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नपेाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७१... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७१, असोज, �न.नं.९१७४, प�ृ ७६७ 
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सअ बलेु�टन २०७१ ... ... ...  १ वा २, प�ृ ...  

-साल_     -म�हना_  
उदाहरणाथ� M सअ बलेु�टन, २०७१, असोज – १, प�ृ १  

 
 



  

  

  
 

मू�य �मू�य �..३०३०।।--    
  

  
म�ुक म�ुक MM  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना,,  रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड� । काठमाड� ।   

  

नपेाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टननपेाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  

wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
  

  यो वेभसाइट खोलेप�छ बायायो वेभसाइट खोलेप�छ बाया FFतफ�  तफ�  नेपाल कानून प��का नेपाल कानून प��का 

तथा �यसको तल तथा �यसको तल सव��च अदालत बलेु�टनसव��च अदालत बलेु�टनमा ि�लक मा ि�लक 

गनु�होस ्।गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� 

प�न र हाल �नप�न र हाल �नMMश�ुक डाउनलोड श�ुक डाउनलोड गन� स�कनेगन� स�कनेछछ  ।।  

  

    नपेाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत नपेाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत 

हालस�म हालस�म �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा 

अ��जेीमा र अ��जेीमा र १९१० १९१० सालको मलुकु� ऐनसालको मलुकु� ऐन,,  �याय �वका�सनी �याय �वका�सनी 

एवम ्एवम ्    �व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �न�व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �नMMश�ुक प�न र श�ुक प�न र 

डाउनलोड गन� स�कनछे । डाउनलोड गन� स�कनछे ।   
  

77]]uuffggff  

wwwwww..llaawwccoommmmiissssiioonn..ggoovv..nnpp  

 



 

i

�वषय सूची 

 

�.

स. 

�न.नं./इजलास/ 

�ववरण 
प� / �वप� �वषयको सारस�  �पे प�ृ 

1.  

९१७४ 
 

�वशषे 
 

उ��षेण  

कुसमु साखसमेत 

�व��  

रा�प�तको 

काया�लय, शीतल 

�नवाससमते 

 सं�वधानमा उ�लेख भएको कुरालाई 

�नवदेकलगायत सबैले �वीकार गनु�पद�छ र 

संवैधा�नक �ावधानमा िच� नबझेुमा 

साव�भौम संसदले सं�वधान संशोधनको 

�नधा��रत मा�यमबाट मा� सं�वधानका 

�वषयव�तमुा संशोधन गन� स�कने  ह�ुछ । 

यस अदालतबाट सं�वधानका 

�यव�थाह�को �या�यक पर��ण थपघट र 

संशोधन हनु नस�ने  । 

७६७ 

2.  

९१७५ 
 

संय�ु 
 

उ��षेण 

परमादेश 

भाइराम ख�के 

�व�� 

�ान ुवै�समेत 

 आ�नो म�ुामा कानूनबमोिजम ��तवाद गन� 

पाउने हकलाई कसैले हनन ्  गन� 

स�ैन । यसर� ��तवाद गन� पाउने 

�य�तो कानूनी हक �ाकृ�तक �यायको 

�स�ा�तमा आधा�रत रहने हुदँा �ाकृ�तक 

�यायको �स�ा�तको �वपर�त हनु े गर� 

भएको काम कारवाह�ले वैधता �ा� गन� 

नस�ने । 

७८१ 

3.  

९१७६ 
 

संय�ु 
 

उ��षेण 

परमादेश 

�वुराज थापा 

�व�� 

पनुरावदेन अदालत, 

बटुवल, 

�प�देह�समते 

 �रट �नवदेक प�रयोजना र �वप�ी ठेकेदार 

क�पनीबीच भएको स�झौताबमोिजमको 

काय� स�प� न भएको भनी प�रयोजनाको 

तफ� बाट �माणप� �दइसकेप�छ 

स�झौताबमोिजमको काय� स�प� न 

भइसकेको मा� नपुन� ह�ुछ । प�रयोजनाले 

तो�क�दएको समयाव�ध�भ�ै �वप�ी 

क�पनीले काय� स�प� न गरेको भनी सोको 

�माणप�समेत पाएको अव�थामा 

स�झौतामा �नधा��रत समयाव�ध�भ� 

काय�स�प� न नभएको भ� न न�म�ने । 

७८७ 



 

ii

4.  

९१७७ 

 

संय�ु 

 

लेनदेन 

प� नखर काक� 

�व�� 

भरतमिण शमा� 

 कारोबार भएको �म�तबाट ५ म�हना�भ�ै 

अथा�त ् �म�त २०६३।८।२६ मा �फराद 

दता� भएको देिखएको अव�थामा वाद�ले 

�फरादमा हद�यादको स�ब�धमा लेनदेन 

�यवहारको २ नं. को दावी �लएको भए 

प�न लेनदेन �यवहारको महलको ४० नं. 

को हद�याद नाघेको भ� न े अव�था 

नदेिखएको र �यि�कै कारणले कानूनले 

ला�ने हद�याद�भ� �फराद परेको कुराको 

अनदेखा गन� �म�दैन । तसथ� उ� 

हद�याद आक�ष�त भै �फराद हद�याद�भ�ै 

पन� आएको मा� नपुन� । 

८०२ 

5.  

९१७८ 

 

संय�ु 

 

उ��षेण 

मान�संह बोहरा 

�व�� 

महानगर�य �हर� 

आय�ुको 

काया�लय, 

रानीपोखर�समते 

 �नवदेक उपरको �वभागीय कारवाह� 

���यामा कानूनी ��ुट रहेको नदेिखएको 

र �नवदेक �वय� ले प�न आ�नो कत��य 

पालनामा ग�ती भई पद�य आचरण 

उ�ल� घन गरेको �वीकार ग�ररहेको 

अव�थामा अ�धकार�ा� अ�धकार�बाट 

�वभागीय कारवाह� गर� कानूनबमोिजम 

सजाय �नधा�रण ग�रएको स�ब�धमा �रट 

��ेा�धकारबाट ह�त�पे गन� न�म�ने । 

८०८ 

6.  

९१७९ 

 

संय�ु 

 

उ��षेण 

परमादेश 

लेखनाथ भ�राई 

�व�� 

लोक सेवा आयोग, 

के���य काया�लय 

अनामनगरसमते 

 �वभागीय सजाय हनेु �नण�य भएको 

�यि�लाई सो सजाय अि�तम हनु न�दई 

सोअिघ नै लोक सेवा आयोगले वैकि�पक 

सूचीका �यि�लाई �नयिु� गद�छ र 

�वभागीय सजाय बदर ह�ुछ भन े �य�तो 

ज�टलताको ला�ग वैकि�पक 

उ�मे� वारलाई �नयिु� �दने �नकाय लोक 

सेवा आयोग नै िज�मेवार हनुपुन� अव�था 

आउने । 

८१६ 



 

iii

7.  

९१८० 
 

संय�ु 
 

बाटो कायम 

गर� पाऊँ  

केशव परु� 

�व�� 

�करण �रमालसमेत 

 पनुरावदेक वाद�ले दावीको बाटोलाई 

साव�ज�नक कायम ग�रपाउन े मूल 

आधारका �पमा भ�ूमसधुार तथा 

�यव�थापन �वभागको प�रप�लाई समेत 

टेकेर �नवदेन �दएकै आधारमा �नजी 

�योगका �पमा खो�लएको बाटोलाई 

पनुरावदेक वाद�ले �नवदेन �दएकै भरमा 

�नजी �योगको �पमा भएको बाटोको 

अि�त�व नै समा� हनेु गर� प�रप�को 

�यहोराका आधारमा �नजह�को सा�पि�क 

अ�धकारसमते अ�त�मण हनेु गर� 

साव�ज�नक बाटो कायम गनु� साव�ज�नक 

�हत अनकूुलसमते नहनेु । 

८२६ 

8.  

९१८१ 
 

संय�ु 
 

अंश 

िजते���साद चौधर� 

�व�� 

मंगल�साद 

फौजदार 

 ��तवाद� बनाइएक� �पया�रया देवीलाई 

बझुी ��तवाद� पाव�तीदेवीका छोराह� 

िजते��, उपे�� र लोके��समेतलाई 

��तवाद� कायम ग�रएको भए प�न 

�नजह�सगँ तायदाती मा�गएको नदेिखएको 

र य�तै वाद�को आमा कलावती र दाज ु

भाइह�समेतसगँ फाटँवार� मा�गएको 

नदेिखनाले �व.लालबाबकु� प� नी 

पाव�तीदेवीबाट अंश पाउने भनी ठहर 

गरेप�छ �नजका छोराह� िजते��, उपे�� र 

लोके��बाट समेत र वाद�क� आमा 

कलावती र वाद�का अ�य दाजभुाइह� 

मोहन, सोहन र महे��लाई समेत मलुकु� 

ऐन, अ.बं.१३९ नं. बमोिजम नबझेुको भए 

बझुी �नजह�समेत सगोलका अंिशयार हनु ्

होइनन ् य�कन गर� �या�यक �न�पण 

गनु�पन�मा सोबमोिजम ब�ुनपुन� �माण ब�ुदै 

नबझुी भएको पनुरावदेन अदालत, 

हेट�डाको फैसलामा �माणको मू�या�नको 

रोहबाट ��ुटपणू� देिखदँा बदर हनेु ।  

८३४ 



 

iv

9.  

९१८2 
 

संय�ु 
 

अंश 

पदमबहादरु कंवर 

�व�� 

रामबहादरु कंवर 

 म�ुाका प�लाई कुनै जानकार� नगराई वा 

�याद नै न�दई कोट� फ� ऐन, २०१७ को 

दफा १४(३)(४) को सो �यव�थातफ�  

�यान नै न�दई प�ले कोट� फ� दािखल 

नगरेको भनी �थम ���मै खारेजी फैसला 

गन� गरेको पनुरावदेन अदालतको फैसला 

�मलेको नदेिखने । 

८४२ 

10.  

९१८३ 
 

संय�ु 
 

��ाचार 

नेपाल सरकार 

�व�� 

स�ुवलकुमार राई 

 आ�थ�क कारोबार गन� बै� क तथा �व�ीय 

सं�थामा काय�रत ् �ब�धक (काया�लय 

�मखु) आ�नो काम कत��य र 

िज�मेवार���त सचेत रहनपुन� कुरामा 

�ववाद छैन । बै� कको नगद मौ�दात, 

नोटकोष लगायतका कोषको संर�णको 

म�ुय िज�मेवार�मा रहेको �ब�धकले 

�बदामा ब�दा वा आ�नो िज�मेवार� आफू 

भ�दा त�लो कम�चार�लाई ह�ता�तरण गदा� 

औपचा�रक ���या परूा गनु�पन� । 

८४९ 

11.  

९१८४ 
 

संय�ु 
 

ब�द� 

��य�ीकरण 

जयनारायण म�डल 

�व�� 

पनुरावदेन अदालत, 

राज�वराज 

स�र�समेत 

 �वधा�यकाले �प��पमा कुनै म�ुाबाट कैद 

सजाय भएकोमा थनुामा नरहेकोले अक� 

कसरु गदा� थप कैद ठे�नपुन� गर� कानूनी 

�यव�था गरेको देिखइरहेकै अव�था छ । 

सोको अ�त�र� प�छ�लो म�ुाबाट सफाइ 

पाइरहेको अव�थामा सफाइ पाउने 

फैसलाले लगत कायम नगन� हुदँा प�हले 

नै ठहर भएको अक�  म�ुाको लगत आ�नो 

फैसलाको तप�सल ख�डमा स�याउन 

�म�ने अव�था नरहने । 

८६३ 

12.  

९१८५ 
 

संय�ु 
 

उ��षेण 

जलुमु महज�न 

�व�� 

आशामाया 

महज�नसमेत 

 अदालतबाट �रट �नवदेकका परदाताह�कै 

�लखतको ४ भागको एक भाग �लखत 

दता� बदर भई हकसमेत टु�टसकेको 

अव�थामा हक नै नहनेुबाट गराइ�लएको 

�लखतबाट �रट �नवदेकको हक �सिज�त 

ह�ुछ भ� न न�म�न े। 

८७० 



 

v

13.  

९१८६ 

 

संय�ु 

 

जबज��ती करणी 

ब�� ख�ी 

�व�� 

नेपाल सरकार 

 नाबा�लका ब�चीको योनीमा आ�नो �ल� ग 

रगडेर योनीमै वीय� �खलन गर� यौन 

आन�द �लएको अव�थामा सानो ब�चाको 

अ�वक�सत योनीमा वय�क मा�नसको 

उ�ेिजत �ल� ग पूरा �वशे हनु नसकेको 

कारणले मा�ै उ�ोग ठह� याउनेतफ�  

न�तजामा प�ुदा �वधा�यकाले जबज��ती 

करणीको महलले पीडकलाई जनु 

सजायको �यव�था गरेको हो �यसको 

औिच�य समा� हनु जाने । 

८७९ 

14.  

९१८७ 

 

संय�ु 

 

उ��षेण 

रामराज िशवाकोट� 

�व�� 

�याय प�रष�   

सिचवालय, 

रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

 सव��च अदालतमा �थायी 

�यायाधीशह�को स��या चौध भ�दा कम 

भएको ि�थ�तमा अ�थायी �यायाधीश 

�नय�ु गन� न�म�ने भी �प��पमा 

�यव�था भएको देिखदैँन । अत: सव��च 

अदालतमा �थायी �यायाधीशह�को पद 

�र� रहेको अव�थामा अ�थायी 

�यायाधीशको �नयिु� गन� �म�ने देिखने । 

८९० 

15.  

९१८८ 

 

संय�ु 

 

कत��य �यान 

च�बहादरु डागँी 

�व�� 

नेपाल सरकार 

 ��तवाद�को काय� �नर�तर नभई प�हले 

हातले घाटँ� �थचेको प�छ हँ�सया िझकेर 

तार काटेको �यसप�छ मा� मतृकको 

घाटँ�मा बेर� कसेको देिखएको वारदात 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ 

नं. बमोिजम �नधा��रत त�कालको आवशे 

��ेरत ह�याको वग�मा पन� नस�ने । 

८९५ 

16.  

९१८९ 

 

संय�ु 

 

स�ब�ध �व�छेद 

अंशसमेत 

गणेशभ� �े�समते 

�व�� 

गीता �े� 

 अंश �ा� गन�ले कानूनले �नधा�रण 

गरेबमोिजम अंश पाएको हनुपुछ� । 

सगोलको स�पि� ह�ता�तरण गन� वा घट� 

बढ� गन� गर� खडाभएको �लखतमा 

स�बि�धत अंिशयारको समेत म�जरु� 

भएको अव�थामा मा� �य�तो �लखत 

९०३ 



 

vi

�नजको �व��मा लागू हनु स�ने ह�ुछ । 

अंिशयारको म�जरु��बना खडा ग�रएको 

�लखतमा �ववाद परे �यसको औिच�य�भ� 

�वशे गर� हेनु� नै �यायस�मत मा� नपुन� । 

17.  

९१९० 

 

संय�ु 

 

उ��षेण 

परमादेश 

सरोज ब�नेतसमते 

�व�� 

नेपाल सरकार 

 कानूनले �यव�था गरेको ��येक कुरा 

बा�या�मक ह�ुछ । �यसमा प�न �याद 

सूचना र �याद तामेल गनु�पन� �ाकृ�तक 

�यायस�ब�धी काय��व�धको �यव�था 

�व�छ �यायको आधार�त�भ भएकोले 

यसमा हनेु सामा�य तलमा�थ वा �वचलन 

मना�सब हुदैँन । यस म�ुामा 

�वप�ीह�लाई �नवेदकह�को काया�लय वा 

घरको ठेगाना थाहा रहेको अव�थामा सो 

ठेगानामा सूचना जार� नगर� �वप�ीले 

नेपाल रा��य दै�नक गोरखाप�मा 

�प�ीकरण पेस गन�का ला�ग �कािशत 

गरेको सूचनाबाट �ाकृ�तक �याय 

�स�ा�तको प�रपालन भएको मा� न 

न�म�ने । 

९०९ 

18.  

९१९१ 

 

संय�ु 

 

कत��य �यान 

िच�बहादरु दनवुार 

�व�� 

नेपाल सरकार 

 मतृकले खकुुर� समाउन ु भ�दा प�ह�यै 

��तवाद�ले सो खकुुर� खोसी सकेप�छ प�न 

मतृकबाट ��तवाद�को �यानमा त�काल 

खतरा रहेको कुरा मा� न स�कँदैन । �यस 

अव�थामा यी ��तवाद�ले हारगहुार गरेर 

वा भा�ने उ�कने काम गरेर वा �हर�सगँ 

सरु�ा �लएर आफूलाई बचाउनपुन� प�हलो 

काम कुरा गनु�पन� तर सो ह�ुजेल �यान 

जाने �बल स�भावना देिखएमा 

आ�मर�ाको ला�ग नभै नहनेु अ�य�त कम 

बल �योग गनु�पन�मा बडो �ूरतापवू�क 

मतृकलाई बो�न चटपटाउन न�दई 

९१९ 



 

vii

खकुुर�को अन�गि�त �हार गर� मारेको 

वारदात आ�मर�ा�भ� पन� नदेिखने । 

19.  

९१९२ 

 

संय�ु 

 

अब�डा ज�गा 

ब�डा गर� पाऊँ 

हेमलाल खोसीसमेत 

�व�� 

मेनका खोसी 

 एकै पटक दावी �लई सबै कुरामा �नण�य 

�लन स�ने ि�थ�त रहदँारहँदै सो नगर� 

पटकपटक एउटै �वषयमा ना�लस गदा� र 

अदालतले समय �म लगाउँदा 

�याय�ाह���त अ�याय हनु जाने हुदँा य�तो 

कामकारवाह� मलुकु� ऐन, अ.बं.७३ र 

८५ नं. को सव�था ��तकूल हनेु ।  

९३५ 

20.  

९१९३ 

 

संय�ु 

 

उ��षेण 

परमादेश 

सैनी उरामन 

�व�� 

भ�ूमसधुार काया�लय, 

मोरङसमेत 

 �नवदेकलाई ब�ुदै नबझुी यावत कारवाह� 

गपुचपु�पमा भएको, सोको जानकार� 

�नवदेक मोह�ले उ�लेख गरेको �म�तभ�दा 

प�हले भएको नदेिखएको, कारवाह�को 

उठान �यादै कपटपणू� भै यसबाट 

miscarriage of justice भएकाले 

�या�यक �व�छता र �व�धको शासनको 

स�मान र �वे�छाचा�रता तथा �या�यक 

अराजकताको समा��को ला�ग प�न 

�ववा�दत �नण�य कामय रहन नस�न े हुँदा 

�याद बदरमा आउनपुन�, �वल�ब ला�ने 

ज�ता �वप�ीह�को तक� को कुनै औिच�य 

नहनेु । 

९४४ 

21.  

९१९४ 

 

संय�ु 

 

करकारप 

रामजी�साद 

कुशवाहा 

�व�� 

�वजय�साद यादव 

 �ववा�दत तमसकुमा उ�लेख भएको 

�लखतको �म�त हेदा� २०६० साल फागनु 

१६ गते रोज १ भनी उ�लेख भएकोमा 

वा�तवमा उ� �म�त २०६०।११।१६  

�लखतमा उ�लेख भए मतुा�बक रोज १ 

आइतबार नभै रोज ७ श�नबार परेको 

भ� ने कुरा २०६० सालको पा�ोबाट 

देिखएकोले तमसकु खडा भएको �म�तमा 

नै संशयको अव�था देिखन आएको 

९५६ 



 

viii

प�र��ेयमा उ� �लखत करकापबाट 

तयार भएको भ� ने देिखन े। 

22.  

९१९५ 

 

संय�ु 

 

लेनदेन 

कपीलदेव चौधर� 

कलवार 

�व�� 

महमद सगीर 

 ��तवाद�ले वाद� दावीबमोिजमको �लखत 

अनसुारको रकम बझुाइसकेको भ� ने 

कुराको �ववादर�हत तवरले प�ु� गन� 

भरपाई मौकामा पेस गन� नसक� 

पनुरावदेन अदालतमा पेस गरेकोमा मा� 

�ा�व�धक कारण देखाई �य�तो भरपाई 

�लखतलाई �माणमा �हण नगर� �नण�यमा 

प�ुदा �यसले �यायको मम� नै मन� जाने 

हुँदा प�ले त�काल �ा� गन� नसकेको 

भरपाईलाई प�छ पनुरावदेन अदालतमा 

पनुरावदेन गदा� पेस गरेको आधारमा मा� 

�माणमा �लन न�म�न े भ� न ु कानूनी 

���बाट समेत �यायस� गत नहनेु । 

९६४ 

23.  

९१९६ 

 

संय�ु 
 

ठे�ा रकम 

�मनाहा गर� 

पाऊँ 

जले�र 

नगरपा�लकाको 

काया�लय 

�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 परूा 

गनु�पन� ह�ुछ । करारबमोिजमको दा�य�व 

दबैु प�ले पालना गनु�पन�मा आफूले 

पालना गनु�पन� दा�य�व परूा नगन� प�ले 

अक� प�लाई करार�य दा�य�व परूा 

गनु�पछ� भनी बा�य गन� न�म�ने । 

९७० 

 

यी सारस� �पे नेकाप �योगकता�को स�ुवधाका ला�ग मा� हनु,् उ�रण गन�का ला�ग होइनन ्।  

– स�पादक 



767

�नण�य नं.९१७४

सव��च अदालत, िवशेष इ जलास
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय

आदशे ि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 तफ� बाट र आ�नैतफ� बाट 
समेत ऐ.ऐ. ब�ने सह�ा�यापक कुसमु 
साखसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, रा��पितको काया�लय, 

शीतलिनवास, महाराजग�जसमेत

 § संिवधानमा उ�लेख भएको कुरालाई 
िनवेदकलगायत सबैले �वीकार 
गनु�पद�छ र संवैधािनक �ावधानमा 
िच� नबुझेमा साव�भौम ससंदले 
संिवधान संशोधनको िनधा��रत 
मा�यमबाट मा� संिवधानका 
िवषयव�तुमा संशोधन गन� सिकने 
ह��छ । यस अदालतबाट संिवधानका 

�यव�थाह�को �याियक परी�ण, 
थपघट र सशंोधन ह�न नस�ने ।

(�करण नं. ५)
 § िनवेदकह�ले उठाएका सम�त 

िवषयव�तुमा साव�भौम संसदका 
कानून िनमा�ता जन�ितिनिधह�ले 
छलफल गरी िवचार ह�ने अव�था 
रहेको छ । समाज, देश र समयको 
आव�यकता अनुसार मौिलक�पमा 
कानून िनमा�ण र सशंोधन गन� 
अङ्ग �यव�थािपका ससंद                                   
हो । आव�यक�य कानून िनमा�ता 
जन�ितिनिधह� नै ह�न ् भ�ने मा�यता 
रािख�छ । कुनै कानूनमा अ�प� 
�ावधानह� रहेका छन ् भने यस 
अदालतले �या�यामाफ� त ् कानूनी 
िस�ा�त �ितपादन गन�स�दछ । तर 
साव�भौम ससंदसम� िवचाराधीन 
रहेको िवषयमा हतार गरेर िनवेदन 
मागका िवषयमा यस अदालतबाट 
अिहले नै ह�त�ेप गन� निम�ने ।

(�करण नं. ९)

�रट/िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ाह� 
मीरा कुमारी ढंुगाना, ओम�काश अया�ल, 
िशवहरी ितिमि�सना, स�ुमा गौतम र �रना 
पाठक

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ्  सह�यायािधव�ा 
गोपाल �रजाल
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अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 

धारा ६३ को उपधारा (५), 
 § संिवधानसभा सद�य िनवा�चन अ�यादशे, 

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�तरा�ि��य 
�ित�ाप�, १९६६ को धारा २५(ख) 

आदशे
 �या.क�याण �े� : नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (१)
(२) बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य एवम ्   ठहर 
यस�कार रहकेो छ :
 नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
तथा नेपालले अनमुोदन गरेका अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकारस�ब�धी महासि�धह�समेतले 
सहभािगताको अिधकारलाई मौिलक एवम ् मानव 
अिधकारको �पमा �थािपत गरेको छ । ५१.५ 
�ितशत जनसङ्�या रहकेो मिहलाको सहभािगता 
नेपालको रा�य संय��मा अ�य�त �यनू रहकेो छ । 
सहभािगताको अिधकारलाई सिुनि�त गराउनका 
लािग अ�त�रम संिवधानले समावेशीकरणलाई 
जोड िददँ ै समानपुाितक सहभािगताको हकलाई 
सामािजक �यायको हकका �पमा �थािपत गरेको 
छ । फल�व�प िवघिटत संिवधानसभामा ३२.७८ 

�ितशत मिहलाको सहभािगता सिुनि�त ह�न
पगुेको िथयो । साथै संिवधानसभाको 
ि�याकलापह�मा मिहलाह�को सहभािगता 
प�ुषको तलुनामा (संिवधानसभाका 
ि�याकलापह�मा प�ुषह�को उपि�थित 
दर ५८ �ितशत र मिहलाको ६५.१ 
�ितशत) सि�यता रहनलेु उ� संवैधािनक 
�यव�थाको म�सदलाई साथ�कता िदएको 
छ । तथािप अ�त�रम संिवधानमा ग�रएको उ� 
समानपुाितक सहभािगताको अिधकार सिुनि�त 
गन� स�ब�धमा उ� सहभािगता अपया��ता रहकेो 
िथयो । �यसैगरी रा�यका अ�य संय��ह�मा 
मिहलाको सहभािगता अ�य�त �यनू रहकेो 
दिेख�छ ज�तै: काय�पािलकामा ९ �ितशत र 
�यायपािलकामा २ �ितशत, िनजामती सेवामा 
११.३९ �ितशत, नेपाल �हरीमा ५.६८ �ितशत 
र नेपाली सेनामा १.२ �ितशतमा� सहभािगता 
रहकेो दिेख�छ । यस त�यले रा�य संय��मा 
मिहलाको सहभािगता उपेि�त रहकेो दखेाउँछ । 
 संिवधानको धारा १३ ले समानताको 
हक, धारा २१ ले सामािजक �यायको हकको 
��याभिूत गरेको छ । �यसैगरी धारा ६३ अ�तग�त 
संिवधानसभा सद�य िनवा�चनमा मिहलाको 
सहभािगता सिुनि�त गराउने स�दभ�मा सारभतू 
�यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी नेपाल सरकार�ारा 
जारी गरेको संय�ु रा��सङ्घ सरु�ा प�रषद ्बाट 
पा�रत ��ताव नं. १३२५ र १८२० को काया��वयन 
गन� राि��य काय�योजनामा समेत ��� �पा�तरण 
तथा शाि�त िनमा�ण �ि�याको हरेक िनणा�यक 
तहमा मिहलाको समतामलूक, समानपुाितक र 
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अथ�पणू� सहभािगता सिुन�त गन� उ��ेय िलएको 
छ । उपरो� संवैधािनक तथा काननूी �यव�थाका 
�ितकूल संिवधानसभा सद�यको िनवा�चनका 
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको अ�यादशे, 
२०७० को दफा ६ तथा ७ मा रहकेो काननूी 
�यव�थाह�ले संिवधान�ारा �द� समानपुाितक 
सहभािगता एवम ्  सामािजक �यायको हकलाई 
सङ्कुिचत गरेकोले �यायको याचनाका लािग 
यस स�मािनत सव��च अदालतमा उपि�थत 
भएका छौ ँ। 
 अ�त�रम संिवधानको धारा १३ मा सबै 
नाग�रकह� काननूको �ि�मा समान ह�नेछन,् 
कसैलाई पिन काननूको समान संर�णबाट 
वि�चत ग�रने छैन 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� छैन । तर मिहला, दिलत, 
आिदवासी, जनजाित, मधेशी वा िकसान, मजदरु 
वा आिथ�क, सामािजक वा साँ�कृितक �ि�ले 
िपछिडएको वग� वा बालक, व�ृ तथा अपाङ्ग 
वा शारी�रक वा मानिसक�पले अश� �यि�को 
संर�ण, सश��करण वा िवकासको लािग 
काननू�ारा िवशषे �यव�था गन� रोक लगाएको 
मािनने छैन भ�ने �यव�था गरेको छ । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ ले समावेशीकरणलाई 
जोड िददँ ै समानपुाितक सहभािगताको हकलाई 
सामािजक �यायको हकको �पमा �थािपत 
गरेको छ । साथै सोही संिवधानको धारा ६३ 
अ�तग�त संिवधानसभा सद�य िनवा�चनमा 

ज�मा सद�य सङ्�याको एकितहाई मिहलाको 
उ�मेद ्वारी रहनपुन� �यव�था गरेको छ । मिहलाको 
सहभािगतास�ब�धी उि�लिखत संवैधािनक तथा 
सारवान ् काननूका �यव�थाह�को पालना गनु� 
िवप�ी िनकायह�को संवैधािनक तथा काननूी 
कत��य हो । िवप�ी िनकायह�बाट संिवधानसभा 
सद�य िनवा�चनस�ब�धी अ�यादशे जारी ग�रँदा 
यी �ावधानह�को यथोिचत प�रपालना भएको 
छैन । 
 मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी 
घोषणाप�, १९४८ को धारा २१ ले ��येक 
�यि�लाई ��य� वा �वत���पले छािनएका 
�ितिनिधह�माफ� त ् आ�नो दशेको सरकारमा 
भाग िलन पाउने अिधकारको सिुनि�त 
गरेको छ । �यसैगरी नाग�रक तथा राजनैितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��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 ��याभिूत गन� �व�छ 
आविधक िनवा�चनह�मा मतदान गन� र िनवा�िचत 
ह�ने �यव�था गरेको छ । मिहलािव�� ह�ने सबै 
�कारका भेदभावह� उ�मलून गन� महासि�ध, 
१९७९ (Convention on Elimination of 
all forms of Discrimination against 
Women, 1979) को धारा ७ ले प� रा��ह�ले 
मलुकुको राजनैितक र सामािजक जीवनमा 
मिहला िव��को भदेभाव उ�मलून गन� स�पणू� 
उपय�ु उपायह� अवल�बन गन� र खास गरी 

९१७४ - कुसमु साखसमेत िव. नेपाल सरकार
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प�ुषसरह मिहलाका लािग अिधकारह� 
सिुनि�त गनु�पन� कुरालाई उ�लेख गरेको 
छ । सोअ�तरगत सबै िनवा�चन र साव�जिनक 
जनमतसं�हह�मा मतदान गन� अिधकार र 
साव�जिनक�पमा िनवा�चन ह�ने िनकायह�मा 
िनवा�चनको लािग यो�य ह�ने अिधकारसमेत 
समावेश छन ्। 
 मिहला सहभािगता बढाउनका लािग 
भिव�यको संसदमा आर�ण �णाली बढाइयोस ्। 
 साव�जिनक तथा राजनीितक जीवनमा 
मिहलाको पणू� र समान सहभािगतामा अिभविृ� 
गन� प� रा�यले सिमितको िसफा�रस नं.२३ 
लाई पणू��पमा उपयोग गरी महासि�धको धारा 
४ को �करण (१) तथा सिमितको िसफा�रस 
नं.२५ बमोिजम अ�थायी िवशेष �यव�था 
ग�रयोस ् । नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा 
९(१) को �यव�थाअन�ुप नेपाल प� रा�� 
भएको कुनै पिन सि�धको �यव�था नेपाल 
सरहदिभ� राि��य काननूसरह लाग ूह�ने तथा जो 
सि�ध �चिलत काननूसँग बािझएमा बािझएको 
हदस�म �चिलत काननू अमा�य भई सि�धको 
�यव�था नै नेपाल काननू सरह लाग ू ह�ने 
�यव�थाले नेपालको राि��य काननू अ�तरा�ि��य 
सि�धअन�ुप ह�नपुन� �यव�था गरेको छ । अतः 
उपरो� अ�तरा�ि��य मानव िवकासस�ब�धी 
महासि�धह��ारा �द� अिधकारको काया��वयन 
गनु� नेपालमा काननूी एवम ् वैधािनक दािय�व 
हो । संिवधान�ारा सद�यको िनवा�चनका 
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको अ�यादशेको दफा 
६ ले िन�नानसुारको �यव�था गरेको छ : 

(क) समानपुाितक िनवा�चन �णाली 
 § स�पणू� मलुकुलाई एक िनवा�चन �े� 

मानी राजनैितक दललाई मत िदने 
समानपुाितक िनवा�चन �णालीअनसुार 
भएको िनवा�चनमा कुनै राजनैितक 
दलले �ा� गरेको कूल मत सङ्�याको 
अनपुातमा सो राजनैितक दलका तफ� बाट 
समानपुाितक िनवा�चन �णालीअ�तग�त 
�ितिनिध�व गन� संिवधानसभाका 
सद�यह� िनवा�िचत ह�नेछन ्। 
 § पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने िनवा�चन 

�णाली अनसुार उ�मेद ्वार ह�ने 
�यि�को नाम समानपुाितक िनवा�चन 
�णालीअनसुारको सचूीमा समावेश गन� 
पाइने छैन । 
 § समानपुाितक िनवा�चन �णालीअनसुार 

ह�ने िनवा�चनको लािग �य�तो 
िनवा�चनमा भाग िलन चाहने राजनैितक 
दलले आ�नो दलको तफ� बाट उठाइने 
उ�मदे ्वारको ब�दसचूी तयार   गनु�पन�छ ।
 § समानपुाितक िनवा�चन �णालीबमोिजम 

िदइने मिहला उ�मेद ्वारी सङ्�यामा 
पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने िनवा�चन 
�णाली अनसुार िदइने मिहला 
उ�मदे ्वारको सङ्�या जोडेर कूल 
सङ्�यामा �यनूतम ् एक ितहाई मिहला 
उ�मदे ्वार ह�नपुन�छ । 

 संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
अ�यादशेको दफा ७(५) को �यव�था नेपाल 
अ�त�रम संिवधानको धारा २१ �ारा �द� 
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समानपुाितक सहभािगताको अिधकारको 
�ितकूल रहकेो छ । यस �यव�थाले पिहलो ह�ने 
िनवा�िचत ह�ने �णालीअनसुार िदइने मिहला 
उ�मेद ्वारको सङ्�या समानपुाितक िनवा�चन 
�णालीबमोिजम िदइने मिहला उ�मदे ्वारको 
सङ्�यासमेत जोडी एक ितहाई ह�नपुन� �यव�था 
गरेको छ । यस �यव�थाले राजनीितक दलह�ले 
पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने �णालीअ�तग�त मा� 
छु�ै �यनूतम३्३ �ितशत उ�मदे ्वारी मिहलालाई 
निदए पिन ह�ने अव�था िसज�ना गरेको छ, जसले 
गदा� यसअिघको संिवधानसभा िनवा�चनमा 
कूल उ�मेद ्वारम�ये ३६८ (९.३३ �ितशत) 
मा� मिहला उ�मेद ्वार िथए । अतः पिहलो 
ह�ने िनवा�चन �णालीअ�तग�त पिन �यनतूम३्३ 
�ितशत मिहला उ�मेद ्वारी िदने �यव�था गन� 
आव�यक छ । अ�यादशेको दफा ७ को उपदफा 
(१५) मा समानपुाितक िनवा�चन �णालीअ�तग�त 
एकजनामा� उ�मेद ्वार िनवा�िचत ह�ने राजनैितक 
दलको हकमा स�बि�धत राजनैितक दलले 
उ�मेद ्वारको ब�दसचूीमा सिूचकृत गरेकोम�ये 
कुनै उ�मेद ्वारलाई छनौट गन� �ावधान तथा 
िबजोर सङ्�यामा िनवा�िचत ह�ने राजनीितक 
दलले मिहला प�ुषम�ये कुनै एक उ�मेद ्वार 
छनौट गन� स�ने �यव�थाले राजनीितक दलह�ले 
मिहलालाई छनौट नगरी प�ुष उ�मेद ्वारलाई 
छनौट गन� स�भावना बढी रहने गरेको छ । िवगतको 
संिवधानसभाको िनवा�चनमा समानपुाितक 
िनवा�चन �णालीअ�तग�त मिहला ५० �ितशत 
सहभािगता उ�लेख गरे तापिन �यवहारमा 
४८.०६ �ितशत (१६१ जना) मिहला सभासद ्

िनवा�िचत भएको िथयो । हालैको राि��य 
जनगणना, २०५८ ले कुल जनसङ्�याको ५१.५ 
�ितशत मिहला जनसङ्�या रहकेो दखेाएको 
स�दभ�मा एक वा िबजोर सङ्�यामा िनवा�िचत 
राजनीितक दलले मिहला उ�मेद ्वारलाई 
छनौट गरेमा मा� नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा ६३ ले प�रक�पना गरेबमोिजम 
मिहलाको समानपुाितक सहभािगता सिुनि�त ह�ने 
अव�था रह�छ । 
 सो ३० �ितशत नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को मम� र भावना�ितकूल 
रहकेो र यो समानपुाितक िनवा�चन �णालीको 
िस�ा�तिवपरीतसमेत रहकेो छ ।
 संिवधानसभा सद�य िनवा�चन अ�यादशे, 
२०७० को दफा ७(५) मा समानपुाितक िनवा�चन 
�णालीबमोिजम िदइने मिहला उ�मेद ्वारको 
सङ्�यामा पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने िनवा�चन 
�णालीअनसुार िदइने मिहला उ�मेद ्वारको 
सङ्�या जोडेर कूल सङ्�यामा �यनूतम ् एक 
ितहाई मिहला उ�मेद ्वार ह�नपुन� �यव�था 
मिहलाको समानपुाितक सहभािगता सिुनि�त 
गन� अपया�� छ । उ� उपदफा ५ को वा�यांशमा 
“समानपुाितक िनवा�चन �णालीबमोिजम िदइने 
मिहला उ�मेद ्वारको सङ्�यामा” र “जोडेर कूल 
सङ्�यामा” भ�ने वा�यांशह� नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को सामािजक �यायको हक र 
समावेशीकरणको समानपुाितक सहभािगताको 
हकलाईसमेत अङ्कुश लगाउने ह�दँा सो वा�यांश 
बदर गराइ पाऊँ । 
 संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
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अ�यादशेको दफा ७ उपदाफा (१५) अ�तग�तको 
�यव�थाको सो ३० �ितशत भ�दा कम  उ�मेद ्वारी 
िदने राजनीितक दलले अनसुचूी १ अनसुार 
�ितिनिध�व ह�ने समहूको �ितशत पालाना गनु� 
नपन� �यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को मम� र भावना�ितकूल रहकेो र धारा 
६३ ले प�रक�पना गरेको समानपुाितक िनवा�चन 
�णालीिवपरीत रहकेोले उ� �यव�था बदर 
गरीपाऊँ । 
 उ� अ�यादशेको अनसुचूी १ को 
ब�दसचूीको फारममा रहकेो मिहलाको ५० 
�ितशत भ�ने �यव�था हालैको राि��य जनगणना, 
२०६८ अनसुारको ५१.५ �ितशत मिहलाको 
जनसङ्�याको अनपुातसँग निमलेकोले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ६३ अनसुार 
जनसङ्�या अनपुातका आधारमा संशोधन गनु� 
भनी परमादशे जारी गरीपाऊँ । 
 समानपुाितक िनवा�चन �णालीअ�तग�त 
एकजनामा� उ�मेद ्वार िनवा�िचत ह�ने राजनैितक 
दलको हकमा स�बि�धत राजनैितक दलले 
उ�मेद ्वारको ब�दसचूीमा सिूचकृत गरेकोम�ये 
कुनै उ�मदे ्वारलाई छनौट गन� �ावधानको स�ा 
मिहला उ�मेद ्वारलाई छनौट गनु�पन� र िबजोर 
सङ्�यामा िवजयी राजनीितक दलले मिहला 
उ�मेद ्वारलाई छनौट गनु�पन� भ�ने �यव�था 
गन� स�बि�धत िनकायका नाममा जो चािहने 
आ�ा आदशेलगायत परमादशेको आदशे जारी 
गरीपाऊँ । 
 मिहलाको सहभािगता रा�यको हरेक 
�े� तथा चरणमा सङ्�या�मक एवम ् गणुा�मक 

दबैु�पमा नह�दँा मिहला राजनैितक दल र 
�यसको िनणा�यक तहमा नप�ुने अव�था रहकेोले 
मिहलाको समतामलूक, समानपुाितक र अथ�पणू� 
सहभािगतामा अङ्कुश लागेको छ । मिहलाको 
सहभािगता �ब��नका लािग आव�यक नीित तथा 
काननूह� िनमा�ण एवम ् प�रमाज�न गनु� आजको 
आव�यकता हो । यो अ�य�तै संवेदनशील र 
साव�जिनक सरोकारको िवषयको म�ुा भएको 
ह�नाले यथाशी� िनण�यमा प�ुनपुन� भएको ह�नाले 
��ततु �रट िनवेदनलाई पेसी �ाथिमकता/
अ�ािधकारमा राखी सनुवुाइ गरी पाउँ भ�ने 
�यहोराको �रट िनवेदनप� ।
 यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� 
हो, यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहके १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त ् िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा ��ततु �रट िनवेदनको 
एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ीह�लाई 
सचूना पठाई िलिखत जवाफ परे वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु� । िवषयव�तकुो 
गा�भीय�तालाई हदेा� िववादको शी� िनण�य ह�न 
आव�यक भएबाट सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ६३ को (५च) बमोिजम ��ततु 
म�ुालाई अ�ािधकार �दान ग�रिदएको छ भ�ने 
यस अदालतको आदशे । 
 अ�यादशेको यो �यव�था समावेशी 
िस�ा�तलाई काया��वयन गन� आएको 
�यव�थासमेत  हो । जहाँस�म उ� अ�यादशेको 
दफा ७ को उपदफा (५) ले गरेको समानपुाितक 
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िनवा�चन �णालीबमोिजम िदइने मिहला 
उ�मेद ्वारको सङ्�यामा पिहलो ह�ने िनवा�िचत 
ह�ने िनवा�चन �णाली अनसुार िदइने मिहला 
उ�मेद ्वारको सङ्�या जोडेर कूल सङ्�यामा 
�यनूतम ् एक ितहाई मिहला उ�मेद ्वार ह�नपुन� 
छ भ�ने �यव�था संिवधानको धारा २१ सँग 
बािझएको भ�ने �रट िनवेदकह�को िजिकर छ 
सो �यव�था अ�यादशेले िसज�ना गरेको �यव�था 
होइन । संिवधानको धारा ६३ को उपधारा (५) मा 
नै उपधारा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन मिहलाको हकमा उपधारा (३) को ख�ड 
(ख) बमोिजम समानपुाितक �ितिनिध�वमा ह�ने 
सङ्�यामा सो उपधाराको ख�ड (क) अनसुार 
िदइने उ�मदे ्वारी सङ्�या जोडेर कूल सङ्�यामा 
�यनूतम ् एक ितहाई उ�मेद ्वारी िदनपुन�छ भ�ने 
�यव�था गरेको ह�दँा सोही �यव�थालाई ज�ताको 
त�तै अ�यादशेको दफा ७ को उपदफा (५) 
मा रािखएको हो । संिवधानमा नै ���पमा 
ग�रएको �यव�थालाई संिवधानअ�तग�त ब�ने सो 
अ�यादशेले काननू रो�ने कुरा ह�दँनै । संिवधानको 
सो �यव�थालाई नीितगत औिच�यिभ� �वेश 
गरी उिचत हो वा होइन भ�ने �� पिन �याियक 
िन�पणको िवषय होइन । यसका साथै �याियक 
पनुरावलोकन भनेको संिवधानअ�तग�त बनेको 
ऐन, अ�यादशे वा संिवधानको संशोधनको 
हकमा मा� लाग ू ह��छ । संिवधान जारी ह�दँाका 
बखतदिेख नै कायम रहकेो संवैधािनक 
�यव�थाको �याियक पनुरावलोकन ह�न 
स�ैन । �यसैले धारा १०७ को सहारा िलई दायर 
ग�रएको �रट िनवेदन �थम �ि�मा नै �याियक 

पनुरावलोकनको मा�यता, संिवधानवाद र 
संवैधािनक सव��चताको िव�� भएकोले खारेज 
गरी पाऊँ । 
 जहाँस�म अ�यादशेको दफा ७ को 
उपदफा (१) को �यव�थाले समानपुाितक 
िनवा�चन �णालीअ�तग�त एकजना मा� उ�मदे ्वार 
िनवा�िचत ह�ने राजनीितक दलको हकमा स�बि�धत 
दलले मिहला वा प�ुषम�ये कुनै एक उ�मदे ्वार 
छनौट गन� स�ने �यव�थाले राजनीितक दलह�ले 
मिहलालाई छनौट नगरी प�ुष उ�मेद ्वारलाई 
छनौट गन� स�भावना बढी रहने ह�दँा मिहला 
उ�मेद ्वारलाई छनौट गन� पन� र िबजोर सङ्�यामा 
िवजयी राजनीितक दलले मिहला उ�मेद ्वारलाई 
छनौट गनु�पन� भ�ने परमादशेसमेत जारी गरी 
पाउँ भ�ने दावीको स�ब�धमा िवचार गदा� 
समानपुाितक िनवा�चनको हकमा सो िनवा�चनलाई 
समावेशी बनाउन अ�यादशेले ५ �ितशत मिहला 
उ�मेद ्वारको सचूी तयार पानु�पन�, दलबाट �ा� 
उ�मेद ्वारको ब�दसचूी आयोगसम� पेस गनु�पन� 
र �यसरी पेस भएपिछ समानपुाितक 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 
अनसुार स�बि�धत दलले स�याई आयोगसम� 
पेस गनु�पन�लगायतका अिनवाय� �यव�था सो 
अ�यादशेले गरेको छ भने दफा ७ को उपदफा 
(१५) लेसमेत तीस �ितशत भ�दा कम मा� 
उ�मेद ्वार सचूीकृत गन� राजनीितक दलले समेत 
अनसुचूी १ अ�तग�तका िनधा��रत �ितशतमा मिहला 
र प�ुषको सङ्�या बराबर ह�ने गरी अ�य समहूको 
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समेत यथास�य �ितिनिध�व गराउनपुन� �यव�था 
गरेको दिेखदँा प�ुषको हकमा मा� �ाथिमकता 
िदएको भ�न िम�दनै । तसथ� संिवधानको धारा 
६३ मा संिवधानसभाको गठनका साथै ऐ. को 
उपधारा (४) मा राजनैितक दलह�ले उ�मेद ्वार 
चयन गदा� समावेशी िस�ा�तलाई �यान िदनपुन� र 
राजनैितक दलह�ले उ�मेद ्वारह�को सचूी तयार 
गदा� मिहला, दिलत, उ�पीिडत जाित/आिदवासी 
जनजाित, िपछिडएको �े�, मधेशीलगायत अ�य 
वग�समतेको काननूमा �यव�था भएबमोिजम 
समानपुाितक �ितिनिध�व गराउनपुन� �यव�था 
छ । सोही �यव�थालाई काया��वयन गन� 
�योजनका लािग जारी भएको संिवधानसभा 
सद�यको िनवा�चन स�ब�धमा �यव�था गन� 
बनेको अ�यादशेको दफा ७ को उपदफा (५) मा 
रहकेो “समानपुाितक िनवा�चन �णालीबमोिजम 
िदइने मिहला उ�मेद ्वारको सङ्�यामा” र “जोडेर 
कूल सङ्�यामा” भ�ने वा�यांशह�ले के कसरी 
अङ्कुश लगाएको छ भनी �प� गन� स�नभुएको 
छैन । साथै ३० �ितशत भ�दा कम उ�मेद ्वारी 
िदने राजनीितक दलले अनसुचूी १ अनसुार 
�ितिनिध�व ह�ने समहूको �ितशत पालना गनु� नपन� 
�यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को मम� र भावना�ितकूल रहकेो भ�ने दावीका 
स�ब�धमा केवल मिहला उ�मेद ्वारको स�ामा 
प�ुष उ�मेद ्वार छनौट ह�नस�ने आशङ्काको 
आधारमा मिहलाको समानपुाितक सहभािगता 
सिुनि�त नह�ने भ�न िम�दनै । अतः उ� �यव�था 
बदर ह�नपुन�   होइन । काननूमा यस िकिसमको 
�यव�था थप गनु� भनी सामािजक अिभय�ता 

(Social Engineering) को �पमा अदालतले 
�यव�थािपकाको काम गद�न भनी स�मािनत 
अदालतबाट अिधव�ा �ी�यामकृ�ण मा�के िव. 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको उ��ेषण 
म�ुामा (  २०६८, िन.नं. ८५८९, प�ृ ५७१, 
िनण�य िमित २०६७।१०।२७ मा) िस�ा�तसमेत 
�ितपादन गरी सकेको ह�दँा �रट खारेज गरी पाउँ 
भ�ने �यहोराको िवप�ीम�येको �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयबाट पेस ग�रएको 
िलिखत जवाफ ।  
 नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को मलू मम�, भावनासमेतलाई आ�मसात ् 
गद� सामािजक �याय र समावेशीकरणको 
समानपुाितक सहभािगताको हकलाई समेट्ने गरी 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
८८ को उपधारा (१) बमोिजम मि��प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा स�माननीय रा��पितबाट यो 
अ�यादशे जारी ग�रएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
िवप�ी बनाइएका रा��पितको काया�लयको 
तफ� बाट पेस ग�रएको िलिखत जवाफ । 
 नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा २१ र धारा ६३ को मम� र भावनाबमोिजम 
संिवधानसभालगायत रा�यका सबै संरचनामा 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा 
मिहलाको स�मानजनक सहभािगता ह�नपुन� 
िनवेदकह�को भावनासँग असहमत ह�नपन� कुनै 
कारण छैन । संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
अ�यादशे, २०७० ले सोही मम� र भावनालाई 
आ�मसात गरेको ह�नाले �यसलाई चनुौती िदई 
दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन औिच�यपणू� 
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छैन । िनवेदकह�ले संिवधानसभा सद�य 
िनवा�चन अ�यादशे, २०७० को दफा ७ को 
उपदफा (५) मा रहकेो “समानपुाितक िनवा�चन 
�णालीबमोिजम िदइने मिहला उ�मदे ्वारको 
सङ्�यामा” भ�ने र “जोडेर कूल सङ्�यामा” 
भ�ने वा�याँशह�लाई असंवैधािनक भएकोले 
बदर ह�नपुछ� भ�ने िजिकर िलनभुएको रहछे । 
नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा 
६३ को उपधारा (५) मा मिहलाको हकमा 
समानपुाितक �ितिनिध�वमा ह�ने सङ्�यामा 
पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने �णाली अनसुार िदइने 
उ�मेद ्वारीको सङ्�या जोडेर कूल सङ्�यामा 
�यनूतम ् एक ितहाई उ�मेद ्वारी िदनपुन� �यव�था 
रहकेो ह�नाले उ� संवैधािनक �यव�थाअनकूुल 
अ�यादशेको दफा ७ को उपदफा ५ को �यव�था 
ग�रएको ह�दँा उ� �यव�था असंवैधािनक भयो 
भ�ने िनवेदन िजिकर पणू�त: आधारहीन छ ।
 जहाँस�म संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
अ�यादशे, २०७० को दफा ७ को उपदफा 
(१५) मा �यव�था रहकेो ३० �ितशत भ�दा कम 
उ�मेद ्वारी िदने राजनीितक दलले अनसुचूी–१ 
अनसुार �ितिनिध�व ह�ने समहूको �ि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 हदेा� यो 
�यव�था ��ततु अ�यादशेले पिहलो पटक गरेको 
�यव�था होइन । संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (१४) मा 
रहकेो �यव�थाको िनर�तरता नै यो अ�यादशेले 
गरेको हो । उ� �यव�थाले संिवधानसभालाई 

समावेशी र समानपुाितक �ितिनिध बनाउन कुनै 
�ितकूल �भाव नपारेको कुरा २०६४ सालमा 
भएको िनवा�चनबाट �यवहा�रक�पमा नै �मािणत 
भएको यथाथ�ता हो । साथै उ� �यव�थाले समेत 
मिहला र प�ुषको �ितिनिध�व बराबर गराउनपुन� 
अिनवाय�ता नै गरेको छ । �यसैले यो �यव�थाले 
संिवधानको धारा ६३ ले प�रक�पना गरेको 
समानपुाितक िनवा�चन �णालीिवपरीत ह��छ 
भ�ने कुरा िनवेदकह�को अनमुान र आशङ्का 
मा� हो । अनमुान र आशङ्काको भरमा मा� 
अ�यादशेको �यव�थाको संवैधािनक परी�ण 
ह�न नस�ने भएकोले िनवेदकह�को उ� िनवेदन 
दावीसमेत िनरथ�क रहकेो छ । 
 िनवेदकह�ले संिवधानसभा सद�य 
िनवा�चन अ�यादशे, २०७० को अनसुचूी-१ 
को ब�दसचूीको लािग उ�मेद ्वारको �ितशत 
फाराममा मिहलाको लािग िनधा��रत ५० �ितशत 
िह�सा २०६८ सालको जनगणनाअनकूुल 
नरहकेो भ�ने िजिकरसमेत िलनभुएको रहछे । 
उ� अनसुचूीमा मिहलालगायतका �ितिनिध�व 
ह�ने अ� समहूह�को पिन �ितशत उ�लेख 
ग�रएको छ । २०६८ सालको जनगणनाबाट सबै 
समहूको जनसङ्�याको �ितशतमा केही सामा�य 
प�रवत�न दिेखए तापिन �यित ठूलो अ�तर रहकेो 
दिेखदँनै । आगामी संिवधानसभाको िनवा�चनलाई 
संिवधानसभाबाट संिवधान िनमा�ण गन� िवगतकै 
�यासको िनर�तरताको �पमासमेत �हण ग�रएको 
प�ृभिूममा त�कालीन संिवधानसभाको लािग 
तजु�मा भएको संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
ऐन, २०६४ ले आ�मसात गरेको मलूभतू सबै 

९१७४ - कुसमु साखसमेत िव. नेपाल सरकार
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�ावधानलाई िनर�तरता िदई संिवधानसभा 
सद�य िनवा�चनलाई सिुनि�तता िदने उ��ेयबाट 
उ� अ�यादशे जारी ग�रएको र अनसुचूी-१ मा 
उि�लिखत �ितशतलाई प�रवत�न नगदा� पिन 
समानपुाितक समावेशी संिवधानसभाको गठनमा 
कुनै ताि�वक असर नपन� भएकोले जनगणना, 
२०६८ बमोिजम अ�यादशेको अनसुचूी-१ लाई 
प�रमाज�न गनु�पन� अव�था छैन । सोही काननूी 
�यव�थाको आधारमा िनवा�चन तयारीका 
काय�ह� अिघ बढी सकेको ह�नाले �यसलाई 
�ितकूल �भाव पान� गरी पनुः अ�यादशे संशोधन 
गन� उपय�ु पिन नह�ने भएकोले मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था छैन भ�ने �यहोराको 
िवप�ी काननू, �याय, संिवधानसभा तथा संसदीय 
मािमला म��ालयको तफ� बाट पेस ग�रएको 
िलिखत जवाफ ।  
 सव��थमत: नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२९ को उपधारा (१) मा 
“यो संिवधान र अ�य काननूको अधीनमा रही 
संिवधानसभा, धारा १५७ बमोिजम ह�ने जनमत 
सं�ह तथा �थानीय िनकायको िनवा�चनको 
स�चालन रेखदखे िनद�शन र िनय��ण िनवा�चन 
आयोगबाट ह�नेछ । सो �योजनको लािग 
मतदाताह�को नामावली तयार गन� काय� िनवा�चन 
आयोगले गन�छ” भ�ने �प� �यव�था रहकेो छ । 
लोकताि��क शासन �यव�थामा काननू िनमा�ण 
गन� काय� जन�ितिनिधमलूक सं�थाले गद�छ । 
वत�मान अव�थामा काननू िनमा�ण गन� मह�वपणू� 
िनकाय �यव�थािपका संसद नभएकोले सो काय� 
वत�मान मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा रा��पितबाट 

ह�ने गद�छ । यस�कार संिवधानस�मत ढङ्गबाट 
रा���मखुबाट जारी भएको अ�यादशे नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ८८ को 
उपधारा (२) अनसुार ऐनसरह मा�य ह�ने त�य 
िनिव�वाद छ । संिवधानसभा सद�यको िनवा�चनको 
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको अ�यादशे, 
२०७० समेत नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनसुार 
मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा रा��पितबाट जारी 
भएको हो । संिवधानको मौिलक हकलगायतका 
अ�य सबै धारालाई िनवा�चन आयोगले िशरोधाय� 
गरी काय� ग�ररहकेो स�दभ�मा ऐनका �ावधानह� 
संिवधानसँग बािझएकोले खारेजीको लािग िनवेदन 
िदन ुिनवेदकको मौिलक हक अिधकार भए पिन 
अ�यादशे िनमा�ण गन� काय� िव�कुलै आयोगसँग 
स�ब�ध भएको िवषय नभएकोले आयोगको 
तफ� बाट ��ततु �रट िनवेदन खारेजभागी छ । 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७ अनसुार संिवधानसँग बािझएको काननू 
बािझएको हदस�म अमा�य गन� स�ने अिधकार 
संिवधानले नै स�मािनत सव��च अदालतलाई 
�दान गरेको छ । अक�तफ�  संिवधानले नै िनवा�चन 
आयोगको आ�नै काय� तोकेको छ भने अ�यादशे 
िनमा�ण गन� काय� संिवधानले िनवा�चन आयोगलाई 
नतोकेको ह�दँा �रट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�ने 
�यहोराको िनवा�चन आयोगको िलिखत जवाफ ।
 ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदकको 
तफ� बाट िव�ान ्  अिधव�ाह� मीरा कुमारी 
ढंुगाना, ओम�काश अया�ल, िशवहरी 
ितिमि�सना, स�ुमा गौतम र �रना पाठकले 
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संिवधानसभा सद�य िनवा�चन अ�यादशे, 
२०७० का केही �ावधानह� नेपालका मिहला 
वग�को हक िहतको स�दभ�मा मेल नखाने छन ् । 
खासगरी सो अ�यादशेको दफा ७(५), ७(१५), 
अनसुचूी-१ लगायतका �यव�थाह� मिहलामै�ी 
छैनन ्। संसारभर र नेपालमा पिन आधा आकाश 
ओगटेका मिहला वग�को हकिहतको �ावधान 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ मा समािव� 
ग�रएअनसुार स�बि�धत काननूह� सोहीबमोिजम 
बनाउनपुद�छ । संिवधानको 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�यादशेका दफा ६ र ७ का �यव�थाह� 
बेमेल रहकेा छन ् । यितमा� होइन, मिहला हक 
िहतसँग स�बि�धत संय�ु रा�� सङ्घीय �यव�था, 
मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणाप�, 
१९४८ को धारा २१, मिहलािव�� ह�ने सबै 
�कारका भेदभावह� उ�मलून गन� महासि�ध, 
१९७९ को धारा ७ समेतका अ�तरा�ि��य �ावधान 
र अ�य िविभ�न �ितवेदनका �यव�थासँग 
�ितकूल भएको ह�नाले बदरभागी रहकेा छन ्
भनी र िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट िव�ान ्  
सह�यायािधव�ा गोपाल �रजालले संिवधानसभा 
सद�य िनवा�चन अ�यादशे, २०७० अ�त�रम 
संिवधान�ितकूल छैन । राजनैितक दलह�को 
सहमितबाट नै संिवधानको भावनासँग नबािझने 
गरी उ� िनवा�चन अ�यादशे �याइएको हो । 
��ततु अ�यादशेको दफा ७ को उपदफा (५) को 
�यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 

धारा ६३ को उपधारा (५) को अनकूुल छ । �य�तै 
अ�यादशेको दफा ७(१५) को �यव�था िवगतको 
संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४ को 
दफा ७(१४) को िनर�तरता हो । उ� �यव�थाले 
संिवधानसभालाई समावेशी र समानपुाितक 
�ितिनिध�व बनाउन कुनै �ितकूल �भाव पारेको  
छैन । ��ततु �रट िनवेदन औिच�यपणू� छैन । �रट 
िनवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस गनु�भयो । 
 उपयु��बमोिजमको बहस िजिकर सनुी 
��ततु िनवेदनमा िनवेदकह�ले उठाएका मिहला 
वग�को हक िहत �व��नका लािग संिवधानसभा 
सद�य िनवा�चन अ�यादशे, 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, छैन भ�ने ��को 
िन�पण गरी िनवेदन मागबमोिजमको आदशे 
जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� भएको छ । 
 िनण�यतफ�  िवचार गदा� �रट िनवेदकह�को 
माग दावी म�ुय�पले िन�नानसुार रहकेो 
दिेख�छ : 
(क) संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 

अ�यादशे, २०७० को दफा ७(५) 
मा उ�लेखन भएको समानपुाितक 
िनवा�चन �णालीबमोिजम िदइने मिहला 
उ�मेद ्वारको सङ्�यामा पिहलो ह�ने 
िनवा�िचत ह�ने िनवा�चन �णालीअनसुार 
िदइने मिहला उ�मेद ्वारको सङ्�या 
जोडेर कूल सङ्�यामा �यनूतम ् एक 
ितहाई मिहला उ�मेद ्वार ह�नपुन�छ भ�ने 
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�ावधान,
(ख)  संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 

अ�यादशे, २०७० को दफा ७(१५) 
मा उ�लेखन भएको ३० �ितशतभ�दा 
कम उ�मेद ्वारी िदने राजनैितक दलले 
अनसुचूी-१ अनसुार �ितिनिध�व ह�ने 
समहूको �ितशत पालना गनु� नपन� भ�ने 
�यव�था,

(ग)  उ� अ�यादशेको अनसुचूी-१ को 
ब�दसचूीको फाराममा रहकेो मिहलाको 
५० �ितशत भ�ने �यव�था राि��य 
जनगणना, २०६८ अनसुारको ५१.५ 
�ितशत मिहला जनसङ्�याको 
अनपुातसँग निमलेको अव�था,

(घ)  समानपुाितक िनवा�चन �णालीअ�तरगत 
एकजना मा� उ�मेद ्वार िनवा�िचत ह�ने 
राजनैितक दलको हकमा ब�दसचूीमा 
सचूीकृत म�येबाट कुनै उ�मेद ्वारलाई 
छनौट गन� �ावधानको स�ा मिहला 
उ�मेद ्वारलाई छनौट गनु�पन� र िबजोर 
सङ्�यामा िवजयी ह�ने राजनैितक दलले 
मिहलालाई छनौट गनु�पन�,

(ङ)  मिहलाको सहभािगता रा�यको हरेक 
�े� तथा संरचनामा सङ्�या�मक एवम ्   
गणुा�मक दबुै�पमा ह�नपुन� ।

 २. उपरो� अनसुारको िनवेदन दावी रहकेो 
��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ीह�म�ये �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट �ेिषत 
िलिखत जवाफमा नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले संिवधानसभाको गठनको स�ब�धमा 

िमि�त िनवा�चन �णाली अवल�बन गरेको छ, 
सो अनसुार ��य� र समानपुाितक िनवा�चन 
�णाली हो । संिवधान बनाउने संिवधानसभाले 
िसङ्गो रा��लाई �ितिनिध�व र �ितिवि�बत 
गनु�पद�छ भ�ने मा�यताको आधारमा संिवधानले 
उपयु�� �यव�था गरेको हो । ��य� िनवा�चनतफ�  
संिवधानको धारा ६३ बमोिजम उ�मेद ्वारको चयन 
गदा� राजनैितक दलह�ले समावेशी िस�ा�तलाई 
�यान िदनपुन� भ�ने बा�या�मक �यव�था गरेकोले 
मिहलाको �ितिनिध�व नह�ने क�पना गन� 
िम�दनै । तर ��य� िनवा�चनतफ�  यो यित मा�ामा 
उ�मेद ्वार चयन गनु�पछ� भ�ने िकटानीसाथ 
नभनेकोले राजनैितक दलह�को िज�मामा 
छाडेको छ । समानपुाितक िनवा�चनतफ�  अ�त�रम 
संिवधानको धारा ६३(५) मा ग�रएको संवैधािनक 
�ावधान अनसुार अ�यादशेको दफा ७(५) मा 
�यव�था रािखएको हो । संिवधानले �प��पमा 
गरेको �यव�थालाई संिवधानअ�तरगत ब�ने 
अ�यादशेले रो�न स�ने कुरा ह�दँनै । संिवधानको 
उ� �यव�थाको नीितगत औिच�यिभ� �वेश 
गरी उिचत हो वा होइन भ�ने �� पिन �याियक 
िन�पणको िवषय होइन । अ�यादशेको दफा 
७(१) को �यव�थाका स�ब�धमा समानपुाितक 
िनवा�चनलाई समावेशी बनाउन अ�यादशेले ५ 
�ितशत मिहला उ�मेद ्वारको सचूी तयार गनु�पन� 
र आयोगसम� पेस गनु�पन� भ�ने �यव�था र 
अ�यादशेको दफा ७(१५) अनसुार तीस �ितशत 
भ�दा कम मा� उ�मेद ्वार सचूीकृत गन� राजनैितक 
दललेसमेत अनसुचूी-१ अ�तरगतको िनधा��रत 
�ितशतमा मिहला र प�ुषको सङ्�या बराबर ह�ने 
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गरी अ�य समहूको समेत यथास�य �ितिनिध�व 
गराउनपुन� �यव�था गरेको दिेखँदा प�ुषको हकमा 
मा� �ाथिमकता िदएको भ�न िम�दनै भ�नेसमेत 
�यहोरा रहकेो दिेख�छ ।
 ३. संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
अ�यादशे, २०७० ले नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा २१ र धारा ६३ को मम� 
र भावनालाई आ�मसात ् गरेको छ । अ�यादशेको 
दफा ७ को उपदफा (५) अ�त�रम संिवधानको धारा 
६३ को उपधारा (५) मा भएको �यव�थानसुार 
बनाइएको हो । अ�यादशेको दफा ७ को उपदफा 
(१५) मा रहकेो �यव�थाले संिवधानसभालाई 
समावेशी र समानपुाितक �ितिनिध�व बनाउन 
कुनै �ितकूल �भाव पारेको छैन भ�नेसमेत 
�यहोराको काननू, �याय, संिवधानसभा तथा 
संसदीय मािमला म��ालयबाट िलिखत जवाफ 
पेस भएको दिेख�छ । 
 ४. वत�मान अव�थामा संिवधानस�मत 
ढङ्गबाट रा���मखुबाट जारी भएको अ�यादशे 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
८८ को उपधारा (२) अनसुार ऐनसरह मा�य 
ह��छ । िनवेदकले दावी िलनभुएको अ�यादशे 
िनमा�ण गन� काय� िनवा�चन आयोगसँग स�ब�ध 
भएको िवषय नभएको ह�नाले �रट िनवेदन खारेज 
गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवा�चन आयोगको 
तफ� बाट िलखत जवाफ पेस गरेको दिेख�छ ।   
 ५. �रट िनवेदन र िलिखत जवाफको 
�यहोरा अ�ययनप�ात �रट िनवेदकले उ�लेख 
गरेका संवैधािनक एवम ्  अ�यादशेका सा�दिभ�क 
�ावधानह� उ�तृ गद�छु । नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ दशेको मलू काननू हो । यस 
संिवधानको धारा २१ मा सामािजक �यायको 
हक रािखएको छ । सो अ�तरगत आिथ�क, 
सामािजक वा शैि�क �ि�ले पिछ परेका मिहला, 
दिलत, आिदवासी जनजाती, मधेशी समदुाय, 
उ�पीिडत वग�, गरीब िकसान र मजदरुलाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा 
रा�यको संरचनामा सहभागी ह�ने हक ह�नेछ भ�ने 
उ�लेख छ । समानपुाितक समावेशीको िस�ा�त 
जनसङ्�याको अनपुातमा आधा�रत ह�नपुद�छ । 
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�दभ�मा आकिष�त ह��छन ् । धारा ६३(४) मा 
“उपधारा (३) को ख�ड (क) बमोिजम राजनैितक 
दलह�ले उ�मेद ्वार चयन गदा� समावेशी 
िस�ा�तलाई �यान िदनपुन�छ र ख�ड (ख) बमोिजम 
राजनैितक दलह�ले उ�मेद ्वारह�को सिूचकृत 
गदा� मिहला, दिलत, उ�पीिडत जाित/आिदवासी 
जनजाित, िपछिडएको �े�, मधशेीलगायत अ�य 
वग�समेतको काननूमा �यव�था भएबमोिजम 
समानपुाितक �ितिनिध�व गराउनपुन�छ” भ�ने 
उ�लेख छ । समावेशी संिवधानसभाको गठन गन� 
र सबै जात/जाित, िलङ्ग �े�को �ितिनिध�व 
गराउन यो �यव�था रािखएको हो । यसैको 
“उपधारा (५) मा उपधारा (४) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन मिहलाको हकमा उपधारा 
(३) को ख�ड (ख) बमोिजम समानपुाितक 
�ितिनिध�व ह�ने सङ्�यामा सो उपधाराको ख�ड 
(क) अनसुार िदइने उ�मेद ्वारीको सङ्�या जोडेर 
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कूल सङ्�यामा �यनूतम ् एक ितहाई उ�मेद ्वारी 
िदनपुन�छ” भ�ने �यव�था रहकेोले मिहलाको हकमा 
��य� िनवा�चन र समानपुाितक िनवा�चन �णाली 
दबैुको कूल सङ्�याको एक ितहाई उ�मेद ्वारी 
रहनपुन� कुरा �प� दिेख�छ । संिवधानमा उ�लेख 
भएको कुरालाई िनवेदकलगायत सबैले �वीकार 
गनु�पद�छ र संवैधािनक �ावधानमा िच� नबझुेमा 
साव�भौम संसदले संिवधान संशोधनको िनधा��रत 
मा�यमबाट मा� संिवधानका िवषयव�तमुा 
संशोधन गन� सिकने ह��छ । यस अदालतबाट 
संिवधानका �यव�थाह�को �याियक परी�ण 
थपघट र संशोधन ह�न स�ैन । 
 ६. �रट िनवेदकह�ले गत २०७० साल 
मङ्िसर ४ गते स�प�न भइसकेको संिवधानसभा 
सद�य िनवा�चन अ�यादशे, २०७० को धारा 
७(१), ७(५), ७(१५) का �ावधानह� मिहलामै�ी 
भएनन,् ती �यव�थाह�ले मिहला वग�को 
हकिहतलाई उिचत तवरले स�बोधन गरेनन ् र 
संिवधानको मम� र भावनालाई आ�मसात ् ग�रएन 
भ�ने कुरा जोडदार�पमा उठाउनभुएको रहछे । 
यित मा� होइन, मिहला वग�को 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�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा २५(ख) 
लगायतका �ब�धको िव��मा उ� अ�यादशे 
आएको छ भ�ने कुरा पिन दशा�उनभुएको छ । 
 ७. िनःस�दहे पिछ�लो राि��य 
जनगणना, २०६८ को प�रणामअनसुार 

नेपालको कूल जनसङ्�याको ५१.५ �ितशत 
मिहलाको जनसङ्�या रहकेो ह�नाले िनवा�चनको 
उ�मेद ्वारीलगायत रा�यका हरेक अङ्गमा 
मिहला सहभािगतालाई विृ� गद� जानपुन� 
ह��छ । सो अनसुार िवगतको तलुनामा रा�यका 
हरेक अङ्गमा मिहला समावेशीको अव�था हाल 
बिढरहकेो नै पाइ�छ । यो �म आगामी िदनमा 
पिन िनर�तर जारी रहनपुद�छ र यसबाट रा�य 
संय��मा मिहलाको सहभािगता उ�ले�य�पमा 
बढ्न स�छ । संिवधानसभा सद�य िनवा�चनको 
�सङ्गमा हदेा� नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा ६३(४) मा “राजनैितक दलह�ले 
उ�मेद ्वार चयन गदा� र उ�मेद ्वारह�को सचूीकृत 
गदा� मिहला, दिलत, उ�पीिडत जाित/आिदवासी 
जनजाित, िपछिडएको �े�, मधशेीलगायत अ�य 
वग�समेतको काननूमा �यव�था भएबमोिजम 
समानपुाितक �ितिनिध�व गराउनपुन�छ” भ�ने 
�यव�था छ । यो एउटा अ�य�तै �गितशील 
अवधारणा हो भ�नपुद�छ । 
 ८. तर धारा ६३(५) ले उपधारा (४) 
लाई िसिमत गद� “उपधारा (४) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन मिहलाको हकमा 
समानपुाितक र ��य� िनवा�चन �णालीको 
उ�मेद ्वारीको कूल सङ्�यामा �यनूतम ् एक 
ितहाई उ�मेद ्वारी िदनपुन�छ” भ�ने �ावधान 
राखेको पाइ�छ । यसैबमोिजम संिवधानसभा 
सद�य िनवा�चन अ�यादशे, २०७० को दफा 
७(५) को संरचना िनमा�ण भएको दिेख�छ । 
 ९. संिवधानसभा सद�य िनवा�चन 
अ�यादशे, २०७० बमोिजम संिवधानसभाको 
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िनवा�चन २०७० साल मङ्िसर ४ गते स�प�न 
भइसकेको छ । िनवेदकह�ले साव�जिनक 
सरोकारअ�तरगत मिहला हक िहतको �सङ्गमा 
संिवधानसभा सद�यमा मिहलाको उ�मेद ्वारी 
बढाइनपुद�छ भ�ने माग राखेको अव�था छ । 
िनवेदकह�ले उ�लेख गरेको अ�यादशे हालै 
िमित २०७०।८।४ गतेको िनवा�चनप�ात गठन 
भएको चाल ु �यव�थािपका संसदसम� पेस 
भैसकेको छ । िनवेदकह�ले उठाएका सम�त 
िवषयव�तमुा साव�भौम संसदका काननूिनमा�ता 
जन�ितिनिधह�ले छलफल गरी िवचार ह�ने 
अव�था रहकेो छ । समाज, दशे र समयको 
आव�यकता अनसुार मौिलक�पमा काननू 
िनमा�ण र संशोधन गन� अङ्ग �यव�थािपका 
संसद हो । आव�यक�य काननूिनमा�ता 
जन�ितिनिधह� नै ह�न ् भ�ने मा�यता रािख�छ । 
कुनै काननूमा अ�प� �ावधानह� रहकेा छन ्भने 
यस अदालतले �या�यामाफ� त ् काननूी िस�ा�त 
�ितपादन गन�स�दछ । तर साव�भौम संसदसम� 
िवचाराधीन रहकेो िवषयमा हतार गरेर िनवेदन 
मागका िवषयमा यस अदालतबाट अिहले नै 
ह�त�ेप गन� िमलेन । तसथ� �रट िनवेदन खारेज 
ह�ने ठहछ� । ��ततु �रटको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदन ू।       
  
उ� रायमा सहमत छ� । 
�या.सशुीला काक� 
�या.बै�नाथ उपा�याय 
इित संवत ्२०७० साल फागनु ८ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : मह�े� पोखरेल

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय का.म.ु�.�या.�ी दामोदर�साद शमा�

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ�
आदशे िमित : २०७०।१०।२६।१

०७०–WO–०३१६

िवषय :  उ��ेषण/परमादशे ।

िनवेदक/प� : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ तपािहती 
टोल ब�ने भाइराम खड्के

िव��
��यथ�/िवप�ी : तनह� ँिज�ला, दलेुग�डा गा.िव.स. 

वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३५ 
ब�ने �ान ुवै�समते

 § वादीले िदएको िफरादप� िज�ला 
अदालतबाट �कािशत सचूना 
�यादमा िनवेदकको ठेगाना 
मकवानपुर िज�ला, हेट�डा 
नगरपािलका वडा नं. ८ पशुपितनगर 
भनी उ�लेख ग�रएको देिख�छ । 
तर िनवेदकले िनवेदनमा आ�नो 
ठेगाना लिलतपुर िज�ला, लिलतपुर 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ 
तपािहती भनी उ�लेख गरेको र  

�नण�य नं.९१७५

९१७५ - भाइराम खड्के िव. �ान ुवै�समेत
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िनवेदनसाथ पेस गरेको िनजको 
नाग�रकताको �ितिलिपबाट समेत 
िनजको ठेगाना लिलतपुर िज�ला, 
लिलतपुर उपमहानगरपािलका वडा 
नं. २२ तपािहती भ�ने उ�लेख भएको 
देिखँदा िनवेदकको ठेगाना िफरादमा 
उि�लिखत ठेगाना एकै रहेछ भनी 
मा�न निम�ने ।

(�करण नं. ३)
 § िनवेदकको ठेगाना तथा बाबुको नाम 

नै गलत उ�लेख भएको अव�थामा 
िज�ला अदालतबाट िनवेदकको 
नाममा �कािशत सूचनाले सही�पमा 
स�बि�धत प�ले जानकारी पाउन 
स�छ भनी मा�न िम�ने अव�था 
नदेिखने ।
 § वादीले िफरादमा उ�लेख गरेको 

ठेगाना राखी गोरखाप� राि��य 
दैिनकमा सूचना �कािशत गरी जारी 
भएको भिनएको �यादबाट िनवेदकले 
आ�नै नामको �याद हो भनी यिकन 
ह�न तथा िनजले जानकारी पाएको 
होला भनी अदालतबाट अनुमान गन� 
निम�ने । 
 § �याद तामेली नै कानूनबमोिजम 

रीतपूव�कको ह�दैँन भने �य�तो 
तामेली �यादको आधारमा भएको 
फैसलासमेतबाट �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको हनन ्भएको नै    
स�झनुपन� ।

 § आ�नो मु�ामा कानूनबमोिजम 
�ितवाद गन� पाउने हकलाई कसैले 
हनन ्गन� स�ैन । यसरी �ितवाद गन� 
पाउने �य�तो कानूनी हक �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तमा आधा�रत रहने 
ह�दँा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
िवपरीत ह�ने गरी भएको काम 
कारवाहीले वैधता �ा� गन� नस�ने ।

(�करण नं. ४)
 § कुनै पिन �याियक �कृितको िनण�य 

गदा� �याय स�पादन गन� िनकाय सदा 
िन�प� ह�नुपछ� र हरेक प�लाई पूण� र 
�व�छ�पले सुनुवाइ गन� यथे� मौका 
िदनुपद�छ भ�ने �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त हो । �यायको सारभूत 
आव�यकता �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तलाई उपे�ा गन� नह�ने ।

(�करण नं. ५)
 § िनवेदकको नाममा गोरखाप� 

राि��य दैिनकमा �कािशत सचूना 
र सोको आधारमा एकतफ� सुनुवाइ 
गरी भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।१२।२७  को 
फैसला रीतपूव�कको मा�न निम�ने 
ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।  
 § मुलुक� ऐन, अदालती ब�दोव�तको 

२०८ नं. बमोिजम फैसला भएको ६ 
मिहनािभ�ै �ितउ�र िलई उपि�थत 
भएका यी िनवेदकको नाममा 
�कािशत उ� सचूना �यादलाई 
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रीतपूव�क तामेल भएको मानी 
सुनुवाइको मौका निदई भएको 
िज�ला अदालतको आदेश र उ� 
आदेश सदर गन� गरेको पुनरावेदन 
अदालतको आदेशसमेत उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ।

(�करण नं. ६)

िनवेदक/प�का तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा 
िसज ुपाठक
��यथ�/िवप�ीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
 §  २०६९, अङ्क ८, िन.नं. ८८७१, 

प.ृ ११९६
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको १७, 

२०८ नं.
 

