ु इजलास
सवोच्च अदालत, सं यक्त
माननीय न्यायाधीश श्री ववश्वम्भरररसाद श्रे ्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रे ग्मी
आदे श
ररट नं. ०७३-WO-1048
मुद्दा :- उत्प्रष
े णयुक्त परमादे श समेत ।
नारायण सुवेदीको नाती वटका रसाद सुवेदीको छोरा काठमाडौं जजल्ला बुढाननलकण्ठ
नगरपानलका वडा नं . १३ कपन बस्ने वषष ५२ को अरुण कुमार सुवेदी...............1
ववरुद्ध
श्री उच्च अदालत पाटन, हे टौंडा इजलास ...................................................1
श्री मकवानपुर जजल्ला अदालत, हे टौंडा.........................................................1
उपेन्रध्वज काककीकको छोरा जजल्ला मकवानपुर, हे टौंडा नगरपानलका वडा नं . १० बस्ने

ननवेदक
पि
ववपिी
रत्प्यर्थी

वषष ७४ को दे वीध्वज काककीक.....................................................................1
नेपालको सं ववधान, 20७२ को धारा ४६ र धारा १३३(२) (3) बमोजजम यस अदालतमा
दायर हुन आएको रस्तुत ररट ननवेदनको सं जिप्त त्य र आदे श यस रकार छ :-

