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- ६

प

२
०
७
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अ
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काशन, स ार तथा स पादन स म त
माननीय यायाधीश

ी बै नाथ उपा याय,
याय, सव च अदालत

माननीय यायाधीश

ी द पकराज जोशी,
जोशी, सव च अदालत

नायव महा याया धव ा
अ धव ा
वर

ी राजनारायण पाठक,
पाठक,

ी ल मीदे वी दाहाल (रावल)
रावल)

अ धव ा

त न ध,
ध, महा याया धव ाको कायालय - सद य

त न ध,
ध, नेपाल बार एसो
एसो सएस
सएसन

- सद य

त न ध,
ध, काठमाड

- सद य

कुल अफ ल

- सद य

ी लालबहादुर कँ ु वर,
वर, सव च अदालत

ार

स पादक :

शाखा अ धकृत
शाखा अ धकृत

ी ढाकाराम पौडे ल
ी राजन बा तोला

भाषा व

:

स नयर

ुव सापकोटा

ी अजुन सुवेद

ी कृ णबहादुर

स नयर
े

ी भीमनाथ िघ मरे

:

ी वदुर सापकोटा

३०००

त

े

ु नमान
ी मधुसद

ी तेजराम महजन

ेस यान

ी नरे

स नयर मेका न स

मु न ब ाचाय

ी योग साद पोखरे ल

ी नमल बयलकोट

ी रसना ब ाचाय

बुकवाइ
वाइ डर
डर

ी यमनारायण भडेल

क पोिजटर

ी

ी मीरा वा ले

मलाकुमार ला मछाने

ी केशवबहादुर सटौला

बुकवाइ
वाइ डर
डर

े

ी तुलसीनारायण महजन

सहायक डजाइनर

ेस यान

ड.
ड. ी नरबहादुर ख ी

कािशत सं या

ेस यान

बुकवाइ
वाइ डर
डर

शाखामा कायरत कमचार ह

कायालय सहयोगी

ी का छा

स नयर हे पर

ना.
ना.सु. ी अमृत व वकमा
वकमा

कायालय सहयोगी

सुपरभाइजर

स नयर बुकबाइ डर

ना.
ना.सु. ी सर वती ख का

क युटर अपरे टर

मु ण शाखामा कायरत कमचार ह
स नयर बुकबाइ
बाइ डर
डर

ना.
ना.सु. ी कृ णबहादुर गु ङ

स.
स.क. ी

– सद य सिचव

ी अि बका साद नरौला

स पादन शाखामा कायरत कमचार ह

व

- सद य

ी नरह र आचाय,
आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसो
एसो सएस
सएसन

नदशक ा.
ा.डा.
डा. ी युवराज सं ौला,
ौला,
सहरिज

- अ य

ी अ युत साद सुवेद

कायालय सहयोगी

ी मो त चौधर

नेपाल कानून प काको उ रण गनु पदा
न नानुसार गनु पनछ

नेकाप, २०७१... ... ... ...

-साल_

,

M

न.नं. ...

-म हना_

,

पृ

उदाहरणाथ M नेकाप २०७१, असोज, न.नं.९१७४, पृ

...
७६७

सव च अदालत बुले टनको उ रण गनु पदा
न नानुसार गनु पनछ

M

सअ बुले टन २०७१ ... ... ... १ वा २, पृ

-साल_

-म हना_

उदाहरणाथ M सअ बुले टन, २०७१, असोज – १, पृ

...
१

नेपाल कानून प का तथा सव च अदालत बुले टन
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन्
ठे गाना

www.supremecourt.gov.np



F तफ
यो वेभसाइट खोलेप छ बायातफ
तथा

यसको तल

गनुहोस् ।



नेपाल कानून प का

सव च अदालत बुले टनमा ि लक

२०६५ साल वैशाखदे िखका यी प कामा समा व

नणयह

प न र हाल नMशु क डाउनलोड गन स कनेछ ।

नेपाल

हालस म
अ

एवम्

कानून

आयोगको

वेभसाइटमा

कािशत अ धकांश ऐन र नयमावल ह

ु
ज
ऐन,
े ीमा र १९१० सालको मुलक
वभ

ऐ तहा सक

डाउनलोड गन स कनेछ ।

द तावेजह

सं वधानसमेत
नेपाल तथा

याय वका सनी

नMशु क

प न

र

7u] fgf
www.lawcommission.gov.np

मू य
मु क

M सव

च अदालत छापाखाना, रामशाहपथ, काठमाड ।

.३०।
३०।-

वषय सूची
.

स.

न.नं./इजलास/
ववरण

प

/ वप

वषयको सारस


९१७४
1.

वशेष
उ ष
े ण

सं वधानमा

उ लेख

प
े

पृ

भएको

कुरालाई

िच

नबुझेमा

नवेदकलगायत सबैले वीकार गनुपदछ र

कुसुम साखसमेत

संवध
ै ा नक

रा प तको

नधा रत

व

सावभौम

कायालय, शीतल

ावधानमा

संसदले

सं वधान

मा यमबाट

मा

नवाससमेत

यस

अदालतबाट

ण थपघट र

आ नो मु ामा कानूनबमोिजम
पाउने

९१७५

उ ष
े ण

हकलाई

कसैले

स ै न । यसर

भाइराम ख के

य तो कानूनी हक

व

ानु वै समेत

यायको

ाकृ तक

स ा तको

वपर त

भएको काम कारवाह ले वैधता


उ ष
े ण

परमादे श

ुवराज थापा
व

पुनरावेदन अदालत,
बुटवल,

प दे ह समेत

गन

यायको

ाकृ तक

७८१

हुने गर
ा

गन

रट नवेदक प रयोजना र वप ी ठे केदार

क पनीबीच

3.

हनन्

तवाद गन पाउने

नस ने ।

संय ु

तवाद गन

ँ ा
स ा तमा आधा रत रहने हुद

परमादे श

९१७६

७६७

सं वधानका

यव थाह को या यक पर



संय ु

सं वधानका

वषयव तुमा संशोधन गन स कने हु छ ।

संशोधन हुन नस ने ।

2.

संशोधनको

भएको

स झौताबमोिजमको

काय स प न भएको भनी प रयोजनाको
तफबाट

माणप

स झौताबमोिजमको

काय

दइसकेप छ

स पन

भइसकेको मा नुपन हु छ । प रयोजनाले
तो क दएको

समयाव ध भ ै

वप ी

क पनीले काय स प न गरे को भनी सोको
माणप समेत

स झौतामा

पाएको

नधा रत

अव थामा

समयाव ध भ

कायस प न नभएको भ न न म ने ।

i

७८७



कारोबार भएको म तबाट ५ म हना भ ै
अथात् म त २०६३।८।२६ मा फराद
दता भएको दे िखएको अव थामा वाद ले

९१७७
4.

फरादमा हद यादको स ब धमा लेनदे न

संय ु
लेनदे न

यवहारको २ नं. को दावी लएको भए

प नखर काक

प न लेनदे न

व

को

भरतमिण शमा

यवहारको महलको ४० नं.

हद याद

नदे िखएको र

नाघेको

भ ने

अव था

८०२

यि कै कारणले कानूनले
फराद परे को कुराको

ला ने हद याद भ
अनदे खा गन

म दै न । तसथ उ

हद याद आक षत भै फराद हद याद भ ै
पन आएको मा नुपन ।


९१७८
5.

संय ु
उ ष
े ण

उपरको

वभागीय

र नवेदक

व

पालनामा

हर

आयु को
कायालय,

वय ले प न आ नो कत य
ग ती

भई

पद य

उ ल घन

गरे को

अव थामा

अ धकार ा

आचरण

वीकार

वभागीय कारवाह

रानीपोखर समेत

कारवाह

ु ट रहेको नदे िखएको

यामा कानूनी

मान सं ह बोहरा
महानगर य

नवेदक

ग ररहेको

८०८

अ धकार बाट

गर

कानूनबमोिजम

सजाय नधारण ग रएको स ब धमा रट
े ा धकारबाट ह त प
े गन न म ने ।


९१७९
6.

संय ु
उ ष
े ण

परमादे श

वभागीय

सजाय

हुने

नणय

भएको

यि लाई सो सजाय अि तम हुन न दई
लेखनाथ भ राई
व

सोअिघ नै लोक सेवा आयोगले वैकि पक
सूचीका

यि लाई

नयुि

गदछ

लोक सेवा आयोग,

वभागीय सजाय बदर हु छ भने

के

ज टलताको

य कायालय

अनामनगरसमेत

ला ग

उ मे वारलाई नयुि

र

य तो

वैकि पक
दने नकाय लोक

सेवा आयोग नै िज मेवार हुनपु न अव था
आउने ।

ii

८१६



पुनरावेदक

वाद ले

सावज नक

कायम

आधारका
९१८०
7.

बाटो कायम

व

मूल

भू मसुधार

तथा

वभागको प रप लाई समेत

योगका

पमा

नजी

नवेदन

दएकै

आधारमा

खो लएको

नजी

बाटोलाई

नवेदन दएकै भरमा

योगको

पमा

अि त व नै समा

गर पाऊँ

ग रपाउने

पमा

पुनरावेदक वाद ले

करण रमालसमेत

बाटोलाई

यव थापन

टे केर

केशव पुर

संय ु

दावीको

भएको बाटोको

हुने गर

८२६

प रप को

यहोराका आधारमा नजह को सा पि क

अ धकारसमेत

अ त मण

हुने

गर

सावज नक बाटो कायम गनु सावज नक
हत अनुकूलसमेत नहुने ।



तवाद

बुझी

िजते ,

बनाइएक

तवाद
उपे

तवाद

पया रया

दे वीलाई

पावतीदे वीका
र

कायम

छोराह

लोके समेतलाई

ग रएको

भए

पन

नजह सँग तायदाती मा गएको नदे िखएको

र य तै वाद को आमा कलावती र दाजु
भाइह समेतसँग
९१८१
8.

संय ु
अंश

िजते

साद चौधर

व

मंगल साद
फौजदार

नदे िखनाले

पावतीदे वीबाट

फाँटवार

व.लालबाबुक

अंश

गरे प छ नजका छोराह
लोके बाट

समेत

मा गएको

प नी

पाउने

र

भनी ठहर
िजते , उपे
र
वाद क

आमा

कलावती र वाद का अ य दाजुभाइह
ु
मोहन, सोहन र महे लाई समेत मुलक
,
ऐन अ.बं.१३९ नं. बमोिजम नबुझेको भए

बुझी नजह समेत सगोलका अंिशयार हुन्
होइनन्

य कन

गर

या यक

नबुझी

भएको

रोहबाट

ु टपूण दे िखँदा बदर हुने ।

गनुपनमा सोबमोिजम बु नुपन
हेट डाको फैसलामा

iii

न पण

माण बु दै
पुनरावेदन
अदालत,

माणको मू या नको

८३४


९१८2
9.

संय ु
अंश

पदमबहादुर कंवर

मु ाका प लाई कुनै जानकार नगराई वा
याद नै न दई कोट फ ऐन, २०१७ को
दफा

व

१४(३)(४)

को

सो

यव थातफ

यान नै न दई प ले कोट फ दािखल

रामबहादुर कंवर

नगरे को भनी

थम

मै खारे जी फैसला

८४२

गन गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसला
मलेको नदे िखने ।



९१८३
10.

संय ु
ाचार

आ थक कारोबार गन बै क तथा व ीय
सं थामा कायरत्
ब धक (कायालय
मुख)

आ नो

काम

कत य

र

कुरामा
ववाद छै न । बै कको नगद मौ दात,

िज मेवार

नेपाल सरकार
व

त

सचेत

रहनुपन

नोटकोष लगायतका कोषको संर णको

सु वलकुमार राई

मु य

िज मेवार मा

रहेको

८४९

ब धकले

बदामा ब दा वा आ नो िज मेवार आफू

भ दा त लो कमचार लाई ह ता तरण गदा
औपचा रक


वधा यकाले

प

या पूरा गनुपन ।

पमा कुनै मु ाबाट कैद

सजाय भएकोमा थुनामा नरहेकोले अक
९१८४
11.

संय ु
ब द

य ीकरण

कसुर गदा थप कैद ठे नुपन गर कानूनी

जयनारायण म डल

यव था गरे को दे िखइरहेकै अव था छ ।

व

सोको अ त र

पुनरावेदन अदालत,

पाइरहेको

राज वराज

प छ लो मु ाबाट सफाइ

अव थामा

सफाइ

नै ठहर भएको अक मु ाको लगत आ नो
तप सल

ख डमा

म ने अव था नरहने ।

12.

संय ु
उ ष
े ण


ु महजन
जुलम
व

आशामाया

महजनसमेत

८६३

ँ ा प हले
फैसलाले लगत कायम नगन हुद

स र समेत

फैसलाको

९१८५

पाउने

स याउन

अदालतबाट रट नवेदकका परदाताह कै
लखतको ४ भागको एक भाग

दता

बदर

भई

हकसमेत

लखत

टु टसकेको

अव थामा हक नै नहुनेबाट गराइ लएको
लखतबाट

रट

नवेदकको हक

हु छ भ न न म ने ।

iv

सिजत

८७०



नाबा लका ब चीको योनीमा आ नो ल ग
रगडेर योनीमै वीय

९१८६
13.

संय ु
जबज ती करणी

ब

व

अ वक सत

ख ी

योनीमा

कारणले

नेपाल सरकार

मा ै

न तजामा

उ ष
े ण

रामराज िशवाकोट

महलले

यव था

नयु

सिचवालय,

15.

संय ु
कत य यान

जुन

गरे को हो

यसको

गन

थायी

या चौध भ दा कम

अ थायी

न म ने

यायाधीश

भी

प

पमा

यव था भएको दे िखँदैन । अत: सव च

रामशाहपथ,

अदालतमा

काठमाड समेत

र

थायी

च बहादुर डाँगी

रहेको

अव थामा

व

अ थायी

गन म ने दे िखने ।

तवाद को काय

नर तर नभई प हले

हातले घाँट

थचेको प छ हँ सया िझकेर

घाँट मा बेर

कसेको दे िखएको वारदात

तार

काटे को

८९०

यायाधीशह को पद

यायाधीशको नयुि


९१८८

पीडकलाई

अदालतमा

ि थ तमा

८७९

जबज ती

हुन जाने ।

सव च
भएको

याय प रष

ठह याउनेतफ

वधा यकाले

यायाधीशह को स

व

मा नसको

वेश हुन नसकेको

उ ोग

पु दा

करणीको



संय ु

वय क

उ ेिजत ल ग पूरा

औिच य समा

14.

यौन

आन द लएको अव थामा सानो ब चाको

सजायको

९१८७

खलन गर

यसप छ

मा

मृतकको

८९५

ु
मुलक
ऐन, यानस ब धीको महलको १४

नेपाल सरकार

नं. बमोिजम नधा रत त कालको आवेश
े रत ह याको वगमा पन नस ने ।



९१८९
16.

संय ु
स ब ध व छे द
अंशसमेत

गणेशभ

व

े समेत

गीता
े

अंश

ा

गनले

गरे बमोिजम

अंश

बढ

गर

सगोलको स पि
गन

स बि धत
भएको

v

कानूनले

नधारण

हुनपु छ

पाएको

।

ह ता तरण गन वा घट
खडाभएको

अंिशयारको

अव थामा मा

समेत
य तो

लखतमा
म जुर

लखत

९०३

नजको व

मा लागू हुन स ने हु छ ।

अंिशयारको

म जुर बना

लखतमा ववाद परे

खडा

ग रएको

यसको औिच य भ

वेश गर हेन ु नै यायस मत मा नुपन ।



यव था गरे को

सूचना र

याद तामेल गनुपन

बा या मक हु छ ।
यायस ब धी
व छ

९१९०
17.

संय ु
उ ष
े ण

येक कुरा

कानूनले

यायको

यसमा प न

याद

ाकृ तक

काय व धको

यव था

आधार त भ

भएकोले

यसमा हुने सामा य तलमा थ वा वचलन

सरोज ब नेतसमेत

ँ ैन
हुद

मना सब

व

।

यस

मु ामा

वप ीह लाई नवेदकह को कायालय वा

नेपाल सरकार

९०९

घरको ठे गाना थाहा रहेको अव थामा सो
ठे गानामा सूचना जार

परमादे श

नगर

वप ीले

प ीकरण पेस गनका ला ग

कािशत

नेपाल

रा य

गरे को

सूचनाबाट

स ा तको

प रपालन

न म ने ।


दै नक

मृतकले खुकुर

गोरखाप मा

ाकृ तक

याय

भएको

मा न

समाउनु भ दा प ह यै

तवाद ले सो खुकुर खोसी सकेप छ प न

मृतकबाट
९१९१
18.

संय ु
कत य यान

तवाद को

यानमा त काल

खतरा रहेको कुरा मा न स कँदै न । यस
िच बहादुर दनुवार
व

नेपाल सरकार

अव थामा यी

तवाद ले हारगुहार गरे र

वा भा ने उ कने काम गरे र वा

हर सँग

सुर ा लएर आफूलाई बचाउनुपन प हलो
काम कुरा गनुपन तर सो हु जेल
जाने

बल

यान

स भावना

दे िखएमा

योग गनुपनमा बडो

ू रतापूवक

आ मर ाको ला ग नभै नहुने अ य त कम
बल

मृतकलाई

vi

बो न

चटपटाउन

न दई

९१९

खुकुर को अन गि त

हार गर

वारदात आ मर ा भ


९१९२
19.

संय ु
अब डा ज गा

मारे को

पन नदे िखने ।

एकै पटक दावी लई सबै कुरामा नणय
लन स ने ि थ त रहँदारहँदै सो नगर

हेमलाल खोसीसमेत

पटकपटक एउटै वषयमा ना लस गदा र

व

अदालतले

समय

कामकारवाह

ु
मुलक

म

लगाउँ दा

९३५

ँ ा य तो
याय ाह त अ याय हुन जाने हुद

मेनका खोसी

ब डा गर पाऊँ

८५ नं. को सवथा


ऐन, अ.बं.७३ र

तकूल हुने ।

नवेदकलाई बु दै नबुझी यावत कारवाह

गुपच ुप पमा

भएको,

सोको

जानकार

नवेदक मोह ले उ लेख गरे को म तभ दा

९१९३
20.

संय ु
उ ष
े ण

परमादे श

प हले

भएको

उठान

सैनी उरामन

यादै

नदे िखएको, कारवाह को

कपटपूण

भै

miscarriage of justice

व

या यक

भू मसुधार कायालय,

स मान र

मोरङसमेत

व छता र

यसबाट

भएकाले

व धको शासनको

वे छाचा रता तथा

अराजकताको

समा को

९४४

या यक

ला ग

पन

ववा दत नणय कामय रहन नस ने हुँदा
याद बदरमा आउनुपन, वल ब ला ने

ज ता वप ीह को तकको कुनै औिच य
नहुने ।


ववा दत

तमसुकमा

उ लेख

भएको

लखतको म त हेदा २०६० साल फागुन

९१९४
21.

संय ु
करकारप

रामजी साद
कुशवाहा
व

वजय साद यादव

१६ गते रोज १ भनी उ लेख भएकोमा
वा तवमा उ

म त २०६०।११।१६

लखतमा उ लेख भए मुता बक रोज १

आइतबार नभै रोज ७ श नबार परे को
भ ने

कुरा

२०६०

सालको

पा ोबाट

दे िखएकोले तमसुक खडा भएको म तमा
नै

vii

सं शयको

अव था

दे िखन

आएको

९५६

प र े यमा

उ

लखत

करकापबाट

तयार भएको भ ने दे िखने ।


तवाद ले वाद

अनुसारको

रकम

कुराको

ववादर हत

भरपाई
९१९५
22.

बुझाइसकेको
तवरले

पेस

ा व धक कारण दे खाई

लखतलाई

व

लेनदे न

मौकामा

लखत
भ ने

पु

गन

गन

नसक

पुनरावेदन अदालतमा पेस गरे कोमा मा

कपीलदे व चौधर
कलवार

संय ु

दावीबमोिजमको

पु दा

महमद सगीर

यसले

माणमा

हण नगर

नणयमा

९६४

यायको मम नै मन जाने

हुँदा प ले त काल
भरपाईलाई

य तो भरपाई

पछ

ा

गन नसकेको

पुनरावेदन

अदालतमा

पुनरावेदन गदा पेस गरे को आधारमा मा
माणमा

लन

न म ने

भ नु

कानूनी

बाट समेत यायस गत नहुने ।

९१९६
संय ु
23.

जले र

नगरपा लकाको

ठे ा रकम
मनाहा गर
पाऊँ

यी सारस



कायालय
व

राम स कल साह

करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा
भएको कानूनी यव थाबमोिजम करार गन
सबै प ले करारबमोिजमको दा य व पूरा

गनुपन हु छ । करारबमोिजमको दा य व
दुबै

प ले

पालना

गनुपनमा

९७०

पालना गनुपन दा य व पूरा नगन प ले
अक

प लाई

करार य

दा य व

गनुपछ भनी बा य गन न म ने ।
प
े नेकाप

आफूले

योगकताको सु वधाका ला ग मा

viii

पूरा

हुन,् उ रण गनका ला ग होइनन् ।

– स पादक

नणय नं .९१७४
सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी सश
ु ीला काक
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
आदेश िमित : २०७०।११।८।५
रट नं. ०६९–WS–००८३
िवषय : उ ेषण ।
रट/िनवेदक : काठमाड िज ला, का.म.न.पा. वडा
नं. ११ थापाथलीि थत मिहला, काननू र
िवकास म चको तफबाट र आ नैतफबाट
समेत ऐ.ऐ. ब ने सह ा यापक कुसमु
साखसमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, रा पितको कायालय,
शीतलिनवास, महाराजग जसमेत

यव थाह को याियक परी ण,
थपघट र सश
ं ोधन हन नस ने ।
( करण नं. ५)
§ िनवेदकह ले उठाएका सम त
िवषयव तुमा सावभौम संसदका
कानून िनमाता जन ितिनिधह ले
छलफल गरी िवचार हने अव था
रहेको छ । समाज, देश र समयको
आव यकता अनुसार मौिलक पमा
काननू िनमाण र सश
ं ोधन गन
अङ्ग
यव थािपका सस
ं द
हो । आव यक य कानून िनमाता
जन ितिनिधह नै हन् भ ने मा यता
रािख छ । कुनै कानूनमा अ प
ावधानह रहेका छन् भने यस
अदालतले या यामाफत् काननू ी
िस ा त ितपादन गनस दछ । तर
सावभौम सस
ं दसम िवचाराधीन
रहेको िवषयमा हतार गरेर िनवेदन
मागका िवषयमा यस अदालतबाट
अिहले नै ह त ेप गन निम ने ।
( करण न.ं ९)

§ सिं वधानमा उ लेख भएको कुरालाई
िनवेदकलगायत सबैले वीकार
गनुपदछ र संवैधािनक ावधानमा रट/िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
मीरा कुमारी ढुगं ाना, ओम काश अयाल,
िच नबुझेमा सावभौम सस
ं दले
िशवहरी ितिमि सना, सु मा गौतम र रना
सिं वधान सश
ं ोधनको िनधा रत
पाठक
मा यमबाट मा
संिवधानका
िवषयव तुमा संशोधन गन सिकने िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
गोपाल रजाल
ह छ । यस अदालतबाट सिं वधानका
767

नेपाल कानून प का, २०७१, असोज

अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ६३ को उपधारा (५),
§ संिवधानसभा सद य िनवाचन अ यादेश,
२०७० को धारा ७(१), ७(५), ७(१५),
§ मानव अिधकारस ब धी िव यापी
घोषणाप , १९४८ को धारा २१,
§ नाग रक
तथा
राजनैितक
अिधकारस ब धी
अ तराि य
ित ाप , १९६६ को धारा २५(ख)
आदेश
या.क याण
े : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (१)
(२) बमोिजम यस अदालतमा दता हन आएको
ततु रट िनवेदनको सङ्ि त य एवम् ठहर
यस कार रहेको छ :
नेपालको अ त रम सिं वधान, २०६३
तथा नेपालले अनमु ोदन गरे का अ तराि य
मानव अिधकारस ब धी महासि धह समेतले
सहभािगताको अिधकारलाई मौिलक एवम् मानव
अिधकारको पमा थािपत गरे को छ । ५१.५
ितशत जनसङ् या रहेको मिहलाको सहभािगता
नेपालको रा य संय मा अ य त यनू रहेको छ ।
सहभािगताको अिधकारलाई सिु नि त गराउनका
लािग अ त रम संिवधानले समावेशीकरणलाई
जोड िदँदै समानपु ाितक सहभािगताको हकलाई
सामािजक यायको हकका पमा थािपत गरे को
छ । फल व प िवघिटत संिवधानसभामा ३२.७८

ितशत मिहलाको सहभािगता सिु नि त हन
पगु ेको िथयो । साथै संिवधानसभाको
ि याकलापह मा मिहलाह को सहभािगता
पु षको
तल
(सिं वधानसभाका
ु नामा
ि याकलापह मा पु षह को उपि थित
दर ५८ ितशत र मिहलाको ६५.१
ितशत) सि यता रहनल
ु े उ सवं ैधािनक
यव थाको म सदलाई साथकता िदएको
छ । तथािप अ त रम संिवधानमा ग रएको उ
समानपु ाितक सहभािगताको अिधकार सिु नि त
गन स ब धमा उ सहभािगता अपया ता रहेको
िथयो । यसैगरी रा यका अ य संय ह मा
मिहलाको सहभािगता अ य त यनू रहेको
देिख छ ज तै: कायपािलकामा ९ ितशत र
यायपािलकामा २ ितशत, िनजामती सेवामा
११.३९ ितशत, नेपाल हरीमा ५.६८ ितशत
र नेपाली सेनामा १.२ ितशतमा सहभािगता
रहेको देिख छ । यस त यले रा य संय मा
मिहलाको सहभािगता उपेि त रहेको देखाउँछ ।
संिवधानको धारा १३ ले समानताको
हक, धारा २१ ले सामािजक यायको हकको
याभिू त गरे को छ । यसैगरी धारा ६३ अ तगत
सिं वधानसभा सद य िनवाचनमा मिहलाको
सहभािगता सिु नि त गराउने स दभमा सारभतू
यव था ग रएको छ । यसैगरी नेपाल सरकार ारा
जारी गरे को सयं ु रा सङ्घ सरु ा प रषदबाट
्
पा रत ताव नं. १३२५ र १८२० को काया वयन
गन राि य काययोजनामा समेत
पा तरण
तथा शाि त िनमाण ि याको हरे क िनणायक
तहमा मिहलाको समतामल
ू क, समानपु ाितक र
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अथपणू सहभािगता सिु न त गन उ े य िलएको
छ । उपरो संवैधािनक तथा काननू ी यव थाका
ितकूल संिवधानसभा सद यको िनवाचनका
स ब धमा यव था गन बनेको अ यादेश,
२०७० को दफा ६ तथा ७ मा रहेको काननू ी
यव थाह ले संिवधान ारा द समानपु ाितक
सहभािगता एवम् सामािजक यायको हकलाई
सङ्कुिचत गरे कोले यायको याचनाका लािग
यस स मािनत सव च अदालतमा उपि थत
भएका छौ ँ ।
अ त रम संिवधानको धारा १३ मा सबै
नाग रकह काननू को ि मा समान हनेछन,्
कसैलाई पिन काननू को समान सरं णबाट
वि चत ग रने छै न भ ने उ लेख छ । सोही
धाराको उपधारा ३ मा रा यले नाग रकह का
बीचमा धम, वण, जात जाित, िलङ्ग, उ पि ,
भाषा वा वैचा रक आ था वा तीम ये कुनै कुराको
आधारमा भेदभाव गन छै न । तर मिहला, दिलत,
आिदवासी, जनजाित, मधेशी वा िकसान, मजदरु
वा आिथक, सामािजक वा साँ कृ ितक ि ले
िपछिडएको वग वा बालक, वृ तथा अपाङ्ग
वा शारी रक वा मानिसक पले अश यि को
सरं ण, सश करण वा िवकासको लािग
काननू ारा िवशेष यव था गन रोक लगाएको
मािनने छै न भ ने यव था गरे को छ । नेपालको
अ त रम सिं वधान, २०६३ ले समावेशीकरणलाई
जोड िदँदै समानपु ाितक सहभािगताको हकलाई
सामािजक यायको हकको पमा थािपत
गरे को छ । साथै सोही सिं वधानको धारा ६३
अ तगत संिवधानसभा सद य िनवाचनमा

ज मा सद य सङ् याको एकितहाई मिहलाको
उ मेदवारी
् रहनपु न यव था गरे को छ । मिहलाको
सहभािगतास ब धी उि लिखत संवैधािनक तथा
सारवान् काननू का यव थाह को पालना गनु
िवप ी िनकायह को संवैधािनक तथा काननू ी
कत य हो । िवप ी िनकायह बाट संिवधानसभा
सद य िनवाचनस ब धी अ यादेश जारी ग रँ दा
यी ावधानह को यथोिचत प रपालना भएको
छै न ।
मानव अिधकारस ब धी िव यापी
घोषणाप , १९४८ को धारा २१ ले येक
यि लाई य वा वत पले छािनएका
ितिनिधह माफत् आ नो देशको सरकारमा
भाग िलन पाउने अिधकारको सिु नि त
गरे को छ । यसैगरी नाग रक तथा राजनैितक
अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप ,१९६६
को (International Covenant on Civil
and Political Rights, 1966) को धारा
२५(ख) ले सव यापी तथा समान मतािधकारबाट
र गो य मतदानबाट मतदाताह को इ छाको
वत अिभ यि को याभिू त गन व छ
आविधक िनवाचनह मा मतदान गन र िनवािचत
हने यव था गरे को छ । मिहलािव हने सबै
कारका भेदभावह उ मल
ू न गन महासि ध,
१९७९ (Convention on Elimination of
all forms of Discrimination against
Women, 1979) को धारा ७ ले प रा ह ले
मल
ु क
ु को राजनैितक र सामािजक जीवनमा
मिहला िव को भेदभाव उ मल
ू न गन स पणू
उपयु उपायह अवल बन गन र खास गरी
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पु षसरह मिहलाका लािग अिधकारह (क) समानपु ाितक िनवाचन णाली
सिु नि त गनपन
§ स पणू मल
ु कुरालाई उ लेख गरे को
ु क
ु लाई एक िनवाचन े
छ । सोअ तरगत सबै िनवाचन र सावजिनक
मानी राजनैितक दललाई मत िदने
जनमतसं हह मा मतदान गन अिधकार र
समानपु ाितक िनवाचन णालीअनसु ार
सावजिनक पमा िनवाचन हने िनकायह मा
भएको िनवाचनमा कुनै राजनैितक
िनवाचनको लािग यो य हने अिधकारसमेत
दलले ा गरे को कूल मत सङ् याको
समावेश छन् ।
अनपु ातमा सो राजनैितक दलका तफबाट
मिहला सहभािगता बढाउनका लािग
समानपु ाितक िनवाचन णालीअ तगत
भिव यको संसदमा आर ण णाली बढाइयोस् ।
ितिनिध व गन संिवधानसभाका
सावजिनक तथा राजनीितक जीवनमा
सद यह िनवािचत हनेछन् ।
मिहलाको पणू र समान सहभािगतामा अिभवृि
§ पिहलो हने िनवािचत हने िनवाचन
गन प रा यले सिमितको िसफा रस नं.२३
णाली अनसु ार उ मेदवार
हने
्
लाई पणू पमा उपयोग गरी महासि धको धारा
यि को नाम समानपु ाितक िनवाचन
४ को करण (१) तथा सिमितको िसफा रस
णालीअनसु ारको सचू ीमा समावेश गन
नं.२५ बमोिजम अ थायी िवशेष यव था
पाइने छै न ।
ग रयोस् । नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा
§ समानपु ाितक िनवाचन णालीअनसु ार
९(१) को यव थाअनु प नेपाल प रा
हने िनवाचनको लािग य तो
भएको कुनै पिन सि धको यव था नेपाल
िनवाचनमा भाग िलन चाहने राजनैितक
सरहदिभ राि य काननू सरह लागू हने तथा जो
दलले आ नो दलको तफबाट उठाइने
सि ध चिलत काननू सँग बािझएमा बािझएको
उ मेदवारको
ब दसचू ी तयार गनपनछ
ु ।
्
हदस म चिलत काननू अमा य भई सि धको
§ समानपु ाितक िनवाचन णालीबमोिजम
यव था नै नेपाल काननू सरह लागू हने
िदइने मिहला उ मेदवारी
सङ् यामा
्
यव थाले नेपालको राि य काननू अ तराि य
पिहलो हने िनवािचत हने िनवाचन
सि धअनु प हनपु न यव था गरे को छ । अतः
णाली अनसु ार िदइने मिहला
उपरो अ तराि य मानव िवकासस ब धी
उ मेदवारको
सङ् या जोडेर कूल
्
महासि धह ारा द अिधकारको काया वयन
सङ् यामा यनू तम् एक ितहाई मिहला
गनु नेपालमा काननू ी एवम् वैधािनक दािय व
उ मेदवार
् हनपु नछ ।
हो । संिवधान ारा सद यको िनवाचनका
संिवधानसभा सद य िनवाचन
स ब धमा यव था गन बनेको अ यादेशको दफा अ यादेशको दफा ७(५) को यव था नेपाल
६ ले िन नानसु ारको यव था गरे को छ :
अ त रम सिं वधानको धारा २१ ारा द
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समानपु ाितक सहभािगताको अिधकारको
ितकूल रहेको छ । यस यव थाले पिहलो हने
िनवािचत हने णालीअनसु ार िदइने मिहला
उ मेदवारको
सङ् या समानपु ाितक िनवाचन
्
णालीबमोिजम िदइने मिहला उ मेदवारको
्
सङ् यासमेत जोडी एक ितहाई हनपु न यव था
गरे को छ । यस यव थाले राजनीितक दलह ले
पिहलो हने िनवािचत हने णालीअ तगत मा
छु ै यनू तम३् ३ ितशत उ मेदवारी
् मिहलालाई
निदए पिन हने अव था िसजना गरे को छ, जसले
गदा यसअिघको संिवधानसभा िनवाचनमा
कूल उ मेदवारम
ये ३६८ (९.३३ ितशत)
्
मा मिहला उ मेदवार
् िथए । अतः पिहलो
हने िनवाचन णालीअ तगत पिन यनतू म३् ३
ितशत मिहला उ मेदवारी
् िदने यव था गन
आव यक छ । अ यादेशको दफा ७ को उपदफा
(१५) मा समानपु ाितक िनवाचन णालीअ तगत
एकजनामा उ मेदवार
् िनवािचत हने राजनैितक
दलको हकमा स बि धत राजनैितक दलले
उ मेदवारको
ब दसचू ीमा सिू चकृ त गरे कोम ये
्
कुनै उ मेदवारलाई
छनौट गन ावधान तथा
्
िबजोर सङ् यामा िनवािचत हने राजनीितक
दलले मिहला पु षम ये कुनै एक उ मेदवार
्
छनौट गन स ने यव थाले राजनीितक दलह ले
मिहलालाई छनौट नगरी पु ष उ मेदवारलाई
्
छनौट गन स भावना बढी रहने गरे को छ । िवगतको
संिवधानसभाको िनवाचनमा समानपु ाितक
िनवाचन णालीअ तगत मिहला ५० ितशत
सहभािगता उ लेख गरे तापिन यवहारमा
४८.०६ ितशत (१६१ जना) मिहला सभासद्

िनवािचत भएको िथयो । हालैको राि य
जनगणना, २०५८ ले कुल जनसङ् याको ५१.५
ितशत मिहला जनसङ् या रहेको देखाएको
स दभमा एक वा िबजोर सङ् यामा िनवािचत
राजनीितक दलले मिहला उ मेदवारलाई
्
छनौट गरे मा मा नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ६३ ले प रक पना गरे बमोिजम
मिहलाको समानपु ाितक सहभािगता सिु नि त हने
अव था रह छ ।
सो ३० ितशत नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को मम र भावना ितकूल
रहेको र यो समानपु ाितक िनवाचन णालीको
िस ा तिवपरीतसमेत रहेको छ ।
संिवधानसभा सद य िनवाचन अ यादेश,
२०७० को दफा ७(५) मा समानपु ाितक िनवाचन
णालीबमोिजम िदइने मिहला उ मेदवारको
्
सङ् यामा पिहलो हने िनवािचत हने िनवाचन
णालीअनसु ार िदइने मिहला उ मेदवारको
्
सङ् या जोडेर कूल सङ् यामा यनू तम् एक
ितहाई मिहला उ मेदवार
हनपु न यव था
्
मिहलाको समानपु ाितक सहभािगता सिु नि त
गन अपया छ । उ उपदफा ५ को वा यांशमा
“समानपु ाितक िनवाचन णालीबमोिजम िदइने
मिहला उ मेदवारको
सङ् यामा” र “जोडेर कूल
्
सङ् यामा” भ ने वा यांशह नेपालको अ त रम
सिं वधान, २०६३ को सामािजक यायको हक र
समावेशीकरणको समानपु ाितक सहभािगताको
हकलाईसमेत अङ्कुश लगाउने हँदा सो वा यांश
बदर गराइ पाऊँ ।
संिवधानसभा सद य िनवाचन
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अ यादेशको दफा ७ उपदाफा (१५) अ तगतको
यव थाको सो ३० ितशत भ दा कम उ मेदवारी
्
िदने राजनीितक दलले अनसु चू ी १ अनसु ार
ितिनिध व हने समहू को ितशत पालाना गनु
नपन यव था नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को मम र भावना ितकूल रहेको र धारा
६३ ले प रक पना गरे को समानपु ाितक िनवाचन
णालीिवपरीत रहेकोले उ यव था बदर
गरीपाऊँ ।
उ अ यादेशको अनसु चू ी १ को
ब दसचू ीको फारममा रहेको मिहलाको ५०
ितशत भ ने यव था हालैको राि य जनगणना,
२०६८ अनसु ारको ५१.५ ितशत मिहलाको
जनसङ् याको अनपु ातसँग निमलेकोले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ६३ अनसु ार
जनसङ् या अनपु ातका आधारमा सश
ं ोधन गनु
भनी परमादेश जारी गरीपाऊँ ।
समानपु ाितक िनवाचन णालीअ तगत
एकजनामा उ मेदवार
् िनवािचत हने राजनैितक
दलको हकमा स बि धत राजनैितक दलले
उ मेदवारको
ब दसचू ीमा सिू चकृ त गरे कोम ये
्
कुनै उ मेदवारलाई
छनौट गन ावधानको स ा
्
मिहला उ मेदवारलाई
छनौट गनपन
ु र िबजोर
्
सङ् यामा िवजयी राजनीितक दलले मिहला
उ मेदवारलाई
छनौट गनपन
ु भ ने यव था
्
गन स बि धत िनकायका नाममा जो चािहने
आ ा आदेशलगायत परमादेशको आदेश जारी
गरीपाऊँ ।
मिहलाको सहभािगता रा यको हरे क
े तथा चरणमा सङ् या मक एवम् गणु ा मक

दबु ै पमा नहँदा मिहला राजनैितक दल र
यसको िनणायक तहमा नपु ने अव था रहेकोले
मिहलाको समतामल
ू क, समानपु ाितक र अथपणू
सहभािगतामा अङ्कुश लागेको छ । मिहलाको
सहभािगता ब नका लािग आव यक नीित तथा
काननू ह िनमाण एवम् प रमाजन गनु आजको
आव यकता हो । यो अ य तै सवं ेदनशील र
सावजिनक सरोकारको िवषयको मु ा भएको
हनाले यथाशी िनणयमा पु नपु न भएको हनाले
ततु रट िनवेदनलाई पेसी ाथिमकता/
अ ािधकारमा राखी सनु वु ाइ गरी पाउँ भ ने
यहोराको रट िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन
हो, यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत् िलिखत जवाफ पठाउनु भनी
िवप ीह को नाममा ततु रट िनवेदनको
एक ित न कल साथै राखी िवप ीह लाई
सचू ना पठाई िलिखत जवाफ परे वा अविध
नाघेपिछ िनयमानसु ार गरी पेस गनु । िवषयव तक
ु ो
गा भीयतालाई हेदा िववादको शी िनणय हन
आव यक भएबाट सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ६३ को (५च) बमोिजम ततु
मु ालाई अ ािधकार दान ग रिदएको छ भ ने
यस अदालतको आदेश ।
अ यादेशको यो यव था समावेशी
िस ा तलाई काया वयन गन आएको
यव थासमेत हो । जहाँस म उ अ यादेशको
दफा ७ को उपदफा (५) ले गरे को समानपु ाितक
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िनवाचन णालीबमोिजम िदइने मिहला
उ मेदवारको
सङ् यामा पिहलो हने िनवािचत
्
हने िनवाचन णाली अनसु ार िदइने मिहला
उ मेदवारको
सङ् या जोडेर कूल सङ् यामा
्
यनू तम् एक ितहाई मिहला उ मेदवार
् हनपु न
छ भ ने यव था संिवधानको धारा २१ सँग
बािझएको भ ने रट िनवेदकह को िजिकर छ
सो यव था अ यादेशले िसजना गरे को यव था
होइन । संिवधानको धारा ६३ को उपधारा (५) मा
नै उपधारा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन मिहलाको हकमा उपधारा (३) को ख ड
(ख) बमोिजम समानपु ाितक ितिनिध वमा हने
सङ् यामा सो उपधाराको ख ड (क) अनसु ार
िदइने उ मेदवारी
् सङ् या जोडेर कूल सङ् यामा
यनू तम् एक ितहाई उ मेदवारी
् िदनपु नछ भ ने
यव था गरे को हँदा सोही यव थालाई ज ताको
त तै अ यादेशको दफा ७ को उपदफा (५)
मा रािखएको हो । संिवधानमा नै
पमा
ग रएको यव थालाई सिं वधानअ तगत ब ने सो
अ यादेशले काननू रो ने कुरा हँदनै । संिवधानको
सो यव थालाई नीितगत औिच यिभ वेश
गरी उिचत हो वा होइन भ ने पिन याियक
िन पणको िवषय होइन । यसका साथै याियक
पनु रावलोकन भनेको संिवधानअ तगत बनेको
ऐन, अ यादेश वा संिवधानको संशोधनको
हकमा मा लागू ह छ । सिं वधान जारी हँदाका
बखतदेिख नै कायम रहेको संवैधािनक
यव थाको याियक पनु रावलोकन हन
स ै न । यसैले धारा १०७ को सहारा िलई दायर
ग रएको रट िनवेदन थम ि मा नै याियक

पनु रावलोकनको मा यता, सिं वधानवाद र
संवैधािनक सव चताको िव भएकोले खारे ज
गरी पाऊँ ।
जहाँस म अ यादेशको दफा ७ को
उपदफा (१) को यव थाले समानपु ाितक
िनवाचन णालीअ तगत एकजना मा उ मेदवार
्
िनवािचत हने राजनीितक दलको हकमा स बि धत
दलले मिहला वा पु षम ये कुनै एक उ मेदवार
्
छनौट गन स ने यव थाले राजनीितक दलह ले
मिहलालाई छनौट नगरी पु ष उ मेदवारलाई
्
छनौट गन स भावना बढी रहने हँदा मिहला
उ मेदवारलाई
छनौट गन पन र िबजोर सङ् यामा
्
िवजयी राजनीितक दलले मिहला उ मेदवारलाई
्
छनौट गनपन
ु भ ने परमादेशसमेत जारी गरी
पाउँ भ ने दावीको स ब धमा िवचार गदा
समानपु ाितक िनवाचनको हकमा सो िनवाचनलाई
समावेशी बनाउन अ यादेशले ५ ितशत मिहला
उ मेदवारको
सचू ी तयार पानपन,
ु दलबाट ा
्
उ मेदवारको
ब दसचू ी आयोगसम पेस गनपन
ु
्
र यसरी पेस भएपिछ समानपु ाितक र समावेशी
िस ा तका आधारमा ितिनिध व भए नभएको
यिकन गरी स बि धत राजनैितक दललाई
स याउन आयोगले सात िदनको याद िदने र सो
अनसु ार स बि धत दलले स याई आयोगसम
पेस गनपनलगायतका
अिनवाय यव था सो
ु
अ यादेशले गरे को छ भने दफा ७ को उपदफा
(१५) लेसमेत तीस ितशत भ दा कम मा
उ मेदवार
् सचू ीकृत गन राजनीितक दलले समेत
अनसु चू ी १ अ तगतका िनधा रत ितशतमा मिहला
र पु षको सङ् या बराबर हने गरी अ य समहू को
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समेत यथास य ितिनिध व गराउनपु न यव था
गरे को देिखँदा पु षको हकमा मा ाथिमकता
िदएको भ न िम दैन । तसथ संिवधानको धारा
६३ मा सिं वधानसभाको गठनका साथै ऐ. को
उपधारा (४) मा राजनैितक दलह ले उ मेदवार
्
चयन गदा समावेशी िस ा तलाई यान िदनपु न र
राजनैितक दलह ले उ मेदवारह
को सचू ी तयार
्
गदा मिहला, दिलत, उ पीिडत जाित/आिदवासी
जनजाित, िपछिडएको े , मधेशीलगायत अ य
वगसमेतको काननू मा यव था भएबमोिजम
समानपु ाितक ितिनिध व गराउनपु न यव था
छ । सोही यव थालाई काया वयन गन
योजनका लािग जारी भएको सिं वधानसभा
सद यको िनवाचन स ब धमा यव था गन
बनेको अ यादेशको दफा ७ को उपदफा (५) मा
रहेको “समानपु ाितक िनवाचन णालीबमोिजम
िदइने मिहला उ मेदवारको
सङ् यामा” र “जोडेर
्
कूल सङ् यामा” भ ने वा यांशह ले के कसरी
अङ्कुश लगाएको छ भनी प गन स नभु एको
छै न । साथै ३० ितशत भ दा कम उ मेदवारी
्
िदने राजनीितक दलले अनसु चू ी १ अनसु ार
ितिनिध व हने समहू को ितशत पालना गनु नपन
यव था नेपालको अ त रम सिं वधान, २०६३
को मम र भावना ितकूल रहेको भ ने दावीका
स ब धमा के वल मिहला उ मेदवारको
स ामा
्
पु ष उ मेदवार
् छनौट हनस ने आशङ्काको
आधारमा मिहलाको समानपु ाितक सहभािगता
सिु नि त नहने भ न िम दैन । अतः उ यव था
बदर हनपु न होइन । काननू मा यस िकिसमको
यव था थप गनु भनी सामािजक अिभय ता

(Social Engineering) को पमा अदालतले
यव थािपकाको काम गदन भनी स मािनत
अदालतबाट अिधव ा ी यामकृ ण मा के िव.
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत भएको उ ेषण
मु ामा (
२०६८, िन.नं. ८५८९, पृ ५७१,
िनणय िमित २०६७।१०।२७ मा) िस ा तसमेत
ितपादन गरी सके को हँदा रट खारे ज गरी पाउँ
भ ने यहोराको िवप ीम येको धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयबाट पेस ग रएको
िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को मल
ू मम, भावनासमेतलाई आ मसात्
गद सामािजक याय र समावेशीकरणको
समानपु ाितक सहभािगताको हकलाई समेट्ने गरी
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
८८ को उपधारा (१) बमोिजम मि प रषदक
् ो
िसफा रसमा स माननीय रा पितबाट यो
अ यादेश जारी ग रएको हो भ नेसमेत यहोराको
िवप ी बनाइएका रा पितको कायालयको
तफबाट पेस ग रएको िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा २१ र धारा ६३ को मम र भावनाबमोिजम
सिं वधानसभालगायत रा यका सबै सरं चनामा
समानपु ाितक समावेशी िस ा तको आधारमा
मिहलाको स मानजनक सहभािगता हनपु न
िनवेदकह को भावनासँग असहमत हनपन कुनै
कारण छै न । संिवधानसभा सद य िनवाचन
अ यादेश, २०७० ले सोही मम र भावनालाई
आ मसात गरे को हनाले यसलाई चनु ौती िदई
दायर ग रएको ततु रट िनवेदन औिच यपणू
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छै न । िनवेदकह ले सिं वधानसभा सद य
िनवाचन अ यादेश, २०७० को दफा ७ को
उपदफा (५) मा रहेको “समानपु ाितक िनवाचन
णालीबमोिजम िदइने मिहला उ मेदवारको
्
सङ् यामा” भ ने र “जोडेर कूल सङ् यामा”
भ ने वा याँशह लाई असंवैधािनक भएकोले
बदर हनपु छ भ ने िजिकर िलनभु एको रहेछ ।
नेपालको अ त रम संिवधान २०६३ को धारा
६३ को उपधारा (५) मा मिहलाको हकमा
समानपु ाितक ितिनिध वमा हने सङ् यामा
पिहलो हने िनवािचत हने णाली अनसु ार िदइने
उ मेदवारीको
सङ् या जोडेर कूल सङ् यामा
्
यनू तम् एक ितहाई उ मेदवारी
् िदनपु न यव था
रहेको हनाले उ संवैधािनक यव थाअनक
ु ूल
अ यादेशको दफा ७ को उपदफा ५ को यव था
ग रएको हँदा उ यव था असवं ैधािनक भयो
भ ने िनवेदन िजिकर पणू त: आधारहीन छ ।
जहाँस म संिवधानसभा सद य िनवाचन
अ यादेश, २०७० को दफा ७ को उपदफा
(१५) मा यव था रहेको ३० ितशत भ दा कम
उ मेदवारी
् िदने राजनीितक दलले अनसु चू ी–१
अनसु ार ितिनिध व हने समहू को ितशत
पालना गनु नपन यव था नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को मम र भावना ितकूल
भ ने अक िजिकर छ यस स ब धमा हेदा यो
यव था ततु अ यादेशले पिहलो पटक गरे को
यव था होइन । संिवधानसभा सद य िनवाचन
ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (१४) मा
रहेको यव थाको िनर तरता नै यो अ यादेशले
गरे को हो । उ यव थाले संिवधानसभालाई

समावेशी र समानपु ाितक ितिनिध बनाउन कुनै
ितकूल भाव नपारे को कुरा २०६४ सालमा
भएको िनवाचनबाट यवहा रक पमा नै मािणत
भएको यथाथता हो । साथै उ यव थाले समेत
मिहला र पु षको ितिनिध व बराबर गराउनपु न
अिनवायता नै गरे को छ । यसैले यो यव थाले
सिं वधानको धारा ६३ ले प रक पना गरे को
समानपु ाितक िनवाचन णालीिवपरीत ह छ
भ ने कुरा िनवेदकह को अनमु ान र आशङ्का
मा हो । अनमु ान र आशङ्काको भरमा मा
अ यादेशको यव थाको संवैधािनक परी ण
हन नस ने भएकोले िनवेदकह को उ िनवेदन
दावीसमेत िनरथक रहेको छ ।
िनवेदकह ले संिवधानसभा सद य
िनवाचन अ यादेश, २०७० को अनसु चू ी-१
को ब दसचू ीको लािग उ मेदवारको
ितशत
्
फाराममा मिहलाको लािग िनधा रत ५० ितशत
िह सा २०६८ सालको जनगणनाअनक
ु ूल
नरहेको भ ने िजिकरसमेत िलनभु एको रहेछ ।
उ अनसु चू ीमा मिहलालगायतका ितिनिध व
हने अ समहू ह को पिन ितशत उ लेख
ग रएको छ । २०६८ सालको जनगणनाबाट सबै
समहू को जनसङ् याको ितशतमा के ही सामा य
प रवतन देिखए तापिन यित ठूलो अ तर रहेको
देिखँदनै । आगामी संिवधानसभाको िनवाचनलाई
सिं वधानसभाबाट सिं वधान िनमाण गन िवगतकै
यासको िनर तरताको पमासमेत हण ग रएको
पृ भिू ममा त कालीन संिवधानसभाको लािग
तजमा
ु भएको सिं वधानसभा सद य िनवाचन
ऐन, २०६४ ले आ मसात गरे को मल
ू भतू सबै
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ावधानलाई िनर तरता िदई सिं वधानसभा
सद य िनवाचनलाई सिु नि तता िदने उ े यबाट
उ अ यादेश जारी ग रएको र अनसु चू ी-१ मा
उि लिखत ितशतलाई प रवतन नगदा पिन
समानपु ाितक समावेशी संिवधानसभाको गठनमा
कुनै ताि वक असर नपन भएकोले जनगणना,
२०६८ बमोिजम अ यादेशको अनसु चू ी-१ लाई
प रमाजन गनपन
ु अव था छै न । सोही काननू ी
यव थाको आधारमा िनवाचन तयारीका
कायह अिघ बढी सके को हनाले यसलाई
ितकूल भाव पान गरी पनु ः अ यादेश संशोधन
गन उपयु पिन नहने भएकोले मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु अव था छै न भ ने यहोराको
िवप ी काननू , याय, संिवधानसभा तथा संसदीय
मािमला म ालयको तफबाट पेस ग रएको
िलिखत जवाफ ।
सव थमत: नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२९ को उपधारा (१) मा
“यो सिं वधान र अ य काननू को अधीनमा रही
संिवधानसभा, धारा १५७ बमोिजम हने जनमत
सं ह तथा थानीय िनकायको िनवाचनको
स चालन रे खदेख िनदशन र िनय ण िनवाचन
आयोगबाट हनेछ । सो योजनको लािग
मतदाताह को नामावली तयार गन काय िनवाचन
आयोगले गनछ” भ ने प यव था रहेको छ ।
लोकताि क शासन यव थामा काननू िनमाण
गन काय जन ितिनिधमल
ू क सं थाले गदछ ।
वतमान अव थामा काननू िनमाण गन मह वपणू
िनकाय यव थािपका ससं द नभएकोले सो काय
वतमान मि प रषदक
् ो िसफा रसमा रा पितबाट

हने गदछ । यस कार सिं वधानस मत ढङ्गबाट
रा मख
ु बाट जारी भएको अ यादेश नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ८८ को
उपधारा (२) अनसु ार ऐनसरह मा य हने त य
िनिववाद छ । संिवधानसभा सद यको िनवाचनको
स ब धमा यव था गन बनेको अ यादेश,
२०७० समेत नेपालको अ त रम सिं वधान,
२०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनसु ार
मि प रषदक
् ो िसफा रसमा रा पितबाट जारी
भएको हो । सिं वधानको मौिलक हकलगायतका
अ य सबै धारालाई िनवाचन आयोगले िशरोधाय
गरी काय ग ररहेको स दभमा ऐनका ावधानह
सिं वधानसँग बािझएकोले खारे जीको लािग िनवेदन
िदनु िनवेदकको मौिलक हक अिधकार भए पिन
अ यादेश िनमाण गन काय िव कुलै आयोगसँग
स ब ध भएको िवषय नभएकोले आयोगको
तफबाट ततु रट िनवेदन खारे जभागी छ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७ अनसु ार सिं वधानसँग बािझएको काननू
बािझएको हदस म अमा य गन स ने अिधकार
संिवधानले नै स मािनत सव च अदालतलाई
दान गरे को छ । अक तफ संिवधानले नै िनवाचन
आयोगको आ नै काय तोके को छ भने अ यादेश
िनमाण गन काय संिवधानले िनवाचन आयोगलाई
नतोके को हँदा रट िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ ने
यहोराको िनवाचन आयोगको िलिखत जवाफ ।
ततु रट िनवेदनमा रट िनवेदकको
तफबाट िव ान् अिधव ाह मीरा कुमारी
ढुंगाना, ओम काश अयाल, िशवहरी
ितिमि सना, सु मा गौतम र रना पाठकले
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सिं वधानसभा सद य िनवाचन अ यादेश,
२०७० का के ही ावधानह नेपालका मिहला
वगको हक िहतको स दभमा मेल नखाने छन् ।
खासगरी सो अ यादेशको दफा ७(५), ७(१५),
अनसु चू ी-१ लगायतका यव थाह मिहलामै ी
छै नन् । संसारभर र नेपालमा पिन आधा आकाश
ओगटेका मिहला वगको हकिहतको ावधान
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ मा समािव
ग रएअनसु ार स बि धत काननू ह सोहीबमोिजम
बनाउनपु दछ । सिं वधानको धारा १३ को
समानताको हकको यव था, धारा २१ को
सामािजक यायको यव था, धारा ६३ को मिहला
सहभािगतास ब धी यव थाह को भावनासँग
उ अ यादेशका दफा ६ र ७ का यव थाह
बेमेल रहेका छन् । यितमा होइन, मिहला हक
िहतसँग स बि धत सयं ु रा सङ्घीय यव था,
मानव अिधकारस ब धी िव यापी घोषणाप ,
१९४८ को धारा २१, मिहलािव हने सबै
कारका भेदभावह उ मल
ू न गन महासि ध,
१९७९ को धारा ७ समेतका अ तराि य ावधान
र अ य िविभ न ितवेदनका यव थासँग
ितकूल भएको हनाले बदरभागी रहेका छन्
भनी र िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट िव ान्
सह यायािधव ा गोपाल रजालले संिवधानसभा
सद य िनवाचन अ यादेश, २०७० अ त रम
सिं वधान ितकूल छै न । राजनैितक दलह को
सहमितबाट नै संिवधानको भावनासँग नबािझने
गरी उ िनवाचन अ यादेश याइएको हो ।
ततु अ यादेशको दफा ७ को उपदफा (५) को
यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को

धारा ६३ को उपधारा (५) को अनक
ु ू ल छ । य तै
अ यादेशको दफा ७(१५) को यव था िवगतको
संिवधानसभा सद य िनवाचन ऐन, २०६४ को
दफा ७(१४) को िनर तरता हो । उ यव थाले
संिवधानसभालाई समावेशी र समानपु ाितक
ितिनिध व बनाउन कुनै ितकूल भाव पारे को
छै न । ततु रट िनवेदन औिच यपणू छै न । रट
िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको बहस िजिकर सनु ी
ततु िनवेदनमा िनवेदकह ले उठाएका मिहला
वगको हक िहत व नका लािग संिवधानसभा
सद य िनवाचन अ यादेश, २०७० को दफा
७(५), ७(१५) लगायतका यव थाह नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३ धारा
२१, धारा ६३ सँग बािझएको छ, छै न भ ने को
िन पण गरी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु न हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न भएको छ ।
िनणयतफ िवचार गदा रट िनवेदकह को
माग दावी मु य पले िन नानसु ार रहेको
देिख छ :
(क) संिवधानसभा सद य िनवाचन
अ यादेश, २०७० को दफा ७(५)
मा उ लेखन भएको समानपु ाितक
िनवाचन णालीबमोिजम िदइने मिहला
उ मेदवारको
सङ् यामा पिहलो हने
्
िनवािचत हने िनवाचन णालीअनसु ार
िदइने मिहला उ मेदवारको
सङ् या
्
जोडेर कूल सङ् यामा यनू तम् एक
ितहाई मिहला उ मेदवार
् हनपु नछ भ ने
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ावधान,
(ख) संिवधानसभा सद य िनवाचन
अ यादेश, २०७० को दफा ७(१५)
मा उ लेखन भएको ३० ितशतभ दा
कम उ मेदवारी
् िदने राजनैितक दलले
अनसु चू ी-१ अनसु ार ितिनिध व हने
समहू को ितशत पालना गनु नपन भ ने
यव था,
(ग) उ अ यादेशको अनसु चू ी-१ को
ब दसचू ीको फाराममा रहेको मिहलाको
५० ितशत भ ने यव था राि य
जनगणना, २०६८ अनसु ारको ५१.५
ितशत मिहला जनसङ् याको
अनपु ातसँग निमलेको अव था,
(घ) समानपु ाितक िनवाचन णालीअ तरगत
एकजना मा उ मेदवार
् िनवािचत हने
राजनैितक दलको हकमा ब दसचू ीमा
सचू ीकृ त म येबाट कुनै उ मेदवारलाई
्
छनौट गन ावधानको स ा मिहला
उ मेदवारलाई
छनौट गनपन
ु र िबजोर
्
सङ् यामा िवजयी हने राजनैितक दलले
मिहलालाई छनौट गनपन,
ु
(ङ) मिहलाको सहभािगता रा यको हरे क
े तथा संरचनामा सङ् या मक एवम्
गणु ा मक दबु ै पमा हनपु न ।
२. उपरो अनसु ारको िनवेदन दावी रहेको
ततु रट िनवेदनमा िवप ीह म ये धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयको तफबाट ेिषत
िलिखत जवाफमा नेपालको अ त रम सिं वधान,
२०६३ ले संिवधानसभाको गठनको स ब धमा

िमि त िनवाचन णाली अवल बन गरे को छ,
सो अनसु ार य र समानपु ाितक िनवाचन
णाली हो । संिवधान बनाउने संिवधानसभाले
िसङ्गो रा लाई ितिनिध व र ितिवि बत
गनपदछ
भ ने मा यताको आधारमा संिवधानले
ु
उपयु यव था गरे को हो । य िनवाचनतफ
सिं वधानको धारा ६३ बमोिजम उ मेदवारको
चयन
्
गदा राजनैितक दलह ले समावेशी िस ा तलाई
यान िदनपु न भ ने बा या मक यव था गरे कोले
मिहलाको ितिनिध व नहने क पना गन
िम दैन । तर य िनवाचनतफ यो यित मा ामा
उ मेदवार
चयन गनपछ
भ ने िकटानीसाथ
ु
्
नभनेकोले राजनैितक दलह को िज मामा
छाडेको छ । समानपु ाितक िनवाचनतफ अ त रम
संिवधानको धारा ६३(५) मा ग रएको संवैधािनक
ावधान अनसु ार अ यादेशको दफा ७(५) मा
यव था रािखएको हो । संिवधानले प पमा
गरे को यव थालाई संिवधानअ तरगत ब ने
अ यादेशले रो न स ने कुरा हँदनै । सिं वधानको
उ यव थाको नीितगत औिच यिभ वेश
गरी उिचत हो वा होइन भ ने पिन याियक
िन पणको िवषय होइन । अ यादेशको दफा
७(१) को यव थाका स ब धमा समानपु ाितक
िनवाचनलाई समावेशी बनाउन अ यादेशले ५
ितशत मिहला उ मेदवारको
सचू ी तयार गनपन
ु
्
र आयोगसम पेस गनपन
ु भ ने यव था र
अ यादेशको दफा ७(१५) अनसु ार तीस ितशत
भ दा कम मा उ मेदवार
् सचू ीकृत गन राजनैितक
दललेसमेत अनसु चू ी-१ अ तरगतको िनधा रत
ितशतमा मिहला र पु षको सङ् या बराबर हने
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गरी अ य समहू को समेत यथास य ितिनिध व
गराउनपु न यव था गरे को देिखँदा पु षको हकमा
मा ाथिमकता िदएको भ न िम दैन भ नेसमेत
यहोरा रहेको देिख छ ।
३. संिवधानसभा सद य िनवाचन
अ यादेश, २०७० ले नेपालको अ त रम
सिं वधान, २०६३ को धारा २१ र धारा ६३ को मम
र भावनालाई आ मसात् गरे को छ । अ यादेशको
दफा ७ को उपदफा (५) अ त रम संिवधानको धारा
६३ को उपधारा (५) मा भएको यव थानसु ार
बनाइएको हो । अ यादेशको दफा ७ को उपदफा
(१५) मा रहेको यव थाले संिवधानसभालाई
समावेशी र समानपु ाितक ितिनिध व बनाउन
कुनै ितकूल भाव पारे को छै न भ नेसमेत
यहोराको काननू , याय, संिवधानसभा तथा
ससं दीय मािमला म ालयबाट िलिखत जवाफ
पेस भएको देिख छ ।
४. वतमान अव थामा संिवधानस मत
ढङ्गबाट रा मख
ु बाट जारी भएको अ यादेश
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
८८ को उपधारा (२) अनसु ार ऐनसरह मा य
ह छ । िनवेदकले दावी िलनभु एको अ यादेश
िनमाण गन काय िनवाचन आयोगसँग स ब ध
भएको िवषय नभएको हनाले रट िनवेदन खारे ज
गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवाचन आयोगको
तफबाट िलखत जवाफ पेस गरे को देिख छ ।
५. रट िनवेदन र िलिखत जवाफको
यहोरा अ ययनप ात रट िनवेदकले उ लेख
गरे का सवं ैधािनक एवम् अ यादेशका सा दिभक
ावधानह उ तृ गदछु । नेपालको अ त रम

सिं वधान, २०६३ देशको मल
ू काननू हो । यस
संिवधानको धारा २१ मा सामािजक यायको
हक रािखएको छ । सो अ तरगत आिथक,
सामािजक वा शैि क ि ले पिछ परे का मिहला,
दिलत, आिदवासी जनजाती, मधेशी समदु ाय,
उ पीिडत वग, गरीब िकसान र मजदरु लाई
समानपु ाितक समावेशी िस ा तको आधारमा
रा यको संरचनामा सहभागी हने हक हनेछ भ ने
उ लेख छ । समानपु ाितक समावेशीको िस ा त
जनसङ् याको अनपु ातमा आधा रत हनपु दछ ।
यसै संिवधानको धारा ६३ मा संिवधानसभाको
गठनको स ब धमा उ लेख ग रएको छ । धारा
६३ को उपधारा (४) र (५) यस रट िनवेदनका
स दभमा आकिषत ह छन् । धारा ६३(४) मा
“उपधारा (३) को ख ड (क) बमोिजम राजनैितक
दलह ले उ मेदवार
चयन गदा समावेशी
्
िस ा तलाई यान िदनपु नछ र ख ड (ख) बमोिजम
राजनैितक दलह ले उ मेदवारह
को सिू चकृ त
्
गदा मिहला, दिलत, उ पीिडत जाित/आिदवासी
जनजाित, िपछिडएको े , मधेशीलगायत अ य
वगसमेतको काननू मा यव था भएबमोिजम
समानपु ाितक ितिनिध व गराउनपु नछ” भ ने
उ लेख छ । समावेशी सिं वधानसभाको गठन गन
र सबै जात/जाित, िलङ्ग े को ितिनिध व
गराउन यो यव था रािखएको हो । यसैको
“उपधारा (५) मा उपधारा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन मिहलाको हकमा उपधारा
(३) को ख ड (ख) बमोिजम समानपु ाितक
ितिनिध व हने सङ् यामा सो उपधाराको ख ड
(क) अनसु ार िदइने उ मेदवारीको
सङ् या जोडेर
्
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कूल सङ् यामा यनू तम् एक ितहाई उ मेदवारी
्
िदनपु नछ” भ ने यव था रहेकोले मिहलाको हकमा
य िनवाचन र समानपु ाितक िनवाचन णाली
दबु ैको कूल सङ् याको एक ितहाई उ मेदवारी
्
रहनपु न कुरा प देिख छ । संिवधानमा उ लेख
भएको कुरालाई िनवेदकलगायत सबैले वीकार
गनपदछ
ु र सवं ैधािनक ावधानमा िच नबझु ेमा
सावभौम संसदले संिवधान संशोधनको िनधा रत
मा यमबाट मा संिवधानका िवषयव तमु ा
सश
ं ोधन गन सिकने ह छ । यस अदालतबाट
संिवधानका यव थाह को याियक परी ण
थपघट र संशोधन हन स ै न ।
६. रट िनवेदकह ले गत २०७० साल
मङ्िसर ४ गते स प न भइसके को संिवधानसभा
सद य िनवाचन अ यादेश, २०७० को धारा
७(१), ७(५), ७(१५) का ावधानह मिहलामै ी
भएनन,् ती यव थाह ले मिहला वगको
हकिहतलाई उिचत तवरले स बोधन गरे नन् र
सिं वधानको मम र भावनालाई आ मसात् ग रएन
भ ने कुरा जोडदार पमा उठाउनभु एको रहेछ ।
यित मा होइन, मिहला वगको हक िहत संर ण,
स ब न उ थान, सश करणका उ े यले स प न
ग रएका महासि ध, मानव अिधकारस ब धी
िव यापी घोषणाप , १९४८ को धारा २१,
नाग रक तथा राजनैितक अिधकारस ब धी
अ तराि य ित ाप , १९६६ को धारा २५(ख)
लगायतका ब धको िव मा उ अ यादेश
आएको छ भ ने कुरा पिन दशाउनभु एको छ ।
७. िनःस देह पिछ लो राि य
जनगणना, २०६८ को प रणामअनसु ार

नेपालको कूल जनसङ् याको ५१.५ ितशत
मिहलाको जनसङ् या रहेको हनाले िनवाचनको
उ मेदवारीलगायत
रा यका हरे क अङ्गमा
्
मिहला सहभािगतालाई विृ गद जानपु न
ह छ । सो अनसु ार िवगतको तल
ु नामा रा यका
हरे क अङ्गमा मिहला समावेशीको अव था हाल
बिढरहेको नै पाइ छ । यो म आगामी िदनमा
पिन िनर तर जारी रहनपु दछ र यसबाट रा य
संय मा मिहलाको सहभािगता उ ले य पमा
बढ्न स छ । सिं वधानसभा सद य िनवाचनको
सङ्गमा हेदा नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ६३(४) मा “राजनैितक दलह ले
उ मेदवार
को सचू ीकृ त
् चयन गदा र उ मेदवारह
्
गदा मिहला, दिलत, उ पीिडत जाित/आिदवासी
जनजाित, िपछिडएको े , मधेशीलगायत अ य
वगसमेतको काननू मा यव था भएबमोिजम
समानपु ाितक ितिनिध व गराउनपु नछ” भ ने
यव था छ । यो एउटा अ य तै गितशील
अवधारणा हो भ नपु दछ ।
८. तर धारा ६३(५) ले उपधारा (४)
लाई िसिमत गद “उपधारा (४) मा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन मिहलाको हकमा
समानपु ाितक र य िनवाचन णालीको
उ मेदवारीको
कूल सङ् यामा यनू तम् एक
्
ितहाई उ मेदवारी
िदनपु नछ” भ ने ावधान
्
राखेको पाइ छ । यसैबमोिजम सिं वधानसभा
सद य िनवाचन अ यादेश, २०७० को दफा
७(५) को संरचना िनमाण भएको देिख छ ।
९. सिं वधानसभा सद य िनवाचन
अ यादेश, २०७० बमोिजम संिवधानसभाको
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िनवाचन २०७० साल मङ्िसर ४ गते स प न
नणय नं .९१७५
भइसके को छ । िनवेदकह ले सावजिनक
सरोकारअ तरगत मिहला हक िहतको सङ्गमा
सिं वधानसभा सद यमा मिहलाको उ मेदवारी
सव च अदालत, सयं ु इजलास
्
बढाइनपु दछ भ ने माग राखेको अव था छ । स माननीय का.म.ु . या. ी दामोदर साद शमा
िनवेदकह ले उ लेख गरे को अ यादेश हालै
माननीय यायाधीश ी तकराज भ
िमित २०७०।८।४ गतेको िनवाचनप ात गठन
आदेश िमित : २०७०।१०।२६।१
भएको चालु यव थािपका संसदसम पेस
०७०–WO–०३१६
भैसके को छ । िनवेदकह ले उठाएका सम त
िवषयव तमु ा सावभौम ससं दका काननू िनमाता
िवषय : उ ेषण/परमादेश ।
जन ितिनिधह ले छलफल गरी िवचार हने
अव था रहेको छ । समाज, देश र समयको िनवेदक/प : लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
आव यकता अनसु ार मौिलक पमा काननू
उपमहानगरपािलका वडा न.ं २२ तपािहती
िनमाण र संशोधन गन अङ्ग यव थािपका
टोल ब ने भाइराम खड्के
संसद हो । आव यक य काननू िनमाता
िव
जन ितिनिधह नै हन् भ ने मा यता रािख छ । यथ /िवप ी : तनहँ िज ला, दल
ु ेग डा गा.िव.स.
कुनै काननू मा अ प ावधानह रहेका छन् भने
वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाड िज ला,
यस अदालतले या यामाफत् काननू ी िस ा त
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३५
ितपादन गनस दछ । तर सावभौम ससं दसम
ब ने ानु वै समेत
िवचाराधीन रहेको िवषयमा हतार गरे र िनवेदन
मागका िवषयमा यस अदालतबाट अिहले नै
§ वादीले िदएको िफरादप िज ला
ह त ेप गन िमलेन । तसथ रट िनवेदन खारे ज
अदालतबाट
कािशत सच
ू ना
हने ठहछ । ततु रटको दायरी लगत क ा गरी
यादमा िनवेदकको
ठे गाना
िमिसल िनयमानसु ार बझु ाइिदनू ।
मकवानपुर िज ला, हेट डा
नगरपािलका वडा नं. ८ पशुपितनगर
उ रायमा सहमत छ ।
भनी उ लेख ग रएको देिख छ ।
या.सश
तर िनवेदकले िनवेदनमा आ नो
ु ीला काक
या.बै नाथ उपा याय
ठे गाना लिलतपुर िज ला, लिलतपुर
इित संवत् २०७० साल फागनु ८ गते रोज ५ शभु म् ।
उपमहानगरपािलका वडा न.ं २२
इजलास अिधकृ त : महे पोखरे ल
तपािहती भनी उ लेख गरेको र
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िनवेदनसाथ पेस गरेको िनजको
नाग रकताको ितिलिपबाट समेत
िनजको ठे गाना लिलतपुर िज ला,
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा
नं. २२ तपािहती भ ने उ लेख भएको
देिखँदा िनवेदकको ठे गाना िफरादमा
उि लिखत ठे गाना एकै रहेछ भनी
मा न निम ने ।
( करण नं. ३)
§ िनवेदकको ठे गाना तथा बाबक
ु ो नाम
नै गलत उ लेख भएको अव थामा
िज ला अदालतबाट िनवेदकको
नाममा कािशत सच
ू नाले सही पमा
स बि धत प ले जानकारी पाउन
स छ भनी मा न िम ने अव था
नदेिखने ।
§ वादीले िफरादमा उ लेख गरेको
ठे गाना राखी गोरखाप राि य
दैिनकमा सच
ू ना कािशत गरी जारी
भएको भिनएको यादबाट िनवेदकले
आ नै नामको याद हो भनी यिकन
हन तथा िनजले जानकारी पाएको
होला भनी अदालतबाट अनुमान गन
निम ने ।
§ याद तामेली नै काननू बमोिजम
रीतपूवकको हदँ ैन भने य तो
तामेली यादको आधारमा भएको
फैसलासमेतबाट
ाकृितक
यायको िस ा तको हनन् भएको नै
स झनुपन ।
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§ आ नो मु ामा काननू बमोिजम
ितवाद गन पाउने हकलाई कसैले
हनन् गन स ै न । यसरी ितवाद गन
पाउने य तो काननू ी हक ाकृितक
यायको िस ा तमा आधा रत रहने
हदँ ा ाकृितक यायको िस ा तको
िवपरीत हने गरी भएको काम
कारवाहीले वैधता ा गन नस ने ।
( करण नं. ४)
§ कुनै पिन याियक कृितको िनणय
गदा याय स पादन गन िनकाय सदा
िन प हनुपछ र हरेक प लाई पूण र
व छ पले सनु वु ाइ गन यथे मौका
िदनुपदछ भ ने ाकृितक यायको
िस ा त हो । यायको सारभूत
आव यकता ाकृितक यायको
िस ा तलाई उपे ा गन नहने ।
( करण नं. ५)
§ िनवेदकको नाममा गोरखाप
राि य दैिनकमा कािशत सच
ू ना
र सोको आधारमा एकतफ सुनुवाइ
गरी भएको काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६९।१२।२७ को
फैसला रीतपूवकको मा न निम ने
हदँ ा उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
§ मुलुक ऐन, अदालती ब दोव तको
२०८ नं. बमोिजम फैसला भएको ६
मिहनािभ ै ितउ र िलई उपि थत
भएका यी िनवेदकको नाममा
कािशत उ सच
ू ना यादलाई
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रीतपवू क तामेल भएको मानी
सुनुवाइको मौका निदई भएको
िज ला अदालतको आदेश र उ
आदेश सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालतको आदेशसमेत उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ।
( करण न.ं ६)
िनवेदक/प का तफबाट : िव ान् अिधव ा
िसजु पाठक
यथ /िवप ीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§
२०६९, अङ्क ८, िन.न.ं ८८७१,
पृ. ११९६
स ब काननू :
§ मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको १७,
२०८ नं.
आदेश
या.दमोदर साद शमा : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजम दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको
सङ्ि त य एवम् ठहर यस कार छ :
म िनवेदकले राि य वािण य बैङ्क
ठमेल शाखामा खाता खोली बैङ्िकङ कारोबार
गद आइरहेकोमा िमित २०६९।१२।२९ गतेको
िदन खातामा रहेको रकम िझ न जाँदा काठमाड
िज ला अदालतको आदेशले तपाईको
ं खाता
रो का भएको छ भनी बैङ्कको कमचारीले
भनेकोले के भएको रहेछ भनी िज ला अदालतमा

गई बु दा िवप ी ानु वै ले झु ा लेनदेन मु ा
दायर गरे को आधारमा गलत ठे गाना, उमेर
तथा बाबक
ु ो नाम नै गलत उ लेख गरी िमित
२०६९।९।६ मा गोरखाप दैिनकमा सचू ना
कािशत गरी मेरो नामको याद तामेल भएको
भनी िमित २०६९।१२।२७ मा काठमाड
िज ला अदालतबाट फै सला ग रएको रहेछ ।
सो यहोरा जानकारी भएपिछ अदालतमा गई
िमित २०७०।१।२९ गते े तेदारसम िनवेदन
िदएकोमा इजलाससम पेस गन आदेश भएको
िथयो । सो अनसु ार इजलाससम पेस हँदा कपाली
तमसक
ु र वादीले िफरादमा खल
ु ाएको ठे गाना
एकै भएको अव थामा राि य दैिनक पि कामा
सचू ना काशन गरी याद तामेली गन सिकने नै
हँदा रीतपवू क तामेल भएको हँदा अ.बं. २०८
नं. बमोिजम ततु उजरु ी ला न स ने देिखएन
भनी आदेश भएको िथयो । सो आदेशउपर अ.बं.
१७ नं. बमोिजम पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
उजरु ी िनवेदन दायर गरे कोमा िज ला अदालतको
आदेशलाई सदर कायम गन गरी २०७०।६।३ मा
आदेश भएको छ । य तो गैरकाननू ी आदेशबाट
मैले मु ामा ितवाद गन पाउने हक अिधकार नै
हनन् हन गएको र य तो आदेश बदर गन अ य
वैकि पक भावकारी काननू ी उपचारसमेत
नभएकोले यो रट िनवदेन गन आएको छु ।
तमसक
ु मा लेिखएको उमेर, बाबक
ु ो नाम
र ठे गानासँग म िनवेदकको उमेर, बाबक
ु ो नाम र
ठे गाना मेल नै खाँदनै । िज ला शासन कायालय,
लिलतपरु बाट िलएको नाग रकतासमेतबाट
मेरो बाबक
ु ो नाम बिु लाल खड्गे भएकोमा
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सानक
ु ा छा खड्के भनी िफरादप तथा
गोरखाप मा कािशत सचू नामा समेत उ लेख
भएको छ । मेरो थायी वतन लिलतपरु िज ला,
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा न.ं २२
तपािहती हो, सो बाहेक अक वतन छै न । तर मेरो
वतन मकवानपरु िज ला, हेटौडा नगरपािलका
वडा न.ं ८ पशपु ितनगर भनी उ लेख ग रएको छ ।
साथै मेरो उमेरसमेत फरक पारी मेरो नामको याद
गोरखाप मा सचू ना काशन गरी मलाई मु ामा
ितवाद गन हकबाटै वि चत ग रएको सो काय
पणू त: गैरकाननू ी भएकोले काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०७०।२।३ को आदेश तथा
उ आदेश सदर गन गरे को पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०७०।६।३ को आदेशलगायतका
काम कारवाहीह उ ेषणको आदेशले बदर गरी
म िनवेदकलाई उ मु ामा मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोव तको महलको २०८ नं. बमोिजम मेरो
ितउ रप दता गरी मु ाको पपु गन िदनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी
गरी पाउँ । साथै मु ाको अि तम टुङ्गो नलागेस म
सो फै सलाबमोिजम कुनै के ही काम नगनु नगराउनु
भनी अ त रम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भ ने
यहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो,
जारी गन नपन भए सोको आधार कारणसिहत १५
िदनिभ िलिखत जवाफ पठाउनु साथै अ त रम
आदेश हने नहने स ब धमा छलफलको िनिम
िवप ीह लाई जानकारी िदई पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७०।७।१३ को आदेश ।

िफरादमा उ लेख भएको नाम तथा घर
ठे गानामा नै याद जारी भएकोमा बेप े तामेली
भै आएबाट सोही नाम र ठे गानामा िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २२
क. अनसु ार गोरखाप मा सचू ना कािशत
गरी याद तामेल भएको हो । िनवेदकले बैङ्क
खाता रो का भएबाट जानकारी पाएको भनेको
देिख छ । सोही बैङ्क खाता खो दा भरे को
ठे गानासँग यी ितवादीको ठे गाना िमलेकै
हँदा जानकारी नै भएन, ितवाद गन मौका
पाइन भ नु गलत छ । यस अदालतबाट भएको
िमित २०७०।२।३ को आदेश बेरीतको नहँदा
काननू बमोिजम गनु भनी पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट २०७०।६।३ मा आदेश भएको हँदा
काननू स मत् त रकाबाट भएको याद तामेली र
सोको आधारमा भएको यस अदालतको िमित
२०६९।१२।२७ को फै सला काननू स मत् हँदा रट
िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ ने काठमाड िज ला
अदालतको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले बैङ्क खाता रो का भएबाट
सो फै सला भएको थाहा पाएको भनेको बैङ्क
खाता खो दा र वादीले खल
ु ाएको िनवेदक
( ितवादी) को ठे गाना आपसमा मेल खाएको
छ । य तो अव थामा उ तमसक
ु मा लेिखएकै
ठे गानामा गोरखाप मा सचू नासमेत कािशत
भएको अव थामा ितवाद गन सचू ना पाइन
भ नु गलत हो । काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०७०।२।३ को आदेश बेरीतको नदेिखँदा
बदर ग ररहन परे न काननू बमोिजम गनु भनी यस
अदालतबाट आदेश भएको हो । तसथ िनवेदन
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मागबमोिजम रट जारी हनपु न होइन खारे ज गरी
पाउँ भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनको िलिखत
जवाफ ।
िवप ीम येका ानु वै को नामको
याद तामेल हन नसक िफता भएको हँदा िनजको
िफराद लेिखएकै ठे गानामा याद कािशत गरी
पाउँ भनी िनवेदकले िनवेदन िदएको र सोअनसु ार
याद राि य दैिनक पि का गोरखाप मा काशन
भएको ।
िनयमबमोिजम पेसीसचू ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनको िमिसल संल न कागजातह को
अ ययन गरी िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी िसजु पाठकले मु ामा ितवाद गन
पाउने हक नै हनन् हन गएको र य तो आदेश
बदर गन अ य वैकि पक भावकारी काननू ी
उपचारसमेत नभएकोले रट जारी हनपु छ भनी
गनभएको
बहससमेत सनु ी िनणयतफ िवचार गदा
ु
िनवेदन मागअनसु ारको आदेश जारी हने हो होइन
सोही स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. ठे गाना, उमेर तथा बाबक
ु ो नाम नै
गलत उ लेख गरी ानु वै ले मेरोउपर काठमाड
िज ला अदालतमा झु ा लेनदेन मु ा दायर गरे का
र िमित २०६९।९।६ मा गोरखाप दैिनकमा
सचू ना कािशत गरी मेरो नामको याद तामेल
भएको भनी काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।१२।२७ मा उ लेनदेन मु ा फै सला
ग रएको रहेछ । सो यहोरा जानकारी भएपिछ
अदालतमा गई िमित २०७०।१।२९ गते िनवेदन
िदएकोमा कपाली तमसक
ु र वादीले िफरादमा

खल
ु ाएको ठे गाना एकै भएको अव थामा राि य
दैिनक पि कामा सचू ना काशन गरी याद
तामेली गन सिकने नै हँदा रीतपवू क तामेल भएको
हँदा अ.बं. २०८ नं. बमोिजम ततु उजरु ी ला न
स ने देिखएन भनी आदेश भएको िथयो । सो
आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम पनु रावेदन
अदालत, पाटनमा उजरु ी िनवेदन दायर गरे कोमा
िज ला अदालतको आदेशलाई सदर कायम
गन गरी िमित २०७०।६।३ मा आदेश भएको
छ । य तो गैरकाननू ी आदेशबाट मैले मु ामा
ितवाद गन पाउने हक अिधकार नै हनन् हन
गएको र य तो आदेश बदर गन अ य वैकि पक
भावकारी काननू ी उपचारसमेत नभएकोले यो
रट िनवदेन गन आएको छु भ ने मु य िनवेदन
दावी तथा बैङ्क खाता खो दा भरे को ठे गानासँग
यी ितवादीको ठे गाना िमलेकै हँदा जानकारी नै
भएन, ितवाद गन मौका नै पाइन भ नु गलत छ ।
तसथ काननू स मत् त रकाबाट भएको याद तामेली
र सोको आधारमा फै सला भएको हँदा रट िनवेदन
खारे ज गरी पाउँ भ ने िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
३. वादीले िदएको िफरादप तथा
काठमाड िज ला अदालतबाट कािशत सचू ना
यादमा यी िनवेदकको ठे गाना मकवानपरु िज ला,
हेट डा नगरपािलका वडा नं. ८ पशपु ितनगर भनी
उ लेख ग रएको देिख छ । तर िनवेदकले िनवेदनमा
आ नो ठे गाना लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ तपािहती भनी
उ लेख गरे को र िनवेदन साथ पेस गरे को िनजको
नाग रकताको ितिलिपबाटसमेत िनजको ठे गाना
लिलतपरु िज ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका
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वडा नं. २२ तपािहती भ ने उ लेख भएको देिखँदा
िनवेदकको ठे गाना िफरादमा उि लिखत ठे गाना
एकै रहेछ भनी मा न िम ने देिखएन । िनवेदकको
बाबक
ु ो नाम सानक
ु ा छा खड्के भनी िफरादप
तथा गोरखाप मा कािशत सचू नामा समेत
उ लेख भएकोमा सोतफ हेदा िमिसल संल न
नाग रकताको ितिलिपबाट िनजको बाबक
ु ो नाम
बिु लाल खड्गे भनी उ लेख भएको देिखयो ।
४. िनवेदकको ठे गाना तथा बाबक
ु ो नाम
नै गलत उ लेख भएको अव थामा काठमाड
िज ला अदालतबाट यी रट िनवेदकको नाममा
कािशत सचू नाले सही पमा स बि धत प ले
जानकारी पाउन स छ भनी मा न िम ने अव था
देिखएन । वादीले िफरादमा उ लेख गरे को उ
ठे गाना राखी गोरखाप राि य दैिनकको िमित
२०६९।९।६ मा सचू ना कािशत गरी जारी भएको
भिनएको यादबाट यी िनवेदकले आ नै नामको
याद हो भनी यिकन हन तथा िनजले जानकारी
पाएको होला भनी अदालतबाट अनमु ान गन िम ने
देिखन आएन । याद तामेली नै काननू बमोिजम
रीतपवू कको हँदनै भने य तो तामेली यादको
आधारमा भएको फै सलासमेतबाट ाकृितक
यायको िस ा तको हनन् भएको नै स झनपु न
ह छ । आ नो मु ामा काननू बमोिजम ितवाद
गन पाउने हकलाई कसैले हनन् गन स ै न । यसरी
ितवाद गन पाउने य तो काननू ी हक ाकृ ितक
यायको िस ा तमा आधा रत रहने हँदा ाकृ ितक
यायको िस ा तको िवपरीत हने गरी भएको काम
कारवाहीले वैधता ा गन सिकने अव था भएन ।
ततु मु ामा अदालतबाट काशन भएको याद

सचू ना नै गलत ठे गाना तथा गलत नाम उ लेख
भएबाट ितवादीले आ नो िव परे को मु ाको
सचू ना सही पमा ा गरी मु ामा ितवाद गन
स ने ि थित रहेछ भनी मा न सिकएन ।
५. यसै स दभमा “...कुनै पिन याियक
कृ ितको िनणय गदा याय स पादन गन िनकाय
सदा िन प हनपु छ र हरे क प लाई पणू र
व छ पले सनु वु ाइ गन यथे मौका िदनपु दछ
भ ने ाकृ ितक यायको िस ा त हो । यायको
सारभतू आव यकता ाकृितक यायको िस ा त
भएको हँदा यसलाई उपे ा गन नहने ।
६. कुनै अदालत वा याियक िनकाय वा
अिधकारीले कुनै िनणय गदा जबस म स बि धत
प लाई उसको िव मा िनणय गनपु वू ितर ा
गन वा सफाइ पेस गन पणू अवसर दान गरे को हँदनै
य तो िनणय ाकृितक यायको िस ा त ितकूल
तथा बदरयो य हने ...” (र नकाजी महजन िव.
अ.द.ु अ.आ.समेत भएको
२०६९, अङ्क
८, िन.न.ं ८८७१, पृ. ११९६) भनी सो मु ामा
ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा हेदा
िनवेदकको नाममा गोरखाप राि य दैिनकमा
कािशत उ सचू ना र सोको आधारमा एकतफ
सनु वु ाइ गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६९।१२।२७ फै सला रीतपवू कको मा न
निम ने हँदा उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
छ । अतः मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको
महलको २०८ नं. बमोिजम फै सला भएको ६
मिहनािभ ै ितउ र िलई उपि थत भएका यी
िनवेदकको नाममा कािशत उ सचू ना यादलाई
रीतपवू क तामेल भएको मानी सनु वु ाइको मौका
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निदई भएको काठमाड िज ला अदालतको
नणय नं .९१७६
िमित २०७०।२।३ को आदेश र उ आदेश
सदर गन गरे को पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०७०।६।३ को आदेशसमेत उ ेषणको
सव च अदालत, सयं ु इजलास
आदेश ारा बदर हने ठहछ ।
स.का.म.ु धान यायाधीश ी दामोदर साद शमा
७. अब मल
माननीय यायाधीश ी तकराज भ
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०८
न.ं को यादिभ ितवादीले याएको उ
आदेश िमित : २०७०।७।२६।३
ितउ र सरहको िनवेदनप रीतपवू क दता
०६७-WO-०३८३
गरी पनु ः उ मु ाको पपु गनु भनी काठमाड
िज ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हने
िवषय : उ ेषण/परमादेश ।
ठहछ । सोको जानकारी िवप ीह लाई िदई
ततु रटको दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनवेदक : नेपाल सरकार जल ोत म ालय
िनयमानसु ार बझु ाई िदनू ।
िसचं ाई िवभाग र भैरहवा लिु बनी भिू मगत
िसंचाई यव थापन िडिभजन नं. ६
उ रायमा सहमत छु ।
िस ाथनगरको तफबाट ऐ. िडिभजन नं. ६
या.तकराज भ
का मख
ु वु राज थापा
िव
िवप ी : पनु रावेदन अदालत, बटु वल,
इित संवत् २०७० साल माघ २६ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास अिधकृ त : ई र पराजल
प देहीसमेत
ु ी
§ रट िनवेदक प रयोजना र िवप ी
ठे केदार क पनीबीच भएको
स झौताबमोिजमको
काय
स प न भएको भनी प रयोजनाको
तफबाट माणप िदइसके पिछ
स झौताबमोिजमको
काय
स प न भइसके को मा नुपन
ह छ । प रयोजनाले तोिकिदएको
समयाविधिभ ै िवप ी क पनीले
काय स प न गरेको भनी सोको

