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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �ु�ुबबकुमार ढकालकुमार ढकाल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िदपक पोखरेलिदपक पोखरेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी योमा मलुपतीयोमा मलुपती  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगानानायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगाना  
नायब स�ुबा �ी नायब स�ुबा �ी भीमराज िघिमरेभीमराज िघिमरे  
िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�   
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
क��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्काक��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्का  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी अ�युतअ�युत�साद�साद  दाहालदाहाल  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखा�� शाखा  ::  

नायब स�ुबा नायब स�ुबा �ी �ी िनलदेव �रजालिनलदेव �रजाल  

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
नायब स�ुबा �ी िशवह�र नायब स�ुबा �ी िशवह�र अअिधकारीिधकारी  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर क�पोिजटर �ी �यामकृ�ण �जापितिसिनयर क�पोिजटर �ी �यामकृ�ण �जापित  
िसिनयर �ेस�यान �ी सिवता पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी सिवता पोखरेल  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेअजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  
  

 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  
माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी लालबहादुर कँुवरलालबहादुर कँुवर,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी कृ�णजीवी िघिमरेकृ�णजीवी िघिमरे,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी िनम�ला पौडेलिनम�ला पौडेल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ऋिषराम िघिमरेऋिषराम िघिमरे,,  सिचवसिचव,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नेपाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानुसार गनु� पन�छ :  

नेकाप, २०७८..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७८, चैत, िन.नं.१०७८६, प�ृ १८८३ 

 
सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७८, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७८, चतै – १ वा २, प�ृ १ 
 

  
  

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�मामा  ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटनमामा  समािव� िनण�यह� समािव� िनण�यह� 

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेडाउनलोड गन� सिकने  छ ।छ ।    
साथै, नेपाल कानून पि�कामा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा जानुहोला ।  



िन�द�त ुनीितिनपणुा यिदिन�द�त ुनीितिनपणुा यिद  वावा  �तवु�त ु�तवु�त ु  

ल�मील�मी::  समाऽिवशत ुग�छत ुवा यथेसमाऽिवशत ुग�छत ुवा यथे�ं�ं  ।।  

अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�त ुयु�त ुयुगागा�तरे�तरे  वा वा   

�या�या�या�या�पथ�पथ::  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीराधीरा::  ।।।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  

अथ�अथ� ::  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसावा �शंसा,,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन्वा जाउन्,,  
आजै मनु�परोस् वा काला�तरमाआजै मनु�परोस् वा काला�तरमा,,    

यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   

�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन् ।िवचिलत ह�दैँनन् ।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत सव��च अदालत छापाखानाछापाखाना  

नेपाल कानून पि�कामा 
फैसला खो�ने त�रका 

खो�ने त�रका 

सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखन े प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा 
आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको 
खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई िथची खोजी गन� स�नहु�ने छ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� 
गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध 
शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकने छ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र 
हा�ो बारमेा समेतबाट हेन� स�नहु�न ेछ । 



1883

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी नहकुल सवुेदी

फैसला िमित : २०७८।१०।१२
०७८-WF-०००५

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला उदयपरु, सािबक कटारी गा.िव.स. 
वडा नं. ८ को हाल प�रवित�त कटारी न.पा. 
वडा नं. ५, लालपरु घर भई हाल भ�परु 
िज�ला, सूय�िवनायक न.पा. वडा नं. ४ ब�ने 
िशवहरी दाहालसमेत

िव��
��यथ� : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्

काया�लय, काठमाड�समेत

§ लोक सवेा आयोगले �काशन गरकेा 
िव�ापनमा िविभ�न चरणका परी�ाह� 
उ�ीण� गरी अि�तम नितजा �काशनको 
चरणमा रहकेा िनवेदकह�को यो�यता�म 
कानूनले तोकेको अविधिभ� िसफा�रस 
गनु�पन�मा सो नगरी िनवेदकह�को 
वैधािनक अपे�ासमतेको िवपरीत 
िव�ापनबमोिजमको परी�ाको अि�तम 
नितजा �काशन गन� रोक लगाउने काम 
कारबाहीलाई सिंवधान र कानूनस�मत 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं.१३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा तथा िव�ान् अिधव�ाह� डा. �ी 
भीमाजु�न आचाय�, �ी िटकाराम भ�राई, �ी 
ऋिषराम िघिमर ेर �ी िविपन सवुेदी

��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा 
डा. �ी टेकबहादरु िघिमर,े िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वाली, 
िव�ान् उप�यायािधव�ा�य �ी खिड��राज 
कटुवाल र �ी सिवता शमा�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
§ नेपालको संिवधान
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९
§ लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६
§ कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५

आदशे
�या.नहकुल सवुेदी : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ तथा १३३ (२) बमोिजम दायर भई पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश 
यस �कार छः-

त�य ख�ड
�रट िनवेदन बेहोरा

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७ बमोिजम लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय 
अनामनगर काठमाड�बाट िमित २०७६/८/२५ मा रा.प. 
ततृीय �ेणी (अ�ािविधक) शाखा अिधकृत वा सोसरह 
पदको �र� पद स�ंयाको आधारमा ३० �ितशत 
बढुवातफ�  र बाकँ� ७० �ितशत खलुातफ�  िव�ापन 
�कािशत भएको िथयो । �कािशत िव�ापनबमोिजम 
नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूहअ�तग�त 
�ये�ता तथा काय� स�पादन मू�याङ्कन�ारा ह�ने 
बढुवातफ�  १६८, खलुातफ�  २१६, मिहलातफ�  ५८, 
आिदवासी / जनजािततफ�  ४८, मधेसीतफ�  ३९, 

�नण�य नं. १०७८६



नेपाल कानून पि�का, २०७८, चैत

1884

दिलततफ�  १५, अपाङ्गतफ�  ९ र िपछिडएको �े�तफ�  
९ गरी कुल ५६० पदमा र नेपाल �शासन सेवा लेखा 
समूहमा बढुवातफ�  ९, खलुातफ�  १२, मिहलातफ�  
३, आिदवासी / जनजािततफ�  २, मधेसीतफ�  २, 
िपछिडएको �े�तफ�  १ गरी कुल २९ पदमा पदपूित�को 
लािग िव�ापन �कािशत भएको िथयो । 

उ� िव�ापनबमोिजम हामी िनवेदकह�ले 
�शासन सेवा सामा�य �शासन तथा लेखा समूहअ�तग�त 
�मशः िव�ापन नं. १६६९४, १६६९५, १६६९६, 
१६६९७, १६६९८, १६६९९ र १६७००/०७६-
०७७ शाखा अिधकृत (रा.प. ततृीय �ेणी) पदमा 
दरखा�त भरी पेस गरकेा िथय� । सोबमोिजम िवप�ी 
लोक सेवा आयोग�ारा पिहलो चरणको िलिखत 
परी�ा िमित २०७६/१०/२५ मा िलई सोको नितजा 
िमित २०७६/११/११ मा �काशन ग�रएको र दो�ो 
चरणको िलिखत परी�ा िमित २०७७/९/२१ देिख 
ऐ. २३ गतेस�म िलइएकोमा सोको नितजा िमित 
२०७८/३/२१ मा �कािशत भएको िथयो । ते�ो 
चरणको सूचना �िविध िसप परी�ण परी�ा िमित 
२०७८/४/१९ देिख ऐ. २५ गतेस�म िलइएको तथा 
सामूिहक छलफल र अ�तवा�ता� िमित २०७८/४/२० 
देिख २०७८/५/८ स�म िलइएको िथयो । उि�लिखत 
सबै परी�ामा हामी िनवेदकह� सहभागी भई अि�तम 
िसफा�रसको नितजा �ित�ा गरी बसेका छ� । 

यसैिबच ��यथ�म�येका सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालय�ारा “सव��च 
अदालतबाट म�ुा नं. ०७७-WO-०५४७ मा भएको 
अ�त�रम आदेशलाई काया��वयन गन� लोक सेवा 
आयोगमा लेखी पठाउने र �रट िनवेदक ३४ जनालाई 
अ�त�रम आदेशबमोिजम सङ्घमा समायोजन गरी 
�र� पदमा कामकाज गन� गरी खटाउन उिचत ह�ने देिख 
िनण�याथ� पेस गरकेो छु” भनी िमित २०७८/४/२९ 
तथा २०७८/५/३ मा िट�पणी आदशे तथा िनण�य गरी 
उ� िट�पणी आदेश तथा िनण�यबमोिजम िवप�ी लोक 

सेवा आयोग के��ीय काया�लयमा िमित २०७८/५/८ 
मा प�ाचारसमेत ग�रएको रहेछ । हामी िनवेदकले 
आवेदन गरी सबै चरणका परी�ामा सहभागी भई 
अि�तम िसफा�रसको नितजा �ित�ा गरी बिसरहेको 
अव�थामा ��यथ� म��ालय�ारा सव��च अदालतबाट 
म�ुा नं. ०७७-WO-०५४७ मा भएको अ�त�रम आदेश 
काया��वयन गन� लेखी पठाउने र �रट िनवेदक ३४ 
जनालाई सङ्घमा समायोजन गन� हामी �रट िनवेदक 
संल�न भएको िव�ापनका पदस�ंया कटौती ह�ने गरी 
भएका स�पूण� काम कारबाही र लोक सेवा आयोगबाट 
भएका उ� िव�ापनबमोिजमको िसट सं�या कटौती 
नगनु� , नगराउन ुर उ� िसट सं�याकै आधारमा पदपूित�  
गनु� , गराउन ुभनी आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
िलई अदालतसम� उपि�थत भएका छ� ।

हामी िनवेदक सहभागी भएको उ� पदको 
िव�ापन �काशन गनु�भ�दा अगािड नै ��यथ� लोक 
सेवा आयोग�ारा �काशन ग�रएको ०७३/०७४ को 
िव�ापनबमोिजम िनयिु� पाई सेवामा काय�रत रहेका 
अनजु िघिमरसेमेतका ३४ जना कम�चारीह�समेतले 
सङ्घमा समायोजन ह�न चाहेको भनी फाराम भरपे�ात् 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 
िमित २०७५/११/५ को िनण�यबमोिजम �दशे तथा 
�थानीय तहमा आ-आ�नो इ�छा चाहनाबमोिजम 
समायोजन भई सबै सेवा सिुवधा, �ेड थपसमेतका 
सिुवधासमेत उपयोग गरी समायोजन �ि�यालाई 
�वीकार गरी काय�रत रहेको अव�थामा छ । तथािप 
िमित २०७६/८/२५ को िव�ापनबमोिजम माग भएको 
पदमा सबै चरणका परी�ामा सहभागी भई हामी 
िनवेदकह� अि�तम िसफा�रसको नितजा �ित�ा 
गरी बसेको अव�थामा िनज अनजु िघिमरसेमेतका 
कम�चारीह��ारा बदिनयतका साथ उ��ेषणसमेतको 
�रट िनवेदन (�र.नं.०७७-Wo-०५४७) स�मािनत 
सव��च अदालतमा दायर गरकेो ह�दँा हामी िनवेदकलाई 
ग�भीर �पमा असर पगेुको छ । लोक सेवा आयोगबाट 
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िमित २०७६/८/२५ को एउटै िव�ापनबाट �र� 
पदको ३० �ितशत बढुवातफ�  कानूनबमोिजम 
छुट्याएका पदम�ये सामा�य �शासन समूहतफ� का 
िसट सं�या १६८ र लेखा समूहतफ� का िसट सं�या 
९ पदमा ��यथ�म�येको सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७७/३/९ को 
िनण�यबमोिजम बढुवा गरी �र� पदमा पद�थापनसमेत 
ग�रसकेको अव�था छ । 

लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७६/८/२५ 
मा भएको िव�ापनको ���य ख�डको (ख) मा “कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम समायोजन ह�नपूुव� 
अिधकृत�तरको पदमा काय�रत िनजामती कम�चारी यस 
िव�ापनमा उ�मेदवार ह�न पाउने छैनन्” भनी उ�लेख 
ग�रएको िथयो । उ� िव�ापनअनसुार उ�मेदवार नै 
ह�न नस�ने �यि�ह�लाई भूतल�यी �भाव ह�ने गरी 
��यथ� म��ालयबाट सदर भएको िट�पणी आदेश 
गैरकानूनी छ । यसका साथै एउटै िव�ापनबमोिजम 
�ितशतको आधारमा छु��एको पदम�ये बढुवाको 
पदपूित� गन� िम�ने तर खलुातफ� को पद िविवध कारणले 
पदपूित�को लािग िढलाइ भएकै आधारमा कटौती गन�को 
लािग अ�सर ह�ने �यवहार हामी िनवेदकको हकमा 
समानताको हकको िवपरीत ह�न गएकाले सोबमोिजम 
ग�रने िवप�ीह�का कामकारबाही �थम �ि� (Prime 
Facie) मा नै बदरयो�य रहेका छन् । 

नेपालको सिंवधानको धारा १८ ले कानूनको 
�ि�मा समानता र कानूनको समान संर�णको �यारे�टी 
गरकेो छ । साथै धारा १७(२) को (च) मा पेसा रोजगार 
गन� �वत��ताको ��याभूत गरकेो छ । धारा ३३ मा 
��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक र धारा ३४ मा 
��येक कम�चारीलाई उिचत �म अ�यासको हक ह�ने 
�यव�था गरकेो छ । लोक सेवा आयोगबाट �कािशत 
उ� िव�ापनमा समावेश भएका हामीम�येका कितपय 
उ�मेदवारको हकमा �यो िव�ापनबाहेक अ�य 
िव�ापनमा समावेश ह�न िनजामती सेवा ऐनले तोकेको 

उमेर हदको कारण यही िव�ापन नै अि�तम िव�ापनको 
�पमा समेत रहेको छ । यसथ� हामी िनवेदकह�म�येको 
केही उ�मेदवारको हकमा अ�य िव�ापनमा सहभागी 
भई िनजामती सेवामा �वेशको ढोका ब�द ह�ने अव�था 
रहेको छ । तसथ�, िवप�ीह�को काम कारबाहीका 
कारण सो िमितको िव�ापनबमोिजमको पदस�ंया 
कटौती भएमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१० को ख�ड (ग) तथा सिंवधानले �यार�ेटी गरेको 
रोजगारीस�ब�धी मौिलक हकबाट समेत वि�चत 
ह�नपुन� ह�दँा हामीलाई अपूरणीय �ित (Irreparable 
Loss) ह�न जा�छ । 

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा 
२८ मा आयोगले �काशन गरकेो िव�ापनबमोिजम 
पदपूित� गनु�  नपन� वा पद आव�यक नभएको भनी 
परी�ा ह�नअुगावै अि�तयारवालाले सो िव�ापन र� 
ग�रिदन कारणसिहत िलिखत अनरुोध गरमेा आयोगले 
�य�तो िव�ापन र� गन� स�ने �यव�था छ । सव��च 
अदालतले ने.का.प. २०७५, अङ्क २, िन.नं. ९९४६ 
मा दरखा�त �वीकृत गरी �वेशप� पाइसकेपिछ उ� 
परी�ा उ�ीण� गरी सरकारी सेवामा �वेश गछु�  भ�ने 
वैधािनक अपे�ा जागतृ भएको ह��छ भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । हामी िनवेदकसमेतको लोक सेवा 
आयोगले िमित २०७८/३/२१ को सूचनाबमोिजम 
६३१ जनाको नामावली �काशन गरकेो छ । सोही 
सूचनाबमोिजम �कािशत नामावलीमा नाम समावेश 
भएका उ�मेदवारम�ये नेपाल �याय सेवाको शाखा 
अिधकृत पदमा िसफा�रस भइसकेका छन् ।

�रट िनवेदक अनजु िघिमरसेमेत भएको 
(०७७-Wo-०५४७) उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनमा 
सव��च अदालतबाट िमित २०७८/४/२५ मा 
अ�त�रम आदेश जारी भएको छ । एउटै �कृितको 
�मोद िसंखडासमेत िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लयसमेत भएको उ��ेषण �रट िनवेदन (०७७-
Wo-०७७५) मा सनुवुाइ ह�दँा सव��च अदालतबाट 
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िमित २०७८/४/२५ मा अ�त�रम आदेश जारी 
नभएको अव�था छ । दईु िभ�ना िभ�नै आदेशह� 
िव�मान रहेको अव�थामा आफूलाई अनकूुल र 
फाइदा ह�ने आदशेलाई मा� �हण ग�रएका ��यथ�का 
िनण�यह� स�पूण� �पमा गैरकानूनी र बदिनयतपूण� भई 
बदरभागी छन् । नेपालको सिंवधानको धारा ३०२ को 
उपधारा (२) मा सरकारी सेवामा काय�रत रा��सेवक 
कम�चारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम सङ्घ, 
�देश र �थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा �वाहको 
�यव�था िमलाउन स�ने �यव�था छ । कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २४ मा स�बि�धत 
सेवा समूहका सरकारी कम�चारीको पद िमलान गरी 
बाकँ� रहेको सङ्घको दरब�दीको पदमा मा� पदपूित� 
ग�रने छ भ�ने �यव�था छ । यो �यव�था केवल एक 
पटकका लािग हो, पटक पटकका लािग होइन । 
एकपटक समायोजनको �ि�या समा� भइसकेपिछ 
सोप�ात् �र� ह�न गएका सङ्घको दरब�दीको पदमा 
पदपूित� ग�रने छ भ�ने �यव�था रहेबाट एकपटक �देश 
तथा �थानीय तहमा समायोजन भइसकेका अनजु 
िघिमरसेमेतका कम�चारीलाई पनु: समायोजनका 
नाममा सङ्घमा समायोजन गरी हामी िनवेदकलाई 
असर प�ुयाउन निम�ने कुरा सो सवंैधािनक तथा 
कानूनी �यव�थाबाट �प� ह��छ । 

अतः लोक सेवा आयोगबाट िमित 
२०७६/८/२५ मा ग�रएको िव�ापनबमोिजम माग 
भएको पदमा सबै चरणका परी�ामा सहभागी भई 
हामी िनवेदक अि�तम िसफा�रसको नितजा �ित�ा 
गरी बिसरहेको अव�थामा ��यथ�म�येका सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको सव��च 
अदालतबाट म�ुा नं.०७७-WO-०५४७ मा भएको 
अ�त�रम आदेशलाई काया��वयन गन� लोक सेवा 
आयोगमा लेखी पठाउने र �रट िनवेदक ३४ जनालाई 
अ�त�रम आदेशबमोिजम सङ्घमा समायोजन गरी 
�र� पदमा कामकाज गन� गरी खटाउन उिचत ह�ने देखी 

िनण�याथ� पेस गरकेो छु” भनी, �मोद िसंखडासमेत 
िव. लोक सेवा आयोगसमेत भएको उ��ेषणसमेतको 
�रट िनवेदन (�र.नं. ०७७-WO-०७७५) को सयं�ु 
इजलासबाट अ�त�रम आदशे नह�ने भ�ने िमित 
२०७८/४/२५ को आदेशको बेवा�ता गरी िमित 
२०७८/४।२९ तथा िमित २०७८/५/३ को िट�पणी, 
आदेश तथा िनण�य एवं हामी िनवेदक संल�न भएको 
िव�ापनबमोिजमका पदसं�या कटौती ह�ने गरी भएका 
स�पूण� काम कारबाही र उ� म��ालयबाट लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लयमा िमित २०७८/५/८ मा 
ग�रएको प�ाचार तथा �यस स�ब�धमा भए गरेका 
स�पूण� काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७६/८/२५ 
मा नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन र लेखा 
समूहमा िव�ापन नं. १६६९४ देिख १६७००/०७६-
७७ का शाखा अिधकृत पदको कुनै पिन िसट 
सं�या कटौती नगनु�  र िव�ापनबमोिजमकै िसट 
सं�याका आधारमा पदपूित�का लािग िसफा�रस 
गनु�  गराउन ु भनी परमादेशलगायतको आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म ��यथ� म��ालयको िमित २०७८/४/२९ 
र िमित २०७८/५/३ को िनण�य र सोबमोिजम लोक 
सेवा आयोगलाई िमित २०७८/५/८ मा ग�रएको 
प�ाचारलगायतका कामकारबाही जनु अव�थामा 
पगेुका छन् सोही अव�थामा रा�न ु र सबै चरणका 
परी�ा स�प�न भएको ह�दँा पदपूित�का लािग िसफा�रस 
गनु�  भनी ��यथ�ह�का नाममा अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िमित २०७८/५/११ को �रट 
िनवेदन । 

यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ुनपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण 
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भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा� भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा� 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� ।

साथै िनवेदकह�ले ��ततु �रट िनवेदनमा 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी गरकेो 
िनवेदन मागका स�ब�धमा िवचार गदा� िमिसल सलं�न 
०७८-WO-०१९० को उ��ेषण म�ुाको छाया�ँित 
हेदा�  िनवेदकह�को �ये�तासमेतका �चिलत 
कानूनबमोिजम मापद�ड पूरा भई सङ्घमा समायोजन 
गरी पाउन �यादमा िनवेदन गन� िनवेदकह�लाई 
सङ्घमा पद�थापन गन� गरी पद िमलानतफ�  आव�यक 
कारबाही गनु�, गराउन ु र यस म�ुाको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म सो पदह�मा िनवेदकह�जितको 
पदसं�यामा �ये�तासमेतका मापद�ड पूरा भएका 
कम�चारीको पद िमलान नभएस�म उ� पद सं�यामा 
पदपूित� नगनु�, नगराउन ु भनी िमित २०७८।५।४ मा 
आदशेसमेत भएको दिेखयो । 

यस ि�थितमा िनवेदन मागसमेतलाई 
�ि�गत गदा� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७८/४/२९ र िमित २०७८/५/३ 
को िट�पणी आदेश तथा िनण�य र सोबमोिजम उ� 
म��ालयबाट लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लयका 
नाममा िमित २०७८/५/८ मा ग�रएको प�ाचार जनु 
अव�थामा पगेुको छ सोही अव�थामा यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम 
आदशे जारी ग�रिदएको छ । ��ततु आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु म�ुामा समावेश 
भएको कानूनी ��को जिटलता र मह�वको िवचार गदा� 
�यसको िन�पण पूण� इजलासबाट ह�न उपय�ु ह�ने 
देिखदँा िविभ�न िमितमा यस अदालतमा दायर भएका 

यसै �कृितका �रट िनवेदनसमेत साथै पेसीमा चढाइ 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(२)(च) बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने 
िमित २०७८/५/२५ मा भएको आदेश ।

िलिखत जवाफ बेहोरा
नेपालको संिवधानको धारा २४३(१) मा 

िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�का लािग उपय�ु 
उ�मेदवार छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु�  लोक 
सेवा आयोगको कत��य ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको 
छ । लोक सेवा आयोगले मागका आधारमा िव�ापन 
�काशन गरी पदपूित�का लािग िसफा�रस गनु�पन� 
ह��छ । यसै �ममा आ.व. ०७६/०७७ मा नेपाल �शासन 
सेवाअ�तग�त सामा�य �शासन समूह र लेखा समूहको 
रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा अि�तयारवालाबाट ज�मा 
५९१ पदको माग �ा� ह�न आएबमोिजम बढुवातफ�  
१७७ पद र खलुातफ�  ४१४ पदको िव�ापन �काशन 
ग�रएकोमा बढुवास�ब�धी कारबाही स�प�न भई 
िनयिु� तथा पद�थापन गन� काय� स�प�न भएको 
अव�था छ । खलुातफ� को स�पूण� परी�ा स�प�न 
भई नितजा �काशनको अि�तम चरणमा रहेकोमा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट िविभ�न िमितमा भएको 
अ�त�रम आदेशबमोिजम नितजा �काशनको काय� 
�थिगत भएको अव�था छ । यसरी आ.ब. ०७६/७७ 
मा खलुातफ� को िव�ापनमा िलिखत परी�ाको साथ 
साथै अ�तवा�ता�समेत स�प�न भई नितजा �काशनको 
अि�तम चरणमा रहेको अव�थामा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट अ�त�रम आदशे जारी भएको अव�था 
ह�दँा �रट िनवेदकह�को नितजा �काशन गन� काय� 
र िसफा�रस रोिकन गएको हो । कम�चारी समायोजन 
तथा िमलान गन� काय� नेपाल सरकारले गन� स�ने नै 
ह�दँा उि�लिखत िव�ापनका अि�तम नितजा �काशन 
गन�लगायतका पदपूित�  �ि�या अिघ बढाउने िनकासा 
पाउन स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध छ । 
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यस आयोगबाट िनवेदकह�को मौिलक हक हनन ह�ने 
कुनै काय� नभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत एकै िमलान बेहोराको लोक सवेा आयोग 
के��ीय काया�लय र ऐ. आयोगका अ�य�को 
तफ� बाट पेस भएको अलग अलग िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक अनजु िघिमरसेमेत भएको 
�रट नं. ०७७-WO-०५४७ मा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट िमित २०७८/४/२५ मा ��ततु म�ुाको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म यी िनवेदकह�जितको पद 
स�ंयामा पदपूित� नगरी सो पदमा यी िनवेदकह�लाई 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा 
उि�लिखत मापद�डह�समेतलाई िवचार गरी सङ्घमा 
समायोजन गन� काय� गनु� , गराउन ुभनी अ�त�रम आदेश 
भएको जानकारी स�मािनत अदालतको च.नं. ७८३-
३-३१३३३, िमित २०७८/४/२६ को प�माफ� त �ा� 
भएकोले सो अ�त�रम आदेश काया��वयनका लािग यस 
म��ालयको िमित २०७८/४/२९ र २०७८/५/३ को 
िट�पणी आदेश तथा िनण�यबमोिजम िमित २०७८/५/८ 
को प�बाट लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाएको हो । 
सव��च अदालतबाट भएको आदेश काया��वयनका 
लािग लेिखएको प�कै आधारमा मा� यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाइरहन ुनपन� ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत जवाफ ।

सङ्घीय िनजामती सेवा र अ�य सङ्घीय 
सरकारी सेवाको �यव�थापन सङ्घ, �देश र �थानीय 
तहमा समायोजन र अ�तर�देश कम�चारी सम�वय 
एवं �यव�थापन गन� काय� सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको काय��े�िभ� पद�छ । 
सोहीबमोिजम सव��च अदालतबाट म�ुा नं. ०७७-
WO-०५४७ मा भएको अ�त�रम आदेश काया��वयन 
गन� िसलिसलामा स�बि�धत िनकायबाट भएको 
िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�दनै । कम�चारी समायोजन 

ऐन, २०७५ बमोिजम कम�चारी समायोजनको काय� 
स�प�न भएपिछ िविभ�न �ि�याबाट �र� ह�न आएका 
�वीकृत दरब�दीका पदमा पदपूित�का लािग लोक 
सेवा आयोगबाट उ� िव�ापन �काशन भएको हो । 
िव�ापन र� भएको होइन । �रट िनवेदकह�को हक 
नै िसज�ना नभएको ह�दँा हक हनन ह�ने काय� भएको 
छैन । अदालतको आदेशबमोिजम केही पद क�ा भएको 
हो । अतः अदालतको आदशे काया��वयन गन� �ममा 
िनण�य भएको र स�मािनत अदालतबाट म�ुा नं. ०७७-
WO-०५४७ मा �याय िन�पण गन� िसलिसलामा 
अ�यथा आदेश भई आएमा सोहीबमोिजम ह�ने नै ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

सरोकारवाला कायम ग�रपाउँ भ�ने िनवेदन बेहोरा
हामी िनवेदकह� नेपाल �शासन सेवा, 

सामा�य �शासन समूह रा.प. अनं. �थम �ेणीका 
नायब स�ुबा पदमा काय�रत कम�चारी हौ ँ । सो पदमा 
काय�रत कम�चारीको सं�या क�रब ६००० रहेको 
छ । लोक सेवा आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा 
५६० जना र आ.व. २०७७/७८ मा ११४ जनाको 
सङ्घको दरब�दीमा िव�ापन गरकेो छ । �रट िनवेदक 
अनजु िघिमरसेमेत भएको �रट नं. ०७७-WO-०५४७ 
मा भएको आदेशबमोिजम ३४ जनालाई सङ्घको 
दरब�दीमा समायोजन ग�रसकेको भ�ने जानकारी 
ह�न आएकाले यो िनवेदनसिहत उपि�थत भएका 
छ� । स�मािनत अदालतबाट उ� �रट िनवेदनमा तथा 
य�तै �कृितका अ�य �रट िनवेदनमा थप आदेश भएको 
अव�थामा हामी िनवेदकह�को िनजामती सेवा ऐनको 
दफा ७(१)(च) ले �दान गरकेो हकमा असर परी 
सङ्घका कम�चारीह�को बढुवा पाउने अवसर नै समा� 
ह�ने अव�था भएको ह�नाले �रट िनवेदन खारजेभागी 
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भएकोले सरोकारवाला कायम गरी सनुवुाइमा सहभागी 
ह�न पाउ ँ भ�ने बेहोराको कण�िसंह िव�समेतको 
िनवेदन ।

यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी श�भ ु थापा तथा िव�ान् अिधव�ाह� 
डा. �ी भीमाजु�न आचाय�, �ी िटकाराम भ�राई, �ी 
ऋिषराम िघिमर े र �ी िविपन सवेुदीले िनवेदकह� 
��यथ� लोक सेवा आयोगले आ.व.२०७६/०७७ िमित 
२०७६/८/२५ मा �काशन गरकेो िव�ापनअनसुारको 
शाखा अिधकृत पदको लािग दरखा�त फाराम भरी 
परी�ामा सामेल भई िलिखत परी�ा उ�ीण� गरी 
अ�तवा�ता�समेतमा सहभागी भई अि�तम नितजाको 
�ित�ामा बसेका �यि�ह� ह�न् । अनजु िघिमरसेमेतले 
दायर गरकेो �रट नं. ०७७-WO-०५४७ मा भएको 
अ�त�रम आदेशले उ� िव�ापनको अि�तम नितजा 
�कािशत ह�न सकेको छैन । सोही िव�ापनअनसुारका 
बढुवातफ� का उ�मेदवारह� बढुवा भइस�नभुएको छ । 
उि�लिखत म�ुाका �रट िनवेदकह� उ� िव�ापनमा 
सहभागी भएका �यि� नभएकोले सरोकार नभएका 
�यि�ले िदएको �रट िनवेदनमा भएको आदेशले लोक 
सेवा आयोगको परी�ाको नितजा �काशनमा रोक 
लगाउन िम�दैन । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को 
दफा २८ बमोिजमको अव�थामा मा� िव�ापन र� 
ह�नस�ने �यव�था छ । अिहले सो अव�था नभएकाले 
िव�ापन र� ह�न स�ने अव�था छैन । लोक सेवा 
आयोग काय� स�चालन िनद�िशका, २०६७ मा सबै 
चरणका परी�ा स�प�न भएको िमितले ५ िदनिभ� 
नितजा �काशन ग�रस�नपुन� �यव�था भएकोमा 
परी�ामा उ�मेदवार नै नभएका बेसरोकारका �यि�ले 
दायर गरकेो �रटमा भएको अ�त�रम आदेशका 

आधारमा सबै चरणका परी�ा स�प�न भई अि�तम 
नितजा �काशन ह�न बाकँ� रहेको अव�थामा अि�तम 
नितजा रो�दा िनवेदकह�को ग�भीर संवैधािनक 
तथा कानूनी हक हनन ह�न गएको छ । उि�लिखत 
म�ुाका िनवेदकह� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोिजम �देश र �थानीय तहमा समायोजन भई गएका 
कम�चारी ह�न् । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा ८ ले िनधा�रण गरकेो मापद�डका आधारमा 
सरकारले कम�चारी समायोजन गरकेो र उ� म�ुाका 
�रट िनवेदकह�ले समायोजनलाई �वीकार गरी 
आफू समायोजन भएको �थानमा गई झ�डै दईु वष� 
कामकाजसमेत ग�रसकेको अव�थामा हाल आएर �रट 
िनवेदन दायर गन� िम�ने होइन ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले �देश 
र �थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कम�चारीको 
सेवा सिुवधामा कमी गरकेो अव�था पिन छैन । ऐनको 
दफा १४ ले पनुः सङ्घमा बढुवा भई आउन तथा 
�ित�पधा�का आधारमा आउने बाटो पिन खलुा राखेको 
छ । ऐनको दफा ५ ले समायोजनका लािग िनवेदन 
निदएको अव�थामा पिन समायोजन गन� सिकने 
�यव�था गरकेो छ । सङ्घमा दरब�दीअनसुारको 
पद लकुाएर आफूह�लाई �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गरकेो भ�ने दाबी सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत जवाफबाट 
पिु� ह�दँनै । पद लकुाएको भ�ने दाबी िनराधार 
हो । समायोजनको काय� स�प�न भएपिछ �र� ह�न 
आएका पद सं�याका आधारमा लोक सेवा आयोगले 
िव�ापन गरकेो छ । त�काल दरब�दीको अपया��ताको 
कारण सबैलाई सङ्घको दरब�दीमा समायोजन गन� 
नसिकएको हो । उि�लिखत म�ुामा �रट िनवेदकह�ले 
आफूह�लाई सङ्घकै दरब�दीमा समायोजन ग�रनपुन� 
भनी दाबी गन� िम�दैन ।

अतः िनवेदक अनजु िघिमरसेमेत भएको �रट 
िनवेदनमा यस अदालतबाट भएको अ�त�रम आदेशका 
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आधारमा सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७८/४/२९ र २०७८/५/३ को 
िट�पणी आदशे एवम् िनण�य र सोबमोिजम लोक सेवा 
आयोगलाई िमित २०७८/५/८ मा ग�रएको प�ाचार 
एवम् सो स�ब�धमा भएका काम कारबाहीसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी ��यथ� लोक सेवा 
आयोगबाट िमित २०७६/८/२५ मा िव�ापन 
नं.१६६९४ देिख १६७००/०७६-७८ मा �कािशत 
िव�ापनअनसुारका िसट सं�या कटौती नगरी 
अ�तवा�ता� स�प�न भएको िमितले ५ िदनपिछबाट 
�ये�ता कायम ह�ने गरी अि�तम नितजा �काशन 
गरी िसफा�रस गनु� , गराउन ुभनी परमादेशसमेत जारी 
ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

��यथ� नेपाल सरकारका िनकायह�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा 
डा. �ी टेकबहादरु िघिमर,े िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी खेमराज �वाली, िव�ान् उप�यायािधव�ा�य �ी 
खिड��राज कटुवाल र �ी सिवता शमा�ले लोक सेवा 
आयोगले आ�नो पूव�िनधा��रत समय तािलकाबमोिजम 
नै काय� ग�ररहेको अव�थामा कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ बमोिजम �दशे र �थानीय तहमा 
समायोजन भएका कम�चारीह�ले लामो समयप�चात 
समायोजनस�ब�धी िनण�य बदर गन� माग गरी �रट 
दायर गरकेो र उ� �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
िव�ापनबमोिजमको नितजा �काशनको काय� गन� रोक 
लगाउने गरी जारी भएको अ�त�रम आदेश काया��वयन 
गन� �ममा नितजा �काशन काय�मा िढलाइ ह�न गएको 
हो । उ� �रट िनवेदनसिहत सो िनवेदनमा जारी भएको 
अ�त�रम आदेश खारजे ह�दँासाथ आयोगले उ� 
परी�ाको नितजा �कािशत गन� नै छ । अदालतबाट 
भएको आदशे काया��वयन गन� �ममा नितजा �काशन 
गन� िढलाइ ह�न गएको आधारमा मा� िनवेदकह�को 
हक हनन भएको भ�न िम�दैन । �रट िनवेदन खारजे 
होस् भनी बहस गनु�भयो । 

यसैगरी सरोकारवाला कायम ग�रपाउ ँ भनी 
उपे�� शाहसमेतले िनवेदन िदएकोमा िनवेदकह�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी केदार�साद 
दाहालले िनवेदकह� लामो समयदिेख नेपाल �शासन 
सेवा, सामा�य �शासन समूहको रा.प. अनं. �थम 
�ेणीको नायब स�ुबा पदमा काय�रत रहनभुएको र सो 
पदबाट मािथ�लो पद शाखा अिधकृतमा बढुवा ह�न 
पाउने िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, 
२०५० ले सरुि�त गरकेो हकमा आघात प�ुने गरी 
आदेश जारी ह�नहु�दँैन भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

यसमा, लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयले आ.व. २०७६/०७७ को लािग िमित 
२०७६।८।२५ मा िव�ापन नं. १६६९४ देिख 
१६७००/०७६-७८ बाट बढुवा र खलुातफ� को 
लािग नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन र लेखा 
समूह रा.प. ततृीय �ेणी शाखा अिधकृत पदमा गरेको 
िव�ापनअनसुार हामी िनवेदकह�ले उ� पदको लािग 
दरखा�त फाराम भरी परी�ा �ि�यामा सहभागी भई 
िलिखत परी�ा उ�ीण� गरी िसप परी�ा र अ�तवा�ता�मा 
समेत सहभागी भई अि�तम नितजाको �ित�ामा 
िथय� । उ� िव�ापनअनसुार बढुवातफ� को �ि�या पूरा 
भई िमित २०७७/३।९ मा िनयिु�समेत पाइस�नभुएको 
छ । सोही अव�थामा नेपालको संिवधान तथा 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम समायोजन 
�ि�यामा समावेश भई कानूनबमोिजम �देश र �थानीय 
तहमा समायोजन भएका कम�चारीह�म�ये अनजु 
िघिमरसेमेतले सङ्घको दरब�दी लकुाई आफूह�लाई 
�दशे र �थानीय तहमा समायोजन गरी सङ्घको 
दरब�दीमा लोक सेवा आयोगले िव�ापन गरकेोले 
आफूलाई �देश र �थानीय तहमा गरकेो समायोजनको 
िनण�य बदर गरी सङ्घमा समायोजन ग�रपाउ ँ भनी 
दायर गरकेो �रट नं. ०७७-WO-०५४७ मा िमित 
२०७८।४।२५ मा िनवेदकह�समेतलाई सङ्घको 
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दरब�दीमा समायोजन गन� कारबाही अगािड बढाउन ु
भनी जारी भएको अ�त�रम आदेशका आधारमा लोक 
सेवा आयोग ऐन, िनयम, काय�िविध र िनद�िशकासमेतले 
रो�न निम�ने उि�लिखत िव�ापनको अि�तम नितजा 
�काशनको काय� ��यथ� लोक सेवा आयोगले रोकेकोले 
उि�लिखत अ�त�रम आदशे काया��वयन गन� �ममा 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट 
िमित २०७८।४।२९ र २०७८।५।३ मा भएका 
िट�पणी आदेश र िनण�य तथा िमित २०७८।५।८ 
मा लोक सेवा आयोगमा ग�रएको प�ाचारलगायतका 
सोसगँ स�बि�धत स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी उ� िव�ापनअनसुारको िसट 
स�ंया कटौती नगरी �कािशत िव�ापनअनसुारकै 
िसट सं�यामा िसफा�रस गन� अि�तम नितजा �कािशत 
गनु�  भनी परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय 
िनवेदन दाबी रहेको देिखयो । ��यथ�ह�को तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ हेदा� �रट िनवेदक अनजु 
िघिमरसेमेत भएको �रट नं. ०७७-WO-०५४७ मा 
सव��च अदालतबाट िमित २०७८।४।२५ मा जारी 
भएको अ�त�रम आदशे काया��वयन गन� िसलिसलामा 
अक� आदेश नभइ�जेल उ� िव�ापनअनसुारको 
अि�तम नितजा �काशन �थिगत गन� िनण�य ग�रएको 
हो । �रट नं. ०७७-WO-०५४७ मा �याय िन�पण गन� 
िसलिसलामा अ�यथा आदेश भई आएमा सोहीबमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको पाइयो ।

उपयु��ानसुारको िनवेदन तथा िलिखत 
जवाफ बेहोरा हेरी दवुै प�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
कानून �यवसायीह�ले ��ततु गनु�भएको तक� पूण� बहस 
बुदँा मनन गरी हेदा� मलुतः िनवेदन मागबमोिजमको 
कुनै आदेश जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��यथ�म�येको 
लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयले िमित 

