा� िलएप�ात् कुनै पिन रकम सावँा िक�ता 
भ�ुानी नगरकेो र २०५९ साल पौष मसा�तस�ममा 
�.१२,०४,९९३।– �याज भ�ुानी गन� बाकँ� देिखएको 
ह�दँा िनजले उ� क�पनीबाट आय आज�न गरी स�पि� 
बढे बढाएको दिेखदैँन ।

�ितवादी जय�काश �साद गु�ाको कसुरको 
झलकह� :–

(१) िनजले साव�जिनक पदधारण गनु� पूव�को 
२ वष�को अविधिभ�मा कृिष िवकास ब�क 
र�नपाक�  शाखामा �.२२ हजार मा� ज�मा 
गरकेो, तर २०४८।३।३ देिख २०५१।३।३० 
स�म �.४,०४५००।– नगद ज�मा गरकेो ।

(२) २०५४।८।१८ देिख २०५९।६।१८ स�म 
अथा�त्  ३ वष� ९ मिहना ८ िदनको अविधमा 
सूचना तथा स�चार रा�यम��ी, म��ी कृिष 
तथा सहकारी म��ी रहेको समयमा क�रब ८५ 
लाख ५५ हजारभ�दा बढी मू�य बराबरको 
अचल स�पि� ��ाचार गरी गैरकानूनी ढंगले 
आज�न गरकेो । 

(३) २०५१।८।१ देिख २०५४।८।१७ स�म 
अथा�त्  ३ वष� १६ िदनको अविधमा 
जनिनवा�िचत �ितिनिध सभाको सद�य ह�दँा 
क�रब �.५३ लाख मू�य बराबरको घर ज�गा 
र गाडी ख�रद गरकेो ।

(४) िमित २०५१।८।१ देिख २०५९।६।१८ 
स�म अथा�त्  ७ वष� १० मिहना १७ िदनको 
अविधमा साव�जिनक पदधारण गरकेा बखत 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1042

आफू र आ�नी �ीमतीका नाममा रहेका 
ब�क खाताह�मा �.८७,८५,३००।– नगद 
स�पि� ज�मा गरकेो ।
�ितवादी जय�काश �साद ग�ुालाई देश र 

जनता�ित िनभाउन ुपन� पदीय उ�रदािय�व जित जित 
बढ्द ैगएको छ, �यित नै स�पि� आज�न गन� काय�मा 
पिन ती�ता दिेख�छ । 

पेस गरकेो अिम�दो स�पि� िववरणः 
 �ितवादीले आ�दानीका �ोत भनी 
आयोगसम� पेस गरकेो िववरण हेदा�  देहायबमोिजम 
देिखएको छ ।

(१) �धानम��ी स�लाहकार, �ितिनिध सभा 
सद�य, पररा�� तथा मानव अिधकार 
सिमितको सभापित र िविभ�न समयमा म��ी 
पदमा बहाल रहदँा तलबभ�ा र िवदेश �मणका 
लािग तोिकएको खच� र हवाई िटकटको 
रकमसमेत ज�मा �.३८,८६,३१२।४१ 
िनजले बझुी िलएको भनी स�बि�धत 
काया�लयह�बाट लेखी आएको र कोशी ट�प ु
व�यज�त ु आर� ज�गा सम�या समाधान 
सिमितको अ�य�को हैिसयतले �ा� गरकेो 
पा�र�िमक भ�ालगायतका िनजले उ�लेख 
गरबेमोिजमका रकम �.१,८२,७००।– 
समेत ज�मा �.४०,६९,०१२।४१

 देिख�छ । उ� रकमह� म�ये िवदेश �मणका 
रकममा हवाई िटकटसमेतको रकम उ�लेख 
ह�नबुाट सोबापत �ा� रकम �यसै �योजनमा 
खच� भएको भ�ने �प� छ । सोबाहेकका 
रकम घर �यवहार, जनस�पक�  िनवा�चनमा 
उ�मेदवार ह�दँा भएको खच�, चाडपव�, 
�वदेशदिेख िवदेश (ब�कक) मा भएका उपचार 
खच�समेतलाई �ि�गत गदा� ती सबै खच� भई 
बचत ह�नस�ने नदेिखदँा सोलाई खच� भई 

गएको स�पि�को �पमा िलइएको छ । 
  �यसैगरी राजनीितक �े�का 

�यि�ह�ले साव�जिनक पदधारण गन� 
सामा�यतः िनवा�चन �ि�याबाट चिुनन ुपदा� 
उ�मेदवारीको �चार �सार, काय�कता� तथा 
जन प�रचालन, स�चार तथा यातायात 
इ�यािदमा खच� भई साव�जिनक पदधारण 
गरकेो अिघ�लो काय�कालबाट �ा� गरकेो 
आ�दानीबाट ह�ने बचतले �यसरी िनवा�चन 
�ि�यामा खच� भई जाने अव�था ह�दँा 
िनजह�ले �ा� गन� तलब, भ�ा सिुवधामा 
अ�य�त �यून रकम मा� बचत ह�नस�ने 
देिख�छ ।

(२) ज�गा भाडाबापत आएको भिनएको 
�.६३,५००।– �ा� गदा�को समयमा िनजको 
एकाघर सगोलको स�री िज�लाको क�चनपरु 
र फ�ेपरुमा ज�मा �.३५,२९,०५२।१० 
मू�य बराबरको घर िनमा�ण भइरहेको र सो 
रकम सोही �योजनाथ� खच� भएको ह�नस�ने 
देिखएको छ ।

(३)  गाडी भाडाबापत �.७,६८,००।– पाएको 
भनी िनजले उ�लेख गरकेो स�ब�धमा भाडामा 
िदएको भिनएको गाडी सांसद ् सिुवधाअ�तग�त 
ख�रद भएको र सो गाडी ख�रद गरपे�ात् 
िनज लगातार सांसद्  म��ीपदमा पदािसन 
रहेको देिखएको छ । रा�यले त�कालीन म��ी 
र सांसद् लाई मलुकुको आव�यकताअनसुार 
उ�रदायी ब�न सकुन भनी राज�मा 
ठूलो िह�सा छुट िदई गाडी सिुवधा पाउने 
पदािधकारीका हैिसयतले सिुवधाको गाडी 
ख�रद ग�रसकेपिछ सांसद ् र म��ीज�तो 
मया� िदत पदको छिवमा �ितकूल असर 
पन�गरी सांसद ्ले पाउने सिुवधामा ख�रद 
गरकेो गाडीलाई नै भाडामा लगाई भाडाबापत 
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रकम संकलन गरकेो वैधािनक �ोत भनी 
मा�न िम�ने अव�था देिख�न । यसको साथै 
गाडी ख�रद गदा�को स�पि�को नै �ोत ख�ुन 
नआएको अवैध आयबाट ख�रद भएको ह�दँा 
सो गाडीलाई �ोत नखलेुको आयको �पमा 
दाबी िलइएको छ ।

(४) पैतकृ स�पि�को �पमा रहेको घर 
भाडाबापत �ा� गरकेो भिनएको कूल  
�.७,०१,१००।– िनजको पैतकृ स�पि�को 
(ज�गा िब�� गरकेो रकम) बाट िनिम�त 
घरह� र ती घरम�ये एउटामा िनजका बाब ु
आमाको बसोबास रहेको र अक�मा िनजको 
मािहलो भाइ दीपककुमार ग�ुा आ�ना 
प�नी, छोराछोरीसिहतको प�रवार िलएर 
बाब ु आमाबाट अल�गै बसेको िनजह�को 
बयानबाटै देिखनाले भाडामा लगाएको कुरा 
एकाितर प�यारलायक देिखएन भने अक�तफ�  
उ� घरह�म�ये भाडामा लगाएको भए पिन 
सो भाडाबापत �ा� ह�ने सीिमत मािसक आय 
िनजका बाब ुआमाको भरणपोषणमा खच� भई 
जाने अव�था देिखदँा उ� आयबाट मौि�क 
बचत ह�ने अव�था देिखदैँन ।

(५) िनसान गाडी िब��बाट �.१५,००,०००।– 
आएको भनी िनजले खलुाएको �ोतका 
स�ब�धमा सो गाडी िनजले सांसद ्को 
हैिसयतले भ�सार सिुवधामा �ा� गरकेो 
देिखएकोले ५ वष�स�म िब�� गन� नै 
नपाउने, सोपिछ िब�� गरकेो गाडीको 
नामसारी ह�नपुन�मा सो भएको छैन । सांसद ् 
सिुवधाबापत ख�रद ग�रएको िनजको सो 
गाडी ख�रद गदा� लगानी गरकेो स�पि�कै 
�ोत ख�ुन नसकेको �ोत खलेुको वैधािनक 
आयको बचतको स�पि�ले मा� गाडी 
ख�रद गन� स�ने देिखदँनै । तसथ� सांसद ् 

सिुवधाबापत ख�रद गरकेो गाडीको �ोत 
ख�ुने आधार नरहेबाट उ� गाडी जफतको 
दाबी िलई सिकएको अव�थामा आ�नै नाम 
र �वािम�वमा रहेको स�पि� िब�� भएको र 
सोबाट �ा� रकमले अक� गाडी ख�रद गरकेो 
भनेर मा�न स�ने अव�था छैन ।

(६) स�ुदरी पो��ी फम�बाट आ.व.२०४५।४६ 
देिख आ.व.२०५८।५९ स�ममा कूल 
�.२०,६२,४७६।– �ा� गरकेो भ�ने 
स�ब�धमा सो स�ुदरी पो��ी फम� िज. स�री 
क�चनपरु गा.िव.स. वडा नं. ६ ब�ने हेमराज 
तातेडको �ीमती जय�ी तातेडको �ाईभेट 
फम�को �पमा दता� भएको देिख�छ । ८०० 
कुखरुा पालन गरी मास ुउ�पादन गन� उ�े�य 
राखी दता� भएको सो फम�को �ोपाइटर जय�ी 
तातेडको आ�नै नाममा स�री क�चनपरु 
गा.िव.स वडा नं. ८(ख) को िक.नं.७७, १०१ 
र १०२ को ज�गा िवगाहा १–१०–० र िवलेती 
गोइतका नामको ज�गासमेत िधतो राखी कृिष 
िवकास ब�क क�चनपरु स�री शाखाबाट 
िमित २०५२।५।२६ मा �.१,००,००० 
ऋण िलएको र सो ऋण �ा� गन�समेतका 
कामको लािग िनज जय�ी तातेडले आ�ना 
पित हेमराज तातेडका नाममा कजा� िलने 
�योजनका लािग िधतो सरु�ण ब�कमा रा�न 
म�जरुनामा िदएको दिेख�छ । उ� ऋण ितन� 
नसक� ऋणबापत राखेको जय�ी तातेडका 
नामको उ� िधतो सरु�णमा रहेको ज�गा 
ब�कले िमित २०५८।६।१५ मा िललाम िब�� 
गदा� कसैले िललाम सकार नगरपेिछ �वयं 
ब�कले नै िधतो सकार गरकेो अव�थास�म 
पिन िनज जय�काश �साद ग�ुाको सो 
फम�मा कुनै �कारको �यावसाियक संल�नता 
रहेको देिखदँनै । जनु फम�ले ऋणबापत 
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िलएको रकमको सावँा बझुाउन नसक� 
िधतो िललाम भई िधतो सरु�ण नै ब�कको 
नाममा आइसकेको अव�थामा �य�ता 
फम� नाफामा स�चालन भएको िथयो भनेर 
िव�ास गन� कुनै आधार भेिटँदैन । यसरी 
िललाम भइसकेको उ� फम�मा िनजको कुनै 
�यावसाियक सलं�नता नरहेकोले िनजले 
�.२० लाखभ�दा बढीको आय �ा� गरकेो 
भनी उ�लेख गरकेो कुरा अ�य�त �ामक र 
कपोलकि�पत रहेको ��ट ह��छ ।

(७) आ�नो वैधािनक आ�दानीको �ोत देखाउने 
�सङ्गमा �ितवादी जय�काश �साद ग�ुाले 
२०४८ सालदेिख २०५९ सालस�मको 
आपँ बग�चाबाट भएको खदु आ�दानी भनी 
�.७,३५,०००।– दखेाइएको छ । एक 
वष�को खदु आपँ १,००,०००।– स�मको 
आपँको िब�� ह�न कित ज�गा आव�यक 

 पछ�  । �यो बढी िवचारणीय �� छ । िनजका बाब ु
�यामस�ुदर �साद रौिनयारका नाममा रहेको 
सबै ज�गाह�को ि�थित र अव�था हेदा� ज�मा 
डेढ (१.१/

२
) क�ा ज�गामा बग�चा जिनएको 

पाइ�छ । �यसै बग�चालाई आपँको बग�चा भनी 
मा�ने हो भ�ने पिन बग�चाबाट सरदर �ित वष� 
६६,८१८।– को खदु आपँ ह�ने क�पनास�म 
पिन गन� सिक�न । सोबाहेक खेतीपातीको 
कारोबार िनजका बाब ु �यामस�ुदर �साद 
रौिनयारले गन� गरकेो भ�ने िनज र िनजका 
भाइह�को बयान कथनअनसुार आपँ बेचेको 
कुनै सीिमत रकम �ा� ह�ने भए िनजका बाब ु
�यामस�ुदर �साद रौिनयारलाई �ा� भई 
िनजले नै खच� गन� अव�था देिखदँा िनजको 
सो कथन पिन �िततलायक छैन ।

(८) खेतीको आ�दानी भनी �ितवादी जय�काश 
�साद ग�ुा�ारा दखेाइएको सनुसरीको 

ज�गाबाट खेतीको आ�दानीमा २०४० 
सालदेिख २०५२ सालस�म भनी 
उ�लेख गरकेो गह� ँ २०२१ मनको ह�ने 
४,७६,४१०।– र सोही ज�गाको धान 
मन ४९९२ ह�ने �.१०,६४,१८१।- गरी 
ज�मा �.१५,४०,५९१।– उ�लेख गरकेो 

 पाइ�छ । उ� कुरा िनजले साव�जिनक 
पदधारण गनु� पूव�को िनजको ब�क 
खातालगायतका अ�य स�पि�ह�सगँ 
आव� गरी हेदा� झठुा देिखएको छ । २०४० 
सालदेिख २०५२ सालस�म ज�मा १३ 
वष�को खेतीको आय �.१५,४०,५९१।– 
भ�ने िनजको भनाईतफ�  हेदा� वािष�क �पमा 
�ा� ह�ने खेतीको आय�थालाई अङ्कमा 
उ�लेख भएअनसुार एकम�ु ह�ने होइन । 
जय�काश �साद ग�ुा र िनजका भाइह�ले 
िव�ाथ� जीवन समा� गना�साथ आ–आ�नो 
छु�ाछु�ै पेसा र रोजगार गरकेो देिखनाले 
खेतीमा बसी कृषकको हैिसयतले खेती गरकेो 
देिखदँनै । अ� �यि��ारा खेती गराइएको 
ि�थितमा �यित मू�य बराबरको खा�ा�न 
बाली �ा� गन� स�ने अव�था ह�दँनै । �यसमा 
पिन कृिषमा ला�ने मल, िबउ मानवीय �म 
आिदको िहसाब गदा�  अ�य�त सीिमत �पमा 
मा� आय आज�न ह��छ ।

  स�रीको ज�गाको आ�दानीको 
स�दभ�मा हेदा� िनजका बाब ु�यामस�ुदर �साद 
रौिनयारका नाममा रहेको ज�गाम�येबाट 
२०३८ सालमा १–०–० िवगाहा, २०४० 
सालमा १–६–१२ िवगाहा, २०४१ सालमा 
१–१६–८ िवगाहा र २०४२ सालमा ०–०–
१९ िवगाहा ज�गा िब�� गरकेो देिख�छ । 
�यसैगरी २०४८ सालमा आएर १–३–१० 
िवगाहा, २०४९ सालमा ०–१–१३, २०५३ 
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सालमा ०–०–१४ िवगाहा, ज�गा िब�� 
गरकेो देिख�छ । यसरी एकाितर �ितवष� ती 
ज�गा िब�� ह�दैँ जाने, अक�तफ�  मािथ उ�लेख 
गरबेमोिजम जय�काश �साद ग�ुा र िनजका 
भाइह� िव�ाथ� जीवनपिछ छु�ाछु�ै पेसा 
गरी छु�ाछु�ै �पमा ब�दै आएको भ�ने बयान 
कथनबाट देिखदँा ती ज�गाह�मा ग�रएका 
खेती आफू �वयंले नगरी अ� �यि�ह�बाट 
गराइएको अव�थामा �ितवादी जय�काश 
�साद ग�ुाले उ�लेख गरबेमोिजमको लागत 
र �ितफलको िहसाबले आय ह�नस�ने 
अव�था नभई केही सीिमत कृिष आ�दानी 
भएको ह�नस�ने र �यसै आयबाट िनजका 
बाब ुआमा र प�रवारका अ�य सद�यह�को 
पालनपोषण चाड पव� आिदमा खच� भई जान 
स�ने दिेखएको छ ।

  यस�कार कृिष �यवसायबाट �ा� 
गर ेभिनएको मौि�क आय �थानीय ब�क वा 
िव�ीय सं�थामा कुनैपिन रकम ज�मा नभएको 
ह�दँा िनजह�का प�रवारलाई चािहने जित 
मा� कृिषबाट खा�ा�न बाली उ�पादन भएको 
��ट ह��छ । यसरी आय आज�न गर ेभिनएको 
कुनैपिन आय िनज जय�काश �साद ग�ुा 
र िनजक� �ीमतीको काठमाड�ि�थत ब�क 
खाताह�मा �ा�ट / चेकमाफ� त रकम ज�मा 
भएको छैन । यिद, �य�तो रकम आ�दानी 
गरकेो भएपिन हाल खच� भइसकेको ि�थितमा 
पाइएकोले साव�जिनक पदधारण गरपेिछ 
आज�न गरकेो स�पि�मा समािव� ह�नस�ने 
अव�था देिखएन । �यसैगरी िनजले धरमपरु 
ि��ापूव� र धरमपरु स�रीका ज�गाबाट भएको 
आ�दानी हेदा�  िनजले उ�लेख गरबेमोिजमको 
आय आज�न ह�नस�ने अव�था नदिेखएको 
र �यसरी आय आज�न भएको �माण पेस 

पिन भएको नदेिखदँा �ितवादीका ती सबै 
कथनह� कपोलकि�पत र झ�ुा देिख�छन्  ।

(९) कृिष आयबापत २०४० देिख २०५८ 
सालस�म कूल �.२०,५२,८२८।- 
आ�दानी भएको भनी �ितवादीले 
आयोगसम� पेस गरकेो िववरणमा खलुाए 
तापिन सो बराबरको आ�दानी ह�ने ज�गाह� 

 देिखदँनैन् । िनज वा िनजको प�रवारका 
अ�य सद�य खेतीपातीमा ��य��पमा 
सलं�न रहेको नदिेखएको, कानूनबमोिजम 
ितनु�  बझुाउन ु पन� द-ैद�तरुसमेत किहकँतै 
नबझुाएको स�दभ�मा सगोलको खेतीपातीबाट 
ह�ने आय�ता िनजको सगोलको प�रवारका 
सद�यह�को भरण पोषणमा खच� भई जाने 
वा�तिवकतालाई िवचार गदा� िनजलाई �यित 
ठूलो रकम आय �ा� भएको मा�न स�ने 
तािक� क आधार छैन ।

अतः उपयु�� आधार एव ं प�ृभूिममा हेदा� 
�ितवादीले साव�जिनक पदधारण गनु� पूव� पैतकृ 
स�पि�मा रहेको खेतीपातीबाट कुनै �कारको चल 
अचल स�पि� ख�रद गन� स�ने हैिसयत नरहेको कुरा 
िनजको ब�क खातामा �.२२ हजार मा� ज�मा भएको 
कुराले �प� गद�छ । �ितवादीले साव�जिनक पदधारण 
गरपे�ात् िनज र िनजक� �ीमतीका ब�क खाताह�मा 
ठूलो प�रमाणको रकम ज�मा ह�दैँ जान,ु दईुवटा गाडी 
ख�रद गनु� , काठमाड�को िसनामंगलमा ज�गा ख�रद 
गरी आधिुनक घर िनमा�ण गनु� , �.६६ लाखभ�दा बढी 
�वलागत पुजँीलगानी गरी को�ड �टोरजे �थापना गनु� , 
स�री िज�लाि�थत धरमपरु गाउ ँ िवकास सिमितमा 
आ�नी �ीमती सर�वती परुी (ग�ुा) को नाममा ज�गा 
ख�रद गन� काय� गरी क�रब एक दशकको अविधिभ� 
�.२ करोड ८ लाख मू�यभ�दा बढी रकमको 
स�पि� आज�न गरेको देिखएको छ । �ितवादीले िमित 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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२०५१।३।३० देिख २०५१।८।१ (४ मिहना १ िदन) 
स�म साव�जिनक पदमा नरहेको अविधमा िनजले ब�क 
खातामा नगद ज�मा गन� तथा अ�य स�पि� आज�न गन� 
नसकेको तर साव�जिनक पदधारण गरपेिछ मा� आफू 
र आ�नी �ीमतीको नाममा चल अचल �ीस�पि� 
आज�न गन� काय� ती� �पमा गरकेो देिखएकोले रा�यले 
स�ुपेको म��ी र अ�य मह�वपूण� साव�जिनक पदको 
अविध र �ितवादीले आज�न गरकेो स�पि�बीच सोझो 
स�ब�ध �थािपत भएको छ ।

साव�जिनक पदधारण गरपे�ात् �ितवादीले 
तािलका नं. ५ देिख ९ स�म उि�लिखत कूल स�पि� 
�.२,४३,३२,६६४।७८ आज�न गरकेो दिेखएको 
छ । उ� स�पि�म�ये तािलका नं.११ मा उ�लेख 
भएबमोिजम �.३५,२४,६१८,४० को मा� �ोत 
ख�ुन सकेको छ भने तािलका नं.१२ मा उ�लेख भएको 
चल अचल �ीस�पि� �.२,०८,०८,०४६।३८ को 
वैधािनक �ोत ख�ुन सकेको छैन ।

उि�लिखत संकिलत त�य िववरणका 
मू�याङ्कनसमेतका आधारमा �ितवादी जय�काश 
�साद ग�ुाको तािलका नं.१२ मा उि�लिखत �ोत 
नखलेुको अ�वाभािवक स�पि� गैरकानूनी आज�न हो 
भ�ने कुरा िनिव�वाद �थािपत ह��छ । ��ाचार ज�तो 
आिथ�क अपराधका च�र�गत प�लाई िवचार प�ुयाएर 
सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ 
ले अनमुािनत कसरुस�ब�धी �यव�था गरी ऐ.ऐनको 
दफा १६ग ले जफतस�ब�धी तथा दफा ७(१) ले द�ड 
सजायस�ब�धी �यव�था गरकेो िथयो भने सोही कानूनी 
�यव�था एवं अवधारणालाई अझ बढी �भावकारी र 
ि�या�मक बनाउने उ�े�यले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २०(१) ले य�ता गैरकानूनी �पमा 
आज�न गरकेो स�पि�लाई ��ाचार गरी �ा� गरकेो 
कसरु मा�दै ऐ.ऐनको दफा २०(२) र दफा ४७ समेतले 
जफतसमेतका द�डनीय �ावधानलाई �प� �पमा 
�यव�था गरकेो छ ।

यसरी �ितवादी जय�काश �साद ग�ुाले 
��ाचार गरी गैरकानूनी �पमा आिज�त स�पि�म�ये 
आरोपप�को तािलका नं.७ को �.स.ं४,५ र ६ मा 
उि�लिखत रकम आफू मि��प�रषद्को सद�य रहेकै 
अव�थामा स�पि� �याियक छानिबन आयोग गठन 
गरपेिछ �.९,२२,३०६।९७, आिथ�क ऐन, २०५८ 
को �यव�थाअनसुार आयको �वेि�छक घोषणा 
काय��मको िनण�य गरपेिछ �.३५,९०,०००।- र ब�क 
अफ काठमाड�को ब�क खाताबाट �.१०,४४,४४५।- 
समेत ब�कबाट िझक� हाल लकुाई िछपाई सकेको ज�मा 
�.५५,५६,७५१।२६ को स�पि�समेतको िबगो रकम 
कायम गरी सो बराबरको रकम ज�रवाना र जफतको 
माग ग�रएको छ । �ोत खलेुको तथा अ�य स�पि�बाट 
यो िबगो बराबरको स�पि� जफत ह�न र सोबाट नपगु 
देिखएमा कानूनबमोिजम ह�न र �ोत ख�ुन नसकेको 
हालस�म �ा� स�पि�को मू�याङ्कन गराई तदन�ुप 
जफतको लािग दाबी िलइएको छ ।

अतः �ितवादी जय�काश �साद ग�ुा र 
�ीमती सर�वती परुी (ग�ुा) का नाममा रहेको आरोप 
प�को तािलका नं.५ दिेख ९ स�म उि�लिखत कूल 
�.२,४३,३२,६६४।७८ बराबरको चल अचल 
�ीस�पि�म�ये आरोप प�को तािलका नं.१२ मा 
उि�लिखत �.२,०८,०८,०४६।३८ बराबरको चल 
अचल �ीस�पि� ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २०(१) बमोिजम �ितवादी जय�काश �साद 
ग�ुाले गैरकानूनी �पमा आज�न गरकेो उि�लिखत 
आधार �माणबाट पिु� ह�न आएकोले ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र दफा १५ अनसुार 
कसरु भई �यसैलाई िनर�तरता �दान ग�रएको �चिलत 
नेपाल कानून ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२०(१) बमोिजम �ितवादी जय�काश �साद ग�ुाले 
कसरु गरकेो देिखन आयो । सो स�पि� िनज �ितवादी, 
जय�काश �साद ग�ुाले आ�नी �ीमती सर�वती 
परुी (ग�ुा) को नाममा समेत राखेकोले �ितवादी 
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जय�काश �साद ग�ुाको स�पि� त�कालीन ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), दफा १५ तथा 
दफा १६ग तथा हाल �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २०(१) को कसरुमा ऐ.दफा २०(२) 
बमोिजम �.२,०८,०८,०४६।३८ िबगोबमोिजम 
ज�रवाना गरी हदसै�म कैद र िनजको गैरकानूनी �पमा 
आिज�त तािलका नं.१२ मा उि�लिखत आज�नको 
वैधािनक �ोत नखलेुको चल अचल �ीस�पि� जफत 
ग�रपाऊँ ।

�ितवादी जय�काश �साद ग�ुा २०४८ 
सालदेिख २०५१ सालस�म �धानम��ीको 
स�लाहकार, २०५१ सालदेिख २०५९ सालस�म 
�ितिनिध सभा सद�य र बीचबीचमा िविभ�न 
म��ालयको म��ीसमेत भए रहेकोले सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क बमोिजम र हाल 
�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ 
बमोिजम थप सजायसमेत ग�रपाऊँ ।

साथै �ितवादी �ीमती सर�वती परुी (ग�ुा) 
का नाममा रहेको सोही आरोप प�को तािलका नं.१२ 
मा उि�लिखत अवैध आज�नको स�पि� सािबक 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा दफा 
१६ग हाल �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ४७ तथा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोिजम जफत 
ह�ने ह�दँा यसका िनिम� ऐ.ऐनको दफा ३० बमोिजम 
कारबाही भई यो स�पि� जफत ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
अिभयोग माग दाबी ।

उजरुीकता� केदार कोइरालाले उजरुीमा 
उ�लेख गरबेमोिजमको मैले कुनै ��ाचार गरकेो 
छैन । आरोप प�मा वैध र अवैध भनेका मेरा स�पि� 
त�यहीन �पमा देखाइएको छ । स�पि�को मू�याङ्कन 
वा�तिवकताभ�दा बढी छ । मेरो स�पि�को सिृ�को 
िमित नै गलत छ । मेरो िब�� भएको स�पि�को 
समेत मू�याङ्कन ग�रएको छ । म साव�जिनक पदमा 

रहदँा ऐन िनयमबमोिजम पाएको तलब भ�ालाई मेरो 
आयमा समावेश ग�रएको छैन । सरकारी कामबापत 
िवदेश जादँा �ा� भ�ाबाट �वाभािवक �पमा जोिगने 
रकमलाई समेत आयमा समावेश ग�रएको छैन । 
मेरा जे जित स�पि� छन् ती सबै पैतकृ स�पि�बाट 
जोिडएको वैध स�पि� हो । पैतकृ स�पि� सगोलमा 
छ । हामी तीन दाजभुाइ छु�ाछु�ै �यवहार गरी बसेका 
छ� । हा�ो ठूलो सं�यामा ज�गा िब��को रकम र कृिष 
आयको रकमलाई आयमा समावेश ग�रएको छैन । 
मेरो आय आ�दानीका �ोतह� िव.सं.२०४८ साल 
असारदेिख िविभ�न साव�जिनक पद तथा ओहोदामा 
रही िनयमबमोिजम �ा� गरकेो तलबभ�ा तथा अ�य 
रकमह� ह�न् । मेरो पैतकृ स�पि�म�येका ज�गा तथा 
िज�ला स�री, फ�ेपरु गा.िव.स. वडा नं.३ मा रहेको 
घरबाट आएको बहाल मेरो आय हो । यसै गरी मैले 
मेरो िनजी गाडी भाडामा िदएबापत आएको रकम, गाडी 
िब��बाट आएको रकम, पो��ी फम�बाट भएको आय 
रकम, आपँको बग�चाबाट आएको आय रकम साथै 
खेतीबाट आएको आय रकम तथा ज�गा िब��बाट 
आएको रकमह� मेरा आयका �ोतह� ह�न् । मैले 
िन�नबमोिजम आ�दानी गरकेो छु :– 

(१) िमित २०४८।३।३ देिख २०५१।३।३० 
स�म �धानम��ीको स�लाहकार पदमा रहदँा 
तलबभ�ाबापत �ा� �.३,९०,०००।-, 

(२) २०५१ पसुदेिख २०५२ असारस�म, २०५२ 
साउनदेिख २०५२ मंिसर मसा�तस�म, 
२०५६ साउनदिेख २०५६ फागनुस�म, 
२०५७ जेठदेिख २०५७ असारस�म, 
२०५८ वैशाखदेिख २०५८ असारस�म 
�ितिनिध सभाको सद�य पदमा रहदँा तलब 
र भ�ाबाट �ा� �.५,५२,६६२।-, 

(३) �ितिनिध सभाको पररा�� तथा मानव 
अिधकार सिमितको सभापित पदमा रहदँा 
तलब र भ�ाबापत �ा� �.४,१९,५९४।-, 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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(४) रा�यम��ी पदमा रहदँा मािसक तलबबाट 
�ा� �.४०,०००।-, 

(५) �थम पटक म��ी पदमा रहदँा मािसक 
तलबबापत �ा� �.५१,०००।-, 

(६) पनुः म��ी पदमा रहदँा �ा� मािसक तलबबाट 
�ा� �.१,५३,०००।- 

(७) यसैगरी कोशी ट�प ु व�यज�त ु आर� ज�गा 
सम�या समाधान सिमितको अ�य� 
पदमा रहदँा तलब र भ�ाबापत �ा� 
�.१,८२,७००।- 
यसरी मैले साव�जिनक जवाफदहेीको 

पदमा बहाल रहेको अविधमा तलब र भ�ाबापत 
मा� �.१७,८८,९५६।- �ा� ग�रसकेको छु । यसमा 
िनयमानसुारका �ा� ह�ने अ�य भ�ाह� समावेश गरकेो 
छैन । यसैगरी म��ी भएको बखत नेपाल सरकारबाट 
�ा� ह�ने अ�य भ�ाह� समावेश गरकेो छैन । यसैगरी म 
नेपाल सरकारबाट गिठत भारत नेपालबीच सन् १९५० 
को सि�ध पनुरावलोकन गन� उ�च �तरीय सिमितको 
सद�यमा काय�रत रहदँा �ा� रकम यसमा समावेश 
गरकेो छैन । यसैगरी नेपाल सरकारको तफ� बाट गिठत 
नाग�रकता सम�या समाधान उ�च �तरीय सिमितको 
सद�य पदमा काय�रत रहदँा �ा� गरकेो रकम यसमा 
समावेश गरकेो छैन ।

उ� रकमह�को त�याङ्क नेपाल 
सरकारबाट िझकाई �माण लगाई पाऊँ । यसैगरी 
इरकोन र�ेवे क�पनीलाई ज�गा भाडामा िददँा �ा� 
गरकेो �.७३,५००।- सोको �माणसमेत पेस गरकेो छु । 
यसैगरी मेरो िनजी कार लिु�बनी एयरवेज, काठमाड�लाई 
बहालमा िददँा �ा� आय �.७,६८,०००।- मेरो िनजी 
कार बा.अ.ञ ९६०२ नं.को काठमाड� धापासी ब�ने 
अिवनास प�तलाई �.१५,००,०००।- मा िब�� 
गरी समयानकूुल पारी नामसारी गन� सत� िथयो । 
मेरो पैतकृ स�पि�को �पमा रहेको स�री िज�लामा 
क�रब १४ िबघा र सनुसरी िज�लामा क�रब १० िबघा 

ज�गा िविभ�न िमितमा िविभ�न �यि�लाई िब�� गरी 
�ा� �.२५,६८,०६२।- सोको राजीनामाको केही 
कागजह� यसैसाथ पेस गरकेो छु । अ�य राजीनामाका 
कागजह� पिछ पेस गन� छु । मेरो स�री फ�ेपरुको 
घरको २०५७ फागनुस�मको भाडा �.६,२७,६००।- 
मेरो काठमाड� िसनामंगलको घर िब�� गन� भनी बैना 
िलएको �.२०,००,०००।- मेरो आ�नो ज�गामा 
िनमा�ण भएको पो��ी फम�बाट �ा� �.२०,६२,४७६।– 
आपँको बग�चाबाट �ा� �.७,३५,०००।- पैतकृ 
ज�गाको खेतीबाट �ा� �.३०,५२,८२५।- र िविभ�न 
समयमा िवदेश �मण गदा� �ा� �.६,६०,८०६,६४।- 
मेरो आय हो । �यसैगरी साव�जिनक पदधारण गनु�  अगािड 
िविभ�न �काशनसगँ आव� भई आ�दानी गरकेो 
िथए ँ । अिभयोग प�को तािलका नं.१२ को िस.नं.७ 
को ब�क खाता मलुकुको शाि�त सरु�ाको ि�थित िब�दैँ 
गएकोले मेरो गाउकँो घरमा नगद पैसा रा�न असरुि�त 
भएकोले र गाउकँा ब�कह�मा नगद रा�दा गोपनीयता 
ह�न नस�ने भएकोले आ�नो प�रवारसगैँ भएका 
बाबआुमाका रकम �पैयासँमेत सरु�ाको �ि�कोणले 
राजधानीको ब�कमा मेरो तथा �ीमतीको नाउमँा 
िविभ�न �कारका खाता खोली �.१५ लाख ज�मा 
भएको हो । यो रकम मेरो भाइ िवनय ग�ुाले रा�न ु
भनेको ह�दँा िनजकै ह�ते मेरो खातामा रािखएको हो । 
यो रकमपिछ समय समयमा आव�यकअनसुार आ�ना 
तथा घरघरायसी आव�यक खच�ह�का लािग ब�कबाट 
िझिकएको हो । यसैगरी �.सं.८ को स�ब�धमा नेपाल 
बंगलादेश ब�क, िलिमटेडको खाता नं. ००८८२१ 
एस.बचत खातामा रहेको रकम सोही ब�कमा रहेको मेरी 
�ीमतीको अक� म�ुती खाताबाट सरी आएकोसमेतको 
रकम हो । यो �ोत नखलेुको रकम होइन । मेरो वैध 
आज�नको रकम हो । आरोप प�को तािलका नं.१२ को 
िस.नं.९ को स�ब�धमा मैले आिथ�क ऐन, २०५४ लागू 
ह�नभु�दा पिहले पिन म��ी भएको बखत मि��प�रषद ्
सिचवालयमा आयको �वेि�छक घोषणा ग�रसकेको 



1049

छु । नेपाल बंगलादेश ब�कबाट िझिकएको �.३५ 
लाख ९० हजार रकम एकम�ु ज�मा गरकेो नभई केही 
रकम म�ुती खातामा २ वष�को लािग ज�मा ग�रएको 
हो । सोही खातामा मैले िब�� गरकेो िनसान कारबाट 
�ा� भएको नगद र चेकबाट ज�मा ह�न आएको रकम 
पिन यसमा समावेश छ । िनसान कारको ख�रदकता�ले 
नै सोझै चेकबाट केही रकम ज�मा गरकेो हो । म�ुती 
खाताबाट �ा� �याजको रा�ो रकम पिन सोही ब�कको 
बचत खातामा सरकेो छ । साथै यस खातामा मेरो र 
मेरो प�रवारमाफ� त आज�न भएको आयका अ�य रकम 
पिन समावेश भएका छन् ।

यी रकमह� पटकपटक िविभ�न समयमा 
िझिकएको र आव�यक काय�ह�मा खच� भएको हो । 
आरोप प�मा उ�लेख गर े ज�तो लकुाउने उ�े�यले 
िझिकएको छैन । आरोप प�को तािलका १२ को �.
सं.१० को स�ब�धमा कृिष िवकास ब�क, र�नपाक�  
शाखामा मैले खोलेको बचत खाता िविभ�न �काशन 
काय� गदा�को समयमा खोलेको खाता हो । यसमा सोही 
समयदेिखका रकम समावेश भई आएको छ । यस 
खाताको स�ब�धमा मैले �याियक स�पि� जाचँबझु 
आयोगलाई बझुाएको स�पि� िववरणमा पिन उ�लेख 
गरकेो छु । पिछ मेरो असिुवधालाई िवचार गरी यसबाट 
रकम िझक� यो खाता ब�द ग�रएको हो । यसबाट 
िझकाएको रकम आव�यकताअनसुार िविभ�न काय�मा 
खच� भएको हो । यो रकम मेरो वैध आज�न हो । आरोप 
प�को तािलका नं.१२ को �.सं.११ को स�ब�धमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले स�कोशी 
को�ड �टोरजे �ा.िल.मा मैले �.६५,५५,८५८।३८ 
पैसा सेयरबापत लगानी गरकेो भ�ने बेहोरा सरासर 
झ�ुा छ । स�कोशी को�ड �टोरजे �ा.िल. �थापनाका 
बखत मैले अ�य�तै �यून रकम सेयरबाट लगानी गरकेो 
छु । मैले कृिष िवकास ब�कबाट को�ड �टोरजेको 
लािग लगानी गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
जय�काश �साद ग�ुाले िवशेष अदालतमा गरकेो 

बयान ।
िवशेष अदालतको िमित २०५९।१०।१०।२ 

को आदेशबमोिजम �.२,०२,५०,०००।– (दईु करोड 
दईु लाख पचास हजार) धरौटीबापत जेथा जमानत 
िदई �ितवादी जय�काश �साद ता�रखमा रहेको ।

मेरो नाममा रहेको सबै स�पि� वैध �ोतबाट 
आिज�त भएको हो । सो स�पि�ह� जफतको 
मागदाबी िलनपुन� होइन । घर प�रवारको �ायः सबै 
�यवहार मेरो �ीमान् बाट च�ने ह�नाले, मेरो �ीमान् को 
पैतकृ स�पि�बाट ह�ने आ�दानी, कृिष आ�दानी र 
जायजेथा िब�� गरी आएको रकमह� साथै उहाकँो 
घर �यवहारको आ�दानी ऋण सापटी, सगोलका अ�य 
प�रवारले आिज�त गरकेो रकम, मलाई दाइजोबाट 
आएको सनुचादँीसमेत िब�� गरी मेरो नाउमँा रहेको 
अचल स�पि� ख�रद गरी िदनभुएको हो । मेरो �ीमान् 
राजनीितमा लागेको र घमुिफर गरी रहने ह�नाले हा�ो 
पैतकृ आ�दानीसमेतको रकम सरु�ाको लािग तथा 
खच� आिद गन� सह�िलयतको लािग मेरो नाउमँा ब�क 
खाता खोिलएको हो । सो ब�क खातामा मेरो सि�चत 
रकम, पैतकृ आ�दानी, गाडी भाडा, गाडी िब��को 
रकमसमेतबाट ब�कमा खाता खोली रकम ज�मा 
ग�रएको हो । उ� स�पि�ह� ब�क �ोतह�बाट ज�मा 
भएकोले जफत ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सर�वती परुीले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बयान ।

िवशेष अदालतको आदेशबमोिजम �ितवादी 
सर�वती परुी (ग�ुा) साधारण ता�रखमा रहेको ।

�ितवादीका सा�ी देवे�� जोशी, हेमराज 
तातेड, अिवनास प�त र मू�याङ्कनकता� इि�जिनयर 
नवराज �याकुरले, ई.जागे�र महासेठ, प�ुकर�साद 
पोखरले, फिन�चर तथा फिन�िसङको मू�याङ्कनकता� 
जय�तकुमार राजवंशीको समेत बकप� िमिसल सामेल 
रहेको ।

िज�ला स�री क�चनपरु गा.िव.स. वडा नं.८ 
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िक.नं.२७६ को �े�फल ०–१–२५ ज�गा बबुाले िकनी 
िदनभुएको हो । सो ज�गामा भाइ िवनयकुमार ग�ुा र अका� 
भाइ दीपककुमार ग�ुाको आय आज�नले घर बनाएका 
ह�न् भनी दाजलेु िदएको िनवेदनमा उि�लिखत वतन 
उ� घर बनेको ज�गाको नभई मेर ैनाउमँा रहेको अक� 
ज�गाको हो । घर बनेको ज�गा िज�ला स�री क�चनपरु 
गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.२५३ को ज.०–२–६ हो । 
उ� कुरालाई स�चाई पाऊँ । साथै मेरो नाउमँा रहेको 
उ� ज�गा जसमा घर बनेको छ, सो ज�गा मेरो बबुाले 
२०४८ सालमा ख�रद गरी िदई मेरा नाउमँा राखेको 
हो । घरचाहँी माइला दाज ु दीपककुमारले २०४१ 
सालदेिख ओभरिसयरको काम गरी गरकेो आय 
आज�न र मैले २०४६ सालदिेख जय नेपाल अिफस 
सपोट�मा काम गरी �ा� तलब सिुवधा तथा सोही 
अविधदेिख ज�गा जिमन ख�रद िब��को काम गरी 
�ा� ह�ने किमसनको आयबाट २०५० सालमा क�रब 
४।५ लाख �पैयामँा घर बनाएको हो । सो घर बनाउदँा 
वा ज�गा जोड्दा दाज ुजय�काश �साद ग�ुाको कुनै 
लगानी वा सलं�नता रहेको िथएन । उ� घर ज�गा दाज ु
जय�काश ग�ुाको हो भनी िलएको दाबी िमलेको छैन 
गलत छ भ�नेसमेत बेहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका िवनयकुमार ग�ुाको बयान ।

�ितवादी जय�काश �साद ग�ुा मेरो जेठा 
दाज ु ह�नहु��छ । �ितवादीह�सगँ एकासगोलमा छ� 
। अशंब�डा भएको छैन । दाबीको स�पि� दाजकुो 
आ�नै आज�नको भएको ह�नाले �यसमा मेरो कुनै 
हकदाबी ला�ने होइन । २०५० सालमा बनेको घर 
भएको ज�गा िज�ला स�री क�चनपरु गा.िव.स.वडा 
नं.७ िक.नं.२५३ को ज.०–२–६ हो । सो ज�गामा 
मैले २०४१ सालदेिख िविभ�न �ाइभेट क�पनीह�मा 
ओभरिसयर पदमा काम गरी २०४९ सालस�म 
कमाएको स�पि�मा भाइ िवनयको आयसमेत जोडी 
घर बनाएको हो । उ� घर बनेको ज�गा बबुाले २०४८ 
सालमा ख�रद गरी भाइको नाउमँा राखेको हो । सो घर 

ज�गामा जेठा दाज ुजय�काश �साद ग�ुाको कुनै लगानी 
छैन । उ� घर बनेको ज�गाको ठेगाना २०६१।६।१२ 
मा दाज ुजय�काश �साद ग�ुाले िदएको िनवेदनमा वडा 
नं.७ को िक.नं.२७६ �े�फल ०–१–२.५ भनी भाइ 
िवनयको नाउमँा रहेको क�चनपरुको अक� छु�ै ज�गा 
उ�लेख भएकाले सोसमेत स�याई पाउ ँभ�ने बेहोराको 
अ.बं.१३९ नं.बमोिजम बिुझएका दीपककुमार ग�ुाले 
गरकेो बयान ।

िज�ला स�री फ�ेपरु गा.िव.स.वडा नं.३ को 
िबटौरी ज�गामा बनेको परुानो ज�ताको घर ६०।७० वष� 
पिहला बनेको हो । मेरो बबुा र मेरो बबुाको काकाह�को 
बीचमा २०१० सालमा अंशब�डा ह�दँासमेत सो घर 
उ�लेख भएको छ । उ� िबटौरी ज�गामा २ वटा घर 
जोिडएर बनेका छन् । सोम�ये ज�ताको छाना भएको 
घर मािथ नै उ�लेख गरकेो छु । जोिडएको आर.सी.
सी.ढलानको घर जसलाई २०५२ सालमा बनेको 
भनी दाबी िलइएको छ, उ� घर म आफँैले २०३२ 
सालमा िनमा�ण गरकेो ह� ँ । उ� िबटौरी ज�गामा अ� 
घर छैन । हाल मेरो प�रवारमा म र मेरो �ीमती तथा 
छोराह� जय�काश, दीपक र िवनयसमेत सगोलमै 
छ� । दाबीको स�पि� स�ब�धमा छोरा आफँैले आय 
आज�न गरी जोडेको ह�दँा मेरो हक ला�ने होइन । िज�ला 
स�री, क�चनपरु गा.िव.स. वडा नं.८ िक.नं.२७६ 
�े�फल ०–१–२.५ को ज�गा मैले २०४८ सालमा 
िकनी िदएको ह� ँर �यसमा छोराह� िवनय र दीपकले 
आ�नो आय आज�नबाट घर िनमा�ण गरकेा ह�न् । छोरा 
जय�काश �साद ग�ुाले आज�न गरकेो घर ज�गा 
होइन । तर मैले िकनी िदएको ज�गा िज�ला स�री 
क�चनपरु गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.२५३ को ज.०–
२–६ हो । जसमा २०५० सालमा घर बनेको हो । 
उ� ज�गा मैले २०४८ सालमा िकनी का�छा छोरा 
िवनयको नाउमँा राखी िनज छोरा िवनय र अक� छोरा 
दीपककुमारले घर बनाएको हो । जय�काश �साद 
ग�ुाले सो घर ज�गा जोडेको हो भनेको िमलेको छैन । 
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मैले २०३२ सालमा बनाएको भनी उ�लेख गरकेो घर 
कृिष आय आज�न एव ं�यवसायले िनमा�ण गरकेो िथए ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका 
�यामस�ुदर �साद रौिनयारले गरकेो बयान ।

�ितवादीले उ�लेख गरकेो आयको �ोत 
र पेस भएको �माणप�मा िव�ेषणबाट देहायका 
�ोतबाट दहेायबमोिजमको आय भएको देिख�छ । 
आयोगले आयका ती �ोतम�ये केही �ोत �वीकारकेो 
भए पिन �वीकारकेो �ोतसमेतमा सबैमा आयको रकम 
िकटान गरकेो पाइदँनै । तर पिन दखेाइएको �ोत र 
िव�ेषणबाट �ितवादीको आयको �ोत देहायबमोिजम 
भएको कुरा दिेखन आउछँः
पा�र�िमक   ४४,३८,०६२।–
िवदशे �मण   ५,८९,८७६।–
जीप िब��   ४,२५,०००।–
कार भाडा   ७,६८,०००।–
कार िब��   ८,३६,९८४।–
ज�गा भाडा   ८३,१२५।–
घर भाडा   ४,२२,७००।–
ज�गा िब��   २,७५,७६६।–
कृिष आय   ९,४७,६२०।–
आपँ खेती   ७,३५,०००।–
ब�क �याज   १०,३५,१०८।–
ज�मा    १,०५,५७,२४१।–

यी उि�लिखत आयको �ोतह� बाहेकमा 
अ� आयका �ोतह� पिन रहेको र ती �ोतबाट 
अ� पिन आय भएको भ�ने �ितवादीको िजिकर 
रहेको छ । साझेदारीमा पो��ी फम� रहेको �यस 
पो��ीबाट �.२०,६२,४७६।– आय भएको काठमाड� 
िसनामंगलि�थत घर िब��को लािग बैनाबापत 
िलएको रकम �.२०,००,०००।– समेत आ�नो 
आयमा जोिडन ु पन� भ�ने िनजको भनाई रहेको छ । 
�ितवादीले दखेाएको आयका �ोतको बेहोराअनसुार 

रकम �ा� नभएको भनी अ�वीकार गन� नसिकने भए 
पिन सो रकमको �ाि�को �ोतको �पमा रहेको फम� 
िनजको नाममा नरहेको ह�दँा �यसको कानूनी हैिसयत 
र वैनाबापत �ा� गरकेो भनेको रकम कुन �योजनमा 
उपयोग भएको भने कुरा �प� नह�दँा �यसलाई 
स�पि� जोड्ने �योजनको लािग उपयोग भएको मा�न 
सिकएन । आपसी �यवहार र सहमितको आधारमा 
पिन आय आज�न गन� सिकने भए पिन सो रकमलाई 
�ितवादीको आयमा समावेश गन� सिकने अव�था 
उि�लिखत कारणबाट नरहेकोले सो आयलाई िनजको 
सम� आयमा समायोजन ह�नस�ने ि�थित देिखएन ।

�ितवादी जय�काश �साद ग�ुाउपर ���ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा उ�लेख 
भएको मनािसब कारणिवना अिम�दो र अ�वाभािवक 
उ�च जीवन�तरयापन गरकेो भ�ने आरोप लगाइएको 
छ । सो आरोप �ितवादीको आिथ�क प�सगँ जोडी 
आयका �ोत र मौजदुा स�पि� र खच�सगँ स�बि�धत 
भएको भनी दखेाइएको छ । जीवन�तरको मापद�ड 
िनधा�रणमा पा�रवा�रक प�ृभूिम, पैतकृ स�पि�, 
सामािजक�तर, पदीय हैिसयत, आिथ�क कारोबार 
ज�ता कुराह�को मह�वपूण� भूिमका रहेको ह��छ । ियनै 
कुराले िनजको जीवनयापनको �तर िनधा�रण ह��छ । 
ऐनको सो �यव�था पिन मनािसब कारणिवना अिम�दो र 
अ�वाभािवक उ�च जीवनयापन गरेको �मािणत भएमा 
आरोिपत कसरु �थािपत ह�ने देिख�छ । आरोप प�मा 
�ितवादीको आिथ�क प�सगँ स�बि�धत �यवहारलाई 
आधार बनाइएको छ । िनजको आिथ�क स�पि�लाई 
अवैधािनक �ोतबाट आज�न गरकेो भनी स�पि�को 
िव�ेषणसमेत ग�रिदएको छ । आयोगको सो िव�ेषण र 
देखाइएको स�पि�को हालको मोलको आधारमा बढी 
देिखएको भए पिन �यसलाई मािथ �करणमा उ�लेख 
भएअनसुार आिधका�रक �माणको आधारमा पाइएको 
यथाथ� मू�य र भएको खच�को िहसाबबाट मािथ 
उ�लेख भएबमोिजम िनजले वैधािनक आय�ोत पिु� 
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गनु�पन� कूल स�पि� र खच� �.१,१२,६३,३८०।– 
देिखएको र मािथ उ�लेख भएबमोिजमको वैध आयका 
�ोतबाट िनजलाई �.१,०५,५७,२४१।– �ा� भएको 
देिखदँा �.७,०६,१३९।– को स�पि�स�म आयको 
िनजको �ोतबाट पिु� नभएको दिेखन आउछँ । सो 
रकम िनजको कूल स�पि�को ७ �ितशतभ�दा कम 
रहेको छ ।

आय र �ययको िहसाब गदा�  घरायसी 
�यवहारलाई कानूनी मा�यता�ा� ह�ने �चलन आय र 
�ययको लेखा रा�न नपन� पर�परा, सामािजक �चलन 
र आयको �ोत र खच� भएर जाने िवषयको लामो 
समयस�म �मरण नह�ने तथा आिधका�रक रकेड�समेत 
नरहने भएबाट यथाथ� �पमा आयको �ोत र खच�को 
रकमको यिकन�पमा िकटान ह�नस�ने ि�थित पिन 
रहदैँन । सामािजक यथाथ�तालाई अ�वीकार गन� पिन 
नह�ने र �यसलाई �माणबाट पिु� पिन गन� नसिकने 
आयका �ोत र खच�ह�लाई �यायोिचत अनमुानको 
भरमा �यस िवषयको स�ब�तालाई हेररे आय र 
�ययको िनधा�रण गनु�पन� अव�था रहेको छ । �ययको 
लेखाजोखा अनसु�धानको �ममा पिन ह�न नसक� 
अनमुान र अड्कलको आधारमा िन�कष�मा पगेुको 
यस ि�थितले सबै कुराको �माणको प�रिधिभ� आउन 
नसकेको र आउन नस�ने कुरा मािथ उ�लेख भएका 
त�य िव�ेषणबाट दिेखएको छ । यसै प�रवेशमा आय 
र �ययको बीचमा देिखएको यो अ�तर �यायोिचत 
अनमुान, सामािजक प�रवेश र �चलनको आधारमा 
�वाभािवक हो होइन भनी िवचार गनु�  पदा� �माणको 
अभावमा यी �ितवादीले िजिकर िलएको आयको 
�ोत र रकम आयमा गणना ह�न नसके पिन आयको 
स�भािवत �ोत ह�न नस�ने भने होइनन् तर पिन 
समिुचत कारण र �माणको अभावमा आयमा समावेश 
गन� नसिकएको कारणबाट ऐनको सो �यव�थाको 
अिम�दो र अ�वाभािवक जीवन�तर िनधा�रण गन� 
मापद�ड �ितवादीको सामािजक र आिथ�क प� 

रहेको र जाचँ अविधमा देिखएको �ितवादीको 
आिथ�क कारोबार, िनजको पा�रवा�रक प�ृभूिम पैतकृ 
स�पि�को आधारमा मािथ उ�लेख भएअनसुारको 
आय �ययको िहसाब गदा� दिेखएको अ�तर �वाभािवक 
नै रहेको र यो अ�तरले ऐनले �यव�था गरकेो अिम�दो 
र अ�वाभािवक जीवन�तरयापन गरकेो कुरा देिखन 
नआएकोले �ितवादीउपरको सो आरोपको पिु� ह�न 
आएन ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारण तथा 
िमिसल सलं�न सबदु �माणबाट �ितवादी जय�काश 
�साद ग�ुाले वैध आय�ोतको अनपुातमा अिम�दो र 
अ�वाभािवक स�पि� आज�न गरकेो पिु� ह�न नआएको 
ह�दँा िनज �ितवादीले दाबीको कसरु गरकेो नठहरी 
��ततु आरोपबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०६४।२।२८ को फैसला ।

िवशेष अदालत, काठमाड�ले �ितवादी 
जय�काश �साद ग�ुालाई अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िददँा िनजको आय र �ययको लगत िनकाली केही 
रकमस�म आय�ोतले नपगु ह�ने देखाइएको पाइ�छ । 
कूल आय�ययबाट ५ �ितशतभ�दा कम रहेको भ�ने 
देखाई िनजको आिथ�क हैिसयत सामा�य रहेको पाइ�छ 
भ�ने आधारमा सफाइ पाएको दिेख�छ । यसरी िनज 
�ितवादीको साव�जिनक पदमा �वेशपिछका ��येक 
स�पि� र खच�का स�ब�धमा तत् तत् अव�थाका आय 
र �ययलाई सू�म िकिसमले िव�ेषण गररे फैसला 
गरकेो देिखदैँन । त�कालीन अव�थाको आयले उ� 
स�पि� या खच�लाई धा�न स�ने अव�थाको छ छैन 
भनेर हे�रन ुपन� हो तर �यसतफ�  कुनै िव�ेषण भएको 
देिखदँनै । गोलमटोल�पमा एकम�ु आय र �ययलाई 
आधार बनाई फैसला ग�रएको छ । जसले कुन स�पि� 
तथा खच�को क�तो अव�था छ �यसलाई त�कालीन 
आयले पिु� गन� स�छ स�दैन भ�ने कुरालाई दखेाउन 
स�दनै । पछािडको आयले अगािडको स�पि� तथा 
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खच�लाई आय�ोतको अव�था देखाउन िम�ने 
ह�दँनै । सोतफ�  ��ततु फैसलाले कुनै िव�ेषण गरकेो 
देिखदँैन । यसरी गोलमटोल �पमा सम� आय र �ययको 
योगलाई आधार बनाई भएको फैसला �यायसङ्गत, 
कानूनसङ्गत तथा तक� सङ्गत नह�दँा बदरभागी छ । 

�ितवादीको आय�ोतको मू�याङ्कन गदा� 
िवशेष अदालत काठमाड�ले कुनै त�यगत �माणको 
आधारमा िनि�त मापद�ड बनाई िव�ेषण नगरी 
�ितवादीको भनाइलाई आधार मानी आय�ोतको 
मू�याङ्कन गरकेो दिेख�छ । �ितवादीले आफूलाई 
कसरुबाट जोगाउने उ�े�यले बढीभ�दा बढी 
आय�ोतह� देखाउन ु�वाभािवक नै ह��छ । यसलाई 
कितस�म मा�ने भ�ने कुरालाई आयस�ब� ठोस 
�माणह�सगँ सा�ेप�पमा हे�रन ु पछ�  । िनि�त 
मापद�डको आधारमामा� आय�ोतको यिकन ह�नपन� 
देिख�छ । तर ��ततु फैसलामा �ितवादीले भनेको 
कुरालाई मा� आधार मानी कितपय आय�ोतह� 
िनधा�रण ग�रएको देिख�छ । �ितवादीको कृिष आयको 
�पमा बग�चाको आय, िवदशे �मणको आयसमेतका 
आयह�लाई �ितवादीको बयानलाई आधार मानी 
िनकािलएको देिख�छ । िनज �ितवादीको आ�नै िनजी 
आज�नको खेती ज�गा नभई पैतकृ सगोलको ज�गा 
देिखएकोले सो खेतीको आयलाई सबै अंिशयारह�मा 
बाडँफाडँ गरी िनजको भागमा पन� आउने अशंलाई मा� 
कायम ग�रन ु पन�मा सोसमेत गरकेो नदिेखएको साथै 
िनजले आफू खेती नगन� ह�दँा िमित २०२८।५।१४ 
मा राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम मोहीबाट 
ज�गाधनीलाई बझुाउनपुन� कुतको मा�ालाई कायम 
ग�रन ुपन� तथा कृिष िवकास काया�लयले िदएको मू�यको 
दररटेलाई आधार कायम ग�रनपुन� देिख�छ । सरकारी 
कागजातमा उि�लिखत कुरालाई समेत आधार कायम 
नगरी हचवुाको भरमा �ितवादीले भनेको आयको 
रकमलाई कायम ग�रएको बग�चाको आयलाई समेत 
यथाथ�परक�पमा िव�ेषण नभएको, वैदिेशक आयको 

स�ब�धमा पिन त�यलाई एकाितर प�छाएर �ितवादीकै 
भनाईलाई कायम ग�रएको, स�री फ�ेपरुको घर 
िनमा�णको �ोतलाई समेत �ितवादीकै भनाईलाई 
कायम ग�रएको, गाडी िब�� ग�रएकोलाई आयमा देखाई 
आय कायम ग�रएको तर ती गाडीह� ख�रदको �ोत 
नहे�रएको र खच�मा समेत कायम नग�रएको समेतबाट 
�ितवादीलाई सफाइ िदने िनयोिजत आशयले मनोगत 
ढंगले �ितवादीकै भनाईलाई आधार बनाई आय–
�ययको रकम िनधा�रण ग�रएको पाइ�छ । अदालतले 
फैसला गदा� िलएको आधारमा “यथाथ��पमा आयको 
�ोत र खच�को रकम यिकन�पमा िकटान ह�नस�ने 
ि�थित नह�ने ह�दँा आयको �ोत र खच�लाई �यायोिचत् 
अनमुानको आधारमा िनधा�रण गनु�पन�” भ�ने उ�लेख 
भएबाट समेत त�यगत िव�ेषणमा आधा�रत छैन ।

�ितवादीको अिम�दो र अ�वाभािवक 
जीवन�तर िनधा�रण गन� मापद�ड िन�य�पमा िनजको 
सामािजक र आिथ�क प� रहेको ह��छ । साव�जिनक 
पदमा रहेका अविधमा देिखएको �ितवादीको आिथ�क 
कारोबार, िनजको पा�रवा�रक प�ृभूिमसमेतलाई 
सूचकको �पमा िलन सिक�छ । अदालतले समेत सो 
कुरालाई �वीकार गरकेो अव�था छ । तर �ितवादीको 
साव�जिनक पदमा �वेश अिघको आिथ�क हैिसयत र 
पिछको अव�थालाई िव�ेषण गररे िनजको जीवन�तर 
िनधा�रण गनु�पन�मा सोतफ�  कुनै �या�या िव�ेषण 
भएको पाइदैँन । िनज २०४८ सालदिेख २०५९ 
सालस�म िविभ�न साव�जिनक जवाफदहेीको पदमा 
रहेको दिेख�छ । सोही अविधमा िनजको आिथ�क 
हैिसयत पिन ए�कासी विृ� भएको अव�था छ । जनु 
िनजको आय�ोतको तलुनामा �वाभािवक देिखदँनै । 
िनज साव�जिनक पदमा �वेश पूव�स�म ब�क मौ�दात 
�.२२,०००।– रहेकोमा साव�जिनक पदमा �वेश 
गरपेिछ ब�क मौ�दात �.९१,९१,८००।– पगेुको 
देिख�छ । जनु आयको तलुनामा �वाभािवक मा�न 
सिकँदैन । साव�जिनक पदमा �वेश पूव�स�म िनजको 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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नाममा सगोलको घर ज�गादेिख बाहेक कुनै अचल 
स�पि� घरज�गा रहेको देिखदँनै । साव�जिनक पदमा 
�वेशपिछ काठमाड� तथा स�रीमा घरज�गा ख�रद तथा 
िनमा�ण गरकेो देिखएको स�कोशी को�ड �टोरजेमा 
लगानी गरकेो २ वटा गाडी ख�रद गरकेो दिेखएको 
ब�क मौ�दात उ�लेख रहेको लगायतका सा�पि�क 
िववरणह�ले समेत िनजको आिथ�क हैिसयतमा �तु 
गितले विृ� भएको �प� देिख�छ । ती स�पि�का मूल 
आय�ोतको �पमा पैतकृ आयलाई देखाएको पाइ�छ । 
पिछ पैतकृ आयले ती स�पि�ह� आज�न भएको िथयो 
भने साव�जिनक पदमा �वेश पूव� पिन ह�नपुन� िथयो । 
तर �य�तो देिखदँैन । साव�जिनक पदमा �वेशपिछको 
आिज�त स�पि� र खच�को �कृितलाई हेन� हो भने 
िनजको त�कालीन वैधािनक आयले धा�न स�ने 
देिखदँैन । तसथ� िनजको आयको तलुनामा आिज�त 
स�पि� र खच� उ�लेखनीय �पमा विृ� भएको 
देिखदँा �ितवादीले आय�ोतको तलुनामा अिम�दो 
र अ�वाभािवक जीवन�तर िबताइरहेको भ�ने �प� 
ह��छ । सोतफ�  कुनै पिन िव�ेषण नै नगरी अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदई भएको फैसला आफँैमा 
बदरभागी छ । 

�ितवादीले लकुाउने िछपाउने उ�े�यले 
ब�कबाट िझिकएका भिनएका ब�क कारोबारका रकमको 
स�ब�धमा ��ततु फैसलामा सो रकमको �ोतका 
स�ब�धमा केही उ�लेख गरकेो पाइदँैन । �ितवादी 
जय�काश �साद ग�ुाक� प�नीको नाममा रहेको 
नेपाल बंगलादेश ब�कमा रहेको खाता नं. ००८८२१ 
मा २०५६।६।६ दिेख २०५८।६।१२ स�मको 
अविधमा �.३६,००,०००।– ज�मा गरकेो, सोम�ये 
२०५८।६।१२ मा �.३५,९०,०००।– एकैपटकमा 
िनकालेको दिेख�छ । सो रकम के कुन �योजनको लािग 
िनकािलएको हो वा केमा लगानी भएको हो सोको कुनै 
िहसाब िकताब दिेखदँैन । �ितवादीको नाममा रहेको कृिष 
िवकास ब�क ि�थत खाता नं.२५२४९० मा साव�जिनक 

पदमा �वेशपिछ पटकपटक गररे �.३८,६१,८००।– 
ज�मा भएको र सोही रकमम�ये िविभ�न िमितमा 
िझक� बाकँ� रहेको �.९,२२,३०६।९७ िमित 
२०५९।१।२३ मा िझक� खाता ब�द गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीकै नाममा रहेको ब�क अफ काठमाड�को खाता 
नं. ०१००००००४६०९ मा िमित २०५६।६।२६ 
मा �.१५,००,०००।– ज�मा भई िविभ�न �यि�का 
नाममा सोम�ये �.१०,४४,४४५।– िझिकएको 
देिख�छ । उि�लिखत िझिकएका रकम तथा ज�मा 
ह�दँाको रकमलाई सो �ोतको �सङ्ग सापेि�क ढंगले 
िव�ेषण गरकेो पाइदँनै । हचवुाको भरमा �ितवादीको 
सम� आय�ययको योगलाई जोड घटाउको �पमा 
कायम गरी फैसला ग�रएको पाइ�छ, जनु �याय 
तथा कानूनसङ्गत छैन । िवशेष अदालतले िमित 
२०६४।२।२८ मा गरकेो फैसला बदर गरी अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी प�को तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा पनुरावेदक �ितवादी ई�र पोखरले 
��यथ� वादी नेपाल सरकार भएको ��ाचार म�ुा 
पूण� इजलासबाट फैसला भएपिछ सो फैसलाको 
न�कलसाथ राखी पेस गनू� । यसमा िवशेष अदालतको 
फैसलाको प�ृ ४१ मा �ितवादीले वैधािनक �ोत 
देखाएको बाहेक �.७,०६,१३९।– को वैधािनक 
आय�ोत पिु� नभएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिखदँा सो स�ब�धमा उ� अदालतको इ�साफ 
फरक पन� स�ने देिखदँा छलफलका िनिम� िवप�ी 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  साथै यसमा स�ु 
िवशेष अदालतको फैसलामा �.७,०६,१३९।– को 
स�पि�स�म आयको िनजको �ोतबाट पिु� नभएको 
र सो रकम िनजको कूल स�पि�को ७ �ितशतभ�दा 
कम रहेको भ�ने उ�लेख भएको साथै यस अदालतबाट 
��यथ� िझकाउने �ममा समेत �ितवादीले वैधािनक 
�ोत देखाएको बाहेक �.७,०६,१३९।– को वैधािनक 
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आय�ोत पिु� नभएको भनी १० �ितशतभ�दा कम 
आय�ोत नखलेुको स�पि�मा ��ाचारज�य कसरु 
ठह�याउन निम�ने भनी नेपाल सरकार वादी र 
�ितवादी क�याण ितिमि�सना भएको २०६३।५।२७ 
को �ितवादी िकरण गौतम भएको २०६३।५।१२ को 
र �ितवादी बस�तराज कँुवर भएको २०६३।१२।६ 
को फैसलामा उ�लेख भएको र सोउपर पनुरावेदन 
नपरी सोलाई िस�ा�ततः �वीकारकेो भनी िजिकर 
िलएकोसमेत पाइदँा उ� फैसलासिहतको स�कल 
िमिसल िवशेष अदालतबाट िझकाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश ।

�ितवादी जय�काश �साद ग�ुालाई 
सफाइ िदएको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०६४।२।२८ को फैसला निमली �िुटपूण� दिेखन 
आएकोले सो फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी 
जय�काश �साद ग�ुाले �.८४,०९,९२८।०७ 
बराबरको चलअचल स�पि� गैरकानूनी �पमा आज�न 
गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले �ोत 
पिु� ह�न नसकेको उ� चल अचल स�पि� र सोबाट 
बढे बढाएको स�पि�समेत ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २०(२) तथा दफा ४७ बमोिजम 
जफत भई दफा २०(२) अनसुार िबगोबमोिजम 
�.८४,०९,९२८।०७ ज�रवाना र छ मिहना कैद तथा 
�ितवादीले संसद ् सद�य र म��ी ज�तो िज�मेवारी 
पूण� पदमा रहेको अव�थामा सो कसरु गरकेो ह�दँा दफा 
२४ बमोिजम थप एक वष� कैदसमेत ज�मा एक वष� 
छ मिहना (१।६) कैद भई िविभ�न ब�कबाट िनकाली 
लकुाई िछपाई राखेको रकम �.५३,६१,३६५।- 
�ितवादीको �ोत खलेुको अ�य स�पि�समेतबाट 
भराउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको 
संय�ु इजलासको िमित २०६८/११/९ को फैसला ।

िवप�ी वादीले स�मािनत सव��च 
अदालतसम� दायर गरकेो पनुरावेदन प� हेदा� 

उ� पनुरावेदन प� फौ.प.ुनं. २३७ को भई िमित 
२०६४/७/२२/५ मा स�मािनत अदालतसम� दता� 
भएको �प� छ । िनज िवप�ीले आ�नो उ� पनुरावेदन 
प�मा उ�लेख गरअेनसुार िनजलाई पनुरावेदनको 
�याद िमित २०६४/५/९ मा �ा� भएको भ�ने 
देिख�छ । यसमा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
दफा १७ अनसुार िवशेष अदालतको फैसला अि�तम 
आदशेउपर िच� नब�ुने प�ले �य�तो फैसला वा 
अि�तम आदेश भएको िमितले प�तीस िदनिभ� सव��च 
अदालतमा पनुरावेदन गन� स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको 
छ भने ऐजन दफा ११ मा विण�त �याद तारखे था�ने 
�यव�थाबमोिजम िवशेष अदालतमा परकेो म�ुामा र सो 
अदालतको फैसलाउपर परकेो म�ुामा र सो अदालतको 
फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा �याद तारखे था�न 
काबबुािहरको प�रि�थित परकेो कारण र आधार खलुाई 
िनवेदन परमेा सो बेहोरा मनािसब ठह�रएमा एक पटक 
बढीमा प�� िदनस�मको �याद तारखे था�न सिकने 
अव�था ह�दँाको अव�थामा उपयु�� दफा १७ र दफा 
११ को कानूनी �यव�थाको अधीन रही उ� ज�मा 
५० िदनको हद�यादिभ� पनुरावेदन प� स�मािनत 
अदालतसम� प�रस�न ु पन� कुरा िनिव�वाद छ । तर 
िवप�ीको पनुरावेदन प� स�मािनत अदालतमा दता� 
भएको िमित हेदा� उ� पनुरावेदन प� मािथ उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाको रोहमा तोिकएको हद�याद 
५० िदनिभ� नपरी िनज िवप�ीलाई पनुरावेदनको 
�याद �ा� भएको िमितले हद�याद नघाई ज�मा ७३ 
िदनको िदन मा� पनुरावेदन प� दता� भएको �प� रहे 
भएकोले िवप�ीको पनुरावेदन प� िवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ को दफा १७ को रोहमा हद�यादको आधारमा 
�थम�ि�मा (Prima Facie) नै ठाडै खारजे गनु�पन�मा 
नगरी उ�टै वादी दाबीबमोिजम ह�ने गरी हद�याद ज�तो 
आधारभूत एवं सै�ाि�तक कुराको िवचार नगरी उ� 
सयं�ु इजलासबाट भएको फैसला बदरभागी रहेको 
छ । जबिक हद�याद स�ब�धमा प� िवप�ले �� 

१००२२ - जय�काश �साद ग�ुा िव. नेपाल सरकार
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नउठाएको अव�थासमेत अदालत �वयंले नै िन�य�ल 
गनु�पन� हो । तसथ� हद�यादको अभावका वादीले 
��ततु गरकेो पनुरावेदन प� खारजे गनु�पन�मा सजाय 
ठहर ह�ने गरी ग�रएको फैसला िमलेको छैन । �यसैगरी 
उ� संय�ु इजलासले गरकेो फैसलाले आय िन�य�ल 
गन� स�ब�धमा अ�य�त कठोर भई आय �मािणत गन� 
नसिकने कुरालाई आधार िलएर दोषी करार ग�रएको 
छ । स�ु िवशेष अदालतले �वीकार गरकेो �मािणत 
आयलाई हचवुाको भरमा बेवा�ता गरी �याियक 
मनको अभाविवना फैसला ग�रएको छ । अि�त�वमा 
नै नरहेको रकमलाई गैरकानूनी आज�नमा जोिडएको 
छ । तसथ� यस अदालतको संय�ु इजलासबाट भएको 
फैसला उ�टी गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदलाई 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको यस अदालतमा 
पन� आएको पनुरावलोकनको िनवेदनप� ।

यसमा �ितवादीले दाबीअनसुारको कसरु 
गरकेो नदिेखई वादीको आरोपबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरकेो स�ु िवशेष अदालतको फैसला यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट उ�टी भएको 
देिख�छ । िवशेष अदालतबाट िमित २०६४/२/२८ 
मा भएको फैसलाको �ितिलिपसिहत पनुरावेदन 
गन� सूचना �याद वादीले िमित २०६४/५/९ मा �ा� 
गरकेो िमिसलबाट देिख�छ । िवशेष अदालतको उ� 
फैसलाउपर वादी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको पनुरावेदन प� यस अदालतमा िमित 
२०६४/७/२२ मा दता� भएको देिख�छ । िवशेष 
अदालत ऐन,२०५९ को दफा १७ अनसुार िवशेष 
अदालतको फैसला वा अि�तम आदेशउपर िच� 
नब�ुने प�ले प�तीस िदनिभ� सव��च अदालतमा 
पनुरावेदन गन� स�ने �यव�था रहेको र सोही ऐनको 
दफा ११ अनसुार िवशेष अदालतमा परकेो म�ुामा र 
सो अदालतको फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा �याद 
था�न काबबुािहरको प�रि�थित परकेो कारण र आधार 
खलुाई िनवेदन परमेा सो बेहोरा मनािसब ठह�रएमा 

एकपटक बढीमा प�� िदनस�मको �याद था�न सिकने 
�यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा िवशेष 
अदालतको फैसलाउपर वादी प�ले पनुरावेदन �याद 
�ा� गरकेो िमित २०६४/५/९ बाट िवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ को दफा १७ र ११ बमोिजम पचास िदनिभ�ै 
यस अदालतमा पनुरावेदन प� दता� गनु�पन�मा उ� 
�याद नघाई पनुरावेदन दायर भएको अव�थामा म�ुाको 
त�यिभ� �वेश गरी इ�साफ गरकेो यस अदालतको 
सयं�ु इजलासको िमित २०६८/११/९ को फैसलामा 
ने.का.प. २०६०, अकं ३/४, िनण�य नं. ६९९९, प�ृ 
२२९ मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल रही 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ख) को अव�था िव�मान रहेको 
देिखदँा ��ततु म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा 
�दान ग�रएको छ । ��यथ� िझकाई िनयमबमोिजम पेस 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१/६/८ को यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादी जय�काश ग�ुाको तफ� बाट 
उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर 
दाहाल, �ी ब�ीबहादरु काक�, �ी रामकृ�ण िनराला, �ी 
सितशकृण खरले तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी परशरुाम 
कोइराला, �ी सरु�े�कुमार महतोले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �ितवादीका िव�� 
यस अदालतमा पनुरावेदन प� दायर गदा� िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ को हद�याद 
नघाई दायर गरकेो छ । हद�यादको अभावमा दायर 
भएको पनुरावेदनबाट त�यमा �वेश गरी िनण�य गन� 
िम�दैन । हद�यादिवहीन िफरादप� खारजे गनु�पन�मा 
स�ु िवशेष अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई 
सजाय ठहर गरकेो िमलेको छैन । यस अदालतको पूण� 
इजलासले पिन सोही आधारमा पनुरावलोकन गरी हेन� 
िन�सा �दान गरकेो अव�था छ तसथ� यस अदालतको 
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संय�ु इजलासको फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
सजाय ठहर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस िजिकर 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी राजन�साद 
भ�राई तथा िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी प�ुय�साद 
पाठकले िवशेष अदालतले गरकेो फैसलाउपर वादी 
प�को यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा १७ को हद�यादिभ�ै पनुरावेदन 
दायर गरकेो अव�था छ । स�मािनत अदालतमा ४६ 
िदनमा पनुरावेदन दता� भएको अव�था छ । िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ११ 
ले था�न पाउने �यादिभ� पनुरावेदन परकेो   र सो 
कुरा अदालतमा दता� भएको प�बाट �प� दिेखदँा 
कम�चारीले समयमा पनुरावेदन दता� नग�रिदएको कारण 
�यसबाट पनुरावेदकलाई कुनै असर पन� अव�था ह�दँैन 
भ�नेसमेत बेहोराको बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

प� िवप�का तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गरकेो बहस िजिकरसमेत 
सनुी िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा� 
��ततु म�ुामा यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
भएको फैसला िमलेको छ छैन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िवप�ी वादीले 
स�मािनत सव��च अदालतसम� दायर गरकेो 
पनुरावेदन प� हेदा� िवशेष अदालतको िमित 
२०६४/२/२८ को फैसलाउपर िमित २०६४/७/२२/५ 
मा स�मािनत अदालतसम� दता� भएको �प� छ । 
िवप�ी वादीले पनुरावेदनको �याद िमित २०६४/५/९ 
मा �ा� भएको भ�ने देिख�छ । िवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ को दफा १७ अनसुार िवशेष अदालतको 
फैसला वा अि�तम आदेश उपर िच� नब�ुने प�ले 
�य�तो फैसला वा अि�तम आदेश भएको िमितले 
प�तीस िदनिभ� सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� 

स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ भने ऐजन दफा ११ 
मा विण�त �याद तारखे था�ने �यव�थाबमोिजम िवशेष 
अदालतमा परकेो म�ुामा र सो अदालतको फैसलाउपर 
परकेो पनुरावेदनमा �याद तारखे था�न काबबुािहरको 
प�रि�थित पर ेकारण र आधार खलुाई िनवेदन परमेा 
सो बेहोरा मनािसब ठह�रएमा एक पटकमा बढीमा प�� 
िदनस�मको �याद तारखे था�न सिकने अव�थामा 
उपयु�� दफा १७ र दफा ११ को कानूनी �यव�थाको 
अधीन रही ज�मा ५० िदनको हद�यादिभ� पनुरावेदन 
प� स�मािनत अदालतसम� प�रस�न ुपन�मा हद�याद 
नघाई ज�मा ७३ िदनमा पनुरावेदन प� दता� भएको 
�प� रहे भएकोले िवप�ीको पनुरावेदन प� िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९, को दफा १७ को रोहमा 
हद�यादको आधारमा �थम�ि�मा (Prima Facie) नै 
खारजे गनु�पन�मा िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीह�लाई सजाय ह�ने ठह�याएको 
सयं�ु इजलासको फैसला उ�टी गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�को फैसला सदर ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको देिखयो ।

३. �ितवादी प�ले म�ुय �पमा हद�यादको 
आधारमा पनुरावेदन खारजे गनु�पन�मा म�ुाको त�यिभ� 
�वेश गरी फैसला गरकेो िवषयलाई �मखु �पमा 
उठाएको देिख�छ । यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
िमित २०७१/६/८ मा पनुरावलोकनको िन�सा �दान 
गदा� िवशेष अदालतबाट िमित २०६४/२/२८ मा भएको 
फैसलाको �ितिलिपसिहत पनुरावेदन गन� सूचना �याद 
वादीले िमित २०६४/५/९ मा �ा� गरकेोमा उ� 
फैसलाउपर वादी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको पनुरावेदन प� िमित २०६४/७/२२ मा मा� 
दता� भएको देिखएकोले िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
दफा १७ र ११ को हद�यादिभ� दता� भएको नदेिखदँा 
�याद नघाई पनुरावेदन दायर भएको अव�थामा म�ुाको 
त�यिभ� �वेश गरी इ�साफ गरकेो यस अदालतको 
सयं�ु इजलासको िमित २०६८/११/९ को फैसला 
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फरक पन� स�ने भनी म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� 
िन�सा �दान ग�रएको देिख�छ ।

४. िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०६४/२/२८ मा भएको फैसलाउपर अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले पनुरावेदनको 
�याद िमित २०६४/५/९ मा �ा� गरकेो 
देिख�छ । पनुरावेदनको �याद �ा� ग�रसकेपिछ 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िमित 
२०६४/६/२३ मा च.नं. १३४ बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन प� पेस गरकेो र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले पेस गरकेो उ� प�को िपठमा 
सव��च अदालतको दता� शाखाबाट सोही िमित 
२०६४/६/२३ मा पनुरावेदन प� बिुझिलएको भरपाई 
ग�रिदएको देिख�छ । बीचमा बडादश�लगायतका 
मह�वपूण� चाडह� परकेो कारणले गदा�  यस 
अदालतबाट िमित २०६४/७/२२ मा मा� अदालतको 
पनुरावेदन दता� दायरीमा दता� भएको देिख�छ । 
पनुरावेदनको �याद �ा� गरकेो िमित २०६४/५/९ 
देिख अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िमित 
२०६४/६/२३ मा पनुरावेदन प� दता� गदा� ज�मा ४६ 
िदनिभ� पनुरावेदन प� यस अदालतसम� पेस भएको 
देिख�छ । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ मा 
िवशेष अदालतको फैसला वा अि�तम आदेशउपर 
िच� नबु�न े प�ले �य�तो फैसला वा अि�तम 
आदेश भएको िमितले प�तीस िदनिभ� सव��च 
अदालतमा पुनरावेदन गन� स�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी ऐजनको दफा ११ मा �याद तारखे 
था�नसे�ब�धी �यव�था रहकेो र िवशेष अदालतमा 
परकेो म�ुामा र सो अदालतको फैसलाउपर परकेो 
पुनरावेदनमा �याद तारखे था�न काबुबािहरको 
प�रि�थित परकेो कारण र आधार खुलाई िनवेदन 
परमेा सो बेहोरा मनािसब ठह�रएमा एकपटक बढीमा 
प�� िदनस�मको �याद तारखे था�न सिकनछे 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यसरी हद�यादको 

गणना गदा� यस अदालतमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको पनुरावेदन प� ४६ औ ंिदनमा 
दता� भएको मा�नपुन� ह��छ । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले पनुरावेदन प� दता� शाखामा 
बझुाइसकेपिछ दता�को �ि�यामा गइसकेको मा�नपुन� 
ह��छ । यस अदालतको पनुरावेदन दता� शाखामा वादी 
प�ले पनुरावेदन प� बझुाई भरपाई िलएको र यस 
अदालतको पनुरावेदन दता� शाखाबाट अदालतको 
दता� दायरीमा रीतपूव�क दता� नभएकै कारणले 
हद�यादिभ� पनुरावेदन पन� नआएको भनी अथ� गन� 
िम�दैन । मलुकु� ऐन अ.बं. १८ नं.मा कानूनबमोिजम 
रीत पुगेको आ�ना अड्डामा दता� ह�ने िफरादप�, 
�ितउ�र प�, पुनरावेदन प�, िनवेदनप� 
इ�यािद अड्डामा दािखल ह�नासाथ तु��त दता� 
ग�रिदनुपछ� । अड्डामा दािखल भएपिछ रीत पु�याई 
�े�तामा नद�रएको कारणले मा� �याद जान स�दैन 
भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । व�ततुः 
िवशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले यस अदालतको दता� 
शाखामा पनुरावेदन प� िमित २०६४।६।२३ मा दता� 
ग�रसकेको त�यमा िववाद छैन । व�तुतः अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको तफ� बाट परकेो 
पनुरावेदन प� यस अदालतमा २०६४।६।२३ मा नै दता� 
शाखामा �ा� भई दािखल भइसकेको छ । अदालतमा 
दािखल भइसकेको पनुरावेदन प� पनुरावेदन शाखाको 
�े�तामा मौकामा नै द�रन सकेकोस�म देिखएन । 

५. पनुरावेदन दता� भएपिछ बडादश�को 
लामो िबदामा अदालत ब�द रहेको कारणले समयमा 
नै पनुरावेदन शाखामा पठाउन नसकेको भ�ने पिन 
देिखन आएको छ । अदालतमा िलखत दािखल 
भएपिछ सोही दािखल भएको िमित नै हद�यादको 
लािग मह�वपूण� ह�ने भ�ने मलुकु� ऐन अ.बं. १८ नं. 
को कानूनी �यव�थाको मनसाय रहेको पाइ�छ । 
अदालतमा दािखल भइसकेपिछ पनुरावेदन शाखाको 
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दता� िकताबमा रीतपूव�क पिछ दता� भएको आधारले 
मा� �याद नाघेको भ�न िम�ने देिखएन । सव��च 
अदालतको दता� शाखाले िमित २०६४।६।२३ मा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट �ा� 
पनुरावेदन प� बझुी अदालतमा दािखल भइसकेको 
देिखयो । सो अदालतमा दािखल ह�न आएको िमितलाई 
नै पनुरावेदन दता� गन� �यादको गणना ह�ने मा�न ुपन� 
उ� अ.बं. १८ नं. को कानूनी �यव�थाले �प� पारकैे 
छ । 

६. अदालतमा दािखल भई अदालतले 
आ�नो िनय��ण (Custody) मा िलइसकेको िलखत 
पनुरावेदन शाखामा पिछ दता� ह�न गएको िमितलाई 
हद�यादको गणना गन� िम�ने होइन । अदालतको 
काय�बोझ, िबदा पन� गएको अव�था तथा मानवीय 
भलुको कारणबाट पिन अदालतमा दािखल भइसकेको 
िलखत �े�तामा रीतपूव�क समयमा दता� गन� किठनाई 
ह�न जाने अव�थालाई प�रक�पना गररे उ� मलुकु� ऐन 
१८ नं. को कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । अ�यथा 
अदालतमा लाभ मा�न आउने �यि�को कुनै ग�ती 
नभएको ि�थितमा पिन अड्डाको भलुको कारण �याय 
�ा� गन� हकमा कुठाराघात पन� जाने ह��छ । �यसैले 
अड्डाको भलुको कारणले कसैको हक अिधकारमा 
असर पन� जाने अव�था ह�न ुह�दँैन । मूलतः अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले पनुरावेदनको �याद 
िमित २०६४/५/९ मा �ा� गरी िमित २०६४/६/२३ 
मा यस अदालतमा पनुरावेदन प� दता� शाखामा पेस 
गरकेो र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
पेस गरकेो प�को िपठमा सव��च अदालतको दता� 
शाखाबाट सोही िमित २०६४/६/२३ मा पनुरावेदन 
प� बिुझिलएको भरपाई ग�रिदएको अव�थामा 
हद�याद नघाई आएको अथ� गन� िम�ने नदिेखदँा यस 
अदालतबाट िमित २०७१/६/८ मा पनुरावलोकनको 
िन�सामा उि�लिखत बेहोरा उ� कानून तथा 
�यायका मा�य िस�ा�तह� समेतबाट मनािसब दिेखन 

नआएकोले सो पनुरावलोकनको िन�सा िददँा िलइएको 
आधारह�सगँ सहमत ह�न सिकएन ।

७. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले पेस गरकेो पनुरावेदन प� हद�यादिभ�कै 
देिखन आएको र सो पनुरावेदन प�को बारमेा यस 
अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित २०६८/११/९ 
मा भएको फैसला हद�याद नघाई आएको भ�न िम�ने 
देिखएन । हद�यादिभ� दता� भएको पनुरावेदन प�को 
बारमेा �माणको मू�याङ्कन गरी िव�ततृ िववेचना भई 
सयं�ु इजलासबाट भएको फैसला हद�यादस�ब�धी 
कानूनी �यव�थाअनकूुल नै रहेको देिखदँा अब 
पनुरावलोकनको िन�सामा उि�लिखत मूल आधार नै 
�वीकारयो�य दिेखएन ।

८. अब, पनुरावलोकन गरी म�ुाको सनुवुाइ 
गदा� �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा 
पनुरावलोकन गन� िन�सा �दान गदा� �हण ग�रएका 
आधारमा नै सीिमत रही हेनु�  पन� हो, वा िववादका 
अ�य स�ब� त�य र ��उपर पिन िवचार गरी िनण�य 
गन� सिक�छ भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� , दफा १३ 
मा “दफा ११ बमोिजम म�ुा पुनरावलोकन गदा� 
वा दफा १२ बमोिजम म�ुा दोहो�याई हदेा� सव��च 
अदालतले जुन आधारमा म�ुा पुनरावलोकन गन� 
वा दोहो�याई हने� आदेश गरकेो हो सोही आधार 
र स�ब� िवषयमा मा� सीिमत रही म�ुा िकनारा 
गनु�पछ�” भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । यसै स�दभ�मा 
यस अदालतबाट नेकाप २०६४ अंक ९ िनण�य नं. 
७८७७ पूण� इजलास िनवेदक �ितवादी मचाभाइ 
महज�नसमेत िव�� ��यथ� वादी दानबहादरु 
महज�न भएको अशं चलन म�ुामा भइरहकेो कानूनी 
�यव�थाबाट मु�ा पुनरावलोकन गदा� वा दोहो�याई 
हदेा� जुन आधारमा पुनरावलोकन गन� वा दोहो�याई 
हने� आदेश गरकेो हो सोही आधार र स�ब� िवषयमा 
िसिमत रही म�ुा िकनारा गनु�पन� भ�ने िस�ा�त 
�थािपत भएको पाइ�छ भने नेकाप २०६२ अंक ३ 
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िनण�य नं. ७५०६ िनवेदक / �ितवादीः वैकु�ठ�साद 
भ�डारी िव�� िवप�ी / वादीः �ी ५ को सरकार, 
िवशेष �हरी िवभाग भएको म�ुामा पुनरावलोकनको 
िन�सा भएको म�ुामा िन�सा िददँाको आधार नै 
िनराधार असङ्गत एवं अस�ब� छ वा बेरीतको छ 
िक छैन पिछ म�ुा सनुुवाई गन� इजलासले सो हरेीकन 
मा� िन�कष�मा पु�नपन�, िन�सा िदँदाको मूल आधार 
नै म�ुामा ताि�वक मह�व रा�ने नभई सा�दिभ�क 
देिखन नआएमा त�प�ात ्स�ब� अ�य त�यह� के 
िथए ? भनी ह�ेररहनुको कुनै औिच�य रहन नस�न े
भ�ने िस�ा�त �थािपत भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
यस अदालतबाट हद�याद नघाई पनुरावेदन प� दायर 
ह�न आएको भ�ने आधारमा पनुरावलोकनको िन�सा 
�दान ग�रएको देिखएको र मािथ ग�रएको िव�ेषणका 
आधारमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ ले तोकेको 
�यादिभ� पनुरावेदन प� दता� भई सोही आधारमा यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसला भएको दिेखन 
आएको र पनुरावलोकनको िन�सा �दान गदा� िलइएको 
आधार नै िम�दो रहेको नदिेखएको अव�थामा 
संय�ु इजलासका अ�य िवषयव�तमुा �वेश गनु�को 
औिच�यमािथ �वेश ग�ररहन ुपन� देिखएन ।

९. तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका 
आधार कारण र �माणसमेतबाट ��ततु म�ुामा 
पनुरावलोकनको िन�सा �दान गदा� �याय �शासन 
ऐन, २०४८ मा भएको कानूनी �यव�थाका आधारमा 
पनुरावलोकनको िन�सा �दान ग�रएको र उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाका आधारमा म�ुा पनुरावलोकन 
गदा� िलइएका आधारमा सीिमत रही िनण�य गनु�पन� 
देिखएको र यस अदालतको पूण� इजलासको िमित 
२०७१/६/८ को िन�साको आदेशले हद�यादको 
अभावमा दायर भएको पनुरावेदन प�को आधारमा 
फैसला भएकोले सयं�ु इजलासको फैसला फरक 
पन� स�ने भनी िलइएको िन�साको आदेशसगँ सहमत 

ह�न सिकएन । यस अदालतको संय�ु इजलासको 
िमित २०६८/११/९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. िव��भर�साद �े�
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७३ साल पषु १४ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत,  संय�ु इजलास

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
आदेश िमित : २०७४।७।१२

 ०७२-WO-०८६७

िवषयः उ��ेषण / �ितषेध

िनवेदक : झापा िज�ला खजरुगाछी गा.िव.स. वडा नं. 
६ घर भई हाल मोरङ िज�ला कटहरी गा.िव.स. 
वडा नं. ६ ब�ने नेपाल खानेपानी सं�थानको 
स�चालक सिमित सद�य उमावती चौधरी

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ 

म��ालय िसहंदरबार, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १००२३

&
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 § कुनै पिन पदािधकारीलाई कानूनले तोकेको 
अव�थामा सो अविधस�म र कानूनले 
पदाविध नतोकेको अव�थामा िनयुि� 
गन� िनण�य गदा� पदाविध तोकेर िनयुि� 
ग�रएकोमा �य�तो पदाविधस�म िवना 
कसुर सो पदबाट हटाउन िम�दैन । �य�तो 
पदािधकारीलाई हटाउनु पन� अव�थामा 
समेत सुनुवाइको उिचत मौका �दान गरी 
आ�नो भनाई रा�ने अवसर िदई कानूनी 
�ि�या पूरा गरी मा� हटाउन ुपन� ।

(�करण नं.२)
 § कुनै पिन साव�जिनक पदमा िनयुि� भएको 

पदािधकारीको पदाविध कानूनले ��ट 
�पमा नतोकेको अव�थामा िनजलाई 
िनयुि� गदा� पदाविध तोकेर िनयु� 
ग�रएको अव�थामा उ� तोिकएको 
अविधस�म िनवा�ध �पमा कामकाज 
गन� पाउनु पन� भ�ने मा�यताका साथ 
�य�तो पदाविध तोिकएको ह��छ । 
पदाविध तोिकएको अव�थामा मािथ�लो 
अिधकारीले जिहलेसुकै �वे�छाचारी 
�पमा �य�तो पदािधकारीलाई बरखा�ती 
गनु� कानूनिवपरीत ह�ने ।
 § ��ट �पमा पदाविध तोक� िनयुि� 

ग�रएको पदािधकारीलाई कानूनी 
�ि�यािवना मािथ�लो पदािधकारीलाई 
मन ला�दैमा पदम�ु गन� र सोही पदमा 
अक� �यि� िनयुि� गदा� कानून तथा 
नीित िनयमको अवमू�यन ह�नुका 
साथै �यसको नाग�रकमा सकारा�मक 
स�देशसमेत जाँदैन । सरकार र साव�जिनक 
पदािधकारीले िनण�य गदा� कानून र 
�यायका मा�य िस�ा�त अन�ुप गनु� 

पद�छ । �चिलत कानूनिवपरीत काम 
कारबाही गरमेा वा �य�तो पदािधकारीलाई 
िदइएको िज�मेवारी पूरा गन� अस�म भएमा 
िनयुि� िदन े अि�तयारवालाले अवकाश 
िदन नपाउने भ�ने ह�दैँन । तर �य�तो 
अवकाश िवनाकारण र �वे�छाचारी ह�न 
नह�ने ।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी भेषराज 
प�त

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
ब�चिुसंह खडका

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६

आदेश
का.म.ु�.�या.दीपकराज जोशी : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम 
यस अदालतमा दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश यस�कार छः-

म िनवेदक नेपाल सरकार म��ी�तरको िमित 
२०७१/५/२६ को िनण�यअनसुार नेपाल खानेपानी 
स�ंथानको स�चालक सिमितको सद�यमा बढीमा ४ 
वष�का लािग िनय�ु भई हालस�म सं�थानले तोकेको 
िज�मेवारी इमा�दारीसाथ स�प�न गद� आएक� िथए ँ । 
मेरो िनयिु� नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ 
को दफा ८ को उपदफा १ (५) बमोिजम भएको 
िथयो । यसरी िनय�ु भएको बेहोरा िवप�ी सहरी 
िवकास म��ालयको च.नं.७३७ िमित २०७१/५/२६ 
को प�बाट जानकारी गराइएको िथयो । नेपाल 
खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ को दफा ८ (१) मा 

१००२३ - उमावती चौधरी िव. नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िविभ�न �े�का िव�ह�को स�चालक सिमित गठन 
ग�रने �यव�था ग�रएको छ । सो ऐनमा दफा ८ बमोिजम 
िनय�ु भएका सद�यको पदाविध समा� ह�ने िवषयमा 
ऐनले कुनै �यव�था गरकेो छैन । यसको अथ� सिमितमा 
िनय�ु ह�ने सद�यको पदाविध तोकेर िनय�ु ग�रने 
र सो अविधस�म सद�यको पदाविध कायम रहने 
भ�ने ह��छ । मैले िवप�ी स�ंथानमा काय� गदा� िवप�ी 
सं�थानको अिहत ह�ने कुनै पिन काय� गरकेो छैन । 

िवप�ी खानेपानी तथा सरसफाइ 
म��ालयको च.नं. ५३१ िमित २०७२/१२/१८ मा 
जारी ग�रएको प�ानसुार नेपाल सरकार म��ी�तरको 
िमित २०७२/१२/१२ को िनण�यानसुार नेपाल 
खानेपानी स�ंथान ऐन, २०४६ को दफा ८ अनसुार 
िवप�ी नं.६ समेत केही अ�य �यि�ह�लाई खानेपानी 
सं�थाको स�चालक सद�यमा िनय�ु ग�रएको भ�ने 
बेहोरा जानकारी ह�न आएको िथयो । सो प�का कारण 
अ�योल िसज�ना भई तोिकएको िज�मेवारीअन�ुप काम 
कारबाही गन� अवरोध उ�प�न भएकोले यो िनवेदन िलई 
उपि�थत भएको छु ।

मलाई िवप�ीले स�चालक सिमितको 
सद�य पदबाट हटाइएको भ�ने प� नपाइएको र 
आफँैले राजीनामा पिन निदएको अव�थामा िवप�ी 
खानेपानी तथा सरसफाइ म��ालयको उ� िमित 
२०७२/१२/१८ को प�को पेटबोलीमा उ�लेख 
भएको िनवत�मान सद�य भ�नाले कसलाई भ�न 
खोिजएको हो सो ��ट नभए पिन प�मा उ�लेख भएको 
पेटबोलीले िवप�ीह�ले मलाई स�चालक सिमितको 
सद�यबाट हटाउने गरी बद ्िनयतपूण� ढंगले िनण�य 
गरकेो ��ट भएको छ । नेपाल खानेपानी स�ंथान 
ऐन, २०४६ को दफा ८(३) मा “नेपाल सरकारले 
आव�यक देखेमा नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी 
स�चालक सिमितका सद�यह�मा आव�यक थपघट 
वा हेरफेर गन� स�नेछ” भ�ने �यव�था गरकेो छ । ऐनको 
सो �यव�थाअन�ुप नेपाल सरकारले स�चालक 

सिमितका सद�यह�मा हेरफेर तथा थपघट गन� 
चाहेमा सोको सूचना नेपाल राजप�मा अिनवाय� �पमा 
�काशन गनु�पन� ह��छ । ऐनले ��ट �पमा उ�लेख 
गरकेो �यव�थालाई िवप�ीले उ�लङ्घन गन� छुट 
पाउदैँन । िवप�ीको य�तो गैरकानूनी तथा गैरिज�मेवारी 
पूण� िनण�यका कारण म िनवेदकको नेपालको संिवधान 
२०७२ को धारा १७(१), १८, २७,  ३३ ले ��याभूत 
गरकेो मेरो संवैधािनक हकको �योग तथा �चलनमा 
ग�भीर �ितकूल असर परकेोछ । साथै नेपाल सरकार 
म��ी�तरको सो िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी स�चालक 
सिमितका सद�य ने��काश प�तले यस अदालतमा 
दायर गनु�भएको उ��ेषण �रट िनवेदनमा अ�त�रम 
आदशे भएकोमा िवप�ी महा�ब�धकले बैठक नै 
नबोलाई नया ँ िनय�ु भएका सद�यलाई बैठकमा 
बोलाउने आशयले काम गनु�भएको ह�दँा म��ी �तरीय 
उ� िमित २०७२/१२/१२ को िनण�य बदर गराउन 
अदालत आउनकुो िवक�प रहेन ।

अतः िवप�ी नेपाल सरकार म��ी�तरको 
िमित २०७२/१२/१२ को िनण�य �चिलत कानून 
एवं स�मािनत अदालतबाट �थािपत निजरसमेतको 
�ितकूल भएकोले सो िनण�यका कारण िवप�ी 
खानेपानी सं�थान नै अिनण�यको ब�दी भएको छ । 
यसरी म िनवेदकलाई कुनै थाहा जानकारी नै निदई 
सनुवुाइको अवसरबाट वि�चत गरी मेरो �थानमा 
िवप�ी निलनीदेवी िसहंलाई िनयिु� गरी मेरो 
सवंैधािनक हकको उ�लङ्घन ह�न गएकोले िवप�ीबाट 
िमित २०७२/१२/१२ मा भएको िनण�य बदर गरी म 
िनवेदकलाई मेरो िनयिु� समयाविध २०७५/५/२२ 
स�म िनिव�वाद �पमा काम गन� िदन ु भनी उ��ेषण 
�ितषेधलगायत उपय�ु आदशे जारी ग�रपाऊँ । साथै 
��ततु िनवेदनको अि�तम िकनारा नह�दँै िवप�ीको 
िमित २०७२/१२/१२ को गैरकानूनी िनण�य तथा 
सो िनण�यका आधारमा भए गरकेा काम कारबाहीह� 
काया��वयन भएमा ��ततु िनवेदनको औिच�य समा� 
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ह�ने ह�नाले अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िमित 
२०७२/१२/२२ को �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� आधार कारण भए सोसमेत 
साथै राखी यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १ र २ का 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र अ�य 
िवप�ीका हकमा आफँै वा �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनू� । साथै 
अ�त�रम आदेशका स�ब�धमा िवचार गदा� नेपाल 
सरकार म��ी�तरको िमित २०७१/५/२६ को िनण�यले 
िनवेदकलाई नेपाल खानेपानी सं�थानको स�चालक 
सिमितको सद�य पदमा बढीमा ४ वष�को लािग भनी 
िनय�ु गरकेो देिख�छ । िनयिु� भएका िमितले ४ 
वष�को पदाविध पूरा नह�दँै उ� सद�य पदबाट िमित 
२०७२/१२/१२ को िनण�यानसुार अवकाश िदएको 
देिखएकोले नेपाल सरकार म��ी�तरको िमित 
२०७२/१२/१२ को िनण�य िनवेदकको हकमा ��ततु 
�रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म काया��वयन 
नगनु�  नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ सोको 
सूचना िवप�ीह�लाई िदन ुभ�ने िमित २०७३/१/२७ 
को आदेश । 

नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ को 
दफा ८ मा िविभ�न �े�का ८ जना स�चालक सद�य 
िनय�ु गन� सिकने �यव�था गरकेो छ । साथै ऐनको 
दफा ८ को उपदफा (३) मा नेपाल सरकारले आव�यक 
देखेमा राजप�मा सूचना �काशन गरी सद�यह�मा 
आव�यक थपघट र हेरफेर गन� स�ने �ावधान भएकाले 
थपघट गन� अिधकार �दान गरकेो छ । ऐनले नै नेपाल 
सरकारले आव�य�ाअनसुार सद�य थपघट र हेरफेर 
गन� स�ने अिधकार िदएकाले सोही अिधकार �योग गरी 

नेपाल सरकार मि���तरको िमित २०७२/१२/१२ 
को िनण�यले हेरफेर ग�रएको हो । साथै सोही िमितको 
िनण�यले �थानीय िनकायबाट ह�ने िनयिु�मा समेत 
हेरफेर भएको छ । सोही िमितको िनण�यले २ जना 
मिहला सद�यलाई हटाएर नया ँ िनयिु� ग�रएको 
हो । िनवेिदकाले निलनी देवी िसंहलाई िवप�ी बनाउन ु
भएकोमा िनवेिदकाका ठाउमँा निलनीदेवी िसंह िनय�ु 
नभएर २ जना मिहलाको �थानमा निलनीदेवी िसंह र 
याि�मन ढंुगाना िनय�ु भएकोमा याि�मन ढंुगानालाई 
िवप�ी बनाउन ु भएको छैन । िनवेिदकाले नेपाल 
सरकारको िमित २०७२/१२/१२ को िनण�यका िव�� 
२०७३/१/२२ मा �रट िनवेदन दायर गनु�भएको छ । �रट 
िनवेदनमा अ�त�रम आदेश ह�नपूुव� नै नया ँस�चालक 
उपि�थत भई िनण�य काया��वयन भइसकेको छ । ऐनले 
सद�यको पदाविध नतोक� सरकारले तो�न स�ने गरी 
छुट िदएकोमा िनयिु�मा तोिकएको पदाविध अगािड नै 
थपघट ह�नस�ने अव�था रहेको छ । यसरी कानूनले 
पदाविध नतोकेको र ऐनले नै स�चालक सिमित 
सद�यह� सरकारले हेरफेर तथा थपघट गन� स�ने 
अिधकार सरकारलाई �दान गरकेो ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको नेपाल खानेपानी 
स�ंथानको स�चालक सिमित, नेपाल खानेपानी 
स�ंथान र खानेपानी सं�थानका महा�व�धकको 
तफ� बाट पेस भएको संय�ु िलिखत जवाफ ।

नेपाल खानेपानी स�ंथान ऐन, २०४६ को 
दफा ८.१.५ मा उपभो�ाको िहतको संर�णमा सलं�न 
स�ंथाह�म�येबाट नेपाल सरकारले तोकेको २ जना 
मिहला पिन सद�य रहने �यव�था रहेको छ । यो 
कुनै काय�कारी भूिमका भएको वा पा�र�िमक पाउने 
लाभको पद होइन । ऐनको उ� �यव�थाअनसुार यो 
पद �यि�गत हैिसयतभ�दा पिन सं�थाको भूिमकाका 
आधारमा सरकारले �ितिनिध�व गराउने पद हो । 
िनवदेकले �यि�गत हैिसयतमा िनवेदन गन� आउन ु
भएकोले ��ततु िनवेदन हकदयैािवहीन भई खारजे 
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ग�रपाऊँ । सिमितको सद�यमा चार वष�का लािग 
मनोनयन ग�रएको भ�ने िनवेदन िजिकर रहेकोमा 
य�तो पदमा िनवेदक वहाल रिहरहने कुरा िनवेदकको 
हकभ�दा पिन सरकारको सिुवधामा िनभ�र गन� कुरा 
हो । खानेपानी ज�तो जनताको आधारभूत अिधकारको 
��याभूित गन� सरकारले अनेकौ रणनीितगत काय��म 
अपनाउन ु पन� ह�दँा स�चालक सिमितको सद�यले 
�यसमा सहयोग नगदा�  खानेपानी �दान गन� सरकारको 
संवैधािनक दािय�व िनवा�ह नह�ने अव�था ह��छ । �यसैले 
य�तो अव�थामा सरकारले य�ता मनोनयनह� 
आ�नो सिुवधाका आधारमा गन� स�ने ह��छ । 
कानूनत: िनवेदकको �थानमा अक� �यि�लाई तो�ने 
�योजनको लािग िनजलाई सफाइको मौका िदइरहन ु
पन� नभएकोले सनुवुाइको मौका �दान नग�रएको 
हो । Doctrine of pleasure का आधारमा िनवेदकको 
�थानमा अ�य �यि�लाई तो�न सिकने नै भएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । साथै यस अदालतबाट िमित 
२०७३।१।२७ मा जारी भएको अ�त�रम आदेशले 
सं�थानले गनु�पन� काय�ह�मा �ितकूल असर पन� तथा 
आदेशमा भने ज�तो िनवेदकलाई अपूरणीय �ित प�ुने 
कुनै अव�था नरहेकोले उ� अ�त�रम आदशेसमेत 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने खानेपानी तथा सरसफाइ म��ी 
�ेमबहादरु िसहंले तथा म��ालयको तफ� बाट सिचवले 
पेस गरकेो एकै िमलान बेहोराको अलग अलग िलिखत 
जवाफ ।

नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ को 
दफा ८.१.५ मा उपभो�ाको िहतको संर�णमा काम 
गन� सं�थाह�बाट नेपाल सरकारले तोकेको २ जना 
मिहला सद�य रहने �यव�थाबमोिजम नेपाल सरकार 
म��ी�तरको िमित २०७२/१२/१२ को िनण�यले 
४ वष�को लािग मलाई सो पदमा िनय�ु ग�रएको 
हो । सो पद �यि�गत हैिसयतको भ�दा पिन सं�थागत 
हैिसयतको पद हो । साथै सो पद कुनै पा�र�िमक पाउने 
र काय�कारी पद होइन । सरकारले आव�यकताअनसुार 

सद�य हेरफेर र थपघट गन� पाउने अिधकार 
भएकाले िनवेदकले माग गर ेज�तो �रट जारी ह�नपुन� 
होइन । सरकारले जनताको अिधकारको ��याभूित 
गन� िविभ�न रणनीितगत काय��मह� अपनाउदँा 
स�चालक सिमितको सहयोग आव�यकताअनसुार 
सिुवधाका आधारमा य�ता मनोनयनह� गन� स�ने 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने निलनीदेवी 
िसंहको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी भेषराज प�तले िनवेदक 
ने��काश प�तलाई नेपाल सरकार मि���तरको 
िमित २०७०/८/३० को िनण�यबमोिजम खानेपानी 
स�ंथानको स�चालक सिमितको सद�य पदमा 
खानेपानी स�ंथान ऐन, २०४६ को दफा ८.१.७ 
बमोिजम िनय�ु ग�रएको र िनयिु� प�मा नै ४ वष�को 
लािग भनी पदाविध िकटान ग�रएको िथयो । िनयिु� 
प�मा नै ४ वष�को लािग भनी पदाविध िकटान गरी 
िनयिु� ग�रएकोमा िनवेदकलाई कुनै जानकारी तथा 
सूचना नै निदई म��ी�तरको िमित २०७२/१२/१२ 
को िनण�यअनसुार उ� पदमा य�राज पा�डेलाई 
िनय�ु गन� र िनवत�मान सद�यलाई जानकारी िदने भ�ने 
िनण�य भएको रहेछ । यसरी िनयिु� प�मा नै ४ वष�को 
लािग भनी पदाविध िकटान गरी िनयिु� ग�रएकोमा 
कुनै जानकारीिवना नै पदबाट हटाउने र सो पदमा 
अक� �यि�लाई िनय�ु गन� गरी भएको उ� िनण�य 
गैरकानूनी तथा �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
भएकाले उ��ेषणको आदेशले सो िनण�य बदर गरी 
तोिकएको पदाविधस�म यथावत् �पमा काम गन� 
िदन ु भनी मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� हो भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो । 

�यसैगरी िवप�ी खानेपानी सं�थानसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी ब�चिुसंह 
खड्काले खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ को दफा 
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८(३) मा सरकारले आव�यक देखेमा स�चालक 
सिमितका सद�यह�को आव�यक थपघट र हेरफेर 
गन� स�नेछ भ�ने �यव�था भएको र ऐनमा पदाविध 
नतोिकएकोले सोहीबमोिजम िनण�य भएको हो । 
नेपाल सरकारले खानेपानीस�ब�धी रणनीितह� 
काया��वयन गन� र जनताको आधारभूत आव�यकता 
पूरा गन� िसलिसलामा स�चालक सिमितका सद�यह� 
हेरफेर गन� पाउने ह�दँा �रट खारेज ह�नपुन� हो भनी 
तथा नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज ि�पाठीले खानेपानी 
सं�थान ऐन, २०४६ को दफा ८.३ मा सरकारले 
आव�यक देखेमा स�चालक सिमितका सद�य थपघट 
र हेरफेर गन� स�ने �यव�था गरकेो छ । ऐनले पदाविध 
तोकेको छैन । पदाविध नतोिकएको अव�थामा ऐनले 
िदएको अिधकारबमोिजम सद�य हेरफेर गन� जानकारी 
िदइरहन ु पन� नह�ने र िनण�यले �रट िनवेदकको हक 
अिधकारमा आघात नपगेुकोले मागबमोिजम �रट जारी 
ह�नपुन� अव�था नभएकाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उि�लिखत बहस सनुी ��ततु �रट 
िनवेदनसिहतको िमिसलसमेत अ�ययन गरी 
हेदा� ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणलगायतको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखन आयो । 

यसमा म िनवेदकलाई नेपाल सरकार 
म��ी�तरको िमित २०७१/५/२६ को िनण�यले नेपाल 
खानेपानी सं�थानको स�चालक सिमितको स�चालक 
सद�य पदमा िनयिु� ग�रएको र िनयिु� प�मा पदाविध 
४ वष�को भनी उ�लेख ग�रएको िथयो । यसरी ४ वष�को 
काय�कालको लािग सो पदमा मनोनयन भएकोमा 
सोअनसुार मेरो काय�काल िमित २०७५/५/२५ स�म 
ह�नपुन� हो । पदाविध तोिकएकोमा सो पदाविध पूरा नह�दँ ै
नेपाल सरकार म��ी�तरको िमित २०७२/१२/१२ को 
िनण�यअनसुार मेरो �थानमा अ�य �यि�लाई िनय�ु 

ग�रएको भनी मलाई जानकारी गराएको ह�दँा पदाविध 
बाकँ� रहेकै अव�थामा नेपाल सरकार म��ी�तरको 
उ� िमित २०७२/१२/१२ को िनण�य उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी कामकाज गन� िदन ु भनी आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन बेहोरा रहेको दिेखयो । 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� नेपाल खानेपानी 
स�ंथान ऐन, २०४६ को दफा ८ बमोिजम गठन ह�ने 
स�चालक सिमितका सद�यह�को पदाविध सो ऐनले 
तोकेको छैन । �रट िनवेदकलाई सो पदमा मनोनयन 
गदा� िनयिु� प�मा ४ वष�को काय�काल भनी िकटान गरी 
िदएको भएपिन ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ मा नेपाल 
सरकारले आव�यक दखेेमा स�चालक सद�यह�मा 
आव�यक थपघट वा हेरफेर गन� स�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�था भएकाले सोही �यव�थाबमोिजम सद�यमा 
हेरफेर ग�रएको हो भ�ने उ�लेख भएको देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यी �रट िनवेदक 
उमावती चौधरीलाई नेपाल खानेपानी सं�थानको 
स�चालक सिमितको सद�य पदमा नेपाल सरकार 
म��ी�तरको िमित २०७१/५/२६ को िनण�यअनसुार 
नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ को दफा 
८.१.५ बमोिजम िनय�ु गरकेो र िनज �रट िनवेदकलाई 
िदइएको िनयिु�प�मा ४ वष�को लािग भनी पदाविध 
िकटान गरी िदएको देिख�छ । नेपाल खानेपानी सं�थान 
ऐन, २०४६ मा स�चालक सिमितको सद�यको 
पदाविध तोिकएको दिेखदैँन । �यसैगरी ऐनको दफा 
८.३ मा नेपाल सरकारले आव�यक देखेमा नेपाल 
राजप�मा सूचना �काशन गरी स�चालक सिमितका 
सद�यह�मा आव�यक थपघट वा हेरफेर गन� स�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेकोसमेत देिखयो । िवप�ीह�ले 
सोही �यव�थाअनसुार स�चालक सद�यह�को 
हेरफेर ग�रएको हो भनी िजिकर िलएको देिख�छ । कुनै 
पिन पदािधकारीलाई कानूनले तोकेको अव�थामा सो 
अविधस�म र कानूनले पदाविध नतोकेको अव�थामा 
िनयिु� गन� िनण�य गदा� पदाविध तोकेर िनयिु� 

१००२३ - उमावती चौधरी िव. नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1066

ग�रएकोमा �य�तो पदाविधस�म िवनाकसरु सो पदबाट 
हटाउन िम�दैन । �य�तो पदािधकारीलाई हटाउन ुपन� 
अव�थामा समेत सनुवुाइको उिचत मौका �दान गरी 
आ�नो भनाई रा�ने अवसर िदई कानूनी �ि�या पूरा 
गरी मा� हटाउन ुपन� ह��छ । 

३. यी �रट िनवेदकलाई ४ वष�को लािग 
नेपाल खानेपानी सं�थानको स�चालक सिमितको 
सद�य पदमा िनयिु� ग�रएको भनी िनयिु� प�मा 
पदाविध उ�लेख ग�रएको देिखएको अव�थामा सो 
पदाविध पूरा ह�नअुगावै पदबाट हटाउने र सो �थानमा 
अ�य �यि�लाई िनय�ु गदा� िनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौकासमेत �दान गरकेो िमिसलबाट देिखदैँन भने 
िवप�ीह�ले समेत सनुवुाइको मौका �दान गरकेो 
भनी भ�न सकेको देिखएन । कुनै पिन साव�जिनक 
पदमा िनयिु� भएको पदािधकारीको पदाविध कानूनले 
��ट �पमा नतोकेको अव�थामा िनजलाई िनयिु� 
गदा� पदाविध तोकेर िनय�ु ग�रएको अव�थामा उ� 
तोिकएको अविधस�म िनवा�ध �पमा कामकाज गन� 
पाउन ु पन� भ�ने मा�यताका साथ �य�तो पदाविध 
तोिकएको ह��छ । पदाविध तोिकएको अव�थामा 
मािथ�लो अिधकारीले जिहलेसकैु �वे�छाचारी �पमा 
�य�तो पदािधकारीलाई बरखा�ती गनु�  कानूनिवपरीत 
ह��छ । दशेमा सशुासन कायम गन� र सशुासनको 
नाग�रकमा अनभूुित गराउन पिन कानूनको पालना 
सबैले गनु�  र गराउन ुपन� ह��छ । ��ट �पमा पदाविध 
तोक� िनयिु� ग�रएको पदािधकारीलाई कानूनी 
�ि�यािवना मािथ�लो पदािधकारीलाई मन ला�दैमा 
पदम�ु गन� र सोही पदमा अक� �यि� िनयिु� 
गदा� कानून तथा नीित िनयमको अवमू�यन ह�नकुा 
साथै �यसको नाग�रकमा सकारा�मक स�दशेसमेत 
जादँनै । सरकार र साव�जिनक पदािधकारीले िनण�य गदा� 
कानून र �यायका मा�य िस�ा�तअन�ुप गनु�  पद�छ । 
�चिलत कानूनिवपरीत कामकारबाही गरमेा वा �य�तो 
पदािधकारीलाई िदइएको िज�मेवारी पूरा गन� अस�म 

भएमा िनयिु� िदने अि�तयारवालाले अवकाश िदन 
नपाउने भ�ने ह�दैँन । तर �य�तो अवकाश िवनाकारण 
र �वे�छाचारी ह�न ु ह�दँैन । साथै िनजलाई स�चालक 
सिमितको सद�य पदबाट पदम�ु गदा� पदम�ु गनु�पन� 
कुनै आधार र कारण खलुाउन सकेकोसमेत देिखदँैन । 

४. अतः नेपाल खानेपानी स�ंथान ऐन, 
२०४६ को दफा ८.१.५ बमोिजम नेपाल खानेपानी 
स�ंथानको स�चालक सिमितको सद�य पदमा 
िनयिु� गरी िनयिु� प�मा िनज �रट िनवेदक उमावती 
चौधरीको पदाविध ४ वष�को ह�ने भनी पदाविध 
तोिकएकोमा सो िवपरीत िनजको पदाविध बाकँ� रहेकै 
अव�थामा िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका नै निदई 
उ� स�चालक सिमितको सद�य पदबाट हटाउने 
भ�ने म��ी�तरको िमित २०७२/१२/१२ को िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदक 
उमावती चौधरीलाई यथावत् �पमा नेपाल खानेपानी 
स�ंथान स�चालक सिमितको सद�य पदमा तोिकएको 
अविधस�म कामकाज गन� िदन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । सोको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीतफ� को लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत:- दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल काित�क १२ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का
फैसला िमित : २०७४।७।८

०७३-WO-१३०३

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.२९ अनामनगर ब�ने 
अिधव�ा �िवन प�दाकसमेत

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

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

 § नेपालिभ� बसोबास गन� िविभ�न जातीय, 
सा�ँकृितक, आिदवासी समदुायको 
धािम�क, साँ�कृितक मह�वका स�पदा 
तथा य�तै िचजव�तुह� ितिनह�को मलू 
थलोमा नै रहरे स�पदा जीव�त बनाउन े
ह��छन ् । धािम�क, साँ�कृितक स�पदाको 
मह�व �यसको मूल थलोमा नै उदीयमान 
ह�ने र �यसले वा�तिवक पिहचान पाउन े
भएकोले रा�यले �य�ता स�पदाह�को 
यथावत् �पमा सरं�ण गन� / ह�नस�न े
अव�था सृजना गनु� रा�यको आ�नै 
पिहचानको िविवधतायु� मह�वको �ि�ले 
समेत आव�यक ह��छ । मह�वपूण� धािम�क, 
सा�ँकृितक, ऐितहािसक मह�व बोकेका 

�य�ता व�तु वा सरंचनाह� उिचत �पमा 
सरंि�त रहन सकेमा िव� स�पदाको 
�पमा समते सूचीकृत ह�नस�ने र �यसले 
देशकै पिहचान र िवकासमा म�त पिन 
गन� स�न े स�भावनालाई समेत नकान� 

 नसिकने ।
(�करण नं.५)

 § िल�बू जाित नेपालमा बसोबास गन� 
एक आिदवासीको �पमा रहकेोले �रट 
िनवेदनमा उि�लिखत हि�लने ढंुगा, 
आयु जोिखने ढंुगालगायतका उि�लिखत 
ढंुगाह� ती समुदायको ऐितहािसक, 
धािम�क साँ�कृितक जीवनमा मह�वपूण� 
�भाव रा�न े ढंुगाह� भएकोले य�ता 
साँ�कृितक जातीय मह�वका व�तुह�को 
सरं�ण स�ब��न गन� पाउन ु सिंवधानतः 
ती जाित धम� वा समुदायका �यि�ह�को 
साँ�कृितक हक नै ह�न जाने ।

(�करण नं.६)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी सितस कृ�ण खरले, �ी पूण�मान शा�य, �ी 
च��का�त �वाली तथा िव�ान्  अिध�ाह� 
�ी सिुनलकुमार पोखरले �ी पदमबहादरु �े�, 
�ी कैलास ग�ुङ, �ी ख�मबहादरु खाती, �ी 
िललाधर उपा�याय, �ी राजे�री महज�न, �ी 
िवकास भ�राई, �ी खड्ग बहादरु बढुाथोक�, 
�ी कृ�ण कुमार आङ्द�वे, �ी �िवन प�दाक

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
�ी िकरण पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

�नण�य नं. १००२४

१००२४ - अिधव�ा �िवन प�दाकसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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आदेश
�या.दीपकराज जोशी : नेपालको सिंवधान 

२०७२ को धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम दता� 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं
ठहर यस�कार छ :-

िल�बू जाित नेपालको एक आिदवासी 
जनजाित भई यस जाितको आ�नै भाषा, सं�कृित, 
पर�परामा तथा स�यता छ । “म�ुधमु”, “िल�बू”, 
“या�थङु” जाितको सामािजक इितहास मा� नभई 
िल�बू समदुायले िव�वास गरकेो िनयमह�को स�ंह 
जसअनसुार जनजीवन, सिृ� तथा ��ा�ड च�छ भ�ने 
िव�वास राखेको मू�य तथा मा�यताको संगालो हो । 
म�ुधमुअनसुार िल�बूजाित �कृित पजुक ह�न् र यस 
जाितको ढंुगासगँ िवशेष पर�परागत स�ंकृित गािँसएर 
आएको छ । प�रवार, कुल, वंश सरं�णको लािग 
िपतहृ�का नाममा थान, थपना रा�दा गािडने ढंुगा 
(का�याङलङु), झगडा िमलाएर गािडने ढंुगा (च�ुलङु), 
ज�गा साधँ-िसमाना िमलाएर गािडने ढंुगा (लङुधङु), 
दवुोढंुगो छुवाएर स�यवाचा गराउनेदेिख चो�याउने 
स�मका कम�का�ड (स�योक िलङयोक), माया िपरती 
बसेपिछ बैनाब�ा ग�रने (याङलङु), िपतहृ�लाई 
पकुारेर िचताएको पूरा गन� गािडने (चोङलङु), मरपेिछ 
िचहानमािथ गािडने ढंुगा (सङुलङु) आिद इ�यािद 
अव�थामा िल�बू समदुायले ढंुगाको �योग गरकेो 
ह��छ । िल�बू जाितको ढंुगासगँ परापूव�कालदेिख 
नै ऐितहािसक मह�वको िवषय जोिडएको पाइ�छ । 
म�ुधमुमा उ�लेख भएअनसुार िल�बू जाितको पिहलो 
पखुा�ले कुनै स�दभ�मा गाडेका ढंुगा, ती पखुा�को 
जीवनयापन गन� �ममा छाप छोिडएको ढंुगा आिद 
अिहले पिन तत् तत् �थानमा अवि�थत रहेका छन् । 
तर आजको प�र�े�यमा �य�ता ढंुगाह�म�ये मह�वपूण� 
केही ढंुगाह� सडक िनमा�णका �ममा तथा �ाकृितक 
िवपतका कारणले समेत न� भएका छन् र केही न� 
ह�ने �ममा रहेका छन्, जसम�ये केही तल उ�लेख 

ग�रएका छन्:
(१) पाचँथर िज�लाको फलैचँा गा.िव.स. को 

फलैचँामा अवि�थत ढंुगा “कु�मालङु पेपेलङु” 
म�ुधमुअनसुार योङहाङ िल�बूह�को 
उ�पि��थल हो र उ� ढंुगामा यस जाितले 
आ�ना िपतलृाई थानथपना िदने ठाउ ँहो । तर 
उ� ढंुगालाई रा�यबाट फलैचँा �याङथाप ु
सडक िनमा�ण गन� �ममा भ�काइसकेको छ । 

(२) ता�लेजङुको ता�पेथोक (सािबकमा ५ नं. 
वडा) िछरवानीमा अवि�थत तामोर खोलाका 
िकनारमा रहेको ढंुगामा म�ुधमुअनसुार िल�बू 
जाितको पिहलो पखुा� मिुजङ्ना खेयङ्नाका 
छोरा ससुवुेङले आ�नो काणँ उ�याउने 
गद��यो । �यसरी काणँ उ�याउदँाको िनशानी 
रहेको उ� ढंुगा अिहले उ�र-दि�ण लोकमाग� 
ओलाङचङु जाने सडक िनमा�णको �ममा 
बाटैमा परकेोले कुनै पिन समयमा भ�काइने 
अव�था रहेको छ । 

(३) ता�लेजङु लेलेप (सािबक वडा नं. ६) 
लङुलङुमा पन� गाउघँरमा हि�लने ढंुगा भनेर 
िचिनने “लङुधङु / िह�रलङु हा�का�लङु 
/ इिम लङुधङुमा ससुवुेङ लालावेङका 
छोराछोरीह� हाडनाता िबि�एपिछ छुयाइएका 
ढंुगा मािन�छ । उ� ढंुगा ओलाङचङु सडकले 
भ�काउने अव�था छ । 

(४) �यसैगरी लेलेपमा पन� सागँो (सागँोर�मा 
कोिपर�मा) ने�दरुी पासाङगालङ (बेह�ला 
बेह�लीको आय ु जोिखने ढंुगाको तराजकुा 
तीन वटा ढंुगाम�ये एउटालाई तमोरले 
बगाइसकेको छ ।)

(५) िकरातँह�को ऐितहािसक पिहचान बोकेको 
िकरातँ एकताको धरोहर िकरातहाङ्ग 
बिु�कण�को दरबार प�रसरमा सा�ँकृितक 
तथा धािम�क आ�थाको के��को �पमा 
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वष�दिेख िकरातँीह�ले प�ुदै र संर�ण 
गद� आइरहेको िकरा�ँी पूजा�थलमा रहेको 
ढंुगाह� आ�मण �व�प जथाभावी 
फािलएको र उ� घटना िमित २०७३/९/२७ 
गतेको मि��प�रषद ्को बैठकबाट �वीकृत 
ए.िड.िब. को सहयोगमा स�चािलत धरान 
खानेपानी प�रयोजनाले खानेपानी ट्यांक� 
िनमा�ण गन� िकरातँ धािम�क �े�िभ� रहेको 
सा�ँकृितक तथा धािम�क �थलमा �खह� 
काटेको िवरोधमा भएको स�झौताको 
स�बि�धत प�बाट काया��वयन नभई �यसमा 
अझ �हार भई िकरातँ समदुायको धािम�क 
तथा सा�ँकृितक स�पदामािथ �ित पगेुको 
अव�था छ ।  

धािम�क, सा�ँकृितक तथा ऐितहािसक मह�व 
बोकेको िवषयव�तकुो कुनै पिन बहानामा न� गन� 
काय�ले स�बि�धत समदुायको आ�थामा चोट पगुी 
संिवधान ��� धारा १५ मा उि�लिखत स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक तथा धारा १८ को समानताको 
हकलाई समेत िवप�ीबाट गनु�पन� कत��य नगरी 
तथा अनािधकृत �पमा नेपालका िवशेष समदुायको 
सं�कृित तथा धािम�क मू�यमा�यतामा आघात प�ुने 
काम गरकेो भए गरकेोले, साथै नेपालको संिवधानको 
धारा २६ ��� धािम�क �वत��ताको हकअ�तग�त 
आ�नो आ�थाअनसुार धािम�क �वत��ताको अ�यास 
र संर�ण तथा धारा ३२(३) मा ��� हकअ�तग�त 
“नेपालमा बसोबास गन� ��येक नेपाली समदुायलाई 
आ�नो भाषा, िलिप, सं�कृित, सा�ँकृितक स�यता र 
स�पदाको स�ब��न र सरं�ण गन� हक ह�नेछ ।”  भ�ने 
�यव�था भएकोले सोही हकको �चलनको लािग 
यस स�मािनत अदालतसम� उपि�थत भएका छ�, 
जो चािहने आदशे जारी ग�रपाऊँ । साथै उि�लिखत 
�कृितका धािम�क, सा�ँकृितक तथा ऐितहािसक मह�व 

बोकेका िवषयव�तकुो न� भएमा यसको पनुः �ाि� 
ह�ने अव�था नभई अपूरणीय �ित ह�ने ह�नाले �य�ता 
िनण�यले उ� व�तहु�को न� ह�ने ि�थित पैदा गन� 
िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी उ� िनण�य 
यस �रट िनवेदनको अि�तम िकनारा नलागेस�म 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी अ�त�रम आदशे 
जारी ग�रपाऊँ । िवप�ीका नाममा आ�नो काय� गन� 
�ममा य�ता �कृितका ऐितहािसक, धािम�क तथा 
सा�ँकृितक मह�व बोकेका िवषयका ढंुगा, �ख, सजृना 
तथा �थलह� आिद स�बि�धत समदुायबाट जाहेर 
गदा�गद� अनसनुा गररे ती ढंुगा, �ख, िसज�ना तथा 
�थलह�को न� गन� काय� अब उ�ा�त नगनु�  नगराउन ु
तथा कुनै पिन य�ता �कृितको िवषयउपर िनण�य 
गनु� पूव� स�बि�धत सरोकारवाला प�को आिधका�रक 
िनकाय तथा संघस�ंथाबाट सहमित िलएर मा� गनु�  
गराउन ुभनी परमादेशलगायत जो चािहने आ�ा आदशे 
जारी गराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी �रट िनवेदन र यो 
आदशेको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को नाउमँा 
सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७४/२/३१ को आदशे ।

ता�लेजङुको ता�पेथोक (सािबक ५ नं. वडा)  
िछरवानीमा अवि�थत तमोर खोलाको िकनारमा रहेको 
ढंुगामा म�ुधमुअनसुार िल�बू जाितको पिहलो पखुा� 
मिुजङना खेयङ्नाका छोरा ससुवेुङले आ�नो काणँ 
उ�याउने । �यसरी काणँ उ�याउदँाको िनशानी रहेको 
उ� ढंुगा अिहले उ�र दि�ण लोकमाग� ओलाङचङु 
जाने सडक िनमा�णको �ममा बाटैमा परकेोले कुनै पिन 
समयमा भ�काउने अव�था रहेको । ता�लेजङु लेलेप 

१००२४ - अिधव�ा �िवन प�दाकसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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(सािबक वडा नं. ६) लङुलङुमा पन� गाउघँरमा हि�लने 
ढंुगा भनेर िचिनने (लङु�ङु/िह�रलङु हा�का पलङु/
इिमलङु�ङु) मा ससुवुेङ लालावेङका छोरा छोरीह� 
हाडनातामा िबि�एपिछ छुट्याएको ढंुगा मािनने । उ� 
ढंुगा ओलाङचङु सडकले भ�काउने अव�था भएको, 
लेलेपमा पन� सागँो (सागँर�मा कोिपर�मा) ने�दरुी 
पासाङगालङ (बेह�ला बेह�लीको आय ुजोिखने ढंुगाको) 
तराजकुा तीन ढंुगाम�ये दईु बाकँ� रहेको ढंुगालाई 
सडक आयोजनामा परकेा, िनवेदनमा उि�लिखत 
�थानमा रहेका ढंुगाह�, िकरातँ समदुायको धािम�क र 
सा�ँकृितक मह�व रहेको भ�ने िनवेदनमा उ�लेख भएको 
पाइयो । �यही धािम�क र सा�ँकृितक स�पदाह�को 
�पमा रहेका ढंुगाह�को स�ब��न संर�ण नभएमा सो 
समदुायलाई अपूरणीय �ित प�ुन जाने भएबाट सडक 
िनमा�ण काय� रो�का गन� िनवेदकको माग नभई धािम�क, 
सा�ँकृितक स�पदाह�को �पमा रहेका ढंुगाह�को 
संर�ण ग�रपाउ ँ भ�ने माग रहेको देिखएको र हाल 
उपयु�� उि�लिखत ढंुगाह�को अि�त�व लोप भएमा 
वा न� भएमा �रट िनवेदकको औिच�य समा� ह�न गई 
उ� समदुायको हकिहतमा अपूरणीय �ित प�ुन जाने 
देिख�छ । तसथ�, उि�लिखत ढंुगाह�को अि�त�व 
लोप ह�न न� ह�न नपाउने �यव�था गररे मा� िनमा�ण 
काय� अगािड बढाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको 
छ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७४/३/१४ को यस 
अदालतको आदशे ।

यस म��ालय तथा मातहतका िनकायबाट 
स�चािलत योजनाबाट �ाचीन �मारक तथा 
ऐितहािसक मह�वका स�पदालाई �ित प�ुयाउने काय� 
भएको छैन, खानेपानीको पाइपलाइन िव�तार गदा� िव� 
स�पदा सूचीमा सूचीकृत स�पदाह�को िवनास ह�नेगरी 
तथा कुनै पिन जातजाितको धािम�क, सा�ँकृितक 
स�पदा न� गन� गरी कुनै काय� ग�रएको छैन । �य�ता 

�थानमा खानेपानीका पाइपलाइनस�ब�धी काय� 
गदा� ऐितहािसक तथा सा�ँकृितक स�पदाको संर�ण 
गन� िनकायसगँ सम�वय गरी सो काय� गन� ग�रएको 
छ । धािम�क तथा सा�ँकृितक स�पदाको संर�ण गन� 
छु�ै िनकाय रहेको अव�था छ । यस म��ालय तथा 
मातहतका िनकायबाट स�चालन ह�ने आयोजनाह� 
अव�थाअनसुार �ारि�भक वातावरणीय मू�याङ्कन 
तथा वातावरणीय �भाव मू�याङ्कनसमेत गरी 
स�चालनमा �याइने गरकेो छ । धरान खानेपानी 
प�रयोजनाअ�तग�त िनमा�ण ह�न लागेको भिनएको 
खानेपानी ट्यांक�को िनमा�ण यस म��ालय मातहतका 
िनकायबाट स�चालन / िनमा�ण नभएको ह�दँा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाइरहन ु �यायको �ि�कोणमा 
औिच�यपूण� नदेिँखदा �रट िनवेदन बदरभागी छ बदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको खानेपानी तथा सरसफाइ 
म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय संिवधान तथा कानूनको 
प�रपालना गरी गराई कानूनी रा�यको अवधारणालाई 
साकार पान� र नाग�रकका संिवधान तथा कानून�द� 
हक, अिधकारह�को स�मान, संर�ण एवं �व��न गन� 
कुरामा �ितब� रहेको छ । नेपाल सरकार �थानीय 
समदुायको धम�, स�ंकृित तथा सामदुाियक मू�य 
मा�यताको सरं�ण तथा स�ब��न गन� िवषयमा किटब� 
रहेको छ । नेपाल सरकारले आिदवासी जनजाितह�को 
हक अिधकार सिुनि�चत गराउने स�ब�धमा राि��य 
तथा अ�तरा�ि��य �तरमा समेत �ितब�ता �य� 
गरकेो छ । �ाचीन �मारकह�को संर�ण, परुाताि�वक 
व�तहु�को �यापार र �ाचीन �मारकह� भएका 
ठाउकँो खनाईसमेतमा िनय��ण राखी �ाचीन 
�मारकह� र परुात�वस�ब�धी, ऐितहािसक वा 
कला�मक व�तहु�को उपल�धी र संर�णसमेत गरी 
शाि�त र �यव�था कायम रा�ने उ�े�यले �ाचीन 
�मारक सरं�ण ऐन, २०१३ जारी भई काया��वयनमा 
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आएको छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम नेपाल 
सरकारका स�बि�धत िनकायह�ले आ�नो काम 
कारबाही ग�ररहेका पिन छन् । पूवा�धार िवकास देश 
र जनताको लािग अप�रहाय� र अ�याव�यक व�त ु
भएकोमा कुनै दिुवधा छैन । पूवा�धारको िवकासिबना 
नाग�रकह�ले आ�नो सेवा सिुवधा तथा हक 
अिधकारको उपभोग गन� वातावरणबाट वि�चत ह�ने 
भएकाले पूवा�धार िवकास र धािम�क तथा सा�ँकृितक 
स�पदाह�को संर�णलाई सामा�ज�यता कायम गद� 
मलुकुको �ोत र साधनले �याएस�म नेपाल सरकारले 
िवकासका गितिविधसमेत अगािड बढाउदँै आएको 
छ । जहासँ�म िनवेदन िजिकरमा बाटो बनाउदँा धम�, 
सा�ँकृितक मू�य मा�यता रहेको ढंुगालाई सरं�ण 
गन�लगायतका िवषय उठाइएको छ, त�स�ब�धमा यस 
काया�लयको कुनै संल�नता तथा सहभािगता नभएको 
र स�बि�धत िनकायबाट भए गरकेा कामकारबाहीको 
स�ब�धमा तत् तत् िनकायको िलिखत जवाफबाट 
��ट ह�ने नै ह�दँा ��ततु िलिखत जवाफबाट थप 
उ�लेख ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे गरी 
पाउन स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध गद�छु 
भ�नेसमेत बेहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधानको धारा ३२ को उपधारा 
(३) मा नेपालमा बसोबास गन� ��येक नेपाली 
समदुायलाई आ�नो भाषा, िलिप, सं�कृित, स�यता र 
स�पदाको स�ब��न र संर�ण गन� हक �दान ग�रएकोले 
सो हकको �ितकूल ह�ने गरी यस म��ालयबाट कुनै 
कामकारबाही ग�रएको छैन । समाजमा िव�मान धम� 
तथा �था, रीित तथा स�ंकारका नाममा ह�ने सबै 
�कारका िवभेद, असमानता, शोषण र अ�यायको 
अ�त गन� र देशको सा�ँकृितक िविवधता कायम 
रा�दै समानता एवं सहअि�त�वको आधारमा िविभ�न 
जनजाित र समदुायको भाषा, िलिप, सं�कृित, कला 
र स�पदाको संर�ण र िवकास गन� �यव�था नेपालको 

सिंवधानको धारा ५१(ग) ५ र ६ मा उ�लेख गरकेो 
छ । भौगोिलक िवकटतालाई िनकटतामा �याउने 
उ�े�य प�रपूित�  गनु�  आम नाग�रकलाई सडक 
यातायातको सिुवधा िदन ुरा�यको दािय�व रहेको ह�दँा 
सडक िनमा�ण गदा� संभा�यता अ�ययन र वातावरणीय 
�भावको मू�याङ्कन गरी �ािविधक �ि�ले उपय�ु 
देिखएको भौगोिलक �थानबाट रखेाङ्कन ह�ने 
हो । कुनै जातजाितको धम�, सं�कार र पर�परागत 
पिहचानलगायत परुाताि�वक र ऐितहािसक मह�वको 
व�तलुाई नो�सान नप�ुने गरी सडक िनमा�ण ह�ने ह�दँा 
यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ु पन� कुनै त�यपूण� 
आधारसमेत नभएकोले िनवेदकले िबना कारण �माण र 
आधार यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको 
��ततु �रट िनवेदन औिच�यपूण� नदिेखएको ह�दँा 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ीको �रट िनवेदनमा उि�लिखत 
िवषयव�तकुो स�दभ� नया ँिनमा�ण गदा� अप�रहाय�बाहेक 
ऐितहािसक तथा परुाताि�वक स�पदाको संर�ण 
ह�नपुन� िवषयमा यस म��ालयको कुनै आपि� 
होइन । तर कुनै िवषय ऐितहािसक र परुाताि�वक स�पदा 
हो होइन �यसको छु�ाछु�ै िनधा�रण ह�नपुन� ह��छ । साथै 
��येक स�पदाको संर�णलाई कुन िनकायको कुन 
काय�बाट आघात प�ुने हो सो िन�य�ल गररे मा� म�ुा 
गनु�  उपय�ु ह��छ । यस म��ालयले गरकेो कुन िनमा�ण 
काय� अथवा अ�य कुनै काय�बाट के क�तो स�पदालाई 
आघात पगेुको र सोको िज�मेवार िनकाय कुन हो सोको 
यिकन नै नगरी हचवुा तबरले मनलागेका जित सरकारी 
िनकायलाई िवप�ी बनाउदँ ै जाने हो भने सरकारको 
�मखु काय�मा म�ुा गनु�पन� ह�नजाने स�भावना रह�छ । 
यस म��ालयको कुन काय�ले कुन स�पदालाई आघात 
प�ुयो वा प�ुने स�भावना छ भ�ने िवषय नै नखलेुको 
��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको संघीय 
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मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िनवेदकले िल�बू जाितको ऐितहािसक 
मह�व बोकेका िविभ�न �कारका ढंुगाह� सडक 
िनमा�णका �ममा भ�काउने तथा नदीले बगाउने 
ज�ता काय�बाट ती व�तहु�को न� भएकोले अब 
उ�ा�त �य�तो काय� नगनु�  नगराउन ुर िनण�य गनु� पूव� 
स�बि�धत प�को सहमित िलएर मा� गनु�  भ�ने िजिकर 
िलनभुएको रहेछ । त�स�ब�धमा �ाचीन �मारक 
संर�ण ऐन, २०१३ बमोिजम तोिकएका काय�ह� गन� 
गराउन यस म��ालय सदैव सचेत, सि�य एवं �ितब� 
रहेको र िवप�ीले उठाएबमोिजम �य�ता व�तहु�को 
न� गन� काय� यस म��ालयबाट भए गरकेो नह�दँा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाइरहन ुपन� होइन । अतः �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ, खारेज ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको सं�कृित पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदक प�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी सितस कृ�ण खरले, �ी पूण�मान 
शा�य, �ी च��का�त �वाली तथा िव�ान्  अिध�ाह� 
�ी सिुनलकुमार पोखरले �ी पदमबहादरु �े�, �ी 
कैलास ग�ुङ, �ी ख�मबहादरु खाती �ी िललाधर 
उपा�याय, �ी राजे�री महज�न �ी िवकास भ�राई, 
�ी खड्गबहादरु बढुाथोक� �ी कृ�णकुमार आङ्द�वे, 
�ी �िवन प�दाकले िल�बू जाितको धािम�क तथा 
सा�ँकृितक �पमा अ�य�त िनकट स�ब�ध रहेका 
िविभ�न �थानका Symbolic ढंुगाह�को सरं�ण 
ह�नपुन�मा सडक िनमा�ण तथा खानेपानीको ट्याङ्क� 
िनमा�ण ज�ता काय� गन� �ममा �य�ता धािम�क तथा 
सा�ँकृितक मह�वका ढंुगाह� न� गन�, लोप गन� 
लािगएकोले �यसको सरं�ण ह�नपुद�छ । सडक वा 
अ�य संरचना िनमा�णको िनह�मँा िल�बू जाितको धम� 

पर�परालाई आघात पान� काय� नगनु�  नगराउन,ु �य�ता 
ढंुगाह�को संर�णको उिचत �यव�था िमलाउन ुभनी 
िवप�ीका नाउमँा परमादेशलगायत जो चािहने आदशे 
ग�रपाउ ँभनी तथा नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले 
सरकारले सडकलगायतका भौितक िनमा�ण गन� काय� 
िवकासको लािग भएको तथा �य�ता काय�ह� गदा� 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कनलगायतको आव�यक 
अ�ययन गररे मा� गन� भएकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
स�पदाको न� गन� काय� नगरकेोले आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन भनी गनु�भएको बहस सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी िवचार गदा� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� हो, होइन भनी िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
 २. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िल�बू 
जाितको आ�नै इितहास, भाषा र पर�परा रही आएको 
त�य नेपालको सामािजक सा�ँकृितक अव�थाबाट 
सामा�य �पमा पिन अनभूुत गन� स�ने अव�था रहेको 
कुरालाई इ�कार गन� सिकँदैन । िल�बूह�को जातीय, 
सामािजक, सा�ँकृितक, ऐितहािसक ��थको �पमा 
रहेको “म�ुधमु” को �यव�थाले िल�बूह�को जातीय, 
धािम�क, सा�ँकृितक जीवनमा धेर ैमह�व रा�ने त�य 
�रट िनवेदनबाट �प� पा�रएको र सो कुरालाई िलिखत 
जवाफबाट समेत ख�डन भएको पाइदैँन । नेपालको 
जनसांि�यक िवतरण हेदा� िल�बूह�लाई आिदवासी 
जनजाित वग�मा राखेको र त�याङ्कगत �पबाट 
नेपालको पूव� पहाडी िज�लामा िल�बूह�को िवशेष 
�पमा बसोबास रहेको दिेख�छ ।
 ३. नेपाल रा�यिभ� बसोबास गन� ��येक 
�यि�लाई धािम�क �वत��ताको हक ह�ने र ��येक 
समदुायलाई भाषा तथा सं�कृितको हक ह�ने गरी 
नेपालको संिवधानले सोकुरालाई मौिलक हकको 
�पमा संरि�त गरकेो छ । नेपालको संिवधानको 
धारा २६(१) मा उि�लिखत धािम�क �वत��ताको 
हकअ�तग�त “धम�मा आ�था रा�ने ��येक �यि�लाई 
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आ�नो आ�थाअनुसार धम�को अवल�बन, अ�यास 
र संर�ण गन� �वत��ता ह�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको 
छ । �य�तैगरी धारा ३२ ले भाषा तथा सं�कृितको 
हकको ��याभूत गरकेो देिख�छ । धारा ३२ को उपधारा 
(३) मा उि�लिखत �यव�था हेदा� “नेपालमा बसोबास 
गन� ��येक नेपाली समुदायलाई आ�नो भाषा िलिप, 
सं�कृित, साँ�कृितक स�यता र स�पदाको स�ब��न 
र सरं�ण गन� हक ह�नेछ” भ�ने �यव�थासमेत मौिलक 
हकको �पमा ��याभूत भएको दिेख�छ । यसरी 
संिवधानले �दान गरकेो �वत��ताको हकको �पमा 
रहेका हकह� negative right को �पमा रहेका 
ह��छन् र �य�ता हकको �चलनको लािग रा�य�ित ती 
हकह� िव�� कुनै अवरोध नगन� नकारा�मक दािय�व 
पिन सजृना ह�न प�ुछ । साथै यस�कारका हकह� 
स�बि�धत �यि� वा समदुायलाई िनवा�ध �पमा 
उपभोग गन� स�ने अव�था सजृना गनु�  पिन रा�यको 
दािय�विभ� पद�छ । नेपालको संिवधानको धारा ४ 
ले नेपाललाई धम� िनरपे� रा�यको �पमा �थािपत 
गरकेोसमेत प�र�े�यमा सबै जातजाित तथा धम�लाई 
िबना भेदभाव समान �यवहार रा�यबाट ह�न ुपिन उि� 
नै आव�यक छ ।

४. �रट िनवेदकह�को म�ुय माग आफूसगँ 
सरोकार रा�ने िल�बू समदुायको ऐितहािसक, जातीय, 
सा�ँकृितक मह�व रा�ने ढंुगाह� पूव� पहाडी �े�को 
िविभ�न �थानमा िचरप�रिचत �पमा रहेको र �यसरी 
परापूव�कालदेिख सा�ँकृितक, जातीय पिहचान बोकेको 
ढंुगा तथा दरबारह�लाई �यसको मह�व, पिहचान न� 
नह�ने गरी सडक वा अ�य िनमा�ण काय� गन� र �यसको 
संर�ण ह�नपुद�छ भ�ने देिखएको छ । सडकलगायतका 
पानीट्यांक� ज�ता िनमा�ण काय�लाई स�प�न गन�का 
लािग पूण� �पमा नै रोक लगाउन �रटमा माग ग�रएको 
पिन देिखदँनै । �रट िनवेदनमा उि�लिखत िवशेष 
पिहचानय�ु ढंुगा, ऐितहािसक दरबारको धािम�क 
सा�ँकृितक मह�व, परुाताि�वक िवशेषताको िवनास 

ह�ने गरी िनमा�ण काय� ह�नलाई रो�न ु पछ�  भ�नेस�म 
िनवेदकह�को मनसाय देिख�छ ।

५. नेपालिभ� बसोबास गन� िविभ�न 
जातीय, सा�ँकृितक, आिदवासी समदुायको धािम�क, 
सा�ँकृितक मह�वका स�पदा तथा य�तै िचजव�तहु� 
ितिनह�को मूल थलोमा नै रहेर स�पदा जीव�त बनाउने 
ह��छन् । धािम�क, सा�ँकृितक स�पदाको मह�व �यसको 
मूल थलोमा नै उदीयमान ह�ने र �यसले वा�तिवक 
पिहचान पाउने भएकोले रा�यले �य�ता स�पदाह�को 
यथावत् �पमा सरं�ण गन� / ह�नस�ने अव�था सजृना 
गनु�  रा�यको आ�नै पिहचानको िविवधताय�ु मह�वको 
�ि�ले समेत आव�यक ह��छ । मह�वपूण� धािम�क, 
सा�ँकृितक, ऐितहािसक मह�व बोकेका �य�ता व�त ु
वा संरचनाह� उिचत �पमा सरंि�त रहन सकेमा िव� 
स�पदाको �पमा समेत सूचीकृत ह�नस�ने र �यसले 
देशकै पिहचान र िवकासमा म�त पिन गन� स�ने 
स�भावनालाई समेत नकान� सिकँदैन । 

६. िनवेदनमा उि�लिखत ढंुगाह�को संर�ण 
तथा ऐितहािसक पिहचान बोकेको िकरातँहाङ्ग 
बिु�कण�को दरबार र �यसको प�रसरसमेतको संर�ण 
गनु�  तथा संर�ण स�ब��न ह�नस�ने अव�था कायम 
रा�न ु पिन सरकारको दािय�व हो । िल�बू जाित 
नेपालमा बसोबास गन� एक आिदवासीको �पमा 
रहेकोले �रट िनवेदनमा उि�लिखत हि�लने ढंुगा, 
आय ु जोिखने ढंुगालगायतका उि�लिखत ढंुगाह� 
ती समदुायको ऐितहािसक, धािम�क सा�ँकृितक 
जीवनमा मह�वपूण� �भाव रा�ने ढंुगाह� भएकोले 
य�ता सा�ँकृितक जातीय मह�वका व�तहु�को 
सरं�ण स�ब��न गन� पाउन ुसिंवधानतः ती जाित धम� 
वा समदुायका �यि�ह�को सा�ँकृितक हक नै ह�न 
जा�छ ।

७. अतः मािथ उि�लिखत त�य 
�माणसमेतका आधारमा �रट िनवेदनमा उि�लिखत 
फलैचाको ढंुगा, काणँ उ�याउदँाको िच� रहेको ढंुगा, 
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हि�लने ढंुगा भनेर िचिनने, आय ुजोिखने भनेर प�रिचत 
ढंुगाह� तथा िकरातँहाङ्ग बिु�कण�को दरबार 
प�रसरलगायतका िल�बू जाितका ऐितहािसक, जातीय, 
धािम�क, सा�ँकृितक स�पदाह� ��ततु िनवेदन पनु� पूव� 
केही �ित भइसकेको भए �यसको उिचत सरं�णको 
�यव�था िमलाउन ुतथा बाकँ� रहेका उि�लिखत अ�य 
स�पूण� स�पदाह�को उिचत संर�णको �यव�था 
िमलाएर �यसको सा�ँकृितक, परुाताि�वक, ऐितहािसक 
मह�व न� नह�ने गरी सडकलगायतका अ�य िनमा�ण 
काय�ह� गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

  
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खड्का

इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
इित संवत् २०७४ साल काित�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
फैसला िमित : २०७४।९।२३

०७१-CR-१२५८

म�ुाः मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार

पनुरावेदक / �ितवादी : िस�धपुा�चोक िज�ला गाती 
गा.िव.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार 
काया�लय रामेछापमा थनुामा रहेका ताराबहादरु 
ब�नेत

िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम बा�िबसे "िव" को 

जाहेरीले नेपाल सरकार

 § वारदात ह�दँाका बखत �चलनमा रहकेो 
ऐनले िजउ मा�न े बे�ने कसरुमा िनधा�रण 
गरकेो सजायभ�दा पिछ�लो ऐनले 
िनधा�रण गरकेो सजाय बढी रहकेोले 
वारदातका कसुरदारलाई पिछ बनेको 
ऐन (मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अनुसार सजाय 
गदा� बढी सजाय ह�न जाने र �यसो गनु� 
अितत �भावी िस�ा�त (Principle of 
Ex-Post Facto law) अनसुार निम�ने 
भएकाले कसुरदारलाई िजउ मा�ने बे�ने 

�नण�य नं. १००२५

&

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग अक� पीिडत 
र पीिडतको प�रवारको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक
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(िनय��ण) ऐन, २०४३ अनुसार सजाय 
गनु�पन� । 
 § िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 

२०४३ को दफा ८(१) मा "मािनस 
बेचिबखन गन� �यि�लाई १० वष�देिख २० 
वष�स�म कैद ह�नेछ" भ�न ेउ�लेख भएको 
देिखँदा मािनस बेचिबखनको कसुरमा 
सलं�न ह�ने कसरुदारलाई सलं�नताको 
�तर हरेरे िववेकशील िनण�य गन� िविध 
िनमा�णकता�ले �यायकता�लाई पया�� 
�विववेक�य अिधकार िदएको देिख�छ । 
यसरी मािनस बेचिबखनको काय�मा सलं�न 
कसुरदारलाई १० वष�देिख २० वष�स�म 
कैद ह�न े फैसला गन� �यायकता� स�म रह े
पिन िनण�य गदा� िववेकशील, �यायोिचत 
र औिच�यता हरेी िनण�य गनु�पद�छ, भन े
कसुरदारलाई ग�रएको सजाय र कसरुको 
�तरबीचमा औिच�यपूण� स�ब�ध पिन 
देिखनुपन� ।

(�करण नं.८)
 § पीिडतलाई �ितपूित� भराउने �योजनाथ� 

पिहलाको ऐनभ�दा उदार �यव�थासिहत 
आएको मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ लागू नह�न े
भ�न िम�न े देिखँदैन, साथै जाहरेी पदा� र 
अिभयोग दता� ह�दँाका बखत लागू रहकेो 
ऐनले पीिडतलाई �ितपूित� भराउन ु पन� 
�यव�था गरकेोमा कसुर ह�दँाका बखत 
लागू रहकेो कानूनले �ितपूित�को �यव�था 
नगरकेो भ�ने आधारमा पीिडतलाई 
�ितपूित� नभराउने गरी �या�या गनु� 
पीिडत मै�ी िविध शा�ीय मा�यताअनकूुल 
नह�नकुा साथै �यसरी ग�रएको �या�याले 
कानूनको उदार �या�यास�ब�धी 

िस�ा�तसगँ समेत समा�ज�यता नरा�ने 
ह�दँा पीिडतलाई �ितपूित� भराउनु 
िस�ा�ततः मनािसब र औिच�यपूण� ह�ने ।

(�करण नं.१२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी राम�साद ढंुगेल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी दशरथ पंगेनी

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६०, अंक ७/८, िन.नं.७२६०
 § नेकाप २०६१, अंक ९, िन.नं.७४३२

स�ब� कानून : 
 § िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 

२०४३
 § मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी अन�तराज डु�े
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी टेकराज नेपाल
माननीय �यायाधीश �ी कृ�ण�साद बा�तोला
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. ओम�काश िम� : पनुरावेदन अदालत 

पाटनको िमित २०७१।७।२५ को फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम 
�ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परी 
िनयमानसुार पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ :-

१००२५ - ताराबहादरु ब�नेत िव. नेपाल सरकार
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िमित २०५८ साल भदौमा म १६ वष�को ह�दँा 
घरमा खेती िकसानी गरी खान नप�ुने भई दःुख भएको 
ह�दँा िवप�ी ताराबहादरु ब�नेतले काठमाड�मा काम 
लगाइिद�छु सखु ह��छ भनी फकाई म र फुलबहादरु 
तामाङको छोरी गाती गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने 
.....................लाई िमित २०५८ साल भा� २६ 
गते घरबाट काठमाड�मा लगी एक जना नाम थर वतन 
नखलेुको �काश भ�नेको िज�मा लगाई होटेलमा 
काममा लगाइिद�छु भनी म जाहेरवाली र .................
लाई २ िदन काठमाड� कोठामा ब�धक बनाई राखी 
�यसपिछ ताराबहादरु ब�नेतको िमलेमतोमा म र 
.................लाई भारतको ब�बई सहरअ�तग�त 
कमा�ठीपरुा भ�ने �थानमा लगी िब�� गरपेिछ मा� मैले 
िब�� भएको कुरा थाहा पाए,ँ िब�� भएप�चात् मलाई 
भारतीय �पैया ँ ५०,०००।– मा िब�� गरकेो भनी 
यौन �यापार गन� मािल�नीले भनेपिछ मा� थाहा पाए ँ। 
उ� कोठीमा मैले यौन �यापार ज�तो घिृणत नारक�य 
जीवन �यितत गद�को अव�थामा २०५९ साल अथा�त्  
बेिचएको १ वष�पिछ म जाहेरवाला िबरामी भएपिछ कोठी 
मािल�नीले अ�पतालमा लगेको अव�थामा म र भारत 
बेङलोरक� कोठीमा काम गन� ल�मी नामक� मिहला 
औषधी िक�द ैगदा� मािल�नीलाई झ�ुयाई भा�न सफल 
भएका ह� । मलाई िब�� गन� अपराधीलाई िजउ मा�ने 
बे�नेस�ब�धी ऐन र अ�य आव�यक कानूनबमोिजम 
हदसै�मको कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िव. बा�िबसेको िमित २०६९।८।१ गतेको जाहेरी 
दरखा�त ।

म लेखपढ गन� नजा�ने भएकोले घरमै 
बसी खेतबारीको काम गद� आइरहेकोमा मेरो घरमा 
खेतीबारीको कमाइले वष� िदनस�म खान लगाउन 
प�ुदनै�यो । िमित २०५८ साल भदौ २५ गते म र गाउकैँ 
मेरो फुपू नाता पन� ..................लाई गाती गा.िव.स. 
वडा नं. १ ब�ने गाउकैँ ताराबहादरु ब�नेतले मेरो 
काठमाड�मा होटल छ, होटलमा काम गन� मािनसह� 

छैन, ितमीह�लाई पैसा पिन िदउलँा दश�मा पिन 
ितमीह�लाई घरस�म �याइिदउलँा ितमीह� जा�छौ 
भ�दा हामीह�ले अिहलेस�म काठमाड� गएका छैन�, 
हामीह� नजाने भ�दा िनजले ितमीह� मेरो बिहनी हो, 
मसगँ जादँा केही फरक पद�न, धेर ैपैसा आउछँ, गाउमँा 
ज�तो काम पिन गन� पद�न भनेपिछ हामीह�ले गाउकैँ 
िचनेको दाज ुभएकोले ह��छ भ�य� र िनज ताराबहादरुले 
भोिल मेरो गाउमँा आउ भ�यो । म र ..................ले 
स�लाह गरी घरमा कसैलाई समेत थाहा निदई भदौ २६ 
गते िदउसँो १.०० बजेको समयमा िनज ताराबहादरु 
ब�नेतको घरमा गय� र िनजसगँ बा�िबसे बजारबाट 
काठमाड� जाने बस चढी काठमाड� बसपाक� मा गय� 
र िनजले नाम थाहा नभएको १ जना �काश भ�ने 
�यि�को िज�मा लगाई ितमीह� ब�दै गर म एकिछनमा 
आउछुँ भनी उ� �थानबाट गए । िनजले ितमीह�लाई 
�काश दाजलेु काम लगाउने हो भनेका िथए र बेलकुा 
भइसकेकोले िनज �काश भ�ने �यि�ले होटलमा लगी 
िचया खवुाउन ुभयो र ताराबहादरु एकिछनपिछ आउछँ 
िहडँ मसगैँ जाउ ँभनेपिछ िनजले कोठामा लगे । कोठामा 
एकजना साथी र �ीमतीसमेत रहेछन् र सो रात सोही 
�थानमा सिुतयो । भोिलप�ट िदनभर पिन ताराबहादरु 
ब�नेत नआएपिछ हामीह�ले हामीलाई होटलमा काम 
लगाइिद�छु भनी �याएको अिहलेस�म आएनन् भनी 
�काश भ�ने �यि�लाई सो�दा आउछँ, होटलमा 
ता�चा लगाई गएको छ भ�नभुयो र सो रात पिन 
िनज �काश भ�ने �यि�को साथीको कोठामा ब�य� 
र सोही िबहान ३.०० बजे उठायो र अब होटलमा 
काम नगन�, �यापार गनु�पछ� , होटल ब�द गरछेन् भनी 
मलाई र ..................लाई �काश, िनजको नाम थाहा 
नभएको साथी र िनजको �ीमतीलगायत ५ जना भई 
जगंलै जगंल गई उ�यालो भएपिछ बस चढाई लगे, 
के कुन �थानमा लगे हामीलाई थाहा भएन, भारतको 
ब�बई सहर पिुगएछ र सो �थानमा पगेुपिछ एकजना 
मिहला आएर िनज �काश र िनजका साथीह�ले ऊ 
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मेरो िददी हो भनी ितमीह� यही ँिददीसगँ ट्या�सीमा 
जाउ भनी हामी गय� र िनज अप�रिचत मिहलाले 
घरको कोठामा लगी रा�नभुयो र ३ िदनस�म खाना 
खान िदने र कोठा ब�द गरी हामीह�लाई कोठामा थनेुर 
सगैँ राखी ३ िदनपिछ अ�य हामीह� ज�तै मिहला 
भेटी सो�दा ितमीह�लाई यहा ँ �. ५०,०००।– मा 
बेचेको हो, यो ब�बईको कोठी हो अब यहाबँाट जान 
पाउदँैनौ, ितमीह�लाई यहा ँ यौन �यवसायको लािग 
िलएर आएको हो भने र मसगँ भएक� ..................
लाई १ मिहला आई अ�य� के कुन �थानमा लिगन् 
मलाई थाहा भएन र १ वष� उ� कोठीमा बसी म 
िबरामी भएको बेलामा कोठी मािल�नीले अ�पतालमा 
लगेको अव�थामा म र भारत बेङलोरक� कोठीमा 
काम गन� ल�मी नामक� मिहला औषधी िक�दै गदा� 
मािलकलाई झ�ुयाई भागेका ह� । म र ..................
लाई ताराबहादरु ब�नेतले ललाई फकाई �काश भ�ने 
�यि�लाई िज�मा िदई ब�बईको कोठीमा लगी बचेको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको िब. बा�िबसेले अनसु�धानका 
�ममा गरकेो बयान ।

िमित २०५८ सालमा म काठमाड�मा 
�र�सा चलाउने काम गद�थ� । �र�सा चलाउने �ममा 
�काश भ�ने �यि�सगँ भेटघाट भएको िथयो । िनज 
पिन �र�सा चलाउने गद��यो । २०५८ सालको भदौ 
मिहनामा िनज �काश भ�ने �यि�ले सधै ँखाना खाने 
गरकेो धोबीचौरको होटलमा काम गन� कामदारह� 
चािहएको छ, ित�ो गाउमँा भए खोिजदेउ भनेपिछ 
मैले गाउमँा गएर सो�नपुछ�  भने,ँ �यसपिछ �काशले 
म पिन ितमीसगैँ ित�ो गाउमँा जा�छु, गाउ ँघमेुर पिन 
आउछुँ काम गन� कामदार पिन भेटेको ख�डमा िलएर 
आउछुँ भनेर हामी दवैु जना २०५८ भदौ २५ गते 
काठमाड�बाट मेरो घर िस�धपुा�चोक िज�ला गाती १ 
कुखरु ेभ�ने �थानमा गय� र गाउकैँ नाम गो�य राखी 
प�रवत�न ग�रएक� िब. बा�िबसे र ..................लाई 
भेटी िनजलाई काठमाड�मा हामीले खाना खाने होटलमा 

काम गन� कामदार चािहएको छ, तलब पिछ धेर ैआउछँ 
ितमीह� जाने भनी सो�दा िनजह�ले जा�छ� भनेपिछ 
िमित २०५८।५।२६ गते मेरो घरमिुन िब. बा�िबसे र 
..................सगँ भेटी िब. बा�िबसे, .................., 
�काश र मसमेत ४ जना भई बा�िबसेबाट काठमाड� 
जाने बस चढी काठमाड�को परुानो बसपाक� मा ओिल�ई 
िनज िब. बा�िबसे र ..................लाई म ट्वाइलेट 
गररे आउछुँ, ितमीह� �काश दाईसगँ ब�दै गर भने ँ
ट्वाइलेटमा गई १० िमनेटपिछ िनजह� पिहले बसेको 
�थानमा आउदँा िनजह� ..................समेत सो 
�थानमा रहेनछन् । मैले यता उता चारिैतर खो�दासमेत 
फेला परनेन् । पिछ िनजह� के कुन �थानमा पगेु सो 
मलाई थाहा भएन िनजको नाम गो�य राखी प�रवत�न 
ग�रएक� िब. बा�िबसे र ..................लाई �काश भ�ने 
�यि�ले ललाई फकाई भारतमा ब�बई भ�ने �थानमा 
लगी बचेको हो भ�ने हाल आएर थाहा पाए ँ। िनज िब. 
बा�िबसे र ..................लाई मैले बेचेको होइन । 
आ�नै गाउकँा चेलीबेटीलाई बेचिबखन गन� काय� मेरो 
िमलेमतोमा भएको छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ताराबहादरु ब�नेतले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो 
बयान ।

�काश भ�ने �यि�सगँ िब. बा�िबसे र 
..................लाई िमित २०६९।५।२६ गते काठमाड� 
परुानो बसपाक� मा राखी म ट्वाइलेट गएर आउदँा 
िनजह�लाई िनजले लगेको हो । देखाइएको फोटो िनजै 
�काश भ�ने �यि�को हो भनी �ितवादी ताराबहादरुले 
फोटो सनाखत गरकेो कागज ।

िब. बा�िबसे र गाउकैँ ..................लाई 
गाउघँरमा बिसरहेको अव�थामा िस�धपुा�चोक 
िज�ला गाती गा. िव. स. वडा नं. १ ब�ने ताराबहादरु 
ब�नेतले २०५८ साल भदौ २६ गते काठमाड� 
होटलमा काम लगाइिद�छु तलब पिन धेर ै आउछँ, 
दश�मा घरस�म प�ुयाइिदउलँा भनी ललाई फकाई 
गरी िनजलाई काठमाड�  लगी �काश भ�ने �यि�को 
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िज�मा लगाई िनजले िब. बा�िबसे र ..................
लाई भारतको ब�बई सहर कमा�ठीपरुा भ�ने �थानमा 
प�ुयाई भारतीय �पैया ँपचास हजारमा िब�� गरी उ� 
�थानमा िव. बा�िबसे १ वष� नरक�य जीवन िबताई 
कोठी मािल�नीले उपचार गराउन लागेको अव�थामा 
मािल�नीको आखँा छली उ� �थानबाट भागी नेपाल 
आएपिछ िब. बा�िबसेले भनेको सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ । .................. हालस�म बेप�ा भएक� िछन् 
यसरी गाउकँा चेलीबेटीलाई ललाई फकाई भारतको 
ब�बई भ�ने �थानमा बेचिबखन गरी नारक�य जीवन 
िबताउन बा�य बनाउने िनजको साथी �काश भ�ने 
�यि�लाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा कारबाही 
र जेल सजाय होस ् भ�नेसमेत बेहोराको सोमबहादरु 
तामाङ, राजे�� तामाङ, पशपुित तामाङ, िसतल 
तामाङसमेतले लेखाइिदएको एकैिमलानको घटना 
िववरण व�तिु�थित मचु�ुका । 

अिभय�ु ताराबहादरु ब�नेतले पीिडत 
िब. बा�िबसेसमेतलाई पीिडतको घरबाट होटलमा 
काम लगाइिदने भनी काठमाड�मा िलई �काशसगँ 
सरस�लाह गरी ब�बई प�ुयाई िब�� गरकेो स�माण 
पिु� ह�न आएको र ��ततु वारदात २०५९ सालको 
भएकोले अिभय�ुले त�काल �चलनमा रहेको िजउ 
मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४ 
(क) को अपराध पिु� ह��छ । हाल उ� ऐन �चलनमा 
नरही खारजे भइसकेको अव�थामा हाल �चलनमा 
रहेको मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा २० (२) मा िजउ मा�ने बे�ने 
काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ अ�तग�त भए गरकेा 
काम कारबाहीह� यसै ऐनअ�तग�त भए गरकेा मािनने 
छन् भनी उ�लेख भएको ह�दँा ��तुत अपराधमा 
अिभय�ुलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ िवपरीत दफा 
४(१)(क) को अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१)
(क) बमोिजम सजाय र सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम 

पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने 
अिभयोग प� । 

मैले केटीह� लगेको होइन, िब. बा�िबसे र 
.................. गाउकैँ केटीह� ह�न् । िनजह� के कसरी 
इि�डया पगेु मलाई थाहा भएन । मैले ललाई फकाई गरी 
लगी बेचेको होइन । �काश भ�ने केटा देखे ँिचनेजानेको 
हो, िनजसगँ अ� कुनै स�ब�ध नभएको, ठेगाना 
पिन थाहा नभएको ह�दँा िनजसगँ लािग केटीह�लाई 
ललाउने फकाउने गरकेो होइन । �हरीमा भएको बयान 
बेहोरा मेरो होइन । मैले गाउकँा चेलीबेटीलाई बेचिबखन 
गन� लगेको नह�दँा दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन, 
दाबी झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ताराबहादरु 
ब�नेतले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

ताराबहादरु ब�नेतले िमित २०५८ साल 
भदौ २६ गते २.०० बजे िदउसँो घरबाट होटेलको 
काम लगाइिद�छु भनी मलाई काठमाड� लगी सोही 
िदन बेलकुा ७.०० बजेितर �काश भ�ने मािनसलाई 
म र मेरो ..................लाई िज�मा लगाई ताराबहादरु 
उ� �थानबाट गएका ह�न् । �काशको कोठामा िनजको 
एकजना साथी र �ीमतीसमेत रहेछन् । २ िदन उ� 
कोठामा राखेपिछ िनज �काशले हामीलाई काम 
लगाइिद�छु भनी बस चढाई लगेको हो । मैले काठमाड� 
ठूलो रहेछ भ�ठानेको िथए ँ । ३।४ िदनपिछ भारतको 
ब�बई कमा�ठीपरुा भ�ने ठाउमँा प�ुयाएको रहेछ । 
३ िदनपिछ मा� मैले ब�बई पगेुको कुरा �यहाकँो 
घर मािल�नी िवमला तामाङले ितमीह�लाई यहा ँ
�. ५०,०००।– मा बेचेको हो भनेपिछ थाहा पाए ँ । 
�यसपिछ मलाई हरके िदन जबरज�ती यौन ध�दामा 
लगाइयो । क�रब १ वष� उ� कोठीमा बसी म िबरामी 
भएको बेलामा कोठी मािल�नीले अ�पतालमा लगेको 
अव�थामा म र भारत बेङगलोरक� कोठीमा काम गन� 
ल�मी नामक� मिहला औषधी िक�दै गदा� मािलकलाई 
झ�ुयाई भागेका ह� । म पिन ल�मीसगैँ बैङगलोर गई 
५।६ वष� जित गारमे�टमा काम गरी बसी २ वष�अगािड 
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जित म नेपाल आएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको िब. 
बा�िबसेले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

जाहेरवाला िब. बा�िबसेलाई मेरो दाइले िब�� 
गन� लगेको होइन । दाई काठमाड� ए�लै गएका िथए, म 
सानै िथए ँ। अ� मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी का�छा ब�नेतले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

मेरो बिहनी िब. बा�िबसेलाई �ितवादी 
ताराबहादरु ब�नेतले ित�ो दाज ुर ममा कुनै फरक छैन 
म ितमीलाई काठमाड� लगी काम लगाइिद�छु र दश� 
ितहारमा पिन सगैँ �याइिद�छु भनी िनजले काठमाड� 
लगी २ िदन कोठामा थनुी राखी इि�डया लगी बेचेको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचुलुकाका मािनस 
..................ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी ताराबहादरु ब�नेतले जाहेरवाली 
िब. बा�िबसेलाई िमित २०५८।५।२६ गते काठमाड� 
लगेको होइन । िनज जाहेरवालीलाई �ितवादीले 
फकाएको पिन होइन । �ितवादीउपर लगाइएको आरोप 
एवं उजरुी झ�ुा हो । उ� िमितमा मैले ताराबहादरुलाई 
काठमाड� सो�ख�ेु �हरी चौक�मा भेटेको िथए ँ। ऐ. २५ 
गते �हरीले िनजलाई प�ाउ गरकेा ह�न् । �ितवादीउपर 
जाहेरवालीको कुनै लेनदेन, �रसइवी केही पिन 
िथएन । िकन उजरुी गर ेमलाई थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीका सा�ी िशवबहादरु ब�नेतले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०५८ साल भदौ २६ गते गाउकँा िब. 
बा�िबसे र .................. घरमा नभएको खबर पाए ँ। 
गाउघँरमा खोजतलास गदा� ताराबहादरु ब�नेतले ललाई 
फकाई काम लगाइिद�छु भनी काठमाड� लगेको कुरा 
जानकारी भयो । �यसपिछ �ितवादीलाई खोजतलास 
गदा� भेट भई बिहनीह� खोई भ�दा मैले अक� 
साथीको िज�मा लगाएको छु भ�यो र िनजलाई हामीले 
सो�ख�ुे �हरी िबटमा ल�य� । िमित २०५८।५।२८ 
गते नै िनजलाई मिहला सेलमा ल�दा उसले त�कालै 

िनजको साथी �काशको िज�मा लगाएको र �काशले 
बिहनीह�लाई भारतमा लगेको कुरा �वीकार गरकेा 
िथए । त�काल म�ुा चलेपिछ िनजले बिहनीह�लाई 
खोजेर �याउछुँ भ�ने सत�मा �हरीले थनुाबाट छाडेको 
हो । पीिडतले �वयं बेिचएको १०/११ वष�पिछ नेपाल 
फक� आई िनजलाई बेचिबखन गरकेो कुरा भनेपिछ 
ताराबहादरुले िनजह�लाई बेचेको कुरा थाहा भयो 
भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
राजे�� तामाङले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

यी �ितवादीलाई वारदात ह�दँाका बखत 
त�काल �चलनमा रहेको िजउ मा�ने बे�ने काय� 
(िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा ८(१) मा �यव�था भएबमोिजम 
अिधकतम २० वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । सबै 
पीिडतले समान�पले राहत पाउने उनीह�को 
नैसिग�क अिधकार हो । �यसको सिुनि�चतताका 
लािग �प� कानूनी �यव�था गरी यही ऐनमा भएको 
कोषको दायरा बढाई प�रचालन गन� हो वा छु�ै कोषको 
कानूनी �यव�था गरी सबै पीिडतले समान �पमा 
�याय मा�न आउनासाथ पिहलो ढोकामै सो राहत 
पाउने �यव�था गन� समय सापे� र �यायस�मत ह�ने 
देिख�छ । �यसरी उपल�ध गराएको रकम म�ुाको 
अि�तम िकनारा लागेपिछ सो रकम सरकारी बाकँ�सरह 
नेपाल सरकारले �ितवादीबाट असलु गन� �यव�था 
भएमा �भावकारी ह�ने देिख�छ । मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार िव��को अिभयान स�चालनका 
लािग मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
िनयमावली, २०६५ को िनयम ३ बमोिजम गिठत 
राि��य सिमित र ऐ. िनयम ६ बमोिजम गिठत 
िज�ला सिमित ि�याशील रहेको वत�मान समयमा सो 
िवशेष काय�का लािग गिठत ती सिमित तथा नेपाल 
सरकारको स�बि�धत म��ालयमाफ� त नेपाल सरकार 
(मि��प�रषद ्) सम� उि�लिखत कानूनी �यव�था 
गनु�  अ�याव�यक भएकोले �थानीय �पमा ि�याशील 
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रहेको िज�ला सिमितलाई �यसतफ�  पहल गन� �यान 
आकृ� गराउन ु आ�नो काया�नभुवको आधारमा यो 
इजलास आफँैमा अ�तरिनिहत दािय�वबोधसमेत 
गद�छ । तसथ�ः फैसलाको जनाउ स�बि�धत िनकायलाई 
िज�ला सरकारी विकल काया�लयमाफ� त िदन ु भ�ने 
स�ु अदालतको िमित २०७०।२।२७ को फैसला । 

जाहेरवालीलाई भारत ब�बई लगी िब�� 
गन� �यि� �काश हो भ�ने त�य िनज जाहेरवालीको 
अनसु�धानको �मको बयान बकप�समेतबाट पिु� 
भइरहेको छ । मैले जाहेरवालीलाई बेचिबखन गन� 
उ�े�यले काठमाड� �याएको भ�ने त�य �थािपत भएको 
छैन । मैले िनजह�लाई होटलमा काय� गन�का लािग 
भनी मा� काठमाड� �याई �काशको िज�मा लगाएको 
हो । िनजह�लाई होटलमा ब�धक बनाउनेलगायतको 
काय�मा मेरो संल�नता पिु� भएको छैन । मैले 
िनजह�लाई बेचिबखन गन� उ�े�य रहेको भए होटलमा 
ब�धक बनाउने काय�मा समेत संल�नता रहने िथयो । 
जाहेरवालीलाई िस�धपुा�चोकबाट काठमाड�स�म 
�याउने काय� र काठमाड�बाट ब�बई लगी िब�� गन� 
काय� समान �कृितको अपराध कायम ह�ने गरी मलाई 
अिधकतम सजाय गन� गरी भएको फैसलामा �याियक 
मन र िववेकको �योग भएको छैन । अतः स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला �िटपूण� ह�दँा उ�टी गरी 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउन वा �यूनतम सजाय ह�न 
अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीले पीिडतलाई मानव बेचिबखनज�य 
काय� गरकेो िमिसल संल�न �माणह�बाट �थािपत 
भई �ितवादीलाई सजाय गरेको अव�था ह�दँा पीिडत 
िब. बा�िबसे अिशि�त �ामीण मिहला आफू भारतमा 
बेिचएको लामो समयपिछ अनक� दःुख र पीडा 
झेली उ�ार भई नेपाल फक� आएको अव�थाको 
भ�ने दिेख�छ । मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३०(२) मा िजउ मा�ने 

बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ अ�तग�त भए गरकेा 
काम कारबाही यसै ऐनअ�त�गत भए गरकेा मािनने छन् 
भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । सजायको स�ब�धमा 
Ex-Post Facto Law (अितत �भावी कानून) �योग 
ह�ने िस�ा�त आकिष�त भएपिन पीिडतलाई �ितपूित� 
भराउनेस�ब�धी �यव�था सजाय नभई पीिडतको 
िहत एवं उ�ारको लािग भएको ह�दँा पीिडत प�को 
क�याणको लािग ग�रएको कानूनी �यव�थालाई अितत 
�भावी कानूनको स�ंा िदई पीिडतको िहतिवपरीत 
�या�या एव ंअथ� गन� िम�ने होइन । स�ु अदालतबाट 
�ितपूित�को स�ब�धमा दाबी ग�रएको मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१७ को �यव�था काया��वयनको पाटो �भावकारी 
नभएको भ�ने अथ� लगाई पीिडतलाई �ितपूित� 
भराउनेतफ�  उदािसन भई गरकेो फैसला कानूनको 
�या�या एवं Victim Justice को  Prospective बाट 
समेत ख�डनीय भई बदरभागी देिखन आउछँ । Calder 
Vs. Bull को म�ुामा अमे�रक� सव��च अदालतले कुनै 
काय� गदा� अपराध नमािनएको र पिछ बनेको कानूनले 
अपराध मानेको अपराध गदा�को अव�थामा भ�दा बढी 
ग�भीर बनाउने, गदा�को समयमा भ�दा बढी सजाय 
तो�ने र अपराध गदा�को समयमा भ�दा कम वा फरक 
�माण ब�ुने गरी �यव�था भएको कानूनलाई मा� 
अितत �भावी मािनने �यव�था गरकेो जसिभ� सिुवधा 
िदने, पीिडतलाई राहत िदने कानून नपन� िव��यापी 
मा�यता रही आएको स�दभ�मा पीिडतलाई पन� गएको 
पीडाको मापन गरी �ितपूित� भराउनपुन� अ�तरिनिहत 
िवषयतफ�  �याियक �ि� नप�ुयाई �ितपूित� पीिडतलाई 
निदलाउने गरी भएको फैसला सो हदस�म �िुटपूण� भई 
बदरभागी देिखन आउछँ मागदाबीअन�ुप �ितपूित� 
भराउन ुपन�मा नभराउने गरी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सो हदस�म �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी पीिडतलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादीबाट �ितपूित� 
भराई पाउन अनरुोध ग�र�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
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वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतको फैसलाउपर वादी �ितवादी दवुै प�को 
पनुरावेदन परकेो देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ 
नं. को �योजनाथ� एक अका�को पनुरावेदन प� दवुै 
प�लाई पर�पर सनुाई ��यथ� िझकाई िनयमानसुार 
गरी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१।७।४ को आदशे ।

स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।२।२७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७२।७।२५ को फैसला ।

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा, पीिडत बा�िबसे 
िब. ले अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� गरकेो 
बयान, म पनुरावेदक / �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� गरकेो बयानसमेतका 
कागजातबाट पीिडत बा�िबसे िब. लाई �काशले भारत 
लगेको भ�ने दिेखइरहेको र मेरो िनद�िषता �मािणत 
र पिु� भइरहेको त�यलाई पूण� �पमा बेवा�ता र 
बेमतलब गरी म �ितवादीले जाहेरवालीलाई िब�� 
गरकेो भनी केवल हचवुा र आशंकाको भरमा िजउ 
मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा 
४(क) बमोिजमको कसरु कायम गरकेो स�ु एव ं
पनुरावेदन अदालतको फैसलाह� �िुटपूण� रहेको 
छ । यसैगरी त�काल �चलनमा रहेको िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) 
मा मािनस बेचिबखन गन� �यि�लाई १० वष�देिख 
२० वष�स�म कैद ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
छ र उ� दफाबमोिजमको सजाय ह�नका लािग कुनै 
पिन �यि�ले मािनसको बेचिबखन गरकेो काय�को 
शंकारिहत तबरले पिु� र �मािणत भएको ह�नपुद�छ । 
पीिडतको जाहेरी दरखा�तदेिख स�मािनत अदालतको 
फैसलाको स�पूण� कागजातह�को अ�ययन गदा� 

जाहेरवालीलाई िनजले भनेबमोिजम बेचिबखन गन� 
�काशलाई कसरुअनसुार सजाय ह�नपुन�मा सो नगरी 
�वयं झ�ुयानमा पन� म पनुरावेदकलाई िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४ (क) 
मा उ�लेख भएबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो भनी 
उ� ऐनको दफा ८(१) बमोिजम अिधकतम हदैस�म 
२० वष� कैद सजाय ह�ने गरी िमित २०७०।२।२७ 
मा िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई यथावत् सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१।७।२५ मा भएको फैसला 
�यायोिचत र िववेकपूण� नभई �िुटपूण� रहेको ह�नाले 
उ� फैसला उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउ ँ भ�ने बेहोराको �ितवादी ताराबहादरु ब�नेतको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

यसमा पीिडत मिहलालाई �ितवादी 
ताराबहादरु ब�नेतले िस�धपुा�चोकबाट 
काठमाड�स�म �याई �काश भ�ने �यि�को िज�मा 
लगाएको भ�नेस�मको संल�नता देखाइएको त�यगत 
स�दभ�मा िनजलाई िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) 
ऐन, २०४३ को दफा ४(क) को कसरु कायम गरी दफा 
८(१) बमोिजम २० वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।७।२५ 
को फैसला फरक पन� स�ने दिेखदँा छलफलको 
लािग मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई सूचना िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७४।४।१७ को आदेश ।

उि�लिखत बेहोरा भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
�ी राम�साद ढंुगेलले यी �ितवादी / पनुरावेदकले 
बा�िबसे िब. लाई बेचिबखन गरकेो भ�ने किहकँतैबाट 
खलेुको अव�था छैन । केवल िस�धपुा�चोकबाट 
काठमाड�स�म सगैँ आएको भ�ने मा� देिखएको 
छ । पीिडतकै जाहेरी र बकप�बाट पिन भारत लैजाने 

१००२५ - ताराबहादरु ब�नेत िव. नेपाल सरकार
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र िब�� गन� �यि� �काश हो भ�ने �प� भइरहेको 
अव�था छ । य�तो अव�थामा मेरो प�लाई अिलकित 
पिन �याियक मन �योग नगरी हदैस�मको २० वष� 
कैद सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िववेकपूण� नभई �िुटपूण� भएको ह�दँा सो फैसला 
उ�टी ह�नपुद�छ र मेरो प�ले सफाइ पाउन ुपद�छ भ�ने 
बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो । �यसैगरी िवप�ी / 
वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी दशरथ पंगेनीले यी �ितवादी 
/ पनुरावेदक र �काशको िमलेमतोबाट यी पीिडत 
बा�िबसे िब. लाई भारत प�ुयाई िब�� ग�रएको अव�था 
छ । पीिडतलाई िस�धपुा�चोकबाट काठमाड� �याई 
�काशको िज�मा लगाउने काम यी पनुरावेदकले गरकेो 
भ�ने �प� ैछ । िवप�ी पनुरावेदक र �काश दवुै साथी 
साथी रहेका र मानव बेचिबखन गन� काम गन� �यि�ह� 
भएका भ�ने देिखएको छ । िवप�ीले पीिडतलाई िब�� 
गन� स�दभ�मा िविभ�न Step (चरण) मा भूिमका िनवा�ह 
गरकेो देिखएको अव�थामा िनज िनद�ष हो भ�न 
निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखएकाले उ�टी बदर ह�नपुन� अव�था छैन 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

पनुरावेदक / ��यथ�तफ� बाट ��ततु भएको 
उि�लिखत बेहोराको बहस सनुी िमिसल अ�ययन गदा� 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो िमित 
२०७१।७।२५ को फैसला िमले निमलेको के हो ? तथा 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरअनसुार 
ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�य स�ब�धमा िवचार गदा� यी 
पनुरावेदकले िमित २०५८।५।२६ गते काठमाड�मा 
काम लगाइिद�छु भनी पीिडत बा�िबसे िब. लाई िनजको 
घर िस�धपुा�चोकदेिख काठमाड�स�म �याएको र 
काठमाड�मा �काश भ�ने �यि�को िज�मा लगाएपिछ 
िनज �काशले भारत ब�बई प�ुयाई कोठीमा िब�� गरकेा 

रहेछन् । िब�� भएको कुरा आफूलाई कोठी मािल�नीले 
भनेपिछ मा� थाहा भएको र १ वष�जित सोही 
कोठीमा काम गरपेिछ िबरामी भई कोठी मािल�नीले 
उपचार गराउन लगेको बेलामा औषधी िक�न जादँा 
मािल�नीलाई झ�ुयाइ भा�न सफल भएक� ह� ँ । अतः 
मलाई बेचिबखन गन� काय�मा सलं�न �यि�ह�उपर 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी िमित २०६९।८।१ मा जाहेरी 
परकेो देिख�छ । जाहेरी दरखा�त परपेिछ अनसु�धान 
भई यी पनुरावेदक / �ितवादीले त�कालीन समयको 
िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा 
४(क) को अपराध गरकेो र हाल उ� ऐन �चलनमा 
नरही मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ �चलनमा रिहरहेकोले उ� मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३०(२) मा िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) 
ऐन, २०४३ अ�तग�त भए गरकेा काम कारबाही यसै 
ऐनअ�तग�त भए गरकेा मािनने छन् भनी उ�लेख भएको 
ह�दँा ��ततु अपराधमा अिभय�ुलाई मानव बेचिबखन 
अथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ िवपरीत दफा ४(१)(क) को अपराधमा सोही ऐनको 
दफा १५(१)(क) बमोिजम सजाय र सोही ऐनको दफा 
१७ बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई 
पाउ ँभनी िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतमा अिभयोग 
दायर भएकोमा यी पनुरावेदक / �ितवादीलाई त�काल 
�चलनमा रहेको िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ को दफा ४(क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
८(१) मा �यव�था भएबमोिजम अिधकतम २० वष� कैद 
सजाय ह�ने तथा �ितपूित�  िदनको लािग आव�यक कोष 
र कानूनी �यव�था गन� नेपाल सरकारसम� स�बि�धत 
िज�ला सिमितमाफ� त पहल गन� �यानाकृ� गराउन ु
भनी स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।२।२७ मा फैसला भएकोमा सो फैसलामा 
िच� नबझुाई आफूलाई २० वष� कैद सजाय ह�ने ठहर 
गरी भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले सो फैसला बदर 



1083

गरी सफाइ पाउ ँभनी �ितवादी ताराबहादरु ब�नेतले 
र पीिडतलाई �ितपूित� भराउनपुन�मा नभराई �ितपूित� 
स�ब�धमा आव�यक कोष र कानूनी �यव�था गन� 
स�बि�धत �थानीय सिमितमाफ� त नेपाल सरकारको 
�यानाकृ� गराउन ु भनी भएको फैसला सो हदस�म 
निमलेको ह�दँा मागबमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�ितपूित�  भराई पाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन गरकेोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनले स�ु िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर 
ह�ने ठहर गरी िमित २०७१।७।२५ मा फैसला गरकेो 
देिख�छ । पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो उ� 
फैसला �यायपूण� र िववेकपूण� नभएकोले सो फैसला 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी 
पनुरावेदक / �ितवादी ताराबहादरु ब�नेतको यस 
अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । 

३. ��ततु घटनाको वारदात २०५८।५।२६ 
मा भएको भनी ०६९।८।१ मा जाहेरी परकेो र 
िमित २०६९।८।२६ मा अिभयोग दायर भएको 
देिखयो । वारदात िमित२०५८।५।२६ भएकोमा 
त�काल �चलनमा रहेको नेपाल अिधरा�यको 
संिवधान, २०४७ को धारा १४(१) मा कुनै पिन 
�यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा �चिलत 
कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय गरकेो छैन भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ भने जाहेरी पदा�का बखत 
�चिलत नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा २४(४) मा कुनैपिन �यि�लाई कसरु गदा�को 
अव�थामा �चिलत कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय 
िदइने छैन भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । �यसैगरी 
हाल �चिलत नेपालको सिंवधानको धारा २०(४) ले 
पिन सो संवैधािनक �यव�थालाई िनर�तरता �दान 
गरकेो देिखदँा कसरु गदा�का बखत �चलनमा नरहेको 
कानूनबमोिजम कारबाही र सजाय गन� निम�ने भ�ने 
संवैधािनक �यव�था रहेकोमा िववाद देिखएन । 

४. ��ततु म�ुामा पीिडतलाई िमित 
२०५८।५।२६ मा भारतको ब�बैमा प�ुयाई िब�� गरी 
कसरु गरकेो भ�ने देिख�छ ।२०५८।५।२६ मा कसरु 
गरकेो समयमा िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ �चलनमा रहेको िथयो भने िमित २०६९।८।२६ 
मा जाहेरी पदा�को बखत मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ लागू रहेको देिखएकोले 
�ितवादीउपर कुन कानूनअ�तग�त कारबाही र सजाय 
ह�ने हो भ�ने ि�िवधा भएको र �यस स�दभ�मा िवचार 
गदा� सािबकको ऐनबमोिजमको कसरुमा हालको 
ऐनको काय�िविध लागू ह�ने भनी �ेमबहादरु मो�ान 
िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६०, अंक ७/८, 
िन.नं. ७२६०) भएको िजउ मा�ने बे�ने म�ुामा यस 
अदालतबाट िस�ा�त �ितपािदत भई �कािशतसमेत 
भइरहेको पाइ�छ । उि�लिखत सवंैधािनक �यव�था 
तथा अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा हेदा�  कानूनका दईु �कारम�ये काय� िविधगत 
कानूनको हकमा स�बि�धत म�ुाको काय�िविध च�दाको 
अव�थामा �चिलत कानून नै लागू ह�ने दिेख�छ भने 
Substantive कानूनको हकमा प�चातदश� �पमा 
कानूनको �योग गन� िम�ने दिेखदँैन । 

५. substantive कानूनको �योग 
प�चातदश� �पमा गन� निम�ने सवंैधािनक �यव�था 
भएपिन अपराध गदा�को बखत �चलनमा रहेको 
कानूनको �थानमा नया ँ कानून िनमा�ण भएको 
अव�थामा कुन कानूनको आधारमा सजाय ह�ने हो 
भ�ने ि�िवधाको समाधान अदालती �या�याबाट 
भएको पाइ�छ । यस स�ब�धमा Calder Vs. Bull को 
म�ुा (सन् १७९८) मा अमेरीक� सव��च अदालतले 
िन�न �कृितको कानूनलाई अतीत �भावी ह�ने भनी 
�या�या गरकेो देिख�छः-

(१) कानून ब�नभु�दा पिहले अपराध नमािनने कुनै 
काय�लाई पछािड बनेको कानूनले अपराध 
घोिषत गन� गरी िनमा�ण ग�रएको कानून 

१००२५ - ताराबहादरु ब�नेत िव. नेपाल सरकार
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(Every law that makes an action 
done before the passing of the law 
and which was innocent when done 
criminal and punishes that action.) 

(२) कुनै कसरु गदा�को अव�थामा सानो र कम 
ग�भीर मािनएको कसरुलाई पछािड ठूलो 
र बढी ग�भीर ह�ने गरी िनमा�ण ग�रएको कानून 
(Every law that aggravates a crime 
or makes it greater than it was when 
committed.) 

(३) कसरु गदा�को समयमा कम सजाय ह�ने 
कुनै कसरुमा पछािड सजाय प�रवत�न 
गरी बढी सजाय गन� गरी िनमा�ण ग�रएको 
कानून (Every law that changes the 
punishment and inflicts a greater 
punishment than the law annexed 
to the crime when committed.) 

(४) अपराध गदा� अपराधीलाई कसरुदार ठहर 
गन� आव�यक पन� �माणस�ब�धी कानूनी 
िनयमह�मा फेरबदल गरी कसरु �मािणत 
गन� कम �माण भए प�ुने गरी िनमा�ण ग�रएको 
कानून (Every law that alters the legal 
rules of evidences and receives 
less or different testimony than 
the law required at the time of the 
commission of the offence in order 
to convict the offender.)          

६. अतीत �भावी कानूनका स�ब�धमा 
अमे�रक� सव��च अदालतले गरकेो उि�लिखत 
�या�यालाई नेपालको सव��च अदालतबाट उ�म 
लामा िव. �ी ५ को सरकार भएको िजउ मा�ने बे�ने 
म�ुा (ने.का.प. २०६१, अंक ९, िन.नं.७४३२) मा 
�वीकार ग�रएको उपयु�� �या�याको स�दभ�मा 

��ततु म�ुालाई हेदा� िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) 
ऐन, २०४३ र मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ दवुैले मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसारको काय�लाई अपराध भनी मा�यता 
िदएको देिख�छ । मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३०(२) ले िजउ 
मा�ने बे�ने काय� िनय��ण ऐन, २०४३ अ�तग�त 
भए गरकेा काम कारबाही यसै ऐनअ�तग�त भए गरकेो 
मािनने छन् भ�ने �यव�था गरकेोले िजउ मा�ने बे�ने 
काय� िनय��ण ऐन, २०४३ बहाल रहेको अव�थामा 
भएको कसरुमा मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अनसुार कारबाही चलाउन 
सिकने नै देिख�छ ।

७. अमे�रक� सव��च अदालतले गरकेो 
उि�लिखत �या�या र कानूनको अितत �भावी 
िस�ा�तलाई ��ततु म�ुाको स�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादी / पनुरावेदक ताराबहादरु ब�नेत काठमाड�मा 
ब�ने गरकेोमा िनज आ�नो गहृ िज�ला िस�धपुा�चोक 
गई पीिडतसमेतलाई काठमाड�मा काम लगाइिद�छु, 
धेर ै पैसा आउछँ भनी फकाई फुलाई �लोभनमा 
पारी िनजह�को घरप�रवारसगँ सरस�लाह नगरी 
प�रवारको सहमित निलई पीिडतलाई िनजको घर 
िस�धपुा�चोकदेिख काठमाड�स�म �याई �काश 
भ�ने �यि�को साथमा (िज�मामा) लगाएको भ�नेमा 
िववाद देिखएन । िनज पनुरावेदक / �ितवादीले 
पीिडतलाई आ�नो िचनजानको साथी �काशको 
िज�मा लगाएपिछ िनज �काशले पीिडतलाई भारत 
ब�बईको कमा�ठीपरुामा प�ुयाई कोठीमा िब�� गरकेो 
भ�ने िनज पीिडतको बयानबाट देिखनकुा साथै 
�ितवादीले यस अदालतमा बयान गदा� पीिडत बा�िबसे 
िब. र .................. गाउकैँ केटीह� ह�न्, �काश भ�ने 
�यि� िचनजानको मा�छे भएकोले केही समय िनजको 
साथमा ब�न भनेको हो, िनजले भारत ब�बैमा लगी 
बे�ला ज�तो लागेको िथएन भनी बयान गरकेोसमेत 
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देिखयो । यस�कार यी पनुरावेदक / �ितवादीको 
अदालतको बयानबाट समेत ियनले नै पीिडतलाई 
िस�धपुा�चोकको िनजको घर / गाउदँिेख �याई �काश 
भ�ने �यि�को िज�मामा िदएको र �काशले भारत 
ब�बई प�ुयाई िनज पीिडतलाई िब�� गरकेो भ�ने 
देिखएको स�दभ�मा सो िब�� गन� काय�मा यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी ताराबहादरु ब�नेतको किहकँतै पिन सहयोग 
र संल�नता िथएन भनी मा�न िम�ने नदेिखई िनजको 
सो काय� िजउ मा�ने बे�ने काय� िनय��ण ऐन, २०४३ 
को दफा ४ तथा मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(३) अ�तग�तको 
कसरु कायम ह�ने देिखयो ।

८. उि�लिखत कसरुका �ितवादी / 
पनुरावेदकलाई ह�ने सजायको स�ब�धमा िवचार गदा� 
िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को 
दफा ८(१) अनसुार १० वष�देिख २० वष�स�म कैद 
सजाय ह�ने देिख�छ भने मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) 
अनसुार पनुरावेदक / �ितवादीलाई २० वष� कैद र 
२(दईु) लाख ज�रवाना ह�ने देिख�छ । यस�कार वारदात 
ह�दँाका बखत �चलनमा रहेको ऐनले उि�लिखत 
कसरुमा िनधा�रण गरकेो सजायभ�दा पिछ�लो ऐनले 
िनधा�रण गरकेो सजाय बढी रहेकोले ��ततु वारदातका 
कसरुदारलाई पिछ बनेको ऐन (मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४) अनसुार सजाय 
गदा� बढी सजाय ह�न जाने र �यसो गनु�  अितत �भावी 
िस�ा�त (Principle of Ex-Post Facto law) 
अनसुार निम�ने भएकाले ��ततु म�ुाका कसरुदार 
पनुरावेदक ताराबहादरु ब�नेतलाई िजउ मा�ने बे�ने 
(िनय��ण) ऐन, २०४३ अनसुार सजाय गनु�पन� 
देिखयो । िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ 
को दफा ८(१) मा "मािनस बेचिबखन गन� �यि�लाई 
१० वष�दिेख २० वष�स�म कैद ह�नेछ" भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँा मािनस बेचिबखनको कसरुमा संल�न 

ह�ने कसरुदारलाई संल�नताको �तर हेररे िववेकशील 
िनण�य गन� िविध िनमा�णकता�ले �यायकता�लाई पया�� 
�विववेक�य अिधकार िदएको दिेख�छ । यसरी मािनस 
बेचिबखनको काय�मा संल�न कसरुदारलाई १० 
वष�देिख २० वष�स�म कैद ह�ने फैसला गन� �यायकता� 
स�म रहेपिन िनण�य गदा� िववेकशील, �यायोिचत र 
औिच�यता हेरी िनण�य गनु�पद�छ, भने कसरुदारलाई 
ग�रएको सजाय र कसरुको �तरबीचमा औिच�यपूण� 
स�ब�ध पिन दिेखनपुद�छ । 

९. ��ततु म�ुामा पनुरावेदक ताराबहादरु 
ब�नेतको आपरािधक काय�मा संल�नता रहेको 
देिखए पिन �य�तो सलं�नता िस�धपुा�चोकदेिख 
काठमाड�स�म पीिडत प�लाई �याउने काय�मा सीिमत 
रहेको देिख�छ । काठमाड�देिख भारतको ब�बईको 
कमा�ठीपरुामा प�ुयाई िब�� गन�समेतका काय�मा 
िनजको सलं�नता रहेको दिेखदँैन । साथै पीिडत बा�िबसे 
िब. लाई ब�बईको कोठीमा िब�� गरबेापत �ा� रकम 
बाडँफाडँ भएको तथा �य�तो रकमको बाडँफाडँबाट 
केही िह�सा यी पनुरावेदकले िलई आिथ�क लाभ �ा� 
गरकेो भ�नेसमेत किहकँतैबाट ख�ुन आएको देिखदैँन । 

१०. िस�धपुा�चोक ब�ने पीिडत बा�िबसे 
िब. लाई िस�धपुा�चोकदिेख काठमाड� ह�दँ ै भारतको 
ब�बईस�म प�ुयाई िब�� गन� काय� पूरा गदा� पूरा 
गनु�पन� िविभ�न चरणह�म�ये पिहलो चरणको 
िस�धपुा�चोकदेिख काठमाड�स�म �याउने काय�मा 
सलं�न ह�ने यी पनुरावेदकलाई िवधाियकाले कानून 
बनाउदँा िनधा�रण गरकेो सजायको उ�च �तरको 
मा�ा �योग गरी हदैस�मको द�ड िदन ु �यायोिचत 
र िववेकस�मत नह�ने र �यूनतम सजाय गदा� पिन 
कानूनको मनसाय पूरा ह�ने देिख�छ । 

११. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट ��ततु म�ुाका पनुरावेदक / �ितवादी 
ताराबहादरु ब�नेतलाई िनजले पीिडत बा�िबसे िब. 
लाई बेचिबखन गन� िनवा�ह गरकेो भूिमकाको आधारमा 

१००२५ - ताराबहादरु ब�नेत िव. नेपाल सरकार
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िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को 
दफा ८(१) बमोिजम हदैस�मको सजाय गनु�  �यायोिचत 
नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।७।२५ मा पनुरावेदक / �ितवादी ताराबहादरु 
ब�नेतलाई २० वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी भएको 
फैसला सो हदस�म उ�टी भई िनजलाई िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) 
बमोिजम १०(दश) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक / �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन ।

१२. ��ततु म�ुामा कानून (ऐन) �ारा 
�ितवादीलाई तोिकएको सजायको �ि�कोणबाट िजउ 
मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ लागू भएपिन 
मानव बेचिबखन ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३०(२) को कानूनी �यव�थाले िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ लाई समथ�न गरकेो 
अव�था तथा सोही मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोिजम 
पीिडतलाई �ितपूित� िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेतको 
अिभयोग दाबी भएको स�दभ�मा पीिडतलाई �ितपूित� 
भराउने �योजनाथ� पिहलाको ऐनभ�दा उदार 
�यव�थासिहत आएको मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ लागू नह�ने भ�न िम�ने 
देिखदँैन, साथै जाहेरी पदा� र अिभयोग दता�  ह�दँाका 
बखत लागू रहेको ऐनले पीिडतलाई �ितपूित�  भराउन ु
पन� �यव�था गरकेोमा कसरु ह�दँाका बखत लागू रहेको 
कानूनले �ितपूित�को �यव�था नगरकेो भ�ने आधारमा 
पीिडतलाई �ितपूित�  नभराउने गरी �या�या गनु�  
पीिडत मै�ी िविध शा�ीय मा�यताअनकूुल नह�नकुा 
साथै �यसरी ग�रएको �या�याले कानूनको उदार 
�या�यास�ब�धी िस�ा�तसगँ समेत साम�ज�यता 
नरा�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा पीिडतलाई �ितपूित� 
भराउन ु िस�ा�ततः मनािसब र औिच�यपूण� ह�ने 
देिखयो ।

१३. मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ मा �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�  भराइिदनपुन� भ�ने उ�लेख भए 
पिन ��ततु म�ुामा पीिडतले �ितवादीबाट �ितपूित� 
भराई पाउन स�ने अव�था िमिसलबाट देिखदँैन । 
साथै पीिडत एच. आइ. िभ. को स�ंिमत रोगी भएकाले 
िनयिमत उपचार गनु�पन� अव�थामा रहेको तथा िनजको 
आिथ�क अव�थासमेत कमजोर रहेको भ�ने िनजको 
बयान बेहोराबाट देिख�छ । यस�कारको संवेदनशील 
रोग तथा कमजोर आिथ�क ि�थितको िबरामी (पीिडत) 
ले कसरुदारबाट �ितपूित� भराई िलन पाउने अव�था 
नभएको ह�दँा िनजको संर�क�वको भूिमका िनवा�ह 
गन�बाट रा�य पि�छन िम�ने देिखएन ।

१४. तसथ�ः य�तो अव�थाका पीिडतलाई 
�ितपूित�को �यव�थासमेत गन� मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १४ 
मा �यव�था भएको पनु:�थापना कोषबाट पीिडतले 
�.३,००,०००।- (तीन लाख) �ितपूित� भराई िलन 
पाउने ठहछ�  । य�तो रकम ब�क खाताबाट िनका�न 
पीिडतलाई सहज ह�ने गरी िनजलाई पायक पन� 
सरकारी ब�कमा िनज पीिडतको नाममा खाता खो�न 
लगाई यथाशी� सो खातामा ज�मा गन� �यव�था गनु�  
गराउन ुभनी मिहला बालबािलका तथा समाज क�याण 
म��ालयको नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
१.  मािथ इ�साफ ख�डमा ठहर भएबमोिजम 

पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।७।२५ 
को फैसला केही उ�टी भई पनुरावेदक / �ितवादी 
ताराबहादरु ब�नेतलाई १०(दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहरकेाले स�ु िज�ला अदालतको तपिसल 
ख�डको १ नं. को लगत कायम नरहने ह�दँा सो 
लगत सशंोधन गरी पनुरावेदक / �ितवादीलाई 
प�ाउ परकेो िमित (२०६९।८।२) दिेख गणना 
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गरी १० वष� कैद असलु गन� लगत कसी संशोिधत 
कैदी पजु�सिहतको जानकारीप� स�बि�धत 
कारागारमा पठाई िदन ु भनी स�ु िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाई िदनू ।

२.  इ�साफ ख�डमा ठहर भएबमोिजमको रकम 
यथाशी� पीिडतलाई �ितपूित� भराउने �योजनाथ� 
��ततु आदशेको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त मिहला बालबािलका तथा समाज 
क�याण म��ालयलाई िदनू ।

३. ��ततु फैसलाको �ित िव�तुीय अपलोड गरी 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
फैसला िमित : २०७३।१२।१

०७२-CI-१३२२

म�ुा : िनषेधा�ा

पनुरावेदक / िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा नं. २५ ब�ने ितथ�लाल 
�े�ठसमेत

िव��
��यथ� / िवप�ी : हनमुानढोका दरबार स�ंहालय 

िवकास सिमित, हनमुानढोका काठमाड�समेत
 § करारका आधारभूत सत�को प�रपालनाका 

स�ब�धमा करार ऐनले �यव�था 
गरबेमोिजम ह�ने र करारको सत�अनु�प 
करार प�रपालनाको साथै करारको अविध 
स�प�न भएपिछ करारअनुसार पुनः टे�डर 
आ�ान गन� नपाउने भ�न निम�ने । 
 § करार समा� भइसकेपिछ करारअनुसार 

रािखएका कबल पसलह�को �वािम�व 
स�ब�धमा ��न उठेमा िनषेधा�ाको 
िनवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक 
�वािम�वको िनण�य ह�न नस�न े।
 § करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) 

को �यव�थालाई हदेा� करारको कुनै 
प�ले सो करारको �कृितअनुसार गन� 
नह�ने कुनै कामकारबाही वा �यवहार गन� 
लागेको कारणबाट करारको प�रपालना 
स�भव नह�ने भएमा �य�तो कामकारबाही 

�नण�य नं. १००२६

१००२६ - ितथ�लाल �े�समेत िव. हनमुानढोका दरबार सं�हालय िवकास सिमित, हनमुानढोका, काठमाड�समेत

&
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वा �यवहारबाट मका� पन� प�ले �य�तो 
कामकारबाही वा �यवहार रोक� पाउन 
पुनरावेदन अदालतमा उजुरी िदन स�न े
�यव�था देिख�छ । सो दफा ८७ का अ�य 
उपदफाह� अल�गै �वत�� अि�त�वका 
नभई उपदफा (१) सगँ अ�तरस�बि�धत 
रहकेो पाइने ।

(�करण नं.४)
पनुरावेदक / िनवेदकका तफ� बाट :
��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
मा. म�ुय �या.डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी िशवनारायण यादव
पनुरावेदन अदालत पाटन 

आदेश
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अ�तग�त दता� 
भई िनयमानसुार पेस भएको ��ततु म�ुाको सिं��त 
त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ :-

िवप�ी हनमुानढोका दरबार सं�हालय, 
िवकास सिमितको �वािम�वमा रहेको म�खन तथा 
ठूलो घ�टाघर �े�मा परुाताि�वक ह�तकलाका 
सामानह� िब�� िवतरण गन�का लािग िवप�ी 
काया�लयसगँ िमित २०६६।८।३० मा ५ वष� अविधको 
लािग बहाल  स�झौताको करारनामाको कागज भएको 
िथयो । उ� करारको अविध िमित २०७१।८।२९ 
मा समा�त भइसकेप�चात् २०७१ साल माघ १५ 
गतेस�मको अ�ीम भाडा नबझुाउने भाडावालाह�को 
पसल कबल तालाब�दी गरी टे�डर �ि�या अगािड 
बढाइने भ�ने िवप�ी सिमितको िमित २०७१।८।२९ 

को प�बमोिजम हामी िनवेदकह�ले २०७१ साल 
फा�गणु मिहनास�मको अ�ीम बहालसमेत िवप�ी 
सिमितलाई बझुाई िनवा�ध �पमा पसल स�चालन गरी 
आएका छ� । यसरी िवप�ी सिमितको प�बमोिजम नै 
हामी िनवेदकह�ले अ�ीम भाडा बझुाई सकेप�चात् 
िमित २०७१।९।८ मा �यही �थानलाई भाडामा 
लगाउने उ�े�यले नेपाल समाचार प� दैिनकमा सूचना 
�कािशत ग�रएको थाहा पाई यो िनवेदन िलई आएका 
छ� ।

यसरी िवप�ी काया�लयसगँ भएको घर बहाल 
स�झौता िमित २०७१।८।२९ मा समा�त भएप�चात् 
हामी िनवेदकह�सगँ अ�ीम भाडा रकम मािगएको तर 
स�झौता नवीकरण नगन� भ�ने िनण�य ग�रएको भनी 
िवप�ी सिमितबाट िमित २०७१।८।२९ मा हामी 
िनवेदकह�लाई प� िदएप�चात् हामी िनवेदकह�ले 
िमित २०७१।९।९ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
पसल कबलको स�झौता नवीकरण ग�रपाउ ँ भनी 
िफरादसमेत दता�  गराएका छ� । उ� म�ुा हाल 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा िवप�ी काया�लयले िमित २०७१।९।८ मा 
उ� �थान बोलप�माफ� त बहालमा लगाउन सूचना 
�कािशत गरकेो ह�दँा उ� सूचनाबमोिजमको काय� 
अगािड बढेमा िनवेदकह�ले लाख� �पैया ँलगानी गरी 
स�चालन गरकेा पसलह� ब�द ह�न जाने भई हामी 
िनवेदकह�लाई अपूरणीय �ित ह�न जाने अव�था 
ह�दँा िवप�ीह�बाट िमित २०७१।९।८ मा �कािशत 
बोलप�स�ब�धी कारबाही अगािड नबढाउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ग�रपाउ ँ साथै ��ततु िनवेदनको टुङ्गो नलागेस�म 
िमित २०७१।९।८ मा �कािशत बोलप�स�ब�धी काम 
कारबाही अगािड नबढाउन ुयथाि�थितमा रा�न ुभनी 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
३३क. बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदकह�को �रट िनवेदन दाबी ।



1089

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
कारण भए सबदु �माणसिहत १५ िदनिभ� आफँै वा 
आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक�ित �ितिलिप 
साथै राखी सूचना पठाउनू । अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ तफ�  र म�ुाको िवषयव�तसुमेतलाई 
िवचार गदा�  ��ततु म�ुामा अ�त�रम आदेश जारी 
ह�ने नह�ने स�ब�धमा िमित २०७१।१०।२८ गते 
छलफलको लािग िवप�ीह� समेतलाई सूचना 
िदन ु र सो अविधस�मको लािग पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३ क. (१) बमोिजम 
अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७१।१०।२० को आदेश ।

यसमा ��ततु िवषयसगँ स�बि�धत अदालती 
ब�दोब�तको १७ नं.को िनवेदन यस अदालतमा िमित 
२०७१।१०।२७ गते दता� भएको ह�दँा सो िनवेदन 
साथै राखी अ�त�रम आदशेको छलफलको लािग 
िमित २०७१।११।३ गतेको तारखे तोक� सोको सूचना 
िवप�ीह�लाई समेत िदन ुर सो अविधस�मको लािग 
यस अदालतबाट िमित २०७१।१०।२० गते जारी 
भएको अ�त�रम आदशेलाई िनर�तरता िदएको छ भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।१०।२८ 
को आदेश ।

करार / बहालको अविध समा�त भएपिछ 
आफूले भोगचलन गरी आएको स�पि� छोड्न ु
पद�छ । बहालको अविधप�चात् स�पि� भोगचलन गनु�  
गैरकानूनी काय� हो । गैरकानूनी काय� गन� पाउन ुपद�छ 
भनी िनवेदन प� दायर भएको स�मािनत अदालतले 
ब�ुन स�ने नै छ । बहाल अविध समा�त भएपिछ 
गैरकानूनी भोग गन�लाई �शासिनक िनकायले समेत 
िनकाला गन� स�ने सव��च अदालत बलेुिटन, २०६९, 
पूणा�ङ्क ४७०, प�ृ २७ मा िस�ा�त �ितपादन भएको 

छ । ��ततु म�ुाका िवप�ी िनवेदकह�ले २०६६ 
सालको बोलप�मा सामेल भई पसल कबलह� 
भाडामा िलनको लािग �ित�पधा�मा भाग िलन ु
भई �ि�याबमोिजम पसल कबल �ा�त गनु�भएको 
िथयो । सोही �ि�यामा अिहले पिन बोलप�मा भाग 
िलने र �ित�पधा�मा छनौट भई भाडामा िलन �ा�त 
गन� किहकँतैबाट रोक लगाइएको अव�था नह�दँा 
��ततु िनवेदन खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
िवप�ीह�को संय�ु िलिखत जवाफ ।