&
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माणप समेत पाएको अव थामा
स झौतामा िनधा रत समयाविधिभ
कायस प न नभएको भ न निम ने ।
( करण नं. ४)
§ रट िनवेदक प रयोजनाले िवप ी
क पनीबाट तोिकएको समयिभ ै
कायस प न भएको भनी माणप
िदएप ात् Liquidated damages
for non-completion of the
work within the time schedule
specified in the contract भनी
हजाना (Liquidated damages)
लगाउने गरेको काय िमलेको
देिखएन । यस अव थामा रट िनवेदक
प रयोजनाले हजाना (Liquidated
damages) बापत कुनै रकम क ा
गन निम ने भएकाले प रयोजनाले
क ा गरेको रकम िवप ी ठे केदार
क पनीले भ रपाउने ठहराएको
म य थको िनणय र सो िनणय
सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको
िनणयलाई अ यथा भ न निम ने ।
( करण नं. ५)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
गीता साद ितिमि सना र िव ान्
अिधव ा िव णमु िण अिधकारी
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ह रहर दाहाल र अिधव ा स नकृ ण
दास

अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१
आदेश
या.दामोदर साद शमा : नेपालको
अ त रम सिं वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार े अ तगत
दायर भएको ततु िनवेदनको सङ्ि त य र
ठहर यस कार छ :
रट िनवेदकसँग स बि धत भैरहवा
लिु बनी भिू मगत जल प रयोजना (यसपिछ
प रयोजना मा भिननेछ) र िवप ी इ टरटेक
ा.िल. बटु वल (जसलाई यसपिछ ठे केदार मा
भिननेछ) का बीच ३३ के .िभ.ए. ा सिमसन
लाइन िनमाण योजनका लािग १२ अ टोबर
१९९० मा स झौता भएको िथयो । उ
स झौताको सतह बमोिजम िवप ी ठे केदारले
सामान स लाइस ब धी काय Operable Letter
of Credit ा भएको िमितले ९० िदनिभ
र िनमाणस ब धी काय Operable Letter
of Credit ा भएको २७० िदनिभ स प न
गरी स नपु नमा स झौताको सतबमोिजम उ
िनधा रत समयाविधिभ ै िवप ी ठे केदारले
सो ठे काको काम स प न गन स नभु एको
िथएन । यसरी करार स झौतामा उि लिखत
िनिद समयाविधिभ िवप ी ठे केदारले
प रयोजनासँग स बि धत सामान आपिू त एवम्
िनमाण काय स प न गन नसके काले ठे केदारलाई
प रयोजनाको तफबाट स झौताका सतह र
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प रिधिभ रही Liquidated Damage (हजाना) (ख)
लगाउने िनणय गरी सोको सचू ना २८ िडसे बर
१९९४ मा िदइएको िथयो । िवप ी ठे केदारलाई
लगाइएको Liquidated Damage स ब धी
प रयोजनाको िनणयमा िवप ी ठे केदारलाई
िच नबझु ेको अथात् सो िनणय स झौतािवपरीत
भएको भए Condition of Contract को दफा
२२बमोिजम िवप ी ठे केदारले सो जानकारी पाएको
िमितले १४ िदनिभ ै िच नबझु ेको कारण खोली
म य थतामा जाने सचू ना प रयोजनालाई िदई
म य थस ब धी कारवाही अगािड बढाउनपु नमा
सो िनणय भएको ६ मिहनापिछ मा िवप ी
ठे केदारले ततु िववादलाई म य थतामा जाने
सचू ना िदई सो िु टपणू आधारमा म य थस ब धी
कारवाही अगािड बढाएको र ततु िववादलाई
िवप ी एकल म य थ ाइबनु लले हण गरी
िमित २०६५।४।२२ मा िन नबमोिजमका
िनणयाधारह िलई िनणय (Award) िदएको (ग)
िथयो ।
(क) म य थता ऐन, २०३८ ले म य थतामा
जानको लािग िववाद उ प न भएको कित
समयिभ म य थको काम कारवाही
स नपु न भनी िनि त समयाविध
िकटान नगरे को, हद यादस ब धी
िववादको बारे मा समेत प देही िज ला
अदालतबाट िनणय भई म य थ
िनयिु को िनणय भएकोमा हद यादको
स ब धमा
ितवाद
ततु कता
प रयोजनाको िजिकरसँग सहमत हन (घ)
सिकएन ।
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दावीकताले िविधवत् पमा िमित
२०५१।६।१३ मा काय स पादन गरे को
जनाई प रयोजनाले िमित २०५१।८।२१
मा काय स पादन मािणत प िदएको
एवम् प रयोजनाबाट पेस भएको
बहसनोटमा काय स प न गन याद िमित
२०५०।६।१४ उ लेख ग रएकोमा काय
स प न गनपन
ु अविधमा नै िभ नता
देिखएको । िमित २०५०।६।१४ को
यादिभ काय स प न गन नसके को
भए यस कारको प जारी नगरी
स झौताको Clause १८ र ६६
बमोिजम Liquidated Damage
for Compensation in Lieu of
Incompletion of Work भनी प
िदनपु नमा सो गरे को कतैबाट देिखन
आएन ।
प रयोजनाले िमित २०५१।९।१३ मा
जारी गरे को प ानसु ार अमे रक डलर
१७६९३।३७ बराबरको Liquidated
damage contract amount due and
from bank guarantee deducted
गन भनी िनणय गरी लेखा अिधकृ तले
सही ग रिदएकोमा आपिू ततफ कित िदन
र िनमाणतफ कित िदन िढलाइ भएको
भनी मािणत गरी देखाउन नसके कोले
Liquidated Damage असल
ु गरे को
ि या स झौतािवपरीत भएको ।
प रयोजनाले क ी गरे को अमे रक
डलर १७६९३।३७ यसको िमित
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२०५१।६।१३ देिख िमित २०६१।६।१२
स मको १० ितशत याजसमेत
ज मा अमे रक डलर ३५३८६।७४
दावीकताले भराइ िलनपाउने ठहछ ।
उपरो िनणयाधारह अवल बन गरी
एकल म य थ यबू ाट भएको िनणय (Award)
म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२)(च)
तथा स झौताका सतह समेतको ितकूल
भै िु टपणू भएकोले म य थ ाइबनु लको सो
िनणय बदर ग रपाउँ भ ने यहोरा उ लेख गद यस
मु ाको रट िनवेदकसमेतले िमित २०६५।५।२७
मा पनु रावेदन अदालत, बटु वलमा िनवेदन
िदई सो मु ामा पनु रावेदन अदालतबाट िमित
२०६६।१०।२६ मा फै सला हँदा दावीकता
ठे केदार र ितवाद ततु कता प रयोजना
बीच १२-१०-१९९० मा भएको स झौताको
िवषयमा प देही िज ला अदालतको िमित
२०६१।३।२७ को फै सलाअनसु ार सजनराम
भ डारीलाई म य थ ऐन, २०३८ को दफा ४(१)
तथा ५(२)(३) बमोिजम म य थ िनयु भई
म य थ ऐन, २०३८ को काननू ी ि याबमोिजम
िनज म य थबाट िमित २०६५।४।२२ मा िनणय
भएको देिख छ । म य थस ब धी ि या र
े ािधकारलाई वीकार गरी म य थले Award
िदइसके को ि थितमा हाल आएर ततु िववाद
म य थसम लानै नसिकने हो भनी प रयोजनाले
िलएको िजिकर िववाद समाधानको वैकि पक
उपाय (ADR) को मम र भावनानु प नहने र
यथ ले ठे का काय समा गन यादसमेत थपी

िदई Completed date २०५१।६।१३ हो भ ने
उ लेख गद 7 Dec. 1994 (२०५१।८।२१) मा
जारी गरे को प को यहोराबाट समेत तोिकएको
समयमा नै काय स प न गरे को भ ने मा नपु न
देिखन आयो । यस अव थामा Liquidated
Damage बापत प रयोजनाले रकम क ी गरे को
िमलेको नदेिखँदा एकल म य थको िनणयमा
म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को
काननू ी िु ट नभएको देिखँदा म य थबाट भएको
िमित २०६५।४।२२ को िनणय िमलेकै देिखँदा
सदर गरी िदएको छ, िनवेदकको दावी पु न स ै न
भनी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित
२०६६।१०।२६ मा फै सला भएको रहेछ ।
उपरो
यहोराबमोिजम एकल
म य थको िमित २०६५।४।२२ को Award
मा म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को
अव थाको िव मानता भई सो िनणयमा काननू को
ग भीर िु ट एवम् स झौताको सतह भ दा
िवपरीत गई भएकोले एकल म य थको िनणय
बदर हने गरी फै सला हनपु नमा िु टपणू तवरले सो
िनणयलाई सदर ठहरयाउने
गरी भएको पनु रावेदन
्
अदालत, बटु वलको िमित २०६६।१०।२६ को
फै सला र सो िु टपणू फै सलाको आधारमा प देही
िज ला अदालतबाट भएको िबगो भराउने काम
कारवाहीसमेत काननू ी पले िु टपणू भई िवप ी
ठे केदारसँग भएको स झौताको सतह ितकूल
भई य पमा काननू ी िु टपणू रहेका र सो
िनणय (Award), फै सला र फै सला काया वयन
चरणस मका स पणू काम कारवाहीसमेत बदर
गराउनको लािग म य थता ऐन, २०३८ तथा
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हालको म य थता ऐन, २०५५ मा कुनै काननू ी
उपचारको यव था नै नरहेकोले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
अ तगत बा य भई यस स मािनत अदालतको
असाधारण अिधकार े माफत् वेश गरे का छ ।
भैरहवा लिु बनी भिू मगत जल प रयोजना
र िवप ी इ टरटेक ( ा.) िल. बटु वलका बीच ३३
के .िभ. ए. ा सिमसन लाइन िनमाण साम ी स लाई
तथा ा सिमसन लाइन िनमाणको योजनका
लािग १२ अ टोबर १९९० मा स झौता स प न
ग रएको हो । जसअनसु ार सामान स लाई काय
ओपरे वल
ु लेटर अफ े िडट ( तीतप ) ा
भएको िमितले ९० (न बे) िदनिभ र िनमाण काय
ओपरे वल
ु ( तीतप ) ा भएको िमितले २७०
(दईु सय स री) िदनिभ काय स प न गनपन
ु प
छ । स झौताका सतह अनु प काम स प न हन
नसके कोमा िववाद छै न । समयमा काम स प न
हन नस नक
ु ो िज मेवारी िवप ी ा.िल. ठे केदार
नै भएको र Condition of Contract (CoC)
को Clause 6b, 8a, 7b, 18, 22 को िवपरीत
हने गरी ग रएको एकल म य थको िनणय
(Award) एवम् सो िनणयलाई सदर गन गरी
भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला
स झौताको सतभ दा बािहर गएकोले उ िनणय
बदरभागी छ ।
Condition of Contract (CoC) को
दफा 6b मा प रयोजनाले गरे को िनणयमा िच
नबझु ेमा िवप ी ा.िल.ले उ िनणयको जानकारी
पाएको १४ िदनिभ िच नबझु ेको कारणसमेत
उ लेख गरी म य थतामा जाने यहोराको सचू ना

प रयोजनालाई िदनपु न यव था गरे को छ ।
स झौताको दफा २२ मा म य थको िनयिु र
कायिविधस ब धी यव था गरे को छ । करार
स झौताबमोिजम िनिद समयाविधिभ सामान
आपिू त एवम् िनमाण काय स प न गन नसके कोमा
िवप ी ा.िल.लाई प रयोजनाले Liquidated
Damage (हजाना) लगाउने िनणय गरी सोको
सचू ना २८ िडसे बर, १९९४ को प बाट गराएपिछ
िवप ी ा.िल.लाई सो िनणय िच नबझु मे ा उ
िनणयको जानकारी पाएको िमितले १४ िदनिभ
िच नबझु ेको कारणसिहत म य थतामा जाने
यहोराको सचू ना प रयोजनालाई िदई म य थ
र यसपिछको कारवाही अगािड बढाउनपु नमा
यसो नगरी उ िनणय भएको ६ मिहनापिछ मा
म य थतामा जाने िवषयको सचू ना िदई सोही
सचू नाको आधारमा म य थको कारवाही अगािड
बढाएको ि थितमा य तो ि या थम ि मा नै
खारे जयो य भए पिन म य थ ाइबनु लको िनणय
(Award) मा यसतफ उिचत िव े षण भएन र
स मािनत पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट समेत
सोही िनणयलाई सदर ग रयो ।
करार स झौताबमोिजम िनिद
समयाविधिभ सामान आपिू त एवम् िनमाण
काय स प न गन नसक िवप ी ा.िल. लाई
Liquidated Damage (हजाना) लगाउने
िनणय गरी ठे केदारले ितनपन
ु रकम .८८,९६९।–
पठाइिदन प रयोजनाले िमित २०५१।८।२७
को प बाट कृिष िवकास बैङ्क, बटु वललाई
अनरु ोध गरे पिछ सो रकम बङ्कबाट ा भएपिछ
ठे कास ब धी कारवाही िमित २०५१।१०।३
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मा नै अ य भएको िथयो । स झौताबमोिजम
म य थता ारा िववाद समाधान गराउनपु न कारण
उ प न भएको िमितले १४ िदनिभ म य थ
िनयिु गन ि या सु हनपु छ । िवप ीले
प देही िज ला अदालतमा म य थ िनयु
ग रपाउँ भनी धेरै िढलो मा काननू ी ि या
ार भ गरे कोले हद याद नाघी दावी पेस भएको
प हँदाहँदै म य थ वयमले
् िववादमा ठहर
िनणय गनपु वू दावी काननू को यादिभ को
छ छै न भनी अिनवाय हेनपनमा
अदालतबाट
ु
म य थ तोिकएकै आधारमा दावी हद यादिभ
पन आएको िथयो भनी अथ गन िम दैन । िनणय
गनपु वू म य थता ारा िववाद समाधान गराउनपु न
कारण उ प न भएको िमित कुन हो, दावी
हद यादिभ परे को िथयो िथएन, भ ने िव ेषण
नै नगरी िवप ीको दावी हण ग रएको म य थ
ाइबनु लको िनणय थम ि मा नै िु टपणू
भएकोले सो िनणय बदरभागी हँदाहँदै सोतफ
यान निदई बदर हनपु न म य थको िनणयलाई
सदर भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
फै सला बदरभागी छ, बदर ग रपाऊँ ।
उि लिखत रट िनवेदन िजिकरह को
काननू ी एवम् याियक मू याङ्कन गरी ततु
िववादमा भएको एकल म य थ ी सजनराम
भ डारीको िमित २०६५।४।२२ को स झौताका
सतभ दा बािहर गई एवम् ग भीर काननू ी िु ट
गरी भएको िनणय (Award) एवम् सोलाई
सदर गन गरी भएको स मािनत पनु रावेदन
अदालत, बटु वलको िमित २०६६।१०।२६
को फै सला तथा सो फै सलासमेतको आधारमा

सु भएको प देही िज ला अदालतको िबगो
भ रभराउस ब धी स पणू काम कारवाहीह
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ । साथै िबगो
भराउको िनिम परे को दरखा तसमेत िनि य
ग रपाउँ । ततु िववादमा िवप ी ठे केदारलाई
रट िनवेदकसमेतले Liquidated Damage
(हजाना) क ी हने गरी प रयोजनाले गरे को िनणय
काननू एवम् स झौतास मत् भएकोले उ रकम
र याजसमेत रट िनवेदक एवम् प रयोजनासँग
असल
ु उपर नगनु नगराउनु भनी परमादेशसमेतको
आ ा आदेश जारी ग रपाऊँ ।
प देही िज ला अदालतबाट िबगो
भ रभराउ भएमा ततु रट िनवेदन िन योिजत
हने हँदा ततु रट िनवेदनको टुङ्गो नलागेस म
िबगो भ रभराउस ब धी काम कारवाही नगनु
नगराउनु भनी प देही िज ला अदालतको
नाउँमा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१ बमोिजम अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदनप ।
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
िकन जारी नहनु पन हो जारी हनु नपन कुनै कारण
भए १५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
िवप ीह लाई सचू ना पठाई िलिखत जवाफ
परे पिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार पेस
गनू । साथै िवप ीह लाई िमित २०६७।६।१३
को िबगो भ रभराउस ब धी कारवाहीलाई सो
छलफलको िमितस म यथाि थितमा रा नु
भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रिदएको छ भ ने यस अदालतको िमित
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२०६७।७।११ को आदेश ।
यसमा Liquidated Damage
भराउनेस ब धी
िवषय
म य थताको
े ािधकारिभ नपन भनी िनवेदकले आ नो
िवमित दशन ग ररहेको र करारमा उि लिखत
दफाअनसु ार म य थ िनयिु गन जानको लािग
िनधा रत समयाविधिभ नगएको भ ने मु य
िजिकर रहेको तथा म य थताको िनणयमा
याजसमेत भराउने गरे को िनणय करार ितकूल
हो होइन भ ने िनणायक
रहेको देिखँदा
भ रभराउ काय स प न भएप ात् ततु रट
िनवेदनको औिच य समा हने ि थित हँदा
िमित २०६७।७।११ मा यस अदालतको एकल
इजलासबाट भएको अ त रम आदेशलाई
िनर तरता दान ग रिदएको छ । ततु िनवेदनमा
म य थताको िनणय काया वयनस ब धी िवषय
समावेश भई चाँडो िनणय हनपु न िवषय देिखँदा
अ ािधकार दान गरी िनयमानसु ार पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०६७।८।२ को आदेश ।
भैरहवा लिु बनी मागको उ री ३३ के .भी.
ा सिमसन लाइनको िनमाण साम ी आपिू त र
जडान गन िमित २०४७।६।२६ तदनसु ार ता रख
१२ अ टुवर १९९० मा हामी प िवप बीच
करार स झौता स प न भएको िथयो । ततु
िववाद उ प न भएपिछ त कालीन म य थता
ऐन, २०३८ को दफा ४(१), ५(२) बमोिजम
म य थ िनयिु गरी ऐ. करारबमोिजम प देही
िज ला अदालतसम िमित २०५१।७।३० मा
क पनीले िनवेदन दायर गरे को िथयो । म य थता
ऐन, २०३८ को दफा ५(१), ५(२) िवपरीतको

िनवेदन दावी हँदा िनवेदन मागबमोिजम म य थ
िनयु गन निम ने भनी िवप ीको िलिखत
ितवाद परे कोमा हा ो िनवेदन मागबमोिजम
म य थ िनयु गरी िदनपु न ठहछ भनी प देही
िज ला अदालतबाट िमित २०५५।१।१३।१
मा फै सला भयो । उ फै सला बदर गरी पाउन
पनु रावेदन अदालत, बटु वलसम िवप ीको
तफबाट संवत् २०५५ सालको दे.प.ु नं. ६०२
को पनु रावेदनप दायर भएकोमा उ पनु रावेदन
खारे ज भई म य थ िनयु हने ठहरयाई
् भएको
सु फै सला काननू स मत् छ भ दै पनु रावेदन
अदालत, बटु वलबाट िमित २०५८।६।२४ मा
फै सला भएको िथयो । प देही िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सलाबमोिजम
ी ढुि डराज शमा म य थ िनयु भएकोमा ऐ.
म य थसम क पनीले दावीप
ततु भई
िवप ीको तफबाट पिन िलिखत ितवाद ततु
भएको िथयो । म य थ ी ढुि डराज शमाबाट
िमित २०५८।६।२४ मा क पनीको दावीबमोिजम
रकम भराई िलन पाउने ठहछ भनी फै सला
भएको िथयो । सो फै सलाउपर पनु ः संवत२् ०५८
सालको दे.प.ु नं. २६८/३०९४ र ९०१/३१५०
को पनु रावेदन अदालत, पाटनसम पनु रावेदनप
दायर भएको िथयो । म य थ ारा भएको सनु वु ाइ
र कायवाही ि याको िु ट देखाई ऐ. पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट म य थको उ िनणय बदर
हने ठहरयाउन
ु ा साथै म य थता ऐन, २०३८ को
् क
दफा २१(३) अनसु ार पनु ः उ म य थताबाट
िनणय गराउने ठहछ भनी िमित २०६०।१।२२।२
मा फै सला भएको िथयो । उ फै सलाको आधारमा
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पनु ः अक म य थको पमा ी सजनराम
भ डारी िनयु हनभु एको हो । म य थसम
क पनीको तफबाट िमित २०६१।१०।१९।३ मा
दावीप ततु भएको हो । िमित २०६१।११।२०
मा िवप ीको तफबाट ऐ. म य थसम िलिखत
ितवाद ततु भएको र यसपिछ ऐ. म य थको
इजलासमा पटकपटक दोहोरो सनु वु ाइ हनक
ु ा
साथै दबु ै प बाट बहसनोट दािखला भएप ात्
म य थबाट िमित २०६५।४।२२ मा िनणय
भएको हो ।
िमित २०६५।४।२२ को म य थ िनणय
बदर गरी पाउन पनु ः िवप ीको तफबाट पनु रावेदन
अदालत, बटु वलसम िमित २०६५।५।९ मा
पनु रावेदन सरहको िनवेदनप दायर भएकोमा
िमित २०६६।१०।२६।३ मा पनु रावेदन अदालत,
बटु वलबाट म य थको िनणय सदर हने ठहरयाई
्
फै सला भएउपर यस स मािनत अदालतसम
फै सला भएको िमितले क रब ९(नौ) मिहनाको
अ तरालमा अनिु चत िवल ब गरी म य थको
िमित २०६५।४।२२ को िनणय, सोलाई सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
िमित २०६६।१०।२६ को फै सला तथा सो
फै सलासमेतको आधारमा प देही िज ला
अदालतबाट भइरहेको िबगो भ रभराउको
कायवाहीसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
पाउन ततु रट िनवेदन दायर हन आएको छ ।
सु िववाद उ प न भएपिछ म य थ
िनयु गरी पाउन िमित २०५१।७।१० मा
प देही िज ला अदालतसम िनवेदन दायर
गदा िवप ीको िलिखत ितवादमा यस रट

िनवेदनमा िलइएको िजिकर सरहकै यहोरा
उ लेख भई म य थ िनयु गन निम ने
भ ने तक ततु भएकोमा िवप ीको िजिकर
काननू स मत नभई म य थ िनयु हने ठहछ
भनी िमित २०५५।१।१३।१ मा भएको फै सला
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाटसमेत सदर हने
ठहरी िमित २०५७।८।६।३ मा भएको फै सला
अि तम छ । अथात् सो फै सला य बदर वाितल
गराउन स मािनत अदालत वेश गरे को नभई
हालको रट िनवेदनमा समेत सो स ब धमा कुनै
िजिकर नभएकाले मु ाको अि तमताको िस ा त
(Principle of Finality of the Judgment)
को आधारमा अि तम भई बिससके को
िवषयव तल
ु ाई िजिकरको पमा ततु गरी
दायर भएको िवप ीको रट िनवेदन खारे जभागी
छ । यस रट िनवेदनबाट यस त यमा ितकूल
िनणय हनक
ु ो अथ उि लिखत अि तम रहेको
दबु ै फै सलालाई िनि य तु याउने काय हने हँदा
ततु िजिकर सबथा िनरथक छ ।
म य थ िनयु हने ठहरी भएको अि तम
फै सलाबमोिजम म य थ िनयु भई मेरो दावी र
िवप ीको िलिखत ितवाद ततु भई दोहोरो
सनु वु ाइको रोहमा म य थ ढुि डराज शमाबाट
भएको िमित २०५८।६।२४ को िनणय पनु रावेदन
अदालतबाट िमित २०६०।१।२२।२ मा बदर
भए तापिन िववादको िवषयव तु म य थ ारा
नै समाधान हनपु न ठहरयाई
् ऐ. म य थता ऐन,
२०३८ को दफा २१(३) को योग भई पनु ः अ
म य थ ारा िनणय गराउने ठहर भएको फै सलामा
समेत िवप ीले िच बझु ाई अि तम भई बसेको
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छ । पनु रावेदन अदालतको सो फै सलाले समेत
म य थताको ावधानलाई वीकार गरे को र
म य थता ारा नै िववादको समाधान हनपु न
त यलाई िन य ल गरी सके कोले सोमा िच
नबझु ेको भए त कालै स मािनत अदालतसम
आउनपु नमा िच बझु ाई ब नभु एको िथयो ।
तर हाल म य थ ारा सनु वु ाइ हने िवषयव तु
त यिभ वेश गरी रहनपु न अव थाको नभई
थम ि मा नै रट खारे जभागी छ ।
म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२)
को िु टउपर सनु वु ाइ गन अिधकार े त कालीन
े ीय अदालत र हालको पनु रावेदन अदालतलाई
भएबमोिजम एकपटक पनु रावेदन अदालतबाट
िमित २०६०।१।२२।२ मा ऐ. दफा २१ को
योग भई भएको फै सला अि तम भई बसेकोमा
हाल पनु ः दफा २१ कै िु ट देखाई म य थ
ी सजनराम भ डारीबाट भएको िनणयउपर
पनु रावेदन अदालतसम दायर िनवेदनमा दफा
२१ को िु ट िव मान नरहेको ठहरयाई
् भएको
फै सलासमेत बदर गरी पाउन थप कुनै पिन नयाँ
तक, आधार, कारण ततु नगरी दायर िवप ी
रट िनवेदनबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
कुनै पिन आधार कारणको िव मानता नहँदा
खारे जभागी छ ।
िढलाइ गरी काम परू ा गरे को कारण
Liquidated damage लगाएको स ब धमा
करारको सतमा The contractor shall
complete in all respects the installation
and construction work of 33kv
transmission line within 270 days from

the date of receipt of operable L/C भ ने
श दमा उ लेख छ । L/C खो ने दािय व
िवप ी प रयोजनाको रहेको र िनजले िढलो
गरी L/C खोलेको, भिनएको पाट को नाउँमा
L/C नखल
ु ेको ज ता त यलाई रट िनवेदकले
अ य पमा रट िनवेदन मै वीकार गरे को
छ । क पनीको तफबाट आठवटा बँदु ामा
प ीकरण
सिहत
तोिकएबमोिजमको
Liquidated
Damage
लगाउन
निम नेस ब धमा िदएको जवाफ िवप ी
प रयोजनालाई मा य नभएको अव थामा
िववाद उठे पिछ करारको सत दफा २२ मा
उि लिखत Any questions, dispute or
difference shall arise between the
project and the contractor लाई म थताको
ि या ारा समाधान ग रने भनी सतको
ितकूल प रयोजना ारा ऐ. दफा २२ बमोिजम
म य थतास ब धी कारवाही अगािड बढाउन
नसिकने जानकारी िदई िवप ी प रयोजनाले एक
प ीय त रकाले िनणय गरे को देिखँदा करारको
दफा २२ बमोिजम म य थ िनयु हने ठहरी सो
ठहरबमोिजम िनयु म य थबाट भएको िनणय
ऐ. दफा २२ मा यु The decision of the
arbitrator shall be final & binding on
the parties भ ने सत यहोरा वीकार गरी भएको
करारको ितकूल पटकपटक म य थको िनणय
बदरको लािग ततु रट िनवेदनसिहत यावत्
ि या उि लिखत सतको िवपरीत हनक
ु ो साथै
माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) बमोिजमको
िवव धनको िस ा तसमेतको ितकूल हँदा
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खारे जभागी छ ।
प रयोजना ारा जारी िमित २०५१।८।२१
को माणप अनसु ार िमित २०५१।६।१४
स ममा काय स प न गनपन
ु अि तम िमित
तोिकएकोमा दावीकताले सोभ दाअगावै
अथात् िमित २०५१।२।२ मा नै काय स प न
गरी िमित २०५१।६।१३ मा िव तु ् वाह गराई
प रयोजनालाई ह ता तरणसमेत ग रसके को त य
उ लेख गद प रयोजना ारा जारी िलिखत माण
िवप ीह तफबाट ितिनिध व गनु भएका
व र काननू अिधकृ त िवनोदकुमार गौतमले
बझु ी िलए पिन सो दावी, कथन वा माणलाई
अ यथा ठहरयाउन
स ने कुनै ठोस िजिकर िलन
्
नस नु भएकोले यादिभ काय स प न नगरे को
कारण देखाई हजाना (Penalty) को पमा
Liquidated Damages लगाई मैले पाउने
भु ानीको रकमबाट क ा गन िम दैन ।
करार स झौताबमोिजम िनिद
समयाविधिभ सामान आपिू त एवम् िनमाण काय
स प न गन नसके मा Liquidated Damages
(हजाना) लगाउने िनणय ग रएको भनी िवप ीको
तफबाट दावी ग रएको देिख छ । तर ता रख २८
िडसे बर, १९९४ को Liquidated Damages
बारे मा जारी प समेतमा के कुन ता रखलाई
िनिद समय भिनएको भनी खल
ु ाउन सके का
छै न । जबिक प रयोजना ारा जारी माणप मा
प रयोजनाकै यव थापक तथा इलेि कल
इि जिनयरसमेतको ह ता र ारा
मािणत
उ प को करण ६ मा Due Date of
completion:
2051/6/14(1994.9.30)

र करण ७ मा Completed date
2051/6/13(1994.9.29) अथात् गते मिहना
र सालसमेत िकटानी पमा िनिद ग रएकोमा
तोिकएको भ दा एकिदनअगावै काय स प न भै
प रयोजनालाई ह ता तरण भैसके को भनी सोही
माणप बाट िनिववाद पमा मािणत रहेकोले
प रयोजनाले आफै ँ ारा जारी गरे को माणप मा
उि लिखत त यको िवपरीत माण ऐन, २०३१
को ३४(१) बमोिजम िवव धनको िस ा तको
ितकूल हँदा थम ि मा नै िवप ीह ले
वीकार गरी सिकएको त यिवपरीत रहेको छ ।
म य थ ारा िववाद समाधान गराउनपु न
कारण िसजना भएको िमितले यादिभ ा.िल.
नआएकोले भ ने िनवेदन स दभमा म य थसम
ततु दावीप दायर हनभु दापवू म य थ
िनयु गरी पाउन पनु रावेदन अदालत, बटु वल
प देहीसम चलेको म य थ िनयिु को
मु ामा िवप ीह ारा उठाइएको हद यादको
िववादको ठहर िनणय भै सक म य थ िनयु भै
म य थ गठन भै सके कोले अि तम ठहर भैसके को
िववादलाई नै पनु रावृि गरी दायर िवप ीको
िजिकर सनु वु ाइयो य नरही िनरथक नै रहेको छ ।
स पणू रट िनवेदनको मा यमबाट
के कुन नेपाल काननू को उ लङ्घन भई वा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को के कुन
धाराको उ लङ्घन भएकोले िनवेदक असाधारण
अिधकार े मा वेश गरे को भ ने स दभमा एक
श द पिन उ लेख भएको पाइँदनै । संवैधािनक
र काननू ी यव थाको उ लङ्घनको लाई
िनिद गन नसक दायर भएको रट िनवेदनलाई
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असाधारण अिधकार े को योग हन नस ने
हनाले रट िनवेदन खारे जभागी छ भ ने िवप ी
इ टरटेक ा.िल.को िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार िसच
ं ाई िवभाग र
भैरहवा लिु बनी भिू मगत िडिभजन नं. ६
िस ाथनगरसमेतले एकल म य थ सजनराम
भ डारीको िनणय (Award) बदर ग रपाउँ भनी
यस अदालतमा िदएको िनवेदन इजलाससम मा
पेस हँदा “म य थको िमित २०६५।४।२२ को
िनणयमा ितवाद ततु कताले क ी गरे को
US$ 17,693.37 र यसमा मल
ु क
ु ऐन,
लेनदेन यवहारको महल अनसु ार १० ितशतले
िमित २०५१।६।१३ देिख १० वषतकको
याज US$ 17,693.37 समेत ज मा गरी
US$ 35,386.74 मा िबगो दावीकताले
ितवाद ततु कताबाट भ रभराउ गरी िलन
पाउने ठहरयाई
् िनणय गरे को देिख छ । ितवाद
ततु कताले Liquidated Damages बापत
क ी गरे को उ रकम दावीकताले भराई िलन
पाउने हो होइन भ ने स दभमा हेदा म य थ
ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा उि लिखत
‘क’ देिख ‘छ’ स म ७ वटा ावधानह को
ितकूल हने गरी म य थबाट िनणय भएको भनी
िनवेदकले त यपणू ढङ्गले दावी िलन सके को
देिखँदनै । यथ को 25 Sept, 1994
(२०५१।६।९) को प ानसु ार दावीकतालाई काय
समा गन भनी 30 Sept. 1994 (२०५१।६।१४)
तक याद थप गरे को देिखएको र यथ ले 7
Dec. 1994 (२०५१।८।२१) मा जारी गरे को
प मा Completed date २०५१।६।१३ उ लेख

भएको देिखनल
ु े दावीकताले तोिकएको काय
समयमा नै स प न गरी सके को अव थामा
Liquidated Damages क ी गरे को िमलेको
नदेिखँदा उ क ी, गरे को रकम US$ 17,693.37
र सोको ितपिू त बापत चिलत काननू मल
ु क
ु
ऐन, लेनदेन यवहारको महल अनसु ार १० ितशत
याजसमेत दावीकताले ितवाद ततु कताबाट
भराई िलन पाउने गरी भएको म य थको िनणय
काननू सङ्गत नै देिखएको र म य थको िनणय
म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा
उि लिखत अव थाको िव मानता नदेिखएकाले
म य थबाट िमित २०६५।४।२२।४ मा भएको
िनणय िमलेकै देिखँदा सदर गरी िदएको छ” भनी
िमित २०६६।१०।२६ मा यस अदालतबाट िनणय
भएको रे कडबाट देिख छ ।
अतः यस अदालतबाट भएको उ
फै सला काननू बमोिजम भएको र संिवधान एवम्
काननू द िवप ीको हक अिधकार हनन् हने
काय यस अदालतबाट नभएको हँदा िवप ीको
रट िनवेदन खारे ज ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन
अदालत, बटु वलको िलिखत जवाफ ।
प देही
िज ला
अदालतको
िनणयबमोिजम एकल म य थ िनयिु भई नेपाल
सरकार, िसंचाई िवभाग तथा इ टरटेक ाइभेट
िलिमटेडबीचको स झौताबमोिजमको िनमाण
कायको भु ानीबारे िमित २०६५।४।२२ मा
िनणय (Award) िदइएको िथयो । म य थले
िनणय (Award) िदइसके पिछ सोमा िच नबु ने
प ले म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१
बमोिजम पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन िदने
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यव था उ लेख ग रएको छ । नेपाल रा यको
चिलत ऐन काननू मा म य थले िनणय (Award)
िदई सके पिछ िनजउपर मु ामा िवप ी बनाउने
कतै यव था नभएको हँदा िवप ी िनवेदकको
रट खारे ज ग रपाऊँ ।
म य थताको स पणू िववरण फाइलबाट
अवगत हने हँदा र यस िलिखत जवाफ
ततु कताको िनणय (Award) बाटै सबै
यहोरा हने हँदा िनणय (Award)बमोिजम
नै काया वयन हनपु न हँदा िवप ीको रट िनवेदन
खारे ज ग रपाउँ भ ने एकल म य थ सजनराम
भ डारीको िलिखत जवाफ ।
ितपिू तको स ब धमा एकल म य थले
दावीकताले अमे रक डलर १७,६९३।३७
र यसको १० ितशत याज अमे रक
डलर १७,६९३।३७ समेत िवप ी ितवाद
ततु कताबाट भराई पाउने ठहरयाई
िमित
्
२०६५।४।२२ मा भएको िनणयउपर िवप ीह को
पनु रावेदन अदालत, बटु वलमा म य थको िनणय
बदर ग रपाउँ भनी परे को मु ामा म य थको
िनणय सदर हने ठहछ भनी िमित २०६६।१०।२६
मा भएको अि तम फै सलाबमोिजमको िनमाण
कायको भु ानी र ितपिू त स ब धमा
म य थको िनणयअनसु ारको रकम िदलाई भराई
पाउँ भनी बटु वल औ ोिगक े ि थत इ टरटेक
ा.िल.को तफबाट मेनेिजङ डाइरे टर रतनलाल
अ वालको यस अदालतमा िमित २०६७।५।४
मा द तखत दायर भएकोमा यस अदालतका
तहिसलदारको आदेशबमोिजम
ितवादी
भिू मगत िसंचाई यव थापन िडिभजन ६ नं. का

नाउँमा जारी भएको याद िमित २०६७।६।१३ मा
तामेल भै तामेली ितसमेत यस अदालतमा ा
भएको छ । यसरी िबगो भ रभराउको कायवाही
चली रहेकै अव थामा िवप ीम येको भैरहवा
लिु बनी भिू मगत िसंचाई यव थापन िडिभजन
नं. ६ को तफबाट स मािनत सव च अदालतमा
उ ेषणको रट िनवेदन दायर भै उ िनवेदनमा
उ िबगो भराउने काय त कालका लािग थिगत
गनु भनी जारी भएको अ त रम आदेशलाई
िनर तरता िदइएको भ ने स मािनत अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०६७।८।२ मा आदेश
भएको जानकारी ा हन आएको हँदा ततु
मु ामा हाल फै सला काया वयनको कायवाही
थिगत ग रएको छ । यस अदालतबाट उ लेख
भएअनसु ार ग रएका काम कारवाहीले िनवेदकको
हक अिधकारमा आघात पन नदेिखँदा यस
अदालतउपरको रट िनवेदन िजिकर खारे ज होस्
भ नेसमेत यहोराको प देही िज ला अदालत,
िस ाथनगरको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा
चढी पेस हन आएको
ततु
रट
िनवेदनमा िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी गीता साद ितिमि सना र
िव ान् अिधव ा ी िव णमु िण अिधकारीले
म य थमा जाने हद यादको यव था त कालीन
म य थता ऐन, २०३८ मा छै न तर यी प
िवप बीच भएको स झौताको दफा २२ मा १४
िदनिभ म य थको गठन ि यामा जानपु न
यव था छ । यथ क पनीले ६ मिहनापिछ
मा म य थ िनयिु ि यामा गएको अव था
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छ । करारमा उ लेख भएको सतभ दा बािहर
जान कुनै पिन प लाई अिधकार हँदनै । तसथ यो
िववाद म य थबाट िनणय हन स ै न । िवप ीले
काय स प न गरे को भ ने आधारमा मा हजाना
ितनु नपन भ न िम दैन । काय स प न गरे
पिन काम िढला गरी स प न गरे को आधारमा
हजाना लगाइएको हो । स झौतामा तोिकएको
अविधिभ काय स प न नभएको कुरामा िववाद
छै न । यस अव थामा हजाना रकम िफता पाउने
गरी म य थबाट िनणय भएको र पनु रावेदन
अदालतबाट म य थको िनणय सदर गन गरी
भएको फै सला म य थता ऐनसमेतको िवपरीत
भएकाले उ ेषणको आदेशले बदर हनपु छ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
िवप ी इ टरटेक ा.िल. तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर दाहाल
र अिधव ा ी स नकृ ण दासले म य थमा
जाने ि याको हद यादस ब धी िवषय पिहले नै
िन पण भै सके को िवषय हो । क पनीको तफबाट
िमित २०५२।७।३० मा म य थ िनयिु ि या
सु गनको लािग प देही िज ला अदालतमा
िनवेदन िदएकोमा सो अदालतले म य थ िनयु
गरी िदने गरी िमित २०५५।१।१३ मा गरे को
फै सला पनु रावेदन अदालतबाटसमेत सदर भई
हाल ती दबु ै िनणय अि तम भएर रहेका छन् । रट
िनवेदकलाई सो िनणयउपर िच नबझु ेको भए
सोही समयमा नै उ िनणय बदर गराउन स नपु न
िथयो । अदालतको सो िनणयबमोिजम म य थ
िनयिु भई म य थले िनणय िदएपिछ अिहले
आएर म य थको िनयिु
ि यालाई चनु ौती

िदन िम दैन । रट िनवेदकले दावी गरे को िवषयको
पिहले नै िज ला र पनु रावेदन अदालतसमेतबाट
िन पण भै सके काले फै सला अि तमताको
िस ा तिवपरीत दायर भएको रट िनवेदन खारे ज
हनपु छ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
उ बहससमेतलाई सनु ी हेदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा होइन
भ ने िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकको मु य दावी हेदा रट
िनवेदकसँग स बि धत भैरहवा लिु बनी भिू मगत
जल प रयोजना र िवप ी इ टरटेक ा.िल.का
बीच ३३ के .िभ.ए. ा सिमसन लाइन िनमाण
योजनका लािग १२ अ टोबर १९९० मा
भएको स झौताबमोिजमको िनधा रत समयिभ
िवप ीले काय स प न नगरे काले हजाना
(Liquidate Damage) लगाउने िनणय गरी
सोको सचू ना २८ िडसे बर १९९४ मा िदइएको
िथयो । िवप ी क पनीलाई सो िनणयमा िच
नबझु ेको भए स झौताको सतबमोिजम िनणयको
जानकारी पाएको १४ िदनिभ म य थतामा जाने
कारवाही अगािड बढाउनपु नमा ६ मिहनापिछमा
म य थस ब धी कारवाही अगािड बढाई म य थ
गठन गरी सो म य थले िमित २०६५।४।२२ मा
िनणय गदा प रयोजनाले क ी गरे को रकम र
याजसमेत िवप ी क पनीले प रयोजनाबाट
भराइिलन पाउने ठहराई िनणय भएको छ ।
सो िनणयउपर रट िनवेदकतफबाट पनु रावेदन
अदालतमा िनवेदन गरे कोमा म य थको िनणय
सदर हने गरी िमित २०६६।१०।२६ मा पनु रावेदन
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अदालतबाट फै सला भएको छ । म य थता ऐन,
२०३८ को दफा २१ को उपदफा २ को ख ड (च)
तथा िवप ी क पनीसँग भएको स झौता ितकूल
भएको म य थको िनणय, पनु रावेदन अदालतको
फै सला र िबगो भ रभराउस ब धी प देही
िज ला अदालतको काम कारवाही उ ेषणको
आदेशले बदर ग रपाउँ भ नेसमेत िनवेदन दावी
रहेको देिखन आयो ।
३. यस स ब धमा िवप ीम येको
इ टरटेक ा.िल. बटु वलको िलिखत जवाफ
हेदा यी िवप ीले िववाद उ प न भएपिछ
म य थ िनयु गरी पाउन िमित २०५१।७।१०
मा प देही िज ला अदालतमा िनवेदन गदा
प रयोजनाको तफबाट परे को िलिखत ितवादमा
यो रट िनवेदनमा िलइएको िजिकर सरह कै
यहोरा उ लेख गरी म य थ िनयु गन निम ने
भ नेतफ पेस ग रएकोमा िज ला अदालतबाट
म य थ िनयु हने ठहर गरी िमित २०५५।१।१३
मा फै सला भई पनु रावेदन अदालतबाटसमेत सदर
हने गरी िमित २०५७।८।६ मा फै सला भई सो
फै सला अि तम भएर रहेको छ । सोही अि तम
भएर िववादको िन पण भइसके को िवषयमा
रट े मा आउन िम दैन । अदालतको अि तम
फै सलाबमोिजम गठन भएको म य थकताबाट
िनणय भइसके पिछ उ िववाद म य थबाट
सनु वु ाइ हने िवषयव तु नभएको भनी यो रट
िनवेदनमा मु य दावी भएकाले रट खारे ज हनपु छ
भ नेसमेत िजिकर िलइएको देिखन आयो ।
४. यस स ब धमा ा भएको िमिसल
हेदा रट िनवेदक प रयोजनासमेत र िवप ी

इ टरटेक ा.िल. बीच िमित २०४७।६।२६
तदनसु ार १२ अ टोबर १९९० मा ३३ के .िभ.
ा सिमसन लाइन िनमाणको लािग स झौता
भएको देिख छ । उ स झौताप को दफा 7(a)
मा The Contractor shall supply and
deliver the goods to the project not
latter than 90 (ninety) days from the
date of receipt of operable Letter of
Credit भ ने उ लेख भएको देिख छ भने दफा
7(b) मा The contractor shall complete
the construction of transmission line
within 270 (Two hundred seventy) day
from the date of receipt of operable
Latter of Credit उ लेख भएको देिखन
आयो । रट िनवेदकले ततु रट िनवेदनमा
िवप ी क पनीले स झौतामा तोिकएको
समयिभ काम स प न नगरे काले हजाना लगाउने
िनणय भएको भ ने िजिकर िलएको पाइ छ । तर
िनवेदक र क पनीबीच भएको उ स झौतामा
एल./सी. खोलेपिछ सामान आपिू त ९० िदनिभ
र जडान काय २७० िदनिभ ग रस नपु न भ ने
सत रहे पिन स झौता अनसु ार एल./सी. खो ने
दािय व िनवेदक प रयोजनाको भएकोमा
प रयोजनाबाट स झौताअनसु ारको स पणू
रकमको एल./सी. नखोिलएको, पटकपटक
गरी एल./सी. खोिलएको र पिहलो एल./सी.
खोलेको क रब एक वषपिछ मा अक एल./
सी. खोिलएको देिखएकाले सामान आपिू त
र जडान कायको हद याद किहलेबाट गणना
हने भ ने प देिखँदनै । व ततु ः रट िनवेदक
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प रयोजनाले नै स झौताबमोिजमको एल./सी.
खोली िदई हद यादस ब धमा प हनपु नमा सो
गन सके को देिखँदनै । यसका अित र िनवेदक
प रयोजनाको तफबाट िमित २०५१।६।१४
स ममा काय स प न गनु भनी िमित २०५१।६।९
मा िवप ी क पनीलाई काय स प न गन
समय थप गरे को देिखन आउँछ । य तै िवप ी
क पनीले िमित २०५१।६।१३ मा काय स प न
गरे को भनी रट िनवेदक प रयोजनाको तफबाट
िमित २०५१।८।२१ मा यी िवप ी क पनीलाई
माणप िदइएको पाइ छ । यसरी रट िनवेदक
प रयोजना र िवप ी ठे केदार क पनीबीच भएको
स झौताबमोिजमको काय स प न भएको भनी
प रयोजनाको तफबाट माणप िदइसके पिछ
स झौताबमोिजमको काय स प न भइसके को
मा नपु न ह छ । प रयोजनाले तोिकिदएको
समयाविधिभ ै िवप ी क पनीले काय स प न
गरे को भनी सोको माणप समेत पाएको
अव थामा स झौतामा िनधा रत समयाविधिभ
कायस प न नभएको भ न िम ने हँदनै ।
५. उि लिखत िववेचनाबाट रट
िनवेदक प रयोजनाले िवप ी क पनीबाट
तोिकएको समयिभ ै कायस प न भएको
भनी िमित २०५१।८।२१ मा माणप िदए
प ात् Liquidated damages for noncompletion of the work within the time
schedule specified in the contract भनी
हजाना (Liquidated damages) लगाउने
गरे को काय िमलेको देिखएन । यस अव थामा

रट िनवेदक प रयोजनाले हजाना (Liquidated
damages) बापत कुनै रकम क ा गन निम ने
भएकाले प रयोजनाले क ा गरे को रकम
िवप ी ठे केदार क पनीले भरी पाउने ठहराएको
म य थको िमित २०६५।४।२२ को िनणय र सो
िनणय सदर गरे को पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
िमित २०६६।१०।२६ को िनणयलाई अ यथा
भ न िमलेन ।
६. जहाँस म स झौताको दफा २२
बमोिजम िववादको कारण परे को िमितले १४
िदनिभ म य थ िनयिु
ि यामा जानपु नमा
६ मिहनापिछ म य थ िनयिु को ि यामा
िवप ी क पनी गएकाले यो िववाद म य थको
े ािधकारिभ नपन भ ने िनवेदन िजिकर छ, सो
स ब धमा हेदा िनवेदकले दावी गरे को िवषयका
स ब धमा प देही िज ला अदालतबाट िमित
२०५५।१।१३ मा म य थ िनयिु गन ठहराई
फै सला भएको देिख छ । सो फै सलाउपर यी
रट िनवेदकको पनु रावेदन अदालत, बटु वलमा
पनु रावेदन परी िमित २०५७।८।६ मा पनु रावेदन
खारे ज हने ठहरी सो अदालतबाट फै सला भई सो
िववादको िन पण पिहले नै भइसके को देिखन
आयो । यसरी ततु िववादको म य थबाट
े ािधकार हणस ब धी िवषयको िन पण भई
सो िवषय अि तम भएर रहेको स दभमा म य थले
े ािधकार हण गरी िनणय गरे को कुरालाई
अ यथा भ न िम ने भएन ।
७. तसथ उि लिखत आधार र
कारणसमेतबाट िनवेदकको मागबमोिजम
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उ ेषणको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको
िव मानता नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारे ज
हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानसु ार बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.तकराज भ
इित संवत् २०७० साल काि क २६ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास अिधकृत : िव नाथ भ राई

&
नणय नं .९१७७
सव च अदालत, संयु इजलास
स.का.म.ु धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी काश व ती
फै सला िमित : २०७०।५।४।३
०६७-CI-०५८६
मु ा : लेनदेन ।
पनु रावेदक/ ितवादी : डो पा िज ला, रह
गा.िव.स. वडा नं. १ ब ने प नखर काक
िव
यथ /वादी : दाङ िज ला, धनौरी गा.िव.स.
वडा न.ं ९ घर भई हाल दनु ै बजार पसल
गरी ब ने भरतणमिण शमा
802

§ कारोबार
भएको
िमितबाट
५ मिहनािभ ै अथात् िमित
२०६३।८।२६ मा िफराद दता भएको
देिखएको अव थामा वादीले
िफरादमा हद यादको स ब धमा
लेनदेन यवहारको २ नं. को दावी
िलएको भए पिन लेनदेन यवहारको
महलको ४० नं. को हद याद नाघेको
भ ने अव था नदेिखएको र यि कै
कारणले काननू ले ला ने हद यादिभ
िफराद परेको कुराको अनदेखा
गन िम दैन । तसथ उ हद याद
आकिषत भै िफराद हद यादिभ ै पन
आएको मा नुपन ।
( करण नं. ४)
§ दशवषको अ तरालमा भएका
ह ता रह मा सही गन आदतमा
प रवतन हँदै जाने स भावनालाई
इ कार गन सिकदैन । पनु रावेदकले
अदालतसम
िदएको नमूना
िनयतवश िबगारेर िदएकाले अ य
लेखेको सहीछापलाई िभडाउन
परेको भ ने िमिसल सल
ं न
कागजातह बाट देिखँदा पिन
ह ता र जाँचको लािग िलएको
नमूना
र
कारोबार
गदा
वभािवक पमा परेको सहीछाप
हबह िमलेकै हनुपछ भनी अदालतले
भ न निम ने ।
( करण नं. ५)
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पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट : िव ान्
अिधव ा ई खरे ल
यथ /वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
यदनु ाथ खनाल
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको
२, ४० नं.
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी लेखनाथ ढकाल
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी टंकबहादरु मो ान
मा. या. ी दगु ाद भ
फै सला
या.क याण े : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१) को ख ड (क) (ख)
बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ रही
दायर भएको मु ा दोहोरयाई
् पाउँ भ ने िनवेदनउपर
िन सा दान भै पनु रावेदनको पमा दता हन
आएको ततु मु ाको सङ्ि त य एवम् ठहर
यस कार छ :
िवप ीले मबाट िमित २०६३।३।१
देिख २०६३।३।५ स म पटकपटक गरी नगद
.३,९०,०००।– र िमित २०६३।३।३२
देिख २०६३।४।१ स म दईु पटकस म गरी
.१,५०,०००।– िमित २०६३।४।५ गते
.३५,०००।– गरी ज मा .५,७५,०००।–
िलएका र िनजले िमित २०६३।३।१२ गते

.१,८५,०००।– र िमित २०६३।४।१ गते
.३,३०,०००।– गरी ज मा .५,४८,०००।–
मा बझु ाई .२७,०००।– बाँक राखेका
िथए । िमित २०६३।४।६ गते पनु ः सा दाङ
गा.िव.स. घर भै हाल दनु ै बजार ब ने या पा
लामामाफत् मबाट नगद .३,००,०००।– िलई
ज मा .३,२७,०००।– िलएकोमा सो रकम मा न
जाँदा आजआज, भोिलभोिल भनी आलटाल गरी
पचाउने िनयत गरे काले मैले िमित २०६३।६।२२
गते िज ला शासन कायालय, डो पामा
िनवेदन िदएको िथएँ । िज. .का., डो पाले िमित
२०६३।८।२२ मा छलफलका लािग बोलाउँदा
उपि थत नभै मेरो उि लिखत रकम पचाउने उ े य
गरे को हँदा सो .३,२७,०००।– भराई िदलाई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको भरतमिण शमाको िमित
२०६३।८।२६ को िफराद ।
िफरादीले मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको
२ नं. को दावी िलएको य तो गैर तमसक
ु पेस
भएका बखत नामाकरण गन छु । य तो गैर
तमसक
ु वा िटपोटमा मैले ह ता र गरे को पिन
छै न । िफरादीले उ लेख गरे को रकम कलम
लेनदेन गन मेरो हैिसयत र मता पिन छै न । हा ा
गाउँका रा ी साह (यी वादी) का पसलमा सामान
िक न आउँदा मू यस ब धी मेरो र वादीको
बीच िववाद झगडा हँदा सो रसइिबले िफराद
िदएको हनपु छ । िफराद िदएको िफरादप को
करण १ को १० र ११ औ ं हरफमा या पा
लामा माफत् मबाट नगद .३,००,०००।– िलई
भ ने वा याँश रहेको छ । य तोमा या पा
लामाबाट असल
मबाट भराइपाउँ भ ने
ु गनपनमा
ु
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दावीबाट पिन िफरादीको िफरादप झु ा मािणत
ह छ । िफरादी लेनदेनको २ नं. प आएका
हँदा २ वष वा १० वष हद यादम ये कुन
प न खोजेका हन् दावी प छै न । यापा रक
कारोबारको िलखत िटपोट देिखन आएकोमा
लेनदेनको २ नं. अ तगत १० वष हद याद ला ने
देिखन नआई यापा रक कारोबारमा लेनदेनको
४० नं. बमोिजम २ वष हद याद ह छ । अतः
िफराददावी बदरभागी छ भ नेसमेत यहोराको
प नखर काक को ितउ रप ।
िफरादप साथ ितिलिप पेस गरे को यही
खाताको स कल वादीबाट पेस गन लगाई मल
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोव तको ७८ नं. बमोिजम
ि या अपनाई वादी ितवादीका सा ी बु नु
भ ने डो पा िज ला अदालतको आदेश ।
िफरादीले िफरादप साथ पेस गरे को
लेजर नं. १४७ र १५१ को स कल िलखत लेजर
देखाउँदा देखे ँ हेरे ँ । सो लेजरमा भएको िहसाब साह
भरतमिण र मेरोबीचको लेनदेन कारोबार भएको
होइन । उ लेजरमा प नखर काक को नामको
तल िमित र द तखतसमेत मेरो होइन । िनजसँग मेरो
कारोबार, लेनदेन छै न । मैले कुनै कारको िहसाब
िकताब ितन बझु ाउनु छै न । उ िलखत लेजरह
जालसाज तवरबाट भएको हो । सोमा भएको
द तखतसमेत क त जालसाजबाट खडा भएका
हन् । वादीबाट पेस भएका लेजरको द तखत
र मेरा समकालीन िलखत र मेरा नाग रकता
माणप र मैले नेपाल बैङ्क िलिमटेडमा खाता
खो दा द तखत काडमा भएको द तखत, रे खा
तथा लेखा िवशेष सँग जाँच गराई पाउँ भ ने

प नखर काक को अ.ब.ं ७८ न.ं को बयान ।
मसँग िनज ितवादी प न भ ने प नखर
काक २/३ वष पिहलेदिे ख लेनदेन यवहार
कारोबार गरे का हन् । यो पेस गरे को लेजरमा
िहसाब िकताब स य साँचो हो । यो लेजर नं.
१५१ मा िहसाब गरी िदने यि ितवादी
प नखर काक का ससरु ा राम साद महत हन् ।
अ र ले ने च का त का ले हन् । द तखत
िनज ितवादी प नखर काक ले गरे का हन् । सोमा
परे को द तखत स य साँचो हो, क त जालसाज
होइन । िनजबाट .३,२७,०००।– मैले पाउनपु न
हो भ ने वादी भरतमिण शमाको अ.बं. ७८ नं. को
बयान ।
वादी भरतमिण शमा ितवादी प नखर
काक भएको लेनदेन मु ामा िनज वादी
ितवादीबीचमा लेनदेन, कारोबार भएको
हामीह लाई थाहा छै न । हामीले ितवादी प नखर
काक लाई बाटो िनमाण सिमित र खानेपानी
उपभो ा सिमितको अ य बनाएका िथय ।
कागज, भौचर र चेकमा भएको द तखत देखेका
हँदा यस लेजरमा भएको ह ता र हेदा फरक
दे य । िनज ितवादी प नखर काक खेती िकसान
गरी खाने मािनस हो । रसइिबको कारणबाट मु ा
िदएको हनपु छ भ नेसमेत यहोराको ितवादीका
सा ी राम साद महतसमेत जना ३ को एकै
िमलानको बकप ।
वादी भरतमिण शमा र ितवादी प नखर
काक बीच २/३ वषदेिख लेनदेन कारोबार भैरहेको
िथयो । पैसा िलएको मैले देिखँन । कारोबार
लेनदेनको िहसाब हँदा वादीले ३,२७,०००।–
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िलनु छ भ नभु यो । ितवादीले २७,०००।– मा
िदनपु न हो भ ने भएको हो । िनजह को छलफल
र िहसाब हँदा हामी यह िथय भ नेसमेत
यहोराको वादीका सा ी िव णु सवु ेदीसमेत जना
२ को बकप ।
ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोव तको महलको ७८ न.ं बमोिजम गरे को
बयानमा िववािदत िलखत मेरो द तखत होइन
भनेको हँदा िववािदत िलखतको ितवादीको
समकालीन द तखत भएको अ य कुनै िलखत
छन् छै नन् । वादी ितवादीबाट कागज गराई
भएका िलखत िझकाउनु र ितवादीका १० वटा
द तखत नमनू ा िलई िलएको उ नमनू ा द तखत,
िझकाइएका िलखतको द तखत र िववािदत
द तखत िलखत िभड्छ िभड्दनै जाँच गनको
लािग ला ने द तरु ितवादीबाट िलई ी सव च
अदालतको रे खा तथा लेखा िवशेष कोमा
पठाउनु भ ने डो पा िज ला अदालतको आदेश ।
िववािदत नमनू ा ह ता रको सु वात
गन आदत िमलेको । िववािदत र नमनू ा
ह ता रसिहतको सु अ र बाहेक अ य अ र
ले ने आदत अलगअलग देिखँदा अ य अ र
िभडाई यिकन गन सिकँ दैन भ ने िवशेष को राय ।
वादीले िफरादप मा याजको दावी
गरे को नदेिखँदा भरपाई िलखतमा उि लिखत
साँवा .३,२७,०००।– लेनदेन यवहारको
महलको ६ नं. बमोिजम वादीले ितवादीबाट
भरी पाउने ठहछ भ नेसमेत यहोराको डो पा
िज ला अदालतको िमित २०६५।१२।३० को
फै सला ।

म पनु रावेदकले ितवाद गदा वादीको
रकम िलएको छै न, िफरादमा उ लेख भएको
िटपोटमा मेरो सिहछाप हैन । िफरादमा उ लेख
भएको रकम के बापत िलएको हो साँवा, याज,
भाखा र सत कुनै कुरा उ लेख छै न । झगडाको
कारणले अदालतमा िफराद गरे का होलान् । म
कृ षक य तो लेनदेन यवहार गन मता छै न ।
रा ी होटलका स चालक यी वादी रा ी साहले
उ द तखत भएको लेजरमा ले न लगाएकोले
रा ी साहलाई िदने रकम .३,२७,०००।–
प नखर काक रह गा.िव.स. १, परे ला र िमित
लेखेको र कागजमा द तखत हँदा ितवादीलाई
देिखन भनी लेखक सा ीले बकप गरे कोमा
यसलाई माणमा िलइएको छै न । िवशेष बाट
िलखत जाँच गराउँदा मेरो ह ता र निमलेको
राय ा भएबाटसमेत िमित २०६५।१२।३०
को डो पा िज ला अदालतको फै सला िु टपणू
छ । तसथ उ फै सला बदर गरी मेरो ितउ र
िजिकरबमोिजम गरी पाउँ भ ने ितवादी प नखर
काक को पनु रावेदन अदालत, जु लामा पेस
गरे को पनु रावेदनप ।
यी पनु रावेदक र वादीबीच समयसमयमा
लेनदेन हने गरे को कुरा िमिसल सल
ं न लेजर
पानाह बाट देिखएको र लेजरमा ग रएको
सहीछाप र नमनू ा ह ता रको परी णबाट
ह ता रको सु वात गन आदत िमलेको भ ने
िवशेष को राय देिखँदा लेनदेन यवहारको २ नं.
को हद यादिभ भनी उ लेख गरे कै आधारमा ४०
नं. को हद यादिभ पन आएको ततु िफरादलाई
हद याद नाघी दायर भएको मा न िमलेन ।
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तसथ, वादी दावी पु ने ठहरयाएको
सु डो पा
्
िज ला अदालतको िमित २०६५।१२।३० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, जु लाको िमित
२०६७।१।८ को फै सला ।
किथत लेजरमा भएको सिहछाप मेरो
होइन भ ने ितउ र तथा लेखक सा ीसमेतको
वकप को मू याङ्कन नगरी लेनदेन कारोबार नै
नभएको अव थामा र लेजरको आधारमा आएको
ततु मु ा लेनदेन यवहारको ४० न.ं बमोिजम
िफराद दावी गनपनमा
सो नगरी २ नं. को दावी
ु
िलई आएको िफरादको आधारमा भएको डो पा
िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरे को
पनु रावेदन अदालत, जु लाको फै सलासमेत
िु टपणू हँदा बदर गरी ितउ र िजिकरबमोिजम
ग रपाउँ भ ने यहोराको प नखर काक को यस
अदालतमा परे को िनवेदन ।
यसमा माणमा िलइएको लेजरमा
भएको ितवादीको ह ता र जाँच गन िवशेष ले
िदएको रायमा िनजकै हो भनी यिकन राय िदन
नसक िवशेष को सो राय आफै ँ प नभएको
र ितवादीले वादीसँग आ नो कारोबार भएको
भनी इ कार गरे को अव थामा वादीसँग रहेको भनी
पेस ग रएको लेजरको िववादा पद ह ता रलाई
आधार बनाई दावीबमोिजम साँवा भ रपाउने
ठहराएको पनु रावेदन अदालत, जु लाको
इ साफमा माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४
र लेनदेन यवहारको ६ नं. को या या मक िु ट
भई इ साफ फरक पन स ने देिखँदा याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम

मु ा दोहोरयाई
् हेन िन सा दान ग रएको छ
भ ने यस अदालतको िमित २०६७।८।१२ को
आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसीसचू ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदकको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी ई खरे ल तथा
यथ को तफबाट रहनभु एका िव ान् अिधव ा
ी यदनु ाथ खनालले गनभएको
बहससमेत
ु
सनु ी िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदन अदालत,
जु लाको फै सला िमले निमलेको के रहेछ वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नस ने के हो सोही
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. यसमा ितवादीले िविभ न िमितमा
मसँग ज मा .३,२७,०००।– िलएकोमा सो
रकम मा न जाँदा आलटाल गरी पचाउने िनयत
गरे को हँदा सो .३,२७,०००।– भराई िदलाई
पाउँ भ नेसमेतको िफराद तथा पसलमा झगडा
हँदा सो रसइिबले िफराद िदएको हनपु छ ।
या पा लामामाफत् मैले िलएको भिनएको नगद
या पा लामाबाट असल
मेरोउपर
ु गनपनमा
ु
दावी गनु गलत छ । यापा रक कारोबारको
िलखतमा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ४०
नं. नभई २ नं. को हद यादअ तगत आएको हँदा
िफराददावी बदरभागी छ भ ने प नखर काक को
ितउ र रहेकोमा याजको दावी नभएकोले
साँवा .३,२७,०००।– वादीले ितवादीबाट
भरीपाउने ठहछ भ ने डो पा िज ला अदालतको
फै सला । उ फै सलाउपर ितवादीको िच नबझु ी
पनु रावेदन परे कोमा सदर भएकोमा सो फै सलाउपर
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दोहोरयाई
् पाउँ भनी ितवादीले यस अदालतमा
िनवेदन िदएको र यस अदालतबाट िन सा दान
भै ततु मु ा सनु वु ाइको लािग आज पेस भएको
पाइयो ।
३. यी पनु रावेदक र वादीबीच
समयसमयमा लेनदेन हने गरे को कुरा िमिसल
सल
ं न वादीले पेस गरे को लेजर पानाह
तथा ितवादीले वादीलाई लेखेका िमित
२०६३।४।२१ र २०६३।५।३ का प ह बाट
देिख छ । ितवादीले वादीलाई लेखेका उ
प ह आफूले लेखक
े ो होइन, हा ोबीच लेनदेन
हने गरे को िथएन भनी पनु रावेदकले कुनै िजिकर
िलन सके को नदेिखएबाट वादीका पसलमा
सामान िक न आउँदा मू य स ब धमा भएको
झगडाको कारण रसइिबले िफराद िदएको भ ने
पनु रावेदन िजिकरलाई िनजको भनाइकै आधारमा
मा मनािसब मा न िमलेन ।
४. जहाँस म मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको महलको २ नं.को दावी उ लेख गरे को
िमलेन भ ने ितवादीको भनाइ छ सो स ब धमा
हेदा ततु मु ामा यी वादी ितवादीह वीच
भएको कारोबार यापा रक कृितको देिखएको र
य तो कारोबारमा मु ा गन हद यादको स ब धमा
लेनदेन यवहारको ४० नं. आकिषत हने भ ने
स ब धमा पिन िववाद भएन । तर ततु मु ामा
यी वादी ितवादीह बीच िमित २०६३।३।१
देिख िमित २०६३।४।६ स म पटकपटक रकम
िदने र िलने काय भएको भ ने िफराद लेख तथा
पेस भएको लेजरबक
ु समेतबाट देिखएको अव था
छ । कारोबार भएको िमितबाट ५ मिहनािभ ै

अथात् िमित २०६३।८।२६ मा िफराद दता
भएको देिखएको अव थामा वादीले िफरादमा
हद यादको स ब धमा लेनदेन यवहारको २ नं.
को दावी िलएको भए पिन लेनदेन यवहारको
महलको ४० नं. को हद याद नाघेको भ ने
अव था नदेिखएको र यि कै कारणले काननू ले
ला ने हद यादिभ िफराद परे को कुराको अनदेखा
गन िम दैन । तसथ उ हद याद आकिषत भै
िफराद हद यादिभ ै पन आएको मा नपु न ह छ ।
५. लेजरमा भएको सहीछापको स दभमा
उठाएको िजिकरतफ हेदा उ लेजरमा ग रएको
सिहछाप र नमनू ा ह ता रको परी णबाट
ह ता रको सु वात गन आदत िमलेको र
पिछको फरक परे को भनेको देिख छ । दशवषको
अ तरालमा भएका ह ता रह मा सही गन
आदतमा प रवतन हँदै जाने स भावनालाई
इ कार गन सिकँ दैन । पनु रावेदकले अदालतसम
िदएको नमनू ा िनयतवश िबगारे र िदएकाले
अ य लेखेको सहीछापलाई िभडाउन परे को
भ ने िमिसल संल न कागजातह बाट देिखँदा
पिन ह ता र जाँचको लािग िलएको नमनू ा र
कारोबार गदा वभािवक पमा परे को सहीछाप
हबह िमलेकै हनपु छ भनी अदालतले भ न िम ने
हँदनै । लेजरमा परे को सहीको पिहलो अ र ‘प’
र ितवादीले वादीलाई लेखक
े ो प को सहीको
अ रमा पिहलेकै अ र ‘प’ ले ने शैलीमा आदत
िमलेकै देिखएको अव थामा उ िववािदत
भरपाइको ह ता र पनु रावेदक ितवादीको
होइन भ न निम ने हँदा यस अदालतको िमित
२०६७।८।१२ को मु ा दोहोरयाई
् हेन िन सा
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दान गन आदेशसँग सहमत हन सिकएन ।
महानगरीय हरी आयु को कायालयका
६. तसथ, वादी दावी पु ने ठहरयाएको
मु य घटना सहायता कायदल समहू
्
सु डो पा िज ला अदालतको िमित
दरब दीका हरी जवान मानिसंह बोहरा
२०६५।१२।३० को फै सला सदर गन
िव
गरे को पनु रावेदन अदालत, जु लाको िमित िवप ी : महानगरीय हरी आयु को कायालय,
२०६७।१।८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
रानीपोखरी, काठमाड समेत
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ै न । दायरीको लगत क ागरी िमिसल
§ िवभागीय कारवाही भएको हरी
िनयमानसु ार बझु ाइिदनू ।
कमचारी वयमले
् चाहेको वा
रोजेको सजाय मा ग रनपु न िजिकर
उ रायमा सहमत छु ।
िलनुको कुनै कानूनी आधार रहेको
या. काश व ती
देखाउन सके को नहनाले सजाय गन
पाउने अिधकार भएको अिधकारीले
हरी िनयमावलीमा तोिकएको
इित संवत् २०७० साल भदौ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास अिधकृ त : ई र पराजल
अनेक सजायम ये अव था अनुसार
ु ी
कुनै पिन सजाय गन स म रहेको हँदा
&
सोम ये त लो टाइम के लमा घटुवा
गन सजाय गरेकोलाई अ यथा भ न
नणय नं .९१७८
निम ने ।
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी रामकुमार साद शाह
माननीय यायाधीश ी िगरीश च लाल
आदेश िमित : २०७१।३।१६।२
०६९-WO-०४७२
िवषय:- उ ेषण ।
िनवेदक : कन बोहराको छोरा, बैतडी िज ला,
े र गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल
808

§ िनवेदकउपरको
िवभागीय
कारवाही
ि यामा कानूनी
ुिट रहेको नदेिखएको र िनवेदक
वयमले
् पिन आ नो कत य
पालनामा ग ती भई पदीय
आचरण उ लङ्घन गरेको वीकार
ग ररहेको अव थामा अिधकार ा
अिधकारीबाट िवभागीय कारवाही
गरी कानूनबमोिजम सजाय
िनधारण ग रएको स ब धमा रट

९१७८ - मानिसहं बोहरा िव. महानगरीय हरी आयु को कायालय, रानीपोखरीसमेत

े ािधकारबाट
निम ने ।

ह त ेप

गन

( करण नं. १०)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा राजे
भ राई
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
सयू राज दाहाल
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ६८
देिख िनयम ८४
आदेश
या.रामकुमार साद शाह : नेपालको
अ त रम सिं वधान, २०६३ को धारा ३२ र
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा पन आएको
ततु रट िनवेदनको सङ्ि त य एवम् आदेश
यस कार छ ।
िमित २०६८।५।१ गते २१:०० बजेको
समयमा महानगरीय हरी आयु को कायालय,
रानीपोखरीको यािबन न.ं १ मा रहेको १०० न.ं
फोन म िनवेदक मानिसंह बोहराको िज मामा
रहेको िथयो । उ १०० नं. को फोनमा िविभ न
थानबाट ा झगडास ब धी सचू नाह का
बारे मा िस ट इ चाज र अ य साथीह लाई
जानकारी गराउन र िस ट इ चाजबाट थप आदेश
िलन फोन हो डमा राखी गएको अव थामा हरी
उपरी क राम साद े यबू ाट उ प रचालन
क को िनरी ण भएको रहेछ । िनरी णको

ममा फोन हो डमा राखी छाडेको देखी मलाई
लापरवाही गरे को कारण देखाई दोषी ठहरयाई
्
त लो टाइम के ल वा यही टाइम के लको त लो
के लमा घटुवा गन गरी िमित २०६८।५।९ गते
हरी उपरी क राम साद े बाट िवभागीय
कारवाहीको िनणय गनभयो
ु । उ िनणयउपर
हरी नायब महािनरी कसम पनु रावेदन गदा
सु िनणय नै सदर गन गरी िमित २०६९।६।१
मा िनणय भयो। मलाई िवभागीय कारवाही गदा
१०० न.ं को फोन हो डमा राखी िडउटीको
समयमा Snooker Game खेलेको भ ने आधार
िलइएको छ ।
१०० न.ं को फोनमा एकै पटक धेरैवटा
कलह रिसभ गन िम दछ । एउटा रिसभर उठाएर
रा दैमा फोन य त रहँदनै । उ िदनमा अ य
साथीह समेत िडउटीमा रहेका िथए । उ फोनमा
झगडास ब धी खबरह ा हन आएप ात फोन
गन यि लाई एकिछन हो डमा ब न भनी थप
आदेशको लािग िस ट इ चाजसँग आदेश िलन
गएको िथएँ । मैले उ फोन कुनै खराब िनयतबाट
हो डमा राखेको िथइँन । वा तिवकता नै नबझु ी
म िनद षलाई पदीय दािय व र िज मेवारीलाई
बेवा ता र लापरवाही गरे को आरोपमा कारवाही
गनु ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत छ । मैले
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८७ को देहाय
(क) (ग) र (ङ) बमोिजम त लो टाइम के लमा
घटुवा हने कृ ितको अपराध गरे को छै न । सामा य
ग ती गरे कै अव थामा समेत नसीहत िदने,
शारी रक थकाई हने सजाय गन यव थासमेत
हरी िनयमावली, २०४९ मा ग रएको छ । म
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िवभागमा रहँदा ब दासमेत इमानदार बफादार भई
िडउटीमा रहेको र मलाई िदइएको िज मेवारीलाई
आ मसात गद आइरहेको अव थामा ए कासी
ठूलो कारवाही गनु पवू ा ही भावनाले े रत
छ । मलाई त लो टाइम के लमा घटुवा गन
गरी हरी उपरी कबाट िमित २०६८।५।९ गते
भएको िनणय र सोही िनणयलाई सदर गन गरी
हरी नायब महािनरी कबाट िमित २०६९।६।१
गते भएको िनणय हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ८४, ८५, ८६, ८७, ८९, ९० तथा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२, १३, १८ समेत िवपरीत भएकाले उ िनणय
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी याय पाउँ भ ने
िनवेदन मागदावी ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन
हो, यो आदेश ा भएका िमितले बाटाको
यादबाहेक १५ िदनिभ स बि धत कागज
साथै राखी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पठाउनु भनी िवप ीह लाई रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी सचू ना
पठाई यसको बोधाथ महा यायािधव ाको
कायालयमा पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६९।७।२१ को आदेश ।
हरी जवान मानिसहं बोहरा िमित
२०६८।५।१ गते महानगरीय हरी आयु को
कायालयको प रचालन क मा िडउटीमा
रहेको अव थामा उ िदन २१:०० बजे यस
कायालयका हरी उपरी क राम साद े बाट

िडउटी चेक जाँच गन ममा यािबन नं.१ को
आ नो िज मामा रहेको १०० नं.को फोन लाइन
हो डमा राखी क यटु रमा नक
ु र गेम खेिलरहेको
पाइएकोले िनज हरी जवानले १०० न.ं ज तो
जनताको सवसल
ु भको लािग रािखएको फोनलाई
हो डमा राखी क यटु रमा गेम खे नल
ु े पदीय
दािय व एवम् िज मेवारीलाई बेवा ता गरी
िडउटीमा लापरवाही गरे को पाइएको हँदा िनजलाई
अिधकार ा अिधकारीबाट िमित २०६८।५।९
गते त लो टाइम के लमा घटुवा गन िनणय भएको
हो । उ िनणयउपर िनज हरी जवानले यस
कायालयमा पनु रावेदन गरे कोमा िमित २०६९।६।१
मा यसै कायालयका अिधकार ा अिधकारी ारा
सोही िनणयलाई सदर हने गरी पनु रावेदक य
िनणय भएको हो । िनजलाई िवभागीय कारवाही
गदा सफाइको मौका व प यस कायालयबाट
च.नं. ६७ िमित २०६८।५।२ र च.नं. ७९ िमित
२०६८।५।६ गतेको प ारा िलिखत प ीकरण
मािगएको िथयो । िनजले आ नो प ीकरणमा
घटनास ब धी रपोट गन गएकोमा फकर आउँदा
उ फोन िबस हो डमा नै रहेको र िडउटीमा
रहँदा क यटु रमा नक
ु र गेम खे नु मेरो ग ती हो
भनी आफूबाट भएको ग ती वीकार गरी आ नो
यहोरा उ लेख गरी प ीकरण पेस गरे का छन् ।
मयािदत हरी सङ्गठनको िज मेवार
हरी कमचारीले १०० न.ं ज तो सवं ेदनशील
फोनलाई हो डमा राखी आ नो तोिकएको िडउटी
छाडी क यटु रमा गेम खे नल
ु े पदीय दािय व
एवम् िज मेवारीलाई बेवा ता गरे को र िनजले
िवगतमा समेत यस िकिसमका ि याकलापह
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गरी मौिखक पमा स झाई बझु ाई गरी चेतावनी
िदँदासमेत आ नो यवहारमा कुनै सधु ार न याई
िनजलाई िदइएको आदेश िनदशन नमानी
वा काया वयन नगरी िडउटीमा लापरवाही
गरे को पाइएको र िनजले नै लेखी पेस गरे को
प ीकरणको जवाफमा समेत िडउटीमा आफूबाट
भएको ग ती वीकार गरे को अव थासमेत हँदा
काननू बमोिजम िवभागीय कारवाही ग रएको हो ।
िनज िवप ीले आफूले गरे को ग ती र िडउटीमा
गरे को ग भीर लापरवाहीलाई लक
ु ाई िदएको रट
िनवेदन बदरभागी छ । रट िनवेदन खारे ज गरी
पाँउ भ ने यहोराको महानगरीय हरी आयु को
कायालय, रानीपोखरीको िलिखत जवाफ ।
महानगरीय हरी आयु को कायालय
रानीपोखरी, काठमाड मा कायरत हरी नायब
महािनरी क र हरी उपरी कका नाउँको सचू ना
याद िमित २०६९।८।७ मा तामेल भएकोमा
यादिभ िलिखत जवाफ पेस नभएको ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा
चढी पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकतफका िव ान् अिधव ा राजे
भ राईले िनवेदकलाई िनजबाट भएको ग ती
सधु ार गन अवसर निदई सो स ब धमा सचेत
नगराई एकै पटक त लो के लमा घटुवा गन
गरी ठूलो सजाय ग रएको हँदा िनवेदकलाई
मका परे को र य तो कारवाहीबाट भिव यमा
समेत िनजको वृि िवकासमा असर पन हँदा
िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी हनपु दछ भनी
बहस ततु गनभयो
ु । िवप ीतफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी सयू राज दाहालले

सवसाधारणसँग य सरोकार रा ने र घटना
वारदातसँग स बि धत सचू ना ा हने १०० नं.
हटलाइन फोनको िज मेवारी िलएका िनवेदकले
य तो फोन हो डमा राखी क यटु रमा खेल खेली
ग भीर लापरवाही गरे को र वयम् िनवेदकले पेस
गरे को प ीकरणमा समेत आ नो लापरवाही
वीकारे को अव था हँदा स बि धत काननू ारा
अिधकार ा अिधकारीले काननू बमोिजमको
ि या परू ा गरी िवभागीय कारवाही गरे को
अव था हँदा िनवेदन मागबमोिजमको रट जारी
गनपन
ु अव था छै न । रट िनवेदन खारे ज हनपु दछ
भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िनवेदकले आ नो िज मेवारीबमोिजमको
काय स पादन गरी रहेको अव थामा िस ट
इ चाजबाट थप आदेश िलन फोन हो डमा राखी
गएको र भल
ु वश फोन हो डमै रहन गएकोमा
फोन हो डमा राखेको भ ने आधारमा सु ने
मौकास म निदई एकै पटक त लो टाइम के लमा
घटुवा गन गरी महानगरीय हरी आयु को
कायालय, काठमाड का हरी उपरी कबाट
िमित २०६८।५।९ मा गरे को िनणय हरी नायब
महािनरी कबाट सदर गन िमित २०६९।६।१
मा भएको िनणय पवू ा ही भएकोले उ
िनणयह उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी पाउँ
भ ने मागदावी गरे कोमा िनवेदकलाई िदइएको
िज मेवारी ग भीर पमा निलई लापरवाही गरे को
र िनजलाई सफाइको मौका िदँदासमेत आ नो
लापरवाहीलाई वीकार गरी प ीकरण पेस गरे को
छ भने िवगतमा पिन िनजले आ नो िज मेवारीमा
लापरवाही गरी आएकोमा मौिखक पमा सधु ार
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गन मौका िदँदासमेत बेवा ता गरी लापरवाही
दोहोरयाउँ
् दै आएको तथा हाल त काल स बोधन
गनपन
ु १०० नं.को हटलाइन फोनको रिसभर नै
फोनमािथ राखी फोन य त बनाई क यटु रमा
नक
ु र खेली पदीय आचरण एवम् अनश
ु ासनको
उ लङ्घन गरे कोले काननू बमोिजम िवभागीय
कारवाही ग रएको हो । िनवेदकले आ नो ग ती
र लापरवाही लक
ु ाई िदएको रट िनवेदन खारे ज
हनपु दछ भनी िवप ी महानगरीय हरी आयु को
कायालय, रानीपोखरीको िलिखत जवाफ रहेको
देिख छ ।
ततु िनवेदन अ ययन गरी प
िवप का काननू यवसायीह को बहससमेत
सिु नयो । अब ततु िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हने नहने के रहेछ सोही िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यी
िनवेदकलाइ सवसाधारणको य सरोकार
रहने र आम जनतालाई त काल आपतिवपद पदा
राहत र उपचार िदन यव था ग रएको हरी
हटलाइन १०० नं. को फोनबाट ा हने
सचू ना स बि धत िनकाय र अिधकारीलाई
त काल जानकारी गराउनपु न अित सवं ेदनशील
िज मेवारी भएको िडउटी तोिकएको देिख छ ।
आफू िडउटीमा रहेको अव थामा १०० नं. को
सवं ेदनशील फोनलाई हो डमा राखी क यटु रमा
गेम खेलेको त यलाई िनवेदकबाट सो स ब धमा
मािगएको प ीकरणमा िनजले वीकार गरे को
पाइ छ । रट िनवेदकलाइ िनज िव को
िवभागीय कारवाहीका स ब धमा सफाइको

मौका िदइएको र िनजले िलिखत प ीकरण
पेस गद आ नो कत य पालनामा लापरवाही र
िडउटी पालनामा आफूबाट सो ग ती भएको भनी
वीकार गरे को देिख छ । रट िनवेदकले िडउटीमा
रहँदा आफूबाट भएको ग ती वीकार गद सु ने
मौका व प हरी िनयमावलीबमोिजम सामा य
सजाय गनपनमा
एकै पटक त लो के लमा
ु
घटुवा गन गरी ठूलो सजाय ग रएको हँदा हरी
उपरी कबाट िमित २०६८।५।९ मा गरे को िनणय
र हरी नायब महािनरी कबाट उ िनणय सदर
गन गरी िमित २०६९।६।१ मा भएको िनणय बदर
गरी पाँउ भ ने िजिकर िलएको देिख छ ।
३. हरी कमचारीबाट कत य पालनामा
हन स ने लापरवाही तथा अनश
ु ासन उ लङ्घन
ज ता आचरणिवपरीतका कायलाई िनय ण
र िनयमन गन हरी िनयमावली, २०४९ मा
िविभ न काननू ी ब धह गरे को पाइ छ ।
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ६८ देिख
िनयम ८३ स म हरी कमचारीले पालना गनपन
ु
िविभ न आचरणह को यव था गद िनयम ८०
को उपिनयम (१) ले “ हरी कमचारीले आ नो
कत य त परताको साथ पालना गनपदछ”
ु
भ ने यव था गरे को देिख छ । यसैगरी हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४ ले उिचत
र पया कारण भएमा हरी कमचारीलाई गन
सिकने िविभ न कृ ितका सजायह को यव था
गद िनयम ८४ को ख ड (ङ) मा “त लो पद वा
त लो टाइम के ल वा यही टाइम के लको त लो
के लमा घटुवा गन” सजायस ब धी यव था
रहेको देिख छ ।
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४. हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८७ मा देहायको अव थामा ऐ. िनयमावलीको
िनयम ८४ को ख ड (ङ) बमोिजम कुनै हरी
कमचारीलाई तोिकएको अिधकारीले “त लो पद
वा त लो टाइम के ल वा यही टाइम के लको
त लो के लमा घटुवा गन” सजाय गन स ने
यव था गरे को देिख छ :
(1)
स तोषजनक काम नगरे मा,
अनश
(2)
ु ासनहीन काम गरे मा,
(3)
आचरणस ब धी िनयमह उ लङ्घन
गरे मा,
िनयिु भएको पाँच वषिभ ै नोकरीबाट
(4)
अलग हन झु ा कारण देखाएमा,
िदएको आदेश िनदशन नमानेमा वा
(5)
काया वयन नगरे मा,
मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई िबदा
(6)
बसेकोमा वा गैरहािजर भएमा,
लापरवाही गरे मा वा िनयम आदेशको
(7)
पालना नगरे मा ।
५. यसै गरी कुनै हरी कमचारीलाई हन
स ने िवभागीय कारवाहीको लािग कायिविध
िनधारण गरे को पाइ छ । सो स ब धमा हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ ले “ हरी
कमचारीलाई सजायको आदेश िदनअ
ु िघ कारवाही
गन लािगएको उ लेख गरी हन स ने सजायसमेत
खल
ु ाई सचू ना िदई िनजलाई आ नो सफाइ पेस गन
मौका िदनपु नछ । य तो सचू ना िदँदा लगाइएको
आरोप प पले िकिटएको हनपु दछ र येक
आरोप कुन कुरा र कारणमा आधा रत छ सोसमेत

खल
ु ाउनपु नछ” भ ने यव था गरे को देिख छ।
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ ले हरी
जवानलाई “त लो पद वा त लो टाइम के ल वा
त लो टाइम के लको त लो के लमा घटुवा गन”
सजाय िदने अिधकारी स बि धत हरी उपरी क
र पनु रावेदन सु ने अिधकारीमा स बि धत हरी
नायब महािनरी कलाई तोके को देिख छ ।
६. अब यी िनवेदकलाई भएको
िवभागीय कारवाही ि याका स ब धमा
हेदा िमित २०६८।५।१ गते २१:०० बजेको
समयमा महानगरीय हरी आयु को कायालय
प रचालन क को िडउटी चेक जाँच गन ममा
यी िनवेदकले १०० न.ं को हटलाइन फोनलाई
हो डमा राखी क यटु रमा नक
ु र गेम खेिलरहेको
हँदा यी िनवेदकलाई कारवाही गरी पाउँ भनी
िस ट इ चाजले िमित २०६८।५।२ गते पेस
गरे को ितवेदनबाट यी िनवेदकउपर िवभागीय
कारवाही ार भ भएको देिख छ । कारवाहीको
लािग ितवेदन ा भएपिछ “क ोल ज तो
संवेदनशील िडउटीमा रहेको १०० नं. को अित
संवेदनशील फोनलाई हो डमा राखी क यटु रमा
गेम खे नपु न कारण र िदइएको िज मेवारी परू ा
नगरी लापरवाही गरे को हँदा हरी िनयमावली,
२०४९ बमोिजम िकन कारवाही नगन” भनी
िनवेदकलाई िमित २०६८।५।२ गते प ीकरण
सोिधएकोमा यी िनवेदकले िडउटीको समयमा
१०० नं.को फोनलाई हो डमा राखी क यटु रमा
गेम खे नु आफूबाट ग ती भएको वीकारी अब
उ ा त ग ती नदोहो रने हँदा एकपटक सु ने
मौका पाउँ भनी प ीकरण पेस गरे को देिख छ ।
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७. त प ात् सवं ेदनशील िडउटीमा
रहेको १०० नं.को अित संवेदनशील फोनलाई
हो डमा राखी क यटु रमा गेम खेिलरहेको र
आफूले गरे को ग तीसमेत वीकार गरे कोले
िदएको िज मेवारी परू ा नगरी िज मेवारी ित
लापरवाही एवम् अनश
ु ासनहीन काय गरी हरी
िनयमावली, २०४९ को प र छे द ९ को िनयम
८७ को देहाय (क) (ग) र (ङ) को कसरु गरे कोले
ऐ.िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (ङ)
बमोिजम कारवाही िकन नगन भनी सजायसमेत
ताव गरी यी िनवेदकलाई िमित २०६८।५।६
मा पनु : प ीकरण मािगएको तथा यी िनवेदकले
आफूबाट ग ती भएको वीकार गरी एकपटक
सु ने मौका पाउँ भ ने जवाफ पेस गरे को
िमिसल संल न कारवाहीस ब धी िनणय पचाको
ितिलिपबाट देिख छ ।
८. यी िनवेदकलाई हरी िनयमावलीको
िनयम ८७ को देहाय (क) स तोषजनक पमा
कत य पालना नगरे को, (ग) आचरणस ब धी
िनयमह उ लङ्घन गरे को र (ङ) िदएको
आदेश िनदशन नमानेको वा काया वयन
नगरे को भ ने आधार उ लेख गरी सजाय ताव
गरी िनवेदकबाट पनु : प ीकरण माग गरे को
देिख छ । हरी िनयमावली, २०४९ ले हरी
कमचारीले िनवाह गनपन
ु भनी यव था गरे को
आचरणको उ लङ्घन गरे को त यलाई यी
िनवेदकले अ यथा भ न नसक पटकपटक
सफाइको मौकासमेत िदएकोमा आफूबाट ग ती
भएको भनी आ नो भएको यहोरा उ लेख गरी यी
िनवेदकले आ नो सफाइसमेत पेस गरे को पाइयो।