आदशे
�या.दमोदर�साद शमा� : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सङ्ि�� त�य एवम ्   ठहर यस �कार  छ :

म िनवेदकले राि��य वािण�य बैङ्क 
ठमेल शाखामा खाता खोली बैङ्िकङ कारोबार 
गद� आइरहकेोमा िमित २०६९।१२।२९ गतेको 
िदन खातामा रहकेो रकम िझ�न जाँदा काठमाड� 
िज�ला अदालतको आदशेले तपाईकंो खाता 
रो�का भएको छ भनी बैङ्कको कम�चारीले 
भनेकोले के भएको रहछे भनी िज�ला अदालतमा 

गई ब�ुदा िवप�ी �ान ु वै�ले झ�ुा लेनदने म�ुा 
दायर गरेको आधारमा गलत ठेगाना, उमेर 
तथा बाबकुो नाम नै गलत उ�लेख गरी िमित 
२०६९।९।६ मा गोरखाप� दिैनकमा सचूना 
�कािशत गरी मेरो नामको �याद तामेल भएको 
भनी िमित २०६९।१२।२७ मा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट फैसला ग�रएको रहछे । 
सो �यहोरा जानकारी भएपिछ अदालतमा गई 
िमित २०७०।१।२९ गते �े�तेदारसम� िनवेदन 
िदएकोमा इजलाससम� पेस गन� आदशे भएको 
िथयो । सो अनसुार इजलाससम� पेस ह�दँा कपाली 
तमसकु र वादीले िफरादमा खलुाएको ठेगाना 
एकै भएको अव�थामा राि��य दिैनक पि�कामा 
सचूना �काशन गरी �याद तामलेी गन� सिकने नै 
ह�दँा रीतपवू�क तामेल भएको ह�दँा अ.बं. २०८ 
नं. बमोिजम ��ततु उजरुी ला�न स�ने दिेखएन 
भनी आदशे भएको िथयो । सो आदशेउपर अ.बं. 
१७ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
उजरुी िनवेदन दायर गरेकोमा िज�ला अदालतको 
आदशेलाई सदर कायम गन� गरी २०७०।६।३ मा 
आदशे भएको छ । �य�तो गैरकाननूी आदशेबाट 
मलेै म�ुामा �ितवाद गन� पाउने हक अिधकार नै 
हनन ्ह�न गएको र �य�तो आदशे बदर गन� अ�य 
वैकि�पक �भावकारी काननूी उपचारसमेत 
नभएकोले यो �रट िनवदने गन� आएको छु । 

तमसकुमा लेिखएको उमेर, बाबुको नाम 
र ठेगानासँग म िनवेदकको उमेर, बाबकुो नाम र 
ठेगाना मेल नै खाँदनै । िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुबाट िलएको नाग�रकतासमेतबाट 
मरेो बाबकुो नाम बिु�लाल खड्गे भएकोमा 

९१७५ - भाइराम खड्के िव. �ान ुवै�समेत
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सानकुा�छा खड्के भनी िफरादप� तथा 
गोरखाप�मा �कािशत सचूनामा समेत उ�लेख 
भएको छ । मेरो �थायी वतन लिलतपरु िज�ला, 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ 
तपािहती हो, सो बाहके अक� वतन छैन । तर मरेो 
वतन मकवानपरु िज�ला, हटेौडा नगरपािलका 
वडा नं. ८ पशपुितनगर भनी उ�लेख ग�रएको छ । 
साथै मेरो उमेरसमेत फरक पारी मरेो नामको �याद 
गोरखाप�मा सचूना �काशन गरी मलाई म�ुामा 
�ितवाद गन� हकबाटै वि�चत ग�रएको सो काय� 
पणू�त: गैरकाननूी भएकोले काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।२।३ को आदशे तथा 
उ� आदशे सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।६।३ को आदशेलगायतका 
काम कारवाहीह� उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
म िनवेदकलाई उ� म�ुामा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोव�तको महलको २०८ नं. बमोिजम मरेो 
�ितउ�रप� दता� गरी म�ुाको पपु�� गन� िदन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादशेको आदशे जारी 
गरी पाउँ । साथै म�ुाको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
सो फैसलाबमोिजम कुनै केही काम नगनु� नगराउन ु
भनी अ�त�रम आदशेसमेत जारी गरी पाउँ भ�ने 
�यहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो, 
जारी गन� नपन� भए सोको आधार कारणसिहत १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पठाउन ुसाथै अ�त�रम 
आदशे ह�ने नह�ने स�ब�धमा छलफलको िनिम� 
िवप�ीह�लाई जानकारी िदई पेस गनु� भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७०।७।१३ को आदशे । 

िफरादमा उ�लेख भएको नाम तथा घर 
ठेगानामा नै �याद जारी भएकोमा बेप�े तामेली 
भै आएबाट सोही नाम र ठेगानामा िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २२ 
क. अनसुार गोरखाप�मा सचूना �कािशत 
गरी �याद तामेल भएको हो । िनवेदकले बैङ्क 
खाता रो�का भएबाट जानकारी पाएको भनेको 
दिेख�छ । सोही बैङ्क खाता खो�दा भरेको 
ठेगानासँग यी �ितवादीको ठेगाना िमलेकै 
ह�दँा जानकारी नै भएन, �ितवाद गन� मौका 
पाइन भ�न ु गलत छ । यस अदालतबाट भएको 
िमित २०७०।२।३ को आदशे बेरीतको नह�दँा 
काननूबमोिजम गनु� भनी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट २०७०।६।३ मा आदशे भएको ह�दँा 
काननूस�मत ्त�रकाबाट भएको �याद तामेली र 
सोको आधारमा भएको यस अदालतको िमित 
२०६९।१२।२७ को फैसला काननूस�मत ्ह�दँा �रट 
िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�ने काठमाड� िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले बैङ्क खाता रो�का भएबाट 
सो फैसला भएको थाहा पाएको भनेको बैङ्क 
खाता खो�दा र वादीले खलुाएको िनवेदक 
(�ितवादी) को ठेगाना आपसमा मेल खाएको 
छ । �य�तो अव�थामा उ� तमसकुमा लेिखएकै 
ठेगानामा गोरखाप�मा सचूनासमेत �कािशत 
भएको अव�थामा �ितवाद गन� सचूना पाइन 
भ�न ुगलत हो । काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।२।३ को आदशे बेरीतको नदिेखदँा 
बदर ग�ररहन परेन काननूबमोिजम गनु� भनी यस 
अदालतबाट आदशे भएको हो । तसथ� िनवेदन 
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मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� होइन खारेज गरी 
पाउँ भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको िलिखत 
जवाफ । 

िवप�ीम�येका �ान ु वै�को नामको 
�याद तामले ह�न नसक� िफता� भएको ह�दँा िनजको 
िफराद लेिखएकै ठेगानामा �याद �कािशत गरी 
पाउँ भनी िनवेदकले िनवेदन िदएको र सोअनसुार 
�याद राि��य दिैनक पि�का गोरखाप�मा �काशन 
भएको ।

िनयमबमोिजम पेसीसचूीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको िमिसल संल�न कागजातह�को 
अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  
अिधव�ा �ी िसज ुपाठकले म�ुामा �ितवाद गन� 
पाउने हक नै हनन ् ह�न गएको र �य�तो आदशे 
बदर गन� अ�य वैकि�पक �भावकारी काननूी 
उपचारसमेत नभएकोले �रट जारी ह�नपुछ� भनी 
गनु�भएको बहससमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
िनवेदन मागअनसुारको आदशे जारी ह�ने हो होइन 
सोही स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� दिेखन आयो ।

२. ठेगाना, उमरे तथा बाबकुो नाम नै 
गलत उ�लेख गरी �ान ुवै�ले मेरोउपर काठमाड� 
िज�ला अदालतमा झ�ुा लेनदने म�ुा दायर गरेका 
र  िमित २०६९।९।६ मा गोरखाप� दिैनकमा 
सचूना �कािशत गरी मेरो नामको �याद तामेल 
भएको भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।१२।२७ मा उ� लेनदने म�ुा फैसला 
ग�रएको रहछे । सो �यहोरा जानकारी भएपिछ 
अदालतमा गई िमित २०७०।१।२९ गते िनवेदन 
िदएकोमा कपाली तमसकु र वादीले िफरादमा 

खलुाएको ठेगाना एकै भएको अव�थामा राि��य 
दिैनक पि�कामा सचूना �काशन गरी �याद 
तामेली गन� सिकने नै ह�दँा रीतपवू�क तामेल भएको 
ह�दँा अ.बं. २०८ नं. बमोिजम ��ततु उजरुी ला�न 
स�ने दिेखएन भनी आदशे भएको िथयो । सो 
आदशेउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा उजरुी िनवेदन दायर गरेकोमा 
िज�ला अदालतको आदशेलाई सदर कायम 
गन� गरी िमित २०७०।६।३ मा आदशे भएको 
छ । �य�तो गैरकाननूी आदशेबाट मैले म�ुामा 
�ितवाद गन� पाउने हक अिधकार नै हनन ् ह�न 
गएको र �य�तो आदशे बदर गन� अ�य वैकि�पक 
�भावकारी काननूी उपचारसमेत नभएकोले यो 
�रट िनवदने गन� आएको छु भ�ने म�ुय िनवेदन 
दावी तथा बैङ्क खाता खो�दा भरेको ठेगानासँग 
यी �ितवादीको ठेगाना िमलेकै ह�दँा जानकारी नै 
भएन, �ितवाद गन� मौका नै पाइन भ�न ुगलत छ । 
तसथ� काननूस�मत ्त�रकाबाट भएको �याद तामेली 
र सोको आधारमा फैसला भएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारेज गरी पाउँ भ�ने िलिखत जवाफ रहकेो पाइयो । 

३. वादीले िदएको िफरादप� तथा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट �कािशत सचूना 
�यादमा यी िनवेदकको ठेगाना मकवानपरु िज�ला, 
हटे�डा नगरपािलका वडा नं. ८ पशपुितनगर भनी 
उ�लेख ग�रएको दिेख�छ । तर िनवेदकले िनवेदनमा 
आ�नो ठेगाना लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ तपािहती भनी 
उ�लेख गरेको र  िनवेदन साथ पेस गरेको िनजको 
नाग�रकताको �ितिलिपबाटसमेत िनजको ठेगाना 
लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका 

९१७५ - भाइराम खड्के िव. �ान ुवै�समेत
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वडा नं. २२ तपािहती भ�ने उ�लेख भएको दिेखँदा 
िनवेदकको ठेगाना िफरादमा उि�लिखत ठेगाना 
एकै रहछे भनी मा�न िम�ने दिेखएन । िनवेदकको 
बाबकुो नाम सानकुा�छा खड्के भनी िफरादप� 
तथा गोरखाप�मा �कािशत सचूनामा समेत 
उ�लेख भएकोमा सोतफ�  हदेा� िमिसल संल�न 
नाग�रकताको �ितिलिपबाट िनजको बाबकुो नाम 
बिु�लाल खड्गे भनी उ�लेख भएको दिेखयो । 

४. िनवेदकको ठेगाना तथा बाबकुो नाम 
नै गलत उ�लेख भएको अव�थामा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट यी �रट िनवेदकको नाममा 
�कािशत सचूनाले सही�पमा स�बि�धत प�ले 
जानकारी पाउन स�छ भनी मा�न िम�ने अव�था 
दिेखएन । वादीले िफरादमा उ�लेख गरेको उ� 
ठेगाना राखी गोरखाप� राि��य दिैनकको िमित 
२०६९।९।६ मा सचूना �कािशत गरी जारी भएको 
भिनएको �यादबाट यी िनवेदकले आ�नै नामको 
�याद हो भनी यिकन ह�न तथा िनजले जानकारी 
पाएको होला भनी अदालतबाट अनमुान गन� िम�ने 
दिेखन आएन । �याद तामेली नै काननूबमोिजम 
रीतपवू�कको ह�दँनै भने �य�तो तामेली �यादको 
आधारमा भएको फैसलासमेतबाट �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको हनन ् भएको नै स�झनपुन� 
ह��छ । आ�नो म�ुामा काननूबमोिजम �ितवाद 
गन� पाउने हकलाई कसैले हनन ्गन� स�ैन । यसरी 
�ितवाद गन� पाउने �य�तो काननूी हक �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तमा आधा�रत रहने ह�दँा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी भएको काम 
कारवाहीले वैधता �ा� गन� सिकने अव�था भएन । 
��ततु म�ुामा अदालतबाट �काशन भएको �याद 

सचूना नै गलत ठेगाना तथा गलत नाम उ�लेख 
भएबाट �ितवादीले आ�नो िव�� परेको म�ुाको 
सचूना सही�पमा �ा� गरी म�ुामा �ितवाद गन� 
स�ने ि�थित रहछे भनी मा�न सिकएन । 

५. यसै स�दभ�मा “...कुनै पिन �याियक 
�कृितको िनण�य गदा� �याय स�पादन गन� िनकाय 
सदा िन�प� ह�नपुछ� र हरेक प�लाई पणू� र 
�व�छ�पले सनुवुाइ गन� यथे� मौका िदनपुद�छ 
भ�ने �ाकृितक �यायको िस�ा�त हो । �यायको 
सारभतू आव�यकता �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
भएको ह�दँा �यसलाई उपे�ा गन� नह�ने ।

६. कुनै अदालत वा �याियक िनकाय वा 
अिधकारीले कुनै िनण�य गदा� जबस�म स�बि�धत 
प�लाई उसको िव��मा िनण�य गनु�पवू� �ितर�ा 
गन� वा सफाइ पेस गन� पणू� अवसर �दान गरेको ह�दँनै 
य�तो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त�ितकूल 
तथा बदरयो�य ह�ने ...” (र�नकाजी महज�न िव. 
अ.द.ुअ.आ.समेत भएको  २०६९, अङ्क 
८, िन.नं. ८८७१, प.ृ ११९६) भनी सो म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा हदेा� 
िनवेदकको नाममा गोरखाप� राि��य दिैनकमा 
�कािशत उ� सचूना र सोको आधारमा एकतफ� 
सनुवुाइ गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१२।२७ फैसला रीतपवू�कको मा�न 
निम�ने ह�दँा उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको 
छ । अतः मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको  
महलको २०८ नं. बमोिजम फैसला भएको ६ 
मिहनािभ�ै �ितउ�र िलई उपि�थत भएका यी 
िनवेदकको नाममा �कािशत उ� सचूना �यादलाई 
रीतपवू�क तामेल भएको मानी सनुवुाइको मौका 



787

निदई भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।२।३ को आदशे र उ� आदशे 
सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।६।३ को आदशेसमेत उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ� । 

७. अब मलुकु� ऐन, अ.बं. २०८ 
नं. को �यादिभ� �ितवादीले �याएको उ� 
�ितउ�र सरहको िनवेदनप� रीतपवू�क दता� 
गरी पनुः उ� म�ुाको पपु�� गनु� भनी काठमाड� 
िज�ला अदालतको नाममा परमादशे जारी ह�ने 
ठहछ� । सोको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
��ततु �रटको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदन ू। 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.तक� राज भ�

इित संवत ्२०७० साल माघ २६ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अिधकृत :  ई�र पराजलुी

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ�
आदशे िमित : २०७०।७।२६।३

०६७-WO-०३८३

िवषय : उ��ेषण/परमादशे ।

िनवेदक : नेपाल सरकार जल�ोत म��ालय 
िसंचाई िवभाग र भैरहवा लिु�बनी भिूमगत 
िसंचाई �यव�थापन िडिभजन नं. ६ 
िस�ाथ�नगरको तफ� बाट ऐ. िडिभजन नं. ६ 
का �मखु �वुराज थापा    

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, बटुवल, 

�प�दहेीसमेत
 
 § �रट िनवेदक प�रयोजना र िवप�ी 

ठेकेदार क�पनीबीच भएको 
स�झौताबमोिजमको काय� 
स�प�न भएको भनी प�रयोजनाको 
तफ� बाट �माणप� िदइसकेपिछ 
स�झौताबमोिजमको काय� 
स�प�न भइसकेको मा�नुपन�                                
ह��छ । प�रयोजनाले तोिकिदएको 
समयाविधिभ�ै िवप�ी क�पनीले 
काय� स�प�न गरेको भनी सोको 

�नण�य नं.९१७६

९१७६ - �वुराज थापा िव. पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमते

 &  
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�माणप�समेत पाएको अव�थामा 
स�झौतामा िनधा��रत समयाविधिभ� 
काय�स�प�न नभएको भ�न निम�ने ।

(�करण नं. ४)
 § �रट िनवेदक प�रयोजनाले िवप�ी 

क�पनीबाट तोिकएको समयिभ�ै 
काय�स�प�न भएको भनी �माणप� 
िदएप�ात ् Liquidated damages 
for non-completion of the 
work within the time schedule 
specified in the contract भनी 
हजा�ना (Liquidated damages) 
लगाउने गरेको काय� िमलेको   
देिखएन । यस अव�थामा �रट िनवेदक 
प�रयोजनाले हजा�ना (Liquidated 
damages) बापत कुनै रकम क�ा 
गन� निम�ने भएकाले प�रयोजनाले 
क�ा गरेको रकम िवप�ी ठेकेदार 
क�पनीले भ�रपाउने ठहराएको 
म�य�थको िनण�य र सो िनण�य 
सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको 
िनण�यलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

(�करण नं. ५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ्  सह�यायािधव�ा 
गीता�साद ितिमि�सना र िव�ान ्  
अिधव�ा िव�णमुिण अिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ्  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

आदशे
�या.दामोदर�साद शमा� : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार�े�अ�तग�त 
दायर भएको ��ततु िनवेदनको सङ्ि�� त�य र 
ठहर यस�कार छ :

�रट िनवेदकसँग स�बि�धत भैरहवा 
लिु�बनी भिूमगत जल प�रयोजना (यसपिछ 
प�रयोजना मा� भिननेछ) र िवप�ी इ�टरटेक 
�ा.िल. बटुवल (जसलाई यसपिछ ठेकेदार मा� 
भिननेछ) का बीच ३३ के.िभ.ए.�ा�सिमसन 
लाइन िनमा�ण �योजनका लािग १२ अ�टोबर 
१९९० मा स�झौता भएको िथयो । उ� 
स�झौताको सत�ह�बमोिजम िवप�ी ठेकेदारले 
सामान स�लाइस�ब�धी काय� Operable Letter 
of Credit �ा� भएको िमितले ९० िदनिभ� 
र िनमा�णस�ब�धी काय� Operable Letter 
of Credit �ा� भएको २७० िदनिभ� स�प�न 
गरी स�नपुन�मा स�झौताको सत�बमोिजम उ� 
िनधा��रत समयाविधिभ�ै िवप�ी ठेकेदारले 
सो ठे�काको काम स�प�न गन� स�नभुएको                                
िथएन । यसरी करार स�झौतामा उि�लिखत 
िनिद�� समयाविधिभ� िवप�ी ठेकेदारले 
प�रयोजनासँग स�बि�धत सामान आपिूत� एवम ् 
िनमा�ण काय� स�प�न गन� नसकेकाले ठेकेदारलाई 
प�रयोजनाको तफ� बाट स�झौताका सत�ह� र 
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प�रिधिभ� रही Liquidated Damage (हजा�ना) 
लगाउने िनण�य गरी सोको सचूना २८ िडसे�बर 
१९९४ मा िदइएको िथयो । िवप�ी ठेकेदारलाई 
लगाइएको Liquidated Damage स�ब�धी 
प�रयोजनाको िनण�यमा िवप�ी ठेकेदारलाई 
िच� नबझुेको अथा�त ्सो िनण�य स�झौतािवपरीत 
भएको भए Condition of Contract को दफा 
२२बमोिजम िवप�ी ठेकेदारले सो जानकारी पाएको 
िमितले १४ िदनिभ�ै िच� नबझुेको कारण खोली 
म�य�थतामा जाने सचूना प�रयोजनालाई िदई 
म�य�थस�ब�धी कारवाही अगािड बढाउनपुन�मा 
सो िनण�य भएको ६ मिहनापिछ मा� िवप�ी 
ठेकेदारले ��ततु िववादलाई म�य�थतामा जाने 
सचूना िदई सो �िुटपणू� आधारमा म�य�थस�ब�धी 
कारवाही अगािड बढाएको र ��ततु िववादलाई 
िवप�ी एकल म�य�थ �ाइबनुलले �हण गरी 
िमित २०६५।४।२२ मा िन�नबमोिजमका 
िनण�याधारह� िलई िनण�य (Award) िदएको 
ि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�नपुन� भनी िनि�त समयाविध 
िकटान नगरेको, हद�यादस�ब�धी 
िववादको बारेमा समेत �प�दहेी िज�ला 
अदालतबाट िनण�य भई म�य�थ 
िनयिु�को िनण�य भएकोमा हद�यादको 
स�ब�धमा �ितवाद ��ततुकता� 
प�रयोजनाको िजिकरसँग सहमत ह�न 
सिकएन । 

(ख)  दावीकता�ले िविधवत ्�पमा िमित 
२०५१।६।१३ मा काय� स�पादन गरेको 
जनाई प�रयोजनाले िमित २०५१।८।२१ 
मा काय� स�पादन �मािणत प� िदएको 
एवम ् प�रयोजनाबाट पेस भएको 
बहसनोटमा काय� स�प�न गन� �याद िमित 
२०५०।६।१४ उ�लेख ग�रएकोमा काय� 
स�प�न गनु�पन� अविधमा नै िभ�नता 
दिेखएको । िमित २०५०।६।१४ को 
�यादिभ� काय� स�प�न गन� नसकेको 
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� 
िदनपुन�मा सो गरेको कतैबाट दिेखन 
आएन । 

(ग) प�रयोजनाले िमित २०५१।९।१३ मा 
जारी गरेको प�ानसुार अमे�रक� डलर 
१७६९३।३७ बराबरको Liquidated 
damage contract amount due and 
from bank guarantee deducted 
गन� भनी िनण�य गरी लेखा अिधकृतले 
सही ग�रिदएकोमा आपिूत�तफ�  कित िदन 
र िनमा�णतफ�  कित िदन िढलाइ भएको 
भनी �मािणत गरी दखेाउन नसकेकोले 
Liquidated Damage असलु गरेको 
�ि�या स�झौतािवपरीत भएको । 

(घ) प�रयोजनाले क�ी गरेको अमे�रक� 
डलर १७६९३।३७ �यसको िमित 

९१७६ - �वुराज थापा िव. पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमेत
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२०५१।६।१३ दिेख िमित २०६१।६।१२ 
स�मको १० �ितशत �याजसमेत 
ज�मा अमे�रक� डलर ३५३८६।७४ 
दावीकता�ले भराइ िलनपाउने ठहछ� ।

उपरो� िनण�याधारह� अवल�बन गरी 
एकल म�य�थ�यबूाट भएको िनण�य (Award) 
म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२)(च) 
तथा स�झौताका सत�ह� समतेको �ितकूल 
भै �िुटपणू� भएकोले म�य�थ �ाइबनुलको सो 
िनण�य बदर ग�रपाउँ भ�ने �यहोरा उ�लेख गद� यस 
म�ुाको �रट िनवेदकसमेतले िमित २०६५।५।२७ 
मा पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा िनवेदन 
िदई सो म�ुामा पनुरावेदन अदालतबाट िमित 
२०६६।१०।२६ मा फैसला ह�दँा दावीकता� 
ठेकेदार र �ितवाद ��ततुकता� प�रयोजना 
बीच १२-१०-१९९० मा भएको स�झौताको 
िवषयमा �प�दहेी िज�ला अदालतको िमित 
२०६१।३।२७ को फैसलाअनसुार सजनराम 
भ�डारीलाई म�य�थ ऐन, २०३८ को दफा ४(१) 
तथा ५(२)(३) बमोिजम म�य�थ िनय�ु भई 
म�य�थ ऐन, २०३८ को काननूी �ि�याबमोिजम 
िनज म�य�थबाट िमित २०६५।४।२२ मा िनण�य 
भएको दिेख�छ । म�य�थस�ब�धी �ि�या र 
�े�ािधकारलाई �वीकार गरी म�य�थले Award 
िदइसकेको ि�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 भावनान�ुप नह�ने 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 गरेको प�को �यहोराबाट समेत तोिकएको 
समयमा नै काय� स�प�न गरेको भ�ने मा�नपुन� 
दिेखन आयो । यस अव�थामा Liquidated 
Damage बापत प�रयोजनाले रकम क�ी गरेको 
िमलेको नदिेखदँा एकल म�य�थको िनण�यमा 
म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को 
काननूी �िुट नभएको दिेखँदा म�य�थबाट भएको 
िमित २०६५।४।२२ को िनण�य िमलेकै दिेखदँा 
सदर गरी िदएको छ, िनवेदकको दावी प�ुन स�ैन 
भनी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६६।१०।२६ मा फैसला भएको रहछे । 

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 िनण�यमा काननूको 
ग�भीर �िुट एवम ् स�झौताको सत�ह� भ�दा 
िवपरीत गई भएकोले एकल म�य�थको िनण�य 
बदर ह�ने गरी फैसला ह�नपुन�मा �िुटपणू� तवरले सो 
िनण�यलाई सदर ठहर ्याउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६६।१०।२६ को 
फैसला र सो �िुटपणू� फैसलाको आधारमा �प�दहेी 
िज�ला अदालतबाट भएको िबगो भराउने काम 
कारवाहीसमते काननूी�पले �िुटपणू� भई िवप�ी 
ठेकेदारसँग भएको स�झौताको सत�ह� �ितकूल 
भई ��य��पमा काननूी �िुटपणू� रहकेा र सो 
िनण�य (Award), फैसला र फैसला 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 काननूी 
उपचारको �यव�था नै नरहकेोले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
अ�तग�त बा�य भई यस स�मािनत अदालतको 
असाधारण अिधकार�े�माफ� त ्�वेश गरेका छ� । 

भैरहवा लिु�बनी भिूमगत जल प�रयोजना 
र िवप�ी इ�टरटेक (�ा.) िल. बटुवलका बीच ३३ 
के.िभ. ए. �ा�सिमसन लाइन िनमा�ण साम�ी स�लाई 
तथा �ा�सिमसन लाइन िनमा�णको �योजनका 
लािग १२ अ�टोबर १९९० मा स�झौता स�प�न 
ग�रएको हो । जसअनसुार सामान स�लाई काय� 
ओपरेवलु लेटर अफ �ेिडट (�तीतप�) �ा� 
भएको िमितले ९० (न�बे) िदनिभ� र िनमा�ण काय� 
ओपरेवलु (�तीतप�) �ा� भएको िमितले २७० 
(दईु सय स�री) िदनिभ� काय� स�प�न गनु�पन� �प� 
छ । स�झौताका सत�ह� अन�ुप काम स�प�न ह�न 
नसकेकोमा िववाद छैन । समयमा काम स�प�न 
ह�न नस�नकुो िज�मेवारी िवप�ी �ा.िल. ठेकेदार 
नै भएको र Condition of Contract (CoC) 
को Clause 6b, 8a, 7b, 18, 22 को िवपरीत 
ह�ने गरी ग�रएको एकल म�य�थको िनण�य 
(Award) एवम ् सो िनण�यलाई सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला 
स�झौताको सत�भ�दा बािहर गएकोले उ� िनण�य 
बदरभागी छ । 

Condition of Contract (CoC) को 
दफा 6b मा प�रयोजनाले गरेको िनण�यमा िच� 
नबझेुमा िवप�ी �ा.िल.ले उ� िनण�यको जानकारी 
पाएको १४ िदनिभ� िच� नबझुेको कारणसमेत 
उ�लेख गरी म�य�थतामा जाने �यहोराको सचूना 

प�रयोजनालाई िदनपुन� �यव�था गरेको छ । 
स�झौताको दफा २२ मा म�य�थको िनयिु� र 
काय�िविधस�ब�धी �यव�था गरेको छ । करार 
स�झौताबमोिजम िनिद�� समयाविधिभ� सामान 
आपिूत� एवम ् िनमा�ण काय� स�प�न गन� नसकेकोमा 
िवप�ी �ा.िल.लाई प�रयोजनाले Liquidated 
Damage (हजा�ना) लगाउने िनण�य गरी सोको 
सचूना २८ िडसे�बर, १९९४ को प�बाट गराएपिछ 
िवप�ी �ा.िल.लाई सो िनण�य िच� नबझुमेा उ� 
िनण�यको जानकारी पाएको िमितले १४ िदनिभ� 
िच� नबझेुको कारणसिहत म�य�थतामा जाने 
�यहोराको सचूना प�रयोजनालाई िदई म�य�थ 
र �यसपिछको कारवाही अगािड बढाउनपुन�मा 
�यसो नगरी उ� िनण�य भएको ६ मिहनापिछ मा� 
म�य�थतामा जाने िवषयको सचूना िदई सोही 
सचूनाको आधारमा म�य�थको कारवाही अगािड 
बढाएको ि�थितमा य�तो �ि�या �थम �ि�मा नै 
खारेजयो�य भए पिन म�य�थ �ाइबनुलको िनण�य 
(Award) मा �यसतफ�  उिचत िव�ेषण भएन र 
स�मािनत पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट समेत 
सोही िनण�यलाई सदर ग�रयो । 

करार स�झौताबमोिजम िनिद�� 
समयाविधिभ� सामान आपिूत� एवम ् िनमा�ण 
काय� स�प�न गन� नसक� िवप�ी �ा.िल. लाई 
Liquidated Damage (हजा�ना) लगाउने 
िनण�य गरी ठेकेदारले ितनु�पन� रकम �.८८,९६९।– 
पठाइिदन प�रयोजनाले िमित २०५१।८।२७ 
को प�बाट कृिष िवकास बैङ्क, बटुवललाई 
अनरुोध गरेपिछ सो रकम ब�ङ्कबाट �ा� भएपिछ 
ठे�कास�ब�धी कारवाही िमित २०५१।१०।३ 

९१७६ - �वुराज थापा िव. पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमते
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मा नै अ��य भएको िथयो । स�झौताबमोिजम 
म�य�थता�ारा िववाद समाधान गराउनपुन� कारण 
उ�प�न भएको िमितले १४ िदनिभ� म�य�थ 
िनयिु� गन� �ि�या स�ु ह�नपुछ� । िवप�ीले 
�प�दहेी िज�ला अदालतमा म�य�थ िनय�ु 
ग�रपाउँ भनी धेरै िढलो मा� काननूी �ि�या 
�ार�भ गरेकोले हद�याद नाघी दावी पेस भएको 
�प� ह�दँाह�दँ ै म�य�थ �वयम ्ले िववादमा ठहर 
िनण�य गनु�पवू� दावी काननूको �यादिभ�को 
छ छैन भनी अिनवाय� हनेु�पन�मा अदालतबाट 
म�य�थ तोिकएकै आधारमा दावी हद�यादिभ� 
पन� आएको िथयो भनी अथ� गन� िम�दनै । िनण�य 
गनु�पवू� म�य�थता�ारा िववाद समाधान गराउनपुन� 
कारण उ�प�न भएको िमित कुन हो, दावी 
हद�यादिभ� परेको िथयो िथएन, भ�ने िव�ेषण 
नै नगरी िवप�ीको दावी �हण ग�रएको म�य�थ 
�ाइबनुलको िनण�य �थम �ि�मा नै �िुटपणू� 
भएकोले सो िनण�य बदरभागी ह�दँाह�दँ ै सोतफ�  
�यान निदई बदर ह�नपुन� म�य�थको िनण�यलाई 
सदर भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
फैसला बदरभागी छ, बदर ग�रपाऊँ । 

उि�लिखत �रट िनवेदन िजिकरह�को 
काननूी एवम ् �याियक म�ूयाङ्कन गरी ��ततु 
िववादमा भएको एकल म�य�थ �ी सजनराम 
भ�डारीको िमित २०६५।४।२२ को स�झौताका 
सत�भ�दा बािहर गई एवम ् ग�भीर काननूी �िुट 
गरी भएको िनण�य (Award) एवम ् सोलाई 
सदर गन� गरी भएको स�मािनत पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६६।१०।२६ 
को फैसला तथा सो फैसलासमतेको आधारमा 

स�ु भएको �प�दहेी िज�ला अदालतको िबगो 
भ�रभराउस�ब�धी स�पणू� काम कारवाहीह� 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाउँ । साथै िबगो 
भराउको िनिम� परेको दरखा�तसमेत िनि��य 
ग�रपाउँ । ��ततु िववादमा िवप�ी ठेकेदारलाई 
�रट िनवेदकसमतेले Liquidated Damage 
(हजा�ना) क�ी ह�ने गरी प�रयोजनाले गरेको िनण�य 
काननू एवम ् स�झौतास�मत ्भएकोले उ� रकम 
र �याजसमेत �रट िनवेदक एवम ् प�रयोजनासँग 
असलुउपर नगनु� नगराउन ुभनी परमादशेसमेतको 
आ�ा आदशे जारी ग�रपाऊँ ।

�प�दहेी िज�ला अदालतबाट िबगो 
भ�रभराउ भएमा ��ततु �रट िनवेदन िन��योिजत 
ह�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको टुङ्गो नलागेस�म 
िबगो भ�रभराउस�ब�धी काम कारवाही नगनु� 
नगराउन ु भनी �प�दहेी िज�ला अदालतको 
नाउँमा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१ बमोिजम अ�त�रम आदशेसमेत जारी 
ग�रपाउँ भ�ने िनवेदनप� ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे 
िकन जारी नह�न ुपन� हो जारी ह�न ुनपन� कुनै कारण 
भए १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु� भनी 
िवप�ीह�लाई सचूना पठाई िलिखत जवाफ 
परेपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनू� । साथै िवप�ीह�लाई िमित २०६७।६।१३ 
को िबगो भ�रभराउस�ब�धी कारवाहीलाई सो 
छलफलको िमितस�म यथाि�थितमा रा�न ु
भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको िमित 
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२०६७।७।११ को आदशे ।
यसमा Liquidated Damage 

भराउनेस�ब�धी िवषय म�य�थताको 
�े�ािधकारिभ� नपन� भनी िनवेदकले आ�नो 
िवमित �दश�न ग�ररहकेो र करारमा उि�लिखत 
दफाअनसुार म�य�थ िनयिु� गन� जानको लािग 
िनधा��रत समयाविधिभ� नगएको भ�ने म�ुय 
िजिकर रहकेो तथा म�य�थताको िनण�यमा 
�याजसमेत भराउने गरेको िनण�य करार�ितकूल 
हो होइन भ�ने िनणा�यक �� रहकेो दिेखँदा 
भ�रभराउ काय� स�प�न भएप�ात ् ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�य समा� ह�ने ि�थित ह�दँा 
िमित २०६७।७।११ मा यस अदालतको एकल 
इजलासबाट भएको अ�त�रम आदशेलाई 
िनर�तरता �दान ग�रिदएको छ । ��ततु िनवेदनमा 
म�य�थताको िनण�य काया��वयनस�ब�धी िवषय 
समावेश भई चाँडो िनण�य ह�नपुन� िवषय दिेखँदा 
अ�ािधकार �दान गरी िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने 
यस अदालतको िमित २०६७।८।२ को आदशे ।
 भैरहवा लिु�बनी माग�को उ�री ३३ के.भी. 
�ा�सिमसन लाइनको िनमा�ण साम�ी आपिूत� र 
जडान गन� िमित २०४७।६।२६ तदनसुार 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�दहेी 
िज�ला अदालतसम� िमित २०५१।७।३० मा 
क�पनीले िनवेदन दायर गरेको िथयो । म�य�थता 
ऐन, २०३८ को दफा ५(१), ५(२) िवपरीतको 

िनवेदन दावी ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम म�य�थ 
िनय�ु गन� निम�ने भनी िवप�ीको िलिखत 
�ितवाद परेकोमा हा�ो िनवेदन मागबमोिजम 
म�य�थ िनय�ु गरी िदनपुन� ठहछ� भनी �प�दहेी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०५५।१।१३।१ 
मा फैसला भयो । उ� फैसला बदर गरी पाउन 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलसम� िवप�ीको 
तफ� बाट संवत ् २०५५ सालको द.ेप.ुनं. ६०२ 
को पनुरावेदनप� दायर भएकोमा उ� पनुरावेदन 
खारेज भई म�य�थ िनय�ु ह�ने ठहर ्याई भएको 
स�ु फैसला काननूस�मत ् छ भ�द ै पनुरावेदन 
अदालत, बुटवलबाट िमित २०५८।६।२४ मा 
फैसला भएको िथयो । �प�दहेी िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलाबमोिजम 
�ी ढुि�डराज शमा� म�य�थ िनय�ु भएकोमा ऐ. 
म�य�थसम� क�पनीले दावीप� ��ततु भई 
िवप�ीको तफ� बाट पिन िलिखत �ितवाद ��ततु 
भएको िथयो । म�य�थ �ी ढुि�डराज शमा�बाट 
िमित २०५८।६।२४ मा क�पनीको दावीबमोिजम 
रकम भराई िलन पाउने ठहछ� भनी फैसला 
भएको िथयो । सो फैसलाउपर पनुः संवत२्०५८ 
सालको द.ेप.ुनं. २६८/३०९४ र ९०१/३१५० 
को पनुरावेदन अदालत, पाटनसम� पनुरावेदनप� 
दायर भएको िथयो । म�य�थ�ारा भएको सनुवुाइ 
र काय�वाही �ि�याको �िुट दखेाई ऐ. पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट म�य�थको उ� िनण�य बदर 
ह�ने ठहर ्याउनकुा साथै म�य�थता ऐन, २०३८ को 
दफा २१(३) अनसुार पनुः उ� म�य�थताबाट 
िनण�य गराउने ठहछ� भनी िमित २०६०।१।२२।२ 
मा फैसला भएको िथयो । उ� फैसलाको आधारमा 

९१७६ - �वुराज थापा िव. पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमेत
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पनुः अक� म�य�थको �पमा �ी सजनराम 
भ�डारी िनय�ु ह�नभुएको हो । म�य�थसम� 
क�पनीको तफ� बाट िमित २०६१।१०।१९।३ मा 
दावीप� ��ततु भएको हो । िमित २०६१।११।२० 
मा िवप�ीको तफ� बाट ऐ. म�य�थसम� िलिखत 
�ितवाद ��ततु भएको र �यसपिछ ऐ. म�य�थको 
इजलासमा पटकपटक दोहोरो सनुवुाइ ह�नकुा 
साथै दबैु प�बाट बहसनोट दािखला भएप�ात ्
म�य�थबाट िमित २०६५।४।२२ मा िनण�य 
भएको हो । 

िमित २०६५।४।२२ को म�य�थ िनण�य 
बदर गरी पाउन पनुः िवप�ीको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत, बुटवलसम� िमित २०६५।५।९ मा 
पनुरावेदन सरहको िनवेदनप� दायर भएकोमा 
िमित २०६६।१०।२६।३ मा पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट म�य�थको िनण�य सदर ह�ने ठहर ्याई 
फैसला भएउपर यस स�मािनत अदालतसम� 
फैसला भएको िमितले क�रब ९(नौ) मिहनाको 
अ�तरालमा अनिुचत िवल�ब गरी म�य�थको 
िमित २०६५।४।२२ को िनण�य, सोलाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६६।१०।२६ को फैसला तथा सो 
फैसलासमेतको आधारमा �प�दहेी िज�ला 
अदालतबाट भइरहकेो िबगो भ�रभराउको 
काय�वाहीसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी 
पाउन ��ततु �रट िनवेदन दायर ह�न आएको छ । 
 स�ु िववाद उ�प�न भएपिछ म�य�थ 
िनय�ु गरी पाउन िमित २०५१।७।१० मा 
�प�दहेी िज�ला अदालतसम� िनवेदन दायर 
गदा� िवप�ीको िलिखत �ितवादमा यस �रट 

िनवेदनमा िलइएको िजिकर सरहकै �यहोरा 
उ�लेख भई म�य�थ िनय�ु गन� निम�ने 
भ�ने तक�  ��ततु भएकोमा िवप�ीको िजिकर 
काननूस�मत नभई म�य�थ िनय�ु ह�ने ठहछ� 
भनी िमित २०५५।१।१३।१ मा भएको फैसला 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाटसमते सदर ह�ने 
ठहरी िमित २०५७।८।६।३ मा भएको फैसला 
अि�तम छ । अथा�त ्सो फैसला�य बदर वाितल 
गराउन स�मािनत अदालत �वेश गरेको नभई 
हालको �रट िनवेदनमा समेत सो स�ब�धमा कुनै 
िजिकर नभएकाले म�ुाको अि�तमताको िस�ा�त 
(Principle of Finality of the Judgment) 
को आधारमा अि�तम भई बिससकेको 
िवषयव�तलुाई िजिकरको �पमा ��ततु गरी 
दायर भएको िवप�ीको �रट िनवेदन खारेजभागी 
छ । यस �रट िनवेदनबाट यस त�यमा �ितकूल 
िनण�य ह�नकुो अथ� उि�लिखत अि�तम रहकेो 
दबैु फैसलालाई िनि��य त�ुयाउने काय� ह�ने ह�दँा 
��ततु िजिकर सब�था िनरथ�क छ । 
 म�य�थ िनय�ु ह�ने ठहरी भएको अि�तम 
फैसलाबमोिजम म�य�थ िनय�ु भई मेरो दावी र 
िवप�ीको िलिखत �ितवाद ��ततु भई दोहोरो 
सनुवुाइको रोहमा म�य�थ ढुि�डराज शमा�बाट 
भएको िमित २०५८।६।२४ को िनण�य पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०६०।१।२२।२ मा बदर 
भए तापिन िववादको िवषयव�त ु म�य�थ�ारा 
नै समाधान ह�नपुन� ठहर ्याई ऐ. म�य�थता ऐन, 
२०३८ को दफा २१(३) को �योग भई पनुः अ� 
म�य�थ�ारा िनण�य गराउने ठहर भएको फैसलामा 
समेत िवप�ीले िच� बझुाई अि�तम भई बसेको 
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छ । पनुरावेदन अदालतको सो फैसलाले समेत 
म�य�थताको �ावधानलाई �वीकार गरेको र 
म�य�थता�ारा नै िववादको समाधान ह�नपुन� 
त�यलाई िन�य�ल गरी सकेकोले सोमा िच� 
नबझेुको भए त�कालै स�मािनत अदालतसम� 
आउनपुन�मा िच� बझुाई ब�नभुएको िथयो । 
तर हाल म�य�थ�ारा सनुवुाइ ह�ने िवषयव�त ु
त�यिभ� �वेश गरी रहनपुन� अव�थाको नभई 
�थम �ि�मा नै �रट खारेजभागी छ । 
 म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) 
को �िुटउपर सनुवुाइ गन� अिधकार�े� त�कालीन 
�े�ीय अदालत र हालको पनुरावेदन अदालतलाई 
भएबमोिजम एकपटक पनुरावेदन अदालतबाट 
िमित २०६०।१।२२।२ मा ऐ. दफा २१ को 
�योग भई भएको फैसला अि�तम भई बसेकोमा 
हाल पनुः दफा २१ कै �िुट दखेाई म�य�थ 
�ी सजनराम भ�डारीबाट भएको िनण�यउपर 
पनुरावेदन अदालतसम� दायर िनवेदनमा दफा 
२१ को �िुट िव�मान नरहकेो ठहर ्याई भएको 
फैसलासमेत बदर गरी पाउन थप कुनै पिन नयाँ 
तक� , आधार, कारण ��ततु नगरी दायर िवप�ी 
�रट िनवेदनबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� 
कुनै पिन आधार कारणको िव�मानता नह�दँा 
खारेजभागी छ । 
 िढलाइ गरी काम परूा गरेको कारण 
Liquidated damage लगाएको स�ब�धमा 
करारको सत�मा 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 रहकेो र िनजले िढलो 
गरी L/C खोलेको, भिनएको पाट�को नाउँमा 
L/C नखलेुको ज�ता त�यलाई �रट िनवेदकले 
अ��य��पमा �रट िनवेदन म ै �वीकार गरेको 
छ । क�पनीको तफ� बाट आठवटा बुँदामा 
�प�ीकरण सिहत तोिकएबमोिजमको 
Liquidated Damage लगाउन 
निम�नेस�ब�धमा िदएको जवाफ िवप�ी 
प�रयोजनालाई मा�य नभएको अव�थामा 
िववाद उठेपिछ 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 सत�को 
�ि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 िनण�य गरेको दिेखँदा करारको 
दफा २२ बमोिजम म�य�थ िनय�ु ह�ने ठहरी सो 
ठहरबमोिजम िनय�ु म�य�थबाट भएको िनण�य 
ऐ. दफा २२ मा �य�ु 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 िनण�य 
बदरको लािग ��ततु �रट िनवेदनसिहत यावत ्
�ि�या उि�लिखत सत�को िवपरीत ह�नकुो साथै 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) बमोिजमको 
िवव�धनको िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�दँा 

९१७६ - �वुराज थापा िव. पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमेत
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खारेजभागी छ । 
 प�रयोजना�ारा जारी िमित २०५१।८।२१ 
को �माणप�अनसुार िमित २०५१।६।१४ 
स�ममा काय� स�प�न गनु�पन� अि�तम िमित 
तोिकएकोमा दावीकता�ले सोभ�दाअगावै 
अथा�त ् ि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�रसकेको त�य 
उ�लेख गद� प�रयोजना�ारा जारी िलिखत �माण 
िवप�ीह� तफ� बाट �ितिनिध�व गनु� भएका 
व�र� काननू अिधकृत िवनोदकुमार गौतमले 
बझुी िलए पिन सो दावी, कथन वा �माणलाई 
अ�यथा ठहर ्याउन स�ने कुनै ठोस िजिकर िलन 
नस�न ुभएकोले �यादिभ� काय� स�प�न नगरेको 
कारण दखेाई हजा�ना (Penalty) को �पमा 
Liquidated Damages लगाई मैले पाउने 
भ�ुानीको रकमबाट क�ा गन� िम�दनै । 
 करार स�झौताबमोिजम िनिद�� 
समयाविधिभ� सामान आपिूत� एवम ् िनमा�ण काय� 
स�प�न गन� नसकेमा Liquidated Damages 
(हजा�ना) लगाउने िनण�य ग�रएको भनी िवप�ीको 
तफ� बाट दावी ग�रएको दिेख�छ । तर ता�रख २८ 
िडसे�बर, १९९४ को Liquidated Damages 
बारेमा जारी प�समेतमा के कुन ता�रखलाई 
िनिद�� समय भिनएको भनी खलुाउन सकेका 
छैन । 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) अथा�त ् गते मिहना 
र सालसमते िकटानी�पमा िनिद�� ग�रएकोमा 
तोिकएको भ�दा एकिदनअगावै काय� स�प�न भै 
प�रयोजनालाई ह�ता�तरण भसैकेको भनी सोही 
�माणप�बाट िनिव�वाद�पमा �मािणत रहकेोले 
प�रयोजनाले आफँै�ारा जारी गरेको �माणप�मा 
उि�लिखत त�यको िवपरीत �माण ऐन, २०३१ 
को ३४(१) बमोिजम िवव�धनको िस�ा�तको 
�ितकूल ह�दँा �थम �ि�मा नै िवप�ीह�ले 
�वीकार गरी सिकएको त�यिवपरीत रहकेो छ ।
 म�य�थ�ारा िववाद समाधान गराउनपुन� 
कारण िसज�ना भएको िमितले �यादिभ� �ा.िल. 
नआएकोले भ�ने िनवेदन स�दभ�मा म�य�थसम� 
��ततु दावीप� दायर ह�नभु�दापवू� म�य�थ 
िनय�ु गरी पाउन पनुरावेदन अदालत, बटुवल 
�प�दहेीसम� चलेको म�य�थ िनयिु�को 
म�ुामा िवप�ीह��ारा उठाइएको हद�यादको 
िववादको ठहर िनण�य भ ैसक� म�य�थ िनय�ु भै 
म�य�थ गठन भ ैसकेकोले अि�तम ठहर भैसकेको 
िववादलाई नै पनुराविृ� गरी दायर िवप�ीको 
िजिकर सनुवुाइयो�य नरही िनरथ�क नै रहकेो छ । 
 स�पणू� �रट िनवेदनको मा�यमबाट 
के कुन नेपाल काननूको उ�लङ्घन भई वा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को के कुन 
धाराको उ�लङ्घन भएकोले िनवेदक असाधारण 
अिधकार �े�मा �वेश गरेको भ�ने स�दभ�मा एक 
श�द पिन उ�लेख भएको पाइदँनै । संवैधािनक 
र काननूी �यव�थाको उ�लङ्घनको ��लाई 
िनिद�� गन� नसक� दायर भएको �रट िनवेदनलाई 
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असाधारण अिधकार�े�को �योग ह�न नस�ने 
ह�नाले �रट िनवेदन खारेजभागी छ भ�ने िवप�ी 
इ�टरटेक �ा.िल.को िलिखत जवाफ । 
 नेपाल सरकार िसंचाई िवभाग र 
भैरहवा लिु�बनी भिूमगत िडिभजन नं. ६ 
िस�ाथ�नगरसमेतले एकल म�य�थ सजनराम 
भ�डारीको िनण�य (Award) बदर ग�रपाउँ भनी 
यस अदालतमा िदएको िनवेदन इजलाससम�मा 
पेस ह�दँा “म�य�थको िमित २०६५।४।२२ को 
िनण�यमा �ितवाद ��ततुकता�ले क�ी गरेको 
US$ 17,693.37 र �यसमा मलुकु� ऐन, 
लेनदने �यवहारको महल अनसुार १० �ितशतले 
िमित २०५१।६।१३ दिेख १० वष�तकको 
�याज US$ 17,693.37 समेत ज�मा गरी 
US$ 35,386.74 मा� िबगो दावीकता�ले 
�ितवाद ��ततुकता�बाट भ�रभराउ गरी िलन 
पाउने ठहर ्याई िनण�य गरेको दिेख�छ । �ितवाद 
��ततुकता�ले Liquidated Damages बापत 
क�ी गरेको उ� रकम दावीकता�ले भराई िलन 
पाउने हो होइन भ�ने स�दभ�मा हदेा� म�य�थ 
ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा उि�लिखत 
‘क’ दिेख ‘छ’ स�म ७ वटा �ावधानह�को 
�ितकूल ह�ने गरी म�य�थबाट िनण�य भएको भनी 
िनवेदकले त�यपणू� ढङ्गले दावी िलन सकेको 
दिेखँदनै । ��यथ�को 25 Sept, 1994 
(२०५१।६।९) को प�ानसुार दावीकता�लाई काय� 
समा� गन� भनी 30 Sept. 1994 (२०५१।६।१४) 
तक �याद थप गरेको दिेखएको र ��यथ�ले 7 
Dec. 1994 (२०५१।८।२१) मा जारी गरेको 
प�मा Completed date २०५१।६।१३ उ�लेख 

भएको दिेखनलेु दावीकता�ले तोिकएको काय� 
समयमा नै स�प�न गरी सकेको अव�थामा 
Liquidated Damages क�ी गरेको िमलेको 
नदिेखँदा उ� क�ी, गरेको रकम US$ 17,693.37 
र सोको �ितपिूत� बापत �चिलत काननू मलुकु� 
ऐन, लेनदने �यवहारको महल अनसुार १० �ितशत 
�याजसमेत दावीकता�ले �ितवाद ��ततुकता�बाट 
भराई िलन पाउने गरी भएको म�य�थको िनण�य 
काननूसङ्गत नै दिेखएको र म�य�थको िनण�य 
म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा 
उि�लिखत अव�थाको िव�मानता नदिेखएकाले 
म�य�थबाट िमित २०६५।४।२२।४ मा भएको 
िनण�य िमलेकै दिेखदँा सदर गरी िदएको छ” भनी 
िमित २०६६।१०।२६ मा यस अदालतबाट िनण�य 
भएको रेकड�बाट दिेख�छ ।
 अतः यस अदालतबाट भएको उ� 
फैसला काननूबमोिजम भएको र संिवधान एवम ् 
काननू�द� िवप�ीको हक अिधकार हनन ् ह�ने 
काय� यस अदालतबाट नभएको ह�दँा िवप�ीको 
�रट िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िलिखत जवाफ । 

�प�दहेी िज�ला अदालतको 
िनण�यबमोिजम एकल म�य�थ िनयिु� भई नेपाल 
सरकार, िसंचाई िवभाग तथा इ�टरटेक �ाइभेट 
िलिमटेडबीचको स�झौताबमोिजमको िनमा�ण 
काय�को भ�ुानीबारे िमित २०६५।४।२२ मा 
िनण�य (Award) िदइएको िथयो । म�य�थले 
िनण�य (Award) िदइसकेपिछ सोमा िच� नब�ुने 
प�ले म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा २१ 
बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन िदने 

९१७६ - �वुराज थापा िव. पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमेत
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�यव�था उ�लेख ग�रएको छ  । नेपाल रा�यको 
�चिलत ऐन काननूमा म�य�थले िनण�य (Award) 
िदई सकेपिछ िनजउपर म�ुामा िवप�ी बनाउने 
कतै �यव�था नभएको ह�दँा िवप�ी िनवेदकको 
�रट खारेज ग�रपाऊँ । 

म�य�थताको स�पणू� िववरण फाइलबाट 
अवगत ह�ने ह�दँा र यस िलिखत जवाफ 
��ततुकता�को िनण�य (Award) बाटै सबै 
�यहोरा �� ह�ने ह�दँा िनण�य (Award)बमोिजम 
नै काया��वयन ह�नपुन� ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारेज ग�रपाउँ भ�ने एकल म�य�थ सजनराम 
भ�डारीको िलिखत जवाफ । 

�ितपिूत�को स�ब�धमा एकल म�य�थले 
दावीकता�ले अमे�रक� डलर १७,६९३।३७ 
र �यसको १० �ितशत �याज अमे�रक� 
डलर १७,६९३।३७ समेत िवप�ी �ितवाद 
��ततुकता�बाट भराई पाउने ठहर ्याई िमित 
२०६५।४।२२ मा भएको िनण�यउपर िवप�ीह�को 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा म�य�थको िनण�य 
बदर ग�रपाउँ भनी परेको म�ुामा म�य�थको 
िनण�य सदर ह�ने ठहछ� भनी िमित २०६६।१०।२६ 
मा भएको अि�तम फैसलाबमोिजमको िनमा�ण 
काय�को भ�ुानी र �ितपिूत� स�ब�धमा 
म�य�थको िनण�यअनसुारको रकम िदलाई भराई 
पाउँ भनी बटुवल औ�ोिगक �े� ि�थत इ�टरटेक 
�ा.िल.को तफ� बाट मनेेिजङ डाइरे�टर रतनलाल 
अ�वालको यस अदालतमा िमित २०६७।५।४ 
मा द�तखत दायर भएकोमा यस अदालतका 
तहिसलदारको आदशेबमोिजम �ितवादी 
भिूमगत ि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 काय�वाही 
चली रहकैे अव�थामा िवप�ीम�येको भैरहवा 
लिु�बनी भिूमगत िसंचाई �यव�थापन िडिभजन 
नं. ६ को तफ� बाट 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 आदशेलाई 
िनर�तरता िदइएको भ�ने स�मािनत अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०६७।८।२ मा आदशे 
भएको जानकारी �ा� ह�न आएको ह�दँा ��ततु 
म�ुामा हाल फैसला काया��वयनको काय�वाही 
�थिगत ग�रएको छ । यस अदालतबाट उ�लेख 
भएअनसुार ग�रएका काम कारवाहीले िनवेदकको 
हक अिधकारमा आघात पन� नदिेखँदा यस 
अदालतउपरको �रट िनवेदन िजिकर खारेज होस ्
भ�नेसमेत �यहोराको �प�दहेी िज�ला अदालत, 
िस�ाथ�नगरको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा 
चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  
सह�यायािधव�ा �ी गीता�साद ितिमि�सना र 
िव�ान ्  अिधव�ा �ी िव�णमुिण अिधकारीले 
म�य�थमा जाने हद�यादको �यव�था त�कालीन 
म�य�थता ऐन, २०३८ मा छैन तर यी प� 
िवप�बीच भएको स�झौताको दफा २२ मा १४ 
िदनिभ� म�य�थको गठन �ि�यामा जानपुन� 
�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 सत�भ�दा बािहर 
जान कुनै पिन प�लाई अिधकार ह�दँनै । तसथ� यो 
िववाद म�य�थबाट िनण�य ह�न स�ैन । िवप�ीले 
काय� स�प�न गरेको भ�ने आधारमा मा� हजा�ना 
ितनु� नपन� भ�न िम�दनै । काय� स�प�न गरे 
पिन काम िढला गरी स�प�न गरेको आधारमा 
हजा�ना लगाइएको हो । स�झौतामा तोिकएको 
अविधिभ� काय� स�प�न नभएको कुरामा िववाद 
छैन । यस अव�थामा हजा�ना रकम िफता� पाउने 
गरी म�य�थबाट िनण�य भएको र पनुरावेदन 
अदालतबाट म�य�थको िनण�य सदर गन� गरी 
भएको फैसला म�य�थता ऐनसमेतको िवपरीत 
भएकाले उ��ेषणको आदशेले बदर ह�नपुछ� 
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

िवप�ी इ�टरटेक �ा.िल. तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ्  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 सकेको िवषय हो । क�पनीको तफ� बाट 
िमित २०५२।७।३० मा म�य�थ िनयिु� �ि�या 
स�ु गन�को लािग �प�दहेी िज�ला अदालतमा 
िनवेदन िदएकोमा सो अदालतले म�य�थ िनय�ु 
गरी िदने गरी िमित २०५५।१।१३ मा गरेको 
फैसला पनुरावेदन अदालतबाटसमेत सदर भई 
हाल ती दबैु िनण�य अि�तम भएर रहकेा छन ्। �रट 
िनवेदकलाई सो िनण�यउपर िच� नबझेुको भए 
सोही समयमा नै उ� िनण�य बदर गराउन स�नपुन� 
िथयो । अदालतको सो िनण�यबमोिजम म�य�थ 
िनयिु� भई म�य�थले िनण�य िदएपिछ अिहले 
आएर म�य�थको िनयिु� �ि�यालाई चनुौती 

िदन िम�दनै । �रट िनवेदकले दावी गरेको िवषयको 
पिहले नै िज�ला र पनुरावेदन अदालतसमेतबाट 
िन�पण भै सकेकाले फैसला अि�तमताको 
िस�ा�तिवपरीत दायर भएको �रट िनवेदन खारेज 
ह�नपुछ� भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

उ� बहससमेतलाई सनुी हदेा� िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने हो वा होइन 
भ�ने िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको म�ुय दावी हदेा� �रट 
िनवेदकसँग स�बि�धत भैरहवा लिु�बनी भिूमगत 
जल प�रयोजना र िवप�ी इ�टरटेक �ा.िल.का 
बीच ३३ के.िभ.ए.�ा�सिमसन लाइन िनमा�ण 
�योजनका लािग १२ अ�टोबर १९९० मा 
भएको स�झौताबमोिजमको िनधा��रत समयिभ� 
िवप�ीले काय� स�प�न नगरेकाले हजा�ना 
(Liquidate Damage) लगाउने िनण�य गरी 
सोको सचूना २८ िडसे�बर १९९४ मा िदइएको 
िथयो । िवप�ी क�पनीलाई सो िनण�यमा िच� 
नबझुेको भए स�झौताको सत�बमोिजम िनण�यको 
जानकारी पाएको १४ िदनिभ� म�य�थतामा जाने 
कारवाही अगािड बढाउनपुन�मा ६ मिहनापिछमा� 
म�य�थस�ब�धी कारवाही अगािड बढाई म�य�थ 
गठन गरी सो म�य�थले िमित २०६५।४।२२ मा 
िनण�य गदा� प�रयोजनाले क�ी गरेको रकम र 
�याजसमेत िवप�ी क�पनीले प�रयोजनाबाट 
भराइिलन पाउने ठहराई िनण�य भएको छ । 
सो िनण�यउपर �रट िनवेदकतफ� बाट पनुरावेदन 
अदालतमा िनवेदन गरेकोमा म�य�थको िनण�य 
सदर ह�ने गरी िमित २०६६।१०।२६ मा पनुरावेदन 
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अदालतबाट फैसला 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 िनण�य, पनुरावेदन अदालतको 
फैसला र िबगो भ�रभराउस�ब�धी �प�दहेी 
िज�ला अदालतको काम कारवाही उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रपाउँ भ�नेसमेत िनवेदन दावी 
रहकेो दिेखन आयो । 

३. यस स�ब�धमा िवप�ीम�येको 
इ�टरटेक �ा.िल. बटुवलको िलिखत जवाफ 
हदेा� यी िवप�ीले िववाद उ�प�न भएपिछ 
म�य�थ िनय�ु गरी पाउन िमित २०५१।७।१० 
मा �प�दहेी िज�ला अदालतमा िनवेदन गदा� 
प�रयोजनाको तफ� बाट परेको िलिखत �ितवादमा 
यो �रट िनवेदनमा िलइएको िजिकर सरह कै 
�यहोरा उ�लेख गरी म�य�थ िनय�ु गन� निम�ने 
भ�नेतफ�  पेस ग�रएकोमा िज�ला अदालतबाट 
म�य�थ िनय�ु ह�ने ठहर गरी िमित २०५५।१।१३ 
मा फैसला भई पनुरावेदन अदालतबाटसमेत सदर 
ह�ने गरी िमित २०५७।८।६ मा फैसला भई सो 
फैसला अि�तम भएर रहकेो छ । सोही अि�तम 
भएर िववादको िन�पण भइसकेको िवषयमा 
�रट �े�मा आउन िम�दनै । अदालतको अि�तम 
फैसलाबमोिजम गठन भएको म�य�थकता�बाट 
िनण�य भइसकेपिछ उ� िववाद म�य�थबाट 
सनुवुाइ ह�ने िवषयव�त ु नभएको भनी यो �रट 
िनवेदनमा म�ुय दावी भएकाले �रट खारेज ह�नपुछ� 
भ�नेसमेत िजिकर िलइएको दिेखन आयो । 

४. यस स�ब�धमा �ा� भएको िमिसल 
हदेा� �रट िनवेदक प�रयोजनासमेत र िवप�ी 

इ�टरटेक �ा.िल. बीच िमित २०४७।६।२६ 
तदनसुार १२ अ�टोबर १९९० मा ३३ के.िभ. 
�ा�सिमसन लाइन िनमा�णको लािग स�झौता 
भएको दिेख�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 दिेख�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 दिेखन 
आयो । �रट िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदनमा 
िवप�ी क�पनीले स�झौतामा तोिकएको 
समयिभ� काम स�प�न नगरेकाले हजा�ना लगाउने 
िनण�य भएको भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । तर 
िनवेदक र क�पनीबीच भएको उ� स�झौतामा 
एल./सी. खोलेपिछ सामान आपिूत� ९० िदनिभ� 
र जडान काय� २७० िदनिभ� ग�रस�नपुन� भ�ने 
सत� रह े पिन स�झौता अनसुार एल./सी. खो�ने 
दािय�व िनवेदक प�रयोजनाको भएकोमा 
प�रयोजनाबाट स�झौताअनसुारको स�पणू� 
रकमको एल./सी. नखोिलएको, पटकपटक 
गरी एल./सी. खोिलएको र पिहलो एल./सी. 
खोलेको क�रब एक वष�पिछ मा� अक� एल./
सी. खोिलएको दिेखएकाले सामान आपिूत� 
र जडान काय�को हद�याद किहलेबाट गणना 
ह�ने भ�ने �प� दिेखदँनै । व�ततुः �रट िनवेदक 
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प�रयोजनाले नै स�झौताबमोिजमको एल./सी. 
खोली िदई हद�यादस�ब�धमा �प� ह�नपुन�मा सो 
गन� सकेको दिेखँदनै । यसका अित�र� िनवेदक 
प�रयोजनाको तफ� बाट ि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 गरेको दिेखन आउँछ । �य�तै िवप�ी 
क�पनीले िमित २०५१।६।१३ मा काय� स�प�न 
गरेको भनी �रट िनवेदक प�रयोजनाको तफ� बाट 
िमित २०५१।८।२१ मा यी िवप�ी क�पनीलाई 
�माणप� िदइएको पाइ�छ । यसरी �रट िनवेदक 
प�रयोजना र िवप�ी ठेकेदार क�पनीबीच भएको 
स�झौताबमोिजमको काय� स�प�न भएको भनी 
प�रयोजनाको तफ� बाट �माणप� िदइसकेपिछ 
स�झौताबमोिजमको काय� स�प�न भइसकेको 
मा�नपुन� ह��छ । प�रयोजनाले तोिकिदएको 
समयाविधिभ�ै िवप�ी क�पनीले काय� स�प�न 
गरेको भनी सोको �माणप�समेत पाएको 
अव�थामा स�झौतामा िनधा��रत समयाविधिभ� 
काय�स�प�न नभएको भ�न िम�ने ह�दँनै ।

५. उि�लिखत िववेचनाबाट �रट 
िनवेदक प�रयोजनाले िवप�ी क�पनीबाट 
तोिकएको समयिभ�ै काय�स�प�न भएको 
भनी िमित २०५१।८।२१ मा �माणप� िदए 
प�ात ् Liquidated damages for non-
completion of the work within the time 
schedule specified in the contract भनी 
हजा�ना (Liquidated damages) लगाउने 
गरेको काय� िमलेको दिेखएन । यस अव�थामा 

�रट िनवेदक प�रयोजनाले हजा�ना (Liquidated 
damages) बापत कुनै रकम क�ा गन� निम�ने 
भएकाले प�रयोजनाले क�ा गरेको रकम 
िवप�ी ठेकेदार क�पनीले भरी पाउने ठहराएको 
म�य�थको िमित २०६५।४।२२ को िनण�य र सो 
िनण�य सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६६।१०।२६ को िनण�यलाई अ�यथा 
भ�न िमलेन । 

६. जहाँस�म स�झौताको दफा २२ 
बमोिजम िववादको कारण परेको िमितले १४ 
िदनिभ� म�य�थ िनयिु� �ि�यामा जानपुन�मा 
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 हदेा� िनवेदकले दावी गरेको िवषयका 
स�ब�धमा �प�दहेी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५५।१।१३ मा म�य�थ िनयिु� गन� ठहराई 
फैसला भएको दिेख�छ । सो फैसलाउपर यी 
�रट िनवेदकको पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा 
पनुरावेदन परी िमित २०५७।८।६ मा पनुरावेदन 
खारेज ह�ने ठहरी सो अदालतबाट फैसला भई सो 
िववादको िन�पण पिहले नै भइसकेको दिेखन 
आयो । यसरी ��ततु िववादको म�य�थबाट 
�े�ािधकार �हणस�ब�धी िवषयको िन�पण भई 
सो िवषय अि�तम भएर रहकेो स�दभ�मा म�य�थले 
�े�ािधकार �हण गरी िनण�य गरेको कुरालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने भएन । 

७. तसथ� उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट िनवेदकको मागबमोिजम 

९१७६ - �वुराज थापा िव. पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमते
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उ��ेषणको आदशे जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नदिेखँदा ��ततु �रट िनवेदन खारेज 
ह�ने ठहछ� । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदन ू। 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.तक� राज भ�  

इित संवत ्२०७० साल काि�क २६ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : िव�नाथ भ�राई

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी क�याण ��े

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती
फैसला िमित : २०७०।५।४।३

०६७-CI-०५८६

म�ुा : लेनदने ।

पनुरावेदक/�ि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 नं. ९ घर भई हाल दनैु बजार पसल 
गरी ब�ने भरतणमिण शमा�

 § कारोबार भएको िमितबाट 
५ मिहनािभ�ै अथा�त ् ि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 कानूनले ला�ने हद�यादिभ� 
िफराद परेको कुराको अनदेखा 
गन� िम�दैन । तसथ� उ� हद�याद 
आकिष�त भै िफराद हद�यादिभ�ै पन� 
आएको मा�नुपन� ।

(�करण नं. ४)
 § दशवष�को अ�तरालमा भएका 

ह�ता�रह�मा सही गन� आदतमा 
प�रवत�न ह�ँदै जाने स�भावनालाई 
इ�कार गन� सिकदैन । पुनरावेदकले 
अदालतसम� िदएको नमूना 
िनयतवश िबगारेर िदएकाले अ�य� 
लेखेको सहीछापलाई िभडाउन 
परेको भ�ने िमिसल सलं�न                                            
कागजातह�बाट देिखँदा पिन 
ह�ता�र जाँचको लािग िलएको                                                               
नमूना र कारोबार गदा� 
�वभािवक�पमा परेको सहीछाप 
ह�बह� िमलेकै ह�नुपछ� भनी अदालतले 
भ�न निम�ने ।

(�करण नं. ५)

�नण�य नं.९१७७

 &  
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पनुरावेदक/�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ्  
अिधव�ा ई�� खरेल

��यथ�/वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा 
यदनुाथ खनाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको महलको 

२, ४० नं.

स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.िज.�या.�ी लेखनाथ ढकाल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी टंकबहादरु मो�ान
 मा.�या.�ी दगुा�द� भ�

फैसला
 �या.क�याण �े� : �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१) को ख�ड (क) (ख) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� रही 
दायर भएको म�ुा दोहोर ्याई पाउँ भ�ने िनवेदनउपर 
िन�सा �दान भै पनुरावेदनको �पमा दता� ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य एवम ्   ठहर 
यस�कार छ :
 िवप�ीले मबाट िमित २०६३।३।१ 
दिेख २०६३।३।५ स�म पटकपटक गरी नगद 
�.३,९०,०००।– र िमित २०६३।३।३२ 
दिेख 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� बझुाई �.२७,०००।– बाँक� राखेका 
िथए । िमित २०६३।४।६ गते पनुः सा�दाङ 
गा.िव.स. घर भ ै हाल दनैु बजार ब�ने �या�पा 
लामामाफ� त ् मबाट नगद �.३,००,०००।– िलई 
ज�मा �.३,२७,०००।– िलएकोमा सो रकम मा�न 
जाँदा आजआज, भोिलभोिल भनी आलटाल गरी 
पचाउने िनयत गरेकाले मैले िमित २०६३।६।२२ 
गते िज�ला �शासन काया�लय, डो�पामा 
िनवेदन िदएको िथए ँ। िज.�.का., डो�पाले िमित 
२०६३।८।२२ मा छलफलका लािग बोलाउँदा 
उपि�थत नभ ैमेरो उि�लिखत रकम पचाउने उ��ेय 
गरेको ह�दँा सो �.३,२७,०००।– भराई िदलाई 
पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको भरतमिण शमा�को िमित 
२०६३।८।२६ को िफराद । 
 िफरादीले मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको 
२ नं. को दावी िलएको �य�तो गैर तमसकु पेस 
भएका बखत नामाकरण गन� छु । �य�तो गैर 
तमसकु वा िटपोटमा मैले ह�ता�र गरेको पिन 
छैन । िफरादीले उ�लेख गरेको रकम कलम 
लेनदने गन� मेरो हिैसयत र �मता पिन छैन । हा�ा 
गाउँका रा�ी साह� (यी वादी) का पसलमा सामान 
िक�न आउँदा म�ूयस�ब�धी मेरो र वादीको 
बीच िववाद झगडा ह�दँा सो �रसइिबले िफराद 
िदएको ह�नपुछ� । िफराद िदएको िफरादप�को 
�करण १ को १० र ११ औ ं हरफमा �या�पा 
लामा माफ� त ्मबाट नगद �.३,००,०००।– िलई 
भ�ने वा�याँश रहकेो छ । �य�तोमा �या�पा 
लामाबाट असलु गनु�पन�मा मबाट भराइपाउँ भ�ने 

९१७७ - प�नखर काक� िव. भरतमिण शमा�
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दावीबाट पिन िफरादीको िफरादप� झ�ुा �मािणत 
ह��छ । िफरादी लेनदनेको २ नं. प�� आएका 
ह�दँा २ वष� वा १० वष� हद�यादम�ये कुन 
प�न खोजेका ह�न ् दावी �प� छैन । �यापा�रक 
कारोबारको िलखत िटपोट दिेखन आएकोमा 
लेनदनेको २ नं. अ�तग�त १० वष� हद�याद ला�ने 
दिेखन नआई �यापा�रक कारोबारमा लेनदनेको 
४० नं. बमोिजम २ वष� हद�याद ह��छ । अतः 
िफराददावी बदरभागी छ भ�नेसमते �यहोराको 
प�नखर काक�को �ितउ�रप� । 
 िफरादप�साथ �ितिलिप पेस गरेको यही 
खाताको स�कल वादीबाट पेस गन� लगाई मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोव�तको ७८ नं. बमोिजम 
�ि�या अपनाई वादी �ितवादीका सा�ी ब�ुन ु
भ�ने डो�पा िज�ला अदालतको आदशे । 
 िफरादीले िफरादप�साथ पेस गरेको 
लेजर नं. १४७ र १५१ को स�कल िलखत लेजर 
दखेाउँदा दखेे ँहरेे ँ। सो लेजरमा भएको िहसाब साह� 
भरतमिण र मेरोबीचको लेनदने कारोबार भएको 
होइन । उ� लेजरमा प�नखर काक�को नामको 
तल िमित र द�तखतसमेत मेरो होइन । िनजसँग मरेो 
कारोबार, लेनदने छैन । मैले कुनै �कारको िहसाब 
िकताब ितन� बझुाउन ुछैन । उ� िलखत लेजरह� 
जालसाज तवरबाट भएको हो । सोमा भएको 
द�तखतसमेत क�त� जालसाजबाट खडा भएका 
ह�न ् । 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 काड�मा भएको द�तखत, रेखा 
तथा लेखा िवशेष�सँग जाँच गराई पाउँ भ�ने 

प�नखर काक�को अ.बं. ७८ नं. को बयान । 
 मसँग िनज �ितवादी प�न भ�ने प�नखर 
काक�  २/३ वष� पिहलेदिेख लेनदने �यवहार 
कारोबार गरेका ह�न ् । यो पेस गरेको लेजरमा 
िहसाब िकताब स�य साँचो हो । यो लेजर नं. 
१५१ मा िहसाब गरी िदने �यि� �ितवादी 
प�नखर काक�का ससरुा राम�साद महत ह�न ् । 
अ�र ले�ने च��का�त का�ले ह�न ् । द�तखत 
िनज �ितवादी प�नखर काक�ले गरेका ह�न ्। सोमा 
परेको द�तखत स�य साँचो हो, क�त� जालसाज 
होइन । िनजबाट �.३,२७,०००।– मलेै पाउनपुन� 
हो भ�ने वादी भरतमिण शमा�को अ.बं. ७८ नं. को 
बयान । 
 वादी भरतमिण शमा� �ितवादी प�नखर 
काक� भएको लेनदने म�ुामा िनज वादी 
�ितवादीबीचमा लेनदने, कारोबार भएको 
हामीह�लाई थाहा छैन । हामीले �ितवादी प�नखर 
काक�लाई बाटो िनमा�ण सिमित र खानेपानी 
उपभो�ा सिमितको अ�य� बनाएका िथय� । 
कागज, भौचर र चेकमा भएको द�तखत दखेेका 
ह�दँा यस लेजरमा भएको ह�ता�र हदेा� फरक 
द�ेय� । िनज �ितवादी प�नखर काक� खेती िकसान 
गरी खाने मािनस हो । �रसइिबको कारणबाट म�ुा 
िदएको ह�नपुछ� 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 वष�दिेख लेनदने कारोबार भरैहकेो 
िथयो । पैसा िलएको मैले दिेखँन । कारोबार 
लेनदनेको िहसाब ह�दँा वादीले ३,२७,०००।– 



805

िलन ुछ भ�नभुयो । �ितवादीले २७,०००।– मा� 
िदनपुन� हो भ�ने भएको हो । िनजह�को छलफल 
र िहसाब ह�दँा हामी �यह� िथय� भ�नेसमेत 
�यहोराको वादीका सा�ी िव�ण ुसवुेदीसमेत जना 
२ को बकप� । 
 �ितवादीले मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोव�तको महलको ७८ नं. बमोिजम गरेको 
बयानमा िववािदत िलखत मरेो द�तखत होइन 
भनेको ह�दँा िववािदत िलखतको �ितवादीको 
समकालीन द�तखत भएको अ�य कुनै िलखत 
छन ् छैनन ् । वादी �ितवादीबाट कागज गराई 
भएका िलखत िझकाउन ुर �ितवादीका १० वटा 
द�तखत नमनूा िलई िलएको उ� नमनूा द�तखत, 
िझकाइएका िलखतको द�तखत र िववािदत 
द�तखत िलखत िभड्छ िभड्दनै जाँच गन�को 
लािग ला�ने द�तरु �ितवादीबाट िलई �ी सव��च 
अदालतको रेखा तथा लेखा िवशेष�कोमा 
पठाउन ुभ�ने डो�पा िज�ला अदालतको आदशे । 
 िववािदत नमनूा ह�ता�रको स�ुवात 
गन� आदत िमलेको । िववािदत र नमनूा 
ह�ता�रसिहतको स�ु अ�र बाहके अ�य अ�र 
ले�ने आदत अलगअलग दिेखँदा अ�य अ�र 
िभडाई यिकन गन� सिकँदनै भ�ने िवशेष�को राय । 
 वादीले िफरादप�मा �याजको दावी 
गरेको नदिेखँदा भरपाई िलखतमा उि�लिखत 
साँवा �.३,२७,०००।– लेनदने �यवहारको 
महलको ६ नं. बमोिजम वादीले �ितवादीबाट 
भरी पाउने ठहछ� भ�नेसमेत �यहोराको डो�पा 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।१२।३० को 
फैसला । 

 म पनुरावेदकले �ितवाद गदा� वादीको 
रकम िलएको छैन, िफरादमा उ�लेख भएको 
िटपोटमा मेरो सिहछाप हनै । िफरादमा उ�लेख 
भएको रकम के बापत िलएको हो साँवा, �याज, 
भाखा र सत� कुनै कुरा उ�लेख छैन । झगडाको 
कारणले अदालतमा िफराद गरेका होलान ् । म 
कृषक य�तो लेनदने �यवहार गन� �मता छैन । 
रा�ी होटलका स�चालक यी वादी रा�ी साह�ले 
उ� द�तखत भएको लेजरमा ले�न लगाएकोले 
रा�ी साह�लाई िदने रकम �.३,२७,०००।– 
प�नखर काक� रह गा.िव.स. १, परेला र िमित 
लेखेको र कागजमा द�तखत ह�दँा �ितवादीलाई 
दिेखन भनी लेखक सा�ीले बकप� गरेकोमा 
�यसलाई �माणमा िलइएको छैन । िवशेष�बाट 
िलखत जाँच गराउँदा मरेो ह�ता�र निमलेको 
राय �ा� भएबाटसमेत िमित २०६५।१२।३० 
को डो�पा िज�ला अदालतको फैसला �िुटपणू� 
छ । तसथ� उ� फैसला बदर गरी मेरो �ितउ�र 
िजिकरबमोिजम गरी पाउँ भ�ने �ितवादी प�नखर 
काक�को पनुरावेदन अदालत, ज�ुलामा पेस 
गरेको पनुरावेदनप� । 
 यी पनुरावेदक र वादीबीच समयसमयमा 
लेनदने ह�ने गरेको कुरा िमिसल संल�न लेजर 
पानाह�बाट दिेखएको र लेजरमा ग�रएको 
सहीछाप र नमनूा ह�ता�रको परी�णबाट 
ह�ता�रको स�ुवात गन� आदत िमलेको भ�ने 
िवशेष�को राय दिेखँदा लेनदने �यवहारको २ नं. 
को हद�यादिभ� भनी उ�लेख गरेकै आधारमा ४० 
नं. को हद�यादिभ� पन� आएको ��ततु िफरादलाई 
हद�याद नाघी दायर भएको मा�न िमलेन । 

९१७७ - प�नखर काक� िव. भरतमिण शमा�
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तसथ�, वादी दावी प�ुने ठहर ्याएको स�ु डो�पा 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।१२।३० को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ� भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको िमित 
२०६७।१।८ को फैसला । 
 किथत लेजरमा भएको सिहछाप मरेो 
होइन भ�ने �ितउ�र तथा लेखक सा�ीसमेतको 
वकप�को म�ूयाङ्कन नगरी लेनदने कारोबार नै 
नभएको अव�थामा र लेजरको आधारमा आएको 
��ततु म�ुा लेनदने �यवहारको ४० नं. बमोिजम 
िफराद दावी गनु�पन�मा सो नगरी २ नं. को दावी 
िलई आएको िफरादको आधारमा भएको डो�पा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरेको 
पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको फैसलासमेत 
�िुटपणू� ह�दँा बदर गरी �ितउ�र िजिकरबमोिजम 
ग�रपाउँ भ�ने �यहोराको प�नखर काक�को यस 
अदालतमा परेको िनवेदन । 
 यसमा �माणमा िलइएको लेजरमा 
भएको �ितवादीको ह�ता�र जाँच गन� िवशेष�ले 
िदएको रायमा िनजकै हो भनी यिकन राय िदन 
नसक� िवशषे�को सो राय आफँै �प� नभएको 
र �ितवादीले वादीसँग आ�नो कारोबार भएको 
भनी इ�कार गरेको अव�थामा वादीसँग रहकेो भनी 
पेस ग�रएको लेजरको िववादा�पद ह�ता�रलाई 
आधार बनाई दावीबमोिजम साँवा भ�रपाउने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको 
इ�साफमा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ 
र लेनदने �यवहारको ६ नं. को �या�या�मक �िुट 
भई इ�साफ फरक पन� स�ने दिेखँदा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम 

म�ुा दोहोर ्याई हने� िन�सा �दान ग�रएको छ 
भ�ने यस अदालतको िमित २०६७।८।१२ को 
आदशे ।  

िनयमबमोिजम पेसीसचूीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ्  अिधव�ा �ी ई�� खरेल तथा 
��यथ�को तफ� बाट रहनभुएका िव�ान ्  अिधव�ा 
�ी यदनुाथ खनालले गनु�भएको बहससमेत 
सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदन अदालत, 
ज�ुलाको फैसला िमले निमलेको के रहछे वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नस�ने के हो सोही 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. यसमा �ितवादीले िविभ�न िमितमा 
मसँग ज�मा �.३,२७,०००।– िलएकोमा सो 
रकम मा�न जाँदा आलटाल गरी पचाउने िनयत 
गरेको ह�दँा सो �.३,२७,०००।– भराई िदलाई 
पाउँ भ�नेसमतेको िफराद तथा पसलमा झगडा 
ह�दँा सो �रसइिबले िफराद िदएको ह�नपुछ� । 
�या�पा लामामाफ� त ्मैले िलएको भिनएको नगद 
�या�पा लामाबाट असलु गनु�पन�मा मेरोउपर 
दावी गनु� गलत छ । �यापा�रक कारोबारको 
िलखतमा मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको ४० 
नं. नभई २ नं. को हद�यादअ�तग�त आएको ह�दँा 
िफराददावी बदरभागी छ भ�ने प�नखर काक�को 
�ितउ�र रहकेोमा �याजको दावी नभएकोले 
साँवा �.३,२७,०००।– वादीले �ितवादीबाट 
भरीपाउने ठहछ� भ�ने डो�पा िज�ला अदालतको 
फैसला । उ� फैसलाउपर �ितवादीको िच� नबझुी 
पनुरावेदन परेकोमा सदर भएकोमा सो फैसलाउपर 
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दोहोर ्याई पाउँ भनी �ितवादीले यस अदालतमा 
िनवेदन िदएको र यस अदालतबाट िन�सा �दान 
भै ��ततु म�ुा सनुवुाइको लािग आज पेस भएको 
पाइयो । 

३. यी पनुरावेदक र वादीबीच 
समयसमयमा लेनदने ह�ने गरेको कुरा िमिसल 
संल�न वादीले पेस गरेको लेजर पानाह� 
तथा �ितवादीले वादीलाई लेखेका िमित 
२०६३।४।२१ र २०६३।५।३ का प�ह�बाट 
दिेख�छ । �ितवादीले वादीलाई लेखेका उ� 
प�ह� आफूले लेखकेो होइन, हा�ोबीच लेनदने 
ह�ने गरेको िथएन भनी पनुरावेदकले कुनै िजिकर 
िलन सकेको नदिेखएबाट वादीका पसलमा 
सामान िक�न आउँदा म�ूय स�ब�धमा भएको 
झगडाको कारण �रसइिबले िफराद िदएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरलाई िनजको भनाइकै आधारमा 
मा� मनािसब मा�न िमलेन । 

४. जहाँस�म मलुकु� ऐन, लेनदने 
�यवहारको महलको २ नं.को दावी उ�लेख गरेको 
िमलेन भ�ने �ितवादीको भनाइ छ सो स�ब�धमा 
हदेा� ��ततु म�ुामा यी वादी �ितवादीह�वीच 
भएको कारोबार �यापा�रक �कृितको दिेखएको र 
�य�तो कारोबारमा म�ुा गन� हद�यादको स�ब�धमा 
लेनदने �यवहारको ४० नं. आकिष�त ह�ने भ�ने 
स�ब�धमा पिन िववाद भएन । तर ��ततु म�ुामा 
यी वादी �ितवादीह�बीच िमित २०६३।३।१ 
दिेख िमित २०६३।४।६ स�म पटकपटक रकम 
िदने र िलने काय� भएको भ�ने िफराद लेख तथा 
पेस भएको लेजरबकुसमेतबाट दिेखएको अव�था 
छ । कारोबार भएको िमितबाट ५ मिहनािभ�ै 

अथा�त ् िमित २०६३।८।२६ मा िफराद दता� 
भएको दिेखएको अव�थामा वादीले िफरादमा 
हद�यादको स�ब�धमा लेनदने �यवहारको २ नं. 
को दावी िलएको भए पिन लेनदने �यवहारको 
महलको ४० नं. को हद�याद नाघेको भ�ने 
अव�था नदिेखएको र �यि�कै कारणले काननूले 
ला�ने हद�यादिभ� िफराद परेको कुराको अनदखेा 
गन� िम�दनै । तसथ� उ� हद�याद आकिष�त भै 
िफराद हद�यादिभ�ै पन� आएको मा�नपुन� ह��छ ।

५. लेजरमा भएको सहीछापको स�दभ�मा 
उठाएको िजिकरतफ�  हदेा� उ� लेजरमा ग�रएको 
सिहछाप र नमनूा ह�ता�रको परी�णबाट 
ह�ता�रको स�ुवात गन� आदत िमलेको र 
पिछको फरक परेको भनेको दिेख�छ । दशवष�को 
अ�तरालमा भएका ह�ता�रह�मा सही गन� 
आदतमा प�रवत�न ह�दँ ै जाने स�भावनालाई 
इ�कार गन� सिकँदनै । पनुरावेदकले अदालतसम� 
िदएको नमनूा िनयतवश िबगारेर िदएकाले 
अ�य� लेखेको सहीछापलाई िभडाउन परेको 
भ�ने िमिसल संल�न कागजातह�बाट दिेखदँा 
पिन ह�ता�र जाँचको लािग िलएको नमनूा र 
कारोबार गदा� �वभािवक�पमा परेको सहीछाप 
ह�बह� िमलेकै ह�नपुछ� भनी अदालतले भ�न िम�ने 
ह�दँनै । लेजरमा परेको सहीको पिहलो अ�र ‘प’ 
र �ितवादीले वादीलाई लेखकेो प�को सहीको 
अ�रमा पिहलेकै अ�र ‘प’ ले�ने शैलीमा आदत 
िमलेकै दिेखएको अव�थामा उ� िववािदत 
भरपाइको ह�ता�र पनुरावेदक �ितवादीको 
होइन भ�न निम�ने ह�दँा यस अदालतको िमित 
२०६७।८।१२ को म�ुा दोहोर ्याई हने� िन�सा 
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�दान गन� आदशेसँग सहमत ह�न सिकएन । 
 ६. तसथ�, वादी दावी प�ुने ठहर ्याएको 
स�ु डो�पा िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।१२।३० को फैसला सदर गन� 
गरेको पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको िमित 
२०६७।१।८ को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने 
ठहछ� । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन । दायरीको लगत क�ागरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदन ू। 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.�काश व�ती 

इित संवत ्२०७० साल भदौ ४ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : ई�र पराजलुी

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल
आदशे ि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 

महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लयका 
म�ुय घटना सहायता काय�दल समहू 
दरब�दीका �हरी जवान मानिसंह बोहरा 

िव�� 
िवप�ी : महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लय, 

रानीपोखरी, काठमाड�समेत

 § िवभागीय कारवाही भएको �हरी 
कम�चारी �वयम ्ले चाहेको वा 
रोजेको सजाय मा� ग�रनुपन� िजिकर 
िलनुको कुनै कानूनी आधार रहेको 
देखाउन सकेको नह�नाले सजाय गन� 
पाउने अिधकार भएको अिधकारीले 
�हरी िनयमावलीमा तोिकएको 
अनेक सजायम�ये अव�था अनुसार 
कुनै पिन सजाय गन� स�म रहेको ह�ँदा 
सोम�ये त�लो टाइम �केलमा घटुवा 
गन� सजाय गरेकोलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

 § िनवेदकउपरको िवभागीय 
कारवाही �ि�यामा कानूनी 
�ुिट रहेको नदेिखएको र िनवेदक 
�वयम ्ले 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 
िनधा�रण ग�रएको स�ब�धमा �रट 

�नण�य नं.९१७८

 &  
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�े�ािधकारबाट ह�त�ेप गन�   
निम�ने । 

(�करण नं. १०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा राजे�� 
भ�राई

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ्  उप�यायािधव�ा 
सयू�राज दाहाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ६८ 

दिेख िनयम ८४

आदशे
�या.रामकुमार �साद शाह : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा पन� आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य एवम ् आदशे 
यस �कार छ ।
 िमित २०६८।५।१ गते २१:०० बजेको 
समयमा महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लय, 
रानीपोखरीको �यािबन नं.१ मा रहकेो १०० नं. 
फोन म िनवेदक मानिसंह बोहराको िज�मामा 
रहकेो िथयो । उ� १०० नं. को फोनमा िविभ�न 
�थानबाट �ा� झगडास�ब�धी सचूनाह�का 
बारेमा िस�ट इ�चाज� र अ�य साथीह�लाई 
जानकारी गराउन र िस�ट इ�चाज�बाट थप आदशे 
िलन फोन हो�डमा राखी गएको अव�थामा �हरी 
उपरी�क राम�साद �े��यबूाट उ� प�रचालन 
क�को िनरी�ण भएको रहछे । िनरी�णको 

�ममा फोन हो�डमा राखी छाडेको दखेी मलाई 
लापरवाही गरेको कारण दखेाई दोषी ठहर ्याई 
त�लो टाइम�केल वा �यही टाइम�केलको त�लो 
�केलमा घटुवा गन� गरी िमित २०६८।५।९ गते 
�हरी उपरी�क राम�साद �े�बाट िवभागीय 
कारवाहीको िनण�य गनु�भयो । उ� िनण�यउपर 
�हरी नायब महािनरी�कसम� पनुरावेदन गदा� 
स�ु िनण�य नै सदर गन� गरी िमित २०६९।६।१ 
मा िनण�य भयो। मलाई िवभागीय कारवाही गदा� 
१०० नं. को फोन हो�डमा राखी िडउटीको 
समयमा Snooker Game खेलेको भ�ने आधार 
िलइएको छ ।

१०० नं.को फोनमा एकैपटक धरैेवटा 
कलह� �रिसभ गन� िम�दछ । एउटा �रिसभर उठाएर 
रा�दमैा फोन �य�त रहदँनै । उ� िदनमा अ�य 
साथीह�समेत िडउटीमा रहकेा िथए । उ� फोनमा 
झगडास�ब�धी खबरह� �ा� ह�न आएप�ात फोन 
गन� �यि�लाई एकिछन हो�डमा ब�न भनी थप 
आदशेको लािग िस�ट इ�चाज�सँग आदशे िलन 
गएको िथए ँ। मलेै उ� फोन कुनै खराब िनयतबाट 
हो�डमा राखेको िथइनँ । वा�तिवकता नै नबझुी 
म िनद�षलाई पदीय दािय�व र िज�मेवारीलाई 
बेवा�ता र लापरवाही गरेको आरोपमा कारवाही 
गनु� �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत छ । मैले 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८७ को दहेाय 
(क) (ग) र (ङ) बमोिजम त�लो टाइम �केलमा 
घटुवा ह�ने �कृितको अपराध गरेको छैन । सामा�य 
ग�ती गरेकै अव�थामा समते नसीहत िदने, 
शारी�रक थकाई ह�ने सजाय गन� �यव�थासमेत 
�हरी िनयमावली, २०४९ मा ग�रएको छ । म 
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िवभागमा रहदँा ब�दासमेत इमानदार बफादार भई 
िडउटीमा रहकेो र मलाई िदइएको िज�मेवारीलाई 
आ�मसात गद� आइरहकेो अव�थामा ए�कासी 
ठूलो कारवाही गनु� पवूा��ही भावनाले �े�रत 
छ । मलाई त�लो टाइम �केलमा घटुवा गन� 
गरी �हरी उपरी�कबाट िमित २०६८।५।९ गते 
भएको िनण�य र सोही िनण�यलाई सदर गन� गरी 
�हरी नायब महािनरी�कबाट िमित २०६९।६।१ 
गते भएको िनण�य �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� िनण�य 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी �याय पाउँ भ�ने 
िनवेदन मागदावी । 
 यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन�  
हो, यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाको 
�यादबाहके १५ िदनिभ� स�बि�धत कागज 
साथै राखी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवप�ीह�लाई �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी सचूना 
पठाई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमा पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु� भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६९।७।२१ को आदशे । 
 �हरी जवान मानिसंह बोहरा िमित 
२०६८।५।१ गते महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लयको प�रचालन क�मा िडउटीमा 
रहकेो अव�थामा उ� िदन २१:०० बजे यस 
काया�लयका �हरी उपरी�क राम�साद �े�बाट 

िडउटी चेक जाँच गन� �ममा �यािबन नं.१ को 
आ�नो िज�मामा रहकेो १०० नं.को फोन लाइन 
हो�डमा राखी क��यटुरमा �नकुर गेम खेिलरहकेो 
पाइएकोले िनज �हरी जवानले १०० नं. ज�तो 
जनताको सव�सलुभको लािग रािखएको फोनलाई 
हो�डमा राखी क��यटुरमा गेम खे�नलुे पदीय 
दािय�व एवम ् िज�मेवारीलाई बेवा�ता गरी 
िडउटीमा लापरवाही गरेको पाइएको ह�दँा िनजलाई 
अिधकार�ा� अिधकारीबाट िमित २०६८।५।९ 
गते त�लो टाइम�केलमा घटुवा गन� िनण�य भएको 
हो । उ� िनण�यउपर िनज �हरी जवानले यस 
काया�लयमा पनुरावेदन गरेकोमा िमित २०६९।६।१ 
मा यसै काया�लयका अिधकार�ा� अिधकारी�ारा 
सोही िनण�यलाई सदर ह�ने गरी पनुरावेदक�य 
िनण�य भएको हो । िनजलाई िवभागीय कारवाही 
गदा� सफाइको मौका�व�प यस काया�लयबाट 
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 फक� र आउँदा 
उ� फोन िबस� हो�डमा नै रहकेो र िडउटीमा 
रहदँा क��यटुरमा �नकुर गेम ख�ेन ुमरेो ग�ती हो 
भनी आफूबाट भएको ग�ती �वीकार गरी आ�नो 
�यहोरा उ�लेख गरी �प�ीकरण पेस गरेका छन ्। 

मया�िदत �हरी सङ्गठनको िज�मेवार 
�हरी कम�चारीले १०० नं. ज�तो संवेदनशील 
फोनलाई हो�डमा राखी आ�नो तोिकएको िडउटी 
छाडी क��यटुरमा गेम खे�नलेु पदीय दािय�व 
एवम ् िज�मेवारीलाई बेवा�ता गरेको र िनजले 
िवगतमा समेत यस िकिसमका ि�याकलापह� 
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गरी मौिखक�पमा स�झाई बझुाई गरी चेतावनी 
िददँासमेत आ�नो �यवहारमा कुनै सधुार न�याई 
िनजलाई िदइएको आदशे िनद�शन नमानी 
वा काया��वयन नगरी िडउटीमा लापरवाही 
गरेको पाइएको र िनजले नै लेखी पेस गरेको 
�प�ीकरणको जवाफमा समेत िडउटीमा आफूबाट 
भएको ग�ती �वीकार गरेको अव�थासमेत ह�दँा 
काननूबमोिजम िवभागीय कारवाही ग�रएको हो । 
िनज िवप�ीले आफूले गरेको ग�ती र िडउटीमा 
गरेको ग�भीर लापरवाहीलाई लकुाई िदएको �रट 
िनवेदन बदरभागी छ । �रट िनवेदन खारेज गरी 
पाँउ भ�ने �यहोराको महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लय, रानीपोखरीको िलिखत जवाफ । 
 महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लय 
रानीपोखरी, काठमाड�मा काय�रत �हरी नायब 
महािनरी�क र �हरी उपरी�कका नाउँको सचूना 
�याद िमित २०६९।८।७ मा तामेल भएकोमा 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पेस नभएको ।
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा 
चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� का िव�ान ् अिधव�ा राजे�� 
भ�राईले िनवेदकलाई िनजबाट भएको ग�ती 
सधुार गन� अवसर निदई सो स�ब�धमा सचेत 
नगराई एकैपटक त�लो �केलमा घटुवा गन� 
गरी ठूलो सजाय ग�रएको ह�दँा िनवेदकलाई 
मका� परेको र �य�तो कारवाहीबाट भिव�यमा 
समेत िनजको विृ� िवकासमा असर पन� ह�दँा 
िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । िवप�ीतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान ्  उप�यायािधव�ा �ी सयू�राज दाहालले 

सव�साधारणसँग ��य� सरोकार रा�ने र घटना 
वारदातसँग स�बि�धत सचूना �ा� ह�ने १०० नं. 
हटलाइन फोनको िज�मेवारी िलएका िनवेदकले 
�य�तो फोन हो�डमा राखी क��यटुरमा खले खलेी 
ग�भीर लापरवाही गरेको र �वयम ् िनवेदकले पेस 
गरेको �प�ीकरणमा समेत आ�नो लापरवाही 
�वीकारेको अव�था ह�दँा स�बि�धत काननू�ारा 
अिधकार�ा� अिधकारीले काननूबमोिजमको 
�ि�या परूा गरी िवभागीय कारवाही गरेको 
अव�था ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको �रट जारी 
गनु�पन� अव�था छैन । �रट िनवेदन खारेज ह�नपुद�छ 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।  
 िनवेदकले आ�नो िज�मेवारीबमोिजमको 
काय� स�पादन गरी रहकेो अव�थामा िस�ट 
इ�चाज�बाट थप आदशे िलन फोन हो�डमा राखी 
गएको र भलुवश फोन हो�डमै रहन गएकोमा 
फोन हो�डमा राखेको भ�ने आधारमा स�ुने 
मौकास�म निदई एकैपटक त�लो टाइम�केलमा 
घटुवा गन� गरी महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लय, काठमाड�का �हरी उपरी�कबाट 
िमित २०६८।५।९ मा गरेको िनण�य �हरी नायब 
महािनरी�कबाट सदर गन� िमित २०६९।६।१ 
मा भएको िनण�य पवूा��ही भएकोले उ� 
िनण�यह� उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी पाउँ 
भ�ने मागदावी गरेकोमा िनवेदकलाई िदइएको 
िज�मेवारी ग�भीर�पमा निलई लापरवाही गरेको 
र िनजलाई सफाइको मौका िददँासमेत आ�नो 
लापरवाहीलाई �वीकार गरी �प�ीकरण पेस गरेको 
छ भने िवगतमा पिन िनजले आ�नो िज�मेवारीमा 
लापरवाही गरी आएकोमा मौिखक�पमा सधुार 
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गन� मौका िददँासमेत बेवा�ता गरी लापरवाही 
दोहोर ्याउँद ैआएको तथा हाल त�काल स�बोधन 
गनु�पन� १०० नं.को हटलाइन फोनको �रिसभर नै 
फोनमािथ राखी फोन �य�त बनाई क��यटुरमा 
�नकुर खेली पदीय आचरण एवम ् अनशुासनको 
उ�लङ्घन गरेकोले काननूबमोिजम िवभागीय 
कारवाही ग�रएको हो । िनवेदकले आ�नो ग�ती 
र लापरवाही लकुाई िदएको �रट िनवेदन खारेज 
ह�नपुद�छ भनी िवप�ी महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लय, रानीपोखरीको िलिखत जवाफ रहकेो 
दिेख�छ । 
 ��ततु िनवेदन अ�ययन गरी प� 
िवप�का काननू �यवसायीह�को बहससमेत 
सिुनयो । अब ��ततु िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�ने नह�ने के रहछे सोही िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यी 
िनवेदकलाइ सव�साधारणको ��य� सरोकार 
रहने र आम जनतालाई त�काल आपतिवपद पदा� 
राहत र उपचार िदन �यव�था ग�रएको �हरी 
हटलाइन १०० नं. को फोनबाट �ा� ह�ने 
सचूना स�बि�धत िनकाय र अिधकारीलाई 
त�काल जानकारी गराउनपुन� अित संवेदनशील 
िज�मेवारी भएको िडउटी तोिकएको दिेख�छ । 
आफू िडउटीमा रहकेो अव�थामा १०० नं. को 
संवेदनशील फोनलाई हो�डमा राखी क��यटुरमा 
गेम खेलेको त�यलाई िनवेदकबाट सो स�ब�धमा 
मािगएको �प�ीकरणमा िनजले �वीकार गरेको 
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 गरेको दिेख�छ । �रट िनवेदकले िडउटीमा 
रहदँा आफूबाट भएको ग�ती �वीकार गद� स�ुने 
मौका �व�प �हरी िनयमावलीबमोिजम सामा�य 
सजाय गनु�पन�मा एकैपटक त�लो �केलमा 
घटुवा गन� गरी ठूलो सजाय ग�रएको ह�दँा �हरी 
उपरी�कबाट िमित २०६८।५।९ मा गरेको िनण�य 
र �हरी नायब महािनरी�कबाट उ� िनण�य सदर 
गन� गरी िमित २०६९।६।१ मा भएको िनण�य बदर 
गरी पाँउ भ�ने िजिकर िलएको दिेख�छ । 
 ३. �हरी कम�चारीबाट कत��य पालनामा 
ह�न स�ने लापरवाही तथा अनशुासन उ�लङ्घन 
ज�ता आचरणिवपरीतका काय�लाई िनय��ण 
र िनयमन गन� �हरी िनयमावली, २०४९ मा 
िविभ�न काननूी �ब�धह� गरेको पाइ�छ । 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ६८ दिेख 
िनयम ८३ स�म �हरी कम�चारीले पालना गनु�पन� 
िविभ�न आचरणह�को �यव�था गद� िनयम ८० 
को उपिनयम (१) ले “�हरी कम�चारीले आ�नो 
कत��य त�परताको साथ पालना गनु�पद�छ” 
भ�ने �यव�था गरेको दिेख�छ । �यसैगरी �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४ ले उिचत 
र पया�� कारण भएमा �हरी कम�चारीलाई गन� 
सिकने िविभ�न �कृितका सजायह�को �यव�था 
गद� िनयम ८४ को ख�ड (ङ) मा “त�लो पद वा 
त�लो टाइम�केल वा �यही टाइम�केलको त�लो 
�केलमा घटुवा गन�” सजायस�ब�धी �यव�था 
रहकेो दिेख�छ । 
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४. �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८७ मा दहेायको अव�थामा ऐ. िनयमावलीको 
िनयम ८४ को ख�ड (ङ) बमोिजम कुनै �हरी 
कम�चारीलाई तोिकएको अिधकारीले “त�लो पद 
वा त�लो टाइम �केल वा �यही टाइम �केलको 
त�लो �केलमा घटुवा गन�” सजाय गन� स�ने 
�यव�था गरेको दिेख�छ :
(1) स�तोषजनक काम नगरेमा,
(2) अनशुासनहीन काम गरेमा,
(3) आचरणस�ब�धी िनयमह� उ�लङ्घन 

गरेमा,
(4) िनयिु� भएको पाँच वष�िभ�ै नोकरीबाट 

अलग ह�न झ�ुा कारण दखेाएमा,
(5) िदएको आदशे िनद�शन नमानेमा वा 

काया��वयन नगरेमा,
(6) मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई िबदा 

बसेकोमा वा गैरहािजर भएमा,
(7) लापरवाही गरेमा वा िनयम आदशेको 

पालना नगरेमा ।

५. �यसै गरी कुनै �हरी कम�चारीलाई ह�न 
स�ने िवभागीय कारवाहीको लािग काय�िविध 
िनधा�रण गरेको पाइ�छ । सो स�ब�धमा �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ ले “�हरी 
कम�चारीलाई सजायको आदशे िदनअुिघ कारवाही 
गन� लािगएको उ�लेख गरी ह�न स�ने सजायसमेत 
खलुाई सचूना िदई िनजलाई आ�नो सफाइ पेस गन� 
मौका िदनपुन�छ । �य�तो सचूना िददँा लगाइएको 
आरोप �प��पले िकिटएको ह�नपुद�छ र ��येक 
आरोप कुन कुरा र कारणमा आधा�रत छ सोसमेत 

खलुाउनपुन�छ” भ�ने �यव�था गरेको दिेख�छ। 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ ले �हरी 
जवानलाई “त�लो पद वा त�लो टाइम �केल वा 
त�लो टाइम �केलको त�लो �केलमा घटुवा गन�” 
सजाय िदने अिधकारी स�बि�धत �हरी उपरी�क 
र पनुरावेदन स�ुने अिधकारीमा स�बि�धत �हरी 
नायब महािनरी�कलाई तोकेको दिेख�छ । 
 ६. अब यी िनवेदकलाई भएको 
िवभागीय कारवाही �ि�याका स�ब�धमा 
हदेा� िमित २०६८।५।१ गते २१:०० बजेको 
समयमा महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लय 
प�रचालन क�को िडउटी चेक जाँच गन� �ममा 
यी िनवेदकले १०० नं.को हटलाइन फोनलाई 
हो�डमा राखी क��यटुरमा �नकुर गेम खेिलरहकेो 
ह�दँा यी िनवेदकलाई कारवाही गरी पाउँ भनी 
िस�ट इ�चाज�ले िमित २०६८।५।२ गते पेस 
गरेको �ितवेदनबाट यी िनवेदकउपर िवभागीय 
कारवाही �ार�भ भएको दिेख�छ । कारवाहीको 
लािग �ितवेदन �ा� भएपिछ “क��ोल ज�तो 
संवेदनशील िडउटीमा रहकेो १०० नं. को अित 
संवेदनशील फोनलाई हो�डमा राखी क��यटुरमा 
गेम खे�नपुन� कारण र िदइएको िज�मवेारी परूा 
नगरी लापरवाही गरेको ह�दँा �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��यटुरमा 
गेम खे�न ुआफूबाट ग�ती भएको �वीकारी अब 
उ�ा�त ग�ती नदोहो�रने ह�दँा एकपटक स�ुने 
मौका पाउँ भनी �प�ीकरण पेस गरेको दिेख�छ । 