२०७६।८।२५ मा १६६९४ दिेख १६७००/०७६-
०७७ स�मका िव�ापन न�बरबाट नेपाल �शासन 
सेवा, सामा�य �शासन र लेखा समूह, रा.प. ततृीय 
�ेणी शाखा अिधकृत पदको लािग िव�ापन गरकेोमा 
बढुवातफ� को िनयिु� तथा पद�थापन भइसकेको 
र खलुातफ� का उ�मेदवार यी �रट िनवेदकह�ले 
लोक सेवा आयोग�ारा िनधा� �रत पिहलो र दो�ो 
चरणको िलिखत परी�ा उ�ीण� गरी अि�तम चरणको 
सूचना �िविध िसप परी�ण, सामूिहक छलफल र 
अ�तवा�ता�समेतका �ि�यामा सहभागी भई अि�तम 
नितजाको �ित�ामा रहेको त�यमा िववाद भएन । उ� 
त�यलाई ��यथ�ह�ले समेत अ�यथा भ�न सकेको 
दिेखदैँन ।

३. सोही अव�थामा कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोिजम �देश र �थानीय तहमा समायोजन 
ग�रएका अनजु िघिमरसेमेतका कम�चारीह�ले 
कम�चारी समायोजनका लािग �कािशत सूचनामा 
सङ्घमा समायोजन ह�न �ाथिमकता तोक� दरखा�त 
िदएको र सङ्घमा दरब�दी ह�दँाह�दैँ सङ्घको दरब�दी 
लकुाई सङ्घमा दरब�दी नभएको भनी आफूह�लाई 
�दशे र �थानीय तहमा समायोजन गरकेो, उ� 
त�य लोक सेवा आयोगबाट आ.व. २०७६/०७७ 
र २०७७।०७८ मा नया ँ पदपूित�को लािग िमित 
२०७६।८।२५ र २०७७।८।२४ मा �कािशत 
गरकेा िव�ापनमा माग ग�रएको सं�याबाट �थािपत 
ह��छ । तसथ�, आफूह�लाई �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गन� उि�लिखत िनण�य र लोक सेवा 
आयोगका िव�ापनसमेत बदर गरी आफूह�लाई 
सङ्घको दरब�दीमा समायोजन गरी बाकँ� रहेको 
पदमा मा� नया ँ िव�ापनबाट पदपूित�  ग�रपाउ ँ भ�ने 
माग गरी यस अदालतमा दायर गरकेो यसै लगाउको 
०७७-WO-०५४७ (०७८-WF-००२०) को �रट 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७८।४।२५ 
मा “िनवेदकह�लाई सङ्घमा समायोजन नगरी 
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�देश तथा �थानीय तहका पदह�मा समायोजन 
गरी २०७६ माग� र २०७७ माग�मा ५६० र ११४ 
�र� पदमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूित� गन� गरी 
खुला िव�ापन गरकेो छ । सङ्घमा पदह� �र� ह�दँा 
पिन यी िनवेदकह�लाई ऐनबमोिजम समायोजन 
नगरी ती पदमा खुला िव�ापनबाट पदपूित� ग�रदँा 
िनवेदकह�भ�दा पिछ िनयु� ह�न े�यि� व�र� ह�ने र 
सङ्घमा रहने अव�था ह�दँा समानता र �शासिनक 
�यायको रोहमा पिन ऐनस�मत भएको नदेिखएको, 
यसै अदालतबाट �रट नं. ०७७-WO-००२७ तथा 
�रट न.ं ०७६-WO-०३१० मा भएको �या�या 
तथा िनवेदकलाई पु�न जाने अपूरणीय �ित एवम ्
सुिवधाको स�तुलनसमेतको आधार कारणबाट 
��यथ� लोक सेवा आयोगबाट �कािशत िव�ापनका 
पदह� सङ्घका म�ये ��तुत म�ुाको टुङ्गो 
नभएस�म यी िनवेदकह�जितको पदस�ंयामा 
पदपूित� नगरी सो पदमा यी िनवेदकह�लाई 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा 
उि�लिखत मापद�डह�समेतलाई िवचार गरी 
सङ्घमा समायोजन गन� कारबाही गन� गराउन" 
भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी भएको 
देिखयो । 

४. उ� अ�त�रम आदेश काया��वयन गन� 
�ममा ��यथ� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयबाट िमित २०७८।४।२९ मा “लोक सेवा 
आयोगबाट �कािशत पदह�म�ये िनवेदकह�जितको 
स�ंयामा पदपूित�  नगन� स�ब�धमा उि�लिखत �रट 
िनवेदनमा लोक सेवा आयोगलाई समेत िवप�ी 
बनाएको दिेखदँा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
भएको आदेशबमोिजमको आव�यक �यव�थाको लािग 
आयोगमा अनरुोध गरी पठाउने, ��ततु �रट िनवेदनमा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट अि�तम फैसला 
भएप�ात् सोहीबमोिजम गन� गरी यसअिघ लोक सेवा 

आयोगबाट �कािशत िव�ापनका पदह�म�ये �रट 
िनवेदकह� बराबरको च�ितस पदसं�यामा पदपूित�  
नगदा� �र� कायम ह�ने सङ्घको दरब�दीमा िनजह�को 
समायोजन गरी कामकाज गन� खटाउने” भनी 
उठेका िट�पणी िमित २०७८।५।३ मा सदर िनण�य 
भई सोबमोिजम िमित २०७८।५।८ मा लोक सेवा 
आयोगलाई प�ाचार गरकेो र ��यथ� आयोगले पिन 
तदन�ुप नै उि�लिखत िव�ापनको अि�तम नितजा 
�काशन र िसफा�रस गन� काय� �थिगत गरेको देिखन 
आउछँ ।

५. मािथ उि�लिखत िनवेदक अनजु 
िघिमरसेमेत भएको ०७७-WO-०५४७ को �रट 
िनवेदनमा िनवेदकह�ले उठाएका ��का स�ब�धमा 
आज यसै इजलासबाट आदशे भएको लगाउमा 
रहेको अ� �रट िनवेदनमा िव�तृत चचा� भइसकेकोले 
��ततु िनवेदनको रोहबाट �यसतफ�  िवचार 
ग�ररहनपुरने । लोक सेवा आयोगबाट �कािशत 
सूचनाबमोिजम माग ग�रएको िव�ापनअनसुारका पद 
सं�याबमोिजम पदपूित� �ि�यालगायत िव�ापनको 
अि�तम नितजा �थगन भएको हदस�म ��ततु 
िनवेदनबाट बो�नपुन� देिखन आयो । 

६. रा�यका तफ� बाट नाग�रकलाई �भावकारी 
सेवा सिुवधा �वाह गन� िन�प� र स�म �शासन 
संय�� िनमा�णको लािग उपय�ु कम�चारीको छनौट 
गरी िसफा�रस गन� �वत�� िनकायको �पमा लोक 
सेवा आयोगको �थापना भएको पाइ�छ । लोक सेवा 
आयोगले िविभ�न समयका संिवधान एवम् कानूनले 
स�ुपेको िज�मेवारीअनसुार �थापनाको स�ुवाती 
चरणदेिख नै �वत��, िन�प� र तट�थ भई काय� 
स�पादन गद� आएको ह�नाले नै आयोग एक िव�सनीय 
सं�थाको �पमा रहेको पाइ�छ । िवगतमा प�चायती 
�यव�थाअ�तग�तसमेत लोक सेवा आयोगले आ�नो 
िन�प�ता कायम राखी िज�मेवारी िनवा�ह गरकैे कारण 
आयोग�ितको िव�सनीयता उचँो भएको र कम�चारी 
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�शासनमा यो�यता �णाली स�ंथागत ह�न सकेको 
यथाथ� बोधग�य छ । नेपालको संिवधानको धारा २४२ 
ले लोक सेवा आयोगको गठनस�ब�धी �यव�था गरी 
ऐ. धारा २४३ मा यसको काम, कत��य र अिधकारको 
उ�लेख गरकेो छ । धारा २४३ को उपधारा (१) मा 
“िनजामती सेवाको पदमा िनयुि�का लािग उपयु� 
उ�मेदवार छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु� लोक सेवा 
आयोगको कत��य ह�ने छ” भ�ने देिखदँा आयोगको 
म�ुय दािय�व िनजामती सेवाका पदमा िनयिु�का 
लािग उपय�ु उ�मेदवार छनौट गन� नै हो भ�ने देिखन 
आउछँ ।

७. अब लोक सेवा आयोगले अवल�बन 
गरकेो परी�ा तथा पदपूित�स�ब�धी �ि�या हेदा� 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क मा सेवाका 
कुनै पद �र� भएमा सोको सूचना एक मिहनािभ� लोक 
सेवा आयोगलाई िदनपुन�, �यसरी आएका पदह�को 
िववरण ��येक वष� �ावण मिहनािभ� साव�जिनक 
�पमा �काशन गनु�पन� र पदपूित�को लािग माग गदा� सो 
अविधस�म �र� ह�न आएका पद र चाल ुआिथ�क वष�मा 
�र� ह�ने पदसमेत यिकन गरी माग गन� सिकने �यव�था 
देिख�छ । �यसरी �र� भएका पदह�म�ये ऐनको दफा 
७(१) ले िनधा�रण गरबेमोिजम कायम ह�न आउने सं�या 
ऐ. दफा ७(१ख) बमोिजम पदपूित�का लािग िव�ापन 
�कािशत गनु�पन� देिखन आउछँ । �यसैगरी दफा ८(१) 
मा “खुला �ितयोिगता वा आ�त�रक �ितयोिगता�ारा 
पूित�  ह�ने पदमा लोक सेवा आयोगको िसफा�रसमा 
िनयुि� ग�रने छ” भ�ने �यव�था गरी खलुा तथा 
आ�त�रक �ितयोिगताका आधारमा पूित� ह�ने िनजामती 
सेवाको पदमा लोक सेवा आयोगको िसफा�रसमा मा� 
पदपूित� ह�ने कुराको सिुनि�तता गरकेो देिख�छ । यसका 
साथै िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१३ मा कुनै नया ँपद िसज�ना भएमा वा कुनै त�रकाबाट 
पद �र� भएमा सात िदनिभ� सामा�य �शासन 
म��ालयले पदपूित�का लािग लोक सेवा आयोगमा माग 

गरी पठाउनपुन� छ भ�ने �यव�था देिख�छ । यसबाट 
लोक सेवा आयोगको िसफा�रसिवना िनजामती 
सेवाका कुनै पिन पदमा �थायी िनयिु� ह�न नस�ने र 
�थायी िनयिु�का लािग आयोगको िसफा�रस अिनवाय� 
गरकेो देिख�छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को 
दफा २४ ले िनजामती सेवाको �र� पद पूित�का लािग 
उपय�ु उ�मेदवारको छनौट गन� (क) िलिखत परी�ा 
(ख) �योगा�मक परी�ा (ग) अ�तवा�ता� र (घ) आयोगले 
समय समयमा तोकेका अ�य त�रकाह�म�ये कुनै एक 
वा एकभ�दा बढी परी�ाका त�रका अवल�बन गन� 
स�ने देिख�छ । आयोगले ��ततु िनवेदनमा उ�लेख 
भएका िव�ापनह�मा �थम र ि�तीय चरणका िलिखत 
परी�ा, सूचना �िविध िसप परी�ण र सामूिहक छलफल 
तथा अ�तवा�ता�समेतका परी�ा िविध अवल�बन गरेको 
दिेखन आउछँ ।

८. यसरी िविभ�न चरणका परी�ा स�चालन 
भइसकेको अव�थामा आफूले �काशन गरकेो िव�ापन 
र� गन� वा िनधा� �रत पद सं�या हेरफेर गन� स�ब�धमा 
आयोगलाई कानूनले अिधकार �दान गरकेो देिखएन । 
आयोगले पदपूित�का लािग गरकेो िव�ापन वा परी�ा 
र� ह�न स�नेस�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा�  लोक 
सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ मा पदपूित�को 
िव�ापन वा परी�ा र� गन� स�ने शीष�कअ�तग�त उपदफा 
(१) मा “आयोगले �काशन गरकेो िव�ापनबमोिजम 
पदपूित� गनु� नपन� वा पद आव�यक नभएको भनी 
परी�ा स�चालन ह�नुअगावै अि�तयारवालाले सो 
िव�ापन र� ग�रिदन कारणसिहत िलिखत अनुरोध 
गरमेा आयोगले �य�तो िव�ापन र� गन� स�न ेछ”
भ�ने र ऐ. उपदफा (२) मा “आयोगले स�चालन गरकेो 
परी�ाको कुनै परी�ा के��मा कुनै बाधा अवरोध 
उ�प�न भई आिंशक वा पूण��पले परी�ा स�चालन 
ह�न नसकेमा आयोगले कारण जनाई सो िदनको 
परी�ा वा सोसगँ स�बि�धत िव�ापनको आिंशक 
वा स�पूण� परी�ा र� गन� स�ने छ” भ�ने �यव�था 
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देिखन आउछँ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाबाट लोक 
सेवा आयोगले �काशन गरकेो िव�ापन र� ह�नको लािग 
�य�तो िव�ापनअनसुारको परी�ा स�चालन ह�नभु�दा 
अगावै स�बि�धत अि�तयारवालाले सो पद आव�यक 
नभएको भनी सो िव�ापन र� ग�रिदन कारणसिहत 
िलिखत अनरुोध गरकेो अव�थामा मा� आयोगले 
�य�तो िव�ापन र� गन� स�ने एवं आयोगले स�चालन 
गरकेो परी�ा के��मा कुनै बाधा अवरोध उ�प�न भई 
आंिशक वा पूण��पले परी�ा स�चालन ह�न नसकेको 
अव�थामा आयोगले कारण जनाइ सो िदनको परी�ा 
आंिशक वा पूण� �पमा र� गन� स�ने �यव�था देिख�छ । 
उि�लिखत पूवा�व�थाको िव�मानता भएको ि�थितमा 
बाहेक अ�य अव�थामा आयोगको िव�ापन वा परी�ा 
र� ह�न वा अ�य कुनै बेहोराले िनजामती सेवाका पदमा 
िनयिु�का लािग ग�रने िसफा�रस �ि�या �भािवत ह�न 
स�ने अव�था दिेखदँैन ।

९. यसैगरी लोक सेवा आयोग (काय� स�चालन) 
िनद�िशका, २०६७ को दफा ९ मा आयोगले पनुः 
पदसं�या िनधा�रण गन� स�नेस�ब�धी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । जसअनसुार एकपटक पदसं�या िनधा�रण गरी 
िव�ापन �कािशत भइसकेपिछ देहायको अव�था पन� 
आएमा �य�तो पदको समेत पनुः पदसं�या िनधा�रण 
गनु�पन� �यव�था दिेख�छः- (क) दरखा�त नै नपरकेो, 
(ख) परी�ामा कुनै पिन उ�मेदवार उपि�थत नभएको, 
(ग) िलिखत परी�ामा कुनै उ�मेदवार उ�ीण� ह�न 
नसकेको, (घ) आव�यक स�ंयामा उ�मेदवार िसफा�रस 
नभएको, (ङ) पदपूित�को लािग िसफा�रस भएको तर 
स�बि�धत उ�मेदवारले िनयिु� निलएको र सो पदमा 
िसफा�रस गन� वैकि�पक उ�मेदवार पिन नभएको, (च) 
अदालतको आदेश वा अ�य कुनै कारणले िव�ापन र� 
वा खारजे भएको । उि�लिखत अव�थाबाहेक अ�य 
अव�थामा िव�ािपत पदको पदसं�या िनधा�रण गन� 
सिकने दिेखएन । ��ततु म�ुामा सोबमोिजमका कुनै 
आधार अव�था नदेिखदँा िव�ािपत पद सं�या पनुः 

िनधा�रण गनु�पन� कानूनस�मत आधार दिेखन आउदँनै । 
अिपत,ु लोक सेवा आयोग (काय� स�चालन) िनद�िशका, 
२०६७ को दफा ९(२) ले अि�तम परी�ा स�प�न 
भएको ५ िदनिभ� यो�यता�मको सूची �काशन 
गनु�पन� बा�या�मक �यव�था गरकेो देिखदँा अि�तम 
चरणको परी�ा र अ�तवा�ता�समेत भइसकेको िव�ापन 
वा सूचनाबमोिजमको पदपूित� �ि�या र� वा प�रवत�न 
गन� स�ने कुनै कानूनबमोिजमको आधार अव�था 
दिेखदैँन ।

१०. लोक सेवा आयोगले िव�ापनबमोिजमको 
पद सं�यामा िसफा�रस नगरी उ� पद सं�या कटौती गन� 
उ�े�यले �रट नं. ०७७-WO-०५४७ का �रट िनवेदक 
अनजु िघिमरसेमेतका ३४ जनालाई सङ्घको पदमा 
समायोजन गरकेो भ�ने िनवेदन दाबीका स�ब�धमा 
हेदा� ��ततु �रट िनवेदनका िनवेदकह� ��यथ� लोक 
सेवा आयोगले िमित २०७६/८/२५ मा �काशन गरेका 
िव�ापन नं. १६६९४ दिेख १६७००/०७६-०७७ को 
नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन र लेखा समूह, 
रा.प.ततृीय �ेणीको शाखा अिधकृत पदको लािग 
दरखा�त िदई आयोगले िमित २०७६/१०/२५ मा 
िलएको पिहलो चरणको र िमित २०७७/९/२१ देिख ऐ. 
२३ गतेस�म िलएको दो�ो चरणको िलिखत परी�ामा 
उ�ीण� भई िमित २०७८/४/१९ दिेख ऐ. २५ गतेस�म 
िलएको ते�ो चरणको सूचना �िविध िसप परी�ण र 
िमित २०७८/४/२० देिख २०७८/५/८ स�म िलएको 
सामूिहक छलफल र अ�तवा�ता�मा समेत सहभागी भई 
अि�तम नितजा �काशनका लािग �ित�ारत रहेको 
अव�था छ । सोही अव�थामा �रट िनवेदक अनजु 
िघिमरसेमेत भएको �रट नं. ०७७-WO-०५४७ मा यस 
अदालतबाट िमित २०७८/४/२५ मा भएको अ�त�रम 
आदेश काया��वयन गन� �ममा सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७८/५/३ को 
िनण�यबमोिजम लोक सेवा आयोगले अि�तम चरणको 
नितजा �काशन नगरी त�काल यथाि�थितमा राखेको 
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अव�था देिखयो ।
११. उि�लिखत ०७७-WO-०५४७ 

लगायतका �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट अ�त�रम 
आदशे जारी ह�दँा सो म�ुामा िनवेदकह�लाई समेत 
सङ्घमा समायोजन गन� कारबाही गन� गराउन 
भ�नेस�म उ�लेख भएको देिखए तापिन उ� आदशेमा 
िविभ�न चरणको परी�ा स�चालन भई अि�तम 
नितजा �काशन गन� चरणमा पगेुका यी िनवेदकह� 
सलं�न िव�ापनको नितजा �काशन गन� काय� 
रो�का गनु�पन� भ�नेस�मको बेहोरा उ�लेख भएको 
देिखदँनै । यस अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम 
आदशे काया��वयन गनु�पन� दािय�व ��यथ� म��ालयको 
ह�ने भए तापिन सो म��ालयले आयोगले स�चालन 
गरकेो पदपूित�स�ब�धी परी�ाको नितजा �काशन 
काय� �भािवत नह�ने गरी वैकि�पक उपायह� पिहचान 
गन�तफ�  नलागी एक �वत�� सवंैधािनक िनकायले 
आ�नो संवैधािनक िज�मेवारीअन�ुप स�चालन गरकेो 
परी�ाको नितजा �थिगत गन� लेखी पठाउने र सोही 
आधारमा लोक सेवा आयोगले समेत आफूले �काशन 
गरकेो िव�ापनअनसुारको नितजा �काशन गन� काय� 
�थगन गरबेाट लोक सेवा आयोग आ�नो सवंैधािनक 
दािय�व प�रपालन गन�बाट वि�चत भएको अव�था 
देिखन आयो । 

१२. व�ततुः कुनै पिन देशको िनजामती 
सेवालाई �थायी सरकारको �पमा �वीकार ग�रएको 
ह��छ । राजनीितक तवरले िनवा�िचत सरकार 
िनि�त समयमा प�रवत�न भइरह�छ । तर िनजामती 
कम�चारीह� कानून�ारा िनधा��रत �ि�या�ारा िनय�ु 
ह�ने, िनि�त उमेर वा सेवा अविधस�म सेवामा रहने 
र दलगत वा राजनीितक ि�याकलापबाट तट�थ 
रहने भएकोले िनजामती सेवालाई �थायी सरकारको 
�पमा �वीकार ग�रएको हो । िनजामती सेवा देशको 
शासन स�चालनको म�ुय अङ्ग हो । यसको रा�ो 
वा नरा�ो ि�याकलापले सम� शासन स�चालनमा 

ग�भीर असर पन� भएकोले िनजामती कम�चारीको 
छनौट, िनयिु�, बढुवालगायतका ि�याकलापमा कुनै 
िकिसमको अनिुचत �भाव पन� निदन र यो�यता �णाली 
(Meritocracy) लाई कायम रा�ने उ�े�यले िनजामती 
सेवाको छनौटका लािग एक िन�प� र �वत�� 
संवैधािनक िनकायका �पमा लोक सेवा आयोगको 
�यव�था ग�रएको बोधग�य छ । नेपालको िनजामती 
सेवाको स�ुवातीकालदेिख नै यो�यता �णालीको 
संर�ण र स�ब��न गन�मा आयोगले म�ुय भूिमका 
िनवा�ह गद� आएको देिख�छ । आयोगको परी�ा �णाली 
मया�िदत र िव�सनीय बनाउने स�ब�धमा आयोगलाई 
�ा� पाठ्य�म िनधा�रण, परी�ाको िकिसम तय गन� 
ज�ता �वाय�ता र अ�य काय�िविध िनधा�रण गन� पाउने 
अि�तयारीका कारण नै आयोग िव�सनीय स�ंथा 
ब�न र िनजामती सेवामा यो�यता �णाली कायम रहन 
सकेको हो । �वत�� र िन�प� �पमा िनवा�ह ह�नपुन� 
आयोगको संवैधािनक िज�मेवारी कतैबाट �भािवत ह�न 
गएमा आयोगले स�ब��न गरकेो यो�यता �णाली परा�त 
ह�ने र मलुकुका यो�य र �मतावान् �ितभाह�को लोक 
सेवा आयोग�ितको आकष�ण र िव�ास धिुमल ह�न 
जानेतफ�  स�बि�धत सबै िनकाय सजग रहन आव�यक 
दिेख�छ ।

१३. उि�लिखत प�ृभूिम तथा लोक 
सेवा आयोगस�ब�धी संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थासमेतका स�दभ�मा आयोगले �काशन गरेका 
िव�ापनमा िविभ�न चरणका परी�ाह� उ�ीण� 
गरी अि�तम नितजा �काशनको चरणमा रहेका 
िनवेदकह�को यो�यता�म कानूनले तोकेको अविधिभ� 
िसफा�रस गनु�पन�मा सो नगरी िनवेदकह�को वैधािनक 
अपे�ासमेतको िवपरीत िव�ापनबमोिजमको परी�ाको 
अि�तम नितजा �काशन गन� रोक लगाउने काम 
कारबाहीलाई संिवधान र कानूनस�मत भ�न िम�ने 
दिेखएन ।

१४. जहासँ�म �रट नं. ०७७-WO-
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०५४७ को �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
िमित २०७८/४/२५ मा जारी अ�त�रम आदेश 
काया��वयनका �ममा सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालयबाट िमित २०७८/५/३ मा िनण�य 
भई लोक सेवा आयोगमा ग�रएको प�ाचारअनसुार 
उ� िव�ापनअनसुारको अि�तम नितजा �काशन 
ह�न रोिकएको सवाल छ, आज यसै इजलासबाट 
उ� अ�त�रम आदेश जारी भएको उि�लिखत �रट 
िनवेदनलगायत लगाउका �रट िनवेदनह�समेत खारजे 
ह�ने ठहरी फैसला भएको र �रट िनवेदन खारजे भएको 
अव�थामा अ�त�रम आदशेसमेत �वतः िनि��य ह�ने 
भएकाले उ� िव�ापनअनसुार स�चािलत परी�ाको 
अि�तम नितजा तथा यो�यता�मको सूची �काशनमा 
बाधा ह�ने अव�था दिेखएन । 

१५. तसथ�, उि�लिखत त�य, आधार, कारण 
एवम् कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा िविभ�न 
चरणको परी�ा स�चालन भइसकेको अव�थामा 
आयोगले िव�ापन वा परी�ा र� गन� तथा िव�ापन 
ग�रएको पद स�ंयामा हेरफेर गन� स�ने कानूनी 
�यव�था देिखन नआएको र जनु �रट िनवेदनमा यस 
अदालतबाट अ�त�रम आदशे जारी भई सो आदेशका 
आधारमा िनवेदकह�को अि�तम नितजा �काशनको 
काय� �थिगत गन� िनण�य भएको हो ती िनवेदनह� नै 
खारजे ह�ने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको 
एवं आयोग�ारा स�चािलत उि�लिखत परी�ाको 
अि�तम नितजा �काशनको काय� रो�का गनु�पन� कुनै 
कानूनस�मत आधार कारणसमेत देिखन नआएकोले 
िनवेदकह� सलं�न भएको लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयबाट िमित २०७६/८/२५ मा �कािशत 
िव�ापन नं. १६६९४ देिख १६७००/०७६-७७ 
स�मका िव�ापनको अि�तम नितजा �काशन रो�न 
��यथ� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयबाट िमित २०७८/४/२९ मा िट�पणी पेस 
भई िमित २०७८/५/३ मा लोक सेवा आयोगमा लेखी 

पठाउने भनी भएको िनण�य र सोही आधारमा िमित 
२०७८/५/८ मा लोक सेवा आयोगमा ग�रएको प�ाचार 
तथा तदन�ुप लोक सेवा आयोगबाट िव�ािपत पदको 
अि�तम नितजा तथा यो�यता�मको सूची �काशन 
रो�ने स�ब�धमा भएका िनण�य एवम् काम कारबाही 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने र यसै लगाउका 
उि�लिखत �रट िनवेदनलगायतका िनवेदनमा भएका 
आदेशका आधारमा �थिगत ग�रएका िव�ापनह�को 
परी�ाफल �काशन गन�समेतका काय�ह� यथाशी� 
गनु� , गराउन ुभनी ��यथ� लोक सेवा आयोगका नाउमँा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदनू । ��ततु आदेशको �ित िव�तुीय �णालीमा 
अपलोड गरी �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल / सिद�ा नेपाल       
इित सवंत् २०७८ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
माननीय �यायाधीश डा. �ी कुमार चडुाल

फैसला िमित : २०७८।१०।२१

म�ुाः कत��य �यान

०७६-CF-०००३
पनुरावेदक / �ितवादी : कृ�णबहादरु मगरको छोरा, 

का�ेपला�चोक िज�ला, महाकँालचौर गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ५ घर भई हाल 
कारागार काया�लय झ�ुका सनुसरीमा थनुामा 
रहेको दगुा�बहादरु मगर

िव��
��यथ� / वादी : च��कुमारी आलेमगरको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७६-CF-०००४
पनुरावेदक / वादी : च��कुमारी आलेमगरको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला का�ेपला�चोक, 
महाकँालचौर गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ५ 
ब�ने कृ�णबहादरु मगरको छोरा ितलकबहादरु 
मगर

§ पो�माट�म �रपोट�मा लास जाँचको �कृित 
तथा मतृकको म�ृयुको कारण र आधार 
दुवै ह��छ भने घटना�थल र लास जाँच 

�कृित मचुु�कामा घटना�थलको �कृित र 
मृतकको अव�थास�म मा� उ�लेख गरकेो 
ह��छ �यसमा उ�लेख भएका बेहोराले मा� 
मृतकको मृ�युको कारणमा �प� ह�ने गरी 
पूण�ता �दान गरकेो नह�न े। 

(�करण नं.१०)
§ प�रि�थितज�य �माणह� पिन मालाकार 

कडीको �पमा नभई पृथक् ढङ्गको भएमा 
�यसलाई मालाकार कडीको �पमा जोडेर 
�ितवादीस�म पु�याउने कत��य अदालतको 
नह�ने । �यो प�रि�थितज�य �माण �वय ंनै 
मालाकार कडीको �पमा ह�नुपन� । 

(�करण नं.१७)
§ मौिखक �माण ��य� �माणका �पमा 

उ�लेख ह�न नसकेको ि�थितमा सा�ी 
�माणको तौल र मह�वको स�ब�धमा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३७ (२) 
समेतका आधारमा सा�ीह�को केवल 
कोरा भनाइलाई मा� िव�सनीय �माणको 
�पमा मा�न निम�ने । 

(�करण नं.१८)
§ कुनै घटना घट्नु र कसरु �मािणत 

ह�नु भनेको अलगअलग िवषय ह�न् । 
कसरु �मािणत गरी सजाय गन� �माण 
िवरोधाभाषयु� ह�नु ह�दैँन । अ�प� र 
अिन�या�मक कथनलाई कसुरदार ठहर 
गन� �मखु आधार बनाए �याय मन� जाने । 

(�करण नं.२१)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी कैलास 
के.सी.

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
लभकुमार मैनाली

�नण�य नं. १०७८७



नेपाल कानून पि�का, २०७८, चैत

1898

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६४, अङ्क १२, िन.नं.७९०८
§ ने.का.प.२०६७, अङ्क २, िन.नं.८३११

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ुतहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी ई�वरराज आचाय�
का�ेपला�चोक िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद शमा�
माननीय �यायाधीश �ी िवदरु िव�म थापा 
पनुरावेदन अदालत पाटन

यस अदालतमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: �याय �शासन 

ऐन,२०७३ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��तुत म�ुामा संय�ु इजलासमा 
रायबाझी भई सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम २३(२)(क) बमोिजम पूण� इजलाससम� 
पेस ह�न ुआएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवम् ठहर 
यस �कार छः- 

िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान अं. ३:०० 
बजेको समयमा का.प.िज.महाकँालचौर गा.िव.स. वडा 
नं. ५ ि�थत पूव�मा कृ�णबहादरु लािमछाने मगरको 
साग र िसिम लगाएको बारी, पि�ममा ऐ. को तोरी 
बारी, उ�रमा ऐ. को तोरी बारी र दि�णमा ज�ताले 
छाएको घर यित चार िक�लािभ� पूव� मोहोडा भएको 
कृ�णबहादरु लािमछानेको ढुङ्गा माटोले बनेको घरको 
अगािड आगँनमा उ�र टाउको दि�ण गोडा गरी ह�रयो 
बासँमािथ मतृक रिेजना लािमछाने मगरको लास रहेको, 

घाटँीमा U आकारको डाम भ�नेसमेत बेहोराको लास 
�कृित मचु�ुका ।

िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान अ�दाजी 
०३:०० बजेको समयमा मेरो छोरी वष� २९ क� 
रिेजना लािमछाने मगरलाई �ितवादीह� दगुा�बहादरु 
मगरसमेतले कुटिपट गरी घाटँीमा पासो लगाई कत��य 
गरी मारकेोले कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�नेसमेत 
बेहोराको च��कुमारी आले मगरको जाहेरी दरखा�त ।

कृ�णबहादरु मगरको ढंुगा माटोले बनेको दईु 
तले घर ज�ताले छाएको घरको मािथ तला बइुगँलमा 
रहेको खाटभ�दा एक िफट १० इ�च टाढा एउटा 
ख�बा रहेको, �ितवादीह�ले झिु�डएको भिनएको धरुी 
बलोमा कालो �वासँो ज�तो िचजह� ज�ताको �य�तै 
रहेको, झिु�डएको भनेको ठाउमँा जालोह� ज�ताको 
�य�तै रहेका, धरुी बलोमा सलको डाम नरहेको, 
झिु�डएको भिनएको बलोको िसधा तल ख�बामा बा�ने 
िचम रािखएको िचम पिन नफुटेको अव�थामा रहेको, 
झिु�डएको भिनएको बलोबाट बल अथा�त् िचम रहेको 
दरुी १ िफट ९ इ�च रहेको, बलदेिख भइुसँ�मको दरुी 
५ िफट १० इ�च रहेको, बलोमा सल बाधेँको डाम 
नरहेको घटना�थल मचु�ुका ।

मेरो भाइ �पक आले मगरले दाइ जान ु
भ�ने रिेजना मगर ख�यो (मो�यो) र ेभनेपिछ मसमेत 
गई हेदा� मझेरीमा लास छोपी राखेको दखेे ँ । मैले 
खोली हेन� खो�दा ितलकबहादरु मगरले अनहुार 
मा� देखाइिदयो मैले लास पूर ै हेन� खो�दा हेन� 
िदएन पिछ गाउकँा मािनसह� भेला ज�मा भई �हरी 
�शासनसमेत आइपगेुपिछ छोिपएको लास खोली हेदा�  
रिेजना मगरको घाटँीमा गिहरो पासो लगाएको डाम, 
िनधारमा चोट, िचउडँोमा काटेको ज�तो घाउ, पोते 
िछनेको अव�थामा दखेे ँ। �यसपिछ मैले ितलकबहादरु 
मगरलाई के कसरी मरकेो हो भनी सोधपछु गदा� 
भाउजू रिेजना मगर मटुु दखेुको कारण मरेको 
भ�नभुयो । अिन मैले मटुु दखेुर मरेको मा�छेको 
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घाटँीमा िनल डाम चोटपटक कसरी ह��छ भनेपिछ 
ितलकबहादरुले झिु�डएर मरकेो भ�नभुयो । �यसपिछ 
झिु�डएको भनेको ठाउमँा गई हेदा� बलोमा �वासँोह� 
ज�तोको �य�तै रहेको, कुनै िकिसमको डाम नरहेको, 
झिु�डएको भिनएको ख�बामा बा�ने िचम रहेको सो 
िचम फुट्नपुन�मा नफुटेको अव�थामा रहेको, मतृकको 
ख�ुाको औलंाह�मा मकैको गेडाह� अड्िकएको 
अव�थामा रहेको, म�रसकेको लास कपडाह� 
फे�रिदएको ज�ता आधार �माणह�बाट �ितवादी 
दगुा�बहादरु मगरले �ितवादी ितलकबहादरु मगरको 
िमलेमतोमा रिेजना मगरलाई कत��य गरी मारकेो हो 
भ�नेसमेत बेहोराको िनलबहादरु आले मगरको कागज ।

कृ�णबहादरु मगरको घरको भइु ँ तलाको 
ढोकाको छेउमा मतृक रिेजना मगरले मनु�भ�दा पिहला 
लगाएको कपडाह� फुकाली िदएको अव�थामा �हरीले 
फेला पारी कालो सेतो खैरो रङको ब�ेु कुता� थान एक, 
कालो रङको स�ुवाल थान एक र झिु�डएको भिनएको 
सल थान एक बरामद गरकेो िठक हो भ�नेसमेत 
बेहोराको बरामदी मचु�ुका ।

Cause of death: Hanging भ�नेसमेत 
बेहोराको शव परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान अ�दाजी 
०३:०० बजेको समयमा घरको बइुङ्गलमा नै िथए ँ । 
सोही समयमा ममी रिेजना मगर रोएको आवाज सनुी म 
उठी हेदा� ममी र  बबुा दगुा�बहादरु मगरिबच झगडा भई 
बबुाले ममीलाई कुिटरहेको देखे ँ । �यसपिछ म उठे ँ र 
ममीलाई बाबा दगुा�बहादरु मगरले गरकेो ि�याकलाप 
हे�ररहे ँ । �यसपिछ म पिन रोए ँअिन बबुा दगुा�बहादरु 
मगरले ममी रिेजना मगरको घाटँी अगािडबाट सल 
बाधँी भइुमँा लडाएपिछ मलाई बबुा दगुा�बहादरु मगरले 
हजरुबबुा र आमा स�ुने कोठामा लगी राखेको हो 
�यसपिछ मलाई केही थाहा भएन । मेरो ममी रिेजना 
मगरलाई बबुा दगुा�बहादरु मगरले कुटिपट गरी सलको 
पासो लगाई मारकेो हो । मैले घरको धरुी बलोमा 

झिु�डएको अव�थामा देिखन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ीमत लािमछाने मगरको कागज ।

िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान अ�दाजी 
०६:०० बजेितर नारायण लािमछाने मगरले गाउमँा 
आई रिेजना लािमछाने मगर मटुु दखुेर म�ृय ु भएको 
भनी ह�ला ख�ला गरपेिछ मलगायत चार पाचँ जाना 
मतृकको घरमा गय� । घरमा गएर मतृकको दवेर 
ितलकबहादरु मगरलाई के कसरी रिेजनाको म�ृय ु
भएको भनी सो�य� । �यसपिछ िनजले मटुु दखेुर नै 
म�ृय ुभएको हो भ�यो अिन मलाई शंका लागेर मतृक 
लास राखेको िभ� गई मतृकको मखु देखाउनस्ु 
भनी हेदा�  िनज ितलक मगरले मतृकको मखु मा� 
दखेायो । �यसपिछ म केही नबोली बािहर आए ँ । 
मतृकलाई दाहसं�कार गन�को लािग योजना बनाई 
बासँसमेत काटेर �याए । यसपिछ खटमा राखेपिछ 
फेरी मलाई शकंा लागी मतृकको छोिपराखेको मखु र 
घाटँीको कपडा खोली हेदा� मतृकको घाटँीमा डोरीको 
डाम बाया ँ गालामा चोट, िनधारमा टुिटलो उठेको, 
दाइने कानमा टप नभएको, लगाएको पोते िछनेको, 
ख�ुाको औलंाह�मा मकैको गेडाह� �यािपएर बसेको 
दखेेपिछ मैले �हरी नआई लास जलाउन पाइदैँन 
भनी �हरीलाई खबर ग�रएको हो । �हरी आएपिछ 
मचु�ुकासमेत गरी पो�माट�मको लािग िलएर आएको 
हो । यसमा घटना�थल हेदा�, �ितवादीह�को 
फरकफरक भनाइ मतृकको शरीरमा घाउ चोटपटक 
दिेखन ु ज�ता आधार �माणह�बाट मतृकलाई 
दगुा�बहादरु मगर र ितलकबहादरु मगरले कुटिपट 
गरी घाटँीमा डोरीले कसी कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको अ�बरबहादरु आले मगरको 
कागज ।

िमित २०७०।०६।२९ गते राित अ�दाजी 
०१:०० बजेको समयमा खानासाना खाइसकेपिछ 
स�ुन भनी आ�नो कोठामा गए ँिददी पिन बइुङ्गलमा 
जानभुयो । मेरो �ीमान् ितलकबहादरु मगर, दाज ु
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दगुा�बहादरु मगर र बबुा कृ�णबहादरु मगर सासआुमा 
स�ुने कोठामा गई गफ गन� थाले । म िनदाएपिछ के 
के भो थाहा भएन िबहान अ�दाजी ०३:०० बजेितर 
दाज ु दगुा�बहादरु मगर बइुङ्गलमा रोई कराएको 
सनुेपिछ म गई हेदा�  िददी रिेजना मगरको लास देखे ँ । 
�यसपिछ मैले �ीमान् ितलकलाई पठाएर सासूआमा र 
ससरुासमेतलाई भनेको हो । िददी रिेजना मगरको म�ृय ु
के कसरी भयो मलाई थाहा भएन । दाज ु दगुा�बहादरु 
मगर र िददी रिेजना मगरिबच किहलेकाही ँवादिववाद 
ह���यो । िमित २०७०।६।२८ गते पिन टीका लगाउन 
जाने कुरामा वादिववाद भएको िथयो भ�नेसमेत 
बेहोराको सिुम�ा मगरको कागज ।

म छोराह� दगुा�बहादरु मगर ितलकबहादरु 
मगर घरायसी गफ गरी बसेको, गफ सिकएपिछ दवुै 
छोराह� आ�नो आ�नो कोठामा स�ुन गए । छोराह� 
स�ुन गएको केहीिछनपिछ बहुारी सिुम�ाले आि�एर 
खई बइुङ्गलमा के भएछ भनी भनेपिछ म उठी 
बइुङ्गलको भ�याङबाट हेदा� बहुारी रिेजना मगरको 
मतृक लास देखेको हो । �यसपिछ छोरा दगुा�ले उ� लास 
बइुङ्गलबाट तल िछँडीमा झारी कपडाले छोपी राखेको 
हो । गाउलेँह� ज�मा भई मतृक लासलाई खटमा रा�ने 
�ममा लगुा खोली हेदा� मतृकको गाला घाटँी िनधारमा 
चोटपटक िनल डाम देखेपिछ गाउलेँह�ले मारकेो भनी 
ह�ला ख�ला गरी �हरीलाई खबर गरकेो हो । छोरा 
दगुा�बहादरु मगरसगँ बहुारी रिेजना मगरको झै-झगडा 
वादिववाद किहलेकाही ँभइरह��यो । उ� िदन छोरा 
दगुा�बहादरु मगर स�ुन गएपिछ �ीमान् �ीमतीिबच 
के के भयो के कुन कारणबाट बहुारी रिेजना मगरको 
म�ृय ुभयो ? मैले देिखन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
दगुा�बहादरु मगरको बबुा कृ�णबहादरु मगरको कागज ।