त्य खण्ड
1. ववपिी मध्येको दे वीध्वज काककीक वादी र म ननवेदक रनतवादी रै मकवानपुर जजल्ला अदालतमा चलेको
लेनदे न मुद्दामा मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट नमनत २०65/११/0६ मा वादीले सावा ब्याज रु.
१७,५५,३६९।२५ रररपाउने ठहर रई फैसला अजन्तम रएको छ । फैसला कायाषन्वयनमा ववपिीको
ननवेदनपरी नबगो बापतमा आमा अम्भवीका सुवेदीको नाममा रहे को झापा जजल्ला गौरीगन्ज गा.वव.स
अरुण कुमार सुवद
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वडा न.८ (ख) को वक.न.९८० ज. वव. १-१०-० लाई जम्भमा रु.२,४०,०००।- (दुइलाख चालीस
हजार) रुपैया मात्रमा नललाम गराई नलएको र दोस्रो पटक नमनत २०६८/0८/0८ मा मकवानपुर
जजल्ला अदालतमा वादीले ववगोमा ननवेदन ददई पत्नी शान्ता सुवेदी खनतवडाका नाममा रहे को जजल्ला
मकवानपुर साववक वसामानड गा.नब.स बडा नं .१ को वकत्ता नं . १५३२ को ज.वव.०-५-० जग्गा
नललाम सकारी ववपिीले दोस्रोपटक समेत ववगो असुल गररसके पश्चात नललाम रएको २० ददन पनछ
पुनः तेस्रोपटक नमनत २०७३/०१/०२ मा मकवानपुर जजल्ला अदालतमा नपुग ववगो हकमा कैद
गराइ पााँउ रनी ननवेदनगरे कोमा डोर खटाई २०७३/०५/१७ मा रइ आएको जायदात तायदात
मुच ुल्कामा सम्भवजन्धत वडामा मेरो कुनै चलअचल सम्भपजत्त नरएको रनी मुच ुल्का रइ आएकोले के
कती नसधाखचष लाग्नेहो सो सम्भबन्धमा कारागार कायाषलय नरमफेदी मकवानपुरमा पत्रलेखी पठाउनू,
सोको नबबरण कारागारबाट आएपनछ सो बराबरको रकम वादी पिवाट दाजखलगनष लगाई पेशगने
रनी नमनत २०७३/११/0६ मा ववपिी मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट आदे श रएको नर्थयो। उक्त
बेरीतको आदे श बदरका लानग उच्च अदालत पाटन, हे टौडा इजलासमा अ.वं. १७ नं ननवेदन गरे कोमा,
आदे श वेररतको नदे जखदा पररवतषन गरररहन परे न, कानून बमोजजम गनुष रनी उच्च अदालत पाटन,
हे टौडा इजलासवाट नमनत २०७३/१२/०३ मा रएको आदे श दन्ड सजााँयको महलको ४२ (२) को
स्पष्ट कानुनी व्यवस्र्था नपुग ववगोमा कैद गराउन अजि जायजातवाट रररपाएको ७ ददननरत्र दरखास्त
ददनुपने स्पष्ट कानूनी व्यवस्र्था ववपरीत रहे कोछ। सो आदे शलाई बदर गराउन अन्य बैकजल्पक र
ररावकारी कानुनी उपचारको बाटो नरएकोले बाध्य रै नेपालको सं ववधानको धारा १३३(२) समेत
बमोजजम यो ननवेदन गरे को छु । सोकाम कारवाही उत्प्रष
े णको आदे शद्वारा बदर गरी पााँउ सार्थै ररट
ननवेदनको अजन्तम वकनारा नरएसम्भम उक्त आदे शको कायषन्वयन नगनुष नगराउनु, यर्थाजस्र्थनतमा राख्न
रनी सबै ववपिीहरुका नाममा सवोच्च अदालत ननयमावली २०४९ को ननयम ४१ बमोजजम अन्तररम
आदे श समेत जारी गररपाउाँ रन्ने समेत बेहोराको अरुण कुमार सुवेदीको यस अदालतमा परे को ररट
ननवेदन पत्र।
2. यसमा के कसो रएको हो ? ननवेदकको मागबमोजजमको आदे श वकन जारी हुन ु नपने हो ? आदे श जारी
हुन ु नपने मनानसव आधार, कारण र रमाणरए सो समेत खुलाई सू चना म्भयाद राप्त रएको नमनतले
बाटाको म्भयादबाहे क १५ (पन्र) ददननरत्र ववपिी मध्येका १ र २ नं . ले महान्यायानधवक्ताको
कायाषलय माफषत र अन्य ववपिीले आफै वा आफ्नो कानून बमोजजमको रनतनननध माफषत नलजखत
जवाफ पेशगनुष रनी ननवेदनपत्र र यो आदे शको रनतनलवपसमेत सार्थै राखी ववपिीहरुको नाममा सू चना
म्भयाद जारी गरी नलजखत जवाफ परे वा अवनध नािेपनछ ननयमानुसार पेश गनुष । सार्थै अन्तररम आदे श
जारी गररपाऊाँ रन्ने ननवेदन मागका सम्भबन्धमा ववचार गदाष अन्तररम आदे श जारी हुने नहुने सम्भवन्धमा
अरुण कुमार सुवद
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दुवै पिका बीच छलफल गराई आदे श गनुष उपयुक्त हुने हुाँदा अन्तररम आदे शको छलफलका लानग
नमनत २०७४/0१/0५ गतेको पेशी तोकी उक्त नमनत अगावै ववपिीहरुलाई पेशीको सूचना ददनू।
सार्थै उक्त नमनतसम्भम मकवानपुर जजल्ला अदालतको नमनत 20७३/११/0६ र उच्च अदालत पाटन,
हे टौंडा इजलासको नमनत २०७३/१२/0३ को आदे श कायान्वयन नगनु,ष नगराउनु र यर्थाजस्र्थनतमा
राख्नु रनी सवोच्च अदालत ननयमावली, २०४९ को ननयम ४१ को उपननयम (१) को (१) बमोजजम
ववपिीहरुका नाममा अल्पकानलन आदे श समेत जारी गररददएको छ। सोको सूचना ववपिीहरुलाई
ददनू रन्ने नमनत २०७३/१२/२४ को यस अदालतको आदे श।
3. मकवानपुर जजल्ला अदालतको नमनत २०६५/११/०६का फैसला अनुसार सााँवा रु.११,०१,०००।–
र नलखत नमनत दे जख ररररराउ नमनत सम्भमको ब्याज समेत ररी पाउने ठहरे कोमा ववपिीको नाउाँमा
जेर्था रहे को र्थाहा जानकारी रएको हुदा लेनदे न व्यवहारको १९ नं . बमोजजम कैदमा राखी पाउाँ रन्ने
समेत व्यहोराको वादीको दरखास्त परी वादीले ररी पाउने ववगो मध्ये अजम्भबका सुवेदी नाम दताषको
जज.झापा गौररगंज गा.वव.स. वडा नं . ८ वक.नं . ९८० को १-१०-० जग्गा रु.२,४०,०००/-मा वादीले
डााँक नललाम सकार गरे को। मकवानपुर जजल्ला, हे टौंडा उ.म.न.पा. वडा नं . १ वक.नं .१५३२ को
०-५-० जग्गाबाट ववपिी वादीको बाकी ववगो असूल उपर गराई पााँउ रनी शान्ता खनतवडा सुवेदीले
झापा जजल्ला अदालतमा ननवेदन ददएको तत् पश्चात वादी दे वीध्वज काककीकले ववगोमा पुरक दरखास्त
पत्र ददएको । उल्लेजखत वक.नं . १५३२ को ०-५-० जग्गा रु.८,००,०००/- मा नमनत
२०७२/१२/१४ मा डाक नललाम रएको र सो रकम वादीले वुझेको । ववगो रु.१७४२९९०/मध्ये