९१७८ - मानिसंह बोहरा िव. महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लय, रानीपोखरीसमेत
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७. त�प�ात ् संवेदनशील िडउटीमा 
रहकेो १०० नं.को अित संवेदनशील फोनलाई 
हो�डमा राखी क��यटुरमा गेम खेिलरहकेो र 
आफूले गरेको ग�तीसमेत �वीकार गरेकोले 
िदएको िज�मवेारी परूा नगरी िज�मेवारी�ित 
लापरवाही एवम ् अनशुासनहीन काय� गरी �हरी 
िनयमावली, २०४९ को प�र�छेद ९ को िनयम 
८७ को दहेाय (क) (ग) र (ङ) को कसरु गरेकोले 
ऐ.िनयमावलीको िनयम ८४ को दहेाय (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 
स�ुने मौका पाउँ भ�ने जवाफ पेस गरेको 
िमिसल संल�न कारवाहीस�ब�धी िनण�य पचा�को 
�ितिलिपबाट दिेख�छ । 
 ८. यी िनवेदकलाई �हरी िनयमावलीको 
िनयम ८७ को दहेाय (क) स�तोषजनक�पमा 
कत��य पालना नगरेको, (ग) आचरणस�ब�धी 
िनयमह� उ�लङ्घन गरेको र (ङ) िदएको 
आदशे िनद�शन नमानेको वा काया��वयन 
नगरेको भ�ने आधार उ�लेख गरी सजाय ��ताव 
गरी िनवेदकबाट पनु: �प�ीकरण माग गरेको 
दिेख�छ । �हरी िनयमावली, २०४९ ले �हरी 
कम�चारीले िनवा�ह गनु�पन� भनी �यव�था गरेको 
आचरणको उ�लङ्घन गरेको 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 गरेको पाइयो। 

सोही �प�ीकरणको आधारमा यी िनवेदकलाई 
आ�नो पदीय िज�मेवारी�ित लापरवाही गरी 
आचरणह�को उ�लङ्घन गरेको कसरुमा �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ ले िनधा�रण 
गरेबमोिजमको �ि�या अवल�बन गरी सफाइको 
मौका िदई िनजलाई �हरी िनयमावलीको िनयम 
८४ को दहेाय (ङ) बमोिजम �हरी उपरी�कबाट 
त�लो टाइम �केलमा घटुवा गन� गरी सजाय 
भएको दिेख�छ। 

९. यी िनवेदक �हरी जवान दजा�को �हरी 
कम�चारी भएको र िनजको हकमा �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८४ को दहेाय (ङ) बमोिजम 
त�लो पद वा त�लो टाइम �केल वा त�लो टाइम 
�केलको त�लो �केलमा घटुवा गन� �कृितको 
सजाय गन� अिधकारीमा �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ९३ ले स�बि�धत �हरी उपरी�कलाई 
र पनुरावेदन स�ुने अिधकारीमा स�बि�धत �हरी 
नायब महािनरी�कलाई तोकेको दिेख�छ । 
�हरी िनयमावलीबमोिजम यी िनवेदकलाई 
िनयम ८४ को दहेाय (ङ) बमोिजमको सजाय 
गन� अिधकार�ा� उि�लिखत अिधकारीह�ले 
नै �हरी िनयमावलीले तोकेबमोिजमको 
�ि�या अवल�बन गरी कारवाही गरेको दिेखन 
आउँछ । यी िनवेदकले आफूउपर भएको िवभागीय 
कारवाहीका स�ब�धमा �हरी िनयमावली, 
२०४९ मा भएको �यव�थाबमोिजम पनुरावेदन 
गरी पनुरावेदन तहबाट पिन तोिकएबमोिजमको 
अिधकारीबाट िनण�य भएको छ । यसरी यी 
िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गदा� �हरी 
िनयमावली, २०४९ ले तोकेबमोिजम कारवाही 
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�ि�या अवल�बन गदा� सफाइको मौका िदई 
�प�ीकरण माग गरी उ� िनयमावलीले िदएको 
अिधकार �योग गरी काननूबमोिजम अिधकार�ा� 
अिधकारी �हरी उपरी�कबाट िनण�य गरेको 
दिेखँदा िनवेदकउपरको िवभागीय कारवाहीमा 
काननूी �िुट रहकेो दिेखन आएन । िनवेदक 
�वयम ्ले पिन िनजउपरको िवभागीय कारवाही 
�ि�यामा काननूी �िुट रहकेो भ�न सकेको पिन 
दिेखँदनै ।
 १०. िनवेदकले आफूलाई त�लो टाइम 
�केलमा घटुवा गन� गरी �हरी उपरी�कबाट िमित 
२०६८।५।९ गते भएको िनण�य र सोही िनण�यलाई 
सदर गन� गरी �हरी नायब महािनरी�कबाट िमित 
२०६९।६।१ गते भएको िनण�यबमोिजम भएको 
िवभागीय कारवाही गदा� ए�कासी ठूलो सजाय 
ग�रयो, सामा�य नसीहत वा शारी�रक थकाई ह�ने 
�कृितको सजाय ह�नपुद��यो भनी िजिकरस�म 
िलएको दिेख�छ । िनवेदकले आफूउपरको 
िवभागीय कारवाही �ि�यामा सहभागी भई 
आ�नो भएको सफाइ पेस गदा� तोिकएको 
िज�मेवारी िनवा�हमा आफूले लापरवाही गरी कसरु 
गरेको �वीकार गरेको अव�थामा काननूबमोिजम 
अिधकार�ा� अिधकारीबाट तोिकएबमोिजमको 
�ि�या अवल�बन गरी काननूबमोिजम िवभागीय 
सजाय भएकोमा आफूलाई अ�य �कारको सजाय 
गनु�पन� भ�ने िजिकरस�म िलएको छ । िवभागीय 
कारवाही भएको �हरी कम�चारी �वयम ्ले चाहकेो 
वा रोजेको सजाय मा� ग�रनपुन� िजिकर िलनकुो 
कुनै काननूी आधार रहकेो दखेाउन सकेको नह�नाले 
सजाय गन� पाउने अिधकार भएको अिधकारीले 

�हरी िनयमावलीमा तोिकएको अनेक सजायम�ये 
अव�था अनसुार कुनै पिन सजाय गन� स�म रहकेो 
ह�दँा सोम�ये त�लो टाइम �केलमा घटुवा गन� सजाय 
गरेकोलाई अ�यथा भ�न िम�ने ह�दँनै । �ि�यागत 
�िुट भएको वा �ितवादको मौका निदएको 
वा गैरकाननूी त�रकाबाट िवभागीय कारवाही 
गन� अिधकारीबाट �प�ीकरण नमािगएको वा 
तोिकएको अिधकारीबाहके अ�य अिधकारीबाट 
सजाय ग�रएको लगायत काननूी �िुट भएको 
अव�थामा मा� सो िनण�य �िुटपणू� भएको मा�न 
िम�ने र �रट �े�ािधकारबाट ह�ेरने ह��छ । मािथ 
िविभ�न �करणमा ग�रएको िववेचनासमेतबाट 
यी िनवेदकउपरको िवभागीय कारवाही �ि�यामा 
काननूी �िुट रहकेो नदिेखएको र िनवेदक �वयम ्ले 
पिन आ�नो कत��य पालनामा ग�ती भई पदीय 
आचरण उ�लङ्घन गरेको �वीकार गरी रहकेो 
अव�थामा अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
िवभागीय कारवाही गरी काननूबमोिजम सजाय 
िनधा�रण ग�रएको स�ब�धमा �रट �े�ािधकारबाट 
ह�त�ेप गन� निम�ने ह�दँा िनवेदकको उ� 
िजिकरका स�ब�धमा थप िवचार ग�ररहन ुपरेन । 

११. अत: मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट यी िनवेदक �हरी सङ्गठनको 
कम�चारी भएको र अित संवेदनशील िज�मेवारीमा 
रहकेो अव�थामा लापरवाहीपणू� त�रकाले आ�नो 
िज�मेवारी िनवा�ह नगरी आ�नो पदीय िज�मवेारी 
र आचरणको उ�लङ्घन गरेको अव�थामा 
�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम तोिकएको 
अिधकारीले तोिकएबमोिजमको �ि�या 
अवल�बन गरी �हरी िनयमावली, २०४९ को 

९१७८ - मानिसंह बोहरा िव. महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लय, रानीपोखरीसमेत
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िनयम ८४(ङ) बमोिजम सजाय गरेको दिेखएको 
र िनज िनवेदकले �हरी क��ोलको १०० नं. को 
आप�कालीन िडउटीमा खटेको बेलामा फोनलाई 
हो�डमा राखी क��यटुरमा �नकुर खेलेको 
पाइएको भ�ने आरोपमा सो काय� िनजले गरेको 
भनी आ�नो �प�ीकरणमा �वीकार गरेको दिेखँदा 
िनजलाई त�लो टाइम �केलमा घटुवा अथा�त ् 
�ेड घटाएको िनण�यमा कुनै काननूी �िुट िव�मान 
रहकेो नदिेखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� अव�था नह�दँा ��ततु �रट खारेज 
ह�ने ठहछ� । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदन ू।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.िगरीश च�� लाल

इित संवत ्२०७१ साल असार १६ रोज २ शभुम ्।
इजलास अिधकृत: भ�काली पोखरेल

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
आदशे  िमित : २०७१।१।३०।३

०७०-WO-०३४४

िवषय : उ��ेषण/परमादशे ।

िनवेदक : सािवक मोरङ िज�ला, हरैचा गाउँ 
िवकास सिमित वडा नं. ८ हाल काठमाड� 
िज�ला, कपन गाउँ िवकास सिमित वडा 
नं. ३ घर भई पररा�� म��ालयको शाखा 
अिधकृत पदमा काय�रत रहकेा बखत 
िनयिु� र� ग�रएका लेखनाथ भ�राई

िव��
िवप�ी : लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, 

अनामनगर काठमाड�समते

 § िनवेदकलाई भएको भिनएको 
िवभागीय सजाय अब कायम 
नरहेको र कानूनबमोिजम छनौट 
भई पद�थापन पिन भै सकेको 
�यि�लाई पूव�वत ् अव�थामा काम 
गन� िदनुपन�मा उ� िव�ािपत पदमा 
िनज िनवेदकको उ�मेद् वारी त�काल 
कायम नरहेको अथ� गरी िनवेदकले 
पाइसकेको शाखा अिधकृत पदको 

�नण�य नं.९१७९

 &  
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िनयुि�लाई नै बदर गन� गरेको लोक 
सेवा आयोगको िमित २०७०/६/१० 
को िनण�य र सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७०/६/१४ को 
िनण�य िनजामती सेवा ऐनको दफा 
२२ र २२क को अनुकूल नरहेकाले 
उ� िनण�यह� कानूनसङ्गत 
नदेिखने ।

(�करण नं. ८)
 § िवभागीय सजाय ह�ने िनण�य भएको 

�यि�लाई सो सजाय अि�तम 
ह�न निदई सोअिघ नै लोक सेवा                                                       
आयोगले वैकि�पक सूचीका 
�यि�लाई िनयुि� गद�छ र िवभागीय 
सजाय बदर ह��छ भने �य�तो 
जिटलताको लािग वैकि�पक 
उ�मेद् वारलाई िनयुि� िदने िनकाय 
लोक सेवा आयोग नै िज�मेवार 
ह�नपन� अव�था आउँने । 

(�करण नं. १०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ् व�र� अिधव�ा 
ह�र उ�ेती र िव�ान ् अिधव�ा महशेकुमार 
नेपाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ् सह�यायािधव�ा 
महशे शमा� पौडेल र िव�ान ्  
उप�यायािधव�ा मदनबहादरु धामी, 
िव�ान ् अिधव�ा खगे�� अिधकारी

अवलि�बत निजर :

स�ब� काननू :
 § लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा 

१४ 
 § िनजामती सेवा ऐनको दफा २२

आदशे
�या.क�याण �े� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य एवम ् आदशे 
िन�नबमोिजम छ :
 म िनवेदक िमित २०५९/४/५ मा 
राजप� अनङ्िकत �थम �ेणीमा िनय�ु 
भएको र लोक सेवा आयोगबाट �कािशत 
सचूना नं. ६२१/०६९/७०, िव�ापन नं. 
३०४२/०६९/७० अन�ुप सामा�य �शासन 
समहूको शाखा अिधकृत पदमा िलिखत परी�ा 
र अ�तवा�ता�समेतबाट 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 अिधकृत पदमा पररा�� म��ालयमा मेरो 
िनयिु� तथा पद�थापन भएको हो । िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, काठमाड�को च.नं. 
४२०, िमित २०७०/५/१६ को रवानाप� अन�ुप 
पररा�� म��ालयमा म हािजर भई काय�रत ् रहकेोमा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२बमोिजम 
बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेद ्वार कायम रहकेो 

९१७९ - लेखनाथ भ�राई िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत
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नदिेखँदा िमित २०७०/४/३१ मा �कािशत 
नितजाबमोिजम ग�रएको बढुवा िसफा�रस र� 
गन� र िनयिु� पाइसकेको भए िनयिु� र� गन� 
सामा�य �शासन म��ालयमा लेखी पठाउने गरी 
िमित २०७०/६/१० मा िनण�य भएको भनी लोक 
सेवा आयोगबाट मेरो िनयिु� र� ग�रएको छ । 
सामा�य �शासन म��ालयबाट च.नं.७७, िमित 
२०७०/६/१५ को प�बाट जानकारी गराइयो । 
 म िनवेदक इचङ्गनुारायण गा.िव.स. 
मा काय�रत रहदँा ज�गा दता� गन� िदएको 
िसफा�रसको स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िवभागीय कारवाही गन� 
लेखी पठाएअन�ुप िज�ला िवकास सिमित, 
काठमाड�ले मलाई २ वष� बढुवा रो�का गन� 
गरी िमित २०७०/४/२९ मा आदशे गरेकोमा सो 
आदशेउपर �शासक�य अदालतमा पनुरावेदन 
दता� गरेको हो । �शासक�य अदालतमा उ� 
म�ुा िवचाराधीन रहकेो अव�थामा आ�त�रक 
�ितयोिगताबाट भएको मेरो बढुवा र� गन� गरी 
िवप�ी लोक सेवा आयोगबाट भएको िनण�य र 
िवप�ी सामा�य �शासन म��ालयको िनण�यबाट 
मेरो संवैधािनक तथा काननूी हकमा असर पन� 
गएको छ ।
 िनजामती सेवा ऐन (संशोधन सिहत), 
२०४९ को दफा २२बमोिजम म िनवेदक बढुवाका 
लािग स�भा�य उ�मेद ्वार ह�न अयो�य भएको 
अव�था छैन । दरखा�त िददँाको 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�तवा�ता�समेतमा छनौट �ि�याबाट िसफा�रस 
गरी शाखा अिधकृत पदमा बढुवा गरेको हो । 
बढुवा �ि�या स�प�न भएपिछ मा� मेरो २ वष� 
बढुवा रो�का गन� आदशे भएको ह�दँा �ि�या 
स�प�न भइसकेपिछको िवभागीय कारवाही पिछ 
ह�ने बढुवामा मा� आकृ� ह�नेमा भइसकेको बढुवा 
र� गन� गरी भएको िनण�य �िुटपणू� छ । अ�तवा�ता� 
िमितस�म दफा २२ मा उि�लिखत कुनै अव�था 
पिन उ�प�न भएको छैन । लोक सेवा आयोग 
ऐन, २०६६ को दफा १४ को काननूी �यव�था 
अन�ुप मैले पेस गरेको िववरण गलत हो भनी 
आयोगले भ�न सकेको पिन छैन । मेरो िनयिु� 
र� गदा� सनुवुाइको मौकासमेत �दान गरेको 
छैन । वैकि�पक उ�मेद ्वारका �पमा रहकेा 
िवप�ी गौतम पं�ानीलाई लोक सेवा आयोग 
िनयमावली, २०६७ को िनयम ३४ ले तोकेको 
पवू�सत�ह�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 िनण�यबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ �ारा �द� मौिलक हक एवम ् िनजामती 
सेवा ऐन तथा िनयमावली�ारा �द� काननूी 
हक हनन ् भएको ह�दँा लोक सेवा आयोगको 
िमित २०७०/६/१० को िनण�य, सचूना नं. 
२७५/०७०/७१ को सचूना, सामा�य �शासन 
म��ालयलाई लेिखएको िमित २०७०/६/१३ को 
प�, उ� म��ालयको िमित २०७०/६/१४ को 
िनण�य र िमित २०७०/६/१५ को प�लगायतका 
काय� र िनण�यह� उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
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िनवेदकलाई िमित २०७०/४/३२ को िनयिु� तथा 
पद�थापन प�बमोिजमको पदमा यथावत ्�पमा 
कामकाज गन� िदन ु िदलाउन ु र िनयिु� र� गरी 
कामकाज गन� िदन ु िदलाउन ु र िनयिु� र� गरी 
काम गन� रोक लगाएका िमितदिेख नै िनवेदकलाई 
हािजर गराई तलब भ�ालगायत स�पणू� सिुवधा 
िदलाउन ुसाथै िनण�य नभएस�मका लािग अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउँ भ�नेसमते �यहोराको 
�रट िनवेदन ।
 यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो, यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका 
�याद बाहके १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी 
�रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी 
िवप�ी लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय, 
काठमाड�समेतका सरकारी िनकायह�लाई सचूना 
पठाई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई पठाइिदन ु र िनवेदकको 
मागबमोिजम आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहके १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई 
आफँै वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त उपि�थत ह�न ु
भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी 
िवप� गौतम पं�ानीलाई सचूना पठाई िलिखत 
जवाफ आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु� । ��ततु 
�रट िनवेदनमा माग ग�रएको अ�त�रम आदशेका 
स�ब�धमा िवचार गदा�, अ�त�रम आदशे जारी 
ह�ने नह�ने स�ब�धमा िवप�ीलाई समेत राखी 
छलफल गनु� उपय�ु दिेखएकोले सो स�ब�धमा 
छलफल गन� िमित २०७०/८/२८ को पेसी 

तोक� छलफलको लािग िवप�ीह�म�ये गौतम 
पं�ानीको हकमा आफँै वा काननूबमोिजम 
�ितिनिधमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने यस अदालतको 
आदशे ।
 िनवेदक लेखनाथ भ�राई इचङ्गनुारायण 
गा.िव.स. को सिचव पदमा काय�रत ् रहकेो 
अव�थामा ज�गा दता� गन� स�ब�धमा िदएको 
िसफा�रस स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट अनसु�धान भई यस 
काया�लयमा िमित २०६८/३/७ मा िवभागीय 
कारवाही गन� लेखी आएकोले िनज लेखनाथ 
भ�राईलाई िनजामती सेवा ऐन अनसुार ७ 
िदनको �याद िदई सफाइ माग ग�रएकोमा िनजले 
पटकपटक बे�लाबे�लै �यहोराको िसफा�रस गरेको 
कुरा �वीकार गरेको कारणबाट िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ (संशोधन सिहत) को दफा ६०(क) 
अनसुार स�पादन गरेको काय� स�तोषजनक 
नभएको ह�दँा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ५९ को ख�ड क(२) अनसुार २ वष� बढुवा 
रो�का गन� सजाय ��ताव गरी सो सजाय गन�को 
िनि�त सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयको िमित २०७०/४/२२ को प�साथ र 
लोक सेवा आयोगबाट परामश� �ा� भएअनसुार 
ि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 िनण�य यस 
िज�ला िवकास सिमित, काया�लयले गरेको हो । 
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उ� िनण�य र काम कारवाहीबाट िवप�ीको कुनै 
हक हनन ्नभएको ह�दँा उ� �रट िनवेदन खारेज 
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 िनण�य अनसुार नेपाल 
�शासन सेवा, सामा�य �शासन समहू, रा.प. 
ततृीय �ेणीमा िनवेदक लेखनाथ भ�राईलाई 
बढुवा िनयिु� गरी पररा�� म��ालय वा अ�तग�त 
पद�थापन ग�रएको िथयो । लोक सेवा आयोगको 
िमित २०७०/६/१३ को प�बाट िनज लेखनाथ 
भ�राईको िसफा�रस र� ग�रएको सचूना संल�न 
गरी िनयिु� िदइसकेको भए सोसमेत र� गन� 
लेखी आएकोले यस म��ालयबाट िनवेदकको 
िनयिु� र� ग�रएको हो । िनजामती सेवाको पदमा 
िनयिु�को िनिम� उपय�ु उ�मेद ्वार छनौट गन� 
संवैधािनक िनकायको �पमा रहकेो लोक सेवा 
आयोगबाट िनयिु�को लािग िसफा�रस भई 
आएका �यि�लाई िनयिु� िदने र िसफा�रस र� 
भई आएको �यि�को िनयिु� भइसकेको भए 
िनयिु� र� गन� यस म��ालयको काय� काननू 
अन�ु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�मेद ्वार 
ह�न नपाउने �प� काननूी �यव�था भएको दिेखँदा 
बढुवा रो�का भएको अविधभर िनवेदक स�भा�य 
उ�मेद ्वार ह�न स�ने नदिेखदँा �रट जारी ह�नपुन� 
होइन, खारेज ग�रपाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 

सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत जवाफ ।
 यस आयोगबाट िमित २०७०/४/३१ मा 
�कािशत नितजा अनसुार नेपाल �शासन सेवा, 
सामा�य �शासन समहू, रा.प. ततृीय �ेणीको 
पदका लािग आ�त�रक �ितयोिगतामाफ� त ह�ने 
बढुवाको लािग लेखनाथ भ�राई िसफा�रस भएका 
ह�न ् । िमित २०७०/४/२९ मा िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, काठमाड�बाट २ वष� बढुवा 
रो�का गन� गरी सजाय भएको कुरा आयोगलाई 
समयमै स�चार ह�न सकेन । आयोगको िमित 
२०७०/४/३१ मा िनज िवप�ीसमेतको नाम 
िसफा�रस ह�न गयो । सो िसफा�रस भइसकेप�ात ्
िनजलाई २ वष� बढुवा रो�का गन� गरी िवभागीय 
सजाय भएको कुरा थाहा जानकारी ह�न 
आयो । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ 
मा बढुवा रो�का भएको अविधभर बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेद ्वार ह�न नपाउने �यव�था रहकेो 
छ । �रट िनवेदकउपर िवभागीय कारवाही भएको 
िमित २०७०/४/२९ प�ात ्िनज यस आयोगको 
िव�ापन नं. ३०४२/०६९/७० को लािग स�भा�य 
उ�मेद ्वार कायम नरहने काननूी �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�मेद ्वार कायम रहकेो नदिेखँदा िनजलाई िमित 
२०७०/४/३१ मा �कािशत नितजाबमोिजम 
ग�रएको बढुवाको िसफा�रस र िनयिु� पाइसकेको 
भए िनयिु� र� गन� सामा�य �शासन म��ालयमा 
लेखी पठाउने िनण�य 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 िनण�य काननूबमोिजमकै 
िनण�य ह�दँा बदर ह�नपुन� होइन । ऐनको दफा 
२२ अनसुार बढुवा रो�का भएको �यि� सो 
अविधभर स�भा�य उ�मदे ्वार ह�न स�ैन । िनज 
िवप�ी आयोगको िव�ापन नं. ३०४२/०६९/७० 
का लािग �थम �ि�मै स�भा�य उ�मेद ्वार कायम 
नरहकेो अव�थामा िनजको पनुरावेदनउपरको 
िनण�य कुनु�पन� भ�ने भनाइसँग सहमत ह�न 
सिकँदनै । अतः आदशे जारी ह�नपन� होइन, �रट 
िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
लोक सेवा आयोगको िलिखत जवाफ ।
 सामा�य �शासन समहूका कम�चारीको 
बढुवाको िसफा�रसमा परेको उजरुीउपर लोक 
सेवा आयोगबाट िनण�य ह�ने �यव�था रहकेो ह�दँा 
अिधकार�ा� िनकाय तथा अिधकारीबाट भए 
गरेका काम कारवाहीलाई अ�यथा भ�न नसिकने र 
सो िवषयमा यस म��ालयको कुनै भिूमका नरहने 
भएकोले यस म��ालयको हकमा �रट िनवेदन 
खारेज ग�रपाउँ भ�नेसमेत �यहोराको पररा�� 
म��लायको िलिखत जवाफ ।
 िवप�ी लेखनाथ भ�राईले पदीय काय� 
स�पादन गदा� काननूले गन� नह�ने काम गरी 
�वयम ्लाई द�डको घेरा (Punishment Zone) 
मा �वेश गराएका कारण िनजलाई २ वष� बढुवा 
रो�काको सजाय भएको र मािथ�लो पदमा 
बढुवा ह�न अयो�य भएको हो । बढुवा रो�का 
भई स�भा�य उ�मेद ्वार नै नरहकेोलाई बढुवा 
िसफा�रस गन�लगायतका कामकारवाही आफँैमा 
काननूी मा�यता श�ूय छन ्। िनवेदकले िनण�य बदर 

माग गद�मा संवैधािनक एवम ् काननूी �ि�या�ारा 
िसिज�त एवम ् संरि�त मरेो हक अ�यथा ह�ने 
होइन । िनज िनवेदकले आफू बढुवाको लािग 
यो�य उ�मदे ्वार नभएको �यहोरा आ�नो 
जानकारी छँदाछँद ै काननूसङ्गतढङ्गले ��ततु 
नभई िनयिु�प� िलएको र उ� िसफा�रस तथा 
िनयिु�प� काननूले नै कायम नरहने अव�थामा 
सािवकको नायब स�ुबा पदमा हािजर गराइ पाउँ 
भनी िनवेदन िदई भएका काम कारवाहीबाट 
िनजले बढुवा �ितयोिगतास�ब�धी स�पणू� कुरा 
�यवहारबाट प�र�याग ग�रसकेको छ । िवभागीय 
सजायको आदशे िव�� िनज िनवेदकले िदएको 
पनुरावेदन िकनारा लागी नसकेको अव�थाबाट 
िनजको कुनै हक आघात भएको छैन । लोक सेवा 
आयोगले पिन सजायको परामश� िदइसकेको 
अव�था छ । यसकारण िनज िनवेदक मािथ�लो 
पदमा बढुवाका लािग सै�ाि�तक�पले अयो�य 
भइसकेको अव�था छ । काननूबमोिजमको सजाय 
भ�ुान नभएस�म असल शासन एवम ् �शासिनक 
काननूका मा�य िस�ा�तले पिन िनवेदक बढुवाका 
घेरा (Promotability Zone) िभ� पन� 
स�ैनन ् । संिवधानको धारा १२०(३) अ�तग�त 
सािधकार िनकायबाट भएको िनण�य बदर 
नभएस�म बढुवास�ब�धी अ�य कामकारवाही 
बदर ह�न स�ने अव�था छैन । िवप�ीले िलएको 
िनयिु�प� आफँैमा दिूषत छ । �यसलाई 
िनयिु�प� भ�न िम�दनै । बढुवा िसफा�रस एवम ् 
�ि�या स�प�न ह�नअुगावै सजाय भैसकेको 
छ । हकै िसज�ना नभएकोमा सनुवुाइको मौका 
िदनपुन� होइन । िवभागीय सजाय गदा� नै सो मौका 
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िदइएको र काननूले उ�मेद ्वार नै कायम नरहकेाले 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको हक हनन ् भयो 
भ�न िम�दनै । अतः उ�लेख गरेअनसुार लोक 
सेवा आयोगको िमित २०७०/६/१० को िनण�य 
सचूना 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 िनण�य र िमित २०७०/६/१५ 
को प�लगायत त�प�ात ्का काम कारवाहीमा 
कुनै संवैधािनक एवम ् काननूी �िुट नरहनकुा साथै 
हकै �थािपत नभएको िवषयमा हक हो भनी पन� 
आएको िनवेदन दिूषत रहकेोले खारेज ग�रपाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको गौतम पं�ानीको िलिखत 
जवाफ ।
 यसमा िवभागीय कारवाही भएको 
कारण दखेाई लोक सेवा आयोगले िसफा�रस र� 
गरेको तर सो िवभागीय कारवाहीस�ब�धी िनण�य 
�शासक�य अदालतबाट िमित २०७०/९/२९ मा 
बदर भइसकेको भनी िनवेदकतफ� बाट रहनभुएका 
काननू �यवसायीले उ� िनण�यको छाँया�ित 
इजलाससम� पेस गनु�भएकोले उ� म�ुाको 
िमिसल �शासक�य अदालतबाट िझकाई अक� 
िदन छलफलको लािग िनयमबमोिजम पेस गनु� 
भ�ने यस अदालतको आदशे । 
 ��ततु म�ुामा �रट िनवेदनप�लगायत 
िमिसल संल�न कागजात अ�ययन गरी ह�ेरयो । 
यसमा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान ् व�र� अिधव�ा �ी ह�र उ�ेती र िव�ान ् 
अिधव�ा �ी महशेकुमार नेपालले िनवेदकलाई 
उ� सजाय ह�ने आदशे ह�नपुवू� नै िनजको बढुवाको 

�ि�या स�प�न भइसकेको िथयो, अगािड नै भएको 
बढुवामा पिछ गएर भएको िवभागीय सजायलाई 
आधार िलई िनयिु� नै र� गन� काननूसङ्गत र 
तक� सङ्गत ह�दँनै । अतः भइसकेको बढुवा र� गन� 
गरी भएको िवप�ीको िनण�य �िुटपणू� भएकोले 
�रट जारी ह�नपुन� भनी बहस गनु�भयो ।
 नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान ् सह�यायािधव�ा �ी महशे शमा� पौडेल 
र िव�ान ् उप�यायािधव�ा �ी मदनबहादरु 
धामीले लोक सेवा आयोगबाट भएको िनण�य 
काननूस�मत छ, आयोगलाई उ� िनण�य गन� 
अिधकार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२२ ले ���पमा �दान गरेको छ, उ� दफा 
२२ बमोिजमको अव�था िव�मान भएको ह�दँा 
बढुवाका लािग िनवेदक स�भा�य उ�मेद ्वार ह�न 
स�ने भएबाट िनवेदन दावीबमोिजम �रट जारी 
ह�नपुन� होइन भनी र िवप�ी गौतम पं�ानीका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान ् अिधव�ा �ी खगे�� 
अिधकारीले बढुवा रो�काको सजाय भएको 
जानकारी िनवेदकले पाइसकेपिछ िनज बढुवाका 
लािग स�भा�य उ�मेद ्वार ह�न स�ैनन,् संवैधािनक 
एवम ् काननूी �ि�या परूा गरी वैकि�पक 
उ�मेद ्वार गौतम पं�ानीको िसिज�त र संरि�त 
भएको हक अ�यथा ह�ने होइन, िनवेदक द�डको 
घेरा (Punishment Zone) िभ� प�रसकेकोले 
बढुवाको घेरा (Promotability Zone) िभ� 
पान� निम�ने भएबाट �रट जारी ह�नपुन� होइन भनी 
बहस गनु�भयो ।
 िव�ान ् व�र� अिधव�ा, िव�ान ् 
सह�यायािधव�ा, िव�ान ् उप�यायािधव�ा र 
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िव�ान ् अिधव�ाह�को बहस िजिकरसमेत सनुी 
�रट िनवेदन दावीबमोिजम �रट जारी ह�ने हो होइन  
भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� दिेखन आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचारगदा� लोक सेवा 
आयोगबाट �कािशत आ�त�रक �ितयोिगता�मक 
बढुवा गन� िव�ापन अन�ुप शाखा अिधकृत 
पदको परी�ामा सामेल भई छनौट र िनयिु� 
िसफा�रस भई पररा�� म��ालयमा हािजर 
भइसकेपिछ उ� िनयिु� ह�नपुवू� र उि�लिखत 
परी�ामा सामेल भइसकेपिछकै बीचमा मलाई 
२ वष� बढुवा रो�काको िनण�य भएको भनी उ� 
िनयिु� नै र� गन� गरी भएको िमित २०७०/४/२९ 
को िज�ला िवकास सिमित, काठमाड�को 
िनण�यबमोिजम लोक सेवा आयोग र सामा�य 
�शासन म��ालयको िनण�य र प�ाचारबाट मरेो 
बढुवा र� गरी वैकि�पक उ�मेद ्वारलाई िनयिु� 
िदएकोले उ� िनण�य र प�ाचारह� उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी पद�थापनबमोिजम यथावत ् 
काम गन� िदन ुिदलाउन ुभ�ने परमादशेसमेत जारी 
ग�रपाउँ भ�ने म�ुय िनवेदन दावी रहछे ।
 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 विृ� रो�का भएकोमा रो�का 
भएको अविधभर र सेवा वा समहू प�रवत�न गरेको 
कम�चारी भए तीन वष� र आफँैले िनवेदन िदई 
सेवा वा समहू प�रवत�न गरेको भए पाँच वष�को 
अविधभर िनजामती कम�चारी बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेद ्वार ह�न नपाउने भ�ने काननूी 
�यव�था रहकेो र ऐ. ऐनको दफा २२क मा “कुनै 

िनजामती कम�चारीको बढुवाको लािग िसफा�रस 
भइसकेपिछ बढुवा िनयिु� नपाउ�जेल िनल�बन 
वा बढुवा रो�का वा तलब विृ� 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 काननूी �यव�था 
भएको दिेख�छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को 
दफा १४(३)मा “आयोगको िव�ापनबमोिजमको 
परी�ामा उ�मेद ्वार ह�न  कुनै �यि�ले पेस गरेको 
कुनै िववरण झ�ुा वा गलत �मािणत भएमा 
आयोगले �य�तो उ�मेद ्वारको दरखा�त वा 
परी�ा वा अ�तवा�ता� वा िनयिु�को िसफा�रस 
र� गन� स�नेछ र िनजले िनयिु� पाइसकेको भए 
�चिलत काननूबमोिजम आव�यक कारवाही 
चलाउन स�बि�धत िनकायमा िसफा�रस पठाउन 
स�नेछ” भ�ने काननूी �यव�था रहकेो पाइयो ।
 ४. उि�लिखत काननूी �ावधानका 
आधारमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२२ बमोिजम यी िनवेदक बढुवाको लािग स�भा�य 
उ�मेद ्वार ह�न नपाउने अव�थाको िव�मानता 
दिेखएको नभई बढुवाको परी�ामा सामेल भै 
सकेप�ात ्को समयमा िनवेदकको २ वष� बढुवा 
रो�का गन� िनण�य भएको दिेखयो । साथै लोक 
सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४ बमोिजम 
िनवेदकले झ�ुा िववरण पेस गरेको अव�था पिन 
िव�मान भएको दिेखन आएको छैन ।
 ५. ��ततु म�ुामा �रट िनवेदक लेखनाथ 
भ�राई लोक सेवा आयोगको िमित २०६९/८/२७ 

९१७९ - लेखनाथ भ�राई िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत
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को िव�ापनबाट उ�मेद ्वार भ ै िववािदत शाखा 
अिधकृत पदको परी�ामा सामेल ह�दँास�म 
िनवेदकलाई िवभागीय सजाय भएको अव�था 
दिेखँदनै । लोक सेवा आयोगबाट िव�ािपत 
�ितयोिगता�मक परी�ामा सामेल भई िमित 
२०७०/४/२८ मा अ�तवा�ता� स�प�न भएको 
िमिसल संल�न कागजात र िनवेदनप�बाट ख�ुन 
आउँछ । यी िनवेदकलाई िवभागीय सजायको 
�पमा २ वष� बढुवा रो�का िमित २०७०/४/२९ 
मा िज�ला िवकास सिमित, काठमाड�को 
िनण�यबाट भएको दिेखन आयो । यसरी परी�ामा 
सामले भै सकेप�ात ्र िनयिु� ह�नपुवू�को बीचमा 
यी िनवेदकलाई िवभागीय सजायको िनण�य भएको 
पाइयो । उ� िनण�यउपर �शासक�य अदालतमा 
पनुरावेदन परी उ� िमित २०७०/४/२९ मा भएको 
२ वष� बढुवा रो�काको िवभागीय सजाय ह�ने 
िनण�य �शासक�य अदालतबाट बदर भ ैसकेको 
िमिसल संल�न उ� अदालतको फैसलाबाट 
दिेखन आयो ।
 ६. िनवेदकले लोक सेवा आयोगबाट 
िमित २०७०/४/३२ को िसफा�रसप�का 
आधारमा नेपाल सरकारको िमित २०७०/४/३२ 
को िनण�यानसुार शाखा अिधकृत पदमा िनयिु� 
पाई पद�थापन भई काय�रत भएको अव�था र 
सोअिघ िमित २०७०/४/२९ मा भएको बढुवा 
रो�काको िवभागीय सजायको िनण�य �शासक�य 
अदालतबाट बदर भ ैसकेको ि�थितसमेत िवचार 
गदा� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ 
बमोिजम िनज िनवेदक बढुवाका लािग स�भा�य 
उ�मेद ्वार रहकेो भ�न ुकाननूसङ्गत दिेखएन ।

 ७. िज�ला िवकास सिमित, काठमाड�बाट 
िमित २०७०/४/२९ मा िवभागीय सजाय ह�नपुवू� 
कै िमित २०६९/८/२७ को लोक सेवा आयोगको 
िव�ापनबमोिजम िनवेदक उ�मेद ्वार भ ैपरी�ामा 
सामेल भएको ह�दँा सो िव�ापनबमोिजमको 
उ�मेद ्वारी र परी�ामा सामेल ह�ने काय� दिूषत 
हो भ�न सिकने अव�था दिेखँदनै । िनवेदकलाई 
जनु िवभागीय सजाय भएको हो भिनएको छ 
सो सजाय नै पनुरावेदनको रोहमा बदर भएको 
अव�थामा िवभागीय सजाय र सोको असर बाँक� 
रही रहने अव�था पिन दिेखँदनै । 
 ८. िनवेदकलाई भएको भिनएको 
िवभागीय सजाय अब कायम नरहकेो र 
काननूबमोिजम छनौट भई पद�थापन पिन भै 
सकेको �यि�लाई पवू�वत ् अव�थामा काम गन� 
िदनपुन�मा उ� िव�ािपत पदमा िनज िनवेदकको 
उ�मेद ्वारी त�काल कायम नरहकेो अथ� गरी 
िनवेदकले पाइसकेको शाखा अिधकृत पदको 
िनयिु�लाई नै बदर गन� गरेको लोक सेवा 
आयोगको िमित २०७०/६/१० को िनण�य र 
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७०/६/१४ 
को िनण�य िनजामती सेवा ऐनको दफा २२ र 
२२क को अनकूुल नरहकेोले उ� िनण�यह� 
काननूसङ्गत दिेखएन ।
 ९. िवप�ी गौतम पं�ानीको हकमा 
िनज उ� िव�ापनबमोिजमको परी�ामा 
वैकि�पक सचूीमा नाम �कािशत भएको 
दिेख�छ । िनवेदकको िनयिु� र� भएको 
अव�थामा िनवेदकको �थानमा वैकि�पक सफल 
उ�मेद ्वारको हिैसयतमा िनज िवप�ीलाई िनय�ु 
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ग�रएको दिेख�छ तर िनवेदकको िवभागीय सजाय 
नै बदर भएको अव�थामा उ� �थानमा िनवेदककै 
हक ह�ने ह�दँा उ� पद �र� मानी सोही पदमा 
अ� कसैको पदािधकार कायम रही रहकेो मा�न 
िमलेन । कुनै कम�चारीलाई काय�रत ् अव�थामा 
िवभागीय कारवाही भए पिन �य�तो िनण�य 
अि�तम ह�नपुवू� नै पदािधकार रहकेो पदमा �थायी 
पदपिूत� गन� र वैकि�पक उ�मेद ्वारलाई िनयिु� 
गन� अव�था दिेखँदनै । अ�यथा कुनै पिन �थायी 
कम�चारीलाई सजाय ह�नेिबि�कै पनुरावेदनको 
िनण�यस�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�केलाबाट �वेश गन� गलत पर�परा  ब�दछ ।
 १०. िवभागीय सजाय ह�ने िनण�य 
भएको �यि�लाई सो सजाय अि�तम ह�न निदई 
सोअिघ नै लोक सेवा आयोगले वैकि�पक 
सचूीका �यि�लाई िनयिु� गद�छ र िवभागीय 
सजाय बदर ह��छ भने �य�तो जिटलताको लािग 
वैकि�पक उ�मदे ्वारलाई िनयिु� िदने िनकाय 
लोक सेवा आयोग नै िज�मेवार ह�नपन� अव�था 
आउँछ । अक� श�दमा अब ��ततु म�ुामा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी भएको 
कारणले िवप�ी गौतम पं�ानीको पद�थापनको 
स�ब�धमा उ� आयोगले नै िनण�य गन� कुरा 
दिेख�छ ।
 ११. तसथ�, िनवेदक लेखनाथ भ�राई 
काननूबमोिजम �ितयोिगताबाट छनौट भई 
पद�थापन पाई ि�याशील भएको �यि� दिेखएको 
र िनजउपरको िवभागीय सजाय बहाल रहकेो 

नदिेखएको अव�थामा िनजको हकमा िवप�ी 
लोक सेवा आयोगको िमित २०७०/६/१० को र 
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७०/६/१४ 
को िनण�य कायम रहन नस�ने भै उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ� । िनवेदकको 
पदािधकार नै सरुि�त रहकेो अव�थामा 
वैकि�पक उ�मेद ्वार िवप�ी गौतम पं�ानीलाई 
िबना काननूी आधार परुक�पमै िनयिु� िददँमैा 
िनवेदकको हक �भािवत नह�ने ह�नाले िनवेदक 
लेखनाथ भ�राईलाई मागबमोिजम पद�थापन 
भएको पदमा पवू�वत ् काय� गन�समेत िदन ु भनी 
परमादशेसमेत जारी ह�ने ठहछ� । यो आदशेको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ु । ��ततु म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदन ू।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सशुीला काक� 

इित संवत ्२०७१ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : टीकाभषूण िघिमरे
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ�

फैसला िमित : २०७०।९।२८।१
०६६-CI-०९३९

म�ुा : बाटो कायम गरी पाऊँ  ।

पनुरावेदक/वादी : िज�ला भ�परु, छािलङ 
गा.िव.स.वडा नं.२ घर भै हाल िज�ला 
लिलतपरु, लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं.२० ब�ने केशव परुी

ि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 पूव�तफ� बाट उ�र 
आउने पखा�ल 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 

अवि�थितका बारेमा उ�लेख गरी 
िनजी�पमा खोलेको बाटो आ�नो 
उपभोगमा खोलेको बाटोलाई िबना 
कुनै कानूनी आधार बेगर साव�जिनक 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं. ४) 
 § पुनरावेदक वादीले दावीको 

बाटोलाई साव�जिनक कायम 
ग�रपाउने मूल आधारका �पमा 
भूिमसुधार तथा �यव�थापन 
ि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� 
ह�ने गरी प�रप�को �यहोराका 
आधारमा िनजह�को सा�पि�क 
अिधकारसमेत अित�मण ह�ने 
गरी साव�जिनक बाटो कायम गनु� 
साव�जिनक िहत अनुकूलसमेत    
नह�ने ।
 § भूिमसुधार तथा �यव�थापन 

िवभागको एउटा �योजनका 
लािग जारी भएको प�रप�लाई 
िनता�त िनजी �कृितको बाटोमा 
लागू गन�समेत र िनजी बाटोलाई 
साव�जिनक बाटो कायम ह�ने गरी 
िनण�य गन� निम�ने ।

(�करण नं. ५)

�नण�य नं.९१८०
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पनुरावेदक/वादीका तफ� बाट :
��यथ�/�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ् व�र� 

अिधव�ा िव�नाथ�साद उपा�याय
अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४क 
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४
 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 

स�ु तहमा फैसला गन� काया�लय : 
 मालपोत काया�लय, लिलतपरु 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.डा.�ी ह�रवंश ि�पाठी
 मा.�या.�ी मीरा खड्का

फैसला
�या.क�याण �े� : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।१।२४ मा 
भएको फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१) (क) बमोिजमको िनवेदन परी 
यस अदालत संय�ु इजलासबाट उ� ऐनको 
दफा १२(१)(क) बमोिजम िमित २०६७।१।१५ 
मा दोहोर ्याई हने� िन�सा �दान भै पनुरावेदनको 
रोहमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको त�य 
एवम ्   ठहर िन�नबमोिजम छ :

1. त�य ख�ड : 
लिलतपरु, लिलतपरु उपमहानगरपािलका 

वडा नं. २०(क) िक.नं १३३ को ०–७–२–० मरेो 
एकलौटी हक भोगको ज�गामा जान दि�णतफ� को 
म�ुय सडकबाट उ�र ह�दँ ै िक.नं २६९, ४६२, 

४६१, १९३, १९२, १९१, १९० र १८९ बाट 
अ�दाजी ९ िफटको सािवकदिेख च�द ै आएको 
बाटो छ । सो बाटो �मािणत गद� िवप�ी अ�जली 
�े�ले घर न�सापास गरी घर िनमा�ण गनु�भएको 
छ । सो बाटो परापवू�दिेख चिलआएको र 
िछमके�ह�ले समेत �योग गरी रहकेो साव�जिनक 
बाटोको हो भ�ने कुरा अ�जली �े�ले घर न�सा 
पास गदा� भएको सज�िमनबाट �मािणत छ । 
य�तो बाटोमा यसअगािड न�सामा बाटो नदखेाई 
सत�नामाको आधारमा ज�गामा बाटो खोली �योग 
गरी आएको वा न�सामा बाटो िक�ाकाट गरी 
�यि�को �वािम�वमा रहकेो िनजी बाटोलाई हाल 
साव�जिनक �योजनमा रहकेो कारण साव�जिनक 
कायम गरी पाउँ भनी कसैको स�बि�धत मालपोत 
काया�लयमा िनवेदन पन� आएमा मालपोत 
काया�लयले स�बि�धत �यि� बझुी ज�गाको 
यथाथ� ि�थित दिेखने �ािविधक �ितवेदनसमेतको 
आधारमा �यि�को नाममा रहकेो �य�तो बाटोको 
�े�ता खारेज गरी साव�जिनक बाटो कायम गन� 
भ�ने भिूमसधुार तथा �यव�था म��ालयको 
च.नं.२१७५ िमित २०६२।१०।१४ को िनद�शन 
भएकोले सोही अनसुार साव�जिनक बाटो कायम 
गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको केशव परुीको 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुमा परेको िनवेदन ।
 िनवेदनमा उ�लेख गरेको बाटो हा�ो िनजी 
बाटो हो । हामी अिंशयारबीच अंश ह�दँा सबैभ�दा 
दि�णको ज�गा निवन�साद �रमालको अशं 
भागमा परेकोले अ� अिंशयारको आ�नो फाँटमा 
परेको ज�गामा जाने बाटो नह�दँा सबै अंिशयारले 
आ�नो अंश फाँटको ज�गाबाट पवू�तफ� बाट ९ 

९१८० - केशव परुी िव. िकरण �रमालसमेत
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िफटको आ�नो न�बरी एवम ् क�पाउ�डिभ�बाटै 
नै िनजी बाटो राखी सबै दाज ुभाइलाई आआ�नो 
ज�गामा आवतजावत गन� हक प�ुने गरी सिुवधाको 
लािग बाटो �योगस�म ग�रएको हो । अ�जली 
�े�लाई हामीले ज�गा िब�� गदा� बाटो �योग गन� 
पाउने गरी न�सापास गद�मा अ�यले �योग गन� 
पाउने गरी सो बाटो साव�जिनक ह�ने होइन । हामी 
सबै अिंशयारले आआ�नो भागमा परेको ज�गामा 
आवतजावत गन� स�पणू� ज�गाको पवू�तफ� बाट 
उ�रतफ�  आ�नै पखा�ल दि�ण मलू सडक ज�गा 
९ िफट चौडाको बाटो छोडी सो बाटोमा परेको 
ज�गा त�त ् अिंशयारले �यहोन� गरी खोिलएको 
बाटो हो । भिूमसधुार �यव�था म��ालयको 
िनद�शन काननूत: ह�न स�ैन । तसथ�, साव�जिनक 
बाटो भ�न निम�ने ह�दँा हा�ो ज�गाको हा�ो 
�वीकृित र सहमित बेगर िक�ाकाट गन� नह�ने 
ह�दँा िवप�ीको िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�नेसमेत 
िकरण �रमालसमेत चारैजनाको तफ� बाट मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुमा परेको �ितउ�रप� । 

2. मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट 
भएको िनण�य : 

 िनवेदन दावीको बाटो ज�गाधनीह�ले 
बाटो कायम गन� म�जरु छ छैन भनी ब�ुदा 
साव�जिनक बाटो कायम गन� इ�कार गरी िनवेदन 
पन� आएको, सािवक एउटै िक�ा िक�ाकाट भ ै
उ� ज�गामा ज�गाधनीह�को �योगमा मा� 
बाटो रहकेो दिेखँदा दता�वालाको म�जरुीिबना 
साव�जिनक बाटो कायम गन� निम�ने ह�दँा 
िमिसल तामेलीमा राखी िदने भ�नेसमते मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुको िमित २०६५।४।३० को 

िनण�य । 
3. वादीको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, 

पाटनमा परेको पनुरावेदन िजिकरको 
�यहोरा : 

 मालपोत काया�लयको िनण�यमा िच� 
बझुेन । �ितवादीम�येक� अ�जली �े�ले 
न�सापास गदा� ग�रएको सज�िमनबाट उ� ज�गा 
साव�जिनक रहकेो �मािणत भै रहकेो र मालपोत 
काया�लयको प�ानसुार नापी िनरी�कको 
�ितवेदनसमेतले ९ िफटको साव�जिनक बाटो 
दिेखइरहकेो साथै िनजी बाटो भनी कतै पिन 
प�रभाषा र �यव�थासमेत नगरेको स�दभ�मा 
बाटो भ�नासाथ कुनै पिन �यि�को िनजी नभई 
साव�जिनक उ��ेयबाट िनमा�ण गरेको बाटो हो 
भ�ने बिुझने ह�दँा दावीको बाटोलाई साव�जिनक 
कायम गरी पाऊँ । 

4. पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलाको �यहोरा : 

 नापी शाखा लिलतपरुबाट खिटएका 
नापी िनरी�क िवनोदकुमार साहले �थलगत 
िनरी�ण गरी िमित २०६५।२।५ मा पेस गरेको 
िफ�ड �ितवेदन हदेा� पिन िक.नं २६९ समेतका 
८ िक�ा ज�गाह�को पवू�तफ�  ९ िफटको बाटो 
दिेखएको र सो बाटो सामिूहक�पमा �योग 
भएको र िक.नं २६९ को दि�ण पवू�तफ� बाट 
िभ� जाने बाटोमा ज�ता पाताको गेट दिेखएको 
र अ� िक�ाह�मा आआ�नो ज�गामा �वेश 
गन� �थानमा गेट तथा पखा�ल लगाएको दिेखएको 
भ�नेसमेत उ�लेख भएबाट उि�लिखत ज�गाका 
दता�वाला धनीह�ले ज�गाको उ�रतफ� को 
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मलू �वेश िव�दमुा नै िभ� जाने बाटोमा गेट 
लगाई दता�वालाह�को िसिमत �योगको लािग 
साझा बाटाको �पमा उ� बाटो �योग गरेको 
दिेखयो । �यसरी आ�नो �यि�गत ज�गामा 
ज�गावालाले �यि�गत�पमा बाटोको �पमा 
साझा �योगको लािग छु�्याएको ज�गामा 
िनवा�ध�पमा सबैले साव�जिनक बाटोको �पमा 
�योग गन� पाउने काननूी अिधकार रह े भएको 
दावीलाई �यायोिचत मा�न िम�दनै । तसथ� 
दता�वालाको म�जरुीबेगर दावीको बाटोलाई 
साव�जिनक बाटो कायम गन� निम�ने भनी मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुले िमित २०६५।४।३० मा 
गरेको आदशे िनण�य िमलेकै दिेखँदा सदर ह��छ 
भ�नेसमेतको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६६।१।२४ मा भएको फैसला । 

5. वादीका तफ� बाट यस अदालतसम� 
परेको दोहोर ्याई 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 पखा�ल, दि�णतफ�  मलू सडक ज�गा 
९ िफट चौडाको साझा बाटो छाडी सो बाटोमा 
परेको ज�गाबाट अिंशयारह�ले नै �यहोन� गरी 
बाटो छाडेको कुरामा िववाद छैन । िवप�ीको 
िनवेदनबाट बाटोको �पमा दता� भएको ज�गाको 
लगत क�ा गरी साव�जिनक�पमा दता� गन� िनवेदन 
िदएको िवषयमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
८ को उपदफा (४) ले तोिकएको सिमितको 
िसफा�रसमा मालपोत काया�लयले लगत क�ा गन� 

स�ने हो । उ� सिमितको औिच�यलाई समा� 
गरी ह�दँ ैनभएको िनण�य गन� अिधकार �योग गरी 
िनवेदक माग दावीलाई अ�वीकार गन� िम�दनै । 
िवप�ीह�ले बाटोको लािग भनी अंशब�डाको 
िलखतमा उ�लेख गरेको ज�गा �यि�को नाउँबाट 
लगत क�ा गरी साव�जिनक बाटो कायम गन� 
नेपाल सरकारको िनण�यानसुार भिूमसधुार तथा 
�यव�था िवभागले िमित २०६२।१०।१७ का 
िदन प�रप� गरेको छ । सोही प�रप�का आधारमा 
िनवेदन गरेकोमा सो प�रप� बदर नगरेस�म उ� 
प�रप�को काया��वयन गरी मेरो मागबमोिजम 
िवप�ीह�को नाउँको िनजी बाटोको लगत क�ा 
गरी साव�जिनक बाटो कायम गनु�पन�मा सो नगरी 
माग दावीबमोिजम साव�जिनक बाटो कायम 
गन� निम�ने भनी तामलेीमा रा�ने गरी मालपोत 
काया�लयबाट भएको आदशे �िुटपणू� छ । सो 
आदशेलाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलासमते िमलेको छैन । 
 लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा 
नं. २० को वडा सिमितको काया�लयले िमित 
२०५१।९।७ का िदन िदएको िसफा�रसप�का 
आधारमा भएको मचु�ुकासमेतलाई आधार मानी 
िसफा�रस ग�रएकोमा सोलाई �यान िदइएको छैन 
एवम ् अ�जली �े�ले घर बनाउने न�सा पास गरी 
दावीको बाटो साव�जिनक 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 िनद�शनलाई मालपोत 
काया�लयबाट अव�ा ग�रएको छ । मालपोत 
काया�लयबाट भएको िनण�य कसले गरेको हो 
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सो केही खलेुको नदिेखएको, िनण�य गदा� के कुन 
�माणको म�ूयाङ्कन गरी िन�कष�मा पिुगएको हो 
सोसमेतको म�ूयाङ्कन नगरी िववादको अि�तम 
िन�कष� र िनण�यमा नपगुी दता�वालाको म�जरुीिबना 
साव�जिनक बाटो कायम गन� िमलेन भनी भएको 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुको आदशे िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत  २०५९, अङ्क ४, प�ृ १९१, 
िन.नं ७०७९ समेतको �िुटपणू� ह�दँा बदर गरी 
िवप�ीका नाउँमा कायम रहकेो बाटोको लगत 
क�ा गरी साव�जिनक ग�रपाऊँ ।

6. यस अदालतबाट भएका आदशेको 
�यहोरा : 

 स�बि�धत स�ु, रेकड�  र भए �माण 
िमिसलसमते िझकाई आएपिछ पेस गनु� भनी 
यस अदालतबाट िमित २०६६।४।२७ मा भएको 
आदशे र आदशेबमोिजमका िमिसलह� यसै 
िमिसल साथ संल�न रहकेो । 
 िमित २०६२।१०।१७ को बाटो कायम 
गन�स�ब�धी भिूमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागको प�मा उि�लिखत �यहोराको 
प�र�े�यमा वादी दावी प�ुन नस�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा अ.बं. १८४क 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को 
�या�या�मक �िुट दिेखएकोले �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को 
ख�ड (क) बमोिजम दोहोर ्याई हने� िन�सा �दान 
ग�रिदएको छ, िनयमानसुार पेस गनु� भ�नेसमेतको 
यस अदालतबाट िमित २०६७।१।१५ मा भएको 

आदशे । 
 सोही आदशेानसुार ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदनको रोहमा दता� भएको िमिसलबाट 
दिेखएको एवम ् आदशेानसुार ��यथ�ह�का 
नाममा �याद जारी भ ै म�ुामा पपु��मा रहकेो 
िमिसलबाट दिेखएको । 

7. िवप�ी अ�जली �े�का तफ� बाट यस 
अदालतसम� पन� आएको िलिखत 
�ितवाद :

 मरेो ज�गाका हाल �ितवादी बाब ु बाजे 
सयू�नाथ �रमालको नाममा दता� रहकेो 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 अशंब�डा 
ह�दँा सोही िक�ाबाट िक�ाकाट भएका ज�गामा 
आवतजावत गन� आआ�नो दता� �े�तािभ�को 
�ितउ�रप�वालाम�येक� अ�जली �े�समेतले 
सदा सव�था �योग गन� पाउने िनजी बाटो रहकेो 
�� दिेखएकोले यसलाई साव�जिनक भ�न िम�दनै, 
पनुरावेदन अदालतको फैसला काननूस�मत ्ह�दँा 
सदर ग�रपाऊँ । 

िनयमबमोिजम पेसीसचूीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस भएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदकका तफ� बाट काननू 
�यवसायीको �ितिनिध�व भएन । ��यथ� िकरण 
�रमालसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान ् व�र� 
अिधव�ा �ी िव�नाथ�साद उपा�यायले 
प�ह�ले िनजी �योजनका लािग बाटो िनकास 
गरेको र सो बाटो िनजी िनकासको बाटो हो भ�ने 
ब�डाप�को िलखतको �यहोरासमेतबाट समिथ�त 
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भै िनजी बाटोको अव�था पिहलेबाट नै रहकेोमा 
िवप�ी पनुरावेदकको िनवेदनका आधारमा नै उ� 
बाटो साव�जिनक कायम ह�न स�ने होइन । तसथ� 
�माणको म�ूयाङ्कन गरी भएको स�ु मालपोत 
काया�लयको िनण�य तथा सो िनण�यलाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलासमेत काननूस�मत ्ह�दँा सदर ह�नपुद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । 
 िमिसल अ�ययन गदा�, लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु उ.म.न.पा. वडा नं. २०(क) 
मानभवन िक.नं १३३ को ०–७–२–० को 
ज�गामा जानको लािग दि�णतफ� को म�ुय 
सडकबाट उ�र ह�दँ ै िक.नं २६९ ४६२, ४६१, 
१९३, १९२, १९१,१९० र १८९ ज�गाबाट 
अ�दाजी ९ िफटको सािवकदिेख च�द ै आएको 
बाटोमा िनवेदकसमतेका सँिधयारका िक�ाका 
ज�गावालाले सोही बाटो �योग गद� आएको हो 
सो ज�गामा िवप�ीह�ले सत�नामाको आधारमा 
ज�गामा बाटो खोली �योग गरी आएकोले 
स�बि�धत �यि� बझुी ज�गाको यथाथ� ि�थित 
दिेखने �ािविधक �ितवेदनसमेतको आधारमा 
�यि�को नाममा रहकेो बाटोको �े�ता खारेज 
गरी साव�जिनक बाटो कायम गरी पाउँ भनी केशव 
परुीको मालपोत काया�लय, लिलतपरुसम� 
िनवेदन परेकोमा 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 ह�दँा उ� ज�गाका 
ज�गाधनीह�को �योगमा रहकेोमा� बाटो रहकेो 
दिेखँदा दता�वालाको म�जरुीिबना साव�जिनक 

बाटो कायम गन� भनी मालपोत काया�लयबाट 
िनण�य भएको र सोही िनण�यउपर पनुरावेदन 
अदालत, पाटनसम� पनुरावेदन पदा� पनुरावेदन 
अदालतबाट स�ु मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुको िनण�य सदर भएको दिेख�छ । 
तहतह भएको फैसलाउपर यस अदालतसम� 
दोहोर ्याई पाउँको िनवेदन परी यस अदालतबाट 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हने� िन�सा �दान 
भै पनुरावेदनको रोहमा दायर भै िनण�याथ� यस 
इजलाससम� पेस भएको दिेख�छ । 
 अब ज�गाका ज�गाधनीह�को �योगमा 
रहकेो मा� बाटो रहकेोले िनजह�को म�जरुीिबना 
साव�जिनक कायम गन� िमलेन भनी मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुबाट भएको िनण�यलाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमलेको छ छैन र यस अदालतबाट 
म�ुा दोहोर ्याई हने� िन�सा �दान गन� िलइएका 
आधारह�बमोिजम दावीको ज�गा साव�जिनक 
कायम ह�न स�ने हो होइन भ�ने म�ुय ��मा नै 
��ततु म�ुामा िनण�य िदनपुरेको छ । 
 २. िववािदत बाटो पर�परागत�पमा 
साव�जिनक उपयोगमा रहकेो वा वादीको समेतको 
हक भोगको हो भ�ने दिेखने कुनै �माण यी 
पनुरावेदक वादीले पेस गन� सकेको दिेख�न । 
िनवेदन दावीमा नै यी पनुरावेदक वादीले दावीको 
ज�गा साव�जिनक ज�गाको बाटोको �पमा नै 
�योग भएको हो भ�न सकेको दिेखँदनै । ज�गाको 
यिकन ि�थित बझुी �ािविधक �ितवेदनको 
आधारमा �यि�को नाममा रहकेो बाटो 
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साव�जिनक कायम ग�रपाउनसमेतको माग दावी 
िलई ��ततु िनवेदन दायर गरेको दिेख�छ । यी 
पनुरावेदक वादीले दावी गरेको िववािदत बाटो 
भनेको ज�गामा �ितवादीह�ले िनजी ज�गा भनी 
िनवेदन दावीलाई इ�कार गरेको दिेख�छ । 
 ३. यी पनुरावेदकले दावीको िक.नं 
का ज�गाह�को बाटोका स�ब�धमा िमित 
२०६२।१०।१७ को बाटो कायम गन�स�ब�धी 
भिूमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको प�रप�लाई 
टेकेर उ� बाटो साव�जिनक बाटो कायम गरी 
पाउन िनवेदन िदएको दिेख�छ । िमिसल संल�न 
उ� िमित २०६२।१०।१७ को भिूमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागको बाटो कायम गन� स�ब�धमा 
भएको प�रप�को �यहोरा हदेा� उ� प�रप�को 
ख नं. बुँदामा “यस अगािड बाटोमा न�सा 
नदखेाई सत�नामाको आधारमा ज�गामा बाटो 
खोली �योग गरी आएको वा न�सामा बाटोको 
िक�ाकाट गरी �यि�को �वािम�वमा रहकेो िनजी 
बाटोलाई हाल साव�जिनक �योजनमा रहकेो 
कारण साव�जिनक कायम ग�रपाउँ भनी कसैको 
स�बि�धत मालपोत काया�लयमा िनवेदन पन� 
आएमा मालपोत काया�लयले स�बि�धत �यि� 
बझुी ज�गाको यथाथ� ि�थित दिेखने �ािविधक 
�ितवेदनसमेतको आधारमा �यि�को नाममा 
कायम रहकेो �य�तो बाटोको �े�ता खारेज गरी 
साव�जिनक बाटो कायम गनु� भ�ने भिूमसधुार तथा 
�यव�था म��ालय (भिूम �यव�थापन शाखा) को 
च.नं. २१७५ िमित २०६२।१०।१४ को िनद�शन 
�ा� भएकोले यसै िनद�शनबमोिजम गनु� गराउन ु
ह�न भनी सबै मालपोत काया�लयलाई प�ाचार 

भएको दिेखएको छ । 
 ४. ��यथ�ह�ले आ�नो स�ु �ितवादीमा 
नै आ�ना बाब ु बाजे सयू�नाथ �रमालको नाममा 
दता� रहकेो लिलतपरु नगरपािलका वडा नं.२ को 
िक.नं.६ को �े�फल ४–१०–० ज�गा िनजका 
छोरा नाितह�को बीच २०४० सालमा अशंब�डा 
ह�दँा सोही िक�ाबाट िक�ाकाट भएका ज�गामा 
आवतजावत गन�का लािग िनजी बाटो रहकेो भनी 
�ितवाद गरेको दिेख�छ । स�ु �ितवाद गदा� नै 
दि�णको ज�गा नवीन�साद �रमालको अंश भागमा 
परेकोले अ� अंिशयारह�को अशं फाँटमा परेको 
ज�गामा जाने बाटो नह�दँा एवम ् अंिशयारह�ले 
आ�नो अंश फाँटको ज�गाबाट पवू�तफ� बाट ९ 
िफट आ�नो न�बरी एवम ् क�पाउ�डिभ�बाट नै 
िनजी बाटो राखी सबै दाजभुाइलाई आआ�नो 
आवतजावत गन� हक प�ुने गरी सिुवधाको लािग 
बाटो �योगस�म ग�रएको हो भनी �ितवाद गरेको 
दिेखएको छ । िमिसल संल�न नापी िनरी�कले 
पेस गरेको �ितवेदन �यहोरा हदेा�, 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 दखेाएअनसुार ९ 
िफटको बाटो दिेखएको, सो बाटो सामिूहक�पमा 
�योग भएको र िक.नं २६९ को दि�ण पवू�तफ� बाट 
िभ� जाने बाटोमा ज�ता पाताको गेट दखेाइएको 
र अ�य िक�ाह�मा आआ�नो ज�गामा �वेश गन� 
�थानमा गेट तथा पखा�ल लगाइएको दिेखएको 
भनी उ�लेख गरेको दिेखयो । िमिसल संल�न 
िमित २०४०।५।१२ को ब�डाप�को छायाँ�ितमा 
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समेत सबै अंिशयारह�लाई आआ�नो ज�गामा 
परेको ज�गामा आवतजावत गन� स�पणू� ज�गाको 
पवू�तफ� बाट उ�र आउने पखा�ल दि�ण मलू 
सडक ज�गा ९ िफट चौडाको साझा बाटो 
भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गरी ब�डाप�मा सो 
बाटोको अवि�थित जनाएको दिेख�छ । यसरी 
िमित २०४०।५।१२ को ब�डाप�को �यहोरामा नै 
उ� बाटोको अवि�थितका बारेमा उ�लेख गरी 
िनजी�पमा खोलेको बाटो आ�नो उपभोगमा 
खोलेको बाटोलाई िबना कुनै काननूी आधारबेगर 
साव�जिनक भ�न िमलेन । 
 ५. यी पनुरावेदक वादीले दावीको 
बाटोलाई साव�जिनक कायम ग�रपाउने मलू 
आधारका �पमा भिूमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागको िमित २०६२।१०।१७ को प�रप�लाई 
समेत टेकेर िनवेदन िदएको दिेख�छ । भिूमसधुार 
तथा �यव�थापन िवभागको प�रप�कै आधारमा 
िनजी �योगका �पमा खोिलएको उ� बाटोलाई 
यी पनुरावेदक वादीले िनवेदन िदएकै भरमा िनजी 
�योगको �पमा भएको बाटोको अि�त�व नै 
समा� ह�ने गरी प�रप�को �यहोराका आधारमा 
िनजह�को सा�पि�क अिधकारसमेत अित�मण 
ह�ने गरी साव�जिनक बाटो कायम गनु�  साव�जिनक 
िहत अनकूुलसमेत ह�दँनै । य�तो अव�थामा उ� 
भिूमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको एउटा 
�योजनका लािग जारी भएको प�रप�लाई िनता�त 
िनजी �कृितको बाटोमा लाग ू गन�समते र िनजी 
बाटोलाई साव�जिनक बाटो कायम ह�ने गरी िनण�य 
गन� िम�ने भएन । तसथ� यस अदालत संय�ु 

इजलासबाट िन�सा �दान गदा� उ� भिूमसधुार 
तथा �यव�था िवभागको प�मा उि�लिखत 
�यहोरासमेतलाई आधार िलई ग�रएको िन�सा 
�दानको तक� सँग यस इजलास सहमत ह�न सकेन । 
 ६. मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
दावीका िक.नं.ह�का ज�गाको बाटोलाई 
साव�जिनक कायम गन� स�ब�धमा आधार िलँदा 
एउटै िक�ाबाट िक�ाकाट भै उ� ज�गाका 
ज�गाधनीह�को �योगमा मा� बाटो रहकेो 
दिेखदँा दता�वालाको म�जरुीिबना साव�जिनक 
बाटो कायम गन� िमलेन भनी दावी नप�ुने ठहर ्याई 
भएको मालपोत काया�लय, लिलतपरुको िमित 
२०६५।४।३० को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
िमित २०६६।१।२४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह��छ । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदन ू। 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.तक� राज भ�

इित संवत ्२०७० साल पसु २८ गते रोज १ शभुम्
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद गौतम

९१८० - केशव परुी िव. िकरण �रमालसमेत

 &  
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल
माननीय �यायाधीश �ी दवेे��गोपाल �े�

फैसला िमित : २०७१।३।१८।४
०६७–CI–००१२

म�ुा :  अंश ।

पनुरावेदक/�ितवादी : िज�ला बारा, गडहल 
गा.िव.स. वडा नं. ५ ब�ने िजते���साद 
चौधरी

िव��
��यथ�/वादी : िज�ला बारा, गडहल गा.िव.स.वडा 

नं. ५ ब�ने मगंल�साद फौजदार

 § �ितवादी बनाइएक� िपया�रया 
देवीलाई बुझी �ितवादी 
पाव�तीदेवीका छोराह� िजते��, 
उपे�� र लोके��समेतलाई �ितवादी 
कायम ग�रएको भए पिन िनजह�सगँ 
तायदाती मािगएको नदेिखएको र 
य�तै वादीक� आमा कलावती र दाजु 
भाइह�समेतसगँ फाँटवारी मािगएको 
नदेिखनाले �व. लालबाबुक� प�नी 
पाव�तीदेवीबाट अंश पाउने भनी 
ठहर गरेपिछ िनजका छोराह� 
िजते��, उपे�� र लोके��बाटसमेत र 

वादीक� आमा कलावती र वादीका 
अ�य दाजुभाइह� मोहन, सोहन र 
महे��लाईसमेत मुलुक� ऐन, अ.बं. 
१३९ नं. बमोिजम नबुझेको भए बुझी 
िनजह�समेत सगोलका अंिशयार 
ह�न ् होइनन ् यिकन गरी �याियक 
िन�पण गनु�पन�मा सोबमोिजम 
बु�नुपन� �माण बु�दै नबुझी भएको 
पुनरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसलामा �माणको मू�याङ्कनको 
रोहबाट �ुिटपूण� देिखँदा बदर ह�ने ।

(�करण नं. २) 

पनुरावेदक/�ितवादीका तफ� बाट :
��यथ�/वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, अ.बं. १३९, २०२ नं. 

स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.िज.�या.�ी �ेमबहादरु के.सी.
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी उ�व�साद बाँ�कोटा 
 मा.�या.�ी गौरीबहादरु काक�

फैसला
 �या.िगरीश च�� लाल : �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको िमित २०६५।६।३० को 
फैसलाउपर �ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 

�नण�य नं.९१८१
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म�ुाको सङ्ि�� त�य एवम ् िनण�य यस�कार छ :
 मलूप�ुष ��हनारायणका ५ छोरा 
�मशः मरुलीधर, गोिव�धर, न�दिकशोर, 
लालबाब ु र ठाकुर�साद ह�न ् । ��हनारायण, 
मरुलीधर, गोिव�धर र लालबाबकुो �वग�वास 
भइसकेको छ । गोिव�धरको छोरा म िफरादी ह� ँर 
िवप�ी ठाकुर�सादको छोरा िवप�ी मनोजकुमार 
ह�न ् । लालबाबकुा प�नी िवप�ी पाव�तीदवेी              
ह�न ्। िवप�ी ठाकुर तथा न�दिकशोर मेरो काका, 
पाव�तीदवेी काक� तथा राजे�� र मनोज मेरो भाइ 
नाताका ह�न ् । ��हनारायणको शेषपिछ िनजका 
पाँचजैना छोराह� मानो छु��ई बसेको भए तापिन 
ज�गा जिमन सगोलमा भोगी आएकोमा अब 
अंशब�डा गरौ ँभ�दा िवप�ीह�ले इ�कार गरेको 
ह�दँा ५ ख�डको १ ख�ड मेरो िपताको ह�ने अशं 
छुट्याई मेरो नाउँमा दता�समेत गराई पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको म�ुय िफराद दावी । 
 हामी पाँच अिंशयार ह�दँा ५ ख�डको 
१।१ ख�ड हा�ो अंशहक ह�दँा छुट्याई िलउँ भनी 
बार�बार भ�द ैआएका छौ ँ। वादीले हामीसरहका 
अ�य �ितवादीको उचलाहटमा लागी झ�ुा िफराद 
गरेका ह�न ् । पाँचभागको १।१ भाग अंश िलन 
िदन इ�कार गरेका छैनौ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीह� न�द िकशोर र पाव�तीदवेीको संय�ु 
�ितउ�र िजिकर । 
 वादीलाई हामीले अशं िदनपुन� अव�था 
छैन । वादीले गोिव�धरको आफू एकमा� छोरा 
भनी उ�लेख गरे तापिन गोिव�धरका चार छोराह� 
�मशः मोहन, सोहन िवप�ी मंगल तथा मह�े� 
ह�न ् । साथै गोिव�धरक� प�नी कलावती जीिवतै 

छन ् । कलावती जीिवत ह�दँाह�दँ ै गोिव�धरको 
अंशभाग िनज वादीले दावी गन� िम�दनै । �यसै 
गरी लालबाब ुजीिवतै भए तापिन िनजक� �ीमती 
पाव�तीदवेी तथा ३ छोराह� �मशः जीते��, 
उपे�� र लोके�� ह�न ् । वादीले पाव�तीलाई मा� 
दखेाई अधरुो िफराद गरेका छन ्। िपता ��हदवेको 
जीवनकालमा पाँचै छोरा र आ�नो अशंसमेत 
घरसारमा नरम गरम िमलाई २०२१ साल माघ 
१० गते छुट्याई िदन ुभएको हो । सोही समयदिेख 
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 गराउनपुन� अव�था आउँदनै । िवप�ीका 
दाज ु मोहन�सादले आ�ना नाउँको ज�गा 
२०२६।५।२०, २०२८।६।२२, २०४२।९।८, 
२०५४।२।१८ मा राजीनामा ग�रिदन ु भएको 
छ । सगोलमा बसेको भए सगोलको अिंशयारलाई 
�यसरी ज�गा िब�� ग�रिदनपुन� 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.नं. ८५ मालपोत 
काया�लयको िनण�यले 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 अशं 
हक छु��ई छु�ाछु�ै �यवहार दता� भोग िब��समेत 

९१८१ - िजते���साद चौधरी िव. मंगल�साद फौजदार
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भएको ह�दँा पनुः अंशब�डा ह�नपुन� अव�था नै 
छैन । वादी दावीबाट फुस�द पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी ठाकुर�साद र मनोजकुमारको 
संय�ु �ितउ�र िजिकर । 
 हा�ोबीच अंशब�डा वा मानो छु��एको 
िलखत पा�रत नभए पिन हामी सगोलका अिंशयार 
होइन� । िपता, बाजेकै पालामा छु�� िभ�न भएको 
छ । हा�ो अलगअलग नापी, दता�, भोग, ख�रद 
िब�� �यवहार गरी आएका छौ ँ । आआ�नो 
अंशहकको ज�गा छु�ाछु�ै दता� नामसारी गरेका 
ह�दँा अंशब�डा ह�नपुन� अव�था नै छैन । िवप�ीको 
आमा, दाज ुभाइह� रह ेभएको कुरालाई िनजले 
�काशमा �याउनभुएको छैन । हामीबीच लेनदने, 
िकनबेचसमेत भएको ह�दँा वादी दावी खारेज 
गरी अलग फुस�द गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी हरे���सादको �ितउ�र िजिकर । 
 �ितवादी राजे���सादले �ितवाद नगरी 
स�ु �याद ैगजुारी बसेको । 
 ��हनारायणका ५ छोराह� �मशः 
मरुलीधर, गोिव�धर, न�दिकशोर, लालबाब ु र 
ठाकुर�साद ह�न ्। मरुलीधरका २ छोराह� राजे�� 
र हरे�� ह�न ्। गोिव�धरका ४ छोरा मोहन, सोहन, 
मंगल र मह�े� ह�न ्। वादीक� आमा कलावतीदवेी 
ह�न ् । हा�ोबीचमा अशंब�डा भएको छैन । मैले 
पिन अशं पाउनपुछ� भ�नेसमेत �यहोराको अ.बं. 
१३९ नं. बमोिजम बिुझएका मह�े� 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�ी संजय चौधरीको बकप� । 
 लालबाबकुो नाउँको िक.नं. ६७ र ७० 
को िफ�डबकुमा तथा न�दिकशोरको िक.नं. ११ 
को िफ�डबकुमा िकसानको �यहोरामा अंश िलई 
भोगी आएको भ�ने उ�लेख भएकोबाट ियनीह� 
एकासगोलका अंिशयार ह�न ् भ�ने नदिेखई छु�� 
िभ�न भई बसेको दिेख�छ । िमिसल संल�न 
�ितवादी ठाकुर�साद र ��हनारायणबीचको िमित 
२०३७।१।१ को राजीनामा �ितिलिप, वादीका 
दाज ु मोहन�साद र �ितवादी पाव�तीदवेीका 
पित लालबाबबुीचको िमित २०५४।१।१८ को 
राजीनामा �ितिलिपबाट तथा �व.��हनारायणको 
नाउँको ज�गा नामसारी भएको िमित २०५७।८।३ 
को िनण�य िमिसलसमतेका �माणह�बाट वादी 
तथा �ितवादीह�बीच अंशब�डाको महलको 
३० नं. बमोिजम छु�� िभ�न भै छु�ाछु�ै भोग 
िब�� �यवहार गरेको दिेखँदा �यवहार �माणबाट 
ब�डा भइसकेको दिेखँदा वादी दावी प�ुन नस�ने 
ठहछ� भ�नेसमेत �यहोराको स�ु बारा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६१।३।७ मा भएको 
फैसला । 
 िविधवत ्अशंब�डा भएको िलखत �माण 
नह�दँा म वादीले अशं िलए पाएको दिेखएको 
छैन । सािवकमा ब�डा भएको कुन ज�गा हाल के 
कुन हो सो दिेखएको नह�दँा पिह�यै ब�डा भइसकेको 
भ�ने मा�न िम�दनै । किहलेको ब�डाप�बाट 
कुन अंिशयारकोमा आएको भ�ने �प� नह�दँा 
केवल िफ�डबकुको िकसान �यहोरामा जिनएकै 
भरमा अशंब�डा भइसकेको भनी मा�न िम�दनै । 
आफूखशु गन� पाउने ज�गा िब�� गन� बाधा नह�ने 
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काननूी �यव�था ह�दँा �यसलाई �माणमा लगाएर 
अंशब�डा भइसकेको भ�न िम�ने पिन होइन । िपता 
��हनारायणको नाउँको ज�गा सगोलमा दता� सरी 
आएको हो । म पनुरावदके वादी र �ितवादीह�को 
बीचमा अशंब�डा भएको वा छु�� िभ�न भएको 
कुनै �माण नह�दँा स�ु बारा िज�ला अदालतबाट 
भएको अशंब�डाको ३० नं. को ��य� �िुटपणू� 
फैसला उ�टाई िफराद दावीबमोिजम ठहर गरी 
�याय पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको वादीप�को 
पनुरावेदनप� । 
 अंश िदन �वीकार गन� �ितवादी 
न�दिकशोर र पाव�तीदवेीबाट समेत अंश नपाउने 
ठहराई गरेको स�ुको फैसला फरक पन� स�ने 
दिेखँदा छलफलको िनिम� अ.बं. २०२ नं. र 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम िवप�ी िझकाई हािजर भए 
वा सो अविध नाघपेिछ िनयमबमोिजम पेस गनु� 
भ�ने २०६२।१।२० को पनुरावेदन अदालतको 
आदशे । 
 ��यथ� पाव�तीदवेी र लालबाबकुो छोरा 
जीते��, उपे�� र लोके��लाई आव�यक परे 
पनुरावेदकबाट वतन खलुाउन लगाई अ.बं.१३९ 
नं. बमोिजम बुझी ��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 काया�लयबाट िझकाई 
आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु� भ�ने पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६३।६।२९ को आदशे । 
 मलूप�ुष ��हनारायणका ५ छोरा 
मरुलीधर, गोिव�धर, न�दिकशोर, लालबाब ु र 

ठाकुर�साद भएको भ�नेमा �ितवादीम�येका 
मरुलीधरको छोराह� राजे���साद र  हरे���साद 
ह�न ्। मरुलीधर र िनजक� �ीमतीको म�ृय ुभैसकेको 
छ । मािहला छोरा गोिव�धरको पिन म�ृय ुभैसकेको 
छ र िनजक� �ीमती कलावतीदवेी हालस�म 
जीिवतै छन ् । िनजका ४ छोराह� यसै म�ुाका 
वादी मगंल�साद, मोहन�साद, सोहन�साद र 
मह�े��साद ह�न ् । सािहला छोरा न�दिकशोर र 
िनजक� �ीमतीको म�ृय ुभसैकेको छ । िनजका २ 
छोरामा जेठा कमले�र ह�न ्भने का�छाको म�ृय ु
भैसकेको छ । �य�तै ��हनारायणका कािहला 
छोरा लालबाबकुो �वग�वास भैसकेको छ भने प�नी 
पाव�तीदवेी ह�न ्। िनजका छोराह� जीते��, लोके�� 
र उपे�� ह�न ् । का�छा ठाकुर�साद ह�न ्र िनजक� 
एक �ीमती छन ् तथा एक छोरा मनोज�साद 
ह�न ् । ��ततु म�ुा पनु�अिघ अिंशयारह�बीच 
अंशब�डा भएको छैन । आमा पाव�ती तथा हामी 
छोराह� जीते��, उपे�� र लोके��ले आ�नो िपता 
लालबाबकुो अशं भाग पाउनपुन� हो । मलूपखुा� 
��हनारायणका पाँच छोराह�बीच पाँच भाग 
लगाउनपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको लोके�� र 
उपे��को वारेस भई आ�ना हकमा समेत जीते�� 
�सादले पनुरावेदन अदालतसम� बयान गरी 
कारणीसरह ता�रखमा रहकेा रहछेन ्। 
 िफराद गदा� �ितवादी नबनाइएक� वादीक� 
आमा कलावती दवेी तथा दाज ुभाइ मोहन�साद, 
सोहन तथा मह�े� चौधरीलाई स�ुबाट िझकाउने 
आदशे भएको र �ितवादीसमेत कायम ग�रएको 
भएपिछ २०६२।१।२० को आदशेबमोिजमको 
सचूना िनजह�लाई समेत िदनपुन� ह�दँा सचूना 
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जारी गरी िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६३।१२।१८ को आदशे । 
 मलूप�ुष ��हनारायणका ५ छोरा 
मरुलीधर, गोिव�धर, न�दिकशोर, लालबाब ु र 
ठाकुर�साद भएको भ�नेमा �ितवादीम�येका 
मरुलीधरको छोरा हरे���साद तथा ��हनारायणको 
छोरा �ितवादी ठाकुर�साद र िनजको छोरा 
�ितवादी मनोजकुमारले २०२१।१०।१० मै बाब ु
बाजे ��हनारायणले उहाँको जीवनकालमै अशं 
छुट्याई िदएकोले वादीलाई अंश िदनपुन� होइन 
भनी �ितउ�र िदएको दिेख�छ । �ितवादीम�येको 
न�दिकशोर र लालबाबकुो प�नी पाव�तीदवेीले 
वादीलाई ५ ख�डको १ ख�ड अशं िदन म�जरु 
गरी �ितउ�र लगाएको दिेख�छ । अंश िदन म�जरु 
गन� �ितवादीह�समेतबाट अशं निदलाएको भनी 
झगिडया िझकाउने आदशे भएकोले िमिसल 
संल�न िफ�डबकु उतार तथा िविभ�न िमितमा 
भएका राजीनामा, बकसप� ज�गादता�को 
मालपोत काया�लयको िनण�यकागजसमेतको 
प�र�े�यमा मरुलीधरको हाँगातफ� का �ितवादी 
राजे�� र हरे���साद र �ितवादी ठाकुर�साद 
फौजदार र मनोजकुमार फौजदारको हकमा बाहके 
गरी अंश िदन म�जरु गन� �ितवादी न�दिकशोर 
र लालबाबकुो प�नी पाव�तीदवेी तथा वादीसँग 
िफराद परेको अिघ�लो िदनस�मको अशंब�डाको 
२०, २१, २२ र २३ नं.समतेको रीत परु ्याई 
तायदाती फाँटवारी िलई नपगु कोट� फ� वादीबाट 
िलई िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने िमित २०६४।८।२ 
को पनुरावेदन अदालतको आदशे ।
 ��यथ� �ितवादी पाव�त�दवेी फौजदार, 

पनुरावदके वादी मंगल�साद तथा ��यथ� 
�ितवादी न�दिकशोरको हकमा कमले�र 
फौजदारले छु�ाछु�ै पेस गरेको तायदाती फाँटवारी 
तथा दता� उतारसमेत िमिसल संल�न रहकेो ।  
 मरुलीधरको हाँगातफ� का �ितवादी 
राजे�� र हरे���साद फौजदार र �ितवादी 
ठाकुर�साद फौजदार र मनोजकुमार फौजदारको 
हकमा बाहके गरी अशं िदन म�जरु गन� �ितवादी 
न�दिकशोर र लालबाबकु� प�नी पाव�तीदवेी तथा 
वादीसँग िफराद परेको अिघ�लो िदनस�मको 
तायदाती फाँटवारी िलने भनी तायदाती फाँटवारी 
माग गरेकोमा �ितवादीम�येक� लालबाबकु� 
�ीमती पाव�तीदवेीले नरही गा.िव.स.वडा नं.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 दखेाई 
ब�डा नला�ने िनजी आज�नको भनी तायदाती 
िदएको दिेखयो । तर िनजी आज�नको भएको �ोत 
दखेाएको दिेखन आउँदनै । िनजी आज�नको भ�ने 
श�द उ�लेख गद�मा मा� िनजी भ�न िम�ने दिेखन 
नआएकोले ब�डाला�ने स�पि�िभ�कै स�पि� 
दिेखन 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 
गरेको दिेखएकोले िनजतफ�  िवचार गनु�पन� दिेखन 
आएन । 
 अब पनुरावेदक वादी मंगल�साद 
फौजदारले आ�नो नामको स�पि�को फाँटवारी 
नदखेाई दाज ु सोहन�सादको �ीमती िपया�रया 
थ�नीको नामको २ िक�ा िक.नं. २४१ को 
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१–९–१५ र िक.नं. २८६ को ०–७–१० िज�ला 
बारा, खोपवा गा.िव.स. वडा नं. ८ को ज�गा 
दखेाई तायदाती फाँटवारी िदएको दिेखन आउँछ, 
तर िनज ज�गा दता�वाला िपया�रया थ�नी ��ततु 
म�ुामा �ितवादी नै नभएक� दिेखएको र दाजभुाइ 
समानक� अिंशयारसमेत भएको नदिेखएक�ले 
बीचबीचमा नाम जोड्द ै स�पि�को फाँटवारी 
िदएको दिेखएकोले �य�तो स�पि�बाट अंशभाग 
पाउने भ�न पिन िम�ने दिेखन आएन । 
 तसथ� ��ततु म�ुामा �ितवादी 
लालबाबकु� �ीमती पाव�तीदवेीले पेस गरेको 
िनजको नाउँदता�को ज�गाबाट मा� ५ भागको १ 
भाग अशं वादी पनुरावेदकले पाउने ठहछ� । स�ु 
बारा िज�ला अदालतको िमित २०६१।३।७ को 
वादीदावी नप�ुने ठहर ्याएको फैसला सो हदस�म 
निमली उि�ट ह��छ भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको िमित २०६५।६।३० को 
फैसला । 
 जब ५ भागको १ भाग अशं वादीले 
पाउने भनी ठहर ख�डमा उ�लेख भएपिछ 
�वाभािवक�पमा ��हनारायणका ५ वटै 
छोराह�मा र ितनका हाँगामा अशं ब�डा 
नभएको भ�ने कुरा छल�ङ्ग ह��छ । यसरी वादीले 
दखेाएको ५ अंशलाई सगोलको ठहर भैसकेपिछ 
लालबाबकु� प�नी पाव�तीदवेी, गोिव�धर र न�द 
िकशोरको बीचको स�पि�मा� ब�डा ह�ने अथ� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको फैसला 
िवरोधाभाषपणू� भै �िुटपणू� छ । वादीदावीबमोिजम 
एवम ् पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको ठहर ख�डको 
अि�तम �करणको मनसायबमोिजमसमेत वादीले 

भनेबमोिजम ��हनारायणको ५ वटै छोराह� 
अथा�त ् मरुलीधर, ठाकुर�साद र ितनका हाँगाको 
स�तान सगोलमै रहकेो ठहर गरी �याय पाऊँ । 
 वादीले दखेाएको तथा �ितवादीले 
समेत �वीकार गरेको प�ुतावलीबमोिजमका 
�यि�ह� अथा�त ् ��हनारायणका स�पणू� ५ वटै 
छोराह� तथा ितनीह�को हाँगामा अशंब�डा 
नभएको र आआ�नो भोगस�म गरी आएकोले 
मलूपखुा� ��हनारायणका ५ छोराह�बीच ५ 
भाग लगाउनपुद�छ भनी पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डासम� गरेको बयानको कुनै म�ूयाङ्कन 
नै नगरी पनुरावेदन अदालत, हटे�डाबाट भएको 
फैसलामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४(क) नं. १८५ 
नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ एवम ् ५४ 
को ग�भीर �टूी भएको छ । 
 ��हनारायणका छोरा मरुलीधरको 
हाँगाका राजे�� र हरे�� एवम ् ठाकुर�साद र मनोज 
कुमारबाटसमेत मलुकु� ऐन, अशंब�डाको २०, 
२१, २२, र २३ नं. बमोिजम तायदाती फाँटवारी 
मागी मेरो बयान िजिकरबमोिजम ��हनारायणका 
५ छोराह�बीचको स�पि� ५ भाग लगाई �याय 
पाऊँ । 
 तसथ� यी मािथका पनुरावेदन िजिकर 
एवम ् मबाट मकुरर ह�ने काननू �यवसायीको बहस 
बुँदालाई आधार मानी सगोलको अिंशयारमा 
मरुलीधर र ठाकुर�सादको छोरालाई बाहके गरी 
भएको फैसला �िुटपणू� ह�दँा ��हनारायणको 
छोराह�बीचको स�पि� ५ भाग लगाई सो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको फैसला 
उि�ट गरी �याय पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 

९१८१ - िजते���साद चौधरी िव. मंगल�साद फौजदार
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पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा 
परेको पनुरावेदनप� । 
 यसमा ��नारायणका पाँच भाइ छोरा 
सबै वा तीम�ये कोही सगोल वा िभ�न के हो 
िन�पण नगरी केवल �ितउ�रलाई मा� मा�यता 
िदई ५ भागको १ भाग अंश वादीलाई िदने फैसला 
ह�दँा छु�� िभ�न भसैकेका भनी स�ु बारा िज�ला 
अदालतले गरेको फैसला �वीकारी पनुरावेदन 
नगन� प�ले समेत अशं िलन पाउने पनुरावेदन 
अदालतको यस फैसलाबाट वादीको भाग िह�सा 
घट्न जानेसमेतको ि�थित दिेखएबाट पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाले गरेको िमित २०६५।६।३० 
को फैसला फरक पन� स�ने दिेखँदा अ.बं. २०२ 
नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई आएपिछ वा अविध 
�यतीत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७०।६।९ को आदशे । 
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
स�ु र पनुरावेदन िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको फैसला िमले निमलेको 
के रहछे सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो । 
 िमिसल अ�ययन गरी हदेा� 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 अंश िदनपुन� 
होइन भ�ने कुनै �ितवादीको �ितउ�र िजिकर 
भएकोमा �यवहार �माणबाट ब�डा भसैकेको 
दिेखँदा वादीदावी प�ुन नस�ने ठहराएको स�ु 
फैसलाउपर वादीको पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन 

