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िनण�य नं.९०९९ 

सव��च अदालत, %वशेष इजलास
माननीय /यायाधीश ौी क3याण ौे5
माननीय /यायाधीश ौी सशुीला काक7

माननीय /यायाधीश ौी बै:नाथ उपा>याय
माननीय /यायाधीश ौी तक? राज भB

माननीय /यायाधीश ौी Cाने/िबहादरु काक7

आदेश GमGत M २०७०।१२।२०।५
०६९-WS-००११

%वषयः उQूषेण, परमादेश ।

Gनवेदक M ूहरS ूधान काया?लय, नTसालमा ूहरS 
अGतUरV महाGनरSWक पदमा काय?रत ्
मदनबहादरु खZकासमेत

%व[\
%वपWी M नेपाल सरकार, ूधानम/ऽी तथा 

मि/ऽपUरष_को काया?लय, Gसँहदरबार, 
काठमाडdसमेत

 § शाि& सुर+ासँग स.ि0त संवेदनशील 
अ8को सेवाको ;शासन संय<लाई 
राजनीितक वा ;शासिनक ?िववेकको 
अधीनमा राखी तदथ�वादी र मौकापरF 
ढ8ले सHालन गनI सोच माKै पिन 
अवाMनीय Nने । 
 § ;हरी सेवामा सेवा ;वेशदेिख वृिT िवकास 

र सेवाबाट अवकाशसWका कुराहX 
YZXपमा सुपिरभािषत, सुिनि`त ् र 

िनbदZ बनाई राख ्न र अcोलको अवdा 
हटाई सुYZ बनाउन जो चािहने ;यास 
अिवल. गनु�पनI । 

(ूकरण नं.१६)
 § ;हरी ऐन, २०१२  जनु पिरवेशमा आएको 

िथयो, सो सmभ�मा र पिरवेशमा हाल 
nापक पिरव�तन भई वत�मानमा भएको 
पिरवत�नको नया ँ आलोकमा ;हरी 
कम�चारीहXको सेवा शत�का nवdाहX 
हेन� जXरी देिखने । 
 § आधिुनक समयका हरेक सेवा वा संगठनमा 

पारदpशता एवं िनq+तामा जोड िदइएको 
शासकीय शैली िवकिसत भई रहेकोमा 
इvानसुारको अविधसW सेवामा बहाल 
राख ्ने गरी अिनि`तता बढाउने खालका 
nवdालाई िनर&र गनु�को औिचy 
नदेिखने ।

(ूकरण नं.१८)
 § ;हरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका 

िवषयमा YZ कुनै nवdा गिरएको 
देिखदैँन । िनयमावलीमाफ� त ् गिरएका 
nवdालाई पटकपटक संशोधन वा 
संशोधन ;यास अिन म{ुा मािमलाले पिन 
िचT बुझाउन सकेको नदेिखदँा यFो 
िdितको अ�का लािग ;हरी सेवाको 
सारभतू िवषयअ&ग�त पनI िनयिु� 
यो�ता, िनवृिTभरण, अवकाशस.0ी 
nवdा आिद कुराहX िनयमावलीको 
nवdाअ&ग�त नराखी ऐनकै 
nवdाअ&ग�त रािखएमा काननूमा 
YZता र िनि`तता रहने भै काया��यनमा  
;भावकािरता रहन स�े अपे+ा गन� सिकने 
Nँदा ;हरी ऐनमा नै िवधाियकी िहसाबले 
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पुनरालोकन गरी उपरो� सबै कुराह�को 
स�ोधन गन� �व�ा गन� ज�री �ने । 

(ूकरण नं.१९)

"नवेदकका तफ6 बाट M 9व:ान व;र< अ"धव?ा ौी 
ह;रूसाद उूतेी एवं 9व:ान अ"धव?ाहF 
ौी नरेGि पाठक र ौी मेघराज पोखरेल

9वपNीका तफ6 बाट M 9व:ान नायब 
महाGयाया"धव?ा ौी राजनारायण पाठक, 

9व:ान सहGयाया"धव?ाहF ौी कृंणजीवी 
िघ"मरे र ौी महेश शमा6 पौडेल

अवलिUबत नजीर M
 § २०५९ सालको ;रट नं. ९४ र ;रट 

नं. ९६
सUबY कानून M

 § ूहरZ ऐन, २०१२ 
 § ूहरZ "नयमावलZ, २०४९
 § सश\ ूहरZ "नयमावलZ, २०६०

आदेश
!ा.क"ाण $े% : नेपालको अGत;रम 

सं9वधान, २०६३ को धारा ३२, र १०७(२) 
बमोिजम दायर हनु आएको ू ःततु ;रट "नवेदनको 
सc िNd तeय र आदेश यस ूकार छ M–

हामी "नवेदकहF देशका नाग;रकहFको 
जीउ धनको रNा गरZ मलुकुमा शािGत सरुNा तथा 
अमनचयन कायम गनj प9वऽ ू हरZ सेवामा 9व"भl 
"म"तमा 9व"भl पदमा ूवेश गरZ कत6mय"न< 
mयावसा9यक ूहरZको Fपमा परु ्याएको महoवपूण6 
योगदानबाट कानूनबमोिजम पटकपटक बढुवा 
भई कोहZ ूहरZ नायब "नरZNकदेिख कोहZ 
ूहरZ अ"त;र? महा"नरZNक पदमा काय6रत                         
छr । "नय?ु भएदेिख हालसUम हामीहFले देश र 

संगठनलाई चा9हने mयावसा9यक tान, सीप, दNता र 
सu 9ववेक ू योग गरZ अथक सेवा ग;ररहेका छr । 
हामी "नवेदकहFको सेवालाई कत6mयमखुी गराउने 
ूहरZ ऐन,  २०१२ र ूहरZ "नयमावलZ, २०४९ 
मा पटकपटक भएको संशोधनले यस सेवामा 
कत6mय"न<Fपमा काय6 गनj ूहरZ कम6चारZहFको 
सेवा अव"ध र उमेरको हदसUबGधी mयवःथा 
ूvयNFपमा नेपालको "नजामती सेवा ऐन २०४९, 

ःवाःeय सेवा ऐन २०५३, सै"नक ऐन, २०६३ 
लगायतमा भएको कानूनी ूावधानसँग न"मxदो                                           
छ । ू हरZ ऐन र "नयमावलZमा भएको सेवा अव"ध 
अGय ऐन "नयममा नभएकोले न"मxदो र फरक 
भई यस सेवामा रहेका कम6चारZहFको मनोबलमा 
॑ास xयाउने, भरपदz सेवा {दन नस|ने, उमेरको 
हदबGदZमा ूvयNFपमा 9वभेद रहने, सरकारले 
प"न mयावसा9यकताको लाभ "लन नस|ने अवःथा 
हनुकुा साथै सरकारलाई आ"थ6क mययभार ब}दै 
जाने, चाँडो अवकाश भएको कारणले "नविृ~भरणमा 
व9ृY भई थप mययभार ब}ने, गैरकानूनीFपमा 
ू"तःपधा6 हनुलेु देशमा ॅ�ाचारसमेत मौलाउने 
अवःथा छ । जसले गदा6 Nमतावान ्र अनभुवी 
कम6चारZहFले नेतvृव {दन नसक� देश, जनता 
र यससँग ूvयN जो"डएको शािGत सरुNा र 
अमनचयनमा असर पन6 जाने ःप� छ । २०४७ 
सालको ूजातािGऽक उपलि�धप�ात ् "नजामती 
कम6चारZहFलाई तीसवषj अव"ध लगाई अ"नवाय6 
अवकाश {दइएकोमा अवकाश भएकाम�ये 
केशवराज राजभ�डारZसमेतले यसै सUमानीत 
सवz�च अदालतमा ;रट {दएकोमा तीसवषj सेवा 
अव"ध ःवे�छाचारZ भएको भनी बदर भएको र 
"नज केशवराज राजभ�डारZ सेवामा पनुव6हालZ भई 
म�ुय सिचवसमेत भै "नव~ृ हनुभुएको प"न यसै 
सUमानीत अदालतको नजीर कायम छ । सोहZ 
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कारणबाट !नजामती सेवामा हालस,म तीसवष. 
हद रािखएको छैन । 

ूहर8 !नयमावल8, २०४९ को !नयम 
९८(१) मा ूहर8 कमBचार8हDको उमेर वा सेवा 
अव!ध ३० वषB पूरा भएप!छ सेवाबाट अवकाश 
Mदइने Oयवःथा गSरएको छ । Tव!भU पदमा 
बहाल रहेका ूहर8 कमBचार8हDको तोTकएको 
उमेर हद (पद अनसुार फरकफरक रहेको) 
वा सेवामा ूवेश गरेको ३० वषB अव!ध पूरा 
भएप!छ ःवतः अवकाश हनेु Oयवःथा रहेको                          
छ । !नयम ९८(१)(क) मा ू हर8 महा!नर8Yकले 
५८ वषB, ूहर8 अ!तSर[ महा!नर8Yक÷ूहर8 
नायब महा!नर8Yकले ५६ वषB गद] Tव!भU तहका 
ूहर8 कमBचार8को उमेर हद ४८ वषBदेिख ५८ 
वषBस,म तोTकएको छ । तर ^यःता स,पूणB 
पदमा रहेका ूहर8 कमBचार8हDको सेवा अव!ध 
भने एउटै अथाBत ् ३० वषB नै कायम गSरएको                      
छ । !नयमावल8मा भएको Oयवःथा अ`य ू च!लत 
नेपाल कानून र साकB  तथा Tवदेशी कानूनमा समेत 
फरक भएकाले हामी !नवेदकहDलाई एका!तर 
अ`याय परेको छ भने अकb!तर ू^यYDपमा 
देशलाई नै थप आ!थBक Oययभार बdन गएको    
छ  । ूहर8 !नयमावल8, २०४९ को !नयम ९८ 
मा भएको ३० वष. सेवा हद ूहर8 ऐन, २०१२ 
को दफा ३९ ले ू ^याभतू अिfतयार8 भ`दा बाTहर 
गएको देिख`छ । ूहर8 ऐन, २०१२ को दफा 
३९ ले हद तोgने अिfतयार8 नMदएको अवःथामा 
अधीनःथ Tवधायनी शि[ Mदएकोमा ^यसको 
अ^य!धकDपमा ूयोग (Excessive Misuse) गर8 
!नयमावल8 बनाएकोले ^यःतो ूावधान खारेज 
योhय छ ।

ूहर8 !नयमावल8, २०३३ लागू हुँदा 
उमेर र पदाव!धको आधारमा माऽ अवकाश 

हनेु Oयवःथा गSरएको भ`दा फरक भई हाल 
२०४९ सालबाट सेवा अव!ध ३० वषB कायम 
गSरएको, प!छ २०४९।११।१५ मा संशोधन 
गर8 ३० वषBमा थप २ वषB थlन सTकने भUे 
ूावधान रािखयो । ^यःतै २०४९ मा नै दोॐो 
संशोधन गर8 ५ वषB थप भई ३५ वषB कायम 
गSरयो । ूहर8 सेवा अव!ध कTहले ३० वषB, 
कTहले ^यसमा थप २ वषB, कTहले ५ वषB थप 
भनी पटकपटक भएको थपघटको ूमखु कारण 
भनेको देशमा राजनी!तक िःथरता नहनु ुर सोह8 
आडमा आqनो ःवाथBपू!तBको ला!ग ःचेrछाचार8 र 
मनोमानी ढtबाट भएको कायB हो भUे तuयलाई 
स,मानीत अदालतले समेत मनन ् गन.नै छ । 
हाल बहाल रहेको ूहर8 !नयमावल8को !नयम 
९८ को Oयवःथा, ूाTव!धक ूहर8 !नयमावल8, 
२०५८ र ूहर8 पहरा गण !नयमावल8, २०६४ 
सँग प!न न!मvदो र भेदभावपूणB रहेको छ । 
ूहर8सँग स,बि`धत ३ वटै !नयमावल8मा 
उमेरको हद फरकफरक राखेको पाइएको हुँदा 
यो आफw मा TवरोधाभाषपूणB छ । एउटै सेवामा 
रहेका ूहर8 कमBचार8हDमा यस ूकारको Tवभेद 
ूाकृ!तक `यायको !सyा`तTवपर8त छ । ^यसर8 
नै ूहर8 !नयमावल8मा ूहर8 कमBचार8हDको 
उमेरको हद अ`य राzसेवक कमBचार8हD भ`दा 
!भU छ । नेपाल ःवाःuय सेवा ऐन, २०५३ 
को !नयम ४५(१) मा उमेरको हद ६० वषB 
छ । सै!नक ऐन, २०६३ मा सेवा अव!ध नभई 
उमेरको हद वा पदको हदको आधारमा कायम 
छ । !नजामती सेवामा भएको ३० वष. सेवा 
अव!ध खारेज भई हाल !नजामती कमBचार8हDको 
उमेर हद ५८ वषB तोTकएको छ । जसमा पदको 
सेवा अव!ध सिचवको ५ वषB, मfुय सिचवको 
३ वषBलगायत फरकफरक भएप!न उमेर हद 

९०९९ - मदनबहादरु ख|कासमेत TवDy ूधानम`ऽी तथा मि`ऽपSरष}को कायाBलयसमेत
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५८ वष0 नै कायम छ । ूहर8 "नयमावल8को 
यो :यवःथा ूच"लत नेपाल कानून र अ@तAरम 
संDवधान, २०६३ को धारा १२(२)(च) Jारा 
ूदL पेसा तथा रोजगार8को हक, धारा १३ Jारा 
ूदL समानतालगायतको हकDवपर8त छ । 

जनताको जीउ, Qयान, धनको सरुSाको 
दाDयTव बोकेको ूहर8 कम0चार8हV नै आXनो 
सेवामा सरुिSत नहुँदा अVको सरुSा गन0 स[ने 
पAरिःथ"त नहनु स[दछ । सरकारले २०३३ 
सालमा \याएको ूहर8 "नयमावल8लाई २०३४, 

२०३६, २०३७ र २०३८ सालगर8 ४ चोट8 
संशोधन गरेको र प"छ २०४९ सालमा \याएको 
"नयमावल8 २०६६ सालसbम आईपcुदा १६ औ ं
पटक संशोधन भएको छ भने ूहर8 ऐन, २०१२ 
देिख २०४८ सालसbम आउँदा ५ पटक माऽ 
संशोधन भएको र २०४९ सालप"छ एक पटक 
प"न संशोधन भएको छैन । यसबाट ःवेgछाचार8 
ढiबाट ूहर8 "नयमावल8मा पटकपटक संशोधन 
गर8 ूहर8 कम0चार8मा"थ अ@याय गरेको ःपj 
देिख@छ ।

शाि@त सरुSाको मkुय िजbमेवार र 
पहरेदार ूहर8 कम0चार8सँग सbबl ूहर8 ऐन र 
ूहर8 "नयमावल8मा भएको अवकाश हनेु उमेर 
हद, पदाव"ध र सेवाअव"ध गर8 अवकाशसbब@धी 
तीन Dक"समको ूावधान अ@य ूच"लत नेपाल 
कानूनमा भएको :यवःथाको Dवपर8त भेदभावपूण0 
र अ@यायपूण0 भई संDवधानसँग बािझन गएकोले 
हामी "नवेदकहVलाई अ@तAरम संDवधान, २०६३ 
को १२(२)(च) Jारा ू दL पेसा तथा रोजगार8को 
हक, धारा १३ ूदL समानताको हक, धारा १८ 
ूदL रोजगार8को हक तथा अ@य ूच"लत नेपाल 
कानूनमा भएको हक अ"धकारको ू "तकूल भै ू हर8 
ऐन, २०१२ को दफा ३९ ू "तकूल भै अ@यायपूण0 

भएकोले ूहर8 "नयमावल8, २०४९ को "नयम 
९८(१) मा भएको :यवःथामpये सेवा अव"ध ३० 
वष0 पूरा भएप"छ ूहर8 सेवाबाट अवकाश पाउने 
भqे :यवःथा नेपालको अ@तAरम संDवधान, २०६३ 
को धारा ३२ र १०७(२) अ@तग0त उTूषेणको 
आदेशले बदर गर8 उमेर हदको आधारमा माऽ 
अवकाश पाउने भqे कानूनी ूावधानबमोिजम 
ूहर8 "नयमावल8, २०४९ लाई संशोधन गनु0 भनी 
DवपSीहVको नाममा परमादेशको आदेश जार8 
गAरपाऊँ । 

हामी "नवेदकहVमpये मदनबहादरु 
खsका, नरेश गVुङ, क\याणकुमार "तिbसना, 
Dकरणकुमार गौतम, ूकाश कँुवर र अजु0नजi 
शाह8ले यह8 "म"त २०६९।५।२८ बाट ३० 
वषv सेवाको अव"धको कारण अ"नवाय0 अवकाश 
ूाw हनेु अवःथामा पगेुका छx । Tयःतै गर8 
हामी "नवेदकहVमpये गीता उूतेी र रा"धका 
खsका "म"त २०६९।११।३० मा (४८ वष0मा 
नै), जगqाथ खनाल "म"त २०७४।९।३० मा, 
नDवनकुमार बा"नयाँ "म"त २०७९।१।१८ 
मा र Dकशोर नेपाल "म"त २०८१।५।१५ 
मा अ"नवाय0 अवकाश हुँदैछx । मा"थ उ\लेख 
भएबमोिजम हामीहVले ३० वषv उमेर हदको 
कारण अवकाश ूाw गर ्यx भने ूःततु "नवेदन 
"नंूयोजन हनेु र ूहर8 कम0चार8हVलाई समेत 
ूTयSVपमा असर पcुन जाने हुँदा यो "नवेदनको 
अि@तम टुiो नलागेसbम हालको ूच"लत ूहर8 
"नयमावल8, २०४९ को "नयम ९८(१) र ऐ. 
(३) बमोिजम "नवेदक ूहर8 कम0चार8हVलाई 
३० वष0 उमेर हदको कारण अवकाश न|दन,ु 

न|दलाउन ु  र उि\लिखत ३० वषv ूावधान 
काया0@वयन नगनु0, नगराउन ुभनी सव}gच अदालत 
"नयमावल8, २०४९ को "नयम ४१(१) बमोिजम 
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अ�त�रम आदेश जार' ग�रपाउँ भ-े .नवेदनपऽ ।
.नवेदकको मागबमोिजमको आदेश 7कन 

जार' हनु नपन: हो जार' हनु ुनपन: कुनै आधार 
र कारण भए बाटाका @यादबाहेक १५ Dदन.भऽ 
.लिखत जवाफ पेश गनुH भनी 7वपJीहKका नाउँमा 
सूचना @याद पठाई .लिखत जवाफ परेप.छ वा अव.ध 
नाघेप.छ .नयमानसुार पेश गनुH । माग ग�रएको 
अ�त�रम आदेशको स@ब�धमा 7वचार गदाH दबैु 
पJको कुरा सनुी सोस@ब�धमा आदेश गनH उिचत 
देिखएकोले 7वपJीहKलाई ७ Dदनको सूचना र 
सोह' Tयहोराको जानकार' महा�याया.धवUाको 
कायाHलयलाई प.न Dदई .नयमानसुार पेश गनुH भ-े 
यस अदालतको आदेश ।

ूःततु .नवेदनमा ूहर' .नयमावल', 
२०४९ को .नयम ९८ मा भएको ३० वष: सेवा 
हद ू हर' ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले ू `याभतू 
गरेको अिaतयार'भ�दा बा7हर गएको देिख�छ र 
उU कानूनी ूावधानले हामी .नवेदकहKलाई 
नेपालको अ�त�रम सं7वधान, २०६३ को धारा 
१२(२)(च), १३, १८ समेतfारा ूदg हक 
अ.धकारमा आघात परु ्याएकोले उU ३० वष: 
सेवा हद उ`ूषेणको आदेशfारा बदर ग�रपाऊँ 
भ-े मaुय .नवेदन िजकjर .लएको देिख�छ । 

सोस@ब�धमा ूहर' .नयमावल', २०४९ 
को .नयम ९८(१) मा ू हर' कमHचार'को ३० वषH 
सेवा अव.ध पूरा भएप.छ सेवाबाट अवकाश पाउने 
गर' भएको Tयवःथा अमा�य र बदर घो7षत 
ग�रपाऊँ भ-े संवत ्२०५९ सालको �रट नं. ९४ 
.नवेदक केशव खरेल र संवत ्२०५९ सालको 
�रट नं. ९६ .नवेदक नवराज बढुाथोकj भएको �रट 
.नवेदनको मागदावी स@ब�धमा यस अदालतबाट 
.नवेदन मागदावीबमोिजम ूहर' .नयमावल', 
२०४९ को .नयम ९८(१) बदर तथा अमा�य 

घो7षत गर' रहन ु नपन: गर' यस अदालतको 
7वशेष इजलासबाट .म.त २०६०।१।११ मा 
.नणHय भई रहेको देिखन आयो । 

यसर' .नवेदकहKले माग गरेबमोिजम नै 
ूहर' .नयमावल', २०४९ को .नयम ९८ (१) 
को ूावधान अमा�य तथा बदर घो7षत ग�रपाऊँ 
भनी परेका संवत ्२०५९ सालको �रट नं. ९४ 
.नवेदक केशव खरेल र संवत ्२०५९ सालको 
�रट नं. ९६ .नवेदक नवराज बढुाथोकjको �रट 
.नवेदनहKमा यसै अदालतको 7वशेष इजलासबाट 
.नवेदन मागबमोिजम ूहर' .नयमावल'को उU 
.नयम ९८(१) को ३० वष: सेवाअव.धको 
ूावधान खारेज तथा अमा�य घो7षत नगर' �रट 
.नवेदन खारेज गन: गर' .नणHय भै रहेको स�दभHमा 
ूःततु �रट .नवेदनको मागबमोिजम ूथमo7pमा 
नै अ�त�रम आदेश जार' ग�ररहनपुन: देिखन 
आएन । 

तर संवत ्२०५९ सालको �रट नं. ९४ 
र �रट नं. ९६ को अि�तम आदेशमा ूहर' ूधान 
कायाHलयसमेतको .लिखत जवाफमा संशो.धत ू हर' 
.नयमावल'मा ३० वष: सेवाअव.धको ूावधान 
नरािखएको भ-े उqलेख भएकोले 7वपJीहKका 
नाउँमा .नद:शना`मक आदेश जार' ग�ररहनपुन: 
अवःथा नदेिखएको भनी उqलेख भएको देिखनाले 
त`काल 7वपJी ूहर' ूधान कायाHलयसमेतबाट 
संशो.धत .नयममा सो ३० वष: सेवा अव.धको 
ूावधान नरािखने भनी अदालतलाई 7वrास 
Dदलाएको आधारमा उUबमोिजमका �रट नं. ९४ 
र �रट नं. ९६ खारेज भएको रहेछ । तसथH संवत ्
२०५९ सालको �रट नं. ९४ र �रट नं. ९६ 
को अि�तम आदेशमा उिqलिखत .नद:शना`मक 
आदेश जार' गनH नपन: भनी उqलेख गरेको 
Tयहोरा र ूहर' .नयमावल'को .नयम ९८(१) 

९०९९ - मदनबहादरु खtकासमेत 7वKu ूधानम�ऽी तथा मि�ऽप�रषvको कायाHलयसमेत
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को ३० वष0 सेवा अव"धको ूावधान स5ब7धमा 
"नवेदकह;ले उठाइएका संवैधा"नक तथा कानूनी 
ूDह;को ग5भीरतालाई मIयनजर गदाL ूःततु 
Oरट "नवेदन तीनजना भ7दा बढR 7यायाधीशह;को 
इजलासबाट सनुवुाइ हनु मना"सब देिखएकोले 
ूःततु "नवेदनमा "लिखत जवाफ परे वा सोअव"ध 
समाU भएप"छ ूःततु "नवेदनलाई अमा"धकार 
Xदई पूणL सनुवुाइको ला"ग "नयमानसुार गरR बहृत 
[वशेष इजलासमा पेश गनुL भ\े यस अदालत 
[वशेष इजलासको "म"त २०६९।५।२५ को 
आदेश ।  

[वपbी "नवेदकह;ले दावी "लनभुएको 
[वषयमा यस कायाLलयको के कःतो संलcनता रहेको 
हो भ\े स5ब7धमा कुनै कुरा उdलेख गनुL भएको 
छैन । यस कायाLलयलाई [वपbी बनाउनपुनाLको 
कुनै कारण र आधार "नवेदनमा उdलेख गOरएको 
छैन । [ववादको [वषयवःतसँुग कुनै स5ब7ध 
नै नरहेको र सं[वधान तथा कानूनबमोिजम पूरा 
गनुL पन0 के, कुन दा[यfव पूरा नगरेको कारण 
यस कायाLलयलाई ूfयथg बनाउन ुपरेको हो भ\े 
आधारभतू तhय नै ःथा[पत हनु नसकेको ूःततु 
"नवेदन ूथमi[jमा नै खारेजभागी छ । 

ूहरR "नयमावलR, २०४९ को उिdलिखत 
lयवःथा सं[वधानको धारा १३ को समानताको 
हकू"तकूल रहेको भ\े [वपbी "नवेदकको 
दावीका स5ब7धमा हेदाL समानह;का बीच 
समान र असमानह;का बीच असमान lयवहार 
नै समानताको "सnा7त हो । समानताको 
अवधारणा "नरपेb अवधारणा होइन । कुनै 
खास आवँयकताको पू"तLको ला"ग वा कुनै खास 
समःयाको समाधानको ला"ग कुनै [वशेष कानूनी 
lयवःथा गनL [वधा[यका सbम ह7ुछ र fयसो गदाL 
[वधा[यकाले fयो कानून देशका नागOरकह;मIये 

कसलाई लागू हनेु र कसलाई लागू नहनेु भनी 
छुp याई नागOरक एवं कानूनको वगgकरण गनL 
सqदछ । कानून वगgकरण गनुLको कुनै बोधग5य 
आधार (Intelligible Differentia) ःपj छ, 

वगgकरण गOरएको कानूनrारा ू ाU गनL खोिजएको 
उsेँयसँग fयो वगgकरणको कुनै [ववेकपरक 
(Rational) स5ब7ध देिख7छ र fयःतो वगgकरण 
कानूनी वगgकरण (Lawful Classification) छ भने 
सो वगgकरणलाई [ववेकपूणL मा\ुपदLछ । [वपbी 
"नवेदकले दावी "लनभुएको नेपाल ूहरR सेवा, 
"नजामती सेवा, नेपाल ःवाःhय सेवा एवं नेपाल 
सै"नक सेवालाई एउटै ूकृ"त र को[टको सेवाका 
;पमा "लन स[कँदैन । राtसेवालाई यी [व"भ\ 
सेवाका ;पमा वगgकरण गनुLको आधार ःपj 
र बोधग5य छ । यी [व"भ\ सेवामा वगgकरण 
गOरनकुो उsेँय [ववेकपरक (Rational) छ । 
साथै यो वगgकरण कानूनी वगgकरण हो । तसथL 
यी सेवाह; एक अकuसँग तलुना हनु सvैन । 
यी फरक उsेँयका ला"ग गठन गOरएका फरक 
सेवा हुँदा "तनीह;का बीच समान lयवहार हनुपुछL 
भनी भ\ु समानताको हकअनकूुल हुँदैन । 

ूहरR सेवामा ३० वषL सेवाअव"ध पगेुप"छ 
अवकाश Xदइने lयवःथा ू हरR "नयमावलR, २०४९ 
जारR भएप"छ आएको lयवःथा हो । मलुकुको 
ूहरR ूशासन सwालन गन0 स5ब7धमा lयवःथा 
गनLको ला"ग बनेको ूहरR ऐन, २०१२ को दफा 
३९ ले Xदएको अ"धकार ूयोग गरR उv ूहरR 
"नयमावलR जारR भएको हो । कुनै सावLज"नक 
सेवाको शतL "नधाLरणस5ब7धी कानून बनाउँदा 
स5बि7धत सेवाका पदह;मा "नयिुv तथा अवकाश 
Xदनेस5ब7धमा आवँयक lयवःथा गनLका ला"ग 
उमेरको हद पदाव"ध र सेवाव"धजःता [वषयह; 
नी"तगत [वषयह; (Policy Matter) हनु ्। कुन 
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सेवामा के कःतो उमेरको हद, पदाव)ध र सेवाव)ध 
कायम गन. भ0े 1वषय कानूनी नभै नी)तगत ू7 
भएकोले स:मानीत अदालतबाट यस स:ब>धमा 
>या1यक हःत?ेप हनु सAने अवःथा देिखदैँन । 
ूहरG सेवामा अवकाशको ला)ग उमेरको हद एवं 
सेवाअव)धको हद सं1वधान वा ूहरG ऐन, २०१२ 
बाट Nयविःथत भएको छैन । सं1वधान वा मूल 
ऐन1वपरGत )नयम बनेमा वा कुनै काम कारवाहG 
भएको अवःथामा स:मानीत अदालतबाट बदर 
हनेु भएप)न ूहरG )नयमावलGमा भएको उपरोP 
Nयवःथा बदर हनुपुन. कुनै कानूनी आधार र 
कारण रहेको देिखदैँन । ूहरG सेवामा भएको 
Nयवःथालाई )नजामती वा सै)नक सेवामा भएको 
Nयवःथासँग तलुना गनU )मVदैन । कुनै कानूनमा 
भएको कुनै Nयवःथा नी)तगतWपमा उपयPु हो 
वा होइन भ0े कुरा Yरट ?ेऽा)धकारबाट परG?ण 
हनु सAने 1वषय होइन । 

)नयमावलGको उिVलिखत Nयवःथा ूहरG 
ऐन, २०१२ को दफा ३९ सँग ू)तकूल रहेको 
भ0े 1वप?ी )नवेदकको दावीका स:ब>धमा हेदाU 
दफा ३९ को उपदफा (१) मा यस ऐनको सोहG 
दफाले `दएको अ)धकारको ूयोग गरG नेपाल 
सरकारले ूहरG )नयमावलG, २०४९ )नमाUण 
गरेको हुँदा सो कायUलाई अ>यथा भ0 )मVने 
हुँदैन । 1वप?ीले नेपाल सरकारलाई )नयमावलG 
बनाउने अ)धकार नभएको भनी दावी )लन 
सकेको प)न पाbदैन । अतः उपरोP आधार 
र कारणसमेतबाट मागबमोिजमको आदेश जारG 
हनु सAदैन । Yरट )नवेदन खारेज गरG पाउँ भ0े 
नेपाल सरकार ूधानम>ऽी तथा मि>ऽपYरषdको 
कायाUलयको )लिखत जवाफ ।

ूहरG )नयमावलG, २०४९ को उP 
Nयवःथाको )नमाUणमा ूहरG ूधान कायाUलयको 

कुनै ूeय? भ)ूमका छैन । eयःतो )नयमको 
संशोधन ूहरG कायाUलयले गनU सAने प)न          
होइन । नेपाल सरकारले ू eयायोिजत 1वधायनको 
Wपमा )नमाUण गन. )नयमको औिचeय, वैधा)नकताको 
1ववेचना गन., eयःतो कानूनको संवैधा)नकताको 
बारेमा धारणा `दने कानूनी अ)धकार?ेऽ यस 
कायाUलयको रहेको छैन । अतः ूारि:भकWपमा 
यस कायाUलय 1वWhको )नवेदन खारेजभागी छ । 

वतUमान सरकार गठन भएपjात ् नेपाल 
ूहरG ऐनको नयाँ मःयौदा तयार पारG eयसमा रािखन ु
पन. 1वषयहW खासगरG ूहरG सेवा आयोगसमेत 
समावेश गरG पठाउन गहृ म>ऽालयबाट भएको 
)नद.शनबमोिजम ूहरG कमUचारGहWको सेवा, शतU, 
स1ुवधा, अवकाश तथा ूहरG सेवा आयोगको गठन 
आ`द जःता महnवपूणU 1वषयमा ूहरG ूधान 
कायाUलयमा सकल दजाUका ू हरG कमUचारGहWबाट 
1वःततृ छलफल तथा 1वoषेण गरG तयार गYरएको 
ूःता1वत ूहरG ऐन, २०६८  मा अवकाशको 
महलअ>तगUत उमेरको हद र 1व)भ0 पदमा 
बहाल रहने अव)धका आधारमा अवकाश हनेु 
Nयवःथालाई ूrसँग उVलेख गरG हाल कायम 
रहेको ३० वष. सेवाअव)ध राख् ने वा नराख् ने 
भ0ेस:ब>धमा 1वःततृ अsययन, अनसु>धानपjात ्
ूहरG अ)धकृतको विृt 1वकासमा तeकालै असर 
नपन. गरG )नणUय )लन उपयPु हनेु भ0े )नंकषUलाई 
समेत सोहG ूःता1वत ऐनको स:बि>धत दफामै 
खलुाई उP ूःता1वत ऐनको ूारि:भक मःयौदा 
ूहरG ूधान कायाUलयबाट गहृ म>ऽालयमा )म)त 
२०६८।९।६ मा पठाई स1कएको Nयहोरासमेत 
)नवेदन गदv Yरट )नवेदकहWले उठाउन ु भएको 
३० वष. सेवाअव)ध राख् ने वा हटाउने भ0े 
1वषयमा ूहरG ूधान कायाUलय भ>दा प)न ऐन 
कानून बनाउने 1वधा1यका वा )नयम बनाउने 

९०९९ - मदनबहादरु खxकासमेत 1वWh ूधानम>ऽी तथा मि>ऽपYरषdको कायाUलयसमेत
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अ"धकार रहेको मि4ऽप5रष7ले "नण9य गन< =वषय 
भएको हुँदा यस काया9लयसमेतलाई =वFG बनाई 
दायर भएको उिJलिखत 5रट "नवेदन खारेजभागी 
छ ।

5रट "नवेदकमPये तQकाल ू हरS अ"त5रT 
महा"नरSUक मदनबहादरु खVका, नरेश गFुङ, 

कJयाणकुमार "तिXसना, =करणकुमार गौतम, 

ूकाश कँुवर र अजु9नजZ शाहS ूहरS "नयमावलS, 
२०४९ "नयम ९८(१) बमोिजमको ३० वष9 सेवा 
अव"ध पूरा गरS "म"त २०६९।५।२८ गतेबाट 
अ"नवाय9 अवकाश भइसdनभुएको eयहोरासमेत 
अनरुोध छ । 

ूच"लत ऐन "नयममा संशोधन वा 
प5रमाज9न गन< =वषयमा आवँयक कारवाहS उठान 
गन9 सdने Uेऽा"धकार ूःततु 5रट "नवेदनमा 
=वपUी बनाईएका नेपाल सरकार मि4ऽप5रषm, 

गहृम4ऽालय तथा कानून म4ऽालयमा रहने हुँदा 
सXबि4धत Uेऽा"धकार ूाp "नकायबाट समेत 
"लिखत जवाफ ूःततु हनेु नै हुँदा यसमा तत ्
"नकायबाट आउने कुराका सXब4धमा उJलेख 
ग5रएको छैन भsे ूहरS ूधान काया9लयको 
"लिखत जवाफ ।
 नेपाल सरकार (काय9 =वभाजन) 
"नयमावलS, २०६९ बमोिजम नेपाल ू हरSसXब4धी 
=वषय यस म4ऽालयअ4तग9तको काय9Uेऽ"भऽको 
=वषय नभएको र यस म4ऽालयको के कःतो 
काम कारवाहSबाट "नवेदकको नेपालको अ4त5रम 
सं=वधान, २०६३ tारा ूदu हकमा आघात 
पगेुको हो सो कुरा "नवेदकले 5रट "नवेदनमा 
ूwसँग उJलेख गन9 नसdन ु भएको हुँदा 5रट 
"नवेदन "नरथ9क छ । 

नेपालको अ4त5रम सं=वधान, २०६३ को 
धारा १२ को उपधारा (३) को खxड (च) को 

ू"तब4धाQमक वाdयांश (५) ले कुनै पेसा वा 
रोजगार गन9का ला"ग कुनै शत9 वा योzयता तोdने 
गरS कानून बनाउन रोक लगाएको नमा"नने 
eयवःथा गरेअनसुार ूहरS ऐन, २०१२ को दफा 
३ को उपदफा (२) ले eयवःथा गरेबमोिजम 
ूहरS फोस9का अ"धकृत र जवानहFको तलब र 
सेवाका अ4य शत9 नेपाल सरकारले समयसमयमा 
"नधा9रण गरेबमोिजम हनेुछ भsे eयवःथा गरेकोले 
ूहरS ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले सो ऐनको 
उ{ेँय काया9ि4वत गन9 नेपाल सरकारलाई "नयम 
बनाउन सdने अ"धकार ूदान गरेको हुँदा सो 
अ"धकार ूयोग गरS नेपाल सरकारले ूहरS 
"नयमावलS, २०४९ बनाएको र ूहरS फोस9को 
काय9 ूकृ"तअनसुार सेवाको शत9को eयवःथा हनु 
सdने नै भएको हुँदा ू हरS "नयमावलS, २०४९ को 
"नयम ९८ को उप"नयम (१) मा पदअनसुारको 
उमेर पगेुप"छ वा ३० वष9 सेवा अव"ध पगेुप"छ 
सेवाबाट अवकाश हनेु eयवःथा भएको र 
उप"नयम (३) मा उमेरको हद, पदको अव"ध र 
सेवाअव"धमPये कुनै एक पगेुप"छ अवकाश पाउने 
eयवःथा भएको हो । 

ूहरS फोस9को काय9 ू कृ"तभ4दा "नजामती 
सेवाको काय9ू कृ"त फरकूकृ"तको भएकोले 
नेपाल ःवाः|य सेवा ऐन, २०५३ अनसुार ःवाः|य 
सेवाका कम9चारSहFको ६० वष9 र "नजामती सेवा 
ऐन, २०४९ अनसुार ५८ वष9 सेवाबाट अ"नवाय9 
अवकाश हनेु eयवःथा भए जःतै उमेरको 
हदबाट अवकाश हनेु eयवःथा हनुपुछ9 भsे 
"नवेदकको िजक}र तक9 सZत देिखदैँन । ूहरS 
ऐन, २०१२ को दफा ३९, ूहरS "नयमावलS, 
२०४९ को "नयम ९८ को उप"नयम (१) र 
(३) को eयवःथा सं=वधानसँग बािझएको नहुँदा 
5रट "नवेदनको िजक}र तक9 सZत देिखदैँन भsे 
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कानून,  याय, सं$वधानसभा तथा संसद,य मा.मला 
म ऽालयको .लिखत जवाफ । 

.नयमबमोिजम दै.नक पेशीसूचीमा 
चढ, पेश हनु आएको ूःततु Eरट .नवेदनमा 
.नवेदकतफH बाट उपिःथत $वJान वEरK अ.धवMा 
ौी हEरूसाद उूतेी एवं $वJान अ.धवMाहO 
ौी नरे ि पाठक र ौी मेघराज पोखरेलले 
ूहर, ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा ूहर, 
कमHचार,को सेवाअव.ध नेपाल सरकारको इ[छा 
अनसुार हनेु भ]े ^यवःथा छ । तर, नेपाल 
सरकारको इ[छालाई आफूखशुी र मनमानी 
ढ`ले .नधाHरण गEरने होइन । ऐनको दफा ३९ 
मा नेपाल सरकारले .नयम बनाउने अ.धकार 
ूाd गरेको भएप.न सो दफामा अवकाशको उमेर 
तोeनेसfब धी अ.धकार ूदान गEरएको छैन । 
ूहर, .नयमावल,, २०४९ को .नयम ९८(१) मा 
ूहर, कमHचार,को सेवाअव.ध ३० वषH पगेुप.छ 
अ.नवायH अवकाश हनुपुनj ^यवःथा ूkयायोिजत 
$वधा$यकl अ.धकारभ दा बा$हर छ । ूहर, 
सेवाको समान ूकृ.तको सै.नक सेवामा ३० वषj 
सेवाअव.धको ^यवःथा छैन । .नजामती सेवा 
ऐनमा २०४९ सालमा ३० वषj सेवाअव.ध लागू 
गनH खोिजएकोमा सो अ^यवहाEरक मा.नएकाले 
खारेज गEरएको छ । ूहर, सेवामा माऽ ३० 
वषj सेवाअव.ध लागू गEरन ुसमानताको .सnा त 
$वपर,त छ । ूहर, .नयमावल,मा भएको ३० 
वषj अवकाशसfब धी ^यवःथा २०४९ सालमा 
आएकोमा आoन ु.न$हत ःवाथHपू.तH गनH क$हले ३२ 
वषH परु ्याइएको छ, क$हले ३५ वषH परु ्याइएको 
छ । यसले ूहर, कमHचार,को अवकाश ूणाल, 
अ.निrत बनाइएको छ । यस अदालतबाट 
प$हले नै .नOपण भएका Eरट .नवेदनहO 
फरक ूस`मा .नOपण भएका $वषयवःत ु

भएकाले यो $ववादको .नOपण भईसकेको भ]                                          
.मsदैन । प$हले .नणHय भएको Eरट नं. ९४ र 
९६ को .नवेदनमा ३० वषj सेवाअव.ध पूरा गरेको 
आधारमा सेवाबाट हटाउने ूावधान ूहर, ऐनको 
नयाँ मःयौदामा समावेश नभएको भनी ूहर, 
ूधान कायाHलयसमेतको .लिखत जवाफमा उsलेख 
भएको भ]े आधारमा ३० वषj सेवाअव.ध हटाउने 
सfब धमा आदेश नभएको भ]े यस अदालतको 
.नणHयमा उsलेख छ । शाि त सरुxाको मyुय 
िजfमेवार ूहर, कमHचार,सँग सfबि धत ूहर, 
.नयमावल,मा भएको ३० वषj अवकाशसfब धी 
^यवःथा अ यायपूणH र भेदभावपूणH भई समम 
ूहर, कमHचार,को मनोबलमा ॑ास प|ुन गएकोले 
सो ^यवःथा उkूषेणको आदेशले बदर हनुपुछH 
भ]ेसमेत बहस गनुHभयो । 

$वपxी नेपाल सरकारसमेतको तफH बाट 
उपिःथत $वJान नायब महा याया.धवMा ौी 
राजनारायण पाठक, $वJान सह याया.धवMाहO 
ौी कृंणजीवी िघ.मरे र ौी महेश शमाH पौडेलले 
.नयमावल,को उM ^यवःथा २०४९ सालमा 
आएकोमा २० वषHप.छ उM ^यवःथालाई 
चनुौती �दइएको छ । .नयम ९८(१) मा ूहर, 
कमHचार,हOको $व.भ] ूकारका अवकाश हनेु 
उमेर तो$कएको सfब धमा Eरट .नवेदकहOलाई 
कुनै आपि� छैन । तर, सबैलाई समानताको 
.सnा तअनसुार समानOपमा लागू हनेु गर, ३० 
वषj सेवाअव.धको आधारमा अवकाश हनेु ̂ यवःथा 
असमान भयो भ] .मsदैन । ूहर, सेवा $विशK 
ूकारको सेवा भएकाले अO सेवामा भएको 
अवकाशसfब धी ^यवःथा ूहर, सेवामा प.न 
लागू हनुपुछH भ] .मsदैन । सश� ूहर, सेवा र 
रा$�य अनसु धान $वभागअ तगHतको सेवामा प.न 
३० वषj सेवाअव.धसfब धी ^यवःथा रहेकोले 

९०९९ - मदनबहादरु ख�कासमेत $वOn ूधानम ऽी तथा मि ऽपEरष�को कायाHलयसमेत
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ूहर0 सेवामा माऽ असमान 4यवःथा रहेको भ:         
"म;दैन । ू हर0 कम>चार0को ३० वषB सेवाअव"धको 
आधारमा अवकाश हनेु 4यवःथासFबHधमा पIहले 
नै मJुा पर0 यस अदालत Iवशेष इजलासबाट 
Oरट खारेज हनेु गर0 सो Iवषयवःतकुो "नQपण 
भई सकेकोले सोह0 Iवषयलाई पनुः "नQपण 
गर0 रहनपुनB अवःथा छैन । ूहर0 ऐन, २०१२ 
को दफा ९ मा ूहर0 कम>चार0को सेवाअव"ध 
नेपाल सरकारको इYछाअनसुार हनेु भ:े 4यवःथा                        
छ । सोह0 4यवःथाबमोिजम "नयमावल0मा 
अवकाश सFबHधमा 4यवःथा गOरएको हो । 
Oरट "नवेदकले दफा ९ को 4यवःथाउपर चनुौती 
_दएको अवःथा छैन । ऐनको दफा ३९ ले "नयम 
बनाउने अ"धकार नेपाल सरकारलाई ू दान गरेको 
छ । सोह0 अ"धकारबमोिजम काय>पा"लक`य 
अ"धकार ूयोग गर0 "नयमावल0 बनेको हो । 
३० वषB अवकाशको Iवषयमा पटकपटक Iववाद 
पर0 यस अदालतले सो 4यवःथा कानूनबमोिजम 
भएको भ:े ठहर गर0 सकेकोले ःथाIपत नजीरको 
आधारमा प"न यो Oरट "नवेदन खारेजभागी भएकोले 
खारेज हनुपुछ> भ:ेसमेत बहस गनु>पनB भयो । 

उपरोbानसुारको बहससमेतलाई 
सनुी हेदा> ूःततु Oरट "नवेदनमा "नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जार0 हनेु हो वा होइन 
भ:े "नण>य _दनपुनB हनु आयो । 

2. "नण>यतफ>  Iवचार गदा> ूःततु 
Oरट "नवेदनमा "नवेदकहQको दावी हेदा> ूहर0 
"नयमावल0, २०४९ को "नयम ९८(१) मा 
भएको ूहर0 कम>चार0को सेवाअव"ध ३० वष> पूरा 
भएप"छ सरकार0 सेवाबाट अवकाश _दइने भ:े 
4यवःथा ूहर0 ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले 
_दएको अिiतयार0भHदा बाIहर रहेको, सै"नक सेवा, 
ःवाःjय सेवा र "नजामती सेवामा समेत ३० वष> 

सेवाअव"ध पूरा भएप"छ अ"नवाय> अवकाश हनुपुनB 
4यवःथा नभएकाले ूहर0 कम>चार0लाई असमान 
4यवहार गOरएको एवं उि;लिखत 4यवःथाले 
गदा> नागOरकको जीउ, धन तथा शािHत सरुlा 
ूदान गनB महmवपूण> िजFमेवार0 पाएको ूहर0 
कम>चार0को मनोबल उYच रहन नसnने भएकाले 
उb 4यवःथा उoूषेणको आदेशले बदर गOरपाउँ 
भ:ेसमेतको दावी "लइएको देिखHछ । 

3. यस सFबHधमा सव>ू थम Oरट 
"नवेदकहQले दावी गरेको ूहर0 "नयमावल0, 
२०४९ को "नयम ९८ को 4यवःथाको उ;लेखन 
हनु साHद"भ>क हHुछ । उb "नयम ९८ को 
उप"नयम (१) मा “देहायका ूहर0 कम>चार0को 
देहायबमोिजमको उमेर पगेुप"छ वा "नजको सेवा 
अव"ध ३० वष> पगेुप"छ "नजलाई सरकार0 सेवाबाट 
अवकाश _दइने छ” भ:े उ;लेख भई सोको देहाय 
(क) देिख (ज) सFम ू हर0 महा"नर0lकदेिख ू हर0 
हव;दार/ूहर0 जवानसFमका Iव"भ: पदहQमा 
अ"नवाय> अवकाश हनेु सFबHधमा Iव"भ: उमेर 
"नधा>रण गOरएको पाइHछ । oयसका अ"तOरb 
उप"नयम २ मा “देहायका पदमा देहायको 
अव"धसFम बहाल रहेको ूहर0 कम>चार0ले सो 
अव"ध भbुानी गरेप"छ अवकाश "लनेछन”् भ:े 
उ;लेख भई देहाय (क) देिख देहाय (घ) सFमका 
ूहर0 महा"नर0lकदेिख ूहर0 उपर0lकसFमका 
पदमा "निuत ् अव"ध भbुान भएप"छ अवकाश 
हनेु 4यवःथा उ;लेख भएको देिखयो । 

4. ूहर0 "नयमावल0को "नयम ९८(१) 
मा भएको 4यवःथाको समम अxययन गदा> ूहर0 
कम>चार0को अवकाश सFबHधमा तीन ूकारका 
4यवःथाहQ उ;लेख भएको देिखHछ । पIहलो, 
ूहर0 कम>चार0को सो "नयममा उ;लेख भएको 
उमेर पूरा भएप"छ, दोॐो ूहर0 कम>चार0को 
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सेवाअव�ध तीस वष% पूरा भएप�छ र तेॐो सो 
�नयममा उ2लेख भएको �नि7त ् पदमा �नि7त ्
अव�ध भ;ुान भएप�छ ू हर> कम%चार>को अ�नवाय% 
अवकाश हनेु Aयवःथा रहेको पाइयो । ूहर> 
कम%चार>को अ�नवाय% अवकाशका उपयु%; 
तीनवटा ूावधानहGमHये तीसवषI सेवाअव�ध 
भ;ुान भएप�छ अ�नवाय% अवकाश �लनपुनI 
AयवःथासJबLधमा माऽ Nरट �नवेदकहGले चनुौती 
Pदई यो �नवेदन Pदएको देिखLछ । सो �नयममा 
भएको अLय दईु ूकारका अवकाशसJबLधी 
Aयवःथाका सJबLधमा �नवेदकहGको कुनै चनुौती 
रहेको पाSदैन । 

5. ूहर> �नयमावल>, २०४९ को �नयम 
९८(१) को ू हर> कम%चार>को ३० वष% सेवाअव�ध 
पूरा भएप�छ सेवाबाट अवकाश पाउने गर> भएको 
Aयवःथा असंवैधा�नक भएकाले बदरको मागदावी 
�लई यस अदालतमा दायर भएका २०५९ सालको 
Nरट नं. ९४, �नवेदक केशव खरेल cवपdी नेपाल 
सरकार भएको उeूषेणको Nरट  �नवेदन र २०५९ 
को Nरट नं. ९६ �नवेदक नवराज बढुाथोकj 
cवपdी नेपाल सरकार भएको उeूषेणको Nरट 
�नवेदनमा �नवेदन मागबमोिजम उ; Aयवःथा 
असंवैधा�नक नभएको भनी बदर अमाLय घोcषत 
गर> रहन ु नपनI गर> यस अदालतको cवशेष 
इजलासबाट �म�त २०६०।१।११ मा �नण%य 
भई सकेको देिखLछ । यसै cवषयमा eयसप�छ 
प�न cव�भl मmुा पर> यस अदालतबाट �नण%यहG 
भई सकेको देिखLछ । यसै ूसnमा ूःततु Nरट 
�नवेदनको cवषयवःतमुा गJभीर संवैधा�नक तथा 
कानूनी ूo �नcहत रहेको भlे आधारमा यस 
अदालतको तीन सदःयीय cवशेष इजलासले �म�त 
२०६९।५।२५ मा यस इजलाससमd ूःततु 
Nरट �नवेदन ू cेषत गर> सोह> रोहमा ू ःततु �नवेदन 

पेश भएको देिखLछ ।
6. Nरट �नवेदकहGले सै�नक सेवा, ःवाःrय 

सेवा एवं �नजामती सेवाहGमा ३० वषI सेवाअव�ध 
Aयतीत भएको कारणले अवकाश हनेु Aयवःथा 
नभएकोमा ूहर> सेवामा माऽ eयःतो Aयवःथा 
रहेकाले समानताको �सsाLतसमेतको cवपर>त रह> 
उ; Aयवःथा खारेज हनुपुनI भनी िजकjर �लएको 
देिखLछ । तर, सशt ूहर> �नयमावल>, २०६० 
को �नयम ४९(१) मा ू हर> �नयमावल> सरह ३० 
वष% सेवाअव�ध Aयतीत भएप�छ सेवाबाट अवकाश 
पाउने भlे उ2लेख भएको देिखनकुाअ�तNर; 
cवपdी नेपाल सरकारका तफ% बाट उपिःथत 
नायब महाLयाया�धव;ासमेतले राcvय अनसुLधान 
cवभागअLतग%तका कम%चार>हGका हकमा प�न 
३० वषI सेवाअव�ध रहेको भlे िजकjर �लनभुएको 
देिखदँा ूहर> सेवाको जःतो सेवाअव�धको 
कारणले अवकाश पाउने Aयवःथा अG कुनै 
सेवामा नभएको भl �मलेन । ूहर> सेवा प�न 
आफx मा cविशy ूकारको सेवा भएकाले सेवागत 
cवशेषता र सेवाको ूकृ�त हेर> साLद�भ%कGपमा 
�नयमावल>मा भएको उ; Aयवःथा अLय सेवामा 
भLदा फरक रहेको भlेमाऽ आधारमा समानताको 
�सsाLतcवपर>त भएको भनी अथ% गन% �म2ने हुँदैन 
र ूहर> सेवाको cविशyताको पNरवेशमा बनेको 
ूहर> �नयमावल>को सो Aयवःथाको कारण 
समानहGका बीच असमान Aयवहार भएको भl 
�म2ने देिखएन । 

7. ूहर> �नयमावल>, २०४९ को 
�नयम ९८(१) अLतग%त cव�भl दजा%अनसुार 
अवकाश हनेु उमेर cव�भlGपमा तोcकएकोमा 
eयसमा Nरट �नवेदकहGको कुनै आपि| नभई 
केवल ३० वष%को सेवाअव�ध पगेुप�छ अवकाश 
पाउने Aयवःथाउपरमाऽ आपि| जनाइएको 

९०९९ - मदनबहादरु ख~कासमेत cवGs ूधानमLऽी तथा मिLऽपNरष�को काया%लयसमेत



नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, वैशाख 

12

देिख/छ । यसबाट "नवेदकह7ले उ9 "नयमको 
<यवःथाह7म?ये आंिशक7पमा आपिB गरेको 
देिख/छ । ूहरF "नयमावलFमा भएको ३० वषK 
सेवा गरेको कारणले अवकाश पाउने <यवःथा 
खास पदसँगमाऽ आबO नगरF सवKमा/य7पमा 
सबै तहका ूहरF कमKचारFह7लाई आकSषKत 
गनT <यवःथा भएकाले पद वा उमेरलगायतको 
आधारमा सो <यवःथा भेदभावय9ु र असमान 
माW सSकने अवःथा देिखदैँन । 

8. ूहरF ऐन, २०१२ को ूःतावनामा 
नेपालभर मलुकुको ू हरF फोसKको पनुगKठन गनK र 
]यसलाई अपराध रो^ने र पBा लगाउने सयुो_य 
साधन बनाई शाि/त र <यवःथा कायम राख् ने 
उaेँयका साथ ूहरF सेवाको गठन भएको भWे 
उcलेख भएको देिख/छ । ूःतावनाको उ9 
उaेँयबाट नै ूहरF सेवा Sविशd ूकृ"तको सेवा 
भएकाले ]यःतो ूकृ"तको सेवाको कमKचारFको 
सेवाअव"ध र अवकाशसfब/धी <यवःथा ःवाःhय 
सेवा, "नजामती सेवा, सै"नक सेवा वा अ7 कुनै 
ऐन सरह हनुपुछK भनी एउटै मापदjड लागू गनK 
गराउन खोlनकुो उपय9ुता देिखदैँन । हरेक 
सेवासfब/धी कानूनको आmनो छुnै आवँयकता, 
पoरवेश र ूकृ"त हनेु हनुाले ]यःतो Sविशd 
चoरऽको उपेpा गरF अवकाश छcन वा अ/य 
कुनै सfभा<य लाभको आधारमा अ7 सेवाको 
जःतै <यवःथाको अनकुरण गनK पाउनपुनT भWे 
माग ःवयम ्मा उिचत देिखन आउँदैन ।  

9. वःततुः कुन सेवामा वा तहमा के कःतो 
सेवा शतK तो^नपुछK, सोअ/तगKत अवकाशसfब/धी 
<यवःथा कःतो हनुपुछK, अवकाशको तoरका र 
अवकाशको ला"ग उमेरको हद कःतो हनुपुछK 
भWे कुराको "नधाKरण राlयको शि9अ/तगKत 
नी"तगत आधारमा कानूनबमोिजम "नणKय गनT 

कुरा हो । कुनै Sविशd सेवामा उमेरसfब/धमा 
कुनै Sवशेष <यवःथा गoर/छ भने ]यसको खास 
"सOा/त रहेको ह/ुछ । राlयशि9को ूयोग 
गरF अ"धकारूाs "नकायले नी"तगत7पमा 
तोकेको <यवःथाको औिच]यमा ूवेश गरF 
/याSयक "न7पणको मा?यमuारा ]यःतो <यवःथा 
ू"तःथापन गनK अदालतलाई सहुाउँदो एवं "मcदो 
हुँदैन । कुन कानून कुन औिच]यमा आधाoरत छ 
भनी अदालतले सो?ने नभई भइरहेका <यवःथाबाट 
संSवधान वा कानूनको <यवःथासँग Sवरोध पनK 
गएको छ वा छैन भWे कुरासfम अदालतले 
/याSयक पनुरालोकनको मा?यमबाट परFpण 
गदKछ र ]यःतो Sवरोध भए गरेको देिखन आएमा 
आवँयक आदेश जारF गनT अवःथा आउँछ । 

10. ू ःततु oरट "नवेदनमा "नवेदकतफK का 
Sवuान कानून <यवसायीह7ले ूहरF ऐन, २०१२ 
को दफा ३९ ले zदएको अ"धकार ूयोग गरF 
ूहरF "नयमावलF, २०४९ बनाइएको र Sववाzदत 
३० वषK सेवाअव"ध पगेुप"छ अवकाश हनेु <यवःथा 
ऐनको दफा ३९ मा उिcलिखत Sवषयअ/तगKत 
नरहेकाले ू]यायोिजत Sवधायनको अि|तयारFभ/दा 
बाSहर गई "नयमावलFको "नयम ९८(१) बनेको 
छ भWेतफK  िजक�र "लनभुएको पाइ/छ । 

11. ]यस सfब/धमा Sवचार गदाK oरट 
"नवेदकह7ले उ9 "नयम ९८(१) को सfपूणK 
<यवःथा खारेज हनुपुछK भWे दावी गरेको नभई 
आंिशक7पमा बदरको मागदावी गरेको देिख/छ । 
"नयम ९८(१) मा तीस वषK सेवा अव"धसfब/धी 
<यवःथामाऽ नभई अ/य आधारबाट प"न 
अवकाश हनेु <यवःथा छ । यसरF ऐनको 
दफा ३९ बमोिजमको ू]यायोिजत SवधाSयक� 
अ"धकारअ/तगKत बनेको "नयम ९८(१) को 
आंिशक <यवःथा "नवेदकह7लाई मा/य हनेु तर 
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सोह� �नयममा भएका अ(य )यवःथा गैरसंवैधा�नक 
हनेु भ4 �म5दैन । �नयम ९८(१) को )यवःथा 
समम>पमा खारेज गनB हो भने �नवेदकलगायतका 
ूहर� कमFचार�को अवकाश कIहले हनेु भ4े 
कुरा नै अ�निKत ् हनु पMुने देिख(छ । ऐनको 
दफा ९ ले नेपाल सरकारको इRछा अनसुारको 
अव�धसSम ूहर� कमFचार� सेवामा रहने भ4े 
अ�न �नयम ९८(१) को )यवःथा कायाF(वयन 
हनु नTदने हो भने अवकाश नै हनु नपनB जःतो 
अवःथा �सजFना हनुपMुछ । यसबाट ूहर� सेवामा 
अWय(त अराजक र अ�निKत ्अवःथाको �सजFना 
हनु सXने पYरिःथ�त �नमाFण हनु जा(छ, जनु कानून 
र (यायको ूयोजन हनैु सXदैन । तसथF ूहर� 
ऐन, २०१२ को दफा ३९ को ूयोजनको ला�ग 
ूहर� �नयमावल�, २०४९ को �नयम ९८(१) को 
अवकाशसSब(धी उमेरको )यवःथा गYरएको हो 
भनी भ4 न�मल� ूहर� ऐन, २०१२ को समम 
उbेँय कायाF(वयनको ला�ग नै �नयमावल�मा 
उd )यवःथा गYरएको र सेवासSब(धी ऐनको 
(यूनतम ्शतF Wयसबाट आपू�तF भएको भ4ुपनB हनु 
आउँछ । 

12. ूहर� �नयमावल�, २०४९ को 
�नयम ९८(१) मा )यविःथत भएको ३० 
वषF सेवाअव�ध पूरा भएप�छ अवकाश हनुपुनB 
)यवःथालाई पटकपटक Iव�भ4 )यिdह>ले 
Iव�भ4 बुदँा बनाई चनुौती Tदई यस अदालतमा 
�नवेदन Tदएको देिख(छ । �नयमावल�को �नयम 
९८(१) को )यवःथा संIवधान एवं ऐनसँग 
बािझएको र ूहर� ऐन, २०१२ को आधारभतू 
उbेँय र )यवःथाIवपर�त भ4समेत न�म5ने 
भनी यस अदालतबाट २०५९ को सालको 
Yरट नं. ९४ र ९६ को Yरट �नवेदनको रोहमा 
�नणFय भई सकेकोमा यस अदालतबाट यसअिघ 

भएका >�लङसँग असहमत हनुपुनB कारणसमेत 
नदेिखएकाले मागबमोिजम आदेश जार� गनुFपनB 
ःपr आधार देिखदैँन ।

13. यस अदालतको Iवशेष इजलासको 
�म�त २०६९।५।२५ को आदेशबमोिजम ू ःततु 
�नवेदन यस इजलाससमt पेश भएकोमा सो आदेश 
हेदाF यस अदालतको �म�त २०६०।१।११ 
को आदेशमा Iवपtी नेपाल सरकारले IववाTदत 
)यवःथामा पYरवFतन गनF ला�गरहेको भ4ेसमेत 
आधारमा आदेश जार� गनF इ(कार गरेको तर 
सोको कायाF(वयन नभएको भ4े आधार उ5लेख 
भएको देिख(छ । यस अदालतको उd �म�त 
२०६०।१।११ को �नणFयानसुार नेपाल 
सरकारले Iवuास Tदलाएको कायF नगरेको भए 
सो गनF गराउन बेMलै ूशास�नक उपायह> 
अवलSबन गनुFपनB ह(ुछ । सोको कायाF(वयन 
गराउनको ला�ग भै सकेका अि(तम �नणFय वा 
>�लङ नै बद5नपुनB हुँदैन, न त Wयःतो गनुF उिचत                                              
ह(ुछ । उd Iवशेष इजलासले पूवFवतv 
�नणFयह>को औिचWय वा >�लङसँग असहम�त 
जनाएको प�न देिखदैँन र के कःतो गSभीर 
कानूनी ूx उपिःथत भएको भ4े खलुाएको 
प�न छैन । यस िःथ�तमा Iवशेष इजलासको 
आदेशमा उि5लिखत �नणFय एवं तदोपरा(त 
प�न अ(य �नणFयह> यसै स(दभFमा भइरहेको 
अवःथामा �तनलाई पYरवतFन वा पनुरालोकन गर� 
ूहर� �नयमावल�, २०४९ को �नयम ९८(१) को 
)यवःथा खारेज गनF वा �तनको कायाF(वयन रोXन 
पनBसSमको अवःथा Iवyमान देिखएन । तसथF, 
Yरट �नवेदन खारेज हनेु ठहछF । 

14. मा�थ उ5लेख भएको कुराह>को 
सवFसामा(यता र मा(यतामा ू�तकूल असर नपनB 
गर� ू हर� �नयमावल�, २०४९ को �नयम ९८(१) 

९०९९ - मदनबहादरु ख}कासमेत Iव>~ ूधानम(ऽी तथा मि(ऽपYरष�को कायाFलयसमेत
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मा उ/लेख भएको अवकाशस5ब7धी :यवःथालाई 
?वचार गदाD उE "नयममा भएको :यवःथा 
स5ब7धमा यस अदालतमा पटकपटक मIुा परJ 
"नणDय हुँदै गएको भएप"न हरेक पटक ?व"भN 
बहानामा सोहJ "नयम ९८(१) को :यवःथालाई 
चनुौती Tदने र मIुा गनU बम रो?कएको      
देिखदैँन । एउटै ?वषयमा ?व"भN पटक मIुा 
Tदई रहने र पटकपटक ?व"भN इजलासबाट 
"नणDय गनुDपनU अवःथा "सजDना भईरहन ुराॆो कुरा 
होइन । यसबाट ूहरJ सेवाको ूशासन य7ऽमा 
अ"नि^तता र?हरहेको आभाष ह7ुछ । अकa"तर 
ूहरJ "नयमावलJमा प"न अवकाशस5ब7धी 
:यवःथामा पटकपटक पbरवतDन गनU ूकृ"त प"न 
देखा परेको छ । 

15. ूहरJ "नयमावलJ, २०४९।९।६ 
मा जारJ हुँदा "नयम ९८(१) मा अवकाश 
हनेु उमेर स5ब7धमा भएको :यवःथामiये ३० 
वषD सेवाअव"ध पूरा भएप"छ अ"नवायD अवकाश 
हनुपुनU :यवःथालाई "म"त २०४९।११।१५ मा 
प?हलो संशोधन गरJ ३० वषDमा २ वषD थmन 
स?कने :यवःथा गbरएकोमा दोॐो संशोधनoारा 
३० वषDमा ५ वषD थप गरJ ३५ वषD सेवाअव"ध 
परु ्याइएको देिख7छ । ूहरJ (सो॑r संशोधन) 
"नयमावलJ, २०६६ oारा प?हले :यवःथा गbरएको 
२ वषD र ५ वषD पदाव"ध थप गनU :यवःथा 
खारेज गरJ प?हलेको ३० वषD सेवा अव"धस5ब7धी 
:यवःथालाई कायम गरJ लागू गbरएको देिखन 
आउँछ । 

16. यसरJ ूहरJ "नयमावलJमा 
अवकाशस5ब7धी :यवःथालाई पटकपटक पbरवतDन 
गनU गbरएको देिखन आयो । शाि7त सरुtासँग 
स5बि7धत संवेदनशील अuको सेवाको ूशासन 
संय7ऽलाई राजनी"तक वा ू शास"नक ःव?ववेकको 

अधीनमा राखी तदथDवादJ र मौकापरःत ढuले 
सwालन गनU सोच लेसमाऽै प"न अवाxछनीय 
ह7ुछ । यसमा खेलाची       गbरनहुुँदैन । ू हरJ 
सेवामा सेवा ूवेशदेिख विृy ?वकास र सेवाबाट 
अवकाशस5मका कुराहz ःप{zपमा सपुbरभा?षत, 

स"ुनि^त ् र "नTदD{ बनाई राख् न र अ7योलको 
अवःथा हटाई सःुप{ बनाउन जो चा?हने ूयास 
अ?वल5ब गनुDपनU देिखएको    छ । 

17. ूहरJ ऐन, २०१२ को दफा ९ मा 
ूहरJ कमDचारJ नेपाल सरकारको इ�छाअनसुारको 
अव"धस5म आ�नो पदमा बहाल रहने भNे र 
ूहरJ "नयमावलJ, २०४९ को "नयम ९८(१) 
को अवकाशस5ब7धी :यवःथामा कुनै वै�ा"नक 
आधार"बना पटकपटक संशोधन गनाDले ूहरJ 
सेवामा वािxछत हदस5म सेवाअव"धको स"ुनि^तता 
जःतो हनुपु�यa �यःतो नभई आ�नो अनकूुल 
:यवःथा गनU गराउने वा �यःतो अवकाशस5ब7धी 
:यवःथाले "नयम संशोधनमाफD त ्आ�नो अनकूुल 
संशोधन वा पbरवDतन गराउने चे{ाहz "नर7तर 
हनेु ूविृy देखापरेको र सो "नर7तरता रहन 
स�ने स5भावनासमेत रहेको देिख7छ । यःतो 
खालको ूविृyको रोकथाम गरJ अवकाशस5ब7धी 
:यवःथालाई :यविःथत गनD ट�कारो आवँयक 
रहेको देिखयो । 

18. यसरJ हेदाD ूहरJ ऐन, २०१२ को 
दफा ९ मा उ/लेख भएको नेपाल सरकारको 
इ�छानसुारको अव"धस5म सेवामा बहाल रहने 
भNे कुरा आफ� मा गैरकानूनी नभए प"न �यःतो 
इ�छाको :यवःथापन 7यायोिचतzपमा हनु जzरJ 
ह7ुछ । नेपाल सरकारको उE इ�छाको 
अ"भ:यिE जे मन ला�यो �यो हनेु आफूखशु 
कुरा नभै �यःतो इ�छाको अ"भ:यिE 7यायोिचत 
र वःतपुरकzपमा :यविःथत हनुपुदDछ । ूहरJ 
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सेवा जःतो अ$तसंवेदनशील र मह.वपूण2 सेवामा 
काय2रत ् ूहर7 कम2चार7लाई सःुप; आधारमा 
ःव>छता र @यायोिचत Bयवहार ह@ुछ भDे कुरा 
सःुप; गन2 थप Bयवःथा गन2 जGर7 देिख@छ । 
ूहर7 ऐन, २०१२  जनु पNरवेशमा आएको $थयो, 
सो स@दभ2मा र पNरवेशमा हाल Bयापक पNरव2तन 
भई वत2मानमा भएको पNरवत2नको नयाँ आलोकमा 
ूहर7 कम2चार7हGको सेवा शत2का BयवःथाहG 
हेन2 जGर7 देिख@छ । आध$ुनक समयका हरेक 
सेवा वा संगठनमा पारदिश2ता एवं $नंपSतामा जोड 
Uदइएको शासकWय शैल7 Yवक$सत भई रहेकोमा 
इ>छानसुारको अव$धसZम सेवामा बहाल राख् ने 
गर7 अ$नि\तता बढाउने खालका Bयवःथालाई 
$नर@तर गनु2को औिच`य देिखदैँन । यस ू कारको 
Bयवःथाबाट समम संगठनलाई लाभभ@दा बढ7 
हा$न हनेु देिख@छ । 

19. ूहर7 ऐन, २०१२ को दफा ९ 
मा उhलेख भएको Bयवःथाको काया2@वयनका 
ला$ग थप अ@य कानूनी Bयवःथा तजु2मा गन2 
जGर7 ह@ुछ । तर भइरहेको Bयवःथा हेदा2 
ूहर7 ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका 
Yवषयमा ःप; कुनै Bयवःथा गNरएको                                         
देिखदैँन । $नयमावल7माफ2 त ्गNरएका Bयवःथालाई 
पटकपटक संशोधन वा संशोधन ूयास अ$न 
मjुा मा$मलाले प$न िचk बझुाउन सकेको                                      
देिखदैँन । यःतो िःथ$तको अ@`यका ला$ग ूहर7 
सेवाको सारभतू Yवषयअ@तग2त पनm $नयिुn योoयता, 
$नविृkभरण, अवकाशसZब@धी Bयवःथा आUद 
कुराहG $नयमावल7को Bयवःथाअ@तग2त नराखी 
ऐनकै Bयवःथाअ@तग2त रािखएमा कानूनमा ःप;ता 
र $नि\तता रहने भै काया2@वयनमा  ूभावकाNरता 
रहन सqने अपेSा गन2 सYक@छ । यसका ला$ग 
ूहर7 ऐनमा नै YवधाYयकW Yहसाबले पनुरालोकन 

गर7 उपरोn सबै कुराहGको सZबोधन गनm 
Bयवःथा गन2 जGर7 देिख@छ । 

20. Nरट $नवेदकहGले ूःततु 
Nरट $नवेदनमा उठाइएका ूहर7 $नयमावल7, 
२०४९ को $नयम ९८(१) को स@दभ2मा हेदा2 
यस अदालतको पटकपटकको $नण2यसमेतको 
पxृभ$ूममा उn Bयवःथामा $नि\तता ूदान गन2 
र $नयम संशोधनका ूYबयाबाट थप अ$नि\तता 
नबढोस ् भDका ला$ग अवकाशको ला$ग सेवा 
अव$ध तोqदा वा उमेर हदको कारणले सेवाबाट 
अवकाश $लने Bयवःथा गदा2समेत $नयमावल7 
संशोधनको बाटो नअपनाई ूहर7 ऐनमा नै जो 
चाYहने आवँयक Bयवःथा गनm गर7 $मलाउन ुभनी 
YवपSी नेपाल सरकारका नाममा $नदmशना`मक 
आदेश गर7 Uदएको छ । आदेशको सूचना 
महा@याया$धवnाको काया2लयमाफ2 त ् नेपाल 
सरकारलाई Uदई दायर7को लगत क{ा गर7 
$म$सल $नयमानसुार बझुाई Uदनू । 

उn रायमा सहमत छ| ।
@या.सशुीला काक}
@या.बै~नाथ उपा�याय
@या.तक2 राज भ{
@या.�ाने@िबहादरु काक}

इ$त संवत ्२०७० साल चैत २० गते रोज ५ शभुम ्। 

इजलास अ$धकृत M Yव�नाथ भ{राई

 
 &  

९०९९ - मदनबहादरु ख�कासमेत YवG� ूधानम@ऽी तथा मि@ऽपNरष�को काया2लयसमेत
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सव./च अदालत, 4वशेष इजलास
स.का.म.ुूधान=यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमाC

माननीय =यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय =यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकI

आदेश "म"त : २०७०।११।२२।५
Nरट नं. ०६९–WS–०००१

मSुाः उVूषेण ।

"नवेदक : काठमाडY िज[ला, काठमाडY म.न.पा. 
वडा नं. ३४ बःने भरतमिण ज^म

4व_`
4वपaी : नेपाल सरकार, मि=ऽपNरषb, 

ूधानम=ऽी तथा मि=ऽपNरषdको कायाCलय, 
"संहदरबारसमेत

 § देशमा मह'पूण+ सेवा पुर् याइएका 5ि7 
सेवाबाट िनवृ= भएपिछ िनजहBको 
सुिवधा र सुरEा सFGमा केही 5वIा 
गिरने भLे कुरा राMको NितPाको िवषय 
Rने ।

 § 5ि7हBले पुर् याइएको योगदानको कदर 
गदU सेवािनवृ= भएपVात ् सWानXBप 
केही सुिवधा Nदान गनY र Z[ा 5ि7को 
सुरEासFGी NबG गनY ज[ा काय+हB 
राMको दािय]िभ_ पनY ।

 § राMले के क[ा 5ि7लाई के क[ो 
सुिवधा र सुरEा Nदान गनY भLे कुरा 
राMको नीितगत िवषयिभ_ पनY कुरा हो । 

य[ो नीितगत कुरा सामाaतया aाियक 
पुनरालोकनको िवषयव[ ुRन नसbे ।

(ूकरण नं.१३)
 § िवधाियकी अिधकारNाf काय+पािलकाले 

आhनो नीितगत िवषयका कुराहBलाई 
लागू गनY Nयोजनका लािग कुनै अkादेश 
जारी गदा+ तlाल सो अkादेशको 
आवmकता िथयो वा िथएन भLे कुरा 
aाियक पुनरालोकनको िवषय बL    
नसbे । 

(ूकरण नं.१४)
 § के क[ा पिहलेका साव+जिनक 

पदािधकारीलाई के कित सुिवधा िदने वा 
निदने भLे िवषयमा के क[ो काननूको 
आवmकता Zसको अkयन िवrेषण 
गरी N[ािवत गनY काम सरकारको र 
काननू बनाउने अिभभारा 5वIािपका 
संसदकै Rँदा साव+भौम जनताका 
NितिनिधहB रहेको संवैधािनक िनकायको 
िवचाराधीन रहेको अkादेशका िवषयमा 
अदालतले Nवेश गरी केही बोxन निमxने ।

(ूकरण नं.१६)

"नवेदकका तफC बाट : 4वhान अ"धवiा भरतमिण 
ज^म

4वपaीका तफC बाट : 4वhान सह=याया"धवiा ौी 
4करण पौडेल

अवलिkबत नजीर : 
 § नेकाप २०६८, "न.नं.८६७५, पnृ 

१४२०
सkब` कानून :

 § नेपालको अ=तNरम सं4वधान, २०६३ को 
धारा १३ र ८८ (२)

िनण+य नं.९१००
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आदेश
 का.म.ु�.�ा.दामोदर�साद शमा� : 
नेपालको अ(त*रम सं/वधान, २०६३ को धारा 
३२ र १०७ (१)(२) बमोिजम दायर भएको 
ूःततु *रट Eनवेदनको सF िGH तIय एवम ्आदेश 
यस ूकार छ :-
 म *रट Eनवेदक देशमा कानूनको शासन 
ःथापनाको लाEग नेपालको अ(त*रम सं/वधान, 
२०६३ को ममQ, भावना, उSेँयमा कुनै पEन 
VयिW वा Eनकाय वा सरकारमा बसेको दल 
वा समूहले हःतGेप गनQ नसकोस,् सं/वधानबाट 
ूदY संवैधाEनक Vयवःथालाई कसैले कुि[ठत 
पानQ नसकोस ् र सं/वधान हःतGेप मWु रहोस ्
भ]े उSेँयका साथ यो Eनवेदन गनQ आएको छु । 
 पूवQपदाEधकार_ह`लाई स/ुवधा तथा 
सरुGा ूदान गनa सbब(धमा नेपाल राजपऽ, 
ख[ड ६२ अEत*रWाf १२, भाग २ मा ूकािशत         
छ । सोह_ राजपऽको दफा १(२) बमोिजम यो 
अhयादेश तु̀ (त ूारbभ हनेुछ भEनएको छ । 
पूवQपदाEधकार_ह` भ]ाले संवत ्२०४६ सालपEछ 
EनयिुW भई ओहोदामा बहाल नरहेका EनवYृ 
राlपEत, उपराlपEत, ू धानम(ऽी, ू धान(यायाधीश 
वा सभामखु सbझनपुछQ भने उoलेख ग*रएको छ । 
पूवQ पदाEधकार_ह` भनी अhयादेशमा उिoलिखत 
सबैजसो पदाEधकार_ह`लाई सेवाका ू कृEतअनसुार 
ऐन Eनयम र समयसमयको मि(ऽप*रषrको 
EनणQयानसुार स/ुवधा तथा सरुGा Vयवःथा भएकै 
अवःथा छ । भतूपूवQ पदाEधकार_को सेवा र शतQ 
अनसुारको ऐनtारा पाएको स/ुवधा र सरुGाको 
अEत*रW यो /वशेष Vयवःथा भएबाट उW /वशेष 
/कEसमको अhयादेश सं/वधानको ममQ र भावनाको 
ठाडै उoलF घन हनु पगेुको छ । 
 नेपालको अ(त*रम सं/वधान, २०६३ को 

धारा ८८ मा राlपEतबाट अhयादेश जार_ गनa 
Vयवःथा छ । तर, अhयादेश जार_ गदाQ तwकालै 
परेको समःयासbम समाधानका लाEग छोटो 
अवEधको लाEग ऐनको मा(यता पाउने आदेश 
जार_ गनQ स/कने Vयवःथा छ । अन(तकालका 
लाEग रहने गर_ कुनै /कEसमको आxा, आदेश 
वा उyचआदेश जार_ गनQ सं/वधानले राlपEतलाई 
/वशेषाEधकार ूदान गरेको छैन । wयसैले ःथायी 
Vयवःथा ग*रनपुनa कुनै पEन /कEसमको कानूनलाई 
अhयादेशtारा ला{ न Eमoदैन र राlको ढुकुट_ 
खचQ हनेु कुरामा नेपालको अ(त*रम सं/वधान, 
२०६३ को धारा ९९ बमोिजम ऐन बनाएरमाऽ 
खचQ ग*रनपुछQ भEनएको छ । ऐनको मा(यता 
पाउने अhयादेशबाट दूरगामी ूभाव पनa कायQ गनQ 
Eमoदैन । 
 नेपालको अ(त*रम सं/वधान, २०६३ 
को धारा ८८ अनसुार जार_ भएको अhयादेशमा 
सं/वधानको धारा १३ को बिखQलाप हनेु गर_ 
भतूपूवQ पदाEधकार_लाई समयसीमा तोक~ २०४६ 
सालअिघ र २०४६ सालपEछको भनी असमान 
/कEसमले वग�कृत गरेको कायQ गैरसंवैधाEनक 
छ । नेपालका भतूपूवQ ूधानम(ऽीह` तथा 
ूधान(यायाधीशह`लाई यसर_ /वभाजन गनQ 
ूचEलत कानूनले अEधकार ूदान गरेको छैन । 
वतQमानको नेपालमा भतूपूवQ राlपEतको उपाEध 
कुनै पEन नेपाल_ले महण गरेका छैनन ् । 
हाल बहालमा रहेका राlपEत तथा उपराlपEत 
भतूपूवQका `पमा जी/वत रहेर उW स/ुवधा भोग 
गनQ पाउने हनु ्वा होइनन ्भ/वंयको अनमुान र 
Vया�या कसैले गनQ स�ने कुरा होइन । 
 /व� बैF कलगायत अ(य आEथQक 
Eनकायबाट ूाH ूEतवेदनअनसुार वतQमान 
नेपालको ूEतवषQ ूEतVयिW आय य.ुएस.डलर 

९१०० - भरतमिण ज�म /व`� ूधानम(ऽी तथा मि(ऽप*रषrको कायाQलयसमेत
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४७२।- भ"नएको छ । तदनसुार हेदा: एक 
वष: एक नेपाल<को आ>दानी भनेको कर<ब A. 
४०,०००।- देिखDछ । दै"नक A. ११०।- 
कमाई भएका नागHरकले "तरेको करबाट 
सJा"लत मलुकुका पदा"धकार<ले भने ओहोदाबाट 
बाMहHरएप"छ प"न राNकोषको धनराशी उपभोग गनP 
Qयवःथा "मलाउन ुभनेको अVयDतै घिृणत सा"बत 
हनेु काय: देिखएको छ । राNप"त, उपराNप"त 
ूधानमDऽी, ूधानDयायाधीश, सभामखुहAको 
पद समा[ भएप"छ प"न अ\यादेशले "नदPशन 
गरेअनसुार रा]यकोषबाट खच: बेहोHरँदा हालको 
अवःथामा माऽ यो २०६९ सालस>म भएका 
भतूपूव: पदा"धकार<हAलाई वाMष:क A ५० 
करोड लाdने कुरा ःपe छ । यसर< खच: "लने 
पदा"धकार<हAम\ये एक पूव: ूधानमDऽीका ला"ग 
माऽ ५ वष:का ला"ग कर<ब A. ४ करोड लाdने 
ूe छ । 
 MवपfीहAले "म"त २०६९ साल वैशाख 
१ गते नेपाल राजपऽको खhड ६२ अ"तHरiाj 
१ को राजपऽमा पूव: पदा"धकार<हAलाई 
सMुवधा तथा सरुfा ूदान गनP स>बDधमा बनेको 
अ\यादेश भनी ूकािशत गर< सोह< "म"तदेिख 
पूव: ूधानमDऽीहAले सMुवधा "लन थालेको 
समाचार जानकार< हनु आएको छ । राजपऽको 
ूःतावनामा, "मलुकुलाई महlवपूण: सेवा तथा 
योगदान परु ्याएका QयिiहAलाई ओहोदामा 
बहाल नरहे प"न आवँयक सMुवधा तथा सरुfा 
ूदान गन: तVकाल आवँयक भएको" भ"नएको 
छ । तर, तVकाल Mकन र कसर< आवँयकता 
पर ्यो भoे कुरामा भने ूःतावना मौन छ । 
जनु समयमा उi अ\यादेश जार< भएको छ 
QयवःथाMपका संसद कायम रहेको देिखDछ । 
यrद MवपfीहAको "नयत सफा, राॆो र Mवषय 

अVयावँयक "थयो भने २०६९ साल जेu ६ 
गते बसेको संसद<य QयवःथाMपकाको बैठकमा 
Mकन पेश भएन र MवपfीहAको गलत "नयतकै 
कारण अ\यादेश पेश नगर< "निंबय बनाइएको 
छ । एक पटक यसर< "निंबय भइसकेको 
अ\यादेशलाई MवपfीहAले "म"त २०६९।४।३ 
को नेपाल राजपऽमा खhड ६२ को अ"तHरiाj 
१२ {ारा पनुः सोह< अ\यादेश जार< गरेको काय: 
पूण: गैरकानूनी भएको ूe छ । 
 QयवःथाMपका संसद नबसेको अवःथामा 
मलुकुमा कुनै दैवी ू कोप जःतै; भकू>प, अनावMृe 
वा अ"तवMृe भई नागHरकको जीउ ]यान खतरामा 
परेको समयमा रा]य{ारा तVकाल राहत ूदान 
गन: र राNकोषबाट धनराशी "नकाल< खच: 
गनु:पर ्यो भने यःतो खच:को ला"ग अ\यादेश{ारा 
खच: गन: सMकनेछ । सो प"न QयवःथाMपका 
संसदबाट अनमुोrदत हनुपुनP कानूनी ूावधान    
छ । उi अ\यादेशमा उि~लिखत तVकाल भoे 
श�दले "सदाकाल" लाई समे�न स�दैन, यी दईु 
श�दहA आफ� मा Mवरोधाभासयiु छन ्। Vयसैले 
पूव: पदा"धकार< सMुवधा तथा सरुfा ूदान गनP 
अ\यादेशले सदाकाल समे�ने हुँदा धारा ८८ सँग 
सो अ\यादेश ःपe बािझएको छ । 
 उि~लिखत आधार र कारणबाट भतूपूव: 
पदा"धकार<हAलाई सMुवधा र सरुfा ूदान गनP 
नेपाल राजपऽमा ूकािशत अ\यादेश कानूनको 
सामाDय "स�ाDत र नेपालको अDतHरम संMवधान, 
२०६३ को धारा १३ र ८८ सँग ःपe 
बािझएको छ । Mवपfी आफ� लाई लाभ हनेु र 
राNको ढुकुट<को रकम f"त हनेु गर< ष� यDऽपूण: 
तHरकाले बनाई "म"त २०६९।१।१ मा जार< 
गरेको अ\यादेशलाई "नरDतरता rदन पनुः "म"त 
२०६९।४।३ मा नेपाल राजपऽमा ूकािशत 
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गर� जार� गरेको अ$यादेश, २०६९ सालको 
वैशाखदेिख नै ूार5भ भएको हुँदा नेपालको 
अ<त>रम संAवधान, २०६३ को धारा १, १३, 
२३, ८८, ९९ र १०७(१)(२) बमोिजम 
उKूषेणलगायत जो चाAहने आवँयक आQा, 
आदेश, पूजS जार� गर� भतूपूवT पदाUधकार�हVले 
पाउने सAुवधास5ब<धी UमUत २०६९।१।१ 
मा जार� गरेको र Kयसैलाई Uनर<तरता Zदन 
२०६९।४।३ मा जार� गरेको अ$यादेश ूार5भ 
भएको UमUतदेिख नै लागू हनेु गर� अमा<य र 
बदर घोAषत गर� पाऊँ । साथै ूःततु Uनवेदनको 
टुaो लाbनलाई केह� समय लाbने भएको र 
तKकालै भतूपूवT पदाUधकार�हVलाई सAुवधा ूदान 
गरेमा वा गनc dयवःथा भएमा राeकोषको ठूलो 
धनराशी माUसने र गैरकानूनी अgयास सVु हनेु 
भएकोले UमUत २०६९।४।३ मा ूकािशत 
नेपाल राजपऽबाट जार� भएको अ$यादेश 
नेपालको अ<त>रम संAवधान, २०६३ को धारा 
८८ को गलत अथT लगाई जार� भएको हुँदा मूल 
कानूनसँग बािझएको ूावधान Uनिंबय नभएस5म 
कानूनीVपमा ूभावमा रहने हुँदा यो Uनवेदनको 
टुaो नलाग<ुजेल उl अ$यादेश कायम रAहरहने 
हुँदा हाल कायाT<वयन नगनुT नगराउन ु भmे 
सवnoच अदालत Uनयमावल�, २०४९ को Uनयम 
४१ बमोिजम अ<त>रम आदेशसमेत AवपpीहVको 
नाममा जार� ग>रपाउँ भmे Uनवेदनपऽ । 
 यसमा के कसो भएको हो, Uनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश Aकन जार� हनु नपनc हो, 
जार� हनु ुनपनc कुनै आधार र कारण भए बाटाका 
5यादबाहेक १५ ZदनUभऽ महा<यायाUधवlाको 
कायाTलयमाफT त ् Uलिखत जवाफ पेश गनुT भनी 
Uनवेदन र यो आदेशको ूUतUलAपसमेत साथै राखी 
AवपpीहVका कायाTलयका नाउँमा सूचना 5याद 

पठाई महा<यायाUधवlाको कायाTलयलाई बोधाथT 
Zदई Uलिखत जवाफ आएपUछ वा अवUध नाघेपUछ 
Uनयमानसुार पेश गनूT । राeपUत र ूधानम<ऽीको 
dयिlगत नाममा सूचना पठाउन ुपरेन । 
 Uनवेदकले माग गरेको अ<त>रम आदेशको 
स5ब<धमा Aवचार गदाT नेपाल सरकारuारा नेपाल 
राजपऽ खvड ६२ UमUत २०६९।१।१ मा र 
पनुः २०६९।४।३ मा ू कािशत अ$यादेशहVको 
ूःतावनामा, "मलुकुलाई महzवपूणT सेवा तथा 
योगदान परु ्याएका dयिlलाई ओहोदामा बहाल 
नरहे पUन आवँयक सAुवधा तथा सरुpा गनT 
तKकाल आवँयक भएको" भmेसमेत उ|लेख भई 
"पूवT पदाUधकार�हVको सAुवधा सरुpास5ब<धी 
अ$यादेश" जार� भएको देिख<छ । नेपालको 
अ<त>रम संAवधान, २०६३ को धारा ८८(१) 
ले "dयवःथाAपका संसदको अUधवेशन वा बैठक 
चUलरहेको अवःथामा बाहेक अ<य अवःथामा 
तKकाल केह� गनT आवँयक परेको छ भmे 
कुरामा राeपUत स<त}ु भएमा" मि<ऽप>रष~को 
Uसफा>रशमा अ$यादेश जार� गनTस�ने dयवःथा 
गरेको पाइ<छ । यस धाराले गरेको कानूनी 
dयवःथा अनसुार जार� ग>रएको भUनएको उपरोl 
AववाZदत अ$यादेशको स<दभTमा Uन5न संवैधाUनक 
ू�हVको <याAयक UनVपण हनु आवँयक 
देिख<छः-
१. dयवःथाAपका संसदको अिःतKव कायमै रहेको 

तर सोको अUधवेशन वा बैठक नचUलरहेको 
अवःथामा माऽ धारा ८८ अनसुार अ$यादेश 
जार� गनT सAक<छ वा dयवःथाAपका संसदको 
अिःतKव कायमै नरहेको अवःथामा पUन उl 
धाराअनसुार अ$यादेश जार� गनT सAक<छ ?

२. धारा ८८ अनसुार जार� ग>रएको अ$यादेश 
उl धारा ८८ को उपधारा (२) को खvड 

९१०० - भरतमिण जaम AवV� ूधानम<ऽी तथा मि<ऽप>रष~को कायाTलयसमेत
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(ख) बमोिजम रा5प"तबाट खारेज भएमा 
बाहेक ;यवःथा?पका संसद अिःतDवमा 
नरहेको अवःथामा सो अEयादेश लागू रहने 
समयाव"ध क"त हनेु हो ?

३. ?ववाLदत अEयादेशको ूःतावनामा लेिखएको 
"मलुकुलाई महPवपूणR सेवा तथा योगदान 
परु ्याएका ;यिT" भUाले प?हला कुनै खास 
ओहोदामा बहाल रहW कानूनबमोिजम पदWय 
िजXमेवारW बहन गदY "नव[ृ भएको सबै 
पदा"धकारWलाई माUे हो वा पदWय िजXमेवारW 
पूरा गदY वा कुनै पदमा नरहे प"न मलुकु र 
समाजलाई महPवपूणR ?वशेष सेवा वा योगदान 
परु ्याएको ;यिTलाई स?ुवधा र सरु]ा रा^यले 
ूदान गनुRपन_ हो ?

 उपरोT ूaहbको cया?यक "नbपण 
नभई उT ?ववाLदत अEयादेशमाफR त स?ुवधा ू दान 
गदY जाने हो भने यो eरट "नवेदन ूयोजनहWन 
बU सfने देिखएकोले "म"त २०६९।४।३ मा 
जारW अEयादेशको कायाRcवयन आजको Lदनमा जे 
जनु अवःथामा छ सोहW अवःथालाई यथािःथ"तमा 
राख् न,ु सो अEयादेशअनसुार अब अb कसैलाई 
अb कानूनबमोिजम बाहेक थप स?ुवधा नLदन ु
भनी यस "नवेदनको अिcतम "नणRय नभएसXमका 
ला"ग ?वप]ीहbको नाममा सवnoच अदालत 
"नयमावलW, २०४९ को "नयम ४१(१) अनसुार 
अcतeरम आदेश जारW गeरएको छ । यसको 
जानकारW ?वप]ीहbलाई Lदन ुभUे यस अदालतको                                      
आदेश । 
 ?वप]ी eरट "नवेदकले eरट "नवेदनमा 
उqलेख गनुRभएको "म"त २०६९।१।६ र 
"म"त २०६९।४।३ मा जारW भएको पूवR 
पदा"धकारWहbको स?ुवधा र सरु]ासXबcधी 

अEयादेश, २०६९ अ"धवTा रामचcि पौडेल 
"नवेदक र ?वप]ी ;यवःथा?पका संसद सिचवालय, 
"स ंहदरबारसमेत भएको eरट नं. ०६७-WO-
०८१२ को उDूषेण, परमादेश eरट "नवेदनका 
सcदभRमा सXमानीत सवnoच अदालतबाट 
सरकारको "नय"मत सेवामा नरहे प"न रा5को 
?वकास, रा?5यताको उDथान तथा मयाRदा कायम 
राख् न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकतcऽको 
सwुढWकरणको ला"ग उqलेखनीय सेवा तथा योगदान 
परु ्याएका ;यिTहbलाई केहW समय वा आजीवन 
कःतो क"त समय उपयTु हcुछ सो समयसXम 
सरकारW कोषबाट सXमानःवbप आ"थRक स?ुवधा 
Lदनेबारेमा आवँयक अEययन गरW उपयTु कानून 
बनाउन नेपाल सरकारको EयानाकषRण गराएकोले 
मलुकुलाई महPवपूणR सेवा तथा योगदान 
परु ्याएका ;यिTहbलाई ओहोदामा बहाल नरहे 
प"न आवँयक स?ुवधा तथा सरु]ा ूदान गनR 
तDकाल आवँयक भएको र हाल ;यवःथा?पका 
संसदको अ"धवेशन नभएकोले नेपालको अcतeरम 
सं?वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा १ 
बमोिजम रा5प"तबाट "म"त २०६९।१।६ र 
"म"त २०६९।४।३ मा पूवR पदा"धकारWहbको 
स?ुवधा र सरु]ासXबcधी अEयादेश, २०६९ जारW 
भएकोले यस मcऽालयसमेतलाई ?वप]ी बनाई 
दायर गरेको eरट "नवेदन "नरथRक छ । 
 जहाँसXम पूवR पदा"धकारWहbको स?ुवधा 
र सरु]ासXबcधी अEयादेश, २०६९ नेपालको 
अcतeरम सं?वधान, २०६३ को धारा १३ र 
८८ सँग बािझएको भUे ूa छ सो सXबcधमा 
अEयादेश सं?वधानको धारा ८८ बमोिजम जारW 
हनेु भएको र अEयादेशको दफा ८ को उपदफा 
(१) मा ७० वषR उमेर पगेुको र आ"थRक अवःथा 
कमजोर भएको ?विश| ;यिTलाई माऽ मापद}ड 
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बनाई नेपाल सरकारले आवास, चालकस(हत एक 
सवार- साधनलगायतका स(ुवधा उपल3ध गराउने 
हुँदा 6रट 8नवेदनमा दावी ग6रए जःतो नेपालको 
अ?त6रम सं(वधान, २०६३ को धारा १३ तथा 
धारा ८८ को (वपर-त नभएकोले 6रट 8नवेदन 
8नरथIक छ भKे कानून ?याय तथा सं(वधानसभा 
तथा संसद-य मा8मला म?ऽालयको 8लिखत  
जवाफ । 
 6रट 8नवेदक अ8धवRा रामच?ि पौडेल 
(वVW Xयवःथा(पका संसद सिचवालयसमेत 
(वपYी भएको संवत ् २०६७ सालको 6रट नं. 
WO-०८१२ को उ^ूषेणसमेतको 6रट 8नवेदनमा 
सbमानीत अदालतबाट 8म8त २०६८।८।२२ 
मा पूवI पदा8धकार-लाई स(ुवधा उपल3ध गराउँदा 
कानून बनाएर गनुI भनी सरकारका नाममा 
8नदcशना^मक आदेश र Xयवःथा(पका संसदको 
राeय Xयवःथा स8म8तको 8म8त २०६८।८।२५ 
को बैठकबाट क-कसलाई के कःतो ूकारको 
सरुYा Xयवःथा उपल3ध गराउन उपयRु ह?ुछ 
सो सbब?धमा त^काल आवँयक 8नणIय 8लन ु
भनी माननीय उपूधान तथा गहृम?ऽीलाई 8नदcश 
भएको पाइ?छ । सbमानीत सवlmच अदालतको 
आदेश एवं राeय Xयवःथा स8म8तको 8नदcशको 
पालना गदn मलुकुलाई महoवपूणI सेवा तथा 
योगदान परु ्याएका XयिRहVलाई ओहोदामा 
बहाल नरहे प8न आवँयक स(ुवधा तथा सरुYा 
ूदान गनI वाqछनीय भएकोले नेपालको अ?त6रम 
सं(वधान, २०६३ को धारा ८८ को अधीनमा रह- 
पूवI पदा8धकार-हVको स(ुवधा तथा सरुYासbब?धी 
अrयादेश, २०६८ जार- भएको पाइ?छ । सो 
अrयादेशबमोिजम पूवI पदा8धकार- तथा (विशs 
XयिRहVलाई अrयादेशबमोिजमका स(ुवधाहV 
उपल3ध गराई अrयादेश कायाI?वयन गनIका 

ला8ग पूवIपदा8धकार-हVलाई उपल3ध गराइने 
आवास तथा सवार- स(ुवधासbब?धी मापदtड, 
२०६९ ःवीकृत गनc (वषयको गहृ म?ऽालयको 
नं. ६।११-०६९ 8म8त २०६९।२।११ को 
ूःताव मि?ऽप6रषvको बैठकमा पेश हुँदा ^यसमा 
नेपाल सरकार मि?ऽप6रषvले ूःतावसाथ संलwन 
पूवIपदा8धकार-हVलाई उपल3ध गराइने आवास 
तथा सवार- स(ुवधासbब?धी मापदtड, २०६९ 
प6रमाजIनस(हत ःवीकृत गनc 8नणIय भएको  
पाइ?छ ।
 Xयवःथा(पका संसदको अिःत^व नै 
कायम नरहेको अवःथामा धारा ८८ बमोिजम 
अrयादेश जार- गनI 8मxदैन भKे 6रट 8नवेदकको 
िजकyरतफI  (वचार गदाI सवIू थम अrयादेशको 
ूकृ8त र आवँयकतालाई हेनुIपनc ह?ुछ । 
शिR पथृकyकरणको 8सWा?तबमोिजम राeयमा 
कानून बनाउन सावIभौम अ8धकार (वधा(यकामा      
रह?छ । जनताबाट 8नवाIिचत अzको है8सयतले 
कानून 8नमाIणमा (वधा(यकाको सवlmचता रह?छ । 
शिR पथृकyकरणको 8सWा?तलाई 8नरपेYVपमा 
लागू गनI Xयवहा6रकVपमा क{ठनाई हनेु कारण 
सबै लोकताि?ऽक मलुकुहVमा ऐन बनाउनमा 
(वधा(यकाको एकलौट- Yेऽा8धकार कायम गर- 
ऐनको अधीनमा रह- अ?य आवँयक 8नयम, 
कायI(व8ध एवं 8नदc िशका, मापदtड आ{द बनाउने 
अ8धकार कायIपा8लकालाई ूदान ग6रएको        
ह?ुछ । यसका अ8त6रR (वधा(यकाको 
अ8धवेशन वा बैठक सँधैभ6र नबःने भएकोले 
सं(वधानबमोिजम मलुकुको शासन Xयवःथा 
चलाउनपुनc दा(य^व रहेको कायIपा8लकाले 8नि}त ्
अवःथामा मलुकुको आवँयकतालाई सbबोधन 
गनI अrयादेश जार- गनc अ8धकार रहेको                                   
देिख?छ । अrयादेशको ूकृ8त ऐन सरह                 
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ह/ुछ । खासगर5 6वधा6यकाको अ"धवेशन 
नचलेको अवःथामा त@काल केह5 गनुAपनB 
आवँयकता उ@पF भयो भने कायAपा"लकाले 
सं6वधानमा "नधाAIरत ू6बया पूरा गर5 अLयादेश 
जार5 गदAछ । 
 6वधा6यकाको अ"धवेशन वा बैठक नचलेको 
अवःथाका अ"तIरQ 6वधा6यकाको अिःत@व नै 
नभएको अवःथामा समेत राTयमा त@काल केह5 
गनुAपर ्यो र जनु कुरालाई नी"तगत वा अ/य कुनै 
Xयवःथाले सYबोधन गनA स6कँदैन र त@सYब/धमा 
कानूनी राTयको मा/यताअनकूुल कानूनी Xयवःथा 
नै गनुAपनB अवःथा उ@पF भयो भने आवँयकताको 
"स[ा/तबमोिजम सरकारले अLयादेश जार5 गनB 
ूचलन सबै लोकताि/ऽक मलुकुह\मा पाइ/छ । 
खास गर5 संसद5य Xयवःथा भएका मलुकुह\मा 
संसद 6वघटन भएको अवःथा हनुस`ने र अकa 
संसदको चनुाव हनु लामो समयसYम प"न पखAनपुनB 
अवःथा हनुस`छ । तर कुनै प"न सावAभौम राTय 
सरकार6वह5न हुँदैन । यस अवःथामा संसदको 
अिःत@व नै छैन, अLयादेश cयाउन "मcदैन भFे 
हो भने मलुकुको शासन Xयवःथा सdालनमा 
गYभीर बाधा वा अवरोध आउन स`छ । यःतै 
ूकृ"तको अवःथा अ6हले नेपालमा उ@पF भएको 
छ । सYमानीत सवafच अदालतgारा "नधाAIरत 
अि/तम "म"त"भऽ सं6वधानसभाले सं6वधान "नमाAण 
गनB कायAलाई पूणAता iदन नसकेकोले धारा ६४ 
बमोिजम यसको कायAकाल ःवतः समाm भएकोले 
सं6वधानसभाको अवसानसँगै Xयवःथा6पका संसदको 
समेत ःवतः अवसान हनु गएको छ । मलुकुमा 
य"तखेर Xयवःथा6पका संसदको अिःत@व कायम 
रहेको छैन । सं6वधानबमोिजमको ू6बयाबाट 
Xयवःथा6पका संसद गठन नभएसYम मलुकुमा 
कुनै प"न 6वषयमा ऐन बF स`ने अवःथा छैन । 

 धारा २७ को उपधारा (२) बमोिजम 
मलुकुको शासन Xयवःथाको सामा/य "नदBशन 
"नय/ऽण र सdालन गनB अ"भभारा रहेको 
कायAपा"लकाले @यस बममा क"तपय अवःथामा ऐन 
सरहको कानूनी Xयवःथा गनुAपनB पIरिःथ"त उ@पF 
हनु स`ने सYभावनालाई "नरपेr\पमा इ/कार 
गनA स6कँदैन । यस अवःथामा कायAपा"लकाले 
संसदको अिःत@व नभएकोले अLयादेश cयाउन 
पाउँदैन भनी धारा ८८ को Xयाtया गनB हो 
भने कायAपा"लकाको सं6वधानबमोिजमको आuनो 
दा6य@व नै "नवाAह गनA नस`ने पIरिःथ"तको "नमाAण 
ह/ुछ । मलुकुको आ"थAक, सामािजक, राजनी"तक 
एवं साँःकृ"तक कारण तथा क"तपय अवःथामा 
अ/तराA6vय पIरिःथ"तसमेतको कारणबाट 
मलुकुमा त@काल केह5 गनुAपनB अवःथा उ@पF 
भएमा अLयादेश जार5 गनुAपनB आवँयकतालाई 
अःवीकार गनw स6कF । सं6वधान एउटा जीव/त 
दःतावेज तथा राvको मागAिचऽ भएकोले यसको 
कायाA/वयनमा अxचन वा समःया आउने गर5 
सं6वधानको Xयाtया गनA स6कँदैन । सं6वधानलाई 
कायाA/वयन गनA सहज हनेु गर5 अथाAत ्समःयाको 
गाँठो फुकाउने गर5 यसको Xयाtया गनA वाzछनीय 
ह/ुछ । वतAमान अ/तIरम सं6वधानको धारा ८८ 
को उपधारा (१) को Xयवःथा 6व.सं. २०४७ 
सालको सं6वधानको धारा ७२ को Xयवःथाको 
"नर/तरता हो । उQ दबैु सं6वधानको सYबि/धत 
धाराह\को तलुना@मक अLययनबाट समेत 
यो कुराको प6ु| ह/ुछ । २०४७ सालको 
सं6वधानअ/तगAतको ू"त"न"धसभाको अिःत@व 
नै समाm भएको अवःथामा समेत 6व"भF 
अLयादेशह\ पटकपटक जार5 भई @यससYब/धी 
6ववाद सYमानीत अदालतसमr पगेुकोमा 
आवँयकताको "स[ा/तको आधारमा अLयादेश 
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जार� ग�रएको काय%लाई स)मानीत अदालतबाट 
मा2यता ूदान ग�रएको पाइ2छ । 8यसैले 
;यवःथा?पका संसदको अिःत8व कायम नरहेको 
अवःथामा धारा ८८ बमोिजम अEयादेश जार� गन% 
नस?कने भHे �रट Iनवेदकको भनाई आधारह�न 
भएको तKय प?ुM ह2ुछ । 
 ;यवःथा?पका संसदको अिःत8व नरहेको 
अवःथामा जार� भएको अEयादेश लागू रहने 
समयावIध कIत हनेु हो, भHे ूPका स)ब2धमा 
?वचार गदा% वत%मान अ2त�रम सं?वधानको धारा 
८८ को उपधारा (२) बमोिजमको ;यवःथा हेदा% 
अEयादेश जार� भएपIछ बसेको ;यवःथा?पका 
संसदको बैठकमा पेश ग�रनपुनW र 8यःतो बैठकले 
ःवीकार नगरेमा ःवतः Iनिंबय हनेु, नेपाल 
सरकारबाट जनुसकैु बखत खारेज हनु स\ने वा 
;यवःथा?पका संसदको बैठक बसेको साठ] ̂दनपIछ 
ःवतः Iनिंबय हनेु ;यवःथा छ । अEयादेशको 
स)ब2धमा धारा ८८ को ;यवःथा आफ̀मा पूण% 
;यवःथा हो । अEयादेश जार� हनेु तथा Iनिंबय 
हनेु ;यवःथाका स)ब2धमा सं?वधानले नै ू Mbपमा 
बोIलसकेको छ । जहाँ सं?वधानका ;यवःथाहb 
नै ूM छन ्तहाँ सं?वधानको ;याeयाको ग2ुजाइस 
हुँदैन । सं?वधानले अEयादेश Iनिंबय हनेु 
स)ब2धमा गरेका तीनवटा आधारहbबमोिजम नै 
अEयादेश Iनिंबय हनेु हो, सो बाहेक अ2य कुनै 
आधारबाट एक पटक जार� भइसकेको अEयादेश 
Iनिंबय हनुस\ने अवःथा देिखदैँन । २०४७ 
सालको सं?वधानको धारा ७२ को उपधारा (२) 
को खiड (ग) एक पटक अEयादेश जार� भएपIछ 
सो अEयादेश सो जार� भएको ६ म?हनापIछ ःवतः 
Iनिंबय हनेु ;यवःथा रहेकोमा वत%मान सं?वधानमा 
8यःतो ;यवःथा रहेको देिखदैँन । 
 वत%मान सं?वधानका Iनमा%ताले २०४७ 

सालको उl ;यवःथालाई वत%मान सं?वधानमा 
Iनर2तरता ^दन नचाहेकोले नै 8यःतो ;यवःथा 
नग�रएको ःवाभा?वक अनमुान गनु%पनW ह2ुछ । 
वत%मान सं?वधान अ2त�रम ूकृIतको सं?वधान 
भएको, धारा ६४ nारा Iनधा%�रत काय%कालIभऽ 
सं?वधान जार� हनेु प�रकpपना ग�रएको र 
;यवःथा?पका संसदको ?वघटनस)ब2धी ूावधान 
नरािखएको कारणले पIन ?वगतको सं?वधानको 
उl ;यवःथालाई वत%मान सं?वधानमा ःथान 
^दन ु उपयlु र आवँयक नभएकोले उl 
;यवःथाले Iनर2तरता पाउन नसकेको अथ% गन%                                          
स?क2छ । सं?वधानमा नै उpलेख नभएको 
;यवःथाका आधारमा अEयादेश जार� भएपIछको 
६ म?हनापIछ ःवतः Iनिंबय हनेु भनी भH 
Iमpने अवःथा छैन । सं?वधानमा नै नभएको 
;यवःथालाई ;याeयाको नाउँमा घसुाउन स?कने 
अवःथा पIन हुँदैन । यसका साथै 8यःतो ;यवःथा 
नभएको कारणले सरकारले अEयादेशबाटै शासन 
चलाउन स\ने अवःथा हनेु भनी कपोलकिpपत 
अनमुान गनु% पIन मनाIसब हुँदैन । आवँयक 
भएको अवःथामा सरकारले अEयादेश जार� गनW 
भएकोले 8यसको आवँयकता वा सा2दIभ%कता 
समाs हनुासाथ वा अ2य कुनै अवःथामा 
सरकारले जनुसकैु बखत आफूले जार� गरेको 
अEयादेश खारेज गन%स\ने ूावधान सं?वधानमा 
छँदैछ । यसका साथै स)मानीत अदालतले ऐन 
सरह अEयादेशको समेत संवैधाIनक पर�uण 
गन%स\ने भएकाले सरकारले अEयादेशकै भरमा 
शासन चलाउने अवःथा आउँछ भHु उपयlु 
हुँदैन । 
 IमIत २०६९।१।१ मा जार� 
भएको पूव%पदाIधकार�लाई स?ुवधा ^दनेस)ब2धी 
अEयादेश सं?वधानको धारा ८८ को उपधारा 
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(२) को ख0ड (ग) को ूावधानको आधारमा 
"निंबय भएको तर सो अAयादेश जारD गनुFपनG 
आवँयकतामा कायFकाIरणी सLतMु भएकोले पनुः 
"म"त २०६९।४।३ मा जारD भएको हो । एक 
पटक जारD भएको अAयादेश "निंबय भएप"छ 
पनुः जारD गनF "मWदैन भXे "नवेदकको भनाई 
सं[वधानमा आधाIरत देिखदैँन । 
 ]यवःथा[पका संसदको अ"धवेशन 
वा बैठक च"लरहेको अवःथामा बाहेक अLय 
अवःथामा तcकाल केहD गनF आवँयक 
परेको छ भXे कुरामा राdप"त सLतMु भएमा 
सं[वधानमा लेिखएका कुराहeको ू"तकूल नहनेु 
गरD मिLऽपIरषgको "सफाIरशमा अAयादेश जारD 
हनुसiने कुरा धारा ८८(१) मा उWलेख भएको 
पाइLछ । ]यवःथा[पका संसदको अ"धवेशन 
वा बैठक चलेको अवःथामा वा ]यवःथा[पका 
संसदलाई छलेर पूवFपदा"धकारDहeको स[ुवधा 
तथा सरुmासnबLधी अAयादेश जारD भएको 
अवःथा छैन । 
 जहाँसnम ]यवःथा[पका संसदको 
अ"धवेशन वा बैठक नचलेको अवःथामा उo 
अAयादेश जारD हनु ु उपयoु "थयो वा "थएन 
भXे ूp छ, यो [वषय Lया[यक "नeपणको 
मापद0ड (Judicial manageable standard) "भऽ 
पदqन । कुनै अAयादेश अमकु समयमा Wयाउन ु
आवँयक "थयो वा "थएन भXे [वषय राजनी"तक 
ूpको "सrाLत (Political question doctrine) 
अLतगFत पनG कुरा हो । मलुकुको कायFकाIरणी 
अ"धकार रहेको मिLऽपIरषs तथा राdाAयmको 
संयoु [बयाकलापबाट माऽ अAयादेश जारD हनेु                                            
हो । राtयको शासन ]यवःथाको सामाLय "नदGशन 
"नयLऽण र सuालन गनG अ"भभारा सं[वधानको 
धारा ३७ को उपधारा (२) ले मिLऽपIरषgलाई 

तोकेको छ । cयस बममा शासन ूशासन 
चलाउनको ला"ग सरकारले आवँयकतानसुार 
सं[वधान तथा ूच"लत कानूनको अधीनमा रहD 
[व"भX काम कारवाहD गनुFपनG हLुछ । मलुकुको 
राजनी"तक, आ"थFक, सामािजक एवं सरुmासमेतको 
सnपूणF पmहeलाई आकंलन र [वचार गरD 
सरकारले आvनो योजना तथा नी"त Wयाउँछ र 
कायFकाIरणीलाई यस सnबLधमा सं[वधानले नै 
अ"धकार wदएको प"न छ । राtयका महxवपूणF 
सावFज"नक पदहeमा िजnमेवारD बहन गरD 
पदबाट "नवzृ भएका केहD खास ]यिoहeको 
छु{ै आवँयकता रहने त|यबोध गरD cयःता खास 
पदा"धकारDहeको हकमा राtयले एउटा छु{ै 
वगFको eपमा खडा गरD कानूनबमोिजम [वशेष 
]यवहार गनF सiछ । पूवFराdप"त, उपराdप"त, 
ूधानमLऽी, ूधानLयायाधीश, सभामखुको 
आवँयकता एवं सरुmालगायतका [वषयहe एवं 
एउटा सामाLय नागIरकको आवँयकता तथा 
सरुmालगायतका [वषयहeलाई "नरपेmताको 
आधारमा एउटै ौेणीमा राख् न "मWदैन र यसमा 
कानूनले नै [ववेकपरक ढ�ले मना"सब वग�करण 
(Reasonable classification) गनF सiछ, यसलाई 
भेदभाव गIरएको मा"नदैँन । cयसैले उo 
अAयादेशलाई Iरट "नवेदकहeले भने जःतो धारा 
१३ �ारा ूदz समानताको हकू"तकूल भएको 
माX "मWने देिखदैँन । 
 उo अAयादेश सं[वधानको धारा 
८८ को सबै ू[बया पूरा गरD मिLऽपIरषgको 
"सफाIरशमा राdप"त सLतMु भई जारD भएको 
हुँदा उo अAयादेश जारD हनु ुआवँयक "थयो 
वा "थएन भXे ूpमा सnमानीत अदालत ूवेश 
गनुFपनG आधार र कारण छैन । अAयादेशको 
ूकृ"त ऐन सरह हLुछ । cयसैले जारD भएको 
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अ�यादेशलाई स%मानीत अदालतले *या+यक 
पर/0ण गन3 स4नेमा +ववाद छैन । कानूनको 
*या+यक पर/0णस%ब*धी =स>ा*तअनसुार 
ूथमB+Cमा नै दावी =लइएको कानून सं+वधानसँग 
ूC वा ूHय0Iपमा बािझएको अवःथा                                      
हनुपुछ3 । तर Hयःतो अवःथालाई =नवेदकले 
शN कार+हत तवरबाट (Beyond the reasonable 

doubt) प+ुC गन3 नसकेको हुँदा मागबमोिजम 
उT अ�यादेश बदर हनुपुनU अवःथा छैन । 
पूव3 पदा=धकार/हIको स+ुवधा तथा सरु0ास%ब*धी 
अ�यादेश, २०६८ सं+वधानको उि[लिखत 
]यवःथाू=तकूल भई जार/ भएको भनी +वप0ीले 
दावी =लन स4नभुएको छैन । उT अ�यादेश 
के, कसर/ सं+वधानको धारा १३ र ८८ ू=तकूल 
रहेको हो भaे कुरा =नवेदनमा कह/b कतै खलेुको 
पाइँदैन । कुनै कानून वा सोको कुनै ूावधान 
सं+वधानअनकूुल नरहेको भनी कसैले दावी =लई 
स%मानीत अदालतको cरट 0ेऽा=धकारमा ूवेश 
गरेप=छ सो कुरालाई आधार र कारणस+हत 
ूमािणत गनु3पनU ूमाणको भार प=न =नजमा=थ 
नै रह*छ । सोको अभावमा उT कानून 
सं+वधानू=तकूल रहेको भनी माa स+कँदैन । 
 अ*य कुनै छुfै ऐन वा कानूनhारा स+ुवधा 
ूाi गन3 स4ने वा गcररहेका पदा=धकार/हIलाई 
दोहोरो वा राjयलाई अ=तcरT भार पनU गर/ ू ःततु 
अ�यादेशबाट Hयःतो कुनै सेवा स+ुवधा kदइएको 
प=न छैन । पूव3 राlप=त, पूव3 उपराlप=त तथा 
पूव3 सभामखुलाई सेवा=नवnृ भइसकेप=छ कुनै सेवा 
स+ुवधा kदने गर/ अ+हलेस%म छुfै कानून बनेको 
प=न छैन । पूव3 ू धान*यायाधीशको हकमा सवopच 
अदालतका *यायाधीशहIको सेवा स+ुवधास%ब*धी 
ऐन, २०२६ मा उि[लिखत सेवा स+ुवधाहIसँग 
दोहोरो पनU गर/ पूव3 ूधान*यायाधीशलाई सेवा 

स+ुवधा kदइएको प=न छैन । जहाँस%म २०४६ 
अिघ र प=छ भनी भेदभाव गcरएको भaे cरट 
=नवेदकको िजकtर छ, मलुकुमा २०४६ सालमा 
ूजात*ऽको ःथापना भएको मानी सोह/ =म=तको 
आधारमा गcरएको वगuकरण बोधग%य र 
मना=सब हुँदा असमानतामा आधाcरत रहेको माa                                     
=म[दैन । ूःततु cरट =नवेदन खारेज गर/ पाउँ 
भaे नेपाल सरकार मि*ऽपcरषwको =लिखत  
जवाफ । 
 नेपालको अ*तcरम सं+वधान, २०६३ को 
धारा ८८ को उपधारा (१) मा, "]यवःथा+पका 
संसदको अ=धवेशन वा बैठक च=लरहेको 
अवःथामा बाहेक अ*य अवःथामा तHकाल केह/ 
गन3 आवँयक परेको छ भaे कुरा राlप=त स*तCु 
भएमा यस सं+वधानमा लेिखएका कुराहIको 
ू=तकूल नहनेु गर/ मि*ऽपcरषwको =सफाcरशमा 
आवँयक अ�यादेश जार/ गन3 स4नेछ" भaे 
संवैधा=नक ]यवःथाबमोिजम, "मलुकुलाई 
मह|वपूण3 सेवा तथा योगदान परु ्याएका ]यिTलाई 
ओहोदामा बहाल नरहे प=न आवँयक स+ुवधा 
तथा सरु0ा गन3 तHकाल आवँयक भएको" 
भaेसमेत उ[लेख भई मि*ऽपcरषwले =सफाcरश 
गरेबमोिजम नेपालको अ*तcरम सं+वधान, २०६३ 
को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोिजम 
पूव3पदा=धकार/हIको स+ुवधा तथा सरु0ास%ब*धी 
अ�यादेश, २०६९ स%माननीय राlप=तjयूबाट 
=म=त २०६९।४।३ मा ूमाणीकरण भएको                                         
हो । यसर/ मि*ऽपcरषwको =सफाcरशमा 
स%माननीय राlप=तjयूबाट ूमाणीकरण हनेु 
संवैधा=नक ]यवःथाबमोिजम नै राlप=तjयूबाट 
सोस%ब*धी अ�यादेश जार/ भएको हुँदा +वप0ी 
cरट =नवेदकले यस काया3लयलाई +वप0ी बनाई 
रहनपुनU होइन भaे राlप=तको काया3लयको 

९१०० - भरतमिण ज�म +वI> ूधानम*ऽी तथा मि*ऽपcरषwको काया3लयसमेत
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"लिखत जवाफ । 
 "नयमबमोिजम दै"नक पेशीमा चढ: 
पेश हनु आएको ूःततु Aरट "नवेदनमा Aरट 
"नवेदक भरतमिण जFमले नेपाल सरकारले 
भतूपूवH पदा"धकार:हJलाई सLबिMधत ऐन र 
मिMऽपAरषPको समयसमयको "नणHयबमोिजम 
Qव"भR सेवा सQुवधा तथा सरुTा उपलVध भइरहेकै 
अवःथामा ऐनYारा पाएको सQुवधाको अ"तAरZ 
रा[यको कोषबाट करोड] Jपैयाँको _ययभार पान̀ 
गर: अbयादेश cयाएको कायH बd "नयतपूणH छ । 
उZ अbयादेशमा भतूपूवH पदा"धकार: कोको हनेु 
भRे समयसीमा तोकf २०४६ सालअिघ पदबाट 
"नवkृ भएकालाई सQुवधा ूदान नगन̀ र २०४६ 
सालप"छ "नवkृ भएकालाई माऽ lयःतो सQुवधा र 
सरुTा ूदान गन̀ गर: असमान Qक"समले वगmकृत 
गAरएको कायH संQवधानको धारा १३ अMतगHतको 
समानताको हकQवपर:त छ । नेपालका भतूपूवH 
ूधानमMऽीहJ र ूधानMयायाधीशहJलाई 
२०४६ सालअिघ र प"छ "नवkृ भएको आधारमा 
Qवभाजन गनुH संQवधानQवपर:त छ । राजपऽमा 
ूकािशत अbयादेश संQवधानको _यवःथाQवपर:त 
जार: भएकाले उlूषेणको आदेशले बदर हनुपुछH 
भRेसमेत कुरा _यZ गनुHभयो । 
 QवपTीका तफH बाट उपिःथत QवYान 
सहMयाया"धवZा ौी Qकरण पौडेलले अMतAरम 
संQवधान, २०६३ को धारा ८८ बमोिजम 
उZ अbयादेश जार: भएको हो । अbयादेश 
जार:हुँदाको अवःथा र हालको अवःथामा तािlवक 
"भRता आइसकेको छ । ूःततु Qवषयमा अब 
सावHभौम _यवःथाQपका संसदले आवँयक "नणHय 
गनHसtने भएकाले पAरव"तHत सMदभHमा यो Qवषय 
MयाQयक "नJपणको Qवषय हनेु अवःथा छैन । 
उZ अbयादेश सवuvच अदालतबाट ने.का.प. 

२०६८, "न.नं. ८६७५ को उlूषेणको मyुामा 
भएको आदेशको कायाHMवयनको सMदभHमा आएको 
र Aरट "नवेदकले अbयादेशका ूावधानहJ 
संQवधानसँग बािझएको भRे देखाउन नसकेको 
हुँदा Aरट जार: हनेु अवःथा छैन । खारेज हनुपुछH 
भRेसमेत बहस गनुH भई आ{नोतफH बाट "लिखत 
बहसनोटसमेत पेश  गनुHभयो ।
 आज "नणHय सनुाउन तोQकएको ूःततु 
Aरट "नवेदनमा उZ बहस र पेश भएको 
बहस नोटसमेतलाई अbययन गदाH "नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जार: हनेु हो वा होइन 
भRे "नणHय |दनपुन̀ देिखयो । 
 2. "नणHयतफH  Qवचार गदाH ूःततु Aरट 
"नवेदनमा "नवेदकको दावी हेदाH नेपाल सरकारले 
भतूपूवH पदा"धकार:हJलाई सQुवधा र सरुTा 
ूदान गन̀ सLबMधमा नेपाल राजपऽमा "म"त 
२०६९।१।१ मा अbयादेश जार: गर: सोह: 
अbयादेशलाई "नरMतरता |दई "म"त २०६९।४।३ 
मा राजपऽमा ूकािशत अbयादेश नेपालको 
अMतAरम संQवधान, २०६३ को धारा ८८ Qवपर:त 
छ । धारा ८८ बमोिजम असामाMय अवःथामा 
तlकाल केह: आवँयक भएको अवःथामा माऽ 
जार: गनुHपन̀मा lयःतो कुनै असामाMय अवःथा 
नभएको समयमा उZ अbयादेश जार: गAरएकाले 
कानूनको सामाMय "स�ाMतसमेतको ू"तकूल                                         
छ । lयःतै सो अbयादेशमा २०४६ साल 
भMदाअिघ सेवा"नवkृ भएका भतूपूवH पदा"धकार:लाई 
उZ सQुवधा र सरुTा ूदान नगन̀, तर २०४६ 
सालप"छ माऽ "नवkृ भएका पदा"धकार:हJलाई 
ूदान गन̀ गर: असमान Qक"समले वगmकरण 
गAरएको कायH संQवधानको धारा १३ को समानताको 
हकको Qवपर:त भएकाले असंवैधा"नकJपमा जार: 
उZ अbयादेश ूारLभ भएको "म"तदेिख नै लागू 
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हनेु गर! धारा १०७(१) बमोिजम अमा/य र 
बदर घो3षत गर! पाउँ भ:े ;नवेदन दावी रहेको    
पाइ/छ । 
 3. 3वपDीहEको ;लिखत जवाफ हेदाI 
Jरट ;नवेदक अ;धवLा रामच/ि पौडेल 3वEQ 
Rयवःथा3पका संसद सिचवालयसमेत 3वपDी 
भएको उXूषेणको Jरट ;नवेदनमा यस अदालतबाट 
;म;त २०६८।८।२२ मा भएको आदेशमा पूवI 
पदा;धकार!लाई स3ुवधा उपलbध गराउँदा कानून 
बनाएर गनुI भनी सरकारका नाउँमा ;नदcशनाXमक 
आदेश जार! भएको र Rयवःथा3पका संसदको 
राdय Rयवःथा स;म;तको २०६८।८।२५ 
को बैठकबाट क-कसलाई के कःतो ूकारको 
सरुDा Rयवःथा उपलbध गराउन उपयLु ह/ुछ 
सो सiब/धमा तXकाल आवँयक ;नणIय ;लन ु
भनी माननीय उपूधान तथा गहृम/ऽीलाई 
;नदcशन भएअनEुप यस अदालतको आदेश एवम ्
राdय Rयवःथा स;म;तको ;नदcशनको पालन 
गदn मलुकुलाई महoवपूणI सेवा तथा योगदान 
परु ्याएका RयिLहEलाई ओहोदामा बहाल 
नरहे प;न आवँयक स3ुवधा तथा सरुDा ूदान 
गनI अ/तJरम सं3वधानको धारा ८८ बमोिजम 
पूवIपदा;धकार!हEको स3ुवधा तथा सरुDासiब/धी 
अqयादेश, २०६८ जार! भएको एवम ् सो 
अqयादेशबमोिजमका सेवा उपलbध गराउन पूवI 
पदा;धकार!हEलाई उपलbध गराइने आवास तथा 
सरकार! स3ुवधासiब/धी मापदsड, २०६९ समेत 
जार! भएको हो । उL अqयादेश सं3वधानको 
Rयवःथाबमोिजम जार! भएकाले Jरट ;नवेदन 
खारेज गर! पाउँ भ:े िजकuर रहेको पाइ/छ । 
 4. सवIू थम, अqयादेशका सiब/धमा 
अ/तJरम सं3वधान, २०६३ को धारा ८८ को 
Rयवःथालाई हेनुI सा/द;भIक ह/ुछ । उL धारा 

८८ को उपधारा (१) Rयवःथा3पका संसदको 
अ;धवेशन वा बैठक च;लरहेको अवःथामा बाहेक 
अ/य अवःथामा तXकाल केह! गनI आवँयक 
परेको छ भ:े कुरामा राxप;त स/तyु भएमा 
यस सं3वधानमा लेिखएका कुराहEको ू;तकूल 
नहनेु गर! मि/ऽपJरषzको ;सफाJरशमा आवँयक 
अqयादेश जार! गनIस{ने भ:े Rयवःथा रहेको 
पाइ/छ । सोह! धारा ८८ को उपधारा (२) मा 
अqयादेश ऐन सरह मा/य हनेु Rयवःथा भएको 
पाइ/छ । 
 5. उि~लिखत संवैधा;नक Rयवःथाको 
पJरूआेयमा हेदाI अqयादेश जार! गनc ूयोजनका 
ला;ग केह! पूवाIवःथाहE 3व�मान रहेको हनुपुनc 
देिख/छ । प3हलो पूवाIवःथा भनेको Rयवःथा3पका- 
संसदको अ;धवेशन वा बैठक च;लरहेको अवःथा 
नभएको िःथ;त हनुपुनc तथा दोॐो अवःथा भनेको 
Xयःतो अ;धवेशन वा बैठक च;लरहेको अवःथा 
नभएको िःथ;तमा तXकाल केह! गनI आवँयक 
परेको भ:े कुरामा राxप;त स/तyु हनुपुनc, तेॐो 
अवःथा भनेको Xयःतो अqयादेश सं3वधानमा 
लेिखएका कुराहEको ू;तकूल हनु नहनेु र चौथो 
अवःथा भनेको Xयःतो अqयादेश मि/ऽपJरष� बाट 
;सफाJरश भएको हनुपुनc भ:े देिख/छ । यसर! 
जार! भएको अqयादेशको वैधा;नकता ऐन सरह 
हनेु, तर Xयःतो अqयादेश जार! भएप;छ बसेको 
Rयवःथा3पका-संसदको बैठकले ःवीकार नगरेमा 
ःवतः ;निंबय हनेु, राxप;तबाट जनुसकैु बखत 
खारेज हनु स{ने र उपरोLबमोिजम ;निंबय 
वा खारेज नभएमा Rयवःथा3पका संसदको बैठक 
बसेको साठ� �दनप;छ ःवतः ;निंबय हनेु 
Rयवःथा प;न सोह! धारा ८८ को उपधारा (२) 
मा Rयविःथत भएको पाइ/छ । 
 6. राdयका तीनवटा अ�हEमा कानून 

९१०० - भरतमिण ज�म 3वEQ ूधानम/ऽी तथा मि/ऽपJरषzको कायाIलयसमेत
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"नमा.ण गन1 काय. 3वधा3यकाको काय.6ेऽअ8तग.त 
पद.छ । शि>पथृकAकरणको मा8यताअनसुार 
राEयमा आवँयक पन1 कानून बनाउने काय. 
3वधा3यकाको हो । तर, 3वधा3यकाको यो 
अ"धकार "नरपे6 अ"धकारको Kपमा रहेको                         
हुँदैन । 3वधा3यकाMारा ूOयायोिजत 
अ"धकारअ8तग.त राEयका अ8य अQहKले प"न 
कानून "नमा.ण गन.सRने अ"धकार ूाS गरेको 
ह8ुछ भने क"तपय अवःथामा काय.पा"लकाले 
3वधा3यकA अ"धकार ूयोग गरV कानून "नमा.ण 
गन.सRने अ"धकार सं3वधानMारा नै ूदान गXरएको                    
ह8ुछ । यसरV क"तपय 3वशेष अवःथा र 
पXरिःथ"तमा काय.पा"लकाले 3वधा3यकA अ"धकार 
ूयोग गरV कानून "नमा.ण गXरने काय.लाई 
शि>पथृकAकरणको "स\ा8तभ8दा बा3हर 
गएको मा"नदैँन । यहV मा8यतालाई ःवीकार 
गद̂ हाॆो सं3वधानले प"न यो सं3वधानको 
धारा ८८ Mारा काय.पा"लकाMारा अaयादेशको 
Kपमा कानून "नमा.ण हनुसRने अ"धकार ूदान 
गXरएको पाइ8छ । यसरV जारV हनेु अaयादेशले 
सो अaयादेश लागू हनेु अव"धभर ऐन सरहको 
कानूनी मा8यता ूाS गन1 हुँदा Oयःतो अaयादेश 
प"न 8या3यक पनुरालोकनको दायरा"भऽ पन1                   
ह8ुछ । यहV मा8यताअनKुप ूःततु Xरट "नवेदन 
यस अदालतको असाधारण अ"धकार6ेऽअ8तग.त 
8या3यक पनुरालोकनको ला"ग दायर भएको भeे 
कुरामा 3ववाद छैन । 
 7. अ8तXरम सं3वधान, २०६३ को धारा 
८८ मा अaयादेश जारV गदा. अपनाउनपुन1 केहV 
काय.3व"धगत ू3बयाहK प"न रहेका छन ्। Xरट 
"नवेदकले ती काय.3व"धगत ू3बयाहK ऽ3ुटपूण. 
रहेको भनी दावी "लएको नदेिखदँा सो सlब8धमा 
केहV 3वचार गXररहनपुन1 देिखएन । धारा ८८ 

मा तOकाल केहV गन. आवँयक परेको अवःथामा 
माऽ मि8ऽपXरषnको "सफाXरशमा राpप"तबाट 
अaयादेश जारV गनु.पन1मा Oयःतो कुनै अवःथा 
नपरV राEयकोषबाट ठूलो धनराशी खच. हनेु गरV 
पूव. पदा"धकारVलाई स3ुवधा ूदान गन1 ूयोजनका 
ला"ग अaयादेश जारV गXरएको काय. सं3वधानको 
मम. र भावना3वपरVत छ भeे "नवेदन िजकAर 
रहेकाले "म"त २०६९।४।३ मा जारV भएको 
अaयादेशलाई हेनु. सा8द"भ.क ह8ुछ । 
 8. नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपऽमा 
ूकािशत पूव. पदा"धकारVहKलाई स3ुवधा 
तथा सरु6ासlब8धी अaयादेश, २०६९ को 
ूःतावनामा, "मलुकुलाई महvवपूण. सेवा तथा 
योगदान परु ्याएका wयि>हKलाई ओहोदामा 
बहाल नरहे प"न आवँयक स3ुवधा तथा सरु6ा 
ूदान गन. तOकाल आवँयक भएको र हाल 
wयवःथा3पका संसद नभएकाले नेपालको अ8तXरम 
सं3वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) 
बमोिजम मि8ऽपXरषnको "सफाXरशमा राpप"तबाट 
यो अaयादेश जारV भएको छ" भeे उ{लेख 
भएको देिख8छ । सो अaयादेशको दफा २ को 
पXरभाषा ख|डमा पूव. पदा"धकारV भeाले संवत ्
२०४६ सालप"छ "नयिु> भई ओहोदामा बहाल 
नरहेका "नव~ृ राpप"त, उपराpप"त, ूधानम8ऽी, 
ूधान8यायाधीश वा सभामखु सlझनपुछ. र 3विश� 
wयि> भeाले राpको 3वकास र मया.दा कायम 
राख् न वा लोकत8ऽको स�ृढVकरणमा उ{लेखनीय 
सेवा तथा योगदान परु ्याएको आधारमा नेपाल 
सरकारले तोकेको wयि> सlझनपुछ. भeे उ{लेख 
भएको देिखयो । उ> अaयादेशको अ8य 3व"भe 
दफाहKमा उि{लिखत पदा"धकारVहKलाई सेवा 
"नव~ृ भएप"छ राEयका तफ. बाट ूदान गXरने 
3व"भe स3ुवधा र सरु6ा wयवःथा सlब8धमा 
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उ�लेख भएको देिखयो । 
 9. यस स)ब+धमा नेपाल सरकार 
मि+ऽप4रष6 बाट ूा: ;लिखत जवाफमा पूवA 
पदा;धकारBलाई सEुवधा उपलFध गराउँदा कानून 
बनाएर गनुA भनी नेपाल सरकारको नाममा 
यस अदालतबाट 4रट ;नवेदक रामच+ि पौडेल 
EवOP QयवःथाEपका संसद सिचवालयसमेत 
भएको ०६७-WO-०८१२ को उ\ूषेणको 4रट 
;नवेदनमा ;म;त २०६८।८।२२ मा ;नद̂शा\मक 
आदेश जारB भएको र QयवःथाEपका संसदको 
राaय Qयवःथा स;म;तको ;म;त २०६८।८।२५ 
को बैठकबाट क-कसलाई के कःतो ूकारको 
सरुeा Qयवःथा उपलFध गराउन उपयfु ह+ुछ 
सो स)ब+धमा त\काल आवँयक ;नणAय ;लन ु
भनी माननीय उपूधान तथा गहृम+ऽीलाई 
;नद̂शन भएबमोिजम मलुकुलाई महkवपूणA सेवा 
तथा योगदान परु ्याएका QयिfहOलाई ओहोदामा 
बहाल नरहे प;न आवँयक सEुवधा तथा सरुeा 
ूदान गनA वाnछनीय भएकाले सो अoयादेश जारB 
भएको भpे उ�लेख भएको देिख+छ । 
 10. 4रट ;नवेदकले ;नवेदनपऽमा उf 
अoयादेश त\काल जारB गनुAपन̂ अवःथा नहुँदा नहुँदै 
प;न दूEषत मनसायले जारB गरेको भpे ू s उठाउन ु
भएको स)ब+धमा हेदाA पूवAपदा;धकारBहOलाई 
राaयको तफA बाट ूदान ग4रने सEुवधा स)ब+धमा 
यो अoयादेश अनपेिeतOपमा जारB भएको भp 
;म�ने देिखदैँन । नेपाल कानून प;ऽका २०६८, 
मu ;सर, ;नणAय नं. ८६७५, पvृ १४२० मा 
ूकािशत ;नवेदक अ;धवfा रामच+ि पौडेल 
Eव. QयवःथाEपका ससंदको सिचवालयसमेत 
भएको उ\ूषेण परमादेशको 4रट ;नवेदनमा यस 
अदालतको ;म;त २०६८।८।२२ को आदेशमा, 
"सरकारको ;नय;मत सेवामा नरहे प;न राyको 

Eवकास, राEyयताको उ\थान तथा मयाAदा कायम 
राख् न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकत+ऽ 
सzुढBकरणको ला;ग उ�लेखनीय सेवा तथा 
योगदान परु ्याएका QयिfहOलाई केहB समय 
वा आजीवन कःतो क;त समय उपयfु ह+ुछ 
सो समयस)म सरकारB कोषबाट स)मानःवOप 
आ;थAक सEुवधा |दनेबारेमा आवँयक अoययन 
गरB उपयfु कानून बनाउन" नेपाल सरकारको 
oयानाकषAण गराउने गरB ;नद̂शा\मक आदेश 
जारB भएको पाइ+छ । 
 11. यसै गरB सव~�च अदालत बलेुEटन 
२०६६ फागनु-१, 4रट नं. ०६४-WO-१०१८ 
को ;नवेदक भपेू+िूसाद पोखरेल Eव. ूधानम+ऽी 
तथा मि+ऽप4रष�को कायाAलयसमेत भएको 
उ\ूषेण परमादेश म�ुामा, "Qयिfको जीउaयान 
स)पि� इaजत वा है;सयतसमेतका कुरा Eवचार 
गरB के कःतो सEुवधा वा सरुeा चाEहने हो भpे 
कुरा ;नता+त नी;तगत Eवषय     हो । राaयले 
ूदान गन̂ सEुवधास)ब+धी नी;तगत ;नणAयको 
प4रणामःवOप ;नवेदकको संवैधा;नक हक 
वा स)पि�स)ब+धी कानूनी अ;धकारमा असर 
पगेुको र ;नवेदकले थप दाEय\व QयहोनुA परेको 
भpे भनाई प;न  देिखदैँन । ूःततु Eवषयमा 
मि+ऽप4रष6 बाट भएको ;नणAय अ;धकारeेऽEवहBन 
वा राaयले |दएको सEुवधा र सरुeाको कारण 
;नवेदकलाई ू;तकूल असर पगेुको भpे पEु� गरB 
;नवेदन िजक�र ;लएको अवःथा प;न देिखएको 
छैन । \यःतो अवःथामा पूवA राजा तथा उनका 
प4रवारको स)ब+धमा सरुeा र सEुवधा |दएको 
नी;तगत Eवषयका स)ब+धमा अ+त4रम संEवधानको 
धारा १०७ का Qयवःथा आकEषAत हनेु देिखएन" 
भpे यस अदालतबाट ;म;त २०६६।६।२८ मा 
आदेश भएको पाइ+छ । 
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 12. -वप/ीह4को "लिखत जवाफमा 
प"न यस अदालतबाट "म"त २०६८।८।२२ 
मा जारE भएको "नदHशनाIमक आदेशबमोिजम 
उL अMयादेश जारE भएको भNे उOलेख भएको 
देिखPछ । 
 13. वाःतवमा देशमा महTवपूणV 
सेवा परु ्याएको YयिL सेवाबाट "नव[ृ भएप"छ 
"नजह4को स-ुवधा र सरु/ा स]बPधमा केहE 
Yयवःथा ग`रने भNे कुरा राaयको ू"तcाको 
-वषय प"न हो । Iयःता YयिLह4ले परु ्याएको 
योगदानको कदर गदe सेवा"नव[ृ भएपfात ्
स]मानःव4प केहE स-ुवधा ूदान गनH र Iयःता 
YयिLको सरु/ास]बPधी ूबPध गनH जःता 
कायVह4 राaयका दा-यIव"भऽ पनH कुरा हनु ्। 
राaयले के कःता YयिLलाई के कःतो स-ुवधा 
र सरु/ा ूदान गनH भNे कुरा राaयको नी"तगत 
-वषय"भऽ पनH कुरा हो । यःतो नी"तगत 
कुरा सामाPयतया Pया-यक पनुरालोकनको 
-वषयवःत ुहनु सLैन । यस अदालतको "म"त 
२०६८।८।२२ को "नदHशनाIमक आदेशमा 
प"न राaयले उपयLु स-ुवधा र सरु/ा ूदान 
गनH स]बPधमा आवँयक अMययन गरE उिचत 
कानून बनाउन सरकारको MयानाकषVण गराएको 
पाइPछ । नेपाल सरकारले सोहE आदेशको 
भावनाबमोिजम भतूपूवV पदा"धकारEह4लाई ूदान 
गनH स-ुवधा र सरु/ा स]बPधमा जारE गरेको 
अMयादेश दू-षत मनसायबाट जारE भएको भN 
"मOने अवःथा देिखएन । 
 14. जहाँस]म तIकाल उL अMयादेश 
जारE गनV उपयLु "थयो वा "थएन भNे ू m छ सो 
कुराको "नधाVरण गनH -वषय Pया-यक "न4पणको 
-वषय हनु सLैन । -वधा-यकn अ"धकारूाo 

कायVपा"लकाले आpनो नी"तगत -वषयका 
कुराह4लाई लागू गनH ूयोजनका ला"ग कुनै 
अMयादेश जारE गदाV तIकाल सो अMयादेशको 
आवँयकता "थयो वा "थएन भNे कुरा Pया-यक 
पनुरालोकनको -वषय बN सLैन । यसरE जारE 
हनेु अMयादेशले ऐन सरहको माPयता पाउने हुँदा 
सं-वधानमा लेिखएको कुराको ू"तकूल भए नभए 
स]बPधमा सो अMयादेशको यस अदालतबाट 
Pया-यक पनुरालोकन हनु सsने भए प"न कुनै 
अमकु अMयादेश जारE गनुVपनH अवःथा "थयो 
वा "थएन भNे -वषय -वशtु कायVपा"लकnय 
/ेऽा"धकारको -वषय हनेु हुँदा यो अदालतमा 
Pया-यक "न4पणको -वषय हनु सLैन । 
 15. "नवेदकले यसरE पूवV पदा"धकारEलाई 
स-ुवधा ूदान गदाV ठूलो धनराशीको Yययभार 
राaयलाई पनH भNे ूm प"न उठाउन ु भएको 
छ । राaयले यःतो खचV क"तस]म गनV सsने, 
के कःता स-ुवधा क-कसलाई xदन सsने यो 
सरकारले अMययन गरE औिचIयको आधारमा तय 
गनH कुरा हो । यःतो कायVता"लकाको "नधाVरण 
गनH नी"तगत ूmमा सरकारले आमजनताको 
जीवनःतर, राaयको आ]दानीको ॐोत, मलुकुको 
समम आ"थVक िःथ"त र सरकार|ारा "नधाV`रत 
खचVको ूाथ"मकताका आधारमा तय गनH 
-वषयमा अदालतले सं-वधान तथा कानूनको ठाडो 
उOल~ घन भएकै ूmमा बाहेक सामाPयतया 
हःत/ेप गनV "मOदैन । 
 16. `रट "नवेदकले ूःततु `रट "नवेदन 
दायर गदाVका अवःथामा Yयवःथा-पका-संसद 
-वघटन भएको अवःथा रहेकोमा हाल "नवाVचन 
भई Yयवःथा-पका-संसदको अ"भभारासमेत बहन 
गनH सं-वधानसभा गठन भैसकेको अवःथा            
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छ । सोह� संसदले ू ःततु अ*यादेशमा आवँयक 
3वचार गन8 स9ने नै ह;ुछ । यो अ*यादेश 
<यवःथा3पका-संसदबाट ःवीकार (अनमुोदन) 
नहनु पEन स9दछ, वा धारा ८८(२)(ग) बमोिजम 
ःवतः Eनिंबय पEन हनु सOछ । यस 3वषयमा 
के कःता प3हलेका साव8जEनक पदाEधकार�लाई 
के कEत स3ुवधा Rदने वा नRदने भTे 3वषयमा के 
कःतो कानूनको आवँयकता Vयसको अ*ययन 
3वWषेण गर� ूःता3वत गनY काम सरकारको र 
कानून बनाउने अEभभारा <यवःथा3पका संसदकै 
हो । हाल साव8भौम जनताका ूEतEनEधह\ 
रहेको संवैधाEनक Eनकायको 3वचाराधीन रहेको 
अ*यादेशका 3वषयमा Eनवेदकले चनुौती Rदएका 
स;दभ8मा अदालतले ूवेश गर� केह� बो^न       
Eम^दैन । तसथ8, Eनवेदक मागबमोिजम 
उVूषेणको आदेश जार� गर� रहन परेन । _रट 
Eनवेदन खारेज ह;ुछ । यस अदालतबाट जार� 
भएको EमEत २०६९।४।१६ को अ;त_रम 
आदेश Eनिंबय ग_रRदएको छ ।   
 17. _रट Eनवेदकले Eनवेदनमा उO 
अ*यादेशको दफा २ मा नेपालका भतूपूव8 
ूधानम;ऽीह\ र ूधान;यायाधीशह\लाई 
साल3वशेषका आधारमा ग_रएको वगkकरण 
अ;त_रम सं3वधानको धारा १३ 3वपर�त 
भएको भनी िजकmर Eलनभुएतफ8  3वचार गदा8 
पूव8पदाEधकार�ह\म*ये कःता पदाEधकार�ह\को 
कःतो काय8लाई योगदान माTे कःतोलाई 
नमाTे Vयो छुn याउने मापदoड बनाइन ु बेrलै 
कुरा हो । तर काय8पाEलका, <यवःथा3पका 
र ;यायपाEलकाका पदाEधकार�ह\को राsय 
सtालनको काममा अलगअलग भEूमका र 
िजuमेवार� रहने Eसvा;तसमेतलाई w3xगत 

गदा8 साल3वशेषलाई माऽ आधार बनाई प3हले 
सेवाEनवzृ भएका सबै पदाEधकार�ह\लाई एउटै 
मापदoड कायम गदा8 अ;त_रम सं3वधान, २०६३ 
को धारा १३ को मम8 र भावनासमेतको 3वपर�त 
हनेु हुँदा उO धारा १३ को संवैधाEनक <यवःथा, 
यस अदालतको EमEत २०६८।८।२२को 
EनदYशनाVमक आदेश र EमEत २०६६।८।२८ 
को आदेशसमेतलाई w3xगत गर� यस सuब;धमा 
जो जे गनु8पछ8 उपयOु <यवःथा गनु8 भनी 3वप|ी 
नेपाल सरकारका नाममा EनदYशनाVमक आदेश 
जार� हनेु ठहछ8 । 3वप|ीह\लाई आदेशको 
जानकार� महा;यायाEधवOा काया8लयमाफ8 त ् Rदई 
EमEसल Eनयमानसुार बझुाइRदनू ।         
    
उO आदेशमा सहमत छ� । 
;या.ूकाश वःती
;या.भरतबहादरु काक�
  
इEत संवत ्२०७० साल फागनु २२ गते रोज ५ शभुम ्। 
इजलास अEधकृत : 3व�नाथ भ�राई   

 

 &  

९१०० - भरतमिण ज�म 3व\v ूधानम;ऽी तथा मि;ऽप_रष�को काया8लयसमेत
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सव./च अदालत, संय7ु इजलास
स.का.म.ुूधान>यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमाC

माननीय >यायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला "म"त M २०७०।३।११।३

069-CI-0473

मOुा M परमादेश ।

पनुरावेदक/QवपRी M िजTला "सरहा, ौी "नVन 
माWय"मक QवXालय "संगराहZ मQटअवाCका 
ूधानाWयापक अ\णकुमार चौधरZसमेत 

Qव\_
ू`यथb/"नवेदक M िजTला "सरहा, ौी "न.मा.Qव. 