िनवेदकह�ले हनमुानढोका दरबार �े�िभ� 
उ� दरबारको �वािम�वमा रहेको म�खन र ठूलो 
घ�टाघर �े�का पसल कबल २०६६।८।३० को 
करार स�झौताबमोिजम भाडामा िलई बसेको कुरालाई 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । उ� करार स�झौताको दफा 
७ मा भाडा करारको अविध पाचँ वष� रहने उ�लेख 
भएको पिन िमिसल सलं�न उ� करार स�झौताको 
छाया�ँितबाट देिख�छ । सो करारबमोिजम भाडामा 
ब�न पाउने अविध २०७१।८।२९ स�म हो भ�ने पिन 
िनवेदनमा उ�लेख भएकै छ । यसबीच करार नवीकरण 
भएको वा पनुः करार भएको भ�ने िनवेदकह�को 
भनाई नह�दँा २०६६।८।३० मा पसल कबल भाडामा 
िलने िदने कुराबाट िनवेदक र िवप�ीह�बीच करारीय 
स�ब�ध कायम भएपिन करारको अविध समा�त 
भएका कारण अब सो स�ब�ध कायम छ भ�न िम�ने 
देिखएन । िमित २०६६।८।३० मा “करार”  प�ह�बीच 
ग�रने स�झौता ह�दँा जबस�म करारका श�दह�बाट 
प�ह�बीच �प�टतः सहमित भएको भ�ने देिखदँनै 
वा सो भ�न सिकने अव�था रहदँनै, तबस�म करार 
नवीकरण भयो वा �यवहारबाट करार भयो भ�न िम�ने 
ह�दैँन । करारको सदासव�दा संकुिचत एवं िनय��णा�मक 
�या�या ग�रनपुछ�  । भाडा रकम बझेुको कारण भाडावाल 
र घरभेटीको स�ब�ध कायम भई घर बनाउनेको 
८ नं. आकिष�त भयो िक भ�नलाई िनवेदकह�को 
िजिकर नै िमित २०७१।८।२९ को प�को आधारमा 

१००२६ - ितथ�लाल �े�समेत िव. हनमुानढोका दरबार सं�हालय िवकास सिमित, हनमुानढोका, काठमाड�समेत
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करार नवीकरण भयो भ�ने ह�दँा र िनवेदकह�ले 
करारबमोिजम भाडामा िलएको पसल कबल नछोडेबाट 
र िव�थािपत ह�नबाट जोगाई पाउ ँभनी िनवेदन गरकेो 
िवषयलाई स�बोधन गन� �ममा अ�ीम भाडा बझुाएमा 
माघ १५ स�म ब�न िदने भ�ने उ�लेख भएको 
पाइएकोले प�ह�बीच करारीय स�ब�धको पूवा�व�था 
नरहेको झ� गरी �वत���पमा घरभेटी र भाडावालाको 
स�ब�ध कायम भई घर बनाउनेको ८ नं. आकिष�त 
भयो भनी मा�न िम�ने देिखएन । िनवेदकह� बसेको 
पसल िवप�ीको हक �वािम�वको हो भ�ने कुरालाई 
िनवेदकह�ले �वीकार गरकेो र पसल कबल भोग गन� 
अिधकार करारबाट �ा�त गरेकोसमेतबाट िनवेदक र 
िवप�ीबीचको स�ब�धलाई करारीय स�ब�ध भ�नपुन� 
भई य�तोमा नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ आकिष�त 
ह�नस�ने देिखएन । िनवेदकह�ले टे�डर �ि�याबाटै 
संल�न भई करार गरी पसल कबल भाडामा िलएकोमा 
सोको अविध समा�त भइसकेको, िमित २०७१।८।२९ 
को प�मा नै पिन पनुः टे�डर आ�ान ग�रएको कुरा 
परकेो अव�था भई करारीय दािय�वको िवषयमा �रट 
�े�बाट ह�त�ेप गन� निम�नेसमेत ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२ । ९।८ मा भएको फैसला ।

हामी िनवेदक र ��यथ�बीच िमित 
२०६६।८।३० मा ५ वष� अविधको लािग बहाल 
स�झौताको करार भएको हो । उ� ५ वष�को अविध 
�यितत ग�रसकेपिछ िवप�ी हनमुानढोका दरबार 
सं�हालय, िवकास सिमितले हामीलाई िमित 
२०७१।८।२९ मा प� पठाई भाडा रकम मागेको 
हो । िवप�ी काया�लयले िमित २०७१।९।८ मा बोलप� 
�कािशत गरकेो छ । हामीबीचको करार अविध समा� 
भएपिछ पिन हामीसगँ भाडा रकम मागीसकेपिछ 
हामीबीच घर बनाउनेको ८ नं. बमोिजमको कानूनी 
स�ब�ध �थािपत भएको अव�था िव�मान छ ।

हामीले हा�ो िनवेदन मागमा ��टसगँ 
उ�लेख गरी हामीबीच मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको 
८ नं. बमोिजमको कानूनी स�ब�ध �थािपत भएको 
बेहोरा उ�लेख गरकेा छौ ँ । िवप�ीले ब�न िदएकोले 
िवप�ीको आचरण, �यवहारबाट हामीलाई बहालवाला 
�वीकार ग�रएको अव�था िव�मान रहेको ह�दँा मलुकु� 
ऐन, घर बनाउनेको ८ नं. बमोिजमको कानूनी स�ब�ध 
�थािपत भइसकेको अव�था छ । सो करारीय स�ब�ध 
सिकएपिछ िवप�ीले हामीलाई उठाउने हो भने भाडा 
रकम माग गदा� नै यित समयपिछ उठी जानहुोला भनी 
र हामी उठी जानेछौ ँ भनी आपसमा करार भएको 
ह�नपुद�छ । हामीबीच कुनै पिन करार नभई दवैुले िमित 
२०६६।८।३० को करार अविध सिकएपिछ लग�ै 
मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको ८ नं. आकृ� ह�ने गरी िबना 
सत�, सत� नगरी उ� पसल कबलमा रहदैँ ब�दै आएको 
स�य साचँो बेहोरा हो । करारको नवीकरणको बाटो 
हामीले उठाएका छैन� । कानूनबमोिजम अक� कानूनी 
स�ब�ध �थािपत भएपिछ अब हामीबीच अक� सहमित 
भयो भ�ने कानूनले ठा�दछ ।

हामी िनवेदकले िमित २०७१।९।२९ मा 
िवप�ी काया�लयमा िदएको िनवेदनमा उि�लिखत 
बेहोरालाई स�बोधन गरी हामीसगँ अ�ीम भाडा रकम 
मािगनलुाई सत� नगरी �यस िमितदेिख हामीलाई ब�न 
िदएको भ�ने मा�न ुपन� ह��छ । सो नमानी उ�टै िमित 
२०७१।१०।५ स�मका लािग ब�न िदएको भिनन ु
�यायसङ्गत छैन । िवप�ीले िमित २०७१।१०।१५ 
स�मको भाडा मागे तापिन २०७१ फागनुस�मको 
भाडा हामी कितपयसगँ िलएको अव�था छ । िवप�ी 
काया�लयले भाडा रकम नबझुाउने र सत� नगरी ब�न 
नचाहनेको हकमा मा� पसल कबल बोलप�माफ� त 
टे�डर �ि�यामा जाने भ�ने बेहोरा ��ट ह��छ । उ� 
काया�लयको िमित २०७१।८।२९ को प�ले पनुः टे�डर 
आ�ान गन� कुरा उ�लेख गर ेतापिन सो �ि�या भाडा 
रकम नबझुाउनेको हकमा मा� लागू ह�ने बेहोरा ��ट 
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पारकेो छ । करारीय दािय�वबाट कानूनी दािय�वमा हा�ो 
स�ब�ध �वेश ग�रसकेपिछ �रट �े� आकृ� ह�दँैन भ�न ु
िनता�त गैरकानूनी ह��छ । तसथ�, पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी हामी िनवेदक 
पनुरावेदकह�ले िवप�ी काया�लयसगँ बहालमा िलई 
पसल कबल स�चालन गरी आएको पसल कबलबाट 
हटाउने तथा उ� पसल कबल बहालमा िदने तथा 
सोस�ब�धी कुनै सूचना, टे�डर नोिटस �काशन गन� 
काय� नगनु� , नगराउन ुभनी फैसला गरी �याय पाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? सो स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  हेदा� िवप�ी हनमुानढोका 
दरबार सं�हालय, िवकास सिमितको �वािम�वमा 
रहेको म�खन तथा ठूलो घ�टाघर �े�मा परुाताि�वक 
ह�तकलाका सामानह� िब�� िवतरण गन�का लािग 
िवप�ी काया�लयसगँ िमित २०६६।८।३० मा ५ वष� 
अविधको लािग बहाल  स�झौताको करारनामाको 
कागज भएको िथयो । उ� करारको अविध िमित 
२०७१।८।२९ मा समा�त भइसकेप�चात् २०७१ 
साल माघ १५ गतेस�मको अ�ीम भाडा नबझुाउने 
भाडावालाह�को पसल कबल तालाब�दी गरी टे�डर 
�ि�या अगािड बढाइने भ�ने िवप�ी सिमितको िमित 
२०७१।८।२९ को प�बमोिजम हामी िनवेदकह�ले 
२०७१ साल फा�गणु मिहनास�मको अ�ीम 
बहालसमेत िवप�ी सिमितलाई बझुाई िनवा�ध �पमा 
पसल स�चालन गरी आएका अव�थामा हामी 
िनवेदह�ले अ�ीम भाडा बझुाइसकेप�चात् िमित 
२०७१।९।८ मा �यही �थानलाई भाडामा लगाउने 
उ�े�यले नेपाल समाचार प� दैिनकमा सूचना �कािशत 

ग�रएकोले िवप�ीह�बाट िमित २०७१।९।८ मा 
�कािशत बोलप�स�ब�धी कारबाही अगािड नबढाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन बेहोरा रहेकोमा यस स�ंहालय 
र िवप�ी िनवेदकह�बीच भएको बहाल स�झौताको 
करारको अविध समा�त भइसकेको र करारको अविध 
समा�त भइसकेप�चात् पिन उ� करार �वतः िनि��य 
ह�ने ह�दँा तथा िनवेदकह�ले २०६६ सालको बोलप�मा 
सामेल भई पसल कबलह� भाडामा िलनको लािग 
�ित�पधा�मा भाग िलन ु भई �ि�याबमोिजम पसल 
कबल �ा�त गनु�भएको िथयो । सोही �ि�यामा अिहले 
पिन बोलप�मा भाग िलने र �ित�पधा�मा छनौट भई 
भाडामा िलन �ा�त गन� किहकँतैबाट रोक लगाइएको 
अव�था नह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
िलिखत जवाफ रहेकोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी भएका आदशेउपर 
िनवेदकह�को पनुरावेदन परी पेस भएको दिेखयो ।

३. ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक र 
��यथ�बीच ��यथ�को कबल भाडामा िलई पसल 
स�चालन गद� आएकोमा स�झौताको अविध समा�त 
भएको भ�ने त�यमा िववाद देिखदैँन । पनुरावेदक र 
��यथ�बीच पिछ�लो पटक भएको करारअनसुार 
करारको समयाविध २०७१।८।२९ स�म कायम रहेको 
पनुरावेदकले नै �वीकार गरकेो दिेख�छ । उ� करारको 
अविध समा� भएपिछ ��यथ�ले करारअन�ुप िनजको 
कबलमा पनुः टे�डर आ�ान गरकेोले कबल पसलबाट 
िनका�ने आशकंा भएकोले �यसो नगनु�  भनी िनषेधा�ा 
जारी गरी पाउन माग गरकेो दिेख�छ । तर  पनुरावेदन 
अदालतले िनवेदन दाबी नै खारजे गरकेो अव�था 
रहेछ ।

४. ��ततु िववाद करा�रय �कृितको 
िवषयलाई िलएर परकेो दिेख�छ । करारका आधारभूत 
सत�को प�रपालनाका स�ब�धमा करार ऐनले 
�यव�था गरेबमोिजम ह�ने र करारको सत�अन�ुप 

१००२६ - ितथ�लाल �े�समेत िव. हनमुानढोका दरबार सं�हालय िवकास सिमित, हनमुानढोका, काठमाड�समेत
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करार प�रपालनाको साथै करारको अविध स�प�न 
भएपिछ करारअनसुार पनुः टे�डर आ�ान गन� नपाउने 
भ�न िम�दनै । �य�तै करार समा� भइसकेपिछ 
करारअनसुार रािखएका कबल पसलह�को �वािम�व 
स�ब�धमा ��न उठेमा िनषेधा�ाको िनवेदनबाट 
यसको वा उसको भनी हक �वािम�वको िनण�य 
ह�न स�ैन । करारबमोिजम आफूले कबल पसलमा 
राखेका सामानह� करार समा� भएपिछ उठाई लान 
निदएमा वा नो�सानी गरकेो भएमा �यो सा�पि�क 
अिधकारस�ब�धी छु�ै िववादको िवषय ब�न जाने र 
�यसमा सामा�य कानूनी उपचारको �यव�था आकिष�त 
ह��छ । अक�तफ�  यी पनुरावेदकले करार ऐन, २०५६ 
को दफा ८७ बमोिजम उपचार �ाि�को दाबी िलएको 
िनवेदनबाट देिखन आउछँ । करार ऐनको दफा ८७ 
को उपदफा (१) को �यव�थालाई हेदा� करारको कुनै 
प�ले सो करारको �कृितअनसुार गन� नह�ने कुनै 
कामकारबाही वा �यवहार गन� लागेको कारणबाट 
करारको प�रपालना स�भव नह�ने भएमा �य�तो 
कामकारबाही वा �यवहारबाट मका� पन� प�ले �य�तो 
कामकारबाही वा �यवहार रोक� पाउन पनुरावेदन 
अदालतमा उजरुी िदन स�ने �यव�था देिख�छ । 
सो दफा ८७ का अ�य उपदफाह� अल�गै �वत�� 
अि�त�वका नभई उपदफा (१) सगँ अ�तरस�बि�धत 
रहेको पाइदँा यी पनुरावेदकले आधार िलएको 
उि�लिखत कानूनी �यव�था करारको अविध समा� 
भएपिछ आकिष�त ह�ने नदेिखई करार प�रपालनाको 
स�ब�धमा उ�प�न सम�यासगँ स�बि�धत रहेको �प� ै
छ । तर ��ततु िववादको िवषय करारको अविध समा� 
भइसकेपिछको दिेखएकोले उ� दफा यस म�ुाको 
िववादको िवषयमा आकिष�त ह�नस�ने दिेखन नआउदँा 
पनुरावेदन अदालतले गरकेो इ�साफ अ�यथा दिेखन 
आएन ।

५. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको 

आदशे जारी ह�न नस�ने ठह�याई िनवेदन खारजे गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।९।८ 
मा भएको आदशे िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन  स�दैन । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल चै� १ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपक कुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी  �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७४।१२।१२

०७०-WO-०६३४
िवषयः- उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका, वडा नं. १ कुप�डोल 
ि�थत म�टी िडिसि�लनरी क�स�टे�ट्स 
�ा.िल. को तफ� बाट अिधकार�ा� �व�ध 
स�चालक बदन लाल �याछ् यो

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, साव�जिनक ख�रद अनगुमन 

काया�लय, कािलमाटी काठमाड�समेत

�नण�य नं. १००२७

&
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 § रा�यको कुनै िनकाय वा अिधकारीले 
आ�नो कत��य पालनको स�दभ�मा कुनै 
कानूनिवपरीतको काय� भएको देखेमा र 
सो स�ब�धमा कारबाही गन� उ� िनकाय 
वा अिधकारीलाई ��ेािधकार नभएमा 
सािधकार िनकायमा कानूनी कारबाहीको 
लािग लेखी पठाउन निम�ने भ�ने देिखन 
आउँदैन तर उ� िसफा�रसलाई मा� 
आधार िलई सािधकार िनकायले िनण�य वा 
कारबाही गन� िम�न ेभने ह�दैँन । सािधकार 
िनकायले उ� िनण�य के कुन त�य, �माण 
र कानूनमा आधा�रत रहरे ग�रएको हो भ�न े
कुराको जवाफ उ�  िनण�यमाफ� त िदन ुनै 
पन� ह��छ । यो मा�यता ‘आधार र कारणयु� 
िनण�य’ (Reasoned Decision) 
ह�नुपन� भ�ने �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
(Principle of Natural Justice)  
अ�तग�तको सुनुवाइको िस�ा�त (Theory 
of Hearing) सगँ पिन स�बि�धत ह�ने ।

(�करण नं.५)
 § �शासक�य र �याियक िनकायबाट कुनै 

�यि�को हकािधकारमा असर र �भाव पन� 
गरी िनण�य ग�र�छ भने �य�तो अिधकारीले 
�व�छ कारबाही गरी िनण�यमा पुगेको 
देिखनु पद�छ । िनण�यमा यस िकिसमको 
िन�प�ता र �व�छता कायम गन�को 
लािग जसका िव�� कानूनी दािय�व 
बहन गराउन ेगरी िनण�य ग�र�छ उसलाई 
आ�नो दाबी वा भनाइ रा�ने र �माण पेस 
गन� समिुचत मौका �दान ग�रनु पद�छ भ�न े
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�तको 
सुनुवाइको िस�ा�तसगँ स�बि�धत छ । 
यसले िनण�य �ि�यालाई �व�छ (Fair), 
�याियक (Just) र िन�प� (Impartial) 

बनाउन म�त गन� ह��छ । यसैलाई कानूनको 
उिचत �ि�या (Due Process of law) 
पिन भिन�छ । कानूनको उिचत �ि�या 
(Due process of law or Procedure 
established by law) र �ाकृितक �याय 
िस�ा�तको प�रपालना नगरी ग�रएका 
िनण�य उिचत नभई मनोगत �पमा भएको 
मािनने ।

(�करण नं.९)

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

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
िव�राज कोइराला

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३
 § साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४

आदेश
�या.�काशमान िसहं राउत: नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा 
१०७ को उपधारा (२) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ ।

त�य ख�ड
मि�ट िडिसि�लनरी क�स�टे�ट्स �ा.िल. 

�ािविधक, �शासिनक एव ं पेसागत �मताअनसुारको 
परामश� सेवा �दान गन� उ�े�य राखी क�पनी 
ऐनबमोिजम दता� भएको क�पनी हो । यस क�पनीले 
त�कालीन जनस�ंया तथा प�रवार �वा��य 
प�रयोजना, प�रयोजना काया��वयन इकाईसगँ 
िमित २०५३।९।१० को स�झौताबमोिजम डो�पा 

१००२७ - बदन लाल �याछ् यो िव. नेपाल सरकार, साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लय, कािलमाटीसमेत
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िज�लाको इला हे�थपो�ट भवनसमेतको िनमा�ण 
काय�मा सपु�रवे�ण परामश�दाताको �पमा काम गरकेा 
िथयौ ँ । तर िमित २०७०।१०।२३ मा साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लयबाट गोरखाप�मा इला 
हे�थपो� िनमा�ण गन� भएको स�झौताबमोिजम 
तोिकएको काय� नगरकेोले सपु�रवे�ण परामश�दाता �रट 
िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�न अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनण�यबमोिजम भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयबाट लेखी आएको भनी 
कालोसूचीमा रा�न नपन� आधार / कारण भए ३० 
िदनिभ� �प�ीकरण पेस गनु�  भनी सूचना �कािशत 
ग�रएकोमा २०७०।११।२३ मा सो सूचनाको जवाफ 
िदई िमित २०७०।३।२८ को प�को न�कल िलई हेदा� 
िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने भनी िनण�यानसुार 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालयबाट 
सो प� लेिखएको भ�ने देिखयो । यस क�पनीले 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र साव�जिनक ख�रद 
िनयमावली, २०६४ आउनपूुव� गरकेो कामका 
स�ब�धमा उ� कानूनअ�तग�त कारबाही गन� निम�ने 
अव�थामा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ 
को िनयम १४१(४) को �ि�या नप�ुयाई �प�ीकरण 
माग गरी �ाकृितक �याय िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी 
िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने स�ब�धमा भएको 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िनवेदक क�पनीलाई अनिधकृत �पमा कालोसूचीमा 
रा�नेस�ब�धी कुनै काम कारबाही नगनु�  नगराउन ुभनी 
परमादशे वा अ�य उपय�ु आ�ा, आदेश वा पजु� जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन ।

मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुनपन� कुनै 
कारण भए बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी �याद सूचना पठाउन ुर अ�त�रम 
आदेशका स�ब�धमा दवैु प�लाई राखी छलफल 
गन� उपय�ु ह�ने भएकाले िमित २०७०।१२।४ को 
पेसीको तारखे तोक� सोको जानकारी िवप�ीह�लाई 

समेत िदन ु भ�ने यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासको िमित २०७०।११।२८ को आदेश ।

डो�पा िज�ला ि�थत इला हे�थपो� भवन 
िनमा�ण काय�को सपु�रवे�ण तथा परामश�दाता, मि�ट 
िडिसि�लनरी क�स�टे�ट्स �ा.िल. र िनमा�ण �यवसायी 
िस�बाबा िनमा�ण सेवाले आफूलाई तोिकएको ठे�का 
स�झौताअनसुारको िज�मेवारी िठकसगँ पूरा नगरकेोले 
इला हे�थपो� भवन अधरुो रहेकोबार ेउ� फम�ह�सगँ 
�प�ीकरण िलदँा �प�ीकरण स�तोषजनक नभएकोले 
िनजह�लाई �चिलत ऐन, िनयमअनसुार कारबाही गन� 
भौितक योजना तथा यातायात म��ालयलाई लेखी 
�वा��य म��ालयलाई समेत जानकारी िदने गरी 
आयोगबाट िनण�य भएको हो । आयोगको िनण�यबाट 
िवप�ीको संिवधान �द� हकमा कुनै आघात नपगेुको 
ह�दँा �रट खारजे भागी छ भ�ने अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िलिखत जवाफ ।

डो�पा िज�ला ि�थत इला हे�थपो� भवन 
िनमा�ण गन� स�झौता भएबमोिजमको काय� �रट िनवेदकले 
नगरकेोले कालोसूचीमा रा�न अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनण�यबमोिजम भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात �यव�था म��ालयमाफ� त लेखी आएको 
ह�दँा ३० िदने साव�जिनक सूचना जारी गरी �प�ीकरण 
माग गरी साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३ 
र साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम 
१४१ बमोिजम �रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने 
नरा�ने स�ब�धमा कारबाही �ि�या कानूनबमोिजम 
भएको ह�दँा �रट खारेज ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेदकले स�झौतामा उि�लिखत 
सत�बमोिजम काम नगरकेो अव�थामा कालोसूचीमा 
रा�ने �ि�या अवल�बन भएको कानूनस�मत छ 
भ�नेसमेत बेहोराको भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।
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�रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�नेस�ब�धी 
कारबाही �ि�याको स�ब�धमा यस म��ालयको 
भूिमकाबार ेकुनै उ�लेख नभएको �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ भ�नेसमेत बेहोराको �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयको िलिखत जवाफ र सोही बेहोरा िमलानको 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय, �वा��य सेवा 
िवभागको छु�ै िलिखत जवाफ ।

यसमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ को िनयम १४१(४) बमोिजमको �ि�या 
नप�ुयाई कालोसूचीमा रा�ने स�ब�धमा िदइएको 
सूचना उ� िनयमको �यव�थाबमोिजम भएको छैन 
भ�ने िवषय नै िवचाराधीन अव�थामा रहेको दिेखदँा 
िवचाराधीन िनण�यलाई असर पन� गरी तथा आफूसम� 
परकेो जवाफको उिचत िनण�य नै नगरी नया ँिनकासा 
गन� छैन भ�ने अपे�ा ग�रएको ह�दँा हाल अ�त�रम 
आदेश जारी गरी रहन परने । िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ प�रसकेको र ��ततु िनवेदनमा उठाएको 
िवषयको गा�भीय�लाई िवचार गदा� ��ततु िनवेदनलाई 
अ�ािधकार िदई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०७१।३।१ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी च�डे�र �े�ले पिहले भएको 
काम कारोबारको स�ब�धमा पिछ जारी साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को आधारमा सनुवुाइको समिुचत 
मौकासमेत निदई �रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने 
गरी कारबाही �ि�या अगािड बढेको ह�दँा सोस�ब�धी 
कारबाही एव ं िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

��यथ� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी िव�राज कोइरालाले साव�जिनक 

ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६४ बमोिजम �थािपत 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले गोरखाप� 
दैिनकमा साव�जिनक सूचना जारी गरी िवप�ीलाई 
सनुवुाइको मौका �दान गरी कालोसूचीमा रा�ने 
स�ब�धमा भएको िनण�य एवं काम कारोबार 
कानूनस�मत रहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे भागी छ 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

��ततु �रट िनवेदकको �रट िनवेदन र िलिखत 
जवाफसिहतको िमिसल अ�ययन गरी िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा र सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसमेत 
सनुी िवचार गदा� �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ आउनपूुव� स�झौता भई काय� स�प�न 
गरकेो काय�को स�ब�धमा उ� ऐन लगाई सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई �ाकृितक �याय िस�ा�तको िवपरीत 
ह�ने गरी कालोसूचीमा रा�ने गरी भएको िनण�य एवं काम 
कारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी कालोसूचीमा 
नरा�न ुभनी परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �रट िनवेदन र �रट िनवेदकले डो�पा िज�ला 
ि�थत ईला हे�थपो�को भवन िनमा�णस�ब�धी काय�को 
स�ब�धमा �रट िनवेदकसमेतसगँ भएको ठे�का 
स�झौता र �चिलत कानूनबमोिजम नगरकेो ह�दँा 
�रट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  भनी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट लेखी 
आएअनसुार कानूनस�मत �पमा कालोसूचीमा रा�ने 
�ि�या अगािड बढेको हो भ�ने साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयसमेतका ��यथ�ह�को िलिखत 
जवाफ रहेछ ।

३. उपयु��बमोिजम �रट िनवेदन र िलिखत 
जवाफमा उि�लिखत बेहोरा हेदा� डो�पा िज�ला 
ि�थत ईला हे�थपो�को भवन िनमा�णस�ब�धी काय�को 
स�ब�धमा �रट िनवेदकसमेतसगँ भएको ठे�का 

१००२७ - बदन लाल �याछ् यो िव. नेपाल सरकार, साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लय, कािलमाटीसमेत
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स�झौताअनसुार तोिकएको िज�मेवारी िठकसगँ पूरा 
नगरकेोले ईला हे�थपो� भवन अधरुो रहन गएको 
आधार िलई �रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने गरी 
कारबाही �ि�या अगािड बढेको कुरालाई चनुौती िदई 
��ततु �रट िनवेदन दायर ह�न आएको रहेछ ।

४. यसस�ब�धी साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयबाट �ा� �रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा 
रा�ने स�ब�धमा काम कारबाही भएको स�कल फाइल 
हेदा� डो�पा िज�लाको ईला हे�थपो� भवन िनमा�ण गन� 
भएको स�झौताबमोिजमको काय� नगरकेो भनी �रट 
िनवेदकसमेतलाई कालोसूचीमा रा�न �प�ीकरण 
माग गरी िमित २०७०।१०।२३ मा गोरखाप�मा 
सूचना �काशन गरी कालोसूचीमा रा�नेस�ब�धी काम 
कारबाही अगािड बढेकोमा उ� कारबाही स�ब�धमा 
यस अदालतमा �रट िनवेदन दायर भएकोसमेत 
आधारमा �रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�नेस�ब�धी 
उ� काम कारबाही त�कालको लािग �थिगत गन� 
गरी साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयबाट िमित 
२०७१।५।११ मा िनण�य भएको रहेछ ।

५. यी �रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने 
स�ब�धमा भएको उ� िनण�य एवं सोस�ब�धी काम 
कारबाही अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िसफा�रससमेत बमोिजम ग�रएको भ�ने �प�ीकरण 
माग गरी िमित २०७०।१०।२३ मा गोरखाप� दिैनक 
पि�कामा �कािशत सूचनासमेतमा उ�लेख छ भने 
िलिखत जवाफमा समेत उ� कुरा �वीकार ग�रएको 
छ । रा�यको कुनै िनकाय वा अिधकारीले आ�नो 
कत��य पालनको स�दभ�मा कुनै कानूनिवपरीतको 
काय� भएको देखेमा र सो स�ब�धमा कारबाही गन� 
उ� िनकाय वा अिधकारीलाई �े�ािधकार नभएमा 
सािधकार िनकायमा कानूनी कारबाहीको लािग 
लेखी पठाउन निम�ने भ�ने देिखन आउदँनै तर उ� 
िसफा�रसलाई मा� आधार िलई सािधकार िनकायले 
िनण�य वा कारबाही गन� िम�ने भने ह�दैँन । सािधकार 

िनकायले उ� िनण�य के कुन त�य, �माण र कानूनमा 
आधा�रत रहेर ग�रएको हो भ�ने कुराको जवाफ उ�  
िनण�यमाफ� त िदन ुनै पन� ह��छ । यो मा�यता ‘आधार र 
कारणय�ु िनण�य’ (Reasoned Decision) ह�नपुन� 
भ�ने �ाकृितक �यायको िस�ा�त (Principle of 
Natural Justice) अ�तग�तको सनुवुाइको िस�ा�त 
(Theory of Hearing) सगँ पिन स�बि�धत छ ।

६. साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ आउनपूुव� 
२०५४ सालको स�झौताअ�तग�त २०५५ सालदेिख 
२०५७ सालस�मको अविधमा िनिम�त डो�पा िज�ला 
ि�थत ईला हे�थपो� भवनको िनमा�ण काय� स�प�न 
गरी २०५७।८।५ मा सो भवन ह�ता�तरण भएपिछ 
स�झौताबमोिजमको भ�ुानीसमेत �ा� ग�रसकेको 
ह�दँा पिछ आएको साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ बमोिजम 
कालोसूचीमा रा�ने स�ब�धमा भएको काम कारबाही 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदनको बेहोरालाई ��यथ� 
काया�लयह�को िलिखत जवाफसमेतमा अ�यथा भनी 
िजिकर िलन सकेको देिखएन । यसरी साव�जिनक 
ख�रद ऐन जारी नै भई नसकेको अव�थामा भएको 
काय�को स�ब�धमा उ� ऐनको दफा ६४ बमोिजम 
�थािपत साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले �रट 
िनवेदक ईला हे�थपो� भवन िनमा�णसगँ स�बि�धत 
काय�मा �िुट गरकेो भनी सोही ऐनको दफा ६३ 
बमोिजमको कानूनिवपरीतको काय� (कसरु) कायम 
गरी कालोसूचीमा रा�ने स�ब�धमा आव�यक िनण�य 
भई सोस�ब�धी काम कारबाही अगािड बढेको 
देिखयो ।  िवधाियकाले कानून िनमा�ण गदा� 
सामा�यतया प�ातदश� असर (Retrospective 
effect) ह�ने गरी कानून िनमा�ण गन� स�दैन र गद�न 
पिन । कुनै कारणले प�ातदश� असर ह�ने गरी कानून 
िनमा�ण गरकेो अव�थामा पिन सोको �प� बेहोरा उ� 
कानूनमा नै उ�लेख भएको ह�नपुद�छ । साव�जिनक 
ख�रद ऐनको उ� कानूनी �यव�था प�ातदश� 
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असर ह�ने गरी िनमा�ण ग�रएको भ�ने पिन किहकँतै 
देिखदँैन । ��ततु स�दभ�मा, �रट िनवेदकले पिहले नै 
गरकेो काय� स�ब�धमा पिछ बनेको कानूनबमोिजम 
�थािपत िनकायले आ�नो अिधकार �े� �हण गरी 
सोही कानूनको आधारमा कालोसूचीमा रा�ने गरी 
कारबाही अगािड बढाएको काय�लाई कानूनको �चिलत 
मा�यता र िस�ा�तस�मत भ�न र मा�न िम�ने 
देिखएन । 

७. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ 
को िनयम १४१ (१)  मा ऐनको दफा ६३ बमोिजम 
कालोसूचीमा रा�नपुन�मा �यसको िव�ततृ िववरण र 
कारण खलुाई स�ब� कागजसिहत साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयमा लेखी पठाउन ु पन�, ऐ. िनयम 
१४१(२)  ले साव�जिनक ख�रदमा ३ वष�स�म भाग 
िलन नपाउने गरी रोक लगाउने, ऐ. िनयम १४१ 
(३) ले िनयम १४१(२) अ�तग�त रोक लगाउने िनण�य 
भएमा सूचना �काशन गन� र ऐ. िनयम १४१(४) मा 
उपिनयम (१) बमोिजम लेखी आएपिछ उपिनयम (३) 
बमोिजम ख�रद कारबाहीमा त�काल रोक लगाउन ु
पन� अव�थामा बाहेक साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयले स�बि�धत बोलप�दाता, ��तावदाता, 
परामश�दाता, सेवा�दायक, आपूित�कता� , िनमा�ण 
�यवसायी वा अ�य �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीलाई 
�यसरी �ा� िववरण, कारण र कागजातको �ितिलिप 
सलं�न गरी कालोसूचीमा रा�न ुनपन� आधारह� भए 
�य�ता आधार र �प�ीकरण पेस गन� तीस िदनको 
अविधको िलिखत सूचना िनजको काया�लय वा घरमा 
पठाउन ु पन�छ भ�ने �प� कानूनी �यव�था ग�रएको 
छ । 

८. उ� कानूनी �यव�थाको म�सद 
स�बि�धत बोलप�दाता वा परामश�दातासगँ 
�प�ीकरण मा� माग गन� नभई �यसरी �प�ीकरण माग 
गदा� आरोिपत िवषयसगँ स�बि�धत िववरण, कारण 
र कागजातको �ितिलिपसमेत संल�न गरी िनजको 

काया�लय वा घरमा नै िलिखत सूचना पठाउन ुपन� भ�ने 
हो । यी �रट िनवेदकसगँ गोरखाप�मा सूचना �कािशत 
गरी �प�ीकरण िलइएको भनी साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयको िलिखत जवाफसमेतमा उ�लेख 
भएको भए तापिन �यसरी सूचना �कािशत गदा� िनयम 
१४१(४) मा ग�रएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िववािदत िवषयसगँ स�बि�धत िववरण, कारण 
र कागजातको �ितिलिपसमेत संल�न ग�रएको 
भ�ने उ�लेख छैन । प� पि�कामा यस िकिसमको 
साव�जिनक सूचना जारी गदा� यस िकिसमको िववरण 
उ�लेख गन� र कागजात संल�न गन� स�भव नह�ने 
भएर नै िवधाियकाले स�बि�धतको काया�लय वा 
घरमा िलिखत सूचना पठाउन ु पन� गरी उ� कानूनी 
�यव�था ग�रएको हो भनी �यायको रोहमा अनमुान 
गनु�पन� ह��छ । यस म�ुामा �रट िनवेदकसगँ �प�ीकरण 
माग गदा� उ� कानूनी �यव�थाको पालना भए गरकेो 
पाइएन ।

९. �शासक�य र �याियक िनकायबाट कुनै 
�यि�को हकािधकारमा असर र �भाव पन� गरी िनण�य 
ग�र�छ भने �य�तो अिधकारीले �व�छ िकिसमले 
कारबाही गरी िनण�यमा पगेुको दिेखन ुपद�छ । िनण�यमा 
यस िकिसमको िन�प�ता र �व�छता कायम गन�को 
लािग जसका िव�� कानूनी दािय�व बहन गराउने गरी 
िनण�य ग�र�छ उसलाई आ�नो दाबी वा भनाइ रा�ने र 
�माण पेस गन� समिुचत मौका �दान ग�रन ुपद�छ भ�ने 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�तको सनुवुाइको 
िस�ा�तसगँ स�बि�धत छ । यसले िनण�य �ि�यालाई 
�व�छ (Fair), �याियक (Just) र िन�प� (Impartial) 
बनाउन म�त गन� ह��छ । यसैलाई कानूनको उिचत 
�ि�या (Due Process of law) पिन भिन�छ । 
कानूनको उिचत �ि�या (Due process of law 
or Procedure established by law) र �ाकृितक 
�याय िस�ा�तको प�रपालना नगरी ग�रएका िनण�य 
उिचत नभई मनोगत�पमा भएको मािनने ह��छ । 

१००२७ - बदन लाल �याछ् यो िव. नेपाल सरकार, साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लय, कािलमाटीसमेत
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तसथ�, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७४ को 
िनयम १४१(४) ले तोकेको िविध र �ि�याबमोिजम 
�रट िनवेदकसगँ �प�ीकरण माग नगरी वा सनुवुाइको 
समिुचत मौका �दान नगरी �रट िनवेदकलाई 
कालोसूचीमा रा�ने स�ब�धमा भएको काम कारबाही 
�ाकृितक �याय िस�ा�तको समेत �ितकूल रहेको 
देिखन आयो ।

१०. अब मािथका �करणह�मा ग�रएको 
िव�ेषणसमेतका आधारमा आरोिपत काम कारबाही 
भएको िमितभ�दा पिछ बनेको कानून (साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४) बमोिजम गिठत साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयले सोही कानून�ारा प�रभािषत 
कानूनिवपरीतको काय� (कसरु) कायम गरी �ाकृितक 
�याय िस�ा�तको समेत प�रपालना नगरी �रट 
िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने स�ब�धमा भएको 
िनण�य र सोबमोिजम साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयबाट िमित २०७०।१०।२३ मा गोरखाप� 
दैिनकमा �कािशत सूचना र सो स�ब�धमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग र भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात �यव�था म��ालयबाट भएको िनण�य एव ं
प�ाचारसमेतका काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी िदएको छ । उ� िनण�य र प�ाचारबमोिजम �रट 
िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने काम नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेको आदशेसमेत 
जारी गरी िदइएको छ । यो आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदनू । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपककुमार काक�
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल चै� १२ गते रोज २ मा शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७४।३।२१

म�ुाः अपहरण, कत��य �यान

०७१-CR-०५४५
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला बाकेँ, नेपालग�ज 

नगरपािलका वडा नं.५ घर भई हाल कारागार 
काया�लय नेपालग�जमा थुनामा रहेको सोन ु
हलवाई 

िव��
��यथ� / वादी : अजय �े�को जाहेरीले नेपाल सरकार

०७१-CR-०६२४
पनुरावेदक / वादी : िज�ला बाकेँ नेपालग�ज 

नगरपािलका वडा नं.१६ ब�ने अजय �े�को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला बाकेँ, नेपालग�ज 

नगरपािलका वडा नं.१४ ब�ने अनमोल 
अ�वालसमेत

 § मतृकलाई िमित २०६७।५।३ गते 
षड् य��पूण�  ढंगबाट छलकपट, झु�यानमा 
पारी नपेालग�ज ि�थत िनजको घरबाट 
�यापार गन� बहानामा नेपालको सीमा 
कटाई भारतको �पैिडया ह�दैँ लखनउ 
लगी ह�या गरबेाट अपहरण तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १ न.ं को कसुर 

�नण�य नं. १००२८
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नेपालमा नै भएको र सोही महलको ११ 
न.ं ले नेपालबािहर लैजाने काय� गरमेा 
नेपालिभ�ै कसरु गरसेरह मानी सजाय गन� 
िम�नेसमेत देिखने । 
 § �ितवादीबाट अपहरण गन�, स�पि� िलन,े 

खाने, मा�न ेर ह�या गन�समेतका जुन कसरु 
भएको भनी अिभयोग प� पेस भएको छ सो 
एउटै कारोबार (Single transaction) 
को शृङ्खला ह�दँा यहा ँ भारतमा लास 
फेला परकेो भ�ने मा� कारणले नेपालमा 
म�ुा नच�ने भ�न िम�ने देिखँदैन । �यसो 
भ�ने हो भने कसैलाई नेपालमा नै अपहरण 
गरी ह�या गरमेा म�ुा च�न स�ने तर 
िवदेश लगी ह�या गरमेा म�ुा नच�न े
एउटा िवसङ्गितपूण� िनण�य िन�कष�मा 
हामी पु�छ�, जुन कानून, �याय र �यायका 
मा�यता �ा� िस�ा�तसमते अनकूुल ह�न े
नदेिखने । 

(�करण नं.४)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी �याम 
लाल र �ी गोिव�द�साद शमा� ‘ब�दी’

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
यामबहादरु बािनया

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. िज�ला �या. �ी कृ�णकमल अिधकारी
बाकेँ िज�ला, अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी माधव�साद पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी िदनेश�साद यादव
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�ज

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एवं ठहर यस�कार छः–

िमित २०६७/५/३ को िबहान ९:३० बजेको 
समयमा मेरो �ीमती नम�दा �े� (िनम�ला �े�)ले नगद 
गरगहना गरी ज�मा �.२,०२,०००।– बराबरको धन 
स�पि� लगी बेप�ा भएक�ले खोजतलास ग�रपाउ ँ
भ�ने अजय �े�को िनवेदन प� ।

मेरो �ीमती िनम�ला �े�लाई िमित 
२०६७/५/३ मा घरमा जादँा नदेखेपिछ 
खोजतलास गदा�समेत कहीकँतै फेला नपरकेो र म 
जाहेरवालाको प�नीले �योग गन� गरकेो मोबाइल 
नं. ९७२८१५४२००, ९८४८०४२५२६, 
९८०४५४७६४२ न�बरह�मा अनमोल अ�वालले 
�योग गन� गरकेो फोन नं.९८४८०७३४२७ न�बरबाट 
लामो समयस�म फोन आउने गरेकोले िनज �ीमतीलाई 
नेपालग�ज नगरपािलका वडा नं.१४ मा ब�ने अनमोल 
अ�वाल, अ�म ह�वाईसमेतको िमलोमतोमा र 
योजनामा अ�यायी सोन ु हलवुाईले मेरो �ीमतीलाई 
िविभ�न �लोभन िदई, छलकपट गरी, झ�ुयानमा पारी 
िमित २०६७/५/७ का राित १०:०० बजेको समयमा 
नमालमुको �यि�ले फोनबाट �.५,००,०००।– 
िफरौती रकमसमेत माग गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�ने अजय �े�को जाहेरी दरखा�त ।

�ितवादी सोन ु हलवाईले �हरी िहरासतमा 
रहेका अव�थामा बाथ�मबाट हातकाटी रगता�मे 
अव�थामा बािहर आउदँादिेख थाहा पाएको हो भ�ने 
बेहोराको कागज ।

�ितवादी सोन ु हलवुाई �हरी िहरासतमा 
रहेको अव�थामा िमित २०६७/५/१० मा िहरासत 
क�मा रहेको पटरामा रहेको िकलामा हात राखी 

१००२८ - सोन ुहलवाईसमेत िव. नेपाल सरकार
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आफँै घाउ बनाएको ह�दँा जानकारीको लािग अनरुोध 
भ�ने �हरी सहायक िनरी�क रामकाजी के.सी.को 
�ितवेदन ।

म नेपालग�ज ि�थत अ�सरा टेलरमा कपडा 
िसलाउने काम गन� ह�दँा िनम�ला �े�सगँ िचनजान 
भएको हो । िनजसगँ स�पक�  ह�दँ ै जादँा िनज िनम�ला 
�े�को होटलसमेत भएको र िनजसगँ सनु पैसा धेर ै
छ, िनजलाई भारत लगी िनजको सनुका गहना िलई 
ह�या गनु�पछ�  भनी म तथा अ�म हलवुाई, रिफक 
बेहनासमेत भई िनम�ला �े�लाई िमित २०६७/५/३ 
को िबहान भारतमा लगी भारतको लखनउमा रहेको 
तलुसी होटलको ५६ नं. कोठामा िनजलाई राखी िमित 
२०६७/५/४ मा सोही होटलमा नै ब�धक राखेका 
अव�थामा म तथा अ�म हलवुाई, रिफक बेहनासमेतले 
ह�या ग�रसकेप�ात् मतृक िनम�ला �े�को लास उ� 
५६ नं. कोठामा नै छाडी ६ गते राित, ऐ. ७ गते 
िबहानको समयमा भागी आएको ह� ँभ�ने �ितवादी सोन ु
हलवुाईको बयान कागज ।

अजय �े� मेरो िछमेक� ह�न्, िनज घरमा 
नभएको अव�थामा सोन ु हलवुाई, अ�म हलवुाई, 
अनमोल अ�वाल, रिफक बेहनासमेतका �यि�ह�ले 
जाहेरवाला अजय �े�सगँ रकम असलु गन�, िफरौती 
रकम िलने उ�े�यले िमित २०६७/५/३ मा िनज 
िनम�ला �े�लाई अपहरण गरी लगेको ह�दँा खोजतलास 
गद� जादँा िनज िनम�ला �े�को भारतको लखनउमा 
रहेको तलुसी होटलको कोठा नं.५६ मा मतृक लास 
फेला परकेो सनुी थाहा पाएको ह�दँा िनज िनम�ला 
�े�लाई �ितवादीह�ले अपहरण गरी भारतमा लगी 
ब�धक बनाई राखी पिछ कत��य गरी मारकेोमा पूण� 
िव�ास ला�छ भ�ने बेहोराको न�दकुमार िसंह ठकुरी, 
रामकृ�ण कुम�, ल�लबुहादरु शाही, सवुास बािनया, 
रािजब ढकालसमेतका �यि�ह�ले ग�रिदएको छु�ाछु�ै 
घटना िववरण कागज ।

अपहरणमा परके� िनम�ला �े� मेरी �ीमती 

ह�न् । िमित २०६७/५/३ मा घरबाट एकाएक 
हराएप�ात् खोजतलासको लािग ह�िलया िनवेदन पेस 
गरकेोमा पिछ सोन ु हलवुाई, अ�म हलवुाई, रिफक 
बेहनासमेतले मेरो �ीमती िनम�ला �े�लाई छलकपटमा 
पारी अपहरण गरी लगेकोमा िकटानी जाहेरी पेस गरकेो 
ह� ँ । पिछ िनज �ीमतीको भारतको लखनउ ि�थत 
तलुसी होटलमा ५६ नं.कोठामा मतृक अव�थामा 
लास फेला परेको भ�ने प�पि�काबाट जानकारी 
�ा� भएकोले िनज �ीमतीलाई सोन ुहलवुाई, अ�म 
हलवुाई, रिफक बेहनासमेतले अपहरण गरी ब�धक 
राखी कत��य गरी मारकेा ह�न् भ�ने बेहोराको अजय 
�े�को घटना िववरण कागज ।

रिफक बेहनाको घरमा िनयमपूव�क 
खानतलासी गदा� कुनै दशी �माणको सामान फेला 
नपरकेो भ�ने खानतलासी मचु�ुका ।

सोन ु हलवुाईको घरमा िनयमपूव�क 
खानतलासी गदा� कुनै दशी �माणको सामान फेला 
नपरकेो भ�ने खानतलासी मचु�ुका ।

जाहेरवाला अजय �े�को �ीमती िनम�ला 
�े�लाई सोन ुहलवुाई, अ�म हलवुाई, रिफक बेहना, 
अनमोल अ�वालसमेतका �यि�ह�ले िविभ�न 
�लोभन देखाई झ�ुयाई िमित २०६७/५/३ को िबहान 
घरबाट अपहरण गरी लगेको भनी सनुी थाहा पाएको ह� ँ
भ�ने बेहोराको राजे�� कौशल, संजय बा�मीक�समेतले 
गरी िदएको घटना िववरण कागज ।

यसमा मतृक िनम�ला �े�लाई अिभय�ुह�ले 
अपहरण गरी, अपहरणप�ात् कत��य गरी मारकेो र 
मतृकका साथमा रहेको नगद तथा सनुका गरगहनासमेत 
जबरज�ती चोरी गरकेो संकिलत िमिसल �माणबाट 
देिखन ख�ुन आएकोले मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १ िवपरीतको कसरुमा 
सोही महलको ३ नं. बमोिजम सजाय ह�न र ७ र ९ 
नं. थप सजाय ह�न र सोही महलको १२ नं. बमोिजम 
�ितपूित� िदलाई भराई �ितवादीह�लाई ८ र ११ नं. 
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बमोिजम समेत अिभय�ुह� सोन ु हलवुाई, अ�म 
हलवुाई, रिफक बेहना र अनमोल अ�वाललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं.बिख�लापको कसरु 
अपराधमा ऐ.महलको १३(३) नं.बमोिजम र मलुकु� 
ऐन चोरीको महलको १ र ४ नं.बिख�लापको कसरुमा 
ऐ.महलको १४(२) नं.बमोिजम समेत थप सजाय ह�न 
र मतृक िनम�ला �े�को साथमा रहेको अिभय�ुह�ले 
जबरज�ती चोरी गरकेो िबगो �.२,०२,०००।– समेत 
मलुकु� ऐन चोरीको महलको १०(३) नं.बमोिजम 
िव�� ख�डका अिभय�ुह� सोन ु हलवुाई, अ�म 
हलवुाई, रिफक बेहना र अनमोल अ�वालबाट 
जाहेरवाला अजय �े�लाई िदलाई भराई िदनेसमेतको 
मागदाबी िलएको अिभयोग प� ।

अनमोल अ�वाल, अ�म हलवुाई र रिफक 
बेहनालाई िच�दनै । िमित २०६७/५/३ देिख ऐ.८ स�म 
म नेपालग�ज नै िथए ँ । सो िमितमा �ितवादीह�सगँ 
मेरो भेटघाट भएन । िनम�ला �े�लाई मैले अपहरण गरी 
मारकेो होइन । कसले मार ेथाहा भएन । जाहेरवाला 
अजय �े�ले िकन मैले अपहरण गरी कत��य गरी 
मारकेो भनी ममािथ िकटानी जाहेरी िदए थाहा छैन । 
मैले अजय �े�लाई िचनेको छैन । िनजले कसरी मेरो 
नाम लेखाए थाहा भएन । मलाई �हरीले मेरो पसल 
दोकानबाट बोलाई लगेपिछ मलाई कुटिपट गरी रातमा 
कुटिपट गरी यातना िदएका र बयानमा मलाई केही 
नसोधी सिहछाप गराएका ह�न् । िहरासतमा ह�दँा मलाई 
र�सीसमेत खवुाएका ह�दँा बयान बेहोरा मेरो होइन 
भ�ने बेहोरा �ितवादी सोन ुहलवुाईले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

९८४८०७३४२७ नं.को मोबाइल 
मेरो नामको न�बर हो । उ� मोबाइल नं. िमित  
२०६६/८/२५ मा हराएको हो । सो िमित २०६७/५/३ 
मा म आ�नै घर पसलमा छु । मतृक िनम�ला �े�लाई 
कसले अपहरण गर,े मार े मलाई थाहा भएन । मैले 
अपहरण गरी कत��य गरी मारकेो होइन । उ� जाहेरी 

दरखा�तको बेहोरा झ�ुा हो गलत हो । उ� ३ गतेदेिख 
८ गतेस�म म आ�नै घर पसलमा छु । बैङ्क कारोबार 
ऐ.५ गते र ६ गते बागे�री बैङ्क र एस.िव.आई. मा 
गरकेो छु । सो पेस गन� छु । मैले उ� मेरो हराएको 
न�बरमा फोन गदा� किहले �वीच अफ ह�ने र किहले 
हेलो गरी कुरा गन� ह�दँा पाएको मा�छेले िफता� देला 
भ�ने आशले लक गराएको होइन भ�ने बेहोरा �ितवादी 
अनमोल अ�वालले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ थप सबदु �माणह� बझुी जादँा 
ठहरबमोिजम ह�ने नै ह�नाले हाललाई �ितवादी सोन ु
हलवुाई अदालती ब�दोब�तको ११८ नं. को दफा-२ 
बमोिजम थुनामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�पन� अव�था 
देिखन आएकाले कानूनबमोिजम िसधा उपल�ध 
गराउने गरी अदालती ब�दोब�तको १२१ नं. को 
थनुवुा पजु�सिहत थनुामा रा�न स�बि�धत कारागार 
काया�लयमा पठाइिदन ु भनी अदालती ब�दोब�तको 
१२४ ग नं. बमोिजम ��ततु पचा� ग�रिदए भ�ने बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।६।११ मा भएको 
आदशे ।

िमित २०६७/५/८ को जाहेरी दरखा�तको 
बेहोरा सनुाउदँा सिुनपाए ँबेहोरा ठीक साचँो हो सिहछाप 
मेरो हो । अनसु�धानको �ममा िमित २०६७/६/६ मा 
गरकेो कागज बेहोरा तथा सिहछाप मेरो हो स�पूण� 
ठीक साचँो हो । मेरो �ीमती िनम�ला �े�लाई सोन ु
हलवाई, अ�म हलवुाई, रिफक बेहना र अनमोल 
अ�वालले भारतको लखनउमा लगी तलुसी होटलमा 
कत��य गरी मारकेा ह�न् । मा�रसकेपिछ ५ लाख �पैया ँ
दे, तेरो �वा�नी मेरो क�जामा छ भनी फोन आएको 
िथयो । �ितवादीह�ले जाहेरवाला (तपाइ)ँ को �ीमती 
िनम�ला �े�लाई अपहरण गरी लगी कत��य गरकेो िनज 
िनम�ला �े�को साथमा रहेको नगद, सनुको गरगहना 
गरी िबगो �. २,०२,०००।– जबरज�ती चोरी गरी 
लगेको भ�ने अिभयोग दाबी स�पूण� ठीक हो । गरगहना 
सनुको िस��सिहत लकेट िथयो । नगद १ लाख 

१००२८ - सोन ुहलवाईसमेत िव. नेपाल सरकार
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पचास हजार िथयो । सोन ु ह�वाईसिहत उि�लिखत 
सबै काय� चार ैजनाले गरकेा ह�न् । किहलेकाही ँसोन,ु 
रिफक बेहना, अ�म हलवुाई घरमा जाने गथ� । सोन ु
हलवाईले फोन गरकेा िथए । फोन सोन ु हलवुाईले 
गरकेा ह�न् कलर आइडी नह�दँा न�बर आएन । �ितवादी 
सोनलेु िमित २०६७/५/३ भ�दा पिहले फोन गरकेा 
िथए । ९८४८०४२५२६ न�बरमा सोनलेु फोन गरकेा 
िथए । २/३ वटा न�बर िथए । यस न�बरमा धेर ैफोन 
आउ�ँयो । सोन ु हलवुाईले कुन न�बरबाट गर े सो 
थाहा भएन । �यो न�बर �यसैमा छ । सो कुरा मैले 
जाहेरीमा उ�लेख गरकेो छु । मतृ शरीर मैले दखेेको 
ह� ँ । म�ृय ु३ जनाले िवष िदई घाटँी िथची मारकेा ह�न् 
११/

४
 वष�को कुरो भएकोले जाहेरीका स�पूण� कुरा याद 

छैन । लास मैले िमिडयामा आजतक, उ�र �देश 
�यानलमा हेरकेो ह� ँ। साम�ुने मैले देिखन । प�रवारसगँ 
पैसा िथयो । सोन ु हलवुाई, रिफक बेहना र अकरम 
ह�वाई कपडाको कारोबार गर� भनी �लोभनमा पारकेा 
िथए । नेपालग�जको ध�बोझीबाट अपहरण गरकेा 
ह�न् । अपहरण गन� सोन ुहलवुाई, रिफक बेहना, अकरम 
हलवुाई ह�न् भ�ने बेहोराको जाहेरवाला अजय �े�ले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

यसमा अनमोल अ�वालको संल�नता 
छैन । िमित २०६७/५/३ देिख ऐ. ८ गतेस�म �ितवादी 
अनमोल अ�वाल नेपालग�जमै िथए । िनजको र मेरो 
पसल सगैँ भएकोले मैले देखेको ह� ँ । भेटघाट भएको 
हो । िनजको मोबाइल घटनाभ�दा पिहले नै हराई 
सकेको िथयो । िनज िनद�ष भएकोले सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�ने बेहोरा �ितवादी अनमोल अ�वालको सा�ी 
िदलीप शाहले स�ु अदालतमा बकप� गरकेो ।

िमित २०६७/६/१ को घटना िववरण कागज 
बेहोरा सनुाउदँा सनुी पाए ँ। बेहोरा स�पूण� ठीक साचँो 
हो सिहछाप मेरो हो । �ितवादीह�ले जाहेरवालाको 
�ीमतीलाई अपहरण गरकेा ह�न् । कपडाको दोकान 
खो�ने भनी �लोभन िदएका ह�न्, उ�े�य �यही हो । 

िमित २०६७/६/१ मा गरकेो घटनामा �ितवादी सोन ु
हलवुाई, अ�म हलवुाई र रिफक बेहना यी तीनै जना 
ह�न् अ� थाहा भएन । िमित २०६७/५/३ का िदन मेरो 
�ितवादी सोन ु हलवुाईसगँ भेट भएन । उ� िमितमा 
मैले िनम�लालाई भेिटन भ�ने बेहोरा घटना िववरणका 
मािनस नर�े� िसंह �े�ीले स�ु अदालतमा बकप� 
गरकेो ।

सोन ुहलवुाई उ� िमित २०६७/५/३ दिेख ८ 
गतेस�म मि�जतमा पूजा पाठ ग�ररहेका िथए । हा�ो सो 
समयमा रोजा चिलरहेको िथयो । जाहेरी बेहोरा गलत 
हो । यो केटा �य�तो छैन भ�ने बेहोराको  �ितवादी 
सोन ु हलवुाईको सा�ी ब�चलुाल हलवुाई र आिवद 
हलवुाईले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� िमित २०६७/६/१ मा भएको बेहोरा 
र सिहछाप ठीक साचँो हो । िमित २०६७/५/२ को 
बेलकु� अजयको घरमा सोन ुर अ�म आएको देखेको 
ह� ँ। २०६७/५/३ को िबहान िनम�ला �े�लाई अपहरण 
गरी भगाएर सोन ुर अ�मले लगेका ह�न् । उ� घटनामा 
रिफक बेहना पिन िथयो भनी सनेुको छु । अजयको 
घरमा सोन ुर अ�म आउने गद�थे । अजयको �ीमती 
िनम�लाले �यापार गन� िक नगन� भनेर मलाई सोधेपिछ 
मैले बझेुर, सोचेर �यापार गर भनेको िथए ँ । िमित 
२०६७/५/३ मा अजयले भनेपिछ अपहरण भएको 
कुरा सनेुको ह� ँ। सोन ुहलवुाई, अ�म हलवुाई र रिफक 
बेहनासमेतले ह�या गन� काय� गरकेा ह�न् भ�ने बेहोराको 
घटना िववरणका मािनस रामकृ�ण कुम�ले स�ु 
अदालतमा बकप� गरकेो ।

िमित २०६७/६/१ को कागज बेहोरा 
सनुाउदँा सनुी पाए,ँ भनेबमोिजम लेिखएको ठीक हो । 
बेहोरा मेर ैहो सिहछापसमेत मेरो हो । सोन ुह�वाईसमेत 
भई िनम�ला �े�लाई कपडाको �यापार गर� भनी भनेको 
कुरा मलाई मतृक भाउजू िनम�ला �े�ले भ�न ुभएको 
िथयो । मैले के कसो हो �य�तै �यापार गनु�  ह�दँैन भनी 
भनेको िथए ँ । िमित २०६७/५/३ मा मतृक िनम�ला 
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�े� घरमा नभई खोजतलास गदा� फेला नपरेको र 
हामीलाई समेत शंका लािग मेरो होटलनिजक दकुान 
भएका अ�म हलवुाईको पसल र रिफक बेहनाको 
दाइको बेतबासँको पसलमा समेत अ�म हलवुाई र 
रिफक बेहना नभएका तथा सोन ुहलवुाइको दकुानमा 
समेत िनज सोन ुनभएकोले ियनीह�बीचमा कपडाको 
दोकान गन� भनी स�लाह भएको र मतृक भाउजूले 
मलाई डेढ लाख मागेका छन् भनेको र यी �ितवादी 
ऐ.३ गतेबाट घर दोकानमा नभई एकैपटक ८ गते 
देखापरकेाले िनजह�ले नै मतृक िनम�ला �े�लाई 
भारतमा लगी लखनउको तलुसी होटलमा कत��य 
गरी मारकेा ह�न् । अनसु�धानको �ममा अनमोल 
अ�वालको मोबाइल िसम �योग भएको दिेखदँा 
िनजको पिन संल�नता छ । मतृक िनम�ला �े�लाई 
अपहरण गरी ह�या गन� �ितवादीह� अ�म हलवुाई, 
सोन ुहलवुाई, रिफक बेहना र अनमोल अ�वाल ह�न् । 
िनजको िसम �योग भएको देिखदँा अ�य �ितवादीह� 
िनजकै साथी होलान् । अपराधमा िनजको पिन सहयोग 
छ । �ितवादी अनमोलको मोबाइलबाट जाहेरवालालाई 
िफरौती मािगएको िथयो । कुरा अनमोलले गर ेनगरकेो 
मलाई जानकारी भएन । मोबाइल �योग भएको मैले 
जाहेरवालाबाट थाहा पाएको ह� ँ । िमित मलाई थाहा 
भएन । परुानो कुरा याद भएन । म�ृयअुिघ तथा म�ृयपुिछ 
७ गतेस�म मोबाइल �योग भएको हो अपहरण गरकेो 
मैले देिखन । िनजसगँ घलुमेल भएको कुराकानी 
भएको मैले देखेको ह� ँ । देखेको कारणले िनजह�को 
नै संल�नता भएकोमा िव�ास ला�छ । घरबाटै अपहरण 
भएको हो । िमित याद भएन । भदौमा हो । २ गते वा ३ 
गते हो घर नेपालग�ज वडा नं.१६ बेलासपरुमा छ भ�ने 
बेहोरा घटना िववरणका मािनस शभुाष बािनयालेँ स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

मतृक िनम�ला �े�लाई नेपालग�जबाट 
अपहरण गरी भारत लखनउ प�ुयाई िनजलाई कत��य 
गरी मारमेा िनज सोन ु हलवुाई मौकामा सािबत भई 

बयान गरकेा सो बयान अ�यथा �मािणत ह�न सकेको 
नह�दँा िनजले अिभयोग दाबीबमोिजम अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १ नं.को कसरुमा ऐ.मा ३ 
र ७ नं.बमोिजम ९ वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  । साथै जाहेरवालालाई िनज �ितवादी सोन ु
हलवाईबाट वारदात िमितदेिख भरीभराउ ह�दँाका 
िदनस�म दैिनक �.५००।– का दरले �ितपूित� 
भराइिदने ठहछ�  । साथै िनजले अपहरणप�ात् भारत 
प�ुयाई िनम�ला �े�लाई कत��य गरी मारकेो त�य 
�थािपत भएको ह�दँा कत��य �यानतफ�  दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धीको महलको १ न.को कसरु गरमेा ऐ.१३ 
(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादी 
सोन ु हलवुाईको हकमा अ� कुरामा अिभयोग दाबी 
प�ुन स�दैन । अका� �ितवादी अनमोल अ�वालको 
हकमा यो यसरी कसरुमा संल�न रहेको भनी देिखने गरी 
जाहेरीमा िकटान ह�न नसकेको, मौकामा सहअिभय�ु 
सोन ु हलवुाईले पोलस�म पिन नगरकेो, केबल फोन 
न�बर िमलेको भनेकै भरमा कसरुदार ठहर गन� 
िमलेन । तसथ� िनज �ितवादी अनमोल अ�वालले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०६९/०१/१८ को 
फैसला ।

उ� फैसलामा िच� बझेुन । मलुकु� ऐन 
अदालती ब�दोब�तको२९ नं.तथा �याय �शासन 
ऐन,२०४८ को दफा ७(१) का दवैु कानूनी 
�यव�थाबमोिजम वारदात, कसरु घिटत भएको �थान 
अपराध भएको इलाका वा आ�नो �े�िभ� रहेको 
अिभयोग दाबीबमोिजम पिु� ह�दैँन । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १, १३(३) नं.र चोरीको 
महलको १, ४, १०, १४ नं.को अिभयोग दाबी भारत 
लखनउ ि�थत तलुसी होटलको �म नं.५६ लाई 
वारदात�थल कायम ग�रएको ह�दँा ��ततु अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम दायर ग�रएको अिभयोगप� स�मािनत 
अदालतमा दता� भई म�ुाको सनुवुाइ ह�नस�ने 

१००२८ - सोन ुहलवाईसमेत िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1104

�े�ािधकार नै �थािपत नह�दँा वादी दाबीिभ� �वेश 
गरी इ�साफ गन� निम�नेमा अिभयोग दाबीिभ� �वेश 
गरी मलाई हराई गरकेो फैसला ��य� कानूनी �िुटपूण� 
छ । भारत सरकार�ारा कत��य �यान म�ुाको अिभयोग 
दता� गरी अदालतसम� िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
स–�माण देिख�छ । भारत लखनउ ि�थत घटेको 
घटनाको स�ब�धमा नेपाल रा�यिभ� International 
jurisdiction सजृना गरी कानूनतः म�ुा दायर 
गन� फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त दोहोरो 
खतराको िस�ा�तबमोिजम िम�दनै । मलाई लखनउमा 
भएको वारदात सोही ठाउमँा नेपाल सरकारभ�दा 
अगावै जाहेरी दता� गरी म�ुा चलाइएको अव�था 
छ । सोही वारदातको कसरुमा नेपाल सरकारको 
तफ� बाट दो�ो कारबाही चलाइएको अव�था वादी 
प�ले नै पेस गरकेो �माणबाट दिेखएकोले फौजदारी 
�यायको िस�ा�त दईु खतराको िस�ा�त�ितकूल 
रहेको ह�दँा दाबी खारजे गनु�पन�मा कसरु ठहर गरकेो 
स�ु फैसला ग�भीर कानूनी �िुटपूण� छ । वादी प�ले 
िलएको दो�ो अिभयोग दाबी मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक भएको ठहर िन�कष�मा पगेुको 
स�ु फैसला �यायोिचत छैन । भारत सरकारसम� 
दायर भएको जाहेरी सूचना र हालसालै �ा� भएको 
�. प� २ मा द�ड �ि�या संिहताको (IPC) धारा 
३०२ को कसरु अथा�त्  कत��य �यान भएको दिेख�छ । 
भारतीय द�ड �ि�या संिहताको धारा ३६२ को कसरु 
अथा�त्  अपहरण म�ुा भएको भनी जाहेरी दता� भएको 
देिखदँैन । जाहेरवालाले िमित २०६७/५/७ गते दता� 
गराएको िनवेदनमा गरगहना नगद �पैया ँ िलई बेप�ा 
भएक� मेरी �ीमतीको खोजतलास ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन देिख�छ । ऐ.८ गते �ितवादी सोन ुहलवाईले 
लखनउदेिख नेपालग�ज कपडा �याई िब�� गर� 
बराबर लगानी गरौ ँदो�बर नाफा आउछँ भनी उ�साउने 
गरकेो भ�ने कुरा बिुझन आएको भ�ने उ�लेख 
छ । जाहेरवालालाई आ�नो �ीमतीले कुनै जानकारी 

िदएको भ�ने जाहेरीमा उ�लेख नभई बिुझन आएको 
उ�लेख छ । सो त�य कुन कसबाट बिुझन आएको 
हो । उ� बिुझएको �ोत जाहेरवालाले खलुाउन 
सकेको पाइदैँन । जाहेरवालाले नमालमुको मािनसले 
हो िफरौती रकमबापत �.५ लाख चािहयो भनी फोन 
गरकेो भनी जाहेरी िदएका छन् । य�तो जाहेरीबाट मैले 
िनम�ला �े�लाई अपहरण गरकेो �थािपत ह�दँनै । िनजले 
आफू अपहरण परकेो भ�ने िवषयमा कोही कसैसगँ 
सवंाद भएको देिखदैँन । नेपाल सरहदमा फकाएको, 
छलकपटमा पारकेो, झ�ुयानमा पारकेो, नशाल ुपदाथ� 
सेवन गराएको डर, �ास देखाई नेपाल सीमाबािहर 
लगी ब�धक बनाएको भ�ने मौकामा कागज गन� कोही 
कसैले खलुाउन सकेको देिखदँनै । �यि�ह�लाई 
ब�धक बनाउनेस�ब�धी अपराध (The Crime Of 
Hostage taking) रोकथाम िवषयक सन् १९७९ 
को सयं�ु रा�� संघीय सि�धको धारा १–१० स�म 
ग�रएको �यव�थालाई हेदा� िनम�ला �े�को Hostage 
भारतमा भएको भए सोही दशेको कानून IPC को धारा 
३६२ बमोिजम अपहरण तथा शरीर ब�धकमा म�ुा 
च�न स�ने देिख�छ । तर सोबमोिजम म�ुा चलेको 
देिखदँनै । वादी प�बाट िनम�ला �े�को ह�या भएको 
हो भ�ने िवषयमा कुनै व�तिुन� ठोस सबतु �माण 
पेस नगरकेो अव�थामा अदालत �वयम् म�ृय ु
भएको िन�कष�मा पगेुको छ । जनु �यायोिचत छैन । 
अनसु�धानको बयान जबरज�ती यातना िदई गराइएको 
हो । वादी प�बाट पेस ग�रएका �माणह� �वत�� 
िववादरिहत �माणयो�य छैनन् । वादी प�ले आ�नो 
�माणबाट ��ततु अिभयोग पिु� गन� सकेको अव�था 
देिखदँनै । तसथ� स�ु फैसला बदर गरी पूण� सफाइ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सोन ु हलवाईको 
पनुरावेदन प� ।

��यथ� �ितवादीह�ले षड् य�� गरी मतृक 
िनम�ला �े�लाई भारतको लखनउबाट कपडा ख�रद 
गरी �याई नेपालग�जमा िब�� गदा�  बढी फाइदा ह��छ 



1105

भ�नेसमेतको �लोभन देखाई िमित २०६७/५/३ गते 
नेपालग�जबाट अपहरण गरी लखनउ ि�थत तलुसी 
होटलमा लगी िमित २०६७/५/६ गते राित कत��य गरी 
मारी िनजको साथमा रहेको नगद र गरगहना लानकुा 
साथै ऐ.७ गते बहराइचबाट �ितवादी रिफक बेहनाले 
मतृकको पित जाहेरवालालाई फोन गरी िफरौती 
�.५ लाख माग गरकेो िववरणलाई िकटानी जाहेरी, 
जाहेरवालाको कागज, �ितवादी सोन ु हलवुाईको 
मौकाको सािबती बयान तथा सहअिभय�ुउपरको 
पोल, �ितवादीह� रिफक बेहना, अ�म हलवुाईको 
फरारी अव�था, घटना िववरणमा कागज गन� 
नर�े�कुमार िसंहसमेतको िकटानी बकप�समेतले 
फरारी �ितवादीह�को हकमा कसरुको पिु� ग�ररहेको 
अव�था छ । अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलअ�तग�तको कसरुमा मलुतबी रहने 
कानूनी �यव�थाको अभावमा सोतफ� को अिभयोग 
मागदाबीतफ�  ठहर फैसला गरी सोबमोिजम सजाय 
गनु�पन� र �यानस�ब�धी कसरुमा िनजह�को हकमा 
अदालती ब�दोब�तको १९० नं.बमोिजम मलुतबी 
रािखन ुपन�मा अपहरणतफ� को िवषयमा ठहर इ�साफ 
नबोलेको िवषयमा अदालती ब�दोब�तको१९२ नं. ले 
�िुटपूण� रहेको छ । �य�तै अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको ९ नं.को थप सजायको माग दाबी रहेको र 
अपहरण ग�रएक� �यि� मिहला भएकोले थप सजाय 
गनु�पन�मा सोतफ�  मौन रही भएको फैसला अदालती 
ब�दोब�तको१९२ नं.ले �िुटपूण� रहेको छ । मतृकसगँ 
रहेको नगद तथा धनमाल िलने खानेसमेतको उ�े�यबाट 
नै ��ततु अपराध गरकेो भनी �ितवादी मौकामा सािबत 
भएकोमा पिन उ� नगद तथा गरगहना जबरज�ती 
चोरी गरकेो तफ� समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा सो नगरी भएको फैसला �िुटपूण� 
रहेको छ । �ितवादीम�येको अनमोल अ�वालको 
मोबाइल नं.९८४८०७३४२७ बाट मतृक िनम�ला 
�े�को मोबाइलमा लामो समयस�म फोन आउने गरकेो 

िनम�लालाई यी �ितवादी अनमोलसमेतले भारततफ�  
लगेको भ�ने जाहेरी र बकप�समेतको िव�मानता, 
वारदातको समयमा िनज �ितवादी नेपालमा नभएको 
अव�था, घटना िववरणमा कागज गन� राजे�� 
कौशलसमेतले मतृकलाई यी �ितवादीसमेतले िविभ�न 
�लोभन दखेाई झ�ुयाई अपहरण गरी लगेको सनुी 
थाहा पाएका ह� भ�ने बेहोराको कागज गरी िदएकोसमेत 
आधार �माणह� एव ंनर�े�कुमार िसंह �े�ीसमेतको 
िकटानी बकप�समेतले अनमोल अ�वालको िमलेमतो 
रहेको देिखदँादेिखदैँ िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� रहेको छ । अतः उि�लिखत आधार, 
�माण र कारणसमेतबाट �ितवादीह� रिफक बेहना, 
अ�म हलवुाईलाई अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलअ�तग�त ठहर फैसला नबोिलएको 
�ितवादी सोन ुहलवुाईलाई थप सजायतफ�  नबोिलएको 
जबरज�ती चोरीतफ�  सफाइ िदएको, �ितवादी अनमोल 
अ�वाललाई पूर ै सफाइ िदएको स�ु अदालतको 
फैसला सो हदस�म �िुटपूण� भएकोले बदर गरी सबै 
िवषयमा बो�न लगाई �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी रिफक र िब�म हलवुाई फरार 
भए पिन अपहरण तथा शरीर ब�धकतफ�  म�ुतबी रा�न 
निमली ठहर ेमािफक िनण�य गनु�पन�मा पूर ैअिभयोगमा 
म�ुतबीमा राखेको निमलेको, �य�तै �ितवादी अनोमल 
अ�वाल पिन कसरुमा सलं�न भएको भ�ने ि�थितमा 
सफाइ िदएको निमलेकोले िनजह�का हकमा अदालती 
ब�दोब�तको २०२ नं.बमोिजम िझकाई तथा नेपाल 
सरकार तथा �ितवादी सोनकुो दोहोरो पनुरावेदन 
देिखदँा एक आपसमा पनुरावेदनको �ितिलिपसिहत 
पनुरावेदन परकेो जानकारी िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
आदशे ।

यसमा अपहरण तथा तथा शरीर ब�धक 

१००२८ - सोन ुहलवाईसमेत िव. नेपाल सरकार
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म�ुा मलुतबीमा राखेकोसमेत स�बोधन ह�ने गरी सो 
स�ब�धमा कुनै निजर भए सोसमेत संल�न राखी 
१०(दश) िदनिभ� दवुै प�बाट िलिखत बहसनोट 
िलई पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको आदशे र सोअनसुार दवैु प�बाट पेस गरकेो 
बहसनोट िमिसल संल�न रहेको ।

आफूसगँ िचनजान स�ब�ध भई 
पाट�नरिसपमा �यापार गन� आ�ह गदा� पितलाई 
छाडी धन स�पि� िलई आफँैसगँ ब�ने भनी ��ताव 
राखेप�ात् िनजसगँको स�पि� �ा� गन� र भारत लगेर 
िनजलाई मारी छुट्कारा पाउनेसमेतको उ�े�यले अ�य 
साथीको म�त िलई छलकपट गरी झ�ुयाई भारतमा 
लगी मारी िनजसगँ भएको धनस�पि� �ा� गरकेो 
भ�ने �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानबाट खलेुको मतृकसगँ �ितवादीको िचनजान 
रहेको आपसमा स�ब�ध रहेको बेहोरा अदालतमा 
बकप� गन� सा�ीह�ले खलुाएकोसमेतका अव�थाबाट 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको 
बयानलाई अ�यथा मा�न निम�ने अव�था भएबाट 
समेत �ितवादीलाई अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेअ�तग�तको कसरुमा र �यानस�ब�धी कसरुमा 
सजाय गरकेो फैसला अ�यथा भ�न िमलेन । �ितवादी 
अनमोलको फोनबाट फोन आउने गरकेो भ�ने 
जाहेरवालासमेतको कथनस�मको आधारमा िनजले 
कसरु गरकेो मा�न निम�ने ह�दँा िनजलाई सफाइ 
िदने गरी गरकेो र अपहरणको ज�रयाबाट �यान मन� 
गएको घटनामा दईुवटा कसरुको अिभयोग दाबी भएको 
अव�थामा �यान म�ुामा असर पन� गरी अपहरणतफ�  
फैसला गन� �यान भने म�ुतबीमा रा�न ु पन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न सिकएन । 
मिहला अपहरण गरतेफ�  अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ९ नं.ले थप २ वष� सजाय 
गनु�पन� नगरकेो र ऐ.को १२ नं.ले कसरु भएको 
िदनदेिख िनजको म�ृय ुह�दँास�मको िदनको �.५००।– 

ले ४ िदनको �.२,०००।– �ितपूित� भराउन ु पन�मा 
भ�रभराउ िमितस�मको िदनको �.५००।– भराउने 
गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला सो 
हदस�म केही उ�टी भई �ितवादी सोन ुहलवाईलाई २ 
वष� थप कैद ह�ने र जाहेरवालाले �.२,०००।– �ितपूित� 
भ�रपाउनेसमेत ठहछ�  । �ितवादीले सफाइ पाउ ँभनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकर र �ितवादी अनमोलसमेतले 
सजाय पाउन ु पन� भ�नेसमेतको नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै भ�ने पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७०/११/१२ मा 
भएको फैसला ।

मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २९ 
नं.तथा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७(१) का 
कानूनी �यव�थाबमोिजम वारदात, कसरु घिटत भएको 
�थान अपराध भएको इलाका वा आ�नो �े�िभ� 
रहेको अिभयोग दाबीबमोिजम पिु� ह�दँैन । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १, १३(३) नं.र चोरीको 
महलको १, ४, १०, १४ नं.को अिभयोग दाबी भारत 
लखनउ ि�थत तलुसी होटलको �म नं. ५६ लाई 
वारदात�थल कायम ग�रएको ह�दँा ��ततु अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम दायर ग�रएको अिभयोगप� 
स�मािनत अदालतमा दता� भई म�ुाको सनुवुाइ 
ह�नस�ने �े�ािधकार नै �थािपत नह�दँा वादी दाबीिभ� 
�वेश गरी इ�साफ गन� निम�नेमा अिभयोग दाबीिभ� 
�वेश गरी मलाई सजाय गन� गरकेो फैसला ��य� 
कानूनी �िुटपूण� छ । भारत सरकार�ारा कत��य �यान 
म�ुाको अिभयोग दता�  गरी अदालतसम� िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको स–�माण दिेख�छ । भारत लखनउ 
ि�थत घटेको घटनाको स�ब�धमा नेपाल रा�यिभ� 
International jurisdiction सजृना गरी कानूनतः 
म�ुा दायर गन� फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त, 
दईु खतराको िस�ा�तबमोिजम िम�दैन । लखनउमा 
भएको वारदात सोही ठाउमँा नेपाल सरकारभ�दा अगावै 
जाहेरी दता� गरी म�ुा चलाइएको अव�था छ । सोही 
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वारदातको कसरुमा नेपाल सरकारको तफ� बाट दो�ो 
कारबाही चलाइएको अव�था वादी प�ले नै पेस गरकेो 
�माणबाट देिखएकोले फौजदारी �यायको िस�ा�त दईु 
खतराको िस�ा�त�ितकूल रहेको ह�दँा दाबी खारजे 
गनु�पन�मा कसरु ठहर गरकेो स�ु फैसलामा केही उ�टी 
गरी सजाय थप गन� गरी गरकेो फैसलामा ग�भीर कानूनी 
�िुटपूण� छ । जाहेरवालाले िमित २०६७/५/७ गते दता� 
गराएको िनवेदनमा गरगहना नगद �पैया ँ िलई बेप�ा 
भएक� मेरी �ीमतीको खोज तलास ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन दिेख�छ । जाहेरवालाले नमालमुको मािनसले 
हो िफरौती रकमबापत �. ५ लाख चािहयो भनी फोन 
गरकेो भनी जाहेरी िदएका छन् । य�तो जाहेरीबाट मैले 
िनम�ला �े�लाई अपहरण गरकेो �थािपत ह�दँैन । िनजले 
आफू अपहरण परकेो भ�ने िवषयमा कोही कसैसगँ 
संवाद भएको देिखदँनै । नेपाल सरहदमा फकाएको, 
छलकपटमा पारकेो, झ�ुयानमा पारकेो, नशाल ुपदाथ� 
सेवन गराएको डर, �ास देखाई नेपाल सीमा बािहर 
लगी ब�धक बनाएको भ�ने मौकामा कागज गन� कोही 
कसैले खलुाउन सकेको देिखदँैन । �यि�ह�लाई 
ब�धक बनाउनेस�ब�धी अपराध (The Crime Of 
Hostage taking) रोकथाम िवषयक सन् १९७९ 
को संय�ु रा�� संघीय सि�धको धारा १–१० स�म 
ग�रएको �यव�थालाई हेदा� िनम�ला �े�को Hostage 
भारतमा भएको भए सोही देशको कानून IPC को धारा 
३६२ बमोिजम अपहरण तथा शरीर ब�धकमा म�ुा 
च�न स�ने दिेख�छ । तर सोबमोिजम म�ुा चलेको 
देिखदँैन । वादी प�बाट िनम�ला �े�को ह�या भएको 
हो भ�ने िवषयमा कुनै व�तिुन� ठोस सबतु �माण 
पेस नगरकेो अव�थामा अदालत �वयम् म�ृय ुभएको 
िन�कष�मा पगेुको छ । जनु �यायोिचत छैन । तसथ� स�ु 
िज�ला अदालतबाट फैसला केही उ�टी गरी सजाय 
थप गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
फैसला बदर गरी पूण� सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सोन ुहलवाईको पनुरावेदन प� ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले षड् य�� गरी 
मतृक िनम�ला �े�लाई भारतको लखनउबाट कपडा 
ख�रद गरी �याई नेपालग�जमा िब�� गर�, बढी फाइदा 
ह��छ समेतको �लोभन देखाई िमित २०६७।५।३ 
गते नेपालग�जबाट अपहरण गरी भारतको लखनउ 
ि�थत तलुसी होटलमा लगी िमित २०६७।५।६ गते 
राित कत��य गरी मारी िनजको हातमा रहेको नगद र 
गरगहना िलनकुा साथै ऐ. ७ गते बहराइचबाट �ितवादी 
रिफक बेहनाले मतृकको पित जाहेरवालालाई फोन गरी 
िफरौती �. ५,००,०००।– माग गरकेो िववरणलाई 
िकटानी जाहेरी, जाहेरवालाको कागज, �ितवादी सोन ु
हलवुाईको मौकाको सािबती बयान तथा �ितवादीह� 
रिफक बेहना, अ�म हलवुाईको फरारी अव�था, घटना 
िववरण कागज गन� नर�े�कुमार िसंह �े�ी, रामकृ�ण 
कुम�, सभुाष बािनयाको िकटानी बकप�समेतले फरारी 
�ितवादी अ�म हलवुाई, रिफक बेहनाको हकमा 
कसरुको पिु� ग�ररहेको अव�था छ । मलुकु� ऐन अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको अ�तग�तको 
कसरुमा मलुतबी रहने कानूनी �यव�थाको अभावमा 
सोतफ� को अिभयोग मागदाबीतफ�  ठहर फैसला गरी 
�यानस�ब�धी र चोरीको कसरुमा िनजह�को हकमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १९० नं. बमोिजम म�ुतबी रािखन ु
पन�मा मािथ उि�लिखत अपहरणतफ� को िवषयमा ठहर 
इ�साफ नबोलेको फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा बदरभागी 
छ । 

कसरु ठहर भएको �ितवादी सोन ुहलवुाईले 
मतृकले साथमा लगेको नगद तथा सनुको गरगहना 
िबगो �. २,०२,०००।– बराबरको धनमाल चोरी गरी 
लगेको भनी ह�िलया िनवेदन तथा जाहेरी परकेो छ । 
जाहेरवालाको बकप�समेतबाट जाहेरीको कथन पिु� 
भएको पाइ�छ । उ� नगद र गरगहनाह� मतृकसगँ 
रहन स�ने �वभािवक अव�था िव�मान रहेको र नगद 
तथा उ� धनमाल िलने खानेसमेतको उ�े�यबाट नै 
��ततु अपराध गरकेो भनी �ितवादी मौकामा सािबत 
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भएकोमा पिन उ� नगद तथा गरगहना जबरज�ती 
चोरी गरकेोतफ�  समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा सो नगरी चोरी िबगो मागदाबी प�ुन 
नस�ने भनी ग�रएको फैसला �िुटपूण� छ । 

�ितवादीम�येको अनमोल अ�वाललाई 
सफाइ िदइएको स�ब�धमा िलइएको िनण�याधारह�लाई 
हेदा� िनजको मोबाइल नं. ९८४८-०७३४२७ बाट 
जाहेरवालाको �ीमती मतृक िनम�ला �े�को मोबाइलमा 
लामो समयस�म फोन आउने गरकेो, पीिडत 
िनम�लालाई यी �ितवादी अनमोल अ�वालसमेतले 
भारततफ�  लगेको भ�ने बिुझएको भनी िदइएको जाहेरी 
र बकप�समेतको िव�मानता, उ� वारदातको समयमा 
िनज �ितवादीसमेत नेपालमा नभएको अव�था र 
घटना िववरण कागज गन� राजे�� कौशल, संजय 
बा�मीक�समेतले मतृक िनम�ला �े�लाई सोन ुहलवुाई, 
अ�म हलवुाई,रिफक बेहना र अनमोल अ�वालले 
िविभ�न �लोभन देखाई झ�ुयाई िमित २०६७।५।३ 
गते िबहान घरबाट अपहरण गरी लगेको सनुी थाहा 
पाएको ह� भ�ने बेहोराको कागज गरी िदएकोसमेतका 
आधार �माणह� एवं नर�े�कुमार िसंह, रामकृ�ण कुम�, 
सभुाष बािनयाकँो िकटानी बकप�समेतले जाहेरीमा 
उ�लेख भएअनसुार अनमोल अ�वालको िमलमतो 
रहेको दिेखदँादेिखदँ ै सफाइ िदएको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदरभागी छ । अतः उि�लिखत आधार कारण 
एवं �माणह�बाट �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय गनु�पन�मा सोको िवपरीत ह�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�ज उ� फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउन स�मािनत 
अदालतसम� सादर अनरुोध छ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन 
प� । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 

पनुरावेदक �ितवादी सोन ु हलवुाईको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी �याम लालले मतृक 
िनम�ला �े�को म�ृय ुनेपाल सरहदिभ� नभई भारतीय 
भूिममा भएबाट अदालती ब�दोब�तको२९ नं.को 
कानूनी �यव�था�ितकूल नेपालको �े�ािधकार �हण 
गन� िम�दनै । सोन ु हलवाईको र मतृकबीचको उमेर 
अव�थाबाट मतृकलाई फकाएको भ�ने कुरा मनािसब 
ह�न आउदँैन । �.५ लाख िफरौती मागेको भनी 
जाहेरीमा उ�लेख गर ेपिन कसले माग गरकेो हो �प� 
छैन । वादीका सा�ीले शंकास�म �य� गरकेा छन् । 
शकंाको सिुवधा �ितवादीले पाउछँन् । �ितवादीउपर 
लगाइएको आरोिपत कसरु व�तिुन� �माणबाट पिु� 
ह�नस�ने �माणको अभावमा पनुरावेदन अदालतबाट 
कसरुदार ठहर गरी भएको फैसला बदर उ�टी गरी 
�ितवादीले सफाइ पाउन ु पछ�  भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो । 

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी यामबहादरु बािनयाले 
�ितवादीह�ले अपराधबाट उ�मिु� िलने गलत 
मनसायले िवदेशी भूिममा ह�या ग�रएको छ । अपहरण 
गन� र अ�ततः कत��य गरी मान� गरी दईुवटा कसरु भएको 
छ । वारदातको उठान नेपाल सरहदिभ�बाट भएकोले जे 
जनु ठाउमँा प�ुयाई कत��य गरी मार ेपिन �ितवादीह�ले 
उ�मिु� पाउने अव�था रहदँैन । मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको२९ नं.तथा अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ११ नं. ले �े�ािधकार �हण गरी भएको 
फैसला सो हदस�म सदर ह�नपुद�छ । �ितवादी रिफक 
बेहना र अ�म हलवुाईलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलअ�तग�त ठहर फैसला 
नबोली म�ुतबी राखेको िमलेको छैन । �ितवादी सोन ु
हलवुाईलाई जबरज�ती चोरीतफ�  सफाइ िदएको र 
�ितवादी अनमोल अ�वाललाई अिभयोग दाबीबाट 
पूर ैसफाइ िदएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सो हदस�म �िुटपूण� भएकोले बदर 
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गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

�ितवादी अनमोल अ�वालका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी गोिव�द�साद शमा� 
‘ब�दी’ ले अनमोलको फोनबाट स�पक�  भएको भ�ने 
जाहेरी भए पिन सोको पिु� ह�ने आधार अिभयोजन 
प�बाट पेस भएको छैन । सोन ु र अनमोलका बीच 
स�ब�ध रहे भएको दिेखदँैन । यी �ितवादीले िमित 
२०६६/८/२६ मा िज�ला �हरी काया�लय कैलालीमा 
आ�नो मोबाइल हराएको सूचना िदएको दिेखदँादेिखदँ ै
िनजको हराएको मोबाइलबाट फोन आएकै भरमा 
कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । जाहेरीलाई पिु� ह�ने 
अ�य �वत�� �माण नह�दँा स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��बमोिजम पनुरावेदक वादी तथा 
�ितवादीतफ� का िव�ान् अिधव�ाह�ले गनु�भएको 
बहससमेत सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको फैसला िमलेको छ, छैन? 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र �ितवादी सोन ु
हलवुाईको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन? 
सोही िवषयमा केि��त रही िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो ।

२. यसमा �ितवादीह� सोन ुहलवुाई, अ�म 
हलवुाई, रिफक बेहना र अनमोल अ�वालले मलुकु� 
ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको 
१ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ह�दँा िनजह�लाई सोही 
महलको ३ नं., ७ नं. र ९ नं. बमोिजम सजाय गरी 
सोही महलको १२ नं. बमोिजम �ितवादीह�बाट 
�ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ र िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. 
िवपरीतको कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. तथा 
चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम थप सजाय 

ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी रहेको ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह� अ�म हलवुाई र रिफक बेहनाको हकमा 
म�ुतबी रा�ने र �ितवादी सोन ु हलवाईलाई मलुकु� 
ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको 
३ र ७ नं. बमोिजम ९ वष� कैद तथा ५०,०००।– 
ज�रवाना गरी �ितिदन �. ५००।- को दरले वारदात 
िमितदेिख भ�रभराउ िमितस�म �ितपूित�समेत 
भराइिदने र मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने एवम् �ितवादी 
अनमोल अ�वालले सफाइ पाउने ठह�याई बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी सोन ुहलवुाईलाई थप २ वष� कैद र िदन ४ 
को �.५००।– का दरले �.२,०००।– भराई िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको फैसलाउपर 
�ितवादी सोन ु हलवाई र वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन परी पेस ह�न आएको दिेख�छ ।

३. �ितवादीह�म�ये अ�म हलवुाई र रिफक 
बेहनाले स�ु �याद गजुारी बसेको देिखदँा िनजह�को 
हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम म�ुा म�ुतबीमा रा�ने 
गरी स�ु अदालतबाट आदेश भएको, यी �ितवादीह� 
उपर िविभ�न तीनवटा ऐनअ�तग�त दाबी िलइए पिन 
अपराधको �व�प हेदा� एउटै काय�कलाप (Single 
transaction) को शङ्ृखलाको �पमा वारदात 
घटेको, सोम�ये ग�भीर अपराध �यानस�ब�धी 
महलअ�तग�तको रहेको देिखयो । यसरी �यानतफ� को 
आरोप म�ुतबीमा रहने भएपिछ अ�य आरोपमा ख�डे 
फैसला गन� कानूनी र �यावहा�रक �पमा समेत किठन 
ह�ने भएकोले िनजह�को हकमा कानूनबमोिजम 
म�ुा म�ुतबीबाट जगाई कारबाही ह�ने नै ह�दँा ��ततु 
पनुरावेदनको रोहबाट िनजह�को हकमा केही 
बोिलरहन ुपरने ।

४. अब पनुरावेदक �ितवादीम�येको 
सोन ु हलवुाईको हकमा हेदा� िनजलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. र अपहरण 
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तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १, ३, ७, ९ र 
१२ नं. बमोिजम समेत सजाय माग भएको दिेख�छ । 
स�ु फैसलाउपरको पनुरावेदनमा र यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा�समेत पनुरावेदकले आ�नो िनद�िषताको 
अित�र� भारतमा म�ृय ु भएको �यि�को िवषयमा 
नेपालमा म�ुा च�न नस�ने भ�ने िजिकर िलएको 
पाइयो । पनुरावेदकको यो बेहोराबाट मतृक िनम�ला 
�े�को भारतमा म�ृय ुभएको भ�ने कुरामा िनजले शंका 
देखाएको पाइदँैन । िमिसल संल�न भारतमा ग�रएको 
पो�टमाट�मलगायतका मचु�ुका, सलं�न िस.डी. एव ं
प�पि�काको किटङ्गबाट लखनउको अमीनाबाद 
ि�थत तलुसी होटलको कोठा नं. ५६ मा िमित 
२०६७।५।४ गते राित िनम�ला �े�को ह�या भएको 
पिु� ह�न आएको छ । मतृकलाई िमित २०६७।५।३ 
गते षड् य��पूण� ढंगबाट छलकपट, झ�ुयानमा पारी 
नेपालग�ज ि�थत िनजको घरबाट �यापार गन� 
बहानामा नेपालको सीमा कटाई भारतको �पैहिडया 
ह�दँ ै लखनउ लगी ह�या गरबेाट अपहरण तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १ नं. को कसरु नेपालमा नै 
भएको र सोही महलको ११ नं. ले नेपालबािहर लैजाने 
काय� गरमेा नेपालिभ�ै कसरु गरसेरह मानी सजाय गन� 
िम�नेसमेत देिख�छ । यहा ँ�ितवादीबाट अपहरण गन� 
स�पि� िलने, खाने, मा�ने र ह�या गन�समेतका जनु 
कसरु ह�न भएको भनी अिभयोग प� पेस भएको छ सो 
एउटै कारोबार (Single transaction) को शङ्ृखला 
ह�दँा यहा ँभारतमा लास फेला परकेो भ�ने मा� कारणले 
नेपालमा म�ुा नच�ने भ�न िम�ने देिखदँनै । �यसो 
भ�ने हो भने कसैलाई नेपालमा नै अपहरण गरी ह�या 
गरमेा म�ुा च�न स�ने तर िवदेश लगी ह�या गरमेा म�ुा 
नच�ने एउटा िवसङ्गितपूण� िनण�य िन�कष�मा हामी 
प�ुछ�, जनु कानून, �याय र �यायका मा�यता �ा� 
िस�ा�तसमेत अनकूुल ह�न देिखदँनै । 

५. अब यी �ितवादी सोन ु हलवुाईलाई 
अपहरण र ह�याको अिभयोगमा सजाय गरकेो स�ु र 

पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको छ वा छैन भनी 
हेदा� , स�ु अदालतसम� बयान गदा� यी �ितवादीले 
आफूउपरको अिभयोगमा इ�कार रही बयान िदएको 
पाइ�छ । तर अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
िनजले देहायको बयान पाइ�छ । 

६. “िमित  २०६७।५।३ मा भारततफ�  
जाने स�लाहअनुसार अ�म हलुवाई र रिफक 
बहानासमेतलाई आफू तथा िनम�ला ��े लखनउ 
जाँदैछ� पैसा आउँछ, जाउँ िनजले मलाई नछाड् नी 
भई होटलितर मारी भागी आउँला पैसा बाँड�ला 
भनी स�लाह गरी उ� िमितमा िनम�ला ��ेसिहत 
�पैिडया गय� �यहाबँाट गाडीमा बसी भारतको 
लखनउ पुगी लखनउ ि�थत अमीनाबाद ि�थत 
तुलसी होटलमा कोठा िलई एउटा कोठामा िनम�ला 
��े र म ब�य� अक� कोठामा अ�म हलुवाई र 
रिफक बेहाना बसी सोही िमित २०६७।५।४ गते 
योजनाबमोिजम राित स�ुदा ढोका खुला राखी 
अक� कोठाबाट अ�म र रिफक आई िनज िनम�ला 
सुतेक�ले मैले घाटँीमा दोप�ा कसे ँ र अ�म र 
रिफकले खु�ा समाती िनजको घाटँी कसी मारपेिछ 
राित कोठामा नै बसी िबहानै तीन जना होटलबाट 
िन�क� बहराईच आई ७ गतेस�म �यही ँ बसी 
रिफकले अ�जन ��ेलाई फोन गरी �. ५ लाख दे 
न� तेरो �ीमती मा�रिद�छ� भनी ध�क� िदएका ह�न”् 
भ�नेसमेत बयान िदएको पाइ�छ । 

७. यी �ितवादीको उपयु�� बयानको 
अित�र� िनज मतृक िनम�ला �े�सगँ स�पक� मा रहेको, 
िनजको घरमा आउजाउ गन� गरकेो, कपडाको �यापार 
गर� भनी फकाउने काय� गरकेो भ�ने िमिसलबाट 
देिख�छ । अनसु�धानमा कागज गरी अदालतमा 
बकप� गन� रामकृ�ण कुम�ले सोन ु हलवाईसमेत 
मतृकको घरमा आउजाउ गन� गरकेो, सो �ममा 
िमित २०६७।५।२ गते बेलकु� सोन ुहलवुाई र अ�म 
हलवुाई आएको दखेेको, साथै मतृक िनम�लाले �यापार 
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गन� िक नगन� भनी आफूलाई सोधेको भनेका छन् । 
य�तै बकप� सभुाष बािनयाको समेत छ । सोनसुमेतले 
कपडाको �यापार गर� भनी भनेको कुरा िनम�लाले 
आफूलाई भनेका र आफूले के कसो हो �यसै �यापार 
गनु�  ह�दँनै भनी िनम�लालाई भनेको भ�ने पिन िनजले 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेख�छ । वारदातको िदन 
भदौ ३ गतेबाट ऐ. ८ गतेस�म िनज �ितवादी सोन ु
हलवुाईसमेत िनजको पसलबाट गायब रहेको भ�ने 
सभुाष बािनयाको भनाई रहेको छ । िमिसल संल�न 
प�रि�थितज�य �माणह�को सम�मा मू�याङ्कन गदा� 
र यी �ितवादी सोन ुहलवुाईको िमिसल संल�न िस.डी.
मा सं�िहत िनजको बयानको अशं हेदा� िनज िनद�ष 
रहेछन भ�ने अव�था देिखएन । 

८. जबरज�ती चोरीतफ�  समेत सजाय ह�नपुन� 
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  र 
�ितवादी अनमोल अ�वाललाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� 
चोरीतफ�  अिभयोग दाबी �थािपत गन� कुनै �माण 
िमिसलमा रहे भएको पाइदैँन । तसथ� सोतफ�  अिभयोग 
दाबी प�ुन स�दैन । अनमोलको फोनबाट स�पक�  
भएको भ�ने जाहेरी भए पिन सोको पिु� ह�ने आधार 
अिभयोजन प�बाट पेस भएको देिखदँनै । सह�ितवादी 
सोन ु हलवुाईले िनजलाई पोलस�म पिन गरकेो 
देिखदँैन । िनजको अदालतसम�को बयानमा कसरुमा 
ई�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । यी �ितवादी अनमोल 
अ�वालले वारदातपूव� नै िमित २०६६/८/२६ मा  
िज�ला �हरी काया�लय कैलालीमा आ�नो मोबाइल 
हराएको सूचना िदएको दिेख�छ । िनजको हराएको 
मोबाइलबाट फोन आएको भनेको भरमा कसरुदार 
ठहर गन� िम�ने देिखएन । अतः िनज �ितवादी अनमोल 
अ�वाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनजको हकमा वादी 

नेपाल सरकारको पनुरावेदन प�ुन स�दैन ।
९. अतः मािथ िववेिचत त�य आधार र 

कारणसमेतबाट यी �ितवादी सोन ु हलवुाईले मतृक 
िनम�ला �े�लाई अपहरण गरी ह�या गरकेो देिखन 
आएको ह�दँा, िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने र मिहला अपहरण गरतेफ�  अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ९ नं. ले थप २ वष� 
सजाय गनु�पन� नगरकेो र सोही महलको १२ नं.ले कसरु 
भएको िदनदिेख िनजको म�ृय ुह�दँास�मको िदनको �. 
५००।– ले ४ िदनको �. २,०००।– �ितपूित� भराउन ु
पन�मा भ�रभराउ िमितस�मको िदनको �. ५००।– 
भराउने गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी ह�ने ठह�याई �ितवादी सोन ु हलवाईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदबापत २० वष� कैद तथा मलुकु� ऐन, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ र ३ नं.  
कसरुमा सोही ३ र ७ नं. बमोिजम ९ वष� कैद र ९ नं. 
ले  २ वष� थप कैद ह�ने र जाहेरवालाले �. २,०००।– 
�ितपूित� भ�रपाउनेसमेत ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७०/११/१२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीले 
सफाइ पाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन िजिकर र �ितवादी 
अनमोलसमेतले सजाय पाउन ु पन� र �ितवादीलाई 
जबरज�ती चोरीमा समेत सजाय ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको 
लगत काटी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

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

इजला अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभुम् ।

१००२८ - सोन ुहलवाईसमेत िव. नेपाल सरकार
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�  
फैसला िमित : २०७५।३।१९

०७२-CI-१८९४

म�ुाः मोही दता� नामसारी

पनुरावेदक / वादी : िज�ला स�री, पटेवा� गाउ ँिवकास 
सिमित, वडा नं. ७ ब�ने राम�साद चौधरी

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला स�री, पट�वा गाउ ँ िवकास 

सिमित, वडा नं. ६ ब�ने नथनुी�साद यादव

 § मोहीको हक ज�गा कमाउने �यि�ले 
कानूनले तोकेको सत�ह� पालन गरी 
पूरा गरकेो अव�थामा मा� �ा� ह�न े
हक हो । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१  को  
दफा  २६ अनुसार मोहीले कमाई आएको 
ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक 
िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित, 
प�नी, छोरा, बाबु, धम�पु� आिदम�ये 
ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� 
ह�ने कानूनी �यव�था भएकोले वादीको 
िपताको मोही हक कायम भइसकेको 
अव�थामा ज�गाधनीले प�याएमा िनजको 
नाममा नामसारी ह�न ेहो । िनजका बाबुले 
नै मोही हक दाबी गरी हक �ा� नगरकेो 
मोही हक �वग�य िपताको नाममा कायम 
गराई आ�ना नाममा नामसारी  गराइ पाउँ 
भनी भ�नलाई भूिमस�ब�धी  ऐन, २०२१ 

ले वादीलाई �य�तो हक �दान गरकेो 
नदेिखने ।
 § वादीका बाबुले नै आ�नो नाममा मोिहयानी 

हक कायम नगराएको अव�थामा बाबुको 
म�ृयुपिछ मतृक �यि�लाई मोही कायम 
गरी वादीका नाउँमा नामसारी गरी मोही 
दता� गरी िदने अव�था देिखन नआउने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी सनद दवेकोटा

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
 § स.अ.बलेुिटन २०६९, पूणा�ङ्क ४८२, 

साउन १६-३२
स�ब� कानून :
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१

स�ु तहमा िनण�य गन� :
भूिम सधुार अिधकारी �ी प�ुकरकुमार थापा 
भूिमसधुार काया�लय, स�तरी

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी  म.ु सािबक ह�सैन
माननीय �यायाधीश �ी बालकृ�ण उ�ेती
पनुरावेदन अदालत, राजिवराज

फैसला
�या.केदार�साद चािलस े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को ख�ड (क) र (ख) 
बमोिजम वादीको म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
परी उ� िनवेदनमा िन�सा �दान भएको र पनुरावेदन 
दायरीमा दता� भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः-

सािबक ज�गाधनी गनपैत िसहं नाउकँो 

�नण�य नं. १००२९
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नरिसहंदेिख दि�ण पैन सो पि�चम नरिसंह दास 
गडेरीदिेख पूव� गणेशिसंहदेिख उ�र चार िक�लािभ�को 
०-७-० ज�गाको मेरो �व. िपता सवरुलाल चौधरीले 
१ नं. फारम भरी २ नं. अनसूुची �कािशत भई सो २ 
नं. अनसूुचीमािथ ज�गाधनीले िनयम ७ बमोिजम उजरु 
नगरीको सभ� नापी ह�दँा गाउ ँ िवकास सिमित, पटेवा� 
वडा नं. ७ (ख) को िक.नं. १३८ को ०-१०-११/

४
 

कायम भएको उ� २ नं. िभ�को नरघटी सो ज�गा जोत 
आवाद गरी कुतबाली बझुाई आइरहेकोले भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोिजम मोही दता� गरी 
सोही ऐनको दफा २६(१) बमोिजम मोही नामसारी 
गरी मोही �माणप� पाउ ँभ�ने िमित २०६६।११।१६ 
को िफरादप� रहेको र म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा 
उि�लिखत िक�ा ज�गा ियनै िवप�ी नथनुी�साद 
यादवको नाउमँा कायम ह�न आएको ह�दँा िनजलाई बझुी 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभनी वादीको िमित 
२०६७।६।११ को िनवेदनप� । 

मेरो नाउ ँ दता�को िज�ला स�री, पटेवा� 
गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं. ७(ख) को िक.नं. 
१३८ को ०-१०-१५१/

२
 ज�गा र.नं. ३००९ िमित 

२०६७।५।२३ मा ख�रद गरी िलएको ह� ँ । दाबीको 
ज�गा सािबक ज�गाधनीह�को आ�नै �मले जोतखोत 
आवाद गद� आएको र मैले ख�रद गरकेो सालदेिख 
आफँै जोत आवाद गद� आएको ह� ँ । िवप�ीलगायत 
िनजको िपतासमेतले कुनै सत�मा जोत आवाद गरकेो 
छैन होइन । वादीका �व. िपता सवरुलाल चौधरीले 
भूिमसधुार लागू भएको बखत ज�गाधनी गणपैत िसंह 
देखाई भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को िनयम ३, 
अ�तग�त १ नं. लगत भनु�पन� र िनयम ६ बमोिजम २ 
नं. अनसूुची �कािशत गराउन ु पन� र सोही िनयम ७ 
अ�तग�त ज�गाधनीको उजरुी नपरकेो ख�डमा िनयम 
९ को उपिनयम (२) बमोिजम ४ नं. जोताहा अ�थायी 
िन�सा पजु� िलई िनयिमत �पमा ज�गाको कुत बझुाई 
सो �माणह�को आधारमा सभ� नापीमा उपि�थत 

भई मोही दता� गराउन ु पन� िथयो । सो उि�लिखत 
�ि�याह� पूरा गरकेो दिेखदँैन साथै गणपैत िसहंका 
नाममा कुनै �माण वादीका बाबलेु नपाएको नरहेको कुरा 
वादीकै लेखबाट दिेख�छ । िवप�ीको िपता सवरुलाल 
चौधरीले ज�गाधनी गणपैत िसंहको छोरीका नाममा 
�कािशत अनसूुचीको आधारमा ०-२-०, ०-४-० 
ज�गाको छु�ाछु�ै अनसूुची �कािशत भएको दिेख�छ । 
गणपैत िसंहको छोरीको नाउकँो �कािशत अनसूुचीको 
आधारमा गणपैत िसंहको ज�गामा भूिमस�ब�धी िनयम 
३, ६, ९ अ�तग�त दाबी गन� िम�दैन । अक�तफ� मा दईु 
छु�ाछु�ै िक�ाको चौहदी बे�लाबे�लै छ, मेरा ज�गाको 
चारिक�लासगँ िभड्दनै । साथै ४ र २ क�ा ज�गा सभ� 
नापीमा ०-१०-१५१/

२
 कायम ह�न स�ैन भ�नेसमेत 

बेहोराको �ितवादीको �ितउ�र िजिकर रहेको  
देिख�छ । 

वादी, दाबीको ज�गाको मोही हो भ�ने निम�ने 
ह�दँा वादीको माग दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�ने भूिमसधुार 
काया�लय स�रीको िनण�य । 

स�ु फैसलामा िच� बझुेन सािबक नापीमा र 
हाल नापीमा ज�गाको �े�फल घटबढ ह�न ु�वाभािवक 
हो । मेरो िपता �व. सवरुलाल चौधरीले भरकेो मोही 
१ नं. लगतमा उ�लेख भएको ०-७-० ज�गा गणपैत 
िसंहको नाउमँा दता� रहेको ज�गाको मोही लगत भरकेो 
हो । सोही ज�गा िज�ला स�री, पटेवा� गाउ ँ िवकास 
सिमित, वडा नं. ७(ख) िक.नं. १३८ को ०-१०-
१५१/

४
 ज�गा हो । वादीको ज�गाको �े�फल क�रब 

०-३-१५१/
४
 ज�गाको फरक रहेको भनी स�ुबाट 

भएको फैसला उ�टी गरी �ी सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजर (ने.का.प. २०६७, अंक ७, िनण�य 
नं. ३८०) बमोिजम स�ु िफराद दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन प� । 

यसमा िमिसल संल�न वादीबाट पेस भएको 
अनसूुची २ र ज�गाधनीको कुत बझुेको भरपाईसमेतको 
समिुचत मू�याङ्कन नगरी भएको स�ु भूिमसधुार 

१००२९ - राम�साद चौधरी िव. नथनुी�साद यादव
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काया�लय स�रीको िनण�य �माणको रोहमा फरक पन� 
स�ने देिखदँा छलफलका लािग अ.ब.ं २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ 
बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ वा �याद नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।८।२७ मा 
भएको आदशे । 

�ितवादीको िलखत �ितवाद िमिसल सामेल 
रहेको । 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६ 
अनसुार मोहीले कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी 
िनजको हक िनजपिछ िनजको एकासगोलको पित 
प�नी, छोरा, बाब,ु धम�प�ु आिद म�ये ज�गावालाले 
प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने कानूनी �यव�था 
भएकोले वादीको िपताको मोही हक कायम भइसकेको 
अव�थामा ज�गाधनीले प�याएको िनजको नाममा 
नामसारी ह�नेस�म हो । यी वादीका बाबलेु नै दाबीको 
ज�गाको मोही हक कायम गराउन नसकेको ि�थितमा 
यी पनुरावेदक वादीका बाबकुो नाममा दाबीको 
ज�गाको मोही दता�  गरी यी वादीका नाममा नामसारी 
गन� कानूनसङ्गत ह�न नदिेखएकाले दाबीको िक.नं. 
१३८ को ०-१०-११/

४
 ज�गामा मोही कायम गरी 

यी वादीका नाममा नामसारी ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको 
िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु भूिमसधुार 
काया�लय, स�रीको िमित २०६८।९।१७ को फैसला 
िमलकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१।५।२ मा भएको 
फैसला । 

मेरो िपता �व. सवरुलाल चौधरी भनेको 
मोहीको लगतअनसुारको २ नं. अनसूुची �कािशत 
ह�दँा गणपैत िसहंको नाउमँा दता� रहेको ०-७-० ज�गा 
भ�रएको छ । हाल सभ� नापीमा उ� ०-७-० ज�गा 
िज�ला स�री, पटेवा� गाउ ँ िवकास सिमित,  वडा नं. 