अदालत, हटे�डाबाट केही उि�ट ह�ने ठहर भै 
सोउपर �ितवादीम�येका िजते���साद चौधरीको 
तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको रहछे । 
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु म�ुाका 
वादी, �ितवादी एवम ् अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका अंिशयारह�का �यहोराह�बाट 
��नारायणका पाँच छोराह� मलू अंिशयार 
दिेखएका छन ् । ��नारायणका पाँच भाइ 
छोरा सबै वा तीम�ये कोही सगोल वा िभ�न 
के हो िन�पण नगरी केवल �ितउ�रप�लाई 
मा� मा�यता िदई वादीले अंश पाउने भनी 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाबाट फैसला भएको 
दिेख�छ । ��हनारायणका अ�य छोरा मरुलीधर 
र ठाकुर�सादसमतेका हाँगातफ�  छु�ी िभ�न भए 
नभएको ब�ुद ै नबझुी पनुरावेदन अदालतबाट 
फैसला भएको छ । यसरी फैसला ह�दँा स�ु बारा 
िज�ला अदालतले छु�ी िभ�न भैसकेको दिेखनाले 
वादी दावी प�ुन नस�ने भनी कसैले कसैबाट पिन 
अंश नपाउने गरी गरेको फैसलालाई �वीकार गरी 
बसेका पनुरावेदन नगन� प�ह�लाईसमेत मका� पन� 
जाने ह�न स�छ । य�तो अव�थामा वादीको भाग 
िह�सा घट्न जानेसमेतको ि�थित दिेखएबाट सो 
कुरातफ�  पनुरावेदन अदालतको फैसलाले �यान 
िदइएको पाइएन । वादी आफू ��नारायणका ५ 
छोराह�म�ये गोिव�धरका छोरा भएको र वादीक� 
आमा कलावती पिन जीिवतै रहकेो दिेख�छ । 
वादीले अंशको दावी गदा� ५ भागको १ भाग दावी 
गरेको दिेख�छ भने वादीका अ�य दाजभुाइह� 
भएको पिन दिेख�छ । वादीकै दावीअनसुार मलू 
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पखुा�बाटै अंशब�डा नभएको अव�था मा�ने हो भने 
वादीका पखुा� ५ भाइ भएको दिेखँदा पाँच भागको 
एक भागम�ये पाँचभागको एक भागमा� वादीले 
अंश पाउने अव�था ह�न स�ने दिेख�छ । पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाबाट भएको फैसला अनसुार 
�ितवादी �व.लालबाबकु� प�नी पाव�तीदवेीले 
पेस गरेको िनजको नाउँ दता�को ज�गाबाट मा� 
वादीले अंश पाउने ठहर भएको छ जबिक 
वादीका पखुा�ह�बीच अशंब�डा भएको 
अव�था मा�ने हो भने वादीले वादीक� आमा 
कलावतीसँगबाट मा� अंश पाउने अव�था 
ह�न स�छ । वादी मगंल�सादले िनजको दाज ु
सोहन�सादक� प�नी िपया�रया दवेीका नाउँको 
स�पि� तायदातीमा दखेाएकोमा सोबाट अशंब�डा 
भएको नदिेखएको ह�दँा �ितवादी बनाइएक� 
िपया�रया दवेीलाई बुझी �ितवादी पाव�तीदवेीका 
छोराह� िजते��, उपे�� र लोके��समेतलाई 
�ितवादी कायम ग�रएको भए पिन िनजह�सँग 
तायदाती मािगएको नदिेखएको र य�तै वादीक� 
आमा कलावती र दाज ुभाइह�समेतसँग फाँटवारी 
मािगएको नदिेखनाले �व. लालबाबकु� प�नी 
पाव�तीदवेीबाट अंश पाउने भनी ठहर गरेपिछ 
िनजका छोराह� िजते��, उपे�� र लोके��बाट 
समेत र वादीक� आमा कलावती र वादीका अ�य 
दाजभुाइह� मोहन, सोहन र मह�े�लाई समेत 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१३९ नं. बमोिजम नबझेुको 
भए बझुी िनजह�समेत संगोलका अंिशयार ह�न ्
होइनन ् यिकन गरी �याियक िन�पण गनु�पन�मा 
सोबमोिजम ब�ुनपुन� �माण ब�ुद ै नबझुी भएको 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको फैसलामा 

�माणको म�ूयाङ्कनको रोहबाट �िुटपणू� दिेखदँा 
बदर ग�रिदएको छ । अब जो जे ब�ुनपुद�छ 
बझुी पनुरावेदन अदालत, हटे�डाबाट नै म�ुाको 
कारवाही िकनारा गनु� भनी ता�रखमा रहकेा 
प�लाई पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको ता�रख 
तोक�िदई स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको 
िमिसलसमेत पनुरावेदन अदालत, हटे�डामा 
पठाई िदन ू । ��ततु म�ुाको दायरीको लगतक�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदन ू। 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.दवेे��गोपाल �े� 

इित संवत ्२०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : हमेबहादरु सेन

९१८१ - िजते���साद चौधरी िव. मंगल�साद फौजदार
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल
माननीय �यायाधीश �ी दवेे��गोपाल �े�

फैसला िमित : २०७१।२।१८।४
०६७–CI–०३५५

म�ुा : अंश ।

पनुरावेदक/�ितवादी : स�यान िज�ला, माक�  
गा.िव.स. वडा नं. 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� 
िदनुपन�मा सो �ि�या अवल�बन 
नगरी पुनरावेदनप� �वीकार 
गरी दता� गनु�का 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 

दफा १४ बमोिजमको आदेश गरी 
कोट� फ� दािखला गराउन स�नेमा 
प�लाई कोट� फ� बुझाउने मौका नै 
निदई बुझाउनुपन� कोट� फ� दािखला 
नगरी पुनरावेदन दता� गराएको भ�ने 
आधारमा मा� पुनरावेदन खारेज 
गन� गरेको देिख�छ । यसरी अदालत 
�वयम ्को भूलबाट प�को हक हनन ्
ह�न नस�ने भ�ने कानूनका सव�मा�य 
िस�ा�त िवपरीत पुनरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
नदेिखने । 

(�करण नं. २)
 § कोट� फ� ला�ने मु�ामा घटी वा 

नपुग कोट� फ� �याएको रहेछ भने 
पुनरावेदन दता� गदा�को अव�थामा 
नै घटी वा नपुग कोट� फ� जे जित 
बुझाउनुपन� हो सोही समयमै 
दािखल गन� लगाई मा� मु�ा दायर 
गनु�पछ� 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� 

�नण�य नं.९१८२
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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 नं. ६)

पनुरावेदक/�ितवादीका तफ� बाट :
��यथ�/वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा 
राजेश खड्का
अवलि�बत निजर :
 §  २०४१, अङ्क १२, िन.नं.२२०७, 

प�ृ 
स�ब� काननू :
 § कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १४(४), 

१४(३), १८(१)
 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १४

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.िज.�या.�ी मह�मद जनैुद आजाद
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी ह�रबाब ुभ�राई
 मा.�या.�ी बिु��साद रे�मी

फैसला
 �या.िगरीश च�� लाल : �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरु दाङको िमित २०६६।५।१४ 
को फैसलाउपर �ितवादीको तफ� बाट यस 

अदालतमा पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य एवम ् िनण�य 
यस �कार छ : 
 बाब ुधनबीर कंवरका हामी २ छोरा दाज ु
पदमबहादरु र म िफरादी रामबहादरु कंवर दईु 
अंिशयार हौ ँ। बाब ुआमा परलोक भसै�नभुएको 
र बिहनीको िववाह भैसकेको छ । चल स�पि� 
ब�डा गनु�पन� नभएकाले दाजलुाई अचल स�पि� 
ब�डा गरौ ँ भ�दा अंश िददैनँ, जानेको गर भनी 
जवाफ िदएकाले �ितवादीबाट २ भागको १ भाग 
अंश िदलाई पाउँ भ�ने िफरादप� । 
 वादीले सगोलको स�पि�बाट ख�रद 
गरेको ज�गा आ�नी �ीमतीको नाममा राखेका 
छन ् । हामी दबैुको अचल स�पि� बराबर ब�डा 
गन� म�जरु छ भ�ने �ितउ�रप� । 
 यसमा वादी �ितवादी अंिशयार भएकोमा 
िववाद नरहकेो अंश िदन �ितवादी म�जरु 
दिेखएकाले िफराद परेको अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम ग�रिदएको छ । 
अतः उ� िमितस�मको ब�डा गनु�पन� चल अचल 
स�पि�को तायदाती फाँटवारी अशंब�डाको २०, 
२१, २२ र २३ नं. बमोिजम वादी �ितवादीबाट 
दािखल गराई वादीबाट ला�ने कोट� फ�समेत 
िलई िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने स�यान िज�ला 
अदालतबाट भएको आदशे । 
 वादीक� �ीमती गौरी कंवरका नाममा 
दता� भएको १० िक�ा ज�गाबाहके अ�य स�पि� 
२ भागको १ भाग वादीले छुट्याई िलन पाउने 
ठहछ� भ�ने २०६२।३।२१ को स�यान िज�ला 
अदालतको फैसला । 

९१८२ - पदमबहादरु कंवर िव. रामबहादरु कंवर
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 वादीक� �ीमती गौरी कंवरको नाममा 
रहकेो १० िक�ा ज�गासमेत ब�डा गनु�पन�मा 
सो ब�डा नगन� गरी गरेको स�ु स�यान िज�ला 
अदालतको फैसलामा िच� बझेुन उ� ज�गासमेत 
ब�डा गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको 
पनुरावेदनप� । 
 गौरी कंवरको नाममा रहकेो ज�गा अशं 
भाग नला�ने ठहर ्याई स�ुबाट २०६२।३।२१ मा 
भएको फैसला �िुटपणू� ह�दँा बदर ग�रिदएको छ । 
अब जो जे बु�्नपुन� �माण बझुी पनुः िववािदत 
��को िन�पण गनु� भनी पनुरावेदन अदालत, 
दाङ त�ुसीपरुबाट िमित २०६३।२।२४ मा भएको 
फैसला । 
 गौरी कंवरको नाममा रहकेो स�पि� ब�डा 
गनु�पन� सगोलको स�पि� हो भनी �ितवादीले कुनै 
�माण गजुान� सकेको दिेखदँनै भने गौरी कंवरले 
उ� स�पि� दाइजो पेवाबाट ख�रद गरेको स�पि� 
हो भनी गरेको बयानलाई िनजको सा�ीह� र 
राजीनामा रिज��ेसन कागजातबाट पिु� भैरहकेो 
दिेखँदा गौरी कंवरको नाममा दता� रहकेो १० 
िक�ा ज�गा बाहके 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 फैसला । 
 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� ह�नपुन�मा मलाई �माण गजुान� 
नसकेको उ�लेख गरी अंश हकबाट वि�चत 

गराएको �िुटपणू� फैसला बदर गरी गौरी कंवरको 
नाममा दता� रहकेो स�पणू� स�पि�समेत ब�डा गरी 
पाउँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदनप� । 
 अदालत �वयम ्ले �माण पेस नभए पिन 
अ�यथा स�झीहा�ने ि�थित छैन भनी फैसलामा 
�मािणक आधार छैन भनी उ�लेख गरेको 
अव�थामा पिन दाइजो ठहर गनु� �व�ृ धारणाबाट 
�िसत भएको ह�दँा ��ततु स�ु फैसला अ.बं. 
१८४क नं., अशंब�डाको १८ र ३२ नं. तथा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २६ र ५४ को िवपरीत 
ह�दँा बदर उि�ट गरी पाउँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
रहकेो प�र�े�यमा स�ुको फैसला िवचारणीय 
दिेखदँा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
छलफलको लािग ��यथ�लाई िझकाई आएपिछ 
वा अविध गजुारेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु� 
भ�ने पनुरावेदन अदालतको िमित २०६४।१०।२२ 
गतेको आदशे । 
 दवेानी म�ुामा काननूबमोिजम ला�ने 
द�तरु र कोट� फ� बझुाएको िन�सा दािखल नभै 
फैसला वा अि�तम आदशेउपर पनुरावेदन वा 
उजरुीसरहको िनवेदन ला�ने छैन । दता� भएको 
रहछे भने पिन खारेज ह��छ भनी अ.बं. १९३क 
नं. मा काननूी �यव�था भएको दिेख�छ । म�ुा 
फैसला ह�दँा ठहरेबमोिजम कोट� फ� िलने गरी 
पनुरावेदन दता� गराएको भ�ने पिन िमिसलबाट 
दिेखएको छैन । यसरी पनुरावेदक �ितवादीले 
कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोिजम 
बझुाउनपुन� कोट� फ� दािखल नगरी पनुरावेदन दता� 
गराएको दिेखएकोले ��ततु पनुरावेदनप�बाट 
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इ�साफ गन� िम�ने नदिेखँदा िमिसलको िववािदत 
िवषयतफ�  �वेश गरी रहन परेन । मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोव�तको १९३क नं. बमोिजम 
��ततु पनुरावेदन खारेज ह�ने ठहछ� भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको 
िमित २०६६।५।१४ को फैसला । 
 �थमतः मलुकु� ऐन, �ारि�भक 
कथनको ४ नं. मा िवषयिवषयमा छु�ाछु�ै बनेका 
काननूमा लेिखएजितमा सोही काननूबमोिजम र 
नलेिखएकोमा यही मलुकु� ऐनबमोिजम गनु�पछ� 
भनी �� उ�लेख छ । कोट� फ� ऐन, २०१७ लाग ू
भएयता कोट� फ� ला�ने िवषयमा दवेानी म�ुाह� 
कोट� फ� ऐन, २०१७ अन�ुप प�रचािलत ह�ने 
कुरालाई ऐनले �वीकारेको छ । यसलाई मलुकु� 
ऐन, �ारि�भक कथनले पिन पिु� गरेको छ । ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदन अदालतले खारेजी फैसला गदा� 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १९३क नं. का आधारमा 
गरेको छ । कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १४ को 
�ि�या परूा नै नगरी खारेजी फैसलामा प�ुन ुग�भीर 
�िुटपणू� छ । 
 ��ततु खारेजी फैसला गदा� कुनै काननूी 
�ि�या परूा ग�रएको छैन । कोट� िफ ऐन, २०१७ 
को दफा १४ को �ि�यामा �वेश नै नगरी 
काननून मैले कोट� फ� बझुाउनपुन� भए पिन कोट� 
फ� बझुाउने �याद मलाई निदई खारेजी फैसला 
गन� िम�दनै । पनुरावेदन तहमा परेको म�ुा खारेज 
गनु�ह�दँनै । खारेज भएको भए काननूबमोिजम 
भएको मािनने छैन भनी चडूामिण शमा� िव. 
झपुा काक�, िभमबहादरु काक�   २०४१, 
अङ्क, िन.नं. २२०७, प�ृ १०९३ को कुलोपानी 

म�ुामा स�मािनत सव��च अदालतबाट िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । 
 कोट� फ� नबझुाएको भनी स�मािनत 
पनुरावेदन अदालत, दाङ तलुसीपरुले जनु 
खारेजी फैसला गरेको छ काननू र �ितपािदत 
निजरअन�ुप छैन । स�ुको द.ेप.ुनं. ३० भएको 
यसै म�ुामा पनुरावेदन गदा� कोट� फ� ऐन, २०१७ 
को दफा १८(१) बमोिजम मैले बझुाउनपुन� कोट� 
फ� �.२५९४।– को सयकडा १५ �ितशतले ला�ने 
कोट� फ� जोडी ह�ने �.२९८४।–  पनुरावेदन साथ 
बझुाएको छु । सो कुरा २०६३ को द.ेप.ुनं. १५ भएको 
यही अंश म�ुामा पनुः पनुरावदने गदा� कोट� फ� ऐन, 
२०१७ को दफा १८(१) बमोिजम बझुाउनपुन� 
कोट� फ� र �यसको १५ �ितशतसमेत २०६१ 
सालको द.ेप.ुनं. ३० को यसै म�ुामा बझुाइसकेको 
र कोट� फ� बझुाउन ुनपन� कारणको उ�लेख गरी 
पनुरावेदन द�तरु � १००।– बझुाएको उ�लेख 
गरेको छु । यिद बझुाउनपुन� िथयो भने त�काल 
कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १४ बमोिजम माग 
ग�रनपुन� र नबझुाएमा मा� म�ुा खारेज ग�रनपुन� 
हो । उ� काननूी �ि�या परूा नै नगरी ��ततु 
म�ुामा �योग नै ह�न नस�ने अ.बं. १९३क लाई 
आधार बनाई गरेको ��ततु खारेजी फैसला काननू 
र �ितपािदत निजरिवपरीत भएको यथाथ� �मािणत 
छ । तसथ� ��ततु फैसला मलुकु� ऐन, �ारि�भक 
कथनको ४ नं. तथा कोट� फ� ऐन, २०१७ को 
दफा १४ र �ितपािदत निजरिवपरीत भएकाले 
बदरभागी छ । बदर गरी मेरो स�ु �ितउ�र िजिकर 
र पनुरावेदन िजिकर अन�ुप उ� वादीक� प�नी 
गौरी कंवरका नाममा �े�ता रहकेो ज�गामा मेरो 
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अंश हकसमेत कायम ह�ने गरी इ�साफ गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको तफ� बाट यस 
अदालतमा परेको पनुरावेदनप� । 
 यसमा �ितवादी पदमबहादरु कंवरले 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन दायर गदा� 
पनुरावेदनको �करण ४ मा कोट� िफ ऐन, २०१७ 
को दफा १८(१) बमोिजम बझुाउनपुन� कोट� फ� 
२०६१ सालको द.ेनं. ३० को यसै म�ुामा बझुाई 
सकेको ह�दँा पनुरावेदन द�तरु �.१०० यसै साथ 
दािखला गरेको छु भनी उ�लेख गरी दता� गन� 
�याएकोमा रीत नपगेुको भए मौकामा दरपीठ 
गरी िफता� िदनपुन�मा सो �ि�या अवल�बन नगरी 
पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदनप� �वीकार 
गरी दता� गरेको साथै प�लाई ता�रखमा राखी 
कारवाही अगािड बढाएको िमिसलबाट दिेख�छ । 
अदालतले पनुरावेदन द�तरु मा� िलई पनुरावेदन 
�वीकार गरेकोमा कारवाहीका �ममा ब�ुद ैजाँदा 
थप कोट� फ� ला�ने दिेखएमा आदशे गरी कोट� फ� 
दािखला गराउन स�नेमा सो नगरी, प�लाई कोट� 
फ� बझुाउने मौका नै निदई कोट� फ� ऐन, २०१७ 
को दफा १८(१) बमोिजम बझुाउनपुन� कोट� फ� 
दािखला नगरी पनुरावेदन दता� गराएको भ�ने 
आधारमा पनुरावेदन खारेज गन� गरेको ि�थितमा 
अदालत �वयम ्को ग�तीबाट प�को हक हनन ्
ह�न नस�ने सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट िमित २०६६।५।१४ 
मा भएको फैसला फरक पन�स�ने दिेखँदा 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको महलको 
२०२ नं. बमोिजम छलफलका िनिम� ��यथ� 
िझकाई उपि�थत भएपिछ वा अविध नाघपेिछ 

िनयमानसुार गरी पेस गनु� भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६८।२।१८ को आदशे । 
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
स�ु तथा पनुरावेदन िमिसलसमेत अ�ययन 
गरी ��यथ� वादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  
अिधव�ा राजेश खड्काले यी पनुरावेदक 
�ितवादी पदमबहादरु कंवरले �यादिभ� हािजर 
नभै कोट� फ� नबुझाई बसेका छन ् । कोट� फ� 
ऐन र अ�य काननूी �यव�था अनसुार �य�ता 
म�ुा दता� भएको भए पिन खारेज ह�ने काननूी 
�यव�था भएकोले पनुरावेदन अदालत, दाङ 
तलुसीपरुले खारेज गरेको हो । तसथ� पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहस िजिकरसमेत सिुनयो । िव�ान ्  काननू 
�यवसायीको बहस िजिकरसमेत सनुी पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुको फैसला िमले निमलेको 
के रहछे सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो । 
 िमिसल अ�ययन गरी हदेा� �ितवादीबाट 
२ ख�डको १ ख�ड अशं पाउँ भ�ने िफराद दावी 
भएकोमा वादी दावी प�ुने ठहराएको स�ुको 
फैसलाउपर �ितवादीको पनुरावेदन परेकोमा कोट� 
फ� दािखल नगरी पनुरावेदन दता� गराएकोले खारेज 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु 
दाङको फैसलाउपर �ितवादीको तफ� बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस भएको 
रहछे । 
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु म�ुामा 
यी �ितवादी पदमबहादरु कंवरले पनुरावेदन दायर 
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गदा� बझुाउनपुन� कोट� फ� २०६१ सालको द.ेनं. 
३० को यसै म�ुामा बझुाई सकेको ह�दँा पनुरावेदन 
द�तरु � १००।– यसै साथ दािखला गरेको छु 
भनी उ�लेख गरी दता� गन� �याएको दिेख�छ । यो 
पनुरावेदनप� दता� गदा� कोट� फ� दािखल नगरी 
दता� गराएको भ�ने आधारमा मा� पनुरावेदनप� 
खारेज ग�रएको पाइ�छ । ��ततु पनुरावेदनप�मा 
कुनै रीत नपगुेको भएमा प�लाई जानकारी 
गराई मौकामा दरपीठ गरी िफता� िदनपुन�मा 
सो �ि�या अवल�बन नगरी पनुरावेदनप� 
�वीकार गरी दता� गनु�का साथै प�लाई ता�रखमा 
राखी कारवाही अगािड बढाएको िमिसलबाट 
दिेख�छ । अदालतले पनुरावेदन द�तरु मा� 
िलई पनुरावेदनप� �वीकार गरेको अव�थामा 
कारवाहीका �ममा ब�ुद ै जाँदा थप कोट� फ� 
ला�ने दिेखएमा कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १४ 
बमोिजमको आदशे गरी कोट� फ� दािखला गराउन 
स�नेमा प�लाई कोट� फ� बझुाउने मौका नै निदई 
बझुाउनपुन� कोट� फ� दािखला नगरी पनुरावेदन 
दता� गराएको भ�ने आधारमा मा� पनुरावेदन 
खारेज गन� गरेको दिेख�छ । यसरी अदालत �वयम ् 
को भलूबाट प�को हक हनन ् ह�न नस�ने भ�ने 
काननूका सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट िमित २०६६।५।१४मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखन आएन ।
 ३. कोट� फ� स�ब�धमा कोट� फ� ऐन, 
२०१७ को दफा १८(१)(क) को �यव�थालाई 
हदेा� “िबगो खलुेको म�ुामा पनुरावेदन गदा� 
जित कुरामा िच� नबझुी पनुरावेदन गरेको छ 
�यित कुरामा स�ु नािलस वा उजरु गदा� ला�ने 

कोट� फ�को सयकडा १५ प��को दरले सबै 
तहको पनुरावेदनमा कोट� फ� ला�नेछ ।”  भ�ने 
�यव�था दिेख�छ । यो �यव�था अनसुार ��ततु 
म�ुामा कोट� फ� ला�ने रहछे भ�ने कुरामा िववाद 
दिेखदँनै । �य�तै सोही दफा १८(१) को ख�ड 
(ख) मा “ एकसय �पैयाँ मा� कोट� फ� ितरी म�ुा 
दायर भएको अशं म�ुामा दावी गरेको नपाउने 
भई वादीले हारी पनुरावेदन गरेमा िबगो नखलेुको 
भए जनुसकैु तहको पनुरावेदनमा पिन स�ुमा 
लागे सरहको कोट� फ� ला�नेछ ।” भ�ने �यव�था 
भएबाट पिन कोट� फ� ला�ने भ�ने कुरा �प��पमा 
दिेखन आयो । 
 ४. मािथ उि�लिखत �यव�थाको साथै 
नेपाल कोट� फ� ऐन, २०१७ को प�र�छेद ५ को 
दफा १४(३) मा “कोट� फ� ला�ने म�ुामा िदएको 
नािलस उजरु वा पनुरावेदनको लेखाइ अनसुार 
ला�नेभ�दा घटी कोट� फ� �याएको नदिेखए नपगु 
जित कोट� फ� दािखल गन� लगाई मा� म�ुा दायर 
ह�न स�नेछ । दािखल गन� नसक� �याद पाउँ भनी 
नािलस वा उजरु वा पनुरावेदन गन� हद�यादको 
अविध १५ िदनभ�दा घटी ह�नेले माग गरेमा सो 
बाँक�समते १५ िदन प�ुन चािहने िदन अदालतबाट 
थप िदन स�नेछन ्। सो �यादिभ� न�याए नािलस 
सिुनन वा ठाडो बिुझन वा पनुरावेदन ला�न स�ने 
छैन ।” भनी उ�लेख भएको ऐनको �यव�थाबाट 
कोट� फ� ला�ने म�ुामा घटी वा नपगु कोट� फ� 
�याएको रहछे भने पनुरावेदन दता� गदा�को 
अव�थामा नै घटी वा नपगु कोट� फ� जे जित 
बझुाउनपुन� हो सोही समयम ैदािखल गन� लगाई 
मा� म�ुा दायर गनु�पछ� भ�ने काननूी �यव�था 

९१८२ - पदमबहादरु कंवर िव. रामबहादरु कंवर
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रहकेो दिेख�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� म�ुा ला�न 
नस�ने काननूी �यव�था रहकेो पाइयो ।  
 ५. �य�तै सोही दफाको १४(४) मा 
“नािलस वा उजरु वा पनुरावेदनको लेखबाट 
िलनपुन� भ�दा घटी कोट� फ� िलएको वा बझुाएको 
रहछे भ�ने कुरा म�ुा दायर भइसकेपिछ कुनै 
�कारबाट अदालतलाई थाहा ह�न गएमा वा ठह�रन 
आएमा नपगु दिेखएको कोट� फ� यित दािखल 
गन� �याउन ु भनी अदालतले १५ िदनस�मको 
�याद िदई पजू� लेखी बझुाई िदनेछन ्। �यादिभ� 
दािखल नगरेमा अदालतबाट नािलस वा उजरु वा 
पनुरावेदन खारेज ह�नेछ ।” भ�ने �यव�था रहकेो 
पाइ�छ । 
 ६. मािथ उि�लिखत काननूको यस 
�यव�था अनसुार नािलस वा उजरु वा पनुरावेदन 
दता� नै भसैकेको रहछे भने पिन प�ले घटी वा 
नपगु कोट� फ� बझुाएको रहछे भ�ने कुरा कुनै 
�कारले अदालतलाई थाहा जानकारी ह�न आएमा 
अदालत �वयम ्ले नै घटी वा नपगु ह�नगएको 
कोट� फ� दािखल गन� �याउन ु भनी प�लाई 
१५ िदनस�मको �याद िदई कोट� फ� दािखल 
गन� लगाउनपुन� रहछे भ�ने उि�लिखत काननूी 
�यव�थाबाट दिेख�छ । सो काननू अनसुार म�ुाका 
प�ले कोट� फ� दािखल गनु�पन� दिेखए दािखला 
गनु� भनी जानकारी गराई वा �याद िदई म�ुा 
दता� गदा�कै अव�थामा वा म�ुा च�दाच�दकैा 
जनुसकैु अव�थामा पिन कोट� फ� दािखल गन� 

लगाउन सिकने ह��छ । यसरी अदालतले िदएको 
�यादिभ� पिन कोट� फ� दािखल गन� न�याएको 
भएमा मा� म�ुा खारेज ग�रनपुन� हो । तर ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदन अदालतले उि�लिखत काननूी 
�यव�थाबमोिजमको काय�िविध र �ि�याह� 
अवल�बन गरेको दिेखन आएन । य�तो काननूी 
�यव�था ह�दँाह�दँ ैसो स�ब�धमा म�ुाका प�लाई 
कुनै जानकारी नगराई वा �याद नै निदई मािथ 
उि�लिखत कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा 
१४(३),(४) को सो काननूी �यव�थातफ�  �यान 
नै निदई प�ले कोट� फ� दािखल नगरेको भनी 
�थम �ि�मै खारेजी फैसला गन� गरेको पनुरावेदन 
अदालत, त�ुसीपरुको फैसला िमलेको दिेखन 
आएन । 
 ७. ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालतले 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१९३क नं. का आधारमा 
खारेजी फैसला गरेको दिेख�छ । िवषयिवषयमा 
छु�ाछु�ै बनेका काननूमा लेिखएजितमा सोही 
काननूबमोिजम र नलेिखएकोमा यही मलुकु� 
ऐनबमोिजम गनु�पछ� भनी मलुकु� ऐन, �ारि�भक 
कथनको ४ नं. मा �प� उ�लेख ग�रएको 
छ । �यसैले कोट� फ� ऐन, २०१७ लाग ूभएपिछ 
कोट� फ� ला�ने िवषयमा कोट� फ� ऐन अनसुार 
नै भैआएको कुरालाई �वीकार ग�रएको छ । सो 
कुरालाई यस �ारि�भक कथनले पिन पिु� गरेको 
छ । यसरी उि�लिखत काननूबमोिजमको �ि�या 
पिन परूा नगरेको र �योग ह�न नस�ने अ.बं. 
१९३क लाई आधार बनाई खारेज गन� गरेको 
��ततु खारेजी फैसला काननूअन�ुप भएको पिन 
दिेखन आएन ।
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८. �य�तै कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा 
१४(४) कै स�दभ�मा चडूामिण शमा� िव. झपुा 
काक�समते भएको कुलोपानी म�ुामा “पनुरावेदन 
तहमा परेको म�ुा खारेज गन� गरेको �े�ीय 
अदालतको फैसला बदर ह�ने ठहछ� ” भनी  
२०४१, अङ्क १२, िन.नं.२२०७, प�ृ १०९३ मा 
यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
पाइ�छ । सो �ितपािदत िस�ा�त अनसुार पिन 
पनुरावेदन तहमा परेको ��ततु म�ुा खारेज गन� 
गरेको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला 
िमलेको दिेखएन । 
 ९. यसथ� पनुरावेदकले घटी वा नपगु कोट� 
फ� दािखल गरी पनुरावेदन दता� गराएको रहछे 
भने पिन कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १४(४) 
बमोिजम कोट� फ� दािखल गन� लगाई म�ुाको 
कारवाही िकनारा गनु�पन�मा कोट� फ� ऐन, २०१७ 
को दफा १८(१) बमोिजम बझुाउनपुन� कोट� फ� 
दािखल नगरी पनुरावेदन दता� गराएको भ�ने 
आधारमा मा� मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको 
१९३क नं. बमोिजम पनुरावेदन खारेज ह�ने 
ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको 
िमित २०६६।५।१४ को फैसलामा कोट� िफ ऐन, 
२०१७ को दफा १४(३) र १४(४) समेतको 
�िुट ह�दँा बदर गरी िदइएको छ । अब पनुरावेदक 
�ितवादीबाट कोट� फ� दािखला गराउनपुन� भए 
दािखल गन� लगाई यथाशी� म�ुाको कारवाही 
िकनारा गनु� भनी �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १४ बमोिजम म�ुाका प�ह�लाई पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुमा हािजर ह�न जान ुभनी ता�रख 
तोक� पनुरावेदन अदालतको िमिसल पनुरावेदन 

अदालत, तलुसीपरुमा पठाइिदन ु। ��ततु म�ुाको 
दायरीको लगतक�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदन ू। 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.दवेे��गोपाल �े� 

इित संवत ्२०७१ साल जेठ १८ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास अिधकृत : हमेबहादरु सेन

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

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित : २०७१।४।१८।१

०६८-CR-०३६५

म�ुा :– ��ाचार (बैङ्क ढुकुटीको रकम 
िहनािमना) ।

 
पनुरावेदक/वादी : अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोगका अनसु�धान 
अिधकृत हमेराज भ�राईको �ितवेदनले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ�/�ितवादी : स�यान िज�ला, खलङ्गा 

गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भ ै राि��य 

९१८३ - नेपाल सरकार िव. सिुवलकुमार राई

�नण�य नं.९१८३

 &  
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वािण�य बङ्ैक शाखा काया�लय, गलु�रया, 
बिद�याका सहायक �ब�धक (त�कालीन 
िनिम� �मखु) पदमा काय�रत ् सिुवलकुमार 
राई

०६८-CR-०५२२
पनुरावेदक/�ि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 बङ्ैक, शाखा काया�लय गलु�रया, 
बिद�याको �ब�धक (त�कालीन काया�लय 
�मखु) पदमा काय�रत ् अिनलकुमार म�ल

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

आयोगका अनसु�धान अिधकृत हमेराज 
भ�राईको �ितवेदनले नेपाल सरकार

 § आिथ�क कारोबार गन� बैङ्क तथा 
िव�ीय सं�थामा काय�रत ् �ब�धक 
(काया�लय �मुख) आ�नो काम 
कत��य र िज�मेवारी�ित सचेत 
रहनुपन� कुरामा िववाद छैन । 
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 कम�चारीलाई 
ह�ता�तरण गदा� औपचा�रक �ि�या 
पूरा गनु�पन� ।
 § बैङ्कज�तो आिथ�क कारोबार गन� 

िनकायका �ब�धक ज�तो िज�मेवार 
पदमा काय�रत ् �ि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 बद् िनयत रहेको देिखने ।

(�करण नं. ३)
 § बैङ्कको �मुख �ब�धक पदमा 

काय�रत ् �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 सिकँदैन । िबदा ब�दा िबदा 
�वीकृत गन� अिधकारीबाट �वीकृत 
गराई आफूसगँ 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 ह�नुपन�मा �ितवादीले 
उ� िज�मेवारी पूरा गरेको देिखन 
नआउने ।
 § बैङ्कका �ब�धकको मातहतमा 
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रहेका �ितवादी सुिनलकुमार 
राईउपर �ब�धकको अनुपि�थितमा 
काया�लयको काम �भािवत ह�न 
निदने कत��य र दािय�वसमेत रहेकोले 
एक िदनको लािगमा� �ब�धक 
िबदामा बसेको अव�थामा बैङ्कको 
�ित�ामा आचँ आउन निदने तथा 
सेवा�ाहीलाई मका� पन� निदनको 
लािग आपसी िव�ास र सद् भावमा 
काम गन�पन� अव�थाको िसज�ना 
भएको देिख�छ । सोहीअनुसार 
�ितवादी सुिवलकुमार राईले 
�ब�धकसमेतउपर िव�ास गरी 
िनजको अनुपि�थितमा िनिम� 
�ब�धक भै  काय� गरेको र सो गन�पन� 
बा�यता िसज�ना भएको अव�थामा 
बैङ्ककै काय� स�पादनको 
िसलिसलामा रकम िझकेको 
कारणबाटै िनजलाई दोषी ठहर गनु� 
�यायोिचत नह�ने ।

(�करण नं. ५) 
 
वादीका तफ� बाट : िव�ान ् उप�यायािधव�ा 

शंकरबहादरु राई
�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ् व�र� अिधव�ाह� 

लवकुमार मैनाली र कृ�ण सापकोटा, 
िव�ान ् 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)
स�ु तहमा फैसला गन� :–  
 अ�य� मा.�या.�ी गौरीबहादरु काक�
 सद�य मा.�या.�ी ओम�काश िम�
 सद�य मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे

फैसला
�या.सुशीला काक� : िवशषे अदालत, 

काठमाड�को िमित २०६८।२।२६।५ को 
फैसलाउपर िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
१७ बमोिजम वादी नेपाल सरकार र �ितवादी 
अिनलकुमार म�लको तफ� बाट पनुरावेदन पन� 
आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य एवम ्  ठहर 
यस �कार छ :

 राि��य वािण�य बैङ्क शाखा काया�लय 
गलु�रया, बिद�याको नोटकोष, नगद मौ�दात 
परी�ण गन� र ढुकुटीको एक साँचो �ब�धकले 
रा�ने गरे नगरेको, काया�लय ब�दको िदनमा 
ढुकुटी खो�ने गरे नगरेको स�ब�धमा िनरी�ण गरी 
�ितवेदन पेस गन� राि��य वािण�य बङ्ैक ��ेीय 
काया�लय नेपालग�जका सहलेखा अिधकृत 
रामचरण िव.सी.लाई खटाएकोमा िनजले उ� 
बङ्ैकको िनरी�ण एवम ्  भौितक परी�ण गदा� 
सिुवलकुमार 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 
दिेखएको भ�नेसमेत �यहोराको िनरी�ण �ितवेदन 
मचु�ुका । 
 शाखा काया�लय गलु�रयाका िनिम� 
काया�लय �मखु सहायक �ब�धक सिुवलकुमार 
राईको िज�मामा बैङ्क ढुकुटीको एउटा साँचो 
रहकेो भएता पिन �ब�धक अिनलकुमार म�ल 
आफू िबदा ब�दा सनुको पोका, नगद मौ�दात, 
नोटकोष अनसुारको रकम ब�ुने बझुाउने गरी 
कारोबार स�चालनको लािग तो�नपुन�मा तोकेको 
नदिेखएको, ढुकुटी खो�दा, नगद िनका�दा, रा�दा 
परूा गनु�पन� �ि�यागत काय�ह� परूा नगरेको, 
िडनोिमनेसन िकताबमा अिनवाय��पमा द�तखत 
गनु�पन�मा किहले द�तखत गरेको, किहले नगरेको, 
कारोबारको समाि�मा भएको रकमलाई ढुकुटीमा 
रा�दा रािखएको अि�तम मौ�दातलाई द�तखत 
गरी �मािणत गनु�पन�मा नगरेको, नगद िनका�दा 
रिज�टरमा उ�लेख गरी �ब�धकले सही गनु�पन�मा 
गरेको नदिेखएको ह�दँा दईुवटा साँचोम�ये एउटा 
साँचोको िज�मेवारी िलने नगद सहायक �ेमबहादरु 
सोडारीलाई िमित २०६७।४।९ दिेख िबदामा 
ब�ने �ब�धक अिनलकुमार म�लले �ि�याह� 
परूा नगरी ढुकुटीको साँचो िदएको ह�दँा िनज 
अिनलकुमार म�ल र सिुवलकुमार राईसमेतले 
राि��य वािण�य बङ्ैक शाखा काया�लय 
गलु�रयाको ढुकुटीबाट �.९०,५७,०००।– 
रकम िहनािमना गरेकोले सो रकम िनजह�बाट 
असलुउपर गरी हदसै�मको सजाय गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको गोिव�दबहादरु अिधकारीले 
िमित २०६७।४।२२ मा िज�ला �हरी काया�लय, 

बिद�यामा िदएको जाहरेी दरखा�त ।
 �ितवादी �ेमबहादरु सोडारी, 
सिुवलकुमार राई र अिनलकुमार म�ल ब�ने 
कोठामा खानतलासी गदा� म�ुासँग स�बि�धत 
कुनै चीज व�त ु फेला नपरेको भ�ने खानतलासी 
मचु�ुका ।
 िज�ला �हरी काया�लय, बिद�याबाट िमित 
२०६७।५।१४ मा �ितवादीम�ये सिुवलकुमार 
राई र अिनलकुमार म�लसमतेको अनसु�धानको 
फायल अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा �ा� भएको दिेखएको । 
 म राि��य वािण�य बैङ्क गलु�रयामा 
२०६५ चै�दिेख सहायक �ब�धक पदमा काय�रत ् 
छु । ४/५ पटक िनिम� �ब�धक पदमा काम 
गरे ँ । २०६७।४।९ दिेख िनिम� �ब�धक रहदँा 
िनयमानसुार गनु�पन� बरबझुारथ, ढुकुटीको नगद 
तथा िज�सी बर बझुारथ गरेको िथएन । िमित 
२०६७।३।३२ गतेको िडनोिमनेसन िकताबमा मेरो 
द�तखत पिन छैन । शाखाका हरेक कागजातमा 
मरेो द�तखत अिनवाय� ह�नपुछ� । यसरी िमित 
२०६७।४।१६ मा ढुकुटी िनरी�णको लािग 
रामचरण िव.सी. िबहान क�रब ९:४५ बजे शाखामा 
आउनभुएको िथयो । �यािसयर �ेमबहादरु 
सोडारीलाई बैङ्क ढुकुटी खो�न लगाई बािहरको 
नगद मौ�दात मसमेतको उपि�थितमा हदेा� नगद 
मौ�दाततफ�  �.५७,०००।– कम दिेखयो । �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 बेलकुा 
४:०० बजे मा� पनुः िनरी�कले नोटकोष 
हने� चाहकेोले खोली हदेा� थाहा पाएको ह� ँ । म 
२०६७।४।९ दिेख २०६७।४।१६ स�म िनिम� 
�ब�धक भएकोमा २०६७।४।९ गते म �वयम ् 
उपि�थत भई �.२,९०,००,०००।– नगद 
कोषबाट िझिकएको छ । िमित २०६७।४।७ 
गते �.१२,००,००,०००।– रा�� बङ्ैकबाट 
फ�ड आएको िथयो । सोम�येबाट �यािसयर 
�ेमबहादरु सोडारीबाट म िनिम� ह�नभु�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 
बरबझुारथ नगरी केवल आ�त�रक प�रप�बाट 
जानकारी गराएकोले नगद मौ�दात र नोट 
कोषबमोिजमको रकम िथयो, िथएन थाहा ह�ने 
कुरा भएन । िमित २०६७।४।९ गते �ब�धक िबदा 
ब�दा ढुकुटीको चाबी िनिम� �ब�धक पदको 
हिैसयतले मसँग नै िथयो । अक� चाबी �ेमबहादरु 
सोडारीसँग िथयो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
सिुवलकुमार राईले अिधकार�ा� अिधकारी 
(िज�ला �यायािधव�ा, बिद�या र अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग) सम� एकै िमलान 
�यहोराले गरेको बयान । 
 िमित २०६७।४।१६ मा रामचरण िव.सी. 
ले ढुकुटीमा रहकेो नोटकोष, नगद मौ�दातसमेत 
िनरी�ण गदा� �.९०,५७,०००।– कम दिेखएकोले 

सो िदन १०:३० दिेख ११:०० बजेको बीचमा 
खाना खाएर आउँछु भनी िन�केका �ेमबहादरु 
सोडारी फक� नआएको कुरा ��ेीय �ब�धकबाट 
थाहा पाएँ । म २०६७।४।९ दिेख १६ गतेस�म 
िबदामा िथए ँ । रकम कुन िमितमा नपगु भएको 
मलाई थाहा छैन । �ेमबहादरु सोडारीले कुन कुन 
िमितमा कसरी िहनािमना गरे भ�न सिकएन । तर 
िहनािमना गरी िनज फरार भएको ह�नपुछ� । म 
िबदा बसेको बेला बङ्ैकको िनिम� �ब�धकको 
हिैसयतले सिुवलकुमार राईले काम गनु�ह�नेछ 
भनी आ�त�रक प�रप� जारी गरी काया�लयको 
स�पणू� साँचोह� सहायक �ब�धकलाई िज�मा 
िदई २०६७।४।७ गते शाखाको काउ�टर 
िनरी�ण गन� आउनभुएका ��ेीय �ब�धक 
िव��काश �वालीसँग नेपालग�ज गएको ह� ँ । 
रामचरण िव.सी ले िनरी�ण गदा� म काया�लयमा 
िथइन । नोटकोषको �.१,१५,००,०००।– रकम 
िझक� िनजको साँचो ला�ने बाकसमा राखी 
बङ्ैिकङतफ� को मौ�दात ठीक पारेपिछ नेपाल रा�� 
बङ्ैकको नोटकोष हने� �ममा बािहर िन�केका 
�ेमबहादरु सोडारी फक� र आएनन ् । िनरी�ण 
गदा� �.९०,५७,०००।– रकम कम भएकोले 
काया�लयमा उपि�थत ह�न ु भनी १६ गते साँझ 
मलाई फोनबाट खबर गरेकोले २०६७।४।१७ मा 
काया�लयमा हािजर भई काय� स�चालन गरेको 
ह� ँ । रकम िहनािमना गन� काय�मा अ� कसैको 
िमलेमतो छैन । काया�लय �मखुको िज�मवेारी 
नोटकोष तथा नगद मौ�दातको रेखदखे, 
ि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 
दिेख�छ । नोटकोषमा २ ओटा साँचो �यव�था 
गरी अलगअलग १/१ साँचोको िज�मेवारी 
िदनकुो ता�पय� ए�लै कुनै कम�चारीले रकम िझ�न, 
िहनािमना गन� नसकोस ् भ�ने हो । नोटकोषको 
लािग य�तो �यव�था अिनवाय� र अप�रहाय� 
छ । िमित २०६७।४।७ दिेख १६ गतेस�म नोटकोष 
र नगद मौ�दातको चाबी सिुवलकुमार राई र 
�ेमबहादरु सोडारीसँग िथयो । सनु चाँदीको पोका 
प�रमाणसमेत बझुाउने चलन िथएन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी अिनलकुमार म�लले 
अिधकार�ा� अिधकारी (िज�ला �यायािधव�ा 
बिद�या र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग) सम� एकै िमलान �यहोराले गरेको 
बयान । 
 मलैे २०६७।४।१६ गते राि��य वािण�य 
बङ्ैक गलु�रयाको नोटकोष र नगद मौ�दातको 
िनरी�ण गदा� िडनोिमनेसन िकताबमा उ�लेख 
भएको दर अनसुारको नोट पाइएन । िहसाब 
चके गदा� नोटकोष िकताबमा िमित २०६७।४।९ 
को रेकड�मा �.१२,००,००,०००।– उ�लेख 
भएकोमा �.११,१०,००,०००।– मा� पाइयो । 
�यसै गरी नगद मौ�दातअ�तग�त �.५७,०००।– 
कम पाइयो । नगदको भौितक परी�ण गन� 
ढुकुटीिभ� िबहान दश बजे सहायक �ब�धक 
सिुवलकुमार 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�ा गाड�ले ब�ुने र ढुकुटी खो�दा 
सरु�ा गाड�ले नगद सहायकलाई बझुाउने काय� 
ह�नपुन�मा गलु�रया शाखामा लामो समयदिेख 
सो �यव�था गरेको पाइएन । नोटकोषमा रकम 
ज�मा गदा� के��ीय काया�लय िहसाब नं. ६ भ�ने 
खातामा रकम ज�मा गन� र ज�मा गरेको िववरण 
नेपाल रा�� बैङ्कलाई पठाउने, नगद मौ�दातमा 
रकम कम भएपिछ नोटकोषमा खच� लेखी नगद 
मौ�दातमा ज�मा गन� र नोटकोषमा खच� लखेेको 
िववरण नेपाल रा�� बङ्ैकलाई िछटो साधन�ारा 
जानकारी गराउनपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
रामचरण िव.सी.ले अिधकार�ा� अिधकारी 
(िज�ला �यायािधव�ा बिद�या र अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग) सम� एकै िमलान 
�यहोराले गरेको बयान कागज । 
 मलाई नगद सहायक �ेमबहादरु सोडारी 
िबदा बसेको बेला िनजसँग भएको ढुकुटीको साँचो 
िदने गरेको िथयो । खजा�चीबाट �ा� रकमबाट 
दिैनक काय� स�चालन गरी कारोबार ब�द भएपिछ 
मलैे आ�नो िहसाब बझुाउने गरेको ह� ँ। 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 शोभादवेी 
ल�सालले अिधकार�ा� अिधकारी (िज�ला 
�यायािधव�ा बिद�या र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग) सम� एकै �यहोराले गरेको 
बयान कागज ।  
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 हालस�म सङ्किलत त�य र �माणको 
िववेचनाबाट राि��य वािण�य बैङ्क शाखा 
काया�लय गलु�रया, बिद�याको ढुकुटीको 
साव�जिनक स�पि� �.९०,५७,०००।– 
�ितवादीह� �ेमबहादरु सोडारी, अिनलकुमार 
म�ल र सिुवलकुमार राईले बद ्िनयतपवू�क 
िहनािमना गरेको पिु� भएकोले िनजह�लाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को 
कसरुमा ऐ.ऐनको दफा ३ (१)(ज) बमोिजम 
हदसै�म सजाय र िबगोबमोिजम ज�रवाना गरी 
िहनािमना गरेको िबगो �.९०,५७,०००।– राि��य 
वािण�य बङ्ैकलाई िदलाइ भराइ पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको आरोपप� । 
 िमित २०६७।४।७ गतेको िदन ढुकुटी 
ब�द गरी जानपुवू� �ब�धकले आ�त�रक प�रप� 
गरी ढुकुटीको चाबी मलाई िदनभुएको हो । तर 
मलाई ढुकुटीिभ�को नोटकोष, चल अचल 
िज�सी बझुाउनभुएको छैन । सो िमितमा नगद 
सहायक �ेमबहादरु सोडारीले नगद कोषबाट 
िझकेको रकमको बै.फा.नं. २६ मा �ब�धकले 
द�तखत नगरी जानभुएको हो । �.९०,५७,०००। 
नगद सहायक �ेमबहादरु सोडारीबाट नै िहनािमना 
भएको हो । िमित २०६७।४।१६ गते ढुकुटी 
जाँच गन� आउनभुएका िनरी�क रामचरण 
िव.सी. लाई ढुकुटी दखेाई ब�द गरी खाना खान 
गएका �ेमबहादरु सोडारी फरार रहकेाले सोही 
िदन िज�ला �हरी काया�लय र िज�ला �शासन 
काया�लय, गलु�रयामा प�ाउ गरी िदन प�ाचार 
ग�रएको हो । ��ततु घटनाको दोषी �ेमबहादरु 
सोडारी नै ह�न ् भ�नेसमते �यहोराको �ितवादी 

सिुवलकुमार राईले िवशेष अदालत, काठमाड�मा 
गरेको बयान ।
 नगद सहायक �ेमबहादरु सोडारी 
बङ्ैकको रकम िहनािमना भएको थाहा पाएदिेख नै 
फरार रहकेोले िनजमािथ शङ्का गनु�पन� अव�था 
िसज�ना भएको छ । बङ्ैक ढुकुटी कोठाको, 
ढोकाको साँचो र नोटकोषको साँचो �ब�धक र 
नगद सहायक दबुसैँग ह��छ, काया�लय 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 ह�ने होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी अिनलकुमार म�लले िवशेष 
अदालत, काठमाड�मा गरेको बयान ।
 त�काल �ा� �माणबाट �ितवादीह� 
अिनलकुमार म�ल र सिुवलकुमार राईले 
आरोिपत कसरु गरेको त�य प�्ुयाइ ँ भएकोले 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १२१ नं.बमोिजम थनुवुा पजु� 
िदई िनयमानसुार िसधा खवुाई थनुामा राखी म�ुा 
पपु�� गनु� भनी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
२०६७।६।४ मा आदशे भई �ितवादीह� 
सिुवलकुमार राई र अिनलकुमार म�ल थनुामा 
बसेको दिेखएको ।
 �ितवादी �ेमबहादरु सोडारीको नाममा 
यस अदालतबाट जारी भएको समा�ान िमित 
२०६७।८।५ मा िनजको घर दलैोमा टाँस भई 
तामेल भएकोमा �ितवादीले �याद गजुारी बसेको 
दिेखएको । 

९१८३ - नेपाल सरकार िव. सिुवलकुमार राई
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 वादी नेपाल सरकारको सा�ी मिणराज 
परुी, �ीमन शमा� आचाय�, ढालबहादरु दसौदी, 
रामचरण िव.िस, �ितवादी सिुवलकुमार राईका 
सा�ी िशवराज पोखरेल, डोलबहादरु थापा र 
�ितवादी अिनलकुमार म�लका सा�ी टेकबहादरु 
िव.िस, कृ�ण�साद खनालले गरेको बकप� 
िमिसल संल�न रहकेो दिेखएको ।

�ितवादी अिनलकुमार म�ल बङ्ैकको 
�ब�धक (काया�लय �मखु) पदमा काय�रत ् रहकेो 
अव�थामा िबदामा ब�दा मािथ�लो िनकाय वा 
अिधकारीबाट �वीकृत गरी िबदा ब�नपुन�मा 
�यसो नगरी २०६७।४।९ दिेख २०६७।४।१६ 
स�म िबदामा बसेको, आ�नो िज�मामा रहकेो 
नगद मौ�दात, नोटकोष तथा ढुकुटीको चाबी 
सहायक �ब�धकलाई बरबझुारथ गरी िज�मा 
िदई िबदा ब�नपुन�मा �य�तो �ि�या परूा गरेको 
नदिेखएको, आफू बङ्ैकमा उपि�थत रहकैे िदन 
२०६७।४।७ मा नेपाल रा�� बङ्ैकबाट १२ 
करोडम�येबाट ९० करोड िहनािमना भएको कुरा 
िनरी�णबाट दिेखन आएको, २०६७।४।१४ दिेख 
ऐ. १६ स�म नगद मौ�दाततफ�  �.५७,०००।-
समेत ज�मा �.९०,५७०००।- रकम िहनािमना 
भएको दिेखएको र �ितवादी �ेमबहादरु सोडारी 
बङ्ैकको नगद सहायक रहकेो, ढुकुटीको २ चाबी 
म�ये १ �ब�धकमा र १ नगद सहायकको िज�मा 
रहकैे अव�थामा िमित २०६७।४।९ दिेख ऐ. १६ 
को अविधमा नोटकोषतफ� को �.९०,००,०००।- 
र िमित २०६७।४।१४ दिेख ऐ. १६ को अविधमा 
नगद मौ�दाततफ�  �.५७,०००।-समेत ज�मा 
�.९०,५७,०००।- िहनािमना भएको दिेखएको, 

साथै ढुकुटी िनरी�णको �ममा भागी बेप�ा 
भएको र िवशषे अदालतबाट जारी भएको �यादमा 
हािजर नभै गजुारी बसेबाट अिभयोग दावी 
�वीकार गरी बसेको मा�नपुन� ह�दँा �ितवादीह� 
अिनलकुमार म�ल र �ेमबहादरु  सोडारीले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को 
कसरु गरेको ठहछ� र िनजह�लाई ऐ. ऐनको दफा 
१७ र ३(१) (छ) बमोिजम जनही ४ वष� कैद र 
जनही �.४५,२८,५००।- ज�रवाना भै र िबगोको 
हकमा �.९०,५७,०००।- दबुै जनाले दामासाहीले 
राि��य वािण�य बङ्ैक शाखा काया�लय, 
गिुलरया बिद�यालाई भराइ िदने ठहछ� । साथै, 
�ितवादी सिुवलकुमार राई बैङ्कको सहायक 
�ब�धक पदमा काय�रत ् रहकेो, िनिम� �ब�धक 
भै कामकाज गदा� �ब�धकबाट बैकको ढुकुटी 
चाबीलगायत नगद मौ�दात तथा नोटकोषतफ� को 
िहसाब बरबझुारथ गरी िलएको नदिेखएको, 
आ�त�रक प�रप�बाट मा� �ब�धक अिनलकुमार 
म�लबाट एउटा चाबी बझुेको दिेखए पिन िनजसँग 
रहकेो एउटा चाबीबाट मा� बैङ्कको ढुकुटी खो�न 
सिकने अव�था नरहकेो, अक� चाबी िज�मामा 
रहकेो नगद सहायक �ितवादी �ेमबहादरु सोडारी 
िनरी�णको �ममा भागी बेप�ा भएका र िवशेष 
अदालतबाट जारी �यादसमेत गजुारी बसेको 
अव�थामा �ितवादी सिुनलकुमार राईबाट रकम 
िहनािमना ह�नस�ने अव�था पिु� ह�न नआएको 
ह�दँा आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ� भ�ने 
�यहोराको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०६८।२।२६।५ को फैसला । 

�ितवादी अिनलकुमार म�ल, 
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सिुवलकुमार राई र �ेमबहादरु सोडारीसमेत 
तीनैजनाको संल�नतामा बैङ्कको नगद मौ�दात 
तथा नोटकोष िहनािमना भएको त�य पिु� 
भएको, �ितवादी सिुवलकुमार राईसमेतले 
सही छाप गरेको घटना�थल मचु�ुकाबाट रकम 
िझ�दा र रा�दा अपनाउनपुन� �ि�या परूा गरेको 
नदिेखएको, बैङ्क नगद कोषमा रकम कम 
भएको कुरा �ितवादीह� अिनलकुमार म�ल 
र सिुवलकुमार राई दबुैले �वीकार गरी रहकेो 
अव�थामा �ितवादी सिुवलकुमार राईलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको िवशषे 
अदालत, काठमाड�को िमित २०६८।२।२६।५ 
को फैसला सो हदस�म बदर गरी िनजलाईसमेत 
आरोपप� माग दावीबमोिजम सजाय गरी पाउँ 
भ�ने �यहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
िमित २०६८।७।३ मा यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदनप� ।

म पनुरावेदक िमित २०६७।४।९ दिेख 
िबदामा ब�ने भएको कारण २०६७।४।७ गते 
श�ुबारको िदन आ�त�रक प�रप� जारी गरी 
बङ्ैकका स�पणू� कम�चारीह�को सही छाप 
गराई �ितवादी सिुनलकुमार राईलाई बङ्ैकको 
स�पणू� कारोबारको िज�मा िदएको अव�था 
छ । म िबदामा ब�ने भएकोले सहायक �ब�धक 
सिुवलकुमार राईले िमित २०६७।४।७ मै नेपाल 
रा�� बैङ्कबाट �ा� १२ करोड ज�मा गरी 
ढुकुटीबाट �.२,९०,००,०००।- िझकेको �प� 
दिेखएको अव�था छ । म काया�लय �मखु िबदामा 
ब�दा परूा गनु�पन� �ि�यागत कुराह� परूा नगरेको 
कुरा ��ाचारज�य कसरुअ�तग�त नभ ै िवभागीय 

कारवाहीको दायरामा पन� ह�दँा मलैे आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउनपुन� �प� ह�दँाह�दँ ै��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा ३(१) (छ) बमोिजम चार वष� कैद, 
�. ४५,२८,५००।- ज�रवाना र िबगोबमोिजमको 
रकम दामासाहीले भराउने ठहराएको िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०६८।२।२६।५ को 
फैसला बदर गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउँ 
भ�ने �यहोराको �ितवादी अिनलकुमार म�लको 
तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको िमित 
२०६८।८।६ को पनुरावेदनप� । 

यसमा यसै वारदातको साथै पेस भइरहकेो 
पनुरावेदक �ितवादी अिनलकुमार म�ल भएको 
०६८-CR-०५२२ को म�ुामा पनुरावेदनको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदन ु
भनी यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।१७ मा 
आदशे भैरहकेो दिेखनकुो साथै ��ततु पनुरावेदनमा 
��यथ� �ितवादी रहकेा सिुवलकुमार राई िनिम� 
�ब�धक भएको अविध २०६७।४।९ दिेख ऐ.१६ 
गतेस�म नगद मौ�दाततफ� को �.५७०००।- 
र नोटकोषतफ� को �.९०,००,०००।- समेत 
�.९०,५७,०००।- िहनािमना भएको कुरामा 
िववाद नरहकेो र �ब�धक अिनलकुमार म�ल 
िबदामा ब�दा िनयमानसुार बरबझुारथ नगरी िबदा 
�वीकृत नगराई िबदामा बसेको भने पिन बङ्ैकको 
आ�त�रक प�रप�ानसुार �ब�धकसँग रहने एक 
साँचो सिुवलकुमार राईलाई बझुाएको दिेखएको 
अव�थामा, जसको अविधमा ढुकटीको रकम 
िहनािमना ह�न गएको हो सो �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी िवशेष अदालत, काठमाड�ले गरेको 
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फैसला फरक पन� स�ने दिेखँदा छलफलका 
लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु� भ�ने िमित २०६९।१।१० को यस अदालतको 
आदशे । 

यसै म�ुामा नेपाल सरकारको पिन 
पनुरावेदन परेको ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
२०२ नं. को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई पेसीको सचूना िदई िनयमानसुार 
पेस गनु� भ�ने िमित २०७०।५।३० को यस 
अदालतको आदशे । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान ् उप�यायािधव�ा �ी 
शंकरबहादरु राईले �ितवादी अिनलकुमार म�ल 
िबदामा ब�दा मािथ�लो िनकायका अिधकारीबाट 
िबदा �वीकृत गराई �ि�यास�मत ्�पमा 
बरबझुारथ गरी िज�मेवारी ह�ता�तरण गरेको 
अव�था छैन । बैङ्क ज�तो संवेदनशील 
सं�थाको �मखु िबदामा ब�दा िबदा �वीकृत 
नगराई लामो िबदामा ब�ने काय�लाई सामा�य 
ि�थित मा�न सिकँदनै । साथै �ितवादी 
सिुवलकुमार राईले �ितवादी अिनलकुमार 
म�लबाट िविधस�मत ्�पमा बरबझुारथ बझुी 
िज�मेवारी निलई आ�त�रक प�रप�को भरमा 
बङ्ैक ज�तो िनकायको नगद मौ�दात र 
नोटकोषको िज�मवेारी वहन गरेको काय�लाई 
सहज मा�न सिकने अव�था छैन । �ितवादी 
अिनलकुमार म�ल २०६७।४।९ दिेख ऐ. 
१६ स�म िबदा �वीकृत नगराई िबदा बसेको 

अव�थामा �ितवादी सिुवलकुमार राईको हातमा 
बङ्ैक ढुकुटीको चाबीसमेत रहकेो, कारोबारसमेत 
सिुवलकुमार राईको नामबाट भ ैभएको अव�था 
ह�दँा �. सिुवलकुमार राईले सफाइ पाउने अव�था 
नह�दँा िनजको हकमा स�म िवशषे अदालतको 
फैसला बदर गरी आरोपप�बमोिजम सजाय 
ग�रपाउँ र �ितवादी अिनलकुमार म�लको 
हकमा आरोिपत कसरु ठहर ्याएको स�ु िवशेष 
अदालतको फैसला सदर गरी पाउँ भनी बहस
गनु�भयो ।  

�ितवादी सिुवलकुमार राईको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ् 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 सिुवलकुमार राईलाई 
िज�मेवारी ह�ता�तरण गरेको र २०६७।४।७ मा 
नेपाल रा�� बैङ्कबाट �ा� ह�न आएको १२ 
करोड नोटकोषमा दािखल गनु�पन�मा सो नगरी 
सिुवलकुमार राईबाटै दािखल भएको अव�था 
छ । उ� १२ करोड सिुवलकुमारबाट 
इमा�दारीपवू�क कोषमा दािखल गरी संर�ण 
गरी राखकेो अव�था छ । साथै �ब�धक िबदा 
बसी बैङ्कमा अनपुि�थत रहकेो अव�थामा 
िनिम� �ब�धकको �पमा रहकेा सिुवलकुमारले 
बङ्ैकको दिैनक कामकाज चलाउन गरेको 
कामकाजलाई अ�यथा भ�न पिन िम�दनै । 
राि��य वािण�य बैङ्कको �े�ीय काया�लय, 
नेपालग�जका सहलेखा अिधकृत रामचरण 
िव.िस. र रा�� बैङ्कबाट भएको िनरी�णबाटसमेत 
सिुवलकुमारले गरेको कारोबार काननूस�मत 



859

भएको पिु� गरी राखेको छ । �.९०,५७,०००।- 
सिुवलकुमार िनिम� भएको अव�थामा 
िहनािमना भएको अव�था छैन । साथै �ब�धक 
अिनलकुमार म�लको िमित २०६७।४।९ दिेख 
ऐ.१६ गतेस�मको िबदा िमित २०६७।४।२५ मा 
�वीकृत ह�न ु र बैङ्क ढुकुटीको िज�मेवारी ह�ने 
नगद सहायक �ितवादी �ेमबहादरु सोडारी फरार 
ह�नलुे पिन सिुवलकुमार िनद�ष रहकेो अव�था 
ह�दँा सफाइ िदने ठहर ्याएको िवशेष अदालतको 
फैसला सदर गरी पाउँ भनी बहस गनु�भयो ।
 �ितवादी अिनलकुमार म�लको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ् 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 कण�समेतले अिनलकुमार 
म�ल िमित २०६७।४।९ दिेख ऐ.१६ स�म 
िबदामा बसेको र िबदामा बसेको अव�थामा 
सहायक �ब�धकलाई ढुकुटीको साँचो बझुाई 
ि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�दनै । साथै 
िबदा ब�नभु�दाअगािड िहसाब �प� िमलेको 
दिेख�छ । िबदा ब�दा र िज�मवेारी बरबझुारथ 
गनु�पदा� परूा गनु�पन� �ि�याह� परूा नगरेकै 
आधारमा उ� काय�लाई ��ाचारज�य कसरु मा�न 
िम�दनै । बङ्ैकको आ�त�रक िविनयमबमोिजम 
िवभागीय कारवाहीस�म गनु�पन� काय�लाई 
��ाचारमा कारवाही गनु� सरासर गलत हो । िबदा 
ब�दा र िज�मेवारी ह�ता�तरण गदा� परूा गनु�पन� 

�ि�या परूा नगरेको अव�थालाई लापरवाहीस�म 
मा�नपुछ� र य�तो अव�थामा बङ्ैकको आ�त�रक 
िनयमावलीबमोिजम िवभागीय कारवाहीस�म 
गनु�पन�मा ��ाचारमा कारवाही चलाई सजाय 
गरेको िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसला बदर 
गरी �ितवादी अिनलकुमारलाई सफाइ िदइनपुद�छ 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । अब िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट �ितवादी अिनलकुमार 
म�ललाई आरोपप� मागबमोिजम चार वष� 
कैद, �.४५,२८,५००।- र िबगोबमोिजमको 
रकमसमेत दामासाहीले भराउने र �ितवादी 
सिुवलकुमार राईले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहर ्याएको फैसला िमलेको छ छैन एवम ्  
वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादी अिनलकुमार 
म�लको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ स�ैन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. ��ततु म�ुामा राि��य वािण�य बैङ्क 
शाखा काया�लय गलु�रया, बिद�यामा काय�रत ् 
�ितवादीह�म�येका �ब�धक अिनलकुमार 
म�लले िबदा ब�दा वहालवालालाई ढुकुटीको 
साँचो नगद मौ�दात र नोटकोषको बरबझुारथ गरी 
िज�मेवारी िदनपुन�मा निदई आ�त�रक प�रप�ले 
स�पणू� कारोबार सिुवलकुमार राईले समा�नहु�नेछ 
भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी काया�लय �मखुको 
दािय�व िज�मेवारी र कत��य परूा नगरेको �ितवादी 
सिुवलकुमार राईले बङ्ैक �ब�धकबाट ढुकुटीको 
साँचो आ�त�रक प�रप�बाट िलएको दिेखए पिन 
नोटकोष र नगद मौ�दातसमते बरबझुारथ गरी 
निलएको र ढुकुटीको एउटा साँचो नगद सहायक 
�ेमबहादरु सोडारीसँग भएको अव�थामा उ� 
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बङ्ैकको नगद मौ�दाततफ� को �.५७,०००।- 
र नोटकोषतफ� को �.९०,००,०००।-समेत 
�.९०,५७,०००।- रकम तीनैजना �ितवादीको 
बद ्िनयतपणू� काय�बाट िहनािमना/म�यौट भएको 
ह�दँा िनजह�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १७ को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ३(१)
(ज) बमोिजम सजाय र िबगोबमोिजम ज�रवाना 
गरी िहनािमना भएको रकम राि��य वािण�य 
बङ्ैकलाई ि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 गरेको 
दिेखएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १७ को कसरु गरेको ठहराइ ऐ. ऐनको 
दफा ३(१) (छ) बमोिजम जनही चार वष� 
कैद �.४५,२८,५००।- ज�रवाना र िहनािमना 
भएको िबगो दामासाहीले बङ्ैकलाई भराइ िदने 
ठहर ्याएकोमा �ितवादी �ेमबहादरु सोडारीले 
अनसु�धानको �ममा नै भागी बेप�ा भएको र 
अदालतको �यादसमेत गजुारी बसेको अव�था 
छ । 

३. अब उ� फैसलाउपर �ितवादी 
अिनलकुमार म�लको तफ� बाट पन� आएको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ स�ैन अथा�त ् 
�ितवादी अिनलकुमार म�लले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउनपुन� हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादी अिनलकुमार 
म�ल बङ्ैकको �ब�धक अथा�त ् काया�लय 
�मखुको पदमा काय�रत ् रहकेो दिेख�छ । आिथ�क 

कारोबार गन� बैङ्क तथा िव�ीय सं�थामा काय�रत ् 
�ब�धक (काया�लय �मखु) आ�नो काम कत��य 
र िज�मेवारी�ित सचेत रहनपुन� कुरामा िववाद 
छैन । बङ्ैकको नगद मौ�दात, नोटकोषलगायतका 
कोषको संर�णको म�ुय िज�मेवारीमा रहकेो 
�ब�धकले िबदामा ब�दा वा आ�नो िज�मवेारी 
आफूभ�दा त�लो कम�चारीलाई ह�ता�तरण गदा� 
औपचा�रक �ि�या परूा गनु�पन� ह��छ । ��ततु 
�ितवादी अिनलकुमार म�ल िमित २०६७।४।९ 
दिेख ऐ. १६ स�म काया�लयमा अनपुि�थत रहकेो 
दिेख�छ र सोही समयमा नै उि�लिखत नगद 
मौ�दाततफ� को �.५७,०००।- र नोटकोषतफ� को 
�.९०,००,०००।- गरी ज�मा �.९०,५७,०००।- 
रकम कमी भै िहनािमना भएको दिेख�छ । 
िबदामा ब�दा आफूभ�दा मािथ�लो िनकायका 
अिधकारीबाट िबदा �वीकृत गराउनपुन�मा सो 
भए गरेको दिेखँदनै । बैङ्क ज�तो आिथ�क 
कारोबार गन� िनकायका �ब�धक ज�तो िज�मेवार 
पदमा काय�रत ् यी �ितवादी अिनलकुमार िमित 
२०६७।४।७ मा आ�त�रक प�रप� जारी गरी िमित 
२०६७।४।९ अथा�त एक िदनको लािग मा� िबदा 
ब�ने उ�लेख गरेको र पवू� �वीकृितस�म निलई 
सात (७) िदनस�म िबदा िलई उ� िबदाको 
�वीकृित पिछमा� गराएको दिेख�छ । एक 
िदनको िबदाको िनि�त प�रप� जारी गरी सात 
(७) िदनस�म िबनाआधार कारण िबदामा ब�न ुनै 
िनजमा बद ्िनयत रहकेो दिेख�छ ।
 ४. यसरी बैङ्कको �मखु �ब�धक पदमा 
काय�रत ् �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 सिकँदनै । िबदा ब�दा िबदा �वीकृत 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 
ह�नपुन�मा �ितवादी अिनलकुमार म�लले उ� 
िज�मेवारी परूा गरेको दिेखन आएन । साथै 
�ब�धक ज�तो िज�मेवार पदमा रहकेो �यि�ले 
एक िदनको लािगमा� आ�त�रक प�रप� जारी गरी 
िबदामा बसेकोमा सो िमितदिेख २०६७।४।१६ 
स�म बङ्ैकमा उपि�थत नह�ने र सोही समयमा 
बङ्ैकको नगद मौ�दात र नोटकोषको रकम 
कमी भ ै िहनािमना ह�न ु र ढुकुटीको एक चाबी 
िज�मा िलने नगद सहायक �ितवादी �ेमबहादरु 
सोडारीसमेत राि��य वािण�य बङ्ैक, �े�ीय 
काया�लय नेपालग�जका सहलेखा अिधकृत 
रामचरण वी.सी. बाट २०६७।४।१६ मा 
बङ्ैकको िनरी�ण भैरहकेो अव�थामा खाजा 
खान भनी गएकोमा भागी फरार भै अदालतबाट 
जारी �यादमासमेत हािजर नभै गजुारी बसेबाट 
�ितवादी अिनलकुमार म�लले �ब�धकको 
पदको िज�मेवारी इमा�दारीपवू�क परूा गरेको 
दिेखन आएन । िमित २०६७।४।७ मा नेपाल रा�� 
बङ्ैकबाट नोटकोषमा ज�मा गनु�पन� गरी �.१२ 
करोड �ा� भएको दिेख�छ । उ� िमितमा �ब�धक 
अिनलकुमार बङ्ैकमा उपि�थत भएको दिेखँदा 
�ब�धकको हिैसयतले उ� रकम नोटकोषमा 

दािखल गनु�पन�मा दािखल गरेको दिेखँदनै र उ� 
रकम म�येबाटै ९० लाख िहनािमना भएको भ�ने 
रामचरण िव.िस. को परी�णमा नोटकोषमा ११ 
करोड १० लाख मा� रहकेो दिेखनलुे पिन �प� 
गद�छ । साथै सोही िनरी�ण �ितवेदनबाट नगद 
मौ�दाततफ�  �. ५७०००।- कम दिेखनलुे ज�मा 
�.९०,५७,०००।- िहनािमना भएबाट �ितवादी 
अिनलकुमारले आ�नो पदीय िज�मेवारी परूा 
गरेको नदिेखएको, िबदा �वीकृत नगराई िबदा 
बसेको िमित २०६७।४।९ गते िबदामा ब�न भनी 
जारी गरेको आ�त�रक प�रप�मा समेत िबदा 
ब�नपुरेको कारण उ�लेख नभएबाट उि�लिखत 
रकम िहनािमनामा �ितवादी अिनलकुमारको 
संल�नता रहकेो दिेखन आयो । �ितवादी 
अिनलकुमार म�ल िबदामा ब�दा परूा गनु�पन� 
�ि�या परूा नगरेको, सहायक �ब�धकलाई 
�प�सँग िज�मेवारी ह�ता�तरण नगरेको, 
बरबझुारथ गनु�पन�, नगद मौ�दात, नोटकोषसमेतका 
िववरणह� बरबझुारथसमेत गरेको अव�था नह�दँा 
�ितवादी अिनलकुमार म�लले आ�नो पदीय 
िज�मेवारी �ि�यागत�पमा नगरी लापरवाही 
गरेको र �यसबाट बैङ्कको रकम िहनािमना 
भएको �प� दिेखन आयो । तसथ� आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउँ भ�ने �ितवादी अिनलकुमार 
म�लको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । 

५. �ितवादी सिुवलकुमार राईले उ� 
रकमम�येबाट �.२,९०,००,०००।- िझकेकोमा 
यी �ितवादीको �वीकारोि� रहकेोले यी 
�ितवादीलाई अिभयोग दावीबाट सफाइ िदने 
ठहराएको िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसला 

९१८३ - नेपाल सरकार िव. सिुवलकुमार राई
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बदर गरी आरोपप� मागबमोिजम सजाय गरी 
पाउँ भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन स�ब�धमा 
िवचार गदा� िमित २०६७।४।७ दखेी ऐ. १६ स�म 
�ब�धक �ितवादी अिनलकुमार म�ल िबदामा 
बसेको समयमा यी �ितवादीले �ब�धकबाट 
बङ्ैकका नगद मौ�दात, नोटकोषलगायतको 
िहसाब िकताब रीतपवू�क बरबझुारथ गरी बझेुको 
दिेखदँनै । बङ्ैकका �ब�धक अिनलकुमार 
म�लको मातहतमा रहकेा यी �ितवादीउपर 
�ब�धकको अनपुि�थितमा काया�लयको काम 
�भािवत ह�न निदने कत��य र दािय�वसमेत रहकेोले 
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 सद ्भावमा काम गन�पन� 
अव�थाको िसज�ना भएको दिेख�छ । सोही अनसुार 
�ितवादी सिुवलकुमार राईले �ब�धकसमेतउपर 
िव�ास गरी िनजको अनपुि�थितमा िनिम� 
�ब�धक भ ै  काय� गरेको र सो गन�पन� बा�यता 
िसज�ना भएको अव�थामा बैङ्ककै काय� 
स�पादनको िसलिसलामा रकम िझकेको 
कारणबाटै िनजलाई दोषी ठहर गनु� �यायोिचत 
ह�दँनै । �यसमा पिन बङ्ैकको ढुकुटीको एक चाबी 
यी �ितवादीसँग रह े पिन अक� चाबी �ितवादी 
�ेमकुमार सोडारीसँग रहकेोले तथा २०६७।४।१६ 
गते राि��य वािण�य बैङ्क, �े�ीय काया�लय, 
नेपालग�जका सहलेखा अिधकृत रामचरण 
िव.िस. बाट िनरी�ण ह�दँाह�दँकैो अव�थामा अका� 
�ितवादी �ेमबहादरु सोडारी भागी बेप�ा भएका 
र �ितवादी अिनलकुमार म�ल पिन २०६७।४।९ 

दिेख नै फरार भै काया�लयमा अनपुि�थत रही 
प�ाउ परेबाट उ� रकम िहनािमनामा यी 
�ितवादी सिुवलकुमार राईको संल�नता दिेखन 
आएन । तसथ� �ितवादी सिुवलकुमार 
राईलाईसमेत आरोिपत कसरुमा सजाय गरी पाउँ 
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन । 

६. अतः �ितवादी अिनलकुमार 
म�ललाई आरोिपत कसरु ठहराएको  र �ितवादी 
सिुवलकुमार राईलाई सफाइ िदने ठहराएको िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०६८।२।२६।५ 
को फैसला िमलकैे दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । 
नेपाल सरकार र �ितवादी अिनलकुमार म�लको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदन ू।     

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय

इित संवत ्२०७१ साल साउन १८ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अिधकृत :  िवदरु का�ले    

 &  
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ब�ैनाथ उपा�याय

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
आदशे ि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 नं. ९ घर भई हाल िज�ला कारागार 
काया�लय, रामेछापमा थनुामा रहकेो �व. 
दिुख म�डलको छोरा जयनारायण म�डल 

िव��
िवप�ी/वादी : पनुरावेदन अदालत, राजिवराज 

स�रीसमेत

 § िवधाियकाले �प��पमा कुनै 
मु�ाबाट कैद सजाय भएकोमा थुनामा 
नरहेकोले अक� कसरु गरेमा थप कैद 
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� ह�दँा 
पिहले नै ठहर भएको अक�  मु�ाको 
लगत आ�नो फैसलाको तपिसल 
ख�डमा स�याउन िम�ने अव�था 

नरहने ।
 § िनवेदन िजिकरअनु�प पिछ�लो 

मु�ामा सफाइ पाए पिन �यस मु�ामा 
बसेको पिहलेको कायम लगतबाट 
कैद लगत क�ा ग�रने अथ� लगाइएमा 
भगौडाह�ले पिहले ठेिकएकै कैद 
सजाय भ�दा कम सजाय ह�न स�ने 
अपराध गदा� �यस मु�ाबाट सफाइ 
पाएमा पिहलेको ठेकेको कैद 
लगतमा क�ा ह�ने र �यसको िवपरीत 
सजाय ह�ने ठहरेमा पिन पिहलेकै 
ठेिकएको कैदभ�दा बढी कैद नठेिकने 
अव�था भई दुबैतफ�  उसको नो�सान 
नह�ने ह�दँा �य�तो अपराध गन� उ��े�रत 
ह�न जाने ि�थित रह�छ । एक स�य 
समाजमा अमन चयन र शाि�त 
स�ुयव�था कायम ह�न अपराधीलाई 
अपराध गन�बाट हतो�साह गन�पन� 
कानूनी �यव�था ह�नुपन�मा छुट ह�ने 
िकिसमको अपराधो�मुख कानून 
पिन रहनुह�दैँन र �य�तो �या�या ग�रनु 
नह�ने । 
 § फैसला भई सजाय भएकोमा कैद 

नब�दै वा थुना कैद बसेको अव�थामा 
वा भागेको अव�थामा अक� कसुर 
गरेमा थप सजाय कैद ठे�ने �यव�था 
द�ड सजायको महलको ४१ नं. मा 
देिखँदा एउटा मु�ामा लागेको कैद 
पिछ परेको अक� मु�ामा सफाइ 
भएकोमा पिछ�लो मु�ामा पुप��मा 

�नण�य नं.९१८४

९१८४ - जयनारायण म�डल िव. पनुरावेदन अदालत, राजिवराज स�रीसमेत
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रहेको अविधपूव�को मु�ामा भएको 
सजायमा िमलान गरी कैद लगत 
कटाइ पाउँ भनी िनवेदकले िलएको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

(�करण नं.६)

िनवेदक/प�का तफ� बाट :
िवप�ी/वादीका तफ� बाट : िव�ान ् उप�यायािधव�ा 

च��का�त खनाल
अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ 

नं. 
आदशे

 �या.बै�नाथ उपा�याय : नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २७, ३२ 
तथा धारा १०७ को उपधारा २ बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारिभ� रही दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य 
एवम ्   ठहर यस �कार छ :

म िनवेदकलाई २०५७ सालको स.फौ.
नं.. ११२ को �यान मान� उ�ोग म�ुामा िमित 
२०६१।३।१ गते ५ वष� कैद ह�ने ठहरी फैसला 
भई सो म�ुाबाट ५ िदन पपु��का लािग थनुामा 
रहकेो क�ा गरी बाँक� ४ वष� ११ मिहना २५ 
िदन कैदको लगत कायम रहकेो िथयो । २०६५ 
सालमा स.फौ.नं.. २१९ को �यान मान� उ�ोग 
अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुा चली सो म�ुामा 
पपु��को लािग िमित २०६५।११।११ बाट स�री 
िज�ला अदालतको आदशेले थनुामा रही िमित 

२०६९।२।३० गतेको फैसलाले मलैे सफाइ पाउने 
गरी फैसला भयो । िनवेदक कारागार काया�लय, 
स�री राजिवराजमा थनुामा रहकेो बखत स�री 
िज�ला अदालतबाट म िनवेदकलाई उि�लिखत 
४ वष� ११ मिहना २५ िदन कैद ठेिकएको ह�दँा 
िमित २०६६।१।७ गते उ� लागेको कैद भ�ुान 
भएपिछ छािडिदने भनी कैद �याद ठेक� पठाए 
बारेको च.नं. ५२।२३ को प� कारागार काया�लय, 
राजिवराजमा पठाई सो प�बमोिजम मलाई 
उि�लिखत फैसलाले तोिकएको कैद भ�ुान गन� 
रािखएको िथयो । उ�लेख गरेबमोिजम मलाई 
�यान मान� उ�ोग अपहरण तथा शरीर ब�धक 
म�ुामा िमित २०६९।२।३० गते मलैे सफाइ 
पाउने ठहरी फैसला भएको छ । स�री िज�ला 
अदालतको तहिसलदारले िमित २०६९।५।८ गते 
पपु��को लािग थनुामा बसेको अविधको म�ुाको 
लगतमा अिघ िमित २०६१।३।१ गतेको फैसलाले 
ह�ने ठहर भएको ५ वष� कैदमा ५ िदन क�ा गरी ४ 
वष� ११ मिहना २५ िदनको कैदको लगत काट्न 
िमलेन भ�ने गरेको आदशेउपर मलैे स�री िज�ला 
अदालतमा िनवेदन िददँा एका म�ुामा पपु��को 
लािग थनुामा बसेको अविध कैद सजाय भएको 
अक� म�ुामा क�ा गन� निम�ने भ�ने स�री िज�ला 
अदालतबाट भएको आदशेउपर पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम 
मलैे िनवेदन िदएकोमा स�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१२।२७ को आदशे रीतपवू�कको 
भएकोले प�रवत�न गन� परेन, काननूबमोिजम गनु� 
भनी िमित २०७०।३।६ गतेमा स�री िज�ला 
अदालतको बेरीतको आदशे सदर गरी आदशे 
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भएको रहछे ।
मेरो िव�� एउटा म�ुाको मा� कैद 

�याद ठेक� िवप�ी स�री िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।१।७ गतेमा कारागार काया�लय, 
राजिवराजमा प� पठाइएको छ । सोबमोिजम 
ठेिकएको कैद मलैे भ�ुान ग�रसकेको छु । मरेो 
िव��मा अक� कुनै कैद छैन । मउपर झ�ुा म�ुा 
लगाएको मलैे सफाइ पाइसकेको छु । मलाई 
िवप�ीह�ले द�ड सजायको महलको ४१ नं. 
काननू�ितकूल मलाई थनुामा रािखएको ह�दँा मरेो 
िव�� अ�याय भएको �� ैह��छ । िवप�ीह�बाट 
भए गरेको आदशे संिवधान�ितकूल भई सो 
आदशेले मेरो मौिलक हक अपहरण गरेको तथा 
मेरो हक �चलनलाई कुि�ठत परेको ह�दँा स�मािनत 
अदालतमा उ�लेख गरेबमोिजम यो िनवेदन 
चढाएको छु, मलाई उि�लिखत द�ड सजायको 
महलको ४१ नं. �ितकूल थनुामा रािखएकोले 
स�मािनत अदालतबाट मेरो मौिलक हकको 
संर�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 आदशे 
जारी गरी िनवेदकलाई िकन थनुा म�ु गन� नपन� हो, 
आदशे जारी गरी िनवेदकलाई थनुा म�ु गन� नपन� 
काननूबमोिजमको कारण भए �याद सचूना पाए वा 
तामेल भएको ७ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त ् िनवेदनमा उ�लेख भएको 
िनवेदक �ितवादी रहकेो �यान मान� उ�ोग म�ुा 
र शरीर ब�धक अपहरण म�ुाको फैसलाको 
�ितिलिप वा स�कल िमिसल साथै राखी िलिखत 

जवाफ पेस गनु� भनी िवप�ीह�लाई �याद सचूना 
जारी गरी तामले गरी िलिखत जवाफ परेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु� भ�ने िमित २०७१।१।१० 
को यस अदालतको आदशे ।

एक म�ुामा पपु��को लािग थनुामा 
बसेको अविध कैद सजाय भएको अक� म�ुामा 
क�ा गन� निम�ने भएकोले स.फौ.नं.२१९ को 
म�ुामा पपु��को लािग थनुामा बसेको अविध 
कैद लागेको स.फौ.नं.११२ को म�ुाको कैद 
लगतमा क�ा गन� निम�ने भ�नेसमते �यहोराबाट 
भएको �यस अदालतको िमित २०६९।१२।२७ 
को आदशे रीतपवू�ककै भएकोले प�रवत�न गन� 
परेन भ�नेसमेतको िमित २०७०।३।६ गतेमा 
भएको आदशे काननूस�मत ् नै ह�दँा िवप�ीको 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०७१।१।१७ को 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको तफ� बाट परेको 
िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले उ�लेख गरेको स�री िज�ला 
अदालतमा रहकेा िमित २०६१।३।१ मा फैसला 
भएको स.वा.फौ.११२ को �यान मान� उ�ोग 
म�ुा तथा िमित २०६९।२।३० मा फैसला 
भएको �यान मान� उ�ोग गरी अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलएको म�ुासमेतका िमिसल तथा 
िनजलाई कैद�याद ठेक� पठाएको कैद �याद 
ठे�ने िकताबसमते हदेा� िनज िनवेदक जयनारायण 
म�डललाई स.वा.फौ. ११२ को �यान मान� 
उ�ोग म�ुामा ५ वष� कैद सजाय भएकोमा िनज 
५ िदन िहरासतमा बसेकाले बाँक� ह�ने ४ वष� ११ 
मिहना २५ िदन कैद भएकोमा सो कैद असलु ह�न 

९१८४ - जयनारायण म�डल िव. पनुरावेदन अदालत, राजिवराज स�रीसमेत
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नसकेको, िनज स.वा.फौ. नं.२१९ को �यान मान� 
तथा शरीर ब�धक िलएको म�ुामा प�ाउ परी 
थनुछेक �योजनको लािग पेस ह�दँा सो म�ुामा 
पपु��को लािग थनुामा िमित २०६५।११।११ 
दिेख रहकेाले िनजलाई पिहले स.वा.फौ.नं.११२ 
मा लागेको कैद सजायसमेत असलु गनु�पन� भई 
यस अदालतबाट िमित २०६६।१।७ मा यस 
अदालतको िमित २०६१।३।१ को फैसलाले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १५ नं. ले 
५ वष� कैद ह�ने ठहरेकोमा िनज िमित २०५७।४।८ 
दिेख २०५७।४।१२ स�म �हरी िहरासत तथा 
अदालतका आदशेसमतेले ५ िदन थनुामा रहकेो 
ह�दँा सो ५ िदन क�ा गरी ४ वष� ११ मिहना २५ 
िदन कैदमा रा�नपुन� भएकाले स.वा.फौ. २१९ 
को म�ुामा पपु��को लािग थनुामा रहकेो ह�दँा उ� 
म�ुाबाट छुटी जाने भएमा सोही िमितदिेख लाग ू
ह�ने गरी ४ वष� ११ मिहना २५ िदन थनुामा रा�न 
कैद �याद ठेक� पठाइएको िथयो । िनजले स.वा.
फौ.नं.. २१९ को �यान मान� उ�ोग गरी अपहरण 
तथा शरीर ब�धक म�ुामा िमित २०६९।२।३० मा 
सफाइ पाउने ठहरेकोले त�प�ात ्िनजको छुिटजाने 
अव�था स�ु भएको तथा अलगअलग म�ुामा 
पपु��का लािग थनुा तथा कैद �याद ठेक� कैदमा 
रहकेो ह�दँा िनजले कैद �याद ठेिकएको ४।११।२५ 
भ�ुान गन� समय िमित २०६९।२।३० बाट स�ु 
ह�ने ह��छ । सो अनसुार नगरी पपु��का लािग थनुामा 
रहकेो अविधसमेत क�ा गरी पाउँ भनी �ितवादीले 
यस स�री िज�ला अदालतमा िमित २०६९।५।८ 
मा िनवेदन गरेकोमा सो िनवेदनमा तहिसलदारबाट 
पिहले ठेिकएको कैद पजु�अनसुार नै ह�ने र कैद 

भ�ुान गन� �याद िमित २०६९।२।३० बाट स�ु 
ह�ने भनी आदशे भएप�ात ्सो आदशे बदर गरी 
पाउँ भनी द.ंस.को महलको ६१ नं. बमोिजम 
�ितवादीले िनवेदन गदा� सो िनवेदनमा पिन 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट �ितवादीले 
स.फौ.नं.२१९ को म�ुाबाट पपु��को लािग 
थनुामा बसेको अविध िमित २०६१ सालको कैद 
लागेको स.फौ.नं.. ११२ को म�ुाको कैद लगतमा 
क�ा गन� िमलेन काननूबमोिजम गनु� भनी िमित 
२०६९।११।११ मा आदशे भएको ह�दँा यस स�री 
िज�ला अदालतबाट िनजको मौिलक हकमा कुनै 
�कारको असर पन� काय� नभएकाले िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम आदशे ह�न ुनपन� भएकाले 
उ� ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन खारेज गरी 
पाउँ भ�ने िमित २०७१।१।१४ को स�री िज�ला 
अदालत र सो अदालतको तहिसल शाखाको 
तफ� बाट परेको िलिखत जवाफ । 
 िनयमबमोिजम दिैनक म�ुा पेसीसचूीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
रहनभुएका िव�ान ् उप�यायािधव�ा �ी च��का�त 
खनालले एउटा म�ुामा सफाइ पाउँदमैा सो म�ुामा 
थनुामा बसेको अविध अक� ठहर भएको म�ुाको 
कैदमा �पा�तरण गन� मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ४१ नं. को अि�तम वा�यांशले िम�ने 
पिन होइन । तसथ� �रट िनवेदन खारेज गरी पाउँ 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 
 २. अब, िनवेदकको मागबमोिजम एउटा 
म�ुामा लागेको कैदको सजाय अक� म�ुामा 
पपु��का लािग थनुामा बसेको अविधमा िमलान 
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गन� िम�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखयो । िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक 
जयनारायण म�डलले आफूलाई स.फौ.नं.२१९ 
को �यानमान� उ�ोग तथा अपहरण तथा शरीर 
ब�धक म�ुामा िमित २०६५।११।११ दिेख िमित 
२०६९।२।३० स�म थनुामा रािखएको र उ� 
म�ुामा सफाइ ह�ने गरी फैसला भएको, झ�ुा म�ुामा 
थनुामा रािखएको र आ�ना िव�� लागेको स.फौ.
नं.११२ को �यान मान� उ�ोग म�ुामा ५ वष� कैद 
ह�ने ठहरी फैसला भएकोमा उ� ५ वष� कैद ब�नपुन� 
अविध स.फौ.नं.२१९ को �यान मान� उ�ोग 
तथा अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा �यतीत 
ग�रसकेकोले उ� कैदको लगत क�ा गरी पाउँ 
भनी स�री िज�ला अदालतका तहिसलदारसम� 
िदएको िनवेदनमा तहिसलदारबाट िनवेदकको 
कैद भ�ुान गनु�पन� अविध िमित २०६९।२।३० 
बाट स�ु ह�ने भनी भएको िनण�यउपर िज�ला 
�यायाधीशसम� िनवेदन गरेको र िज�ला 
�यायाधीशबाट तहिसलदारकै आदशे सदर ह�ने 
ठहर ्याई आदशे गरेउपर पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराज स�रीमा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. 
बमोिजम िनवेदन िदएकोमा तहिसलदार तथा 
िज�ला �यायाधीशबाट भएको आदशे प�रवत�न 
गन� परेन काननूबमोिजम गनु� भनी भएको 
आदशेउपर ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन िलई 
िनवेदक यस अदालतमा �वेश गरेको दिेख�छ ।
 ३. यस अदालतको आदशेानसुार 
िझकाइएको स.फौ.नं.११२ को �यान मान� उ�ोग 
र स.फौ.नं.२१९ को �यान मान� उ�ोग अपहरण 
तथा शरीर ब�धक म�ुामा िमिसलसमते अ�ययन 

ग�रयो । सव��थम स.फौ.नं.११२ को �यान मान� 
उ�ोग म�ुा चलेको र िनवेदक िमित २०५७।४।८ 
दिेख िमित २०५७।४।१२ स�म पपु��को लािग 
थनुामा रहकेो दिेख�छ । उ� म�ुामा फैसला िमित 
२०६१।३।१ मा भई िनजलाई ५ वष� कैद भएकोमा 
पपु��को लािग थनुामा बसेको अविध क�ा गरी 
बाँक� ४।११।२५ को लगत क�ने काम भएछ । 
त�प�ात ्अक�  स.फौ.नं. २१९ को म�ुामा िनवेदक 
प�ाउ परेछन,् उ� म�ुामा िमित २०६९।२।३० 
को स�री िज�ला अदालतको फैसला अनसुार 
िनजले सफाइ पाएको दिेख�छ । पिछ�लो म�ुामा 
िमित २०६५।११।११ दिेख िमित २०६९।२।३० 
स�म पपु��को लािग थनुामा बसेको दिेख�छ । 
यसरी एउटा म�ुाबाट पपु��का लािग रािखएको 
थनुा अविध सो भ�दा अिघ नै अक�  म�ुा चली 
फैसलासमेत भई फरार भएको �यि�को कैदको 
लगत अिवधमा क�ा गराउन िम�ने हो होइन भनी 
िनण�य गनु�पन� दिेखयो ।
 ४. दईु म�ुामा ह�ने कैद सजायका िवषयमा 
कैद ठे�न ुपदा� के कसो गनु�पन� हो भ�ने स�दभ�मा 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ नं. 
मा काननूी �यव�था भएको पाइ�छ । िनवेदकले 
��ततु �रट िनवेदन म�ुयतः सोही द�ड सजायको 
महलको ४१ नं. को आधारमा गरेको दिेख�छ । 
तसथ� द�ड सजायको महलको ४१ नं. को काननूी 
�यव�था के क�तो छ भनी िवचार गनु�पन� दिेखन 
आयो ।

५. द�ड सजायको महलको ४१ नं. एकै 
मािनसलाई एकै वा धेरै म�ुाको धेरै कलमको 
कैद ठे�नपुरेमा जनु कलममा कैदको सबभ�दा 

९१८४ - जयनारायण म�डल िव. पनुरावेदन अदालत, राजिवराज स�रीसमेत
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ठूलो हद छ सो नना�ने गरी एकै वा धेरै म�ुामा 
एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठे�नपुछ� । �यसरी 
कैद ठेिकएकोमा कैद भ�ुान ह�न नपाउँद ै अक� 
कलममा कैद ठे�नपुन� भयो र अिघ ठेिकएको 
ज�मा कैदभ�दा पिछ ठे�नपुन� कलमको हद 
बढी छ भने अिघ कैद ठे�दा थनुामा परेको 
िमितदिेख पिछ ठेिकएको कलमको हद नना�ने 
गरी कैद ठे�नपुछ� । अिघ ठेिकएको कैदभ�दा 
पिछ ठे�ने कलमको हद घटी रहछे भने थप कैद 
ठे�नपुद�न । फैसला, कैदी पजु�, कैद ठे�ने 
िकताबमा स�म खलुाइ िदनपुछ� र पिछ ठेिकने 
कलमको हद घटी भए पिन अिघ कैद गदा� ठूलो 
कलमको हद नपगुेको रहछे भने सो नपगु िदनस�म 
पिछ�लो कलममा कैद गनु�पछ� । धेरै कलमको 
कैदको हद बराबर ह�न आयो भने सोम�ये एक 
कलमको कैद ठे�नपुछ� । अ� कलमका हकमा 
फैसला, कैदी पजु�, कैद ठे�ने िकताबमा स�म 
खलुाउनपुछ� । तर फैसला भइसकेपिछ कैद नब�द ै
वा थनुा कैद बसेको अव�थामा वा थनुा कैदबाट 
छुटेको वा भागेको अव�थामा अक� कसरु 
गरेकोमा सो कसरुबापत काननूबमोिजम थप कैद 
ठे�नपुछ� । 

६. यस�कार कुनै �यि�लाई एउटै वा 
धरैे म�ुामा भएको िविभ�न कैदको कलममा लगत 
कसरी कायम गन� भ�ने स�दभ�मा द�ड सजायको 
महलको ४१ नं. मा एक वा धरैे म�ुामा एक वा धेरै 
कलमको कैद ठे�नपुदा� सबैभ�दा ठूलो कलमको 
ह�ने कैद अविध नना�ने गरी कैद ठेिकनपुन�, अिघ 
ठेिकएको कैदभ�दा पिछ ठेिकने कैदको हद घटी 
भए पिछ�लो कैद ठेिकन नह�ने तर बढी भए अिघ 

थनुामा परेको िमितबाट पिछ ठेिकएको कैद हद 
नना�ने गरी कैद ठेिकनपुन�समेतको �यव�था गरेको 
दिेख�छ । एउटै म�ुामा एउटा भ�दा बढी कलमको 
कैद भएको अव�था वा एउटा भ�दा बढी म�ुाह� 
चिलरहकेोमा एकैपटक फैसला ह�दँा वा कुनै अिघ 
वा कुनै पिछ फैसला भई कैदको कलम ठेिकने 
�यव�था रहकेो उ� नं. को पठनबाट दिेखयो । तर 
उ� न�बरमा म�ुाह� सँगसगँै नचली िनकै पिहले 
नै कुनै म�ुा चली सजाय भएकोमा पिछबाट परेको 
अक�  म�ुामा पपु��मा बसेको अविध सो म�ुाबाट 
सफाइ पाएपिछ पिहलेको म�ुाको फैसलाबाट 
कायम रहकेो लगत स�याउने वा थपघट गन� 
�यव�था गरेको भने दिेखदँनै । ��ततु िववादमा 
दईुवटा म�ुा परेको ि�थित छ । दईुवटा म�ुा परेको 
अव�थामा �थमत: दबुै म�ुामा कसरुदार ठहरेको 
अव�थामा मा� एक अक�मा कैद कलमको लगत 
िमलान गरी हने� उ� द�ड सजायको महलको ४१ 
नं. ले सिकने दिेख�छ । दईु म�ुा च�दा पिन दबैु 
म�ुा सँगसँगै वा केही अगािड वा पछािड परे पिन 
र फैसला अिघपिछ भए पिन कुनै एक बखत दबुै 
म�ुा अदालतमा कारवाइय�ु अव�थामा रहकेो 
ह�नपुन� र दबुै म�ुामा सजाय ह�दँा कैद कलम सोही 
न�बरबमोिजम किसने अव�था ह��छ । तर ��ततु 
िववादमा दखेाइएका दईुवटा म�ुा सँगसगँै चलेको 
दिेखदँनै । पिहलो म�ुा २०५७ सालमा चलेको 
दिेख�छ र सोमा फैसला २०६१ सालमा भई कैद 
लगत कसेको दिेख�छ । िनकै पिछ २०६५ सालमा 
अक� म�ुामा िनवेदक प�ाउ परेको दिेख�छ । 
दबुै म�ुाबीच िनकै समयको अ�तराल भएको र 
दबुै म�ुामा कसरुदार नठहरी एउटा म�ुामा मा� 
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कसरुदार ठहरी सजाय भएको अव�था छ । यहाँ 
दबुै म�ुामा कसरु ठहरी सजाय भएको अव�था 
छैन र िनवेदकलाई लागेको कसरुको सजायबाट 
भागी बसेको ि�थितमा अक� म�ुामा प�ाउ परेको 
दिेख�छ । द�ड सजायको ४१ नं. को अि�तम 
वा�य हदेा� पिन “ फैसला भई सकेपिछ कैद नब�द ै
वा थनुा कैद बसेको अव�था वा थनुा कैदबाट 
छुटेको वा भागेको अव�था अक� कसरु गरेकोमा 
सो कसरुबापत काननूबमोिजम थप कैद ठे�नपुछ�” 
भ�ने �प� �यव�था गरेको दिेख�छ । िवधाियकाले 
�प��पमा कुनै म�ुाबाट कैद सजाय भएकोमा 
थनुामा नरहकेोले अक� कसरु गरेमा थप कैद 
ठे�नपुन� गरी काननूी �यव�था गरेको दिेखइरहकैे 
अव�था छ । सोको अित�र� पिछ�लो म�ुाबाट 
सफाइ पाईरहकेो अव�थामा सफाइ पाउने 
फैसलाले लगत कायम नगन� ह�दँा पिहले नै ठहर 
भएको अक�  म�ुाको लगत आ�नो फैसलाको 
तपिसल ख�डमा स�याउन िम�ने अव�था पिन 
रहदँनै । तर िनवेदन िजिकरअन�ुप पिछ�लो 
म�ुामा सफाइ पाए पिन �यस म�ुामा बसेको 
पिहलेको कायम लगतबाट कैद लगत क�ा ग�रने 
अथ� लगाइएमा भगौडाह�ले पिहले ठेिकएकै कैद 
सजाय भ�दा कम सजाय ह�न स�ने अपराध गदा� 
�यस म�ुाबाट सफाइ पाएमा पिहलेको ठेकेको कैद 
लगतमा क�ा ह�ने र �यसको िवपरीत सजाय ह�ने 
ठहरेमा पिन पिहलकैे ठेिकएको कैदभ�दा बढी 
कैद नठेिकने अव�था भई दबुैतफ�  उसको नो�सान 
नह�ने ह�दँा �य�तो अपराध गन� उ��े�रत ह�न जाने 
ि�थित रह�छ । एक स�य समाजमा अमन चयन 
र शाि�त स�ुयव�था कायम ह�न अपराधीलाई 

अपराध गन�बाट हतो�साह गन�पन� काननूी �यव�था 
ह�नपुन�मा छुट ह�ने िकिसमको अपराधो�मखु काननू 
पिन रहनहु�दँनै र �य�तो �या�या पिन ग�रन ुह�दँनै । 
�यसै अवधारणाबाट फैसला भई सजाय भएकोमा 
कैद नब�द ै वा थनुा कैद बसेको अव�थामा वा 
भागेको अव�थामा अक� कसरु गरेमा थप सजाय 
कैद ठे�ने �यव�था द.ंस. को महलको ४१ नं. ले 
गरेको दिेख�छ । एउटा म�ुामा लागेको कैद पिछ 
परेको अक� म�ुामा सफाइ भएकोमा पिछ�लो 
म�ुामा पपु��मा रहकेो अविधपवू�को म�ुामा भएको 
सजायमा िमलान गरी कैद लगत कटाई पाउँ भनी 
िनवेदकले िलएको िजिकरसँग यो इजलास सहमत 
ह�न सकेन ।
 ७. तसथ� मािथ ग�रएका िववेचना आधार 
र कारणबाट मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४१ नं. को �यव�था अन�ुप थनुामा रािखएको 
दिेखदँा थनुाम�ु ग�रपाउँ भ�ने िनवेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन । ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने 
ठहछ� । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदन ू।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय

इित संवत ्२०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : राम�साद ब�याल
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ब�ैनाथ उपा�याय

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित : २०७१।२।२२।५

०६७–WO–१२४६

म�ुा : उ��ेषण ।

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, क�ित�परु न.पा. वडा 
नं. ६ ब�ने जलुमु महज�न 

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला, क�ित�परु न.पा. वडा 

नं. ६ ब�ने आशामाया महज�नसमते

 § कुनै फैसलाबाट कुनै िलखत दता� 
बदर भई िलखतवालाको हक 
छुिटसकेको अव�थामा उ� फैसला 
बदर नभएस�म िलखतवालाको 
हक पूव�वत ् यथावत ्रही रह�छ भ�न      
िम�दैन । �य�तो बदर भइसकेको 
िलखत र हक टुिटसकेका �यि�ले 
सोही बदर भएको िलखतको 
आधारमा हक टुिटसकेको स�पि� 
कसैलाई ह�ता�तरण गद�मा 
पाउनेवालाको हक पु�न स�ैन । 
िलखत बदर भई सोको आधारमा दता� 
बदर भई नािलस गन�को हक कायम 

ह�ने 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 टुिटसकेको अव�थामा हक 
नै नह�नेबाट गराइिलएको िलखतबाट 
�रट िनवेदकको हक िसिज�त ह��छ 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं. ८) 

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा�य रमन 
��े, िव��काश िस�दले र सरेु�� मान�धर

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा�य 
भरतमिण गौतम र गणेश िनरौला

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 

को िनयम ७८(क)
 § मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं.
 § मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 

४३, ४४ नं. 