सोही प ीकरणको आधारमा यी िनवेदकलाई
आ नो पदीय िज मेवारी ित लापरवाही गरी
आचरणह को उ लङ्घन गरे को कसरु मा हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ ले िनधारण
गरे बमोिजमको ि या अवल बन गरी सफाइको
मौका िदई िनजलाई हरी िनयमावलीको िनयम
८४ को देहाय (ङ) बमोिजम हरी उपरी कबाट
त लो टाइम के लमा घटुवा गन गरी सजाय
भएको देिख छ।
९. यी िनवेदक हरी जवान दजाको हरी
कमचारी भएको र िनजको हकमा हरी िनयमावली,
२०४९ को िनयम ८४ को देहाय (ङ) बमोिजम
त लो पद वा त लो टाइम के ल वा त लो टाइम
के लको त लो के लमा घटुवा गन कृ ितको
सजाय गन अिधकारीमा हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ९३ ले स बि धत हरी उपरी कलाई
र पनु रावेदन सु ने अिधकारीमा स बि धत हरी
नायब महािनरी कलाई तोके को देिख छ ।
हरी िनयमावलीबमोिजम यी िनवेदकलाई
िनयम ८४ को देहाय (ङ) बमोिजमको सजाय
गन अिधकार ा उि लिखत अिधकारीह ले
नै हरी िनयमावलीले तोके बमोिजमको
ि या अवल बन गरी कारवाही गरे को देिखन
आँउछ । यी िनवेदकले आफूउपर भएको िवभागीय
कारवाहीका स ब धमा हरी िनयमावली,
२०४९ मा भएको यव थाबमोिजम पनु रावेदन
गरी पनु रावेदन तहबाट पिन तोिकएबमोिजमको
अिधकारीबाट िनणय भएको छ । यसरी यी
िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गदा हरी
िनयमावली, २०४९ ले तोके बमोिजम कारवाही
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ि या अवल बन गदा सफाइको मौका िदई
प ीकरण माग गरी उ िनयमावलीले िदएको
अिधकार योग गरी काननू बमोिजम अिधकार ा
अिधकारी हरी उपरी कबाट िनणय गरे को
देिखँदा िनवेदकउपरको िवभागीय कारवाहीमा
काननू ी िु ट रहेको देिखन आएन । िनवेदक
वयमले
् पिन िनजउपरको िवभागीय कारवाही
ि यामा काननू ी िु ट रहेको भ न सके को पिन
देिखँदनै ।
१०. िनवेदकले आफूलाई त लो टाइम
के लमा घटुवा गन गरी हरी उपरी कबाट िमित
२०६८।५।९ गते भएको िनणय र सोही िनणयलाई
सदर गन गरी हरी नायब महािनरी कबाट िमित
२०६९।६।१ गते भएको िनणयबमोिजम भएको
िवभागीय कारवाही गदा ए कासी ठूलो सजाय
ग रयो, सामा य नसीहत वा शारी रक थकाई हने
कृ ितको सजाय हनपु द यो भनी िजिकरस म
िलएको देिख छ । िनवेदकले आफूउपरको
िवभागीय कारवाही ि यामा सहभागी भई
आ नो भएको सफाइ पेस गदा तोिकएको
िज मेवारी िनवाहमा आफूले लापरवाही गरी कसरु
गरे को वीकार गरे को अव थामा काननू बमोिजम
अिधकार ा अिधकारीबाट तोिकएबमोिजमको
ि या अवल बन गरी काननू बमोिजम िवभागीय
सजाय भएकोमा आफूलाई अ य कारको सजाय
गनपन
ु भ ने िजिकरस म िलएको छ । िवभागीय
कारवाही भएको हरी कमचारी वयमले
् चाहेको
वा रोजेको सजाय मा ग रनपु न िजिकर िलनक
ु ो
कुनै काननू ी आधार रहेको देखाउन सके को नहनाले
सजाय गन पाउने अिधकार भएको अिधकारीले

हरी िनयमावलीमा तोिकएको अनेक सजायम ये
अव था अनसु ार कुनै पिन सजाय गन स म रहेको
हँदा सोम ये त लो टाइम के लमा घटुवा गन सजाय
गरे कोलाई अ यथा भ न िम ने हँदनै । ि यागत
िु ट भएको वा ितवादको मौका निदएको
वा गैरकाननू ी त रकाबाट िवभागीय कारवाही
गन अिधकारीबाट प ीकरण नमािगएको वा
तोिकएको अिधकारीबाहेक अ य अिधकारीबाट
सजाय ग रएको लगायत काननू ी िु ट भएको
अव थामा मा सो िनणय िु टपणू भएको मा न
िम ने र रट े ािधकारबाट हे रने ह छ । मािथ
िविभ न करणमा ग रएको िववेचनासमेतबाट
यी िनवेदकउपरको िवभागीय कारवाही ि यामा
काननू ी िु ट रहेको नदेिखएको र िनवेदक वयमले
्
पिन आ नो कत य पालनामा ग ती भई पदीय
आचरण उ लङ्घन गरे को वीकार गरी रहेको
अव थामा अिधकार ा
अिधकारीबाट
िवभागीय कारवाही गरी काननू बमोिजम सजाय
िनधारण ग रएको स ब धमा रट े ािधकारबाट
ह त ेप गन निम ने हँदा िनवेदकको उ
िजिकरका स ब धमा थप िवचार ग ररहनु परे न ।
११. अत: मािथ िववेिचत आधार र
कारणह बाट यी िनवेदक हरी सङ्गठनको
कमचारी भएको र अित संवेदनशील िज मेवारीमा
रहेको अव थामा लापरवाहीपणू त रकाले आ नो
िज मेवारी िनवाह नगरी आ नो पदीय िज मेवारी
र आचरणको उ लङ्घन गरे को अव थामा
हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम तोिकएको
अिधकारीले तोिकएबमोिजमको
ि या
अवल बन गरी हरी िनयमावली, २०४९ को
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िनयम ८४(ङ) बमोिजम सजाय गरे को देिखएको
नणय नं .९१७९
र िनज िनवेदकले हरी क ोलको १०० नं. को
आप कालीन िडउटीमा खटेको बेलामा फोनलाई
हो डमा राखी क यटु रमा नक
सव च अदालत, सयं ु इजलास
ु र खेलेको
पाइएको भ ने आरोपमा सो काय िनजले गरे को
माननीय यायाधीश ी क याण े
भनी आ नो प ीकरणमा वीकार गरे को देिखँदा
माननीय यायाधीश ी सश
ु ीला काक
िनजलाई त लो टाइम के लमा घटुवा अथात्
आदेश िमित : २०७१।१।३०।३
ेड घटाएको िनणयमा कुनै काननू ी िु ट िव मान
०७०-WO-०३४४
रहेको नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी गन अव था नहँदा ततु रट खारे ज
िवषय : उ ेषण/परमादेश ।
हने ठहछ । ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी बझु ाइिदनू । िनवेदक : सािवक मोरङ िज ला, हरै चा गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. ८ हाल काठमाड
उ रायमा सहमत छु ।
िज ला, कपन गाउँ िवकास सिमित वडा
या.िगरीश च लाल
नं. ३ घर भई पररा म ालयको शाखा
अिधकृत पदमा कायरत रहेका बखत
इित संवत् २०७१ साल असार १६ रोज २ शभु म् ।
िनयिु र ग रएका लेखनाथ भ राई
इजलास अिधकृ त: भ काली पोखरे ल
िव
िवप ी : लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय,
अनामनगर काठमाड समेत

&

§ िनवेदकलाई भएको भिनएको
िवभागीय सजाय अब कायम
नरहेको र कानूनबमोिजम छनौट
भई पद थापन पिन भै सके को
यि लाई पूववत् अव थामा काम
गन िदनुपनमा उ िव ािपत पदमा
िनज िनवेदकको उ मेद्वारी त काल
कायम नरहेको अथ गरी िनवेदकले
पाइसके को शाखा अिधकृत पदको
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िनयुि लाई नै बदर गन गरेको लोक
सेवा आयोगको िमित २०७०/६/१०
को िनणय र सामा य शासन
म ालयको िमित २०७०/६/१४ को
िनणय िनजामती सेवा ऐनको दफा
२२ र २२क को अनुकूल नरहेकाले
उ
िनणयह
काननू सङ्गत
नदेिखने ।
( करण नं. ८)
§ िवभागीय सजाय हने िनणय भएको
यि लाई सो सजाय अि तम
हन निदई सोअिघ नै लोक सेवा
आयोगले वैकि पक सच
ू ीका
यि लाई िनयुि गदछ र िवभागीय
सजाय बदर ह छ भने य तो
जिटलताको लािग वैकि पक
उ मेद्वारलाई िनयुि िदने िनकाय
लोक सेवा आयोग नै िज मेवार
हनपन अव था आउँने ।
( करण नं. १०)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ह र उ ेती र िव ान् अिधव ा महेशकुमार
नेपाल
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
महेश शमा पौडेल र िव ान्
उप यायािधव ा मदनबहादरु धामी,
िव ान् अिधव ा खगे अिधकारी
अवलि बत निजर :

स ब काननू :
§ लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा
१४
§ िनजामती सेवा ऐनको दफा २२
आदेश
या.क याण े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा
१०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत दायर हन आएको ततु
रट िनवेदनको सङ्ि त य एवम् आदेश
िन नबमोिजम छ :
म िनवेदक िमित २०५९/४/५ मा
राजप अनङ्िकत थम ेणीमा िनयु
भएको र लोक सेवा आयोगबाट कािशत
सचू ना न.ं ६२१/०६९/७०, िव ापन नं.
३०४२/०६९/७० अनु प सामा य शासन
समहू को शाखा अिधकृ त पदमा िलिखत परी ा
र अ तवातासमेतबाट छनौट भई िनयिु का लािग
िमित २०७०/४/३१ मा िसफा रस भयो । सामा य
शासन म ालयबाट िमित २०७०/४/३२ मा
नेपाल शासन सेवा, सामा य शासन समहू ,
शाखा अिधकृ त पदमा पररा म ालयमा मेरो
िनयिु तथा पद थापन भएको हो । िज ला
िवकास सिमितको कायालय, काठमाड को च.नं.
४२०, िमित २०७०/५/१६ को रवानाप अनु प
पररा म ालयमा म हािजर भई कायरत् रहेकोमा
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२बमोिजम
बढुवाका लािग स भा य उ मेदवार
् कायम रहेको
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नदेिखँदा िमित २०७०/४/३१ मा कािशत
नितजाबमोिजम ग रएको बढुवा िसफा रस र
गन र िनयिु पाइसके को भए िनयिु र गन
सामा य शासन म ालयमा लेखी पठाउने गरी
िमित २०७०/६/१० मा िनणय भएको भनी लोक
सेवा आयोगबाट मेरो िनयिु र ग रएको छ ।
सामा य शासन म ालयबाट च.न.ं ७७, िमित
२०७०/६/१५ को प बाट जानकारी गराइयो ।
म िनवेदक इचङ्गनु ारायण गा.िव.स.
मा कायरत रहँदा ज गा दता गन िदएको
िसफा रसको स ब धमा अि तयार दु पयोग
अनसु धान आयोगबाट िवभागीय कारवाही गन
लेखी पठाएअनु प िज ला िवकास सिमित,
काठमाड ले मलाई २ वष बढुवा रो का गन
गरी िमित २०७०/४/२९ मा आदेश गरे कोमा सो
आदेशउपर शासक य अदालतमा पनु रावेदन
दता गरे को हो । शासक य अदालतमा उ
मु ा िवचाराधीन रहेको अव थामा आ त रक
ितयोिगताबाट भएको मेरो बढुवा र गन गरी
िवप ी लोक सेवा आयोगबाट भएको िनणय र
िवप ी सामा य शासन म ालयको िनणयबाट
मेरो संवैधािनक तथा काननू ी हकमा असर पन
गएको छ ।
िनजामती सेवा ऐन (संशोधन सिहत),
२०४९ को दफा २२बमोिजम म िनवेदक बढुवाका
लािग स भा य उ मेदवार
् हन अयो य भएको
अव था छै न । दरखा त िदँदाको बखत कुनै पिन
अयो यता नभएकै कारण मेरो दरखा त वीकृत
गरी मलाई आ त रक ितयोिगतामा सामेल
गराई िवप ी आयोगबाट िलिखत परी ा तथा

अ तवातासमेतमा छनौट ि याबाट िसफा रस
गरी शाखा अिधकृ त पदमा बढुवा गरे को हो ।
बढुवा ि या स प न भएपिछ मा मेरो २ वष
बढुवा रो का गन आदेश भएको हँदा ि या
स प न भइसके पिछको िवभागीय कारवाही पिछ
हने बढुवामा मा आकृ हनेमा भइसके को बढुवा
र गन गरी भएको िनणय िु टपणू छ । अ तवाता
िमितस म दफा २२ मा उि लिखत कुनै अव था
पिन उ प न भएको छै न । लोक सेवा आयोग
ऐन, २०६६ को दफा १४ को काननू ी यव था
अनु प मैले पेस गरे को िववरण गलत हो भनी
आयोगले भ न सके को पिन छै न । मेरो िनयिु
र गदा सनु वु ाइको मौकासमेत दान गरे को
छै न । वैकि पक उ मेदवारका
पमा रहेका
्
िवप ी गौतम पं ानीलाई लोक सेवा आयोग
िनयमावली, २०६७ को िनयम ३४ ले तोके को
पवू सतह को िव मानता बेगर नै िसफा रस गरी
िनजलाई िनयिु िदइएको छ ।
अतः मािथका करणह मा उि लिखत
काननू र त यका आधारमा िवप ीह को काय
र िनणयबाट नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ ारा द मौिलक हक एवम् िनजामती
सेवा ऐन तथा िनयमावली ारा द काननू ी
हक हनन् भएको हँदा लोक सेवा आयोगको
िमित २०७०/६/१० को िनणय, सचू ना नं.
२७५/०७०/७१ को सचू ना, सामा य शासन
म ालयलाई लेिखएको िमित २०७०/६/१३ को
प , उ म ालयको िमित २०७०/६/१४ को
िनणय र िमित २०७०/६/१५ को प लगायतका
काय र िनणयह उ ेषणको आदेशले बदर गरी
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िनवेदकलाई िमित २०७०/४/३२ को िनयिु तथा
पद थापन प बमोिजमको पदमा यथावत् पमा
कामकाज गन िदनु िदलाउनु र िनयिु र गरी
कामकाज गन िदनु िदलाउनु र िनयिु र गरी
काम गन रोक लगाएका िमितदेिख नै िनवेदकलाई
हािजर गराई तलब भ ालगायत स पणू सिु वधा
िदलाउनु साथै िनणय नभएस मका लािग अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन
हो, यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका
याद बाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु भनी
रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी
िवप ी लोक सेवा आयोग के ीय कायालय,
काठमाड समेतका सरकारी िनकायह लाई सचू ना
पठाई यसको बोधाथ महा यायािधव ाको
कायालयलाई पठाइिदनु र िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ िलई
आफै ँ वा आ नो ितिनिधमाफत उपि थत हनु
भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी
िवप गौतम पं ानीलाई सचू ना पठाई िलिखत
जवाफ आएपिछ िनयमानसु ार पेस गनु । ततु
रट िनवेदनमा माग ग रएको अ त रम आदेशका
स ब धमा िवचार गदा, अ त रम आदेश जारी
हने नहने स ब धमा िवप ीलाई समेत राखी
छलफल गनु उपयु देिखएकोले सो स ब धमा
छलफल गन िमित २०७०/८/२८ को पेसी

तोक छलफलको लािग िवप ीह म ये गौतम
पं ानीको हकमा आफै ँ वा काननू बमोिजम
ितिनिधमाफत र अ य िवप ीह को हकमा
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िझकाई
िनयमानसु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
आदेश ।
िनवेदक लेखनाथ भ राई इचङ्गनु ारायण
गा.िव.स. को सिचव पदमा कायरत् रहेको
अव थामा ज गा दता गन स ब धमा िदएको
िसफा रस स ब धमा अि तयार दु पयोग
अनसु धान आयोगबाट अनसु धान भई यस
कायालयमा िमित २०६८/३/७ मा िवभागीय
कारवाही गन लेखी आएकोले िनज लेखनाथ
भ राईलाई िनजामती सेवा ऐन अनसु ार ७
िदनको याद िदई सफाइ माग ग रएकोमा िनजले
पटकपटक बे लाबे लै यहोराको िसफा रस गरे को
कुरा वीकार गरे को कारणबाट िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ (संशोधन सिहत) को दफा ६०(क)
अनसु ार स पादन गरे को काय स तोषजनक
नभएको हँदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ५९ को ख ड क(२) अनसु ार २ वष बढुवा
रो का गन सजाय ताव गरी सो सजाय गनको
िनि त सङ्घीय मािमला तथा थानीय िवकास
म ालयको िमित २०७०/४/२२ को प साथ र
लोक सेवा आयोगबाट परामश ा भएअनसु ार
िनज गा.िव.स.सिचव िवप ी लेखनाथ
भ राईलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन
सिहत) को दफा ५९ को ख ड क(२) बमोिजम
२ वष बढुवा रो का गन सजाय िदने िनणय यस
िज ला िवकास सिमित, कायालयले गरे को हो ।
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उ िनणय र काम कारवाहीबाट िवप ीको कुनै
हक हनन् नभएको हँदा उ रट िनवेदन खारे ज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला िवकास
सिमित, काठमाड को िलिखत जवाफ ।
लोक सेवा आयोगको प.सं.
२१९(५)/०७०/७१, िमित २०७०/४/३२ को
िसफा रसप का आधारमा नेपाल सरकारको
िमित २०७०/४/३२ को िनणय अनसु ार नेपाल
शासन सेवा, सामा य शासन समहू , रा.प.
ततृ ीय ेणीमा िनवेदक लेखनाथ भ राईलाई
बढुवा िनयिु गरी पररा म ालय वा अ तगत
पद थापन ग रएको िथयो । लोक सेवा आयोगको
िमित २०७०/६/१३ को प बाट िनज लेखनाथ
भ राईको िसफा रस र ग रएको सचू ना संल न
गरी िनयिु िदइसके को भए सोसमेत र गन
लेखी आएकोले यस म ालयबाट िनवेदकको
िनयिु र ग रएको हो । िनजामती सेवाको पदमा
िनयिु को िनिम उपयु उ मेदवार
् छनौट गन
सवं ैधािनक िनकायको पमा रहेको लोक सेवा
आयोगबाट िनयिु को लािग िसफा रस भई
आएका यि लाई िनयिु िदने र िसफा रस र
भई आएको यि को िनयिु भइसके को भए
िनयिु र गन यस म ालयको काय काननू
अनु प नै छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा २२ बमोिजमको अव था िव मान भएमा
य तो यि बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार
्
हन नपाउने प काननू ी यव था भएको देिखँदा
बढुवा रो का भएको अविधभर िनवेदक स भा य
उ मेदवार
् हन स ने नदेिखँदा रट जारी हनपु न
होइन, खारे ज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको

सामा य शासन म ालयको िलिखत जवाफ ।
यस आयोगबाट िमित २०७०/४/३१ मा
कािशत नितजा अनसु ार नेपाल शासन सेवा,
सामा य शासन समहू , रा.प. ततृ ीय ेणीको
पदका लािग आ त रक ितयोिगतामाफत हने
बढुवाको लािग लेखनाथ भ राई िसफा रस भएका
हन् । िमित २०७०/४/२९ मा िज ला िवकास
सिमितको कायालय, काठमाड बाट २ वष बढुवा
रो का गन गरी सजाय भएको कुरा आयोगलाई
समयमै स चार हन सके न । आयोगको िमित
२०७०/४/३१ मा िनज िवप ीसमेतको नाम
िसफा रस हन गयो । सो िसफा रस भइसके प ात्
िनजलाई २ वष बढुवा रो का गन गरी िवभागीय
सजाय भएको कुरा थाहा जानकारी हन
आयो । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२
मा बढुवा रो का भएको अविधभर बढुवाको लािग
स भा य उ मेदवार
् हन नपाउने यव था रहेको
छ । रट िनवेदकउपर िवभागीय कारवाही भएको
िमित २०७०/४/२९ प ात् िनज यस आयोगको
िव ापन नं. ३०४२/०६९/७० को लािग स भा य
उ मेदवार
् कायम नरहने काननू ी यव थाका
आधारमा आयोगको िमित २०७०/६/१० को
बैठकबाट िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२२ बमोिजम िनज बढुवाका लािग स भा य
उ मेदवार
् कायम रहेको नदेिखँदा िनजलाई िमित
२०७०/४/३१ मा कािशत नितजाबमोिजम
ग रएको बढुवाको िसफा रस र िनयिु पाइसके को
भए िनयिु र गन सामा य शासन म ालयमा
लेखी पठाउने िनणय भएको हो । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को यव थाको
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चलनका लािग ग रएको आयोगको उि लिखत
िमित २०७०/६/१० को िनणय काननू बमोिजमकै
िनणय हँदा बदर हनपु न होइन । ऐनको दफा
२२ अनसु ार बढुवा रो का भएको यि सो
अविधभर स भा य उ मेदवार
् हन स ै न । िनज
िवप ी आयोगको िव ापन नं. ३०४२/०६९/७०
का लािग थम ि मै स भा य उ मेदवार
् कायम
नरहेको अव थामा िनजको पनु रावेदनउपरको
िनणय कुनपन
ु भ ने भनाइसँग सहमत हन
सिकँ दैन । अतः आदेश जारी हनपन होइन, रट
िनवेदन खारे ज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
लोक सेवा आयोगको िलिखत जवाफ ।
सामा य शासन समहू का कमचारीको
बढुवाको िसफा रसमा परे को उजरु ीउपर लोक
सेवा आयोगबाट िनणय हने यव था रहेको हँदा
अिधकार ा िनकाय तथा अिधकारीबाट भए
गरे का काम कारवाहीलाई अ यथा भ न नसिकने र
सो िवषयमा यस म ालयको कुनै भिू मका नरहने
भएकोले यस म ालयको हकमा रट िनवेदन
खारे ज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको पररा
म लायको िलिखत जवाफ ।
िवप ी लेखनाथ भ राईले पदीय काय
स पादन गदा काननू ले गन नहने काम गरी
वयमलाई
् द डको घेरा (Punishment Zone)
मा वेश गराएका कारण िनजलाई २ वष बढुवा
रो काको सजाय भएको र मािथ लो पदमा
बढुवा हन अयो य भएको हो । बढुवा रो का
भई स भा य उ मेदवार
् नै नरहेकोलाई बढुवा
िसफा रस गनलगायतका कामकारवाही आफै ँ मा
काननू ी मा यता शू य छन् । िनवेदकले िनणय बदर

माग गदमा सवं ैधािनक एवम् काननू ी ि या ारा
िसिजत एवम् संरि त मेरो हक अ यथा हने
होइन । िनज िनवेदकले आफू बढुवाको लािग
यो य उ मेदवार
नभएको यहोरा आ नो
्
जानकारी छँ दाछँ दै काननू सङ्गतढङ्गले ततु
नभई िनयिु प िलएको र उ िसफा रस तथा
िनयिु प काननू ले नै कायम नरहने अव थामा
सािवकको नायब सु बा पदमा हािजर गराइ पाउँ
भनी िनवेदन िदई भएका काम कारवाहीबाट
िनजले बढुवा ितयोिगतास ब धी स पणू कुरा
यवहारबाट प र याग ग रसके को छ । िवभागीय
सजायको आदेश िव िनज िनवेदकले िदएको
पनु रावेदन िकनारा लागी नसके को अव थाबाट
िनजको कुनै हक आघात भएको छै न । लोक सेवा
आयोगले पिन सजायको परामश िदइसके को
अव था छ । यसकारण िनज िनवेदक मािथ लो
पदमा बढुवाका लािग सै ाि तक पले अयो य
भइसके को अव था छ । काननू बमोिजमको सजाय
भु ान नभएस म असल शासन एवम् शासिनक
काननू का मा य िस ा तले पिन िनवेदक बढुवाका
घेरा (Promotability Zone) िभ पन
स ै नन् । संिवधानको धारा १२०(३) अ तगत
सािधकार िनकायबाट भएको िनणय बदर
नभएस म बढुवास ब धी अ य कामकारवाही
बदर हन स ने अव था छै न । िवप ीले िलएको
िनयिु प आफै ँ मा दिू षत छ । यसलाई
िनयिु प भ न िम दैन । बढुवा िसफा रस एवम्
ि या स प न हनअ
ु गावै सजाय भैसके को
छ । हकै िसजना नभएकोमा सनु वु ाइको मौका
िदनपु न होइन । िवभागीय सजाय गदा नै सो मौका
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िदइएको र काननू ले उ मेदवार
् नै कायम नरहेकाले
ाकृ ितक यायको िस ा तको हक हनन् भयो
भ न िम दैन । अतः उ लेख गरे अनसु ार लोक
सेवा आयोगको िमित २०७०/६/१० को िनणय
सचू ना नं. २७५/०७०/७१, सामा य शासन
म ालयलाई लेिखएको िमित २०७०/६/१३
को प , सामा य शासन म ालयको िमित
२०७०/६/१४ को िनणय र िमित २०७०/६/१५
को प लगायत त प ातका
् काम कारवाहीमा
कुनै सवं ैधािनक एवम् काननू ी िु ट नरहनक
ु ा साथै
हकै थािपत नभएको िवषयमा हक हो भनी पन
आएको िनवेदन दिू षत रहेकोले खारे ज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको गौतम पं ानीको िलिखत
जवाफ ।
यसमा िवभागीय कारवाही भएको
कारण देखाई लोक सेवा आयोगले िसफा रस र
गरे को तर सो िवभागीय कारवाहीस ब धी िनणय
शासक य अदालतबाट िमित २०७०/९/२९ मा
बदर भइसके को भनी िनवेदकतफबाट रहनभु एका
काननू यवसायीले उ िनणयको छाँया ित
इजलाससम पेस गनभएकोले
उ मु ाको
ु
िमिसल शासक य अदालतबाट िझकाई अक
िदन छलफलको लािग िनयमबमोिजम पेस गनु
भ ने यस अदालतको आदेश ।
ततु मु ामा रट िनवेदनप लगायत
िमिसल सल
ं न कागजात अ ययन गरी हे रयो ।
यसमा िनवेदकका तफबाट उपि थत हनभु एका
िव ान् व र अिधव ा ी ह र उ ेती र िव ान्
अिधव ा ी महेशकुमार नेपालले िनवेदकलाई
उ सजाय हने आदेश हनपु वू नै िनजको बढुवाको

ि या स प न भइसके को िथयो, अगािड नै भएको
बढुवामा पिछ गएर भएको िवभागीय सजायलाई
आधार िलई िनयिु नै र गन काननू सङ्गत र
तकसङ्गत हँदनै । अतः भइसके को बढुवा र गन
गरी भएको िवप ीको िनणय िु टपणू भएकोले
रट जारी हनपु न भनी बहस गनभयो
ु ।
नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी महेश शमा पौडेल
र िव ान् उप यायािधव ा ी मदनबहादरु
धामीले लोक सेवा आयोगबाट भएको िनणय
काननू स मत छ, आयोगलाई उ िनणय गन
अिधकार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२२ ले
पमा दान गरे को छ, उ दफा
२२ बमोिजमको अव था िव मान भएको हँदा
बढुवाका लािग िनवेदक स भा य उ मेदवार
् हन
स ने भएबाट िनवेदन दावीबमोिजम रट जारी
हनपु न होइन भनी र िवप ी गौतम पं ानीका
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी खगे
अिधकारीले बढुवा रो काको सजाय भएको
जानकारी िनवेदकले पाइसके पिछ िनज बढुवाका
लािग स भा य उ मेदवार
् हन स ै नन,् संवैधािनक
एवम् काननू ी ि या परू ा गरी वैकि पक
उ मेदवार
् गौतम पं ानीको िसिजत र सरं ि त
भएको हक अ यथा हने होइन, िनवेदक द डको
घेरा (Punishment Zone) िभ प रसके कोले
बढुवाको घेरा (Promotability Zone) िभ
पान निम ने भएबाट रट जारी हनपु न होइन भनी
बहस गनभयो
ु ।
िव ान् व र अिधव ा, िव ान्
सह यायािधव ा, िव ान् उप यायािधव ा र
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िव ान् अिधव ाह को बहस िजिकरसमेत सनु ी
रट िनवेदन दावीबमोिजम रट जारी हने हो होइन
भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचारगदा लोक सेवा
आयोगबाट कािशत आ त रक ितयोिगता मक
बढुवा गन िव ापन अनु प शाखा अिधकृ त
पदको परी ामा सामेल भई छनौट र िनयिु
िसफा रस भई पररा म ालयमा हािजर
भइसके पिछ उ िनयिु हनपु वू र उि लिखत
परी ामा सामेल भइसके पिछकै बीचमा मलाई
२ वष बढुवा रो काको िनणय भएको भनी उ
िनयिु नै र गन गरी भएको िमित २०७०/४/२९
को िज ला िवकास सिमित, काठमाड को
िनणयबमोिजम लोक सेवा आयोग र सामा य
शासन म ालयको िनणय र प ाचारबाट मेरो
बढुवा र गरी वैकि पक उ मेदवारलाई
िनयिु
्
िदएकोले उ िनणय र प ाचारह उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी पद थापनबमोिजम यथावत्
काम गन िदनु िदलाउनु भ ने परमादेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन दावी रहेछ ।
३. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२२ मा िनल बन भएकोमा िनल बन भएको
अविधभर, बढुवा रो का भएकोमा रो का भएको
अविधभर, तलब वृि रो का भएकोमा रो का
भएको अविधभर र सेवा वा समहू प रवतन गरे को
कमचारी भए तीन वष र आफै ँ ले िनवेदन िदई
सेवा वा समहू प रवतन गरे को भए पाँच वषको
अविधभर िनजामती कमचारी बढुवाको लािग
स भा य उ मेदवार
् हन नपाउने भ ने काननू ी
यव था रहेको र ऐ. ऐनको दफा २२क मा “कुनै

िनजामती कमचारीको बढुवाको लािग िसफा रस
भइसके पिछ बढुवा िनयिु नपाउ जेल िनल बन
वा बढुवा रो का वा तलब वृि रो का भएमा
उि लिखत अविधभर िनजको बढुवा िनयिु
रो का ग रनेछ र िनल बनबाट िनजले सफाइ
पाएमा वा रो का अविध समा भएपिछ िनज
िनल बन वा रो का नभएसरह मानी िनयिु िदई
जे तामा कायम ग रनेछ” भ ने काननू ी यव था
भएको देिख छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को
दफा १४(३)मा “आयोगको िव ापनबमोिजमको
परी ामा उ मेदवार
् हन कुनै यि ले पेस गरे को
कुनै िववरण झु ा वा गलत मािणत भएमा
आयोगले य तो उ मेदवारको
दरखा त वा
्
परी ा वा अ तवाता वा िनयिु को िसफा रस
र गन स नेछ र िनजले िनयिु पाइसके को भए
चिलत काननू बमोिजम आव यक कारवाही
चलाउन स बि धत िनकायमा िसफा रस पठाउन
स नेछ” भ ने काननू ी यव था रहेको पाइयो ।
४. उि लिखत काननू ी ावधानका
आधारमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२२ बमोिजम यी िनवेदक बढुवाको लािग स भा य
उ मेदवार
् हन नपाउने अव थाको िव मानता
देिखएको नभई बढुवाको परी ामा सामेल भै
सके प ातको
् समयमा िनवेदकको २ वष बढुवा
रो का गन िनणय भएको देिखयो । साथै लोक
सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४ बमोिजम
िनवेदकले झु ा िववरण पेस गरे को अव था पिन
िव मान भएको देिखन आएको छै न ।
५. ततु मु ामा रट िनवेदक लेखनाथ
भ राई लोक सेवा आयोगको िमित २०६९/८/२७
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को िव ापनबाट उ मेदवार
् भै िववािदत शाखा
अिधकृ त पदको परी ामा सामेल हँदास म
िनवेदकलाई िवभागीय सजाय भएको अव था
देिखँदनै । लोक सेवा आयोगबाट िव ािपत
ितयोिगता मक परी ामा सामेल भई िमित
२०७०/४/२८ मा अ तवाता स प न भएको
िमिसल सल
ं न कागजात र िनवेदनप बाट खु न
आउँछ । यी िनवेदकलाई िवभागीय सजायको
पमा २ वष बढुवा रो का िमित २०७०/४/२९
मा िज ला िवकास सिमित, काठमाड को
िनणयबाट भएको देिखन आयो । यसरी परी ामा
सामेल भै सके प ात् र िनयिु हनपु वू को बीचमा
यी िनवेदकलाई िवभागीय सजायको िनणय भएको
पाइयो । उ िनणयउपर शासक य अदालतमा
पनु रावेदन परी उ िमित २०७०/४/२९ मा भएको
२ वष बढुवा रो काको िवभागीय सजाय हने
िनणय शासक य अदालतबाट बदर भै सके को
िमिसल संल न उ अदालतको फै सलाबाट
देिखन आयो ।
६. िनवेदकले लोक सेवा आयोगबाट
िमित २०७०/४/३२ को िसफा रसप का
आधारमा नेपाल सरकारको िमित २०७०/४/३२
को िनणयानसु ार शाखा अिधकृ त पदमा िनयिु
पाई पद थापन भई कायरत भएको अव था र
सोअिघ िमित २०७०/४/२९ मा भएको बढुवा
रो काको िवभागीय सजायको िनणय शासक य
अदालतबाट बदर भै सके को ि थितसमेत िवचार
गदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२
बमोिजम िनज िनवेदक बढुवाका लािग स भा य
उ मेदवार
् रहेको भ नु काननू सङ्गत देिखएन ।

७. िज ला िवकास सिमित, काठमाड बाट
िमित २०७०/४/२९ मा िवभागीय सजाय हनपु वू
कै िमित २०६९/८/२७ को लोक सेवा आयोगको
िव ापनबमोिजम िनवेदक उ मेदवार
् भै परी ामा
सामेल भएको हँदा सो िव ापनबमोिजमको
उ मेदवारी
् र परी ामा सामेल हने काय दिू षत
हो भ न सिकने अव था देिखँदनै । िनवेदकलाई
जनु िवभागीय सजाय भएको हो भिनएको छ
सो सजाय नै पनु रावेदनको रोहमा बदर भएको
अव थामा िवभागीय सजाय र सोको असर बाँक
रही रहने अव था पिन देिखँदनै ।
८. िनवेदकलाई भएको भिनएको
िवभागीय सजाय अब कायम नरहेको र
काननू बमोिजम छनौट भई पद थापन पिन भै
सके को यि लाई पवू वत् अव थामा काम गन
िदनपु नमा उ िव ािपत पदमा िनज िनवेदकको
उ मेदवारी
त काल कायम नरहेको अथ गरी
्
िनवेदकले पाइसके को शाखा अिधकृ त पदको
िनयिु लाई नै बदर गन गरे को लोक सेवा
आयोगको िमित २०७०/६/१० को िनणय र
सामा य शासन म ालयको िमित २०७०/६/१४
को िनणय िनजामती सेवा ऐनको दफा २२ र
२२क को अनक
ु ू ल नरहेकोले उ िनणयह
काननू सङ्गत देिखएन ।
९. िवप ी गौतम पं ानीको हकमा
िनज उ
िव ापनबमोिजमको परी ामा
वैकि पक सचू ीमा नाम कािशत भएको
देिख छ । िनवेदकको िनयिु र भएको
अव थामा िनवेदकको थानमा वैकि पक सफल
उ मेदवारको
हैिसयतमा िनज िवप ीलाई िनयु
्
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ग रएको देिख छ तर िनवेदकको िवभागीय सजाय
नै बदर भएको अव थामा उ थानमा िनवेदककै
हक हने हँदा उ पद र मानी सोही पदमा
अ कसैको पदािधकार कायम रही रहेको मा न
िमलेन । कुनै कमचारीलाई कायरत् अव थामा
िवभागीय कारवाही भए पिन य तो िनणय
अि तम हनपु वू नै पदािधकार रहेको पदमा थायी
पदपिू त गन र वैकि पक उ मेदवारलाई
िनयिु
्
गन अव था देिखँदनै । अ यथा कुनै पिन थायी
कमचारीलाई सजाय हनेिबि कै पनु रावेदनको
िनणयस म नपख स ामा अक िनयिु गन हो र
पिछ य तो सजाय नै बदर भएमा स ाको िनयिु
बहाल रही रहनेछ भ ने हो भने िनजामती सेवामा
ज के लाबाट वेश गन गलत पर परा ब दछ ।
१०. िवभागीय सजाय हने िनणय
भएको यि लाई सो सजाय अि तम हन निदई
सोअिघ नै लोक सेवा आयोगले वैकि पक
सचू ीका यि लाई िनयिु गदछ र िवभागीय
सजाय बदर ह छ भने य तो जिटलताको लािग
वैकि पक उ मेदवारलाई
िनयिु िदने िनकाय
्
लोक सेवा आयोग नै िज मेवार हनपन अव था
आउँछ । अक श दमा अब ततु मु ामा
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी भएको
कारणले िवप ी गौतम पं ानीको पद थापनको
स ब धमा उ आयोगले नै िनणय गन कुरा
देिख छ ।
११. तसथ, िनवेदक लेखनाथ भ राई
काननू बमोिजम ितयोिगताबाट छनौट भई
पद थापन पाई ि याशील भएको यि देिखएको
र िनजउपरको िवभागीय सजाय बहाल रहेको

नदेिखएको अव थामा िनजको हकमा िवप ी
लोक सेवा आयोगको िमित २०७०/६/१० को र
सामा य शासन म ालयको िमित २०७०/६/१४
को िनणय कायम रहन नस ने भै उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ठहछ । िनवेदकको
पदािधकार नै सरु ि त रहेको अव थामा
वैकि पक उ मेदवार
् िवप ी गौतम पं ानीलाई
िबना काननू ी आधार परु क पमै िनयिु िदँदमै ा
िनवेदकको हक भािवत नहने हनाले िनवेदक
लेखनाथ भ राईलाई मागबमोिजम पद थापन
भएको पदमा पवू वत् काय गनसमेत िदनु भनी
परमादेशसमेत जारी हने ठहछ । यो आदेशको
जानकारी िवप ीह लाई िदनु । ततु मु ाको
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार
अिभलेख शाखामा बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.सश
ु ीला काक
इित संवत् २०७१ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शभु म् ।
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नणय नं .९१८०
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी तकराज भ
फै सला िमित : २०७०।९।२८।१
०६६-CI-०९३९
मु ा : बाटो कायम गरी पाऊँ ।
पनु रावेदक/वादी : िज ला भ परु , छािलङ
गा.िव.स.वडा न.ं २ घर भै हाल िज ला
लिलतपरु , लिलतपरु उपमहानगरपािलका
वडा नं.२० ब ने के शव परु ी
िव
यथ / ितवादी : िज ला लिलतपरु , लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं.२० ब ने
िकरण रमालसमेत
§ ब डाप को छायाँ ितमा समेत सबै
अंिशयारह लाई आआ नो ज गामा
परेको ज गामा आवतजावत गन
स पूण ज गाको पूवतफबाट उ र
आउने पखाल दि ण मूल सडक
ज गा ९ िफट चौडाको साझा बाटो
भ नेसमेत यहोरा उ लेख गरी
ब डाप मा सो बाटोको अवि थित
जनाएको अव थामा ब डाप को
यहोरामा नै उ
बाटोको
826

अवि थितका बारेमा उ लेख गरी
िनजी पमा खोलेको बाटो आ नो
उपभोगमा खोलेको बाटोलाई िबना
कुनै कानूनी आधार बेगर सावजिनक
भ न निम ने ।
( करण नं. ४)
§ पनु रावेदक वादीले दावीको
बाटोलाई सावजिनक कायम
ग रपाउने मूल आधारका पमा
भूिमसध
यव थापन
ु ार तथा
िवभागको प रप लाईसमेत टेकेर
िनवेदन िदएकै आधारमा िनजी
योगका
पमा खोिलएको
बाटोलाई पुनरावेदक वादीले िनवेदन
िदएकै भरमा िनजी योगको पमा
भएको बाटोको अि त व नै समा
हने गरी प रप को यहोराका
आधारमा िनजह को सा पि क
अिधकारसमेत अित मण हने
गरी सावजिनक बाटो कायम गनु
सावजिनक िहत अनुकूलसमेत
नहने ।
§ भूिमसुधार तथा
यव थापन
िवभागको एउटा
योजनका
लािग जारी भएको प रप लाई
िनता त िनजी कृितको बाटोमा
लागू गनसमेत र िनजी बाटोलाई
सावजिनक बाटो कायम हने गरी
िनणय गन निम ने ।
( करण नं. ५)
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पनु रावेदक/वादीका तफबाट :
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा िव नाथ साद उपा याय
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४क
§ माण ऐन, २०३१ को दफा ५४
§ याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२
सु तहमा फै सला गन कायालय :
मालपोत कायालय, लिलतपरु
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या.डा. ी ह रवश
ं ि पाठी
मा. या. ी मीरा खड्का
फै सला
या.क याण े : पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।१।२४ मा
भएको फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८
को दफा १२(१) (क) बमोिजमको िनवेदन परी
यस अदालत संयु इजलासबाट उ ऐनको
दफा १२(१)(क) बमोिजम िमित २०६७।१।१५
मा दोहोरयाई
् हेन िन सा दान भै पनु रावेदनको
रोहमा दायर हन आएको ततु मु ाको त य
एवम् ठहर िन नबमोिजम छ :
1. त य ख ड :
लिलतपरु , लिलतपरु उपमहानगरपािलका
वडा नं. २०(क) िक.नं १३३ को ०–७–२–० मेरो
एकलौटी हक भोगको ज गामा जान दि णतफको
मु य सडकबाट उ र हँदै िक.नं २६९, ४६२,

४६१, १९३, १९२, १९१, १९० र १८९ बाट
अ दाजी ९ िफटको सािवकदेिख च दै आएको
बाटो छ । सो बाटो मािणत गद िवप ी अ जली
े ले घर न सापास गरी घर िनमाण गनभएको
ु
छ । सो बाटो परापवू देिख चिलआएको र
िछमेक ह ले समेत योग गरी रहेको सावजिनक
बाटोको हो भ ने कुरा अ जली े ले घर न सा
पास गदा भएको सजिमनबाट मािणत छ ।
य तो बाटोमा यसअगािड न सामा बाटो नदेखाई
सतनामाको आधारमा ज गामा बाटो खोली योग
गरी आएको वा न सामा बाटो िक ाकाट गरी
यि को वािम वमा रहेको िनजी बाटोलाई हाल
सावजिनक योजनमा रहेको कारण सावजिनक
कायम गरी पाउँ भनी कसैको स बि धत मालपोत
कायालयमा िनवेदन पन आएमा मालपोत
कायालयले स बि धत यि बझु ी ज गाको
यथाथ ि थित देिखने ािविधक ितवेदनसमेतको
आधारमा यि को नाममा रहेको य तो बाटोको
े ता खारे ज गरी सावजिनक बाटो कायम गन
भ ने भिू मसधु ार तथा यव था म ालयको
च.नं.२१७५ िमित २०६२।१०।१४ को िनदशन
भएकोले सोही अनसु ार सावजिनक बाटो कायम
गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको के शव परु ीको
मालपोत कायालय, लिलतपरु मा परे को िनवेदन ।
िनवेदनमा उ लेख गरे को बाटो हा ो िनजी
बाटो हो । हामी अिं शयारबीच अश
ं हँदा सबैभ दा
दि णको ज गा निवन साद रमालको अश
ं
भागमा परे कोले अ अिं शयारको आ नो फाँटमा
परे को ज गामा जाने बाटो नहँदा सबै अिं शयारले
आ नो अंश फाँटको ज गाबाट पवू तफबाट ९
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िफटको आ नो न बरी एवम् क पाउ डिभ बाटै
नै िनजी बाटो राखी सबै दाजु भाइलाई आआ नो
ज गामा आवतजावत गन हक पु ने गरी सिु वधाको
लािग बाटो योगस म ग रएको हो । अ जली
े लाई हामीले ज गा िब गदा बाटो योग गन
पाउने गरी न सापास गदमा अ यले योग गन
पाउने गरी सो बाटो सावजिनक हने होइन । हामी
सबै अिं शयारले आआ नो भागमा परे को ज गामा
आवतजावत गन स पणू ज गाको पवू तफबाट
उ रतफ आ नै पखाल दि ण मल
ू सडक ज गा
९ िफट चौडाको बाटो छोडी सो बाटोमा परे को
ज गा त त् अिं शयारले यहोन गरी खोिलएको
बाटो हो । भिू मसधु ार यव था म ालयको
िनदशन काननू त: हन स ै न । तसथ, सावजिनक
बाटो भ न निम ने हँदा हा ो ज गाको हा ो
वीकृित र सहमित बेगर िक ाकाट गन नहने
हँदा िवप ीको िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ नेसमेत
िकरण रमालसमेत चारै जनाको तफबाट मालपोत
कायालय, लिलतपरु मा परे को ितउ रप ।
2. मालपोत
कायालय, लिलतपरु बाट
भएको िनणय :
िनवेदन दावीको बाटो ज गाधनीह ले
बाटो कायम गन म जरु छ छै न भनी बु दा
सावजिनक बाटो कायम गन इ कार गरी िनवेदन
पन आएको, सािवक एउटै िक ा िक ाकाट भै
उ ज गामा ज गाधनीह को योगमा मा
बाटो रहेको देिखँदा दतावालाको म जरु ीिबना
सावजिनक बाटो कायम गन निम ने हँदा
िमिसल तामेलीमा राखी िदने भ नेसमेत मालपोत
कायालय, लिलतपरु को िमित २०६५।४।३० को

िनणय ।
वादीको तफबाट पनु रावेदन अदालत,
पाटनमा परे को पनु रावेदन िजिकरको
यहोरा :
मालपोत कायालयको िनणयमा िच
बझु ेन । ितवादीम येक अ जली े ले
न सापास गदा ग रएको सजिमनबाट उ ज गा
सावजिनक रहेको मािणत भै रहेको र मालपोत
कायालयको प ानसु ार नापी िनरी कको
ितवेदनसमेतले ९ िफटको सावजिनक बाटो
देिखइरहेको साथै िनजी बाटो भनी कतै पिन
प रभाषा र यव थासमेत नगरे को स दभमा
बाटो भ नासाथ कुनै पिन यि को िनजी नभई
सावजिनक उ े यबाट िनमाण गरे को बाटो हो
भ ने बिु झने हँदा दावीको बाटोलाई सावजिनक
कायम गरी पाऊँ ।
4. पन
ु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
फै सलाको यहोरा :
नापी शाखा लिलतपरु बाट खिटएका
नापी िनरी क िवनोदकुमार साहले थलगत
िनरी ण गरी िमित २०६५।२।५ मा पेस गरे को
िफ ड ितवेदन हेदा पिन िक.नं २६९ समेतका
८ िक ा ज गाह को पवू तफ ९ िफटको बाटो
देिखएको र सो बाटो सामिू हक पमा योग
भएको र िक.नं २६९ को दि ण पवू तफबाट
िभ जाने बाटोमा ज ता पाताको गेट देिखएको
र अ िक ाह मा आआ नो ज गामा वेश
गन थानमा गेट तथा पखाल लगाएको देिखएको
भ नेसमेत उ लेख भएबाट उि लिखत ज गाका
दतावाला धनीह ले ज गाको उ रतफको
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मल
ू वेश िव दमु ा नै िभ जाने बाटोमा गेट
लगाई दतावालाह को िसिमत योगको लािग
साझा बाटाको पमा उ बाटो योग गरे को
देिखयो । यसरी आ नो यि गत ज गामा
ज गावालाले यि गत पमा बाटोको पमा
साझा योगको लािग छु ् याएको ज गामा
िनवाध पमा सबैले सावजिनक बाटोको पमा
योग गन पाउने काननू ी अिधकार रहे भएको
दावीलाई यायोिचत मा न िम दैन । तसथ
दतावालाको म जरु ीबेगर दावीको बाटोलाई
सावजिनक बाटो कायम गन निम ने भनी मालपोत
कायालय, लिलतपरु ले िमित २०६५।४।३० मा
गरे को आदेश िनणय िमलेकै देिखँदा सदर ह छ
भ नेसमेतको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६६।१।२४ मा भएको फै सला ।
5. वादीका तफबाट यस अदालतसम
परे को दोहोरयाई
पाउँ िनवेदनको
्
यहोरा :
रिज ेसन न बर ४१८ को िमित
२०४०।५।१२ को पा रत ब डाप मा ज गामा
आवतजावत गन स पणू ज गाको पवू तफ
आ नै पखाल, दि णतफ मल
ू सडक ज गा
९ िफट चौडाको साझा बाटो छाडी सो बाटोमा
परे को ज गाबाट अिं शयारह ले नै यहोन गरी
बाटो छाडेको कुरामा िववाद छै न । िवप ीको
िनवेदनबाट बाटोको पमा दता भएको ज गाको
लगत क ा गरी सावजिनक पमा दता गन िनवेदन
िदएको िवषयमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
८ को उपदफा (४) ले तोिकएको सिमितको
िसफा रसमा मालपोत कायालयले लगत क ा गन

स ने हो । उ सिमितको औिच यलाई समा
गरी हँदै नभएको िनणय गन अिधकार योग गरी
िनवेदक माग दावीलाई अ वीकार गन िम दैन ।
िवप ीह ले बाटोको लािग भनी अश
ं ब डाको
िलखतमा उ लेख गरे को ज गा यि को नाउँबाट
लगत क ा गरी सावजिनक बाटो कायम गन
नेपाल सरकारको िनणयानसु ार भिू मसधु ार तथा
यव था िवभागले िमित २०६२।१०।१७ का
िदन प रप गरे को छ । सोही प रप का आधारमा
िनवेदन गरे कोमा सो प रप बदर नगरे स म उ
प रप को काया वयन गरी मेरो मागबमोिजम
िवप ीह को नाउँको िनजी बाटोको लगत क ा
गरी सावजिनक बाटो कायम गनपनमा
सो नगरी
ु
माग दावीबमोिजम सावजिनक बाटो कायम
गन निम ने भनी तामेलीमा रा ने गरी मालपोत
कायालयबाट भएको आदेश िु टपणू छ । सो
आदेशलाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलासमेत िमलेको छै न ।
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा
नं. २० को वडा सिमितको कायालयले िमित
२०५१।९।७ का िदन िदएको िसफा रसप का
आधारमा भएको मचु ु कासमेतलाई आधार मानी
िसफा रस ग रएकोमा सोलाई यान िदइएको छै न
एवम् अ जली े ले घर बनाउने न सा पास गरी
दावीको बाटो सावजिनक भएको कुरा उ लेख भै
पिु भएको छ । िमित २०६२।१०।१७ को बाटो
कायम गन स ब धमा ग रएको प रप को करण
नं. २ मा जारी ग रएको िनदशनलाई मालपोत
कायालयबाट अव ा ग रएको छ । मालपोत
कायालयबाट भएको िनणय कसले गरे को हो
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सो के ही खल
ु ेको नदेिखएको, िनणय गदा के कुन
माणको मू याङ्कन गरी िन कषमा पिु गएको हो
सोसमेतको मू याङ्कन नगरी िववादको अि तम
िन कष र िनणयमा नपगु ी दतावालाको म जरु ीिबना
सावजिनक बाटो कायम गन िमलेन भनी भएको
मालपोत कायालय, लिलतपरु को आदेश िनणय
र सो िनणयलाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला सव च अदालतबाट
ितपािदत
२०५९, अङ्क ४, पृ १९१,
िन.नं ७०७९ समेतको िु टपणू हँदा बदर गरी
िवप ीका नाउँमा कायम रहेको बाटोको लगत
क ा गरी सावजिनक ग रपाऊँ ।
6. यस अदालतबाट भएका आदेशको
यहोरा :
स बि धत सु , रे कड र भए माण
िमिसलसमेत िझकाई आएपिछ पेस गनु भनी
यस अदालतबाट िमित २०६६।४।२७ मा भएको
आदेश र आदेशबमोिजमका िमिसलह यसै
िमिसल साथ सल
ं न रहेको ।
िमित २०६२।१०।१७ को बाटो कायम
गनस ब धी भिू मसधु ार तथा यव थापन
िवभागको प मा उि लिखत यहोराको
प र े यमा वादी दावी पु न नस ने ठहराएको
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा अ.बं. १८४क
तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को
या या मक िु ट देिखएकोले याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को
ख ड (क) बमोिजम दोहोरयाई
् हेन िन सा दान
ग रिदएको छ, िनयमानसु ार पेस गनु भ नेसमेतको
यस अदालतबाट िमित २०६७।१।१५ मा भएको

आदेश ।
सोही आदेशानसु ार ततु मु ामा
पनु रावेदनको रोहमा दता भएको िमिसलबाट
देिखएको एवम् आदेशानसु ार यथ ह का
नाममा याद जारी भै मु ामा पपु मा रहेको
िमिसलबाट देिखएको ।
7. िवप ी अ जली े का तफबाट यस
अदालतसम पन आएको िलिखत
ितवाद :
मेरो ज गाका हाल ितवादी बाबु बाजे
सयू नाथ रमालको नाममा दता रहेको लिलतपरु
िज ला, लिलतपरु न.पा.वडा नं.२ को िक.नं
६ को े फल ४–१०–० ज गा िनजका छोरा
नाितह का बीच २०४० सालमा अश
ं ब डा
हँदा सोही िक ाबाट िक ाकाट भएका ज गामा
आवतजावत गन आआ नो दता े तािभ को
ितउ रप वालाम येक अ जली े समेतले
सदा सवथा योग गन पाउने िनजी बाटो रहेको
देिखएकोले यसलाई सावजिनक भ न िम दैन,
पनु रावेदन अदालतको फै सला काननू स मत् हँदा
सदर ग रपाऊँ ।
िनयमबमोिजम पेसीसचू ीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस भएको
ततु मु ामा पनु रावेदकका तफबाट काननू
यवसायीको ितिनिध व भएन । यथ िकरण
रमालसमेतका तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी िव नाथ साद उपा यायले
प ह ले िनजी योजनका लािग बाटो िनकास
गरे को र सो बाटो िनजी िनकासको बाटो हो भ ने
ब डाप को िलखतको यहोरासमेतबाट समिथत
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भै िनजी बाटोको अव था पिहलेबाट नै रहेकोमा
िवप ी पनु रावेदकको िनवेदनका आधारमा नै उ
बाटो सावजिनक कायम हन स ने होइन । तसथ
माणको मू याङ्कन गरी भएको सु मालपोत
कायालयको िनणय तथा सो िनणयलाई सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
फै सलासमेत काननू स मत् हँदा सदर हनपु दछ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
िमिसल अ ययन गदा, लिलतपरु
िज ला, लिलतपरु उ.म.न.पा. वडा न.ं २०(क)
मानभवन िक.नं १३३ को ०–७–२–० को
ज गामा जानको लािग दि णतफको मु य
सडकबाट उ र हँदै िक.नं २६९ ४६२, ४६१,
१९३, १९२, १९१,१९० र १८९ ज गाबाट
अ दाजी ९ िफटको सािवकदेिख च दै आएको
बाटोमा िनवेदकसमेतका सँिधयारका िक ाका
ज गावालाले सोही बाटो योग गद आएको हो
सो ज गामा िवप ीह ले सतनामाको आधारमा
ज गामा बाटो खोली योग गरी आएकोले
स बि धत यि बझु ी ज गाको यथाथ ि थित
देिखने ािविधक ितवेदनसमेतको आधारमा
यि को नाममा रहेको बाटोको े ता खारे ज
गरी सावजिनक बाटो कायम गरी पाउँ भनी के शव
परु ीको मालपोत कायालय, लिलतपरु सम
िनवेदन परे कोमा सो ितवादीह बाट दावीको
ितवाद गद ितउ र पेस गरी सो िनवेदनउपर
कारवाही भै िमित २०६५।४।३० मा सािवक
एउटै िक ाबाट िक ाकाट हँदा उ ज गाका
ज गाधनीह को योगमा रहेकोमा बाटो रहेको
देिखँदा दतावालाको म जरु ीिबना सावजिनक

बाटो कायम गन भनी मालपोत कायालयबाट
िनणय भएको र सोही िनणयउपर पनु रावेदन
अदालत, पाटनसम पनु रावेदन पदा पनु रावेदन
अदालतबाट सु
मालपोत कायालय,
लिलतपरु को िनणय सदर भएको देिख छ ।
तहतह भएको फै सलाउपर यस अदालतसम
दोहोरयाई
् पाउँको िनवेदन परी यस अदालतबाट
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम मु ा दोहोरयाई
् हेन िन सा दान
भै पनु रावेदनको रोहमा दायर भै िनणयाथ यस
इजलाससम पेस भएको देिख छ ।
अब ज गाका ज गाधनीह को योगमा
रहेको मा बाटो रहेकोले िनजह को म जरु ीिबना
सावजिनक कायम गन िमलेन भनी मालपोत
कायालय, लिलतपरु बाट भएको िनणयलाई सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
फै सला िमलेको छ छै न र यस अदालतबाट
मु ा दोहोरयाई
् हेन िन सा दान गन िलइएका
आधारह बमोिजम दावीको ज गा सावजिनक
कायम हन स ने हो होइन भ ने मु य मा नै
ततु मु ामा िनणय िदनपु रे को छ ।
२. िववािदत बाटो पर परागत पमा
सावजिनक उपयोगमा रहेको वा वादीको समेतको
हक भोगको हो भ ने देिखने कुनै माण यी
पनु रावेदक वादीले पेस गन सके को देिख न ।
िनवेदन दावीमा नै यी पनु रावेदक वादीले दावीको
ज गा सावजिनक ज गाको बाटोको पमा नै
योग भएको हो भ न सके को देिखँदनै । ज गाको
यिकन ि थित बझु ी ािविधक ितवेदनको
आधारमा यि को नाममा रहेको बाटो
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सावजिनक कायम ग रपाउनसमेतको माग दावी
िलई ततु िनवेदन दायर गरे को देिख छ । यी
पनु रावेदक वादीले दावी गरे को िववािदत बाटो
भनेको ज गामा ितवादीह ले िनजी ज गा भनी
िनवेदन दावीलाई इ कार गरे को देिख छ ।
३. यी पनु रावेदकले दावीको िक.नं
का ज गाह को बाटोका स ब धमा िमित
२०६२।१०।१७ को बाटो कायम गनस ब धी
भिू मसधु ार तथा यव थापन िवभागको प रप लाई
टेकेर उ बाटो सावजिनक बाटो कायम गरी
पाउन िनवेदन िदएको देिख छ । िमिसल संल न
उ िमित २०६२।१०।१७ को भिू मसधु ार तथा
यव थापन िवभागको बाटो कायम गन स ब धमा
भएको प रप को यहोरा हेदा उ प रप को
ख नं. बँदु ामा “यस अगािड बाटोमा न सा
नदेखाई सतनामाको आधारमा ज गामा बाटो
खोली योग गरी आएको वा न सामा बाटोको
िक ाकाट गरी यि को वािम वमा रहेको िनजी
बाटोलाई हाल सावजिनक योजनमा रहेको
कारण सावजिनक कायम ग रपाउँ भनी कसैको
स बि धत मालपोत कायालयमा िनवेदन पन
आएमा मालपोत कायालयले स बि धत यि
बझु ी ज गाको यथाथ ि थित देिखने ािविधक
ितवेदनसमेतको आधारमा यि को नाममा
कायम रहेको य तो बाटोको े ता खारे ज गरी
सावजिनक बाटो कायम गनु भ ने भिू मसधु ार तथा
यव था म ालय (भिू म यव थापन शाखा) को
च.नं. २१७५ िमित २०६२।१०।१४ को िनदशन
ा भएकोले यसै िनदशनबमोिजम गनु गराउनु
हन भनी सबै मालपोत कायालयलाई प ाचार

भएको देिखएको छ ।
४. यथ ह ले आ नो सु ितवादीमा
नै आ ना बाबु बाजे सयू नाथ रमालको नाममा
दता रहेको लिलतपरु नगरपािलका वडा न.ं २ को
िक.नं.६ को े फल ४–१०–० ज गा िनजका
छोरा नाितह को बीच २०४० सालमा अश
ं ब डा
हँदा सोही िक ाबाट िक ाकाट भएका ज गामा
आवतजावत गनका लािग िनजी बाटो रहेको भनी
ितवाद गरे को देिख छ । सु ितवाद गदा नै
दि णको ज गा नवीन साद रमालको अश
ं भागमा
परे कोले अ अंिशयारह को अश
ं फाँटमा परे को
ज गामा जाने बाटो नहँदा एवम् अंिशयारह ले
आ नो अश
ं फाँटको ज गाबाट पवू तफबाट ९
िफट आ नो न बरी एवम् क पाउ डिभ बाट नै
िनजी बाटो राखी सबै दाजभु ाइलाई आआ नो
आवतजावत गन हक पु ने गरी सिु वधाको लािग
बाटो योगस म ग रएको हो भनी ितवाद गरे को
देिखएको छ । िमिसल संल न नापी िनरी कले
पेस गरे को ितवेदन यहोरा हेदा, लिलतपरु नगर
वडा नं २० क िक.नं २६९, ४६२, ४६१, १९३,
१९२, १९१, १९० र १८९ ज गाको िफ डमा गै
िफ ड िनरी ण गदा उ िक ाह को पवू तफ
न सा ेसमा रातो मसीले देखाएअनसु ार ९
िफटको बाटो देिखएको, सो बाटो सामिू हक पमा
योग भएको र िक.नं २६९ को दि ण पवू तफबाट
िभ जाने बाटोमा ज ता पाताको गेट देखाइएको
र अ य िक ाह मा आआ नो ज गामा वेश गन
थानमा गेट तथा पखाल लगाइएको देिखएको
भनी उ लेख गरे को देिखयो । िमिसल सल
ं न
िमित २०४०।५।१२ को ब डाप को छायाँ ितमा
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समेत सबै अिं शयारह लाई आआ नो ज गामा
परे को ज गामा आवतजावत गन स पणू ज गाको
पवू तफबाट उ र आउने पखाल दि ण मल
ू
सडक ज गा ९ िफट चौडाको साझा बाटो
भ नेसमेत यहोरा उ लेख गरी ब डाप मा सो
बाटोको अवि थित जनाएको देिख छ । यसरी
िमित २०४०।५।१२ को ब डाप को यहोरामा नै
उ बाटोको अवि थितका बारे मा उ लेख गरी
िनजी पमा खोलेको बाटो आ नो उपभोगमा
खोलेको बाटोलाई िबना कुनै काननू ी आधारबेगर
सावजिनक भ न िमलेन ।
५. यी पनु रावेदक वादीले दावीको
बाटोलाई सावजिनक कायम ग रपाउने मल
ू
आधारका पमा भिू मसधु ार तथा यव थापन
िवभागको िमित २०६२।१०।१७ को प रप लाई
समेत टेकेर िनवेदन िदएको देिख छ । भिू मसधु ार
तथा यव थापन िवभागको प रप कै आधारमा
िनजी योगका पमा खोिलएको उ बाटोलाई
यी पनु रावेदक वादीले िनवेदन िदएकै भरमा िनजी
योगको पमा भएको बाटोको अि त व नै
समा हने गरी प रप को यहोराका आधारमा
िनजह को सा पि क अिधकारसमेत अित मण
हने गरी सावजिनक बाटो कायम गनु सावजिनक
िहत अनक
ु ू लसमेत हँदनै । य तो अव थामा उ
भिू मसधु ार तथा यव थापन िवभागको एउटा
योजनका लािग जारी भएको प रप लाई िनता त
िनजी कृ ितको बाटोमा लागू गनसमेत र िनजी
बाटोलाई सावजिनक बाटो कायम हने गरी िनणय
गन िम ने भएन । तसथ यस अदालत सयं ु

इजलासबाट िन सा दान गदा उ भिू मसधु ार
तथा यव था िवभागको प मा उि लिखत
यहोरासमेतलाई आधार िलई ग रएको िन सा
दानको तकसँग यस इजलास सहमत हन सके न ।
६. मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
दावीका िक.नं.ह का ज गाको बाटोलाई
सावजिनक कायम गन स ब धमा आधार िलँदा
एउटै िक ाबाट िक ाकाट भै उ ज गाका
ज गाधनीह को योगमा मा बाटो रहेको
देिखँदा दतावालाको म जरु ीिबना सावजिनक
बाटो कायम गन िमलेन भनी दावी नपु ने ठहरयाई
्
भएको मालपोत कायालय, लिलतपरु को िमित
२०६५।४।३० को िनणय र सो िनणयलाई सदर
गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
िमित २०६६।१।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर ह छ । वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स ै न । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानसु ार बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.तकराज भ
इित संवत् २०७० साल पसु २८ गते रोज १ शभु म्
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वादीक आमा कलावती र वादीका
अ य दाजुभाइह मोहन, सोहन र
महे लाईसमेत मुलुक ऐन, अ.बं.
१३९ नं. बमोिजम नबझ
ु ेको भए बझ
ु ी
िनजह समेत सगोलका अंिशयार
हन् होइनन् यिकन गरी याियक
िन पण गनपनमा
सोबमोिजम
ु
बु नुपन माण बु दै नबुझी भएको
पुनरावेदन अदालत, हेट डाको
फैसलामा माणको मू याङ्कनको
रोहबाट ुिटपूण देिखँदा बदर हने ।
( करण नं. २)

नणय नं .९१८१
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी िगरीश च लाल
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
फै सला िमित : २०७१।३।१८।४
०६७–CI–००१२
म ु ा : अश
ं ।

पनु रावेदक/ ितवादी : िज ला बारा, गडहल
गा.िव.स. वडा नं. ५ ब ने िजते साद
पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट :
चौधरी
यथ /वादीका तफबाट :
िव
यथ /वादी : िज ला बारा, गडहल गा.िव.स.वडा अवलि बत निजर :
स ब काननू :
नं. ५ ब ने मगं ल साद फौजदार
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १३९, २०२ नं.
§ ितवादी बनाइएक िपया रया सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी ेमबहादरु के .सी.
देवीलाई
बुझी
ितवादी
पावतीदेवीका छोराह िजते , पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी उ व साद बाँ कोटा
उपे र लोके समेतलाई ितवादी
मा. या. ी गौरीबहादरु काक
कायम ग रएको भए पिन िनजह सँग
तायदाती मािगएको नदेिखएको र
फै सला
य तै वादीक आमा कलावती र दाजु
या.िगरीश च लाल : याय शासन
भाइह समेतसँग फाँटवारी मािगएको
नदेिखनाले व. लालबाबुक प नी ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनु रावेदन
पावतीदेवीबाट अंश पाउने भनी अदालत, हेट डाको िमित २०६५।६।३० को
ठहर गरेपिछ िनजका छोराह फै सलाउपर ितवादीको तफबाट यस अदालतमा
िजते , उपे र लोके बाटसमेत र पनु रावेदन परी िनणयाथ पेस हन आएको ततु
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मु ाको सङ्ि त य एवम् िनणय यस कार छ :
मल
ू पु ष हनारायणका ५ छोरा
मशः मरु लीधर, गोिव धर, न दिकशोर,
लालबाबु र ठाकुर साद हन् । हनारायण,
मरु लीधर, गोिव धर र लालबाबक
ु ो वगवास
भइसके को छ । गोिव धरको छोरा म िफरादी हँ र
िवप ी ठाकुर सादको छोरा िवप ी मनोजकुमार
हन् । लालबाबक
ु ा प नी िवप ी पावतीदेवी
हन् । िवप ी ठाकुर तथा न दिकशोर मेरो काका,
पावतीदेवी काक तथा राजे र मनोज मेरो भाइ
नाताका हन् । हनारायणको शेषपिछ िनजका
पाँचजै ना छोराह मानो छु ई बसेको भए तापिन
ज गा जिमन सगोलमा भोगी आएकोमा अब
अंशब डा गरौ ँ भ दा िवप ीह ले इ कार गरे को
हँदा ५ ख डको १ ख ड मेरो िपताको हने अश
ं
छुट्याई मेरो नाउँमा दतासमेत गराई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको मु य िफराद दावी ।
हामी पाँच अिं शयार हँदा ५ ख डको
१।१ ख ड हा ो अश
ं हक हँदा छुट्याई िलउँ भनी
बार बार भ दै आएका छौ ँ । वादीले हामीसरहका
अ य ितवादीको उचलाहटमा लागी झु ा िफराद
गरे का हन् । पाँचभागको १।१ भाग अंश िलन
िदन इ कार गरे का छै नौ ँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादीह न द िकशोर र पावतीदेवीको संयु
ितउ र िजिकर ।
वादीलाई हामीले अश
ं िदनपु न अव था
छै न । वादीले गोिव धरको आफू एकमा छोरा
भनी उ लेख गरे तापिन गोिव धरका चार छोराह
मशः मोहन, सोहन िवप ी मगं ल तथा महे
हन् । साथै गोिव धरक प नी कलावती जीिवतै

छन् । कलावती जीिवत हँदाहँदै गोिव धरको
अंशभाग िनज वादीले दावी गन िम दैन । यसै
गरी लालबाबु जीिवतै भए तापिन िनजक ीमती
पावतीदेवी तथा ३ छोराह
मशः जीते ,
उपे र लोके हन् । वादीले पावतीलाई मा
देखाई अधरु ो िफराद गरे का छन् । िपता हदेवको
जीवनकालमा पाँचै छोरा र आ नो अश
ं समेत
घरसारमा नरम गरम िमलाई २०२१ साल माघ
१० गते छुट्याई िदनु भएको हो । सोही समयदेिख
आआ नो खित उपित गरी अलग िभ न भई
आएको छ । सभ नापीमा आआ नो हकको
ज गा आआ ना नाउँमा एकलौटी दता भएको
छ । ब डा नछुट्याएको भए यसरी छु ाछु ै सभ
नापी गराउनपु न अव था आउँदनै । िवप ीका
दाजु मोहन सादले आ ना नाउँको ज गा
२०२६।५।२०, २०२८।६।२२, २०४२।९।८,
२०५४।२।१८ मा राजीनामा ग रिदनु भएको
छ । सगोलमा बसेको भए सगोलको अिं शयारलाई
यसरी ज गा िब
ग रिदनपु न अव था
आउँदनै । िपता हनारायणको नाउँमा नापी
भएको ज गा जनु अंिशयारको हकमा िथयो सोही
प रवारका नाममा नामसारी भएको छ । यसै
गरी हनारायणको नाउँको िक.न.ं ८५ मालपोत
कायालयको िनणयले न दिकशोरको नाउँमा
दा.खा. भएको छ भने ठाकुर सादको नाउँमा
पिन यसै रीतले आएको छ । मोहन चौधरीको
नाउँमा पिन य तै त रकाले दा.खा. भएको छ ।
हनारायणले आ नो अंशको ज गा बकस गरी
म मनोजका नाउँमा आएको छ । यस कार अश
ं
हक छु ई छु ाछु ै यवहार दता भोग िब समेत
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भएको हँदा पनु ः अश
ं ब डा हनपु न अव था नै
छै न । वादी दावीबाट फुसद पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ठाकुर साद र मनोजकुमारको
सयं ु ितउ र िजिकर ।
हा ोबीच अंशब डा वा मानो छु एको
िलखत पा रत नभए पिन हामी सगोलका अिं शयार
होइन । िपता, बाजेकै पालामा छु िभ न भएको
छ । हा ो अलगअलग नापी, दता, भोग, ख रद
िब यवहार गरी आएका छौ ँ । आआ नो
अश
ं हकको ज गा छु ाछु ै दता नामसारी गरे का
हँदा अंशब डा हनपु न अव था नै छै न । िवप ीको
आमा, दाजु भाइह रहे भएको कुरालाई िनजले
काशमा याउनभु एको छै न । हामीबीच लेनदेन,
िकनबेचसमेत भएको हँदा वादी दावी खारे ज
गरी अलग फुसद गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी हरे सादको ितउ र िजिकर ।
ितवादी राजे सादले ितवाद नगरी
सु यादै गजु ारी बसेको ।
हनारायणका ५ छोराह
मशः
मरु लीधर, गोिव धर, न दिकशोर, लालबाबु र
ठाकुर साद हन् । मरु लीधरका २ छोराह राजे
र हरे हन् । गोिव धरका ४ छोरा मोहन, सोहन,
मगं ल र महे हन् । वादीक आमा कलावतीदेवी
हन् । हा ोबीचमा अश
ं ब डा भएको छै न । मैले
पिन अश
ं पाउनपु छ भ नेसमेत यहोराको अ.बं.
१३९ न.ं बमोिजम बिु झएका महे फौजदारको
बयान ।
वादीका सा ी मनोज चौधरी, ितवादी
ठाकुर सादको सा ी ह र पि डत, ितवादी
हरे को सा ी रामा ा यादव र ितवादी

न दिकशोरको सा ी सजं य चौधरीको बकप ।
लालबाबक
ु ो नाउँको िक.नं. ६७ र ७०
को िफ डबक
ु मा तथा न दिकशोरको िक.नं. ११
को िफ डबक
ु मा िकसानको यहोरामा अश
ं िलई
भोगी आएको भ ने उ लेख भएकोबाट ियनीह
एकासगोलका अंिशयार हन् भ ने नदेिखई छु
िभ न भई बसेको देिख छ । िमिसल सल
ं न
ितवादी ठाकुर साद र हनारायणबीचको िमित
२०३७।१।१ को राजीनामा ितिलिप, वादीका
दाजु मोहन साद र ितवादी पावतीदेवीका
पित लालबाबबु ीचको िमित २०५४।१।१८ को
राजीनामा ितिलिपबाट तथा व. हनारायणको
नाउँको ज गा नामसारी भएको िमित २०५७।८।३
को िनणय िमिसलसमेतका माणह बाट वादी
तथा ितवादीह बीच अंशब डाको महलको
३० नं. बमोिजम छु िभ न भै छु ाछु ै भोग
िब यवहार गरे को देिखँदा यवहार माणबाट
ब डा भइसके को देिखँदा वादी दावी पु न नस ने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको सु बारा िज ला
अदालतबाट िमित २०६१।३।७ मा भएको
फै सला ।
िविधवत् अश
ं ब डा भएको िलखत माण
नहँदा म वादीले अश
ं िलए पाएको देिखएको
छै न । सािवकमा ब डा भएको कुन ज गा हाल के
कुन हो सो देिखएको नहँदा पिह यै ब डा भइसके को
भ ने मा न िम दैन । किहलेको ब डाप बाट
कुन अंिशयारकोमा आएको भ ने प नहँदा
के वल िफ डबक
ु को िकसान यहोरामा जिनएकै
भरमा अश
ं ब डा भइसके को भनी मा न िम दैन ।
आफूखश
ु गन पाउने ज गा िब गन बाधा नहने
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काननू ी यव था हँदा यसलाई माणमा लगाएर
अंशब डा भइसके को भ न िम ने पिन होइन । िपता
हनारायणको नाउँको ज गा सगोलमा दता सरी
आएको हो । म पनु रावदेक वादी र ितवादीह को
बीचमा अश
ं ब डा भएको वा छु िभ न भएको
कुनै माण नहँदा सु बारा िज ला अदालतबाट
भएको अश
ं ब डाको ३० न.ं को य िु टपणू
फै सला उ टाई िफराद दावीबमोिजम ठहर गरी
याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीप को
पनु रावेदनप ।
अंश िदन वीकार गन ितवादी
न दिकशोर र पावतीदेवीबाट समेत अंश नपाउने
ठहराई गरे को सु को फै सला फरक पन स ने
देिखँदा छलफलको िनिम अ.बं. २०२ नं. र
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम िवप ी िझकाई हािजर भए
वा सो अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु
भ ने २०६२।१।२० को पनु रावेदन अदालतको
आदेश ।
यथ पावतीदेवी र लालबाबक
ु ो छोरा
जीते , उपे र लोके लाई आव यक परे
पनु रावेदकबाट वतन खल
ु ाउन लगाई अ.बं.१३९
न.ं बमोिजम बझु ी यथ म येका ठाकुर साद
फौजदारको ितउ रको माण ख डको करण
६, ७, ८ र ९ मा उ लेख भएका नामसारीस ब धी
िमिसल स बि धत कायालयबाट िझकाई
आएपिछ िनयमानसु ार गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालतको िमित २०६३।६।२९ को आदेश ।
मल
ू पु ष हनारायणका ५ छोरा
मरु लीधर, गोिव धर, न दिकशोर, लालबाबु र

ठाकुर साद भएको भ नेमा ितवादीम येका
मरु लीधरको छोराह राजे साद र हरे साद
हन् । मरु लीधर र िनजक ीमतीको मृ यु भैसके को
छ । मािहला छोरा गोिव धरको पिन मृ यु भैसके को
छ र िनजक ीमती कलावतीदेवी हालस म
जीिवतै छन् । िनजका ४ छोराह यसै मु ाका
वादी मगं ल साद, मोहन साद, सोहन साद र
महे साद हन् । सािहला छोरा न दिकशोर र
िनजक ीमतीको मृ यु भैसके को छ । िनजका २
छोरामा जेठा कमले र हन् भने का छाको मृ यु
भैसके को छ । य तै हनारायणका कािहला
छोरा लालबाबक
ु ो वगवास भैसके को छ भने प नी
पावतीदेवी हन् । िनजका छोराह जीते , लोके
र उपे हन् । का छा ठाकुर साद हन् र िनजक
एक ीमती छन् तथा एक छोरा मनोज साद
हन् । ततु मु ा पनअिघ
अिं शयारह बीच
ु
अंशब डा भएको छै न । आमा पावती तथा हामी
छोराह जीते , उपे र लोके ले आ नो िपता
लालबाबक
ु ो अश
ू पख
ु ा
ं भाग पाउनपु न हो । मल
हनारायणका पाँच छोराह बीच पाँच भाग
लगाउनपु दछ भ नेसमेत यहोराको लोके र
उपे को वारे स भई आ ना हकमा समेत जीते
सादले पनु रावेदन अदालतसम बयान गरी
कारणीसरह ता रखमा रहेका रहेछन् ।
िफराद गदा ितवादी नबनाइएक वादीक
आमा कलावती देवी तथा दाजु भाइ मोहन साद,
सोहन तथा महे चौधरीलाई सु बाट िझकाउने
आदेश भएको र ितवादीसमेत कायम ग रएको
भएपिछ २०६२।१।२० को आदेशबमोिजमको
सचू ना िनजह लाई समेत िदनपु न हँदा सचू ना
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जारी गरी िनयमानसु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालतको िमित २०६३।१२।१८ को आदेश ।
मल
ू पु ष हनारायणका ५ छोरा
मरु लीधर, गोिव धर, न दिकशोर, लालबाबु र
ठाकुर साद भएको भ नेमा ितवादीम येका
मरु लीधरको छोरा हरे साद तथा हनारायणको
छोरा ितवादी ठाकुर साद र िनजको छोरा
ितवादी मनोजकुमारले २०२१।१०।१० मै बाबु
बाजे हनारायणले उहाँको जीवनकालमै अश
ं
छुट्याई िदएकोले वादीलाई अश
ं िदनपु न होइन
भनी ितउ र िदएको देिख छ । ितवादीम येको
न दिकशोर र लालबाबक
ु ो प नी पावतीदेवीले
वादीलाई ५ ख डको १ ख ड अश
ं िदन म जरु
गरी ितउ र लगाएको देिख छ । अंश िदन म जरु
गन ितवादीह समेतबाट अश
ं निदलाएको भनी
झगिडया िझकाउने आदेश भएकोले िमिसल
संल न िफ डबक
ु उतार तथा िविभ न िमितमा
भएका राजीनामा, बकसप ज गादताको
मालपोत कायालयको िनणयकागजसमेतको
प र े यमा मरु लीधरको हाँगातफका ितवादी
राजे र हरे साद र ितवादी ठाकुर साद
फौजदार र मनोजकुमार फौजदारको हकमा बाहेक
गरी अश
ं िदन म जरु गन ितवादी न दिकशोर
र लालबाबक
ु ो प नी पावतीदेवी तथा वादीसँग
िफराद परे को अिघ लो िदनस मको अश
ं ब डाको
२०, २१, २२ र २३ न.ं समेतको रीत परु याई
्
तायदाती फाँटवारी िलई नपगु कोट फ वादीबाट
िलई िनयमानसु ार पेस गनु भ ने िमित २०६४।८।२
को पनु रावेदन अदालतको आदेश ।
यथ ितवादी पावत देवी फौजदार,

पनु रावदेक वादी मगं ल साद तथा यथ
ितवादी न दिकशोरको हकमा कमले र
फौजदारले छु ाछु ै पेस गरे को तायदाती फाँटवारी
तथा दता उतारसमेत िमिसल सल
ं न रहेको ।
मरु लीधरको हाँगातफका ितवादी
राजे र हरे साद फौजदार र ितवादी
ठाकुर साद फौजदार र मनोजकुमार फौजदारको
हकमा बाहेक गरी अश
ं िदन म जरु गन ितवादी
न दिकशोर र लालबाबक
ु प नी पावतीदेवी तथा
वादीसँग िफराद परे को अिघ लो िदनस मको
तायदाती फाँटवारी िलने भनी तायदाती फाँटवारी
माग गरे कोमा ितवादीम येक लालबाबक
ु
ीमती पावतीदेवीले नरही गा.िव.स.वडा न.ं १
को िक.नं. ७६ को ०–६–० र ऐ गा.िव.स. वडा
नं. २ िक.नं.२६४ को ०–७–० ज गा देखाई
ब डा नला ने िनजी आजनको भनी तायदाती
िदएको देिखयो । तर िनजी आजनको भएको ोत
देखाएको देिखन आउँदनै । िनजी आजनको भ ने
श द उ लेख गदमा मा िनजी भ न िम ने देिखन
नआएकोले ब डाला ने स पि िभ कै स पि
देिखन आयो ।
अब अका ितवादी न दिकशोर मरी
म.ु स.गन ितवादी कमले रले ब डा ला ने कुनै
स पि नभएको भनी तायदाती फाँटवारी पेस
गरे को देिखएकोले िनजतफ िवचार गनपन
ु देिखन
आएन ।
अब पनु रावेदक वादी मंगल साद
फौजदारले आ नो नामको स पि को फाँटवारी
नदेखाई दाजु सोहन सादको ीमती िपया रया
थ नीको नामको २ िक ा िक.नं. २४१ को
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१–९–१५ र िक.न.ं २८६ को ०–७–१० िज ला
बारा, खोपवा गा.िव.स. वडा नं. ८ को ज गा
देखाई तायदाती फाँटवारी िदएको देिखन आउँछ,
तर िनज ज गा दतावाला िपया रया थ नी ततु
मु ामा ितवादी नै नभएक देिखएको र दाजभु ाइ
समानक अिं शयारसमेत भएको नदेिखएक ले
बीचबीचमा नाम जोड्दै स पि को फाँटवारी
िदएको देिखएकोले य तो स पि बाट अंशभाग
पाउने भ न पिन िम ने देिखन आएन ।
तसथ
ततु मु ामा ितवादी
लालबाबक
ीमती पावतीदेवीले पेस गरे को
ु
िनजको नाउँदताको ज गाबाट मा ५ भागको १
भाग अश
ं वादी पनु रावेदकले पाउने ठहछ । सु
बारा िज ला अदालतको िमित २०६१।३।७ को
वादीदावी नपु ने ठहरयाएको
फै सला सो हदस म
्
निमली उि ट ह छ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६५।६।३० को
फै सला ।
जब ५ भागको १ भाग अश
ं वादीले
पाउने भनी ठहर ख डमा उ लेख भएपिछ
वाभािवक पमा
हनारायणका ५ वटै
छोराह मा र ितनका हाँगामा अश
ं ब डा
नभएको भ ने कुरा छलङ्ग ह छ । यसरी वादीले
देखाएको ५ अंशलाई सगोलको ठहर भैसके पिछ
लालबाबक
ु प नी पावतीदेवी, गोिव धर र न द
िकशोरको बीचको स पि मा ब डा हने अथ
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला
िवरोधाभाषपणू भै िु टपणू छ । वादीदावीबमोिजम
एवम् पनु रावेदन अदालत, हेट डाको ठहर ख डको
अि तम करणको मनसायबमोिजमसमेत वादीले

भनेबमोिजम हनारायणको ५ वटै छोराह
अथात् मरु लीधर, ठाकुर साद र ितनका हाँगाको
स तान सगोलमै रहेको ठहर गरी याय पाऊँ ।
वादीले देखाएको तथा ितवादीले
समेत वीकार गरे को पु तावलीबमोिजमका
यि ह अथात् हनारायणका स पणू ५ वटै
छोराह तथा ितनीह को हाँगामा अश
ं ब डा
नभएको र आआ नो भोगस म गरी आएकोले
मल
ू पख
ु ा हनारायणका ५ छोराह बीच ५
भाग लगाउनपु दछ भनी पनु रावेदन अदालत,
हेट डासम गरे को बयानको कुनै मू याङ्कन
नै नगरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको
फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४(क) न.ं १८५
नं. तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ एवम् ५४
को ग भीर टू ी भएको छ ।
हनारायणका छोरा मरु लीधरको
हाँगाका राजे र हरे एवम् ठाकुर साद र मनोज
कुमारबाटसमेत मल
ु क
ु ऐन, अश
ं ब डाको २०,
२१, २२, र २३ न.ं बमोिजम तायदाती फाँटवारी
मागी मेरो बयान िजिकरबमोिजम हनारायणका
५ छोराह बीचको स पि ५ भाग लगाई याय
पाऊँ ।
तसथ यी मािथका पनु रावेदन िजिकर
एवम् मबाट मक
ु रर हने काननू यवसायीको बहस
बँदु ालाई आधार मानी सगोलको अिं शयारमा
मरु लीधर र ठाकुर सादको छोरालाई बाहेक गरी
भएको फै सला िु टपणू हँदा हनारायणको
छोराह बीचको स पि ५ भाग लगाई सो
हदस म पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला
उि ट गरी याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको
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पनु रावेदक ितवादीको तफबाट यस अदालतमा
परे को पनु रावेदनप ।
यसमा नारायणका पाँच भाइ छोरा
सबै वा तीम ये कोही सगोल वा िभ न के हो
िन पण नगरी के वल ितउ रलाई मा मा यता
िदई ५ भागको १ भाग अंश वादीलाई िदने फै सला
हँदा छु िभ न भैसके का भनी सु बारा िज ला
अदालतले गरे को फै सला वीकारी पनु रावेदन
नगन प ले समेत अश
ं िलन पाउने पनु रावेदन
अदालतको यस फै सलाबाट वादीको भाग िह सा
घट्न जानेसमेतको ि थित देिखएबाट पनु रावेदन
अदालत, हेट डाले गरे को िमित २०६५।६।३०
को फै सला फरक पन स ने देिखँदा अ.बं. २०२
नं. बमोिजम िवप ी िझकाई आएपिछ वा अविध
यतीत भएपिछ िनयमानसु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७०।६।९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
सु र पनु रावेदन िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको फै सला िमले निमलेको
के रहेछ सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
िमिसल अ ययन गरी हेदा पाँच ख डको
एक ख ड अंश िदलाई पाउँ भ ने िफराद दावी
भएकोमा पाँच भागको एक भाग अंश िदन तयार
छ भ ने कुनै ितवादीको ितउ र र अश
ं िदनपु न
होइन भ ने कुनै ितवादीको ितउ र िजिकर
भएकोमा यवहार माणबाट ब डा भैसके को
देिखँदा वादीदावी पु न नस ने ठहराएको सु
फै सलाउपर वादीको पनु रावेदन परे कोमा पनु रावेदन

अदालत, हेट डाबाट के ही उि ट हने ठहर भै
सोउपर ितवादीम येका िजते साद चौधरीको
तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ
पेस हन आएको रहेछ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ततु मु ाका
वादी, ितवादी एवम् अ.बं. १३९ नं. बमोिजम
बिु झएका अिं शयारह का यहोराह बाट
नारायणका पाँच छोराह मल
ू अंिशयार
देिखएका छन् ।
नारायणका पाँच भाइ
छोरा सबै वा तीम ये कोही सगोल वा िभ न
के हो िन पण नगरी के वल ितउ रप लाई
मा मा यता िदई वादीले अंश पाउने भनी
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट फै सला भएको
देिख छ । हनारायणका अ य छोरा मरु लीधर
र ठाकुर सादसमेतका हाँगातफ छु ी िभ न भए
नभएको बु दै नबझु ी पनु रावेदन अदालतबाट
फै सला भएको छ । यसरी फै सला हँदा सु बारा
िज ला अदालतले छु ी िभ न भैसके को देिखनाले
वादी दावी पु न नस ने भनी कसैले कसैबाट पिन
अंश नपाउने गरी गरे को फै सलालाई वीकार गरी
बसेका पनु रावेदन नगन प ह लाईसमेत मका पन
जाने हन स छ । य तो अव थामा वादीको भाग
िह सा घट्न जानेसमेतको ि थित देिखएबाट सो
कुरातफ पनु रावेदन अदालतको फै सलाले यान
िदइएको पाइएन । वादी आफू नारायणका ५
छोराह म ये गोिव धरका छोरा भएको र वादीक
आमा कलावती पिन जीिवतै रहेको देिख छ ।
वादीले अंशको दावी गदा ५ भागको १ भाग दावी
गरे को देिख छ भने वादीका अ य दाजभु ाइह
भएको पिन देिख छ । वादीकै दावीअनसु ार मल
ू
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पख
ु ाबाटै अश
ं ब डा नभएको अव था मा ने हो भने
वादीका पख
ु ा ५ भाइ भएको देिखँदा पाँच भागको
एक भागम ये पाँचभागको एक भागमा वादीले
अश
ं पाउने अव था हन स ने देिख छ । पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला अनसु ार
ितवादी व.लालबाबक
ु प नी पावतीदेवीले
पेस गरे को िनजको नाउँ दताको ज गाबाट मा
वादीले अंश पाउने ठहर भएको छ जबिक
वादीका पख
ु ाह बीच अश
ं ब डा भएको
अव था मा ने हो भने वादीले वादीक आमा
कलावतीसँगबाट मा अंश पाउने अव था
हन स छ । वादी मगं ल सादले िनजको दाजु
सोहन सादक प नी िपया रया देवीका नाउँको
स पि तायदातीमा देखाएकोमा सोबाट अश
ं ब डा
भएको नदेिखएको हँदा ितवादी बनाइएक
िपया रया देवीलाई बझु ी ितवादी पावतीदेवीका
छोराह िजते , उपे र लोके समेतलाई
ितवादी कायम ग रएको भए पिन िनजह सँग
तायदाती मािगएको नदेिखएको र य तै वादीक
आमा कलावती र दाजु भाइह समेतसँग फाँटवारी
मािगएको नदेिखनाले व. लालबाबक
ु प नी
पावतीदेवीबाट अंश पाउने भनी ठहर गरे पिछ
िनजका छोराह िजते , उपे र लोके बाट
समेत र वादीक आमा कलावती र वादीका अ य
दाजभु ाइह मोहन, सोहन र महे लाई समेत
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१३९ न.ं बमोिजम नबझु ेको
भए बझु ी िनजह समेत संगोलका अंिशयार हन्
होइनन् यिकन गरी याियक िन पण गनपनमा
ु
सोबमोिजम बु नपु न माण बु दै नबझु ी भएको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलामा

माणको मू याङ्कनको रोहबाट िु टपणू देिखँदा
बदर ग रिदएको छ । अब जो जे बु नपु दछ
बझु ी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट नै मु ाको
कारवाही िकनारा गनु भनी ता रखमा रहेका
प लाई पनु रावेदन अदालत, हेट डाको ता रख
तोक िदई सु तथा पनु रावेदन अदालतको
िमिसलसमेत पनु रावेदन अदालत, हेट डामा
पठाई िदनू । ततु मु ाको दायरीको लगतक ा
गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी अिभलेख शाखामा
बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.देवे गोपाल े
इित संवत् २०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं .९१८२
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी िगरीश च लाल
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
फै सला िमित : २०७१।२।१८।४
०६७–CI–०३५५
म ु ा : अश
ं ।
पनु रावेदक/ ितवादी : स यान िज ला, माक
गा.िव.स. वडा न.ं २ ब ने पदमबहादरु
कंवर
िव
यथ /वादी : ऐ.ऐ.ब ने रामबहादरु कंवर
§ पुनरावेदनप मा कुनै रीत नपुगेको
भएमा प लाई जानकारी गराई
मौकामा दरपीठ गरी िफता
िदनुपनमा सो ि या अवल बन
नगरी पुनरावेदनप
वीकार
गरी दता गनुका साथै प लाई
ता रखमा राखी कारवाही अगािड
बढाएको िमिसलबाट देिख छ ।
अदालतले पुनरावेदन द तुर मा
िलई पुनरावेदनप वीकार गरेको
अव थामा कारवाहीका
ममा
बु दै जाँदा थप कोट फ ला ने
देिखएमा कोट फ ऐन, २०१७ को
842

दफा १४ बमोिजमको आदेश गरी
कोट फ दािखला गराउन स नेमा
प लाई कोट फ बुझाउने मौका नै
निदई बुझाउनपु न कोट फ दािखला
नगरी पुनरावेदन दता गराएको भ ने
आधारमा मा पुनरावेदन खारेज
गन गरेको देिख छ । यसरी अदालत
वयमको
् भूलबाट प को हक हनन्
हन नस ने भ ने कानूनका सवमा य
िस ा त िवपरीत पुनरावेदन
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको
नदेिखने ।
( करण न.ं २)
§ कोट फ ला ने मु ामा घटी वा
नपुग कोट फ याएको रहेछ भने
पनु रावेदन दता गदाको अव थामा
नै घटी वा नपुग कोट फ जे जित
बुझाउनुपन हो सोही समयमै
दािखल गन लगाई मा मु ा दायर
गनुपछ भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । यिद सोही समयमा
दािखल गन नसक प ले समय माग
गरेमा १५ िदनको समय िदई कोट फ
दािखल गन लगाउने र सो समयमा
पिन कोट फ दािखल नगरेमा मा
मु ा ला न नस ने कानूनी यव था
रहेको पाइने ।
( करण नं. ४)
§ मु ाका प लाई कुनै जानकारी
नगराई वा याद नै निदई कोट फ
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ऐन, २०१७ को दफा १४(३),(४)
को सो यव थातफ यान नै निदई
प ले कोट फ दािखल नगरेको
भनी थम ि मै खारेजी फैसला गन
गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला
िमलेको नदेिखने ।
( करण न.ं ६)
पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट :
यथ /वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
राजेश खड्का
अवलि बत निजर :
§
२०४१, अङ्क १२, िन.न.ं २२०७,
पृ
स ब काननू :
§ कोट फ ऐन, २०१७ को दफा १४(४),
१४(३), १८(१)
§ याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १४
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी मह मद जनु ैद आजाद
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी ह रबाबु भ राई
मा. या. ी बिु साद रे मी
फै सला
या.िगरीश च लाल : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनु रावेदन
अदालत, तल
ु सीपरु दाङको िमित २०६६।५।१४
को फै सलाउपर ितवादीको तफबाट यस

अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ पेस हन
आएको ततु मु ाको सङ्ि त य एवम् िनणय
यस कार छ :
बाबु धनबीर कंवरका हामी २ छोरा दाजु
पदमबहादरु र म िफरादी रामबहादरु कंवर दईु
अंिशयार हौ ँ । बाबु आमा परलोक भैस नभु एको
र बिहनीको िववाह भैसके को छ । चल स पि
ब डा गनपन
ु नभएकाले दाजल
ु ाई अचल स पि
ब डा गरौ ँ भ दा अंश िददै ँन, जानेको गर भनी
जवाफ िदएकाले ितवादीबाट २ भागको १ भाग
अंश िदलाई पाउँ भ ने िफरादप ।
वादीले सगोलको स पि बाट ख रद
गरे को ज गा आ नी ीमतीको नाममा राखेका
छन् । हामी दबु ैको अचल स पि बराबर ब डा
गन म जरु छ भ ने ितउ रप ।
यसमा वादी ितवादी अिं शयार भएकोमा
िववाद नरहेको अंश िदन ितवादी म जरु
देिखएकाले िफराद परे को अिघ लो िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम ग रिदएको छ ।
अतः उ िमितस मको ब डा गनपन
ु चल अचल
स पि को तायदाती फाँटवारी अश
ं ब डाको २०,
२१, २२ र २३ नं. बमोिजम वादी ितवादीबाट
दािखल गराई वादीबाट ला ने कोट फ समेत
िलई िनयमानसु ार पेस गनु भ ने स यान िज ला
अदालतबाट भएको आदेश ।
वादीक ीमती गौरी कंवरका नाममा
दता भएको १० िक ा ज गाबाहेक अ य स पि
२ भागको १ भाग वादीले छुट्याई िलन पाउने
ठहछ भ ने २०६२।३।२१ को स यान िज ला
अदालतको फै सला ।
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वादीक ीमती गौरी कंवरको नाममा
रहेको १० िक ा ज गासमेत ब डा गनपनमा
ु
सो ब डा नगन गरी गरे को सु स यान िज ला
अदालतको फै सलामा िच बझु ेन उ ज गासमेत
ब डा गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीको
पनु रावेदनप ।
गौरी कंवरको नाममा रहेको ज गा अश
ं
भाग नला ने ठहरयाई
् सु बाट २०६२।३।२१ मा
भएको फै सला िु टपणू हँदा बदर ग रिदएको छ ।
अब जो जे बु ् नपु न माण बझु ी पनु ः िववािदत
को िन पण गनु भनी पनु रावेदन अदालत,
दाङ तु सीपरु बाट िमित २०६३।२।२४ मा भएको
फै सला ।
गौरी कंवरको नाममा रहेको स पि ब डा
गनपन
ु सगोलको स पि हो भनी ितवादीले कुनै
माण गजु ान सके को देिखँदनै भने गौरी कंवरले
उ स पि दाइजो पेवाबाट ख रद गरे को स पि
हो भनी गरे को बयानलाई िनजको सा ीह र
राजीनामा रिज ेसन कागजातबाट पिु भैरहेको
देिखँदा गौरी कंवरको नाममा दता रहेको १०
िक ा ज गा बाहेक अ य स पि २ भागको १
भाग वादीले ितवादीबाट छु ् याई लान पाउने
ठहछ भ ने िमित २०६४।३।१७ को स यान
िज ला अदालतको फै सला ।
वादीक प नी गौरी कंवर र वादीको
मौिखक कथनलाई मा दाइजोको माण उ लेख
गरी मलाई अंश हकबाट वि चत ग रएको छ ।
वादीबाट िलएको दाइजोको िजिकरको माण
वादीबाटै पिु हनपु नमा मलाई माण गजु ान
नसके को उ लेख गरी अंश हकबाट वि चत

गराएको िु टपणू फै सला बदर गरी गौरी कंवरको
नाममा दता रहेको स पणू स पि समेत ब डा गरी
पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदनप ।
अदालत वयमले
् माण पेस नभए पिन
अ यथा स झीहा ने ि थित छै न भनी फै सलामा
मािणक आधार छै न भनी उ लेख गरे को
अव थामा पिन दाइजो ठहर गनु वृ धारणाबाट
िसत भएको हँदा ततु सु फै सला अ.बं.
१८४क नं., अश
ं ब डाको १८ र ३२ नं. तथा
माण ऐन, २०३१ को दफा २६ र ५४ को िवपरीत
हँदा बदर उि ट गरी पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर
रहेको प र े यमा सु को फै सला िवचारणीय
देिखँदा अ.ब.ं २०२ न.ं तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम
छलफलको लािग यथ लाई िझकाई आएपिछ
वा अविध गजु ारे पिछ िनयमानसु ार गरी पेस गनु
भ ने पनु रावेदन अदालतको िमित २०६४।१०।२२
गतेको आदेश ।
देवानी मु ामा काननू बमोिजम ला ने
द तरु र कोट फ बझु ाएको िन सा दािखल नभै
फै सला वा अि तम आदेशउपर पनु रावेदन वा
उजरु ीसरहको िनवेदन ला ने छै न । दता भएको
रहेछ भने पिन खारे ज ह छ भनी अ.बं. १९३क
नं. मा काननू ी यव था भएको देिख छ । मु ा
फै सला हँदा ठहरे बमोिजम कोट फ िलने गरी
पनु रावेदन दता गराएको भ ने पिन िमिसलबाट
देिखएको छै न । यसरी पनु रावेदक ितवादीले
कोट फ ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोिजम
बझु ाउनपु न कोट फ दािखल नगरी पनु रावेदन दता
गराएको देिखएकोले ततु पनु रावेदनप बाट
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इ साफ गन िम ने नदेिखँदा िमिसलको िववािदत
िवषयतफ वेश गरी रहन परे न । मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोव तको १९३क नं. बमोिजम
ततु पनु रावेदन खारे ज हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाङको
िमित २०६६।५।१४ को फै सला ।
थमतः मल
ऐन, ारि भक
ु क
ु
कथनको ४ नं. मा िवषयिवषयमा छु ाछु ै बनेका
काननू मा लेिखएजितमा सोही काननू बमोिजम र
नलेिखएकोमा यही मल
ु क
ु ऐनबमोिजम गनपछ
ु
भनी उ लेख छ । कोट फ ऐन, २०१७ लागू
भएयता कोट फ ला ने िवषयमा देवानी मु ाह
कोट फ ऐन, २०१७ अनु प प रचािलत हने
कुरालाई ऐनले वीकारे को छ । यसलाई मल
ु क
ु
ऐन, ारि भक कथनले पिन पिु गरे को छ । ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालतले खारे जी फै सला गदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९३क नं. का आधारमा
गरे को छ । कोट फ ऐन, २०१७ को दफा १४ को
ि या परू ा नै नगरी खारे जी फै सलामा पु नु ग भीर
िु टपणू छ ।
ततु खारे जी फै सला गदा कुनै काननू ी
ि या परू ा ग रएको छै न । कोट िफ ऐन, २०१७
को दफा १४ को ि यामा वेश नै नगरी
काननू न मैले कोट फ बझु ाउनपु न भए पिन कोट
फ बझु ाउने याद मलाई निदई खारे जी फै सला
गन िम दैन । पनु रावेदन तहमा परे को मु ा खारे ज
गनहँु दनै । खारे ज भएको भए काननू बमोिजम
भएको मािनने छै न भनी चडू ामिण शमा िव.
झपु ा काक , िभमबहादरु काक
२०४१,
अङ्क, िन.नं. २२०७, पृ १०९३ को कुलोपानी

मु ामा स मािनत सव च अदालतबाट िस ा त
ितपादन भएको छ ।
कोट फ नबझु ाएको भनी स मािनत
पनु रावेदन अदालत, दाङ तल
ु सीपरु ले जनु
खारे जी फै सला गरे को छ काननू र ितपािदत
निजरअनु प छै न । सु को दे.प.ु नं. ३० भएको
यसै मु ामा पनु रावेदन गदा कोट फ ऐन, २०१७
को दफा १८(१) बमोिजम मैले बझु ाउनपु न कोट
फ .२५९४।– को सयकडा १५ ितशतले ला ने
कोट फ जोडी हने .२९८४।– पनु रावेदन साथ
बझु ाएको छु । सो कुरा २०६३ को दे.प.ु नं. १५ भएको
यही अंश मु ामा पनु ः पनु रावदेन गदा कोट फ ऐन,
२०१७ को दफा १८(१) बमोिजम बझु ाउनपु न
कोट फ र यसको १५ ितशतसमेत २०६१
सालको दे.प.ु नं. ३० को यसै मु ामा बझु ाइसके को
र कोट फ बझु ाउनु नपन कारणको उ लेख गरी
पनु रावेदन द तरु १००।– बझु ाएको उ लेख
गरे को छु । यिद बझु ाउनपु न िथयो भने त काल
कोट फ ऐन, २०१७ को दफा १४ बमोिजम माग
ग रनपु न र नबझु ाएमा मा मु ा खारे ज ग रनपु न
हो । उ काननू ी ि या परू ा नै नगरी ततु
मु ामा योग नै हन नस ने अ.बं. १९३क लाई
आधार बनाई गरे को ततु खारे जी फै सला काननू
र ितपािदत निजरिवपरीत भएको यथाथ मािणत
छ । तसथ ततु फै सला मल
ु क
ु ऐन, ारि भक
कथनको ४ न.ं तथा कोट फ ऐन, २०१७ को
दफा १४ र ितपािदत निजरिवपरीत भएकाले
बदरभागी छ । बदर गरी मेरो सु ितउ र िजिकर
र पनु रावेदन िजिकर अनु प उ वादीक प नी
गौरी कंवरका नाममा े ता रहेको ज गामा मेरो
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अश
ं हकसमेत कायम हने गरी इ साफ गरी पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादीको तफबाट यस
अदालतमा परे को पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादी पदमबहादरु कंवरले
पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन दायर गदा
पनु रावेदनको करण ४ मा कोट िफ ऐन, २०१७
को दफा १८(१) बमोिजम बझु ाउनपु न कोट फ
२०६१ सालको दे.नं. ३० को यसै मु ामा बझु ाई
सके को हँदा पनु रावेदन द तरु .१०० यसै साथ
दािखला गरे को छु भनी उ लेख गरी दता गन
याएकोमा रीत नपगु ेको भए मौकामा दरपीठ
गरी िफता िदनपु नमा सो ि या अवल बन नगरी
पनु रावेदन अदालतले पनु रावेदनप वीकार
गरी दता गरे को साथै प लाई ता रखमा राखी
कारवाही अगािड बढाएको िमिसलबाट देिख छ ।
अदालतले पनु रावेदन द तरु मा िलई पनु रावेदन
वीकार गरे कोमा कारवाहीका ममा बु दै जाँदा
थप कोट फ ला ने देिखएमा आदेश गरी कोट फ
दािखला गराउन स नेमा सो नगरी, प लाई कोट
फ बझु ाउने मौका नै निदई कोट फ ऐन, २०१७
को दफा १८(१) बमोिजम बझु ाउनपु न कोट फ
दािखला नगरी पनु रावेदन दता गराएको भ ने
आधारमा पनु रावेदन खारे ज गन गरे को ि थितमा
अदालत वयमको
् ग तीबाट प को हक हनन्
हन नस ने सवमा य िस ा तिवपरीत पनु रावेदन
अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०६६।५।१४
मा भएको फै सला फरक पनस ने देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको महलको
२०२ नं. बमोिजम छलफलका िनिम यथ
िझकाई उपि थत भएपिछ वा अविध नाघेपिछ

िनयमानसु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०६८।२।१८ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
सु तथा पनु रावेदन िमिसलसमेत अ ययन
गरी यथ वादीको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा राजेश खड्काले यी पनु रावेदक
ितवादी पदमबहादरु कंवरले यादिभ हािजर
नभै कोट फ नबझु ाई बसेका छन् । कोट फ
ऐन र अ य काननू ी यव था अनसु ार य ता
मु ा दता भएको भए पिन खारे ज हने काननू ी
यव था भएकोले पनु रावेदन अदालत, दाङ
तल
ु सीपरु ले खारे ज गरे को हो । तसथ पनु रावेदन
अदालतको फै सला सदर हनपु दछ भनी गनभएको
ु
बहस िजिकरसमेत सिु नयो । िव ान् काननू
यवसायीको बहस िजिकरसमेत सनु ी पनु रावेदन
अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला िमले निमलेको
के रहेछ सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
िमिसल अ ययन गरी हेदा ितवादीबाट
२ ख डको १ ख ड अश
ं पाउँ भ ने िफराद दावी
भएकोमा वादी दावी पु ने ठहराएको सु को
फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन परे कोमा कोट
फ दािखल नगरी पनु रावेदन दता गराएकोले खारे ज
हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु
दाङको फै सलाउपर ितवादीको तफबाट यस
अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ पेस भएको
रहेछ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ततु मु ामा
यी ितवादी पदमबहादरु कंवरले पनु रावेदन दायर
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गदा बझु ाउनपु न कोट फ २०६१ सालको दे.न.ं
३० को यसै मु ामा बझु ाई सके को हँदा पनु रावेदन
द तरु १००।– यसै साथ दािखला गरे को छु
भनी उ लेख गरी दता गन याएको देिख छ । यो
पनु रावेदनप दता गदा कोट फ दािखल नगरी
दता गराएको भ ने आधारमा मा पनु रावेदनप
खारे ज ग रएको पाइ छ । ततु पनु रावेदनप मा
कुनै रीत नपगु ेको भएमा प लाई जानकारी
गराई मौकामा दरपीठ गरी िफता िदनपु नमा
सो ि या अवल बन नगरी पनु रावेदनप
वीकार गरी दता गनका
ु साथै प लाई ता रखमा
राखी कारवाही अगािड बढाएको िमिसलबाट
देिख छ । अदालतले पनु रावेदन द तरु मा
िलई पनु रावेदनप वीकार गरे को अव थामा
कारवाहीका ममा बु दै जाँदा थप कोट फ
ला ने देिखएमा कोट फ ऐन, २०१७ को दफा १४
बमोिजमको आदेश गरी कोट फ दािखला गराउन
स नेमा प लाई कोट फ बझु ाउने मौका नै निदई
बझु ाउनपु न कोट फ दािखला नगरी पनु रावेदन
दता गराएको भ ने आधारमा मा पनु रावेदन
खारे ज गन गरे को देिख छ । यसरी अदालत वयम्
को भल
ू बाट प को हक हनन् हन नस ने भ ने
काननू का सवमा य िस ा तिवपरीत पनु रावेदन
अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०६६।५।१४मा
भएको फै सला िमलेको देिखन आएन ।
३. कोट फ स ब धमा कोट फ ऐन,
२०१७ को दफा १८(१)(क) को यव थालाई
हेदा “िबगो खल
ु ेको मु ामा पनु रावेदन गदा
जित कुरामा िच नबझु ी पनु रावेदन गरे को छ
यित कुरामा सु नािलस वा उजरु गदा ला ने

कोट फ को सयकडा १५ प को दरले सबै
तहको पनु रावेदनमा कोट फ ला नेछ ।” भ ने
यव था देिख छ । यो यव था अनसु ार ततु
मु ामा कोट फ ला ने रहेछ भ ने कुरामा िववाद
देिखँदनै । य तै सोही दफा १८(१) को ख ड
(ख) मा “ एकसय पैयाँ मा कोट फ ितरी मु ा
दायर भएको अश
ं मु ामा दावी गरे को नपाउने
भई वादीले हारी पनु रावेदन गरे मा िबगो नखल
ु ेको
भए जनु सक
ु ै तहको पनु रावेदनमा पिन सु मा
लागे सरहको कोट फ ला नेछ ।” भ ने यव था
भएबाट पिन कोट फ ला ने भ ने कुरा प पमा
देिखन आयो ।
४. मािथ उि लिखत यव थाको साथै
नेपाल कोट फ ऐन, २०१७ को प र छे द ५ को
दफा १४(३) मा “कोट फ ला ने मु ामा िदएको
नािलस उजरु वा पनु रावेदनको लेखाइ अनसु ार
ला नेभ दा घटी कोट फ याएको नदेिखए नपगु
जित कोट फ दािखल गन लगाई मा मु ा दायर
हन स नेछ । दािखल गन नसक याद पाउँ भनी
नािलस वा उजरु वा पनु रावेदन गन हद यादको
अविध १५ िदनभ दा घटी हनेले माग गरे मा सो
बाँक समेत १५ िदन पु न चािहने िदन अदालतबाट
थप िदन स नेछन् । सो यादिभ न याए नािलस
सिु नन वा ठाडो बिु झन वा पनु रावेदन ला न स ने
छै न ।” भनी उ लेख भएको ऐनको यव थाबाट
कोट फ ला ने मु ामा घटी वा नपगु कोट फ
याएको रहेछ भने पनु रावेदन दता गदाको
अव थामा नै घटी वा नपगु कोट फ जे जित
बझु ाउनपु न हो सोही समयमै दािखल गन लगाई
मा मु ा दायर गनपछ
ु भ ने काननू ी यव था
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रहेको देिख छ । यिद सोही समयमा दािखल गन
नसक प ले समय माग गरे मा १५ िदनको समय
िदई कोट फ दािखल गन लगाउने र सो समयमा
पिन कोट फ दािखल नगरे मा मा मु ा ला न
नस ने काननू ी यव था रहेको पाइयो ।
५. य तै सोही दफाको १४(४) मा
“नािलस वा उजरु वा पनु रावेदनको लेखबाट
िलनपु न भ दा घटी कोट फ िलएको वा बझु ाएको
रहेछ भ ने कुरा मु ा दायर भइसके पिछ कुनै
कारबाट अदालतलाई थाहा हन गएमा वा ठह रन
आएमा नपगु देिखएको कोट फ यित दािखल
गन याउनु भनी अदालतले १५ िदनस मको
याद िदई पजू लेखी बझु ाई िदनेछन् । यादिभ
दािखल नगरे मा अदालतबाट नािलस वा उजरु वा
पनु रावेदन खारे ज हनेछ ।” भ ने यव था रहेको
पाइ छ ।
६. मािथ उि लिखत काननू को यस
यव था अनसु ार नािलस वा उजरु वा पनु रावेदन
दता नै भैसके को रहेछ भने पिन प ले घटी वा
नपगु कोट फ बझु ाएको रहेछ भ ने कुरा कुनै
कारले अदालतलाई थाहा जानकारी हन आएमा
अदालत वयमले
् नै घटी वा नपगु हनगएको
कोट फ दािखल गन याउनु भनी प लाई
१५ िदनस मको याद िदई कोट फ दािखल
गन लगाउनपु न रहेछ भ ने उि लिखत काननू ी
यव थाबाट देिख छ । सो काननू अनसु ार मु ाका
प ले कोट फ दािखल गनपन
ु देिखए दािखला
गनु भनी जानकारी गराई वा याद िदई मु ा
दता गदाकै अव थामा वा मु ा च दाच दैका
जनु सक
ु ै अव थामा पिन कोट फ दािखल गन

लगाउन सिकने ह छ । यसरी अदालतले िदएको
यादिभ पिन कोट फ दािखल गन न याएको
भएमा मा मु ा खारे ज ग रनपु न हो । तर ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालतले उि लिखत काननू ी
यव थाबमोिजमको कायिविध र ि याह
अवल बन गरे को देिखन आएन । य तो काननू ी
यव था हँदाहँदै सो स ब धमा मु ाका प लाई
कुनै जानकारी नगराई वा याद नै निदई मािथ
उि लिखत कोट फ ऐन, २०१७ को दफा
१४(३),(४) को सो काननू ी यव थातफ यान
नै निदई प ले कोट फ दािखल नगरे को भनी
थम ि मै खारे जी फै सला गन गरे को पनु रावेदन
अदालत, तु सीपरु को फै सला िमलेको देिखन
आएन ।
७. ततु मु ामा पनु रावेदन अदालतले
मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.ं १९३क न.ं का आधारमा
खारे जी फै सला गरे को देिख छ । िवषयिवषयमा
छु ाछु ै बनेका काननू मा लेिखएजितमा सोही
काननू बमोिजम र नलेिखएकोमा यही मल
ु क
ु
ऐनबमोिजम गनपछ
ु भनी मल
ु क
ु ऐन, ारि भक
कथनको ४ नं. मा प उ लेख ग रएको
छ । यसैले कोट फ ऐन, २०१७ लागू भएपिछ
कोट फ ला ने िवषयमा कोट फ ऐन अनसु ार
नै भैआएको कुरालाई वीकार ग रएको छ । सो
कुरालाई यस ारि भक कथनले पिन पिु गरे को
छ । यसरी उि लिखत काननू बमोिजमको ि या
पिन परू ा नगरे को र योग हन नस ने अ.बं.
१९३क लाई आधार बनाई खारे ज गन गरे को
ततु खारे जी फै सला काननू अनु प भएको पिन
देिखन आएन ।
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८. य तै कोट फ ऐन, २०१७ को दफा
१४(४) कै स दभमा चडू ामिण शमा िव. झपु ा
काक समेत भएको कुलोपानी मु ामा “पनु रावेदन
तहमा परे को मु ा खारे ज गन गरे को े ीय
अदालतको फै सला बदर हने ठहछ ” भनी
२०४१, अङ्क १२, िन.नं.२२०७, पृ १०९३ मा
यस अदालतबाट िस ा तसमेत ितपादन भएको
पाइ छ । सो ितपािदत िस ा त अनसु ार पिन
पनु रावेदन तहमा परे को ततु मु ा खारे ज गन
गरे को पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला
िमलेको देिखएन ।
९. यसथ पनु रावेदकले घटी वा नपगु कोट
फ दािखल गरी पनु रावेदन दता गराएको रहेछ
भने पिन कोट फ ऐन, २०१७ को दफा १४(४)
बमोिजम कोट फ दािखल गन लगाई मु ाको
कारवाही िकनारा गनपनमा
कोट फ ऐन, २०१७
ु
को दफा १८(१) बमोिजम बझु ाउनपु न कोट फ
दािखल नगरी पनु रावेदन दता गराएको भ ने
आधारमा मा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको
१९३क नं. बमोिजम पनु रावेदन खारे ज हने
ठहरयाई
ु सीपरु को
् भएको पनु रावेदन अदालत, तल
िमित २०६६।५।१४ को फै सलामा कोट िफ ऐन,
२०१७ को दफा १४(३) र १४(४) समेतको
िु ट हँदा बदर गरी िदइएको छ । अब पनु रावेदक
ितवादीबाट कोट फ दािखला गराउनपु न भए
दािखल गन लगाई यथाशी मु ाको कारवाही
िकनारा गनु भनी याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १४ बमोिजम मु ाका प ह लाई पनु रावेदन
अदालत, तल
ु सीपरु मा हािजर हन जानु भनी ता रख
तोक पनु रावेदन अदालतको िमिसल पनु रावेदन

अदालत, तल
ु सीपरु मा पठाइिदनु । ततु मु ाको
दायरीको लगतक ा गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी
अिभलेख शाखामा बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.देवे गोपाल े
इित संवत् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास अिधकृ त : हेमबहादरु सेन

&
नणय नं .९१८३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सश
ु ीला काक
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फै सला िमित : २०७१।४।१८।१
०६८-CR-०३६५
मु ा :–

ाचार (बैङ्क ढुकुटीको रकम
िहनािमना) ।

पनु रावेदक/वादी : अि तयार दु पयोग
अनसु धान आयोगका अनसु धान
अिधकृ त हेमराज भ राईको ितवेदनले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : स यान िज ला, खलङ्गा
गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भै राि य
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वािण य बैङ्क शाखा कायालय, गल
ु रया,
बिदयाका सहायक ब धक (त कालीन
िनिम मख
ु ) पदमा कायरत् सिु वलकुमार
राई
०६८-CR-०५२२
पनु रावेदक/ ितवादी : बाँके िज ला, सीतापरु
गा.िव.स. वडा नं. ४ हाल ऐ. नेपालग ज
नगरपािलका वडा नं. १६ घर भै राि य
वािण य बैङ्क, शाखा कायालय गल
ु रया,
बिदयाको ब धक (त कालीन कायालय
मख
ु ) पदमा कायरत् अिनलकुमार म ल
िव
यथ /वादी : अि तयार दु पयोग अनसु धान
आयोगका अनसु धान अिधकृ त हेमराज
भ राईको ितवेदनले नेपाल सरकार
§ आिथक कारोबार गन बैङ्क तथा
िव ीय सं थामा कायरत् ब धक
(कायालय मुख) आ नो काम
कत य र िज मेवारी ित सचेत
रहनुपन कुरामा िववाद छै न ।
बैङ्कको नगद मौ दात, नोटकोष
लगायतका कोषको संर णको
मु य िज मेवारीमा रहेको ब धकले
िबदामा ब दा वा आ नो िज मेवारी
आफू भ दा त लो कमचारीलाई
ह ता तरण गदा औपचा रक ि या
पूरा गनुपन ।
§ बैङ्कज तो आिथक कारोबार गन
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िनकायका ब धक ज तो िज मेवार
पदमा कायरत् ितवादीले आ त रक
प रप जारी गरी एक िदनको
लािग मा िबदा ब ने उ लेख
गरेको र पूव वीकृितस म निलई
सात (७) िदनस म िबदा िलई उ
िबदाको वीकृित पिछमा गराएको
§ देिख छ । एक िदनको िबदाको िनि त
प रप जारी गरी सात (७) िदनस म
िबनाआधार कारण िबदामा ब नु नै
िनजमा बद्िनयत रहेको देिखने ।
( करण नं. ३)
§ बैङ्कको मुख ब धक पदमा
कायरत् यि ले आ त रक प रप
जारी गरी सहायक ब धकलाई एक
िदनको लािगमा िज मेवारी िदएको
कुरा उ प रप मा उ लेख गरी लामो
िबदा बसेको कुरालाई वभािवक
मा न सिकँ दैन । िबदा ब दा िबदा
वीकृत गन अिधकारीबाट वीकृत
गराई आफूसँग भएको ढुकुटीको
चाबी, नगद मौ दात तथा नोटकोषको
िववरणलगायतका
यथाथ
िववरणसिहतका
िज मेवारीह
िनिम भै काम गन सहायक
ब धकलाई ि यागत ढङ्गबाट
ह ता तरण हनुपनमा ितवादीले
उ िज मेवारी पूरा गरेको देिखन
नआउने ।
§ बैङ्कका ब धकको मातहतमा
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रहेका
ितवादी सिु नलकुमार
राईउपर ब धकको अनुपि थितमा
कायालयको काम भािवत हन
निदने कत य र दािय वसमेत रहेकोले
एक िदनको लािगमा
ब धक
िबदामा बसेको अव थामा बैङ्कको
ित ामा आँच आउन निदने तथा
सेवा ाहीलाई मका पन निदनको
लािग आपसी िव ास र सद्भावमा
काम गनपन अव थाको िसजना
भएको देिख छ । सोहीअनुसार
ितवादी सुिवलकुमार राईले
ब धकसमेतउपर िव ास गरी
िनजको अनुपि थितमा िनिम
ब धक भै काय गरेको र सो गनपन
बा यता िसजना भएको अव थामा
बैङ्ककै
काय
स पादनको
िसलिसलामा रकम िझके को
कारणबाटै िनजलाई दोषी ठहर गनु
यायोिचत नहने ।
( करण नं. ५)
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
शंकरबहादरु राई
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
लवकुमार मैनाली र कृ ण सापकोटा,
िव ान् अिधव ा य िवजय साद िम र
के िव म शाह, अिधव ाह ेम वज
शाही, न द साद अिधकारी र वैतिनक
काननू यवसायी ह रिकशोर कण

अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१७, ३(१)(ज)
सु तहमा फै सला गन :–
अ य मा. या. ी गौरीबहादरु काक
सद य मा. या. ी ओम काश िम
सद य मा. या. ी के दार साद चािलसे
फै सला
या.सुशीला काक : िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६८।२।२६।५ को
फै सलाउपर िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा
१७ बमोिजम वादी नेपाल सरकार र ितवादी
अिनलकुमार म लको तफबाट पनु रावेदन पन
आएको ततु मु ाको सङ्ि त य एवम् ठहर
यस कार छ :
राि य वािण य बैङ्क शाखा कायालय
गल
ु रया, बिदयाको नोटकोष, नगद मौ दात
परी ण गन र ढुकुटीको एक साँचो ब धकले
रा ने गरे नगरे को, कायालय ब दको िदनमा
ढुकुटी खो ने गरे नगरे को स ब धमा िनरी ण गरी
ितवेदन पेस गन राि य वािण य बैङ्क े ीय
कायालय नेपालग जका सहलेखा अिधकृ त
रामचरण िव.सी.लाई खटाएकोमा िनजले उ
बैङ्कको िनरी ण एवम् भौितक परी ण गदा
सिु वलकुमार राई र ेमबहादरु सोडारीको रोहबरमा
ढुकुटी खोली िमित २०६७।४।१४ पिछको नगद
परी ण गदा नगद मौ दात तफ .५७,०००।– र
नोटकोषतफ .९०,००,०००।– समेत गरी ज मा
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.९०,५७,०००।– नगद बैङ्क ढुकुटीमा कम
देिखएको भ नेसमेत यहोराको िनरी ण ितवेदन
मचु ु का ।
शाखा कायालय गल
ु रयाका िनिम
कायालय मख
ु सहायक ब धक सिु वलकुमार
राईको िज मामा बैङ्क ढुकुटीको एउटा साँचो
रहेको भएता पिन ब धक अिनलकुमार म ल
आफू िबदा ब दा सनु को पोका, नगद मौ दात,
नोटकोष अनसु ारको रकम बु ने बझु ाउने गरी
कारोबार स चालनको लािग तो नपु नमा तोके को
नदेिखएको, ढुकुटी खो दा, नगद िनका दा, रा दा
परू ा गनपन
ि यागत कायह परू ा नगरे को,
ु
िडनोिमनेसन िकताबमा अिनवाय पमा द तखत
गनपनमा
किहले द तखत गरे को, किहले नगरे को,
ु
कारोबारको समाि मा भएको रकमलाई ढुकुटीमा
रा दा रािखएको अि तम मौ दातलाई द तखत
गरी मािणत गनपनमा
नगरे को, नगद िनका दा
ु
रिज टरमा उ लेख गरी ब धकले सही गनपनमा
ु
गरे को नदेिखएको हँदा दईु वटा साँचोम ये एउटा
साँचोको िज मेवारी िलने नगद सहायक ेमबहादरु
सोडारीलाई िमित २०६७।४।९ देिख िबदामा
ब ने ब धक अिनलकुमार म लले ि याह
परू ा नगरी ढुकुटीको साँचो िदएको हँदा िनज
अिनलकुमार म ल र सिु वलकुमार राईसमेतले
राि य वािण य बैङ्क शाखा कायालय
गल
.९०,५७,०००।–
ु रयाको ढुकुटीबाट
रकम िहनािमना गरे कोले सो रकम िनजह बाट
असल
ु उपर गरी हदैस मको सजाय गरी पाउँ
भ नेसमेत यहोराको गोिव दबहादरु अिधकारीले
िमित २०६७।४।२२ मा िज ला हरी कायालय,

बिदयामा िदएको जाहेरी दरखा त ।
ितवादी
ेमबहादरु
सोडारी,
सिु वलकुमार राई र अिनलकुमार म ल ब ने
कोठामा खानतलासी गदा मु ासँग स बि धत
कुनै चीज व तु फे ला नपरे को भ ने खानतलासी
मचु ु का ।
िज ला हरी कायालय, बिदयाबाट िमित
२०६७।५।१४ मा ितवादीम ये सिु वलकुमार
राई र अिनलकुमार म लसमेतको अनसु धानको
फायल अि तयार दु पयोग अनसु धान
आयोगमा ा भएको देिखएको ।
म राि य वािण य बैङ्क गल
ु रयामा
२०६५ चै देिख सहायक ब धक पदमा कायरत्
छु । ४/५ पटक िनिम ब धक पदमा काम
गरे ँ । २०६७।४।९ देिख िनिम ब धक रहँदा
िनयमानसु ार गनपन
ु बरबझु ारथ, ढुकुटीको नगद
तथा िज सी बर बझु ारथ गरे को िथएन । िमित
२०६७।३।३२ गतेको िडनोिमनेसन िकताबमा मेरो
द तखत पिन छै न । शाखाका हरे क कागजातमा
मेरो द तखत अिनवाय हनपु छ । यसरी िमित
२०६७।४।१६ मा ढुकुटी िनरी णको लािग
रामचरण िव.सी. िबहान क रब ९:४५ बजे शाखामा
आउनभु एको िथयो । यािसयर ेमबहादरु
सोडारीलाई बैङ्क ढुकुटी खो न लगाई बािहरको
नगद मौ दात मसमेतको उपि थितमा हेदा नगद
मौ दाततफ .५७,०००।– कम देिखयो । यसै
गरी नोटकोषको िनरी ण ेमबहादरु सोडारीले
गराई आफू खाना खान जा छु भनी गएकोमा
नआएपिछ स भािवत ठाउँमा खोजतलास गदा
भेिटएन । नोटकोषतफ .९०,००,०००।– कम
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भएको भ ने कुरा कारोबार ब द भएपिछ बेलक
ु ा
४:०० बजे मा पनु ः िनरी कले नोटकोष
हेन चाहेकोले खोली हेदा थाहा पाएको हँ । म
२०६७।४।९ देिख २०६७।४।१६ स म िनिम
ब धक भएकोमा २०६७।४।९ गते म वयम्
उपि थत भई .२,९०,००,०००।– नगद
कोषबाट िझिकएको छ । िमित २०६७।४।७
गते .१२,००,००,०००।– रा बैङ्कबाट
फ ड आएको िथयो । सोम येबाट यािसयर
ेमबहादरु सोडारीबाट म िनिम हनभु दा पवू नै
.९०,००,०००।– पटकपटक िहनािमना भएको
हो । रामचरण िव.सी ले िनरी ण गदा नगद
कोषमा .९०,००,०००।– र नगद मौ दातमा
.५७,०००।– अपगु भएको ठीक साँचो
हो । ब धक अिनलकुमार म ल िबदा ब दा
ढुकुटीको नगद मौ दात, नोटकोष तथा िज सीको
बरबझु ारथ नगरी के वल आ त रक प रप बाट
जानकारी गराएकोले नगद मौ दात र नोट
कोषबमोिजमको रकम िथयो, िथएन थाहा हने
कुरा भएन । िमित २०६७।४।९ गते ब धक िबदा
ब दा ढुकुटीको चाबी िनिम ब धक पदको
हैिसयतले मसँग नै िथयो । अक चाबी ेमबहादरु
सोडारीसँग िथयो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
सिु वलकुमार राईले अिधकार ा अिधकारी
(िज ला यायािधव ा, बिदया र अि तयार
दु पयोग अनसु धान आयोग) सम एकै िमलान
यहोराले गरे को बयान ।
िमित २०६७।४।१६ मा रामचरण िव.सी.
ले ढुकुटीमा रहेको नोटकोष, नगद मौ दातसमेत
िनरी ण गदा .९०,५७,०००।– कम देिखएकोले

सो िदन १०:३० देिख ११:०० बजेको बीचमा
खाना खाएर आउँछु भनी िन के का ेमबहादरु
सोडारी फक नआएको कुरा े ीय ब धकबाट
थाहा पाएँ । म २०६७।४।९ देिख १६ गतेस म
िबदामा िथएँ । रकम कुन िमितमा नपगु भएको
मलाई थाहा छै न । ेमबहादरु सोडारीले कुन कुन
िमितमा कसरी िहनािमना गरे भ न सिकएन । तर
िहनािमना गरी िनज फरार भएको हनपु छ । म
िबदा बसेको बेला बैङ्कको िनिम ब धकको
हैिसयतले सिु वलकुमार राईले काम गनहने
ु छ
भनी आ त रक प रप जारी गरी कायालयको
स पणू साँचोह सहायक ब धकलाई िज मा
िदई २०६७।४।७ गते शाखाको काउ टर
िनरी ण गन आउनभु एका े ीय ब धक
िव काश वालीसँग नेपालग ज गएको हँ ।
रामचरण िव.सी ले िनरी ण गदा म कायालयमा
िथइन । नोटकोषको .१,१५,००,०००।– रकम
िझक िनजको साँचो ला ने बाकसमा राखी
बैङ्िकङतफको मौ दात ठीक पारे पिछ नेपाल रा
बैङ्कको नोटकोष हेन ममा बािहर िन के का
ेमबहादरु सोडारी फकर आएनन् । िनरी ण
गदा .९०,५७,०००।– रकम कम भएकोले
कायालयमा उपि थत हनु भनी १६ गते साँझ
मलाई फोनबाट खबर गरे कोले २०६७।४।१७ मा
कायालयमा हािजर भई काय स चालन गरे को
हँ । रकम िहनािमना गन कायमा अ कसैको
िमलेमतो छै न । कायालय मख
ु को िज मेवारी
नोटकोष तथा नगद मौ दातको रे खदेख,
िनरी ण र र ा गनु पिन हो । नगद मौ दातमा
५० ितशत नगद सहायकको, २५ ितशत
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सहायक ब धकको, २५ ितशत ब धकको
र नोटकोषमा ब धकको ५० ितशत र
खजा चीको ५० ितशत िज मेवारी ह छ ।
नगदकोषको िमित २०६७।४।९ स मको र नगद
मौ दातको २०६७।४।१४ स मको िहसाब िमलेको
देिख छ । नोटकोषमा २ ओटा साँचो यव था
गरी अलगअलग १/१ साँचोको िज मेवारी
िदनक
ु ो ता पय ए लै कुनै कमचारीले रकम िझ न,
िहनािमना गन नसकोस् भ ने हो । नोटकोषको
लािग य तो यव था अिनवाय र अप रहाय
छ । िमित २०६७।४।७ देिख १६ गतेस म नोटकोष
र नगद मौ दातको चाबी सिु वलकुमार राई र
ेमबहादरु सोडारीसँग िथयो । सनु चाँदीको पोका
प रमाणसमेत बझु ाउने चलन िथएन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अिनलकुमार म लले
अिधकार ा अिधकारी (िज ला यायािधव ा
बिदया र अि तयार दु पयोग अनसु धान
आयोग) सम एकै िमलान यहोराले गरे को
बयान ।
मैले २०६७।४।१६ गते राि य वािण य
बैङ्क गल
ु रयाको नोटकोष र नगद मौ दातको
िनरी ण गदा िडनोिमनेसन िकताबमा उ लेख
भएको दर अनसु ारको नोट पाइएन । िहसाब
चेक गदा नोटकोष िकताबमा िमित २०६७।४।९
को रे कडमा .१२,००,००,०००।– उ लेख
भएकोमा .११,१०,००,०००।– मा पाइयो ।
यसै गरी नगद मौ दातअ तगत .५७,०००।–
कम पाइयो । नगदको भौितक परी ण गन
ढुकुटीिभ िबहान दश बजे सहायक ब धक
सिु वलकुमार राई, नगद सहायक ेमबहादरु

सोडारी, िपयन र म गएका हौ ँ । ढुकुटी खो दा र
ब द गदा बैङ्कको िसलछाप लगाउने, िसलछाप
ब द गदा सरु ा गाडले बु ने र ढुकुटी खो दा
सरु ा गाडले नगद सहायकलाई बझु ाउने काय
हनपु नमा गल
ु रया शाखामा लामो समयदेिख
सो यव था गरे को पाइएन । नोटकोषमा रकम
ज मा गदा के ीय कायालय िहसाब न.ं ६ भ ने
खातामा रकम ज मा गन र ज मा गरे को िववरण
नेपाल रा बैङ्कलाई पठाउने, नगद मौ दातमा
रकम कम भएपिछ नोटकोषमा खच लेखी नगद
मौ दातमा ज मा गन र नोटकोषमा खच लेखेको
िववरण नेपाल रा बैङ्कलाई िछटो साधन ारा
जानकारी गराउनपु दछ भ नेसमेत यहोराको
रामचरण िव.सी.ले अिधकार ा अिधकारी
(िज ला यायािधव ा बिदया र अि तयार
दु पयोग अनसु धान आयोग) सम एकै िमलान
यहोराले गरे को बयान कागज ।
मलाई नगद सहायक ेमबहादरु सोडारी
िबदा बसेको बेला िनजसँग भएको ढुकुटीको साँचो
िदने गरे को िथयो । खजा चीबाट ा रकमबाट
दैिनक काय स चालन गरी कारोबार ब द भएपिछ
मैले आ नो िहसाब बझु ाउने गरे को हँ । खजा ची
िबदामा बसेको बेलामा काय स चालन गनु मेरो
दािय व हो । नगद सहायक ेमबहादरु सोडारीले
िबदा ब दाको अव थामा मा मलाई ढुकुटीको
साँचो िदनहु यो भ नेसमेत यहोराको शोभादेवी
ल सालले अिधकार ा अिधकारी (िज ला
यायािधव ा बिदया र अि तयार दु पयोग
अनसु धान आयोग) सम एकै यहोराले गरे को
बयान कागज ।
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हालस म सङ्किलत त य र माणको
िववेचनाबाट राि य वािण य बैङ्क शाखा
कायालय गल
ु रया, बिदयाको ढुकुटीको
सावजिनक स पि
.९०,५७,०००।–
ितवादीह ेमबहादरु सोडारी, अिनलकुमार
म ल र सिु वलकुमार राईले बदिनयतप
वू क
्
िहनािमना गरे को पिु भएकोले िनजह लाई
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को
कसरु मा ऐ.ऐनको दफा ३ (१)(ज) बमोिजम
हदैस म सजाय र िबगोबमोिजम ज रवाना गरी
िहनािमना गरे को िबगो .९०,५७,०००।– राि य
वािण य बैङ्कलाई िदलाइ भराइ पाउँ भ नेसमेत
यहोराको आरोपप ।
िमित २०६७।४।७ गतेको िदन ढुकुटी
ब द गरी जानपु वू ब धकले आ त रक प रप
गरी ढुकुटीको चाबी मलाई िदनभु एको हो । तर
मलाई ढुकुटीिभ को नोटकोष, चल अचल
िज सी बझु ाउनभु एको छै न । सो िमितमा नगद
सहायक ेमबहादरु सोडारीले नगद कोषबाट
िझके को रकमको बै.फा.नं. २६ मा ब धकले
द तखत नगरी जानभु एको हो । .९०,५७,०००।
नगद सहायक ेमबहादरु सोडारीबाट नै िहनािमना
भएको हो । िमित २०६७।४।१६ गते ढुकुटी
जाँच गन आउनभु एका िनरी क रामचरण
िव.सी. लाई ढुकुटी देखाई ब द गरी खाना खान
गएका ेमबहादरु सोडारी फरार रहेकाले सोही
िदन िज ला हरी कायालय र िज ला शासन
कायालय, गल
ु रयामा प ाउ गरी िदन प ाचार
ग रएको हो । ततु घटनाको दोषी ेमबहादरु
सोडारी नै हन् भ नेसमेत यहोराको ितवादी

सिु वलकुमार राईले िवशेष अदालत, काठमाड मा
गरे को बयान ।
नगद सहायक ेमबहादरु सोडारी
बैङ्कको रकम िहनािमना भएको थाहा पाएदेिख नै
फरार रहेकोले िनजमािथ शङ्का गनपन
ु अव था
िसजना भएको छ । बैङ्क ढुकुटी कोठाको,
ढोकाको साँचो र नोटकोषको साँचो ब धक र
नगद सहायक दबु सै ँग ह छ, कायालय स चालनमा
आपसी िव ास र कामको य तताले गदा नगद
सहायकले ढुकुटीको साँचो माग गदा ब धकले
िदने चलन छ । य तो अव थामा नगद सहायकले
े ता िमलाई नगद िनका न स ने अव था रह छ ।
म िबदामा बसेको, ढुकुटीको साँचो मसँग नभएको
अव थामा म िज मेवार हने होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अिनलकुमार म लले िवशेष
अदालत, काठमाड मा गरे को बयान ।
त काल ा माणबाट ितवादीह
अिनलकुमार म ल र सिु वलकुमार राईले
आरोिपत कसरु गरे को त य पु ्याइँ भएकोले
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १२१ नं.बमोिजम थनु वु ा पजु
िदई िनयमानसु ार िसधा खवु ाई थनु ामा राखी मु ा
पपु गनु भनी िवशेष अदालत, काठमाड बाट
२०६७।६।४ मा आदेश भई ितवादीह
सिु वलकुमार राई र अिनलकुमार म ल थनु ामा
बसेको देिखएको ।
ितवादी ेमबहादरु सोडारीको नाममा
यस अदालतबाट जारी भएको समा ान िमित
२०६७।८।५ मा िनजको घर दैलोमा टाँस भई
तामेल भएकोमा ितवादीले याद गजु ारी बसेको
देिखएको ।
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वादी नेपाल सरकारको सा ी मिणराज
परु ी, ीमन शमा आचाय, ढालबहादरु दसौदी,
रामचरण िव.िस, ितवादी सिु वलकुमार राईका
सा ी िशवराज पोखरे ल, डोलबहादरु थापा र
ितवादी अिनलकुमार म लका सा ी टेकबहादरु
िव.िस, कृ ण साद खनालले गरे को बकप
िमिसल सल
ं न रहेको देिखएको ।
ितवादी अिनलकुमार म ल बैङ्कको
ब धक (कायालय मख
ु ) पदमा कायरत् रहेको
अव थामा िबदामा ब दा मािथ लो िनकाय वा
अिधकारीबाट वीकृ त गरी िबदा ब नपु नमा
यसो नगरी २०६७।४।९ देिख २०६७।४।१६
स म िबदामा बसेको, आ नो िज मामा रहेको
नगद मौ दात, नोटकोष तथा ढुकुटीको चाबी
सहायक ब धकलाई बरबझु ारथ गरी िज मा
िदई िबदा ब नपु नमा य तो ि या परू ा गरे को
नदेिखएको, आफू बैङ्कमा उपि थत रहेकै िदन
२०६७।४।७ मा नेपाल रा बैङ्कबाट १२
करोडम येबाट ९० करोड िहनािमना भएको कुरा
िनरी णबाट देिखन आएको, २०६७।४।१४ देिख
ऐ. १६ स म नगद मौ दाततफ .५७,०००।समेत ज मा .९०,५७०००।- रकम िहनािमना
भएको देिखएको र ितवादी ेमबहादरु सोडारी
बैङ्कको नगद सहायक रहेको, ढुकुटीको २ चाबी
म ये १ ब धकमा र १ नगद सहायकको िज मा
रहेकै अव थामा िमित २०६७।४।९ देिख ऐ. १६
को अविधमा नोटकोषतफको .९०,००,०००।र िमित २०६७।४।१४ देिख ऐ. १६ को अविधमा
नगद मौ दाततफ .५७,०००।-समेत ज मा
.९०,५७,०००।- िहनािमना भएको देिखएको,

साथै ढुकुटी िनरी णको ममा भागी बेप ा
भएको र िवशेष अदालतबाट जारी भएको यादमा
हािजर नभै गजु ारी बसेबाट अिभयोग दावी
वीकार गरी बसेको मा नपु न हँदा ितवादीह
अिनलकुमार म ल र ेमबहादरु सोडारीले
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को
कसरु गरे को ठहछ र िनजह लाई ऐ. ऐनको दफा
१७ र ३(१) (छ) बमोिजम जनही ४ वष कै द र
जनही .४५,२८,५००।- ज रवाना भै र िबगोको
हकमा .९०,५७,०००।- दबु ै जनाले दामासाहीले
राि य वािण य बैङ्क शाखा कायालय,
गिु लरया बिदयालाई भराइ िदने ठहछ । साथै,
ितवादी सिु वलकुमार राई बैङ्कको सहायक
ब धक पदमा कायरत् रहेको, िनिम ब धक
भै कामकाज गदा ब धकबाट बैकको ढुकुटी
चाबीलगायत नगद मौ दात तथा नोटकोषतफको
िहसाब बरबझु ारथ गरी िलएको नदेिखएको,
आ त रक प रप बाट मा ब धक अिनलकुमार
म लबाट एउटा चाबी बझु ेको देिखए पिन िनजसँग
रहेको एउटा चाबीबाट मा बैङ्कको ढुकुटी खो न
सिकने अव था नरहेको, अक चाबी िज मामा
रहेको नगद सहायक ितवादी ेमबहादरु सोडारी
िनरी णको ममा भागी बेप ा भएका र िवशेष
अदालतबाट जारी यादसमेत गजु ारी बसेको
अव थामा ितवादी सिु नलकुमार राईबाट रकम
िहनािमना हनस ने अव था पिु हन नआएको
हँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने
यहोराको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
२०६८।२।२६।५ को फै सला ।
ितवादी
अिनलकुमार
म ल,
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सिु वलकुमार राई र ेमबहादरु सोडारीसमेत
तीनैजनाको संल नतामा बैङ्कको नगद मौ दात
तथा नोटकोष िहनािमना भएको त य पिु
भएको, ितवादी सिु वलकुमार राईसमेतले
सही छाप गरे को घटना थल मचु ु काबाट रकम
िझ दा र रा दा अपनाउनपु न ि या परू ा गरे को
नदेिखएको, बैङ्क नगद कोषमा रकम कम
भएको कुरा ितवादीह अिनलकुमार म ल
र सिु वलकुमार राई दबु ैले वीकार गरी रहेको
अव थामा ितवादी सिु वलकुमार राईलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठहरयाएको
िवशेष
्
अदालत, काठमाड को िमित २०६८।२।२६।५
को फै सला सो हदस म बदर गरी िनजलाईसमेत
आरोपप माग दावीबमोिजम सजाय गरी पाउँ
भ ने यहोराको वादी नेपाल सरकारको तफबाट
िमित २०६८।७।३ मा यस अदालतमा पन आएको
पनु रावेदनप ।
म पनु रावेदक िमित २०६७।४।९ देिख
िबदामा ब ने भएको कारण २०६७।४।७ गते
शु बारको िदन आ त रक प रप जारी गरी
बैङ्कका स पणू कमचारीह को सही छाप
गराई ितवादी सिु नलकुमार राईलाई बैङ्कको
स पणू कारोबारको िज मा िदएको अव था
छ । म िबदामा ब ने भएकोले सहायक ब धक
सिु वलकुमार राईले िमित २०६७।४।७ मै नेपाल
रा बैङ्कबाट ा १२ करोड ज मा गरी
ढुकुटीबाट .२,९०,००,०००।- िझके को प
देिखएको अव था छ । म कायालय मख
ु िबदामा
ब दा परू ा गनपन
ु ि यागत कुराह परू ा नगरे को
कुरा ाचारज य कसरु अ तगत नभै िवभागीय

कारवाहीको दायरामा पन हँदा मैले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउनपु न प हँदाहँदै ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरु मा
ऐ. ऐनको दफा ३(१) (छ) बमोिजम चार वष कै द,
. ४५,२८,५००।- ज रवाना र िबगोबमोिजमको
रकम दामासाहीले भराउने ठहराएको िवशेष
अदालत, काठमाड को िमित २०६८।२।२६।५ को
फै सला बदर गरी आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ
भ ने यहोराको ितवादी अिनलकुमार म लको
तफबाट यस अदालतमा दायर हन आएको िमित
२०६८।८।६ को पनु रावेदनप ।
यसमा यसै वारदातको साथै पेस भइरहेको
पनु रावेदक ितवादी अिनलकुमार म ल भएको
०६८-CR-०५२२ को मु ामा पनु रावेदनको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई िदनु
भनी यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।१७ मा
आदेश भैरहेको देिखनक
ु ो साथै ततु पनु रावेदनमा
यथ ितवादी रहेका सिु वलकुमार राई िनिम
ब धक भएको अविध २०६७।४।९ देिख ऐ.१६
गतेस म नगद मौ दाततफको .५७०००।र नोटकोषतफको .९०,००,०००।- समेत
.९०,५७,०००।- िहनािमना भएको कुरामा
िववाद नरहेको र ब धक अिनलकुमार म ल
िबदामा ब दा िनयमानसु ार बरबझु ारथ नगरी िबदा
वीकृ त नगराई िबदामा बसेको भने पिन बैङ्कको
आ त रक प रप ानसु ार ब धकसँग रहने एक
साँचो सिु वलकुमार राईलाई बझु ाएको देिखएको
अव थामा, जसको अविधमा ढुकटीको रकम
िहनािमना हन गएको हो सो ितवादीलाई सफाइ
िदने गरी िवशेष अदालत, काठमाड ले गरे को
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फै सला फरक पन स ने देिखँदा छलफलका
लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार पेस
गनु भ ने िमित २०६९।१।१० को यस अदालतको
आदेश ।
यसै मु ामा नेपाल सरकारको पिन
पनु रावेदन परे को हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.ं
२०२ नं. को योजनाथ महा यायािधव ाको
कायालयलाई पेसीको सचू ना िदई िनयमानसु ार
पेस गनु भ ने िमित २०७०।५।३० को यस
अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा नेपाल सरकारको
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
शंकरबहादरु राईले ितवादी अिनलकुमार म ल
िबदामा ब दा मािथ लो िनकायका अिधकारीबाट
िबदा वीकृ त गराई ि यास मत् पमा
बरबझु ारथ गरी िज मेवारी ह ता तरण गरे को
अव था छै न । बैङ्क ज तो सवं ेदनशील
सं थाको मख
ु िबदामा ब दा िबदा वीकृ त
नगराई लामो िबदामा ब ने कायलाई सामा य
ि थित मा न सिकँ दैन । साथै ितवादी
सिु वलकुमार राईले ितवादी अिनलकुमार
म लबाट िविधस मत् पमा बरबझु ारथ बझु ी
िज मेवारी निलई आ त रक प रप को भरमा
बैङ्क ज तो िनकायको नगद मौ दात र
नोटकोषको िज मेवारी वहन गरे को कायलाई
सहज मा न सिकने अव था छै न । ितवादी
अिनलकुमार म ल २०६७।४।९ देिख ऐ.
१६ स म िबदा वीकृ त नगराई िबदा बसेको

अव थामा ितवादी सिु वलकुमार राईको हातमा
बैङ्क ढुकुटीको चाबीसमेत रहेको, कारोबारसमेत
सिु वलकुमार राईको नामबाट भै भएको अव था
हँदा . सिु वलकुमार राईले सफाइ पाउने अव था
नहँदा िनजको हकमा स म िवशेष अदालतको
फै सला बदर गरी आरोपप बमोिजम सजाय
ग रपाउँ र ितवादी अिनलकुमार म लको
हकमा आरोिपत कसरु ठहरयाएको
सु िवशेष
्
अदालतको फै सला सदर गरी पाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
ितवादी सिु वलकुमार राईको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ाह िवजय साद
िम र के िव म शाहले िमित २०६७।४।७ मा
ितवादी अिनलकुमार म लले आ त रक प रप
गरी सहायक ब धक सिु वलकुमार राईलाई
िज मेवारी ह ता तरण गरे को र २०६७।४।७ मा
नेपाल रा बैङ्कबाट ा हन आएको १२
करोड नोटकोषमा दािखल गनपनमा
सो नगरी
ु
सिु वलकुमार राईबाटै दािखल भएको अव था
छ । उ १२ करोड सिु वलकुमारबाट
इमा दारीपवू क कोषमा दािखल गरी संर ण
गरी राखेको अव था छ । साथै ब धक िबदा
बसी बैङ्कमा अनपु ि थत रहेको अव थामा
िनिम ब धकको पमा रहेका सिु वलकुमारले
बैङ्कको दैिनक कामकाज चलाउन गरे को
कामकाजलाई अ यथा भ न पिन िम दैन ।
राि य वािण य बैङ्कको े ीय कायालय,
नेपालग जका सहलेखा अिधकृत रामचरण
िव.िस. र रा बैङ्कबाट भएको िनरी णबाटसमेत
सिु वलकुमारले गरे को कारोबार काननू स मत
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भएको पिु गरी राखेको छ । .९०,५७,०००।सिु वलकुमार िनिम भएको अव थामा
िहनािमना भएको अव था छै न । साथै ब धक
अिनलकुमार म लको िमित २०६७।४।९ देिख
ऐ.१६ गतेस मको िबदा िमित २०६७।४।२५ मा
वीकृ त हनु र बैङ्क ढुकुटीको िज मेवारी हने
नगद सहायक ितवादी ेमबहादरु सोडारी फरार
हनल
ु े पिन सिु वलकुमार िनद ष रहेको अव था
हँदा सफाइ िदने ठहरयाएको
िवशेष अदालतको
्
फै सला सदर गरी पाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
ितवादी अिनलकुमार म लको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ाह लवकुमार
मैनाली र कृ ण सापकोटा, अिधव ाह ेम वज
शाही, न द साद अिधकारी र वैतिनक काननू
यवसायी ह रिकशोर कणसमेतले अिनलकुमार
म ल िमित २०६७।४।९ देिख ऐ.१६ स म
िबदामा बसेको र िबदामा बसेको अव थामा
सहायक ब धकलाई ढुकुटीको साँचो बझु ाई
िज मेवारी ह ता तरण गरी राखेको अव था
छ । य तो अव थामा िबदा बसेको समयमा भएको
नगद मौ दात तथा नोटकोषको िहनािमना िबदामा
ब ने अिधकारीबाट भएको मा न िम दैन । साथै
िबदा ब नभु दाअगािड िहसाब प िमलेको
देिख छ । िबदा ब दा र िज मेवारी बरबझु ारथ
गनपदा
ि याह परू ा नगरे कै
ु परू ा गनपन
ु
आधारमा उ कायलाई ाचारज य कसरु मा न
िम दैन । बैङ्कको आ त रक िविनयमबमोिजम
िवभागीय कारवाहीस म गनपन
कायलाई
ु
ाचारमा कारवाही गनु सरासर गलत हो । िबदा
ब दा र िज मेवारी ह ता तरण गदा परू ा गनपन
ु

ि या परू ा नगरे को अव थालाई लापरवाहीस म
मा नपु छ र य तो अव थामा बैङ्कको आ त रक
िनयमावलीबमोिजम िवभागीय कारवाहीस म
गनपनमा
ाचारमा कारवाही चलाई सजाय
ु
गरे को िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला बदर
गरी ितवादी अिनलकुमारलाई सफाइ िदइनपु दछ
भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो । अब िवशेष
ु
अदालत, काठमाड बाट ितवादी अिनलकुमार
म ललाई आरोपप मागबमोिजम चार वष
कै द, .४५,२८,५००।- र िबगोबमोिजमको
रकमसमेत दामासाहीले भराउने र ितवादी
सिु वलकुमार राईले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहरयाएको
फै सला िमलेको छ छै न एवम्
्
वादी नेपाल सरकार तथा ितवादी अिनलकुमार
म लको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स ै न भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. ततु मु ामा राि य वािण य बैङ्क
शाखा कायालय गल
ु रया, बिदयामा कायरत्
ितवादीह म येका ब धक अिनलकुमार
म लले िबदा ब दा वहालवालालाई ढुकुटीको
साँचो नगद मौ दात र नोटकोषको बरबझु ारथ गरी
िज मेवारी िदनपु नमा निदई आ त रक प रप ले
स पणू कारोबार सिु वलकुमार राईले समा नहु नेछ
भ ने यहोरा उ लेख गरी कायालय मख
ु को
दािय व िज मेवारी र कत य परू ा नगरे को ितवादी
सिु वलकुमार राईले बैङ्क ब धकबाट ढुकुटीको
साँचो आ त रक प रप बाट िलएको देिखए पिन
नोटकोष र नगद मौ दातसमेत बरबझु ारथ गरी
निलएको र ढुकुटीको एउटा साँचो नगद सहायक
ेमबहादरु सोडारीसँग भएको अव थामा उ
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बैङ्कको नगद मौ दाततफको .५७,०००।र नोटकोषतफको
.९०,००,०००।-समेत
.९०,५७,०००।- रकम तीनैजना ितवादीको
बदिनयतप
णू कायबाट िहनािमना/म यौट भएको
्
हँदा िनजह लाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा १७ को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ३(१)
(ज) बमोिजम सजाय र िबगोबमोिजम ज रवाना
गरी िहनािमना भएको रकम राि य वािण य
बैङ्कलाई िदलाइ भराइ पाउँ भ ने यहोराको
आरोपप पेस भएकोमा ितवादी अिनलकुमार
म ल र ेमबहादरु सोडारी बैङ्कको नगद
मौ दात र नोटकोषसमेतको .९०,५७,०००।लापरवाहीपवू क िहनािमना गरी म य ट गरे को
देिखएकोले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा १७ को कसरु गरे को ठहराइ ऐ. ऐनको
दफा ३(१) (छ) बमोिजम जनही चार वष
कै द .४५,२८,५००।- ज रवाना र िहनािमना
भएको िबगो दामासाहीले बैङ्कलाई भराइ िदने
ठहरयाएकोमा
ितवादी ेमबहादरु सोडारीले
्
अनसु धानको ममा नै भागी बेप ा भएको र
अदालतको यादसमेत गजु ारी बसेको अव था
छ।
३. अब उ फै सलाउपर ितवादी
अिनलकुमार म लको तफबाट पन आएको
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स ै न अथात्
ितवादी अिनलकुमार म लले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउनपु न हो होइन भ ने
स ब धमा िवचार गदा ितवादी अिनलकुमार
म ल बैङ्कको ब धक अथात् कायालय
मख
ु को पदमा कायरत् रहेको देिख छ । आिथक

कारोबार गन बैङ्क तथा िव ीय सं थामा कायरत्
ब धक (कायालय मख
ु ) आ नो काम कत य
र िज मेवारी ित सचेत रहनपु न कुरामा िववाद
छै न । बैङ्कको नगद मौ दात, नोटकोषलगायतका
कोषको संर णको मु य िज मेवारीमा रहेको
ब धकले िबदामा ब दा वा आ नो िज मेवारी
आफूभ दा त लो कमचारीलाई ह ता तरण गदा
औपचा रक ि या परू ा गनपन
ु ह छ । ततु
ितवादी अिनलकुमार म ल िमित २०६७।४।९
देिख ऐ. १६ स म कायालयमा अनपु ि थत रहेको
देिख छ र सोही समयमा नै उि लिखत नगद
मौ दाततफको .५७,०००।- र नोटकोषतफको
.९०,००,०००।- गरी ज मा .९०,५७,०००।रकम कमी भै िहनािमना भएको देिख छ ।
िबदामा ब दा आफूभ दा मािथ लो िनकायका
अिधकारीबाट िबदा वीकृत गराउनपु नमा सो
भए गरे को देिखँदनै । बैङ्क ज तो आिथक
कारोबार गन िनकायका ब धक ज तो िज मेवार
पदमा कायरत् यी ितवादी अिनलकुमार िमित
२०६७।४।७ मा आ त रक प रप जारी गरी िमित
२०६७।४।९ अथात एक िदनको लािग मा िबदा
ब ने उ लेख गरे को र पवू वीकृितस म निलई
सात (७) िदनस म िबदा िलई उ िबदाको
वीकृ ित पिछमा गराएको देिख छ । एक
िदनको िबदाको िनि त प रप जारी गरी सात
(७) िदनस म िबनाआधार कारण िबदामा ब नु नै
िनजमा बदिनयत
रहेको देिख छ ।
्
४. यसरी बैङ्कको मख
ु ब धक पदमा
कायरत् यि ले आ त रक प रप जारी गरी
सहायक ब धकलाई एक िदनको लािगमा
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िज मेवारी िदएको कुरा उ प रप मा उ लेख
गरी लामो िबदा बसेको कुरालाई वभािवक
मा न सिकँ दैन । िबदा ब दा िबदा वीकृ त गन
अिधकारीबाट वीकृत गराई आफूसँग भएको
ढुकुटीको चाबी, नगद मौ दात तथा नोटकोषको
िववरणलगायतका यथाय िववरणसिहतका
िज मेवारीह िनिम भै काम गन सहायक
ब धकलाई ि यागत ढङ्गबाट ह ता तरण
हनपु नमा ितवादी अिनलकुमार म लले उ
िज मेवारी परू ा गरे को देिखन आएन । साथै
ब धक ज तो िज मेवार पदमा रहेको यि ले
एक िदनको लािगमा आ त रक प रप जारी गरी
िबदामा बसेकोमा सो िमितदेिख २०६७।४।१६
स म बैङ्कमा उपि थत नहने र सोही समयमा
बैङ्कको नगद मौ दात र नोटकोषको रकम
कमी भै िहनािमना हनु र ढुकुटीको एक चाबी
िज मा िलने नगद सहायक ितवादी ेमबहादरु
सोडारीसमेत राि य वािण य बैङ्क, े ीय
कायालय नेपालग जका सहलेखा अिधकृ त
रामचरण वी.सी. बाट २०६७।४।१६ मा
बैङ्कको िनरी ण भैरहेको अव थामा खाजा
खान भनी गएकोमा भागी फरार भै अदालतबाट
जारी यादमासमेत हािजर नभै गजु ारी बसेबाट
ितवादी अिनलकुमार म लले ब धकको
पदको िज मेवारी इमा दारीपवू क परू ा गरे को
देिखन आएन । िमित २०६७।४।७ मा नेपाल रा
बैङ्कबाट नोटकोषमा ज मा गनपन
ु गरी .१२
करोड ा भएको देिख छ । उ िमितमा ब धक
अिनलकुमार बैङ्कमा उपि थत भएको देिखँदा
ब धकको हैिसयतले उ रकम नोटकोषमा

दािखल गनपनमा
दािखल गरे को देिखँदनै र उ
ु
रकम म येबाटै ९० लाख िहनािमना भएको भ ने
रामचरण िव.िस. को परी णमा नोटकोषमा ११
करोड १० लाख मा रहेको देिखनल
ु े पिन प
गदछ । साथै सोही िनरी ण ितवेदनबाट नगद
मौ दाततफ . ५७०००।- कम देिखनल
ु े ज मा
.९०,५७,०००।- िहनािमना भएबाट ितवादी
अिनलकुमारले आ नो पदीय िज मेवारी परू ा
गरे को नदेिखएको, िबदा वीकृ त नगराई िबदा
बसेको िमित २०६७।४।९ गते िबदामा ब न भनी
जारी गरे को आ त रक प रप मा समेत िबदा
ब नपु रे को कारण उ लेख नभएबाट उि लिखत
रकम िहनािमनामा ितवादी अिनलकुमारको
संल नता रहेको देिखन आयो । ितवादी
अिनलकुमार म ल िबदामा ब दा परू ा गनपन
ु
ि या परू ा नगरे को, सहायक ब धकलाई
प सँग िज मेवारी ह ता तरण नगरे को,
बरबझु ारथ गनपन,
ु नगद मौ दात, नोटकोषसमेतका
िववरणह बरबझु ारथसमेत गरे को अव था नहँदा
ितवादी अिनलकुमार म लले आ नो पदीय
िज मेवारी ि यागत पमा नगरी लापरवाही
गरे को र यसबाट बैङ्कको रकम िहनािमना
भएको प देिखन आयो । तसथ आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी अिनलकुमार
म लको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न ।
५. ितवादी सिु वलकुमार राईले उ
रकमम येबाट .२,९०,००,०००।- िझके कोमा
यी ितवादीको वीकारोि रहेकोले यी
ितवादीलाई अिभयोग दावीबाट सफाइ िदने
ठहराएको िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला
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बदर गरी आरोपप मागबमोिजम सजाय गरी
पाउँ भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन स ब धमा
िवचार गदा िमित २०६७।४।७ देखी ऐ. १६ स म
ब धक ितवादी अिनलकुमार म ल िबदामा
बसेको समयमा यी ितवादीले ब धकबाट
बैङ्कका नगद मौ दात, नोटकोषलगायतको
िहसाब िकताब रीतपवू क बरबझु ारथ गरी बझु ेको
देिखँदनै । बैङ्कका ब धक अिनलकुमार
म लको मातहतमा रहेका यी ितवादीउपर
ब धकको अनपु ि थितमा कायालयको काम
भािवत हन निदने कत य र दािय वसमेत रहेकोले
एक िदनको लािगमा ब धक िबदामा बसेको
अव थामा बैङ्कको ित ामा आँच आउन
निदने तथा सेवा ाहीलाई मका पन निदनको
लािग आपसी िव ास र सदभावमा
काम गनपन
्
अव थाको िसजना भएको देिख छ । सोही अनसु ार
ितवादी सिु वलकुमार राईले ब धकसमेतउपर
िव ास गरी िनजको अनपु ि थितमा िनिम
ब धक भै काय गरे को र सो गनपन बा यता
िसजना भएको अव थामा बैङ्ककै काय
स पादनको िसलिसलामा रकम िझके को
कारणबाटै िनजलाई दोषी ठहर गनु यायोिचत
हँदनै । यसमा पिन बैङ्कको ढुकुटीको एक चाबी
यी ितवादीसँग रहे पिन अक चाबी ितवादी
ेमकुमार सोडारीसँग रहेकोले तथा २०६७।४।१६
गते राि य वािण य बैङ्क, े ीय कायालय,
नेपालग जका सहलेखा अिधकृ त रामचरण
िव.िस. बाट िनरी ण हँदाहँदक
ै ो अव थामा अका
ितवादी ेमबहादरु सोडारी भागी बेप ा भएका
र ितवादी अिनलकुमार म ल पिन २०६७।४।९

देिख नै फरार भै कायालयमा अनपु ि थत रही
प ाउ परे बाट उ रकम िहनािमनामा यी
ितवादी सिु वलकुमार राईको संल नता देिखन
आएन । तसथ ितवादी सिु वलकुमार
राईलाईसमेत आरोिपत कसरु मा सजाय गरी पाउँ
भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स ैन।
६. अतः ितवादी अिनलकुमार
म ललाई आरोिपत कसरु ठहराएको र ितवादी
सिु वलकुमार राईलाई सफाइ िदने ठहराएको िवशेष
अदालत, काठमाड को िमित २०६८।२।२६।५
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
नेपाल सरकार र ितवादी अिनलकुमार म लको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय
इित संवत् २०७१ साल साउन १८ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास अिधकृ त : िवदरु का ले
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नणय नं .९१८४
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७१।२।२५।१
०७०-WO-००५७
िबषय : ब दी य ीकरण ।
िनवेदक/प : िज ला स री, गा.िव.स. िछ नम ता
वडा न.ं ९ घर भई हाल िज ला कारागार
कायालय, रामेछापमा थनु ामा रहेको व.
दिु ख म डलको छोरा जयनारायण म डल
िव
िवप ी/वादी : पनु रावेदन अदालत, राजिवराज
स रीसमेत
§ िवधाियकाले प पमा कुनै
मु ाबाट कै द सजाय भएकोमा थुनामा
नरहेकोले अक कसरु गरेमा थप कै द
ठे नुपन गरी कानूनी यव था गरेको
देिखइरहेकै अव था छ । सोको
अित र पिछ लो मु ाबाट सफाइ
पाइरहेको अव थामा सफाइ पाउने
फैसलाले लगत कायम नगन हदँ ा
पिहले नै ठहर भएको अक मु ाको
लगत आ नो फैसलाको तपिसल
ख डमा स याउन िम ने अव था
863

नरहने ।
§ िनवेदन िजिकरअनु प पिछ लो
मु ामा सफाइ पाए पिन यस मु ामा
बसेको पिहलेको कायम लगतबाट
कै द लगत क ा ग रने अथ लगाइएमा
भगौडाह ले पिहले ठे िकएकै कै द
सजाय भ दा कम सजाय हन स ने
अपराध गदा यस मु ाबाट सफाइ
पाएमा पिहलेको ठे केको कै द
लगतमा क ा हने र यसको िवपरीत
सजाय हने ठहरेमा पिन पिहलेकै
ठे िकएको कै दभ दा बढी कै द नठे िकने
अव था भई दुबैतफ उसको नो सान
नहने हदँ ा य तो अपराध गन उ े रत
हन जाने ि थित रह छ । एक स य
समाजमा अमन चयन र शाि त
सु यव था कायम हन अपराधीलाई
अपराध गनबाट हतो साह गनपन
काननू ी यव था हनपु नमा छुट हने
िकिसमको अपराधो मुख कानून
पिन रहनुहदँ ैन र य तो या या ग रनु
नहने ।
§ फैसला भई सजाय भएकोमा कै द
नब दै वा थुना कै द बसेको अव थामा
वा भागेको अव थामा अक कसरु
गरेमा थप सजाय कै द ठे ने यव था
द ड सजायको महलको ४१ नं. मा
देिखँदा एउटा मु ामा लागेको कै द
पिछ परेको अक मु ामा सफाइ
भएकोमा पिछ लो मु ामा पुप मा
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रहेको अविधपवू को मु ामा भएको
सजायमा िमलान गरी कै द लगत
कटाइ पाउँ भनी िनवेदकले िलएको
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
( करण नं.६)
िनवेदक/प का तफबाट :
िवप ी/वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
च का त खनाल
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४१
न.ं
आदेश
या.बै नाथ उपा याय : नेपालको
अ त रम सिं वधान, २०६३ को धारा २७, ३२
तथा धारा १०७ को उपधारा २ बमोिजम यस
अदालतको े ािधकारिभ रही दायर हन
आएको ततु रट िनवेदनको सङ्ि त य
एवम् ठहर यस कार छ :
म िनवेदकलाई २०५७ सालको स.फौ.
न.ं . ११२ को यान मान उ ोग मु ामा िमित
२०६१।३।१ गते ५ वष कै द हने ठहरी फै सला
भई सो मु ाबाट ५ िदन पपु का लािग थनु ामा
रहेको क ा गरी बाँक ४ वष ११ मिहना २५
िदन कै दको लगत कायम रहेको िथयो । २०६५
सालमा स.फौ.नं.. २१९ को यान मान उ ोग
अपहरण तथा शरीर ब धक मु ा चली सो मु ामा
पपु को लािग िमित २०६५।११।११ बाट स री
िज ला अदालतको आदेशले थनु ामा रही िमित

२०६९।२।३० गतेको फै सलाले मैले सफाइ पाउने
गरी फै सला भयो । िनवेदक कारागार कायालय,
स री राजिवराजमा थनु ामा रहेको बखत स री
िज ला अदालतबाट म िनवेदकलाई उि लिखत
४ वष ११ मिहना २५ िदन कै द ठे िकएको हँदा
िमित २०६६।१।७ गते उ लागेको कै द भु ान
भएपिछ छािडिदने भनी कै द याद ठे क पठाए
बारे को च.नं. ५२।२३ को प कारागार कायालय,
राजिवराजमा पठाई सो प बमोिजम मलाई
उि लिखत फै सलाले तोिकएको कै द भु ान गन
रािखएको िथयो । उ लेख गरे बमोिजम मलाई
यान मान उ ोग अपहरण तथा शरीर ब धक
मु ामा िमित २०६९।२।३० गते मैले सफाइ
पाउने ठहरी फै सला भएको छ । स री िज ला
अदालतको तहिसलदारले िमित २०६९।५।८ गते
पपु को लािग थनु ामा बसेको अविधको मु ाको
लगतमा अिघ िमित २०६१।३।१ गतेको फै सलाले
हने ठहर भएको ५ वष कै दमा ५ िदन क ा गरी ४
वष ११ मिहना २५ िदनको कै दको लगत काट्न
िमलेन भ ने गरे को आदेशउपर मैले स री िज ला
अदालतमा िनवेदन िदँदा एका मु ामा पपु को
लािग थनु ामा बसेको अविध कै द सजाय भएको
अक मु ामा क ा गन निम ने भ ने स री िज ला
अदालतबाट भएको आदेशउपर पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम
मैले िनवेदन िदएकोमा स री िज ला अदालतको
िमित २०६९।१२।२७ को आदेश रीतपवू कको
भएकोले प रवतन गन परे न, काननू बमोिजम गनु
भनी िमित २०७०।३।६ गतेमा स री िज ला
अदालतको बेरीतको आदेश सदर गरी आदेश
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भएको रहेछ ।
मेरो िव
एउटा मु ाको मा कै द
याद ठे क िवप ी स री िज ला अदालतबाट
िमित २०६६।१।७ गतेमा कारागार कायालय,
राजिवराजमा प पठाइएको छ । सोबमोिजम
ठे िकएको कै द मैले भु ान ग रसके को छु । मेरो
िव मा अक कुनै कै द छै न । मउपर झु ा मु ा
लगाएको मैले सफाइ पाइसके को छु । मलाई
िवप ीह ले द ड सजायको महलको ४१ नं.
काननू ितकूल मलाई थनु ामा रािखएको हँदा मेरो
िव अ याय भएको ै ह छ । िवप ीह बाट
भए गरे को आदेश संिवधान ितकूल भई सो
आदेशले मेरो मौिलक हक अपहरण गरे को तथा
मेरो हक चलनलाई कुि ठत परे को हँदा स मािनत
अदालतमा उ लेख गरे बमोिजम यो िनवेदन
चढाएको छु, मलाई उि लिखत द ड सजायको
महलको ४१ नं. ितकूल थनु ामा रािखएकोले
स मािनत अदालतबाट मेरो मौिलक हकको
सरं ण तथा चलनसमेत गरी पाउँ भ नेसमेत
िमित २०७१।१।५ को िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो र िनवेदकको
मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी िनवेदकलाई िकन थनु ा मु गन नपन हो,
आदेश जारी गरी िनवेदकलाई थनु ा मु गन नपन
काननू बमोिजमको कारण भए याद सचू ना पाए वा
तामेल भएको ७ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत् िनवेदनमा उ लेख भएको
िनवेदक ितवादी रहेको यान मान उ ोग मु ा
र शरीर ब धक अपहरण मु ाको फै सलाको
ितिलिप वा स कल िमिसल साथै राखी िलिखत

जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह लाई याद सचू ना
जारी गरी तामेल गरी िलिखत जवाफ परे पिछ
िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने िमित २०७१।१।१०
को यस अदालतको आदेश ।
एक मु ामा पपु को लािग थनु ामा
बसेको अविध कै द सजाय भएको अक मु ामा
क ा गन निम ने भएकोले स.फौ.नं.२१९ को
मु ामा पपु को लािग थनु ामा बसेको अविध
कै द लागेको स.फौ.नं.११२ को मु ाको कै द
लगतमा क ा गन निम ने भ नेसमेत यहोराबाट
भएको यस अदालतको िमित २०६९।१२।२७
को आदेश रीतपवू ककै भएकोले प रवतन गन
परे न भ नेसमेतको िमित २०७०।३।६ गतेमा
भएको आदेश काननू स मत् नै हँदा िवप ीको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको िमित २०७१।१।१७ को
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको तफबाट परे को
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले उ लेख गरे को स री िज ला
अदालतमा रहेका िमित २०६१।३।१ मा फै सला
भएको स.वा.फौ.११२ को यान मान उ ोग
मु ा तथा िमित २०६९।२।३० मा फै सला
भएको यान मान उ ोग गरी अपहरण तथा
शरीर ब धक िलएको मु ासमेतका िमिसल तथा
िनजलाई कै द याद ठे क पठाएको कै द याद
ठे ने िकताबसमेत हेदा िनज िनवेदक जयनारायण
म डललाई स.वा.फौ. ११२ को यान मान
उ ोग मु ामा ५ वष कै द सजाय भएकोमा िनज
५ िदन िहरासतमा बसेकाले बाँक हने ४ वष ११
मिहना २५ िदन कै द भएकोमा सो कै द असल
ु हन
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नसके को, िनज स.वा.फौ. न.ं २१९ को यान मान
तथा शरीर ब धक िलएको मु ामा प ाउ परी
थनु छे क योजनको लािग पेस हँदा सो मु ामा
पपु को लािग थनु ामा िमित २०६५।११।११
देिख रहेकाले िनजलाई पिहले स.वा.फौ.नं.११२
मा लागेको कै द सजायसमेत असल
ु गनपन
ु भई
यस अदालतबाट िमित २०६६।१।७ मा यस
अदालतको िमित २०६१।३।१ को फै सलाले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १५ नं. ले
५ वष कै द हने ठहरे कोमा िनज िमित २०५७।४।८
देिख २०५७।४।१२ स म हरी िहरासत तथा
अदालतका आदेशसमेतले ५ िदन थनु ामा रहेको
हँदा सो ५ िदन क ा गरी ४ वष ११ मिहना २५
िदन कै दमा रा नपु न भएकाले स.वा.फौ. २१९
को मु ामा पपु को लािग थनु ामा रहेको हँदा उ
मु ाबाट छुटी जाने भएमा सोही िमितदेिख लागू
हने गरी ४ वष ११ मिहना २५ िदन थनु ामा रा न
कै द याद ठे क पठाइएको िथयो । िनजले स.वा.
फौ.नं.. २१९ को यान मान उ ोग गरी अपहरण
तथा शरीर ब धक मु ामा िमित २०६९।२।३० मा
सफाइ पाउने ठहरे कोले त प ात् िनजको छुिटजाने
अव था सु भएको तथा अलगअलग मु ामा
पपु का लािग थनु ा तथा कै द याद ठे क कै दमा
रहेको हँदा िनजले कै द याद ठे िकएको ४।११।२५
भु ान गन समय िमित २०६९।२।३० बाट सु
हने ह छ । सो अनसु ार नगरी पपु का लािग थनु ामा
रहेको अविधसमेत क ा गरी पाउँ भनी ितवादीले
यस स री िज ला अदालतमा िमित २०६९।५।८
मा िनवेदन गरे कोमा सो िनवेदनमा तहिसलदारबाट
पिहले ठे िकएको कै द पजु अनसु ार नै हने र कै द

भु ान गन याद िमित २०६९।२।३० बाट सु
हने भनी आदेश भएप ात् सो आदेश बदर गरी
पाउँ भनी द.ं स.को महलको ६१ नं. बमोिजम
ितवादीले िनवेदन गदा सो िनवेदनमा पिन
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट ितवादीले
स.फौ.नं.२१९ को मु ाबाट पपु को लािग
थनु ामा बसेको अविध िमित २०६१ सालको कै द
लागेको स.फौ.नं.. ११२ को मु ाको कै द लगतमा
क ा गन िमलेन काननू बमोिजम गनु भनी िमित
२०६९।११।११ मा आदेश भएको हँदा यस स री
िज ला अदालतबाट िनजको मौिलक हकमा कुनै
कारको असर पन काय नभएकाले िनवेदकको
िनवेदन मागबमोिजम आदेश हनु नपन भएकाले
उ ब दी य ीकरणको रट िनवेदन खारे ज गरी
पाउँ भ ने िमित २०७१।१।१४ को स री िज ला
अदालत र सो अदालतको तहिसल शाखाको
तफबाट परे को िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसीसचू ीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट
रहनभु एका िव ान् उप यायािधव ा ी च का त
खनालले एउटा मु ामा सफाइ पाउँदमै ा सो मु ामा
थनु ामा बसेको अविध अक ठहर भएको मु ाको
कै दमा पा तरण गन मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
महलको ४१ नं. को अि तम वा यांशले िम ने
पिन होइन । तसथ रट िनवेदन खारे ज गरी पाउँ
भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
२. अब, िनवेदकको मागबमोिजम एउटा
मु ामा लागेको कै दको सजाय अक मु ामा
पपु का लािग थनु ामा बसेको अविधमा िमलान
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गन िम ने हो होइन भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो । िनणयतफ िवचार गदा िनवेदक
जयनारायण म डलले आफूलाई स.फौ.नं.२१९
को यानमान उ ोग तथा अपहरण तथा शरीर
ब धक मु ामा िमित २०६५।११।११ देिख िमित
२०६९।२।३० स म थनु ामा रािखएको र उ
मु ामा सफाइ हने गरी फै सला भएको, झु ा मु ामा
थनु ामा रािखएको र आ ना िव लागेको स.फौ.
नं.११२ को यान मान उ ोग मु ामा ५ वष कै द
हने ठहरी फै सला भएकोमा उ ५ वष कै द ब नपु न
अविध स.फौ.नं.२१९ को यान मान उ ोग
तथा अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा यतीत
ग रसके कोले उ कै दको लगत क ा गरी पाउँ
भनी स री िज ला अदालतका तहिसलदारसम
िदएको िनवेदनमा तहिसलदारबाट िनवेदकको
कै द भु ान गनपन
ु अविध िमित २०६९।२।३०
बाट सु हने भनी भएको िनणयउपर िज ला
यायाधीशसम िनवेदन गरे को र िज ला
यायाधीशबाट तहिसलदारकै आदेश सदर हने
ठहरयाई
् आदेश गरे उपर पनु रावेदन अदालत,
राजिवराज स रीमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७ नं.
बमोिजम िनवेदन िदएकोमा तहिसलदार तथा
िज ला यायाधीशबाट भएको आदेश प रवतन
गन परे न काननू बमोिजम गनु भनी भएको
आदेशउपर ब दी य ीकरणको रट िनवेदन िलई
िनवेदक यस अदालतमा वेश गरे को देिख छ ।
३. यस अदालतको आदेशानसु ार
िझकाइएको स.फौ.नं.११२ को यान मान उ ोग
र स.फौ.न.ं २१९ को यान मान उ ोग अपहरण
तथा शरीर ब धक मु ामा िमिसलसमेत अ ययन