मेरो बााँकी ववगो रु.९४२९९०/- समेतको हकमा ववपिी रनतवादीको अन्य जायजेर्था केही

नरएकोले ननजलाई १(एक) वषष र्थुनामा राखी कावाषही गरी पााँउ रनी द.नं .२५३६ नमनत
२०७३/०१/०२ मा दखाषस्त पत्र माग बमोजजम रनतवादीको नाउाँमा चल अचल सम्भपजत्त छ/छै न ?
जायदात तायदात सवहतको मूल्याङ्कन मुच ुल्का र सम्भबजन्धत ननकायबाट दताष श्रे स्ता समेत बुझी पेश
गनुष रन्ने आदे शानुसार डोर खटी गई नमनत २०७३।०५।१७ मा रई आएको जायदात सवहतको
मुल्याङ्कन मुच ुल्कामा ननज रनतवादीको वतन रहे को सम्भबजन्धत वडामा कुनै चल अचल सम्भपजत्त नरएको
रनी मुच ुल्का रई आएको दे जखं दा नसधा खचष दाजखला गनष १(एक) ददनमा के कनत नसधा खचष वापत
पाउने हो सो सम्भबन्धमा कारागार कायाषलय रीमफेदी मकवानपुरमा पत्र लेजख पठाउनु र उक्त नसधा
खचषको वववरण रकम उल्लेख गरी कारागारबाट आएपनछ सो बराबरको रकम वादी पिबाट दाजखल
गनष लगाई पेश गनुष रन्ने नमनत २०७३/११/०६ मा कानून वमोजजमको आदे श रएको हो। सो
कायषले ननवेदकको सं बैधाननक तर्था कानूनी हकमा असर पने कुनै काम कायष यस अदालतबाट
नगररएको हुाँदा ननवेदकको ननवेदन माग बमोजजम उत्प्रष
े णयुक्त परमादे श समेतको आदे श जारी हुनपु ने
अरुण कुमार सुवद
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होइन ननवेदन मागदावव खारे ज गरी पाउाँ रनी महान्यायानधवक्ताको कायाषलय माफषत यस अदालतमा
पेश गरे को मकवानपुर जजल्ला अदालतको नलजखत जवाफ।
4. लेनदे न (नबगो) असूल वापत ननवेदक/रनतवादीलाई नसधा खचष दाजखला गरी कैदमा राख्न वादीबाट
ददएको ननवेदनमा कारवाहीको नसलनसलामा आदे श नलाँदाका आधार कारण सवहतको सम्भपूणष व्यहोरा
मकवानपुर जजल्ला अदालत तर्था सम्भबजन्धत व्यजक्तको तफषबाट रस्तुत हुने नलजखत जवाफबाट स्पष्ट
नलजखत धारणा आउने नै छ। लेनदे नको ववगो नतनुप
ष ने दावयत्प्व रएका वय ररट ननवेदक आफ्नो
कतषव्यबाट ववमुख रएको अवस्र्थामा सोको कानून बमोजजमको पररणाम रोग्ने कायषबाट उम्भकन ननमल्ने
रएको कारण मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट रएको आदे शलाई सदर गने गरी यस अदालतको नमनत
ु ी ऐन दे ण्ड सजायको ४२ (२) को कानूनी व्यवस्र्था ववपरीत
२०७३/१२/0३ गतेको आदे श मुलक
रएको रन्दै ननवेदकले ददएको रस्तुत ररट ननवेदन यस अदालतका हकमा जारी हुनपु ने नदे जखं दा जारी
रएको अल्पकालीन आदे श ननष्कृय गरी ररट ननवेदन खारे ज गरी पाउाँ रन्ने समेत बेहोराको उच्च
अदालत पाटन, हे टौंडा इजलासको तफषबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको नलजखत जवाफ।
5.

ु ाईको मौका पाई न्यावयक मन रयोग रै
अ.वं. १७ नं . को ननवेदन ववपिी स्वयं ले ददएको, सुनव
ु ाईको
ननरुपण रएको ववषयमा मौनलक हक हननको कुनै रश्न नै उठाउन नमल्दै न। ववपिीले सुनव
मौका पाई ररट ननवेदनमा उल्लेजखत कुराको जजवकर उच्च अदालत पाटन, हे टौडा इजलासमा राखी
सकेको हुाँदा सोही रयोजनका लानग ररट िेत्रानधकारमा रवेश गनष नमल्दै न। अपुग ववगो नतने मौका
पाउाँ नरनेको र दावयत्प्व च ुक्ता गने कुनै मनसाय नरएकोले,