फैसला
 �या.बै�नाथ उपा�याय : नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई 
पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको सङ्ि�� त�य 

�नण�य नं.९१८५
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र ठहर यस �कार रहकेो छ :
 दाता तलुसी रावलका नाममा दता� 
�े�ता कायम रहकेो काठमाडौ ँिज�ला, तीनथाना 
गा.िव.स. वडा नं. 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 । 
मलैे ख�रद गरी िलएको िक.नं. ६८९ को ज�गाका 
स�ब�धमा आशामाया महज�नसमेतले लामा 
बाङजी शेिप�नीसमेतउपर दता� बदर चलन म�ुा 
काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरी भएको 
फैसलाउपर पनुरावेदन परी उ� म�ुा अि�तम 
भएको रहछे ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला 
काया��वयनका �ममा ��यथ� आशामाया 
महज�नले काठमाड� िज�ला अदालतमा दरखा�त 
िदई उ� दरखा�त कारवाहीको �ममा म िनवेदकका 
नाउँमा ७ िदने �याद आएकोले के भएको रहछे भनी 
यथाथ� ब�ुदा उ� ज�गा आशामाया महज�नका 
पित न�दबहादरु महज�नले िमित २०५३।५।५ मा 
िछ�रङ ग�ुङलाई राजीनामा पा�रत गरी िदएको 
र िछ�रङ ग�ुङले िमित २०५३।५।११ मा लामा 
याङजी शेिप�नीलाई राजीनामा िलखतबाट हक 
ह�ता�तरण गरेका रहछेन ् । उ� दबुै िलखतह� 
बदर गरी पाउँ भनी िवप�ी आशामायासमेतले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा दायर गरी 
उ� अदालतले पा�रत िलखतको चार भागको 
तीन भाग बदर ह�ने ठहर ्याएकोमा सो फैसलाउपर 
परेको पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
आशामाया महज�नको हकमा मा� चार ख�डको 
एक ख�ड बदर ह�ने भनी िमित २०५८।८।२० मा 

फैसला भई अि�तम भइरहकेो रहछे जनु कुरा मेरो 
पवू�जानकारीमा िथएन । 

िवप�ी अशामाया महज�नले पनुरावेदन 
अदालतको फैसला काया��वयनका लािग 
काठमाड� िज�ला अदालतसम� िमित 
२०६५।१२।१२ गते मा� फैसलाको जानकारी 
लेखी पठाउन माग गरी तहिसल शाखामा िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क) 
बमोिजम िनवेदन िदएक� र म िनवेदकलाई 
िझकाई फैसलाबमोिजमको हक छुट्याई पाँउ भनी 
माग ग�रएको रहछे । उ� िनवेदन कारवाहीय�ु 
अव�थामा नरहकेो भनी आव�यक िनण�य 
तथा आदशेका लािग इजलाससम� पेस गन� 
तहिसलदारबाट िमित २०६६।७।११ मा आदशे 
भई इजलाससम� पेस ह�दँा तहिसलदारले 
उठाएका ��तफ�  बो�द ै नबोली पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलाबमोिजम चार भागको 
एक भाग ज�गा िनवेदक वादीका नाउँमा नामसारी 
दता� ह��छ भनी िमित २०६७।११।१३ मा िज�ला 
अदालतबाट आदशे भएको रहछे । पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िज�ला अदालतको उ� 
आदशे बेरीतको दिेखएन काननूबमोिजम गनु� भनी 
िमित २०६८।२।२० मा आदशे भयो । 

पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको 
सात वष�पिछ फैसला काया��वयनका लािग 
दरखा�त िलई कारवाही गरी पाउँ भनी ��यथ� 
आशामाया महज�नले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७८(क) बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला काया��वयन गरी पाउँ भनी 
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दायर गरेको दरखा�त द�ड सजायको महलको 
४३ नं. ले तोकेको �याद नाघी दायर भएकोले 
काननू�ितकूल छ । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ४४ नं. को गलत �या�या गरी िलखत 
बदर गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६७।११।१३ को र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।०२।२० मा 
भएको आदशे गैरकाननूी तथा �िुटपणू� रहकेोले 
उ� आदशेह�लाई उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
गरी म िनवेदकका नाँउमा रहकेो उि�लिखत िक.नं. 
६८९ को �े�फल १–३–२–० ज�गा म िनवेदककै 
नाउँमा यथावत ् कायम गनु� भनी परमादशेलगायत 
अ�य जो चािहने उपय�ु आ�ा आदशे वा पिुज� 
जारी गरी पाउँ । ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म िववादको स�पि� यथाि�थितमा 
रा�न ुभनी अ�त�रम आदशेसमेत जारी गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको िनवेिदका जलुमु महज�नले 
यस अदालतमा िमित २०६८।३।२४ मा दायर 
गरेको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो  िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो  
यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �याद 
बाहके १५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथै 
राखी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त ्
िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको 
१ �ित न�कल साथै राखी िवप�ी नं. २, ३, 
४ र ५ लाई सचूना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पठाई िदन ु । 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न 
नपन� हो यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाको 

�याद बाहके १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई 
आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ुभनी 
िनवेदनको एक �ित न�कल साथै राखी िवप�ी 
नं. १ लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त ्
सचूना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु� । साथै संवत ्
२०५८।०५९ द.ेप.ुनं. ८४६/४२४७ को िलखत 
बदर हक कायम म�ुामा िमित २०५८।८।२० 
मा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलाको प�र��ेयमा हदेा� अ�त�रम आदशे नह�दँा 
िनवेदकलाई अपरूणीय �ित ह�ने अव�था नदिेखदँा 
यसमा मागबमोिजम अ�त�रम आदशे जारी गनु� 
परेन भनी यस अदालतबाट िमित २०६८।४।८ मा 
भएको आदशे । 
 फैसला काया��वयनको अव�थामा रहकेो 
कुनै म�ुासँग स�बि�धत चल वा अचल स�पि�को 
हक कुनै िकिसमबाट ह�ता�तरण ग�रएको भएमा 
र म�ुाका प�ले िनवेदन िदएमा अदालतले 
�य�तो स�पि� लेनदने गन� �यि�लाई बझुी सोही 
िमिसलबाट कारवाही र िकनारा �यायाधीशको 
इजलासबाट गन� स�ने �यव�था िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क) मा 
रहकेो पाइ�छ । वादी आशामाया महज�नले दायर 
गरेको िलखत दता� बदर हक कायम म�ुामा चार 
भागको एक भाग िलखत बदर ह�ने गरी िमित 
२०५८।८।२० मा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
फैसला भई अि�तम भ ै रहकेो पाइ�छ । �य�तो 
स�पि� सो म�ुाक� �ितवादी लामा याङजी 
शेपा�ले िमित २०६५।५।११ मा तलुसी रावललाई 
र तलुसी रावलले िमित २०६५।११।२१ मा जलुमु 
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महज�नलाई हक ह�ता�तरण गरेको दिेखयो । वादी 
आशामाया महज�नले िदएको िनवेदन अनसुार 
लामा याङजी शेपा�, तलुसी रावल र जलुमु 
महज�नलाई �याद जारी गरी िझकाइएकोमा लामा 
याङजी अनपुि�थत रहकेो र अ�य दईुजनाको 
िलिखत �िति�यासमेत �ा� भएको पाइ�छ । सो 
�िति�या तीन वष�िभ� फैसला काया��वयनमा 
नआएकोले हद�याद नाघेको ह�दँा िलखत बदर 
ह�न स�ैन भनी िजिकर िलएको पाइयो । द�ड 
सजायको ४४ नं. को अि�तम ख�डमा �यादिभ� 
दरखा�त नपरे ितरोको चार ख�डको एक ख�ड 
ज�रवाना गरी लेिखएबमोिजम दािखल खारेज 
नामसारी ग�रिदनपुछ� भ�ने काननूी �यव�था भएको 
पाइयो । उ� काननूी आधारबाट लामा याङजी 
शेपा�ले तलुसी रावललाई र तलुसी रावलले जलुमु 
महज�नलाई ग�रिदएको हक ह�ता�तरणको िलखत 
उ� काननूी �यव�था एवम ् स�मािनत पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलािवपरीत दिेखँदा बदर भ ै
चारभागको एकभाग ज�गा िनवेदक वादीको नाममा 
नामसारी दता� ह��छ, काननूबमोिजम गनु� भनी यस 
अदालतबाट भएको आदशेउपर िच� नबझुी 
�ितवादी जलुमु महज�नको िमित २०६७।१२।९ 
मा अ.बं. १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा िनवेदन परी उ� अदालतबाट िमित 
२०६७।११।१३ को यस अदालतको आदशे 
बेरीतको भ�ने दिेखएन काननूबमोिजम गनु� होला 
भनी िमित २०६८।२।२० मा आदशे भएबमोिजम 
उ� म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०६८।४।२४ 
मा डोर खटी गई फैसलाबमोिजम 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 दिेखएको 
अव�थामा यस अदालतबाट ग�रएको काम 
कारवाही काननूस�मत ्भएको ह�दँा ��ततु िनवेदन 
खारेज गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� 
िज�ला अदालतले यस अदालतमा दायर गरेको 
िलिखत जवाफ । 
 काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
बेरीतको आदशे बदर गरी पाउँ भनी जालसाजी 
म�ुामा जलुमु महज�नले 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 आदशे बेरीतको भ�ने 
दिेखएन, काननूबमोिजम गनु� होला” भनी िमित 
२०६८।२।२० मा आदशे भएको यस अदालतमा 
रहकेो �ितवेदन दता� रिज�टरबाट दिेखएको ह�दँा 
काननूस�मत आदशेउपर दायर भएको िवप�ी 
िनवेदकको �रट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनले यस 
अदालतमा दायर गरेको िलिखत जवाफ । 
 वादी आशामाया महज�न र �ितवादी 
लामा याङजी शेिप�नीसमेत भएको हक कायम 
म�ुामा िक.नं. ६८९ को चार भागको एक भाग 
वादीको भाग परेको ह�दँा फैसलाबमोिजम 
आशामाया महज�नको भागमा परेको ज�गा दा.खा. 
गरी िदने भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।५।११ मा लेखी आएको ह�दँा 
उ� प�बमोिजम दा.खा. कारवाहीमा रहकेो 
छ । अदालतबाट पटकपटक आशामाया महज�नले 
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उ� ज�गाको चार भागको एक भाग िलखत बदर 
भई पाउने भ�ने फैसला भइसकेको र काठमाड� 
िज�ला अदालतको प� साथ �ा� चलन 
मचु�ुका र िमित २०५८।८।२० को पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला �ितिलिपअनसुार 
दा.खा. िक�ाकाट नामसारी ग�रिदन ु भनी यस 
काया�लयमा �ा� भै सकेको र अदालतको आदशे 
यस काया�लयले गनु�पन� दािय�व तथा कत��यसमेत 
भएकोले सोहीबमोिजम ग�रएको ह�दँा िवप�ी 
िनवेदकको झ�ुा �रट िनवेदन खारेज गरी फुस�द 
गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको ��यथ�म�येका 
मालपोत काया�लय, कलङ्क�को िलिखत 
जवाफ ।
 िवप�ी िनवेदकलाई ��ततु �रट िनवेदन 
िदने हकदयैा छैन । मेरो हकसमेत हनन ्ह�ने गरी 
मेरो ख�रद गरी िलएको िवषयमा िनवेदन परी 
िनजलाईसमेत काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िझकाइ ता�रखमा रहकेा बखत िनजले िमित 
२०६७।१२।२ गतेदिेखको ता�रख गजुारी बसेको 
अव�थामा त�ला अदालतबाट भए गरेको 
काय�लाई �वीकार गरी मािथ�लो अदालतमा �रट 
��ेमा �वेश गरी अदालतलाई गमुराहमा पान� 
िम�दनै । ता�रखमा रहरे म�ुाको िन�पण गन� सिकने 
बाटो छोडी काननूबमोिजम भए ग�रएका काम 
कारवाहीलाई अवरोध गन� �रट �े� अवल�बन 
गन� नपाइने ह�दँा िवप�ीको औिच�यहीन �रट 
िनवेदन खारेज गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला तथा आदशेबमोिजम काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।४।२४ गते भएको 
चलन मचु�ुका र सो मचु�ुकाबमोिजम ज�गा 

छुट्याएको काय�समेत काननूस�मत ् भएकोले 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको ��यथ� आशामाया महज�नको िलिखत 
जवाफ ।
 िनयमबमोिजम दिैनक म�ुा पेसीसचूीमा 
चढी इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  अिधव�ा�य 
�ी रमन ��े, �ी िव��काश िस�दले र �ी सरेु�� 
मान�धरले ��यथ� आशामाया महज�नले फैसला 
काया��वयनका लािग िदनभुएको िनवेदन फैसला 
भएको सात वष�पिछ दायर ह�न अएकोले उ� 
दरखा�त हद�याद िबहीन छ । िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क) मा भएको 
�ावधान फैसला काया��वयनको दरखा�त परी 
सकेपिछ िववािदत िवषयव�तकुो हक ह�ता�तरण 
भएको अव�थामा मा� उ� काननू लाग ूह��छ । तर 
फैसला काया��वयनको दरखा�त पनु�भ�दा पिहला 
नै मरेो प�ले ख�रद गरी िलई भोग चलनसमेत 
भइसकेको ज�गामा िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७८(क) को �ावधान लाग ूह�ने 
अव�था छैन । �योग नै ह�न नस�ने िनयमको 
आधारमा परेको दरखा�तउपर िज�ला अदालतले 
गरेको आदशे र सोलाई प�रवत�न नगरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदशे तथा काम 
कारवाही �िुटपणू� रहकेाले उ� आदशे तथा 
कामकारवाहीह� उ��ेषणको अदशेले बदर गरी 
हा�ो प�को नाममा रहकेो उपरो� ज�गा यथावत ् 
कायम गनु� भनी ��यथ�ह�का नाउँमा जो चािहने 
आ�ा आदशे जारी गरी पाउँ भनी बहस गनु�भयो ।  
 ��यथ�म�येक� आशामाया महज�नको 
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तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  अिधव�ा�य �ी 
भरतमिण गौतम र �ी गणेश िनरौलाले िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८(क), 
२०५२ सालदिेख नै लाग ूभएको हो । यो काननूी 
�यव�था िनयमावली संशोधन गरी समावेश 
भएका िमितदिेख नै लाग ू ह��छ भ�न काननूतः 
िम�दनै । पनुरावेदन अदालतको फैसलाबाट 
हा�ो प�को नाउँमा ४ भागको १ भाग िलखत 
बदर भई चलनसमते पाउने ठहरी उ� फैसला 
अि�तमसमेत भइसकेको, पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाबमोिजम फैसला काया��वयनका लािग 
मेरो प�ले काठमाड� िज�ला अदालतमा िदएको 
दरखा�त काननूस�मत ् छ । अदालतको फैसला 
काया��वयन ह�नपुछ� । फैसला काया��वयनमा 
अवरोध आउन ु वा उ�प�न गराउन ु �याियक 
अराजकता ह�नजा�छ । यसथ� अदालतको 
फैसलाबमोिजम चलन मचु�ुकासमेत भ ै हा�ो 
प� आशामाया महज�नका नाउँमा नामसारी दता� 
ग�रिदने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
आदशे बेरीतको दिेखएन काननूबमोिजम गनु� भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।२।२० 
को आदशे काननू तथा �यायस�मत ्भएको ह�दँा 
िवप�ी िनवेदकको �रट िनवेदन खारेज गरी पाउँ 
भनी बहस गनु�भयो ।
 दबुै प�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  
अिधव�ाह�को बहसलाई म�यनजर रा�द ै
िमिसल संल�न कागजातको अ�ययन गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलाबमोिजम वादी दावीको चार 
भागको एक भाग िलखत बदर ह�ने ठहर ्याएको 

फैसलाबमोिजम उ� फैसला काया��वयनको 
�ममा काठमाड� िज�ला अदालतका माननीय 
िज�ला �यायाधीश�यबूाट चार भागको एक 
भाग ज�गा िनवेदक वादीको नाममा नामसारी 
दता� ह��छ भनी गरेको िमित २०६७।११।१३ 
को आदशे र उ� आदशेलाई बेरीतको भ�ने 
दिेखएन । काननूबमोिजम गनु�होला भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।२।२० मा 
भएको आदशे उ��ेषणको आदशेले बदर गनु� 
पन� हो होइन भ�ने ��मा िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो ।  

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िववािदत 
िकनं ६८९ को ज�गा िवप�ीम�येको आशामाया 
महज�नका पित न�दबहादरु महज�नले िछरीङ 
ग�ुङलाई, िछ�रङ ग�ुङले लामा याङ्जी 
शेिप�नीलाई लामा याङ्जी शेिप�नीले तलुसी 
रावललाई र तलुसी रावलले यी िनवेिदकालाई 
राजीनामा पा�रत ग�रिदएको िमिसलबाट 
दिेख�छ । िववािदत ज�गामा िवप�ी आशामाया 
महज�नका पित न�दबहादरु महज�नले िछ�रङलाई 
र िछ�रङ ग�ुङले लामा याङ्जी शिेप�नीलाई 
राजीनामा पा�रत ग�रिदएको अव�थामा 
आ�नोसमेत अंश हक ला�ने ज�गा म�जरुीबेगर 
बेचिवखन गरेको भनी काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िमित २०५३।११।२९ मा िलखत दता� 
बदर हक कायम म�ुा दायर गरी सो अदालतबाट 
वादी दावीबमोिजम ४ भागको ३ भाग िलखत दता� 
बदर भ ैवादीह�को हक कायम गरी चलनसमेत 
चलाई पाउने ठहछ� भनी िमित २०५५।१२।२ 
मा फैसला भएको पाइयो । काठमाड� िज�ला 

९१८५ - जलुमु महज�न िव. आशामाया महज�नसमेत
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अदालतको फैसलाउपर �ितवादीम�येक� लामा 
याङजी शेिप�नीले दायर गरेको पनुरावेदनमा स�ु 
फैसला केही उ�टी भई वादी दावीको ४ भागको 
१ भाग िलखत दता� बदर ह�ने ठहछ� भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०५८।८।२० मा 
फैसला भई अि�तम रहकेो िमिसलबाट दिेखन 
आयो ।
 ३. पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलाबमोिजम िक.नं. ६८९ को १-३-२-० 
ज�गाको चार भागको एक भाग दािखल खारेज 
गन� मालपोत काया�लय, कलङ्क�मा कारवाहीका 
�ममा उ� ज�गा लामा याङजी शेिप�नीले तलुसी 
रावललाई राजीनामा ग�रिदएको थाहापाइ िदने 
लामा याङ्जी शेिप�नी िलने तलुसी रावल भ ै
िमित २०६३।५।१२ र. नं. ४३४(घ) को पा�रत 
राजीनामा िलखत र सोको आधारमा भएको दता� 
�े�तासमते चार भागको एक भाग स�मािनत 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाबमोिजम मरेो 
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 महज�नले िमित 
२०६६।५।२९ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
दरखा�त िदएको पाइयो ।
 ४. िनवेिदका आशामाया महज�नले 
दायर गरेको िनवेदनमा “��ततु म�ुाको फैसला 
काया��वयनको लािग यस शाखामा िनवेदन 
कारवाहीय�ु अव�थामा रहकेो नदिेखँदा 
आव�यक िनकासा तथा आदशेका लािग 
इजलाससम� पेस गरी आदशेानसुार गनु� “ भनी 

तहिसलदारबाट भएको आदशे इजलाससम� पेस 
ह�दँा “लामा याङ्जी शेप�नीले तलुसी रावललाई 
र तलुसी रावलले जलुमु महज�नलाई ग�रिदएको 
हक ह�ता�तरणको िलखत काननू एवम ् पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलािवपरीत दिेखँदा बदर 
भै चार भागको एक भाग ज�गा िनवेदक वादीको 
नाउँमा नामसारी दता� ह��छ । काननूबमोिजम गनु�”  
भनी िमित २०६७।११।१३ मा आदशे भएको 
दिेखयो ।
 ५. फैसला काया��वयन बाँक� रहकेो अथ� 
लगाई वादीले िफराद गदा� िलएको दावीभ�दा 
बािहर गई अदालत आफँै प� बनी आकिष�त 
नै ह�न नस�ने म.ुऐ. द�ड सजायको महलको ४४ 
नं. को गलत �या�या गरी सािधकार िनकायबाट 
काननूबमोिजम �ा� गरेको स�पि�लाई गलत 
त�रकाबाट हक ह�ता�तरण गरी िलएको अथ� 
गरी मरेा िव�� ह�ने गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०६७।११।१३ 
को आदशे बेरीत भएको ह�दँा उ� बेरीतको 
आदशे मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोिजम 
बदर ग�रपाउँ भनी यी िनवेदक जलुमु महज�नले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा िनवेदन दायर 
गरेकोमा सो अदालतबाट “�यस अदालतको 
िमित २०६७।११।१३ को आदशे बेरीतको भ�ने 
दिेखएन । काननूबमोिजम गनु�” भनी िमित 
२०६८।२।२० मा भएको आदशेबमोिजम 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट डोर खिटई 
चलन मचु�ुका भई िमित २०६८।५।११ मा 
दािखल खारेज पिुज�समेत भइसकेको �माण 
िमिसलबाट दिेखन आयो ।
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 ६. काठमाड� िज�ला अदालतको 
आदशेलाई काननूबमोिजम गनु� भनी पनुरावेदन 
अदालतले गरेको आदशे �िुटपणू� भएको र 
िवप�ीम�येक� आशामाया महज�नले पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अि�तम भईसकेपिछ पिन 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४३ नं. ले 
िनधा�रण गरेको अविधिभ� फैसला काया��वयनको 
दरखा�त िलई नआएको अव�थामा उ� 
दरखा�त दता� गरी चलन मचु�ुकासमेत गरी 
िदएको काय�बाट मरेो स�पि�स�ब�धी हक हनन ् 
ह�न पगुेको ह�दँा काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।११।१३ को आदशे र सोलाई 
काननूबमोिजम गनु� भनी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले िमित २०६८।२।२० मा गरेको आदशे 
उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाउँ भनी 
िनवेिदकाले िनवेदन िजिकर िलएको पाइयो ।
 ७. यस स�ब�धमा �ा� भएका रेकड� तथा 
�माण िमिसलसमेत हदेा� िववािदत िक.नं. ६८९ 
को स�पणू� ज�गा ��यथ� आशामाया महज�नका 
पित न�दबहादरु महज�नले िछ�रङ ग�ुङलाई, 
िछ�रङ ग�ुङले लामा याङ्जी शेिप�नीलाई, 
लामा याङजी शेिप�नीले तलुसी रावललाई र 
तलुसी रावलले यी िनवेिदका जलुमु महज�नलाई 
िमित २०६५।११।२ मा राजीनामा िलखत पा�रत 
गरी हक ह�ता�तरण भएको कुरामा िववाद 
छैन । िनवेिदका जलुमु महज�नले हकको �ोत 
िमित २०६५।११।२ को िलखत भएको र सो 
भ�दा िनकै पिहले नै ��यथ� आशामाया महज�नले 
िनवेदकका दाताह�को िलखीत िव�� िलखत 
दता� बदर हक कायम म�ुा िमित २०५३।११।२९ 

मा काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरेको 
दिेख�छ । उ� म�ुामा वादी दावीबमोिजम चार 
भागको तीन भाग िलखत बदर भै वादीको नाउँमा 
दता� चलनसमेत पाउने गरी िज�ला अदालतले 
ठहर ्याएको र सो फैसलाउपर �ितवादीको 
पनुरावेदन परी पनुरावेदन तहबाटसमते स�ु 
फैसला केही उ�टी भै वादी दावीको चार 
भागको एक भाग िलखत बदर ह�ने ठहरी वादीको 
नाउँमा दता�समेत ह�ने ठहर ्याएको फैसला हाल 
अि�तम भै ��यथ� अशामाया मह�जनका नाउँमा 
चलन पजु�समेत भइसकेको �माण िमिसलबाट 
दिेख�छ ।
 ८. �रट िनवेदक जलुमु महज�नको 
हकको �ोत भनेको दाता तलुसी रावलबाट 
िमित २०६५।११।२१ मा पा�रत गराई िलएको 
राजीनामा दिेख�छ । िनवेदकका दाता तलुसी 
रावलले लामा याङजी शेप�नीबाट िमित 
२०६५।५।११ को िलखतबाट �ा� गरेको 
दिेख�छ । परदाता लामा याङ्जी शपे�नी र उनको 
दाता िछरीङ ग�ुङसमेतका हकको �ोत भनी 
दिेखएका िलखतह� सबै चार भागको एक भाग 
िलखत र सोको आधारमा भएको दता� बदर भई 
सो एक भागमा िवप�ी आशामाया महज�नको 
हक कायम ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट फैसला भई अि�तम भई रहकेो छ । 
उ� फैसला िव�� कुनै उजरु नािलस परेको 
दिेखदँनै । कुनै फैसलाबाट कुनै िलखत दता� बदर 
भई िलखतवालाको हक छुिटसकेको अव�थामा 
उ� फैसला बदरबाट नभएस�म िलखतवालाको 
हक पवू�वत ् यथावत ् रिहरह�छ भ�न 

९१८५ - जलुमु महज�न िव. आशामाया महज�नसमेत
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िम�दनै । �य�तो बदर भइसकेको िलखत र हक 
टुिटसकेका �यि�ले सोही बदर भएको िलखतको 
आधारमा हक टुिटसकेको स�पि� कसैलाई 
ह�ता�तरण गद�मा पाउनेवालाको हक प�ुन 
स�ैन । िलखत बदर भई सोको आधारमा दता� बदर 
भई नािलस गन�को हक कायम ह�ने फैसला भएपिछ 
उ� फैसला कायम रहसे�म िलखतवालाको 
हक िलखत अन�ुपको स�पि�मा प�ुन स�ैन । 
तसथ�, पनुरावेदन अदालतबाट �रट िनवेदकका 
परदाताह�कै िलखतको ४ भागको एक भाग 
िलखत दता� बदर भई हकसमेत टुिटसकेको 
अव�थामा हक नै नह�नेबाट गराइ िलएको 
िलखतबाट �रट िनवेदकको हक िसिज�त ह��छ भ�न 
िमलेन । िनवेदकले िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७८(क) र मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ४३, ४४ नं. को �या�याको 
�� उठाएतफ�  िवचार गदा� कुनै ऐन वा िनयमको 
�या�या �याय स�पादन गदा� आव�यक परेको 
अव�थामा मा� ग�रने ह��छ । उ� ऐन िनयमह�को 
�सङ्गस�म यस म�ुामा आएको दिेख�छ । तर, 
म�ुाको �सङ्ग आउँदमैा सबै अव�थामा �या�या 
भने ग�रँदनै । �या�या ग�रन ुकित आव�यक छ 
भनी िवचार ग�रनपुद�छ । हकदयैाको आधारबाट 
नै �रट िनवेदक खारेज ह�ने भएपिछ �रट िनवेदनमा 
उठाइएका अ�य ��मा प�न आव�यक 
ह�दँनै । उ� ऐन िनयमको �या�या ह�न सव��थम 
िनवेदकको िनवेदन गन� हकदयैा छ भनी मािननपुन� 
ह��छ । कुनै काननूको �या�या गदा� रा�ो ह��छ 
वा दिेख�छ भनी अनाव�यक�पमा हकदयैा नै 
नप�ुनेको िनवेदनबाट िनवेदकले उठाएका ��को 

िवषयमा �वेश गरी काय�िविधगत काननूको 
�या�या ग�रन ुउिचत ह�दँनै । तसथ� हक नै नप�ुने 
�यि�ले �रट िनवेदन दायर गरेको र हकदयैाकै 
आधारबाट �रट िनवेदन खारेज ह�ने अव�थामा 
दबुैतफ� बाट 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 
गनु�पन� अव�था र आव�यकता रहने ।
 ९. अत: िनवेदकको परदातासमेतको 
िलखत फैसलाबाट बदर भई हक टुिटसकेको 
अव�थामा फैसला अि�तम रहकेो र हक 
टुिटसकेका दाताबाट �ा� गरेको आधारमा �रट 
िनवेदन दायर गन� हक िसज�ना ह�न नस�ने ह�दँा 
िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदशे जारी गनु� 
परेन । ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने ठहछ� । दायरी 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइ 
िदन ू।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय

इित संवत ्२०७१ साल जेठ २२ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजलुी
 

 &  
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ�

माननीय �यायाधीश �ा.डा.�ी भरतबहादरु काक�
फैसला िमित : २०७०।८।३०।१

२०६६–CR–०७९२

म�ुा :  जबज��ती करणी ।

पनुरावेदक/�ितवादी : िज�ला संखवुासभा, 
खाँदबारी नगरपािलका वडा ३ घर भई हाल 
िज�ला कारागार काया�लय, ते�थमुमा 
कैदमा रहकेा ब�ी ख�ी

िव��
��यथ�/वादी : यसोदा काक�को जाहरेीले नेपाल 

सरकार 

 § 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 
पूरा �वेश ह�न नसकेको कारणले मा�ै 
उ�ोग ठहर ्याउनेतफ�  नितजामा पु�दा 
िवधाियकाले जबज��ती करणीको 
महलले पीडकलाई जुन सजायको 
�यव�था गरेको हो �यसको औिच�य 
समा� ह�न जाने । 

 § नाबालक र कम उमेरका बािलकाउपर 
ह�ने सबै करणीका वारदातमा उ�ोग 
ठहर ्याउनुपछ� भ�ने कानूनले �यव�था 
गरेको मा�न निम�ने ।
 § िलङ्ग नपसेकै कारणले मा� सबै 

मु�ामा उ�ोगस�ममा�को कसुर 
ठहर ्याउँदा िवधाियकाले प�रक�पना 
गरेको ऐनको उ�े�य र म�सद मन� 
जाने ।

(�करण नं. ८)

पनुरावेदक/�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ्  
अिधव�ा िवनोद ��े, िव�ान ्  वैतिनक 
अिधव�ाह� ह�रशकंर कण� र �तूीदवेी 
रे�मी

��यथ�/वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)
 § जबज��ती करणीको महलको ३(२), १० 

नं.
स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.िज.�या.�ी िशव�साद पराजलुी 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी ह�र�साद िघिमरे
 मा.�या.�ी ऋिषराज िम�
     

फैसला
�या.तक� राज भ� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम दायर ह�न 

�नण�य नं.९१८६

९१८६ - ब�ी ख�ी िव. नेपाल सरकार
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आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य एवम ्   ठहर 
यस �कार छ :
 िमित २०६४।४।२५ गते मेरी छोरी 
वष� ११ क� िसज�ना काक� गम� भएको कारण 
ब�ी ख�ीको घरमा अिमलो िनबवुा मागी खान 
गइिछन।् सो अव�थामा िनज ब�ी ख�ीले मेरी 
छोरी िसज�ना काक�लाई िनबवुा अिमलो िद�छु 
भनी ललाइ फकाइ िनजको मतान घरमा लगी 
जबज��ती करणी गरेछन ्। सोही िदन मलाई छोरीले 
केही भिनन । २०६४।४।२६ गते छोरी िसज�ना 
अ�ठ्यारो गरी िहडेको दखेी के भयो भनी सो�दा 
उ� कुरा मलाई थाहा भएको ह�दँा यो जाहरेी 
िदन आएक� छु । िनजलाई प�ाउ गरी हदसै�म 
सजाय गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको जाहरेवाली 
यसोदा काक�को िमित २०६४।४।२६ को जाहरेी 
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 गए ँ । िनजले मलाई 
मतानको परालमा सतुाई मैले लगाएको फरक 
खो�न थालेपिछ म �न ला�दा ह�ला नगर 
च�ुपलाग भनी िनज ब�ी ममािथ चढी एकिछन ् 
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�न ुभनी मलाई डर �ास दखेाएकोले 
त�काल मैले कोही कसैलाई भिनन । िमित 
२०६४।४।२६ गते मा� मैले आमालाई सबै कुरा 

भनेक� ह� ँ । िनज ब�ी ख�ीलाई काननूबमोिजम 
सजाय गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको पीिडत 
िसज�ना काक�ले मौकामा गरेको िमित 
२०६४।४।२६ गतेको कागज । 
 िनजको क�या जाली �याितएको छैन । 
शरीरमा सङ्घष�को िच�ह� छैन, योनीको व�रप�र 
घाउचोट लागेको दिेखएन, योनीको िभ�भागबाट 
िलएको �वाब (Swab) �योगशालामा परी�ण 
गदा� वीय� र श�ुक�ट नपाइएको र करणीस�ब�धी 
अ�य कुराह� दिेखन नआएकोले िनज िसज�ना 
काक�लाई जबज��ती करणी नभएको कुरा 
�मािणत ग�र�छ भ�नेसमेत �यहोराको िज�ला 
�वा��य काया�लय, 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 बिसरहकेो िथएँ । 
अं. वष� ११ क� िसज�ना काक� मेरो घरमा आई 
मसँग िनबवुा अिमलो मागीन ् िनजलाई द�े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 । 
मलेै िनजलाई �यही ँ उ�ानो पारी लडाई िनजले 
लगाएको फरक र पे�टी खोली आ�नो पे�ट 
क�� खोली मेरो िलङ्ग िनजको योनी मखुस�म 
परु ्याई रगटे ँ । िभ� िछराइन, �यितकैमा मेरो 
वीय� �खलन भयो । िनजलाई छाडे ँ । िनज उठी 
आ�नो घरितर गईन । िसज�नालाई करणी गन� म 
बाहके अ�य कसैको संल�नता छैन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी ब�ी ख�ीले अिधकार�ा� 
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अिधकारीसम� गरेको िमित २०६४।४।३१ को 
बयान ।
 मेरो छोरा ब�ी ख�ीले वष� ११ क� 
िसज�ना काक�लाई जबज��ती करणी गर ्यो भ�ने 
मैले सनुी थाहा पाएको ह� ँ। जबज��ती करणी गर ्यो 
गरेन िनज छोरा नै जाननू ् भ�नेसमेत �यहोराको 
मौकामा कागज गन� नरबहादरु ख�ीले मौकामा 
गरेको िमित २०६४।५।४ को कागज ।
 िमित २०६४।४।२५ गते ब�ी ख�ीले 
वष� ११ क� िसज�ना काक�लाई जबज��ती करणी 
गर ्यो अरे भ�ने कुरा गाउँघरमा हो ह�ला ह�दँा सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ। िनज ब�ी ख�ी पिहला दिेख नै 
उ�छृङखल खालका �यि� भएको ह�दँा िनजले 
िसज�ना काक�लाई जबज��ती करणी गरेकोमा 
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 अं. 
१२ बजेको समयमा अिमलो िनबवुा मागी खान 
�ितवादी ब�ी ख�ीको घरमा गएक� वष� ११ क� 
नाबािलका िसज�ना काक�लाई आ�नो मतान 
घरको कोठामा लगी डर �ास दखेाई �ितवादी 
ब�ी ख�ीले जबज��ती करणी गरेको पिु� ह�न 
आएको ह�दँा �ितवादीको सो काय� म.ुऐन 
जबज��ती करणीको महलको १ नं. बमोिजमको 
कसरु अपराधमा ऐ, महलको ३ नं. को दहेाय 
२ बमोिजम सजाय ह�न र ऐ. महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडतालाई �ितवादीबाट �ितपिूत�समेत 
िदलाइ भराइ पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको िमित 

२०६४।५।१४ को अिभयोगप� । 
 िमित २०६४।४।२५ गते म आ�नो घरमा 
िथए ँ। उ� िदनको १२ र १ बजेको समयमा पीिडता 
िनबवुा खान भनी मेरो घरमा आई मसँग िनबवुा 
मािगन ्। मैले िनजलाई एकचोटी करणी गरौ ँभने ँ
िनजले पिन ह��छ भनी दबैु जना मेरै पालीमािथ गई 
िनजले लगाएको पे�टी खोली म स�ुने ओछ् यानमा 
उ�ानो परी सिुतन ्। म पिन मैले लगाएको हापपे�ट 
खोली िनजमािथ चढी िनजको योनीमािथ मेरो 
िलङ्ग राखी िनजको दधुमा हातले समाई िनजको 
योनीिभ� मेरो िलङ्ग निछराई करणी गदा�गद� 
िनजको योनी बािहर मेरो वीय� खसेको हो । 
िनजलाई मैले जबज��ती करणी गरेको होइन । दबैु 
जनाको राजी खशुीसाथ करणी िलनिुदन ु गरेको 
ह� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ब�ी ख�ीले 
स�ु अदालतमा गरेको िमित २०६४।५।१६ को 
बयान । 
 मलाई िनबवुा खान मन लागेकोले म ब�ी 
दाजकुो घरमा पगुी िनबवुा िदन ुभ�दा दाजलेु म 
िनबवुा �याई िद�छु ितमी यही ँबसी राख ह ैभनेकाले 
म बसी रहे ँ। िनजले २ वटा िनबवुा �याई मलाई 
केही नभनी मतानको परालमा ए�कासी लडायो । 
मारी िद�छु भ�द ैमेरो मखुमा कपडा कोची िदयो । 
�यसपिछ मैले लगाएको �क फरकाई क��समेत 
खो�यो । िनजको पिन क�� खोली ममािथ चढी 
मरेो ग�ुाङ्गमा थकु लगाई िनजको िलङ्ग मेरो 
योनीमा िछराउन धेरै पटक दिलरह् यो । मलाई 
सा�ै पीडा भएको कारण म बेहोस भएछु । म 
होस चेतमा आउँदा मेरो ित�ा, भडुी, िपसाब घर, 
�क सबैितर िच�लो पदाथ� दिलएको िथयो । सो 
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िदन मैले कसैलाई भिनन । भोिलप�ट म अ�ठेरो 
गरी िहडेको दखेरे ममीले मलाई सो�नभुयो । 
मैले ब�ी दाजलेु मलाई जबज��ती करणी गरेको 
कुरा भनेको हो । मेरो राजी खशुीले करणी गरेको 
होइन भ�नेसमते पीिडता िसज�ना काक�ले स�ु 
अदालतमा गरेको िमित २०६४।१०।२८ को 
बकप� ।
 �ितवादी ब�ी ख�ीले िसज�ना काक�लाई 
जबज��ती करणी गरेको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने केदार काक�ले स�ु 
अदालतमा गरेको बकप� । 
 मेरी छोरी िसज�ना काक�लाई �ितवादी 
ब�ी ख�ीले िमित २०६४।४।२५ गते िनज 
�ितवादी ब�ी ख�ीकै मतानमािथ लगी जबज��ती 
करणी गरेको हो भ�नेसमेत �यहोराको जाहरेवाली 
यसोदा काक�ले स�ु अदालतमा गरेको बकप� ।
 िसज�ना काक�ले मलाई ब�ी ख�ीले 
जबज��ती करणी गर ्यो भनी मसँग भनेको ह�दँा 
ब�ी ख�ीले िसज�ना काक�लाई जबज��ती करणी 
गरेकोमा िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने ताराकुमारी घो�डे 
ग�ुङले स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 
 िसज�ना काक�लाई सो�दा म िनबवुा खान 
भनी ब�ीको घरमा गएक� िथएँ । िनबवुा मा�दा 
िनजले मािथ आउ िनबवुा िद�छु भनी िभ� लगी 
मलाई प�टाई �क खोली ममािथ चढी हि�लई 
मेरो ित�ामा ध�का िदई जबज��ती करणी गर ्यो 
भनेक� ह�न ् भ�नेसमते �यहोराको व�तिु�थित 
मचु�ुकामा ब�ने भीमा काक�ले स�ु अदालतमा 
गरेको बकप� ।

 �ितवादी ब�ी ख�ीले वष� ११ क� पीिडता 
िसज�ना काक�लाई जबज��ती करणी गरेको होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीका सा�ी बाबरुाम 
ख�ीले स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 
 �ितवादी ब�ी ख�ीले पीिडता िसज�ना 
काक�लाई जबज��ती करणी गन� उ�ोगको कसरु 
अपराध गरेको ठहछ� । सो ठहना�ले जबज��ती 
करणीको ५ नं. अनसुार तजिवजी �यनूतम ्
८ वष�को आधा ४ वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठहछ� । जबज��ती करणीको कसरुमा सजाय गरी 
�ितपिूत�समेत िदलाई पाउँ भ�नेसमेत अिभयोग 
माग दावी सो हदस�म प�ुन स�ैन भ�नेसमेत स�ु 
संखवुासभा िज�ला अदालतको फैसला ।
 �ितवादी ब�ी ख�ीले िसज�ना काक�लाई 
आ�नै घर मतानमा सतुाई �तन छामी िलङ्ग 
पीिडताको योनाङ्गमा हाली वीय� �खलनसमेत 
गराई जबज��ती करणी गरेको कुरामा िववाद 
छैन । �ितवादीले पीिडताको योनीमा िलङ्ग 
�वेश गराउन हदसै�म �यास गरेको, �वेश गराउन 
नसकेपिछ योनीमा िलङ्ग रगडी वीय� �खलन 
गराई स�त�ुी िलएको कुरा �ितवादीकै बयानबाट 
खलुी रहकेोमा सो हदस�मको कसरुलाई उ�ोग 
ठहर गन� िम�ने दिेखँदनै । िलङ्ग �वेश नभएकै 
आधारमा �ितवादीलाई सफाइ िदने हो भने 
पीिडता�ित अ�याय ह�नकुो साथै जबज��ती 
करणीको महलको १ नं. को भावना �ितकूल 
ह�न जाने ह�दँा उ�ोगतफ�  ठहर गरेको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला �िुटपणू� ह�दँा बदर गरी 
अिभयोग माग दावीबमोिजम �ितवादीलाई 
जबज��ती करणीको कसरुमा सजाय गरी पाउँ 
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भ�नेसमेत वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटामा दायर भएको पनुरावेदनप� ।
 यसमा जबज��ती करणीको महलको 
१ नं. को �प�ीकरण (ग) को �या�या�मक �� 
उपि�थत भएको प�र�े�यमा स�ुको इ�साफ 
फरक पन� स�ने भई िवचारणीय ह�दँा छलफलको 
लािग अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� 
�ितवादीलाई िझकाई िनयमानसुार पेस गनु� 
भ�नेसमेत पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६६।२।२५ को आदशे । 
 ��ततु म�ुालाई हदेा� पीिडता बािलका 
११ वष�क� रिहिछन ् र िनजलाई �ितवादीले 
स�भव भएस�मको �यास एवम ् बल �योग गरी 
करणी गरी वीय� �खलनसमेत गराएको भ�ने 
कुरामा �वयम ् �ितवादी अदालतमा समेत सािबतै 
भएको पाइ�छ । सो सािबतीलाई जाहरेवाली, 
पीिडता र मौकामा तथा अदालतमा बकप� गन� 
�यि�ह�ले समते समथ�न एवम ् प�्ुयाइ ँ गरेकै 
दिेखँदा त�स�ब�धमा अ�यथा सो�नपुन� परि�थित 
र अव�था नै दिेखँदनै । बािलकाको म�जरुी िलई 
करणी गरेको भनी �ितवादीले िजिकर िलएको 
दिेखएता पिन जबज��ती करणीको १ नं. अनसुार 
१६ वष�भ�दा कम उमेरक� पीिडता बािलकाको 
�वीकृितलाई मा�यता िदन निम�ने दिेख�छ भने 
पीिडताको �वीकृित भएकोसमते नदिेखएको 
अव�थामा कसरु अपराधबाट �ितवादीले 
उ�मिु� वा छुटकारा पाउने अव�था िमिसलबाट 
दिेखएन । “योनीिभ�ै िछराई रगेट्दा मछ� होला 
भनी योनीको मखुमा रगेटी वीय� �खलन गराएको 

ह�”ँ भनी �वयम ् �ितवादीले िनिव�वाद�पमा 
�वीकार ग�ररहकेो अव�थामा ��य�दश� �यि� 
कोही नभएको र िलङ्ग �वेश नगराएको भ�नेसमेत 
आधारमा दावीबमोिजम सजाय नगदा� ��य�तः 
काननूको उ�लङ्घन ह�न जाने �वतः �प� ैदिेख�छ 
भने यस िकिसमको अपराधीले �ो�साहन पाउने 
अव�था पिन पन� ह��छ । जबज��ती करणीको 
वारदात ��य�दश� �यि�ह�को साम�ुनेमा ह��छ 
भ�न पिन सिकँदनै । कसरु अपराध गन� �यि�ले 
यस िकिसमको कसरु लकु�िछपी र कोही नभएको 
मौका र एका�त�थल मै गद�छन ्पिन ।
 ११ वष�या नाबािलका जसलाई यौिनक 
�ानको अभाव र काम वासनाको इ�छा जागतृ 
भइसकेको ह�दँनै, पीिडतालाई अिमलो खाने 
िव�ासमा पारी आ�नो घरमा बोलाइ िनजको 
योनीको मखुमा िलङ्ग दली काम वासनाको पिूत� 
�ितवादीले गरेको अव�थामा योनीमा िलङ्ग 
�वेश नगराएको र क�याजालीसमेत न�याितएको 
भनी घटी सजाय गनु� जबज��ती करणीको महलको 
१ नं. र अ�तग�तको �प�ीकरणको (क) (ग) 
समेतको �िुट भई काननूतः िम�ने दिेखएन ।
 यसै स�दभ�मा योनीमा पणू� िलङ्ग 
�वेश नह�न,ु कुनै घा, खत नदिेखन,ु वीय� �खलन 
नह�न ु र योनी छेदन नभए तापिन काननूी �ि�मा 
जबज��ती करणीको कसरु ठहछ� भनी िव�ान ्  
मोदी (MODI) ले आ�नो प�ुतक “िचिक�सा 
िविधशा�” (Medical Jurisprudence and 
Toxicology Twenty-First Edition–
Page 369) मा उ�लेख गनु�भएको 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 ह�न 
पीिडताको म�जरुी बेगर, डरधाक दखेाई, अनिुचत 
�भावमा पारी वा िनजको लो�ने हो भ�ने िव�ासमा 
पारी १६ वष� मिुनक�लाई िनजको म�जरुी िलई वा 
निलई जनुसकैु तरहले करणी गरे तापिन जबज��ती 
करणीको वारदात कायम ह�ने अव�थाको उ�लेख 
गरेको छ । 
 अतः ��यथ� �ितवादी ब�ी ख�ीले 
जबज��ती करणीको उ�ोग मा�को कसरु गरेको 
नभई ��ततु अिभयोग दावीअनसुारकै जबज��ती 
करणीको कसरु अपराध गरेको ठहछ� । सो 
ठहना�ले िनज �ितवादीलाई जबज��ती करणीको 
महलको ३ नं. को दहेाय २ अनसुार ८ (आठ) 
वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ� । साथै ऐजन ऐनको 
१० नं. बमोिजम �.१,००,०००।–  (एक लाख) 
मा� �ितपिूत� रकम �ितवादीबाट पीिडता िसज�ना 
काक�ले भराइ िलन पाउनेसमेत ठहछ� । जबज��ती 
करणीको उ�ोगको मा� कसरु अपराध गरेको 
ठहराएको हदस�मको स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।८।१२ को इ�साफ 
िमलेको नदिेखँदा केही उ�टी ह��छ भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाबाट िमित २०६६।७।८ मा भएको 
फैसला ।
 पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
जबज��ती करणीको वारदात भएको पाइएको भ�ने  

आधार �हण गरेको पाइ�छ । मउपरको आरोिपत 
कसरु जबज��ती करणीको हो वा जबज��ती 
करणीको उ�ोगस�ममा� हो भ�ने नै िनणा�यक 
िवषय भएको स�दभ�मा स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन नगरी बसेको 
जबज��ती करणी उ�ोगको वारदातको मेरो 
�वीकारोि� बाहके अ�यथा होइन । करणी गनु�को 
उ��ेय िलङ्ग योनीमा �वेश गराउन ुर िभ�ै वीय� 
�खलन गराउन ु नै हो । योनीबािहर वा नाइटोमा 
वीय� �खलन गराउनकुो अथ� काय� योजना अन�ुप 
स�प�न नह�न ुनै हो । काय� पणू��पमा स�प�न नह�न ु
उ�ोग मा� पिु� ह�न ुहो । योनीमा िलङ्ग �वेश 
गरेको अव�था र नग�रएको दबैु अव�थालाई 
जबज��ती करणीको १ नं. को प�रभाषािभ�बाट 
�या�या गदा� ऐ. ऐनको ५ नं. को काननूी 
�यव�थाको तेजोवध ह��छ । जबज��ती करणी गन� 
उ�ोग गरेको, करणी गन� भने पाएको रहनेछ भने 
उ�ोग गरेको ठहछ� र आधा मा� सजाय ह��छ भ�ने 
ऐ. ऐनको ५ नं. को काननूी �यव�था आरोिपत 
कसरुको त�यसँग �ासङ्िगक र सा�दिभ�क रहतेफ�  
स�मािनत पनुरावेदन अदालतको �यानाकष�ण 
ह�न सकेको नपाइदँा ज.क. र ज.क. को उ�ोगको 
बीचको �प� िभ�नता उपरो� आधारमा पिु� 
भइरहतेफ�  स�मािनत सव��च अदालतको 
�यानाकष�ण गराउदछु । पीिडताको नाइटोमा 
वीय� �थलन भएको Hymen Rupture भएको 
नदिेखएको भ�ने �यहोराको िचिक�सकको 
रायबाट पीिडतको योनीमा कती पिन िलङ्ग 
�वेश नभएको भनी पिु� भइरहकेो अव�था 
छ । जहाँस�म पीिडतालाई �.१,००,०००।– 
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(एकलाख) �ितपिूत� िदलाई िदने गरी फैसला 
भएको छ, �यसमा �ितपिूत�बापतको सो अङ्क 
कुन ऐन िनयम र मापद�डको आधारमा िकटान 
ग�रएको हो फैसला मौन छ । 
 अतः मैले जबज��ती करणीको कसरु 
नगरेको, केवल �यासस�म गरेको, जबज��ती 
करणीको काय� पणू� ह�न नपाएको त�य िमिसलबाट 
पिु� भइरहकेो, जबज��ती करणीको वारदात 
पणू��पमा कायम ह�न केही मा� भए पिन योनीमा 
िलङ्गको �वेश अिनवाय� ह�ने भ�ने जबज��ती 
करणीको १(ग) को काननूी �ावधानको िवपरीत 
ह�ने गरी �या�या गद� स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतको फैसला बदर गरी मलाई जबज��ती 
करणीको कसरु गरेको ठहराई कैद वष� ८ र �ितपिूत� 
�.१,००,०००।– िदनपुन� ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको फैसला �िुटपणू� ह�दँा बदर 
गरी स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतकै फैसला 
सदर कायम गरी �याय पाउँ भनी �ितवादीले यस 
अदालतसम� दायर गरेको पनुरावेदनप� । 
 िनयमबमोिजम आजको दिैनक म�ुा 
पेसीसचूीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको पनुरावेदनप�सिहतको िमिसल कागजात 
अ�ययन गरी पनुरावेदक �ितवादीतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ्  अिधव�ा �ी िवनोद �े� 
र िनजकै तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  वैतिनक 
अिधव�ाह� ह�रशंकर कण� र �तूीदवेी रे�मीले 
��ततु म�ुाको वारदातको �कृित र कसरुको 
मा�ालाई हदेा� मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको 
महलको ५ नं. बमोिजम �ितवादीलाई जबज��ती 
करणीको उ�ोगस�म ठह�रनपुन�मा, पणू��पमा 

जबज��ती करणी ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसला �िुटपणू� ह�दँा बदर गरी स�ु 
अदालतको फैसला सदर कायम गरी पाउँ भनी 
गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सनुी पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६६।७।८ मा 
भएको फैसला िमलेको छ िक छैन सोही िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मैले जबज��ती 
करणीको �यासस�म गरेको हो, जबज��ती 
करणीको काय� पणू� ह�न नपाएको त�य िमिसलबाट 
पिु� भइरहकेो र ज.क. को वारदात पणू��पमा 
कायम ह�न केही मा� भए पिन योनीमा िलङ्गको 
�वेश अिनवाय� ह�ने भ�ने जबज��ती करणीको 
१ (ग) को काननूी �ावधानको िवपरीत ह�ने गरी 
�या�या गद� मलाई जबज��ती करणीको कसरु 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको 
�िुटपणू� फैसला बदर गरी स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर कायम गरी पाउँ भ�ने 
नै �ितवादीको म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहकेो 
दिेखयो ।
 ३. ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हदेा� 
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 
म�ुय �� रहकेो दिेखयो ।
 ४. यसमा िमिसल संल�न जाहरेी 
दरखा�त, पीिडतको शारी�रक जाँच �ितवेदन, 
�ितवादीको सािबती बयान, बिुझएका 
सा�ीसमेतले अदालतसम� �य� ग�रिदएको 
भनाइसमेतको आधारमा पीिडत बािलकाउपर 
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जबज��ती करणी भएको हो वा �ितवादीले 
उ�ोगस�म गरेको हो भ�नेतफ�  िवचारगदा�, वारदात 
भएको िदन िमित २०६४।४।२५ गते नाबािलग 
बािलका िसज�ना काक�लाई अिमलो िनबवुा 
खान िद�छु भनी ललाइ फकाइ मािथ मतानमा 
लगी जबज��ती प�टाई कराइस ् भने मा�रिद�छु 
भनी जबज��ती करणी गद� ब�चीको योनीमा 
िलङ्ग �वेश गराउन �यास गदा�गद� वीय� �खलन 
भएको भ�ने कुरा �ितवादीको बयान �यहोराबाट 
दिेख�छ । पीिडत ब�चीले सो िदन घटनाबारे 
भनेको नभई अ�ठ्यारोसँग िहडेको दखेी िनजको 
आमाले सोधखोज गरेपिछ मा� वारदातको त�य 
उजागर ह�न गएको दिेख�छ । 
 ५. ��ततु म�ुामा �ितवादीले आ�नो 
पनुरावेदनप�मा आ�नो िलङ्ग पीिडत 
बािलकाको योनीमा िभ� �वेश नै ह�न नसकेको 
र पटकपटक �वेश गराउन कोिसस गदा� पिन 
�वेश ह�न नसकेको त�य �वयम ् वादी नेपाल 
सरकारतफ� बाट पनुरावेदन अदालतमा दायर 
गरेको पनुरावेदनप�मा पिन �वीकार गरेको 
ह�दँा आफूउपर जबज��ती करणीको उ�ोगको 
कसरुस�म मा� कायम ह�नपन� भ�नेतफ�  िवशेष जोड 
िदएको दिेख�छ । तर ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हदेा� 
११ वष�क� ब�चीको शारी�रक �व�प र अव�था 
अनसुार शारी�रक�पमा पणू� िवकिसत भै नसकेक� 
बािलकाको योनीिभ� २५ वष�को वय�क उमेरको 
यवुकको उ�ेिजत िलङ्ग �वेश ह�न स�भव छ 
िक छैन भ�ने �� पिन ग�भीर�पमा िवचारणीय 
ह�न आउँछ । पीिडत बािलकाको योनीमा िलङ्ग 
�वेश नभएकै भए पिन िनजको योनीमा एउटा 

वय�क प�ुषको िलङ्ग �वेश गराउने भरम�दरू 
�यास गरेको भ�ने पीिडत ब�चीको बयान र 
िनजको शारी�रक अव�थाबाट छल�ङ्ग दिेखन 
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 ह�ि�थनन ् । तर ��ततु म�ुामा 
वारदातको भोिलप�टस�म पीिडत ब�ची 
अ�ठेरो ह�ने गरी िहडेको भ�ने जाहरेीवालीको 
भनाइबाट पीिडतउपर �ितवादीले िलङ्ग 
�वेश गराउने उ��ेयले बलपवू�क िलङ्ग घष�ण 
गराएको कारणले नै पीिडतलाई िहडडूल गन�स�म 
पिन सिजलो नभएको त�य दिेखन आउँछ । 
जबज��ती करणी ठह�रन िलङ्ग �वेश अिनवाय� 
आव�यक छ िक छैन भ�ने स�ब�धमा MODI’S 
MEDICAL JURISPRUDENCE AND 
TOXICOLOGY को २१ औ सं�करण को 
प�ृ 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 । अथा�त ् जबज��ती करणीको कसरु 
�थािपत ह�नको लािग िलङ्गको पणू� �वेश 
ह�नकुो साथै वीय� �खलन भएको ह�नपुन� र 
क�या जालीसमेत �याितएकै ह�नपछ� भ�ने छैन । 
िलङ्गको केही 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 काननूको 
�योजनको लािग �या� ह��छ । यस कारण पिन 
यौनअङ्गमा घाउचोटिबना नै वा वीय�को कुनै 
दागस�म पिन नछाडी काननूत: जबज��ती करणीको 
कसरु �थािपत ह�न स�भव छ भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । ��ततु Medical jurisprudence and 
toxicology मा प�रभािषत उ� कुरा ��ततु 
म�ुाको त�यसँग पिन सा�दिभ�क रहकेो दिेख�छ ।
 ६. �य�तै गरी Parmer and Parikh’s 
PRINCIPLE AND PRACTICAL OF 
MEDICAL JURISPRUDENCE AND 
TOXICOLOGY को २००५ औ ंEDITION 
को प�ृ 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 । अथा�त Vulva मा िलङ्गको 
ह�का �वेश जसमा वीय� �खलन भएको वा 
नभएको पिन ह�न स�छ जनु काय� जबज��ती 
करणीको कसरु �थािपत ह�न �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 प�ृ V–२६ मा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । अथा�त �ी यौन अङ्गको बािहरी 
भागस�म पिन िलङ्गको अितनै कम अंशको 
�वेश पिन जबज��ती करणीको कसरु �थािपत 
ह�न �या� ह��छ भिनएको छ । मािथ उ��त 
ग�रएअनसुार मोदीको िचिक�सा िविधशा�मा 
पिन penis within the Labia majora or 
the vulva or pudenda भिनएको दिेख�छ । 
डोर�या�डको उ� िचिक�सा िविधशा�स�ब�धी 
प�ुतकको P-५६ मा हदेा� pudenda को अथ� 
The external genital parts भिनएबाट 
Vulva र pudenda भ�नाले �ी यौन अङ्गको 
बािहरीभाग भ�ने बिुझन आउँछ । �य�तै गरी 
Labia Majora भ�ने श�दम�ये Labia को अथ� 
Labium को �प भिनएको छ भने, Labium 
को अथ� हदेा� EKTA comprehensive 
English- Nepali Dictionary को प�ृ 
९२० मा योनीको �वेश�ारमा ह�ने दईु जोडा 
ओठ ज�ता लोती भिनएको पाइ�छ । जसबाट 
Labia Majora (म�ुय भगो�) अथा�त (ओठ) र 
Vulva, Pudenda इ�यािद सबैको अथ� योनीको 
योनी�ार भ�दा बािहरको भाग भ�ने बिुझन आउने 
ह�दँा पीडकको िलङ्ग योनीको उि�लिखत बािहरी 
भागस�ममा प�ुन ुपिन जबज��ती करणीको कसरु 
�थािपत ह�न �या� ह��छ भ�ने  दिेख�छ । 
 ७. यसबाट ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
पीिडता ११ वष�क� नाबािलका जसमा यौन 
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इ�छालगायत यौनअङ्गसमेत िवकिसत 
भैसकेको ह�दँनै, �य�तो नावािलग ब�चीको 
यौनाङ्गमा २५ वष� वय�क प�ुषको उ�ेिजत 
िलङ्ग �वेश भएकै ह�नपुछ� भनी अथ� गन� 
अ�वाभािवक र अ�यायपणू� ह�नजा�छ । िज�ला 
अ�पतालका िचिक�सकले पीिडतको योनीमा 
क�याजाली न�याितएको अ�य घाउचोट नभएको 
र श�ुक�टसमते नभेिटएको कारणले पीिडत 
िसज�ना काक�उपर जबज��ती करणी नभएको 
�यहोरा �मािणत ग�र�छ भनी लेिखिदएको 
दिेख�छ । िचिक�सकले �यसरी �ितवेदन िदन 
िम�छ िम�दनै भ�ने स�ब�धमा उ� MODI’S 
MEDICAL JURISPRUDENCE AND 
TOXICOLOGY को प�ृ 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�द ै�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 दिेख�छ जसबाट िचिक�सा 
िविधशा� अनसुार िचिक�सकले जबज��ती 
करणी भएको हो अथवा होइन भनी भ�न निम�ने 
पीिडतउपर दिेखएको ल�णह�को उ�लेखस�म 
गन� िम�ने ह��छ भिनएबाट िचिक�सकलाई आफूले 
जाँच गरेको कुनै िवषय व�तसु�ब�धी दिेखएको 
सकारा�मक वा नकारा�मक त�यस�म मा� ले�न 

िम�ने ह��छ । जबज��ती करणी नै भएको छ वा 
छैन भनी फैसलामा ज�तो गरी ले�न िम�ने ह�दँनै 
भिनएको प�र�े�यमा उ� �ितवेदनले योनीमा 
कुनै घाचोट नभएको, क�याजाली न�याितएको 
र श�ुक�ट नभेिटएकोले पीिडता िसज�ना 
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 भ ै बकप� गरेको 
नदिेखनाले िचिक�सकको रायलाई ��ततु म�ुामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोिजम 
�माणमा िलन िम�ने दिेखन आएन ।  
 ८. यसरी यौनाङ्गमा ��य� घाउ चोट 
नदिेखए पिन िनजमािथ के कसरी जबज��ती करणी 
ग�रयो भ�नेबारेमा पीिडत �वयम ्ले अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप� गरेको दिेख�छ । सोही 
बकप�को स.ज. ६ मा ब�ी दाजकुो घरमा पगुी 
िनबवुा िदनसु ् भ�दा २ वटा िनबवुा �याई केही 
नभनी मलाई ए�कासी मतानको परालमा लडायो 
र मखुमा कपडा कोची मेरो ग�ुाङ्गमा थकु लगाई 
िनजको िलङ्ग मेरो योनीमािथ लगाई िछराउन 
धेरैपटक दलेकोले मलाई सा�ै पीडा भएको कारण 
म बेहोश भएछु । पिछ िबउँझदा मरेो ित�ा, भुँडी, 
िपसाब घर र �क सबैितर िच�लो पदाथ� दिलएको 
िथयो । �यस िदन कसैलाई भिनन भोिलप�ट म 
अ�ठेरो गरी िहडेको दखेी मेरो ममीले थाहा पाई 
सो�नभुयो, िनबवुा खान ब�ी दाजकुामा जाँदा 
ब�ी दाजलुे जबज��ती करणी गरेको कुरा सबै 
भने ँ भनी बकप� ग�रिदएको दिेख�छ । य�तो 
अव�थामा �ितवादीले पीिडतासँग राजीखशुीले 
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नै करणी गरेको भ�ने िजिकर िलएता पिन 
जबज��ती करणीको महलको १ नं. बमोिजम 
पीिडत १६ वष� भ�दा कम उमेरक� दिेखएक� र 
सोही न�बरको ख�ड (क) अनसुार पीिडतालाई 
अनिुचत �लोभनसमेत दखेाई करणी गरेको 
अव�था ह�दँा िनजको िजिकरलाई काननूस�मत 
भ�न िम�दनै । साथै �ितवादीले िनजको आ�नो 
पनुरावेदनप�मा सोही महलको ५ नं. समेतको 
िजिकर िलएको स�ब�धमा हदेा� जबज��ती करणी 
गन� उ�ोग गरेको करणी गन� भने पाएको रहनेछ 
भने जबज��ती करणी गन�लाई ह�ने सजायको 
आधा सजाय ह��छ भ�ने �यव�था भएको 
दिेख�छ । तर कुन उमेर र अव�थाको मा�छेलाई, 
के कसरी कुन हदस�मको काय� गदा� उ�ोग ठह�रने 
हो । ऐनको सो �यव�था ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
आकिष�त ह�न स�ने हो िक होइन भ�ने पिन �� 
उ�जन जाने दिेख�छ । कारण उ�तैउ�तै �कृितको 
घटना�म भएको म�ुामा पिन वा�तिवक त�य 
फरकफरक ह�न स�ने ह��छ । िकनिक ��ततु 
म�ुामा नाबािलका ब�चीको योनीमा आ�नो 
िलङ्ग रगडेर योनीम ै वीय� �खलन गरी यौन 
आन�द िलएको अव�थामा सानो ब�चाको 
अिवकिसत योनीमा वय�क मािनसको उ�ेिजत 
िलङ्ग परूा �वेश ह�न नसकेको कारणले मा�ै 
उ�ोग ठहर ्याउनेतफ�  नितजामा प�ुदा िवधाियकाले 
जबज��ती करणीको महलले पीडकलाई जनु 
सजायको �यव�था गरेको हो �यसको औिच�य 
समा� ह�न जाने ह��छ । नाबालक र कम उमेरका 
बािलकाउपर ह�ने सबै करणीका वारदातमा उ�ोग 
ठहर ्याउनपुछ� भ�ने काननूले �यव�था गरेको मा�न 

िम�ने दिेखदँनै । िलङ्ग नपसेकै कारणले मा� 
सबै म�ुामा उ�ोगस�ममा�को कसरु ठहर ्याउँदा 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा िवधाियकाले प�रक�पना 
गरेको 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� 
जाहरेवालाको िकटानी जाहरेी र �यसलाई 
पिु� ह�ने गरी िनजले ग�रिदएको बकप�को 
अित�र� पीिडत �वयम ्ले घटना िववरण सिहत 
ग�रिदएको बकप� तथा मौकामा बिुझएका भीमा 
काक�, केदारकाक� र घो�डे ग�ुङलगायतका 
सा�ीह�समेतले पीिडतको प�मा ग�रिदएको 
बकप�, �ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� जबज��ती करणीको �यासस�म 
गरेकोमा सािबत भई ग�रिदएको बयान तथा 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा उ�तृ ग�रएको 
Medical jurisprudence and toxicology 
मा ग�रएको करणीको प�रभाषालगायत हाल 
िव�मान ऐनको �यव�था, पीिडतले �ितवादीसँग 
िनबवुा मा�न गएको घटना�मदिेख करणीप�ात ् 
भोिलप�ट रा�री िहड्न नसकेको अव�थास�मका 
िविभ�न प�रि�थितज�य �माणलगायतको त�य 
�माणह�समेतको तादा��यता रहको अव�था 
दिेखदँा, यी पनुरावेदक �ितवादीले नाबािलग 
बािलका िसज�ना काक�उपर गरेको काय�बाट 
िनजले जबज��ती करणीको कसरु गरेको त�य 
�थािपत ह�न आएको दिेखयो । पनुरावेदनप� साथ 
िजिकर िलइएका िविभ�न निजरह� ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा आकिष�त ह�न स�ने दिेखन आएन । 
 १०. अतः स�ु संखवुासभा िज�ला 

९१८६ - ब�ी ख�ी िव. नेपाल सरकार
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अदालतको फैसला उ�टी गरी यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई जबज��ती करणीको महलको ३(२) 
नं. बमोिजम ८ वष� कैद ठहर गद� ऐ. महलको १० 
नं. बमोिजम �. एक लाख �ितपिूत� रकमसमेत 
पीिडता िसज�ना काक�लाई �ितवादीबाट भराइ 
िदने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट 
िमित २०६६।७।८ मा भएको फैसला मनुािसब 
दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । यस फैसलाको 
जानकारी पनुरावेदकलाई िदई दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदन ू।

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

इित संवत ्२०७० साल मङ्िसर ३० गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : बस�तजङ्ग थापा 

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

आदशे िमित : २०७१।३।१८।४
०६९-WO-१२०१

िवषय : उ��ेषण ।
 

िनवेदक : काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
७ ब�ने वष� ३३ को अिधव�ा रामराज 
िशवाकोटी

िव�� 
िवप�ी : �याय प�रषद ्सिचवालय, रामशाह पथ, 

काठमाड�समेत

 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
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� रहनेछन ् । कुनै 
समयमा सव��च अदालतमा मु�ाको 
सङ्�या बढ्न गई �यायाधीशह�को 
सङ्�या अपया�� ह�न गएमा कुनै 
िनि�त अविधका लािग अ�थायी 

�नण�य नं.९१८७

 &  
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�यायाधीश िनयुि� 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 तफ� बाट : अिधव�ा�य उ�मराम 
पाठक, िनवेदक रामराज िशवाकोटी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ्  सह�यायािधव�ा 
संिजव रे�मी

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :

 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०२(५)

आदशे
�या.ओम�काश िम� : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
धारा १०७(२) बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको सङ्ि�� त�य एवम ् ठहर यस �कार 
छ ।

म िनवेदक काननू �यवसाय गद� आएको 
सचेत नेपाली नाग�रक ह� ँ । नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ नेपालको मलू काननू हो । 
यो संिवधानस�मत रा�य स�चालन ह�नपुन� र 
सोहीबमोिजम शािसत ह�ने मरेो आधारभतू तथा 
संवैधािनक अिधकार हो । रा�यका अङ्गबाट 
ह�ने कामकारवाहीसँग मेरो ��य� स�ब�ध तथा 
सरोकार ह�ने कुरामा र सव��च अदालतमा 
संवैधािनक �ावधानअनकूुल िनयिु� ह�नपुन� 
कुरामा म काननू �यवसायीको हिैसयतले ��य� 
सरोकार भएको कुरामा कुनै िववाद ह�न स�ैन । 
�यायाधीशको िनयिु�मा साव�जिनक सरोकार 
ह�न ु र उ� िनयिु�मा संवैधािनक िववाद उ�प�न 
भएमा धारा १०७(२) अनसुार िन�पण ह�ने 
कुरामा पिन कुनै िववाद ह�न स�ैन । यसै स�दभ�मा 
�याय प�रषदले् िमित २०६९।१२।२९ मा सव��च 
अदालतमा �र� �यायाधीश पदमा पदपिूत� गन� 
स�ब�धमा िसफा�रस गन� िनण�य भएको कुराको 
जानकारी िमित २०६९।१२।३० गते �कािशत 
काि�तपरु राि��य दिैनक पि�काको समाचारबाट 
�ा� ह�न आयो । िमित २०६९।१२।२९ गते 
�याय प�रषदले् गरेको 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 आदशे�ारा बदर गरी सो संवैधािनक 
�यव�थाबमोिजम ह�ने गरी परमादशेको 
आदशे�ारा �थायी �यायाधीशमा िसफा�रस गनु� 
भनी िवप�ीह�को नाममा उ��ेषणलगायत 
उपय�ु पजु� आदशे जारी गरी पाउँ भनी नेपालको 
अ�त�रम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम 

९१८७ - रामराज िशवाकोटी िव. �याय प�रषद,् काठमाड�समेत
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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�  रहनेछन ् । 
कुनै समयमा सव��च अदालतमा म�ुाको सङ्�या 
बढ्न गई �यायाधीशह�को सङ्�या अपया�� ह�न 
गएमा कुनै िनि�त अविधका लािग अ�थायी 
�यायाधीश िनय�ु गन� सिकनेछ भनी भिनएको छ । 
यसमा संिवधानको म�सद भनेको १४ जना �थायी 
�यायाधीश िनय�ु भैरहकेो अव�थामा म�ुाको 
चाप बढ्न गै १४ जना �थायी �यायाधीश अपगु 
भएमा मा� अ�य अ�थायी �यायाधीश िनय�ु गन� 
हो । अिहले सव��च अदालतमा ज�मा ५ जनामा� 
�थायी �यायाधीश भएको अव�था र म�ुाको चाप 
अिधक बढ्न गै लगभग १४ हजार पिुगसकेको र 
स�मािनत सव��च अदालतमा दिैनक ९० दिेख 
१०० पेसीमा चढेका म�ुाह� �थिगत भै राखेको 
अव�थामा संिवधानमा �यव�था भएबमोिजम 
१४ जना �थायी �यायाधीश र अ�य अ�थायी 
�यायाधीश पिन िनयिु� ह�नपुन� आव�यकता भ ै
राखेको अव�थामा िमित २०६९।१२।२९ गते 
�याय प�रषदले् गरेको अ�थायी �यायाधीशको 
िसफा�रसले मािथ उि�लिखत कुराह�लाई 
स�बोधन नगन� मा�ै हनै संवैधािनक �यव�थालाई 
पिन नकारेको अव�था छ । यसरी संवैधािनक 
�यव�था भ�दा बािहर गै गरेको िनण�य बदरभागी 
छ । 

तसथ� २०६९।१२।२९ गते �याय प�रषदल्े 

गरेको अ�थायी �यायाधीशको िसफा�रस अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा 
(५) को �यव�थासँग बािझएको ह�दँा उ��ेषणको 
आदशेले बदर घोिषत गरी परमादशेको आदशेले 
उ� पदमा �थायी �यायाधीश िनयिु�का लािग 
िसफा�रस तथा िनयिु� गनु� भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादशेको आदशे होस ् । यसरी 
संवैधािनक �यव�था भ�दा बािहर गै गरेको 
�यायप�रषदक्ो िनण�यलाई काया��वयन नगनु� 
नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम 
आदशे जारी गरी पाऊँ ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� 
हो, आदशे जारी ह�न नपन� भए सोको आधार 
र कारण खलुाई आ�नो भएको �माणसमेत 
राखी यो आदशे �ा� भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहके १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी यो 
आदशे र �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�का नाममा सचूना पठाइ �यसको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई 
िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनू� । िनवेदकले अ�त�रम 
आदशेसमते माग गरे स�ब�धमा िवचार गदा� 
यसमा त�काल अ�त�रम आदशे जारी ग�ररहन ु
परेन, काननूबमोिजम गनु� भ�ने यस अदालतको 
आदशे ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ११३ मा संिवधानबमोिजम 
�यायाधीशह�को िनयिु�, स�वा, 
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अनशुासनस�ब�धी कारवाही, बखा�सी र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य कुराह�को िसफा�रस 
गन� वा परामश� िदन �याय प�रषदक्ो संवैधािनक 
�यव�था भएको हो । संिवधानको धारा १५८ मा 
सव��च अदालतका �यायाधीशको िनयिु�पवू� 
संसदीय सनुवुाइ गनु�पन� �यव�था भए पिन 
त�कालीन अव�थामा संिवधानसभाको िवघटन 
भई संवैधािनक �ावधान अनसुार संसदीय सनुवुाइ 
ह�न नसकेकोले िनयिु�को �ि�या अगािड 
बढेको िथएन । िमित २०६९।११।३० गतेको 
बाधा अड्काउ फुकाउने आदशे भएपिछ सव��च 
अदालतको �यायाधीश िनयिु�को �ि�यामा 
संल�न भैरहकेो छ । यस �ममा राि��य तथा 
संवैधािनक िवषयमा समेत प�रषदल्े थप अ�ययन 
गनु�पन� दिेखएकोले त�कालको आव�यकतालाई 
�यनूतम ्�पमा स�बोधन गन� आव�यक भएकोले 
स�तलुनको �ि�बाट पवू�अ�थायी �यायाधीशलाई 
बढीमा १ वष�को लािग अ�थायी �यायाधीशमा 
िनयिु� ग�रएको हो । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ ले �थायी �यायाधीश �र� 
रहकेो अव�थामा अ�थायी �यायाधीशको 
िनयिु� गन� निम�ने भनी रोक लगाएको 
दिेखँदनै । सोबमोिजम प�रषद ्बाट िमित 
२०६९।१२।२९ मा सव��च अदालतमा ५ जना 
अ�थायी �यायाधीश िनयिु� गन� िसफा�रस 
ग�रएको हो । प�रषद ्मा सव��च अदालतको 
�यायाधीश िनयिु�स�ब�धी �ि�या पिन 
चिलरहकेो छ । तसथ� िनवदने मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� अव�था नह�दँा �रट 
िनवेदन खारेजयो�य छ भ�ने �याय प�रषद ् 

सिचवालयसमेतको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम इजलाससम� पेस ह�न 

आएको ��ततु िनवेदनको िमिसल अ�ययन गदा� 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०२ 
को उपधारा (५) बमोिजम सव��च अदालतमा 
१४ जना �थायी �यायधीश िनयिु� भएप�ात 
काय�बोझ भएमा मा� अ�थायी �यायाधीशह�को 
िनयिु� ह�नपुन�मा �थायी �यायाधीशको पदपिूत� 
नगरी �याय प�रषदक्ो िमित २०६९।१२।२९ को 
िनण�यले ५ जना अ�थायी �यायाधीश िनयिु� 
ग�रएको ह�दँा सो िनण�य संिवधानको धारा १०२
(५) सँग बािझएकोले उ��ेषणको आदशेबाट बदर 
गरी पाउँ भ�ने  िनवदने �यहोरा भएको दिेख�छ ।

िनवेदकको तफ� बाट अिधव�ा �ी 
उ�मराम पाठक र िनवेदक �वयम ् अिधव�ा �ी 
रामराज िशवाकोटीले सव��च अदालतका �थायी 
�यायाधीशह�को दरब�दी पिूत� गरी सकेप�ात 
आव�यक परेमा मा� अ�थायी �यायाधीशको 
िनयिु� गन� अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०२(५) को मनसाय हो । �याय प�रषदक्ो 
िमित २०६९।१२।२९ को िनण�यले �थायी 
�यायाधीशको पदपिूत� नगरी ५ जना अ�थायी 
�यायधीशह� िनयिु� ग�रएको अव�था छ । 
जनु संिवधानको मम� र भावनािवपरीत भएकाले 
अ�थायी �यायाधीशह� िनयिु� गन� िनण�य 
उ��ेषणको आदशेबाट बदर ह�नपुद�छ । हाल यस 
अदालतमा �थायी �यायाधीशह� िनयिु� भएको 
अव�था रह ेपिन भिव�यमा पनुः य�तो अव�था 
आउन स�ने ह�दँा आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

९१८७ - रामराज िशवाकोटी िव. �याय प�रषद,् काठमाड�समेत
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िवप�ी �याय प�रषदस्मेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ्  सह�यायािधव�ा �ी संिजव 
रे�मीले नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा 
१०२(५) बमोिजम सव��च अदालतमा �थायी 
पद खाली ह�दँाह�दँ ै अ�थायी �यायाधीशह� 
िनयिु� गन� निम�ने होइन । फे�र हालको 
अव�थामा �थायी �यायाधीशह�को िनयिु� भ ै
सकेको र अ�थायी �यायधीशको �पमा िनय�ु 
भएकाह�को पदाविध समा� भै सकेको ि�थितमा 
िनवेदनको �योजन समा� भै सकेको ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारेज ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

िमिसल अ�ययन गरी प� िवप�बाट 
उपि�थत िव�ान ्  काननू �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसमेत सनुी इ�साफतफ�  िवचार गदा� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा नै �याय िन�पण ह�नपुन� दिेखन आयो । 

२. सव��थम िनवेदकले नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०२(५) उ�लेख गरी 
��ततु िनवेदन दायर गरेको दिेख�छ । संिवधानको 
सो धारामा भएको �यव�था हदेा� “सव��च 
अदालतमा �धान�यायाधीशको अित�र� 
बढीमा चौध जनास�म अ�य �यायाधीशह� रहने 
छन ् । कुनै समयमा सव��च अदालतमा म�ुाको 
सङ्�या बढ्न गई �यायाधीशह�को सङ्�या 
अपया�� ह�न गएमा कुनै िनि�त अविधका 
लािग अ�थायी �यायाधीश िनयिु� गन� सिकने 
छ ।” भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । उ� 
�यव�थालाई हदेा� सव��च अदालतमा �थायी 
�यायाधीशह�को सङ्�या चौध भ�दा कम भएको 
ि�थितमा अ�थायी �यायाधीश िनय�ु गन� निम�ने 