िमित २०७०।०६।२८ गते राित अ�दाजी 
२४:०० बजेितर खाना खाइसकेपिछ म, दाइ 
दगुा�बहादरु मगर, बबुा कृ�णबहादरु मगर तीन जाना 
आमा सतेुको कोठामा गफ गरी बसेको हो । िमित 

२०७०।०६।२९ गते िबहान अ�दाजी ०३:०० 
बजेको समयमा गफ सिकएपिछ दाई बइुङ्गलमा र 
म आ�नो कोठामा स�ुन गएको हो । म स�ुन गएको 
अ�दाजी ७-८ िमनेटपिछ मेरो �ीमती सिुम�ा मगरले 
दाइ मािथ बइुङ्गलमा रोइरहेको रहेछ िददी मरछे िक 
�या हो भनेपिछ मलाई �ीमतीले पठाइन् म जादँा दाज ु
दगुा�बहादरु मगरले भाउजू रिेजना मगरलाई समाती 
रहेको अव�थामा देखे ँ र सोही ठाउमँा भितज �ीमत 
मगर पिन छेउमा उठेर बसेको िथयो । �यसपिछ भाउजू 
रिेजना मगरको लासलाई दाज ुदगुा�बहादरु मगरले बोक� 
तल मझेरीमा �याई छोपी राखेको हो । म सिुतसकेपिछ 
बइुङ्गलमा स�ुन गएका दाज ुदगुा�बहादरु मगरले भाउजू 
रिेजना मगरलाई के गर े मैले देिखन मभ�दा पिहला 
द�ेने मेरो भितज �ीमत मगर सगैँ भएकोले �ीमत 
मगरलाई नै थाहा होला भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ितलकबहादरु मगरको बयान ।

राित खाना खाइसकेपिछ म स�ुने कोठामा 
गए ँ। मेरो �ीमान् कृ�णबहादरु मगर, छोराह� दगुा�  मगर 
र ितलकबहादरु मगर गफ ग�ररहेका िथए । उनीह� गफ 
गद� िथए । म िनदाएछु । �यसपिछ के के भो मलाई थाहा 
भएन । िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान ०३:०० 
बजेको समयमा का�छी बहुारी सिुम�ा मगरले मलाई र 
�ीमान् लाई िददी रिेजना मरकेो ज�तो छ भनेपिछ मेरो 
�ीमान् गई हेरकेो हो । म उठेर हेदा� बहुारी रिेजनाको 
लास मझेरीमा देखे ँ अिन मैले र का�छी बहुारीले 
मखुमा पानी हाली िदएको हो । मैले हेदा� िनधारमा 
चोट, िचउडँोमा घाउ, घाटँीमा डोरी ज�तो िचजले 
कसेको डामँ देखे ँ । उ�यालो भएपिछ गाउ ँसमाजका 
मािनसह� र माइती प�समेत आई हेरपेिछ कत��य 
गरी मारकेो भनी ह�ला ख�ला गरी �हरीलाई खबर 
गरकेो हो । बहुारी रिेजना मगरको म�ृय ुभएपिछ मतृकले 
लगाएको कपडा मैले र का�छी बहुारी सिुम�ाले खोली 
अक�  कपडा लगाइिदएको हो । छोरा दगुा�बहादरु मगर 
र बहुारी रिेजना मगरिबच िमित २०७०।०६।२८ गते 
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बेलकुा टीका लगाउन जाने कुरामा वादिववाद भएको 
हो । के कुन कारणबाट रिेजना मरी थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी दगुा�बहादरु मगरको आमा यकुुमारी 
मगरको कागज ।

िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान रिेजना 
मगर राित मटुु द�ुने बेथाको कारण मरछे भ�ने सनेु ँ
अिन म पिन हेन� भनी गएकोमा �यहा ँमािनसह� भेला 
ज�मा भई मतृक रिेजना मगर मटुु दखेुको कारण मरकेो 
नभई घाटँीमा पासो लगाई कत��य गरी मारकेो भनी 
सनुे ँ अिन मैले पिन ह�रयो बासँमािथ छोपी राखेको 
रिेजना मगरको लास हेदा� िनधार, िचउडँो घाटँीमा 
िनल डाम चोट पटक देखे ँ�यसपिछ मलाई पिन शंका 
लागी झिु�डएको भिनएको ठाउमँा हेन� जादँा झिु�डएको 
भिनएको बलोमा �वासँो ज�ताको �य�तै कुनै �कारको 
डाम नदेिखएको, माकुराको जालोह� ज�ताको �य�तै 
रहेको, झिु�डएको भिनएको बलोको िसधा तल बा�ने 
िचम रहेको उ� िचम फुट्नपुन�मा नफुटेको, मतृकको 
ख�ुाको औलंाह�मा मकैको गेडाह� अड्िकएको 
तर झिु�डएको भिनएको िसधा तल मकैको गेडाह� 
नभएको �ितवादीह�को घरको सद�यले म�ृयकुो 
कारण फरकफरक भनी खलुाएको ज�ता आधार 
�माणह�बाट मतृक रिेजना मगरलाई ितलकबहादरु 
मगरसमेतको िमलोमतोमा दगुा�बहादरु मगरले कुटिपट 
गरी घाटँीमा पासो कसी झिु�डएको ज�तो पारी कत��य 
गरी मारकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको केशव आले मगरको 
कागज ।

िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान अ�दाजी 
०३:०० बजेको समयमा म, बबुा कृ�णबहादरु मगर, 
भाइ ितलकबहादरु मगर तीनजना आमा स�ुने कोठामा 
घरायसी ज�गा जिमनको बारमेा गफ ग�ररहेकोमा गफ 
सिकसकेपिछ भाइ ितलकबहादरु मगर आ�नो कोठामा 
स�ुन गयो र म पिन बइुङ्गलमा छोरा �ीमत मगर र 
�ीमती रिेजना मगर सतेुको ठाउमँा गए ँ । बइुङ्गलमा 
पगुी हेदा� �ीमती रिेजना मगर बलोमा सलको पासो 

लगाइ झिु�डएको अव�थामा र छोरा �ीमत मगर भ�याङ 
छेउमा झिु�डएको अव�थामा रहेको रिेजना मगरलाई 
हे�ररहेको दखेे ँ । �यसपिछ मैले आि�एर �ीमती 
रिेजना मगरलाई समाती रोई कराई गरी ह�ला गरपेिछ 
भाइ ितलकबहादरु मगर आई म र भाइ ितलक भई 
झिु�डएको अव�थामा रहेको रिेजना मगरको लासलाई 
खोली मैले बोक� तल मझेरीमा �याई छोिपराखेको 
हो । मतृकको अनहुारमा घाउ चोटपटक के कसरी 
भयो मलाई थाहा भएन हामी घर प�रवारको सद�यह� 
आि�एको कारण किहले मटुु दखुी मरकेो, किहले लडी 
मरकेो र किहले झिु�डएर मरकेो हो भनी खलुाएको हो । 
तर मतृक रिेजनालाई कोही कसैले कत��य गरी मारेको 
नभई आफँै झ�ुडी मरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी दगुा�बहादरु मगरको बयान ।

मतृक रिेजना मगरको िनधारमा चोट, 
िचउडँोमा काटेको घाउ, घाटँीमा डोरीको पासो लगाएको 
डाम ह�न,ु घर प�रवारको मािनसह� ितलकबहादरु 
मगरसमेतले मटुु दखेुको कारण म�ृय ुभएको भनी गलत 
ह�ला िफजाउन,ु झिु�डएको भनेको ठाउमँा झिु�डएको 
कुनै ल�ण नदिेखन,ु मतृक रिेजना मगरको ख�ुाको 
औलंाह�मा मकैको गेडाह� �यािपन,ु घर प�रवारको 
मा�छेह� र आफ�तह� मा� भई माइतीसमेतलाई खबर 
नगरी ह�रयो बासँमा राखी घाटमा लान खो�न ुज�ता 
आधार �माणह�बाट मतृक रिेजना मगरलाई �ितवादी 
ितलकबहादरु मगरको िमलोमतोमा दगुा�बहादरु मगरले 
कुटिपट गरी घाटँीमा पासो कसी कत��य गरी मारकेो हो 
भ�नेसमेत बेहोराको ई�र मगरको कागज ।

मतृक रिेजना मगर मटुु दखेुर मरकेो भनी 
थाहा पाएपिछ मसमेत गई हेदा� मतृकलाई मझेरीमा 
छोपी राखेको दखेे,ँ मैले छोपेको लासलाई हेन� खो�दा 
ितलकबहादरु मगरले खो�न हेन� िदएन । �यसपिछ 
मलाई शकंा लागी घर प�रवारको सद�यह�सगँ 
सोधपछु गदा� , किहले मटुु दखेुर मरकेो, किहले ट्वाइलेट 
जादँा बािहर लडी बसेकोमा अिल अिल सास भएकोले 
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िभ� लानासाथ सास गई मरकेो भनी फरकफरक 
भनाइ आएको पिछ मतृक लासलाई हतारहतार ह�रयो 
बासँमा राखी लान ला�दा, कपडा हटाई हेदा�, मतृकको 
अनहुारमा चोटपटक र घाटँीमा गिहरो पासो लगाएको 
डाम दखेे ँ �यसपिछ झिु�डएको भिनएको ठाउमँा गई 
हेदा� , झिु�डएको ल�ण नदेिखएको ज�ता आधार 
�माणह�बाट मतृक रिेजना मगरलाई कुटिपट गरी 
घाटँीमा डोरी वा सलले कसी कत��य गरी मारकेो हो तर 
को कसले मारकेो हो मैले देिखन भ�नेसमेत बेहोराको 
गोपाल आले मगरको कागज ।

िमित २०७०।०६।२९ गते िबहान रिेजना 
मगर राित मटुु द�ुने बेथाको कारण मरछे भ�ने सनेु ँ
अिन म पिन हेन� भनी गएकोमा �यहा ँमािनसह� भेला 
ज�मा भई मतृक रिेजना मगर मटुु दखेुको कारण मरकेो 
नभई घाटँीमा पासो लगाई कत��य गरी मारकेो भनी 
सनुे ँ अिन मैले पिन ह�रयो बासँमािथ छोपी राखेको 
रिेजना मगरको लास हेदा�, िनधार, िचउडँो र घाटँीमा 
िनल डाम चोटपटक देखे ँ। �यसपिछ मलाई पिन शंका 
लागी झिु�डएको भिनएको ठाउमँा हेन� जादँा, झिु�डएको 
भिनएको बलोमा �वासँो ज�ताको �य�तै कुनै �कारको 
डाम नदेिखएको, माकुराको जालोह� ज�ताको �य�तै 
रहेको, झिु�डएको भिनएको बलोको िसधा तल बा�ने 
िचम रहेको उ� िचम फुट्नपुन�मा नफुटेको, मतृकको 
ख�ुाको औलंाह�मा मकैको गेडाह� अड्िकएको 
तर झिु�डएको भिनएको िसधा तल मकैको गेडाह� 
नभएको �ितवादीह�को घरको सद�यले म�ृयकुो 
कारण फरकफरक भनी खलुाएको ज�ता आधार 
�माणह�बाट मतृक रिेजना मगरलाई ितलकबहादरु 
मगरसमेतको िमलेमतोमा दगुा�बहादरु मगरले कुटिपट 
गरी घाटँीमा पासो कसी झिु�डएको ज�तो पारी कत��य 
गरी मारकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको �े�बहादरु आले 
मगरको कागज ।

िमित २०७०।०७।२९ गते िबहान अ�दाजी 
०३:०० बजेको समयमा आ�नै घरमा सिुतरहेको 

िथए ँ। मतृक नातामा मेरो बहुारी पछ�  । मतृकको घर र 
मेरो घर ३५ िमटर जित टाढा छ । अ�दाजी ०५:३० 
बजेको समयमा म सिुतरहेको अव�थामा मतृकको 
घरबाट मतृकको जेठाजकुो छोरा गौरव लािमछाने मगर 
मेरो घरमा आई पखा�लमा उिभरहेको िथयो अिन मैले 
ितमी िकन आएको भनी सोधे ँिनजले घरमा घटना भयो 
भ�यो मैले िनजलाई के घटना घट्यो भ�दा िनजले ठुली 
काक� िबते भ�यो । अिन म मतृकको घरमा गए ँ। �यहा ँ
गएपिछ के भयो भनेर मैले ितलक मगरलाई सोधे ँ । 
ितलक मतृक रहेको अगािड उिभरहेको र मतृकको लास 
मझेरीमा सेतो कपडाले छोिपरहेको देखे ँ । �यसपिछ 
मतृक लास रहेको अगािडप�� खाटमा मतृकको 
�ीमान् दगुा�बहादरु मगर को�टे परी सिुतरहेको िथयो 
भने मतृकको सास ुससरुा आमनेु सामनेु चलुामा बसेका 
िथए । मतृकको दउेरानी ितलकको �ीमती बािहर 
भाडँाकँुडा मािझरहेक� िथई । ितलकले रिेजना भाउजू 
िबहान ०३:०० बजेितर ट्वाइलेट िन�केक� िथइन् । 
ट्वाइलेटबाट आएपिछ मटुु द�ुयो भनेर एकै िछनमा 
�ाण गयो भनी मलाई भ�यो अिन ितलकले मलाई अब 
गाउघँर माइती प�लाई खबर ग�रिदन ु भनेपिछ मैले 
सबैलाई खबर ग�रिदएको हो । �यसपिछ दईु चार जना 
िछमेक�ह� ज�मा भएपिछ लासलाई दाहसं�कारको 
लािग लाने भनी स�लाह भयो । माइती प� आएपिछ 
शंका लागी मतृकको मखुमा छोपेको कपडा खोली 
हेदा� घाटँीमा डोरीको डाम देखेको र िचउडँोमा आलो 
घाउ, मतृकले लगाएको पोते िछनेको दखेेपिछ माइती 
प�ले �हरीलाई खबर गरकेो हो । लास �कृित हेदा�  
आ�मह�या नभई मतृक रिेजना मगरलाई घाटँीमा डोरी 
वा सलले कसी कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको नारायणबहादरु लािमछाने मगरको कागज ।

िमित २०७०।०६।२८ गते टीका लगाउन 
भनी आएको हो । उ� िदन टीका लगाइसकेपिछ म 
र मेरो �ीमती खाना खाई अक�  घरमा आराम गरी 
ब�य� । राित अ�दाजी २४:०० बजेितर हजरुआमा 
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यकुुमारी मगरले खाना खान बोलाउनभुयो अिन हामी 
�ीमान् �ीमती खाना खाई फेरी स�ुन भनी सोही 
घरमा गय� । �यहा ँ खाना खान भनी काका ससरुा 
दगुा�बहादरु मगर, ितलकबहादरु मगरलगायत घरका 
अ�य सद�यह� बिसरहेका िथए । म र मेरी �ीमती 
स�ुन गएपिछ के के भयो मलाई थाहा छैन । िमित 
२०७०।०६।२९ गते अ�दाजी ०४:०० बजेितर 
ितलकबहादरु काका र हजरुआमा म र �ीमती सतेुको 
घरमा आई ितलक काकाले �ँदै काक� रिेजना म�यो 
भनेपिछ म र मेरो �ीमती आई हेदा� छोपेर राखेको 
अव�थामा लास दखेे ँ । मैले लास खोलेर हे�रन । 
�यसपिछ ०६:०० बजेितर को कसले खबर ग�यो । 
गाउकँा मािनसह� भेला ज�मा भएपिछ छोपी राखेको 
लास हेदा�, िचउडँामा घाउ र घाटँीमा डाम देखे ँ। घरका 
मािनसह�ले किहले मटुु दखेुर मरकेो किहले लडेर 
मरकेो किहले झिु�डएर मरकेो भ�नहु��छ । �यसैले 
काक� रिेजना मगरको म�ृय ुके कसरी भयो मलाई थाहा 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको रिवन �े�को कागज ।

िबहान ०६:०० बजेितर मतृकको जेठानीको 
छोरा गौरव मगर मेरो घरमा आई आमालाई रिेजना 
काक� राित मटुु द�ुयो भनेर ट्वाइलेटमा गएको र 
ट्वाइलेटबाट फिक� दा घरको दलानमा बेहोस भई 
ढलेकोमा एकिछनपिछ िब�नभुएछ भनी खबर गयो । 
अिन आमाले मलाई रिेजनाको घरितर जान ुभनेपिछ 
म मतृकको घरमा गए ँ । मतृकको घरमा जादँा खे�र 
मतृक लास मझेरीमा सेतो कपडाले छोपेर भइुमँा 
राखेको दखेे ँ । �यसपिछ मैले कसरी रिेजनाको म�ृय ु
भयो भनी सो�दा, ितलक मगरले मटुु दखेुको भनेको 
िथयो । राित ट्वाइलेटबाट िनि�कँदा घरको दलानमा 
लडेको िथयो । एकिछनपिछ भाउजू रिेजना मगरको 
म�ृय ु भएछ भनी मलाई भने अिन ितलकले मलाई 
गाउघँरमा खबर गन� भनी म गाउिँतर लागे ँ �यसपिछ 
गाउघँरका मािनसह� भेला ज�मा भएपिछ माइती 
प� आई मतृक लास हेन� खो�दा ितलक मगरले हेन� 

निदएपिछ शंका गरकेो अिन लासलाई खाटमा रा�ने 
बेलामा मतृकको िनधार, िचउडँो र घाटँीमा डोरीको 
पासो लगाएको डाम देखेपिछ माइती प�ले �हरीलाई 
खबर गरी लास उठाउन निदएको हो । �ितवादीह�ले 
म�ृयबुारमेा ढाकछोप गरी लकुाउन खोजेको, लास 
�कृित हेदा�समेत मतृक रिेजना मगर आफँै झ�ुडी मरेको 
नभई कत��य गरी सलले कसी जाहेरीमा उि�लिखत 
�ितवादी दगुा�बहादरु मगरसमेतले मारकेो ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िवकास लािमछानेको कागज ।

रिेजना मगर मटुु दखेुको कारण मरछे भनी 
ह�ला सनेुपिछ मसमेत मतृक रिेजना मगरको घरमा 
हेन� गय� । घरमा गई हेदा� मतृक लास मझेरीिभ� 
िछँडीमा अ�ँयारो कुनामा सेतो िसरकको खोल 
ज�तोले छोपेर राखेको िथयो । मैले के भएर मरकेो भनी 
सो�दा मतृकको दवेर ितलकबहादरु मगर र सासूले 
मटुु दखेुर बेहोस भई ट्वाइलेटबाट आउदँा ढोकाबाट 
लडेपिछ म�ृय ु भएको भने । �यसपिछ मैले लासलाई 
आगँनमा गोबरले िलपेर जौ ितल छररे आगँनमा 
िनका�न ु भ�दा मतृकको देवर ितलकले अिहले 
बासँको खट बनाएको छैन खट बनाएपिछ िनकालौलँा 
भ�यो । म िभ�बाट बािहर िन�क� आगँनमा बसे ँ । 
�यसपिछ बासँको खट बनाई बासँको खट गोबरले 
िलपेको ठाउमँा रािखयो । िभ�बाट लास िनकाली 
बासँको खटमािथ रािखयो । लासलाई खटमा बा�ने 
�ममा शंका लागी माइती प�ले मतृकको छोपेको 
मखुको कपडा खोली हेदा�, मतृकको घाटँीमा डोरीको 
डाम, गालामा घाउचोट देखी अिहले लास नउठाउ ँ
भनी माइतीप�ले नै �हरीलाई खबर गरी �हरी आई 
मचु�ुका गरी पो�माट�मको लािग िलएर गएको हो । 
लास �कृित हेदा�  र घर प�रवारबाट किहले मटुु दखुेर 
मरकेो भ�ने, किहले सलले �यालमा झिु�डएर मरेको 
भनी फरकफरक भनाइ आएको िभ�बाट लास बािहर 
िनका�न निदएको ज�ता आधार �माणह�बाट मतृक 
रिेजना मगरलाई मतृककै देवर ितलकबहादरु मगरको 
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समेत संल�नतामा कुटिपट गरी घाटँीमा डोरी वा सलले 
कसी कत��य गरी मारकेो ज�तो ला�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको इ��बहादरु थापा मगरको कागज ।

िमित २०७०।६।२९ गते िबहान ०६:३० 
बजेको समयमा मतृकको हजरुबबुा नाता पन� 
कृ�णबहादरु आले मगरले म उठी घरमा खाजा 
खाइरहेको अव�थामा म भएको ठाउमँा आई मािथ 
रिेजना मगरको रातको ०३:०० बजे मटुु दखेुर म�ृय ु
भएको रहेछ । मािथबाट लास �याउदैँछ । मलामी 
जानपुछ�  भनेपिछ हामी दवैु जना लास �याउछँन् 
िक भनी िबहान ०७:०० बजेस�म कुरी ब�य� । 
�यितखेरस�म लास नआएपिछ ०७:३० बजे हामी 
दवैुजना मतृकको घरमा गय� । �यहा ँ गएपिछ मतृक 
लास दाहसं�कारको लािग घाटमा लान भनी बािहर 
आगँनमा बासँको खटमािथ राखी फुलमाला लगाई 
��याङकेटले छोपी पानी परकेोले �लाि�टकले समेत 
छोपेको मतृक लास देखेको हो । �यसपिछ मटुु दखेुर 
मरकेो भनेको छ । मटुु दखेुर मरकेो मा�छे क�तो ह��छ, 
हेर� त भनी मैले मतृकको छेउमा बसेका ितलकबहादरु 
मगरलाई भनेपिछ िनजले मतृकको मखुदेिख घाटँीस�म 
छोपेको कपडा खोली देखायो । अिन मैले मतृकको 
घाटँीमा डोरीको डाम, बाया ँ गालामा घाउ चोट 
देखे ँ । �यसपिछ ितलकले मतृकको मखु कपडाले 
छोिपिदयो । अिन म कहा ँ झिु�डएको रहेछ भनी 
बइुङ्गलमा गई हेदा�, मतृकको �ीमान् दगुा�बहादरु मगरले 
बइुङ्गलको छानाको बलोमा झिु�डएको भनी देखाए । 
झिु�डएको भनी दखेाएको बलोमा हेदा� डोरीको डाम 
नदिेखएको, �वासँोको धलुोह� ज�ताको �य�तै रहेको 
देखे ँ । यसरी मतृक लासको �कृित र घटना�थलको 
�कृित हेदा�  मतृक रिेजना मगरले आ�मह�या गरकेो 
नभई मतृकलाई कुटिपट गरी घाटँीमा डोरी वा सलले 
कसी मतृककै �ीमान् दगुा�बहादरु मगरले मारकेो ज�तो 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको समुन लामासमेतले गरकेो 
घटना िववरण कागज ।

मतृक रिेजना मगर मरकेो ह�ला ख�ला 
सनेुपिछ मसमेत घटना भएको घरमा आई हेदा�  लास 
छोिपएको अव�थामा मझेरीमा देखे ँ। अिन म आगँनमा 
आएपिछ ितलकबहादरुले मसमेतलाई बासँ काट्न 
जाउ ँभनी मसमेत भई बासँ काटी �याइिदएको हो । 
बासँ काटेर �याउदँास�म मतृकको म�ृय ुके कसरी भयो 
मलाई थाहा भएन । गाउलेँह� भेला ज�मा भएपिछ 
मतृकका आफ�त माइती प�ह� आएपिछ खटमा 
राखेको लासलाई छोपेको कपडा हटाई हेदा�  मतृकको 
िनधारमा चोट, िचउडँोमा घाउ, घाटँीमा डोरीले कसेको 
डाम देखे ँ। �यसपिछ मलाई पिन मटुु दखेुर मरकेो नभई 
कत��य गरी मारकेो ज�तो ला�यो भ�नेसमेत बेहोराको 
िमलन थापा मगरको कागज ।

मतृक रिेजना मगर मरकेो थाहा भएपिछ 
म पिन घटना भएको घरमा गए ँ । मटुु दखेुको कारण 
मरकेो भनी ह�ला ख�ला सनेुकोमा माइती प�लाई 
शंका लागी जबरज�ती मतृक छोपेको कपडा हटाई 
हेदा� घाटँीमा डोरीले कसेको ज�तो डाम, बाया ँगालामा 
आलो घाउ, िनधारमा चोट, एकप�� कानमा टप 
नभएको देखे ँ । �यसपिछ माइती प�ले लास घाटमा 
लान निदई �हरीलाई खबर गरकेो हो । �ितवादीह� 
प�ले किहले मटुु दखेुर म�ृय ुभएको किहले लडी म�ृय ु
भएको बहाना बनाई मतृक रिेजना मगरलाई कुटिपट 
गरी �ितवादीह� दगुा�बहादरु मगरसमेतले घाटँीमा 
डोरी वा सलको पासो कसी कत��य गरी मारकेो ज�तो 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको किवता मगरको कागज ।

लास �कृित हेदा� मतृक रिेजना मगरलाई 
ितलकबहादरु मगरसमेतको िमलेमतोमा मतृककै 
�ीमान् दगुा�बहादरु मगरले कुटिपट गरी घाटँीमा डोरी 
वा सलले कसी कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िनराजन मगरको कागज ।

िमित २०७०।०६।२८ गते म र मेरो �ीमान् 
रिवन �े� टीका लगाउन भनी मतृकको घरमा गएको 
हो । उ� िदन टीका लगाइसकेपिछ खाना खाई म 
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र मेरो �ीमान् रिवन �े� आराम गन� अक�  घरमा गई 
ब�य� । अ�दाजी रातको २४:०० बजेितर हजरुआमाले 
खाना खानको लािग बोलाउन आएपिछ खाना खाई 
म र मेरो �ीमान् पनुः सोही घरमा गई स�ुय� । हामी 
सतेुपिछ उ� घरमा के के भो थाहा भएन । िमित 
२०७०।०६।२९ गते िबहान ०४:०० बजेितर 
हजरुआमा र काका ितलकबहादरु मगर हामी सतेुको 
ठाउमँा आई काक� रिेजना मगर िब�यो भनी भ�न ु
भो अिन हामी दईुजना आई हेदा� तल मझेरीमा लास 
छोपेको अव�थामा देखेको हो । मतृक रिेजना मगरलाई 
को कसले मार ेमलाई थाहा भएन तर मैले हेदा� मतृकको 
िनधारमा टुिट�को, िचउडँोमा आलो घाउ र घाटँीमा 
डोरीले पासो लगाई किसएको डाम देिखएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको सर�वती मगरको कागज ।

�ितवादीह� दगुा�बहादरु मगर र ितलकबहादरु 
मगर िमली जाहेरवालाको छोरी रिेजना मगरलाई 
पटकपटकको पा�रवा�रक िववादको �रसइवी िलई 
कुटिपट गरी घाटँीमा पासो लगाई कसी कत��य गरी 
मारकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीह� दगुा�बहादरु 
मगर र ितलकबहादरु मगरको उ� काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. िवपरीतको 
कसरु भएको ह�दँा िनज �ितवादीह� दगुा�बहादरु मगर 
र ितलकबहादरु मगरलाई सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग 
मागदाबी ।

मतृक मेरी �ीमती ह�न् । उ� िदन मैले 
िनजलाई कुटिपटलगायत केही गरकेो छैन । बेलकुा 
टीकाको िदन माइती जाने कुरा ग�रन् । मैले पानी 
प�ररहेको छ, रोिकएपिछ जाउली भनेको िथए ँ । 
�यसपिछ बेलकुा खाना खाई स�ुन गय� । म कोठामा 
बाब ु र भाइसगँ गफ गद� बसेको िथए ँ । गफ गरी स�ुने 
कोठामा जादँा �ीमती झिु�डरहेको देखे,ँ �यसपिछ 
मैले भाइ र बबुालाई रोइकराइ बोलाए ँ। प�रवारका सबै 
मािनसह� ज�मा भए र जीिवतै छ िक भनेर सलको 

गाठँो खोली हेदा� म�रसकेक� रहेछ । िनज मतृकले के 
कुन मोडमा आई �य�तो ग�रन् मलाई थाहा भएन । 
घरमा कोही कसैसगँ वादिववाद, कुटिपट केही भएको 
िथएन । केवल माइती टीका लगाउन जाने स�दभ�मा 
के कसरी जाने हो भ�ने कुरा सामा�य �पमा भएको 
िथयो । मतृक शरीरमा चोटपटक कसरी ला�यो मलाई 
थाहा भएन । मेरो छोरा �ीमत वष� ७ को सानो छ, 
किललो ब�चालाई कसैले िसकाएर झठुो बेहोरा 
लेखाएको ह�न स�छ । अिभयोग दाबी झ�ुा हो । म 
घटनामा िनद�ष भएकोले मलाई सजाय ह�न ु ह�दैँन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी दगुा�बहादरु मगरले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बयान ।

मतृक मेरो भाउजू हो, िनजलाई हामी कसैले 
पिन कुटिपट गरकेो छैन । यो सरासर झ�ुा आरोप 
मा� हो । िनज मतृक आफँै मरके� ह�न् । कसैले पिन 
मारकेो होइन । मैले सनेुअनसुार दाज ुभाउजूको दश�को 
टीका लगाउने स�ब�धमा सामा�य कुराकानी भएदेिख 
बाहेक अ� केही भएको छैन । �ीमत मगर आलो काचँो 
केटो भएकोले उसलाई कसैले िसकाएर अनसु�धान 
अिधकारीसम� �य�तो कागज लेखाएको हो । मैले 
द�ेदा भाउजू झिु�डएको अव�थामा िथए । शरीरमा 
घाउ चोट, झिु�डएको अगािड थाम िथयो, �यही 
ठोि�कएर भयो िक अ� कुनै कारणले भयो मलाई 
�यसबारमेा थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ितलकबहादरु मगरले स�ु अदालतसम� गरेको 
बयान ।

मतृकलाई को कसले मार े भ�ने यिकन गन� 
सि�दन, तर लास हेदा� गाला मिुनप�� घाउ, टाउकोमा 
टुटु�को र घाटँीमा डोरीले बाधेँको डाम देखेर शंकाचािह ँ
घर प�रवारले गर ेिक भ�ने बेहोराको बिुझएका मािनस 
सूय�बहादरु थापा मगरले स�ु अदालतसम� गरेको 
बकप� ।

मेरो छोरी रिेजनालाई घरकै जहान प�रवारले 
नै कत��य गरी मारकेा ह�न् । जाहेरी िदन जादँा सबैको 
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नाउ ँ िदउ ँ भनेकोमा �हरीले दईु जनाको मा� नाम 
लेखेछन् । मैले छोरीको घाउ चोट दे�न पाइन ँ । 
अनहुार मा� देखेको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली 
च��कुमारी आले मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

म�ृय ु भएको कुरा गाउघँरमा ह�ला भएपिछ 
थाहा पाय� । खबर पाउदँा मटुु दखेुर म�रन् भनेर खबर 
पाएकोमा खटमा लास रा�ने बेलामा अनहुार हेर� भनेर 
हेदा�खे�र घाटँीमा डोरीको पासोको डाम, बाया ँगोडामा 
मकैको गेडा �यािपएको, पोतेको डोरो िछिनएको, गाला 
र िनधारमा चोट िथयो सोही आधारमा प�रवारको 
िमलोमतोमा ह�या भएको ह�नपुछ�  भ�ने मेरो अनमुान 
हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस केशव आले 
मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

मतृक रिेजनाको म�ृय ु आफँै भएको होइन । 
मटुु दखेुर म�यो, भनेकाले लास हेन� जादँा लासिभ� 
अ�ँयारो कुनामा भएकोले रा�ोसगँ देिखएन, लास बािहर 
िनकालेर हेदा� लासको िनधारमा टुिट�को, घाटँीमा 
डोरीको डाम, गालाको मिु�तर आलो घाउ देिखयो । 
सोही आधारमा राितको समयमा सबैजना घरमै भएको 
बेला प�रवारह�को िमलोमतोमा झ�ुड्याएर मारकेो 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस िनराजन 
मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

घटना�थल र लास जाचँ �कृित, �ितवादीका 
घर प�रवारको फरकफरक बोलीका कारण दगुा�बहादरु 
र ितलकबहादरु मगरले कुटिपट गरी घाटँीमा डोरीले 
कसी कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका मािनस अ�बरबहादरु आले मगरले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

यसैबाट कत��य भएको चािह ँ भ�न सि�दन 
भ�ने बेहोराको बिुझएका मािनस �े�बहादरु आले 
मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

म अिघ�लो वष�को काित�कितर घरमा जादँा 
रिेजनासगँ घर प�रवारको कुनै वादिववाद िथएन, 

िमलोमतोमा नै बसेको दखेेको ह� ँ । �ीमान् �ीमतीको 
िबचमा पिन रा�ै स�ब�ध िथयो । यी �ितवादीह�ले 
कुटिपट गरी झ�ुड्याई मारकेा होइनन् । दगुा�बहादरु 
र ितलकबहादरु दवैु �यि� ह�या गन� खालका 
अपराधी �विृ�का मािनसह� होइनन् । दगुा�बहादरु र 
ितलकबहादरु दवैु िनद�ष भएकोले ियिनह�ले सफाइ 
पाउनपुन� हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह�का 
सा�ी बलराम थापामगरले स�ु अदालतसम� गरेको 
बकप� ।

मतृक रिेजना लािमछानेलाई सबै घर 
प�रवारका सद�य िमली सहमितमा मारकेो होला 
ज�तो ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको ई�र मगरले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

सबै घर प�रवारको िमलोमतोमा मतृक रिेजना 
लािमछाने मगरलाई मारकेो हो । मतृक रिेजना लािमछाने 
मगरको म�ृयकुो कारण पिहला मटुु दखेुर भिनयो र पिछ 
िविभ�न खालका कुराह� र घाउ चोटह�ले गदा� शंका 
गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस शा�ता 
मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

�ितवादीह� िनद�ष छन्, यो सबै झ�ुा 
आरोपको कुराह� हो । रिेजना र दगुा�को रा�ो स�ब�ध र 
मेलिमलाप िथयो । रिेजना मगर झिु�डएर नै आ�मह�या 
गरके� ह�न् । माइती प� र श� ु प� िमलेर आरोप 
लगाएको मा� हो भ�नेसमेत बेहोराको शा�ताकुमारी 
राना मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

प�रवारको िमलोमतोमा घटना भएको 
हो । िदउसँोको घटना भएको भए अ�ले मारकेो भ�न 
सिक��यो राितको घटना भएकोले प�रवारले नै घटना 
घटाएको हो । पाचँ जना प�रवारलाई जाहेरी िदएकोमा 
�हरीको िमलोमतोमा दईु जनालाई मा� �ितवादी 
बनाएको हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस 
सािव�ी मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

उ� िमित २०७०।६।२८ र २९ गते म 
आ�नै घरमा बबुाआमासगैँ िथए ँ। राित म हजरबबुासगँ 
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सतेु ँ भोिलप�ट िबहान अधेँरमैा उठे ँ । अनसु�धानको 
�ममा भएको कागजमा भएको सहीछाप मेरो हो, तर 
बेहोरा मेरो होइन । िबहान उठ्दा बबुाममीलाई भेटे 
नभेटेको �� रा�दा जवाफ िदन नसकेको बिुझएका 
मािनस वष� ७ �ीमत लािमछानेले आ�नो फुपू शा�ता 
मगरको संर�कमा स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

लास जाचँ �ितवेदनमा ०७१।७।१० 
मा इलाका �हरी काया�लय बनेपालाई पठाइएको 
रायसमेतमा मतृकको शरीरमा के क�ता चोट पटक 
िथए भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । मतृकको म�ृयकुो 
कारण स�ब�धमा HANGING भनी दवुै �ितवेदनमा 
खलुाइएको छ भ�नेसमेत बेहोराको शव परी�ण 
�ितवेदनमा राय �य� गन� िवशेष� डा. ह�रहर व�तीले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

मतृकको शव परी�ण गदा� घाटँीमा १.५ 
देिख २ से.िम. चौडाइको पासोको डाम नागबेली ह�दैँ 
दवैुतफ�  मािथ गएको साथसाथै घाटँीको पछािड भागमा 
पासोको डाम नभएको पाइयो । िचउडँोमिुन घ�ेको घाउ 
देिख�छ । सो घाउ िचउडँो तल झदा� पासोले भएको 
ज�तो देिख�छ, िनधारमा भएका घाउह� कुनै व�तकुो 
स�पक� मा आएर, घि�एर भएको दिेख�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको शव परी�ण गरी राय �य� गन� डा.गोपाल 
चौधरीले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

मतृकको घाटँीमा डोरीको डाम िथयो, मेरो 
िवचारमा मतृकलाई कत��य गररे नै मारकेो ज�तो ला�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाका मािनस 
इ��बहादरु थापा मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

हामी घटना�थल मचु�ुका उठाउन गएको हो 
हामी ४ जना िथय� । हामीले मतृक देखेन� । मारकेो 
नमारकेो हामीलाई थाहा छैन । जे छ िमिसलमा नै छ 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाको मािनस 
�.ह. गणेश�साद थापाले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

मैले कानमिुन घाउ र टाउकोमा िनल 
दखेे ँ । कत��य भ�ने देखेको छैन । िनलडाम भएको र 
चाडवाडको घटना भएकोले शकंा गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाका मािनस रामबहादरु 
लािमछाने मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

घटना�थल मचु�ुकामा �हरीले जबरज�ती 
सहीछाप गन� लगाएको हो । �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगरसमेतले मारकेो होइन िकनक� दगुा�बहादरुले म 
ज�तो टुह�रोलाई त माया गररे पढाउन ु ह�का�उनभुयो 
भने रिेजनालाई त कित माया गनु�ह���यो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाका मािनस सर�वती 
मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

 मतृक रिेजना लािमछाने मगरको म�ृयकुो 
कारण आ�मह�या िथयो भ�न सिकनेस�मको अव�था 
दिेखएको छैन । य�ता अव�थामा मतृकका छोरा 
�ीमत लािमछाने मगरले धेर ै मिहनापिछ बकप� गदा� 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कागजबमोिजम नगरेको 
भ�ने आधारमा ममी र बबुा दगुा�बहादरु मगरिबच झगडा 
भई बबुा दगुा�बहादरु मगरले ममी रिेजना मगरको घाटँी 
अगािडबाट सल बाधँी भइुमँा लडाएपिछ मलाई बबुाले 
हजरुबबुा र आमा स�ुने कोठामा लगी राखेको हो, ममी 
रिेजना मगरलाई बबुा दगुा�बहादरु मगरले कुटिपट गरी 
सलको पासो लगाई मारकेो हो, बबुा र ममी झगडा ह�ने 
बेलामा बबुा, ममी र म मा� िथय� भनी  घटनाको मौकामा 
वष� ७ को अवोध बालकले ग�रिदएको कागजलाई 
अ�यथा मा�न सिकने अव�था सम�ीगत िमिसलको 
रोहबाट नदेिखदँा, मतृक रिेजना लािमछाने मगरको म�ृय ु
�ितवादी दगुा�बहादरु मगरको कत��यबाट भएको हो भ�ने 
समिथ�त देिखदँा िनज �ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  तथा अका�  �ितवादी ितलकबहादरु मगरको 
हकमा हेदा� रिेजना लािमछाने मगरलाई कत��य गरी 
मान�मा िनजको ��य� संल�नता िथयो भ�ने बिुझएको 
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�ीमत लािमछानेसमेतको कागजबाट देिखदँनै । तथािप 
मतृक लासलाई छो�ने, सतुाउनेलगायतका काय�मा यी 
�ितवादी ितलकबहादरु अका� �ितवादी दगुा�बहादरुसगँ 
रहेको अव�था छ । मतृकको म�ृय ु मटुु दखेुर भएको 
भनी माइती प�लाई भ�न,ु लास हेन� खो�दा दखेाउन 
िहि�कचाउन,ु अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा 
मैले भाउजूलाई मारकेो होइन, दाजलेु के ग�यो थाहा 
भएन भनी लेखाउन ु तथा जाहेरवाला र बिुझएका 
मािनसले िनजलाई समेत पोल गरी कागज तथा 
बकप� ग�रिदन ु ज�ता िमिसल सलं�न कागजातबाट 
��ततु वारदातमा िनज �ितवादी ितलकबहादरु मगर 
अ� िकिसमको मत स�लाहमा फसेको भ�ने देिखई 
िनजले �यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो ठहरी िनजलाई १ वष� ६ मिहना कैद ह�ने 
ठहछ�  । िनजउपरको �यानस�ब�धीको १३(३) नं. को 
अिभयोग दाबी प�ुन स�दनै भ�ने स�ु का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।६।२६ को फैसला ।