छलकपटपूणष रुपले अपुग ववगो वापत

कैद बस्नबाट उन्मुजक्त पाउने उदे श्यले सम्भमाननत अदालतमा रवेश गरे को हुाँदा दण्ड सजायको ४२(२)
नं . को ररतवेररतको कुरा अ.वं.१७ नं . बमोजजम उच्च अदालतबाट टु ङ्गो लाग्ने हाम्रो कानुन रणालीको
ननववषवाद सामान्य ननयम रएकोमा कानुन बमोजजम अजन्तम रएको ववषयमा सम्भमाननत सवोच्च अदालतले
हस्तिेप गनष नमल्ने होइन । ननवेदनको रवियाबाट तहतह हुाँदै उच्च अदालतबाट टु ङ्गो लागी सकेको
ववषयमा सवोच्च अदालतको ररट िेत्रानधकार आकवषषत नहुने हुं दा यो ररट ननवेदन सं ववधानको धारा
१३३(२) को दायरानरत्र पदै न। ररट ननवेदकले धारा १३३(३) अन्तगषतको आदे श समेत नमागेको
हुाँदा ररट ननवेदन राववनधक रुपमै औजचत्प्यवहन छ ।ज्ये्ठ नागररककालाई अन्यायमा पाने सुननयोजजत
उद्देश्य रहे को र अत्प्यन्तै लामो अवनधसम्भम ववनरन्न चरणहरु पार गरी अजन्तम रएको सम्भमानीत
अदालतको फैसला कायाषन्वयनको ववषय रएको हुाँदा शुन्य सहनजशलता कायम गरी ववपिीलाई
कानुनको दायरामा ल्याइयोस् रनी सादर ननवेदन गदषछु। ररट ननवेदन बदननयतपूणष र औजचत्प्यवहन
रएको हुाँदा खारे ज गरी मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट नमनत २०७३/११/0६ मा रएको आदे श र
सो आदे शलाई सदर गने गरी उच्च अदालत पाटन, हे टौंडा इजलासबाट नमनत २०७३/१2/03मा
अरुण कुमार सुवद
े ी ववरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास मुद्दा: उत्प्रेषणयुक्त परमादे शसमेत (मुद्दा नं.०७३-WO-1048)
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रएको आदे श कायाषन्वयन गरी, कानुन बमोजजमको मेरो हक सं रजित गरी पाउाँ रन्ने समेत बेहोराको
दे वीध्वज काककीकले यस अदालतमा पेस गरे को नलजखत जवाफ।
6.

पि ववपि बीचमा नमलापत्र हुन सक्ने रएकोले मेलनमलाप केन्रमा पठाई पाउाँ रनी दुवै पिबाट
उपजस्र्थत ववद्वान कानून व्यवसायीहरुले इजलास समि अनुरोध गनुष रएको हुाँदा मेलनमलाप गने
रयोजनको लानग १ मवहनाको समय ददई सवोच्च अदालत ननयमावली, २०४९ को ननयम ६५ ि
बमोजजम रस्तुत मुद्दा मेलनमलाप केन्रमा पठाई नमलापत्र रए नमलापत्र बमोजजम र नमलापत्र नरए
ननयमबमोजजम पेशीमा चढाउनू रन्ने यस अदालतवाट नमनत २०७४/०५/१६मा रएको आदे श।

7.

यस अदालतको आदे श अनुसार मेलनमलाप रयोजनकालानग मेलनमलाप केन्र सवोच्च अदालतमा
पठाईएकोमा मेलनमलाप हुनेगरी टुं गो लागेको रनी सवोच्च अदालत मेलनमलाप केन्रबाट तारे ख तोकी
आएकोमा पनछ मेलनमलाप हुन सकेको दे जखएन ।

ठहर खण्ड
8.