"संगराहZ मQटअवाCमा कायCरत ् ूाथ"मक.
िशRक ततृीय, िजTला "सरहा गा.Qव.स. 
औरहZ वाडC नं. ७ बःने hरंकु झा

 § िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१०० (१) मा “िश�कले आ�नो पदमा 
बहाल गरेको िमितदेिख नेपाल सरकारले 
तोिकिदएबमोिजमको तलब भÉा पाउने 
छ” भÓे तथा सोही िनयमावलीको िनयम 
१०१(१) मा “िश�कले ÕÖेक मिहना 
भØुान गरेपिछ तलब भÉा पाउने भए 
सोसमेत पाउने छ” भÓे काननूी ÛवÜा 
अनसुार िनवेिदकालाई िश�क पदमा 
िनयिुØ पाएको िमितबाट िनज सो पदमा 
बहाल रहेसâ काननूबमोिजम तलब 
भÉा उपलä गराउनपुनå काननूी दाियç 
सìिîत िनकायको ïने । 

 § िव!ालयमा हाजीर भई काय"रत ् रहेको 
अविधको तलब भÉा िनवेिदकाले 
पाउनेमा तलब भÉा उपलä नगराएको 
िवप�ीह&को Ö'ो काय"लाई 
काननूसâतको काय" भÓ निम*ने । 

(ूकरण नं.४)

 
पनुरावेदक/QवपRीका तफC बाट M 
ू`यथb/"नवेदकका तफC बाट M 
अवलिVबत नजीर M
सVब_ कानून M

 § िशRा "नयमावलZ, २०५९ को "नयम 
१००(१), १०१(१)

पनुरावेदन अदालत, राजQवराजमा फैसला गनo M– 
 मा.>या. ौी लोके>ि मिTलक
 मा.>या. ौी थीरबहादरु काकq

आदेश
 +ा.Õकाश व'ी : >याय ूशासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम QवपRीह\को 
तफC बाट पनुरावेदन पनC आएको ूःततु मOुाको 
सv िRw तxय र आदेश यस ूकार रहेको छ M-

ौी ूा.Qव. पदमपरु "सरहाले "म"त 
२०६७।३।१० मा ूकािशत गरेको 
Qव{ापनअनसुार ूा.Qव.तहको राहत िशRक पदमा 
"लिखत र मौिखक परZRासमेत |दई उ�ीणC भई 
"म"त २०६७।३।३२ मा अःथायी "नयिु7 
पाएकोमा िजTला िशRा कायाCलय, "सरहाको 
"म"त २०६७।४।८ को "नणCयबमोिजम ौी 
ूा.Qव. पदमपरुबाट ौी "न.मा.Qव."संगराहZमा 
स\वा भई "म"त २०६७।७।७ गतेदेिख लागू 
हनेु गरZ रमाना "लई सो QवXालयमा हाजीर भई 

िनण"य नं.९१०१
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अ�यापन गराइरहेक' छु । +वप-ी +व/ालयले 
२०६७ म6 7सर म+हनादेिख हालस<मको तलब 
भAासमेत नBदएकोले तलब भAा Bदन ु Bदलाउन ु
भनी +वप-ीहEका नाउँमा परमादेशको आदेश 
जारJ गKरपाउँ भLेसमेत Mयहोराको 7नवेBदका Kरंकु 
झाको Kरट 7नवेदन । 
 यसमा पनुरावेदन अदालत, राज+वराजबाट 
+वप-ीहEको नाममा जारJ भएको कारण देखाउ 
आदेश । 
 7नवेBदकाको तलब भAा हामीले रोकेको 
होइन । नेपाल सरकारसँग तलब भAा माग 
गनुSपनTमा हामीसँग माग गरेको औिचWय छैन । 
स<बिYधत 7नकायबाट तलब उपल[ध नभएको 
अवःथामा हामीले Bदन नस^ने हुँदा परमादेशको 
आदेश जारJ हनुपुनT होइन । स<बिYधत 
7नकायबाट 7नजको तलब भAा उपल[ध भएमा 
उपल[ध गराउने नै हुँदा 7नवेदन खारेज गKरपाऊँ 
भLे +व/ालय Mयवःथापन स7म7तका अ�य- 
भरतभषूण चौधरJ तथा ूधाना�यापक अEणकुमार 
चौधरJको संयdु 7लिखत जवाफ । 
 +वप-ीम�येका िजfला िश-ा कायाSलय र 
सो कायाSलयका ूमखुबाट  7लिखत जवाफ पेश 
नभएको । 
 7नवेBदका Kरंकु झा +वप-ीम�येका 7न.मा.
+व. 7संगराहJ म+टअवाSको ूाथ7मक िश-क ततृीय 
पदमा कायSरत ् रहेकोमा +ववाद नदेिखएको र 
7नजले २०६७ म6 7सर म+हनादेिख तलब भAा 
ूाj गरेको 7म7सलबाट नदेिखदँा 7नवेBदकाले 
कानूनबमोिजम पाउनपुनT तलब भAा स+ुवधा 
7नकासा गराई 7नवेBदकाको मागबमोिजम यथाशीय 
तलब भAा स+ुवधा Bदन,ु Bदन लगाउन ु भनी 
+वप-ीहEका नाउँमा परमादेशको आदेश जारJ 
हनेु ठहछS भLे पनुरावेदन अदालत, राज+वराजको 

7म7त २०६८।२।१८।४ को आदेश । 
 7नवेBदका हाजीर भई काम गदq आएक' 
छन ्। तर, 7नजले पाउने तलब भAालगायतका 
स+ुवधा स<बYधमा नेपाल सरकारबाट 7नकासा भई 
आएमा Bदइने नै हुँदा आदेश जारJ हनुपुनT होइन 
भLे +वप-ीहEम�ये ौी 7संगराहJ म+टअवाS र सो 
+व/ालयका तफS बाट अEणकुमार चौधरJ र ऐ.का 
+व/ालय Mयवःथापन स7म7तका अ�य- भरतभषूण 
चौधरJको तफS बाट यस अदालतमा पनS आएको 
पनुरावेदनपऽ । 
 7नयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
मuुामा 7म7सल अ�ययन गरJ हेदाS पनुरावेदन 
अदालत, राज+वराजको आदेश 7मलेको छ छैन 
सोहJ +वषयमा 7नणSय BदनपुनT देिखन आयो । 
 2. 7नणSयतफS  +वचार गदाS ौी ूा.+व. 
पदमपरु 7सरहाको ू ाथ7मक +व/ालय तहको राहत 
िश-क पदमा उd +व/ालयले 7लएको परJ-ामा 
उAीणS भई 7नयिुd भएकोमा िजfला िश-ा 
कायाSलयबाट सो 7नयिुd समथSन भएको छ । 
िजfला िश-ा कायाSलयले 7म7त २०६७।४।८ 
मा ौी ूा.+व.पदमपरुबाट ौी 7न.मा.+व. 7संगराहJ 
म+टअवाSमा दरबYदJस+हत सEवा गरेको हुँदा उd 
सEवा भएको +व/ालयमा 7नय7मतEपमा कामकाज 
गदq आएकोमा २०६७ म6 7सर म+हनादेिख तलब 
भAासमेत नBदइएको हुँदा तलब भAा Bदन ुभनी 
परमादेशको आदेश जारJ गKरपाऊँ भLे Kरंकु झाको 
7नवेदन दावी भएकोमा दावीबमोिजम परमादेशको 
आदेश जारJ हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
राज+वराजको आदेशउपर +वप-ीहEको पनुरावेदन 
परJ 7नणSयाथS पेश हनु आएको पाइयो । 
 3. ौी ूा.+व. पदमपरु 7सरहाको ूा.
+व. तहको राहत िश-क पदमा यी 7नवेBदका 
Kरंकु झा 7नयिुd भई 7म7त २०६७।४।८ 

९१०१ - अEणकुमार चौधरJसमेत +वEz Kरंकु झा
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मा ौी "न.मा.1व. "संगराह7 म1टअवा:मा स;वा 
भएकोमा "म"त २०६७ मA "सर म1हनादेिख तलब 
भEा  नFदइएको भHे दावी छ । "नवेFदकाको 
"नयिुM समथ:न गनO "नकाय सPबिQधत िजTला 
िशUा काया:लय "सरहाले "लिखत जवाफ लगाएको 
देिखएन । अQय 1वपUीह;को "लिखत जवाफमा 
तलब भEा नेपाल सरकारले उपलXध गराएमा 
Fदने नै छY भHे Zयहोरा उTलेख गरेको देिखयो । 
 4. "नवेFदका \रंकु झा ूा.1व. तहको 
राहत दरबQद7को ूाथ"मक िशUक पदमा "नयMु 
ग\रएक_ िशिUका भHे कुरामा 1ववाद भएन । 
ौी ूा.1व. पदमपरुको \रM ूा.1व. तहको राहत 
िशUक पदमा अःथायी "नयिुMको ला"ग उM 
1वaालयले "म"त २०६७।३।१० मा ूकािशत 
गरेको 1वcापनअनसुार "लइएको "लिखत तथा 
मौिखक पर7Uामा यी "नवेदक उEीण: भई "म"त 
२०६७।३।३२ मा "नयिुM Fदइएको र "म"त 
२०६७।४।८ मा ौी ूा.1व. पदमपरुबाट ौी 
"न.मा.1व. "संगराह7 म1टअवा:मा स;वा ग\रएको 
देिखQछ । यी "नवेFदका ूा.1व. तहको राहत 
िशUक पदमा "नयिुMूाi िशिUका भएको र "नजले 
"नय"मत;पमा 1वaालयमा हाजीर भई अjयापन 
गदk आएको अव"धको तलब भEा "नवेदकले ूाi 
नगरेको भHे कुरामा समेत 1वपUीले ःवीकार नै 
गरेका छन ्। यसर7 1व"धसPमत ्;पमा "नयिुM 
ग\रएक_ िशिUकालाई अjयापनको कामकाज गन: 
लगाइए ताप"न "नजले पाउने पा\रौ"मक उपलXध 
गराइएको देिखएन । िशUा "नयमावल7, २०५९ 
को "नयम १०० (१) मा “िशUकले आrनो 
पदमा बहाल गरेको "म"तदेिख नेपाल सरकारले 
तो1कFदएबमोिजमको तलब भEा पाउने छ” भHे 
तथा सोह7 "नयमावल7को "नयम १०१(१) मा 
“िशUकले ूsयेक म1हना भMुान गरेप"छ तलब 

भEा पाउने भए सोसमेत पाउने छ” भHे कानूनी 
Zयवःथा रहेको देिखQछ । यसर7 "नवेFदकाले 
िशUक पदमा "नयिुM पाएको "म"तबाट "नज सो 
पदमा बहाल रहेसPम कानूनबमोिजम तलब भEा 
उपलXध गराउनपुनO कानूनी दा1यsव सPबिQधत 
"नकायको हो । तर, 1वaालयमा हाजीर भई 
काय:रत ्रहेको अव"धको तलब भEा "नवेFदकाले 
पाउनेमा तलब भEा उपलXध नगराएको 
1वपUीह;को sयःतो काय:लाई कानूनसPमत ्को 
काय: भH "मलेन । 
 5. अतः मा"थ 1ववेिचत आधार र 
कारणबाट "नवेFदका \रंकु झा ौी ूा.1व. पदमपरु 
"सरहाको ूा.1व. तहको राहत िशUक पदमा 
"नयिुM भई ौी "न.मा.1व. "संगराह7मा स;वा 
भई सो 1वaालयमा ;ज ुहाजीर रह7 सेवा गरेको 
"नज 1व"धवत ् बहाल रह7 काय:रत ्समेत रहेको 
अव"धको तलब भEालगायतका कानूनबमोिजमका 
स1ुवधा पाउने नै हुँदा "नवेFदकाले "नयमानसुार 
पाउने तलब भEा "नजलाई भMुानी Fदन ु भनी 
1वपUीह;को नाउँमा परमादेशको आदेश 
जार7 हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
राज1वराजको "म"त २०६८।२।१८ को आदेश 
"मलेको देिखदँा सदर हनेु ठहछ: । 1वपUीह;को 
पनुरावेदन िजक_र पyुन सzदैन । ूःततु म{ुाको 
दायर7को लगत क|ा गर7 "म"सल "नयमानसुार 
बझुाइFदनू ।  
  

उM रायमा सहमत छु । 
का.म.ुू.Qया. दामोदरूसाद शमा:
  

इ"त संवत ्२०७० साल असार ११ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत M द7पक ढकाल  



35

सव��च अदालत, संय(ु इजलास
स.का.म.ुूधान1यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमा7

माननीय 1यायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला ;म;त M २०७०।७।१०।१

०६७–CI-१३५४

Fवषयः परमादेश ।

पनुरावेदक/FवपLी M नवुाकोट िजOला अदालत, 

Fवदरु
FवPQ

ूRयथT/;नवेदक M नवुाकोट िजOला, बागेWरX 
गा.Fव.स. वडा नं. ४ बःने Fहतबहादरु 
[याकुरेल

 § �ि�को स�ि� रो�ा रािखनकुो पछािड 
केही िनि�त ् कारण, आधार, उ�े  र 
औिचÀ रहेको ÉÌछ भÒे कुरामा िववाद 
छैन । कुनै आधार, कारण, उ�े  र 
औिचÀ नरही कुनै �ि�को स�ि� रो�ा 
राख ्न ुभनेको �ि�लाई स�ि�सÚÛी 
हकको Üचलन गनÞबाट िवमखु गराउन ु 
Éने । 
 § नागिरकले आ"नो स�ि� बेचिबखन 

गन# र À$ो स�ि�को अ& कारोबार 
गनÞ नपाउने अव'ा भनेको ÜÀ()पमा 
नागिरकको मौिलक हकमािथ ब.ेज 
लगाइएको माÒुपन# ।

(ूकरण नं.९) 

 § नागिरकको स�ि� रो�ा राख ्ने िनकायले 
Àसरी रो�ा राख ्नपुन# कारण, आधार 
र Àसको औिचÀसमेत पुि3 गनुÞपन#मा 
अदालतले िबना कुनै आधार र कारण 
तीन दशकस5 कुनै �ि�को स�ि� 
रो�ा रहनकुो सोझो अथÞ सो �ि�लाई 
स�ि�सÚÛी मौिलक हकको 
Üचलनबाट तीन दशकस5 संकुिचत गनुÞ 
हो । य$ो कायÞ नागिरकलाई &ाय Üदान 
गन# अदालत ज$ो िनकायबाट Éन ुभनेको 
&ायको मलू ममÞमािथ Üहार Éन ु हो । 
नागिरकलाई 'ानीय$रमा &ाय Üदान 
गन# िज:ा अदालत ज$ो िनकायबाट 
भएको यो कायÞ िन�य नै िट<णीयो= 
Éने । 

(ूकरण नं.१०)

पनुरावेदक/FवपLीका तफ7 बाट M
ूRयथT/;नवेदकका तफ7 बाट M 
अवलि^बत नजीर M
स^बQ कानून M

 § अ1त`रम संFवधान, २०६३ को धारा 
१९

 § मलुकुb ऐन, अ.बं. १७१क
 § दdडसजायको महलको ३३ 
 § जबज7ःती करणीको महलको १० ग
 § मलुकुb ऐन, जeगा ;म�नेको १०
 § अंशब1डाको ३१ 
 § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख 

को उपदफा (१)
सPु फैसला गनk M– 
 मा.1या.ौी तेजबहादरु के.सी 
 मा.1या.डा.ौी कुलरl भतुkल 

िनणÞय नं.९१०२

९१०२ - नवुाकोट िजOला अदालत FवPQ Fहतबहादरु [याकुरेल
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आदेश
�ा.�काश व�ी : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको "म"त २०६७।७।१० को आदेशउपर 
9याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क)
बमोिजम GवपHीतफJ बाट यस अदालतमा पनुरावेदन 
परेको ूःततु मLुाको सM िHN तOय एवम ्ठहर 
यस ूकार छ M–
 मेरो एकलौटV हकभोगको नवुाकोट िजYला, 
बागेZरV िःथत Gक.नं. २९३, ३३७, ५४३, ४५९, 

८५२ को ज`गाहa नवुाकोट िजYला अदालतको 
"म"त २०४०।१।१६ का आदेशले रोbा रहेको 
छ भनी ूcयथd मालपोत कायाJलय, नवुाकोटको 
"म"त २०६४।१०।१५ को पऽबाट जानकारV 
भयो । उe Gक.नं. ज`गाहaमfयेबाट २०४० 
सालप"छ म "नवेदकले नवुाकोट िजYला, बागेZरV 
बःने अवोला मैया तामाङ, Gवंण ुला"मछानेसमेत 
अ9य jयिeहaलाई सोहV Gकlाहaमfये केहV 
ज`गा राजीनामाबाट "बबnसमेत गरV उिYलिखत 
ज`गाहaमfये बाँकn रहेको अ9य ज`गाहaबाट 
jयवहार "मलाउन "बबn गनुJपनp भएकोले ज`गा 
खqरदकताJ jयिe "लई मालपोत कायाJलयमा जाँदा 
उe ज`गाको मोठ ॐेःता "भडाउने "सल"सलामा 
सtबि9धत फाँटको कमJचारVले तपाwको ज`गा 
नवुाकोट िजYला अदालतको पऽबाट रोbा छ 
भनी "म"त २०६४।१०।१५ मा मालपोत 
कायाJलयले मलाई आ"धकाqरक पऽ xदएको                
छ । म "नवेदकले आyनो पूणJ हकभोगमा रहेको 
र आफूखशुी गनJ पाउने सtपिl ज`गा "बनाकारण 
के कसरV रोbा भएको हो भनी नवुाकोट िजYला 
अदालतमा "म"त २०६४।११।१२ गते गई 
cयहाँका कमJचारV तथा ॐेःतेदारसमH गई मेरो 
ज`गा के कुन ूयोजनको ला"ग "बनाकारण रोbा 
राखेको भनी सोzा ूcयथd नवुाकोट िजYला 

अदालतको सtबि9धत फाँटका कमJचारVहaले 
ठोस जवाफ नxदएकोले म "नवेदकले तcसtब9धमा 
"म"त २०६५।३।५ मा अदालतमा "नवेदन xदई 
कारवाहV चलाएको "थए ँ । नवुाकोट िजYला 
अदालतले ०६५।१०।२७ मा मालपोत 
कायाJलय, नवुाकोटलाई उe ज`गा के कुन 
मLुामा के कसरV रोbा रहेको हो ःप{ खलुाई 
जवाफ पठाउन ु भनी पऽ पठाएकोमा मालपोत 
कायाJलय, नवुाकोटले "म"त २०६६।५।२८ गते 
च.नं. ६८४ को पऽ|ारा Gहतबहादरु }याकुरेलको 
नाउँमा cयहाँ अदालतको "म"त २०४०।१।१६ 
को पऽबाट यस कायाJलयको रोbा Gकताबमा 
रोbा देिखएको तर cयहाँको च.नं. र रोbा Gक.नं. 
हaसमेत उYलेख नभएकोले "नजको नाउँमा 
रोbा रहेको ज`गा फुकुवा सtब9धमा आवँयक 
जानकारV उपल�ध गराइxदनहुनु अनरुोध गरV 
नवुाकोट िजYला अदालतलाई पऽ पठाएकोमा म 
"नवेदकले GवपHी नवुाकोट िजYला अदालतमा गई 
मालपोत कायाJलयले लेखेको पऽबमोिजम ज`गा 
फुकुवाको ला"ग आवँयक कारवाहV गरV पाउँ 
भनी cयस अदालतको ॐेःतेदार तथा माननीय 
9यायाधीशसमH गई अनरुोध गदाJ ज`गा फुकुवा 
नगरV xदएकाले मेरो ज`गा फुकुवा गरV xदन ु
भनी परमादेशको आदेश जारV गरV पाउँ भ�े        
"नवेदन ।
 "नवेदकको मागबमोिजमको आदेश Gकन 
जारV गनुJ नपनp हो, जारV गनुJ नपनp कुनै आधार र 
कारण भए १५ xदन"भऽ "लिखत जवाफ पेश गनुJ 
भनी GवपHीहaका नाउँमा tयाद सूचना पठाउन ु
भ�े पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।   
 Gक.नं. २९३समेतका उिYलिखत Gकlा 
ज`गाहaमा कुनै आधार कारण नराखी "म"त 
२०४०।१।१६ मा भएको रोbा फुकुवा 
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गर� पाउँ भनी %नवेदकले यस नवुाकोट िज2ला 
अदालतमा प6हले प%न %नवेदन 8दएको र सो 
स:ब<धमा यस अदालतले मालपोत काया>लय, 
नवुाकोटलाई %नवेदकको जAगा के कुन मBुामा 
के कसर� रोCा रहेको हो ःपE खोल� जवाफ 
पठाउन पऽ लेखेकोमा नवुाकोट िज2ला अदालतले 
%म%त २०४०।१।१६ को पऽबाट यस मालपोत 
काया>लय, नवुाकोटको रोCा 6कताबमा रोCा 
देिखएको, तर अदालतको च.नं. र रोCा 6क.नं.
हSसमेत उ2लेख नभएको भनी अःपE जवाफ 
पठाएकोमा %नवेदक 6हतबहादरु Tयाकुरेलले समेत 
जAगा रोCा रहन नपना>का कारण अथा>त ्फुकुवा 
हनुपुनX ःपE आधार ूमाणका कागजातहSसमेत 
पेश गन> नसकेको र रोCा रहेका भ%नएका सोह� 
6क\ा न:बरका जAगाहS २०४० सालप%छ प%न 
6व%भ^ _यि`हSलाई राजीनामा हक हःता<तरण 
एवम ् %बबb 6वतरण गदc आएको भ^े उ2लेख 
गरेको र अदालतले जAगा रोCा गन> पठाएको 
पऽमा 6क\ा नं. हS उ2लेख नभएको भ^े 
मालपोत काया>लय, नवुाकोटको पऽबाट समेत 
ूःततु %नवेदन ॅमाeमक एवं ऽ6ुटपूण> हुँदा हाल 
आएर जAगा रोCाको स:ब<धमा यस अदालतलाई 
6वपgी बनाई hरट %नवेदन 8दनपुनX अवःथा 
नभएकोले ूःततु %नवेदन खारेज गर� पाउँ भ^े 
नवुाकोट िज2ला अदालतको %लिखत जवाफ । 
 %नवेदकले २०४० सालप%छ 6क.नं २९३, 

५४३ समेतको जAगा यस काया>लयबाट %बबb 
गरेको भ%नएकोमा 6हतबहादरु Tयाकुरेल, बाब ु
भीमबहादरु र बाजे शेरबहादरु भएको जAगा कृ6ष 
6वकास बैo कबाट २०४१।०१।१० मा रोCा 
भै २०४३।९।९ मा फुकुवापऽ आई फुकुवा 
भै %बबb भएको देिख<छ भने २०४०।१।१६ 
को अदालतको पऽबाट 6हतबहादरु Tयाकुरेलको 

नाममा बाब ुबाजे खाल� भै 6क.नं. उ2लेख नभै 
रोCा रहेको 6वषयमा नवुाकोट िज2ला अदालतबाट 
फुकुवापऽ ूाp नभै फुकुवा गन> नस6कने 
भएकोले अनावँयक %नवेदन दावी खारेज गर� 
पाउँ भ^े मालपोत काया>लय, नवुाकोटको %लिखत                                  
जवाफ । 
 कुनै प%न कारवाह�को पrृभ%ूम, कारण 
र आधार नखलेुको नवुाकोट िज2ला अदालतको 
%म%त २०४०।१।१६ को पऽबाट %नवेदकको 
जAगा रोCा रहेको _यहोरा कुनै कानूनले समथ>न 
नगरेको देिखदँा कुनै प%न कानूनी कारवाह�को 
%सल%सलामा %नवेदकको उ` 6क.नं. का जAगा 
रोCा नरािखएको भए रोCा राख् नपुनX नदेिखएमा 
%नवेदकको 6क.नं. २९३, ३३७, ५४३, ४५९ र 
८५२ को जAगा फुकुवा गर� 8दने कारवाह� गनु> 
गराउन ु भनी 6वपgीहSका नाउँमा परमादेशको 
आदेश जार� हनेु ठहछ> भ^े पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको %म%त २०६७।७।१० को आदेश । 
 पनुरावेदन अदालतको आदेशमा 
िच\ बझेुन । मालपोत काया>लयको %लिखत 
जवाफमा २०४० सालप%छ रोCा रहेकोमvये 
केह� जAगा %बबb भई कृ6ष 6वकास बैo कबाट 
२०४०।१।१० मा रोCा भई २०४३।९।९ 
मा फुकुवासमेत भएको उ2लेख भएको र रोCा 
रहेकामvये केह� जAगा %बबbसमेत गरेको भनी 
%नवेदकले %नवेदनपऽमा उ2लेख गरेकोले %म%त 
२०४०।१।१६ को पऽले रोCा रहेका भ%नएको 
केह� जAगा %बबb भएको र केह� जAगा रोCा 
रहेकोले उ` जAगा स:ब<धमा 8w6वधाजनक 
_यहोरा देिखएकाले यस अदालतबाट उ` 
जAगाहS पनुः फुकुवा गhररहनपुनX अवःथासमेत 
नदेिखदँा पनुरावेदन अदालतबाट यस अदालतको 
नाममा परमादेश जार� हनेु ठहराएको आदेश 
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बदर गर1 पाउँ भ5े नवुाकोट िज;ला अदालतको 
तफ? बाट यस अदालतमा परेको पनुरावेदनपऽ । 
 "नयमबमोिजम दै"नक पेशीसूचीमा चढ1 
पेश हनु आएको ू ःततु मLुाको पनुरावेदनसMहतको 
"म"सल अNययन गOरयो । यसमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले परमादेशको आदेश जार1 हनेु 
ठहराएको "नण?य "मलेको छ वा छैन र MवपSीको 
पनुरावेदन िजकTर पUुने हो वा होइन भ5े "नण?य 
WदनपुनX देिखयो । 
 2. "नण?यतफ?  Mवचार गदा? "नवेदकका 
नाउँमा दता? रहेको नवुाकोट िज;ला, बागे[र1 
गा.Mव.स. वडा नं. १ Mक.नं. २९३, ३३७, ५४३, 

४५९ र ८५२ का जUगाहc "बनाकारण नवुाकोट 
िज;ला अदालतको २०४०।१।१६ को पऽले 
रोeा रहेको र उf जUगा फुकुवा गर1 पाउँ भनी 
िज;ला अदालत र मालपोत काया?लयमा "नवेदन 
Wदँदा प"न फुकुवा नगरेकोले मेरो कानूनी हकमा 
आघात परेकाले "बना कुनै कारण रोeा रािखएको 
जUगा फुकुवा गOरWदन ुभनी MवपSीहcका नाउँमा 
परमादेश जार1 गर1 पाउँ भ5े "नवेदन दावी 
देिखhछ । पनुरावेदन अदालत, पाटनले कुनै 
प"न कारवाह1को पjृभ"ूम, कारण र आधार नखलु1 
"नवेदकको जUगा रोeा रहेकाले फुकुवा गOरWदन ु
भनी परमादेशको आदेश जार1 हनेु ठहर ्याएको 
आदेशउपर MवपSी नवुाकोट िज;ला अदालतको 
तफ? बाट यस अदालतमा पनुरावेदन पर1 पेश हनु 
आएको रहेछ । 
 3. कुनै प"न nयिfको सoपिpमNयेको 
जUगा रोeा रािखन ुभनेको सो सoपिp कुनै प"न 
तवरबाट राजीनामा, "बबT, दान बकस वा अhय 
कुनै प"न तOरकाले ःवा"मrवको हःताhतरण हनुबाट 
रोsन ु हो । rयसका अ"तOरf सoपिp रोeा 
रहन ुभनेको कुनै अचल सoपिp यथािःथ"त रहने 

भई कुनै Mक"समको संरचना "नमा?ण वा भईरहेको 
संरचनामा कुनै Mक"समको पOरवत?न गन? नWदई जे 
जनु अवःथा र िःथ"तमा छ सोह1 अवःथामा राख् न ु
प"न हो । यसर1 रोeा रहेको अचल सoपिpको 
भोगा"धकार सामाhयतया सoबिhधत nयिfकै 
रहन सsने भएप"न सो अचल सoपिpमा"थको 
"नजको अ"धकार नासोमMहता (Bailee) सरहको                                       
हhछ । क"तपय अवःथामा रोeा रहेका सoपिpको 
उपभोगसoम गन? पाउने अ"धकार सoबिhधत 
nयिfको भए प"न आwनो इxछानसुार राजीनामा, 
"बबT वा दानबकस कुनै प"न तरहले हक हःताhतरण 
गन? वा rयःतो सoपिpको ःवcपमा पOरवत?न गन? 
नसsने हhुछ । कानूनका अधीनमा रह1 आwनो 
सoपिp आफूले चाहेअनcुप भोगचलन गन? पाउन ु
साoपिpक हकको चOरऽ   हो । तर, रोeाले 
यो हकमा "नयhऽण गद?छ । यसर1 संMवधानyारा 
नै ूदp एवं संरिSत साoपिpक हकमा"थको 
अz कुशलाई सहज र सरलcपमा "लन ुनागOरकका 
मौ"लक हक संरSण गनX अ"भभारा वहन गरेको 
अदालतका ला"ग शोभनीय कुरा होइन । कसैको 
सoपिp रोeा राख् नै "म;दैन भ5 खोिजएको                                                   
होइन । रोeा राख् ने आदेश अदालतसमेतका 
रा|य संयhऽले Wदन सsदछन ् । तर, यसका 
ला"ग सव?ू थम "तनलाई कानूनले अि}तयार 
Wदएको हनुपुद?छ, दोॐो कुरा कसैको सoपिp 
रोeा राख् ने औिचrय र आधार हनुपुद?छ र तेॐो 
कुरा रोeा राख् न "नधा?Oरत काय?Mव"धको पOरपालन    
हनुपुद?छ । 
 4. देवानी ू कृ"तका Mवषयमा कुनै nयिfको 
सoपिp रोeा रािखनकुो पछा"डको म}ुय उLेँय 
भनेको सो nयिfको कारोबारबाट कानूनीcपमा 
"सिज?त हनु सsने दाMयrव पूरा हनेु स"ुन�तता                                       
हो । कुनै nयिfले पूरा गनु?पनX देवानी ूकृ"तको 
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दा�य�वको प$रपालन स*ुनि,त गन/ ूयोजनका 
ला*ग स2पि3 रो4ा रािखने कानूनी ूब:ध         
ग$र:छ । �यःतै फौजदारB ूकृ*तका �वषयमा 
अदालतबाट भएका फैसलाबमोिजमको जरBवाना, 
दJड सजाय वा कैदलगायतका अ:य फौजदारB 
दा�य�वहMको कायाN:वयनको स*ुन,ता एवम ्
सहजताका ला*ग स2पि3 रो4ा रािखने ग$र:छ । 
यसबाट के ःपP ह:ुछ भने कुनै प*न QयिRले पूरा 
गनुNपन/ देवानी वा फौजदारB दा�य�वको सरुSणका 
ला*ग कुनै प*न QयिRको स2पि3 एउटा *नि,त 
समयस2म रो4ा रािख:छ । स2बि:धत QयिRले 
आWनो दा�य�व पूरा नगरेको अवःथामा सोहB रो4ा 
रहेको स2पि3बाट दा�य�वको पालना गराइ:छ । 
�यःतै कुनै अचल स2पि3मा हक बेहकस2ब:धी 
ू[ उठेको अवःथामा प*न �यःतो स2पि3को 
हक *नMपण नभएस2म *नि,त ्अव*धका ला*ग 
माऽ स2पि3 रो4ा रािख:छ । 
 5. कुनै प*न QयिRको स2पि3 रो4ा 
रािखने स2ब:धमा नेपालको कानून ूणालBमा 
�व*भ` ूकारका कानूनी Qयवःथा रहेका 
पाइ:छन ् । प�हलो ूकारको Qयवःथाअ:तगNत 
देवानी ूकृ*तका �वषय भएका मaुा मा*मलाको 
स2ब:धमा अदालतको आदेशबमोिजम स2पि3 
रो4ा रािख:छ । मलुकुc ऐन, अ.बं. १७१क 
नं. बमोिजम चल अचल स2पि3 वा *बगो दावी 
भएको तथा हक बेहकको ू[ उठेको मaुामा 
�ववाiदत अचल स2पि3 यथािःथ*तमा राखी कुनै 
�क*समको *नमाNण गनN नiदन वा भई रहेको 
*नमाNण *बगानN वा भौ*तक ःवMप प$रवतNन गनN 
नiदन तथा चल अचल स2पि3को उपभोगस2ब:धी 
ू[ उठेमा �यःतो उपभोग स2ब:धमा उपयRु 
Qयवःथा गराउन, कुनै बैk क क2पनी वा अ:य 
कुनै *नकायमा रहेको कुनै �क*समको *नSेप वा 

�हसाबबाट ू*तवादBले पाउने बाँकc भएको *नSेप 
वा �हसाबको भRुानी नगनN नगराउन वा राजीनामा 
वा अ:य कुनै Qयहोराबाट �यःतो चल अचल 
स2पि3को हक हःता:तरण नगराउनको ला*ग 
पSले *नवेदन iदएमा अदालतले मaुाको ूकृ*त 
र औिच�य हेरB ू*तउ3रपऽ नपरेस2मको ला*ग 
वा मaुा �कनारा नभएस2मको ला*ग वादBको दावी 
पnुन सoने जःतो देिखएमा दावी पnुनेस2मको 
स2पि3 रो4ा गनN वा अ:य उपयRु आदेश जारB 
गनN सoने छ भ`े Qयवःथा भएको पाइ:छ । 
 6. �यःतै स2पि3 रो4ा रािखने दोॐो 
ूकारको Qयवःथाअ:तगNत फौजदारB दा�य�वको 
�वषयमा मलुकुc ऐन, दJड सजायको महलको 
३३ नं.बमोिजम सवNःव हनेु वा सरकारB *बगो 
लाnने ठहरB फैसला अि:तम भएप,ात ् स2पि3 
रो4ा राख् न स�कने Qयवःथा रहेको पाइ:छ । 
जबजNःती करणीको महलको १०ग नं.बमोिजम सो 
महलअ:तगNत मaुा फैसला गदाN जबजNःती करणी 
ठहर गरेकोमा सो फैसलामा उR महलबमोिजम 
कसूरदारबाट भराई iदनपुन/ S*तपू*तNसमेत उtलेख 
गरB S*तपू*तN भराउने ूयोजनका ला*ग उR 
महलअ:तगNतको मaुा दायर भएलगतै अदालतले 
आरो�पत QयिRको अंशलगायतका अ:य स2पि3 
रो4ा राख् नपुन/ छ भ`े Qयवःथा रहेको पाइ:छ । 
कुनै प*न QयिRको स2पि3 रो4ा रहने स2ब:धमा 
मा*थ उtलेख भएका कानूनी Qयवःथाका 
अ*त$रR मलुकुc ऐनको जnगा *मuनेको १० 
नं. को वालB रो4ा, अंशब:डाको ३१ नं. को 
आयःता रो4ासमेतका अदालती ब:दोवःतको र 
दJड सजायको महलका �व*भ` न2बरमा �व*भ` 
Qयवःथा भएको पाइ:छ । यी ू*त*न*ध कानूनी 
Qयवःथाबाट ूच*लत कानूनमा स2पि3 राख् न 
कुनै न कुनै ूयोजन हनुपन/ ःपP छ ।  
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 7. उि0लिखत 2यवःथाका अ"त8र: 
;व"भ= बै? क तथा ;व@ीय संःथाहEले आGनो 
कारोबारका सIबJधमा प"न 2यि:को सIपि@ 
रोMा राख् न स;कने सIबJधमा तत ्तत ्कानूनमा 
2यवःथा भएको पाइJछ । 
 8. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ 
ख को उपदफा (१) मा कुनै घर ज_गामा ;ववाद 
परa वा अE कुनै कारणले रोMा राख् न आवँयक 
देिखएमा मालपोत कायाdलयले eयःतो घर ज_गा 
रोMा राख् न सfनेछ भ=े 2यवःथा भएको पाइJछ 
। eयःतै उपदफा (२) मा ू च"लत कानूनबमोिजम 
कुनै अiा, अदालत वा सरकारa कायाdलयबाट 
कुनै घर ज_गा रोMा राख् न वा eयःतो रोMा 
रािखएको घर ज_गा फुकुवा गनd लेखी आएमा 
मालपोत कायाdलयले लेखी आएबमोिजम eयःतो 
घर ज_गा रोMा वा फुकुवा ग8रkदनपुछd भ=े 
उ0लेख        छ । सोहa दफाको उपदफा 
(३) मा ूच"लत कानूनबमोिजम ःथा;पत कुनै 
बै? क, ;व@ीय संःथा वा ःथानीय "नकायले 
आGनो आ"थdक कारोबारको "सल"सलामा कुनै 
घरज_गा रोMा राख् न वा eयसरa रोMा रािखएको 
घर ज_गा फुकुवा गनd लेखी पठाएमा मालपोत 
कायाdलयले तो;कएबमोिजम eयःतो घरज_गा रोMा 
राख् न ुवा फुकुवा गनुdपनm छ भ=े 2यवःथा भएको                       
पाइJछ । 
 9. उपयुd: कानूनी 2यवःथाको 
अoययनबाट कुनै प"न 2यि:को सIपि@ रोMा 
रािखनकुो पछा"ड केहa "निqत कारण, आधार, 
उrेँय र औिचeय रहेको हJुछ भ=े कुरामा 
;ववाद छैन । कुनै आधार, कारण, उrेँय र 
औिचeय नरहa कुनै 2यि:को सIपि@ रोMा रहन ु
भनेको 2यि:लाई सIपि@सIबJधी हकको ू चलन 
गनdबाट ;वमखु गराउन ुहो । कुनै प"न 2यि:को 

जीवनमा सIपि@सIबJधी अ"धकारको असी"मत 
महuव रहेको हJुछ । सIपि@को अ"धकारको 
महuवलाई v;wगत गरa अJत8रम सं;वधान, 

२०६३ को धारा १९ मा सIपि@को हकलाई 
मौ"लक हकको Eपमा 2यविःथत ग8रएको 
पाइJछ, जसअJतगdत ूeयेक नाग8रकलाई ूच"लत 
कानूनको अधीनमा रहa सIपि@ आजdन गनm, भोग 
गनm, बेच"बखन गनm र सIपि@को अJय कारोबार 
गनm हक हनेुछ भ=े संवैधा"नक ू eयाभ"ूत ग8रएको 
पाइJछ । यसरa सIपि@मा"थको हकलाई 
सं;वधानले नै सIपि@ आजdन गनm र भोग गनmमा 
माऽ सी"मत नगरa eयःतो सIपि@ बेच"बखन गनm 
र सIपि@को अJय कारोबार गनm हकसमेतलाई 
मानेको पाइJछ । अथाdत ् कुनै प"न नाग8रकले 
आGनो सIपि@ बेच"बखन गनm र eयःतो 
सIपि@को अJय कारोबार गनd नपाउने अवःथा 
भनेको ू eय{Eपमा नाग8रकको मौ"लक हकमा"थ 
बJदेज लगाइएको मा=ुपनm हJुछ । 
 10. ूःततु मrुाको सJदभdमा "नवेदक 
नाउँ दताdको ज_गाहE नवुाकोट िज0ला अदालतको 
पऽबाट "म"त २०४०।१।१६ मा रोMा रहेको 
देिखJछ । सो अदालतबाट उ: ज_गा कुन मrुामा 
के ूयोजनको ला"ग रोMा राख् न ुपरेको भ=े कुरा 
न सो पऽमा उ0लेख छ न त "लिखत जवाफमा 
उ0लेख छ न त सो अदालतले यस अदालतमा 
गरेको पनुरावेदनपऽमा नै उ0लेख छ । कुनै 
प"न नाग8रकको सIपि@ रोMा राख् ने "नकायले 
eयसरa रोMा राख् नपुनm कारण, आधार र eयसको 
औिचeयसमेत प;ुw गनुdपदdछ । तर, सो अदालतले 
eयःतो कुनै आधार र कारण पेश गनd सकेको 
पाइएन । यसरa "बना कुनै आधार र कारण तीन 
दशकसIम कुनै 2यि:को सIपि@ रोMा रहनको 
सोझो अथd सो 2यि:लाई सIपि@सIबJधी मौ"लक 
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हकको ूचलनबाट तीन दशकस*म संकुिचत गनु0 
हो । यःतो काय0 नाग4रकलाई 7याय ूदान गन8 
अदालत जःतो ;नकायबाट हनु ुभनेको 7यायको 
मूल मम0मा;थ ूहार हनु ु हो । नाग4रकलाई 
ःथानीयःतरमा 7याय ूदान गन8 िज@ला अदालत 
जःतो ;नकायबाट भएको यो काय0 ;नBय नै 
DटEपणीयोHय छ । 
 11. ;नवेदक Dहतबहादरु Eयाकुरेलले 
सव0ू थम आNनो जHगा बीसO वष0देिख ;बनाकारण 
अदालतको आदेशले रोRा रहेकाले फुकुवा गरT 
पाउँ भनी ;म;त २०६५।३।५ मा नवुाकोट 
िज@ला अदालतमा ;नवेदन \दएको अवःथा  
देिख7छ । यस अवःथामा सो अदालतले 
;नवेदकको जHगा के क;त कारणले रोRा रहन 
गएको हो भ]े कुराको आNनो अ;भलेख हेरT 
कुनै मु̂ ा मा;मलाका स7दभ0मा रोRा रहन गएको 
भए सोहTबमोिजमको जानकारT ;नवेदकलाई 
गराउन ुकानूनी कत0_यको प4रपालन हो । उ@टो 
आफूले Dकन रोRा राखेको हो थाहा छैन तर 
रोRा भने रDहरहनपुद0छ भ]े मा7यता अदालत 
जःतो ;नकायले राख् न ु र पनुरावेदन अदालतले 
सो फुकुवा गन0 परमादेश जारT गरेको अवःथामा 
प;न सोउपर ;नवेदक÷ूaयथbको जHगा रोRा 
राख् नपुना0का कारण केहT उ@लेख नगरT यस 
अदालतमा पनुरावेदन गनु0बाट नवुाकोट िज@ला 
अदालत आNनो कानूनबमोिजमको कत0_य पूरा 
नगरT कत0_यबाट Dवमखु भएको देिखयो । 
 12. ;नवेदकले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा सो िज@ला अदालतसमेतलाई Dवपeी 
बनाई परमादेश मु̂ ा \दएकोमा पनुरावेदन 
अदालतबाट ;नवेदकको जHगा कुनै प;न कानूनी 
कारवाहTको ;सल;सलामा रोRा नरािखएको भए 
फुकुवा गरT \दन ुभनी ;म;त २०६७।७।१० मा 

परमादेशको आदेश जारT भएकोमा सोबमोिजम 
;नवेदकको जHगा तaकाल फुकुवा गनु0पन8मा 
;नवेदकको जHगा रोRा राख् नकुो कारण, आधार र 
औिचaय केहT नखलुाई यस अदालतमा पनुरावेदन 
गन0 आउने सो िज@ला अदालतको काय0 ;नBय नै 
DटEपणीयोHय छ ।      
 13. तसथ0, कुनै आधार र कारण नभई 
;नवेदकको जHगा रोRा रहेकाले कुनै प;न कानूनी 
कारवाहTको ;सल;सलामा ;नवेदकको उk जHगा 
रोRा नरािखएको भए सो जHगा फुकुवा गरT \दन ु
भनी परमादेश जारT हनेु ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको ;म;त २०६७।७।१० को 
आदेश ;मलेको देिखदँा सदर हनेु ठहछ0 । 
Dवपeीको पनुरावेदन िजकmर पHुन सkैन । 
दायरT लगत कnा गरT ;म;सल ;नयमानसुार बझुाई 
\दनू ।      

उk आदेशमा सहमत छु । 
का.म.ुू.7या. दामोदरूसाद शमा0 

इ;त संवत ्२०७० साल कािqक १० गते रोज १ शभुम ्। 
इजलास अ;धकृत M Dवsनाथ भnराई

 

 &  

९१०२ - नवुाकोट िज@ला अदालत Dवvw Dहतबहादरु Eयाकुरेल
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सव./च अदालत, संय7ु इजलास
स.का.म.ुूधान>यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमाC

माननीय >यायाधीश ौी बैEनाथ उपाHयाय
फैसला "म"त : २०७०।१०।७।३

०६६–CR–०३६८

मNुाः नागQरकता ूमाणपऽ रN गरS नेपालS 
नागQरकताबाट हटाउने ।

पनुरावेदक/ू"तवादS M िजXला पसाC, वीरग>ज 
उपमहानगरपा"लका वडा नं. २ बःने शेष 
नैम\ुNन

]व^_
ू`यथa/वादS M ू मोद ]वबम शाहसमेतको उजूरSले 

नेपाल सरकार

 § त�ालीन नेपाल नागिरकता ऐन, २०२० 
को दफा (३क) मा “झू�ो िववरण वा 
बयान िदई ज� वा वंशजको नाताले 
नेपाली नागिरक हो भनी झुÉाई कसैले 
नेपाली नागिरकताको ÒमाणपÓ ÒाÔ 
गरेको कुरा थाहा ×न आएमा Úी ५ को 
सरकारले ÜÝो ÒमाणपÓ रÞ गरी 
िनजलाई नेपाली नागिरकताबाट हटाउन 
आदेश िदन सâेछ” भæे उçेख भएको 
íवîाले कसैले ÒाÔ गिरसकेको 
नेपाली नागिरकताबाट हटाउन आदेश 
गनï अिधकार त�ालीन Úी ५ को 
सरकारमा नीिहत रहेको भए पिन सो 
हटाउन सâे कायöको अिüयारी Òयोग 

गनï अिüयारवाला Úी ५ को सरकारले 
फरेबýारा वा झू�ा बयान वा िववरण िदई 
नागिरकता ÒाÔ गरेको हो भæे कसूरजÿ 
त!को पुि" गनुöपनï ।
 § पुनरावेदक Òितवादीले ÒाÔ गरेको 

नेपाली नागिरकताको ÒमाणपÓ िलदँा 
पुनरावेदकले फरेब गरी वा झू�ा बयान 
वा िववरण िदएको हो भæे कुराको पुि" 
×न नसिकरहेको अवîामा िनजलाई 
नागिरकताबाट हटाउने िनणöयलाई 
यथोिचत माæ निम*ने । 

(ूकरण नं.९)

पनुरावेदक/ू"तवादSका तफC बाट M ]वdान 
अ"धव7ा ौी ूशeकुमार दास

ू`यथa/वादSका तफC बाट M ]वdान उप>याया"धव7ा 
ौी च>िका>त खनाल

अवलिgबत नजीर M
सgब_ कानून M

 § नेपाल नागQरकता ऐन,  २०२० को दफा 
(३क)

 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ (७)

सु̂  "नणCय गनi  M
 माननीय गहृ म>ऽी ौी धमCबहादरु थापा  
पनुरावेदन तहमा फैसला गनi M

 मा.>या.ौी हQरराम कोइराला       
मा.>या.ौी जनादCनबहादरु खkका 

फैसला
ÿा.बै+नाथ उपा-ाय : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनबाट भएको "म"त २०६३।५।१८ 
को फैसलाउपर >याय ूशासन ऐन, २०४८ को 

िनणöय नं.९१०३
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दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम दोहोर ्याई हेर/ 
पाउँ भ4े यस अदालतमा 9नवेदन पर/ 9नःसा 
ूदान भएर पनुरावेदनको रोहमा दता@ भएको 
ूःततु मAुाको सB िCD तEय एवं ठहर यस ू कार 
छः– 
 शेष नैमMुAनले बाब ु शेष जाNहर हसेुन 
र ठेगाना िजPला पसा@, वीरगRज उ.म.न.पा. 
वडा नं. २ देखाई 9म9त २०४७।७।१८ मा 
िजPला ूशासन काया@लय, पसा@बाट ना.प.नं. 
१६०३१९३९८ को वंशजको नेपाल/ नाग^रकता 
ूमाणपऽ 9लएको देिखRछ । 
 भारत 9बहार ूदेश पूवbचdपारण अeल 
छौडादानg थाना दरपा गाउँ नरकNटया १३ 
आदापरु (Nवधानसभा) भाग संkया मतदान केRि 
संkया ९१, गहृ संkया ५५४ मा नाम रहेको शेष 
नैमMुAनले २०३३ सालमा अoीकृत नाग^रकता 
9लन नाम दता@ गराएकोमा सो ूाD नगरेप9छ पनुः 
२०४७ सालमा वंशजको नाग^रकता 9लएको, 
9नजको बाब ु शेष जाNहर भारतमा नै घरबास 
गर/ बसेकोले भारतीयको छोराले वंशजको 
नाग^रकता पाउन नसqने भएको हुँदा छान9बन 
गर/ कानूनी कारवाह/ गर/ पाउँ भ4े ूमोद 
Nवबम शाहसमेत Nव9भ4 sयिtले Nव9भ4 9म9तमा 
उजूर/ 9नवेदन गरेको । उजूर/ 9नवेदन परेप9छ 
गहृ मRऽालयमाफ@ त ्पऽाचार भई िजPला ूशासन 
काया@लय, पसा@बाट छान9बन भै कारवाह/ अगा9ड 
बढेको देिखRछ । 
 शेष नैमMुAनको बाजेको नाम शेष शमसेर, 
बाबकुो नाम शेष जाNहर हसेुन हो । 9नजहv 
बाब ुबाजेको पालादेिख नै वी.न.पा. वडा नं. २ 
मा बसोबास गदw आएका छन ्। शेष नैमMुAनको 
बाजेको पालादेिख जxगा ज9मन घरyार गर/ 
बसोबास गर/ रहेका छन ् । शेष नैमMुAनको 

बाजेले नाग^रकता ूमाणपऽ 9लएको थाहा     
छैन । 9नजका बाबकुो नाग^रकता ूमाणपऽ                  
छ । 9नजहv नेपालका नाग^रक हनु ् भनी 
ःथानीय ूहर/ काया@लय छपकैयाबाट डोर खट/ 
आएको सज@9मनमा ःथानीय sयिt इMिस 9मयाँ 
ठकुराई, उPलाह9मया च ु̂रहार, कमरोMदन 9मया 
ठकुराई, समसलुहक 9मया ठकुराई, शेष नबाब र 
महमदु खल/ल ठकुराईको एकै बोल/को बयान र 
शेष नैमMुAनको बाब ुबाजेको नाम थर वतन थाहा 
छैन 9नजहv केह/ वष@अगा9ड 9नज शेष नैमMुAनको 
ससरुाल/मा आएर बसेका छन ्। सलुमान 9मयाँ 
ठकुराईको जxगा Nकनी घर बनाई बसेका हनु ्। 
9नजका बाब ुबाजेले नेपाल/ नाग^रकता ूमाणपऽ 
पाएको छैन भनी ऐ. सज@9मनमा बःने वीरगRज 
उ.म.न.पा.२ का हजरत 9मयाँ अRसार/को     
बयान । 
 मेरो हजरुबाबकुा दईु भाइ छोरा 9थए । 
उनीहvमा शेष कुरा र शेष शdसेर छन ्। शेष 
कुराका दईु भाइ छोरामा शेष अदालत र शेष 
ह9नया दबैु म^रसके । शेष शdसेरका एक माऽ 
छोरा शेष जाNहर हसेुन हो । उनको प9न म|ृय ु
भइसqयो । शेष अदालतका चार भाइ छोरामा 
म शेष इMिस प9न एक हुँ र शेष जाNहरका 
तीन छोरामा शेष नैमMुAन, शेष समसलु र शेष 
महमदु हो । मेरो बाब ु नेपाल ूहर/मा जा9गरे    
हनुहुRुEयो । नाग^रकता 9थयो 9थएन थाहा                                         
छैन । म र मेरो अv दाजभुाइहvले २०३३ साल 
पNहलेनै नाग^रकता पाएका छ} । शेष जाNहरको 
म|ृय ु भएको, 9नज मेरो काका भएको र शेष 
नैमMुAन काकाको छोरा भएकोले मैले नाग^रकता 
Mदलाउन सनाखत गरेको हुँ । शेष अदालत मेरा 
बाब ुहनु ्। उजूर/ झू�ो छ । 9नजको बाबकुो 
नाम शेष जाNहर नै हो । मलुमानहvको धेरै 

९१०३ - शेष नैमMुAन Nवv� नेपाल सरकार
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ठाउँमा नाम "म1छ । भारतको भोटर "लःटमा 
नाम हुँदैमा "नज नै हो भ>े हुँदैन । "नजको 
मामाघर र ससरुालA दबैु भारतमा पछC भनी शेष 
इिAसले गरेको बयान कागज । 
 "नज शेष नैमJुKनको नाम २०४४ सालको 
नागMरकता टोलAको बा"लग दताC Nकताबमा 
द.नं. ३७४ मा दताC भएको र "नजको सहोदर 
काकाको छोरा सोहA वाडCमा बःने नागMरकता नं. 
१६०३०११०९ भएको शेष इJिसले सनाखत 
गरेको आधार र आफूले िचनेकोले "सफाMरश गरA 
Jदएको हुँ, "नजको बसोबास वीरग[जमा नै भएको 
शेष इJिस २ नं. वडाका वडा सदःयसमेत भएको 
आधारमा Nव\ासमा परA "सफाMरश गरA Jदएको 
हुँ "लन ुखान ुकेहA गरेको छैन भनी नागMरकता 
Jदलाउन अनसूुचीमा "सफाMरश गन̂ त_कालAन 
ःवाः`य िशaा अ"धकृत हMरशंकर "संहको बयान 
कागज । 
 २०३३ सालको नागMरकता टोलAमा 
वंशजको नागMरकता पाउँ भनी नाम दताC 
गराएको "थए ँ। तर बाबकुो नाम फरक परेकोले 
नागMरकता न"लएको हो । नाम फरक परA नाम 
सdयाई नागMरकता माfन जाँदा Nववाद परेकोले 
न"लई _यसै बसg । _यसप"छ _यस Nकताबमा 
के के कसले लेh ु भयो थाहा छैन । नेपालA 
नै हुँ । भारतीय होइन । भारतमा २ Nवगाहा 
ज"मन आiनो नाममा छ । उj जfगा JददAलाई 
Nकनी Jदएको हो । JददA भारत मै Nववाह गरA 
बःनभुएको छ । नेपालमा ज[मेको kयिjले 
भारतमा जfगा Nक> पाउँछ । भारतीय भोटर 
"लःटमा नाम लेखाएको छैन । भोट हालेको 
प"न छैन । मेरो नाममा _यहाँ जfगा भएकोले 
कसैले लेखाएको भए थाहा  छैन । बाबलेु नेपालA 
नागMरकता ूाm गरेको छ । तर हाल मसँग 

छैन । २०४४ सालमा टोलAमा नाम दताC गराई 
वंशजको नागMरकता ू ाm गरेको हुँ । उजूरA झूoा 
हो भनी नागMरकताधारक शेष नैमJुKनको बयान 
कागज । 
 "नज शेष नैमJुKनको वाःतNवक बाबकुो 
नाम शेष जाNहर हसेुन हो । "नज र "नजको 
बाबकुो ज[मःथान तथा वाःतNवक ठेगाना भारतको 
नरकNटयामा भएको हो । "नजको Nपता हालसpम 
जीNवत छन ्। उनी भारतको नरकटAयाग[जमा 
बःदछन ्। "नज शेष नैमJुKन अrीकृतको नाताले 
नेपालA नागMरकता पाउने है"सयतका देिख[छन ्। 
"नजको ौीमतीको वाःतNवक नाम नरुजहाँ शेष 
हो । नरुजहाँको प"त शेष नैमJुKन र Nपता शेष 
अदालत हो । शेष अदालतको ठेगाना वीरग[ज 
उ.म.न.पा. वडा नं. २ छपकैयामा रहेको छ । 
"नजको म_ृय ु भैसकेको बिुझन आएकोले सोहA 
kयहोरा पेश गरेको भनी िज1ला ूहरA कायाCलय, 
पसाCको च.नं. ७४१२ "म"त २०५९।२।२२ 
को पऽ उ1लेख भएको । 
 २०३३।०३४ सालमा खNटएको 
नागMरकता टोलAबाट कायम भएको अ"भलेखको 
ब.सं. १११५ मा शेष नैमJुKनको नाम रहेको र 
_यसमा बाब ुअदालत शेष जनाई प"छ काटेका र 
कैNफयतमा अrीकृत उ1लेख भई बढुA औलंाको 
छाप लगाइएकोमा सो छाप  ू.िज.अ. समa 
"लइएको हालको "नजको बढुA औलंाको छाप 
राNxय Nव"ध Nवyान ूयोगशालामा जचाउँदा एकै 
kयिjको हो भनी ूमािणत भएको राNxय Nव"ध 
Nवyान ूयोगशालाको MरपोटC । 
 यसमा Nवदेशी नागMरकले झूoा Nववरण 
पेश गरA वंशजको नाताले नेपालको नागMरकता 
"लएकोले नागMरकता ऐन, २०२० को दफा 
१० को (३क) बमोिजम िज1ला ूशासन 
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काया�लय, पसा�बाट %म%त २०४७।७।१८ 
मा १६०३१९३९८ न3बरको नाग7रकताको 
ूमाणपऽ %लएकोले सो ूमाणपऽ र= गर> 
नाग7रकताबाट हटाई %नजको अचल स3पिE 
कानूनबमोिजम गन� ू.िज.अ. पसा�लाई लेखी 
पठाई शेष नैमOु=न र %सफा7रश गनQ तथा सनाखत 
गनQ पSहTलाई नेपाल नाग7रकता ऐन, २०२० 
को दफा १५ बमोिजम कारवाह> गनQ भनी %म%त 
२०५९।७।५ गते नेपाल सरकारबाट भएको 
%नण�य । 
 यसमा मैले कुनै ठाउँमा अ\ीकृत 
नाग7रक हुँ  भनी ःवीकार नगरेको, २०३३ 
सालको नाग7रकता टोल>को ॐेःतामा वंशजबाट 
नाम उaलेख भएको र २०४४ सालको 
नाग7रकता टोल>को द.नं. ३७४ मा समेत 
उaलेख भएकोमा २०३३ सालमा अ\ीकृत 
नाग7रकता %लन नसकेप%छ वंशजको नाताले 
नाग7रकता %लए प%न %नजका बाबलेु समेत 
नाग7रकता %लएको नदेिखएकोले भcे आधारमा 
मेरो ूमाणको मूaयाfन नगर> मलाई gवदेशी 
ठहराई नाग7रकताबाट हटाउने गर> भएको नेपाल 
सरकारको %नण�य ऽgुटपूण� हुँदा बदर गर> पाउँ 
भcे ू%तवाद> शेष नैमOु=नको पनुरावेदनपऽ । 
 यसमा २०३३ सालमा नाग7रकता 
टोल>बाट %लएको नाग7रक लगतमा नाग7रक 
भcे ज%नएको र नाग7रकता पाएको gक%समस3म 
फरक पनQ अवःथामा वंशजको नाता देखाएको 
बदर गर> स3पिEसमेतमा कारवाह> गनQ गरेको 
ौी ५ को सरकारको %नण�य gवचारणीय हुँदा 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम छलफलको %न%मE 
प.ुवे. सरकार> वकiल काया�लयमा पेशीको सूचना 
Oदई %नयमानसुार गर> पेश गनु� भcे पनुरावेदन 
अदालतको आदेश । 

 यसमा राgjय gव%ध gवkान ूयोगशालाको 
gवशेषk डा. सेवकराम भmडार>को बकपऽ गराउन 
आदेश भएकोमा %नज हाल उn ूयोगशालामा 
नरह> राजीनामा ःवीकृत गराई बःनभुएको कुरा 
सोह> काया�लयको पऽoारा खaुन आएकोले 
%नजको वतन स3बpधमा पनुरावेदन सरकार> 
वकiल काया�लयमाफ� त ् खलुाई पूव� आदेश 
बमोिजम बकपऽ गराई %नयमानसुार पेश गनु� भcे 
पनुरावेदन अदालतको आदेश ।
 शेष नैमOु=नले २०३३ सालमा नाग7रकता 
gकताबमा गरेको aयाrचे र हाल ूमखु िजaला 
अ%धकार>ले %लएको aयाrचे राgjय gव%ध gवkान 
ूयोगशालामा जचाउँदा एकै sयिnको देिखदँा 
अ\ीकृत नाग7रकता पाउने ू यास सफल नभएप%छ 
%बना सबूद ूमाण भारतीय नाग7रकले वंशजको 
नाताले %म%त २०४७।७।१८ मा िजaला 
ूशासन काया�लय, पसा�बाट १६०३१९३९८ 
न3बरको नाग7रकता %लएको काय� कानूनgवपर>त 
भएकोले शेष नैमOु=नलाई नेपाल> नाग7रकता 
ऐन, २०२० को दफा १५ बमोिजम कारवाह> 
गर> पनुरावेदक शेष नैमOु=नको वंशजको नेपाल> 
नाग7रकताको ूमाणपऽ र= गर> %नजलाई नेपाल> 
नाग7रकताबाट हटाउने गर> नेपाल सरकारबाट 
%म%त २०५९।७।५।३ मा भएको %नण�य 
%मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछ� भcे पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको %म%त २०६३।५।१८ को 
फैसला । 
 २०४४ सालको नाग7रकता टोल>ले 
वा%लग रिजःटरको द.नं. ३७४ मा मेरो नाउँ 
दता� भएको, सज�%मन गदा� नेपाल> नाग7रक हो 
भनी सबैले लेखाएका, िजaला ूशासन काया�लय, 
पसा�मा रहेको नाग7रकताको अ%भलेख पिुःतकामा 
वंशजको नाताले नेपाल> नाग7रकको Tपमा 
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नेपाल- नाग/रकताको ूमाणपऽ ूा6 गरेको हो । 
सो अ"भलेखमा प"छबाट कसैले /रसइबीबाट अकA  
कलम, मसी र अBरले अCीकृत भनी लेिखFदएकै 
आधारमा मेरो नाग/रकताको अ"भलेखमा Kववाद 
उMपN हनु सPदैन । असQबR तवरले उSलेख 
गरेकै आधारमा कानूनबमोिजम पाएको ू माणपऽमा 
Kववाद उठाउन पाउने होइन भNेसमेत Vयहोराको 
शेष नैमFुYनले यस अदालतमा पेश गरेको 
पनुरावेदनपऽ । 
 नेपाल नाग/रकता ऐन, २०२० को 
दफा १४ को देहाय (ख) अनसुार नेपाल- 
नाग/रकताबाट हटाउने अ"धकार नेपाल सरकारमा 
"नKहत रहेकोमा "नवेदक ू "तवाद- शेष नैमFुYनलाई 
मि`ऽःतर-य "नणbयबाट हटाएको देिखन आएको 
र पनुरावेदक ू"तवाद-को नाग/रकता Kववरणमा 
भएको औठंा छाप जाँच गनg रेखा तथा लेखा 
Kवशेषiले अदालतसमB उपिःथत भई बकपऽ 
नगरेको अवःथामा "नजको रायलाई ूमाणमा 
"लई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट "म"त 
२०६३।५।१८ मा भएको फैसलामा ूमाण 
ऐन, २०३१ को दफा २३(७) दफा ५२ को 
ऽKुट हनुकुो साथै यस अदालतबाट ू"तपाFदत 
ने.का.प. २०४४, "न.नं. ३२९७, प.ृ १२६३ र 
ने.का.प. २०४३, "न.नं. २६८८, प.ृ ३३६ मा 
उSलेिखत "सRा`तको पालना भएको नदेिखएकोले 
`याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को 
उपदफा (१) को खpड (क) र (ख) अनसुार 
मYुा दोहोर ्याई हेनg "नःसा ूदान ग/रएको छ भNे 
यस अदालतको "म"त २०६६।८।२६।६ को 
आदेश । 
 "म"त २०६६।८।२६ को आदेशमा 
उSलेख भएबमोिजम ू"तवाद-को औठंा छाप जाँच 
गनg रेखा तथा लेखा Kवशेषiलाई ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २३(७) बमोिजम अदालतमा 
िझकाई बtुने कायb सQपN गर- पेश गनुb भनी 
"म"त २०६७।७।१६ मा यस अदालतबाट 
भएको आदेश । 
 नेपाल- नाग/रकताबाट हटाउने भनी 
तMकाल-न गहृ मि`ऽःतर-य "नणbय भएको 
देिख`छ । नेपाल नाग/रकता ऐन, २०२० मा 
हटाउने अ"धकार नेपाल सरकारले ूयोग गनb 
पाउने ूावधान देिखदँा तMकाल ौी ५ को 
सरकारको कायb Kवभाजन "नयमावल- पेशीका 
Fदन देखाई Kफताb लैजाने गर- पऽ लेv ुभनी "म"त 
२०६७।१२।७ गते भएको आदेश । 
 Kवशेषiको नाउँमा पठाएको Qयाद 
Kपपलको wखमा टाँस भएकोले बेर-तको टाँस 
भएको Qयाद बदर गर- पनुः ११० नं. को र-त 
परु ्याई तामेल गनुb भनी यस अदालतबाट गरेको 
आदेश । 
 Sयाyचे छाप पर-Bण गर- राय Fदने रेखा 
Kवशेषiलाई ू माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) 
अनसुार बकपऽ गराउनको ला"ग पटकपटक 
सूचना जार- हुँदा प"न बकपऽ हनु नसकेको अवःथा 
हुँदा `यायको रोहमा KववाFदत Sयाyचेछापको पनु: 
जाँच गनुbपनg अवःथा देिखएकाले िजSला ूशासन 
कायाbलय, पसाbको "म"त २०५६।१२।२५ 
को पऽमा उSलेिखत दबैु रिजःटर िझकाई ती 
रिजःटरमा लागेको शेष नैमFुYनको बढु- औ|लाको 
छापसँग "म"त २०५७।१।१८ मा िजSला 
ूशासन कायाbलय, पसाbबाट "लईएको "नज शेष 
नैमFुYनको नमूना औठंाछाप "मSछ "मSदैन भNे 
सQब`धमा पर-Bण गनbका ला"ग Kवशेषiको बोडb 
गठन गर- रायसKहतको ू"तवेदन पठाई Fदन ुभनी 
राK}य Kव"ध Kवiान ूयोगशालामा पठाई राय ूा6 
भएप"छ ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) 
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अनसुार स!बि$धत 'वशेष,को बकपऽ गराई 
काम स!प4 भएप7छ 7नयमानसुार पेश गनु: भनी 
यस अदालतबाट भएको आदेश ।  
 िजBला ूशासन काया:लयबाट ूाD हनु 
आएको रिजःटरमा बमसंIया १११५ ना.ू.प.नं. 
१६०३०१११५ मा उBलेिखत शेष नैमSुTनको 
'ववाSदत बढुV औठंाको छाप YयािZएको अवःथामा 
ूाD भएकोले सो रिजःटरमा रहेको Yया7तएको 
अवःथामा ूाD भएको बढुV औठंाको Bया\चे छाप 
बाहेक अक^ रिजःटरमा रहेको बढुV औठंाको 
Bया\चे छापसँग माऽ नमूना Bया\चे छाप जाँच गनa 
नगनa स!ब$धमा अडबड परेको भनी इजलासमा 
साधसोधमा पेश भएकोमा पेशीमा चढाई पेश गनु: 
भनी आदेश भएको । 
 7नयमबमोिजम साDा'हक तथा दै7नक 
मTुा पेशीसूचीमा चढV पेश हनु आएको 
ूःततु मTुामा पनुरावेदकको तफ: बाट 'वeान 
अ7धवfा ौी ूश4कुमार दासले पनुरावेदकको 
बाब ु बाजेको पालादेिख नै नेपालमा बसोबास 
गhरआएको भनी सज:7मनका मा7नसहiले भनेका 
छन ् । पनुरावेदकको नाममा 'वरग$जमा घर 
ज7मन बसोबास छ । पाटlगत hरसइबीका 
कारण पनुरावेदकलाई दःुख Sदने उTेँयले 
कसैले अpीकृत भनी rयहोरा थ'पSदएको हो । 
पनुरावेदक नेपालV नागhरक हनु ्। गहृ म$ऽीले 
पनुरावेदक ू7तवादVलाई नागhरकताबाट बदर 
गनa गरV गरेको 7नण:य र सोलाई सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला ऽ'ुटपूण: र हचवुा 
छ । ःवेYछाचारV ढpले पनुरावेदकलाई नेपालV 
नागhरकताबाट हटाएकोले अ$याय भएको छ । 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला 
बदरभागी छ भनी र 'वपsी नेपाल सरकारको 
तफ: बाट 'वeान उप$याया7धवfा ौी च$िका$त 