७(ख) को िक.नं. १३८ को ०-१०-११/
४
 ज�गा कायम 

भएको छ । सािबक र हाल नापीमा �े�फल सामा�य 
�पमा घटबढ भई नै रहेको छ । तर �े�फल नरघटी 
नरबढी भएको आधारले मोही नै कायम गन� िम�दनै तर 
ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ७ ज�गा घटबढ 
भएमा (१) ज�गा नाप जाचँ ह�दँा सािबकको �े�फलभ�दा 
घटबढ भएमा (१) ज�गा नाप जाचँ ह�दँा सािबकको 
�े�फलभ�दा घटीबढी ह�न आएमा सोहीबमोिजमको 
ज�गाको �े�फल कायम स�बि�धत ज�गाधनीको 
नाउमँा कायम ग�रनेछ भ�ने कानूनिवपरीत भूिमसधुार 
काया�लय, स�रीले �े�फल अनसूुची र दाबीमा 
ज�गाको �े�फल क�रब ०-३-१५१/

४
 ज�गाको फरक 

रहेको भ�ने त�यहीन आधार टेक� मोही नठह�याउने 
नामसारी नगन� गरकेो भूिम सधुार काया�लय स�रीले 
गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको फैसलामा ग�भीर �िुट छ । 

��यथ� नथनुी�साद यादवले दाबीको 
ज�गाको सािबक ज�गाधनी गणपैत िसंहको छोरा 
बैजनाथ िसहंबाट ज�गा ख�रद गरकेो छ । िनज 
बैजनाथ िसंहले म मोहीलाई भरपाई िदई आएको 
छ । सो �माणबाट म िनवेदकले मोहीमा ज�गा जोती 
आएको सािबत भइरहेको अव�थामा मेरो मोिहयानी 
कायम नगरकेो भूिमसधुार काया�लय स�रीको फैसला 
तथा पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला ग�भीर 
�िुट ह�दँा उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने राम�साद चौधरीको यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदन प� ।   

यसमा िनवेदकका बाब ुसवरुलाल चौधरीको 
नामबाट िववािदत ज�गाको १ नं. फाटँवारी २ नं. लगत 
�मािणत भई ४ नं. को जोताहा अ�थायी िन�सा �ा� 
भएकोमा मोही नामसारी नह�ने गरी भएको पनुरावदने 
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।५।२ को 
फैसलामा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
भूिमस�ब�धी िनयमह� २०२१ को िनयम ९(३) 
�माण ऐन,२०३१ दफा ३ र ५४ मलुकु� ऐन, अ.बं. 
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२८४क, १८५ नं. सव��च अदालत बलेुिटन २०७२ 
वष� २४, अकं ४ पूणा�ङ्क ५५० (सोनाई म�डल 
िव. िकशोर कुमार म�डल) को म�ुामा �ितपािदत 
निजरसमेतको �िुट भई �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) को अव�था 
िव�मान म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ 
भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७३।२।३ मा भएको 
आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदकतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा सनद देवकोटाले वादीका बाब ु
सवुरलाल चौधरी उ� ज�गाको मोही भई १ नं. लगत 
भरी २ नं. अनसूुची �कािशत भएको छ । िनजको 
म�ृयपु�ात् िनजको एक मा� हकदार वादी भएकोमा 
मोही कायम ह�न नस�ने ठहरी स�ु भूिमसधुार 
काया�लयबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६(१) िवपरीतको ह�दँा उ�टी गरी 
स�ु िफराद दाबीबमोिजम ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो ।

पनुरावेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
िव�ान्  व�र� अिधव�ाको बहससमेत सनुी वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहरी स�ु भूिमसधुार काया�लयबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�,  सािबक ज�गाधनी 
गनपैत िसंह नाउकँो ०-७-० ज�गा आ�नो िपता 
सवरुलाल चौधरीले १ नं. फारम भरी २ नं. अनसूुची 
�कािशत भएकोमा सभ� नापीका बखत िक�ा नं.१३८ 
को ०-१०-११/

४
 कायम भई जोतकमोत गरी कुत बाली 

बझुाई आएकोमा मोहीको �माणप� �ा�त नह�दँै िपता 
सवुरलाल चौधरीको िमित २०६२।७।२ मा र आमाको 

िमित २०५७।९।२२ मा आ-आ�नो कालगितले 
परलोक भएकोले िनजह�को हक खाने आफू एक मा� 
हकदार भएकोले मोही नामसारी गरी मोही �माणप� 
पाउ ँभनी िमित २०६६।११।१६ मा िफराद गरकेोमा 
म�ुा च�दाच�दै िवप�ी नथुनी�साद यादवका नाउमँा 
कायम ह�न आएकोले िनजलाई समेत बझुी कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी भएकोमा उ� ज�गा िमित 
२०६७।५।२३ मा राजीनामा गरी ख�रद गरी िलएको 
ज�गा हो । वादी तथा िनजको बाबलेु उ� ज�गा जोत 
कमोत गरेको होइन । वादीका बाबलेु १ नं. अनसूुची 
फाराम भरी २ नं. अनसूुची �कािशत भएको पिन 
देिखदँनै । तसथ� वादी दाबी खारजे ह�नपुछ�  भ�ने 
�ितउ�र प� भएकोमा वादी दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु 
भूिमसधुार काया�लयबाट भएको फैसलाउपर वादीको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट वादी दाबी नप�ुने 
ठहर गरकेो स�ुको फैसला सदर गरकेोमा वादीको 
िच� नबझुी म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भनी िनवेदन 
परकेोमा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित 
�दान भई पेस भएको पाइयो ।

३. सो स�दभ�मा हेदा�, िज�ला स�तरी, पटेवा� 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ७ (ख) िक.नं.१३८ को 
०-१०-११/

४
 को ज�गा वादीका बाब ुसवरुलाल चौधरीले 

मोहीको हैिसयतले कमाई अनसूुची १ फाराम भरी २ 
नं. अनसूुची �कािशत भएको भ�ने वादीको भनाई 
देिख�छ । उ� अनसूुचीह� िववािदत िक.नं. १३८ को 
ज�गाको हो भ�ने �माण वादीले दािखल गन� सकेको 
देिखदँनै । वादीका बाबकुो िमित २०६२ सालमा 
म�ृय ु भएको भ�ने देिखदँा वादीका बाबलेु आ�नो 
जीवनकालमा िववािदत ज�गाको मोही हक कायम 
गराउन कारबाही चलाएको भ�ने देिखदँैन । दाबीको 
ज�गा वादीका बाबलेु मोहीको हैिसयतले भोगचलन 
गरी आएकोमा २०६२ सालस�म मोही हक दता� 
गराई मोहीको �माणप� िलन स�ने अव�था िव�मान 

१००२९ - राम�साद चौधरी िव. नथनुी�साद यादव
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रिहरहेको देिख�छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ जारी 
ह�नभु�दा अगािडदेिख नै मोहीको हैिसयतले ज�गा 
िनर�तर जोतभोग गरकेो देिखने �माणह� (कुत बझेु 
बझुाएको) पेस गन� सकेको देिखएन । 

४. मोहीको हक ज�गा कमाउने �यि�ले 
कानूनले तोकेको सत�ह� पालन गरी पूरा गरकेो 
अव�थामा मा� �ा� ह�ने हक हो । भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१  को  दफा  २६ अनसुार मोहीले कमाई 
आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ 
िनजको एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, बाब,ु धम�प�ु 
आिदम�ये ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने 
कानूनी �यव�था भएकोले वादीको िपताको मोही हक 
कायम भइसकेको अव�थामा ज�गाधनीले प�याएमा 
िनजको नाममा नामसारी ह�ने हो । िनजका बाबलेु नै 
मोही हक दाबी गरी हक �ा� नगरकेो मोही हक �वग�य 
िपताको नाममा कायम गराई आ�ना नाममा नामसारी 
गराइ पाउ ँभनी भ�नलाई भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
ले यी वादीलाई �य�तो हक �दान गरकेो देिखदैँन । 
यस स�ब�धमा सव��च अदालतबाट "िनवेदकका 
बाबुले आफूले दाबी गरी �ा�त नगरकेो मोही हक 
�वग�य िपताको नाममा कायम गराई आ�नो नाममा 
नामसारी गराउनलाई भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
ले वादीलाई �य�तो हक �दान गरकेो नदेिखने" 
(स.अ.बलेुिटन २०६९, पूणा�ङ्क ४८२, साउन १६-
३२, प�ृठ ४१०) भ�ने �या�या भएको छ । यसरी 
वादीका बाबलेु नै आ�नो नाममा मोिहयानी हक कायम 
नगराएको अव�थामा बाबकुो म�ृयपुिछ मतृक �यि�लाई 
मोही कायम गरी यी वादीका नाउमँा नामसारी गरी मोही 
दता� गरी िदने अव�था देिखन आएन ।

५. तसथ�, वादीका बाबलेु नै मोही हक 
कायम गराउन नसकेको ि�थितमा वादीका बाबकुो 
नाममा दाबीको ज�गा मोही दता� गरी यी वादीका 
नाममा नामसारी गन� कानूनसङ्गत नदिेखदँा दाबीको 
िक.नं.१३८ को ०-१०-११/

४ 
ज�गामा मोही कायम 

गरी आ�नो नाममा मोही नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको स�ु भूिमसधुार काया�लय 
स�तरीको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।५।२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत काटी 
िनयमानसुार गरी िमिसल बझुाई िदनू ।   

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल असार १९ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
 फैसला िमित : २०७३।११।९

म�ुा : िलखत दता� बदर दता�

०६७-CI-११६२
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा� गा.िव.स. 

रामनगरी वडा नं. ६ मा ब�ने मिणभषुण ितवारी
िव��

िवप�ी / वादी : िज�ला पसा� गा.िव.स. रामनगरी वडा 
नं. १ मा ब�ने रामान�द पा�डेसमेत

�नण�य नं. १००३०

&
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०६७-CI-११६३
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा� गा.िव.स. 

रामनगरी वडा नं. १ मा ब�ने ठाकुर पा�डे
िव��

��यथ� / वादी : िज�ला पसा� गा.िव.स. रामनगरी वडा 
नं. १ मा ब�ने रामान�द पा�डेसमेत

 § २०४४ सालको ब�डा मचुु�काको अि�त�व 
रह ेभएस�म दाबी ज�गा स�ब�धमा अिंशयार 
वादी प�लाई �ितकूल पान� गरी गर ेभएको 
कुनै पिन �यवहार सदर ह�नस�ने अव�था 
नदेिखँदा मलुुक� ऐन लेनदेन �यवहारको 
महलको ४० न.ं र ज�गा पजनीको महलको 
१७ न.ं अनसुार िफराद दायर गन� पाउने नै 
अव�था देिखन आउने ।
 § २०४४ सालको ब�डा मचुु�काबाटै �प� 

�पमा अ� अिंशयारको समेत भाग ला�न े
गरी तफ� समेत खुलाई ब�डा मचुु�कासमते 
भइसकेको अव�थामा िफ�डबुकमा आ�नो 
नाम उ�लेख भएकै आधारमा �ितवादीले 
नाउँसारी गराउँदैमा वादीको अशं हक 
समा� ह�ने भ�न िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट :
��यथ� / वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं.

स�ु फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी महे��राज गौतम
पसा� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 

माननीय �यायाधीश �ी एकराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु काक�
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या. मीरा खड्का : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
अिधकार �े�िभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः-

देवे�� पा�डेको ४ छोराह�मा जेठा वादी म 
रामान�द पा�डे, मािहला वादी म ल�मीका�त पा�डे, 
सािहलँा िन�यान�द पा�डे र का�छा िवप�ी ठाकुर 
पा�डे �ा�हण ह�न् । हामीबीच िनज ठाकुर पा�डे वादी 
भई चलेको द.ेनं. १३०५ तथा िन�यान�द वादी भएको 
दे.नं. १२९८ को अंश म�ुामा िमित २०३८।९।२६ 
को स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला तथा िमित 
२०४०।१।१४ को त�कालीन नारायणी अ�चल 
अदालतको फैसलाबमोिजम िमित २०४४।२।५ 
मा ब�डा छुट्याउदँाका छुट ज�गा दािखल खारजे 
दता� भएकोमा िवप�ी ठाकुर पा�डेका नाउमँा नापी 
भएको िज�ला पसा� रामनगरी गा.िव.स., वडा नं. १ 
िक.नं. ६२ को ०-५-०, ऐ. वडा नं. १ िक.नं. १४ 
को ०-१-२ र घर समेत तफ�  छुट्याई चार ैदाजभुाइ र 
आमासमेतको ५ अशं छुट्याएको भए पिन सो २ िक�ा 
ज�गा अ�मािणत रहेकोले हा�ा नाउमँा दा.खा. ह�न 
सकेन । सो बाकँ� ज�गाको दा.खा. गराउन म रामान�द 
पा�डेले िमित २०६४।२।१४ मा िनवेदन िददँा िवप�ी 
ठाकुर पा�डेको नामबाट िमित २०६२।३।१७ मा 
अका� िवप�ी मिणभूषण ितवारीको नाममा राजीनामा 
भई गइसकेको कुरा थाहा पाई सोही िमितमा न�कल 
िलई ��ततु िफराद गन� आएको छु । आमा �वग� ह�न ु
भएकोले सो ज�गाह�म�येबाट ४ ख�डको २ ख�ड 
िलखत दता� बदर गरी हा�ो नाउमँा दता� ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको वादी रामान�द पा�डे र ल�मीका�त पा�डेको 

१००३० - मिणभषुण ितवारीसमेत िव. रामान�द पा�डेसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1118

िमित २०६४।२।२३ को िफरादप� । 
दाबीको ज�गामा वादीह�को हकभोग �वािम�व 

छैन । मालपोत काया�लय, पसा�को २०५६।१२।२४ को 
िनण�यले उ� ज�गा मेरो नाउमँा दता� भएपिछ एकलौटी 
भोगचलन गरी िमित २०६२।३।१७ को राजीनामा 
िलखतबाट मिणभूषणको नाममा गएकोमा वादीह�को 
हक भए लेनदने �यवहारको १० नं. को हद�यादिभ� 
िफराद गनु�पन�मा नगरबेाट िलखत दता� बदर ह�नपुन� 
होइन । लेनदेन �यवहारको ४० नं, ज.प. को १७ नं. 
��ततु म�ुामा आकिष�त नह�ने ह�दँा िफराद खारजे गरी 
झ�ुा दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
�ितवादी ठाकुर पा�डेको िमित २०६४।५।१९ को 
�ितउ�र प� । 

मैले जालसाजी गरी ज�गा िलएको नभई 
दाताको नामदता�को ज�गा िमित २०६२।३।१७ गते 
ख�रद गरी सोही िमितबाट भोगचलन गरी आएको छु । 
सो ज�गामा वादीह�को अशं भए समयमै िफराद गनु�पन� 
नगरबेाट ��ततु म�ुामा ज.प. को १७ नं. र लेनदेन 
�यवहारको ४० नं. आकिष�त ह�ने अव�था नभएकोले 
झ�ुा दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
�ितवादी मिणभूषण ितवारीको िमित २०६४।६।८ को 
�ितउ�र प� । 

वादी दाबीका ज�गाह� सािबकमा वादी 
�ितवादीबीच ब�डा ह�दँा अ�मािणत ज�गा रहेभएको 
त�य िनिव�वाद भएपिन �ितवादी ठाकुर पा�डेको नाममा 
दता� भएप�ात् सो ज�गामा आ�नो हक कायम गराई 
िलनेतफ�  वादीह�को िफराद नपरकेो र िवप�ीह�बीच 
पा�रत भएको राजीनामाले वादीह�को हक गएको 
भए लेनदेन �यवहारको १० नं. ले िनिद�� गरकेो 
हद�यादिभ� िफराद आउनपुन�मा असा�दिभ�क कानूनी 
�ावधान र हद�याद अगँाली न�कल सारी थाहा पाएको 
िमितबाट हद�याद गणना गरी िमित २०६४।२।२३ मा 
परकेो िफराद हद�यादसमेतको अभावमा अ.बं. १८० 
नं. बमोिजम खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु पसा�  िज�ला 

अदालतको िमित २०६४।७।१४ को फैसला । 
अंश म�ुामा अदालतबाट भएको अि�तम 

फैसला र िमित २०४४।२।५ को ब�डा मचु�ुकाबाट 
हा�ो अंश छु�याइएको िक.नं. ६२ को ज.िव. ०-५-० र 
िक.नं. १४ को ज.िव. ०-१-२ ज�गाह� िवप�ी ठाकुर 
पा�डेको नाउमँा दता� �े�ता अ�मािणत रहेको कारणले 
दा.खा. दता� ह�न नसकेपिन सो अंश भागबमोिजम 
२०६४।२।१४ मा दाखेल खारजे गराउन मालपोत 
काया�लय, पसा�मा िनवेदन िददँा िवप�ीम�येका 
मिणभूषण ितवारीको नाममा राजीनामा भई गएको 
कुरा थाहा पाएकोले मलुकु� ऐन ज�गा पजनीको १७ 
नं. ले एकाको हकको ज�गा अक�ले दता� गराएकोमा 
थाहा पाएको िमितले ६ मिहनािभ� नालेस गन� स�ने 
कानूनी �यव�था रहेको र ज�गा पजनीको २क. नं. 
ले जिहलेसकैु दाखेल खारजे गराउन स�ने �यव�था 
भएकोमा स�ु पसा� िज�ला अदालतले अंश नभएका 
अंिशयारबीच लागू ह�ने कानून लगाई अस�बि�धत दफा 
र �यादलाई �माणमा िलई गरकेो फैसला उ�टी गरी 
हक इ�साफ िदलाई पाउ ँभ�ने बेहोराको वादी रामान�द 
पा�डे र ल�मी पा�डेको िमित २०६५।४।१९ को 
पनुरावेदन प� । 

िववादका ज�गाह� २०४४ सालमै ब�डा 
भइसकेको देिखन आएकोमा लेनदेन �यवहारको १० 
नं. को हद�याद लगाई िफराद दाबी नै खारजे गरकेो 
स�ुको इ�साफ कानूनको �या�याको ��मा फरक 
पन� स�ने देिखएकोले छलफलको लािग ��यथ� 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०६५।७।२८ को आदेश ।

िववािदत ज�गा मैले उिचत मू�य ितरी 
ख�रद गरकेो हो । ऋणी ठाकुर पा�डेको दता�तफ�  
उजरु नपरकेोले ज�गा पजनीको १७ नं. तथा 
लेनदेन �यवहारको ४० नं. आकिष�त ह�न स�ैन । 
साथै पनुरावेदक रामान�द पा�डेले ठाकुर पा�डेको 
सोही ज�गाबाट िबगो भराई पाउ ँ भनी पसा�  िज�ला 
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अदालतमा २०४२ सालमा दरखा�तसमेत िदएकाले 
िववािदत ज�गा ठाकुर पा�डेको एकलौटी भ�ने दिेखदँा 
स�ु फैसला सदर गरी इ�साफ ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादी 
मिणभूषण ितवारीको िमित २०६५।९।२७ को िलिखत 
�ितवाद । 

पनुरावेदक रामान�दले मबाट पाउने िबगोमा 
िफराद दाबीको ज�गा देखाई भ�रभराउको लािग 
पसा� िज�ला अदालतमा २०४२ सालमा कारबाही 
गनु�भएकोमा िनजको िबगो मैले दाखेल गरी िदएकोले 
िललाम नभई मेरो भाग �वािम�वमा यथाि�थितमा 
रहेकोले �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम 
उ� ज�गालाई दाबी गन� हकदैया पनुरावेदकलाई 
छैन । एकलौटी दता�को ज�गा राजीनामा िलखतलाई 
बदर गराउन पनुरावेदकको हक नप�ुने ह�दँा हकदयैा र 
हद�यादको अभावमा िफराद खारजे गन� गरी स�ुबाट 
भएको फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी 
ठाकुर पा�डे �ा�णको िमित २०६५।९।२७ को 
िलिखत जवाफ । 

दाबीको ज�गा अंश म�ुाको फैसलाबमोिजम 
ब�डा छु��एको ज�गा ह�दँा वादीको एकलौटी होइन । 
सो अंश म�ुाको फैसला काया��वयन ह�ने गरी छु��ई 
िभ�न भएका अंिशयारको अंश हक कायम गनु�पन� ह�दँा 
अिघ अंशब�डा भइसकेको अिंशयारको बाकँ� रहेको 
स�पि�को िववादमा लेनदेन �यवहारको १० नं. को 
कारण दखेाई िफराद खारजे गन� गरी भएको स�ु फैसला 
कानूनस�मत नह�दँा बदरभागी छ भ�ने पनुरावेदक 
वादीतफ� का अिधव�ा समुनकुमार मान�धरको िमित 
२०६६।६।२५ को बहस नोट । 

ठाकुर पा�डे िव. रामान�द पा�डसमेत भएको 
२०३४ सालको द.ेनं. १२९८ को अंश म�ुाको �माण 
िमिसलसमेत �ा� भई साथै रहेको देिख�छ ।

िववादका िक.नं. १४ को ज.िव. ०-१-
२ र िक.नं. ६२ को ज.िव. ०-५-० मा पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०३८।९।२६ गतेको फैसला र िमित 

२०४४।२।५ गतेको ब�डा मचु�ुकाबाट पनुरावेदक 
वादीह�को ५ भागको १।१ भागले २ भाग अशं रहेको 
देिखन आएकोले हद�यादको आधारमा िफराद खारजे 
ह�ने ठह�याई स�ु पसा�  िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६४।७।१४ गते भएको फैसला निमलेकोले उ�टी 
भई वादी दाबीको िमित २०६२।३।१७ को राजीनामा 
िलखत ५ भागको १।१ भागले २ भाग िलखत र ��यथ� 
�ितवादी मिणभूषण ितवारीको दता�  भई दि�णतफ� बाट 
पनुरावेदक वादीह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६६/१०/२४ को 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला ।

िज�ला पसा� गा.िव.स. रामनगरी वडा नं. १ 
िक.नं. ६२ को ०-५-०, िक.नं. १५ को ०-१-२ र 
यसमा भएको घरसमेत मेरो नाममा मालपोत काया�लय 
पसा�को िमित २०५६।१२।२४ को िनण�यले दा.खा. 
दता� भएको िथयो । सो िमितपूव� मेरो नाममा दता� 
नह�दँा मेरो नाममा दता� भएको िमितदेिख उ� ज�गा 
रकैर दता�को अि�त�वमा आएको िथयो । मेरो नामको 
िक.नं. ६२।१४ को ज�गा भनी अंश म�ुाको फैसला 
र ब�डा मचु�ुकामा लेखेको भएपिन सो बखत मेरो 
नाममा दता� नभई दता� अ�मािणत ह�दँा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारको �वािम�वमा िथयो । मेरो नामको 
भनी भएको त�कालीन नारायणी अ�चल अदालतको 
२०४०।१।१४ को अि�तम फैसला २०४४।२।५ 
को ब�डा मचु�ुकाले ०५६।१२।२४ मा मेरो नाममा 
रकैर दता�को अि�त�वमा आएको िक.नं. ६२।१४ 
को ज�गाको हकमा वादीह�को हक �थािपत नह�ने 
ह�दँा मेरो नाममा दता� ह�नपूुव�को फैसलालाई मेरो 
िव��मा �माण �हण गरी भएको फैसलामा �माणको 
मू�याङ्कनस�ब�धी कानून अ.बं. को १८५क नं. 
��य� �िुट भएको देिख�छ । 

रकैरमा दता� ह�नभु�दा पनुरावेदनको फैसलाले 
��यथ�ह�को हक �थािपत भएको भए मेरो नाममा 
रकैरमा दता� �माण गन� मालपोत काया�लय पसा�बाट 

१००३० - मिणभषुण ितवारीसमेत िव. रामान�द पा�डेसमेत
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िमित २०५६।१२।२४ गते भएको िनण�यलाई बदर 
गराई ��यथ�ह�ले आ�नो हक �थािपत गराउनपुन� 
िथयो । दता�को अि�त�व िदएको मालपोत काया�लयको 
२०५६।१२।२४ को िनण�य यथाि�थितमा ह�दँास�म 
पूण�तः मेरो हक �वािम�वमा रहेको बखत मैले गरकेो 
िलखत दता� बदर ह�नपुन�मा पसा� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई उ�टाई िलखत दता� बदर दता� ह�ने गरी 
भएको  पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसलालाई 
बदर गरी हद�यादको अभावमा दता� भएको िफराद 
प�लाई खारजे गन� गरी पसा� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी ठाकुर पा�डेको तफ� बाट यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदन प� ।

अंश म�ुाको पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०३८/९/२६ को फैसला, त�कालीन नारायणी अ�चल 
अदालतको २०४०/१/१४ को फैसला, २०४४/२/५ 
को ब�डा मचु�ुकामा िफराद दाबीको िक.नं. १४/६२ 
को ज�गा ठाकुर पा�डेको हो भनी लेखेको पाइ�छ । 
सो बखत उ� ज�गा ऋणी ठाकुर पा�डेको नाममा 
दता� नह�दँा २०५६/१२/२४ को मालपोत काया�लय 
पसा�को िनण�यले ठाकुर पा�डेको नाममा आएको िक.नं. 
१४/६२ को ज�गामा ��यथ�ह�को हक भएको भ�न 
िम�दैन । िक.नं. १४/६२ को ज�गामा ��यथ�ह�को 
अंश हक भएको भए ठाकुर पा�डेको नाममा दता� गन� 
गरी मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�य बदर गन�को 
लािग म�ुा गरी हक कायम गनु�पन�मा मालपोत काया�लय 
पसा�को िमित २०५६/१२/२४ को िनण�यलाई बदर 
गराउन नस�ने वादीको अंश हक भएको भ�न िम�दैन ।

मालपोत काया�लय पसा�को िमित 
२०५६/१२/२४ को िनण�य बदरतफ�  र िलखत बदरतफ�  
लेनदने �यवहारको १० नं. अनसुार �यादिभ� वादीको 
िफराद नपरकेो �याद नघाई अस�ब� ज�गा पजनीको 
१७ नं. लेनदेनको ४० नं. लाई अवल�बन गरी िफराद 
प� वा िलखत दता�  बदर ह�न ु नपन�मा िलखत दता� 

बदर ह�ने ठह�याएको फैसला उ�टी गरी पसा� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी मिणभूषण ितवारीको यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पन� आएको ��ततु म�ुामा िमिसल 
सलं�न �ितवादीह�को पनुरावेदन प� र स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसलासिहतका िमिसल 
सलं�न कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा� ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको 
छ छैन पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� हामीह�को 
समेत अंश हक ला�ने िवप�ी ठाकुर पा�डेका नाउमँा 
नापी भएको िज�ला पसा� रामनगरी गा.िव.स., वडा 
नं. १ िक.नं. ६२ र िक.नं. १४ को घरसमेत िवप�ी 
ठाकुर पा�डेले िवप�ीम�येका मिणभूषण ितवारीलाई 
िमित २०६२।३।१७ मा राजीनामा िलखत पा�रत 
ग�रिदएकोले उ� ज�गाह�म�येबाट ४ ख�डको 
२ ख�ड िलखत बदर गरी हामीह�का नाउमँा दता� 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी रहेकोमा 
दाबीको ज�गामा वादीह�को हकभोग �वािम�व नरहेको 
र मालपोत काया�लय, पसा�को २०५६।१२।२४ 
को िनण�यले उ� ज�गा ठाकुर पा�डेको नाउमँा 
दता� भएपिछ िमित २०६२।३।१७ को राजीनामा 
िलखतबाट मिणभूषणको नाममा गएको ह�दँा लेनदने 
�यवहारको १० नं. को हद�यादिभ� िफराद गनु�पन� 
नगरबेाट िलखत दता� बदर ह�नपुन� होइन भ�ने �ितवादी 
ठाकुर पा�डेको र मैले जालसाजी गरी ज�गा िलएको 
नभई दाताको नामदता�को ज�गा िमित २०६२।३।१७ 
गते ख�रद गरी िलएको ह�दँा झ�ुा दाबीबाट अलग फुस�द 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी मिणभूषण ितवारीको 
�ितउ�र िजिकर रहेकोमा हद�यादसमेतको अभावमा 
अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने ठह�याई भएको 
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स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसलाउपर वादीको 
पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िववादका िक.नं. १४ र ६२ को ज�गामा वादीह�को 
हक रहेको देिखएकोले हद�यादको आधारमा िफराद 
खारजे ह�ने ठह�याई भएको फैसला उ�टी भई वादी 
दाबीको िमित २०६२।३।१७ को राजीनामा िलखत 
५ भागको १।१ भागले २ भाग िलखत र ��यथ� 
�ितवादी मिणभूषण ितवारीको दता� भई दि�णतफ� बाट 
पनुरावेदक वादीह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याई 
भएको फैसलाउपर �ितवादीह�को यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न 
आएको देिखयो ।

३. ��ततु म�ुाका �ितवादी ठाकुर पा�डे 
वादी तथा ��ततु म�ुाका वादीह� �ितवादी भई पसा� 
िज�ला अदालतमा चलेको द.ेनं. १२९८ को अशं 
म�ुा २०३८।९।२६ गते पसा� िज�ला अदालतबाट र 
उ� फैसलाउपर पनुरावेदन परी िमित २०४०।१।१४ 
मा त�कालीन नारायणी अ�चल अदालतबाट ठाकुर 
पा�डेका नाउकँो िज�ला पसा�, रामनगरी गा.िव.स., 
वडा नं. १ िक.नं. ६२ को �े�फल ०-५-० र ऐ. 
वडा नं. १ ग. िक.नं. १४ �े�फल ०-१-२ ज�गा 
ब�डा ला�ने ठहरी भई अि�तम भई बसेको दिेख�छ । 
फैसला काया��वयनको �ममा िमित २०४४।२।५ मा 
खडा भएको ब�डा मचु�ुकाअनसुार हाल उ� ज�गा 
अ�मािणत रहेको र ठाकुर पा�डेको नाउमँा रहेको 
भएपिन सबै अंिशयारले अंश पाउने गरी तफ� समेत 
खलुाएको दिेख�छ । 

४. �ितवादी ठाकुर पा�डेले दाबीको ज�गा 
मालपोत काया�लय, पसा�बाट िमित २०५६।१२।२४ 
मा आ�नो नाउमँा एकलौटी दता� ह�ने िनण�य गराई उ� 
ज�गा आ�नो नाउमँा दता� भएपिछ िमित २०६२।३।१७ 
को राजीनामा िलखतबाट �ितवादीम�येका मिणभूषण 
ितवारीको नाममा गएको भ�नेमा िववाद देिखदैँन । 
वादीह�ले आ�नोसमेत अंशभाग कायम भइसकेको 

ज�गा �यसरी राजीनामा िलखत गरी मिणभूषण 
ितवारीलाई िदएउपर उ� राजीनामा िलखत बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको दाबी िलई मलुकु� ऐन ज�गा 
पजनीको १७ नं. र लेनदेन �यवहारको ४० नं. का 
आधारमा अंिशयार रामान�द पा�डे एवं ल�मी पा�डेको 
२०६४ सालमा िफराद दाबी िलएको दिेख�छ । 
�ितवादी ठाकुर पा�डेले आ�नो अशं भागको ज�गा 
भए दता� बदर गरी आ�नो नाउमँा दाखेल खारजे 
गराउन ु पन�मा हद�याद नघाई २०६४ सालमा मा� 
दाबी िलएकोले झ�ुा दाबी खारजे ग�रपाउ ँभनी िजिकर 
िलएको देिख�छ । �ितवादी ठाकुर पा�डेले २०४४ 
सालको ब�डा मचु�ुकाअनसुार मेरो मा� अंश हकको 
ज�गा हो भनी िजिकर िलन सकेको भने देिखदैँन । 
�ितवादी ठाकुर पा�डेले केवल मैले २०५६ सालमा 
मालपोत काया�लयमा ज�गा दता� गन� िनवेदन िददँाकै 
अव�थामा उजरुी गनु�पन�मा २०६४ सालमा मा� दाबी 
िलन आएकोले हद�यादको अभाव भएकोले वादी दाबी 
खारजे ग�रपाउ ँभनी िजिकर िलएको अव�था देिखयो ।

५. ��ततु स�दभ�मा मलुकु� ऐन, लेनदने 
�यवहारको १० नं. हेदा�, "अशं नभएका अिंशयारले 
सगोलको अचल स�पि� बेचिबखन गदा� वा कुनै 
िकिसमले हक छाडी िददँा एकाघर सगोलका अ� 
अिंशयारको म�जुरी िलनुपन� र �य�तो म�जुर 
नह�नेले रिज��ेसन भएको १ वष�स�ममा उजुर 
गन� पाउन"े भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । 
दाबीको ज�गा दता� �मािणत ह�नअुिघदेिख नै �यसमा 
वादीह�को अंश हक �थािपत भइसकेपिछ दता� 
�ि�या स�प�न ह�नासाथ �ितवादी ठाकुर पा�डेले 
इमा�दारीसाथ सो ज�गा वादीह�का नाउमँा दािखल 
खारजे दता� गराई आपसी अंश िववादको िछनोफानो 
गराउनपुन�मा �ितवादी ठाकुर पा�डेले पनुरावेदक 
वादीह�लाई अंश भागबाट िवमखु गन� गरी मिणभूषण 
ितवारीलाई राजीनामा िलखत पा�रत ग�रिदएको 
अव�थामा मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. 

१००३० - मिणभषुण ितवारीसमेत िव. रामान�द पा�डेसमेत
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आकिष�त ह�नस�ने देिखएन । खासगरी २०४४ सालको 
ब�डा मचु�ुकाको अि�त�व रहे भएस�म दाबी ज�गा 
स�ब�धमा अंिशयार वादी प�लाई �ितकूल पान� गरी 
गर ेभएको कुनै पिन �यवहार सदर ह�नस�ने अव�था 
नदेिखदँा ��ततु म�ुाको िवषयमा मलुकु� ऐन लेनदेन 
�यवहारको महलको ४० नं. र ज�गा पजनीको महलको 
१७ नं. अनसुार िफराद दायर गन� पाउने नै अव�था 
देिखन आयो । २०४४ सालको ब�डा मचु�ुकाबाटै 
�प� �पमा अ� अिंशयारको समेत भाग ला�ने गरी 
तफ� समेत खलुाई ब�डा मचु�ुकासमेत भइसकेको 
अव�थामा िफ�डबकुमा आ�नो नाम उ�लेख भएकै 
आधारमा �ितवादीले नाउसँारी गराउदँैमा वादीको अशं 
हक समा� ह�ने भ�न िम�ने देिखएन । 

६. तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार 
कारण र �माणसमेतबाट िववादका िक.नं. १४ को ज.िव. 
०-१-२ र िक.नं. ६२ को ज.िव. ०-५-० मा पनुरावेदक 
वादीह�को ५ भागको १।१ भागले २ भाग अंश रहेको 
देिखन आएकोले हद�यादको आधारमा िफराद खारजे 
ह�ने ठह�याई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला निमलेकोले उ�टी भई वादी दाबीको िमित 
२०६२।३।१७ को राजीनामा िलखत ५ भागको १।१ 
भागले २ भाग िलखत र ��यथ� �ितवादी मिणभूषण 
ितवारीको दता� बदर भई दि�णतफ� बाट पनुरावेदक 
वादीह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६६/१०/२४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
फैसला िमित : २०७३।११।९

म�ुाः- िनण�य दता� �े�ता बदर गरी दता� ग�रपाउँ

०६८-CI-०३९३
पनुरावेदक / वादी : िज�ला का�क� पो.उ.म.न.पा. 

वडा नं. २ ब�ने गणुराज पराजलुीको म.ुस. गन� 
गोपाल�साद पराजलुीसमेत

िव��
िवप�ी / �ितवादी : का�क� िज�ला पो.उ.म.न.पा. 

वडा नं. १ ब�ने ऋिषराम पौडेल

०६८-CI-०६७४
पनुरावेदक / �ितवादी : का�क� िज�ला पो.उ.म.न.पा. 

वडा नं. १ िभमकालीन पाटन ब�ने स�यदेवी 
पौडेलको म.ुस. गन� ऋिषराम पौडेल

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला का�क� पो.उ.म.न.पा. वडा 

नं. २ ब�ने गणुराज पराजलुीको म.ुस. गन� 
गोपाल�साद पराजलुीसमेत

०६८-CI-०५६५
पनुरावेदक / वादी : िज�ला का�क� पो.उ.म.न.पा. वडा 

नं. २ ब�ने गोिव�दभूषण पराजलुीको म.ुस. गन� 
ह�र�साद पराजलुी

िव��
िवप�ी / �ितवादी : का�क� िज�ला पो.उ.म.न.पा. वडा 

नं. १  िभमकालीन पाटन ब�ने ऋिषराम पौडेल

�नण�य नं. १००३१
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 § व�तुतः वादीह�को दाबीबमोिजम 
िववािदत ज�गा िनजह�का पुखा�ले 
िबता�मा �ा� गरकेो भए िबता� उ�मलुन 
ऐन लागू भएपिछ आ�ना नाममा रैकरमा 
प�रणत गराउन जाने भ�ने कुरा अपेि�त 
नै हो । सो ऐनले �यसरी रै.प. गराउन पया�� 
समयाविध पिन �दान गरकैे हो । तर यो 
वादीह�ले उपयु��ानुसार रै.प. गराउन 
कानूनबमोिजम दाबी नै गरकेो नदेिखएको 
अव�थामा िबता� उ�मलुन ऐनको कानूनी 
�यव�थाअनसुार िववािदत ज�गामा 
वादीको हक �थािपत ह�नस�ने नै भएन । 
�यसका अित�र� िबता� उ�मलुन ऐनको 
�ि�या र समयाविधिभ� दता� गराउन 
नसकेको ज�गा दता� ह�नै नस�ने र दता� 
भएपिन मा�यता नपाउने भ�ने �प� कानूनी 
�यव�था भएको स�दभ�मा उ� ऐनको 
�ि�या र समयाविधिभ� दता� गराउन 
नसकेको िववािदत ज�गा अब वादीको 
नाममा दता� ह�नस�ने अव�थै नरहने ।

(�करण नं.९)
 § कुनै पिन स�पि�उपर कानूनबमोिजमको 

हकको �ोत िव�मान नभई �य�तो 
स�पि�उपर �यि�को कुनै �कारको 
अिधकार �थािपत ह�न स�ैन । स�पि�उपर 
कानूनबमोिजमको हक �थािपत ह�नका 
लािग कानूनबमोिजमकै �ोत आव�यक 
पद�छ । गठुी ज�गाको सरं�कको हक �ा� 
गन� पिन कानूनबमोिजमको �ोत आव�यक 
ह�ने ।
 § �ितवादीले पूजाआजा गन� तथा बटुवालाई 

पानी खुवाउनेलगायतका िनि�त तोिकएको 
काय� गरकेो भ�ने आधारले गुठी स�ंथान 

ऐन, २०३३ बमोिजमको मोिहयानी हक 
पाउन ेह�दैँन । मोिहयानी हक पाउने कानूनी 
आधार नै नभएको अव�थामा सो गठुीको 
सरं�क पुनरावेदक �ितवादी ह�नस�ने 
पिन नदेिखने ।

(�करण नं.१३)
 § गुठीज�य स�पि� हा�ो देशको 

स�यता स�ंकृित तथा पिहचानसगँ 
अ�यो�याि�त स�ब�ध भएको स�पदा 
हो । य�तो स�पदाको सरं�ण र स�ब��न 
िवशेष�पमा ह�नुपन� कुरामा िववाद ह�न 
नस�ने ।
 § साव�जिनक �कृितको गठुीज�य स�पि� 

िहनािमना ह�नबाट बचाउन तथा नािसन 
र मािसन निदन �यसको �यव�थापन 
एवम ् ब�दोब�त कुनै �यि�बाट नभई 
रा�यकै तफ� बाट अथा�त्  रा�यको तफ� बाट 
गुठी ज�गा �शासन गन� िनकाय गठुी 
स�ंथानबाट मा� ह�न वा�छनीय ह��छ । 
�य�तो साव�जिनक �कृितका गुठीज�य 
स�पदा तथा स�पि� नािसन तथा मािसन 
निदई कुनै पिन बेहोराले �यसको �वािम�व 
कुनै �यि�को नाममा ह�ता�तरण ह�न 
निदनु गठुी स�ंथान तथा मालपोत 
काया�लयलगायतका सरकारी िनकायको 
कत��य भएको भ�ने कुरामा िववाद ह�न 
नस�ने ।

(�करण नं.१५)
 § िववादमा आएका ज�गाह� कुनै 

�यि�को िनजी गठुीको ज�गा भएको 
भ�ने नदेिखई साव�जिनक �कृितको 
साव�जिनक उपयोगमा रहकेो गठुी ज�गा 
भएको देिखएकोले उ� ज�गा कुनै िनजी 
�यि�को �वािम�वमा कुनै पिन बेहोरा 

१००३१ - गोपाल�साद पराजलुीसमेत िव. ऋिषराम पौडेल
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वा त�रकाले ह�ता�तरण ग�रन ु मनािसब 
ह�दैँन । िववािदत गठुी ज�गाको �कृितले 
पिन गुठी स�ंथानको स�पूण� अिधकार 
रहकेो “तैनाथी गुठी” भएको भ�ने देिखन 
आएकाले वादी वा �ितवादी सो गुठीको 
गुिठयारसमेत ह�नस�ने अव�था नरहन े।

(�करण नं.१६)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी गोपाल�साद 
पराजलुी र �ी रमेश�साद खनाल

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी चरुामणी 
भूसाल

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

स�ब� कानून :
 § िबता�  उ�मलुन ऐन, २०१६
 § गठुी सं�थान ऐन, २०३३

स�ु फैसला गन�ः
मा.िज.�या. �ी नारायण�साद पोखरले
का�क� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा.�या. �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
मा.�या. �ी िशवराज अिधकारी
पनुरावेदन अदालत, पोखरा

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : पनुरावेदन 

अदालत पोखराको िमित २०६७।१२।२८ को फैसला 
उपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम 
वादी �ितवादी दवुै प�बाट यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो ��ततु म�ुाको सिं�� त�य एव ंठहर यस�कार 
रहेको छ ।

हा�ा पखुा� पं. र�नाखरलाई िव.सं. १८७७ मा 

लालमोहरबाट िबता� �ा� भएको ज�गाह� म�ये पखुा�ले 
गठुी राखेको पूव� बारीको िडल, पि�म हामीह�को 
िनबवुाघारीको पखा�ल, उ�र श�ुलाग�डक�, दि�ण 
पौवा बारीको िडल र ठूलो बगरको िडल यित ४ 
िक�लािभ�को पि�डत पौवा भ�ने ज�गा हामीसमेतका 
भैयादले ब�डा नगरी सगोलबाटै गठुीको पूजा आजा 
चलाई आएको र िबता� ज�गा ह�दँा िबता� उ�मलुन ऐन, 
२०१६ लागू भएपिछ हामीसमेतका भैयादह�ले सोही 
ज�गाम�येमा आ-आ�नो भाग िह�सा दखेाई िववरण 
भरी रकैरमा प�रणत गन� माग गरकेा छ� । सो गठुीको 
काय�म�ये बटुवालाई दैिनक पानी खवुाउन र धम�शाला 
पौवामा वास ब�न �ब�ध िमलाउने काय�को लािग 
िवप�ी स�यदेवीको लो�ने िम�लाललाई कम�चारीको 
�पमा राखेको र �यसबापत िनजलाई हा�ो तफ� बाट 
वािष�क आय�ता िदने गरी आएका िथय� । उ� ज�गा 
हाल सभ� नापी ह�दँा पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ िक.नं. 
५९२ बाट िक�ाकाट भई ज�गा रोपनी १४-१५-
२-३/४ कायम भएको र पौवा गठुी पिन जिनएको र 
गिुठयारा हामी धेर ै �यि� ह�दँा हा�ो नाम ज�गाधनी 
महलमा चढाउन छुट भएकाले छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँ
भनी मालपोत काया�लय का�क�मा िनवेदन िदएका 
छ� । सो िनवेदनउपर कारबाही िनण�य भएको बेहोरा 
आजस�म हामीलाई जानकारी िदइएको छैन । िवप�ी 
स�यदेवीले हामी गिुठयारले हक छाडी िदएबाट आ�नो 
हक भएको ह�दँा आ�ना नाउमँा छुट दता� ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको त�कालीन भूिमसधुार म��ीसम� िनवेदन िदई 
आव�यक कारबाही ग�रिदन ुभ�ने तोक लािग मालपोत 
काया�लय का�क�मा पठाइएपिछ २०४८।१०।२३ मा 
गरकेो िनण�यअनसुार ज�गाधनी �माणपजुा� बनाइएको 
कुरा न�कल सारी थाहा पाएकोले काम गरबेापत 
खा�गीस�म खाने �यि� स�यदवेीलाई गठुीको हकदार 
सरं�क बनाई ज�गा जगेडा तैनाथी गठुी गराई गठुीको 
लगतमा दता�  गन� ग�रएको िनण�य र सो िनण�यको 
आधारमा तयार ग�रएको स�पूण� दता�  �े�ता बदर 
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गरी उ� पि�डत पौवा िनजी गठुीका गिुठयार हामी 
िफरादीका नाउमँा दता� ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
संय�ु िफराद दाबी । 

हा�ो प�रवार ग�रब सकुु�बासी भएकाले पूव� 
मूल बाटो, पि�म िडलिभर, उ�र िटकाराम बा�तोला, 
दि�ण बिु�बहादरु थकाली यित ४ िक�लािभ�को 
ज�गामा रहेको िशवालय मि�दरमा २०११ सालमा 
आई मािनस ब�न ह�ने पौवा बनाई सो मि�दर र पौवाको 
संर�ण गद� सो ४ िक�लािभ� र सोदिेख पि�म 
पखा�लदेिख पूव� ग�डक�देिख दि�ण, िडलिभरदेिख 
उ�रमा रहेको ज�गासमेत आवाद कमोद गरी आइरहेका 
छ� । यसरी २०११ सालदेिख श�ुला ग�डक�बाट 
पानी बोक� �याई बाटामा िहड्ँने बटुवाह�लाई पानी 
खवुाउने, बास ब�ने साध ुमह�तलाई खान िदनेसमेत 
गरी स�दो सेवा गद� आइरहेका छ� । साथै घर प�रवार 
ब�न २०२० सालमा घरसमेत बनाई छु�ै घरमा बसी 
आइरहेका छ� । सोही हामीले भोगी चच� आएको पौवा 
मि�दरसमेतका ज�गा नापी ह�दँा िक.नं. ५९२, ५९७ 
र ५९८ समेतका ३ िक�ा ज�गा पि�डत पौवाको 
नाउमँा िक�ाकाट भएको रहेछ । सो कुरा पित रोगी 
र म मि�दरको पूजाआजासमेत गरी ब�ने अिशि�त 
नारी ह�दँा थाहा भएन । िमित २०४१।८।१४ मा पित 
िम�लालको दहेावसान भएपिछ मालपोत काया�लयमा 
गई ब�ुदा ज�गा दता� नभएको कुरा थाहा पाएकोले 
िनवेदन गदा� कारबाही नगरी िदएकाले त�कालीन 
भू.स.ु म��ी�यू कहा ँिनवेदन िदई भएका आदेशानसुार 
मालपोत काया�लयबाट कारबाही चली दता� पजुा�  िदने 
समयमा गठुी ज�गा भएकोले तपाई गठुी ज�गाको संर�क 
ह�नहु��छ । लालपजुा� िलएर जान ु भनी मालपोतका 
हािकमले भ�नभुएको ह�दँा लालपजुा� �ा� गरके� ह� ँ। सो 
ज�गामा िवप�ह�ले घर, पौवा, मि�दर बनाएको पिन 
होइन । िवप�ी सो ज�गाको गिुठयार पिन होइन । गठुी 
खडा गन� दाता पिन होइन । िवप�ीको हकदैया िवनाको 
िफराद खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 

स�यदेवी पौडेलको �ितउ�र प� । 
वादी �ितवादीका सा�ी कृ�णबहादरु के.सी., 

बैकु�ठरमण पराजलुी, केशवरमण पराजलुी, प�ुप 
के.सी. समेतले गरकेो बकप� िमिसल संल�न रहेको । 

िक.नं. ५९२ �े.फ. १४-१५-२-३/४ 
को ज�गा िबता� ज�गा हो भ�ने देिखयो । यो ज�गाका 
स�दभ�मा मालपोत काया�लयले िबता� िववरण अन�ुप 
आफूकहा ँपरकेो िनवेदन अन�ुप िबता� उ�मलुन ऐन, 
२०१६ को दफा ७ र १२ अन�ुप ज�गा दता� गनु�पन� 
कानूनी �ावधान रहे भएको देिखन आएको ह�दँा िबता�को 
ज�गालाई जगेडा गठुी भनी �ितवादी स�यदेवीलाई 
सरं�क कायम गरकेो कानूनसङ्गत नह�दँा उ� िमित 
२०४८।१०।२३ को मालपोत काया�लयको िनण�य र सो 
आधारमा भएको दता�समेत बदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०५५।२।१२ को 
फैसला । 

स�ु िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा िनण�य 
बदरस�म बोले पिन दाबीको ज�गा जगेडा तैनाथी 
गठुीिभ�को हो वा वादीको दाबीबमोिजम िनजी गठुी 
भई िनजह�का नाउमँा दता� ह�ने हो वा होइन सोसमेत 
यिकन गरी िनण�य भएको देिखदँनै । वादीले दाबी गरकेो 
सबै िवषयमा यिकन गरी दाबीकै प�रिधिभ� रही िनण�य 
िन�पण गन� अव�था ह��छ । िनण�य बदरस�म गरी 
िदएको ज�गा यिकन गरी दाबीबमोिजमको सबै िवषयमा 
िनण�य गनु�पन� अव�था ह�दँा स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला बदर गरी िदएको छ भ�नेसमेत 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०५७।८।६ 
गतेको फैसला । 

का�क� िज�ला अदालतका आदेशानसुार 
िववािदत ज�गाको भोग चलन आमोद कमोद स�ब�धमा 
िमित २०६१।३।४ गते िज�ला डोरबाट सज�िमन भई 
आएको िमिसल सामेल रहेछ । 

वादी दाबीका ज�गाह�मा मालपोत 
काया�लयले िबता� िववरणअनसुार िबता� उ�मलुन 

१००३१ - गोपाल�साद पराजलुीसमेत िव. ऋिषराम पौडेल
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ऐन, २०१६ को दफा ७, १२ ले ज�गा दता� गनु�पन� 
कानूनी �यव�था भएकोमा जगेडा गठुी भनी दता� गरकेो 
मालपोत काया�लय का�क�को २०४८।१०।२३ को 
िनण�य दता� बदर भई वादीह�को गठुी स�चालनकता� 
�ितवादी भएको र ज�गाको भोग िनजै �ितवादीको 
रहेको भई आएको सज�िमनबाट समेत देिखदँा सािबक 
गठुी �ितवादीले भोग चलन गन� पाउने र सो ज�गा यी 
वादीह�को गठुी दता� कायम गरी िनजह�का नाउमँा 
दा.खा. दता�समेत गरी िदने ठहछ�  भ�ने स�ु का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०६१।५।८ को फैसला । 

यसमा वादी दाबी तथा �ितउ�र िजिकर प�ुने 
हो, होइन के कुन �माणबाट के क�तो देिखने हो सो 
कुरासमेत ��ट खलुाई कारण र आधारसमेत खोली 
फैसला गनु�पन�मा सो नगरी केवल वादीको नाममा दता� 
ह�ने �ितवादीले संर�क भई भोग गन� पाउने भनी भएको 
स�ु फैसला आधार नखलेुको भई हचवुाको आधारमा 
भएको देिखन आउदँा स�ु फैसला अ.बं. १९२ नं. ले 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी िदएको छ । अब जो जे ब�ुनपुन� 
हो बझुी इ�साफ गनु�  भनी प�लाई तारखे तोक� िमिसल 
का�क� िज�ला अदालतमा पठाई िदने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०६३।८।४ मा 
फैसला भई ��ततु म�ुा पनुः स�ु का�क� िज�ला 
अदालतमा दायर भएको । 

�ितवादीबाट पेस भएको िमित २०३०।१।१ 
गतेको तमसकुमा िक.नं. ५९२ को िक�ािभ� उ� 
घरसारको राजीनामाको ४ िक�लािभ� पद� उ� 
कागजको ४ िक�लािभ�को जिमन िक.नं. ५९७ मा 
पछ�  र उ� कागजमा १५ जना असामी भएको ।९९ को 
हदको राजीनामामा िन�यान�द, टंकनाथ, भैरव�साद, 
मचुकुु��, शशीधर, मदनभूषण, प�ुयनाथसमेतको 
द�तखत नभएको ह�दँा कानूनको मा�यता पाउने 
नपाउने अदालतबाटै िन�य�ल होस् । घरसारमा तयार 
ग�रएको ।९९ को हदको घरसारको राजीनामा िलखत 
र �यसको बेहोराले कानूनको मा�यता नपाउने ह�दँा 

िलखत स�े भए तापिन �माणमा िलन नह�ने िलखत 
हो भ�नेसमेत वादी यादव�साद पराजलुीले का�क� 
िज�ला अदालतमा अ.बं. ७८ नं. बमोिजम िमित 
२०६६।३।११ मा गरकेो बयान । 

वादीह� अथा�त्  िनजह�का प�ुताका 
अ�जह�ले पि�डत पौवा गठुी �थापना गरी िदएको 
अव�थामा िनजह�को �यि�गत हक उ� स�पि�मा 
समा� भई साव�जिनक िहतको काय�मा समप�ण ह�न 
गएको र गठुी �थापना गन� �यि�को इ�छालाई 
ननािसने गरी िनर�तरता िदन ु र �यवि�थत गनु�  
रा�यको अगंको �पमा रहेको मालपोत काया�लय 
र गठुी सं�थानसमेतको दािय�व ह�ने नै ह�दँा उ� 
स�ंथानको लगतमा नभए पिन जगेडा गठुीमा दता� गरी 
िदनका लािग गठुी सं�थानमा लेखी पठाउने गरकेो 
मालपोत काया�लय का�क�को िमित २०४८।१०।२३ 
को िनण�य सो हदस�म सदर ह�ने ठहछ�  । पूजाआजा 
रखेदेख गरी आएका �ितवादी र गठुी �थापना गन� 
�यि�का हकवाला यी वादीह�समेतलाई सो गठुीको 
उ�े�यअन�ुप स�चालन भए नभएको रखेदेख गन� 
सरोकार रहने ह�दँा �ितवादीको अलावा वादीह�समेत 
उ� गठुीको संर�क ह�ने र �ितवादीले सािबकअनसुार 
नै गठुीको �थापनाको उ�े�यबमोिजम पूजाआजा 
रखेदेख र स�चालनसमेतको काय� गन� पाउने ठहछ�  । 
मालपोत काया�लय का�क�को िमित २०४८।१०।२३ 
को िनण�य बदर गरी पि�डत पौवा िनजी गठुीका ज�गा 
हामी िफरादीका नाममा दता� ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी 
सो हदस�म प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।३१ को 
फैसला । 

का�क� िज�ला अदालतको फैसलामा 
िच� बझुेन । हामी िफरादीह�ले ज�गा नाप जाचँ ऐन, 
२०१९ अन�ुप ती ज�गाह� नाप जाचँ ह�दँा नापीको 
िफ�डबकुमा हामी गिुठयारको नाम छुटेकाले छुट 
भएको नाम समावेश ग�रपाउ ँभनी िनवेदन गरकैे छ� । 
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िबता�  उ�मलुन ऐन, २०१६ लागू ह�दँाका बखत रकैरमा 
प�रणत ग�रपाउ ँ भनी िबता� िववरण भरी बझुाएका 
छ� । कानूनले अवल�बन गरकेो बाटो हामीले छाडेका 
छैन� । �यसतफ�  �यान निदई पूव�जले गठुी राखेकाले अब 
सो ज�गामा र गठुीमा हामी गठुी रा�नेका स�तानह�को 
कुनै िकिसमको हक छैन रहदँैन भ�न कदािप िम�दैन । 
अदालतले िफराद दाबीअन�ुप कानूनको प�रिधिभ� 
रही �याियक िनण�य गनु�पन� हो । गठुी भनेपिछ सो 
ज�गाको हक �वािम�वसमेत सदाका लािग समा� 
भएको भनी भएको का�क� िज�ला अदालतको 
फैसलामा मलुकु� ऐन गठुीको महल तथा गठुी स�ंथान 
ऐन, २०३३ को दफा २ ले गरकेो गठुीको �कृित र 
गठुीको प�रभाषा तथा िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ को 
दफा २ मा ग�रएको प�रभाषा तथा ऐनको दफा ७(क) 
अनसुार िबता� ज�गा दता�का लािग िदएको िनवेदन र 
ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६(ख), मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ७ समेतले ज�गा दता� गराई पाउ ँ
भनी माग गन� पाउने �यव�थाको समेत ��य� �िुट 
गरी भएको का�क� िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�न नस�ने भएकाले स�ु फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी प�को 
पनुरावेदन अदालत पोखरामा परकेो पनुरावेदन प� । 

स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसलाको 
िच� बझेुन । िवप�ी वादीह�ले पि�डत पौवा गठुीलाई 
िनजी गठुीको �पमा दता� गन�को िनिम� अदालतमा 
िफराद दाबी िलएको अव�था ह�दँा िनज वादीह�बाट 
गठुीको स�पि� संरि�त ह�ने अव�थाको िव�मानता 
नदेिखएको ि�थितमा िबता� ज�गाको भू-�वािम�व 
समा� भइसकेको र हा�ो प�रवारले मा� खनजोत गरी 
भोगचलन गरकेो अव�थामा वादीह�लाई जगेडा गठुीको 
संर�क कायम गन� गरी भएको स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला सो हदस�म निमली बदरयो�य 
भएकाले बदर गरी २०४८।१०।२३ को मालपोत 
काया�लय का�क�को िनण�यको भावनाअन�ुप मोही 

र सरं�क हामीलाई मा� कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीको पनुरावेदन अदालत पोखरामा 
परकेो पनुरावेदन प� । 

वादी �ितवादी दवैु थरले स�ु फैसलाउपर 
पनुरावेदन गरकेो ि�थित र पनुरावेदकम�ये गठुी 
स�ंथान ता�रखमा ब�न नपन� भई अ�य प�को 
पनुरावेदन परकेो जानकारी नह�ने भएकोले र मोठ 
लगतबेगर नै गठुीको ठहर गरकेो स�ुको फैसला फरक 
पन� स�ने अव�थासमेत िव�मान ह�दँा अ.ब.ं २०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ 
को िनयम ४७ को �योजनाथ� पनुरावेदन प�को 
न�कलसिहतको जानकारी वा सूचना सबै प�लाई 
पर�पर िदई लगाउको म�ुा साथै राखी िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने िमित २०६७।५।२ को पनुरावेदन 
अदालत पोखराको आदेश । 

वादी दाबीको िववािदत िक.नं. ५९२, ५९७ 
र ५९८ का ज�गाह� सािबकदेिख पि�डत पौवा 
गठुी भई नापीका समयमा समेत पि�डत पौवा गठुी 
जिनई नापी भएको, उ� ज�गाह� वादीका पखुा�ले 
राखेको देिखने िलखत, �माण, पा�डुिलिप, ता�प� 
िशलालेखसमेतबाट पेस गन� नसकेको अव�था �य�तो 
कसैका नाउमँा दता� नभएको गठुी ज�गा गठुी सं�थान 
ऐन, २०३३ को दफा २(ञ) ले गठुी तैनाथी ज�गा 
स�झनपुछ�  भ�ने �यव�था भएको ह�दँा यस आधारबाट 
उ� िववािदत िक.नं. का ज�गाह� गठुी तैनाथी कायम 
ह�ने ठह�याई गरकेो हदस�म स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा मनािसब ठहछ�  । 
वादी र �ितवादी स�यदेवी पौडेललाई संर�क कायम 
गरी �ितवादी स�यदवेीले उ� गठुीको सािबकदेिख नै 
स�चालनको काय� गन� पाउने ठह�याएको हदस�मको 
स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।३१ 
को फैसला िमलेको नह�दँा केही उ�टी ह�ने ठहछ�  । 
वादी �ितवादीको अ� पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पोखराको 

१००३१ - गोपाल�साद पराजलुीसमेत िव. ऋिषराम पौडेल
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िमित २०६७/१२/२८ को फैसला ।
हा�ो िनजी गठुीको ज�गालाई जबरज�ती 

तैनाथी गठुी कायम गरी ग�रएको उ� फैसला गठुी 
सं�थान ऐन, २०३३ को भावना र मम�िवपरीत 
भएकाले स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसला 
र पनुरावेदन अदालतको िमित २०६७।१२।२८ 
का फैसला उ�टी गरी हा�ो िफराद मागदाबी एव ं
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम मालपोत काया�लयको 
िमित २०४८।१०।२३ को िनण�य र सो आधारमा 
भएको दता� �े�ता बदर गरी दता� गरी हक इ�साफ 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी गोपाल�साद 
पराजलुीसमेतको यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

हा�ा पूव�ज पि�डत र�नाखर पराजलुी 
१८७७ को लालमोहरबाट िबता� �ा� गरकेो ज�गा 
िनजकै स�तानबाट िनजी तबरले धािम�क एव ंपरोपकारी 
कामका लािग िनजी गठुी स�चालन गद� आएकोमा उ� 
ज�गा िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ ले िबता� ज�गा िबता� 
उ�मलुन भएकोले आ-आ�नो भाग रकैरमा प�रणत 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनसमेत िदई आएका छ� । नापीको 
समयमा िक.नं. ५९२ को ज�गा पि�डत पौवा गठुी भनी 
जिनई हामी िफरादीको नाउ ँछुट ह�न गएकोमा छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन गरकेोमा सो िनवेदनमा कुनै 
िनण�य नगरी िवप�ी ऋिषरामको आमा स�यदेवीको 
नाउमँा संर�क कायम गरी िमित २०४८।१०।२३ 
मा गठुी सं�थानको लगतमा नभएपिछ तैनाथी ज�गा 
ह�दँा जगेडा गठुीमा लेखी पठाउने भ�ने मालपोत 
काया�लयबाट िनण�य भई सोही आधारमा कायम 
भएको दता� �े�ता बदर ग�रपाउ ँ भ�ने हा�ो िफराद 
दाबी भएकोमा स�ु िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालतले ठहर गनु�पन� िवषयव�तभु�दा बािहर गई 
तैनाथी गठुीको ज�गाको प�रभाषािभ� नै नपन� जगेडा 
गठुी भ�ने कानूनी �यव�था नै नभएको स�दभ�मा 
हा�ो िनजी गठुीको ज�गालाई जबरज�ती तैनाथी गठुी 

कायम ह�ने गरी ग�रएको उ� फैसला उ�टी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी गोिव�दभूषण पराजलुीको 
म.ुस.गन� ह�र�साद पराजलुीको यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।  

२०११ सालदेिख �थािपत भई स�चालन 
भई आएको गठुीको िनर�तर �पमा मेरा बाबा आमाको 
पालादिेख रखेदेख स�चालन गन� काय� गरी आएको 
पि�डत पौवा गठुी स�चालन गन� निम�ने भ�ने अथ� गरी 
भएको फैसला कानूनी �िुटपूण� भई बदरभागी भएकाले 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०६७।१२।२८ 
को फैसला बदर गरी मेरो पनुरावेदन िजिकर तथा 
�ितउ�र िजिकरअनसुार िक.नं. ५९२ को ज�गा 
मालपोत काया�लय, का�क�को िनण�यबमोिजम सरं�क 
कायम रहने ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
स�यदेवीको म.ुस. गन� ऋिषराम पौडेलको यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादीका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
अिधव�ा वादी �वयं आफँै गोपाल�साद पराजलुी 
तथा वादी ह�र�साद पराजलुीको तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्  अिधव�ा �ी रमेश�साद खनालले 
काम गरबेापत खा�गीस�म खाने �यि� स�यदेवीलाई 
गठुीको हकदार संर�क बनाई ज�गा जगेडा तैनाथी गठुी 
गराई गठुीको लगतमा दता� गन� ग�रएको िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा तयार ग�रएको स�पूण� दता� �े�ता 
बदर गरी उ� पि�डत पौवा िनजी गठुीका गिुठयार 
हामी िफरादीका नाउमँा दता� ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस 
गनु�भयो ।

�यसैगरी पनुरावेदक �ितवादी ऋिषराम 
पौडेलको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
चरुामणी भूसालले २०११ सालदेिख �थािपत भई 
स�चालन भई आएको गठुीको िनर�तर �पमा मेरा बाबा 
आमाको पालादेिख रखेदेख स�चालन गन� काय� गरी 
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आएको पि�डत पौवा गठुी स�चालन गन� निम�ने भ�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
छैन । दाबीअनसुारको ज�गा मालपोत काया�लय 
का�क�को िनण�यबमोिजम सरं�क कायम ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

प� िवप�का तफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  
अिधव�ाह�ले गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सनुी 
िमिसल संल�न रहेका स�ु तथा पनुरावेदन अदालत 
पोखराले गरकेो फैसलासिहतका िमिसल संल�न रहेका 
कागजातह� समेतको अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा 
िववािदत िक.नं. का ज�गाह� गठुी तैनाथी कायम 
ह�ने ठह�याई गरकेो हदस�म स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने र वादी र �ितवादी 
स�यदवेी पौडेललाई सरं�क कायम गरी �ितवादी 
स�यदवेीले उ� गठुीको सािबकदेिख नै स�चालनको 
काय� गन� पाउने ठह�याएको हदस�मको स�ुको फैसला 
उ�टी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला िमलेको छ वा छैन र वादी �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� हा�ा पखुा� प.ं 
र�नाखरलाई िव.सं. १८७७ मा लालमोहरबाट िबता� 
�ा� भएको ज�गा िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ लागू 
भएपिछ िववरण भरी रकैरमा प�रणत गन� माग गरकेो र 
उ� ज�गाह�म�ये सभ� नापी ह�दँा पो.उ.म.न.पा. वडा 
नं. १ िक.नं. ५९२ बाट िक�ाकाट भई ज�गा रोपनी 
१४-१५-२-३ कायम भई पौवा गठुी पिन जिनएकोमा 
गिुठयारा हामी धेर ै �यि� ह�दँा हा�ो नाम ज�गाधनी 
महलमा चढाउन छुट भएकाले ज�गा दता� ग�रपाउ ँ
भनी मालपोत काया�लय का�क�मा िनवेदन िदएकोमा 
कारबाही नगरी िवप�ी स�यदेवीले हामी गिुठयारले हक 
छाडी िदएबाट आ�नो हक भएको भनी आ�ना नाउमँा 
छुट दता�  गरी पाउन त�कालीन भूिमसधुार म��ीसम� 
िदएको िनवेदनमा तोक आदेशअनसुार मालपोत 

काया�लय का�क�बाट २०४८।१०।२३ मा �ितवादीका 
नाममा ज�गाधनी �माणपजुा� बनाउने िनण�य गरकेोले 
काम गरबेापत खा�गीस�म खाने �यि� स�यदेवीलाई 
गठुीको हकदार संर�क बनाई ज�गा जगेडा तैनाथी गठुी 
गराई गठुीको लगतमा दता� गन� ग�रएको िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा तयार ग�रएको स�पूण� दता� �े�ता 
बदर गरी उ� पि�डत पौवा िनजी गठुीका गिुठयार 
हामी िफरादीका नाउमँा दता� ग�रपाउ ँभ�ने वादीह�को 
िफराद दाबी रहेको देिख�छ ।

३. �ितवादीको �ितउ�र प�मा िनजले 
भोगी चच� आएको पौवा मि�दरसमेतका ज�गा नापी 
ह�दँा िक.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका ३ िक�ा 
ज�गा पि�डत पौवाको नाउमँा िक�ाकाट भएकोमा 
िमित २०४१।८।१४ मा �ितवादीको पित िम�लालको 
देहावसान भएपिछ मालपोत काया�लयमा गई ब�ुदा 
ज�गा दता�  नभएको कुरा थाहा पाएकोले त�कालीन 
भू.स.ु म��ीसम� िनवेदन िदई भएको आदेशानसुार 
मालपोत काया�लयबाट कारबाही चली लालपजुा� �ा� 
गरकेाले सो ज�गामा वादीह�ले घर, पौवा, मि�दर 
पिन नबनाएको, गिुठयार पिन नभएको, गठुी खडा गन� 
दाता पिन नभएकाले िवप�ीको हकदैयािवनाको िफराद 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िजिकर रहेको 
देिख�छ । 

४. स�ु का�क� िज�ला अदालतले गठुी 
�थापना गन� �यि�को इ�छालाई ननािसने गरी 
िनर�तरता िदन ुर �यवि�थत गनु�  रा�यको अगंको �पमा 
रहेको मालपोत काया�लय र गठुी सं�थानसमेतको 
दािय�व ह�ने नै ह�दँा उ� सं�थानको लगतमा नभए पिन 
जगेडा गठुीमा दता� गरी िदनका लािग गठुी स�ंथानमा 
लेखी पठाउने गरकेो मालपोत काया�लय का�क�को 
िमित २०४८।१०।२३ को िनण�य सो हदस�म सदर 
ह�ने ठह�याई पूजाआजा रखेदखे गरी आएका �ितवादी 
र गठुी �थापना गन� �यि�का हकवाला यी वादीह� 
समेतलाई सो गठुीको उ�े�यअन�ुप स�चालन भए 
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नभएको रखेदखे गन� सरोकार रहने ह�दँा �ितवादीको 
अलावा वादीह� समेत उ� गठुीको सरं�क ह�ने 
ठह�याई िमित २०६६/३/३१ मा फैसला गरकेो 
देिख�छ । सो फैसलाउपर वादी �ितवादी दवैु प�को 
पनुरावेदन अदालत पोखरामा पनुरावेदन परकेोमा 
सो अदालतबाट िववािदत िक.नं. का ज�गाह� गठुी 
तैनाथी कायम ह�ने ठह�याई गरकेो स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला सो हदस�म सदर ह�ने तर वादी 
र �ितवादी स�यदेवी पौडेललाई सरं�क कायम गरी 
�ितवादी स�यदेवीले उ� गठुीको सािबकदेिख नै 
स�चालनको काय� गन� पाउने ठह�याएको हदस�मको 
स�ु फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई गरकेो फैसलाउपर 
वादी तथा �ितवादीह�को यस अदालतमा पनुरावेदन 
परी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
देिखयो ।

५. वादीह�ले यस अदालतमा पनुरावेदन 
गदा� म�ुय �पमा िववािदत िक.नं. का ज�गाह� आ�ना 
पखुा�ले लालमोहरबाट िबता� �ा� गरकेो ज�गा भएकाले 
आ�ना नाममा िनजी दता�  कायम ह�नपुन� र गठुीको 
संर�कसमेत आफँै ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ 
भने �ितवादीले आफूले सो ज�गा भोगी आएकाले उ� 
ज�गा मोिहयानी हक कायम ह�ने ह�दँा गठुीको संर�क 
आ�नो नाममा ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । 

६. यस स�ब�धमा सव��थम वादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गरी ��ततु म�ुाको 
िमिसल संल�न कागजात अ�ययन गरी हेदा�  िववािदत 
िक.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका ज�गाह� 
आफूह�ले िबता� ज�गा गठुी राखेको भ�ने वादीह�को 
भनाई रहेको पाइयो । वादीह�ले म�ुय �पमा उ� 
ज�गा िव.सं. १८७७ सालमा लालमोहरबाट आफूह�ले 
िबता�  �ा� गरकेो भ�ने दाबी िलएको भए पिन ��ततु 
म�ुाको िववािदत िक.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ कै ज�गा 
िनजह�ले सो िबता�मा �ा� गरकेो ज�गा हो भ�ने कुरा 
पिु� ह�ने त�यय�ु आधार एवम् �माण वादीह�ले 

��ततु गन� सकेको पाइएन । �य�तै वादीह�को 
भनाइअनसुार िववािदत ज�गाह� िनजह�का पखुा�ले 
िबता�मा �ा� गरी गठुी राखेको भए त�स�ब�धी कुनै 
िलखत िशलालेखलगायतका गठुी राखेको देिखने 
व�तगुत �माणसमेत वादीह�ले पेस गन� स�नपुन�मा 
सोसमेत गरकेो देिखएन । 

७. व�ततुः िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ को 
दफा ३ को उपदफा (१) ले िबता� �थालाई समा� गरी 
सो ऐन लागू ह�नभु�दा अिघका सबै िबता� ज�गा उ�मलुन 
ग�रएको भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । �य�तै उपदफा 
(२) मा �यसरी उ�मलुन ग�रएका सबै िबता� ज�गा 
रकैरमा प�रणत भई भू-�वािम�व नेपाल सरकारमा सन� 
र ऐन �ार�भ ह�नभु�दा अिघ �य�ता ज�गामा रहेको 
िबता�वालको भू-�वािम�वस�ब�धी हक तथा अिधकार 
�वतः समा� भएको मािनने �यव�था रहेको पाइयो । 
ऐनको उ� �यव�थाले सो ऐन लागू ह�नपूुव�का सबै िबता� 
ज�गा रकैरमा प�रणत भई �य�ता ज�गाको भू-�वािम�व 
नेपाल सरकारमा आएको देिखयो । �यसैगरी सोही 
ऐनको दफा ७ मा िबता�वालले सो दफा लागू भएको 
१२० िदनिभ� िबता� ज�गाको िववरण र बझुाउन बाकँ� 
भूिमकर वा मालपोत �थानीय माल अड्डामा दािखल 
गरी दता� गराउन ुपन� �यव�था रहेको दिेख�छ । सोही 
ऐनको दफा ७क मा ज�गा कमाउनेले िबता� ज�गा दता� 
गन� पाउने �यव�थाअ�तग�त उपदफा (१) मा िबता� 
ज�गा कमाउने �यि�ले यो दफा �ार�भ भएपिछ नेपाल 
सरकारले तोिकिदएको �यादिभ� आफूसगँ भएका वा 
आफूले जाने बझुेस�मको सबदु �माण र सो ज�गाको 
िक�ा न�बर, चार िक�ला, िबता�वालको नाम, थर, 
वतन, कुतबाली, ितरोसमेत खलुाई �य�तो ज�गा 
आ�नो नाउमँा दता� गन�को लािग स�बि�धत िज�लाको 
माल वा मालपोत काया�लयमा दरखा�त िदनपुन� एवम् 
उपदफा (२) मा भएको �यव�थाअनसुार उपदफा (१) 
बमोिजमको दरखा�त �ा� भएपिछ माल वा मालपोत 
काया�लयले उ� दखा��तउपर आव�यक जाचँबझु गदा� 
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उि�लिखत ज�गा िबता�वालको नाममा दता� भइसकेको 
वा राजगठुीअ�तग�त पन� ज�गा नभई दरखा�तवालाको 
नाउमँा दता� गन� ह�ने सािबकको िबता� ज�गा देिखएमा 
नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
तोिकिदएको श�ुक र द�तरु िलई �य�तो ज�गा िनजका 
नाउमँा दता� गरी िदनपुन� �यव�था रहेको देिखयो । 

८. सोही ऐनको दफा १२क मा िबता� ज�गा 
दता� गन� िवशेष �यव�थाअ�तग�त २०४९ साल आषाढ 
मसा�तस�ममा कसैका नाममा रकैरमा प�रणत गरी दता� 
भई नसकेको िबता� ज�गा सो ज�गा कमाउने �यि�का 
नाउमँा मा� दफा ७क बमोिजम दता� ग�रने र सो 
अविधपिछ कुनै िबता�वालको नाउमँा िबता� ज�गा दता� 
ग�रने छैन र दता� गरकेो रहेछ भने पिन मा�यता ह�ने छैन 
भ�ने �यव�था रहेको पाइयो । �यसैगरी दफा १२ख मा 
�यादिभ� दता� गराउन ुपन� �यव�थाअ�तग�त कुनै िबता� 
ज�गा दफा ७क बमोिजम नेपाल सरकारले तोकेको 
�यादिभ� �य�तो ज�गा कमाउनेले आ�ना नाउमँा दता� 
नगराएमा �य�तो ज�गा मालपोत नबझुाएसरह �चिलत 
कानूनबमोिजम ह�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ । 

९. िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ को उपयु�� 
�यव�थाको सम� अ�ययन गदा� सो ऐन लागू भएपिछ 
नेपालमा सबै �कारको िबता� ज�गा उ�मलुन भई �य�ता 
िबता�  ज�गा रकैरमा प�रणत गरी हक �थािपत गराउन 
िनि�त अविधसमेत तोिकएकोमा यी वादीह�ले सो 
अविधिभ� र.ैप. गन� सकेको देिखएन । िफराद प�मा 
िबता�  उ�मलुन ऐन, २०१६ लागू भएपिछ आफूसमेतका 
भैयादह�ले सो ज�गा रकैरमा प�रणत गन� माग गरकेो 
भ�नेस�म बेहोरा उ�लेख भएपिन के कुन िमितमा कुन 
काया�लय वा िनकायमा �य�तो िनवेदन िदएको हो ? 
�य�तो िनवेदनउपर सो काया�लय वा िनकायबाट के 
क�तो कारबाही भयो ? �य�तो िनवेदनउपर कुनै 
कारबाही नभएको भए सोउपर वादीह�बाट के क�तो 
कानूनी �ि�या अवल�बन ग�रयो ? भ�नेलगायतका 
कुनै पिन त�यय�ु आधारसिहतको िजिकर िलन 

नसक� केवल र.ैप. को लािग माग ग�रएको भ�नेस�मको 
बेहोरा िफराद प�मा उ�लेख भएको पाइयो । उपयु�� 
त�यबाट यी वादीह�ले िबता� उ�मलुन ऐन लागू 
भएपिछ सो ऐन�ारा िनधा� �रत �ि�याबमोिजम र.ैप. 
गन� िनवेदन िदएको अव�था देिखन आएन । व�ततुः 
वादीह�को दाबीबमोिजम िववािदत ज�गा िनजह�का 
पखुा�ले िबता�मा �ा� गरकेो भए िबता� उ�मलुन ऐन लागू 
भएपिछ आ�ना नाममा र.ैप. गराउन जाने भ�ने कुरा 
अपेि�त नै हो । सो ऐनले �यसरी र.ैप. गराउन पया�� 
समयाविध पिन �दान गरकैे हो । तर यो वादीह�ले 
उपयु��ानसुार रै.प. गराउन कानूनबमोिजम दाबी नै 
गरकेो नदिेखएको अव�थामा िबता� उ�मलुन ऐनको 
कानूनी �यव�थाअनसुार िववािदत ज�गामा वादीको हक 
�थािपत ह�नस�ने नै भएन । �यसका अित�र� िबता� 
उ�मलुन ऐनको मािथ उि�लिखत �यव�थाअनसुारको 
�ि�या र समयाविधिभ� दता� गराउन नसकेको ज�गा 
दता� ह�नै नस�ने र दता� भएपिन मा�यता नपाउने 
भ�ने �प� कानूनी �यव�था भएको स�दभ�मा उ� 
ऐनको �ि�या र समयाविधिभ� दता� गराउन नसकेको 
िववािदत ज�गा अब वादीको नाममा दता� ह�नस�ने 
अव�थै रहेन । 

१०. अका�तफ�  ��ततु म�ुामा िववादमा 
आएको िक.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका 
ज�गामा २०३२ सालमा नापी ह�दँा िफ�डबकुको 
कैिफयत महलमा "पि�डत पौवा गुठी" भ�ने जिनएको 
देिख�छ । �यसका अित�र� नापीको िफ�डबकुमा 
ज�गाधनी महलमा कसैको पिन नाम उ�लेख भएको 
देिखदँनै । िववािदत ज�गाको िफ�डबकुको कैिफयतमा 
"पि�डत पौवा गठुी" भ�ने बेहोरा उ�लेख भएबाट 
सो ज�गामा उ� नामको गठुी अि�त�वमा रहेको 
भ�ने कुरामा िववाद छैन । यस त�यलाई वादी तथा 
�ितवादीह�ले यस अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन 
प�मा समेत �वीकार गरकेो अव�था छ । तर सो गठुीको 
दाता को हो भ�ने कुरा न त िफ�डबकुबाट देिखएको छ, 
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न त यी वादी �ितवादीह�ले पेस गरकेो कागजातबाट 
देिखएको छ । मूलतः उ� गठुीको नाम "पि�डत पौवा 
गुठी" भ�ने श�दावलीले नै उ� गठुी कसैको िनजी गठुी 
भएको भ�ने नभई साव�जिनक उपभोगमा रहेको गठुी 
भ�ने देिखन आउछँ । गठुीको दाता को हो भ�ने कुरा 
त�यय�ु आधार �माणबाट पिु� नभई साव�जिनक 
�योगमा रहेको सो गठुीको ज�गा कसैको नाउमँा दता� 
रहेको पिन देिखएन । िववािदत ज�गाको िफ�डबकुमा 
जिनएको “पि�डत पौवा गुठी” भ�ने उ�लेखनले उ� 
ज�गा साव�जिनक उपभोग र �योगको �पमा रहेको 
भ�ने बिुझ�छ । सो गठुीको �योजन बटुवालाई पानी 
खवुाउने, साध ु स�तलाई खान िदने एवम् मि�दरको 
पूजाआजा गनु�पन� ज�ता ठेिकएका काय�ह� गनु�पन� 
भ�ने िमिसलबाट ख�ुन आएको छ । यी काय�ह�को 
�कृित हेदा�  गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को   को दफा 
२(ञ) ले प�रभािषत गरकेो “कसैको नाममा दता� 
नभएको गुठी स�ंथानको स�पूण� अिधकार रहकेो” 
गठुी तैनाथीअ�तग�तको ज�गा भएको भ�ने दिेखन 
आयो । यस अव�थामा िववािदत ज�गाको गठुी ज�गा 
आ�नो नाममा दता� ह�नपुन� वा गठुीको संर�क आफूह� 
ह�नपुन� भ�ने वादीह�को दाबी मनािसब देिखएन । 

११. अब �ितवादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�  आफूले िक.नं. ५९२, 
५९७ र ५९८ समेतका ३ िक�ा ज�गा भोग गरी 
बटुवालाई पानी खवुाउने तथा साध ुमह�तलाई खान 
िदने तथा मि�दरको पूजाआजासमेत गरी आई मालपोत 
काया�लयले गठुीको सरं�क ह�ने गरी लालपजुा�समेत 
िदएकाले मालपोत काया�लयले २०४८।१०।२३ मा 
गरकेो िनण�य मनािसब भएकाले सोही फैसला सदर 
ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको पाइयो । 

१२. यस स�ब�धमा िमिसल संल�न �ितवादी 
स�यदवेी पौडेलले �ा� गरकेो ज�गाधनी �माणपजुा�को 
�ितिलिप हेदा�  िम.द.नं. २४४।०४८।०४९ िमित 
२०४८।१०।२३ को गठुी ज�गा दता� गन� िनण�यअनसुार 

िक.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ को ज�गाह�को सरं�क 
स�यदेवी पौडेल रहने गरी दता� भएको भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । मालपोत काया�लय का�क�बाट 
�ा� िमित २०४८।१०।२३ को िनण�यसिहतको 
िमिसल हेदा� यी �ितवादीले िमित २०४७।८।२७ मा 
िववािदत ५९२, ५९७ र ५९८ को ज�गा नापी ह�दँा 
पि�डत पौवा गठुीको नाममा िक�ाकाट भएकाले 
आ�नो नाममा छुट दता� ग�रपाउ ँ भनी त�कालीन 
भूिमसधुार म��ीसम� िदएको िनवेदनउपर कारबाही 
ह�दँा “िववािदत ज�गा गुठी स�ंथानको लगतमा 
नभए पिन जगडेा गुठीमा दता� ग�रिदनको लािग 
गुठी स�ंथानमा लेखी पठाउन ेर गठुीको सरं�कमा 
यी �ितवादी स�यदेवी पौडेललाई तो�न”े भनी 
मालपोत काया�लय का�क�बाट िमित २०४८।१०।२३ 
मा िनण�य भएको देिखयो । मालपोत काया�लयको उ� 
िनण�य अ�ययन गदा� कुन कानूनको �यव�थाअनसुार 
�ितवादीलाई िववािदत ज�गाको संर�क िनय�ु 
ग�रएको हो सो ख�ुदैन । �यसका अित�र� सरं�क 
ह�नस�ने हकको कानूनबमोिजमको �ोत के हो भ�ने 
कुरा पिन उ� िनण�यमा खलेुको पाइदँैन । �ितवादीले 
पेस गरकेो कागजातबाट पिन �य�तो �ोत रहे भएको 
भ�ने दिेखन आएको छैन । �यसका अित�र� �य�तो 
�कारको साव�जिनक �पमा रहेको गठुीको ज�गाको 
सरं�क �ितवादीलाई कायम गन� अिधकार मालपोत 
काया�लय का�क�लाई कुन कानूनले �दान गरकेो 
हो भ�ने कुरासमेत सो िनण�यमा खलेुको देिखएन । 
�ितवादीले पाएको भनेको ज�गाधनी �माणपजुा�मा नै 
उ� ज�गा “पि�डत पौवा गुठी” भ�ने श�दावली �योग 
भएको तर उ� ज�गाउपर यी �ितवादी संर�क रहन 
स�ने कानूनबमोिजमको हकको �ोत िमिसल सामेल 
भएको पाइएन ।

१३. कुनै पिन स�पि�उपर कानूनबमोिजमको 
हकको �ोत िव�मान नभई �य�तो स�पि�उपर 
�यि�को कुनै �कारको अिधकार �थािपत ह�न 



1133

स�ैन । स�पि�उपर कानूनबमोिजमको हक �थािपत 
ह�नका लािग कानूनबमोिजमकै �ोत आव�यक 
पद�छ । गठुी ज�गाको संर�कको हक �ा� गन� पिन 
कानूनबमोिजमको �ोत आव�यक ह��छ । तर यी 
�ितवादीसगँ �य�तो कानूनबमोिजमको हकको �ोत 
भएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न कागजातह�बाट दिेखन 
आएको छैन । िववािदत ज�गाउपर कानूनबमोिजमको 
संर�क�व �हण गन� स�ने कानूनबमोिजमको �ोत 
यी �ितवादीसगँ रहे भएको नदेिखएको अव�थामा 
िववािदत ज�गा तथा गठुीको िनज सरं�क ह�नस�ने 
देिखएन । अका�तफ�  गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को 
दफा २७ को ख�ड (क) मा गठुीको कुनै िनि�त काम 
गरबेापत जोती भोग गन� पाउने रकमीले �य�तो ज�गामा 
मोही हक नपाउने भ�ने �यव�था छ । यी �ितवादीले 
पूजाआजा गन� तथा बटुवालाई पानी खवुाउनेलगायतका 
िनि�त तोिकएको काय� गरकेो भ�ने आधारले उ� 
ऐनबमोिजमको मोिहयानी हक पाउने ह�दँैन । मोिहयानी 
हक पाउने कानूनी आधार नै नभएको अव�थामा सो 
गठुीको संर�क यी पनुरावेदक �ितवादी ह�नस�ने पिन 
देिखदँैन । उि�लिखत अव�थामा िववािदत ज�गाको 
आफू संर�क ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको िजिकर 
मनािसब देिखएन । 

१४. ने.का.प. २०६४ अंक १०, िन.नं. 
७८८५ मा �कािशत िनवेदक �काशमिण शमा�समेत 
िवप�ी नेपाल सरकार मि��प�रषदस्मेत भएको 
उ��ेषण परमादशेको �रट िनवेदनमा यस अदालतको 
िवशेष इजलासबाट “स�ंकृित र धम�स�ब�धी हकको 
अिभ�न अगंको �पमा रहकेो गुठीज�य स�पदा 
नािसन ेर मािसने गरी गठुी ज�गा स�ाप�ा गन� पाउन,े 
अ�यकोष राखी ज�गा रैतान न�बरीमा प�रणत गन� 
पाउने र �यसरी रैतान न�बरीमा प�रणत ग�रएको 
ज�गा बेचिबखनसमते गन� पाउन ेगरी ग�रएको गुठी 
स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा २५(२)(ग) र दफा 
३६ को �यव�था अमा�य र बदर घोिषत ह�ने” भनी 

आदशे भएको छ ।
१५. व�ततुः गठुीज�य स�पि� हा�ो देशको 

स�यता सं�कृित तथा पिहचानसगँ अ�यो�याि�त 
स�ब�ध भएको स�पदा हो । य�तो स�पदाको संर�ण 
र स�ब��न िवशेष�पमा ह�नपुन� कुरामा िववाद ह�न 
स�ैन । साव�जिनक �कृितका कुनै पिन गठुीज�य ज�गा 
तथा स�पि� कुनै पिन �यि�को िनजी नाममा दता�  ह�न 
नस�ने भ�ने कुरा यस अदालतको िवशेष इजलासको 
मािथ उि�लिखत आदेशमा �या�या भइसकेको 
छ । �य�ता साव�जिनक �कृितको गठुीज�य स�पि� 
िहनािमना ह�नबाट बचाउन तथा नािसन र मािसन निदन 
�यसको �यव�थापन एवम् ब�दोब�त कुनै �यि�बाट 
नभई रा�यकै तफ� बाट अथा�त्  रा�यको तफ� बाट गठुी 
ज�गा �शासन गन� िनकाय गठुी सं�थानबाट मा� 
ह�न वा�छनीय ह��छ । �य�तो साव�जिनक �कृितका 
गठुीज�य स�पदा तथा स�पि� नािसन तथा मािसन 
निदई कुनै पिन बेहोराले �यसको �वािम�व कुनै 
�यि�को नाममा ह�ता�तरण ह�न निदन ुगठुी सं�थान 
तथा मालपोत काया�लयलगायतका सरकारी िनकायको 
कत��य भएको भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�ैन ।

१६. ��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न 
कागजातह�बाट िववादमा आएका ज�गाह� कुनै 
�यि�को िनजी गठुीको ज�गा भएको भ�ने नदेिखई 
साव�जिनक �कृितको साव�जिनक उपयोगमा रहेको गठुी 
ज�गा भएको देिखएकोले उ� ज�गा कुनै िनजी �यि�को 
�वािम�वमा कुनै पिन बेहोरा वा त�रकाले ह�ता�तरण 
ग�रन ुमनािसब ह�दँनै । िववािदत गठुी ज�गाको �कृितले 
पिन गठुी सं�थानको स�पूण� अिधकार रहेको “तैनाथी 
गुठी” भएको भ�ने देिखन आएकाले वादी वा �ितवादी 
सो गठुीको गिुठयारसमेत ह�नस�ने अव�था रहेन । 
�ितवादी स�यदेवीले बटुवालाई पानी खवुाउने ज�तो 
िनि�त काम गरबेापत गठुीको हकदार वा सरं�क ह�न 
नस�ने भएकाले मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�य 
तथा वादी �ितवादी दवैुलाई सरं�क कायम गरकेो स�ु 

१००३१ - गोपाल�साद पराजलुीसमेत िव. ऋिषराम पौडेल
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अदालतको िनण�यसमेत मनािसब देिखन आएन । यस 
अव�थामा वादी र �ितवादी दवुैले आफू सो गठुीको 
संर�क ह�नपुन� भनी यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
िलएको िजिकर मनािसब देिखएन ।

१७. तसथ� उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट साव�जिनक �कृितको पि�डत पौवा 
गठुी कसैको नामको िनजी गठुी नभई गठुी स�ंथान 
ऐन, २०३३ को दफा २(ञ) �ारा प�रभािषत गठुी 
सं�थानको स�पूण� अिधकार रहेको “तैनाथी गुठी” 
ज�गा भएको देिखएकाले वादी तथा �ितवादी कोही 
पिन उ� ज�गाको गिुठयार तथा संर�क रहन नस�ने 
भएकाले स�ु फैसला केही उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०६७।१२।२८ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी �ितवादी दवैु प�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको िववािदत िक.नं. का 
ज�गाह� गठुी सं�थानको स�पूण� अिधकार रहेको गठुी 
सं�थान ऐन, २०३३ को दफा २(ञ) �ारा प�रभािषत 
“तैनाथी गठुी” ज�गा देिखएकाले उ� ज�गा तथा गठुी 
स�ब�धमा कानूनबमोिजम आव�यक �यव�थापन गन� 
�योजनका लािग यो फैसलाको �ितिलिप गठुी स�ंथान 
के��ीय काया�लयमा पठाई ��ततु म�ुाको दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खड्का

इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
आदेश िमित : २०७४।९।२

०६६-WO-००७०

म�ुाः- उ��ेषण

िनवेदक : बाकेँ िज�ला, नेपालग�ज न.पा. वडा नं. 
३ मा काया�लय रहेको कृ�णा इ�टरनेशनल, 
बाकेँका �ो. ऐ. ऐ. ब�ने सपना अ�वाल

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ 

थापाथलीमा काया�लय रहेको परोपकार �सूित 
तथा �ीरोग अ�पतालसमेत

 § �यवसाय गन� हक �वत��ताको 
�चलनको नामबाट य�तो अ�याव�यक 
सेवा िदने िनकायबाट ह�न े औषधी एव ं
 औषधोपचारस�ब�धी य�� उपकरण 
इ�यािदज�ता साम�ीमा साव�जिनक ख�रद 
ऐनका िविभ�न �ावधान तथा काय�िविध 
देखाई ख�रद �ि�या �भािवत गन� ज�ता 
प�रपाटी वा�तवमै जनिहतमा नह�ने । 
 § साव�जिनक ख�रद ऐन िनयम तथा अ�य 

�चिलत कानूनको काय�िविध आिदको 
नाम म�ुा मािमला परी नाग�रकह�ले 
�वा��य सेवामा सरल तथा सहज पह�चँ 
पाउन स�ने अिधकारबाट वि�चत ह�नु 
परमेा बोलप�का केही �ित�पध�को 
�वाथ�पूित� ह�ने भएपिन बृह�र जनताको 

�नण�य नं. १००३२

&
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िहतमा नह�न े ह�दँा सानाितना िववादमा 
अदालतले ह�त�ेप ग�रहा�नु पिन ह�दैँन । 
यसको अथ� अदालतले सबै काय�िविधगत 
�ुिट वा अपारदश� �पमा ग�रएका एव ं
ख�रद �ि�यामा अपनाइएका पूवा��हयु� 
कारबाही र असमान �यवहारमा सदैव मौन 
रहनुपन� वा पि�छएर ब�नुपछ� भ�ने पिन 
होइन । ख�रद गन� साव�जिनक िनकाय 
आफँै पिन िवना कुनै पूवा��ह र उ�रदायी 
�कृितबाट ��तुत ह�न सकेन भन े ख�रद 
�ि�या �व�छ, पारदश� एवं �भावकारी 
ब�न नस�ने ।

(�करण नं.३)
 § ख�रद काय� स�प�न भइसकेको अव�थामा 

िनवेदनको औिच�य नह�ने ।
(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट :
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी पदमबहादरु 

िगरी र �ी सरोज िगरी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३

आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम दता� भई िनयमानसुार पेसी सूचीमा 
चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि��त त�य र आदेश यस�कार छ:-

म िनवेिदका िविभ�न व�तहु�को ख�ुा एव ं
औषधीको थोक �यापार गन�, सिज�कल, मेिडकल, 
िड�पोजल, हि�पटल उपकरणलगायतका व�तहु�को 
ख�ुा तथा थोक �यापार गन� उ�े�यले िज�ला 

बाकेँ वािण�य काया�लय, नेपालग�जमा �ा.फ.नं. 
१२३४४/०६०/०६१ दता� रहेको कृ�णा इ�टरनेशनल 
नामको �ा.फ.स�चालन गरी आएको छु । उ� फम�माफ� त 
िविभ�न अ�पतालह�लाई आव�यक हि�पटल 
उपकरण एवं औषधीह� िब�� िवतरण गद� आएको 
छु । िवप�ी परोपकार �सूित तथा �ीरोग अ�पतालले 
िमित २०६६।१।८ गतेका िदन गोरखाप� दैिनक 
पि�कामा �थम पटक �कािशत गो�य बोलप�माफ� त 
७१ थान औषधीको गो�य बोलप� आ�ान ग�रएकोमा 
सोबमोिजम िविभ�न �कारका औषधी तथा 
उपकरणह� िब�� गन� उ�े�यले म िनवेिदकाको फम� 
कृ�णा इ�टरनेशनलको तफ� बाट पिन मागबमोिजमकै 
स�पूण� �ि�या प�ुयाई औषधीह�को गो�य िसलब�दी 
बोलप� भरी उ� काया�लयमा पेस गरकेो िथए ँ । उ� 
काया�लयबाट ११ �कारका आइटमलाई मा� बोलप� 
�वीकार गरकेो र अ�य आइटमका स�ब�धमा कुनै 
जानकारीसमेत नगराएको साथै म िनवेिदकाले भरकेो 
बोलप�लाई िवप�ीले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा २७ िवपरीत बोलप� �वीकृत गरेको ह�दँा म 
िनवेिदकाको नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा 
१२(३)(च) तथा धारा १९(१) तथा नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा ६(७) �ारा �द� पेसा रोजगार 
तथा उ�ोग �यापार �यवसाय गन� �वत��ता साथै 
स�पि� आज�न गन� कानूनी तथा संवैधािनक हकलाई 
आघात पन� गरी िवप�ी हारती फमा�को बोलप� �वीकृत 
गरकेो ह�दँा उ� कानूनिवपरीत बोलप� �वीकृत गरकेो 
काम कारबाहीलाई बदर गन�का लािग अ�य वैकि�पक 
उपचारको माग� नभएको ह�दँा िवप�ीह�बाट भएको 
उ� िमित २०६६।३।१४ र िवप�ी नं. ३ बाट िमित 
२०६६।३।२९ का िदन भएको बोलप� �वीकृत 
गन� गरकेो गैरकानूनी िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी मैले पेस गरकेो बोलप�बमोिजमको काम 
म िनवेदकलाई उपल�ध गराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशलगायत उपय�ु आ�ा आदेश जारी 

१००३२ - सपना अ�वाल िव. परोपकार �सिूत तथा �ीरोग अ�पतालसमेत
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ग�रपाऊँ । साथै िवप�ी काया�लयले कानूनिवपरीत 
�वीकृत गरेको बोलप�बमोिजम  औषधी ख�रद गन�का 
लािग स�झौता गन� भएकोले ��ततु म�ुा अि�तम 
िकनारा नलागेस�म सो औषधी ख�रद गन�का लािग 
िवप�ी नं. ४ सगँ कुनै स�झौता नगनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथ राखी  
महा�यायािधव�ा काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउनू भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल 
साथै राखी िवप�ी परोपकार �सूित तथा �ीरोग 
अ�पतालसमेतलाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई िदनू । 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न 
नपन� हो ? यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई आफँै 
वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु भनी �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ी हारती 
फमा�समेतलाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट 
भएको िमित २०६६।४।२० को आदेश ।

बोलप�स�ब�धी काम कारबाही गदा� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र साव�जिनक ख�रद 
िनयमावली, २०६४ का अधीनमा रही गनु�पन� भएकोले 
सोहीबमोिजम गन� ग�रएको छ । बोलप� मू�याङ्कन 
तथा परी�ण गदा� बोलप�दाताले पूरा गनु�पन� सत�ह� 
पूरा गरी यो�यताका कागजातह�समेत पेस गरी 
सारभूत�पमा �भाव�ाही देिखन आएको सबैभ�दा 
कम मू�याङ्िकत बोलप� �वीकृत गन� कारबाही भएको 

छ । यस अ�पतालले ७१ �कारका औषधी ख�रद 
गन�का लािग बोलप� आ�ान गरकेो र आिंशक�पमा 
पिन बोलप� �वीकृत गन� स�ने �यव�था ग�रएकोले 
सारभूत�पमा �भाव�ाही सबैभ�दा कम मू�याङ्िकत 
औषधी ख�रद गन� गरी बोलप� �वीकृत भएकोले सोमा 
कुनै कानूनी �िुट भएको छैन । बोलप� मू�याङ्कन 
र परी�ण गरी पूरा गनु�पन� सत� तथा �ि�या पूरा 
गनु�का साथै सबै िनद�शनको पालना गरी आव�यक 
कागजसमेत पेस भएका सबैभ�दा कम मू�याङ्िकत 
बोलप� �वीकृत गनु�पन� कानूनी �यव�थानसुार 
सारभूत�पमा �भाव�ाही भएका एघार आइटम 
औषधीका हकमा ��यथ�म�येको हारती फमा�, 
थापाथलीको बोलप� �वीकृत भएको हो । यसैगरी Tab 
Metronidazole 400mg. औषधीका हकमा िवप�ी 
�रट िनवेदकको बोलप� �वीकृत भई स�झौता गन�का 
लािग िदएको सूचनाबमोिजम स�झौता ग�रपाउ ँ भनी 
िवप�ीले २०६६।४।३२ मा द.नं.१० बाट िनवेदन 
िदई िवप�ीसगँ स�झौता ह�ने �ि�या अिघ बिढरहेको 
छ । दाबी गरजे�तो साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा २७ को �िुट भएको छैन । बोलप�स�ब�धी काम 
कारबाहीमा सरोकारवालालाई यथा समयमा जानकारी 
गराइएको छ । म ��यथ� बोलप� आ�ानकता�को 
आव�यकताबमोिजम सबै Item औषधीका लािग कुनै 
पिन बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही ह�न नआएका 
कारण जनुजनु आइटम औषधीका लािग जनुजनु 
बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही भई सबैभ�दा 
कम मू�याङ्िकत देिखन आएको छ, सोहीबमोिजम 
सो हदस�म सो बोलप� �वीकृत गन�तफ�  कारबाही 
भएकोले आंिशक�पमा बोलप� �वीकृत भएको 
हो । िवप�ीले भनेबमोिजम िवप�ीकै बोलप� पूण�तः 
�वीकृत नह�दँासाथ बोलप� �वीकृत गन� काम कारबाही 
गैरकानूनी ह�ने होइन । बोलप�स�ब�धी काम कारबाही 
तथा िनण�य कानूनस�मत तबरले भएकोले िवप�ीको 
िनवेदन दाबीबमोिजम उ��ेषण तथा अ�य आदेश 
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जारी ह�नस�ने, गनु�पन� कानूनी आधार, आव�यकता 
तथा औिच�य नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने परोपकार �सूित तथा �ीरोग अ�पताल, ऐ.को 
िवकास सिमित र ऐ. अ�पतालको �मखुको संय�ु 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकको बोलप� �वीकृत भई 
स�झौता गन�का लािग िदएको सूचनाबमोिजम स�झौता 
ग�रपाउ ँभनी िवप�ीले िमित २०६६।४।३२ मा िनवेदन 
िदनभुएको छ भने म ��यथ�लाई िदएको सूचनाबमोिजम 
िवप�ी नं. १ र म ��यथ�बीच िमित २०६६।४।२५ मा 
स�झौता भई औषधीको आपूित� िनर�तर भइरहेकाले 
यसै आधारमा पिन �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  । दाबी 
गरजे�तो साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
२७ लगायत कुनै दफाको �िुट भएको छैन । िवप�ी 
नं. १ को आव�यकताबमोिजम सबै आइटम औषधीका 
लािग कुनै पिन बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही 
ह�न नआएका कारण जनुजनु आइटम औषधीका 
लािग ज-जसको बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही 
भई सबैभ�दा कम मू�याङ्िकत देिखन आएको हो, 
सोहीबमोिजम बोलप� लागत अनमुान अङ्कको 
सीमािभ� रही �वीकृत गन� काम कारबाही तथा िनण�य 
भएको हो । उपयु�� बोलप�स�ब�धी काम कारबाही 
तथा िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट नभएकोले िवप�ीको 
िनवेदन दाबीबमोिजम उ��ेषण तथा अ�य आदशे जारी 
ह�नस�ने, कानूनी आधार र औिच�य िब�कुल छैन, �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने हारती फमा�को िलिखत 
जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनसिहतको 
िमिसल अ�ययन गरी िवप�ी परोपकार �सूित 
तथा �ीरोग अ�पतालसमेतको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी पदमबहादरु िगरीले मेरो प�बाट 
बोलप� आ�ान भई िवप�ी िनवेदकसमेतबाट �ा� 
गो�य बोलप�ह�म�ये जनुजनु औषधीको लािग 

जनु जनु बोलप� सबैभ�दा �भाव�ाही देिखयो �यही 
�यही बोलप� �वीकृत गरकेोमा िवप�ी िनवेदकले 
�वीकृत भएको १ औषधीस�म िब�� गन� सहमत 
भई धरौटीसमेत राखी बोलप�को नितजा �वीकार 
ग�रसकेकोले औिच�यहीन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी तथा िवप�ी हारती फमा�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी सरोज िगरीले िवप�ी िनवेदक र 
अ�य बोलप� �वीकृत भएका बोलप� दातासमेतले 
�वीकृत बोलप�बमोिजमको काम स�प�न ग�रसकेको 
ह�दँा औिच�यहीन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