ननयम बमोजजम पेशी सू चीमा चढी इजलास समि पेश हुन आएको रस्तुत मुद्दाको नमनसल अध्ययन
ु ी ऐन दण्ड
गररयो। ननवेदक/पिका तफषबाट उपजस्र्थत ववद्वान अनधवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्लेले, मुलक
सजायको महलको ४२ (२) मा नपुग ववगोमा कैद गराउन अजि जायजातवाट रररपाएका ७ ददननरत्र
दरखास्त ददनुपने र यस वमोजजम रैसकेपनछ पुग्नसकेन रनेपनन पिन दावा गनष र दोहोरो जायजात
गराउन समेत नपाइने बरु ववह खाता तमसुक नलजखत समेत जो छ फट्टा गराइ ददनु पछष रन्ने स्पष्ट
व्यवस्र्था ववपररत दोस्रोपटकसमेत जेर्थापिी नललाम गराइ नलइसकेपनछ र्थुनामा राजखपाउ रनी नसधाखचष
जम्भमा गररआउने ववपिीको गैरकानुनी कायषलाई सम्भमाननत मकवानपुर जजल्ला अदालतले समेत नमनसल
सं लग्न रमाणहरु र कानुनलाई अनदे खा गरी मेरो पिलाई र्थुनामा राख्नको लागी ववपिीसाँग ननवेदन
नलने, नसधा खचष दाजखला गने सम्भवन्धमा कारागार कायाषलय नरमफेदी मकवानपुरमा पत्र लेजखपठाउने,
नसधाखचषको वववरण रकम उल्लेख गरी कारागारबाट आएपनछ सो बरावरको रकम वादी पिवाट
दाजखल गनष लगाइ पेश गनुष रन्ने समेतको आदे श र उक्त आदे शलाइ सदर गनेगरी रएको उच्च
ु ी ऐन, दण्ड सजायको
अदालत पाटन, हे टौडा इजलासको नमनत २०७३/१२/०३ को आदे श मुलक
४२ (२) तर्था सम्भमाननत सवोच्च अदालतबाट रएको फैसला नजजर समेतका आधारमा त्रुटीपूणष
रएकोले उक्त आदे श उत्प्रष
े णको आदे शद्वारा बदर गररपाउाँ

9.