भनी �प��पमा �यव�था भएको दिेखदँनै । अत: 
सव��च अदालतमा �थायी �यायाधीशह�को पद 
�र� रहकेो अव�थामा अ�थायी �यायाधीशको 
िनयिु� गन� िम�ने नै दिेखयो ।

३. �याय प�रषदक्ो िमित २०६९।१२।२९ 
को िनण�यले यस अदालतमा अ�थायी 
�यायाधीशह�को िनयिु� भएको भए तापिन 
हाल िनजह�को पदाविध समा� भ ै �थायी 
�यायाधीशह�को िनयिु� भै सकेको अव�था 
छ । यसरी अ�थायी �यायाधीशह�को पदाविध 
समा� भ ै सो �थानमा �थायी �यायाधीशह�को 
िनयिु� भै सकेको ि�थितमा ��ततु िनवेदनको 
�योजन समा� भएको दिेख�छ । यसथ� िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी गन� िम�ने अव�था 
नह�दँा ��ततु िनवेदन खारेज ह�ने ठहछ� । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइ िदन ू।

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.गोपाल पराजलुी 

इित संवत ्२०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अिधकृत - चाणकमिण अया�ल

 &  
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७१।२।२५।१

०६६–CR–०८०२

म�ुा : कत��य �यान ।

पनुरावेदक/�ितवादी : स�यान िज�ला, खलङ्गा 
गा.िव.स.वडा नं.६ �यानीपनेरी घर भ ैहाल 
कारागार काया�लय, तलुसीपरुमा कैदमा 
रहकेा च�बहादरु डाँगी

िव��
��यथ�/वादी : भपेू�� दवेकोटाको जाहरेीले नेपाल 

सरकार 

 § �ितवादीको काय� िनर�तर नभई 
पिहले हातले घाँटी िथचेको पिछ 
हँिसया िझकेर तार काटेको �यसपिछ 
मा� मृतकको घाँटीमा बेरी कसेको 
देिखएको वारदात मुलुक� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. बमोिजम िनधा��रत त�कालको 
आवेश �े�रत ह�याको वग�मा पन� 
नस�ने ।

(�करण नं. ४)
 § वारदात ह�दँा �ितवादी पूव� �रसइिब 

िलई अथवा पूव� 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 ह�ँदा 
�ितवादीको उमेरसमेतलाई िवचार 
गदा� िनज �ितवादीलाई ऐनबमोिजम 
ह�ने हदैस�मको सजाय गदा� चक� ह�ने 
देिखएको र मुलुक� ऐन अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम १५ वष� कैद गदा� �यायको 
उ�े�यसमेत प�रपूित� ह�ने ।

(�करण नं. ५)

वादीको तफ� बाट : िव�ान ् व�र� अिधव�ा 
लवकुमार मैनाली तथा अिधव�ा ि�लोक 
ब�नेत

�ितवादीको तफ� बाट : िव�ान ्  उप�यायािधव�ा 
प�ुकर सापकोटा

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 

१३(३), १४ नं.
 § मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 

महलको १८८ नं.
स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी मोह�मद जनैुद आजाद

�नण�य नं.९१८८
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी बीरिसंह महरा
 मा.�या.�ी भीमबहादरु बोहरा

फैसला
�या.गोपाल पराजुली : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु, दाङको िमित २०६६।१०।६ 
को फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य एवम ्  ठहर 
यस �कार छ ।

म कामको िसलिसलामा काठमाड� 
गएको अव�थामा घरमा ए�लै भएक� मेरी �ीमती 
ता�रका दवेकोटाको िमित २०६४।४।३२ गते राित 
म�ृय ुभएको छ भनी दाज ुउपे��ले टेिलफोनबाट 
जानकारी िदनभुएअनसुार िमित २०६४।५।२ गते 
घरमा आईप�ुदा �ीमतीको घाँटीमा पासो लागेको, 
नीलडामसमते दखेी मतृ अव�थामा दखेी कसैले 
कत��य गरी मारेको शङ्का लागेकाले पिछ 
�ितवादी फेला परेमा पिछ छु�ै जाहरेी पेस गन� 
छु भ�नेसमेत �यहोराको भपेू��बहादरु दवेकोटाको 
िमित २०६४।५।३ गतेको जाहरेी दरखा�त । 

िमित २०६४।५।२ गतेको घटना�थल 
तथा लास जाँच मचु�ुका िमिसल सामेल रहकेो । 

म सरकारी कामले काठमाड�मा भएको 
अव�थामा मेरी जेठी �ीमती ता�रका दवेकोटा मा� 
ए�लै घरमा भएको अव�थामा २०६४।४।३२ गते 
राित भा�सा कोठामा मतृ अव�थामा फेला परेक�ले 
कसैले कत��य गरी मारेको ज�तो लागी �हरीसम� 
�ारि�भक जाहरेी िदएको र पिछ खोजतलास गद� 

जाँदा स�यान िज�ला, खलङ्गा गा.िव.स.वडा 
नं.६ ब�ने च�बहादरु डाँगी घटना ह�दँाका राित 
घरमा िथयो भ�ने कुरा गाउँघरबाटै सनुी थाहा 
पाएको र घरिभ� हदेा� �ीमतीलाई मैले िदएको 
�.५,०००।– नगद र २ तोलाको सनुको बाला, 
४ आनाको मङ्गलस�ू, ९ आनाको नौगेडी, ८ 
आनाको लटकन, ४ आनाको सनुको औठंीसमेत 
फेला नपरेकोले उ� स�पि� िलने खाने उ��ेयले 
िनज च�बहादरु डाँगीले मेरी �ीमती ता�रका 
दवेकोटालाई कत��य गरी मारी उ� धनमालसमेत 
लगी गएको ह�दँा काननूबमोिजम गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको भपेू��बहादरु दवेकोटाले 
िदएको िमित २०६४।५।३ गतेको दो�ो जाहरेी 
दरखा�त । िमित २०६४।५।२ को शवपरी�ण 
�ितवेदन िमिसल सामेल रहकेो ।

�ीमती अमतृा डाँगीको घर खानतलासी 
गदा� कुनै िचजव�त ु फेला नपरेको भ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०६४।५।५ गतेको घर 
खानतलासी मचु�ुका । 

िमित २०६५।४।३२ गते बाटोमा िहड्द ै
गदा� ता�रका दवेकोटाले बोलाएकाले खाना 
खाई िनजको घरमा जाँदा िनजले मेरो बारीको 
घाँस लैजाउ �यसको स�ा मलाई गोवर िदन ुभनी 
स�लाह गरी सकेपिछ िनजकै घरको िट.भी.
हरेी रहकेो मौकामा उपे�� दवेकोटाको घरमा 
एस.एल.सी.परी�ा िदन बसेक� प�ुपा नाम गरेक� 
केटी आएक� िथइन ्। �यसपिछ साँझ ७ बजेितर 
म दयाराम नेपालीको घरमा गएर आउँछु भनी 
�यहाँबाट िहड्न ला�दा मलाई र�सी �याई दऊे 
भनेक� िथइन ्। म पिछ पनुः ता�रका दवेकोटाको 
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घरमा जाँदा िकन र�सी �याएनौ भनी सो�दा 
म आफू नखाने भएकोले �याइन भ�दा पाए त 
खाि�थस ् कुकुरको मतू भनेक� र एकिछनस�म 
िनजकै ओछ् यानमा बसी िट.भी.हरे ्य� । �यसपिछ 
िनजले २ िगलास र�सी खाई फे�र पिन मलाई र�सी 
�याइनस ्तँलाई बाघले खाओस ्भनी गाली गन� 
थालेपिछ मलाई खपी नस�न ु �रस उठी िनजको 
घाँटी समाती दबाउन ला�दा ज�ु�कै उठेक�ले 
मैले निजकको फलामे हिँसयाले िबजलुीको तार 
काटी सोही िबजलुीको तारले िनजको घाँटी 
कसी म ए�लैले कत��य गरी मारेको ह� ँ । उ� 
घटना घटाएपिछ िनजलाई सतुाइ �यालबाट 
िन�क� भा�न ला�दा सनुको मङ्गलस�ू दखेी 
उ� मङ्गलस�ू र २ वटा चरुोट िलएर गएको ह� ँ। 
उ� मङ्गलस�ू मेरो घरमािथ स�लाको मढूामिुन 
लकुाएको छु, पोते चडुालेर �याङमा फालेको 
ह� ँ भ�नेसमते �यहोराको �ितवादी च�बहादरु 
डाँगीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान ।  

�ितवादीले लकुाएको भिनएको मतृकको 
सनुको मङ्गलस�ू थान–१ र सोको कालो 
पोतेसमेत बरामद भएको भ�नेसमते �यहोराको 
िमित २०६४।५।६ को बरामदी मचु�ुका । 

�ितवादीले वारदातमा �योग गरेको 
भिनएको फलामे हिँसया थान–१, भपेू��बहादरु 
दवेकोटाको भा�सा कोठाबाट बरामद भएको भ�ने 
िमित २०६४।५।६ को बरामदी मचु�ुका । 

बरामद भएको आँसी तथा सनुको 
मङ्गलस�ू दखे� िचन� । उ� आसँी र ४ आनाको 
मङ्गलस�ू मेरै हो भ�नेसमेत �यहोराको 

जाहरेवाला भपेू��बहादरु दवेकोटाको सनाखत 
कागज । 

म एस.एल.सी.परूक परी�ा िदनका 
लािग स�यान िज�ला खलङ्गा–६ ि�थत उपे�� 
दवेकोटाको घरमा डेरा गरी बसेक� िथएँ । उ� 
िमित २०६४।४।३२ का िदन साँझ अ.ं७ बजेितर 
जाहरेवालाको घरमा जाँदा जाहरेवालाक� �ीमती 
र �ितवादी सँगसँगै िथए । मैले एकिछन िट.िभ.
हने� ला�दा �ितवादीले आफूखसुी चेनल लगाई 
िड�टव� गरेकाले म आ�नो डेरामा गएक� ह� ँ । 
खाना खाइसकेपिछ राित ८:४५ बजेितर ट्वाइलेट 
जान बािहर िन�कदा मतृकको घरमा मािनस 
बोलेको आवाज सनेुक� िथएँ । भोिलप�ट िबहान 
मा� िनज ता�रका दवेकोटाको म�ृय ुभएको कुरा 
अ�बाट सनुी थाहा पाएक� ह� ँ। िनज �ितवादीले 
नै मतृकलाई कत��य गरी मारेको शङ्का ला�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको प�ुपा बोहराको मौकाको 
कागज ।   

िमित २०६४।५।१ गते िबहान म 
ता�रका दवेकोटाको घरमा दधू परु ्याउन आउँदा 
भा�सा कोठा ब�द भएकाले मैले धके�दा ढोका 
आफँै खलेुको र ढोकािभ� िच�टा खसेको 
आवाज आएकोले घरिभ� हदेा� �ीमती ता�रका 
दवेकोटालाई मतृ अव�थामा दखेेक� ह� ँभ�नेसमेत 
�यहोराको झमुाकुमारी डाँगीको मौकाको कागज । 

म काठमाड� जाँदा �ीमती ता�रकालाई 
�.५,०००।– घर खच� िदई गएको िथएँ । िमित 
२०६४।५।३ मा ता�रकाको लास सद ्गत गरी 
सकेपिछ घरमा खोजतलास गदा� फेला नपरेकोले 
जाहरेीमा उि�लिखत धनमाल हराएको भनी 
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लेखाइ िदएकोमा सनुका गहनाह�को ज�मा 
म�ूय �.५७,०००।– र नगद �.५,०००।– गरी 
ज�मा �.६२,०००।– को धनमाल िलने खाने 
उ��ेयले �ितवादीले मतृकलाई मारेको हो भ�ने 
जाहरेवालाले म�ूय िकटान गरी िदएको कागज । 

िमित २०६४।४।३२ गते साँझको समयमा 
िनज �ितवादी च�बहादरु डाँगी मेरो घरमा आई 
केही समय आपसी कुरा गरी िफता� भई गएका 
ह�न ् । िमित २०६४।४।३२ गते राित नै �ीमती 
ता�रका दवेकोटाको म�ृय ुभएको र िनज �ितवादी 
च�बहादरु डाँगीले नै िनज ता�रका दवेकोटालाई 
मारी िनजसँग भएको धनमाल िलन खानका लािग 
नै कत��य गरी मारेको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
दयाराम नेपालीले मौकामा गरेको घटना िववरण 
कागज । 

िमित २०६४।४।३२ गते राित म आ�नो 
घरमा िथएँ । राितको समयमा म बािहर जाँदा 
जाहरेवालाको घरिभ� मािनस बोिलरहकेो 
सनेुको ह� ँ । िमित २०६४।५।१ गते िबहान िनज 
जाहरेवालाक� जेठी �ीमती ता�रका दवेकोटाको 
म�ृय ु भएको जानकारी पाई घरिभ� हदेा� मतृ 
अव�थामा दखेी जाहरेवालालाई टेिलफोनबाट 
जानकारी िदएको ह� ँ । िनज च�बहादरु डाँगी 
वारदात ह�दँाको अव�थामा जाहरेवालाकै घरमा 
भएको ह�दँा िनजले नै मतृकलाई कत��य गरी 
मारेको पणू� िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
उपे��बहादरु दवेकोटाले गरेको मौकाको घटना 
िववरण कागज ।

�ीमती ता�रका दवेकोटा मेरो दवेरानी 
ह�न ् घरमा ए�लै ब�ने गरेक� िथइन।् �ितवादी 

च�बहादरु डाँगी िछमेक� भएकोले आउने जाने 
गद��यो । उ� िमित २०६४।४।३२ गते राित 
मलेै केही थाहा पाइनँ । भोिलप�ट िबहान झमुा 
डाँगीले दवेरानी ता�रकाको म�ृय ुभएको जानकारी 
िदएपिछ घटना�थलमा गई हदेा� मतृ अव�थामा 
दखेी मेरो �ीमान ्लाई जानकारी िदएपिछ िनजले 
जाहरेवालालाई टेिलफोन गनु� भएको हो । मेरै 
घरमा डेरा गरी ब�ने प�ुपा बोहराले वारदातको िदन 
साँझ �ितवादी च�बहादरु डाँगी जाहरेवालाको 
घरमा िथयो भनेक� र ता�रकाले लाउने गरेको 
मङ्गलस�ू बरामद ह�न आएकोले पिन िनज 
�ितवादीले नै मतृकलाई कत��य गरी मारेको पणू� 
िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको तलुसीदवेी 
दवेकोटाको मौकाको घटना िववरण कागज ।

जाहरेवाला मेरो बबुा र मतृक मेरी 
आमा ह�न ् । म जनकपरु अ�पतालमा �टाफ 
नस�मा काय�रत, बिहनी स�ुमा कोइराला भरतपरु 
अ�पतालमा �टाफ नस�मा काय�रत र मेरी सौतेनी 
आमा शारदा भरतपरु �या�पसमा अ�ययन गन� 
भएकोले आमा ए�लै घरमा ह�नहु���यो । िमित 
२०६४।४।३२ गते आमाको म�ृय ु भएको खबर 
पाएपिछ २०६४।५।२ गते घरमा आइप�ुदा मतृ 
अव�थामा दखेके� ह� ँ । मेरी आमालाई िनज 
�ितवादीले नै कत��य गरी मारेकोमा पणू� िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको िनसा दवेकोटाको 
घटना िववरण कागज । 

म भरतपरु अ�पतालमा �टाफ नस�मा 
काय�रत भएक�ले भरतपरैुमा िथए ँ । िमित 
२०६४।५।१ गते आमाको म�ृय ु भएको खबर 
पाएपिछ घरमा आउँदा आमालाई भा�सा कोठामा 
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मतृ अव�थामा दखेके� ह� ँ। जाहरेीमा उि�लिखत 
धनमाल �ितवादीले लगेको र सो धनमाल 
खाने पचाउने उ��ेयले नै िनज �ितवादीले मेरी 
आमालाई कत��य गरी मारेको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ुमा दवेकोटाले मौकामा गरेको घटना 
िववरण कागज ।

मतृक ता�रका दवेकोटा सासआुमा 
ह�नहु��छ । २०६४।५।१ गते िनजको म�ृय ुभएको 
खबर पाई �ीमतीसमेत भई घरमा आउँदा 
सास ु आमालाई मतृ अव�थामा दखेेको ह� ँ । 
सासआुमाको धनमाल खाने पचाउने उ��ेयले 
नै �ितवादीले कत��य गरी मारेको िव�ास ला�छ 
भ�ने राज ु िम�ले गरेको मौकाको घटना िववरण 
कागज ।

�ितवादी च�बहादरु डाँगी वारदात 
ह�दँाका िदन जाहरेवालाकै घरमा िथयो भनी प�ुपा 
बोहराले भनेको ह�दँा िनज �ितवादीले नै मतृक 
ता�रका दवेकोटालाई मारेकोमा पणू� िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको लोचन दवेकोटा, 
मोहनिसंह के.सी., िखमबहादरु भ�डारी, रिवन 
दवेकोटासमेतले ग�रिदएको घटना िववरण 
कागज । 

जाहरेवालाको जाहरेीमा उि�लिखत 
मङ्गलस�ूलगायतका सनुका गरगहनाको 
�िततोला तयारी गहनाको म�ूय �.१६,०००।– 
का दरले �.५७,०००।– हो भ�नेसमेत �यहोराको 
सनुचाँदी �यवसायी मोहन करालाको म�ूय कायम 
कागज ।      

जाहरेी दरखा�त, लास �कृित मचुलुक, 
शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीका सािबती 

बयान, मौकामा बिुझएका मािनससमेतले गरी 
िदएको घटना िववरण कागजलगायतका िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट �ितवादीले मतृकको 
गहना पैसा िलने खाने उ��ेयले मतृकलाई 
कत��य गरी मारेको पिु� ह�न आएकोले िनजले 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. तथा चोरीको 
महलको ४ नं. बमोिजम कसरु गरेको ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. र चोरीको महलको १४(२) नं. अनसुार 
हदसै�मको सजाय गरी चोरीको महलको 
१०(३) नं. अनसुार जाहरेीमा उि�लिखत िबगो 
�.६२,०००।– िनज �ितवादीबाट जाहरेवालालाई 
िदलाइ भराइ पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोगप� । 

मतृक ता�रका दवेकोटाको घरमा 
उ� िदन घाँसको बारेमा कुराकानी गन� गएको 
िथए ँ । मतृक ता�रका दवेकोटाले घाँसको स�ा 
मल िदनपुछ� भनेर सत� रा�नभुएको िथयो । म 
मतृकको घरमा बसी रहकेो िथएँ । मलाई िट.भी 
खोल भनेर मतृक ता�रकाले भनेकाले मैले 
िट.भी.खोले ँ । �यसै �ममा एकजना प�ुपा नाम 
गरेक� केटी आई िट.भी.हरेेर बसेको समयमा 
मतृक ता�रकाले मलाई र�सी �याएर आइज 
भ�नभुयो । मैले र�सी खाँदनै �यसै कारण मैले 
तपाईलंाई र�सी �याउँदनै, म दयाराम नेपालीको 
घरमा मेरो दधूको पैसा �याउँछु भनेर गएँ । �यसपिछ 
मतृक ता�रकाले र�सी �याएस ्भनेर भ�नभुयो । 
मसँग पैसा पिन िथएन । �यसैले र�सी �याउँिदन 
भनी म घरितर गएको ह� ँ। मैले मतृकलाई कत��य 
गरी मारेको होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
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च�बहादरु डाँगीले स�यान िज�ला अदालतमा 
गरको बयान ।   

मतृक ता�रका दवेकोटालाई �ितवादीले 
नै कत��य गरी मारेकोमा पणू� िव�ास ला�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी जाहरेवाला 
भपेू�� दवेकोटा, मौकामा कागज गन� उपे�� 
दवेकोटा, प�ुपा बोहरा, तलुसीदवेी दवेकोटा, 
दयाराम नेपाली, लोचन दवेकोटा, रिवन दवेकोटा, 
िखमबहादरु भ�डारी, शंकरबहादरु िव�, तारा 
थापा, ड�बरबहादरु भ�डारी, पतुली िसंह, मोहन 
िसंह के.सी.ले स�यान िज�ला अदालतमा गरेको 
बकप� । 

�ितवादीले मतृकलाई कत��य गरी 
मारेको िमिसल संल�न �माण कागजबाट पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी च�बहादरु डाँगीलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ� । चोरी गरेकोमा 
�.६२,०००।– को िबगो दखेाइ असलु गराइ 
पाउँ भ�ने अिभयोग दावी भए पिन �.४,०००।– 
को मङ्गलस�ूमा� बरामद भएको दिेखएको 
ह�दँा �.४,०००।– पन� मङ्गलस�ू चोरी गरेको 
ठहछ� । �.६२,०००।– बराबरको नगद तथा 
गरगहना चोरी गरेको भ�ने सो हदस�म वादी 
दावी प�ुन नस�ने ठहछ� भ�ने स�यान िज�ला 
अदालतको िमित २०६४।११।२१ गतेको 
फैसला । 

वारदात भएको भिनएको िदन साँझ म 
मतृकको घरमा गएको र मतृकसँग घाँसको बारेमा 
कुराकानी भएको हो । �यहाँबाट दयाराम नेपालीको 

घरमा गई िफता� आउँदा मलाई ता�रकाले र�सी 
िकन �याइनस ्भनी �रसाउँदा मैले नखाने भएकोले 
�याइन भनी जवाफ िदई घरतफ�  गएको ह� ँ । मैले 
कसरु गरेको होइन भनी स�ुमा बयान गरेको छु । 
�हरीमा बयान गराउँदा मलाई पढी बाँची नसनुाइ 
एकतफ��पमा जबज��ती सहीछाप गराएका 
ह�न ् । म ता�रकाको घरमा गएको कुरालाई मा� 
मरेो कसरु �मािणत गन� आधार बनाउन िम�दनै । 
म बाहके अ� कुनै �यि�ले नै कत��य गरी मारेको 
स�भावना ह�दँा मलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु फैसला निमलेको ह�दँा 
बदर गरी अिभयोग माग दावीबाट फुस�द िदलाइ 
पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी च�बहादरु 
डाँगीले पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङमा 
दायर गरेको पनुरावेदनप� । 
 �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरेको बयान, �ितवादीले 
मानु�पन�स�मको इिवलाग, मनसाय रहकेो नभई 
त�काल आवेगमा आई मारेको भ�ने भनाइ रहकेो 
स�दभ�मा �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
आकिष�त ह�ने नह�ने भ�ने �ितवादीलाई ह�ने सजाय 
स�ब�धमा िवचार गनु�पन� दिेखँदा अ.बं.२०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग परुावेदन 
सरकारी विकल काया�लय, तलुसीपरुलाई पेसीको 
सचूना िदई िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु, दाङबाट िमित २०६६।१।७ 
मा भएको आदशे ।

�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको महलको 
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१३(३) नं.अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई िमित २०६४।११।२१ मा स�ु स�यान 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै 
दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङबाट िमित 
२०६६।१०।६ मा भएको फैसला ।

मैले मौकाको बयान गदा� सािबत भई 
बयान गरेको छैन । मतृकसँग कुनै �रसइिब पिन 
िथएन । मलाई अनाव�यक गाली गदा� त�काल 
उठेको �रसबाट घटना घटेको हो भनी स�ुमा 
बयान गरेको छु । मेरो बयानलाई गलत अथ� 
लगाई गरेको स�ु स�यान िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरु, दाङको फैसला काननू तथा 
�याियक िस�ा�तको �ितकूल छ । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अ�तग�तका 
घटनालाई १३(३) नं. बमोिजमको ठहर ्याइएको 
उ� फैसला बदर गरी उ�टी गरी अिभयोग 
दावीबाट फुस�द िदलाइ पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीले यस अदालतमा गरेको पनुरावेदन । 

यसमा �ितवादी र मतृकबीच पवू� �रसइिब 
नभएको र मतृकको कुराले �ितवादीले �रस 
था�न नसकेको कारणले वारदात भएको दिेखने 
अव�थामा समेत मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) अनसुार सजाय गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला फरक पन� स�ने 
दिेखँदा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई 
आए वा अविध �यतीत भएपिछ पेस गनु� भ�ने 
यस अदालतबाट भएको िमित ०७०।९।९ को 

आदशे । 
िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान ् व�र� 
अिधव�ा �ी लवकुमार मैनाली तथा अिधव�ा 
�ी ि�लोक ब�नेतले यी �ितवादीको मतृकसँग 
पवू� �रसइिबसमेत छैन, वारदातको �कृित हदेा� 
त�काल �रसको आवेगमा आई सोही �रसको 
कारणले निजकै रहकेो हिँसयाले तार काटी सोही 
तारले घाँटी िचथी मारेको अव�था दिेख�छ । 
घटनाको च�मदीद गवाह नभएको �यि�को 
कथनलाई आधार बनाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजमको वारदात 
ठहर ्याएको ह�दँा उ� फैसला �िुटपणू� छ भनी तथा 
��यथ� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान ्  उप�यायािधव�ा �ी प�ुकर सापकोटाले 
�ितवादीले �यान मा� मारेको होइन मतृको गहना 
सनुसमेत लटुी लगेको अव�था छ । वारदात ह�दँा 
�ितवादीले पिहले हातले मतृकको घाँटी िथचेको 
�यसपिछ हिँसया िलई तार काटी सो तारले 
घाँटी िथचकेो अव�था छ । वारदातको य�तो 
काय� �कृितलाई त�कालको आवेगबाट घटेको 
वारदातको �पमा िलन िम�दनै भनी गनु�भएको 
बहससमेत सनुी िमिसल कागजात अ�ययन 
गरी हदेा� पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङको 
फैसला िमलेको छ छैन भनी िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मतृक ता�रका 
दवेकोटाको घाँटीमा पासो लगाइ मारेको अव�था 
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घटना�थल लास जाँच मचु�ुकाबाट दिेखन 
आएको र शव परी�ण �ितवेदनमा Cause of 
death consistent with strangulation भनी 
घाँटी कसेको कारणबाट म�ृय ुभएको भ�ने ख�ुन 
आएको दिेख�छ । �ितवादी च�बहादरु डाँगीले 
मेरी �ीमतीको गहना र सनु िलनका िनिम� 
कत��य गरी मारेकोमा पणू� िव�ास ला�छ भनी 
भपेू��बहादरु दवेकोटाले िमित २०६४।५।३ मा 
जोहरी िदएको पाइयो । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� मतृकले नै बोलाएर 
िनजको घरमा गएको र मतृकले भनेबमोिजम 
र�सी न�याएको कारणले मतृकले आफूलाई 
गाली गरेको ह�दँा �रस उठी हातले घाँटी िथचेको 
र मतृक उठेको ह�दँा बलोमा रहकेो हिँसया िझक� 
िबजलुीको तार काटी �यसैले घाँटी कसी मारेको ह� ँ
र िकलामा झ�ुड्याएको मतृकको मङ्गलस�ूस�म 
िलई गएको ह� ँ भनी बयान गरेको पाइ�छ । उ� 
मङ्गलस�ू �ितवादीले बयानमा खलुाएको 
�थानबाट बरामद भएको र सोलाई �ितवादीले 
अदालतमा सनाखतसमेत ग�रिदएको अव�था 
छ । बिुझएका प�ुपा बोहरासमेतले अदालतमा 
आई बकप� गदा� यी �ितवादी वारदातको 
िदन मतृकको घरमा भएको ह�दँा िनजले मारेको 
ह�नपुछ� भनी बकप� ग�रिदएको अव�था छ भने 
जाहरेवालासमतेले यी �ितवादीले �यान मारेका 
ह�न ् भनी बकप� ग�रिदएकोसमेतको अव�था 
दिेख�छ ।

३. ��ततु वारदात िमित २०६४।४।३२ 
गते राितको समयमा घटेको अव�था छ, वारदातको 

िदन साँझ �ितवादी मतृकको घरमा रहकेो भ�ने कुरा 
कागज गन� प�ुपा बोहराबाट पिु� भएको छ, आफू 
वारदातको साँझ मतृकको घरमा भएको भ�ने कुरा 
�ितवादीले बयान गदा� �वीकार गरेको दिेख�छ, 
िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
त�काल �रस उठेको कारण तारले घाँटी कसी 
मारेको हो भ�नेसमेतको �यहोरा खलुाई िदएकोमा 
सोलाई शव परी�ण �ितवेदनले पिु� गरी रहकेो 
अव�था दिेख�छ । �ितवादीको अदालतको बयान 
बरामदी मचु�ुकाका �यि�, बिुझएका �यि� तथा 
जाहरेवालाको बकप�समेतले यी �ितवादीको 
वारदातमा संल�नता रहकेो कुरालाई पिु� गरी 
रहकेो ह�दँा �ितवादीको कत��यले नै मतृकको म�ृय ु
भएको पिु� ह�न आउँछ । जहाँस�म आवेशमा 
आई �यान मारेको भ�ने �ितवादीको िजिकर 
छ �यसतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीले मतृकलाई 
�यान मान� �ममा पिहले हातले घाँटी िथचेको 
भ�ने दिेखएको �यसपिछ बलोमा रहकेो हिँसया 
िझकेर निजकै रहकेो िबजलुीको तार काटेको र 
सोही तारले मतृकको घाँटीमा बेरी कसी मारेको 
भ�ने दिेख�छ ।     

४. यसबाट �ितवादीको काय� िनर�तर 
नभई पिहले हातले घाँटी िथचकेो, पिछ हिँसया 
िझकेर तार काटेको, �यसपिछ मा� मतृकको 
घाँटीमा बेरी कसेको दिेखएको ह�दँा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम 
िनधा��रत त�कालको आवेश �े�रत ह�याको वग�मा 
��ततु वारदात पन� नस�ने दिेखएकोले िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
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नं. बमोिजम सजाय गन� गरेको स�ु स�यान 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ठहर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङको 
िमित २०६६।१०।६ को फैसला सदर ह�ने ठहछ� । 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन ।

५. यसमा वारदात ह�दँा िनज �ितवादी 
पवू� �रसइिब िलई अथवा पवू� मनसाय िलई 
मतृकको घरमा गएको अव�था नदिेखएको, 
मतृकले नै बोलाएर यी �ितवादी मतृकको 
घरमा गएको दिेखएको, िनजले अनसु�धानको 
�ममा अनसु�धान अिधकारीलाई सहयोग गरेको 
दिेखएको, घटनाको व�तिु�थित, घटना घट्दाको 
सम� प�रि�थित तथा वारदात ह�दँा �ितवादीको 
उमरेसमेतलाई िवचार गदा�, िनज �ितवादीलाई 
ऐनबमोिजम ह�ने हदसै�मको सजाय गदा� चक� ह�ने 
दिेखएको र मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
१५ वष� कैद गदा� �यायको उ��ेयसमेत प�रपिूत� 
ह�ने दिेखएकोले �ितवादी च�बहादरु डाँगीलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कैद वष� १५ 
ह��छ । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम 
�ितवादी च�बहादरु डाँगीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोव�तको महलको १८८ नं. बमोिजम 
१५ वष� कैद ह�ने ठहरेकोले सोहीबमोिजमको 
लगत राखी कैद असलु गनु� भनी स�ुमा लेखी 
पठाइिदन ू-- १
फैसलाको जनाउ पनुरावेदक �ितवादीलाई िदई 

दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदन ू-- २

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

इित संवत ्२०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने

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

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७१।२।३०।६

०६८–CI–१५६४

म�ुा : स�ब�ध िव�छेद अशंसमते ।

पनुरावेदक/�ि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 
�े�

९१८९ - गणेशभ� ��ेसमेत िव. गीता �े�

�नण�य नं.९१८९

 &  
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 § अंश �ा� गन�ले कानूनले िनधा�रण 
गरेबमोिजम अंश पाएको ह�नुपछ� । 
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 ह�न 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)

पनुरावेदक/�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ्  
अिधव�ा मोितराज गौतम

��यथ�/वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा 
ओमकाजी �जापती

अवलि�बत निजर : 
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १, 

१० नं.

स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी लेखनाथ रे�मी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी सरेु��वीर िसंह ब��यात
 मा.�या.�ी ह�रकुमार पोखरेल

फैसला
�या.गोपाल पराजुली : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१।७ को 
फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य एवम ्   ठहर 
यस �कार छ ।

सौता गंगा �े�को परलोक भएपिछ 
िवप�ी पित गणेशभ� �े�सँग िमित २०६२।१।४ 
गते जातीय रीतबमोिजम िववाह भई एउटी बहुारी/
�ीमतीले गनु�पन� कत��य गरी ब�द ै आएकोमा 
िवप�ी पित, सास ुतथा सौताको छोरासमेत भई 
मलाई हलेा गन�, खान लाउन निदने, कुटपीट गन� 
ज�ता काय� गरी प�रवार िनयोजनसमते गरी सकेका 
हा�ो छोरा/बाबुसँग ब�ने तेरो कुनै हक छैन भनी 
सास ु तथा सौताको छोराले भनी मलाई घरमा 
ब�न निदएकाले हाल माइतीको शरणमा बसेक� 
छु । मलाई झ�ुयाई जाल �प�च रची िववाह 
गरी घरबाटसमेत िनकाला गरेकाले िवप�ी सास ु
तलुसीमाया, पित गणेशभ� �े�, दवेर रामकुमार 
�े�समते ३ अंिशयार एकासगोलमा बसेको र 
िवप�ी पितको भागमा पन� आउने स�पि�बाट 
पित गणेशभ�, सौताका छोरा राजेश �े� र म 
िफरादी अिंशयार भएकोले मरेो १ भाग अशं 
िवप�ीबाट िदलाई अशंब�डा नभएस�म मािसक 
�.५,०००।– खच�समेत िदलाइ पित र मरेोबीचको 
लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेदसमते गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको गीता �े�को िफरादप� । 

मरेी पिहलो �ीमती गंगा ��ेको 
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परलोकपिछ आफ�तह�को स�लाहमा यी 
वादीसँग मेरो िववाह भएको हो । म �ितवादी 
गणेशभ� �े�, आमा तलुसीमाया तथा भाइ 
रामकुमारको बीचमा िमित २०६४।१२।१३ 
मा र.नं. ७३५८ को अंशब�डाको िलखतसमेत 
पा�रत गरी छु�� िभ�न भइसकेका छ� । छु�� 
िभ�न भइसकेक� अलग ब�न ु भएक� मेरी 
आमासमेतले हलेा गरी घरबाट िनकाला गरेको 
भ�ने िफराद दावी झ�ुा र कपोलकि�पत हो । 
म पितले प�नीउपर गनु�पन� स�पणू� दािय�व परूा 
गरेको अव�थामा मउपर झ�ुा ला�छना लगाई 
��ततु िफराद गरेको हो । यी वादीलाई मैले क�रब 
१२ तोला सनु र परुाना गहनासमते िदइरहकेो 
अव�थामा सो गहना िहनािमना गरी दबाउने 
िनयतले उनाउ �यि�को उ�साहटमा लागी दायर 
गरेको झ�ुा र कपोलकि�पत िफराद खारेज गरी 
पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी गणेशभ� 
�े�को �ि�उ�रप� ।    

वादीले अंश पाउनपुन� हो भ�नेसमेतको 
वादीको सा�ी र वादी �ितवादीको स�ब�ध 
िव�छेद ह�नपुन� होइन भ�नेसमतेको �ितवादीका 
सा�ीको बकप� । 

बबुा गणेशभ� �े�, का�छीआमा यी 
वादी गीता �े� र म राजेश �े�समेत ३ अिंशयार 
छ� । हालस�म हामी एकासगोलमा बसेका छ� 
भ�नेसमेत �यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका राजेशकुमार �े�ले स�ु अदालतमा 
गरेको बयान । 

�ितवादी गणेशभ� �े� र िनजको आमा 
तथा भाइको बीचमा भएको िमित २०६४।१२।१३ 

को अंश भरपाइको स�कल िलखत मालपोत 
काया�लय, का�ेबाट िझकाई वादीलाई दखेाई 
अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान गदा� उ� कागज 
झ�ुा हो । मेरो भागको स�पि� मलेै पाएको 
छैन । िवप�ीह�ले स�पणू� स�पि� लकुाइ िछपाइ 
राखेको छ सो िलखत स� े होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको वादी गीता �े�ले स�ु अदालतमा 
गरेको बयान । 

सो िलखत मालपोत काया�लय ज�तो 
सरकारी मा�यता�ा� िनकायबाट पा�रत भएको 
अंशब�डाको िलखत कागज स� े हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादीको �ितउ�र बयान । 
 स�ुबाट तायदाती फाँटवारी िझकाउने 
आदशे भई वादी �ितवादीबाट तायदाती फाँटवारी 
पेस भई िमिसल संल�न रहकेो दिेख�छ ।  

तलुसीमाया �े� र रामकुमार ��ेका 
नाममा दता� रहकेो ज�गाबाट वादीले अंश पाउने 
अव�था दिेखँदनै । �ितवादी गणेशभ� ��ेको 
नाउँमा रहकेो िक.नं. ९२२ को घर ज�गाबाट 
वादीले अंश पाउने दिेखदँा ऋणको हकमा साह�को 
उजरु परेको बखत ठहरेबमोिजम ह�ने गरी वादी 
दावीबमोिजम ३ भागको १ भाग अंश वादीले 
�ितवादीबाट भराइ वादी �ितवादीबीचको लो�ने 
�वा�नीको नाता स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहछ� 
भ�नेसमेत �यहोराको का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।१२।१४ को फैसला । 

िवप�ी पित, दवेर र सास ुतलुसीमायाका 
बीचमा भएको िमित २०६४।१२।१३ र.नं.७३५८ 
को अंशब�डाको िलखतमा सास ु तलुसीमाया 
�े�को नाउँको का.प.िज., स�ुबागाउँ वडा 

९१८९ - गणेशभ� ��ेसमेत िव. गीता �े�



नेपाल कानून प��का, २०७१, असोज 

906

नं.८(ख) िक.नं.६८३ को �े�फल २–३–०–१ 
को ज�गा नदखेाएको र अशंब�डाको ३५ नं. 
अनसुार अब�डामा गो�ारामा समेत नरािखएको 
भए तापिन ब�डा गनु�पन� पैतकृ स�पि� नै हो । उ� 
िक.नं.को ज�गा अब�डा गो�ारामा रहकेो स�पि� 
ह�दँा उ� अब�डामा रहकेो स�पि�समेतबाट 
ब�डा छुट्याई िदनपुन�मा सास ुतलुसीमाया �े�को 
नाउँको स�पि�बाट अंश नपाउने भ�द ै िवप�ी 
पित गणेशभ� �े�को नाउँको िक.नं.९२२ को 
घर ज�गाबाट मा�ै अंश पाउने ठहर गरी भएको 
का�पेला�चोक िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।१२।१४ को फैसला िक.नं.६८३ को 
ज�गा ब�डा नगरेको हदस�म �िुटपणू� ह�दँा उ� 
फैसला बदर गरी िक.नं.६८३ को ज�गाबाट 
समेत अशं पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको वादी 
गीता �े�को पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परेको 
पनुरावेदनप� । 

िवप�ी वादीलाई म �ितवादीले इ�जत 
आमद अनसुार खान लाउन, माया ममता 
िदइराखेको छु । इ�जत आमद अनसुार खान 
लाउन िदइराखेको अव�थामा िवप�ीले अशं 
पाउने र स�ब�ध िव�छेद ह�ने होइन । लो�ने र 
सास ु ससरुासमेतले खान लाउन निदई घरबाट 
िनकाला गरेको भ�ने भनाइ िनराधार छ । य�तो 
अव�थामा िवप�ी वादीले का.प.िज, इ���ेर 
गा.िव.स.वडा नं.४ िक.नं.९२२ को ज�गा र सोमा 
बनेको घरबाट ३ भागको १ भाग अंश पाउने 
ठहर गरी भएको स�ु फैसला �िुटपणू� ह�दँा उ� 
फैसला उ�टी गरी �ितउ�र िजिकरबमोिजम गरी 
पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी गणेशभ� 

�े�समतेको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परेको 
पनुरावेदनप� ।

यसमा दबैु प�को पनुरावेदन परेको 
ह�दँा एक प�को पनुरावेदन अक� प�लाई एक 
आपसमा जानकारी गराई िनयमबमोिजम पेस 
गनु� भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६८।११।११ को आदशे । 

अतः िववादको िक.नं.६८३ को 
ज�गासमतेबाट उ� ज�गा ३ भाग लगाई ३ 
ख�डको १ ख�ड पितको भागबाट ३ भागमा १ 
भाग वादीलाई अंश छुट्याई िदनपुन�मा सोतफ�  
ठहर नभएको स�ु का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।१२।१४ को फैसला 
निमलेको ह�दँा सो फैसला केही उ�टी भई उ� 
ज�गाको मलू अंिशयारको ३ भागमा १ भाग 
वादीको पितको अंश छुट्याई यी पनुरावेदक 
वादीले ३ भागमा १ भाग अशं छुट्याई िलन पाउने 
ठहछ� । अंश िदन ुनपन� भ�ने �ितवादी गणेशभ� 
�े�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।१।७ को फैसला । 

िवप�ी वादीले मसमेतउपर जालसाजी 
म�ुासमेत दायर गरेक�मा रीतपवू�कको ब�डाप� 
भएकाले जालसाजी नठहन� गरी का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएको तथा 
वादीले अशं पाउनपुन� दावी गरेको िक.नं.६८३ 
को ज�गामा वादीले ब�डा नपाउने गरी फैसला 
भएकोमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट उ� 
ब�डाप�िवपरीत िक.नं.६८३ को ज�गा ब�डा ला�ने 
गरी उ� ज�गावाला तलुसीमाया �े�लाईसमेत 
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नबझुी गरेको फैसला �िुटपणू� छ । वादीलाई 
घरबाट िनकाला गन� ज�ता काय�समेत नगरेको 
ह�दँा अंशब�डाको १० नं. समेत िवपरीत भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला �िुटपणू� 
भएकोले फैसला उ�टी गरी पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादीको पनुरावेदनप� । 

वादीक� सास ु तलुसीमायालाई ब�ुद ै
नबझुी िनजको नाउँमा दता� रहकेो िक.नं.६८३ को 
ज�गासमेत ब�डा ह�नपुन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको फैसला फरक पन� स�ने दिेखँदा 
अ.बं.२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ 
वा अविध �यतीत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनु� भ�ने यस अदालतको िमित २०७०।१०।२३ 
को आदशे । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा 
चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  अिधव�ा 
�ी मोितराज गौतमले िमित २०६४।१२।१३ को 
ब�डाप�मा उ�लेख नभएको तलुसीमाया �े�को 
नाउँको िक.नं.६८३ को ज�गा वादीलाई ब�डा 
गरी िदनपुन� होइन । वादीले उ� ब�डा गरेउपर 
जालसाजी म�ुासमेत िदएकोमा जालसाजी नठहन� 
गरी िज�ला अदालतबाट फैसलासमेत भएको 
छ । यसरी जालसाजी पिन ठहर नभएको, 
ब�डाप�मा अब�डा पिन नजिनएको ज�गालाई 
उ� ज�गावाला तलुसीमाया �े�लाई समेत 
नबझुी वादीलाई ब�डा ला�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला �िुटपणू� 
छ भनी तथा ��यथ� वादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान ्  अिधव�ा �ी ओमकाजी �जापतीले 

तलुसीमायाको नाउँमा रहकेो ज�गा पैतकृ 
भएको तथा िनजलाई स�ु िज�ला अदालतबाट 
�यादसमेत जारी गरी वादीले िक.नं.६८३ नं. को 
ज�गासमतेबाट ब�डा पाउने गरी भएको फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर गरी पाउँ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सनुी िमिसल कागजात अ�ययन 
गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िमलेको छ छैन भनी िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
�ितवादी गणेशभ� �े�ले पिहलो �ीमतीको 
म�ृयपु�ात ् दो�ो �ीमतीको �पमा आफूलाई 
िववाह गरी �याएको भए तापिन िवप�ी पित, 
सास,ु सौताका छोरासमते भई मलाई कुटपीट 
गन�, खान लाउनसमेत बेवा�ता गन� गरी घरबाट 
िनकाला गरेकाले मािसक खच�समते भराइ अशं 
िदलाइ स�ब�ध िव�छेदसमेत गराई पाउँ भ�ने 
वादीको दावी रहकेोमा �ितवादीले वादीलाई 
अंश िदनपुन� होइन, स�ब�ध िव�छेदसमेत ह�नपुन� 
होइन भ�ने �ितउ�र िजिकर पेस गरेको पाइयो । 
िमित २०६४।१२।१३ को ब�डाप�बाट �ितवादी 
गणेशभ� �े�को नाउँमा रहकेो िक.नं.९२२ को 
घर ज�गाबाट वादीले ३ ख�डको १ ख�ड अशं 
पाउने गरी फैसला भएकोमा दबैु प�को पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा पनुरावेदन परेको दिेख�छ । 
वादीको सास ुतलुसीमाया �े�को नाउँमा रही ब�डा 
नगरी राखेको िक.नं.६८३ को ज�गाबाटसमेत ३ 
भाग लगाई ३ भागको १ भागलाई पनुः ३ भाग 
लगाई सोको १ भाग वादीले समेत पाउने गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भएको 

९१८९ - गणेशभ� ��ेसमेत िव. गीता �े�
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अव�था दिेखएको र ज�गा दता� तलुसीमाया 
�े�को नाउँमा रहकेोमा िनजलाई नबझुी पनुरावेदन 
अदालतबाट फैसला भएको भ�ने स�दभ�मा हदेा� 
का�पेला�चोक िज�ला अदालतबाट जारी 
भएको तलुसीमाया ��ेको नाउँको ७ िदने �याद 
िमित २०६६।११।१३ गते तामेल भएको त�य 
�माणमा रहकेो स�ु िज�ला अदालतको स�ब�ध 
िव�छेद अशं म�ुाको िमिसलबाट दिेखएको र 
िनजले �याद गजुारी बसेको अव�था दिेखएको 
ह�दँा पनुरावेदन अदालतबाट छु�ै बझुी फैसला 
गनु�पन� भ�ने अथ� गन� निम�ने ह�दँा तलुसीमाया 
�े�लाई ब�ुद ै नबझुी िनजको नाउँमा दता� 
रहकेो िक.नं.६८३ को ज�गासमते ब�डा ह�नपुन� 
गरी भएको फैसला फरक पन� स�ने भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७०।१०।२३ को आदशेसँग 
सहमत ह�न सिकएन ।    

३. �य�तै गरी िक.नं.६८३ को 
ज�गासमेतबाट वादीले ब�डा पाउने नपाउने 
भ�ने स�ब�धमा हदेा� सव��थम वादी अिंशयार 
हो होइन भ�नेतफ�  हनेु�पन� ह�न आउँछ जसमा यी 
वादी �ितवादीह� सगोलका अंिशयार रह ेभएको 
कुरामा िववाद भएको अव�था नदिेखएको ह�दँा 
वादी सगोलको अंिशयार रहकेो कुरामा कुनै 
िववाद दिेखएन । सगोलको अिंशयार रहकेो 
�यि�ले सगोलको स�पि�बाट अंश �ा� गन� 
नैसिग�क हक रहकेो ह��छ र �य�ता अंिशयारह� 
बीच अंशब�डा गदा� िवभदे गन� नह�ने कुरा मलुकु� 
ऐन, अशंब�डाको १ नं.को काननूी �यव�थाले 
िनधा�रण गरेको पाइ�छ जस अनसुार अशंब�डा 
गदा� यस महलका अ�य न�बरको अधीनमा रही 

बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरीको 
जीयजीयैको अशं गनु�पछ� भनी गरेको �यव�थालाई 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा राखी �यायको रोहबाट 
हनेु� वा�छनीय ह��छ । 

४. अशं �ा� गन�ले काननूले िनधा�रण 
गरेबमोिजम अशं पाएको ह�नपुछ� । सगोलको 
स�पि� ह�ता�तरण गन� वा घटी बढी गन� गरी 
खडाभएको िलखतमा स�बि�धत अंिशयारको 
समेत म�जरुी भएको अव�थामा मा� �य�ता 
िलखत िनजको िव��मा लाग ू ह�नस�ने ह��छ । 
अंिशयारको म�जरुीिबना खडा ग�रएको िलखतमा 
िववाद परे �यसको औिच�यिभ� �वेश गरी हनेु� नै 
�यायस�मत मा�नपुछ� । �ितवादी गणेशभ� �े�सँग 
यी वादीको िववाह २०६२ सालमा भएको भ�ने 
िमिसलबाट दिेखएको र �ितवादीह�बीच िमित 
२०६४।१२।१३ मा अंशब�डाको िलखत भएको 
दिेख�छ । २०६२ सालमा सगोलको अंिशयारको 
हिैसयत�ा� ग�रसकेक� यी वादीको संल�नता उ� 
ब�डाप�को िलखतमा भएको पाइदँनै । ब�डाप�को 
�ितिलिप हदेा�  िक.नं.६८३ को ज�गाबाहकेको 
घर ज�गाबाट मा� यी वादीका पितले ब�डा 
िलए पाएको अव�था दिेख�छ । सगोलकै 
अंिशयार रहके� �ितवादी गणशेभ� �े�क� 
आमा तलुसीमायाको नाउँमा रहकेो िक.नं.६८३ 
को ज�गालाई उ� ब�डाप�मा उ�लेख नै नगरी 
िनजै तलुसीमायाको नाममा छाडेको अव�था 
दिेख�छ । उ� िक.नं.६८३ को ज�गा 
तलुसीमायाको िनजी आज�नको हो भ�ने अथवा 
ब�डा ला�न ु नपन� ज�गा हो भनी पनुरावेदक 
प�ले �माण दखेाउनसमेत सकेको छैन । 
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यसरी तलुसीमायाको नाउँमा रहकेो उ� िक.नं. 
६८३ को ज�गा सगोलकै स�पि� हो भ�ने 
दिेखइरहकेो ��ततु अव�थामा यी वादीलाई 
उ� स�पि�बाट अंश पाउन बाहके गन� अव�था 
िसज�ना गरी उ� ब�डाप� खडाभएको दिेखएको 
ह�दँा ब�डाप�मा उ�लेख नगद�मा सगोलको 
स�पि�मा कुनै अंिशयारको अंश नै नला�ने भनी 
मा�न िम�ने अव�था नह�दँा वादी �ितवादीबीच 
स�ब�ध िव�छेद ह�ने तथा उ� िक.नं. ६८३ को 
ज�गासमेतबाट वादीले ब�डा पाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१।७ मा भएको 
फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । ��ततु 
म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदन ू। 
 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

इित संवत ्२०७१ साल जेठ ३० गते रोज ६ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने

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

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
आदशे िमित : २०७१।३।२।२
संवत ्२०७०–WO–०५८३

िवषय : उ��ेषण/परमादशे ।

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. २२ �यरुोडि�थत 
िबि�डङ क�स�ट्या�स ् �ा.िल. र आ�नो 
तफ� बाट सरोज ब�नेतसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, सहरी िवकास म��ालय 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § घर वा काया�लयको ठेगान 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�ी काया�लय �वयम ् 
ले िनवेदकह�को काया�लयमा 
प�ाचार गरेको कुरा प�बाट खु�न 
आएको देिख�छ । िवप�ी नयाँ 
सहरी िवकास आयोजना सम�वय 
काया�लयले िनवेदकह�लाई 

९१९० - सरोज ब�नेतसमेत िव. नेपाल सरकार

�नण�य नं.९१९०
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कारवाही गन�का लािग लेखी 
पठाउँदा िनवेदकको ठेगाना उ�लेख 
गरेकैले िनवेदकह�को काया�लयको 
ठेगाना िवप�ीह�लाई अवगत रहेकै 
देिखने ।

(�करण नं. ४)
 § राि��य दैिनक गोरखाप�मा 

�कािशत सूचनाबाट �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको प�रपालन ह�ने 
कुरालाई ठेगाना �� नभएका �यि� 
फम� आिदको हकमा  अपवादको 
�पमा मा�न सिकए पिन �य�ता 
कुरालाई सामा�यतया �वीकार गन� 
सिकँदैन । 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 सूचना र �याद तामेल 
गनु�पन� �ाकृितक �यायस�ब�धी 
काय�िविधको �यव�था �व�छ 
�यायको आधार�त�भ भएकोले 
यसमा ह�ने सामा�य तलमािथ वा 
िवचलन मनािसब ह�दैँन । यस मु�ामा 
िवप�ीह�लाई िनवेदकह�को 
काया�लय वा घरको ठेगाना थाहा 
रहेको अव�थामा सो ठेगानामा सूचना 
जारी नगरी िवप�ीले नेपाल राि��य 
दैिनक गोरखाप�मा �प�ीकरण 
पेस गन�का लािग �कािशत 

गरेको सूचनाबाट �ाकृितक �याय 
िस�ा�तको प�रपालन भएको मा�न 
निम�ने ।  

(�करण नं. ५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ्  व�र� अिधव�ा 
मिु� �धान तथा अिधव�ा �भकृु�ण 
कोइराला

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ्  उप�यायािधव�ा 
मानबहादरु काक�

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :

आदशे
 �या.गोिव�दकुमार उपा�याय : 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
३२ तथा धारा १०७(२) बमोिजम पन� आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य एवम ् आदशे 
यस �कार छ :
 हामी िनवेदकह� मलुकुको पवूा�धार 
िवकास तथा �ािविधक परामश� सेवा �दान गन� 
जनशि� ह� । नेपाल सरकार, सहरी िवकास 
तथा भवन िनमा�ण िवभाग, नयाँ सहर िवकास 
आयोजना सम�वय काया�लयबाट िमित 
२०७०।२।३० मा मलुकुको िविभ�न िज�लाको 
�थान तोक� सो �थानह�मा नयाँ सहरह�को 
ग�ुयोजना (Master Plans and building by 
laws)  ितनवटा अलगअलग �याकेजको लािग 
परामश� सेवा ख�रद गन� स�ब�धमा सचूना नं. 
०६९।७०–१ िमित २०६९।१०।२६, ८ फे�अूरी 
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२०१३ मा सचूना �कािशत भै ��यथ� आयोजना 
सम�वय काया�लयबाट िमित २०७०।२।३० को 
गोरखाप�मा �कािशत सचूनाबाट हामीह�को 
स�चालनमा रहकेो यस क�पनीह� नयाँ सहर 
िनमा�ण काय��मअ�तग�त मा�र �लान र भवन 
मापद�ड तयार गन� सङ्ि�� �याकेजम�ये 
पाँचथर िज�लाको िफिदम, ते�थमु िज�लाको 
वस�तपरु, िस�धलुी िज�लाको खकु�ट र धािदङ 
िज�लाको वैरनी ग�छी CS-०१-०६९/७० 
�याकेज नं. १ मा सचूीकृत गन� गरी िवभागीय 
िनण�य भएको जानकारीसिहत साव�जिनक ख�रद 
िनयमावली, २०६४ को िनयम ७०(१०) को 
�योजनाथ� ३० िदनिभ� आिथ�क तथा �ािविधक 
��ताव दता� गराउन ु भ�ने उ� सचूनाबमोिजम 
यस क�पनीह�बाट िनिद�� �याद अथा�त ् िमित 
२०७०।४।१४ मा �ािविधक तथा आिथ�क दबुै 
��ताव पेस गरी कारवाही अगािड बढ्ने �ित�ामा 
रहकेा िथय� ।
 हामीह�ले पेस दािखल गरेको 
उि�लिखत दबैु अ��यािसत�पमा ��यथ� नयाँ 
सहर िवकास आयोजना सम�वय काया�लयको 
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 ह�न 
आएको िविभ�न सहरह�को (Master Plans 
and building by laws) ��तावह�म�ये 
�ािविधक ��तावको म�ूयाङ्कनको �ममा 
Study Methodology स�ब�धी Chapter 
मा पेस गनु�भएको Methodology र Transfer 

for Knowledge स�ब�धी बुँदाह� (३) 
िवषयव�त ु तपाईहं�बीच ह�बह� िम�न गएको 
दिेखएकोले २४ घ�टािभ� िन�न बुँदा �प� गनु� 
भनी (१) साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
३६ बमोिजम ताहाँह�ले िमलोमतो गरी ��ताव 
पेस गरेको ह�दँा ती ��तावह� र� गन� वा नगन�, 
(२) ऐ ऐनको दफा ६२ (२) को (च) बमोिजम 
ताहाँह�ले िमलोमतो गरी दािय�व पालना 
गरेको वा नगरेको, (३) ऐ ऐनको दफा ६३ (१) 
(क) अ�तग�त ताहाँह�ले आचरणिवपरीत काम 
गरेको अव�थामा कालोसचूीमा रा�ने वा नरा�ने 
�प�ीकरण स�तोषजनक नभएमा कारवाही 
अगािड बढाइने छ । ��ताव �वीकृत भएमा वा 
स�झौता भएपिछ िमलोमतो गरेको दिेखएमा 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 गरेका 
िथय� । 
 हामीले �ेिषत गरेको �ािविधक र 
आिथ�क ��तावम�ये ��यथ�ह�ले �ािविधक 
��ताव म�ूयाङ्कन गदा� हामी िनवेदक 
परामश�दाता क�पनीह� तथा अ�य परामश�दाता 
िस�ट तथा ईआर एमिससमेतले ��ततु गरेको 
��तावमा उि�लिखत अ�ययन िविध (Study 
Methodology) आपसमा ह�बह� िमलेको भ�ने 
िवषयलाई ��यथ� आयोजना सम�वय सिमित 
तथा अनगुमन काया�लयले कालोसचूीको कसरु 
तथा सजाय आरोिपत गन� िम�ने कारवाहीको 

९१९० - सरोज ब�नेतसमेत िव. नेपाल सरकार
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िवषय हो होइन भनी साव�जिनक ख�रदस�ब�धी ऐन 
िनयमावलीको �ावधानलाई गहन�पमा अ�ययन 
गनु� अिनवाय� िथयो । तर सोस�ब�धी �ावधानलाई 
हदे� नहरेी ��यथ� आयोजना सम�वय काया�लयले 
िबना काननूी आधार �प�ीकरण माग गरी हामीलाई 
कालोसचूीमा रा�नको लािग ��यथ� साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लयमा लेखी पठाएको 
प�को आधारमा ऐन तथा िनयमावलीले तोकेको 
काननूी �ि�या अवल�बन नै नगरी कालो सचूीमा 
िकन नरा�ने भनी साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
तथा ऐ िनयमावली २०६४ मा �यव�था नभएको 
साव�जिनक सचूना ��यथ� साव�जिनक अनगुमन 
काया�लयले ३० िदनिभ� कारण र आधारसिहत 
साव�जिनक ख�रद िनमयावली, २०६४ को िनयम 
१४१(५) अ�तग�त �प�ीकरण पेस गनु� भनी िमित 
२०७०।१०।११ को दिैनक गोरखाप�मा �कािशत 
गन� निम�ने अनिधकृत साव�जिनक सचूना जारी 
गरी हामीलाई कालोसचूीमा रा�ने नरा�ने भनी 
सोिधएको �प�ीकरण पणू�तः हा�या�पद र हतास 
मानिसकताबाट कारवाही उठान ् गरेको भ�ने 
�वल�त उदाहरण उ� साव�जिनक सचूना जारी 
भएबाट �� भएको छ । साव�जिनक िनकायका 
पदािधकारीह�बाट �चिलत ऐन काननूलाई 
गलत�पमा �योग गरी हामी क�पनी तथा 
परामश�दाताउपर जबज��ती कारवाही उठान ् गरेको 
छ ।
 साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६३(१) (क) दिेख (च) स�मको अव�थामा १ 
वष�दिेख ३ वष�स�म कालोसचूीमा रा�न सिकने 
�यव�था गरेको र ऐ िनयमावली, २०६४ को 

िनयम १४१(१) मा ऐनको दफा ६३ बमोिजम 
कालोसचूीमा रा�नपुन�मा �यसको िव�ततृ िववरण 
र कारण खलुाई संब� कागजसिहत साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लयमा लेखी पठाउनपुन�, 
ऐ. िनयम १४१(२) ले साव�जिनक ख�रदमा 
३ वष�स�म भाग िलन नपाउने गरी रा�नपुन� 
दिेखएमा रोक लगाउने ऐ. िनयम १४१(३) 
ले िनयम १४१(२) अ�तग�त रोक लगाउने 
िनण�य भएमा सचूना �काशन गन� ऐ. िनयम 
१४१(४) ले परामश�दातालाई रोक लगाउनपुन� 
अव�थाबाहके कालोसचूीमा रा�न ुनपन� आधार 
भएमा �य�तो आधार र �प�ीकरण पेस गन� ३० 
िदनको िलिखत सचूना िदनपुन� �यव�था रहकेो 
दिेख�छ । तर उ� काननू तथा िनयमले तोकेको 
काय�िविध र �ि�यालाई ��यथ� आयोजना 
सम�वय काया�लयबाट हामीह�को घर वा 
काया�लयमा िलिखत सचूना िदनपुन�मा सो सचूना 
नै निदई �ित�पधा�मा भाग िलन रोक लगाउँदा 
मा� अपनाउनपुन� साव�जिनक सचूना जारी गरी 
हामीलाई कालोसचूीमा िकन नरा�ने भनी िमित 
२०७०।१०।७ मा जारी काननूी �ि�यािवपरीतको 
अनिधकृत सचूनाबाट हामीलाई संिवधान�ारा 
��याभतू िविधस�मत जानकारी पाउनपुन� 
सचूनाको हकबाट वि�चत गरी िनयम १४१(४) 
बमोिजम िदनपुन� िलिखत सचूना निदएको 
कारणले संिवधान�ारा घोिषत काननूी शासनको 
अवधारण र काननूको अ�रशः पालन गनु�पन� 
काननूको उिचत �योगको िस�ा�तलाई उपे�ा 
गरी हामीह�लाई जबज��ती कालोसचूीमा रा�न 
�चिलत काननूको घोर उलङ्घन र उपे�ा गरी 
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मौिलक हकमा कुि�ठत गरेको �� दिेखएको छ ।
हामी िनवेदकह�लाई साव�जिनक ख�रद 

ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ �ारा �दान 
ग�रएको उि�लिखत �करणह�मा अिभ�य� 
काननूी हक तथा नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १३(१)(२), १८(१), १९(१) 
(२), २४(४) र २७ �ारा �द� संवैधािनक हक 
हनन ्भएकाले धारा १०७(२) अ�तग�त उपचाराथ� 
संिवधानको धारा ३२ �ारा िनिद�� यस स�मािनत 
अदालतसम� यो �रट िनवेदन ��ततु गन� उपि�थत 
भएका छ� । 
 यो म�ुाको अि�तम िकनारा नभएस�मको 
लािग िवप�ी नयाँ सहर िवकास आयोजना 
सम�वय काया�लयले कालोसचूीमा रा�न 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयलाई लेखी 
पठाएको िमित २०७०।१०।५ को प� तथा 
गोरखाप�मा �कािशत िमित २०७०।१०।११ 
को सचूना तथा सोस�ब�धी िनण�य काया��वयन 
नगनु� र कालोसचूीमा रा�नेस�ब�धी कारवाही 
अगािड बढाउने काय� नगनु� नगराउन ुभनी िवप�ी 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयसमेतको 
नाममा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) अ�तग�त अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी गरी पाउँ भ�ने �रट िनवेदन । 
 यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� 
हो, मागबमोिजमको आदशे जारी गन� नपन� कुनै 
आधार र कारण भए यो आदशे �ा� भएका 
िमितले बाटाका �यादबाहके १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 

जवाफ पेस गनु� भनी �रट िनवेदनको एकएक�ित 
न�कल साथै राखी िवप�ीह�लाई सचूना पठाइ 
िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनू� ।
 यसमा अ�त�रम आदशेका स�ब�धमा 
माग भएतफ�  िवचार गदा� अिधकार�े� र 
काय�िविधगत �िुट गरी िनजह�लाई कालोसचूीमा 
रा�ने िवषयमा कारवाही उठेको �� िनवेदकबाट 
उठाइएबाट दबैु प�को छलफल सनुी िन�कष�मा 
प�ुन वा�छनीय भएबाट उपय�ु िदन तोक� 
िवप�ीह�लाई सचूना िदई पेस गनू� ।
 साथै अ�त�रम आदशे स�ब�धमा 
छलफल भई अि�तम टुङ्गो नला�दास�म 
िनवेदकह�लाई कालोसचूीमा रा�नेसमेतका कुनै 
िनण�य नगनु�, यथाि�थितमा रा�न ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ का िनयम ४१(१) 
बमोिजम यो त�कािलक अ�त�रम आदशे जारी 
गरी िदएको छ । यसको सचूना िवप�ीह�लाई 
िदन ू भ�ने यस अदालतको िमित २०७०।११।६ 
गतेको आदशे । 
 िवप�ी �रट िनवेदकले यस म��ालयबाट 
भए गरेको कुन काम कारवाही िव�� 
म��ालयलाई िवप�ी बनाइएको हो, �रट 
िनवेदनमा खलुाउन स�नभुएको छैन । 
िवप�ीह�लाई कालोसचूीमा रा�ने �ि�या 
सहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभागको िमित 
२०७०।१०।७ को च.नं. ९७ को प� तथा नयाँ सहर 
आयोजना सम�वय काया�लयबाट वािष�क �वीकृत 
काय��म अनसुार नेपालका िविभ�न िज�लाको 
१० वटा सहरह�को Master Plan and 
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Building by Laws तयार गन� काय�को लािग 
३ वटा Package ह�को परामश� सेवा ख�रद गन� 
आशयप� माग गदा� िवप�ी �रट िनवेदकह�ले 
एक आपसमा िमलेमतो गरी साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को दफा ३६ बमोिजम पेस गरेको 
दिेखएको भ�ने आधारमा िवप�ीह�ले पेस गरेको 
आशयप�को स�पणू� बुँदाह� एक आपसमा 
ह�बह� िमलेको ठहर गरी �मािणत भै कालोसचूीमा 
रा�नको लािग िवभागबाट साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयमा लेखी पठाइएको भ�ने 
जानकारीस�म �ा� भएको, यस म��ालयको कुनै 
िनद�शनबमोिजम नभएको र िवभागबाट साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लयलाई लेिखएको 
प� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ बमोिजम 
कालोसचूीमा रा�ने अिधकार साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयलाई िदएको ह�दँा सो काय�मा 
म��ालयको कुनै संल�नता र सहभािगता नह�ने 
ह�दँा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर ��ततु 
�रट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�ने सहरी िवकास 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।
 साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम (१) 
बमोिजम सहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण 
िवभागअ�तग�त नयाँ सहर िवकास आयोजना 
सम�वय काया�लयबाट परामश�दाताह�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� ह�बह� 
पेस गरेकाले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 

दफा ६२ को उपदफा (२) को ख�ड (घ) अनसुार 
��तावदाताबीच ख�रदस�ब�धी काय� बाँडफाँड 
गन� खोिजएको, साव�जिनक िनकायलाई ख�ुला 
तथा �वत�� �ित�पधा�को लाभबाट वि�चत 
गन� उ��ेयले िमलोमतो गरेको दिेखएको ह�दँा 
कालोसचूीमा रा�न लेखी आएको ।
 साव�जिनक िनकायबाट लेखी 
आएबमोिजम स�बि�धत परामश�दाताह�लाई 
कालोसचूीमा 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 साव�जिनक िनकायबाट लेखी आएको 
िववरणसमेत ख�ुने गरी साव�जिनक सचूनामाफ� त 
सफाइको मौका िदएको िवषय साव�जिनक ख�रद 
िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम 
(४) को भावना अनकूुल नै भएको �यहोरा अनरुोध 
गद�छु ।
 सहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण 
िवभाग, सघन सहरी िवकास आयोजना नयाँ 
सहर आयोजना सम�वय काया�लयको प�अनसुार 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को 
उपदफा (२) को ख�ड (घ) अनसुार गन� नह�ने 
काय� गरेको भनी कालोसिूचमा रा�न लेखी 
आएबमोिजम यस काया�लयले साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ बमोिजमको 
कारवाहीको �ि�या भइरहकेो अव�थामा िनण�य 
नै गन� नपाउने गरी अ�त�रम आदशे जारी नह�ने ह�दँा 
िनवेदकको �रट दावी खारेज गरी फुस�द िदलाइ 
पाउँ भ�ने साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लय, 
ताहाचलको िलिखत जवाफ । 
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 नयाँ सहर आयोजना सम�वय 
काया�लयबाट वािष�क �वीकृत काय��म अनसुार 
नेपालको िविभ�न िज�लाको १० वटा सहरह�को 
Master Plan and Building by Laws तयार 
गन� काय�को लािग ३ वटा Package ह�को परामश� 
सेवा ख�रद गन� आशयप� माग भएको र सङ्ि�� 
सचूीमा रहकेाम�ये Package No. 1 पाँचथर 
िज�लाको िफिदम, ते�थमु िज�लाको वस�तपरु, 
िस�धलुी िज�लाको खकु�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 
तनह� ँिज�लाको डु�े– भ�सार, बा�लङु िज�लाको 
बिुत�वाङ, �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, दलैेख ि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), 
परामश�दाताह�बाट �ािविधक र आिथ�क 
��ताव पेस ह�न आएको िथयो । �ा� भएका 
�ािविधक ��तावको म�ूयाङ्कन गन� �ममा 
M/S ERMC/ NEST(JV), M/S Welink/ 
Archetype/ Grid (JV) / M/S Silt/A-
not Architecure/ CARD(JV) ले पेस 
गरेको Chapter 3C Comments and 
Suggestion TOR and RFP / Chapter 
3D Description of Methodology and 
Work Plan of knowledge स�ब�धी स�पणू� 
बुँदा लेखन एक आपसमा ह�बह� िमलेको दिेखन 
आएको र सो स�ब�धमा �प� गन� उ� िवप�ी 
परामश�दाताह�लाई नयाँ सहर आयोजना सम�वय 
काया�लयबाट िमित २०७०।७।११ मा �प�ीकरण 
माग ग�रएको िथयो । 
 साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
३६ बमोिजम ��तावदाताले आपसमा िमलेमतो 
गरी ��ताव िदएको �मािणत भएमा जनुसकैु 
समयमा पिन �य�तो ��ताव अ�वीकृत गन�, 
ख�रद कारवाही र� गन� अिधकार साव�जिनक 
िनकायमा सरुि�त रहकेो दिेख�छ । िनजह�बाट 
पेस भएका अ�ययन िविध र काय�योजना 
आपसमा ह�बह� िमलेको भनी �वयम ् िवप�ीह�ले 
�वीकार ग�ररहकेो अव�थामा स�पणू� ख�रद 
कारवाही र� गरी अक� ��ताव आ�ान भैसकेको 
अव�थामा िनजह�उपरको कालोसचूीमा 
कारवाही िन��योजन र औिच�यहीन भई 
कालोसचूीमा रा�ने कारवाहीले िनर�तता �ा� 
गन� स�ैन भ�ने गलत अथ� लगाइ �या�या गन� 
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िम�दनै । �ा� ह�न आएको स�पणू� ��तावह�को 
यथाथ� र व�तपुरक ढङ्गबाट म�ूयाङ्कन 
भएको, म�ूयाङ्कनको िसलिसलामा िवप�ीबाट 
पेस भएका Methodology र Transfer of 
Knowledge का स�पणू� बुँदाह� एक आपसमा 
ह�बह� िमलेको �मािणत ह�न आएको दिेख�छ । 
�ािविधक ��तावको मे�द�डको �पमा रहकेो 
Methodology र Transfer of Knowledge 
ज�तो मह�वपणू� िवषय एक आपसमा ह�बह� पेस 
गन� सिकने र �य�ता ��तावसमेतलाई म�ूयाङ्कन 
�ि�यामा समावेश गद� जाने हो भने कुनै िनि�त 
परामश�दाता मा� �ित�पधा�मा छनौट ह�न जाने 
र अ�य �ित�पध�ह� छनौट �ि�याबाट सदा 
वि�चत ह�नजानकुा साथै साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को 
ख�ड (च) अन�ुप साव�जिनक िनकायलाई 
खलुा तथा �वत�� �ित�पधा�को लाभबाट 
वि�चत गन� उ��ेयले ��ताव पेस गरी िमलेमतो 
गन� परामश�दाताह�लाई थप �ो�साहन िम�न 
जाने दिेख�छ । माग भएको �ािविधक ��तावमा  
Methodology र Transfer of knowledge 
एक आपसमा ह�बह� िम�न ुसंयोग मा� भनी �वयम ् 
िवप�ीले �वीकार गरेको स�दभ�मा िनजह�बाट 
पेस भएको आिथ�क ��ताव पिन एक आपसमा 
िमलोमतो भएको ठहर गरी कालोसचूीको 
लािग पठाइएको छ । यसरी एक आपसमा 
ह�बह� िमलेको Methodology र Transfer 
of knowledge ज�ता मह�वपणू� अ�ययन 
िविधलाई म�ूयाङ्कनमा समावेश गराउने हो 
भने ितनै िमलेमतो गन�लाई �ो�साहन िम�न जाने 

र ख�रद कारवाहीमा अ�व�थ �ित�पधा� ह�ने भई 
काननू�ारा �यवि�थत �ावधानको औिच�य र 
उपादयेता नै समा� ह�न जा�छ । 
 साव�जिनक 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 अशंभारम�ये Methodology 
and Transfer of knowledge का लािग ३० 
अङ्कभार तोिकएकोमा उ� अङ्कभारअ�तग�त 
पन� Methodology and Transfer of 
knowledge मा उि�लिखत स�पणू� बुँदाह� ह�बह� 
िम�न गएको दिेख�छ । Methodology को लािग 
२० अङ्कभार र Transfer of knowledge 
को लािग १० अङ्कभारस�ब�धी लेखाइमा 
अिधकत� �यनुतम ् अङ्क �दान गन� �विववेक�य 
अिधकार रहतेा पिन िमलेमतो गरी ��ताव 
पेस गन� ��तावदाताह�लाई �ित�पधा��मक 
न�बर �दान गन� नसक� ती िमलेमतोमा संल�न 
परामश�दाताह�को समान अङ्क ह�न गई 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को 
उपदफा (२) को ख�ड (च) �वतः आकिष�त ह�न 
जाने दिेख�छ । यसरी उ� स�पणू� बुँदाह� एक 
आपसमा ह�बह� िमलेको ठहर गरी �मािणत भै 
कालोसचूीमा रा�नको लािग साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयमा लेखी पठाइएको हो । 
िवप�ी �रट िनवेदकह�ले �य�तो अ�ययन िविध 
अ�य परामश�दाता भ�दा फरक ह�नपुछ� भनी िजिकर 
िलनभुएको रहछे । िवप�ीह�ले आ�नो �याती, 
द�ता, मया�दा 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 गरेको 
भनी िजिकर िलनभुएको रहछे । यस सम�वय 
काया�लयबाट सरकारी कामको िसलिसलामा 
कुनै पिन �यि� वा सं�थाको �याती, द�ता 
मया�दा र स�मानमा आँच परु ्याउने कुनै पिन काय� 
नगरेको, �य�तो स�मानमा आचँ परु ्याउने यस 
काया�लयको उ��ेय पिन होइन । Engineering 
Code of Conduct पालना नगरी िविभ�न 
परामश�दाताह�बाट �ा� �ािविधक ��तावमा 
Study Methodology, Transfer of 
Knowledge Innovativeness, Work Plan  
तथा Comments of TOR  ज�ता ह�बह� लेखी 
पेस गरेको दिेखँदा िमलोमतो गरेको ह�न स�ने 
आधार दिेखएको भनी परामश�दाताह�को नाम 
ठेगाना 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 िनमा�ण 
िवभाग तथा नयाँ सहर िवकास आयोजना सम�वय 
काया�लय, बबरमहलको एकै िमलानको िलिखत 
जवाफ ।  
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
िनवेदकह�का तफ� बाट िव�ान ्  व�र� अिधव�ा 
�ी मिु� �धान तथा अिधव�ा �ी �भकृु�ण 
कोइरालाले हा�ो प�ह� सहरी पवूा�धार तयार 
गन� अिधकार�ा� जनशि� ह�न ् । िवप�ी नयाँ 

सहर िवकास आयोजना सम�वय काया�लय, 
बबरमहलको िमित २०७०।२।३० को राि��य 
दिैनक गोरखाप�मा �कािशत सचूनाबमोिजम 
पाँचथर िज�लाको िफिदम, ते�थमु िज�लाको 
वस�तपरु र धािदङ िज�लाको वैरेनी ग�छी र 
िस�धलुी िज�लाको खकु�टको सहरी िवकास 
पवूा�धारको लािग Master Plans and 
Building by Laws ��ताव माग भएको 
िथयो । हा�ो प�ह�ले संय�ु�पमा Study 
Methodology तयार पारी पेस गरेकोमा एकै 
िकिसमको Study Methodology पेस गरेको 
भनी साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले 
िमित २०७०।१०।११ मा कालोसचूीमा रा�नको 
लािग मांगेको �प�ीकरण �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत छ । हा�ो प�को काया�लय तथा 
घर ठेगानामा प� पठाइ ब�ुने काम भएको छैन । 
पेसा �यवसायलाई अवरोध परु ्याउने ज�तो 
काय�बाट हा�ो प�को मौिलक हकमा आघात 
परेको ह�दँा �रट जारी गरी पाउँ भनी र िवप�ी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट िव�ान ्  उप�यायािधव�ा 
�ी मानबहादरु काक�ले नयाँ सहर िवकास 
आयोजनाले माग गरेको Methodology Study 
िनवेदकह�ले एकै िकिसमको Photocopy 
गरी पेस गरेको दिेखएकोले कालोसचूीमा रा�न ु
नपन� भए ३० िदन िभ� �प�ीकरण पेस गन� 
िनकािलएको सचूनाबाट िनवेदकह�को मौिलक 
हकमा आघात पगुेको छैन । िनवेदकह�ले 
स�बि�धत काया�लयमा �प�ीकरण पेस नगरी 
सीधै �रट �े�मा आएको ह�दँा �रट िनवेदन खारेज 
गरी पाउँ भनी बहस गनु�भयो । 

९१९० - सरोज ब�नेतसमेत िव. नेपाल सरकार
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 िव�ान ्  काननू �यवसायीह�को बहस 
सनुी �रट िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� 
हो होइन िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� नयाँ सहरी 
िवकास आयोजनाले पाँचथरको िफिदम, ते�थमुको 
वस�तपरु, िस�धलुीको खकु�ट र धािदङको वैरेनी 
ग�छीको Methodology Study को माग गरेको 
राि��य दिैनक गोरखाप�को िमित २०७०।२।३० 
को सचूना अनसुार िमित २०७०।४।१४ मा 
हामी िनवेदकह�ले �ािविधक तथा आिथ�क दबुै 
��ताव पेस गरी कारवाही अगािड बढ्ने �ती�ामा 
रहकेोमा कालोसचूीमा रा�न ु नपन� कुनै कारण 
र आधार भए िलिखत �प�ीकरण पेस गन� भनी 
माग गरेको िमित २०७०।१०।११ गतेको राि��य 
दिैनक गोरखाप�मा �कािशत सचूना साव�जिनक 
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१ को 
िवपरीत ह�दँा बदर गरी �रट जारी गरी पाउँ भ�ने 
िनवेदन िजिकर दिेख�छ ।
 ३. िनवेदकह�ले पेस गरेको 
Methodology Study अलगअलग नभ ै एकै 
िकिसमको दिेखएकाले िनजह�लाई कालोसचूीमा 
रा�न नपन� भए ३० िदनिभ� �प�ीकरण पेस गनु� 
भनी माग गरेकोमा स�बि�धत िनकायमा जवाफ 
पेस नगरी सीधै �रट �े�मा �वेश गरेको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�ने नयाँ सहरी िवकास 
सम�वय आयोजनासमेतको िलिखत जवाफ 
दिेख�छ । 
 ४. यसमा साव�जिनक 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 बाहके साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयले स�बि�धत बोलप�दाता, 
��तावदाता, परामश�दाता, सेवा�दायक, 
आपिूत�कता�, िनमा�ण �यवसायी वा अ�य 
�यि�, फम�, सं�था वा क�पनीलाई �यसरी �ा� 
िववरण, कारण र कागजातको �ितिलिप संल�न 
गरी कालोसचूीमा रा�नपुन� आधारह� भए 
�य�ता आधार र �प�ीकरण पेस गन� ३० िदनको 
अविधको िलिखत सचूना िनजको काया�लय वा 
घरमा पठाउनपुन�छ  भनी �प�ीकरण पेस गन� ३० 
िदनको अविधको िलिखत सचूना िनजको घर 
वा काया�लयमा पठाउनपुछ� भ�ने कुरा उ�लेख 
गरी दोषी िव�� ह�ने कारवाहीको काय�िविधगत 
�ि�यालाई �प� गरेकोमा िववाद छैन । तर 
िवप�ी काया�लयह�ले िनवेदकह�को काया�लय 
वा घरमा कारवाहीको जानकारी पठाएको  
दिेखएन । घर वा काया�लयको ठेगान नभएको 
�यि�को हकमा भने स�भवतः राि��य दिैनक 
पि�कामा �कािशत सचूनाले पिन �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तलाई अनशुरण गरेको मा�न 
सिकएला तर यस म�ुामा िवप�ी काया�लय 
�वयम ्ले िनवेदकह�को काया�लयमा प�ाचार 
गरेको कुरा िमित २०७०।७।७ को प�बाट ख�ुन 
आएको दिेख�छ । िवप�ी नयाँ सहरी िवकास 
आयोजना सम�वय काया�लयले िनवेदकह�लाई 
कारवाही गन�का लािग लेखी पठाउँदा िनवेदकको 
ठेगाना उ�लेख गरेकैले िनवेदकह�को 
काया�लयको ठेगाना िवप�ीह�लाई अवगत रहकैे 
दिेखन आयो ।
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 ५. राि��य दिैनक गोरखाप�मा �कािशत 
सचूनाबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
प�रपालन ह�ने कुरालाई ठेगाना �� नभएका 
�यि� फम� आिदको हकमा  अपवादको �पमा 
मा�न सिकए पिन �य�ता कुरालाई सामा�यतया 
�वीकार गन� सिकँदनै । यस म�ुामा �यस �कारको 
अपवादको अव�था िव�मान रहकेो दिेखन 
आउँदनै । काननूले �यव�था गरेको ��येक कुरा 
बा�या�मक ह��छ । �यसमा पिन �याद सचूना र 
�याद तामेल गनु�पन� �ाकृितक �यायस�ब�धी 
काय�िविधको �यव�था �व�छ �यायको 
आधार�त�भ भएकोले यसमा ह�ने सामा�य 
तलमािथ वा िवचलन मनािसब ह�दँनै । यस 
म�ुामा िवप�ीह�लाई िनवेदकह�को काया�लय 
वा घरको ठेगानामा थाहा रहकेो अव�थामा सो 
ठेगानामा सचूना जारी नगरी िवप�ीले नेपाल 
राि��य दिैनक गोरखाप�मा िमित २०७०।१०।११ 
मा �प�ीकरण पेस गन�का लािग �कािशत गरेको 
सचूनाबाट �ाकृितक �याय िस�ा�तको प�रपालन 
भएको मा�न िम�दनै ।  
 ६. तसथ� िवप�ी साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लय ताहाचल, काठमाड�ले िमित 
२०७०।१०।११ मा राि��य दिैनक गोरखाप�मा 
सचूना �कािशत गरी िनवेदकह�उपर उठान ् 
गरेको कारवाहीलाई िविधस�मत कारवाही 
मा�न निम�ने ह�दँा सो सचूनालाई उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको  छ । अब उ�ा�त 
काननूको �ि�या परु ्याई िविधस�मत काम 
कारवाही गनु� भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेको आदशे पिन जारी ग�रिदएको 

छ । यो आदशेको �ितिलिप महा�यायािधव�ा 
काया�लयमा पठाइ ��ततु �रट िनवेदनको लगत 
क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाइ 
िदन ू।        
    
उ� रायमा सहमत छु ।     
�या.दीपकराज जोशी 

इित संवत ्२०७१ साल असार २ गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : जवाहर�साद िसंह

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

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित : २०७१।३।४।४

२०६८–CR–०९४३

म�ुाः– कत��य �यान ।

पनुरावेदक/ �ितवादी : का�ेपला�चोक िज�ला, 
बालवुा गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ६ 
सेरा गाउँ घर भै हाल कारागार काया�लय,  
िड�लीबजारमा कैदमा रहकेो िच�बहादरु 
दनवुार 

९१९१ - िच�बहादरु दनवुार िव. नेपाल सरकार

�नण�य नं.९१९१

 &  
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िव��
��यथ�/ वादी : जरेुली साक�को जाहरेीले नेपाल 

सरकार

२०६८-CR- ११६७
पनुरावेदक/�ितवादी : का�ेपला�चोक िज�ला, 

बालवुा गा.िव.स. वडा नं. ६ ब�ने 
रामबहादरु दनवुारसमेत 

िव��
��यथ�/वादी : जरेुली साक�को जाहरेीले नेपाल 

सरकार

२०६८-CR- १०३६
पनुरावेदक/वादी : जरेुली साक�को जाहरेीले 

नेपाल सरकार 
िव��

��यथ�/�ितवादी : का�ेपला�चोक िज�ला, 
बालवुा गा.िव.स.वडा नं. ६ ब�ने 
रामबहादरु दनवुारसमेत

 § मृतकको शरीरको नाजुक भागमा 
जोिखमी हितयार खुकुरीले 
पटकपटक �हार गदा� मािनस मन� 
कुरा एकदम िनि�त कुरा भएकाले 
य�तो प�रणाम ह�ने काय�को जानकारी 
ह�ँदाह�ँदै सो गनु� मनसायिभ�ै पन� कुरा 
भएको र ग�भीर घाचोट serious 
injury पान� मनसायका साथ भएको 
�हारबाट मािनस मरेमा सो कसुर 

manslaughter वा culpable 
homicide नभै murder ह�ने ह�ँदा 
मृतकको �यान िलने मनसाय नरहेको 
भ�ने यी �ितवादीको पुनरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

(�करण नं. २)
 § मृतकले खुकुरी समाउनु भ�दा 

पिह�यै �ितवादीले सो खुकुरी 
खोसी सकेपिछ 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 
�हरीसगँ सुर�ा िलएर आफूलाई 
बचाउनुपन� पिहलो काम कुरा गनु�पन� 
तर सो ह��जेल �यान जाने �बल 
स�भावना देिखएमा आ�मर�ाको 
लािग नभै नह�ने अ�य�त कम बल 
�योग गनु�पन�मा बडो �ूरतापूव�क 
मृतकलाई बो�न चटपटाउन निदई 
खुकुरीको अनिगि�त �हार गरी 
मारेको वारदात आ�मर�ािभ� पन� 
नदेिखने ।

(�करण नं. ३)
 § आफूसम� आएक� मृतकलाई पूरा 

होसहवासमा रहेका �ितवादीले 
िबनाकारण अथवा अ�य�त मामुली 
कुरामा �ूरतापूव�क खुकुरीले 
अनिगि�त हानी मारेको ��तुत 
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वारदात मुलुक� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
को प�रिधिभ� पन� नदेिखने ।

(�करण नं. ५)
 § �ितवादी िच�बहादुर दनुवारलाई 

अिभयोगदावी अनुसार 
�यानस�ब�धीको महलको १ र 
१३(१) नं. को कसरुमा सोही १३(१) 
नं. अनुसार सव��वसिहत ज�मकैद, 
�ितवादीह� रामबहादुर दनुवार र 
ल�मी दनुवारलाई �यानस�ब�धीको 
महलको ४ नं. अनुसार ६ मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको सु�को फैसला 
सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६५।३।२८ को 
फैसला िमलेकै देिखँदा सदर ह�ने ।

(�करण नं. ८)
 § प�रवित�त फौजदारी �यायको 

पृ�भूिममा �ि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 ह�ने 
अव�था�ित कानूनले आँखा िच�लन 
िम�दैन । िव�का कितपय मुलुकमा 
पीिडतको �यान िलने �ितवादीबाट 
उसमा आि�तले �ितपूित� पाउने 
�यव�था रहेको प�र�े�यमा िब�कुल 
बे�लै कालख�डमा िनमा�ण भएको 
मुलुक� ऐन, �यानस�ब�धीको 

महलको १३ नं. को सव��व पिन गन� 
�यव�थालाई हामीले यथावत ्�पमा 
पालन गनु� उिचत ह�दैँन । कानूनको 
��येक कमी र दोषको अदालतले 
िनराकरण गनु� भ�दा यसमा 
िवधाियकाले �यान िदनु शि� 
पथृ�क�करणको िस�ा�तअनुकूल 
ह��छ । तसथ� सव��वस�ब�धी वत�मान 
िविधशा� र कानूनह�को अ�ययन 
गरी मुलुक� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३ नं. को सव��व गनु�पन� 
�यव�थाको उपयु�ताको बारेमा 
िवचार गरी प�रमाज�न तथा प�रशीलन 
गन�का लािग नेपाल सरकार कानून 
तथा �याय म��ालय एवम ् नेपाल 
कानून आयोगसमेतलाई जानकारी 
गराइ िनजह�को �यानाकष�ण 
गराइिदने ।

(�करण नं. ९)

वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  उप�यायािधव�ा 
प�ुकर सापकोटा

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा ल�मण 
थपिलया

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 

१, ४ र १३(१) नं. 
 § मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
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स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी उदय�काश चापागाई ं
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी राजे���साद राजभ�डारी  
 मा.�या.�ी मीरा खड्का

फैसला
 �या.गोिव�दकुमार उपा�याय : 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।३।२८ 
गतेको फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१) बमोिजम पन� आएको ��ततु म�ुाको 
सङ्ि�� त�य एवम ्  ठहर यस �कार छ :
 का� े िज�ला, खरेलथोक गा.िव.स. 
वडा नं. ६ ि�थत पवू�मा क�ची बाटो, पि�ममा 
िझगखुोलाको िडल, उ�र र दि�णमा िझगखुोला 
यित चार िक�लािभ� अवि�थत क�ची सडकको 
२५ िफट पि�मतफ�  खोलाको िडलमा माटो 
खिनएको, सोदिेख २ िफट पवू�तफ�  रगत ज�तो 
रातो पदाथ� लागेको, सोदिेख ५ िफट पवू� पाखोमा 
कागजमा रगत लागेको खोल सिहतको िसरक 
छु�ाछु�ै रहकेो, सोदिेख १० िमटर सडक िडलमा 
कानमा लगाउने �रङ थान १ रहकेो र नाम थर 
वतन नखलेुक� मिहलाको लास रहकेो भ�ने लास 
जाँच �कृित मचु�का ।
 मतृक नाम थर वतन नखलेुको मिहलाको 
मतृकको लास पो�माट�मको लािग िश�ण 
अ�पतालमा लगेको ह�दँा काननूबमोिजम 
कारवाही गरी पाउँ भ�ने �हरी �ितवेदन ।
 मेरो भितजी माया र�तेलले केदार 
गौतमसँग �ेम िववाह गरी काठमाड� असनमा डेरा 