खनालले पनुरावेदकको बाब ु बाजेको पालादेिख 
नेपालमा बसोबास गरेको भए बाब ु बाजेको 
नेपालV नागhरकता ूमाणपऽ हनुपुनa 7थयो, सो 
पेश गन: सकेको छैन । नेपालमा पनुरावेदकको 
सा'वकदेिखको घर बसोबास रहेको भ4े ठोस 
आधार ूमाण प7न छैन । िजBला ूशासन 
काया:लय, पसा:मा पनुरावेदकले अpीकृत नागhरक 
भ4े ःथानमा औठंाछाप लगाएका छन ्। भारतीय 
आदापरु 'वधानसभा 7नवा:चन sेऽको 7नवा:चक 
सूचीमा 7नजको नाम देिख$छ । उपरोf 
आधारबाट ू7तवादV नेपालV नागhरक नभै भारतीय 
नागhरक हनु ्भनी बहस गनु:भयो । 
 2. उपरोfबमोिजमको बहस िजकvर 
सनुी 7नण:यतफ:  'वचार गदा: पनुरावेदक ू7तवादV 
शेष नैमSुTनले 7म7त २०४७।७।१८ मा 
िजBला ूशासन काया:लय, पसा:बाट ना.ू.नं. 
१६०३१९३९८ को वंशजको नेपालV नागhरकता 
ूमाणपऽ ूाD गरेको तर 7नज नेपालV नागhरक 
नभै भारतीय नागhरक भएकोले भारतीयले वंशजको 
नेपालV नागhरकता 7लएको भ4े उजूरVका आधारमा 
िजBला ू शासन काया:लय, पसा:बाट छान7बनप|ात ्
7नज ू7तवादVले झू~ा 'ववरण पेश गरV वंशजको 
नाताले नेपालको नागhरकता 7लएको हुँदा नेपाल 
नागhरकता ऐन, २०२० को दफा १० को (३क) 
बमोिजम पनुरावेदकले 7लएको १६०३१९३९८ 
नं. को नेपालV नागhरकताको ूमाणपऽ रT गरV 
7नजलाई नेपालV नागhरकताबाट हटाउने ठहछ: 
भनी गहृम$ऽीले 7म7त २०५९।७।५ मा 7नण:य 
गरेको देिख$छ । 
 3. पनुरावेदकले नेपालV नागhरकता 
7लएको 'वषयमा 7म7त २०५२।१।११ गते 
िजBला ू हरV काया:लय पसा: वीरग$जबाट सज:7मन 
हुँदा पनुरावेदकको घर ठेगाना वीरग$ज न.पा.वडा 
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नं. २ का वष0 ५५ का इ3िस "मयँा ठकुराई, वष0 
६० का अ"त उAलाह "मयाँ चरुDहार, वष0 ८० का 
कमरो3दन "मयाँ ठकुराई, वष0 ६० का समसलु 
हक "मयाँ ठकुराई, वष0 ६५ का शेष नवाव, 
वष0 ६५ का म. खलDल ठकुराईले पनुरावेदकको 
बाब ु बाजेको पाला पःुतादेिख वीरगNज न.पा. 
वडा नं. २ मा बसोबास गPरआएको र नेपालको 
वंशज नागPरक हो भनी उAलेख गरेको                                           
देिखNछ । सोहD सज0"मन मचुAुकाका एकमाऽ 
हजरत "मयाँ अNसारDले पनुरावेदक भारत 
नरकटDयाका नागPरक हनु ् भनी लेखाएको 
Xयहोरालाई माऽ ूमाणमा "लई बाँक[ अ\को 
Xयहोरालाई झू^ो मानेर नागPरकता बदर गरेको 
देिखNछ ।  
 4. २०३३ सालको नागPरकता 
लगत दता0 अ"भलेख को "स.न. १११५ मा 
पनुरावेदकको नाम उAलेख छ । सो रिजःटरको 
कैaफयत महलमा "नजले लगाएको औठंाछापको 
भाग dया"तएको देिखNछ । ताप"न "म"सल संलeन 
रहेको सोहD भागको फोटोकपी हेदा0 पनुरावेदकले 
औठंाछाप लगाएप"छ सोमा"थ कसैले पूवा0मह 
राखी “अhीकृत” भjे शkद लेिख3दएको भjे 
ू"तवादDको िजक[र रहेको छ । सो रिजःटरमा 
दता0 अ"भलेख भएको आधारबाट पनुरावेदकले 
नागPरकता ूमाणपऽ "लन नसकेको र प"छ 
२०४७ साल"तर आएर छूट नागPरकताका 
आधारमा नेपालD नागPरकता "लएको देिखNछ । 
पनुरावेदकले वंशज नेपालD नागPरक हुँ भनी दावी 
"लइरहेको अवःथा छ ।  
 5. यसरD पनुरावेदकले हालको वंशजको 
नाताले नागPरकता पाएकोमा पaहले अhीकृत 
नागPरकतालाई "नवेदन राखेको भनी सोहD 
dया"तएको Aयाoचे देखाई झू^ा Xयहोरा भनी 

नागPरकताबाट हटाएको देिखन आयो । तसथ0 
उp पaहले अhीकृत भनी लेिखएकोमा रिजःटरमा 
परेको Aयाoचे aवषयमै aवचार गनु0पनq देिखयो ।
 6. पनुरावेदकले २०३३ सालमा ब.
सं. १११५ मा लगाएको Aयाoचेछापमा aववाद 
उtपj भै सो Aयाoचेछाप नागPरकता ूमाणपऽ 
aवतरण पिुःतकाको ब.सं. १६, छूट "स.नं. ३७४ 
लगाएको Aयाoचेछाप र ०५७।१।१८ मा िजAला 
ूशासन काया0लय, पसा0मा "लइएको औलाका 
Aयाoचेछापह\ राauय aव"ध aवvान ूयोगशालामा 
जाँच भै आएको देिखNछ । तर ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २३(७) बमोिजम Aयाoचेछाप 
जाँच गनq aवशेषv अदालतमा उपिःथत भै बकपऽ 
हनु सकेको देिखदैँन । Aयाoचेछाप परDzण गनq 
डा. सेवकराम भ{डारD सेवा "नव|ृ भई "नजका 
नाउँमा पटकपटक जारD भएका }यादह\ बेप|े 
तामेल भएको "म"सलबाट देिखNछ । तर "नज 
बकपऽका ला"ग उपिःथत हनु आएको देिखएन । 
तसथ0 डा. सेवकराम भ{डारDको रायलाई ूमाणमा 
"लन "मAने अवःथा रहेन ।
 7. अब पनुः Aयाoचे जाँच गन0 उपलkध 
अNय aवशेषvसमz पठाउनपुनq अवःथा छ  । 
तर पनुरावेदकको औठंाछाप लागेका दबैु रिजःटर 
िझकाई पनुः औठंाछाप परDzण गन0 राauय 
aव"ध aवvान ूयोगशालामा पठाउने भनी यस 
अदालतबाट "म"त २०६९।११।१ मा आदेश 
भएप"न २०३३ सालमा खडा भएको लगतको 
ब.सं. १११५ मा पनुरावेदक शेष नैम3ु�नको 
औठंाछाप भ"नएको भाग dया"तएकोबाट 
आदेशबमोिजम औठंाछाप जाँच गनq काय0 अब गन0 
स}भव देिखदैँन । यसरD जाँच नै गन0 नसaकने 
"लखतको आधारमा कसैलाई कसूरदार ठहर ्याई 
सजाय गनु0 Nयायोिचत हुँदैन ।
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 8. पनुरावेदक नेपाल% वंशज नाग*रक 
नभै भारतीय नाग*रक हो भने सो दावी प4ु5 गन6को 
ला7ग पया69 आधार ूमाण हनुपुद6छ । िजBला 
ूशासन काया6लय, पसा6बाट कानूनबमोिजम खडा 
ग*रएका नाग*रकताको लगतसIबJधी अ7भलेखहL 
र पनुरावेदकले नाग*रकता ूमाणपऽ ूा9 
गरेको सIबJधमा गहृ मJऽालयको पऽबमोिजम 
जाँचबझु गनR बममा तयार ग*रएको सज67मन 
मचुBुकालगायतका 7लखतहLबाट पनुरावेदक 
ू7तवाद% ३ पःुतादेिख वीरगJज न.पा. वडा नं. २ 
मा ःथायी बसोबास ग*रआएको भXे देिखJछ । 
 9. पनुरावेदकले झूZा 4ववरण पेश गर% 
नेपाल% नाग*रकता ूमाणपऽ ूा9 गरेको भXे 
ठहर गर% त\काल%न गहृमJऽीले पनुरावेदकले 
ूा9 गरेको नेपाल% नाग*रकताको ूमाणपऽ र] 
गर% नेपाल% नाग*रकताबाट हटाउने गर% 7म7त 
२०५९।७।५ मा 7नण6य गरेको देिखJछ । 
त\काल%न नेपाल नाग*रकता ऐन, २०२० को 
दफा (३क) मा “झूZो 4ववरण वा बयान gदई 
जJम वा वंशजको नाताले नेपाल% नाग*रक 
हो भनी झiुयाई कसैले नेपाल% नाग*रकताको 
ूमाणपऽ ूा9 गरेको कुरा थाहा हनु आएमा 
ौी ५ को सरकारले \यःतो ूमाणपऽ र] गर% 
7नजलाई नेपाल% नाग*रकताबाट हटाउन आदेश 
gदन सiनेछ” भXे उBलेख छ । यस ऐनको 
उपरोk lयवःथाले कसैले ू ा9 ग*रसकेको नेपाल% 
नाग*रकताबाट हटाउन आदेश गनR अ7धकार 
त\काल%न ौी ५ को सरकारमा नी4हत रहेको भए 
प7न सो हटाउन सiने काय6को अिmतयार% ूयोग 
गनR अिmतयारवाला ौी ५ को सरकारले फरेबnारा 
वा झूZा बयान वा 4ववरण gदई नाग*रकता ूा9 
गरेको हो भXे कसूरजJय तoयको प4ु5 गनु6पनR 
हJुछ  । ूःततु म]ुामा पनुरावेदक ू7तवाद%ले 

ूा9 गरेको नेपाल% नाग*रकताको ूमाणपऽ 7लँदा 
पनुरावेदकले फरेब गर% वा झूZा बयान वा 4ववरण 
gदएको हो भXे कुराको प4ु5 हनु नस4करहेको 
यस अवःथामा 7नजलाई नाग*रकताबाट हटाउने 
7नण6यलाई यथोिचत माX 7मलेन । 
 10. तसथ6, पनुरावेदक ू7तवाद%ले 
ूा9 गरेको वंशजको नेपाल% नाग*रकताको 
ूमाणपऽ िजBला ूशासन काया6लय, पसा6बाट 
र%तपूव6क अ7भलेख तयार गर% gदइएको ःथलगत 
सज67मन हुँदा नेपालको ःथायी बा7सJदा भXे 
उBलेख भएको देिखएको अवःथामा 7नजलाई 
नाग*रकताबाट हटाउने गर% भएको फैसला 
ऽ4ुटपूण6 देिखदँा त\काल%न गहृमJऽीले गरेको 
7नण6य सदर गर% पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
7म7त २०६३।५।१८ मा गरेको फैसला उBट% 
हनेु ठहछ6 । ू ःततु म]ुाको दायर%को लगत कvा 
गर% 7म7सल 7नयमानसुार गर% बझुाइgदनू ।  

उk आदेशमा सहमत छु । 
का.म.ुू.Jया.दामोदरूसाद शमा6 

इ7त संवत ्२०७० साल माघ ७ गते रोज ३ शभुम ्। 
इजलास अ7धकृत M महेJि पोखरेल   

 

 &  
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सव./च अदालत, संय7ु इजलास
स.का.म.ुू.=या.ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय =यायाधीश ौी बैDनाथ उपाGयाय

आदेश "म"त M २०७०।८।९।१
०७०–WO–०१६१

Mवषयः उPूषेण ।

"नवेदक M काठमाडT िजVला, गोकणYZर गा.Mव.स. 
वडा नं. १ िःथत सहयोगी उ/च माGय"मक 
MवDालय

Mव\]
ूPयथ^ M अGय_, ूधानम=ऽी तथा मि=ऽप`रषaको 

कायाbलय, "संहदरबार, काठमाडTसमेत 

 § नेपाल सरकारको �ािम�मा रही भोग 
गन�स� िदएको ज�ाको �ािम�वाला 
नेपाल सरकारले अ� सं�ालाई िदन 
नपाउने भनी अथ� गन� निम�ने  ँदा 
ज�ाको �ािम� µा¾ गनÀले आÌनो 
ज�ा आफूले भोग गनÀलगायत अ� 
कसैलाई कुनै ×होराले हØाÙरण गन� 
पाउने ।

(ूकरण नं.२)

 § भोगािधकारमा# पाएको अव�ामा 
भोगािधकार पाउनेले ज�ाधनीको 
�ान $हण गन� नस%े  ँदा ज�ाधनीले 
अिघ िदएको भोगािधकार संशोधन गन�, 

पिरवत�न गन� वा हØाÙरण गन� नपाउने 
भ* निम�ने ।

(ूकरण नं.३)

 § ज�ाको �ािम� नेपाल सरकारकै 
नाममा भएको, भोगािधकारमा# 
अ+लाई हØाÙरण गरेको अव�ामा 
उ- ज�ाको ज�ाधनीले सो ज�ाको 
�ािम� अ+लाई हØाÙरण गन� र 
भोगािधकार अ+लाई िदन स%े ।

(ूकरण नं.४)

"नवेदकका तफb बाट M Mवgान अ"धव7ाgय 
=ह/ुछेनारायण ौेi र गोपालूसाद भkडारl

ूPयथ^का तफb बाट M Mवgान व`रi अ"धव7ा कुमार 
शमाb आचायb,  Mवgान उप=याया"धव7ा 
पुं कर सापकोटा र Mवgान अ"धव7ा 
ब/च"ुसंह खnका

अवलिoबत नजीर M
सoब] कानून M

फैसला
 स.का.म.ुµ.�ा.रामकुमार µसाद शाह : 
नेपालको अ=त`रम संMवधान, २०६३ को धारा 
३२ र १०७(२) बमोिजम यस अदालतको 
_ेऽा"धकार"भऽ रहl दायर भएको ूःततु `रट 
"नवेदनको तsय र ठहर यस ूकार छ M–

`रट "नवेदक सहयोगी उ/च माGय"मक 
MवDालयले २०२२ सालदेिख भोग चलन गदt 
आएको का.िज. गोकणYZर गा.Mव.स.वडा नं. १ 
ख "सट नं. ३८ को जuगामGये उvरपूवbतफb को 
करlब साँढे २४ रोपनी जuगा नेपाल सरकारको 
"म"त २०६७।२।१९ को "नणbयानसुार यस 
MवDालयले भोगा"धकारको "नःसा ूाy गरेको 

िनण�य नं.९१०४
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ज�गा हो । उ#  ज�गामा %व'ालयको तफ- बाट 
�या0भयन वाल उठाई भवन कोठाह5 मम-त 
स7भार र 0नमा-ण काय-ह5 भै रहेको छ । 0म0त 
२०७०।३।२१ गतेको गोरखापऽको मखुपGृमै 
“जनकपरु चरुोट कारखानाका सबै कम-चारIलाई 
अवकाशÆ भLे शीष-कअOतग-त “मिOऽपQरषRको 
बैठकÆ भOदै यस %व'ालयले नेपाल सरकारबाट 
भोगा0धकारूाV गरेको उिWलिखत ज�गामXये 
“ज.रो. ३–७–२–० ज�गा काठमाड[ उप\यका 
खानेपानी बोड-को नाममा नामसारI गन]Æ भनी 
समाचार ूकािशत भएकोले सो स7बOधमा बझुी 
0नण-यको ू0त0ल%प माग गन- %वप`ी ूधानमOऽी 
तथा मिOऽपQरषRको काया-लयमा जाँदा 0नण-यको 
ू0त0ल%प cदन न0मWने भनी नcदइएकोले सो 
0नण-यको ू0त0ल%प %वप`ीह5बाटै पेश गन- लगाई 
पाऊँ । 

यसरI यस %व'ालयले भोगा0धकार ूाV 
गरI भोगसमेत गQररहेको उिWलिखत २४–८–

१–२ ज�गा cदने भनी नेपाल सरकारबाट 0म0त 
२०६७।२।१९ मा भएको 0नण-य बदर भएको 
अवःथा प0न छैन । स7पूण- कानूनी ू%बया पूरा 
गरI सा0धकार 0नकायले रIतपूव-क 0नण-य गरI सो 
0नण-यको आधारमा बनेको भोगा0धकारको 0नःसा 
%बयाशील हुँदाहुँदै उ# 0म0त २०६७।२।१९ 
को 0नण-यको बिख-लाप हनेु गरI गQरएको 0नण-य 
ःवतः बदरभागी रहेकोछ । यसै गरI 0म0त 
२०६७।२।१९ मा मिOऽपQरषRले 0नण-य गरI 
cदएको भोगा0धकारको 0नःसालाई काoने गरI सो 
0म0तभOदा प0छ सोहI 0नकायले 0नण-य गछ- भने 
अिघWलो 0नण-यलाई माLुपन] हनुकुा साथै %व'ालयले 
ूयोग गQरराखेको ज�गा अ0धमहण गन-समेत 
न0मWने अवःथामा नेपाल सरकार मिOऽपQरषRले 
%व'ालयले भोग गQररहेको उिWलिखत ज�गामXये 

तफ- समेत नखलुाई ३–७–२–० ज�गा काठमाड[ 
उप\यका खानेपानी बोड-को नाममा नामसारI गन] 
भनी गरेको 0नण-यले नेपालको अOतQरम सं%वधान, 

२०६३ को धारा १३(१), १७, १९ र २७समेतले 
ूदu गरेको 0नवेदकको हका0धकारमा आघात 
प�ुन गएको र नेपाल सरकार मिOऽपQरषRको 
उ# 0नण-य बदर गरI आघा0तत हकको संर`ण 
र ूचलन गरI पाउन अOय ूभावकारI वैकिWपक 
कानूनी उपचारको माग-समेत नरहेकोले ूःततु 
0नवेदन गन- आएको छु । 

अतः नेपाल सरकारले यस %व'ालयलाई 
भोगा0धकारको ला0ग cदएको ज�गामXये 
३–७–२–० ज�गा %वप`ी काठमाड[ उप\यका 
खानेपानी बोड-को नाममा नामसारI गन] भनी 0म0त 
२०७०।३।२१ को गोरखापऽमा ूकािशत 
सूचनाबमोिजमको 0नण-य उ\ूषेणको आदेशले 
बदर गरI 0म0त २०६७।२।१९ को 0नण-यलाई 
नै यथावत ् कायम गनु- गराउन ु भनी अOतQरम 
आदेशस%हत %वप`ीह5को नाउँमा परमादेशसमेत 
जारI गरI पाउँ भLे wयहोराको Qरट 0नवेदन । 

0नवेदकको मागबमोिजमको आदेश %कन 
जारI हनु ुनपन] हो आदेश जारI हनु ुनपन] भए 
१५ cदन0भऽ 0लिखत जवाफ पेश गनु- भनी 
ू\यथyह5का नाममा 7याद जारI गनु- । साथै, 
अOतQरम आदेशको माग भएतफ-  %वचार गदा-, 
ूःततु मzुामा 0नवेदकको मागबमोिजम अOतQरम 
आदेश जारI हनेु नहनेु स7बOधमा दबैु प`ह5 
उपिःथत गराई छलफल गनु- उपय#ु हुँदा 0म0त 
२०७०।५।१८ गते छलफलका ला0ग पेशी 
तोक{ सोको जानकारI ू\यथyह5लाई cदनू । 
सो छलफल नभएस7म 0म0त २०७०।३।२१ 
गतेको गोरखापऽमा ूकािशत मिOऽपQरषRको 
बैठकको काठमाड[को सहयोगी उ|च माXय0मक 

९१०४ - सहयोगी उ|च माXय0मक %व'ालय %व5~ ूधानमOऽी तथा मिOऽपQरषRको काया-लयसमेत
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-व.ालयलाई भोगा"धकारका ला"ग 6दइएको 
ज;गा म=ये >ेऽफल ३–७–२–० ज;गा -वप>ीका 
नाममा नामसारC गनD "नणFय तHकाल कायाFIवयन 
नगनुF नगराउन ुभनी -वप>ीहMका नाममा सवNOच 
अदालत "नयमावलC, २०४९ को "नयम ४१(१) 
बमोिजम यो अXपकालCन अIतYरम आदेशसमेत 
जारC गYर6दएको छ । यो अIतYरम आदेशको 
जानकारC ू Hयथ_हMलाई 6दन ुभ`े यस अदालतको 
"म"त २०७०।५।११ को आदेश ।

Yरट "नवेदनमा पेश भएको -वषयवःत ु
नेपाल सरकार (कायF -वभाजन) "नयमावलC, 
२०६९ अनसुार यस मIऽालयको >ेऽा"धकार"भऽ 
नरहेको र Yरट "नवेदकले आfनो "नवेदनमा 
यस मIऽालयको के कःतो काम कारवाहCबाट 
"नजको हक अ"धकारमा आघात प;ुन गएको 
हो भ`े उXलेख गनF सकेको नदेिखएकोले यस 
मIऽालयलाई समेत -वप>ी बनाई 6दएको Yरट 
"नवेदन खारेज गYरपाउँ भ`ेसमेत iयहोराको 
िश>ा मIऽालयको "लिखत जवाफ ।

नेपाल सरकारले आfनो ःवा"मHवमा रहेको 
कुनै प"न ज;गा कुनै संःथालाई भोगा"धकार 6दंदा 
कानूनतः Hयःतो ज;गाको ःवा"मHव भोगा"धकार 
ूाl "नकायमा हःताIतरण भई जाने होइन । 
सरकारले काठमाडo उपHयका खानेपानी बोडFलाई 
ज;गा 6दएको -वषय "नवेदकको सरोकारको -वषय 
होइन । रा-pय ूाथ"मकता ूाl आयोजनालाई 
ज;गा उपलqध गराउने कायF सरकारकै 
ूाथ"मकतामा पनD -वषय हो । -वप>ी -व.ालयले 
भोग गरC रहेको ज;गाम=ये ३–७–२–० ज;गा 
काठमाडo उपHयका खानेपानी बोडFलाई 6दँदैमा 
-व.ालयको शैि>क ग"त-व"धमा कुनै असर पनD 
अवःथासमेत नदेिखएको हुँदा ूःततु Yरट "नवेदन 
खारेज गरC पाउँ भ`े भ"ूम सधुार तथा iयवःथा 

मIऽालयको "लिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार मिIऽपYरषrको "म"त 

२०६७।२।१९ को "नणFयानसुार काठमाडo 
िजXला, गोकणDsर गा.-व.स., वडा नं.१ ख, -कuा 
नं. ३८ को २४–८–१–२ ज;गा सहयोगी उOच 
मा=य"मक -व.ालयलाई  भोगा"धकार 6दने भनी 
भएको "नणFयलाई संशोधन गरC सोहC >ेऽ"भऽ 
पाइपलाइन "बw याउनका ला"ग रेखाxन भई 
सकेको १३१ "मटर लyबाई र १३.५ "मटर 
चौडाइले हनेु >ेऽफल ३–७–२–० ज;गा काठमाडo 
उपHयका खानेपानी iयवःथापन बोडFका नाममा 
नामसारC गरC सो बोडFलाई हकभोग गनF 6दने 
भनी "नणFय भएको हो । "नवेदक -व.ालयलाई 
भोगा"धकार गनF 6दइएको उिXलिखत ज;गाम=ये 
३–७–२–० ज;गासyम काठमाडo उपHयकामा 
खानेपानी सेवा उपलqध गराउनका ला"ग ःथा-पत 
काठमाडo उपHयका खानेपानी iयवःथापन 
बोडFलाई मेलyची खानेपानी आयोजनाको 
पाइपलाइन "बw याउने कायFको ला"ग उपलqध 
गराउने "नणFय भएको हो । उ{ ज;गा नेपाल 
सरकारको ःवा"मHव भएको सरकारC ज;गा भएको 
कुरामा -ववाद छैन । भोगा"धकारको आधारले 
माऽ उ{ ज;गामा Yरट "नवेदकको ःवा"मHव 
ःथा-पत हनेु होइन । नेपाल सरकारले "म"त 
२०६७।२।१९ को "नणFयले उ{ ज;गा Yरट 
"नवेदक -व.ालयलाई भोगा"धकारमा 6दँदा नै 
सो ज;गाको ःवा"मHव नेपाल सरकारका नाममा 
यथावत ्राख् ने भनी "नणFय गYरसकेको सIदभFमा 
जनु ज;गाका सyबIधमा Yरट "नवेदकको हकदावी 
नै ःथा-पत भएको छैन, सो ज;गाको सyबIधमा 
Yरट दायर गनF न"मXने भएकोले Yरट "नवेदन 
खारेज गरC पाउँ भ`ेसमेत iयहोराको ूधानमIऽी 
तथा मिIऽपYरषrको कायाFलय र ऐ.का अ=य>को 
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संय�ु �लिखत जवाफ ।
मेल,ची खानेपानी आयोजना स3ालन गन5 

ूःता8वत योजनानसुार स:ुङ माग5 हुँदै उपAयका�भऽ 
मेल,ची खोलाको पानी सEुदरFजलिःथत पानी 
ूशोधन केEिमा संकलन र ूशोधन गरF सो 
पानी महाँकालचौरिःथत पानीपोखरFमा Lयाउन 
जी.आइ.पाइपOारा थोक 8वतरण ूणालF (Bulk 

Distribution Line) काय5को ला�ग २०५७ 
सालमा नै �नवेदक 8वUालयले दावी गरेको 
गोकणVWर गा.8व.स.वडा नं.१ ख 8कZा नं. ३८ 
को ७३–३–०–१ ज]गाम^ये ३–१–२–० ज]गाबाट 
नaसा �डजाइन भई नेपाल सरकारको ःवा�मAवमा 
रहेको उ� ज]गा पाइपलाइन �बc याउने 
काय5को ला�ग तAकालFन ौी ५ को सरकारको 
�म�त २०५७।९।३ को �नण5यअनसुार मेल,ची 
खानेपानी 8वकास स�म�तको नाममा हकभोग 
ूदान गनV सूचना गोरखापऽमा ूकािशत भएको 
हो । उ� ज]गामा १३१ �मटर ल,बाई र 
१३.५ �मटर चौडाईको िज.आइ.पाइपOारा 
सEुदरFजल पानी ूशोधन केEिबाट महाँकालचौर 
िःथत पानीपोखरFमा पानी Lयाउन थोक 8वतरण 
ूणालFको पाइपलाइन 8वc याउने ू योजनमा ू योग 
गन5 आवँयक भएकोले खानेपानी jयवःथापन 
बोड5को नाममा ूाk हनु आएको हो । उ� 
ज]गा �नवेदक 8वUालयले नेपाल सरकारबाट 
भोगा�धकारमाऽ ूाk गरेको र उ� ज]गाम^ये 
पाइपलाइन �नमा5णका ला�ग रेखाlन गरेको ३–७–

२–० ज]गामा �नवेदक 8वUालयको कुनै प�न 
भौ�तक संरचना वा पूवा5धारह: �नमा5ण र ःथापना 
भएको प�न छैन । �नवेदक 8वUालयले सो ज]गा 
यस �ल�मटेडलाई भोगचलन गन5 nदने कुरामा 
सहम�तसमेत जनाइसकेको र नेपाल सरकारको 
ःवा�मAव�भऽको ज]गा नेपाल सरकारले मेल,ची 

खानेपानी आयोजनालाई हकभोग गन5 nदएको 
अवःथामा �नवेदन दावीअनसुार �नवेदकको 
कुनै प�न संवैधा�नक तथा कानूनी हक कुिEठत 
नभएकोले pरट �नवेदन खारेज गरF पाउँ भqे 
jयहोराको काठमाडr उपAयका खानेपानी 
�ल�मटेडको �लिखत जवाफ ।

�नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढF अEतpरम 
आदेशको छलफलका ला�ग इजलाससमt 
पेश हनु आएको ूःततु pरट �नवेदनमा सबै 
8वपtीह:को �लिखत जवाफ पpरसकेकोले सवuvच 
अदालत �नयमावलF, २०४९ को �नयम ४१(१)
(४) बमोिजम पूण5 सनुवुाइ गन5 बाधा नपनV हुँदा 
�नवेदकतफ5 बाट रहन ुभएका 8वOान अ�धव�ाOय 
ौी Eहvुछेनारायण ौेz र ौी गोपालूसाद भ{डारFले 
मेरो पtले नेपाल सरकार मिEऽपpरष}को �नण5यले 
भोगा�धकार ूाk गरF लामो समयदेिख भोगचलन 
गद~ आएको �नवेदनमा उिLलिखत ज]गामा 
8वUालयको तफ5 बाट �नमा5णको काय5ह: भएको 
र हनेु बममा रहेकोले 8वUालयजःतो संःथालाई 
भोगा�धकार nदएको ज]गा अकu �नकायलाई 
हःताEतरण गदा5 8वUालयसँग कुनै छलफल नै 
नगरF, अनमु�त नै न�लई हःताEतरण गनV काय5बाट 
8वUाथ�ह: िशtा पाउने हकबाट समेत बि3त 
हनुजाने भएकोले नेपाल सरकार मिEऽपpरष}को 
�म�त २०७०।३।२० को �नण5य उAूषेणको 
आदेशOारा बदर हनुपुछ5 भqेसमेत बहस ूःततु 
गनु5भयो ।

8वपtीह:को तफ5 बाट उपिःथत 8वOान 
वpरz अ�धव�ा ौी कुमार शमा5 आचाय5, 
8वOान उपEयाया�धव�ा ौी प ुं कर सापकोटा 
र 8वOान अ�धव�ा ौी बvच�ुसंह ख�काले 
नेपाल सरकारले मेल,ची खानेपानी आयोजनाको 
ला�ग अ�धमहण गरेको ज]गाम^ये २४ रोपनी 

९१०४ - सहयोगी उvच मा^य�मक 8वUालय 8व:� ूधानमEऽी तथा मिEऽपpरष}को काया5लयसमेत
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ज.गाको भोगा"धकारमाऽ "नवेदक 6व7ालयलाई 
:दएको  हो । उ? ज.गाको ःवा"मAव नेपाल 
सरकारमा नै रहेको हुँदा नेपाल सरकारले उ? 
ज.गा अFय "नकायलाई हःताFतरण गनI कुनै 
कुराले बाधा परु ्याउने होइन । नेपाल सरकारले 
"नवेदक 6व7ालयलाई भोगा"धकारका ला"ग 
:दएको ज.गामMये साँढे ३ रोपनी ज.गामाऽ 
काठमाडS उपAयका खानेपानी 6वकास बोडIलाई 
हःताFतरण गनT "नणIय गरेको हो । "नवेदक 
6व7ालयले समेत उ? ज.गा काठमाडS उपAयका 
खानेपानी आयोजनालाई ूयोग गनI :दने भनी 
"म"त २०६८।११।१५ मा सहम"त ूदानसमेत 
गरेको देिखदँा 6वप[ीको \रट "नवेदन खारेज गर^ 
पाउँ भनी गनुI भएको बहससमेत स"ुनयो ।

6व_ान कानून `यवसायीहaको 
उपयुI?बमोिजमको बहससमेत सनुी \रट 
"नवेदनसँग सbबिFधत "म"सल कागजातहa 
अMययन गर^ हेदाI यसमा "नवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जार^ हनुपुनT हो होइन सो सbबFधमा 
"नणIय :दनपुनT देिखयो ।

"नवेदकले का.िज.गोकणTdर गा.6व.स.वडा 
नं.१ ख "सट नं. ३८ को ज.गाको  उfरपूवIतफI बाट 
२४–८–१–२ ज.गा नेपाल सरकारको "म"त 
२०६७।२।१९ को "नणIयअनसुार \रट "नवेदक 
6व7ालयले भोगा"धकार ूाj गर^ भोग चलन 
ग\ररहेकोमा "नवेदक 6व7ालयसँग कुनै छलफल 
नगर^ सो  ज.गामMये ज.रो. ३–७–२–० ज.गा 
काठमाडS उपAयका खानेपानी बोडIको नाममा 
नामसार^ गनT भनी नेपाल सरकारबाट भएको 
"नणIय उAूषेणको आदेशले बदर गर^ पाउँ 
भnे मoुय "नवेदन िजकpर रहेको देिखFछ । 
"नवेदक 6व7ालयलाई ज.गा भोगा"धकार गनI 
:दईएको "नणIयलाई संशोधन गर^ सोह^ [ेऽ"भऽ 

मेलbची खानेपानी आयोजनाको पानी 6वतरण 
गनI पाइपलाइन "बq याउनका ला"ग रेखाrन 
भईसकेको १३१ "मटर लbबाई र १३.५ 
"मटर चौडाइले हनेु [ेऽफल ३–७–२–० ज.गा 
काठमाडS उपAयका खानेपानी `यवःथापन बोडIले 
हकभोग गनI पाउने गर^ "म"त २०७०।३।२० 
मा "नणIय भएको हो । नेपाल सरकारले "म"त 
२०६७।२।१९ मा "नणIय गर^ उ? ज.गा 
"नवेदक 6व7ालयलाई भोग गनI :दँदा ज.गाको 
ःवा"मAव नेपाल सरकारकै नाममा यथावत ्राख् ने 
"नणIय गरेको छ । साथै "नवेदक 6व7ालयले 
6ववा:दत ज.गा काठमाडS उपAयका खानेपानी 
`यवःथापन बोडIलाई भोगचलन गनI :दने कुरामा 
सहम"तसमेत जनाई सकेकोले \रट जार^ हनुपुनT 
होइन, खारेज गर^ पाउँ भnे ूAयथuहaको "लिखत 
जवाफबाट देिखFछ ।

2. "नणIयतफI  6वचार गदाI, "नवेदकले 
दावी "लएको का.िज.गोकणTdर गा.6व.स.वडा 
नं.१ख, "सट नं. ३८ मMये उfरपूवuतफI को 
२४–८–१–२ ज.गा नेपाल सरकारको ःवा"मAवको 
ज.गा भएको र सो ज.गा "नवेदक 6व7ालयलाई 
भोगा"धकार :दएको तwय \रट "नवेदकले ःवीकार 
गरेको तथा "नवेदनसाथ संल.न सरकार^ ज.गाको 
भोगा"धकारसbबFधी ूमाणपऽको फोटोकपीबाट 
समेत सो तwय देिखFछ । उिxलिखत ज.गामा 
"नवेदक 6व7ालयको ःवा"मAव कायम भएको 
नभई भोगा"धकारसbम रहेको भnे तwयमा प"न 
6ववाद छैन । सो ज.गाको ःवा"मAववाला 
नेपाल सरकारले "नवेदक 6व7ालयलाई भोग 
गनI :दएको २४–८–१–२ ज.गामMये ३–७–२–० 
ज.गा काठमाडS उपAयका खानेपानी `यवःथापन 
बोडIका नाममा नामसार^ गर^ :दने भनी "म"त 
२०७०।३।२० मा "नणIय भएको देिखFछ । 
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सो ज�गा !नवेदक 'व(ालयले लामो समयदेिख 
भोगचलन गर1 आएको भ!नए ताप!न उ7 
ज�गामा !नवेदक 'व(ालयको !नजी ःवा!म:व 
ःथा'पत भएको अवःथा छैन । सरकारको 
ःवा!म:व!भऽको ज�गा लामो समयको भोगले 
माऽ 'व(ालयको ःवा!म:व पAा भएको भB    
स'कँदैन । !नवेदक 'व(ालयको Dरट !नवेदनमा 
!म!त २०७०।३।२१ को गोरखापऽमा ू कािशत 
सूचना अनसुार मिOऽपDरषQको बैठकले 'व(ालयको 
भोगा!धकार रहेको ज�गामVये ३–७–२–० ज�गा 
काठमाडX उप:यका खानेपानी बोडYको नाममा 
नामसार1 गनZ भनी !नणYय भएको भनी उ\लेख 
भएकोले उ7 ज�गामा !नवेदक 'व(ालयको 
ःवा!म:व नभएको ू] हOुछ । यसर1 नेपाल 
सरकारको ःवा!म:वमा रह1 'व(ालयलाई भोग 
गनYस_म `दएको 'ववा`दत ज�गाको ःवा!म:ववाला 
नेपाल सरकारले अOय संःथालाई `दन नपाउने 
भनी अथY गनY !म\ने देिखएन । ज�गाको ःवा!म:व 
ूाb गनZले आcनो ज�गा आफूले भोग गनZलगायत 
अOय कसैलाई कुनै eयहोराले हःताOतरण गनY 
पाउने हक राfदछ ।

3. !नवेदक सहयोगी उiच माVय!मक 
'व(ालयले उ7 ज�गा नेपाल सरकार, 
मिOऽपDरषQको !म!त २०६७।२।१९ 
को !नणYयले भोगा!धकारमाऽ ूाb गरेको              
देिखOछ । उ7 ज�गाहlमा भोगा!धकार 
!नवेदक 'व(ालयलाई `दएको भए ताप!न 
ःवा!म:व नेपाल सरकारकै नाममा रहेकोबाट 
उ7 ज�गामा !नवेदक 'व(ालयले पूणY ःवा!म:व 
महण गDरसकेको अवःथा छैन । भोगा!धकारमाऽ 
पाएको अवःथामा भोगा!धकार पाउनेले 
ज�गाधनीको ःथान महण गनY नसnने हुँदा 
ज�गाधनीले अिघ `दएको भोगा!धकार संशोधन 

गनY, पDरवतYन गनY वा हःताOतरण गनY नपाउने 
भB !म\दैन । !नवेदक सहयोगी उiच माVय!मक 
'व(ालयले नेपाल सरकारबाट 'ववा`दत ज�गाको 
भोगा!धकारमाऽ ूाb गरेको, ःवा!म:व ूाb गर1 
नसकेको र ज�गाधनीबाट भोगा!धकारमाऽ पाएको 
उ7 ज�गामा 'व(ालयको तफY बाट कुनै भौ!तक 
संरचनाको समेत !नमाYण नभएको अवःथामा 
सो ज�गा अOय कसैको नाममा नामसार1 गनZ, 
भोगा!धकार `दने गर1 गरेको !नणYय संशोधन गनY 
नपाउने भB !म\दैन । सोको अलावा !नवेदक 
'व(ालयसँग 'व(ालयले भोगा!धकार ूाb गरेको 
उ7 ज�गामा काठमाडX उप:यकामा पानी 
'वतरणको लागी मेल_ची खानेपानी आयोजनाको 
पाइप !बr याउने कायYका ला!ग काठमाडX 
उप:यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले 
अनमु!त माग गरेकोमा !नवेदक 'व(ालयले !म!त 
२०६८।११।१५ मा च.नं.०९ को पऽबाट 
सहम!त ूदान गरेको कुरा बहसको बममा पेश 
भएको सहयोगी उiच माVय!मक 'व(ालयको 
पऽको ू!त!ल'पबाट देिखएको छ । यसर1 
'वपvीहlले !नवेदक 'व(ालयसँग ज�गाको 
भोगा!धकार पDरवतYन गनुYअिघ कुनै छलफल 
नगरेको र अनमु!त न!लएको भBे !नवेदक 
'व(ालयको !नवेदन िजकwर स:यतामा आधाDरत 
रहेको प!न देिखएन ।

4. तसथY, दावीको ज�गा !नवेदक 
सहयोगी उiच माVय!मक 'व(ालयले नेपाल 
सरकारबाट ःवा!म:व हःताOतरण गर1 ू ाb गरेको 
ज�गा नभई भोगा!धकारस_म माऽ ूाb गरेको, 
उ7 ज�गाको ःवा!म:व नेपाल सरकारकै नाममा 
भएको, भोगा!धकारमाऽ अlलाई हःताOतरण 
गरेको अवःथामा उ7 ज�गाको ज�गाधनीले 
सो ज�गाको ःवा!म:व अlलाई हःताOतरण गनY 

९१०४ - सहयोगी उiच माVय!मक 'व(ालय 'वl{ ूधानमOऽी तथा मिOऽपDरषQको कायाYलयसमेत
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सव./च अदालत, संय7ु इजलास
माननीय <यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय <यायाधीश ौी बैCनाथ उपाFयाय

आदेश "म"त M २०७०।9।९।३
०६८–MS–००१६

Nवषयः अपहेलना ।

"नवेदक M िजRला बैतडी, दशरथ च<द नगरपा"लका 
वडा नं. ४ बःने यXदेव भZ

Nव[\
Nवप]ी M ःवाः^य तथा जनसं_या म<ऽालयका 

सिचव डा. सधुा शमा`

 § जाचँ िलई सकेको परी�ाको अदालतबाट 
समेत परी�ाफल �काशन गनु� भनी 
िवप�ीका नाउँमा दईुदईु पटक आदेश 
जारी °ँदा आदेशबमोिजम नगरी आलटाल 
गरी ब¾े काय�ले जानी जानी आदेशको 
पालना नगरेको अदालतको आदेशको 
अपहेलना गरेको ÌÑ °ने ।

(ूकरण नं.३) 
 § कुनै पदािधकारीले राजीनामा िदएको मा& 

कारणले िनजले पदासीन रहेको अव(ामा 
गिरएको अपराधज* काय�बाट उ+िु- 
पाउन स.े अव(ा °ँदैन । अदालतको 
आदेश वा फैसलाको काया�/यन गनु�पन0मा 
आ1नो काय�काल अविधभर सो आदेशको 

र भोगा"धकार अ[लाई dदन सeने नै भएकोले 
उ7 जgगामा "नवेदक NवCालयलाई भोगा"धकार 
dदने गरh गरेको "नणय̀ पiरवतन̀ वा संशोधन 
गरh "नवेदक NवCालयलाई भोगा"धकारूाj उ7 
जgगामFये केहh जgगा काठमाडl उपmयका 
खानेपानी nयवःथापन बोडल̀ाई dदने भनी गरेको 
नेपाल सरकारको "म"त २०७०।३।२० को 
"नणय̀ले "नवेदकको कुनै कानूनबमोिजमको 
हका"धकारमा आघात पगेुको नदेिखदँा "नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारh गन ̀"मलेन । ू ःततु 
iरट "नवेदन खारेज हनेु ठहछ̀ । दायरhको लगत 
कZा गरh "म"सल "नयमानसुार बझुाई dदनू ।

उ7 रायमा सहमत छु ।
<या.बैCनाथ उपाFयाय

इ"त संवत ्२०७० साल मu "सर ९ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अ"धकृतः मनोज ौेw

 

 &  
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पालना नगरेकोमा अपहेलनाज� काय� नै 
�ने । 

(ूकरण नं.५) 

"नवेदकका तफ) बाट M ,व-ान व/र0 अ"धव3ा 
बालकृंण 7यौपाने

,वप;ीका तफ) बाट M ,व-ान अ"धव3ा पदम "गर?
अवलिAबत निजर M
सAबD कानून M 
 § सवFGच अदालत ऐन, 2048 को दफा ७(१)

आदेश
�ा.रामकुमार "साद शाह : ूःततु 

"नवेदन नेपालको अ7त/रम सं,वधान, २०६३ को 
धारा १०२(३) र सवFGच अदालत ऐन, २०४८ 
को दफा ७(१) बमोिजम यसै अदालतको 
;ेऽा"धकार"भऽ पनa हुँदा "नवेदनको सd ि;e 
,टपोट र आदेश यसूकार छ M–

मgयपिhमाiल ;ेऽीय ःवाःjय 
"नदaशनालय, सखुaतलाई लोकसेवा आयोगबाट 
अ"धकार ूmयायोजन भएअनसुार "म"त 
२०४६।११।२४ को लोकसेवा आयोगको 
बलेु,टन अनसुार "म"त २०४६।११।२४ 
मा तjयाp सहायक (रा.प. अनं. ूथम ौेणी 
ूा,व"धक) को ९ वटा पदका ला"ग ,वtापन 
भएको "थयो । उ3 ,वtापन भएको पदमा 
"नवेदक योvय उAमेw वार भएको हुँदा कानूनका 
Aयाद"भऽै मgयपिhमाiल ;ेऽीय ःवाःjय 
"नदaशनालय, सखुaतमा दरखाःत xदई पर?;ाथy 
ब.सं. ६४ ूाe गर? "म"त २०४७।१।२३ 
मा "लइएको अ7तवा)ता)मा समेत सहभागी भएको                                                 
"थए ँ। "म"त २०४६।११।२४ मा मgयपिhमाiल 
;ेऽीय ःवाःjय "नदaशनालय, सखुaतलाई लोकसेवा 
आयोगबाट अ"धकार ूmयायोजन भई "लइएको 

तjयाp सहायक (रा.प. अनं. ूथम ौेणी ूा.) 
पदको न"तजा अ,वलAब ूकािशत गनु)पनaमा सो 
नगरेको हुँदा न"तजा ूकािशत गनु), पास भएमा 
"नयिु3पऽ xदई कामकाजमा लगाउन ुभनी ,वप;ी 
"नकायसमेतका नाउँमा उmूषेण, परमादेशलगायत 
अ7य उपय3ु आदेश वा पूिज)समेत जार? गर? 
पाउँ भनी सवFGच अदालतमा सAवत ् २०६५ 
सालको /रट नं. WO–०५१० को उmूषेणय3ु 
परमादेशको /रट "नवेदन दता) गरेको "थए ँ। 

उ3 /रट "नवेदनमा सवFGच अदालतबाट 
"म"त २०६६।३।२३ मा ",वtापन र~ भएको 
भए सो �यहोरा र नभएको भए जाँच "लई 
सकेको पर?;ाको कानूनबमोिजम पर?;ाफल 
ूकाशन गनु) भनी ,वप;ीको नाममा परमादेश 
जार? हनेु ठहछ)" भ�े परमादेशको आदेशसमेत 
जार? भएको "थयो । सवFGच अदालतको उ3 
आदेशको ू"त"ल,प र "म"त २०६६।११।२० 
को पऽस,हत आदेशको काया)7वयनको ला"ग 
,वप;ीको काया)लयमा सAपक)  राख् न गएकोमा 
सो सAब7धमा आदेशबमोिजमको काय) नगर? 
आ�नो कत)�य एवं दा,यmवबाट पि7छई न"तजा 
ूकािशत गनaतफ)  कुनै प"न पहल र चासोसमेत 
नदेखाई उ�टै न"तजा ूकाशन गद�न�, जे स�छौ 
गर भनी ,वप;ीले मौिखक जानकार? गराई 
हालसAम प"न आदेशको काया)7वयन नगर? बसेका                      
छन ्। ,वप;ीको उ�लेिखत काय)-ारा सवFGच 
अदालत-ारा जार? भएको "म"त २०६६।३।२३ 
को परमादेशको आदेशको अपहेलना हनु गएकोले 
अपहेलनामा कारवाह? गर? पाउँ भनी २०६६–

MS–००२० को "नवेदन सवFGच अदालतमा दता) 
गरेको र सो "नवेदनउपर सवFGच अदालतबाट 
२०६७।१२।१७ मा आदेश भएको र सो 
आदेशको ूमािणत ू"त"ल,पसमेत साथै राखी सो 

९१०५ - यtदेव भ� ,व�D डा.सधुा शमा)
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आदेशबमोिजम ग5रपाउन फैसला काया;<वयन 
"नद=शनालयको पऽ साथ पटकपटक @वपAीसमA 
पनुः गएकोमा कुनै सनुवुाइ नभएकोले "नजको 
उH काय;Iारा अदालतको अपहेलना हनु गएको 
छ । सOमानीत अदालतबाट <यायपूण; फैसला 
भएप"न @वपAीको गैर िजOमेवारQपूण; काय;Iारा 
अ<यायमा पन; गएको हुँदा बाSय भई ूःततु 
"नवेदन गन; आएको छु ।

@वपAी ूWयथXIारा @वYा@पत पदको 
परQAा "लई न"तजासमेत ूकािशत नगरQ चपु 
लागेर बसी मा"थ उ[लेिखत मौिखक जवाफ 
"नवेदकलाई ]दन "म[दैन । परQAा र^ भएकोसमेत 
@वपAीIारा भ_ नसकेको अवःथामा परमादेशको 
र अपहेलनाको आदेशबमोिजम उ[लेिखत पदको 
न"तजा ूकािशत नगनु;ले सOमानीत सव`aच 
अदालतको घोर अपहेलना हनु गएको छ । 
अदालतबाट भएको आदेशको अटेर र अवYा गन= 
ूविृdले ूोWसाहन पाएमा अराजकता बeन गई 
अदालतू"तको जनआःथामा नै नकाराWमक ू भाव 
पन= हुँदा अदालतको फैसला वा आदेशको अवYा 
गन= काय; फौजदारQ कसूरअ<तग;त पद;छ ।

अतः उ[लेिखत तfय, सव`aच 
अदालतबाट ू"तपा]दत नजीर र कानूनसमेतको 
आधारमा ूWयथXको उ[लेिखत काय;Iारा 
सOमानीत अदालतको "म"त २०६६।३।२३ 
को परमादेश र "म"त २०६७।१२।१७ को 
अपहेलना मु̂ ामा भएको आदेशको अपहेलना 
भएको हुँदा नेपालको अ<त5रम सं@वधान, २०६३ 
को धारा १०२ को उपधारा ३, सव`aच अदालत 
ऐन, २०४८ को दफा ७(१), सव`aच अदालत 
@वषयगत नजीर संमह, २०६६ भाग ७ को पrृ 
५४, ९० र ने.का.प. २०४९ को पrृ ७९८, 
"न.नं. ४६०६ मा ू"तपा]दत नजीरसमेतको 

आधारमा @वपAी ूWयथXलाई वारेस राख् न 
नपाउने गरQ ःवयम ्सOमानीत अदालतमा िझकाई 
तारेखमा राखी "नजलाई हदैसOम अदालतको 
अपहेलनामा सजाय गरQ सOमानीत अदालतको 
"म"त २०६६।३।२३ को परमादेशको आदेश 
र "म"त २०६७।१२।१७ को अपहेलनाको 
मु̂ ामा भएको आदेशको प5रपालना गराई पाउँ 
भ_ेसमेत xयहोराको "नवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको 
मागबमोिजम अपहेलनामा @कन कारवाहQ गनु; नपन= 
हो सव`aच अदालतको "म"त २०६६।३।२३ को 
परमादेशको आदेश के क"त कारणले हालसOम 
काया;<वयन हनु नसकेको हो सो आदेशको 
काया;<वयनको हालको अवःथा के कःतो छ सबै 
@ववरण खलुाई सोको कारणस@हत यो आदेश ूाy 
भएका "म"तले बाटाको Oयाद बाहेक १५ ]दन"भऽ 
बयानसरहको "लिखत जवाफ "लई वा बयान 
गन;का ला"ग उपिःथत हनु ुभनी @वपAी डा.सधुा 
शमा;लाई सूचना पठाई "नज उपिःथत भएप"छ 
"नयमबमोिजम पेश गनु; भ_े यस अदालतको "म"त 
२०६८।८।२९ को आदेश । 

सOमानीत सव`aच अदालतबाट "म"त 
२०६६।३।२३ र २०६७।१२।१७ मा 
भएको आदेशको काया;<वयन गन= स<दभ;मा 
सOबि<धत "नकाय लोकसेवा आयोग, सामा<य 
ूशासन म<ऽालयसमेतमा पऽाचार ग5रस@कएको 
अवःथा छ । सामा<यतया @वYापन भएका 
पदह| तो@कएको समयाव"ध"भऽमा टु}ो लागी 
स~नपुन=मा २० वष;अिघको न"तजा हाल ूकाशन 
गन; परQAासँग सOबि<धत दरखाःत फारामह|, 

परQAा स�ालन स"म"तले गरेको मू[या�नलगायत 
अ<य कागजात एवं अ"भलेखह| आवँयक 
पन= ह<ुछ । सOमानीत सव`aच अदालतको 
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�म�त २०६६।३।२३ मा भएको आदेश 
काया-.वयन गन2 बममा उ5 कागजातह8 
म9यपि<मा=ल ?ेऽीय ःवाःCय �नद2शनालय र 
यस म.ऽालयसमेतमा खोजतलास गदा- फेला 
पान- नसHकएको र उIलेिखत कागजातका 
अभावमा उ5 परK?ाको परK?ाफल ूकाशन गन- 
नसHकएको हो । उ5 परK?ासMब.धी फाइल 
ूाQ हनु नसकेको तCयगत पTृभ�ूममा परK?ाफल 
ूकाशन गन2 वा HवVापन रW गन2 भXे Hवषयमा 
समेत कानूनी समःया परेको अवःथा छ । 
Hवषयवःत ु\यादै जHटल तथा गहन भएका कारण 
टु`ोमा पaुन समय लागी कारवाहKकै बममा 
रहेको छ । �म�त २०६८।८।२८ मा यस 
म.ऽालयका सिचवको िजMमेवारK हेरफेर भई मेरो 
िजMमेवारK जनसंfयातफ- माऽ �स�मत भएको र यो 
Hवषय ूशासनतफ- बाट कारवाहK हनुपुन2 भएकोले 
कारवाहK टु`ोमा पaुन केहK Hढलाई भएको तCयू�त 
सMमानीत अदालतको 9यान आकृh हनुसमेत 
अनरुोध गद-छु । सMमानीत अदालतको आदेशको 
पालना र मया-दा सदैव गनु-पद-छ भXे कुरामा 
म सचेत भएकोले मबाट आदेशको उIलiन 
नभएकोले मलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय 
हनुपुन2 होइन, ूःततु मWुा खारेजभागी हुँदा खारेज 
गkरपाउँ भXे ःवाःCय तथा जनसंfया म.ऽालयका 
सिचव डा. सधुा शमा-ले यस अदालतमा पेश 
गरेको �लिखत जवाफ । 

Hयनै �नवेदकले nदएको २०६५ 
सालको kरट नं. WO–०५१० को उqूषेणय5ु 
परमादेश मWुामा �म�त २०६६।३।२३ मा 
र �नवेदकले नै nदएको २०६६ सालको MS–

००२० को अदालतको अपहेलना मWुामा 
�म�त २०६७।१२।१७ मा यस अदालतबाट 
भएका फैसलासHहतको �म�सलह8 साथै राखी 

�नयमानसुार पेश गनु- भXे यस अदालतको �म�त 
२०६९।२।३२ को आदेश ।

�नयमबमोिजम साQाHहक तथा दै�नक 
पेशीसूचीमा चढK पेश हनु आएको ूःततु मWुामा 
�नवेदकतफ- बाट Hवtान वkरT अ�धव5ा बालकृंण 
.यौपानेले यस अदालतबाट Hयनै �नवेदकले 
दायर गरेको kरट नं. ०६५–WO–०५१० र 
०६६–MS–००२० मा आदेश हुँदा जाँच �लई 
सकेको परK?ाको न�तजा ूकाशन सMब.धमा 
कारवाहK उठाई टु`ोमा परु ्याउन ु भनी Hवप?ी 
सिचव, ःवाःCय तथा जनसंfया म.ऽालयका 
नाममा �नद2शनाqमक आदेश जारK भएकोमा 
उ5 आदेशबमोिजमको काम कारवाहK गन2तफ-  
Hवप?ीले कुनै कारवाहK अगा�ड नबढाई आदेशको 
अवVा गरK न�तजा ू काशन गन2 काय-मा कुनै चासो 
नदेखाई �नवेदकलाई मका-मा पान2 काय- गरेको 
हुँदा �नज Hवप?ीले अदालतको अपहेलना गरेकोले 
हदैसMमको सजाय गरK पाउँ भXे र Hवप?ी डा. 
सधुा शमा-को तफ- बाट Hवtान अ�धव5ा पदम 
�गरKले मेरो प?ले अदालतको आदेश समयमा 
ूाQ गन- नसकेको र आदेश ूाQ भएप�छ उ5 
HवVापनसँग सMबि.धत कागजात खोजतलास 
गन2 बममा कागजात नभेHटई आदेशबमोिजमको 
कारवाहK अगा�ड बढाउन ढKला भएको हो । यसै 
बममा म.ऽालयका सिचवको िजMमेवारK हेरफेर 
भई मेरो प?को िजMमेवारK जनसंfयातफ- माऽ 
सी�मत भई ूःततु Hवषय ूशासनसँग सMबि.धत 
भएकोले कारवाहK टु`ोमा पaुन केहK Hढलाई 
भएको हो । �नज सिचव डा. सधुा शमा-ले ःवाःCय 
तथा जनसंfया म.ऽालयको सिचव पदबाट �म�त 
२०६८।९।११ मा राजीनामा nदई नेपाल 
सरकार मि.ऽपkरषyको �म�त २०६८।९।१२ 
को �नण-यानसुार �म�त २०६८।१०।१ बाट लागू 

९१०५ - यVदेव भ{ Hव8| डा.सधुा शमा-
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हनेु गर1 राजीनामासमेत ःवीकृत भई सकेकोले 
यस अदालतबाट जार1 भएको परमादेशको आदेश 
कायाCDवयन गराउने िजGमेवार1 मेरो पHको 
नरहेको हुँदा "नवेदन दावीबमोिजम डा. सधुा 
शमाCलाई अपहेलनामा सजाय हनुपुनM होइन भनी 
बहस गनुCभयो । 

PवQान कानून RयवसायीहSको बहस 
िजकTरसमेत सनुी "नवेदनसPहतको सGबिDधत 
"म"सल, "म"सल संलVन ूमाण "म"सलसमेत 
अYययन गर1 ूःततु मZुामा "नवेदन मागबमोिजम 
अपहेलनामा सजाय हनुपुनM हो होइन भ[े Pवषयमा 
"नणCय ]दनपुनM देिखयो । 

"नवेदकले मYयपि^मा_ल Hेऽीय 
ःवाः`य "नदMशनालय, सखुMतलाई लोकसेवा 
आयोगबाट अ"धकार ूaयायोजन भएअनसुार "म"त 
२०४६।११।२४ मा त`याd सहायक (रा.प. 
अनं. ूथम ौेणी ूाPव"धक) पदको ९ वटा पदका 
ला"ग Pवjापन भएअनसुार Hेऽीय ःवाः`य सेवा 
"नदMशनालय, सखुMतबाट "म"त २०४७।१।२३ 
मा "लइएको अDतवाCताCमा सहभागी भएको तर 
न"तजा ू कािशत नगरेकोले उl पर1Hाको न"तजा 
ूकािशत गर1 पास भएमा "नयिुlपऽ ]दन ुभनी 
आदेश जार1 गmरपाउन यस अदालतमा २०६५–

WO–०५१० को उaूषेणयlु परमादेशको mरट 
"नवेदन दताC गरेकोमा यस अदालतबाट "म"त 
२०६६।३।२३ मा Pवjापन रZ भएको भए 
सो Rयहोरा र नभएको भए जाँच "लई सकेको 
पर1Hाको कानूनबमोिजम पर1Hाफल ू काशन गनुC 
भनी PवपHीको नाउँमा परमादेश जार1 भएको 
तर सो परमादेशको बेवाःता एवं अवjा गर1 
न"तजा ूकाशन नगर1 आदेशको कायाCDवयन 
नगरेकोले PवपHीले अदालतको अपहेलना गरेको 
हुँदा अपहेलनामा कारवाह1 गर1 पाउँ भनी 

०६६–MS–००२० को "नवेदन गरेकोमा "म"त 
२०६६।३।२३ मा भएको पूवC आदेशमतुा"बक 
"नवेदकले ]दएको मYयपि^मा_ल Hेऽीय ःवाः`य 
"नदMशनालय, सखुMतको त`याd सहायक (रा.प.अनं.
ूथम ौेणी) पदको पर1Hाफलको न"तजा आदेश 
ूाq भएका "म"तले १५ ]दन"भऽ ू काशन गर1 यस 
अदालतलाई जानकार1 ]दन ु भनी PवपHीमYयेका 
सिचव, ःवाः`य तथा जनसंrया मDऽालयका 
नाउँमा "नदMशनाaमक आदेश जार1 भएको "थयो । 
उl आदेशबमोिजम फैसला कायाCDवयन नगर1 
PवपHीले आदेशको अवjा गरेकोले अदालतको 
अपहेलनामा सजाय गर1 पाउँ भ[े "नवेदन दावी 
रहेको देिखDछ । 

2. "नणCयतफC  Pवचार गदाC लोकसेवा 
आयोगबाट अ"धकार ूaयायोजन भएअनसुार 
मYयपि^मा_ल ःवाः`य "नदMशनालय, सखुMतले 
"म"त २०४६।११।२४ मा त`याd सहायक 
(रा.प.अनं. ूथम ौेणी ूाPव"धक पदको) पद ९ 
का ला"ग भएको Pवjापनअनसुार "नवेदकले सो 
पदमा दरखाःत पेश गरेको र Hेऽीय ःवाः`य सेवा 
"नदMशनालय, सखुMतले "म"त २०४७।१।२३ मा 
अDतवाCताCसमेत "लई सकेकोमा सोको न"तजा 
ूकाशन नगरेको त`यमा Pववाद देिखदैँन । 
न"तजा ूकाशन गर1 ]दन ु भनी "नवेदकले यस 
अदालतमा ]दएको mरट नं. २०६५–WO–०५१० 
को परमादेशको mरटमा "म"त २०६६।३।२३ 
मा "Pवjापन रZ भएको भए सो Rयहोरा र नभएको 
भए जाँच "लई सकेको पर1Hाको कानूनबमोिजम 
पर1Hाफल ूकाशन गनुC" भनी PवपHीका नाममा 
परमादेश जार1 हनेु ठहर1 आदेश भएको भ[े 
उl "म"सलबाट देिखएको र सो त`यलाई यी 
ूaयथwले प"न ःवीकार गरेको छ । तर सो 
परमादेशबमोिजम PवपHी ःवाः`य तथा जनसंrया 
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म�ऽालय र सोका सिचवले उ* पर,-ाको 
पर,-ाफल ूकािशत गरेको देिखदैँन । त9प:ात ्
उ* आदेश काया=�वयन नगरेकोले >वप-ी 
सिचवलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाह, 
गCरपाऊँ भनी >यनै Fनवेदकले यस अदालतमा 
०६६–MS–००२० को Fनवेदन Jदएको र यस 
अदालतबाट अपहेलना गरेकोमा सजाय नगर, 
"आदेश ूाO भएको FमFतले १५ JदनFभऽ 
यस अदालतबाट FमFत २०६६।३।२३ मा 
भएको आदेशमतुाFबक Fनवेदकले दरखाःत Jदई 
अ�तवा=ता=समेत Jदएको, उ* पदको पर,-ाफल 
ूकािशत गनU सVब�धमा कारवाह, उठाई टुYोमा 
परु ्याई यस अदालतलाई जानकार, Jदन"ु भनी 
यस अदालतबाट FमFत २०६७।१२।१७ मा 
आदेश भएको देिख�छ । अदालतबाट भएको 
उ* आदेशह]को जानकार, आफूलाई नभएको 
भ_े ू9यथaको कथन रहेको देिखदैँन । >वप-ीले 
यस अदालतबाट भएको सो आदेशबमोिजम 
Fनवेदक सिVमFलत पर,-ाको अ�तवा=ता=को 
नFतजा ूकाशनलगायतको काम कारवाह, गरेको 
Fलिखत जवाफबाट समेत देिखन आउँदैन । कुनै 
मbुाको रोहमा अदालतबाट भएको फैसला मा_ 
मbुाका प-लाई कर लाcने भ_े �याय ूशासन 
ऐन, २०४८ को दफा १९ मा कानूनी hयवःथा 
रहेको पाई�छ । साथै सरकारका कुनै Fनकाय 
वा यसका कुनै पदाFधकार,ले अदालतको आदेश 
वा FनदUशलाई यथा]पमा पालन गनु=पनU उसको 
िजVमेवार, र कत=hय ह�ुछ । सो आदेशबमोिजम 
नगरेमा वा सो गन= नसकेको यिु*य*ु र वःतFुनi 
कारण देखाउन नसकेमा सो काय= अपहेलनाज�य 
काय= ह�ुछ । यी >वप-ी ःवाःkय तथा जनसंmया 
म�ऽालयका सिचवलाई २०६५–WO–०५१० 
को Cरटको रोहमा FमFत २०६६।३।२३ 

मा जार, भएको परमादेश तथा Fनज सिचवको 
नाउँमा ०६६–MS–००२० को अपहेलना मbुाको 
रोहमा जार, भएको FमFत २०६७।१२।१७ मा 
भएको आदेशसमेत बमोिजम नFतजा ूकाशन गनU 
काय= >वप-ी सिचवले नगरेको देिखन आउँछ । 
>वप-ी सिचव जःतो उnच ूशासFनक ूमखुको 
पदमा काय=रत ् िजVमेवार पदाFधकार,ले यस 
अदालतबाट जार, आदेशको ूभाव, गVभीरता र 
सVवेदनशीलतालाई महसूस गन= नसoन ुर जानी 
जानी अदालतको आदेशलाई अटेर, अवpा र 
अपमान गनु= गVभीर आपराFधक काय=को को>टमा 
पनU कुरामा >ववाद हनु सoदैन र यःतो काय= 
अदालतको अपहेलनाजनक हनेु ह�ुछ ।

3. नेपालको अ�तCरम सं>वधान, २०६३ 
को धारा १०२(३) मा “सवunच अदालत अFभलेख 
अदालत हनेुछ । यसले आvनो र आvनो 
मातहतका अदालत वा �या>यक Fनकायह]को 
अपहेलनामा कारवाह, चलाई कानूनबमोिजम 
सजाय गन= सoनेछÆ भ_े hयवःथा रहेको छ । 
9यःतै सवunच अदालत ऐन, २०४८ को दफा 
७(१) मा “सवunच अदालतले आvनो र आvना 
मातहतका वा �या>यक Fनकायह]को अपहेलनामा 
कारवाह, चलाएको मbुामा कसूरदार ठहराएको 
hयि*लाई एक वष=सVम कैद वा दश हजार 
]पैयाँसVम जर,वाना वा दबैु सजाय गन= सoनेछÆ 

भ_े कानूनी hयवःथा रहेको छ । उ* संवैधाFनक 
एवं कानूनी hयवःथा अनसुार यस अदालतबाट 
भएको आदेश सबैले पालना गनु=पनU बाxया9मक 
hयवःथा छ । यी Fनवेदकले तkयाy सहायक 
(रा.प. अनं. ूथम ौेणी) को पदमा Fनयिु*को 
लाFग भएको >वpापनअनसुार र,तपूव=क दरखाःत 
फाराम भर, पर,-ा दःतूर बझुाई अ�तवा=ता=मा 
समेत सामेल भईसकेको तर पर,-ाफल ूकािशत 

९१०५ - यpदेव भ} >व]~ डा.सधुा शमा=
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नगरेकोले सो स1ब3धमा 3या7यक उपचारका 
ला"ग दईुदईु पटक यस अदालतमा "नवेदन @दई 
यस अदालतबाट ूBयेक पटक आदेशसमेत जारE 
भएकोमा 7वपHी सिचवको "निंबयतापूणN कायNले 
"नवेदकले संवैधा"नक एवं कानूनी उपचार पाउन 
सकेको देिखदैँन । एउटा नागRरकले सरकारE 
सेवाको ला"ग परEHा @दई लामो अव"धस1म 
परEHाको न"तजा कुरेर बःदा प"न न"तजा ू कािशत 
नगरेप"छ 3या7यक उपचारको मागN अवल1बन गरE 
अदालतसमH आउनपुरेको र अदालतबाट समेत 
जाँच "लई सकेको परEHाको परEHाफल ूकाशन 
गनुN भनी 7वपHीका नाउँमा दईुदईु पटक आदेश 
जारE हुँदा प"न आदेशबमोिजम नगरE आलटाल 
गरE बःने कायN गरेबाट 7वपHीले जानी जानी 
आदेशको पालना नगरेको तथा पटकपटक यस 
अदालतबाट आदेश हुँदासमेत 7वपHी ःवाःXय 
तथा जनसंYया म3ऽालयका सिचवले हालस1म 
प"न उZ परEHाको परEHाफल ूकािशत 
गन[तफN  कुनै कारवाहE उठाई टु]ोमा परु ्याएको 
नदेिखएबाट "नजले यस अदालतको आदेशको 
अपहेलना गरेको ःप_ छ । 

4. 7वपHीको कानून bयवसायीले "नज 
सिचवले "म"त २०६८।१०।१ देिख लागू 
हनेु गरE सिचव पदबाट राजीनामा @दएको भनी 
अदालतसमH बहसको "सल"सलामा bयZ 
गनुNभएको छ । तर "नजको नाउँमा सो भ3दा 
अिघ नै "म"त २०६७।१२।१७ मा जारE 
भएको आदेशको जानकारE @दई स7कएको छ । 
आफूलाई आदेशको जानकारE नभएको वा 7ढलो 
भएको भनी "नजले यस अदालतसमH पेश गरेको 
"लिखत जवाफमा कहEg कतै प"न उhलेख गरेको                                          
देिखदैँन । अदालतसमH पेश गरेको "लिखत 
जवाफमा नै उZ कुरा उhलेख नगरेबाट "नजले 

सोहE समयमा नै आदेशको जानकारE पाएको माiुपन[ 
र जानकारE पाएको १५ @दन"भऽ र आजस1म प"न 
यस अदालतको "म"त २०६६।३।२३ र "म"त 
२०६७।१२।१७ को आदेशबमोिजम उZ 
तXयाl सहायक (रा.प.अनं ूथम ौेणी) पदको 
अ3तवाNताNको परEHाफल ूकाशन नगरेको देिखदँा 
7वपHी सिचव डा. सधुा शमाNले यस अदालतको 
आदेशको अपहेलना गरेको ठहछN । 

5. कुनै पदा"धकारEले राजीनामा @दएको 
माऽ कारणले "नजले पदासीन रहेको अवःथामा 
गRरएको अपराधज3य कायNबाट उ3मिुZ पाउन 
सrने अवःथा हुँदैन । अदालतको आदेश वा 
फैसलाको कायाN3वयन गनुNपन[मा आsनो कायNकाल 
अव"धभर सो आदेशको पालना नगरेको कायN 
अपहेलनाज3य नै ह3ुछ । 

6. तसथN "नज ूBयथu सिचव डा. 
सधुा शमाNले यस अदालतले पटकपटक @दएको 
आदेशको पालना नगरE अदालतको अपहेलनाज3य 
कायN गरेको देिखदँा सवvwच अदालत ऐन, २०४८ 
को दफा ७(१) बमोिजम 7वपHी ःवाःXय तथा 
जनसंYया म3ऽालयको सिचव डा.सधुा शमाNलाई 
z.५०००।–(अHेzपी पाँच हजार) जरEवाना हनेु 
ठहछN । अzमा तपसीलबमोिजम गनूN । 

तपसील
मा"थ इ3साफ ख|डमा लेिखएबमोिजम 7वपHी 
डा. सधुा शमाNलाई z.५०००।– अHेzपी पाँच 
हजार जरEवाना हनेु ठहरE फैसला भएको र "नजले 
ःवाःXय तथा जनसंYया म3ऽालयको सिचव 
पदबाट @दएको राजीनामा "म"त २०६८।१०।१ 
बाट लागू हनेु गरE ःवीकृतसमेत भएको भiे 
बहसको बममा "नजको कानून bयवसायीले पेश 
गनुN भएको च.नं. ६१९ "म"त २०६८।९।१२ 
को पऽबाट देिखएको तथा "नजको ःथायी वतन 
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�म�सलबाट ख$ुन नआएकोले +यस अदालतबाट 
नै �नजको ःथायी वतन ःवाः6य तथा जनसं8या 
म9ऽालयबाट खलुाउन लगाई सो जर?वानाको 
लगत कसी कानूनबमोिजम असूलउपर गनुC भनी 
काठमाडG िज$ला अदालतमा लेखी पठाइ Iदनू .१
सरोकारवाला नLल माMन आएमा �नयमानसुार 
लाMने दःतूर �लई नLल Iदई दायर?को लगत 
कNा गर? �म�सल �नयमानसुार गर? अ�भलेख 
शाखामा बझुाई Iदनू ................................२

उR रायमा सहमत छु ।
9या.बैVनाथ उपाWयाय

इ�त संवत ्२०७० साल पसु ९ गते रोज ३ शभुम ्। 
इजलास अ�धकृत M नगे9िकुमार कालाखेती 

 

 &  

सव`aच अदालत, संयRु इजलास
माननीय 9यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 9यायाधीश ौी बैVनाथ उपाWयाय

आदेश �म�त M २०७०।१०।५।१
०६९–CI–०९६३ र ९६४

मhुाः रैकर लगत कNाको �नणCय बदर ।

�नवेदक M ल�लतपरु िज$ला, ल�लतपरु उ.म.न.पा.
वडा नं.४ बःने वषC ७१ को सशुीला 
ौेlसमेत

mवno
ू+यथp M गठुq संःथान के9ि?य कायाCलय, 

काठमाडrसमेत

 § गुठी वा रैकर ज�ाको यकीन नै नगरी 
ज�ाको लगत निभडेको अव�ामा 
अनमुानको भरमा १५ बष�भ�ा अिघदेिख 
तहतह हक ह¾ाÀरण भई आएको 
एकाको नाममा दता� भईसकेको ज�ालाई 
िबनाआधार िबनाÖमाण लगत िभडेको 
भनी रैकर ज�ालाई गुठी कायम गन× 
अिधकार गुठी सं�ान ऐन, २०३३ को 
दफा ३९ ले गुठी सं�ानलाई िदएको 
नदेिखनेँ ।

(ूकरण नं.६)

�नवेदकका तफC बाट M mवtान वuरl अ�धवRा  
महादेवूसाद यादव र mवtान अ�धवRा 
खगे9ि अ�धकार?