रन्ने समेतको बहस रस्तुत गनुष रयो।

ववपिको तफषबाट उपजस्र्थत ववद्वान वरर्ठ अनधवक्ता श्री अजुन
ष रसाद कडेल तर्था ववद्वान अनधवक्ताहरु
श्री ओमरकाश अयाषल, श्री पुन्दे वी महजषन र श्री जशवहरी नतनमल्सीनाले, ररट ननवेदनमा उल्लेजखत
कुराको जजवकर उच्च अदालतमा राखी सकेको हुाँदा सोही रयोजनका लानग ररट िेत्रानधकारमा रवेश
गनष नमल्दै न। अपुग ववगो नतने मौका पाउाँ नरनेको र दावयत्प्व च ुक्ता गने कुनै मनसाय नरएकोले ,
अरुण कुमार सुवद
े ी ववरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास मुद्दा: उत्प्रेषणयुक्त परमादे शसमेत (मुद्दा नं.०७३-WO-1048)
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छलकपटपूणष रुपले अपुग ववगो वापत कैद बस्नबाट उन्मुजक्त पाउने उदे श्यले सम्भमाननत अदालतमा
रवेश गरे को हो। ननवेदनको रवियाबाट तहतह हुाँदै उच्च अदालतबाट टु ङ्गो लागी सकेको ववषयमा
सवोच्च अदालतको ररट िेत्रानधकार आकवषषत नहुने हुं दा यो ररट ननवेदन सं ववधानको धारा १३३(२)
को दायरानरत्र पदै न। ज्ये्ठ नागररकलाई अन्यायमा पाने सुननयोजजत उद्देश्य रहे को र अत्प्यन्तै लामो
अवनधसम्भम ववनरन्न चरणहरु पार गरी अजन्तम रई फैसला कायाषन्वयनको ववषय रएको हुाँदा ररट
ननवेदन बदननयतपूणष र औजचत्प्यवहन छ खारे ज गरी मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट नमनत
२०७३/११/0६ मा रएको आदे श र सो आदे शलाई सदर गने गरी उच्च अदालत पाटन, हे टौंडा
इजलासबाट नमनत २०७३/१2/03मा रएको आदे शमा कुनै त्रुटी नहुाँदा ररट ननवेदन खारे ज गरी
पाउाँ रन्ने समेतको बहस रस्तुत गनुष रयो।
10. उल्लेजखत दुवै पिको तफषबाट उपजस्र्थत ववद्वान कानून व्यवसायीहरुले गनुष रएको बहस समेत सुनी
रस्तुत ररट ननवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हे टौंडा इजलासबाट नमनत 2073/12/03 मा रएको
आदे श नमले ननमलेको के हो ? ननवेदकको ननवेदन जजवकर पुग्न सक्छ, सक्तैन ? रन्ने सम्भवन्धमा ननणषय
ददनु पने दे जखन आयो ।
11. ननणषय तफष ववचार गदाष, दोस्रोपटक समेत ववगो असुल गररसके पश्चात पुनःतेस्रोपटक नमनत
२०७३/०१/०२ मा मकवानपुर जजल्ला अदालतमा नपुग ववगोको हकमा कैद गराइ पााँउ रनी
दे वीध्वज काककीकले ननवेदन गरे कोमा, डोर खटाई जायदात तायदात मुच ुल्कामा मेरो कुनै चलअचल
सम्भपजत्त नरएको रनी मुच ुल्का रइ आएकोले के कती नसधाखचष लाग्ने हो सो सम्भबन्धमा कारागार
कायाषलय नरमफेदी मकवानपुरमा पत्रलेखी पठाउनू, सोको नबबरण कारागारबाट आएपनछ सो बराबरको
रकम वादी पिवाट दाजखलागनष लगाई पेशगनुष रनी नमनत २०७३/११/0६ मा ववपिी मकवानपुर
जजल्ला अदालतबाट आदे श रएको र उक्त आदे श वेररतको नदे जखदा पररवतषन गरररहन परे न रनी
उच्च अदालत पाटन, हे टौडा इजलासवाट नमनत २०७३/१२/०३ मा आदे श रएको दे जखन्छ।
12. दण्ड सजायको ४२(२) नं . मा रएको व्यवस्र्था अनुसार दोश्रो पटक जायजात गरी सकेपनछ कैद
गराउन ७ ददन नरत्र दखाषस्त ददनुपनेमा हदम्भयाद नाजि कैदमा राख्न ननवेदन ददएको त्रुटी पूणष हुाँदा
जजल्ला अदालतको आदे शलाई सदर गने गरी उच्च अदालत पाटन, हे टौंडा इजलासबाट नमनत
2०७३/१२/0३ मा रएको आदे श त्रुटी पूणष हुाँदा उत्प्रष
े णको आदे शबाट वदर गरी पाउाँ रन्ने
ननवेदन दावी रहे को पाइयो।
13. ववपिीहरुको नलजखत जवाफ हे दाष, बााँकी ववगो रु.९,४२,९९०/- समेतको हकमा ववपिी रनतवादीको
अन्य जायजेर्था केही नरएकोले ननजलाई १(एक) वषष र्थुनामा राखी कावाषही गरी पााँउ रनी द.नं .२५३६
नमनत २०७३/०१/०२ मा दखाषस्त पत्र माग बमोजजम रनतवादीको वतन रहे को सम्भबजन्धत वडामा
कुनै चल अचल सम्भपजत्त नरएको रनी मुच ुल्का रई आएको दे जखं दा नसधा खचष दाजखला गनष १(एक)
अरुण कुमार सुवद
े ी ववरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास मुद्दा: उत्प्रेषणयुक्त परमादे शसमेत (मुद्दा नं.०७३-WO-1048)
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ददनमा के कनत नसधा खचष वापत पाउने हो सो सम्भबन्धमा कारागार कायाषलय रीमफेदी मकवानपुरमा
पत्र लेजख पठाउनु र उक्त नसधा खचषको वववरण रकम उल्लेख गरी कारागारबाट आएपनछ सो
बराबरको रकम वादी पिबाट दाजखल गनष लगाई पेश गनुष रनी नमनत २०७३/११/०६ मा कानून
वमोजजमको आदे श रएको हो रन्ने मकवानपुर जजल्ला अदालतको नलजखत जवाफ ब्यहोरा रहे को र
लेनदे नको ववगो नतनुप
ष ने दावयत्प्व रएका वय ररट ननवेदक आफ्नो कतषव्यबाट ववमुख रएको अवस्र्थामा
सोको कानून बमोजजमको पररणाम रोग्ने कायषबाट उम्भकन ननमल्ने रएको कारण मकवानपुर जजल्ला
अदालतबाट रएको आदे शलाई सदर गने गरी यस अदालतको नमनत २०७३/१२/0३ गते रएको
ु ी ऐन, दण्ड सजायको ४२ (२) नं . को कानूनी व्यवस्र्था ववपरीत नरएकोले ररट ननवेदन
आदे श मुलक
खारे ज हुनपु दषछ रन्ने समेत बेहोराको उच्च अदालत पाटन, हे टौंडा इजलासको नलजखत जवाफ रहे को
दे जखन्छ।
14. यसै गरी, ररट ननवेदन बदननयतपूणष र औजचत्प्यवहन रएको हुाँदा खारे ज गरी कानुन बमोजजमको मेरो
हक सं रजित गरी पाउाँ रन्ने समेत बेहोराको ववपिी दे वीध्वज काककीकको नलजखत जवाफ रहे को दे जखन्छ।