ग रयो । सव थम स.फौ.नं.११२ को यान मान
उ ोग मु ा चलेको र िनवेदक िमित २०५७।४।८
देिख िमित २०५७।४।१२ स म पपु को लािग
थनु ामा रहेको देिख छ । उ मु ामा फै सला िमित
२०६१।३।१ मा भई िनजलाई ५ वष कै द भएकोमा
पपु को लािग थनु ामा बसेको अविध क ा गरी
बाँक ४।११।२५ को लगत क ने काम भएछ ।
त प ात् अक स.फौ.नं. २१९ को मु ामा िनवेदक
प ाउ परे छन,् उ मु ामा िमित २०६९।२।३०
को स री िज ला अदालतको फै सला अनसु ार
िनजले सफाइ पाएको देिख छ । पिछ लो मु ामा
िमित २०६५।११।११ देिख िमित २०६९।२।३०
स म पपु को लािग थनु ामा बसेको देिख छ ।
यसरी एउटा मु ाबाट पपु का लािग रािखएको
थनु ा अविध सो भ दा अिघ नै अक मु ा चली
फै सलासमेत भई फरार भएको यि को कै दको
लगत अिवधमा क ा गराउन िम ने हो होइन भनी
िनणय गनपन
ु देिखयो ।
४. दईु मु ामा हने कै द सजायका िवषयमा
कै द ठे नु पदा के कसो गनपन
ु हो भ ने स दभमा
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४१ नं.
मा काननू ी यव था भएको पाइ छ । िनवेदकले
ततु रट िनवेदन मु यतः सोही द ड सजायको
महलको ४१ नं. को आधारमा गरे को देिख छ ।
तसथ द ड सजायको महलको ४१ नं. को काननू ी
यव था के क तो छ भनी िवचार गनपन
ु देिखन
आयो ।
५. द ड सजायको महलको ४१ नं. एकै
मािनसलाई एकै वा धेरै मु ाको धेरै कलमको
कै द ठे नपु रे मा जनु कलममा कै दको सबभ दा
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ठूलो हद छ सो नना ने गरी एकै वा धेरै मु ामा
एकै वा धेरै कलममा गरी कै द ठे नपु छ । यसरी
कै द ठे िकएकोमा कै द भु ान हन नपाउँदै अक
कलममा कै द ठे नपु न भयो र अिघ ठे िकएको
ज मा कै दभ दा पिछ ठे नपु न कलमको हद
बढी छ भने अिघ कै द ठे दा थनु ामा परे को
िमितदेिख पिछ ठे िकएको कलमको हद नना ने
गरी कै द ठे नपु छ । अिघ ठे िकएको कै दभ दा
पिछ ठे ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कै द
ठे नपु दन । फै सला, कै दी पजु , कै द ठे ने
िकताबमा स म खल
ु ाइ िदनपु छ र पिछ ठे िकने
कलमको हद घटी भए पिन अिघ कै द गदा ठूलो
कलमको हद नपगु ेको रहेछ भने सो नपगु िदनस म
पिछ लो कलममा कै द गनपछ
ु । धेरै कलमको
कै दको हद बराबर हन आयो भने सोम ये एक
कलमको कै द ठे नपु छ । अ कलमका हकमा
फै सला, कै दी पजु , कै द ठे ने िकताबमा स म
खल
ु ाउनपु छ । तर फै सला भइसके पिछ कै द नब दै
वा थनु ा कै द बसेको अव थामा वा थनु ा कै दबाट
छुटेको वा भागेको अव थामा अक कसरु
गरे कोमा सो कसरु बापत काननू बमोिजम थप कै द
ठे नपु छ ।
६. यस कार कुनै यि लाई एउटै वा
धेरै मु ामा भएको िविभ न कै दको कलममा लगत
कसरी कायम गन भ ने स दभमा द ड सजायको
महलको ४१ नं. मा एक वा धेरै मु ामा एक वा धेरै
कलमको कै द ठे नपु दा सबैभ दा ठूलो कलमको
हने कै द अविध नना ने गरी कै द ठे िकनपु न, अिघ
ठे िकएको कै दभ दा पिछ ठे िकने कै दको हद घटी
भए पिछ लो कै द ठे िकन नहने तर बढी भए अिघ

थनु ामा परे को िमितबाट पिछ ठे िकएको कै द हद
नना ने गरी कै द ठे िकनपु नसमेतको यव था गरे को
देिख छ । एउटै मु ामा एउटा भ दा बढी कलमको
कै द भएको अव था वा एउटा भ दा बढी मु ाह
चिलरहेकोमा एकै पटक फै सला हँदा वा कुनै अिघ
वा कुनै पिछ फै सला भई कै दको कलम ठे िकने
यव था रहेको उ न.ं को पठनबाट देिखयो । तर
उ न बरमा मु ाह सँगसँगै नचली िनकै पिहले
नै कुनै मु ा चली सजाय भएकोमा पिछबाट परे को
अक मु ामा पपु मा बसेको अविध सो मु ाबाट
सफाइ पाएपिछ पिहलेको मु ाको फै सलाबाट
कायम रहेको लगत स याउने वा थपघट गन
यव था गरे को भने देिखँदनै । ततु िववादमा
दईु वटा मु ा परे को ि थित छ । दईु वटा मु ा परे को
अव थामा थमत: दबु ै मु ामा कसरु दार ठहरे को
अव थामा मा एक अक मा कै द कलमको लगत
िमलान गरी हेन उ द ड सजायको महलको ४१
नं. ले सिकने देिख छ । दईु मु ा च दा पिन दबु ै
मु ा सँगसँगै वा के ही अगािड वा पछािड परे पिन
र फै सला अिघपिछ भए पिन कुनै एक बखत दबु ै
मु ा अदालतमा कारवाइयु अव थामा रहेको
हनपु न र दबु ै मु ामा सजाय हँदा कै द कलम सोही
न बरबमोिजम किसने अव था ह छ । तर ततु
िववादमा देखाइएका दईु वटा मु ा सँगसँगै चलेको
देिखँदनै । पिहलो मु ा २०५७ सालमा चलेको
देिख छ र सोमा फै सला २०६१ सालमा भई कै द
लगत कसेको देिख छ । िनकै पिछ २०६५ सालमा
अक मु ामा िनवेदक प ाउ परे को देिख छ ।
दबु ै मु ाबीच िनकै समयको अ तराल भएको र
दबु ै मु ामा कसरु दार नठहरी एउटा मु ामा मा
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कसरु दार ठहरी सजाय भएको अव था छ । यहाँ
दबु ै मु ामा कसरु ठहरी सजाय भएको अव था
छै न र िनवेदकलाई लागेको कसरु को सजायबाट
भागी बसेको ि थितमा अक मु ामा प ाउ परे को
देिख छ । द ड सजायको ४१ नं. को अि तम
वा य हेदा पिन “ फै सला भई सके पिछ कै द नब दै
वा थनु ा कै द बसेको अव था वा थनु ा कै दबाट
छुटेको वा भागेको अव था अक कसरु गरे कोमा
सो कसरु बापत काननू बमोिजम थप कै द ठे नपु छ”
भ ने प यव था गरे को देिख छ । िवधाियकाले
प पमा कुनै मु ाबाट कै द सजाय भएकोमा
थनु ामा नरहेकोले अक कसरु गरे मा थप कै द
ठे नपु न गरी काननू ी यव था गरे को देिखइरहेकै
अव था छ । सोको अित र पिछ लो मु ाबाट
सफाइ पाईरहेको अव थामा सफाइ पाउने
फै सलाले लगत कायम नगन हँदा पिहले नै ठहर
भएको अक मु ाको लगत आ नो फै सलाको
तपिसल ख डमा स याउन िम ने अव था पिन
रहँदनै । तर िनवेदन िजिकरअनु प पिछ लो
मु ामा सफाइ पाए पिन यस मु ामा बसेको
पिहलेको कायम लगतबाट कै द लगत क ा ग रने
अथ लगाइएमा भगौडाह ले पिहले ठे िकएकै कै द
सजाय भ दा कम सजाय हन स ने अपराध गदा
यस मु ाबाट सफाइ पाएमा पिहलेको ठे केको कै द
लगतमा क ा हने र यसको िवपरीत सजाय हने
ठहरे मा पिन पिहलेकै ठे िकएको कै दभ दा बढी
कै द नठे िकने अव था भई दबु ैतफ उसको नो सान
नहने हँदा य तो अपराध गन उ े रत हन जाने
ि थित रह छ । एक स य समाजमा अमन चयन
र शाि त सु यव था कायम हन अपराधीलाई

अपराध गनबाट हतो साह गनपन काननू ी यव था
हनपु नमा छुट हने िकिसमको अपराधो मख
ु काननू
पिन रहनहु दँ नै र य तो या या पिन ग रनु हँदनै ।
यसै अवधारणाबाट फै सला भई सजाय भएकोमा
कै द नब दै वा थनु ा कै द बसेको अव थामा वा
भागेको अव थामा अक कसरु गरे मा थप सजाय
कै द ठे ने यव था द.ं स. को महलको ४१ न.ं ले
गरे को देिख छ । एउटा मु ामा लागेको कै द पिछ
परे को अक मु ामा सफाइ भएकोमा पिछ लो
मु ामा पपु मा रहेको अविधपवू को मु ामा भएको
सजायमा िमलान गरी कै द लगत कटाई पाउँ भनी
िनवेदकले िलएको िजिकरसँग यो इजलास सहमत
हन सके न ।
७. तसथ मािथ ग रएका िववेचना आधार
र कारणबाट मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
४१ नं. को यव था अनु प थनु ामा रािखएको
देिखँदा थनु ामु ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर
पु न स ै न । ततु रट िनवेदन खारे ज हने
ठहछ । ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार अिभलेख शाखामा
बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय
इित संवत् २०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभु म् ।
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नणय नं .९१८५
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फै सला िमित : २०७१।२।२२।५
०६७–WO–१२४६
मु ा : उ ेषण ।

हने फैसला भएपिछ उ फैसला
कायम रहेस म िलखतवालाको हक
िलखत अनु पको स पि मा पु न
नस ने ।
§ अदालतबाट
रट िनवेदकका
परदाताह कै िलखतको ४ भागको
एक भाग िलखत दता बदर भई
हकसमेत टुिटसके को अव थामा हक
नै नहनेबाट गराइिलएको िलखतबाट
रट िनवेदकको हक िसिजत ह छ
भ न निम ने ।
( करण नं. ८)

िनवेदक : काठमाड िज ला, क ितपरु न.पा. वडा
न.ं ६ ब ने जल
ु मु महजन
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य रमन
िव
े , िव काश िस देल र सरु े मान धर
िवप ी : काठमाड िज ला, क ितपरु न.पा. वडा
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य
न.ं ६ ब ने आशामाया महजनसमेत
भरतमिण गौतम र गणेश िनरौला
§ कुनै फैसलाबाट कुनै िलखत दता अवलि बत निजर :
बदर भई िलखतवालाको हक स ब काननू :
§ िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
छुिटसके को अव थामा उ फैसला
को िनयम ७८(क)
बदर नभएस म िलखतवालाको
§ मल
हक पूववत् यथावत् रही रह छ भ न
ु क
ु ऐन, अ.ब.ं १७ न.ं
§ मल
िम दैन । य तो बदर भइसके को
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
४३, ४४ नं.
िलखत र हक टुिटसके का यि ले
सोही बदर भएको िलखतको
फै सला
आधारमा हक टुिटसके को स पि
या.बै नाथ उपा याय : नेपालको
कसैलाई
ह ता तरण
गदमा
पाउनेवालाको हक पु न स ै न । अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
िलखत बदर भई सोको आधारमा दता बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ को भई
बदर भई नािलस गनको हक कायम पेस हन आएको ततु िनवेदनको सङ्ि त य
870
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र ठहर यस कार रहेको छ :
दाता तल
ु सी रावलका नाममा दता
े ता कायम रहेको काठमाडौ ँ िज ला, तीनथाना
गा.िव.स. वडा न.ं ५ िक.नं. ६८९ को े फल
१–३–२–० ज गा िमित २०६५।११।२१ मा
राजीनामा पा रत गरी भोगचलन गद आएको छु ।
मैले ख रद गरी िलएको िक.नं. ६८९ को ज गाका
स ब धमा आशामाया महजनसमेतले लामा
बाङजी शेिपनीसमेतउपर दता बदर चलन मु ा
काठमाड िज ला अदालतमा दायर गरी भएको
फै सलाउपर पनु रावेदन परी उ मु ा अि तम
भएको रहेछ ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट फै सला
काया वयनका ममा यथ आशामाया
महजनले काठमाड िज ला अदालतमा दरखा त
िदई उ दरखा त कारवाहीको ममा म िनवेदकका
नाउँमा ७ िदने याद आएकोले के भएको रहेछ भनी
यथाथ बु दा उ ज गा आशामाया महजनका
पित न दबहादरु महजनले िमित २०५३।५।५ मा
िछ रङ गु ङलाई राजीनामा पा रत गरी िदएको
र िछ रङ गु ङले िमित २०५३।५।११ मा लामा
याङजी शेिपनीलाई राजीनामा िलखतबाट हक
ह ता तरण गरे का रहेछन् । उ दबु ै िलखतह
बदर गरी पाउँ भनी िवप ी आशामायासमेतले
काठमाड िज ला अदालतमा मु ा दायर गरी
उ अदालतले पा रत िलखतको चार भागको
तीन भाग बदर हने ठहरयाएकोमा
सो फै सलाउपर
्
परे को पनु रावेदनमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
आशामाया महजनको हकमा मा चार ख डको
एक ख ड बदर हने भनी िमित २०५८।८।२० मा

फै सला भई अि तम भइरहेको रहेछ जनु कुरा मेरो
पवू जानकारीमा िथएन ।
िवप ी अशामाया महजनले पनु रावेदन
अदालतको फै सला काया वयनका लािग
काठमाड िज ला अदालतसम
िमित
२०६५।१२।१२ गते मा फै सलाको जानकारी
लेखी पठाउन माग गरी तहिसल शाखामा िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क)
बमोिजम िनवेदन िदएक र म िनवेदकलाई
िझकाई फै सलाबमोिजमको हक छुट्याई पाँउ भनी
माग ग रएको रहेछ । उ िनवेदन कारवाहीयु
अव थामा नरहेको भनी आव यक िनणय
तथा आदेशका लािग इजलाससम पेस गन
तहिसलदारबाट िमित २०६६।७।११ मा आदेश
भई इजलाससम पेस हँदा तहिसलदारले
उठाएका
तफ बो दै नबोली पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलाबमोिजम चार भागको
एक भाग ज गा िनवेदक वादीका नाउँमा नामसारी
दता ह छ भनी िमित २०६७।११।१३ मा िज ला
अदालतबाट आदेश भएको रहेछ । पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िज ला अदालतको उ
आदेश बेरीतको देिखएन काननू बमोिजम गनु भनी
िमित २०६८।२।२० मा आदेश भयो ।
पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भएको
सात वषपिछ फै सला काया वयनका लािग
दरखा त िलई कारवाही गरी पाउँ भनी यथ
आशामाया महजनले काठमाड िज ला
अदालतमा िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८(क) बमोिजम पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला काया वयन गरी पाउँ भनी
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दायर गरे को दरखा त द ड सजायको महलको
४३ नं. ले तोके को याद नाघी दायर भएकोले
काननू ितकूल छ । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
महलको ४४ न.ं को गलत या या गरी िलखत
बदर गन गरी काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको िमित २०६७।११।१३ को र पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।०२।२० मा
भएको आदेश गैरकाननू ी तथा िु टपणू रहेकोले
उ आदेशह लाई उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी म िनवेदकका नाँउमा रहेको उि लिखत िक.न.ं
६८९ को े फल १–३–२–० ज गा म िनवेदककै
नाउँमा यथावत् कायम गनु भनी परमादेशलगायत
अ य जो चािहने उपयु आ ा आदेश वा पिु ज
जारी गरी पाउँ । ततु िनवेदनको अि तम टुङ्गो
नलागेस म िववादको स पि यथाि थितमा
रा नु भनी अ त रम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेिदका जल
ु मु महजनले
यस अदालतमा िमित २०६८।३।२४ मा दायर
गरे को िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका याद
बाहेक १५ िदनिभ स बि धत िमिसल साथै
राखी महा यायािधव ाको कायालयमाफत्
िलिखत जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको
१ ित न कल साथै राखी िवप ी न.ं २, ३,
४ र ५ लाई सचू ना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई पठाई िदनु ।
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन
नपन हो यो आदेश ा भएका िमितले बाटाको

याद बाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ िलई
आफै ँ वा आ नो ितिनिध ारा उपि थत हनु भनी
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी िवप ी
नं. १ लाई स बि धत िज ला अदालतमाफत्
सचू ना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु । साथै संवत्
२०५८।०५९ दे.प.ु नं. ८४६/४२४७ को िलखत
बदर हक कायम मु ामा िमित २०५८।८।२०
मा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
फै सलाको प र े यमा हेदा अ त रम आदेश नहँदा
िनवेदकलाई अपरू णीय ित हने अव था नदेिखँदा
यसमा मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी गनु
परे न भनी यस अदालतबाट िमित २०६८।४।८ मा
भएको आदेश ।
फै सला काया वयनको अव थामा रहेको
कुनै मु ासँग स बि धत चल वा अचल स पि को
हक कुनै िकिसमबाट ह ता तरण ग रएको भएमा
र मु ाका प ले िनवेदन िदएमा अदालतले
य तो स पि लेनदेन गन यि लाई बझु ी सोही
िमिसलबाट कारवाही र िकनारा यायाधीशको
इजलासबाट गन स ने यव था िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क) मा
रहेको पाइ छ । वादी आशामाया महजनले दायर
गरे को िलखत दता बदर हक कायम मु ामा चार
भागको एक भाग िलखत बदर हने गरी िमित
२०५८।८।२० मा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
फै सला भई अि तम भै रहेको पाइ छ । य तो
स पि सो मु ाक ितवादी लामा याङजी
शेपाले िमित २०६५।५।११ मा तल
ु सी रावललाई
र तल
ु सी रावलले िमित २०६५।११।२१ मा जल
ु मु
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महजनलाई हक ह ता तरण गरे को देिखयो । वादी
आशामाया महजनले िदएको िनवेदन अनसु ार
लामा याङजी शेपा, तल
ु सी रावल र जल
ु मु
महजनलाई याद जारी गरी िझकाइएकोमा लामा
याङजी अनपु ि थत रहेको र अ य दईु जनाको
िलिखत िति यासमेत ा भएको पाइ छ । सो
िति या तीन वषिभ फै सला काया वयनमा
नआएकोले हद याद नाघेको हँदा िलखत बदर
हन स ै न भनी िजिकर िलएको पाइयो । द ड
सजायको ४४ न.ं को अि तम ख डमा यादिभ
दरखा त नपरे ितरोको चार ख डको एक ख ड
ज रवाना गरी लेिखएबमोिजम दािखल खारे ज
नामसारी ग रिदनपु छ भ ने काननू ी यव था भएको
पाइयो । उ काननू ी आधारबाट लामा याङजी
शेपाले तल
ु सी रावललाई र तल
ु सी रावलले जल
ु मु
महजनलाई ग रिदएको हक ह ता तरणको िलखत
उ काननू ी यव था एवम् स मािनत पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलािवपरीत देिखँदा बदर भै
चारभागको एकभाग ज गा िनवेदक वादीको नाममा
नामसारी दता ह छ, काननू बमोिजम गनु भनी यस
अदालतबाट भएको आदेशउपर िच नबझु ी
ितवादी जल
ु मु महजनको िमित २०६७।१२।९
मा अ.ब.ं १७ न.ं बमोिजम पनु रावेदन अदालत,
पाटनमा िनवेदन परी उ अदालतबाट िमित
२०६७।११।१३ को यस अदालतको आदेश
बेरीतको भ ने देिखएन काननू बमोिजम गनु होला
भनी िमित २०६८।२।२० मा आदेश भएबमोिजम
उ मु ामा यस अदालतबाट िमित २०६८।४।२४
मा डोर खटी गई फै सलाबमोिजम चार भागको
एक भाग ज गा छुट्याई चलनसमेत िदई बाँक

तीन भाग ितवादीको पर सारी चलन मचु ु का
भै आएको िमिसल संल न मचु ु काबाट देिखएको
अव थामा यस अदालतबाट ग रएको काम
कारवाही काननू स मत् भएको हँदा ततु िनवेदन
खारे ज गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको काठमाड
िज ला अदालतले यस अदालतमा दायर गरे को
िलिखत जवाफ ।
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
बेरीतको आदेश बदर गरी पाउँ भनी जालसाजी
मु ामा जल
ु मु महजनले यस अदालतमा अ.बं.
१७ नं.बमोिजम िदएको िनवेदनको ितवेदन
नं. ०६७–RE–०६७५ मा काठमाड िज ला
अदालतके , “यसमा यस अदालतको िमित
२०६७।११।१३ को आदेश बेरीतको भ ने
देिखएन, काननू बमोिजम गनु होला” भनी िमित
२०६८।२।२० मा आदेश भएको यस अदालतमा
रहेको ितवेदन दता रिज टरबाट देिखएको हँदा
काननू स मत आदेशउपर दायर भएको िवप ी
िनवेदकको रट िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनले यस
अदालतमा दायर गरे को िलिखत जवाफ ।
वादी आशामाया महजन र ितवादी
लामा याङजी शेिपनीसमेत भएको हक कायम
मु ामा िक.नं. ६८९ को चार भागको एक भाग
वादीको भाग परे को हँदा फै सलाबमोिजम
आशामाया महजनको भागमा परे को ज गा दा.खा.
गरी िदने भनी काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।५।११ मा लेखी आएको हँदा
उ प बमोिजम दा.खा. कारवाहीमा रहेको
छ । अदालतबाट पटकपटक आशामाया महजनले
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उ ज गाको चार भागको एक भाग िलखत बदर
भई पाउने भ ने फै सला भइसके को र काठमाड
िज ला अदालतको प साथ ा चलन
मचु ु का र िमित २०५८।८।२० को पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला ितिलिपअनसु ार
दा.खा. िक ाकाट नामसारी ग रिदनु भनी यस
कायालयमा ा भै सके को र अदालतको आदेश
यस कायालयले गनपन
ु दािय व तथा कत यसमेत
भएकोले सोहीबमोिजम ग रएको हँदा िवप ी
िनवेदकको झु ा रट िनवेदन खारे ज गरी फुसद
गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको यथ म येका
मालपोत कायालय, कलङ्क को िलिखत
जवाफ ।
िवप ी िनवेदकलाई ततु रट िनवेदन
िदने हकदैया छै न । मेरो हकसमेत हनन् हने गरी
मेरो ख रद गरी िलएको िवषयमा िनवेदन परी
िनजलाईसमेत काठमाड िज ला अदालतबाट
िझकाइ ता रखमा रहेका बखत िनजले िमित
२०६७।१२।२ गतेदिे खको ता रख गजु ारी बसेको
अव थामा त ला अदालतबाट भए गरे को
कायलाई वीकार गरी मािथ लो अदालतमा रट
े मा वेश गरी अदालतलाई गमु राहमा पान
िम दैन । ता रखमा रहेर मु ाको िन पण गन सिकने
बाटो छोडी काननू बमोिजम भए ग रएका काम
कारवाहीलाई अवरोध गन रट े अवल बन
गन नपाइने हँदा िवप ीको औिच यहीन रट
िनवेदन खारे ज गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला तथा आदेशबमोिजम काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।४।२४ गते भएको
चलन मचु ु का र सो मचु ु काबमोिजम ज गा

छुट्याएको कायसमेत काननू स मत् भएकोले
िवप ीको रट िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ नेसमेत
यहोराको यथ आशामाया महजनको िलिखत
जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसीसचू ीमा
चढी इजलाससम पेस भएको ततु मु ामा
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य
ी रमन े , ी िव काश िस देल र ी सरु े
मान धरले यथ आशामाया महजनले फै सला
काया वयनका लािग िदनभु एको िनवेदन फै सला
भएको सात वषपिछ दायर हन अएकोले उ
दरखा त हद याद िबहीन छ । िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क) मा भएको
ावधान फै सला काया वयनको दरखा त परी
सके पिछ िववािदत िवषयव तक
ु ो हक ह ता तरण
भएको अव थामा मा उ काननू लागू ह छ । तर
फै सला काया वयनको दरखा त पनभु दा पिहला
नै मेरो प ले ख रद गरी िलई भोग चलनसमेत
भइसके को ज गामा िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ७८(क) को ावधान लागू हने
अव था छै न । योग नै हन नस ने िनयमको
आधारमा परे को दरखा तउपर िज ला अदालतले
गरे को आदेश र सोलाई प रवतन नगरी भएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेश तथा काम
कारवाही िु टपणू रहेकाले उ आदेश तथा
कामकारवाहीह उ ेषणको अदेशले बदर गरी
हा ो प को नाममा रहेको उपरो ज गा यथावत्
कायम गनु भनी यथ ह का नाउँमा जो चािहने
आ ा आदेश जारी गरी पाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
यथ म येक आशामाया महजनको
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तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य ी
भरतमिण गौतम र ी गणेश िनरौलाले िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क),
२०५२ सालदेिख नै लागू भएको हो । यो काननू ी
यव था िनयमावली संशोधन गरी समावेश
भएका िमितदेिख नै लागू ह छ भ न काननू तः
िम दैन । पनु रावेदन अदालतको फै सलाबाट
हा ो प को नाउँमा ४ भागको १ भाग िलखत
बदर भई चलनसमेत पाउने ठहरी उ फै सला
अि तमसमेत भइसके को, पनु रावेदन अदालतको
फै सलाबमोिजम फै सला काया वयनका लािग
मेरो प ले काठमाड िज ला अदालतमा िदएको
दरखा त काननू स मत् छ । अदालतको फै सला
काया वयन हनपु छ । फै सला काया वयनमा
अवरोध आउनु वा उ प न गराउनु याियक
अराजकता हनजा छ । यसथ अदालतको
फै सलाबमोिजम चलन मचु ु कासमेत भै हा ो
प आशामाया महजनका नाउँमा नामसारी दता
ग रिदने गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको
आदेश बेरीतको देिखएन काननू बमोिजम गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।२।२०
को आदेश काननू तथा यायस मत् भएको हँदा
िवप ी िनवेदकको रट िनवेदन खारे ज गरी पाउँ
भनी बहस गनभयो
ु ।
दबु ै प का तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ाह को बहसलाई म यनजर रा दै
िमिसल संल न कागजातको अ ययन गरी
काठमाड िज ला अदालतले पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सलाबमोिजम वादी दावीको चार
भागको एक भाग िलखत बदर हने ठहरयाएको
्

फै सलाबमोिजम उ फै सला काया वयनको
ममा काठमाड िज ला अदालतका माननीय
िज ला यायाधीश यबू ाट चार भागको एक
भाग ज गा िनवेदक वादीको नाममा नामसारी
दता ह छ भनी गरे को िमित २०६७।११।१३
को आदेश र उ आदेशलाई बेरीतको भ ने
देिखएन । काननू बमोिजम गनहोला
ु भनी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।२।२० मा
भएको आदेश उ ेषणको आदेशले बदर गनु
पन हो होइन भ ने मा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िववािदत
िकनं ६८९ को ज गा िवप ीम येको आशामाया
महजनका पित न दबहादरु महजनले िछरीङ
गु ङलाई, िछ रङ गु ङले लामा याङ्जी
शेिपनीलाई लामा याङ्जी शेिपनीले तल
ु सी
रावललाई र तल
ु सी रावलले यी िनवेिदकालाई
राजीनामा पा रत ग रिदएको िमिसलबाट
देिख छ । िववािदत ज गामा िवप ी आशामाया
महजनका पित न दबहादरु महजनले िछ रङलाई
र िछ रङ गु ङले लामा याङ्जी शेिपनीलाई
राजीनामा पा रत ग रिदएको अव थामा
आ नोसमेत अश
ं हक ला ने ज गा म जरु ीबेगर
बेचिवखन गरे को भनी काठमाड िज ला
अदालतमा िमित २०५३।११।२९ मा िलखत दता
बदर हक कायम मु ा दायर गरी सो अदालतबाट
वादी दावीबमोिजम ४ भागको ३ भाग िलखत दता
बदर भै वादीह को हक कायम गरी चलनसमेत
चलाई पाउने ठहछ भनी िमित २०५५।१२।२
मा फै सला भएको पाइयो । काठमाड िज ला
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अदालतको फै सलाउपर ितवादीम येक लामा
याङजी शेिपनीले दायर गरे को पनु रावेदनमा सु
फै सला के ही उ टी भई वादी दावीको ४ भागको
१ भाग िलखत दता बदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०५८।८।२० मा
फै सला भई अि तम रहेको िमिसलबाट देिखन
आयो ।
३. पनु रावेदन अदालत, पाटनको
फै सलाबमोिजम िक.नं. ६८९ को १-३-२-०
ज गाको चार भागको एक भाग दािखल खारे ज
गन मालपोत कायालय, कलङ्क मा कारवाहीका
ममा उ ज गा लामा याङजी शेिपनीले तल
ु सी
रावललाई राजीनामा ग रिदएको थाहापाइ िदने
लामा याङ्जी शेिपनी िलने तल
ु सी रावल भै
िमित २०६३।५।१२ र. नं. ४३४(घ) को पा रत
राजीनामा िलखत र सोको आधारमा भएको दता
े तासमेत चार भागको एक भाग स मािनत
पनु रावेदन अदालतको फै सलाबमोिजम मेरो
हकस म यसै िनवेदनबाट काम कारवाही गरी
िवप ीलाई िझकाइ मेरो हक छुट्याई पाउँ भनी
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
७८(क) बमोिजम आशामाया महजनले िमित
२०६६।५।२९ मा काठमाड िज ला अदालतमा
दरखा त िदएको पाइयो ।
४. िनवेिदका आशामाया महजनले
दायर गरे को िनवेदनमा “ ततु मु ाको फै सला
काया वयनको लािग यस शाखामा िनवेदन
कारवाहीयु अव थामा रहेको नदेिखँदा
आव यक िनकासा तथा आदेशका लािग
इजलाससम पेस गरी आदेशानसु ार गनु “ भनी

तहिसलदारबाट भएको आदेश इजलाससम पेस
हँदा “लामा याङ्जी शेप नीले तल
ु सी रावललाई
र तल
ु सी रावलले जल
ु मु महजनलाई ग रिदएको
हक ह ता तरणको िलखत काननू एवम् पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलािवपरीत देिखँदा बदर
भै चार भागको एक भाग ज गा िनवेदक वादीको
नाउँमा नामसारी दता ह छ । काननू बमोिजम गन”ु
भनी िमित २०६७।११।१३ मा आदेश भएको
देिखयो ।
५. फै सला काया वयन बाँक रहेको अथ
लगाई वादीले िफराद गदा िलएको दावीभ दा
बािहर गई अदालत आफै ँ प बनी आकिषत
नै हन नस ने म.ु ऐ. द ड सजायको महलको ४४
नं. को गलत या या गरी सािधकार िनकायबाट
काननू बमोिजम ा गरे को स पि लाई गलत
त रकाबाट हक ह ता तरण गरी िलएको अथ
गरी मेरा िव हने गरी काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०६७।११।१३
को आदेश बेरीत भएको हँदा उ बेरीतको
आदेश मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोिजम
बदर ग रपाउँ भनी यी िनवेदक जल
ु मु महजनले
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िनवेदन दायर
गरे कोमा सो अदालतबाट “ यस अदालतको
िमित २०६७।११।१३ को आदेश बेरीतको भ ने
देिखएन । काननू बमोिजम गन”ु भनी िमित
२०६८।२।२० मा भएको आदेशबमोिजम
काठमाड िज ला अदालतबाट डोर खिटई
चलन मचु ु का भई िमित २०६८।५।११ मा
दािखल खारे ज पिु जसमेत भइसके को माण
िमिसलबाट देिखन आयो ।
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६. काठमाड िज ला अदालतको
आदेशलाई काननू बमोिजम गनु भनी पनु रावेदन
अदालतले गरे को आदेश िु टपणू भएको र
िवप ीम येक आशामाया महजनले पनु रावेदन
अदालतको फै सला अि तम भईसके पिछ पिन
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४३ नं. ले
िनधारण गरे को अविधिभ फै सला काया वयनको
दरखा त िलई नआएको अव थामा उ
दरखा त दता गरी चलन मचु ु कासमेत गरी
िदएको कायबाट मेरो स पि स ब धी हक हनन्
हन पगु ेको हँदा काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६७।११।१३ को आदेश र सोलाई
काननू बमोिजम गनु भनी पनु रावेदन अदालत,
पाटनले िमित २०६८।२।२० मा गरे को आदेश
उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भनी
िनवेिदकाले िनवेदन िजिकर िलएको पाइयो ।
७. यस स ब धमा ा भएका रे कड तथा
माण िमिसलसमेत हेदा िववािदत िक.नं. ६८९
को स पणू ज गा यथ आशामाया महजनका
पित न दबहादरु महजनले िछ रङ गु ङलाई,
िछ रङ गु ङले लामा याङ्जी शेिपनीलाई,
लामा याङजी शेिपनीले तल
ु सी रावललाई र
तल
ु सी रावलले यी िनवेिदका जल
ु मु महजनलाई
िमित २०६५।११।२ मा राजीनामा िलखत पा रत
गरी हक ह ता तरण भएको कुरामा िववाद
छै न । िनवेिदका जल
ु मु महजनले हकको ोत
िमित २०६५।११।२ को िलखत भएको र सो
भ दा िनकै पिहले नै यथ आशामाया महजनले
िनवेदकका दाताह को िलखीत िव िलखत
दता बदर हक कायम मु ा िमित २०५३।११।२९

मा काठमाड िज ला अदालतमा दायर गरे को
देिख छ । उ मु ामा वादी दावीबमोिजम चार
भागको तीन भाग िलखत बदर भै वादीको नाउँमा
दता चलनसमेत पाउने गरी िज ला अदालतले
ठहरयाएको
र सो फै सलाउपर ितवादीको
्
पनु रावेदन परी पनु रावेदन तहबाटसमेत सु
फै सला के ही उ टी भै वादी दावीको चार
भागको एक भाग िलखत बदर हने ठहरी वादीको
नाउँमा दतासमेत हने ठहरयाएको
फै सला हाल
्
अि तम भै यथ अशामाया महजनका नाउँमा
चलन पजु समेत भइसके को माण िमिसलबाट
देिख छ ।
८. रट िनवेदक जल
ु मु महजनको
हकको ोत भनेको दाता तल
ु सी रावलबाट
िमित २०६५।११।२१ मा पा रत गराई िलएको
राजीनामा देिख छ । िनवेदकका दाता तल
ु सी
रावलले लामा याङजी शेप नीबाट िमित
२०६५।५।११ को िलखतबाट ा गरे को
देिख छ । परदाता लामा याङ्जी शेप नी र उनको
दाता िछरीङ गु ङसमेतका हकको ोत भनी
देिखएका िलखतह सबै चार भागको एक भाग
िलखत र सोको आधारमा भएको दता बदर भई
सो एक भागमा िवप ी आशामाया महजनको
हक कायम हने गरी पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट फै सला भई अि तम भई रहेको छ ।
उ फै सला िव कुनै उजरु नािलस परे को
देिखँदनै । कुनै फै सलाबाट कुनै िलखत दता बदर
भई िलखतवालाको हक छुिटसके को अव थामा
उ फै सला बदरबाट नभएस म िलखतवालाको
हक पवू वत् यथावत् रिहरह छ भ न
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िम दैन । य तो बदर भइसके को िलखत र हक
टुिटसके का यि ले सोही बदर भएको िलखतको
आधारमा हक टुिटसके को स पि कसैलाई
ह ता तरण गदमा पाउनेवालाको हक पु न
स ै न । िलखत बदर भई सोको आधारमा दता बदर
भई नािलस गनको हक कायम हने फै सला भएपिछ
उ फै सला कायम रहेस म िलखतवालाको
हक िलखत अनु पको स पि मा पु न स ै न ।
तसथ, पनु रावेदन अदालतबाट रट िनवेदकका
परदाताह कै िलखतको ४ भागको एक भाग
िलखत दता बदर भई हकसमेत टुिटसके को
अव थामा हक नै नहनेबाट गराइ िलएको
िलखतबाट रट िनवेदकको हक िसिजत ह छ भ न
िमलेन । िनवेदकले िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ७८(क) र मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको महलको ४३, ४४ न.ं को या याको
उठाएतफ िवचार गदा कुनै ऐन वा िनयमको
या या याय स पादन गदा आव यक परे को
अव थामा मा ग रने ह छ । उ ऐन िनयमह को
सङ्गस म यस मु ामा आएको देिख छ । तर,
मु ाको सङ्ग आउँदमै ा सबै अव थामा या या
भने ग रँ दनै । या या ग रनु कित आव यक छ
भनी िवचार ग रनपु दछ । हकदैयाको आधारबाट
नै रट िनवेदक खारे ज हने भएपिछ रट िनवेदनमा
उठाइएका अ य
मा प न आव यक
हँदनै । उ ऐन िनयमको या या हन सव थम
िनवेदकको िनवेदन गन हकदैया छ भनी मािननपु न
ह छ । कुनै काननू को या या गदा रा ो ह छ
वा देिख छ भनी अनाव यक पमा हकदैया नै
नपु नेको िनवेदनबाट िनवेदकले उठाएका को

िवषयमा वेश गरी कायिविधगत काननू को
या या ग रनु उिचत हँदनै । तसथ हक नै नपु ने
यि ले रट िनवेदन दायर गरे को र हकदैयाकै
आधारबाट रट िनवेदन खारे ज हने अव थामा
दबु ैतफबाट उठाएका अ य काय िविधगत काननू
द ड सजायको महलको ४३, ४४ नं. र िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क)
को मा अनाव यक कुनै िववेचना र या या
गनपन
ु अव था र आव यकता रहेन ।
९. अत: िनवेदकको परदातासमेतको
िलखत फै सलाबाट बदर भई हक टुिटसके को
अव थामा फै सला अि तम रहेको र हक
टुिटसके का दाताबाट ा गरे को आधारमा रट
िनवेदन दायर गन हक िसजना हन नस ने हँदा
िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु
परे न । ततु रट िनवेदन खारे ज हने ठहछ । दायरी
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी बझु ाइ
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय
इित संवत् २०७१ साल जेठ २२ गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास अिधकृ त : लोकनाथ पराजल
ु ी
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नणय नं .९१८६
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी तकराज भ
माननीय यायाधीश ा.डा. ी भरतबहादरु काक
फै सला िमित : २०७०।८।३०।१
२०६६–CR–०७९२
मु ा : जबज ती करणी ।

§ नाबालक र कम उमेरका बािलकाउपर
हने सबै करणीका वारदातमा उ ोग
ठहरयाउन
्
ुपछ भ ने कानूनले यव था
गरेको मा न निम ने ।
§ िलङ्ग नपसेकै कारणले मा सबै
मु ामा उ ोगस ममा को कसुर
ठहरयाउँ
् दा िवधाियकाले प रक पना
गरेको ऐनको उ े य र म सद मन
जाने ।
( करण न.ं ८)

पनु रावेदक/ ितवादी : िज ला संखवु ासभा, पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट : िव ान्
अिधव ा िवनोद े , िव ान् वैतिनक
खाँदबारी नगरपािलका वडा ३ घर भई हाल
अिधव ाह ह रशक
िज ला कारागार कायालय, ते थमु मा
ं र कण र तू ीदेवी
रे मी
कै दमा रहेका ब ी ख ी
यथ /वादीका तफबाट :
िव
यथ /वादी : यसोदा काक को जाहेरीले नेपाल अवलि बत निजर :
स ब काननू :
सरकार
§ माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)
§ जबज ती करणीको महलको ३(२), १०
§ नाबािलका ब चीको योनीमा आ नो
नं.
िलङ्ग रगडेर योनीमै वीय खलन
गरी यौन आन द िलएको अव थामा सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी िशव साद पराजल
सानो ब चाको अिवकिसत योनीमा
ु ी
वय क मािनसको उ ेिजत िलङ्ग पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी ह र साद िघिमरे
पूरा वेश हन नसके को कारणले मा ै
मा. या. ी ऋिषराज िम
उ ोग ठहरयाउने
तफ नितजामा पु दा
्
िवधाियकाले जबज ती करणीको
फै सला
महलले पीडकलाई जुन सजायको
या.तकराज भ : याय शासन ऐन,
यव था गरेको हो यसको औिच य
२०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम दायर हन
समा हन जाने ।
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आएको ततु मु ाको सङ्ि त य एवम् ठहर
यस कार छ :
िमित २०६४।४।२५ गते मेरी छोरी
वष ११ क िसजना काक गम भएको कारण
ब ी ख ीको घरमा अिमलो िनबवु ा मागी खान
गइिछन।् सो अव थामा िनज ब ी ख ीले मेरी
छोरी िसजना काक लाई िनबवु ा अिमलो िद छु
भनी ललाइ फकाइ िनजको मतान घरमा लगी
जबज ती करणी गरे छन् । सोही िदन मलाई छोरीले
के ही भिनन । २०६४।४।२६ गते छोरी िसजना
अ ठ्यारो गरी िहडेको देखी के भयो भनी सो दा
उ कुरा मलाई थाहा भएको हँदा यो जाहेरी
िदन आएक छु । िनजलाई प ाउ गरी हदैस म
सजाय गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाली
यसोदा काक को िमित २०६४।४।२६ को जाहेरी
दरखा त ।
िमित २०६४।४।२५ गते मलाई अिमलो
खान मन लागेकाले िछमेक ब ी ख ीको घरमा
गएँ । मतानमा जाउँन म यही ँ अिमलो याउँछु
भनेकोले म मतानमा गएँ । िनजले मलाई
मतानको परालमा सतु ाई मैले लगाएको फरक
खो न थालेपिछ म न ला दा ह ला नगर
चु पलाग भनी िनज ब ी ममािथ चढी एकिछन्
हि लयो । मेरो ित ाितर िनजको िलङ्गले
ध का िदयो । मेरो योनीमा िनजको िलङ्ग प यो
पसेन मलाई थाहा भएन । मेरो ित ा नाइटा तथा
फरकमा समेत िच लो चीसो भयो । कोही कसैलाई
यो कुरा नभ नु भनी मलाई डर ास देखाएकोले
त काल मैले कोही कसैलाई भिनन । िमित
२०६४।४।२६ गते मा मैले आमालाई सबै कुरा

भनेक हँ । िनज ब ी ख ीलाई काननू बमोिजम
सजाय गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको पीिडत
िसजना काक ले मौकामा गरे को िमित
२०६४।४।२६ गतेको कागज ।
िनजको क या जाली याितएको छै न ।
शरीरमा सङ्घषको िच ह छै न, योनीको व रप र
घाउचोट लागेको देिखएन, योनीको िभ भागबाट
िलएको वाब (Swab) योगशालामा परी ण
गदा वीय र शु क ट नपाइएको र करणीस ब धी
अ य कुराह देिखन नआएकोले िनज िसजना
काक लाई जबज ती करणी नभएको कुरा
मािणत ग र छ भ नेसमेत यहोराको िज ला
वा य कायालय, खाँदबारी अ पतालको च.नं.
०८ िमित २०६४।४।२७ को परी णप ।
िमित २०६४।४।२५ गते िदनको अ.ं १२
बजेको समयमा म ए लै घरमा बिसरहेको िथएँ ।
अं. वष ११ क िसजना काक मेरो घरमा आई
मसँग िनबवु ा अिमलो मागीन् िनजलाई दे नासाथ
मलाई करणी गन इ छा आयो, मैले िनजलाई
अिमलो िलएर आउँछु, ितमी मतानमािथ जाउ
भनी िनज मतानमािथ गइन,् म पिन गएँ िनजको
तन समाएँ, मलाई करणी गन उ ेजना आयो ।
मैले िनजलाई यही ँ उ ानो पारी लडाई िनजले
लगाएको फरक र पे टी खोली आ नो पे ट
क खोली मेरो िलङ्ग िनजको योनी मख
ु सम
परु याई
् रगटे ँ । िभ िछराइन, यितकै मा मेरो
वीय खलन भयो । िनजलाई छाडे ँ । िनज उठी
आ नो घरितर गईन । िसजनालाई करणी गन म
बाहेक अ य कसैको सल
ं नता छै न भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ब ी ख ीले अिधकार ा
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अिधकारीसम गरे को िमित २०६४।४।३१ को
बयान ।
मेरो छोरा ब ी ख ीले वष ११ क
िसजना काक लाई जबज ती करणी गरयो
् भ ने
मैले सनु ी थाहा पाएको हँ । जबज ती करणी गरयो
्
गरे न िनज छोरा नै जाननू ् भ नेसमेत यहोराको
मौकामा कागज गन नरबहादरु ख ीले मौकामा
गरे को िमित २०६४।५।४ को कागज ।
िमित २०६४।४।२५ गते ब ी ख ीले
वष ११ क िसजना काक लाई जबज ती करणी
गरयो
् अरे भ ने कुरा गाउँघरमा हो ह ला हँदा सनु ी
थाहा पाएको हँ । िनज ब ी ख ी पिहला देिख नै
उ छृ ङखल खालका यि भएको हँदा िनजले
िसजना काक लाई जबज ती करणी गरे कोमा
पणू िव ास ला छ भ ने व तिु थित मचु ु कामा
ब ने अ बरबहादरु काक समेत ४ जनाको एकै
िमलानको िमित २०६४।५।४ को व तिु थित
मचु ु का ।
िमित २०६४।४।२५ गते िदनको अ.ं
१२ बजेको समयमा अिमलो िनबवु ा मागी खान
ितवादी ब ी ख ीको घरमा गएक वष ११ क
नाबािलका िसजना काक लाई आ नो मतान
घरको कोठामा लगी डर ास देखाई ितवादी
ब ी ख ीले जबज ती करणी गरे को पिु हन
आएको हँदा ितवादीको सो काय म.ु ऐन
जबज ती करणीको महलको १ नं. बमोिजमको
कसरु अपराधमा ऐ, महलको ३ नं. को देहाय
२ बमोिजम सजाय हन र ऐ. महलको १० नं.
बमोिजम पीिडतालाई ितवादीबाट ितपिू तसमेत
िदलाइ भराइ पाउँ भ नेसमेत यहोराको िमित

२०६४।५।१४ को अिभयोगप ।
िमित २०६४।४।२५ गते म आ नो घरमा
िथएँ । उ िदनको १२ र १ बजेको समयमा पीिडता
िनबवु ा खान भनी मेरो घरमा आई मसँग िनबवु ा
मािगन् । मैले िनजलाई एकचोटी करणी गरौ ँ भने ँ
िनजले पिन ह छ भनी दबु ै जना मेरै पालीमािथ गई
िनजले लगाएको पे टी खोली म सु ने ओछ्यानमा
उ ानो परी सिु तन् । म पिन मैले लगाएको हापपे ट
खोली िनजमािथ चढी िनजको योनीमािथ मेरो
िलङ्ग राखी िनजको दधु मा हातले समाई िनजको
योनीिभ मेरो िलङ्ग निछराई करणी गदागद
िनजको योनी बािहर मेरो वीय खसेको हो ।
िनजलाई मैले जबज ती करणी गरे को होइन । दबु ै
जनाको राजी खश
ु ीसाथ करणी िलनिु दनु गरे को
ह भ नेसमेत यहोराको ितवादी ब ी ख ीले
सु अदालतमा गरे को िमित २०६४।५।१६ को
बयान ।
मलाई िनबवु ा खान मन लागेकोले म ब ी
दाजक
ु ो घरमा पगु ी िनबवु ा िदनु भ दा दाजल
ु ेम
िनबवु ा याई िद छु ितमी यही बसी
ँ राख है भनेकाले
म बसी रहे ँ । िनजले २ वटा िनबवु ा याई मलाई
के ही नभनी मतानको परालमा ए कासी लडायो ।
मारी िद छु भ दै मेरो मख
ु मा कपडा कोची िदयो ।
यसपिछ मैले लगाएको क फरकाई क समेत
खो यो । िनजको पिन क खोली ममािथ चढी
मेरो गु ाङ्गमा थक
ु लगाई िनजको िलङ्ग मेरो
योनीमा िछराउन धेरै पटक दिलरह्यो । मलाई
सा ै पीडा भएको कारण म बेहोस भएछु । म
होस चेतमा आउँदा मेरो ित ा, भडु ी, िपसाब घर,
क सबैितर िच लो पदाथ दिलएको िथयो । सो

881

नेपाल कानून प का, २०७१, असोज

िदन मैले कसैलाई भिनन । भोिलप ट म अ ठे रो
गरी िहडेको देखरे ममीले मलाई सो नभु यो ।
मैले ब ी दाजल
ु े मलाई जबज ती करणी गरे को
कुरा भनेको हो । मेरो राजी खश
ु ीले करणी गरे को
होइन भ नेसमेत पीिडता िसजना काक ले सु
अदालतमा गरे को िमित २०६४।१०।२८ को
बकप ।
ितवादी ब ी ख ीले िसजना काक लाई
जबज ती करणी गरे को हो भ नेसमेत यहोराको
व तिु थित मचु ु कामा ब ने के दार काक ले सु
अदालतमा गरे को बकप ।
मेरी छोरी िसजना काक लाई ितवादी
ब ी ख ीले िमित २०६४।४।२५ गते िनज
ितवादी ब ी ख ीकै मतानमािथ लगी जबज ती
करणी गरे को हो भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाली
यसोदा काक ले सु अदालतमा गरे को बकप ।
िसजना काक ले मलाई ब ी ख ीले
जबज ती करणी गरयो
् भनी मसँग भनेको हँदा
ब ी ख ीले िसजना काक लाई जबज ती करणी
गरे कोमा िव ास ला छ भ नेसमेत यहोराको
व तिु थित मचु ु कामा ब ने ताराकुमारी घो डे
गु ङले सु अदालतमा गरे को बकप ।
िसजना काक लाई सो दा म िनबवु ा खान
भनी ब ीको घरमा गएक िथएँ । िनबवु ा मा दा
िनजले मािथ आउ िनबवु ा िद छु भनी िभ लगी
मलाई प टाई क खोली ममािथ चढी हि लई
मेरो ित ामा ध का िदई जबज ती करणी गरयो
्
भनेक हन् भ नेसमेत यहोराको व तिु थित
मचु ु कामा ब ने भीमा काक ले सु अदालतमा
गरे को बकप ।

ितवादी ब ी ख ीले वष ११ क पीिडता
िसजना काक लाई जबज ती करणी गरे को होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादीका सा ी बाबरु ाम
ख ीले सु अदालतमा गरे को बकप ।
ितवादी ब ी ख ीले पीिडता िसजना
काक लाई जबज ती करणी गन उ ोगको कसरु
अपराध गरे को ठहछ । सो ठहनाले जबज ती
करणीको ५ नं. अनसु ार तजिवजी यनू तम्
८ वषको आधा ४ वष कै दको सजाय हने
ठहछ । जबज ती करणीको कसरु मा सजाय गरी
ितपिू तसमेत िदलाई पाउँ भ नेसमेत अिभयोग
माग दावी सो हदस म पु न स ै न भ नेसमेत सु
सख
ं वु ासभा िज ला अदालतको फै सला ।
ितवादी ब ी ख ीले िसजना काक लाई
आ नै घर मतानमा सतु ाई तन छामी िलङ्ग
पीिडताको योनाङ्गमा हाली वीय खलनसमेत
गराई जबज ती करणी गरे को कुरामा िववाद
छै न । ितवादीले पीिडताको योनीमा िलङ्ग
वेश गराउन हदैस म यास गरे को, वेश गराउन
नसके पिछ योनीमा िलङ्ग रगडी वीय खलन
गराई स तु ी िलएको कुरा ितवादीकै बयानबाट
खल
ु ी रहेकोमा सो हदस मको कसरु लाई उ ोग
ठहर गन िम ने देिखँदनै । िलङ्ग वेश नभएकै
आधारमा ितवादीलाई सफाइ िदने हो भने
पीिडता ित अ याय हनक
ु ो साथै जबज ती
करणीको महलको १ न.ं को भावना ितकूल
हन जाने हँदा उ ोगतफ ठहर गरे को सु िज ला
अदालतको फै सला िु टपणू हँदा बदर गरी
अिभयोग माग दावीबमोिजम ितवादीलाई
जबज ती करणीको कसरु मा सजाय गरी पाउँ
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भ नेसमेत वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
अदालत, धनकुटामा दायर भएको पनु रावेदनप ।
यसमा जबज ती करणीको महलको
१ न.ं को प ीकरण (ग) को या या मक
उपि थत भएको प र े यमा सु को इ साफ
फरक पन स ने भई िवचारणीय हँदा छलफलको
लािग अ.ब.ं २०२ न.ं तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ िनयम ४७ बमोिजम यथ
ितवादीलाई िझकाई िनयमानसु ार पेस गनु
भ नेसमेत पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
२०६६।२।२५ को आदेश ।
ततु मु ालाई हेदा पीिडता बािलका
११ वषक रिहिछन् र िनजलाई ितवादीले
स भव भएस मको यास एवम् बल योग गरी
करणी गरी वीय खलनसमेत गराएको भ ने
कुरामा वयम् ितवादी अदालतमा समेत सािबतै
भएको पाइ छ । सो सािबतीलाई जाहेरवाली,
पीिडता र मौकामा तथा अदालतमा बकप गन
यि ह ले समेत समथन एवम् पु ्याइँ गरे कै
देिखँदा त स ब धमा अ यथा सो नपु न परि थित
र अव था नै देिखँदनै । बािलकाको म जरु ी िलई
करणी गरे को भनी ितवादीले िजिकर िलएको
देिखएता पिन जबज ती करणीको १ न.ं अनसु ार
१६ वषभ दा कम उमेरक पीिडता बािलकाको
वीकृ ितलाई मा यता िदन निम ने देिख छ भने
पीिडताको वीकृ ित भएकोसमेत नदेिखएको
अव थामा कसरु अपराधबाट ितवादीले
उ मिु वा छुटकारा पाउने अव था िमिसलबाट
देिखएन । “योनीिभ ै िछराई रगेट्दा मछ होला
भनी योनीको मख
ु मा रगेटी वीय खलन गराएको

हँ” भनी वयम् ितवादीले िनिववाद पमा
वीकार ग ररहेको अव थामा य दश यि
कोही नभएको र िलङ्ग वेश नगराएको भ नेसमेत
आधारमा दावीबमोिजम सजाय नगदा य तः
काननू को उ लङ्घन हन जाने वतः प ै देिख छ
भने यस िकिसमको अपराधीले ो साहन पाउने
अव था पिन पन ह छ । जबज ती करणीको
वारदात य दश यि ह को सामु नेमा ह छ
भ न पिन सिकँ दैन । कसरु अपराध गन यि ले
यस िकिसमको कसरु लक
ु िछपी र कोही नभएको
मौका र एका त थल मै गदछन् पिन ।
११ वष या नाबािलका जसलाई यौिनक
ानको अभाव र काम वासनाको इ छा जागृत
भइसके को हँदनै , पीिडतालाई अिमलो खाने
िव ासमा पारी आ नो घरमा बोलाइ िनजको
योनीको मख
ु मा िलङ्ग दली काम वासनाको पिू त
ितवादीले गरे को अव थामा योनीमा िलङ्ग
वेश नगराएको र क याजालीसमेत न याितएको
भनी घटी सजाय गनु जबज ती करणीको महलको
१ नं. र अ तगतको प ीकरणको (क) (ग)
समेतको िु ट भई काननू तः िम ने देिखएन ।
यसै स दभमा योनीमा पणू िलङ्ग
वेश नहन,ु कुनै घा, खत नदेिखन,ु वीय खलन
नहनु र योनी छे दन नभए तापिन काननू ी ि मा
जबज ती करणीको कसरु ठहछ भनी िव ान्
मोदी (MODI) ले आ नो पु तक “िचिक सा
िविधशा ” (Medical Jurisprudence and
Toxicology Twenty-First Edition–
Page 369) मा उ लेख गनभएको
छ । “Partial
ु
penetration of the penis within the labia
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majora or the vulva or pudenda with or
without emission of semen or even an
attempt at penetration is quite sufficient
for the purpose of the law” यसरी नै
भारतीय द डसंिहताको दफा ३७५ मा समेत
जबज ती करणी (Rape) को वारदात कायम हन
पीिडताको म जरु ी बेगर, डरधाक देखाई, अनिु चत
भावमा पारी वा िनजको लो ने हो भ ने िव ासमा
पारी १६ वष मिु नक लाई िनजको म जरु ी िलई वा
निलई जनु सक
ु ै तरहले करणी गरे तापिन जबज ती
करणीको वारदात कायम हने अव थाको उ लेख
गरे को छ ।
अतः यथ ितवादी ब ी ख ीले
जबज ती करणीको उ ोग मा को कसरु गरे को
नभई ततु अिभयोग दावीअनसु ारकै जबज ती
करणीको कसरु अपराध गरे को ठहछ । सो
ठहनाले िनज ितवादीलाई जबज ती करणीको
महलको ३ नं. को देहाय २ अनसु ार ८ (आठ)
वष कै द सजाय हने ठहछ । साथै ऐजन ऐनको
१० नं. बमोिजम .१,००,०००।– (एक लाख)
मा ितपिू त रकम ितवादीबाट पीिडता िसजना
काक ले भराइ िलन पाउनेसमेत ठहछ । जबज ती
करणीको उ ोगको मा कसरु अपराध गरे को
ठहराएको हदस मको सु संखवु ासभा िज ला
अदालतको िमित २०६५।८।१२ को इ साफ
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी ह छ भ ने पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट िमित २०६६।७।८ मा भएको
फै सला ।
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा
जबज ती करणीको वारदात भएको पाइएको भ ने

आधार हण गरे को पाइ छ । मउपरको आरोिपत
कसरु जबज ती करणीको हो वा जबज ती
करणीको उ ोगस ममा हो भ ने नै िनणायक
िवषय भएको स दभमा सु सख
ं वु ासभा िज ला
अदालतको फै सलाउपर पनु रावेदन नगरी बसेको
जबज ती करणी उ ोगको वारदातको मेरो
वीकारोि बाहेक अ यथा होइन । करणी गनको
ु
उ े य िलङ्ग योनीमा वेश गराउनु र िभ ै वीय
खलन गराउनु नै हो । योनीबािहर वा नाइटोमा
वीय खलन गराउनक
ु ो अथ काय योजना अनु प
स प न नहनु नै हो । काय पणू पमा स प न नहनु
उ ोग मा पिु हनु हो । योनीमा िलङ्ग वेश
गरे को अव था र नग रएको दबु ै अव थालाई
जबज ती करणीको १ नं. को प रभाषािभ बाट
या या गदा ऐ. ऐनको ५ नं. को काननू ी
यव थाको तेजोवध ह छ । जबज ती करणी गन
उ ोग गरे को, करणी गन भने पाएको रहेनछ भने
उ ोग गरे को ठहछ र आधा मा सजाय ह छ भ ने
ऐ. ऐनको ५ न.ं को काननू ी यव था आरोिपत
कसरु को त यसँग ासङ्िगक र सा दिभक रहेतफ
स मािनत पनु रावेदन अदालतको यानाकषण
हन सके को नपाइँदा ज.क. र ज.क. को उ ोगको
बीचको प िभ नता उपरो आधारमा पिु
भइरहेतफ स मािनत सव च अदालतको
यानाकषण गराउदछु । पीिडताको नाइटोमा
वीय थलन भएको Hymen Rupture भएको
नदेिखएको भ ने यहोराको िचिक सकको
रायबाट पीिडतको योनीमा कती पिन िलङ्ग
वेश नभएको भनी पिु भइरहेको अव था
छ । जहाँस म पीिडतालाई .१,००,०००।–
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(एकलाख) ितपिू त िदलाई िदने गरी फै सला
भएको छ, यसमा ितपिू तबापतको सो अङ्क
कुन ऐन िनयम र मापद डको आधारमा िकटान
ग रएको हो फै सला मौन छ ।
अतः मैले जबज ती करणीको कसरु
नगरे को, के वल यासस म गरे को, जबज ती
करणीको काय पणू हन नपाएको त य िमिसलबाट
पिु भइरहेको, जबज ती करणीको वारदात
पणू पमा कायम हन के ही मा भए पिन योनीमा
िलङ्गको वेश अिनवाय हने भ ने जबज ती
करणीको १(ग) को काननू ी ावधानको िवपरीत
हने गरी या या गद सु संखवु ासभा िज ला
अदालतको फै सला बदर गरी मलाई जबज ती
करणीको कसरु गरे को ठहराई कै द वष ८ र ितपिू त
.१,००,०००।– िदनपु न ठहराएको पनु रावेदन
अदालत, धनकुटाको फै सला िु टपणू हँदा बदर
गरी सु संखवु ासभा िज ला अदालतकै फै सला
सदर कायम गरी याय पाउँ भनी ितवादीले यस
अदालतसम दायर गरे को पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा
पेसीसचू ीमा चढी पेस हन आएको ततु
मु ाको पनु रावेदनप सिहतको िमिसल कागजात
अ ययन गरी पनु रावेदक ितवादीतफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी िवनोद े
र िनजकै तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक
अिधव ाह ह रशक
ं र कण र तू ीदेवी रे मीले
ततु मु ाको वारदातको कृ ित र कसरु को
मा ालाई हेदा मल
ु क
ु ऐन, जबज ती करणीको
महलको ५ न.ं बमोिजम ितवादीलाई जबज ती
करणीको उ ोगस म ठह रनपु नमा, पणू पमा

जबज ती करणी ठहर गरे को पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको फै सला िु टपणू हँदा बदर गरी सु
अदालतको फै सला सदर कायम गरी पाउँ भनी
गनभएको
बहस िजिकरसमेत सनु ी पनु रावेदन
ु
अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६६।७।८ मा
भएको फै सला िमलेको छ िक छै न सोही िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा मैले जबज ती
करणीको यासस म गरे को हो, जबज ती
करणीको काय पणू हन नपाएको त य िमिसलबाट
पिु भइरहेको र ज.क. को वारदात पणू पमा
कायम हन के ही मा भए पिन योनीमा िलङ्गको
वेश अिनवाय हने भ ने जबज ती करणीको
१ (ग) को काननू ी ावधानको िवपरीत हने गरी
या या गद मलाई जबज ती करणीको कसरु
ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको
िु टपणू फै सला बदर गरी सु संखवु ासभा िज ला
अदालतको फै सला सदर कायम गरी पाउँ भ ने
नै ितवादीको मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिखयो ।
३. ततु मु ाको स दभमा हेदा
पीिडत बािलकाउपर जबज ती करणीको उ ोग
(Attempt to rape) स म भएको हो वा
जबज ती करणी (Rape) नै भएको हो भ ने नै
मु य रहेको देिखयो ।
४. यसमा िमिसल सल
ं न जाहेरी
दरखा त, पीिडतको शारी रक जाँच ितवेदन,
ितवादीको सािबती बयान, बिु झएका
सा ीसमेतले अदालतसम य ग रिदएको
भनाइसमेतको आधारमा पीिडत बािलकाउपर
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जबज ती करणी भएको हो वा ितवादीले
उ ोगस म गरे को हो भ नेतफ िवचारगदा, वारदात
भएको िदन िमित २०६४।४।२५ गते नाबािलग
बािलका िसजना काक लाई अिमलो िनबवु ा
खान िद छु भनी ललाइ फकाइ मािथ मतानमा
लगी जबज ती प टाई कराइस् भने मा रिद छु
भनी जबज ती करणी गद ब चीको योनीमा
िलङ्ग वेश गराउन यास गदागद वीय खलन
भएको भ ने कुरा ितवादीको बयान यहोराबाट
देिख छ । पीिडत ब चीले सो िदन घटनाबारे
भनेको नभई अ ठ्यारोसँग िहडेको देखी िनजको
आमाले सोधखोज गरे पिछ मा वारदातको त य
उजागर हन गएको देिख छ ।
५. ततु मु ामा ितवादीले आ नो
पनु रावेदनप मा आ नो िलङ्ग पीिडत
बािलकाको योनीमा िभ वेश नै हन नसके को
र पटकपटक वेश गराउन कोिसस गदा पिन
वेश हन नसके को त य वयम् वादी नेपाल
सरकारतफबाट पनु रावेदन अदालतमा दायर
गरे को पनु रावेदनप मा पिन वीकार गरे को
हँदा आफूउपर जबज ती करणीको उ ोगको
कसरु स म मा कायम हनपन भ नेतफ िवशेष जोड
िदएको देिख छ । तर ततु मु ाको स दभमा हेदा
११ वषक ब चीको शारी रक व प र अव था
अनसु ार शारी रक पमा पणू िवकिसत भै नसके क
बािलकाको योनीिभ २५ वषको वय क उमेरको
यवु कको उ ेिजत िलङ्ग वेश हन स भव छ
िक छै न भ ने पिन ग भीर पमा िवचारणीय
हन आउँछ । पीिडत बािलकाको योनीमा िलङ्ग
वेश नभएकै भए पिन िनजको योनीमा एउटा

वय क पु षको िलङ्ग वेश गराउने भरम दरू
यास गरे को भ ने पीिडत ब चीको बयान र
िनजको शारी रक अव थाबाट छलङ्ग देिखन
आउँछ । िकनिक ब चीउपर िलङ्ग वेश
गराउने पणू बल योग नग रएको वा िलङ्गले
सामा य पमा पश मा गराएर वीय खलन
गराएको अव था भए ब चीलाई पीडा र
दखल पन िथएन र उनी रा ोसँग िहडडुल गन
नस ने अव थामा हि थनन् । तर ततु मु ामा
वारदातको भोिलप टस म पीिडत ब ची
अ ठे रो हने गरी िहडेको भ ने जाहेरीवालीको
भनाइबाट पीिडतउपर ितवादीले िलङ्ग
वेश गराउने उ े यले बलपवू क िलङ्ग घषण
गराएको कारणले नै पीिडतलाई िहडडूल गनस म
पिन सिजलो नभएको त य देिखन आउँछ ।
जबज ती करणी ठह रन िलङ्ग वेश अिनवाय
आव यक छ िक छै न भ ने स ब धमा MODI’S
MEDICAL JURISPRUDENCE AND
TOXICOLOGY को २१ औ सं करण को
पृ ३६९ मा .. To constitute the offence
of rape it is not necessary that there
should be complete penetration of
penis with emission of semen and
rupture of hymen. Partial penetration
of the penis within the Labia majora or
the vulva or pudenda with or without
emission of semen or even an attempt
at penetration is quite sufficient for
the purpose of the law. It is therefore
quite possible to commit legally the
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offence of rape without producing
any injury to the genitals or leaving
any seminal stains. भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । अथात् जबज ती करणीको कसरु
थािपत हनको लािग िलङ्गको पणू वेश
हनक
ु ो साथै वीय खलन भएको हनपु न र
क या जालीसमेत याितएकै हनपछ भ ने छै न ।
िलङ्गको के ही भाग मा पिन योनीको Labia
Majora (भगो ) स ममा वेश भई वीय
खलन भई वा नभए पिन वा िलङ्ग वेशको
एउटा यासस म (An attempt) पिन काननू को
योजनको लािग या ह छ । यस कारण पिन
यौनअङ्गमा घाउचोटिबना नै वा वीयको कुनै
दागस म पिन नछाडी काननू त: जबज ती करणीको
कसरु थािपत हन स भव छ भनी उ लेख भएको
पाइ छ । ततु Medical jurisprudence and
toxicology मा प रभािषत उ कुरा ततु
मु ाको त यसँग पिन सा दिभक रहेको देिख छ ।
६. य तै गरी Parmer and Parikh’s
PRINCIPLE AND PRACTICAL OF
MEDICAL JURISPRUDENCE AND
TOXICOLOGY को २००५ औ ं EDITION
को पृ ६८६ मा “Even slightest degree of
penetration of the vulva of penis with or
without emission of semen- sufficient
to constitute offense of Rape भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । अथात Vulva मा िलङ्गको
ह का वेश जसमा वीय खलन भएको वा
नभएको पिन हन स छ जनु काय जबज ती
करणीको कसरु थािपत हन या ह छ भिनएको

पाइ छ । Vulva भ नाले The external
female genital हो भनी २० औ ं सं करणको
DORLAND’S POCKET MEDICAL
DICTIONARY को पृ V–२६ मा उ लेख
भएको पाइ छ । अथात ी यौन अङ्गको बािहरी
भागस म पिन िलङ्गको अितनै कम अंशको
वेश पिन जबज ती करणीको कसरु थािपत
हन या ह छ भिनएको छ । मािथ उ त
ग रएअनसु ार मोदीको िचिक सा िविधशा मा
पिन penis within the Labia majora or
the vulva or pudenda भिनएको देिख छ ।
डोर या डको उ िचिक सा िविधशा स ब धी
पु तकको P-५६ मा हेदा pudenda को अथ
The external genital parts भिनएबाट
Vulva र pudenda भ नाले ी यौन अङ्गको
बािहरीभाग भ ने बिु झन आउँछ । य तै गरी
Labia Majora भ ने श दम ये Labia को अथ
Labium को प भिनएको छ भने, Labium
को अथ हेदा EKTA comprehensive
English- Nepali Dictionary को पृ
९२० मा योनीको वेश ारमा हने दईु जोडा
ओठ ज ता लोती भिनएको पाइ छ । जसबाट
Labia Majora (मु य भगो ) अथात (ओठ) र
Vulva, Pudenda इ यािद सबैको अथ योनीको
योनी ार भ दा बािहरको भाग भ ने बिु झन आउने
हँदा पीडकको िलङ्ग योनीको उि लिखत बािहरी
भागस ममा पु नु पिन जबज ती करणीको कसरु
थािपत हन या ह छ भ ने देिख छ ।
७. यसबाट ततु मु ाको स दभमा
पीिडता ११ वषक नाबािलका जसमा यौन
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इ छालगायत यौनअङ्गसमेत िवकिसत
भैसके को हँदनै , य तो नावािलग ब चीको
यौनाङ्गमा २५ वष वय क पु षको उ ेिजत
िलङ्ग वेश भएकै हनपु छ भनी अथ गन
अ वाभािवक र अ यायपणू हनजा छ । िज ला
अ पतालका िचिक सकले पीिडतको योनीमा
क याजाली न याितएको अ य घाउचोट नभएको
र शु क टसमेत नभेिटएको कारणले पीिडत
िसजना काक उपर जबज ती करणी नभएको
यहोरा मािणत ग र छ भनी लेिखिदएको
देिख छ । िचिक सकले यसरी ितवेदन िदन
िम छ िम दैन भ ने स ब धमा उ MODI’S
MEDICAL JURISPRUDENCE AND
TOXICOLOGY को पृ ३६९ मा “In
such a case the medical officer should
mention the negative facts in his report
but should not give his opinion that no
rape have been committed’’ भ दै यसमा
अगािड भिनएको छ ‘The only statement
that can be made by medical officer is
that there is evidence of recent sexual
activity whether the rape has occurred or
not, is as legal conclusion, not a medical
one’. भिनएको देिख छ जसबाट िचिक सा
िविधशा अनसु ार िचिक सकले जबज ती
करणी भएको हो अथवा होइन भनी भ न निम ने
पीिडतउपर देिखएको ल णह को उ लेखस म
गन िम ने ह छ भिनएबाट िचिक सकलाई आफूले
जाँच गरे को कुनै िवषय व तसु ब धी देिखएको
सकारा मक वा नकारा मक त यस म मा ले न

िम ने ह छ । जबज ती करणी नै भएको छ वा
छै न भनी फै सलामा ज तो गरी ले न िम ने हँदनै
भिनएको प र े यमा उ ितवेदनले योनीमा
कुनै घाचोट नभएको, क याजाली न याितएको
र शु क ट नभेिटएकोले पीिडता िसजना
काक उपर जबज ती करणी नभएको यहोरा
मािणत ग र छ भनी लेिखिदएको पाइएता पिन
य तो परी ण ितवेदन िदने िचिक सकले
अदालतसम उपि थत भै बकप गरे को
नदेिखनाले िचिक सकको रायलाई ततु मु ामा
माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोिजम
माणमा िलन िम ने देिखन आएन ।
८. यसरी यौनाङ्गमा य घाउ चोट
नदेिखए पिन िनजमािथ के कसरी जबज ती करणी
ग रयो भ नेबारे मा पीिडत वयमले
् अदालतसम
उपि थत भई बकप गरे को देिख छ । सोही
बकप को स.ज. ६ मा ब ी दाजक
ु ो घरमा पगु ी
िनबवु ा िदनसु ् भ दा २ वटा िनबवु ा याई के ही
नभनी मलाई ए कासी मतानको परालमा लडायो
र मख
ु मा कपडा कोची मेरो गु ाङ्गमा थक
ु लगाई
िनजको िलङ्ग मेरो योनीमािथ लगाई िछराउन
धेरैपटक दलेकोले मलाई सा ै पीडा भएको कारण
म बेहोश भएछु । पिछ िबउँझदा मेरो ित ा, भँडु ी,
िपसाब घर र क सबैितर िच लो पदाथ दिलएको
िथयो । यस िदन कसैलाई भिनन भोिलप ट म
अ ठे रो गरी िहडेको देखी मेरो ममीले थाहा पाई
सो नभु यो, िनबवु ा खान ब ी दाजक
ु ामा जाँदा
ब ी दाजल
ु े जबज ती करणी गरे को कुरा सबै
भने ँ भनी बकप ग रिदएको देिख छ । य तो
अव थामा ितवादीले पीिडतासँग राजीखश
ु ीले
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नै करणी गरे को भ ने िजिकर िलएता पिन
जबज ती करणीको महलको १ नं. बमोिजम
पीिडत १६ वष भ दा कम उमेरक देिखएक र
सोही न बरको ख ड (क) अनसु ार पीिडतालाई
अनिु चत लोभनसमेत देखाई करणी गरे को
अव था हँदा िनजको िजिकरलाई काननू स मत
भ न िम दैन । साथै ितवादीले िनजको आ नो
पनु रावेदनप मा सोही महलको ५ नं. समेतको
िजिकर िलएको स ब धमा हेदा जबज ती करणी
गन उ ोग गरे को करणी गन भने पाएको रहेनछ
भने जबज ती करणी गनलाई हने सजायको
आधा सजाय ह छ भ ने यव था भएको
देिख छ । तर कुन उमेर र अव थाको मा छे लाई,
के कसरी कुन हदस मको काय गदा उ ोग ठह रने
हो । ऐनको सो यव था ततु मु ाको स दभमा
आकिषत हन स ने हो िक होइन भ ने पिन
उ जन जाने देिख छ । कारण उ तैउ तै कृ ितको
घटना म भएको मु ामा पिन वा तिवक त य
फरकफरक हन स ने ह छ । िकनिक ततु
मु ामा नाबािलका ब चीको योनीमा आ नो
िलङ्ग रगडेर योनीमै वीय खलन गरी यौन
आन द िलएको अव थामा सानो ब चाको
अिवकिसत योनीमा वय क मािनसको उ ेिजत
िलङ्ग परू ा वेश हन नसके को कारणले मा ै
उ ोग ठहरयाउने
् तफ नितजामा पु दा िवधाियकाले
जबज ती करणीको महलले पीडकलाई जनु
सजायको यव था गरे को हो यसको औिच य
समा हन जाने ह छ । नाबालक र कम उमेरका
बािलकाउपर हने सबै करणीका वारदातमा उ ोग
ठहरयाउन
् पु छ भ ने काननू ले यव था गरे को मा न

िम ने देिखँदनै । िलङ्ग नपसेकै कारणले मा
सबै मु ामा उ ोगस ममा को कसरु ठहरयाउँ
् दा
ततु मु ाको स दभमा िवधाियकाले प रक पना
गरे को ऐनको उ े य र म सद मन जाने ह छ ।
९. यस कार मािथ िववेिचत िविभ न
आधार कारण र त यह को अित र
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी र यसलाई
पिु हने गरी िनजले ग रिदएको बकप को
अित र पीिडत वयमले
् घटना िववरण सिहत
ग रिदएको बकप तथा मौकामा बिु झएका भीमा
काक , के दारकाक र घो डे गु ङलगायतका
सा ीह समेतले पीिडतको प मा ग रिदएको
बकप , ितवादीले अनसु धान अिधकारी र
अदालतसम जबज ती करणीको यासस म
गरे कोमा सािबत भई ग रिदएको बयान तथा
ततु मु ाको स दभमा उ तृ ग रएको
Medical jurisprudence and toxicology
मा ग रएको करणीको प रभाषालगायत हाल
िव मान ऐनको यव था, पीिडतले ितवादीसँग
िनबवु ा मा न गएको घटना मदेिख करणीप ात्
भोिलप ट रा री िहड्न नसके को अव थास मका
िविभ न प रि थितज य माणलगायतको त य
माणह समेतको तादा यता रहको अव था
देिखँदा, यी पनु रावेदक ितवादीले नाबािलग
बािलका िसजना काक उपर गरे को कायबाट
िनजले जबज ती करणीको कसरु गरे को त य
थािपत हन आएको देिखयो । पनु रावेदनप साथ
िजिकर िलइएका िविभ न निजरह ततु मु ाको
स दभमा आकिषत हन स ने देिखन आएन ।
१०. अतः सु संखवु ासभा िज ला
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अदालतको फै सला उ टी गरी यी पनु रावेदक
ितवादीलाई जबज ती करणीको महलको ३(२)
नं. बमोिजम ८ वष कै द ठहर गद ऐ. महलको १०
न.ं बमोिजम . एक लाख ितपिू त रकमसमेत
पीिडता िसजना काक लाई ितवादीबाट भराइ
िदने ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट
िमित २०६६।७।८ मा भएको फै सला मनु ािसब
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । यस फै सलाको
जानकारी पनु रावेदकलाई िदई दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी बझु ाई िदनू ।

नणय नं .९१८७
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
आदेश िमित : २०७१।३।१८।४
०६९-WO-१२०१
िवषय : उ ेषण ।

िनवेदक : काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
उ रायमा सहमत छु ।
७ ब ने वष ३३ को अिधव ा रामराज
या.भरतबहादरु काक
िशवाकोटी
िव
इित सवं त् २०७० साल मङ्िसर ३० गते रोज १ शभु म् । िवप ी : याय प रषद् सिचवालय, रामशाह पथ,
इजलास अिधकृ त : बस तजङ्ग थापा
काठमाड समेत
§ नेपालको अ त रम सिं वधान,
२०६३ को धारा १०२(५) उ लेख
गरी तुत िनवेदन दायर गरेको
देिख छ । संिवधानको सो धारामा
भएको यव था हेदा “सव च
अदालतमा
धान यायाधीशको
अित र
बढीमा चौधजनास म
अ य यायाधीशह रहनेछन् । कुनै
समयमा सव च अदालतमा मु ाको
सङ् या बढ्न गई यायाधीशह को
सङ् या अपया हन गएमा कुनै
िनि त अविधका लािग अ थायी

&

890

९१८७ - रामराज िशवाकोटी िव. याय प रषद,् काठमाड समेत

यायाधीश िनयिु गन सिकने ।
§ सव च अदालतमा
थायी
यायाधीशह को सङ् या चौध
भ दा कम भएको ि थितमा अ थायी
यायाधीश िनयु गन निम ने
भनी प पमा यव था भएको
देिखँदैन । अत: सव च अदालतमा
थायी यायाधीशह को पद
र रहेको अव थामा अ थायी
यायाधीशको िनयुि गन िम ने
देिखने ।
( करण नं. २)
िनवेदकका तफबाट : अिधव ा य उ मराम
पाठक, िनवेदक रामराज िशवाकोटी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
संिजव रे मी
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०२(५)
आदेश
या.ओम काश िम : नेपालको
अ त रम सिं वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा
धारा १०७(२) बमोिजम दायर हन आएको ततु
िनवेदनको सङ्ि त य एवम् ठहर यस कार
छ।
म िनवेदक काननू यवसाय गद आएको
सचेत नेपाली नाग रक हँ । नेपालको अ त रम

सिं वधान, २०६३ नेपालको मल
ू काननू हो ।
यो संिवधानस मत रा य स चालन हनपु न र
सोहीबमोिजम शािसत हने मेरो आधारभतू तथा
सवं ैधािनक अिधकार हो । रा यका अङ्गबाट
हने कामकारवाहीसँग मेरो य स ब ध तथा
सरोकार हने कुरामा र सव च अदालतमा
सवं ैधािनक ावधानअनक
ु ू ल िनयिु हनपु न
कुरामा म काननू यवसायीको हैिसयतले य
सरोकार भएको कुरामा कुनै िववाद हन स ै न ।
यायाधीशको िनयिु मा सावजिनक सरोकार
हनु र उ िनयिु मा संवैधािनक िववाद उ प न
भएमा धारा १०७(२) अनसु ार िन पण हने
कुरामा पिन कुनै िववाद हन स ै न । यसै स दभमा
याय प रषदल
् े िमित २०६९।१२।२९ मा सव च
अदालतमा र यायाधीश पदमा पदपिू त गन
स ब धमा िसफा रस गन िनणय भएको कुराको
जानकारी िमित २०६९।१२।३० गते कािशत
काि तपरु राि य दैिनक पि काको समाचारबाट
ा हन आयो । िमित २०६९।१२।२९ गते
याय प रषदल
् े गरे को सव च अदालतको
अ थायी यायाधीशको िनयिु
िसफा रस
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०२ को उपधारा (५) िवपरीत भएकोले उ
अ थायी यायाधीशको िनयिु गन िसफा रस
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी सो संवैधािनक
यव थाबमोिजम हने गरी परमादेशको
आदेश ारा थायी यायाधीशमा िसफा रस गनु
भनी िवप ीह को नाममा उ ेषणलगायत
उपयु पजु आदेश जारी गरी पाउँ भनी नेपालको
अ त रम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम
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स मािनत अदालतसम
ततु िनवेदनसाथ
उपि थत भएको छु ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०२ को उपधारा (५) मा सव च
अदालतमा धान यायाधीशको अित र बढीमा
चौधजनास म अ य यायाधीशह रहनेछन् ।
कुनै समयमा सव च अदालतमा मु ाको सङ् या
बढ्न गई यायाधीशह को सङ् या अपया हन
गएमा कुनै िनि त अविधका लािग अ थायी
यायाधीश िनयु गन सिकनेछ भनी भिनएको छ ।
यसमा संिवधानको म सद भनेको १४ जना थायी
यायाधीश िनयु भैरहेको अव थामा मु ाको
चाप बढ्न गै १४ जना थायी यायाधीश अपगु
भएमा मा अ य अ थायी यायाधीश िनयु गन
हो । अिहले सव च अदालतमा ज मा ५ जनामा
थायी यायाधीश भएको अव था र मु ाको चाप
अिधक बढ्न गै लगभग १४ हजार पिु गसके को र
स मािनत सव च अदालतमा दैिनक ९० देिख
१०० पेसीमा चढेका मु ाह थिगत भै राखेको
अव थामा संिवधानमा यव था भएबमोिजम
१४ जना थायी यायाधीश र अ य अ थायी
यायाधीश पिन िनयिु हनपु न आव यकता भै
राखेको अव थामा िमित २०६९।१२।२९ गते
याय प रषदल
् े गरे को अ थायी यायाधीशको
िसफा रसले मािथ उि लिखत कुराह लाई
स बोधन नगन मा ै हैन सवं ैधािनक यव थालाई
पिन नकारे को अव था छ । यसरी संवैधािनक
यव था भ दा बािहर गै गरे को िनणय बदरभागी
छ।
तसथ २०६९।१२।२९ गते याय प रषदल
् े

गरे को अ थायी यायाधीशको िसफा रस अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा
(५) को यव थासँग बािझएको हँदा उ ेषणको
आदेशले बदर घोिषत गरी परमादेशको आदेशले
उ पदमा थायी यायाधीश िनयिु का लािग
िसफा रस तथा िनयिु गनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशको आदेश होस् । यसरी
संवैधािनक यव था भ दा बािहर गै गरे को
यायप रषदक
् ो िनणयलाई काया वयन नगनु
नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा अ त रम
आदेश जारी गरी पाऊँ ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन
हो, आदेश जारी हन नपन भए सोको आधार
र कारण खल
ु ाई आ नो भएको माणसमेत
राखी यो आदेश ा भएको िमितले बाटाको
यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु भनी यो
आदेश र रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ीह का नाममा सचू ना पठाइ यसको
बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई
िलिखत जवाफ परे पिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू । िनवेदकले अ त रम
आदेशसमेत माग गरे स ब धमा िवचार गदा
यसमा त काल अ त रम आदेश जारी ग ररहनु
परे न, काननू बमोिजम गनु भ ने यस अदालतको
आदेश ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ११३ मा सिं वधानबमोिजम
यायाधीशह को
िनयिु ,
स वा,
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अनश
ु ासनस ब धी कारवाही, बखासी र याय
शासनस ब धी अ य कुराह को िसफा रस
गन वा परामश िदन याय प रषदक
् ो संवैधािनक
यव था भएको हो । सिं वधानको धारा १५८ मा
सव च अदालतका यायाधीशको िनयिु पवू
संसदीय सनु वु ाइ गनपन
यव था भए पिन
ु
त कालीन अव थामा सिं वधानसभाको िवघटन
भई संवैधािनक ावधान अनसु ार संसदीय सनु वु ाइ
हन नसके कोले िनयिु को ि या अगािड
बढेको िथएन । िमित २०६९।११।३० गतेको
बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश भएपिछ सव च
अदालतको यायाधीश िनयिु को ि यामा
सल
ं न भैरहेको छ । यस ममा राि य तथा
संवैधािनक िवषयमा समेत प रषदल
् े थप अ ययन
गनपन
ु देिखएकोले त कालको आव यकतालाई
यनू तम् पमा स बोधन गन आव यक भएकोले
स तल
ु नको ि बाट पवू अ थायी यायाधीशलाई
बढीमा १ वषको लािग अ थायी यायाधीशमा
िनयिु ग रएको हो । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ ले थायी यायाधीश र
रहेको अव थामा अ थायी यायाधीशको
िनयिु गन निम ने भनी रोक लगाएको
देिखँदनै । सोबमोिजम प रषदबाट
िमित
्
२०६९।१२।२९ मा सव च अदालतमा ५ जना
अ थायी यायाधीश िनयिु गन िसफा रस
ग रएको हो । प रषदमा
् सव च अदालतको
यायाधीश िनयिु स ब धी ि या पिन
चिलरहेको छ । तसथ िनवदेन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न अव था नहँदा रट
िनवेदन खारे जयो य छ भ ने याय प रषद्

सिचवालयसमेतको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम इजलाससम पेस हन
आएको ततु िनवेदनको िमिसल अ ययन गदा
नेपालको अ त रम सिं वधान, २०६३ को धारा १०२
को उपधारा (५) बमोिजम सव च अदालतमा
१४ जना थायी यायधीश िनयिु भएप ात
कायबोझ भएमा मा अ थायी यायाधीशह को
िनयिु हनपु नमा थायी यायाधीशको पदपिू त
नगरी याय प रषदक
् ो िमित २०६९।१२।२९ को
िनणयले ५ जना अ थायी यायाधीश िनयिु
ग रएको हँदा सो िनणय संिवधानको धारा १०२
(५) सँग बािझएकोले उ ेषणको आदेशबाट बदर
गरी पाउँ भ ने िनवदेन यहोरा भएको देिख छ ।
िनवेदकको तफबाट अिधव ा ी
उ मराम पाठक र िनवेदक वयम् अिधव ा ी
रामराज िशवाकोटीले सव च अदालतका थायी
यायाधीशह को दरब दी पिू त गरी सके प ात
आव यक परे मा मा अ थायी यायाधीशको
िनयिु गन अ त रम सिं वधान, २०६३ को
धारा १०२(५) को मनसाय हो । याय प रषदक
् ो
िमित २०६९।१२।२९ को िनणयले थायी
यायाधीशको पदपिू त नगरी ५ जना अ थायी
यायधीशह िनयिु ग रएको अव था छ ।
जनु संिवधानको मम र भावनािवपरीत भएकाले
अ थायी यायाधीशह िनयिु गन िनणय
उ ेषणको आदेशबाट बदर हनपु दछ । हाल यस
अदालतमा थायी यायाधीशह िनयिु भएको
अव था रहे पिन भिव यमा पनु ः य तो अव था
आउन स ने हँदा आदेश जारी हनपु दछ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
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िवप ी याय प रषदस् मेतको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी संिजव
रे मीले नेपालको अ त रम संिवधानको धारा
१०२(५) बमोिजम सव च अदालतमा थायी
पद खाली हँदाहँदै अ थायी यायाधीशह
िनयिु गन निम ने होइन । फे र हालको
अव थामा थायी यायाधीशह को िनयिु भै
सके को र अ थायी यायधीशको पमा िनयु
भएकाह को पदाविध समा भै सके को ि थितमा
िनवेदनको योजन समा भै सके को हँदा ततु
रट िनवेदन खारे ज हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
िमिसल अ ययन गरी प िवप बाट
उपि थत िव ान् काननू यवसायीह को बहस
िजिकरसमेत सनु ी इ साफतफ िवचार गदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो होइन भ ने
स ब धमा नै याय िन पण हनपु न देिखन आयो ।
२. सव थम िनवेदकले नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०२(५) उ लेख गरी
ततु िनवेदन दायर गरे को देिख छ । सिं वधानको
सो धारामा भएको यव था हेदा “सव च
अदालतमा धान यायाधीशको अित र
बढीमा चौध जनास म अ य यायाधीशह रहने
छन् । कुनै समयमा सव च अदालतमा मु ाको
सङ् या बढ्न गई यायाधीशह को सङ् या
अपया हन गएमा कुनै िनि त अविधका
लािग अ थायी यायाधीश िनयिु गन सिकने
छ ।” भ ने यहोरा उ लेख भएको देिख छ । उ
यव थालाई हेदा सव च अदालतमा थायी
यायाधीशह को सङ् या चौध भ दा कम भएको
ि थितमा अ थायी यायाधीश िनयु गन निम ने

भनी प पमा यव था भएको देिखँदनै । अत:
सव च अदालतमा थायी यायाधीशह को पद
र रहेको अव थामा अ थायी यायाधीशको
िनयिु गन िम ने नै देिखयो ।
३. याय प रषदक
् ो िमित २०६९।१२।२९
को िनणयले यस अदालतमा अ थायी
यायाधीशह को िनयिु भएको भए तापिन
हाल िनजह को पदाविध समा भै थायी
यायाधीशह को िनयिु भै सके को अव था
छ । यसरी अ थायी यायाधीशह को पदाविध
समा भै सो थानमा थायी यायाधीशह को
िनयिु भै सके को ि थितमा ततु िनवेदनको
योजन समा भएको देिख छ । यसथ िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी गन िम ने अव था
नहँदा ततु िनवेदन खारे ज हने ठहछ । दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझु ाइ िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.गोपाल पराजल
ु ी
इित संवत् २०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास अिधकृत - चाणकमिण अयाल
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नणय नं .९१८८
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित : २०७१।२।२५।१
०६६–CR–०८०२
मु ा : कत य यान ।