 मतृक रिेजना मगरको म�ृय ु �ितवादीह�कै 
कारणबाट भएको हो भ�ने पिु� गन� कुनै पिन बयान 
बकप� िकटानी रहेको अव�था छैन । जघ�य घटनामा 
�ितवादीह� सलं�न भएको भ�ने �वत�� �माणबाट 
पिु� भएको अव�थासमेत छैन । केवल मतृकका माइती 
प�को उजरुीले पोिलएको आधारबाट अनसु�धान स�ु 
गरी िवना ठोस �माण कत��य �यान ज�तो जघ�य 
अपराधमा शंकाको भरमा ग�रएको फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीह� दगुा�बहादरु मगर र ितलकबहादर 
मगरको पनुरावेदनप� ।

�ितवादी ितलकबहादरु मगरले मतृक मटुु 
दखेुर मरकेो भनी मतृकको माइतीमा खबर गरकेो, 
लास देखाउन अनरुोध गदा� आनाकानी गरकेो कुरा 
मौकामा बिुझएका अ�बरबहादरु आले मगरसमेतले 
गरकेो कागजसमेतबाट ख�ुन आएको छ । मतृकको 
लासलाई छो�ने, सतुाउनेलगायतका काय�मा यी 
�ितवादीले अका� �ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई 

साथ िदएको देिख�छ । यी �ितवादीलाई मटुु दखुेर 
मरकेो मािनसको घाटँीमा कसरी िनलडाम ह��छ 
भ�दा झिु�डएर मरकेो भनी जवाफ िदएको, झिु�डएको 
भिनएको बलोको �वासँोह� ज�ताको त�तै रहेको, 
कुनै िकिसमको डाम नरहेको, झिु�डएको भिनएको 
ख�बामा रहेका िचम फुट्नपुन�मा नफुटेको अव�थामा 
रहेको ज�ता आधारबाट �ितवादीह� दगुा�बहादरु 
मगर र ितलकबहादरु मगरले िमलेमतो गरी रिेजना 
मगरको कत��य गरी ह�या गरकेो हो भ�ने बेहोराको 
िनलबहादरु आले मगरको कागजसमेतबाट देिख�छ । 
यी �ितवादीको मतृकको ह�या गन� काय�मा संल�नता 
नभएको भए यी �ितवादीले आ�ना दाजलेु भाउजू 
(मतृक) को ह�या गरपेिछ छरिछमेक, �हरी �शासनमा 
खबर गनु�को स�ा मतृकको म�ृयकुो कारण फरकफरक 
बताएको, मतृकका आफ�तलाई मतृकको लास देखाउन 
आनाकानी गरकेो देिखएबाट आफूसमेत संल�न भई 
मतृकको ह�या गरकेो कारण अपराध लकुाउन �य�तो 
काय� गरकेो �वतः ��ट ह��छ । मतृकलाई �ितवादी 
दगुा�बहादरु मगरले आफू ए�लै ह�या गन� स�ने 
अव�थासमेत दिेखदँैन । यी �ितवादीसमेतले वारदात 
िमितमा िबहानको राित ३:०० बजेस�म बसी योजना 
बनाई मतृकको ह�या गरकेो कुरा पिु� भएको छ । 
य�तो अव�थामा यी �ितवादी ितलकबहादरु मगरलाई 
अिभयोग मागदाबीभ�दा कम सजाय गन� गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� भएकोले बदरभागी छ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदनप� । 

�ितवादीम�येका दगुा�बहादरु मगरको हकमा 
अिभयोग दाबीबमोिजम उ� घटनाको मौकामा वष� ७ 
को अवोध बालक िनजह�कै छोरा �ीमत लािमछाने 
मगरले ग�रिदएको कागजलाई अ�यथा मा�न सिकने 
अव�था सम�ीगत िमिसलको रोहबाट नदेिखदँा, मतृक 
रिेजना लािमछाने मगरको म�ृय ु �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगरको कत��यबाट भएको हो भ�ने पिु� ह�न आएको 
दिेखदँा िनज �ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई मलुकु� 
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ऐन, �यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई भएको स�ु अदालतको फैसला िमलेकै 
देिखए पिन �ितवादी ितलकबहादरु मगरको हकमा 
िनजको मतृकलाई मान� काय�मा सलं�नता रहेको भ�ने 
सबदु �माणबाट पिु� ह�न नसकेको ह�दँा िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।६।२६ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादी ितलकबहादरु 
मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । 
िनजलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको र सफाइ पाउनपुन� भ�ने 
�ितवादी दगुा�बहादरु मगरको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२/३/२९ को फैसला । 

��ततु म�ुाको घटना�थल �कृित मचु�ुका, 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका, िचिक�सकको परी�ण 
�ितवेदनलगायतका �माणह�बाट मतृकको म�ृय ु
कत��यबाट भएको हो भनी �थािपत ह�न सकेको 
छैन । मतृकको म�ृय ुकोही कसैले घाटँी िथचेर कत��य 
गरी मारकेो कारणबाट नभई आफँै झिु�डएर आ�मह�या 
गरकेो कारणबाट भएको हो भ�ने िनिव�वाद ह�दँाह�दैँ 
पनुरावेदन अदालतले मलाई कसरुदार ठहर गन�को 
िनि�त नाबालक छोरा �ीमतको अनसु�धानको �ममा 
भएको कागज एवम् अनसु�धानको �ममा बिुझएका 
मािनसह� िनराजन मगर, अ�बरबहादरु आले, शा�ता 
मगर, सािव�ी मगरसमेतले अदालतमा गरकेो बकप�को 
बेहोरालाई �माणको �पमा �हण ग�रएको काय� �िुटपूण� 
छ । �माण ऐन, २०३१ को प�र�छेद ८ मा सा�ी परी�ण 
भ�ने प�र�छेद रािखएको छ । सा�ी परी�ण गनु�को 
एक मा� ता�पय� कोही कसैले अनसु�धानको �ममा 
�य� गरकेो बेहोरा सोझै �माणमा �हण नगरी सो �य� 
गन� सा�ीको िव�सनीयता परी�ण ग�रसकेपिछ मा� 

िनजको कथनलाई �माणमा �हण गन� वा नगन� भनी 
िनि�त गन� उ� �यव�था ग�रएको हो । म पनुरावेदकको 
नाबालक छोराको कथनलाई मेरा िव�� �माणमा 
�हण गन� िम�दैन । ७ वष� नाबालक छोरा �ीमतलाई 
क�जामा िलएर अनसु�धानको �ममा गराइएको 
भिनएको कागजलाई िनजले अदालतसम� गरेको 
बकप�बाट झ�ुा �मािणत भइसकेको छ । सा�ीको 
हैिसयत भनेको आ�नै इ��ीयले देखेको, सनेुको वा 
थाहा पाएको कुरा �य� गन� भएको ह�नाले सा�ीले 
बोलेको कुराको मा�ाको (Quantity) आधारमा नभएर 
िनजले बोलेको कुराको गणुको (Quality) आधारमा 
िव�ास गन� ग�र�छ । �यसैगरी अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका �यि�ह�ले अदालतसम� गरकेो बकप�को 
बेहोरा हेन� हो भने पिन िनजह�को कथन �माणमा 
सव�था अ�ा� रहेको �व�प� छ ।  कुनै पिन �यि�ले 
कोही कसैलाई आरोप लगाउन मा� पया�� ह�दँनै । उ� 
आरोप िव�सनीय ह�नपुद�छ �यसपिछ मा� �माणका 
�पमा �हण गन� सिक�छ । कत��य गरी मानु�पन� यथोिचत 
कारण देखाउने कत��य वादी प�को हो । �य�तो 
कत��य मनसायरिहत िथयो वा मनसायसिहत के िथयो 
भनी हे�रने एउटा �मखु त�व पिन हो । उ� मनसाय 
वारदातको �कृित र �योग भएको हितयारलगायतको 
आधारमा प�ा लगाउने ग�र�छ । कुनै घटना घट्न ु
र कसरु �मािणत ह�न ु भनेको अलगअलग िवषय 
हो । कुनै पिन कसरु �मािणत गन� �माणह� िमिसलमा 
िव�मान ह�नपुद�छ । �माण किहले पिन िवरोधाभाषय�ु 
वा दिुवधाजनक ह�न ुह�दैँन । िवरोधाभाषको अ��य गनु� , 
दिुवधाको अव�था िसज�ना ह�न निदन ुनै �माणको एक 
मा� उ�े�य हो । अ�प� र अिन�या�मक कथनलाई 
कसरुदार ठहर गन� �मखु आधार बनाउन पाइदैँन । 
पनुरावेदन अदालतबाट मलाई कसरुदार ठहर गदा� 
जे जनु आधारह� �हण ग�रएको छ ती मनोगत एवम् 
भावना�मक मा� छन् । मतृकको लास जाचँ मचु�ुका 
तयार भएको छ । लासलाई िचिक�सकह�बाट जाचँ 
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ग�रएको छ । मतृकको शरीरमा देिखएको चोट कोही 
कसैको कुटाइको चोट हैन भ�ने ��ट भएको छ । म 
पनुरावेदकले मतृकलाई कुटिपट गरी सलले घाटँी कसी 
कत��य गरी मारकेो भनी अिभयोग लगाउने प� वादी 
नेपाल सरकारलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम िनिव�वाद �पमा �माण प�ुयाउनपुन� दािय�व 
रहेको छ । म पनुरावेदकले पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाबमोिजमको कसरु गरकेो हो भ�ने कुराको कुनै 
पिन शंकारिहत �माण वादी प�बाट पेस ह�न नसकेको 
अव�थामा छ । पनुरावेदन अदालतबाट म पनुरावेदकले 
मतृकलाई कुटिपट गरी सलले घाटँीमा बाधँी कत��य 
गरी मारकेो भ�ने कुरा मालाकार त�य तथा �माणबाट 
प�रपिु� ह�न गएको भनी प�रि�थितज�य �माणह�को 
आधारमा मलाई कसरुदार ठहर गन� उठान गरकेो 
तक�  आफँैमा �िुटपूण� छ । प�रि�थितज�य �माणलाई 
अिभय�ुका िव�� �माणमा �हण गन� कुरामा िव�मान 
ह�नपुन� �याियक सचे�ता र सावधानीिवना नै कसरुदार 
ठहर गन� काय� भएको छ । प�रि�थितज�य �माण 
घटना र सोसगँ स�बि�धत कुराह�बाट मालाकार 
कडीको �पमा �थािपत भएको ह�नपुछ�  । उपयु�� त�य 
एवम् �माणह�, �यायका मा�य िस�ा�त, स�मािनत 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत निजरह�समेतको 
आधारमा मैले कुनै पिन कसरु नगरकेो �मािणत ह�दँाह�दैँ 
कसरुदार ठहर गरी पनुरावेदन अदालतले गरकेो 
िमित २०७२।०३।२९ को फैसला मलुक� ऐन अ.बं. 
१८४(क), १८५ तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ एवम् ५४ समेतको कानूनी आधारबाट �िुटपूण� 
भएको ह�नाले उ� फैसला बदर गरी वादी दाबीबाट 
सफाइ िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
दगुा�बहादरु मगरको पनुरावेदनप� । 

�ितवादीह� दगुा�बहादरु तथा ितलकबहादरु 
मगरले आ�नी छोरी रिेजना लािमछाने मगरलाई 
कत��य गरी मारकेो भनी च��कुमारी आले मगरले 
िकटानी जाहेरी िदएको र सोही जाहेरीको आधारमा 

म�ुाको उठान भई �ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई 
कसरुदार कायम गरी स�ु का�े िज�ला अदालतले 
सव��वसिहत ज�मकैदको फैसला गरकेोमा िनजले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन गरकेोमा 
िमिसल संल�न �माणह�बाट कसरुदार ठहर भई स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर भएको अव�था छ । 
�ितवादी ितलकबहादरु मगरले मतृक मटुु दखेुर मरेको 
भनी मतृकको माइतीमा खबर गरकेो, मतृकको लास 
दखेाउन अनरुोध गदा� आनाकानी गरकेो त�यलाई 
बिुझएका अ�बरबहादरु आले मगरसमेतले खलुाई 
लेखाई िदएको पाइ�छ । मतृक लासलाई सतुाउने, 
छो�ने ज�ता काय� गन�मा यी �ितवादीले अका� �ितवादी 
दगुा�बहादरु मगरलाई सहयोग गरकेो र िनज म�ुय 
�ितवादी दगुा�बहादरुसगैँ रहे भएको त�य िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट पिु� भएको अव�थाका बाबजदु स�ु 
फैसला नै उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।०३।२९ मा भएको फैसलामा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १, १३(३) र 
१७(३) नं. को �या�या�मक �िुट िनिहत रहेको छ । 
वारदात समयमा �ितवादी ितलकबहादरु मगर अका� 
�ितवादी दगुा�बहादरु मगरसगैँ भएको र िनजले भाउजू 
रिेजनाको कत��यबाट म�ृय ु भएपिछ �हरी �शासन 
तथा छरिछमेक�समेतलाई खबर नगरी योजनाअनसुार 
लास िछपाउन सहयोग गरकेो देिख�छ । िनजले भाउजू 
किहले झिु�डएर मरकेो भ�ने त किहले मटुु दखुेर 
मरकेो भ�ने ज�ता फरकफरक जवाफ िदएको, रातको 
समयमा �ितवादी दगुा�बहादरुले ए�लै िनज रिेजनालाई 
मान� स�ने अव�था नभएको, रातको क�रब ३ बजे 
सगैँ रहेका भाइ िनज �ितवादी ितलकबहादरुलाई उ� 
ह�याको बारमेा थाहा जानकारी नभएको भनी अनमुान 
गन� सिकँदैन । यस त�यका बाबजदु िनज �ितवादीलाई 
पूण� �पमा कसरु दाबीबाट सफाइ िदएको फैसलामा 
�याियक मनको �योग ह�न सकेको देिखदँनै । तसथ� 
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उि�लिखत आधार, कारणह�को रोहमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� देिखएकोले सो 
बदर गरी �ितवादी ितलकबहादरु मगरलाई समेत 
स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ह�न स�मािनत 
अदालतसम� सादर अनरुोध ग�र�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनप� ।

यसमा �ितवादी दगुा�बहादरु मगरको 
पनुरावेदन परकेो र मतृक रिेजना लािमछाने मगरको 
म�ृय ुHanging बाट भएको भ�ने पो�माट�म �रपोट�बाट 
देिखन आएको छ । साथै वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पिन पनुरावेदन परकेो दिेखन आएकोले �ितवादीको 
तफ� बाट पन� आएको पनुरावेदनको जानकारी अ.बं. 
२०२ नं. को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदनू । �य�तै वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट परकेो पनुरावेदनको जानकारीसमेत 
अ�तर�भावी ह�ने ह�दँा छलफलको लािग अ.बं. २०२ 
नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई िझकाई ��यथ� हािजर 
ह�न आए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको आदेश ।

�यानस�ब�धी ��ततु घटनामा �ितवादीह� 
सलं�न रहेको भ�ने मतृकका माइती प�को उजरुीले 
पोिलएको आधारबाट अनसु�धान स�ु ग�रएको 
��ततु म�ुामा िवना ठोस �माण कत��य �यान ज�तो 
जघ�य अपराधमा शकंाको भरमा ग�रएको अिभयोगसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । �ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई 
कसरुदार कायम गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७२।३।२९ को फैसला सो हदस�म उ�टी 
भई िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
र अका� �ितवादी ितलबहादरु मगरका हकमा िनजलाई 
सफाइ िदने गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने माननीय �यायाधीश 
�ी अिनलकुमार िस�हाको राय ।

सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०७०, अङ्क 
६, िन.नं. ९०२२ मा �कािशत निजर तथा िव�मान 

�माणसमेतका आधारमा यी �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगरले अपराध गरकेा होइनन् भ�ने अव�थामा प�ुन 
सिकएन । िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� 
गरी साथै �ितवादी ितलकबहादरु मगर उ� घटनामा 
��य� संल�न रहेको नदेिखदँा िनजले सफाइ पाउने 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने माननीय �यायाधीश 
�ी ह�र�साद फुयालको राय ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादी दगुा�बहादरु मगरको तफ� बाट 
रहनभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी लभकुमार 
मैनालीले मेरो प� दगुा�बहादरु, नेपाल आम�मा काय�रत 
कम�चारी ह�न् । िनज लामो समयपिछ दश� मनाउन घर 
आएको दिेख�छ । �ीमान् �ीमतीिबच घरमा गफगाफ 
भएबाट माया ममता भएको देिख�छ । कुनै िकिसमको 
पा�रवा�रक िववाद देिखदँैन । सबै घर प�रवारले सगैँ 
खाना खाइसकेपिछ, घरध�दा ग�रसकेपिछ कुनै पिन 
िकिसमको वादिववाद झै-झगडा िबना नै मतृकले 
झिु�डएर आ�मह�या गरकेो ��ट छ । आ�मह�या 
िड�ेसनसगँ जोिडएको ह��छ । नागबेली डामले 
झिु�डएको भ�ने �मािणत भएको छ । शव पो�माट�म 
गन� िचिक�सकले म�ृयकुो कारण Hanging भनेर 
अदालतमा आएर पिन बकप� गरकेो पाइ�छ । तसथ�, 
�ितवादीलाई सफाइ िदने माननीय �यायाधीश 
�ी अिनलकुमार िस�हाको राय सदर ह�नपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी कैलास के.सी. 
ले दश�को महान चाडमा एक अवला नारीको िनम�म 
ह�या भएको छ । �ीमान् �ीमतीिबच वादिववाद भएको 
र बाबाले आमालाई कुटिपट गरी सलले घाटँीमा कसी 
ह�या गरकेो भनेर छोरा �ीमतले भनेको पाइ�छ । 
झिु�डएको कुनै �माण छैन । सल कसेर झिु�डएको लास 
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कहीकँतैबाट �मािणत ह�दँैन । लास भइुमँा भेिटएको 
छ । लास झिु�डएको भिनएको बलोमिुन व�भ छ तर 
फुटेको छैन । मतृकले आ�मह�या गनु�पन� कुनै कारण 
देिखदँनै । लगाएका कपडाह� प�रवत�न भएका छन् । 
मतृकको अनहुारमा चोटपटक देिख�छ । मरपेिछ कपडा 
फे�रएको बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । झिु�डएको 
भिनएको खाबँोमा �वासँो ज�ताको त�तै देिख�छ । 
मतृकको लासमा दिेखएको घाउचोट र िनलडाम तथा 
लासलाई छोपी ढाक� राखी सदगदको �यास ग�रएको 
र म�ृयकुो बारमेा पिन फरकफरक बेहोरा लेखाएबाट 
पिन उ� वारदात आ�मह�या नभई ह�या नै भएकोले 
िनज �ितवादी दगुा�बहादरु मगरको हकमा माननीय 
�यायाधीश ह�र�साद फुयालको राय सदर गरी अका� 
�ितवादी ितलकबहादरु मगरलाई समेत अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी ��ततु गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

िव�ान् व�र� अिधव�ा र िव�ान् 
उप�यायािधव�ाले ��ततु गनु�भएको उि�लिखत बहस 
बुदँासमेत सनुी िमिसल अ�ययन गरी ��ततु म�ुामा 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट �य� भएको 
फरकफरक रायम�ये कुन राय सदर ह�ने हो अ�ययन 
गरी िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� 
दगुा�बहादरु र ितलकबहादरु मगरले छोरी रिेजना 
लािमछाने मगरलाई कत��य गरी मारकेो भनी च��कुमारी 
आले मगरको िकटानी जाहेरीपिछ िनज �ितवादीह�का 
िव�� त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजमको अिभयोग मागदाबी 
रहेको ��ततु म�ुामा �ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई 
स�ु िज�ला अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र अका� �ितवादी 
ितलकबहादरु मगरलाई ऐ. ऐनको �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद 
ह�ने ठह�याएकोमा, पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 

�ितवादी दगुा�बहादरु मगरका हकमा  स�ु फैसला सदर 
गन� गरी र अका� �ितवादी ितलकबहादरु मगरका हकमा 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी, सफाइ िदएउपर वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी दगुा�बहादरु मगरका तफ� बाट 
छु�ाछु�ै पनुरावेदन दायर भएको रहेछ ।

��ततु पनुरावेदनमा �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगरले पनुरावेदन अदालत पाटनबाट त�कालीन 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने गरी गरकेो फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी र वादी नेपाल 
सरकारबाट �ितवादी ितलकबहादरु मगरलाई सफाइ 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
सो हदस�म उ�टी गरी िनजलाई समेत अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा 
पनुरावेदन दायर भएकोमा, यस अदालतको सयं�ु 
इजलासबाट �यायाधीशह�िबच मतै�य ह�न नसक� 
िभ�निभ�न राय ��ततु भएको पाइयो । �ितवादी 
दगुा�बहादरु मगरलाई कसरुदार कायम गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला सो हदस�म उ�टी भई िनज 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र अका� 
�ितवादी ितलबहादरु मगरका हकमा िनजलाई सफाइ 
िदने गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने माननीय �यायाधीश �ी 
अिनलकुमार िस�हाको राय र �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगरले अपराध गरकेा होइनन् भ�ने अव�थामा प�ुन 
सिकएन । िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� 
गरी साथै �ितवादी ितलकबहादरु मगर उ� घटनामा 
��य� संल�न रहेको नदेिखदँा िनजले सफाइ पाउने 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने माननीय �यायाधीश 
�ी ह�र�साद फुयालको फरक राय भई सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(क) 
बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस ह�न आएको पाइयो ।

२. यस म�ुामा रिेजना लािमछाने मगरको 
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अ�वाभािवक म�ृय ु भएको कुरामा िववाद दिेखदैँन । 
िनजको म�ृय ु के कसरी भएको हो ? आ�मह�या हो 
वा कत��यबाट भएको हो ? र कत��यबाट भएको भए 
यस घटनामा के कसको सलं�नता रहेको छ ? भ�ने 
कुरा नै िनण�य िदनपुन� मूल िवषय रहेको देिखयो । 
मतृक रिेजना लािमछाने मगरलाई �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगरले कुटिपट गरी घाटँीमा पासो लगाई कत��य गरी 
मारकेोले कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�ने बेहोराको 
च��कुमारी आले मगरको जाहेरी दरखा�तका 
आधारमा ��ततु म�ुाको उठान भएको दिेख�छ । 
जाहेरीप�ात् को अनसु�धानबाट झिु�डएको भिनएको 
धरुी बलोमा सलको कुनै डाम नरहेको, जालोह� पिन 
�य�तै रहेको, बलोको तल रहेको बल नफुटेको ज�ता 
कुरा घटना�थल मचु�ुकामा उ�लेख भएको देिख�छ । 
नाकबाट पानी ज�तो तरल पदाथ� िनि�कएको, दाया ँ
गालामा चोट देिखएको, घाटँीमा डाम य ु आकारको 
देिखएको ज�ता कुरासमेत उ� मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको पाइयो ।

३. यस �यानस�ब�धी जघ�य अपराधको 
कसरु �थािपत गन� िसलिसलामा िमिसलमा िटिपएका 
त�य एवम् प�रि�थितज�य �माणह� यी अिभयोग 
लगाइएका �ितवादीह�सगँ ��य��पमा (Directly) 
जोिडएको ह�नपुद�छ । �माणह� मालाकार �पमा 
देिखनपुद�छ । िनद�िषता र दोषी छुट्याउने मूल आधार 
दशी �माण शंका�पद भएमा वा �ितवादीउपर गढाउ 
�पमा उिभन नसके अिभय�ुले शंकाको सिुवधा पाउने 
फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तसमेत रही आएको 
छ ।

४. वादी प�का सा�ी अनसु�धानका 
�ममा कागज गन� �यि�ह� जाहेरवाला च��कुमारी 
आलेमगरले मैले घाउचोट दे�न पाइन,ँ अनहुार दखेे,ँ 
घरकै जहान प�रवारले कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी, 
बिुझएका मािनस केशव आले मगरले यो यसले मारकेो 
हो नभनी घरकै जहान प�रवारको िमलेमतोमा मारकेो 

ह�नपुद�छ भनी अनसु�धानका �ममा कागज गन� 
िनराजन मगरले समेत अदालतसम� सोही बेहोराको 
बकप� गरकेो देिख�छ । �यसैगरी घटना�थल र लास 
जाचँ �कृितको बेहोरा, �ितवादीका घर प�रवारको 
फरकफरक बोलीका कारण �ितवादीह�ले घाटँीमा 
डोरी कसी मारकेो ह�नपुद�छ, यो यसैबाट कत��य भएको 
हो भ�न सि�दन भ�ने बेहोराका बिुझएका मािनस 
�े�बहादरु आलेमगरसमेतले अदालतमा आई बकप� 
गरकेो दिेख�छ ।

५. �ितवादीह�म�ये दगुा�बहादरु मगरले 
अदालतसम�को बयानमा खानापिछ बाब ु र भाइसगँ 
गफ गरी आउदँा �ीमती झिु�डएको अव�थामा देखेको 
ह� ँ । बबुा र भाइलाई रोइकराइ बोलाएको ह� ँ । जीिवतै 
छ िक भनी सलको गाँठो खोलेको हो । म�रसकेक� 
रहेछ । �ीमतीसगँ कुनै वादिववाद कुटिपट केही भएको 
िथएन । अनसु�धानमा मेरो छोरालाई कसैले िसकाएर 
झ�ुा बेहोरा लेखाएको ह�न स�छ । अिभयोग दाबी 
झ�ुा हो भनी र अका� �ितवादीले घाउचोटका कुरामा 
झिु�डएको अगािड थाम िथयो �यही ँ ठोि�कएर भयो 
िक भ�नेसमेत यसै िमलानको इ�कारी बयान गरेको 
दिेख�छ ।

६. �ितवादीका सा�ी बलराम थापा 
मगरले मतृकको घर प�रवार िमलेरै बसेका िथए । 
�ितवादीह�ले कुटिपट गरी झ�ुड्याई मारकेा होइनन् । 
�ितवादीह� िनद�ष ह�न् भ�ने र माइती प� र श� ुप� 
िमलेर आरोप लगाएको मा� हो । �ितवादीह� िनद�ष 
छन् भनी शा�ताकुमारी रानामगरले अदालतसम� 
बकप� गरकेा छन् ।

७. यसैगरी घटना�थल �कृित मचु�ुकाको 
बेहोरामा मतृक झिु�डएको �थान हेदा�, मतृक 
झिु�डएको बलोमा झिु�डएको सलको डाम 
दिेखदैँन । बलोको �वासँोको धलुोह� ज�ताको �य�तै 
रहेको छ । झिु�डएको भनेको बलोको निजकै छेउको 
िसधा तलतफ�  रहेको खामोमा रहेको िबजलुीको ब�ब 
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पिन ज�ताको �य�तै छ । बलोदेिख भइुसँ�मको दरुी 
५ िफट १० इ�च रहेको छ । घटना�थलमा मतृक 
सलको पासो लगाएर झिु�डदँा चढ्न �योग ग�रने 
कुनै िचज पिन झिु�डएको �थान निजक र तल रहेको 
देिखदँनै । म�ुयतः मतृक रिेजना मगर झिु�डएको 
बलोमा रहेको �वासँो ज�ताको �य�तै रहेको छ, �यहा ँ
झिु�डएको सलको डाम रहेको छैन । घटना�थल 
�कृितको यो त�यगत अव�थाले मतृक रिेजना 
मगर आफँै झिु�डएर आ�मह�या गरी मरकेो अव�था 
छैन भनी ब�ुनको लािग आधार �थािपत गरकेो 
देिख�छ । अक�तफ�  पो�माट�म परी�णको रायमा 
Cause of Death Hanging भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । पो�माट�म गन� िचिक�सक डा. ह�रहर व�तीले 
अदालतमा म�ृयकुो कारण Hanging भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरी बकप� ग�रिदएका छन् । पो�माट�म गन� 
अका� िचिक�सक डा. गोपाल चौधरीले मतृकको 
घाटँीमा १.५. दिेख २ से.मी. चौडाइको पासोको 
डाम नागबेली ह�दैँ दवैुतफ�  मािथ गएको साथ साथै 
घाटँीको पछािड भागमा पासोको डाम नभएको 
पाइयो । िचउडँोमिुन घ�ेको घाउ देिख�छ । सो घाउ 
िचउडो तल झदा� घष�णले भएको ज�तो दिेख�छ । 
िनधारमा भएका घाउह� कुनै व�तकुो स�पक� मा 
आएर, धि�एर भएको दिेख�छ भनी अदालतको 
बकप�मा उ�लेख ग�रिदएका छन् । यस �कार हेदा� 
मतृक उ� �थानमा झिु�डएको अव�था दिेखदँैन भने 
पो�माट�म �रपोट�  �ितवेदन र िचिक�सकको बकप�को 
रायले मतृकको म�ृय ु झिु�डएर नै मरकेो देिख�छ । 
य�तो अव�थामा के कुन आधारमा कसलाई र कुन 
�माणलाई म�ुय �माणको �पमा �हण गन� हो भ�ने 
�� अहम् ब�न प�ुदछ ।

८. त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको दफा ३(२) मा झ�ुडी मरकेो मािनसको 
लासको अव�थामा ओठ फु�ो र आखँाको नानी ठुलो 
छ, छैन, आखँा केही बािहर िन�केको वा िन�केको छ 

छैन, िज�ो बािहर िन�केको वा ओठले �यापेको छ 
छैन, मखु, नाक, गदु�ार वा इ��ीयको �वालबाट रगत 
वा �याल इ�यािदसमेत ल�सादार पानी र मल वीय� 
िन�केको छ छैन, घाटँीमा डोरीको डाम झिु�डएितर छ 
छैन, सो डाम गोल वा नागबेली क�तो छ कैलोडाम 
परकेो र सो ठाउकँो छाला सा�ो छ छैन, हात मठुी 
पारकेो छ छैन, हात ख�ुाले जिमन छोए समातेको छ 
छैन भनी खलुाउनपुन� ह��छ । मतृक रिेजना लािमछाने 
मगरको लास झिु�डएको भिनएको �थानबाट 
बािहर �याएर रािखिदएको छ । �यस अव�थामा 
तयार पा�रएको लासजाचँ �कृित मचु�ुकामा मािथ 
�यानस�ब�धी महलको दफा ३(२) मा उि�लिखत 
अव�थाह� लासमा रहे नरहेको स�ब�धमा केही पिन 
उताररे उ�लेख गरकेो दिेखदैँन । घटना�थल �कृित 
मचु�ुकामा केवल लास झिु�डएको बलोमा जालोह� 
ज�ताको �य�तै रहेका, धरुी बलोमा सलको डाम 
नरहेको भ�नेस�म उ�लेख ग�रएको छ, यो अव�थाले 
मा� मािनसको लास झिु�डएर मरकेो हो होइन ? भ�ने 
अव�थालाई पिु� गद�न । मािनस झिु�डएर मरकेो हो 
होइन ? भ�ने अव�थाको िन�कष�मा प�ुन लासको 
िविभ�न अव�थालाई िव�ेषण गरी हेनु�पन� ह��छ । 
झिु�डएर मरकेो मािनसको लासलाई सो लासको 
�ाकृितक अव�थाले नै प�्ुयाई ं ग�ररहेको ह�न स�ने 
त�यह� िचिक�सा िव�ानले नै �यालमा, खाटको 
ख�ुामा र ख�ुा टेकेर पिन मािनस झिु�डएर मरेका 
घटनाह�को ��ा�त िदएर उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

९. इलाका �हरी काया�लय बनेपा, 
का�ेपला�चोकले उ� पो�माट�मको स�ब�धमा च.नं. 
७३४ िमित २०७०।७।९ को प�बाट िटिचङ अ�पताल 
महाराजग�ज, फरिे�सक िवभागलाई सोधेको स�दभ�मा 
उ� अ�पतालका िचिक�सक ह�रहर व�तीले 
च.नं. ९७ िमित २०७०।७।१० को प��ारा क�तो 
अव�थालाई Hanging भिन�छ ? भ�ने िवषयमा 
"घाटँीमा कुनै पासोको �योग गरी मािथितर तािनएको र 
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घाटँीमा सो �यि�को आ�नै पूरा वा आंिशक अङ्गह� 
ज�तो �नाय ुनसा, र� स�चार नशा, �ास��ाससगँ 
स�बि�धत अङ्ग र मटुुलाई िनय��ण गन� Carotid 
body भ�ने ज�ता त�तमुा चापको असर पद�छ । यसले 
गदा� मािनस त�काल बेहोस ह�न प�ुदछ । थोर ैसमय मा� 
�यतीत भएमा पिन मािनस मन� नै स�दछ । Hanging 
बाट मन�को लािग पूरा शरीर धेर ै समयस�म तलुु�ङ 
झिु�डनपुछ�  भ�ने छैन । अ�यथा नभएमा Hanging 
आ�मह�या ह��छ भ�ने त�य दिुनयामँा िव�मान 
छ । तर यिद शरीरमा वा घटना�थलमा रहेका अ�य 
ल�णह�ले पिु� गद�छन् भने Hanging Homicidal 
(अ�ले झ�ुड्याउने) पिन ह�न स�दछ । �य�तै कितपय 
अव�थामा Hanging दघु�टनाको �पमा पिन ह�न 
स�दछ जसको लािग �य�तै प�रि�थित िव�मान 
भएको पाइ�छ" भनी र मतृक रिेजनाको म�ृयकुो 
अव�थाको स�ब�धमा "मतृक रिेजना मगरको िनधारमा 
एक जोडी १ से.मी. Diameter भएका abrasion छन् 
र दे�ेप�� िचउडँोमा ३×२ से.मी. को Abrasion छ 
जनु पासोको डामभ�दा मािथ छ । उ� चोटह� Blunt 
Force Impact (बोधो व�त)ु सगँको स�पक� बाट 
भएका ह�न् । घाटँीको मािथ�लो भागमा अगािड र 
दवैुप�� वारपार भएको िनर�तर डाम दवुै कानको 
पछािड र मािथितर गई कपालको भागमा अ��य भएको 
देिख�छ । घाटँीका िभ�ी अङ्गह�मा र��ाव भने 
देिखदँनै र शरीरमा म�ृयकुा कारण अ� केही भेिटएका 
छैनन् । �यसैले िनजको म�ृय ुघाटँीमा परकेा पासोको 
चापका कारण भएको हो जसलाई िचिक�सक�य 
भाषामा Hanging भिन�छ । िनधार र िचउडँोका 
चोटह� बािहरी चोट भएकोले म�ृयकुो कारण ब�न 
स�ने देिखदैँन" भ�ने राय उ�लेख गररे मतृकको म�ृय ु
Hanging बाट अथा�त् आफँै झिु�डएर मरकेो भ�ने प� 
र अव�थालाई बढी समथ�न गरकेो देिख�छ ।

१०. ��ततु म�ुामा लास जाचँ �कृित 
मचु�ुकाबाट मतृक रिेजनाको घाटँीमा डोरीको डाम 

रहेको, िचउडँो र घाटँीमा केही चोटको घा खत रहेको 
भ�ने र घटना�थल �कृित मचु�ुकामा झिु�डएको बलोमा 
जालो ज�ताको �य�तै रहेको, धरुी बलोमा सलको डाम 
नरहेको भनी उ�लेख गरकेो अव�थाले रिेजना झिु�डएर 
मरकेो होइन भ�ने अव�थालाई बझुाउन स�छ । यित 
त�यले मा� �यि� झिु�डएर मरकेो होइन र माररे 
झ�ुड्याइएको हो भ�ने िन�कष�मा पगुी हा�न ह�दँैन । 
मतृक रिेजनाका लो�ने �ितवादी दगुा�बहादरु मगर राित 
अढाई तीन बजेस�म आमाको कोठामा बबुा र भाइसगँ 
कुरा गरी बसेका छन् । �यसपिछ �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगर स�ुन बइुङ्गलमा जादँा मतृक रिेजना आ�नै 
सलले पासो लगाएर झिु�डएको अव�थामा दिेखएपिछ 
सलको गाठँो खोलेर रिेजनाको शरीरलाई िनकालेर 
बािहर �याएर रािखएको ह��छ । �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगर स�ुन बइुङ्गलमा जादँा र �यसपूव� पिन �ितवादी 
र मतृकिबच कुनै झै-झगडा भएको र ह�ने गरकेो भ�ने 
दिेखदैँन । मतृक रिेजनाको हारगहुारको कुनै आवाज 
सिुनदँैन । घाटँीमा नागबेली अव�थाको डोरीको डाम 
रहेको छ । घाटँीमा डोरीका डाम पूर ैगोलो आकारमा 
नभई पडािडप�� ख�ुला छ । यसलाई नै पो�माट�म 
गन� िचिक�सक�य ह�रहर व�ती र गोपाल चौधरीले 
अदालतसम� गरकेो बकप�मा आफँै झिु�डएर मरेको 
भ�ने मूल ल�णमा िच�ण गरकेा छन् । डा. �यले गरेको 
बकप� यो वारदात मतृक आफँै नै झिु�डएर (Hanging) 
मरकेो हो कसैले घाटँी िथचेर माररे झ�ुड्याइएको 
होइन भ�ने कुरालाई लासको घाटँीमा रहेको डोरीको 
डाम र शरीरमा देिखएका चोटका �कृितका आधारमा 
एकदम िव�ासका साथ लेखाई िदएका छन् । यो घटना 
आफँै झिु�डएर (Hanging) मरेको हो भ�ने त�यमा 
डा.�यले घाटँीमा एउटै डोरीको डाम अगािडबाट 
पछािडस�म गएको र पछािड खलुा रही उभँोतफ�  गएको 
छ । िचउडँोमा रहेको चोट बािहरी छालामा मा� हो, 
िभ�ी �पमा छैन, यो चोट डोरी तल खि�कएर लागेको 
ह�न स�छ भ�ने रहेको छ । शरीरका टाउकोदेिख अ�य 
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भागमा कुनै गिहरो चोटपटक नभएकोले यो वारदात 
आफँै झिु�डएर मरकेो अव�थाको हो भनी भनेका 
छन् भने यो वारदात घाटँीमा िथचेर वा डोरीले बाधेँर 
मारकेो होइन भ�ने आधारमा घाटँीको डोरीको डाम 
एकभ�दा बढी र पूर ैगोलाकारमा छैन । डोरीले घाटँीमा 
अठ्ँयाउदँा घाटँीका नसा र मांशपेसीमा दबाब परी 
घाटँीका त�तहु�मा र��ाव र िनल ह��छ, घाटँीको 
कुरकुर ेहड्डी भािँच�छ । मािनस झिु�डएको अव�थामा 
घाटँीमा डोरीले अड्िकँदा घाटँीिभ�का त�त ुतथा अगं 
िथिचने मा� भएको र िजउ शरीरको चाप डोरी बािँधएको 
ठाउमँा पन� भएकोले घाटँीिभ� आखँाले दे�ने असर 
पाइदँैन भनेर ��ततु वारदातमा मतृकको लासको 
परी�ण गररे यो वारदात मतृकलाई घाटँी अठ्ँयाएर वा 
डोरीले बाधेँर माररे झ�ुड्याएको नभई आफँै झिु�डएर 
मरकेो हो भनी �प� �पमा छुट्याई िदएका छन् । 
मतृक लासको घाटँीको डोरीको डाम परुै गोलाकारमा 
नभएको, घाटँीका नसाका त�तहु�मा र��ाव नभएको 
र मािनसलाई माररे झ�ुड्याउदँा वा झ�ुड्याएर मादा� 
मतृकले �ितकार गन� ह�दँा मतृकको शरीरमा चोट पटक 
र घा खत ह�ने ह�दँा मतृकको शरीरमा �य�तो ग�भीर 
�कृितका गिहरो कुनै घा चोट लागेको नदिेखदँा ��ततु 
वारदात मतृक आफँै झिु�डएर मरकेो भनी पो�माट�म 
गन� िचिक�सकले िकटानीसाथ बकप� ग�रिदएका 
छन् । लासको घाटँीमा रहेको डोरीको डामको �कृित 
र शरीरमा गिहरो चोट पटक नलागेको अव�थाले 
पो�माट�म गन� िचिक�सक�यको रायलाई अ�यथा 
भ�नपुन� कुनै �थान नै रहेको दिेखदैँन । झिु�डएको 
भिनएको धरुी बलोमा कालो �वासँो ज�तो िचजह� 
र सो �थानमा जालोह� ज�ताको �य�तै रहेको, धरुी 
बलोमा सलको डाम नरहेको भ�ने घटना�थल �कृित 
मचु�ुकामा उि�लिखत आधारमा मा� उ� वारदातमा 
मतृक आफँै झिु�डएर मरकेो होइन भ�ने अव�था 
रहेन । मतृकको म�ृयकुो कारणमा लासजाचँ र 
घटना�थल �कृित मचु�ुका र पो�माट�म �रपोट�  