िनण�य नं.९१०६

९१०६ - सशुीला ौेlसमेत mवno गठुq संःथान के9ि?य कायाCलय, काठमाडrसमेत
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ू.यथ1का तफ4 बाट M 7व8ान अ"धव;ा <ाने=िूसाद 
पोखरेल

अवलिDबत नजीर M
सDबG कानून M

 § गठुK संःथान ऐन, २०३३ को दफा ३९ 
-१_

सQु "नण4य गनS M
 ौी 7वंणुू साद "सVदेल
 गठुK संःथान के=िWय काया4लय ।
पनुरावेदनमा फैसला गनS M
 माननीय =यायाधीश ौी फिण=िदZ शमा4 
 माननीय =यायाधीश ौी 7वंणदेुव पौडेल

फैसला
�ा.बै�नाथ उपा�ाय : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको "म"त २०६८।६।३ को 
फैसला यस अदालतबाट =याय ूशासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ बमोिजम दोहोर ्याई हेनS 
"नःसा ूदान भई पनुरावेदनको Qपमा दायर 
भएको ूःततु मeुाको सf िgh तiय र ठहर 
देहायबमोिजम छ M– 

7वkQप गठुKको लगत नं.४६ मा "भmने 
ल.प.ुन.पा.वडा नं.५(झ) 7क.नं.७० gेऽफल 
१–२–० जVगा गठुK लगतमा मेरो नाममा दता4 
भएको जोताहा कृंणकुमारW भsे नैनकुमारW 
भएकोमा नैनकुमारWको अिघ नै म.ृय ु भएको र 
7फuडबकुको 7कसानको vयहोरामा उuलेख मेरा 
दाज ु=हxुछेलालसमेत परलोक भै उ; जVगा मैले 
नै जोती कमाई हालसDम भोगचलन गरW आएको 
हुँदा "तरो "तरान गरW मेरो नाममा जVगाधनी 
ूमाण प "जा4 पाउँ भनी ल"लतपरु टंगालको हाल 
ल.प.ुन.पा.१९ बःने धनकृंण महज4न |यापकुो 

"म"त २०४६।३।९ मा परेको "नवेदन ।
उ; जVगाको 7फuडबकु उतार हेदा4 

ल"लतपरु नगर वडा नं.५(झ) 7क.नं.७० को 
gेऽफल १–२–० जVगाको जोताहाको नाम थर 
वतनमा कृंणकुमारW भsे नैनकुमारW 7कसानको 
vयहोरामा यो जVगा ल"लतपरु टंगालटोल बःने 
=हxुछेलालको हो मैले अ"धयामा जोती खाएको छु 
भsे उuलेख भएको, "नवेदकले माग गरेको जVगा 
मालपोत काया4लयको "म"त २०३५ असारको 
"नण4यले िशवलाल ताॆाकारले रैकर दता4 गरेको 
सा7वक पा मंगल, ५९।१५२८ नं. को दता4 
भएको खेत सपाजछु ।।२ थसीखेल ।– जVगामा 
"भडाएको देिख=छ ।

िशवलाल ताॆाकारले उ; जVगा मेरो रैकर 
जVगा हो गठुK होइन भनी "म"त २०४६।८।१८ 
मा बयान कागज गरेको देिख=छ भने सशुीला 
ौे�ले "म"त २०४३।२।२९ मा ख�रद गरW 
"लएको छु आफ�  कमाई आएको छु भनी "म"त 
२०४६।१२।१६ मा बयान गरेको कागजबाट 
देिख=छ ।

7फuडबकुमा उuलेिखत =हxुछेलाललाई 
Dयाद पठाउँदा "नजको म.ृय ुभै सकेको "नजको 
छोरा सानकुाजीले उ; जVगा 7वkQप गठुKको 
लगत नं.४६ मा मेरो िजजबुाजे धनकृंणको 
नाममा दता4 भएको गठुK जVगा हो । िशवलाल 
ताॆाकार ।५९।१५२८ सपाज खेत भनेको 
जVगा चापागाउँ जाने बाटोमा पद4छ र थसीखेलको 
जVगा सा7वक ०–५–० माऽ भएकोले यो जVगा 
उ; सा7वक लगतसँग "भmने जVगा होइन । 
गठुKको लगतमा उuलेिखत धनकृंण |याप ु
१९९६ साल वैशाख म7हनामा परलोक भएको 
र धनबीर |यापलेु धनकृंण भनी "नवेदन गरेको 
जालसाजी हो भनी ल"लतपरु गठुK तहसीलमा 
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�नवेदन �दएको ।
%ववा�दत ज)गा काया,लयमा रहेको 

लगतसमेतबाट %व45प गठु9को लगत 
नं.४६ खेत ।६ को मोह? धनकृंण Dयागल 
स.चा.१।७।२४ नगद? ।८० को ०२५।२६ 
सालको लगतबमोिजम बाँकN भनी उRलेख भएको 
देिखSछ ।

%ववा�दत ज)गा सा%वक लगतबाट गठु9कै 
देिखएकोले रैकर लगत कVा भै गठु9 नै कायम 
हनुपुनW Xयहोराको ल�लतपरु गठु9 तहसील तथा 
खच, काया,लयबाट %कटानी रायसाथ फायल यस 
संःथानमा ूा] हनु आएको ।

यसमा ल�लतपरु नगरपा�लका वडा 
नं.५(झ) %क.नं.७० को १–२–० ज)गा नापीका 
समयमा %फRडबकुमा गठु9 लेखाउन छूट हनु 
गएको भए ताप�न सा%वक गठु9 लगत�भऽको 
ज)गा भएको काया,लयको लगतबाट देिखन 
आएकोले यःतो ू कारको गठु9को ज)गा रैकरतफ,  
दता, हनु गएको देिखएकोले गठु9 संःथान ऐन, 

२०३३ को दफा ३९(१) बमोिजम उh रैकर 
लगत कVा भै %व45प गठु9को कायम हनेु ठहछ, 
भiे गठु9 संःथान केSि?य काया,लयको �म�त 
२०५५।१।६ को �नण,य पचा, ।

सा%वक जोताहा मोह?को मDृयपु�छ 
�नजको हकखाने छोरा कृंणबहादरुले �म�त 
२०३७ सालमा आkना नाममा जोत नामसार? 
गरेको सा%वक दता,�भऽको ज)गा सा%वक �भडी 
�न%व,वाद5पमा २०३५ सालमा दता,समेत भै 
कृंणबहादरुले ज)गा ूा] गरेप�छ जोतसमेत कVा 
गर? सा%वक ज)गाको वःतिुःथ�त पlरवत,न भई 
तहतह हक हःताSतरण भै मेरा नाउँमा आएप�छ 
नnसा पास भै घर �नमा,ण गर? भोगचलन गर? 
आएकोमा ॐेःताबाट देिखने ज)गाधनीलाई बqुदै 

नबझुी दावीको ज)गा गठु9को हो भiे एउटै 
प�न आधार ूमाण नहुँदा नहुँदै प�न अsामा 
रहेको ॐेःता ूमाणको ू�तकूल हनेु गर? गठु9 
कायम गनW गर? भएको �म�त २०५५।१।६ 
को �नण,य बदर गर? रैकर ज)गाको दता, ॐेःता 
यथावत ् राखी पाउँ भiे स�ुधरबहादरु ौेvको              
पनुरावेदनपऽ ।

सा%वक जोताहा मोह?को मDृयपु�छ 
�नजको हकखाने छोरा कृंणबहादरुले �म�त 
२०३७ सालमा आkना नाममा जोत नामसार? 
गरेको सा%वक दता,�भऽको ज)गा सा%वक �भडी 
�न%व,वाद5पमा २०३५ सालमा दता,समेत भै 
कृंणबहादरुले ज)गा ूा] गरेप�छ जोतसमेत कVा 
गर? सा%वक ज)गाको वःतिुःथ�त पlरवत,न भई 
तहतह हक हःताSतरण भै मेरा नाउँमा आएप�छ 
नnसा पास भै घर �नमा,ण गर? भोगचलन गर? 
आएकोमा ॐेःताबाट देिखने ज)गाधनीलाई बqुदै 
नबझुी दावीको ज)गा गठु9को हो भiे एउटै प�न 
आधार ूमाण नहुँदा नहुँदै प�न अsामा रहेको 
ॐेःता ूमाणको ू�तकूल हनेु गर? गठु9 कायम 
गनW गर? भएको �म�त २०५५।१।६ को �नण,य 
बदर गर? रैकर ज)गाको दता, ॐेःता यथावत ्
राखी पाउँ भiे सशुीला ौेvको पनुरावेदनपऽ ।

यसमा %ववा�दत ज)गा िशवलाल 
ताॆाकारका नाउँमा २०३५ सालमा रैकरमा दता, 
भएको कुरा गठु9 संःथानको �म�त २०५५।१।६ 
को �नण,यमा उRलेख भएको देिखSछ । 
िशवलालबाट मोह? ज�नएको नैनकुमार?को 
छोरा कृंणबहादरुका नाउँमा २०३७।५।२ 
मा गएको पाइSछ । कृंणबहादरुबाट �दवाकर 
आचाय,मा गएको र �दवाकरबाट २०४३ 
सालको �लखतबाट सशुीलाका नाउँमा आएको      
देिखSछ । यसप�छ नnसापास गर? घर �नमा,ण 

९१०६ - सशुीला ौेvसमेत %व5{ गठु9 संःथान केSि?य काया,लय, काठमाड}समेत
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भएको र केह2 ज4गा बाटोका ला"ग छु: याइएको 
अवःथामा "म"त २०५५।१।६ को "नणFयले गठुH 
कायम भएको भनी २०६७।१।६ को पऽबाट 
जनाउ Kदएको गठुHको "नणFय फरक पनF सOने 
देिखदँा छलफलका ला"ग अ.बं.२०२ नं. एवम ्
पनुरावेदन अदालत "नयमावल2, २०४८ को "नयम 
४७ बमोिजम ूXयथYलाई िझकाई आएप"छ वा 
अव"ध ^यतीत भएप"छ लगाउको म_ुा साथै राखी 
"नयमानसुार पेश गनुF भ`े "म"त २०६७।५।२० 
को पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

aक.नं.७० को ज"मन िशवलालले 
मेरो साaवक १५५८ दताFको सताजb १० 
आना र ठसीखेल ५ आना गर2 २ खलाको 
ज4गा aक.नं.७० को १–२–० ज4गा हो भनी 
ती खलामा "भडाई दताF गराएको देिखन आएको                          
छ । सो खलाहbको दताF "भडाई "नज िशवलालले 
चापागाउँ जाने बाटोका र लगनखेलका ज4गा 
दताF गराएका हनु ् भनी सानकुाजी महजFनले 
"म"त २०४७।१।२८ मा "नवेदन Kदएको 
देिखन आएको छ । aकन एकै ठाउँमा भएका 
जो"डएका ज"मन बेगल बेगल २ खला कायम 
भएर साaवकमा दताF भयो सो कुरा ूःततु म_ुामा 
कaहँ प"न खeुन आएको पाइएन । ती २ खला 
ज4गामfये एक खला िशवलालले खgरद गरेर 
आhनो नाममा नामसार2 गराएको भ`े प"न देिखन 
आएन । िशवलालले उi दबैु खला आhनो 
खलाको हो भनेका, aक.नं.७० को aफeडबकुमा 
नाम लेिखएका ज4गाधनी भ"नएका jहkुछेलालको 
छोरा तथा धनकृंणको "नवेदन तथा गठुH लगत नं. 
४६ खलाको aववाKदत ज4गा होइन भ`े कुराको 
पनुरावेदकले भरपदn िजकoर परु ्याउन सकेको 
नपाइएको । जहाँसpम पनुरावेदकतफF का aवqान 
अ"धवiाहbले २०४९ सालमा गठुH ूशासकले 

रैकरलाई बदर गनF पाउने अ"धकार पाएका छन ्
Xयसभjदा अगा"डको रैकर दताFलाई बदर गनF 
"मeदैन भनी "लनभुएको िजकoरतफF  गठुH संःथान 
ऐन, २०३३ को संशो"धत दफा ३९ ले सो दफा 
लागू भएप"छमाऽ रैकरमा दताF भएको ज4गालाई 
गठुHमा पgरवतFन गनF पाउने हो भ` उपयiु  
हुँदैन । यस कारणसमेतबाट aक.नं.७० को  
ज"मन रैकरको लगत कuा गरेर गठुH कायम गनv 
गर2 गरेको गठुH संःथानको "म"त २०५५।१।६ 
को "नणFय "मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछF भ`े 
^यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
"म"त २०६८।६।३ को फैसला ।

२०२१ सालको सभv नापी हुँदा ल"लतपरु 
िजeला, ल"लतपरु नगर पwायत वडा नं.५(झ) 
aक.नं.७० को १–२–० ज4गा "नaवFवाद रैकर 
ज"नई jहkुछेलालका नाममा दताF ॐेःता खडा 
भै jहkुछेलालको हक खाने गठुHमा उजूर गनv 
सानकुाजीले हकदावी छाडी कानूनबमोिजम "म"त 
२०३५।३।१३ मा िशवलाल ताॆाकारको 
नाममा दताF भई "नज िशवलालबाट "म"त 
२०३७।५।२ को हा.ब. "लखतबाट उi 
ज4गाको मोह2 कृंणबहादरु ख|काको नाममा, 
"नज कृंणबहादरुबाट Kदवाकर आचायFको नाममा, 
Kदवाकर आचायFबाट "म"त २०४३।२।२९ मा 
हा.ब. "लखतले म सशुीला ौे~को नाममा र "म"त 
२०५१।४।२१ को पाgरत छोडपऽको "लखतले 
पनुरावेदकमfयेका स"ुधर ौे~का नाममा दताF 
कायम हनु आई अि�तयारूा� "नकाय ल"लतपरु 
उपमहानगरपा"लकाबाट नOसा पास गराई घरको 
चारतला "नमाFण कायF पूरा गर2 सोको ूमाण 
"लई बसोबास गर2 आएको घरज4गाको सjदभFमा 
गठुH संःथान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) 
आकaषFत हनु सOने होइन । "नवेदकको पाटन 
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थसीखेलको पाखोबार', (भट मकैबार'को -क.नं.७० 
को ज4गालाई पाटन ब7खकुो धनहर खेततफ= को 
४६ नं. गठुA म(छCिनाथको खेत र(सद लगतसँग 
(भडाई ठोस ूमाणबेगर रैकर दता= बदर गनJ 
गरेको गठुA संःथानको (म(त २०५५।१।६ को 
(नण=य तथा सोलाई सदर गनJ पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको (म(त २०६८।६।३ को (नण=यमा सबूद 
ूमाणको मू7याVन एवं गठुA संःथान ऐन, २०३३ 
को दफा ३९(१) को ग\भीर ऽटु' -व^मान 
भएकोले उ` पनुरावेदन अदालत, पाटनको (म(त 
२०६८।६।३ को फैसला दोहोर ्याई पाउँ भbे 
cयहोराको (नवेदक ू(तवाद' सशुीला ौेfको यस 
अदालतमा परेको (नवेदन ।

२०२१ सालको सभJ नापी हुँदा ल(लतपरु 
िज7ला, ल(लतपरु नगर पhायत वडा नं.५(झ) 
-क.नं.७० को १–२–० ज4गा (न-व=वाद रैकर 
ज(नई Cहjुछेलालका नाममा दता= ॐेःता खडा 
भै Cहjुछेलालको हक खाने गठुAमा उजूर गनJ 
सानकुाजीले हकदावी छाडी कानूनबमोिजम (म(त 
२०३५।३।१३ मा िशवलाल ताॆाकारको 
नाममा दता= भई (नज िशवलालबाट (म(त 
२०३७।५।२ को हा.ब. (लखतबाट उ` 
ज4गाको मोह' कृंणबहादरु खoकाको नाममा, 
(नज कृंणबहादरुबाट pदवाकर आचाय=को नाममा, 
pदवाकर आचाय=बाट (म(त २०४३।२।२९ मा 
हा.ब. (लखतले म सशुीला ौेfको नाममा र 
(म(त २०५१।४।२१ को पाsरत छोडपऽको 
(लखतले म (नवेदक स(ुधरबहादरु ौेfका 
नाममा दता= कायम हनु आई अिtतयारूाu 
(नकाय ल(लतपरु उपमहानगरपा(लकामा (म(त 
२०५४।१२।२५ मा नvसा पास (नवेदन pदई 
(म(त २०५५।१।२७ मा नvसा पास गराई 
घर (नमा=ण गर' xयसप(छ पटकपटक नvसा पास 

गराई तला थप गर' सोको ूमाण (लई बसोबास 
गर' आएको घरज4गाको सCदभ=मा गठुA संःथान 
ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) आक-ष=त हनु 
सvने होइन । (नवेदकको पाटन थसीखेलको 
पाखोबार', (भट मकैबार'को -क.नं.७० को 
ज4गालाई पाटन ब7खकुो धनहर खेततफ= को 
४६ नं. गठुA म(छCिनाथको खेत र(सद लगतसँग 
(भडाई ठोस ूमाणबेगर रैकर दता= बदर गनJ 
गरेको गठुA संःथानको (म(त २०५५।१।६ को 
(नण=य तथा सोलाई सदर गनJ पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको (म(त २०६८।६।३ को (नण=यमा सबूद 
ूमाणको मू7याVन एवं गठुA संःथान ऐन, २०३३ 
को दफा ३९(१) को ग\भीर ऽटु' -व^मान 
भएकोले उ` पनुरावेदन अदालत, पाटनको (म(त 
२०६८।६।३ को फैसला दोहोर ्याई पाउँ भbे 
cयहोराको (नवेदक ू(तवाद' स(ुधरबहादरु ौेfको 
यस अदालतमा परेको (नवेदन ।

यसमा (नवेदन दावीको ज4गा सभJ 
नापीमा -क.नं.७० कायम भई मोह' कृंणकुमार' 
भbे नैनकुमार' तथा ज4गाधनीमा Cहjुछेलाल 
ज(नई रैकर ज4गा भbे ःप{|पमा देिखएको भनी 
िजक}र (लएको अवःथामा -व~|प गठुAको ४६ नं. 
लगतको ॐेःतासँग (भडेको भनी गठुA संःथानका 
ूशासकबाट गठुA संःथान ऐन, २०३३ को दफा 
३९(१) बमोिजम रैकरतफ= को लगत क�ा भई 
गठुA कायम हनेु ठहर ्याई (म(त २०५५।१।६ 
मा (नण=य भएको देिखCछ । गठुA संःथान ऐनको 
दफा ३९ ले सा-वकको गठुA तैनाथी ज4गा, गठुA 
अधीनःथ ज4गा वा गठुA रैतान न\बर'मा दता= 
गन= सvने अ(धकार ूदान गरेको भए ताप(न 
-ववादको ज4गा गठुA हो वा रैकरतफ= को हो भbे 
स\बCधमा सा-वक लगत, मोठ, ॐेःतालगायतका 
ूमाणह|को -व�षेण गर' गठुA संःथानबाट (नण=य 

९१०६ - सशुीला ौेfसमेत -व|� गठुA संःथान केCि'य काया=लय, काठमाड�समेत
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भएको भ0े देिखदैँन । 5फ7डबकुमा गठु> भ0े 
ज"नएको र नAसापास गराई घरसमेत बनाई 
बसेको 5कFा नं.७० को जIगाको सJबKधमा कुनै 
5वMषेण नै नगरP गठु> संःथानको "नणSय सदर हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको "म"त 
२०६८।६।३ को फैसलामा गठु> संःथान ऐन, 

२०३३ को दफा ३९, ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा ५४ तथा यस अदालतबाट ू"तपाaदत नजीर 
"सcाKत (नेकाप २०४३, अe १२, "न.नं.२९२५, 

पgृ ११४७) समेतको ऽटुP रहेको देिखदँा 
Kयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को 
उपदफा (१) को खjड (क) र (ख) अनसुार 
मkुा दोहोर ्याई हेनl अनमु"त ूदान गmरaदएको  
छ । ूःततु "नवेदनलाई पनुरावेदनको लगतमा 
दताS गरP 5वपoीहpसमेत िझकाई आएप"छ वा 
अव"ध नाघेप"छ "नयमानसुार गरP पेश गनुS भ0े 
"म"त २०६९।१२।१६ को यस अदालतको 
आदेश । 

"नयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
मkुामा पनुरावेदकतफS बाट उपिःथत 5वsान 
वmरg अ"धवtा ौी महादेवूसाद यादव र 
5वsान अ"धवtा ौी खगेKि अ"धकारPले सा5वक 
जोताहा मोहPको मwृयपु"छ "नजको हकखाने छोरा 
कृंणबहादरुले "म"त २०३७ सालमा आyना 
नाममा जोत नामसारP गरेको सा5वक दताS"भऽको 
जIगा "न5वSवादpपमा २०३५ सालमा दताSसमेत 
भै कृंणबहादरुले जIगा ूाz गरेप"छ जोतसमेत 
क{ा गरP तहतह हक हःताKतरण भै स"ुधरबहादरु 
ौेgको नाउँमा आएप"छ नAसा पास भै घर "नमाSण 
र पटकपटक तला थप गरP भोगचलन गरP 
आएको, गठु>को ४६ नं.लगत धनहर खेतभएको 
र "भडाएको 5क.नं.७० को जIगा भीट भनी हाल 
सा5वक न"भडेको, ॐेःताबाट देिखने जIगाधनीलाई 

ब~ुदै नबझुी दावीको जIगा गठु>को हो भ0े एउटै 
प"न आधार ूमाण नहुँदा नहुँदै प"न अ�ामा रहेको 
ॐेःता ूमाणको ू"तकूल हनेु गरP गठु> कायम 
गनl गरP भएको "म"त २०५५।१।६ को "नणSय 
सदर गनl गरP पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला बदर गरP रैकर जIगाको दताS 
ॐेःता यथावत ् कायम हनुपुछS भनी बहस गनुS 
भयो । ूwयथ�को तफS बाट उपिःथत 5वsान 
अ"धवtा ौी �ानेKिूसाद पोखरलले 5फ7डबकुमा 
लेिखएको �यहोरालाई 5वपoीहpले ःवीकार 
गरेको, 5फ7डबकुमा लेिखएको जIगाधनीका छोरा 
सानलुाल महजSनलाई ब~ुदा जIगा गठु>को हो 
भनी कागज गmरaदएको र गठु> संःथानमा रहेको 
ऐ"तहा"सक दःतावेजसमेतका ूमाणबाट गठु> 
देिखएकोमा लगत रहे नरहेको कुराले मह�व 
नपाउने हुँदा गठु> संःथान केKिPय कायाSलयको 
"नणSय सदर गनl गरP पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको फैसला अKयथा हनुपुनl होइन 
भ0ेसमेत �यहोराको बहस ूःततु गनुSभयो ।

उि7लिखत बहस स0ुुका साथै "म"सल 
संलIन ूमाण कागजहpको अ�ययन गरP सpु 
गठु> संःथान केKिPय कायाSलयले गरेको "नणSय 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
"मलेको छ छैन ू "तवादPहpको पनुरावेदन िजक�र 
पIुन सAछ सAदैन भ0े सJबKधमा "नणSय aदनपुनl 
देिखयो ।

2. "नणSयतफS  5वचार गदाS, यसमा २०२१ 
सालमा सभl नापी हुँदा ल"लतपरु िज7ला, ल"लतपरु 
नगर प�ायत वडा नं.५(झ)  5क.नं.७० को १–२–० 
जIगा रैकरको लगत क{ा गरP गठु> कायम गरेको 
गठु> संःथानको "म"त २०५५।१।६ को "नणSय 
सदर गनl गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलामा म�ुयतः गJभीर कानूनी ऽटुP भै सव��च 
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अदालतबाट ःथा$पत कानूनी *स,ा-तको पालना 
नभएको र गलत $क*समले 5या7या गरेको हुँदा 
दोहोर ्याई हेन= *नःसा पाउँ भनी ू*तवादAहBको 
यस अदालतमा छुDाछुDै *नवेदन परेकोमा यस 
अदालतबाट पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
दोहोर ्याई हेन= *नःसा ूदान भई पनुरावेदनको 
Bपमा दताG हनु आएको देिखयो ।

3. यसमा $ववाNदत जPगा *म*त 
२०३५।३।१३ मा िशवलाल ताॆाकारको 
नाममा रैकर दताG भई िशवलालबाट मोहA ज*नएका 
नैनकुमारAको छोरा कृंणबहादरु ख[काको नाउँमा 
*म*त २०३७।५।२ मा हालैको बकसपऽबाट 
दताG हनु आएको देिख-छ । *नज कृंणबहादरुबाट 
Nदवाकर आचायG हुँदै *म*त २०४३।२।२९ मा 
हालैको बकसपऽबाट पनुरावेदक ू *तवादA सशुीला 
ौेbको नाममा आएको र *म*त २०५१।४।२१ 
को पाcरत छोडपऽको *लखतले स*ुधर ौेbको 
नाममा दताG भई अि7तयारूाf *नकाय ल*लतपरु 
उपमहानगरपा*लकाबाट नgसा पास गराई घर 
*नमाGण गरA पटकपटक तला थप गरA भोग 
चलन गरA आएको अवःथामा उi जPगा 
$वjBप गठुlको लगत नं.४६ को हो भनी *म*त 
२०५५।१।६ मा गठुl संःथानबाट उi रैकर 
दताG बदर गरA गठुl कायम गरेको देिख-छ ।

4. गठुl संःथानले गठुl संःथान ऐन, 

२०३३ को दफा ३९(१) बमोिजम रैकरतफG को 
लगत कDा भै गठुl कायम गन= गरA *नणGय 
गदाG सशुीला ौेb र स*ुधरबहादरु ौेb तथा 
*नवेदकहBले उi जPगा ूाf गरेका *नजहBका 
दाताहBलाई बsुदै नबझुी $वjBप गठुlको ४६ नं. 
लगतको ॐेःतासँग *भडेको भनी गठुl कायम हनेु 
ठहर गरेको देिख-छ । लगत नं.४६ को जPगा 
खेत हो भनी गठुlको लगतमा उvलेख भएको 

देिख-छ तर उi $क.नं.७० को जPगाको wेऽीय 
$कताबको $वरह महलमा पाखो भनी ज*नएको 
देिख-छ भने मोहAको महलमा कृंणकुमारA भxे 
नैनकुमारA लेिखएको र $कसानको 5यहोरामा यो 
जPगा नyुछेलालको हो मैले अ*धया *तरA जोती 
खाएको छु भxे wेऽीय $कताबमा 5यहोरा उvलेख 
भएको देिख-छ । लगतमा र wेऽीय $कताबमा 
$वरह फरक फरक रहेको र wेऽीय $कताब 
र ॐेःता पूजाGमा समेत गठुl ज*नएको अवःथा 
देिखन आउँदैन । उजूरA गन=ले प*न सो जPगा 
कुन आधार, कारण र ूमाणबाट गठुlको हो भनी 
देखाउन सकेको छैन । लगत नं.४६ को जPगा 
$क.नं.७० सँग *भडेको छ भxे कुनै ःपz आधार 
देखाउन सकेको प*न पाईएन । सो हुँदा $ववाNदत 
जPगा वादAतफG बाट दावी *लएबमोिजम गठुlकै 
जPगा हो भनी भx सgने अवःथा देिखदैँन । 

5. दावीको जPगा नापी हुँदा रैकर 
भनी नापी भएको र दताG गराई तहतह मालपोत 
कायाGलयको *नणGयले हकूाf 5यिiमा हक 
हःता-तरणसमेत हुँदै आएकोमा सोलाई हक 
पPुने 5यिi िशवलाल ताॆाकारले आ|नो नाउँमा 
दताGसमेत गराएको देिख-छ । उi $ववाNदत 
जPगामा नgसापास गराई घर *नमाGण भई भोग 
चलन गरA आएको प*न देिख-छ । यसरA दताG 
ॐेःता ूाf गरA सो जPगामा घर *नमाGण गरA 
लामो समयस}म भोग चलन गरA आएको त~यमा 
कुनै $ववाद रहेको देिखन आएन ।

6. गठुl संःथान ऐन, २०३३ को दफा 
३९ मा गठुlको जPगा रैकरमा दताG भए ताप*न 
गठुlको ॐेःताबाट गठुlको जPगा देिखन आई 
ूमािणत हनु आएमा रैकरको लगत कDा गरA 
गठुlको जPगामा दताG गcरने छ भxे 5यवःथा 
रहेको देिख-छ । सोबमोिजम रैकर लगत कDा 

९१०६ - सशुीला ौेbसमेत $वB, गठुl संःथान के-िAय कायाGलय, काठमाड�समेत
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गन.का ला"ग सव.ू थम उ4 ज6गा गठु9को 
ज6गा हो भनी "लखत ूमाणबाट ूमािणत भएको                      
हनुपुद.छ । तर ूःततु Iववादमा गठु9 संःथानले 
यो ज6गा साIवकदेिख हालसLम यसरM रहेको र यो 
ूमाणबाट गठु9को ज6गा हो भनी देखाउन ू मािणत 
गन. सकेको देिखदैँन । गठु9 वा रैकर ज6गाको 
यIकन नै नगरM ज6गाको लगत न"भडेको अवःथामा 
अनमुानको भरमा १५ बष.भSदा अिघदेिख तहतह 
हक हःताSतरण भई आएको एकाको नाममा दता. 
भइसकेको ज6गालाई "बनाआधार "बनाूमाण लगत 
"भडेको भनी रैकर ज6गालाई गठु9 कायम गनY 
अ"धकार उ4 दफाले गठु9 संःथानलाई [दएको                                        
देिखदैँन । सो हुँदा उ4 ज6गा रैकरको 
लगत क\ा गरM गठु9 ज6गामा दता. गन. "म]ने               
देिखदैँन । 

7. तसथ. Iक.नं.७० को ज6गा गठु9को 
हो भ`े ूमाणबाट नदेिखएको र हक हःताSतरण 
हुँदै ू"तवादMहaका नाउँमा दता. भई नbसा 
पास गरM घर "नमा.ण गरM भोग चलनसमेत गरM 
आएको अवःथामा उ4 ज6गालाई गठु9को ज6गा 
ठहर ्याएको गठु9 संःथान केSिMय काया.लयको 
"नण.यलाई सदर गनY गरेको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला "मलेको नदेिखदँा उ]टM हनेु 
ठहछ. । अaमा तपसीलबमोिजम गनू. ।

तपसील
मा"थ इSसाफ खfडमा उ]लेख भएबमोिजम 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उ]टM भै 
Iक.नं.७० को ज6गा रैकर कायम हनेु ठहरM फैसला 
भएकोले सaु गठु9 संःथान केSिMय काया.लयको 
"नण.यबमोिजम कायम गरेको गठु9को लगत क\ा 
गनु. भनी गठु9 संःथान केSिMय काया.लयमा र 
गठु9 संःथान शाखा काया.लय, ल"लतपरुमा लेखी    
पठाउनू................................................१ 

दायरMको लगत क\ा गरM "म"सल "नयमानसुार गरM      
बझुाइ[दनू..............................................१ 

उ4 रायमा सहमत छु ।
Sया.रामकुमार ूसाद शाह

इ"त संवत ्२०७० साल माघ ५ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अ"धकृतः मनोज ौेk

सवlmच अदालत, संय4ु इजलास
माननीय Sयायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय Sयायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकn

फैसला "म"त M २०७०।९।१।२
०६७-CR-०३४९

मsुा M जबज.ःती करणी ।

पनुरावेदक/ू"तवादM M भारत Iवहार, सीतामढM 
वैरग"नया घर भई हाल कारागार काया.लय, 

पसा. वीरगSजमा कैदमा रहेका महेश पटेल 
कुमv

Iवaw
ूxयथv/वादM M गीतादेवी पटेलको जाहेरMले नेपाल 

सरकार

िनण�य नं.९१०७
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 § अनसु�ानको �ममा बुिझएका 
�ि�ह�ले अदालतमा सा�ी सरह 
बकप� नगरेस� ��ो �माणलाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 
ठोस र िवØसनीय �माण माÚ निमÜने । 

(ूकरण नं.४)

 § िवशेष#ले �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२३(७) बमोिजम सा�ी सरह अदालतमा 
उपि'त भई बकप� नगरेको र ��ो 
बकप�लाई अक+ प�ले िजरह गन- 
मौका नपाएकोमा ��ो िवशेष#को 
रायलाई �माणमा िलन उ� काननूी 
�व'ाबमोिजम िमÜने न1ने ।
 § जाहेरवाला वा पीिडतले अनसु�ानको 

�ममा �� गरेको कथनलाई िनजह� 
सा�ी सरह अदालतमा उपि'त भई 
बकप� नगरेको अव'ामा ��ो 
कथनलाई पिन दफा १८ बमोिजम 
�माणमा िलन निमÜने । 
 § वादीबाट अनसु�ान तहकीकातको 

�ममा तयार भएको िलखतमा उ8ेख 
भएको कुरा सो कुरा �� गन- �ि�ह�, 
जाहेरवाला, पीिडत, पीिडतको शारीिरक 
परी�ण गन- मेिडकल अिधकृत, व�िु'ित 
मचुु>ासमेतका �ि�ह� अदालतमा 
सा�ी सरह उपि'त भई बकप� गन? 
नआएको र सा�ी सरह बकप� गरेको 
नदेिखएकोले अनसु�ान तहकीकातका 
�ममा घटनाका सB�मा िनजह�ले 
�� गरेको कुरा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १८, २५ एवं २३(७) बमोिजम 
अकाट ्य, िनFयाGक र िवØसनीय 

�माणको �पमा Hहण गन? निमÜने ।
(ूकरण नं.५)

पनुरावेदक/ू1तवाद3का तफ5 बाट M 8व9ान 
अ1धव<ा 1ललामिण पौडेल

ूBयथE/वाद3का तफ5 बाट M 8व9ान उपGयाया1धव<ा 
8टकेGि दाहाल

अवलिJबत नजीर M
सJबN कानून M 

 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८,२५, 
२३(७) ।

स\ु तहमा फैसला गन_ M–   
 मा.िज.Gया.ौी 8वंणुू साद कोइराला
पनुरावेदन तहमा फैसला गन_ M–
 मा.Gया. ौी एकराज आचाय5
 मा.Gया. ौी तेजबहादरु काकf

फैसला
Iा.रामकुमार �साद शाह : Gयाय 

ूशासन ऐन, २०४८ को ९(१) बमोिजम दायर 
हनु आएको ूःततु मjुाको सk िlm तnय र ठहर 
यसूकार छ M

िजqला पसा5, वीरगGज उपमहानगरपा1लका, 
वडा नं. ११ िःथत नGद ुसाहको घरमा डेरा गर3 
बसी आएकोमा सोह3 घरमा डेरा गर3 बःने अ1भय<ु 
महेश पटेलको कोठामा 1म1त २०६४।५।२८ 
गतेका uदन अपराGह १५M३० बजेको समयमा 
8ट.भी.को ठूलो आवाज आएको, मेर3 वष5 ८ कw 
छोर3 रोएको जःतो लागेको र 1नजको कोठाको 
ढोका बGद रहेकोले yयालबाट कोठा खोल3 हेदा5 
1नज महेश पटेलले छोर3 काजलकुमार3 पटेललाई 

९१०७ - महेश पटेल कुमE 8व\N नेपाल सरकार
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खाटमा सतुाई सवा34 ना4ो पार7 आ9न ु"ल4लाई 
छोर7को योनीमा राख् ने गरेको देखी त@काल 
हBलाखBलासमेत गरेकCले अEय मा"नसहFसमेत 
आई "नज महेश पटेललाई पबाउ गरेका हुँदा 
"नजलाई कानूनी कारवाह7 गर7 पाऊँ भनी सो 
बखत छोर7ले लगाएको परुानो Oटसट3समेत 
दािखला गरेको छु भQेसमेत Rयहोराको गीतादेवी 
पटेलको जाहेर7 दरखाःत । 

िजBला पसा3, वीरगEज उपमहानगरपा"लका, 
वडा नं. ११ िःथत उYरमा खाल7 जZगा, दि[ण 
रामचEिको घर, पूव3मा सडक र पि`ममा नागेEि 
साहको घर य"त ४ OकBला"भऽ पनb नEद ुसाहको 
घरमा जाहेरवाला र अ"भयcु महेश पटेलसमेत 
डेरा गर7 बसेका, सो महेश पटेलको डेरामा ूवेश 
गर7 हेदा3 "बःतरासOहतको खाट भएको, सोसँगै 
पि`म टे"ल"भजन र अEय सामानहF भएको, 
खाटमा महेश पटेलले काजलकुमार7 पटेललाई 
करणी गरेको भQेसमेत Rयहोराको घटनाःथल 
मचुBुका । 

िजBला ूहर7 काया3लय, पसा3को 
कeपाउEडमा उपिःथत गराइएका अ"भयcु महेश 
पटेलले लगाएको रगतको टाटो (दाग) देिखएको 
परुानो गeछा र पी"डत काजलकुमार7 पटेलले 
लगाएको परुानो नाइलनको "नजको घुडँासeम 
पZुने दईु ठाउँमा तरल पदाथ3को दाग भएको 
भेःट बरामद भएको भQेसमेत Rयहोराको बरामद7 
मचुBुका । 

"म"त २०६४।५।२८ गते अपराEह 
१५M३० बजेको समयमा मेरो आमाले मलाई 
नहुाई nदई कपडा धनु लाZन ुभएको र म कोठा"तर 
आएकोमा अ"भयcु महेश पटेलले मलाई काजल 
एक Zलास पानी Bयाई देउ भनेकोले पानी nदन 
"नजको कोठामा जाँदा "नज खाना खाँदै रहेछ । 

मैले पानी nदएप"छ "नजले मेरो हातमा समाती 
बसेर Oट.भी. हेर भनेको हुँदा मैले Oट.भी. हेर7  
बसp । "नजले खाना खाइसकेप"छ म बसेको 
खाटमा सँगै बसी मलाई लडाई ना4ो पार7 बो"लस,् 

कराइस ्भने मार7 nदEछु भनी धeकC nदई "नजले 
आ9नो "ल4 मेरो योनीमा पसाउन बल गरेको, 
qँदा कराउँदा प"न नछोडेको र प"छ मेरो आमाले 
थाहा पाई हBला गरेको हो भQेसमेत Rयहोराको 
पी"डत काजलकुमार7 पटेलले गरेको कागज । 

पी"डत काजलकुमार7 पटेल र अ"भयcु 
महेश पटेलसमेतलाई ःवाःrय पर7[ण गर7 पठाई 
nदन नारायणी उप[ेऽीय अःपताल, वीरगEजलाई 
लेिखएको पऽ । 

"म"त २०६४।५।२८ गते अपराEह 
१५M३० बजेको समयमा म आ9नो डेरामा 
खाना खान लागेको बखत काजलकुमार7 पटेल 
नहुाई आएको देखी मैले "नजलाई एक "गलास 
पानी देउ भनेकोले "नज पानी "लई कोठामा               
आईन ् । @यसप"छ "नजको हात समाती बस, 

Oट.भी. हेर  भनp । अ"न उनी ब"सन ्र मैले खाना 
खाई "नजसँगै बसp । @यसप"छ "नजलाई खाटमा 
सतुाई "नजले लगाएको भेःट कपडा मा"थ सार7 
बो"लस,् कराइस ्भने मार7 nदEछु भनी धeकC nदई 
मेरो "ल4लाई "नजको योनीमा रगsदै गदा3 "नजकC 
आमाले थाहा पाई हBला खBला गदा3 वtरपtरका 
मा"नसहFसमेत आई मलाई पबाउ गtरएको 
हो भQेसमेत Rयहोराको ू"तवाद7 महेश पटेलले 
अ"धकारूाu अ"धकार7सम[ गरेको बयान । 

पी"डत काजलकुमार7 पटेलको Labia 

Majora मा Abrasion देिखEछ भQेसमेत 
Rयहोराको नारायणी उप[ेऽीय अःपताल, 

वीरगEजको ःवाःrय जाँच पर7[ण ू"तवेदन । 
पी"डत काजलकुमार7 पटेलको शर7रबाट 
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�नका�लएको तरल जःतो पदाथ) लागेको भेःट 
र अ�भय1ु महेश पटेलको ग5छा पर78णको 
ला�ग के:ि7य ूहर7 =व�ध =व@ान ूयोगशाला, 
महाराजग:ज काठमाडCमा पठाएको पऽ । 

जाहेरवाला गीतादेवी पटेलले हGलाखGला 
गरेको आवाज सनुी गई हेदा) पी�डत काजलकुमार7 
पटेल Lँदै बसेकP र अ�भय1ु महेश पटेल 
तौ�लयामाऽ लगाएको अवःथामा भएकोले बRुदा 
�नज अ�भय1ुले काजलकुमार7 पटेललाई आSनो 
कोठामा लगी करणी गरेको रहेछ भTेसमेत 
Uयहोराको वःतिुःथ�त मचुGुका । 

�म�त २०६४।५।२८ गते अपरा:ह 
१५:३० बजेको समयमा यी ू�तवाद7 महेश 
पटेल कुमaले जाहेरवालाकP छोर7 वष) ८ कP 
काजलकुमार7 पटेललाई आSनै कोठामा बोलाई 
जबज)ःती करणी गरेको प=ुc हनु आएकोले �नज 
ू�तवाद7 महेश पटेल कुमaलाई मलुकुP ऐन, 

जबज)ःती करणीको महलको १ नं. तथा ३ नं. 
को देहाय १ को कसूरमा ऐ. महलको ३ नं.को 
देहाय १ अनसुार सजाय हनु तथा ऐ.को १० नं. 
अनसुार पी�डत काजलकुमार7लाई 8�तपू�त)समेत 
भराई पाउँ भTेसमेत Uयहोराको अ�भयोगपऽ । 

मैले पी�डत काजलकुमार7 पटेललाई 
जबज)ःती करणी गरेको होइन, छैन । ूहर7मा 
कुटपीट गर7 बयान गराइएको हो । मैले तौ�लया 
फेkररहेको अवःथामा मलाई पी�डतकP आमाले 
पबाउ गरेको हो, मेरो र जाहेरवालाको बीचमा 
झगडा भएकोले �नजले मलाई फँसाउनको ला�ग 
झूnा जाहेर7 oदएको हुँदा अ�भयोग दावीबाट सफाइ 
पाऊँ भTेसमेत Uयहोराको ू�तवाद7 महेश पटेल 
कुमaले पसा) िजGला अदालतमा गरेको बयान । 

पी�डतको मौकामा भएको शार7kरक 
जाँचको ू�तवेदन, के:ि7य ूहर7 =व�ध =व@ान 

ूयोगशालाको ू�तवेदन, मौकामा बिुझएका पी�डत 
र जाहेरवालासमेतका Uयि1हqको कथनले 
ू�तवाद7ले मौकामा गरेको बयानलाई प=ुc र 
ूमािणत गरेको देिख:छ । ू�तवाद7ले अदालतमा 
गरेको बयान र ू �तवाद7का सा8ीले प=ुc हनेु ू माण 
पेश हनु नसकेको समेतका आधारमा ू�तवाद7ले 
पी�डतलाई जबज)ःती करणी गनr ूयासस5म गर7 
पी�डतको योनीको स5वेदनशील भागमा Abrasion 
भएको देिखदँा यी ू�तवाद7 महेश पटेल कुमaले 
अ�भयोग दावीअनसुारको कसूर अपराध नगर7 
मलुकुP ऐन, जबज)ःती करणीको महलको ५ नं. 
अनसुार जबज)ःती करणीको उsोगस5म गरेको 
देिख:छ । ू �तवाद7ले ऐ.३ नं.को देहाय १ अनसुार 
१० वष) भ:दा म�ुनको बा�लकालाई जबज)ःती 
करणीको उsोग गरेको देिखदँा �नजलाई ऐ.को 
५ नं.अनसुार सोको आधा सजाय ५ वष) कैद हनेु 
ठहछ) भTे पसा) िजGला अदालतबाट भएको �म�त 
२०६५।१२।३० को फैसला । 

पी�डत भ�नएकP केट7को उमेर 
य=कन नगkरएको, वाद7का सा8ीहq, पी�डत, 

जाहेरवालासमेतले अदालतमा आई बकपऽ 
नगरेकाले वाद7 प8ले अदालतसम8 आSनो 
सा8ी ूमाणको ःवत:ऽ तवरले पtु याइँ गन) 
सकेको छैन । अःपतालबाट भएको पर78ण 
kरपोट)मा करणी भए नभएको भनी य=कन साथ 
भT नस=कने भनी उGलेख भएको, अनसु:धानको 
बममा मेरो बयान गराउँदा जबज)ःती साथ प=हले 
नै तयार भएको बयानमा सह7छाप गराएको र सोको 
खuडन गर7 मैले समयमा नै अदालतसम8 बयान 
गदा) ू �तवाद गर7 सकेको समेतका आधारमा पसा) 
िजGला अदालतबाट �म�त २०६५।१२।३० मा 
भएको फैसला ऽ=ुटपूण) हुँदा सो फैसला उGट7 
गर7 अ�भयोग दावीबाट सफाइ पाउँ भTे ू�तवाद7 

९१०७ - महेश पटेल कुमa =वqy नेपाल सरकार
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महेश पटेल कुम1ले पनुरावेदन अदालत, हेट6डामा 
8दएको पनुरावेदनपऽ । 

ू"तवाद=ले मौकामा बयान गदाB मैले 
आDनो "लE काजलकुमार=को योनीको वHरपHर 
रगIदै गरेको अवःथामा जाहेरवाल=ले थाहा 
पाएकोले भाMन लाMदा मलाई "नयOऽणमा 
"लएका हनु ्भनी बयान गरेको, ःवाःRय पर=Sण 
ू"तवेदनमा पी"डतको योनीको Labia Majora 
मा Abrasion देिखOछ भनी उWलेख भएको, 
ू"तवाद=ले आDनो "लE मेरो योनीमा रगIदै बल 
ूयोग गर= मेरो योनीमा पसाउन खोYदै गदाB 
मेर= आमाले थाहा पाई कोठामा आई ढोका 
खोWदा "नज भागेको भ\े पी"डत बा"लकाले गरेको 
बयान र जबजBःती करणी वारदात कायम हनुका 
ला"ग "लE र योनीबीच सामाOय घषBण पयाB` हनेु 
भ\ेसमेत कानूनी "सaाOत ू"तपादन भएको र ८ 
वषBकc बा"लकाले ू"तवाद=लाई फँसाउनका ला"ग 
झूgा कुरा गरेकc हो"लन ्भ\े अनमुान गनBसमेत 
सhकने अवःथा नहुँदा ू"तवाद=ले पी"डत वषB ८ 
कc काजलकुमार= पटेललाई जबजBःती करणी 
गरेको तRय पhुi भैरहेको अवःथामा ू"तवाद=ले 
जबजBःती करणीको उjोग गरेको ठहर गHरएको 
फैसला ऽhुटपूणB हुँदा बदर गर= ू"तवाद=लाई 
अ"भयोग दावीअनसुार सजाय गर= पाउँ भ\े वाद= 
नेपाल सरकारको तफB बाट पनुरावेदन अदालत, 
हेट6डामा 8दएको पनुरावेदनपऽ । 

वाद= ू"तवाद= दबैु पSको पनुरावेदन 
परेकाले अ.बं. २०२ नं.को ू योजनाथB दबैु पSको 
पनुरावेदन एक-अकाBलाई परःपर सनुाउन ु भ\े 
"म"त २०६६।९।२८ गते पनुरावेदन अदालत, 
हेटpडाबाट भएको आदेश । 

पनुरावेदक ू"तवाद=ले पी"डतको योनीमा 
"लE घसुार= घषBण गरेको कारणबाट नै योनीको 

बाq ओठको भागमा खइु"लएको र चोटपटक 
परेको पhुi हनु आएकोले योनीमा वीयB ःखलन 
हनुपुनt र योनीको अOय भागमा चोटपटक 
हनु ु नै पनt बाuयाvमक िःथ"त हनु सwदैन । 

नाबा"लका पी"डतलाई वयःक ू"तवाद=ले 
सिजलै "नयOऽण गर= "लE योनीमा "छराउन 
दWदादWदैका अवःथामा जाहेरवालाले देखी हWला 
गर= ू"तवाद=लाई पबाउसमेत गरेको कारणबाट 
पी"डतको योनीमा अOय थप चोटपटकहy पनB 
सwने अवःथा प"न भएन । यसर= "म"सल संलMन 
सबूद ूमाणहyबाट पी"डतलाई पनुरावेदक 
ू"तवाद=ले जबजBःती करणीको १ र ३ (१) 
नं. को कसूर गरेकाले ऐ.को ३ (१) नं. ले 
सजाय गनुBपनtमा ऐ.को ५ नं. अनसुार पनुरावेदक 
ू"तवाद=लाई जबजBःती करणीको उjोगको कसूर 
कायम गर= सजाय गरेको सyु फैसला "मलेको 
देिखएन । यःतो अवःथामा कसूरबाट सफाई 
पाऊँ भ\े पनुरावेदक ू"तवाद=को िजकcरसँग 
सहमत हनु सhकएन । तसथB उ� आधार र 
कारणहyबाट पनुरावेदक ू"तवाद=लाई जबजBःती 
करणी उjोगको कसूर सजाय गरेको पसाB 
िजWला अदालतबाट "म"त २०६५।१२।३० 
गते भएको फैसला न"मलेकोले सो फैसला केह= 
उWट= हनेु र ूvयथ1 पनुरावेदक ू"तवाद= महेश 
पटेल कुम1लाई जबजBःती करणीको ३(१) नं. ले 
१०(दस) वषB कैद हनेु तथा ऐ.को १० नं. ले 
दस हजार yपैयाँ S"तपू"तBसमेत पी"डत बा"लकाले 
पनुरावेदक ू"तवाद=बाट भर= पाउने ठहछB । 
पनुरावेदक ू"तवाद=को पनुरावेदन िजकcर पMुन 
सwदैन भ\े पनुरावेदन अदालत, हेट6डाको "म"त 
२०६६।११।११ को फैसला । 

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
ूमाणको भार वाद=मा रहने �यवःथा रहेकोमा 
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वाद�बाट ठोस र त&यय)ु ू माण पेश हनु सकेको 
छैन । ू 6तवाद�ले अदालतमा बयान गदा: आरो<पत 
कसूरमा इ?कार रहेको िःथ6तमा अनसु?धान 
अ6धकार�समD सा6बत रहेको भFे आधारमा 
माऽ कसूरदार ठहर ्याउन 6मJदैन । घटनाःथल 
मचुJुका, वःतिुःथ6त मचुJुका, बरामद� मचुJुकाका 
मा6नस तथा पी6डत र जाहेरवालासमेतलाई 
अदालतमा उपिःथत गराई बकपऽ गराइएको 
छैन । अनसु?धान अ6धकार�समD कागज गनR 
Sयि)ले अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ नगरेको 
अवःथामा Tयःतो कागज गनR Sयि)को भनाइलाई 
ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 
ूमाणमा 6लन 6मJदैन । नारायणी उपDेऽीय 
अःपताल वीरग?जमा पी6डतको ःवाः&य पर�Dण 
गनR िच<कTसकले प6न अदालतमा आई बकपऽ 
गरेको छैन । यसर� वाद�ले अनसु?धानको बममा 
तयार ग]रएका ूमाण प<ु^ हनेु गर� अदालतमा 
पर�Dण गराउन नसकेको अवःथामा केवल 
अनसु?धानको बममा तयार भएको ूमाणको 
आधारमा माऽ कसूरदार ठहर ्याउन न6मJने 
िःथ6तमा आरो<पत कसूर गरेको ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट`डाको फैसला ऽ<ुटपूण: 
हुँदा उJट� गर� अ6भयोग दावीबाट सफाई पाऊँ 
भFे Sयहोराको ू6तवाद�ले यस अदालतमा cदएको 
पनुरावेदनपऽ । 

ू6तवाद�ले अदालतमा बयान गदा: 
कसूरमा इ?कार रह� बयान गरेको, अनसु?धानको 
बममा बिुझएका मा6नसहeले आई बकपऽ गरेको 
नदेिखनकुा साथै ःवाः&य जाँच गनR <वशेषhसमेतले 
बकपऽ नगरेको अवःथामा ूमाण ऐन, २०३१ 
को दफा १८, २३(७), ५४ तथा अ.बं. १८४क 
को प]रूआेयमा ू6तवाद�लाई कसूरदार ठहर ्याई 

सजाय गरेको पनुरावेदन अदालत, हेट`डाको 
फैसला फरक पन: सqने देिखदँा अदालती 
ब?दोवःतको २०२ नं. बमोिजम छलफलको 
6न6मr महा?याया6धव)ाको काया:लयलाई 
पेशीको सूचना cदई 6नयमानसुार पेश गनु: भFे यस 
अदालतको 6म6त २०६९।५।२० को आदेश । 

6नयमबमोिजम दै6नक पेशीसूचीमा चढ� 
पेश हनु आएको ू ःततु मvुाको पनुरावेदनस<हतको 
6म6सल अwययन गर� पनुरावेदक/ू6तवाद� महेश 
पटेल कुमyका तफ: बाट <वzान अ6धव)ा 6ललामिण 
पौडेलले जाहेरवाला, पी6डत र अनसु?धानको 
बममा बिुझएका Sयि)हeले अदालतमा 
आई बकपऽ नगरेको िःथ6तमा 6नजहeले 
अनसु?धानको 6सल6सलामा Sय) गरेको कुरालाई 
ूमाणमा 6लन 6मJदैन । ू6तवाद�ले आरो<पत 
कसूरमा इ?कार रह� अदालतमा बयान गरेका 
छन ् । जाहेरवालासँग ]रसइबी रहेको भनी 
ू6तवाद�ले अदालतमा गरेको बयानलाई 6नजका 
साDीले गरेको बकपऽले प<ु^ गरेको छ । 
यःतो िःथ6तमा ू6तवाद�लाई कसूरदार ठहर गर� 
पनुरावेदन अदालत, हेट`डाबाट भएको फैसला 
न6मलेकोले उJट� गर� ू6तवाद�लाई सफाई cदने 
गर� फैसला हनुपुछ: भनी बहस गनु:भयो । यःतै, 

ूTयथy/वाद� नेपाल सरकारको तफ: बाट <वzान 
उप?याया6धव)ा <टके?ि दाहालले ू6तवाद� 
अनसु?धान अ6धकार�समD आरो<पत कसूरमा 
सा6बत भई बयान गरेका छन ्। ूTयDदशy/
जाहेरवालाको क}टानी जाहेर� र पी6डतले 
अनसु?धानको बममा यी ू6तवाद�ले आफूलाई 
जबज:ःती करणी गरेको भनी लेखाई cदएक}   
छन ् । पी6डतको ःवाः&य जाँच ू6तवेदनबाट 
योनीको मwयभागको ओठमा खइु6लएको भFे 
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देिख/छ । 2यसकारण ू "तवाद9लाई अ"भयोग माग 
दावीबमोिजम सजाय हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेटIडाको फैसला "मलेको हुँदा सदर 
हनुपुछM भनी बहस गनुM भयो । 

उपयOु बहस िजकPर एवं "मसील अRययन 
गर9 पनुरावेदन अदालत, हेटIडाको फैसला "मलेको 
छ, छैन र पनुरावेदकको पनुरावेदन िजकPर पSुन 
सTछ, सTदैन भUे "नणMय Vदनपुरेको छ । 

2. ू"तवाद9 महेश पटेलले मेर9 छोर9 
काजलकुमार9लाई "म"त २०६४।५।२८ गते 
जबजMःती करणी गरेकोले कारवाह9 गर9 पाउँ 
भUे जाहेर9 भई पी"डतको बयान, शार9^रक 
पर9_णसमेतबाट जबजMःती करणी गरेको देिखदँा 
"नज महेश पटेललाई मलुकुP ऐन, जबजMःती 
करणीको ३(१) नं.को कसूरमा सजाय गर9 "नज 
ू"तवाद9बाट १० नं. बमोिजम _"तपू"तMसमेत 
भराई पाउँ भUे अ"भयोग दावी रहेको छ । 

3. ू"तवाद9 महेश पटेल कसूरज/य 
कुरामा अनसु/धान अ"धकार9मा सा"बत भए प"न 
अदालतमा इ/कार रह9 बयान गरेका छन ् । 
ू"तवाद9ले जाहेरवालासँग आhनो झगडा परेको 
कारणले फँसाउनका ला"ग जाहेर9 Vदएको 
भनी अदालतमा बयान गरेका छन ् । "नजको 
सो बयानलाई "नजका सा_ी सरेु/ि मkडलले 
अदालतमा बकपऽ गर9 पlुm गरेको देिख/छ । 

4. पी"डत काजलकुमार9, "नजकP आमा 
र जाहेरवाला, घटनाःथल तथा बरामद9 मचुrुका र 
वःतिुःथ"त मचुrुकाका sयिOहtलाई सा_ी सरह 
बकपऽ गनM अदालतमा उपिःथत गराई Vदन पसाM 
िजrला अदालतले "म"त २०६४।७।२९ मा 
िजrला ू हर9 कायाMलय, पसाMलाई लेखी पठाएकोमा 
जाहेरवालासमेतका सरकार9 गवाहहtको घर 

ठेगानामा जाँदा "नजहt फेला नपरेको भUे 
sयहोराको मचुrुका ूाv हनु आएको भUे िजrला 
सरकार9 वकPल कायाMलयको "म"त २०६४।९।२ 
को पऽबाट देिख/छ । त2पwात ् प"न पसाM 
िजrला अदालतले "म"त २०६५।८।१६, 

"म"त २०६५।१०।२७ समेतका पऽहtबाट 
सरकार9 प_का सा_ी गवाह उपिःथत गराई 
Vदन पटकपटक िजrला ूहर9 कायाMलय, पसाMमा 
लेखी पठाएकोमा ती सा_ी गवाहलाई वाद9 प_ले 
अदालतमा उपिःथत गराई बकपऽ गराउन सकेको                                         
देिखदैँन । ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले ूमाणको भार वाद9मा रहने sयवःथा गरेको 
प^रूआेयमा जाहेरवाला, पी"डत र अनसु/धानको 
बममा बिुझएका sयिOहtले अदालतमा उपिःथत 
भई बकपऽ गनM सकेको देिखएन । अनसु/धानको 
बममा बिुझएका sयिOहtले अदालतमा सा_ी 
सरह बकपऽ नगरेसzम 2यःतो ूमाणलाई ूमाण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम ठोस र 
lव{सनीय ूमाण माU "मrदैन । 

5. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
मा "कुनै काम, घटना वा अवःथाका सzब/धमा 
भएको तहकPकात वा जाँचबझुको "सल"सलामा 
ूच"लत नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै 
"लखतमा उrलेख भएको कुनै कुरा सो कुरा 
sयO गन} sयिO सा_ीको tपमा अदालतमा 
उपिःथत भई बयान गरेमा ूमाणमा "लन ह/ुछ" 
भUे sयवःथा रहेको छ । तर अनसु/धान 
तहकPकातका सzब/धमा घटना र वारदातका 
सzब/धमा sयO गन} पी"डत काजलकुमार9 र 
"नजकP आमा जाहेरवाला गीतादेवी, पी"डतको 
शार9^रक पर9_ण गन} डाTटरसमेत कोह9 प"न 
अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ गरेको अवःथा 
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देिखदैँन । यःतै ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
२३(७) मा "कुनै 6यि7ले 6य7 गरेको कुनै 
राय सो 6यि7 सा<ीको >पमा आफA  अदालतमा 
उपिःथत भएमा माऽ ूमाणमा Hलन हJुछ" भLे 
6यवःथा रहेको पाइJछ । तर पीHडतको ःवाःPय 
परQ<ण गरQ ू Hतवेदन Rदने डाSटर पHन अदालतमा 
सा<ीको >पमा उपिःथत भएको देिखदैँन । 

6. कुनै WवशेषZले ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २३(७) बमोिजम सा<ी 
सरह अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ नगरेको 
र ^यःतो बकपऽलाई अक_ प<ले िजरह गन̀ 
मौका नपाएकोमा ^यःतो WवशेषZको रायलाई 
ूमाणमा Hलन उ7 कानूनी 6यवःथाबमोिजम 
Hमcने हुँदैन । ^यःतै जाहेरवाला वा पीHडतले 
अनसुJधानको बममा 6य7 गरेको कथनलाई 
Hनजह> सा<ी सरह अदालतमा उपिःथत भई 
बकपऽ नगरेको अवःथामा ̂ यःतो कथनलाई पHन 
सो दफा १८ बमोिजम ूमाणमा Hलन Hमcदैन । 
यसरQ वादQबाट अनसुJधान तहकgकातको बममा 
तयार भएको Hलखतमा उcलेख भएको कुरा सो 
कुरा 6य7 गन̀ 6यि7ह> जाहेरवाला, पीडीत 
काजलकुमारQ, पीडीतको शारQhरक परQ<ण गन̀ 
मेHडकल अHधकृत, वःतिुःथHत मचुcुकासमेतका 
6यि7ह> अदालतमा सा<ी सरह उपिःथत भई 
बकपऽ गनk नआएको र सा<ी सरह बकपऽ 
गरेको नदेिखएकोले अनसुJधान तहकgकातका 
बममा घटनाका सmबJधमा Hनजह>ले 6य7 
गरेको कुरा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, 

२५ एवं २३(७) बमोिजम अकाp य, Hनqया^मक 
र Wवrसनीय ूमाणको >पमा महण गनk               
Hमcदैन । 

7. तसथk ूHतवादQ महेश पटेल 
ूहरQसम< कसूरमा साHबत भए पHन अदालतमा 

इJकार रहेको, अHभयोग दावीका सmबJधमा 
अनसुJधानका बममा Hनजका Wव>u 6य7 
गन̀ 6यि7ह> अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ 
नगरेको अवःथामा तहकgकातका HसलHसलामा 
6य7 गरेको कथनमाऽलाई ूHतवादQको Wव>u 
Hनqया^मक, WववादरWहत, ठोस र Wवrसनीय 
ूमाणको >पमा महण गनk नसWकने हुँदा पयाkw र 
शx कारWहत HनWवkवाद ूमाणको अभावमा ूHतवादQ 
महेश पटेल कुमyलाई कसूरदार ठहर ्याएको 
पसाk िजcला अदालतको फैसला केहQ उcटQ 
गरेको पनुरावेदन अदालत, हेट|डाको HमHत 
२०६६।११।११को फैसला ऽWुटपूणk हुँदा 
उcटQ हनेु र आरोWपत कसूरबाट ूHतवादQले 
सफाइ पाउने ठहछk । अ>मा तपसीलबमोिजम 
गनूk । 

तपसील
पनुरावेदक ूHतवादQ महेश पटेल कुमy के, 

माHथ इJसाफ ख~डमा लेिखएबमोिजम स>ु र 
पनुरावेदन अदालतको फैसला उcटQ भई Hनज 
ूHतवादQ महेश पटेल कुमyले आरोWपत कसूरबाट 
सफाइ पाउने ठहरQ फैसला भएको हुँदा पनुरावेदन 
अदालत, हेट|डाको HमHत २०६६।११।११को 
फैसलाबमोिजम ूHतवादQलाई ठहरेको कैदको 
लगत र <HतपूHतk भराई Rदन राखेको लगतसमेत 
क�ा गनुk भनी पसाk िजcला अदालतमा लेखी 
पठाउन ु...............................................१
ूHतवादQ महेश पटेल कुमyले अHभयोग दावीबाट 
सफाइ पाउने ठहरेकोले Hनजलाई थनुाम7ु गरQ 
Rदन ु भनी सmबिJधत कारागारमा लेखी पठाउन ु
भनी HमHत २०७०।९।१ मा छु�ै आदेश भई 
सोबमोिजम Hनजलाई थनुाम7ु गhरRदन लेखी 
पठाई सWकएको देिखदँा थप केहQ गरQ रहन   
परेन ..................................................२
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यो फैसलाको जानकार3 महा6याया"धव8ाको 
काया9लयलाई ;दई दायर3को लगत क?ा गर3 "म"सल 
"नयमानसुार बझुाई ;दनू ...........................३

उ8 रायमा सहमत छु ।
6या.ूा.डा.भरतबहादरु काकK

इ"त संवत ्२०७० साल पसु १ गते रोज २ शभुम ्। 
इजलास अ"धकृत M Qकशोर िघ"मरे

 

सवTUच अदालत, संय8ु इजलास
माननीय 6यायाधीश ौी कYयाण ौे[
माननीय 6यायाधीश ौी तक9 राज भ?
आदेश "म"त M २०७०।५।२५।३

०६६-WO-०२३५

Qवषय :– उbूषेण ।

"नवेदक M कमलाका6त झाको छोरा रौतहट 
िजYला, संमामपरु गा.Qव.स.वडा नं. ४ बःने 
नरे6ि झासमेत

Qवij
Qवपkी M िजYला Qवकास स"म"तको काया9लय, 

रौतहटसमेत

 § गाउँ िवकास सिमित काननूबमोिजम 
�ािपत �ाय� िनकाय भएको र यसले 
काननूबमोिजम �ि� सरह स�ि� 
आज°न गनµ र भोग गनµ अिधकार राख ्ने 
भए पिन �ानीय �ाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ६८(ख) ले ÛÜ रोक 
लगाएको िवषयमा समेत ठेßा सदर गनµ 
गरेको काय° काननूसàत âन नसäे ।
 § गाउँ िवकास सिमितले काननूिवपरीत 

िनजी ज!ाको उ"ादनसमेत समावेश 
गरी ठेßा लगाउने काय° गन° सäे                       
नदेिखनेँ ।

(ूकरण नं.६)

"नवेदकका तफ9 बाट M 
Qवपkीका तफ9 बाट M 
अवलिlबत नजीर M
सlबj कानून M 

 § ःथानीय ःवायn शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ६८ -ख_

आदेश
 $ा.क%ाण 'े* : नेपालको अ6तqरम 
संQवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) 
बमोिजम दायर हनु आई यसै अदालतको 
अ"धकारkेऽ"भऽ पनt ूःततु मuुाको सv िkw 
तxय र आदेश यस ूकार छ : 
 हामी qरट "नवेदकले qरट "नवेदनको 
ूकरण नं १ मा उYलेख गरेको हाॆो पूण9 
हकभोग चलन रहेका जzगाहiमा २०५५ 
सालमा नद3 पसी केह3 बालवुा, ढु|ा परे प"न उ8 
जzगाहiमा "सजनअनसुारको धान, तरकार3 खेती 
लगाउँदै आएका छ� । "म"त २०६६।२।६ 

िनण°य नं.९१०८

 &  
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को �वप�ी गाउँ �वकास स'म'तले आ-हान गरेको 
बोलपऽबमोिजम समनपरु नाका नद7 नालाबाट 
'बब: हनेु ढु<ा, 'ग=ी, माभेल र रोडा ('नजी 
जBगामा समेत) को कर दःतूर उठाउने ठेGा 
पाएको र उI ठेGाबमोिजम उठाएको भनी नगद7 
र'सद देखाएकोले हामी 'नवेदकहKको नLबर7 
जBगामा 'ग=ी, बालवुा र ढु<ाको ठेGा लगाउने 
अ'धकार �वप�ी गा.�व.स.लाई नभएकाले नLबर7 
जBगामा समेत ठेGा लगाउने र कर असूल 
गनQ कायSले हामी 'नवेदकहKको संवैधा'नक र 
कानूनी हक हनन ्भएकोले �वप�ी 'नकायहKको 
कायS बदर गनS कुनै ूभावकार7 कानूनी उपचार 
�वYमान नभएकोले सLमानीत सवZ[च अदालतको 
असाधारण अ'धकार �ेऽ गहुानS आएका छ^ । 
ःथानीय ःवायa शासन ऐन, २०५५ को पgर[छेद 
७ को दफा ५५, ५६, ५७, ५८ मा 'नजी जBगामा 
रहेको बालवुा, ढु<ा, माभेललाई ठेGा लगाई 'बब: 
गनQ कुनै कानूनी अ'धकार �वप�ी गाउँ �वकास 
स'म'तलाई छैन । हामी 'नवेदकको जBगामा 
रहेको बालवुा, ढु<ा, माभेल खनेर लैजादँा जBगाको 
है'सयत 'बमनकुो साथै उI जBगामा रहेको 
तरकार7 बाल7लाई नोlसान पारेको छ । 
 �वप�ी िजmला �वकास स'म'तको 
'म'त २०६६।२।२१ को पऽानसुार समनपरु 
नाकाको वागमती नद7को पानीमा रहेको बालवुा, 
'ग=ी, माभेललाई ठेGा लगाउन ःवीकृ'त pदएको 
देिखqछ। तर �वप�ी गाउँ �वकास स'म'तले 
आफूले पाएको ःवीकृ'त भqदा बढ7 'नजी जBगामा 
उrपाpदतसमेत भनी थप गर7 ठेGा लगाउने 
अ'धकार नै �वप�ी गाउँ �वकास स'म'तलाई 
pदएको छैन । िजmला �वकास स'म'तले 'म'त 
२०६६।२।२१ मा pदएको ःवीकृ'त भqदा 
बढ7 नहनेु गर7 कायाSqवयन गनS भ'नएकोमा 'नजी 

नLबर7 जBगामा समेत ठेGा लगाउने अ'धकार 
�वप�ी गा.�व.स. लाई छैन ।  
 तसथS, हामी 'नवेदकहKको मा'थ 
उmलेिखत कानूनी हक र नेपालको अqतgरम 
सं�वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), 
धारा १९ को ६(क) को हक हनन ् भएकोले 
धारा १०७ को (२) बमोिजम उrूषेणको आदेश 
जार7 गर7 हामी 'नवेदकहKको नLबर7 जBगामा 
समेत ढु<ा, 'ग=ी, माभेल र रोडाको बोल कबोल 
आ-हान गनQ, �वप�ी ठेकेदार सरेुश शाहलाई ठेGा 
pदने र उI ठेGाको चलनपूजv pदनेलगायत हामी 
'नवेदकहKको नLबर7 जBगामा ठेGा लगाउने 
सLपूणS कायS बदर गर7 'नवेदकहKको नLबर7 
जBगामा आइqदा ठेGा लगाउने कायS नगनुS 
नगराउन ुभxे परमादेशको आदेश वा अqय जो 
चा�हने आदेश वा पूजv जार7 गgरपाऊँ । साथै, 
हामी 'नवेदकहKको नLबर7 जBगामा तरकार7को 
खेती र धान खेती गरेको र 'सजनअनसुार अqय 
खेती गनुSपनQ हनुाले 'नवेदकहKको नLबर7 
जBगाबाट बालवुा, ढु<ा, रोडा, माभेल 'नकालेमा 
खेती 'ब'मने र गाडी लैजादँा प'न खेत 'ब'मने र 
मा'थ उmलेिखत कायS गरेमा जBगाको ःवKप तथा 
है'सयत 'ब'मने भएकोले यो 'नवेदनपऽको अिqतम 
�कनारा नलागेसLम 'नवेदकहKको जBगाबाट 
बालवुा, ढु<ा, रोडा, माभेल न'नकाmन ु 'नकाmन 
नलाउन ु भxे �वप�ी गाउँ �वकास स'म'त र 
ठेकेदार सरेुश शाहको नाममा सवZ[च अदालत 
'नयमावल7, २०४९ को 'नयम ४१ बमोिजम 
अqतgरम आदेशसमेत जार7 गgरपाऊँ भxसेमेत 
-यहोराको gरट 'नवेदनपऽ ।

यसमा के कसो भएको हो 'नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश �कन जार7 हनु नपनQ 
हो यो आदेशूा{ भएका 'म'तले बाटाको 

९१०८ - नरेqि झासमेत �वK� िजmला �वकास स'म'तको कायाSलय, रौतहटसमेत
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-याद बाहेक १५ 3दन"भऽ स-बि7धत कागज 
साथै राखी महा7याया"धव@ाको कायाBलयमाफB त ्
"लिखत जवाफ पठाउन ुभनी HवपIीहJलाई Lरट 
"नवेदनको एकू"त नPल साथै राखी सूचना पठाई 
Rयसको बोधाथB महा7याया"धव@ाको कायाBलयमा 
पठाई "लिखत जवाफ आएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ 
"नयमबमोिजम पेश गनूB । 
 अ7तLरम आदेशको माग स-ब7धमा 
Hवचार गदाB, िजXला Hवकास स"म"त, रौतहटले 
समनपरु नाकाको वागमती नदZको पैनीमा रहेको 
बालवुा, "ग[ी, माभेलको आ.व. २०६६/०६७ को 
ला"ग ठेPा ब7दोवःत गनB गा.Hव.स. समनपरुलाई 
अनमु"त 3दइएको उ@ िजXला Hवकास स"म"तको 
"म"त २०६६।२।२१ को पऽको ू"त"लHपबाट 
देिखएकोले यो Lरट "नवेदनको अि7तम टुbो 
नलागेस-म "नवेदकहJको नाममा दताB रहेको 
जcगाबाट बालवुा, ढुbा, रोडा, माभेल न"नकाXन ु
"नकाXन नलगाउन ुभनी HवपIी गा.Hव.स.समनपरु 
र ठेकेदार सरेुश शाहका नाममा सवfgच अदालत 
"नयमावलZ, २०४९ को "नयम ४१(१) बमोिजम 
अ7तLरम आदेश जारZ गरZ 3दएको छ । सोको 
जानकारZ HवपIीहJलाई 3दन ुभlे यस अदालतको 
"म"त २०६६।५।३० को आदेश ।  
 "नवेदन गैरकानूनी छ । ःथानीय ःवायn 
शासन ऐन, २०५५ र "नयमावलZ, २०५६ 
समेतले अिpतयारZ 3दएबमोिजम ठेPा ब7दोवःत 
भएको हो । HवपIीको जcगाको ठेPा ब7दोवःत 
भएको होइन । वागमती नदZ पैनीसमेतले 
चचqको भागको संरIण र उपभोग गनq दाHयRव 
र अ"धकार गा.Hव.स.लाई र िजXला Hवकास 
स"म"तलाई रहेकोले सो गरेको कायB गैरकानूनी 
हनु सtदैन, परेको Lरट "नवेदन ठेPा प[ा कायBमा 
असफल uयि@को तफB बाट परेको हो जनु कायB 