िलई अथवा पवू मनसाय िलई
मृतकको घरमा गएको अव था
नदेिखएको, मृतकले नै बोलाएर यी
ितवादी मृतकको घरमा गएको
देिखएको, िनजले अनुस धानको
ममा अनुस धान अिधकारीलाई
सहयोग गरेको देिखएको, घटनाको
व तुि थित, घटना घट्दाको सम
प रि थित तथा वारदात हँदा
ितवादीको उमेरसमेतलाई िवचार
गदा िनज ितवादीलाई ऐनबमोिजम
हने हदैस मको सजाय गदा चक हने
देिखएको र मल
ु क
ु ऐन अ.बं.१८८ नं.
बमोिजम १५ वष कै द गदा यायको
उ े यसमेत प रपूित हने ।
( करण नं. ५)

पनु रावेदक/ ितवादी : स यान िज ला, खलङ्गा
गा.िव.स.वडा न.ं ६ यानीपनेरी घर भै हाल
कारागार कायालय, तल
ु सीपरु मा कै दमा
रहेका च बहादरु डाँगी
िव
यथ /वादी : भपू े देवकोटाको जाहेरीले नेपाल
वादीको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
सरकार
लवकुमार मैनाली तथा अिधव ा ि लोक
ब नेत
§ ितवादीको काय िनर तर नभई
ितवादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
पिहले हातले घाँटी िथचेको पिछ
पु कर सापकोटा
हँिसया िझके र तार काटे को यसपिछ
मा मतृ कको घाँटीमा बेरी कसेको अवलि बत निजर :
देिखएको वारदात मुलुक ऐन, स ब काननू :
§ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
यानस ब धीको महलको १४
१३(३), १४ नं.
नं. बमोिजम िनधा रत त कालको
§ मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
आवेश े रत ह याको वगमा पन
महलको १८८ नं.
नस ने ।
( करण नं. ४) सु तहमा फै सला गन :
मा. या. ी मोह मद जनु ैद आजाद
§ वारदात हदँ ा ितवादी पूव रसइिब
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पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी बीरिसंह महरा
मा. या. ी भीमबहादरु बोहरा
फै सला
या.गोपाल पराजुली : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु , दाङको िमित २०६६।१०।६
को फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन पन
आएको ततु मु ाको सङ्ि त य एवम् ठहर
यस कार छ ।
म कामको िसलिसलामा काठमाड
गएको अव थामा घरमा ए लै भएक मेरी ीमती
ता रका देवकोटाको िमित २०६४।४।३२ गते राित
मृ यु भएको छ भनी दाजु उपे ले टेिलफोनबाट
जानकारी िदनभु एअनसु ार िमित २०६४।५।२ गते
घरमा आईपु दा ीमतीको घाँटीमा पासो लागेको,
नीलडामसमेत देखी मृत अव थामा देखी कसैले
कत य गरी मारे को शङ्का लागेकाले पिछ
ितवादी फे ला परे मा पिछ छु ै जाहेरी पेस गन
छु भ नेसमेत यहोराको भपू े बहादरु देवकोटाको
िमित २०६४।५।३ गतेको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६४।५।२ गतेको घटना थल
तथा लास जाँच मचु ु का िमिसल सामेल रहेको ।
म सरकारी कामले काठमाड मा भएको
अव थामा मेरी जेठी ीमती ता रका देवकोटा मा
ए लै घरमा भएको अव थामा २०६४।४।३२ गते
राित भा सा कोठामा मतृ अव थामा फे ला परे क ले
कसैले कत य गरी मारे को ज तो लागी हरीसम
ारि भक जाहेरी िदएको र पिछ खोजतलास गद

जाँदा स यान िज ला, खलङ्गा गा.िव.स.वडा
नं.६ ब ने च बहादरु डाँगी घटना हँदाका राित
घरमा िथयो भ ने कुरा गाउँघरबाटै सनु ी थाहा
पाएको र घरिभ हेदा ीमतीलाई मैले िदएको
.५,०००।– नगद र २ तोलाको सनु को बाला,
४ आनाको मङ्गलसू , ९ आनाको नौगेडी, ८
आनाको लटकन, ४ आनाको सनु को औठं ीसमेत
फे ला नपरे कोले उ स पि िलने खाने उ े यले
िनज च बहादरु डाँगीले मेरी ीमती ता रका
देवकोटालाई कत य गरी मारी उ धनमालसमेत
लगी गएको हँदा काननू बमोिजम गरी पाउँ
भ नेसमेत यहोराको भपू े बहादरु देवकोटाले
िदएको िमित २०६४।५।३ गतेको दो ो जाहेरी
दरखा त । िमित २०६४।५।२ को शवपरी ण
ितवेदन िमिसल सामेल रहेको ।
ीमती अमतृ ा डाँगीको घर खानतलासी
गदा कुनै िचजव तु फे ला नपरे को भ नेसमेत
यहोराको िमित २०६४।५।५ गतेको घर
खानतलासी मचु ु का ।
िमित २०६५।४।३२ गते बाटोमा िहड्दै
गदा ता रका देवकोटाले बोलाएकाले खाना
खाई िनजको घरमा जाँदा िनजले मेरो बारीको
घाँस लैजाउ यसको स ा मलाई गोवर िदनु भनी
स लाह गरी सके पिछ िनजकै घरको िट.भी.
हेरी रहेको मौकामा उपे देवकोटाको घरमा
एस.एल.सी.परी ा िदन बसेक पु पा नाम गरे क
के टी आएक िथइन् । यसपिछ साँझ ७ बजेितर
म दयाराम नेपालीको घरमा गएर आउँछु भनी
यहाँबाट िहड्न ला दा मलाई र सी याई देऊ
भनेक िथइन् । म पिछ पनु ः ता रका देवकोटाको
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घरमा जाँदा िकन र सी याएनौ भनी सो दा
म आफू नखाने भएकोले याइन भ दा पाए त
खाि थस् कुकुरको मतू भनेक र एकिछनस म
िनजकै ओछ्यानमा बसी िट.भी.हेरय् । यसपिछ
िनजले २ िगलास र सी खाई फे र पिन मलाई र सी
याइनस् तँलाई बाघले खाओस् भनी गाली गन
थालेपिछ मलाई खपी नस नु रस उठी िनजको
घाँटी समाती दबाउन ला दा जु कै उठे क ले
मैले निजकको फलामे हँिसयाले िबजल
ु ीको तार
काटी सोही िबजल
ु ीको तारले िनजको घाँटी
कसी म ए लैले कत य गरी मारे को हँ । उ
घटना घटाएपिछ िनजलाई सतु ाइ यालबाट
िन क भा न ला दा सनु को मङ्गलसू देखी
उ मङ्गलसू र २ वटा चरु ोट िलएर गएको हँ ।
उ मङ्गलसू मेरो घरमािथ स लाको मढू ामिु न
लक
ु ाएको छु, पोते चडु ालेर याङमा फालेको
हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी च बहादरु
डाँगीले अिधकार ा अिधकारीसम गरे को
बयान ।
ितवादीले लक
ु ाएको भिनएको मृतकको
सनु को मङ्गलसू थान–१ र सोको कालो
पोतेसमेत बरामद भएको भ नेसमेत यहोराको
िमित २०६४।५।६ को बरामदी मचु ु का ।
ितवादीले वारदातमा योग गरे को
भिनएको फलामे हँिसया थान–१, भपू े बहादरु
देवकोटाको भा सा कोठाबाट बरामद भएको भ ने
िमित २०६४।५।६ को बरामदी मचु ु का ।
बरामद भएको आँसी तथा सनु को
मङ्गलसू देख िचन । उ आँसी र ४ आनाको
मङ्गलसू मेरै हो भ नेसमेत यहोराको

जाहेरवाला भपू े बहादरु देवकोटाको सनाखत
कागज ।
म एस.एल.सी.परू क परी ा िदनका
लािग स यान िज ला खलङ्गा–६ ि थत उपे
देवकोटाको घरमा डेरा गरी बसेक िथएँ । उ
िमित २०६४।४।३२ का िदन साँझ अ.ं ७ बजेितर
जाहेरवालाको घरमा जाँदा जाहेरवालाक ीमती
र ितवादी सँगसँगै िथए । मैले एकिछन िट.िभ.
हेन ला दा ितवादीले आफूखसु ी चेनल लगाई
िड टव गरे काले म आ नो डेरामा गएक हँ ।
खाना खाइसके पिछ राित ८:४५ बजेितर ट्वाइलेट
जान बािहर िन कदा मृतकको घरमा मािनस
बोलेको आवाज सनु ेक िथएँ । भोिलप ट िबहान
मा िनज ता रका देवकोटाको मृ यु भएको कुरा
अ बाट सनु ी थाहा पाएक हँ । िनज ितवादीले
नै मतृ कलाई कत य गरी मारे को शङ्का ला छ
भ नेसमेत यहोराको पु पा बोहराको मौकाको
कागज ।
िमित २०६४।५।१ गते िबहान म
ता रका देवकोटाको घरमा दधू परु याउन
आउँदा
्
भा सा कोठा ब द भएकाले मैले धके दा ढोका
आफै ँ खल
ु ेको र ढोकािभ िच टा खसेको
आवाज आएकोले घरिभ हेदा ीमती ता रका
देवकोटालाई मृत अव थामा देखेक हँ भ नेसमेत
यहोराको झमु ाकुमारी डाँगीको मौकाको कागज ।
म काठमाड जाँदा ीमती ता रकालाई
.५,०००।– घर खच िदई गएको िथएँ । िमित
२०६४।५।३ मा ता रकाको लास सदगत
् गरी
सके पिछ घरमा खोजतलास गदा फे ला नपरे कोले
जाहेरीमा उि लिखत धनमाल हराएको भनी
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लेखाइ िदएकोमा सनु का गहनाह को ज मा
मू य .५७,०००।– र नगद .५,०००।– गरी
ज मा .६२,०००।– को धनमाल िलने खाने
उ े यले ितवादीले मतृ कलाई मारे को हो भ ने
जाहेरवालाले मू य िकटान गरी िदएको कागज ।
िमित २०६४।४।३२ गते साँझको समयमा
िनज ितवादी च बहादरु डाँगी मेरो घरमा आई
के ही समय आपसी कुरा गरी िफता भई गएका
हन् । िमित २०६४।४।३२ गते राित नै ीमती
ता रका देवकोटाको मृ यु भएको र िनज ितवादी
च बहादरु डाँगीले नै िनज ता रका देवकोटालाई
मारी िनजसँग भएको धनमाल िलन खानका लािग
नै कत य गरी मारे को हो भ नेसमेत यहोराको
दयाराम नेपालीले मौकामा गरे को घटना िववरण
कागज ।
िमित २०६४।४।३२ गते राित म आ नो
घरमा िथएँ । राितको समयमा म बािहर जाँदा
जाहेरवालाको घरिभ मािनस बोिलरहेको
सनु ेको हँ । िमित २०६४।५।१ गते िबहान िनज
जाहेरवालाक जेठी ीमती ता रका देवकोटाको
मृ यु भएको जानकारी पाई घरिभ हेदा मृत
अव थामा देखी जाहेरवालालाई टेिलफोनबाट
जानकारी िदएको हँ । िनज च बहादरु डाँगी
वारदात हँदाको अव थामा जाहेरवालाकै घरमा
भएको हँदा िनजले नै मृतकलाई कत य गरी
मारे को पणू िव ास ला छ भ नेसमेत यहोराको
उपे बहादरु देवकोटाले गरे को मौकाको घटना
िववरण कागज ।
ीमती ता रका देवकोटा मेरो देवरानी
हन् घरमा ए लै ब ने गरे क िथइन।् ितवादी

च बहादरु डाँगी िछमेक भएकोले आउने जाने
गद यो । उ िमित २०६४।४।३२ गते राित
मैले के ही थाहा पाइनँ । भोिलप ट िबहान झमु ा
डाँगीले देवरानी ता रकाको मृ यु भएको जानकारी
िदएपिछ घटना थलमा गई हेदा मृत अव थामा
देखी मेरो ीमानलाई
् जानकारी िदएपिछ िनजले
जाहेरवालालाई टेिलफोन गनु भएको हो । मेरै
घरमा डेरा गरी ब ने पु पा बोहराले वारदातको िदन
साँझ ितवादी च बहादरु डाँगी जाहेरवालाको
घरमा िथयो भनेक र ता रकाले लाउने गरे को
मङ्गलसू बरामद हन आएकोले पिन िनज
ितवादीले नै मृतकलाई कत य गरी मारे को पणू
िव ास ला छ भ नेसमेत यहोराको तल
ु सीदेवी
देवकोटाको मौकाको घटना िववरण कागज ।
जाहेरवाला मेरो बबु ा र मृतक मेरी
आमा हन् । म जनकपरु अ पतालमा टाफ
नसमा कायरत, बिहनी सु मा कोइराला भरतपरु
अ पतालमा टाफ नसमा कायरत र मेरी सौतेनी
आमा शारदा भरतपरु या पसमा अ ययन गन
भएकोले आमा ए लै घरमा हनहु यो । िमित
२०६४।४।३२ गते आमाको मृ यु भएको खबर
पाएपिछ २०६४।५।२ गते घरमा आइपु दा मतृ
अव थामा देखक
े हँ । मेरी आमालाई िनज
ितवादीले नै कत य गरी मारे कोमा पणू िव ास
ला छ भ नेसमेत यहोराको िनसा देवकोटाको
घटना िववरण कागज ।
म भरतपरु अ पतालमा टाफ नसमा
कायरत भएक ले भरतपरु ै मा िथएँ । िमित
२०६४।५।१ गते आमाको मृ यु भएको खबर
पाएपिछ घरमा आउँदा आमालाई भा सा कोठामा
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मृत अव थामा देखक
े हँ । जाहेरीमा उि लिखत
धनमाल ितवादीले लगेको र सो धनमाल
खाने पचाउने उ े यले नै िनज ितवादीले मेरी
आमालाई कत य गरी मारे को हो भ नेसमेत
यहोराको सु मा देवकोटाले मौकामा गरे को घटना
िववरण कागज ।
मृतक ता रका देवकोटा सासआ
ु मा
हनहु छ । २०६४।५।१ गते िनजको मृ यु भएको
खबर पाई ीमतीसमेत भई घरमा आउँदा
सासु आमालाई मतृ अव थामा देखेको हँ ।
सासआ
ु माको धनमाल खाने पचाउने उ े यले
नै ितवादीले कत य गरी मारे को िव ास ला छ
भ ने राजु िम ले गरे को मौकाको घटना िववरण
कागज ।
ितवादी च बहादरु डाँगी वारदात
हँदाका िदन जाहेरवालाकै घरमा िथयो भनी पु पा
बोहराले भनेको हँदा िनज ितवादीले नै मृतक
ता रका देवकोटालाई मारे कोमा पणू िव ास
ला छ भ नेसमेत यहोराको लोचन देवकोटा,
मोहनिसंह के .सी., िखमबहादरु भ डारी, रिवन
देवकोटासमेतले ग रिदएको घटना िववरण
कागज ।
जाहेरवालाको जाहेरीमा उि लिखत
मङ्गलसू लगायतका सनु का गरगहनाको
िततोला तयारी गहनाको मू य .१६,०००।–
का दरले .५७,०००।– हो भ नेसमेत यहोराको
सनु चाँदी यवसायी मोहन करालाको मू य कायम
कागज ।
जाहेरी दरखा त, लास कृ ित मचु ल
ु क,
शव परी ण ितवेदन, ितवादीका सािबती

बयान, मौकामा बिु झएका मािनससमेतले गरी
िदएको घटना िववरण कागजलगायतका िमिसल
संल न कागज माणबाट ितवादीले मृतकको
गहना पैसा िलने खाने उ े यले मतृ कलाई
कत य गरी मारे को पिु हन आएकोले िनजले
यानस ब धीको महलको १ नं. तथा चोरीको
महलको ४ नं. बमोिजम कसरु गरे को हँदा िनज
ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३(३)
नं. र चोरीको महलको १४(२) नं. अनसु ार
हदैस मको सजाय गरी चोरीको महलको
१०(३) नं. अनसु ार जाहेरीमा उि लिखत िबगो
.६२,०००।– िनज ितवादीबाट जाहेरवालालाई
िदलाइ भराइ पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी
नेपाल सरकारको अिभयोगप ।
मृतक ता रका देवकोटाको घरमा
उ िदन घाँसको बारे मा कुराकानी गन गएको
िथएँ । मृतक ता रका देवकोटाले घाँसको स ा
मल िदनपु छ भनेर सत रा नभु एको िथयो । म
मृतकको घरमा बसी रहेको िथएँ । मलाई िट.भी
खोल भनेर मृतक ता रकाले भनेकाले मैले
िट.भी.खोले ँ । यसै ममा एकजना पु पा नाम
गरे क के टी आई िट.भी.हेरेर बसेको समयमा
मृतक ता रकाले मलाई र सी याएर आइज
भ नभु यो । मैले र सी खाँदनै यसै कारण मैले
तपाईलाई
ं र सी याउँदनै , म दयाराम नेपालीको
घरमा मेरो दधू को पैसा याउँछु भनेर गएँ । यसपिछ
मृतक ता रकाले र सी याएस् भनेर भ नभु यो ।
मसँग पैसा पिन िथएन । यसैले र सी याउँिदन
भनी म घरितर गएको हँ । मैले मृतकलाई कत य
गरी मारे को होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
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च बहादरु डाँगीले स यान िज ला अदालतमा
गरको बयान ।
मृतक ता रका देवकोटालाई ितवादीले
नै कत य गरी मारे कोमा पणू िव ास ला छ
भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी जाहेरवाला
भपू े देवकोटा, मौकामा कागज गन उपे
देवकोटा, पु पा बोहरा, तल
ु सीदेवी देवकोटा,
दयाराम नेपाली, लोचन देवकोटा, रिवन देवकोटा,
िखमबहादरु भ डारी, शंकरबहादरु िव , तारा
थापा, ड बरबहादरु भ डारी, पतु ली िसहं , मोहन
िसंह के .सी.ले स यान िज ला अदालतमा गरे को
बकप ।
ितवादीले मृतकलाई कत य गरी
मारे को िमिसल संल न माण कागजबाट पिु हन
आएकोले िनज ितवादी च बहादरु डाँगीलाई
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनसु ार
सव वसिहत ज मकै द हने ठहछ । चोरी गरे कोमा
.६२,०००।– को िबगो देखाइ असल
ु गराइ
पाउँ भ ने अिभयोग दावी भए पिन .४,०००।–
को मङ्गलसू मा बरामद भएको देिखएको
हँदा .४,०००।– पन मङ्गलसू चोरी गरे को
ठहछ । .६२,०००।– बराबरको नगद तथा
गरगहना चोरी गरे को भ ने सो हदस म वादी
दावी पु न नस ने ठहछ भ ने स यान िज ला
अदालतको िमित २०६४।११।२१ गतेको
फै सला ।
वारदात भएको भिनएको िदन साँझ म
मतृ कको घरमा गएको र मतृ कसँग घाँसको बारे मा
कुराकानी भएको हो । यहाँबाट दयाराम नेपालीको

घरमा गई िफता आउँदा मलाई ता रकाले र सी
िकन याइनस् भनी रसाउँदा मैले नखाने भएकोले
याइन भनी जवाफ िदई घरतफ गएको हँ । मैले
कसरु गरे को होइन भनी सु मा बयान गरे को छु ।
हरीमा बयान गराउँदा मलाई पढी बाँची नसनु ाइ
एकतफ पमा जबज ती सहीछाप गराएका
हन् । म ता रकाको घरमा गएको कुरालाई मा
मेरो कसरु मािणत गन आधार बनाउन िम दैन ।
म बाहेक अ कुनै यि ले नै कत य गरी मारे को
स भावना हँदा मलाई सव वसिहत ज मकै द
हने ठहरयाएको
सु फै सला निमलेको हँदा
्
बदर गरी अिभयोग माग दावीबाट फुसद िदलाइ
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी च बहादरु
डाँगीले पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाङमा
दायर गरे को पनु रावेदनप ।
ितवादीले
अिधकार ा
अिधकारीसम गरे को बयान, ितवादीले
मानपनस
मको इिवलाग, मनसाय रहेको नभई
ु
त काल आवेगमा आई मारे को भ ने भनाइ रहेको
स दभमा यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
आकिषत हने नहने भ ने ितवादीलाई हने सजाय
स ब धमा िवचार गनपन
ु देिखँदा अ.बं.२०२ नं.
तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग परु ावेदन
सरकारी विकल कायालय, तल
ु सीपरु लाई पेसीको
सचू ना िदई िनयमानसु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु , दाङबाट िमित २०६६।१।७
मा भएको आदेश ।
ितवादीलाई यानस ब धीको महलको
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१३(३) न.ं अनसु ार सव वसिहत ज मकै द हने
ठहरयाई
् िमित २०६४।११।२१ मा सु स यान
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु , दाङबाट िमित
२०६६।१०।६ मा भएको फै सला ।
मैले मौकाको बयान गदा सािबत भई
बयान गरे को छै न । मृतकसँग कुनै रसइिब पिन
िथएन । मलाई अनाव यक गाली गदा त काल
उठे को रसबाट घटना घटेको हो भनी सु मा
बयान गरे को छु । मेरो बयानलाई गलत अथ
लगाई गरे को सु स यान िज ला अदालतको
फै सला सदर गन गरे को पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु , दाङको फै सला काननू तथा
याियक िस ा तको ितकूल छ । मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १४ न.ं अ तगतका
घटनालाई १३(३) नं. बमोिजमको ठहरयाइएको
्
उ फै सला बदर गरी उ टी गरी अिभयोग
दावीबाट फुसद िदलाइ पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादीले यस अदालतमा गरे को पनु रावेदन ।
यसमा ितवादी र मृतकबीच पवू रसइिब
नभएको र मतृ कको कुराले ितवादीले रस
था न नसके को कारणले वारदात भएको देिखने
अव थामा समेत मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(३) अनसु ार सजाय गरे को
पनु रावेदन अदालतको फै सला फरक पन स ने
देिखँदा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई
आए वा अविध यतीत भएपिछ पेस गनु भ ने
यस अदालतबाट भएको िमित ०७०।९।९ को

आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदकका तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी लवकुमार मैनाली तथा अिधव ा
ी ि लोक ब नेतले यी ितवादीको मृतकसँग
पवू रसइिबसमेत छै न, वारदातको कृ ित हेदा
त काल रसको आवेगमा आई सोही रसको
कारणले निजकै रहेको हँिसयाले तार काटी सोही
तारले घाँटी िचथी मारे को अव था देिख छ ।
घटनाको च मदीद गवाह नभएको यि को
कथनलाई आधार बनाई यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. बमोिजमको वारदात
ठहरयाएको
हँदा उ फै सला िु टपणू छ भनी तथा
्
यथ वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी पु कर सापकोटाले
ितवादीले यान मा मारे को होइन मृतको गहना
सनु समेत लटु ी लगेको अव था छ । वारदात हँदा
ितवादीले पिहले हातले मृतकको घाँटी िथचेको
यसपिछ हँिसया िलई तार काटी सो तारले
घाँटी िथचेको अव था छ । वारदातको य तो
काय कृितलाई त कालको आवेगबाट घटेको
वारदातको पमा िलन िम दैन भनी गनभएको
ु
बहससमेत सनु ी िमिसल कागजात अ ययन
गरी हेदा पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु , दाङको
फै सला िमलेको छ छै न भनी िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, मतृ क ता रका
देवकोटाको घाँटीमा पासो लगाइ मारे को अव था
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घटना थल लास जाँच मचु ु काबाट देिखन
आएको र शव परी ण ितवेदनमा Cause of
death consistent with strangulation भनी
घाँटी कसेको कारणबाट मृ यु भएको भ ने खु न
आएको देिख छ । ितवादी च बहादरु डाँगीले
मेरी ीमतीको गहना र सनु िलनका िनिम
कत य गरी मारे कोमा पणू िव ास ला छ भनी
भपू े बहादरु देवकोटाले िमित २०६४।५।३ मा
जोहरी िदएको पाइयो । ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा मतृ कले नै बोलाएर
िनजको घरमा गएको र मृतकले भनेबमोिजम
र सी न याएको कारणले मृतकले आफूलाई
गाली गरे को हँदा रस उठी हातले घाँटी िथचेको
र मृतक उठे को हँदा बलोमा रहेको हँिसया िझक
िबजल
ु ीको तार काटी यसैले घाँटी कसी मारे को हँ
र िकलामा झु ड्याएको मतृ कको मङ्गलसू स म
िलई गएको हँ भनी बयान गरे को पाइ छ । उ
मङ्गलसू ितवादीले बयानमा खल
ु ाएको
थानबाट बरामद भएको र सोलाई ितवादीले
अदालतमा सनाखतसमेत ग रिदएको अव था
छ । बिु झएका पु पा बोहरासमेतले अदालतमा
आई बकप गदा यी ितवादी वारदातको
िदन मृतकको घरमा भएको हँदा िनजले मारे को
हनपु छ भनी बकप ग रिदएको अव था छ भने
जाहेरवालासमेतले यी ितवादीले यान मारे का
हन् भनी बकप ग रिदएकोसमेतको अव था
देिख छ ।
३. ततु वारदात िमित २०६४।४।३२
गते राितको समयमा घटेको अव था छ, वारदातको

िदन साँझ ितवादी मृतकको घरमा रहेको भ ने कुरा
कागज गन पु पा बोहराबाट पिु भएको छ, आफू
वारदातको साँझ मृतकको घरमा भएको भ ने कुरा
ितवादीले बयान गदा वीकार गरे को देिख छ,
िनजले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
त काल रस उठे को कारण तारले घाँटी कसी
मारे को हो भ नेसमेतको यहोरा खल
ु ाई िदएकोमा
सोलाई शव परी ण ितवेदनले पिु गरी रहेको
अव था देिख छ । ितवादीको अदालतको बयान
बरामदी मचु ु काका यि , बिु झएका यि तथा
जाहेरवालाको बकप समेतले यी ितवादीको
वारदातमा संल नता रहेको कुरालाई पिु गरी
रहेको हँदा ितवादीको कत यले नै मृतकको मृ यु
भएको पिु हन आउँछ । जहाँस म आवेशमा
आई यान मारे को भ ने ितवादीको िजिकर
छ यसतफ िवचार गदा, ितवादीले मतृ कलाई
यान मान ममा पिहले हातले घाँटी िथचेको
भ ने देिखएको यसपिछ बलोमा रहेको हँिसया
िझके र निजकै रहेको िबजल
ु ीको तार काटेको र
सोही तारले मृतकको घाँटीमा बेरी कसी मारे को
भ ने देिख छ ।
४. यसबाट ितवादीको काय िनर तर
नभई पिहले हातले घाँटी िथचेको, पिछ हँिसया
िझके र तार काटेको, यसपिछ मा मृतकको
घाँटीमा बेरी कसेको देिखएको हँदा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १४ न.ं बमोिजम
िनधा रत त कालको आवेश े रत ह याको वगमा
ततु वारदात पन नस ने देिखएकोले िनजलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)
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न.ं बमोिजम सजाय गन गरे को सु स यान
िज ला अदालतको फै सला सदर ठहर गन गरी
भएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु , दाङको
िमित २०६६।१०।६ को फै सला सदर हने ठहछ ।
पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न ।
५. यसमा वारदात हँदा िनज ितवादी
पवू रसइिब िलई अथवा पवू मनसाय िलई
मृतकको घरमा गएको अव था नदेिखएको,
मृतकले नै बोलाएर यी ितवादी मृतकको
घरमा गएको देिखएको, िनजले अनसु धानको
ममा अनसु धान अिधकारीलाई सहयोग गरे को
देिखएको, घटनाको व तिु थित, घटना घट्दाको
सम प रि थित तथा वारदात हँदा ितवादीको
उमेरसमेतलाई िवचार गदा, िनज ितवादीलाई
ऐनबमोिजम हने हदैस मको सजाय गदा चक हने
देिखएको र मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.ं १८८ न.ं बमोिजम
१५ वष कै द गदा यायको उ े यसमेत प रपिू त
हने देिखएकोले ितवादी च बहादरु डाँगीलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ न.ं बमोिजम कै द वष १५
ह छ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम
ितवादी च बहादरु डाँगीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोव तको महलको १८८ न.ं बमोिजम
१५ वष कै द हने ठहरे कोले सोहीबमोिजमको
लगत राखी कै द असल
ु गनु भनी सु मा लेखी
पठाइिदनू -- १
फै सलाको जनाउ पनु रावेदक ितवादीलाई िदई

दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार
बझु ाइिदनू -- २
उ रायमा सहमत छु ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
इित सवं त् २०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास अिधकृ त : समु नकुमार यौपाने

&
नणय नं .९१८९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित : २०७१।२।३०।६
०६८–CI–१५६४
मु ा : स ब ध िव छे द अश
ं समेत ।
पनु रावेदक/ ितवादी : का ेपला चोक िज ला,
पनौती न.पा.वडा नं.५ ब ने गणेशभ
े समेत
िव
यथ /वादी : का ेपला चोक िज ला पनौती
न.पा.वडा नं.५ घर भई हाल भ परु
िज ला, भ परु न.पा.वडा नं.८ ब ने गीता
े
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§ अंश ा गनले कानूनले िनधारण
गरेबमोिजम अंश पाएको हनुपछ ।
सगोलको स पि ह ता तरण गन
वा घटी बढी गन गरी खडाभएको
िलखतमा स बि धत अंिशयारको
समेत म जुरी भएको अव थामा मा
य तो िलखत िनजको िव मा
लागू हन स ने ह छ । अंिशयारको
म जुरीिबना खडा ग रएको िलखतमा
िववाद परे यसको औिच यिभ
वेश गरी हेनु नै यायस मत
मा नुपन ।
( करण नं. ४)
पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट : िव ान्
अिधव ा मोितराज गौतम
यथ /वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ओमकाजी जापती
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ मल
ु क
ु ऐन, अश
ं ब डाको महलको १,
१० नं.
सु तहमा फै सला गन :
मा. या. ी लेखनाथ रे मी
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी सरु े वीर िसंह ब यात
मा. या. ी ह रकुमार पोखरे ल

फै सला
या.गोपाल पराजुली : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१।७ को
फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन पन
आएको ततु मु ाको सङ्ि त य एवम् ठहर
यस कार छ ।
सौता गंगा े को परलोक भएपिछ
िवप ी पित गणेशभ े सँग िमित २०६२।१।४
गते जातीय रीतबमोिजम िववाह भई एउटी बहु ारी/
ीमतीले गनपन
ु कत य गरी ब दै आएकोमा
िवप ी पित, सासु तथा सौताको छोरासमेत भई
मलाई हेला गन, खान लाउन निदने, कुटपीट गन
ज ता काय गरी प रवार िनयोजनसमेत गरी सके का
हा ो छोरा/बाबसु ँग ब ने तेरो कुनै हक छै न भनी
सासु तथा सौताको छोराले भनी मलाई घरमा
ब न निदएकाले हाल माइतीको शरणमा बसेक
छु । मलाई झु याई जाल प च रची िववाह
गरी घरबाटसमेत िनकाला गरे काले िवप ी सासु
तल
ु सीमाया, पित गणेशभ े , देवर रामकुमार
े समेत ३ अंिशयार एकासगोलमा बसेको र
िवप ी पितको भागमा पन आउने स पि बाट
पित गणेशभ , सौताका छोरा राजेश े र म
िफरादी अिं शयार भएकोले मेरो १ भाग अश
ं
िवप ीबाट िदलाई अश
ं ब डा नभएस म मािसक
.५,०००।– खचसमेत िदलाइ पित र मेरोबीचको
लो ने वा नीको स ब ध िव छे दसमेत गरी पाउँ
भ नेसमेत यहोराको गीता े को िफरादप ।
मेरी पिहलो ीमती गगं ा े को
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परलोकपिछ आफ तह को स लाहमा यी
वादीसँग मेरो िववाह भएको हो । म ितवादी
गणेशभ े , आमा तल
ु सीमाया तथा भाइ
रामकुमारको बीचमा िमित २०६४।१२।१३
मा र.नं. ७३५८ को अंशब डाको िलखतसमेत
पा रत गरी छु िभ न भइसके का छ । छु
िभ न भइसके क अलग ब नु भएक मेरी
आमासमेतले हेला गरी घरबाट िनकाला गरे को
भ ने िफराद दावी झु ा र कपोलकि पत हो ।
म पितले प नीउपर गनपन
ु स पणू दािय व परू ा
गरे को अव थामा मउपर झु ा ला छना लगाई
ततु िफराद गरे को हो । यी वादीलाई मैले क रब
१२ तोला सनु र परु ाना गहनासमेत िदइरहेको
अव थामा सो गहना िहनािमना गरी दबाउने
िनयतले उनाउ यि को उ साहटमा लागी दायर
गरे को झु ा र कपोलकि पत िफराद खारे ज गरी
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी गणेशभ
े को ि उ रप ।
वादीले अश
ं पाउनपु न हो भ नेसमेतको
वादीको सा ी र वादी ितवादीको स ब ध
िव छे द हनपु न होइन भ नेसमेतको ितवादीका
सा ीको बकप ।
बबु ा गणेशभ े , का छीआमा यी
वादी गीता े र म राजेश े समेत ३ अिं शयार
छ । हालस म हामी एकासगोलमा बसेका छ
भ नेसमेत यहोराको अ.बं.१३९ न.ं बमोिजम
बिु झएका राजेशकुमार े ले सु अदालतमा
गरे को बयान ।
ितवादी गणेशभ े र िनजको आमा
तथा भाइको बीचमा भएको िमित २०६४।१२।१३

को अश
ं भरपाइको स कल िलखत मालपोत
कायालय, का ेबाट िझकाई वादीलाई देखाई
अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान गदा उ कागज
झु ा हो । मेरो भागको स पि मैले पाएको
छै न । िवप ीह ले स पणू स पि लक
ु ाइ िछपाइ
राखेको छ सो िलखत स े होइन भ नेसमेत
यहोराको वादी गीता े ले सु अदालतमा
गरे को बयान ।
सो िलखत मालपोत कायालय ज तो
सरकारी मा यता ा िनकायबाट पा रत भएको
अंशब डाको िलखत कागज स े हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादीको ितउ र बयान ।
सु बाट तायदाती फाँटवारी िझकाउने
आदेश भई वादी ितवादीबाट तायदाती फाँटवारी
पेस भई िमिसल संल न रहेको देिख छ ।
तल
ु सीमाया े र रामकुमार े का
नाममा दता रहेको ज गाबाट वादीले अंश पाउने
अव था देिखँदनै । ितवादी गणेशभ े को
नाउँमा रहेको िक.न.ं ९२२ को घर ज गाबाट
वादीले अंश पाउने देिखँदा ऋणको हकमा साहको
उजरु परे को बखत ठहरे बमोिजम हने गरी वादी
दावीबमोिजम ३ भागको १ भाग अंश वादीले
ितवादीबाट भराइ वादी ितवादीबीचको लो ने
वा नीको नाता स ब ध िव छे द हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको का ेपला चोक िज ला
अदालतको िमित २०६७।१२।१४ को फै सला ।
िवप ी पित, देवर र सासु तल
ु सीमायाका
बीचमा भएको िमित २०६४।१२।१३ र.नं.७३५८
को अश
ु सीमाया
ं ब डाको िलखतमा सासु तल
े को नाउँको का.प.िज., सु बागाउँ वडा
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न.ं ८(ख) िक.नं.६८३ को े फल २–३–०–१
को ज गा नदेखाएको र अश
ं ब डाको ३५ नं.
अनसु ार अब डामा गो ारामा समेत नरािखएको
भए तापिन ब डा गनपन
ृ स पि नै हो । उ
ु पैतक
िक.नं.को ज गा अब डा गो ारामा रहेको स पि
हँदा उ अब डामा रहेको स पि समेतबाट
ब डा छुट्याई िदनपु नमा सासु तल
ु सीमाया े को
नाउँको स पि बाट अंश नपाउने भ दै िवप ी
पित गणेशभ े को नाउँको िक.नं.९२२ को
घर ज गाबाट मा ै अश
ं पाउने ठहर गरी भएको
का पे ला चोक िज ला अदालतको िमित
२०६७।१२।१४ को फै सला िक.नं.६८३ को
ज गा ब डा नगरे को हदस म िु टपणू हँदा उ
फै सला बदर गरी िक.नं.६८३ को ज गाबाट
समेत अश
ं पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी
गीता े को पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परे को
पनु रावेदनप ।
िवप ी वादीलाई म ितवादीले इ जत
आमद अनसु ार खान लाउन, माया ममता
िदइराखेको छु । इ जत आमद अनसु ार खान
लाउन िदइराखेको अव थामा िवप ीले अश
ं
पाउने र स ब ध िव छे द हने होइन । लो ने र
सासु ससरु ासमेतले खान लाउन निदई घरबाट
िनकाला गरे को भ ने भनाइ िनराधार छ । य तो
अव थामा िवप ी वादीले का.प.िज, इ े र
गा.िव.स.वडा न.ं ४ िक.नं.९२२ को ज गा र सोमा
बनेको घरबाट ३ भागको १ भाग अंश पाउने
ठहर गरी भएको सु फै सला िु टपणू हँदा उ
फै सला उ टी गरी ितउ र िजिकरबमोिजम गरी
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी गणेशभ

े समेतको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परे को
पनु रावेदनप ।
यसमा दबु ै प को पनु रावेदन परे को
हँदा एक प को पनु रावेदन अक प लाई एक
आपसमा जानकारी गराई िनयमबमोिजम पेस
गनु भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६८।११।११ को आदेश ।
अतः िववादको िक.नं.६८३ को
ज गासमेतबाट उ ज गा ३ भाग लगाई ३
ख डको १ ख ड पितको भागबाट ३ भागमा १
भाग वादीलाई अंश छुट्याई िदनपु नमा सोतफ
ठहर नभएको सु का ेपला चोक िज ला
अदालतको िमित २०६७।१२।१४ को फै सला
निमलेको हँदा सो फै सला के ही उ टी भई उ
ज गाको मल
ू अंिशयारको ३ भागमा १ भाग
वादीको पितको अश
ं छुट्याई यी पनु रावेदक
वादीले ३ भागमा १ भाग अश
ं छुट्याई िलन पाउने
ठहछ । अंश िदनु नपन भ ने ितवादी गणेशभ
े को पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९।१।७ को फै सला ।
िवप ी वादीले मसमेतउपर जालसाजी
मु ासमेत दायर गरे क मा रीतपवू कको ब डाप
भएकाले जालसाजी नठहन गरी का ेपला चोक
िज ला अदालतबाट फै सला भएको तथा
वादीले अश
ं पाउनपु न दावी गरे को िक.न.ं ६८३
को ज गामा वादीले ब डा नपाउने गरी फै सला
भएकोमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट उ
ब डाप िवपरीत िक.नं.६८३ को ज गा ब डा ला ने
गरी उ ज गावाला तल
ु सीमाया े लाईसमेत
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े समेत िव. गीता े

नबझु ी गरे को फै सला िु टपणू छ । वादीलाई
घरबाट िनकाला गन ज ता कायसमेत नगरे को
हँदा अंशब डाको १० नं. समेत िवपरीत भएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िु टपणू
भएकोले फै सला उ टी गरी पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादीको पनु रावेदनप ।
वादीक सासु तल
ु सीमायालाई बु दै
नबझु ी िनजको नाउँमा दता रहेको िक.नं.६८३ को
ज गासमेत ब डा हनपु न गरी पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट भएको फै सला फरक पन स ने देिखँदा
अ.बं.२०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई आएपिछ
वा अविध यतीत भएपिछ िनयमानसु ार गरी पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७०।१०।२३
को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक
ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी मोितराज गौतमले िमित २०६४।१२।१३ को
ब डाप मा उ लेख नभएको तल
ु सीमाया े को
नाउँको िक.नं.६८३ को ज गा वादीलाई ब डा
गरी िदनपु न होइन । वादीले उ ब डा गरे उपर
जालसाजी मु ासमेत िदएकोमा जालसाजी नठहन
गरी िज ला अदालतबाट फै सलासमेत भएको
छ । यसरी जालसाजी पिन ठहर नभएको,
ब डाप मा अब डा पिन नजिनएको ज गालाई
उ ज गावाला तल
ु सीमाया े लाई समेत
नबझु ी वादीलाई ब डा ला ने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िु टपणू
छ भनी तथा यथ वादीका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी ओमकाजी जापतीले

तल
ृ
ु सीमायाको नाउँमा रहेको ज गा पैतक
भएको तथा िनजलाई सु िज ला अदालतबाट
यादसमेत जारी गरी वादीले िक.नं.६८३ नं. को
ज गासमेतबाट ब डा पाउने गरी भएको फै सला
िमलेकै हँदा सदर गरी पाउँ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सनु ी िमिसल कागजात अ ययन
गरी िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला िमलेको छ छै न भनी िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा
ितवादी गणेशभ
े ले पिहलो ीमतीको
मृ यपु ात् दो ो ीमतीको पमा आफूलाई
िववाह गरी याएको भए तापिन िवप ी पित,
सास,ु सौताका छोरासमेत भई मलाई कुटपीट
गन, खान लाउनसमेत बेवा ता गन गरी घरबाट
िनकाला गरे काले मािसक खचसमेत भराइ अश
ं
िदलाइ स ब ध िव छे दसमेत गराई पाउँ भ ने
वादीको दावी रहेकोमा ितवादीले वादीलाई
अश
ं िदनपु न होइन, स ब ध िव छे दसमेत हनपु न
होइन भ ने ितउ र िजिकर पेस गरे को पाइयो ।
िमित २०६४।१२।१३ को ब डाप बाट ितवादी
गणेशभ े को नाउँमा रहेको िक.नं.९२२ को
घर ज गाबाट वादीले ३ ख डको १ ख ड अश
ं
पाउने गरी फै सला भएकोमा दबु ै प को पनु रावेदन
अदालत, पाटनमा पनु रावेदन परे को देिख छ ।
वादीको सासु तल
ु सीमाया े को नाउँमा रही ब डा
नगरी राखेको िक.नं.६८३ को ज गाबाटसमेत ३
भाग लगाई ३ भागको १ भागलाई पनु ः ३ भाग
लगाई सोको १ भाग वादीले समेत पाउने गरी
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट फै सला भएको
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अव था देिखएको र ज गा दता तल
ु सीमाया
े को नाउँमा रहेकोमा िनजलाई नबझु ी पनु रावेदन
अदालतबाट फै सला भएको भ ने स दभमा हेदा
का पे ला चोक िज ला अदालतबाट जारी
भएको तल
ु सीमाया े को नाउँको ७ िदने याद
िमित २०६६।११।१३ गते तामेल भएको त य
माणमा रहेको सु िज ला अदालतको स ब ध
िव छे द अश
ं मु ाको िमिसलबाट देिखएको र
िनजले याद गजु ारी बसेको अव था देिखएको
हँदा पनु रावेदन अदालतबाट छु ै बझु ी फै सला
गनपन
ु भ ने अथ गन निम ने हँदा तल
ु सीमाया
े लाई बु दै नबझु ी िनजको नाउँमा दता
रहेको िक.नं.६८३ को ज गासमेत ब डा हनपु न
गरी भएको फै सला फरक पन स ने भ ने यस
अदालतको िमित २०७०।१०।२३ को आदेशसँग
सहमत हन सिकएन ।
३. य तै गरी िक.नं.६८३ को
ज गासमेतबाट वादीले ब डा पाउने नपाउने
भ ने स ब धमा हेदा सव थम वादी अिं शयार
हो होइन भ नेतफ हेनपन
ु हन आउँछ जसमा यी
वादी ितवादीह सगोलका अंिशयार रहे भएको
कुरामा िववाद भएको अव था नदेिखएको हँदा
वादी सगोलको अिं शयार रहेको कुरामा कुनै
िववाद देिखएन । सगोलको अिं शयार रहेको
यि ले सगोलको स पि बाट अंश ा गन
नैसिगक हक रहेको ह छ र य ता अिं शयारह
बीच अंशब डा गदा िवभेद गन नहने कुरा मल
ु क
ु
ऐन, अश
ं ब डाको १ नं.को काननू ी यव थाले
िनधारण गरे को पाइ छ जस अनसु ार अश
ं ब डा
गदा यस महलका अ य न बरको अधीनमा रही

बाब,ु आमा, लो ने, वा नी, छोरा, छोरीको
जीयजीयैको अश
ु भनी गरे को यव थालाई
ं गनपछ
ततु मु ाको स दभमा राखी यायको रोहबाट
हेनु वा छनीय ह छ ।
४. अश
ं ा गनले काननू ले िनधारण
गरे बमोिजम अश
ं पाएको हनपु छ । सगोलको
स पि ह ता तरण गन वा घटी बढी गन गरी
खडाभएको िलखतमा स बि धत अंिशयारको
समेत म जरु ी भएको अव थामा मा य ता
िलखत िनजको िव मा लागू हनस ने ह छ ।
अंिशयारको म जरु ीिबना खडा ग रएको िलखतमा
िववाद परे यसको औिच यिभ वेश गरी हेनु नै
यायस मत मा नपु छ । ितवादी गणेशभ े सँग
यी वादीको िववाह २०६२ सालमा भएको भ ने
िमिसलबाट देिखएको र ितवादीह बीच िमित
२०६४।१२।१३ मा अश
ं ब डाको िलखत भएको
देिख छ । २०६२ सालमा सगोलको अंिशयारको
हैिसयत ा ग रसके क यी वादीको संल नता उ
ब डाप को िलखतमा भएको पाइँदनै । ब डाप को
ितिलिप हेदा िक.नं.६८३ को ज गाबाहेकको
घर ज गाबाट मा यी वादीका पितले ब डा
िलए पाएको अव था देिख छ । सगोलकै
अिं शयार रहेक ितवादी गणेशभ
े क
आमा तल
ु सीमायाको नाउँमा रहेको िक.नं.६८३
को ज गालाई उ ब डाप मा उ लेख नै नगरी
िनजै तल
ु सीमायाको नाममा छाडेको अव था
देिख छ । उ िक.नं.६८३ को ज गा
तल
ु सीमायाको िनजी आजनको हो भ ने अथवा
ब डा ला नु नपन ज गा हो भनी पनु रावेदक
प ले माण देखाउनसमेत सके को छै न ।

908

९१९० - सरोज ब नेतसमेत िव. नेपाल सरकार

यसरी तल
ु सीमायाको नाउँमा रहेको उ िक.न.ं
नणय नं .९१९०
६८३ को ज गा सगोलकै स पि हो भ ने
देिखइरहेको ततु अव थामा यी वादीलाई
उ स पि बाट अश
सव च अदालत, सयं ु इजलास
ं पाउन बाहेक गन अव था
िसजना गरी उ ब डाप खडाभएको देिखएको
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
हँदा ब डाप मा उ लेख नगदमा सगोलको माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
स पि मा कुनै अिं शयारको अश
आदेश िमित : २०७१।३।२।२
ं नै नला ने भनी
मा न िम ने अव था नहँदा वादी ितवादीबीच
संवत् २०७०–WO–०५८३
स ब ध िव छे द हने तथा उ िक.नं. ६८३ को
ज गासमेतबाट वादीले ब डा पाउने गरी पनु रावेदन
िवषय : उ ेषण/परमादेश ।
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१।७ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ततु िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख
महानगरपािलका वडा न.ं २२ यरु ोडि थत
शाखामा बझु ाई िदनू ।
िबि डङ क स ट्या स् ा.िल. र आ नो
तफबाट सरोज ब नेतसमेत
उ रायमा सहमत छु ।
िव
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
िवप ी : नेपाल सरकार, सहरी िवकास म ालय
िसंहदरबार, काठमाड समेत
इित सवं त् २०७१ साल जेठ ३० गते रोज ६ शभु म् ।

§ घर वा कायालयको ठे गान नभएको
यि को हकमा भने स भवतः राि य
दैिनक पि कामा कािशत सूचनाले
पिन ाकृितक यायको िस ा तलाई
अनुशरण गरेको मा न सिकएला तर
यस मु ामा िवप ी कायालय वयम्
ले िनवेदकह को कायालयमा
प ाचार गरेको कुरा प बाट खु न
आएको देिख छ । िवप ी नयाँ
सहरी िवकास आयोजना सम वय
कायालयले
िनवेदकह लाई

इजलास अिधकृ त : समु नकुमार यौपाने

&
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कारवाही गनका लािग लेखी
पठाउँदा िनवेदकको ठे गाना उ लेख
गरेकैले िनवेदकह को कायालयको
ठे गाना िवप ीह लाई अवगत रहेकै
देिखने ।
( करण नं. ४)
§ राि य दैिनक गोरखाप मा
कािशत सूचनाबाट ाकृितक
यायको िस ा तको प रपालन हने
कुरालाई ठे गाना नभएका यि
फम आिदको हकमा अपवादको
पमा मा न सिकए पिन य ता
कुरालाई सामा यतया वीकार गन
सिकँ दैन । यस मु ामा यस कारको
अपवादको अव था िव मान रहेको
देिखने ।
§ कानूनले यव था गरेको येक
कुरा बा या मक ह छ । यसमा
पिन याद सच
ू ना र याद तामेल
गनुपन ाकृितक यायस ब धी
कायिविधको यव था व छ
यायको आधार त भ भएकोले
यसमा हने सामा य तलमािथ वा
िवचलन मनािसब हदँ ैन । यस मु ामा
िवप ीह लाई
िनवेदकह को
कायालय वा घरको ठे गाना थाहा
रहेको अव थामा सो ठे गानामा सूचना
जारी नगरी िवप ीले नेपाल राि य
दैिनक गोरखाप मा प ीकरण
पेस गनका लािग
कािशत

गरेको सच
ू नाबाट ाकृितक याय
िस ा तको प रपालन भएको मा न
निम ने ।
( करण न.ं ५)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
मिु
धान तथा अिधव ा भक
ु ृण
कोइराला
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
मानबहादरु काक
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
आदेश
या.गोिव दकुमार उपा याय :
नेपालको अ त रम सिं वधान, २०६३ को धारा
३२ तथा धारा १०७(२) बमोिजम पन आएको
ततु रट िनवेदनको सङ्ि त य एवम् आदेश
यस कार छ :
हामी िनवेदकह मल
ु क
ु को पवू ाधार
िवकास तथा ािविधक परामश सेवा दान गन
जनशि ह । नेपाल सरकार, सहरी िवकास
तथा भवन िनमाण िवभाग, नयाँ सहर िवकास
आयोजना सम वय कायालयबाट िमित
२०७०।२।३० मा मल
ु क
ु को िविभ न िज लाको
थान तोक सो थानह मा नयाँ सहरह को
गु योजना (Master Plans and building by
laws) ितनवटा अलगअलग याके जको लािग
परामश सेवा ख रद गन स ब धमा सचू ना नं.
०६९।७०–१ िमित २०६९।१०।२६, ८ फे अ
ू री
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२०१३ मा सचू ना कािशत भै यथ आयोजना
सम वय कायालयबाट िमित २०७०।२।३० को
गोरखाप मा कािशत सचू नाबाट हामीह को
स चालनमा रहेको यस क पनीह नयाँ सहर
िनमाण काय मअ तगत मा र लान र भवन
मापद ड तयार गन सङ्ि
याके जम ये
पाँचथर िज लाको िफिदम, ते थमु िज लाको
वस तपरु , िस धल
ु ी िज लाको खक
ु ट र धािदङ
िज लाको वैरनी ग छी CS-०१-०६९/७०
याके ज नं. १ मा सचू ीकृत गन गरी िवभागीय
िनणय भएको जानकारीसिहत सावजिनक ख रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ७०(१०) को
योजनाथ ३० िदनिभ आिथक तथा ािविधक
ताव दता गराउनु भ ने उ सचू नाबमोिजम
यस क पनीह बाट िनिद याद अथात् िमित
२०७०।४।१४ मा ािविधक तथा आिथक दबु ै
ताव पेस गरी कारवाही अगािड बढ्ने ित ामा
रहेका िथय ।
हामीह ले पेस दािखल गरे को
उि लिखत दबु ै अ यािसत पमा यथ नयाँ
सहर िवकास आयोजना सम वय कायालयको
प सङ् या ०७०/७१ च.नं. ४९ िमित
२०७०।७।/११ बाट यस क पनीह समेतको
नाममा प ग रिदनेबारे भ ने िवषय उ लेख
गरी, ताहाँबाट िमित २०७०।४।१४ मा पेस हन
आएको िविभ न सहरह को (Master Plans
and building by laws) तावह म ये
ािविधक तावको मू याङ्कनको ममा
Study Methodology स ब धी Chapter
मा पेस गनभएको
Methodology र Transfer
ु

for Knowledge स ब धी बँदु ाह (३)
िवषयव तु तपाईहं बीच हबह िम न गएको
देिखएकोले २४ घ टािभ िन न बँदु ा प गनु
भनी (१) सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
३६ बमोिजम ताहाँह ले िमलोमतो गरी ताव
पेस गरे को हँदा ती तावह र गन वा नगन,
(२) ऐ ऐनको दफा ६२ (२) को (च) बमोिजम
ताहाँह ले िमलोमतो गरी दािय व पालना
गरे को वा नगरे को, (३) ऐ ऐनको दफा ६३ (१)
(क) अ तगत ताहाँह ले आचरणिवपरीत काम
गरे को अव थामा कालोसचू ीमा रा ने वा नरा ने
प ीकरण स तोषजनक नभएमा कारवाही
अगािड बढाइने छ । ताव वीकृ त भएमा वा
स झौता भएपिछ िमलोमतो गरे को देिखएमा RFP
को Section 2, Information of Consultant
को दफा १.८ को B र C बमोिजम कारवाही भै
जाने यहोरा जानकारी गराइ छ भ ने ा प को
आधारमा हामीले िनिद समयिभ सोिधएको
िवषयह मा िलिखत प ीकरण ततु गरे का
िथय ।
हामीले ेिषत गरे को ािविधक र
आिथक तावम ये यथ ह ले ािविधक
ताव मू याङ्कन गदा हामी िनवेदक
परामशदाता क पनीह तथा अ य परामशदाता
िस ट तथा ईआर एमिससमेतले ततु गरे को
तावमा उि लिखत अ ययन िविध (Study
Methodology) आपसमा हबह िमलेको भ ने
िवषयलाई यथ आयोजना सम वय सिमित
तथा अनगु मन कायालयले कालोसचू ीको कसरु
तथा सजाय आरोिपत गन िम ने कारवाहीको
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िवषय हो होइन भनी सावजिनक ख रदस ब धी ऐन
िनयमावलीको ावधानलाई गहन पमा अ ययन
गनु अिनवाय िथयो । तर सोस ब धी ावधानलाई
हेद नहेरी यथ आयोजना सम वय कायालयले
िबना काननू ी आधार प ीकरण माग गरी हामीलाई
कालोसचू ीमा रा नको लािग यथ सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालयमा लेखी पठाएको
प को आधारमा ऐन तथा िनयमावलीले तोके को
काननू ी ि या अवल बन नै नगरी कालो सचू ीमा
िकन नरा ने भनी सावजिनक ख रद ऐन, २०६३
तथा ऐ िनयमावली २०६४ मा यव था नभएको
सावजिनक सचू ना यथ सावजिनक अनगु मन
कायालयले ३० िदनिभ कारण र आधारसिहत
सावजिनक ख रद िनमयावली, २०६४ को िनयम
१४१(५) अ तगत प ीकरण पेस गनु भनी िमित
२०७०।१०।११ को दैिनक गोरखाप मा कािशत
गन निम ने अनिधकृ त सावजिनक सचू ना जारी
गरी हामीलाई कालोसचू ीमा रा ने नरा ने भनी
सोिधएको प ीकरण पणू तः हा या पद र हतास
मानिसकताबाट कारवाही उठान् गरे को भ ने
वल त उदाहरण उ सावजिनक सचू ना जारी
भएबाट भएको छ । सावजिनक िनकायका
पदािधकारीह बाट चिलत ऐन काननू लाई
गलत पमा योग गरी हामी क पनी तथा
परामशदाताउपर जबज ती कारवाही उठान् गरे को
छ।
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
६३(१) (क) देिख (च) स मको अव थामा १
वषदेिख ३ वषस म कालोसचू ीमा रा न सिकने
यव था गरे को र ऐ िनयमावली, २०६४ को

िनयम १४१(१) मा ऐनको दफा ६३ बमोिजम
कालोसचू ीमा रा नपु नमा यसको िव तृत िववरण
र कारण खल
ु ाई संब कागजसिहत सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालयमा लेखी पठाउनपु न,
ऐ. िनयम १४१(२) ले सावजिनक ख रदमा
३ वषस म भाग िलन नपाउने गरी रा नपु न
देिखएमा रोक लगाउने ऐ. िनयम १४१(३)
ले िनयम १४१(२) अ तगत रोक लगाउने
िनणय भएमा सचू ना काशन गन ऐ. िनयम
१४१(४) ले परामशदातालाई रोक लगाउनपु न
अव थाबाहेक कालोसचू ीमा रा नु नपन आधार
भएमा य तो आधार र प ीकरण पेस गन ३०
िदनको िलिखत सचू ना िदनपु न यव था रहेको
देिख छ । तर उ काननू तथा िनयमले तोके को
कायिविध र ि यालाई यथ आयोजना
सम वय कायालयबाट हामीह को घर वा
कायालयमा िलिखत सचू ना िदनपु नमा सो सचू ना
नै निदई ित पधामा भाग िलन रोक लगाउँदा
मा अपनाउनपु न सावजिनक सचू ना जारी गरी
हामीलाई कालोसचू ीमा िकन नरा ने भनी िमित
२०७०।१०।७ मा जारी काननू ी ि यािवपरीतको
अनिधकृत सचू नाबाट हामीलाई संिवधान ारा
याभतू िविधस मत जानकारी पाउनपु न
सचू नाको हकबाट वि चत गरी िनयम १४१(४)
बमोिजम िदनपु न िलिखत सचू ना निदएको
कारणले सिं वधान ारा घोिषत काननू ी शासनको
अवधारण र काननू को अ रशः पालन गनपन
ु
काननू को उिचत योगको िस ा तलाई उपे ा
गरी हामीह लाई जबज ती कालोसचू ीमा रा न
चिलत काननू को घोर उलङ्घन र उपे ा गरी
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मौिलक हकमा कुि ठत गरे को देिखएको छ ।
हामी िनवेदकह लाई सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ ारा दान
ग रएको उि लिखत करणह मा अिभ य
काननू ी हक तथा नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १३(१)(२), १८(१), १९(१)
(२), २४(४) र २७ ारा द सवं ैधािनक हक
हनन् भएकाले धारा १०७(२) अ तगत उपचाराथ
संिवधानको धारा ३२ ारा िनिद यस स मािनत
अदालतसम यो रट िनवेदन ततु गन उपि थत
भएका छ ।
यो मु ाको अि तम िकनारा नभएस मको
लािग िवप ी नयाँ सहर िवकास आयोजना
सम वय कायालयले कालोसचू ीमा रा न
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयलाई लेखी
पठाएको िमित २०७०।१०।५ को प तथा
गोरखाप मा कािशत िमित २०७०।१०।११
को सचू ना तथा सोस ब धी िनणय काया वयन
नगनु र कालोसचू ीमा रा नेस ब धी कारवाही
अगािड बढाउने काय नगनु नगराउनु भनी िवप ी
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयसमेतको
नाममा सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१(१) अ तगत अ त रम आदेशसमेत
जारी गरी पाउँ भ ने रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन
हो, मागबमोिजमको आदेश जारी गन नपन कुनै
आधार र कारण भए यो आदेश ा भएका
िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत

जवाफ पेस गनु भनी रट िनवेदनको एकएक ित
न कल साथै राखी िवप ीह लाई सचू ना पठाइ
िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू ।
यसमा अ त रम आदेशका स ब धमा
माग भएतफ िवचार गदा अिधकार े र
कायिविधगत िु ट गरी िनजह लाई कालोसचू ीमा
रा ने िवषयमा कारवाही उठे को िनवेदकबाट
उठाइएबाट दबु ै प को छलफल सनु ी िन कषमा
पु न वा छनीय भएबाट उपयु िदन तोक
िवप ीह लाई सचू ना िदई पेस गनू ।
साथै अ त रम आदेश स ब धमा
छलफल भई अि तम टुङ्गो नला दास म
िनवेदकह लाई कालोसचू ीमा रा नेसमेतका कुनै
िनणय नगन,ु यथाि थितमा रा नु भनी सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ का िनयम ४१(१)
बमोिजम यो त कािलक अ त रम आदेश जारी
गरी िदएको छ । यसको सचू ना िवप ीह लाई
िदनू भ ने यस अदालतको िमित २०७०।११।६
गतेको आदेश ।
िवप ी रट िनवेदकले यस म ालयबाट
भए गरे को कुन काम कारवाही िव
म ालयलाई िवप ी बनाइएको हो, रट
िनवेदनमा खल
ु ाउन स नभु एको छै न ।
िवप ीह लाई कालोसचू ीमा रा ने ि या
सहरी िवकास तथा भवन िनमाण िवभागको िमित
२०७०।१०।७ को च.नं. ९७ को प तथा नयाँ सहर
आयोजना सम वय कायालयबाट वािषक वीकृत
काय म अनसु ार नेपालका िविभ न िज लाको
१० वटा सहरह को Master Plan and
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Building by Laws तयार गन कायको लािग
३ वटा Package ह को परामश सेवा ख रद गन
आशयप माग गदा िवप ी रट िनवेदकह ले
एक आपसमा िमलेमतो गरी सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ को दफा ३६ बमोिजम पेस गरे को
देिखएको भ ने आधारमा िवप ीह ले पेस गरे को
आशयप को स पणू बँदु ाह एक आपसमा
हबह िमलेको ठहर गरी मािणत भै कालोसचू ीमा
रा नको लािग िवभागबाट सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयमा लेखी पठाइएको भ ने
जानकारीस म ा भएको, यस म ालयको कुनै
िनदशनबमोिजम नभएको र िवभागबाट सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालयलाई लेिखएको
प सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ बमोिजम
कालोसचू ीमा रा ने अिधकार सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयलाई िदएको हँदा सो कायमा
म ालयको कुनै संल नता र सहभािगता नहने
हँदा यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर ततु
रट िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ ने सहरी िवकास
म ालयको िलिखत जवाफ ।
सावजिनक ख रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम (१)
बमोिजम सहरी िवकास तथा भवन िनमाण
िवभागअ तगत नयाँ सहर िवकास आयोजना
सम वय कायालयबाट परामशदाताह ले
ताव पेस गदा तावको मे द ड मािनएको
Comments and suggestion on TOR
and RFT र Description of Methodology
and Work Plan ज ता Chapter ह हबह
पेस गरे काले सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को

दफा ६२ को उपदफा (२) को ख ड (घ) अनसु ार
तावदाताबीच ख रदस ब धी काय बाँडफाँड
गन खोिजएको, सावजिनक िनकायलाई खु ला
तथा वत
ित पधाको लाभबाट वि चत
गन उ े यले िमलोमतो गरे को देिखएको हँदा
कालोसचू ीमा रा न लेखी आएको ।
सावजिनक
िनकायबाट
लेखी
आएबमोिजम स बि धत परामशदाताह लाई
कालोसचू ीमा रा न नपन कुनै कारण र आधारह
भए िलिखत प ीकरण पेस गन भनी ३० िदनको
याद िदई िछटो छ रतो र भरपद मा यमबाट
स बि धत सावजिनक िनकायबाट लेखी आएको
िववरणसमेत खु ने गरी सावजिनक सचू नामाफत
सफाइको मौका िदएको िवषय सावजिनक ख रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम
(४) को भावना अनक
ु ू ल नै भएको यहोरा अनरु ोध
गदछु ।
सहरी िवकास तथा भवन िनमाण
िवभाग, सघन सहरी िवकास आयोजना नयाँ
सहर आयोजना सम वय कायालयको प अनसु ार
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को
उपदफा (२) को ख ड (घ) अनसु ार गन नहने
काय गरे को भनी कालोसिू चमा रा न लेखी
आएबमोिजम यस कायालयले सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ बमोिजमको
कारवाहीको ि या भइरहेको अव थामा िनणय
नै गन नपाउने गरी अ त रम आदेश जारी नहने हँदा
िनवेदकको रट दावी खारे ज गरी फुसद िदलाइ
पाउँ भ ने सावजिनक ख रद अनगु मन कायालय,
ताहाचलको िलिखत जवाफ ।
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नयाँ सहर आयोजना सम वय
कायालयबाट वािषक वीकृ त काय म अनसु ार
नेपालको िविभ न िज लाको १० वटा सहरह को
Master Plan and Building by Laws तयार
गन कायको लािग ३ वटा Package ह को परामश
सेवा ख रद गन आशयप माग भएको र सङ्ि
सचू ीमा रहेकाम ये Package No. 1 पाँचथर
िज लाको िफिदम, ते थमु िज लाको वस तपरु ,
िस धल
ु ी िज लाको खक
ु ट, धािदङ िज लाको
वैरेनी–ग छीको लािग M/S Sustainaible
Infrastructure Development Foundation
/Ribs Engineering (JV), M/S Welink/
Archtype Grid (JV), M/S GOEC/
Technocrat/Homeland (JV)/ M/S
ERMC/NEST(JV) – Package No. 2
तनहँ िज लाको डु े– भ सार, बा लङु िज लाको
बिु तवाङ, कुम िज लाको चौरजहारीको
लािग M/S Sustainaible Infrastructure
Development Foundation/ Ribs
Engineering (JV) M/S CEMECA/
Gaurab Integrated (JV), M/S GOEC/
Technocrat/Homeland(JV),
M/S
ERMC/NEST(JV) / M/S Silt/A-not
Architecture/CARD (JV), Package
No.3, दैलेख िज लाको साँफेबगर र बैतडी
िज लाको पाटनको लािग M/S Sustainaible
Infrastructure
Development
Foundation/Ribs, Engineering (JV),
M/S CEMECA/Gaurab Integrated(JV),
M/S GOEC/Technocrat/ Homeland

(JV),
M/S
ERMC/NEST(JV),
परामशदाताह बाट ािविधक र आिथक
ताव पेस हन आएको िथयो । ा भएका
ािविधक तावको मू याङ्कन गन ममा
M/S ERMC/ NEST(JV), M/S Welink/
Archetype/ Grid (JV) / M/S Silt/Anot Architecure/ CARD(JV) ले पेस
गरे को Chapter 3C Comments and
Suggestion TOR and RFP / Chapter
3D Description of Methodology and
Work Plan of knowledge स ब धी स पणू
बँदु ा लेखन एक आपसमा हबह िमलेको देिखन
आएको र सो स ब धमा प गन उ िवप ी
परामशदाताह लाई नयाँ सहर आयोजना सम वय
कायालयबाट िमित २०७०।७।११ मा प ीकरण
माग ग रएको िथयो ।
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
३६ बमोिजम तावदाताले आपसमा िमलेमतो
गरी ताव िदएको मािणत भएमा जनु सक
ुै
समयमा पिन य तो ताव अ वीकृ त गन,
ख रद कारवाही र गन अिधकार सावजिनक
िनकायमा सरु ि त रहेको देिख छ । िनजह बाट
पेस भएका अ ययन िविध र काययोजना
आपसमा हबह िमलेको भनी वयम् िवप ीह ले
वीकार ग ररहेको अव थामा स पणू ख रद
कारवाही र गरी अक ताव आ ान भैसके को
अव थामा िनजह उपरको कालोसचू ीमा
कारवाही िन योजन र औिच यहीन भई
कालोसचू ीमा रा ने कारवाहीले िनर तता ा
गन स ै न भ ने गलत अथ लगाइ या या गन
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िम दैन । ा हन आएको स पणू तावह को
यथाथ र व तपु रक ढङ्गबाट मू याङ्कन
भएको, मू याङ्कनको िसलिसलामा िवप ीबाट
पेस भएका Methodology र Transfer of
Knowledge का स पणू बँदु ाह एक आपसमा
हबह िमलेको मािणत हन आएको देिख छ ।
ािविधक तावको मे द डको पमा रहेको
Methodology र Transfer of Knowledge
ज तो मह वपणू िवषय एक आपसमा हबह पेस
गन सिकने र य ता तावसमेतलाई मू याङ्कन
ि यामा समावेश गद जाने हो भने कुनै िनि त
परामशदाता मा ित पधामा छनौट हन जाने
र अ य ित पध ह छनौट ि याबाट सदा
वि चत हनजानक
ु ा साथै सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को
ख ड (च) अनु प सावजिनक िनकायलाई
खल
ित पधाको लाभबाट
ु ा तथा वत
वि चत गन उ े यले ताव पेस गरी िमलेमतो
गन परामशदाताह लाई थप ो साहन िम न
जाने देिख छ । माग भएको ािविधक तावमा
Methodology र Transfer of knowledge
एक आपसमा हबह िम नु संयोग मा भनी वयम्
िवप ीले वीकार गरे को स दभमा िनजह बाट
पेस भएको आिथक ताव पिन एक आपसमा
िमलोमतो भएको ठहर गरी कालोसचू ीको
लािग पठाइएको छ । यसरी एक आपसमा
हबह िमलेको Methodology र Transfer
of knowledge ज ता मह वपणू अ ययन
िविधलाई मू याङ्कनमा समावेश गराउने हो
भने ितनै िमलेमतो गनलाई ो साहन िम न जाने

र ख रद कारवाहीमा अ व थ ित पधा हने भई
काननू ारा यवि थत ावधानको औिच य र
उपादेयता नै समा हन जा छ ।
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
२९, ३० र ३१बमोिजम यवि थत ि याको
अवल बन गरी ख रद कारवाहीस ब धी
ताव आ ान गरी ािविधक तावको लािग
तोिकएको १०० अश
ं भारम ये Methodology
and Transfer of knowledge का लािग ३०
अङ्कभार तोिकएकोमा उ अङ्कभारअ तगत
पन Methodology and Transfer of
knowledge मा उि लिखत स पणू बँदु ाह हबह
िम न गएको देिख छ । Methodology को लािग
२० अङ्कभार र Transfer of knowledge
को लािग १० अङ्कभारस ब धी लेखाइमा
अिधकत यनु तम् अङ्क दान गन विववेक य
अिधकार रहेता पिन िमलेमतो गरी ताव
पेस गन तावदाताह लाई ित पधा मक
न बर दान गन नसक ती िमलेमतोमा सल
ं न
परामशदाताह को समान अङ्क हन गई
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को
उपदफा (२) को ख ड (च) वतः आकिषत हन
जाने देिख छ । यसरी उ स पणू बँदु ाह एक
आपसमा हबह िमलेको ठहर गरी मािणत भै
कालोसचू ीमा रा नको लािग सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयमा लेखी पठाइएको हो ।
िवप ी रट िनवेदकह ले य तो अ ययन िविध
अ य परामशदाता भ दा फरक हनपु छ भनी िजिकर
िलनभु एको रहेछ । िवप ीह ले आ नो याती,
द ता, मयादा र स मानमा ध का परु याउने
्
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िनयतबाट नेपाल इि जिनय रङ काउि सलसमेत
िविभ न िनकायलाई अनाव यक पमा जानकारी
िदई आ नो मौिलक हक कुठाराघात गरे को
भनी िजिकर िलनभु एको रहेछ । यस सम वय
कायालयबाट सरकारी कामको िसलिसलामा
कुनै पिन यि वा सं थाको याती, द ता
मयादा र स मानमा आँच परु याउने
कुनै पिन काय
्
नगरे को, य तो स मानमा आँच परु याउने
यस
्
कायालयको उ े य पिन होइन । Engineering
Code of Conduct पालना नगरी िविभ न
परामशदाताह बाट ा ािविधक तावमा
Study Methodology, Transfer of
Knowledge Innovativeness, Work Plan
तथा Comments of TOR ज ता हबह लेखी
पेस गरे को देिखँदा िमलोमतो गरे को हन स ने
आधार देिखएको भनी परामशदाताह को नाम
ठे गाना उ लेख गरी इि जिनय रङ सेवास ब धी
िनयमन गन िनकायह नेपाल इि जिनय रङ
काउि सलसमेतलाई जानकारीको लािग लेखी
पठाइएको हो भ ने सहरी िवकास तथा िनमाण
िवभाग तथा नयाँ सहर िवकास आयोजना सम वय
कायालय, बबरमहलको एकै िमलानको िलिखत
जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी
िनवेदकह का तफबाट िव ान् व र अिधव ा
ी मिु
धान तथा अिधव ा ी भक
ु ृण
कोइरालाले हा ो प ह सहरी पवू ाधार तयार
गन अिधकार ा जनशि हन् । िवप ी नयाँ

सहर िवकास आयोजना सम वय कायालय,
बबरमहलको िमित २०७०।२।३० को राि य
दैिनक गोरखाप मा कािशत सचू नाबमोिजम
पाँचथर िज लाको िफिदम, ते थमु िज लाको
वस तपरु र धािदङ िज लाको वैरेनी ग छी र
िस धल
ु ी िज लाको खक
ु टको सहरी िवकास
पवू ाधारको लािग Master Plans and
Building by Laws ताव माग भएको
िथयो । हा ो प ह ले संयु पमा Study
Methodology तयार पारी पेस गरे कोमा एकै
िकिसमको Study Methodology पेस गरे को
भनी सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयले
िमित २०७०।१०।११ मा कालोसचू ीमा रा नको
लािग मांगेको प ीकरण ाकृ ितक यायको
िस ा तिवपरीत छ । हा ो प को कायालय तथा
घर ठे गानामा प पठाइ बु ने काम भएको छै न ।
पेसा यवसायलाई अवरोध परु याउने
ज तो
्
कायबाट हा ो प को मौिलक हकमा आघात
परे को हँदा रट जारी गरी पाउँ भनी र िवप ी नेपाल
सरकारको तफबाट िव ान् उप यायािधव ा
ी मानबहादरु काक ले नयाँ सहर िवकास
आयोजनाले माग गरे को Methodology Study
िनवेदकह ले एकै िकिसमको Photocopy
गरी पेस गरे को देिखएकोले कालोसचू ीमा रा नु
नपन भए ३० िदन िभ प ीकरण पेस गन
िनकािलएको सचू नाबाट िनवेदकह को मौिलक
हकमा आघात पगु ेको छै न । िनवेदकह ले
स बि धत कायालयमा प ीकरण पेस नगरी
सीधै रट े मा आएको हँदा रट िनवेदन खारे ज
गरी पाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
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िव ान् काननू यवसायीह को बहस
सनु ी रट िनवेदन मागबमोिजम रट जारी हनपु न
हो होइन िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा नयाँ सहरी
िवकास आयोजनाले पाँचथरको िफिदम, ते थमु को
वस तपरु , िस धल
ु ीको खक
ु ट र धािदङको वैरेनी
ग छीको Methodology Study को माग गरे को
राि य दैिनक गोरखाप को िमित २०७०।२।३०
को सचू ना अनसु ार िमित २०७०।४।१४ मा
हामी िनवेदकह ले ािविधक तथा आिथक दबु ै
ताव पेस गरी कारवाही अगािड बढ्ने ती ामा
रहेकोमा कालोसचू ीमा रा नु नपन कुनै कारण
र आधार भए िलिखत प ीकरण पेस गन भनी
माग गरे को िमित २०७०।१०।११ गतेको राि य
दैिनक गोरखाप मा कािशत सचू ना सावजिनक
ख रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१ को
िवपरीत हँदा बदर गरी रट जारी गरी पाउँ भ ने
िनवेदन िजिकर देिख छ ।
३. िनवेदकह ले पेस गरे को
Methodology Study अलगअलग नभै एकै
िकिसमको देिखएकाले िनजह लाई कालोसचू ीमा
रा न नपन भए ३० िदनिभ प ीकरण पेस गनु
भनी माग गरे कोमा स बि धत िनकायमा जवाफ
पेस नगरी सीधै रट े मा वेश गरे को हँदा रट
िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ ने नयाँ सहरी िवकास
सम वय आयोजनासमेतको िलिखत जवाफ
देिख छ ।
४. यसमा सावजिनक ख रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम (४) मा
उपिनयम १ बमोिजम लेखी आएपिछ उपिनयम

(३) बमोिजम ख रद कारवाहीमा त काल रोक
लगाउन पन अव थामा बाहेक सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयले स बि धत बोलप दाता,
तावदाता, परामशदाता, सेवा दायक,
आपिू तकता, िनमाण यवसायी वा अ य
यि , फम, सं था वा क पनीलाई यसरी ा
िववरण, कारण र कागजातको ितिलिप सल
ं न
गरी कालोसचू ीमा रा नपु न आधारह भए
य ता आधार र प ीकरण पेस गन ३० िदनको
अविधको िलिखत सचू ना िनजको कायालय वा
घरमा पठाउनपु नछ भनी प ीकरण पेस गन ३०
िदनको अविधको िलिखत सचू ना िनजको घर
वा कायालयमा पठाउनपु छ भ ने कुरा उ लेख
गरी दोषी िव हने कारवाहीको कायिविधगत
ि यालाई प गरे कोमा िववाद छै न । तर
िवप ी कायालयह ले िनवेदकह को कायालय
वा घरमा कारवाहीको जानकारी पठाएको
देिखएन । घर वा कायालयको ठे गान नभएको
यि को हकमा भने स भवतः राि य दैिनक
पि कामा कािशत सचू नाले पिन ाकृ ितक
यायको िस ा तलाई अनश
ु रण गरे को मा न
सिकएला तर यस मु ामा िवप ी कायालय
वयमले
् िनवेदकह को कायालयमा प ाचार
गरे को कुरा िमित २०७०।७।७ को प बाट खु न
आएको देिख छ । िवप ी नयाँ सहरी िवकास
आयोजना सम वय कायालयले िनवेदकह लाई
कारवाही गनका लािग लेखी पठाउँदा िनवेदकको
ठे गाना उ लेख गरे कैले िनवेदकह को
कायालयको ठे गाना िवप ीह लाई अवगत रहेकै
देिखन आयो ।
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५. राि य दैिनक गोरखाप मा कािशत
सचू नाबाट ाकृ ितक यायको िस ा तको
प रपालन हने कुरालाई ठे गाना
नभएका
यि फम आिदको हकमा अपवादको पमा
मा न सिकए पिन य ता कुरालाई सामा यतया
वीकार गन सिकँ दैन । यस मु ामा यस कारको
अपवादको अव था िव मान रहेको देिखन
आउँदनै । काननू ले यव था गरे को येक कुरा
बा या मक ह छ । यसमा पिन याद सचू ना र
याद तामेल गनपन
ाकृितक यायस ब धी
ु
कायिविधको यव था व छ यायको
आधार त भ भएकोले यसमा हने सामा य
तलमािथ वा िवचलन मनािसब हँदनै । यस
मु ामा िवप ीह लाई िनवेदकह को कायालय
वा घरको ठे गानामा थाहा रहेको अव थामा सो
ठे गानामा सचू ना जारी नगरी िवप ीले नेपाल
राि य दैिनक गोरखाप मा िमित २०७०।१०।११
मा प ीकरण पेस गनका लािग कािशत गरे को
सचू नाबाट ाकृ ितक याय िस ा तको प रपालन
भएको मा न िम दैन ।
६. तसथ िवप ी सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालय ताहाचल, काठमाड ले िमित
२०७०।१०।११ मा राि य दैिनक गोरखाप मा
सचू ना कािशत गरी िनवेदकह उपर उठान्
गरे को कारवाहीलाई िविधस मत कारवाही
मा न निम ने हँदा सो सचू नालाई उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब उ ा त
काननू को ि या परु याई
् िविधस मत काम
कारवाही गनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेश पिन जारी ग रिदएको

छ । यो आदेशको ितिलिप महा यायािधव ा
कायालयमा पठाइ ततु रट िनवेदनको लगत
क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझु ाइ
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.दीपकराज जोशी
इित संवत् २०७१ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास अिधकृत : जवाहर साद िसहं

&

नणय नं .९१९१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फै सला िमित : २०७१।३।४।४
२०६८–CR–०९४३
मु ाः– कत य यान ।
पनु रावेदक/ ितवादी : का ेपला चोक िज ला,
बालवु ा गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ६
सेरा गाउँ घर भै हाल कारागार कायालय,
िड लीबजारमा कै दमा रहेको िच बहादरु
दनवु ार
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िव
यथ / वादी : जरु े ली साक को जाहेरीले नेपाल
सरकार
२०६८-CR- ११६७
पनु रावेदक/ ितवादी : का ेपला चोक िज ला,
बालवु ा गा.िव.स. वडा न.ं ६ ब ने
रामबहादरु दनवु ारसमेत
िव
यथ /वादी : जरु े ली साक को जाहेरीले नेपाल
सरकार
२०६८-CR- १०३६
पनु रावेदक/वादी : जरु े ली साक को जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : का ेपला चोक िज ला,
बालवु ा गा.िव.स.वडा नं. ६ ब ने
रामबहादरु दनवु ारसमेत
§ मृतकको शरीरको नाजुक भागमा
जोिखमी
हितयार
खुकुरीले
पटकपटक हार गदा मािनस मन
कुरा एकदम िनि त कुरा भएकाले
य तो प रणाम हने कायको जानकारी
हँदाहँदै सो गनु मनसायिभ ै पन कुरा
भएको र ग भीर घाचोट serious
injury पान मनसायका साथ भएको
हारबाट मािनस मरेमा सो कसुर
920

manslaughter वा culpable
homicide नभै murder हने हँदा
मृतकको यान िलने मनसाय नरहेको
भ ने यी ितवादीको पुनरावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
( करण नं. २)
§ मतृ कले खुकुरी समाउनु भ दा
पिह यै ितवादीले सो खुकुरी
खोसी सके पिछ पिन मृतकबाट
ितवादीको यानमा त काल खतरा
रहेको कुरा मा न सिकंदैन । यस
अव थामा यी ितवादीले हारगुहार
गरेर वा भा ने उ कने काम गरेर वा
हरीसँग सुर ा िलएर आफूलाई
बचाउनुपन पिहलो काम कुरा गनुपन
तर सो ह जेल यान जाने बल
स भावना देिखएमा आ मर ाको
लािग नभै नहने अ य त कम बल
योग गनपनमा
बडो ू रतापवू क
ु
मृतकलाई बो न चटपटाउन निदई
खुकुरीको अनिगि त हार गरी
मारेको वारदात आ मर ािभ पन
नदेिखने ।
( करण नं. ३)
§ आफूसम आएक मतृ कलाई पूरा
होसहवासमा रहेका ितवादीले
िबनाकारण अथवा अ य त मामुली
कुरामा
ू रतापूवक खुकुरीले
अनिगि त हानी मारेको
तुत
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वारदात मुलक
महलको १३ न.ं को सव व पिन गन
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
को प रिधिभ पन नदेिखने ।
यव थालाई हामीले यथावत् पमा
( करण नं. ५)
पालन गनु उिचत हदँ ैन । कानूनको
§ ितवादी िच बहादुर दनुवारलाई
येक कमी र दोषको अदालतले
अिभयोगदावी
अनुसार
िनराकरण गनु भ दा यसमा
यानस ब धीको महलको १ र
िवधाियकाले यान िदनु शि
१३(१) न.ं को कसरु मा सोही १३(१)
पथ
ृ क करणको िस ा तअनक
ु ूल
नं. अनुसार सव वसिहत ज मकै द,
ह छ । तसथ सव वस ब धी वतमान
ितवादीह रामबहादुर दनुवार र
िविधशा र कानूनह को अ ययन
ल मी दनुवारलाई यानस ब धीको
गरी मुलुक ऐन, यानस ब धीको
महलको ४ नं. अनुसार ६ मिहना कै द
महलको १३ नं. को सव व गनुपन
सजाय हने ठहरयाएको
सु को फैसला
यव थाको उपयु ताको बारेमा
्
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
िवचार गरी प रमाजन तथा प रशीलन
पाटनको िमित २०६५।३।२८ को
गनका लािग नेपाल सरकार कानून
फैसला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तथा याय म ालय एवम् नेपाल
( करण नं. ८)
काननू आयोगसमेतलाई जानकारी
§ प रवितत फौजदारी यायको
गराइ िनजह को यानाकषण
पृ भूिममा ितवादीलाई सव वको
गराइिदने ।
सजाय गदा ितवादीमा आि त
( करण न.ं ९)
यि ह का अित र पीिडतले
समेत कुनै राहत नपाउने र यसबाट वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
िनजह को पिन िबच ली हने
पु कर सापकोटा
अव था ित कानूनले आँखा िच लन ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ल मण
िम दैन । िव का कितपय मुलुकमा
थपिलया
पीिडतको यान िलने ितवादीबाट अवलि बत निजर :
उसमा आि तले ितपूित पाउने स ब काननू :
यव था रहेको प र े यमा िब कुल
§ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
बे लै कालख डमा िनमाण भएको
१, ४ र १३(१) नं.
मुलुक ऐन,
यानस ब धीको
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.ं १८८ नं.
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सु तहमा फै सला गन :
मा. या. ी उदय काश चापागाई ं
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी राजे साद राजभ डारी
मा. या. ी मीरा खड्का
फै सला
या.गोिव दकुमार उपा याय :
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।३।२८
गतेको फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१) बमोिजम पन आएको ततु मु ाको
सङ्ि त य एवम् ठहर यस कार छ :
का े िज ला, खरे लथोक गा.िव.स.
वडा नं. ६ ि थत पवू मा क ची बाटो, पि ममा
िझगख
ु ोलाको िडल, उ र र दि णमा िझगख
ु ोला
यित चार िक लािभ अवि थत क ची सडकको
२५ िफट पि मतफ खोलाको िडलमा माटो
खिनएको, सोदेिख २ िफट पवू तफ रगत ज तो
रातो पदाथ लागेको, सोदेिख ५ िफट पवू पाखोमा
कागजमा रगत लागेको खोल सिहतको िसरक
छु ाछु ै रहेको, सोदेिख १० िमटर सडक िडलमा
कानमा लगाउने रङ थान १ रहेको र नाम थर
वतन नखल
ु ेक मिहलाको लास रहेको भ ने लास
जाँच कृ ित मचु का ।
मृतक नाम थर वतन नखल
ु ेको मिहलाको
मृतकको लास पो माटमको लािग िश ण
अ पतालमा लगेको हँदा काननू बमोिजम
कारवाही गरी पाउँ भ ने हरी ितवेदन ।
मेरो भितजी माया र तेलले के दार
गौतमसँग ेम िववाह गरी काठमाड असनमा डेरा

िलई ब दै आएक िथइन् । के दार गौतम मलेिसया
गएका िथए । िनजह को १ छोरा र १ छोरीको ज म
भएको िथयो । िनज भितजी िमित २०६५।७।२७
गते िबहानको समयमा घरबाट िहँडेकोमा
बेलक
ु ास म नआएपिछ खोजी काय भएको
िथयो । ितवादी िच बहादरु दनवु ारले
आ नो कोठामा लगी रकम िलन गएकोमा
िमित २०६५।७।२७ गते का े िज ला,
खरे लथोक ि थतमा एकजना नाम थर वतन
नखल
ु ेको मिहलाको लास फे ला पारी िश ण
अ पतालमा गई हेदा देखी िचनेको हो । िनज
ितवादीसमेतको िमलोमतोमा कत य गरी
मारे को हँदा काननू बमोिजम कारवाही गरी पाउँ
भ ने जाहेरी दरखा त ।
का े िज ला, बालवु ा गा.िव.स. वडा
नं. ६ ि थत पवू मा माइली दनवु ारको खेतबारी,
पि ममा रामबहादरु को घर, उ र िच बहादरु
दनवु ारको खेतबारी र दि णमा िच बहादरु
दनवु ारकै खेतबारी यित चार िक लािभ रहेको
ढुङ्गाले बनेको २ तले घर, सो घरको उ रतफको
खु ला आगन भएको, सो आगनको अगािडप
डेढ िफट भएको काठको िबँड हालेको कोदाली
र साँढे २ िफट भएको कोदालो, ४ इ च ल बाइ
३ इ च मोटाइ भएको फलामको खक
ु ु री बरामद
भएको भ नेसमेत यहोराको बरामद मचु ु का ।
काठमाड
िज ला,
काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १० बाने रि थत
पवू मा उषा राणाको घर, पि ममा िस.टी. एके डेमी
कुल, उ रमा प क घर, दि णमा िपच सडक
यित चार िक लािभ अवि थत ३ तले प क
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घर । सो घरको भइु ँ तलाको दि णतफको
कोठामा का े िज ला, बालवु ा गा.िव.स. वडा
नं. ६ ब ने िच बहादरु दनवु ार बसेको डेरा कोठा
खु ला रहेको, सो कोठामा कुनै सामान नभएको र
सोही कोठामा माया र तेल गौतमलाई िच बहादरु
दनवु ारले कत य गरी मारे को भ ने घटना थल
मचु ु का ।
जाहेरवालासँग मेरो िचनजान छै न ।
हाल प ाउ परे का ितवादी रामबहादरु दनवु ार
दाजु र का छी दनवु ार मेरी ीमती हन् । माया
र तेल गौतमले आ नो ीमानसँ् ग स ब ध
िव छे द भएको भनेक िथईन । हामी खाने ब ने
गद य । िनजको छोरा र मेरो छोरा एउटै कुलमा
पढ्ने गरे को िथयो । हामीह को २०६४ साल
पसु देिख िचनजान भएकोमा कोठामा आउने
जाने गरी शारी रक स पक भएपिछ निजक हन
था य । िमित २०६५।७।२७ गते बाने रमा
भेट भयो । १२ बजेको समयमा बा.१ज. ७०८२
न.ं को ट्या सीमा चढेर बसु धारा मेनपावरमा
गय । बाटोमा दबु ैजना र सी खाई क रब १६: ००
बजेको समयमा कोठामा फ य । मायालाई ितमी
सतु , म ट्या सी चलाउन जा छु भन, िनजले मेरो
कपालमा समातेर ह याई िदई कराउन थािलन् । मेरो
िसटको मनु ी िसरानीमा खक
ु ु री िथयो । सो िनकाली
मैले सो खक
ु ु रीले िनजलाई टाउको, घाँटीमा हार
गरे ँ । कित पटक हाने ँ थाहा भएन, एकिछनपिछ
च न छािडन् । म कोठामा ता चा लगाई ट्या सी
िलएर आ नो घर पगु े ँ । घरमा ीमती र दाइलाई
िछटो ट्या सीमा बस भनी काठमाड कोठामा
आउँदा क रब ११.०० बजेको िथयो होला ।