िवप�ी परोपकार �सूित तथा �ीरोग 
अ�पताल�ारा दैिनक पि�कामा सूचना �काशन गरी 
७१ थान औषधीको गो�य बोलप� आ�ान गरबेमोिजम 
म िनवेिदका�ारा स�चािलत कृ�णा इ�टरनेशनल 
�ा.फ.ले पेस गरकेो गो�य बोलप�म�ये एउटा औषधीको 
मा� र अ�यले पेस गरकेोम�ये िवप�ी हारती फमा�को ९ 
वटा र जनुतारा फमा��यिुटक�सको एउटा गरी केवल 
११ वटा औषधीको मा� आंिशक बोलप� �वीकृत 
गरी अ�य औषधीको हकमा बोलप� �वीकृत नगरकेो 
काय� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ 
िवपरीत भई सिंवधान तथा कानून�ारा �द� मेरो पेसा 
रोजगार तथा उ�ोग �यापार �यवसायस�ब�धी हकमा 
आघात पगेुकोले िवप�ी परोपकार �सूित तथा �ीरोग 
अ�पताल िवकास सिमित�ारा बोलप� �वीकृत गरकेो 
िमित २०६६।३।१४ को िनण�य तथा सोउपर मैले 
दायर गरकेो पनुरावलोकनको िनवेदनमा उ� िनण�य 
सदर गरेको िमित २०६६।३।२९ को िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी म िनवेदकले पेस गरकेो 
बोलप�बमोिजमको काम म िनवेदकलाई िदन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी भएकोमा आंिशक �पमा 
बोलप� �वीकृत गरकेो िनण�य कानूनस�मत भएको 
तथा उ� िनण�यबमोिजम िवप�ी िनवेदकसमेतले यस 

१००३२ - सपना अ�वाल िव. परोपकार �सिूत तथा �ीरोग अ�पतालसमेत
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अ�पताललाई औषधी िब�� गन� सहमत भई िमित 
२०६६।४।३२ मा नेपाल इ�भे�मे�ट ब�कमा रहेको 
यस अ�पतालको खातामा �. २,६६०।– धरौटीसमेत 
राखेकोबाट िनवेदकले उ� िनण�य �वीकार गरी 
सो िनण�य काया��वयनसमेत भइसकेको ि�थितमा 
औिच�यहीन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िलिखत 
जवाफ िजिकर रहेको पाइ�छ ।

िनवेदन दाबीबमोिजम उ��ेषण तथा 
परमादशेको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी परोपकार 
तथा �सूित �ीरोग अ�पताल िव. सिमितको 
२०६६।१।८ को ७१ थान औषधी ख�रदको लािग 
�कािशत सूचनाबमोिजम पेस भएको ७ बोलप�म�ये 
बोलप�दाताह�म�ये जनुतारा फमा��यिुटक�सलाई 
Paracetamol 500mg 1800 pc., िनवेदक कृ�ण 
इ�टरनेशनललाई Metronidazole 400mg 35460 
Tab र हारती फमा�लाई ९ थान अ�य औषधीको लािग 
बोलप� �वीकृत भई आंिशक �पमा ख�रद गन� गरी 
िमित २०६६।३।१४ मा िनण�य भएको िमिसल संल�न 
उ� िनण�य तथा बोलप�स�ब�धी कागजातह�बाट 
देिख�छ । उ� िनण�यउपर िनवेदक कृ�ण इ�टरनेशनल 
र एटलस मेिडिसनको साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा ४७ बमोिजम पनुरावलोकनको 
लािग िवप�ी अ�पताल िवकास सिमितसम� परकेो 
उजरुीमा दाबीको िमित २०६६।३।१४ को िनण�य 
सदर ह�ने गरी िमित २०६६।३।२९ गते िनण�य भएको 
देिख�छ । सोप�चात् िवप�ी अ�पताल िवकास 
सिमितको िमित २०६६।३।१४ र २०६६।३।२९ को 
िनण�यह� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
२७ को िवपरीत भएकोले बदर ग�रपाउ ँभनी ��ततु 
िनवेदन दायर ह�न आएको देिखयो ।

३. साव�जिनक ख�रद �ि�यामा �ित�पधा�, 

�व�छता, इमा�दा�रता, जवाफदेिहता र िव�सनीयता 
�ब��न गरी िमत�ययी तथा िववेकपूण� ढङ्गले 
साव�जिनक खच�को अिधकतम �ितफल हािसल 
गन� एवं �यवसायीह�लाई िवना भेदभाव साव�जिनक 
ख�रद �ि�यामा सहभागी ह�ने समान अवसर सिुनि�त 
गन� िवधाियकाले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
बनाई लागू गरकेो हो । उ� उ�े�य पूित�का लािग 
पारदश��पमा �ित�पधा� गराउनपुन� नै ह��छ, य�तो 
�ित�पधा� गराउदँा अ�भ�दा आफू बढी �भाव�ाही ह� ँ
भनी �मािणत गन� होडबाजीमा यदाकदा अदालतलाई 
�योग गन� ग�रएको पिन देिख�छ । ��ततु िववाद 
अ�पतालज�तो अ�याव�यक सेवामूलक साव�जिनक 
िनकायलाई औषधीको आपूित� गन� िवषयसगँ स�बि�धत 
रहेको छ । �यवसाय गन� हक �वत��ताको �चलनको 
नामबाट य�तो अ�याव�यक सेवा िदने िनकायबाट 
ह�ने औषधी एव ं  औषधोपचारस�ब�धी य�� उपकरण 
इ�यािदज�ता साम�ीमा साव�जिनक ख�रद ऐनका 
िविभ�न �ावधान तथा काय�िविध देखाई ख�रद �ि�या 
�भािवत गन� ज�ता प�रपाटी वा�तवमै जनिहतमा 
ह�दैँन । साव�जिनक ख�रद ऐन िनयम तथा अ�य �चिलत 
कानूनको काय�िविध आिदको नाम म�ुा मािमला परी 
नाग�रकह�ले �वा��य सेवामा सरल तथा सहज 
पह�चँ पाउन स�ने अिधकारबाट वि�चत ह�न ु परमेा 
बोलप�का केही �ित�पध�को �वाथ� पूित�  ह�ने भएपिन 
बहृ�र जनताको िहतमा नह�ने ह�दँा सानाितना िववादमा 
अदालतले ह�त�ेप ग�रहा�न ु पिन ह�दँनै । यसको 
अथ� अदालतले सबै काय�िविधगत �िुट वा अपारदश� 
�पमा ग�रएका एवं ख�रद �ि�यामा अपनाइएका 
पूवा��हय�ु कारबाही र असमान �यवहारमा सदैव 
मौन रहनपुन� वा पि�छएर ब�नपुछ�  भ�ने पिन होइन । 
ख�रद गन� साव�जिनक िनकाय आफँै पिन िवना कुनै 
पूवा��ह र उ�रदायी �कृितबाट ��ततु ह�न सकेन भने 
ख�रद �ि�यालाई �व�छ, पारदश� एव ं �भावकारी 
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ब�न स�दैन । िवषयव�तकुो गा�भीय� तथा ��य�तः 
कानूनिवपरीत देिखएका गैरकानूनी काय�मा अदालतले 
ह�त�ेप गनु�पन� नै ह��छ । य�तो अप�रहाय� ि�थितको 
िव�लेषण गदा� अदालत आफँैले िवषयव�तकुो गा�भीय� 
र सिुवधा स�तलुनका आधारमा एव ं �ि�या रो�न 
खो�ने प� अक� प�लाई भएको वा ह�ने �ित एव ंखच� 
�यहोन� राजी छ छैन सोसमेत िवचार गनु�पन� ह��छ । 
कुनै िववाद सजृना गरी आ�नो हकमा अ�त�रम आदेश 
जारी नभएपिछ अदालतमा म�ुालाई िनर�तरता िदने 
तर म�ुामा �ितिनिध�व गराई म�ुालाई अि�तम िकनारा 
लगाउन अदालतलाई सहयोग नगन� �विृ�तफ�  समेत 
अब ग�भीरताका साथ िवचार गनु�  आव�यक भएको छ ।

४. िनवेदकले देखाएको साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ को �यव�था हेदा� 
�यूनतम मू�याङ्िकत सारभूत�पमा �भाव�ाही 
बोलप� �वीकृत गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । िवप�ी अ�पतालको बोलप� मू�याङ्कन 
सिमितले �ा� सातवटै बोलप�ह�को मू�याङ्कन 
गदा� ४ वटा बोलप�ह� र� गरी �यूनतम मू�याङ्िकत 
सारभूत�पमा �भाव�ाही दिेखएका िनवेदकसमेतका 
३ वटा बोलप�ह� आंिशक �पमा मा� �वीकृत 
ह�नपुन� भनी िमित २०६६।२।२९ गते िवप�ी 
अ�पतालसम� �ितवेदन पेस गरकेो र सोही �ितवेदन 
र सलं�न Evaluation Sheet समेतको जाचँ गरी 
िवप�ी अ�पतालले िनवेदकको एउटा औषधीको 
बोलप�समेत गरी ज�मा ११ वटा मा� बोलप� �वीकृत 
गरी िमित २०६६।३।१४ मा िनण�य गरकेो देिख�छ । 
सो िनण�यउपर िनवेदकले ऐ. ऐनको दफा ४७ बमोिजम 
पनुरावलोकनको लािग िदएको िनवेदनमा समेत 
कारबाही अथा�त्  जाचँबझु भई उ� िनण�य सदर गन� गरी 
िमित २०६६।३।२९ मा िनण�य भएको छ । िनवेदकले 
िवप�ी अ�पताल िवकास सिमितको उ� िनण�यह� 
ऐ. ऐनको दफा २७ को िवपरीत रहेको भ�ने िजिकर 

िलए तापिन आफूले पेस गरकेो बोलप�मा उि�लिखत 
स�पूण� औषधीह�को बोलप� �यूनतम मू�याङ्िकत 
सारभूत �पमा �भाव�ाही रहेको भनी दाबी िलन वा 
सो �मािणत गन� सकेको पाइदैँन । �यसैगरी िनवेदकले 
आ�नो बोलप� �वीकृत भएको १ औषधीस�म 
िब�� गन� सहमत भई स�झौता गन� सहमत भएको 
भनी �.२,६६०।- धरौटी राखेको नेपाल ई�भे�मे�ट 
ब�कको २०६६।४।३२ को भौचरसमेत साथै राखी 
िवप�ी अ�पतालसम� िमित २०६६।४।३१ मा दता� 
भएको िमिसल संल�न िनवेदनबाट यी िनवेदकले सो 
बोलप�को नितजा �वीकार गरी बसेको देिख�छ । 
िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो िनण�यको प�रणामलाई 
िनवेदक �वयलें �वीकार ग�रसकेको अव�थामा 
दाबीको िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर गनु�पद�छ 
भ�ने िनवेदन दाबीसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

५. �यसैगरी �वीकृत भएका अ�य 
बोलप�दाताह�ले बोलप� �वीकृत भएबमोिजम 
स�झौता गरी औषधी िब�� गरी हारती फमा�लाई 
िमित २०६६।५।२६, २०६६।६।२, २०६६।६।२८ 
र २०६६।९।१३ मा अ�पतालले भ�ुानी गरकेो 
िमिसल संल�न उ� भौचरह�बाट देिखएकोले दाबीको 
बोलप� िनण�यबमोिजम काम स�प�नसमेत भएको 
देिख�छ । िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो 
िनण�यबमोिजमको काम स�प�न भइसकेको ि�थितमा 
��ततु िनवेदनको औिच�यता समा� भइसकेको भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ िजिकर पिन मनािसब 
देिखन आयो ।

६. तसथ�, िनवेदकले चनुौती िदएको बोलप� 
�वीकृतस�ब�धी िनण�यबमोिजम एक थान  औषधी 
िब�� गन� �वीकार गरी स�झौता गन� २०६६।४।३२ 
मा धरौटीसिहत स�झौता गन� िनवेदक उपि�थत 
भएको देिखएको तथा हाल उ� ख�रद काय� स�प�न 
भइसकेको अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य 

१००३२ - सपना अ�वाल िव. परोपकार �सिूत तथा �ीरोग अ�पतालसमेत
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नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छ ु।
�या. मीरा खड्का

इजलास अिधकृतः न�दिकशोर �साद यादव
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७४।६।३१

०७०-CR-१६११

 म�ुाः- लाग ुऔषध खैरो हेरोइन

पनुरावेदक / वादी : �.ना.िन. जयिदप शमशेर ज.व.रा. 
समेतको �ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : काठमाड� िज�ला काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. २० ब�ने सवुास 
मान�धरको छोरा मिनष मान�धरसमेत

 
 § लाग ु औषध �ितवादीले सेवन र िब�� 

िवतरण दुवै �योजनको लािग ओसार पसार 

गन� स�न े ह�दँा �यसमा िनजको साथबाट 
बरामद भएको लागु औषधको मा�ा र अ�य 
�माणह�को आधारमा िवचार ग�रनुपन� ।
 § �ितवादीको साथबाट लाग ुऔषध बरामद 

ह�नुलाई मा� लागु औषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजमको सजाय गन�को लािग पया�� 
आधार मा�न िम�दैन । सवेनबाहके अ�य 
�योजनको लािग �ितवादीह�ले साथमा 
िलई िहडेँका ह�न ् भ�ने त�य �थािपत 
ह�नुपन� ।

(�करण नं.४)
 § लागु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा 

४(च) ले लागु औषध ख�रद गन�, स�चय 
गन�, रा�न े वा ओसार पसार गन�लाई 
अपराधको एउटा वग�करण गरी १४(१)
(छ) मा गाँजाबाहके अ�य लाग ु औषध 
सेवन गन�लाई अक� वग�करणअ�तग�त 
राखी १४(१)(ङ) मा सजायको �यव�था 
गरकेो छ । ओसार पसारलगायतका अ�य 
काय�लाई ग�भीर कसरुको �पमा राखेको 
पाइ�छ भने सेवनलाई कम सजाय िनधा�रण 
गरकेो पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाले 
सेवनका लािग िलएर िहड्ँन े�ममा �योग 
भएको सवारी साधन जफत गन� कानूनको 
उ�े�य नरहकेो ��ट ह�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी सोमका�ता भ�डारी

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

�नण�य नं. १००३३

&
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स�ु तहमा फैसला गन�:
माननीय �यायाधीश �ी टेकनारायण कँुवर
मकवानपरु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी बम कुमार �े�
माननीय �यायाधीश �ी उमेशकुमार िसंह

 पनुरावेदन अदालत हेट�डा

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

२०४८ को दफा ९ बमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको त�य र ठहर यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
िज�ला मकवानपरु, भीमफेदी-२ ि�थत 

सडकमा पूव�मा कारागार जाने बाटो, पि�चममा इलाका 
�हरी काया�लय भीमफेदी, उ�र र दि�ण सडक यित 
चार िक�लािभ� काठमाड� जान आएको बा.१३ प 
२२२० नं. को मोटरसाइकलमा सवार रहेका मिनष 
मान�धर र ल�मण महज�नलाई रोक� चेकजाचँ गदा� 
मोटरसाइकल चालक मिनष मान�धरको पे�टीिभ� 
ग�ुताङ्गमा लाग ु औषध खैरो हेरोइन ६ �ाम फेला 
परकेो र उ� लाग ु औषध ओसार पसारमा ल�मण 
महज�नको समेत सलं�नता रहेकोले ओसार पसारमा 
संल�न मोटरसाइकलसमेत बरामद ग�रएको भ�नेसमेत 
बेहोराको खानतलासी एवम् बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६९।७।२७ गते िबहान अ.ं १७:०० 
बजेको समयमा िज�ला मकवानपरु, भीमफेदी-२ ि�थत 
सडकमा बा.१३ प २२२० नं. को मोटरसाइकल 
रोक� चेकजाचँ गन� �ममा मोटरसाइकल चालक 
मिनष मान�धरले लगाएको पे�टीिभ� लकुाई �याएको 
अव�थामा लाग ु औषध (खैरो हेरोइन) ६ �ाम फेला 
परकेो र सो लाग ुऔषध �याउनमा ल�मण महज�नसमेत 

सलं�न रहेको ह�दँा मोटरसाइकलसिहत िनजह�लाई 
प�ाउ गरी कारबाहीको लािग पेस गरकेो भ�नेसमेत 
बेहोराको �.ना.िन. जयिदप शमशेर ज.ब.रा. समेतको 
�ितवेदन ।

िमित २०६९।७।२७ गते अ.ं१७:०० बजेको 
समयमा िज�ला मकवानपरु, भीमफेदी-२ अगािड 
चेकजाचँ गन� �ममा हेट�डाबाट भीमफेदी आउदँै गरकेो 
बा.१३ प २२२० नं. को मोटरसाइकलमा सवार रहेका 
मिनष मान�धर र ल�मण महज�नको शरीर चेकजाचँ 
गदा� मोटरसाइकल चालक मिनष मान�धरले लगाएको 
पे�टीिभ� ग�ुताङ्गमा लकुाई �याएको अव�थामा 
६ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज ।

परी�णको लािग पठाइएको नमनुामा लाग ु
औषध खैरो हेरोइन पाइएको (Diacetyl morphine 
(Heroin) has been detected in the exhibit 
no.1) भ�नेसमेत बेहोराको के��ीय िविध िव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदन ।

बा. १३ प २२२० नं. को मोटरसाइकल मेरो 
हो । मैले ल�मण महज�नलाई �. २५,०००।- मा िब�� 
गरकेो ह� ँ। कामको �य�तताले नामसारी गन� न�याएको 
हो । िनजले उ� मोटरसाइकलमा लाग ुऔषध ओसार 
पसार गरकेो कुरा मलाई थाहा छैन । उ� लाग ुऔषधमा 
मेरो संल�नता छैन भ�नेसमेत बेहोराको मोटरसाइकल 
धनी िव�ण�ुसाद िस�देलको कागज ।

बरामद लाग ु औषध खैरो हेरोइन ६ �ाम 
मिनष मान�धरबाट बरामद भएको हो । उ� लाग ु
औषध साथी मिनष र मसमेत भई भारत र�सौलमा 
गई फक� वीरग�जमा आई �र�सावालाबाट �. 
४,०००।- मा ख�रद गरी सो रात वीरग�जमै बसी 
केही मा�ा लाग ुऔषध खैरो हेरोइन सेवन गरी आउने 
�ममा घटना�थलमा प�ाउमा परकेा ह� भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी ल�मण महज�नले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

१००३३ - नेपाल सरकार िव. मिनष मान�धरसमते
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बरामद लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ६ �ाम मेरो 
साथबाट बरामद भएको हो । उ� लाग ुऔषध साथी 
ल�मण र मसमेत भई भारत र�सौलमा गई फक� 
वीरग�जमा आई �र�सावालाबाट �. ४,०००।- मा 
ख�रद गरी सो रात वीरग�जमै बसी केही मा�ामा लाग ु
औषध खैरो हेरोइन सेवन गरी भीमफेदी ह�दँै जाने �ममा 
घटना�थलमा मेरो पे�टीिभ� ग�ुताङ्गबाट फेला पारी 
�हरीले हामी दवैु जनालाई प�ाउ गरेको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी मिनष मान�धरले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

�ितवादीह� मिनष मान�धर र ल�मण 
महज�नले लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा 
४ को (घ), (ङ), (च) र (छ) को कसरु गरकेोमा सोही 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) र १४(१)(ङ) बमोिजम 
सजाय ह�नकुो साथै लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ओसार 
पसार गन� �योग भएको बरामद बा.१३ प २२२० नं. 
को मोटरसाइकल सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम 
जफत ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग प� ।

मैले लाग ु औषध खैरो हेरोइन सेवन गन� 
थालेको ६/७ मिहना भयो । �योभ�दा अगािड म गाजँा 
खा�थे ँ। म र साथी मिनष मान�धर लाग ुऔषध सेवन 
गन� मािनस ह� । िमित २०६९।७।२६ गते लालव�दीमा 
दश� महो�सव मेला हेरी फक� ने �ममा र�सौलमा 
लाग ुऔषध स�तोमा पाइ�छ भ�ने सनेुको ह�दँा हामी 
दवुैजनाको बराबर �पैया ँ हाली �. ४,०००।- मा 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन ख�रद गरी १ डोज खाई 
बाकँ� साथी मिनषले राखी मोटरसाइकल चलाई 
आउदँा भीमफेदीमा चेकजाचँ ह�दँा हामी दवैुजना ल� 
अव�थामा दखेी �हरीले प�ाउ गरकेो हो । हामी 
दवुैजनाले सेवन गन� �याएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
मिनष मान�धरको साथबाट बरामद भएको हो । िनजले 
चलाएको मोटरसाइकल मेरो हो । सो समयमा उ� 
मोटरसाइकल िनज साथी मिनष मान�धरले चलाएका 
िथए । उ� लाग ु औषध खैरो हेरोइन हामी आफँैले 

सेवन गन� �याएको हो । िब�� िवतरण गन� �याएको 
होइन । मोटरसाइकल जफत ह�नपुन� होइन । अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी ल�मण महज�नले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

मैले लाग ु औषध खैरो हेरोइन सेवन गन� 
लागेको क�रब ७/८ मिहना भयो । �योभ�दा अगािड म 
गाजँा खा�थे ँ। साथी ल�मण महज�न पिन लाग ुऔषध 
सेवन गन� मािनस ह�न् । िनज र म लाग ुऔषध सेवन 
गदा� सगैँ सेवन गन� गरकेा ह� । िमित २०६९।७।२५ गते 
लालब�दीमा दश� ितहार महो�सव मेला लागेको ह�दँा 
साथीह� घ�ुन भनी गई मेला हेरी िमित २०६९।७।२६ 
गते म र ल�मण महज�न काठमाड� जान भनी िनजको 
मोटरसाइकलमा बसी आएकोमा साथीह�ले वीरग�ज 
र�सौलमा स�तोमा पाइ�छ भ�ने सनेुको ह�दँा हामी 
दवैुजनाको स�लाह भई वीरग�ज गई उ� िदन 
वीरग�जमा बसी भोिलप�ट िमित २०६९।७।२७ 
गते िबहान �र�सा चालकसगँ सोधपछु गदा� िनजले 
नै बरामद लाग ु औषध �याई िदए । हामी दवैुजनाले 
बराबर �पैया ँहाली �. ४,०००।- मा ख�रद गरी उ� 
लाग ुऔषध १ डोज खाई बाकँ� लाग ुऔषध मैले राखी 
मोटरसाइकल चलाई आउदँा भीमफेदीमा चेकजाचँ 
ह�दँा हामीह�लाई लाग ु औषधले ल� अव�थामा 
देखी �हरीले प�ाउ गरकेो हो । बरामद लाग ुऔषध 
हामी दवैुजनाले सेवन गन� �याएको हो । बरामद मबाट 
मा� भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मिनष 
मान�धरले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६९।७।२७ गतेका िदन मसमेतको 
टोलीले िज�ला मकवानपरु, भीमफेदी गा.िव.स., वडा 
नं. २ मा चेकजाचँ गदा� मिनष मान�धरको पे�टीिभ� 
ग�ुताङ्गमा लकुाई िछपाई �याएको अव�थामा लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ६ �ाम फेला परकेो हो । िनजसगँ 
रहेको अक� साथी ल�मण महज�नसगँ केही पिन 
िथएन । सगैँ देिखएकाले उ� लाग ुऔषध बरामद गरी 
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बरामदी मचु�ुका तयार गरी �ितवेदनसाथ िज�ला 
�हरी काया�लय, मकवानपरुमा पेस गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवेदक तथा काम तामेल गन� �.ना.िन. 
जयिदप शमशेर ज.व.रा. ले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

िनज �ितवादीह� रा�ो चालचलन भएका 
मािनसह� ह�न् । िनजह� लाग ुऔषध ओसार पसार 
र िब�� िवतरण गन� मािनस होइनन् । ियनीह�ले लाग ु
औषध सेवन गन� थालेको ह�ला गाउघँरमा चलेको 
कारण मैले थाहा पाएको ह� ँ। लाग ुऔषध ओसार पसार 
गन� काय� िनजह�ले नगन� ह�दँा िनजह�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन । िनजह�ले 
केवल आफूले सेवन गन�को लािग लाग ुऔषध �याएको 
ह�दँा सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह� 
ल�मण महज�न र मिनष मान�धरका सा�ी अिनष 
महज�न �े�ठले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवेदकको जाहेरी �ितवेदन एवं अदालतको 
बकप�, �ितवादीह�को मौका तथा अदालतमा भएको 
बयान, बरामदी मचु�ुका तथा बरामद भई आएको लाग ु
औषधको प�रमाण र �कृित, लाग ुऔषधको उद ्गम र 
प�ुयाउन लागेको �थानसमेतबाट �ितवादीह� उपरको 
अिभयोग दाबी शंकारिहत �पमा पिु�ट भएको ह�दँा िनज 
�ितवादीह� मिनष मान�धर र ल�मण महज�नलाई 
लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ), 
(ङ), (च) र (छ) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम ख�रद ओसार पसारसमेत तफ�  जनही 
५ (पाचँ) वष� कैद र �.१०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना र दफा १४(१) (ङ) बमोिजम सेवनतफ�  �. 
१०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने 
ठहछ�  । साथै लाग ु औषध ओसार पसार गन� �योग 
भएको बरामद बा.१३ प २२२० नं. को मोटरसाइकल 
सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ह�नेसमेत ठहछ�  
भ�ने बेहोराको स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।१२।२० मा भएको फैसला ।

हामी �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� र अदालतमा बयान गदा� बरामद लाग ु
औषध सेवन गन� �याएको कुरा �वीकार गरी िब�� 
िवतरण गन� �याएको होइन भनी कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेा छ� । हामीले सेवनस�म गन� गरकेो 
ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ�  भनी हा�ा 
सा�ीले समेत बक� लेखाई िदएका छन् । �यसैले 
हामीलाई सेवनमा मा� कसरुदार ठहर ह�नस�ने 
हो । लाग ुऔषध ख�रद िब�� गदा�को अव�थामा हामी 
प�ाउ परकेा होइन� । बरामद लाग ुऔषधको प�रमाण 
पिन कम रहेको  छ । हामीले कारोबार गन� गरकेो भ�ने 
कुरा �मािणत ह�न सकेको छैन । म ल�मणबाट केही 
पिन बरामद भएको होइन । अनसु�धानमा हामीले 
लेखाएको कुरालाई �माणमा िलन िम�ने होइन । लाग ु
औषध िब�� िवतरणको लािग ख�रद गरकेो, हामीले सो 
लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� गरकेो कुनै सबदु �माण 
(ढक, तराज ु आिद) नभएको ह�दँा हामीलाई सेवनमा 
कसरुदार ठहर ग�रसकेपिछ अनमुानको आधारमा 
ख�रद स�चय र ओसार पसारमा समेत कसरुदार 
ठहर गरी स�ु अदालतबाट हामीलाई ५/५ वष� कैद 
तथा ज�रवानाको सजाय गरकेो स�ु अदालतको 
फैसला �िुटपूण� भएकोले उ�टी गरी अिभयोग दाबीको 
कसरुबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
�ितवादीह�को संय�ु  पनुरावेदन प� ।

यसमा दईु जनाका लािग ३/३ �ामका दरले 
लाग ु औषध सेवन गन�को लािग िलई आएको भ�ने 
�ितवादीह�को बयान भएको प�र�े�यमा बरामदी 
लाग ुऔषधको प�रमाणसमेतलाई िवचार गदा� ख�रद, 
ओसार पसार र सेवनतफ�  समेत सजाय गन� गरकेो स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित २०६९।१२।२० 
को फैसला िवचारणीय भई फरक पन� स�ने देिखदँा 
छलफलको लािग मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ 
बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
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पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७०।१०।२८ 
को आदेश ।

लाग ुऔषधको प�रमाण �यून भएको पाइन,ु 
�ितवादीको घरबाट अ�य संिद�ध कुनै व�त ुर सामान 
फेला नपनु� , स�ुदेिख नै बयान गदा� सेवनमा सािबत 
भई ओसार पसार गरकेो कुरामा �ितवादीह� इ�कार 
भएको पाइन,ु सेवनको िसलिसलामा �याएर राखेको 
अव�थामा स�चय र ओसार पसार भ�न िम�दनै भनी 
निजर िस�ा�त �ितपािदत भएको दिेखनसुमेतका 
उि�लिखत आधार एव ंकारणह�बाट �ितवादीह�लाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ) बमोिजम सजाय गरकेो हदस�म मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।१२।२० मा भएको फैसला 
निमलेकोले �यित हदस�म केही उ�टी भई पनुरावेदक / 
�ितवादीह� मिनष मान�धर र ल�मण महज�नसमेतले 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा (४)(छ) 
बमोिजमको कसरुस�म गरकेो भ�ने देिखदँा ऐ. ऐनकै 
दफा १४(१)(ङ) नं. बमोिजम जनही �.१०,०००।- 
(दश हजार �पैया)ँ िनजह�लाई ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । मोटरसाइकलबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
अव�था नह�दँा जफत ह�ने ठहद�न भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७०/१२/२० 
को फैसला ।

बा.१३ प २२२० नं. को मोटरसाइकल 
चलाई आएका �ितवादी मिनष मान�धरले ग�ुाङ्गमा 
लकुाई राखेको अव�थामा ६ �ाम लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन बरामद भएको र सोही मोटरसाइकलमा सवार 
ल�मण महज�नको समेत उ� लाग ु औषध ओसार 
पसारमा सलं�न भएको भनी तयार भएको �हरी 
�ितवेदनलाई �ितवादीह� रहोवरमा बसेको बरामदी 
मचु�ुकाले पिु� गरकेो दिेखएको, �ितवादीह�को 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानबाट समेत 
यी �ितवादीह�ले काठमाड�बाट वीरग�ज गई लाग ु
औषध ख�रद गरी काठमाड�स�म ओसार पसार गरकेो 

देिखएको, �हरी कम�चारीको अदालतको बकप�, 
बिुझएका मािनसह�को कागज बेहोरा, �ितवादीह�को 
अदालतको बयान र बरामिदत िचजव�त ुलाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन भएको भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट समेत 
�ितवादीह�बाट समेत दवैु �ितवादीले संय�ु �पमा 
उ� लाग ुऔषध ख�रद गरकेा र लाग ुऔषधको प�रमाण 
पिन ठूलो रहेको पिु� भएको, �ितवादीह� चढी आएको 
मोटरसाइकलमा सवार रहेका यी �ितवादीबाट उ� लाग ु
औषध बरामद भएको अव�थामा मोटरसाइकलबाट 
लाग ुऔषध बरामद नभएको भ�न निम�ने, लाग ुऔषध 
म�ुा कठोर दािय�वअ�तग�तको म�ुा भएको र य�तो 
म�ुामा �माणको भार �ितवादीह�ले प�ुयाउन ु पन�मा 
�ितवादीह�ले आफूह�ले सेवनका लािग िलएको 
भनी िजिकर िलएबाहेक अ�य कुनै �माण�ारा सेवनको 
लािग िलएको भनी पिु� गराउन सकेको नदेिखएको र 
िनजह�ले लाग ुऔषध सेवन गरेको भ�ने पिन पिु� ह�न 
नआइरहेको अव�थामा पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलामा �चिलत कानूनी �यव�था तथा �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखदँा उ� फैसला 
बदर गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी सोमका�ता भ�डारीले मोटरसाइकलमा सवार 
�ितवादीह�बाट नै ६ �ाम लाग ुऔषध बरामद भएको 
भ�ने कुरा बरामदी मचु�ुकालगायत यी �ितवादीह�को 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतको बयानबाट पिु� 
भएको अव�था छ । �ितवादीह�ले सेवनको लािग 
िलई आएको भने पिन सो कुरालाई कुनै �माणबाट 
पिु� गराउन सकेको अव�था छैन । लाग ु औषधको 
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प�रमाण हेदा� पिन सानो प�रमाण नभई ६ �ाम 
रहेको देिखएको अव�था छ । �ितवादीह�ले लाग ु
औषध सेवन गरकेो भ�ने पिन दिेखएको छैन । य�तो 
अव�थामा �ितवादीह�लाई सेवनतफ�  सजाय गरी 
िनज �ितवादीह� सवार मोटरसाइकल पिन जफत 
नगरी िफता� गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� �योजनाथ� ��यथ� 
िझकाउने आदेश होस् भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

बा.१३ प २२२० नं. को मोटरसाइकलमा 
सवार रहेका �ितवादीह� मिनष मान�धर र ल�मण 
महज�नम�ये मिनष मान�धरको साथबाट ६ �ाम लाग ु
औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको र उ� लाग ुऔषध 
दवुै �ितवादीह�ले िमलेमतोमा ख�रद गरी ओसार 
पसार, िब�� िवतरण र सेवन गन� �योजनको लािग 
िलई आएको पिु� भएकाले िनज �ितवादीह�को उ� 
काय� लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ 
को (घ), (ङ), (च) र (छ) को कसरु भएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)
(१) र १४(१)(ङ) बमोिजम सजाय गरी लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ओसार पसार गन� �योग भएको बरामद 
बा.१३ प २२२० नं. को मोटरसाइकल सोही ऐनको 
दफा १८ बमोिजम जफत ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोगप� रहेको देिख�छ । स�ु अदालतबाट 
�ितवादीह� मिनष मान�धर र ल�मण महज�नलाई 
लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम ख�रद ओसार पसारसमेततफ�  जनही 
५ (पाचँ) वष� कैद र �.१०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना तथा दफा १४(१)(ङ) बमोिजम सेवनतफ�  
�. १०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहछ�  । साथै लाग ुऔषध ओसार पसार गन� �योग 
भएको बरामद बा.१३ प २२२० नं. को मोटरसाइकल 

सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ह�नेसमेत 
ठहछ�  भनी भएको फैसला केही उ�टी गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट �ितवादीह� मिनष मान�धर 
र ल�मण महज�नलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(ङ) नं. बमोिजम जनही 
�. १०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ िनजह�लाई 
ज�रवाना ह�ने र बरामद भएको मोटरसाइकल जफत 
नह�ने ठहरी भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको 
िच� नबझुी �ितवादीह�लाई ख�रद ओसार पसारतफ�  
लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम र बरामद भएको मोटरसाइकलसमेत 
जफत ग�रपाउ ँभनी ��ततु पनुरावेदन गरकेो दिेखयो ।

अब, पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? र वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सोही 
िवषयमा िनण�य गनु�पन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, खानतलासी 
तथा बरामदी मचु�ुका हेदा� बा.१३ प २२२० नं. को 
मोटरसाइकलमा सवार मिनष मान�धर र ल�मण 
महज�नम�ये मिनष मान�धरको साथबाट ६ �ाम लाग ु
औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको र सो बरामद 
भएको लाग ु औषध दवुै जनाको िमलेमतोमा ख�रद 
गरकेो भ�ने देिखएको छ । �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� बरामद भएको लाग ुऔषध 
आफूह�ले सयं�ु �पमा लगानी गरी वीरग�जमा 
�र�सा चालकबाट ख�रद गरकेो र सोही िदन सेवन गरी 
होटलमा बसी अक� िदन पिन केही मा�ामा सेवन गरी 
साथमा िलई आएको हो । उ� लाग ुऔषध सेवनको 
लािग �योग गन� हो भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । 
�ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा�समेत बरामद 
भएको लाग ुऔषध हामी दवैु जनाले बराबर �पैया ँहाली 
�.४,०००/- मा ख�रद गरी १ डोज सेवन गरी आउदैँ 
गदा� िभमफेदीमा �हरीले चेकजाचँ गदा� प�ाउ गरकेो 
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हो । सेवनको लािग उ� लाग ु औषध �याएको भनी 
उ�लेख गरकेो देिखयो । खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुका हेदा� लाग ु औषधसगँ स�बि�धत कुनै व�त ु
नभेिटएको भ�ने देिख�छ । �ितवेदक जयिदप शमशेर 
ज.ब.रा.ले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीह�लाई 
ख�रद िब�� तथा कारोबार गरकेो अव�थामा प�ाउ 
ग�रएको होइन । चेकजाचँको �ममा प�ाउ ग�रएको हो 
भनी उ�लेख गरकेो देिखयो ।

३. यसरी �ितवादीह� दवैुले बराबर रकम 
लगानी गरी सेवन गन�को लािग उ� लाग ु औषध 
िकनेको भ�ने िनजह�को बयानबाट देिखएको, 
दईु जनाले उ� लाग ु औषध बाड्ँदा ३/३ �ाम ह�न 
आउने दिेखएको अव�थामा उ� प�रमाण ठूलो भ�ने 
नदेिखएको, �ितवादीको घर खानतलासी िलदँा िब�� 
िवतरणसगँ स�बि�धत कुनै सामान बरामद भएको 
नदेिखएको, �ितवादीह�ले कोही कसैलाई िब�� 
िवतरण गन� लगेको भ�ने पिन नदिेखएको, �ितवेदकले 
पिन अदालतमा बकप� गदा� बरामद भएको भ�नेस�म 
मा� खलुाई िब�� िवतरणको लािग लगेको भनी भ�न 
नसकेको अव�थामा �ितवादीह�ले िब�� िवतरण गर े
भनी आरोिपत गद�मा िनजह�लाई सोबमोिजम सजाय 
गन� िम�ने ह�दैँन । 

४. लाग ु औषध �ितवादीले सेवन र िब�� 
िवतरण दवैु �योजनको लािग ओसार पसार गन� स�ने 
ह�दँा �यसमा िनजको साथबाट बरामद भएको लाग ु
औषधको मा�ा र अ�य �माणह�को आधारमा िवचार 
ग�रनपुन� ह��छ । लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ 
को दफा १४ को �प�ीकरण ख�डमा अपराधको 
मा�ा भ�नाले “लागु औषधको �कृित, प�रमाण, 
स�चय, ख�रद, िब��, ओसार पसार वा िनकासी 
पैठारीको उ�े�य, अिभयु�को िगरोह वा सङ्गठन, 
अिभयु�ह�ले �योग गन� हातहितयार वा बलको �योग 
तथा नाबालकलाई आपरािधक काय�मा गराइएको 

सलं�नता, शैि�क सामािजक र साँ�कृितक सङ्गठन 
ज�ता सं�थालाई मा�यम बनाई ग�रएको कारोबार, 
साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले आ�नो पदको 
दु�पयोग गरी गरकेो कारोबारको आधारमा िनधा�रण 
ग�रने अपराधको मा�ा” मािनने भनी �यव�था ग�रएको 
ह�दँा आरोिपत �यि� कसरुमा संल�न रहदँाको स�पूण� 
अव�थाको िवचार गरी सजाय िनधा�रण ग�रनपुन� 
िवधाियक� मनसाय रहेको देिखन आउछँ । यस अथ�मा 
हेदा�  �ितवादीको साथबाट लाग ुऔषध बरामद ह�नलुाई 
मा� लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(छ)(१) बमोिजमको सजाय गन�को लािग पया�� 
आधार मा�न िम�दैन । सेवनबाहेक अ�य �योजनको 
लािग �ितवादीह�ले साथमा िलई िहडेँका ह�न् भ�ने 
त�य �थािपत ह�नपुद�छ ।

५. ��ततु म�ुामा वादी प�ले 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन स�चय, िब�� िवतरण र सेवनको लािग 
�याएको भ�ने कुरा पिु� गन� कुनै �माण पेस गन� सकेको 
अव�था छैन । �ितवादीह�ले सेवनको लािग �याएको 
भनी अनसु�धान अिधकारीसम� उ�लेख गरकेो र 
सोही बेहोरा अदालतमा समेत �य� गरकेो पाइ�छ । यी 
�ितवादीह�को कथनलाई िनजह�का सा�ीले समेत 
पिु� ग�रिदएको दिेखएबाट �ितवादीह�ले सेवनस�म 
गन� �योजनको लािग उ� बरामद भएको लाग ुऔषध 
िलई आएको देिखन आयो ।

६. अब बरामद बा.१३प २२२० नं. को 
मोटरसाइकल जफत नह�ने भनी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला िमलेन भ�ने पनुरावेदनतफ�  िवचार गदा� 
बरामद मोटरसाइकलमा �ितवादीह� सवार रही 
आएकोमा िववाद देिखदैँन । �ितवादीह�बाट बरामद 
भएको लाग ुऔषध खैरो िहरोइन िनजह�ले सेवन गन� 
�योजनको लािग �याएको पिु� भइरहेको अव�थामा 
िनज �ितवादीह� सवार रहेको मोटरसाइकल 
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जफत ह�नपुन� हो होइन भनी सोस�ब�धी कानूनी 
�यव�था हेनु�पन� ह��छ । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १८ ले “अपराधिसत स�बि�धत 
मालसामान जफत ह�ने: यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने 
अपराधिसत स�बि�धत सबै लागु औषध तथा �य�तो 
लागु औषध िनमा�ण वा उ�पादन गन� �योग ग�रएका 
सबै मालसामान तथा य��ह� जफत ह�नेछन् र �य�तो 
लागु औषध राखी ओसार पसार गन� �योग ग�रएका रले 
तथा हवाइजहाजबाहेक जुनसुकै सवारीसमेत जफत 
ह�नेछ । तर सो सवारी �य�तो अपराध गन� �योग ग�रने 
वा ग�रएको कुरा सवारी धनीलाई थाहा िथएन भ�ने 
कुराको �माण िनजले पेस गन� सकेमा भने �य�तो 
सवारी जफत ग�रने छैन” भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
ऐ. ऐनको दफा ४(च) ले लाग ुऔषध ख�रद गन�, स�चय 
गन�, रा�ने वा ओसार पसार गन�लाई अपराधको एउटा 
वग�करण गरी १४(१)(छ) मा गाजँाबाहेक अ�य लाग ु
औषध सेवन गन�लाई अक� वग�करणअ�तग�त राखी 
१४(१)(ङ) मा सजायको �यव�था गरकेो छ । ओसार 
पसारलगायतका अ�य काय�लाई ग�भीर कसरुको 
�पमा राखेको पाइ�छ भने सेवनलाई कम सजाय 
िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाले 
सेवनका लािग िलएर िहड्ँने �ममा �योग भएको सवारी 
साधन जफत गन� कानूनको उ�े�य नरहेको ��ट 
ह��छ । साथै “रा�यले लागु औषध सेवनकता� उपर लागु 
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ अ�तग�त मु�ा दायर 
गरी सजाय गराउने काय�लाई �ाथिमकता िदनुभ�दा 
सेवनकता�लाई सेवन गन�बाट िबमुख गराउनेतफ�  
समुिचत �यान िदन ज�री देिख�छ । यसका लािग 
आव�यक मनोिचिक�सक र िव� िचिक�सकसिहतको 
िचिक�सा के��लगायतका सुधार के��को �थापना, 
Probation Officer को �यव�था गरी िनजमाफ� त 
आविधक �गित �ितवेदन िलने एव ंिविभ�न सामािजक 
संघसं�था (Social Organization) बाट सहयोग 

र सम�वय �ा� गरी सेवनकता�को औषधोपचार 
गराउने र उनीह�लाई रा��का लािग आव�यक एवं 
स�य नाग�रकको �पमा समाजमा पुनः �थािपत 
गराउनका लािग आव�यक उपाय अवल�बन गनु� 
आजको आव�यकता भएकाले �यसतफ�  कानून िनमा�ण 
गन�लगायतका आव�यक �यव�था गन�स�ब�धी पहल 
गन�का लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को सिचवालय, गृह 
म��ालयलाई र कानून �याय तथा संसदीय �यव�था 
म��ालयको �यानाकष�णको लािग लेखी पठाई िदनु” 
भनी यसै अदालतको संय�ु इजलासबाट पनुरावेदक 
�ितवादी पे�बा शेपा�  ��यथ� वादी नेपाल सरकार 
भएको म.ुनं. ०७१-CR-०१४८ को म�ुामा िमित 
२०७३/०६/०७ मा फैसलासमेत भएको प�र�े�यमा 
समेत �ितवादीह�बाट बरामद भएको मोटरसाइकल 
जफत नह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखदँैन ।

७. तसथ� उि�लिखत आधार एवं 
कारणह�बाट पनुरावेदन अदालत हेट�टाबाट िमित 
२०७०/११/२० मा �ितवादीह� मिनष मान�धर 
र ल�मण महज�नलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(ङ) नं. बमोिजम जनही �. 
१०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र बरामद 
भएको मोटरसाइकल जफत नह�ने ठहरी भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै । अ�मा तपिसलबमोिजम गनु�होला ।  

तपिसल
��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ...........................१
न�कल मा�ने सरोकारवालाह�लाई िनयमानसुार 

१००३३ - नेपाल सरकार िव. मिनष मान�धरसमते
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न�कल िदनू .................................................२
��ततु फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदनू ..........................................३

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

इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल असोज ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�ठ
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७४।२।८
०६७-CI-०७३४

म�ुाः िलखत बदर

०६७-CI-०७३४
पनुरावेदक / वादी : पा�पा िज�ला रामपरु गा.िव.स. 

वडा नं. ३ हाल वडा नं. ४ राङ्गभाङ्ग ब�ने 
वष� ७ को मदन दर,ै वष� ५ को समुन दर ै र 
वष� १२ क� मिनषा दरसैमेत जना ३ को हकमा 
संर�क भई िनज नाबालकह�क� आमा ऐ.ऐ. 
ब�ने धनमाया दरै

िव��
��यथ� / �ितवादी : पा�पा िज�ला रामपरु गा.िव.स. 

वडा नं.४ राङ्गभाङ्ग ब�ने िडलबहादरु 
दरसैमेत 

०६७-CI-०९६८
पनुरावेदक / �ितवादी : पा�पा िज�ला रामपरु गा.िव.स. 

वडा नं.४ राङ्गभाङ्ग ब�ने िशवराज डोटेल
िव��

��यथ� / वादी : मदन, समुन र मिनषा दर ै जना ३ 
नाबालक र आ�ना हकमा समेत ऐ.ऐ. ब�ने 
धनमाया दर ै

 § मू�यको आधारमा स�पि�को म�ूयाङ्कन 
ह�ने हो । ज�गाको �े�फल �यादा ह�ने 
िबि�कै वा आधाभ�दा बढी ह�न े िबि�कै 
स�पि� आधा ह�ने होइन । स�पि�को 
मू�याङ्कन �े�फलको आधारमा 
नभई ख�रद िब�� ह�ने मू�यमा गनु�पन� 
ह��छ । स�पि�को अथ� नै मू�य हो । मू�यको 
आधारमा हदेा� आधाभ�दा बढी मू�यको 
ज�गा िब�� गरकेो देिखएको अव�थामा 
केबल �े�फललाई मा� आधार िलई 
आधाभ�दा कम ज�गा िब�� भएको भनी 
�या�या गनु� �यायस�मत देिखन नआउन े। 

 § अचल स�पि�मा आधीभ�दा बढी 
स�पि�को �या�या केवल ज�गाको 
�े�फललाई मा� आधार मानेमा बाटो 
मोहडातफ�  िक�ाकाट गरी िदएको ज�गाको 
मू�य र पछािडको बाटो मोहडा नभएको 
िभ�ी ज�गाको मू�यमा धेरै फरक ह�ने ह�दँा 
ज�गाको िब�� कुन तफ� बाट िक�ाकाट 
भएको हो सोसमेत अशंब�डाको १९(१) 
न.ं को �या�या गदा� �यान िदनुपन� ।

(�करण नं.४)

�ितवादीका तफ� बाट :
वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी केदार गौतम

�नण�य नं. १००३४

&
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
 § मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १९ नं.

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा.�या. �ी ह�र�साद बगाले
 पा�पा िज�ला, अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय म�ुय �यायाधीश �ी तक� राज भ�
 माननीय �यायाधीश �ी बलराम िव�ट
 पनुरावेदन अदालत, बटुवल, �प�देही

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : त�कालीन 

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

त�य ख�ड
िवप�ी िडलबहादरु म धनमायाको �ीमान् 

ह�नहु��छ । िनज र मबाट ३ छोराछोरीको ज�म भएको 
छ र हाल म ९ मिहनाक� गभ�वतीसमेत छु । सानो छोरा 
जि�मएपिछ �ीमान् ले मसगँ अनाहकमा िनह� ँ खो�ने, 
गाली गलौज गन� र हेला गन� था�नभुयो । यसै �ममा 
हामीलाई कुनै जानकारी निदई िमित २०६४।९।१ गते 
िवप�ी डीलबहादरुले अका� िवप�ी िशवराजलाई पा�पा 
रामपरु-४ को िक.नं.१२६२ को १-०-०-० म�ये 
उ�रतफ�  मोहडाको ०-४-०-० ज�गाको हाल िक.नं. 
२२८५ कायम गरी �.२,००,०००।- मा राजीनामा 
रिज��ेसन गराएको बेहोरा िमित २०६४।९।२२ मा 
उ� राजीनामाको न�कल िलएपिछ थाहा भयो । यसरी 
छोराछोरीको संर�क आमा मलाई एक आखरस�म 
नसोधी बाटोको मोहडाको मू�यवान घडेरी ज�गा 
िब�� गरी मू�य नै नपन� िभ�ी पखेरो ज�गा मा� बाकँ� 

राखेकोले अ�यायमा परी अदालतको शरणमा आएक� 
छु । अत: हाल कायम िक.नं. २२८५ को ०-४-०-० 
म�ये ३ छोराछोरी र मेरो भागमा पन� ५ भागको ४ भाग 
०-३-०-३ पूव� उ�रतफ� को मोल �.१,६०,०००।- 
बराबरको उ� राजीनामा िलखत बदर गरी मसमेत 
जना ४ िफरादीका नाउमँा संय�ु दा.खा. गरी पाउन 
मालपोत काया�लय पा�पाका नाउमँा पजु� ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी ।

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९(१) नं. ले 
अचलमा आधीस�म �यवहार चलाउनलाई वादीह�का 
एकाघरका म�ुय �यि� दाता सह�ितवादीले िब�� 
गन� स�नेमा ४ भागको १ भाग मा� िब�� गदा� िवप�ी 
वादीको म�जरुी िलन नपन�मा वादी धनमायासमेतसगँ 
स�लाह गररे मा� मैले ज�गा ख�रद गरकेो हो । घर 
�यवहार चलाउनलाई अचलमा आधीस�म आफूखसु 
गन� पाउने भ�ने िवषयमा िविभ�न निजर �ितपादन 
भएकासमेत छन् । मैले राजीनामा गराई िलएपिछ 
खच� लगाई ज�गा रा�ो बनाएको ह�दँा पिछ फका�उन 
सके धेर ैपैसा पान� दरुासयले लो�ने �वा�नी दवुै िमली 
यो झ�ुा म�ुा गर े गराएका ह�न् । लेनदेन �यवहारको 
१० नं. बमोिजम यो नालेस ला�न नस�ने ह�दँा अ.ब. 
१८० नं. बमोिजम खारजे गरी उ� राजीनामा िलखत 
सदर ैकायम रािखपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िशवराज डोटेलको �ितउ�र प� ।

मेरो केही कमाई नह�दँा वादी धनमायाले नै 
�याला मजदरुी गरी घर खच� चलाएको भ�ने कुरा साचँो 
हो । वादीले मलाई खच� गन� पैसा पिन निदने र सध� 
झगडा मा� गरी वा�क पारके�ले मू�यवान् घडेरी ज�गा 
िब�� गरी मेरो िनजी खच� चलाएको र केही बेतमसकु� 
कजा� ितरकेो ह� ँ । मेरो नाममा ३० हजार पन� १२ 
आना ज�गाबाहेक अ� ज�गा नह�दँा िशवराजले मानेमा 
िनजले िलएको ज�गासमेत िमसाई नरम करम िमलाई 
वादीह�लाई अशं िदन म�जरु ै छु र मेरो अशंमा पन� 
ज�गा िशवराजलाई िदई िनजको नपगु रकम म आफँै 

१००३४ - धनमाया दरै िव. िडलबहादरु दरैसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1150

ितन�छु, वादीह�लाई ितराउने छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िडलबहादरु दरकैो �ितउ�र प� ।

मेरो २ भाइ छोरामा जेठा लाटा दर ैर का�छा 
िडलबहादरु दर ै ह�न् । २०५२ सालमा िडलबहादरु 
दरसैगँ अशंब�डा भई मालपोत काया�लय पा�पाबाट 
ब�डाप� पा�रत भएकाले म लाटा दरसैगँ एकासगोलमा 
छु । िडलबहादरु मसगँ एकासगोलमा छैनन् । उ� 
ब�डाप�को स�कलै यसै बयानसाथ पेस गरके� छु 
भ�नेसमेत बेहोराको अ.ब. १३९ नं. बमोिजम बिुझएक� 
काि�तमाया दरलेै पा�पा िज�ला अदालतमा गरकेो 
बयान ।

वादी �ितवादीका सा�ीको बकप� भई 
िमिसल संल�न रहेको ।

वादी दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले आपसमा 
ख�रद िब�� गरकेो िक.नं. १२६२ म�येको हाल 
कायमी िक.नं. २२८५ को ०-४-०-० ज�गाको पा�रत 
िलखतम�ये पूव� उ�रतफ� बाट ५ भागको ४ भाग िलखत 
बदर ह�ने र सो ज�गा वादीह�का नाउमँा संय�ु दा.खा. 
ह�नेसमेत ठहछ�  भ�ने पा�पा िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।३।२४ को फैसला ।

घरको म�ुय मािलक बाब ु �ितवादीम�येका 
िडलबहादरु भएको र म�जरुी िलनपुन� नै अव�थामा 
पिन २१ वष� पगेुकाह�को हकमा मा� म�जरुी िलन पन� 
भ�ने यो अशंब�डाको १९ नं. ले गरकेो �यव�थाभ�दा 
बािहर गई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
िवषयमा �वेश गरी वादी दाबीबमोिजम िलखत बदर 
ह�ने गरी भएको स�ु पा�पा िज�ला अदालतको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले उ� फैसला उ�टी गरी इ�साफ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िशवराज डोटेलको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा परकेो  पनुरावेदन प� ।

अंशब�डाको १९(१) नं. को प�र�े�यमा स�ु 
पा�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।३।२४ मा 
भएको फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, 
अ.ब. २०२ नं.  तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 

२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाउन ु
भ�ने पनुरावेदन अदालत बटुवलको आदेश ।

वादीह� म�येका मदन दर,ै समुन दर ै
र मिनषा दरकैो हकमा मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
१९(१) नं.बमोिजम २१ वष� नपगेुकाले िलखत बदर 
ह�न नस�नेमा िनजह�को हकमा समेत िलखत 
बदर ह�ने ठहर गरी पा�पा िज�ला अदालतले िमित 
२०६६।३।२४ मा गरकेो फैसला �िुटपूण� देिखएकोले 
सो फैसला सो हदस�म केही उ�टी भई पूव� 
उ�रतफ� बाट वादी धनमाया दरकैो अंश भागस�म ५ 
भागको १ भाग िलखत बदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०६६।१२।०२ को 
फैसला ।

��ततु म�ुामा बाबलेु जथाभावी �पमा बढी 
मू�य पन� अगािडको घडेरी ज�गा िब�� गरी पछािडको 
अित नै कम मू�य ह�ने ज�गा बाकँ� राखेको ह�दँा 
बालबािलकाको िहतमा समेत �यान िदई स�ु पा�पा 
िज�ला अदालतबाट हामीह�को हकमा समेत िलखत 
बदर गरकेो फैसला सदर गनु�पन�मा स�ु फैसला उ�टी 
गरी हामी नाबालकह�को हकमा िलखत बदर नह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला 
�यायोिचत नह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी स�ु पा�पा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको नाबालक वादीह� मदन, समुन र मिनसाको 
तफ� बाट संर�क भई िनजह�को एकाघरको आमा 
धनमाया दरलेै यस अदालतमा िदएको पनुरावेदन प� ।

यसमा वादी �ितवादी दवुै प�को दोहोरो 
पनुरावेदन परकेो देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको २०२ नं. को �योजनाथ� उ� पनुरावेदन 
प� पर�परमा सनुाउन ु भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७३।५।२७ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
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म�ुामा पनुरावेदक / वादीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी केदार गौतमले बाबलेु नाबालकको 
िहतको लािग ज�गा िब�� गरकेो अव�था छैन, बाबलेु 
जथाभावी ज�गा िब�� गरी मासी खाएको दिेख�छ भने 
भएका ज�गाम�ये सबैभ�दा मू�यवान् मोटरबाटोसगँ 
जोिडएको मोहडा िब�� गरी पछािडको अित कम मू�य 
ह�ने ज�गा बाकँ� राखेको अव�थामा नाबालकह�को 
हकमा िलखत बदर नह�ने पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला �िुटपूण� छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��ततु म�ुामा िमिसल सलं�न कागज �माण 
अ�ययन गरी हेदा� वादीह�को म�जरुी िबना िवप�ी पित 
िपता िडलबहादरुले िवप�ी िशवराजलाई ग�रिदएको 
राजीनामाको िलखत  ५ भागको ४ भाग बदर गरी 
दा.खा. दता�समेत ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी र मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १९(१) ले अचलमा आधास�म 
�यवहार चलाउनलाई वादीह�को एकाघरमा म�ुय 
�यि� दाता �ितवादी िडलबहादरुले िब�� गन� स�ने 
अव�थामा ४ भागको १ भाग मा� िब�� गरकेो ह�दँा 
वादीह�को म�जरुी िलन पन� होइन भ�ने �ितवादी 
िशवराज डोटेलको �ितउ�र तथा �ितवादी िशवराज 
डोटेललाई महंगो घडेरी ज�गा िब�� गरी आएको रकमले 
कजा�  ितरकेो ह� ँभ�ने बेहोराको �ितवादी िडलबहादरुको 
�ितउ�र रहेकोमा वादी दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले 
आपसमा ख�रद िब�� गरकेो िक.नं. १२६२ म�ये 
हाल कायमी िक.नं. २२८५ को ०-४-०-० ज�गाको 
पा�रत िलखतम�ये पूव� उ�रतफ� बाट ५ भागको ४ भाग 
िलखत बदर ह�ने र सो ज�गाह� वादीह�को नाउमँा 
संय�ु दािखल खारजे ह�ने ठहर गरी स�ु पा�पा िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएको देिखयो । पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट २१ वष� नपगेुका वादीह� मदन 
दर,ै समुन दर ै र मिनषा दरैको हकमा िलखत बदर 
ह�ने ठहर गरकेो हदस�मको स�ु पा�पा िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गरी पूव� उ�रतफ� बाट 
वादी धनमाया दरकैो अंश भागस�म ५ भागको १ 

भाग िलखत बदर ह�ने ठहर गरी फैसला भएको देिखन 
आयो । सो फैसलाउपर नाबालक वादीह� मदन दर,ै 
समुन दर ैर मिनषा दरकैो हकमा संर�क भई िनजह�को 
आमा धनमाया दरलेै र  �ितवादी िशवराज डोटेलले 
यस अदालतमा पनुरावेदन िदएको देिखन आयो । अब 
दवैु प�को पनुरावेदन िजिकरमा केि��त रही पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको फैसला िमलेको छ वा छैन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी 
िडलबहादरुले बढी मू�य पन� ०-४-०-० ज�गा अका� 
�ितवादी िशवराजलाई दईु लाखमा िब�� गरी कम मू�य 
पन� ज�गा मा� बाकँ� राखेको ह�दँा हामी अंिशयारह�को 
भाग जित ५ भागको ४ भाग िलखत बदर ह�नपुछ�  भ�ने 
वादीको पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । घरको 
म�ुय �यि� िडलबहादरुले घर खच� गन� आधाभ�दा कम 
ज�गा िब�� गरकेो र उ� ज�गाम�ये आधाभ�दा बढी 
ज�गा बाकँ� रहेको अव�थामा �ितवादी िडलबहादरुले 
गरकेो �यवहार सदर ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको �ितवादी 
िशवराज डोटेलको पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ ।

३. मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १९ नं. 
को देहाय दफा १ मा “िपतापुखा�का पालाको चल अचल 
गै� स�पि�को हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस�म 
�यवहार चलाउनलाई �वा�नी छोरा, एकासगोलको 
छोरी वा िवधवा बुहारीको म�जुरी नभएपिन आफूखुस 
गन� पाउँछ । अचलमा आधीभ�दा बढी भने �यवहार 
चलाउनै पर ेपिन ए�काइस वष� नाघेका �वा�नी, छोरा, 
एकासगोलका छोरी र िवधवा बुहारीह�को म�जुरी 
िलई मा� खच� गन� ह��छ । म�जुरी निलई गरकेो सदर 
ह�ँदैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ ।

४. उ� कानूनी �यव�थाले घर �यवहार 
चलाउन पैतकृ स�पि� िब�� गन� अिधकार घरको 
म�ुय �यि�लाई िदएको छ । घरको म�ुय �यि�ले 
घर �यवहार चलाउन एकासगोलका २१ वष� 
नाघेका अिंशयारको म�जरुी िलनपुन� िनय��णा�मक 

१००३४ - धनमाया दरै िव. िडलबहादरु दरैसमेत
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�यव�थासमेत गरकेो छ । ��ततु म�ुामा िब�� भएको 
०-४-०-० ज�गा बाटो मोहडातफ�  बढी मू�य पन� ज�गा 
िक�ा कायम ह�ने र पछािड रहेको बाकँ� ज�गाको मू�य 
र मह�व कम रहेको भ�ने वादीको िफरादमा उि�लिखत 
दाबीलाई �ितवादीले अ�यथा भनी ख�डन गन� सकेको 
देिखदँैन । �ितवादी िडलबहादरुको नाममा रहेको ज�मा 
ज�गा १-०-०-० म�ये िक.नं. १२६२ को पि�चम 
मोहडा १ िमटर छाडी ०-४-० पूव� उ�रतफ� बाट 
िमित २०६४।९।१ मा �ितवादी िशवराज डोटेलले 
राजीनामाबाट �ा� गरकेो देिख�छ । व�ततुः १ रोपनी 
ज�गाम�ये बाटो मोहडातफ� बाट ०-४-० ज�गा ख�रद 
िब�� भएको अव�थाको ज�गाको मू�य अिधक रहेको 
र बाकँ� रहेको ज�गाको मू�य �यून मा� रहेको भ�ने 
वादी दाबीलाई �ितवादीले अ�यथा �मािणत गन� 
सकेको दिेखदँैन । यस अव�थामा मू�यको आधारमा 
स�पि�को मू�याङ्कन ह�ने हो । ज�गाको �े�फल 
�यादा ह�ने िबि�कै वा आधाभ�दा बढी ह�ने िबि�कै 
स�पि� आधा ह�ने होइन । स�पि�को मू�याङ्कन 
�े�फलको आधारमा नभई ख�रद िब�� ह�ने मू�यमा 
गनु�पन� ह��छ । स�पि�को अथ� नै मू�य हो । मू�यको 
आधारमा हेदा� आधाभ�दा बढी मू�यको ज�गा िब�� 
गरकेो देिखएको अव�थामा केबल �े�फललाई मा� 
आधार िलई आधाभ�दा कम ज�गा िब�� भएको भनी 
�या�या गनु�  �यायस�मत दिेखन आउदँैन । अचल 
स�पि�मा आधीभ�दा बढी स�पि�को �या�या 
केवल ज�गाको �े�फललाई मा� आधार मानेमा बाटो 
मोहडातफ�  िक�ाकाट गरी िदएको ज�गाको मू�य 
र पछािडको बाटो मोहडा नभएको िभ�ी ज�गाको 
मू�यमा धेर ैफरक ह�ने ह�दँा ज�गाको िब�� कुन तफ� बाट 
िक�ाकाट भएको हो सोसमेत अशंब�डाको १९(१) 
नं. को �या�या गदा� �यान िदनपुन� दिेखन आउछँ । 
�ितवादीले ख�रद गरकेो ज�गाको मू�य �. दईु लाख 
पन� र बाकँ� रहेको पछािडको ज�गाको मू�य �.तीस 

हजार मा� पन� भ�ने वादीको कथनलाई �ितवादीले 
अ�यथा हो भनी ख�डन गन� सकेको देिखदैँन । िब�� 
भएको ज�गाको मू�य �.दईु लाख दिेखएको र िब�� 
गरी बाकँ� रहेको ज�गाको मू�य �. तीस हजार मा� 
भएको अव�थालाई आधास�म मा� िब�� भएको भ�न 
िम�ने देिखएन । �ितवादी िडलबहादरुले �ितवादी 
िशवराज डोटेललाई ज�गा िब�� गरी िददँा २१ वष� 
नाघेक� िनजको �ीमती वादी धनमायालाई रोहबरमा वा 
सा�ीमा राखेको समेत अव�था छैन । �ितवादीह�ले 
ज�गा िकनबेच गदा� वादीको म�जरुी िलएकोसमेत 
देिखन आएन । अतः �ितवादी पनुरावेदक िशवराज 
डोटेलले पनुरावेदनमा िलएको िजिकर ४ भागको १ 
भाग मा� ख�रद िब�� भएको भ�ने कथनसगँ सहमत 
ह�नस�ने अव�था नह�दँा आधाभ�दा बढी ज�गा 
बाकँ� रहे पिन म�ुयाङ्कनको आधारबाट १-०-०-० 
ज�गाम�ये ०-४-० ज�गाको मू�य र बाकँ� ०-१२-० 
ज�गाको मू�य फरक ह�न जाने भई उमेर पगेुको वादी 
धनमाया दरकैो म�जरुी िलएको नदिेखएको, सा�ी तथा 
रोहबरमा समेत रहेको नदेिखएबाट वादी धनमायाको 
हकस�मको ५ भागको १ भाग िलखत बदर ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला मनािसब 
नै दिेखयो ।

५. अब पनुरावेदक / वादीह�को हकमा समेत 
िलखत बदर ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १९ मा अचलमा 
आधीभ�दा बढी �यवहार चलाउन पर े ए�काइस वष� 
नाघेका �वा�नी, छोरा, अिववािहता छोरी र िवधवा 
बहुारीह�को म�जरुी िलई मा� खच� गन� ह��छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार अचल स�पि� िब�� गदा� म�जरुी 
िलनपुन� अव�थामा पिन २१ वष� नाघेका �वा�नी, 
छोरा, अिववािहत छोरीसमेतको मा� म�जरुी िलनपुन� 
देिख�छ । हाल यी नाबालक वादीह�लाई िनजह�को 
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बाबलेु रखेदेख नगरेको वा खान लाउन निदएको भनी 
िनजह�को हकमा अशंब�डा ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद 
परकेो अव�था देिखदँनै । �ितवादी िडलबहादरु दरलेै 
िब�� गरकेो ज�गाबाहेक अंशब�डा गन� पन� अ� स�पि� 
नरहेको भ�ने पिन दिेखदैँन । नाबालकको अंशहक नै लोप 
ह�ने गरी प�रप�च गरकेो वा जालसाजीपूण� ि�याकलाप 
भएको भ�ने दाबीसमेत रहेको छैन । यस अव�थामा 
कानूनमा उि�लिखत �यव�थालाई नै अनसुरण गनु�पन� 
ह��छ । अंशब�डाको महलको १९ नं. ले २१ वष� 
ननाघेका �वा�नी तथा छोराछोरीको म�जरुी िलनपुन� 
बा�यकारी �यव�था गरकेो देिखदैँन । वादीह�को 
हकमा ��ततु म�ुामा वादीह� मदन, समुन र मिनषाको 
उमेर १६ वष� नपगुी िनजह�को हकमा समेत आमा 
धनमाया िफराद गन� आएको अव�थामा ितनै जना 
नाबालक वादीह�को म�जरुी िलनपुन�स�मको अव�था 
नह�दँा �ितवादी िडलबहादरुले गरकेो �यवहार नाबालक 
वादीह�को हकमा कानूनस�मत नै दिखन आएकोले 
िनज नाबालकह�को हकमा िलखत बदर नह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला कानूनस�मत नै 
देिखन आयो ।

६. अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
कारणबाट वादी दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले 
आपसमा ख�रद िब�� गरकेो िक.नं. १२६२ म�येको 
हाल कायमी िक.नं. २२८५ को ०-४-०-० ज�गाको 
पा�रत िलखतम�ये पूव� उ�रतफ� बाट ५ भागको ४ 
भाग िलखत बदर गरी सो ज�गा वादीह�का नाउमँा 
संय�ु दा.खा. ह�नेसमेत ठह�याएको पा�पा िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।३।२४ को फैसला केही 
उ�टी गरी पूव� उ�रतफ� बाट वादी धनमाया दरकैो 
अंश भागस�म ५ भागको १ भाग मा� िलखत बदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६६।१२।०२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी तथा �ितवादी दवैु प�को 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा सहमित छ ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल जे�ठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७५।३।१८

म�ुाः- अशं दता�

०६६-CI-११५१
पनुरावेदक / �ितवादी : उदयपरु िज�ला, ि�यगुा न.पा. 

वडा नं.१ ब�ने �ेम�साद िति�सनासमेत
िव��

��यथ� / वादी : उदयपरु िज�ला, ि�यगुा न.पा. वडा 
नं.१७ ब�ने रामान�द िति�सना

�नण�य नं. १००३५

१००३५ - �ेम�साद िति�सनासमेत िव. रामान�द िति�सना

&
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०६६-CI-११५२
पनुरावेदक / �ितवादी : उदयपरु िज�ला, ि�यगुा न.पा. 

वडा नं.१ र १७ दोघर गरी ब�ने मैनादेवी 
िति�सना 

िव��
��यथ� / वादी : उदयपरु िज�ला, ि�यगुा न.पा. वडा 

नं.१७ ब�ने रामान�द िति�सना

०६७-CI-१०६८
पनुरावेदक / �ितवादी : उदयपरु िज�ला, ि�यगुा न.पा. 

वडा नं.१ ब�ने ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने 
िड�ली�साद िति�सना

िव��
��यथ� / वादी : िड�ली�सादको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने 

रामान�द िति�सनासमेत

 § अशंब�डा वा मानो छु��एको िलखत 
कानूनबमोिजम रिज��ेसन नभएको 
अव�थामा िविधवत् अंशब�डा भएको वा 
मानो छु��एको भनी मा�न निम�ने ।

(�करण नं.३)
 § मानो छु��एको िलखतले मा�यता �ा� 

गन� अिनवाय��पमा रिज��ेसनको 
महलको १ न.ं अनसुार पा�रत भएको 
ह�नुपद�छ । �यवहार �माणबाट काया��वयन 
नै ह�न नसकेको, अि�त�वमा नै नआएको 
घरसारमा भएको भिनएको अशंब�डाको 
िलखतका आधारमा मानो छु��एको िमित 
कायम गन� निम�न े।

(�करण नं.४)
 § �वआज�न गरकेो भ�ने कुरा सो स�ब�धमा 

िजिकर िलने प�ले नै �मािणत गनु� 
पद�छ । �यसरी अ�यथा �मािणत ग�रएको 

अव�थामा बाहके एकाघर सगोलमा रहदँा 
आज�न गरकेो जुनसकैु अिंशयारका नाउँमा 
दता� रहकेो भए पिन सबै अिंशयारको बराबर 
हक ला�न े स�पि� हो भनी अदालतले 
अनुमान गनु�पन� ।
 § कसैको िनजी आज�नको स�पि�लाई पैतृक 

(अंशब�डा ला�ने) स�पि�मा िमसाइयो 
(Blended in Common Stock) भने 
�य�तो स�पि�ले समेत पैतृक स�पि� 
अथा�त ् सबै अंिशयारको हक ला�ने 
साझा स�पि�को �व�प धारण गद�छ । 
यो अशंस�ब�धी िविधशा�ीय मा�यता 
हो । �यसैले कुनै िनजी आज�नको स�पि� 
ब�डा नला�ने मािननका लािग �य�तो 
स�पि�मा अ�य अंिशयारह�को समेत 
साझा हक ला�ने पैतृक स�पि� िमसाइएको 
(Blended) ह�न नह�ने ।

(�करण नं.५)
 § पा�रत िलखतमा  “बकसप�” भ�ने श�द 

�योग ग�रएको छ भ�दैमा एकासगोलका 
अिंशयारका नाउँमा रहकेो स�पि�लाई 
िनजी आज�नको, ब�डा नला�ने स�पि� 
भ�न ह�दैँन । बकसप� िदनुको �योजन 
पिन तािक� क �पमा पुि� ह�नुपन� ।

(�करण नं.६)
 § अ�य अंिशयारको समेत अशं हक 

ला�ने स�पि� कुनै अिंशयारले अक� 
अिंशयारलाई बकसप� गरी िददैँमा 
�य�तो स�पि� ब�डा नला�न ेह�दैँन । एक 
अिंशयारले अक� अिंशयारलाई बकसप�कै 
मा�यमबाट अ�य अंिशयारह�को समेत 
अशंहक ला�ने स�पि� ह�ता�तरण गरकेो 
र �य�तो बकसप� िलखत कायम रहकेो 
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(बदर नभएको) अव�थामा पिन सो स�पि� 
अशंब�डा लगाउन कानूनी बाधा नपन� ।

(�करण नं.८)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा, �ी कृ�ण सापकोटा र िव�ान्  अिधव�ा 
�ी कृ�ण थापा 

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी गंगा�साद 
पोखरले

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०५२, अंक २, िन.नं.५०४७

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
 माननीय �यायाधीश �ी दवेराज �े�
 उदयपरु िज�ला अदालत 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 

मा. म�ुय �या. �ी अली अकवर िमकरानी
 माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले
 पनुरावेदन अदालत राजिवराज

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम �ितवादीह� 
�ेम�साद िति�सनासमेत �ितवादी मैनादेवी िति�सना र 
�ितवादी ड�डीकेशर भ�ने िड�ली�साद िति�सनाको 
तफ� बाट बे�लाबे�लै तीनवटा यस अदातलमा पनुरावेदन 
परकेो ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार 
रहेको छः-

वादीको िफराद दाबी :
िवप�ी िपता ड�डीकेशर उपा�याय 

भ�ने िड�ली�साद िति�सना तथा आमा मैनादेवी 
िति�सनाबाट जेठो मीन�साद, मािहला दगुा�  �साद, 

सािँहलो म िफरादी, कािहलँो �ेम�साद र का�छो 
राजन िति�सनासमेत ज�मा ५ भाइ छोरा तथा एक 
छोरी गणु कुमारीको जायज�म भएकोमा बिहनी गणु 
कुमारीको िववाह भइसकेको ह�दँा हामी ७ अंिशयार 
सगोलमा छ� । हामीबीच हालस�म अंशब�डा भएको 
छैन । दाज ु दगुा��साद २०३८ सालदेिख घर छाडी 
बािहर जान ु भएकोमा हालस�म फक� आउन ु भएको 
छैन । हा�ो �पाटार गा.िव.स. अ�तग�त रहेको पैतकृ 
स�पि�को आय �ोतबाट बढे बढाएको स�पि� लगानी 
गरी ि�यगुा न.पा. �े�िभ� िविभ�न अंिशयारका नाममा 
केही ज�गा ख�रद गरी घरह� समेत बनाई बसोबास 
गरी भोगचलन गरी आएका िथय� । िवप�ीह�ले 
मलाई अंश ठ�ने िनयतले एक अंिशयारका नामको 
ज�गा अक� अिंशयारका नाममा बकसप� पा�रत गन� 
काय� गन� लागेकोले िवप�ीह�लाई भेटी सोधनी गदा� 
हामीले जे गर े पिन तलँाई के मतलब भनी भनेका र 
िवप�ीह�लाई मेरो अशं छुट्याई िदनहुोस् भ�दा पिन 
तलँाई अशं िददैँन� । यो घरमा ब�न पिन िददँैन� भनी 
जवाफ िदएकोले �ितवादीह�बाट स�पूण� स�पि�को 
तायदाती फाटँवारी दाखेल गराई ७ भाग लगाई सो 
७ भागको १ भाग स�पि� मलाई िदलाई भराई मेरो 
नाममा दता�समेत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६१।९।११ को वादी रामान�द िति�सनाको िफराद 
दाबी ।

�ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद 
िति�सनाको �ितउ�र प� :

हामी हालस�म एकासगोलमै छ� । 
हामीह�बीच हालस�म अंशब�डा भएको छैन । 
िवप�ीलाई हेला गरकेो होइन र अंश िद�न भनेकोसमेत 
छैन । मैले आ�ना नामको कुनै ज�गा सगोलका 
अंिशयारका नाममा सान� सराउने काय� गर े गराएको 
छैन । अ�य �ितवादीह�ले के के गर,े गराए मलाई 
जानकारी छैन । िपता पखुा�का पालादेिखको पैतकृ 

१००३५ - �ेम�साद िति�सनासमेत िव. रामान�द िति�सना
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स�पि� तथा सोबाट बढे बढाएको स�पि� सगोलका 
अंिशयारह� सबैले अंश हक बराबरी िह�सा गरी ब�डा 
गरी खाएमा मेरो म�जरुी नै छ । �पाटारका िक.नं. 
२९, २२, ३३, ४२ समेतका पैतकृ स�पि� िब�� गरी 
आएको रकम र सगोलको खेतीपातीबाट �ा� रकमबाट 
मीन�साद, �ेम�साद, राजनसमेतका नाउमँा िविभ�न 
िमितमा िविभ�न िक�ा ज�गाह� ख�रद गरी घरसमेत 
बनाएको छ । दाबीअन�ुपको अ�याय काय� �यवहार 
मबाट भएको छैन । तसथ� िवप�ीको झ�ुा िफराद 
दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद 
िति�सनाको िमित २०६१।११।१४ को �ितउ�र प� ।

�ितवादी मीन�साद िति�सनासमतेको �ितउ�र 
प� : 

वादी दाबी झ�ुा हो । हामी अिंशयारह� 
२०४० साल भा� २ गते हा�ा घर �यवहारमा अशं 
भागमा पन� ज�गा बाडँफाडँ तथा चलुो मानो अलग गरी 
बसी आएका छ� । हा�ा अंश भागको पैतकृ स�पि� 
हामीसरहकै �ितवादी िपता ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने 
िड�ली�सादकै िज�मामा छ । हामी छु�ी िभ�न भएपिछ 
आ-आ�नै त�रकाले घर �यवहार तथा ज�गा जिमन 
भोगचलन ितरो दता� ज�गा ख�रद िब�� गरी आएका 
छ� । िवप�ीले िज�ला उदयपरु, �पाटार गा.िव.स. वडा 
नं. ४ िक.नं. ७४ को ज.रो. १-१०-१-२ ज�गासमेत घर 
�यवहार चलाउने �ममा िमित २०६१।११।२० गते 
र.नं. १७४१ बाट गौतम िति�सनालाई िब�� गरकेो छ 
भने िपता ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�सादले 
र.नं. २८२३ िमित २०४१।२।१८ गते म �ितवादी 
मीन�सादलाई ज�गाह� िब�� गनु�भएको छ । �य�तै 
िमित २०४१।२।१८ गते म �ेम�सादबाट �ितवादी 
बाब ुिड�ली�सादले िमित २०४८।८।१० गते िपताको 
काजि�याको लािग ऋणसमेत कजा� िलएकोबाट छु�ी 
िभ�न भएको ��ट ह��छ । हामी अंिशयारह� छु�ी 

िभ�न भएको कागज �माणबाट देिखरहेको अव�थामा 
पनुः वादीले अंशमा दाबी गन� पाउने होइन । तसथ� 
िवप�ीको झ�ुा िफराद दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �ेम�साद िति�सना, 
राजन िति�सना र मीन�साद िति�सनाको िमित 
२०६१।१२।५ को सयं�ु �ितउ�र प� ।

�ितवादी मैनादेवी िति�सनाको �ितउ�र प� :
�ितवादीम�ये म मैनादवेी र ड�डीकेशर 

उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सना यी वादी 
�ितवादीह�को माता िपता भएकोले आ�ना छोरा 
छोरीलाई इ�जत आमदअनसुार खान लाउन ब�न 
तथा उिचत  औषधी उपचार, िश�ा, िद�ालगायतका 
आव�यक सिुवधा उपल�ध गराई यी वादी �ितवादीलाई 
पढाइ, लेखाइ, ह�का�इ आ�नो ख�ुामा उ�याई काम गन� 
स�ने भएपिछ िमित २०४०।५।२ देिख चलुो मानो 
अलग गरी छु�ी िभ�न भई छोराह�ले आ-आ�नो 
�ान सीपबाट िनजी जिमन जोडी घर बनाई बसोबास 
ग�ररहेका छन् । वादी �ितवादीह�ले पाउन ुपन� स�पूण� 
पैतकृ स�पि� हामी वादी �ितवादीका िपता तथा पित 
ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सनाका 
नाम दता�मा छ । मसरहकै अ�य �ितवादीह�ले िनजी 
�ान सीप �यासबाट आज�न गरकेा ज�गा हड�न सिक�छ 
िक भनी झ�ुा म�ुा िदएका ह�दँा वादीले अंश पाउने 
होइन, छैन भ�नेसमेत बेहोराको िमित ०६१।१२।५ को 
�ितवादी मैनादेवी िति�सनाको �ितउ�र प� ।

वादीका सा�ीको बकप� :
वादी �ितवादीह� सगोलका अंिशयार ह�न् । 

िनजह�बीच अशंब�डा भएको छैन । वादी �ितवादीका 
नाउमँा भएको स�पूण� स�पि�मा वादीले ७ भागको १ 
भाग अशं पाउन ुपद�छ । �ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय 
भ�ने िड�ली�साद िति�सना र �ितवादी मीन�साद 
िति�सनाबीच ज�गा राजीनामा िलनिुदन ु गरकेो भ�ने 
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मालपोत काया�लयको अिभलेखबाट दिेख�छ । कपाली 
तमसकु स�ब�धमा थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
वादीका सा�ी िहरा�साद पोखरलेले गरकेो बकप� ।

वादी �ितवादी सगोलका अंिशयार ह�न् । 
िनजह�बीच अंशब�डा भएको छैन । िमित २०४० 
सालमा घरसारमा ब�डा भएको भ�ने भनाई गलत 
हो । �ितवादीह�का नाउमँा भएको घर ज�गा पैतकृ 
स�पि�बाटै बढे बढाएको रकमबाट िकनेको ह�दँा ब�डा 
ला�ने स�पि� हो भ�नेसमेत बेहोराको वादीको सा�ी 
हेम�साद िति�सनाले गरकेो बकप� ।

�ितवादी �मे�साद िति�सनासमेतको सा�ीको 
बकप� :

वादी �ितवादीह� घरसारमा मानो छु��ई 
अलग अलग भई बसेको कुरा िमित २०४५ सालमा 
िज�ला िश�ा काया�लयमा �ितवादी मीन�साद 
सगँसगैँ रहदँा थाहा पाएको ह� ँ । �ितवादीको नाउकँो 
ज�गा िनजी आज�नबाट ख�रद गरकेा ह�न्, ब�डा ला�ने 
होइन । ब�डा गनु�पछ�  भ�ने िफराद दाबी झ�ुा 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मीन�साद 
िति�सनासमेतको सा�ी वषृबहादरु ख�ी र पेसलकुमार 
खड्काको क�रब एकै िमलानको बकप� ।

�ितवादी मैनादेवी िति�सनाको सा�ीको बकप� :
वादी �ितवादीह� िमित २०४० सालमा 

घरसारमा मानो च�ुहो छु��एर खित उपित आ-आ�नो 
गरी आएका छन् । �ितवादीह�का नाउमँा भएको 
घर ज�गाह� िनजी आज�नका ह�न् । पैतकृ स�पि� 
�ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�सादका 
नाउमँा छ । सो स�पि�मा सबैको भाग ला�ने हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मैनादवेी िति�सनाको 
सा�ी वेदकुमारी बराल र ई�री�साद भ�राईले गरकेो 
क�रब एकै िमलानको बकप� ।

वादी रामान�द िति�सनाले गरकेो सनाखत बयानः
धनी �ेम�साद िति�सना ऋणी ड�डीकेशर 

उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सना भएको थैली 
�.११,०००।- िमित २०४८।८।१० को स�कल 
िलखतमा भएको सिहछाप ऋणीको हो होइन र िलखत 
स�े िकत� जालसाज के हो ? ऋणी नै जाननु् तर हालस�म 
हामी सगोलमै छ� । �पैया ँ िलए निलएको ऋणीलाई 
नै जानकारी ह�ने कुरा हो । िमित २०४१।२।१८ को 
राजीनामा िलखत स�े होइन । मलाई अशं ठ�न खडा 
ग�रएको �माण मा� हो भ�नेसमेत बेहोराको वादी 
रामान�द िति�सनाले िमित २०६२।७।२० मा गरकेो 
सनाखत बयान ।

ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद 
िति�सनाले गरकेो बयानः 

िमित २०४८।८।१० मा भएको तमसकुको 
सिहछाप मेरो हो । �पैया ँ िलनिुदन ु गरी तमसकु 
गरकेो होइन । िलफा कागजमा तमसकु खडा गरकेो 
हो । हामीबीच हालस�म अशं ब�डा भएको छैन । 
िमित २०४१।२।१८ गतेको राजीनामामा भएको 
सिहछापसमेत मेरो नभई िकत� हो । �ितवादीह�ले 
उनाऊ �यि� खडा गरी िकत� िलखत तयार गरकेा ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय 
भ�ने िड�ली�साद िति�सनाले िमित २०६२।७।२० 
मा गरकेो बयान ।

�ितवादी �मे�साद िति�सनासमेतको �ितवाद 
बयान :

वादी र �ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने 
िड�ली�साद िति�सनाले गरकेो सनाखत बयान झ�ुा 
हो । पैसा लेनदेन भएर नै उ� कपाली तमसकु कागज 
तयार भएको ह�दँा कागज स�े हो, िलफामा तयार गरकेो 
होइन । राजीनामा िलखत िकत� होइन, ज�गा िलनिुदन ु
गरी ऋणीले नै सिहछाप गरी िदएको स�े �यवहारको 

१००३५ - �ेम�साद िति�सनासमेत िव. रामान�द िति�सना
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राजीनामा कागज हो भ�नेसमेत �ितवादी �ेम�साद 
िति�सना, मीन�साद िति�सना र राजन िति�सनाको 
वारसे मोितलाल चौधरीले िमित २०६२।७।२० मा 
गरकेो �ितवाद बयान ।

सु� िज�ला अदालतको तायदाती फाँटवारी िलन े
आदेश :-

यी वादी �ितवादी छु�ी िभ�न भएको 
िलखत पा�रत नभएको र वादीका सा�ीसमेतले वादी 
�ितवादीबीच अंशब�डा भएको छैन भनी बकप�समेत 
गरबेाट वादीले �ितवादीबाट अंश छुट्याई िलन 
पाउने नै दिेखदँा िफराद परकेो अिघ�लो िदन िमित 
२०६१।९।१० लाई मानो छु��एको िमित कायम 
ग�रिदएको छ । सो िमितस�मको ब�डा गनु�पन� चल 
अचल स�पि�को तायदाती फाटँवारी अशंब�डाको 
२०, २१, २२, २३ नं. बमोिजम वादी �ितवादीह�बाट 
दािखल गराई पेस गनु�  भ�ने आदशेानसुार वादी 
�ितवादीह�बाट तायदाती फाटँवारी दािखल भई 
िमिसल सामेल रहेको ।

िवशेष�को राय :
�ितवादीबाट पेस भएका िमित २०४८।८।१० 

को घरसारको कपाली तमसकु र िमित २०४१।२।१८ 
को स�कल राजीनामा िलखत जाचँ गरी �य� गरकेो 
िवशेष�को राय �ितवेदन िमिसलसाथ रहेको ।

उदयपुर िज�ला अदालतको फैसला :
िवशेष�को रायसमेतबाट �ितवादी 

मीन�साद िति�सनाले पेस गरकेो र.नं. २८२३ िमित 
२०४१।२।१८ को िलखत िकत� गरकेो पिु� ह�दँा िकत� 
कागजको १ नं. को कसरुमा ऐ.को ७ नं. बमोिजम �. 
२,८००।- ज�रवाना ह�ने र �ितवादीम�ये �ेम�साद 
िति�सनाले पेस गरकेो िमित २०४८।८।१० को 

तमसकु िलफामा तयार गरी िकत� कागजको १ नं. 
को कसरु गरकेो पिु� ह�दँा ऐ. को ७ नं. बमोिजम �. 
११,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अब अशंब�डातफ�  
वादी �ितवादीह�बीच नाता प�ुतेवारी तथा अंिशयार 
भएकोमा िववाद देिखदैँन । यी वादी �ितवादीह� छु�� 
िभ�न भएको भ�ने ठोस िलखत �माण पेस दािखल ह�न 
सकेको नदेिखदँा वादी �ितवादी सगोलका अंिशयार 
भएको पिु� ह�न आयो । वादी �ितवादीह�बाट पेस 
दािखल भएको तायदाती फाटँवारीम�येका केही ज�गा 
िनजी आज�नको ब�डा नला�ने भ�ने उ�लेख भए 
तापिन �य�तो िनजी आज�नको भ�ने पिु� ह�ने ठोस 
�माण दाखेल ह�न नसकेकोले िनजी आज�नको भ�ने 
िजिकर मनािसब देिखएन । वादी �ितवादीह�ले पेस 
गरकेो तायदाती फाटँवारीह�मा उि�लिखत ज�गा 
र घरह� वादी �ितवादीह� ७ अंिशयार देिखदँा ७ 
भाग लगाई सो ७ भागको १ भाग वादीले अशं पाउने 
ठहछ�  । सो अंशको ज�गा घर वादीको नाउमँा दता� गरी 
िदनेसमेत ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उदयपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०६४।७।२० मा भएको फैसला । 

�ितवादी मैनादेवी िति�सनाको पुनरावेदन : 
मैले छोराह� �ेम�साद िति�सना र 

मीन�साद िति�सनाबाट बकसप� पाएको स�पि� 
िनजी आज�नको मािनदँैन भ�ने अंशब�डाको १८ नं. 
मा उ�लेख छैन । बकसप� पाएको ज�गा अंश म�ुाबाट 
बदर गन� िम�ने होइन, बकसप�को िलखत बदर गराउन 
वादीले नालेस उजरु गरकेोसमेत देिखदँैन । मेरो िनजी 
आज�नको स�पि�लाई समेत ब�डा ला�ने गरी स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी �याय इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी मैनादेवी िति�सनाले पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा िमित २०६४।१२।११ मा दायर गरकेो 
पनुरावेदन प� । 
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�मे�साद िति�सनासमेतको पुनरावेदन :
स�ु िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 

७८ नं. को �ि�या नै गलत �पमा ग�रएको छ । िलखत 
जाचँ गन� िवशेष�को बकप� नगराई िनजको रायलाई 
�माणमा िलन �माण ऐन, २०३१ ले िम�दैन । हामीह� 
२०४० साल भा� २ गते घरसारमा अंशब�डा गरी 
मानो छु��ई अलग अलग बसी छु�ाछु�ै कारोबार गरकेो 
देिखदँादिेखदैँ पिन सगोलको कायम गनु�  �यायसङ्गत 
छैन । अिंशयारह�को सिुवधाअनसुार पैतकृ स�पि� 
िपता ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद 
िति�सनाकै नाउमँा राखी िपताको नामबाट आ�नो 
आ�नो नाममा दािखल खारजे गराई आ�नो आ�नो 
�यवहार कारोबार गद� समयानसुार अचल स�पि�लाई 
िविभ�न �पमा प�रवत�न गरी स�पि� बढाएको हो । 
हामी �ितवादीह� मीन�साद, �ेम�साद र राजन 
िति�सनाले िनजी आज�न गरी कमाएको स�पि�बाट 
वादीलाई अशं ला�ने होइन । तसथ� स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला बदर गरी वादीले हामीबाट अशं 
नपाउने गरी �याय स�पादन ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीह� मीन�साद, �ेम�साद र राजन 
िति�सनाले पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा िमित 
०६५।३।२२ मा दायर गरकेो संय�ु पनुरावेदन प� ।

पुनरावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको ��यथ� 
िझकाउन ेआदेशः

�ितवादीह�ले िनजी आज�नको स�पि� 
हो भनी �ोत देखाएको ठे�का प�ा, िविभ�न पदमा 
काम गरकेो, िविभ�न �कारका ऋणह� िलएको र सो 
स�ब�धमा िविभ�न �माणह�समेत दािखल ग�ररहेको 
स�दभ�मा ती पेस भएका कुनै �माणह�को मू�याङ्कन 
नै नगरी िनजी आज�न नह�ने अंश ला�ने भनी ठह�याएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला फरक पन� स�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 

��यथ� िझकाई आए वा अविध नाघेपिछ पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६६।३।२४ 
को आदशे ।

वादी रामान�द िति�सनाको िलिखत �ितवाद :
सगोलको स�पि�बाट बढे बढाएको 

स�पि�लाई िनजी आज�नको भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह�को िजिकर मनािसब छैन । हामीह�बीच 
अंशब�डासमेत भएको छैन । िवप�ीह�ले अंश मान�का 
लािग िविभ�न िलखतह� गरकेो र सो िलखत जाचँ 
गन� पठाउदँा िकत� भनी जाचँ भई आएकोसमेत छ । 
िवप�ीह�को नाममा भएको स�पि�समेत सगोलबाट 
आज�न भएको ह�दँा सबैको अशंहक ला�ने हो भ�ने कुरा 
घरको म�ुय �यवहार गन� िवप�ी िपता ड�डीकेशर 
उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सनाको कथनबाट 
समेत ��ट ह��छ । जहासँ�म पनुरावेदक �ितवादी आमा 
मैनादेवी िति�सनालाई छोराह� मीन�साद िति�सना 
र �ेम�साद िति�सनाले बकसप� ग�रिदएको स�पि� 
ज�गा िनजी आज�नको भ�ने दाबी छ, उ� ज�गाह� 
सबैका अंशहक ला�ने स�पि� हो । दानबकसको १ नं. 
ले आ�नो खसु गन� पाउनेबाहेक अ�य अंिशयारको हक 
प�ुने अंिशयारह�को म�जरुी निलई गरकेो सदर ह�दँनै 
भ�ने �याियक िस�ा�तसमेत छ । तसथ� मैनादेवीका 
नाममा भएको ज�गालाई समेत ब�डा लगाउने गरी 
उदयपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला �यायपूण� 
छ । तसथ� उदयपरु िज�ला अदालतले �माणको 
मू�याङ्कन र िव�लेषण गरी गरकेो �यायोिचत फैसला 
सदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� वादीको 
िमित २०६६।५।५ को िलिखत �ितवाद ।

पुनरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला :
वादी �ितवादीह�बीच मलुकु� ऐन, 

अंशब�डाको ३० नं. बमोिजम अंशब�डाको िलखत 
रिज��ेसन नभएको अव�थामा िमित २०४०।५।२ 

१००३५ - �ेम�साद िति�सनासमेत िव. रामान�द िति�सना
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गते नै घरसारमा छु�� िभ�न भएको र सोप�चात् 
बढे बढाएको स�पि� िनजी आज�नको भई ब�डा 
नला�ने भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह�को िजिकर 
मनािसब देिखन आएन । िमित २०३४।९।२७ को 
संशोधनप�चात् खडा भएको �ितवादीह�ले पेस गरकेो 
िमित २०४१।२।१८ र ०४८।८।१० को िलखतलाई 
�माणमा �हण गरी िकत� ठहर गरकेो फैसला सो हदमा 
िमलेको देिखन आएन । ��ततु म�ुामा पेस भएका त�य 
�माणह�बाट वादी �ितवादीह�बीच अशंब�डाको 
िलखत रिज��ेसन पास भएको देिखन नआएको, 
िमित २०३४।९।२७ भ�दा अगावै �यवहार �माणबाट 
अंशब�डा भइसकेको पिन नदेिखएको साथै तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि� िनजी आज�नको हो 
भ�ने �ितवादीह�को िजिकर त�यय�ु �माणह�बाट 
पिु� ह�न सकेकोसमेत दिेखन नआएकोले वादीले  
�ितवादीह�बाट अंश पाउने ठह�याई भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �माणमा �हण गनु�  नपन� 
िलखतलाई �माणमा �हण गरी िकत� ठहर गरकेो स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतको िमित २०६४।७।२० को 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह��छ 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०६६।८।२३ को फैसला ।

�ितवादी �मे�साद िति�सनासमेतले यस 
अदालतमा दायर गरकेो पुनरावेदन प� :

िमित २०४०।२।५ मा अनपुि�थत अिंशयार 
दगुा��साद िति�सनाबाहेकका सबै अंिशयारह�को 
मौिखक सहमितबमोिजम ब�डा भएको कुरा हामी 
पनुरावेदकह� तथा ��यथ�ले अलग अलग स�पि� 
िब�� �यवहार गरबेाट पिु� भएको छ । ब�डा भएपिछ 
पनुरावेदकम�ये म मीन�साद िति�सनालाई िपता 
ड�डी केशरले िक. नं ४२ र २०४ को ज�गा िमित 
२०४१।२।१८ मा राजीनामा गरी िदनभुएको र म 
मीन�साद िति�सनाले िनजी आज�नको िक.नं. २०४ 

ज�गा िमित २०६१।९।४ मा र म �ेम�साद िति�सनाले 
िक. नं.७६८ को ज�गा िमित २०५७।३।२८ को 
िलखतबाट आमा मैनादेवी िति�सनालाई हालैको 
बकसप� िदएका ह� । सगोलका अिंशयार भए 
�यसरी लेनदेन ह�ने नै िथएन । यसरी एक आपसमा 
भए गरकेा कारोबारले छु�ी िभ�न भएको �मािणत 
भएकोले पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ िवपरीत छ । 
अंशब�डा एक पटक ह�ने र सदा सव�दाको लािग ह�ने 
िववादरिहत कानूनी यथाथ�ता ह�दँा वादीको िफराद 
अंशब�डाको १, २ तथा अ.बं. ८२ को िवपरीत छ । 
िमित २०४८।८।१० को कपाली तमसकु तथा िमित 
२०४१।२।१८ को  िपता ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने 
िड�ली�साद ितमिसनाले म मीन�साद िति�सनालाई 
ज�गा ह�ता�तरण गरी िदनभुएको पा�रत राजीनामा 
िलखतलाई जालसाज ठह�याई ज�रवाना गदा� िलखत 
जाचँ गन� �यि�लाई अदालतमा उपि�थत गराई बकप� 
गराउन ुपन�मा सो नगरी िवशेष�को राय �माणमा िलन 
िम�दैन । पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
�माण ऐन, २०३१ तथा अ.बं. ७८, १८४(क) तथा 
१८५ नं. िवपरीत छ । हामी पनुरावेदकह�का नाममा 
भएको स�पि� सगोलको स�पि�बाट बढे बढाएको 
होइन । ब�डा भएप�ात् िनजी आज�नको स�पि�बाट 
ख�रद ग�रएका ह�दँा ती ज�गासमेत ब�डा ला�ने 
ठह�याएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुद�छ ।

�ितवादी मैनादेवी िति�सनाले यस अदालतमा दायर 
गरकेो पुनरावेदन प� :

म पनुरावेिदकाको नाममा रहेको िक.नं. 
९०२ र २०४ को ज�गाह� पैतकृ गो�ाराका ज�गा 
नरही छोराह� िमित २०४० सालमा छु�ी िभ�न 
भइसकेपिछ अ�य �यि�ह�बाट ख�रद गरी मलाई 
बकसप� िदएबाट मेरो एकलौटी हक ह�न आएका 
ज�गालाई अंश ब�डाको १८ नं., �ी अंशधनको ४ 
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र ५ नं. बमोिजम ब�डा गन� िम�दैन । अंिशयारह�ले 
आ�नो पालामा गरकेो आज�न आफूखसु गन� पाउने 
भनी यस स�मािनत अदालतको बहृत् पूण� इजलासबाट 
ने.का.प. २०५९ अङ्क ५/६ प.ृ२५४ िन.नं. ७०८७ 
मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत छ । तसथ� िमित 
२०४०।५।२ मा छु�ी िभ�न भइसकेपिछ िनजी 
आज�नबाट �ा� स�पि�समेत ब�डा गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला उ�टी गरी 
हक इ�साफ पाऊँ ।

�ितवादी ड�डीकेशर भ�ने िड�ली�साद िति�सनाले 
यस अदालतमा दायर गरकेो पुनरावेदन प� :

वादी �ितवादीह�बाट पेस भएको तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गा र घरह�मा ७ भागको १ 
भाग वादीले अंश पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको फैसलामा िच� बझुेको छ । सोमा मेरो 
पनुरावेदन िजिकर छैन । �ितवादीह�बाट पेस भएको 
िमित २०४१।२।१८ र िमित २०४८।८।१० को 
िलखतलाई �माणमा �हण गरी िकत� ठहर गरकेो स�ु 
फैसला िमलेन भ�ने पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला �िुटपूण� छ । िमित २०४८।८।१० मा भएको 
तमसकुको सिहछाप मेरो हो तापिन �पैया ँ िलन ुिदन ु
गरी िदएको तमसकु होइन । िलफा कागजलाई कपाली 
तमसकु खडा गरकेो हो । िमित २०४१।२।१८ को 
राजीनामामा भएको सिहछाप मेरो होइन, िकत� हो । 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला आंिशक 
उ�टी गरी उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ग�रपाऊँ ।

यस अदालतबाट भएको ��यथ� िझकाउने आदेश :
यसमा  पनुरावेदक �ेम�साद िति�सनाले 

िव�णमुान दनवुारबाट हालैको बकसप� पा�रत गरी 
िमित २०५०।३।२३ मा िनजी तबरबाट �ा� गरकेा 
िक.नं. ३५४ र ४०० का ज�गाह� अंशब�डाको १८ 

नं. बमोिजम पाउनेको िनजी ठह�याउन ु पन�मा सो 
ज�गाह� पिन वादीलाई अंश िदलाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला उ� कानूनी 
�यव�थाको प�र�े�यमा फरक पन� स�ने ह�दँा अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ लगाउका नं. CI-१०६८, CI-११५२ का 
पनुरावेदनह� र AP-०३४५ को िनवेदनसमेत साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६८।६।२५ को आदशे ।

वादी रामान�द िति�सनाको िलिखत �ितवाद :- 
िमित २०६१।९।१० लाई मानो छु��एको 

िमित कायम गरी पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�बाट ७ भागको १ भाग अशं पाउने 
ठह�याएको स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला 
पनुरावेदन अदालतले सदर गरकेोमा २ तह सदर 
गरकेो अव�थामा सोतफ� को पनुरावेदन सोझै खारजे 
यो�य छ, खारजे ग�रपाऊँ । िमित २०५०।३।२३ मा 
�ितवादीले �ा� गरकेा भिनएका िक. नं. ३५४ र ४०० 
का ज�गाह� िनजी आज�नका नभई सगोलबाट नै 
आिज�त स�पि� ह�दँा सबै अंिशयारका बीच ब�डा ला�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
कानूनस�मत भएकोले सदर ह�नपुद�छ ।

िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िमिसल सलं�न स�पूण� कागजातह� अ�ययन गरी 
पनुरावेदक �ितवादी �ेम�साद िति�सनासमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा र िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण थापाले यी वादी 
�ितवादीबीच २०४० साल भा� २ गते घरसारमा 
अंशब�डा भई आ-आ�नो �यवहार कारोबार गद� 
समयानसुार अचल स�पि� ख�रद गरी बढे बढाएको हो । 
�ितवादीह� मीन�साद, �ेम�साद र राजन िति�सनाले 
िनजी आज�न गरी कमाएको स�पि�बाट वादीलाई अंश 

१००३५ - �ेम�साद िति�सनासमेत िव. रामान�द िति�सना
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ला�ने होइन । िनजी आज�नको स�पि�समेत ब�डा 
ला�ने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला बदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

�ितवादीम�येका मैनादेवी िति�सनाको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी कृ�ण 
सापकोटाले छोराह� �ेम�साद िति�सना र मीन�साद 
िति�सनाबाट बकसप� पाएको स�पि� मैनादेवीको 
िनजी आज�नको ह��छ । बकसप� पाएको ज�गा अशं 
म�ुाबाट बदर गन� िम�ने होइन, बकसप�का िलखत 
बदर गराउन वादीले नालेस उजरु गरकेोसमेत 
देिखदँैन । मेरो प�को िनजी आज�नको स�पि�लाई 
समेत ब�डा ला�ने गरी स�ु उदयपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको �िुटपूण� फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला बदर 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

वादी रामान�द िति�सनाको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी गंगा�साद पोखरलेले 
�ितवादीह�ले वादीलाई अंश निदएको, सगोलको 
स�पि� पिन बेचिबखन गरकेा, आमा मैनादेवी 
िति�सनालाई सगोलको स�पि� बकसप� गरी िदएको, 
ियनीह�बीच हालस�म अशंब�डा नभएकोले िफराद 
परकेो अिघ�लो िदन िमित २०६१।९।१० गतेलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�बाट वादी �ितवादीबीच ७ भाग 
लगाई सो ७ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर 
गरी �ितवादीह� मीन�साद िति�सना र �ेम�साद 
िति�सनालाई िकत�तफ�  सजायसमेत गन� गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसलालाई िकत�तफ�  उ�टी 
गरी अशंतफ�  मा� सदर  गन� गरेको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा िकत�तफ�  समेत 
सजाय गन� गरकेो स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको 
फैसलाबमोिजम ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

अब यसमा स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६६।०८।२३ को फैसला 
िमलेको छ, छैन ? �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ, स�दनै ? भ�ने िवषयमा िनण�यमा प�ुन 
म�ुय�पमा िन�न ��ह�को िन�पण गनु�पन� देिखयोः- 

(१) िमित २०४०।०५।०२ मा यी वादी 
�ितवादीह�ले घरसारमा मानो च�ुहो छु��ई 
अंश बिुझिलई ग�रिदएको भिनएको िलखतको 
कानूनी हैिसयत के हो र सो िलखतले वादी 
�ितवादीबीच मानो छु��एको िमित िनधा�रण 
गन� स�ने अव�था छ वा छैन ?

(२) वादीले कुन कुन स�पि�बाट अंश पाउने हो ? 
(३) �ितवादी �ेम�साद िति�सनाले िव�ण ु

दनवुारबाट बकसप�को मा�यमबाट पाएको 
ज�गा िनजी आज�नको हो भ�ने �मािणत ह��छ 
ह�दैँन? उ� ज�गा ब�डा ला�ने नला�ने के हो?  

(४) छोराबाट बकसप�को मा�यमबाट 
आमाले पाएको ज�गालाई िनजी �ी 
अंशधनअ�तग�तको मा�न िम�ने निम�ने के 
हो? 

(५) िमित २०४१।२।१८ र िमित २०४८।८।१० 
को िलखत िकत� ठहर ह�ने नह�ने के हो?