िलई ब�द ैआएक� िथइन ्। केदार 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 िहडेँकोमा 
बेलकुास�म नआएपिछ खोजी काय� भएको 
िथयो । �ितवादी िच�बहादरु दनवुारले 
आ�नो कोठामा लगी रकम िलन गएकोमा 
िमित २०६५।७।२७ गते का�े िज�ला, 
खरेलथोक ि�थतमा एकजना नाम थर वतन 
नखलुेको मिहलाको लास फेला पारी िश�ण 
अ�पतालमा गई हदेा� दखेी िचनेको हो । िनज 
�ितवादीसमेतको िमलोमतोमा कत��य गरी 
मारेको ह�दँा काननूबमोिजम कारवाही गरी पाउँ 
भ�ने जाहरेी दरखा�त ।
 का�े िज�ला, बालवुा गा.िव.स. वडा 
नं. ६ ि�थत पवू�मा माइली दनवुारको खतेबारी, 
पि�ममा रामबहादरुको घर, उ�र िच�बहादरु 
दनवुारको खेतबारी र दि�णमा िच�बहादरु 
दनवुारकै खेतबारी यित चार िक�लािभ� रहकेो 
ढुङ्गाले बनेको २ तले घर, सो घरको उ�रतफ� को 
ख�ु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 खकुुरी 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. एकेडेमी 
�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�णतफ� को 
कोठामा  का�े िज�ला, बालवुा गा.िव.स. वडा 
नं. ६ ब�ने िच�बहादरु दनवुार बसेको डेरा कोठा 
ख�ुला रहकेो, सो कोठामा कुनै सामान नभएको र 
सोही कोठामा माया र�तेल गौतमलाई िच�बहादरु 
दनवुारले कत��य गरी मारेको भ�ने घटना�थल 
मचु�ुका । 
 जाहरेवालासँग मेरो िचनजान छैन । 
हाल प�ाउ परेका �ितवादी रामबहादरु दनवुार 
दाज ु र का�छी दनवुार मेरी �ीमती ह�न ् । माया 
र�तेल गौतमले आ�नो �ीमान ्सँग स�ब�ध 
िव�छेद भएको भनेक� िथईन । हामी खाने ब�ने 
गद��य� । िनजको छोरा र मरेो छोरा एउटै �कुलमा 
पढ्ने गरेको िथयो । हामीह�को २०६४ साल 
पसुदिेख िचनजान भएकोमा कोठामा आउने 
जाने गरी शारी�रक स�पक�  भएपिछ निजक ह�न 
था�य� । िमित २०६५।७।२७ गते बाने�रमा 
भेट भयो । १२ बजेको समयमा बा.१ज. ७०८२ 
नं. को ट्या�सीमा चढेर बस�ुधारा मेनपावरमा 
गय� । बाटोमा दबैुजना र�सी खाई क�रब १६: ०० 
बजेको समयमा कोठामा फ�य� । मायालाई ितमी 
सतु, म ट्या�सी चलाउन जा�छु भन�, िनजले मरेो 
कपालमा समातेर ह��याई िदई कराउन थािलन ्। मरेो 
िसटको मनुी िसरानीमा खकुुरी िथयो । सो िनकाली 
मैले सो खकुुरीले िनजलाई टाउको, घाँटीमा �हार 
गरे ँ । कित पटक हाने ँथाहा भएन, एकिछनपिछ 
च�न छािडन ्। म कोठामा ता�चा लगाई ट्या�सी 
िलएर आ�नो घर पगुे ँ। 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 
दखेेपिछ �ीमती कराउन थािलन ्। कोठा ब�द गरी 
ितमीह�लाई पिन माछु�  भनी खकुुरी दखेाएपिछ 
लास उठाउन सहमत भए । कोठामा भएको 
िसरकले सो लास बाँधी ट्या�सीमा राखी का�े 
िज�ला, तीनघरे गा.िव.स. मा रहनभुएका काली 
िददीको घरमा कोदालोह� मागी बोडे दोभानमा 
पगुी दाज ुर मैले खा�डो खनी मङ्गलस�ू र �रङ 
खोली िसरक छाडी मतृकको लासलाई खा�डोमा 
गाडी दाजलुाई घरम ैछाडी म र �ीमती काठमाड� 
आय� । ट्या�सी साह�लाई बझुाइ सालोकोमा गई 
�ीमतीलाई �यही ँ छाडी म सालोको ससरुाली 
उदयपरु गएँ । उदयपरुमा �हरीबाटै म प�ाउ परेको 
हो । खकुुरी घरायसी �योजनको लािग राखेको 
हो । अनाव�यक रकमको िवषयमा िववाद 
भई सोही खकुुरीले �हार गरी म�ृय ु भएको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िच�बहादरु 
दनवुारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान । 
 म वैदिेशक रोजगारको लािग मलेिसयामा 
गएको िथएँ । मलेिसयाबाट रकम पठाउने 
गद�थे ँ। मेरी �ीमती माया र�तेल गौतम काठमाड� 
असनमा डेराकोठा गरी ब�ने गद�िथन ् । छोरा 
बोिड�ङ �कुलमा पढ्ने गद�थे । हाल प�ाउमा 
परेको �ितवादी िच�बहादरु दनवुारको छोरा 
पिन सोही �कुलमा पढ्ने भएकाले िचनजान 
भएको रहछे । मैले िवदशेबाट पठाएको �. 
२,००,०००।– िनजले सापट िलएको रहछेन ् । 
सोही रकम बाने�र १० ि�थतमा मा�न जाँदा सोही 
िवषयमा िववाद भई खकुुरीले �हार गरी कत��य 
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गरी मारी का�े खरेलथोक ि�थत िझगखुोलामा 
गाडेको अव�थामा �हरीले फेला पारेको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�ले योजना बनाई रकम खाने मनसायले 
खकुुरी �हार गरी मारेको ह�दँा काननूबमोिजम गरी 
पाउँ भ�ने केदार गौतमको जाहरेी दरखा�त ।
 िमित २०६५।७।२७ गते म आफनो 
घरमा िथएँ । मेरो सहोदर भाइ िच�बहादरु दनवुार 
काठमाड� ट्या�सी चलाउने काम गन� गथ� । ७-८ 
बजेको समयमा घरमा िच�बहादरुले ट्या�सी 
िलएर आएका रहछेन ् । भाइ मेरो घरमा आएर 
काठमाड� जाउँ भने, िनजको छोरा काठमाड� 
पढ्ने गद�थे । छोरालाई केही भयो िक भनी 
११.०० बजेको समयमा काठमाड� पगुी कोठा 
खोले । बहुारी कोठािभ� �न थािलन ् । मिभ� 
पसे ँभाइ पिन पसे, भइुमँा मतृकको लास लडेको 
दखेेपिछ िनजले खकुरी दखेाई ितमीह�ले यो 
लास लैजान सहयोग नगरे यही खकुुरीले काटी 
मारी िद�छु भनेकोले लास ट्या�सीमा हा�न भने, 
िसरकमा गटुमटुाएर सो लास गाडीमा हाली, का� े
तीनघरे गा.िव.स. ि�थत काली िददीको घरमा 
पगुी कोदालो मागी, बोडे दोभानमा पगुी भाइ 
र मैले खा�डो खनी मङ्गलस�ू र �रङ खोली 
बहुारीले रािखन ् । मतृकको लासलाई खा�डोमा 
गाडी हामी फिक� यौ ँ । मलाई घर निजक छाडी 
भाइ बहुारी काठमाड� आए । के कहाँ गए थाहा 
भएन । मङ्गलस�ू र �रङ मतृकको हो खकुुरी 
भाइको हो । मैले मा�छे मारेको होइन । लास 
दबाउने काय�मा सहयोग गरेको स�म हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी रामबहादरु दनवुारले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको बयान ।

 हाल प�ाउ परेका िच�बहादरु दनवुार 
मरेो �ीमान ् ह�न ् । रामबहादरु दनवुार मेरो जेठाज ु
ह�न ् । िमित २०६५।७।२७ गते म घरमा िथएँ । 
�ीमान ् र १२ वष�को छोरा काठमाड�को बाने�रमा 
ब�ने गनु�भएकोले छोरा �कुल पढ्दछै । सो िदन 
८:०० बजेको समयमा �ीमान ् ट्या�सी िलएर 
घरमा आई मलाई र जेठाजलुाई काठमाड� जाउँ 
भनेकाले छोरालाई केही भएछ भनी ११:०० 
बजेको समयमा काठमाड� आय� । �ीमान ्ले ढोका 
खो�नभुयो । कोठामा मतृक मिहलाको लास दखेी 
म �न कराउन थाले ँ । �ीमान ् िभ� पसी िक त 
मलाई मार, िक त ितमीह�लाई माछु�  भ�नभुयो । 
हामीह�ले लासलाई गटुमटुाएर ट्या�सीमा राखी 
का�े तीनघरे गा.िव.स. ि�थत काली िददीको 
घरमा पगुी, जेठाजलेु कोदालो मागी �याई बोडे 
दोभानको िझगखुोलामा पगुी, �ीमान ् र जेठाजलेु 
खा�डो खने । मैले लास कुरे ँर िनजले लगाएको 
गहना फुकाली िलएको हो । मतृकको लासलाई 
खा�डोमा परुी िसरक सोही निजक फाली 
फिक� यौ ँ । जेठाजलुाई घर निजक परु ्याई 
काठमाड� आय� । गै�ीगाउँमा साह�लाई ट्या�सी 
बझुाइ �ीमान ् मेरो भाइको कोठा स�ुधारामा गई 
भाइको ससरुाली जा�छु भनी �ीमान ्  उदयपरु 
जानभुयो । का�ेबाट �हरी आई मलाई र 
जेठाजलुाई प�ाउ गरे । �ीमान ्लाई उदयपरुमा 
नै �हरीले प�ाउ गरेको हो । सनुको मङ्गलस�ू 
र म�ु�ा मतृकको हो । वारदातमा �योग गरेको 
खकुुरी �ीमान ् िच�बहादरु दनवुारको हो । �ीमान ् 
ब�द ैआएको काठमाड�को डेरा कोठा मलेै सारेको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी का�छी भ�ने 
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ल�मी दनवुारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरेको बयान । 
 िमित २०६५।७।२७ गते म असनमा 
िथएँ । मतृक मरेी आमा ह�न ्। हाल प�ाउ परेको 
�ितवादी िच�बहादरु दनवुारसँग िचनजान छ । बवुा 
वैदिेशक रोजगारीको लािग मलेिसया जानभुएको 
िथयो । मेरो भाइ र िच�बहादरुको छोरा एउटै 
�कुलमा पढ्छन । िनजसँग मेरो आमाको िचनजान 
भएको रहछे । िनज िच�बहादरुले आमासँग रकम 
सापट िलएका रहछेन ्। सोही रकम िलनको लािग 
सो िमितमा आमा बाने�र जानभुएको िथयो । सो 
िदन आउनभुएन । आफ�तकोमा सोधपछु गदा� 
फेला पनु�भएको िथएन । िमित २०६५।७।२८ 
गते िज�ला �हरी काया�लय, का�ेको �हरीले 
एकजना मिहलाको लास फेला परेको छ भ�ने 
जानकारी पाई मसमते का� े जाँदा सो मतृकको 
लास पो�माट�मको लािग िश�ण अ�पतालमा 
�याएको रहछे । �यहाँ गई हदेा� िचने, मेरी आमाको 
लास पो रहछे । िनज �ितवादीह�ले रकम सापट 
िलएको र सोही रकम सापट मा�न जाँदा कत��य 
गरी मारेको हो भ�ने �यहोराको मतृकको छोरी 
र�जना गौतमले गरेको 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�बहादरुले 
दिैनक � ८००।– बझुाउने गरी िज�मा िलई चलाउँद ै
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 मरेो 
आमा सा�ै िबरामी परेकोले गदा� िबते ज�तो छ 

भनेकोले गाडी िनजको �ीमती र सालोसमेत भई 
आई बझुाएका ह�न ् । हतारहतार गाडी बझुाएका 
िथए । माया र�तेल गौतमलाई कत��य गरी मारेको 
स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन । �हरीले प�ाउ 
गरेको भ�ने थाहा पाए ँ । को कसले कत��य गरी 
मारे थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको गाडी धनी 
सोमह�र गौतमले गरेको कागज । 
 मतृक र �ितवादीह� िज�लाबासी 
ह�न ् । �ितवादीम�येका िच�बहादरु दनवुार 
ट्या�सी चलाउने गथ� । घर का�े िज�ला जाँदा 
किहलेकाही ँमा� जाने गथ� । िमित २०६५।७।२९ 
गते िबहान राती ४:०० बजेको समयमा सिुतरहकेो 
अव�थामा मलाई बोलाई िनज �ितवादी हता�रँद ै
मलेै चलाएको ट्या�सीले मा�छे मार ्यो । के गर� 
भ�न थाले । ितमीह�को ट्या�सी सङ्गठन छ । 
केही ह�दँनै भन�, नआि�न ु�हरीमा हािजर ह�न जाउँ 
भनेको ह� ँभ�नेसमेत �यहोराको राजन सापकोटाको 
कागज ।
 िमित २०६५।७।२७ गते म घरमा 
नै िथए ँ । हाल प�ाउ परेका �ितवादी तथा 
जाहरेवाला मतृकसँग िचनजान छ । मतृक माया 
र�तेलको छोरा र हाल प�ाउ परेको �ितवादी 
िच�बहादरु दनवुारको छोरा एउटै �कुलमा 
पढ्ने भएकोले िचनजान भएको रहछे । िनज 
�ितवादी िच�बहादरुले माया र�तेलका �ीमान ् 
केदार गौतमले िवदशेबाट पठाएको रकम सापट 
िलएका रहछेन ् । सोही रकम मा�न जाँदा िमित 
२०६५।७।२७ गते िनजको कोठा बाने�र १० 
मा सोही रकमको िवषयमा िववाद भई मादक 
पदाथ�समेत सेवन गरी खकुुरीले काटी ह�या गरी 

९१९१ - िच�बहादरु दनवुार िव. नेपाल सरकार
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का� ेिज�ला खरेलथोक ७ िझगखुोलामा परु ्याई 
खाडल खनी परुी फरार भएको र सो मतृकको 
लास �हरीले फेला पारी िश�ण अ�पतालमा 
पो�माट�मको लािग लगेको रहछे । गई हदेा� 
िचनी सनाखत भएको हो । सोही रकम खाने 
उ��ेयले �ितवादी िच�बहादरु दनवुारसमेतले 
कत��य गरी माया र�तेललाई मारेको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई काननूबमोिजम कारवाही गरी 
पाउँ भ�ने दले िमजारसमेतको घटना िववरण 
कागज । 
 िमिसल संल�न �हरी �ितवेदनसिहतको 
लास जाँच �कृित मचु�ुका, जाहरेी दरखा�त, 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, �ितवादीह� 
िच�बहादरु दनवुार,  रामबहादरु दनवुार र 
का�छी भ�ने ल�मी दनवुारले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरेको बयान, बिुझएका 
मािनसह�ले ग�रिदएको कागजसमेतको आधार 
�माणह�बाट �ितवादी िच�बहादरु दनवुार र मतृक 
माया र�तेलको छोरा एउटै �कुलमा पढ्ने भएकाले 
िचनजान भई मतृकको �ीमान ् केदारबहादरु गौतम 
िवदशे मलेिसया गएको, िच�बहादरु दनवुार र 
माया र�तेलबीच रकम सापट िलनेिदने �यवहार 
भएकोमा िमित २०६५।७।२७ गते माया र�तेल 
गौतम िच�बहादरु दनवुारको कोठामा रकम मा�न 
जाँदा सोही िवषयमा िववाद भई िच�बहादरु 
दनवुारले माया र�तेललाई खकुुरी �हार गरी ह�या 
गरी आ�नै �ीमती का�छी भ�ने ल�मी दनवुारको 
सहयोगमा मतृकको लास आफँैले चलाउने गरेको 
बा १ ज ७०८२ नं. को ट्या�सीमा राखी का� े
खरेलथोक ७ ि�थत िझगखुोलामा लगी लासलाई 

गाडेको ह�दँा मतृक माया र�तेल गौतमसँग 
िच�बहादरु दनवुारले िलएको रकम तथा िनजले 
लगाएको सनुका गरगहनाह� रामबहादरु दनवुार र 
का�छी भ�ने ल�मी दनवुारसमेत िमली िलने खाने 
मनसायले िनजह�को िमलेमतोमा मतृक माया 
गौतमको ह�या गरी तीनैजना िमली लाससमेत 
गाडेको पिु� भएको दिेखदँा �ितवादीह�को उ� 
काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. िवपरीत १३(१) नं. बमोिजम कसरु अपराध 
ह�दँा िनज �ितवादीह� िच�बहादरु दनवुारलाई 
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम र उ� काय�मा 
सहयोग गन� �ितवादीह� रामबहादरु दनवुार र 
का�छी भ�ने ल�मी दनवुारलाई सोही महलको 
१७(३) नं. बमोिजम सजाय गरी पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको अिभयोगप� । 
 मतृक माया र�तेलसँग १२-१५ 
वष�अगािडदिेख नै फुटपाथको �यापारको 
िसलिसलामा िचनजान भएको हो । मैले गाउँितर 
िववाह गरे ँ ।१ वष�अगािड िनजसँग भेटघाट 
भएकोमा हामीबीच आउने जाने भयो । िनज 
माया र मबीच शारी�रक स�पक� समेत ह�ने ग�य� । 
मरेो २ छोरा छोरी र �ीमती गाउँमै छन ्। मायाले 
मलाई ितमी पिन िवदशे जानपुछ� पैसा कमाइ 
िववाह गरीसँगै बसौलँा भनेक� िथइन ् । �यसैले 
िवदशे जानको लािग बस�ुधारामा अ�दावीया 
नामको मेनपावरमा ३-४ मिहनाअगािड दबुैसँगै 
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 �याए ँ। बाटोमा झगडा परेकोले 
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मोबाइलसमेत फुटाएको िथयो। कोठामा पगेुपिछ 
मलाई जान निदएक�ले झगडा भयो । �यितकैमा 
�रसले खकुुरी उचाली मलाई हािनन ्। मलाई माछु� 
भिनन ्। खकुुरी समाइ रो�न खो�दा सो खकुुरीले 
उनको घाँटीमा ला�न गयो । उनी ढिलन ्र उनको 
म�ृय ु भयो । �यसपिछ मलाई छटपटी भई मैले 
चलाउने बा. १ ज. ७०८२ नं. को ट्या�सीमा 
राखी का�ेको खरेलथोक बोडे दोभानमा लगी 
लास गाडी �यहीबँाट ट्या�सी साह�लाई बझुाइ 
उदयपरु गई बसेकोमा �यहीबँाट प�ाउ परेको ह� ँ। 
मैले मतृकको कुनै रकम िलए खाएको छैन । ब� 
मैले कमाएको रकम खच� गन� िदने गथ� । मौकाको 
बयान ठीकै हो । अचानक मतृकको म�ृय ुभएपिछ 
कसैलाई खबर नगरी लास दबाउन खोजेको 
ह� ँ । मैले योजना बनाइ मतृकलाई मान� खोजेको 
िथइन । साहाराको लािग घर गै खबर पिन नभनी 
�ीमती र दाजलुाई काठमाड� �याई लास लैजान 
सहयोग िलएको ह� ँ । सजाय भए मलाई मा� 
ह�नपछ� । सह�ितवादीह�ले कुनै कसरु गरेका 
छैनन ् । िनजह�ले सफाइ पाउनपुछ� भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी िच�बहादरु दनवुारले 
अदालतमा गरेको बयान । 
 िमित २०६५।७।२७ गते म आ�नै घर 
का�मेा िथएँ । िच�बहादरु दनवुार काठमाड� 
जानपुर ्यो भनी उसको �ीमती ल�मी दनवुार र 
मलाई पिन ट्या�सीमा राखी काठमाड�मा आ�नो 
कोठामा लगे । कोठा खोली हदेा� लास दखेपेिछ 
भा�न ला�दा लास लैजान सहयोग नगरे माछु� भनी 
खकुुरी दखेाएकोले �यान बचाउनको लािग बा�य 
भई लास उठाइ लैजानको लािग भाइलाई सहयोग 

गरी मतृकको लास ट्या�सीमा राखी का�केो बोडे 
दोभानमा लगी भाइ र मैले खा�डो खनी मतृकको 
लास गाड्नस�म सहयोग गरेको हो । सो काय� मेरो 
राजीखसुीले गरेको होइन । डरले �यान बचाउनको 
लािग �य�तो काय� गरेको हो । डरले सो घटनाको 
बारेमा कसैलाई नभनेको ह� ँ । मौकाको बयान 
ठीकै हो । अिभयोग दावीबमोिजमको कसरु मैले 
नगरेको ह�दँा मलाई सजाय ह�ने होइन । अिभयोग 
दावीबाट सफाइ पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी रामबहादरु दनवुारले अदालतमा गरेको 
बयान । 
 मरेो �ीमान ् िच�बहादरु दनवुारले के 
कसरी �य�तो घटना घटाई �य�तो कत��य गनु� 
भएको हो सोबारेमा मलाई थाहा भएन । िमित 
२०६५।७।२७ गते काठमाड�बाट घरमा आई 
काठमाड� जाउँ भनी जेठाज ुर मलाई ट्या�सीमा 
राखी, काठमाड�को डेरा कोठामा �याई कोठा 
खोली हदेा� घटना अक�  रहछे । कोठािभ� जाँदा एक 
मिहलाको लास पो रहछे । म डरले �न कराउन 
लागे ँ । यो लास लैजान सहयोग नगरे खकुुरीले 
काटी माछु� भनेकोले मतृकको लास लैजान 
सहयोग गरी ट्या�सीमा राखी का�केो खरेलथोक 
बोडे दोभानमा लगी �ीमान ् र जेठाजलुे खा�डो 
खनी लास गाडी फक� को हो । मलेै राजीखसुीले 
मतृकको लास गाड्न सहयोग गरेको होइन । 
काठमाड�को �ीमान ्को कोठाको सामान घरमा 
लगेपिछ प�ाउ परेको ह� ँ । प�ाउ परेकोले सो 
घटनाको बारेमा खबर गन� समय भएन । मौकाको 
बयान ठीकै हो । �ीमान ् र मतृकबीच लेनदने 
�यवहारबारे थाहा भएन । �ीमान ्लाई बचाउनको 
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लािग सहयोग गरेको छैन । �यसैले मलैे अिभयोग 
दावीबमोिजमको कसरु नगरेको ह�दँा सजाय ह�ने 
होइन । अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी का�छी भ�ने ल�मी दनवुारले 
अदालतमा गरेको बयान ।
 बरामद भएको खकुुरी र कोदालो मरेो 
होइन । सनुको मङ्गलस�ू १, सनुको �रङ १, 
म�ु�ा जोर तथा मोबाइल सेट मेरी �ीमती मतृक 
माया गौतमको हो । सो सामान मतृकको लास 
भएको ठाउँबाट फेला परेको हो । िफता� पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको जाहरेवाला केदारबहादरु 
गौतमले काठमाड� िज�ला अदालतमा गरेको 
सनाखत बयान । 
 बरामद भएको दसीका सामानह� 
कहाँबाट बरामद भए थाहा भएन । बरामदी 
सामानम�ये मोबाइल सेट मेरो हो । �ीमान ् 
िच�बहादरु दनवुारले �योग गन� गरेकोले उहाँ 
��ाउ परेपिछ बरामद भएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी का�छी भ�ने ल�मी दनवुारले 
अदालतमा गरेको सनाखत बयान ।
 बरामदी सामानह� कसको हो र कहाँबाट 
बरामद भएको हो, थाहा छैन । मबाट बरामद 
भएको पिन होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
रामबहादरु दनवुारले अदालतमा गरेको सनाखत 
बयान ।
 बरामद सामानह� सनुको मङ्गलस�ू १, 
सनुको �रङ १, सनुको म�ु�ा १ जोर मतृक माया 
गौतमको हो । मोबाइल सेट मरेी �ीमती का�छी 
भ�ने ल�मी दनवुारको हो । सो मोबाइल सेट मैले 
�योग गरेको िथएँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 

िच�बहादरु दनवुारले अदालतमा गरेको सनाखत 
बयान ।
 मतृक माया गौतम काठमाड�को असनमा 
डेरा गरी ब�ने गरेक� । िनजका �ीमान ् केदारबहादरु 
गौतम वैदिेशक रोजगारमा मलेिसया गएको 
अव�थामा मतृक माया गौतमसँग �ितवादीह� 
आउने जाने लेनदने �यवहार कारोबार गन� 
गरेको ह�दँा िमित २०६५।७।२७ गते काठमाड� 
िज�ला बाने�रमा िच�बहादरुको कोठामा 
िनजले लगेको सापटी रकम माग गन� जाँदा िनज 
िच�बहादरुले खकुुरीले घाँटी, टाउकोमा काटेर 
ह�या गरी का�केो खरेलथोक बोडे दोभानमा 
लगी लास गाडेका रहछेन ्। मतृक माया गौतमको 
ह�या �ितवादी िच�बहादरु दनवुारले गरी लास 
दबाउने �ितवादीह� रामबहादरु दनवुार र ल�मी 
दनवुारले सहयोग गरेका ह�न ्भ�नेसमेत �यहोराको 
बिुभएका मािनस मतृकक� आमा का�छी अछामी, 
रामबहादरु सखु�ती, दले िमजार, जाहरेवाला 
जरेुली साक�, केदारबहादरु गौतम र मतृकको 
छोरी र�जना गौतमसमेतले अदालतमा गरेको एकै 
�यहोराको अलगअलग बकप� । 
 माया र�तेललाई मान� सहयोग गन� मािनस 
यी �ितवादी रामबहादरु र ल�मी दनवुार होइनन ्। 
घटना भएको भिनएको िमित २०६५।७।२७ गते 
यी �ितवादी ल�मी दनवुार र रामबहादरु दनवुार 
का�ेि�थत आ�नै घरमा िथए भ�ने �ितवादी 
ल�मी दनवुारसमेतका सा�ी ल�मण दनवुार, 
रामबहादरु दनवुारका सा�ी गोपी दनवुारसमेतले 
अदालतमा गरेको बकप� ।
 �ितवादी ल�मी दनवुार र रामबहादरु 
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दनवुार िमित २०६५।७।२७ गते आ�नै घर का�ेमा 
िथए । �ितवादीम�येका िच�बहादरु दनवुार 
ट्या�सी चलाउने गछ�न ् । िच�बहादरुले माया 
गौतमलाई मारेको भ�ने कुरा िमित २०६५।८।५ 
गते भ�परुमा सनेुको ह� ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी िच�बहादरु दनवुारका सा�ी गोपाल 
दनवुार र िव�ण ुदनवुारले अदालतमा गरेको एकै 
�यहोराको अलगअलग बकप� ।
 �ितवादी िच�बहादरु दनवुारले मतृक 
माया र�तेल (गौतम) लाई आफनो डेरा कोठामा 
लगी झै झगडा र भनाभनको �ममा जोिखम 
हितयार खकुुरीले िनजको टाउको र घाँटीमा 
�हार गरी कत��य गरी मारेको र मतृकको लास 
दबाउन सहयोग गन� �ितवादीह� रामबहादरु 
दनवुार र का�छी भ�ने ल�मी दनवुार ह�न ् भ�ने 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, लास �कृित 
मचु�ुका, जाहरेी दरखा�त, �ितवादीह�को 
बयान, बिुझएको मािनसले गरेको कागज, 
पो�माट�म �रपोट�समेतबाट पिु� भई रहकेो दिेखन 
आएकोले �ितवादी िच�बहादरु दनवुारले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. 
र १३(३) नं. बमोिजम कसरु अपराध गरेकोले 
�ितवादी िच�बहादरु दनवुारलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने ठहछ� । 
अ�य �ितवादी रामबहादरु दनवुार र का�छी भ�ने 
ल�मी दनवुारको हकमा मतृक माया र�तेललाई 
मान� मराउने काय�मा संल�नता नदिेखएको तर 
वारदातप�ात म�ुय अिभय�ुसँगै वारदात 
�थलमा गै लास उठाई लास दबाउने काय�मा 

संल�न रहकेो पिु� ह�न आएको र यी �ितवादीह� 
म�ुय अिभय�ु िच�बहादरु दनवुारको भाइ र प�नी 
नाताको �यि� रहभेएको ि�थितमा अिभय�ुलाई 
भगाउने वारदात त�यलाई दबाउने काय�सँग मा� 
स�ब� ह�ने दिेखँदा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको ४ नं. ले िनिद�� गरेको सजायको हकमा 
उ�मिु� पाउने अव�था नह�दँा सोही ४ नं. बमोिजम 
�ितवादी रामबहादरु दनवुार र का�छी भ�ने ल�मी 
दनवुारलाई जनही ६(छ) मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहछ� भ�ने काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।२।२४ को फैसला । 
 स�ु तहमा मैले मतृकसँग िलएको 
सापटी रकम स�ब�धमा वादिववाद भई मतृकको 
ह�या गरेको भनी ठहर ग�रएको छ । तर मैले 
मतृकसँग कुनै सापटी रकम िलएको छैन । मैले 
गैर सिुनयोिजत ह�या गरेको �वीकारेकै छु । 
तसथ� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० 
वष� कैदको राय �य� ग�रनपु�य� र ग�रनपुछ� 
भ�ने मेरो पनुरावेदन िजिकर छ । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गन� ह�या सिुनयोिजत ह�नपुछ� । अपरािधक 
मनसाय राखी पवू�योजना अनसुार ह�या ग�रएको 
दिेखनपुछ� । मैले सिुनयोिजत ह�या गरेको भए 
मतृकको ह�या आफनै कोठामा कदािप गन� 
िथइन । मैले िनजलाई अ�य� एका�त ठाउँमा 
लगी मान� िथएँ । गैरसिुनयोिजत ह�याको ठोस र 
िववादरिहत �माण त�यलाई �वीकाद� सिुनयोिजत 
ह�याको ठहर गरी सव��वसिहत ज�मकैदको चक� 
सजाय गन� गरी स�ुको कैद सजाय बदर गरी १० 
वष�मा� कैद सजाय गरी पाउँ भ�नेसमते �ितवादी 
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िच�बहादरु दनवुारको पनुरावेदनप� । 
 वारदात भएको कुरा म रामबहादरु दनवुार 
र का�छी भ�ने ल�मी दनवुारलाई थाहा निदई 
छोरा िवरामी भएको भनी राित ट्या�सीमा राखी 
काठमाड� बाने�र डेरामा �याई िच�बहादरुले डेरा 
कोठा खोलेपिछ मा� माया र�तेलको लास दखेेका 
ह� । लास दखेेपिछ भा�न ला�दा िच�बहादरुले 
खकुुरी दखेाई 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 मनन ्नगरी �यानस�ब�धी महलको 
४ नं. अनसुार ६ मिहना कैद सजाय गरेको स�ु 
फैसला �िुटपणू� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी िनद�ष 
सािबत गरी सफाइ पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
रामबहादरु दनवुार र का�छी भ�ने ल�मी दनवुारको 
पनुरावेदनप� ।

�ितवादी िच�बहादरु दनवुारलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादी रामबहादरु 
दनवुार र ल�मी दनवुारलाई �यानस�ब�धीको 
महलको ४ नं. अनसुार ६ मिहना कैद ह�ने 
ठहराएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।१२।२४ को फैसला िमलेको दिेखँदा 
सदर ह�ने ठहछ� भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६८।४।३० को 
फैसला ।  
 िनयमबमोिजम पेसीसचूीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन िजिकर 
सिहतको िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक 
�ितवादी िच�बहादरु दनवुारको तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान ्  अिधव�ा �ी ल�मण थपिलयाले मेरो 
प� अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम� 
कसरुमा सािबत भै �याय स�पादन गन�मा िनजले 
अदालतलाई म�त गरेको छ । मतृकले मादक 
पदाथ� सेवन गरी मेरो प�सँग िववाद गरी 
ओछ् यानमिुन रहकेो खकुुरी िझक� �ितवादीलाई 
�हार गदा� आ�मर�ासमतेको अव�था परी 
सो खकुुरी खोसी मतृकलाई �हार गन� पगुेको 
यस वारदातमा मान�पन� पवू� �रसइिब नरहकेो र 
�ितवादीको छोरा र छोरी नाबालक रहकेोले मेरो 
प�लाई भएको सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
चक� भएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम घटी 
सजाय गरी पाउँ भनी र नेपाल सरकारको तफ� बाट 
िव�ान ्  उप�यायािधव�ा �ी प�ुकर सापकोटाले 
�ितवादी िच�बहादरु दनवुारले मतृकको ह�या गन� 
िनयतका साथ जोिखमी हितयार खकुुरी पटकपटक 
�हार गरी िनम�मताका साथ ह�या गरी �यसपिछ 
मतृकको धनमाल पिन िलई लास दबाएकोले 
िनजको हकमा पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर 
ह�नपुछ� । माया र�तेलको रकम तथा सनुका गहना 
�ितवादीह� रामबहादरु र ल�मीसमेत िमली िलने 
खाने मनसायले िनजह�को िमलेमतोमा माया 
गौतमको ह�या गरी लास गाडी अपराध लकुाउन 
िछपाउन �ितवादी िच�बहादरु दनवुारलाई 
म�त गरेको ह�दँा िनजह�लाई अिभयोगदावीको 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. अनसुार 
सजाय नगरी �यानस�ब�धीको महलको ४ नं. 
अनसुार ६ मिहना सजाय गरेको निमलेकोले 
िनजह�को हकमा पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला उ�टी गरी अिभयोगदावी अनसुार सजाय 
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गरी पाउँ भनी बहस गनु�भयो । 
 �ितवादी िच�बहादरुको छोरा र मतृक 
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�बहादरुको कोठामा रकम मा�न जाँदा िववाद 
भै िच�बहादरुले माया र�तेललाई खकुुरी �हार 
गरी ह�या गरी �ीमती ल�मी र दाज ुरामबहादरुको 
सहयोगमा ट्या�सीमा राखी का�ेको िझग ु
खोलामा लगी गाडेको र माया र�तेलको रकम 
तथा सनुका गहना रामबहादरु र ल�मीसमेत िमली 
िलने खाने मनसायले िनजह�को िमलेमतोमा 
माया गौतमको ह�या गरी लास गाडी फरार भ ै
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
को कसरु गरेकोले �ितवादी िच�बहादरुलाई सोही 
ऐनबमोिजम सजाय ह�न र सहयोगी रामबहादरु 
दनवुार र ल�मी दनवुारलाई ऐ को १७(३) 
नं. अनसुार सजाय ह�नका लािग �ितवादीह� 
िव�� अिभयोगप� दायर भएकोमा �ितवादी 
िच�बहादरु िव��को अिभयोगदावी प�ुने ठहराइ 
िनजलाई ऐ को १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद र �ितवादीह� रामबहादरु तथा ल�मी 
दनवुार िव��को अिभयोगदावीमा प�रवत�न गरी 
िनजह�लाई सो महलको ४ नं. बमोिजम जनही 
६ मिहना कैद ह�ने ठहराइ स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६८।३।२८ र २०६८।४।३० को 
फैसलाबाट सदर भएको पाइयो । 

ती फैसलाह�मा िच� नबझुाइ 
कमाउनका लािग िवदशे जान र त�प�ात 

िववाह गन�का लािग मतृकसँग स�लाह भएको 
अव�थामा मतृकलाई मानु�पन� �रसइिब र कारण 
नरहकेो र मादक पदाथ�को सरुमा िसरानीमा 
राखेको खकुुरीले मतृकले मलाई िहका�उन 
लागेक�ले आ�मर�ा खाितर समा�न रो�न खो�दा 
खोसाखोसको �ममा मतृकको शरीरमा ला�न गै 
घटना घटेको यसमा सव��वसिहत ज�मकैद ह�दँा 
�ीमती र बालब�चाको िबच�ली ह�ने र पढाइमा 
अवरोध प�ुने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. को 
�योग गरी सजाय घटाइ पाउँ भनी  २०४२, 
अङ्क ६ को िन.नं. २३०८ र  २०४५ को 
प�ृ १६२, िन.नं. ३३७१ का निजरह�समेत उ�तृ 
गद� �ितवादी िच�बहादरुले पनुरावेदन गरेको 
दिेखयो । 

�ितवादीह� रामबहादरु र ल�मी 
दनवुारले �ितवादी िच�बहादरुले छोरो िवरामी 
छ भनी काठमाड�को कोठामा बोलाई लगेपिछ 
लास दखेी भा�न ला�दा माछु�  भनेकाले �यान 
बचाउनका लािग लासलाई उठाई खा�डो खनी 
सहयोग गरेको घटनामा लास दबाउने मतलब 
मनसाय नभएको भ�ने कुराको पिु� ह�दँाह�दँ ै
�यानस�ब�धीको महलको ४ नं. लगाई ६ मिहना 
कैद गरेको फैसला  २०४५ को प�ृ ३६९ मा 
�कािशत िन. नं. ३४२८ को फैसलामा �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत ह�दँा पनुरावेदन अदालतसमेतको 
फैसला उ�टी गरी पाउँ भनी पनुरावेदन गरेको 
दिेखयो । 

�ितवादीह� रामबहादरु र ल�मी 
दनवुारलाई अिभयोगदावीबमोिजम सजाय नगरी 
�यानस�ब�धीको महलको ४ नं. ऐ को २४ नं.सँग 
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जोडी सजाय गरेको िमलेन । उ� ४ नं. थप 
सजायको �ावधान हो । अतः ला�द ैनला�ने काननू 
लगाई िनजह�लाई कम सजाय गरेको पनुरावेदन 
अदालतसमेतको फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीह�लाईसमेत अिभयोगदावीबमोिजम 
नै सजाय गरी पाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले 
पनुरावेदन गरेको दिेखयो ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेको छ छैन । �ितवादीह�को र नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो होइन िनण�य 
िदनपुन� दिेखयो ।

२. अ.बं. १८८ नं. को �योग गरी घटी 
सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदक िच�बहादरुको 
पनुरावेदन िजिकर रहकेो सो िजिकरबाटै आफूबाट 
अिभयोगदावीको कसरु भएको भ�ने कुरालाई 
िनजले पनुरावेदनप�मा समेत �वीकार गरेको 
भ�नपुछ� । यस ि�थितमा आ�मर�ाको लािग 
खकुुरी �हार गरेको, मनसाय र पवू� �रसइिब नरहकेो 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरको कुनै सा�दिभ�कता 
छैन । तथािप �ितवादी िच�बहादरुको मौकाको 
बयानमा मतृकले मलाई कठालोमा समाितन ् । 
मैले कपाल समातेर ह��याई िदएँ । �यसपिछ पिन 
उठेर कराउन थािलन ् खाटको िसरानको खकुुरी 
िनजले िनका�न खोिजन ् मैले सो िलएर िनजको 
घाँटी टाउकोमा �हार गर� िनजलाई मान� भनी 
एकसरुले हानी रह� कितपटक ला�यो हाने ँयिकन 
भएन । �यसपिछ खकुुरी �यही ँ छोडी ढोकामा 
ता�चा लगाएर ट्या�सी िलएर आ�नो घरमा 
साँझ ७।८ बजे पगु� र दाज ुर �ीमतीलाई घटनाको 
बारेमा बताई गाडीमा राखेर राती अ ं११ बजेितर 

काठमाड� आइपगुे ँ । िभ� रगता�य अव�थामा 
मतृकलाई दखेपेिछ �ीमती कराउन थािलन ् दाज ु
पिन आि�एर भा�न थाले । मैले ढोका ब�द गरेर 
ितमीह� भा�यौ भने मारीिद�छु िक मलाई मार िक 
लास उठाओ भनी मैले खकुुरी समातेपिछ लास 
उठाउँछ� भनी लासलाई ट्या�सीको िडक�मा 
रा�य� । बोडे दोभानमा प�ुय� । राित अं १२।१ 
बजेजित भएको िथयो । दाज ु र म�ले खा�डो 
ख�य� । �ीमतीले लास �ँघेर बिसन ् । दाज ुर मैले 
लासको मङ्गलस�ू, कानको �रङ् िनका�य�, 
िसरकमािथ नै छाडी लास खा�डोमा गाडेर 
परुीिदय� भनी उ�लेख भएअनसुारको सािबती 
२०६५।७।२८ को लासजाँच मचु�ुकामा 
मतृकको टाउकोको दायातफ�  अगािड ठाउँठाउँमा 
िछयािछया ह�ने गरी कािटएको, दाया गालामा ५ 
इ�च लामो ३ इ�च गिहरो कािटएको चोट, दाया 
कानमा िछयािछया ह�ने गरी कािटएको चोट, 
घाँटीको दायातफ�  गालास�ममा ३ �थानमा ७ 
इ�च लामो ३ इ�च गिहरो कािटएको चोट, दाया 
कुममा कािटएको सानो चोट रहकेो कुरा लासजाँच 
मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनमा multiple 
chop wound of the head and neck 
भनी उ�लेख भएको �यहोरा र यी पनुरावेदकले 
अदालतमा बयान गदा�समेत अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान राजीखसुीको हो भनी 
उ�लेख गरेको �यहोराबाट समिथ�त ह��छ । यस 
�कार मतृकको शरीरको नाजकु भागमा जोिखमी 
हितयार खकुुरीले पटकपटक �हार गदा� मािनस 
मन� कुरा एकदम िनि�त कुरा भएकोले य�तो 
प�रणाम ह�ने काय�को जानकारी ह�दँाह�दँ ै सो गनु� 
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मनसायिभ�ै पन� कुरा भएको र ग�भीर घाचोट 
serious injury पान� मनसायका साथ भएको 
�हारबाट मािनस मरेमा सो कसरु manslaughter 
वा culpable homicide नभ ैmurder ह�ने ह�दँा 
मतृकको �यान िलने मनसाय नरहकेो भ�ने यी 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न 
सिकएन । 

३. आ�मर�ास�ब�धी यी �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरमा पिन कुनै सार छैन । मतृकले 
खकुुरी िनका�न खोिजन ् भ�न ुर खकुुरी िनकाली 
�ितवादीलाई ताक� हा�न खोिजन ् वा हािनन ् भ�न ु
एउटै कुरा होइन । एक अदना मिहलाले यी बिलया 
�ितवादीकै साम ु�ितवादीलाई िनय��णमा िलई 
खकुुरी हा�न स�ने कुरा आफ� मा िव�सनीय 
दिेखँदनै । तथािप मतृकले खकुुरी समाउन ुभ�दा 
पिह�यै �ितवादीले सो खकुुरी खोसी सकेपिछ 
पिन मतृकबाट �ितवादीको �यानमा त�काल 
खतरा रहकेो कुरा मा�न सिकंदनै । �यस अव�थामा 
यी �ितवादीले हारगहुार गरेर वा भा�ने उ�कने 
काम गरेर वा �हरीसँग सरु�ा िलएर आफूलाई 
बचाउनपुन� पिहलो काम कुरा गनु�पन� तर सो 
ह��जेल �यान जाने �बल स�भावना दिेखएमा 
आ�मर�ाको लािग नभै नह�ने अ�य�त कम बल 
�योग गनु�पन�मा बडो �ूरतापवू�क मतृकलाई बो�न 
चटपटाउन निदई खकुुरीको अनिगि�त �हार गरी 
मारेको वारदात आ�मर�ािभ� पन� दिेखदँनै ।

४. यी �ितवादीले �वे�छापवू�क 
(voluntarily) मादक पदाथ� सेवन गरेको 
पाइ�छ । �वे�छाको मादक पदाथ�को सेवनले 
आपरािधक दािय�वबाट उ�मिु� िददंनै । �यसमा 

पिन मादक पदाथ�को सेवनको फल�व�प 
�ितवादीको मानिसक िच�तन, समझ र िवचारमा 
�भाव परेको र �ितवादीको सबै होशहवास समा� 
भएको पिन दिेखँदनै । यो कुरा वारदातका स�ब�धमा 
िनजले यावत कुरा खलुाई िसलिसलाब� 
तवरबाट गरेको बयानबाट �प� ह��छ । मादक 
पदाथ�को हरेक सेवनपिछ जँड्याहाले िनयत 
िनमा�ण गन� स�ैन भ�न कदािप निम�ने भएकोले 
नै जँङ् याहाको मनसाय (drunken intent) को 
अवधारणाको िवकास भएको हो । जँड्याहाको 
मनसायलाई (drunken intent) भिन�छ । 

५. यस�कार आफूसम� आएक� 
मतृकलाई परूा होशहवासमा रहकेा �ितवादीले 
िबनाकारण अथवा अ�य�त मामलुी कुरामा 
�ूरतापवू�क खकुुरीले अनिगि�त हानी मारेको 
��ततु वारदात मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
को प�रिधिभ� पन� दिेखँदनै । मतृकको ह�यामा 
�ितवादीलाई कुनै प�ा�ाप भएको दिेखदँनै । 
उ�टो वीभ�स ��य हरेेपिछ िव�ल र भयभीत 
भएका दाज ु र �ीमतीलाईसमेत ध�क� िदएर 
मतृकको गहनासमेत िलन सकेका र मतृकको 
सद ्गतमा समेत बेवा�ता गरेर मतृकको प�रवारलाई 
खबर गन� कामसमेत नगन� यी �ितवादीले �वा�नी 
स�तानको दहुाइ िदन ु एकदम नसहुाउने कुरा 
दिेख�छ । यी �ितवादीले उ�लेख गरेको निजरको 
त�य के कसरी ��ततु म�ुामा सा�दिभ�क रहकेो 
सो कुरालाई यी �ितवादीले �प� गन� सकेको 
दिेखएन । वीभ�स ह�या गन� िपता पित प�रवारमा 
रहदँा ब�दा �वा�नी स�तानमा झन �ास र भय ह�ने 
�यसबाट प�रवारका सद�य जिहले पिन अशा�त 
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ह�ने अव�था पन� दिेखदँा �ितवादी कम सजायका 
पा� दिेखन आएनन।्  

६. आफूह�लाई �ितवादी िच�बहादरु 
दनवुारले दबाब र ध�क� िदएको कारणबाट 
मतृकको लासलाई उठाउन र गाड्न सहयोग 
गरेको र गहना फुकालेको भनी �. िच�बहादरुको 
बयान अन�ुप �. रामबहादरु दनवुार र �. का�छी 
भ�ने ल�मी दनवुारले मौकामा बयान गरेको र 
अदालतमा �. रामबहादरु र ल�मी दनवुारले सो 
घटनाले सक (Shock) परी बेहोस र िबरामी ज�तो 
भएकोले उजरू गनु�पन� कुराको होश नै भएनछ 
घटना लकुाउन खोजेको होइन भ�नेस�मका थप 
िजिकर िलई बयान गरेको ती बयानसमेतका 
�माणको आधारमा  पनुरावेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने नप�ुने के हो �यसतफ�  िवचार गदा� 
यी �ितवादीह�लाई �ितवादी िच�बहादरुले 
खकुुरीको डर�ास दखेाउनासाथ त�काल 
ियनीह�ले लास दबाउने काय� गरेको नभै �. 
िच�बहादरुको डर �ास समा� भएको धेरै 
समयप�ात पिन िच�बहादरुको साथ लागी लास 
दबाउनका लािग घटना�थलमा गै खा�डो ख�ने र 
उपि�थत ह�ने तथा लासको गहनासमेत िझकेको 
िमिसल�माणको अव�थाबाट यी �ितवादीह�ले 
दबाउने काम जानाजान िनयतवश गरेको 
दिेख�छ । �ितवादीह�ले उ�लेख गरेको निजरको 
त�य के कसरी ��ततु म�ुामा सा�दिभ�क रहकेो 
सो कुरालाई यी �ितवादीह�ले �प� गन� सकेको 
दिेखएन । तसथ� आफूह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको ४ नं. बमोिजम सजाय 
गन� निम�ने भ�ने यी �ितवादीह�को पनुरावेदन 

िजिकरसँग सहमत ह�न सिकएन ।  
७. अब वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

िजिकरतफ�  िवचार गदा� �यानस�ब�धीको महलको 
१७ नं. को शीरमा �यान माना�लाई मतलबमा 
पसेको मतलबीह�का हकमा �यसको सबै दहेाय 
आकिष�त ह�ने र ऐ १७(३) नं. आकिष�त ह�नका 
लािग १७(१) र (२) नं. बाहके अ� िकिसमसँग 
मतस�लाहमा पसेको दिेखन ु अिनवाय� ह��छ । 
तदनसुार � िच�बहादरुले मतृकको ह�या गन� 
कुराको यी �ितवादीह�लाई पवू� जानकारी रहकेो 
वा �यस कुरामा सहमत भै कुरा बात गरी मतलबमा 
पसेकोसमेतको कुन काम कुरा गरे सो कुराको कुनै 
�माण िमिसलमा मौजदु रहकेो पाइदनै । ह�या 
भैसकेपिछ सो कुराको जानकारीसमेत निदई 
� िच�बहादरुले यी �ितवादीह�लाई झ�ुयाई 
वारदात�थलमा लगेको भनी �वयम ् वादीले नै यी 
�ितवादीह�को हकमा �वीकार गरेको ि�थितको 
��ततु काय�मा उ� १७(३) नं. ला�ने कुनै ग�ुजाइस 
छैन । तसथ� अिभयोग दावीमा प�रवत�न गरी यी 
�ितवादीह�लाई सो महलको ४ नं. बमोिजम 
जनही ६ मिहना कैद ह�ने ठहराएको फैसला उ�टी 
गरी अिभयोग दावीबमोिजम सजाय गरी पाउँ 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसँग 
पिन सहमत ह�न सिकएन । 

८. तसथ� �ितवादी िच�बहादरु 
दनवुारलाई अिभयोगदावी अनसुार 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. को 
कसरुमा सोही १३(१) नं. अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैद, �ितवादीह� रामबहादरु दनवुार र 
ल�मी दनवुारलाई �यानस�ब�धीको महलको ४ 
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नं. अनसुार ६ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
स�ुको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६५।३।२८ को फैसला िमलेकै 
दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । वादी नेपाल सरकार तथा 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । 

९. आजको िवकिसत र प�रवित�त 
फौजदारी �यायको प�ृभिूममा �ितवादीलाई 
सव��वको सजाय गदा� �ितवादीमा आि�त 
�यि�ह�का अित�र� पीिडतले समते कुनै 
राहत नपाउने र �यसबाट िनजह�को पिन 
िबच�ली ह�ने अव�था�ित काननूले आखँा 
िच�लन िम�दनै । िव�का कितपय मलुकुमा 
पीिडतको �यान िलने �ितवादीबाट उसमा 
आि�तले �ितपिूत� पाउने �यव�था रहकेो 
प�र�े�यमा िब�कुल बे�लै कालख�डमा िनमा�ण 
भएको मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३ नं. को सव��व पिन गन� �यव�थालाई 
हामीले यथावत�पमा पालन गनु� उिचत 
ह�दँनै । काननूको ��येक कमी र दोषको 
अदालतले िनराकरण गनु� भ�दा यसमा 
िवधाियकाले �यान िदन ु शि� पथृ�क�करणको 
िस�ा�तअनकूुल ह��छ । तसथ� सव��वस�ब�धी 
वत�मान िविधशा� र काननूह�को अ�ययन 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ 
नं. को सव��व गनु�पन� �यव�थाको उपय�ुताको 
बारेमा िवचार गरी प�रमाज�न तथा प�रशीलन 
गन�का लािग नेपाल सरकार काननू तथा �याय 
म��ालय एवम ् नेपाल काननू आयोगसमेतलाई 
जानकारी गराई िनजह�को �यानाकष�ण 

गराइिदनेसमेत ठहछ� । ��ततु म�ुाको लगत क�ा 
गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदन ू । 
      
उ� रायमा सहमत छु ।     
�या. दीपकराज जोशी
 
इित संवत ्२०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : जवाहर�साद िसंह

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
फैसला िमित : २०७१।३।३१।३

०६७-CI-००४५

म�ुा : अब�डा ज�गा ब�डा गरी पाऊँ ।

पनुरावेदक/वादी : िज�ला लिलतपरु, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका, वडा नं. १८ 
िभमसेन�थान ब�ने हमेलाल खोसीसमेत

िव��
��यथ�/�ितवादी : िज�ला लिलतपरु, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका, वडा नं. १८ व�ने 
खड्गलाल खोसीको हकमा म.ुस. गन� 

९१९२ - हमेलाल खोसीसमेत िव. मेनका खोसी

�नण�य नं.९१९२

 &  
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र आ�नो हकमा समते ऐ.ऐ. ब�ने मेनका 
खोसी

 § वादीह�ले �ितवादीह�समेतउपर 
िदएको धम�लोप मु�ाको िफरादप�मा 
हामीसमेतको हक ला�ने ज�गाह� 
िनजी गुठी स�चालन गरी आएका 
िथय� भनी �� उ�लेख गरेबाट र केही 
ज�गा संयु� दता� गरी स�ाप�ासमेत 
गरेबाट गुठी ज�गाको बारेमा 
वादीह�लाई मौकैदेिख यावत 
कुराको जानकारी रहेको देिखने ।
 § अदालतले �� िवषयमा मा� िनण�य 

गन� हो । वादीह�लाई एकैपटक 
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 ह�न आयो �ितवादीह�बाट 
ग�भीर जालझेल भयो वा अ� 
कुनै कारण र�ो यसको िच�बु�दो 
कारण वादीह�बाट आउन सकेको   
नदेिखने । 
 § एकै पटक दावी िलई सबै कुरामा 

िनण�य िलन स�ने ि�थित रहदँारहँदै 
सो नगरी पटकपटक एउटै िवषयमा 

नािलस गदा� र अदालतले समय �म 
लगाउँदा �याय�ाही�ित अ�याय 
ह�न जाने ह�ँदा य�तो कामकारवाही 
मुलुक� ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं को 
सव�था �ितकूल ह�ने ।

(�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 
सयंु� दता�समेत भएको अव�थामा 
पुनः तायदाती फाँटवारी िलई 
िफरादीह�को २ भाग छुट्याई पाउँ 
भ�ने वादीदावी पु�न नस�ने । 

(�करण नं. ५)
 § अदालतले कानून र अ�य 

िनकायको �े�ािधकारको स�मान 
गनु�पछ� । मालपोत काया�लयको 
अिधकार�े�िभ�को ��तुत 
िववादमा सीधै ��तुत नािलसबाट 
िववादको िछनोफानो गदा� उ� 
काया�लयको अिधकार�े� शू�यमा 
प�रणत ह�ने ।

(�करण नं. ८)

पनुरावेदक/वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  
अिधव�ा�य र�बहादरु �े�ी तथा 
हमेकुमार ��े
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��यथ�/�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ्  व�र� 
अिधव�ा बालकृ�ण नेउपाने तथा िव�ान ्  
अिधव�ा महािनिध सेढाई

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.�या.�ी रमेश पोखरेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी ह�र�साद िघिमरे
 मा.�या.�ी जनाद�नबहादरु खड्का

फैसला
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 
(१) को ख�ड (क) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हने� 
िन�सा �दान भई दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सङ्ि��  त�य एवम ्   ठहर यस�कार छ :

िवप�ी मनेका खोसी (भाउज)ु तथा 
खड्गलाल खोसी (दाज)ु ले हा�ोसमेत अशं 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 काया�लय, काठमाड� तथा मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुमा कारवाही भै रहकेा स�पणू� 
कारवाही िमिसल िझकाई बझुी हामीह�लाई 
जानकारी निदई िवप�ीह�बाट के कित ज�गाह� 
दता� गरे र के कित दता� गन� बाँक� रहकेा पैतकृ 
ब�डा गनु�पन� ज�गाह� छन ्सोसमेत स�पणू� ज�गा 
िवप�ीह�बाट अंश ब�डाको २०, २१, २२, २३ 

नं. बमोिजम तायदाती फाँटावारी दािखल गन� 
लगाई पैतकृ िनजी गठुीको ज�गाह� ब�डा नह�ने 
सगोलमा रहने ह�दँा हामी दाज ु भाइका नाममा 
संय�ु दता� तथा ब�डा गनु�पन� पैतकृ ज�गाह�को 
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 नैसिग�क 
अंश िनमखुा गरी बाजे मेहरमान िपता बिु�लाल 
तथा आमा च��कुमारी खोसीको हक खाने िवप�ी 
िफरादीह� दईु छोराह�मा� भएको खलुाई 
िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुबाट दिूषत 
नाता �माणप� िलई उ� दिूषत नाता �माणप�को 
आधारमा बाजे मेहरमान, िपता बिु�लाल तथा 
आमा च��कुमारी खोसीको नाममा दता� रहकेो 
कितपय ज�गाह� िवप�ीह�ले आआ�नो नाममा 
नामसारी गरी िब��समेत ग�रसकेको र कितपय 
ज�गाह� िवप�ी िफरादीह�ले नामसारी दता�को 
लािग कारवाहीसमेत चलाई आएको बिुझएको 
ह�दँा िवप�ीह�बाट सोको स�पणू� �यहोरा खलुाउन 
लगाई उ� खलुाइएका 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 मनेका 
खोसीको संय�ु �ितउ�रप� ।

पेटबोलीबाट बिुझएका तलुानरिसंह 

९१९२ - हमेलाल खोसीसमेत िव. मेनका खोसी
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शा�यले गरेको बयान िमिसल सामेल रहकेो ।
��ततु म�ुामा �माणको िमिसलका 

स�दभ�मा �ी सव��च अदालतसम� प�ाचार गदा� 
हाल िवचाराधीन रहकेाले हाल पठाउन नसिकने 
भनी जवाफ �ा� भएकोले उ� �माणको िमिसल 
�ा� भएपिछ जगाई कारवाही िकनारा गन� गरी 
��ततु म�ुा हाल अ.बं. १२ नं. बमोिजम मलुतबी 
राखी िदन ु भ�नेसमेतको स�ु लिलतपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०५७।१२।१३ को आदशे ।

��ततु म�ुामा �माण िमिसलह� 
पनुरावेदन परी स�मािनत सव��च अदालतमा 
िवचाराधीन रहकेा कारणले उ� िमिसल �ा� 
भएपिछ जगाउने गरी मलुतबी रहकेोमा उ� 
�माणको धम�लोप हक कायम म�ुा फैसला 
भैसकेकोले मलुतबी जगाई पाउँ भनी फैसलाको 
�ितिलिप साथ �ितवादीम�येक� मेनका 
खोसीको िनवेदन परेको दिेखदँा ��ततु म�ुा 
मलुतबीबाट जगाई िदएको छ भ�नेसमतेको िमित 
२०६३।१०।१८ को स�ु अदालतको आदशे ।

यसमा दाज ु भाइह�बीच ब�डा ह�न 
बाँक� रहकेो भए ब�डाप�मा उ�लेख ह�नपुन�मा 
सो भए गरेको नदिेखएको र �ितवादीम�येका 
मेनका खोसीका नाममा अ�य�बाट ज�गासमेत 
आएको दिेखँदा अब�डा रहकेो ज�गालाई ब�डा 
गरी पाउँ भ�नेसमेतको वादी दावी प�ुन नस�ने 
ठहछ� भ�ने लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।८।१६ को फैसला ।

२०५५ सालको ब�डाप�मा आआ�नो 
भागमा परेका ज�गाको आय�ता भागशाि�त 
गरी िलने कुरा उ�लेख छ, सो २०२५ सालको 

घरायसी ब�डाप�मा बाब ु बिु�लाल र बाजे 
महेरमानका नाममा रहकेा पैतकृ ज�गाह� ब�डा 
भएको छैन । पैतकृ ज�गा दाज ु खड्गलालको 
नाममा नामसारी नापी दता� भएको छ । बाब ु
बिु�लालका नामको लगत नं. १२८८ र बाजे 
महेरमान खोसीका नामको लगत नं. ११२४ का 
ज�गाह�  ब�डा भएका छैनन ्। ब�डाप�मा िक.नं. 
र �े�फल ले�न छुट्दमैा पैतकृ ज�गा नपाउने भ�न     
िम�दनै । मेनका खोसीलाई कृ�ण कुमारीले र.नं. 
२७६६ िमित २०३९ सालमा शे.ब. गरेकोमा सो 
शे.ब.का आधारमा हा�ो पैतकृ स�पि�मा दावी 
गरी आउनभुएको छ । य�तो अव�थामा मेनकाका 
नाममा अ�य�बाट ज�गा आएको भनी वादी 
दावी भ�दा बािहर गै फैसला भएको छ । तसथ� 
०६४।८।१६ मा भएको फैसला उ�टी गरी िफराद 
दावीबमोिजम पैतकृ ज�गामा दाज ुखड्गलाल तथा 
हामी हमेलाल, िललालालको भागमा ज�गा ब�डा 
गरी �याय पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको वादीह�को 
पनुरावेदन अदालतमा परेको पनुरावेदनप� ।

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 । पैतकृ ज�गा ब�डा गरी पाउँ भनी 
आएकोमा वादी दावी नप�ुने भनी स�ुले गरेको 
फैसला फरक पन� स�ने दिेखँदा अ.बं. २०२ 
नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउन ु भ�ने पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६५।५।३ को आदशे ।

पनुरावेदकको उपरो� िजिकर रहकेोमा 
कागज �माणह� हदेा� िमित २०२५।८।३ मा 
हमेलाल खोसी र खड्गलाल खोसी घरसारमा 
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छु��िभ�न भइसकेको कुरामा कुनै िववाद 
नदिेखएको, उ� ब�डाप� िलखत हदेा� िलखतमा 
नै अब�डा रहकेो भ�ने कुनै कुरा उ�लेख गरेको पिन 
दिेखदनै । साथै सव��च अदालतबाट ियनै वादी 
ियनै �ितवादी प� िवप�ी भएको संवत ्२०४७ 
सालको द.ेप.ुनं. ६७४५ को धम�लोप म�ुामा िमित 
२०६२।१२।३ मा फैसला ह�दँा २०२५।८।३ को 
ब�डाप�को िलखतमा नै अब�डा रहकेो भ�ने 
दिेखएन भ�नेसमेत उ�लेख भएको पाइ�छ । 
यसरी एकपटक सव��च अदालतले अब�डा 
नरहकेो भ�ने  उ�लेख भइसकेको अव�थामा पनुः 
यस अदालतबाट ब�डा बाँक� छ भनी सव��च 
अदालतको फैसला खि�डत ह�ने गरी बो�नसमेत 
िम�ने अव�था दिेखएन । साथै मेनका खोसीलाई 
गणेशलाल खोसीक� �ीमती कृ�णकुमारी 
खोसीले िमित २०३९।२।२७ र.नं. २७६६ बाट 
शे.ब.को आधारमा मेनका खोसीले �ा� गरेकोमा 
उ� बकसप� िलखतसमेत पनुरावेदक वादीले 
बदर गराउनसमेत सकेको पाइदँनै ।

तसथ�, २०२५।८।३ को ब�डाप�मा 
अब�डा ज�गा रहकेो नदिेखएको साथै �ी 
सव��च अदालतको िमित २०६२।१२।३ को 
फैसलासमेतका आधारमा अब�डा ज�गालाई 
ब�डा गरी पाउँ भ�ने वादी दावी प�ुन नस�ने 
ठहराएको लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।८।१६ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखँदा 
सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६५।११।१३।३ को 
फैसला ।

िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतले 
हामीले पैतकृ ज�गाको हक नपाउने म�ु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� ह�दँा घर र घरले चच�को 
लगापातस�म अंशब�डा भएको कुरामा िववाद 
छैन । सो ब�डाप�मा पैतकृ बाब ु तथा बाजेको 
नाममा भएको र उहाँह�को शेषपिछ दाज ु
खड्गलालको नाममा नापी दता� पोता दता� भई 
आएका ज�गाह� यो यित यी अंिशयारका नाममा 
भागब�डा ह�ने भ�ने कुरा उ�लेख ग�रएको छैन ।

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� अंिशयारह�बीच भाग 
लगाई खाने कुरा उ�लेख भएपिछ ज�गा भाग 
लगाउन नपाउने भ�ने अव�था रहदँनै । यसरी 
ज�गाह�का बारेमा आएका आय�ताह� बाँडी 
खाने भ�ने श�दअनसुार पैतकृ अब�डा  ज�गा 
ब�डा ह�नपुन�मा घरायसी ब�डाप�मा भएका 
कुरािवपरीत ह�ने गरी मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोव�तको  महलको ३५ नं. िवपरीत ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला �िुटपणू� 
ह�दँा म�ुा दोहोर ्याई पाउने िन�सा भई म�ुा 
दोहोर ्याई इ�साफ पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीको यस अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।

यसमा ज�गाका बारेमा आएका 
आय�ताह� भागब�डा गरी आ�नाआ�ना भागमा 
परेको भागशाि�त गरी िलने खाने भ�ने २०२५ 
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सालको ब�डाप�मा उ�लेख भएको दिेखएको 
साथै ियनै िनवेदक वादी हमेलाल खोसीसमेत वादी 
भई ियनै �ितवादी खड्गलाल खोसीलाई िवप�ी 
�ितवादी बनाई  काठमाड� िज�ला अदालतमा 
दायर भएको िनण�य दता� बदर हक कायम दता� 
चलन म�ुामा २०४२।१०।२२ मा भएका फैसला 
अनसुार यी िनवेदक वादीले आ�नो हक िह�सा 
छुट्याई िलएको दिेखएको प�र�े�यमा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा अंशब�डाको ३५ नं. को 
�या�या�मक �िुट दिेखँदा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड 
(क) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहोर ्याई हने� िन�सा 
�दान ग�रएको छ भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६७।३।३० को आदशे ।

िनयमबमोिजम आजको दिैनक 
पेसीसचूीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको िमिसलको अ�ययन 
ग�रयो । पनुरावेदक वादीतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान ्  अिधव�ा�य �ी र�बहादरु �े�ी तथा 
हमेकुमार ��ेले २०२५ सालको घरायसी 
ब�डाप�ले ज�गाबाट आएका आय�ताह� बाँडी 
खाने भनी उ�लेख भएबाट केबल घर र घरले 
चच�का ज�गाको मा� ब�डा भएको तर अ�य 
पैतकृ ज�गाह� ब�डा नभएकाले ब�डा नह�ने गरी 
स�ुबाट भएको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालतले गरेको फैसला �िुटपणू� ह�दँा उ�टी 
गरी वादीदावीबमोिजम गरी पाउँ भ�नेसमेत बहस 
��ततु गनु�भयो । ��यथ� �ितवादीका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ्  व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण 
नेउपाने तथा िव�ान ्  अिधव�ा �ी महािनिध 

सेढाईले वादी �ितवादीबीच २०२५ सालमा 
अंशब�डा भइसकेको छ । एकपटक अशंब�डा 
भइसकेपिछ पनुः अंश पाउनपुछ� भ�न िम�दनै । 
अब�डा ज�गामा ज�गा खलुाई िफराद िलएर कोट� 
िफ समेत िलई आउनपुन�मा वादीले हचवुा दावी 
िलएको अव�था छ । २०२५ सालको ब�डाप�मा 
आआ�नो भागमा परेको ज�गाको आय�ता 
खाने भ�ने उ�लेख भएको यसबाट ज�गा पिन 
भाग लािगसकेकोले वादीदावी नप�ुने ठहर ्याई 
स�ुबाट भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�नपुछ� भनी ��ततु गनु�भएको बहस सिुनयो । 
अब पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमले 
निमलेको तथा पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने नप�ुने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
पनुरावेदकतफ� का िव�ान ्ले २०२५।८।३ को 
ब�डाप�को स�ब�धमा सव��च अदालतको 
संय�ु इजलासको िमित २०६२।१२।३ को 
फैसला र सोही इजलासले ज�गा दाखा दता� 
ग�रपाउँ भनी यसै ब�डाप�को स�ब�धमा िमित 
२०६६।५।२ मा गरेको फैसला पर�पर िवरोधी 
भएकोले पणू� इजलासमा पठाउनपुन� भनी 
�ारि�भक बहस गनु�भएको दिेखयो । �यसतफ�  हदेा� 
िमित २०६२।१२।३ मा सव��च अदालत संय�ु 
इजलासले वादीदावीको ज�गा पैतकृ भएको 
कुरा नै �मािणत नभएको सो ज�गा अंिशयार 
भ�दा बािहरको �यि� कृ�णकुमारीको रहकेो 
भ�ने फैसला गरी सो स�दभ�मा िववािदत ज�गा 



941

वादीह�को अशं हक ला�ने अब�डा ज�गा रहकेो 
भए २०२५।८।३ को ब�डाप�मा सो कुरा उ�लेख 
ह�नपुन� भनी उ�लेख गरेको कुरा तथा २०६६।५।२ 
मा सव��च अदालत संय�ु इजलासले काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०४२।१०।२२ को 
फैसला अि�तम रहकेो र सो फैसलाबाट िववािदत 
ज�गामा पनुरावेदकको १ भाग मा� कायम 
ह�ने ठहरेकोले सोही अि�तम फैसलाबमोिजम 
भएको दाखा दता� कायम गरेको पनुरावेदन 
अदालतसमेतको फैसला सदर गरेको दिेख�छ । 
पिछ�लो फैसलाले २०२५।८।३ को ब�डाप�को 
बारेमा उ�चारणस�म पिन गरेको दिेखँदनै । साथै 
सो फैसला काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०४२।१०।२२ को फैसलाउपरको पनुरावेदन 
फैसला पिन नभएकोले काठमाड� िज�ला 
अदालतको िनण�याधारलाई उ� २०६६।५।२ 
को फैसलाले �वीकार गरेको भ�न िम�ने पिन 
दिेखएन । तथािप ती दईु फैसलाह� बािझएकै माने 
पिन िलखतको �या�याको स�दभ�मा बािझएको 
फैसलालाई काननू �या�या वा काननूी िस�ा�तको 
स�दभ�मा बनेको सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३ को उपिनयम (ख) आकिष�त 
गरी पणू� इजलासमा पठाउन िम�ने दिेखएन । 
ती दबैु फैसलाह�ले कुनै काननूी िस�ा�त पिन 
�ितपादन गरेको दिेखँदनै । दबुै फैसला म�ुाको 
दावी र �माणमा िसिमत रहकेाले िव�ान ् को यो 
िजिकरसँग सहमत ह�न सिकएन ।  

३. वादीदावीको अब�डा भिनएको 
जेजित स�पि� ब�डा गनु�पन� हो सबै भागशाि�त 
गरी अंिशयारह�का बीचमा छुट्याई सकेको सोही 

कुरालाई २०२५ सालको ब�डाप�ले �� गन�का 
लािग आआ�नो भागमा परेको ज�गाको आय�ता 
खाने भनेर ज�गा उ�लेख नगरी आय�तास�म 
उ�लेख गरेको हो, परेको भ�ने श�दले प�रसकेको 
भ�ने भतूकाल जनाउँछ, पन� भ�ने भिव�यकाल 
जनाउँदनै यसथ� �थम�ि�मा नै िफराद खारेज 
ह�नपुछ� भ�ने ��यथ�ह�को बहस िजिकर रहकेो 
पाइ�छ । �यसमा िवचार गदा� पनुरावेदकको 
िफरादप�को �करण ३ मा िक.नं. १८ र िक.नं. 
६९ को ज�गा �ितवादी दाज ुखड्गलाल खोसीले 
आ�नो नाममा एकलौटी दता� गरी हा�ो भाग 
निदएको ह�दँा िफराद िदई काठमाड� िज�ला 
अदालतको २०४२।१०।२२ को फैसलाबाट भाग 
छुट्याइिलएको र खड्गलालको नामको सािवक 
पोता लगतको काठमाड� कोटे�र वडा १० को 
िक.नं. २१७ को ३।६।२।१ िक�ा र ऐ. िक.नं. 
२२० को ०।७।१।३ को ज�गा मेनकाको दखेाई 
मनेकाले दता� गराई ज.ध.द.�. पजुा� िलएकोमा 
िनण�य दता�बदरको नािलस परी िवचाराधीन छ 
भ�ने कुरा उ�लेख गरेकोमा हाल उ� म�ुामा 
िनजह�को दावी प�ुन नसक� सव��च अदालतको 
२०६२।१२।३ को फैसला अि�तम रहकेो 
पाइ�छ । स�ु अदालतको आदशेानसुार 
वादीह�ले २०५७।५।१० मा गरेको कागजमा बाब ु
बिु�लालको सािवक लगत ४८।३७ को दखशुी 
रोपनी २ नाप न�सा ह�दँा नगर ५(घ) १ िक.नं. 
४७ को २।३।०।० िनजी गठुी हामी िफरादीह� 
र �. दाज ु खड्गलालसमेत ३ जनाका नाममा 
२०४५।११।२० मा मापोकाबाट दता� गरी सो गठुी 
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 संय�ु िब�� भैसकेको भनी 
उ�लेख गरेको �यहोरा िमिसलबाट समते समिथ�त 
भएको �यसलाई ��यथ�ह�ले समेत अ�वीकार 
गन� सकेको दिेखँदनै । यस ि�थितमा ब�डा गनु�पन� 
सबै अचल ज�गा अिंशयारह�का बीचमा ब�डा 
भैसकेको भ�ने ��यथ�ह�को िजिकरसँग सहमत 
ह�न सिकएन ।  

४. तर २०२५।८।३ को घरसारको 
ब�डाप�बमोिजम छु��िभ�न भएपिछ ियनै 
अंिशयारह�का बीचमा गठुी र अ� ज�गाका 
स�ब�धमा पटकपटक म�ुा परेको र कितपयमा 
सहमितबाट दता� र स�ाप�ासमतेको िलखत 
�यवहार भएको प�र�े�यमा �प� र भरपद� 
�माण पेस गरी दावी �मािणत गन� काम वादीकै 
भएकोमा दावी खि�बर ह�ने �प� िलखत पिन 
वादीबाट पेस भएको छैन । म�ुासमते परी हारजीत 
भएको अव�थामा अब कुन कालख�डस�म 
यो िववादलाई िनर�तरता िदने ग�भीर �� 
छ । ियनै वादीह�ले ियनै �ितवादीह� 
खड्गलालसमतेउपर िदएको धम�लोप म�ुाको 
िफरादप�मा हामीसमेतको हक ला�ने ज�गाह� 
िनजी गठुी स�चालन गरी आएका िथय� भनी 
�� उ�लेख गरेबाट र केही ज�गा संय�ु दता� 
गरी स�ाप�ासमेत गरेबाट गठुी ज�गाको बारेमा 
वादीह�लाई मौकैदिेख यावत कुराको जानकारी 
रहकेो दिेख�छ । सोही समयमा िववािदत ज�गाह� 
र अ� अब�डा ज�गाको बारेमा समेत कारवाही 
चलाई एकैपटक इ�साफ मा�न वादीह�लाई कुनै 
बाधा नरहकेोमा सो गन� नसक� धम�लोप म�ुामा 

कोटे�र वडा १० िक.नं. 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 फैसलाको म�ुामा िक.नं. १८ र िक.नं. ६९ 
को िववाद रहकेो ज�गा र सो भ�दा बाहकेको 
िववािदत ज�गा पिन गठुी रहकेो कुरा यिु�स�मत 
दिेखदँनै । अदालतले �� िवषयमा मा� िनण�य 
गन� हो । वादीह�लाई एकैपटक अब�डा ज�गा 
ब�डा गरी मा�नलाई वा गठुी ज�गामा पिन 
िनजह�लाई गिुठयार कायम गरी मा�नलाई के 
बाधा िथयो सो त�य वादीह�लाई पवू� म�ुाह� 
च�दा वा दता� दा.खा. स�ाप�ा गदा� थाहा नभै 
यो म�ुा दायर गन� बेलामा मा� कसरी थाहा ह�न 
आयो �ितवादीह�बाट ग�भीर जालझेल भयो वा 
अ� कुनै कारण र�ो यसको िच�ब�ुदो कारण 
वादीह�बाट आउन सकेको दिेखदँनै । एकै पटक 
दावी िलई सबै कुरामा िनण�य िलन स�ने ि�थित 
रहदँारहदँ ै सो नगरी पटकपटक एउटै िवषयमा 
नािलस गदा� र अदालतले समय �म लगाउँदा 
अ� �याय�ाही�ित अ�याय ह�न जा�छ । य�तो 
कामकारवाही मलुकु� ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं 
को सव�था �ितकूल ह��छ । उ� काननू �ािविधक 
काननू न भै सारभतू काननू भएकोले ती म�ुाह�मा 
दावीको ज�गाह�को िववाद नरहकेो भ�न 
िम�दनै । �� िक�ा न�बरको नभै म�ुाको 
िवषयव�तकुो हो । िक.नं. अलगअलग भए 
पिन िवषय व�तहु� एउटै अथा�त ती म�ुाह�मा 
अब�डा ज�गाको र गठुी ज�गाको िववाद रहकेो र 
यस म�ुामा पिन सोही िववाद रहकेोले यसमा उ� 
७३ र ८५ नं नला�ने भ�न ुर काननू र �यायसङ्गत 
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ह�दँनै । ��ततु म�ुामा वादीदावी प�ुन नस�ने 
कुराको लािग यो आधार नै पया�� दिेख�छ ।  

५. वादीह�ले ज�गाको म�ूय कुल िबगो 
१ लाख ७८ हजार खलुाई सोको �.४८३०।- र 
दता�चलनको �.२००।- कोट�िफ दािखल गरे 
पिन हामीलाई जानकारी निदई िवप�ीह�बाट 
के कित ज�गा दता� गरे र के कित दता� गन� बाँक� 
रहकेा पैतकृ ज�गाह� छन ् सोसमेत स�पणू� ज�गा 
िवप�ीह�बाट अशंब�डाको २०, २१, २२ र 
२३ नं. बमोिजम तायदाती फाँटवारी दािखल गन� 
लगाई पैतकृ िनजी गठुीको ज�गा ब�डा नह�ने ह�दँा 
संय�ु दता� तथा ब�डा गनु�पन� पैतकृ ज�गाह�को 
३ भाग लगाई िफरादीह�को २ भाग छुट्याई पाउँ 
भ�ने वादी दावी दिेख�छ । २०२५ सालमा िलखत 
खडा गरी छु��िभ�न भएको कुरामा मखु िमलेको र 
�यसपिछ पटकपटक अब�डा रैकर र गठुी ज�गामा 
म�ुा परी हारजीत भएको र कितपय ज�गा संय�ु 
दता�समेत भएको अव�थामा पनुः तायदाती 
फाँटवारी िलई िफरादीह�को २ भाग छुट्याई पाउँ 
भ�ने वादीदावी मािथ उ�लेख भएबमोिजम प�ुन 
स�ने दिेखँदनै ।

६. सोही मागदावीस�ब�धी िफराद 
�यहोराबाट िक.नं. उ�लेख भएको ज�गाम�ये 
पिन कुनकुन ज�गा गठुी कायम ह�नपुन� र कुनकुन 
ज�गा ब�डा ह�नपुन� सो कुरालाई वादीह�ले �प� 
गन� नसक� पैतकृ िनजी गठुीको ज�गा ब�डा नह�ने 
ह�दँा संय�ु दता� तथा ब�डा गनु�पन� पैतकृ ज�गाह� 
भ�नेस�मका कुरा उ�लेख गरी िवषयव�तलुाई 
िव�कुल �मपणू� र अ�� बनाएको दिेख�छ । 

७. गठुी ज�गालाई �ितवादी मेनका 

खोसीसमतेले िनजी गरेको वा गन� लागेको भए 
वादीह�ले अिनवाय�तः मलुकु� ऐन, गठुीको 
महलको ऐन समा�नपुछ� । �ितवादीह�उपर 
वादीह�ले गठुी धम�लोप वा गठुी पालो पाउँ भ�ने 
दावी िलन सकेको दिेखँदनै । 

८. िववािदत ज�गाह� �ितवादी 
खड्गलाल र मेनका खोसीको नाममा िविधवत ् 
दता� भै मोठ लगत खडा भै िनजह�ले ज�गाधनी 
दता� �माण पजुा� पाएको दिेखँदनै । �ितवादीह�ले 
दता�को माग गरे झ� वादीह�ले पिन सबदु 
�माण दखेाई दता�को माग गन�लाई अथवा 
मनेका खोसीले दता�को लािग चलाउन ु भएक� 
कारवाहीमा संल�न भै वादीह�को पिन हक प�ुने 
कुरा भ�नलाई वादीह�लाई कसैले छेकबार गरेको 
दिेखदँनै । अदालतले काननू र अ�य िनकायको 
�े�ािधकारको स�मान गनु�पछ� । मालपोत 
काया�लयको अिधकार�े�िभ�को ��ततु 
िववादमा सीधै यो नािलसबाट यस िववादको 
िछनोफानो गदा� उ� काया�लयको अिधकार�े� 
श�ूयमा प�रणत ह�ने दिेख�छ । �यहाँबाट लगत 
आिद िभडाएर के कसरी दता� ह��छ सो पख�ने 
र �यसपिछ परेको नािलसबाट सो िनण�यको 
औिच�य िवचार गन� �चलनको यस इजलासले 
ह�ेका रा�नैपछ� ।

९. िफरादका यी सब थप कमजोरी र दावी 
प�ुने िलखत �माणसमेतको अभाव रहकेो ि�थित 
र पटकपटक एउटै िवषयमा नािलस गनु� काननू 
र �यायस�मत ्समेत नभएको कारणबाट अब�डा 
ज�गा ब�डा गरी पाउँ भ�ने वादी दावी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याई स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
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िमित २०६४।८।१६ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६५।११।१३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखँदा 
सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ैन । ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदन ू।   

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�  

इित संवत ्२०७१ साल असार ३१ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : राम�साद भ�राई 

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

आदशे  िमित : २०७१।३।२६।५
�रट नं. ०६७-WO-०११४

िवषय : उ��ेषण/परमादशे ।

िनवेदक : िज�ला मोरङ, सािवक हरैचा हाल 
इ��परु गा.िव.स. वडा नं. ६ ब�ने सैनी 
उरामन

िव��
िवप�ी : भिूमसधुार काया�लय, मोरङसमेत

 § मोही को हो भ�ने कुरा नै �प� गन� 
नस�नेले मोहीबाट यो य�तो काम 
भयो भनी भनेको कुरामा भर गनु� 
उिचत नह�ने । 

(�करण नं. ४)
 § मोही भागे बेप�ा भएको िनवेदनमा� 

परेको सो भ�दा पिहले ज�गाधनीले 
मोहीह�ले ज�गा नजोती आफ� ले 
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�ा 
गरेको िवप�ी काया�लयको िनण�यमा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र 
मुलुक� ऐन, अ.बं.१८४क र १८५ नं. 
समेतको �ुिट रहेको देिखने ।

(�करण नं. ६)
 § दावी भ�ने कुरा संशोधन वा फेन� 

पाइदैँन । यस मु�ामा िवप�ी 
ज�गाधनीले मु�ा गनु�पन� कारण 
(cause of action) र सोको िदन, 
िमितसमेत नखुलाई मोहीह�ले ज�गा 
नजोती आफूले ज�गा जोतेकोले 
लगतक�ा गरी पाउँ भनी दावी 
िलएकोमा �यसमा आमूल प�रवत�न 

�नण�य नं.९१९३

 &  
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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 छैन भने पिछ�लो 
िनवेदनमा कुन साल मिहना गतेबाट 
भागे बेप�ा भएको सोबारे कुनै कुनै 
कुरा उ�लेख छैन । सबै मोहीह� एकै 
वष� र िदनसमयमा भागी बेप�ा भए 
भ�ने कुरा अ�य�त कपटपूण� ह�ने ।

(�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 अिधकारीछेउ 
२५ िदनिभ� िदनुपद�छ र तोिकएको 
अिधकारीले सो कुरा जाँचबुझ 
गरी दफा २५ को उपदफा (४) को 
ख�ड (ख) बमोिजम दता� िकताबमा 
स�याउनुपद�छ भनी उ�लेख 
भएकोमा उि�लिखत मोहीह� ज�गा 

छोडी भागेको हो वा बेप�ा भएको 
हो वा के भएको हो सो कुरालाई 
�प� गरेर मा� कारवाही चलाउनुपन� 
दािय�वलाई िवप�ी ज�गाधनीले 
पूरा गनु�पन�मा सो पूरा गरेको                                                                                                        
पाइदैँन । ज�गा छोडी भा�नु र बेप�ा 
ह�नुमा फरक ह��छ । �यि� मा� पिन 
बेप�ा ह�न स�ने ह�दँा बेप�ा ह�ने मोहीको 
घर�ार हरअव�थामा समा� ह��छ भ�ने                                                                                                                          
होइन । सामा�यतया काबुभ�दा 
बािहरको कारणबाट �यि� बेप�ा 
ह��छ भने �यि�ले भा�ने काम जानी 
बुझी 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 सकेको 
देिखँदैन । भूिमसुधार काया�लयले 
िलिखतजवाफ िदएर िनण�यको 
औिच�य िस� गन� स�नुपन�मा 
िलिखतजवाफस�म पिन िदएको 
देिखँदैन । आफू किह�यै घर�ार 

९१९३ - सैनी उरामन िव. भिूमसधुार काया�लय, मोरङसमेत
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छाडी भागेको वा बेप�ा नभएको 
भ�ने िनवेदकको �रट िजिकरलाई 
िवप�ी ज�गाधनीले अ�यथा िस� 
गन� नसकेको ।

(�करण नं. ९)
 § िनवेदकलाई बु�दै नबुझी यावत 

कारवाही गुपचुप�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 
िनण�य कायम रहन नस�ने ह�ँदा �याद 
बदरमा आउनुपन�, िवल�ब ला�ने 
ज�ता िवप�ीह�को तक� को कुनै 
औिच�य नह�ने । 

(�करण नं. १५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा�य 
सरेु��कुमार खड्का र नीरबहादरु पौडेल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ्  व�र� अिधव�ा 
नारायणव�लभ प�त र िव�ान ्  अिधव�ा 
जगदीशच�� पा�डे

अवलि�बत निजर :
 §  २०६२, अङ्क ६, प.ृ ६७०
 § सव��च अदालत बलुेिटन पणूा�ङ्क 

२३६ को प�ृ २३
 §  २०४१ को प�ृ १०५ 
 §  २०६६ को प�ृ २०५६ 
 § २०५६ को प�ृ ४७८ 

स�ब� काननू :
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग)
 § भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६, 

२९

आदशे
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय : 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
३२ तथा १०७(२) बमोिजम दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य र िनण�य 
यस�कार छ :

म िनवेदक मेरा बाब ु�व.बिु� उरामनको 
समयदिेख मोरङ िज�ला सािवक हरैचा 
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�रवत�न 
भै इ��परु कायम ह�दँा हाल वडा नं. ६ भएको 
छ । अिघ भिूमसधुार लाग ूरहनपुवू�दिेख मैले भोग 
चलन गरी आएको िज�ला मोरङ, हरैचा वडा नं. 
५ (ङ) िक.नं. ६४, ६५ र ७६ ज�गा भिूमसधुार 
लाग ू भएपिछ अनसुचूीसमेत भरी �कािशत 
भएको र सभ� नापी ह�दँाका समयमा ज�गा धनीको 
�पमा िज�ला सनुसरी, धरान ५ ब�ने गलुावदवेी 
अ�वाल रहनभुएको िथयो । म उ� ज�गाको 
रीतपवू�कको मोही �माणप� �ा� िकसान भै याम 
अनसुारको बाली लगाई आएकोमा पिछ ज�गा 
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धनी प�रवत�न भै िक.नं. ६४ समेतका ज�गाधनी म 
ह� ँभ�द ैिवप�ी पदमबहादरुको बाब ुमरेो ज�गा हो 
भ�द ैआउनभुएकाले िनजलाई र िनजपिछ िवप�ी 
पदमबहादरुलाई सालसालैको कुत अिधया सत�मा 
बझुाई आएको िथएँ । पर�पर समझदारीको कारण 
कुत बझुाउँदा िलँदा भरपाई िलने िदने चलन 
िथएन । ए�कासी २०६७ सालको धानबाली 
लगाउन ज�गा जोती रहकेा अव�थामा जेठ ते�ो 
ह�ाितर ज�गामा िवप�ी पदमबहादरु र िनजका 
छोरा पशु�राम, िवनोदसमेत भै आई यो हा�ो 
ज�गामा तेरो अिधकार छैन, ज�गा जोत खन गन� 
पाउँदनैस ् हामी आ�नो ज�गा आफँै जो�छौ ँ तेरो 
मोही लगत उिह�यै क�ा भइसकेको छ भनी 
मनाही गरेकाले के भएको रहछे भनी भिूमसधुार 
काया�लय, मोरङमा गई ब�ुदा िन�न मोहीह�ले 
िन�न िक�ा ज�गा जो�न छाडी आफँै जोत खन 
ग�रआएको ह�दँा मोही लगत क�ा गरी पाउँ भनी 
िनज नाम दता�को अलगअलग मोही भएका 
अलगअलग िक.नं. ६४, ७९, ८०, ८१, ८४, 
८५, र ८७ का ज�गाह�को स�ब�धमा मलुकु� 
ऐन, अ.बं.७२ नं. �ितकूल िमित २०५३।९।१८ 
मा द.नं. ३२५३ को एउटै िनवेदन गरेका आधारमा 
मेरा नाममा जारी ग�रएको भिनएको १० िदने 
�याद तामले गदा� �यादमा लेिखएको ठेगानामा 
खोजतलास गदा� िनज तथा िनजको बसोबास 
फेला नपरेकोले १ �ित �याद गा.िव.स. भवन 
इ��परुको िभ�ामा टाँस ग�रएको भनी बेप�े 
तामेल गरी िमित २०५४।३।१९ को आदशेले 
भनी िमित २०५४।३।२३ मा �थलगत सज�िमनका 
नाममा िवप�कै घर कोठामा बसी आ�ना मत 

स�लाहिभ�का मािनस राखी गराएको नाममा�को 
सज�िमनप�ात पनुः ि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 सालदिेख लगातार�पमा 
म आफैले जोती आएको मोहीह� कहाँ ब�छन ्
जानकारी छैन । लगत क�ा गरी पाउँ भनी धेरै जना 
मोहीह�उपर गो�ारा दरखा�त परेको आधारमा 
जारी १० िदने �यादमा कसैको दावी नपरेको, 
सज�िमनका सा�ीह�ले मोहीह�ले धरैे वष�दिेख 
जो�न छाडी बेप�ा भएको र ज�गाको जोत भोग 
ज�गाधनीकै ह�दँा भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६(१) अनसुार लगत क�ा ह�ने ठहछ� भ�ने 
िमित २०५५।२।४ को िनण�य र उसै िदनको च.नं. 
३५३५ को प�बाट ६ जना सबै मोहीको नाम 
लगत मालपोत काया�लय, वेलबारीबाट क�ा 
भएको रहछे । सोसमेतको न�कल २०६७।३।७ 
मा िलँदा थाहा भयो । 

म िनवेदक प�रवारसिहत २०११ 
सालभ�दा अिघदिेख इ��परु गा.िव.स. वडा नं. ६ 
गोिव�दपरुमा िनर�तर बसोबास गद� आएको कुरा 
उ� गा.िव.स. इ��परुबाट िमित २०४१।१।२९ 
मा िदएको जनसङ्�या �माणप�, िमित 
२०४६।३।२१ मा �ा� नेपली नाग�रकताको 
�माणप� र िमित २०५२।१।१६ मा िनवा�चन 
आयोग�ारा मतदाता तयार पा�रएको मतदाता 
पा�रवा�रक लगत र हाल इ��परु गा.िव.स. ले 
गरेको िसफा�रससमेतले सो ठाउँमा मेरो िनर�तरको 
बसोबासलाई प�ुी ग�ररहकेो अव�थामा मेरो उ� 
बसोबासलाई जानाजान लोप गराई मेरो नाममा 

९१९३ - सैनी उरामन िव. भिूमसधुार काया�लय, मोरङसमेत
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जारी भएको �याद सचूनासमेत ६ िकलोिमटर 
उ�रमा रहकेो गा.िव.स. भवनमा टाँस गराई 
बेप�े पारी �ितवादको मौकाबाट वि�चत गरी 
�ाकृितक �यायका िस�ा�तिवपरीत एकलौटी 
कोठे सज�िमन गरी �याियक मनको �योग नगरी 
ज�गाको �वािम�वको आिध हकदार भसैकेको 
मेरो मोहीहक स�ब�धमा अनदखेा गरी मरेा 
प�रवारको भरण पोषणको एकमा� आधार रहकेो 
मोही लगत क�ा गन� िनण�य गरी अ�याय गरेकोले 
��ततु िनवदने गन� आएको छु । अतः िवप�ीको 
िनवदने मागबमोिजम एकप�ीय सनुवुाइ गरी 
सनुवुाइको मौका निदई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीतका बेप�े तामेली �यादलगायत 
िवप�ीका स�पणू� काम कारवाहीसिहत भिूमसधुार 
काया�लय, मोरङको िमित २०५५।२।४ को दिूषत 
िनण�य नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२, १३, १९, ३२ तथा १०७(२) समेतका 
आधारमा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी पनुः 
मेरा नाममा �याद जारी गरी सनुवुाइको मौका 
�दान गरी पनुः कारवाही िकनारा गनु� गराउन ुभनी 
िवप�ी भिूमसधुार काया�लय, मोरङका नाममा 
परमादशेलगायत जो चािहने आ�ा आदशे 
वा पजु� जारी गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िनवेदकको िनवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी नह�नपुन� हो, 
जारी ह�न ु नपन� कुनै कारण भए सोको कारण र 
आधार खलुाई यो आदशे �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहके १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ 
पेस गनु� भनी िवप�ीह�का नाममा सचूना पठाई 

िलिखत जवाफ पेस भएपिछ वा �याद नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु� भ�नेसमेत �यहोराको यस 
अदालतको िमित २०६७।९।१९ को आदशे ।

भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ अनसुार 
मोहीस�ब�धी �यव�था गन� काया�लयबाट �ा� ह�न 
आएको िनण�य आदशे काया��वयन गनु�पन� काननूी 
�यव�था भएअनसुार भिूमसधुार काया�लय, 
मोरङको च.नं.२१८८ िमित २०५१।१२।६ को 
�ा� आदशे प�ानसुार मोही लगत �े�ताबाट 
क�ा गरी �े�ता अ�ाविधक ग�रएको हो । 
आदशे काया��वयनको िवषयलाई िलएर यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाउनपुन� कुनै कारण 
नभएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारेजभागी छ, 
खारेज गरी पाउँ भ�नेसमते �यहोराको मालपोत 
काया�लय, मोरङको िमित २०६७।१०।२३ को 
िलिखत जवाफ ।