�ितवेदनले आफँै झिु�डएर मरकेो वा घाटँी िथचेर, 
बाधेँर, अठ्ँयाएर माररे झ�ुड्याएको वा कसैले झ�ुड्याएर 
मारकेो हो भ�ने दईु िवपरीत अव�था र आधार 
दिेखएमा िचिक�सक�य परी�णले त�यगत कारण 
र आधारह� खलुाएर मतृकको म�ृय ु जनु कारणबाट 
ह�न गएको भनी �प�साथ उ�लेख गरी िदएको ह��छ, 
�यसैलाई नै मतृकको म�ृयकुो कारण हो भनी िन�कष�मा 
प�ुनपुन� ह��छ । पो�माट�म �रपोट�मा लास जाचँको 
�कृित तथा मतृकको म�ृयकुो कारण र आधार दवैु 
ह��छ भने घटना�थल र लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा 
घटना�थलको �कृित र मतृकको अव�थास�म मा� 
उ�लेख गरकेो ह��छ �यसमा उ�लेख भएका बेहोराले 
मा� मतृकको म�ृयकुो कारणमा �प� ह�ने गरी पूण�ता 
�दान गरकेो ह�दैँन ।

११. यसै स�दभ�मा िवशेष�को रायको 
�ारि�भक मह�वको स�ब�धमा पूण� इजलासबाट 
"िवशेष�को राय �ितवेदन यो यित कारणबाट शंका�पद 
वा िवरोधाभाषय�ु छ भनी इजलाससम� ��्याउनपुन� 
स�बि�धत प�को दािय�व ह�ने ह�दँा य�तो दािय�वलाई 
शंकारिहत तवरबाट पिु� गनु�पन� िवनाआधार िवशेष�ले 
िदएको �ितवेदनलाई अ�यथा गदा� वा�तिवक �याय 
�दान गन� उ�े�यबाट िदशा �िमत ह�ने अव�था 
उ�प�न ह�न जाने अव�था�ित अदालत सजग 
ह�नपुछ�  । अपराधलाई �मािणत गन� कडीको �पमा 
रहेको अनसु�धानको �ममा सङ्किलत �माणका 
�पमा अिभ�न अङ्ग मािनने �ितवेदनलाई अ�वीकार 
गनु�पन� वै�ािनक आधारसमेतको �प� उ�लेखन गरी 
िवमित राखी ख�डन गन� स�न ु पद�छ । यो ख�डन 
िचिक�सा िविधशा�का सव�मा�य िस�ा�तमा 
आधा�रत ह�नपुन�" भनी ने.का.प. २०६७, अङ्क 
२, िन.नं. ८३११ मा �कािशत पूण� इजलासबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा पिन िवशेष�को 
राय ि�िवधाय�ु, अिन�या�मक र िन�कष�िवहीन नभई 
िन�या�मक र िन�य�लपूण� छ भने �य�तो रायलाई 
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�माणमा िलन िहचिकचाउन नपन� देिखन आउछँ ।
१२. मतृकलाई कसैले घाटँी िथचेर, मखु 

थनेुर माररे झ�ुड्याएको वा समातेर झ�ुड्याएर मारकेो 
भ�नलाई िचिक�सकको शव परी�ण �ितवेदनमा 
उ� राय उ�लेख छैन । �वाभािवक �पमा लासको 
�कृितको िववरणमा हेदा� पिन घाटँीमा अठ्ँयाएको भ�ने 
कुनै डाम उ�लेख भएको देिखदँैन । हातले कपडाले वा 
तिकयाले मखु थनुी सास िनसाि�सएर मा�रएको भ�ने 
हो भने �यो अव�था पिन देिखदँनै । मािनसलाई समातेर 
झ�ुड्याउन ए�लै स�भव ह�दँनै । िजउदँो मािनसलाई 
समातेर घाटँी बाधेँर झ�ुड्याउन खो�दा िन�य पिन 
मतृकले िच�याएर वा हात ख�ुा फालेर �ितकार 
गछ�  । यसो गदा� उसको शरीरमा कही ँ न कही ँ चोट 
पटक लागेको, वारदात�थलमा अ�वाभािवक अव�था 
देिखएको ह�नपुछ�  । �य�तो अव�थामा घटना�थल, 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका र पो�माट�म �ितवेदनमा 
रहेको र देिखएको अव�था पिन छैन । शव परी�ण गन� 
िचिक�सकले शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख नगरकेा 
र यी नभएका अव�थालाई अदालतले अड्कल र 
अनमुानको भरमा उ�लेख गररे म�ृयकुो कारण "�यो 
होइन" "यो हो" भनी िदने पिन होइन । 

१३. घटना�थल �कृित मचु�ुकामा 
धरुीबलोमा कालो �वासँो ज�ताको �य�तै रहेको 
भिनएको छ । �ितवादी र मतृक स�ुने ठाउ ँ घरको 
बइुङ्गल भनी उ�लेख ग�रएको छ । बइुङ्गल 
घरको मािथ�लो तला अथा�त् पहाडी श�दमा आटी 
भनी जनाउछँ । भा�सा अथा�त् दाउरा बा�ने च�ुहो 
बइुङ्गलभ�दा तलको भइु ँ तलामा रहेको ह��छ । भइु ँ
तलाको अगेनामा बालेको आगोको धवुा ँसोही तला र 
कोठामा भ�रएको ह�ने र �यसबाट बइुङ्गलमा पगेुको 
ह��छ । अगेनाको िठक मािथ र �यसको व�रप�र मा� 
आगोको �वाला प�ुने �थानमा बा�लो �वासँो बनेको 
र बसेको ह��छ । आगोको धवुा ँर �वासँो भइु ँतलाको 
आगो बालेको �थानमा बसेर मािथ बइुङ्गलको धरुी 

र डाडँाका बलालाई कालो बनाएर पिन बा�लो ह�ने र 
�यो सन�, ला�ने र मेिटने गरी �वासँो भएको र लागेको 
ह�दँैन । यस कारणले मतृक रिेजना झिु�डएको बलोमा 
लागेको �वासँो ज�ताको �य�तै रहेको भ�ने कुरालाई 
कुनै अ�वाभािवक �पमा सो�न ुर शंका गनु�पन� ि�थित 
दिेखदैँन । िमिसल सलं�न वारदात�थलको फोटो िच� 
हेदा� पिन झिु�डएको भनेको बेलामा धवुा ँ �वासँोको 
मा�ा पया�� �पमा दिेखदँैन । 

१४. वादीले अिभयोग दाबीलाई पिु� गन� 
बिलयो आधारको �पमा मतृक र �ितवादीकै ७ 
वष�को छोरा �ीमत लािमछानेले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो कागजमा वारदातको िदनको 
िबहान अं. ०३:०० बजेको समयमा घरको बइुङ्गलमा 
िथए ँ । सो समयमा ममी रिेजना मगर रोएको आवाज 
सनुी उठी हेदा�  ममी र बबुा दगुा�बहादरु मगरिबच झगडा 
भई बबुाले ममीलाई कुिटरहेको देखे,ँ बबुा दगुा�बहादरुले 
ममी रिेजना मगरको घाटँीमा अगािडबाट सल बाधँी 
भइुमँा लडाएपिछ मलाई बबुा दगुा�बहादरु मगरले 
हजरुबबुा र आमा स�ुने कोठामा लगी राखेको हो भनी 
लेखाएको बेहोरालाई िलएको पाइ�छ । ��य�दश�का 
�पमा रहेको भिनएका ७ वष�का मतृकका छोरा 
�ीमत लािमछानेले घटनाका िदन म घरमा िथए,ँ राित 
हजरुबबुासगँ सतेु । अनसु�धानमा भएको सहीछाप 
मेरो हो तर बेहोरा मेरो होइन भनी अनसु�धानमा 
गरभे�दा फरक बेहोरामा अदालतसम�को बकप�मा 
बक� लेखाइिदएका छन् । िनज ७ वष�य बालक �ीमत 
लािमछानेले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
ग�रिदएको कागजको िव�सनीयता, �ामािणक तौल र 
मह�वबार े�माण मू�याङ्कनको स�दभ�मा हेदा�, �ीमत 
लािमछाने, मौकामा अनसु�धान अिधकृतसम� कागज 
गदा� ७ वष�का नाबालक छन् । बालबािलकाले साचँो कुरा 
पिन भ�ने ह�दँा उनको भनाइ साचँो हो होइन भ�ने कुरा 
अ�य दशी, व�तगुत र भौितक �माण परी�ण �ितवेदन 
र घटना�थलको �ाकृितक र भौितक अव�था ज�ता 
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�वत�� र िनिज�व �माणह�बाट केलाएर परी�ण गरी 
िन�कष�मा प�ुनपुन� ह��छ । अनसु�धानको �ममा �य� 
ग�रएको उ� भनाइ म�ुाको िनण�य तहमा �माणको 
�पमा �हणयो�य मािनन िनज अदालतमा नै उपि�थत 
भएर बकप� ग�रएको ह�नपुछ�  । अदालतमा आएर 
बकप� गदा� िनज �ीमत लािमछानेले उ� कागजमा 
भएको सहीछाप आ�नो भए पिन �यसमा उि�लिखत 
बेहोरा मेरो होइन भनी गरकेो बकप�को बेहोराले 
अनसु�धानमा गरकेो कागजलाई कानूनी �पमा 
�माणयो�य नह�ने गरी खि�डत ग�रिदएको छ ।

१५. �माण ऐन, २०३१ को दफा ३७ 
को उपदफा (१) मा "कुनै कुरा �मािणत गन� यस 
ऐनबमोिजम िलखत नै पेस गनु�पन� अव�थामा बाहके 
अ�य अव�थामा मौिखक �माण�ारा �मािणत 
गदा� ह��छ" भ�ने र उपदफा (२) मा "मौिखक �माण 
��य� ह�नुपछ�, अथा�त् दे�न सु�न वा कुनै इ��ीयको 
सहायताले थाहा पाउन सिकने कुनै कुरालाई �माणमा 
िलन खोिजएको भए, सो कुरा ��य� दे�न,े सु�ने 
वा थाहा पाउने �यि�ले �यस स�ब�धमा मौिखक 
�माण िदएको ह�नुपछ�" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । नाबालक �ीमत लािमछानेले अदालतमा 
उपि�थत भएर आफूले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो कागजको बेहोरालाई अदालतमा उपि�थत भई 
सपथ िलएर गरकेो बकप�मा िजरहसमेत गरी त�यको 
िनचोड िनका�ने अव�था भएको भए �यसलाई 
�माणको �पमा �हण गन� सिकने ह���यो । घटनाको 
स�ब�धमा ��य� �पमा दे�ने �यि� बालक �ीमत 
�वयं अदालतमा उपि�थत भएर िसलिसलेवार ढंगले 
बकप� गरकेो भए �यसलाई �माण मू�याङ्कनको 
िविधअनसुार �माणमा िलन िम�ने ह���यो, तर �य�तो 
नभई िनज �ीमतले अनसु�धानमा गरकेो कागजको 
बेहोराभ�दा साङ्केितक र िन�या�मक �पमा नै 
फरक ह�ने गरी अदालतमा गरकेो बकप�ले अनसु�धान 
तहिककातमा गरकेो कागजको बेहोरालाई नै खि�डत 

गरकेो ह�दँा �यसलाई �माणमा िलन िम�ने देिखएन ।
१६. यस कानूनी मापद�डको (Standard of 

Measurement) आधारमा वादी प�का सा�ीह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�मा कहीकँतै 
मतृक रिेजनालाई ियनै �ितवादीह�ले नै मारकेो हो 
मानु�पन� कारण र आधार यो य�तो िथयो भनी �ीमान् 
�ीमतीिबच �रसइवी र दाइजो स�पि� र आचरणको 
िवषयमा झै-झगडा ह�ने गरकेो कुरा उ�लेख गरेको 
पाइएन । ऐनको मनसाय हेदा� घटनाको स�ब�धमा 
��य� द�ेने, स�ुने वा थाहा पाउने �यि� अदालतमा नै 
उपि�थत भएर �यस स�ब�धमा �य� गरी िकटानसाथ 
िदएको मौिखक �माणलाई मा� �माणमा िलने 
ग�र�छ । ��ततु म�ुामा मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� कागज गन� र अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गन� जाहेरवालालगायतका अिभयोजन 
प�का कुनै पिन सा�ीह� ��य�दश�को �पमा रहेको 
दिेखदैँन । यी �ितवादीह� र मतृकिबच दाइजो, स�पि�, 
आचरण आिद ज�तो िवषयमा िववाद रहेको िथयो 
भ�ने पिन कहीकँतै लेखाउन सकेको पाइदँनै । मतृकको 
म�ृयकुो स�ब�धमा "य�तो ला�छ", "य�तो ह�न स�छ" 
भनी शकंा र अनमुानका भरमा �ितवादीह�उपर दोष 
दखेाई बकप� गरकेो बेहोरालाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३७(२) बमोिजम सहज �पमा �माणमा �ा� 
मा�न उपय�ु ह�दँैन । शंकाको सिुवधा �ितवादीले पाउने 
�चलन पिन फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�त हो ।

१७. फौजदारी म�ुामा ��य� �माण नभए 
पिन प�रि�थितज�य �माणले पिन वारदात र घटनालाई 
पिु� गरकेो ह�नपुद�छ । य�तो प�रि�थितज�य �माण 
एकपिछ अक� गररे मालाकार कडीको �पमा वारदात 
�ितवादीतफ�  जोिडएको देिखने ह�नपुछ�  । प�रि�थितज�य 
�माणह� पिन मालाकार कडीको �पमा नभई पथृक् 
ढङ्गको भएमा �यसलाई मालाकार कडीको �पमा 
जोडेर �ितवादीस�म प�ुयाउने कत��य अदालतको ह�ने 
होइन । �यो प�रि�थितज�य �माण �वय ंनै मालाकार 
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कडीको �पमा ह�नपुछ�  । �यसैगरी प�रि�थितज�य र 
��य� �माणको स�ब�धमा यस अदालतबाट �ितपादन 
भई ने.का.प. २०६४, अङ्क १२, िन.नं. ७९०८ 
मा �कािशत भएको "प�रि�थितज�य �माण जिहले 
पिन ��य� ह�नपुछ� , अनमुानबाट समिथ�त ह�ने िवषय 
होइन । के क�तो प�रि�थितज�य �माण हो भ�ने कुरा 
�प� �पमा खलुाउनपुद�छ । घटनासगँ स�बि�धत 
िविभ�न कडीह� मालाकार �पमा एक अक�सगँ 
जोिडएको र �यसबाट प�रणामको �वाभािवक िन�कष� 
आउनपुन�, शव परी�ण गन� िवशेष�ले म�ृयकुो कारणमा 
Asphyxia due to hanging भ�ने राय िदएको 
अव�थामा मतृक झ�ुडी मरकेो भ�ने प�रि�थितबाहेक 
अ�य ि�थितको क�पना गरी कुनै ��य� र अकाट्य 
�माणको अभावमा दोषी ठहर गन� �माणस�ब�धी 
कानून र �यायका मा�य िस�ा�त �ितकूल ह�न जाने" 
भ�ने कानूनी िस�ा�तसमेत ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
सा�दिभ�क देिखदँा यस िस�ा�तलाई पिन �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा ग�भीर �पले मनन गनु�पन� 
ह��छ । �यस स�दभ�मा हेदा�, ��ततु वारदातमा रिेजनाको 
म�ृय ु�ितवादी दगुा�बहादरु मगरको कत��यबाट भएको 
हो भनी िनजको मौकाको र अदालतको बयान, 
घटना�थल र लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, उ� परी�ण गन� िवशेष� िचिक�सक�य 
ह�रहर व�ती र गोपाल चौधरीको अदालतसम�को 
बकप� आिदले ��य�, अ��य� र प�रि�थितज�य 
�माणबाट पिन मालाकार कडीको �पमा �ितवादीको 
िव��मा समथ�न गरकेो देिखदैँन ।

१८. फौजदारी म�ुामा मनसाय र काय� 
मह�वपूण� त�व मािन�छ । उ� मनसाय �ितवादी 
र मतृकिबचको पूव�स�ब�ध, �यवहार, आचरण, 
वारदातको �कृित, अव�था र वारदात ह�दँाको िदनको 
मतृक र �ितवादीिबचको �यवहार, ि�याकलाप र 
�योग भएको हितयारलगायतको आधारमा प�ा 
लगाउने ग�र�छ । य�ता त�यगत कुराको अभावमा 

सा�ीको कोरा भनाइ मा� िव�सनीय मािनदँैन । यस 
घटनामा वादी प�बाट ��ततु ग�रएका सा�ीह� कोही 
कसैले पिन �ितवादीह� र मतृकिबच यो यस कुरामा 
यस समयदेिख िववाद झै-झगडा िथयो, सो िववादको 
ज�रयाबाट उठेको �रसइवीका कारण यी �ितवादीह�ले 
मतृकलाई यो यस तरहले मारकेा ह�न् भनी यथाथ�परक 
ढंगले घटना िववरणलाई खलु�त पान� सकेको 
पाइदैँन । कुनै घटना घट्न ु र कसरु �मािणत ह�न ु
फरक िवषय ह�न् । समाजमा घट्ने य�ता जघ�य 
अपराधह�को गहनतम ढङ्गले अनसु�धान गरी यो 
यस कारणले घटना घटेको रहेछ भनी �यसको मूल 
कथाव�तसुिहतको यथाथ� िववरण र सोसगँ स�बि�धत 
��य� एवं प�रि�थितज�यसिहतको भौितक �माणह� 
प�ा लगाएर सङ्कलन गरी िमिसलमाफ� त ��ततु 
गन� काय� अनसु�धान अिधकारको नै ह�न जा�छ । यस 
घटनामा �य�ता िकिसमका िववरण �माणह� उ�लेख 
भएको पाइदैँन । मौिखक �माण ��य� �माणका 
�पमा उ�लेख ह�न नसकेको ि�थितमा सा�ी �माणको 
तौल र मह�वको स�ब�धमा मािथ उि�लिखत ऐनको 
�यव�थासमेतका आधारमा सा�ीह�को केवल कोरा 
भनाइलाई मा� िव�सनीय �माणको �पमा मा�न 
िम�ने देिखन आउदँैन । 

१९. उपयु�� िव�ेषणबाट मतृक रिेजना 
झिु�डएको घरको धरुीमा रहेको बलोमा लागेको �वासँो 
तलको तलामा बालेको आगोबाट गएको धवुालेँ बलोमा 
�वासँो ला�नेभ�दा पिन कालोस�म ह�ने ह�दँा बलोमा 
लागेको धवुाकँो �य�तो कालोपन बलोमा बाधेँको 
सलले घोिटने अव�था ह�ने दिेखदैँन । ७ वष�का 
नाबालकले अदालतमा च�मिदद सा�ीको �पमा गरेको 
बकप�लाई असा�यै सावधानीका साथ केलाएर स�य 
कुरा पिह�याउनपुन� ह��छ । ��ततु वारदातमा मतृक 
रिेजनाका छोरा सात वष� बालक �ीमत लािमछानेले 
मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� वारदातको 
स�ब�धमा बाब ु/ �ितवादी दगुा�बहादरु मगरले आमालाई 
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कुटिपट गरी सलले घाटँी बाधँी मारकेा ह�न् भनी गरकेो 
कागजभ�दा पथृक् ह�ने गरी मतृक रिेजनाको म�ृयकुो 
स�ब�धमा िकटान र यिकन ह�ने गरी केही पिन नभनेको र 
�हरीमा गरकेो कागज आफूले भनेर लेखेको होइन भनी 
बकप� गरबेाट मौकामा गरकेो उ� कागजको बेहोराको 
कुनै �ामािणक मह�व ह�ने भएन । वादी प�का अ�य 
कुनै पिन सा�ी �माणले मतृक रिेजनालाई �ितवादी 
दगुा�बहादरु मगरले यसरी कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी 
भ�न सकेका छैनन् । लास �कृित मचु�ुका र मतृकको 
घाटँीमा रहेको नागबेली य ुआकारको पछािडबाट उभँो 
गएको डोरीको डामले मतृकलाई झ�ुड्याएर मारकेो वा 
माररे झ�ुड्याएको भ�ने िचिक�सक�य आधारलाई पिु� 
गद�न । Forensic Medicine मा अ�यथा �मािणत 
नभएस�म झिु�डएका लासह�लाई आ�मह�या भनी 
मा�ने ग�रएको छ । ��ततु वारदातमा मतृक रिेजना 
मगरको म�ृय ुशव परी�ण �ितवेदन �रपोट�मा Cause 
of death: Hanging भनी उ�लेख भएको र सोको 
मूल कारण भनेको मतृकको घाटँीको मािथ�लो भागमा 
नागबेली परी उभँो गएको पासोको डाम हो भनी शव 
परी�ण गन� डा. ह�रहर व�तीले च.नं. ९७ िमित 
२०७०।७।१० को प�मा �य� गरकेो राय र अदालतमा 
आई गरकेो बकप�मा समेत उ�लेख ग�रिदएका छन् । 
मतृक रिेजनाको शव परी�ण गन� िवशेष� िचिक�सकले 
म�ृयकुो कारणबार े िचिक�सक�य कारण र आधार 
खलुाएर �य� गरकेो रायलाई लासको �कृितको 
अव�थाबाट हेदा� पिन अ�यथा भ�नपुन� अव�था 
देिखन आउदँनै । मतृक रिेजनाको घाटँीमा भएको 
पासोको डाम घाटँीको पछािडको भागमा खाली रहन ुर 
पासो उभँो गएको अव�थाले मतृक रिेजनाको म�ृयकुो 
कारण झिु�डएको (Hanging) भ�ने अव�थालाई नै 
िचिक�सक�य आधारमा टड्कारो �पमा पिु� गरकेो 
देिखन आउछँ । 

२०. यसै स�दभ�मा ��ततु म�ुामा 
यस अदालतको संय�ु इजलासका माननीय 

�यायाधीशह�बाट �य� रायको स�दभ�मा हेदा�, 
अनसु�धानबाट दईुजना �यि�ले कसरु गरेको 
मानी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम अिभयोग लगाइएको दिेख�छ । म�ुा 
सनुवुाइको �ममा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
�ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
उ� ऐनको दफा १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद र अका� �ितवादी ितलकबहादरु मगरलाई 
सफाइ िदने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपरको 
पनुरावेदनमा यस अदालतका माननीय �यायाधीश �ी 
ह�र�साद फुयालबाट सदर गन� गरी राय �य� भएको 
दिेखयो । यसमा एक जना �ितवादीले यी �ीमती 
नाताक� बय�क मिहला, जोसगँ यी �ितवादीको 
कुनै �रसइवी पिन नदेिखएको, मानु�पन� कारण पिन 
नखलेुको ियनै �ितवादीले यो यसरी मारकेा ह�न् भनी 
घटना�मको यथाथ� बेहोरा पिन अनसु�धानबाट 
ख�ुन नसकेको अव�थामा एक जना �ितवादी 
ितलकबहादुर मगरलाई सफाइ िदन े र सोही 
अिभयोगमा यी �ितवादी दुगा�बहादुर मगरलाई सोही 
�माण र आधारमा सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी �य� माननीय �यायाधीश ह�र�साद 
फुयालको रायसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

२१. यसैगरी कुनै घटना घट्न ु र कसरु 
�मािणत ह�न ुभनेको अलग अलग िवषय ह�न् । कसरु 
�मािणत गरी सजाय गन� �माण िवरोधाभाषय�ु ह�न ु
ह�दँैन । अ�प� र अिन�या�मक कथनलाई कसरुदार 
ठहर गन� �मखु आधार बनाए �याय मन� जा�छ । 
लासलाई परी�ण गन� िचिक�सकले म�ृयकुो कारण 
Hanging भनेका र अदालतमा उपि�थत भएर 
Hanging का िचिक�सक�य आधारह� खलुाएर 
बकप�समेत ग�रिदएका छन् । मतृकको म�ृयकुो 
कारणको स�ब�धमा िवशेष�को रायमा िचिक�सकले 
शव परी�ण ग�रिदएको �ितवेदन र रायलाई �माणमा 
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िलनपुन� ह��छ । नाबालक �ीमत लािमछानेले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� �ितवादी बाब ुदगुा�बहादरु 
मगरलाई कसरुदार देखाई गरकेो कागजलाई 
अदालतको बकप�मा खि�बर गराउन सकेका 
छैनन् । प�रि�थितज�य �माण घटना र सोसगँ 
स�बि�धत कुराह�लाई मालाकार कडीको �पमा र 
�ािविधक �ितवेदनबाट �थािपत गराउन सिकएको 
छैन । केवल सनुीसनुाइ कुरा �य� गन� �यि�ले 
िदएको उजरुी जाहेरीको आधारमा ठोस �माणको 
अभावमा �यान ज�तो जघ�य अपराधमा शंकाको 
भरमा �ितवादी दगुा�बहादरु मगरलाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) र (३) बमोिजमको 
कसरु कायम गरी िनजलाई सोही दफा १३(३) 
बमोिजम सजाय गन� र अका� �ितवादी ितलकबहादरु 
मगरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०३।२९ 
मा भएको फैसलालाई �ितवादी दगुा�बहादरु मगरको 
हकमा केही उ�टी गरी दवैु �ितवादी दगुा�बहादरु मगर 
र ितलकबहादरु मगरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी यस अदालतको सयं�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश अिनलकुमार िस�हाबाट उ�लेख भएको 
राय त�य, कानून र �माणको रोहमा िमलेको देिखन 
आयो ।

२२. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
"फौजदारी म�ुामा अिभयु�को कसुर �मािणत गन� 
भार वादीको ह�न े छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । तदन�ुप अिभयोग �मािणत गन� भार वादी 
प�मा नै रहन जा�छ । मािथ उि�लिखत ऐन एवं 
कानूनी िस�ा�त, त�यगत िव�ेषणसमेतका आधारमा 
�ितवादीह�उपरको नेपाल सरकारले लगाएको 
अिभयोग पिु� ह�नेस�मको �माणह� अनसु�धान 
तहिककातबाट सङ्कलन र ��ततु गन� सकेको देिखन 
आएन । तसथ�, �ितवादी ितलकबहादरु मगरलाई 

सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलालाई सदर गन� गरी र अका� �ितवादी दगुा�बहादरु 
मगरलाई सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला निमलेको ह�दँा सो 
हदस�म उ�टी गरी �ितवादी दगुा�बहादरु मगरसमेतलाई 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी माननीय 
�यायाधीश अिनलकुमार िस�हाबाट �य� भएको 
राय कानूनस�मत एवं मनािसब देिखन आउदँा उ� 
राय सदर ह�ने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने ठहरकेोले िनजह�लाई लागेको कैदको 
लगत क�ा गनु�  भनी लगत रहेको अड्डामा लेखी 
पठाउनू.........................................................१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू.....................................२

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.स�ुमालता माथेमा
�या.डा.कुमार चडुाल

इजलास अिधकृत:- नवराज दलुाल
इित सवंत् २०७८ साल माघ २१ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

 फैसला िमित : २०७८।९।२६
०७२-CR-०१६०

म�ुा : डाकँा चोरी

पनुरावेदक / वादी : मोहनलाल रोकासमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
िवप�ी / �ितवादी : िज�ला रो�पा, धवाङ गा.िव.स. 

वडा नं.१ ब�ने मेघबहादरु डागँीको छोरा 
िकरण डागँीसमेत

§ सामा�यतया मचुु�काह� गदा�को बखत 
सा�ी तथा रोहबरमा ब�ने �यि�ह� सोही 
वडाको बािस�दा वा जन�ितिनिध रहकेो 
ह�नुपछ�, यसो गरमेा उ� कागजले �माणको 
गुणता बढाउने ह�दँा मचुु�काह� तयार गदा� 
य�ता कुरालाई �यानमा रा�नुपन� । 

§ िविभ�न वडामा रहकेा �ितवादीह�को 
घरमा गई भएका खानतलासी 
मचुु�काह�मा एकै �यि� मा� रोहबरमा 
रहनुले �य�तो खानतलासी मचुु�का 
शकंारिहत नदेिखने । 

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी लोकबहादरु कटुवाल

िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
बोलाराम पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी उपे���साद गौतम
रो�पा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
माननीय �यायाधीश �ी र�नबहादरु बागच�द
माननीय �यायाधीश �ी कृ�णलाल भ�राई
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु

फैसला
�या.दीपककुमार काक� : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ र हाल  �चलनमा रहेको �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस �कार छः–

त�य-ख�ड
म जाहेरवाला ह�रयाली सामदुाियक स�ंथाको 

सिचव ह� ँ। उ� स�ंथाको नेपाल ब�क िलिमटेड रो�पाको 
खातामा रहेको खाताबाट �.३,१८,०००।- (तीन 
लाख अठार हजार) स�ंथाका सद�यह�लाई ऋण 
लगानी गन� िमित २०६९।११।१५ मा रकम िनकालेको 
िथए ँ। ब�कबाट फक� आउने �ममा पूण�बहादरु घत�सगँ 
भेट भई घरतफ�  फक� आउने �ममा अ�दाजी १७:२५ 
बजेको समयमा िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा 
नं.८ जोिगनमारा भ�ने ठाउमँा प�ुदा िकटानी भएका 
कृ�णबहादरु वली, िकरण डागँी, राज ु थापा, पनुराम 
वली, राज ु वली र छिवलाल ग�ुङसमेतका ६ जना 
�ितवादीह�ले हामीह�लाई जगंलको बाटोमा रोक� 

�नण�य नं. १०७८८
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खकुुरी तथा लाठाह�ले हानेकोले हामीह�को टाउकोमा 
ग�भीर �कारको घाउचोट लागेको छ । िनजह�ले मेरो 
�यागमा राखेको �.३,१८,०००।- (तीन लाख अठार 
हजार) �पैया ँजबरज�ती तानी थुती लटुी डाकँाचोरी 
गरी जगंलतफ�  भागी गएकोले �ितवादीह�लाई प�ाउ 
गरी कानूनबमोिजम हदसै�मको सजाय गरी डाकँा 
गरी लगेको रकम भराइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
मोहनलाल रोकाको िमित २०६९।११।१६ गतेको 
जाहेरी दरखा�त । 

िमित २०६९।११।१५ गते िबहान म 
जाहेरवाला पूण�बहादरु घत� आ�नो घरबाट आल ु
बे�न भनी सदरमकुाम िलवाङ्गमा आई आल ु िब�� 
गरी घरितर फक� न ला�दा मोहनलाल रोकासगँ भेट भई 
दवैुजना सगैँ घरितर गइरहेको अव�थामा सोही िदन 
अ�दाजी १७:२५ बजेको समयमा जाहेरी दरखा�तमा 
िकटानी ग�रएका कृ�णबहादरु वलीसमेतका ६ जना 
�ितवादीह�ले हामीह�लाई िज�ला रो�पा, धवाङ्ग 
गा.िव.स. वडा नं.८ जोिगनमारा भ�ने जंगलको बाटोमा 
रोक� खकुुरी तथा लाठाह�ले हानी दवैुजनालाई घाइते 
बनाई मैले आल ु बेचेको �.३,५००।-, अ� नगद, 
मोबाइल, पस� र सानो �याग तथा जाहेरवाला मोहनलाल 
रोकाले नेपाल ब�क िलिमटेड रो�पाको खाताबाट 
िनकालेको ह�रयाली सामदुाियक स�ंथा धवाङ्गको 
�.३,१८,०००।- (तीन लाख अठार हजार) समेत 
डाकँा चोरी गरी लगेकाले िनज �ितवादीह�लाई प�ाउ 
गरी कानूनबमोिजम कारबाही गरी �ितवादीह�बाट 
िबगोसमेत िदलाइ भराइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६९।११।१६ गतेको पूण�बहादरु घत�को जाहेरी 
दरखा�त । 

िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.८ 
जोिगनमारा जगंल ि�थत पूव�मा जोिगनमारा भ�ने 
जंगलको िभर पाखो, पि�ममा ऐ. जंगलको झाडी 
बट्ुयानह� भएको खो�सो, उ�रमा िलवाङ्गदेिख 
धवाङ्ग गा.िव.स.ितर जाने क�ची सडक, दि�णमा ऐ. 

सडक यित चार िक�लािभ� रहेको जोिगनमारा जगंलको 
बाटोमा स-साना ढुङ्गाह� य�त� छ�रएको देिखएको, 
सो �थानमा ज�ुा तथा च�पलका छापह�समेत 
दिेखएको, सडकदिेख पि�मतफ� को िकनारामा 
रहेका स-साना झाडी ब�्ुयानह� य�त� मडा�रएको 
दिेखएको, सो ठाउमँा दईुवटा काठका लाठाह�समेत 
फेला परी बरामद भएको उ� घटना�थलमा िमित 
२०६९।११।१५ गते िदउसँो अ�दाजी १७:२५ बजेको 
समयमा िज�ला रो�पा, वडा नं.८ ब�ने कृ�णबहादरु 
वलीसमेतका �ितवादीह�ले जाहेरवाला मोहनलाल 
रोका तथा पूण�बहादरु घत�समेतलाई खकुुरी तथा 
लाठाह�ले हानी घाइते बनाई िनजह�को साथमा 
रहेको धनमालह� डाकँा चोरी ग�रिलएको भ�ने 
बेहोराको िमित २०६९।११।१६ गतेको घटना�थल 
मचु�ुका । 

िमित २०६९।११।१५ गते िज�ला रो�पा, 
धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने जाहेरवाला 
मोहनलाल रोकाले नेपाल ब�क िलिमटेड रो�पाबाट 
ह�रयाली सामदुाियक सं�था धवाङ्ग रो�पाको 
खातामा रहेको रकमम�येबाट �.३,१८,०००।-(तीन 
लाख अठार हजार) िनकालेको दिेख�छ भ�ने बेहोराको 
नेपाल ब�क िलिमटेड रो�पाको Bank statement 
कागज । 

Intracranial injury cannot be ruled 
out, may be fatal but patient is now stable 
भ�ने बेहोराको जाहेरवाला मोहनलाल रोकाको 
घाउजाचँ केस फाराम । 

Intracranial injury cannot be ruled 
out, may be fatal but patient is now stable 
भ�ने बेहोराको जाहेरवाला पूण�बहादरु घत�को घाउजाचँ 
केस फाराम । 

िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.१ 
ि�थत रहेको �ितवादी िकरण डागँीको घरको आगँनमा 
�ितवादी िकरण डागँीको शरीरको खान तलासी 
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िलदँा िनजको साथबाट िविभ�न न�बरका एक हजार 
दरका नेपाली नोट थान ८ (आठ) र नेपाली पाचँ सय 
दरको नोट थान १(एक) गरी ज�मा �.८,५००।– 
(आठ हजार पाचँ सय) नगद तथा अङ्�ेजीमा GILD 
लेखेको ��याक बेरीको ज�तो मोडलको एक थान 
मोबाइल फेला परी बरामद भएको भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६९।११।१७ गतेको बरामदी खानतलासी 
मचु�ुका । 

िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.८ 
ि�थत रहेको �ितवादी कृ�णबहादरु वलीको घरको 
आगँनमा िनज �ितवादीको शरीरको खानतलासी 
गदा� िनजको साथमा अङ्�ेजीमा CARBON लेखेको 
कालो रङको एक थान मोबाइल फोन फेला परकेो 
भ�ने बेहोराको िमित २०६९।११।१७ गतेको बरामदी 
खानतलासी मचु�ुका । 

िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.१ 
ि�थत रहेको �ितवादी राज ुथापाको घरको आगँनमा 
िनज �ितवादीको शरीरको खानतलासी गदा� िनजको 
साथमा अङ्�ेजीमा NOKIA लेखेको एक थान मोबाइल 
फेला परकेो भ�ने बेहोराको िमित २०६९।११।१७ 
गतेको बरामदी खानतलासी मचु�ुका । 

िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.३ 
ि�थत रहेको �ितवादी पनुराम वलीको घरको आगँनमा 
िनज �ितवादीको शरीरको खानतलासी गदा� िनजको 
साथबाट आफूले �योग गरकेो भिनएको अङ्�ेजीमा 
SAMSUNG लेखेको एक थान मोबाइल फेला परकेो 
भ�ने बेहोराको िमित २०६९।११।१९ गतेको बरामदी 
खानतलासी मचु�ुका । 

िज�ला रो�पा, िलवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.८ 
ि�थत रहेको �ितवादी छिवलाल ग�ुङको घरको 
आगँनमा िनज �ितवादीको शरीरको खानतलासी 
गदा� िनजको साथबाट अङ्�ेजीमा NOKIA लेखेको 
एक थान मोबाइल फेला परकेो भ�ने बेहोराको िमित 
२०६९।११।१९ गतेको बरामदी खानतलासी 

मचु�ुका ।
िमित २०६९।११।१५ गते िबहान 

जाहेरवाला मोहनलाल रोका ह�रयाली सामदुाियक 
धवाङ्गको पैसा �याउन भनी िलवाङ्ग गएको थाहा 
पाई मैले राज ु वली, राज ु थापा, कृ�णबहादरु वली, 
पनुराम वली र छिवलाल ग�ुङसमेतलाई फोन गरी 
आज जोिगनमारा भ�ने ठाउमँा पैसा लट्ुनपुछ�  भ�ने 
कुरा गरपेिछ सबै साथीह�ले सहमित जनाएकाले 
सबैको म�जरुीअनसुार सोही िदन अ�दाजी १७:२५ 
बजेको समयमा हामीह�ले खकुुरी तथा लाठाह� िलई 
जंगलको बाटोमा ढुक� बसी जाहेरवाला मोहनलाल 
रोका तथा पूण�बहादरु घत�लाई कुटिपट गरी 
िनजह�को साथमा रहेका नगद �पैया ँतथा मोबाइल, 
पस�, झोलाह� डाकँा चोरी गरी िलएका ह� । हामीह�ले 
डाकँा चोरी गरी िलएको धनमालह�म�येबाट मैले नगद 
�.१५,०००।- (प�� हजार) र जाहेरवाला पूण�बहादरु 
घत�को अङ्�ेजीमा ७० लेखेको ��याकबेरीको ज�तो 
मोडलको एक थान मोबाइल मा� िलएको िथए ँ । 
आफूले िलएको �पैयामँ�येबाट मैले ज�ुा, सट�, पै�ट, 
बे�ट िकनेर खच� गरी बाकँ� रहेको �.८,५००।– (आठ 
हजार पाचँ सय) र मैले िलएको मोबाइल �हरीले 
बरामद ग�रिलएका ह�न्  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िकरण डागँीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान कागज ।

िमित २०६९।११।१५ गते �ितवादी 
िकरण डागँीले मलाई फोन गरी आज हा�ो गाउकँा 
मोहनलाल रोका िलवाङ्गमा पैसा िलन गएका 
छन्  । सो पैसा हामीह�ले लट्ुनपुछ�  भ�ने कुरा गरपेिछ 
मसमेत सहमत भई जाहेरी दरखा�तमा िकटानी भएका 
�ितवादीह�ले योजना बनाई खकुुरी तथा लाठाह� 
हातमा िलई जोिगनमारा भ�ने जंगलको बाटोमा ढुक� 
बसी जाहेरवाला मोहनलाल रोका तथा पूण�बहादरु 
घत�लाई कुटिपट गरी िनजह�को साथमा रहेको 
झोलामा रहेको नगद �पैया,ँ मोबाइल फोन तथा पस� 