सव��थम ��ततु म�ुाका प� िवप�का 
मािनसको प�ुतेवारीतफ�  �ि�गत गदा� मूल प�ुष 
ड�डीकेशर भ�ने िड�ली�साद िति�सना, िनजका 
�ीमती मैनादेवी िति�सना, िनजह�बाट ज�मेका 
जेठा छोरा मीन�साद, मािहला दगुा��साद, सािहला 
रामान�द, कािँहला �ेम�साद र का�छा राजन गरी 
५ भाइ छोरा र एक छोरी गणु कुमारीको जायज�म 
भएकोमा गणु कुमारीको िववाह भइसकेको देिख�छ । 
वादी �ितवादीह� हाल ७ जना मा� अंिशयार रहेको 
भ�ने देिखएको छ । उपयु�� त�यमा वादी �ितवादीबीच 
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मखु िमलेको देिखयो । प�ुतेवारी र नातातफ�  कुनै 
िववाद रहेको देिखदैँन । नातातफ�  कुनै िववाद नरही 
�ितवादीह�ले समेत वादी आ�ना अंिशयार भएकाले 
अंश पाउन ु पन� त�यलाई �वीकार गरकेो अव�था 
छ । �ितवादीह�को �ितउ�र प�मा म�ुय �पमा 
वादी �ितवादीह�ले िमित २०४०।०५।०२ मा 
घरसारमा आ-आ�नो भागको अंश बझुी सकेकोले सो 
िमित अगावैको बाब ु ड�डीकेशर भ�ने िड�ली�साद 
िति�सनाको नाममा भएको पैतकृ स�पि� मा� ब�डा 
गनु�पन� हो, िमित २०४०।०५।०२ पिछ �वआज�न 
गरकेो कुनै पिन स�पि� ब�डा गनु�पन� होइन भ�ने 
िजिकर िलएको  देिखयो । तसथ� यही ��को सव��थम 
िन�पण गनु�पन� दिेखयो ।

िमित २०४०।०५।०२ मा यी वादी 
�ितवादीह�ले घरसारमा मानो च�ुहो छु��ई अशं 
बिुझिलइसकेकाले सोपूव�को पैतकृ स�पि�मा मा� 
वादीले अशं पाउने भ�ने �ितवादीह�को िजिकर रहेको 
छ । स�ु िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतले 
िमित २०६१।९।१० गतेलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी फैसला गरकेो देिखयो । अब वादी र 
�ितवादीह�बीच मानो छु��एको िमित िफरादप� 
परकेो अिघ�लो िदन कायम ह�ने हो वा �ितवादीह�ले 
िजिकर गरबेमोिजम िमित २०४०।०५।०२ गतेको 
मानो छु��एको िमित कायम ह�ने हो भने ��को िन�पण 
गनु�पन� देिखन आएको छ । यस स�ब�धमा भएको 
कानूनी  �यव�था हेदा� मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको 
महलको १ नं. मा “... अचल स�पि� भएकाको मानो 
छु��एको वा मानो जो�रएको िलखत गदा� गराउदँा 
रिज��ेसन गराउन ु पछ� ” भनी बा�या�मक कानूनी 
�यव�था रहे भएको पाइ�छ । �यसैगरी अशंब�डाको ३० 
नं.मा “अंशब�डा गदा� सा�ी राखी कानूनबमोिजम ब�डा 
छुट् याई ब�डाप�को कागज खडा गरी िलने िदनेको र 
सा�ीको समेत सिहछाप गरी रिज��ेसन गनु�पन�मा 
सो गरी रा�न ुपछ�  । सोबमोिजम नभएको ब�डा सदर 

ह�दैँन । तर यो ऐन �ार�भ ह�दँास�ममा ब�डाप� खडा गरी 
वा नगरी घरसारमा नरम गरम िमलाई अचल अंशब�डा 
गरी छु��ई आ�नो आ�नो िहसाब भाग शाि�तबमोिजम 
िलई पाई दािखल खा�रजसमेत गराई सकेको वा 
ब�डाबमोिजम आ�नो आ�नो भागको अचल छु�ाछु�ै 
भोग िब�� �यवहार गरकेोमा �यवहार �माणबाट ब�डा 
भइसकेको ठहरमेा पिछ ब�डाप� रिज��ेसन भएको 
छैन वा ब�डा घटीबढी असल कमसल भयो भ�न 
पाउदैँन । रिज��ेसन नभएपिन ब�डा भएको सदर 
ह��छ । पाउने अशंभ�दा घटी अंश िजउनी िलएकोमा र 
अंश छोडप� गरकेोमा भने रिज��ेसन भएको ह�नपुछ� ” 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ ।

२. उपयु�� कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा 
��ततु म�ुाको त�यगत अव�थातफ�  �ि�गत गदा� यी 
वादी �ितवादीह�का बीचमा िमित २०४०।०५।०२ मा 
मानो च�ुहो छु��ई घरसारमा अंशब�डा भएको भिनएको 
कानूनबमोिजम रीत पगेुको िलखत पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । वादी �ितवादीह� िमित २०४०।०५।०२ 
मै घरसारमा च�ुहो मानो अलग गरी अंशसमेत 
िलई छु��िभ�न भएका  कुरा िमित २०४१।२।१८ 
मा  �ितवादी मीन�सादले बाब ु नाताका �ितवादी 
ड�डीकेशर भ�ने िड�ली�साद िति�सनासगँ राजीनामा 
गरी ज�गा िलएको र �ितवादी �ेम�साद िति�सनाले 
बाबलुाई िमित २०४८।८।१० मा �.११,०००।–
कजा� िदएको घरसारको िलखतबाट पिु� ह��छ भनी 
िजिकर गरकेो देिखयो । िमित २०४०।०५।०२ मा 
वादी �ितवादीह� मानो च�ुहो छु��ई अशंब�डा गरकेो 
भिनएको िलखत रिज��ेसन भएको देिखएन । 

३. ने.का.प. २०५२ अंक २ िन.नं. 
५०४७ मा �कािशत िनवेदक �ितवादी िचजकुमार 
�े�समेत िवप�ी म.ुस. गन� भोला �े�समेत भएको 
अंश म�ुामा यस अदालत बहृत् पूण� इजलासबाट 
“मलुकु� (सात� संशोधन) ऐन, २०३४।९।२७ �ारा 
सशंोिधत अंशब�डाको महलको ३० नं. बमोिजम िमित 
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२०३४।९।२७ स�ममा �यवहार �माणबाट छुिटएको 
ि�थित देिखनको लािग ब�डाप� खडा गरी वा नगरी 
घरसारमा नरम गरम िमलाई अचल अंशब�डा गरी 
छु��ई आ�नो आ�नो भाग शाि�तबमोिजम िलई पाई 
दािखल खारजेसमेत गराई सकेको वा ब�डाबमोिजम 
आ-आ�नो भागको अचल छु�ाछु�ै भोग िब�� 
�यवहार गरकेो ह�नपुन�, यो यो पैतकृ स�पि� वादी 
�ितवादीह�ले आ-आ�नो नाममा दािखल खारजे 
गरकेो भनी कुनै �माण �ितवादीले िदन गजुान�समेत 
सकेको नदेिखदँा अंशब�डाको ३० नं. को �योजनाथ� 
�यवहार �माणबाट वादी �ितवादीह� छु�ी िभ�न 
भएको भनी अथ� गन� निम�ने” भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको पाइ�छ । उ� �यव�था �ार�भ ह�नपूुव� ब�डाप� 
खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम िमलाई 
अचल स�पि� अंशब�डा गरी आआ�नो िहसाब भाग 
शाि�तबमोिजम िलई पाई दािखल खारजे गराई सकेको 
ब�डाबमोिजम आआ�नो भागको अचल स�पि� 
छु�ाछु�ै भोग िब�� �यवहार गरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखएमा अंशब�डाको िलखत रिज��ेसन नभएपिन 
ब�डा भएको मािन�छ । िमित २०३४।९।२७ पिछ 
रिज��ेसनको महलको १ नं.बमोिजम मानो छु��एको, 
मानो जो�रएको, अशंब�डा भएको िलखत अिनवाय� 
�पमा रिज��ेसन भएको ह�नपुछ�  भनी अशंब�डाको 
महलको ३० नं. मा �यव�था रहेको छ, साथै यस 
अदालतबाट निजर िस�ा�तह� समेत �ितपादन 
भएका छन् । अशंब�डा वा मानो छु��एको िलखत 
कानूनबमोिजम रिज��ेसन नभएको अव�थामा 
िविधवत् अंशब�डा भएको वा मानो छु��को भनी मा�न 
िम�दैन । ��ततु म�ुामा यी वादी �ितवादीह�को 
मानो च�ुहो छु��ई अशंब�डा भएको भिनएको 
घरसारको िलखत मलुकु� ऐन, सात� संशोधन िमित 
२०३४।९।२७ पूव�को नभई िमित २०४०।०५।०२ मा 
भएको देिखयो । िमित २०४०।०५।०२ को घरसारमा 
मानो च�ुहो छु��एको भ�ने िलखतलाई रिज��ेसनको 

महलको १ नं. र अंशब�डाको ३० नं. �योजनको 
लािग िविधस�मत �पमा भएको िलखत मा�न 
िम�दैन । तसथ� �ितवादीह�ले िमित २०४०।०५।०२ 
मा मानो च�ुहो छु��ई घरसारमा अंशब�डा गरकेाले सो 
िमितलाई नै मानो छु��एको िमित कायम ग�रपाउ ँभनी 
गरकेो �ितउ�र िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

४. मानो छु��एको िलखतले मा�यता �ा� 
गन� अिनवाय� �पमा रिज��ेसनको महलको १ नं. 
अनसुार पा�रत भएको ह�नपुद�छ । �यवहार �माणबाट 
काया��वयन नै ह�न नसकेको, अि�त�वमा नै नआएको 
घरसारमा भएको भिनएको अंशब�डाको िलखतका 
आधारमा मानो छु��एको िमित कायम गन� िम�दैन । 
�यसैले अ�यथा �मािणत भएको अव�था नदेिखदँा 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई नै मानो छु��एको 
िमित कायम गनु�पन�  ह��छ । तसथ� िफराद परकेो 
अिघ�लो िदन अथा�त्  िमित २०६१।९।१० लाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरकेो कुरालाई पिन अ�यथा 
बेमनुािसब  ठा�न िमलेन ।

५. अब अंशब�डा ला�ने स�पि�का स�ब�धमा 
िवचार गदा� तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख गरकेा केही 
ज�गाह�का स�ब�धमा सगोलको पैतकृ स�पि� हो वा 
�व-आज�नको हो भ�ने िववाद रहेको पाइयो । �ितवादी 
ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सनाले 
तायदाती फाटँवारीमा पेस गरकेो आ�नो नाउ ँदता�को 
उदयपरु िज�ला, �पाटार गा.िव.स. वडा नं. ८ झ 
िक.नं. ६० �े.फ. २-२-०-०, ऐ .वडा नं. २क िक.नं. 
३५३ �े.फ. ०-६-० को ज�गा बाहेक वादी रामान�द 
िति�सनाले तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि� 
नोकरीबाट �ा� तलब भ�ाले ख�रद गरी िनजी �व-
आज�नको भएको, �ितवादी मैनादेवी िति�सनाले 
जेठा छोरा मीन�साद िति�सनाबाट र.नं. ६५६ 
िमित २०६१।८।९मा िक.नं. ९०२ �े.फ. ०-३-० र 
काईला छोरा �ेम�साद िति�सनाबाट र.नं. ४६४७ 
िमित २०५७।३।२८ मा िक.नं. २०४ �े.फ. ४-०-
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०-० को ज�गा हालैको बकसप�बाट �ा� गरकेोले 
ब�डा ला�ने होइन भनी र �ितवादीह� �ेम�साद 
िति�सना, मीन�साद िति�सना र राजन िति�सनाले 
पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत सबै 
स�पि� आआ�नो पेसा रोजगार गरी आज�न गरकेाले 
ब�डा ला�ने होइन भनी तायदाती फाटँवारी पेस गरकेो 
देिख�छ । वादी �ितवादीह�ले तायदाती फाटँवारीमा 
�वआज�न भएकाले ब�डा ला�ने होइन भनी िलएको 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा� उ� ज�गाह� आ�नो 
िनजी �ान सीपले कमाएको धनले ख�रद गरकेो �व.
आज�नको स�पि� हो भनी देिखने कुनै यिु�य�ु र 
भरपद� �माण पेस गन� सकेको दिेखदँैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ६(क) मा अ�यथा �मािणत नभएस�म 
एकाघरसगँका अिंशयारह� म�ये जनुसकैु अंिशयारको 
नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी 
अदालतले अनमुान गन�छ भ�ने �यव�था रहेको छ । 
�वआज�न गरकेो भ�ने कुरा सो स�ब�धमा िजिकर िलने 
प�ले नै �मािणत गनु�पद�छ । �यसरी अ�यथा �मािणत 
ग�रएको अव�थामा बाहेक एकाघर सगोलमा रहदँा 
आज�न गरकेो जनुसकैु अिंशयारका नाउमँा दता� रहेको 
भए पिन सबै अंिशयारको बराबर हक ला�ने स�पि� 
हो भनी अदालतले अनमुान गनु�पद�छ । ��ततु म�ुामा 
आ�नो �ान सीपले आज�न गरकेो भ�ने त�यय�ु 
र िव�सनीय �माण पेस ह�न आएको देिखएन । कुनै 
अंिशयारले जािगर खाएको वा ठे�काप�ाको �यवसाय 
गरकेो भ�ने कुरालाई नै िनजी आज�नको िन�या�मक 
�माण (Conclusive Evidence) मा�न िम�दैन । 
िनजी आज�न गरकेो त�य िव�सनीय �माणबाट पिु� 
ह�नपुद�छ । यस �सङ्गमा अक� िवचारणीय कुरा के 
छ भने कसैको िनजी आज�नको स�पि�लाई पैतकृ 
(अंशब�डा ला�ने) स�पि�मा िमसाइयो (Blended 
in Common Stock) भने �य�तो स�पि�ले समेत 
पैतकृ स�पि� अथा�त्  सबै अंिशयारको हक ला�ने 
साझा स�पि�को �व�प धारण गद�छ । यो अशं 

स�ब�धी िविधशा�ीय मा�यता हो । �यसैले कुनै िनजी 
आज�नको स�पि� ब�डा नला�ने मािननका लािग 
�य�तो स�पि�मा अ�य अंिशयारह�को समेत साझा 
हक ला�ने पैतकृ स�पि� िमसाइएको (Blended) 
ह�न ह�दैँन । यस �ि�बाट िवचार गदा�समेत तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख ग�रएका स�पि�लाई िनजी 
आज�नको मा�न िमलेन । सो स�पि� अंश भाग ब�डा 
ला�ने �कृितकै देिखन आयो । 

६. �ितवादी �ेम�साद िति�सनाले िव�णमुान 
दनवुारबाट बकसप�को मा�यमबाट पाएको ज�गा 
िनजी आज�नको स�पि� हो होइन? उ� ज�गा ब�डा 
ला�ने, नला�ने के हो? भ�ने �� स�ब�धमा िवचार 
गदा� उदयपरु िज�ला, भमुरसवुा गा.िव.स. वडा नं. 
२क  िक.नं. ३५४ �े. फ. ०-४-० र ऐ. िक.नं. ४०० 
�े. फ. ०-३-१० ज�गा �ेम�साद िति�सनाले िव�ण ु
दनवुारबाट िमित २०५०।३।२३ मा हालैदेिखको 
बकसप� िलखतको मा�यमबाट �ा� गरकेो 
देिखयो । बकसप�को कैिफयत महल हेदा� उ� ज�गा 
हा.व. िदनलाई मेरा बाबलुाई अिवभावक राखी मलाई 
�रझ, गनु गरी �रझाएबापत हा.व. लेिखिदएको भनी 
वष� १४ का िव�णमुान दनवुारले सिहछाप ग�रिदएको 
पाइयो । मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १८ नं. 
अनसुार कसैबाट िनजी तबरले दान वा बकस पाएको 
स�पि� सो आज�न गन� वा पाउने अंिशयारको िनजी 
ठहरी आफूखसुी गन� पाउने र ब�डा गन� कर नला�ने 
ह��छ । �माणमा आएको बकसप�को िलखत हेदा� 
राजीनामा सरह �.१३,५००।– रकम मू�य कायम 
गरी बकसप� पा�रत गरकेो देिख�छ । बकसप� दाता 
र �ा�कता�को बीच �रझ गनु लगाउन ु पन� अव�था, 
स�ब�ध वा �यवहार केही खलेुको पाइएन । बकसप� 
िदनपुन� कारण वा औिच�यसमेत �मािणत ह�न सकेको 
देिखदँनै । पा�रत िलखतमा “बकसप�” भ�ने श�द 
�योग ग�रएको छ भ�दैमा एकासगोलका अंिशयारका 
नाउमँा रहेको स�पि�लाई िनजी आज�नको, ब�डा 
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नला�ने स�पि� भ�न ह�दैँन । बकसप� िदनकुो �योजन 
पिन तािक� क �पमा पिु� ह�नपुद�छ । तसथ� �ितवादी 
�ेम�साद िति�सनाले नाबालक िव�णमुान दनवुारबाट 
बकसप�को मा�यमबाट पाएको उ� ज�गा िनजी 
आज�न भ�ने देिखएन । सो ज�गासमेत  ब�डा ला�ने नै 
देिखयो ।

७. छोराबाट बकसप�को मा�यमबाट 
आमाले पाएको ज�गास�ब�धी �सङ्ग पिन िवचारणीय 
देिख�छ । �ितवादी मैनादेवी िति�सनाले िक.नं. 
२०४ �े.फ. ४-०-०-० को ज�गा र.नं. ६५६ िमित 
२०६१।८।९ मा �ितवादीम�येकै छोरा मीन�साद 
िति�सनाबाट र िक.नं. ९०२ �े.फ. ०-३-० को ज�गा 
र.नं. ४६४७ िमित २०५७।३।२८ मा �ितवादीम�येकै 
छोरा �ेम�साद िति�सनाबाट हालैको बकसप�को 
िलखतबाट �ा� गरकेो देिख�छ । उ� िक.नं. २०४ 
को ज�गा मीन�साद िति�सना र िक.नं. ९०२ को ज�गा 
�ेम�साद िति�सनाको नाममा के कसरी �ा� भएको 
रहेछ भ�ने स�दभ�मा हेदा�  िज�ला उदयपरु, �पाटार 
गा.िव.स. वडा नं. ८ज, िक.नं. २०४ �े.फ. ४-०-०-० 
को ज�गा र.नं. २८२३ िमित २०५१।२।१८ मा बाब ु
ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सनाबाट 
राजीनामाको िलखत गरी �ितवादी मीन�साद 
िति�सनाको नाममा आएको र सोही ज�गा आ�नी 
आमा मैनादवेी िति�सनालाई िमित २०५७।३।२८ 
मा हालैको बकसप� ग�रिदएको देिखयो । �यसैगरी 
िज�ला उदयपरु, भमुरसवुा गा.िव.स. वडा नं. ४ क 
िक.नं. ७६८ �े. फ. ०-६-०१/

४ 
ज�गा र.नं. ११८१ 

िमित २०५५।१०।१२ मा च�बहादरु ब�नेतबाट 
राजीनामाको िलखतबाट �ितवादी �ेम�साद 
िति�सनाले ख�रद गरकेो र सोही ज�गा आ�नी आमा 
मैनादवेी िति�सनालाई िक�ाकाट गरी हाल कायम 
िक.नं. ९०२ �े.फ. ०-३-० ज�गा र.नं. ६५६ िमित 
२०६१।८।९ मा हालैको बकसप�को मा�यमबाट 
हक ह�ता�तरण ग�रएको पाइयो । उ� ज�गाह� िनज 

�ितवादी मीन�साद िति�सना र �ेम�साद िति�सनाले 
आ�नो िनजी आज�नको कमाइबाट ख�रद गरकेो 
आफूखशु गन� पाउने स�पि� हो भ�ने त�यय�ु �माण 
पेस ह�न आएको पाइएन ।

८. मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. मा कुनै 
अंिशयारले आ�नो �ान वा सीप वा �यासबाट िनजी 
आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी तबरले दान वा बकस 
पाएको वा कसैको अपतुाली परकेो वा �ी अंशधनको 
महलको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा 
पाएको स�पि� सो आज�न गन� वा पाउने अंिशयारको 
िनजी ठहरी आफूखसुी गन� पाउछँ, ब�डा गन� कर 
ला�दैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । िववािदत 
स�पि� उि�लिखत कानूनी �यव�थाको प�रिधिभ� पन� 
अव�थाको दिेखदैँन । बकसप�दाता �वयकंो आफूखसु 
गन� पाउने, ब�डा गन� कर नला�ने �कृितको स�पि� 
हो भ�ने देिखएको छैन । अ�य अंिशयारको समेत अंश 
हक ला�ने स�पि� कुनै अंिशयारले अक� अंिशयारलाई 
बकसप� गरी िददैँमा �य�तो स�पि� ब�डा नला�ने 
ह�दैँन । एक अंिशयारले अक� अंिशयारलाई बकसप�कै 
मा�यमबाट अ�य अंिशयारह�को समेत अंशहक 
ला�ने स�पि� ह�ता�तरण गरकेो र �य�तो बकसप� 
िलखत कायम रहेको (बदर नभएको) अव�थामा पिन 
सो स�पि� अंशब�डा लगाउन कानूनी बाधा पद�न । 
िववािदत िक.नं. ९०२ र २०४ को स�पि� मैनादेवी 
िति�सनाको िनजी आज�न वा �ी अंश धनअ�तग�तको 
स�पि� भनी मा�न सिकने अव�था देिखएन । तसथ� 
मैनादेवीले छोराह�बाट बकसप�को िलखत गरी �ा� 
गरकेा उि�लिखत ज�गासमेतबाट वादीले अंश भाग 
पाउने नै दिेखयो । 

९. अब िमित २०४१।२।१८ र िमित 
२०४८।८।१० को िलखत िकत� ठहर ह�ने नह�ने के हो? 
भ�ने �� स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादी ड�डीकेशर 
उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सनाले िज�ला 
उदयपरु, �पाटार गा.िव.स. वडा नं. ४ घ िक.नं. ४, 
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ऐ. वडा नं. ८ झ िक.नं. ४२ र ऐ. िक. नं. २०४ को 
ज�गा र.नं. २८२३ िमित २०४१।२।१८ मा �ितवादी 
छोरा मीन�साद िति�सनालाई राजीनामा ग�रिदएको 
देिख�छ । �यसैगरी ियनै �ितवादी ड�डीकेशर 
उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सनाले �ितवादी 
छोरा �ेम�साद िति�सनाबाट �.११,०००।– कजा� 
िलई िमित २०४८।८।१० मा कपाली तमसकु 
ग�रिदएको भनी कागज ग�रिदएको पाइयो । िमित 
२०४१।२।१८ मा भएको राजीनामाको िलखत मैले 
ग�रिदएको होइन, िकत� हो । िमित २०४८।८।१० मा 
भएको कपाली तमसकु ग�रिदएको होइन, िलफामा 
तयार गरकेो हो भनी सो िलखतह�को स�ब�धमा 
�ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद 
िति�सनाले स�ु अदालतमा अ.ब.ं ७८ नं. बमोिजम 
बयान गरकेोसमेत दिेखयो । िनज �ितवादी ड�डीकेशर 
उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सनाले गरकेो 
बयान िजिकरबमोिजम सो िलखतह� िवशेष� कहा ँ
जाचँ गन� पठाउदँा िनज �ितवादीले स�ु अदालतमा  
गरकेो सिहछाप र िमित २०४१।२।१८ मा �ितवादी 
मीन�साद िति�सनाले राजीनामा गरी िलएको पा�रत 
िलखतको िदनेको महलमा भएको �या�चे सिहछापका 
रखेाका गणुह� आपसमा फरक भई निभडेको भनी 
र िमित २०४८।८।१० को �ितवादी �ेम�सादले 
�ितवादी ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद 
िति�सनालाई कजा� िदएको भिनएको तमसकु 
िलखतको बेहोराको बायातँफ� को हरफ अ�य हरफको 
दाजँोमा केहीिभ� घसुाएर लेिखएको र बेहोरामा भएको 
सिहछापले अ�रह� नछोएको भनी िवशेष�बाट राय 
�य� भई आएको देिख�छ । तथािप िववािदत िलखतको 
सा�ीह� तथा िलखत परी�ण गन� िवशष�को समेत 
अदालतमा बकप� भएको िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखदँैन । को कसले िलखत िकत� गरकेो हो भनी यिकन 
दाबी िजिकर ग�रएको पिन दिेखदँैन । यस अव�थामा  
िमित २०४१।२।१८ मा भएको राजीनामा िलखत र 

िमित २०४८।८।१० मा भएको तमसकु िलखतलाई 
िकत� ठहर गनु�  मनािसब दिेखएन । 

१०. मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट यी 
वादी �ितवादीह� िमित २०३४/९/२७ भ�दा अगावै 
�यवहार �माणबाट अशंब�डा भइसकेको नदिेखएको, 
मानो छु��एको िलखत रिज��ेसन भएको नदिेखएको, 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत केही स�पि� िनजी 
आज�नको हो भ�ने यी वादी �ितवादीह�को िजिकर 
त�यय�ु �माणह�बाट पिु� ह�न नसकेको, वादीका 
बाब ु ड�डीकेशर भ�ने िड�ली�साद िति�सनाले 
हामी अंिशयारह�बीच हालस�म मानो च�ुहो छु��ई 
अंशब�डा नभई एकासगोलमै रहेको तथा पैतकृ 
स�पि� र सोबाट बढे बढाएको रकमबाट �ितवादी 
छोराह�का नाममा भएका घर ज�गाह� ख�रद गरकेो 
भनी �ितउ�र िफराएको, �ितवादीह� मैनादेवी 
िति�सना, मीन�साद िति�सना, �ेम�साद िति�सना, 
राजन िति�सनाले िमित २०४०।०५।०२ मा मानो 
च�ुहो छु��ई अंशब�डा भएको भनी �ितउ�र  िजिकर 
िलएको भए पिन सो  िलखत मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको 
महलको १ नं. बमोिजम रिज��ेसन पास भएको देिखन 
नआएको ह�दँा यस अदालतबाट िमित २०६८।०६।२५ 
मा ��यथ� िझकाउने गरी भएको आदेशमा उ�लेख 
ग�रएका कुरासगँ सहमत ह�न सिकएन । 

११. अतः �ितवादी मीन�साद िति�सनालाई 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १ नं. को कसरुमा ऐ. को ७ 
नं. बमोिजम �.२,८००।– ज�रवाना र अका� �ितवादी 
�ेम�साद िति�सनालाई िकत� कागजको १ नं. को 
कसरुमा ऐ. को ७ नं. बमोिजम �.११,०००।–ज�रवाना 
गरी वादी �ितवादीह� ७ अंिशयार देिखदँा तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत घर ज�गाह� ७ भाग लगाई 
सो ७ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठह�याई स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।०७।२० 
मा भएको फैसला िकत� ठहर गरकेो हदस�म केही उ�टी 
गरी वादी दाबीबमोिजम वादीले �ितवादीह�बाट अंश 

१००३५ - �ेम�साद िति�सनासमेत िव. रामान�द िति�सना
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पाउने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०६६।८।२३ को  फैसला मनािसब दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� मैनादेवी िति�सना, 
ड�डीकेशर उपा�याय भ�ने िड�ली�साद िति�सना, 
तथा �ेम�साद िति�सनासमेतको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको  फैसला सदर ह�ने ठहरी 
फैसला भएकोले वादीले िफराद दता�  गदा� स�ु उदयपरु 
िज�ला अदालतमा कोट� फ� �. २००।– राखेको 
र बाकँ� कोट�फ� पिछ दािखल गन� गरी कोट�फ� ऐन, 
२०१७ को दफा २३ बमोिजम सिुवधा िलएको 
देिखएको तथा परुावेदन अदालत राजिवराजमा 
�ितवादीह� मीन�साद, �ेम�साद र राजन िति�सनाले 
पनुरावेदन गदा� र.नं. ५४५ िमित २०६४।१२।११ मा 
�.२०००।- र �ितवादी म�येका मैनादेवी िति�सनाले 
र.नं. ५४४ िमित २०६४।१२।११ मा �. ४०।- धरौटी 
राखेको िमिसल संल�न धरौटी रिसदबाट दिेखएको र 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसलाको तपिसल 
ख�डमा उ� धरौटी रकमको बारमेा केही नबोली 
फैसला गरकेो दिेखदँा उ� धरौटी रकम सदर �याहा 
गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत राजिवराजको लेखा 
शाखामा लेखी पठाउनू .....................................१
न�कल मा�ने सरोकारवालालाई िनयमानसुार न�कल 
िदनू ............................................................२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदनू ...................................३

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

इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
इित संवत् २०७५ साल असार १८ गते रोज २ शभुम् ।

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

आदेश िमित : २०७४।१।३
०७०-WO-०३१५

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : कृ�णबहादरु �े�को छोरा काठमाड� 
िज�ला नैकाप गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने वष� 
४३ को रोशनकुमार �े�

िव��
िवप�ी : नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड के��ीय 

काया�लय भ�काली �लाजा काठमाड�समेत

 § कुनै पिन स�ंथाले कम�चारीको िनयुि� गदा� 
केही उ�े�य राखेको ह��छ । कम�चारीस�ब�धी 
सेवा सत�लाई कम�चारीले पाउने र स�ंथाले 
उपल�ध गराउने सुिवधाह� िलिपब� 
ग�रराखेको अव�थामा �य�तो सेवा सत� 
�चिलत कानूनसगँ नबािझएस�म कम�चारी 
तथा रोजगारदाता दुवैले समान �पमा 
मा�नु पन� नै ह��छ । कम�चारीले सुिवधाको 
दाबी गद� जान े र रोजगारदाताको लािग 
गनु�पन� काममा लापरवाही गन� वा बद् िनयत 
िचताई कुनै काम गन� वा तोिकएको काममा 
अटेर गरी ब�न े कम�चारीलाई �य�तो 
सेवा सत� एवं �चिलत कानूनले पिन 
सुिवधा िदन स�दैन । सवेा सत�ले तोकेको 
पुवा�व�थाह� पूरा भएको अव�थामा मा� 
�यसबमोिजमको सुिवधाको माग गन� 

�नण�य नं. १००३६
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िम�ने ।
 § नयानँयाँ कारण देखाई िबदा माग गन�, 

िवना पूव� सूचना अनुपि�थत ह�ने र 
कारबाही भएको िनण�यउपर �रट दता� गन� 
काय�मा सफा हातसमते देिखँदैन । यसथ� 
९० िदनभ�दा बढी िबदा �वीकृत नगराई 
काया�लयमा अनपुि�थत ह�ने कम�चारीलाई 
भिव�यमा क�पनीको सेवाको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको 
िनण�य कानूनिवपरीत भ�न िम�ने देिखन 
नआउने ।

(�करण नं.८)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी ब�ीबहादरु काक� र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
प�ुपराम पौडेल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी िपता�बर 
भ�डारी र �ी सरुज अिधकारी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड कम�चारी 

िविनयमावली, २०६१

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

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

म िनवेदक रोशनकुमार �े� त�कालीन नेपाल 
दूरस�चार सं�थान हाल नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेडको सहायक पदमा िमित २०४५।११।१० 
गते अ�थायी िनयिु� भई २०५२।१०।१२ को 
िनण�यअनसुार सहायक �तर ४(�.) पदमा �थायी 
िनयिु� पाई अनवरत �पमा काम गद� आएकोमा िमित 

२०५९।१२।१३ को पदपूित� सिमितको िनण�यअनसुार 
सहायक �तर ५(�.) पदमा बढुवा भई काय� गद� आएकोमा 
२०६७।४।२८ को िनण�यअनसुार अिधकृत�तर ६(�)
लेखा) सहायक लेखा अिधकृत पदमा बढुवा भई 
िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडमा अनवरत 
�पमा सेवा गद� आएकोमा दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
परासीको दरब�दीमा रही दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
पि�म �े�ीय िनद�शनालय भैरहवा �प�देहीमा 
काय�रत रहेको अव�थामा मलाई घरायसी कारणबाट 
असाधारण िबदा चािहएकोले िमित २०६७।९।६ 
देिख २०६९।९।५ स�म असाधारण िबदा �वीकृत 
गराई िबदामा बसेकोमा मेरो घरायसी काम समा� 
भइसकेकाले िमित २०६९।४।३१ को िनण�यअनसुार 
िमित २०६९।४।३१ गतेदेिख िवप�ी नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड पि�चम �े�ीय िनद�शनालय भैरहवा 
�प�देहीमा हािजर गराई कामकाज गन� पाउने गरी 
िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड के��ीय 
काया�लयबाट िमित २०६९।४।३१ को प� �ा� भई 
हािजर ह�न गई कामकाज गरी आएको अव�थामा मलाई 
पनुः घरायसी कारणबाट घर िबदा आव�यक परकेाले 
िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड पि�चम 
�े�ीय िनद�शनालय भैरहवा �प�देहीमा िबदाको 
आवेदन गरकेोमा िमित २०६९।५।७ देिख लागू ह�ने 
गरी िमित २०६९।०८।१५ गतेस�मको घर िबदा 
�े�ीय िनद�शनालय भैरहवाको �े�ीय िनद�शक�यूले 
िमित २०६९।५।६ को िनण�यले िबदा �वीकृत गरी म 
घर िबदामा बसेको िथए ।

यसरी घर िबदा �वीकृत गरी घर िबदामा 
बिसरहेको अव�थामा मलाई घर िबदा समा� ह�ने 
िमित २०६९।८।१५ गते मलाई िमित २०६९ साल 
पौष मसा�तस�म मेरो सि�चत िबरामी िबदाबाट क�ा 
ह�ने गरी िबरामी िबदाको लािग िमित २०६९।९।१२ 
गते िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
के��ीय काया�लयमा द.नं. १५१८५ को िनवेदन 

१००३६ - रोशनकुमार �े� िव. नेपाल दरूस�चार क�पनी िलिमटेड, के.का. भ�काली �लाजा काठमाड�समेत
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दता� गरी कारबाही चलाएकोमा मलाई सो कुराको 
कुनै जानकारीसमेत िदइएन । �यसपिछ म िनवेदक 
२०६९ साल चै� मिहनामा िवप�ी नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड पि�चम �े�ीय िनद�शनालय भैरहवा 
�प�देहीमा हािजर ह�न जादँा मलाई िवप�ी नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड के��ीय काया�लयको 
मौिखक आदेशमा हािजर ह�न निदन ु भनेकाले भनी 
मलाई हािजर नगराई �यसै झलुाएर नै रािखयो । मलाई 
हािजर ह�न नपाउने कुनै जानकारीसमेत िदइएन र म 
हािजर ह�न पाउने आसमा बिसरहेको िथए ँ।

यसरी मलाई लामो समयस�म पिन हािजर 
ह�न निदएकाले मैले िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेड के��ीय काया�लयमा िमित २०७०।०६।०३ 
गते द.नं. ५२४२ मा हािजर गन� पाउ ँ भनी िनवेदन 
िदएकोमा पनुः हािजर गराउन िदइएन । यसरी हािजर 
गन�समेत निदएको दसा�उदैँ िमित २०७०।०६।०७ गते 
द.नं. ५५१६ मा स�चालक सिमितको अ�य��यूलाई 
िनवेदन िदई उ� िनवेदन नेपाल टेिलकममा पठाइिदने 
भनी आदेश भई िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेड के��ीय काया�लयमा आउदँासमेत मलाई 
हािजर गराइएन । �य�तै पनु: २०७०।०६।१३ गते 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड स�चालक सिमितमा 
हािजर ह�न िदएको िनवेदनमा समेत कुनै कारबाही 
भएको जानकारी मलाई िदइएन । यसरी पटकपटक 
िदएको िनवेदनउपर कुनै कारबाही नभई मलाई 
ए�कासी २०७० साल असोज १५ गते गोरखाप� 
दैिनक पि�कामा म �रट िनवेदक िमित २०६९।०८।१६ 
देिख िबदा �वीकृत नगराई लगातार ९० औ ंिदनभ�दा 
बढी काया�लयमा उपि�थत नभएकाले र प�मा सि�चत 
िबरामी िबदाको लािग िचिक�सकको �ेसि��सन िवना 
२०६९ साल चै� मसा�तस�मको िबदा मागेको भ�ने 
दईु थरीको िलिखत आधार दखेाई फरक त�रकाको 
एकै िनण�य भनी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
कम�चारी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ९७ 

को उपिविनयम (६) को ख�ड (घ) को अव�था 
िव�मान रहेकाले सोही िविनयमावलीको िविनयम 
९३(क) को (१०) को अिभयोगमा िविनयम ८९(५) 
अनसुार भिव�यमा क�पनीको सेवामा अयो�य नठह�रने 
गरी िमित २०६९।०८।१६ गतेदेिखनै लागू ह�ने गरी 
सेवाबाट हटाउने भनी स�चालक सिमितको िमित 
२०७०।०५।२१ को िनण�य भएकोले िनण�यअनसुार 
जानकारी गनु�  ह�न भ�ने सूचना �कािशत भएकोमा 
के भएको रहेछ त भनी िवप�ी नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड के��ीय काया�लयमा गई िमित 
२०७०।०७।०५ गते िनण�यको जानकारी �ा� 
गरकेाले उ� िनण�यह�ले मलाई अ�याय परकेाले 
उ� िनण�यह� बदर गराउन पाउने अ�य वैकि�पक 
तथा �भावकारी उपचारको बाटो नभएकाले तथा 
मेरो सािबकको दरब�दी रहेको �थान िवप�ी नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड परासी नवलपरासी तथा 
मलाई िबदा �वीकृत गन� काजमा रही काय� गरी आएको 
िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड �े�ीय 
िनद�शनालय भैरहवा �प�देही भएकाले उ� सबै 
िवप�ीह�को काम �यवहार बदर गराउने �े�ािधकार 
�ा� िनकाय स�मािनत सव��च अदालत मा� 
भएकाले स�मािनत अदालतसम� नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, १९, २७ 
ले िदएको अिधकार कुि�ठत भएको तथा िवप�ीको 
िनण�यमा ग�भीर कानूनी तथा संवैधािनक �िुट भएकाले 
स�मािनत अदालतको असाधारण अिधकार �े� �हण 
गरी धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम ��ततु �रट 
िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । अतः िवप�ी नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड पि�चम �े�ीय िनद�शनालय 
भैरहवा �प�दहेीमा िबदाको आवेदन गरकेोमा िमित 
२०६९।५।७ दिेख लागू ह�ने गरी िमित २०६९।८।१५ 
गतेस�मको घर िबदा �वीकृत गरी घर िबदामा बिसरहेको 
अव�था रहेको कुरा उ� िमित २०६९।५।६ गते िबदा 
�वीकृत गरकेो िनण�यले �प� पा�ररहेको अव�था छ । 



1171

उ� िबदा �वीकृत भई म िनवेदक िबदामा बिसरहेको 
अव�थामा िवप�ी दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको 
स�चालक सिमितको िमित २०७०।५।२१ गते 
भिनएको किथत िनण�यको िमित २०६९।८।२६ देिख 
लागू ह�ने गरी भएको िनण�य गैरकानूनी ह�दँा र मलाई 
नोकरीबाट हटाउने िनण�य �ब�ध िनद�शकले गनु�पन�मा 
िवप�ी स�चालक सिमितले सोझै अिधकार �योग गरी 
िमित २०७०।५।२१ मा िनण�य गरकेाले अि�तयार 
िवनाको अिधकारीले गरकेो िनण�य ह�दँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदरभागी छ ।

िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको 
स�चालक सिमितको िमित २०७०।५।२१ गते भिनएको 
किथत िनण�यको िमित २०६९।८।२६ गतेदेिख लागू 
ह�ने गरी भएको भिनएको िनण�य नै गलत छ । मैले िमित 
२०६९।५।७ गतेदिेख िमित २०६९।८।२५ गतेस�म 
िबदा िलएको िबदा �वीकृत भएको िनण�य पचा� िवप�ी 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड पि�चम �े�ीय 
िनद�शनालय भैरहवा �प�देहीमा िबदाको आवेदन र 
�वीकृितले �प� पाद�छ । उ� िबदा �वीकृित नभएको 
र चाडँो हािजर ह�नपुन� भ�ने प� मलाई िवप�ीह�ले 
बझुाएका छैनन् । म िनवेदक िबदा �वीकृत गररे मा� 
िबदामा बसेको अव�था छ । लगातार क�पनीलाई थाहा 
जानकारी निदई ९० िदन गैरहािजर रहेको नभई मैले 
िबदा �वीकृत गररे मा� िबदामा बसेकाले मलाई िमित 
२०६९।८।१६ देिख लागू ह�ने गरी नोकरीबाट हटाउने 
गरी भएको िनण�य गैरकानूनी तथा हचवुाको भरमा 
मलाई सनुवुाइको मौकासमेत निदई भएकाले िवप�ीको 
िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदरभागी ह�नकुा साथै 
मलाई मेरो िबदा �वीकृत नभएको र मलाई हािजर ह�न 
आउने भ�ने कुनै िकिसमको सूचना िदएको अव�था 
छैन । िवप�ीसगँ मैले िबरामी िबदा �वीकृतको लािग 
िदएको िनवेदनको साथमा िचिक�सकको सिट� िफकेट 
साथ िनवेदन गरकेोमा सो कुरालाई उ�लेख नगरी 
भएको िनण�य बदरभागी छ ।

िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडसगँ 
मैले पटकपटक हािजर ह�न पाउ ँ भनी िनवेदन 
िदइरहेको अव�था छ । उ� िनवेदनको कुनै जवाफ 
मलाई �ा� भएको छैन । िवप�ीले िनण�य गनु�भ�दा 
अगािडका िमितमा िदएको िनवेदनउपर कुनै कारबाही 
भएको छैन । मलाई हािजर गराउन ुनपन� कुनै कारण 
उ�लेख ह�न सकेको छैन । म िवप�ीह�को स�पक� मा 
पटकपटकको िनवेदन�ारा आइरहेको अव�थामा 
मलाई कुनै �प�ीकरण नसोिधन ुर मलाई नोकरीबाट 
हटाउदँा िलइएको आधार उि�लिखत नह�नलेु पिन 
२०७०।५।२१ को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी मलाई नोकरीमा पनुव�हाली गरी मलाई िदनपुन� 
तलबभ�ा सिुवधालगायतका कम�चारीले पाउने 
स�पूण� रकमसमेत िदन ु भ�ने िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशलगायतका जो चािहने आ�ा आदेश पजु�समेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको रोशनकुमार �े�को 
िनवेदन माग बेहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो? 
जारी ह�न ुनपन� कुनै कारण भए सोको आधार खलुाई 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ीह�का नाउमँा आफँै वा 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिप साथै 
राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ पेस भएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

��ततु िनवेदनमा उठाइएको िवषय 
कम�चारीको रोजगारीसगँ स�बि�धत भएकोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(च५) 
बमोिजम अ�ािधकार िदइएको छ भनी यस अदालतबाट 
िमित २०७०।७।७ मा भएको आदेश ।

िवप�ी िनवेदक रोशनकुमार �े� सािबकको 
नेपाल दूरस�चार स�ंथानमा िमित २०४५।११।१० 
को िनण�यअनसुार सहायक पदमा रही अ�थायी िनयिु� 

१००३६ - रोशनकुमार �े� िव. नेपाल दरूस�चार क�पनी िलिमटेड, के.का. भ�काली �लाजा काठमाड�समेत
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ह�न ुभएकोमा िमित २०५२।१०।१४ मा सहायक�तर 
तह ४ �शासन पदमा िमित २०५९।१०।२८ देिख 
�ये�ता कायम ह�ने गरी िमित २०५९।१२।१३ को 
िनण�यअनसुार सहायक�तर ५ म�ुय सहायक पदमा 
बढुवा िनयिु� ह�न ुभएको िथयो । िमित २०६७।०४।२८ 
को िनण�यअनसुार िनवेदक २०६७।०४।२४ देिख 
�ये�ता कायम ह�ने गरी अिधकृत�तर तह ६ �./
ले.सहायक लेखा अिधकृत पदमा बढुवा िनयिु� 
भई क�पनीको पि�चमा�चल �े�ीय िनद�शनालय 
भैरहवाअ�तग�तका काया�लयमा िवना भ�ा काज 
खटाइएको िथयो ।

िनज िवप�ी २०६७।७।२२ देिख 
२०६७।९।५ स�म घर िबदा �वीकृत गराई िबदामा 
बसेको, २०६७।९।६ देिख काया�लयमा अनपुि�थत 
भएकोमा क�पनीको पि�मा�चल �े�ीय िनद�शनालय 
भैरहवाबाट �प�ीकरणसिहत हािजर ह�न घर ठेगानामा 
प�ाचार ग�रएकोमा ब�ुनभुएको िथएन । �य�तै क�पनीको 
के��ीय काया�लयबाट िमित २०६८।०१।२३ मा १५ 
िदन िभ� हािजर ह�न प�ाचार भएको िथयो । िवप�ीले 
२०६८।०४।२४ मा बबुाको औषधी उपचारको लािग 
िवदशे जानपुन� भएकाले १ वष�को लािग असाधारण 
िबदा माग गनु�भएकोमा िमित २०६८।०८।०७ मा 
घरासयी कारणले स�बि�धत काया�लयमा अनपुि�थत 
भएकाले अनपुि�थत अविधभर सि�चत िबदा क�ा 
गरी िबदा िमलान ग�रिदन ुभनी अनरुोध भएकोमा िमित 
२०६७।०९।०६ दिेख २०६८।०९।०५ स�म एक वष� 
असाधारण िबदा २०६८।०८।२३ को िनण�यअनसुार 
�वीकृत भएको हो । त�प�ात् २०६८।०९।०६ देिख 
काया�लयमा उपि�थत ह�नपुन�मा हािजर नभएकोले 
क�पनीको के��ीय काया�लय जनशि� �यव�थापन 
िवभागबाट िमित २०६८।१२।२१ मा ३० िदनिभ� 
स�पक�  रा�न आउनकुा लािग प�ाचार ग�रएकोमा 
िनजले पनुः िमित २०६९।०१।०३ मा सि�चत 
िबदा �वीकृितको लािग िनवेदन गरकेो तथा िमित 

२०६९।०२।१९ मा पनु: िमित २०६८।०९।०५ 
स�म एक वष� असाधारण िबदा माग गरी क�पनीमा 
िनवेदन दता�  गनु�भएकोमा अि�तम पटकका लािग 
भनी िमित २०६९।०२।३२ को िनण�यअनसुार िमित 
२०६८।०९।०६ देिख २०६९।०९।०५ स�म एक 
वष�को लािग असाधारण िबदा �वीकृत भएको िथयो ।

िवप�ी २०६८।०९।०६ देिख 
२०६९।०९।०५ स�म असाधारण िबदा �वीकृत गराई 
बसेकोमा िमित २०६९।०४।२६ मा िबदा सिकन 
अगावै हािजर ह�न पाउ ँ भनी िनवेदन गरकेोमा िमित 
२०६९।०५।०१ दिेख िमित २०६९।०९।०५ स�मको 
िबदा र� गरी अब उ�ा�त असाधारण िबदा उपल�ध 
नगराउने गरी २०६९।०५।०१ देिख पि�चमा�चल 
�े�ीय िनद�शनालय भैरहवामा हािजर गराउने 
२०६९।०४।३१ मा िनण�य भई हािजर गराइएकोमा 
िवप�ी पनु: िमित २०६९।०८।१६ देिख िवना सूचना 
काया�लयमा अनपुि�थत रहनभुएको िथयो । यसरी 
िनजलाई पटकपटक असाधारण िबदा �दान गरकेो, 
अनपुि�थत अविधको िबदासमेत िमलान गरी सिुवधा 
�दान ग�रराखेको अव�थामा काया�लयको काम�ित 
बेवा�ता गरी िनवेदन मा� गन� गरी राखेकाले नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको कम�चारी िविनयमावली, 
२०६१ को िविनयम ९३ को ख�ड (क) को उपिनयम 
(२) र (१०) को अिभयोगमा िविनयम ८९(५) 
अनसुार भिव�यमा क�पनीको सेवाका लािग अयो�य 
नठह�रने गरी िनज रोशनकुमार �े�लाई स�चालक 
सिमितको ५५८ औ ंबैठकको िनण�य नं. २५०० िमित 
२०७०।०५।२१ को िनण�यबाट कानूनस�मत िनण�य 
भइसकेको अव�था ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड स�चालक सिमित-१ र 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड जनशि� �यव�थापन 
िवभाग-१ समेतको तफ� बाट अिधकार�ा� िनिम� 
�ब�ध िनद�शक अमरनाथ िसहंका तफ� बाट पेस ह�न 
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आएको िलिखत जवाफ ।
िवप�ी यस �े�ीय िनद�शनालयअ�तग�त 

काय�रत रहन ु पन� भएपिन काया�लयको 
काममा बेवा�ता गरी लामो समय अनपुि�थत 
ह�नहु���यो । िनजको स�ब�धमा आव�यक जानकारी 
यस �े�ीय िनद�शनालयबाट के��मा पठाइएको 
िथयो । आव�यक कारबाहीका लािग लेखी पठाउने र 
जानकारी िदनेबाहेक यस �े�ीय िनद�शनालयको कुनै 
भूिमका ह�दैँन र छैन । �यसैले िनवेदकले यस �े�ीय 
िनद�शनालय तथा दूरस�चार काया�लय परासीलाई 
िवप�ी गराउन ुपन� होइन । िवप�ीले हािजर नगराएको 
िनवेदनका �करणमा उ�लेख गनु�भएको छ, िनज 
किहले यस �े�ीय िनद�शनालयमा आउनभुयो ? कहा ँ
िनवेदन गनु�भयो ? हािजर ह�नको लािग �य�ता कुरा 
उ�लेख नगरी यस क�पनीको काममा पूण� बेवा�ता गरी 
जानीजानी काया�लयमा अनपुि�थत ह�नभुएका �यि�ले 
हािजर गराएनन् भ�न निम�ने ह�नकुा साथै दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड के��ीय काया�लयसमेतको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफलाई यसै िलिखत जवाफको 
अिभ�न अंग मानी �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड पि�चमा�चल �े�ीय 
िनद�शनालय-१, नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
दूरस�चार काया�लय परासी-१ समेत दवुै काया�लयको 
तफ� बाट नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडका 
अिधकार�ा� �े�ीय िनद�शनालय भैरहवाका िनद�शक 
िवजयकुमार ठाकुरका तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदक रोशनकुमार �े�लाई नोकरीबाट 
हटाउने गरी िमित २०७०।०५।२१ मा भएको 
िनण�यसिहतको फाइल स�बि�धत काया�लयबाट 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने  यस 
अदालतबाट िमित २०७१।१०।२५ मा भएका 
आदेशानसुार नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
के��ीय काया�लय, नेपाल टेिलकमबाट फाइल �ा� भई 

िमिसल संल�न रहेको देिख�छ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी ब�ीबहादरु काक� र िव�ान्  अिधव�ा �ी प�ुपराम 
पौडेलले िनवेदक रोशनकुमार �े�ले २०६७।०९।०६ 
देिख २०६९।०९।०५ स�म असाधारण िबदा �वीकृत 
गराई बसेकोमा घरायसी काम समा� भएकोले 
असाधारण िबदा सिकने िमित २०६९।०९।०५ पूव� नै 
िमित २०६९।०४।३१ मा दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
के��ीय काया�लयबाट प� �ा� भए मतुािबक दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड पि�म �े�ीय िनद�शनालय भैरहवा 
�प�देहीमा हािजर भई काम काज गरी रहेकोमा पनु 
घरायसी कारणले िबदा आव�यक परकेाले िवप�ी 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड �े�ीय िनद�शनालय 
भैरहवामा �े�ीय िनद�शकको २०६९।०५।०६ को 
�वीकृित िनण�य मतुािवक २०६९।०५।०७ देिख 
२०६९।०८।१५ स�म घर िबदामा बसेको र घर 
िबदा समा� भएप�चात् पौष मसा�तस�मको सि�चत 
िबरामी िबदाबाट क�ा ह�ने गरी िबदा �वीकृितका लािग 
२०६९।०९।१२ मा दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
के��ीय काया�लयमा िनवेदन दता�  गरी कारबाही 
चलाएकोमा िवप�ीले सोको जानकारी नगराई चै� 
मसा�तमा भैरहवा �े�ीय िनद�शनालयमा हािजर ह�न 
जादँासमेत हािजर नगराई झलुाई रािखएकोमा िमित 
२०७०।०६।०३ मा दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
के��ीय काया�लयमा र २०७०।०६।०७ मा स�चालक 
सिमितका अ�य�सम� र २०७०।०६।१३ गते 
स�चालक सिमितमा िनवेदन गदा�समेत मलाई कारबाही 
भएको जानकारी िदइएन । पटकपटकको िनवेदनमा 
कुनै कारबाही नगरी ए�कासी २०७० साल असोज 
१५ गते गोरखाप� दैिनकमा मेरो प� �रट िनवेदकलाई 
२०६९।०८।१६ दिेख िबदा �वीकृत नगराई लगातार 
९० िदनभ�दा बढी काया�लयमा उपि�थत नभएकाले र 

१००३६ - रोशनकुमार �े� िव. नेपाल दरूस�चार क�पनी िलिमटेड, के.का. भ�काली �लाजा काठमाड�समेत
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सि�चत िबरामी िबदाको लािग िचिक�सकको �ेसि��सन 
िवना २०६९ चै� मसा�तस�मको िबदा मागेको भ�ने  
दोहोरो िलिखत आधार देखाई नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड कम�चारी िविनयमावली, २०६१ 
को िविनयम ९७ को उपिविनयम (६) को ख�ड (घ) 
को अव�था िव�मान रहेकाले सोही िविनयमावलीको 
िविनयम ९३(क) को (१०) को अिभयोगमा िविनयम 
८९(५) अनसुार भिव�यमा क�पनीको सेवामा अयो�य 
नठह�रने गरी िमित २०६९।०८।१६ दिेख लागू ह�ने 
गरी सेवाबाट हटाउने भनी स�चालक सिमितबाट िमित 
२०७०।०५।२१ मा भएको िनण�य गैरकानूनी र �िुटपूण� 
ह�दँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी यी िनवेदकलाई 
आ�नो पदमा बहाली गराउन ु भ�ने परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस तथा 
��यथ�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य 
िपता�बर भ�डारी र सरुज अिधकारीले िवप�ी 
िनवेदकले असाधारण िबदा �वीकृत गरी पाउनका 
लािग िदएको िनवेदनअनसुार असाधारण िबदा �वीकृत 
भएको र त�प�चात् पिन िनवेदक आ�नो पदमा वहाली 
भई पनु: केही समयप�चात् घर िबदा �वीकृत भएको 
समयाविधप�चात पिन अनपुि�थत भई िचिक�सकको 
�ेसि��सन िवना सि�चत िबरामी िबदा पाउ ँभनी माग 
गरपे�ात् पिन �रट िनवेदक काया�लयमा लामो समय 
अनपुि�थत रहेकाले िनवेदकलाई दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेड िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ८९(५) 
अनसुार स�चालक सिमितले नोकरीबाट हटाउने 
िनण�य गरकेो काय� कानूनअन�ुप नै ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु िनवेदनमा �रट िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� म िनवेदकले 
२०६७।०९।०६ देिख २०६९।०९।०५ स�म 

असाधारण िबदा �वीकृत गराई िबदामा बसेकोमा 
िबदा समा� ह�नपूुव� नै िमित २०६९।०४।३१ मा 
आ�नो काया�लयमा हािजर भई कामकाज गरकेोमा 
पनु: घरायसी कामले गदा� िबदा िलन परकेाले 
२०६९।०५।०७ देिख २०६९।०८।१५ स�मको घर 
िबदा �वीकृत गराई िबदामा बसेकोमा त�प�चात् पिन 
२०६९ पौष मसा�तस�मको सि�चत िबरामी िबदाबाट 
क�ा ह�ने गरी िबदा माग गरकेोमा सोको कुनै जानकारी 
मलाई नगराई म चै� २०६९ मा आफू काय�रत 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड पि�चम �े�ीय 
िनद�शनालय भैरहवामा हािजर ह�न गएकोमा के��ीय 
काया�लयको मौिखक आदेशानसुार भनी मलाई हािजर 
नगराई लामो समयस�म झलुाई रािखएकोमा २०७० 
साल असोज १५ को गोरखाप�मा २०६९।०८।१६ 
देिख िबदा �वीकृत नगराई लगातार ९० िदनभ�दा 
बढी काया�लयमा अनपुि�थत भएकाले दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड कम�चारी िविनयमावली, २०६१ 
को िविनयम ९७ को उपिनयम ६ को ख�ड (घ) को 
अव�था िव�मान रहेकाले सोही िविनयमावलीको 
िविनयम ९३(क) को (१४) को अिभयोगमा िविनयम 
८९(५) अनसुार भिव�यमा क�पनीको सेवामा अयो�य 
नठह�रने गरी िमित २०६९।०८।१६ देिख नै लागू ह�ने 
गरी सेवाबाट हटाउने भनी स�चालक सिमितको िमित 
२०७०।०५।२१ को िनण�य भएकोले िनण�यअनसुार 
जानकारी गनु�  ह�न भ�ने सूचना �कािशत भएकाले 
के भएको रहेछ भनी िवप�ी नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड के��ीय काया�लयमा गई िमित 
२०७०।०७।०५ गते िनण�यको जानकारी �ा� गरकेोले 
सो िनण�यबाट मलाई अ�याय परेको र अ�य �भावकारी 
उपचारको बाटो नभएकाले उ� िमित २०७०।०५।२१ 
को स�चालक सिमितको िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी पदमा बहाल ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दाबी 
तथा िनवेदकले लामो समयस�म िबदा �वीकृत नगराई 
काया�लयमा अनपुि�थत रहेकाले नेपाल दूरस�चार 



1175

क�पनी िलिमटेड कम�चारी िविनयमावली, २०६१ 
बमोिजम नै भिव�यमा क�पनीको सेवामा अयो�य 
नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने िनण�य स�चालक 
सिमितबाट ग�रएको ह�दँा स�चालक सिमितको िनण�य 
कानूनस�मत नै ह�दँा बदर ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ ।

३. िनवेदक रोशनकुमार �े� नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको सहायक लेखा 
अिधकृत पदमा काय�रत रही िमित २०६७।०९।०६ 
देिख २०६९।०९।०५ स�म असाधारण िबदामा रहन ु
भएकोमा काय� स�प�न भएको ह�नाले काया�लयमा 
हािजर ह�न पाउ ँ भनी िमित २०६९।०४।२६ मा 
िदन ुभएको िनवेदन पेस ह�दँा िमित २०६९।०५।०१ 
देिख २०६९।०९।०५ स�मको �वीकृत असाधारण 
िबदालाई र� गरी अब आइ�दा असाधारण िबदा 
उपल�ध नगराउने गरी िमित २०६९।०५।०१ देिख 
पि�चमा�चल �े�ीय िनद�शनालय भैरहवा (आ.ले.प) 
शाखामा हािजर गराई कामकाज लगाउने भनी िमित 
२०६९।०४।३१ मा िनण�य भएको ह�दँा खटाइएको 
काया�लयमा हािजर भई कामकाज गनु�  ह�न अनरुोध 
ग�र�छ भनी नेपाल टेिलकमको िमित २०६९।०४।३१ 
को क.�. ४/२-१५/०६९।७० (०६७/६८) च.नं.१३४ 
को प�मा उि�लिखत भएको देिख�छ । त�प�चात् 
िमित २०६९।०५।०७ देिख २०६९।०८।१५ स�म 
�वीकृत घर िबदामा ब�न ु भएकोमा �वीकृत िबदा 
अविध भ�ुानी भई हालस�म पिन काया�लयमा हािजर 
ह�न नआउन ु भएको र कुनै स�पक� समेत नगनु�भएको 
बेहोरा जानकारी गराउदैँ िनजलाई आव�यक िवभागीय 
कारबाहीका लािग िसफा�रस ग�रएको भनी नेपाल 
टेिलकम पि�चमा�चल �े�ीय िनद�शनालयको िमित 
२०६९।०९।१९ को च.नं. १३०८ को प�बाट नेपाल 
टेिलकम के��ीय काया�लय जनशि� �यव�थापन 
िवभाग काठमाड�मा प�ाचार भएको देिख�छ ।

४. िनवेदक रोशनकुमार �े�ले िमित 

२०६९।०९।१२ मा �व�ध िनद�शक नेपाल 
टेिलकम के��ीय काया�लयलाई स�बोधन गरी िमित 
२०६९।०८।१४ स�म घर िबदा �वीकृत भएको र 
हाल �वा��यको कारणले गदा� काया�लयमा उपि�थत 
ह�न नसकेको र िमित २०६९ चै� मसा�तस�म 
िबदा आव�यक भएकोले मेरो सि�चत िबरामी िबदा 
�वीकृतको लािग िनवेदन पेस गरेको छु भनी िनवेदन 
पेस गरकेो देिख�छ ।

५. नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
कम�चारी िविनयमावली, २०६१ को दफा ६६ (२) 
मा लगातार सात िदनभ�दा बढी अविधको िबरामी 
िबदाको अनरुोध गन� कम�चारीले �वीकृत िचिक�सकको 
�माणप� पेस गनु�पद�छ भ�ने उ�लेख भएकोमा 
सोअन�ुप �वीकृत िचिक�सकको �माणप� पेस गरी 
िबरामी िबदाको माग गरकेो भ�ने देिखन आउदैँन । 
यसै गरी िविनयमावलीको िविनयम ९३(क)(१०) मा 
िबदा �वीकृत नगराई लगातार ९० िदनभ�दा बढी 
काया�लयमा अनपुि�थत रहेमा भिव�यमा क�पनीको 
सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने गरी क�पनीको 
सेवाबाट हटाउन सिकनेछ भ�ने �यवि�थत भएको 
पाइ�छ ।

६. िनवेदक रोशनकुमार �े�लाई नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको िमित २०७० साल 
भा� २१ गते के��ीय काया�लय काठमाड�मा बसेको 
स�चालक सिमितको ५५८ औ ं बैठकबाट यी 
िनवेदक सहायक लेखा अिधकृत �ी रोशनकुमार �े� 
(३६३५) िमित २०६९।०८।१६ देिख काया�लयमा 
अनपुि�थत रहदँ ैआउन ुभएको र िमित २०६९ चै� 
मसा�तस�म िचिक�सकको सिट� िफकेट िवना सि�चत 
िबरामी िबदा मागको िनवेदन दता� गराई हालस�म 
काया�लयमा अनपुि�थत रहदँै आउन ुभएकोमा िबदाको 
मागबमोिजमको िबरामी िबदा �वीकृत भएको अव�था 
नदिेखएको तथा िमित २०६९।०८।१६ देिख िबदा 
�वीकृत नगराई लगातार ९० िदनभ�दा बढी अविध 

१००३६ - रोशनकुमार �े� िव. नेपाल दरूस�चार क�पनी िलिमटेड, के.का. भ�काली �लाजा काठमाड�समेत
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काया�लयमा अनपुि�थत रहेको दिेखएकोले नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड कम�चारी िविनयमावली, 
२०६१ को िविनयम ९७ को उपिविनयम (६) को 
ख�ड (घ) को अव�था िव�मान रहेकोले सोही 
िविनयमावलीको िविनयम ९३(क) को िस.नं. (१०) 
को अिभयोगमा िविनयम ८९ को िस.नं. (५) अनसुार 
भिव�यमा क�पनीको सेवाका लािग अयो�य नठह�रने 
गरी क�पनीको सेवाबाट हटाउने र �यसरी हटाइएको 
जानकारी �यव�थापनले स�बि�धत �यि�लाई िदने 
भ�ने साथै क�पनीले िनजबाट रकम असलुउपर 
गनु�पन� देिखएमा स�पूण� रकम असलुउपर गरपे�चात् 
मा� छुटकारा �माणप� िदने भ�ने िनण�य गरअेन�ुप 
सोको जनाउ िमित २०७०।०६।१५ को गोरखाप�मा 
�कािशत गरकेो देिख�छ ।

७. नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
कम�चारी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम 
९३(क)(१०) मा िबदा �वीकृत नगराई लगातार 
९० िदनभ�दा बढी काया�लयमा अनपुि�थत रहेमा 
�य�तो कम�चारीलाई भिव�यमा क�पनीको सेवाका 
लािग अयो�य नठह�रने गरी क�पनीको सेवाबाट 
हटाउन सिकनेछ भ�ने उि�लिखत भएको पाइ�छ भने 
िविनयमावलीको दफा ६६(२) मा लगातार ७ िदनभ�दा 
बढी अविधको िबरामी िबदाको अनरुोध गन� कम�चारीले 
�वीकृत िचिक�सकको �माणप� पेस गनु�पन� �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । यी िनवेदक रोशनकुमार �े�ले िमित 
२०६९।०८।१५ स�मको �वीकृत घर िबदाको 
समाि�प�चात् काया�लयमा अनपुि�थत रही िमित 
२०६९ चै� मसा�तस�म सि�चत िबरामी िबदा �वीकृत 
ग�रपाउ ँभनी २०६९।०९।१२ मा के��ीय काया�लयमा 
�व�धक िनद�शकसम� िनवेदन पेस गरकेो भएपिन सो 
िनवेदनसाथ �वीकृत िचिक�सकको सिट� िफकेट पेस 
गरकेो देिखन नआउनकुो साथै िबदासमेत �वीकृत 
भएको भ�ने किहकँतैबाट दिेखन आएन । यसैगरी यी 
िनवेदक रोशनकुमार �े�लाई हािजर ह�न आउन ुभनी 

पटकपटक प�ाचार गदा�  पिन सो मतुािबक काया�लयमा 
हािजर भएको भ�ने किहकँतैबाट ख�ुन आएको देिखन 
आएन ।

८. कुनै पिन स�ंथाले कम�चारीको िनयिु� 
गदा� केही उ�े�य राखेको ह��छ । कम�चारीस�ब�धी 
सेवा सत�लाई कम�चारीले पाउने र सं�थाले उपल�ध 
गराउने सिुवधाह� िलिपब� ग�रराखेको अव�थामा 
�य�तो सेवा सत� �चिलत कानूनसगँ नबािझएस�म 
कम�चारी तथा रोजगारदाता दवैुले समान �पमा मा�न ु
पन� नै ह��छ । कम�चारीले सिुवधाको दाबी गद� जाने 
र रोजगारदाताको लािग गनु�पन� काममा लापरवाही 
गन� वा बद् िनयत िचताई कुनै काम गन� वा तोिकएको 
काममा अटेर गरी ब�ने कम�चारीलाई �य�तो सेवा सत� 
एवं �चिलत कानूनले पिन सिुवधा िदन स�दैन । सेवा 
सत�ले तोकेको पवुा�व�थाह� पूरा भएको अव�थामा 
मा� �यसबमोिजमको सिुवधाको माग गन� िम�छ । 
िबदा सदैव अिधकारको कुरा होइन । कम�चारीले 
आ�नो सेवा अविधमा रोजगारदाताको िहतमा तथा 
अनशुासनमा बसी काम गनु�पन� ह��छ । �ार�भमा 
िमित २०६७।०९।०६ दिेख २०६९।०९।०५ स�म 
असाधारण िबदा ि�वकृत गराई बसेको भ�ने िनवेदन 
िजिकर भए पिन यी िनवेदक िमित २०६७।०७।२२ 
देिख २०६७।०९।०५ स�म घर िबदामा बसेको, 
िमित २०६७।०९।०६ देिख अनपुि�थत रहेकोमा 
�प�ीकरणसिहत उपि�थत ह�न सूचना जारी 
भएको, पटकपटकको प�ाचार इ�यािदप�ात् िमित 
२०६७।०९।०६ देिख २०६८।०९।०५ स�म १ 
वष� असाधारण िबदा �वीकृत भएको, �यसपिछ पिन 
अनपुि�थत भई बसेको कारण िमित २०६८।१२।२१ 
मा ३० िदनिभ� स�पक�  रा�न प�ाचार गदा� िमित 
२०६९।०१।०३ मा सि�चत िबदा �वीकृितको 
माग गरकेो, िमित २०६८।०२।१९ मा पनु: १ वष� 
असाधारण िबदा माग गरपेिछ अि�तम पटक भनी 
िमित २०६९।०९।०५ स�म असाधारण िबदा �वीकृत 
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गराए पिन िमित २०६९।०४।२६ मै हािजर ह�न माग 
गरअेनसुार िमित २०६९।०५।०१ देिख हािजर गराए 
पिन २०६९।०८।१६ देिख िवना सूचना अनपुि�थत 
भएको दिेख�छ । कम�चारीको यस�कारबाट आ�नो 
सिुवधाको दाबी र �योग गन� तर रोजगारदाताको िहत 
एवं आ�नो कत��यतफ�  उदािसन ह�ने �विृ�लाई कानून 
तथा अदालतले पिन उदार �ि�कोणबाट हेन� स�दैन । 
नयानँया ँकारण देखाई िबदा माग गन�, िवना पूव�सूचना 
अनपुि�थत ह�ने र कारबाही भएको िनण�यउपर �रट 
दता� गन� काय�मा सफा हातसमेत देिखदैँन । यसथ� 
९० िदनभ�दा बढी िबदा �वीकृत नगराई काया�लयमा 
अनपुि�थत ह�ने कम�चारीलाई भिव�यमा क�पनीको 
सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने 
गरी भएको दूरस�चार क�पनी िलिमटेड स�चालक 
सिमितको िमित २०७०।०५।२१ को िनण�य 
कानूनिवपरीत भ�न िम�ने देिखन आएन ।

९. तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण एव ं
कानूनी �यव�थाको आधारमा िनवेदक रोशनकुमार 
�े�लाई रीतपूव�क िचिक�सकको �माणप� पेस गरी 
िबरामी िबदाको माग गरकेो देिखन नआएको तथा 
पटकपटक प�ाचार गरी हािजर ह�न आउन ु भनी 
प�ाचार गदा�समेत काया�लयमा उपि�थत ह�न आएको 
नदेिखएकोबाट भिव�यमा अयो�य नठह�रने गरी 
क�पनीको सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०७०।०५।२१ 
मा भएको िनण�य कानूनस�मत देिखन आएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइ 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद अिधकारी
इित संवत् २०७४ वैशाख ३ गते रोज १ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७५।३।२०
०७३-CR-०१६८

म�ुाः- कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : का�क� िज�ला, माछाप�ु�े 
गा.िव.स. वडा नं.७ ब�ने िजतबहादरु प�रयारको 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
िवप�ी / �ितवादी : का�क� िज�ला, माछाप�ु�े 

गा.िव.स. वडा नं.७ ब�ने कु�भिसंहको छोरा 
पदमबहादरु ग�ुङसमेत

 § जाहरेीलाई अिभयोग �मािणत गन� एक 
मह�वपूण� �माण मािन�छ तर जाहरेी 
दरखा�तमा उ�लेख भएको बेहोरा अ�य 
सकंिलत �माणबाट समिथ�त भएको 
ह�नुपद�छ । जाहरेी दरखा�त �वयमंा 
िन�या�मक (Conclusive) �माण 
होइन । अिभयोग लगाइएको कुनै पिन 
�यि�का िव�� �माणको �पमा �हण 
गनु�पूव� जाहरेी दरखा�तको �याियक 
परी�ण आव�यक ह�ने । 
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 

�य�तो जाहरेी िदने �यि� �वयम ्सा�ीका 
�पमा अदालतमा उपि�थत भई आफूले 
जाहरेी दरखा�तमा लेखाएको कुरालाई 
अदालतमा बकप� गरी समथ�न गरकेो 

�नण�य नं. १००३७

१००३७ - नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु ग�ुङसमेत
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ि�थित पिन िव�मान ह�नुपद�छ । अ�यथा 
जाहरेीको बेहोराले अपराध पुि� गन� 
�ामािणक मह�व �हण गन� स�ने नदेिखने ।

(�करण नं.३)
 § सहअिभयु�को पोल आफँैमा सारभूत 

�माण होइन,  यो �याय िन�य�ल गन� 
एउटा थप आधार मा� हो । यसैलाई मलू 
�माण मानी इ�साफ ग�रने पिन होइन । 
सहअिभयु�को पोल �वत�� �माणबाट 
समिथ�त ह�नपुछ� तब मा� �यसलाई 
�माणको �पमा िलन सिक�छ । �यसरी 
समिथ�त नभएमा �माणमा िलन िम�न े
देिखँदैन ।  सहअिभयु�ले अपराध गन�मा 
समान दािय�व कवुल गरी पोल गरकेो 
नदेिखएको अव�थामा सहअिभयु�को 
पोल कसरु कायम गन� आधारभूत �माणको 
�पमा �थािपत ह�ने नदेिखने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : शाखा अिधकृत �ी 
नमुराज खनाल

िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. �यायाधीश �ी प�ुषो�म �साद ढकाल

 का�क� िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः

माननीय �यायाधीश �ी स�यराज ग�ुङ
 माननीय �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी
 पनुरावेदन अदालत पोखरा

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम दता� ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार 
रहेको छः-

जाहरेी दरखा�त:
िमित २०६१/१/२८ गते साझँ िवनोद 

ग�ुङले मेरो छोराह�सगँ मकै ख�न नआएको भनी 
िनह� ँ खोजी िवनोद ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले छोरा 
रामबहादरु प�रयार र िकसान प�रयारलाई हात म�ुका 
तथा दाउरासमेतले हानी स�त घाइते बनाएकोमा 
त�काल उपचारको लािग पि�मा�चल �े�ीय अ�पताल 
पोखरामा �याई उपचार गराएकोमा िकसान प�रयारको 
सोही चोट पीडाबाट म�ृय ु भएको र रामबहादरु 
प�रयारको �वा��यमा केही सधुार आएको ह�दँा िवनोद 
ग�ुङसमेतका �यि�ह�उपर कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�त ।

लास जाचँ मुचु�काः
पि�मा�चल �े�ीय अ�पताल पोखराको मदुा�  

घरिभ� िकसान प�रयारको उ�ानो अव�थामा मतृक 
लास रहेको, टाउकोको अगािड काटेको घाउ, गाला 
सिु�नएको, नाकबाट रगत आई सकेुको, सट�  तथा 
पाइ�टमा रगत लागेको भ�नेसमेत बेहोराको लास जाचँ 
मचु�ुका ।

रामबहादुर प�रयारको कागजः
िमित २०६१/१/२८ गते िवनोद ग�ुङले मकै 

ख�न बोलाएकाले सो िदन मकै ख�न नगएको ह�दँा साझँ 
िनजसमेतका जाहेरीमा उि�लिखत मािनसह� र�सी 
सेवन गरी मकै ख�न िकन नआएको भनी िनह� ँखोजी 
मलाई तथा भाइ िकसान प�रयारलाई हात म�ुका तथा 
दाउराले शरीरको संवेदनशील भागमा �हार गरी स�त 
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घाइते बनाएकोमा हामीह�ले त�काल पि�मा�चल 
�े�ीय अ�पताल पोखरामा �याई उपचार गराएकोमा 
भाइ िकसान प�रयारको सोही चोट पीडाबाट उपचार 
ह�दँाह�दँै म�ृय ु भएको र मेरो �वा��यमा केही सधुार 
आएको हो भ�नेसमेत बेहोराको घाइते रामबहादरु 
प�रयारको कागज ।

घटना�थल मचुु�काः
का�क� माछाप�ु�े गा.िव.स. वडा नं. ७ 

िम�रसा भ�ने �थान जाहेरवाला जीतबहादरु प�रयारको 
बारी, उ� बारी घरदेिख ३० हात पूव� रहेको, सो बारीमा 
केही मडा�रएको, िमित २०६१/१/२८ गते जाहेरीमा 
उि�लिखत िवनोद ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले हात 
म�ुका तथा दाउरासमेतले �हार गरी घाइते बनाएको 
घटना�थल िठक छ भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका ।

पो�टमाट�म �रपोट�ः
टाउकोको चोट पीडाबाट म�ृय ु भएको 

भ�नेसमेत बेहोराको मतृक िकसान प�रयारको नामको 
लास पो�टमाट�म �रपोट�  ।

�ितवादी िवनोद गु�ङको मौकाको बयान कागजः
िमित २०६१/१/२८ गतेका िदन 

जाहेरवालाको छोरा रामबहादरु प�रयारलाई मकै ख�न 
भनी बोलाएकोमा ख�न आउन स�दैन भनेकोले सो 
िदन मकै नखनी घर ब�यौ ँ । साझँ म, सयु� प�रयार, 
पदम ग�ुङ भई ३ जना घरतफ�  जादँा बाटोमा भेषे 
दज�को घरनिजक जाहेरवालाको छोरा रामबहादरु 
प�रयारलाई भेटी िकन मकै ख�न नआएको भनी भ�दा 
िनज आवेशमा आई वादिववाद गन� थालेपिछ िनज 
र मेरोबीच हात हालाहाल ह�दँा िनजको भाइ िकसान 
प�रयारले हातमा हिँसया िलई आएको देखी मेरो साथी 
सयु� प�रयार र पदम ग�ुङसमेतले िनज रामबहादरु,  

िकसान प�रयारलाई हातपात गन� थालेपिछ िकसान 
प�रयारले पछािडबाट मेरो टाउकोमा हिँसयाले हानी 
घाइते बनाएकोले हामी केही समय सोही ठाउमँा नै 
ब�यौ ँ । मेरो टाउकोमा चोट लागेको कारण �रस उठी 
जाहेरवालाको घरमा भेषे दज�, सयु� प�रयार, खजना 
ग�ुङ, सोमबहादरु प�रयार, रलेा दज�, िम� ग�ुङ, 
पदम ग�ुङ, रेला दज�को आमासमेत भई जादँा 
घरबािहर रामबहादरु प�रयार र िकसान प�रयारलाई 
हात म�ुकाले �हार गरकेो र म तथा सयु�बहादरु 
प�रयारले दाउराले िनजह�लाई �हार गरी स�त 
घाइते बनाई छाडेकोमा घाइते िकसान प�रयारको 
हामीह�ले �हार गरकेो चोट पीडाबाट म�ृय ुभएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवनोद ग�ुङको सािबती 
बयान कागज ।

�ितवादी सयु� प�रयारको मौकाको बयान कागजः
िमित २०६१/१/२८ गतेका िदन साझँ 

िवनोद ग�ुङले मकै ख�न नआएको भनी रामबहादरु 
प�रयार र िकसान प�रयारसगँ वादिववाद ह�दँा िकसान 
प�रयारले हिँसयाले िवनोद ग�ुङको टाउकोमा हानी 
चोट प�ुयाएकाले पिछ िनजको घरमा रलेा दज�, 
िनजको आमा, पदम ग�ुङ, सोमबहादरु प�रयार, भेषे 
दज�, खजना ग�ुङ, िम� ग�ुङ, िवनोद ग�ुङसमेत 
गई म र िवनोद ग�ुङले िनजह�लाई दाउराले �हार 
गरकेो र अ�य �यि�ह�ले हात म�ुकाले हानी स�त 
घाइते बनाएकोमा िकसान प�रयारको सोही चोट 
पीडाबाट म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सयु� प�रयारको सािबती बयान कागज ।

िभमबहादुर गु�ङको कागजः
िमित २०६१/१/२८ गतेका साझँ पदम 

ग�ुङ, भेषे दज�, सोमबहादरु प�रयार, िम� ग�ुङ, रलेा 
दज�, खजना ग�ुङ, रलेा दज�को आमा, सयु� प�रयार 
र िवनोद ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले जाहेरवालाको 

१००३७ - नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु ग�ुङसमेत
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छोराह�लाई हात म�ुका तथा दाउरासमेतले हानी 
स�त घाइते बनाएकोमा घाइते िकसान प�रयारको 
िनजह�ले कुटिपट गरकेो चोट पीडाबाट म�ृय ुभएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको िभमबहादरु ग�ुङको कागज ।

पोडे प�रयारको कागजः
िमित २०६१/१/२८ गतेका िदन जाहेरीमा 

उि�लिखत िवनोद ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले 
जाहेरवालाको छोरा रामबहादरु प�रयार र िकसान 
प�रयारलाई मकै ख�न नआएको िनह�मँा वादिववाद 
गरी म�ुका तथा दाउरासमेतले हानी स�त घाइते 
बनाएकोमा घाइते िकसान प�रयारको सोही चोट 
पीडाबाट म�ृय ु भएको कुरा सनुी थाहा पाएको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको पोडे प�रयारको कागज ।

�ितवादी िवनोद ग�ुङको नामको घाउ जाँच केस 
फाराम �रपोट�ः

टाउको तथा हातमा धा�रलो हितयारले 
काटेको चोट भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवनोद 
ग�ुङको नामको घाउ जाचँ केस फाराम �रपोट�  ।

अिभयोगप�ः
िमित २०६१/१/२८ गते िकसान प�रयार 

�ितवादी िवनोद ग�ुङको घरमा मकै ख�न नआएको 
भ�ने �रसइवीका कारण जाहेरीमा उि�लिखत िवनोद 
ग�ुङसमेतका �ितवादीह� िकसान प�रयारको घरमा 
नै झैझगडा गरी िकसान प�रयारलाई �ितवादी िवनोद 
ग�ुङले दाउराले र �ितवादी सयु� प�रयारले लाठीले 
तथा जाहेरीमा उि�लिखत अ�य �ितवादीह�ले हात 
म�ुकाले िकसान प�रयार र िकसान प�रयारका दाज ु
रामबहादरु प�रयारलाई कुटिपट गरकेोमा रामबहादरु 
प�रयार घाइते भएको र िकसान प�रयार सोही चोटको 
कारण िमित २०६१/१/३० गते म�ृय ुभएको िमिसल 
संल�न जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ मचु�ुका, 

पो�टमाट�म �रपोट� , प�ाउ परकेा �ितवादीह�को 
बयान र पीिडत घाइते रामबहादरु प�रयार र बिुझएका 
मािनसह�को कागजसमेतका आधार �माणह�बाट 
िव�� ख�डमा उि�लिखत �ितवादीह� िवनोद 
ग�ुङ, सयु� प�रयार, भेषे दज�,  सोमबहादरु प�रयार, 
पदम ग�ुङ, िम� ग�ुङ, रलेा दज�, खजना ग�ुङ 
नाम नखलेुको �ितवादी रलेा दज�क� आमासमेत जना 
९ ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र 
१३(३) नं. को कसरु अपराध गरकेो पिु� ह�न आएकोले 
िनजह�लाई सोही ऐनको दफा १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोगप� ।

�ितवादी सयु� प�रयारले  स�ु अदालतमा गरकेा 
बयानः

िमित २०६१/१/२८ गते मैले केही मादक 
पदाथ� सेवन गरकेो िथए ँ। सह�ितवादी िवनोद ग�ुङले 
मतृक िकसानलाई िच�वा दाउराले टाउकोमा हानेका 
कारणबाट िकसान भइुमँा ढलेपिछ मा� मैले नशाको 
सरुमा मतृक िकसानलाई हानेकोस�म ह� ँ। सह�ितवादी 
िवनोद ग�ुङले हानेको चोट पीडाबाट िकसान मरकेो 
हो । मैले िकसानलाई मान� नै मनसायले लाठीले हानेको 
िथइन ँ। नशाको सरुमा साधारण लाठीले स�म हानेको 
ह� ँ। मतृकलाई मैले हानेको चोट पीडाबाट म�ृय ुभएको 
नह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय पाउन ु पन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सयु� प�रयारले 
गरकेो बयान ।

�ितवादी िवनोद ग�ुङले स�ु अदालतमा गरकेा 
बयानः

िकसान प�रयारले पछािडबाट मलाई हातमा 
िलएको हिँसयाले टाउकोमा �हार गरपेिछ िभ�ामा 
ठोि�कन पगेु ँ । मलाई िनज िकसान प�रयारले पनुः 
हिँसयाले हा�न खो�दा मैले हातले रोकँे । िकसानले 
मलाई अगािडबाट हिँसयाले हा�दा मेरो दाया ँहातका 
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औलंा र टाउकोमा कािटयो, म ढले ँ। पिछ मैले एउटा 
िचप�ट दाउरा भेटे ँर आ�नो �यान जोगाउनका लािग 
दाउराले एकचोिट टाउकोमा हानेको हो । रामबहादरुलाई 
पिन �यही दाउराले हानेको हो । �यसपिछ म आफँै 
ढलेछु । दोहोरो  हानाहान भएको बेला सयु� 
प�रयारसमेतले �यही ँअक� लाठीले िकसानलाई हानेको 
हो । मेरा आमा र साथीह� आएर मलाई घरमा लगेका 
ह�न् । भोिलप�ट िबहान औषधी गरी मेरो मामाको घर 
गगनग�डाितर गए ँ । पिस�प�ट मतृक िकसान प�रयार 
मर ेभ�ने थाहा पाए ँ। ग�ती मतृक र मतृकका दाजकुो 
हो तापिन मैले हानेको चोट पीडाले िकसान प�रयारको 
म�ृय ुभएकाले कानूनबमोिजम सजाय होस् भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िवनोद ग�ुङले गरकेो बयान ।

�यादै गजुारी बसकेा �ितवादीह�:
�ितवादीह� पदम ग�ुङ, िम� ग�ुङ, 

सोमबहादरु प�रयार, भेषे दज�, खजना ग�ुङ, रलेा 
दज�, रलेा दज�को आमा नाम थाहा नभएक� मिहला अ.ं 
वष� ३४ का नाउमँा यस अदालतबाट जारी भई गएको 
�यादी पजु� िनजह�का नाउमँा िमित २०६१/११/२८ 
मा तामेल भएकोमा उ� तामेली �यादिभ� हािजर ह�न 
नआई स�ु �यादै गजुारी बसेका रहेछन् । 

िमित २०६२/११/९ मा भएको सु� अदालतको 
फैसलाः

िचरपट दाउरा र लाठीज�ता व�तलेु मतृकको 
टाउकोसमेतमा गरकेो �हारबाट िकसान प�रयारको 
म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो दिेखन आयो । �ितवादी सयु� प�रयार र िवनोद 
ग�ुङलाई सोही ऐनको १३(३) अनसुार ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादी िवनोद ग�ुङ र सयु� प�रयारको 
उमेर वारदात गदा�को अव�था १६/१७ वष�को मा� 
देिख�छ । �ितवादीह�ले �यानै िलने परुानो �रसइवी 

भएको कारण कत��य गरी मारकेो अव�था पिन 
देिखन आउदँैन । घटना घटेको बखत र�सी सेवन 
गरकेो भ�ने ��ट देिख�छ । �ितवादीम�येका िवनोद 
ग�ुङलाई मतृकले हितयारसमेत पिहला छोडेको 
भ�ने �ितवादीको बयान कागज तथा िमिसल सामेल 
घा-जाचँ केस फारामबाट समेत देिखन आएको छ । 
िकसान प�रयारको घटना घटेको समयमा त�काल 
म�ृय ु भएको नभई २ िदनको अ�तरालमा मरकेो 
देिख�छ । �ितवादीह�ले आफूले गरकेो कसरु 
अदालतमा समेत आएर �वीकार गरी इमा�दा�रतासमेत 
देखाएको कारणले अपराध ह�दँाको अव�था िवचार गदा� 
�ितवादीह�लाई ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
देिखएकोले िनजह�लाई जनही १० (दश) वष� कैद गन� 
उपय�ु ह�दँा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय पेस ग�रएको 
छ भ�नेसमेत फैसला भई फरारी �ितवादी भेषे दज�, 
सोमबहादरु प�रयार, पदम ग�ुङ, िन� ग�ुङ, रलेा 
दज�, खजना ग�ुङ तथा रलेा दज�को आमा वष� ३४ 
क� नाम थाहा नभएक�को हकमा ��ततु म�ुा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १९० नं. बमोिजम मलुतबी राखी िदएको 
छ भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतबाट  भएको 
फैसला । 

सु� अदालतको आदेशानुसार मलुतबीबाट म�ुा 
जागेकोः

�ितवादी िच�कुमारी दमाई, पदमबहादरु 
ग�ुङ र खजना ग�ुङको हकमा म�ुा �मश: िमित 
२०७१।०१।०८, िमित २०७१।५।२९ र िमित 
२०७१।७।२३ का आदशेानसुार मलुतबीबाट 
जागेको ।

�ितवादी िच�कुमारी दमाईले स�ु अदालतमा 
गरकेा बयानः

िमित २०६१।१।२८ गते साझँ िनज िकसान 
प�रयारको घर वारदात�थलमा म गएको होइन । 

१००३७ - नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु ग�ुङसमेत
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मैले िनज िकसान प�रयारलाई कुटिपट गरकेोसमेत 
होइन । मेराउपरको अिभयोग दाबी झ�ुा हो । �ितवादी 
िवनोद प�रयारसमेतले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान कागज गदा� के कसरी मसमेत गई कुटिपट 
गरकेो भनी लेखाए सो मलाई थाहा छैन । मैले हात, 
म�ुकाले हानेकोसमेत होइन । िवनोद ग�ुङसमेतले 
दाउराले हानी िनज िकसान प�रयारको म�ृय ु भएको 
भ�ने कुरा भोिलप�ट िबहान मा� थाहा पाएक� ह� ँ । म 
बालब�चा भएक� मिहलाले ब�चाह� झगडा गरकेो 
ठाउमँा गई छु�याउन ु पन�मा उ�टो मैले कुटिपट 
गरकेो भनी लगाएको आरोप झ�ुा ह�दँा मैले अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय पाउन ु पन� होइन, सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िच�कुमारी दमाईले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी खजना गु�ङले सु� अदालतमा गरकेा 
बयानः

मैले जाहेरवालाका छोराह�लाई हात, 
म�ुकासमेतले कुटिपट गरकेो केही होइन । म सो 
घटना�थलमा िथइन ँ । घटना�थलमा हो-ह�ला भई 
हारगहुारको आवाज आएकोले म �यहा ँ के भयो भनी 
गएको ह� ँ। म �यहा ँप�ुदा रामबहादरु प�रयार र िकसान 
प�रयार भइुमँा लिडरहेका िथए । �ितवादीम�येका 
िवनोद ग�ुङसमेत �यहा ँ िथएनन् । मैले �यहा ँ गई 
घाइतेलाई प�ीसमेत बाधँी िदएको ह� ँ। मैले कुनै कुटिपट 
नगरकेो ह�दँा मेराउपरको अिभयोप� झ�ुा हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी खजना ग�ुङले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

�ितवादी पदमबहादुर गु�ङले सु� अदालतमा 
गरकेा बयानः

मेराउपर लगाइएको अिभयोग झ�ुा 
हो । मैले यी घाइते रामबहादरु प�रयार र मतृक 
िकसान प�रयारलाई कुटिपट गरकेो होइन । िमित 

२०७१/१/२८ गते घटना�थलसमेत गएको होइन, 
िकन जाहेरी िदए थाहा भएन । अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पदमबहादरु 
ग�ुङले स�ु अदालतमा गरेको बयान ।

�ितवादीका सा�ी सुज� गु�ङ र िमनाकुमारी 
गु�ङले गरकेो बकप�ः

िवनोद ग�ुङ, सयु� प�रयार र िकसान 
प�रयारको बीचमा झगडा भएको रहेछ । झगडा भएको 
खबर पाएपिछ �यहा ँजादँा पदमबहादरु ग�ुङ झगडा 
गरकेो ठाउमँा िथएनन् । उनी गाउमँा नै िथए । यी 
�ितवादीले िकसान प�रयारलाई घटना�थलमा गई 
कुटिपट गरेका होइनन् भ�ने एकै िमलान बेहोराको सजु� 
ग�ुङ र िमनाकुमारी ग�ुङले गरकेो बकप� । 

सु� अदालतको िमित २०७१।१२।१५ गतेको 
फैसलाः

मतृकलाई यी �ितवादीह�ले के कुन हितयार 
�योग गरकेो भ�ने जाहेरी बेहोराबाट देिखदँैन । मौकाको 
वारदातमा मतृक िकसान दज�सगैँ घाइते भएका 
रामबहादरु प�रयारको कागजबाट वारदात�थलमा 
यी �ितवादीह�को उपि�थित रहेको भ�ने 
देिखदँनै । अदालतमा बयान गदा�  दवैु सहअिभय�ुह�ले 
आफूह�ले मा� कसरु गरकेो �वीकार गरी बयान 
गरकेो र यी �ितवादीह�लाई कसरुमा पोल गन� 
सकेको देिखदँनै । यी �ितवादीह� उपरको वादीले 
िलएको अिभयोग दाबी शंङ्कारिहत तबरले �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ बमोिजम वादी प�ले पिु� गन� 
नसकेकोले �ितवादीह� उपरको अिभयोग दाबी प�ुन 
नस�ने भई �ितवादीह� िच�कुमारी दमाई, खजना 
ग�ुङ र पदमबहादरु ग�ुङले ��ततु अिभयोग दाबीको 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०७१/१२/१५ 
को फैसला ।
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पुनरावेदन अदालतमा पेस गरकेो पुनरावेदन प�ः
स�ुको फैसलामा िच� बझेुन । ��ततु 

म�ुामा यी �ितवादीह�समेत भई िमित २०६१/१/२८ 
मा िकसान प�रयारलाई ला�ा, म�ुका र दाउराले 
टाउकोसमेतमा �हार गरकेोमा सोही चोट पीडाको 
कारण उपचारको �ममा िकसान प�रयारको िमित 
२०६१/१/३० मा म�ृय ुभएको भ�ने िकटानी जाहेरी, 
मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादी िवनोद ग�ुङ र सयु� 
प�रयार सािबत रही यी ��यथ� �ितवादीह�समेत सो 
वारदातमा संल�नता रहेको भनी पोल गरकेो दिेखएको 
छ । सह�ितवादीह� सयु� प�रयार, िवनोद ग�ुङ तथा 
यी �ितवादीको उ� वारदातमा समान संल�नता 
र समान हैिसयत देिखएको अव�थामा यी ��यथ� 
�ितवादी िच�कुमारी दमाई अदालतमा इ�कार रहेपिन 
सो इ�कारी अ�य �माणबाट समिथ�त नभएको ि�थितमा 
कसरुबाटै सफाइ िदने गरी भएको फैसला �िुटपूण� छ । 
�ितवादी खजना ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले िकसान 
प�रयार र रामबहादरु प�रयारसमेतलाई कुटिपट गन� 
काय� गरकेा िथए भनी मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादी 
िवनोद ग�ुङसमेत आफूह� सािबत रही पोल गरकेो 
अव�था छ भने अदालतमा आफूह�ले कुटिपट गरकेो 
र अ�य �ितवादीह� घटना�थलमै रहे भएको कुरा 
लेखाई िदएका छन् । �ितवादीम�येका पदमबहादरु 
ग�ुङसमेत उपर िकटानी जाहेरी परकेो, वारदातप�ात् 
फरार रहेका, अदालतमा बयान गदा� कुटिपटमा आ�नो 
संल�नता नरहेको भने पिन सो कुरा अ�य �माणबाट 
पिु� नभएको, सहअिभय�ुह� उपर कसरु ठहर भई 
अि�तम फैसला भई कैद भ�ुान ग�ररहेको अव�थामा 
यी �ितवादीह�ले आफूह� वारदातमा नरहेको भ�ने 
अदालतमा भएको इ�कारी बयान अ�य �माणले पिु� 
नगरकेो ि�थितमा पिन आरोिपत कसरुबाटै सफाइ 
िदने गरी भएको �िुटपूण� फैसला बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेद प� ।

पुनरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७२।१२।२५ 
गतेको फैसलाः

अिभयोजन प�ले �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ बमोिजम यी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गन� आपरािधक मनसाय राखी 
आपरािधक काय� गरकेो र उ� काय�को प�रणामको 
पूव�जानकारी र प�रणाम घटाउने इ�छासमेत यो यसरी 
रहेको भनी व�तिुन� एव ंिव�सनीय �माण ��ततु गन� 
नसकेको प�र�े�यमा अनमुान र अड्कलको आधारमा 
अिभयोग दाबीबमोिजम िनज �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठह�याई सजाय िम�दैन । अत: स�ु 
अदालतबाट यी �ितवादी पदमबहादरु ग�ुङ, खजना 
ग�ुङ, िच�कुमारी दमाईलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याई भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न िमलेन 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला । 

सव��च अदालतमा पेस गरकेो पुनरावेदन प�ः
�ितवादी पदमबहादरु ग�ुङ, िच�कुमारी 

दमाई र खजना ग�ुङउपर समेत िकटानी जाहेरी परकेो, 
आरोिपत कसरु अपराधबाट उ�मिु� पाउने अिभ�ायले 
छलछाम गरी मौकाको अनसु�धानका �ममा र 
अदालतको आदशेसमेतको अव�ा गरी �यादमा हािजर 
नभई लकु�िछपी बसी म�ुा फैसला भई आ�नो हकमा 
म�ुतबी रहेप�ात् मा� अदालतसम� उपि�थत भई 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रहन खोजे 
तापिन �वयं खजना ग�ुङ आफू वारदातको समय 
वारदात�थलमा उपि�थत भएको त�यलाई �वीकार 
गरके� छन् । िनजसमेतको उ� वारदातमा सहभािगता 
रहेको त�यलाई मौकाको जाहेरीलगायत �ितवादी 
िवनोद ग�ुङ, सयु� प�रयारको मौकाको बयान, मौकामा 
कागज गन� घाइते रामबहादरु प�रयार, िभमबहादरु 

१००३७ - नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु ग�ुङसमेत
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ग�ुङ, पोडे प�रयारसमेतको भनाई लेखाइबाट थप 
पिु� भइरहेको छ । सह�ितवादीह� िवनोद ग�ुङ र सयु� 
प�रयारले अनसु�धानको �ममा बयान गदा�  कसरुमा 
पूण�तः सािबत ह�दैँ यी �ितवादीह� पदमबहादरु ग�ुङ, 
िच�कुमारी दमाई र खजना ग�ुङसमेतले पिन मतृक 
िकसान दज�लाई लात, म�ुकासमेतले �हार गरकेो भ�ने 
पोल गरकेो अव�थामा सबदु �माणह�को �यायोिचत 
मू�याङ्कन नगरी िनजह�लाई सफाइ िदएको का�क� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट भएको उ� फैसला बदर गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िमिसल संल�न स�पूण� कागजातह� अ�ययन गरी 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
शाखा अिधकृत �ी नमुराज खनालले यी �ितवादीह� 
उपर िकटानी जाहेरी परकेो, �ितवादीम�येका 
िवनोद ग�ुङ र सयु� प�रयार आफू सािबत भई यी 
�ितवादीह�लाई पोल गरकेा, मौकामा बिुझएका 
�यि�ह�ले यी �ितवादीह� समेतले कुटिपट गरकेा 
कारण िकसान प�रयारको म�ृय ुभएको भनी कागज गरकेा 
�माणसमेतबाट घटना बारदातमा यी �ितवादीह� 
पदमबहादरु, खजना ग�ुङ र िच�बहादरु ग�ुङसमेतको 
संल�नता पिु� भएको ह�दँाह�दैँ यी �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब यसमा स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको 
िमित २०७२।१२।२५ को फैसला िमलेको छ छैन ? 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, 
स�दैन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  �ितवादी सयु� 
प�रयारसमतेका ९ जनाले मतृक िकसान प�रयारलाई 
िमित २०६१।१।२८ गतेका िदन �ितवादी िवनोद 
ग�ुङको बारीमा मकै ख�न नआएको �रसइवीका 
कारण मतृकको घरमा गई झगडा गरी �ितवादी िवनोद 
ग�ुङले दाउराले, �ितवादी सयु� प�रयारले लाठीले 
तथा अ�य �ितवादीह�ले हात म�ुकाले िकसान 
प�रयार र िनजको दाज ु रामबहादरु प�रयारलाई 
कुटिपट गरकेोमा िकसान प�रयारको सोही चोटका 
कारण िमित ०६१।१।३० मा म�ृय ुभएको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ 
नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ. १३ (३) बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभनी अिभयोग दायर भएको देिखयो । 
स�ु अदालतबाट जारी भएको वार�ेट र �यादी पजु�मा 
उपि�थत नभई तामेली �याद गजुारी ब�ने पदमबहादरु 
ग�ुङसमेत ७ जना �ितवादीको हकमा अ.बं.१९० 
नं. बमोिजम म�ुा मलुतबीमा राखी �ितवादीम�येका 
सयु� प�रयार र िवनोद ग�ुङलाई कसरुदार कायम गरी 
�यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
सजाय ह�ने ठह�याई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद गनु�  उपयु�� ह�ने भनी रायसमेत �य� गरी िमित 
०६२।११।९  मा स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएको देिखयो । सो फैसलाउपर साधक 
जाहेर भई पनुरावेदन अदालत पोखरामा पेस भएकोमा 
उ� अदालतले स�ु िज�ला अदालतको फैसला र 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �य� भएको रायसमेत सदर 
गरी िमित ०६४।८।१० मा फैसला गरकेो पाइयो । 
सो फैसलाउपर �ितवादीम�येका सयु� प�रयारको 
पनुरावेदन परी पनुरावेदनको रोहमा र �ितवादीम�येका  
िवनोद ग�ुङको हकमा साधकको रोहमा यस 
अदालतमा पेस भई पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला सदर गरी िमित २०६९।०३।३१ मा फैसला 
भएको दिेखयो । �ितवादीम�येका पदम ग�ुङसमेत 
७ जना �ितवादीको हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम 
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म�ुतबी रहेको ��ततु म�ुामा �ितवादी पदमबहादरु 
ग�ुङ, खजना ग�ुङ र िच�कुमारी दमाईको हकमा 
म�ुतबीबाट जगाई यी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ ह�ने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालत 
का�क�को िमित २०७१।१२।१५ गतेको फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०७२।१२।२५ गतेको फैसलाउपर िच� नबझुी वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन 
परकेो पाइयो ।

३. वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन प�मा 
यी �ितवादीह� पदमबहादरु ग�ुङ, खजना ग�ुङ 
र िच�कुमारी दमाईउपरसमेत पिन िकटानी जाहेरी 
परकेो र सहअिभय�ु िवनोद ग�ुङ र सयु� प�रयार 
आफू सािबत भई यी �ितवादीह�लाई पोल गरकेो 
अव�थामा पिन �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरकेो 
स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला उ�टी 
ग�रपाउ ँभनी म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखयो । 
कुनै पिन फौजदारी म�ुाको अनसु�धान गरी अिभयोग 
पिु� गन� �ममा जाहेरी दरखा�तको मह�वपूण� भूिमका 
रह�छ । जाहेरी दरखा�तमा लेिखएका कुराह�लाई 
आधार बनाई अपराधको अनसु�धानकता�ले 
अपराधको स�ब�धमा मह�वपूण� सूचना संकलन गरी 
स�भा�य अपराधीको पिहचान गन� र अपराध पिु� गन� 
सहयोग �ा� गद�छ । जाहेरीलाई अिभयोग �मािणत गन� 
एक मह�वपूण� �माण मािन�छ तर जाहेरी दरखा�तमा 
उ�लेख भएको बेहोरा अ�य संकिलत �माणबाट 
समिथ�त भएको ह�नपुद�छ । जाहेरी दरखा�त �वयंमा 
िन�या�मक (Conclusive) �माण  होइन । अिभयोग 
लगाइएको कुनै पिन �यि�का िव�� �माणको �पमा 
�हण गनु� पूव� जाहेरी दरखा�तको �याियक परी�ण 
आव�यक ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
बमोिजम �य�तो जाहेरी िदने �यि� �वयम् सा�ीका 
�पमा अदालतमा उपि�थत भई आफूले जाहेरी 

दरखा�तमा लेखाएको कुरालाई अदालतमा बकप� 
गरी समथ�न गरकेो ि�थित पिन िव�मान ह�नपुद�छ । 
अ�यथा जाहेरीको बेहोराले अपराध पिु� गन� �ामािणक 
मह�व �हण गन� स�ने देिखदँनै । ��ततु म�ुाको जाहेरी 
बेहोरा हेदा� �ितवादी िच�कुमारी दमाईको नाम िकटानी 
�पमा जाहेरीमा उ�लेख गन� नसकेको, �ितवादी 
पदमबहादरु ग�ुङसमेतले छोराह�लाई दाउराले 
हानेको तथा �ितवादी खजाना ग�ुङले छोरालाई 
घरपछािड बोलाई लगेको भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । जाहेरी बेहोरामा यी �ितवादीह�ले के क�तो 
हितयार वा काठ दाउरा �योग गरी मतृकलाई मान�मा 
यो यसको य�तो भूिमका र�ो भनी उ�लेख गरकेो 
देिखदँनै । जाहेरवालालाई अिभयोजन प�ले सा�ीको 
�पमा अदालतमा उपि�थत गराई जाहेरी दरखा�तमा 
लेिखएको कुरालाई समथ�न गराउन सकेको अव�था 
पिन देिखएन । य�तो अव�थामा िकटानी जाहेरी परकैे 
आधारमा अिभयोग दाबीबमोिजम यी �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

४. सहअिभय�ु िवनोद ग�ुङ र सयु� प�रयार 
आफू सािबत भई यी �ितवादीह�लाई पोल गरकेो 
अव�थामा पिन �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरकेो 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर देिख�छ । सहअिभय�ुको 
पोल आफँैमा सारभूत �माण होइन,  यो �याय िन�य�ल 
गन� एउटा थप आधार मा� हो । यसैलाई मूल �माण 
मानी इ�साफ ग�रने पिन होइन । सहअिभय�ुको पोल 
�वत�� �माणबाट समिथ�त ह�नपुछ�  तब मा� �यसलाई 
�माणको �पमा िलन सिक�छ । �यसरी समिथ�त 
नभएमा �माणमा िलन िम�ने देिखदँनै । सहअिभय�ुले 
अपराध गन�मा समान दािय�व कबलु गरी पोल गरकेो 
नदिेखएको अव�थामा सहअिभय�ुको पोल कसरु 
कायम गन� आधारभूत �माणको �पमा �थािपत ह�ने 
देिखएन । मौकामा बयान गन� सह�ितवादी िवनोद 
ग�ुङ र सयु�बहादरु प�रयारले यी �ितवादीसमेत 

१००३७ - नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु ग�ुङसमेत
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वारदातमा उपि�थत भई घाइते रामबहादरु र मतृक 
िकसान प�रयारलाई हात म�ुकासमेतले चोट छाडेको 
भने तापिन स�ु अदालतसम� दवैु सह�ितवादीले 
कसरु आफूह�ले मा� गरकेो त�य �वीकार गरी बयान 
गरकेो पाइयो । यी �ितवादीह� उपर पोल गन� सकेको 
देिखदँैन । मौकामा बिुझएका भीमबहादरु ग�ुङ, पोडे 
प�रयारसमेतका �यि�ह�ले सनेुको आधारमा यी 
�ितवादीह�को वारदातमा संल�नता देखाई कागज 
गरकेो देिखए तापिन के क�तो भूिमकामा वारदातमा 
उपि�थत भएको हो भ�ने कुरा िनजह�को मौकाको 
कागज बेहोराबाट खलेुको देिखदैँन । यी �ितवादीह�ले 
स�ु अदालतसम� आफू वारदात�थलमा उपि�थत 
नभएको भनी कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । उ� बयानलाई िनजह�को सा�ीको 
बकप�समेतले स�पिु� गरकेो अव�था छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम कसरु �मािणत 
गन� भार वादी प�मा रहेकोमा यी �ितवादीह�को 
कसरु शंकारिहत तबरबाट वादी प�ले पिु� गन� सकेको 
देिखदँैन । ठोस सबदु �माणको अभावमा उि�लिखत ३ 
जना �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न सिकएन । सहअिभय�ुह�को पोलको 
आधारमा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब देिखएन ।

५. तसथ� मािथ िववेिचत आधार 
�माणह�बाट यी �ितवादीह� पदमबहादरु ग�ुङ, 
खजना ग�ुङ र िच�कुमारी दमाईलाई अिभयोग 
दाबीको कसरुबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो स�ु का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।१२।१५ गतेको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको 
िमित २०७२।१२।२५ गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइ िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
फैसला िमित : २०७४।१२।१९

म�ुा: कत��य �यान

०७२-CR-०५४०
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला इलाम माइपोखरी 

गा.िव.स. वडा नं. ३ घर भई ऐ. वडा नं. २ 
पवुाखोला बजारमा बसोबास भई हाल कारागार 
काया�लय इलाममा थुनामा बसेको िवरने राई

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला ता�लेजङु हाङदेवा गा.िव.स. 

वडा नं.७ ब�ने वीरबहादरु काक�को जाहेरीले 
नेपाल सरकार 

�नण�य नं. १००३८

&
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०७२-CR-०९९८
पनुरावेदक / वादी : िज�ला ता�लेजङु हाङदेवा 

गा.िव.स. वडा नं. ७ ब�ने वीरबहादरु काक�को 
जाहेरीले नेपाल सरकार 

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला इलाम माइपोखरी गा.िव.स. 