दावीको ज�गा हा�ा बाब ु हजरुबाब ु
भीमबहादरु थापाले मोरङ केराबारी ब�ने 
मानबहादरु िघिमरेबाट ख�रद गरी २०२९ सालितर 
िलएदिेख हामी प�रवारकै �म सीप लगाई िनर�तर 
खनजोत गरी आएका छौ ँ । िनवेदकले भने 
झै गलुावीदवेीबाट ख�रद गरेको होइन । िनज 
भीमबहादरुको २०४५ सालमा म�ृय ु भएपिछ म 
छोरा पदमबहादरुको नाममा २०४६।१२।१३ 
मा नामसारी भै आएको ज�गामा िवप�ी 
किह�यै जोतभोग गन� आउन ुभएन । त�कालीन 
अव�थामा भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२९ र ३६ समेतले कुनै पिन ज�गाको मोही ह�न 
िनजको प�रवारको �म सीप लगाई सालसालै 
ज�गा जोत आवाद गरी कुतसमते ज�गाधनीलाई 
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बझुाउने गरी आएको अव�थामा मा� �य�तो 
�यि� ज�गाको काननूस�मत मोही रहन स�ने 
तर खनजोत नगरेको अव�थामा मोहीको �पमा 
कायम रहन नस�ने गरी दफा २९ ले �यव�था 
गरेको अव�था ह�दँा म पदमबहादरु दता�को मोरङ 
हरैचा गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ) को िक.नं. ६४, 
८०, ८१, ८९, ८४, ८५ र ८७ समतेका ज�गा 
हामी ज�गाधनीले अनवरत�पमा जोत भोग गरी 
आएको ह�दँा मोही महलमा दिेखएका मोहीह� 
कसैले पिन ज�गा कमाउने जोत भोग गन� काम 
नगरी बेवा�ता गरी अ�य� जाने ब�ने गरेको 
अव�था ह�दँा ज�गा धनी दता� �माण पजुा�को मोही 
महलमा िन��योिजत�पमा मोहीको नाम मा� 
रही रहन ु काननूी प�रिधको िवषय स�दभ� नह�दँा 
ज�गा जोत आवाद गन� छाडेका मोहीको नाम 
लगत क�ा गरी पाउँ भनी ऐनले अि�तयारी �दान 
गरेको भिूमसधुार काया�लय, मोरङमा िनवेदन गरी 
स�बि�धत काया�लयबाट िवप�ीका नाममा �याद 
रीतपवू�क तामले गरी गराई कोही कसैको �ितवाद 
नभएपिछ काया�लयकै तफ� बाट साँध सँिधयार राखी 
िमित २०५४।३।२३ मा �थलगत सज�िमन ब�ुदा 
पिन कोही कसैले ज�गा जोते कमाएको अव�था 
नदिेखँदा सिधयारह�समेतबाट �यसैअन�ुपको 
�यहोरा लेखाई िदएपिछ िमित २०५४।२।४ मा 
सबदु �माण हरेी बझुी िवप�ीले ज�गा जोत भोग 
गरेको नदिेखँदा िवप�ीको मोही लगत क�ा ह�ने 
गरी िनण�य भएको हो । िनवेदकले मोही लगत 
क�ा भएको १२ वष�पिछ य�ो िवल�ब गरी परेको 
�रट िनवेदनमा कुनै सनुवुाइ ह�न स�ने अव�था 
नह�दँा �रट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�नेसमेत 

�यहोराको पशु�राम थापासमते जना ३ को संय�ु 
िलिखत जवाफ ।

िनवेदक सैनी उरामनले स�मािनत 
अदालतमा दायर गरेको �रट नं. ०६७-WO-
०११४ मा उ��ेषय�ु परमादशेको आदशे जारी 
गरी पाउँ भनी िदएको �रट िनवेदनको आदशे र 
न�कलसिहतको �याद िमित २०६७।१०।२४ 
गते यस काया�लयमा �ा� भै �यहोरा अवगत 
भयो । सोमा उ�लेख भएअनसुार िलिखत जवाफ 
पठाउने स�दभ�मा सो �रट िनवेदनसँग स�बि�धत 
यस काया�लयमा रहकेो स�कल िमिसल च.नं. 
२८० िमित २०६७।६।१० को प�बाट स�मािनत 
सव��च अदालतमा पठाइएको �यहोरा रेकड�बाट 
दिेखएको ह�दँा ऐनको �यादिभ� िलिखतजवाफ 
पठाउन नसिकएको �यहोरा अनरुोध छ 
भ�ने भिूमसधुार काया�लय, मोरङको िमित 
२०६७।११।१ को जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दिैनक 
म�ुा पेसीसचूीमा चढी यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु �रटमा �रट िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान ्  अिधव�ा�य �ी सरेु��कुमार 
खड्का र �ी नीरबहादरु पौडेलले मेरो प�लाई 
मोिहयानी हकको ज�गाबाट वि�चत गन� 
उ��ेयले झ�ुा िनवेदनका आधारमा सािवकदिेख 
बसोबास ग�रआएको ठाउँमा गैरकाननूी बेप�े 
�याद तामेल गराई सनुवाइको मौका �दान नगरी 
भागी बेप�ा भएको भनी िवप�ी भिूमसधुार 
काया�लयले मोहीलगत क�ा गरेको िनण�य 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी पाउँ भनी र 
िवप�ी पदमबहादरुसमेतका तफ� बाट उपि�थत 

९१९३ - सैनी उरामन िव. भिूमसधुार काया�लय, मोरङसमेत
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िव�ान ्  व�र� अिधव�ा �ी नारायणव�लभ प�त 
र िव�ान ्  अिधव�ा �ी जगदीशच�� पा�डेले 
िनवेदकले दावीको ज�गामा मोहीको हिैसयतले 
जोत भोग गरेका छैनन ् । जोत भोग गरेको भए 
सोको �माण�व�प बाली बझुाएको भरपाई 
पेस गनु�पन�मा सो पेस गन� सकेका छैनन ् । ज�गा 
जो�न छाडी बेप�ा भएका मोहीको लगत क�ा 
गन� स�ने काननूी �यव�थाबमोिजम भिूमसधुार 
काया�लयबाट मोहीलगत क�ा भएको हो । िनण�य 
भएको १२ वष�पिछ दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदन िवल�बको आधारमा समेत खारेज 
ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । िवप�ी भिूमसधुार 
काया�लयसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  
उप�यायािधव�ा �ी बालकृ�ण वा�लेले काननूको 
�ि�या परूा गरी मोही लगत क�ा गन� िनण�य 
भएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�ने अव�था छैन, खारेज ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सनुी िमिसलको अ�ययन गरी िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो होइन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िवप�ी 
पदमबहादरुका नाम दता�को मोरङ हर�चा गा.िव.स. 
वडा नं. ५ (ङ) िक.नं. ६४ समेतका ज�गामा 
रहकेो म िनवेदकका नामको मोिहयानी हकको 
लगतक�ा गरी पाउँ भनी िवप�ीले िदएको झ�ुा 
�यहोराको िनवेदनमा कारवाही गरी मेरा नामको 
दसिदने �याद म सािवकदिेख बसेको वतनमा 
बेप�े �यहोराबाट तामेल गराई सनुवुाइको मौका 
निदई ज�गा जो�न छाडी बेप�ा भएको हो भनी 
मोही लगत क�ा गन� गरी भिूमसधुार काया�लय, 

मोरङबाट िमित २०५५।२।४ मा भएको िनण�य 
बदर गरी पाउँ भ�ने िनवेदकको म�ुय िनवेदन दावी 
रहकेो पाइयो ।

३. भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२५ को उपदफा (४) को दहेाय (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 
िलिखतसचूना िदने र �यसमा िनण�य भ ै लगत 
क�ा ह�ने मोही, दफा २९ को उपदफा (१) मा कूत 
नबझुाउने मोही, उपदफा (२) को दहेाय (क) मा 
ज�गाको मोल वा उ�जा घट्ने कुनै काम गन� वा 
मनािसब रेखदखे नपरु ्याएकाले मोल वा उ�जा 
घटेको ज�गाको मोही र दहेाय (ख) मा १ वष�स�म 
खेती नगरेमा वा खेतीमा हलेच�याइ ँ गन� मोही 
यित अव�थाका मोहीको मोिहयानी हक समा� 
ह�ने कुरा भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ मा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । �यसबाहके हदब�दी भ�दा बढी 
ज�गाको मोही, घरबारीको ज�गाको मोही र 
एकासगोलको मोहीको मोहीहक पिन कायम 
नरहने दिेख�छ । ज�गाधनीलाई घर बनाउनका 
लािग ज�गा आव�यक भएमा मोहीलाई �ितपिूत� 
िदई ज�गा िझ�न पाउने कुरा दफा २७ मा र दफा 
२८ मा सैिनक सेवामा रहकेो, नाबालक वा लामो 
अविधस�म कडा रोग लागेको वा मगज िब�ी 
अ�लाई ज�गा कमाउन िदएको �यि�को मोही 
हक पिन समा� ह�ने 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 बाहकेका 
मािथ उि�लिखत दफाह� �योग गन� अिधकार 
भिूमसधुार अिधकारीलाई रही अलगअलग 
िनकाय, हद�याद तथा काय�िविधसमेतको �यव�था 
भएकोले ती कुराह�लाई एकआपसमा िमसािमस 
गन� नह�ने �प� छ । तसथ� दावी अिनि�त र अ�� 
ह�नहु�दँनै िनि�त र �प� ह�नपुछ� भ�ने कुरालाई संध ै
म�यनजर रा�न ुआव�यक छ । यसबारेमा �श�त 
निजरह� िव�मान छन ्। 

४. िवप�ी ज�गाधनी पदमबहादरु थापाले 
मोही लगत क�ा गरी पाउँ भनी िवप�ी भिूमसधुार 
काया�लय, मोरङमा २०५३।९।१५ मा दता� गरेको 
ि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�थादिेख 
िनज आफ� ले जोतआवाद गरी आएकोले सािवक 
ज�गाधनी भए सोहीबमोिजम नभए िफ�डबकु र 
ज�गाधनी दता� �माण पजुा�मा मोहीको नाम फरक 
परे सो दबैु 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 पदमबहादरुले �प� गन� 
सकेको दिेखदँनै । मोही को हो भ�ने कुरा नै �प� 
गन� नस�नेले मोहीबाट यो य�तो काम भयो भनी 
भनेको कुरामा भर गनु� उिचत ह�दँनै । 

५. सो िनवेदनमा �रट िनवेदक सैनी 
उरामनको ठेगाना खलुाई काननूको रीत परु ्याई 
िनजलाई िवप�ी बनाएको दिेखँदनै । यस 
अव�थामा िवप�ी भिूमसधुार काया�लय, मोरङले 

मोरङ गािवस हर�चा हाल इ��परु ६ वडा नं ५ङ 
को ठेगाना उ�लेख गरी के कुन आधारमा �रट 
िनवेदकको नाममा २०५३।११।३ मा �याद जारी 
गर ्यो सो कुरा �प� ह�न सकेको छैन । उि�लिखत 
�यादमा इ��परु ६ र वडा नं. ५ङ दबैु उ�लेख 
भएबाट कुन वतनमा �याद तामेल ह�नपुन� हो सो 
कुरा पिन �� भएको पाइदँनै । �यादमा उि�लिखत 
�यि� खोजतलास गदा� फेला नपरेको र घर 
बसोबाससमेत फेला नपरेको भनी �याद तामेल 
भएको साव�जिनक �थल गा.िव.स. भवन इ��परु 
सो वडा ६ वा ५ङ मा अवि�थत रह ेनरहकेो सो 
कुरा पिन �प� भएको पाइदँनै । �े�ीय िकताब 
उतारबाट �रट िनवेदकको वतन पं ह वा नं. ५ 
गजपरु रहकेो दिेख�छ । भिूमसधुार काया�लयबाट 
२०५४।३।२९ मा भएको �थलगत सरजिमनमा 
�रट िनवेदकको वतन हर�चा वडा ५(ङ) भनी 
उ�लेख भएको र �यहोरामा लेिखएको िक�ा 
ज�गाका मोहीह�ले आजभ�दा धेरै वष�अिघदिेख 
जो�न छाडी स�बि�धत वडामा गै खोजी गदा� कोही 
पिन भेट नभएको र हाल कहाँ छन ् केही थाहा 
नभएको भनी सगोलमा लेखाइिदएको दिेख�छ । 
के कुन साल िमितमा घर�ार छाडी के कहाँ िहडें 
कुनै पिन कुरा सरजिमन �यहोराबाट �� ह�दँनै । 

६. सो सरजिमन भैसकेपिछ मा� 
ज�गाधनी पदमबहादरुले भिूमसधुार काया�लयमा 
िमित २०५४।११।१५ मा दता� गरेको िनवेदनमा 
पिन ि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�का 
मोहीह� १५।१६ वष� पिहलेदिेख ज�गा जो�न 

९१९३ - सैनी उरामन िव. भिूमसधुार काया�लय, मोरङसमेत



नेपाल कानून प��का, २०७१, असोज 

952

छाडी भागी बेप�ा भएका सोपिछ ज�गाधनीकै 
तफ� बाट ज�गा जोत कमोद गरी मेरो �वािम�व 
कायम भएपिछ २०४७ सालका बालीदिेख 
लगातार जोती आएकोछु मोहीह� कहाँ ब�छन ्
सोको पिन जानकारी छैन भनी भिूमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६(१) उ�लेख गरी मोही लगत 
क�ाको माग गरेको दिेख�छ । मोही भागे बेप�ा 
भएको िनवेदन २०५४।११।१५ मा मा� परेको 
सो भ�दा पिहले ज�गाधनीले मोहीह�ले ज�गा 
नजोती आफ� ले ज�गा जोतेको भ�ने आधारमा 
लगत क�ाको माग गरेकोले िवप�ी ज�गाधनीले 
��ततु िवषयमा खास २०५४।११।१५ मा उजरुी 
गरेको अव�थामा उजरुी पनु�भ�दा पिहलाको 
सरजिमनलाई �माणमा िलई िनवेदकको मोही 
लगत क�ा गरेको िवप�ी काया�लयको िनण�यमा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८४क र १८५ नं. समेतको �िुट रहकेो 
दिेख�छ । 

७. दावी भ�ने कुरा संशोधन वा फेन� 
पाइदँनै । यस म�ुामा िवप�ी ज�गाधनीले म�ुा 
गनु�पन� कारण cause of action र सोको िदन 
िमितसमेत नखलुाई मोहीह�ले ज�गा नजोती 
आफूले ज�गा जोतेकाले लगतक�ा गरी पाउँ भनी 
दावी िलएकोमा �यसमा आमलू प�रवत�न गरी 
मोहीह� ज�गा जो�न छाडी १५।१६ वष�अिघदिेख 
भागी बेप�ा भएको भनी िब�कुल नयाँ दावी 
िलएको दिेख�छ । सो दफा २६(१)(ग) बमोिजम 
मोही लगत क�ाको लािग मोही भागे बेप�ा 
भएको २५ िदनिभ� ज�गावालाले िलिखत सचूना 
िदनपुन� हद�यादको अव�था बा�या�मक भएकोमा 

मलू उजरुीमा मोहीह� भागे बेप�ा भएको भ�ने 
कुरा उ�लेख नै छैन भने पिछ�लो िनवेदनमा कुन 
साल मिहना गतेबाट भागे बेप�ा भएको सोबारे 
कुनै कुरा उ�लेख छैन । सबै मोहीह� एकै वष� र 
िदन समयमा भागी बेप�ा भए भ�ने कुरा अ�य�त 
कपटपणू� छ । 

८. भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६(१)(ग) मा कुनै मोहीले ज�गा छोडी 
भागेमा वा बेप�ा भएमा वा तोिकएबमोिजम 
कूत नबझुाई मोिहयानी हक समा� भएमा सो 
कुराको ज�गावालाले िलिखत सचूना तोिकएको 
अिधकारीछेउ २५ िदनिभ� िदनपुद�छ र तोिकएको 
अिधकारीले सो कुरा जाँचबझु गरी दफा २५ 
को उपदफा (४) को ख�ड (ख) बमोिजम दता� 
िकताबमा स�याउनपुद�छ भनी उ�लेख भएकोमा 
उि�लिखत मोहीह� ज�गा छोडी भागेको हो वा 
बेप�ा भएको हो वा के भएको हो सो कुरालाई 
�प� गरेर मा� कारवाही चलाउनपुन� दािय�वलाई 
िवप�ी ज�गाधनीले परूा गनु�पन�मा सो परूा गरेको 
पाइदँनै । ज�गा छोडी भा�न ुर बेप�ा ह�नमुा फरक 
ह��छ । �यि� मा� पिन बेप�ा ह�न स�ने ह�दँा बेप�ा 
ह�ने 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 बझुी गछ� । ज�गा छाडी भा�ने �यि� 
जीिवत रहने र अ�य� बसोबास गन� स�भावना 
कायम रह�छ भने बेप�ा �यि� जीिवत रहकेो 
स�भावना �ीण ह��छ । यस�कार यी दईुमा ताि�वक 
िभ�नता रहकेो अव�थामा ती सब कुरालाई �� 
नगरी सबै कुरा एकआपसमा िमसािमस गरेको 
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िवप�ी ज�गा धनीको कामकारवाही �मा�मक 
दिेख�छ । 

९. �रट िनवेदकले आफू इ��परु गािवस 
वडा ६ गोिव�दपरुमा सप�रवार बसोबास गरेको 
कुरा २०४६।३।२१ को नाग�रकता �माणप�, 
िनवा�चन 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 दिेख�छ । आ�नो जीवनयापनको 
मलू �ोत खेती िकसानी�ित िनवेदक लापरवाह 
रहने कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग) को 
तक� सङ्गत अनमुानिवपरीत ह��छ जसलाई िवप�ी 
ज�गाधनीले अ�यथा िस� गनु�पछ� । तर लगत 
क�ा गन� एकै िवषयमा पटकपटक पर�पर िवरोधी 
िनवेदन िदन,ु मोही को-को ह�न र कहाँ ब�छन ्सो 
पिन खलुाउन नस�न,ु मोहीको वतन उ�लेख गरी 
िवप�ी पिन बनाउन नस�न ुज�ता उजरुीका �िुट 
छन ्भने घर�ार वतन रहकेो मोहीको �याद बेप�े 
टाँस ह�न ु र �यसमा पिन िनज बसोबास गरेको 
ठाउँ र �याद टाँस भएको ठाउँ गा.िव.स. भवनमा 
कित फरक छ सो नख�ुन,ु िवप�ी ज�गाधनीको 
िलिखतजवाफ पिन ज�गाधनी आफ� ले जोतभोग 
गरेको मोहीले नगरेको र धरौट पिन नराखेको भ�ने 
कुरामा नै केि��त ह�न,ु �यसमा िनवेदक भागेको 
वा बेप�ा भएको भनी �� भ�न नसक� जोतभोग 
गन� काम बेवा�ता गरी अ�य� जाने ब�ने रहने 
गरेको भनी उ�लेख ह�नबुाट मोही भागे वा बेप�ा 
भएको भ�ने कुरामा ज�गाधनी नै अड्न सकेको 
दिेखँदनै । भिूमसधुार काया�लयले िलिखतजवाफ 

िदएर िनण�यको औिच�य िस� गन� स�नपुन�मा 
िलिखतजवाफस�म पिन िदएको दिेखँदनै । 
आफू किह�यै घर�ार छाडी भागेको वा बेप�ा 
नभएको भ�ने िनवेदकको �रट िजिकरलाई िवप�ी 
ज�गाधनीले अ�यथा िस� गन� सकेको छैन । 

१०. सव��च अदालत बलेुिटन पणूा�ङ्क 
२३६ को प�ृ २३ मा �कािशत फैसलामा वादीले 
२०३९ सालमा ज�गा ख�रद गरेको भनेकोमा 
२०५३ मा मा� लगत क�ामा िफराद गरेको तथा 
�ितवादीले बाली िदएन भनी नािलस गरेको 
पिन पाइदँनै । सरजिमनलाई आधार िलई लगत 
क�ा गन� �यव�था काननूमा नरहकेो । वादीले 
भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) 
अनसुारको दािय�व परूा गरेको र दफा २६(१)
(क) अनसुार दता� िकताब स�याएको सचूना 
मोहीले �ा� गरेको भ�ने नदिेखएको ि�थितमा 
मोही लगत क�ा गन� निम�ने भनी र ऐ. २०६६ 
चतै २ पणूा�ङ्कको प�ृ २१ मा �कािशत 
फैसलामा मोहीले ज�गा जो�न छोडेमा वा भागी 
बेप�ा भएमा भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१)(ग) बमोिजम २५ िदनिभ� ज�गावालाले 
तोिकएको अिधकारीसम� सो कुराको िलिखत 
सचूना िदनपुन�मा ज�गाधनीले जानकारी िदएको 
िजिकर िलन नसकेको । मोहीले ज�गा जो�न 
छाडेमा वा भागी बेप�ा भएमा जिहलेसकैु उजरु 
िदन पाउने �यव�था दफा २६(१)(ग) ले नगरेको 
भ�नेसमेतका कुरा उ�लेख गद� उजरुी िदने हद�याद 
�ार�भ ह�ने अव�थाको समेत �प� र िकटानी�पमा 
उ�लेख नगरी िदएको ��ततु उजरुीको आधारमा 
सो काननूी �यव�थाबमोिजम मोही लगत क�ा 
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ह�न नस�ने भनी उ�लेख भएको िस�ा�त अनसुार 
य�तो कुरामा भिूमस�ब�धी ऐनको दफा ३२(५) 
बमोिजम ज�रवाना िलन िम�नेसमेत नदिेखँदा सो 
काननूको कुनै सा�दिभ�कता नभएको पिन उि�कै 
मह�वपणू� छ ।  

११. �यसैगरी संवत२्०६३ सालको 
�रट नं ३६१६ मा मोही लगत क�ास�ब�धी 
उजरुीमा अिधकार�ा� अिधकारीले �े�ता र 
िलखत �माणको पणू��पले छानिबन, िव�ेषण 
र म�ूयाङ्कन गरी �याियक िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । अ���याियक िनकायका अिधकारीले पिन 
उिचत काय�िविध अपनाई �याियक मनको �योग 
गरी िनण�य गनु�पछ� । िनण�यमा �प�सँग िनण�याधार 
उ�लेख गनु�पछ� । अनिुचत िवल�बको िस�ा�त 
�य�तो �यि�को िव��मा लाग ू ह��छ जसले 
आ�नो िव�� भएको कुनै िनण�यको जानकारी 
पाएको वा सो जानकारी िनजले �वाभािवक�पमा 
पाउने पया�� आधार ह�दँाह�दँ ै उिचत समयिभ� 
सो िनण�यउपर �रट िनवेदन निदई िवल�ब गरेको 
ह��छ । तर सनुवुाइको मौका नै नपाएको र न�कल 
पिन निलएको वा अ� िकिसमबाट जानकारी 
�ा� गन� स�ने आधार नभएको िनवेदकको 
हकमा अनिुचत िवल�बको िस�ा�तको �योग 
गन� िम�ने दिेखँदनै भनी र  २०६६ को प�ृ 
२०५६ मा �कािशत आदशेमा लगत क�ाको 
िनण�यमा पनुरावेदन ला�ने भ�ने तक� को हकमा 
�थािपत सव�मा�य िस�ा�त�ितकूल िनण�य गरी 
संरि�त अिधकार कुि�ठत ग�रएमा असाधारण 
अिधकार िलनपुन� िववशता ह�नआउँछ । �यस 
अव�थामा असाधारण अिधकारले मकूदश�क 

भएर नहने� । असाधारण प�रि�थितमा ि�याशील 
ह�ने 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�नेसमतेका िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । 

१२.  २०४१ को प�ृ १०५ मा 
�कािशत  फुलबे�च को आदशेमा मोही कायम 
रहकेो ज�गामा मोही लगत क�ा नभएस�म 
ज�गावालाको जोत कायम ह�न नस�ने । मोहीले 
ज�गा नजोतेको भ�ने हकमा �यसो गरेको भए 
उजरु गनु�पन� भनी �ितपािदत िस�ा�तबमोिजम 
�रट िनवेदक मोहीले ज�गा नजोती बाँझो राखेको 
भए त�स�ब�धमा स�बि�धत िज�ला अदालतमा 
भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २९(२) 
को हद�यादिभ� उजरु गरी लगतक�ा गराउन 
स�नपुन�मा सो नगरी दफा २६(१)(ग) र दफा 
२९(२) लाई िमसािमस गरेको पिन िमलेको 
दिेखदँनै । य�तो उजरुीको आधारमा दावीको 
ज�गा मोहीले जोतेको नभ ै िवप�ी ज�गाधनीले 
जोतेको कुरा कदािप मा�न सिकँदनै । 

१३. यथाथ�मा भिूमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
मा िमित २०५३।९।२४ मा संशोधन भएपिछ 
मोही लगतक�ा गनु� सो संशोधनिवपरीत ह�ने 
दिेख�छ । यस स�ब�धमा  २०६२, अङ्क 
६, प.ृ ६७० मा �कािशत फैसलामा सव��च 
अदालतको पणू� इजलासले भिूमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ आउनपुछािडका कारणह� र ��तावना 
आिद र धारा २५(२), २६(५) समेतको िववेचना 
गद� �ैध �वािम�वबाट उ�पादक�व उपेि�त ह�ने 
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महससु गरी सामािजक �यायको �ि�कोणले समेत 
बाँडफाँडस�ब�धी दफा २६ख सारवान ्काननूमा� 
नभ ै �यसले काय�िविधको पिन �यव�था गरी 
ज�गा कमाउने मोहीको आधा हक �वतः �थािपत 
गरेकोले बाँडफाँडको काय� �वतः �थािपत ह�नपुन� 
ह�दँा कूत नबुझाएको भनी सारभतू उ��ेयलाई 
नै परा�त (dilute)  गरी िन�कासन ह��छ भ�न ु
मनािसब नह�ने िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । 
उ� िस�ा�त ��ततु लगतक�ा म�ुामा आकिष�त 
नह�ने भ�ने कुनै कारण छैन । 

१४. �यसैगरी भिूमसधुारस�ब�धी 
काननूह�को झकुाव जो�ने वग�तफ�  रहदँ ैआएको 
र  सबै हक आआ�नो ठाउँमा मह�वपणू� 
भएकाले मोहीहक सा�पि�क अिधकारिभ� 
पद�न भ�न निम�ने भ�नेसमतेका कुरा उ�लेख 
गरी भिूमस�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 प�ृ 
४७८ मा �कािशत म�ुामा सव��च अदालतको 
वहृत िवशेष इजलासबाट िनण�य भ ै िस�ा�त 
�ितपादन भएको पाइ�छ । 

१५. मािथ उि�लिखत त�य, निजर 
र काननूको प�र�े�यसमेतको स�दभ�मा हदेा� 
िनवेदकलाई ब�ुद ै नबझुी यावत कारवाही 
गपुचपु�पमा भएको, सोको जानकारी िनवेदक 
मोहीले उ�लेख गरेको िमितभ�दा पिहले भएको 
नदिेखएको, कारवाहीको उठान �याद ै 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 िनण�य कायम 
रहन नस�ने ह�दँा �याद बदरमा आउनपुन�, िवल�ब 
ला�ने ज�ता िवप�ीह�को तक� को कुनै औिच�य 
छैन । 

१६. तसथ� िनवेदन दावीका िक.नं.६४ 
र ८० का ज�गामा रहकेो िनवेदकको मोहीलगत 
क�ा गरेको भिूमसधुार काया�लय, मोरङको िमित 
२०५५।२।४ को िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ठहछ� । यो आदशेको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ी 
भिूमसधुार काया�लय, मोरङलाई िदई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदन ू।

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

इित संवत ्२०७१ साल असार २६ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : स�तोष�साद पराजलुी

९१९३ - सैनी उरामन िव. भिूमसधुार काया�लय, मोरङसमेत

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

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
फैसला िमित : २०७१।३।२।२

०६६-CR-०२९६

म�ुा :  करकाप ।

पनुरावेदक/वादी : जिमर महतोको छोरा, बारा 
िज�ला, अमतृग�ज गा.िव.स. वडा नं ८ 
ब�ने रामजी�साद कुशवाहा 

िव��
��यथ�/�ितवादी : �व.भागवत�साद यादवको 

छोरा, बारा िज�ला, कचोवा� गा.िव.स. 
वडा नं. ७ ब�ने िवजय�साद यादव

 § िववािदत तमसुकमा उ�लेख 
भएको िलखतको िमित हेदा� २०६० 
साल फागुन १६ गते रोज १ भनी 
उ�लेख भएकोमा वा�तवमा उ� 
िमित २०६०।११।१६ उ� िलखतमा 
उ�लेख भए मुतािबक रोज १ 
आइतबार नभै रोज ७ शिनबार परेको 
भ�ने कुरा २०६० सालको पा�ोबाट 
देिखएकोले तमसकु खडा भएको 
िमितमा नै संशयको अव�था देिखन 
आएको प�र�े�यमा उ� िलखत 

करकापबाट तयार भएको भ�ने 
देिखने ।

(�करण नं. ६)

पनुरावेदक/वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  व�र� 
अिधव�ा ह�रहर दाहाल र िव�ान ्  
अिधव�ा�य रामव�ध ुशमा� तथा रामपकुार 
महतो

��यथ�/वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा 
राजीव आचाय�

अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको 

महलको २४ नं. र द�ड सजायको 
महलको १२ नं.
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) 

स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.िज.�या.�ी उमेशराज पौडेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.�या.�ी केशरीराज पि�डत
 मा.�या.�ी गी�रराज पौडेल

फैसला
  �या.जगदीश शमा� पौडेल : पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको िमित २०६६।४।१३ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१) बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन परी 
िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� 
त�य एवम ्   ठहर यस �कार छ :  
 २०६१ साल आि�न १८ गतेका 

�नण�य नं.९१९४
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िदन आ�नो उपचार गराउन कामदार मजदरु 
जयनाथदास त�मालाई साथै िलई भारतको 
मोितहारीमा डा�टर आशतुोष 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, संजय यादव, उमेशकुमार 
यादव, रामभजनसमेतले आआ�ना हातमा 
ब�दकु, खकुुरी, फसा�समते दखेाई मलाई रोक� 
कुटपीटसमेत गरी बाँधी आँखमा प�ी बाँधी 
मोटरसाइकलमा बसाली �ितवादीम�येका 
िव�नाथ यादवको मलू घर अगरवा लगी 
मलाई कोठामा थनुी २०६१।६।१९ दिेख ६।२९ 
गतेस�म �यही ँ राखे । मसँग रहकेो जयनाथदास 
उ�क� मेरो दाज ुचि��का कुशवाहालाई जानकारी 
िददँा दाजलेु िज�ला �हरी काया�लय, बारामा 
२०६१।६।२१ गते ह�िलया जाहरेी िदनभुएको 
र FM रेिडयोबाट सनुी 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 लालबाबलुाई बोलाई 
लेखनदास ल�मण�साद �ीवा�तवलाई बोलाई 
�याउन लगाए । के क�तो कागज गराउनपुन� 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 तमसकु ले�न लगाई म 
नेर सहीछाप गराउन आउँदा मैले सहीछाप गन� 
इ�कार गदा� मेरो मािथ पे�तोल, फसा� दखेाएकोले 

डरको कारण  मैले िशरपछुारमा लेखा�मक र 
रेखा�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 ह�न ् । 
मसँग सहीछाप गराइएका ती तमसकुमा के कित 
रकम थैली लेिखएको िथयो अङ्क छोपेकाले 
हने� नसक� जोरजलुमु, करकापमा पारी मसँग 
उि�लिखत कागजमा सहीछाप गराई सकेप�ात 
सबै �ितवादीह�ले एकमखु भै यहाँ भए गरेको 
घटना, काम कारवाही तथा कागजको बारेमा 
कसैलाई केही 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 तमसकु ले�न 
लगाएको ह�दँा सो स�ब�धमा मलेै िज�ला 
�हरी काया�लय, बारामा बयान गदा� स�पणू� 
�यहोरा उ�लेख गरेको छु । करकापको वारदात 
मरेो इ�छािवपरीत भए गरेकोले मैले सजाय 
पाउनपुन� 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 नरहकेो, जोरजलुमु, 
जबज��तीसँग कागज गराउँदा वादीले कुनै 

९१९४ - रामजी�साद कुशवाहा िव. िवजय�साद यादव
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िकिसमको �ितवाद गरेनन ् होला वा बाँ�ने 
�यास गरेनन ् होला भनी मा�न, भ�न, प�याउन 
िम�ने होइन । २०६१।६।३० गतेका िदन अ�य 
�ितवादीह�सँग हा�ो भटेघाट भएको छैन र उ� 
िमितका िदन हामी घरमा नै रहकेोले हामीउपरको 
दावी झ�ुा ह�दँा वादी दावी खारेज गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी लंगटराय यादव र 
िसयाराम�सादको संय�ु �ितउ�रप� ।
 उ� िमित २०६१।६।३० गतेका िदन 
यस म�ुाका अ�य �ितवादीह�सँग हा�ो भटेघाट 
छैन । उ� िमित समयमा हामी आ�नो घर�ारमै 
िथय� । िवप�ीसँग हामीले उ� िमितमा 
कुनै �कारको कागज गन� लगाएको नह�दँा 
हामीसमतेलाई �ितवादी बनाई दायर भएको 
��ततु म�ुा खारेजभागी छ । िवप�ीले म 
�ितवादी िवजय�साद यादवसँग २०६०।११।१६ 
मा � २,५१,०००।– ऋण िलनभुएकोमा 
भाखा नाघेप�ात ् पटकपटक ताकेता गदा� पिन 
नबझुाउनभुएबाट मैले म�ुा गन� कुरा गदा� सोबाट 
ब�नको लािग यो झ�ुो म�ुा िदएका ह�न ् । 
२०६०।११।१६ मा कपाली तमसकु लेखी िदएका 
ह�न ् । २०६१।६।३० मा िवप�ीलाई करकापमा 
पारी लेखेको होइन छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी िवजय�साद यादव र ल�मण�साद 
�ीवा�तवको संय�ु �ितउ�रप� । 
 २०६१।६।३० गतेका िदन यस म�ुाका 
अ�य �ितवादीह�सँग हा�ो भटेघाट छैन । उ� 
िमित समयमा हामी आ�नो घर�ार मै िथय� । 
िवप�ीसँग हामीले उ� िमितमा कुनै �कारको 
कागज गन� लगाएको नह�दँा वादी दावी खारेजभागी 
छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िव�नाथराय 

यादव, रामअिशष यादव, संजय�साद यादव, 
उमेशकुमार यादव, बडाबाब ु भ�ने लालबाब ु
यादव, मनोज�साद यादव, परमान�द�साद 
जैसवार र िदनानाथराय यादवसमेतको संय�ु 
�ितउ�रप� । 
  वादीको सा�ी राधामोहन�साद 
कुशवाह र �ितवादीह�को सा�ी रामपकुार�साद 
यादव, रामच��राय यादवले गरेको बकप�ह� 
िमिसल साथ रहकेो । 
 �ितवादी िवजय�सादको सा�ीले 
२०६०।११।१६ गते आइतबारका िदन िवजय�साद 
यादवसँग वादीले � २,५१,०००।– कजा� िलएको 
भनी बकप� गरेकोमा २०६०।११।१६ गतेका 
िदन आइतबार नभई शिनबार परेको दिेखँदा िनज 
सा�ीको बकप� झ�ुो दिेखएको र लेनदने म�ुाको 
दावीको िलखतको िदन िमित २०६०।११।१६।१ 
उ�लेख भएको दिेखए पिन उ� िदन आइतबार 
नभै शिनबार परेको दिेख�छ । उ� िमितमा यी 
वादीले �ितवादीसँग  कजा� िलई िलखत गरी 
िदएको भए �यसरी िलखतमा रोज फरक पन� स�ने 
अव�था नरहने ह�दँा सो िलखत धेरैपिछ अगािडको 
का�पिनक िमित राखी खडा गरेको कारणबाट 
�यसरी रोज फरक पन� गएको भनी मा�नपुन� दिेखन 
आएकोले प�रि�थितज�य अव�थालाई �ि�गत 
गदा� लेनदने म�ुाको दावीको िलखत स� ेिलखत 
भ�ने दिेखन नआई यी वादीलाई करकापमा 
पारी सहीछाप गराएको पिु� ह�न आएको र उ� 
काय�बाट लेनदने म�ुाको वादी िवजय�सादलाई 
मा� ��य� फाइदा ह�न जाने दिेखन आएकोले 
करकापसँग कागज गराउने िनज िवजय�साद 
यादवलाई द�ड सजायको महलको १२ नं ले � 
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१,०००।– ज�रवाना ह�ने र करकापसँग िलखत 
ले�न लगाएको भ�ने दिेखने �प� एवम ् ठोस 
�माणको अभावमा अ�य �ितवादीह�समेतको 
संल�नता रहकेो नदिेखदँा अ�य �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ� भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६४।३।३२ मा भएको फैसला ।
 िलखत ले�ने लेखनदास ल�मण�सादले 
वा�रस रामभजनमाफ� त �वत���पमा 
दावीबमोिजम कुनै वारदात भएको छैन । 
िलखत कजा� लेनदने भएपिछ मैले लेखको ह� ँ
भनी २०६१।१२।२९ मा पेस गरेको �ितउ�र 
�यहोरालाई बेवा�ता गरी ल�मण लेखनदासको 
किथत �यहोराको �ितउ�र वादीको कथनलाई 
मा� आधार मानी भएको स�ु फैसला वदरभागी 
छ । �यायकता��यलेू िलएको तक�  स�ब�धमा हदेा� 
िववादको म�ुय िवषय आइतबार वा शिनबार 
भ�ने नभई िववािदत कागज ले�ने ल�मण�सादले 
२०६०।११।१६ को कपाली लेनदने भएको 
बेला मैले लेखेको ह� ँ भनी स�मािनत िज�ला 
अदालतमा उपि�थत भई �ितवाद गरी सकेपिछ 
सा�ीले बकप� गदा� भएको सामा�य ग�तीलाई 
असामा�य ढङ्गले फैसलामा गलत �या�या 
गरी भएको फैसला बदर गरी हक इ�साफ गरी 
पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िवजय�साद 
यादवको पनुरावदनेप� । 
 �ितवादी ल�मण�साद �ीवा�तवतफ� बाट 
एकै म�ुामा पथृक पथृक �यहोरा उ�लेख गरी 
�ितउ�र परेको दिेखएको, िमित २०६१।११।१७ 
को �ितउ�र मैले अक�  कामको लािग िदएको 
िलफामा क�त� �यहोरा लेखी �ितउ�र लगाएको 

ह�दँा क�त�मा सजाय गरी पाउँ भनी िदएको क�त� 
म�ुामा दावी नप�ुने ठहरी भएको स�ुको फैसला 
सदर ह�ने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला 
भएको, वादीका सा�ीले बकप� गदा� करकापसँग 
कागज गराएको दखेकेो भ�न नसक� वादीले 
भनेर थाहा पाएको ह� ँ भनेको, वादीको भनाइ र 
�ितवादी ल�मण�साद �ीवा�तवले �हरीमा 
गरेको कागजमा मेल नखाएको साथै वादीले 
करकापको वारदात �मािणत ह�ने सबदु �माण 
पेस गरी पिु� गराउन सकेको नदिेखँदा स�ु बारा 
िज�ला अदालतले करकाप ठहर ्याएको फैसला 
उ�टी भै वादी दावी प�ुन नस�ने ठहछ� भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको िमित 
२०६६।४।१३ को फैसला ।
  मैले मउपर िवप�ी िवजय�साद 
यादवले दायर गरेको लेनदनेको िलखत िमितमा 
िनजसँग कुनै ऋण निलएको, मलाई जबज��ती 
करकाप गरी गराएको कागज मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २४ नं. ले बदरभागी छ । �ितवादीह�ले 
मलाई २०६१।६।१९ मा अपहरण गदा� उ�कन 
सफल भएका जयनाथदास त�माले मेरा दाज ु
चि��का�सादलाई जानकारी गराएपिछ िनज 
दाजलेु २०६१।६।२१ मा िज�ला �हरी काया�लय, 
बारामा मेरो ह�िलयासमेत खलुाई ह�िलया 
दरखा�त िदएको कुरा �मािणत भएको अव�था 
छ । लेखक ल�मण�साद �ीवा�तवले िज�ला 
�हरी काया�लय, बारामा िमित २०६१।७।२५ मा 
गरेको कागजले पिन मलाई करकाप गरी ३ वटा 
कागजमा सहीछाप गराएको कुरा �मािणत भएको 
अव�था छ । उ� �हरीमा गरेको कागजलाई 
िनजले िमित २०६१।११।१७ मा ��ततु म�ुामा 

९१९४ - रामजी�साद कुशवाहा िव. िवजय�साद यादव
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िफराएको �ितउ�रले समेत पिु� गरेको छ । पिछ 
िवजय�साद यादवको भनाइमा लागी िदएको 
िमित २०६१।१२।२९ को �ितउ�रप�को �यहोरा 
�माण ऐन, २०३१को दफा ३४ले िववि�धत भ ै
काननूी मा�यता पाउन स�ैन । िवप�ीले लेनदने 
म�ुामा पेस गरेको िमित २०६०।११।१६ को 
कपाली तमसकुको िमित २०६०।११।१६ रोज १ 
लेिखएको छ । सो िमितमा रोज १ नै नपरी शिनबार 
परेको कुरा सो िलखत िमितको पा�ोले �मािणत 
गरेको छ । मेरा सा�ीको बकप� सही र िवप�ीका 
सा�ीको बकप� झ�ुा भ�ने कुरा �मािणत 
ह�दँाह�दँ ैपिन िमिसल संल�न सबदु �माणको सही 
म�ूयाङ्कन नगरी ग�रएको पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डाको िमित २०६६।४।१३ फैसला बदर गरी 
स�ु िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।३२ को 
फैसला सदर गरी �याय इ�साफ पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको वादी रामजी�साद कुशवाहले यस 
अदालतमा दायर गरेको पनुरावेदनप� ।
 यसमा वादीलाई िमित २०६१।६।१९ 
मा अपहरण गरेको भनी वादीका दाज ु
चि��का�सादले िमित २०६१।६।२२ मा िज�ला 
�हरी काया�लय, बारामा ह�िलया जाहरेी दरखा�त 
िदएको तथा िववािदत िमित २०६०।११।१६ को 
कपाली तमसकु ले�ने भिनएका ल�मण�साद 
�ीवा�तवले िमित २०६१।७।२५ मा 
िज�ला �हरी काया�लय, बारामा कागज गदा� 
�ितवादीह�ले िमित २०६१।६।३० गते मलाई 
बोलाई लगी कागज बनाई िदनहुोस ् भनी डर �ास 
दखेाएको कारण कागज लेखी िदएको ह� ँ । सबै 
कपाली तमसकुमा छ मिहना जितअगािडको 
िमित रा�न लगाएका ह�न ् भनी ��ततु म�ुा र 

लगाउको लेनदने म�ुा पनु�भ�दाअगावै सो �यहोरा 
उ�लेख गरी कागज गरी िदएको पाइएको र ��ततु 
म�ुामा समेत िमित २०६१।११।१७ मा सोही 
�यहोराको �ितउ�र िफराएको पाइ�छ । िववािदत 
तमसकुमा उ�लेख भएको िलखतको िमित हदेा� 
२०६० साल फागनु १६ गते रोज १ भनी उ�लेख 
भएकोमा वा�तवमा उ� िमित २०६०।११।१६ 
उ� िलखतमा उ�लेख भएमतुािबक रोज १ 
आइतबार नभै रोज ७ शिनबार परेको भ�ने कुरा 
२०६० सालको पा�ोबाट दिेखएकोले तमसकु 
खडा भएको िमितमा नै संशयको अव�था दिेखन 
आएको ह�दँा यस ि�थितमा स�ुको फैसला उ�टी 
गरी वादी दावी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, हटेौडाको िमित २०६६।४।१३ को 
फैसला फरक पन� स�ने दिेखँदा छलफलको लािग 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई पेस गनु� 
भ�ने यस अदालतको िमित २०६८।९।२८ को 
आदशे । 
 िवप�ीले म �ितवादीसँग 
२०६०।११।१६ मा � २,५१,०००।– ऋण िलन ु
भएकोमा भाखा नाघेप�ात ् पटकपटक ताकेता 
गदा� पिन नबझुाउनभुएबाट मैले म�ुा गन� कुरा 
गदा� सोबाट ब�नको लािग यो झ�ुो म�ुा िदएका 
ह�न ् । २०६०।११।१६ मा िनजले �वे�छाले 
कपाली तमसकु लेखी सिहछाप गरी िदएको कुरा 
ल�मण�साद �ीवा�तवको २०६१।१२।२९ को 
�ितउ�रप�ले पिु� गरेको छ । २०६१।६।३० मा 
िवप�ीलाई करकापमा पारी िलखतमा सहीछाप 
गराएको नह�दँा पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको 
फैसला सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी िवजय�साद यादवको िलिखत जवाफ ।
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 िनयमबमोिजम दिैनक म�ुा पेसीसचूीमा 
चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
िमिसल अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक वादीका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  व�र� अिधव�ा 
�ी ह�रहर दाहाल र िव�ान ्  अिधव�ा�य �ी 
रामव�ध ु शमा� तथा �ी रामपकुार महतोले मरेो 
प�लाई िवप�ी िवजय�साद यादवसमेतले 
अपहरण गरी िवप�ी ल�मण�साद �ीवा�तवबाट 
तीन�ित कपाली तमसकु लेखाई डरधाकमा पारी 
करकापबाट तीनवटा तमसकुमा जबज��ती सही 
गराएपिछ मा� छािडिदएको अव�था छ । िलखत 
ले�ने ल�मण�साद �ीवा�तवले िज�ला �हरी 
काया�लय बारामा िमित २०६१।७।२५ मा गरेको 
बयान कागज र िनजले िमित २०६१।११।१७ मा 
िदएको �ितउ�रप�ले सो कुरा पिु� ग�ररहकेो 
अव�था छ । �य�तै िवप�ी िबजय�साद 
यादवले मेरो प�उपर दायर गरेको ०६६-CI-
०४०५ को लेनदने म�ुामा दावी ग�रएको िमित 
२०६०।११।१६।१ को िलखतको बारमा आइतबार 
लेिखएको छ सो िमितमा शिनबार पद�छ । यस 
त�यले पिन हतारमा करकापबाट िलखत गराउने 
�ममा अगािडको िमित रा�दा �िुट ह�नगएको कुरा 
पिु� भएको अव�थामा �माणको म�ूयाङ्कन नै 
नगरी करकाप नठर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डाको फैसला �िुटपणू� ह�दँा बदर गरी िफराद 
दावीबमोिजम इ�साफ पाउनपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

��यथ� �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान ्  अिधव�ा �ी राजीव आचाय�ले मरेो 
प�समतेले करकापबाट िलखतमा वादीको सही 
छाप गराएको कुरा �मािणत गन� �माण िमिसल 

सामेल छैन, ल�मण�साद �ीवा�तवले िज�ला 
�हरी काया�लय, बारामा िमित २०६१।७।२५ मा 
गरेको बयान कागज र िनजले िमित २०६१।११।१७ 
मा िदएको �ितउ�रप�लाई ख�डन गरी िमित 
२०६१।१२।२९ मा �ितउ�र िदएका छन ् भने 
िमित २०६१।११।१७ मा िदएको �ितउ�रप� 
ज�गास�ब�धी कामको लािग िदएको िलफा गलत 
काममा �योग गरेको भनी क�त� म�ुा दायर गरेबाट 
पिन िनजको उ� कागज र �ितउ�रलाई �माणमा 
िलन िम�दनै । पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको 
फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
 दबैुतफ� का िव�ान ्  काननू�यवसायीह�ले 
��ततु गनु�भएको तक� पणू� बहससमेतलाई �ि�गत 
गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डाको िमित २०६६।४।१३ को फैसला िमलेको 
छ वा छैन र पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ स�ैन भ�ने कुराको िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो ।

२. यसमा मलाई िवप�ीह�ले िमित 
२०६१।६।१९ मा उपचार गरी घरतफ�  आउने 
�ममा जबज��ती प�� कुटपीट गरी थनुी राखी 
िमित २०६१।६।३० का िदन तीन�ित कपाली 
तमसकुमा जबज��ती करकापबाट सहीछाप 
गराई छािडिदएको ह�दँा मलाई करकापमा पारी 
गराइएका कागज बदर गरी िवप�ीह�लाई कडा 
कारवाही गरी पाउँ भ�ने म�ुय िफराद दावी र 
�ितवादीम�येका ल�मण�साद �ीवा�तवले 
आफूलाई �ितवादी िवजय�साद यादवसमेतले 
करबलमा पारी तीन�ित कपाली तमसकु ले�न 
लगाएका ह�न ् मैले वादीलाई करकाप गरेको होइन 
भनी र अ�य �ितवादीह�ले कसरुमा इ�कार गरी 
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�ितउ�र िजिकर िलएको दिेख�छ । �ितवादीह�ले 
वादीलाई करकाप गरी कागज गराएको ठहर गरेको 
स�ु बारा िज�ला अदालतले फैसला उ�टी गरी 
करकापको वादी दावी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको फैसलाउपर 
वादी रामजी�साद कुशवाहको यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको पाइयो ।
 ३. यी पनुरावेदक वादीलाई 
�ितवादीह�ले िमित २०६१।६।१९ मा जबज��ती 
अपहरण गरी आ�नो क�जामा िलएको कुराको 
जानकारी ह�नासाथ वादीका दाज ुचि��का�साद 
यादवले िमित २०६१।६।२२ मा िज�ला �हरी 
काया�लय, बारामा िदएको ह�िलया जाहरेी 
दरखा�तबाट दिेख�छ । �ितवादीम�येका 
ल�मण�साद �ीवा�तवले िज�ला �हरी 
काया�लय, बारामा िमित २०६१।७।२५ मा कागज 
गदा� रामजी�साद कुशवाह िमित २०६१।६।१९ 
मा अपहरणमा परेको कुरा सनेुको ह� ँ । िकन 
कसले अपहरण गरे सोतफ�  मैले कुनै चासो िदइन 
र मलाई िमित २०६१।६।३० मा म आ�नै घरमा 
बिसरहकेो अव�थामा िज�ला बारा अमतृगंज 
गा.िव.स. वडा नं. २ मौवाहीटोल ब�ने िदनानाथ 
यादवको छोरा बडाबाब ु भ�ने लालबाब ु यादव 
आइ� बोलाई भारतको अगरवा भ�ने ठाउँ नेपाल 
भारतको िसमाना निजकैको 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 दईुवटामा 
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 ह� ँभनी 
िव�ततृ िववरणसिहत कागज गरेको िमिसल संल�न 
बयान कागजबाट दिेख�छ । सो बयान कागजलाई 
समथ�न गद� िनज ल�मण�साद �ीवा�तवले ��ततु 
म�ुा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 ह�दँा िवप�ीह�लाई क�त�मा सजाय 
गरी पाउँ भनी ियनै ल�मण�साद �ीवा�तवले यी 
पनुरावेदक रामजी�साद कुशवाहसमेतउपर दायर 
गरेको क�त� म�ुामा वादी दावी प�ुन नस�ने ठहरी 
स�ु बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, हटे�डाबाट 
िमित २०६६।४।१३ मा फैसला भै अि�तम भएको 
दिेख�छ । 

४. मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको 
महलको २४ नं. मा कागज गराउँदा कसैलाई पिन 
जोरजलुमु करकाप गरी कागज गराउनहु�दँनै । गरे 
बदर ह��छ भ�ने उ�लेख भएको दिेख�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 ह�न िदएमा िनज र सो �यि�का 
बीचमा चलेको कुनै म�ुामा सो कुरा य�तो होइन 
वा िथएन भनी िनजले ख�डन गन� पाउने छैन 
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भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । उि�लिखत काननूी 
�यव�थासमेतबाट �ितवादी ल�मण�साद 
�ीवा�तवले िज�ला �हरी काया�लय, बारामा 
गरेको उ� बयान र ��ततु म�ुा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 काया�लय, बारामा 
गरेको बयान, ��ततु म�ुामा िमित २०६१।११।१७ 
मा िदएको �ितउ�रप�, वािदका सा�ी राधामोहन 
�साद कुशवाहको बकप� र चि��का�सादले 
िज�ला �हरी काया�लय, बारामा िदएको 
जाहरेीसमेतका कागज �माणबाट यी पनुरावेदक 
वादी रामजी�साद कुशवाहउपर �ितवादी 
िवजय�साद यादवले दायर गरेको ०६६-CR-
०४०५ लेनदने म�ुाको िमित २०६०।११।१६ 
को िलखत यी पनुरावेदकले �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� ह�न आएको दिेख�छ ।

६. तसथ�, उि�लिखत त�य एवम ् 
बुँदा �माणसमतेबाट रामजी�साद कुशवाहले 
आफूलाई अपहरण गरी करकापसँग गराएको 
भनी दावी िलएको दिेखएको र िनजको दाज ु
चि��का�साद कुशवाहले यी वादीलाई अपहरण 
गरेको भनी िमित २०६१।६।२१ मा जाहरेी 
दरखा�त िदई िववािदत तमसकुका लेखक 
ल�मण�साद �ीवा�तवले वादीलाई ऋणी बनाई 
आफू�ारा जबज��ती कपाली तमसकु ले�न 
लगाएका ह�न ् भनी िमित २०६१।७।२५ मा िज�ला 

�हरी काया�लय, बारामा कागज गरेका र िववािदत 
तमसकुमा उ�लेख भएको िलखतको िमित हदेा� 
२०६० साल फागनु १६ गते रोज १ भनी उ�लेख 
भएकोमा वा�तवमा उ� िमित २०६०।११।१६ 
उ� िलखतमा उ�लेख भए मतुािबक रोज १ 
आइतबार नभै रोज ७ शिनबार परेको भ�ने कुरा 
२०६० सालको पा�ोबाट दिेखएकोले तमसकु 
खडा भएको िमितमा नै संशयको अव�था दिेखन 
आएको प�र�े�यमा उ� िलखत करकापबाट तयार 
भएको भ�ने दिेखँदा बारा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६४।३।३२ मा िववािदत िलखत 
करकापबाट भएको ठहर ्याई भएको फैसला 
उ�टी गरी करकापको वादी दावी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको िमित 
२०६६।४।१३ को फैसला िमलेको नदिेखँदा उ�टी 
भै िमित २०६०।११।१६ को तमसकु करकापबाट 
तयार भएको ठहरी िवप�ी िवजय�साद यादवलाई 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १२ नं. 
बमोिजम �.१०००। एकहजार ज�रवाना गरेको 
बारा िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।३२ 
को फैसला िमलेको दिेखदा सदर ह�ने ठहछ� । अ� 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
माथी ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको िमित 
२०६६।४।१३ को फैसला उ�टी भै बारा िज�ला 
अदालतको िमित २०६४।३।३२ को फैसला सदर 
ह�ने ठहरेकाले पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको 
िमित २०६६।४।१३ को फैसलाले राखकेो लगत 
क�ा गरी स�ु फैसलाबमोिजम गनु� भनी स�ु बारा 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउन ू-१
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��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बुझाई िदन ू-२

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�
  
इित संवत ्२०७१ साल असार २ गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अिधकृतः सयू��साद रे�मी

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दवेे��गोपाल �े�

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
फैसला िमित : २०७१।३।३०।२

०६६-CI-०३५०

म�ुा : लेनदने

पनुरावेदक/वादी : भारत, िवहार िज�ला 
पवू�च�पारण, तेलहारा टोल अमवा घर भ ै
हाल चौधरी इ�टर�ाइजेज गौरका �ो�ाइटर 
िज�ला रौतहट, गौर नगरपािलका वडा 
नं.२ ि�थत  िदनानाथ चौधरीको घरमा डेरा 
गरी ब�ने कपीलदवे चौधरी कलवार

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

सवगढा वडा नं.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�सगँ 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 । वादीसगँ �ितवादीले 
िलएको रकमको सावाँ �याज 
बुझाइसकेको 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 
बुझाइसकेको भ�ने कुराको 
िववादरिहत तवरले पुि� गन� भरपाई 
मौकामा पेस गन� नसक� पुनरावेदन 
अदालतमा पेस गरेकोमा मा� 
�ािविधक कारण देखाई �य�तो 
भरपाई िलखतलाई �माणमा �हण 
नगरी िनण�यमा पु�दा �यसले �यायको 

�नण�य नं.९१९५

 &  
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मम� नै मन� जाने ह�ँदा प�ले त�काल 
�ा� गन� नसकेको भरपाईलाई पिछ 
पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन 
गदा� पेस गरेको आधारमा मा� 
�माणमा िलन निम�ने भ�नु कानूनी 
�ि�बाट समेत �यायसङ्गत नह�ने ।

(�करण नं. ५)

पनुरावेदक/वादीका तफ� बाट : िव�ान ्  अिधव�ा 
सितशकुमार झा

��यथ�/�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान ्  व�र� 
अिधव�ा महादवे यादव

अबलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको 

महलको ७७ नं. 
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) र 

दफा ५०

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.िज.�या.�ी भोलानाथ चौलागाई ं
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 मा.म�ुय �या.�ी केशरीराज पि�डत
 मा.�या.�ी राजे���साद राजभ�डारी

फैसला
�या.देवे��गोपाल �े� : �ितवादीले म 

िफरादवालासँग िनजको सहभािगतामा स�चालन 
भइरहकेो �ी सागर इटँाभ�ा उ�ोग झनुखनुवामा 
अवि�थत भई सो उ�ोग हते ु �.१,५०,०००।– 
कजा� िलई िमित २०५६।१।६ मा कपाली तमसकु 

गरी िदनभुएकोमा सावाँ �याज मा�दा निदएकोले 
सावाँ �.१,५०,०००।– को िलखत िमितदिेख 
आजस�म ६ वष� ३ मिहना ११ िदनको सयकडा 
१० ले ह�ने �याज �.९४,२०९।– समते ज�मा 
�.२,४४,२०९।– तथा अ� ह�ने �याजसमेत 
िनज �ितवादीबाट िदलाई भराई पाउँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िफरादप� ।
 वादीसँग म �ितवादीले एकम�ु 
�.१,५०,०००।– िलएको छैन र कपाली 
तमसकुको कागज गरेको होइन छैन । मेरो 
सहभािगतामा �ी सागर इटँाभ�ा उ�ोग स�चालन 
भएकोमा सो इटँाभ�ा उ�ोग स�चालनका लािग 
इटँा पकाउन कोइलाको आव�यकता परेको 
िथयो । यी वादीले कोइला स�लाई गन� गरेकोमा 
सोही कोइला स�लाई गदा�को �ममा यी वादीसँग 
�.५०,०००।– को कोइला ख�रद गदा� सो बखत 
�पैयाँको अभाव रहकेो कारण �.५०,०००।– को 
कोइला उधारो िलएकोमा सोही उधारो कोइलाको 
सत�नामा�व�प वादीको नाउँमा कागज गरेको 
िथए ँ। मेरो इटँाभ�ाबाट इटँा उ�पादन स�ु भएपिछ 
इटँा िब�� गरी िविभ�न िमितमा पटकपटक गरी 
�.४६,०००।– बझुाईसकेको र बाँक� रहकेो रकम 
िव�ासको भरमा सो बखत भरपाई नभएको रिसद 
नभए पिन वादीलाई �.१,५०,०००।– ितरी बझुाई 
सकेकोले बझुाउन बाँक� छैन वादी र िनजको 
�ितिनिधलाई बझुाएको रकम र िनजह�बाट �ा� 
भएको रिसद खोजतलास गदा� फेला नपरेकामा 
परेको बखत पेस गन� नै छु । वादीसँग स�कल 
िलखत दािखल गराई अ.बं. ७८ नं. बमोिजम 
दखेाई सनुाई बयान गराई झ�ुा दावीबाट फुस�द 
गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितउ�रप� ।

९१९५ - कपीलदवे चौधरी कलवार िव. महमद सगीर
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 िमित २०६२।७।७ मा भएको 
आदशेानसुार वादी दावीको स�कल िलखत 
वादीले िनवेदनसाथ दाखेल गरेको ��ततु िमिसल 
सामले रहकेो छ ।
 िलखतमा परेको सहीछाप मेरो ह�दँा 
सहीछाप स� े हो । िलखतमा लेिखएको थैली 
�.१,५०,०००।– मैले िमित २०५६।१।६ मा 
धनीसँग कजा� िलई ��ततु िलखत गरेकाले 
िलखत स� े हो तर वादीले पाउने सावाँ�याज 
२०५८।७।६ मा नगद �.१,८७,५००।– वादीलाई 
बझुाई  भरपाई िलएको छु । अदालतबाट आदशे 
भएका बखत पेस गन� छु भ�नेसमेत �यहोराको 
महमद सगीरको सनाखत बयान ।
 आफूले रकम िलई सोअनसुारको 
िलखत गरी िदएको र सो रकमसमते वादीलाई 
ितरी बझुाइसकेको भरपाईसमते िलएको छु 
भ�ने तर रकम ितरे बझुाएको भरपाई पेस नगरी 
अदालतबाट आदशे भएका बखत पेस गन� छु 
भ�ने ज�ता बेतकुका कुरा गरेर िलखत अनसुारको 
दािय�व वहन गन�बाट पि�छने वा अलग ह�ने 
खालका भनाई रह ेभएको पाइदँा �ितवादीको यस 
�कारको आलटाल भनाइको आधारमा िलखत 
अनसुारको दािय�व यी �ितवादीले परूा गन� 
नपन� भ�न निम�ने ह�दँा िफराद मागदावी अनसुार 
वादीले �ितवादीबाट सावाँ�याज भरी पाउने 
ठहछ� भ�नेसमते �यहोराको स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६२।११।१८ मा भएको 
फैसला ।
 उपरो� अनसुारको स�ु फैसलामा मरेो 
िच� बझेुन । स�ु अदालतको आदशेानसुार 
िवप�ी वादीबाट स�कल िलखत दािखल गराई 

अ.बं.७८ नं. अनसुार म पनुरावेदकलाई दखेाई 
सनुाई सनाखत बयान गदा�का अव�थामा स�कल 
भरपाई बझुी िलन स�बि�धत कम�चारीलाई 
भ�दा आदशे बेगर स�कल कागज ब�ुन 
िम�दनै भनी िलन ुभएन । यसरी िफराद दावीको 
िलखतबमोिजमको सावाँ �याज मैले ितरी बझुाई 
भरपाईसमेत िलए पाएको अव�था ह�दँाह�दँ ै पिन 
सोतफ�  �याियक म�ूयाङ्कन नै नगरी मलेै पनुः 
दोहोरा सावाँ �याज िवप�ी वादीलाई ितन� बझुाउन 
पन� ठहर ्याई भएको स�ु फैसला अ�यायपणू� 
भएकोले उ� फैसला बदर गरी िनज ��यथ� 
वादीलाई ितन� बझुाउन नपन� गरी हकइ�साफ गरी 
पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डामा परेको पनुरावेदनप� ।
 यसमा ��यथ� वादीले सावाँ�याजसमेत 
बझुी छु�ै गरी िदएको भिनएको भरपाईको न�कल 
पनुरावेदक �ितवादीले पनुरावेदनप� साथ पेस 
गरेको दिेखँदा सोको स�कल पनुरावेदकबाट 
दािखला गराई स� ेक�त�मा सनुाई िनण�यमा प�ुनपुन� 
अव�थामा स�ुको इ�साफ फरक पन� स�ने दिेखदँा 
छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ 
बमोिजम ��यथ� िझकाई उपि�थत भए वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको आदशे ।
 िमित २०५८।७।६ मा भएको भिनएको 
स�कल भरपाईको िशर पछुारमा लागेको �या�चे 
सहीछाप र ह�ता�रसमेत मेरो होइन । मबाट 
भरपाई गराई निलएको ह�दँा उ� भरपाई सरासर 
जालसाजीपणू� हो । उ� िलखतमा भएको सहीछाप 
क�को हो मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको 
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वादी किपलदवे चौधरी कलवारले पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डामा अ.बं.७८ नं. बमोिजम गरेको 
सनाखत बयान ।
 ��यथ� वादीको बयान �यहोरा झ�ुा हो । 
��यथ� वादीले २०५८।७।६ मा सावाँ�याजसमेत 
ज�मा �.१,८७,५००।– �माणका सा�ीह�को 
रोहबरमा एकम�ु ग�ती गरी बझुी िलएका ह�न ् । 
एक पटक सावाँ�याज बझुाई सकेपिछ दोहोरो 
सावाँ�याज बझुाउनपुन� होइन भरपाई स� े साँचो 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी महमद सगीरले 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डामा गरेको बयान ।
 यसमा �ितवादीले पेस गरेको िमित 
२०५८।७।६ को भरपाईलाई वादीले अ.बं. ७८ 
नं. बमोिजम बयान गदा� क�त� नामकरण गरेको 
दिेखँदा ��यथ� वादीको नमनूा �या�चे िलई 
सो नमनूा �या�चे भरपाईमा लागेको वादीको 
�या�चेसँग िभडाई जाँच गराउन ला�ने द�तरु 
वादीसँग िलई िलखत जाँचगरी पठाई िदन रेखा 
तथा लेखा शाखा सव��च अदालतमा लेखी 
जाँच भई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु� भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको आदशे ।
 भरपाईलाई वादीले क�त� भनेकाले सो 
भरपाईको सा�ी र िलखत सा�ी �ितवादी सरह 
दिेखएकोले िनजह�लाई िझकाई बयान गन� 
पेस गनु�, साथै भरपाई जाँच गन� रेखा तथा लेखा 
िवशेष�लाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) 
र ५२ बमोिजम ब�दसवाल�ारा काठमाड� िज�ला 
अदालतमाफ� त बकप� गराई िनयमानसुार पेस गनु� 
भ�ने पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको आदशे ।
 भरपाईमा लागेको �या�चे छापको जात 
र पया�� भेिटएको रेखाका गणुह�सँग नमनूाको 

बायाँ �या�चे छापको जात र पया�� भेिटएको 
रेखाका गणुह�समेत आपसमा िभडी िमलेकोले 
सोहीबमोिजम राय िदइएको हो । यसमा राय बािझने 
भ�ने ��ै आउँदनै भ�नेसमेत �यहोराको रेखा 
तथा लेखा िवशषे� केशवबहादरु थापा �े�ीले 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाबाट जारी भएको 
ब�दसवालमा काठमाड� िज�ला अदालतमाफ� त 
िदएको बकप� ।
 �ितवादीले पेस गरेको भरपाई िलखत 
स� े साँचो �यहोराको दिेखन आएकोले 
सोबमोिजमको सावाँ�याजको रकम वादीले 
�ितवादीबाट बिुझिलएको साँचो दिेखन 
आयो । वादीले �ितवादीबाट सावाँ�याजको 
रकम �ा� ग�रसकेको यस ि�थितमा वादी दावी 
झ�ुा भई सो दावी प�ुन नस�ने ठहराउनपुन�मा वादी 
दावीबमोिजम सावाँ�याज �ितवादीबाट भराई 
पाउने ठहराई स�ु रौतहट िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा सो फैसला 
उ�टी ह�ने ठहछ� भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको िमित २०६५।१२।२६ को 
फैसला ।
 �ितवादीले �ितवाद गदा� रकम बझुाएको 
भनेको भरपाई पेस नगरी पिछ पेस गरेको सो 
भरपाई िविभ�न प�रि�थितमा रचना ह�न स�ने 
िलखतलाई मा�यता िदन ुनपन�मा अ.बं. ७७ नं. को 
मनसायको �ितकूल सो भरपाईलाई �माण�व�प 
�ा� गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को 
मनसायिवपरीत भएको पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डाको फैसला बदर गरी मेरो दावीबमोिजमको 
सावाँ�याज �ितवादीबाट भराई पाउने गरी भएको 
स�ु रौतहट िज�ला अदालतको फैसला सदर 
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गरी पाउँ भ�नेसमते �यहोराको वादीको यस 
अदालतमा परेको पनुरावेदनप� ।
 यसमा िववािदत भरपाई िलखत रेखा तथा 
लेखा िवशेष�बाट परी�ण भएकोमा उ� िलखत 
परी�ण गन� िवशेष�लाई अदालतमा बकप� 
नगराई सोलाई �माणमा िलई भएको पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको िमित २०६५।१२।२६ को 
फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) 
र दफा ५० को �िुट दिेखएकोले अ.बं.२०२ नं. 
बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु� 
भ�ने िमित २०६८।१०।१९ को आदशे । 
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  
अिधव�ा �ी सितशकुमार झाले मेरो प�ले 
�ितवादीबाट िलखतबमोिजमको रकम �ा� 
नगरेको अब�थामा �माण नै नला�ने भरपाईको 
आधारमा मरेो प�को दावीलाई झ�ुा ठहर ्याई 
गरेको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको फैसला 
निमलेको ह�दँा सो फैसला उ�टी गरी वादी दावी 
प�ुने गरी भएको रौतहट िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो । 

��यथ� तफ� बाट उपि�थत िव�ान ्  व�र� 
अिधव�ा �ी महादवे यादवले मेरो प�ले 
वादीलाई रकम बझुाइसकेको वादीले गरी िदएको 
भरपाई िलखतसमेतबाट �प� दिेखरहकेो ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाबाट वादी दावी नप�ुने 
गरी भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो । 

दबैुतफ� का काननू �यवसायीह�को बहस 

िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन गरी हदेा� वादीको 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डाको फैसला िमलेको छ छैन सोही स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचारगदा� �ितवादीले 
मसँग इटँाभ�ा उ�ोगको लािग �.१,५०,०००।– 
कजा� िलई िमित २०५६।१।६ मा कपाली 
तमसकु गरी िदन ु भएकोमा सावाँ�याज मा�दा 
निदएकोले िलखतको िमितदिेख आजस�मको 
�याजसमेत ज�मा �.२,४४,२०९।– तथा अ� 
ह�ने �याजसमेत िनज �ितवादीबाट िदलाई भराई 
पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको िफराद दावी रहकेो र 
वादीलाई �.१,५०,०००।– ितरी बझुाई सकेकाले 
वझुाउन बाँक� छैन । वादी र िनजको �ितिनिधलाई 
बझुाएको रकम र िनजह�बाट �ा� भएको रिसद 
खोज तलास गदा� फेला नपरेकामा परेको बखत 
पेस गन� नै छु । वादीलाई मैले िलएको रकम ितरी 
बझुाईसकेको ह�दँा झ�ुा दावीबाट फुस�द गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �ितउ�र िजिकर भएकोमा िलखत 
अनसुारको दािय�व यी �ितवादीले परूा गनु�पन� 
ह�दँा िफराद दावी अनसुार वादीले �ितवादीबाट 
सावाँ�याज भरी पाउने ठहछ� भ�नेसमते �यहोराको 
स�ु रौतहट िज�ला अदालतको फैसलाउपर 
�ितवादीको पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
परी स�ु रौतहट िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई उ�टी ह�ने ठहर ्याई वादी दावी प�ुन 
नस�ने गरी पनुरावेदन अदालत, हटे�डाले गरेको 
फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा पनुरावेदन 
पन� आएको दिेखयो ।
 ३. अब वादीको पनुरावेदन िजिकरको 
स�ब�धमा िवचार गदा� वादीको पनुरावेदनमा 
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यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।१९ मा 
“िववािदत भरपाई िलखत रेखा तथा लेखा 
िवशेष�बाट परी�ण भएकोमा उ� िलखत 
परी�ण गन� िवशेष�लाई अदालतमा बकप� 
नगराई सोलाई �माणमा िलई भएको पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको िमित २०६५।१२।२६ को 
फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) 
र दफा ५० को �िुट दिेखएको” भ�ने आधारमा 
��यथ� िझकाउने आदशे भएको पाइयो । �माणमा 
आएको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको २०६३ 
सालको द.ेप.ुनं. १०८३ को ��ततु म�ुाको िमिसल 
हदेा� �यस अदालतको िमित २०६५।०५।१८ को 
आदशेानसुार भरपाईको िलखत जाँच गन� िवशेष� 
केशवबहादरु थापा �े�ीले िववादको िलखतको 
स�ब�धमा बकप� ग�रसकेको दिेखँदा िवशेष�को 
बकप� नभएको भ�ने आधारमा यस अदालतबाट 
िमित २०६८।१०।१९ मा भएको आदशेसँग �थम 
�ि�मा नै सहमत ह�न सिकएन ।
 ४. वादी दावीबमोिजमको रकम 
�.१,५०,०००।– �ितवादीले ऋण िलएको तर 
उ� ऋणको सावाँ�याज सिहतको रकम वादीलाई 
बझुाई भरपाई गरी िलएको भनी �ितवादीले 
िजिकर िलएको दिेख�छ । �ितवादीले वादीलाई 
सावाँ�याज बुझाएको भरपाई स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतसम� पेस गन� नसकेकोमा पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डासम� पनुरावेदन गदा�को 
बखतमा पेस गरेको र उ� भरपाईको स�ब�धमा 
अ.बं.७८ नं. बमोिजम वादीले गरेको बयानमा 
स�कल भरपाईको िशर पछुारमा लागेको �या�च े
सहीछाप मेरो होइन । उ� भरपाई जालसाजीपणू� 
भएको भनी बयान गरेको अब�थामा सो सहीछाप 

स� ेक�त� के हो भनी जाँच गरी पठाई िदन रेखा 
तथा लेखा िवशेष�लाई लेखी पठाएको र 
उ� सहीछापको जाँच गदा� भरपाईमा लागेको 
�या�चे छापको जात र पया�� भेिटएका रेखाका 
गणुह�सँग नमनूाको बायाँ �या�चे छापको जात 
र पया�� भेिटएको रेखाका गणुह�समेत आपसमा 
िभडी िमलेको भ�ने रेखा तथा लेखा िवशेष�को 
राय रहकेो दिेखन आयो । ब�दसवाल�ारा 
िवशेष�को बकप� गराइएकोमा िनजले सोही राय 
ठीक रहकेो भनी बकप�समेत गरेको दिेख�छ । 
वादीसँग �ितवादीले िलएको रकमको सावाँ�याज 
बझुाइसकेको भरपाई पेस गरेको र उ� भरपाई 
वादीले नै ग�रिदएको भ�ने दिेखएको अव�थामा 
वादीले दावीबमोिजमको रकम �ितवादीबाट 
भराई पाउने दिेखन आएन ।
 ५. अब जहाँस�म �ितवादीले 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डामा पनुरावेदनप� 
साथ पेस गरेको भरपाईको स�ब�धमा अदालती 
ब�दोव�तको महलको ७७ नं. बमोिजम �माणको 
�पमा �हण गन� निम�ने भनी यस अदालतमा 
पनुरावेदनप�साथ वादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा� उ� ७७ नं. 
को दहेाय ५ लाईसमेत हनेु�पन� ह��छ जसमा “कुनै 
नयाँ र मह�वपणू� िलखत �माण िफरादप� वा 
�ितउ�रप� िददँाको बखत आफूले भरम�दरू 
कोिसस गदा� पिन थाहा नपाएको वा �ा� गन� 
नसकेकोले सो �माणप� पेस गन� अनमुित पाउँ 
भनी झगिडयाले िनवेदन िदएमा �यहोरा मनािसब 
दिेखए अड्डाले सो कुराको पचा� खडा गरी सो 
�माण ब�ुन ह��छ” भ�ने काननूी �यव�था रहकेो 
दिेख�छ । सो ह�दँा ��ततु िववादको स�दभ�मा 

९१९५ - कपीलदवे चौधरी कलवार िव. महमद सगीर
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�ितवादीले �ितउ�र िफराउँदा नै सावाँ�याज 
बझुाएको भरपाई त�काल फेला नपरेकोले 
फेला परेका बखत अदालतको आदशे भएमा 
बझुाउने छु भनेकै दिेख�छ । �ितवादीले वादी 
दावीबमोिजमको िलखत अनसुारको रकम 
बझुाइसकेको भ�ने कुराको िववादरिहत तवरले 
पिु� गन� भरपाई मौकामा पेस गन� नसक� पनुरावेदन 
अदालतमा पेस गरेकोमा मा� �ािविधक कारण 
दखेाई �य�तो भरपाई िलखतलाई �माणमा �हण 
नगरी िनण�यमा प�ुदा �यसले �यायको मम� नै 
मन� जाने ह�दँा प�ले त�काल �ा� गन� नसकेको 
भरपाईलाई पिछ पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
गदा� पेस गरेको आधारमा मा� �माणमा िलन 
निम�ने भ�न ुकाननूी ��ीबाट समेत �यायसङ्गत 
नह�ने ह�दँा पनुरावेदक वादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसँग सहमत ह�न सिकएन ।
  ६. अतः �ितवादीले पेस गरेको भरपाई 
िलखतबाट वादीले सावाँ �याज बिुझसकेको 
दिेखँदा वादी दावीबमोिजम सावाँ�याज 
�ितवादीबाट भराई पाउने ठहराई स�ु रौतहट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६२।११।१८ 
मा भएको फैसला िमलेको नदिेखँदा उ�टी गरी 
वादी दावी नप�ुने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, होट�डाको िमित २०६५।१२।२६ को 
फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदन ू।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.जगदीश शमा� पौडेल 
इित संवत ्२०७१ साल असार ३० गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अिधकृत :  गेह�े�राज रे�मी

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

माननीय �यायाधीश �ी जगिदश शमा� पौडेल 
फैसला िमित : २०७१।४।१५।५

०६७-CI-१३१६

म�ुा :- ठे�का रकम िमनाहा गरी पाऊँ ।

पनुरावेदक/ �ितवादी : िज�ला महो�रीि�थत 
जले�र नगरपािलकाको काया�लय

िव�� 
��यथ�/वादी : िज�ला महो�री, जले�र न.पा.

वडा नं.१ ब�ने रामिसिकल साह

 § करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा 
भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
करार गन� सबै प�ले 
करारबमोिजमको दािय�व पूरा 
गनु�पन� ह��छ । करारबमोिजमको 
दािय�व दुबै प�ले पालना 
गनु�पन�मा आफूले पालना गनु�पन� 
दािय�व पूरा नगन� प�ले अक� 
प�लाई करारीय दािय�व पूरा 
गनु�पछ� भनी बा�य गन� निम�ने ।

(�करण नं. ४)

पनुरावेदक/�ितवादीका तफ� बाट :
��यथ�/वादीका तफ� बाट :

�नण�य नं.९१९६
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अवलि�बत निजर :
स�ब� काननू :
 § करार ऐन, २०५६ को दफा ७४

स�ु तहमा फैसला गन� :-
 मा.िज.�या.�ी वालमकुु�द दवाडी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :- 
 मा.�या.�ी फिण��द� शमा�
 मा.�या.�ी राजकुमार वन

�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६७।१।८ को फैसलाउपर �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम �ितवादी 
जले�र नगरपािलकाको तफ� बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस भएको ��ततु म�ुाको 
सङ्ि�� त�य एवम ् ठहर यस�कार छ ।

िवप�ी नगरपािलकाको अधीन�थमा 
रहकेो व�णसर पोखरीलाई २०६४ साल आषाढ 
मसा�तस�म ५ वष�को लािग ठे�का लगाउने 
भनी टे�डर आ�ानको सचूना िवप�ीबाट 
िमित २०५९।२।२४ मा ह��छ । सो सचूनाको 
�यादिभ�मा मैले टे�डर ��ततु गदा� उ� पोखरीको 
उ�रप�� िडलमा रहकेो महुडी नगरपािलकाले 
बनाउनपुछ� । नबनाए बाढीले �ित ह�ने ह�दँा १ 
वष�को रकम िमनाहा िदएमा मलाई म�जरु छ भनी 
��ताव उ�लेख गरेको टे�डर नै सबैभ�दा बढी 
अङ्कको �.१६,११,७७७।७७ पैसाको भयो । 
सो टे�डरमा काय�वाही ह�दँ ैजाँदा िवप�ीबाट िमित 
२०५९।३।११ मा पेस भएको िट�पणी आदशे 
�मखुसम� पेस ह�दँा ��येक वष� नगर �े�मा 

बाढी आउने ह�दँा व�ण सर पोखरीको िडलमा 
अवि�थत महुडी नगरपािलकाले ०५९।०६० मा 
बनाइिदने र बनाउन नसके ०६०।०६१ मा एक 
वष�को रकम िमनाहा िदने गरी राम िसिकल साहको 
बोलप� �वीकृितको लािग बोड� बैठकमा पेस गन� 
गरी सदर भनी ०५९।३।१३ मा िट�पणी आदशे 
भयो । �यसपिछ सो सत� बोड�मा पेस ह�दँा बोड�बाट 
२०५९।९।१९ को िनण�यबाट मेरो उ� टे�डरमा 
उि�लिखत ��ताव तथा िट�पणी आदशेमा कुनै 
प�रवत�न नगरी सोही�पमा बोलप� �वीकृत 
भयो । यसरी िवप�ीले महुडी नबनाएकोले 
०५९।०६० को १ वष�को िक�ता रकम 
करारबमोिजम ३,३२,३५५।६४ िमनाहा गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको िफरादप� । 

��ततु िफराद अनसुार वादीको हकमा 
इ�साफ ह�न स�ने अव�था नै छैन । यी िवप�ीसँग 
�य�ता कुनै िकिसमको स�झौता तथा कबिुलयत 
भएको छैन जस कारणबाट वादीको रकम िमनाहा 
पाउने अव�था होस ् । मेरो प� नगरपािलका 
सरकारी काया�लय हो । सरकारी काया�लयबाट 
��तािवत कबिुलयतनामाबमोिजम टे�डर आ�ान 
ग�रएको हो । सो टे�डरबमोिजम सबैभ�दा 
बढी कबोल ग�रएको रकमको हकमा िनज 
वादीको टे�डर �वीकृत भएको हो ।यसथ� वादीले 
कबिुलयत सत�नामाबमोिजम काय� गन� वादी बा�य 
छन ्। कबिुलयतनामा दईुप�बीचको स�झौताप� 
हो । यसको िवपरीत जाने अिधकार वादीको छैन, 
ह�दँनै । पोखरीको महुडी नगरपािलकाले नबनाएमा 
�यसबाट भएको नो�सानीको साटो ०६०।०६१ 
मा रकम िमनहा गरी िदने भ�ने कबिुलयतनामाको 
१ दिेख ९ स�मको सत�मा कँही कतै उ�लेख 
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छैन । उ�लेख नै नभएका कुराह�लाई आधार 
मानेर वादीले िफराद अनसुारको उपचार पाउन 
स�ने अव�था नै नभएकोले िफराद खारेजभागी छ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितउ�रप� । 

सत� अनसुार नगरपािलकाले महुडी बनाई 
निदएकाले १ वष�को रकम िमनहा िदनपुछ� भ�ने 
वादीका सा�ी ब�ी चौधरीले गरेको बकप� । 
बोड� बैठकसमेत भएर पास गरेको ख�डमा िमनाहा 
ह�न स�ने तर बाढी गएको छैन �यसैले उ� रकम 
िमनहा ह�नपुद�न भ�ने �ितवादीका सा�ी रामे�र 
िम�ले गरेको बकप� । 

वादीले गरी िदएको कबिुलयतनामा 
नगरपािलका बोड�समेतको िनण�यबाट वादीले 
दावी गरेको ज�तो रकम िमनाहा ह�ने भ�ने 
�यव�था गरेको दिेखन नआएबाट वादी दावी 
प�ुन स�ने अव�था दिेखन नआएकोले वादी दावी 
प�ुन नस�ने ठहछ� भ�नेसमते �यहोराको महो�री 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६४।१।१६ 
को फैसला । 

करारबमोिजम महुडी िवप�ी 
नगरपािलकाले नबनाएमा वादीले एक वष�को 
िक�ता रकम िमनाहा पाउने कुरा �प� ह�दँाह�दँ ै
पिन दावी नप�ुने ठहराई भएको स�ुको फैसला 
�िुटपणू� रहकेोले उ� फैसला बदर गरी स�ु 
दावीबमोिजम िमनाहा पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा परेको 
पनुरावेदनप� । 

यसमा िमित २०५९।३।१३ मा बोड�बाट 
टे�डर �वीकृत भएको अव�था ह�दँा स�ु िज�ला 
अदालतले वादी दावी प�ुन स�ैन भनी गरेका 
फैसला फरक पन� दिेखएकोले अ.बं. २०२ नं.तथा 

पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम छलफलको लािग िवप�ी िझकाई 
पेस गनु� भ�ने पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
आदशे । 

�ितवादी जले�र नगरपािलकाले 
आफूले गनु�पन� काम नगरेकोमा �ितवादीले ५ 
(पाँच) वष�कै परैू ठे�का रकम बझुाउनपुछ� भ�न 
िम�ने अव�था आउँदनै । य�तो अव�थामा 
वादीको दावी नप�ुने गरी महो�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६४।१।१६ मा भएको 
फैसला िमलेको दिेखन आएन, सो फैसला उ�टी 
ह��छ । वादी दावीबमोिजम एक वष�को ह�ने ठे�का 
रकम �.३,३२,३५५।६४ वादीलाई �ितवादीले 
करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोिजम आफूले 
पालन गनु�पन� दािय�व परूा गरेर िमनाहा िदनपुन� 
ठहछ� भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६७।१।८ को फैसला । 

िमित २०५९।३।१३ को िट�पणी आदशे 
बोड� बैठकमा पेस गन� गरी ठे�का सदर भएकोमा 
पिछ िमित २०५९।३।१९ मा बोड� बैठक ब�दा 
पा�रत बोड� बैठकको िनण�यमा रकम िमनाहा 
स�ब�धमा कुनै ��ताव नै पेस भएको छैन । यसरी 
नगरपािलकाको �मखुले  िट�पणीमा लेिखएको 
�यहोरा अनसुारको महुडी बनाइिदने र नबनाए 
०६०।०६१ एक वष�को रकम िमनाहा पाउनपुछ� 
भ�ने ��तािवत िवषयमा कुनै िनण�यमा �वेश 
नै नपाएको, कबिुलयतानामाको कुनै सत�नामा 
महुडी बनाइिदनपुन� नबनाए ०६०।०६१ को 
ठे�का रकम िमनाहा पाउनपुछ� भ�ने सत� उ�लेख 
नभएको र ०६०।०६१ को ठे�का रकम िमनाहा 
माग गन� ियनै वादीले स�पणू� रकम नै बझुाई हर 
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िहसाब फरफारक ग�रसकेको त�य ियनै वादीले 
िदएको िनवेदन तथा िमित २०६७।१।५ को यस 
काया�लयको प�बाटसमेत दिेखई ��ततु म�ुाको 
काननूी दािय�व नै समा� भई सकेको ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले स�ु महो�री 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरेको फैसला 
�िुटपणू� ह�दँा उ�टी गरी स�ु िज�ला अदातलको 
फैसला कायम गरी पाउँ भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदक �ितवादीको यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदनप� ।
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसीसचूीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
स�ु र पनुरावेदन िमिसलसमेत अ�ययन गरी हदेा� 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६७।१।८ को फैसला िमलेको छ छैन 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�छ स�दनै भ�ने स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी 
नगरपािलकाले गरेको टे�डर आ�ानबमोिजम 
मैले टे�डर ��ततु गदा� पोखरीको उ�रप��को 
िडलमा रहकेो महुडी नगरपािलकाले बनाउनपुन� 
नबनाए एक वष�को िक�ता रकम िमनाहा िदने 
भनी ��ताव पेस गरेकोमा सोही ��तावबमोिजम 
मेरो टे�डर �वीकृत भई चलनपजू� पाएकोमा 
िवप�ी नगरपािलकाले महुडी नबनाएको ह�दँा 
आ.ब.०६०।०६१ को एक वष�को ि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 प�ुन नस�ने 
ठहर ्याई स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट 

िमित २०६४।१।१६ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
वादी दावीबमोिजम एक वष�को ह�ने ठे�का रकम 
�.३,३२,३५५।६४ वादीलाई �ितवादीले िमनाहा 
िदनपुन� ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले 
िमित २०६७।१।८ मा गरेको फैसलाउपर �ितवादी 
जले�र नगरपािलकाको पनुरावेदन परी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको दिेखयो ।

३. यी पनुरावेदक जले�र नगरपािलकाले 
व�णसर पोखरीको माछापालन स�ब�धमा 
बोलप� आ�ान गरेकोमा सो स�ब�धमा परेका 
बोलप�म�ये सबैभ�दा बढी रकम अङ्क कबलु 
गन� ��यथ� वादी रामिसिकल साहको बोलप� 
�वीकृत भई जले�र नगरपािलकामा रामिसिकल 
साहको िनवेदन परी नगरपािलकाबाट िट�पणी 
सदर भई कबिुलयत स�झौता गरी ��यथ� वादीले 
िमित २०५९।७।१२ मा चलनपजु� पाएकोमा 
िववाद दिेखएन । यसबाट ��यथ� वादीले दावीको 
पोखरीको ज�गाको ठे�का �ा� गरी भोग गरेको 
अव�था रहकेो दिेखन आयो । ��यथ� वादी 
रामिसिकल साहले िमित २०५९।२।७ मा पेस 
गरेको बोलप�मा व�णसर पोखरीको उ�रप�� 
िडलमा रहकेो महुडी यी पनुरावेदक �ितवादी 
जले�र नगरपािलकाले बनाउनपुन� र नबनाएमा 
बाढीले �ित ह�ने ह�दँा एक वष�को िक�ता रकम 
िमनाहा पाउनपुछ� भ�ने �यहोरा लेिखएको 
दिेख�छ । �यसै गरी ियनै पनुरावेदक �ितवादी 
जले�र नगरपािलकाले िमित २०५९।३।१३ मा 
िट�पणी सदर गदा� ��येक वष� नगर �े�मा बाढी 
आउने ह�दँा व�णसर पोखरीको उ�रप��को 
िडलमा अवि�थत महुडी नगरपािलकाले 
०५९।०६० मा बनाइिदने र बनाउन नसके 

९१९६ - जले�र नगरपािलकाको काया�लय िव. रामिसिकल साह



नेपाल कानून प��का, २०७१, असोज 

974

०६०।०६१ मा एक वष�को रकम िमनाहा 
िदने गरी रामिसिकल साहको वोलप� 
�वीकृितको लािग बोड� बैठकमा पेस गन� गरी 
सदर गरेको दिेख�छ । यसरी ��यथ� वादीले 
पेस गरेको बोलप�मा उ�लेख भएको ��ताव 
तथा पनुरावेदक नगरपािलकाले िट�पणी आदशे 
सदर गदा� उ�लेख भएको सत� �यहोरालाई 
नगरपािलका बोड�ले अ�वीकृत गरेको भनी 
यी पनुरावेदक �ितवादीले भ�न नसकेको 
र महुडी बनाइिदएको भ�ने भनाइ पिन यी 
पनुरावेदक �ितवादीको नभएको अव�थामा 
कबिुलयतानामाको कुनै पिन सत�मा महुडी 
बनाइिदनपुन� 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 बझुाई हर िहसाब 
फरफारक ग�रसकेको भ�ने आधारमा पनुरावेदन 
अदातल, जनकपरुको वादी दावीबमोिजमको 
रकम िमनाहा िदने गरी भएको फैसला उ�टी 
ह�नपुछ� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न 
सिकएन ।

४. करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ 
मा भएको काननूी �यव�था हदेा� �करार गन� 
��येक प�ले करारबमोिजमको दािय�व परूा 
गनु�पन�छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । उपरो� 
काननूी �यव�था अनसुार करार गन� सबै प�ले 
करारबमोिजमको दािय�व परूा गनु�पन� ह��छ । 
करारबमोिजमको दािय�व दबैु प�ले पालना 
गनु�पन�मा आफूले पालना गनु�पन� दािय�व परूा नगन� 

प�ले अक� प�लाई करारीय दािय�व परूा गनु�पछ� 
भनी बा�य गन� िम�ने दिेखदैनँ । ��ततु म�ुामा 
यी पनुरावेदक �ितवादी जले�र नगरपािलकाले 
बोलप� स�झौताबमोिजम आफूले गछु� भनेको 
काम व�णसर पोखरीको उ�रप��को िडलमा 
अवि�थत महुडी बनाई निदएको अव�थामा 
��यथ� वादीको ठे�काको िक�ता रकम 
ितनु�पन� दािय�वलाई मा� परूा गराउन खोजेको 
पाइयो । य�तो अव�थामा ��यथ� वादीले एक 
वष�को ठे�काको िक�ता रकम यी पनुरावेदक 
�ितवादीबाट िमनाहा पाउँदनै भनी भ�न ुकाननू र 
�यायको �ि�कोणले यिु�सङ्गत ह�दँनै । 
 ५. अत: मािथ िववेिचत आधार 
�माणबाट वादी दावी प�ुन नस�ने ठहर ्याई 
स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६४।१।१६ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
वादी दावीबमोिजमको िक�ता रकम �ितवादीले 
िमनाहा िदनपुन� ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६७।१।८ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । ��ततु म�ुाको 
दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदन ू।

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

इित संवत ्२०७१ साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अिधकृत : मनोज �े�
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