ःथानीय "नकायस-ब7धी "नयमावलZ, २०५६ को 
"नयम २०७, अनसूुची २३, ब.स. ग समेतको 
HवपरZत छ । 

यो Lरट "नवेदन पHहलो ठेPा "लने 
uयि@ले आफूले ठेPा नपाएको र बोलपऽमा 
असफल भएका uयि@को उtसाहट कारण परेको 
हो । HवपIी कसैको जcगाबाट उXलेिखत सामामी 
उठाउने अिpतयारZ यस गा.Hव.स.ले 3दएको छैन । 
HवपIीहJको जcगाबाट उXलेिखत साममी उठाउने 
यो ठेPा हुँदै होइन । Rयसमा"थ HवपIीहJमxये 
नरे7ि झादेिख बाहेकका अ7य HवपIीको क"थत 
पूजाBमा भएको भनेको जcगा वागमती खोलाभ7दा 
पूवB सलाBहZ िजXलापH[ परेको भlे सनेुका                                           
छ{ । आ|नो हातमा पूजाB भएकै कारण र वागमती 
नदZबाट गाउँलेले सामामी Xयाउने हुँदा यो "नवेदन 
परेको ू} छ । HवपIीहJको ज"मन वागमती 
खोलामा परेको uयहोरा ःवयम ्"नवेदनको ूकरण 
नं. १ दोॐो प�ृमा ०५५ सालमा नदZ पसी केहZ 
ढुbा, बालवुा पसे प"न ... भlे लवज उXलेख 
गरेबाट HवपIीको क"थत तरकारZ, परवल, तरबजुा 
भएको भlे काXप"नक "नवेदन लेखको आधारमा 
माऽ हो । Rयसमा"थ साँgची नै खेतीयोcय ज"मन 
वा तरकारZ खेती नोtसान भएको भए I"तपू"तBको 
दावी "लई आउन सtनपुनqमा सो गनB नसकेबाट 
समेत दावी झू�ा आवरण ओढाई परेको ू} 
देिख7छ । ःथानीय "नकायलाई यो ठेPा 3दने 
अिpतयारZको कानून जीHवत छ । सो जीHवत 
कानूनलाई HवपIीले चनुौती गनB प"न सtनभुएको 
छैन । तसथB, उXलेिखत त�य कानूनसमेतका 
आधारमा झू�ा कुरा लेखी गैरकानूनीJपमा परेको 
Lरट "नवेदन खारेज गरZ कानूनबमोिजम भएको 
कायBलाई यथावत ्राखी HवपIीको काXप"नक Lरट 
"नवेदन खारेज गLरपाऊँ भlसेमेत uयहोराको नमूना 
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गा.�व.स.को काया#लय समनपरु, रौतहट, ठेकेदार 
सरेुश शाह र नमूना गा.�व.स. काया#लयको संय5ऽ 
स7म7त (गा.�व.स.बोड#) समनपरुको तफ# बाट 
पन# आएको एउटै Aयहोराका छुCाछुCै 7लिखत 
जवाफहG । 
 �वपIीले आKनो Lरट 7नवेदनमा यस 
काया#लयले �वपIीहGको के कःतो कानूनी, 
संवैधा7नक हक अ7धकारमा7थ हःतIेप गरेको हो 
भनी कहRS कतै प7न उTलेख नगरR गोUाराGपमा 
नामसVम उTलेख गरR यस काया#लयउपर 
अनाहकमा हैरान परेसान गन#लाई दायर गरेको 
Lरट 7नवेदन खारेज गLरपाऊँ । �वपIी ःवयVले 
आKनो 7नवेदनमा यस काया#लयको कुनै दोष गTती 
नरहेको त[यलाई एकातफ#  ःवीकार गरेका छन ्
भने अक]तफ#  �वपIी बनाई मु̂ ा दायर गरR राखेको 
अवःथा छ । �वपIीले दावी गरेअनसुारको ठे_ा 
ब5दोवःत गन̀सVब5धी सVपूण# अ7धकार ःथानीय 
7नकाय गा.�व.स.को काया#लयलाई रहेको छ । 
अतः यस काया#लयबाट सVबि5धत गा.�व.स.को 
काया#लय, समनपरु रौतहटलाई ूच7लत कानूनको 
�वपरRत नहनेु गरR ठे_ा ब5दोवःत गनु# भeसेमेत 
Aयहोराको पऽाचार सVबि5धत गा.�व.स.को 
काया#लयलाई जानकारR गराई यस काया#लयले 
गनु#पन̀ आKनो कत#Aय भइरहेकै हुँदा तथा 
�वपIीले यस काया#लयउपर नामसVम उTलेख 
गरR कुनै दोष, गTती नदेखाई दायर गरेको Lरट 
7नवेदन खारेज गLरपाउँ भeसेमेत Aयहोराको 
िजTला �वकास स7म7तको काया#लय, रौतहटको 
तफ# बाट पन# आएको 7लिखत जवाफ । 
 यसमा पवन सgलायस#लाई �वपIी िजTला 
�वकास स7म7त, रौतहटले समनपरु नाकाबाट 
बालवुा, 7गCी, ढुiा आjद 7नकाTनको ला7ग jदएको 
ठे_ासVब5धी फाइल पेशीका jदन इजलासलाई 

देखाउने गरR िजTला �वकास स7म7तको कानून 
Aयवसायीमाफ# त िझकाई 7नवेदक नरे5ि झा �वपIी 
नमूना गा.�व.स.को काया#लय, समनपरुसमेत 
भएको संवत ्२०६६ सालको ०६६–MS–००१० 
को अपहेलना मु̂ ामा भएको आदेशानसुार सो 
मु̂ ासमेत यसै साथ 7नयमबमोिजम पेश गनु# भeे 
यस अदालतको 7म7त २०६८।१।२८ को 
आदेश । 
 7नयमबमोिजम साrा�हक तथा दै7नक 
पेशीसूचीमा चढR 7नण#याथ# यस इजलाससमI 
पेश हनु आएको ूःततु मु̂ ाको सVपूण# 7म7सल 
अsययन गरR हेLरयो । 
 यसमा हामी 7नवेदकहGको पूण# हक भोग 
चलन रहेको जtगाहGमा २०५५ सालमा नदR 
पसी केहR बालवुा, ढुiा पसे प7न 7नय7मतGपमा 
खेती लगाउने काम भइरहेको 7थयो । उv 
जtगासमेतबाट �वपIी िजTला �वकास स7म7तले 
ढुiा, 7गCी, माभेल र रोडा उठाउने ठे_ा लगाउन 
ःवीकृ7त jदएको हुँदा ःथानीय ःवायy शासन ऐन, 

२०५५ को पLर{छेद ७ को दफा ५५, ५६, 

५७ र ५८ मा 7नजी जtगामा रहेको बालवुा, 
ढुiा, माभेललाई ठे_ा लगाई 7बब~ गन̀ अ7धकार 
�वपIीलाई नभएको हुँदा उv �वपIी िजTला 
�वकास स7म7तको 7म7त २०६६।२।२१ को पऽ 
उ�ूषेणको आदेश�ारा बदर गरR 7नवेदकहGको 
नVबरR जtगामा समेत ढुiा, 7गCी, माभेल र रोडाको 
बोलकबोल आAहान गन̀ �वपIी ठेकेदार सरेुश 
शाहलाई ठे_ा jदने र उv ठे_ाको चलनपूज� 
jदनेलगायत हामी 7नवेदकहGको नVबरR जtगामा 
ठे_ा लगाउने काय# बदर गरR 7नवेदकहGको 
नVबरR जtगामा आइ5दा ठे_ा लगाउने काय# 
नगनु# नगराउन ु भeे परमादेशको आदेशको 
माग गरR Lरट 7नवेदन दायर हनु आएको                 

९१०८ - नरे5ि झासमेत �वG� िजTला �वकास स7म7तको काया#लय, रौतहटसमेत
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देिखयो । 2वप3ीको ज"मन वागमती खोलामा 
परेको :यहोरा ःवयम ्"नवेदन लेखबाटै ू A भएको 
र ःथानीय "नकायलाई भएको अ"धकार ूयोग 
गरH ठेJा ःवीकृत भएको हुँदा Nरट "नवेदन झूPा 
हो भQे "लिखत जवाफ :यहोरा देिखयो ।
 उपरोTबमोिजम तUय भएको ूःततु 
मVुामा मWुयXपमा "नवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारH हनुपुनZ हो वा होइन भQे स]ब^धमा 
नै "नणय̀ aदनपुनZ देिखयो । 

2. "नणय̀तफ̀ 2वचार गदा` हामी 
"नवेदकहXको "नजी जeगासमेतबाट 2वप3ीले 
ढुgा, "गhी, रोडा, बालवुा "बबk गनZ ठेJा लगाएको 
भQे "नवेदन िजकkर देिख^छ । नमूना गाउँ 
2वकास स"म"तको कायाल̀य, समनपरु रौतहटबाट 
"म"त २०६६।२।२५ मा जारH भएको 
"2व"भQ आय ठेJास]ब^धी बोलपऽ आ:हान" 
को सूचना हेदा` समनपरु नाका नदH नालाबाट 
"बबk हनेु ढुgा, "गhी, माभेल र रोडा ("नजी 
जeगामा उsपाaदतसमेत) को कर, दःतूर संकलन 
दररेट तथा समनपरु बजार ठेJाको दररेट भनी 
उvलेख भएको देिख^छ । ठेJा लगाउने नमूना 
गा.2व.स.को कायाल̀य, समनपरु रौतहटको "लिखत 
जवाफ :यहोरा हेदा` ूकरण ३ मा "खास उT 
जeगामा धेरैअिघ वागमती नदH पसी कटान भै 
नदHको भाग भै सकेको छ" भQ ेउvलेख भएको                                                              
पाइयो । 2ववाaदत ठेJा "नवेदकका हकको 
जeगामा वा सावज̀"नक जeगामा लगाइएको 
हो भQे मWुय ूy उपिःथत भएको पाइ^छ । 
"नवेदकको स]पिzको हकमा नै असर पनZ गरH 
2वप3ीले काम गरेको हो वा होइन हेनल̀ाई 
सव`ू थम स]पिzस]ब^धी हकको ःपAता हनु 
जXरH छ । स]पिz आजन̀ गनZ, भोग गनZ तथा 
बेच"बखन वा हक हःता^तरण गनZ स]ब^धमा 

कानूनले "नि{त ू2बया "नधार̀ण गNरaदएको                        
हु̂ छ । सो ू 2बयाभ^दा बा2हर गई स]पिzमा"थको 
अ"धकार ःथा2पत हनु स|दैन । स]पिzमा"थको 
अ"धकारलाई 2व"भQ 2क"समले वग}करण गनZ 
गNरएको प"न पाइ^छ । 2व"भQ वग}करणहXम~ये 
"न]न वग}करण प"न ूमखु हो । 

१. Open access property अथात̀ ् Res 

nullius : यःतो स]पिzमा जसले प2हले 
क�जा जमाउँछ उसकै ःवा"मsव ःथा2पत 
हनु जा^छ । 

२. State Property : यसलाई सावज̀"नक 
स]पिz (Public Property) को नामले 
प"न बिुझ^छ । यसमा सवस̀ाधारण 
सबैको ःवा"मsव हनेु भएप"न sयसको 
ूयोग र "नय^ऽण भने रा�यको िज]मामा 
हु̂ छ । 

३. Common Property or Collective 

Property : यःतो स]पिz सामू2हक 
ःवा"मsव हनेु र sयसको ूयोग प"न 
सामू2हक "नणय̀बाट हनेु हु̂ छ । 

४. Private Property : यःतो स]पिz 
कुनै "नि{त ् :यिT वा :यिTहXको 
ःवा"मsवमा हनेु र sयसको ूयोग र 
"नय^ऽण प"न sयःतो "नजी :यिTकै हनेु 
हु̂ छ । 

3. स]पिzको अ"धकार भQाले मलुकुको 
कानूनअनसुार :यिTले स]पिz ू योगको अ"धकार, 
sयसको ूयोग गरH आय आजन̀ गन ̀ पाउने 
अ"धकार, sयःतो स]पिzको हक हःता^तरण 
गन ̀पाउने अ"धकार तथा स]पिzस]ब^धी स]पूण ̀
अ"धकार उपभोग गन ̀पाउने अ"धकारसमेत पन ̀
आउँछ । यसरH स]पिzको अ"धकारको संर3ण 
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गनु�को उ"ेँ य &यि(को सा+पि-क अ/धकारमा/थ 
रा4यको गैरकानूनी अ/तबमण (encroachment) 
बाट संर@ण गनु� हो । स+पि-को हक ःथाDपत 
रहेको अवःथामा गैरकानूनी हःत@ेप गन� /मFने 
कुरा आउँदैन । Dवप@ीले भनेजःतो /नवेदकको 
/नजी स+पि-को Dवषय नभै सामदुाDयक वा 
साव�ज/नक स+पि-को Dवषय हो होइन भOे कुरा 
हेनु�पनP हनु आउँछ । 

4. ःथानीय /नकायले आTनो @ेऽ/भऽ 
लगाउन पाउने ठेWा पXा स+बYधमा कानूनले 
के कःतो अ/धकार ूदान गरेको छ भनी हेनु�पनP 
हYुछ । ःथानीय ःवाय- शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ६८ मा गाउँ Dवकास स/म/तको स+पि- 
स+बYधमा /न+न &यवःथा गcरएको छ :
६८. गाउँ Dवकास स/म/तको स+पि- : (१) 
गाउँ Dवकास @ेऽ/भऽको देहायका स+पि-उपर 
गाउँ Dवकास स/म/तको पूरा हक हनेुछ र gयःतो 
स+पि-को रेखदेख, मम�त, स+भार तथा ूबYध 
गाउँ Dवकास स/म/तले गनु�पनPछ : 
 (क) गाउँ Dवकास स/म/तको कोषबाट 
बनेको, खcरद भएको, नेपाल सरकार, िजFला 
Dवकास स/म/त वा संघ संःथा वा कुनै &यि(ले 
jदएको स+पि- । 
 (ख) कुनै &यि( Dवशेषको /नजी हक 
नभएको र नेपाल सरकार वा िजFला Dवकास 
स/म/तको ःवा/मgवमा नरहेको साव�ज/नक ढल, 

नाला, पलु, पोखरl, देवालय, िशवालय, पाटl, पौवा, 
घर, कूवा, धारा, ईनार, गौचर, पानीघाट, /नकास र 
बाटो । 
 (ग) ूच/लत वनस+बYधी कानून वा 
नेपाल सरकारले jदएको वन । 
 (घ) ूाकृ/तक स+पदा । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको स+पि- गाउँ 

Dवकास स/म/तले नेपाल सरकारको ःवीकृ/त/बना 
बेच/बखन गन� वा अq कुनै &यहोराले हकभोग 
छोrन पाउने छैन । ःवीकृ/त/बना बेच/बखन 
गरेमा वा हक छाडी कसैलाई jदएमा जनुसकैु 
अवःथामा प/न ःवतः बदर हनेुछ । 

 5. मा/थ उFलेिखत ःथानीय ःवाय- 
शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) को 
कानूनी &यवःथाबाट गाउँ Dवकास स/म/तको 
स+पि- स+बYधमा कुनै &यि( Dवशेषको /नजी 
हक नभएको गाउँ Dवकास @ेऽ/भऽको स+पि-को 
माऽ रेखदेख, मम�त स+भार तथा ू बYध गन� पाउने 
भOे ूv कानूनी &यवःथा रहेको देिखYछ । तर 
/म/त २०६६।२।२५ को बोलपऽको सूचनामा 
समनपरु, नाका नदlनालाबाट /बबw हनेु ढुxा, /गXी, 
माभेल र रोडा (/नजी जzगामा उgपाjदतसमेत) को 
कर दःतूर संकलन दररेट तथा समनपरु बजार 
ठेWाको दररेट भनी उFलेख भएकोबाट गाउँ 
Dवकास स/म/तको हक नै नभएको /नजी &यि(को 
हक भोग ःवा/मgवको जzगा ठेWामा लगाउन 
स{ने कानूनी अि|तयारl रहेको भO /मFदैन । 
गाउँ Dवकास स/म/त कानूनबमोिजम ःथाDपत 
ःवाय- /नकाय भएको र यसले कानूनबमोिजम 
&यि( सरह स+पि- आज�न गनP र भोग गनP 
अ/धकार राख् ने भए प/न ःथानीय ःवाय- शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले ूv रोक 
लगाएको Dवषयमा समेत ठेWा सदर गनP गरेको 
काय� कानूनस+मत हनु स{दैन । 
 6. उपरो( Dव�षेणका आधारमा Dवप@ी 
गाउँ Dवकास स/म/तले कानूनDवपरlत /नजी जzगाको 
उgपादनसमेत समावेश गरl ठेWा लगाउने काय� गन� 
स{ने देिखदैँन । तर ू ःततु म"ुामा /नवेदकहqले 
भनेझ� Dववाjदत ठेWामा /नवेदकहqको हकको 

९१०८ - नरेYि झासमेत Dवq� िजFला Dवकास स/म/तको काया�लय, रौतहटसमेत
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ज.गा परेको भ3े "म"सलबाट ू9 हनु                                   
आउँदैन । "नवेदकहAको ज.गा परB बालBनालB 
नोCसान भएको भ3े Eरट "नवेदन िजकGरतफJ  हेदाJ 
सो सKबLधमा कानूनबमोिजमको ूNबया अनसुरण 
गरB S"तपू"तJतफJ  सSम अदालतमा दावी गरेको 
भ3े प"न देिखदैँन । अकUतफJ  बदर गरB पाउन 
माग गरेको "म"त २०६६।२।२५ को बोलपऽ 
आXहानबमोिजमको ठेZा सKझौता हेदाJ उ] 
बोलपऽको शतJ तथा बLदेजको दफा १ मा ठेZा 
अव"ध २०६६ ौावण एकदेिख ६७ अषाढसKम 
(एकवषJ) को ला"ग हनेुछ भ3े उeलेख भएको 
हुँदा ठेZा अव"ध नै समाf भै सकेको ूःततु 
Nववादमा Eरट जारB गनुJपनh औिचkय नै समाf 
भएको हुँदा Eरट जारB गनJ "मलेन खारेज हनेु 
ठहछJ । दायरBको लगत कlा गरB "म"सल 
"नयमानसुार बझुाई nदनू । 

उ] रायमा सहमत छु ।
Lया.तकJ राज भl

इ"त संवत ्२०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अ"धकृतः आkमदेव जोशी

सवUvच अदालत, संय]ु इजलास
माननीय Lयायाधीश ौी कeयाण ौेw

माननीय Lयायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकy
फैसला "म"त M २०७०।१०।२०।२

०६९-CR-०४३६ 

म}ुा :– कतJXय �यान ।

पनुरावेदक/ू"तवादB M िजeला सनुसरB, भोबाहा 
गा.Nव.स.वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार 
कायाJलय, मोरङमा थनुामा रहेकG सEरता 
पौडेल

NवA�
ूkयथ�/वादB M "सताराम पौडेलको जाहेरBले नेपाल 

सरकार 

 § चरम गिरबी, असहाय अव�ा, सहयोग 
र समथ�नको अभावले मनोवै�ािनक 
दबु�लताले िववेकहीन काय� गरेको देिखन 
आउँदछ । बराबर िवरामी भइरहने 
र ¾सको भार थेÀ नसÉे अव�ाले 
िवचिलत भएर एउटा मिहलाले आÔनो 
िÖयजनकै उपर साÙाितक बल Öयोग 
गनु�पनÛ पिरि�ित मानवता र समाजका 
लािग पिन चेतावनी िदने खालको कुरा    
छ । यßो काय� र पिरि�ित अवािâत 
र िवडåनापूण� त छ तर ¾ßो ि�ितबाट 
उìकन सÉे राहतजí îव�ाहïको 
अभावमा ¾ßो जघí र सòेदनशूí 
अव�ा आइनरहला भô पिन                                   

 &  

िनण�य नं.९१०९
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सिकँदैन ।  समाज र रा�ले य�ा कुराको 
कारक त�ह�को अ�यन र पिहचान 
गरी मानवीय सुर�ाका िक�ाह� मजबुत 
पान  °यास गनुµपन  ।

(ूकरण नं.३)

पनुरावेदक/ू(तवाद*का तफ, बाट M 1व2ान 
अ(धव5ा रामूसाद अया,ल

ू:यथ</वाद*का तफ, बाट M 
अवलि>बत नजीर M
स>बA कानून M

 § मलुकुC ऐन, Eयानस>बFधी महलको १३ 
-३_, अ.बं.१८८ नं.

सKु तहमा फैसला गनN : 
 मा.िज.Fया.ौी बालकृंण उूतेी
पनुरावेदन तहमा फैसला गनN  :  
 मा.Fया.ौी ड>बरबहादरु शाह*
 मा.Fया.ौी ूकाशचFि गजरेुल 

फैसला
 !ा.क"ाण $े% : पनुरावेदन अदालत, 
1वराटनगरबाट (म(त २०६८।३।७ मा भएको 
फैसलाउपर Fयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
९ बमोिजम यस अदालतको aेऽा(धकारअFतग,त 
पनुरावेदन पर*  पेश हनु आएको ूःततु मeुाको 
सf िag तhय एवं ठहर यसूकार रहेको छ :– 
 (म(त २०६६।१।२४ गते मेर* बहुार* 
सkरता पौडेलले १५ म1हनाको ना(त सिचन 
कोइरालालाई (लई कसैलाई जानकार* नगराई 
इनKवातफ,  गएकोमा (नज साँझस>म प(न 
फकr नआएकोले खोजतलास गदा, फेला परेकC            
(थइनन ्। (म(त २०६६।१।२६ गते सनुसर* 

खोला पार* सkरतालाई देखी गाउँले तथा 
हामीसमेतका पkरवार भेuन जाँदा (नज भागी 
गएकC र भागेकै ःथान वkरपkर हेदा, ना(त सिचन 
पौडेलको लास फेला परेको भvेसमेत wयहोराको 
जाहेर* दरखाःत ।
 िजxला सनुसर*, डुॆ हा गा.1व.स. वडा नं. 
३ िःथत सनुसर* खोला 1कनारमा मतृक सिचन 
पौडेलको लास फेला परेको, सो लासको शर*रका 
भागहK हेदा, घाँट*मा नीलोरातो डाम देिखनकुा 
अलावा घाँट* लxयाक् ललुक्ु  अवःथामा रहेको, 
छातीको भागमा रगत जमी कालो देिखएको, सो 
ःथानभFदा १०० (मटर पूव,तफ,  एउटा सखवुाको 
सानो Kखमा नीलो कपडाको टुबा बाँ(धएको, सो 
निजकै एउटा Kखको फेदमा मतृक सिचनको 
आमा सkरता पौडेलको च|पल फेला परेको 
भvेसमेत wयहोराको घटनाःथल लास ूकृ(त 
मचुxुका ।
 मतृक सिचन पौडेलको म:ृयकुो कारण 
Asphyxia due to Throatling भvेसमेत wयहोराको 
पोःट माट,म kरपोट, ।
 (म(त २०६६।१।२४ गतेका }दन मैले 
घरपkरवारका मा(नसहKलाई जानकार* न}दई 
छोरा सिचन पौडेललाई उपचार गन, भनी इनKवा 
(लई गएको हो । इनKवाबाट फकr सनुसर* 
खोलाछेउको घरमा राऽी बास बसी भो(लपxट 
म सो ःथानबाट घरतफ,  जाँदैगदा, छोरा 1वरामी 
भएकाले (नजलाई (लई ज~लतफ,  गए,ँ सो बममा 
मैले 1वषसमेत बोकेकोले छोरा सध� 1वरामी हनेु 
कारण एक (बक� 1वष खवुाई बाँकC बचेको 1वष 
आफूले समेत खाए ँ। आफूले खाएको 1वषाद* 
उxट* भएकोले म बाँचे । छोरालाई काँधमा राखी 
बोकC ज~लतफ,  नै जाने बममा छोराको घाँट*को 
भाग मेरो काँधमा पर* (नःसा(सएर (नजको म:ृय ु
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भएको हनुस3छ भ5ेसमेत 8यहोराको ू"तवाद= 
स>रता पौडेलले गरेको बयान ।
 मेर= भाउजू घरबाट भ"तजा सिचन 
पौडेललाई बोकK इनMवातफO  गएको भ5े जानकार= 
पाई म इनMवाबाट घर गए ँ। बबुा जाहेरवाला, म 
तथा अSय गाउँघरका मा"नसहMसमेत भई भाउजू 
स>रता पौडेलको खोजी कायO जार= राखेकोमा "म"त 
२०६६।१।२६ मा भाउजू स>रता पौडेललाई 
सनुसर= खोलाको Vकनारामा देखी हामीले वार=बाट 
पखOनहुोस ् भSदै पार= जाँदा भाउजू भागी गएको 
र सो ःथानमा पYुदा सिचन पौडेलको मतृ लास 
फेला परेको हो । ू"तवाद=ले नै कतO8य गर= 
मारेको हो भ5ेसमेत 8यहोराको गोमा पौडेलको 
कागज ।
 म केह= मVहनाअगा"ड नै भारतको 
ह>रयाणामा काम गनO भनी गएकोमा मलाई "म"त 
२०६६।१।२६ का \दन घरबाट फोन गर= 
आमा "सVकःत Vवरामी हनुहुSुछ तMुSत आउन ु
भनेकाले घरमा आई बु̂ दा मेर= ौीमती स>रता 
पौडेलले छोरा सिचन पौडेललाई ज`लमा लगी 
Vवषाद= खवुाई घाँट= "थची मारेको भ5े सनुी थाहा 
पाएको हुँ भ5ेसमेत 8यहोराको मतृक सिचन 
पौडेलको बाब ुकुमार पौडेलको कागज ।
 ू"तवाद= स>रता पौडेलले आbनो छोरा 
सिचन पौडेललाई घरबाट "लई गएप"छ फकc 
नआएप"छ घर गाउँमा हो हdला भई मसमेत 
गाउँघरका मा"नसहM "नजलाई खोजी गदe जाँदा 
सनुसर= खोलाको Vकनारमा सिचन पौडेलको 
मतृ लास फेला परेकोले "नज ू"तवाद= स>रता 
पौडेलको कतO8यबाट "नजको मfृय ुभएकोमा पूणO 
Vवgास लाYछ भ5ेसमेत 8यहोराको वःतिुःथ"त 
मचुdुका ।
 ू"तवाद= स>रता पौडेलको कतO8यबाट 

आbनै छोरा सिचन पौडेलको मfृय ुभएको वारदात 
ःथाVपत हनु आएको हुँदा "नज ू"तवाद=को उh 
कायO मलुकुK ऐन, jयानसkबSधी महलको १ नं. र 
१३(३) नं. को कसूर हुँदा "नजलाई ऐ.१३(३) 
नं. बमोिजम सजाय हनु माग दावी "लएको भ5े 
8यहोराको अ"भयोगपऽ ।
 मैले छोरा सिचनलाई घाँट= "थची मारेको 
होइन । मैले मतृकलाई धानमा हाdने थोरै Vवष 
खवुाएकK हुँ । मैले प"न Vवष खाएकK "थए ँ। 
छोरा सिचन सधr Vवरामी हनेु हुँदा र उपचार 
गदाO वाs भएर Vवष खलुाएकK हुँ । अ"भयोग 
दावीबमोिजम हनुपुनt होइन भ5ेसमेत 8यहोराको 
ू"तवाद= स>रता पौडेलले अदालतमा गरेको                 
बयान ।
 ूःततु मuुामा अ.बं. ११८ नं. को देहाय 
२ बमोिजम ू "तवाद=लाई थनुामा राख् न ुभ5े "म"त 
२०६६।२।१४ मा भएको थनुछेक आदेश ।
 बxचाको मfृय ु "नःसा"सएर भएको भ5े 
डा. घनँयाम झाले गरेको बकपऽ ।
 बxचाको लासको अवःथा हेदाO कसले 
मार ्यो म भ5 सि3दन भ5े वःतिुःथ"त मचुdुकाकK 
शाSता ख"तवडाले गरेको बकपऽ ।
 ू"तवाद=ले बxचा "लएर VहँडेकK हुँदा 
"नजकै कतO8यबाट मतृकको मfृय ु भएको हो 
भ5ेसमेत 8यहोराको जाहेरवाला "सताराम पौडेलको 
बकपऽ ।
 ू"तवाद= स>रता पौडेलको कतO8यबाटै 
बxचा मरेको जःतो लाYदछ भ5ेसमेत 8यहोराको 
वःतिुःथ"त मचुdुकाका Vवंण ु दाहाल र लास 
ूकृ"त मचुdुकाका M3मण दाहालको क>रब एकै 
"मलानको बकपऽ ।
 छोराको घाँट=मा ह>रयो नीलडाम "थयो 
रे, "नजलाई घाँट=समेत "थची मारेको भ5े मैले 
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सनेुको हो भ#े $यहोराको मतृकका बाब ुकुमार 
पौडेलले गरेको बकपऽ ।
 आ4नो नाबालक छोरा सिचन पौडेललाई 
9नजक; आमा ू9तवाद? स@रता पौडेलले घाँट? 
9थची मारेको भ#े पFुG भएकाले 9नज ू 9तवाद?लाई 
मलुकु; ऐन, JयानसKबLधीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सवTःवसFहत जLम कैदको सजाय 
हनेु ठहछT । ू 9तवाद?को उमेर, शार?@रक अवःथा, 
वारदातको िःथ9तलगायतका कारणबाट 9नजलाई 
उ\ सजाय गदाT चक] पनT जाने िच^ले देखी अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम कैद वषT ५(पाँच) सजाय गनT 
राय जाहेर गरेको भ#ेसमेत $यहोराको सनुसर? 
िजcला अदालतबाट 9म9त २०६६।१०।२० मा 
भएको फैसला ।
 हामी आमा छोरा दबैुले Fवष सेवन गर? 
मनT खोजेकोमा मलाई उcट? भै म बाँचेक; हुँ । 
छोरालाई अंगालोमा बोक; घाँट? काँधमा राखी 
9लएर Fहँhदा 9नसािःसएर मiृयसुमेत हनु सjने 
अवःथामा मेरो तiकाल?न अवःथा र प@रिःथ9त 
Fवचारै नगर? मेरो सा9बतीलाई माऽ आधार 
मानेर ग@रएको सजाय Lयायको ममT र फौजदार? 
Lयायको 9सkाLतसमेतका ू9तकूल भएको र हाल 
थनुामै जLम भएको नाबालक िशशकुो भFवंयलाई 
समेत मnयनजर गर? सoुले गरेको फैसलामा 
LयाFयक मनको ूयोग गर? पनुFवTचार ग@रपाउँ 
भनी ू9तवाद? स@रता पौडेलले पनुरावेदन अदालत, 
Fवराटनगरमा गरेको पनुरावेदनपऽ ।
 ू9तवाद?को सँगसाथमा रहेको मतृक 
बpचाको शव पर?qण ू9तवेदनबाट 9नजको 
मiृय ु घाँट? 9थिचएको कारण rास अवok 
भएको कारणले गदाT भएको भ#े उcलेख भएको 
र लास ूकृ9त मचुcुकाबाट घाँट?मा नीलो रातो 
डाम देिखएको, घाँट? छाKदा लcयाक् ललुक्ु  

भएको भ#े $यहोरा उcलेख भएको तथा 
बिुझएका $यि\ले ू9तवाद?कै कतT$यबाट मiृय ु
भएको हनुपुदTछ भनी बकपऽसमेतमा उcलेख 
ग@रuदएबाट ू9तवाद?ले JयानसKबLधीको १३(३) 
नं. बमोिजम सवTःवसFहत जLमकैद सजाय गनv 
गरेको सoु फैसलालाई अLयथा भ# 9मलेन । यी 
ू9तवाद?को प9त Fवदेश गएको अवःथामा मतृक 
छोरा 9बरामी भइरहने हुँदा uदx लागी अपराध 
गरेको देिखएको हुँदा 9नजको शार?@रक, मान9सक 
र आ9थTक िःथ9तसमेतलाई हेदाT सो सजाय चक] 
पनv देिखदँा अ.बं.१८८ नं.बमोिजम ५ (पाँच) वषT 
कैदको सजाय गनv गरेको सoु फैसला 9मलेकै 
देिखदँा सोह?बमोिजम ५ (पाँच) वषT कैद गनT 
उपय\ु नै देखी राय $य\ भएको भ#े पनुरावेदन 
अदालत, Fवराटनगरको 9म9त २०६८।३।७ को      
फैसला ।
 म आफूलेसमेत Fवषाद? सेवन गर? 
मतृक छोरालाईसमेत खवुाई बोक; Fहँhने बममा 
मेरो कुममा 9नजको घाँट? पनT गई मiृय ुभएको 
अवःथासKम हनु सjनेमा मैले नै घाँट? 9थची हiया 
गरेको भ# 9मcने होइन । मबाट भावावेशमा 
आई भलूवश हनु गएको मनसायरFहतको कसूरमा 
Lयाय uदलाई पाऊँ भ#ेसमेत $यहोराको ू 9तवाद?ले 
यस अदालतमा गरेको पनुरावेदन । 
 9नयमबमोिजम दै9नक पेशीसूचीमा चढ? 
9नणTयाथT यस इजलाससमq पेश हनु आएको 
ूःततु म}ुामा ू9तवाद?का तफT बाट उपिःथत 
Fव~ान अ9धव\ा ौी रामूसाद अयाTलले मेरो 
पqले मतृकलाई Fवष सेवन गराएको हुँदा सोह? 
कारणले मiृय ु भएको देिखदैँन । मेरो पqले 
अनसुLधानमा र अदालतमा समेत बयान गदाT 
आफूले मतृकलाई घाँट? 9थची मारेको कुरामा 
इLकार रह? बयान गरेको अवःथा छ । तसथT 
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अ"भयोग दावीबमोिजम कसूर कायम गर: सजाय 
गदा; <ववशतापूव;क अपराधमा संल@न हनु पगेुकC 
ू"तवाद:लाई अFयाय हनेु हुँदा Fयाय Hदलाई पाउँ 
भJेसमेत Kयहोराको बहस ूःततु गनु;भयो । 
<वNान कानून Kयवसायीको उO बहस िजकCर 
सनुी पनुरावेदनस<हतको सPपूण; "म"सल अRययन 
गर: हेदा; ूःततु मSुामा ू"तवाद:ले अ"भयोग 
दावीबमोिजम कसूर गरेकC हनु ् होइनन ् र 
"नजलाई सोबमोिजम सजाय हनुपुनV हो होइन भJे 
सPबFधमा "नण;य HदनपुनV देिखन आयो । 
 2. यसमा "नण;यतफ;  <वचार गदा; 
ू"तवाद:ले मतृकलाई <वषाद: सेवन गराएको 
भJे कतैबाट प<ु` हनु नआएको र शव पर:aण 
ू"तवेदनबाट bास अवcd भई मरेको भJे 
देिखएको अवःथामा घरमा ठूला मा"नसलाई 
जानकार: नै नHदई मतृकलाई "लई जhलतफ;  
गएको र दोॐो HदनसPम jयह:k बसेको हुँदा मानV 
मनसायसमेत भएको हुँदा "नजले कत;Kय नै गर: 
मारेको भJे अ"भयोग दावी देिखFछ । सcु 
पनुरावेदन अदालतले प"न अ"भयोग दावीबमोिजम 
ू"तवाद:को कसूर कायम गर: फैसला गरेको 
पाइFछ । ूःततु मSुामा <वष खाएर वा खवुाएर 
मतृकको मjृय ुभएको देिखदैँन । मjृयकुो कारण 
Asphyxia due to throatling भJे उmलेख भएको 
शव पर:aण ू"तवेदनलाई समथ;न गर: सोह: 
Kयहोराको डा. घनँयाम झाले बकपऽ गरेको 
पाइFछ । घाँट:मा नीलडाम भएको भJे लास 
ूकृ"त मचुmुकासमेतले देखाएको अवःथामा 
मतृकको मjृय ुघाँट: "थिचएर भएको कुरामा शqा 
गनV ठाउँ देिखदैँन । ू"तवाद:को ससरुा नाता 
पनV "सताराम पौडेल र प"त कुमार पौडेलसमेत 
बिुझएका अFय KयिOले समेत अदालतमा आई 
बकपऽ गदा; ू"तवाद:कै कत;Kयबाट मतृकको 

मjृय ु भएको भनी Kयहोरा उmलेख गsरHदएको 
पाइFछ । यी ू"तवाद:ले आtनो सफाइमा 
अदालतमा साaी ूमाण पेश गन; सकेको प"न 
पाuदैन, "नजले घरका कोह: मा"नसलाई जानकार: 
नै नगराई बvचालाई मानV र आफू प"न मनV 
उSेँय "लई जhलतफ;  गएको कुरामा ू"तवाद: 
ःवयम ्सा"बत भई बयान गरेकC "छन ्। जhलको 
बसाइको बममा मतृक बvचाको मjृय ुहनु गएको 
अवःथामा <यनै ू"तवाद:को कत;Kयबाट मतृकको 
मjृय ुभएको प<ु` हनु आएकोले ू"तवाद: सsरता 
पौडेललाई अ"भयोग माग दावीबमोिजम मलुकुC 
ऐन, yयानसPबFधीको १३(३) नं. अनसुार सजाय 
हनेु गर: भएको सcु सनुसर: िजmला अदालतको 
फैसलालाई सदर गनV ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, <वराटनगरको "म"त २०६८।३।७ 
को फैसला मना"सब देिखदँा सदर हनेु ठहछ; । 
मेरो कत;Kयबाट मतृकको मjृय ुभएको होइन भJे 
ू"तवाद:को पनुरावेदन िजकCर प@ुन स�दैन ।  
 3. ू"तवाद: सsरता पौडेललाई 
yयानसPबFधी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव;ःवस<हत जFमकैद गदा; सजाय चक� हनु 
जाFछ <क भJे सFदभ;मा <वचार गदा; सcु तथा 
पनुरावेदन अदालतले कैद वष; ५(पाँच) गनV राय 
KयO गरेको पाइयो । यी ू"तवाद:ले चरम 
गsरबी, असहाय अवःथा, सहयोग र समथ;नको 
अभावले मनोवै�ा"नक दबु;लताले <ववेकह:न काय; 
गरेको देिखन आउँदछ । बराबर <वरामी भइरहने 
र jयसको भार थे@न नस�ने अवःथाले <वच"लत 
भएर एउटा म<हलाले आtनो <ूयजनकै उपर 
सा�ा"तक बल ूयोग गनु;पनV पsरिःथ"त मानवता 
र समाजका ला"ग प"न चेतावनी Hदने खालको 
कुरा छ । यःतो काय; र पsरिःथ"त अवाि�छत र 
<वडPबनापूण; त छ तर jयःतो िःथ"तबाट उPकन 
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स�ने राहतज$य &यवःथाह*को अभावमा 0यःतो 
जघ$य र स2वेदनशू$य अवःथा आई नरहला भ9 
प;न स<कँदैन । समाज र रा@यले यःता कुराको 
कारक तBवह*को अCययन र प<हचान गरF 
मानवीय सरुHाका <कIलाह* मजबतु पानK ूयास 
गनुMपनK ह$ुछ ।
 4. ूःततु मQुामा पRरिःथ;तको 
ू;तकूलता र ग2भीर मनोवैTा;नक चापमा परेर 
ू;तवादFले कसूर गरेको देिखएकोले अ;भयोग 
दावीबमोिजम कसूर कायम गरF सजायको हकमा 
उपरोXबमोिजमको पRरिःथ;तको <वYमानता 
<वचार गरF अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पनुरावेदन 
अदालतले ५(पाँच) वषMमाऽ कैद सजाय गनM 
उपयXु हनेु भनी &यX गरेको राय $यायको 
b<cले मना;सब हुँदा सदर हनेु ठहछM । अ*मा 
तपसीलबमोिजम गनूM ।

तपसील
मा;थ इ$साफ खgडमा लेिखएबमोिजम ू;तवादF 
सRरता पौडेललाई अ;भयोग दावीबमोिजम 
@यानस2ब$धीको १ नं. र १३(३)  नं. बमोिजम 
कसूर कायम गरF अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
५(पाँच) वषMमाऽ कैद सजाय हनेु भनी फैसला 
भएकोले ;नजलाई सोहFबमोिजम ५(पाँच) वषMको 
कैदको लगत कःन ु भनी स*ु सनुसरF िजIला 
अदालतमा लेखी पठाउनू ..........................१
यस अदालतमा रहेको ूःततु मQुाको दायरFको 
लगत कlा गरF ;म;सल ;नयमानसुार गरF बझुाई 
nदनू ...................................................१

उX रायमा सहमत छु ।
$या.ूा.डा.भरतबहादरु काकo 
इ;त संवत ्२०७० साल माघ २० गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अ;धकृत :– अ;नल कुमार शमाM

सवvwच अदालत, संयXु इजलास
माननीय $यायाधीश ौी ;गरFश च$ि लाल
माननीय $यायाधीश ौी सशुीला काकo
आदेश ;म;त M २०७०।८।१३।५

०६८–WO–१०१७

<वषय M उ0ूषेण, परमादेश

;नवेदक M ल;लतपरु िजIला, ल;लतपरु 
उपमहानगरपा;लका वडा नं.८ बःने 
शेरबहादरु महजMनसमेत

<व*|
<वपHी M नेपाल बै} क ;ल;मटेड ूधान कायाMलय, 

काठमाड�समेत

 § जनु िनकायले रो�ा राखेको हो भनी 
मालपोत काया�लयमा रो�ा रेकड� देिखएको 
छ सो िनकायले के कुन कारण परी िनवेदन 
दावीको ज�ा रो�ा राख ्न ु परेको हो 
सोको �� जवाफ स िµत िनकायको 
अिभलेखको आधारमा िदन सक् नपुनÒ ।
 § �� जवाफ िदन रो�ा राख ्ने िनकायले 

नसकेको अव!ामा काननूअन#ुप नै 
रो�ा रहेको होला भनी अनमुान गनु� पिन 
उिचत )ँदैन । मालपोत काया�लयले जनु 
िनकायले रो�ा राखेको हो भनी खलुाएको 
छ सो िनकायले िववरणसिहतको 
रो�ा राख ्नपुना�को कारण आ,नो 
अिभलेखबाट नदेिखएको भनी खलुाई 

९११० - शेरबहादरु महजMनसमेत <व*| नेपाल बै} क ;ल;मटेड

िनण�य नं.९११०
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रहेको अव�ामासमेत िबनाकारण लामो 
समयस� �ि�को स�ि� रो�ा राख ्न 
न�ने ।

(ूकरण नं.२)

"नवेदकका तफ5 बाट M 8व9ान अ"धव<ा9य ौी 
केदार दाहाल र ीवुूसाद चौलागाG

8वपHीका तफ5 बाट M 8व9ान अ"धव<ा ौी अIयतु 
भKडारM

अवलिOबत नजीर M
सOबQ कानून M 

आदेश
!ा.िगरीश च' लाल : नेपालको अTतUरम 

सं8वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको Hेऽा"धकार"भऽको 
ूःततु म\ुाको स] िH^ त_य यस ूकार छ M 
 हामी "नवदकहa हाॆो बाजे मंगलाल 
cयापकुो नाममा दता5 रहेको ल"लतपरु िजdला, 
ल"लतपरु नगरपा"लका वडा नं. ५क १ 8क.नं. १६२ 
को ज.रो. ०–३–०–० र ऐ.ऐ. 8क.नं. १७३ को 
ज.रो. ०–१२–०–० समेतका जgगाहa ल"लतपरु 
िजdला अदालतको "म"त २०५१।९।१८ 
को फैसला र "म"त २०५६।४।७ को बTडा 
मचुdुकाबमोिजम मालपोत काया5लय, ल"लतपरुमा 
दा.खा. गन5 जाँदाको अवःथामा उ< जgगाको मोठ 
रोpा "भडाउँदा रोpा "स.नं. ५ र २५ मा मंगलाल 
cयापकुो नाउँको वडा नं. ५क 8क.नं. १६२, 

१७२ नेपाल बै] क "ल"मटेड ूधान काया5लयबाट 
रोpा देिखTछ भनी उdलेख भएको अवःथा                                         
छ । उ< दईु 8कsा जgगाहa अदालतबाट 
रोpा भएको हकमा अदालतबाट नै रोpा फुकुवा 
गन5 स8कने अवःथा छ । तर बै] कबाट रोpा 

गरेको कुरामा मालपोत काया5लय, ल"लतपरुमा पऽ 
पठाउँदासमेत पऽ बtुने र दता5 गनu कामसमेत 
बै] कले गरेन भvे जवाफ मालपोत काया5लयबाट 
wदइयो भने मालपोत काया5लयले पठाएको पऽ 
बै] कले बझेुको प"न देिखएन । यसै गरM हामी 
"नवेदनले समेत बै] कमा यस बै] कबाट हाॆो 
जgगा रोpा गUरएको भvे जानकारM भयो । zयसैले 
के क"त कारणले रोpा भएको हो वा भलूबाट रोpा 
हनु गएको हो य8कन जानकारM पाऊँ भनी "म"त 
२०६८।११।४ मा "नवेदन "लई जाँदासमेत 
बै] कले हाॆो "नवेदन दता5 र दरपीठ केहM नगरM 
फका5उने काम गUरयो । हाॆो जgगा के क"त 
कारणले रोpा गरेको हो भvे सOबTधमा मालपोत 
काया5लय, ल"लतपरुले बै] कले रोpा गरेको भvे 
र बै] कले कुनै जानकारM नwदने र जgगा फुकुवा 
गUरपाऊँ भvे हाॆो "नवेदन दता5 दरपीठसमेत 
केहM नगनu काय5 गरM नेपालको अTतUरम सं8वधान, 

२०६३ को धारा १९ 9ारा ूदान गUरएको 
सOपिsसOबTधी अ"धकारमा आघात पgुने काम 
8वपHीहaबाट हनु गएको छ । यसरM हाॆो 
सOपिs अन"धकृतaपमा रोpा राख् ने र फुकुवा 
गUरपाऊँ भनी "नवेदन wदँदा केहM जवाफ नwदने 
8वपHीहaको काय5 8वaQमा हामीले Tया8यक 
उपचार ूा^ गनu अTय कुनै वैकिdपक उपचारको 
बाटोसमेत नभएकोले बा�य भई यो "नवेदन "लई 
आएका छ� । अतः हाॆो बाजे मंगलाल cयापकुो 
नाममा दता5 रहेको ल"लतपरु िजdला, ल"लतपरु 
नगरपा"लका वडा नं. ५क १ 8क.नं. १६२ को 
ज.रो. ०–३–०–० र ऐ.ऐ. 8कsा नं. १७३ को 
ज.रो. ०–१२–०–० समेतका जgगाहa रोpा गनu 
गैरकानूनी "नण5य भए सOबिTधत काया5लयबाट 
िझकाई उzूषेणको आदेश9ारा बदर गरM उ< 
जgगाहa फुकुवा गनु5 गराउन ुभनी 8वपHीहaको 
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नाममा परमादेशलगायत जो चा*हने आ-ा आदेश 
वा पूज0 पाऊँ भ4े 5नवेदन दावी ।
 यसमा के कसो भएको हो, 5नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश *कन जार> हनु नपन@ हो, 
यो आदेश ूाB भएको 5म5तले बाटाका Dयाद 
बाहेक १५ Gदन5भऽ सDबिIधत कागजात साथै 
राखी 5लिखत जवाफ पठाउन ु भनी *वपQीलाई 
सूचना पठाई 5लिखत जवाफ ूाB भए वा अव5ध 
नाघेप5छ 5नयमानसुार पेश गनुV भ4े यस अदालतको 
5म5त २०६९।१।२५ को आदेश ।
 यस कायाVलयको रेकडVअनसुार 
रिजःटरको 5स.नं.१९ मा पनु: च.नं.५४१४ 5म5त 
२०४९।११।२२ मा *क.नं. १६२ पनुरावेदन 
अदालत, ल5लतपरुको रोaा रह> ल5लतपरु िजbला 
अदालत च.नं. ९२९० 5म5त २०५५।३।४ 
को पऽले पनुरावेदन अदालत, ल5लतपरुबाट 
फुकुवा भएप5छ पनु रोaा राख् ने आदेश ूाB 
भई 5स.नं. ३६ मा रोaा कायम भएको भ4े 
eयहोरा देिखएको, 5स.नं. ५ मा नेपाल बैf क 
5ल5मटेडको रोaा फुकुवा भएप5छ ल5लतपरु 
िज.अ.को च.नं. ९२९० 5म5त २०५५।३।४ 
को पऽले रोaा रहेको देिखयो । उg रोaा 
रिजःटरको 5स.नं.३६ मा समेत वडा नं. ५क 
को *क.नं. १७३, १६२ जiगा रोaा राखी ल.प.ु
िज.अ.को च.नं. २८८ 5म5त २०६१।११।३ 
मा *क.नं. १७३ र १६२ को जiगा भाग ५ 
को दईुभाग फुकुवा ज5नएको देिखए ताप5न अIय 
5स.नं.का जiगासमेत रोaा र*हरहेको अवःथा                                        
छ । उg जiगाहk यस मालपोत कायाVलयले 
रोaा नराखी अIय 5नकायबाट रोaा राख् न अनरुोध 
भै रोaा रािखएको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ८ख(२) बमोिजम रोaा राख् ने सDबिIधत 
5नकाय वा संःथाबाट फुकुवा गन@ आदेशपऽ 

लेखी नआएसDम मालपोत कायाVलयले फुकुवा 
गनV न5मbने हुँदा यस कायाVलयलाई *वपQी 
बनाई 5लएको िजकoर खारेज गर> झूqा दावीबाट 
फुसVद पाऊँ भ4े मालपोत कायाVलयको 5लिखत       
जवाफ ।
 यसमा मालपोत कायाVलय, ल5लतपरुको 
5म5त २०६४।९।१६ को पऽमा उिbलिखत 
*कrा जiगा रोaा राख् न अनरुोध गन@ नेपाल बैf क 
5ल. ूधान कायाVलयले आsनो नामको Dयाद बझुी 
उg जiगा के क5त कारणले रोaा राखेको हो 
5लिखत जवाफ पेश नगर> अटेर गर> अदालतको 
काम कारवाह>मा अवरोध परु ्याउने कायV राॆो 
होइन । अतः मालपोत कायाVलय, ल5लतपरुको 
च.नं. ३४३८ 5म5त २०६४।९।१६ को पऽको 
ू5त5ल*प साथै राखी 5लिखत जवाफ न5लएको 
ःपx कारण खोल> रोaा सDबIधमा भएका आधार 
ूमाणस*हत पेशीको Gदन छलफलमा उपिःथत हनु ु
भनी लेखी पठाई अमा5धकार Gदई 5नयमानसुार पेश 
गनुV भ4े यस अदालतको 5म5त २०७०।३।१२ 
को आदेश ।
 5नवेदकले दायर गरेको उzूषेण 
परमादेशको 5नवेदनको Dयाद सूचना यस नेपाल 
बैf क 5ल5मटेडमा 5म5त २०६९।३।१२ मा 
ूाB भएको, सो *वषयमा |रट 5नवेदन पनुVअगावै 
मालपोत कायाVलय ल5लतपरुबाट रोaा रहनपुन@ 
कारण खलुाई रोaा राख् न ु नपन@ भए फुकुवा 
पठाई Gदन ुहनु भनी 5म5त २०६८।१।२८ मा 
च.नं. ७५८ को पऽ ूाB हनु आएको । रोaा 
राखेको पऽको ू5त5ल*प उपल}ध गराइGदनभुएका 
बखत रोaाको सDबIधमा आवँयक जानकार> 
गराउने भनी यस बैf कबाट प.स.नं. ७४।५० 
5म5त २०६८।२।१७ को पऽबाट मालपोत 
कायाVलय, ल5लतपरुलाई लेखी पठाएकोमा सोको 

९११० - शेरबहादरु महजVनसमेत *वk� नेपाल बैf क 5ल5मटेड
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जवाफ ूा0 नभएको उपरो6 7याद ूा0 भएप"छ 
यस <वभागबाट कमAचारC खटाई के कारणले रोFा 
भएको रहेछ बIुन पठाउँदा २०३७ साल"तर यस 
बैN कको रोFा रहेको भOे रोFा रेकडAमा देिखएको 
अतः कुनै <ववरण तथा रोFापऽ नभएको भOे 
जानकारC ूा0 भएको । 7याद ूा0 भएप"छ 
उपVयका"भऽका साथै शाखा, उपशाखा र ूधान 
कायाAलय, जोिखम Xयवःथापन "ड"भजन कायाAलय, 

काठमाडZ अ<फस लेखा <वभाग, कमAचारC सापटC 
तथा औष"ध फाँट (घरकजाA) बाट कजाA कारोबार 
भए नभएको स7ब`धमा कारोबारको <ववरण माग 
गदाA स7पूणA उपVयका शाखा, उपशाखाबाट र 
ूधान कायाAलयका उिaलिखत फाँट <वभागबाट 
कजाAको कुनै रेकडAमा राखेको रेकडA नदेिखएको 
भनी जानकारC ू ा0 भएको र तVकालCन अवःथामा 
ूधान कायाAलयबाट सरुcणबापत पास गराई 
"लएको "लखतहdको अ"भलेख हेदाAसमेत उ6 
अचल स7पिe पास गराई रोFा राखेको अ"भलेख 
नदेिखएकोले मालपोत कायाAलयमा रोFा रहेको 
भ"नए ताप"न सोको कुनै अ"भलेख फेला नपरेको 
कारणले नै सो <वषयमा यो य"त कारणले रोFा 
राखेको भनी <कटान गरC "लिखत जवाफ लगाउन 
नस<कएको भOे नेपाल बैN क "ल.ू.का. कानून 
<वभागको "म"त २०७०।७।६ को पऽ । 
 "नयमबमोिजम दै"नक पेशीसूचीमा चढC 
पेश हनु आएको ूःततु मjुामा "नवेदकको 
तफA बाट उपिःथत <वkान अ"धव6ाkय ौी केदार 
दाहाल र ीवुूसाद चौलागाoले "नवेदकको बाजे 
मंगलाल qयापकुो नाममा दताA रहेको ल"लतपरु 
िजaला, ल"लतपरु नगरपा"लका वडा नं. ५क 
१ <क.नं. १६२ को ज.रो. ०–३–०–० र 
ऐ.ऐ. <कeा नं. १७३ को ज.रो. ०–१२–०–० 
समेतका जtगाहd के कारणले रोFा रहेको हो 

सोको कुनै अ"भलेख फेला नपरेको कारणले सो 
<वषयमा "लिखत जवाफ नलगाइएको भनी रोFा 
राख् ने नेपाल बैN क "ल"मटेड ूधान कायाAलय, 
कानून <वभागको "म"त २०७०।७।६ को पऽ 
ूा0 भैरहेको अवःथा छ । जtगा रोFा राख् ने 
"नकायले नै रोFा राख् नपनाAको य<कन जवाफ 
wदन नस<करहेको अवःथामा "बनाकारण Xयि6को 
स7पिe रोFा राख् न नस<कनेमा गैरकानूनीdपमा 
"नवेदकको जtगा रोFा रािखएकोले उVूषेणको 
आदेशkारा बदर गरC उ6 जtगाहd फुकुवा गनुA 
गराउन ु भनी <वपcीहdको नाममा परमादेशको 
आदेश जारC गरC पाऊँ भनी गनुAभएको बहस 
स"ुनयो ।

<वपcी नेपाल बैN क "ल. ूधान 
कायाAलय, काठमाडZका तफA बाट उपिःथत <वkान 
अ"धव6ा ौी अyयतु भzडारCले "नवेदन दावीका 
जtगाहd के कारणले नेपाल बैN क "ल"मटेड 
ूधान कायाAलयबाट रोFा रहेको हो सोको कुनै 
अ"भलेख फेला नपरेको कारणले सो <वषयमा 
"लिखत जवाफस7म नलगाइएप"न नेपाल बैN क 
"ल"मटेड ूधान कायाAलय कानून <वभागको 
"म"त २०७०।७।६ को पऽमा भएको Xयहोरा 
खलुाईएको छ । जtगा रोFा राख् नपुनाAको कारण 
हालको अवःथामा नख"ुलरहेको जtगा फुकुवा 
गनA परमादेशसमेतको आदेश जारC गरC पाऊँ भOे 
"नवेदन दावी खारेज गरC पाऊँ भनी गनुAभएको 
बहस स"ुनयो ।
 2. यसमा "नवेदकहdको बाजे मंगलाल 
qयापकुो नाममा दताA रहेको ल"लतपरु िजaला, 
ल"लतपरु नगरपा"लका वडा नं. ५क १ <क.नं. १६२ 
को ज.रो. ०–३–०–० र ऐ.ऐ. <क.नं. १७३ को 
ज.रो. ०–१२–०–० समेतका जtगाहd ल"लतपरु 
िजaला अदालतको "म"त २०५१।९।१८ 
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को फैसला र #म#त २०५६।४।७ को ब.डा 
मचु2ुकाबमोिजम मालपोत काया7लय, ल#लतपरुमा 
दा.खा. गन7 जाँदाको अवःथामा उD जEगाको 
मोठ रोGा #भडाउँदा मंगलाल Jयापकुो नाउँको 
वडा नं. ५क Kक.नं. १६२, १७२ का जEगाहN 
नेपाल बैP क #ल#मटेड ूधान काया7लयबाट रोGा 
देिखएकोमा उD बैP कबाट के क#त कारणले 
रोGा भएको हो वा भलूबाट रोGा हनु गएको हो 
यकWन जानकारX पाउँन #नवेदकले माग गरेकोमा 
#नवेदन दता7 वा दरपीठ केहX नगरX फका7उने 
र मालपोत काया7लय, ल#लतपरुले  प#न नेपाल 
बैP कले रोGा गरेको भनी रोGा राख् नकुो कारण 
नै नखलुाई गैरकानूनीNपमा जEगा रोGा राखी 
स\पि]स\ब.धी अ#धकारमा आघात पान̀ काम 
गरेकोले उD जEगाहN रोGा गन̀ काय7 तथा 
सोको कुनै गैरकानूनी #नण7य भए स\बि.धत 
काया7लयबाट िझकाई उbूषेणको आदेशeारा 
बदर गरX उD जEगाहN फुकुवा गनु7 गराउन ु
भनी KवपfीहNको नाममा परमादेशसमेतको 
आदेश जारX गरXपाऊँ भhे #नवेदन दावी रहेको 
देिख.छ । ूःततु jरट #नवेदनमा Kवपfी 
बनाइएका नेपाल बैP क #ल.ले जEगा रोGा 
राखेको भनी भ#नएको भएप#न नेपाल बैP क #ल.ले 
ूःततु jरट #नवेदन स\ब.धमा #लिखत जवाफ 
ूःततु गरेको प#न देिखएन । यस अदालतमा 
#म#त २०७०।३।१२।४ को आदेशबमोिजम 
नेपाल बैP क #ल.बाट #म#त २०७०।७।६ 
मा लेिखएको १।एल।७६।१५८ को पऽमा 
उपbयका#भऽका साथै शाखा, उपशाखा र ूधान 
काया7लय जोिखम oयवःथापन #ड#भजन काया7लय, 

काठमाडp अKफस लेखा Kवभाग कम7चारX सापटX 
तथा औष#ध फाँट (घरकजा7) बाट कजा7 कारोबार 
भए नभएको स\ब.धमा कारोबारको Kववरण माग 

गदा7 स\पूण7 उपbयका शाखा, उपशाखाबाट र 
ूधान काया7लयका उि2लिखत फाँट Kवभागबाट 
कजा7को कुनै रेकड7मा राखेको रेकड7 नदेिखएको 
भनी जानकारX ू ाt भएको र तbकालXन अवःथामा 
ूधान काया7लयबाट सरुfणवापत पास गराई 
#लएको #लखतहNको अ#भलेख हेदा7समेत उD 
अचल स\पि] पास गराई रोGा राखेको अ#भलेख 
नदेिखएकोले मालपोत काया7लयमा रोGा रहेको 
भ#नए ताप#न सोको कुनै अ#भलेख फेला नपरेको 
कारणले नै सो Kवषयमा यो य#त कारणले रोGा 
राखेको भनी Kकटान गरX #लिखत जवाफ लगाउन 
नसKकएको भनी नेपाल बैP क #ल.का. कानून 
Kवभागको पऽ देिख.छ । उ2लेिखत पऽानसुार 
के कुन कारणले रोGा राखेको भनी ःपu गन7 
सKकएकोसमेत देिखएन । बN उपbयका#भऽका 
उD बैP क अधीनःथ #नकाय शाखा ूशाखामा 
कुनै ऋणसमेतको अ#भलेख नदेिखए, नभेKटएको 
भनी खलुाएको पाईयो । जनु #नकायले रोGा 
राखेको हो भनी मालपोत काया7लयमा रोGा 
रेकड7 देिखएको छ सो #नकायले, के कुन कारण 
परX #नवेदन दावीको जEगा रोGा राख् न ु परेको 
हो सोको ःपu जवाफ स\बि.धत #नकायको 
अ#भलेखको आधारमा wदन सxनपुन̀ ह.ुछ । 
bयसरX ःपu जवाफ wदन रोGा राख् ने #नकायले 
नसकेको अवःथामा कानूनअनNुप नै रोGा रहेको 
होला भनी अनमुान गनु7 प#न उिचत हुँदैन । 
यसको अ#तjरD मालपोत काया7लयले जनु 
#नकायले रोGा राखेको हो भनी खलुाएको छ 
सो #नकायले KववरणसKहतको रोGा राख् नपुना7को 
कारण आyनो अ#भलेखबाट नदेिखएको भनी 
खलुाई रहेको अवःथामा समेत #बनाकारण लामो 
समयस\म oयिDको स\पि] रोGा राख् न ुहुँदैन ।
 3. bयसकारण jरट #नवेदनमा उि2लिखत 

९११० - शेरबहादरु महज7नसमेत KवN} नेपाल बैP क #ल#मटेड
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-वप.ी नेपाल बै1 क "ल.ले "नवेदन दावीको ज6गा 
रो9ा राख् नपुना<को कुनै ःप> आधार कारण 
खलुाउन नसकेको देिखनाले नेपाल बE. "ल.को 
तफ< बाट मालपोत काया<लय, ल"लतपरुले "नवेदन 
दावीको ज6गा रो9ा राखेको काय< उKूषेणको 
आदेशले बदर गरN नेपाल बै1 क "ल"मटेडको 
तफ< बाट रहेको रो9ा फुकुवा गरN Qदन ु भनी 
-वप.ीहSका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत 
जारN हनेु ठहछ< । अSमा तपसीलबमोिजम    
गनू< । 

तपसील
मा"थ ठहर खZडमा लेिखएबमोिजम मंगलाल 
]यापकुा नाउँमा दता< रहेको ल"लतपरु िज^ला, 
ल"लतपरु नगरपा"लका वडा नं. ५क १ -क.नं. 
१६२ को ज.रो. ०–३–०–० र ऐ.ऐ. -कcा नं. 
१७३ को ज.रो. ०–१२–०–० का ज6गाहSमा 
नेपाल बै1 क "ल.को तफ< बाट मालपोत काया<लय, 
ल"लतपरुले राखेको ज6गा रो9ा उKूषेणको 
आदेशdारा बदर भई उf ज6गा फुकुवा 
गgरQदन ु भनी -वप.ीहSका नाउँमा परमादेशको 
आदेशसमेत जारN हनेु ठहरेकोले आदेशबमोिजम 
उf ज6गा फुकुवा गgरQदन ु भनी सhबिiधत 
मालपोत काया<लयलाई लेखी पठाई Qदनू । 
यो "म"सलको दायरNको लगत कjा गरN "म"सल 
"नयमानसुार बझुाई Qदनू । 

उf रायमा सहमत छु । 
iया. सशुीला काकl

इ"त संवत ्२०७० साल म1 "सर १३ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत M हक< बहादरु .ेऽी

सवopच अदालत, संयfु इजलास
माननीय iयायाधीश ौी "गरNश चiि लाल

माननीय iयायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकl
फैसला "म"त : २०७०।५।१८।३

२०६८–CR–१०८०

मuुा : नकबजनी चोरN

पनुरावेदक/वादN : जसमाया -व.क.को जाहेरNले 
नेपाल सरकार

-वSw
-वप.ी/ू"तवादN : ःयाxजा िज^ला, पतुलNबजार 

न.पा. वडा नं. ३ बःने शhभे नेपालN

 § मलुुकी ऐन, अदालती ब�ोव�को 
महलको २९ नं. को देहाय २ मा ��सँग 
चोरीको महलको सजाय �ने म�ुा 
अपराध भएको ईलाकाको अÉाबाट 
हेनुÑपदÑछ भनी ÓवÔा भएको अवÔामा 
अिधकारÖे×को ØÙ म�ुाको पÖको 
सहमितले वा कुनै पÖले घटाउन बढाउन 
वा पिरवतÑन गनÑ नसàे ।
 § ईलाकाको अÉाबाट हेनÑ पन! भनी म�ुा नै 

िकटान गरी तोकेका म�ुाह#मा काननूको 
मनसायिवपरीत काठमाडौकंो ईलाकामा 
घटेको वारदातलाई जाहेरी िदँदा सो त) 
नै लुकाई *ाङ्जा िज0ाको ईलाकामा 
घटेको बनाई जानी जानी अ1× अÉामा 
म�ुा दताÑ गनÑ पीिडत पÖको भिूमकासमेत 
म�ुा उठानको 4ममा 5ाभािवक 

िनणÑय नं.९१११

 &  
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नदेिखएकोले अ�ाको ग�ीले अक� 
ईलाकामा म�ुा दता� भएको भ� पिन 
निम�ने ।

 (ूकरण नं.२)

पनुरावेदक/वाद(का तफ+ बाट : सह2याया4धव6ा 
ौी महेश थापा

<वप=ी/ू4तवाद(का तफ+ बाट : 

अवलिAबत नजीर :

सAबC कानून :

 § मलुकुE ऐन, अदालती ब2दोवःतको 
महलको २९ को देहाय २, ७

सKु फैसला गनN :– 

 मा.2या.ौी माधवे2िराज रेPमी
पनुरावेदन फैसला गनN :–

 मा.मQुय 2या.ौी Rाने2िबहादरु काकS
 मा.2या.ौी <कशोर 4सलवाल

फैसला
 !ा.िगरीश च% लाल : 2याय ू शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२ बमोिजम मXुा दोहोर ्याई 
हेनN 4नःसा ूदान भई दायर हनु आएको ूःततु 
मXुाको स^ ि=_ <टपोट र ठहर यस ूकार छ :–

 4म4त २०६५।११।२९ गते रातको 
समयमा 4नदाईरहेको अवःथामा एeासी केह( 
चीज वःत ुठो<कए जःतो लागी उठh हेदा+ िजiला 
ःयाjजा, पतुल(बजार नगरपा4लका वडा नं. ३ 
बःने शmमे नेपाल(ले घर कोठाको ले4डज oयाग4भऽ 
रहेको नगद K.२६,५००।–, टेबलुमा4थ राखेको 
नो<कया मोबाईल सेट थान १ चोर( गर( भागेको र 
हार गहुार गर( प4छ लाPदासमेत भेrन नसकेकाले 
4नजलाई खोजतलास पबाउ गर( कानूनबमोिजम 

कारवाह( गर( चोर( भएको सामान tदलाई भराई 
पाऊँ भwेसमेत oयहोराको जसमाया <व.क.को 
जाहेर( दरखाःत ।
 खोजतलासको बममा पबाउ परेका 
ू4तवाद(लाई खानतलासी 4लँदा 4नजको साथबाट 
नो<कया मोबाइल सेट थान १२ फेला परेको, 
पबाउ गर( बरामद गyरएको भwेसमेत oयहोराको 
बरामद( मचुiुका कागज ।
 िजiला ःयाjजा, िखलzुादेउराल( 
गा.<व.स. वडा नं. ९ घर कोठािःथत 4म4त 
२०६५।११।२९ गते रा4त ू4तवाद( शAभे 
नेपाल(ले जाहेरवाला जसमाया <व.क.को कोठामा 
रािखएको नगद तथा नो<कया मोबाइल सेट थान 
१ चोर( गर( भागेको भwे घटनाःथल चार <कiला 
<ववरण कागज ।
 ू4तवाद( शAभे नेपाल(को खोजतलास 
गदा+ फेला परेकोले पबाउ गर( दसीको मोबाइल 
सेट थान १ स<हत बरामद गर( दािखला 
गराइएको भwेसमेत oयहोराको ू .ज.र<व पौडेलको     
ू4तवेदन ।
 4म4त २०६५।११।२९ गते म घमु<फर 
गद| जाँदा ःयाjजा, िखलzुादेउराल( गा.<व.स. वडा 
नं. ९ िःथत जाहेरवाला जसमाया <व.क.को घरमा 
पगेुको 4थए ँ। जाहेरवालाको घरमा पगेुप4छ }यस 
घरमा केटा मा2छे कोह( नभएको जाहेरवालाको 
ना4त ना4तना प4न सानै देखेकोले र जाहेरवालाको 
घरमा 4नकै धनमाल होला भwे <वचारले रातको 
समयमा ढोकामा लगाएको ताला फोडी घर4भऽ 
रहेको नो<कया मोबाइल सेट थान १ र नगद 
K.५,५००।– चोर( गर( भाPन लागेको अवःथामा 
जाहेरवालाले थाहा पाई हार गहुार गन+ लागेप4छ 
म }यस ठाउँबाट भागेको हुँ भwेसमेत oयहोराको 
ू4तवाद( शAभे नेपाल(ले ूहर(सम= गरेको 

९१११ - नेपाल सरकार <वKC शAभे नेपाल(
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सा"बती बयान कागज ।
 वारदात "म"त समयमा मेरो घरबाट 
चोर< लगेको हाल बरामद भै आएको नोAकया 
मोबाइल सेट देखाउँदा देखE िचनE सो मोबाइल 
मेरै हो सनाखत गर< Gदए,ँ नगद के कहाँ छ 
शIभे नेपाल<ले नै जानून ् भKेसमेत Lयहोराको 
जाहेरवाला जसमाया Aव.क.को सनाखत कागज ।
 शIभे नेपाल< पAहलादेिख नै खराब 
आचरणका LयिO हनु ्। "नजले धेरै पटक धेरै 
जनाको चोर< गदR AहSने गदRछन ्। "नजले वारदात 
"म"त समयमा जाहेरवाला जसमाया Aव.क.का 
घरबाट नगद T.२६,५००।– नोAकया मोबाइल 
सेट थान १ चोर< गर< Aहंडेका हनु ्। अतः हाल 
"नजको साथबाट मोबाइल सेटमाऽ बरामद भएको 
छ । नगद के कँहा छ थाहा भएन, "नजलाई 
कडाभ]दा कडा कारवाह< गर< चोर< भएको 
सामान Gदलाई भराई पाऊँ भKेसमेत Lयहोराको 
वःतिुःथ"तका मा"नसहT "सजन̀ा Aव.क. समेतको 
कागज । 
 "म"सलसाथ रहेका आधार ूमाणहTबाट 
"म"त २०६५।११।२९ गते रा"त ११M३० 
बजेको समयमा ू"तवाद< शIभे नेपाल<ले 
जाहेरवाल<को घर ध]सार कोठाको ताला फोडी 
नगद T.२६,५००।– र मूfय T.६,५००।– 

पनg नोAकया मोबाइलसमेत गर< जIमा "बगो 
T.३३,०००।– बराबरको धनमाल चोर< गर< 
मलुकुh ऐन, चोर<का महलको १ र ३ नं. मा 
पjरभाAषत कसूर गरेको देिखएकोले उO कसूर 
गरेमा ू"तवाद< शIभे नेपाल<लाई सोह< ऐनको 
महलको १४(१) नं. बमोिजम सजाय गर< मoल< 
नेपाल<को जाहेर<ले वाद< नेपाल सरकार ू"तवाद< 
"नजै शIभे नेपाल< भएको नकबजनी चोर< मpुाको 
अ"भयोगपऽ आजै ूःततु गjरएको हुँदा ूःततु 

मpुामा दोॐो पटक कायम गर< सजाय हनु र 
सोह< महलको १० र २१ नं. बमोिजम चोर< 
भएको धनमाल जाहेरवाल<लाई Gदलाई भराई 
पाऊँ भKेसमेत Lयहोराको अ"भयोगपऽ । 
 जाहेरवाला जसमाया Aव.क.को छोर<को 
काठमाडr गsगब ुनयाँ बसपाक̀मा ]यू कोशी गेःट 
हाउस छ । म सोह< गेःट हाउसमा काम गनg 
बममा म uयहाँ रहेको अवःथा गेःट हाउसको 
काउ]टरमा रहेको नगद T.२,५००।– र सोह< 
गेःटहाउसका Iयानेजर जाहेरवाला जसमाया 
Aव.क.का छोरा Gदपक गहतराजको Aवःतराको 
"सरानीम"ुन रहेको नगद T.३,०००।– र नोAकया 
मोबाइल सेट "म"त २०६५।११।२७ गते चोर< 
गर< भागेको हुँ । मैले जाहेरवाला जसमाया 
Aव.क.को घरबाट केह< प"न चोर< गरेको होइन, 