1925

१०७८८ - नेपाल सरकार िव. िकरण डागँीसमेत

डाकँा गरी िलएका ह� । हामीह�ले डाकँा चोरी गरी 
िलएको रकमम�येबाट मैले �.७३,०००।- (ि�ह�र 
हजार) िलएको िथए ँ । डाकँा ग�रसकेपिछ लिुटएको 
रकम सबैले बराबरी िलनेखाने भनी डाकँा गरकेा ह� 
तर बाड्ँन पाइएको िथएन । वारदातमा �योग भएको 
खकुुरीसमेत मेर ै हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
पनुराम वलीको अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयान कागज ।

िमित २०६९।११।१५ गते १७:२५ बजेको 
समयमा मसमेतका जाहेरी दरखा�तमा िकटानी भएका 
िकरण डागँी, पनुराम वली, छिवलाल ग�ुङ, राज ु
ओली, राज ुथापा भई िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. 
वडा नं.८ जोिगनमारा भ�ने बाटोमा जाहेरवाला 
पूण�बहादरु घत� र मोहनलाल रोकालाई हितयार देखाई 
लाठाह�ले हानी घाइते बनाई िनजह�को साथमा 
रहेका धनमालह� डाकँा चोरी गरी िलएको स�य 
हो । मलाई देखाइएका दईुवटा लाठाह� देखे ँहामीह�ले 
डाकँा गदा� सो लाठाह� नै �योग गरकेा िथय� । ती 
लाठाह� िकरण डागँीले खकुुरीले काटेर िदएको िथयो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी कृ�णबहादरु वलीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते िज�ला रो�पा, 
धवाङ्ग-३ ि�थत पूव�मा टेकबहादरु सनुारको ज�गा, 
पि�ममा बिु�िसंह घत�को घर, उ�रमा बाल िवकास 
�ा.िव. को क�पाउ�ड, दि�णमा मानबहादरु वलीको 
घर यित चार िक�लािभ� िलल ुवलीको घर सो घरको 
दो�ो त�लाको पि�मतफ� को कोठाको पि�म साइडको 
िभ�ा निजक चामलको ब�ा रहेको सो ब�ािभ� पनुराम 
वलीले लकुाई राखेको नेपाली हजार नोटको ७३ हजार 
�पैया ँफेला परकेो, सोही कोठामा चामलको बोराभ�दा 
२ िफट टाढा सेतो �लाि�टकमा लकुाई राखेको 
फलामको खकुुरीसमेत फेला परकेोले सो बरामद गरी 
िलएको बरामदी मचु�ुका िठक छ भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६९।११।२० गतेको �ितवादी पनुराम 

वलीको घर खानतलासी मचु�ुका । 
िज�ला रो�पा,धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.८ 

ि�थत �ितवादी कृ�णबहादरु वलीको बारीमा सेतो 
रङ्गको �लाि�कको थैलीिभ� खरले बाधँी लकुाइ 
िछपाइ रािखएको अव�थामा नेपाली एक हजार दरका 
िविभ�न न�बरका नोटह� गरी २,०३,०००।– �पैया ँ
बरामद भएको भ�ने बेहोराको िमित २०६९।११।२० 
गतेको बरामदी खानतलासी मचु�ुका । 

िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.८ 
ि�थत पूव� पि�ममा धनपरुा सामदुाियक वन उ�र 
दि�णमा झा�ँ� खोला रहेको उ� खोलाको िबच भागमा 
ह�रयो रङले ADRA लेखेको कालो खैरो झोला रहेको, 
उ� झोलाको चेन खोली हेदा� कालो रङको �याकेट, 
चाउचाउ, लगुा धनेु साबनु रहेको र सोही �थानदेिख 
१० िमटर दि�ण झा�ँ� खोलामा रातो रङको छालाको 
पस� र पस�निजक रहेको नेपाली नाग�रकताको �ितिलिप 
पूण�बहादरु घत�मगर लेखेको र अ� कागजात य�त� 
छ�रएर रहेको घटना�थल मचु�ुका िठक छ भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०६९।११।२० गतेको बरामदी 
खानतलासी मचु�ुका । 

िमित २०६९।११।१५ गते िकरण डागँीले 
जाहेरवाला मोहनलाल रोका िलवाङ्ग ब�कमा समूहको 
पैसा िलन गएको छ �यो पैसा हामीह�ले बाटोमै 
लट्ुनपुछ�  त ँपिन आइज भ�ने कुरा गरपेिछ मैले पिन 
िकरण डागँीको कुरामा सहमित जनाएको तर मैले मेरो 
घरमा आमा िबरामी ह�नहु��छ म लट्ुने ठाउमँा आउन 
सि�दन मोबाइल फोनबाट ितमीह�लाई सहयोग गछु�  
राज ुथापा भ�ने अिहले िलवाङ्ग बजारमै छ । म राज ु
थापालाई फोन गररे जाहेरवाला मोहनलाल रोकाले कुन 
ब�कबाट कित रकम िनका�छन् कित बेला कुन बाटो 
िहड्ँछन् सबै िपछा गन� लगाउछुँ र ितमीह�को स�पक� मा 
�याउने काम गराउछुँ भनेर मैले त�काल राज ुथापालाई 
फोन गरे ँ । दवैुजना जाहेरवालाह� पिछ घरितर जाने 
�ममा जाहेरवालाह�को िपछा गद� गइरहेको राज ु
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थापा, कृ�णबहादरु ओली, छिवलाल ग�ुङ, पनुराम 
ओली, िकरण डागँीह�ले धवाङ्ग-८ जोिगनमारा भ�ने 
ठाउमँा जगंलमा खकुुरी देखाई लाठा ढुङ्गाह�ले हानी 
घाइते बनाई िनजह�को साथमा रहेको धनमाल नगद 
�पैया ँलटुी डाकँा चोरी गरी िलएका ह�न् । डाकँा चोरी 
गरी िलएको धनमाल मैले कि� पिन िलएको छैन, पिछ 
कसैले थाहा नपाएमा सबैले बाडँीचुडँी िलने योजना 
र स�लाह मा� िथयो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
राज ुवलीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान 
कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते जाहेरवाला 
मोहनलाल रोका आ�नो सं�थाको रकम िनका�न 
भनी िलवाङ्ग आएको थाहा पाई �ितवादी िकरण 
डागँीले मलाई टेिलफोन गरी आज सो रकम हामीह�ले 
लट्ुनपुछ�  । त ँ पिन त�ु�त जोिगनमारा भ�ने ठाउमँा 
आइज भ�ने कुरा गरकेोले मैलेसमेत सहमित जनाई सो 
ठाउमँा गई �ितवादी िकरण डागँी, कृ�णबहादरु वली 
तथा पनुराम वलीसगँ भेट भई तयारी गरी बिसरहेको 
अव�थामा िपछा गद� आएका राज ुथापाले ठोके ह��छ 
भ�ने िबि�कै हामीह�ले खकुुरी तथा लाठाह�ले हानी 
जाहेरवालाह�लाई घाइते बनाई जाहेरवालाह�को 
साथमा भएका �पैया,ँ मोबाइल सबै डाकँा चोरी गरी 
िलएका हौ ँ। लटेुका धनमाल िकरण डागँी, कृ�णबहादरु 
वली र पनुराम वलीसगँ िथयो । म त�ु�तै आ�नो 
घरितर भागी हाले ँ त�काल रकम बाडँफाटँ गन� 
पाइएन । पिछ सबै जनाले बराबरी बाडँीचुडँी खाने कुरा 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी छिबलाल ग�ुङले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते जाहेरवाला 
मोहनलाल रोका आ�नो सं�थाको रकम िनका�न 
भनी िलवाङ्ग आएको थाहा पाई �ितवादी िकरण 
डागँीले स�ुमा �ितवादी राज ु वलीलाई टेिलफोन 
गरी आज सो रकम हामीह�ले लट्ुनपुछ�  भ�ने कुरा 
गरकेो रहेछ । सो कुराअनसुार �ितवादी राज ुवलीले 

मसगँ भेट गरी तथा फोनसमेत गररे भनेका िथए । 
सो कुरामा मैलेसमेत सहमित जनाएको िथए ँ । सोही 
कुराअनसुार मलाई �ितवादी िकरण डागँीले पनुः 
फोन गरी आज जाहेरवालाह� िलवाङ्गबाट पैसा 
बोकेर घर फिक� दा उनीह�को िपछा गरी सगँसगैँ 
आउ बेलाबेलामा उनीह�को LOCATION भ�दै 
गनू� । हामीह� जोिगनमाराको जगंलमा लकेुर ब�छ� । 
उनीह�को पैसा �यही लटु�ला भनेकाले मैले िलवाङ्ग 
बजारबाट दवैुजना जाहेरवालाह�को िपछा गद� सगँसगैँ 
गई जोिगनमारा भ�ने ठाउमँा प�ुने िबि�कै मैले िकरण 
डागँीलाई फोनबाट इसारा िदएपिछ अ�य साथीह�ले 
जाहेरवालाह�लाई कुटिपट गरी िनजह�को साथमा 
रहेको धनमाल डाकँा चोरी गरकेा हौ ँ । घटनापिछ 
हामीह� कसैले थाहा पाउने डरले हतारमा भागेका 
हौ ँ। डाकँा चोरी गरकेो रकम िकरण डागँी, कृ�णबहादरु 
वली र पनुराम वलीसगँ िथयो । लिुटएको रकम तीन 
लाख िथयो भ�ने सनेुको िथए ँ । उ� रकम बाडँफाटँ 
गन� पाइएको िथएन । पिछ सबै जनाले बाडँीचुडँी 
खाने कुरा िथयो । सो रकम बाड्ँन नपाउदँै प�ाउ 
प�रएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राज ुथापाले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते मसमेतका 
�ितवादीह�ले जाहेरवाला मोहनलाल रोका र 
पूण�बहादरु घत�को झोलाबाट डाकँा चोरी गरी लगेको 
नगद �पैयामँ�येबाट मैले त�काल आ�नो साथमा 
लगी घरको करसेा बारीमा लकुाई राखेको नगद 
�.२,०३,०००।- (दईु लाख तीन हजार) बरामद 
भएकोले सो �पैया ँमलाई देखाउदँा देखे ँ। सो �पैयाकँो 
न�बर भने मलाई थाहा छैन । मैले लगेको �पैया ँ�यही 
हो भनी �ितवादी कृ�णबहादरु वलीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सनाखत कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते मसमेतका 
�ितवादीह�ले जाहेरवाला मोहनलाल रोका र 
पूण�बहादरु घत�को झोलाबाट डाकँा चोरी गरी लगेको 
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नगद �पैयामँ�येबाट मैले त�काल आ�नो साथमा लगी 
घरमा लकुाई राखेको नगद �.७३,०००।- (ि�ह�र 
हजार) तथा वारदातको समयमा मैले आ�नो घरबाट 
लगेको िबडँ नभएको खकुुरीसमेत बरामद भएकोले सो 
�पैया ँतथा खकुुरी मलाई दखेाउदँा देखे ँ। सो �पैयाकँो 
न�बर भने मलाई थाहा छैन । मैले लगेको �पैया ँ र 
वारदातमा �योग गरकेो खकुुरी �यही हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी पनुराम वलीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सनाखत कागज । 

िज�ला रो�पा, िलवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.६ 
ि�थत पूव�मा छिवलाल थापाको घर, पि�ममा लहरी 
खोला, दि�णमा खोला उ�रमा िलवाङ्गदेिख धवाङ्ग 
जाने क�ची गोरटेो बाटो यित चार िक�लािभ� ढुङ्गाको 
गा�ो, िटनले छाएको दईु त�ले घर रहेको उ� घरको 
मािथ�लो त�लाको पूव�प��को कोठामा राज ुवली स�ुने 
गरकेो कोठा रहेको, उ� खाटको उ�र पि�म कुनामा 
टेबलु रहेको उ� टेबलुमािथ नोिकया मोबाइल िनजको 
घरबाट बरामद भएको भ�ने िमित २०६९।११।२३ 
गतेको �ितवादी राज ु वलीको बरामदी खानतलासी 
मचु�ुका । 

िमित २०६९।११।१५ गते मैले वारदात ह�दँा 
म आफूले ९८४७८६८३१० नं. को नोिकया सादा 
मोबाइल �योग गरकेो िथए ँ । मेरो घरबाट बरामद भई 
आएको मलाई दखेाइएको मोबाइल �यही हो, हेरी 
िचनी सनाखत ग�रिदएको छु भ�ने बेहोराको �ितवादी 
राज ुवलीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� ग�रिदएको 
सनाखत कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते �ितवादीह�ले 
हामीह�बाट डाकँा चोरी गरी िलएका हामीह�को 
झोला, मोबाइल, पस�, नगद �पैया,ँ �याकेट तथा 
�ितवादीह�ले वारदातमा �योग गरकेो एक थान 
खकुुरीसमेत बरामद भई आएकोमा सो सामानह� 
हामीह�लाई देखाउदँा दे�यौ ँ। सो सामानह�म�येमा 
अङ्�ेजीमा ADRA लेखेको कालो खैरो रङको 

झोला म जाहेरवाला मोहनलाल रोकाको हो । 
�ितवादी कृ�णबहादरु वलीबाट बरामद भएको �. 
२,०३,०००।- (दईु लाख तीन हजार) म�येमा 
�.२,००,०००।- (दईु लाख) र पनुराम वलीबाट 
बरामद भएको �.७३,०००।– �पैया ँ तथा िकरण 
डागँीबाट बरामद भएको �.८,५००।- �पैयामँ�ये 
�.८,०००।- �पैया ँम जाहेरवाला मोहनलाल रोकाको 
हो । बरामद भई आएको रातो पहेलो मिनपस� र सोिभ� 
रहेका कागजप�ह�, अङ्�ेजीमा SPORT लेिखएको 
कालो रङको क�मरमा बा�ँने सानो कालो झोला 
तथा अङ्�ेजीमा ALLDANDGDESIGN लेखेको 
कालो रङको जे�स �याकेट र अङ्�ेजीमा GILD 
लेखेको ��याकबेरीको ज�तो मोडलको मोबाइल फोन 
तथा �ितवादी कृ�णबहादरु वलीबाट बरामद भएको 
�पैयामँ�येमा �.३,०००।- र िकरण डागँीबाट बरामद 
भएको �पैया ँ �.५००।- म जाहेरवाला पूण�बहादरु 
घत�को हो । हामीह�लाई देखाइएको सोही खकुुरी नै 
�ितवादीह�ले वारदात ह�दँा �योग गरकेा िथए । हेरी 
िचनी सनाखत ग�रिदएका छ� भ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला मोहनलाल रोका तथा पूण�बहादरु घत�ले 
िमित २०६९।११।२५ मा ग�रिदएको सनाखत 
कागज ।

िमित २०६९।११।१४ गते �ितवादीह�ले 
जाहेरवाला पूण�बहादरु घत�को डाकँा चोरी गरी िलएको 
अङ्�ेजीमा GILD लेखेको ��याकबेरीको ज�तो 
मोडलको मोबाइल सेटको हालको बजार औसत मू�य 
�.४,१००।- (चार हजार एक सय) �पैया ँ रहेको 
भ�ने बेहोराको रो�पा उ�ोग वािण�य सङ्घ रो�पाको 
च.नं.२११ िमित २०६९।११।२८ गतेको प� । 

िमित २०६९।११।१४ गते म तथा िसता 
थापा िलवाङ्ग बजारमा आई आ�नो उपचार गराई 
सोही िदन घरितर गइरहेको अव�थामा ल�रखोला 
भ�ने ठाउमँा राज ुथापाले कसलाई हो फोन गद� अगािड 
अगािड िहडेँको देखेका हौ ँ । पिछपिछ हामी जादँ ैगदा� 
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िदउसँो अ�दाजी १७:२५ बजेको समयमा जोिगनमारा 
भ�ने ठाउमँा प�ुदा जाहेरवाला मोहनलाल रोका र 
पूण�बहादरु घत�लाई शरीरमा घाउ चोट लागी घाइते 
भएको दखेी सोधपछु गदा� डाकँाह�ले हामीलाई लटेुर 
�पैया ँ पैसा िलए भ�ने कुरा गरकेा ह�न्  । सो घटना 
स�ब�धमा गाउघँरमा ब�ुदा जाहेरी दरखा�तमा िकटानी 
भएका कृ�णबहादरु वलीसमेतका �ितवादीह�ले डाकँा 
गरकेो भ�ने कुरा ख�ुन आएको हो । जाहेरीमा िकटानी 
भएका �ितवादीह�ले नै सो िदन जाहेरवालाह�को 
जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख भएअनसुारको धनमाल 
डाकँा चोरी गरकेो हामीह�लाई समेत पूण� िव�ास 
ला�छ भ�ने बेहोराको बिुझएक� िलला थापा र िसता 
थापाको क�रब एकै िमलान बेहोराको छु�ाछु�ै घटना 
िववरण कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते म तथा क�र�मा 
घत� काम िवशेषले िलवाङ्ग बजारमा आई आ�नो काम 
सक� दाज ुजाहेरवाला पूण�बहादरु घत� तथा जाहेरवाला 
मोहनलाल रोकासगैँ सोही िदन घरितर गइरहेको 
अव�थामा िदउसँो अ�दाजी १७:२५ बजेको समयमा 
जोिगनमारा भ�ने ठाउमँा प�ुदा जाहेरवाला मोहनलाल 
रोका र दाज ु पूण�बहादरु घत�लाई मखुमा कालोप�ी 
बाधेँका डाकँाह�ले ए�कासी खकुुरी, लाठाले हानी 
घाइते बनाई उनीह�को साथमा रहेको झोला खोसी 
सो झोलािभ� रहेको �पैया,ँ मोबाइल सबै डाकँा चोरी 
गरी िलएका ह�न्  । वारदात ह�दँा हामीह�ले ��य� 
देखेका हौ ँ । त�काल मैले डाकँाह�लाई निचने पिन 
पिछ जाहेरीमा उि�लिखत िकरण डागँी, कृ�णबहादरु 
वली, पनुराम वली, राज ुथापा, राज ुवली र छिवलाल 
ग�ुङ भएको भ�ने सनुी थाहा पाएक� ह� ँ। िनजह�ले नै 
डाकँा गरकेोमा पूण� िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएक� अिनता घत� र क�र�मा घत�को क�रब एकै 
िमलान बेहोराको छु�ाछु�ै घटना िववरण कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते म आ�नी आमा 
िसता घत�सगँ बजारमा आई चामल िलई जाहेरवाला 

पूण�बहादरु घत� र मोहनलाल रोकासगैँ अगािड 
लागी घरितर गइरहेको िथए ँ । आमाह� अिलपिछ 
आइरहनभुएको िथयो । िदउसँो अ�दाजी १७:२५ 
बजेको समयमा जोिगनमारा भ�ने ठाउमँा प�ुदा 
जाहेरवाला मोहनलाल रोका र पूण�बहादरु घत�लाई 
डाकँाह�ले ए�कासी खकुुरी, लाठाले हानी घाइते 
बनाई उनीह�को साथमा रहेको झोला खोसी सो 
झोलािभ� रहेको �पैया,ँ मोबाइल सबै डाकँा चोरी गरी 
िलएका ह�न्  । वारदात ह�दँा मैलेसमेत ��य� देखेको 
ह� ँ । मा�क लगाएको ह�दँा �ितवादीह�लाई त�काल 
िच�न सिकन । पिछ सो घटनाबार े गाउघँरमा स�ुदा 
जाहेरीमा उि�लिखत िकरण डागँी, कृ�णबहादरु वली, 
पनुराम वली, राज ुथापा, राज ुवली र छिवलाल ग�ुङ 
भएको भ�ने सनुी थाहा पाएक� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका िवशाल थापाले गरी िदएको घटना िववरण 
कागज । 

िमित २०६९।११।१५ गते �ितवादी 
कृ�णबहादरु वलीसमेतका मािनसह�ले नै धा�रलो 
हितयार र लाठीले जाहेरवालाह�लाई कुटिपट गरी 
घाइते बनाई ितनीह�सगँ भएको �.३,१८,०००।– 
�पैया ँर मोबाइल फोनसमेत लटुपाट डाकँा चोरी गन� 
कृ�णबहादरु वलीसमेतका �यि�ह� नै ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका कुमार घत� मगर र चरु ेडागँीसमेतको 
क�रब एकै िमलानको छु�ाछु�ै घटना िववरण कागज । 

�ितवादीह�ले डाकँा चोरी गन�को लािग 
एकआपसमा गरकेो मोबाइल फोन संवादको Call 
Details रकेड� िमिसल सामेल रहेको । 

�ितवादीह� िकरण डागँी, पनुराम वली, 
कृ�णबहादरु वली, राज ु थापा, छिवलाल ग�ुङ र 
राज ु वलीले िमित २०६९।११।१५ गते जाहेरवाला 
मोहनलाल रोका �पैया ँ पैसा िलन िलवाङ्ग 
आएको थाहा पाई एकआपसमा डाकँा गन� योजना 
बनाई �ितवादीम�येका िकरण डागँी, पनुराम वली, 
कृ�णबहादरु वली र छिवलाल ग�ुङले खकुुरी तथा 
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लाठा समाई िज�ला रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. 
वडा नं.९ ि�थत जोिगनमाराको जंगलको बाटोमा 
ढुक� बसेका र �ितवादी राज ु थापा जाहेरवालाह� 
सगँसगैँ िपछा लागी जाहेरवालाह�को व�तिु�थित 
अ�य �ितवादीह�लाई बताउदँै घटना�थलमा गएको 
र �ितवादी राज ु वलीले समेत फोनबाटै प�रप�च 
िमलाउने काय� गरी अ�दाजी १७:२५ बजेको समयमा 
�ितवादीह�ले जाहेरवालाह�को धनमाल डाकँा चोरी 
गरी िलने खाने मनसाय िलई जाहेरवालाह�लाई रोक� 
हितयार खकुुरी तथा लाठाह�ले हानी घाइते त�ुयाई 
जाहेरवाला मोहनलाल रोकाले नेपाल ब�क िलिमटेड 
शाखा काया�लय, िलवाङ्ग रो�पाबाट िनकाली ल�दै 
गरकेो नगद �.३,१८,०००।- (तीन लाख अठार 
हजार) र पूण�बहादरु घत�को नगद �.३,५९०।- (तीन 
हजार पाचँ सय न�बे) तथा �.४,१००।- (चार हजार 
एक सय) पन� मोबाइल र �.३००।- (तीन सय) को 
पस� गरी �.७,९९०।- (सात हजार नौ सय न�बे) को 
िबगो धनमाल गरी ज�मा िबगो �.३,२५,९९०।- (तीन 
लाख पि�चस हजार नौ सय न�बे) को धनमाल डाकँा 
गरकेो पिु� ह�न आएको दिेखदँा िनज �ितवादीह�को 
उ� काय� मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ नं. िवपरीत 
६ नं.को कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह� 
िकरण डागँी, कृ�णबहादरु वली, पनुराम वली, छिवलाल 
ग�ुङ, राज ु थापा र राज ु वलीलाई सोही महलको 
१४(४) नं. बमोिजम सजाय ह�न र िनज �ितवादीह�बाट 
बरामद भई आएको जाहेरवालाह�बाट सनाखतसमेत 
भएको नगद तथा िज�सी धनमाल सोही महलको २१ 
नं. बमोिजम जाहेरवालाह�लाई िफता� िदलाई पाउन 
र बरामद ह�न बाकँ� नपगु िबगो �ितवादीह�बाट 
सोही महलको १०(३) नं. बमोिजम िदलाइ भराइपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी । 

जाहेरवालालाई जाहेरी िदनभु�दा पिहला 
िचनेको िथएन । मङ्िसर मिहनामा धवाङ्ग गा.िव.स. 
वडा नं.१ मा लागेको मेलामा जाहेरवालाह�सगँ झडप 

भएको हो । मेरो अ�य �ितवादी साथीह�ले मेलामा झडप 
भएको मािनसह�ले जाहेरी िदएका छन्  भनेपिछ थाहा 
पाएको ह� ँ । अ�य सबै �ितवादीह�सगँ मेरो िचनजान 
छ । खानतलासी मचु�ुका मेरो रोहबरमा भएको हो । 
उ� खानतलासी मचु�ुका ठीक छ । बरामदी मचु�ुकामा 
लेिखएको कुरा झ�ुा हो, नगद �.२,०३,०००।- (दईु 
लाख तीन हजार) कहाबँाट आएको हो मलाई थाहा 
छैन । िहरासतमा ब�दा डर �ास देखाई कुटिपट गरेको 
पीडा सहन नसकेको ह�दँा �ितवादी राज ुवली, पनुराम 
वली, िकरण डागँीलगायतका मािनसह�ले मलाई पोली 
बयान गरकेा ह�न्  । मैले अपराध नगरकेो ह�दँा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी कृ�णबहादरु वलीले स�ु रो�पा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरवाला मोहनलाल रोका र पूण�बहादरु 
रोकासगँ िमित २०६९।०८।१२ गतेका िदन 
मेलामा पूव��रसइवी भएको कारणले गदा� मेरो नाममा 
जाहेरी दरखा�त िदएको ह�नपुछ�  । अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयान डर, �ासको कारण मैले 
भनेको ह� ँ। खानतलासी मचु�ुकाको मोबाइल र �पैयाकँो 
स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन । जाहेरवालाह�लाई 
के-कसरी घाउचोट ला�यो मलाई थाहा भएन । घटना 
मैले नघटाएको ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िकरण डागँीले स�ु रो�पा िज�ला 
अदालतमा गरकेो बयान । 

रो�पा िज�ला, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा 
नं.१ मा मंिसर मिहनाको मेलामा हामीह� नाचगान 
ग�रराखेका िथयौ ँ । जाहेरवाला मोहनलाल रोका र 
पूण�बहादरु घत� म�पान िपएर जानभुएको िथयो । 
�यसपिछ हामीह� र जाहेरवाला मोहनलाल रोकािबच 
झगडा भएको हो । मबाट बरामद भएको मोबाइल मेरो 
हो । िमित २०६९।११।१५ गतेका िदन कृ�णबहादरु 
वलीले मेरो मोबाइलमा फोन गनु�भएको हो । मैले डाकँा 
चोरी नगरकेो ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
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ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पनुराम 
वलीले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६९।११।२१ गते अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान पढीबाची सनुाउदँा 
सनुे ँ । सोमा भएको बेहोरा केही मेरो हो भने केही 
अनसु�धान अिधकारी आफँैले लेिखएको बेहोरा 
हो । िमित २०६९।११।१५ गते िबहानदेिख साझँस�म 
म घरमा नै िथए ँ । उ� समय र िदनमा मेरो आ�नै 
गाउघँरका मािनसह�सगँ भेटघाट भएको िथयो । 
मलाई साथीह�ले फोन गर े गरनेन् थाहा भएन । 
मलाई फसाउनको िनिम� मेरो नाम उ�लेख गरी 
लेखाइिदएको ह�नपुछ�  । मैले आ�नो मोबाइलबाट 
पनुराम वलीसगँ २५/३० सेके�डजित कुराकानी गरकेो 
ह� ँ । म उ� घटनामा संल�न छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी राज ुवलीले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान । 

२०६९ साल मंिसर १२ गते रो�पा धवाङ्ग 
गा.िव.स. वडा नं.१ स�लाघारी भ�ने �थानमा मेला 
लागेको िथयो । सो मेलामा म, िकरण डागँी, कृ�णबहादरु 
वली, पनुराम वली, राज ुवली र छिवलाल ग�ुङसमेत 
गएका िथयौ ँ । उ� मेलामा नाचगान ग�ररहेको 
अव�थामा जाहेरवाला मोहनलाल रोका र पूण�बहादरु 
घत�ले मादक पदाथ� सेवन गरी हामीसगँ िनउ ँखोजी 
झगडा भएको िथयो । सोही �रसइवीको कारणले 
मसमेत उपर जाहेरी िदएको ह�नपुद�छ । अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयान �हरीले मलाई पाइपले 
प�ुामा चट्ुदै हामीले भनेअनसुार भन् भनी लेखाएको 
हो । मैले चोरी नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउनपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राज ुथापाले 
स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

िकरण डागँी, पनुराम वली, कृ�णबहादरु 
वलीसगँ िहड्ँने साथी भएकोले मेरो नाममा पिन जाहेरी 
लेखाइ िदएको ह�नपुछ�  । िकरण डागँी र मोहनलालको 
िबच फा�गणु मिहनाको १२ गते मेलामा झगडा परकेो 

िथयो भ�ने कुरा सनुेको छु । िमित २०६९।११।२९ 
गतेको अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान केही 
मेरो र केही �हरी आफँैले ले�नभुएको हो । िमित 
२०६९।११।१७ गतेका िदन राज ु वली मलाई भेट्न 
राितको १२ बजे आएको िथयो । िकरण डागँीले खै 
िकन मसमेत घटनामा सामेल छु भनी लेखाइिदएका 
ह�न् थाहा भएन । घटना स�ब�धमा मलाई थाहा 
नभएको ह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी छिवलाल ग�ुङले स�ु रो�पा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६९।११।१५ गतेका िदन म 
अ�पताल िलबाङ बजारमा आएक� िथए ँ। औषधी गरी 
घर फक� ने बेलामा जोिगनमारा भ�ने ठाउमँा जाहेरवाला 
पूण�बहादरु घत� र मोहनलाल रोका घाइते अव�थामा 
बेहोस भएको देखेक� ह� ँ । िनजह�सगँ के भएको हो 
भनी सोधपछु गदा� निचनेका मखुमा कालोप�ी बाधेँका 
मािनसह� पछािडबाट आई टाउको र शरीरका िविभ�न 
भागमा कुटिपट गरी हा�ो साथमा रहेको �पैया ँर झोला 
लटुिपट गरी लगे । म िबरामी भएको ह�दँा घरतफ�  गएको 
ह� ँ। उ� वारदात �थानमा �ितवादी िकरण डागँीसमेतका 
�यि�लाई देखेको होइन । िनजह�ले डाकँा चोरी 
नगरकेो ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरण कागज गन� िसता थापाले स�ु रो�पा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१७ गतेदिेख २५ गतेस�म 
म आ�नो होटेल लहरी खोलामा िथए ँ। �ितवादीम�येका 
राज ु थापा आ�नो मामा ितथ�बहादरुको घर लहरी 
खोलामा नै िथए ँ । राज ु थापाले जोिगनमारा भ�ने 
�थानमा डाकँा चोरीको कसरु अपराध गरेका 
होइनन्  । िनजले परी�ाको तयारी ग�ररहेका िथए । 
िमित २०६९।०८।१५ गतेको मेलामा पूण�बहादरु घत� 
र मोहनलाल रोकाले जाडँ र�सी खाई �ितवादी राज ु
थापासमेतका केटाह�सगँ भनाभन भएको ह�दँा �यही 
�रसइवीका कारण िनजका उपर िकटानी जाहेरी िदएका 
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होलान्  । राज ुथापासमेतले कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
राज ु थापाको सा�ी मनबहादरु वलीले स�ु रो�पा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१५ मा म घर जादँा 
दाइ पणु�बहादरु र मोहनलाल रोका अिघअिघ, म र 
क�र�मा पिछपिछ जादैँ गदा�  जोिगनमारा खो�सामा 
प�ुदा दाइह�लाई मखुमा प�ी बाधँेका ५-६ जनाले 
ल�ीले कुट्द ैगरकेो दखेेको ह� ँ। �यो देखेपिछ क�र�मा 
र म बेहोस भयौ ँ पिछ िसता थापाह� हामी भएको 
ठाउमँा पगुी िच�याएपिछ होस खलेुको हो । िमित 
२०६९।११।३० गते भएको कागजको बेहोरा सनुी 
पाए,ँ सो लेिखएको बेहोरा मैले भनेबमोिजम लेिखएको 
होइन । �हरीले लेखेर सहीछाप गर ्भनेपिछ मा� गरके� 
ह� ँ । यी �ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�ने हो वा होइन मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण कागज गन� अिनता घत�ले स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१५ गते साझँ ५:२५ 
बजेको समयमा म आ�नै घरमा िथए ँ। �ितवादीम�येका 
पनुराम वली आ�नै घरमा िथए । �यस िदन पनुराम वली 
आ�नै घरमा भएको मैले देखेको ह� ँ। िनजले डाकँा चोरी 
गरकेा होइनन्  । �यसैले अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको पनुराम 
वलीका सा�ी पदमवीर वलीले स�ु रो�पा िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१५ गते जोिगनमारा 
जंगलमा ५/६ जना केटा आएर लाठीले टाउकोमा 
हाने र हामी दईुजना बेहोस भय� । मोहनलाल 
रोकासगँ भएको झोला र झोलामा राखेको �पैया ँलगेर 
�ितवादीह� भागेका ह�न्  । मैले िमित २०६९।११।१६ 
गते िदएको जाहेरी दरखा�तमा मलाई देखाई सनुाउदँा 
सोमा भएको बेहोरा केही मैले भनेबमोिजम हो भने 
केही पिुलसले आफँै थपेका ह�न्  । मैले मोबाइल र पैसा 

चोरी भएको भनेको ह� ँ । �ितवादीह�को नाम मैले 
िदएको होइन । पिुलसले लेखेर मोहनलाल रोकालाई 
िदए�न् र मोहनलालले �यही ँनाम भनेका ह�न् । िमित 
२०६९।११।२५ गते भएको बरामदी मचु�ुकाको 
सनाखत कागज �हरीले लेखी सहीछाप गनु�स ् भनेपिछ 
सहीछाप गरकेो ह� ँ । सोमा के बेहोरा लेिखएको िथयो 
मलाई थाहा भएन । �ितवादी िकरण डागँीह�समेतलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन िकनभने ितनीह�ले नै डाकँा 
चोरी गरकेा ह�न् भ�ने मलाई िव�ास ला�दनै भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला पूण�बहादरु घत�ले स�ु रो�पा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१६ गतेको जाहेरी 
दरखा�त देखाई पढीबाची सनुाउदँा सनेु ँसोमा भएको 
बेहोरा स�ब�धमा हामीह�लाई मखुमा कालोप�ी 
बाधेँका मािनसह�ले कुटिपट गरकेो ह�दँा हामी बेहोस 
अव�थामा िथयौ ँ। �हरीले हामीलाई नाम िटपी िदएको 
िथयो । �हरीले यो लैजानसु्  र जाहेरी लेखाउनहुोस्  
भनेपिछ विकलकहा ँ गई �हरीले िदएको नाम लगी 
जाहेरी दरखा�त लेखाएका ह� । जाहेरी बेहोरा �हरीले 
भनेअनसुार लेिखएको हो । िमित २०६९।११।२५ मा 
भएको बरामदी मचु�ुकाको सनाखत कागज �हरीले 
लेखी सहीछाप गनु�होस ् भनेपिछ सहीछाप गरेको 
ह� ँ । सोमा के लेिखएको िथयो मलाई थाहा भएन । यी 
�ितवादीह�ले डाकँा चोरी गरकेा होइनन् , उ� समयमा 
यी �ितवादीह� कोही घरमा, कोही आफ�तकोमा 
भएको र िनजह�ले उ� ग�ती नगरकेो ह�दँा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला मोहनलाल रोकाले स�ु रो�पा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

अनसु�धानको �ममा �हरीमा भएको कागज 
दखेाई पढीबाची सनुाउदँा सनेु ँ सोमा भएको बेहोरा 
मेरो होइन । म पसलमा िथए ँ। �हरीले लेखी �याएको 
बेहोरामा सहीछापस�म गरकेो ह� ँ। कृ�णबहादरु वली र 
िकरण डागँीसमेतले डाकँा चोरी गरकेा ह�न्  भनी मैले 
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घटना िववरणमा लेखाएको होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरण कागज गन� कुमार घत� मगरले स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।३० गते �हरीमा गरकेो 
कागजमा भएको �या�चे, सहीछाप र बेहोरा मेरो हो । 
�ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुन� हो भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज 
गन� क�र�मा घत�ले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१५ गते जोिगनमारा 
भ�ने जंगलमा डाकँा चोरी भयो भ�ने सनेुको ह� ँ । को 
कसले डाकँा चोरी गर ेमलाई थाहा भएन । �हरीले के 
कुन बेहोरा लेखी कागजमा सही गराए, सो कागजमा 
भएको सहीछाप मेर ै हो भनी सनाखत ग�रिदए ँ । 
�ितवादीह�लाई चोर ठहर े सजाय ह�नपुछ� , नठहर े
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण कागज गन� चरु े डागँीले स�ु रो�पा िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१५ गते �ितवादी 
कृ�णबहादरु वली िबहान ७ बजेदेिख साझँ ५:३० 
बजेस�म मेर ै घरमा मेरो घरस�ब�धी सामान 
ओसारपसारको काममा हामीसगैँ काम ग�ररहेका िथए ँ। 
जनु ठाउमँा डाकँा चोरी भएको िथयो उ� ठाउमँा गएका 
िथएनन् । तसथ�, डाकँा चोरी गरकेा ह�न् भ�ने कुरा झ�ुो 
हो । कृ�णबहादरु वलीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
डर, �ास, ध�क�, कुटिपटको कारणले आरोिपत 
कसरु �वीकारकेा होलान् । उनले कसरु अपराध 
गरकेा होइनन् । अिभयोगप�साथ अदालतमा दािखल 
भएको बरामद भएको भिनएको रकम र अ�य साम�ी 
मोबाइलह�समेत कसको हो भ�ने िवषयमा मलाई 
थाहा छैन । आजस�म यी �ितवादीह�ले कसैको 
चोरी, डाकँा, नो�सान नगरकेो र नदेखेको आधारबाट 
यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु अपराध गरकेा 
होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी कृ�णबहादरु 

वलीका सा�ी केबलबहादरु वलीले स�ु रो�पा िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१५ गते �ितवादी 
छिवलाल ग�ुङ मसगैँ घरमा िथए । �ितवादी छिवलाल 
ग�ुङले हामीसगैँ चप�को से�टीट्याङ्क� ख�नभुएको 
िथयो । �ितवादी छिवलाल ग�ुङसमेतले डाकँा चोरी 
अपराध गरकेा होइनन् । मङ्िसर मिहनामा जाहेरवाला 
र �ितवादीसगँ झै-झगडा भएको िथयो । �यही झै-
झगडाको कारण �रसइवीका कारण �ितवादी छिवलाल 
ग�ुङको िव�� िकटानी जाहेरी र अिभयोग प� दता� 
भएको हो । उ� िमितमा डाकँा चोरी घटना भएको 
हो । तर यी छिवलाल ग�ुङसमेतले डाकँा चोरी गरेका 
होइनन् । डाकँा चोरी कसले ग�यो मलाई थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी छिवलाल ग�ुङका 
सा�ी धनबहादरु च�दले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

मङ्िसर पूिण�माको िदन धबाङमा लागेको 
मेलामा एकआपसमा �ितवादीह� र जाहेरवालाह�िबच 
झगडा भएको कारणले मोहनलाल रोकासमेतले िकटानी 
जाहेरी िदएका होलान् । उ� समयमा �ितवादी राज ु
वली मेरो पसलनिजक रहेको आ�नो होटलमा िथयो, 
उ� घटना उसले घटाएको होइन । �हरीले कुटिपट 
गर ेहोलान् �यही ँडरले कसरु अपराध �वीकार गरेका 
होलान् । अिभयोग प�साथ बरामद भएको साम�ी 
क�को हो मलाई थाहा छैन । �ितवादीले कसरु नगरेको 
ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राज ु वलीका सा�ी 
तारा आचाय�ले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा गरेको 
बकप� । 