रगता य अव थामा भएक माया र तेललाई
देखेपिछ ीमती कराउन थािलन् । कोठा ब द गरी
ितमीह लाई पिन माछु भनी खक
ु ु री देखाएपिछ
लास उठाउन सहमत भए । कोठामा भएको
िसरकले सो लास बाँधी ट्या सीमा राखी का े
िज ला, तीनघरे गा.िव.स. मा रहनभु एका काली
िददीको घरमा कोदालोह मागी बोडे दोभानमा
पगु ी दाजु र मैले खा डो खनी मङ्गलसू र रङ
खोली िसरक छाडी मृतकको लासलाई खा डोमा
गाडी दाजल
ु ाई घरमै छाडी म र ीमती काठमाड
आय । ट्या सी साहलाई बझु ाइ सालोकोमा गई
ीमतीलाई यही ँ छाडी म सालोको ससरु ाली
उदयपरु गएँ । उदयपरु मा हरीबाटै म प ाउ परे को
हो । खक
ु ु री घरायसी योजनको लािग राखेको
हो । अनाव यक रकमको िवषयमा िववाद
भई सोही खक
ु ु रीले हार गरी मृ यु भएको हो
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िच बहादरु
दनवु ारले अिधकार ा अिधकारीसम गरे को
बयान ।
म वैदिे शक रोजगारको लािग मलेिसयामा
गएको िथएँ । मलेिसयाबाट रकम पठाउने
गदथे ँ । मेरी ीमती माया र तेल गौतम काठमाड
असनमा डेराकोठा गरी ब ने गदिथन् । छोरा
बोिडङ कुलमा पढ्ने गदथे । हाल प ाउमा
परे को ितवादी िच बहादरु दनवु ारको छोरा
पिन सोही कुलमा पढ्ने भएकाले िचनजान
भएको रहेछ । मैले िवदेशबाट पठाएको .
२,००,०००।– िनजले सापट िलएको रहेछन् ।
सोही रकम बाने र १० ि थतमा मा न जाँदा सोही
िवषयमा िववाद भई खक
ु ु रीले हार गरी कत य
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गरी मारी का े खरे लथोक ि थत िझगख
ु ोलामा
गाडेको अव थामा हरीले फे ला पारे को हँदा िनज
ितवादीह ले योजना बनाई रकम खाने मनसायले
खक
ु ु री हार गरी मारे को हँदा काननू बमोिजम गरी
पाउँ भ ने के दार गौतमको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६५।७।२७ गते म आफनो
घरमा िथएँ । मेरो सहोदर भाइ िच बहादरु दनवु ार
काठमाड ट्या सी चलाउने काम गन गथ । ७-८
बजेको समयमा घरमा िच बहादरु ले ट्या सी
िलएर आएका रहेछन् । भाइ मेरो घरमा आएर
काठमाड जाउँ भने, िनजको छोरा काठमाड
पढ्ने गदथे । छोरालाई के ही भयो िक भनी
११.०० बजेको समयमा काठमाड पगु ी कोठा
खोले । बहु ारी कोठािभ न थािलन् । मिभ
पसे ँ भाइ पिन पसे, भइु मँ ा मृतकको लास लडेको
देखेपिछ िनजले खक
ु री देखाई ितमीह ले यो
लास लैजान सहयोग नगरे यही खक
ु ु रीले काटी
मारी िद छु भनेकोले लास ट्या सीमा हा न भने,
िसरकमा गटु मटु ाएर सो लास गाडीमा हाली, का े
तीनघरे गा.िव.स. ि थत काली िददीको घरमा
पगु ी कोदालो मागी, बोडे दोभानमा पगु ी भाइ
र मैले खा डो खनी मङ्गलसू र रङ खोली
बहु ारीले रािखन् । मृतकको लासलाई खा डोमा
गाडी हामी फिकयौ ँ । मलाई घर निजक छाडी
भाइ बहु ारी काठमाड आए । के कहाँ गए थाहा
भएन । मङ्गलसू र रङ मृतकको हो खक
ु ु री
भाइको हो । मैले मा छे मारे को होइन । लास
दबाउने कायमा सहयोग गरे को स म हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी रामबहादरु दनवु ारले
अिधकार ा अिधकारीसम गरे को बयान ।

हाल प ाउ परे का िच बहादरु दनवु ार
मेरो ीमान् हन् । रामबहादरु दनवु ार मेरो जेठाजु
हन् । िमित २०६५।७।२७ गते म घरमा िथएँ ।
ीमान् र १२ वषको छोरा काठमाड को बाने रमा
ब ने गनभएकोले
छोरा कुल पढ्दछ
ै । सो िदन
ु
८:०० बजेको समयमा ीमान् ट्या सी िलएर
घरमा आई मलाई र जेठाजल
ु ाई काठमाड जाउँ
भनेकाले छोरालाई के ही भएछ भनी ११:००
बजेको समयमा काठमाड आय । ीमानले
् ढोका
खो नभु यो । कोठामा मतृ क मिहलाको लास देखी
म न कराउन थाले ँ । ीमान् िभ पसी िक त
मलाई मार, िक त ितमीह लाई माछु भ नभु यो ।
हामीह ले लासलाई गटु मटु ाएर ट्या सीमा राखी
का े तीनघरे गा.िव.स. ि थत काली िददीको
घरमा पगु ी, जेठाजल
ु े कोदालो मागी याई बोडे
दोभानको िझगख
ु ोलामा पगु ी, ीमान् र जेठाजल
ु े
खा डो खने । मैले लास कुरे ँ र िनजले लगाएको
गहना फुकाली िलएको हो । मृतकको लासलाई
खा डोमा परु ी िसरक सोही निजक फाली
फिकयौ ँ । जेठाजल
ु ाई घर निजक परु याई
्
काठमाड आय । गै ीगाउँमा साहलाई ट्या सी
बझु ाइ ीमान् मेरो भाइको कोठा सु धारामा गई
भाइको ससरु ाली जा छु भनी ीमान् उदयपरु
जानभु यो । का ेबाट हरी आई मलाई र
जेठाजल
् उदयपरु मा
ु ाई प ाउ गरे । ीमानलाई
नै हरीले प ाउ गरे को हो । सनु को मङ्गलसू
र मु ा मृतकको हो । वारदातमा योग गरे को
खक
ु ु री ीमान् िच बहादरु दनवु ारको हो । ीमान्
ब दै आएको काठमाड को डेरा कोठा मैले सारे को
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी का छी भ ने
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ल मी दनवु ारले अिधकार ा अिधकारीसम
गरे को बयान ।
िमित २०६५।७।२७ गते म असनमा
िथएँ । मतृ क मेरी आमा हन् । हाल प ाउ परे को
ितवादी िच बहादरु दनवु ारसँग िचनजान छ । बवु ा
वैदिे शक रोजगारीको लािग मलेिसया जानभु एको
िथयो । मेरो भाइ र िच बहादरु को छोरा एउटै
कुलमा पढ्छन । िनजसँग मेरो आमाको िचनजान
भएको रहेछ । िनज िच बहादरु ले आमासँग रकम
सापट िलएका रहेछन् । सोही रकम िलनको लािग
सो िमितमा आमा बाने र जानभु एको िथयो । सो
िदन आउनभु एन । आफ तकोमा सोधपछु गदा
फे ला पनभएको
िथएन । िमित २०६५।७।२८
ु
गते िज ला हरी कायालय, का ेको हरीले
एकजना मिहलाको लास फे ला परे को छ भ ने
जानकारी पाई मसमेत का े जाँदा सो मतृ कको
लास पो माटमको लािग िश ण अ पतालमा
याएको रहेछ । यहाँ गई हेदा िचने, मेरी आमाको
लास पो रहेछ । िनज ितवादीह ले रकम सापट
िलएको र सोही रकम सापट मा न जाँदा कत य
गरी मारे को हो भ ने यहोराको मृतकको छोरी
र जना गौतमले गरे को कागज ।
बा. १ ज. ७०८२ नं. ट्या सी ओ ड
मच ट फाइना स क पनीबाट म ऋणी भई ३ वष
पिहला िलएको हो । उ ट्या सी िच बहादरु ले
दैिनक ८००।– बझु ाउने गरी िज मा िलई चलाउँदै
आएका िथए । एक ह ाको भाडाको रकम िहसाब
गरी िद थे । िमित २०६५।७।२९ गते िबहान ५:
३० बजेको समयमा िनजले मलाई फोन गरी मेरो
आमा सा ै िबरामी परे कोले गदा िबते ज तो छ

भनेकोले गाडी िनजको ीमती र सालोसमेत भई
आई बझु ाएका हन् । हतारहतार गाडी बझु ाएका
िथए । माया र तेल गौतमलाई कत य गरी मारे को
स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न । हरीले प ाउ
गरे को भ ने थाहा पाएँ । को कसले कत य गरी
मारे थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको गाडी धनी
सोमह र गौतमले गरे को कागज ।
मृतक र ितवादीह िज लाबासी
हन् । ितवादीम येका िच बहादरु दनवु ार
ट्या सी चलाउने गथ । घर का े िज ला जाँदा
किहलेकाही ँ मा जाने गथ । िमित २०६५।७।२९
गते िबहान राती ४:०० बजेको समयमा सिु तरहेको
अव थामा मलाई बोलाई िनज ितवादी हता रँ दै
मैले चलाएको ट्या सीले मा छे मारयो
् । के गर
भ न थाले । ितमीह को ट्या सी सङ्गठन छ ।
के ही हँदनै भन, नआि नु हरीमा हािजर हन जाउँ
भनेको हँ भ नेसमेत यहोराको राजन सापकोटाको
कागज ।
िमित २०६५।७।२७ गते म घरमा
नै िथएँ । हाल प ाउ परे का ितवादी तथा
जाहेरवाला मृतकसँग िचनजान छ । मृतक माया
र तेलको छोरा र हाल प ाउ परे को ितवादी
िच बहादरु दनवु ारको छोरा एउटै कुलमा
पढ्ने भएकोले िचनजान भएको रहेछ । िनज
ितवादी िच बहादरु ले माया र तेलका ीमान्
के दार गौतमले िवदेशबाट पठाएको रकम सापट
िलएका रहेछन् । सोही रकम मा न जाँदा िमित
२०६५।७।२७ गते िनजको कोठा बाने र १०
मा सोही रकमको िवषयमा िववाद भई मादक
पदाथसमेत सेवन गरी खक
ु ु रीले काटी ह या गरी
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का े िज ला खरे लथोक ७ िझगख
ु ोलामा परु याई
्
खाडल खनी परु ी फरार भएको र सो मृतकको
लास हरीले फे ला पारी िश ण अ पतालमा
पो माटमको लािग लगेको रहेछ । गई हेदा
िचनी सनाखत भएको हो । सोही रकम खाने
उ े यले ितवादी िच बहादरु दनवु ारसमेतले
कत य गरी माया र तेललाई मारे को हँदा िनज
ितवादीह लाई काननू बमोिजम कारवाही गरी
पाउँ भ ने दले िमजारसमेतको घटना िववरण
कागज ।
िमिसल संल न हरी ितवेदनसिहतको
लास जाँच कृ ित मचु ु का, जाहेरी दरखा त,
घटना थल कृ ित मचु ु का, ितवादीह
िच बहादरु दनवु ार, रामबहादरु दनवु ार र
का छी भ ने ल मी दनवु ारले अिधकार ा
अिधकारीसम गरे को बयान, बिु झएका
मािनसह ले ग रिदएको कागजसमेतको आधार
माणह बाट ितवादी िच बहादरु दनवु ार र मृतक
माया र तेलको छोरा एउटै कुलमा पढ्ने भएकाले
िचनजान भई मृतकको ीमान् के दारबहादरु गौतम
िवदेश मलेिसया गएको, िच बहादरु दनवु ार र
माया र तेलबीच रकम सापट िलनेिदने यवहार
भएकोमा िमित २०६५।७।२७ गते माया र तेल
गौतम िच बहादरु दनवु ारको कोठामा रकम मा न
जाँदा सोही िवषयमा िववाद भई िच बहादरु
दनवु ारले माया र तेललाई खक
ु ु री हार गरी ह या
गरी आ नै ीमती का छी भ ने ल मी दनवु ारको
सहयोगमा मतृ कको लास आफै ँले चलाउने गरे को
बा १ ज ७०८२ नं. को ट्या सीमा राखी का े
खरे लथोक ७ ि थत िझगख
ु ोलामा लगी लासलाई

गाडेको हँदा मृतक माया र तेल गौतमसँग
िच बहादरु दनवु ारले िलएको रकम तथा िनजले
लगाएको सनु का गरगहनाह रामबहादरु दनवु ार र
का छी भ ने ल मी दनवु ारसमेत िमली िलने खाने
मनसायले िनजह को िमलेमतोमा मृतक माया
गौतमको ह या गरी तीनैजना िमली लाससमेत
गाडेको पिु भएको देिखँदा ितवादीह को उ
काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १
नं. िवपरीत १३(१) नं. बमोिजम कसरु अपराध
हँदा िनज ितवादीह िच बहादरु दनवु ारलाई
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम र उ कायमा
सहयोग गन ितवादीह रामबहादरु दनवु ार र
का छी भ ने ल मी दनवु ारलाई सोही महलको
१७(३) नं. बमोिजम सजाय गरी पाउँ भ नेसमेत
यहोराको अिभयोगप ।
मतृ क माया र तेलसँग १२-१५
वषअगािडदेिख नै फुटपाथको यापारको
िसलिसलामा िचनजान भएको हो । मैले गाउँितर
िववाह गरे ँ ।१ वषअगािड िनजसँग भेटघाट
भएकोमा हामीबीच आउने जाने भयो । िनज
माया र मबीच शारी रक स पकसमेत हने ग य ।
मेरो २ छोरा छोरी र ीमती गाउँमै छन् । मायाले
मलाई ितमी पिन िवदेश जानपु छ पैसा कमाइ
िववाह गरीसँगै बसौ ँला भनेक िथइन् । यसैले
िवदेश जानको लािग बसु धारामा अ दावीया
नामको मेनपावरमा ३-४ मिहनाअगािड दबु ैसँगै
गएको र िमित २०६५।७।२७ मा पिन मैले
चलाउने ट्या सीमा सो मेनपावरमा गय । सो िदन
१२:०० बजेितर होटलमा गै र सी खाई झगडा
भएकोले कोठामा याएँ । बाटोमा झगडा परे कोले
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मोबाइलसमेत फुटाएको िथयो। कोठामा पगु ेपिछ
मलाई जान निदएक ले झगडा भयो । यितकै मा
रसले खक
ु ु री उचाली मलाई हािनन् । मलाई माछु
भिनन् । खक
ु ु री समाइ रो न खो दा सो खक
ु ु रीले
उनको घाँटीमा ला न गयो । उनी ढिलन् र उनको
मृ यु भयो । यसपिछ मलाई छटपटी भई मैले
चलाउने बा. १ ज. ७०८२ न.ं को ट्या सीमा
राखी का ेको खरे लथोक बोडे दोभानमा लगी
लास गाडी यही ँबाट ट्या सी साहलाई बझु ाइ
उदयपरु गई बसेकोमा यहीबाट
ँ प ाउ परे को हँ ।
मैले मृतकको कुनै रकम िलए खाएको छै न । ब
मैले कमाएको रकम खच गन िदने गथ । मौकाको
बयान ठीकै हो । अचानक मृतकको मृ यु भएपिछ
कसैलाई खबर नगरी लास दबाउन खोजेको
हँ । मैले योजना बनाइ मृतकलाई मान खोजेको
िथइन । साहाराको लािग घर गै खबर पिन नभनी
ीमती र दाजल
ु ाई काठमाड याई लास लैजान
सहयोग िलएको हँ । सजाय भए मलाई मा
हनपछ । सह ितवादीह ले कुनै कसरु गरे का
छै नन् । िनजह ले सफाइ पाउनपु छ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िच बहादरु दनवु ारले
अदालतमा गरे को बयान ।
िमित २०६५।७।२७ गते म आ नै घर
का मे ा िथएँ । िच बहादरु दनवु ार काठमाड
जानपु रयो
् भनी उसको ीमती ल मी दनवु ार र
मलाई पिन ट्या सीमा राखी काठमाड मा आ नो
कोठामा लगे । कोठा खोली हेदा लास देखपे िछ
भा न ला दा लास लैजान सहयोग नगरे माछु भनी
खक
ु ु री देखाएकोले यान बचाउनको लािग बा य
भई लास उठाइ लैजानको लािग भाइलाई सहयोग

गरी मृतकको लास ट्या सीमा राखी का क
े ो बोडे
दोभानमा लगी भाइ र मैले खा डो खनी मृतकको
लास गाड्नस म सहयोग गरे को हो । सो काय मेरो
राजीखसु ीले गरे को होइन । डरले यान बचाउनको
लािग य तो काय गरे को हो । डरले सो घटनाको
बारे मा कसैलाई नभनेको हँ । मौकाको बयान
ठीकै हो । अिभयोग दावीबमोिजमको कसरु मैले
नगरे को हँदा मलाई सजाय हने होइन । अिभयोग
दावीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी रामबहादरु दनवु ारले अदालतमा गरे को
बयान ।
मेरो ीमान् िच बहादरु दनवु ारले के
कसरी य तो घटना घटाई य तो कत य गनु
भएको हो सोबारे मा मलाई थाहा भएन । िमित
२०६५।७।२७ गते काठमाड बाट घरमा आई
काठमाड जाउँ भनी जेठाजु र मलाई ट्या सीमा
राखी, काठमाड को डेरा कोठामा याई कोठा
खोली हेदा घटना अक रहेछ । कोठािभ जाँदा एक
मिहलाको लास पो रहेछ । म डरले न कराउन
लागे ँ । यो लास लैजान सहयोग नगरे खक
ु ु रीले
काटी माछु भनेकोले मृतकको लास लैजान
सहयोग गरी ट्या सीमा राखी का क
े ो खरे लथोक
बोडे दोभानमा लगी ीमान् र जेठाजल
ु े खा डो
खनी लास गाडी फकको हो । मैले राजीखसु ीले
मृतकको लास गाड्न सहयोग गरे को होइन ।
काठमाड को ीमानको
् कोठाको सामान घरमा
लगेपिछ प ाउ परे को हँ । प ाउ परे कोले सो
घटनाको बारे मा खबर गन समय भएन । मौकाको
बयान ठीकै हो । ीमान् र मृतकबीच लेनदेन
यवहारबारे थाहा भएन । ीमानलाई
् बचाउनको
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लािग सहयोग गरे को छै न । यसैले मैले अिभयोग
दावीबमोिजमको कसरु नगरे को हँदा सजाय हने
होइन । अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी का छी भ ने ल मी दनवु ारले
अदालतमा गरे को बयान ।
बरामद भएको खक
ु ु री र कोदालो मेरो
होइन । सनु को मङ्गलसू १, सनु को रङ १,
मु ा जोर तथा मोबाइल सेट मेरी ीमती मृतक
माया गौतमको हो । सो सामान मृतकको लास
भएको ठाउँबाट फे ला परे को हो । िफता पाउँ
भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला के दारबहादरु
गौतमले काठमाड िज ला अदालतमा गरे को
सनाखत बयान ।
बरामद भएको दसीका सामानह
कहाँबाट बरामद भए थाहा भएन । बरामदी
सामानम ये मोबाइल सेट मेरो हो । ीमान्
िच बहादरु दनवु ारले योग गन गरे कोले उहाँ
ाउ परे पिछ बरामद भएको हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी का छी भ ने ल मी दनवु ारले
अदालतमा गरे को सनाखत बयान ।
बरामदी सामानह कसको हो र कहाँबाट
बरामद भएको हो, थाहा छै न । मबाट बरामद
भएको पिन होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
रामबहादरु दनवु ारले अदालतमा गरे को सनाखत
बयान ।
बरामद सामानह सनु को मङ्गलसू १,
सनु को रङ १, सनु को मु ा १ जोर मृतक माया
गौतमको हो । मोबाइल सेट मेरी ीमती का छी
भ ने ल मी दनवु ारको हो । सो मोबाइल सेट मैले
योग गरे को िथएँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी

िच बहादरु दनवु ारले अदालतमा गरे को सनाखत
बयान ।
मृतक माया गौतम काठमाड को असनमा
डेरा गरी ब ने गरे क । िनजका ीमान् के दारबहादरु
गौतम वैदिे शक रोजगारमा मलेिसया गएको
अव थामा मृतक माया गौतमसँग ितवादीह
आउने जाने लेनदेन यवहार कारोबार गन
गरे को हँदा िमित २०६५।७।२७ गते काठमाड
िज ला बाने रमा िच बहादरु को कोठामा
िनजले लगेको सापटी रकम माग गन जाँदा िनज
िच बहादरु ले खक
ु ु रीले घाँटी, टाउकोमा काटेर
ह या गरी का क
े ो खरे लथोक बोडे दोभानमा
लगी लास गाडेका रहेछन् । मृतक माया गौतमको
ह या ितवादी िच बहादरु दनवु ारले गरी लास
दबाउने ितवादीह रामबहादरु दनवु ार र ल मी
दनवु ारले सहयोग गरे का हन् भ नेसमेत यहोराको
बिु भएका मािनस मृतकक आमा का छी अछामी,
रामबहादरु सख
ु ती, दले िमजार, जाहेरवाला
जरु े ली साक , के दारबहादरु गौतम र मृतकको
छोरी र जना गौतमसमेतले अदालतमा गरे को एकै
यहोराको अलगअलग बकप ।
माया र तेललाई मान सहयोग गन मािनस
यी ितवादी रामबहादरु र ल मी दनवु ार होइनन् ।
घटना भएको भिनएको िमित २०६५।७।२७ गते
यी ितवादी ल मी दनवु ार र रामबहादरु दनवु ार
का ेि थत आ नै घरमा िथए भ ने ितवादी
ल मी दनवु ारसमेतका सा ी ल मण दनवु ार,
रामबहादरु दनवु ारका सा ी गोपी दनवु ारसमेतले
अदालतमा गरे को बकप ।
ितवादी ल मी दनवु ार र रामबहादरु
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दनवु ार िमित २०६५।७।२७ गते आ नै घर का ेमा
िथए । ितवादीम येका िच बहादरु दनवु ार
ट्या सी चलाउने गछन् । िच बहादरु ले माया
गौतमलाई मारे को भ ने कुरा िमित २०६५।८।५
गते भ परु मा सनु ेको हँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िच बहादरु दनवु ारका सा ी गोपाल
दनवु ार र िव णु दनवु ारले अदालतमा गरे को एकै
यहोराको अलगअलग बकप ।
ितवादी िच बहादरु दनवु ारले मृतक
माया र तेल (गौतम) लाई आफनो डेरा कोठामा
लगी झै झगडा र भनाभनको ममा जोिखम
हितयार खक
ु ु रीले िनजको टाउको र घाँटीमा
हार गरी कत य गरी मारे को र मृतकको लास
दबाउन सहयोग गन ितवादीह रामबहादरु
दनवु ार र का छी भ ने ल मी दनवु ार हन् भ ने
घटना थल कृित मचु ु का, लास कृित
मचु ु का, जाहेरी दरखा त, ितवादीह को
बयान, बिु झएको मािनसले गरे को कागज,
पो माटम रपोटसमेतबाट पिु भई रहेको देिखन
आएकोले ितवादी िच बहादरु दनवु ारले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं.
र १३(३) नं. बमोिजम कसरु अपराध गरे कोले
ितवादी िच बहादरु दनवु ारलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज म कै दको सजाय हने ठहछ ।
अ य ितवादी रामबहादरु दनवु ार र का छी भ ने
ल मी दनवु ारको हकमा मृतक माया र तेललाई
मान मराउने कायमा संल नता नदेिखएको तर
वारदातप ात मु य अिभयु सँगै वारदात
थलमा गै लास उठाई लास दबाउने कायमा

सल
ं न रहेको पिु हन आएको र यी ितवादीह
मु य अिभयु िच बहादरु दनवु ारको भाइ र प नी
नाताको यि रहेभएको ि थितमा अिभयु लाई
भगाउने वारदात त यलाई दबाउने कायसँग मा
स ब हने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको ४ नं. ले िनिद गरे को सजायको हकमा
उ मिु पाउने अव था नहँदा सोही ४ न.ं बमोिजम
ितवादी रामबहादरु दनवु ार र का छी भ ने ल मी
दनवु ारलाई जनही ६(छ) मिहना कै द सजाय हने
ठहछ भ ने काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६५।२।२४ को फै सला ।
सु तहमा मैले मृतकसँग िलएको
सापटी रकम स ब धमा वादिववाद भई मृतकको
ह या गरे को भनी ठहर ग रएको छ । तर मैले
मृतकसँग कुनै सापटी रकम िलएको छै न । मैले
गैर सिु नयोिजत ह या गरे को वीकारे कै छु ।
तसथ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०
वष कै दको राय य ग रनपु य र ग रनपु छ
भ ने मेरो पनु रावेदन िजिकर छ । मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
सजाय गन ह या सिु नयोिजत हनपु छ । अपरािधक
मनसाय राखी पवू योजना अनसु ार ह या ग रएको
देिखनपु छ । मैले सिु नयोिजत ह या गरे को भए
मृतकको ह या आफनै कोठामा कदािप गन
िथइन । मैले िनजलाई अ य एका त ठाउँमा
लगी मान िथएँ । गैरसिु नयोिजत ह याको ठोस र
िववादरिहत माण त यलाई वीकाद सिु नयोिजत
ह याको ठहर गरी सव वसिहत ज मकै दको चक
सजाय गन गरी सु को कै द सजाय बदर गरी १०
वषमा कै द सजाय गरी पाउँ भ नेसमेत ितवादी
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िच बहादरु दनवु ारको पनु रावेदनप ।
वारदात भएको कुरा म रामबहादरु दनवु ार
र का छी भ ने ल मी दनवु ारलाई थाहा निदई
छोरा िवरामी भएको भनी राित ट्या सीमा राखी
काठमाड बाने र डेरामा याई िच बहादरु ले डेरा
कोठा खोलेपिछ मा माया र तेलको लास देखेका
ह । लास देखेपिछ भा न ला दा िच बहादरु ले
खक
ु ु री देखाई मान ध क िदई यो लास लैजान
सहयोग गन बा य भै जीउ यानको सरु ाको
लािग लासलाई उठाई गाडीमा हाली दबाएको
स म कुरालाई मनन् नगरी यानस ब धी महलको
४ नं. अनसु ार ६ मिहना कै द सजाय गरे को सु
फै सला िु टपणू हँदा उ फै सला बदर गरी िनद ष
सािबत गरी सफाइ पाउँ भ नेसमेत यहोराको
रामबहादरु दनवु ार र का छी भ ने ल मी दनवु ारको
पनु रावेदनप ।
ितवादी िच बहादरु दनवु ारलाई
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनसु ार
सव वसिहत ज मकै द र ितवादी रामबहादरु
दनवु ार र ल मी दनवु ारलाई यानस ब धीको
महलको ४ नं. अनसु ार ६ मिहना कै द हने
ठहराएको सु काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६५।१२।२४ को फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६८।४।३० को
फै सला ।
िनयमबमोिजम पेसीसचू ीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ाको पनु रावेदन िजिकर
सिहतको िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदक
ितवादी िच बहादरु दनवु ारको तफबाट उपि थत

िव ान् अिधव ा ी ल मण थपिलयाले मेरो
प अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम
कसरु मा सािबत भै याय स पादन गनमा िनजले
अदालतलाई म त गरे को छ । मतृ कले मादक
पदाथ सेवन गरी मेरो प सँग िववाद गरी
ओछ्यानमिु न रहेको खक
ु ु री िझक ितवादीलाई
हार गदा आ मर ासमेतको अव था परी
सो खक
ु ु री खोसी मृतकलाई हार गन पगु ेको
यस वारदातमा मानपन पवू रसइिब नरहेको र
ितवादीको छोरा र छोरी नाबालक रहेकोले मेरो
प लाई भएको सव वसिहत ज मकै दको सजाय
चक भएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम घटी
सजाय गरी पाउँ भनी र नेपाल सरकारको तफबाट
िव ान् उप यायािधव ा ी पु कर सापकोटाले
ितवादी िच बहादरु दनवु ारले मृतकको ह या गन
िनयतका साथ जोिखमी हितयार खक
ु ु री पटकपटक
हार गरी िनममताका साथ ह या गरी यसपिछ
मृतकको धनमाल पिन िलई लास दबाएकोले
िनजको हकमा पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर
हनपु छ । माया र तेलको रकम तथा सनु का गहना
ितवादीह रामबहादरु र ल मीसमेत िमली िलने
खाने मनसायले िनजह को िमलेमतोमा माया
गौतमको ह या गरी लास गाडी अपराध लक
ु ाउन
िछपाउन ितवादी िच बहादरु दनवु ारलाई
म त गरे को हँदा िनजह लाई अिभयोगदावीको
यानस ब धीको महलको १७(३) न.ं अनसु ार
सजाय नगरी यानस ब धीको महलको ४ नं.
अनसु ार ६ मिहना सजाय गरे को निमलेकोले
िनजह को हकमा पनु रावेदन अदालत, पाटनको
फै सला उ टी गरी अिभयोगदावी अनसु ार सजाय
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गरी पाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
ितवादी िच बहादरु को छोरा र मृतक
माया र तेलको छोरा एउटै कुलमा पढ्ने भएकोले
िनजह बीच िचनजान र रकम सापटी िलनेिदने
यवहार भएको, माया र तेल २०६५।७।२७ गते
िच बहादरु को कोठामा रकम मा न जाँदा िववाद
भै िच बहादरु ले माया र तेललाई खक
ु ु री हार
गरी ह या गरी ीमती ल मी र दाजु रामबहादरु को
सहयोगमा ट्या सीमा राखी का ेको िझगु
खोलामा लगी गाडेको र माया र तेलको रकम
तथा सनु का गहना रामबहादरु र ल मीसमेत िमली
िलने खाने मनसायले िनजह को िमलेमतोमा
माया गौतमको ह या गरी लास गाडी फरार भै
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं.
को कसरु गरे कोले ितवादी िच बहादरु लाई सोही
ऐनबमोिजम सजाय हन र सहयोगी रामबहादरु
दनवु ार र ल मी दनवु ारलाई ऐ को १७(३)
नं. अनसु ार सजाय हनका लािग ितवादीह
िव अिभयोगप दायर भएकोमा ितवादी
िच बहादरु िव को अिभयोगदावी पु ने ठहराइ
िनजलाई ऐ को १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द र ितवादीह रामबहादरु तथा ल मी
दनवु ार िव को अिभयोगदावीमा प रवतन गरी
िनजह लाई सो महलको ४ नं. बमोिजम जनही
६ मिहना कै द हने ठहराइ सु काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६८।३।२८ र २०६८।४।३० को
फै सलाबाट सदर भएको पाइयो ।
ती फै सलाह मा िच नबझु ाइ
कमाउनका लािग िवदेश जान र त प ात

िववाह गनका लािग मृतकसँग स लाह भएको
अव थामा मृतकलाई मानपन
ु रसइिब र कारण
नरहेको र मादक पदाथको सरु मा िसरानीमा
राखेको खक
ु ु रीले मतृ कले मलाई िहकाउन
लागेक ले आ मर ा खाितर समा न रो न खो दा
खोसाखोसको ममा मृतकको शरीरमा ला न गै
घटना घटेको यसमा सव वसिहत ज मकै द हँदा
ीमती र बालब चाको िबच ली हने र पढाइमा
अवरोध पु ने हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को
योग गरी सजाय घटाइ पाउँ भनी
२०४२,
अङ्क ६ को िन.नं. २३०८ र
२०४५ को
पृ १६२, िन.नं. ३३७१ का निजरह समेत उ तृ
गद ितवादी िच बहादरु ले पनु रावेदन गरे को
देिखयो ।
ितवादीह रामबहादरु र ल मी
दनवु ारले ितवादी िच बहादरु ले छोरो िवरामी
छ भनी काठमाड को कोठामा बोलाई लगेपिछ
लास देखी भा न ला दा माछु भनेकाले यान
बचाउनका लािग लासलाई उठाई खा डो खनी
सहयोग गरे को घटनामा लास दबाउने मतलब
मनसाय नभएको भ ने कुराको पिु हँदाहँदै
यानस ब धीको महलको ४ नं. लगाई ६ मिहना
कै द गरे को फै सला
२०४५ को पृ ३६९ मा
कािशत िन. नं. ३४२८ को फै सलामा ितपािदत
िस ा तिवपरीत हँदा पनु रावेदन अदालतसमेतको
फै सला उ टी गरी पाउँ भनी पनु रावेदन गरे को
देिखयो ।
ितवादीह रामबहादरु र ल मी
दनवु ारलाई अिभयोगदावीबमोिजम सजाय नगरी
यानस ब धीको महलको ४ नं. ऐ को २४ नं.सँग
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जोडी सजाय गरे को िमलेन । उ ४ न.ं थप
सजायको ावधान हो । अतः ला दै नला ने काननू
लगाई िनजह लाई कम सजाय गरे को पनु रावेदन
अदालतसमेतको फै सला उ टी गरी िनज
ितवादीह लाईसमेत अिभयोगदावीबमोिजम
नै सजाय गरी पाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले
पनु रावेदन गरे को देिखयो ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
िमलेको छ छै न । ितवादीह को र नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु ने हो होइन िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. अ.बं. १८८ नं. को योग गरी घटी
सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदक िच बहादरु को
पनु रावेदन िजिकर रहेको सो िजिकरबाटै आफूबाट
अिभयोगदावीको कसरु भएको भ ने कुरालाई
िनजले पनु रावेदनप मा समेत वीकार गरे को
भ नपु छ । यस ि थितमा आ मर ाको लािग
खक
ु ु री हार गरे को, मनसाय र पवू रसइिब नरहेको
भ ने पनु रावेदन िजिकरको कुनै सा दिभकता
छै न । तथािप ितवादी िच बहादरु को मौकाको
बयानमा मृतकले मलाई कठालोमा समाितन् ।
मैले कपाल समातेर ह याई िदएँ । यसपिछ पिन
उठे र कराउन थािलन् खाटको िसरानको खक
ु ु री
िनजले िनका न खोिजन् मैले सो िलएर िनजको
घाँटी टाउकोमा हार गर िनजलाई मान भनी
एकसरु ले हानी रह कितपटक ला यो हाने ँ यिकन
भएन । यसपिछ खक
ु ु री यही ँ छोडी ढोकामा
ता चा लगाएर ट्या सी िलएर आ नो घरमा
साँझ ७।८ बजे पगु र दाजु र ीमतीलाई घटनाको
बारे मा बताई गाडीमा राखेर राती अं ११ बजेितर

काठमाड आइपगु े ँ । िभ रगता य अव थामा
मृतकलाई देखपे िछ ीमती कराउन थािलन् दाजु
पिन आि एर भा न थाले । मैले ढोका ब द गरे र
ितमीह भा यौ भने मारीिद छु िक मलाई मार िक
लास उठाओ भनी मैले खक
ु ु री समातेपिछ लास
उठाउँछ भनी लासलाई ट्या सीको िडक मा
रा य । बोडे दोभानमा पु य । राित अं १२।१
बजेजित भएको िथयो । दाजु र मले खा डो
ख य । ीमतीले लास ँ घेर बिसन् । दाजु र मैले
लासको मङ्गलसू , कानको रङ् िनका य ,
िसरकमािथ नै छाडी लास खा डोमा गाडेर
परु ीिदय भनी उ लेख भएअनसु ारको सािबती
२०६५।७।२८ को लासजाँच मचु ु कामा
मृतकको टाउकोको दायातफ अगािड ठाउँठाउँमा
िछयािछया हने गरी कािटएको, दाया गालामा ५
इ च लामो ३ इ च गिहरो कािटएको चोट, दाया
कानमा िछयािछया हने गरी कािटएको चोट,
घाँटीको दायातफ गालास ममा ३ थानमा ७
इ च लामो ३ इ च गिहरो कािटएको चोट, दाया
कुममा कािटएको सानो चोट रहेको कुरा लासजाँच
मचु ु का र शव परी ण ितवेदनमा multiple
chop wound of the head and neck
भनी उ लेख भएको यहोरा र यी पनु रावेदकले
अदालतमा बयान गदासमेत अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान राजीखसु ीको हो भनी
उ लेख गरे को यहोराबाट समिथत ह छ । यस
कार मृतकको शरीरको नाजक
ु भागमा जोिखमी
हितयार खक
ु ु रीले पटकपटक हार गदा मािनस
मन कुरा एकदम िनि त कुरा भएकोले य तो
प रणाम हने कायको जानकारी हँदाहँदै सो गनु
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मनसायिभ ै पन कुरा भएको र ग भीर घाचोट
serious injury पान मनसायका साथ भएको
हारबाट मािनस मरे मा सो कसरु manslaughter
वा culpable homicide नभै murder हने हँदा
मृतकको यान िलने मनसाय नरहेको भ ने यी
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
३. आ मर ास ब धी यी ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरमा पिन कुनै सार छै न । मृतकले
खक
ु ु री िनका न खोिजन् भ नु र खक
ु ु री िनकाली
ितवादीलाई ताक हा न खोिजन् वा हािनन् भ नु
एउटै कुरा होइन । एक अदना मिहलाले यी बिलया
ितवादीकै सामु ितवादीलाई िनय णमा िलई
खक
ु ु री हा न स ने कुरा आफमा िव सनीय
देिखँदनै । तथािप मृतकले खक
ु ु री समाउनु भ दा
पिह यै ितवादीले सो खक
ु ु री खोसी सके पिछ
पिन मृतकबाट ितवादीको यानमा त काल
खतरा रहेको कुरा मा न सिकंदैन । यस अव थामा
यी ितवादीले हारगहु ार गरे र वा भा ने उ कने
काम गरे र वा हरीसँग सरु ा िलएर आफूलाई
बचाउनपु न पिहलो काम कुरा गनपन
ु तर सो
ह जेल यान जाने बल स भावना देिखएमा
आ मर ाको लािग नभै नहने अ य त कम बल
योग गनपनमा
बडो ू रतापवू क मृतकलाई बो न
ु
चटपटाउन निदई खक
ु ु रीको अनिगि त हार गरी
मारे को वारदात आ मर ािभ पन देिखँदनै ।
४. यी ितवादीले वे छापवू क
(voluntarily) मादक पदाथ सेवन गरे को
पाइ छ । वे छाको मादक पदाथको सेवनले
आपरािधक दािय वबाट उ मिु िददं नै । यसमा

पिन मादक पदाथको सेवनको फल व प
ितवादीको मानिसक िच तन, समझ र िवचारमा
भाव परे को र ितवादीको सबै होशहवास समा
भएको पिन देिखँदनै । यो कुरा वारदातका स ब धमा
िनजले यावत कुरा खल
ु ाई िसलिसलाब
तवरबाट गरे को बयानबाट प ह छ । मादक
पदाथको हरे क सेवनपिछ जँड्याहाले िनयत
िनमाण गन स ै न भ न कदािप निम ने भएकोले
नै जँङ्याहाको मनसाय (drunken intent) को
अवधारणाको िवकास भएको हो । जँड्याहाको
मनसायलाई (drunken intent) भिन छ ।
५. यस कार आफूसम आएक
मृतकलाई परू ा होशहवासमा रहेका ितवादीले
िबनाकारण अथवा अ य त मामल
ु ी कुरामा
ू रतापवू क खक
ु ु रीले अनिगि त हानी मारे को
ततु वारदात मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.ं १८८ नं.
को प रिधिभ पन देिखँदनै । मृतकको ह यामा
ितवादीलाई कुनै प ा ाप भएको देिखँदनै ।
उ टो वीभ स य हेरेपिछ िव ल र भयभीत
भएका दाजु र ीमतीलाईसमेत ध क िदएर
मृतकको गहनासमेत िलन सके का र मृतकको
सदगतमा
समेत बेवा ता गरे र मतृ कको प रवारलाई
्
खबर गन कामसमेत नगन यी ितवादीले वा नी
स तानको दहु ाइ िदनु एकदम नसहु ाउने कुरा
देिख छ । यी ितवादीले उ लेख गरे को निजरको
त य के कसरी ततु मु ामा सा दिभक रहेको
सो कुरालाई यी ितवादीले प गन सके को
देिखएन । वीभ स ह या गन िपता पित प रवारमा
रहँदा ब दा वा नी स तानमा झन ास र भय हने
यसबाट प रवारका सद य जिहले पिन अशा त
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हने अव था पन देिखँदा ितवादी कम सजायका
पा देिखन आएनन।्
६. आफूह लाई ितवादी िच बहादरु
दनवु ारले दबाब र ध क िदएको कारणबाट
मृतकको लासलाई उठाउन र गाड्न सहयोग
गरे को र गहना फुकालेको भनी . िच बहादरु को
बयान अनु प . रामबहादरु दनवु ार र . का छी
भ ने ल मी दनवु ारले मौकामा बयान गरे को र
अदालतमा . रामबहादरु र ल मी दनवु ारले सो
घटनाले सक (Shock) परी बेहोस र िबरामी ज तो
भएकोले उजरू गनपन
ु कुराको होश नै भएनछ
घटना लक
ु ाउन खोजेको होइन भ नेस मका थप
िजिकर िलई बयान गरे को ती बयानसमेतका
माणको आधारमा पनु रावेदकह को पनु रावेदन
िजिकर पु ने नपु ने के हो यसतफ िवचार गदा
यी ितवादीह लाई ितवादी िच बहादरु ले
खक
ु ु रीको डर ास देखाउनासाथ त काल
ियनीह ले लास दबाउने काय गरे को नभै .
िच बहादरु को डर ास समा भएको धेरै
समयप ात पिन िच बहादरु को साथ लागी लास
दबाउनका लािग घटना थलमा गै खा डो ख ने र
उपि थत हने तथा लासको गहनासमेत िझके को
िमिसल माणको अव थाबाट यी ितवादीह ले
दबाउने काम जानाजान िनयतवश गरे को
देिख छ । ितवादीह ले उ लेख गरे को निजरको
त य के कसरी ततु मु ामा सा दिभक रहेको
सो कुरालाई यी ितवादीह ले प गन सके को
देिखएन । तसथ आफूह लाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको ४ न.ं बमोिजम सजाय
गन निम ने भ ने यी ितवादीह को पनु रावेदन

िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
७. अब वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरतफ िवचार गदा यानस ब धीको महलको
१७ न.ं को शीरमा यान मानालाई मतलबमा
पसेको मतलबीह का हकमा यसको सबै देहाय
आकिषत हने र ऐ १७(३) नं. आकिषत हनका
लािग १७(१) र (२) न.ं बाहेक अ िकिसमसँग
मतस लाहमा पसेको देिखनु अिनवाय ह छ ।
तदनसु ार िच बहादरु ले मृतकको ह या गन
कुराको यी ितवादीह लाई पवू जानकारी रहेको
वा यस कुरामा सहमत भै कुरा बात गरी मतलबमा
पसेकोसमेतको कुन काम कुरा गरे सो कुराको कुनै
माण िमिसलमा मौजदु रहेको पाइदैन । ह या
भैसके पिछ सो कुराको जानकारीसमेत निदई
िच बहादरु ले यी ितवादीह लाई झु याई
वारदात थलमा लगेको भनी वयम् वादीले नै यी
ितवादीह को हकमा वीकार गरे को ि थितको
ततु कायमा उ १७(३) नं. ला ने कुनै गु जाइस
छै न । तसथ अिभयोग दावीमा प रवतन गरी यी
ितवादीह लाई सो महलको ४ नं. बमोिजम
जनही ६ मिहना कै द हने ठहराएको फै सला उ टी
गरी अिभयोग दावीबमोिजम सजाय गरी पाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
पिन सहमत हन सिकएन ।
८. तसथ ितवादी िच बहादरु
दनवु ारलाई
अिभयोगदावी
अनसु ार
यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. को
कसरु मा सोही १३(१) नं. अनसु ार सव वसिहत
ज मकै द, ितवादीह रामबहादरु दनवु ार र
ल मी दनवु ारलाई यानस ब धीको महलको ४
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न.ं अनसु ार ६ मिहना कै द सजाय हने ठहरयाएको
्
सु को फै सला सदर गरे को पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६५।३।२८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार तथा
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न ।
९. आजको िवकिसत र प रवितत
फौजदारी यायको पृ भिू ममा ितवादीलाई
सव वको सजाय गदा ितवादीमा आि त
यि ह का अित र पीिडतले समेत कुनै
राहत नपाउने र यसबाट िनजह को पिन
िबच ली हने अव था ित काननू ले आँखा
िच लन िम दैन । िव का कितपय मल
ु क
ु मा
पीिडतको यान िलने ितवादीबाट उसमा
आि तले ितपिू त पाउने यव था रहेको
प र े यमा िब कुल बे लै कालख डमा िनमाण
भएको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३ नं. को सव व पिन गन यव थालाई
हामीले यथावत पमा पालन गनु उिचत
हँदनै । काननू को येक कमी र दोषको
अदालतले िनराकरण गनु भ दा यसमा
िवधाियकाले यान िदनु शि पृथ क करणको
िस ा तअनक
ु ू ल ह छ । तसथ सव वस ब धी
वतमान िविधशा र काननू ह को अ ययन
गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३
नं. को सव व गनपन
ु यव थाको उपयु ताको
बारे मा िवचार गरी प रमाजन तथा प रशीलन
गनका लािग नेपाल सरकार काननू तथा याय
म ालय एवम् नेपाल काननू आयोगसमेतलाई
जानकारी गराई िनजह को यानाकषण

गराइिदनेसमेत ठहछ । ततु मु ाको लगत क ा
गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपकराज जोशी
इित सवं त् २०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास अिधकृ त : जवाहर साद िसंह

&
नणय नं .९१९२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
फै सला िमित : २०७१।३।३१।३
०६७-CI-००४५
मु ा : अब डा ज गा ब डा गरी पाऊँ ।
पनु रावेदक/वादी : िज ला लिलतपरु , लिलतपरु
उपमहानगरपािलका, वडा नं. १८
िभमसेन थान ब ने हेमलाल खोसीसमेत
िव
यथ / ितवादी : िज ला लिलतपरु , लिलतपरु
उपमहानगरपािलका, वडा नं. १८ व ने
खड्गलाल खोसीको हकमा म.ु स. गन
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र आ नो हकमा समेत ऐ.ऐ. ब ने मेनका
खोसी

नािलस गदा र अदालतले समय म
लगाउँदा याय ाही ित अ याय
हन जाने हँदा य तो कामकारवाही
मुलुक ऐन, अ.ब.ं ७३ र ८५ नं को
सवथा ितकूल हने ।
( करण नं. ४)
§ २०२५ सालमा िलखत खडा गरी
छु िभ न भएको कुरामा मुख
िमलेको र यसपिछ पटकपटक
अब डा रैकर र गुठी ज गामा मु ा
परी हारजीत भएको र कितपय ज गा
सयं ु दतासमेत भएको अव थामा
पनु ः तायदाती फाँटवारी िलई
िफरादीह को २ भाग छुट्याई पाउँ
भ ने वादीदावी पु न नस ने ।
( करण न.ं ५)
§ अदालतले कानून र अ य
िनकायको े ािधकारको स मान
गनपछ
। मालपोत कायालयको
ु
अिधकार े िभ को
तुत
िववादमा सीधै तुत नािलसबाट
िववादको िछनोफानो गदा उ
कायालयको अिधकार े शू यमा
प रणत हने ।
( करण न.ं ८)

§ वादीह ले ितवादीह समेतउपर
िदएको धमलोप मु ाको िफरादप मा
हामीसमेतको हक ला ने ज गाह
िनजी गठु ी स चालन गरी आएका
िथय भनी उ लेख गरेबाट र के ही
ज गा संयु दता गरी स ाप ासमेत
गरेबाट गुठी ज गाको बारेमा
वादीह लाई मौकै देिख यावत
कुराको जानकारी रहेको देिखने ।
§ अदालतले िवषयमा मा िनणय
गन हो । वादीह लाई एकै पटक
अब डा ज गा ब डा गरी मा नलाई
वा गुठी ज गामा पिन िनजह लाई
गुिठयार कायम गरी मा नलाई के
बाधा िथयो सो त य वादीह लाई
पूव मु ाह च दा वा दता दा.खा.
स ाप ा गदा थाहा नभै यो मु ा
दायर गन बेलामा मा कसरी
थाहा हन आयो ितवादीह बाट
ग भीर जालझेल भयो वा अ
कुनै कारण र ो यसको िच बु दो
कारण वादीह बाट आउन सके को
नदेिखने ।
§ एकै पटक दावी िलई सबै कुरामा पनु रावेदक/वादीका तफबाट : िव ान्
अिधव ा य र बहादरु
े ी तथा
िनणय िलन स ने ि थित रहँदारहँदै
हेमकुमार े
सो नगरी पटकपटक एउटै िवषयमा
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यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा बालकृ ण नेउपाने तथा िव ान्
अिधव ा महािनिध सेढाई
अवलि बत निजर :
स ब काननू :
सु तहमा फै सला गन :
मा. या. ी रमेश पोखरे ल
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी ह र साद िघिमरे
मा. या. ी जनादनबहादरु खड्का
फै सला
या.गोिव दकुमार उपा याय : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा
(१) को ख ड (क) बमोिजम मु ा दोहोरयाई
् हेन
िन सा दान भई दायर हन आएको ततु मु ाको
सङ्ि त य एवम् ठहर यस कार छ :
िवप ी मेनका खोसी (भाउज)ु तथा
खड्गलाल खोसी (दाज)ु ले हा ोसमेत अश
ं हक
ला ने ज गाह बकसप िभ को ज गा हो भनी
आ नो नाउँको पोता दता े ताको ज गाह
छोडप गरी िदने गरी भएको काय अ यायपणू
छ । मालपोत कायालय, काठमाड तथा मालपोत
कायालय, लिलतपरु मा कारवाही भै रहेका स पणू
कारवाही िमिसल िझकाई बझु ी हामीह लाई
जानकारी निदई िवप ीह बाट के कित ज गाह
दता गरे र के कित दता गन बाँक रहेका पैतक
ृ
ब डा गनपन
ु ज गाह छन् सोसमेत स पणू ज गा
िवप ीह बाट अंश ब डाको २०, २१, २२, २३

नं. बमोिजम तायदाती फाँटावारी दािखल गन
लगाई पैतक
ृ िनजी गठु ीको ज गाह ब डा नहने
सगोलमा रहने हँदा हामी दाजु भाइका नाममा
सयं ु दता तथा ब डा गनपन
ृ ज गाह को
ु पैतक
३ भाग लगाई हामी िफरादीको २ भाग ज गा
छु याई हा ो नाममा दता गरी चलनसमेत चलाई
पाउँ भ नेसमेतको िफरादप ।
िमित २०२५ साल मङ्िसर ३ गते
ग रएको घरायसी ब डाप मा बाजे मेहरमान
तथा िपता बिु लाल खोसीका नाममा दता
भएका ज गाह िवप ी िफरादीह ले हामी
ितवादीम येका खड्गलाल खोसीको नैसिगक
अश
ु ा गरी बाजे मेहरमान िपता बिु लाल
ं िनमख
तथा आमा च कुमारी खोसीको हक खाने िवप ी
िफरादीह दईु छोराह मा भएको खल
ु ाई
िज ला शासन कायालय, लिलतपरु बाट दिू षत
नाता माणप िलई उ दिू षत नाता माणप को
आधारमा बाजे मेहरमान, िपता बिु लाल तथा
आमा च कुमारी खोसीको नाममा दता रहेको
कितपय ज गाह िवप ीह ले आआ नो नाममा
नामसारी गरी िब समेत ग रसके को र कितपय
ज गाह िवप ी िफरादीह ले नामसारी दताको
लािग कारवाहीसमेत चलाई आएको बिु झएको
हँदा िवप ीह बाट सोको स पणू यहोरा खल
ु ाउन
लगाई उ खल
ु ाइएका ज गाह मा ३ ख डको
१ ख ड हामी ितवादीम येका खड्गलाल
खोसीको हकस मको हदस म चलनसमेत चलाई
पाउँ भ नेसमेतको खड्गलाल खोसी तथा मेनका
खोसीको सयं ु ितउ रप ।
पेटबोलीबाट बिु झएका तल
ु ानरिसंह
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शा यले गरे को बयान िमिसल सामेल रहेको ।
ततु मु ामा माणको िमिसलका
स दभमा ी सव च अदालतसम प ाचार गदा
हाल िवचाराधीन रहेकाले हाल पठाउन नसिकने
भनी जवाफ ा भएकोले उ माणको िमिसल
ा भएपिछ जगाई कारवाही िकनारा गन गरी
ततु मु ा हाल अ.बं. १२ नं. बमोिजम मल
ु तबी
राखी िदनु भ नेसमेतको सु लिलतपरु िज ला
अदालतको िमित २०५७।१२।१३ को आदेश ।
ततु मु ामा माण िमिसलह
पनु रावेदन परी स मािनत सव च अदालतमा
िवचाराधीन रहेका कारणले उ िमिसल ा
भएपिछ जगाउने गरी मल
ु तबी रहेकोमा उ
माणको धमलोप हक कायम मु ा फै सला
भैसके कोले मल
ु तबी जगाई पाउँ भनी फै सलाको
ितिलिप साथ ितवादीम येक मेनका
खोसीको िनवेदन परे को देिखँदा ततु मु ा
मल
ु तबीबाट जगाई िदएको छ भ नेसमेतको िमित
२०६३।१०।१८ को सु अदालतको आदेश ।
यसमा दाजु भाइह बीच ब डा हन
बाँक रहेको भए ब डाप मा उ लेख हनपु नमा
सो भए गरे को नदेिखएको र ितवादीम येका
मेनका खोसीका नाममा अ य बाट ज गासमेत
आएको देिखँदा अब डा रहेको ज गालाई ब डा
गरी पाउँ भ नेसमेतको वादी दावी पु न नस ने
ठहछ भ ने लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
२०६४।८।१६ को फै सला ।
२०५५ सालको ब डाप मा आआ नो
भागमा परे का ज गाको आय ता भागशाि त
गरी िलने कुरा उ लेख छ, सो २०२५ सालको

घरायसी ब डाप मा बाबु बिु लाल र बाजे
मेहरमानका नाममा रहेका पैतक
ृ ज गाह ब डा
भएको छै न । पैतक
ृ ज गा दाजु खड्गलालको
नाममा नामसारी नापी दता भएको छ । बाबु
बिु लालका नामको लगत नं. १२८८ र बाजे
मेहरमान खोसीका नामको लगत नं. ११२४ का
ज गाह ब डा भएका छै नन् । ब डाप मा िक.नं.
र े फल ले न छुट्दमै ा पैतक
ृ ज गा नपाउने भ न
िम दैन । मेनका खोसीलाई कृ ण कुमारीले र.नं.
२७६६ िमित २०३९ सालमा शे.ब. गरे कोमा सो
शे.ब.का आधारमा हा ो पैतक
ृ स पि मा दावी
गरी आउनभु एको छ । य तो अव थामा मेनकाका
नाममा अ य बाट ज गा आएको भनी वादी
दावी भ दा बािहर गै फै सला भएको छ । तसथ
०६४।८।१६ मा भएको फै सला उ टी गरी िफराद
दावीबमोिजम पैतक
ृ ज गामा दाजु खड्गलाल तथा
हामी हेमलाल, िललालालको भागमा ज गा ब डा
गरी याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीह को
पनु रावेदन अदालतमा परे को पनु रावेदनप ।
वादी ितवादीबीच भएको िमित
२०२५।८।३ को ब डाप मा घरमा ब डा गरी
ज गाको स ब धमा आय ता खानेस म उ लेख
भएको पाइ छ । पैतक
ृ ज गा ब डा गरी पाउँ भनी
आएकोमा वादी दावी नपु ने भनी सु ले गरे को
फै सला फरक पन स ने देिखँदा अ.बं. २०२
नं. बमोिजम यथ िझकाउनु भ ने पनु रावेदन
अदालतको िमित २०६५।५।३ को आदेश ।
पनु रावेदकको उपरो िजिकर रहेकोमा
कागज माणह हेदा िमित २०२५।८।३ मा
हेमलाल खोसी र खड्गलाल खोसी घरसारमा
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छु िभ न भइसके को कुरामा कुनै िववाद
नदेिखएको, उ ब डाप िलखत हेदा िलखतमा
नै अब डा रहेको भ ने कुनै कुरा उ लेख गरे को पिन
देिखदैन । साथै सव च अदालतबाट ियनै वादी
ियनै ितवादी प िवप ी भएको संवत् २०४७
सालको दे.प.ु नं. ६७४५ को धमलोप मु ामा िमित
२०६२।१२।३ मा फै सला हँदा २०२५।८।३ को
ब डाप को िलखतमा नै अब डा रहेको भ ने
देिखएन भ नेसमेत उ लेख भएको पाइ छ ।
यसरी एकपटक सव च अदालतले अब डा
नरहेको भ ने उ लेख भइसके को अव थामा पनु ः
यस अदालतबाट ब डा बाँक छ भनी सव च
अदालतको फै सला खि डत हने गरी बो नसमेत
िम ने अव था देिखएन । साथै मेनका खोसीलाई
गणेशलाल खोसीक
ीमती कृ णकुमारी
खोसीले िमित २०३९।२।२७ र.नं. २७६६ बाट
शे.ब.को आधारमा मेनका खोसीले ा गरे कोमा
उ बकसप िलखतसमेत पनु रावेदक वादीले
बदर गराउनसमेत सके को पाइँदनै ।
तसथ, २०२५।८।३ को ब डाप मा
अब डा ज गा रहेको नदेिखएको साथै ी
सव च अदालतको िमित २०६२।१२।३ को
फै सलासमेतका आधारमा अब डा ज गालाई
ब डा गरी पाउँ भ ने वादी दावी पु न नस ने
ठहराएको लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
२०६४।८।१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ै न भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६५।११।१३।३ को
फै सला ।

िज ला तथा पनु रावेदन अदालतले
हामीले पैतक
ृ ज गाको हक नपाउने मु य आधार
२०२५ सालको ब डाप लाई िलएको छ । उ
ब डाप मा ज गाबाट आएको आय ता बाँडी
खाने भ ने िलिखत यहोरामा प छ । २०२५
सालमा घरायसी ब डाप हँदा घर र घरले चचको
लगापातस म अश
ं ब डा भएको कुरामा िववाद
छै न । सो ब डाप मा पैतक
ृ बाबु तथा बाजेको
नाममा भएको र उहाँह को शेषपिछ दाजु
खड्गलालको नाममा नापी दता पोता दता भई
आएका ज गाह यो यित यी अंिशयारका नाममा
भागब डा हने भ ने कुरा उ लेख ग रएको छै न ।
२०२५ सालको िलखतमा ज गाको
अि त व उ लेख छ, साथै ज गाको आय ता
बाँडी खाने कुरा उ लेख ग रएको छ । ज गाबाट
आएका आय ताह अिं शयारह बीच भाग
लगाई खाने कुरा उ लेख भएपिछ ज गा भाग
लगाउन नपाउने भ ने अव था रहँदनै । यसरी
ज गाह का बारे मा आएका आय ताह बाँडी
खाने भ ने श दअनसु ार पैतक
ृ अब डा ज गा
ब डा हनपु नमा घरायसी ब डाप मा भएका
कुरािवपरीत हने गरी मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोव तको महलको ३५ नं. िवपरीत हने गरी
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िु टपणू
हँदा मु ा दोहोरयाई
् पाउने िन सा भई मु ा
दोहोरयाई
् इ साफ पाउँ भ नेसमेत यहोराको
वादीको यस अदालतमा पन आएको िनवेदनप ।
यसमा ज गाका बारे मा आएका
आय ताह भागब डा गरी आ नाआ ना भागमा
परे को भागशाि त गरी िलने खाने भ ने २०२५
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सालको ब डाप मा उ लेख भएको देिखएको
साथै ियनै िनवेदक वादी हेमलाल खोसीसमेत वादी
भई ियनै ितवादी खड्गलाल खोसीलाई िवप ी
ितवादी बनाई काठमाड िज ला अदालतमा
दायर भएको िनणय दता बदर हक कायम दता
चलन मु ामा २०४२।१०।२२ मा भएका फै सला
अनसु ार यी िनवेदक वादीले आ नो हक िह सा
छुट्याई िलएको देिखएको प र े यमा पनु रावेदन
अदालतको फै सलामा अंशब डाको ३५ नं. को
या या मक िु ट देिखँदा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड
(क) बमोिजम ततु मु ा दोहोरयाई
् हेन िन सा
दान ग रएको छ भ ने यस अदालतको िमित
२०६७।३।३० को आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक
पेसीसचू ीमा चढी इजलाससम पेस हन
आएको ततु मु ाको िमिसलको अ ययन
ग रयो । पनु रावेदक वादीतफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा य ी र बहादरु े ी तथा
हेमकुमार े ले २०२५ सालको घरायसी
ब डाप ले ज गाबाट आएका आय ताह बाँडी
खाने भनी उ लेख भएबाट के बल घर र घरले
चचका ज गाको मा ब डा भएको तर अ य
पैतक
ृ ज गाह ब डा नभएकाले ब डा नहने गरी
सु बाट भएको फै सला सदर गरे को पनु रावेदन
अदालतले गरे को फै सला िु टपणू हँदा उ टी
गरी वादीदावीबमोिजम गरी पाउँ भ नेसमेत बहस
ततु गनभयो
ु । यथ ितवादीका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी बालकृ ण
नेउपाने तथा िव ान् अिधव ा ी महािनिध

सेढाईले वादी ितवादीबीच २०२५ सालमा
अंशब डा भइसके को छ । एकपटक अश
ं ब डा
भइसके पिछ पनु ः अंश पाउनपु छ भ न िम दैन ।
अब डा ज गामा ज गा खल
ु ाई िफराद िलएर कोट
िफ समेत िलई आउनपु नमा वादीले हचवु ा दावी
िलएको अव था छ । २०२५ सालको ब डाप मा
आआ नो भागमा परे को ज गाको आय ता
खाने भ ने उ लेख भएको यसबाट ज गा पिन
भाग लािगसके कोले वादीदावी नपु ने ठहरयाई
्
सु बाट भएको फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हनपु छ भनी ततु गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
अब पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमले
निमलेको तथा पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन
िजिकर पु ने नपु ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा
पनु रावेदकतफका िव ानले
् २०२५।८।३ को
ब डाप को स ब धमा सव च अदालतको
संयु इजलासको िमित २०६२।१२।३ को
फै सला र सोही इजलासले ज गा दाखा दता
ग रपाउँ भनी यसै ब डाप को स ब धमा िमित
२०६६।५।२ मा गरे को फै सला पर पर िवरोधी
भएकोले पणू इजलासमा पठाउनपु न भनी
ारि भक बहस गनभएको
देिखयो । यसतफ हेदा
ु
िमित २०६२।१२।३ मा सव च अदालत सयं ु
इजलासले वादीदावीको ज गा पैतक
ृ भएको
कुरा नै मािणत नभएको सो ज गा अंिशयार
भ दा बािहरको यि कृ णकुमारीको रहेको
भ ने फै सला गरी सो स दभमा िववािदत ज गा
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वादीह को अश
ं हक ला ने अब डा ज गा रहेको
भए २०२५।८।३ को ब डाप मा सो कुरा उ लेख
हनपु न भनी उ लेख गरे को कुरा तथा २०६६।५।२
मा सव च अदालत सयं ु इजलासले काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०४२।१०।२२ को
फै सला अि तम रहेको र सो फै सलाबाट िववािदत
ज गामा पनु रावेदकको १ भाग मा कायम
हने ठहरे कोले सोही अि तम फै सलाबमोिजम
भएको दाखा दता कायम गरे को पनु रावेदन
अदालतसमेतको फै सला सदर गरे को देिख छ ।
पिछ लो फै सलाले २०२५।८।३ को ब डाप को
बारे मा उ चारणस म पिन गरे को देिखँदनै । साथै
सो फै सला काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०४२।१०।२२ को फै सलाउपरको पनु रावेदन
फै सला पिन नभएकोले काठमाड िज ला
अदालतको िनणयाधारलाई उ २०६६।५।२
को फै सलाले वीकार गरे को भ न िम ने पिन
देिखएन । तथािप ती दईु फै सलाह बािझएकै माने
पिन िलखतको या याको स दभमा बािझएको
फै सलालाई काननू या या वा काननू ी िस ा तको
स दभमा बनेको सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ३ को उपिनयम (ख) आकिषत
गरी पणू इजलासमा पठाउन िम ने देिखएन ।
ती दबु ै फै सलाह ले कुनै काननू ी िस ा त पिन
ितपादन गरे को देिखँदनै । दबु ै फै सला मु ाको
दावी र माणमा िसिमत रहेकाले िव ान् को यो
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
३. वादीदावीको अब डा भिनएको
जेजित स पि ब डा गनपन
ु हो सबै भागशाि त
गरी अंिशयारह का बीचमा छुट्याई सके को सोही

कुरालाई २०२५ सालको ब डाप ले गनका
लािग आआ नो भागमा परे को ज गाको आय ता
खाने भनेर ज गा उ लेख नगरी आय तास म
उ लेख गरे को हो, परे को भ ने श दले प रसके को
भ ने भतू काल जनाउँछ, पन भ ने भिव यकाल
जनाउँदनै यसथ थम ि मा नै िफराद खारे ज
हनपु छ भ ने यथ ह को बहस िजिकर रहेको
पाइ छ । यसमा िवचार गदा पनु रावेदकको
िफरादप को करण ३ मा िक.नं. १८ र िक.नं.
६९ को ज गा ितवादी दाजु खड्गलाल खोसीले
आ नो नाममा एकलौटी दता गरी हा ो भाग
निदएको हँदा िफराद िदई काठमाड िज ला
अदालतको २०४२।१०।२२ को फै सलाबाट भाग
छुट्याइिलएको र खड्गलालको नामको सािवक
पोता लगतको काठमाड कोटे र वडा १० को
िक.न.ं २१७ को ३।६।२।१ िक ा र ऐ. िक.नं.
२२० को ०।७।१।३ को ज गा मेनकाको देखाई
मेनकाले दता गराई ज.ध.द. . पजु ा िलएकोमा
िनणय दताबदरको नािलस परी िवचाराधीन छ
भ ने कुरा उ लेख गरे कोमा हाल उ मु ामा
िनजह को दावी पु न नसक सव च अदालतको
२०६२।१२।३ को फै सला अि तम रहेको
पाइ छ । सु अदालतको आदेशानसु ार
वादीह ले २०५७।५।१० मा गरे को कागजमा बाबु
बिु लालको सािवक लगत ४८।३७ को दखश
ु ी
रोपनी २ नाप न सा हँदा नगर ५(घ) १ िक.नं.
४७ को २।३।०।० िनजी गठु ी हामी िफरादीह
र . दाजु खड्गलालसमेत ३ जनाका नाममा
२०४५।११।२० मा मापोकाबाट दता गरी सो गठु ी
ज गा िग दी मा टा गािवस वडा ४ िक.नं. ३५, ऐ.
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वडा ७ िक.नं. ३४ ज गासँग स ाप ा गरी नगरको
िक.नं. ४७ को ज गा संयु िब भैसके को भनी
उ लेख गरे को यहोरा िमिसलबाट समेत समिथत
भएको यसलाई यथ ह ले समेत अ वीकार
गन सके को देिखँदनै । यस ि थितमा ब डा गनपन
ु
सबै अचल ज गा अिं शयारह का बीचमा ब डा
भैसके को भ ने यथ ह को िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
४. तर २०२५।८।३ को घरसारको
ब डाप बमोिजम छु िभ न भएपिछ ियनै
अंिशयारह का बीचमा गठु ी र अ ज गाका
स ब धमा पटकपटक मु ा परे को र कितपयमा
सहमितबाट दता र स ाप ासमेतको िलखत
यवहार भएको प र े यमा प र भरपद
माण पेस गरी दावी मािणत गन काम वादीकै
भएकोमा दावी खि बर हने प िलखत पिन
वादीबाट पेस भएको छै न । मु ासमेत परी हारजीत
भएको अव थामा अब कुन कालख डस म
यो िववादलाई िनर तरता िदने ग भीर
छ । ियनै वादीह ले ियनै ितवादीह
खड्गलालसमेतउपर िदएको धमलोप मु ाको
िफरादप मा हामीसमेतको हक ला ने ज गाह
िनजी गठु ी स चालन गरी आएका िथय भनी
उ लेख गरे बाट र के ही ज गा संयु दता
गरी स ाप ासमेत गरे बाट गठु ी ज गाको बारे मा
वादीह लाई मौकै देिख यावत कुराको जानकारी
रहेको देिख छ । सोही समयमा िववािदत ज गाह
र अ अब डा ज गाको बारे मा समेत कारवाही
चलाई एकै पटक इ साफ मा न वादीह लाई कुनै
बाधा नरहेकोमा सो गन नसक धमलोप मु ामा

कोटे र वडा १० िक.न.ं ८३ र सोबाट िक ाकाट
भएको िक.नं. २१७ र २२० मा स म दावी
िलएबाट र का.िज.अ.बाट भएको २०४२।१०।३
को फै सलाको मु ामा िक.न.ं १८ र िक.न.ं ६९
को िववाद रहेको ज गा र सो भ दा बाहेकको
िववािदत ज गा पिन गठु ी रहेको कुरा यिु स मत
देिखँदनै । अदालतले िवषयमा मा िनणय
गन हो । वादीह लाई एकै पटक अब डा ज गा
ब डा गरी मा नलाई वा गठु ी ज गामा पिन
िनजह लाई गिु ठयार कायम गरी मा नलाई के
बाधा िथयो सो त य वादीह लाई पवू मु ाह
च दा वा दता दा.खा. स ाप ा गदा थाहा नभै
यो मु ा दायर गन बेलामा मा कसरी थाहा हन
आयो ितवादीह बाट ग भीर जालझेल भयो वा
अ कुनै कारण र ो यसको िच बु दो कारण
वादीह बाट आउन सके को देिखँदनै । एकै पटक
दावी िलई सबै कुरामा िनणय िलन स ने ि थित
रहँदारहँदै सो नगरी पटकपटक एउटै िवषयमा
नािलस गदा र अदालतले समय म लगाउँदा
अ याय ाही ित अ याय हन जा छ । य तो
कामकारवाही मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं
को सवथा ितकूल ह छ । उ काननू ािविधक
काननू न भै सारभतू काननू भएकोले ती मु ाह मा
दावीको ज गाह को िववाद नरहेको भ न
िम दैन ।
िक ा न बरको नभै मु ाको
िवषयव तक
ु ो हो । िक.नं. अलगअलग भए
पिन िवषय व तहु एउटै अथात ती मु ाह मा
अब डा ज गाको र गठु ी ज गाको िववाद रहेको र
यस मु ामा पिन सोही िववाद रहेकोले यसमा उ
७३ र ८५ नं नला ने भ नु र काननू र यायसङ्गत
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हँदनै । ततु मु ामा वादीदावी पु न नस ने
कुराको लािग यो आधार नै पया देिख छ ।
५. वादीह ले ज गाको मू य कुल िबगो
१ लाख ७८ हजार खल
ु ाई सोको .४८३०।- र
दताचलनको .२००।- कोटिफ दािखल गरे
पिन हामीलाई जानकारी निदई िवप ीह बाट
के कित ज गा दता गरे र के कित दता गन बाँक
रहेका पैतक
ृ ज गाह छन् सोसमेत स पणू ज गा
िवप ीह बाट अश
ं ब डाको २०, २१, २२ र
२३ न.ं बमोिजम तायदाती फाँटवारी दािखल गन
लगाई पैतक
ृ िनजी गठु ीको ज गा ब डा नहने हँदा
संयु दता तथा ब डा गनपन
ृ ज गाह को
ु पैतक
३ भाग लगाई िफरादीह को २ भाग छुट्याई पाउँ
भ ने वादी दावी देिख छ । २०२५ सालमा िलखत
खडा गरी छु िभ न भएको कुरामा मख
ु िमलेको र
यसपिछ पटकपटक अब डा रै कर र गठु ी ज गामा
मु ा परी हारजीत भएको र कितपय ज गा संयु
दतासमेत भएको अव थामा पनु ः तायदाती
फाँटवारी िलई िफरादीह को २ भाग छुट्याई पाउँ
भ ने वादीदावी मािथ उ लेख भएबमोिजम पु न
स ने देिखँदनै ।
६. सोही मागदावीस ब धी िफराद
यहोराबाट िक.न.ं उ लेख भएको ज गाम ये
पिन कुनकुन ज गा गठु ी कायम हनपु न र कुनकुन
ज गा ब डा हनपु न सो कुरालाई वादीह ले प
गन नसक पैतक
ृ िनजी गठु ीको ज गा ब डा नहने
हँदा संयु दता तथा ब डा गनपन
ृ ज गाह
ु पैतक
भ नेस मका कुरा उ लेख गरी िवषयव तल
ु ाई
िव कुल मपणू र अ बनाएको देिख छ ।
७. गठु ी ज गालाई ितवादी मेनका

खोसीसमेतले िनजी गरे को वा गन लागेको भए
वादीह ले अिनवायतः मल
ु क
ु ऐन, गठु ीको
महलको ऐन समा नपु छ । ितवादीह उपर
वादीह ले गठु ी धमलोप वा गठु ी पालो पाउँ भ ने
दावी िलन सके को देिखँदनै ।
८. िववािदत ज गाह
ितवादी
खड्गलाल र मेनका खोसीको नाममा िविधवत्
दता भै मोठ लगत खडा भै िनजह ले ज गाधनी
दता माण पजु ा पाएको देिखँदनै । ितवादीह ले
दताको माग गरे झ वादीह ले पिन सबदु
माण देखाई दताको माग गनलाई अथवा
मेनका खोसीले दताको लािग चलाउनु भएक
कारवाहीमा सल
ं न भै वादीह को पिन हक पु ने
कुरा भ नलाई वादीह लाई कसैले छे कबार गरे को
देिखँदनै । अदालतले काननू र अ य िनकायको
े ािधकारको स मान गनपछ
। मालपोत
ु
कायालयको अिधकार े िभ को
ततु
िववादमा सीधै यो नािलसबाट यस िववादको
िछनोफानो गदा उ कायालयको अिधकार े
शू यमा प रणत हने देिख छ । यहाँबाट लगत
आिद िभडाएर के कसरी दता ह छ सो पखने
र यसपिछ परे को नािलसबाट सो िनणयको
औिच य िवचार गन चलनको यस इजलासले
हे का रा नैपछ ।
९. िफरादका यी सब थप कमजोरी र दावी
पु ने िलखत माणसमेतको अभाव रहेको ि थित
र पटकपटक एउटै िवषयमा नािलस गनु काननू
र यायस मतसमे
् त नभएको कारणबाट अब डा
ज गा ब डा गरी पाउँ भ ने वादी दावी पु न नस ने
ठहरयाई
् सु लिलतपरु िज ला अदालतबाट

943

नेपाल कानून प का, २०७१, असोज

िमित २०६४।८।१६ मा भएको फै सला सदर हने
िव
ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित िवप ी : भिू मसधु ार कायालय, मोरङसमेत
२०६५।११।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन
§ मोही को हो भ ने कुरा नै प गन
िजिकर पु न स ै न । ततु मु ाको दायरीको
नस नेले मोहीबाट यो य तो काम
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझु ाई िदनू ।
भयो भनी भनेको कुरामा भर गनु
उिचत नहने ।
उ रायमा सहमत छु ।
( करण नं. ४)
या.ओम काश िम
§ मोही भागे बेप ा भएको िनवेदनमा
परेको सो भ दा पिहले ज गाधनीले
मोहीह ले ज गा नजोती आफले
इित संवत् २०७१ साल असार ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास अिधकृ त : राम साद भ राई
ज गा जोतेको भ ने आधारमा लगत
क ाको माग गरेकोले िवप ी
&
ज गाधनीले तुत िवषयमा उजुरी
गरेको अव थामा उजुरी पनु भ दा
पिहलाको सरजिमनलाई माणमा
िलई िनवेदकको मोही लगत क ा
नणय नं .९१९३
गरेको िवप ी कायालयको िनणयमा
माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र
सव च अदालत, संयु इजलास
मुलुक ऐन, अ.बं.१८४क र १८५ नं.
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
समेतको ुिट रहेको देिखने ।
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
( करण नं. ६)
आदेश िमित : २०७१।३।२६।५
§ दावी भ ने कुरा सश
ं ोधन वा फेन
रट नं. ०६७-WO-०११४
पाइँदैन । यस मु ामा िवप ी
ज गाधनीले मु ा गनुपन कारण
िवषय : उ ेषण/परमादेश ।
(cause of action) र सोको िदन,
िमितसमेत नखुलाई मोहीह ले ज गा
िनवेदक : िज ला मोरङ, सािवक हरै चा हाल
नजोती आफूले ज गा जोतेकोले
इ परु गा.िव.स. वडा न.ं ६ ब ने सैनी
लगतक ा गरी पाउँ भनी दावी
उरामन
िलएकोमा यसमा आमूल प रवतन
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गरी मोहीह ज गा जो न छाडी
१५।१६ वष अिघदेिख भागी बेप ा
भएको भनी िब कुल नयाँ दावी
िलएको देिख छ । सो दफा २६(१)
(ग) बमोिजम मोही लगत क ाको
लािग मोही भागे बेप ा भएको २५
िदनिभ ज गावालाले िलिखत
सूचना िदनुपन हद यादको अव था
बा या मक भएकोमा मूल उजुरीमा
मोहीह भागे बेप ा भएको भ ने
कुरा उ लेख नै छै न भने पिछ लो
िनवेदनमा कुन साल मिहना गतेबाट
भागे बेप ा भएको सोबारे कुनै कुनै
कुरा उ लेख छै न । सबै मोहीह एकै
वष र िदनसमयमा भागी बेप ा भए
भ ने कुरा अ य त कपटपण
ू हने ।
( करण नं. ७)
§ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२६(१) (ग) मा कुनै मोहीले ज गा
छोडी भागेमा वा बेप ा भएमा
वा तोिकएबमोिजम कूत नबुझाई
मोिहयानी हक समा भएमा सो
कुराको ज गावालाले िलिखत
सूचना तोिकएको अिधकारीछे उ
२५ िदनिभ िदनपु दछ र तोिकएको
अिधकारीले सो कुरा जाँचबुझ
गरी दफा २५ को उपदफा (४) को
ख ड (ख) बमोिजम दता िकताबमा
स याउनुपदछ भनी उ लेख
भएकोमा उि लिखत मोहीह ज गा
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छोडी भागेको हो वा बेप ा भएको
हो वा के भएको हो सो कुरालाई
प गरेर मा कारवाही चलाउनुपन
दािय वलाई िवप ी ज गाधनीले
पूरा गनुपनमा सो पूरा गरेको
पाइँदैन । ज गा छोडी भा नु र बेप ा
हनमु ा फरक ह छ । यि मा पिन
बेप ा हन स ने हदँ ा बेप ा हने मोहीको
घर ार हरअव थामा समा ह छ भ ने
होइन । सामा यतया काबभ
ु दा
बािहरको कारणबाट यि बेप ा
ह छ भने यि ले भा ने काम जानी
बझ
ु ी गछ । ज गा छाडी भा ने यि
जीिवत रहने र अ य बसोबास गन
स भावना कायम रह छ भने बेप ा
यि जीिवत रहेको स भावना
ीण ह छ । यस कार यी दुईमा
ताि वक िभ नता रहेको अव थामा
ती सब कुरालाई
नगरी सबै
कुरा एकआपसमा िमसािमस गरेको
िवप ी ज गा धनीको कामकारवाही
मा मक देिखने ।
( करण नं. ८)
§ मोही भागे वा बेप ा भएको भ ने
कुरामा ज गाधनी नै अड्न सके को
देिखँदैन । भूिमसुधार कायालयले
िलिखतजवाफ िदएर िनणयको
औिच य िस गन स नुपनमा
िलिखतजवाफस म पिन िदएको
देिखँदैन । आफू किह यै घर ार
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छाडी भागेको वा बेप ा नभएको
भ ने िनवेदकको रट िजिकरलाई
िवप ी ज गाधनीले अ यथा िस
गन नसके को ।
( करण नं. ९)
§ िनवेदकलाई बु दै नबुझी यावत
कारवाही गपु चुप पमा भएको,
सोको जानकारी िनवेदक मोहीले
उ लेख गरेको िमितभ दा पिहले
भएको नदेिखएको, कारवाहीको
उठान यादै कपटपूण भै यसबाट
miscarriage of justice भएकाले
याियक व छता र िविधको
शासनको स मान र वे छाचा रता
तथा
याियक अराजकताको
समाि को लािग पिन िववािदत
िनणय कायम रहन नस ने हँदा याद
बदरमा आउनुपन, िवल ब ला ने
ज ता िवप ीह को तकको कुनै
औिच य नहने ।
( करण नं. १५)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य
सरु े कुमार खड्का र नीरबहादरु पौडेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
नारायणव लभ प त र िव ान् अिधव ा
जगदीशच पा डे
अवलि बत निजर :
§
२०६२, अङ्क ६, पृ. ६७०
§ सव च अदालत बल
ु ेिटन पणू ाङ्क

§
§
§
सब
§
§

२३६ को पृ २३
२०४१ को पृ १०५
२०६६ को पृ २०५६
२०५६ को पृ ४७८
काननू :
माण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग)
भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६,
२९

आदेश
या.गोिव दकुमार उपा याय :
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
३२ तथा १०७(२) बमोिजम दायर हन आएको
ततु रट िनवेदनको सङ्ि त य र िनणय
यस कार छ :
म िनवेदक मेरा बाबु व.बिु उरामनको
समयदेिख मोरङ िज ला सािवक हरै चा
गा.िव.स.वडा नं. ५ गोिव दपरु भ ने गाउँमा
सप रवार बसोबास गरी आएकोमा हामी बसोबास
ग रआएको ठाउँ समय ममा गा.िव.स. प रवतन
भै इ परु कायम हँदा हाल वडा नं. ६ भएको
छ । अिघ भिू मसधु ार लागू रहनपु वू देिख मैले भोग
चलन गरी आएको िज ला मोरङ, हरै चा वडा नं.
५ (ङ) िक.नं. ६४, ६५ र ७६ ज गा भिू मसधु ार
लागू भएपिछ अनसु चू ीसमेत भरी कािशत
भएको र सभ नापी हँदाका समयमा ज गा धनीको
पमा िज ला सनु सरी, धरान ५ ब ने गल
ु ावदेवी
अ वाल रहनभु एको िथयो । म उ ज गाको
रीतपवू कको मोही माणप ा िकसान भै याम
अनसु ारको बाली लगाई आएकोमा पिछ ज गा
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धनी प रवतन भै िक.न.ं ६४ समेतका ज गाधनी म
हँ भ दै िवप ी पदमबहादरु को बाबु मेरो ज गा हो
भ दै आउनभु एकाले िनजलाई र िनजपिछ िवप ी
पदमबहादरु लाई सालसालैको कुत अिधया सतमा
बझु ाई आएको िथएँ । पर पर समझदारीको कारण
कुत बझु ाउँदा िलँदा भरपाई िलने िदने चलन
िथएन । ए कासी २०६७ सालको धानबाली
लगाउन ज गा जोती रहेका अव थामा जेठ ते ो
ह ाितर ज गामा िवप ी पदमबहादरु र िनजका
छोरा पशराम,
िवनोदसमेत भै आई यो हा ो
ु
ज गामा तेरो अिधकार छै न, ज गा जोत खन गन
पाउँदनै स् हामी आ नो ज गा आफै ँ जो छौ ँ तेरो
मोही लगत उिह यै क ा भइसके को छ भनी
मनाही गरे काले के भएको रहेछ भनी भिू मसधु ार
कायालय, मोरङमा गई बु दा िन न मोहीह ले
िन न िक ा ज गा जो न छाडी आफै ँ जोत खन
ग रआएको हँदा मोही लगत क ा गरी पाउँ भनी
िनज नाम दताको अलगअलग मोही भएका
अलगअलग िक.न.ं ६४, ७९, ८०, ८१, ८४,
८५, र ८७ का ज गाह को स ब धमा मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.७२ नं. ितकूल िमित २०५३।९।१८
मा द.नं. ३२५३ को एउटै िनवेदन गरे का आधारमा
मेरा नाममा जारी ग रएको भिनएको १० िदने
याद तामेल गदा यादमा लेिखएको ठे गानामा
खोजतलास गदा िनज तथा िनजको बसोबास
फे ला नपरे कोले १ ित याद गा.िव.स. भवन
इ परु को िभ ामा टाँस ग रएको भनी बेप े
तामेल गरी िमित २०५४।३।१९ को आदेशले
भनी िमित २०५४।३।२३ मा थलगत सजिमनका
नाममा िवप कै घर कोठामा बसी आ ना मत

स लाहिभ का मािनस राखी गराएको नाममा को
सजिमनप ात पनु ः िमित २०५४।११।१५ मा िनज
ज गा धनी पदमबहादरु थापाबाट द.नं.३८५९
को उ िमित ०५३।९।१८ मा िदइएको िनवेदन
भ दा फरक २०४७ सालदेिख लगातार पमा
म आफै ले जोती आएको मोहीह कहाँ ब छन्
जानकारी छै न । लगत क ा गरी पाउँ भनी धेरै जना
मोहीह उपर गो ारा दरखा त परे को आधारमा
जारी १० िदने यादमा कसैको दावी नपरे को,
सजिमनका सा ीह ले मोहीह ले धेरै वषदेिख
जो न छाडी बेप ा भएको र ज गाको जोत भोग
ज गाधनीकै हँदा भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६(१) अनसु ार लगत क ा हने ठहछ भ ने
िमित २०५५।२।४ को िनणय र उसै िदनको च.नं.
३५३५ को प बाट ६ जना सबै मोहीको नाम
लगत मालपोत कायालय, वेलबारीबाट क ा
भएको रहेछ । सोसमेतको न कल २०६७।३।७
मा िलँदा थाहा भयो ।
म िनवेदक प रवारसिहत २०११
सालभ दा अिघदेिख इ परु गा.िव.स. वडा नं. ६
गोिव दपरु मा िनर तर बसोबास गद आएको कुरा
उ गा.िव.स. इ परु बाट िमित २०४१।१।२९
मा िदएको जनसङ् या माणप , िमित
२०४६।३।२१ मा ा नेपली नाग रकताको
माणप र िमित २०५२।१।१६ मा िनवाचन
आयोग ारा मतदाता तयार पा रएको मतदाता
पा रवा रक लगत र हाल इ परु गा.िव.स. ले
गरे को िसफा रससमेतले सो ठाउँमा मेरो िनर तरको
बसोबासलाई पु ी ग ररहेको अव थामा मेरो उ
बसोबासलाई जानाजान लोप गराई मेरो नाममा
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जारी भएको याद सचू नासमेत ६ िकलोिमटर
उ रमा रहेको गा.िव.स. भवनमा टाँस गराई
बेप े पारी ितवादको मौकाबाट वि चत गरी
ाकृितक यायका िस ा तिवपरीत एकलौटी
कोठे सजिमन गरी याियक मनको योग नगरी
ज गाको वािम वको आिध हकदार भैसके को
मेरो मोहीहक स ब धमा अनदेखा गरी मेरा
प रवारको भरण पोषणको एकमा आधार रहेको
मोही लगत क ा गन िनणय गरी अ याय गरे कोले
ततु िनवदेन गन आएको छु । अतः िवप ीको
िनवदेन मागबमोिजम एकप ीय सनु वु ाइ गरी
सनु वु ाइको मौका निदई ाकृ ितक यायको
िस ा तिवपरीतका बेप े तामेली यादलगायत
िवप ीका स पणू काम कारवाहीसिहत भिू मसधु ार
कायालय, मोरङको िमित २०५५।२।४ को दिू षत
िनणय नेपालको अ त रम सिं वधान, २०६३ को
धारा १२, १३, १९, ३२ तथा १०७(२) समेतका
आधारमा उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी पनु ः
मेरा नाममा याद जारी गरी सनु वु ाइको मौका
दान गरी पनु ः कारवाही िकनारा गनु गराउनु भनी
िवप ी भिू मसधु ार कायालय, मोरङका नाममा
परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश
वा पजु जारी गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको
िनवेदकको िनवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी नहनपु न हो,
जारी हनु नपन कुनै कारण भए सोको कारण र
आधार खल
ु ाई यो आदेश ा भएका िमितले
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी िवप ीह का नाममा सचू ना पठाई