अ"भयोग Lयहोरा झूwा हो भKेसमेत Lयहोराको 
शIभे नेपाल<ले सTु अदालतमा गरेको बयान 
कागज । 
 अदालतका आदेशानसुार जाहेरवाला 
जसमाया Aव.क.को बकपऽ भै सो बकपऽसमेत 
"म"सल सामेल रहेछ । 
 कःतो ूकृ"तको मpुा कुन कहाँको 
अदालतले हेनg भKेबारेमा मलुकुh ऐन, अदालती 
ब]दोवःतको महलमा Lयवःथा गरेको र सो 
महलको २९ नं. हेदा` चोर<को महलले सजाय हनेु 
मpुा अपराध भएको ईलाकाको अyाबाट हेनुप̀छ̀ 
भनी ूz उfलेख भै रहेको र ूःततु मpुा प"न 
नकबजनी चोर< भै चोर<का महलको १४(१) 
नं. को सजाय मागदावी गर< दायर हनु आएको 
देिख]छ । जाहेरवालाको बकपऽ र ू"तवाद<को 
यस अदालतमा भएको बयानसमेतबाट ूःततु 
बारदात काठमाडr िजfलामा घटेको पAुz हनु 
आएकोले उिfलिखत अदालती ब]दोवःतको 
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महलको अ.बं. २९ नं. अनसुार यस ःया,जा 
िज0लाको अ1धकार3ेऽ अनसुारको घटना 
वारदात नभएबाट यस अदालतले अ1धकार3ेऽ 
महण गर@ 1नणAय गनA 1म0ने देिखएन । तसथA, 
काठमाडG िज0लामा भएको वारदातलाई यस 
ःया,जा िज0लाअIतगAतको वारदात भनी दायर 
भएको ूःततु मLुाको अ1भयोगपऽ अ.बं. १८० 
नं. ले खारेज हनेु ठहछA भRे सSु ःया,जा 
िज0ला अदालतको 1म1त २०६६।२।२९ को     
फैसला । 
 सSु ःया,जा िज0ला अदालतको 1म1त 
२०६६।२।२९ को फैसलामा िचX बझेुन । 
अपराध अनसुIधान बेईलाकाको ू हर@ कायाAलयबाट 
भएमा बेर@तको हनेु वा बेईलाकाको सरकार@ 
वकZलबाट दायर अ1भयोगपऽ गैरकानूनी हनेु भनी 
ूच1लत नेपाल कानूनले भनेको अवःथा छैन । 
यी ू1तवाद@ अदालतमा बयान गदाAसमेत चोर@ 
गरेकोमा सा1बत छन ्भने 1नज ू1तवाद@बाट चोर@ 
गरेको सामान बरामद भएको छ । यस बाहेक 
म]ल@ नेपाल@को जाहेर@ले वाद@ नेपाल सरकार 
ू1तवाद@ 1नजै भई दायर ग^रएको नकबजनी 
चोर@ मLुामा ःया,जा िज0ला अदालतबाट 1म1त 
२०६६।२।१९ मा अपराध गरेको ठहर भएबाट 
यी ू 1तवाद@ पटके अपराधी प1न देिखएको अवःथा 
छ । तसथA मलुकुZ ऐन, अ.बं. २९(७) बमोिजम 
ूःततु मLुा हेनc 3ेऽा1धकार ूाd अदालतमा 
कानूनबमोिजम मLुा पठाई कानूनबमोिजम गनुA 
भRुपनcमा 3ेऽा1धकार1भऽ नपरेको हुँदा अ1भयोग 
माग दावी खारेज हनेु ठहछA भनी भएको फैसलामा 
कानूनी ऽटु@ देिखदँा सो फैसला बदर गर@ 
3ेऽा1धकारूाd काठमाडG िज0ला अदालतबाट 
मLुाको सनुवुाइ गर@ ू1तवाद@लाई अ1भयोग माग 
दावीबमोिजम सजाय गर@ पाउँ भRे वाद@ नेपाल 

सरकारले पनुरावेदन अदालत, पोखरामा 1लएको 
पनुरावेदन िजकZर । 
 मलुकुZ ऐन, अदालती बIदोवःतको 
महलको २९ नं. को देहाय २ मा ःपhसँग चोर@को 
महलले सजाय हनेु मLुा अपराध भएको ईलाकाको 
अiाबाट हेनुAपदAछ भनी jयवःथा गरेको प^रूआेयमा 
अ1धकार3ेऽको ूl मLुाको प3को सहम1त वा 
कुनै प3ले घटाउन बढाउन प^रवतAन गनA नसnने 
भएकोले र जाहेरवालाको बकपऽ, ू1तवाद@ले 
सSु िज0ला अदालतमा बयान गदाAसमेत ूःततु 
वारदात ःया,जा िज0लामा घटेको नभई काठमाडG 
िज0लाअIतगAतको वारदात भनी देिखन आएकोले 
3ेऽा1धकारpवह@न अदालतमा दायर गरेको अ1भयोग 
दावी खारेज गनc ठहर ्याएको सSु ःया,जा िज0ला 
अदालतको 1म1त २०६६।२।२९ को फैसला 
1मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछA भRे पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको 1म1त २०६६।१२।१० को                    
फैसला । 
 अपराधको अनसुIधान बेईलाकाको ूहर@ 
कायाAलयबाट भएमा बेर@तको हनेु र बेईलाकाको 
सरकार@ वकZलबाट दायर अ1भयोगपऽ गैर कानूनी 
हनेु भनी ूच1लत कानूनले भनेको अवःथासमेत 
छैन । ू1तवाद@ अदालतमा बयान गदाA चोर@मा 
सा1बत छन ्भने चोर@ सqबr भौ1तक दसीबाट सो 
तtय ःथाpपत छ ।  ू1तवाद@ पटके अपराधकताA 
भRेमा समेत uvpवधा नदेिखएको अवःथामा 
1नजलाई सजाय गनA ूःततु मLुा मलुकुZ ऐन, 

अ.बं. २९(७) नं. बमोिजम 3ेऽा1धकारूाd 
अदालतमा पठाउनपुनcमा सो नभै 3ेऽा1धकारpवह@न 
अदालतमा दायर गरेको अ1भयोग दावी खारेज 
हनेु भनी ग^रएको फैसलामा गqभीर कानूनी ऽटु@ 
हुँदा उw फैसला बदर उ0ट@ गर@ पाउँ भRे 
वाद@ नेपाल सरकारले यस अदालतमा 1लएको 

९१११ - नेपाल सरकार pवSr शqभे नेपाल@
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पनुरावेदन िजक2र ।
 यसमा ू"तवाद9 श:भे नेपाल9ले नगद 
=.२६,५००।– र मोबाइल सेट थान एक चोर9 
गर9 भागेकोले कारवाह9 गर9 पाउँ भKेसमेत 
जसमाया Lव.क.को जाहेर9 दरखाःत परेको तथा 
ू"तवाद9ले अनसुOधानको बममा अ"धकारूाR 
अ"धकार9समS जाहेरवालाको ःयाTजा िजUलािःथत 
घरबाट नगद तथा मोबाइल फोन चोर9 गरेकोमा 
सा"बत भई गरेको बयानसमेतका आधारबाट 
ःयाTजा िजUला अदालतमा अ"भयोगपऽ दायर 
भएको देिखOछ । "नज ू"तवाद9 श:भे नेपाल9ले 
अदालतसमS बयान गदा[ जाहेरवालाको छोर9को 
काठमाड^ िःथत गेःट हाउसको काउOटरबाट 
=.२५००।– र "सरानीमनुीको =.३०००।– 

तथा मोबाइल सेटसमेत चोर9 गर9 भागेको हुँ भनी 
बयान गरेको अवःथामा काठमाड^ िजUलामा चोर9 
भएको वारदात ःथाLपत भएको भKे "नंकष[मा 
पगुी ःयाTजा िजUलाको Sेऽा"धकार"भऽ नपरेको 
भनी अ"भयोगदावी खारेज गनc गर9 भएको स=ु 
ःयाTजा िजUला अदालतको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट सदर भएको पाइOछ । यसर9 
ू"तवाद9ले आफूले चोर9को कसूर गरेको तdयमा 
अदालतमा समेत सा"बत भईरहेको देिखदँा मलुकु2 
ऐन, अदालती बOदोवःतको २९(७) नं. बमोिजम 
बेईलाकाको अjामा ना"लस पन[ आएको भएप"न 
ईलाकाको अjामा पठाई कारवाह9 गन[ सLकने 
कानूनी kयवःथा हुँदाहुँदै सोतफ[  Lवचार नगर9 
अ"भयोग दावी नै खारेज गनc गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको इOसाफमा मलुकु2 ऐन, अदालती 
बOदोवःतको २९(७) नं. को kयाlयाmमक ऽटु9 
Lवnमान रहेको देिखएकोले Oयाय ूशासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२(१)(क) को आधारमा 
मqुा दोहोर ्याउने "नःसा ूदान गsरएको छ भKे 

यस अदालतको "म"त २०६८।११।१९ को 
आदेश ।  
 "नयमबमोिजम दै"नक मqुा पेशीसूचीमा 
चढ9 "नण[याथ[ पेश हनु आएको ूःततु मqुामा 
वाद9 नेपाल सरकारको तफ[ बाट उपिःथत 
सहOयाया"धवvा ौी महेश थापाले ू"तवाद9 श:भे 
नेपाल9ले अदालतसमS बयान गदा[ जाहेरवालाको 
छोर9को काठमाड^िःथत गेःट हाउसको 
काउOटरबाट =.२५००।– र "सरानीमनुीको 
=.३०००।– तथा मोबाइल सेटसमेत चोर9 
गर9 भागेको हुँ भनी चोर9 गरेको तdयमा 
सा"ब"त बयान गरेको अवःथा छ । ू"तवाद9को 
अदालतको बयान तथा जाहेरवालाको अदालतको 
बकपऽको आधारमा काठमाड^ िजUलामा चोर9 
भएको वारदात ःथाLपत भएको भKे "नंकष[मा 
पगुी ःयाTजा िजUलाको Sेऽा"धकार"भऽ नपरेको 
भनी अ"भयोगदावी खारेज गनc गर9 भएको 
स=ु ःयाTजा िजUला अदालतको फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट सदर भएको 
पाइOछ । यसर9 ू"तवाद9ले आफूले चोर9को 
कसूर गरेको तdयमा अदालतमा समेत सा"बत भई 
रहेको देिखदँा मलुकु2 ऐन, अदालती बOदोवःतको 
२९(७) नं. बमोिजम बेईलाकाको अjामा ना"लस 
पन[ आएको भएप"न ईलाकाको अjामा पठाई  
कारवाह9 गन[ सLकने कानूनी kयवःथा हुँदाहुँदै 
सोतफ[  Lवचार नगर9 अ"भयोग दावी नै खारेज गनc 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पोखराको इOसाफमा 
मलुकु2 ऐन, अदालती बOदोवःतको २९(७) नं. 
को kयाlयाmमक ऽटु9 Lवnमान भएकोले उv 
फैसला बदर उUट9 गर9 अ"भयोग दावीबमोिजम 
सजाय गर9 पाउँ भनी गनु[ भएको बहससमेत 
स"ुनयो । 
 यसमा ू"तवाद9 श:भे नेपाल9ले 
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जाहेरवालाको ःया&जा िज(ला िखल+ुादेउराल.िःथत 
घरमा 3म3त २०६५।११।२९ गते राती 3बगो 
>.३३,०००।– को (नगद र मोबाइल सेट) 
धनमालसमेत चोर. गरेकोले चोर.को महलको १ 
र ३ नं. को कसूरमा ऐ.को १४(१) नं. बमोिजम 
दोॐो पटक कायम गर. सजाय गर. पाउँ भQे 
अ3भयोग मागदावी रहेकोमा ू3तवाद.ले स>ु 
अदालतमा बयान गदाT जाहेरवालाको छोर.को 
काठमाडX गYगब ु नयाँ बसपाकT मा Zयू कोशी 
गेःट हाउसमा काम गन\ बममा गेःट हाउसको 
काउZटरमा रहेको नगद >.२५००।– (दईु 
हजार पाँचसय) र सो गेःट हाउसको मेनेजरको 
_वःतराको 3सरानीम3ुन रहेको नगद >.३०००। 
(तीनहजार) र नो_कया मोबाइल सेट १ 3म3त 
२०६५।११।२७ गते चोर. भागेको हुँ । 
जाहेरवाला जसमाया _व.क.को घरबाट केह. चोर. 
गरेको होइन भनी उ(लेख गरेको पाईZछ । 
जाहेरवाला जसमाया _व.क.ले जाहेर. aदँदा ःया&जा 
िज(लामा वारदात भएको भनी उ(लेख गरेको 
भए ताप3न स>ु िज(ला अदालतमा बकपऽ गदाT 
3म3त २०६५।११।२७ मा ू3तपाद.ले मोबाइल 
र नगद काठमाडX गेःटहाउसमा छोरा aदपक 
गहतराज कहाँबाट चोर. गरेको भनी काठमाडXमा 
चोर. भएको कुरा उ(लेख गर. बकपऽ गरेको 
समेतका 3म3सल ूमाणबाट ू3तवाद. शeभे 
नेपाल.ले काठमाडXिःथत वारदातःथलवाट चोर. 
गरेको भQे 3नज ू3तवाद.को अदालतसमfको 
बयान सम3थTत भइरहेको देिखयो ।
 मा3थ _ववेिचत आधार ूमाणबाट 
ूःततु मhुामा ू3तवाद.ले काठमाडX िज(लाको 
वारदातःथलबाट चोर. गरेको तiय ःथा_पत 
भएको र ःया&जा िज(लामा ूःततु मhुाको स>ु 
कारवाह.को उठान भएकोमा fेऽा3धकारको 

_वषयलाई 3लई ूःततु मhुा खारेज गन\ गर. स>ु 
ःया&जा िज(ला अदालतले गरेको फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराले सदर गरेउपर 
वाद. नेपाल सरकारले उm मhुा दोहोर ्याई 
हेनT माग गरेकोमा 3नःसा ूदान भएको                   
देिखयो । जाहेरवालाको अदालतसमfको बकपऽ 
र ू3तवाद.ले स>ु िज(ला अदालतमा बयान 
गदाTसमेत ूःततु वारदात ःया&जा िज(लामा 
घटेको नभई काठमाडX िज(लाअZतगTतको वारदात 
भनी खलुाएको देिखन आएको र ूःततु मhुा 
नकबजनी चोर. भएकोले अदालती बZदोवःतको 
महलको २९नं.को देहाय २ बमोिजम ईलाकाको 
अoा अथाTत ्काठमाडX िज(लाअZतगTतको देिखन 
आयो । 
 अब एक अoामा दायर हनुपुन\ मhुा 
अकp अoामा दताT गरेको अवःथामा अदालती 
बZदोवःतको २९नं.को देहाय ७ बमोिजम 
fेऽा3धकारूाq अदालतमा पठाउनपुन\ भनी वाद. 
पfले िजकrर 3लएको देिखएकोले सो ूsमा 
3नणTय aदनपुन\ देिखन आयो । 
 २. अदालती बZदोवःतको २९ नं. को 
देहाय ७  हेदाT "ईलाका बाहेक बेईलाकाको 
अoामा _फरादपऽ aदन (याएमा ईलाका पन\ 
फलाना अoामा जान ुभनी सो _फरादपऽको पीठमा 
लेखी छाप लगाई त>ुZत _फताT aदनपुछT । 
ऐनबमोिजमको eयाद3भऽ aदन (याएमा ईलाकाको 
अoाबाट सो दरपीठ भएकै _फरादपऽ aदए प3न 
3लई मhुा हेर. aदनपुछT । _फरादपऽ दताT 
भैसकेप3छ मा3थ दफा दफामा लेिखएबमोिजम अ> 
अoामा पठाउँदा प3न तारेखमा रहने झग3डयालाई 
तारेख तोकr जनु अoाबाट सो मhुा हेनुTपन\ हो सो 
अoाबाट बझुी कानूनबमोिजम गनुT भनी अoाको 
लेखोटसाथ पठाउनपुछT । अoाले प3न सो आएको 

९१११ - नेपाल सरकार _व>v शeभे नेपाल.
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म/ुा बझुी आफूले हेनु6 नपन7 भए ताप"न ;फता6 गनु6                                                             
हुँदैन । बाधा परे आBनो पनुरावेदन सEुे 
अGामाफ6 त ्जाहेर गरJ "नकासा भई आएबमोिजम          
गनु6पछ6 । "नकासा Nदने अGाबाट प"न ऐनबमोिजम 
जो मना"सब हो तोकQ पठाई Nदनपुछ6 ।” भEे 
कानूनी Sयवःथा रहेको देिखWछ । मलुकुQ ऐन, 
अदालती बWदोवःतको महलको २९ नं. को देहाय 
२ मा ःप[सँग चोरJको महलको सजाय हनेु म/ुा 
अपराध भएको ईलाकाको अGाबाट हेनु6पद6छ भनी 
Sयवःथा भएको देिखWछ । साथै अ"धकार]ेऽको 
ू_ म/ुाको प]को सहम"त वा कुनै प]ले घटाउन 
बढाउन वा पcरवत6न गन6 सdने ;वषय होइन । 
ईलाकाको अGाबाट हेन6 पन7 भनी म/ुा नै ;कटान 
गरJ तोकेका म/ुाहgमा कानूनको मनसाय;वपरJत 
काठमाडiको ईलाकामा घटेको वारदातलाई 
जाहेरJ Nदँदा सो तjय नै लकुाई ःयाkजा िजlलाको 
ईलाकामा घटेको बनाई जानी जानी अWयऽ 
अGामा म/ुा दता6 गन6 पी"डत प]को भ"ूमकासमेत 

म/ुा उठानको बममा ःवाभा;वक नदेिखएकोले 
अGाको गlतीले अकn ईलाकामा म/ुा दता6 भएको 
भEे प"न रहेन । अदालती बWदोवःतको २९नं.
को देहाय ७ ;फरादपऽबाट दायर हनेु ूकृ"तका 
केहJ म/ुामा आक;ष6त हनेु देिखए ताप"न अ.बं.
को २९नं.को देहाय २ को ;कटानीgपमा उlलेख 
गरेका फौजदारJ म/ुा खास गरJ अ"भयोगपऽबाट 
दायर हनेु म/ुाका सWदभ6मा भने आक;ष6त हनेु 
भE "मलेन । qयसकारण, ]ेऽा"धकार;वहJन 
अदालतमा दायर गरेको अ"भयोग दावी खारेज 
गन7 ठहर ्याएको सgु ःयाkजा िजlला अदालतको 
"म"त २०६६।२।१९ मा भएको फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पोखराको "म"त 
२०६६।१२।१० को फैसला "मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछ6 । पनुरावेदक वादJ नेपाल 

सरकारको पनुरावेदन िजकQर पtुन सdदैन ।

उu रायमा सहमत छु ।
Wया.ूा.डा.भरतबहादरु काकv

इ"त संवत ्२०७० भदौ १८ गते रोज ३ शभुम ्। 
इजलास अ"धकृत : हक6 बहादरु ]ेऽी

 

सवnyच अदालत, संयuु इजलास
माननीय Wयायाधीश ौी "गरJश चWि लाल

माननीय Wयायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकv
फैसला "म"त M २०७०।५।२६।४

०६७–CR–१२७१

म/ुा : अंश

पनुरावेदक/ू"तवादJ M क;पलवःत ुिजlला, ह"थहवा 
गा.;व.स. वडा नं. ४ छोटु"डह बःने वा;हद 
अ"ल ग/ी

;वg�
;वप]ी/वादJ M ऐ.ऐ. बःने अहमद अ"ल ग/ी 

 § अशं ला�े नला�े र अशं म�ुामा के 
कुन स�ि�मा अशं ला�े नला�े सोको 
िनराकरण त� एवं �माणको आधारमा 

 &  

िनण!य नं.९११२
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िनराकरण �नपुन� र अक�तफ�  एउटै दाताले 
एउटै िमितमा एकै िक�ाबाट िक�ाकाट 
गरी समान हैिसयतका दईु µिÀलाई एकै 
µहोराले िदएको हालैको बकसपÑमÒे 
एउटालाई बÓा नलाÔे ठहर गनु� र 
अक�लाई बÓा लाÔे ठहर गनु� समÖाय 
र मलुुकी ऐन, अशंबÓाको १८ नं. को 
काननूी µवßासमेतको िवपरीत �ने । 

(ूकरण नं.५)

 § स!ि� राजीनामाबाट #ा$ गरेको र सो 
स!ि� िनजी आज�न देिखने गरी िनजले 
अÖ िव(सनीय #माण #)तु गन� 
नसकेकोले िनजको िनजी आज�नको भ+ 
सिकने अवßा नदेिखएकोले सगोलको 
स!ि� मा+ुपन� ।

(ूकरण नं.७) 

पनुरावेदक/ू)तवाद+का तफ- बाट M 2व3ान 
अ)धव6ा ौी ई:र+ूसाद भ=राई

2वप>ी/वाद+का तफ- बाट M
अवलिAबत नजीर M
सAबC कानून M

 § मलुकुF ऐन, अंश बIडाको १८ नं., 
अ.बं.१३९ नं.

सPु फैसला गनS M 
 मा.िज.Iया. ौी चVडीराज ढकाल
पनुरावेदन फैसला गनS M 
 मा.म.ुIया.ौी तक- राज भ= 
 मा.Iया.ौी गो2वIदकुमार उपाYयाय

फैसला
Öा.िगरीश च/ लाल : Iयाय ूशासन  

ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को 
खVड (क) र (ख) बमोिजम मु̀ ा दोहोर ्याई 
हेनS )नःसा ूदान भई दायर हनु आएको ूःततु 
मु̀ ाको सf ि>g तhय एवं ठहर यस ू कार रहेको 
छ :–

मूल पPुष मIुसी ग`ीको छोरा वलाकत 
ग`ीको दईु ौीमती जेठm लवानी ग`ीको तफ- बाट 
जIमेका दईु छोरा जेठा वा2हद अ)ल ग`ी 
काIछा म वाद+ अहमद अ)ल र काIछm ौीमती 
सेहPन)नसाको तफ- बाट जIमेका दईु छोरा 
मनुताज ग`ी, काIछा कोइoताफ ग`ी भएको, 
वा2हद अ)ल ग`ीकF ौीमती मैमनु)नसा ग`ीको 
तफ- बाट जIमेका दईु छोरा शेराज अहमद ग`ी, 
मसुताक ग`ी भएको, कोइoताफ ग`ीकF ौीमती 
तसर+कुन)नसा ग`ी भएकF पःुतेवार+मYयेका 
मIुसी ग`ी तथा )नजकF ौीमती र लवानी ग`ी, 
सेहPन)नसा ग`ीसमेतको परलोक भएको । म 
वाद+ तथा ू )तवाद+हP एकासगोल सराकतमा रह+ 
बसी सगोलमै जrगा सAपिs भोग चलन गदt 
आई ू)तवाद+ तथा तसर+फुनीसा, मनुताज ग`ी, 
मैमनु )नसा ग`ी, शेराज ग`ी र मIुसी ग`ीको 
नाउँमा दता- रहेको जrगा सAपिs सबै सगोलको 
रहेको अंशबIडा नभएको । ू)तवाद+हPले म 
वाद+ तथा मेरो पvरवारलाई ईwजत आमदअनसुार 
खाना लगाउन र अंश हक छुx याई yदz{ भनी 
जवाफ yदएकाले 2फराद परेको अिघoलो yदनलाई 
मानो छु2=एको )म)त कायम गर+ ू)तवाद+हPबाट 
तायदाती फाँटवार+ माग गर+ सAपूण- सAपिsमा 
पाँच भागको एक भाग म वाद+को अंश हक 
कायम गर+ बIडासमेत छुx याई पाउँ भzेसमेत 
}यहोराको 2फरादपऽ ।

वाद+ दावीअनसुार पःुतेवार+ ठmक छ । 
तर मेरो छोरा ःवाःनीको नाउँमा दता- रहेको 

९११२ - वा2हद अ)ल ग`ी 2वPC अहमद अ)ल ग`ी
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स.पि0 सगोलको हो भ5े दावी झू9ा छ । सोह< 
स.पि0 "लन खान पाउने उ>ेँयले वाद< र अCय 
ू"तवाद< मेरो बाबसुमेत "मल< "मलाई यो म>ुा 
Jदएका हनु ्। मेरो िज.मा दताNमा समेत सगोलको 
कुनै स.पि0 छैन । २०४२ सालदेिख नै चQुहो 
छुRी बसेको छु भ5ेसमेत Sयहोराको ू"तवाद< 
वाTहद अल< ग>ीको ू"तउ0रपऽ ।

मूल पखुाN मCुसी ग>ीको नाउँ दताNको 
जVगा मCुसीका सबै छोराहWले पाउनपुनX हो । 
वाद<लाई दावीबमोिजम अंशबCडाको २०, २१, 

२२, २३ नं.बमोिजम Tफराद परेको अिघQलो 
Jदनलाई मानो छुTRएको "म"त कायम गर< 
तायदाती फाँटवार< हाल JदनपुनX अवःथा छैन । 
दावीबाट फुसNद पाउँ भ5े ू"तवाद< मCुताज ग>ी, 
वलाकत ग>ी, कोइQताफ ग>ीसमेत जना तीनको 
संयcु ू"तउ0रपऽ ।

वाद< ू"तवाद<हW एकै नाता पःुताका 
रहे भएको कुरा ू"तवाद<समेतबाट ःवीकार 
गरेको अवःथामा यी वाद< ू"तवाद<बीच अंश 
भएको भ5े पाdरत "लखत भएकोसमेत नदेिखनकुा 
साथसाथै अंश भै सकेको भनी ू"तवाद<ले िजकeर 
"लन नसकेको हुँदा ू"तवाद<बाट वाद<ले पाँच 
भागको एक भाग अंश पाउने ठहछN भ5ेसमेत 
Sयहोराको कTपलवःत ु िजQला अदालतको "म"त 
२०६६।१।२४ को फैसला ।

म भारतको म.ुबईमा कमाई गर< सोह< 
धनबाट छोराको नाममा खdरद गरेको स.पि0 र 
ौीमती मैमनु"नसाले बकसपऽबाट ूाj गरेको 
स.पि0 बCडा लाVने स.पि0 होइन, अ.बं. १३९ 
नं. बमोिजम बlुदा उपिःथत नभएकै आधारमा 
बकसपऽबाट ूाj स.पि0समेत बCडा गनN "मQने 
होइन । Tवपnीले फाँटवार< Jदँदा बCडा लाVने 
स.पि0 भनी उQलेख गरेकै आधारमा बकसपऽबाट 

ूाj स.पि0समेत बCडा गनX गर< भएको फैसला 
ऽTुटपूणN हुँदा बदर गर< पनुरावेदन तथा ू"तउ0र 
िजकeरबमोिजम गर< पाउँ भ5ेसमेत ू"तवाद< 
वाTहदअल< ग>ीले पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा 
"लएको पनुरावेदन िजकeर ।

ू"तवाद< कायम नगdरएका शेराज 
अहमद खाँ तथा मैमनु"नसाका नाउँको अचल 
स.पि0 बCडा गनX गर< फैसला गदाN स.बिCधत 
Sयिcलाई पनुरावेदनको .याद Jदएको प"न 
नदेिखएको र स.बिCधत "नकायबाट दताN ॐेःता 
ॐोत "लखतसमेत बिुझएको नदेिखदँा सWु इCसाफ 
फरक पनN सqने देिखदँा अ.बं. २०२ नं.बमोिजम 
ूrयथs िझकाउन ु भ5े पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको "म"त २०६६।६।२६ को आदेश ।

वाद<का नाममा कुनै स.पि0 देिखदैँन 
भने तायदाती फाँटवार< पेश गदाN वलाकत 
ग>ीसमेतले तसर<कुन"नसा ग>ीको नामको Tक.नं. 
१२४४ बाहेकको स.पि0 बCडा लाVने भनी 
उQलेख गरेको पाइCछ र उc स.पि0को ॐोत 
बकसपऽ भएबाट कानूनतः ःपu भएको Tवषयमा 
Tववाद रहेन । जहाँस.म शेराज र मैमनु"नसाको 
नामको स.पि0 बCडा लाVने स.पि0 हो होइन 
भ5ेतफN  Tवचार गदाN, अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
बlुन यी शेराज र मैमनु"नसालाई पठाएको .याद 
TयनीहWले गजुार< बसेको अवःथा देिखCछ । 
आwनो नामको स.पि0 बCडा नलाVने स.पि0 भए 
आधार र ूमाणसTहत आwनो हक र ःवा"मrवको 
स.बCधमा सचेततापूवNक ू"तवाद गनुNपनXमा rयसो 
नगर< आwनो अ"धकारको स.बCधमा उदासीन 
भएको पाइयो । उc .यादसमेत गजुार< 
बसेबाट पनुरावेदकeय अ"धकारसमेतबाट बिxत 
भएको Tवyमान अवःथामा ू"तवाद< वाTहद 
अल< ग>ी छोरा शेराज र ौीमती मैमनु"नसाको 
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नामको स!पि$ ब&डा ला)ने स!पि$ होइन 
भनी पनुरावेदनको रोहबाट आएको पाइयो । 
एकाको हकको 8वषयमा अका;ले ू=तवाद गरेको                                                                   
देिखयो । मका; पनA पB ःवयम ् नै आFनो 
अ=धकारको 8वषयमा जागIक हनुपुनAमा 
एकाको हकको 8वषयमा अकJले ू=तवाद गनु; 
कानूनसLतसमेत =मलेन । शेराज र मैमनु=नसा 
म&ुसी गNीका नाता पःुतेवारOका देिखएकाले 
सगोलका जो सकैुको नामको स!पि$ ब&डा ला)ने 
नै हुँदा तायदाती फाँटवारOमा उिSलिखत स!पूण; 
स!पि$बाट पाँच भागको एक भाग अंश वादOले 
पाउने नै देिखयो । अतः वादOले पाँच भागको एक 
भाग अंश पाउने ठहछ; भनी क8पलवःत ुिजSला 
अदालतबाट =म=त २०६६।१।२४ मा भएको 
सIु फैसला =मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछ; । 
पनुरावेदक ू=तवादOको पनुरावेदन िजक_र प)ुन 
स`दैन भaे पनुरावेदन अदालत, बटुवलको =म=त 
२०६६।१०।२७ को फैसला ।

म =नवेदक र =नज मेरो छोरा शेराज र 
ौीमती मैमनु=नसा एकासगोलमै बसेका अंिशयार 
भएको र एकासगोलमै बःदै आएको हामीहIको 
ःवाथ;समेत एकै भएको अवःथामा केवल ू ा8व=धक 
कारणले १३९ नं.बमोिजम बhुदा नभएको भ&दै 
=नजहIको स!पि$ स!ब&धमा नबोलO इ&साफ 
गन; अ.बं. १९२ नं. ःवतः ऽ8ुटपूण; रहेको । 
मैले भारतको म!ुबईमा जी8वकोपाज;नका ला=ग 
गएको र कमाएको सोहO Iपैयाँ पैसाले मेरो 
छोरा शेराजको नाममा नाबालक आठ म8हनाको 
हुँदा =म=त २०४३।३।२६ मा र.नं. ५३२७ 
को राजीनामाबाट =नजको नाममा खlरद गरेको 
ज)गा ःवभा8वकIपमा =नजी अंशब&डाको १८ 
नं. बमोिजम रहेको ःपn छ । यoद उp 
स!पि$ मेरो मेहनत कमाईबाट खlरद नगरेको 

भए नाबालक छोराको नाममा खlरद गन; अ&य 
अंिशयार राजी हनेु =थएनन ्। qयसतफ;  अदालतको 
rयान गएको छैन । qयसै ौीमती मैमनु=नसाको 
ज)गा दता;मrये =म=त २०६२।१०।१० को 
र.नं. ५४३९ को हालै लेिखएको बकसपऽको 
स!पि$ र केहO =नजी कमाईबाट राजीनामाबाट 
ूाs गरेको अ&य स!पि$समेत ब&डा भएकाले 
अंशब&डाको १८ नं. को मनसाय र भावना8वपरOत 
रहेकोले सIुले गरेको फैसलालाई सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला ऽ8ुटपूण; हुँदा बदर 
उSटO गरO मNुा दोहोर ्याई हेरO पाउँ भaे ू =तवादO 
वा8हद अ=ल गNीको =नवेदन िजक_र ।

यसमा मैमनु=नसाले =म=त २०६२।१२।९ 
र.नं.५४३९ को बकसपऽबाट ूाs गरेको 
स!पि$ प=न अंशब&डा गनA गरेको सIुको 
फैसला सदर गनA गरेको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको =म=त २०६६।१०।२७ को फैसला 
मलुकु_ ऐन, अंशब&डाको १८ नं. दानबकसको 
१ नं. अनIुप नभै ने.का.प.२०५३, अu ९, 
प.ृ७०६, =न.नं.६२६५ र ने.का.प.२०५७, प.ृ४, 
=न.नं.६८८४ मा ू=तपाoदत =सxा&तसमेतको 
ू=तकूल देिखदँा &याय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२ को उपदफा १ को खyड (क) र (ख) 
को आधारमा ूःततु मNुा दोहोर ्याई हेन; =नःसा 
ूदान गlरoदएको छ । =नयमानसुार पेश गनु; भaे 
यस अदालतको =म=त २०६७।१२।११ को 
आदेश ।

=नयमबमोिजम दै=नक पेशीसूचीमा चढO 
पेश हनु आएको ूःततु मNुामा पनुरावेदक 
ू=तवादOको तफ; बाट उपिःथत 8व}ान अ=धवpा 
ौी ई~रOूसाद भ�राईले पनुरावेदक ू=तवादOले 
आFनो ू=तउ$रमा =नजक_ ौीमती मैमनु=नसा 
गNी र छोरा शेराज अहमद खाँको नाउँमा रहेको 

९११२ - वा8हद अ=ल गNी 8वIx अहमद अ=ल गNी
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स.पि0मा अंश नला4ने भनी िजक8र "लएको         
छ । यसर? @व"भA "म"तका राजीनामाले ौीमती 
र छोराको नाउँमा स.पि0 रहेको, सो राजीनामाबाट 
ूाJ स.पि0 ू"तवाद? वा@हद अ"ल गMीको "नजी 
आजOनको भनी "नजले ू"तउ0रमा खलुाएको तथा 
"म"त २०६२।१२।१० मा र.नं.५४३९ को 
हालैदेिखको बकसपऽले ू"तवाद? वा@हद अ"ल 
गMीक8 ौीमती मैमनु"नसा गMीको नाउँको स.पि0 
प"न "नजक8 ौीमतीको "नजी आजOनको भएको 
ूX देिखएको अवःथामा केवल अ.बं. १३९ नं. 
बमोिजम बZुदा .यादमा हाजीर हनु नआएको 
भ[दै स\ु @फराद ^दँदा ू"तवाद? नबनाइएका 
मैमनु"नसा गMी र शेराज अहमद खाँका नाँउको 
स.पि0 स.ब[धमा तaय र ूमाणको आधारमा 
नबोल? स\ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट फैसला 
भएको छ । उपरोc फैसलाह\ अंशब[डाको 
१८ नं., दानबकसको १ नं. अन\ुप नभएकोले 
बदर उfट? गर? पनुरावेदक ू "तवाद?को पनुरावेदन 
िजक8रबमोिजम गर? पाउँ भनी गनुO भएको बहस 
स"ुनयो । 

2. यसमा हामी वाद? ू"तवाद? 
एकासगोलमा रहेको अवःथामा ू"तवाद?ह\ले 
खान लाउन र अंशसमेत ^दन इ[कार गरेकाले 
"नजह\बाट स.पि0को फाँटवार? "लई ५ भागको 
एक भाग अंश ^दलाई पाउँ भAे @फराद दावी 
रहेकोमा नाता पःुतेवार? सiय हो, मेरो छोरा 
शेराज अहमद खाँको नामको स.पि0 मैले 
भारतको ब.बईबाट कमाई fयाएको आजOनको 
स.पि0 हो । "नजको नाममा राजीनामा पाjरत 
गराई ^दएको हो । iयःतै ौीमती मैमनु"नसा 
गMीको नाउँमा रहेको स.पि0 सोह? कमाइह\बाट 
तीनपटक @व"भA "म"तको राजीनामाले र "म"त 
२०६२।१२।१० मा र.नं. ५४३९ को 

हालैको बकसपऽले आजOन गjरएकोले iयसमा 
अंशब[डाको १८ नं. ले कसैको भागब[डा ला4ने 
िःथ"त छैन । मेरो छोरा र ःवाःनीको नाउँमा 
दताO रहेको स.पि0 सगोलको हो भAे वाद? 
दावी झूlा हो भAे ू"तवाद? वा@हद अ"ल गMीको 
ू"तउ0र िजक8र देिख[छ । यःतै मूल पखुाO 
म[ुसी गMीको नाउँ दताOको ज4गा म[ुसीका सबै 
छोराले पाउनपुनm हो भAे मनुताज गMीसमेतका 
अ[य ू"तवाद?ह\को संयcु ू"तउ0र िजक8र 
रहेको पाइ[छ । ूःततु मMुामा तसर?कुन 
"नसाका नाममा हालैको बकसपऽमाफO त ् ूाJ 
भएको @क.नं. १२४४ "नज तसर?कुन "नसाको 
"नजी आजOन ठहराई ब[डा नला4ने र मतृक 
मूल पखुाO म[ुसी गMी  र अ[य ू"तवाद?समेतका 
नामको स.पि0बाट समेत वाद?ले पाँच भागको 
एक भाग अंशपाउने ठहराई स\ु क@पलवःत ु
िजfला अदालतबाट "म"त २०६६।१।२४ मा 
भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, बटुवलले 
"म"त २०६६।१०।२७ मा सदर गरेउपर यी 
ू"तवाद? वाह?द अ"ल गMीको यस अदालतमा 
मMुा दोहोर ्याई हेर? पाउन माग गरेकोमा "नःसा 
ूदान भएको छ । ूःततु मMुामा क@पलवःत ु
िजfला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको "म"त २०६६।१०।२७ को 
फैसला "मलेको छ, छैन र पनुरावेदक ू"तवाद?को 
पनुरावेदन िजक8र प4ुने हो, होइन भनी "नणOय 
^दनपुनm देिखन आयो ।

3. वाद? र ू"तवाद?को sयहोरा 
कथनसमेतबाट यी वाद? ू"तवाद?ह\ नाता 
पःुताका स.ब[धमा र अंिशयारको संtया 
स.ब[धमा दबैु पuका मखु "मलेकै देिख[छ । 
वाद?का नाउँमा कुनै स.पि0 भएको नदेिखएको 
र वाद? ू"तवाद?बीच @फराद पनुOअगावै र?तपूवOक 
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मानो छु!"एको प&न देिखदैँन । साथै ब1डापऽ 
भएको देिखने &लखतसमेतको अभाव देिखएको 
अथा9त ् वाद; ू&तवाद;बीच अंशब1डा भै सकेको 
भनी वःतगुत आधारस!हतको िजकHर कुनै पIले 
&लएको नदेिखएको बJ वाद; ू&तवाद;को लेखत 
Kयहोराबाटै मूल पखुा9 म1ुसी गOीको नाउँको 
सQपिR सगोल सQपिR भै ब1डा गन9 बाँकH नै 
रहेको भSे Kयहोरामा समेत दबैु पIको मखु 
&मलेको देिखएको छ ।

4. &म&सल संलVन कागज हेदा9 राम 
सभुग गोसाईले &म&त २०६२।१२।९ मा 
!क.नं. ९९ को Iे.फ. ०–१०–११ म^येबाट 
!कRाकाट गर; कायम भएको !क.नं. १२४३ 
Iे.फ. ०–३–६३/४ ू&तवाद; वा!हद अ&लकH 
ौीमती मैमनु&नसा गOीलाई र सोह; &म&तमा &नजै 
रामसभुग गोसाईले सोह; !क.नं.९९ बाट !कRाकाट 
गर; कायम भएको !क.नं. १२४४ Iे.फ.०–

७–४१/४ अका9 ू&तवाद; कोइeताफ गOीकH 
ौीमती तसर;कुन &नसालाई हालैको बकसपऽ 
गfरgदएको देिख1छ भने ूःततु मOुामा सJु एवम ्
पनुरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा एकै &म&तमा 
एकै Kयिhले दईु भाइका पिiहJ अथा9त ्वा!हद 
अ&लकH पिi मैमनु&नसालाई र कोईeताफको 
पiी तसर;कुन &नसालाई एकै Kयहोराले हालैको 
बकसपऽ gदएकोमा एक अंिशयार कोइeताफ 
गOीकH पiी तसर;कुन &नसाले ूाj गरेको 
हालैको बकसपऽलाई &नजी आज9नको ठहराएको 
पाइयो भने अकl अंिशयार वा!हद अ&लकH पiी 
मैमनु&नसाले ूाj गरेको हालैको बकसपऽलाई 
भने अ.बं. १३९ नं.बमोिजम जार; भएको Qयादमा 
मैमनु &नसा हाजीर नभएको भSेसQमको आधारमा 
तmयमा नै ूवेश नै नगर; ब1डा लगाएको                                 
पाइयो । 

5. उपरोhानसुारको तmय रहेकोमा 
पनुरावेदक ू&तवाद; वा!हद अ&ल गOीकH पiी 
मैमनु&नसाको नामको हालैको बकसपऽबाट ूाj 
सQपिR ब1डा लाVने हो, होइन भSेतफ9  हेदा9 
&नज ू&तवाद; वा!हद अ&ल गOीले ू&तउRर 
ूःततु गदा9 नै &नजकH पiी एवं छोराका नाउँमा 
रहेको सQपिRमा अंश नलाVने भनी िजकHर 
&लँदै !क.नं.१२४३ को जVगा र.नं. ५४३९ 
&म&त २०६२।१२।९ मा पिi मैमनु&नसाले 
हालैको बकसपऽ ूाj गरेको भनी उeलेख 
गरेको देिखयो । &म&त २०६२।१२।९ गतेको 
&लखतअनसुार र.नं. ५४३९ बाट !क.नं. ९९ 
म^ये पिpम दिIणतफ9 बाट Iे.फ. ०–३–६३/४  
जVगा !कRाकाट भएर मैमनु&नसा गOीका 
नाउँमा कायम हनु आएको !क.नं. १२४३ को 
जVगा रामसभुग गोसाईबाट बकसपऽ पाएको                     
देिख1छ । सो बकसपऽको &लखतबाट ूाj 
भएको देिखएको सQपिR सगोलको सQपिRबाट 
आिज9त सQपिR हो भनी वाद; तथा अ1य 
ू&तवाद;ले वःतगुत आधारस!हत िजकHर &लएको 
प&न देिखदैँन । कसैबाट &नजीतवरले दान वा 
बकस पाएको सQपिR &नजी हुँदा आफूखशु 
गन9 पाउँछ । ब1डा गन9 कर लाVदैन भSे 
अंशब1डाको १८ नं. मा कानूनी Kयवःथा रहेको 
पाइ1छ । बकसपऽ पाउनेको प&त अथा9त ्एक 
अंिशयाराले आsनो ू&तउRरमा आsनो पिiले 
पाएको हालैको बकसपऽ ब1डा लाVने होइन 
भनी खलुाएको साथै उeलेिखत बकसपऽ अ1यथा 
रहेको भSे ूमािणत हनु नसकेको अवःथामा मूल 
अंिशयारा वा सोह;बमोिजमको ू&तवाद; कायम 
हनु नसtने अवःथाकH मैमनु &नसालाई ू माणसरह 
बuुन अ.बं.१३९ नं. बमोिजम पठाएकै र &नज 
सो Qयादमा हाजीर नभएकैमाऽ आधारमा &नज 

९११२ - वा!हद अ&ल गOी !वJw अहमद अ&ल गOी
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मैमनु"नसाको 1यहोरा "नजको तफ8 बाट मूल 
अंिशायार प"त वा>हद अ"ल गAीले ू"तउEरमा 
खलुाई सकG अंिशयारले आIनो पJरवारको >हतको 
ू"तरKा गरेको अवःथामा सोलाई नजरअNदाज 
गन8 Nयायोिचत हनु सPदैन । एकातफ8  अंश 
लाSने नलाSने र अंश मAुामा के कुन सTपिEमा 
अंश लाSने नलाSने सोको "नराकरण तVय एवं 
ूमाणको आधारमा "नराकरण हनुपुनX र अकYतफ8  
एउटै दाताले एउटै "म"तमा एकै >कEाबाट 
>कEाकाट गरZ समान है"सयतका दईु 1यि[लाई 
एकै 1यहोराले \दएको हालैको बकसपऽम]ये 
एउटालाई बNडा नलाSने ठहर गनु8 र अकYलाई 
बNडा लाSने ठहर गनु8 समNयाय र मलुकुG ऐन, 
अंशबNडाको १८ नं. को कानूनी 1यवःथासमेतको 
>वपरZत हनु जाNछ । 

6. सTपिEको तायदाती फाँटवारZ 
पेश गदा8 वलाकत गAीसमेतले तसरZकुन "नसा 
गAीको नामको >क.नं. १२४४ बाहेकको सTपिE 
बNडा लाSने भनी उhलेख गरेको पाइNछ । 
तसरZकुन"नसा गAीको नामको >क.नं. १२४४ 
को ॐोत बकसपऽ देिखन आएको छ । सो 
>क.नं.१२४४को जSगा बकसपऽको होइन भनी 
ू"तवादZ वा>हद अ"ल गAीसमेतले पनुरावेदन 
िजकGर "लएको प"न देिखदैँन । "म"सल संलSन 
र.नं.५४४० "म"त २०६२।१२।९ को हालैको 
बकसपऽ "लखतबाट तसरZकुन "नसाले बकसपऽ 
पाएको देिखएकोले nयःतो सTपिE अंशबNडाको 
१८ नं. बमोिजम "नज तसरZकुन "नसालाई 
"नजीतवरले ूाo हनु आएको देिखएकोले "नजी 
ठहनX तथा ू"तवादZ वलाकत गAी, कोइhताफ 
गAी, मNुताज गAीको नाउँको जSगा बNडा लाSने 
ठहराई क>पलवःत ु िजhला अदालतले फैसला 
गरेउपर "नजहpको पनुरावेदन नपरेको अवःथामा 

वादZले उhलेिखत ू "तवादZहp िजTमाको सगोलको 
सTपिEबाटसमेत अंश पाउने नै देिखयो । 

7. पनुरावेदक ू"तवादZ वाहZद अ"ल 
गAीले आIनो नाबालक छोरा शेराज अहमदको 
नाउँमा २०४३ सालमा र ौीमती मैमनु"नसाका 
नाउँमा >व"भt "म"तमा राजीनामाबाट खJरद 
गरेको जSगाहp (बकसपऽबाट ूाo गरेको 
>क.नं. १२४३ बाहेकको) सTबNधमा >वचार गदा8 
पनुरावेदक ू"तवादZ वाहZद अ"ल गAीले "नजको 
"नजी आज8नको भनी पनुरावेदन िजकGर "लएको 
देिखयो तर सो सTपिE राजीनामाबाट ूाo गरेको 
र सो सTपिE "नजी आज8न देिखने गरZ "नजले अNय 
>वwसनीय ूमाण ूःततु गन8 नसकेकोले "नजको 
"नजी आज8नको भt स>कने अवःथा नदेिखएकोले 
सगोलको सTपिE माtुपनX हुँदा "नजका छोरा 
शेराज अहमदका नाउँको र पिx मैमनु"नसाका 
नाउँको >व"भt "म"तमा राजीनामाबाट ू ाo सTपिE 
बNडा लाSने ठहराएको सpु क>पलवःत ु िजhला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला "मलेकै देिखन                                 
आयो । 

8. तसथ8, मलुकुG ऐन, अंश बNडाको 
१८ नं. को 1यवःथालाई म]यनजर राखी हेदा8  
सगोलकै अंिशयारहpले "म"त २०६२।१२।९ 
मा गराई "लएका बकसपऽहpमा अNय 
अंिशयारको अंश लाSने अवःथा देिखएन । 
उपरो[ानसुार हालैका बकसपऽबाट ूाo "नजी 
आज8नका सTपिEमा अNय अंिशयारले बNडा 
नपाउने गरZ ठहर गनु8पनXमा ू"तवादZ पनुरावेदक 
वा>हद अ"ल गAीकG ौीमती मैमनु"नसाले "म"त 
२०६२।१२।९ गते बकसपऽबाट ूाo गरेको 
>क.नं. १२४३ को जSगामा समेत बNडा लाSने 
ठहर ्याएको सpु क>पलवःत ु िजhला अदालतको 
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�म�त २०६६।१।२४ को फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला 
न�मलेकोले सो हदस8म उ:ट; हनेु ठहछ> । 
ू�तवाद;ह@ले �नजी आज>न भनी उ:लेख गरे 
प�न �नजी आज>न भनी ूमािणत गन> नसकेका 
एवं पैतकृ आज>नका अKय जMगाह@मा सगोलको 
भनी अंिशयारबीच बKडा लाMने ठहर ्याएको स@ु 
अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला �मलेकै देिखदँा सदर 
हनेु ठहछ> । सो हदस8म पनुरावेदक ू�तवाद;को 
पनुरावेदन िजकSर पMुन सTदैन । यो �म�सलको 
दायर; लगत कUा गर; �म�सल �नयमानसुार गर; 
बझुाई Wदनू ।

उY रायमा सहमत छु ।
Kया.ूा.डा.भरतबहादरु काक[

इ�त संवत ्२०७० साल भदौ २६ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अ�धकृत : हक> बहादरु aेऽी

 

सवcdच अदालत, संयYु इजलास
माननीय Kयायाधीश ौी सशुीला काक[

माननीय Kयायाधीश ौी बैfनाथ उपाhयाय
आदेश �म�त M २०७०।५।३१।२

०६७-WO-०३२४

मlुा : उmूषेण, परमादेश ।

�नवेदक M कलाधर सापकोटाकS ौीमती, नवलपरासी 
िज:ला, माकर गाउँ oवकास स�म�त वडा 
नं. ७ बःने oहरादेवी सापकोटासमेत

oव@q
oवपaी M िज:ला ू शासन काया>लय, नवलपरासीसमेत

 § कुनै ज�ा वा घर स��मा आ�नो 
हकिभ�को हो भनी नािलस उजरु गन�ले 
आ�नो हकदैया रहेको कुरा �माणबाट 
°ािपत गनÉ सÌुपदÉछ वा आ�नो हक 
अितÓमण Ôन थाÖो र अ× अितिरÙ 
उपचारको काननूी बाटो नभएको वा 
भएपिन अ�याÉÝ र �भावकारी नभएको 
भनी काननूी वा संवैधािनक हकको 
�चलनको िनिमâ नेपालको अäिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
अनïुप सवðò अदालतको असाधारण 
अिधकारôे�िभ� माग गदö �वेश गनÉ 
सिकýछ । ÿसरी �वेश गन� िनवेदकले 
आ�नो हक भएको कुरा सवÉ�थम °ािपत 
गनÉ सÌुपन� Ôýछ । ज�ा वा घरमा 

 &  

िनणÉय नं.९११३

९११३ - oहरादेवी सापकोटासमेत oव@q िज:ला ूशासन काया>लय, नवलपरासीसमेत
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कसैको हक �न दता�, ितरो र भोग यी तीन 
िकिसमका �माणह� हेिरने ।

(ूकरण नं.४)

3रट "नवेदकका तफ8 बाट M अ"धव<ा कृंणूसाद 
शमा8

AवपBीका तफ8 बाट M AवDान उपFयाया"धव<ा 
ौी पुं कर सापकोटा, AवDान अ"धव<ाDय 
Kदनेशूसाद िघ"मरे, रामबFध ुशमा8

अवलिNबत नजीर M
सNबP कानून M

 § नेपालको अFत3रम संAवधान, २०६३ को 
धारा १०७ -२_

आदेश 
!ा.बै#नाथ उपा'ाय : नेपालको 

अFत3रम संAवधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७ (२) अFतग8त दायर हनु आएको ूःततु 
मZुाको स[ िB\ त]य एवम ्ठहर यस ूकार छ M
 तaकालbन नेपाल पनुवा8स कNपनी 
हाल मामीण आवास कNपनी "ल"मटेडले नेपाल 
सरकारसँग नेपालb नाग3रकलाई Aवतरण गन8 
"लएको जgगा नापी हुँदा नवलपरासी िजhला, 
माकर गाउँ Aवकास स"म"त वडा नं. २ (घ) 
Aक.नं. २३२ AवपBी कNपनीका नाउँमा नापी भई 
सो जgगामा हामी "नवेदकसमेतले घरबास "नमा8ण 
गरb बसोबास गरb आएका छj । मामीण आवास 
कNपनीले उ< जgगाको दता8 ॐेःता अmयाव"धक 
गनn िजNमा २०५५ सालमा सकुुNबासी समःया 
समाधान आयोगलाई पऽाचार गरेको आधारमा 
सो आयोगले "म"त २०५५।९।२८ मा हामी 
"नवेदकसमेतका नाउँमा दता8 गनn "नण8य गरb 
हामी "नवेदकले दता8 ू माण पूजा8 पाउने अवःथामा 

सो आयोगको Nयाद समा\ भई आयोगले तयार 
पारेको कागजात र "नण8यसमेत उ< आयोगले 
िजhला ूशासन काया8लयमा बझुाएको हो । 
 उ< सकुुNबासी समःया आयोगले दता8 
"नण8य गरेको uलट नvसा Aक.नं. ३६, ३७, ४० 
को जgगाधनी ूमाणपूजा8 माgन AवपBी सकुुNबासी 
समःया समाधान आयोगको सझुावअनसुार उ< 
जgगाको पूजा8को "सफा3रशका ला"ग गा.Aव.स.समेत 
जाँदा AवपBी कृंणूसाद ढुxानासमेतले ठूलो 
रकम माग गरेको, रकम नKदएमा "सफा3रश नगनn 
जवाफ Kदएका "थए ।

यसै बममा साAवक Aक.नं. २३२ को 
जgगामmयेकै जgगालाई साAवक सकुुNबासी समःया 
समाधान आयोगको "नण8य काया8Fवयन गनn "नण8य 
भएको रहेछ । तर "म"त २०५५।९।२८ 
को "नण8यमा रहेको हाॆो नाउँ बाहेकका अFय 
{यि<को जgगालाई माऽ "सफा3रश गरेको हुँदा 
हाॆो नाउँको ूारिNभक दता8का जgगा अFय 
{यि<लाई पजनी र Aवतरण गनn गNभीर आश|ा 
रहेको हुँदा हामी "नवेदकको अपूरणीय B"त पgुन 
सvने अवःथा रहेकोले उaूषेणको आदेश जारb गरb 
सकुुNबासी समःया समाधान आयोगले "नवेदकका 
नाउँमा दता8 गनn "नण8य गरेको सNपि~का Aवषयमा 
"नवेदकको हक मे�ने गरb अFय कुनै "नण8य नगनु8 
नगराउन ुतथा "म"त २०५५।९।२८ को "नण8य 
काया8Fवयन गरb जgगाधनी दता8 ूमाण पूजा8 
Kदन ु भनी AवपBी सकुुNबासी समःया समाधान 
आयोग काठमाड� र सकुुNबासी समःया समाधान 
आयोग नवलपरासी िजhला, गा.Aव.स. काया8लय 
माकरसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत 
जारb गरb पाउँ भ�े "म"त २०६७।६।१७ मा 
Aहरादेवी सापकोटासमेतको यस अदालतमा परेको 
3रट "नवेदन । 
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 �रट �नवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जार- हनु ु नपन1 आधार र कारण भए �लिखत 
जवाफसाथ पेश गनु< भनी >वप?ीह@लाई सूचना 
Dदन ुतथा अFत�रम आदेश माग भएको सGबFधमा 
>वप?ीह@समेतलाई रोहवरमा राखी छलफल 
गन< उपयKु हनेु देिखएकाले सो ूयोजनको 
ला�ग �म�त २०६७।७।१७ को पेशी तोकS 
सोको सूचना >वप?ीह@ र महाFयाया�धवKाको 
काया<लयसमेतलाई Dदई �नयमानसुार पेश गनु< 
भTे �म�त २०६७।७।१७ को यस अदालतको 
आदेश । 
 यस नवलपरासी िजUला, माकर गा.>व.स. 
अFतग<त रहेको वाःत>वक सकुुGबासी समःयाको 
प>हचान गर- सोको �नराकरण गन<का �न�मX �म�त 
२०६७।५।२ मा गा.>व.स. ःतर-य सकुुGबासी 
समःया सहयोग स�म�त गठन ग�रएको र सो 
स�म�तले जोतभोग, >वगतमा दता< गन1 �नण<य भएका 
तर ज[गाधनी ूमाणपूजा< ूा\ गर- नसकेका तथा 
>ववादमा नरहेका �नवेदकह@लाई माऽ ज[गा 
दता<को �न�मX िजUलाःतर-य स�म�तलाई �सफा�रश 
गन1 भनी �नण<य भएको र उK स�म�त गठन 
भएकै Dदनमा स�म�तसम? सोह- गा.>व.स. �नवासी 
रामरतन यादवसमेतका ४१ जना `यिKह@ले 
िजUला नवलपरासी, माकर गाउँ >वकास स�म�त 
वडा नं. २ (घ) >क.नं. २३२ को ज[गा >वगाहा 
२–३–० ज[गामा जोतभोग गरेको र >वगत आयोग 
काय<रत ्रहेको अवःथामा माकर सव<दल-य सहम�त 
र गा.>व.स. बाट �सफा�रश भई �नण<य भइसेकेको, 
पूजा< �लन नपाउँदै आयोग >वघटन भएको र 
उK पूजा< �लनका ला�ग जोतभोगका आधारमा 
�सफा�रश पाउँ भनी �नजह@को �नवेदन परेको 
छ । उK �नवेदनमा माग गरेमjये उिUलिखत 
>क.नं. २३२, ज.>व. २–३–० मjयेकै >क.नं. ३६, 

३७ र ४० नं. >कXामा हाॆो यसअिघ �नण<य 
भइसकेको ज[गामा बमशः मोहन �गर-, स�रता 
शाह-, बेलबहादरु काकnसमेतले दता<को ला�ग 
�नवेदन Dदएको हुँदा �नजह@को नाउँ खारेज गर- 
पाउँ भFदै >वप?ीमjयेकS >हरादेवी सापकोटाले 
�म�त २०६७।५।११ मा ब>ुoूसाद सापकोटाले 
�म�त २०६०।५।१४ मा तथा >वप?ी चिFिका 
ौेrले �म�त २०६७।५।२४ मा �नवेदन Dदएका    
छन ् । >यनै >वप?ीह@ले पनुः उिUलिखत 
>कXाका ज[गाह@ दता<को �न�मX �सफा�रश पाउँ 
भनी �म�त २०६७।६।१४ मा संयKु �नवेदन 
Dदनभुएबाट समेत उK ज[गामा >वप?ह@को 
भोग नरहेको भनी ःपs भै रहेको अवःथा छ । 
 मा�थ उUलेख गरेबमोिजम �नवेदकह@ले 
दावी गरेको ज[गा �नजह@ले �सफा�रश माग 
गदा<का अवःथामा आtनो जोतभोग ःपsसाथ 
�नवेदनमा खलुाउन नसकेको तथा उK >ववाDदत 
ज[गामा अFय `यिKह@को प�न �नवेदन पन< 
आएको तर यस माकर गाउँ >वकास स�म�तको 
काया<लयबाट अFय कोह- कसैलाई दता<का 
�न�मX नDदएको अवःथामा >वप?ीह@को माग 
दावी औिचvयह-न रहेको हुँदा �रट �नवेदन खारेज 
गर- पाउँ भTेसमेतको >वप?ी िजUला नवलपरासी, 
माकर गाउँ >वकास स�म�तको अिwतयारूा\ ऐ.गा.
>व.स. काय<कार- सिचव एवं अjय? िचरिyवी 
अया<लको तफ< बाट �म�त २०६७।७।१६ मा 
यस अदालतमा पन< आएको �लिखत जवाफ । 
 यसमा �नवेदकले उUलेख गरेको 
�म�त २०५५।९।२८ को �नण<यको अिःतvव 
सGबFधमा >वप?ी िजUला ूशासन काया<लय, 
नवलपरासीको तफ< बाट उपिःथत >व|ान 
उपFयाया�धवKाले छलफलको बममा ःवीकार 
गनु< भएकै देिखदँा �रट �नवेदनको ूकरण नं. २ 

९११३ - >हरादेवी सापकोटासमेत >व@o िजUला ूशासन काया<लय, नवलपरासीसमेत
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मा उि0लिखत ज3गा स6ब8धमा यो म=ुाको अि8तम 
?कनारा नभएस6म यथािःथ"तमा राख् न,ु कुनै नयाँ 
"नणHय नगनुH भनी "म"त २०६७।७।१७ मा यस 
अदालतबाट भएको अ8तNरम आदेश । 
 म कृंणूसाद ढुTाना सवHदलUय स"म"तको 
ू"त"न"धमाऽ हुँ । मैले ?वपWीलाई "सफाNरश 
Zदने प"न हैन । मैले ?वपWीसँग कुनै रकम 
माग गरेको तथा रकम नZदए "सफाNरश नZदने 
भनेको प"न छैन । मउपरको स6पूणH आरोप झू]ा       
हो । म राजबहादरु शाहU हाल कुनै सरकारU 
पदको बहालवाला ^यि_ हैन । मैले कसैसँग 
कुनै रकम माग गरेको ज3गा दताH गNरZदने तयारU 
नगरेको हुँदा मउपर लगाइएको आरोप झू]ा हो । 
"नवेदन दावीको ज3गामा ?वपWीहaको जोतभोग 
बसोबास केहU छैन । उ_ ज3गा ?कbाहa 
सा?वकदेिख अ8य ^यि_हaले घर "नमाHण गरU 
अव"छdaपमा जोतभोग बसोबास गदe आइरहेका 
छन ्। तसथH "नवेदन मागबमोिजमका ज3गाहa 
?वपWीहaको नाममा दताH हनु नसfनकुा साथै 
"नजहaलाई ज3गाधनी ूमाण पूजाH Zदन न"म0ने 
हुँदा ?वपWीहaको Nरट "नवेदन खारेज गरU 
पाउँ भdेसमेतको ?वपWी कृंणूसाद ढुTाना र 
राजबहादरु शाहUको "म"त २०६७।७।१७ मा 
यस अदालतमा परेको "लिखत जवाफ । 
 माकर गा.?व.स. वडा नं. २ (घ) ?क.नं. 
२३२ को ज.?व. २–३–० को ज3गामा मामीण 
आवास क6पनीको नाममा नापनfसा रहेको हुँदा 
सकुु6बासी समःया समाधान आयोग िज0ला 
स"म"त, नवलपरासीले जोतभोग बसोबास नगरेका 
^यि_हaको नाममा "नणHय गरU ज3गाधनी दताH 
ूमाण पूजाH Zदन सfने अवःथा देिखदैँन । साथै 
सकुु6बासी समःया समाधान स"म"त नवलपरासीले 
उ_ आवास क6पनीलाई कायHबम सoालन 

गनH "म"त २०५५।९।२८ मा Zदइसकेको                    
देिख8छ । ?वगतमा आयोग वा स"म"तले ू?बया 
परु ्याई गरेको "नणHय गाउँ ?वकास स"म"त 
सवHदलUय स"म"तले गरेको जोतभोग, बसोबासको 
"सफाNरश र २१ Zदने हकदावीको सूचनासमेतका 
आधारमा छान"बन गदाH "न?वHवाद भएको स"म"तको 
बैठकबाट "नणHय भएप"छ "नयमानसुारको राजःव 
दािखला गनu ^यि_लाई माऽ ज3गाधनी ूमाण 
पूजाH ?वतरण गनH स?क8छ । तसथH ?वपWीले दावी 
"लएको मूल ?वषय यस स"म"तको कायHWेऽ"भऽको 
नभै अ8य कायाHलयसँग स6बि8धत भएको हुँदा 
उ_ Nरट "नवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज 
गरU पाउँ भdे "म"त २०६७।७।१५ को 
सकुु6बासी समःया समाधान िज0ला ?वकास 
स"म"त, नवलपरासीको तफH बाट यस अदालतमा 
पनH आएको "लिखत जवाफ ।

"नवेदकहaले दावी गरेको िज0ला 
नवलपरासी, माकर गा.?व.स. वडा नं. २ (घ) 
?क.नं. २३२ को ज3गा तwकालUन सकुु6बासी 
समःया समाधान आयोगले मामीण आवास 
क6पनीलाई कायHबम सoालन गनH सहम"त 
Zदएको भdे मामीण आवास क6पनीको बोधाथH 
पऽबाट देिखन आएको छ । यस कायाHलयमा 
सकुु6बासी आयोगले कागजात बझुाएको होइन र 
बझुाएको अ"भलेखबाट प"न देिखदैँन । तसथH यस 
कायाHलयबाट "नवेदकहaको मौ"लक अ"धकारमा 
आघात पनu कुनै प"न कायH भए गरेको नहुँदा 
यस कायाHलयको हकमा "नवेदन खारेज गरU पाउँ 
भdे िज0ला ूशासन कायाHलय, नवलपरासीको 
तफH बाट ूमखु िज0ला अ"धकारU हNरराज प8तको 
यस अदालतमा परेको "लिखत जवाफ । 
 "नयमबमोिजम दै"नक पेशीसूचीमा चढU 
"नणHयाथH पेश हनु आएको ूःततु म=ुामा Nरट 



111

�नवेदकको तफ$ बाट उपिःथत -व.ान अ�धव1ा 
ौी कृंणूसाद शमा$ले मेरो प= यी �नवेदकह@ले 
बसोबास गरB आएको नवलपरासी िजFला, माकर 
गा.-व.स. वडा नं. २ (घ) -क.नं. २३२ -वप=ी 
कOपनीका नाउँमा नापी भै उ1 -कSा जTगा मामीण 
आवास कOपनीले भोगको आधारमा Vलट नWसा 
तयार गरB नाप नWसासमेतका कागजातसमेत दता$ 
ॐेःता अYयाव�धक गनZ िजOमा २०५५ सालमा 
त]कालBन सरकारले गठन गरेको सकुुOबासी 
समःया समाधान आयोगलाई पऽाचार गरB सो 
आयोगले �म�त २०५५।९।२८ मा मेरो प=को 
नाउँमा दता$ गनZ �नण$य गरB यी �नवेदकह@ले 
ूमाण पूजा$ पाउने अवःथामा सो आयोगको Oयाद 
समाg भई आयोगले तयार पारेका कागजात र 
�नण$यसमेत िजFला ूशासन काया$लयमा बझुाएको 
हो । तर �म�त २०६७।५।२४ मा -वप=ी 
गा.-व.स.समेतले मा�थ उिFलिखत सा-वक -क.नं. 
२३२ को जTगामYयेकै जTगालाई सा-वक 
सकुुOबासी समःया समाधान आयोगको �नण$य 
काया$mवयन गनZ �नण$य भएको रहेछ । उ1 
�नण$यले मेरो प=को हकभोग बाहेकका अmय 
oयि1का जTगालाई माऽ �सफाpरश गरेको हुँदा 
यसरB मेरो प=को नाउँका जTगा अmय oयि1लाई 
पजनी गनZ गOभीर आशqा रहेको हुँदा उ1 
काय$लाई रोWन उ]ूषेणको आदेश जारB हनुपुद$छ 
भsे बहस ूःततु गनु$भयो । 
 ]यसैगरB -वप=ी माकर गा.-व.स.९ 
तफ$ बाट उपिःथत -व.ान अ�धव1ा ौी 
tदनेशूसाद िघ�मरेले -वप=ी �नवेदकह@ले दावी 
गरेको जTगामा �नजह@ले �सफाpरश माग गदा$का 
अवःथामा समेत आuनो जोतभोग ःपvसाथ 
�नवेदनमा खलुाउन नसकेको एवं उ1 -ववाtदत 
जTगामा �सफाpरशको �न�मS अmय oयि1ह@को 

प�न �नवेदन आएको अवःथामा यस माकर 
गा.-व.स.को काया$लयबाट अmय कोहB कसैलाई 
दता$का �न�मS �सफाpरश नtदएको अवःथामा 
-वप=ीह@को �नवेदन दावी औिच]यहBन रहेको 
हुँदा pरट �नवेदन खारेज हनुपुछ$ भsे बहस ूःततु 
गनु$भयो । 
 -वप=ी कृंणूसाद ढुyाना, राजबहादरु 
शाहBको तफ$ बाट उपिःथत -व.ान अ�धव1ा ौी 
रामबmध ु शमा$ले दावीको जTगामा यी �नवेदक 
-वप=ीह@को जोतभोग बसोबास केहB छैन । 
�नजह@ले उ1 जTगामा घरबास �नमा$ण गनु$भएको 
छैन । उ1 -कSा जTगामा अmय oयि1ह@ले घर 
�नमा$ण गरB अव�छs@पमा जोतभोग बसोबास गदz 
आइरहेका छन ्। �नजह@को नाउँमा दता$ प�न 
नभएको साथै �नजह@को घरबास जोतभोगसमेत 
नभएको हुँदा -वप=ीको pरट �नवेदन खारेज 
हनुपुछ$ भsे बहस ूःततु गनु$भयो । 
 ]यःतै -वप=ी नेपाल सरकारको 
तफ$ बाट उपिःथत -व.ान उपmयाया�धव1ा ौी 
पुं कर सापकोटाले -वप=ीले दावी गरेको िजFला 
नवलपरासी, माकर गा.-व.स. वडा नं. २ (घ) 
-क.नं. २३२ को जTगा वन -वभागले मामीण 
आवास कOपनीलाई हःताmतरण भई मामीण 
आवास कOपनीको अधीनमा रहेको जTगा भएको 
देिखmछ । त]कालBन सकुुOबासी समःया समाधान 
आयोगले समेत मामीण आवास कOपनीलाई 
काय$बम स~ालन गन$ tदएको र यस काया$लयमा 
सकुुOबासी आयोगले कागजात बझुाएको होइन 
र बझुाएको अ�भलेखबाट प�न देिखदैँन । ]यःतै 
सकुुOबासी समःया समाधान िजFला स�म�त, 

नवलपरासीको काय$=ेऽ�भऽसमेत उ1 काय$ 
नपनZ हुँदा ू ःततु pरट �नवेदन खारेजभागी भएकाले 
खारेज हनुपुछ$ भsे बहस ूःततु गनु$भयो । 

९११३ - -हरादेवी सापकोटासमेत -व@� िजFला ूशासन काया$लय, नवलपरासीसमेत
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 -व.ान अ"धव1ाह3को बहस िजक9र 
सनुी "म"सल अ>ययन गरA संलCन सबूद ूमाण 
हेरेपGात ् इKसाफतफM  -वचार गदाM सकुुOबासी 
समःया समाधान आयोगले "नवेदकका नाउँमा 
दताM गनT "नणMय गरेको सOपिUका -वषयमा 
"नवेदकको हक मेWने गरA अKय कुनै "नणMय 
नगनुM नगराउन ुतथा पूवM "नणMयले दताMको आदेश 
भएकाले सो आयोगको "म"त २०५५।९।२२ को 
"नणMय गरA जCगाधनी दताM ूमाण पूजाM ^दन ुभनी 
सकुुOबासी समःया समाधान आयोग, नवलपरासी 
र गा.-व.स. कायाMलय, माकर नवलपरासीसमेतका 
नाउँमा उ`ूषेण परमादेश आदेश जारA गरA पाउँ 
भaे bरट "नवेदन देिखKछ । "नवेदन दावीको 
जCगामा -वपeीह3को जोतभोग बसोबास केहA 
छैन, उ1 -कUाका जCगाह3 सा-वकदेिख नै 
अKय fयि1ह3ले घर "नमाMण गरA अव"छa3पमा 
जोतभोग बसोबास गदh आइरहेका छन ्। उ1 
-ववा^दत जCगामा अKय fयि1ह3को प"न 
"सफाbरशका "न"मU "नवेदन आएको तर अKय 
कोहA कसैलाई दताMका "न"मU "सफाbरश न^दएको 
अवःथामा -वपeीह3को bरट "नवेदन खारेज गरA 
पाउँ भaे "लिखत जवाफ रहेकोबाट "नवेदकको 
मागदावीबमोिजमको उ`ूषेण वा परमादेशको 
आदेश जारA हनुपुनT हो वा होइन भaे ूjमा 
"नणMय ^दनपुनT देिखन आयो । 

2. इKसाफतफM  -वचार गदाM माकर 
गा.-व.स. कायाMलयअKतगMत रहेका वाःत-वक 
सकुुOबासी समःया समाधान गनM सकुुOबासी 
समःया प-हचान गरA सो "नराकरणका "न"मU ̀ यस 
माकर गा.-व.स. मा "म"त २०६७।५।२ गतेका 
^दन गा.-व.स. ःतरAय सकुुOबासी समःया सहयोग 
स"म"त गठन गbरएको र सो स"म"तले जोतभोग, 