िमित २०६९।०८।१४ गते रो�पा िज�ला, 
धवाङ गा.िव.स. वडा नं.१ मा मङ्िसर े मेला लागेको 
िथयो । उ� मेलामा जाहेरवाला मोहनलाल रोका, 
पूण�बहादरु घत� र �ितवादीह�िबच झगडा भएको 
िथयो । �यही �रसइवी िलई िकटानी जाहेरी र अिभयोग 
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प� दता� गराएका होलान्  । उ� घटना मैले रिेडयोमा 
सनुी थाहा पाएको ह�,ँ अपराध कसले ग�यो मलाई थाहा 
भएन । अिभयोगप�साथ बरामद भएको रकम र अ�य 
सामान को कसको हो मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िकरण डागँीका सा�ी शेरबहादरु 
डागँीले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।२० गतेको बरामदी 
मचु�ुकामा मलाई सहीछाप गराउदँा मलाई 
�.७३,०००।– देखाएनन् र बरामदी खानतलासी 
मचु�ुका पढेर पिन सनुाएनन् । उ� िमितमा म िलवाङमा 
िथए ँ । पिुलसले बोलाएर आएक� िथए ँ । मेरो घरमा 
चामलको क�ािभ� रहेको �.७३,०००।– �पैया ँ
फेला पारकेो मैले देिखन, कितखेर गएर खोजतलास 
गर े मलाई थाहा छैन । �ितवादीह�ले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम कसरु नगरकेो ह�दँा सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी तथा खानतलासी 
मचु�ुकामा कागज गन� िलल ुवलीले स�ु रो�पा िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।२० गते मलाई �हरी 
काया�लय रो�पा िलवाङमा मलाई बोलाएकोले म 
िलवाङ आएको िथए ँ । उ� समयमा तपाइकँो छोरा 
िभ�बाट बािहर छुट्छ सही गनु�स् भनेको ह�दँा �या�चे 
लगाएको ह� ँ। उ� बरामदी मचु�ुका मेरो रोहबरमा भएको 
होइन, बेहोरा पिन मेरो होइन, �या�चे सहीछाप मेरो 
हो । �ितवादी िकरण डागँी, कृ�णबहादरु वली, राज ु
वली, राज ुथापा, पनुराम वली र छिवलाल ग�ुङसमेतले 
ग�ती नगरकेो ह�दँा सजाय पाउनपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको बरामदी मचु�ुकामा कागज गन� धनकली 
वलीले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।११।१६ मा भएको 
घटना�थल मचु�ुकाको सहीछाप मेरो हो, �यसमा 
भएको बेहोरा �हरीले आफू अनकूुलले लेखाएको 
हो । मैले भनेअनसुार लेखेको होइन । यी �ितवादीह�ले 
डाकँा चोरी गर े होलान्  भ�ने मलाई िव�ास लागेको 

छैन । तसथ� यी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका र िजउ खानतलासी मचु�ुकाका 
मािनस मानबहादरु ख�ीले स�ु रो�पा िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

यी �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा�  आफू सािबत ह�दँै 
सहअिभय�ुह�लाई पोल गनु�को अ�य कुनै आधार 
र कारण नदेिखदँा िकटानी जाहेरी दरखा�त र 
�ितवादीह�को अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
िसलिसलेवार सािबती बयान एकापसमा मेल 
खाई �ङ्ृखलाब� �पमा िमलेको देिखनकुो साथै 
घटना�थल मचु�ुका, घटना िववरण कागज, 
खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकासमेतका आधारबाट 
यी �ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
सािबती बयान तथा जाहेरवालाह�को िकटानी जाहेरी 
बेहोरा समिथ�त भएको देिखदँा यी �ितवादीह�ले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम डाकँा वारदात गरेको 
दिेखन आयो । यी �ितवादीह�बाट बरामद भएको 
�.२,८४,५००।- (दईु लाख चौरासी हजार पाचँ सय) 
र िकरण डागँीले खच� गरकेो �.६,५००।- (छ हजार 
पाचँ सय) समेत ज�मा �.२,९१,०००।- (दईु लाख 
एकान�बे हजार) स�म यी �ितवादीह�ले डाकँा गरेको 
दिेखदँा िनजह�लाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१४(४) नं. बमोिजम यी �ितवादीह� कृ�णबहादरु 
वली, िकरण डागँी, पनुराम वली, राज ु वली, राज ु
थापा र छिवलाल ग�ुङसमेत जना ६ (छ) लाई जनही 
६(छ) वष� कैद र �.४,३६,५००।- (चार लाख छि�स 
हजार पाचँ सय) ज�रवानासमेत दवुै सजाय ह�ने तथा 
यी जाहेरवालाह�ले �ितवादीह�बाट बरामद भएको 
धनमाल आ�नो नभएको भनी िबगोतफ�  दाबी नगरेको 
ह�दँा बरामद िबगोको धनी प�ा नलागेको देिखदँा उ� 
धनमाल जाहेरवालाह�लाई िफता� गनु�पन� अव�था 
दिेखएन । मलुकु� ऐन, चोरीको महलको २१ नं. 
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बमोिजम गरी बरामद िबगो तथा धनमाल िललाम गरी 
राज�वमा आ�दानी बा�ँने गरी िमित २०७०।१२।११ 
मा स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला । 

किथत घटना�थल मचु�ुका अ.वं.१७२ 
नं. िवपरीत रहेको छ भने घटना�थल मचु�ुकालाई 
वादी प�ले �मािणत गन� नसकेको अव�था एकातफ�  
रहेको छ भने अक�तफ�  घटना िववरण कागज गन� 
क�र�मा घत�ले स�ु अदालतमा बकप� गदा� स.ज.९ 
मा मौकाको कागज �हरी कम�चारीले आफँै िमलाएर 
लेखेको, स.ज.१० मा जोिगनमारा भ�ने �थानमा 
आ�मणकारीले मखु छोपेका, स.ज.११ मा मैले 
कसैलाई िचिनन, स.ज.१२ मा �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुन� होइन, �यसैगरी घटना िववरण कागज 
गन� चरु े डागँीले बकप� गदा� स.ज.६ मा को-कसले 
डाकँा चोरी गर े थाहा भएन, स.ज.७ मा मौकाको 
कागजमा �हरीले के-कुन बेहोरा लेखे, स.ज.७ मा 
मौकाको कागज �हरीले के लेखी सहीछाप गराए 
थाहा भएन, स.ज.८ मा �ितवादीह�ले चोरी नगरकेो 
ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन, स.ज.९ मा घटना�थलमा 
म िथएन, स.ज.१० मा �हरीले लेखी िठक पारकेो 
कागजमा नपढी सहीछाप गराएका ह�न्  भनी बकप� 
गरके� र मौकामा कागज गन� अिनता घत�ले बकप� 
गदा� स.ज.६ मा मौकाको, कागजको बेहोरा ख�डन 
गरकेो र स.ज.८ मा मैले �ितवादीह�लाई िच�न 
सिकन भनी बकप� गरकेो अव�थामा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८ बमोिजम िनजह�को मौकाको 
कागज हामी पनुरावेदक �ितवादीह�को िव��मा 
�माणमा िलन निम�नेमा �माणमा �हण गरी भएको 
स�ु रो�पा िज�ला अदालतको उ� फैसला �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८, २५ तथा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट ने.का.प.२०६०, अङ्क ९/१०, 
प�ृ ८३९, िन.नं.७२८५, ने.का.प.२०६६, अङ्क 
३, प�ृ ३९२ मा �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�दँा बदर भागी भएकोले उ�टी गरी झ�ुा 

अिभयोग दाबीबाट फुस�द िदलाइपाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
�ितवादी िकरण डागँी, पनुराम वली, कृ�णबहादरु वली, 
राज ुथापा र छिवलाल ग�ुङको संय�ु पनुरावेदन प� 
तथा सोही िमलान बेहोराको �ितवादी राज ु वलीको 
छु�ै पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुमा दायर भएको 
पनुरावेदनप� । 

सबै �कारका चोरी म�ुामा कसरुदारले केही 
वा सबै िबगो खाई मासी स�ने ि�थित भएकोले नै 
िवधाियकाले चोरीको १०(३) नं.मा िबगो भराउदँा चोरी 
भएको धनमाल प�ा लागेमा भ�ने श�दावलीको �योग 
गरी दािखल भएको वा उपर भएको िबगोबाट भराइ 
नपगेुमा जायजातबाट भराइ पाउने �यव�था गरेको 
छ । ��ततु म�ुामा यी �ितवादीह�ले जाहेरवालाम�येको 
मोहनलाल रोकाको नगद �.३,१८,००।- िबगो 
बराबरको धनमाल डाकँा गरी लगेको िकटानी जाहेरी 
परकेो अव�था छ । �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानले पिन उ� कुरालाई समथ�न 
गरकेो छ । अपराध ग�रसकेपिछ कसरुबाट �ा� धनमाल 
कसरुदारले खाइ स�ने वा नासी हराइ स�ने ह�न 
स�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादीम�येका िकरण 
डागँीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
आफूले �.१५,०००।- िलएको खच� गरी बाकँ� 
�.६,५००।- (स.ज.१२) भनेको, �ितवादी पनुरामले 
�.७५,०००।- िलएको घरमा गएर ग�दा �.७३,०००।- 
मा� भएको (स.ज.१४) भनेका र अका� �ितवादी 
कृ�णबहादरु वलीले पनुराम वलीलाई �.७५,०००।- र 
िकरण डागँीलाई १५,०००।- िदई बाकँ� पैसा ख�तीमा 
हालेको घर गएर ग�दा �.२,०३,०००।- रहेछ दौडने 
�ममा खसेको पिन ह�न स�छ (स.ज.१२) भनी बयान 
गरकेो अव�था छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवालाह�ले 
यी �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी िदएका छन्  । 
अदालतमा बकप� गदा� यी �ितवादीह� वारदातमा 
संल�न नभएको भने तापिन वारदात नै नभएको 
भनेको अव�था छैन । िनजह�को घाउ केस फाराममा 
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टाउकोमा चोट देिखएको छ । यी �ितवादीह�को 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान र बरामदी 
मचु�ुकाले जाहेरीलाई समथ�न गरकेो छ । य�तो 
अव�थामा समेत जाहेरवालाह�लाई िबगो भराउन 
नपन� गरी स�ु फैसला बदरभागी छ । अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम िबगो कायम नगरकेो र जाहेरवालाह�ले 
धनमाल िफता� नपाउने गरकेो हदस�म स�ु फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
�याय इ�साफ पाउ ँ भ�ने बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुमा दायर 
भएको पनुरावेदनप� । 

िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�तमा 
�ितवादीह� िव�� डाकँा चोरी गरकेो भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भए पिन बरामदी मचु�ुका र खानतलासी 
मचु�ुका घटना�थल वडा नं.१ र वडा नं.८ मा तयार 
नगरी �हरी काया�लयमै तयार गरी दवुै वारदातमा 
बेइलाका वडा नं.७ को �यि� मानबहादरु ख�ीको 
ह�ता�र गराइएको र वारदात�थलमा �हरी 
अनसु�धान गन� नगएको भनी �ितवादी प�बाट ग�भीर 
सवाल उठाइएको र सो स�ब�धमा सरकारी प�बाट 
अदालतलाई उ� बरामदी मचु�ुका �माणको �पमा 
�ा� ह�न यो�य छ भनी पिु� गन� सकेको देिखदँनै । 
�यसैगरी जाहेरवालाह�ले अदालतमा आई बकप� 
गदा� �ितवादी िकरण डागँीसमेतका �ितवादीह�लाई 
घटना�थलमा देखेको होइन, िनजह�ले डाकँा चोरी 
गरकेा होइनन्, बरामदी मचु�ुका तयार गरी �हरीले 
सहीछाप गनु�होस्  भनेपिछ सही गा�रएको हो, �यसमा के 
लेखेको िथयो थाहा भएन भनी बकप� गरकेोसमेतका 
आधारमा वारदात नै �थािपत ह�ने अव�था 
देिखएन । अिभयोग दाबीकै भरमा मा� कसरुदार 
कायम गरी सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�ने नदेिखदँा 
�ितवादीह� िकरण डागँी, पनुराम वली, कृ�णबहादरु 
वली, राज ु थापा, ह�रराम ग�ुङ र राज ु वलीलाई 
चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम जनही ६ वष� 

कैद र �.४,३६,५००।- ज�रवाना ह�ने गरी भएको स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतको िमित २०७०।१२।११ को 
फैसला उ�टी भई �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
िमित २०७१।१०।११ मा भएको फैसला ।

पीिडत मोहनलाल रोका तथा पूण�बहादरु 
घत�को घाउ जाचँ फाराम, �ितवादीम�येको पनुराम 
वलीले वारदातमा �योग भएको खकुुरी बरामद गराइ 
सनाखत ग�रिदएको सनाखत कागज, �ितवादीह�को 
Call details लगायतका भौितक �माण तथा 
क�र�मा घत�को मौकाको कागज एव ं अदालतको 
बकप�समेतले �ितवादीह�को कसरुमा समथ�न 
गरकेो छ । �ितवादीह� राज ुथापा र िकरण डागँीले 
मौकाको बयान इ�छािवपरीतको भनी िजिकर िलएको 
तथा �ितवादी िकरण डागँीले Allibi को िजिकरसमेत 
िलएको भए तापिन �मािणत गन� सकेका छैनन् । 
पीिडत तथा सा�ी HOSTILE भएकै आधारमा 
िमिसल संल�न अ�य �माणको मू�याङ्कन नै नगरी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िददैँ जाने हो भने फौजदारी 
�यायको उ�े�य नै परािजत ह�न प�ुछ । ��ततु म�ुामा 
जाहेरवालाह�ले अदालतमा आई बकप� गदा� �ितवादी 
िकरण डागँीसमेतका �ितवादीह�लाई घटना�थलमा 
दखेेको होइन भनी बकप� गरकेो भए तापिन वारदात 
घटेको कुरा जाहेरवाला पणु�बहादरु घत� र मोहनलालले 
रोकाले अदालतसम� बकप� गदा� खलुाइ िदएका छन्  । 
��ततु म�ुामा अ�य �माणह�को समिुचत मू�याङ्कन 
एव ंिव�ेषण नै नगरी केबल जाहेरवालाको HOSTILE 
बकप�लाई मा� आधार मानी भएको फैसला फौजदारी 
�यायको मम�िवपरीत भई �िुटपूण� ह�दँा �ितवादीह� 
िकरण डागँी, पनुराम वली, कृ�णबहादरु वली, राज ु
थापा, छिवलाल ग�ुङ तथा राज ुवलीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय गनु�पन�मा स�ु फैसला उ�टी 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसला 
�िुटपूण� भएको ह�दँा �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग 
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मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर भएको 
पनुरावेदनप� ।

यसमा �ितवादीह�ले जाहेरवालाबाट 
नगद डाकँा गरकेो भनी िकटानी जाहेरी परकेो र 
�ितवादीह�बाट नगद �.२,८४,५००।- बरामद भएको 
देिखएकोमा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।१०।११ को फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३ र ५४ को �या�या�मक �िुट िव�मान देिखदँा 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २०२ नं. तथा 
फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा 
१४०(३) को �योजनाथ� ��यथ�ह� िझकाई आएपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७५।८।४ मा भएको आदशे ।

ठहर-ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी लोकबहादरु कटुवालले 
यी �ितवादीह�ले अदालतसम� कसरुमा इ�कारी 
बयान गरकेो भए तापिन िनजह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� कसरुमा सािबती रही बयान 
गरकेा छन् । िनज �ितवादीह�को मौकाको बयान 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, बरामदी मचु�ुकाह�, 
नेपाल ब�क िल. रो�पाको bank statement, 
जाहेरवालाह�को घाउ जाचँ केस फारामबाट िनज 
�ितवादीह�ले डाकँा चोरी गरेको पिु� भइरहेको 
अव�थामा वारदात नै नघटेको भनी ग�रएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर 
गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी 
बहस गनु�भयो ।

�ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 

अिधव�ा �ी बोलाराम पा�डेले �ितवादीह� 
अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही बयान गरेका 
छन् भने िनजह�को उ� बयान सा�ी बकप�बाट 
समथ�न भइरहेको छ । �ितवादीह�को डाकँा चोरी गन� 
मनसाय पिन दिेखदँैन र वादी प�ले �ितवादीह�को 
कसरुमा सलं�नता रहेको बेहोरा शकंारिहत तवरबाट 
पिु� गन� नसकेको ह�दँा �ितवादीह�लाई सफाइ िदने 
गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

उपयु��ानसुारको त�य िमिसल संल�न 
कागजात एवम् िव�ान् अिधव�ाह� तथा 
उप�यायािधव�ाले गनु�भएको बहससमेतको स�दभ�मा 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने हो वा होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� िकरण 
डागँी, पनुराम वली, कृ�णबहादरु वली, राज ु थापा, 
छिवलाल ग�ुङ, राज ुवलीले जाहेरवालाह�को धनमाल 
डाकँा चोरी गरी लगेको ह�दँा �ितवादीह�लाई चोरीको 
१ नं. र ६ नं. िवपरीत ऐ.१४(४) नं. बमोिजम सजाय 
र बरामद धनमाल जाहेरवालालाई िफता� िदलाइपाउ ँ
भ�ने बेहोराको माग दाबी भएकोमा �ितवादीह�लाई 
जनही ६ वष� कैद र �.४,३६,४००।- ज�रवाना ह�ने 
गरी स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
दिेख�छ । उ� फैसलाउपर बरामद भएको रकमलाई 
मा� िबगो कायम गन� गरी भएको फैसला �िुटपूण� रहेको 
भनी वादी नेपाल सरकारले र अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भनी िकरण डागँीसमेतको �ितवादीले 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुमा पनुरावेदन गरकेोमा 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी 
िमित २०७१।१०।११ मा फैसला भएको देिख�छ । 
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उ� फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले िच� नबझुाई 
�ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो 
देिखयो । 

३. िमित २०६९।११।१५ गते जाहेरवालाह� 
मोहनलाल रोका र पूण�बहादरु घत� सदरमकुाम 
िलवाङ्गबाट घर फक� आइरहेको समयमा िज�ला 
रो�पा, धवाङ्ग गा.िव.स. वडा नं.८ जोिगनमारा 
भ�ने जगंलमा �ितवादीह� कृ�णबहादरु वली, िकरण 
डागँी, राज ुथापा, पनुराम वली, राज ुवली र छिवलाल 
ग�ुङसमेतले जंगलको बाटोमा रोक� खकुुरी तथा 
लाठाह�ले हानी घाइते बनाई िनजह�को साथबाट 
नगद, मोबाइल, पस�समेत डाकँा चोरी गरकेो ह�दँा 
िनजह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको 
देिख�छ ।

४. सरकारी काया�लयले कानूनबमोिजम 
तयार गरकेो कागजात सही �पमा तयार ग�रएको 
छ भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� छ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ ले “कुनै काम, घटना 
वा अव�थाका स�ब�धमा भएको तहिककात 
वा जाचँबुझको िसलिसलामा �चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा 
उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� 
सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गरमेा �माणमा िलन ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको स�दभ�मा जाहेरवालाह� मोहनलाल रोका र 
पूण�बहादरु घत�ले अदालतसम� �ितवादीह� िकरण 
डागँीले समेत डाकँा चोरी नगरकेो ह�दँा सजाय ह�नपुन� 
होइन भनी जाहेरी दरखा�तिवपरीत ह�ने गरी बकप� 
गरकेो देिख�छ । बरामदी मचु�ुका र खानतलासीमा 
सहीछाप गन� मानबहादरु ख�ीले अदालतसम� िमित 
२०६९।११।१६ मा भएको घटना�थलमा भएको 

सहीछाप मेरो हो, बेहोराबार ेथाहा छैन भनी घटना�थल 
मचु�ुकािवपरीत बकप� गरकेो ि�थित छ । सा�ीका 
�पमा उपि�थत भएका जाहेरवाला र घटना िववरण 
कागज गन� �यि�ह�ले जाहेरी र मचु�ुका �ितकूल 
ह�ने गरी अदालतमा आई बकप� गरकेो ह�दँा उ� िमित 
२०६९।११।१६ को घटना�थल मचु�ुका �माणयो�य 
रहेको दिेखदँैन ।

५. सोही �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसुर 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने कानूनी 
�यव�थासमेत रहेको प�र�े�यमा �ितवादीह� िकरण 
डागँीसमेतले अदालतसम� कसरुमा इ�कारी रही 
बयान गरकेा छन् । घटना िववरण कागज गन� कुमार 
घत� मगर, चरु ेडागँी तथा बरामदी तथा खानतलासी 
मचु�ुका गन� िलल ु वलीले उ� िववरणह�मा बेहोरा 
आफँैले नलेखेको र सहीछाप मा� आ�नो भएको 
भनी बकप�समेत ग�ररहेको अव�थामा वादी नेपाल 
सरकारले उ� कागजको बारमेा स-�माण ख�डन 
गनु�पन�मा सोसमेत ग�रएको देिखएन ।

६. सामा�यतया मचु�ुकाह� गदा�को बखत 
सा�ी तथा रोहबरमा ब�ने �यि�ह� सोही वडाको 
बािस�दा वा जन�ितिनिध रहेको ह�नपुछ� , यसो 
गरमेा उ� कागजले �माणको गणुता बढाउने ह�दँा 
मचु�ुकाह� तयार गदा� यस कुरालाई �यानमा रा�नपुन� 
ह��छ । यसै स�दभ�मा, िमित २०६९।११।१७ गतेका 
िदन वडा नं.३ ब�ने �ितवादी पनुराम वली, वडा नं.१ 
ब�ने �ितवादी राज ुथापा र वडा नं.८ ब�ने �ितवादी 
कृ�णबहादरु वलीको शरीर खानतलासी मचु�ुकामा 
रोहबरमा ब�ने �यि� िज�ला रो�पा, धवाङ्ग ७ ब�ने 
मानबहादरु ख�ी रहेका छन् । यसरी िविभ�न वडामा 
रहेको �ितवादीह�को घरमा गई भएको खानतलासी 
मचु�ुकामा एकै �यि� मानबहादरु ख�ी मा� रोहबरमा 
रहनलेु पिन उ� खानतलासी मचु�ुका शकंारिहत 
दिेखएन ।
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७. मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ नं. मा 
चार जनाभ�दा बढ्ताको जमात भई जबरज�ती 
चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसगँ वा 
हातहितयार िलई उठाई छाडी वा ह�लह��जत गरी 
चोरी गरकेो डाँका गरकेो ठहछ� भनी उ�लेख भएको 
छ । यस म�ुाको स�दभ�मा, जाहेरवालाह� मोहनलाल 
रोका र पूण�बहादरु घत�ले अदालतसम� बकप� गदा�, 
िमित २०६९।११।१५ गते जोिगनमारा जगंलमा 
५।६ जना केटा आएर लाठीले टाउकोमा हाने र हामी 
बेहोस भयौ ँ । �हरीले नाम िटपी िदई यो लैजानसु् र 
जाहेरी लेखाउनहुोस् भनेपिछ विकलकहा ँ गई जाहेरी 
दरखा�त िदएका हौ ँ । यी �ितवादीह�ले डाकँा चोरी 
गरकेा होइनन् भनी जाहेरवालाह�ले जाहेरीिवपरीत 
बकप� ग�ररहेको अव�थामा यी �ितवादीह�ले नै 
जाहेरवालाह�लाई हातहितयार �योग गरी घाइते बनाइ 
नगद �पैया ँजबरज�ती चोरी गरकेा ह�न् भ�ने बेहोरा 
व�तिुन� ठोस �माणबाट पिु� ह�न नसकेको देिखदँा यी 
�ितवादीह�ले नै िमित २०६९।११।१५ को वारदात 
घटाएको हो भनी अनमुान गन� िम�ने देिखएन ।

८. उि�लिखत त�य, कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा यी �ितवादीह� िकरण 
डागँी, पनुराम वली, कृ�णबहादरु वली, राज ु थापा, 
छिवलाल ग�ुङ र राज ु वलीसमेतको काय�ले िमित 
२०६९।११।१५ मा जाहेरवालाह�लाई घाइते बनाई 
नगद �पैया ँ डाकँा गरी लगेको शंकारिहत तवरबाट 
पिु� नभएको, िविभ�न वडामा भएको खानतलासी 
मचु�ुकामा एकै �यि� ह�न ु र जाहेरवालाह�ले 
जाहेरीिवपरीत ह�ने गरी अदालतसम� बयान गनु�ले पिन 
यी �ितवादीह�को डाकँा गन� काय�मा सलं�नता रहेको 
बेहोरा वादी नेपाल सरकारले शंङ्कारिहत तवरबाट 
पिु� गन� नसकेको ह�दँा वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

९. अत: स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।१२।११ मा �ितवादीह� िकरण डागँी, 
पनुराम वली, कृ�णबहादरु वली, राज ुथापा, छिवलाल 
ग�ुङ र राज ुवलीलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१ नं.िवपरीत ६ नं.को कसरु अपराध गरकेो ह�दँा सोही 
महलको १४(४) नं. बमोिजम जनही ६ वष� कैद र 
�.४,३६,५००।– ज�रवाना गन� गरी भएको फैसलालाई 
उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१।१०।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशकुमार ढंुगाना

इजलास अिधकृत: ��ा िव�
इित सवंत् २०७८ साल पसु २६ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

आदेश िमित : २०७७।१२।२६
०७३-WO-०२८६

म�ुा:- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िशव�साद खनालको छोरा धािदङ िज�ला 
धािदङ गा.िव.स. वडा नं. ५ कु�परु ब�ने वष� 
१९ को सरोज खनालसमेत

िव��
िवप�ी : िचिक�सा िश�ा आयोग, िसहंदरबार 

काठमाड�समेत

§ िवदेश ि�थत िव�िव�ालयमा 
िचिक�साशा� अ�ययन गन� चाहने 
िव�ाथ�ह�ले नेपालमा �वेश परी�ा 
उ�ीण� ह�नपुन� भनी नेपाल �वा��य 
�यवसायी प�रषदल्े तोकेको सत�ले यो�य 
�यि�लाई भना� ह�न िनषेध नगरी अयो�य 
�यि�लाई मा� भना� ह�न रो�न े ह�नाले 
यसले गुण�तरीय िचिक�सक उ�पादन ह�ने 
कुरालाई सिुनि�त गरकेो देिखने । पारा 
मेिडकल अ�ययन गन� िव�ाथ�लाई मा� 
वि�चत गन� िनयत राखी सत� वा यो�यता 
तोिकएको नभई सबैलाई समान �पमा 
आकिष�त ह�ने गरी तोिकएको सत�लाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी दामोदर 
खड् का, िव�ान् अिधव�ा �ी नारायण�साद 
खनाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
§ नेपाल मेिडकल काउि�सल ऐन, २०२०
§ नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषद ् ऐन, 

२०५३
§ राि��य िचिक�सा िश�ा ऐन, २०७५

आदशे
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) अ�तग�त यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं आदेश यस 
�कार छः

�रट िनवेदनको बेहोरा
हामी िनवेदकह� उ�च मा.िव. िश�ा 

प�रषद ्बाट वा ि�भवुन िव�िव�ालयबाट िव�ानका 
िवषयमा क�ा १२ वा �माण प� तहको परी�ामा 
रा�ो अङ्क िलएर उ�ीण� भएका िव�ाथ� ह� । हामी 
िनवेदकह� क�ा १२ वा �माण प� तहभ�दा मािथको 
अ�ययन गन� कोही M.B.B.S., कोही B.D.S हे�थ 
साइ�स, कोही फाम�सी, कोही डे�टल हाइिजन, कोही 
BSc. वा अ�य पारा मेिडकलका िवषयह�मा िवदेशमा 
अ�ययन गन�को लािग तयारी अव�थामा छ� । िवशेषत: 
िचिक�सा िवषयह�मा नेपालका िव�िव�ालयह�मा 
अ�य�तै कम िसट भएको कारणले कम मा� िव�ाथ�ले 
अ�ययन गन� अवसर पाउछँन् । �यसैले नेपालमा उ� 
िवषय अ�ययन गन� र पठाउन चाहने िव�ाथ� वा 
अिभभावकले जे ज�तो किठनाई अपनाउन ु पर े पिन 

�नण�य नं. १०७८९
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िवदेशमा गएर अ�ययन गनु�  गराउनपुन� बा�यता रहेको 
छ । 

िचिक�सा िश�ा आयोगको िमित 
२०७२।५।३० को बैठकको िनण�यबमोिजम ��ताव 
नं.७ मा भएको स�झौताको बुदँा १ (ङ) मा िचिक�सा 
िश�ाका लािग िवदेश जान चाहने नेपाली िव�ाथ�को 
हकमा साझा राि��य परी�ा उ�ीण� गरपेिछ मा� िश�ा 
म��ालयले No Objection Letter र नेपाल मेिडकल 
काउि�सलले Eligibility Certificate �दान गन� भ�ने 
िनण�य गरकेो छ । 

िश�ा म��ालयको No Objection Letter 
र नेपाल मेिडकल काउि�सलले Eligibility Letter 
निलई नेपाल बािहर िचिक�सा िश�ा M.B.B.S, 
B.D.S, Paramedical वा सोसरहको अ�ययनका 
लािग गएका नेपाली िव�ाथ�ले अ�ययन समा� 
गररे आएपिछ नेपाल मेिडकल काउि�सलले िलने 
लाइसे�सको परी�ाको लािग अयो�य ठहछ�  भ�ने 
िनण�य गरकेो छ । िवप�ी आयोगको गैरकानूनी र 
अ�यावहा�रक िनण�यलाई लाग ु गराउन िनद�शन गरी 
नेपाल मेिडकल काउि�सलले सहमित जनाएको 
छ । यसरी िचिक�सा आयोगको िमित २०७२।५।३० 
को िनण�य र उ� िनण�यको िनद�शन अनशुरण गरी 
काया��वयन गन� नेपाल मेिडकल काउि�सल, नेपाल 
हे�थ �ोफेसनल काउि�सलको काय� गलत छ । िवप�ी 
िचिक�सा आयोगले गरेको उ� गैरकानूनी िनण�य तथा 
सूचनाले हामी िनवेदकह�लाई अ�याय पन� जानकुो 
साथै हामी िनवेदकह�को नेपालको संिवधानको धारा 
१६, १७, १८, २७, ३१ र ४६ समेतले �दान गरकेो 
मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज ला�न गएको साथै उ� 
िवषय साव�जिनक सरोकारको िवषयसमेत भएकोले 
सिंवधानको धारा १३३ (२)(३) बमोिजम �ी सव��व 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त यो �रट 
िनवेदन दायर गन� आएका छ� । मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग�रपाउन िन�न िलिखत िनवेदन िजिकरह� 

��ततु गद�छु । 
�थमतः िचिक�सा शा�को M.B.B.S, 

B.D.S तथा पारामेिडकल अ�ययन गन�को लािग 
आव�यक �यूनतम आधारभूत शैि�क यो�यता पगेुपिछ 
िवदेशी िव�िव�ालयमा अ�ययन गन� जान पाउन ुहामी 
िनवेदकह�को िश�ास�ब�धी मौिलक तथा कानूनी 
हक हो । िश�ाको �योित आज�न गन� पाउन ु ��येक 
मािनसको नैसिग�क हक पिन हो । य�तो संिवधान 
�द� मौिलक हकमा ��यथ�ह�बाट ग�रएको िनण�य 
र नीित िनद�शनले िनय��ण एवं ब�देज लगाउन 
िम�दैन । िचिक�सा शा� अ�ययन गन� हामीसगँ 
आधारभूत �यूनतम यो�यता ह�न ु नै िवदेशी 
िव�िव�ालयले िलने भना�को छनौट �ि�यामा सामेल 
ह�न पाउने र छनौट भएमा भना�  भई अ�ययन गन� पाउने 
हक रहेकोले सो हकमा अनिुचत ब�देज लगाउने गरी 
िवप�ी ��यथ�ह�बाट भएको िनण�य तथा जारी नीित 
िनद�शन संिवधानको धारा १८(१)(२), ३१ समेतको 
�ितकूल ग�भीर अ�यायपूण� रहेकोले मागबमोिजमको 
आदेश जारी गरी �याय पाऊँ । 

संिवधानको धारा ३५ ले ��येक नाग�रकलाई 
रा�य�ारा आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक पाउने 
हक, कसैलाई आकि�मक �वा��य सेवाबाट बि�चत 
नग�रने हक तथा �वा��य सेवामा समान पह�चँको हक 
��याभूत गरकेो छ । नाग�रकले पाउने संिवधान�ारा 
��याभूत उ� हकको �चलन तब मा� ह�न स�छ, 
जब �वा��यकम� िचिक�सकह�को सं�या मलुकुमा 
पया�� मा�ामा उपल�ध ह��छ । वत�मान अव�थामा 
दूरदराजका जनता िचिक�सकको अभावमा उि�लिखत 
कुनै पिन मौिलक हकको �चलन गन� नपाएको अव�था 
सव�िविदतै छ । िवप�ी ��यथ�ह�को मनोमानी 
िनण�यबाट सामा�य नाग�रकको संिवधान �द� 
उि�लिखत मौिलक हकको �चलन सदूुर भिव�यस�म 
पिन ह�न नस�ने ि�थित रहेकोले मागबमोिजमको 
आदेश जारी गरी नेपाली जनताको �वा��यस�ब�धी 
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१०७८९ - सरोज खनालसमेत िव. िचिक�सा िश�ा आयोग, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

हकको समेत �चलन ह�नपुन� ��ट रहेको छ ।
सिंवधानको धारा ५१(ज)(९) मा रा�यको 

नीित �वा��य सेवालाई सव�सलुभ र गणु�तरीय 
बनाउन �वा��य अनसु�धानमा जोड िददँ ै �वा��य 
स�ंथा र �वा��यकम�को सं�या विृ� गद� लैजाने 
रहेको छ । तर, िवप�ीह�बाट अपनाइएको तथा 
अवल�बन ग�रएको नीित, िनद�शन र िलएको 
उि�लिखत िनण�य �वा��य अनसु�धानमा जोड िदने 
पिन नभई �वा��यकम�को स�ंया घटाउनेितर लि�त 
छ । संिवधानले िनिद�� गरकेो रा�यको नीित िव�� 
िवप�ी ��यथ�बाट ग�रएको िनण�य एवं काम कारबाही 
िनता�त गलत ह�नकुो साथै सिंवधानबमोिजम रा�यले 
िलनपुन� नीितको िठक उ�टो िवपरीत िदशातफ�  लि�त 
रहेकोले मागबमोिजमको �रट आदेश जारी ह�नपुन� ��ट 
छ । 

हामी िनवेदकले िवदेशबाट अ�ययन पूरा गरी 
आउने िबि�कै िचिक�सक भई �यावसाियक अ�यास 
गन� �वतः पाउने पिन होइन । �यसको लािग नेपाल 
मेिडकल काउि�सलले नेपाल मेिडकल काउि�सल 
ऐन, २०२० तथा नेपाल मेिडकल काउि�सल 
िनयमावली, २०२४ बमोिजम िनधा�रण ग�रएको 
िविध �ि�याअनसुार काउि�सलबाट िलइने परी�ा 
उ�ीण� गरी िविधवत् इजाजत प� �ा� गररे मा�ै 
िचिक�सकको �पमा �यावसाियक अ�यास गन� पाउने 
हो । हामीले िवदेशमा गरकेो अ�ययनको �यावसाियक 
परी�ण नेपालको कानूनबमोिजम ह�ने अव�था छँदै 
छ । कानूनले �यव�था गरकेो िविधवत् �ि�याबाट 
परी�ा िलई यो�यताको परी�ण ह�ने अव�थास�म प�ुनै 
निदई अिहले नै िश�ा आज�न गन� पाउने हकको महुानै 
थ�ुने गरी अनिुचत ब�दजे लगाउने काय� मनोमानी, 
�वे�छाचा�रताको पराका�ा र िविधको शासनको 
िवपरीतसमेत रहेको छ । 

नेपाल मेिडकल काउि�सल ऐन, २०२० 
को �यव�थाबमोिजम नेपालभ�र मा� वा �वदेशको 

िव�िव�ालयले आफूले भना� िलई अ�यापन गराउने 
िव�ाथ�ह�लाई मा� �वेश परी�ा िलई परी�ण गराउने 
अिधकार रा�दछ । िवदेशी िव�िव�ालयले िलने भना� र 
�यसको लािग िलइने �वेश परी�ाको मापद�ड िनधा�रण 
गन� अिधकार न त िवप�ी नेपाल सरकारलाई छ, न त 
�वेश परी�ा िलने ि�.िव. िचिक�साशा�, काठमाड� 
िव�िव�ालय, िव.िप. कोइराला वा पाटन �वा��य 
िव�ान �ित�ानलाई छ । िवदेशी िव�िव�ालयको 
आ�नो छु�ै मापद�ड ह��छ । हामीले नेपालमा िचिक�सा 
शा� अ�ययन गन�को लािग िलइने �वेश परी�ामा 
उ�ीण� भए पिन िवदेशी िव�िव�ालयको मापद�ड र 
�ि�याअनसुार िविध अवल�बन नगरी नेपालमा �वेश 
परी�ा उ�ीण� गरेकै आधारले भना� पाउने पिन होइन ।  

अ�य मलुकुमा समेत य�तो �यव�था रहेको 
छैन । िचिक�सक िश�ा आयोगको िमित २०७२।५।३० 
को िनण�यको कारणले नेपाल बािहर मेिडकल र 
पारामेिडकल अ�ययनका लािग जाने िव�ाथ�ले कुनै 
उिचत आधार र कारणिवना नै दईुपटक �वेश परी�ा 
पास गनु�पन� बा�यता रहेको छ । िचिक�सक िश�ा 
आयोगको िनण�यले िचिक�सा िश�ा M.B.B.S, 
B.D.S तथा Paramedical िवषयमा िवदेशमा 
अ�ययन गन� तयार भएका हजार� िव�ाथ�ह�को 
भिव�य अ�धकार ह�ने िनि�त छ । हामी िनवेदकह�ले 
नेपालमा र िवदेश ि�थत िव�िव�ालयमा समेत दोहोरो 
�वेश परी�ा िदनपुन� उपयु�� �यव�थाबाट हामी 
िव�ाथ�लगायत हा�ा अिभभावकसमेतको य�तो 
बह�मू�य समय खेर जाने, दोहोरो �म, दोहोरो आिथ�क 
�ित बेहोनु�पन�, मानिसक तनावले िवदशेमा अ�ययन 
गन� जान नस�ने अव�था िसज�ना ह�ने र अ�ययन 
पूरा गन� अनाव�यक िढलाइ ह�ने अव�था उ�प�न ह�ने 
भएकाले उ� अनाव�यक दःुख हैरानी िदने िनयतले 
ग�रएको दोहोरो �वेश परी�ा िलने िनण�य �थम�ि�मा 
नै खारजे भागी छ ।

नेपालमा लगभग १५०००।– िव�ाथ�ह� 
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M.B.B.S, B.D.S, Paramedical �वेश परी�ामा 
समावेश ह��छन् तर नेपालमा यस िवषयको अ�ययन 
गन� लगभग २५०० जना मा�ले मौका पाउने भएकाले 
अ�य िव�ाथ�लाई अ�ययनको मौका नपाइसकेपिछ 
दो�ो अवसरको �पमा िवदशेको कुनै मा�यता �ा� 
िव�िव�ालयमा अ�ययन गनु�पन� बा�यता नै पन� 
ह��छ । जसले गदा� िवदेशमा अ�ययन गन� चाहेको 
िव�िव�ालयको Criteria अनसुार यो�य भइसकेपिछ 
नेपालको �वेश परी�ा पास गनु�पन� आव�यक नै 
पद�न । िवदशेका केही मेिडकल कलेजह�बाट उ�ीण� 
भई आएका िव�ाथ�ह�को गणु�तर कम भएको 
कारण दखेाएर हामी िनवेदकह�लाई िवप�ी आयोगले 
अनाव�यक झ�झट र हा�ो भिव�यमािथ खेलवाड 
गरकेो छ । गणु�तरहीन िव�ाथ� उ�पादन गन� र 
बार�बार सम�या आइरहेको मेिडकल कलेज तथा 
University लाई पिहचान गरी सोको जानकारी र 
सजगता अपनाउने काय� नेपाल मेिडकल काउि�सलको 
हो । आ�नो दािय�व िनवा�ह नगरी हामी िव�ाथ�ह�लाई 
दोहोरो �वेश परी�ाको भार थोपान� िवप�ीह�को काय� 
गैरकानूनी छ ।

िमित २०७२।५।३० को िचिक�सक िश�ा 
आयोगको िनण�यले िचिक�सा िश�ाका लािग िवदेश 
जान चाहने नेपाली िव�ाथ�को हकमा साझा राि��य 
परी�ा उ�ीण� गरपेिछ मा� िश�ा म��ालयले No 
Object Letter र नेपाल मेिडकल काउि�सलले 
Eligibility Certificate �दान गन� गरकेो िनण�य 
काया��वयनको लािग पिहला त राि��य साझा परी�ा 
�णालीको नै �थापना गनु�पद�छ । �यसपिछ मा� यस 
िनण�य काया��वयन गनु�पन�मा साझा राि��य �णाली नै 
नबनाई नेपालका िव�िव�ालयह�को �वेश परी�ालाई 
नेपाल मेिडकल काउि�सल र नेपाल िचिक�सा िश�ा 
आयोगले साझा राि��य परी�ा मानेर हाल नेपाल बािहर 
M.B.B.S., B.D.S. तथा पारामेिडकल अ�ययनको 
लािग जाने िव�ाथ�ह�ले िमित २०७२।५।३० को 