वडा नं.३ घर भई ऐ. वडा नं.२ पवुाखोला बजार 
ब�ने िजतबहादरु राईको छोरा िवरने राई 

 § भिवत�य ठहन�, �यान िलने इिवलाग वा 
मनसाय नभएको मा� होइन �ितवादीले 
गरकेो काय�बाट पीिडत मला� ज�तो पिन 
देिखनु ह�दैँन । अथा�त्  गरकेो कुनै काय�बाट 
मला� ज�तो देिख�छ, अथा�त ् गरकेो काय� र 
िन�केको प�रणामबीच तादा��यता देिख�छ 
र सोको जानकारी (Knowledge) भई 
काय� गरकेो छ भन े �यसलाई भिवत�य 
मा�न िम�दैन । भिवत�य हो वा होइन 
भ�नेमा कारण र प�रणामको के क�तो 
स�ब�ध छ सो ह�ेरनु पन� ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  
उप�यायािधव�ा�य �ी गोपाल लािमछाने र 
�ी ह�रशकंर �वाली

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी िवजयका�त मैनाली र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
शंकर िल�बू

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

स�ु तहमा फैसला गन�:
मा. िज�ला �यायाधीश �ी �काश ढंुगाना
इलाम िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले
मा. �यायाधीश �ी सहदेव�साद बा�तोला
पनुरावेदन अदालत, इलाम

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम 
पनुरावेदनको रोहबाट पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं��त त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छः-

िज�ला इलाम इन�वा नगरपािलका वडा 
नं. २ ि�थत इलाम िज�ला अ�पताल इलाममा रहेको 
पो�टमाट�म घरको िभ� दि�ण िशर र उ�र ख�ुा दवुै 
हात िसधा अव�थामा रहेको दािहने गालामा िनलडाम, 
िनधारको दािहनेतफ�  िनलडाम, नाकको डाडँीमा िनल 
डाम, िचउडँोमा खोि�एको चोट (दाग) बाया ँ हातको 
नाडीमा खोि�एको दाग, दाया ँनलीख�ुामा खोि�एको 
दाग रहेको मतृक जानकुा राईको घटना�थल लास 
जाचँ मचु�ुका ।

पवुाखोला टोलि�थत पूव�मा मोहनिसंह 
िल�बूको मूल घर, पि�ममा गोिव�द ग�ुङको घर, 
उ�रमा मेची राजमाग�, दि�णमा मोहनिसंह िल�बूको 
बारी यित चार िक�लािभ� िटनको छाना भएको 
भइुतँ�लासिहत दईु तला भएको मोहनिसंह िल�बूको 
घरमा डेरा गरी घर भाडामा िलई ब�ने िवरने राईले 
आ�नै �ीमती जानकुा राईलाई सोही डेरा कोठामा 
कुटिपट गरी घाइते बनाएको भिनएको घटना�थल 
मचु�ुका िववरण िठक छ । साथै सो घरको पि�म 
दि�णप��को कोठाको फ�याक (भइुमँा) रगत ज�तो 
रातो पदाथ�को थोपाह� देिखएको र सानो बालकले 
लगाउने कपडाको सट�मा रगत ज�तो पदाथ� लािग 
खाटमिुन फािलएको देिखएको साथै फ�याकमा 
लागेको रगतलाई काठसिहत काटेर उठाएको प.िच.
JR र कपडामा लागेको रगतसमेत उठाएको प.िच.JS 

१००३८ - िवरेन राई िव. नेपाल सरकार
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र �हरीले िलई गएको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
�कृित मचु�ुका ।

म जाहेरवालाको छोरी जानकुा राईले िवरने 
राईसगँ भागी िववाह गरी इलाम पवुाखोला बजारमा 
ब�द ैआएकोमा िवरने राईले मलाई कुटिपट गछ�न् भनी 
फोनबाट सनुाउने गरकेोमा िमित २०७१।६।२ गते राित 
८:३० बजे अिभय�ु िवरने राईले िनधारमा, नाकमा 
च�नीलगायतका शरीरका िविभ�न भागमा कुटिपट 
गरकेो कारण नाकबाट र��ाव भई बेहोस अव�थामा 
लडेपिछ घर प�रवारका सद�यले उपचारको लािग 
इलाम अ�पताल �याउदैँ गदा� बाटोमा नै म�ृय ुभएको 
ह�दँा िनज अिभय�ु िवरने राईकै कुटाईबाट मतृक छोरी 
जानकुा राई (काक�) को म�ृय ु भएको ह�दँा अिभय�ु 
िवरने राईलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवरबहादरु काक�को 
जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०७१।६।२ गते म पवुाखोलामा 
बालवुा िनका�ने काम गरी सो िदनको साझँ अ.ं ६:३० 
बजेितर घरमा आउदँा मेरो �ीमती मतृक जानकुा राई 
मातेको अव�थामा देखे,ँ छोरी मैले बोकेर खाना बनाउन ु
भनी म मेरो बाबकुो डेराकोठा अक� घरतफ�  गई केही 
समय बसेर घरमा आई खाना खाएर पनुः बजारतफ�  
गई घरमा फिक� एर आउदँा मेरो �ीमतीले पनुः मादक 
पदाथ� सेवन गररे होला ओ�यानमा म�त िनदाएक� र 
१० मिहनाक� छोरी रोइरहेक� अव�थामा देखेर छोरी 
बोकेर िनज जानकुा राईलाई उठाई िनज ओ�यानमा 
बसेपिछ िकन यसरी जाडँ र�सी खाएको मैले नखाउ 
भ�दा िकन नमानेको भनी मलाई अितनै �रस उठेकोले 
िनज जानकुा राईको गाला अनहुारमा मड्ुक� बि�सङले 
भकाभक हाने ँर गालामा समेत १०–१२ पटक थ�पड 
िहका�एपिछ िनज जानकुा राई सोही �थानमा लडेपिछ 
के भयो भनी बोलाउदँासमेत नबोलेको कारण सानी 
छोरी िलएर बाबकुो घरमा गई बाब ुआमालाई बोलाएर 
�याई उपचार गराउन पछ�  भ�ने स�लाहअनसुार 

इलाम अ�पतालतफ�  �याउदँ ै गदा� बाटोमा नै म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवरने राईले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको बयान ।

Cause of Death: Blunt force trauma 
to the abdomen भ�नेसमेत बेहोराको पो�टमाट�म 
�रपोट�  ।

िमित २०७१।६।२ गते राित ८:३० बजेितर 
िवरने राईले मेरो �ीमती िबरामी भई गाडी खोिजिदन ु
प�यो भनी मेरो घरमा आएको कारण िनजको घरमा 
गई हेदा� जानकुा राई बेहोस अव�थामा भइुकँो 
ओ�यानमा सिुतरहेक� िथइन्, िनकै िबरामी होला 
भनी �यही ँ पवुाखोला बजारकै �यान खोजेर इलाम 
अ�पताल पठाएको हो । िबरामी िलएर �ितवादी िवरने 
राई पिन गएका िथए । अ�पतालमा पगेुपिछ िबरामीको 
म�ृय ु भएको थाहा पाएपिछ मतृकको अनहुारमा हेदा� 
िनलडामसमेत िथयो । घरबाट अ�पताल लैजान 
ला�दा नै जानकुा राईको नाकबाट रगत आएको िथयो 
र कोठाको फ�याकमा समेत रगतको थोपा िछटाह� 
लागेको देखेको िथए ँ । �ितवादी िवरने राईलाई ब�ुदा 
िनज िवरने राईले कुटिपट गरकेो कारणबाटै जानकुा 
राईको म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको गोिव�द 
ग�ुङको घटना िववरण कागज ।

मेरो घर िज�ला इलाम माईपोखरी गा.िव.स. 
वडा नं.२ मा पद�छ । िवगत २ वष� अगािडदेिख नै ऐ. 
वडा नं.२ ि�थत मोहन िसहं िल�बूको घरमा डेरा गरी 
ब�दै आएका िथय� । िवरने राई र मतृक जानकुा राई 
मेरो छोरा बहुारी ह�न् । िनजह�बाट १ छोरा र १ छोरी 
जाय ज�म भएको र  िनजह� मोहन िसंह िल�बूकै अक� 
घरमा कोठा डेरा गरी ब�द ै आएका िथए । वारदात 
िमित २०७१।६।२ गते राितको ८:३० बजेको समयमा 
छोरा िवरने राई साथमा १० मिहनाको छोरी िलई म 
बसेको डेरा घरमा आई बहुारी जानकुा राई िबरामी 
भइन् के भएछ जाउ ँबबुा भनेर भनेप�ात म वारदात 
�थानमा गई हेदा� बहुारी जानकुा राई कोठाको भइुमँा 
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नाकबाट रगत आई लडी सिुतरहेको अव�थामा देखी 
अ�य मािनसह� समेत भेला भई त�काल उपचारको 
लािग गाडीमा इलाम अ�पताल �याउदैँ गदा� बाटोमा 
नै म�ृय ुभएको हो । हाल मेरो छोरा िवरने राई �हरी 
िहरासतमा रहेकोले आव�यक अनसु�धान ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िजतबहादरु राईले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो कागज ।

िज�ला इलाम माईपोखरी गा.िव.स. वडा 
नं.२ घर भई हाल ऐ. वडा नं.२ ि�थत मेरो घरमा िवगत 
२ वष�अगािड देिख �ितवादी िवरने राई र मतृक जानकुा 
राई कोठा डेरा गरी ब�दै आएका िथए । �ितवादी 
िवरने राई र मतृक जानकुा राईले मादक पदाथ� सेवन 
गरी झै-झगडा वादिववाद ह�ने गरकेो भनी सनुी थाहा 
पाएको िथए ँ। वारदात िमित २०७१।६।२ गते राितको 
८:३० बजेको समयमा �ितवादी िवरने राई मेरो घर 
कोठामा आई मेरो �ीमती िबरामी भइन् अ�पताल 
लान ुप�यो जाउ ँभनेप�ात् म िनजको कोठामा गई हेदा� 
मतृक जानकुा राईको नाकबाट रगत बिगरहेको देखी 
अ�पताल लानपुछ�  भनेर त�काल गाडी खोजी इलाम 
अ�पताल �याउदैँ गदा� िनज जानकुा राईको म�ृय ुभएको 
हो । पिछ �ितवादी िवरने राईले नै भनेअनसुार मतृक 
जानकुा राईले मादक पदाथ� सेवन गरकेो कारणले �रस 
आवेसमा आई �ितवादी िवरने राईले गाला अनहुारमा 
बि�सङले हानी भइुमँा लडाएका रहेछन् । मतृक 
जानकुा राईको �ितवादी िवरने राईकै कुटिपटबाट 
म�ृय ुभएको ह�न स�छ भ�नेसमेत बेहोराको मोहनिसंह 
िल�बूले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो कागज ।

िमित २०७१।६।२ गते �ितवादी िवरने राई 
मेरो �ीमती िबरामी भई भनी राित अं. ८:३० बजेको 
समयमा भनेकोले मसमेत गई हेदा� जानकुा राई बेहोस 
भई ओ�यानमा सिुतरहेक� दखेेको कारण के भयो चाडो 
अ�पताल लानपुछ�  भनी इलाम अ�पतालमा पगेुपिछ 
म�ृय ुभएको हामीह�ले थाहा पाएको हो । मतृक जानकुा 
राईको अनहुारमा िनलडाम चोट र नाकबाट समेत रगत 

आएको कारण �ितवादी िवरने राईकै कुटाइको कारण 
जानकुा राईको म�ृय ु भएकोमा मलाई पूण� िव�ास 
ला�छ । िनज �ितवादीले यसअिघ पिन बेला बखत 
के कुन िवषयमा झै-झगडा गरी कुटिपट गन� गद�थे ँ
भ�ने सनुेको िथए ँ भ�नेसमेत बेहोराको ितलबहादरु 
ग�ुङसमेतका मािनसह�ले �ायः एकै िमलान ह�ने गरी 
लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

मैले मतृक जानकुा राईको पेटमा ला�ाले 
समेत �हार गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िवरने राईले ग�रिदएको तित�बा बयान ।

�ितवादी िवरने राईको कुटिपटबाट मतृक 
जानकुा राईको म�ृय ु भएको स-�माण पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी िवरेन राईलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. र १३(३) नं. को 
कसरु अपराधमा ऐ.ऐन ऐ.महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको 
तफ� बाट ��ततु भएको अिभयोग प� ।

िमित २०७१।६।२ गते म पवुाखोलामा 
िगटी बालवुा िनका�ने काम गरी क�रब ५:३० बजे 
कोठामा आउदँा �ीमती घरकोठामा रिहन िछन् र 
केही समयपिछ िनज मातेको अव�थामा छोरी िलएर 
आइन र खाना खाई म बबुाको ितर िसनेमा हेन� गई 
आउदँा छोरी रोई रहेक� िथइन् भने �ीमती जानकुा 
िनदाई रहेक� ह�दँा उनलाई बोलाई उठाएपिछ िववाद 
भयो र मसगँ मखु लािगन् र मैले ३/४ थ�पड हानेपिछ 
नाकबाट रगत ब�न था�यो र मलाई डर लािग बबुा 
आमालाई भ�दा उनीह� आउनभुयो र अ�पताल लान ु
भनी गाडीमा अ�पताल �याई प�ुयाउदँा उनको म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवरने राईले 
स�ु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी िवरने राईलाई मलुकु� ऐन अदालती 
ब�दोब�तको महलको ११८ नं. बमोिजम थनुामा 
राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भ�ने स�ु अदालतको िमित 
२०७१।६।२९ को आदेश ।

१००३८ - िवरेन राई िव. नेपाल सरकार
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िमित २०७१।६।२ गते बेलकुा ६,७ बजेको 
समयमा िवरने राई मेरो �ीमती िबरामी छ हि�पटल 
लान ुपर ्यो जाउ ँभनेकाले  म बाटोमा िन�कँे । �यही 
�ितवादी िवरनेले िबरामी मतृकलाई �याई गाडीमा 
चढाए �यसपिछ मसमेत सोही गाडीमा चढी िबरामी 
िलई इलाम अ�पतालमा �याई उपचार गराउने �ममा 
जानकुा राईको म�ृय ुभएको घोषणा हि�पटलबाट भएको 
हो । �ीमान्  �ीमतीको झगडाको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनस कैलासकुमार पोखरलेले स�ु 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

म�ृय ुके कसरी भएको हो त�काल मलाई थाहा 
भएन भोिलप�ट िबहान घटना�थलमा लास दे�दा 
अनहुारमा िनलडाम देखेकोले बि�सङ्गले �हार गदा� 
म�ृय ुभएको ह�न स�छ भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
मािनस गोिव�द ग�ुङले स�ु िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

म�ृयकुो कारण के भएर भएको हो सो कुरा 
मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित 
मचु�काका मािनस जयराज राईले स�ु िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७१।६।२ गते राित ८:३० बजे 
राित �ितवादी िवरने राईले कुटिपट गरी मारकेो हो 
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला वीरबहादरु काक�ले 
स�ु िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

यसमा िमिसल संल�न त�य एवम् आधार 
�माणसमेतबाट �ितवादी िवरने राईले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३ (३) नं. को कसरु 
गरकेो पिु� ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादी िवरने राई र मतृक जानकुा 
राई �ीमान्  �ीमती नाताका रहेका, िनजह�को 
बीचमा वारदात पूव� कुनै �रसइवी रहेको भ�ने ख�ुन 
नआएको, �यान मान�का िनि�त योजना बनाई वारदात 

घटाएको भ�ने नदेिखनकुा साथै कुनै हितयारको 
�योग भएकोसमेत नदेिखदँा �ितवादी िवरने राईलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� ह�ने ह�दँा मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. बमोिजम 
५ वष� कैद सजाय ह�ने राय �य� गद�छु भ�ने इलाम 
िज�ला अदालतको फैसला । 

मान�स�मको पूव��रसइवी मनसाय एव ंतयारी 
गररे मैले मेरो �ीमती जानकुालाई कुटिपट गरकेो होइन 
�ीमतीको नाकबाट रगत आई अ�ठ्यारो भयो भनी 
�ीमतीले भनेपिछ त�काल मैले उपचार गन�को लािग 
इलाम अ�पतालमा �याई उपचार गदा� गद� िनजको 
म�ृय ुभएको हो । जाहेरी दरखा�त, व�तिु�थित मचु�ुका 
र बरामदी मचु�ुकाका मािनसह�को बकप�बाट पिन 
सोही त�य पिु� भएको छ । यसै स�दभ�मा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट पिन िविभ�न िस�ा�तह� 
�ितपािदत भइरहेको अव�थामा भिवत�य �यानतफ�  
सजाय तोिकन ुपन�मा सो नभई सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर गरी भएको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला बदर गरी भिवत�य �यानको कसरुमा मा� 
सजाय गन� गरी इ�साफ पाउ ँ भ�ने िवरने राईको 
पनुरावेदन अदालत इलाममा परकेो पनुरावेदन प� ।  

यसमा वारदातको �प, �कृित, �ितवादीको 
बयानसमेतका िमिसल संल�न सबदु �माणको 
अवलोकनबाट �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरकेो स�ुको फैसला फरक पन� स�ने 
ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
छलफलका लािग पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, 
इलामलाई पेसीको जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने पनुरावेदन अदालत इलामको आदेश ।

आ�नी सानी छोरीको हेरिवचारसमेत नगरी 
आमा मादक पदाथ� खाई सिुतरहेको देखी पनुरावेदक 
�ितवादीले त�काल उठेको �रस था�न नसक� आ�नी 
�ीमतीलाई ला� म�ुका �हार गरी मतृकको म�ृय ु
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भएको अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय 
गनु�पन�मा १३(३) नं.बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु 
इलाम िज�ला अदालतको िमित २०७१।८।१६ को 
फैसला सो हदस�म उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी 
िवरने राईलाई उि�लिखत �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजम १० दश वष� कैद ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७१।१२।३० मा भएको फैसला ।

मान� स�मको पूव��रसइवी मनसाय एवं तयारी 
गररे मैले मेरो �ीमती जानकुालाई कुटिपट गरकेो 
होइन । म आफू काममा गएर गलेर आएको बखत मेरी 
�ीमतीले र�सी आएर मातेको र छोरीको हेरचाहसमेत 
नगरकेो र स�झाउदँासमेत नमानेपिछ �रस था�न 
नसक� ३/४ थ�पड िहका�एको ह� ँ। �ीमतीको नाकबाट 
रगत आई अ�ठ्यारो भयो भनी �ीमतीले भनेपिछ 
त�काल मैले उपचार गन�को लािग इलाम अ�पतालमा 
�याई उपचार गदा� गद� िनजको म�ृय ुभएको हो । जाहेरी 
दरखा�त, व�तिु�थित मचु�ुका र बरामदी मचु�ुकाका 
मािनसह�को बकप�बाट पिन सोही त�य पिु� भएको 
छ । आवेश �े�रत ह�याको कसरु �थािपत ह�नलाई त�काल 
आवेशमा आई त�कालमा आपरािधक मनसायले नै 
�यान मान�स�मको काय� गरकेो ह�नपुछ�  ��ततु म�ुामा 
यी त�वह�को सव�था अभाव छ �रसले एक दईु म�ुका 
हानेपिछ त�काल िबरामीको अव�थाबार े जानकारी 
िलई िबरामीको उपचार गरी �यान बचाउनको लािग 
भर म�दरु कोिसस गदा�  गद� �ीमतीको �यान गएको हो । 
य�तो अव�थामा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. मा उ�लेख भए अनसुार आवेश �े�रत ह�याको 
कसरु �थािपत ह�ने होइन । तसथ� भिवत�य �यानतफ�  
सजाय तोिकन ुपन�मा सो नभई आवेश �े�रत अपराधमा 
सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट भएको 
फैसला स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल भई �िुटपूण� ह�दँा उ� 

फैसला बदर गरी भिवत�य �यानको कसरुमा मा� 
सजाय गन� गरी इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवरने 
राईको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� । 

मतृकको शरीरमा िविभ�न चोट पटक 
लागेको, पीिडतको �ितवादीउपर लि�त गरी त�काल 
आवेगमा आउने कुनै काय� नगरकेो, सतेुको अव�थामा 
�ीमतीलाई अ�धाध�ुध कुटिपट गरकेो, �ितवादी िवरने 
राई र मतृक जानकुा राई पित प�नी रहेको र वारदातको 
िदनभ�दा अिघ पिन �ितवादीले मतृकलाई पटकपटक 
कुटिपट गन� गरकेो कुरा मतृकको बाब ुजाहेरवालाको 
बकप�बाट पिु� भई मतृकलाई �ितवादीले पिहलेदेिख 
नै कुटिपट गन� गरकेो त�य �थािपत भएको छ । 
वारदातको िदन कामबाट घरमा आउदँा �ीमती जानकुा 
राई मादक पदाथ� सेवन गररे होला �ीमती म�त 
िनदाएको र छोरी रोइरहेको देिखपिछ जानकुा राईलाई 
झ�झ�याएर उठाई िनज ओ�यानमा बसेपिछ र�सी 
नखाउ भ�दा िकन नमानेको भनी गाला र अनहुारमा 
म�ुक�ले १०/१२ पटक भकाभक िहका�एको र जानकुा 
राई लडेपिछ बोलाउदँासमेत नबोलेको भनी घटना 
िववरण उ�लेख गरी अनसु�धानको �ममा �ितवादीले 
गरकेो बयान गरकेो दिेख�छ । �ितवादीको सो बयान 
There is bilateral periovital ecchymosis भनी 
चोटका िविभ�न नाप साइज उ�लेख भएको मतृकको 
Autopsy report ले Corroborate ग�ररहेको 
अव�थामा मतृकलाई �ितवादीले जाडँ र�सी खाने 
गरकेो िवषयको पूव��रसइवी िलई मातेर िनदाइरहेको 
अव�था झ�झ�याउदँै उठाई चोटमािथ चोट �हार 
गरी मारकेो र सो त�यलाई लकुाउन �ीमती िबरामी 
भएको भनी गाउघँरमा ह�ला गरकेो अव�थासमेतबाट 
�ितवादी िवरने राईले जानी जानी आ�नो �ीमतीलाई 
मारकेो �प� देिखदँादेिखदँै पनुरावेदन अदालत 
इलामबाट िमित २०७१/१२/३० मा भएको 
फैसला ��ततु म�ुाको त�य, कानूनी �यव�था एवं 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट 

१००३८ - िवरेन राई िव. नेपाल सरकार
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�ितवादीउपर अिभयोग दाबी पिु� भइरहेको अव�थामा 
�ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीभ�दा कम सजाय गन� 
ठहरी पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा सो हदस�म बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

यसमा वादी नेपाल सरकार र �ितवादी िवरने 
राईसमेतको तफ� बाट पनुरावेदन परकेोले अ.व.२०२ 
नं. को �योजनाथ� पर�परमा सनुाई कानूनबमोिजम गरी 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७४।१।५ को 
आदेश ।  

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेसह�न आएको ��ततु 
म�ुाको पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा�य �ी गोपाल लािमछाने र 
�ी ह�रशंकर �वालीले �ितवादी िवरने राई र मतृक 
जानकुा राई पित प�नी रहेको र वारदातको िदनभ�दा 
अिघ पिन �ितवादीले मतृकलाई पटकपटक कुटिपट 
गन� गरकेो कुरा मतृक छोरीले फोनबाट सनुाउने गरकेो 
भ�ने जाहेरी दरखा�त र सोबमोिजमको जाहेरवालाको 
बकप�बाट मतृकलाई पिहलेदेिख नै पटकपटक कुटिपट 
गन� गरकेो भ�ने त�य �थािपत भएको छ । वारदातको 
िदन कामबाट घरमा आउदँा �ीमती जानकुा राई 
मातेको र छोरी रोइरहेको र �ीमती र�सीले मातेको 
ह�दँा र�सी नखाउ भनी स�झाउने �ममा १०/१२ 
म�ुका अनहुारमा िहका�एको भ�ने घटना िववरण 
उ�लेख गरी अनसु�धानको �ममा बयान गरकेो 
देिख�छ । मतृकलाई �ितवादीले जाडँ र�सी खाने 
गरकेो िवषयको पूव��रसइवी िलई मातेर िनदाइरहेको 
अव�था झ�झ�याउदँै उठाई चोट मािथ चोट �हार गरी 
मारकेो र सो त�यलाई लकुाउन �ीमती िबरामी भएको 
भनी गाउघँरमा ह�ला गरकेो ��ट देिख�छ । िनज 

�ितवादीले जानी जानी आ�नो �ीमतीलाई मारकेो 
�प� देिखदँादिेखदैँ अिभयोग मागदाबीिवपरीत भएको 
फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी छ । मतृकको शरीरमा 
िविभ�न चोट लागेको ि�थित, पीिडतको �ितवादीउपर 
लि�त गरी त�काल आवेगमा आउने कुनै काय� नगरकेो 
अव�थामा सतेुको �ीमतीलाई अ�धाध�ुध कुटिपट 
गरकेो काय� मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको १४ नं. 
िभ� नपन� भएबाट उ� फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी 
छ । िनज �ितवादीले जानी जानी आ�नो �ीमतीलाई 
मारकेो ह�दँा अिभयोग मागदाबी सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको  बहस सिुनयो ।

पनुरावेदक �ितवादी िवरने राईको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िवजयका�त 
मैनाली र िव�ान्  अिधव�ा �ी शंकर िल�बूले 
�ितवादीले �ीमती जानकुालाई कुटिपट गरकेो होइन । 
िनज काममा गएर गलेर आएको बखत �ीमतीले र�सी 
खाएर मातेको अव�थामा देखी स�झाउदँा नमानेपिछ 
�रसले ३/४ थ�पड िहका�उदँा �ीमतीको नाकबाट रगत 
बगेकाले त�काल उपचारका लािग अ�पतालमा �याई 
उपचारकै �ममा िनजको म�ृय ुभएको हो । िबरामीलाई 
बचाउनको लािग �यास गरेको छ । ��ततु म�ुाको 
स�पूण� घटना प�रि�थित र िमिसल सलं�न कागज 
�माणह�को मू�याङ्कन र िव�ेषण गदा� भिवत�य 
�यान म�ुाको त�य �थािपत भइरहेकोले �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको ६ नं. बमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत इलामको फैसला कानूनी �यव�थािवपरीत 
भई �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी इ�साफ पाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

अब, पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७१/१२/३० मा भएको फैसला िमलेको छ वा छैन 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादी िवरने राईको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
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िदनपुन� दिेखन आयो ।
२. सो स�दभ�मा हेदा� �ितवादी िवरने राईले 

आ�नी �ीमती जानकुा राईलाई कुटिपट गरी सोही 
चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको ह�दँा िनज �ितवादी 
िवरने राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरु अपराधमा ऐ.को १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी 
रहेको ��ततु म�ुामा �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�ने राय �य� गरी स�ु 
इलाम िज�ला अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । उ� 
फैसलाउपर �ितवादी िवरने राईको पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट स�ु फैसला केही उ�टी 
भई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद ह�ने ठह�याई िमित २०७१/१२/३० मा 
फैसला भएको रहेछ । उ� फैसलाउपर िच� नबझुाई 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादी िवरने राई दवैुप�को 
पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस भएको देिखयो । �ितवादी 
िवरने राईले आ�नी �ीमतीलाई मनसायपूव�क कुटिपट 
गरी ह�या गरकेो ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
र मतृकलाई मान� मनसायले नभई सामा�य कुटिपट 
गदा� भिवत�य पन� गई म�ृय ुभएकोले भिवत�यमा सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादी िवरने राईको म�ुय पनुरावेदन 
िजिकर रहेको देिख�छ । 

३. िमित २०७१।६।२ गते �ीमती जानकुा 
राई मादक पदाथ� सेवन गररे ओ�यानमा म�त 
िनदाएक� र १० मिहनाक� छोरी रोइरहेक� देखी िनज 
जानकुा राईलाई उठाई  िकन यसरी जाडँ र�सी खाएको 
मैले नखाउ भ�दा िकन नमानेको भनी वादिववाद ह�दँा 
मलाई अित नै �रस उठेकोले िनज जानकुा राईको 
गाला अनहुारमा मड्ुक� बि�सङले भकाभक हाने र 
गालामा समेत १०–१२ पटक थ�पड िहका�एपिछ 

िनज जानकुा राई सोही �थानमा लिडन् । बोलाउदँा 
नबोलेको कारण उपचारका लािग इलाम अ�पतालतफ�  
�याउद ैगदा� बाटोमा नै म�ृय ुभएको हो  भनी �ितवादी 
िवरने राईले अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरु 
अपराधमा सािबती जनाई बयान गरकेो दिेख�छ । 
अदालतमा समेत आई बयान गदा� आफूले थ�पड 
हानेको उनको म�ृय ुआ�नो कुटिपटको कारण भएको 
हो (सवाल जवाफ १४ नं.) भनी कसरुमा सािबत 
भएको अव�था छ । मतृकको दािहने गालामा िनलडाम, 
िनधारको दािहनेतफ�  िनलडाम, नाकको डाड�मा िनल 
डाम, िचउडँोमा खोि�एको चोट (दाग), बाया ँहातको 
नाडीमा खो�ीएको दाग, दाया ँनिल ख�ुामा खोि�एको 
दाग रहेको भ�ने मतृकको लास जाजँ �कृित मचु�ुका 
र पो�टमाट�म �रपोट�  हेदा� पेटमा क�रब तीन िलटर 
जित रगत जमेको, The spleen ruptured from 
its lateral surface भ�ने उ�लेख भएको, �य�तै 
गरी घाटँीमा Ligature mark देिखएको र Scalp 
hematoma measuring 9cm×9cm भ�नेसमेतका 
िववरणह� उ�लेख भई म�ृयकुो कारण Blunt force 
trauma to the abdomen) भ�ने उ�लेखसमेतबाट 
�ितवादीको चोटका कारण म�ृय ु भएको रहेछ भ�ने 
देिखयो । आफूले कुटिपट गरकेो भ�ने कुरामा �ितवादी 
अदालतमा समेत सािबत रहेको र अ�य �यि�ले 
कुटिपट गरकेो भ�ने िमिसलबाट नदेिखदँा �ितवादीकै 
कारण जानकुा राईको म�ृय ुभएको रहेछ भ�न पन� ह�न 
आयो । 

४. अब �ितवादी िवरने राईलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद नै ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र भिवत�य परी म�ृय ु भएको ह�दँा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको  ५ र ६ नं. बमोिजम 
ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको  पनुरावेदन िजिकर ह�दँा 
सव��थम नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेर� । 

१००३८ - िवरेन राई िव. नेपाल सरकार
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५. यी �ितवादी र मतृक �ीमान्  �ीमती 
नाताका भएको र िनजह�बाट १ छोरा १ छोरीको 
जायज�मसमेत भएको देिख�छ । मतृकलाई �ितवादीले 
मानु�  पन�स�मको पूव��रसइवी रहे भएको पिन देिखदँैन 
र ह�यामा जोिखमी हितयारको �योग भएको 
अव�थासमेत छैन । र�सी नखानका लािग पटकपटक 
स�झाउदँा पिन �ीमतीले र�सी खान नछाडेक� र आफू 
कामबाट थाकेर घरमा आउदँा र�सीले माती सिुतरहेको 
सानो ब�चा रोइरहेको ब�चाको �याहारसमेत नगरकेो 
देखेपिछ �रस उठी सोही �रस था�न नसक� थ�पड 
म�ुकासमेतले �ीमतीलाई �हार गदा� बेहोस भएपिछ 
छरिछमेकसमेत गहुार गरी गाडी खोजी औषधी उपचार 
गन�को लािग हि�पटल लैजादँ ैगदा�  मतृकको म�ृय ुभएको 
देिख�छ । �ितवादीले मतृकको �यान िलनेस�मको 
इिवलाग वा मनसायसिहत म�ुका �हार गरी ह�या 
गरकेो भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� 
ह�न सकेको देिखदैँन । 

६. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�न मनसाय त�वको 
िव�मानता �माणह�बाट नै पिु� ह�नपुद�छ । तर 
��ततु म�ुाको वारदातमा �ितवादीको मान�स�मको 
आपरािधक मनसाय रहेको त�य �वत�� र व�तिुन� 
�माणह�बाट पिु� गराउन सकेको पाइदँनै । 
जाहेरवालाले जाहेरीमा पिहला पिन �ितवादीले कुटिपट 
गरकेो भनी फोनमा भ�ने गरकेो भने पिन सो कुरा पिु� 
ह�न सकेको पाइदैँन । अनमुान, आशंका र स�भावना 
ज�ता मनोगत आधारमा कुनै पिन आपरािधक काय�मा 
मनसाय त�वको िव�मानता छ भनी िन�कष� िनका�न ु
�यायोिचत ह�दँनै । 

७. मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. को कानूनी �यव�था हेदा� “�यान मान� मनसाय 
रहेनछ �यान िलनुपन�स�मको इिव पिन रहेनछ लुक� 
चोरीकन हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै 
कुरामा �रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको 

वा िवष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढँुगा, लात 
मु�का इ�यािद हा�दा सोही चोट पीरले ऐनका �यादिभ� 
�यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  ” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� �ितवादीले 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी रहे भएको 
देिखदँनै । जोिखमी हितयारको �योग भएको अव�था 
पिन छैन । र�सी नखान भनी पटकपटक स�झाउदँा 
पिन अटेर गरी र�सी खाएको र सानो ब�चाको रा�ो 
�याहारसमेत नगरकेो कारण त�काल �रस उठी लात 
म�ुका �हार गदा� मतृकको म�ृय ु भएको देिख�छ । 
य�तो अव�थामा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� 
ि�थित देिखएन । तसथ� अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

८. अब मतृकलाई मान� मनसायले कुटिपट 
गरकेो नभई सामा�य कुटिपट गदा�  भिवत�य पन� 
गई मतृक �ीमतीको म�ृय ु भएको ह�दँा मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धीको ५ नं.को कसरुमा ऐ ६ नं. बमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक �ितवादी िवरने 
राईको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको ५ नं. मा “�यान िलने इिवलाग वा 
मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस 
मला�  भ�ने ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� 
�यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएकोमा भिवत�य 
ठहछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 

९. उ� �यव�थाबाट भिवत�य ठहन�, 
�यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभएको मा� होइन 
�ितवादीले गरकेो काय�बाट पीिडत मला� ज�तो पिन 
देिखन ु ह�दैँन । अथा�त्  गरकेो कुनै काय�बाट मला� 
ज�तो दिेख�छ, अथा�त्  गरकेो काय� र िन�केको 
प�रणाम बीच तादा��यता दिेख�छ र सोको जानकारी 
(Knowledge) भई काय� गरकेो छ भने �यसलाई 
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भिवत�य मा�न िम�दनै । भिवत�य हो वा होइन भ�नेमा 
कारण र प�रणामको के क�तो स�ब�ध छ सो हे�रन ु
पछ�  । यस �ि�बाट वारदातको �कृित हेदा� �ितवादीले 
�ीमती जानकुा राईले र�सी खाई माती ओ�यानमा 
सतेुको र रोइरहेको छोरीको बेवा�ता गरकोले �याद ै
�रस उठी मड्ुक� तथा ब�सीङले १०/१२ थ�पड 
िहका�उदा बेहोस भई भइुमँा लडेकोले उपचार गराउन 
अ�पताल लैजादैँ गदा� म�ृय ु भएको भनी मौकामा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतमा समेत आई 
कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । लास जाचँ 
मचु�ुका तथा घटना�थल मचु�ुका, जाहेरी दरखा�त, 
घटना िववरण कागज र बकप�  र Cause of Death: 
Blunt force trauma to the abdomen भ�नेसमेत 
बेहोराको पो�टमाट�म �रपोट�समेतबाट मतृकको म�ृय ु
कुटिपटको चोटको कारण भएको भ�ने उ�लेख भएको 
ह�दँा भिवत�य रहेछ भ�न सिकने अव�था देिखएन । 
सम� िमिसल संल�न कागज �माणबाट �ीमतीले 
र�सी खाई मातेको र खाना नबनाएको भ�ने कुरामा 
�ितवादीले �रस था�न नसक� आवेशमा आई आ�म 
िनय��ण गमुाई त�काल �रस उठी अ�धाध�ुध 
मतृकलाई िहका�उदँा सोही चोटको कारण मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने देिखयो । मतृकको ि�याकलापको 
ज�रयाबाट िववाद उ�प�न भई सोही �रसका कारण 
लात म�ुका �हार गरी सोही चोटका कारण मतृकको 
म�ृय ु भएको अव�था छ । वारदातको �कृितबाट 
मतृकको कारण आवेशपूण� ह�या भ�ने ��ट दिेखन 
आएको ह�दँा भिवत�य भई मतृकको म�ृय ुभएको भ�न 
िम�ने अव�था देिखएन । तसथ� �यानस�ब�धीको ५ 
नं.को कसरुमा ऐ.को ६ नं. बमोिजम भिवत�यमा सजाय 
ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन  िजिकरसगँ पिन 
सहमत ह�न सिकएन । 

१०. तसथ�: मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�बाट �ितवादी िवरने राईलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० (दश) 

वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०७१।१२।३० मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी एव ं�ितवादी 
दवैु प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  
 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृत:- मनकुमारी िज.एम.िवक
इित संवत् २०७४ साल चै� १९ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदेश िमित : २०७४।१२।७
०७३-WO-११४९

िवषयः परमादशे

�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३२ ि�थत सामािजक 
�यायको लािग कानून तथा नीित िनयम म�चको 
तफ� बाट अि�तयार �ा�त ऐ.का काय�कारी 
िनद�शक काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३ ब�ने अिधव�ा 
�ेमच�� राई

�नण�य नं. १००३९

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत

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

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

 § लोकताि��क शासन �यव�थाको च�र� 
भनकेो लोकस�मती वा जनइ�छाअनुसार 
च�न ु हो र िनवा�चन नाग�रकह�को 
आ�नो इ�छा अिभ�य� गन� मा�यम 
हो । लोकत��मा मतदानमाफ� त नै 
नाग�रकह�ले कसलाई �ितिनिध 
छा�न े तथा क�तो कानून तथा नीित 
िनमा�ण गन� ज�ता आधारभूत ��ह�मा 
आ�नो धारणा अिभ�य� गन� भएकोले 
नाग�रकको मतदान गन� अिधकार िवचार 
र अिभ�यि�को �वत��तासगँ पिन 
अ�यो�याि�त �पमा जोिडएको ह�न े।  

(�करण नं.२)
 § िनवा�चनमा सहभागी भई मतदान गन� 

पाउने नाग�रकको सवैंधािनक हकलाई 
कुनै पिन अव�थामा अवरोध ह�न ु कानून 
सङ्गत मा�न नसिकने ।

(�करण नं.४)
 § नेपालको सिंवधानले नाग�रकह�लाई ितनै 

तहको िनवा�चनमा मतदान गन� अिधकार ह�न े
भनी नाग�रकको मतदानको अिधकारलाई 
सवैंधािनक अिधकारको �पमा �यव�था 
गरकेो कुरालाई कुनै पिन �ि�कोणबाट 
अवमू�यन ग�रनु ह�दैँन । सिंवधानले िदएको 
मतदानको अिधकारअ�तग�त "मतदान 
गन� पाउने अवसरको अिधकार" पिन 
अ�तरिनिहत रहकेो ह��छ । सिंवधानले 
मतदानको अिधकार �दान गन� तर रा�यले 
मतदान गन� अवसर सजृना नगन� हो भन े

सिंवधानले �यव�था गरकेो उ� अिधकार 
िनरथ�क र �योजनहीन ह�न जाने ।
 § सिंवधानले नै ��येक नाग�रकलाई 

मतदानमा सहभागी ह�न पाउन े समान 
अवसर �दान गरकेो अव�थामा �वदेशमा 
रहकेा नाग�रकह�लाई सो अवसर 
�दान ह�ने तर वैदेिशक रोजगारको 
�ममा देशबािहर रहकेा नाग�रकह�लाई 
सो अवसर �दान नगनु� समानताको 
अिधकारको िवपरीतसमेत ह�ने ।

(�करण नं.५)
 § मलुुकबािहर रहकेो नाग�रकह�को 

रिेमट्या�सले अथ�त��मा पु�याएको 
योगदानबाट रा�य लाभाि�वत ह�न े तर 
ितनै नाग�रकह� मलुुकबािहर रहकेो 
कारणले मतदानको अिधकारबाट वि�चत 
गनु� �यायको �ि�कोणबाट समेत उपयु� 
ह�ने नदेिखन े।
 § रा�यको अथ�त��ले रोजगारीको 

अवसर िसज�ना गन� नसकेको कारण 
रोजगारीसमेतका कारणबाट िवदेिशन 
पुगकेा नाग�रकह�लाई मतदानको 
अिधकारबाट समेत वि�चत गदा� 
राजनीितक �पमा समेत वि�चतीकरणमा 
पन� स�ने जोिखम ह��छ । देशको 
जनसं�याको ठूलो िह�सालाई अलग 
राखी ग�रने िनवा�चनले एकातफ�  ती 
नाग�रकह�को मतािधकारलाई हनन गछ� 
भने अक�तफ�  �यसरी ग�रन े िनवा�चनको 
प�रणामले नाग�रकह�को वा�तिवक 
इ�छा र भावनालाई पूण� �पमा �ितिवि�बत 
गन� नस�ने ।
 § वैदेिशक रोजगारमा रहकेा नाग�रकह�लाई 

मतदानको अिधकारबाट वि�चत गदा� 
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�यसले िनवा�चनकै िन�प�ता र पिव�तामा 
नै �� उठ्न स�ने देिख�छ । रा�यले गन� 
िनवा�चनह� �व�छ र िन�प� ह�नुपछ� 
भ�ने िवषयमा कुनै िववाद ह�न स�दैन 
तर जनस�ंयाको ठूलो िह�सालाई मत 
खसा�न े अवसरबाटै िवमखु गरी ग�रन े
िनवा�चनलाई पूण� �पमा जनअनमुोिदत 
भनी मा�न पिन नसिकने ।
 § िनवा�चनमा मतदान गन� अिधकार 

नाग�रकको सवैंधािनक अिधकार भई 
��येक नाग�रकलाई िवना भेदभाव 
िनवा�चनमा सहभागी ह�न पाउने समान 
अवसर �दान गनु�पन� र सोको लािग 
कानूनी, �शासिनकलगायत अ�य कुनै पिन 
आव�यक उपाय अवल�बन गनु� रा�यको 
दािय�व भएको ह�दँा तथा लोकताि��क 
�णालीअ�तग�त ह�ने िनवा�चनमा सबै 
नाग�रकह�को वा�तिवक इ�छा र 
भावनालाई �ितिवि�बत गरी िनवा�चनलाई 
�यापक �पमा जनसहभािगतामलूक 
बनाउनको लािग वैदेिशक रोजगारीको 
िसलिसलामा िवदेशमा रहकेा नेपाली 
नाग�रकह�लाई समेत मतदानको 
अिधकार �दान गन� गरी उिचत �ब�ध गनु� 
रा�यको दािय�व ह�ने ।

(�करण नं.७)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
ह�र फुयालँ, �ी आलोक पो�ेल, �ी ब�ण 
िघिमर,े�ी अनरुाग देवकोटा र �ी केदार दाहाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
ह�र�साद र�ेमी

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०७०, अंक १०, प.ृ१२८८

स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान
 § वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
 § नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार छः

�रट िनवेदनको बेहोरा
सामािजक �यायको लािग कानून तथा 

नीित िनयम म�च �थापनाकालदेिख नै अ�तराि��य 
मानव अिधकार कानूनअ�तग�त नेपालले पूरा गनु�पन� 
दािय�व�ित रा�यको �यानाकष�ण गराउने, नेपाली 
नाग�रकह�का सिंवधान �द� मौिलक हकह� 
काया��वयन गराउन पहल गन� साथै अ�य साव�जिनक 
हकिहत र सरोकारका िवषयह�मा िज�मेवार 
िनकायह�लाई जवाफदेही बनाई कानूनी शासनको 
�व��न गरी मलुकुमा सामािजक �याय �थापनाको 
लािग योगदान प�ुयाउने म�ुय ल�य रहेको एक 
मनुाफारिहत गैरसरकारी सं�था हो । यस सं�थाको 
काय�कारी िनद�शकको �पमा रहेको म �रट िनवेदक 
कानून �यवसायी ह�नाको साथै काठमाड� �कुल अफ 
ल मा अनसु�धान िवभागको िनद�शकको �पमा काय�रत 
रहदँै आएको छु । वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली 
नगा�रकह� मतदान गन� पाउने संवैधािनक हकबाट 
वि�चत रहन ुपरकेो अव�था रहेको र उ� सवालमा म 
र मेरो स�ंथाको साथ�क स�ब�ध र सारभूत सरोकार 
रहेकोले नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२)
(३) बमोिजम यो िनवेदन िलई स�मािनत अदालतसम� 
उपि�थत भएको छु ।

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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लोकताि��क मलुकुको लािग आविधक 
िनवा�चन र सो िनवा�चनमा नाग�रकको साथ�क 
सहभािगता अप�रहाय� िवषय ह�ने गछ�  । नेपालको 
संिवधानले पिन आविधक िनवा�चन र बािलग 
मतािधकारलाई ��तावनामा नै उ�लेख गरकेो 
छ भने संिवधानको धारा १७(२)(क) मा "��येक 
नाग�रकलाई िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता ह�नेछ, 
धारा १८(१) मा सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�नेछन् र कसैलाई पिन कानूनको समान सरं�णबाट 
वि�चत ग�रने छैन ।" भ�ने �यव�था ग�रएको छ । 
�यसैगरी धारा ५१(झ)(५) ले वैदिेशक रोजगारीलाई 
शोषणम�ु, सरुि�त र �यवि�थत गन� तथा �िमकको 
रोजगारी र अिधकारको ��याभिुत गन� यस �े�को 
िनयमन र �यव�थापन गन� �यव�था गरकेो छ । �य�तै 
धारा ८४(५) मा "अठार वष� उमेर पूरा भएको ��येक 
नेपाली नाग�रकलाई संघीय कानूनबमोिजम कुनै एक 
िनवा�चन �े�मा मतदान गन� अिधकार ह�नेछ" भ�ने 
उ�लेख छ भने धारा १७६(५) ले अठार वष� उमेर पूरा 
भएको �देशको �े�िभ� बसोबास गन� ��येक नेपाली 
नाग�रकलाई कानूनबमोिजम कुनै एक िनवा�चन �े�मा 
मतदान गन� अिधकार ह�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ । 
यसका अित�र� धारा २२२(५) मा अठार वष� उमेर 
पूरा भएको गाउपँािलकाको मतदाता नामावलीमा नाम 
समावेश भएको �यि�लाई तथा धारा २२३(५) मा 
अठार वष� उमेर पूरा भएको नगरपािलकाको मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश भएको �यि�लाई संघीय 
कानूनबमोिजम मतदान गन� अिधकार ह�नेछ भ�ने 
�यव�था रहेको छ ।

नेपालको सिंवधान (२०७२) को 
काया��वयनको स�दभ�मा तीनवटा मह�वपूण� 
िनवा�चनह� स�प�न गनु�पन� दािय�व नेपाल सरकारमा 
रहेकोमा हाल पचास� लाख नेपाली नाग�रकह� 
नेपालबािहर रहेको अव�था छ । िनवा�चन आयोगको 
त�याङ्कअनसुार हाल कूल मतदाताको सं�या 

१,४०,५४,४८२ रहेकोमा नेपाल सरकार�ारा २०१६ 
मा �कािशत त�याङ्कअनसुार आ.व.२००८।२००९ 
देिख २०१४।२०१५ को अविधमा कूल 
२७,२३,५८७ �यि�ले �म अनमुित िलएको 
देिख�छ । यही त�याङ्कलाई आधार मा�दासमेत कूल 
मतदाता सं�याको २० �ितशत मतदाता वैदेिशक 
रोजगारीको िसलिसलामा देशभ�दा बािहर रहेको 
देिख�छ । यस त�याङ्कमा �म अनमुित निलईकन 
गएका कामदारह�, अ�य बहानामा िवदशे गएका 
नाग�रकह� तथा भारत �वासमा रहेका कामदारह�लाई 
समावेश ग�रएको छैन । यस त�यह�लाई समेत 
गणना गन� हो भने कूल मतदाता सं�याको २५ 
�ितशतभ�दा मािथ अथवा ३५ लाखभ�दा बढी रहेको 
देिख�छ । तर वैदेिशक रोजगारका लािग िवदशेमा 
रहेका नाग�रकह�लाई नेपाल बािहरबाटै मतदान 
गन� स�ने कुनै �यव�था नग�रएको ह�दँा हाल वैदेिशक 
रोजगारीको �ममा �वासमा रहेका ३५ लाखभ�दा 
मािथको सं�याका नेपाली नाग�रकह� मतदानको 
अिधकारबाट वि�चत रहेको देिख�छ । िव�मा हाल 
११४ भ�दा धेर ै रा��ह�ले आ�ना नाग�रकह�लाई 
आ�नो दशेबािहरबाट समेत मतदान गन� स�ने 
�यव�था गरकेा छन् । मलुकु बािहरबाट गन� सिकने 
मतदान (External voting) स�ब�धी �यव�थाका 
बारमेा िफिलिप�सबाहेक १६ वटा मलुकुह�ले गरकेो 
�यव�थाह�लाई समेत यसै िनवेदनको साथ पेस 
ग�रएको छ ।

कुनै पिन आविधक िनवा�चनमा आ�नो 
�ितिनिध च�ुन पाउने हक वैयि�क �वत��ताको 
हकअ�तग�त सिुनि�चत ग�रन ुपन� हक हो । तर वैदेिशक 
रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई 
मतदानको अिधकारबाट वि�चत गदा� संिवधानको धारा 
१७(१) ले ��याभूत गरकेो वैयि�क �वत��ताको 
हकबाट उनीह� वि�चत भएका छन् भने धारा २(क) 
ले �दान गरकेो अिभ�यि� �वत��ताको हक र १८(१) 
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ले �यव�था गरकेो कसैलाई पिन कानूनको समान 
संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने �यव�थासमेतको 
�ितकूल रही अ�य धाराह�बाट िन:सतृ भएका 
संवैधािनक अिधकारह� समेतको उ�लङ्घन ह�न 
गएको छ । अतः अ�य उपचारको �यव�थाको अभावमा 
संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम यस 
अदालतमा िनिहत असाधारण �े�ािधकार �योग गरी 
िवप�ीह�को नाममा िन�नबमोिजम �यव�था गनु�  भ�ने 
परमादशेसिहत जो चािहनेँ आ�ा आदेश वा पजु� जारी 
गरी पाउन िनवेदन गद�छु ।
(१) वैदेिशक रोजगारीको �ममा ग�त�य मलुकुमा रहेका 

कामदारको मतािधकार सिुनि�चत गन� मलुकु 
बािहरबाटै सबै तह (�थानीय �यव�थािपका, �देश 
�यव�थािपका र �ितिनिध सभा) को िनवा�चनमा 
मतदान गन� स�ने गरी (External Voting/out 
of country Voting) कानूनी �यव�था त�काल 
गनु�  भ�ने िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

(२) मलुकु बािहरबाटै सबै तहको िनवा�चनमा मतदान 
गन� (External Voting) को लािग आव�यक पन� 
िनवा�चनस�ब�धी जो चािहनेँ �ोत साधनसिहत 
पूवा�धारको �यव�था गरी ती नाग�रकह�लाई 
मतदान काय�मा सहभागी ह�ने अवसर �दान 
गन�समेत आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ततु 
िनवेदन प�लाई सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ६३(३)(६) बमोिजम 
अ�ािधकारसमेत �दान ग�रपाउ ँभ�ने  बेहोराको 
�रट िनवेदन ।

यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 

मागबमोिजम परमादशेको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� 
हो? आदेश जारी ह�न ु नपन� मनािसब आधार कारण 
र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा�त 
भएको िमितले १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 

काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु 
आदशे र िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस 
गनू�  । साथै ��ततु िनवेदनमा नाग�रकको मतािधकारको 
िवषय जोिडएकोले चाडँो िन�पण ह�न ु मनािसब ह�दँा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
६३(३)(च५) बमोिजम अ�ािधकार िदइएको छ भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७४।१।२१ को आदेश ।

िवप�ी कानून, �याय तथा ससंदीय मािमला 
म��ालयको िलिखत जवाफ

नेपालको संिवधानको धारा ८४, १७६, 
२२२ र २२३ मा अठार वष� उमेर पूरा भएका र 
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको �यि�लाई 
िविभ�न �योजनका लािग कानूनबमोिजम मतदान 
गन� अिधकार रहेको िवषयलाई �रट िनवेदक �वयलें 
िनवेदनको �करण ३ मा उि�लिखत गनु�भएकोले 
मतदाता ह�न यो�य �यि�लाई कानूनले मतािधकारको 
अिधकार �दान गरकेो �प� नै छ । जहासँ�म वैदेिशक 
रोजगारीको �ममा ग�त�य मलुकुमा रहेका नेपाली 
नाग�रकले ग�त�य मलुकुबाट नै िनवा�चनमा सहभागी 
भई मत िदन पाउनको लािग कानून िनमा�ण गनु�पन� 
िवषय छ, नेपालबािहर मतदान गन� �यव�था गदा� 
�यसबाट पन� स�ने चनुौती, िनवा�चनको सरु�ा �ब�ध, 
िनवा�चन �यव�थापन, िनवा�चनको अनगुमन, िवदशेमा 
ह�ने मतदान के��को सं�याको िनधा�रण, िनवा�चन 
खच� र वैदिेशक रोजगारीमा रहेका नेपाली नाग�रकको 
पह�चँ ज�ता िवषयलाई समेत म�यनजर गनु�पन� 
ह��छ । िवकिसत मलुकु सबैले Out of Country 
voting को �यव�था गन� सकेको अव�था पिन 
छैन । साथै Out of Country Voting को िवषय नेपाल 
रा��ले एकलौटी �पमा िनण�य गररे मा� स�बोधन 
गन� िवषय नभई कुटनैितक �पमा िवदशेी मलुकुसगँ 

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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सम�वय गरी िन�पण गनु�पन� भएबाट �रट िनवेदकले 
माग गरकेो िवषय स�मािनत अदालतबाट �याियक 
िन�पण ह�ने िवषय होइन । �ोत, साधन र उपय�ुता 
समेतका आधारमा नेपाल सरकारले िवदशेमा रहेका 
मतदातालाई सोही ठाउबँाट मत िदन स�ने गरी 
आव�यक �यव�था गन�तफ�  िवचार गन� नै ह�दँा हाल सो 
िवषयमा कानून िनमा�ण गनु�पन� भ�ने िनवेदकको भनाइ 
यिु�सङ्गत देिखदैँन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी �यव�थािपका ससंदको िलिखत जवाफ
�यव�थािपका संसदको कुन काम 

कारबाहीबाट �रट िनवेदकको क�तो �कारको 
संवैधािनक एवं कानूनी हक अिधकार तथा नेपालको 
संिवधान र कानूनको के क�तो बिख�लाप भई 
नाग�रकको मौिलक हकको हनन भएको भ�ने कुरा 
�रट िनवेदनमा �प� खलेुको छैन । सरकारले आ�नो 
साधन �ोत, रा�यको आिथ�क अव�थालगायतका 
िविवध िवषयसमेतलाई म�यनजर राखी कानून 
िनमा�ण गरी सिंवधान र कानूनको काया��वयन गनु�पन� 
ह��छ । िव�का कितपय िवकिसत मलुकुह�ले समेत 
िवदशेमा छ�रएर रहेका नाग�रकह�लाई उनीह� 
रहेकै मलुकुबाट मतदान गन� सिुवधा उपल�ध गराउन 
नसिकरहेको प�र�े�यमा हा�ो ज�तो आिथ�क �पले 
स�म ह�न नसकेको मलुकुको लािग �रट िनवेदकले 
उठाएको िवषयव�त ुसा�दिभ�क मा�न सिकँदैन । यसै 
गरी सरकारले वैदेिशक रोजगारलाई कानूनबमोिजम 
अिनवाय� र अप�रहाय� बनाएको अव�था होइन । साथै, 
वैदेिशक रोजगारमा जाने �यि�लाई िनवा�चनमा भाग 
िलन वा मतदान गन� नपाउने भ�ने कानूनी �यव�था 
नरहेको र सरकारको �य�तो नीित पिन नरहेको 
अव�था छ । िनवा�चनमा वा मतदानमा भाग िलन 
मनसाय भएका �यि� वैदेिशक रोजगारबाट फक� र भाग 
िलन स�ने र कुनै कानूनले �ितब�ध गरकेो अव�था 
पिन होइन । जहासँ�म �रट िनवेदनमा उठाएको 

िवषयव�त ु छ, सरकारले आव�यक स�झेको बखत 
आव�यक कानून र अ�य �यव�था गन� स�ने नै ह�दँा 
�यव�थािपका ससंद ्लाई िवप�ी बनाइन ु पन� आधार 
र कारण नभएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनमा माग 
भएबमोिजम कुनै �कारको आदशे जारी ह�नपुन� होइन, 
�रट िनवेदन खारजे भागी भएकोले खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी गृह म��ालयको िलिखत जवाफ
नेपालको संिवधान�ारा �द� संवैधािनक एवं 

मौिलक हक अिधकारको आम नाग�रकले सहज र सरल 
�पमा उपभोग गन� पाउनपुछ�  भ�ने कुरामा गहृ म��ालय 
सदैव संवेदनशील रहदैँ आएको छ । मलुकु बािहर रहेका 
नेपाली नाग�रकह�ले आ�नो मतािधकारको �योग गन� 
पाउन ुपछ�  भ�ने कुरामा गहृ म��ालय सकारा�मक छ । 
िविभ�न मलुकुमा छ�रएर रहेका ठूलो सं�याका नेपाली 
नाग�रकह�लाई मतदान गन� �यव�था िमलाउनको 
लािग ठूलो मा�ामा �ोत र साधनको आव�यकता 
पन�का साथै �यव�थापक�य कौशलतासमेत अपेि�त 
रह�छ । आव�यक �ोत र साधनको उपल�धतासगैँ 
मलुकुबािहर रहेका नेपाली नाग�रकले सहज �पमा 
मतदान गन� पाउने मतािधकारलाई सिुनि�चत गन�का 
लािग आगामी िदनमा �मशः आव�यक �यव�था 
िमलाउने काय�मा म��ालयले आव�यक कदम उठाउने 
नै छ । �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा यस म��ालयको 
के क�तो काम कारबाहीबाट नेपाली नाग�रकको 
मौिलक हक अिधकारको हनन् ह�न गएको हो भ�ने 
स�ब�धमा व�तिुन� आधार र कारणसमेत उ�लेख 
गन� सकेको देिखदैँन । ��ततु स�दभ�मा िवप�ीको 
�रट िनवेदन बदरभागी छ, यस म��ालयो हकमा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी िनवा�चन आयोगको िलिखत जवाफ
िनवा�चन आयोगले संिवधान र �चिलत 

कानूनबमोिजम िनवा�चनको स�चालन, रखेदखे, 
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िनद�शन र िनय��ण गन� र �यसका लािग मतदाता 
नामावली तयार गन� िज�मेवारी पाएको छ । िनवेदकले 
िनवेदनमा उठाउन ुभए ज�तै रोजगारी, िश�ालगायत 
िविभ�न उ�े�यअन�ुप िवदशेमा बसोबास गरकेा 
नेपाली नाग�रकता �ा�त नेपाली नाग�रकलाई 
कानूनमा थप �यव�था गररे िवदेशि�थत नेपालका 
दूतावास, महावािण�य दूतावासलगायतका �थानमा 
मतदान के��को �यव�था गरी मतदानको �यव�था 
गन� स�दभ�मा त�स�ब�धी कानूनको िनमा�ण भई 
काया��वयनमा आएका बखत आयोगले तद ् अन�ुप 
काय� गन� नै ह�दँा �रट िनवेदन िजिकर खारजे भागी 
छ । मतदाता नामावली संकलन, मतदाताको 
यो�यता, मतदानलगायतका िवषय त�स�ब�धी ऐनमा 
उ�लेख ह�ने िवषयह� भएको र ऐन िनमा�ण गन� काय� 
�यव�थािपकाको भएकोले यस िवषयमा िनवा�चन 
आयोगलाई िवप�ी बनाउन िम�ने होइन । िवप�ी 
बनाउन निम�ने िनकाय यस आयोगसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन खारजे भागी भएकोले 
खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी पररा�� म��ालयको िलिखत जवाफ
नेपाल सरकार काय� िवभाजन 

िनयमावलीअनसुार तोिकएका काय��े� तथा नेपाल 
सरकारले अि�तयार गरकेा नीित िनण�य एव ं�चिलत 
कानूनी �यव�थाका अधीनमा रही म��ालयसगँ 
स�बि�धत िवषयह� काया��वयन गन� दािय�व एव ं
िज�मेवारी यस म��ालयले पूरा गद� आइरहेको छ । 
खास गरी िवदेशमा रहेका नेपाली नाग�रकको अिभलेख 
तथा ितनीह�को हकिहत संर�ण तथा गैरआवासीय 
नेपालीस�ब�धी िवषय पररा�� म��ालयले हेन� भए 
तापिन िवदशेमा रहेका नेपालीह�को मतािधकार 
कानूनी �पमा सिुनि�चत गन� र मतदानस�ब�धी 
�यव�थाका लािग नीितगत िनण�य िलने िवषय यस 
म��ालय र अ�तग�त िनकायका काय��े�ािधकारिभ� 

पन� होइन तसथ� िनवेदकको िजिकरसगँ स�बि�धत 
िवषयह� यस म��ालयको काय��े�िभ� पन� 
नदिेखएकाले यस म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई 
दायर भएको �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग�रपाऊँ ।

िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयको िलिखत जवाफ

िनवा�चनको मा�यमबाट नाग�रकह�लाई 
आफूले चनेुका �ितिनिधह� माफ� त शासन �यव�थामा 
सहभागी ह�ने वातावरण िनमा�ण गन� स�दभ�मा 
िवदेशमा ब�ने नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा सहभागी 
गराउने िवषयसगँ सै�ाि�तक �पमा िवमित रा�न ु
पन� अव�था नरहे तापिन मलुकुको �ोत र साधन 
�याएस�म काय�कारणी अिधकार�ा� नेपाल सरकारले 
नीितगत िनण�य गरी �यव�थापक�य �ब�ध गन� एवं 
कानून िनमा�णको िवषय िवधाियक� �े�ािधकारको 
(Legislative competence) िवषय भएको ह�दँा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� अव�था 
छैन । साथै िनवेदक रोजगारको िसलिसलामा वा अ�य 
कारणबाट िवदेशमा ब�दै आएको र िनज मतदानको 
अिधकारबाट वि�चत रहेको भ�ने कुरा िनवेदनमा 
कही ँ पिन उ�लेख नभएकोले िनवेदनमा िलएको 
िजिकरसगँ िनजको साथ�क स�ब�धसमेत नदेिखएको 
ह�दँा हकदैयाको अभावमा �रट खारजे भागी भएकोले 
खारजे ग�रपाऊँ ।

कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 

लािग यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी ह�र फुयालँ, �ी आलोक पो�ेल, 
�ी ब�ण िघिमर,े �ी अनरुाग दवेकोटा र �ी केदार 
दाहालले लोकत��को लािग आविधक िनवा�चन र सो 
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िनवा�चनमा नाग�रकको साथ�क सहभािगता अप�रहाय� 
िवषय ह�न् भने मतदानमा सहभागी ह�न पाउने हक 
हरके नाग�रकको संवैधािनक अिधकार हो । संिवधानले 
�दान गरकेो यस अिधकारको उपभोग सबैले समान 
त�रकाबाट गन� पाउने �यव�था िमलाउने दािय�व नेपाल 
सरकारको हो तर मलुकुबािहरबाट मतदान गन� पाउने 
�यव�था नह�दँा वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा 
रहेका लाख� नेपालीह� मतदान ज�तो संवैधािनक 
अिधकारबाट वि�चत ह�नपुरकेो अव�था छ । िव�को 
िविभ�न देशमा मलुकुबािहरबाट मतदानमा समावेश 
ह�न पाउने �यव�था ग�रएकोमा नेपालमा समेत सो गन� 
स�भव छ तर िवप�ीह�ले सो स�ब�धमा आव�यक 
�यव�था नगरकेो कारणले लाख� नेपाली नाग�रकह� 
मतदान ज�तो आधारभूत अिधकारबाट वि�चत ह�न 
परकेोले �रट िनवेदनबमोिजमको आदशे जारी गरी 
वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका नेपाली 
नाग�रकह�लाई मतदान गन� पाउने �यव�था िमलाउन ु
पछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी ह�र�साद र�ेमीले 
संिवधानले �दान गरकेो नाग�रकको मतदानको 
अिधकार आम नाग�रकले सहज र सरल �पमा उपभोग 
गन� पाउन ुपछ�  भ�ने कुरामा नेपाल सरकार संवेदनशील 
रहेको छ । वैदेिशक रोजगारीको लािग ग�त�य 
मलुकुमा रहेका नेपाली नाग�रकले सोही मलुकुबाट 
मतदान गन� �यव�था गन�को लािग िनवा�चनको सरु�ा 
�ब�ध, िनवा�चन खच�, िनवा�चनको अनगुमन, मतदान 
के��को सं�याको िनधा�रण, िनवा�चन खच�लगायतका 
िवषयलाई समेत म�यनजर गनु�पन� ह��छ । सबै िवकिसत 
मलुकुह�ले समेत यस�कारको �यव�था गन� नसकेको 
अव�थामा नेपाल रा��ले एकलौटी �पमा घोषणा 
गररे मा� स�बोधन ह�ने िवषय होइन । �ोत साधन 
र उपय�ुताको आधारमा नेपाल सरकारले िवदेशमा 
रहेका मतदातालाई सोही ठाउबँाट मत िदन स�ने गरी 

आव�यक �यव�था गन�तफ�  िवचार गन� नै ह�दँा हाल सो 
िवषयमा कानून िनमा�ण गनु�पन� भ�ने �रट िनवेदकको 
भनाइ यिु�सङ्गत छैन । �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  
भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� त�य र बहस िजिकर रहेको ��ततु 
�रट िनवेदनमा दहेायका ��ह�को स�ब�धमा िनण�य 
गनु�पन� देिखयो ।

१.  मतदानको अिधकार नाग�रकको क�तो 
�कारको अिधकार हो?

२.  वैदेिशक रोजगारको �ममा मलुकुबािहर 
रहेका नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा मलुकु 
बािहरबाटै मतदान गन�  अवसर िदनपुन� हो वा 
होइन?

३.  वैदेिशक रोजगारको �ममा मलुकुबािहर 
रहेका नाग�रकह�लाई मलुक बािहरबाटै 
मतदान गन� अवसर िदनपुन� भए सो काय�लाई 
�यावहा�रक �पमा काया��वयन गन� सिक�छ 
वा सिकँदैन?

४.  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन? 
अब मतदानको अिधकार नाग�रकको क�तो 

�कारको अिधकार हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
नाग�रकलाई मतदानको अिधकार िदइनकुो सै�ाि�तक 
आधार र औिच�य के हो तथा यस स�ब�धमा राि��य 
तथा अ�तरा�ि��य कानूनले क�तो �यव�था गरकेो 
छ भ�ने स�ब�धमा संि�� चचा� गनु�  सा�दिभ�क ह�ने 
देिख�छ ।

२. आविधक िनवा�चन र बािलग मतािधकार 
कुनै पिन लोकताि��क �णालीको आधारभूत सत� 
हो । लोकत��मा नाग�रकह� साव�भौम ह��छन् र 
बािलग मतािधकारको मा�यमबाट आफूमा िनिहत 
रहेको साव�भौम अिधकारको अ�यास गछ� न् । आविधक 
िनवा�चनमा नाग�रकह�ले �योग गन� मतािधकार नै 
शासनमा नाग�रकको सहभािगता सिुनि�त गन� सश� 



1203

मा�यम हो । रा�यको शासन �ि�यामा सहभागी 
ह�न पाउन ु नाग�रकको हक हो तर सबै नाग�रकह� 
एकसाथ रा�यको नीित िनमा�णमा सरकारमा सहभागी 
ह�न �यावहा�रक �पमा निम�ने भएकोले एक �यि� 
एक भोट (one person one vote) िस�ा�तको 
आधारमा आ�ना �ितिनिधह� छनौट गरी नाग�रकले 
शासन �ि�यामा सहभािगता जनाउछँन् । अक� श�दमा 
भ�नपुदा� िनवा�चनको मा�यमबाट नाग�रकह�ले 
छनौट गन� �ितिनिधह� नाग�रकको वारसे ह�न् 
जसले नाग�रकले �योग गरकेो मतािधकारमाफ� त् 
वैधािनकता �ा� गछ�न् र नाग�रकह�को इ�छा, भावना 
र आव�यकताको �ितिनिध�व गद� नाग�रकको तफ� बाट 
शासन �ि�यामा सहभागी ह��छन् । सबै मानव जाित 
समान ह�ने ह�दँा कोही मािथ शासन गन�को लािग �य�तो 
शािसत वग�को �वत�� सहमित �ा� ह�नपुछ�  भ�ने 
दाश�िनक मा�यताको आधारमा लोकताि��क शासन 
�यव�थामा नाग�रकह�लाई मतदान गन� अिधकार 
�दान ग�रएको ह��छ । लोकताि��क �यव�थामा 
सरकार गठनको �ि�याह� देशअनसुार फरक ह�न 
स�छन् तर नाग�रकको ��य� अ��य� मतदानको 
मा�यमबाट सरकारमा सहभािगता जनाउने प�ित हरके 
लोकताि��क �यव�थामा रहेको ह��छ । लोकताि��क 
शासन �यव�थाको च�र� भनेको लोकस�मित वा 
जनइ�छा अनसुार च�न ुहो र िनवा�चन नाग�रकह�को 
आ�नो इ�छा अिभ�य� गन� मा�यम हो । लोकत��मा 
मतदानमाफ� त् नै नाग�रकह�ले कसलाई �ितिनिध 
छा�ने तथा क�तो कानून तथा नीित िनमा�ण गन� ज�ता 
आधारभूत ��ह�मा आ�नो धारणा अिभ�य� गन� 
भएकोले नाग�रकको मतदान गन� अिधकार िवचार 
र अिभ�यि�को �वत��तासगँ पिन अ�यो�याि�त 
�पमा जोिडएको ह��छ ।

३. नाग�रकको मतदानको अिधकारको 
स�ब�धमा िविभ�न राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानूनले 
गरकेो �यव�था हेदा� नेपालको संिवधान (२०७२) को 

��तावनामानै हामी "साव�भौमस�ा स�प�न नेपाली 
जनता" भनी स�बोधन गद� नेपाली जनताह�ले 
आफूमा िनिहत साव�भौमस�ाको अ�यास "आविधक 
िनवा�चन" र "बािलग मतािधकार" बाट गन� आशय �य� 
ग�रएको छ भने िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई 
मौिलक हकको �पमा �यव�था ग�रएको छ । �यसै गरी 
सिंवधानको धारा ८४(५) मा अठार वष� उमेर पूरा भएका 
��येक नेपाली नाग�रकलाई संघीय कानूनबमोिजम 
कुनै एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन� अिधकार ह�नेछ 
भ�ने �यव�था ग�रएको छ भने धारा १७६(५) मा 
अठार वष� उमेर पूरा भएको �दशेको �े�िभ� बसोबास 
गन� ��येक नेपाली नाग�रकलाई कानूनबमोिजम कुनै 
एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन� अिधकार ह�नेछ भ�ने 
�यव�था ग�रएको छ । यसको अित�र� धारा २२५(५) 
मा अठार वष� उमेर पूरा भएका गाँउपािलकाको मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश भएका �यि�लाई संघीय 
कानूनमा �यव�था भएबमोिजम मतदान गन� अिधकार 
ह�नेछ भ�ने �यव�था ग�रएको छ भने धारा २२३(५) मा 
अठार वष� उमेर पूरा भएको नगरपािलकाको मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश भएको �यि�लाई संघीय 
कानूनबमोिजम मतदान गन� अिधकार ह�नेछ भ�ने 
उ�लेख भएको छ । यसरी िविभ�न तहको आविधक 
िनवा�चनमा मतदानमाफ� त् सहभागी ह�न पाउने नेपाली 
नाग�रकको हकलाई नेपालको संिवधान (२०७२) 
ले �प�ट �पमा संर�ण गरकेोले मतदान गन� पाउने 
अिधकार संवैधािनक हकको �पमा रहेको देिख�छ । 

४. यसैगरी िविभ�न अ�तरा�ि��य कानूनले 
पिन नाग�रकको मतािधकारको स�ब�धमा �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । मानव अिधकारको िव��यापी 
घोषणाप�,१९४८ को धारा १९ ले हरके �यि�लाई 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता �दान गरकेो छ भने 
धारा २१(३)मा िनवा�चन माफ� त �य� ह�ने जनताको 
इ�छा नै सरकारको आिधका�रताको आधार ह�ने भनी 

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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उ�लेख गरेको छ ।1 यसबाहेक नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ 
को धारा १९(२) मा हरके �यि�लाई अिभ�यि�को 
�वत��ता ह�नेछ जसअ�तग�त सबै िकिसमको जानकारी 
वा िवचारलाई खो�न, �ा� गन� वा अिभ�य� गन� 
अिधकार ह��छ भनी उ�लेख भएको छ भने धारा २५ 
मा हरके नाग�रकलाई साव�जिनक चासोको िवषयमा 
आफँै वा �वत�� �पले छनौट ग�रएको आ�नो 
�ितिनिधमाफ� त भाग िलन एवं बािलग मतािधकारको 
�योग गरी आ�नो इ�छाको �वत�� अिभ�यि�को 
��याभूत गन� �व�छ आविधक िनवा�चनह�मा मतदान 
गन�बाट वि�चत नग�रने भ�ने उ�लेख भएको छ ।2 यसरी 
आविधक िनवा�चनमा मतदान गन� पाउने अिधकारलाई 
नेपालको संिवधान तथा िविभ�न अ�तरा�ि��य 
कानूनले मानव अिधकारको �पमा सिुनि�त गरकेो 
पाइ�छ । अतः िनवा�चनमा सहभागी भई मतदान गन� 
पाउने नाग�रकको सवंैधािनक हकलाई कुनै पिन 
अव�थामा अवरोध ह�न ुकानूनसङ्गत मा�न सिकँदैन ।

1  Ar�cle 21(3) of the Universal Declara�on 
of Human Rights provides that the will 
of the people shall be the basis of the 
authority of government; this will shall be 
expressed in periodic and genuine elec�on 
which shall be by universal and equal 
suffrage and shall be held by secret vote 
or by equivalent free vo�ng procedures.

2 Ar�cle 25 of the Interna�onal Covenant on 
Civil and Poli�cal Rights provides that Every 
ci�zen shall have the opportunity, without 
any dis�nc�on men�oned in ar�cle 2 and 
without unreasonable restric�ons.

a.  To take part in the conduct of the public 
affairs, directly or through free chosen 
representa�ves

b.  To vote and to be elected at genuine 
periodic elec�ons this shall be by universal 
and equal suffrage and shall be held 
by secret ballot, guaranteeing the free 
expression of the will of the elec�ons…

५. अब वैदेिशक रोजगारको �ममा 
मलुकुबािहर रहेका नाग�रकह�लाई मलुकुबािहरबाटै 
मतदान गन� अवसर िदनपुन� हो वा होइन भ�ने दो�ो 
��को स�ब�धमा िवचार गर� । ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकले संिवधानले नाग�रकह�लाई मतदानको 
अिधकार �दान गरकेो भए तापिन वैदिेशक रोजगारमा 
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान 
गन�को लािग रा�यले आव�यक �यव�था नगरकेोले 
वैदेिशक रोजगारीको �ममा िवदशेमा रहेका लाख� 
नाग�रकह� सो अवसरबाट वि�चत ह�न ु परकेो 
भ�ने िजिकर िलएकोमा िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफको अ�ययन गरी हेदा� वैदेिशक रोजगारीको 
�ममा देशबािहर रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको 
अिधकार सिुनि�त गन�को लािग कुनै �यव�था भएको 
देिखदँनै । जसबाट सिंवधानले नाग�रकह�लाई 
मतदानको अिधकार �दान गरकेो भए तापिन वैदेिशक 
रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह� मतदान 
गन� अवसरबाट वि�चत रहेको अव�था देिखयो । 
नेपालको संिवधानले नाग�रकह�लाई तीनै तहको 
िनवा�चनमा मतदान गन� अिधकार ह�ने भनी नाग�रकको 
मतदानको अिधकारलाई संवैधािनक अिधकारको 
�पमा �यव�था गरकेो कुरालाई कुनै पिन �ि�कोणबाट 
अवमू�यन ग�रन ुह�दैँन । संिवधानले िदएको मतदानको 
अिधकारअ�तग�त "मतदान गन� पाउने अवसरको 
अिधकार" पिन अ�तरिनिहत रहेको ह��छ । संिवधानले 
मतदानको अिधकार �दान गन� तर रा�यले मतदान 
गन� अवसर सजृना नगन� हो भने संिवधानले �यव�था 
गरकेो उ� अिधकार िनरथ�क र �योजनहीन ह�न 
जा�छ । यसै स�ब�धमा यसै अदालतबाट िवकास लकाई 
खड्कासमते िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत3 भएको उ��ेषण म�ुामा जबस�म 
जनताले मतमाफ� त आ�नो इ�छा �य� गन� पाउने 
अव�था सृजना ह�ँदैन तबस�म मतदान गन� अिधकार 

3 ने.का.प.२०७०, अंक १०, प�ृ १२८८
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जनतामा िनिहत ह�नु वा नह�नुले कुनै ताि�वक  मह�व 
रा�दैन र िनवा�चनको प�रणाममा जनताको इ�छा 
वा�तिवक �पले �ितिवि�बत पिन ह�ँदैन । जनताको 
मतदान गन� अिधकारलाई मूत�  र पूण� �प िदनको लािग 
उनीह�लाई इ�छाअनुसारको मतदान गन� अवसर पिन 
िदनु पद�छ । यस अथ�मा  Right to vote अ�तग�त  
Right to opportunity to vote पिन अ�तिन�िहत 
रहेको मा�नु पछ�  भनी �या�यासमेत भएको छ । �यसैगरी 
मानव अिधकार सिमितको िट�पणी नं. २५ को अन�ुछेद 
११ मा समेत सबै नाग�रकह�ले मतदानको अिधकार 
उपभोग गन� पाएको छन् भ�ने कुरालाई सिुनि�त गन�को 
लािग रा�यले �भावकारी उपायह� अवल�बन गनु�पन� 
उ�लेख छ ।4 यसरी संिवधानले नाग�रकलाई मतदानको 
अिधकार �दान गरकेोमा मतदान गन� अवसर �ा� गन� 
अिधकार पिन नाग�रकलाई रहेको ह��छ र नाग�रकलाई 
सहज र भयरिहत तबरबाट मतदानको अवसर 
िदलाउने दािय�व रा�यको हो । तसथ� रा�यले कुनै 
�कारको भेदभाव िवना सबै नेपाली नाग�रकह�लाई 
मतदानको अिधकारको उपभोग गन� अवसर �दान 
गनु�  रा�यको कत��य पिन हो । नेपालको सिंवधानको 
धारा ८४(५) �य�ु भएको श�दावली हेदा� अठार वष� 
उमेर पूरा भएका ��येक नेपाली नाग�रकलाई संघीय 
कानूनबमोिजम कुनै एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन� 
अिधकार ह�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ । सिंवधानको 

4 Paragraph 11 of the General Comment 
of Human Rights Committee provides 
that States must take effective measures 
to ensure that all persons entitled to 
vote are able to exercise the rights. 
Where registration of voters is required 
it should be facilitated and obstacles to 
such registration should not be imposed. 
Further paragraph 12 requires the state 
to take positive measures to overcome 
specific difficulties which prevent persons 
entitled to vote from enjoying their rights 
effectively.

उ� �यव�थाअनसुार ��येक नेपाली नाग�रकलाई 
मतदान गन� अिधकार �दान गरकेो पाइ�छ । उ� 
�यव�थाले मतदानको अिधकार �योग गन�को लािग 
नेपाली भूिममा नै रहेको वा बसेको नेपाली नाग�रक 
ह�नपुन� भनी संकुिचत (Limited) गरकेो छैन तर िन�य 
पिन मतदानको अिधकार उपभोग गन�को लािग नेपाली 
नाग�रक ह�नपुन� र सो नै पया�� ह�ने देिख�छ । यसरी 
सिंवधानले नै ��येक नाग�रकलाई मतदानमा सहभागी 
ह�न पाउने समान अवसर �दान गरकेो अव�थामा 
�वदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई सो अवसर �दान 
ह�ने तर वैदेिशक रोजगारको �ममा देशबािहर रहेका 
नाग�रकह�लाई सो अवसर �दान नगनु�  समानताको 
अिधकारको िवपरीतसमेत ह�ने देिख�छ ।

६. वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदशेमा 
रहेका नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा मतदान गन� 
अिधकार �दान गन� नगन� भ�ने िवषय िनवा�चनमा 
नाग�रकको सहभािगतासगँ जोिडएको िवषय हो । 
लोकताि��क �णालीअ�तग�त ह�ने िनवा�चन केवल 
कुनै अमकु राजनीितक दल वा �यि�ह�ले नेत�ृव 
�ाि�को लािग खे�ने �ित�पधा��मक खेल होइन । यो 
नाग�रकह�ले आफूमा िनिहत रहेको साव�भौम स�ाको 
अ�यास गरी शासन �यव�थामा सामेल ह�ने �ि�या 
हो । �यसैले िनि�त समयको अ�तरालमा िनवा�चनको 
काय��म गद�मा मा� नाग�रकह�को मतािधकारको 
स�मान भएको भनी मा�न िम�दनै र यसो गद�मा मा� 
रा�यको दािय�व पूरा ह�दँैन । िनवा�चन आफँैमा एक 
सहभािगतामूलक �ि�या भएकोले िनवा�चनमा जित 
धेर ैनाग�रकको सहभािगता ह��छ िनवा�चन उित नै धेर ै
िन�प�, वैधािनक र जनअनमुोिदत ह�न जा�छ । तसथ� 
िनवा�चनमा नाग�रकह�को सहभािगताको �तर क�तो 
छ तथा सबै नाग�रकह�ले समानताको आधारमा 
भयम�ु �पमा �वत�� र िन�प� िनवा�चनमा सहभागी 
ह�ने अवसर पाएका छन् वा छैनन् भ�ने ज�ता ��ह�को 
सापे�तामा िनवा�चन गनु�को वा�तिवक मकसद पूरा 

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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भयो वा भएन भनी परी�ण ग�रनपुछ�  ।
७. भूम�डलीकरणको �भाव तथा देशिभ� 

रोजगारीको अवसरह�को अभावलगायतका 
कारणह�ले आज जनसं�याको ठूलो िह�सा िवदेशमा 
रहेका छन् । �यसैगरी िश�ाको लािग, रोजगारीको 
लािग, कुटनीितक सेवाको लािग, �यापार �यवसायको 
लािग तथा पा�रवा�रक स�ब�धको कारणले पिन ठूलो 
सं�यामा नाग�रकह� िवदशेमा रहेका छन् । यसम�ये 
पिन रोजगारी र अवसरको अभावमा ठूलो जनसं�या 
वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा िवदेशमा रहेको 
छ । यो हा�ो सामािजक यथाथ� हो । �म, रोजगार 
तथा सामािजक सरु�ा म��ालयले �काशन गरकेो 
Labor Migration for Employment Status 
Report, 2015/17 अनसुार सन् २००८/०९ देिख 
२०१६/१७ स�म उ� म��ालयले ३५,०९,६३३ 
वटा �म �वीकृित �दान गरकेो देिख�छ । यसरी गएका 
नाग�रकह� सबै १८ वष� पगुी सिंवधानबमोिजम मतदान 
गन� अिधकार पाएका �यि�ह� ह�न् ।5 �रट िनवेदकले 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो आकँडालाई आधार मा�ने हो 
भने पिन कूल मतदाता सं�याको २० �ितशत मतदाता 
वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा �वासमा रहेको 
देिख�छ । यसरी वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा 
�वासमा रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई िनवा�चनको 
�ि�याबाट वि�चत गदा� जनस�ंयाको ठूलो िह�सा 
मतािधकार ज�तो संवैधािनक अिधकारबाट वि�चत 
ह�न जाने ह��छ । वैदेिशक रोजगारीको लािग िवदेश जान ु
नाग�रकह�को चाहना वा रहरभ�दा पिन धेर ैहदस�म 
आव�यकता र बा�यताको उपज हो भने वैदेिशक 
रोजगारीको लािग िवदेशमा रहेका नाग�रकह�ले 
पठाएको रिेमट्या�सले देशको अथ�त��मा मह�वपूण� 
टेवा प�ुयाएको वा�तिवकतालाई अवमू�यन गन� 
5 वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७ ले १८ वष�भ�दा कम 

उमेरको नेपाली नाग�रकलाई वैदेिशक रोजगारमा जान �ितब�ध 
गरकेोले वैदिेशक रोजगारीको लािग िवदेशमा रहेका सबै नेपालीह� 
मतदानको लािग यो�य छन् भनी मा�न ुपन� ह��छ ।

सिकँदैन । यसरी मलुकुबािहर रहेको नाग�रकह�को 
रिेमट्या�सले अथ�त��मा प�ुयाएको योगदानबाट रा�य 
लाभाि�वत ह�ने तर ितनै नाग�रकह� मलुकुबािहर 
रहेको कारणले मतदानको अिधकारबाट वि�चत गनु�  
�यायको �ि�कोणबाट समेत उपय�ु ह�ने दिेखदँैन । 
रा�यको अथ�त��ले रोजगारीको अवसर िसज�ना गन� 
नसकेको कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट िवदेिशन 
पगेुका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकारबाट समेत 
वि�चत गदा� राजनीितक �पमा समेत वि�चतीकरणमा 
पन� स�ने जोिखम ह��छ । देशको जनस�ंयाको ठूलो 
िह�सालाई अलग राखी ग�रने िनवा�चनले एकातफ�  ती 
नाग�रकह�को मतािधकारलाई हनन गछ�  भने अक�तफ�  
�यसरी ग�रने िनवा�चनको प�रणामले नाग�रकह�को 
वा�तिवक इ�छा र भावनालाई पूण� �पमा �ितिवि�बत 
गन� स�दैन । यसरी वैदेिशक रोजगारमा रहेका 
नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकारबाट वि�चत 
गदा� �यसले िनवा�चनकै िन�प�ता र पिव�तामा नै 
�� उठ्न स�ने देिख�छ । रा�यले गन� िनवा�चनह� 
�व�छ र िन�प� ह�नपुछ�  भ�ने िवषयमा कुनै िववाद 
ह�न स�दैन तर जनसं�याको ठूलो िह�सालाई मत 
खसा�ने अवसरबाटै िवमखु गरी ग�रने िनवा�चनलाई 
पूण� �पमा जनअनमुोिदत भनी मा�न पिन सिकँदैन । 
यसै स�ब�धमा भारतको सव��च अदालतले PUCL 
and ANR Vs. Union of India and ANR 
(2010)10 SCC 1 को म�ुामा िन�प� (Fair) 
भ�नाले "Equal opportunity to all people” 
जनाउछँ भनी �या�या गद� लोकत��को अि�त�व एवं 
सशुासनको लािग जनताले उपय�ु उ�मेदवारह�लाई 
छनौट गन� पाउनपुछ�  र यसका लािग मतदातालाई सो 
छनौट गन� अवसर पिन उपल�ध ह�नपुछ�  भनी �या�या 
गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी आ�वासी कामदारको 
सरं�णस�ब�धी महासि�ध १९९० को धारा ४१ 
मा वैदेिशक रोजगारमा रहेका �यि� तथा िनजको 
प�रवारलाई कानूनले तोकेबमोिजम आ�नो देशको 
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िनवा�चनमा मतदान गन� तथा चिुनने अिधकार ह�नेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । नेपालले औपचा�रक �पमा उ� 
महासि�धलाई अनमुोदन नगरकेो भए तापिन वैदेिशक 
रोजगारमा रहेका नाग�रकह�लाई आ�नो देशमा भएको 
िनवा�चनमा सहभागी ह�ने अिधकारलाई अ�तरा�ि��य 
कानूनले समेत मा�यता िदएको (Recognize) 
देिख�छ । संिवधानमा कुनै हक अिधकारको �यव�था 
ग�र�छ भने उ� हक अिधकारलाई �यवहारमा 
काया��वयन गन�को लािग आव�यक कानूनको �ब�ध 
गनु�  तथा अ�य �यव�थाह� गरी सो अिधकारको 
उपभोग गन� पाउने अव�थाको िसज�ना गनु�  रा�यको 
दािय�व हो । अक� श�दमा भ�न ुपदा� संिवधानले तय 
गरकेा नाग�रकको अिधकारको स�मान गनु� , सरं�ण गनु�  
र प�रपालनाको लािग आव�यक �यव�था गनु�  रा�यको 
दािय�विभ�को िवषय हो । यसै स�ब�धमा संय�ु रा�� 
संघको मानव अिधकार सिमितले आ�नो िट�पणी नं. 
२५ मा नाग�रकलाई मतदानको अिधकारको सिुनि�त 
गन�को लािग रा�यको के क�तो िज�मेवारी ह��छ भ�ने 
स�ब�धमा �या�या गद� मतदानको अिधकार भएका सबै 
नाग�रकह�ले आ�नो मतदानको अिधकारको अ�यास 
गरकेा छन् भ�ने कुराको सिुनि�तता गनु�पन� दािय�व 
रा�यमा ह�ने र सोको लािग रिज��ेशनलगायतका 
काय�ह� गनु�पन� भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ ।6 
यसरी रा�यको दािय�व भ�नाले िनवा�चनमा मतदान 
गन� अिधकार नाग�रकको सवंैधािनक अिधकार 
भई ��येक नाग�रकलाई िवना भेदभाव िनवा�चनमा 
सहभागी ह�न पाउने समान अवसर �दान गनु�पन� र 
सोको लािग कानूनी, �शासिनकलगायत अ�य कुनै 
पिन आव�यक उपाय अवल�बन गनु�  रा�यको दािय�व 
भएको ह�दँा तथा लोकताि��क �णालीअ�तग�त ह�ने 
िनवा�चनमा सबै नाग�रकह�को वा�तिवक इ�छा र 
6  Para 11 of General Comment No. 25: The 

right to par�cipate in Public affairs, vo�ng 
rights and the right of equal access to 
public service (Art. 25): 12/07/96. 

भावनालाई �ितिवि�बत गरी िनवा�चनलाई �यापक 
�पमा जनसहभािगतामलुक बनाउनको लािग वैदेिशक 
रोजगारीको िसलिसलामा िवदेशमा रहेका नेपाली 
नाग�रकह�लाई समेत मतदानको अिधकार �दान गन� 
गरी उिचत �ब�ध गनु�  रा�यको दािय�व हो ।

८. मािथ�ला �करणह�मा िववेचना 
भएबमोिजम वैदिेशक रोजगारको �ममा मलुकुबािहर 
रहेका नाग�रकह�लाई मलुकु बािहरबाटै मतदान गन� 
अवसर िदनपुन� दिेखदँा अब सो काय�लाई �यावहा�रक 
�पमा काया��वयन गन� सिक�छ वा सिकँदैन भ�ने ते�ो 
��को स�ब�धमा िवचार गदा� िवप�ीह�ले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफमा नेपालबािहर मतदान गन� �यव�था  
गदा� �यसबाट पन� स�ने चनुौती, िनवा�चनको सरु�ा 
�ब�ध, िनवा�चन �यव�थापन, िनवा�चनको अनमुगन, 
िवदेशमा रहेका मतदान के��को स�ंया िनधा�रण, 
िनवा�चन खच� र वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली 
नाग�रकको पह�चँ ज�ता िवषयलाई म�यनजर गनु�पन� 
र िव�का कितपय मलुकुह�ले समेत िवदशेमा छ�रएर 
रहेका नाग�रकह�लाई उनीह� रहेकै मलुकुबाट मतदान 
गन� सिुवधा उपल�ध गराउन नसकेको प�र�े�यमा हा�ो 
ज�तो आिथ�क �पले स�म ह�न नसकेको मलुकुको 
लािग �रट िनवेदनमा उठाएको िवषयव�त ु सा�दिभ�क 
मा�न िम�दैन भनी िजिकर िलएको देिख�छ । यसरी 
िवप�ीह�ले वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा 
िवदेशमा रहेका नाग�रक�लाई मतदान गन� अवसर 
�दान गन� काय�लाई �यावहा�रक�पमा काया��वयन गन� 
सिकने कुरामा आशंका उठाएको देिख�छ । अदालतले 
गरकेा आदेश �यावहा�रक �पमा काया��वयन ह�न 
स�दनै भने �यसरी आदेश जारी गनु�को कुनै औिच�य 
नह�ने भएकोले अदालतले साव�जिनक सरोकारका 
य�ता िवषयह�मा कुनै आदशे जारी गनु� पूव� यसको 
काया��वयनको स�भावनालाई ग�भीरताको साथ 
िवचार गनु�पछ�  । अतः वैदिेशक रोजगारको �ममा 
मलुकुबािहर रहेका नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा 

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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मतदान गन� अवसर िदने काय�लाई �यावहा�रक 
�पमा काया��वयन गन� सिक�छ वा सिकँदैन भ�ने 
��मा िनण�य गन�को लािग वैदिेशक रोजगारको लािग 
िवदशेमा रहेका नाग�रकह�लाई आफू रहेको देशबाट 
नै मतदानमा सामेल गराउन अ�तरा�ि��य �पमा 
क�तो खालको िविध र �ि�याह� अ�यासमा रहेका 
छन् तथा यस स�ब�धमा िविभ�न मलुकुह�ले गरकेो 
असल अ�यास (Best Practices) क�तो छ भ�ने 
स�ब�धमा िववेचना ग�रन ुवा�छनीय ह�ने दिेख�छ ।

९. वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा 
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर िदनको 
लािग िव�भरमा म�ुयतः चार वटा िविधह� अ�यासमा 
रहेको देिख�छ । पिहलो िविध वैदिेशक रोजगारमा 
रहेको नाग�रकलाई िनज रहेकै देशमा मतदान के��को 
�यव�था गरी सोही �थानमा मत खसा�ने �यव�था 
गन� हो । यसरी �थापना ग�रने मतदान के��ह� �ाय: 
जसो उ� दशेमा रहेको राजदूतावास वा क�सलुरको 
काया�लयमा रािख�छ । अफगािन�तान, अज�ि�टना, 
हङ्गेरी, दि�ण अि�कालगायतका देशह�ले 
यस �ि�याबाट िवदशेमा रहेका नाग�रकह�लाई 
मतदान गन� अवसर �दान गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी 
दो�ो िविध भनेको ह�लाकमाफ� त िवदेशमा रहेका 
नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गनु�  हो । 
यस िविधअनसुार िवदशेमा रहेको नाग�रकले आफूले 
इ�छा गरकेो उ�मेदवारलाई छनौट गरी उ� मतलाई 
ह�लाकको मा�यमबाट �वदेशमा पठाइ�छ । �यानडा, 
नव�, मेि�सको, �वीजर�या�डलगायतका देशह�ले 
यस िविधको �योग गरकेो दिेख�छ । िवदेशमा रहेका 
नाग�रकह�लाई मतदान गन� अवसर �दान गन� ते�ो 
िविध भनेको िनजह�को �ितिनिधह� (Proxy) 
माफ� त हो । यस िविधमा िवदेशमा रहेका नाग�रकले 
आ�नो तफ� बाट मतदान गन�को लािग �वदेशमा 
�ितिनिध िनयिु� गछ�  र मतदानको िदन िनजको 
अनपुि�थितमा �यसरी िनय�ु भएको �ितिनिधले 

िनजको इ�छाबमोिजम मतदान गद�छ । मौ�रसस, 
नाय�, टोगोलगायतका दशेह�ले यस�कारको 
अ�यास गरेको देिख�छ । �यसैगरी चौथो िविधअनसुार 
इले��ोिनक भोिटङको मा�यमबाट मत खसा�ने 
काय� ग�र�छ । यसका अलावा �या�सको मा�यमबाट 
पिन केही देशह�मा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई 
मतदान गन� अवसर �दान गरकेो देिख�छ भने कुनै 
देशमा मािथ उि�लिखत िविधह�म�ये एकभ�दा बढी 
िविधको एकसाथ िमि�त �पमा �योग गरकेो पिन 
देिख�छ ।7 

१०. यसरी िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई 
मतदानको अवसर �दान गन�को लािग िविभ�न 
िविधह� अ�यासमा रहेकोमा िविभ�न दशेह�ले 
िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर 
�दान गन�को लािग कानूनी �पमा पिन �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । IDEA International ले �काशन गरकेो 
�ितवेदनअनसुार िव�का ११५ वटा दशेले िवदशेमा 
रहेका नाग�रकह�लाई पिन मतदानको अिधकार 
�दान गरकेो छन् ।8 िफिलिप�सले सन् २००३ मा 
The Overseas Absentee Voting Act माफ� त् 
आ�नो देशबािहर रहेका नाग�रकको लािग मतदानको 
अिधकारको सिुनि�तता गरकेो छ । उ� ऐनको दफा २ 
मा  It is the prime duty of the state to provide 
a system of honest and orderly overseas 
absentee voting that upholds the secrecy 
and sanctity of the ballot. Towards this 
7  िवदेशमा रहेका नाग�रकह�को मतािधकार को स�ब�धमा िव�ततृ 

अनसु�धान गरी  International Idea ले �काशन गरकेो  Voting 
from Abroad; The international idea handbook मा मािथ 
उ�लेख ग�रएका िविधह� िविभ�न देसह�ले अ�यास गद� आएका 
छन् भनी उ�लेख ग�रएको छ ।

 www.idea.int/sites/default/files/publications/voting-
from-abroad-the-international-idea-handbook.pdf 
(accessed on 26th August 2018) 

8  IDEA International �ारा �कािशत Voting from Abroad; 
The International IDEA Handbook मा सो कुरा उ�लेख 
ग�रएको छ।
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end, the States ensures equal opportunity 
to all qualifies citizens of the Philippines 
abroad in the exercise of fundamental right 
भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । यसरी िवदशेमा रहेका 
िफिलिपनी नाग�रकलाई मतदानको समान अवसर 
िदन ुरा�यको दािय�व ह�ने भनी उ� ऐनमा �प�टसगँ 
उ�लेख ग�रएको छ । �यसैगरी उ� ऐनको दफा ४ 
मा All citizens of the Philippines abroad, 
who are not otherwise disqualified by law, 
at least eighteen 18 years of age on the 
day of elections, may vote for president, 
vice president, senators and party list 
representatives भ�ने �यव�था रहेको छ । यसरी 
वैदेिशक रोजगारीको �ममा अनमुित िलएर िवदेश 
गएका कामदारह� मा� नभई िवदशेमा रहेका सबै 
िफिलिपनी नाग�रकह�को मतदानको अिधकारलाई 
समेत यस ऐनले सिुनि�त गरकेो देिख�छ ।

११. �यसैगरी यरुोिपयन मलुकु �पेनको 
संिवधानको धारा ६८(५) मा All Spaniards entitled 
to the full exercise of  their  political  rights  
shall  be  electors  and may be elected. 
The  law  shall  recognize  and  the  State 
shall facilitate  the  exercise  of  the  right  of 
vote by Spaniards who are outside Spanish 
territory भ�ने �यव�था गरी संिवधानले नै िवदेशमा 
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार ह�ने 
कुराको सिुनि�त गरकेो देिख�छ भने िवदशेमा रहेका 
�पेिनस नाग�रकह�ले िवदेश ि�थत राजदूतावास वा 
क�सलुरको काया�लयमा गई वा ह�लाकमाफ� त उ� 
अिधकारको �योग गन� गरकेो पाइ�छ । िछमेक� मलुकु 
भारतमा समेत सन् २०१० मा The Representation 
of the People (Amendment) Act, 2010 ले 
The Representation of the People Act, 
1950 मा केही मह�वपूण� संशोधन गद� िवदेशमा रहेका 

भारतीय नाग�रकह�लाई समेत मतदानको अिधकार 
�दान गरकेो दिेख�छ । उ� ऐनको दफा २०(क)मा 
िन�न �यव�था ग�रएको छ ।
20(A)(1) - Notwithstanding anything 

contained in this Act, every citizen of 
India-

a) Whose name is not included in the 
electoral roll.

b) Who has not acquired the citizenship of 
any other country, and,

c) Who is absenting from his place of 
ordinary residence in India owing to his 
employment, education or otherwise 
outside India shall be entitled to have 
his electoral role in the constituency in 
which his place of residence in India as 
mentioned in his passport is located.

१२. यसरी भारतले लामो समयस�म 
िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर 
�दान नगरकेोमा सन् २०१० देिख रोजगारी, 
िश�ा तथा अ�य कारणह�ले गदा�  िवदशेमा रहेका 
नाग�रकह�लाई उनीह�को पासपोट�मा उि�लिखत 
ठेगानाअनसुारको िनवा�चन �े�को मतदाता 
नामावलीमा नाम दता�  गरी मतदान गन� पाउने अवसर 
�दान गन�को लािग कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ 
भने िवदेशमा रहेका नाग�रकह�ले आ�नो �ितिनिध 
िनय�ु गरी वा इले��ोिनक भोिटङको मा�यमबाट 
मतदान गन� पाउने �यव�था गरकेो देिख�छ । िवदशेमा 
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर िदने अक� 
उदाहरणको �पमा नािमिवयालाई िलन सिक�छ । 
उ� देशले Electoral Act, 2009 मा संशोधन गरी 
सन् २०१४ को राि��य िनवा�चनबाट िवदेशमा रहेका 
नाग�रकह�लाई समेत मतदानको अवसर �दान गरकेो 

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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िथयो । उ� ऐनको दफा २३ मा In order to enable 
persons temporarily outside Namibia to be 
registered as voters and to  take  part  in  an  
election  of  the  President  or  of  members  of  
the  National  Assembly,  as contemplated 
in section 22(1)(a), the Commission may 
establish temporary registration points 
outside Namibia at any Namibian diplomatic 
mission, or where possible, at the other 
convenient places as may be determined 
by the Commission in consultation with 
the Minister responsible for foreign affairs. 
उ� �यव�था हेदा� िवदेशमा अ�थायी �पमा बसोबास 
ग�ररहेका नाग�रकह�ले पिन रा��पित तथा राि��य 
सभाको िनवा�चनमा िवदेशि�थत कुटनीितक िनयोग वा 
िनवा�चन आयोगले िवदेश म��ालयसगँको परामश�मा 
तोकेको अ�य उपय�ु �थानबाट मतदान गन� स�ने 
देिख�छ । �यसैगरी जापानमा सन् २००५ को िनवा�चन 
यता िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई पिन मतदानको 
अवसर �दान ग�रएको छ । 

१३. मािथ उि�लिखत ��ा�तह� िवदेशमा 
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर िदनको लािग 
िविभ�न दशेह�ले गरकेा केही �ितिनिध उदाहरणह� 
मा� ह�न् जसबाट िव�का िविभ�न दशेह�ले िवदेशमा 
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर िदनको 
लािग कानूनी र अ�य �यव�था गरकेो देिख�छ । यी 
िविभ�न मलुकुह� म�ये हा�ो ज�तो समान आिथ�क 
अव�था तथा सामािजक र राजनीितक प�रवेश9 भएको 
कितपय मलुकुह�मा समेत िवदेशमा रहेका आ�ना 
नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गन� कानूनी 

9 िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गरकेा 
केही देशह�को आिथ�क अव�था नेपालको भ�दा पिन कमजोर 
रहेको छ । उदाहरणको लािग नािमिवयाको �ित�यि� आय नेपालको 
तुलनामा कम छ । �य�तैगरी भारतको र नेपालको सामािजक प�रवेश 
िम�दो ज�ुदो छ ।

र अ�य �यव�था ग�रएकोमा हा�ो मलुकुले �य�तो 
�यव�था गन� नस�ने देिखदैँन । म�ुय कुरा रा�यको 
इ�छाशि� र �ितब�ता हो । संिवधानमा �यव�था 
ग�रएका संवैधािनक हकह� संिवधानले नाग�रकसम� 
गरकेा वाचा ह�न् जसको काया��वयन गन� िज�मेवारी 
रा�यको हो । संिवधानले नाग�रकलाई मतदानको 
अिधकार �दान गरकेोमा सबै नाग�रकह�लाई मतदान 
गन� अवसर िदलाउनको लािग रा�यले त�काल 
उपल�ध �ोत साधन तथा �यव�थापक�य �मताको 
पूण� उपभोग गद� यसको काया��वयन गन�को लािग 
त�काल कदमह� चा�न ु पन� ह��छ । यसै स�दभ�मा 
िवप�ी िनवा�चन आयोगले िवदशेमा रहेका नेपाली 
नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गन� 
स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन गरी सन् २०१४ मा 
�ितवेदनसमेत तयार ग�रसकेको दिेख�छ । �रट िनवेदन 
साथ पेस भएको उ� �ितवेदनमा मतदान गन�को लािग 
आव�यक यो�यता, िवदेशमा रहेका नाग�रकह�को 
दता� �ि�याका िविभ�न िविधह�, मतदान गन�को 
लािग �योग गन� सिकने िविधह� तथा िविभ�न 
�ािविधक प�ह�को स�ब�धमा समेत िव�ेषण गरकेो 
देिख�छ । अतः वैदेिशक रोजगारको �ममा मलुकुबािहर 
रहेका नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा मतदान गन� अवसर 
�दान गन� काय�लाई �यावहा�रक �पमा काया��वयन 
गन� सिकने नै देिख�छ ।  

१४. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने चौथो ��को स�ब�धमा 
िवचार गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले मलुकु 
बािहरबाटै सबै तहको िनवा�चनमा मतदान गन� 
(External Voting/Absentee Voting) को लािग 
आव�यक पन� िनवा�चनस�ब�धी जो चािहने �ोत 
साधनसिहत पूवा�धारको �यव�था गरी वैदेिशक 
रोजगारीमा रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई मतदान 
काय�मा सहभागी ह�ने अवसर �दान गन� परमादशेसिहत 
अ�य आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने मागदाबी िलएको 
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देिख�छ । वैदेिशक रोजगारीको �ममा िवदेशमा 
रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार 
�दान गन�को लािग आव�यक कानूनी तथा अ�य 
पूवा�धारह�को �यव�था हाल भैनसकेको अव�थामा 
आव�यक कानूनी तथा अ�य पूवा�धारह�को �यव�था 
नगरी त�कालै वैदेिशक रोजगारीको �ममा िवदेशमा 
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार �दान गन� 
�यावहा�रक �पमा स�भव ह�ने नदिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

१५. ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर े
तापिन मािथ�ला �करणह�मा िववेचना भएबमोिजम 
िनवा�चनमा मतदान गन� पाउने अिधकार नाग�रकको 
आधारभूत मानव अिधकार तथा संवैधािनक 
अिधकारसमेत भएको तथा िनवा�चनमा सबै 
नाग�रकको समान अवसरसिहत वा�तिवक भावना 
र इ�छासमेतलाई �ितिनिध�व गन�को लािग वैदेिशक 
रोजगारीमा रहेका नाग�रकह�लाई मलुकु बािहरबाटै 
सबै तहको िनवा�चनमा मतदान गन� अवसर �दान गनु�पन� 
देिखएको तथा सो काय�लाई �यावहा�रक �पमा समेत 
काया��वयन गन� सिकने नै देिखदँा आव�यक कानूनी र 
अ�य पूवा�धारह�को �यव�था गरी वैदेिशक रोजगारीमा 
रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार 
�दान गन� िवप�ीह�को नाममा देहायअनसुारको 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

(१) �रट िनवेदकले वैदेिशक रोजगारीमा रहेको 
नेपाली नाग�रकह�को हकमा external 
voting को माग गरकेो भए तापिन वत�मान 
समयमा ठूलो सं�यामा नेपाली नाग�रकह� 
िविभ�न दशेह�मा ि�थत नेपालको कुटनैितक 
िनयोग, संय�ु रा�� संघ तथा अ�तरा�ि��य 
संघ सं�थामा काम गन�, िव�िव�ालयह�मा 
अ�ययन गन� तथा िविभ�न पेसा �यवसाय 
गन� िसलिसलामा िवदेशमा रहेको अव�थामा 
वैदेिशक रोजगारीको �ममा िवदेशमा रहेका 

नाग�रकह�लाई मा� external voting को 
अिधकार �दान गदा� समान ि�थितका समान 
नाग�रकबीच िवभेद ह�ने अव�था सजृना 
ह�ने भएकोले िवदशेमा रहेका सबै नेपाली 
नाग�रकले िनवा�चनमा भाग िलई �जात��को 
महाय�मा सामेल भई मतदानको हक 
उपभोग गरी सरकार गठन �ि�यामा 
सहभागी ह�ने सहज र सरल वातावरण िनमा�ण 
गनु�पन� दािय�व नेपाल सरकारमा रहेको छ । 
तसथ� वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली 
नाग�रकह�मा मा� मतदानको अिधकार 
सीिमत नगरी िविभ�न उ�े�यले िवदशेमा 
रहेका सबै नाग�रकह�लाई मतदानको 
अिधकार सिुनि�त गन� आव�यक �ब�ध गरी 
�यवि�थत गन�तफ�  आव�यक कदम चा�नू ।

(२) िवदेशमा रहेका क�ता नेपाली 
नाग�रकह�लाई external voting / out of 
country voting right को सिुनि�तता गन� 
भ�ने स�ब�धमा िवदेशमा बसेको भए तापिन 
नेपाली नाग�रकता न�यागेको र अ�य कुनै 
पिन देशको नाग�रकता निलएको, मतदानको 
लािग कानूनबमोिजमको उमेर पूरा भई 
मतदाता प�रचय प� भएको तथा िवदशेमा 
रहेका नाग�रकह�को स�ब�धमा कुटनीितक 
िनकायले तयार गन� लगतमा अ�ाविधक 
भएको �यि�ह�लाई external voting को 
लािग यो�य मानी सोही अनसुारको �यव�था 
गनु�  ।

(३) िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको 
अवसर �दान गन�को लािग क�तो िविध 
अवल�बन गन� भ�ने स�ब�धमा िविभ�न 
िविधह� अ�यासमा रहेकोमा िनवा�चन 
गराउदँा सामना ह�नस�ने चनुौतीको पिहचान 
गद� सम�या समाधानको बाटोसिहत िनवा�चन 

१००३९ - अिधव�ा �ेमच�� राई िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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गराउन ला�ने खच�, �िविध, समायाविध 
नाग�रकह�को पह�चँ, राजनीितक दलह�को 
आव�यक तयारीलगायतका प�ह�लाई 
समेत िवचार गदा� हा�ो स�दभ�मा ��य� 
�पमा िवदेशि�थत कुटनीितक िनकायह�मा, 
�ितिनिधमाफ� त् ह�लाकमाफ� त वा इले��ोिनक 
भोिटङम�ये कुन िवक�पको �योग गदा� 
अिधकसे अिधक नाग�रकलाई �व�छ, 
िन�प� र धाधँलीरिहत र गो�य त�रकाबाट 
आिथ�क र �यव�थापक�य भार वहन गन� 
स�ने गरी मतदानको अवसर �दान गन� 
सिक�छ सो स�ब�धमा िविभ�न राजनीितक 
दलह�, नाग�रक समाज तथा �रट िनवेदक 
सं�थालगायत स�बि�धत िनकायसगँ 
समेतसगँ परामश� गरी आव�यकता पर ेPilot 
test गरी उपय�ु �यव�था िमलाउनू ।

(४) नेपाली नाग�रकह� िविभ�न देश (Host) 
ह�मा छ�रएर रहेका र िवदेशी नाग�रकलाई 
आ�नो भूिमिभ�बाट मतदान गन� िदने 
स�ब�धमा अलग अलग देशमा फरक 
फरक कानून र नीित ह�नस�ने भएकोले 
िवदशेमा रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई 
सो अवसर िदलाउनको लािग िविभ�न 
देशह�का सरकार तथा आव�यकताअनसुार 
नेपाली कामदारह� काय�रत रोजगारदाता 
क�पनीह�सगँ आव�यक कुटनीितक पहल 
गनू� ।

(५) मतदान गन� अिधकार नाग�रकको साव�भौम 
अिधकार िनिहत मौिलक एव ं �जाताि��क 
अिधकार भएकोले सो अिधकार उपभोग 
गन� गराउने �योजनाथ� आव�यक िविध 
िनमा�ण गन� दािय�व िवधाियकाको भएकोले 
सोको �योजनाथ� जो चािहने आव�यक 
�यव�थासिहतको कानून िनमा�णको लािग 

अिवल�ब संसद ्सम� िवधाियक� �ि�या 
पूरा गरी िवधेयक ��ततु गन�को लािग नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको नाममा आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । साथै अब ह�ने िनवा�चनह�मा िवदशेमा 
रहेका नेपाली नाग�रकले िनवा�चनमा भाग 
िलन पाउने साथ�क अव�थाह� िसज�ना गन� 
आव�यक �ोत साम�ी, �िविध, संरचना 
तथा �यव�थापनको लािग आव�यक तयारी 
गरी मतदान गन� स�नेस�मको अव�थाह� 
सिुन�तता गन� आव�यक र उपय�ु पहल 
गनु�  गराउनू ।

(६) िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानमा 
भाग िलन स�ने अव�थाको िसज�ना गन� 
�योजनाथ� िवदेशमा रहेका नाग�रकह�को 
वा�तिवक लगत संकलन गन� दता� �ि�या 
अिवल�ब स�ु गरी आउदँो िनवा�चनस�ममा 
िवदेशमा रहेका नेपाली नाग�रकह�ले 
मतदानमा सहभागी ह�नस�ने वातावरण 
िमलाउनू ।

१६. यस आदेशको काया��वयनको स�ब�धमा 
अनगुमन गन�को लािग यस आदेशको �ितिलिप फैसला 
काया��वयन िनद�शनालयमा पठाई तथा यस आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदई ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू । 
     
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत: स�दशे �े�, िशव�साद पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७५।२।२१
०६५-CR-००५०

म�ुाः- कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : मानिवर इजम िल�बूको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : सनुसरी िज�ला इटहरी न.पा. 