िलिखत जवाफ पेस भएपिछ वा याद नाघेपिछ
िनयमानसु ार पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको िमित २०६७।९।१९ को आदेश ।
भिू मस ब धी ऐन, २०२१ अनसु ार
मोहीस ब धी यव था गन कायालयबाट ा हन
आएको िनणय आदेश काया वयन गनपन
ु काननू ी
यव था भएअनसु ार भिू मसधु ार कायालय,
मोरङको च.नं.२१८८ िमित २०५१।१२।६ को
ा आदेश प ानसु ार मोही लगत े ताबाट
क ा गरी े ता अ ाविधक ग रएको हो ।
आदेश काया वयनको िवषयलाई िलएर यस
कायालयलाई िवप ी बनाउनपु न कुनै कारण
नभएको हँदा ततु रट िनवेदन खारे जभागी छ,
खारे ज गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको मालपोत
कायालय, मोरङको िमित २०६७।१०।२३ को
िलिखत जवाफ ।
दावीको ज गा हा ा बाबु हजरु बाबु
भीमबहादरु थापाले मोरङ के राबारी ब ने
मानबहादरु िघिमरे बाट ख रद गरी २०२९ सालितर
िलएदेिख हामी प रवारकै म सीप लगाई िनर तर
खनजोत गरी आएका छौ ँ । िनवेदकले भने
झै गल
ु ावीदेवीबाट ख रद गरे को होइन । िनज
भीमबहादरु को २०४५ सालमा मृ यु भएपिछ म
छोरा पदमबहादरु को नाममा २०४६।१२।१३
मा नामसारी भै आएको ज गामा िवप ी
किह यै जोतभोग गन आउनु भएन । त कालीन
अव थामा भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२९ र ३६ समेतले कुनै पिन ज गाको मोही हन
िनजको प रवारको म सीप लगाई सालसालै
ज गा जोत आवाद गरी कुतसमेत ज गाधनीलाई
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बझु ाउने गरी आएको अव थामा मा य तो
यि ज गाको काननू स मत मोही रहन स ने
तर खनजोत नगरे को अव थामा मोहीको पमा
कायम रहन नस ने गरी दफा २९ ले यव था
गरे को अव था हँदा म पदमबहादरु दताको मोरङ
हरै चा गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ) को िक.नं. ६४,
८०, ८१, ८९, ८४, ८५ र ८७ समेतका ज गा
हामी ज गाधनीले अनवरत पमा जोत भोग गरी
आएको हँदा मोही महलमा देिखएका मोहीह
कसैले पिन ज गा कमाउने जोत भोग गन काम
नगरी बेवा ता गरी अ य जाने ब ने गरे को
अव था हँदा ज गा धनी दता माण पजु ाको मोही
महलमा िन योिजत पमा मोहीको नाम मा
रही रहनु काननू ी प रिधको िवषय स दभ नहँदा
ज गा जोत आवाद गन छाडेका मोहीको नाम
लगत क ा गरी पाउँ भनी ऐनले अि तयारी दान
गरे को भिू मसधु ार कायालय, मोरङमा िनवेदन गरी
स बि धत कायालयबाट िवप ीका नाममा याद
रीतपवू क तामेल गरी गराई कोही कसैको ितवाद
नभएपिछ कायालयकै तफबाट साँध सँिधयार राखी
िमित २०५४।३।२३ मा थलगत सजिमन बु दा
पिन कोही कसैले ज गा जोते कमाएको अव था
नदेिखँदा सिधयारह समेतबाट यसैअनु पको
यहोरा लेखाई िदएपिछ िमित २०५४।२।४ मा
सबदु माण हेरी बझु ी िवप ीले ज गा जोत भोग
गरे को नदेिखँदा िवप ीको मोही लगत क ा हने
गरी िनणय भएको हो । िनवेदकले मोही लगत
क ा भएको १२ वषपिछ य ो िवल ब गरी परे को
रट िनवेदनमा कुनै सनु वु ाइ हन स ने अव था
नहँदा रट िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ नेसमेत

यहोराको पशराम
ु थापासमेत जना ३ को सयं ु
िलिखत जवाफ ।
िनवेदक सैनी उरामनले स मािनत
अदालतमा दायर गरे को रट न.ं ०६७-WO०११४ मा उ ेषयु परमादेशको आदेश जारी
गरी पाउँ भनी िदएको रट िनवेदनको आदेश र
न कलसिहतको याद िमित २०६७।१०।२४
गते यस कायालयमा ा भै यहोरा अवगत
भयो । सोमा उ लेख भएअनसु ार िलिखत जवाफ
पठाउने स दभमा सो रट िनवेदनसँग स बि धत
यस कायालयमा रहेको स कल िमिसल च.नं.
२८० िमित २०६७।६।१० को प बाट स मािनत
सव च अदालतमा पठाइएको यहोरा रे कडबाट
देिखएको हँदा ऐनको यादिभ िलिखतजवाफ
पठाउन नसिकएको यहोरा अनरु ोध छ
भ ने भिू मसधु ार कायालय, मोरङको िमित
२०६७।११।१ को जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक
मु ा पेसीसचू ीमा चढी यस इजलाससम पेस हन
आएको ततु रटमा रट िनवेदकका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा य ी सरु े कुमार
खड्का र ी नीरबहादरु पौडेलले मेरो प लाई
मोिहयानी हकको ज गाबाट वि चत गन
उ े यले झु ा िनवेदनका आधारमा सािवकदेिख
बसोबास ग रआएको ठाउँमा गैरकाननू ी बेप े
याद तामेल गराई सनु वाइको मौका दान नगरी
भागी बेप ा भएको भनी िवप ी भिू मसधु ार
कायालयले मोहीलगत क ा गरे को िनणय
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी पाउँ भनी र
िवप ी पदमबहादरु समेतका तफबाट उपि थत
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िव ान् व र अिधव ा ी नारायणव लभ प त
र िव ान् अिधव ा ी जगदीशच पा डेले
िनवेदकले दावीको ज गामा मोहीको हैिसयतले
जोत भोग गरे का छै नन् । जोत भोग गरे को भए
सोको माण व प बाली बझु ाएको भरपाई
पेस गनपनमा
सो पेस गन सके का छै नन् । ज गा
ु
जो न छाडी बेप ा भएका मोहीको लगत क ा
गन स ने काननू ी यव थाबमोिजम भिू मसधु ार
कायालयबाट मोहीलगत क ा भएको हो । िनणय
भएको १२ वषपिछ दायर हन आएको ततु
रट िनवेदन िवल बको आधारमा समेत खारे ज
हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु । िवप ी भिू मसधु ार
कायालयसमेतका तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी बालकृ ण वा लेले काननू को
ि या परू ा गरी मोही लगत क ा गन िनणय
भएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हने अव था छै न, खारे ज हनपु दछ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सनु ी िमिसलको अ ययन गरी िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो होइन
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िवप ी
पदमबहादरु का नाम दताको मोरङ हरचा गा.िव.स.
वडा नं. ५ (ङ) िक.न.ं ६४ समेतका ज गामा
रहेको म िनवेदकका नामको मोिहयानी हकको
लगतक ा गरी पाउँ भनी िवप ीले िदएको झु ा
यहोराको िनवेदनमा कारवाही गरी मेरा नामको
दसिदने याद म सािवकदेिख बसेको वतनमा
बेप े यहोराबाट तामेल गराई सनु वु ाइको मौका
निदई ज गा जो न छाडी बेप ा भएको हो भनी
मोही लगत क ा गन गरी भिू मसधु ार कायालय,

मोरङबाट िमित २०५५।२।४ मा भएको िनणय
बदर गरी पाउँ भ ने िनवेदकको मु य िनवेदन दावी
रहेको पाइयो ।
३. भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२५ को उपदफा (४) को देहाय (क) मा उि लिखत
बीचको यि , दफा २५(५) मा उि लिखत
अव थाको यि , दफा २६ को उपदफा (१)
ख ड (क) मा उ लेख भएबमोिजम ज गा
कमाउन सि न भनी सो ख डको रीत परु याई
्
िलिखतसचू ना िदने र यसमा िनणय भै लगत
क ा हने मोही, दफा २९ को उपदफा (१) मा कूत
नबझु ाउने मोही, उपदफा (२) को देहाय (क) मा
ज गाको मोल वा उ जा घट्ने कुनै काम गन वा
मनािसब रे खदेख नपरु याएकाले
मोल वा उ जा
्
घटेको ज गाको मोही र देहाय (ख) मा १ वषस म
खेती नगरे मा वा खेतीमा हेलच याइँ गन मोही
यित अव थाका मोहीको मोिहयानी हक समा
हने कुरा भिू मस ब धी ऐन, २०२१ मा उ लेख
भएको पाइ छ । यसबाहेक हदब दी भ दा बढी
ज गाको मोही, घरबारीको ज गाको मोही र
एकासगोलको मोहीको मोहीहक पिन कायम
नरहने देिख छ । ज गाधनीलाई घर बनाउनका
लािग ज गा आव यक भएमा मोहीलाई ितपिू त
िदई ज गा िझ न पाउने कुरा दफा २७ मा र दफा
२८ मा सैिनक सेवामा रहेको, नाबालक वा लामो
अविधस म कडा रोग लागेको वा मगज िब ी
अ लाई ज गा कमाउन िदएको यि को मोही
हक पिन समा हने कुरा उ लेख भएको पाइ छ ।
दफा २७ र २८ योग गन अिधकार गा.िव.स. वा
नगरपािलकालाई, दफा २९ को उपदफा (२) योग
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गन अिधकार िज ला अदालतलाई र सो बाहेकका
मािथ उि लिखत दफाह योग गन अिधकार
भिू मसधु ार अिधकारीलाई रही अलगअलग
िनकाय, हद याद तथा कायिविधसमेतको यव था
भएकोले ती कुराह लाई एकआपसमा िमसािमस
गन नहने प छ । तसथ दावी अिनि त र अ
हनहु दँ नै िनि त र प हनपु छ भ ने कुरालाई सधं ै
म यनजर रा नु आव यक छ । यसबारे मा श त
निजरह िव मान छन् ।
४. िवप ी ज गाधनी पदमबहादरु थापाले
मोही लगत क ा गरी पाउँ भनी िवप ी भिू मसधु ार
कायालय, मोरङमा २०५३।९।१५ मा दता गरे को
िनवेदनमा िनवेदक सैनी उरामन मोही भएको िक
नं. ६४ र िक नं. ८० र अ मोहीह को नाम
र ज गाको िक नं. तपिसलमा उ लेख गरी ती
ज गाह िनजका नाममा दता भएका अव थादेिख
िनज आफले जोतआवाद गरी आएकोले सािवक
ज गाधनी भए सोहीबमोिजम नभए िफ डबक
ु र
ज गाधनी दता माण पजु ामा मोहीको नाम फरक
परे सो दबु ै नाममा याद जारी गरी मोही लगत
क ा गरी पाउँ भ नेसमेतका यहोरा उ लेख
भएको पाइ छ । यसबाट ज गाको मोही खास
को हो सो कुरालाई िनज पदमबहादरु ले प गन
सके को देिखँदनै । मोही को हो भ ने कुरा नै प
गन नस नेले मोहीबाट यो य तो काम भयो भनी
भनेको कुरामा भर गनु उिचत हँदनै ।
५. सो िनवेदनमा रट िनवेदक सैनी
उरामनको ठे गाना खल
ु ाई काननू को रीत परु याई
्
िनजलाई िवप ी बनाएको देिखँदनै । यस
अव थामा िवप ी भिू मसधु ार कायालय, मोरङले

मोरङ गािवस हरचा हाल इ परु ६ वडा नं ५ङ
को ठे गाना उ लेख गरी के कुन आधारमा रट
िनवेदकको नाममा २०५३।११।३ मा याद जारी
गरयो
् सो कुरा प हन सके को छै न । उि लिखत
यादमा इ परु ६ र वडा नं. ५ङ दबु ै उ लेख
भएबाट कुन वतनमा याद तामेल हनपु न हो सो
कुरा पिन भएको पाइँदनै । यादमा उि लिखत
यि खोजतलास गदा फे ला नपरे को र घर
बसोबाससमेत फे ला नपरे को भनी याद तामेल
भएको सावजिनक थल गा.िव.स. भवन इ परु
सो वडा ६ वा ५ङ मा अवि थत रहे नरहेको सो
कुरा पिन प भएको पाइँदनै । े ीय िकताब
उतारबाट रट िनवेदकको वतन पं ह वा न.ं ५
गजपरु रहेको देिख छ । भिू मसधु ार कायालयबाट
२०५४।३।२९ मा भएको थलगत सरजिमनमा
रट िनवेदकको वतन हरचा वडा ५(ङ) भनी
उ लेख भएको र यहोरामा लेिखएको िक ा
ज गाका मोहीह ले आजभ दा धेरै वषअिघदेिख
जो न छाडी स बि धत वडामा गै खोजी गदा कोही
पिन भेट नभएको र हाल कहाँ छन् के ही थाहा
नभएको भनी सगोलमा लेखाइिदएको देिख छ ।
के कुन साल िमितमा घर ार छाडी के कहाँ िहडं े
कुनै पिन कुरा सरजिमन यहोराबाट हँदनै ।
६. सो सरजिमन भैसके पिछ मा
ज गाधनी पदमबहादरु ले भिू मसधु ार कायालयमा
िमित २०५४।११।१५ मा दता गरे को िनवेदनमा
पिन िनवेदक सैनी उरामन मोही भएको िक नं. ६४
र िक नं. ८० र अ मोहीह को नाम र ज गाको
िक.न.ं तपिसलमा उ लेख गरी ती ज गाह का
मोहीह १५।१६ वष पिहलेदिे ख ज गा जो न
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छाडी भागी बेप ा भएका सोपिछ ज गाधनीकै
तफबाट ज गा जोत कमोद गरी मेरो वािम व
कायम भएपिछ २०४७ सालका बालीदेिख
लगातार जोती आएकोछु मोहीह कहाँ ब छन्
सोको पिन जानकारी छै न भनी भिू मस ब धी ऐन,
२०२१ को दफा २६(१) उ लेख गरी मोही लगत
क ाको माग गरे को देिख छ । मोही भागे बेप ा
भएको िनवेदन २०५४।११।१५ मा मा परे को
सो भ दा पिहले ज गाधनीले मोहीह ले ज गा
नजोती आफले ज गा जोतेको भ ने आधारमा
लगत क ाको माग गरे कोले िवप ी ज गाधनीले
ततु िवषयमा खास २०५४।११।१५ मा उजरु ी
गरे को अव थामा उजरु ी पनभु दा पिहलाको
सरजिमनलाई माणमा िलई िनवेदकको मोही
लगत क ा गरे को िवप ी कायालयको िनणयमा
माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८४क र १८५ नं. समेतको िु ट रहेको
देिख छ ।
७. दावी भ ने कुरा सश
ं ोधन वा फे न
पाइँदनै । यस मु ामा िवप ी ज गाधनीले मु ा
गनपन
ु कारण cause of action र सोको िदन
िमितसमेत नखल
ु ाई मोहीह ले ज गा नजोती
आफूले ज गा जोतेकाले लगतक ा गरी पाउँ भनी
दावी िलएकोमा यसमा आमल
ू प रवतन गरी
मोहीह ज गा जो न छाडी १५।१६ वषअिघदेिख
भागी बेप ा भएको भनी िब कुल नयाँ दावी
िलएको देिख छ । सो दफा २६(१)(ग) बमोिजम
मोही लगत क ाको लािग मोही भागे बेप ा
भएको २५ िदनिभ ज गावालाले िलिखत सचू ना
िदनपु न हद यादको अव था बा या मक भएकोमा

मल
ू उजरु ीमा मोहीह भागे बेप ा भएको भ ने
कुरा उ लेख नै छै न भने पिछ लो िनवेदनमा कुन
साल मिहना गतेबाट भागे बेप ा भएको सोबारे
कुनै कुरा उ लेख छै न । सबै मोहीह एकै वष र
िदन समयमा भागी बेप ा भए भ ने कुरा अ य त
कपटपणू छ ।
८. भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६(१)(ग) मा कुनै मोहीले ज गा छोडी
भागेमा वा बेप ा भएमा वा तोिकएबमोिजम
कूत नबझु ाई मोिहयानी हक समा भएमा सो
कुराको ज गावालाले िलिखत सचू ना तोिकएको
अिधकारीछे उ २५ िदनिभ िदनपु दछ र तोिकएको
अिधकारीले सो कुरा जाँचबझु गरी दफा २५
को उपदफा (४) को ख ड (ख) बमोिजम दता
िकताबमा स याउनपु दछ भनी उ लेख भएकोमा
उि लिखत मोहीह ज गा छोडी भागेको हो वा
बेप ा भएको हो वा के भएको हो सो कुरालाई
प गरे र मा कारवाही चलाउनपु न दािय वलाई
िवप ी ज गाधनीले परू ा गनपनमा
सो परू ा गरे को
ु
पाइँदनै । ज गा छोडी भा नु र बेप ा हनमु ा फरक
ह छ । यि मा पिन बेप ा हन स ने हँदा बेप ा
हने मोहीको घर ार हरअव थामा समा ह छ
भ ने होइन । सामा यतया काबभू दा बािहरको
कारणबाट यि बेप ा ह छ भने यि ले भा ने
काम जानी बझु ी गछ । ज गा छाडी भा ने यि
जीिवत रहने र अ य बसोबास गन स भावना
कायम रह छ भने बेप ा यि जीिवत रहेको
स भावना ीण ह छ । यस कार यी दईु मा ताि वक
िभ नता रहेको अव थामा ती सब कुरालाई
नगरी सबै कुरा एकआपसमा िमसािमस गरे को
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िवप ी ज गा धनीको कामकारवाही मा मक
देिख छ ।
९. रट िनवेदकले आफू इ परु गािवस
वडा ६ गोिव दपरु मा सप रवार बसोबास गरे को
कुरा २०४६।३।२१ को नाग रकता माणप ,
िनवाचन आयोग ारा २०५२।१।१६ मा तयार
भएको मतदाता पा रवा रक लगतमा घर नं १३
भनी उ लेख भएको यहोराबाट आफू किह यै
घर ार छाडी भागेको वा बेप ा नभएको भनी
िजिकर िलएको देिख छ । आ नो जीवनयापनको
मल
ू ोत खेती िकसानी ित िनवेदक लापरवाह
रहने कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग) को
तकसङ्गत अनमु ानिवपरीत ह छ जसलाई िवप ी
ज गाधनीले अ यथा िस गनपछ
ु । तर लगत
क ा गन एकै िवषयमा पटकपटक पर पर िवरोधी
िनवेदन िदन,ु मोही को-को हन र कहाँ ब छन् सो
पिन खल
ु ाउन नस न,ु मोहीको वतन उ लेख गरी
िवप ी पिन बनाउन नस नु ज ता उजरु ीका िु ट
छन् भने घर ार वतन रहेको मोहीको याद बेप े
टाँस हनु र यसमा पिन िनज बसोबास गरे को
ठाउँ र याद टाँस भएको ठाउँ गा.िव.स. भवनमा
कित फरक छ सो नखु न,ु िवप ी ज गाधनीको
िलिखतजवाफ पिन ज गाधनी आफले जोतभोग
गरे को मोहीले नगरे को र धरौट पिन नराखेको भ ने
कुरामा नै के ि त हन,ु यसमा िनवेदक भागेको
वा बेप ा भएको भनी भ न नसक जोतभोग
गन काम बेवा ता गरी अ य जाने ब ने रहने
गरे को भनी उ लेख हनबु ाट मोही भागे वा बेप ा
भएको भ ने कुरामा ज गाधनी नै अड्न सके को
देिखँदनै । भिू मसधु ार कायालयले िलिखतजवाफ

िदएर िनणयको औिच य िस गन स नपु नमा
िलिखतजवाफस म पिन िदएको देिखँदनै ।
आफू किह यै घर ार छाडी भागेको वा बेप ा
नभएको भ ने िनवेदकको रट िजिकरलाई िवप ी
ज गाधनीले अ यथा िस गन सके को छै न ।
१०. सव च अदालत बल
ु ेिटन पणू ाङ्क
२३६ को पृ २३ मा कािशत फै सलामा वादीले
२०३९ सालमा ज गा ख रद गरे को भनेकोमा
२०५३ मा मा लगत क ामा िफराद गरे को तथा
ितवादीले बाली िदएन भनी नािलस गरे को
पिन पाइँदनै । सरजिमनलाई आधार िलई लगत
क ा गन यव था काननू मा नरहेको । वादीले
भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग)
अनसु ारको दािय व परू ा गरे को र दफा २६(१)
(क) अनसु ार दता िकताब स याएको सचू ना
मोहीले ा गरे को भ ने नदेिखएको ि थितमा
मोही लगत क ा गन निम ने भनी र ऐ. २०६६
चैत २ पणू ाङ्कको पृ २१ मा कािशत
फै सलामा मोहीले ज गा जो न छोडेमा वा भागी
बेप ा भएमा भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२६(१)(ग) बमोिजम २५ िदनिभ ज गावालाले
तोिकएको अिधकारीसम सो कुराको िलिखत
सचू ना िदनपु नमा ज गाधनीले जानकारी िदएको
िजिकर िलन नसके को । मोहीले ज गा जो न
छाडेमा वा भागी बेप ा भएमा जिहलेसक
ु ै उजरु
िदन पाउने यव था दफा २६(१)(ग) ले नगरे को
भ नेसमेतका कुरा उ लेख गद उजरु ी िदने हद याद
ार भ हने अव थाको समेत प र िकटानी पमा
उ लेख नगरी िदएको ततु उजरु ीको आधारमा
सो काननू ी यव थाबमोिजम मोही लगत क ा
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हन नस ने भनी उ लेख भएको िस ा त अनसु ार
य तो कुरामा भिू मस ब धी ऐनको दफा ३२(५)
बमोिजम ज रवाना िलन िम नेसमेत नदेिखँदा सो
काननू को कुनै सा दिभकता नभएको पिन उि कै
मह वपणू छ ।
११. यसैगरी संवत२् ०६३ सालको
रट नं ३६१६ मा मोही लगत क ास ब धी
उजरु ीमा अिधकार ा अिधकारीले े ता र
िलखत माणको पणू पले छानिबन, िव े षण
र मू याङ्कन गरी याियक िनणय गनपन
ु
ह छ । अ याियक िनकायका अिधकारीले पिन
उिचत कायिविध अपनाई याियक मनको योग
गरी िनणय गनपछ
ु । िनणयमा प सँग िनणयाधार
उ लेख गनपछ
ु । अनिु चत िवल बको िस ा त
य तो यि को िव मा लागू ह छ जसले
आ नो िव भएको कुनै िनणयको जानकारी
पाएको वा सो जानकारी िनजले वाभािवक पमा
पाउने पया आधार हँदाहँदै उिचत समयिभ
सो िनणयउपर रट िनवेदन निदई िवल ब गरे को
ह छ । तर सनु वु ाइको मौका नै नपाएको र न कल
पिन निलएको वा अ िकिसमबाट जानकारी
ा गन स ने आधार नभएको िनवेदकको
हकमा अनिु चत िवल बको िस ा तको योग
गन िम ने देिखँदनै भनी र
२०६६ को पृ
२०५६ मा कािशत आदेशमा लगत क ाको
िनणयमा पनु रावेदन ला ने भ ने तकको हकमा
थािपत सवमा य िस ा त ितकूल िनणय गरी
संरि त अिधकार कुि ठत ग रएमा असाधारण
अिधकार िलनपु न िववशता हनआउँछ । यस
अव थामा असाधारण अिधकारले मक
ू दशक

भएर नहेन । असाधारण प रि थितमा ि याशील
हने यो य तो अ हो जसले कुि ठत अिधकार
चलन गन ाण स चय गन संजीवनी दान
गछ । अ यथा भएमा यसको औिच य नै समा
ह छ भ नेसमेतका िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ ।
१२.
२०४१ को पृ १०५ मा
कािशत फुलबे च को आदेशमा मोही कायम
रहेको ज गामा मोही लगत क ा नभएस म
ज गावालाको जोत कायम हन नस ने । मोहीले
ज गा नजोतेको भ ने हकमा यसो गरे को भए
उजरु गनपन
ु भनी ितपािदत िस ा तबमोिजम
रट िनवेदक मोहीले ज गा नजोती बाँझो राखेको
भए त स ब धमा स बि धत िज ला अदालतमा
भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २९(२)
को हद यादिभ उजरु गरी लगतक ा गराउन
स नपु नमा सो नगरी दफा २६(१)(ग) र दफा
२९(२) लाई िमसािमस गरे को पिन िमलेको
देिखँदनै । य तो उजरु ीको आधारमा दावीको
ज गा मोहीले जोतेको नभै िवप ी ज गाधनीले
जोतेको कुरा कदािप मा न सिकँ दैन ।
१३. यथाथमा भिू मस ब धी ऐन, २०२१
मा िमित २०५३।९।२४ मा सश
ं ोधन भएपिछ
मोही लगतक ा गनु सो संशोधनिवपरीत हने
देिख छ । यस स ब धमा
२०६२, अङ्क
६, पृ. ६७० मा कािशत फै सलामा सव च
अदालतको पणू इजलासले भिू मस ब धी ऐन,
२०२१ आउनपु छािडका कारणह र तावना
आिद र धारा २५(२), २६(५) समेतको िववेचना
गद ैध वािम वबाट उ पादक व उपेि त हने
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महससु गरी सामािजक यायको ि कोणले समेत
बाँडफाँडस ब धी दफा २६ख सारवान् काननू मा
नभै यसले कायिविधको पिन यव था गरी
ज गा कमाउने मोहीको आधा हक वतः थािपत
गरे कोले बाँडफाँडको काय वतः थािपत हनपु न
हँदा कूत नबझु ाएको भनी सारभतू उ े यलाई
नै परा त (dilute) गरी िन कासन ह छ भ नु
मनािसब नहने िस ा त ितपादन भएको पाइ छ ।
उ िस ा त ततु लगतक ा मु ामा आकिषत
नहने भ ने कुनै कारण छै न ।
१४. यसैगरी भिू मसधु ारस ब धी
काननू ह को झक
ु ाव जो ने वगतफ रहँदै आएको
र सबै हक आआ नो ठाउँमा मह वपणू
भएकाले मोहीहक सा पि क अिधकारिभ
पदन भ न निम ने भ नेसमेतका कुरा उ लेख
गरी भिू मस ब धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो
संशोधनको ज गा बाँडफाँडस ब धी यव था
त कालीन संिवधानको धारा १७ को स पि को
हकसँग नबािझएको भनी
२०५६ को पृ
४७८ मा कािशत मु ामा सव च अदालतको
वृहत िवशेष इजलासबाट िनणय भै िस ा त
ितपादन भएको पाइ छ ।
१५. मािथ उि लिखत त य, निजर
र काननू को प र े यसमेतको स दभमा हेदा
िनवेदकलाई बु दै नबझु ी यावत कारवाही
गपु चपु पमा भएको, सोको जानकारी िनवेदक
मोहीले उ लेख गरे को िमितभ दा पिहले भएको
नदेिखएको, कारवाहीको उठान यादै कपटपणू
भै यसबाट miscarriage of justice भएकाले
याियक व छता र िविधको शासनको स मान

र वे छाचा रता तथा याियक अराजकताको
समाि को लािग पिन िववािदत िनणय कायम
रहन नस ने हँदा याद बदरमा आउनपु न, िवल ब
ला ने ज ता िवप ीह को तकको कुनै औिच य
छै न ।
१६. तसथ िनवेदन दावीका िक.नं.६४
र ८० का ज गामा रहेको िनवेदकको मोहीलगत
क ा गरे को भिू मसधु ार कायालय, मोरङको िमित
२०५५।२।४ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ठहछ । यो आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ी
भिू मसधु ार कायालय, मोरङलाई िदई दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
इित संवत् २०७१ साल असार २६ गते रोज ५ शभु म् ।
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करकापबाट तयार भएको भ ने
देिखने ।
( करण नं. ६)

नणय नं .९१९४

पनु रावेदक/वादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा ह रहर दाहाल र िव ान्
अिधव ा य रामव धु शमा तथा रामपक
ु ार
महतो
यथ /वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
राजीव आचाय
अवलि बत निजर :
मु ा : करकाप ।
स ब काननू :
§ मल
पनु रावेदक/वादी : जिमर महतोको छोरा, बारा
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको
महलको २४ नं. र द ड सजायको
िज ला, अमृतग ज गा.िव.स. वडा नं ८
महलको १२ न.ं
ब ने रामजी साद कुशवाहा
§ माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१)
िव
यथ / ितवादी : व.भागवत साद यादवको
छोरा, बारा िज ला, कचोवा गा.िव.स. सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी उमेशराज पौडेल
वडा न.ं ७ ब ने िवजय साद यादव
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी के शरीराज पि डत
§ िववािदत तमसक
ु मा उ लेख
मा. या. ी गी रराज पौडेल
भएको िलखतको िमित हेदा २०६०
साल फागुन १६ गते रोज १ भनी
फै सला
उ लेख भएकोमा वा तवमा उ
या.जगदीश शमा पौडेल : पनु रावेदन
िमित २०६०।११।१६ उ िलखतमा
उ लेख भए मुतािबक रोज १ अदालत, हेट डाको िमित २०६६।४।१३ को
आइतबार नभै रोज ७ शिनबार परेको फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
भ ने कुरा २०६० सालको पा ोबाट ९(१) बमोिजम यस अदालतमा पनु रावेदन परी
देिखएकोले तमसक
ु खडा भएको िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ाको सङ्ि
िमितमा नै संशयको अव था देिखन त य एवम् ठहर यस कार छ :
२०६१ साल आि न १८ गतेका
आएको प र े यमा उ िलखत
सव च अदालत, सयं ु इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७१।३।२।२
०६६-CR-०२९६
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िदन आ नो उपचार गराउन कामदार मजदरु
जयनाथदास त मालाई साथै िलई भारतको
मोितहारीमा डा टर आशतु ोष साह कहाँ गई
उपचार गराई यहाँबाट २०६१।६।१९ मा घरतफ
आउने ममा नेपाल सरहदिभ ै िवप ीह म ये
मनोज यादव, मान द जैसवाल, िव नाथ
यादव, िदनानाथ राय, सजं य यादव, उमेशकुमार
यादव, रामभजनसमेतले आआ ना हातमा
ब दक
ु ु री, फसासमेत देखाई मलाई रोक
ु , खक
कुटपीटसमेत गरी बाँधी आँखमा प ी बाँधी
मोटरसाइकलमा बसाली ितवादीम येका
िव नाथ यादवको मल
ू घर अगरवा लगी
मलाई कोठामा थनु ी २०६१।६।१९ देिख ६।२९
गतेस म यही ँ राखे । मसँग रहेको जयनाथदास
उ क मेरो दाजु चि का कुशवाहालाई जानकारी
िदँदा दाजल
ु े िज ला हरी कायालय, बारामा
२०६१।६।२१ गते हिलया जाहेरी िदनभु एको
र FM रे िडयोबाट सनु ी थाहा पाएपिछ मलाई
आँखामा प ी बाँधी मोटरसाइकलमा बसाली
कचोवा वडा नं ७ िवजय यादवको गोठघरमा लगी
राखे । २०६१।६।३० का िदन िवजय साद यादव
र अ य ितवादीह ले लालबाबल
ु ाई बोलाई
लेखनदास ल मण साद ीवा तवलाई बोलाई
याउन लगाए । के क तो कागज गराउनपु न हो
भनी ल मण सादले सो दा ितवादी िवजय साद
यादवले तीन ित नेपाली कागजमा एक ित
िवजय साद यादवलाई , एक ित मङ्गलराय
यादवलाई र एक ित िसयाराम साद यादवलाई
धनी बनाई कपाली तमसक
ु ले न लगाई म
नेर सहीछाप गराउन आउँदा मैले सहीछाप गन
इ कार गदा मेरो मािथ पे तोल, फसा देखाएकोले

डरको कारण मैले िशरपछु ारमा लेखा मक र
रे खा मक सही गरी िदएँ । सो कागज एक ित
िवजय साद यादवलाई, एक ित मङ्गलराय
यादवलाई ते ो ित िसयाराम साद यादवलाई
ितवादी ल मण साद यादवले िदएका हन् ।
मसँग सहीछाप गराइएका ती तमसक
ु मा के कित
रकम थैली लेिखएको िथयो अङ्क छोपेकाले
हेन नसक जोरजल
ु मु , करकापमा पारी मसँग
उि लिखत कागजमा सहीछाप गराई सके प ात
सबै ितवादीह ले एकमख
ु भै यहाँ भए गरे को
घटना, काम कारवाही तथा कागजको बारे मा
कसैलाई के ही भनेमा यानसमेत मारी िदने ध क
िदएका िथए । अिन २०६१।६।३० का िदन मलाई
मोटरसाइकलमा बसाली खजानीको िसमानामा
याई िदउँसो २:०० बजेितर छाडी िदएकोले
करकापसँग गराएको कागज िवप ीह बाट िफता
िदलाई सजाय गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको
रामजी साद कुशवाहाको िफरादप ।
ितवादीह ले मेरो इ छािव मलाई
डर ासमा पारी तीन ित कपाली तमसक
ु ले न
लगाएको हँदा सो स ब धमा मैले िज ला
हरी कायालय, बारामा बयान गदा स पणू
यहोरा उ लेख गरे को छु । करकापको वारदात
मेरो इ छािवपरीत भए गरे कोले मैले सजाय
पाउनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
ल मण साद ीवा तवले िमित २०६१।११।१७
मा िदएको ितउ रप ।
जनु वारदातको स ब धमा ततु िफराद
दायर भएको हो सो वारदातको अव थामा हामी
ितवादीह उपि थत नै नरहेको, जोरजल
ु मु ,
जबज तीसँग कागज गराउँदा वादीले कुनै
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िकिसमको ितवाद गरे नन् होला वा बाँ ने
यास गरे नन् होला भनी मा न, भ न, प याउन
िम ने होइन । २०६१।६।३० गतेका िदन अ य
ितवादीह सँग हा ो भेटघाट भएको छै न र उ
िमितका िदन हामी घरमा नै रहेकोले हामीउपरको
दावी झु ा हँदा वादी दावी खारे ज गरी पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी लगं टराय यादव र
िसयाराम सादको संयु ितउ रप ।
उ िमित २०६१।६।३० गतेका िदन
यस मु ाका अ य ितवादीह सँग हा ो भेटघाट
छै न । उ िमित समयमा हामी आ नो घर ारमै
िथय । िवप ीसँग हामीले उ िमितमा
कुनै कारको कागज गन लगाएको नहँदा
हामीसमेतलाई ितवादी बनाई दायर भएको
ततु मु ा खारे जभागी छ । िवप ीले म
ितवादी िवजय साद यादवसँग २०६०।११।१६
मा
२,५१,०००।– ऋण िलनभु एकोमा
भाखा नाघेप ात् पटकपटक ताके ता गदा पिन
नबझु ाउनभु एबाट मैले मु ा गन कुरा गदा सोबाट
ब नको लािग यो झु ो मु ा िदएका हन् ।
२०६०।११।१६ मा कपाली तमसक
ु लेखी िदएका
हन् । २०६१।६।३० मा िवप ीलाई करकापमा
पारी लेखेको होइन छै न भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िवजय साद यादव र ल मण साद
ीवा तवको सयं ु ितउ रप ।
२०६१।६।३० गतेका िदन यस मु ाका
अ य ितवादीह सँग हा ो भेटघाट छै न । उ
िमित समयमा हामी आ नो घर ार मै िथय ।
िवप ीसँग हामीले उ िमितमा कुनै कारको
कागज गन लगाएको नहँदा वादी दावी खारे जभागी
छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िव नाथराय

यादव, रामअिशष यादव, सजं य साद यादव,
उमेशकुमार यादव, बडाबाबु भ ने लालबाबु
यादव, मनोज साद यादव, परमान द साद
जैसवार र िदनानाथराय यादवसमेतको संयु
ितउ रप ।
वादीको सा ी राधामोहन साद
कुशवाह र ितवादीह को सा ी रामपक
ु ार साद
यादव, रामच राय यादवले गरे को बकप ह
िमिसल साथ रहेको ।
ितवादी िवजय सादको सा ीले
२०६०।११।१६ गते आइतबारका िदन िवजय साद
यादवसँग वादीले २,५१,०००।– कजा िलएको
भनी बकप गरे कोमा २०६०।११।१६ गतेका
िदन आइतबार नभई शिनबार परे को देिखँदा िनज
सा ीको बकप झु ो देिखएको र लेनदेन मु ाको
दावीको िलखतको िदन िमित २०६०।११।१६।१
उ लेख भएको देिखए पिन उ िदन आइतबार
नभै शिनबार परे को देिख छ । उ िमितमा यी
वादीले ितवादीसँग कजा िलई िलखत गरी
िदएको भए यसरी िलखतमा रोज फरक पन स ने
अव था नरहने हँदा सो िलखत धेरैपिछ अगािडको
का पिनक िमित राखी खडा गरे को कारणबाट
यसरी रोज फरक पन गएको भनी मा नपु न देिखन
आएकोले प रि थितज य अव थालाई ि गत
गदा लेनदेन मु ाको दावीको िलखत स े िलखत
भ ने देिखन नआई यी वादीलाई करकापमा
पारी सहीछाप गराएको पिु हन आएको र उ
कायबाट लेनदेन मु ाको वादी िवजय सादलाई
मा य फाइदा हन जाने देिखन आएकोले
करकापसँग कागज गराउने िनज िवजय साद
यादवलाई द ड सजायको महलको १२ नं ले
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१,०००।– ज रवाना हने र करकापसँग िलखत
ले न लगाएको भ ने देिखने प एवम् ठोस
माणको अभावमा अ य ितवादीह समेतको
संल नता रहेको नदेिखँदा अ य ितवादीह ले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको सु बारा िज ला अदालतबाट िमित
२०६४।३।३२ मा भएको फै सला ।
िलखत ले ने लेखनदास ल मण सादले
वा रस
रामभजनमाफत
वत पमा
दावीबमोिजम कुनै वारदात भएको छै न ।
िलखत कजा लेनदेन भएपिछ मैले लेखको हँ
भनी २०६१।१२।२९ मा पेस गरे को ितउ र
यहोरालाई बेवा ता गरी ल मण लेखनदासको
किथत यहोराको ितउ र वादीको कथनलाई
मा आधार मानी भएको सु फै सला वदरभागी
छ । यायकता यल
ू े िलएको तक स ब धमा हेदा
िववादको मु य िवषय आइतबार वा शिनबार
भ ने नभई िववािदत कागज ले ने ल मण सादले
२०६०।११।१६ को कपाली लेनदेन भएको
बेला मैले लेखेको हँ भनी स मािनत िज ला
अदालतमा उपि थत भई ितवाद गरी सके पिछ
सा ीले बकप गदा भएको सामा य ग तीलाई
असामा य ढङ्गले फै सलामा गलत या या
गरी भएको फै सला बदर गरी हक इ साफ गरी
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवजय साद
यादवको पनु रावदेनप ।
ितवादी ल मण साद ीवा तवतफबाट
एकै मु ामा पृथक पृथक यहोरा उ लेख गरी
ितउ र परे को देिखएको, िमित २०६१।११।१७
को ितउ र मैले अक कामको लािग िदएको
िलफामा क त यहोरा लेखी ितउ र लगाएको

हँदा क तमा सजाय गरी पाउँ भनी िदएको क त
मु ामा दावी नपु ने ठहरी भएको सु को फै सला
सदर हने ठहरी आज यसै इजलासबाट फै सला
भएको, वादीका सा ीले बकप गदा करकापसँग
कागज गराएको देखक
े ो भ न नसक वादीले
भनेर थाहा पाएको हँ भनेको, वादीको भनाइ र
ितवादी ल मण साद ीवा तवले हरीमा
गरे को कागजमा मेल नखाएको साथै वादीले
करकापको वारदात मािणत हने सबदु माण
पेस गरी पिु गराउन सके को नदेिखँदा सु बारा
िज ला अदालतले करकाप ठहरयाएको
फै सला
्
उ टी भै वादी दावी पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०६६।४।१३ को फै सला ।
मैले मउपर िवप ी िवजय साद
यादवले दायर गरे को लेनदेनको िलखत िमितमा
िनजसँग कुनै ऋण निलएको, मलाई जबज ती
करकाप गरी गराएको कागज मल
ु क
ु ऐन,
अ.ब.ं २४ न.ं ले बदरभागी छ । ितवादीह ले
मलाई २०६१।६।१९ मा अपहरण गदा उ कन
सफल भएका जयनाथदास त माले मेरा दाजु
चि का सादलाई जानकारी गराएपिछ िनज
दाजल
ु े २०६१।६।२१ मा िज ला हरी कायालय,
बारामा मेरो हिलयासमेत खल
ु ाई हिलया
दरखा त िदएको कुरा मािणत भएको अव था
छ । लेखक ल मण साद ीवा तवले िज ला
हरी कायालय, बारामा िमित २०६१।७।२५ मा
गरे को कागजले पिन मलाई करकाप गरी ३ वटा
कागजमा सहीछाप गराएको कुरा मािणत भएको
अव था छ । उ हरीमा गरे को कागजलाई
िनजले िमित २०६१।११।१७ मा ततु मु ामा
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िफराएको ितउ रले समेत पिु गरे को छ । पिछ
िवजय साद यादवको भनाइमा लागी िदएको
िमित २०६१।१२।२९ को ितउ रप को यहोरा
माण ऐन, २०३१को दफा ३४ले िववि धत भै
काननू ी मा यता पाउन स ै न । िवप ीले लेनदेन
मु ामा पेस गरे को िमित २०६०।११।१६ को
कपाली तमसक
ु को िमित २०६०।११।१६ रोज १
लेिखएको छ । सो िमितमा रोज १ नै नपरी शिनबार
परे को कुरा सो िलखत िमितको पा ोले मािणत
गरे को छ । मेरा सा ीको बकप सही र िवप ीका
सा ीको बकप झु ा भ ने कुरा मािणत
हँदाहँदै पिन िमिसल संल न सबदु माणको सही
मू याङ्कन नगरी ग रएको पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०६६।४।१३ फै सला बदर गरी
सु िज ला अदालतको िमित २०६४।३।३२ को
फै सला सदर गरी याय इ साफ पाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादी रामजी साद कुशवाहले यस
अदालतमा दायर गरे को पनु रावेदनप ।
यसमा वादीलाई िमित २०६१।६।१९
मा अपहरण गरे को भनी वादीका दाजु
चि का सादले िमित २०६१।६।२२ मा िज ला
हरी कायालय, बारामा हिलया जाहेरी दरखा त
िदएको तथा िववािदत िमित २०६०।११।१६ को
कपाली तमसक
ु ले ने भिनएका ल मण साद
ीवा तवले िमित २०६१।७।२५ मा
िज ला हरी कायालय, बारामा कागज गदा
ितवादीह ले िमित २०६१।६।३० गते मलाई
बोलाई लगी कागज बनाई िदनहु ोस् भनी डर ास
देखाएको कारण कागज लेखी िदएको हँ । सबै
कपाली तमसक
ु मा छ मिहना जितअगािडको
िमित रा न लगाएका हन् भनी ततु मु ा र

लगाउको लेनदेन मु ा पनभु दाअगावै सो यहोरा
उ लेख गरी कागज गरी िदएको पाइएको र ततु
मु ामा समेत िमित २०६१।११।१७ मा सोही
यहोराको ितउ र िफराएको पाइ छ । िववािदत
तमसक
ु मा उ लेख भएको िलखतको िमित हेदा
२०६० साल फागनु १६ गते रोज १ भनी उ लेख
भएकोमा वा तवमा उ िमित २०६०।११।१६
उ िलखतमा उ लेख भएमतु ािबक रोज १
आइतबार नभै रोज ७ शिनबार परे को भ ने कुरा
२०६० सालको पा ोबाट देिखएकोले तमसक
ु
खडा भएको िमितमा नै सश
ं यको अव था देिखन
आएको हँदा यस ि थितमा सु को फै सला उ टी
गरी वादी दावी पु न नस ने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, हेटौडाको िमित २०६६।४।१३ को
फै सला फरक पन स ने देिखँदा छलफलको लािग
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई पेस गनु
भ ने यस अदालतको िमित २०६८।९।२८ को
आदेश ।
िवप ीले
म
ितवादीसँग
२०६०।११।१६ मा २,५१,०००।– ऋण िलनु
भएकोमा भाखा नाघेप ात् पटकपटक ताके ता
गदा पिन नबझु ाउनभु एबाट मैले मु ा गन कुरा
गदा सोबाट ब नको लािग यो झु ो मु ा िदएका
हन् । २०६०।११।१६ मा िनजले वे छाले
कपाली तमसक
ु लेखी सिहछाप गरी िदएको कुरा
ल मण साद ीवा तवको २०६१।१२।२९ को
ितउ रप ले पिु गरे को छ । २०६१।६।३० मा
िवप ीलाई करकापमा पारी िलखतमा सहीछाप
गराएको नहँदा पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सला सदर हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िवजय साद यादवको िलिखत जवाफ ।
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िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसीसचू ीमा
चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसल अ ययन ग रयो । पनु रावेदक वादीका
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा
ी ह रहर दाहाल र िव ान् अिधव ा य ी
रामव धु शमा तथा ी रामपक
ु ार महतोले मेरो
प लाई िवप ी िवजय साद यादवसमेतले
अपहरण गरी िवप ी ल मण साद ीवा तवबाट
तीन ित कपाली तमसक
ु लेखाई डरधाकमा पारी
करकापबाट तीनवटा तमसक
ु मा जबज ती सही
गराएपिछ मा छािडिदएको अव था छ । िलखत
ले ने ल मण साद ीवा तवले िज ला हरी
कायालय बारामा िमित २०६१।७।२५ मा गरे को
बयान कागज र िनजले िमित २०६१।११।१७ मा
िदएको ितउ रप ले सो कुरा पिु ग ररहेको
अव था छ । य तै िवप ी िबजय साद
यादवले मेरो प उपर दायर गरे को ०६६-CI०४०५ को लेनदेन मु ामा दावी ग रएको िमित
२०६०।११।१६।१ को िलखतको बारमा आइतबार
लेिखएको छ सो िमितमा शिनबार पदछ । यस
त यले पिन हतारमा करकापबाट िलखत गराउने
ममा अगािडको िमित रा दा िु ट हनगएको कुरा
पिु भएको अव थामा माणको मू याङ्कन नै
नगरी करकाप नठरयाएको
पनु रावेदन अदालत,
्
हेट डाको फै सला िु टपणू हँदा बदर गरी िफराद
दावीबमोिजम इ साफ पाउनपु दछ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
यथ ितवादीका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी राजीव आचायले मेरो
प समेतले करकापबाट िलखतमा वादीको सही
छाप गराएको कुरा मािणत गन माण िमिसल

सामेल छै न, ल मण साद ीवा तवले िज ला
हरी कायालय, बारामा िमित २०६१।७।२५ मा
गरे को बयान कागज र िनजले िमित २०६१।११।१७
मा िदएको ितउ रप लाई ख डन गरी िमित
२०६१।१२।२९ मा ितउ र िदएका छन् भने
िमित २०६१।११।१७ मा िदएको ितउ रप
ज गास ब धी कामको लािग िदएको िलफा गलत
काममा योग गरे को भनी क त मु ा दायर गरे बाट
पिन िनजको उ कागज र ितउ रलाई माणमा
िलन िम दैन । पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सला सदर हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
दबु ैतफका िव ान् काननू यवसायीह ले
ततु गनभएको
तकपणू बहससमेतलाई ि गत
ु
गरी िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०६६।४।१३ को फै सला िमलेको
छ वा छै न र पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स छ स ै न भ ने कुराको िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. यसमा मलाई िवप ीह ले िमित
२०६१।६।१९ मा उपचार गरी घरतफ आउने
ममा जबज ती प कुटपीट गरी थनु ी राखी
िमित २०६१।६।३० का िदन तीन ित कपाली
तमसक
ु मा जबज ती करकापबाट सहीछाप
गराई छािडिदएको हँदा मलाई करकापमा पारी
गराइएका कागज बदर गरी िवप ीह लाई कडा
कारवाही गरी पाउँ भ ने मु य िफराद दावी र
ितवादीम येका ल मण साद ीवा तवले
आफूलाई ितवादी िवजय साद यादवसमेतले
करबलमा पारी तीन ित कपाली तमसक
ु ले न
लगाएका हन् मैले वादीलाई करकाप गरे को होइन
भनी र अ य ितवादीह ले कसरु मा इ कार गरी
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ितउ र िजिकर िलएको देिख छ । ितवादीह ले
वादीलाई करकाप गरी कागज गराएको ठहर गरे को
सु बारा िज ला अदालतले फै सला उ टी गरी
करकापको वादी दावी पु न नस ने ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलाउपर
वादी रामजी साद कुशवाहको यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको पाइयो ।
३. यी पनु रावेदक वादीलाई
ितवादीह ले िमित २०६१।६।१९ मा जबज ती
अपहरण गरी आ नो क जामा िलएको कुराको
जानकारी हनासाथ वादीका दाजु चि का साद
यादवले िमित २०६१।६।२२ मा िज ला हरी
कायालय, बारामा िदएको हिलया जाहेरी
दरखा तबाट देिख छ । ितवादीम येका
ल मण साद ीवा तवले िज ला हरी
कायालय, बारामा िमित २०६१।७।२५ मा कागज
गदा रामजी साद कुशवाह िमित २०६१।६।१९
मा अपहरणमा परे को कुरा सनु ेको हँ । िकन
कसले अपहरण गरे सोतफ मैले कुनै चासो िदइन
र मलाई िमित २०६१।६।३० मा म आ नै घरमा
बिसरहेको अव थामा िज ला बारा अमृतगजं
गा.िव.स. वडा नं. २ मौवाहीटोल ब ने िदनानाथ
यादवको छोरा बडाबाबु भ ने लालबाबु यादव
आइ बोलाई भारतको अगरवा भ ने ठाउँ नेपाल
भारतको िसमाना निजकै को गाउँमा िव नाथ
यादव भ नेको घरमा लगी रामजी साद कुशवाह
ऋणी बनाई .२,४५,०००।, .२,५१,०००। र
.२,४९,०००। को तीनवटा कागज ले न लगाए
एउटा िलखतमा िवजयकुमार यादव र दईु वटामा
रौतहट िज लाबासी मैले निचनेका यि धनी
बनाई लेिखएको िथयो । ती कगजमा िलखत

लेिखएको िमित २०६१।६।३० भ दा छ मिहना
जितअगािडको िमित रािखएको िथयो । मैले
डर ासको कारणबाट कागज लेिखिदएको हँ भनी
िव तृत िववरणसिहत कागज गरे को िमिसल संल न
बयान कागजबाट देिख छ । सो बयान कागजलाई
समथन गद िनज ल मण साद ीवा तवले ततु
मु ामा समेत िमित २०६१।११।१७ मा सोही
यहोराको ितउ र िफराएको पाइ छ । आफूले
िमित २०६१।११।१७ मा िफराएको ितउ र मैले
िदएको होइन वादी रामजी साद कुशवाहलाई
अक ज गास ब धी कामको लािग िदएको
िलफामा क त वा रसनामा खडा गरी ितउ र
लगाएको हँदा िवप ीह लाई क तमा सजाय
गरी पाउँ भनी ियनै ल मण साद ीवा तवले यी
पनु रावेदक रामजी साद कुशवाहसमेतउपर दायर
गरे को क त मु ामा वादी दावी पु न नस ने ठहरी
सु बारा िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
िमित २०६६।४।१३ मा फै सला भै अि तम भएको
देिख छ ।
४. मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको
महलको २४ नं. मा कागज गराउँदा कसैलाई पिन
जोरजल
ु मु करकाप गरी कागज गराउनहु दँ नै । गरे
बदर ह छ भ ने उ लेख भएको देिख छ । माण
ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) मा कुनै यि ले
लेखेर, वचनले वा आचरण ारा कुनै यि लाई
कुनै कुरा य तो हो भ ने िव ासमा पारी वा
य तो िव ासमा पन िदई सो यि बाट कुनै
काम गराएमा वा हन िदएमा िनज र सो यि का
बीचमा चलेको कुनै मु ामा सो कुरा य तो होइन
वा िथएन भनी िनजले ख डन गन पाउने छै न
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भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उि लिखत काननू ी
यव थासमेतबाट ितवादी ल मण साद
ीवा तवले िज ला हरी कायालय, बारामा
गरे को उ बयान र ततु मु ामा िनजले िदएको
िमित २०६१।११।१७ को ितउ रलाई इ कार
गन िनज िववि धत भएको छ ।
५. यसरी ितवादीम येका ल मण साद
ीवा तवले िज ला हरी कायालय, बारामा
गरे को बयान, ततु मु ामा िमित २०६१।११।१७
मा िदएको ितउ रप , वािदका सा ी राधामोहन
साद कुशवाहको बकप र चि का सादले
िज ला हरी कायालय, बारामा िदएको
जाहेरीसमेतका कागज माणबाट यी पनु रावेदक
वादी रामजी साद कुशवाहउपर ितवादी
िवजय साद यादवले दायर गरे को ०६६-CR०४०५ लेनदेन मु ाको िमित २०६०।११।१६
को िलखत यी पनु रावेदकले वे छाबाट
सहीछाप ग रिदएको नभै िनजलाई अपहरण
गरी ितवादीह ले आ नो क जामा राखी
करकापबाट जबज ती सही गराएको िलखत भ ने
कुरा पिु हन आएको देिख छ ।
६. तसथ, उि लिखत त य एवम्
बँदु ा माणसमेतबाट रामजी साद कुशवाहले
आफूलाई अपहरण गरी करकापसँग गराएको
भनी दावी िलएको देिखएको र िनजको दाजु
चि का साद कुशवाहले यी वादीलाई अपहरण
गरे को भनी िमित २०६१।६।२१ मा जाहेरी
दरखा त िदई िववािदत तमसक
ु का लेखक
ल मण साद ीवा तवले वादीलाई ऋणी बनाई
आफू ारा जबज ती कपाली तमसक
ु ले न
लगाएका हन् भनी िमित २०६१।७।२५ मा िज ला

हरी कायालय, बारामा कागज गरे का र िववािदत
तमसक
ु मा उ लेख भएको िलखतको िमित हेदा
२०६० साल फागनु १६ गते रोज १ भनी उ लेख
भएकोमा वा तवमा उ िमित २०६०।११।१६
उ िलखतमा उ लेख भए मतु ािबक रोज १
आइतबार नभै रोज ७ शिनबार परे को भ ने कुरा
२०६० सालको पा ोबाट देिखएकोले तमसक
ु
खडा भएको िमितमा नै संशयको अव था देिखन
आएको प र े यमा उ िलखत करकापबाट तयार
भएको भ ने देिखँदा बारा िज ला अदालतबाट
िमित २०६४।३।३२ मा िववािदत िलखत
करकापबाट भएको ठहरयाई
् भएको फै सला
उ टी गरी करकापको वादी दावी पु न नस ने
ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
्
२०६६।४।१३ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भै िमित २०६०।११।१६ को तमसक
ु करकापबाट
तयार भएको ठहरी िवप ी िवजय साद यादवलाई
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको १२ नं.
बमोिजम .१०००। एकहजार ज रवाना गरे को
बारा िज ला अदालतको िमित २०६४।३।३२
को फै सला िमलेको देिखदा सदर हने ठहछ । अ
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
माथी ठहर ख डमा उ लेख भएबमोिजम
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०६६।४।१३ को फै सला उ टी भै बारा िज ला
अदालतको िमित २०६४।३।३२ को फै सला सदर
हने ठहरे काले पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
िमित २०६६।४।१३ को फै सलाले राखेको लगत
क ा गरी सु फै सलाबमोिजम गनु भनी सु बारा
िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू -१
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ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानसु ार अिभलेख शाखामा बझु ाई िदनू -२
उ रायमा सहमत छु ।
या.ओम काश िम
इित सवं त् २०७१ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास अिधकृ तः सयू साद रे मी

&
नणय नं .९१९५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७१।३।३०।२
०६६-CI-०३५०
मु ा : लेनदेन
पनु रावेदक/वादी : भारत, िवहार िज ला
पवू च पारण, तेलहारा टोल अमवा घर भै
हाल चौधरी इ टर ाइजेज गौरका ो ाइटर
िज ला रौतहट, गौर नगरपािलका वडा
नं.२ ि थत िदनानाथ चौधरीको घरमा डेरा
गरी ब ने कपीलदेव चौधरी कलवार
िव
यथ / ितवादी : िज ला रौतहट, गा.िव.स.
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सवगढा वडा न.ं ५ हाल गौर नगरपािलका
वडा नं. १० ब ने महमद सगीर
§ स े क त के हो भनी सहीछापको
जाँच गदा भरपाईमा लागेको या चे
छापको जात र पया भेिटएका
रेखाका गुणह सँग नमूनाको बायाँ
या चे छापको जात र पया भेिटएको
रेखाका गुणह समेत आपसमा
िभडी िमलेको भ ने रेखा तथा
लेखा िवशेष को राय रहेको देिखन
आयो । ब दसवाल ारा िवशेष को
बकप गराइएकोमा िनजले सोही
राय ठीक रहेको भनी बकप समेत
गरेको देिख छ । वादीसँग ितवादीले
िलएको रकमको सावाँ याज
बझ
ु ाइसके को भरपाई पेस गरेको र
उ भरपाई वादीले नै ग रिदएको
भ ने देिखएको अव थामा वादीले
दावीबमोिजमको रकम ितवादीबाट
भराई पाउने देिखन नआउने ।
( करण नं. ४)
§ ितवादीले वादी दावीबमोिजमको
िलखत
अनुसारको
रकम
बझ
भ ने
कुराको
ु ाइसके को
िववादरिहत तवरले पुि गन भरपाई
मौकामा पेस गन नसक पुनरावेदन
अदालतमा पेस गरेकोमा मा
ािविधक कारण देखाई य तो
भरपाई िलखतलाई माणमा हण
नगरी िनणयमा पु दा यसले यायको
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मम नै मन जाने हँदा प ले त काल
ा गन नसके को भरपाईलाई पिछ
पुनरावेदन अदालतमा पनु रावेदन
गदा पेस गरेको आधारमा मा
माणमा िलन निम ने भ नु कानूनी
ि बाट समेत यायसङ्गत नहने ।
( करण नं. ५)
पनु रावेदक/वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
सितशकुमार झा
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा महादेव यादव
अबलि बत निजर :
स ब काननू :
§ मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको
महलको ७७ नं.
§ माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) र
दफा ५०
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी भोलानाथ चौलागाई ं
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा.मु य या. ी के शरीराज पि डत
मा. या. ी राजे साद राजभ डारी
फै सला
या.देवे गोपाल े : ितवादीले म
िफरादवालासँग िनजको सहभािगतामा स चालन
भइरहेको ी सागर इँटाभ ा उ ोग झनु खनु वामा
अवि थत भई सो उ ोग हेतु .१,५०,०००।–
कजा िलई िमित २०५६।१।६ मा कपाली तमसक
ु

गरी िदनभु एकोमा सावाँ याज मा दा निदएकोले
सावाँ .१,५०,०००।– को िलखत िमितदेिख
आजस म ६ वष ३ मिहना ११ िदनको सयकडा
१० ले हने याज .९४,२०९।– समेत ज मा
.२,४४,२०९।– तथा अ हने याजसमेत
िनज ितवादीबाट िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको िफरादप ।
वादीसँग म ितवादीले एकमु
.१,५०,०००।– िलएको छै न र कपाली
तमसक
ु को कागज गरे को होइन छै न । मेरो
सहभािगतामा ी सागर इँटाभ ा उ ोग स चालन
भएकोमा सो इँटाभ ा उ ोग स चालनका लािग
इँटा पकाउन कोइलाको आव यकता परे को
िथयो । यी वादीले कोइला स लाई गन गरे कोमा
सोही कोइला स लाई गदाको ममा यी वादीसँग
.५०,०००।– को कोइला ख रद गदा सो बखत
पैयाँको अभाव रहेको कारण .५०,०००।– को
कोइला उधारो िलएकोमा सोही उधारो कोइलाको
सतनामा व प वादीको नाउँमा कागज गरे को
िथएँ । मेरो इँटाभ ाबाट इँटा उ पादन सु भएपिछ
इँटा िब गरी िविभ न िमितमा पटकपटक गरी
.४६,०००।– बझु ाईसके को र बाँक रहेको रकम
िव ासको भरमा सो बखत भरपाई नभएको रिसद
नभए पिन वादीलाई .१,५०,०००।– ितरी बझु ाई
सके कोले बझु ाउन बाँक छै न वादी र िनजको
ितिनिधलाई बझु ाएको रकम र िनजह बाट ा
भएको रिसद खोजतलास गदा फे ला नपरे कामा
परे को बखत पेस गन नै छु । वादीसँग स कल
िलखत दािखल गराई अ.ब.ं ७८ न.ं बमोिजम
देखाई सनु ाई बयान गराई झु ा दावीबाट फुसद
गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितउ रप ।
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िमित २०६२।७।७ मा भएको
आदेशानसु ार वादी दावीको स कल िलखत
वादीले िनवेदनसाथ दाखेल गरे को ततु िमिसल
सामेल रहेको छ ।
िलखतमा परे को सहीछाप मेरो हँदा
सहीछाप स े हो । िलखतमा लेिखएको थैली
.१,५०,०००।– मैले िमित २०५६।१।६ मा
धनीसँग कजा िलई ततु िलखत गरे काले
िलखत स े हो तर वादीले पाउने सावाँ याज
२०५८।७।६ मा नगद .१,८७,५००।– वादीलाई
बझु ाई भरपाई िलएको छु । अदालतबाट आदेश
भएका बखत पेस गन छु भ नेसमेत यहोराको
महमद सगीरको सनाखत बयान ।
आफूले रकम िलई सोअनसु ारको
िलखत गरी िदएको र सो रकमसमेत वादीलाई
ितरी बझु ाइसके को भरपाईसमेत िलएको छु
भ ने तर रकम ितरे बझु ाएको भरपाई पेस नगरी
अदालतबाट आदेश भएका बखत पेस गन छु
भ ने ज ता बेतक
ु का कुरा गरे र िलखत अनसु ारको
दािय व वहन गनबाट पि छने वा अलग हने
खालका भनाई रहे भएको पाइँदा ितवादीको यस
कारको आलटाल भनाइको आधारमा िलखत
अनसु ारको दािय व यी ितवादीले परू ा गन
नपन भ न निम ने हँदा िफराद मागदावी अनसु ार
वादीले ितवादीबाट सावाँ याज भरी पाउने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको सु रौतहट िज ला
अदालतबाट िमित २०६२।११।१८ मा भएको
फै सला ।
उपरो अनसु ारको सु फै सलामा मेरो
िच बझु ेन । सु अदालतको आदेशानसु ार
िवप ी वादीबाट स कल िलखत दािखल गराई

अ.ब.ं ७८ न.ं अनसु ार म पनु रावेदकलाई देखाई
सनु ाई सनाखत बयान गदाका अव थामा स कल
भरपाई बझु ी िलन स बि धत कमचारीलाई
भ दा आदेश बेगर स कल कागज बु न
िम दैन भनी िलनु भएन । यसरी िफराद दावीको
िलखतबमोिजमको सावाँ याज मैले ितरी बझु ाई
भरपाईसमेत िलए पाएको अव था हँदाहँदै पिन
सोतफ याियक मू याङ्कन नै नगरी मैले पनु ः
दोहोरा सावाँ याज िवप ी वादीलाई ितन बझु ाउन
पन ठहरयाई
् भएको सु फै सला अ यायपणू
भएकोले उ फै सला बदर गरी िनज यथ
वादीलाई ितन बझु ाउन नपन गरी हकइ साफ गरी
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीको पनु रावेदन
अदालत, हेट डामा परे को पनु रावेदनप ।
यसमा यथ वादीले सावाँ याजसमेत
बझु ी छु ै गरी िदएको भिनएको भरपाईको न कल
पनु रावेदक ितवादीले पनु रावेदनप साथ पेस
गरे को देिखँदा सोको स कल पनु रावेदकबाट
दािखला गराई स े क तमा सनु ाई िनणयमा पु नपु न
अव थामा सु को इ साफ फरक पन स ने देिखँदा
छलफलको लािग अ.ब.ं २०२ न.ं तथा पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७
बमोिजम यथ िझकाई उपि थत भए वा अविध
नाघेपिछ िनयमानसु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको आदेश ।
िमित २०५८।७।६ मा भएको भिनएको
स कल भरपाईको िशर पछु ारमा लागेको या चे
सहीछाप र ह ता रसमेत मेरो होइन । मबाट
भरपाई गराई निलएको हँदा उ भरपाई सरासर
जालसाजीपणू हो । उ िलखतमा भएको सहीछाप
क को हो मलाई थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको
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वादी किपलदेव चौधरी कलवारले पनु रावेदन
अदालत, हेट डामा अ.बं.७८ नं. बमोिजम गरे को
सनाखत बयान ।
यथ वादीको बयान यहोरा झु ा हो ।
यथ वादीले २०५८।७।६ मा सावाँ याजसमेत
ज मा .१,८७,५००।– माणका सा ीह को
रोहबरमा एकमु ग ती गरी बझु ी िलएका हन् ।
एक पटक सावाँ याज बझु ाई सके पिछ दोहोरो
सावाँ याज बझु ाउनपु न होइन भरपाई स े साँचो
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी महमद सगीरले
पनु रावेदन अदालत, हेट डामा गरे को बयान ।
यसमा ितवादीले पेस गरे को िमित
२०५८।७।६ को भरपाईलाई वादीले अ.ब.ं ७८
नं. बमोिजम बयान गदा क त नामकरण गरे को
देिखँदा यथ वादीको नमनू ा या चे िलई
सो नमनू ा या चे भरपाईमा लागेको वादीको
या चेसँग िभडाई जाँच गराउन ला ने द तरु
वादीसँग िलई िलखत जाँचगरी पठाई िदन रे खा
तथा लेखा शाखा सव च अदालतमा लेखी
जाँच भई आएपिछ िनयमानसु ार पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको आदेश ।
भरपाईलाई वादीले क त भनेकाले सो
भरपाईको सा ी र िलखत सा ी ितवादी सरह
देिखएकोले िनजह लाई िझकाई बयान गन
पेस गन,ु साथै भरपाई जाँच गन रे खा तथा लेखा
िवशेष लाई माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)
र ५२ बमोिजम ब दसवाल ारा काठमाड िज ला
अदालतमाफत बकप गराई िनयमानसु ार पेस गनु
भ ने पनु रावेदन अदालत, हेट डाको आदेश ।
भरपाईमा लागेको या चे छापको जात
र पया भेिटएको रे खाका गणु ह सँग नमनू ाको

बायाँ या चे छापको जात र पया भेिटएको
रे खाका गणु ह समेत आपसमा िभडी िमलेकोले
सोहीबमोिजम राय िदइएको हो । यसमा राय बािझने
भ ने ै आउँदनै भ नेसमेत यहोराको रे खा
तथा लेखा िवशेष के शवबहादरु थापा े ीले
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट जारी भएको
ब दसवालमा काठमाड िज ला अदालतमाफत
िदएको बकप ।
ितवादीले पेस गरे को भरपाई िलखत
स े साँचो यहोराको देिखन आएकोले
सोबमोिजमको सावाँ याजको रकम वादीले
ितवादीबाट बिु झिलएको साँचो देिखन
आयो । वादीले ितवादीबाट सावाँ याजको
रकम ा ग रसके को यस ि थितमा वादी दावी
झु ा भई सो दावी पु न नस ने ठहराउनपु नमा वादी
दावीबमोिजम सावाँ याज ितवादीबाट भराई
पाउने ठहराई सु रौतहट िज ला अदालतबाट
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो फै सला
उ टी हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६५।१२।२६ को
फै सला ।
ितवादीले ितवाद गदा रकम बझु ाएको
भनेको भरपाई पेस नगरी पिछ पेस गरे को सो
भरपाई िविभ न प रि थितमा रचना हन स ने
िलखतलाई मा यता िदनु नपनमा अ.ब.ं ७७ न.ं को
मनसायको ितकूल सो भरपाईलाई माण व प
ा गरी माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को
मनसायिवपरीत भएको पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको फै सला बदर गरी मेरो दावीबमोिजमको
सावाँ याज ितवादीबाट भराई पाउने गरी भएको
सु रौतहट िज ला अदालतको फै सला सदर
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गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीको यस
अदालतमा परे को पनु रावेदनप ।
यसमा िववािदत भरपाई िलखत रे खा तथा
लेखा िवशेष बाट परी ण भएकोमा उ िलखत
परी ण गन िवशेष लाई अदालतमा बकप
नगराई सोलाई माणमा िलई भएको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६५।१२।२६ को
फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)
र दफा ५० को िु ट देिखएकोले अ.ब.ं २०२ न.ं
बमोिजम यथ िझकाई िनयमानसु ार पेस गनु
भ ने िमित २०६८।१०।१९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस भएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादीको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी सितशकुमार झाले मेरो प ले
ितवादीबाट िलखतबमोिजमको रकम ा
नगरे को अब थामा माण नै नला ने भरपाईको
आधारमा मेरो प को दावीलाई झु ा ठहरयाई
्
गरे को पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला
निमलेको हँदा सो फै सला उ टी गरी वादी दावी
पु ने गरी भएको रौतहट िज ला अदालतको
फै सला सदर हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको बहस
ततु गनभयो
ु ।
यथ तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी महादेव यादवले मेरो प ले
वादीलाई रकम बझु ाइसके को वादीले गरी िदएको
भरपाई िलखतसमेतबाट प देिखरहेको हँदा
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट वादी दावी नपु ने
गरी भएको फै सला िमलेको हँदा सदर हनपु दछ
भ नेसमेत बहस ततु गनभयो
ु ।
दबु ैतफका काननू यवसायीह को बहस

िजिकर सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा वादीको
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको फै सला िमलेको छ छै न सोही स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचारगदा ितवादीले
मसँग इँटाभ ा उ ोगको लािग .१,५०,०००।–
कजा िलई िमित २०५६।१।६ मा कपाली
तमसक
ु गरी िदनु भएकोमा सावाँ याज मा दा
निदएकोले िलखतको िमितदेिख आजस मको
याजसमेत ज मा .२,४४,२०९।– तथा अ
हने याजसमेत िनज ितवादीबाट िदलाई भराई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको िफराद दावी रहेको र
वादीलाई .१,५०,०००।– ितरी बझु ाई सके काले
वझु ाउन बाँक छै न । वादी र िनजको ितिनिधलाई
बझु ाएको रकम र िनजह बाट ा भएको रिसद
खोज तलास गदा फे ला नपरे कामा परे को बखत
पेस गन नै छु । वादीलाई मैले िलएको रकम ितरी
बझु ाईसके को हँदा झु ा दावीबाट फुसद गरी पाउँ
भ नेसमेत ितउ र िजिकर भएकोमा िलखत
अनसु ारको दािय व यी ितवादीले परू ा गनपन
ु
हँदा िफराद दावी अनसु ार वादीले ितवादीबाट
सावाँ याज भरी पाउने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
सु रौतहट िज ला अदालतको फै सलाउपर
ितवादीको पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन
परी सु रौतहट िज ला अदालतबाट भएको
फै सलालाई उ टी हने ठहरयाई
् वादी दावी पु न
नस ने गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाले गरे को
फै सलाउपर वादीको यस अदालतमा पनु रावेदन
पन आएको देिखयो ।
३. अब वादीको पनु रावेदन िजिकरको
स ब धमा िवचार गदा वादीको पनु रावेदनमा
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यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।१९ मा
“िववािदत भरपाई िलखत रे खा तथा लेखा
िवशेष बाट परी ण भएकोमा उ िलखत
परी ण गन िवशेष लाई अदालतमा बकप
नगराई सोलाई माणमा िलई भएको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६५।१२।२६ को
फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)
र दफा ५० को िु ट देिखएको” भ ने आधारमा
यथ िझकाउने आदेश भएको पाइयो । माणमा
आएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको २०६३
सालको दे.प.ु न.ं १०८३ को ततु मु ाको िमिसल
हेदा यस अदालतको िमित २०६५।०५।१८ को
आदेशानसु ार भरपाईको िलखत जाँच गन िवशेष
के शवबहादरु थापा े ीले िववादको िलखतको
स ब धमा बकप ग रसके को देिखँदा िवशेष को
बकप नभएको भ ने आधारमा यस अदालतबाट
िमित २०६८।१०।१९ मा भएको आदेशसँग थम
ि मा नै सहमत हन सिकएन ।
४. वादी दावीबमोिजमको रकम
.१,५०,०००।– ितवादीले ऋण िलएको तर
उ ऋणको सावाँ याज सिहतको रकम वादीलाई
बझु ाई भरपाई गरी िलएको भनी ितवादीले
िजिकर िलएको देिख छ । ितवादीले वादीलाई
सावाँ याज बझु ाएको भरपाई सु रौतहट िज ला
अदालतसम पेस गन नसके कोमा पनु रावेदन
अदालत, हेट डासम पनु रावेदन गदाको
बखतमा पेस गरे को र उ भरपाईको स ब धमा
अ.बं.७८ नं. बमोिजम वादीले गरे को बयानमा
स कल भरपाईको िशर पछ
ु ारमा लागेको या चे
सहीछाप मेरो होइन । उ भरपाई जालसाजीपणू
भएको भनी बयान गरे को अब थामा सो सहीछाप

स े क त के हो भनी जाँच गरी पठाई िदन रे खा
तथा लेखा िवशेष लाई लेखी पठाएको र
उ सहीछापको जाँच गदा भरपाईमा लागेको
या चे छापको जात र पया भेिटएका रे खाका
गणु ह सँग नमनू ाको बायाँ या चे छापको जात
र पया भेिटएको रे खाका गणु ह समेत आपसमा
िभडी िमलेको भ ने रे खा तथा लेखा िवशेष को
राय रहेको देिखन आयो । ब दसवाल ारा
िवशेष को बकप गराइएकोमा िनजले सोही राय
ठीक रहेको भनी बकप समेत गरे को देिख छ ।
वादीसँग ितवादीले िलएको रकमको सावाँ याज
बझु ाइसके को भरपाई पेस गरे को र उ भरपाई
वादीले नै ग रिदएको भ ने देिखएको अव थामा
वादीले दावीबमोिजमको रकम ितवादीबाट
भराई पाउने देिखन आएन ।
५. अब जहाँस म ितवादीले
पनु रावेदन अदालत, हेट डामा पनु रावेदनप
साथ पेस गरे को भरपाईको स ब धमा अदालती
ब दोव तको महलको ७७ न.ं बमोिजम माणको
पमा हण गन निम ने भनी यस अदालतमा
पनु रावेदनप साथ वादीले िलएको पनु रावेदन
िजिकरको स ब धमा िवचार गदा उ ७७ नं.
को देहाय ५ लाईसमेत हेनपन
ु ह छ जसमा “कुनै
नयाँ र मह वपणू िलखत माण िफरादप वा
ितउ रप िदँदाको बखत आफूले भरम दरू
कोिसस गदा पिन थाहा नपाएको वा ा गन
नसके कोले सो माणप पेस गन अनमु ित पाउँ
भनी झगिडयाले िनवेदन िदएमा यहोरा मनािसब
देिखए अड्डाले सो कुराको पचा खडा गरी सो
माण बु न ह छ” भ ने काननू ी यव था रहेको
देिख छ । सो हँदा ततु िववादको स दभमा
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ितवादीले ितउ र िफराउँदा नै सावाँ याज
नणय नं .९१९६
बझु ाएको भरपाई त काल फे ला नपरे कोले
फे ला परे का बखत अदालतको आदेश भएमा
बझु ाउने छु भनेकै देिख छ । ितवादीले वादी
सव च अदालत, संयु इजलास
दावीबमोिजमको िलखत अनसु ारको रकम माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
बझु ाइसके को भ ने कुराको िववादरिहत तवरले माननीय यायाधीश ी जगिदश शमा पौडेल
पिु गन भरपाई मौकामा पेस गन नसक पनु रावेदन
फै सला िमित : २०७१।४।१५।५
अदालतमा पेस गरे कोमा मा ािविधक कारण
०६७-CI-१३१६
देखाई य तो भरपाई िलखतलाई माणमा हण
नगरी िनणयमा पु दा यसले यायको मम नै
मु ा :- ठे का रकम िमनाहा गरी पाऊँ ।
मन जाने हँदा प ले त काल ा गन नसके को
भरपाईलाई पिछ पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन पनु रावेदक/ ितवादी : िज ला महो रीि थत
गदा पेस गरे को आधारमा मा माणमा िलन
जले र नगरपािलकाको कायालय
निम ने भ नु काननू ी ीबाट समेत यायसङ्गत
िव
नहने हँदा पनु रावेदक वादीले िलएको पनु रावेदन यथ /वादी : िज ला महो री, जले र न.पा.
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
वडा नं.१ ब ने रामिसिकल साह
६. अतः ितवादीले पेस गरे को भरपाई
िलखतबाट वादीले सावाँ याज बिु झसके को
§ करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा
देिखँदा वादी दावीबमोिजम सावाँ याज
भएको कानूनी यव थाबमोिजम
ितवादीबाट भराई पाउने ठहराई सु रौतहट
करार गन सबै प ले
िज ला अदालतबाट िमित २०६२।११।१८
करारबमोिजमको दािय व पूरा
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी
गनुपन ह छ । करारबमोिजमको
वादी दावी नपु ने ठहरयाई
दािय व दुबै प ले पालना
् भएको पनु रावेदन
अदालत, होट डाको िमित २०६५।१२।२६ को
गनुपनमा आफूले पालना गनुपन
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िमिसल
दािय व पूरा नगन प ले अक
िनयमानसु ार गरी बझु ाई िदनू ।
प लाई करारीय दािय व पूरा
गनपछ
ु भनी बा य गन निम ने ।
उ रायमा सहमत छु ।
( करण नं. ४)
या.जगदीश शमा पौडेल
इित संवत् २०७१ साल असार ३० गते रोज २ शभु म् । पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट :
इजलास अिधकृ त : गेहे राज रे मी
यथ /वादीका तफबाट :
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अवलि बत निजर :
स ब काननू :
§ करार ऐन, २०५६ को दफा ७४
सु तहमा फै सला गन :मा.िज. या. ी वालमक
ु ु द दवाडी
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :मा. या. ी फिण द शमा
मा. या. ी राजकुमार वन
या.चोले
शमशेर ज.ब.रा.:
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
२०६७।१।८ को फै सलाउपर याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम ितवादी
जले र नगरपािलकाको तफबाट यस अदालतमा
पनु रावेदन परी िनणयाथ पेस भएको ततु मु ाको
सङ्ि त य एवम् ठहर यस कार छ ।
िवप ी नगरपािलकाको अधीन थमा
रहेको व णसर पोखरीलाई २०६४ साल आषाढ
मसा तस म ५ वषको लािग ठे का लगाउने
भनी टे डर आ ानको सचू ना िवप ीबाट
िमित २०५९।२।२४ मा ह छ । सो सचू नाको
यादिभ मा मैले टे डर ततु गदा उ पोखरीको
उ रप िडलमा रहेको महु डी नगरपािलकाले
बनाउनपु छ । नबनाए बाढीले ित हने हँदा १
वषको रकम िमनाहा िदएमा मलाई म जरु छ भनी
ताव उ लेख गरे को टे डर नै सबैभ दा बढी
अङ्कको .१६,११,७७७।७७ पैसाको भयो ।
सो टे डरमा कायवाही हँदै जाँदा िवप ीबाट िमित
२०५९।३।११ मा पेस भएको िट पणी आदेश
मख
ु सम पेस हँदा येक वष नगर े मा

बाढी आउने हँदा व ण सर पोखरीको िडलमा
अवि थत महु डी नगरपािलकाले ०५९।०६० मा
बनाइिदने र बनाउन नसके ०६०।०६१ मा एक
वषको रकम िमनाहा िदने गरी राम िसिकल साहको
बोलप वीकृ ितको लािग बोड बैठकमा पेस गन
गरी सदर भनी ०५९।३।१३ मा िट पणी आदेश
भयो । यसपिछ सो सत बोडमा पेस हँदा बोडबाट
२०५९।९।१९ को िनणयबाट मेरो उ टे डरमा
उि लिखत ताव तथा िट पणी आदेशमा कुनै
प रवतन नगरी सोही पमा बोलप वीकृ त
भयो । यसरी िवप ीले महु डी नबनाएकोले
०५९।०६० को १ वषको िक ता रकम
करारबमोिजम ३,३२,३५५।६४ िमनाहा गरी पाउँ
भ नेसमेत यहोराको िफरादप ।
ततु िफराद अनसु ार वादीको हकमा
इ साफ हन स ने अव था नै छै न । यी िवप ीसँग
य ता कुनै िकिसमको स झौता तथा कबिु लयत
भएको छै न जस कारणबाट वादीको रकम िमनाहा
पाउने अव था होस् । मेरो प नगरपािलका
सरकारी कायालय हो । सरकारी कायालयबाट
तािवत कबिु लयतनामाबमोिजम टे डर आ ान
ग रएको हो । सो टे डरबमोिजम सबैभ दा
बढी कबोल ग रएको रकमको हकमा िनज
वादीको टे डर वीकृ त भएको हो ।यसथ वादीले
कबिु लयत सतनामाबमोिजम काय गन वादी बा य
छन् । कबिु लयतनामा दईु प बीचको स झौताप
हो । यसको िवपरीत जाने अिधकार वादीको छै न,
हँदनै । पोखरीको महु डी नगरपािलकाले नबनाएमा
यसबाट भएको नो सानीको साटो ०६०।०६१
मा रकम िमनहा गरी िदने भ ने कबिु लयतनामाको
१ देिख ९ स मको सतमा कँ ही कतै उ लेख
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छै न । उ लेख नै नभएका कुराह लाई आधार
मानेर वादीले िफराद अनसु ारको उपचार पाउन
स ने अव था नै नभएकोले िफराद खारे जभागी छ
भ नेसमेत यहोराको ितउ रप ।
सत अनसु ार नगरपािलकाले महु डी बनाई
निदएकाले १ वषको रकम िमनहा िदनपु छ भ ने
वादीका सा ी ब ी चौधरीले गरे को बकप ।
बोड बैठकसमेत भएर पास गरे को ख डमा िमनाहा
हन स ने तर बाढी गएको छै न यसैले उ रकम
िमनहा हनपु दन भ ने ितवादीका सा ी रामे र
िम ले गरे को बकप ।
वादीले गरी िदएको कबिु लयतनामा
नगरपािलका बोडसमेतको िनणयबाट वादीले
दावी गरे को ज तो रकम िमनाहा हने भ ने
यव था गरे को देिखन नआएबाट वादी दावी
पु न स ने अव था देिखन नआएकोले वादी दावी
पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत यहोराको महो री
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६४।१।१६
को फै सला ।
करारबमोिजम
महु डी
िवप ी
नगरपािलकाले नबनाएमा वादीले एक वषको
िक ता रकम िमनाहा पाउने कुरा प हँदाहँदै
पिन दावी नपु ने ठहराई भएको सु को फै सला
िु टपणू रहेकोले उ फै सला बदर गरी सु
दावीबमोिजम िमनाहा पाउँ भ नेसमेत यहोराको
वादीको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा परे को
पनु रावेदनप ।
यसमा िमित २०५९।३।१३ मा बोडबाट
टे डर वीकृ त भएको अव था हँदा सु िज ला
अदालतले वादी दावी पु न स ै न भनी गरे का
फै सला फरक पन देिखएकोले अ.ब.ं २०२ नं.तथा

पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम छलफलको लािग िवप ी िझकाई
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
आदेश ।
ितवादी जले र नगरपािलकाले
आफूले गनपन
ु काम नगरे कोमा ितवादीले ५
(पाँच) वषकै परू ै ठे का रकम बझु ाउनपु छ भ न
िम ने अव था आउँदनै । य तो अव थामा
वादीको दावी नपु ने गरी महो री िज ला
अदालतबाट िमित २०६४।१।१६ मा भएको
फै सला िमलेको देिखन आएन, सो फै सला उ टी
ह छ । वादी दावीबमोिजम एक वषको हने ठे का
रकम .३,३२,३५५।६४ वादीलाई ितवादीले
करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोिजम आफूले
पालन गनपन
ु दािय व परू ा गरे र िमनाहा िदनपु न
ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को िमित २०६७।१।८ को फै सला ।
िमित २०५९।३।१३ को िट पणी आदेश
बोड बैठकमा पेस गन गरी ठे का सदर भएकोमा
पिछ िमित २०५९।३।१९ मा बोड बैठक ब दा
पा रत बोड बैठकको िनणयमा रकम िमनाहा
स ब धमा कुनै ताव नै पेस भएको छै न । यसरी
नगरपािलकाको मख
ु ले िट पणीमा लेिखएको
यहोरा अनसु ारको महु डी बनाइिदने र नबनाए
०६०।०६१ एक वषको रकम िमनाहा पाउनपु छ
भ ने तािवत िवषयमा कुनै िनणयमा वेश
नै नपाएको, कबिु लयतानामाको कुनै सतनामा
महु डी बनाइिदनपु न नबनाए ०६०।०६१ को
ठे का रकम िमनाहा पाउनपु छ भ ने सत उ लेख
नभएको र ०६०।०६१ को ठे का रकम िमनाहा
माग गन ियनै वादीले स पणू रकम नै बझु ाई हर
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िहसाब फरफारक ग रसके को त य ियनै वादीले
िदएको िनवेदन तथा िमित २०६७।१।५ को यस
कायालयको प बाटसमेत देिखई ततु मु ाको
काननू ी दािय व नै समा भई सके को हँदा
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले सु महो री
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरे को फै सला
िु टपणू हँदा उ टी गरी सु िज ला अदातलको
फै सला कायम गरी पाउँ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदक ितवादीको यस अदालतमा परे को
पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
सु र पनु रावेदन िमिसलसमेत अ ययन गरी हेदा
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
िमित २०६७।१।८ को फै सला िमलेको छ छै न
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स छ स दैन भ ने स ब धमा नै िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ी
नगरपािलकाले गरे को टे डर आ ानबमोिजम
मैले टे डर ततु गदा पोखरीको उ रप को
िडलमा रहेको महु डी नगरपािलकाले बनाउनपु न
नबनाए एक वषको िक ता रकम िमनाहा िदने
भनी ताव पेस गरे कोमा सोही तावबमोिजम
मेरो टे डर वीकृ त भई चलनपजू पाएकोमा
िवप ी नगरपािलकाले महु डी नबनाएको हँदा
आ.ब.०६०।०६१ को एक वषको िक ता रकम
करारबमोिजम .३,३२,३५५।६४ ठे का रकम
म येबाट क ा गरी िमनाहा िदलाई भराई पाउँ भ ने
िफराद दावी भएकोमा वादी दावी पु न नस ने
ठहरयाई
् सु महो री िज ला अदालतबाट

िमित २०६४।१।१६ मा भएको फै सला उ टी गरी
वादी दावीबमोिजम एक वषको हने ठे का रकम
.३,३२,३५५।६४ वादीलाई ितवादीले िमनाहा
िदनपु न ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले
िमित २०६७।१।८ मा गरे को फै सलाउपर ितवादी
जले र नगरपािलकाको पनु रावेदन परी िनणयाथ
पेस हन आएको देिखयो ।
३. यी पनु रावेदक जले र नगरपािलकाले
व णसर पोखरीको माछापालन स ब धमा
बोलप आ ान गरे कोमा सो स ब धमा परे का
बोलप म ये सबैभ दा बढी रकम अङ्क कबल
ु
गन यथ वादी रामिसिकल साहको बोलप
वीकृ त भई जले र नगरपािलकामा रामिसिकल
साहको िनवेदन परी नगरपािलकाबाट िट पणी
सदर भई कबिु लयत स झौता गरी यथ वादीले
िमित २०५९।७।१२ मा चलनपजु पाएकोमा
िववाद देिखएन । यसबाट यथ वादीले दावीको
पोखरीको ज गाको ठे का ा गरी भोग गरे को
अव था रहेको देिखन आयो । यथ वादी
रामिसिकल साहले िमित २०५९।२।७ मा पेस
गरे को बोलप मा व णसर पोखरीको उ रप
िडलमा रहेको महु डी यी पनु रावेदक ितवादी
जले र नगरपािलकाले बनाउनपु न र नबनाएमा
बाढीले ित हने हँदा एक वषको िक ता रकम
िमनाहा पाउनपु छ भ ने यहोरा लेिखएको
देिख छ । यसै गरी ियनै पनु रावेदक ितवादी
जले र नगरपािलकाले िमित २०५९।३।१३ मा
िट पणी सदर गदा येक वष नगर े मा बाढी
आउने हँदा व णसर पोखरीको उ रप को
िडलमा अवि थत महु डी नगरपािलकाले
०५९।०६० मा बनाइिदने र बनाउन नसके
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०६०।०६१ मा एक वषको रकम िमनाहा
िदने गरी रामिसिकल साहको वोलप
वीकृ ितको लािग बोड बैठकमा पेस गन गरी
सदर गरे को देिख छ । यसरी यथ वादीले
पेस गरे को बोलप मा उ लेख भएको ताव
तथा पनु रावेदक नगरपािलकाले िट पणी आदेश
सदर गदा उ लेख भएको सत यहोरालाई
नगरपािलका बोडले अ वीकृ त गरे को भनी
यी पनु रावेदक ितवादीले भ न नसके को
र महु डी बनाइिदएको भ ने भनाइ पिन यी
पनु रावेदक ितवादीको नभएको अव थामा
कबिु लयतानामाको कुनै पिन सतमा महु डी
बनाइिदनपु न नबनाए ०६०।०६१ को ठे का
रकम िमनाहा पाउने भ ने सत उ लेख नभएको
र ०६०।०६१ को ठे का रकम िमनाहा माग गन
यी नै वादीले स पणू रकम नै बझु ाई हर िहसाब
फरफारक ग रसके को भ ने आधारमा पनु रावेदन
अदातल, जनकपरु को वादी दावीबमोिजमको
रकम िमनाहा िदने गरी भएको फै सला उ टी
हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
४. करार ऐन, २०५६ को दफा ७४
मा भएको काननू ी यव था हेदा करार गन
येक प ले करारबमोिजमको दािय व परू ा
गनपनछ”
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उपरो
ु
काननू ी यव था अनसु ार करार गन सबै प ले
करारबमोिजमको दािय व परू ा गनपन
ु हछ ।
करारबमोिजमको दािय व दबु ै प ले पालना
गनपनमा
आफूले पालना गनपन
ु
ु दािय व परू ा नगन

प ले अक प लाई करारीय दािय व परू ा गनपछ
ु
भनी बा य गन िम ने देिखदै ँन । ततु मु ामा
यी पनु रावेदक ितवादी जले र नगरपािलकाले
बोलप स झौताबमोिजम आफूले गछु भनेको
काम व णसर पोखरीको उ रप को िडलमा
अवि थत महु डी बनाई निदएको अव थामा
यथ वादीको ठे काको िक ता रकम
ितनपन
ु दािय वलाई मा परू ा गराउन खोजेको
पाइयो । य तो अव थामा यथ वादीले एक
वषको ठे काको िक ता रकम यी पनु रावेदक
ितवादीबाट िमनाहा पाउँदनै भनी भ नु काननू र
यायको ि कोणले यिु सङ्गत हँदनै ।
५. अत: मािथ िववेिचत आधार
माणबाट वादी दावी पु न नस ने ठहरयाई
्
सु महो री िज ला अदालतबाट िमित
२०६४।१।१६ मा भएको फै सला उ टी गरी
वादी दावीबमोिजमको िक ता रकम ितवादीले
िमनाहा िदनपु न ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत,
्
जनकपरु को िमित २०६७।१।८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । ततु मु ाको
दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसु ार
अिभलेख शाखामा बझु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल
इित संवत् २०७१ साउन १५ गते रोज ५ शभु म् ।
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