15. नमनसल अध्ययन गदाष, वादी दे वीध्वज काककीक र रनतवादी अरुणकुमार सुवेदी रएको लेनदे न मुद्दामा
मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट नमनत २०६५/११/०६मा वादीले सााँवा ब्याज रु.१७,५५,३६९।२५
पाउने ठहरी फैसला रएको र सो फैसला उपर रनतवादीको पुनरावेदन नपरी उक्त फैसला अजन्तम
रएको त्यमा वववाद दे जखदै न।
16. फैसला कायाषन्वयनको लानग वादीको २०६६/१२/२६ मा ननवेदन परी कारवाही रकृया सुरु रै
ववगो वापतमा अजम्भबका सुवेदीका नाउाँमा दताष रहे को झापा गौररगन्ज-८ वक.नं . ९८० को ज.वव.११0-0 जग्गा नमनत २०६८/0५/२५ मा रु.२,४०,०००/- मोल कायम रएको कसै ले पनन नललाम
सकार नगरे को र नमनत २०६८/0७/0६ मा दोश्रो पटक वादीले नललाम सकारे को दे जखन्छ। बााँकी
ववगोको हकमा कारवाही हुाँदा शान्ता सुवेदी खनतवडाका नाउाँको जजल्ला मकवानपुर वसामाडी-१
वक.नं . १५३२ िे.फ.०-५-० जग्गाको मुल्य रु.८,००,०००/-(आठ लाख रुपैंया) मा नमनत
२०७२/१२/1४ मा नललाम रै नतलक चन्र उपाध्याय सुवेदीले सकारगरी रकम धरौटीमा रहे कोमा
दे वी ध्वजले नमनत 2०७२/१२/२५ मा दोस्रो पटक नललामबाट दाजखल रएको रकम वफताष पाउाँ
रनी अदालतमा ननवेदन ददएको पाइन्छ र नमनत 2०७२/१२/२८ मा धरौटीबाट रु.८,००,०००/आठ लाख) रुपैंया रकम बुझेको रन्ने दे जखन्छ।
17. मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट पवहलो पटकको नललामबाट रु.2,40,000/- र दोस्रो नमनत
०७२/१२/१४ मा नललाम रएको सम्भपजत्तबाट रु.8,00,000/-समेत जम्भमा रु.10,40,000/असुल रएको र वादीको असुल हुनपु ने ववगो नपुगेको रन्ने नमनसल सम्भलग्न त्यवाट दे जखन्छ।
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तत्प्पश्चात पनन असुल हुनपु ने रकम नपुगेकोले रनतवादीलाई र्थुनामा राखी पाउाँ रनी नमनत
२०७३/0१/0२ मा वादीले ननवेदन ददएको पाईन्छ। सो ननवेदनका नसलनसलामा जजल्ला अदालतबाट
कारवाही रविया रारम्भर गरी नमनत २०७३/0५/१७ मा जायजात दायदात मुच ुल्काबाट रनतवादीको
कुनै सम्भपजत्त नदे जखएको रनी खुनलआएकोले नसधा खचष दाजखल गनष १ ददनमा के कनत खचष लाग्छ
रनी कारागार शाखामा बुझी सोही बराबरको रकम वादी पिबाट दाजखल गने गरी मकवानपुर जजल्ला
अदालतबाट नमनत २०७३/११/0६ मा आदे श रएको र सो आदे श उपर यीनै ननवेदकको ननवेदन
परी उच्च अदालत पाटन, हे टौडा इजलासबाट नमनत २०७३/१२/0३ मा सुरुको आदे श सदर रएको
दे जखन्छ। यसरी ववपिी दे वी ध्वज काककीकले ददएको ननवेदन अनुसार रमाण बुझ्ने रविया रारम्भर गरे को
ु ी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं . ले ववगो ररी पाउने सम्भबन्धी व्यवस्र्था गरे को
दे जखयो। साववक मुलक
छ जस अनुसारः- दण्ड सजााँयको महलको ४२(1) नं . मा ववगो रररपाउने गरी आजखरी फैसला रएको
नमनतले तीन वषषनरत्र दरखास्त ददनु पछष । दरखास्त परे पछी पैनतस ददन नरत्र रनुष पने ववगो दाजखल
गनष ल्याउनु नल्याए ऐन बमोजजम जायजात हुन्छ रनी म्भयाद जारी गनुष पदषछ र सो म्भयादनरत्र ववगो
दाजखल गनष नल्याए ऐन बमोजजम जायजात गरी रराई ददनु पछष रन्ने ब्यवस्र्था रहे को छ। सोही
महलको ४२ (2) नं . मा मानर्थ 1 दफा बमोजजम जायजातबाट पूरा ववगो पुगेन रने नपुग जनतमा
लेनदे न ब्यवहारको महलको 19 नम्भबर बमोजजम कैद गराउन पाउनेमा कैद गराई पाउाँ रनी कैदमा
ु ाले पाउने सरहको नसधा खचष समेत दाजखला गरी अजि जायजातबाट
बसुन्ज्याल खानलाई कैदी र्थुनव
ररी पाएका सात ददननरत्र दरखास्त ददनु पछष। त्प्यस्तो दरखास्त पनष आयो रने हावकमले त्प्यस कुराको
पचाष खडा गरी कैद गररददनु पछष रन्ने कानुनी व्यवस्र्था रहे को पाईन्छ।
18. यसरी ववगो रराउने िममा ऋजणले नतनुप
ष ने रकम हर सम्भरव फैसला बमोजजम असुल उपर गरी
ु ी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं . को व्यवस्र्थाबाट दे जखन्छ। सो
ददनुपने रयत्न गरीनु पने रन्ने मुलक
४२ नं . मा सम्भपजत्त दे खाउनुपने दावयत्प्व साहु वादीको हुने रएतापनन सामान्यतया ऋणीको नाउाँमा
कहााँ कहााँ सम्भपजत्त छन् रनी र्थाहा जानकारी हुन कदठन हुनेहन्ु छ।
19. रस्तुत वववादमा ऋणीको सम्भपजत्त ववनरन्न ठाउाँहरुमा रहन जाने हुाँदा सम्भपजत्तबाट नै ववगो रराई ददनुपने
४२(१) को रारजम्भरक व्यवस्र्था हो। बााँकी नपुग ववगोको लानग ननवेदकको सम्भपजत्त र अदालतबाट
खोजनबन गरीदा पनन हालसम्भम दे जखन नआएको जस्र्थनतलाई हे री फैसला कायाषन्वयनको नसलनसलामा
जजल्ला अदालतबाट कैदमा राख्न पदाष कनत खचष लाग्ने हो सम्भबजन्धत कारागार बुझ्ने गरी आदे श
रएको पाइन्छ। यसरी लेनदे न मुद्दाबाट ववगो रराई पाउने ठहरी फैसला रएकोमा सो ऋण नलने
ननवेदकले फैसला कायाषन्वयन हुाँदा कानून बमोजजम हुने दावयत्प्व ननवाषह गनै पने हुन्छ। फैसला
बमोजजम साहुको ववगो नतनष पने कानूनी कतषव्य ऋणीमा रहने हुन्छ। 2०६५ सालमा रएको लेनदे न
अरुण कुमार सुवद
े ी ववरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास मुद्दा: उत्प्रेषणयुक्त परमादे शसमेत (मुद्दा नं.०७३-WO-1048)