-वगतमा दताM गनT "नणMय भएका तर जCगाधनी 

ूमाण पूजाM ूाn गरA नसकेका तथा -ववादमा 
नरहेका "नवेदनह3 माऽ जCगा दताMको "न"मU 
िजoलाःतरAय स"म"तलाई "सफाbरश गनT भनी 
"नणMय भएको र उ1 स"म"त गठन भएकै ^दनमा 
यी bरट "नवेदक बाहेकका सोहA गा.-व.स. "नवासी 
रामरतन यादवसमेतका ४१ जना fयि1ह3ले 
िजoला नवलपरासी, माकर गा.-व.स. वडा नं. २ 
(घ) -क.नं. २३२ को ज.-व. २–३–० जCगामा 
जोतभोग गरेको र -वगत आयोगमा कायMरत ्रहेको 
अवःथामा सवMदलAय सहम"त तथा "सफाbरश 
भई "नणMय भई सकेको तर जCगा धनी ूमाण 
पूजाM "लनअुगावै आयोग -वघटन भएको र सो 
जCगाधनी ूमाण पूजाM "लनका ला"ग जोतभोगका 
आधारमा "सफाbरश पाउँ भनी "नवेदन ̂दएको भaे 
कुरा "म"सल संलCन माकर गा.-व.स. को "लिखत 
जवाफबाट देिखKछ । 

3. "नवेदकले दावी गरेको जCगामा अKय 
-व"भa fयि1ह3ले प"न जCगा दताMका "न"मU 
"सफाbरश माग गरेको हुँदा -ववाद देिखएकोले 
`यसरA -ववाद भएको जCगा दताMका "न"मU 
कुनै fयि1लाई प"न "सफाbरश ^दएको छैन 
भaे "म"सल सलंCन माकर गा.-व.स.को "लिखत 
जवाफमा उिoलिखत कुरालाई bरट "नवेदकह3ले 
अKयथा भa सकेको देिखएन ।
 4. "नवेदन दावीको जCगामा 
"नवेदकह3को जोतभोग बसोबास तथा घरबास 
"नमाMण भई "नजह3को हकभोग केहA छैन भaे 
कुरा तथा उ1 -कUा जCगाह3मा सा-वकदेिख 
अKय fयि1ह3ले घर "नमाMण गरA अव"छa3पमा 
जोतभोग बसोबास गदh आइरहेका छन ्भaे "लिखत 
जवाफबाट "नवेदकको भोगकै तwय नै -ववा^दत 
भएको देिखKछ । यसरA "नजह3को नाउँमा जCगा 
दताM भएको छैन भaे तwय "लिखत जवाफबाट 
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देिख�छ । कुनै ज'गा वा घर स.ब�धमा 
आ3नो हक6भऽको हो भनी ना6लस उजूर गन=ले 
आ3नो हकदैया रहेको कुरा ूमाणबाट ःथाDपत 
गनG सHनपुदGछ वा आ3नो हक अ6तबमण हनु 
थाKयो र अ�य अ6तLरM उपचारको कानूनी बाटो 
नभएको वा भएप6न अूयाGP र ू भावकारQ नभएको 
भनी कानूनी वा संवैधा6नक हकको ूचलनको 
6न6मS नेपालको अ�तLरम संDवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) अन\ुप सव]^च अदालतको 
असाधारण अ6धकार _ेऽ6भऽ माग गद̀ ूवेश गनG                                     
सDक�छ । bयसरQ ूवेश गन= 6नवेदकले आ3नो 
हक भएको कुरा सवGू थम ःथाDपत गनG सHनपुन= 
ह�ुछ । ज'गा वा घरमा कसैको हक हनु 
दताG, 6तरो र भोग यी तीन Dक6समका ूमाणह\     
हेLर�छन ्। यहाँ ज'गा दताG भइसकेको अवःथा 
देिखदैँन । तसथG 6नवेदकको दताGको ज'गा 
यो होइन भfे कुरा ःपg छ । 6नवेदकले यी 
घर ज'गाको 6तरो बझुाएको 6नःसा छ प6न 
भf सकेको देिखदैँन । 6नवेदकले भोगको 
आधारमा आ3नो हक भएको भनी दावी 6लएको                                              
देिख�छ । तर 6नवेदकको भोग रहेको तiय 
ूमािणत गन= कुनै 6नःसा ूमाण प6न 6नवेदनपऽ 
साथ संल'न रहेको देिखदैँन । अDपत ु अ\ 
jयिMको भोग भनी भोग Dवषयमा नै Dववाद 
रहेको देिखन आयो । यसरQ भोगमा Dववाद 
रहेको र 6नवेदकले भोगको कुनै 6नःसा ूमाण 
पेश गनG नसकेको यस अवःथामा ज'गा दताG 
मlुा हेरेको जःतो गरQ यो यसको हक छ र 
ज'गा नाममा दताG गLरmदन ुभनी यस असाधारण 
अ6धकार_ेऽबाट सबूद ूमाणको मूKयाnन गरQ 
हेLरने र 6नणGय गLरने Dवषयवःत ुनभएको समेतको 
कारणबाट 6नवेदक मागबमोिजम उbूषेण तथा 

परमादेशको आदेश जारQ गनG 6मKने देिखन                                                           
आएन । 
 5. अतः ू ःततु Dववादमा Lरट 6नवेदकको 
कुनै प6न सवैधा6नक तथा कानूनी अ6धकारमा 
आघात पगेुको नदेिखदँा उbूषेण परमादेशको 
आदेश जारQ हनेु नभई ूःततु Lरट 6नवेदन खारेज 
हनेु ठहGछ । दायरQको लगत कtा गरQ 6म6सल 
6नयमानसुार अ6भलेख शाखामा बझुाईmदनू । 

उM रायमा सहमत छु ।
�या.सशुीला काकu 

इ6त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।   
इजलास अ6धकृत : शकु�तला काकu

 

सव]^च अदालत, संयMु इजलास
माननीय �यायाधीश ौी सशुीला काकu

माननीय �यायाधीश ौी बैzनाथ उपा{याय
आदेश 6म6त M २०७०।५।३१।२

068-WO-0594

मlुा M उbूषेण, परमादेशसमेत ।

6नवेदक M भMपरु िजKला, सडुाल गा.Dव.स. वडा 
नं. ४ बःने ःव. च�िबहादरुको छोरा 
हेमबहादरु काकuसमेत

९११४ - हेमबहादरु काकuसमेत Dव\� अि�तयार द\ुपयोग अनसु�धान आयोग, ट�ालसमेत

 &  

िनण�य नं.९११४
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-व./
-वप0ी M अि4तयार द.ुपयोग अनसु=धान आयोग, 

टAाल, काठमाडEसमेत 

 § �े�ा राख ्ने काम सरकारी िनकाय मालपोत 
काया�लयको हो । �ो नरािखिदएको 
कारणबाट जनताले पीिडत �नपुन° होइन । 
मालपोत काया�लयले अिÉयार दÑुपयोग 
अनसुÓान आयोगलाई Öि×को नाममा 
�े�ा छैन भनेको कुरालाई माÛै आधार 
िलई िववािदत जßा भोग गिररहेका 
Öि×हÑलाई बुâदै नबुझी åाकृितक 
çायको िसíाîिवपरीत �नेगरी 
एकतफðÑपमा Öि×को नाममा दता� 
रहेको जßालाई सरकारको नाममा कायम 
गन° गरी भएको अिÉयार दÑुपयोग 
अनसुÓान आयोगको िनण�य Ûिुटपूण�  
�ने ।

(ूकरण नं.७)

"नवेदकका तफK बाट M -वMान वNरO अ"धवPा 
बालकृंण नेउपाने, -वMान अ"धवPाMय 
भोजे=िबहादरु खऽी र रामूसाद ढंुगेल

-वप0ीका तफK बाट M -वMान सह=याया"धवPा ौी 
खगराज पौडेल

अवलि[बत नजीर M
स[ब/ कानून M

 § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४

आदेश
çा.बै!नाथ उपा$ाय : नेपालको 

अ=तNरम सं-वधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७(२) अ=तगKत दायर हनु आएको ूःततु 

मdुाको सe ि0f तgय एवम ् ठहर यस ूकार 
छ M–

भPपरु िजjला, सडुाल गा.-व.स. वडा 
नं.४(क) -क.नं.२५१ को 0ेऽफल २४–८–० 
को जmगा २०२१ सालमा नापी हनुअुगावैदेिख 
हामीह.को सा-वक लगत खडा छ । "तरो"तरान, 

भोगचलनको जmगा भpे कुरा "न-वKवाद छ । उP 
जmगा हामीह.का दाज ु जेठा बाब ु वेलबहादरु 
काकqका नामको सा-वक "स.नं.४४९÷३६ नं. 
थाकलमाथ मौजाको 0ेऽफल १६।– बाट "भडेको, 
"म"त २०१३।४।३१ मा दताK आवादका 
ला"ग दरखाःत पदाK "म"त २०१४।२।३० मा 
सजK"मनसमेत भएको "म"त २०२१।४।१४ को 
तtकालuन ौी ५ को सरकारको आवाद गनK vदने 
भpे "नणKय, न[बरu दताK गरu vदने भpे वन कृ-ष 
म=ऽालय कृ-ष -वभागको "म"त २०२१।१।२३ 
को पऽ, "म"त २०२२।१।२९ को भPपरु 
माल प-हलोबाट ूाf वहालu चलन पूजx, ऐ. को 
"तरो "तरान र"सद, yयिPको हकभोग दताKको 
जmगाको लगतअ=तगKतको जmगाूा"f ऐनको 
yयवःथाू"तकूल मआुzजा नvदई ू-बया पूरा 
नगरu "लन न"मjने भpे "म"त २०२३।७।२५ 
का "नणKयबमोिजम भPपरु माल अ}ाबाट ौी 
िजjला प~ायत कायाKलय, भPपरुलाई "म"त 
२०२३।८।२३ मा लेखेको पऽाचार कागजात, 

२०२४।११।६ मा जmगा दताK माग दरखाःत 
"म"त २०२५।८।५ को स[बि=धत कायाKलयबाट 
भएको सजK"मन yयहोरालगायतका ूमाण 
कागजातह.का आधारमा स[बि=धत मालपोत 
कायाKलय, भPपरुको "म"त २०२६।५।२६ को 
"नणKयले दताK भई जmगाधनी ूमाणपूजाK ूाf गरu 
भोगचलन गद� आएको जmगाका स[ब=धमा भPपरु 
िजjला अदालतबाट "म"त २०५६।९।२३ 
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मा अंशीयारह$बीचको अंश म*ुामा भएको 
नाप न/सा सज23मन मचु4ुकासमेतका 3न7व2वाद 
ूमाणका आधारमा कायमी उ? ज@गा रहे 
भएकोमा अंशीयारह$बीच अदालतसमC अंश 
म*ुा चलेकोमा तहतह हुँदै सवFGच अदालतको 
3म3त २०६६।८।१० को अिOतम फैसलाले 
उ? 7क.नं. २५१ बाट 7कTाकाट भई कायमी 
7क.नं. ३४६ को ज@गा अंशीयारह$बीच अंशबOडा 
ला@ने गरY भएको अिOतम फैसलासमेतका मूलभतू 
ूमाण कागजातह$ले हामीह$को 3न7व2वाद 
हकभोग देिखएको ू3तकूल हामी 3नवेदक (ज@गा 
धनी) लाई थाहा जानकारY न_दई उ? 7क.नं. 
२५१ को ज@गा २०२१ सालको नापीमा `यि? 
7वशेषको ज@गा नापीमा बाँझो प3त2 देिखएको 
हुँदा `यि?का नाममा दता2 रहेको लगत कcा 
गरY नेपाल सरकारका नाममा कायम गनु2 भdे 
अिeतयार द$ुपयोग अनसुOधान आयोगको 3म3त 
२०६७।११।१३ को मालपोत काया2लय, 
भ?परुलाई गरेको 3नण2य, आदेश, 3नदgशन जो जे 
हो भdे उ4लेख भएको हुँदा उ? 3नण2य आदेश 
कानून7वपरYत भएकोले उhूषेणको आदेशiारा 
बदर गरY ूःततु 3नवेदनको अिOतम कारवाहY 
7कनारा नलागेसkमका ला3ग उ? 3नण2य आदेश, 

3नदgशन, यथावत ्राख् न ुकुनै ूकारको काया2Oवयन 
नगनु2 नगराउन ु भdे ूकृ3तको अOतnरम आदेश 
7वपCीह$का नाममा जारY गरY पाउँ भdे 3म3त 
२०६८।९।२५ को यस अदालतमा परेको 
3नवेदन ।

3नवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारY 
हनु ुनपनg आधार र कारण 3लिखत जवाफसाथ पेश 
गनु2 । साथै अOतnरम आदेशको सkबOधमा 7वचार 
गदा2, संवत ् २०६२ सालको दे.प.ुनं. ९६७५ 
को अशं चलन म*ुामा यस अदालतबाट 3म3त 

२०६६।८।१० गतेको फैसलाको ू 3त3ल7प हेदा2 
nरट 3नवेदनमा उ4लेख गnरएको 7क.नं. २५१ 
हाल कायमी 7क.नं. ३४६ को ज@गाबाट समेत 
अंश पाउने ठहरY रोqा रहेको उ? ज@गा फुकुवा 
गरY अंश छुs याई _दने भdेसमेत फैसला भएको 
देिखOछ । सो 7क.नं. २५१ को ज@गासमेत 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोिजम 
नेपाल सरकारको नाममा दता2 गनg भdेसमेत 
अिeतयार द$ुपयोग अनसुOधान आयोगबाट 3म3त 
२०६७।११।१३ मा 3नण2य भएको देिखदँा 
यस अदालतबाट फैसला भै सकेको उ? 7वपCी 
अिeतयार द$ुपयोग अनसुOधान आयोगको उ? 
3म3तको 3नण2य काया2Oवयन नभईसकेको भए यस 
nरट 3नवेदनको अिOतम 3नण2य नहुँदासkम उ? 
7क.नं. २५१ को ज@गाको हकसkममा 7वपCी 
अिeतयार द$ुपयोग अनसुOधान आयोगको 3म3त 
२०६७।११।१३ को 3नण2य काया2Oवयन नगनु2 
भनी 7वपCीह$को नाममा अOतnरम आदेश जारY 
गnर_दएको छ भdे 3म3त २०६८।९।२८ को 
यस अदालतको आदेश । 
 भ?परु िज4ला, सडुाल गा.7व.स. वडा 
नं. ४ (क) 7क.नं. २५१ र २५२ को सरकारY 
साव2ज3नक ज@गा जuम मठ गठुv भ?परु वोलाCे 
टोलको नाममा दता2 गरY ःथानीय `यि?को 
नाममा मोहY कायम गरेकोले कारवाहY गरY पाउँ 
भdे यस आयोगमा उजूरY परY अनसुOधान भै उ? 
7क.नं. २५१ र २५२ को ज@गा २०२१ सालको 
नापीमा प3त2 भनी ज3नएको सरकारY साव2ज3नक 
ज@गा भनी ॐेःता कायम भएको, ̀ यि?का नाममा 
कायम भएको आ3धकाnरक 3नण2यको 3म3सल 
ॐेःता सरकारY काया2लयमा नभएकोले मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोिजम नेपाल 
सरकारका नाममा कायम गन2 3नण2य गरY सोको 

९११४ - हेमबहादरु काकyसमेत 7व$z अिeतयार द$ुपयोग अनसुOधान आयोग, टuालसमेत
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जानकार/ यस आयोगलाई 6दन ु भनी मालपोत 
काया=लय, भ>परुलाई लेखी पठाउने गर/ "म"त 
२०६७।११।१३ मा यस आयोगबाट "नण=य भै 
सGबिIधत "नकायमा काया=Iवयनको ला"ग लेखी 
पठाइएको हो । 
 उ> "नण=य भएको जNगामOयेको 
Pक.नं. २५१ को जNगा साPवकदेिख भोग 
चलन गदU आएको भVे "नवेदनमा लेिखएको 
भए ताप"न २०२१ सालमा नापी हुँदा उ> 
जNगा PफYडबकुमा प"त= ज"नई नापी भएको, 
सोउपर जNगा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोिजम 
"नवेदकसमेतका तफ= बाट कारवाह/ चलाएको 
भVे नदेिखएको उ> Pक.नं. २५१ को जNगा 
"म"त २०४९।३।३० मा त^काल/न ौी ५ 
को सरकारका नाममा दता= भै जNगा धनी दता= 
ूमाण पूजा= तयार भएको देिखएको उ> जNगा 
साव=ज"नक रहे भएकोमा Pववाद छैन । "नवेदकले 
उ> जNगा २०२६ सालमा आफूहbका नाममा 
दता= भएको भने ताप"न २०२१ सालको नापीमा 
प"त= ज"नएको जNगा २०२६ सालमा कुन 
काया=लयको केकःतो "नण=यले dयि>का नाममा 
कायम भएको हो सोको "नण=य "म"सल कुनै प"न 
सरकार/ काया=लयमा रहेको पाइँदैन । तसथ=, 
यःतो जNगा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ 
बमोिजम dयि>Pवशेषका नाममा दता= भए प"न 
ःवतः बदर हनेु हुँदा सोसGबIधी कारवाह/ गन= 
यस आयोगबाट मालपोत काया=लय, भ>परुमा 
लेखी पठाउने गर/ भएको "नण=य कानूनबमोिजम 
रहे भएकोले बदर हनु नपनh हुँदा iरट "नवेदन 
खारेज गर/ पाउँ भVे अिkतयार दbुपयोग 
अनसुIधान आयोगको "म"त २०६८।११।५ मा 
यस अदालतमा परेको "लिखत जवाफ । 

यसमा दावीको जNगासमेत 

अंिशयारहbबीच बIडा लाNने ठहर/ फैसला भएको 
भVे iरट "नवेदनबाट देिखदँा २०६२ सालको 
दे.प.ुनं. ९६७५ को पनुरावेदक हेमबहादरु 
काकmसमेत Pवbn ठूल/ काकmसमेत भएको अंश 
मoुा यस अदालतबाट "म"त २०६६।८।१० 
मा फैसला भएकोले सो फैसलासPहतको "म"सल 
यस अदालतबाट िझकाउन ु । साथै दावीको 
Pक.नं. २५१ को जNगा "म"त २०२६।५।२६ 
मा "नवेदक हेमबहादरु काकmको "नवेदनबाट 
दता= गनh गरेको मालपोत काया=लय, भ>परुको 
कारवाह/ "नण=यसPहतको "म"सल उ> मालपोत 
काया=लयबाट िझकाउन ु र अिkतयार दbुपयोग 
अनसुIधान आयोगको "म"त २०६७।११।१३ 
को "नण=य महाIयाया"धव>ाको काया=लयमाफ= त ्
िझकाई "नयमबमोिजम पेश गनु= भVे "म"त 
२०६९।११।३ को यस अदालतको आदेश । 

"नयमबमोिजम दै"नक पेशीसूचीमा चढ/ 
पेश भएको ूःततु iरट "नवेदनसPहतको "म"सल 
अOययन गर/ "नवेदकतफ= का Pवsान वiरt 
अ"धव>ा ौी बालकृंण नेउपाने, Pवsान अ"धव>ा 
ौी भोजेIिबहादरु खऽी र ौी रामूसाद ढंुगेलले 
साPवक लगत PफYडबकु, भोगचलनका साथै 
"तरो "तरानका र सज="मनसमेतका आधारमा 
"नवेदन दता=मा उिYलिखत Pक.नं. २५१ को 
जNगा मालपोत काया=लय, भ>परुबाट यी iरट 
"नवेदकहbका जेठा बाब ु वेलबहादरु काकmका 
नाउँमा दता= गनh "नण=य भएको र "नवेदकहbले 
सो जNगामा छुxाछुxैbपमा घर बनाई भोग चलन 
बसोबाससमेत गदU आएकोमा अंश चलन मoुा 
पर/ अदालतबाट तहतह फैसला हुँदै सवz{च 
अदालतको "म"त २०६६।८।१० को अिIतम 
फैसलाले उ> Pक.नं. २५१ Pक.का. भै कायमी 
Pक.नं. ३४६ को जNगा बIडा लाNनेसमेत ठहर भई 



117

�यि�को नाउँमा रहेको ज*गाका स-ब/धमा 1रट 
3नवेदकह6लाई ब:ुदै नबझुी ूाकृ3तक /यायको 
3सAा/तसमेतको BवपरDत हनेु गरD �यि�को 
नाउँमा रहेको ज*गालाई नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गनE भनी BवपGी आयोगले 3म3त 
२०६७।११।१३ मा गरेको 3नणQय बदर हनुपुछQ 
भSेसमेत बहस गनुQभयो । TयसैगरD BवपGी 
आयोगतफQ बाट उपिःथत BवXान सह/याया3धव�ा 
ौी खगराज पौडेलले २०२१ सालमा नापी हुँदा 
उ� Bक.नं. २५१ को ज*गा Bफ`डबकुमा प3तQ 
ज3नई नापी भएको तथा २०४९।३।३० मा 
तTकालDन ौी ५ को सरकारका नाममा दताQ 
भै ज*गाधनी ूमाणपूजाQ तयार भएको Bववाeदत 
Bक.नं. २५१ को ज*गालाई �यि�Bवशेषको 
ज*गा भS 3म`ने होइन । २०२६ सालमा के 
कुन कायाQलयको 3नणQयले �यि�को नाममा रहन 
गएको हो भSे स-ब/धमा कुनै 3नणQय फेला पनQ 
नसकेको अवःथामा मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा २४ बमोिजम नेपाल सरकारको नाममा 
कायम ग1रएको हुँदा 1रट जारD हनुपुनE होइन 
भSेसमेत बहस गनुQभयो ।

उपरो� पG÷BवपGतफQ का BवXान व1रk 
अ3धव�ा र अ3धव�ाह6 तथा सह/याया3धव�ाले 
गनुQभएको उपरो�बमोिजम बहस एवं 1रट 3नवेदन 
र सो साथ संल*न कागजात अlययन गरD हेदाQ 
यसमा 3नवेदन मागबमोिजमको आदेश जारD 
हनुपुनE हो होइन भSे स-ब/धमा 3न-न ूmमा 
3नणQय eदनपुनE देिखन आयो M

(१)  अिpतयार द6ुपयोग अनसु/धान 
आयोगको 3नणQय बदर हनुपुनE हो 
होइन

(२)  1रट 3नवेदन दावीबमोिजमको आदेश 
जारD हनुपुनE अवःथा छ छैन

2. 3नणQयतफQ  Bवचार गदाQ मालपोत 
कायाQलय, भ�परुको 3म3त २०२६।५।२६ 
को 3नणQयले 1रट 3नवेदकह6का दाज÷ुकाका 
वेलबहादरु काकsका नाउँमा दताQ कायम भै 
सवtuच अदालतको 3म3त २०६६।८।१० 
को फैसलासमेतले अंिशयारह6बीच ब/डा ला*ने 
3नणQय गरेको Bववाeदत Bक.नं. २५१ को ज*गा 
3नवेदकह6लाई ब:ुदै नबझुी नेपाल सरकारको 
नाउँमा कायम गनE भSे BवपGी आयोगले 3म3त 
२०६७।११।१३ मा गरेको 3नणQय बदर गरD 
पाउँ भSेसमेतको 1रट 3नवेदकह6को 3नवेदन 
दावी रहेको देिख/छ । यसैगरD उ� Bक.नं. 
२५१को ज*गा २०२१ सालको नापीमा प3तQ 
भनी ज3नएको, सरकारD सावQज3नक ज*गा भनी 
ॐेःता कायम भएको, �यि�का नाममा कायम 
भएको आ3धका1रक 3नणQयको 3म3सल ॐेःता 
सरकारD कायाQलयमा नभएकोले नेपाल सरकारका 
नाममा कायम गनE भनी यस आयोगबाट 3म3त 
२०६७।११।१३ मा 3नणQय भै सोको जानकारD 
आयोगलाई गराउन स-बि/धत 3नकायमा पऽाचार 
ग1रएको कुरा कानूनस-मत नै छ भSे 3लिखत 
जवाफ भएको पाइ/छ । 

3. यसमा वेलबहादरु काकsका Bपता 
ःव. गोपाल काकsले भोगचलन गरेको साBवक 
Bक.नं. २५१ बाट Bकzाकाट भै Bक.नं. ३४६ 
भोगचलन गरेको र सोहD साBवक Bक.नं. २५१ 
बाट Bक.का. भै Bक.नं. ३४६ को न.नं. १४ 
को ज*गा लआमण काकsले भोगचलन गरेको 
र बमशः हेमबहादरुको घर गोठ चप� रहD 
भोगचलन गरेकोसमेत २०५६।९।२१।४ 
मा न�सा हुँदा रहेको भSे 1रट 3नवेदनसाथ 
पेश भएको 3म3त २०५६।९।२१।४ को 
न�साको ू3त3लBपबाट देिख/छ । साथै Bयनै 

९११४ - हेमबहादरु काकsसमेत Bव6A अिpतयार द6ुपयोग अनसु/धान आयोग, ट�ालसमेत



नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, वैशाख 

118

"नवेदकसमेतले ठूल2 काक3समेतउपर अंश म9ुा 
गर2 तहतह फैसला भई यस अदालतबाट अBततः 
संवत ्२०६२ सालको दे.प.ुनं. ९६७५ म9ुामा 
"म"त २०६६।८।१०।४ मा फैसला हुँदा 
साNवक Nक.नं.२५१ हाल कायमी Nक.नं. ३४६ 
बाट Qयस म9ुाका वाद2 हेमबहादरु काक3समेतले 
अंश पाउने ठहर भै "नणSय भएको देिखनाले 
NववाVदत Nक. नं. २५१ को जXगा उY म9ुाबाट 
हेमबहादरु काक3समेतको सरोकार छैन हैन भ[े 
अवःथा रहेनछ । 

4. "नवेदकह_ले आaनो भनी देखाएको 
साNवक Nक.नं. २५१ को जXगा नापीका बखत 
बाँझो प"तS देिखएकोमा cयिYको नाममा दताS 
भएको लगत कdा गर2 नेपाल सरकारको नाममा 
दताS गनुS भनी अिeतयार द_ुपयोग अनसुBधान 
आयोगबाट "म"त २०६७।११।१३ मा "नणSय 
भएकोमा सो Nव_g ूःततु iरट "नवेदन पनS 
आएको देिखयो । "म"त २०६७।११।१३ को 
अिeतयार द_ुपयोग अनसुBधान आयोगको "नणSय 
हेदाS उY Nक.नं. २५१ प"तS ज"नएकोमा cयिYको 
नाममा दताS भएको, सो दताSको कुनै ॐेःता फेला 
नपरेको र जXगा दताS हुँदाको "म"सल फाइलसमेत 
नभएको भनी उlलेख भई आई ूNबया अःपn 
रहेको आधारह_बाट "नणSय भएको देिखन                                   
आयो । सो दताS हुँदाको "म"सल फाइल नहनु ुनै 
मeुय आधार बनाएको देिखBछ । 

5. यसर2 NववाVदत जXगा दताS हुँदाको 
"म"सल फाइल फेला नपरेको कारणबाट नै ू ःततु 
Nववादको "सजSना हनु आएको देिखएको तर 
ूमाणको _पमा आएको भ"ूमूशासन कायाSलय, 
भYपरुको रेकडS फाइलमा संलXन रहेको 
भYपरु माल पNहलोबाट "म"त २०२२।१।२९ 
मा "नणSय भएको "म"सल हेदाS यी iरट 

"नवेदकह_का दाज÷ुकाका वेलबहादरु काक3ले 
जXगा आवाद गनS पाउँ भनी Vदएको "नवेदनउपर 
कारवाह2 भै वहाल2 Vदने ठहरेको जXगा रोपनी                       
२४–८–० को जXगा "म"त २०२१।४।१४ मा 
ौी ५ को सरकारको "नणSय भएकोले सोबमोिजम 
तपाrका नाउँमा नsबर2 दताS गर2 Vदन ुभनी ौी 
वन कृNष मBऽालय, कृNष Nवभाग कायाSलयको 
"म"त २०२१।१२।२३ को पऽबमोिजम उY 
जXगाको वहाल2 पूजाS Vदएको छ भनी "नणSय 
भएको पाइBछ । 

6. यसैगर2 ूमाणको _पमा आएको 
भ"ूमूशासन कायाSलय, भYपरुको "म"त 
२०२६।५।२६ को "नणSय हेदाS "स.नं. ४४९ 
_ज ु "भडाई सडुाल गा.Nव.स. वडा नं. ४(क) 
Nक.नं. २५१ को जXगा धनी र मोह2समेत कायम 
गर2 दताS गर2 पूजाS पाउँ भ[े cयहोरा उlलेख 
भएको देिखएको Nफlडबकु उतारबाट सडुाल 
गा.Nव.स. वडा नं. ४(क) Nक.नं. २५१ मोह2 
महलमा प"तS जXगा धनी खाल2, Nवरह खाल2, 
Nक"सम खाल2 रोपनीमा २४–८–०, कैNफयत 
खाल2 भ[ेछ र उY पyायतका ूधानपyको 
"सफाiरशबाट वेलबहादरु काक3को नाउँमा ौी 
५ को सरकारको "नणSयअनसुार जXगा पाएको 
भ[े चलन पूज{ साNवक मालको र"सदबाट 
"स.नं. ४४९ कायम भै वेलबहादरु काक3को 
दताS भ[े र सभ| शाखाको "म"त २०२५।८।५ 
को सजS"मनसमेतबाट साNवक "स.नं. ४४९ को 
Nक}ामा "भडाई हाल सडुाल गा.Nव.स. वडा नं. 
४(क) Nक.नं. २५१ को Nक}ा वेलबहादरु 
काक3को नाउँमा कायम गर2 ॐेःता खडा गर2 
पूज{ Vदने भ[े "म"त २०२६।५।२६ को भ"ूम 
ूशासन कायाSलय, भYपरुको ूमाणको _पमा 
आएको "म"सलबाट देिखनाले अिeतयार द_ुपयोग 
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अनसु�धान आयोगले दता*को कुनै ॐेःता फेला 
नपारेको र ज3गा दता* हुँदाको 6म6सल फाइलसमेत 
नभएको भ;े कुरालाई आधार 6लई गरेको 6नण*य 
यथोिचत मा; 6मAने देिखएन ।

7. अतः यGकन ॐेःता राख् ने काम 
सरकारI 6नकाय मालपोत काया*लयको हो । Jयो 
नरािखKदएको कारणबाट जनताले पी6डत हनुपुनP 
होइन । मालपोत काया*लयले अिQतयार दRुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई SयिTको नाममा ॐेःता 
छैन भनेको कुरालाई माऽै आधार 6लई GववाKदत 
ज3गा भोग गXररहेका SयिTहRलाई बYुदै नबझुी 
ूाकृ6तक �यायको 6स]ा�तGवपरIत हनेुगरI 
एकतफ^Rपमा SयिTको नाममा दता* रहेको 
ज3गालाई सरकारको नाममा कायम गनPगरI 
भएको अिQतयार दRुपयोग अनसु�धान आयोगको 
6म6त २०६७।११।१३ को 6नण*य ऽटुIपूण* हुँदा 
उJूषेणको आदेशले बदर हनेु ठहछ* । दायरIको 
लगत कjा गरI 6म6सल 6नयमबमोिजम सRु र 
ूमाण 6म6सल सRु भTपरु िजAला अदालत तथा 
मालपोत काया*लय, भTपरुमा पठाइKदने र 6म6सल 
अ6भलेख शाखामा बझुाइKदनू । 

उT रायमा सहमत छु ।
�या.सशुीला काक^

इ6त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अ6धकृत M शकु�तला काक^

 

सवmnच अदालत, संयTु इजलास
माननीय �यायाधीश ौी सशुीला काक^
माननीय �यायाधीश ौी तक* राज भj
आदेश 6म6त M २०७०।११।२७।३

०७० –WO–०२१८

Gवषय M– उJूषेण ।

6नवेदक M िज.झापा, भिपरु न.पा. वडा नं. ४ 
िःथत ह6डँया Xरयल टI इःटेट ूा.6ल. को 
अ6धकार ूाs ऐ. का अuयv भTूसाद 
अ6धकारIसमेत

GवR]
Gवपvी M नेपाल सरकार, मि�ऽपXरषw, ूधानम�ऽी 

तथा मि�ऽपXरषxको काया*लय, 

6संहदरबारसमेत

 § िचया बगानमा काय�रत ् मजदूरह�ले 
पािर�िमक वृि�लगायतका िविभ� माग 
राखी सो मागलाई सÀोधन गन� नेपाल 
सरकारका Ìितिनिध, िनवेदक ÒवÓापक 
तथा मजदूरसमेत भई पटकपटक छलफल 
भएको तÙलाई िनवेदकले िनवेदनमा 
नै Ûीकार गरेको, पटकपटकको 
छलफलबाट पिन �म ऐन, २०४८ को 
दफा २१(२) बमोिजम पािर�िमक 
िनधा�रण सिमित गठन æन नसकेको 
अवÓामा सोही ऐनको दफा २१(५) 
बमोिजम पािर�िमक िनधा�रण गन� �म 

९११५ - भTूसाद अ6धकारIसमेत GवR] ूधानम�ऽी तथा मि�ऽपXरषxको काया*लयसमेत

 &  

िनण�य नं.९११५
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िवभागको माहािनद�शकको संयोजक�मा 
काय�दलसमेत गठन गरी सोही काय�दलको 
िसफािरशको आधारमा िचया बगानमा 
काय�रत ् मजदूर कम�चारीहµको ¾नूतम ्
पािरÌिमकको िनधा�रण नेपाल सरकारले 
गन� नसÓे भनी भÔ निमÕने ।

(ूकरण नं.७)

"नवेदकका तफ5 बाट M व8र9 :व;ान अ"धव>ा;य 
राधेँयाम अ"धकारB र बCिबहादरु काकG 
तथा :व;ान अ"धव>ा माधवकुमार बःनेत

:वपJीका तफ5 बाट M :व;ान सहMयाया"धव>ा ौी 
रेवतीराज "ऽपाठQ

अवलिSबत नजीर M
सSबT कानून M 

 § ौम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) 
२१(४) २१(५)

आदेश
¾ा.तक� राज भ! : नेपालको अMत8रम 

सं:वधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अMतग5त 
दायर भई यसै अदालतको Jेऽा"धकार"भऽको 
ूःततु 8रट "नवेदनको सb िJc तdय एवं ठहर 
आदेश यस ूकार छ । 

8रट "नवेदकहhमiयेको ह"डँया 8रयल 
:ट. इःटेट ूा."ल. ूच"लत नेपाल कानूनबमोिजम 
२०५३।३।२४ कSपनी रिजःशारको काया5लयमा 
दता5 (ूा.) "ल. नं. ५१३५।०५२।०५३ भई 
अनवरतhपले िचया उpपादन काय5सँग सSबिMधत 
सेवामा ूpयJ अूpयJhपमा ६४ जना कामदार, 
कम5चारBलाई रोजगार उपलqध गराउँदै आएको 
कSपनी हो । pयःतै गरB, "गरB बMध ु :ट ःटेट 
ूा. "ल. "म"त २०२०।४।२७।१ मा उrोग 

वािणsय मMऽालय, उrोग :वभागमा (ूा."ल) 
नं. १३६।२००७।२००२० मा दता5 भई 
:वगत लामो समयदेिख िचया उpपादन काय5मा 
संलtन रहB ूpयJ तथा अूpयJhपमा ३२५ 
जना भMदा बढB कामदार, कम5चारBलाई रोजगार 
Cदँदै आएको छ । pयसैगरB, िज. झापा, महेशपरु 
गा.:व.स. वडा नं. ७ िःथत बधुकरण एMड सMस 
टB कSपनी ूा."ल. "म"त २०२९।७।२५ मा 
उrोग वािणsय मMऽालय, उrोग :वभागमा (ूा.
"ल.) नं. २००।२००७।०२१ दता5 भई िचया 
उpपादन काय5मा ूpयJ अूpयJhपमा ३५८ 
जना भMदा बढB कामदार तथा कम5चारBलाई 
रोजगार उपलqध गराउँदै आएको छ । 
"म"त २०४९।१०।२९ मा ूा."ल.नं. ३९–

०४९।५० कSपनी रिजःशारको काया5लयमा 
दता5 भई िज. झापा, चMिगढB गा.:व.स. वडा नं. ८ 
िःथत डाँफे टB ूोसे"सङ कSपनी ूा."ल. ले िचया 
उpपादन काय5मा २०५० भMदा बढB कामदार 
कम5चारBहhलाई ूpयJ अूpयJhपमा रोजगार 
उपलqध गराउँदै आएको छ । pयसैगरB िजyला 
झापा, महेशपरु गा.:व.स. वडा नं. ६ िःथत ःटार 
टB इMडिःशज ूा."ल. "म"त २०६५।८।२९ मा 
दता5 (५८३९१।०६५।०६६) :व"धवत ् दता5 
भई िचया उpपादन काय5का ४०० भMदा बढB 
कामदार कम5चारBलाई रोजगार उपलqध गराउँदै 
आएको छ । यःतै गरB, "म"त २०५५।८।१६ 
मा कSपनी रिजःशारको काया5लयमा ूा."ल. नं. 
९५३५।०५५ :व"धवत ्hपमा दता5 भई िजyला 
झापा, भिपरु वडा नं. १२ झापािःथत सनराइज 
:ट ःटेट ूा."ल. मा ८० भMदा बढB कामदार 
कम5चारBलाई ूpयJ तथा अूpयJhपमा रोजगार 
उपलqध गराउँदै हाॆो कSपनीले अनवरतhपमा 
िचया उpपादन काय5मा संलtन रहB उpपाCदत 



121

िचयालाई !बब$ %वतरण गद,छ । हालस1म 
!नवेदकह6को क1पनीले ठूलो लगानी, मेहनत 
र प<रौमबाट देशकै च!त,त िचया उBपादन 
क1पनीको 6पमा ःथा%पत भएको छ । <रट 
!नवेदक क1पनीह6ले आHनो सेवा स6ु गरेदेिख 
हालस1म नेपाल सरकारलाई करोडL 6पैयाँ 
राजःव बझुाउँदै िचया उPोगको माQयमबाट 
देशलाई %वदेशी मिुा आज,न गरS योगदान परु ्याई 
आएका छL । 
 यसैबीच !नवेदकह6को िचया बगानमा 
काय,रत ्मजदूरह6ले पा<रौ!मक व%ृVलगायतका 
२२ बुदेँ माग राखी २०७०।४।९ स1म 
माग पूरा नभएको ख\डमा २०७०।४।१० 
देिख काम ब^द गन_ र २०७०।४।१६ 
देिख दोॐो चरणको काय,बम घोषणा गन_ भनी 
अि^तम चेतावनीस%हत माग राखेको कारणले 
नेपाल सरकार, ौम तथा रोजगार म^ऽालयलाई 
!सफा<रशसमेत गन,को ला!ग ौम %वभागका 
महा!नद_शकको संयोजकBवमा काय,दल गठन 
भएको रहेछ । !नवेदकह6लाई िजhला ूशासन 
काया,लय, झापाबाट !म!त २०७०।४।११ मा हनेु 
छलफलमा उपिःथत हनु भनी मौिखक जानकारS 
ूाk भएको कारणले !नवेदकमQयेको केहS पlको 
ू!त!न!धBव उn बैठकमा छलफलको ला!ग 
भएको !थयो । छलफलमा िचया ू!तoानमा 
काय,रत ् कम,चारS मजदूरह6को दै!नक pयाला 
दरको %वषयमा छलफल हुँदा Bयसमा सहम!त 
नभई उBपादकको तफ, बाट असहमत %टqपणी 
लेिखएकोमा %वपlी नेपाल सरकारबाट ौम ऐन, 

२०४८ को दफा २१(५) ले wदएको अ!धकार 
ूयोग गरेको भनी २०७० ौावण १ गतेदेिख 
लागू हनेु भ^दै हाल कायम रहेको भ^दा २७.१३ 
देिख ६६.६६ ू!तशतस1म पा<रौ!मक व%ृV गरS 

!म!त २०७०।५।१० को राजपऽमा सूचना 
ूकािशत ग<रएको रहेछ । 

िचया बगान तथा उPोगमा काय,रत ्
कामदार तथा कम,चारSको ला!ग पा<रौ!मक 
!नधा,रण गन, ौम ऐन, २०४८ को दफा २१ तथा 
िचया बगानस1ब^धी ौम !नयमावलS, २०५० 
को !नयम ९ र १० मा ूz र ब^धनकारS 
कानूनी {यवःथाह6 ग<रएका छन ्। ौम ऐन, 

२०४८ को दफा २१  (२) अनसुार कामदार वा 
कम,चारS, {यवःथापक र नेपाल सरकारका समान 
सं|यामा ू!त!न!ध भएको स!म!त गठन गनु,पन_ 
र सो स!म!तले !सफा<रश गरेबमोिजम नेपाल 
सरकाले पा<रौ!मक !नधा,रण गन_ {यवःथा रहेको 
छ । तर %वपlी नेपाल सरकारले हालस1म 
Bयस %क!समको स!म!त गठन गरेको  छैन । 
Bयसैले ^यूनतम ्पा<रौ!मक !नधा,रण स!म!त गठन 
नै नगरS %वपlीले एकतफ}6पमा आफूखशुी 
पा<रौ!मक तोक$ राजपऽमा ूकाशन गन_ काय, 
गैरकानूनी छ । 

%वपlी नेपाल सरकारले राजपऽमा 
सूचना ूकाशन गदा,  ौम ऐन, २०२१ को दफा 
२१ (५) ले wदएको अ!धकार ूयोग गरेको भ�े 
ूकािशत सूचनामा जनाइएको छ । सरकारको 
तफ, बाट ^यूनतम ्पा<रौ!मक !नधा,रण स!म!तको 
!सफा<रश!बना पा<रौ!मक !नधा,रण गन,को ला!ग 
ौम ऐन, २०२१ को उपदफा (५) ले सशत, 
अ!धकार wदएको छ । %वपlीलाई एकतफ}6पमा 
पा<रौ!मक !नधा,रण गन,का ला!ग उn उपदफाले 
wदएको अ!धकार ूयोग गन,  %वपlीको तफ, बाट 
पा<रौ!मक !नधा,रण स!म!त गठन गन, ूयास 
ग<रएप!न गठन हनु नसकेको वा स!म!त गठन 
भएप!न सो स!म!तले !सफा<रश गन, नसकेको 
हनुपुद,छ । यी दईुवटा शत,को पालना नगरS 

९११५ - भnूसाद अ!धकारSसमेत %व6V ूधानम^ऽी तथा मि^ऽप<रष�को काया,लयसमेत
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-यो उपदफाको ूयोग नै हनु स8दैन । तर 
<वप=ीले हालस?म स"म"त गठन गनB ू<बया नै 
थालनी नगरE र िचया बगानहIको अविःथ"तको 
यथाथBलाई Mयालै नगरE सबै =ेऽमा समानIपमा 
आफूखशुी एकतफP पाQरौ"मक "नधाBरण गरेको 
अवःथा छ । ौम ऐनको दफा ४५ अनसुार 
बनेको िचया बगानस?बYधी ौम "नयमावलE, 
२०५० को "नयम ९ मा िचया बगानमा काम 
गन[ कामदार तथा कमBचारEको ला"ग Yयूनतम ्
पाQरौ"मक "नधाBरण गनBको ला"ग छु]ै पाQरौ"मक 
"नधाBरण स"म"त गठन गन[ ^यवःथा रहेको छ । 
-यसरE स"म"त गठन गदाB कामदार वा कमBचारE 
^यवःथापक र नेपाल सरकारका ू"त"न"ध 
समान संःथामा रहनपुन[ र -यसरE स"म"त गठन 
गQरएको सूचना नै नेपाल राजपऽमा ूकािशत 
गनुBपन[ बYधनकारE ^यवःथा रहेको र सो "नयम 
९ बमोिजम स"म"त गठन भैसकेप"छ पाQरौ"मक 
"नधाBरण गनुBअिघ गcठत स"म"तले ूच"लत बजार 
मूdयको िःथ"तको अeययन र पनुरालोकन, देशको 
वतBमान आ"थBक, मौcिक तथा सामािजक पQरवेश 
तथा िचया बगानले cदनस8ने =मतालाई समेत 
अeययन गरE -यस अeययनको आधारमा "सफाQरश 
गनुBपन[ र "नयम १० (ग) बमोिजम <वशेषkहIको 
समेत राय "लनपुन[मा -यस <क"समको राय "लने 
कायBसमेत भएको छैन । 

अतः <वप=ीहIको उdलेिखत कायB 
ौम ऐन २०४८ को दफा २१ तथा िचया 
बगानस?बYधी ौम "नयमावलE, २०५० को 
"नयम ९ तथा १० <वपरEत भई "नवेदकहIको 
नेपालको अYतQरम सं<वधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च), १३(१), १९(१) pारा ू-याभतू 
गQरएको हक अ"धकारको हनन ् हनु पगेुकोले 
उ-ूषेणको आदेशबाट राजपऽमा ूकािशत उr 

सूचना ूार?भदेिख नै बदर गरE पाउँ भtेसमेत 
^यहोराको "नवेदन दावी । 

"नवेदन मागबमोिजमको आदेश जारE हनु 
नपन[ आधार र कारण भए सोसमेत खलुाई १५ 
cदन"भऽ महाYयाया"धवrाको कायाBलयमाफB त ्
"लिखत जवाफ पठाउन ुभनी <वप=ीहIको नाममा 
?याद सूचना जारE गरE दबैु प=का कुरा सनुी 
अYतQरम आदेश जारE हनेु वा नहनेु "नंकषBमा 
पvुन वाwछनीय भएबाट उपयrु cदन तोकx 
अYतQरम आदेशका लागी <वप=ीहIलाई सूचना 
cदई "नयमबमोिजम पेश गनुB भtेसमेत ^यहोराको 
यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको  
आदेश ।  

िचया बगानमा काम गन[ मजदूरहIको 
मागपऽ ूाz भई मा"लक मजदूरबीचको समःया 
समाधानका ला"ग समयमा eयान परु ्याई केYिबाट 
यथाशीय पहल होस ्भनी यस कायाBलयबाट गहृ 
मYऽालयसमेतलाई अनरुोध गQरएको र समःया 
समाधानाथB केYिबाट कायBदल गठन भई िजdलामा 
आएप"छ मजदूर र मा"लकबीचको छलफलका 
ला"ग यस कायाBलयबाट सबै प=लाई समःया 
समाधानका ला"ग समYवय गरEcदनेस?मको काम 
भएको हुँदा यस कायाBलयको नाउँमा आदेश जारE 
हनुपुन[ नहुँदा Qरट खारेज गरE पाउँ भtेसमेत 
^यहोराको िजdला ूशासन कायाBलय, झापा तथा 
ऐ. का ू.िज.अ. एकमिण नेपालको "लिखत 
जवाफ । 

नेपाल सरकार मिYऽपQरष�को के 
कःतो काम कारवाहEबाट "नवेदकको के कःतो 
संवैधा"नक तथा कानूनी हक अ"धकारमा आघात 
परेको हो भtे कुरा "नवेदकले "नवेदनमा उdलेख 
गनB सकेको अवःथा छैन । ौम ऐन, २०४८ 
को दफा २१(१) मा नेपाल सरकारले Yयूनतम ्
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पा�रौ�मक �नधा%रण स�म�तको �सफा�रशमा 
ू�त-ानमा काय%रत ् कामदार वा कम%चार3को 
4यूनतम ्पा�रौ�मक, महँगी भ;ा र स=ुवधा �नधा%रण 
गन% स>ने र @यसर3 �नधा%रण ग�रएको दरसBब4धी 
सूचना नेपाल राजपऽमा ूकािशत ग�रनेछ भIे 
Jयवःथा रहेको छ । सोह3 ऐनको दफा २१(५) 
बमोिजम @यःतो स�म�त गठन नै हनु नसकेको 
अवःथामा वा गठन भएप�न स�म�तले �सफा�रश गन% 
नसकेको अवःथामा नेपाल सरकारबाट ू �त-ानमा 
काय%रत ् कामदार तथा कम%चार3हXको 4यूनतम ्
पा�रौ�मकसमेत �नधा%रण गन%मा बाधा परु ्याएको 
मा�नने छैन भIे Jयवःथा रहेको छ । पा�रौ�मक 
व=ृZ गर3 २०७०।५।१० को राजपऽमा सूचना 
ूकािशत ग�रएको =वषय ौम तथा रोजगार 
म4ऽालयको मि4ऽःतर3य �नण%यबाट भएकोले 
मि4ऽप�रष^लाई िजBमेवार भI �म`नेसमेत नहुँदा 
�नवेदन मागअनसुारको आदेश जार3 हनुपुनb हैन, 

�नवेदन खारेज गर3 पाउँ भIेसमेत Jयहोराको 
नेपाल सरकार मि4ऽप�रष^को तफ% बाट मeुय 
सिचव ल3लामिण पौg यालको �लिखत जवाफ ।

4यूनतम ् पा�रौ�मक �नधा%रण स�म�त 
गठन नै हनु नसकेको वा गठन भएप�न 
�सफा�रश गन% नसकेको अवःथामा 4यूनतम ्
पा�रौ�मकलगायतका स=ुवधाहX �नधा%रण गन% 
स>ने गर3 ौम ऐन, २०४८ को दफा २१ को 
उपदफा (५) ले नेपाल सरकारलाई =वशेषा�धकार 
ूदान गरेको, =वगतमा प�न िचया बगानमा काय%रत ्
कामदार वा कम%चार3को पा�रौ�मक �नधा%रण गदा% 
सहम�त हनु नसकj पा�रौ�मक �नधा%रण स�म�तको 
�सफा�रश�बना नै नेपाल सरकारले नै �नधा%रण 
गदk आएको अवःथा =वlमान रहेको, 4यूनतम ्
पा�रौ�मक �नधा%रण गनb बममा सहम�तको ला�ग 
भएको ूयास �नरथ%क भएप�छ ौम ऐनको दफा 

२१ को उपदफा (२) बमोिजमको स�म�त गठन 
हनु नस>ने वा गठन भएप�न सहम�तमा पnुने 
अवःथा नरहेबाट सोह3 ऐनको दफा २१ को 
उपदफा (५) बमोिजम कामदार वा कम%चार3 
एवम ्ू�त-ानको हक=हतलाई समेत =वचार गर3 
4यूनतम ् पा�रौ�मक र स=ुवधा �नधा%रण गनु%पनb 
अवःथा परेको हो । जहाँसBम राजपऽमा सूचना 
ूकािशत गनु%भ4दा अगावैदेिख 4यूनतम ्पा�रौ�मक 
�नधा%रण ग�रएको भIे ूo छ सो सBब4धमा 
=वगतमा समेत 4यूनतम ् पा�रौ�मक �नधा%रण 
ग�रएको सूचना नेपाल राजपऽमा ूकाशन गदा% 
राजपऽमा सूचना ूकािशत �म�तभ4दा अगावैदेिख 
4यूनतम ् पा�रौ�मक लागू हनेु  गर3 ूकाशन 
गनb अpयास रहेकोमा सोउपर =वपqीसमेतबाट 
क=हंकतै ूo उठाएको देिखदैन । सामा4यत 
यःता पा�रौ�मक �सफा�रश गनb =वषयहX आ�थ%क 
वष%को सXुदेिख नै लागू गनb आम परBपरासमेत 
रहँदै आएको अवःथा =वlमान रहेको र अ4य 
ू�त-ानमा काम गनb कामदार तथा मजदूरहXको 
4यूनतम ् पा�रौ�मक पाउनभु4दा अगावै लागू 
भइसकेको सबै पqउपर =वtषेण गर3 uदएको 
ू�तवेदनलाई समेत आधार मानी २०७०।५।१० 
गते नेपाल राजपऽमा ूकािशत सूचनामा िचया 
बगान ू�त-ानहXमा काम गनb कामदार वा 
कम%चार3को ला�ग मा�सक 4यूनतम ् पा�रौ�मक, 

दै�नक vयाला तथा दै�नक भ;ा २०७०।४।१ 
देिख लागू  हनेु गर3 �नधा%रण ग�रन ु 4यायोिचत 
नै हुँदा �नवेदन खारेजभागी छ । खारेज गर3 
पाउँ भIेसमेत Jयहोराको =वपqीहX ौम तथा 
रोजगार म4ऽालयका सिचव सरेुशमान ौे- तथा 
ौम तथा रोजगार म4ऽी ह�रूसाद 4यौपाने तथा 
ौम =वभागका महा�नदbशक कृंणह�र पुं करको 
एकै Jयहोराको अलगअलग �लिखत जवाफ । 

९११५ - भzूसाद अ�धकार3समेत =वXZ ूधानम4ऽी तथा मि4ऽप�रष^को काया%लयसमेत
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"नयमबमोिजम आजको दै"नक म6ुा 
पेशीसूचीमा चढ; "नण=याथ= इजलाससम@ पेश हनु 
आएको ू ःततु Fरट "नवेदनको "म"सल संलJन सKपूण= 
कागजातहMको अOययन गर; "नवेदकतफ= बाट 
उपिःथत वFरR SवTान अ"धवVाTय ौी राधेँयाम 
अ"धकार; तथा ौी बYिबहादरु काक[ तथा SवTान 
अ"धवVा ौी माधवकुमार बःनेतले कानूनलाई 
उपे@ा गरेर नेपाल सरकारलाई काय=दल गठन 
गन̂ अ"धकार छैन । २०७०।५।१० को 
राजपऽमा ूकािशत गर; २०७०।५।१ देिख 
लागू हनेु भनी पcात ्दशeMपमा पाFरौ"मक 
बढाइएको ऽSुटपूण= छ । @ेऽा"धकार नै नभएको 
"नकाय खडा गर; पाFरौ"मक "नधा=रण गFरएको 
छ । ौम ऐन, २०४८ को दफा २१ को 
भावना अनसुार "ऽप@ीयMपमा पाFरौ"मक 
"नधा=रण गFरएको छैन । सो ऐनको दफा २१ 
को उपदफा (१) र (२) को ू Sबया परु ्याएरमाऽ 
दफा (५) को अवःथा आउँछ । सो उपदफा 
(५) प"न ःवेnछाचार; हैन । कुनै कानूनले 
कुनै काय= सKपादन सKबoधमा कुनै ःपp र 
बाOयाqमक काय=Sव"धको rयवःथा गद=छ भने qयो 
काय=Sव"धको अ"नवाय=Mपमा जःताको qयःतै पालना                                                           
हनुपुद=छ । नेपाल सरकारबाट ौम ऐन, २०४८ 
को दफा २१ तथा िचया बगानसKबoधी ौम 
"नयमावल;, २०५० को "नयम ९ तथा १० समेतले 
तोकेको काय=Sव"ध पूरा नगर; २०७०।४।१ 
देिख लागू गर; एकप@ीयMपमा २७.१३ 
ू"तशत देिख ६६.६६ ू"तशतसKम पाFरौ"मक 
वSृx गर; २०७०।५।१० को राजपऽमा 
ूकािशत सूचना बाOयाqमकMपले पालना गनु=पन̂ 
काय=Sव"धको पालना नगर; भएकोले "नवेदन 
मागबमोिजम सो सूचना उqूषेणको आदेशले 
बदर हनुपुन̂ भनी तथा Sवप@ीहMको तफ= बाट 

SवTान सहoयाया"धवVा ौी रेवतीराज "ऽपाठzले 
ौम कानूनको बनौट नै ौ"मकको संर@णको 
ला"ग बनेको हो । rयवःथापकको ला"ग                                      
हैन । यो rयवःथापकको तफ= बाट आउने Sवषय 
हैन । ौम ऐन, २०४८ को दफा २१ (५) 
को स"म"त गठन गनु=पन̂ असामाoय अवःथा 
"सज=ना भएको छ । १०÷११ पटकसKम वाता= 
भएप"न सो वाता= असफल भएप"छमाऽ स"म"त 
गठन भई पाFरौ"मक "नधा=रण गFरएको र सो 
"नधा=रण गFरएको पाFरौ"मक लागूसमेत भएको 
अवःथामा "नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार; 
हनुपुन̂ अवःथामा छैन, "नवेदन खारेज हनुपुन̂ भनी 
ूःततु गनु= भएको बहस िजक|रसमेत स"ुनयो । 

2. यसमा िचया बगान ू"तRानमा काम 
गन̂ कामदार कम=चार;को पाFरौ"मक "नधा=रण 
गन=को ला"ग ौम ऐन, २०४८ को दफा २१ तथा 
िचया बगानसKबoधी ौम "नयमावल;, २०५० को 
"नयम ९ र १० बमोिजम oयूनतम ्पाFरौ"मक 
"नधा=रण स"म"त गठन गनु=पन̂ qयःतो स"म"तले 
"नयम १० ले तोकेको काय=Sव"ध पूरा गनु=पन̂ 
बाOयाqमक कानूनी rयवःथा हुँदाहुँदै qयसलाई 
पालना नै गर; पाFरौ"मक "नधा=रण स"म"त 
गठन हनु नसकेको वा गठन भएप"न qयसले 
पाFरौ"मक "नधा=रण गन= नसकेको अवःथामा माऽ 
ूयोग गन= पाइने कानूनी rयवःथाको आधारमा 
ू"तRानका कामदार कम=चार;को पाFरौ"मक 
२०७०।४।१ देिख लागू हनेु भनी पcात ्दशe 
असर Yदई "नवेदकले rयहोन̂ नै नस~ने गर; 
पाFरौ"मक "नधा=रण गFरएको काय= संSवधान एवं 
कानूनSवपर;त भएकोले Sवप@ी ौम तथा रोजगार 
मoऽालयको नामबाट २०७०।५।१० मा 
ूकािशत सूचना उqूषेणको आदेशले बदर गर; 
पाउँ भ�े "नवेदक र oयूनतम ्पाFरौ"मक "नधा=रण 
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स�म�त गठन नै हनु नसकेको वा गठन भएप�न 
�सफा.रश गन1 नसकेको अवःथामा 5यूनतम ्
पा.रौ�मकलगायतका स;ुवधाह= �नधा1रण गन1 
स?ने गर@ ौम ऐन, २०४८ को दफा २१ को 
उपदफा (५) ले नेपाल सरकारलाई ;वशेषा�धकार 
ूदान गरेको, ;वगतमा प�न िचया बगानमा काय1रत ्
कामदार वा कम1चार@को पा.रौ�मक �नधा1रण गदा1 
सहम�त हनु नसकR पा.रौ�मक �नधा1रण स�म�तको 
�सफा.रश�बना नै नेपाल सरकारले नै �नधा1रण 
गदS आएको अवःथा ;वUमान रहेको, 5यूनतम ्
पा.रौ�मक �नधा1रण गनV बममा सहम�तको ला�ग 
भएको ूयास �नरथ1क भएप�छ ौम ऐनको दफा 
२१ को उपदफा (२) बमोिजमको स�म�त गठन 
हनु नस?ने वा गठन भएप�न सहम�तमा पZुने 
अवःथा नरहेबाट सोह@ ऐनको दफा २१ को 
उपदफा (५) बमोिजम कामदार वा कम1चार@ 
एवम ् ू�त\ानको हक;हतलाई समेत ;वचार 
गर@ 5यूनतम ् पा.रौ�मक र स;ुवधा �नधा1रण 
गनु1पनV अवःथा परेको हो भ]े ;वप^ीह=को 
�लिखत जवाफ रहेको ूःततु .रट �नवेदनमा 
यस इजलासबाट �नbन ूcह=को �नण1य dदनपुनV 
देिखयो ।
(१) ौम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) बमोिजम 

5यूनतम ् पा.रौ�मक �नधा1रण स�म�तको 
गठन हनु नसकेको अवःथामा ऐ. दफा 
२१(५) बमोिजम नेपाल सरकारले �नवेदक 
ू�त\ानमा काय1रत ् मजदूर कम1चार@ह=को 
5यूनतम ् पा.रौ�मक �नधा1रण गन1 स?छ,            
स?दैन । 

(२) gयसर@ �नधा1रण ग.रएको पा.रौ�मक नेपाल 
राजपऽमा ूकािशत �म�तभ5दा अिघदेिख लागू 
गन1 �मjने हो होइन,

(३) �नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार@ गनु1पनV 

हो होइन,

 3. ौम ऐन, २०४८ को दफा २१(५) 
बमोिजम नेपाल सरकारले �नवेदक ू�त\ानमा 
काय1रत \ मजदूर कम1चार@ह=को 5यूनतम ्
पा.रौ�मक �नधा1रण गन1 स?छ स?दैन भ]े 
प;हलो ूcतफ1  ;वचार गदा1 ौम ऐन, २०४८ को 
दफा २१ मा 5यूनतम ्पा.रौ�मक �नधा1रण स�म�त 
भनी उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले 5यूनतम ्
पा.रौ�मक �नधा1रण स�म�तको �सफा.रशमा 
ू�त\ानका कामदार वा कम1चार@को 5यूनतम ्
पा.रौ�मक, महँगी भnा र स;ुवधा �नधा1रण गन1 
स?नेछ र gयसर@ �नधा1रण ग.रएको दरसbब5धी 
सूचना नेपाल राजपऽमा ूकाशन ग.रनेछ । 
(२) 5यूनतम ् पा.रौ�मक, महँगी भnा र स;ुवधा 

�नधा1रण गन1 नेपाल सरकारले कामदार वा 
कम1चार@, oयवःथापक र नेपाल सरकारको 
ू�त�न�धह=को समान संqया भएको एउटा 
5यूनतम ् पा.रौ�मक �नधा1रण स�म�त गठन 
गनVछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम गdठत 5यूनतम ्
पा.रौ�मक �नधा1रण स�म�तले कामदार 
वा कम1चार@को महँगी भnा र स;ुवधाको 
सbब5धमा �सफा.रश गदा1 भौगो�लक ^ेऽको 
आधारमा गन1 स?नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोिजम तो;कएको 5यूनतम ्
पा.रौ�मक, महँगी भnा र स;ुवधाको दर 
नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन भएको 
�म�तदेिखमाऽ लागू हनेुछ ।

(५) 5यूनतम ्पा.रौ�मक �नधा1रण स�म�त गठन नै 
हनु नसकेको अवःथामा वा गठन भए प�न 
स�म�तले �सफा.रश गन1 नसकेको अवःथामा 
नेपाल सरकारबाट ू�त\ानका कामदार 
तथा कम1चार@ह=को 5यूनतम ् पा.रौ�मक, 

९११५ - भuूसाद अ�धकार@समेत ;व=v ूधानम5ऽी तथा मि5ऽप.रषwको काया1लयसमेत
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महँगी भ3ा र स7ुवधा "नधा9रण गन9 मा"थका 
उपदफाह?मा लेिखएको कुनै कुराले बाधा 
परु ्याएको मा"नने छैन भGे Hयवःथाह? 
गरेको देिखJछ । 

 4. NयसैगरO िचयाबगानसQबJधी 
ौम "नयमावलO, २०५० को "नयम ९ मा 
िचयाबगानमा कामगनU कामदार वा कम9चारOको 
Jयूनतम ्पाWरौ"मक "नधा9रण गन9 नेपाल सरकारले 
आवँयकतानसुार समयसमयमा नेपाल राजपऽमा 
सूचना ूकािशत गरO कामदार वा कम9चारO, 
Hयवःथापक र नेपाल सरकारको ू"त"न"धह?को 
समान सं]यामा ू"त"न"धNव हनेु गरO एउटा 
Jयूनतम ् पाWरौ"मक "नधा9रण स"म"तको गठन 
गनUछ भGे Hयवःथा गरेको देिखJछ ।
 5. ौम ऐन, २०४८ को दफा २१ को 
उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले उपदफा (२) 
बमोिजम गठन भएको Jयूनतम ्पाWरौ"मक "नधा9रण 
स"म"तको "सफाWरशमा ू"तfानका कामदार वा 
कम9चारOको Jयूनतम ् पाWरौ"मक, महँगी भ3ा र 
स7ुवधा "नधा9रण गन9 सgने Hयवःथा गWरएको 
भएप"न Nयःतो Jयूनतम ्पाWरौ"मक "नधा9रण स"म"त 
गठन नै हनु नसकेको अवःथामा वा गठन भए 
प"न स"म"तले "सफाWरश गन9 नसकेको अवःथामा 
नेपाल सरकारबाट ू"तfानका कामदार तथा 
कम9चारOह?को Jयूनतम ्पाWरौ"मक, महँगी भ3ा 
र स7ुवधा "नधा9रण गन9 मा"थका उपदफाह?मा 
लेिखएको कुनै कुराले बाधा परु ्याएको मा"नने 
छैन भनी उपदफा ५ मा Hयवःथा भएकोले 
Nयःतो Jयूनतम ्पाWरौ"मक "नधा9रण स"म"त गठन 
हनु नसकेको वा गठन भए प"न NयसरO गठन 
भएको स"म"तले पाWरौ"मक "नधा9रण गन9 नसकेको 
अवःथामा नेपाल सरकारले Jयूनतम ्पाWरौ"मक, 

महँगी भ3ा र स7ुवधा "नधा9रण गन9 सgने नै 

देिखJछ । "नरपेi?पमा दफा २१ को उपदफा 
(२) बमोिजम गठन हनेु स"म"तको "सफाWरशमा 
माऽै नेपाल सरकारले Nयःतो Jयूनतम ्पाWरौ"मक 
"नधा9रण गन9 सgने भG "मjने देिखएन । 
 6. Jयूनतम ्पाWरौ"मक "नधा9रण गन9 ौम 
ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (५) को 
अवःथा 7वlमान छ छैन भनी "म"सल अmययन 
गदा9 झापा िजjलािःथत िचया बगानमा काय9रत ्
मजदूरह?ले पाWरौ"मक व7ृpलगायतका २२ बुदेँ 
माग राखी २०७०।४।९ सQम माग पूरा नभएको 
खqडमा २०७०।४।१० देिख काम बJद गनU र 
२०७०।४।१६ देिख दोॐो चरणको काय9बम 
घोषणा गनU भनी अिJतम चेतावनीस7हत माग 
राखेको कारणले Nयसलाई समाधान गन9  भनी 
"म"त २०७०।४।९ को नेपाल सरकार, ौम 
तथा रोजगार मिJऽःतरOय "नण9यबाट वःतिुःथ"त 
बझुी Hयवःथापन तथा कामदार कम9चारOसँग वाता9 
गरO समाधान "नकाjन र Jयूनतम ्पाWरौ"मकको 
सQबJधमा ौम तथा रोजगार मJऽालयलाई 
"सफाWरशसमेत गन9को ला"ग ौम 7वभागका 
महा"नदUशकको संयोजकNवमा काय9दल गठन 
भई "नवेदकह?मmये केहOको तफ9 बाट समेत 
समःया समाधानको ला"ग हनेु वाता9मा सहभागी 
भई छलफल हुँदा Nयसमा सहम"त नभई अJय 
िचया उNपादकह?को तफ9 बाट असहमत 7टyपणी 
लेिखएको भनी "नवेदक ू"तfानमा मजदूरह?को 
Jयूनतम ्पाWरौ"मक "नधा9रण गनU सQबJधमा असहज 
पWरिःथ"त उNपG भई पटकपटक छलफल भएको 
तzयलाई "नवेदकले "नवेदनमा ःवीकार गरेको 
देिखJछ । Jयूनतम ् पाWरौ"मक "नधा9रण गनU 
बममा सहम"तको ला"ग भएको ूयास "नरथ9क 
भएप"छ ौम ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) 
बमोिजमको स"म"त गठन हनु नसgने वा गठन 
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भएप�न सहम�तमा प&ुने अवःथा नरहेबाट सोह0 
ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) बमोिजम 
कामदार वा कम=चार0 एवं ू �तAानको हकBहतलाई 
समेत Bवचार गर0 Fयूनतम ्पाJरौ�मक र सBुवधा 
�नधा=रण गनु=पनN अवःथा परेको हो भOे तPयलाई 
BवपQीहSले आUनो �लिखत जवाफमा उजागर 
गनु=का अ�तJरW आदेशानसुार िझकाइएको िचया 
उ[ोगमा काम गनN कम=चार0हSको Fयूनतम ्
पाJरौ�मक तो\न गठन भएको काय=दलस^बFधी 
आदेश, सो काय=दलले पाJरौ�मक �नधा=रण गदा= 
अपनाएको काय= ूणाल0 र Fयूनतम ् पाJरौ�मक 
�नधा=रण गरेको मिFऽःतर0य �नण=यसमेतको 
ू�त�लBपबाट देिखFछ । 

7. यसर0 िचया बगानमा काय=रत ्
मजदूरहSले पाJरौ�मक वeृfलगायतका Bव�भO 
माग राखी सो मागलाई स^बोधन गन= नेपाल 
सरकारका ू�त�न�ध, �नवेदक gयवःथापक तथा 
मजदूरसमेत भई पटकपटक छलफल भएको 
तPयलाई �नवेदकले �नवेदनमा नै ःवीकार गरेको, 
पटकपटकको छलफलबाट प�न ौम ऐन, २०४८ 
को दफा २१(२) बमोिजम पाJरौ�मक �नधा=रण 
स�म�त गठन हनु नसकेको अवःथामा सोह0 ऐनको 
दफा २१(५) बमोिजम पाJरौ�मक �नधा=रण गन= 
ौम Bवभागको महा�नदNशकको संयोजकlवमा 
काय=दलसमेत गठन गर0 सोह0 काय=दलको 
�सफाJरशको आधारमा िचया बगानमा काय=रत ्
मजदूर कम=चार0हSको Fयूनतम ् पाJरौ�मकको 
�नधा=रण नेपाल सरकारले गन= नस\ने भनी 
माO �मmने देिखएन । ौम ऐन, २०४८ को 
दफा २१(२) बमोिजमको स�म�त गठन हनु 
नसकेको अवःथामा ऐ. दफा २१(५) बमोिजम 
नेपाल सरकारले िचया बगानका काय=रत ्मजदूर 
कम=चार0हSको Fयूनतम ् पाJरौ�मक �नधा=रण 

गन= स\ने नै देिखनाले ूच�लत कानूनBवपर0त 
पाJरौ�मक �नधा=रण गरेको भOे �नवेदन िजकnर 
प&ुन स\ने देिखएन ।
 8. lयसर0 �नधा=रण गJरएको पाJरौ�मक 
नेपाल राजपऽमा ूकािशत �म�तभFदा अिघदेिख 
लागू गन= सBकने हो होइन भOे दोॐो ूrतफ=  
Bवचार गदा= ौम ऐन, २०४८ को दफा २१(४) 
मा lयसर0 तोBकएको Fयूनतम ्पाJरौ�मक, महँगी 
भtा र सBुवधाको दर नेपाल राजपऽमा सूचना 
ूकाशन भएको �म�तदेिखमाऽ लागू हनेुछ भनी 
राजपऽमा सूचना ूकाशन भएको �म�तदेिख 
माऽ लागू गन= सBकने अ�नवाय= gयवःथा गरेको            
देिखFछ । तर नेपाल सरकारले २०७०।४।१ 
देिख लागू हनेु गर0 २०७०।५।१० 
मा राजपऽमा सूचना ूकािशत गरेको                                         
देिखFछ । स^बv ऐनले ःपwSपमा राजपऽमा 
सूचना ूकािशत गरेको �म�तदेिखमाऽ लागू हनेु 
गर0 अ�नवाय= gयवःथा गरेको अवःथामा ऐनले 
गरेको gयवःथाBवपर0त सूचना ूकािशत गरेको 
�म�तभFदा अिघदेिख नै लागू हनेु गर0 ूकािशत 
सूचना उW ऐनको दफा २१(४) Bवपर0त               
देिखयो ।
 9. अतः उmलेिखत Bववेिचत आधार 
ूमाणसमेतबाट ौम ऐन, २०४८ को दफा 
२१(२) अनसुारको स�म�त गठन हनु नसकेको 
अवःथामा नेपाल सरकारले सोह0 ऐनको दफा 
२१(५) अनSुप िचया बगानमा काय=रत ्मजदूर 
कम=चार0हSको पाJरौ�मक �नधा=रण गन= नस\ने 
भO �मलेन । �नधा=रण गJरएको उW Fयूनतम ्
पाJरौ�मक नेपाल राजपऽमा सूचना ूकािशत 
भएको �म�त अथा=त ् �म�त २०७०।५।१० 
देिखमाऽ लागू हनेु भनी सूचनामा उmलेख 
हनुपुनNमा सोभFदा अगावै अथा=त ्राजपऽमा सूचना 

९११५ - भWूसाद अ�धकार0समेत BवSv ूधानमFऽी तथा मिFऽपJरष}को काया=लयसमेत
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ूकािशत हनुभु3दा अगावै २०७०।४।१ देिख 
लागू हनेु भनी "म"त २०७०।५।१० मा नेपाल 
राजपऽमा ूकािशत सूचना सो हदसAम "मलेको 
नदेिखदँा न"मलेको सो हदसAम उD सूचना बदर                                           
ह3ुछ । "म"त २०७०।५।१० मा नेपाल 
राजपऽमा ू कािशत पूरै सूचना बदर गरG पाउँ भHे 
"नवेदन दावी पIुन सDैन । "नवेदन खारेज हनेु 
ठहछK । आदेशको जानकारG MवपNीहOलाई Qदई 

दायरGको लगत कSा गरG "म"सल "नयमानसुार 
अ"भलेख शाखामा बझुाई Qदनू । 

उD रायमा सहमत छु ।
3या.सशुीला काकV

इ"त संवत ्२०७० साल फागनु २७ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अ"धकृतः ह_रकृंण ौेc

 &  