वडा नं.४ ब�ने �व. धन�साद इजम िल�बूको 
�ीमती िलला इजम िल�बूसमेत

 § भारतको इलाकािभ� वारदात घटी 
उपचारकै �ममा भारतमा नै म�ृयु भएको 
र नपेालमा �याई सतगतस�म गरकेो 
अव�थामा नपेालमा म�ुा चलाउन े
�योजनका लािग भनी तयार भएका 
अनसु�धानका कागज व�तुिन� �माणबाट 
पुि� नभएस�म सोलाई �माणमा िलई 
�े�ािधकार �हण गन� �यायोिचत पिन 
नह�न े।

(�करण नं.५)
 § नेपालबािहर भएको वारदातलाई 

नेपालिभ� भएको भ�न े कृि�म वारदात 
र सो आधारमा कृि�म नै कागजातह� 
खडा गरी म�ुा चलाएकै आधारमा मा� 
�य�तो म�ुाले नेपालिभ�को अदालतको 
अिधकार�े� �हण गन� स�दैन । फौजदारी 

म�ुामा नेपालको अदालतको अिधकार�े� 
सृजना ह�नको लािग वारदात नेपालिभ� 
नै भएको तथा िनिव�वाद एवं शंकारिहत 
तबरबाट व�तुिन� आधारमा नै पुि� ह�न 
ज�री छ, यस स�ब�धमा रि�भर कुनै पिन 
िववाद ह�न र सो देिखन नह�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी �काश कोइराला, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
ह�र���साद राई

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल, डा. �ी रिजतभ� 
�धानाङ्ग र �ी लभकुमार मैनाली

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:
माननीय �यायाधीश �ी टेकराज नेपाल

 सनुसरी िज�ला अदालत 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:

माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद ढंुगेल
 मा. �यायाधीश �ी सरु�े�वीर िसंह ब��यात
 पनुरावेदन अदालत िवराटनगर

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: त�कालीन �याय 

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

घटना�थल िज. सनुसरी इटहरी न.पा. वडा 
नं ४ ि�थत बढुीखोलामा रहेको राजमाग�को प�क� 
पलुको पि�म िकनारामा पन� पूव�मा खोला (बढुी) बगर, 
उ�रमा काचँो छाला सकंलन के��को गोदाम घरदेिख 

�नण�य नं. १००४०

१००४० - नेपाल सरकार िव. िलला इजम िल�बसूमेत
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दि�ण पि�ममा पलुमिुन िभ�ा साथै मािथ राजमाग�मा 
उ�लने िसमे�टीको िसडँी भएको दि�णमा खोलाको 
बगर यित ४ िक�लािभ� भइुमँा बालवुा तथा माटो 
केही घसा�रएको मािनसको झगडा परी कु�ती खेले 
ज�तो देिखएको रगत भइुमँा �स�त मा�ामा लागेको 
रगत आलो आलै देिखयो, घटना�थलमा िज�सी 
सामान केही फेला नपरकेो सो पलु मिुन इटहरी ४ 
ब�ने मरणास�न अव�थामा रहेको धन�साद इजम 
िल�बूलाई त�काल भारत ि�थत साधन स�प�न रहेको 
नथ� बंगाल मेिडकल कलेजमा पठाइएको भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०५४।११।१३ को घटना�थलको 
िववरण �ित मचु�ुका ।

मेरो एका घरको जेठो छोरा धन�साद इजम 
िल�बू िमित २०५४/११/१३ गते िबहानको खाना खाई 
इटहरी चोकमा एकिछन काम छ, भनी घरबाट िन�क� 
िहडेँको बेलकु� ६ बजेस�म पिन घर फक� नआएको 
कारण आस पास ए�रयामा खोज तलास गद� गदा� एक 
अप�रिचत �र�सावालाले राई िल�बू जातको हेदा� 
लाउर ेज�तो दिेखने एउटा मािनस बढुीखोलामिुनको 
क�ले धा�रलो हितयारले काटी मरणास�न अव�थामा 
पारी छाडेको छ, मािनसह�को िभडभाडसमेत छ 
भनी िनजले भनेअनसुार मलगायतका साथीह� िलई 
घटना�थलमा आई हेदा� िनज घाइते मेरो छोरा धन�साद 
इजम मन� बा�ने दोसाधँको भइरहेको देखी मैले 
त�काल िछमेक�ह�को साथ िलई भारतको नथ� बंगाल 
मेिडकल कलेजमा लगी उपचार गदा�गद� म�ृय ुभएकोले 
पो�टमाट�मसमेत सोही मेिडकल कलेजबाट गराई लास 
िज�मा बझुी घरमा �याएको ह�दँा कानूनबमोिजम लास 
जाचँ मचु�ुका ग�रपाउ,ँ लास सदगतको लािग िज�मा 
बझुाई पाउ ँर मेरो छोरालाई को, कसले कहा ँ�य�तो 
धा�रलो हितयारले काटीकुटी कत��य गरी मारकेा ह�न्, 
सोस�ब�धी पिछ रीतपूव�कको जाहेरी दखा��त पेस 
गन�छु भ�नेसमेत बेहोराको मतृकको िपता मानबहादरु 
भ�ने मानवीर इजम िल�बूले ई.�.का इटहरीमा िमित 

०५४।११।१७ मा िदएको िनवेदन प� ।
जाहेरवाला मानबहादरु इजम िल�बूकै घर 

अगािड आगँनमा उ�रतफ�  टाउको, दि�णतफ�  ख�ुा 
फका�ई हेदा� �लाि�कले बेरी बािहरबाट सेतो कपडाले 
ढाकेको, उ�ानो अव�थामा लास रहेको, �लाि�क 
खोली हेदा� लास सवा�ङ्ग नाङ्गो अव�थामा रहेको, 
टाउकोबाट सरसरती हेदा� केश कालो छोटो कपाल, 
दवैु आखँा ब�द लासको बाया ँगाला क�चटबाट अगािड 
िचउँडोस�म धा�रलो हितयारले एकै पटक �हार गरकेो 
ज�तो चोट देिखएको उ� चोटको गिहराइ ४ इ�च 
भएको, बायापँ��को कानको बीच भाग कािटएको २ 
�याक अव�थामा भई उ� चोटमा िभ�को हड्डीह� 
समेत सिजलैसगँ कािटएको अव�थामा देिखएको 
लासको घाटँीमा समेत धा�रलो हितयारले �हार गरी 
ठूलो चोट एव ंठूलो �वाङ दिेखनकुो साथै सो �थानमा 
�ासनली ३ इ�च बािहर िनि�कएको छातीमा २ ठाउमँा 
र पेटमा १ ठाउमँा धा�रलो छुरीले रोपेको चोट देिखएको 
लासको पो�टमाट�म गदा� िसलाई गरकेो धागोसमेत 
देिखएको पछािड ढाडमा कुनै चोट नदिेखएको, 
लासको बाया ँहातको साइलँी औलंाको िडलमा ४ इ�च 
ल�बाई १ इ�च गिहराई भएको चोट देिखएको, लासको 
मल�ार तथा िलङ्गबाट कुनै पदाथ� निनि�कएको 
भ�नेसमेत बेहोराको कुवेरबहादरु राईसमेतका �यि�ले 
िमित २०५४/११/१७ मा लेखाई िदएको लास �कृित 
मचु�ुका ।

मतृक धन�साद इजमको पथृक पथृक 
कोणबाट िखिचएको मतृ अव�थाकै रगंीन फोटो थान 
३ समेत िमिसल सलं�न रहेको ।

मेरो छोरा धन�साद इजम िल�बू िमित 
२०५४।११।१३ गते िबहान खाना खाई, ११ बजेितर 
इटहरी बजारितर घ�ुन गएको साझँस�म पिन फक� 
नआएको ह�दँा खोज तलास गद� जादँा, इटहरी ४ ि�थत 
बढुीखोलाको पि�म िकनारा पलुमिुन िनज धन�सादको 
शरीरको ज�त� भागमा खकुुरी�ारा �हार गरी स�त 
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घाइते बनाई मरणास�न रगतिप�छे बनाई बेहोस 
अव�थामा पारी �याली राखेकोमा सोही िदन बेलकुा 
अ�दाजी ७ बजेितर फेला पारी हेदा� मरी नसकेको 
ढुकढुक� सास भने रहेको मन� बा�ने दोसाधँको ि�थित 
भई कतै बाचँी पो हा�दछिक भनी उपचारको लािग 
भारत िसलगडी मािट गाडाको अ�पतालमा उपचार 
गराउदँा गराउदैँ गदा� राित १२ बजे म�ृय ुभएको, सोही 
अ�पतालमा नै पो�टमाट�म ग�रसकेको छ । लास 
२०५४/११/१७ गते सदगतसमेत ग�रसकेको छ । 
अपराधीह� को कहाकँा रहेछन् भनी खोज तलास 
गदा� मतृक िनज धन �सादको �ीमतीसगँ रातो िदन 
घर झगडा भइरहने गरकेो र मतृककै �ीमती इटहरी ४ 
ब�ने अं. ब ३८ क� िलला िल�बू र ऐ.ऐ. ब�ने अं. वष� 
३१ को नर�े� थेवे िल�बूबीच अनैितक स�ब�धसमेत 
सध� जसो ह�ने गरकेो कारण मतृक धन�साद इजम 
िल�बूलाई िनजको �ीमती िलला िल�बूले सध� जसो 
तलँाई मारी िद�छु मान� लगाई िद�छु भनी दागा धन� 
गरकेो कारणबाट प�ा लगाउदँै जादँा िनज िलला 
िल�बू र नर�े� थेवे िल�बूसमेतका अ�य निचनेका 
मािनसह� भई छोरा धन�सादलाई मारकेो ह�दँा अ�य 
निचनेको मािनसह�को नाम िवप�ीह�बाट खलुाउन 
लगाई आव�यक कानूनी कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको मतृकका िपता मानिवर िल�बूको िमित 
२०५४।११।२५ को जाहेरी दरखा�त ।

मतृक धन�साद इजम िल�बू मेरो फुपू नाता 
पन� िलला इजम िल�बूको पित ह�न । िनज नाताले 
फुपाज ु पनु�  ह��छ । िनजह�को घरमा म िवगत ६ 
वष� अगािडदिेख बसी आएको िथए ँ । �यहा ँब�दा घर 
�यवहारको काम सगाउने गद�थे ँ । फुपाज ु धन�साद 
िवदशे �नुाईमा नोकरी गनु�  ह��छ । यसपाली वहा ँ२०५४ 
सालको वडा दश�अगािड छु�ी िमलाई घर आउन ुभएको 
िथयो । ितहार ताका एकिदन िबहानै घरायसी मा�लामा 
फुपू र फुपाजबुीच झगडा ह�दँा फुपाले फुपूलाई सार ै
कुटिपट गनु�भयो । फुपूको मखुको मािथ�लो ओठमा 

कािटएको चोटसमेत मैले देखे,ँ मैले फुपू र फुपाजलुाई 
छुट्याई िदए ँफुपूले माइती भएर पिन चपुलािग ब�छस् 
भनी फुपू सरासर चौक� बारी धरान ब�ने निबन थेवे 
िल�बूकोमा जानभुयो, दाज ु भाउजूलाई िलएर घरमा 
आउदँा ओठमा टांकासमेत गरी आउन ुभएको र दाज ु
भाउजूले स�झाई बझुाई धरान फक� गएका, एक दईु 
िदनपिछ फुपाज ु घरमा नभएको मौका पारी मलाई 
एका�तमा बोलाई ित�ो फुपाजलेु खाली केटाह�सगँ 
लागेको शंका गछ�  । �पैया ँबढी फुरमाइस ग�रस भ�छ, 
िवदेशबाट जिहले छु�ीमा आउछँ मलाई नानाथरीको 
आरोप लगाई कुटिपट गन� खकुुरी उ�याउने गछ�  । य�तो 
िदनह� ँदःुख क� सहेर ब�न सि�दन इटहरीमा फटाहा 
ग�ुडागद� गन� केटाह� िचनेको छस् ? भनी भ�दा मैले 
िचनेको छैन भने ँउसोभए म आफँै जोगबनीबाट �याउछुँ 
भनी फुपूले भ�नभुयो, �ाय: झगडा भइरह��यो, 
माइतीको आड पाएर य�ले जे पिन गन� ला�यो ितमी 
िनि�कएर जाउ भनेपिछ २०५४।०९।१८ या १९ 
गते ितर िन�क� गएको ह� ँ । त�प�ात् मोरङ पथरी ७ 
िकित�परु भ�ने ठाउमँा वडा बाबकुो घरमा गई बसी 
३/४ िदनपिछ घर स�लाहअनसुार िददी नाता पन�, 
किबता राईलाई िलन भा�जा सरुशे थेवे िल�बूलाई 
साथमा िलई भारत नथ� बंगाल पानी घ�ादेिख उ�रमा 
पन� दधेु बजारमा पगुी िददी र िभनाज ुराजकुमार भ�ने 
स�तोष राईलाई भेटी मलाई फुपूले फटाहा ग�ुडागद� 
गन� केटाह� खो�न भनेको खबर िनज भेनालाई भ�दा 
�य�तो िकिसमको काम छोिडसकँे भनी भनेपिछ म 
सरासर मोरङ पाथरी फक� , २ ह�ापिछ फुपू िलला 
इजम मलाई खो�दै बडाबाबकुो घर आउन ु भएपिछ 
मसगँ भेट भएन पनुः फुपू आउन ुभएपिछ मेरो भेट भयो, 
फुपाज ु १/२ िदनपिछ िवदशे जा�छन् घर िहड्ँभ�दा 
मैले नमा�दा ठीक छ दाज ु िकरण शेवेको घरमा बस 
भनी भ�दा काका िकरणको घरमा ब�दा फुपूसगँ भेट 
भई रह��यो । मैले स�तोष राईसगँ भेट भएको कुरा 
अवगत गराएपिछ, मलाई फुपूले �.२०००।- बाटो खच� 

१००४० - नेपाल सरकार िव. िलला इजम िल�बसूमेत
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िदई कुरा प�काप�क� गरी आउन ुभनेपिछ, भारततफ�  
भा�जालाई िलई गई दधेु बजारमा िभनालाई भेटी कुरा 
गदा� कुरा प�का नभएपिछ नेपाल फक� आई भा�जालाई 
फुपू िललाकै घरमा काम गन� रािखिदए ँ। केही िदनपिछ 
िनज फुपूले भा�जा सरुशे थेवे िल�बूलाई िलई, भारत 
पानी घ�ादेिख उ�र दधेुबजारमा िनज स�तोष राईलाई 
भेट्न गएको कुरा थाहा पाए ँ। �यितखेर िकित�परु बजार 
जादँा िददी र भेना स�तोष राई भारतबाट आउनभुएको 
रहेछ । सो बजार घ�ुन जादँा िनज भेनाले ित�ो फुपूले 
ित�ो फुपाजलुाई िकन दे�न नसकेको, �यसरी मान� 
लगाउन ु पन� कारण के हो भनी मलाई सोधनी गदा�, 
मैले स�पूण� बेहोरा सनुाएर र �य�तो जघ�य अपराध 
नगन� आ�ह गरे,ँ ितमी िकन डराउछँौ, ितमीलाई केही 
ह�दँनै स�पूण� काममै गरी िद�छु भनी भने, अ�ती ित�ो 
भा�जा र इटहरीको फुपू पिन भेट्न आएका िथए । 
केही रकमसमेत िलइसकेको छ भनी िनज़ िभनाले भने 
म इटहरी काका िकरण शेवेको घरमा आए । फुपाज ु
राहदानीको नवीकरण गन� ता�लेजङु जानभुएको 
रहेछ । िमित २०५४/११/२३ गतेितर फुपूको धरानतफ�  
लेनदने �यवहारको कामको खाितर मैले फुपाजकुो को. 
अ.प.४०४६ नं. को मोटर साइकल िलई धरान गई 
फक� दा चारकोशे जगंलको पािनिपया भ�ने �थानमा 
तैले िकन स�तोषले भनेको काममा इ�कार गरकेो अब 
पिन तैले सहयोग ग�रनस् भने आ�मह�या गरी मछु� , मेरो 
�य�ो रकम पिन फ�ने भयो भनी ध��याउनभुयो मैले 
तपाईको घरबाट िनि�कएको मा�छे, केही घटना भयो 
भने शंका गछ�न् भनी इ�कार गरे,ँ फुपूलाई स�झाए ँतर 
स�झाउन सिकन । �यसपिछ, फुपाजलेु आमा बाबलुाई 
िलएर ता�लेजङुबाट आउनभुयो । �यसपिछ िमित 
२०५४।११।१३ गते फुपाज ु धन�साद इजमलाई 
खकुुरीले काटी मरणास�न अव�थामा फाली त�काल 
उपचारको लािग भारत नथ� बंगालतफ�  लादँालादँ ै
म�ृय ुभएको भ�ने कुरा मेरो डेरा घरधनी काक� नाता 
पन� ल�मी थेवे िल�बूले २०५४/११/१६ गते बेलकु� 

धरानमा टेिलफोनबाट जानकारी गराएको ह�दँा थाहा 
पाएको ह� ँ । िमित २०५४/११/१३ गते िदनको १ 
बजे ितर म धरान गएको र ऐ.ऐ. १७ गते इटहरी फक� 
आउदँा फुपाजकुो लास �तिव�त अव�थामा देखेको 
ह� ँ । मेरो र फुपू िलला इजम बीच अनैितक स�ब�ध 
िथएन । तर फुपूकोमा �थानीय केटाह� िदनमा बेलकु� 
आउने गद�िथए के काय�को लािग आएका ह�न् थाहा 
भएन । मेरो फुपाजलुाई के क�ले कत��य गरी मार े
फुपूलाई नै थाहा होला । मैले अगािड चािह ँसाधारण 
सहयोग चािह ँगरकेो तर म वारदातमा िथइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी नर�े� थवे िल�बूको िमित 
२०५४।११।२७ मा �हरीसम� भएको बयान कागज । 

यी प�ाउ परकेा नर�े� थेबे िल�बू मेरो 
सहोदर का�छो दाजकुो छोरा मेरो भदाहा नाताका 
ह�न् । पित धन�साद इज़म िल�बू िवदेशमा काम गन� 
ह�दँा घर कामध�दा सघाउको लािग िनज भदाहालाई 
४, ५ वष�अिघदेिख नै म राखेको िथए ँ । म र मेरो 
भदाहा नर�े� थेवे बीच कुनै पिन अनैितक स�ब�ध 
रहेको छैन । अनैितक स�ब�ध राखेको पिन छैन । मेरो 
पित धन�साद िल�बू पिहलादिेख नै जिहले पिन कुनै 
लो�ने मािनसह�सगँ बो�यो भने शंका गनु�  ह���यो । 
वहा ँबढी शंकाल ु�यि� ह�नहु���यो । सोही िवषयलाई 
िलएर गाली, कुटिपट गनु�  ह���यो । झगडा ह�दँा मैले 
पितलाई मान� तथा मान� मािनस लगाउछुँ भ�ने ज�ता 
श�दह� भनेक� िथइन र छैन पिन । मैले पितलाई पूव� 
िनयोिजत षड्य�� गरी मान� लगाएको हैन । जिहले पिन 
पितले कुटिपट गन� गरेको ह�दँा सोझै अस� भएकोले 
मेरा घरमा रहेको भदा नर�े� थेवे िल�बूलाई एक िदन 
तेरो फुपाजलेु मलाई कुटिपट गरी सार ै दःुख िदयो । 
बा�ँन नै गा�ो प�र स�यो । तेरो फुपाजलुाई काबमुा 
�याउन ु प�यो, तैले इटहरीमा बदमास केटाह�लाई 
िचनेको छैनस ्भनी भ�दा िनजले �य�तो केटा िचनेको 
छैन भने । मैले भारत जोगबनीबाट बदमासह� �याउछुँ 
भनेको चािह ँ िथइन । मैले नर�ेद थेवे िल�बूलाई पूव� 
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स�लाह िदएअनसुार िनजको भेना नाता पन� राजकुमार 
भ�ने स�तोष राईसगँ भारत पािनघ�ा ए�रयामा पन� दधेु 
बजारमा सामा�य कुराकानी गरी आएको जानकारी 
िनजबाट थाहा पाई नर�े�कै भािनज नाताका सरु�े� 
थेवे िल�बूसगँ साथ भारतको उ� दधेु बजारमा गई 
नाितनी नाता पन� किवता थेवे िल�बू र �वाईँ नाता 
पन� राजकुमार भ�ने स�तोष राईसगँ भेटी मलाई 
ितमीह�को बाजेले सार ैदःुख िदई कुटिपट गदा� नाना 
थरीको आरोप शंका गछ� , घरबाट िन�क� जा न� काटी 
यही घरिभ� पछु�  भ�छ । यसो �वाइ ँनानीले काबमुा 
�याई सधुारी िदन ुपरयो भनी भनेक� ह� ँ। िनज �वाइकँो 
आिथ�क अव�था कमजोर देखी नेपाली �.१०,०००/- 
िदएक� िथए ँ। मैले नर�े� साथ धरान राई फक� आउदँा 
�यस बखत िनजलाई के के भनेक� िथए ँथाहा छैन । 
मैले नर�े�लाई �.२०००/- िदई भारतको पािनघ�ा 
पठाएक� ह� ँ । िमित २०५४/११/१३ गते िबहान 
११ बजेितर पित धन�साद इटहरी चौकमा काम छ 
एकिछन पगेुर आउछुँ भनी जानभुएको ए�कासी सोही 
िदन बेलकु� साझँमा बढुीखोला ि�थत मरणास�न 
अव�थामा फेला पनु�भयो । त�काल उपचारको लािग 
नथ�बंगाल मेिडकल कलेजमा लगी उपचार ह�दँाह�दँ ै
पितको म�ृय ुभएको हो । मेरो पितलाई के कहा ँब�ने 
को क�ले कत��य गरी मार ेमलाई थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िलला इजम िल�बूको �हरीसम� 
भएको िमित २०५४/११/२८ को बयान कागज ।

म हाल बसेको घरमा घरधनी �व. धन�साद 
इजम िल�बू र िनजको �ीमती िलला इजम िल�बूबीच 
किहलेकािह ँ साधारण झगडा ह�ने गद�िथयो तर के 
िनह�मँा झगडा ह���यो �यो मलाई थाहा ह�दैँन िथयो । 
िनजह� बीच दागा धन� गरकेो चािह ँमलाई केही थाहा 
छैन । मेरो घरधनी िलला इजम िल�बू र नर�े� थेवे 
िल�बूबीच कुनै अनैितक स�ब�ध रहे नरहेको मलाई 
केही थाहा छैन । ब�दा िददी भाइकै नाता ज�तो गरी 
िमलेर ब�थे अ�य के के ह���यो मलाई केही थाहा 

छैन । म धन�साद इजमको घरमा २०५४ सालदेिख 
ब�तै आएको छु । नर�े� थेबे पिन धन�सादकै घरमा 
ब�दै आएका िथए । धन�साद िवदेशबाट आएपिछ 
ितमीलाई आिथ�क सहायता गन�छु, ितमी छु�ै �यवसाय 
गररे बस भनी स�झाउदँा नर�े� आफँै �रसाएर ल�ुल�ु 
िहडेँका ह�न् । िनि�कएको ३ मिहना भयो । �यसपिछ 
किहलै आउन ु भएको िथएन । घर धनी धन�साद 
िल�बूलाई को क�ले मार े मराएका ह�न् मलाई केही 
थाहा छैन । प�ाउ परके� �ीमती िलला इजम िल�बू र 
नर�े� थेवे िल�बू उपर मलाई शंका ला�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराको मतृक धन�साद इजम िल�बूको घरमा 
काम गन� रमादेवी भजुेलको �हरीसम� भएको िमित 
२०५४/१२/१७ को कागज ।

�ितवादी िलला िल�बू मेरो सो�टीनी नाता 
पछ�  । �ितवादी नर�े� थेबे िलला िल�बूको घरमा क�रब 
३, ४ वष�देिख ब�नै आएका ह�न् । िनज �ितवादीह� 
बीच फुपू भदाको नाता पछ�  भ�थे, पिछ ब�ुदा नाित 
नाता पन� भ�ने बझेुको ह� ँ । िनज �ितवादीह�बीच 
अनैितक स�ब�ध िथयो िथएन, भयो भएन मलाई 
थाहा भएन । धन�साद िल�बूको ह�या भएपिछ गाउ ँ
घरमा िनज �ितवादीह� बीचमा अनैितक स�ब�ध 
भई िनजह�कै षड् य��बाट धन�साद इजम िल�बूको 
ह�या भएको हो भ�ने गाउ ँघरलगायत अ�य� ठाउमँा 
समेत �यापक ह�ला छ । षड्य�� गर ेगरनेन् िनजह�नै 
जाननु् । धन�साद इजमको ह�यापिछ भएको 
ह�लाअनसुार िनज �ितवादीह� िलला र नर�े�ले 
षड् य�� गरी मराएका ह�न भ�ने सनेु बझुेक� ह� ँ। िनजह�ले 
मारकेा ह�न् भनी िकटान साथ भ�न सि�न । मतृक 
धन�साद र �ितवादी िलला इजमबीच किहले काही 
सामा�य भनाभन झै-झगडा ह�ने गद�िथयो । सामा�य 
भनाभन ह�न ु�वभािवकै हो भ�नेसमेत बेहोराको मतृक 
धन�सादको िछमेक� िटकाराम िल�बूको �हरीसम� 
भएको िमित २०५४/१२/०५ को कागज ।

शरीरको संवेदनशील अंगह�मा धा�रलो 

१००४० - नेपाल सरकार िव. िलला इजम िल�बसूमेत
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हितयारको गिहरो चोटको कारणबाट कािटई, 
धन�साद इजम िल�बूको म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत 
िव�ततृ बेहोरा उ�लेख भएको िनज मतृक धन�साद 
इजम िल�बूको भारत नथ�बंगाल मेिडकल कलेज 
माटगाडाबाट सन् १९९८ फरवरी २६ तारखेमा भएको 
शव परी�ण �ितवेदन पो�टमाट�म �रपोट�  । 

मेरो जेठाज ुनाता पन� र�नमान थेवे िल�बूको 
घरमा काजि�या भएकोले सो काजि�यामा काम 
सघाउन गएको मेरो भितजो नाता पन� यी �ितवादी 
नर�े� थेवे िल�बूलगायत जेठाजहु�लाई पिन 
धन�साद िल�बूको मतृक लास �याएको कुराको िमित 
२०५४।११।१६ गते राित अं. ७ बजेको समयितर 
खबर गरके� ह� ँ। �ितवादी िलला इजम िल�बू र नर�े� 
थेवेले मतृकलाई षड्य�� गरी मार े मारनेन थाहा 
भएन । �. िलला इजम िल�बूको घरमा �.नर�े� थेवे 
िल�बू आजभ�दा ४, ५ वष� अगािडदेिख ब�द ैआएका 
िथए । िनजह�बीच अनैितक स�ब�ध रहेकोमा मलाई 
�यित थाहा छैन । िमलेर नै ब�थे आखँाले नदेखेको ह�दँा 
यसै भ�न सि�दन । धन�साद र िनजको �ीमती िलला 
इजम िल�बूबीच �ायजसो सधै ँ नै झगडा ह�ने गद��यो 
तर एक अका�लाई मान� तथा मान� लगाउने दागा धन� 
श�द स�ब�धमा �यित वा�ता ग�रदँैन िथयो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ीमती ल�मी थेवे िल�बूको �हरीसम� 
भएको िमित २०५४/१२/६ को कागज ।

�ितवादी नर�े� थेबे िल�बू मेरो मामा नाताका 
�यि� ह�न् । म मामा नर�े� थेवेकै अनरुोधमा २०५४ 
साल पौष अि�तमितर नर�े� थेवेको िददी र मेरो सािनमा 
नाताक� भारतको न�साल पानीघ�ादिेख उ�र 
दधेुबजारमा गई सो गएको रात �यही ँ ब�य� । रातमा 
मामा नर�े� थेवे िल�बू र सानबुाब ुनाता पन� राजकुमार 
भ�ने स�तोष राई अबेरस�म घरबािहर घमुिफर गरी 
रातको �य�तै ११ बजेितर आउनभुएको हो र खाना 
खाईवरी िनज मामा सानाबाबसुगैँ स�न ुभयो । सोको 
भोिलप�ट िबहानै नेपाल ि�थत घर फक� आएका 

ह� । हामीह� भेट ह�दँा �य�तो केही कुराकानी भएन । 
दो�ो पटक घरमा वडाबाबलेु िलई आउन ुभ�नभुएको 
छ िददी किवता राईलाई िलन जाउ भा�जा भनी मामा 
�.नर�े�ले मलाई भनेको ह�दँा गते बार यिकन भएन । 
२०५४ साल माघको पिहलो ह�ा ६, ७ गतेितर उ� 
�थान दधेु बजार गई सािनआमा िबरामी भएको ह�दँा 
हामी सो िदनभरी �यही ँ बसी बेलकु� ६, ७ बजेितर 
नेपाल फक� आएका हौ ँ । गाडी चढ्न आउदँा मलाई 
अगािड नै पठाएर पछािड मामा र सानाबाब ु गफ गद� 
िब�तार ैआएका िथए । सोधनी गदा� मामाले मह�वपूण� 
गफ िथयो भनी जवाफ िदनभुयो । �यहाबँाट आई 
मामा नर�े�को अनरुोधमा वज ु िलला इजमको घरमा 
२०५४।१०।११ गते ितर आई १८/१९ िदन बसी 
काम सघाए ँ । �यितबला बाजे धन�साद इजम िल�बू 
पिन िथए । बाजे नभएको बेलामा मा� मामा नर�े� 
आउने र वज ु िलला र िनजबीच के के कुरा ह���यो 
मलाई थाहा छैन । म बसेको एक ह�ापिछ बाजे काम 
िवशेषले ता�लेजङुतफ�  जानभुएको, �य�को भोिलप�ट 
मामा नर�े� आई बजसुगँ कुरा गरी भोिलप�ट पिन 
बज ु र मामा मोटरसाइकलमा िन�क� बेलकुा मा� 
फिक� नभुयो पनुः २ िदनपिछ बज ुिलला इजम िल�बूले 
ित�ो सानीआमा किबता राई (थेवे) र सानाबाबलुाई 
भेट्न जान ुप�यो भनी मलाई भ�न ुभई २०५४ साल 
माघ मिहनाको २३/२४ गतेितर बज ु नाित हामी दईु 
जना मा�ै भारत पानीघ�ा दधेुबजार गई सािनआमाको 
घरमा सबैलाई भेटी बज ुिलला इजमले सानबुाब ुस�तोष 
राईसगँ एका�तमा कुरा गनु�भयो । के कुरा गनु�भयो थाहा 
भएन । हामीह� बेलकु� ३ बजेितर घर फक� आएका 
हौ ँ। बाजे पहाडबाट नआई सानाबाब ुराजकुमार भ�ने 
स�तोष राई र एकजना फा�त ुप�ुष आई बज ुिलला 
इजमसगँ गफ गद�िथए । मेरी �ीमती िबरामी ह�दँा म 
आ�नो घर शिन�रतेफ�  गए ँ। िनजह�ले के गफ गर ेकित 
िदन बसे र किहले गए मलाई थाहा भएन । धन�सादले 
नर�े�लाई घरबाट िनकाली िदएकोले िनजह�बीच 
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सामा�य मनमटुाव भएको सनेुको ह� ँ । मेरो बाजे नाता 
पन� धन�साद इजमलाई कत��य गरी मािनसले मार े
अर ेभ�ने थाहा पाए ँ। यी �ितवादीह�ले षड् य�� गरी 
धन�सादलाई मार ेमराएकोमा म यसै िकटान गरी भ�न 
सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको सरुशे भ�ने राज ु थेवे 
िल�बूको �हरीसम� भएको िमित २०५४/१२/०६ को 
कागज ।

जाहेरीमा उि�लिखत बेहोरा ठीक साचँो 
हो । घरमा दाज ुधन�साद र भाउजू िलला इजम िल�बू 
�ाय जसो झगडा ग�ररहन ुह���यो । दाजलुाई भाउजूले 
मान� ध�क� िदने गरकेो र भदा नाता पन� नर�े� थेबेलाई 
घरबाट िनकाली िदएको कारणबाट िनज नर�े� थेवेले 
�यानै मान� ध�क� दागा धरकेो भ�नेसमेत मैले सनुेको 
ह�दँा र नर�े�को भाउजू िलला इजमसगँ अनैितक 
स�ब�ध केही वष� अगािडदेिख रही आएको भ�ने 
हामीलाई थाहा िथयो तर घर प�रवार िबथोिल�छ 
भनेर नभनेकोमा दाजलेु कताकताबाट थाहा पाई िनज 
नर�े�लाई स�झाई बझुाई घरबाट िनकाली िदएको 
ह�दँा मेरो भाउजू िलला इजम र भदाहा नर�े� थेवेले 
नै कत��य गरी मेरो सहोदर जेठो दाज ुधन�सादलाई 
कत��य गरी मारकेोमा िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
मतृकको भाइ केदारमान इजम िल�बूले �हरीमा िमित 
२०५४।१२।१४ मा गरकेो कागज ।

यी प�ाउ परकेा �ितवादी िलला इजम 
िल�बू र �ितवादी नर�े� िल�बूबीच अनैितक स�ब�ध 
रही आएको, सो कुरा धन�सादले थाहा पाई घरमा 
धेर ै जसो पितप�नीबीच झगडा ह�ने गरकेो र सोही 
कारणबाटै �.नर�े� थेवेलाई धन�साद इजम िल�बूले 
घरबाट िनकाली िदएको र �ीमान्  �ीमतीबीच झगडा 
ह�दँा �ितवादी िलला इजम िल�बूले �ीमान् लाई मािनस 
लगाई मान� ज�ता �यानको दागा धन� ध�क� िदएको 
सिुनएको र �ितवादी नर�े�ले पिन घरबाट िन�कँदा 
धन�सादलाई दागा धरकेो ह�दँा ियनै कारणबाट नै 
�ितवादी �ीमती िलला इजम िल�बू र �ितवादी नर�े� 

थेबे िल�बूले षड् य�� गरी धन�साद इजम िल�बूलाई 
मािनस लगाई कत��य पारी मार े मराएकोमा िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको �ाय एकै िमलानको देवे�� 
स�ुबा, धनबहादरु राई, मिु�नाथ दाहाल र धनपित 
ढकालसमेतले िमित २०५४/१२/१५ मा लेखाई 
िदएको व�तिु�थित मचु�ुका । 

सकंिलत सबतु �माणह� घटना�थल �कृित 
मचु�ुका जाहेरी दरखा�त, लास �कृित मचु�ुका 
�ितवादी नर�े� थेवेसमेतको बयान बिुझएका रमादेवी 
भजेुलसमेतको कागज, पो�टमाट�म �ितवेदन तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका कागजातह�बाट िमित 
२०५४।१९/१३ गते धन�साद इजम िल�बूलाई 
कत��य गरी मारकेो वारदात पिु� ह�न आयो । अब 
धन�साद इजमलाई को क�ले के क�तो �कार 
एवं रीतले कत��य गरी मार े मराएका रहेछन् र उ� 
काय� गन�ह� उपर के क�तो सजायको माग दाबीको 
अिभयोग िलनपुन� हो भ�नेतफ�  िवचार गदा� धन�साद 
इजम िल�बू र िनजको �ीमती िलला इजम िल�बूबीच 
घरायसी झगडा भई िनज धन�साद इजम िल�बूले 
िनज �ितवादी िलला इजमलाई बार�बार कुटिपट गन� 
गरकेो र �ितवादी नर�े� थेवेलाई घरबाट िनकाला 
गरकेो कुरासमेतलाई िलई भारतको पानी घ�ा ि�थत 
दधेु बजार ब�ने राजकुमार भ�ने स�तोष राईसगँ 
�ितवादी नर�े� थेवे र �ितवादी िलला इजम िल�बूले 
�वयं िसधा स�पक�  �थािपत गरी िनज स�तोष राईलाई 
�.१०,०००/- नगदै िदई �ितवादी िलला इजम िल�बू 
म�ुय �ितवादी नर�े� थेवे िल�बूको सहयोग िलई 
िनज राजकुमार भ�ने स�तोष राई र नाम नखलेुको 
अ�य सहयोगीसमेत भई िज. सनुसरी इटहरी न.पा. 
वडा नं ४ ि�थत बढुीखोलामा धन�साद इजमलाई 
धा�रलो हितयारले काटी कत��य गरी मान� लगाएको 
कुरा पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादी राजकुमार भ�ने 
स�तोष राईले मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. बिख�लाप सोही �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 

१००४० - नेपाल सरकार िव. िलला इजम िल�बसूमेत
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बमोिजमको कसरु गरकेो ह�दँा िनज �ितवादी राजकुमार 
भ�ने स�तोष राईलाई सोही ऐन महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सजाय गरी पाउन र �ितवादी िलला इजम 
िल�बू र �ितवादी नर�े� थेवे िल�बूले धन�साद इजम 
िल�बूलाई कत��य गरी �यान मान� काममा �ितवादी 
राजकुमार भ�ने स�तोष राईसगँ स�पक�  गरी उ� 
�यान मान� काय�को लािग �.१०,०००।- समेत िदई 
पडय�� गरी �यान मान� लगाएको ह�दँा िनजह�ले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६ नं को 
कसरु गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह� िलला इजम 
िल�बू र नरे�� थेबे िल�बूलाई सोही ऐन महलको १६ 
नं. बमोिजम सजाय गरी पाउन र िव�� ख�डमा 
उि�लिखत �ितवादीम�येका राजकुमार भ�ने स�तोष 
राई िवदेश भारतीय मूलको नाग�रक भएको ह�दँा 
िनजलाई नेपाल सरहदिभ� फेला पारी प�ाउ परकेो 
ख�डमा कानूनबमोिजम पेस ग�रने र ��ततु म�ुाको 
अपराधमा अ�य मािनसह�को पिन सलं�न रहेको भ�ने 
ठोस सबदु �माण फेला पारी िनजह�को यिकन नाम 
थर वतन खलुी आएका बखत छु�ै अिभयोग प� पेस 
ग�रने भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह� उपरको िमित 
२०५४/१२/२४ को अिभयोग प� ।

�ितवादीम�येका नर�े� थेवे, मेरो भाइ 
नाताका ह�न् । �ितवादी राजकुमार भ�ने स�तोष 
राईसगँ मेरो िचनजान छैन । मउपरको अिभयोग सनुी 
पाए ँ। मैले मेरा पित धन�साद इजमलाई षड् य�� गरी 
मारकेो होइन । म �यसो गन� सि�दन । मेरो ससरुा र 
देवरको जालसाजीबाट यो म�ुा चलाएका ह�न् । हामीले 
इटहरीमा घर बनाएदेिख नै सो स�पि�मा सासू 
ससरुा र देवरको धन स�पित िनजह�ले पाउनपुछ�  
भ�ने दाबी िथयो । मेरो पित धन�साद इजमलाई को 
क�ले कत��य गरी कसरी मार ेमलाई थाहा छैन । िमित 
२०५४/११/१३ गतेका िदन म आ�नै घरमा िथए ँ । 
सो िदन क�रब ११.३० बजेको समयमा एकजना 
इजम थर भएकै �यि� आई सासू ससरुासगँ के 

कुराकानी गर ेथाहा भएन, पित धन�साद इजम ितनै 
�यि�सगँ भारतको पानीघ�ा भ�ने ठाउतँफ�  लागे । 
२०५४।११।१६ गते िबहान ससरुाले छोरा हरायो 
खो�न जानपुछ�  भनी टेिलफोन�ारा भनेकोले म ससरुा 
र दवेरलगायतका ८/९ जना मािनस भारततफ�  गय� । 
बाटोमा काकँडिभ�ा पगेुपिछ मलाई घरबाट िझकाएको 
ह�दँा घर गएपिछ राित १० बजेको समयमा मेरो पितको 
लास िलई घर आए । पितलाई भारतमा कुटिपट गरी 
मारकेो ह�न् । २०५४/११/१३ को घटना�थल �कृित 
िववरण मचु�ुका, ऐ.१७ गतेको लास �कृित मचु�ुका 
एवं २०५४/११/२५ को जाहेरी दखा��त सनुी पाए ँ । 
मेरो पित घरको जेठो छोरा भई पिहला हङ्कङ गई 
अवकाश पाएपिछ �नुाई गई कमाई �याएको स�पि� 
हामी सबैको हक ला�छ भनी ससरुासमेतले भ�दै 
आएका, मेरो �ीमान् धन�सादले पिहले पिन केही 
स�पि� िदए ँअब मेरो पिन ४ छोरा छोरी छन् म िद�न 
भनी भ�नभुएकोमा मलाई समेत फसाई मेरो �ीमान् ले 
कमाई �याएको स�पि� एकलौटी खान झठुा जाहेरी 
िदएका ह�न । मेरो �ीमान् लाई भारतमा कुटिपट गरी 
मारकेा ह�न् । �हरीसम� भएको मेरो बयान कागज 
पढी सिुन पाए ँ । �हरीमा मैले मेरो कारणबाट �ीमान् 
मरकेो होइन भनी जवाफ िदएपिछ �हरीले २, ३ थ�पड 
िहका�ई मतफ�  ब�दकु देखाई लेखी �याएको कागज 
मलाई पढी नसनुाई मेरो �वे�छा िव�� गराएको हो । 
�हरीसम� �.नर�े� थेवेले मसमेतले षड् य�� गरी पित 
धन�साद इजमलाई मारकेो हो भनी िकन लेखाए म 
जाि�दन । मेरो �ीमान् सगँ सानै उमेरमा िववाह भएको 
ह�दँा म कसरी �ीमान् को ह�या गराउन स�छु । सरुशे 
भ�ने राज ुथेवेले मलाई भारतको पािनघ�ा दधेु बजारमा 
देखेको भनी िकन लेखाए म जाि�दन । म सो �थानमा 
किहले पिन गएको छैन । नर�े� थेवे मेरो भाइ छोरा 
ज�तो मा�छेसगँ हामीह�को अनैितक स�ब�ध िथएन, 
�हरीसम� कागज गन� केदारमान इजम र व�तुि�थित 
मचु�ुकाका �यि�ह�को कागज बेहोरासमेत झठुा 
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हो । म िनद�ष छु । अिभयोगबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको अदालतसम� भएको �ितवादी �ीमती िलला 
इजम िल�बूको िमित २०५४।१२।२५ को बयान ।

�ितवादी िलला इजम िल�बू मेरो फुपू र 
राजकुमार भ�ने स�तोष राई मेरो िभनाज ुनाताका ह�न् । 
मउपरको अिभयोग पढी बाची सनुाउदँा सनुी पाए ँ। मेरो 
�यान मान� कुरमा कुनै पिन षड् य�� नभएको र मलाई 
कुरा पिन थाहा नभएको र धन�साद िल�बूको को 
क�को कत��यबाट म�ृय ुभएको हो सो कुरा मलाई थाहा 
छैन । धन�साद इजमको म�ृय ुभएको भ�ने कुरा काक� 
ल�मी थेवेबाट िमित २०५४।११।१४ गते १२ बजे 
थाहा पाए ँ । िमित २०५४।११।१७ को लास �कृित 
मचु�ुका तथा जाहेरी दखा��त पढी सनुाउदँा सिुन पाए ँ। 
म फुपू िलला इजमको घरमा ब�थे । धन�सादलाई को 
क�ले कत��य गरी मा�यो मलाई केही थाहा छैन । मउपर 
समेत िकन जाहेरी िदए म जाि�दन । �हरीले मलाई 
२०५४।११।१५ गते प�ाउ गरी घटना स�ब�धमा 
केरकार गदा� आफूले थाहा नभएको भनी भ�दा पैसा 
कित िनका�न स�छस् भनी सोधे, म ग�रब छु, पैसा 
िनका�न सि�दन भनी भ�दा २ लाठी िहका�ई सो रात 
छाडी भोिलप�ट अड्डासार गरी खनार चौक�मा लगी 
शरीरमा ज�त� लाठी र बटुले िहका�ई इ��पे�टरले 
मारी िद�छु भ�नेसमेतको डर धाक देखाई पढी 
नसनुाइएको बयान कागजमा सही गरकेो । �हरीसम� 
भएको कागज मेरो �वे�छाबाट भएको होइन । �ितवादी 
िलला इजमले �हरीसम�मा मसमेतको षड्य��बाट 
धन�साद िल�बूको म�ृय ुभएको हो भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� िकन �य�तो बयान ग�रन्, म जाि�दन 
िनजैलाई थाहा होला । मेरो िददीको घर दधेु बजारमा 
भएपिन म सो �थानमा गाएको छैन । सरुशे थेवे भ�ने 
राज ु थेवेले स�तोष राईसगँ कुरा गरी रहेको देखे ँ
भनी िकन �हरीसम� कागज गर ेम जाि�दन । �हरी 
सम�को केदारमान इजमको कागज सिुनपाए ँ । म 
आजभ�दा १५/२० वष� अगािडदेिख िलला इजमको 

घरमा बसेको, िनज मेरो फुपू ह�दँा हामीबीच कुनै 
अनैितक स�ब�ध नरहेको, स�पि� स�ब�धमा दाज ु
भाइबीच पटकपटक झगडा भई रा�ने र यही मौका 
पारी भाउजूसमेतलाई फसाउन झठुा कागज गरकेा 
ह�न् । व�तिु�थित मचु�ुका सनेु ँ। हामीह�को क�तीमा 
३ प�ुतास�म वैवािहक स�ब�ध ह�दैँन । मेरो फुपूसगँ 
कुनै अनैितक स�ब�ध िथएन । हामीह�लाई थनुामा 
पठाई स�पि� हड�न षड्य�� गरी फसाएका मा� ह�न् । 
म िनद�ष छु भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नर�े� थेवे 
िल�बूको अदालतसम� भएको िमित २०५४।१२।२५ 
को बयान ।

लास �कृित मचु�ुकाका यमकुमार िल�बू, 
बमबहादरु िल�बू, राजे�� िखम�रङ िल�बू, केशव 
िसटौला, िसताराम राई, �ेम कुमार िल�बू, ितथ� 
भ�राई, व�तिु�थित मचु�ुकाका देबे�� स�ुबा, ठाडो 
कागज गन� केदारमान िल�बू, जाहेरवाला मानिवर इजम 
िल�बू, घटना�थल �कृित मच�काका धनबहादरु राई, 
दगुा�राम राई, घटना�थल �कृित मचु�ुका तयार गन� 
�.ह. रामबहादरु िल�बू, �ितवादीह� िलला इजम 
िल�बू र नर�े� थेवे िल�बूका सा�ी ल�मी थेवेले गरकेो 
बकप� िमिसल सामेल रहेको । 

आ�नो �ीमान्  तथा फुपाज ुधन�साद इजम 
िल�बूलाई मराउने काय�मा षड् य�� गन� यी �ितवादीह� 
िलला इजम िल�बू र िड.िव.भ�ने धनुबहादरु थेवे भ�ने 
नर�े� थेवे िल�बूले अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६ नं. बमोिजम कसरु 
अपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई सोही 
�यानस�ब�धी महलको १६ नं. बमोिजम जनही 
१०(दश) वष� कैदको सजाय ह�ने र �ितवादी राजकुमार 
भ�ने स�तोष राईका हकमा हािजर भएका वा पि�एका 
बखतमा खडा गरी बझुी कानूनबमोिजम गन� गरी मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१९० नं. बमोिजम म�ुतबीमा रािखिदने 
ठह�याई स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६१/०३/०७ मा भएको फैसला ।

१००४० - नेपाल सरकार िव. िलला इजम िल�बसूमेत
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स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसलामा 
िच� बझेुन । िमिसल संल�न कुनै पिन �माणबाट 
मैले दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न 
सकेको छैन । मतृकको म�ृय ु नेपाल सरहदिभ� नभई 
भारतीय भूिममा भएको भ�ने कुरा नथ�बंगाल मेिडकल 
कलेजबाट पो�टमाट�म गराइएको त�य िमिसलबाट 
�थािपत भइरहेको अव�थामा नेपाल सरहदको 
अदालतबाट ��ततु म�ुा हेन�  निमली खारजे गनु�पन�मा 
सो नगरी कसरुदार ठहर गरी सजायसमेत गन� गरी गरकेो 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको फैसला सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेत िवपरीतको 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
पूण� उ�मिु� पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िलला 
इजम िल�बूको पनुरावेदन प� ।

यसमा वारदात �थल नेपाल सरहदिभ� 
हो होइन भ�ने िवषयमा िववादय�ु रहेको दिेखएको 
अव�थामा स�ुले गरकेो फैसलाका स�ब�धमा छलफल 
गन� िनिम� पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लयलाई 
अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम पेसीको सूचना 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०६३।०४।२२ को आदेश ।

मतृकको नेपाल सरहदिभ� कत��य भई म�ृय ु
भएको अव�था नह�दँा स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६१।०३।०७ मा �े�ािधकार �हण गरी गरकेो 
फैसला िमलेको अव�था नह�दँा �.म�येका िलला इजम 
िल�बूसमेतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १६ नं. 
बमोिजम कसरुदार कायम गरी गरकेो फैसला उ�टी भई 
यी �ितवादीले सफाइ पाउने ठहछ�  । अका�  �ितवादी 
नर�े� थेवे िल�बूका हकमा समेत वारदात नै �थािपत 
ह�न सकेको अव�था नह�दँा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको २०५ नं. अन�ुप िनजले समेत सफाइ 
पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६४।०९।२६ को फैसला ।

धन�साद िल�बूलाई मनु�  बा�ँन ु दोसाधको 
अव�थामा इटहरी ४ ि�थत बढुीखोलाको पलुमिुन 
पि�म िकनारामा पाइएको र वारदात �थलमा मा�रएको, 
आलो रगत देिखएको र उपचाराथ� भारत नथ�बगंाल 
मेिडकल कलेजमा पठाएको भ�ने बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका रहेको र भारतको मटीगाडा ि�थत नथ�बगंाल 
अ�पताल प�ुयाई उपचार ह�दैँ गदा� छोरा धन�सादको 
म�ृय ु भएकोले पो�टमाट�मसमेत सोही अ�पतालमा 
गराई लास बझुी �याएको भ�नेसमेत बेहोराको मतृकका 
बाबकुो िनवेदन छ । मतृकलाई कत��य गरी मान�मा 
�ितवादीह�ले षड् य�� गरकेा िथए भ�ने िकटानी 
जाहेरी, �ितवादीह��ारा अनसु�धानमा गरकेो बयान, 
मौकामा भएको कागजसमेतबाट िललाले मतृकलाई 
बरोबर मा�रिदने कुरा भ�ने गरकेो र मान�का लािग सपुारी 
िदएको भ�नेसमेत उ�लेख भएकोले �ितवादीह�कै 
षड् य��बाट मतृकको म�ृय ु ह�न गएको पिु� भएकोले 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
बदर गरी स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नपाल सरकारको 
यस अदालतमा परकेो िमित २०६५।०५।०४ को 
पनुरावेदन प� । 

एकपटक नेपालको अिधकार�े� भएको 
भनी अिभयोगप� दायर भइसकेकोमा पिछ आ�नो 
अिधकार�े� नभएको भ�न ु र �य�तो अिधकार �े� 
नभएकोमा खारजे गन� ठह�याउन ु पन�मा सफाइ िदने 
ठहर गरकेो फैसला िवरोधाभाषपूण� ह�नकुा साथै 
य�तो फैसलाबाट अपराधीले भारत र नेपालमा समेत 
सजायबाट उ�मिु� पाउने अव�था भएकोले समेत 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला निमली 
फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
िवप�ी िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ पेस गनू� 
भ�ने यस अदालतको िमित २०६६।१२।०९ को 
आदशे ।

यसमा �यानस�ब�धी महलको १६ नं. 
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अनसुार षड् य��को कसरुको स�ब�धमा अ�तरदेशीय 
�े�ािधकारको �� तथा म�ुासगँ स�बि�धत अ�य 
िवषयह�मा समेत दवैु प�का कानून �यवसायीबाट १५ 
िदनिभ� बहसनोट पेस गन� लगाई पेस गनू� भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७४।०३।०७ का आदेशानसुार 
�ितवादी तथा जाहेरवालाका कानून �यवसायी र 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पेस भएको बहसनोट 
िमिसल सामेल रहेको ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलास सम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ाको िमिसल 
संल�न कागजातह�को अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी �काश कोइराला र जाहेरवालाका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी ह�र���साद 
राईले ��ततु म�ुाको वारदात नेपालमा भएको र 
भारतमा उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो । मतृकको 
�ीमती र नर�े� थेवेको षड् य��मा वारदात घटेको छ । 
मतृकका बाबलेु मौकामा िकटानी जाहेरी िदएका छन् । 
जाहेरीलाई घटना�थल �कृित मचु�ुका लास परी�ण 
�ितवेदनसमेतले पिु� गरकेो छ । मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�को अदालतमा भएको बकप�समेतबाट 
षड् य��को त�य उजागर भएको छ । �े�ािधकारको 
�� देखाई �ितवादीलाई कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल, 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा डा. �ी रिजतभ� �धानाङ्ग 
र िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी लभकुमार मैनालीले 
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�तबाटै मतृक िबहानको 
खाना खाई इटहरी चोकमा काम छ भनी िन�केको भ�ने 
त�य ��ट छ । मतृक चढ्ने गरकेो मोटरसाइकल कोही 
कसैले लगेको अव�था देिखदँैन । सो मोटरसाइकल 

भारतीय िसमानासगँ जोिडएको काकँडिभ�ा 
इलाकािभ� भेिटएको छ । मतृकको म�ृयकुो स�ब�धमा 
अटो �ाइभर रतन साहको FIR अनसुार भारतीय 
अदालतमा म�ुा दायर भई िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको छ । रतन साहले िमित २०५४।११।१३ मा 
काकँडिभ�ाबाट २ जना या�ी बोकेर गएको र तीम�ये 
१ जनाको ह�या भएको भ�ने कुरा �य� गरकेा छन् । 
िमित २०५४।११।१३ को घटना�थल �कृित मचु�ुका 
वा�तिवक नभएर मतृक नेपाली भएकाले नेपालमै म�ुा 
चलाउने भ�ने उ�े�यले तयार पा�रएको कपोकि�पत 
हो । घाइतेलाई अ�पताल पठाउने िबि�कै �य�तो 
मचु�ुका तयार पान� प�रपाटी रहेको छैन, जनु 
अ�वाभािवक छ । वारदात िवदेश भारत कदममोड 
न�सालवादीमा भएको भ�ने कुरा सविडिभजन 
मेिज��ेट कोट�  िसलगडीमा कारबाही भएको कागजबाट 
देिख�छ । उि�लिखत त�यबाट वारदात तथा मतृकको 
म�ृय ुनेपाल सरहदमा नभई भारतमा भएको त�य पिु� 
भएकोले मलुकु� ऐन अ.बं.२९ नं. मा "�यानस�ब�धी 
महलले सजाय ह�ने मु�ा अपराध भएको इलाकाबाट 
हेनु�पछ� " भ�ने कानूनी �यव�था र सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तह� समेतबाट भारतमा भएको 
वारदात स�ब�धमा नेपालमा अिभयोग ला�ने �यव�था 
नै नरहेको स�दभ�मा अिभयोगप� खारजे ह�नपुन� हो । 
खारजे गनु�  र सफाइ िदनमुा �ितवादीको हकमा कुनै 
ताि�वक िभ�नता नरहेकोले पनुरावेदन अदालतबाट 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
�यायोिचत रहेकोले सदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

उि�लिखत दवैु प�का िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकर सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट भएको िमित २०६४।०९।२६ को 
फैसला िमलेको छ, छैन र वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा होइन? सोही स�ब�धमा 
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िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मतृक धन�साद 

इजम िल�बू र िनजको �ीमती िलला इजम िल�बूबीच 
घरायसी झगडा भई मतृकले �ितवादी िलला इजमलाई 
बार�बार कुटिपट गन� गरकेो र �ितवादी नर�े�लाई 
घरबाट िनकाला गरकेो कुरासमेतलाई िलई भारतको 
पानीघ�ा ि�थत दधेु बजार ब�ने राजकुमार भ�ने 
स�तोष राईसगँ �ितवादी नर�े� थेवे र िनज िलला 
�वयंले िसधा स�पक�  �थािपत गरी िनज स�तोष राईलाई 
�.१०,०००।– नगद िदई �ितवादी िलला इजम म�ुय 
भई �.नर�े� थेवेको सहयोग िलई िनज �.स�तोष राई 
र नाम नखलेुका अ�य सहयोगीसमेत�ारा िज�ला 
सनुसरी इटहरी न.पा. वडा नं.४ ि�थत बढुीखोलामा 
धन�साद इजमलाई धा�रलो हितयारले काटी कत��य 
गरी मान� लगाएको पिु� भएकोले �.राजकुमार भ�ने 
स�तोष राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ नं. 
िवपरीतको कसरुमा ऐ. १३(१) बमोिजम सजाय ह�न 
र �ितवादीह� िलला इजम िल�बू र नर�े� थेवेको 
कसरु ऐ. १६ नं. बमोिजम ह�दँा सोही नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
मागदाबी रहेकोमा स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
�. िलला इजम िल�बू र नर�े� थेवेलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १६ नं. बमोिजम जनही १०(दश) 
वष� कैद ह�ने र राजकुमार भ�ने स�तोष राईको हकमा 
अ.बं.१९० नं. बमोिजम म�ुतबी रहने गरी िमित 
२०६१।०३।०७ मा फैसला भएको देिख�छ । 

३. स�ु फैसलाउपर �ितवादी िलला इजम 
िल�बूको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरमा पनुरावेदन 
परी सो अदालतबाट मतृकको नेपाल सरहदिभ� 
कत��य भई म�ृय ु भएको अव�था नदिेखदँा सनुसरी 
िज�ला अदालतले �े�ािधकार �हण गरी गरकेो 
फैसला िमलेको अव�था नह�दँा स�ु फैसला उ�टी 
गरी �ितवादी िलला इजम िल�बूले सफाइ पाउने र 
अका� �ितवादी नर�े� थेवे िल�बूले समेत वारदात नै 

�थािपत नभएको अव�था ह�दँा अ.बं.२०५ नं. बमोिजम 
सफाइ पाउने ठह�याई भएको फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो 
देिख�छ । एकपटक नेपालको अदालतको अिधकार�े� 
भएको भनी अिभयोगप� दायर भइसकेकोमा पिछ 
आ�नो अिधकार�े� नभएको भ�न ु र �य�तो 
अिधकार�े� नभएकोमा खारजे गन� ठह�याउन ुपन�मा 
सफाइ िदने ठहर गरकेो फैसला िवरोधाभाषपूण� भएको 
भ�ने आधारमा यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने 
आदशे भई ��ततु म�ुा पेस ह�न आएको पाइयो । 

४. यसमा वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन 
प�मा ��ततु म�ुाको वारदात िज�ला सनुसरी इटहरी 
न.पा. वडा नं.४ ि�थत बढुीखोलाको पलुमिुन भएको 
र उपचार मा� भारतमा भएको हो भनी दाबी िलएको 
पाइ�छ । �ितवादी प�बाट िमित २०५४।११।१३ 
मा खडा भएको घटना�थल मचु�ुका वादी प�ले 
कृि�म �पमा खडा गरकेो हो, यो वारदात नेपाल 
सरहदमा भएको होइन, िवदेश भारतमा भएको 
हो । यो म�ुाको कारबाही सव िडिभजन मेिज�ेट कोट� 
िसलगडुीमा चलेको छ । मतृकको पो�टमाट�मसमेत 
नथ�बंगाल मेिडकल कलेजमा भएको छ भनी िजिकर 
िलएको देिख�छ । मतृकको म�ृय ुभारतको नथ�बगंाल 
मेिडकल कलेज मिटगाडामा भएको र िनजको 
पो�टमाट�मसमेत सोही कलेजमा भएको त�यमा िववाद 
देिखदँनै । जाहेरवालाले मेरो छोरा धन�साद िल�बू 
िमित २०५४।११।१३ गते िबहानको खाना खाई 
इटहरी चोकमा काम छ भनी घरबाट िन�क� िहडेँकोमा 
बेलकु� ६ बजेस�म पिन घर फक� नआएको कारण 
खोज तलास गदा� अप�रिचत �र�सावालाले लाउर े
ज�तो देिखने मािनस बढुीखोलाको पलुमिुन घाइते 
मरणास�न अव�थामा छ भनेकोले सोही अव�थामा 
भेटेकोले उपचारको लािग भारततफ�  लगेको भनी 
उ�लेख गरकेोमा सो �र�सावाला बाह�न जाितको 
मािनस ह�न् िनजलाई पिहला पिन निचनेको र अिहले 



1225

पिन यही हो भनी ठ�याउन वा िकटान गन� सि�दन भनी 
जाहेरवाला मानबहादरु िल�बूले िमित २०५४।१२।१६ 
मा अनसु�धानको �ममा कागज गरकेो िमिसलबाट 
देिख�छ । जाहेरवालाले मतृकलाई घाइते अव�थामा 
देखेपिछ को-को �यि� भई घाइतेलाई नेपालबाट के 
कुन साधनमा भारततफ�  उपचारको लािग लगेको हो 
भनी ��ट खलुाएको देिखदँैन । अनसु�धानको �ममा 
सो कुरा ख�ुन आएको पिन छैन । िनजको सो भनाई 
िव�सनीय ढंगले पिु� भएको पाइदँनै । 

५. नेपाल काकँडिभ�ाबाट दईुजना या� ु
आ�नो अटो �रजभ� गरी पानी घ�ा आएको र ती २ 
जना र अ�य ३ जना भई अटोमा चढेकोले बाटोमा 
आउदँाआउदँै झगडा परी एकजनालाई तानेर जंगलिभ� 
लगेकोले म �हरी चौक�गई पिुलस �यान िलई जादँा 
एकजना रगतै रगत भएको घायल अव�थामा भेटी 
�हरी �यानमा लगेको भनी रतन साह भ�ने �यि�ले 
लेखाई िदएको िमिसल संल�न कगजबाट देिख�छ । 
सोही आधारमा भारतमा जाहेरी परी वारदात घटना 
िवदशे भारत कदममोडमा भएकोले सविडिभजन 
िमिज��ेट कोट� िसलगडी भारतमा कारबाही चलेको 
तथा लासको पो�टमाट�मसमेत भारतमा नै भएको 
भ�ने कागज �माणबाट देिखइरहेको छ । उि�लिखत 
अव�थाले नेपाल इटहरी ि�थत बढुीखोलामा वारदात 
भएको भ�ने कुरालाई समिथ�त गरकेो दिेखदैँन । मतृक 
धन�साद इजम िल�बू काकँडिभ�ातफ�  जादँा चढी 
गएको भिनएको को.अ.प.४०४६ नं. को आर ए�स 
मोटरसाइकल िनजका भाइ केदार इजमले इलाका 
�हरी काया�लय काकँडिभ�ाबाट बिुझिलएको र सो 
मोटरसाइकल मतृकबाहेक अ�य �यि�ले चढी गएको 
भ�ने कुरा िमिसलबाट देिखदँैन । भारतको इलाकािभ� 
वारदात घटी उपचारकै �ममा भारतमा नै म�ृय ुभएको 
र नेपालमा �याई सद ्गतस�म गरकेो अव�थामा 
नेपालमा म�ुा चलाउने �योजनका लािग भनी तयार 
भएका अनसु�धानका कागज व�तिुन� �माणबाट पिु� 

नभएस�म सोलाई �माणमा िलई �े�ािधकार �हण गन� 
�यायोिचत पिन ह�दैँन ।

६. यस�कार मतृक धन�साद इजम िल�बूको 
म�ृय ु कत��यबाट नै भएकोमा िववाद छैन । मतृकको 
म�ृय ु कत��यबाट भएपिन िनजको म�ृयकुो वारदात 
नेपालमा भएको भ�ने त�य शंकारिहत तबरले व�तिुन� 
आधारबाट पिु� भएको ह�नपुछ�  । मतृक धन�सादको 
म�ृय ुभारतको नथ� बगंाल मेिडकल कलेज मटीगाडामा 
भएको कुरा �यहा ँ भएको पो�टमाट�मको �रपोट�बाट 
देिखएको छ भने अक�तफ�  िनजको म�ृयकुो लासजाचँ 
�कृित मचु�ुका नेपालको सनुसरी िज�लाको इटहरी 
न.पा. -४ ि�थत बढुीखोलामा भएको अव�था देिखएको 
छ । �य�तो िववादा�पद अव�थाले मतृक धन�साद 
इजम िल�बूको म�ृय ुकहा ँभएको हो? र वारदात कहा ँ
हो भ�ने ग�भीर �� खडा गरकेो अव�था छ । तर पिन 
मतृक धन�सादको म�ृय ुनेपाल सरहदमै भएको हो भ�ने 
त�य भने शंकारिहत अव�थामा रहेको छैन । िमिसल 
सलं�न कागजातबाट मतृक चढेको को.अ.प.४०४६ 
नं.को आर.ए�स. मोटरसाइकल काकरिभ�ामा 
बेवा�रसे अव�थामा भेिटएको र इलाका �हरी काया�लय 
इटहरीको प.सं.०४।म.ुद.नं.३५।०५४।०५५ िमित 
२०५४।११।१९ को प�बमोिजम उ� मोटरसाइकल 
िनज केदारमान इजमलाई बझुाएको भ�ने इलाका �हरी 
काया�लय, काकँडिभ�ाले �मािणत ग�रिदएको छ । मतृक 
धन�साद इजमसिहत दईुजना िमित २०५४।११।१३ 
गते काकरिभ�ाबाट र�न साहको अटोमा चढी गएका 
र तीम�ये एक जनाको ह�या भई अटोका चालक 
िनजै र�न साहले भारतको अदालतमा FIR िदएको, 
सोबमोिजमको म�ुा भारतको अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको र मतृकको पो�टमाट�म पिन भारतमै भएको 
�रपोट�बाट समेत �प� ह�न आएको छ । यो �मािणत 
अव�थाले मतृक धन�साद इजमको म�ृय ु भारतमै 
भएको �प� ह�दँाह�दँै नेपाल सरहदमा भएको देखाएर 
नेपालमा नै म�ुाको कारबाही चलाउन नेपाल सरहदमा 
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नै भएको कागजातह� खडा गरकेो भ�ने दिेखन 
आउछँ । यसरी नेपालबािहर भएको वारदातलाई 
नेपालिभ� भएको भ�ने कृि�म वारदात र सो आधारमा 
कृि�म नै कागजातह� खडा गरी म�ुा चलाएकै 
आधारमा मा� �य�तो म�ुाले नेपालिभ�को अदालतको 
अिधकार�े� �हण गन� स�दैन । फौजदारी म�ुामा 
नेपालको अदालतको अिधकार�े� सजृना ह�नको 
लािग वारदात नेपालिभ� नै भएको तथा िनिव�वाद एव ं
शंकारिहत तबरबाट व�तिुन� आधारमा नै पिु� ह�न 
ज�री छ, यस स�ब�धमा रि�भर कुनै पिन िववाद ह�न 
र सो देिखन ुह�दैँन । 

७. नेपालको �चिलत कानूनले 
�यानस�ब�धी अपराधमा बिह��े�ीय अिधकार�े�लाई 
मा�यता निदएको र �चिलत मलुकु� ऐन अ.बं.२९ नं. 
मा "�यानस�ब�धीको महलले सजाय ह�ने मु�ा अपराध 
भएको इलाकाको अड्डाबाट हेनु�पछ� " भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको र वारदात नेपालमा नै भएको भ�ने पिु� 
नभएको अव�थामा अिभयोगप� दायर भएकै आधारमा 
िज�ला अदालतले अिधकार�े� �हण गरकेो मानी 
सो स�ब�धमा मािथ�लो अदालतले �याियक परी�ण 
गन� निम�ने भनी तक�  गनु�  �यायोिचत नभएकोले सो 
स�ब�धमा यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा 
िलइएको तक� सगँ सहमत ह�न सिकएन । अिधकार�े� नै 
नभएको िवषयमा म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी कसरुदार 
हो वा होइन भ�ने िवषयको िववेचना गन� उिचत नह�दँा 
�यसतफ�  �वेश गन� आव�यक देिखएन । 

८. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
अिधकार�े� नभएको िवषयमा अिभयोगप� खारजे 
गनु�पन�मा सफाइको आधार अिधकार�े�लाई 
देखाएको निमले तापिन �ितवादीलाई सफाइ िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६४।०९।२६ को फैसलामा कुनै ताि�वक फरक 
नपरकेोले सो फैसलाको प�रणाममा कुनै प�रवत�न 
गनु�पन� दिेखएन । ��ततु म�ुाको अिभयोगप� नेपालको 

अदालतको अिधकार �े�िवहीनताको आधारमा 
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: ढाकाराम पौडेल 
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७४।९।२१
०७३-WO-११३०

म�ुा:- उ��ेषण

िनवेदक : यित डेभ�पमे�ट ब�क िल.को तफ� बाट 
अि�तयार �ा� ऐ.ऐ. बैकका �मखु काय�कारी 
अिधकृत सागर शमा� 

िव��
िवप�ी : करदाता सेवा काया�लय, कलंक�, 

काठमाड�समेत

 § ब�क तथा िव�ीय स�ंथाह�बाट 
अिंशयारको म�जुरी बेगर क�पनी वा 
सगोलको स�पि� घरको म�ुय �यि�ले 

�नण�य नं. १००४१

&
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िधतो राखी िलएको ऋणमा रहने र भएका 
िललामी काम कारबाही र िललामीको 
काय�मा अ�य अिंशयारले हा�ोसमते 
अशं ला�न े स�पि� हो भनी दाबी गरकेो 
अव�थामा िधतोमा राखेको स�पि� 
क�तो �कृितको हो ? िधतो रा�न े�यि� 
प�रवारमा कुन हैिसयतमा रहकेा छन ् ? 
अिंशयारले अ�य स�पि�बाट अंश पाउन े
अव�था छ छैन ? ब�क एव ंिव�ीय स�ंथाबाट 
िदए िलएको ऋण सुर�णबापतको िधतो 
िललामी कारबाही एव ंअिंशयारले िदएका 
अशं र िलखत बदर म�ुाह� कुन अिघपिछ 
ह�न ् ? ब�क तथा िव�ीय स�ंथाको ऋण 
असुलीको कामकारबाही िनि��य ह�ने गरी 
�यस िव�� अंिशयार वा जुनसकैु �यि� 
िनकाय वा स�ंथाबाट िदइने जुनसकैु 
म�ुाह� पिन िमलोमतोबाट ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथाह�लाई मा� नो�सानी पान� 
िनयतबाट िदएको हो होइन ? भनी कानूनी 
आधारमा हनुे�पन� ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
नर�े��साद गौतम र �ी खेम�साद खितवडा

िवप�ीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३

आदेश
�या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार �े�िभ� पन� भई दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस�कार रहेको 

छ :
यसमा ��यथ�म�येका अ�ले�र क�स��सन 

�ा.िल. ले सािबक मनकामना डेभलपमे�ट ब�क 
िलिमटेडसगँ कजा� कारोबार गन�का लािग ऋणीको 
तफ� बाट िमित २०६६/०८/०९ (२४.११.२००९) 
समेतमा कजा� माग गरी अनरुोध गरपे�ात् ब�कले िविभ�न 
�ि�याह� पूरा गरी Overdraft Loan (ओभर �ा�ट 
कजा�) �.५,००,००,०००।- कजा� सीमा तथा १ वष�को 
भाखा रािख िमित २०६६/०९/०२(१७.१२.२००९) 
को कजा� �वीकृित प� अनसुारको नया ँ गाडीह� 
ख�रद गन� कजा� �वीकृत भई कारोबार गरी उ� 
कजा�को िधतोबापत ��यथ� रामहरी थापासमेत 
स�चालक रहेको अ�ले�र क�स��सन �ा.िल. 
तथा �यि�गत जमानीकता� केशव अिधकारीसमेत 
स�चालक रही क�पनी रिज��ारको काया�लय �ा.
िल.नं. ६५६८६/०६६/०६७ िमित २०६६/०५/१६ 
मा दता� भएको स�सेस क����सन �ा.िल.को संय�ु 
नाममा दता� रहेको धािदङ िज�ला गजरुी गा.िव.स. 
वडा नं. १क ि�थत िक.नं. ११९ को �े.फ. ३-८-१-
३ र िक.नं. ३४९ को �े.फ.३-३-१-० तथा ऐ.ऐ वडा 
नं. १च ि�थत िक.नं. १६४ को �े.फ.३-३-३-३ ज�गा 
मालपोत काया�लय धािदङबाट िमित २०६७/११/१७ 
मा र.नं. ४५०३ माफ� त िधतो �ि�ब�धक िलिखत 
पा�रत गरी िदएको िथयो ।

यसरी सत� कबिुलयतअनसुार �ैमािसक 
�याजसिहतको िक�तालगायत १ वष�िभ�मा 
स�पूण� कजा� भ�ुान गरी स�नपुन�मा ऋणीले सत� 
कबिुलयतअनसुार रकम नबझुाई कजा� नवीकरणको 
लािग माग गरअेनसुार कजा� नवीकरण भई सोअनसुारको 
समयाविधमा समेत कजा� भ�ुान नभएको कारण कजा� 
भ�ुान गन� पटकपटक तर ताकेता गनु�का अित�र� ३५ 
िदने सूचना एवं िललामस�ब�धी बोलप� आ�ान गरी 
साव�जिनक सूचना �कािशत गरी सोअनसुार नै �ा� 
बोलप� पेस ह�न आएको र सरकारी �ितिनिधह�को 

१००४१ - सागर शमा� िव. करदाता सेवा काया�लय, कलंक�, काठमाड�समेत
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रोहवरमा पेस भएको बोलप� खोली हेदा� उ� िधतोको 
ज�गाको हकमा िविनता �े�को सबैभ�दा बढी अथा�त्  
�.३,२५,००,०००।- (तीन करोड प�चीस लाख) 
को बोलप� पेस ह�न आएकोले सोहीअनसुार िमित 
२०७३/०२/१६ मा िललामी मचु�ुका ह�नाको अित�र� 
कानून एव ं नेपाल रा�� ब�कको िनद�िशका अन�ुप 
कजा�  शत�ितशत नो�सानी �यव�था ग�रएको र िमित 
२०७३/०२/१८ स�ममा बैकले ऋणीबाट असलु 
उपर गनु�पन� लेना रकम �.४,३१,६०,८११।९१ 
रहेकोमा स�चालक सिमितको िमित २०७३/०२/२५ 
को बैठक नं. ४३९ को िनण�यबमोिजम सबैभ�दा 
बढी बोलकबोल गन� बोलकवोलदाता िविनता �े�को 
नाममा उ� ज�गाह� दा.खा. नामसारी गन� िनण�य भई 
सोअनसुार मालपोत काया�लय धािदङलाई दा.खा. को 
लािग प�ाचार ह�दँा मालपोत काया�लयले दा.खा. गन� 
िम�ने अव�था छैन भनी दा.खा. प� दता� गन�समेत 
इ�कार गरकेोले ब�कको तफ� बाट ज�गा यिकन गरी 
जानकारी गराई पाउ ँ भनी िमित २०७३/०६/१६ 
मा प�ाचार गरपे�ात् मालपोत काया�लय धािदङले 
ऋण असलुी �यायािधकरणको च.नं. ४३९ िमित 
२०७३/०६/२० करदाता सेवा काया�लयको 
च.नं. ४१२९/०७३/०१/१२ र काठमाड� िज�ला 
अदालतको च.नं. ३१४९२ िमित २०७३/०१/२७ 
को प�को अनरुोधमा अ�य िनकायको फुकुवा भएपिछ 
�वत: रो�का ह�ने गरी पनु: रो�का रािखएको बेहोरा 
जानकारीको लािग अनरुोध ग�र�छ भनी सोही िमित 
२०७३/०६/१३ मा ब�कलाई जानकारी गराएको बेहोरा 
अनरुोध गद�छ� ।

यस�कार मालपोत काया�लय धािदङले 
बोलप�दाता िविनता �े�को नाउमँा दा.खा. गरी िदन 
इ�कार गरी पनु: रो�का रहेको जानकारी गराएप�ात् के 
भएको रहेछ त भनी स�मािनत �ी काठमाड� िज�ला 
अदालतसम� उपि�थत भई जानकारी िलने �ममा 
��यथ� िवमला �े�समेत वादी तथा रामहरी थापासमेत 

�ितवादी भई काठमाड� िज�ला अदालतसम� अंश 
चलन (०७२-CP-२२६८) म�ुा दायर गरी सो म�ुाको 
आधार िलई ��यथ� िवमला �े�समेतले अ�ले�र 
क����सन �ा.िल. तथा �यि�गत जमानीकता� केशव 
अिधकारीसमेत स�चालक रहेको स�सेस क����सन 
�ा.िल. को संय�ु नाममा दता� रहेको धािदङ िज�ला 
गजरुी गा.िव.स. वडा नं. १क ि�थत िक.नं. ११९ 
को �े.फ. ३-८-१-३ र िक.नं. ३४९ को �े.फ.३-३-
१-० तथा ऐ.ऐ वडा नं. १च ि�थत िक.नं. १६४ को 
�े.फ.३-३-३-३ ज�गा रो�का राखी पाउ ँ भनी िमित 
२०७३/०१/१६ मा मलुकु� ऐन अ.बं. १७१ क.नं. 
बमोिजमको िनवेदन गरपे�ात् स�मािनत अदालतबाट 
िमित २०७३/०१/२४ मा “यसमा िक.नं. १६४,३४९ 
र ११९ को ज�गा मनकामना डेभलपमे�ट ब�क, ऋण 
असलुी �यायािधकरण र करदाता सेवा काया�लयबाट 
रो�का रहेको देिखदँा उ� िनकायबाट फुकुवा भई 
यथाि�थितमा आएका बखत �ितउ�र प� परपेिछ 
पनुिव�चार गन� गरी वादीको हक िह�सा जित अ.बं. 
१७१क नं. बमोिजम पनु: रो�का रािखिदन ु भनी 
मालपोत काया�लय धािदङलाई लेखी पठाई िदनू । 
सेयरको हकमा ऋण असलुी �यायािधकरणबाट रो�का 
रहेको फुकुवा भई यथाि�थितमा आएपिछ वादीको हक 
िह�सास�म रो�का रािखिदन ुभनी लेखी पठाई िदनू । 
िक.नं. १३१७, १३१९ नं. को ज�गाको दता� �े�ता 
उतार िझकाई आएपिछ पेस गनू�” भनी आदशे भएको 
बेहोरा उ� आदेशसिहतका कागजातह� हेदा� स�पूण� 
बेहोरा यिकन भयो ।

यसरी ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०६३ ले िदएको अिधकार �योग गरी कानूनस�मत 
�पमा ब�कले आ�नो लेना असलु उपरतफ�  कारबाही 
चलाई बोलप�दाताको नाममा दा.खा. को लािग 
प�ाचार ह�दँा दा.खा. नामसारी गन� कु�ठा अवरोध गन� 
गरी भएका ��यथ�ह�को उ� काम कारबाही एव ंिनण�य 
आदशेबाट िनवेदक ब�कको कजा�  असलुीसमेतको 
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कारबाहीलाई ��य� असर प�ुयाई हािन नो�सानी 
भई िनवेदकको नेपालको संिवधानको धारा १७(१)
(च),१८,२० को उपधारा(९), धारा २५(१) �ारा �द� 
संवैधािनक हक र ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५६ तथा ५७ समेत�ारा �द� 
कानूनी हक अिधकार कुि�ठत ह�न गएकोले उि�लिखत 
आदेश िनण�य बदर गराउनका लािग अ�य वैकि�पक 
माग� नभएकोले यो िनवेदन िलई उपि�थत भएका छ� ।

अंश म�ुाका वादी ��यथ� िवमला �े�समेतले 
��यथ� रामहरी थापासमेत स�चालक रहेको अ�ले�र 
क����सन �ा.िल. तथा �यि�गत जमानीकता� केशव 
अिधकारीसमेत स�चालक रहेको स�सेस क����सन 
�ा.िल. को सयं�ु नाममा दता� रहेको धािदङ िज�ला 
गजरुी गजरुी गा.िव.स. वडा नं. १क ि�थत िक.नं. 
११९ को �े.फ. ३-८-१-३ र िक.नं. ३४९ को 
�े.फ.३-३-१-० तथा ऐ.ऐ वडा नं. १च ि�थत िक.नं. 
१६४ को �े.फ.३-३-३-३ अचल स�पि� ब�कले ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ 
समेतका आधारमा अ�ले�र क�स��सन �ा.िल. लाई 
�दान गरकेो कजा�को िधतो सरु�णबापत मालपोत 
काया�लय धािदङबाट िमित २०६७/११/१७ को र.नं. 
४५०३ माफ� त �ि�ब�धक िलखत पा�रत गरी सोही 
िमितबाट ब�कको नाममा रो�का रिहरहेको र ऋणीले 
समयमा कजा� च�ुा नगरकेो कारण ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोिजम 
ब�कले िधतो रहेको स�पि� िललाम गरी आ�नो लेना 
रकम असलुउपर गन� स�ने िवषय िनिव�वाद छ । यसरी 
ब�कले आ�नो लेना रकम असलुीका लािग उ� ऐनले 
�दान गरकेो अिधकारबमोिजम िधतो िललाम िब��को 
सूचना �कािशत गरी बोलप� आ�ान गदा� बोलप� पेस 
भई सबैभ�दा बढी बोलप� पेस गन� �यि�को नाममा 
दा.खा. नामसारी गन� िनण�य गरी दा.खा. नामसारीका 
लािग मालपोत काया�लयलाई प�ाचार गरकेोमा 
मालपोत काया�लयबाट स�मािनत अदालतको पनु: 

रो�का आदेशको कारण देखाई दा.खा. नामसारी नगरी 
जानकारीस�म िदएको अव�था रहेको छ । यस�कार 
ब�कले ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७(१) बमोिजम िललाम कारबाही गरी दफा 
५७(४) बमोिजम दा.खा. नामसारीको लािग लेखी 
पठाएको र ऐ.ऐनको दफा ५७(४) बमोिजम लेखी   
पठाएमा �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन स�बि�धत काया�लयले रिज��ेसन वा 
दािखल खारजे ग�रिदनपुन�छ भ�ने �प�ट कानूनी 
�यव�था रहेकोमा सोको िवपरीत स�मािनत उ�च 
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७३/११/१९ 
को आदेशसमेतलाई िसरानी हाली ��यथ� मालपोत 
काया�लयले दा.खा. को कारबाही नगरी पनु: 
रो�का रहेको जानकारीस�म िदएको ह�दँा िमित 
२०७३/११/१९ मा भएको आदेश गैरकानूनी भएकोले 
बदर भागी रहेको छ ।

ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
दफा ५७ बमोिजम ऋणीले धनी क�पनीसगँ भएको 
कजा� स�झौता वा सत� वा कबिुलयत पालना नगरमेा 
वा िलखतको भाखािभ� कजा� च�ुा नगरमेा वा ऋणीले 
िलएको कजा� द�ुपयोग गरमेा वा िहनािमना गरकेो 
देिखएमा स�बि�धत िलखत वा �चिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ऋणीले इजाजतप� 
�ा� सं�थालाई लेिखिदएको वा इजाजत�ा� �ा� 
स�ंथामा राखेको िधतो सरु�णलाई इजाजतप� �ा� 
स�ंथालाई लेिखिदएको वा इजाजतप� �ा� सं�थामा 
राखेको िधतो सरु�णलाई इजाजतप� �ा� सं�थाले 
िललाम िब�� गरी वा अ�य कुनै �यव�था गरी सावँा 
�याज असलु गन� स�ने अिधकार ब�कमा सरुि�त रहेको 
कुरामा कुनै िववाद छैन । िनज ऋणीले ब�कसगँ कजा� 
िलदँा भएको सत� स�झौताबमोिजम समयमा कजा� 
च�ुा नगरी उ� स�झौताको पालना नगरकेो �प� 
ह�दँा उि�लिखत ऐनले �दान गरकेो कानूनी �ि�याको 
अवल�बन गरी ब�कले आ�नो िधतो सरु�णमा रहेको 

१००४१ - सागर शमा� िव. करदाता सेवा काया�लय, कलंक�, काठमाड�समेत
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अचल स�पि� िललाम �ि�याअनसुार िललाम गरी 
दा.खा. को काम कारबाहीय�ु अव�थामा रहेकोमा 
स�मािनत अदालतको उ� रो�का आदेशबाट ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ 
एवं दफा ५७ को उपदफा (१)(२)(४)(५)(६)(७)(८)
(११) समेतको कानूनी �यव�था नै िनि��य ह�न गएको 
छ । स�मािनत अदालतको आदेशमा पिन ब�कबाट सो 
ज�गा फुकुवा भएका बखत अ.बं.१७१क नं. बमोिजम 
पनु: रो�का राखी िदन ुभ�ने उ�लेख भएकोले यसमा 
िधतो िलने यस ब�कको कजा� असलुीको िसलिसलामा 
ब�कले िललाम गरी दा.खा. गन� िनण�य भई दा.खा. 
नामसारीको लािग स�बि�धत मालपोत काया�लयमा 
गएकोले यहा ँ फुकुवा भएको ि�थित नै नरहेकोले 
स�मािनत अदालतबाट दोहोरो रो�का रा�ने गरी 
भएको आदेश कायम रहन स�ने अव�था नह�दँा बदर 
भागी छ ।

यसरी कानूनत: रो�का रा�न नै निम�ने ज�गा 
गैरकानूनी तबरबाट दोहोरो रो�का रा�ने गरी भएको 
आदेश अ.बं. १७१क, ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७ को अलावा सव��च 
अदालतबाट �थािपत भई स.अ. बलेुिटन वष� १० अंक 
५ प�ृ १९ (प�ृवी ब.पा�डे िव�� प.ुवे.अ.पाटनसमेत 
भएको उ��ेषणसमेत म�ुा), िवनय र�ेमी िव�� 
मालपोत काया�लय लिलतपरु (�रट नं. २५०२ फैसला 
िमित २०६१/११/१८) र नेपाल बंगलादेश ब�क िव�� 
राज�व अनसु�धान िवभागसमेत (२०५३ को �रट नं. 
२२८८ फैसला िमित २०५६/०३/११) एव ंने.का.प. 
२०७१ अंक ५ िन.नं. ९१५६ प�ृ ६१७ समेतमा 
�ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको 
ह�दँा उ� िमित २०७३/११/१९ को आदेश बदर गरी 
रो�का रहेका ज�गाह� फुकुवा ह�ने गरी आदेश पाऊँ ।

अत: ��यथ� काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७३/०१/२४ को रो�का आदशेलाई िमित 
२०७३/०८/०३ मा बदर गदा� आधार र कारण 

नखोलेको ह�दँा काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७३/०८/०३ को आदेश रीतपूव�कको नदेिखदँा 
बदर गरी िदएको छ भनी हचवुा एवं गैरकानूनी िववेचना 
गरी दोहोरो रो�का रा�न नै निम�ने अव�थामा दोहोरो 
रो�का रा�ने गरी ��यथ� उ�च अदालत पाटन 
लिलतपरुबाट भएको िमित २०७३/११/१९ को आदेश 
त�यय�ु र कानूनस�मत नरहनकुा अित�र� उ� 
आदशेले िनवेदक ब�क, बोलप�दाता तथा सव�साधारण 
िन�ेपकता�लाई अ�याय गरकेो ह�दँा ��यथ� उ�च 
अदालत पाटनबाट भएको उ� िमित २०७३/११/१९ 
को आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका 
प�ाचारसमेतलाई नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(२) अनसुार उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७३/०८/०३ 
को आदेशलगायत कानूनअनसुार रो�का फुकुवा 
गरी बोलप� दाताको नाउमँा दा.खा. नामसारी गरी 
िदन ुभनी ��यथ� मालपोत काया�लयसमेतका नाममा 
परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िमित २०७४/०१/१७ 
को सागर शमा�को �रट िनवेदन माग ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार र कारणसिहत यो आदेश 
�ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ी नं. १, २ र ३ को हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै वा 
आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाउमँा �याद 
सूचना जारी गरी सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने 
२०७४/०२/१० को यस अदालतबाट भएको आदेश ।
 यस काया�लयमा करदाता �ी अ�ले�र 
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क����सन क�पनी �ा.िल. (�थायी लेखा नं. 
३०२०३८१६९) ले ितन� बझुाउन पन� आयकर तथा 
मू�य अिभविृ� कर नबझुाएको कारणले आयकरतफ�  
�.१,३४,४५,६१७।८७ एवं मू.अ.कर तफ�  �. 
६,०१,१०,८९५।०० ब�यौता रहेको ह�दँा सो 
अव�थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ र 
१०५ तथा मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को दफा 
२१(१) बमोिजम करदाताको स�पि� क�जा दाबी 
वा िललाम िब�� गररे असलु उपर गनु�पन� �यव�था 
भएकोले िवप�ीको िनवेदनमा उि�लिखत ज�गाह� 
बेचिबखन तथा नामसारी रो�का गन� काया�लयको 
िमित २०७२/१२/१४ एवं २०७३/०१/१२ मा 
िनण�य भएकोले सो रो�का गन�को लािग �चिलत 
कानूनबमोिजम प�ाचार ग�रएको ह�दँा िवप�ीको 
रो�का ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँभ�ने आधार �िुटपूण� भई 
खारजेभागी भएकोले िनज िनवेदकको िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने करदाता सेवा काया�लय, कलंक�को 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको स�ब�धमा �रट 
िनवेदक िव�ान्  अिधव�ा�य �ी नर�े��साद गौतम 
र खेम�साद खितवडा कानूनत: रो�का रा�न नै 
निम�ने ज�गा गैरकानूनी तबरबाट दोहोरो रो�का 
रा�ने गरी भएको करदाता सेवा काया�लयको िमित 
२०७३/१/१२ को प� िवप�ी मालपोत काया�लय 
धािदङले रो�का राखी िवप�ी काया�लयलाई जनाउ 
िदएको िमित २०७३/०१/१४ को प�समेतका 
िवप�ी काया�लयह�बाट भएका काम कारबाही बैक 
तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
५६ र ५७ तथा सव��च अदालतबाट �थािपत 
(प�ृवी ब. िव�� पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत) 
को �ितपािदत निजरसमेतको �ितकूल ह�दँा िवप�ी 
काया�लयह�ले ज�गा रो�का रा�ने गरी भएका िमित 
२०७३/०१/१२ को िनण�य तथा िवप�ी करदाता सेवा 

काया�लयले रो�का राखी गरी लेिखएको प�अनसुार 
िवप�ी मालपोत काया�लय धािदङले गैरकानूनी 
�पले दोहोरो रो�का रा�ने गरकेो ज�गाह� फुकुवा 
गरी बोलप�दाताका नाउमँा दा.खा. नामसारीसमेत 
गरी परमादेशलगायतको अ�य उपय�ु आदेश जारी 
ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब यसमा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम 
�रट आदेश जारी ह�नपुन� हो, होइन? सो स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  यसमा 
��यथ�म�येका रामहरी थापाका अिंशयारबीच चलेको 
अंश म�ुाबाट ��यथ� अ�ले�र क����सन क�पनी 
�ा.िल. र स�सेक क���सन �ा.िल. को सयं�ु नाममा 
रहेको िज�ला धािदङ गजरुी गा.िव.स. वडा नं. १ क 
ि�थत िक.नं. ११९, ३४९ र ऐ.ऐ वडा नं. १ च ि�थत 
िक.नं. १६४ का ज�गाह� रो�का नरा�ने, फुकुवा ह�ने 
गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित ०६९/८/३ 
मा भएको आदेशउपर ��यथ�म�येको िवमला �े� 
थापासमेतको अ.बं.१७ नं. बमोिजम उ�च अदालत 
पाटनमा परकेो िनवेदनउपरको कारबाहीमा काठमाड� 
िज�ला अदालतको उपयु�� रो�का नरा�ने फुकुवा 
गरी िदने गरी स�ुबाट भएको आदेश बदर भई ती िक.नं.
का ज�गाह� रो�का रा�ने गरी िमित २०७३/११/१९ 
मा भएको आदशेउपर ��ततु �रट िनवेदन पन� आएको 
रहेछ ।

३. यित डेभ�पमे�ट ब�क िलिमटेडबाट 
अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.िल.ले आ�नोसमेतको 
सयं�ु नाममा रहेको उपयु�� ज�गाह� िधतो राखी उ� 
क�पनीले ब�कबाट िलएको � ५ करोडको  ओभर �ा�ट 
ऋणमा िललाम कारबाही ह�दँा सबैभ�दा बढी मू�यमा 
उ� िधतो �.३,२५,००,०००।- (तीन करोड प�चीस 
लाख) िमित २०७३/०२/२५ मा सकारकेो दिेख�छ ।

४. उ� बैकको ऋण अ�ले�र क����सन 
क�पनी �ा.िल.ले उ� िक.नं. का ज�गाह� िमित 

१००४१ - सागर शमा� िव. करदाता सेवा काया�लय, कलंक�, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, असोज

1232

०६७/११/१७ गते �ि�ब�धकसमेत गरी िलएको, उ� 
क����सनका स�चालक रामहरी थापाक� �ीमती 
िवमला �े� थापाले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िदएको ०७२-CP-२२६८ नं.को अशं म�ुाबाट िमित 
२०७३/१/२७ मा र करदाता सेवा काया�लयबाट च.नं. 
४१२९ िमित २०७३/०१/१२ मा समेत उपयु�� 
िक.नं.का. ज�गाह� रो�का राखेको दिेखन आउछँ ।

५. ��ततु �रट म�ुामा ��यथ� रहेक� 
िवमला �े� थापाले िलिखत जवाफ ��ततु नगरी 
�याद नै गजुारी बसेको देिख�छ । िलखत हेदा� ब�कले 
िमित २०६७/११/१७ गतेमा नै �ि�ब�धक पा�रत 
गरी िलई उपयु�� िक.नं.का ज�गाह� ब�कलाई िध�ो 
पास ग�रिदएको अव�था छ । एकातफ�  उ� िक.नं.
का ज�गाह� अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.िल. र 
स�सेस क����सन क�पनी �ा.िल. दईु अलग अलग 
क�पनीका नाममा दता�  रहेका र अ�ले�र क�पनीले 
गरकेो �यवहारमा ज�गा रो�का रही िललामी कारबाही 
भइसकेको अव�था छ भने अक�तफ�  अ�ले�र 
क����सन क�पनी �ा.िल. का �ो. रामहरी थापाको 
�ीमती र छोराछोरीले अशं र भएको िललाम बदर 
म�ुा पिछ िदई सो कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको 
देिखन  आउछँ । अशं म�ुाबाट उ� ज�गा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३/१/२७ मा 
रो�का रािखएको र सािबक ज�गाह�को अ�ले�र 
क����सन क�पनी �ा.िल.ले िलएको ब�कको ऋणमा 
िमित २०७३/२/२५ मा िललामीमा चढेको देिख�छ । 
उपयु�� त�यले अ�ले�र क���सन क�पनी �ा.िल.ले 
दाबीका ज�गा िध�ो राखी िनवेदक ब�कबाट िलएको 
ऋणमा असलुीको लािग ब�कबाट ग�रएको िललामी 
कारबाही पिछमा� अंश म�ुा परकेो दिेख�छ । उ� 
ऋण घरको म�ुय �यि�ले िलएको र सो ऋण िलदँाको 
समयमा ऋणी रामहरी थापाका �ीमती र छोरा छोरी 
सगोलमा नै रहेको देिख�छ । लेनदेन �यवहारको ८ 
नं. ले घरको म�ुयले गरकेो �यवहार गो�ारा धनबाट 

च�छ भ�ने कानूनी �यव�थाको आधारमा पिन ऋिण 
अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.िल.का �ो. ऋणी 
रामहरी थापाले िलएको ऋणमा उ� क�पनीसमेतको 
नाउमँा रहेको दाबीको �ि�ब�धक िधतो पा�रत ग�रएको 
िक.नं.का ज�गाह�को िललामी कामकारबाहीलाई 
उ� कानूनी �यव�थाको आधारमा पिन अ�यथा भ�न 
सिकने अव�था देिखदँनै ।

६. ऋणी अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.
िल.को �ो. रामहरी थापाले िलएको ऋणमा अक� 
स�सेस क����सन क�पनी �ा.िल. समेतको संय�ु 
दता�मा रहेको ज�गासमेत िधतोमा �ि�ब�धक पा�रत गरी 
िदई उ� सयं�ु क�पनीका अका�  �ो. केदार अिधकारी 
�यि�गत जमानीमा रहेका छन् । ऋणमा िधतोमा रहेको 
स�पि� क�पनीको नाममा रहेको छ, क�पनीको नाममा 
रहेको उ� स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म उ� 
अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.िल. का �ो. रामहरी 
थापा आफूले नै आ�नो पालामा आिज�त गरकेोमा कुनै 
ि�िवधा मानी रहन पन� अव�था देिखदैँन । उ� स�पि� 
पिन आफूले अंश पाउन ु पन� म�येको स�पि� रहेको 
भ�ने ��यथ�म�येक� रामहरी थापाक� �ीमती िवमला 
�े� थापाको िजिकर रहेको छ । िनजले आ�ना पित 
रामहरी थापाबाट अशं पाउन ुपन� त�यमा कुनै ि�िवधा 
ह�न स�दनै तर िनजका पित रामहरी थापा �ो. रहेका 
अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.िल.को नाममा रहेको 
दाबीको ज�गाबाहेक अ�य ज�गाह� भए नभएको? र 
िनजह�ले अंश पाउने अव�था रहे नरहेको त�यको 
यिकनमा अशं म�ुाको कारबाहीबाट मा� प�ुन सिक�छ । 
घरका म�ुय �यि�ले क�पनीकै स�पि� िधतोमा राखी 
िलएको ऋणबाट भ�रभराउने िललामी कारबाहीबाट 
ऋणी रामहरी थापाका �ीमती छोराछोरीले अशंबापत 
स�पि� नै पाउन नस�ने अव�था टड्कार ै �पमा 
देिखन आएमा एउटा प�रि�थित ब�न स�छ । तर 
क�पनीको नाममा रहेको स�पि� ब�कको ऋणमा 
िललामी कारबाही भई जादँा आफूह� पूण� �पले 
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अंशबाट िवमखु नै भइने भनी ��यथ� िवमला �े� 
थापाले दखेाउन सकेको अव�था पाइएन । 

७. ब�क तथा िव�ीय स�ंथाह�बाट 
अंिशयारको म�जरुीबेगर क�पनी वा सगोलको स�पि� 
घरको म�ुय �यि�ले िधतो राखी िलएको ऋणमा रहने 
र भएका िललामी काम कारबाही र िललामीको काय�मा 
अ�य अंिशयारले हा�ोसमेत अंश ला�ने स�पि� हो 
भनी दाबी गरकेो अव�थामा िधतोमा राखेको स�पि� 
क�तो �कृितको हो ? िधतो रा�ने �यि� प�रवारमा 
कुन हैिसयतमा रहेका छन ? अंिशयारले अ�य 
स�पि�बाट अंश पाउने अव�था छ छैन ? ब�क एव ं
िव�ीय सं�थाबाट िदए िलएको ऋण सरु�णबापतको 
िधतो िललामी कारबाही एवं अिंशयारले िदएका अशं 
र िलखत बदर म�ुाह� कुन अिघपिछ ह�न् ? ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथाको ऋण असलुीको कामकारबाही 
िनि��य ह�ने गरी �यस िव�� अंिशयार वा जनुसकैु 
�यि� िनकाय वा सं�थाबाट िदइने जनुसकैु म�ुाह� 
पिन िमलोमतोबाट ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�लाई 
मा� नो�सानी पान� िनयतबाट िदएको हो होइन ? 
भनी कानूनी आधारमा नै अित गौण �पमा हेनु�पन� 
ह��छ । िनवेदकतफ� का िव�ान्  अिधव�ा �ी नर�े��साद 
गौतमबाट ��ततु ह�न आएको बहस र ��यथ� िवमला 
�े� थापासगँको छलफलको �ममा यित डेभलपमे�ट 
ब�कबाट उ� िक.नं. का ज�गा स�ब�धमा भएको 
िललामी बदरतफ�  “िललाम बदर” र साथै अशं म�ुा 
िदई ती म�ुाह� कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको ह�दँा 
सािबकका िक.नं.का ज�गाह�को स�ब�धमा पिछ 
जहा ँजनु अव�थामा रहे पिन मातहतका अदालतबाट 
ह�ने फैसलामा ठहरेबमोिजम ह�ने नै ह�दँा दईु अलग 
क�पनीका संय�ु नाममा रहेको ज�गा अक� क�पनीको 
स�चालकको �यि�गत जमानीमा �ि�ब�धक पा�रत 
भई ब�कमा िधतो रहेको र उ� पा�रत िलखत पिन 
जेठो रहेको र ब�कबाट क�पनीको स�पि� िधतो राखी 
िलएको ऋणमा ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 

ऐन, २०६३ बमोिजम िललाम कारबाही गरी 
ऋण असलुी ग�रएको अव�थामा ऋणीको �ीमती 
छोराछोरीले पूण�त: अंशबापत कुनै स�पि� नै �ा� 
गन� नस�ने अव�था रहेकोमा बाहेक ब�क एव ं िव�ीय 
स�ंथाह�लाई मा� नो�सानी पान� िनयतबाट मा� 
िमलोमतोमा िदइने िनजह�को अंशस�ब�धी म�ुाका 
िजिकर गौण ह�न प�ुदछ र ब�कबाट िधतो राखी 
िलएको ऋणमा ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७(१)(२)(४)(५)(६)(७)
(८)र(११) नं. बमोिजमको कजा� असलुीस�ब�धी 
कारबाहीले नै �ाथिमकता �ा� गन� देिखन 
आउछँ । ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ मा “कुनै �यि�, फम�, क�पनी वा स�ंथाले 
इजाजत�ा� स�ंथासगँ भएको कजा�को स�झौता 
वा सत� कबुिलयतको पालना नगरमेा वा िलखतको 
भाखािभ� इजाजतप� �ा� स�ंथाको कजा� चु�ा 
नगरमेा वा इजाजतप� �ा� स�ंथाले जाचबुझँ गदा� 
कजा� िलएको कजा� रकम, जुन �योजनको लािग 
िलएको हो सो �योजनमा नलगाएको वा िहनािमना 
वा दु�पयोग भएको देिखएमा स�बि�धत िलखत 
वा �चिलत कानूनमा जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन ऋणीले इजाजतप� �ा� स�ंथालाई 
लेिखिदएको वा इजाजतप� �ा� स�ंथामा राखेको 
िधतो सरु�णलाई इजाजतप� �ा� स�ंथाले िललाम 
िब�� गरी वा अ�य कुनै �यव�था गरी आ�नो साँवा 
�याज असुलउपर गन� स�नछे” भ�ने ��ट कानूनी 
�यव�था भएको दिेखदँा उपयु�� काम कारबाहीले नै 
�ाथिमकता पाउन ुपन� दिेखन आएबाट दाबीका िक.नं.
का ज�गाह� हाल रो�का राखी रहन पन� ि�थित देिखन 
आएन । अत: उ� ��यथ�म�येका रामहरी थापाले 
ऐनको काय�िविध पूरा गरी िलएको कजा�मा भएको 
कानूनबमोिजमको िललामीको काय�लाई अ�यथा भ�न 
िम�ने दिेखन आएन ।

८. अत: मािथ िववेिचत आधार र 
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�माणह�बाट ��यथ� रामहरी थापा स�चालक रहेको 
अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.िल. र केशव अिधकारी 
स�चालक रहेको स�सेस क����सन क�पनी �ा.िल. 
को सयं�ु नाममा दता� रहेका िक.नं. ११९, ३४९ र 
१६४ का ज�गा स�सेस क�पनी �ा.िल. का स�चालक 
केशव अिधकारीको �यि�गत जमानीमा िनवेदक यित 
डेभलपमे�ट ब�कबाट अ�ले�र क����सन क�पनी �ा.
िल.ले ०६७ सालमा नै �ि�ब�धक पा�रत गरी िदई 
िलएको ऋणमा िललामी कारबाही भएको दिेखन आउछँ 
भने ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा ५६ अनसुार कजा� �वाह भएको र उ� कजा� 
असलुी स�ब�धमा सोही ऐनको दफा ५७(१)(२)(४)
(५)(६)(७)(८)(११) नं. बमोिजम कजा� असलुी गन� 
स�ने ��ट कानूनी �यव�था भइरहेको देिखएबाट उ� 
िक.नं. का ज�गाह� रो�का रा�ने गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३/११/१९ मा र करदाता सेवा 
काया�लय कलंक� काठमाड�को (च.नं. ४१२९ िमित 

२०७३।१।१२ मा रो�का रा�ने गरी भएको आदशे एवं 
प�ाचार निमलेको ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
ठहछ�  । उपयु�� िक.नं. का ज�गाह� फुकुवा ग�रिदई 
बोलप�दाताको नाममा दा.खा. नामसारी ग�रिदन ु
भनी स�बि�धत मालपोत काया�लयमा लेखी पठाइिदन ु
होला भनी परमादशेको आदशे जारी ग�रिदएको छ । 
��ततु आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त ��यथ� िनकायह�लाई िदई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : िड�लीराम �साई
इित संवत् २०७४ साल पौष  २१ गते रोज ६ शभुम् ।
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