पृष्ठ 8

मुद्दाको ववगो हालसम्भम पनन पुणष रुपमा असुल हुन नसकेको रन्ने त्य रहे को छ। फैसला गरे र मात्र
होइन फैसला कायाषन्वयन गनुष पनन अदालतको अननवायष दावयत्प्व रहन्छ। लामो अवनधसम्भम साहुको
ऋण ननतने ननयतबाट ववनरन्न बहाना बनाई कानूनको नछर खोजी फैसला कायाषन्वयनको कायषमा
बाधा अड्चन दे खाई रहनु उपयुक्त र मनानसब हुदैन। दोश्रो पटक नललाम हुाँदा पनन ववगो नपुगेपनछ
सो नललामबाट आएको ववगो राप्त गरे को नमनतबाट ननवेदकलाई बााँकी ववगोमा र्थुनामा राखी पाउाँ रनी
रस्तुत ननवेदन पनन ७ ददन नरत्र परे को दे जखं दा मकवानपुर जजल्ला अदालतबाट नमनत 2073/11/06
र उच्च अदालत पाटन, हे टौंडा इजलासबाट सो आदे शलाई सदर हुने गरी नमनत 2073/12/03
रएको आदे शमा कुनै कानूनी त्रुटी दे जखन नआएको हुदााँ उक्त आदे शहरु उत्प्रष
े णको आदे शले बदर
गनष सक्दै न। रस्तुत ररट ननवेदन खारे ज हुने ठहछष। ररट ननवेदन खारे ज हुने ठहरे कोले यस
अदालतबाट नमनत 2073/12/24 मा रएको अन्तररम आदे श स्वतः ननस्कृय हुन्छ। रस्तुत ररट
ननवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदे शको ववधुनतय रनत ववधुनतय रणानलमा अपलोड गनु,ष शुरु
रे कडष नमनसल सम्भवजन्धत ननकायमा पठाई ददनु सार्थै रस्तुत नमनसल ननयमानुसार गरी अनरलेख शाखामा
बुझाइददनु।

न्यायाधीश
उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्यायाधीश
इजलास अनधकृतः- ददब्यराज जिनमरे
कम्भप्युटर: दे नबमाया खनतवडा(दे नबना)
इनत सं वत् २०७७ साल फागुन मवहना २१ गते रोज ६ शुरम् ..................................।
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