िनण�यबमोिजम ि�भवुन िव�िव�ालय, काठमाड� 
िव�िव�ालय काठमाड�, िव.िप. कोइराला �व��य 
िव�ान �ित�ान धरान वा पाटन �वा��य िव�ान 
�ित�ानम�ये कुनै एक स�ंथाले िलने �वेश परी�ामा 
क�तीमा �यूनतम अङ्क �याई उ�ीण� ह�नेलाई मा� 
िश�ा म��ालयबाट No Objection Letter र नेपाल 
मेिडकल काउि�सलले Eligibility Letter �दान गन� 
गरकेो पाइ�छ । नेपालका िचिक�सा िश�ा अ�ययन 
अ�यापन गराउने िव�िव�ालय वा सं�थानह�ले िलने 
�वेश परी�ाको उ�ीण� अङ्क िनधा�रण मापद�ड पिन 
फरकफरक छ साथै एक िव�िव�ालयको �वेश परी�ा 
पास गरेको िव�ाथ�ले नेपालकै अक� िव�िव�ालयमा 
अ�ययन गन� पाउने पिन अव�था छैन । यसमा पिन 
पाटन �वा��य िव�ान �ित�ानले मे�रट िल�को 
आधारमा नाउ ँिनका�ने साथै पास फेलको आधार वा 
न�बरको आधारलाई कुनै मह�व िददँनै । िवप�ीह�को 
साझा राि��य परी�ालाई अ�तरा� ि��यकरण गन� 
�े�ािधकार नै छैन । उ� साझा राि��य परी�ा �णाली 
�थापनाको िनण�य पूवा�धार नबनाईकन काया��वयनको 
प� नै िवचार नगरी हचवुा र पया�� अनसु�धान नगरी 
गरकेो िनण�य �थम�ि�मा नै बदरभागी रहेको छ ।

�वदेश तथा िवदेशमा िचिक�सा िश�ा 
अ�ययनका लािग �वेश परी�ा वािष�क एक पटक मा� 
ह�ने भएकाले �ाय: िवदशेको University मा सेमे�टर 
िस�टम भएको साथै �यस University मा �वेश परी�ा 
र नेपालको �वेश परी�ाको समय तािलका निम�ने 
कारणले भना�  ह�न स�दनै । हामी िनवेदकह�ले िमिहनेत 
गरी रा�ो अङ्क �याई उ�ीण� गरकेो िमिहनेत, समय, 
पैसा �यथ� खेर जाने ह��छ ज�ले गदा� हामी िनवेदकह�को 
भिव�यनै अ�धकार ह��छ । िश�ा म��ालयबाट No 
Objection Letter र नेपाल मेिडकल काउि�सलले 
Eligibility Certificate िलने समय सीिमत साथै एक 
ह�ामा नै िदनपुन� मिहना िदन लगाएर अिभभावक र 
िव�ाथ�ह�लाई असहज वातावरण िवप�ीह�ले 
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बनाउने गद�छन् । आ–आ�नो देशको िव�िव�ालयको 
आ-आ�नो Criteria ह��छ । ज�तै चीनमा िचिक�सक 
िवषय अ�ययनमा कुनै University मा सात वष� ह��छ 
भने कुनैमा पाचँ वष� ह��छ । �यसै िफिलिप�सका कलेज 
तथा University को िनयमअनसुार अ�य दशेबाट 
Bachelors in Science वा 3 Years Health 
Assistant पास गररे गएको िव�ाथ�लाई 1 Years 
Credit िदने ह�दँा १८ मिहनाको B.Sc Biology 
मा� ६ मिहनामा सिकने र चार वष�को M.D. साथै १ 
वष�को Internship समेत गररे ५.५ वष�मा कोस� पूरा 
ह��छ । य�ता िव�िव�ालयको िनयम कानूनअनसुार 
सबै Criteria स�पूण� �ािविधक प� िवचार अनसु�धान 
साथै भूम�डलीकरणको असरले अ�तर िव�िव�ालय 
िववाद आउन स�ने स�भावनालाई िवचार नगरी हामी 
िव�ाथ�को सम�या नै िवचार नगरी हचवुाको भरमा 
िलइने दोहोरो �वेश परी�ा खारजे भागी छ ।

िवदेशमा मेिडकल िवषय अ�ययन गरी 
आउने िव�ाथ�ह�मा गणु�तर कम भएको कारणले 
लाइसे�सको परी�ामा गणु�तर िनय��ण गन� 
�योजनका लािग हामी ज�तो लगनशील िव�ाथ�को 
समय, �म, पैसा, �वा��यमा खेलबाड गन� 
िम�दैन । जनु िव�िव�ालय मेिडकल कलेज कम 
गणु�तरका िव�ाथ� उ�पादन गछ�  �यस कलेजको 
पिहचान गरी सोको ितनीह�लाई काय�बाही गनु�पन�मा 
�यान नै निदई अनमुानको भरमा गणु�तर कायम गन� 
बहानामा नेपाल सरकारले पिन अ�ययन गन� पया�� 
िसट उपल�ध गराउन नस�ने िवषयह�मा, िवदशेमा 
अ�ययन गन� अवसरमा पिन िविभ�न Criteria 
राखेर हामी िनवेदकह�लाई िचिक�सा िश�ा िलने 
अवसरबाट वि�चत गराई मानिसक तनाव िदने ग�रएका 
िनण�य बदर भागी छ । िवदेशमा अ�ययन गररे Valid 
and Recognized Degree शैि�क �माण प� 
िलएर नेपाल आएपिछ नेपाल मेिडकल काउि�सलले 
�यावहा�रक, वै�ािनक तथा �योगा�मक तवरले 

लाइसे�सको परी�ा िलने गनपुद�छ । यसरी नेपाल 
मेिडकल काउि�सलले गणु�तर �व�छ लाइसे�स 
�णालीको अवल�बन नगरी स�ुमा नै हामीह�लाई 
उ� िवषय अ�ययन गन� िन��सािहत गन� �कृितका 
िनण�य बदर भागी छ । 

सामा�यतया हामी िनवेदकह�को 
अ�ययनको लािग जनु िव�िव�ालयमा जाने हो �यही 
िव�िव�ालयको आ–आ�नो िनयम कानूनअनसुार 
�वेश परी�ा पास गन� आव�यकता पद�छ । अ�ययन 
गररे आइसकेपिछ �तरीय वै�ािनक, �यावहा�रक, 
�योगा�मक लाइसे�स परी�ा िलनपुन� आव�यकतालाई 
�ावधानको �पमा लगी �वा��य �े� गणु�तरीय 
जनशि�को उ�पादन गन� दािय�व नेपाल सरकारको 
हो । नेपालमा अ�ययन नह�ने पारामेिडकल िवषयह� 
ज�तै B.Sc Sleep Science, Pharm. D, MPT, 
B.Sc Perfusion Science/ Technology, M.Sc, 
Clinical Optometry, Forensic Science, 
लगायतका अ�य िवषयह�का स�दभ�मा नेपालमा पढाइ 
पिन ह�दैँन, कोस� पिन छैन पाठ्य�म पिन नबनाएको 
कारणले िव�ाथ�ले अ�ययन गन� पाएका छैनन् र �वेश 
परी�ा िलने िनकाय पिन छैन य�तो अव�थामा ती 
िवषयह�मा िवदेशमा अ�ययन गन� िक नगन�, य�ता 
िवषयको के गन� र य�ता िवषयमा अ�ययन गररे आएका 
हामी िनवेदकह�को भिव�य के ह�ने भ�नेबारमेा सो�दै 
नसोची पूवा�धार र मापद�ड िनधा�रण नगरी एकाएक 
हजार� िव�ाथ�को भिव�यमा अ�योल िसज�ना गन� 
िवप�ी ��यथ�ह�को काम कारबाही ग�भीर अपूरणीय 
�ित ह�ने �कृितको रहेको ��ट छ । 

अतः मािथ �करण �करणह� विण�त 
िनवेदन िजिकरह�बमोिजम िचिक�सा आयोगले गरेको 
िमित २०७२।५।३० गतेको िनण�य, नेपाल मेिडकल 
काउि�सललाई िदएको िनद�शन सो िनण�यलाई पिृ� 
र �मािणत गन� िनण�यह� साथै िमित २०७२।५।२८ 
को नेपाल हे�थ �ोफेसनल काउि�सलको िनण�यबाट 
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हामी िनवेदकको नेपालको संिवधानको धारा १६, १७, 
१८, २७, ३१, ४६ तथा म.ुऐ.अ.वं.को ३५ नं., नेपाल 
मेिडकल काउि�सल ऐन, २०२० को दफा ७क को 
(१)(क)(ख)(ग)(घ) समेत�ारा ��याभूत मौिलक एवं 
कानूनी हक अिधकारको �चलनमा बाधा कु�ठा िसज�ना 
ग�रएकोले हामी िनवेदकह�समेतको िव�ाथ�को हकमा 
िचिक�सा िश�ाका लािग िवदेश जान चाहने नेपाली 
िव�ाथ�का लािग साझा राि��य परी�ा उ�ीण� गरपेिछ 
मा� िश�ा म��ालयले No Objection Letter र 
नेपाल मेिडकल काउि�सलले Eligibility Certificate 
�दान गन� भ�ने िनण�य भएको िचिक�सा िश�ा 
आयोगको िमित २०७२।५।३० को िनण�य सो हदस�म 
र सो िनण�य िनद�शन गरी अवल�बन गरकेो नेपाल 
मेिडकल काउि�सलको िनण�य िमित २०७२।५।२७ 
को नेपाल हे�थ �ोफेसनल काउि�सलको िनण�य, उ� 
िनण�यको आधारमा हामी िनवेदकह�लाई िवदेशका 
िव�िव�ालयमा गई िचिक�सा िश�ा अ�ययन गन� 
दोहोरो �वेश परी�ा �णाली लाग ु गराउने िनण�य 
आदशे, प�लगायत यससगँ स�बि�धत स�पूण� 
िवप�ीह�बाट भए ग�रएका िट�पणी, आदेश, िनण�य, 
प� प�ाचारलगायतका स�पूण� काम कारबाहीह�समेत 
सिंवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम उ��ेषणको 
आदशे जारी गरी बदर गरी िचिक�सा िश�ा आयोगको 
अवै�ािनक र अ�यावहा�रक िनण�यलाई काया��वयन 
नगनु�  नगराउन,ु हामी िनवेदकह�लाई िवदशेमा 
िचिक�सा िवषयमा अ�ययन गन� सहज वातावरण 
बनाई दोहोरो �वेश परी�ा बदर गरी उ� िवषयह�मा 
अ�ययन गन� मौकाबाट बि�चत नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ी ��यथ�ह�का नाममा परमादेश तथा 
�ितषेधसमेतको जो चािहने उपय�ु आ�ा आदशे वा 
पजु� जारी गरी पूण� �याय िदलाइपाऊँ ।

��ततु �रट िनवेदनउपर अि�तम कारबाही 
िकनारा ह�नअुगावै िवप�ी ��यथ�ह�को उ� 
अ�यावहा�रक िनण�य काया��वयन गरमेा हामी 

िनवेदकह�को भिव�य नै अ�धकार ह�ने भएकाले र 
सो भई गएमा ��ततु �रट िनवेदनबाट हामीले पाउने 
उपचारमा �भािवत भई हामीलाई ग�भीर अपूरणीय 
�ित ह�ने अव�था रहेकोले ��ततु �रट िनवेदनउपर 
अि�तम िकनारा नलागेस�म िश�ा म��ालयबाट No 
Objection Letter र नेपाल मेिडकल काउि�सलले 
Eligibility Certificate निलई गएमा पिछ अ�ययन 
समा� गरी नेपाल फक� आउदँा नेपाल मेिडकल 
काउि�सलले िलइने लाइसे�सको परी�ामा अयो�य 
ठहन� िमित २०७२।५।३० र २०७२।५।२७ का 
िनण�यह� काया��वयन गन� काय� नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ी ��यथ�ह�का नाममा स.अ.िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । 

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ी नं. ४ र ५ का हकमा आफँै वा 
आ�नो �ितिनिधमाफ� त र अ�य िवप�ीका हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  । अ�त�रम आदशे मागको 
स�ब�धमा दवुै प� राखी छलफल गनु�  आव�यक 
दिेखदँा िमित २०७३।७।१० मा छलफलको लािग 
पेसी तोक� सोको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ुभ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३।७।१ मा 
भएको आदेश ।

अ�त�रम आदशे स�ब�धमा िवचार गदा�, 
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यसमा के कुन िनकायको िमित २०७२।५।३० को 
िनण�य बदर ह�ने िजिकर िलई �रट िनवेदन गरकेो हो 
भ�ने कुरा िनवेदनमा ��ट उ�लेख भएको देिखएन । 
अ��ट र ि�िवधाय�ु िजिकर ��ततु गरकेो पाइयो । 
छलफलको �ममा िव�ान् सह�यायािधव�ाले िमित 
२०७२।५।३० को िनण�य मि��प�रषद ्बाट भएको 
भनी उ�लेख गनु�भएको छ । पेस ह�न आएको िनण�यको 
�ितिलिपबाट पिन उ� िनण�य मि��प�रषदब्ाट 
भएको भ�ने �तीत ह��छ । तर �रट िनवेदकह�ले 
मि��प�रषदल्ाई िवप�ीको �पमा उ�लेख गरी िनवेदन 
गरकेो पाइएन । यस अव�थामा २०७२ साल भा�मा 
नै भएको िनण�यको िवषयमा सो िनण�य गन� िनकायलाई 
िवप�ीसमेत नबनाई अिहले १ वष�पिछ िनवेदन गरकेो 
देिखयो । यसका अित�र� िचिक�सा िश�ालाई 
िनयमन र �यवि�थत गन� तथा �तरीयता कायम 
रा�ने स�दभ�मा भएको िववािदत २०७२।५।३० को 
िनण�यको कानूनी औिच�यताको स�ब�धमा पिछ 
यस िनवेदनउपर अि�तम आदेश ह�दँाका अव�थामा 
िववेचना ह�ने नै ह�दँा अिहले अ�त�रम आदशे जारी 
ग�ररहन परने । कानूनबमोिजम गन� ।

नपेाल सरकार िश�ा म��ालयको िलिखत जवाफ
�रट िनवेदकले िचिक�सा आयोगको िमित 

२०७२।०५।३० र २०७२।०५।२७ को िनण�यह�का 
स�ब�धमा काया��वयन नगराउन ु भनी िजिकर 
िलनभुएको देिखयो । उ� िनण�य गन� िनकायह�बाट 
पेस ह�ने िलिखत जवाफबाट स�मािनत अदालतलाई 
�प� ह�ने नै छ । यस म��ालयको उ�े�य िचिक�सा 
िश�ाको गणु�तर कायम गनु�  रहेकोले िव�ाथ�को 
हक िहतको लािग म��ालयले कुनै �ितकूल िनण�य 
नगन� बेहोरा सादर जानकारी गराउछुँ भ�ने बेहोराको 
िवप�ी नेपाल सरकार िश�ा म��ालय, िसहंदरबार 
काठमाड�को तफ� बाट ऐ.का सिचव शा�तबहादरु �े�को 
िलिखत जवाफ । 

�वा��य म��ालयको िलिखत जवाफ
�रट िनवेदकह�लाई �ितकूल असर 

पन� काय� यस म��ालयले नगर े नगराएकोले यस 
म��ालयलाई पिन िवप�ी महलमा िवप�ी बनाउदैँमा 
कुनै दािय�व िसज�ना ह�ने नह�दँा कुनै आदेश जारी गन� 
िम�दैन । यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउनपुन�स�मको 
कारण �रट िनवेदकले उ�लेख गन� स�नभुएको छैन । 
��यथ� िचिक�सा िश�ा आयोगले िनधा�रण गरकेो सत� 
पिन शैि�क गणु�तर कायम गन�का लािग तोिकएकोले 
दाबीको िनण�य बदर गनु�पन� अव�था िव�मान 
छैन । सािधकार िनकायले सदासयपूव�क गरेको 
िनण�य अ�यथा ह�न स�ैन । िनवेदकको िश�ा आज�न 
गन� हक िनरपे� हक नभएको र िनवेदन दाबीसमेत 
अ�प� तथा िनराधार भएकोले �रट जारी गन� िम�दैन । 
िनवेदकह�को नेपालको सिंवधानको धारा १६, १७, 
२७, ३१ तथा मेिडकल काउि�सल ऐन, २०२०को 
दफा ७ समेतले �ा� कुनै संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा �ितकूल असर परकेो अव�था िव�मान 
नभएकोले �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी 
�वा��य म��ालयको तफ� बाट सिचव डा. सेने�� राज 
उ�ेतीको िलिखत जवाफ ।

नेपाल मेिडकल काउि�सल बाँसबारीको िलिखत
जवाफ

नेपाली िव�ाथ�ह� िविभ�न देशको मेिडकल 
कलेजह�मा अ�ययन गन� जादँा �वदशेको पुजँी िश�ा 
आज�नमा खच� ह�न ु�वाभािवक नै हो तर जसरी �वदेशी 
पुजँी खच� गररे िवदेशमा मेिडकल िश�ा अ�ययन 
गरी �वदेशमा आई मेिडकल काउि�सलले िलने 
Licensing Examination मा समावेश ह��छन् �यस 
समयमा पास गन� िव�ाथ�ह�को सं�या अ�य�त �यून 
ह�ने, यहासँ�मिक एउटै िव�ाथ�ले २०/२५ पटकस�म 
परी�ा िददँा पिन असफल भएको देिखएको, मेिडकल 
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िश�ा मानव जीवनसगँ समेत स�बि�धत रहेको र 
�वा��यस�ब�धी िवषयमा अ�ययन अ�यापन गराउने 
मेिडकल कलेजह�को पाठ्य�म, भना�का सत�ह�, 
�यसको परी�ा �णालीको मू�याङ्कन िविधसमेत तय 
गन� अिधकार �े� मेिडकल काउि�सललाई रहेकोले 
नेपाल मेिडकल काउि�सलले १०+२ मा Aggregate 
(Grand Total) मा ५० �ितशत र Physics, 
Chemistry र Biology (PCB) मा हरके subject 
मा ५० % �याएको ह�नपुन�, �यसरी ५० % �याएको 
िव�ाथ�ले मा� मेिडकल िश�ामा भना� ह�न पाउने भ�ने 
िनण�य गरकेोमा �यस िव��मा २०६८-WO-०५४४ 
को �रट िनवेदन दायर भएकोमा िमित २०६८/०२/०४ 
मा स�मािनत सव��च अदालतबाट काउि�सलको 
िनण�यलाई नै वैधािनकता िदई काउि�सल ऐन, २०२० 
को िव�ततृ �या�या िववेचना भइसकेको छ ।

नेपाली नाग�रकले िवदेशमा अ�ययन गन� 
जानपुरमेा छा�विृ� ऐन, २०२१ को दफा ३ (ख) मा 
िश�ा म��ालयको पूव��वीकृित िलनपुन�, पूव��वीकृित 
निलई िवदशेमा उ�च िश�ा अ�ययन गन� जान ुह�दैँन 
भ�ने �यव�था रहेको, नेपाल मेिडकल काउि�सलबाट 
Eligibility Certificate िलएकालाई मा� मेिडकल 
साइ�सको उ�च िश�ा अ�ययन गन�का लािग अनमुित 
िदने भनी िश�ा र �वा��य म��ालयले िनण�य गरकेा र 
नेपाल मेिडकल काउि�सल िनयमावली, २०२४ को 
िनयम १०(१) (ख) मा यो�यता िनधा�रण सिमितको 
�यव�था रहेको ह�दँा िवदेशमा अ�ययन गन�का लािग 
क�तो Criteria आव�यक पन� भ�ने स�ब�धमा मेिडकल 
�े�का स�बि�धत िव�ह�ले िदएको राय स�लाहको 
आधारमा काउि�सलको िमित २०६८/११/२३ मा 
बसेको बैठकले ि�भवुन िव�िव�ालय वा काठमाड� 
िव�िव�ालय वा िव.िप. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ान वा िश�ा म��ालयम�ये एकको Entrance 
Exam (�वेश परी�ा) मा Qualifying marks 
50% �याएको ह�नपुन� र �यसको मा�यता २ वष�स�म 

कायम रहने भनी िनण�य गरकेो िथयो । नेपालिभ�का 
सबै िव�िव�ालयमा Entrance Exam मा ५० % 
�याउने मा� पास ह�ने भ�ने नभई अलगअलग �पमा 
pass marks भएको ह�दँा कुनै पिन िव�िव�ालयबाट 
Entrance Exam िदने िव�ाथ�ह�मा पास न�बरको 
कारणले असमानता नआओस् भ�ने उ�े�यले 
काउि�सलको िमित २०६९/०५/१२ मा बसेको बैठकले 
५० �ितशतलाई संशोधन गरी कुनै एक िव�िव�ालय 
/ �ित�ानले िलएको �वेश परी�ामा उ�ीण� भएको 
ह�नपुन� छ भ�ने िनण�य गरी िमित २०६९/०५/२२ मा 
काउि�सलले सूचना �काशन गरकेो िथयो । सत� र 
यो�यता तो�दा कुनै �यि� िवशेषलाई मा� वि�चत गन� 
िनयत रािखएको अव�थामा मा� �य�तो सत� र यो�यता 
तोिकएको �ि�यामािथ �� उठाउन नसिकनेमा 
�यसको िवपरीत गई िनवेदक छिवलाल प�थीसमेतले 
२०६९-WO-०३२३ र इि�दरा चौधरीसमेतले 
२०६९-WO-०२७३ को �रट िनवेदन स�मािनत 
अदालतमा दायर गरकेोमा स�मािनत अदालतबाट 
काउि�सलको िनण�य काया��वयन नगनु� , नगराउन ुभनी 
अ�त�रम आदशे जारी भएको कारणले उ� िनण�य 
काया��वयन गन�बाट रोिकएको िथयो ।

नेपाल मेिडकल काउि�सलको 
Accreditation Standards for the MBBS 
& BDS Degree Program 2013 को बुदँा नं. 
८ मा Criteria for admission to the MBBS 
Program रहेको र सोको ८.१.४ मा students 
going to foreign countries to study medical 
course must get the eligibility certificate 
from NMC and must have passed any 
one of the medical entrance examinations 
required by the Nepalese Students for 
admission in Nepal रहेको र उ� �यव�था 
अदालतको अ�त�रम आदेशप�ात् काया��वयन 
गन�बाट रोिकएकोमा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
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१०७८९ - सरोज खनालसमेत िव. िचिक�सा िश�ा आयोग, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िमित २०७२/१०/०६ मा उ� दवुै �रट िनवेदन खारजे 
भएकोले काउि�सलको Accreditation Standards 
2013 मा भएको �यव�थालाई February 1, 2016 
देिख लाग ु ग�रएको हो । February 1, 2016 देिख 
काउि�सलबाट Eligibility Certificate िददँा 
Accreditation Standards 2013 मा भएको ८.१.४ 
को �यव�थाअनसुार नेपालको िव�िव�ालयह� 
वा �ित�ानले MBBS वा BDS मा िलएको �वेश 
परी�ामा सहभागी भई �यूनतम अङ्क �याई �वेश 
परी�ामा उ�ीण� भएको �माण पेस गरकेो अव�थामा 
मा� Eligibility Certificate िदने ग�रएको जसमा 
कसैले पिन बाधा िवरोध नगरकेो र िनवेदकह�ले 
काउि�सलको यस �यव�थालाई कुनै पिन चनुौती 
निदएको, नेपाल सरकारले समेत साझा �वेश परी�ा 
िलने र �यसबाट उ�ीण� िव�ाथ�लाई िवदेश अ�ययन 
गन� जादँा काउि�सलले Eligibility Certificate 
िदने भ�ने स�ब�धमा िनण�य गरकेो ि�थितलाई 
हेदा�  पिन यसको ग�भीरताको पिु� ह��छ । �वा��य 
ज�तो मानव जीवनसगँ स�बि�धत िवषय अ�ययन 
गन� जाने �यि�ले �वदेशको �वेश परी�ामा �यूनतम 
उ�ीणा�ङ्क �याउने कुरालाई अ�य� िवषया�तर गन� 
खो�नलेु िनवेदकह�को यो�यतामा नै �� गनु�पन� 
ह�नस�दछ । कित िव�ाथ� िवदेशमा अ�ययन गन� 
जा�छन् भ�नभु�दा पिन क�तो quality का िव�ाथ� 
अ�ययन गन� जा�छन् भ�ने मह�वपूण� कुरा हो । िवदशेमा 
कितपय िव�िव�ालयमा अ�ययन गन�का लािग �वेश 
परी�ा नै िलदँनैन् । �वेश परी�ा नै निलएका िव�ाथ� 
�वदेशका क�स�टे�सीमाफ� त अ�ययन गन� जाने ह�दँा 
अ�ययन गरी फक� पिछ काउि�सलबाट िलएको �वेश 
परी�ा उ�ीण� गन� नसक� अ�य� जादँा देशको पुजँी, 
िव�ाथ�को अ�ययन अविध र आिथ�क �ित ह�न 
गएको कुरा ��ट देिख�छ भने िव�ाथ�, अिभभावक र 
देशलाई नै हािन नो�सानी ह�न गएको देिख�छ । �यसैले 
�वेश परी�ा िलने �णालीले समय खेर जाने, दोहोरो 

�म, दोहोरो आिथ�क �ित, मानिसक तनाव ह�ने भ�ने 
िनवेदन माग दाबी िव�कुल गलत र �ामक िसवाय केही 
होइन ।

काउि�सलले Eligibility Certificate िददँा 
�वेश परी�ा उ�ीण� गरकेा िव�ाथ�लाई िदने गरी गरेको 
काउि�सलको िनण�य िनयिमत �पमा लाग ुभएको र उ� 
िनण�य बदरको माग नगरकेो एव ंकाउि�सलको िनण�य 
स�मािनत अदालतबाट �याय िन�पणसमेत भइसकेको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी 
नेपाल मेिडकल काउि�सल बासँबारीसमेतका तफ� बाट 
जयराम बा�कोटाको िलिखत जवाफ ।

नेपाल ह�ेथ �ोफेसनल काउि�सलको िलिखत
जवाफ

नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषद ्ऐन, २०५३ 
को दफा ३१ मा प�रषदले् गरकेो िनण�य वा िदएको 
आदेशउपर उ�च अदालत पाटनमा पनुरावेदन गन� 
स�ने कानूनी �यव�था रहेकोमा िमित २०७२।५।२८ 
को आदशेउपर वैकि�पक उपचारको �यव�था ह�दँाह�दँै 
सव��च अदालतमा �रट �े�बाट �वेश गन� िम�ने 
होइन । पिहलो �ि�मा नै वैकि�पक उपचारको 
िव�मानताले गदा� िवप�ीको �रट खारजे ग�रपाऊँ ।

नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषद ् नेपाल 
रा�यको �वा��य सेवालाई समयानकूुल �भावकारी 
बनाउन मेिडकल काउि�सल ऐनमा दता� ह�न यो�य 
िचिक�सक, नस�बाहेकका �वा��य �यवसायीको 
सेवालाई �यवि�थत एव ंवै�ािनक ढंगले प�रचालनको 
र नाम दता�को लािग नेपाल �वा��य �यवसायी ऐन, 
२०५३ �याइएको कुरा सोको ��तावनाबाट नै �ात 
ह��छ । �य�तै सोही ऐनको दफा ९(१)(२)(३) मा 
प�रषदक्ो काम कत��य र अिधकार तोिकएको छ । 
दफा ९(२) मा �वा��य �यवसायीस�ब�धी अ�ययन 
अ�यापन गराइने िश�ण सं�थाको पाठ्य�म भना�का 
सत�ह� तथा परी�ा �णालीस�ब�धी नीित िनधा�रण गरी 
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त�स�ब�धी कुराको मू�याङ्कन र पनुरावलोकन गन� 
काम प�रषदल्ाई तोिकएको छ । नेपालमा गणु�तरीय 
�वा��य सेवाको आव�यक पूवा�धार प�रषदले् तयार 
गद�छ । 

नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषदले् िमित 
२०७२।५।२८ गतेको िनण�यानसुार काि�तपरु दैिनकमा 
िमित २०७२।५।३१ गते सूचना नं.१ सव�साधारण तथा 
स�बि�धतको लािग �कािशत ग�रएको हो । सो िनण�य 
प�रषद ्आफँैले गरकेो हो । िचिक�सा िश�ा आयोगको 
िनण�य र िनद�शनअन�ुप ग�रएको होइन, प�रषद ्आफँै 
�य�ता िनण�य गन� �वत�� र स�म रहेको छ ।

नेपालमा �वा��य सेवा �वाहसगँ स�बि�धत 
िवषयमा िव�िव�ालयह�मा �वेश परी�ा अिनवाय� 
छ । १०+२ को परी�ामा क�तीमा पिन कुल �ा�ाङ्कको 
५०% भ�दा बढी न�बर न�याउने िव�ाथ�ले �वेशको 
लािग फम� नै भन� नपाउने अव�था छ । �माणको लािग 
पोखरा िव�िव�ालय B.Sc. Medical Laboratory 
Technology (B.Sc. MLT) को पाठ्य�ममा सो 
कुरा उ�लेख छ । �य�तै ि�.िव. िचिक�सा शा� 
अ�ययन सं�थान तथा ि�.िव.िव. सगँ स�ब�धन �ा� 
कलेजह�को शैि�क वष� २०७३/०७४ का लािग 
�नातक तहमा िलइने �वेश परी�ास�ब�धी िव�ततृ 
सूचनाको आवेदन िदनका लािग �यूनतम यो�यता नं.१ 
देिख ८ नं. स�म सबै िवषयमा �वेशको लािग फम� 
भन� नै �यूनतम ५०% अङ्क अिनवाय� छ । िवप�ी 
िव�िव�ालयह�मा भने कितपयमा सो छेकबार 
देिखएन । िवना �वेश परी�ा नै भना� ह�ने देिखएको 
छ । �वा��य सेवामा गणु�तरीय जनशि�को �वेश 
गराइ सोको उ�पादन गन� तथा एक�पता कायम 
गन�को लािग प�रषद्को िमित २०७२।५।२८ गतेको 
िनण�य आव�यक रहेको दिेखएकोसमेत ह�दँा सो िनण�य 
ग�रएको हो । 

�वदेश तथा िवदेशमा समेत नेपाली 
िव�ाथ�ले �वा��य सेवासगँ स�बि�धत कुन कुन 

िवषय अ�ययन ग�ररहेका छन्, कुन कुन वष�मा कित 
िव�ाथ� छन् भ�नेसमेतको प�रषदस्गँ िव�ाथ�ह�को 
बारमेा जानकारी रहन यो य�तो अव�थामा �वा��य 
सेवाको जनशि� �यव�थापनको लािगसमेत सरकारले 
सूचना जानकारी बेलाबेलामा प�रषद् बाट पाउने 
भयो । �वा��य सेवाको जनशि� �यव�थापनको लािग 
सरकारले आधार कायम गन� उपयोगी देिख�छ । 

�यूनतम यो�यता पगेुका कसैलाई पिन 
रोिकएको छैन । यस िनण�यबाट �वा��यकम� घट्ने 
नभई ब� �तरीय जनशि�लाई बढावा िमलेको छ । 
दोहोरो परी�ा �णाली लाग ु भयो, मिहन� िढला ह�ने 
भयो ज�ता तक�  वा�तिवकताभ�दा पर रहेको छ । 
िवप�ी आफँै स�म हो भने नेपालमा �वेश परी�ा िदन 
गा�ो मा�न ुह�दँनै । �य�तै नेपालमा पढाइ नह�ने िवषयका 
स�ब�धमा �वीकृित िदने आधार वा मापद�डको �पमा 
दशेका कुनै पिन िव�िव�ालयले स�चालन गरकेो सोही 
िवषयको वा समान तहको �वेश परी�ा उ�ीण� ह�नपुन� 
�यव�थाले गदा� िवप�ीले उ�लेख गर ेज�तो होइन । 
िवदेशका कितपय िव�िव�ालयमा Lateral Entry को 
नाउमँा िसधै दो�ो वष�मा भना� िलई एक वष� कम पढाइ 
ह�नेलाई समेत मा�यता िदइएका अव�थालाई समेत 
प�रषदक्ो िनण�यले रो�दछ । संिवधानको भावना र 
मम�िवपरीत िनण�य भएको छैन । 

अतः िमित २०७२।५।२८ गतेको िनण�य 
प�रषद ्आफँैले गरकेो सो िनण�यले �वा��य सेवासगँ 
स�बि�धत िवषयमा �तरीय जनशि� उ�पादन गन�मा 
म�त गरकेो ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी नेपाल हे�थ �ोफेसनल 
काउि�सलका रिज��ार काशीनाथ �रमालको िलिखत 
जवाफ । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु थापाले 
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१०७८९ - सरोज खनालसमेत िव. िचिक�सा िश�ा आयोग, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िनवेदकह� उ�च मा.िव. िश�ा प�रषद ्बाट वा ि�भवुन 
िव�िव�ालयबाट िव�ानका िवषयमा क�ा १२ वा 
�माण प� तहको परी�ामा रा�ो अङ्क िलएर उ�ीण� 
भएका िव�ाथ�ह� ह�नहु��छ । िनवेदकह� क�ा 
१२ वा �माण प� तहभ�दा मािथको मेिडकलका 
िवषयह�मा िवदशेमा अ�ययन गन�को लािग तयारी 
अव�थामा रहेका छन् । िचिक�सा िवषयह�मा 
नेपालका िव�िव�ालयह�मा अ�य�तै कम िसट 
भएको कारणले िवदेशमा गएर अ�ययन गनु�पन� बा�यता 
रहेको छ । नेपाल मेिडकल काउि�सल ऐन, २०२० 
को �यव�थाबमोिजम नेपालभ�र मा� वा �वदेशको 
िव�िव�ालयले आफूले भना� िलई अ�यापन गराउने 
िव�ाथ�ह�लाई मा� �वेश परी�ा िलई परी�ण गराउने 
अिधकार रा�दछ । मेिडकल िवषयमा िवदेशमा पढ् न 
जानेलाई नेपालमा िलइने �वेश परी�ा पास गनु�पन� 
कानूनले अिनवाय� �यव�था गरकेो छैन । नेपालमा 
िलइने �वेश परी�ालाई िवदशेी िव�िव�ालयले 
मा�यता िददैँन । िवदेशी िव�िव�ालयले िव�ाथ� 
भना�को लािग छु�ै �वेश परी�ा िलने गरकेो कारण 
िव�ाथ�ह�लाई दोहोरो मार पन� जा�छ । िवप�ीह�को 
िनण�यबाट िव�ाथ�ह�ले मेिडकल िवषय पढ्न पाउने 
हकबाट वि�चत ह�नपुन� अव�था छ । िचिक�सा 
िश�ा आयोगको िमित २०७२।५।३० को बैठकको 
िनण�यबमोिजम ��ताव नं. ७ मा भएको स�झौताको 
बुदँा १ (ङ) मा िचिक�सा िश�ाका लािग िवदेश जान 
चाहने नेपाली िव�ाथ�को हकमा साझा राि��य परी�ा 
उ�ीण� गरपेिछ मा� िश�ा म��ालयले No Objection 
Letter र नेपाल मेिडकल काउि�सलले Eligibility 
Certificate �दान गन� भ�ने िनण�य गैरकानूनी रहेकोले 
उ� िनण�य बदर गरी िवदेश अ�ययन गन� मौकाबाट 
बि�चत नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ी ��यथ�ह�का 
नाममा उ��ेषणय�ु परमादशे तथा �ितषेधसमेतको 
आदशे जारी ह�नपुछ�  भनी तथा िवप�ी नेपाल मेिडकल 
काउि�सलको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 

नारायण�साद खनालले �वा��यस�ब�धी िवषयमा 
अ�ययन अ�यापन गराउने मेिडकल कलेजह�को 
पाठ्य�म, भना�का सत�ह�, �यसको परी�ा �णालीको 
मू�याङ्कन िविधसमेत तय गन� अिधकार �े� मेिडकल 
काउि�सललाई रहेको छ । यसै िवषयमा पिहला पिन �रट 
िनवेदन परी िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी फैसला भएको 
छ । िवदशेमा पढ् न जाने िव�ाथ�ले नेपालमा समेत 
�वेश परी�ा िदई पास ह�नपुन� भनी राि��य िचिक�सा 
परी�ा ऐन, २०७५ को दफा १६ मा कानूनी �यव�था 
नै ग�रसकेको ह�दँा मेिडकल काउि�सलको िनण�यको 
कुनै औिच�यसमेत नरहेकोले �रट खारजे ह�नपुछ�  
भनी र िवप�ी नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषद् को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी दामोदर 
खड् काले नेपाल �वा��य �यवसायी ऐन, २०५३ को 
दफा ९(२) मा �वा��य �यवसायीस�ब�धी अ�ययन 
अ�यापन गराइने िश�ण सं�थाको पाठ्य�म भना�का 
सत�ह� तथा परी�ा �णालीस�ब�धी नीित िनधा�रण 
गरी त�स�ब�धी कुराको मू�याङ्कन र पनुरावलोकन 
गन� काम प�रषदल्ाई तोिकएको छ । �वा��य सेवामा 
गणु�तरीय जनशि�को �वेश गराई सोको उ�पादन 
गन� तथा एक�पता कायम गन�को लािग प�रषद् को 
िमित २०७२।५।२८ गतेको िनण�य आव�यक रहेको 
दिेखएकोसमेत ह�दँा सो िनण�य ग�रएको हो । नेपाल 
बािहर के कित जनशि� मेिडकल पढ् न गएको हो 
सोसमेतको रकेड� रा�नलाई यो �यव�था ग�रएको हो । 
यस िवषयमा राि��य िचिक�सा परी�ा ऐन, २०७५ को 
दफा १६ मा कानूनी �यव�था नै ग�रसकेको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपयु�� दवुैतफ� का कानून �यवसायीह�ले 
गनु�भएको बहस सनुी िमिसल संल�न �रट िनवेदन, 
िलिखत जवाफसिहतका स�पूण� कागजातह� 
अ�ययन गरी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषण परमादेशको आदेश जारी ह�ने हो, होइन भ�ने 
स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।
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२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िचिक�सा िश�ा 
आयोगको िमित २०७२।०५।३० गतेको िनण�य र सो 
िनण�यबमोिजम नेपाल मेिडकल काउि�सल र नेपाल 
हे�थ �ोफेसनलले गरेको िनण�यले िचिक�सा िश�ाका 
लािग िवदशे पढ्न जान चाहने िव�ाथ�ह�ले साझा 
राि��य परी�ा उ�ीण� गरपेिछ मा� िश�ा म��ालयले 
No Objection Letter र नेपाल मेिडकल काउि�सलले 
Eligibility Certificate �दान गन� �ावधान गरकेोमा 
उ� �यव�था अवै�ािनक र अ�यावहा�रक ह�नकुा 
साथै सो No Objection Letter र Eligibility 
Certificate निलई गएमा पिछ अ�ययन समा� गरी 
देश फक� आउदँा नेपाल मेिडकल काउि�सलले 
िलइने लाइसे�सको परी�ामा अयो�य ठह�रने भएकाले 
िचिक�सा िश�ा आयोगको िमित २०७२।०५।३० र 
नेपाल मेिडकल काउि�सलको िमित २०७२।०५।२७ 
का िनण�यह� काया��वयन नगराई िवदेशमा िचिक�सा 
िवषयमा अ�ययन गन� सहज वातावरण बनाई दोहोरो 
�वेश परी�ा िलने स�ब�धमा भएको िनण�य उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी उ� िवषयह�मा अ�ययन गन� 
मौकाबाट �रट िनवेदकह�लाई वि�चत नगनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेश तथा �ितषेधको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको म�ुय िनवेदन 
िजिकर रहेको दिेख�छ ।

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा�, नेपाल 
�वा��य �यवसायी ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा 
�वा��य �यवसायीस�ब�धी अ�ययन अ�यापन गराइने 
िश�ण सं�थाको पाठ्य�म भना�का सत�ह� तथा परी�ा 
�णालीस�ब�धी नीित िनधा�रण गरी त�स�ब�धी कुराको 
मू�याङ्कन र पनुरावलोकन गन� काम प�रषद ्लाई 
तोिकएको छ । �वा��य सेवामा गणु�तरीय जनशि�को 
�वेश गराइ सोको उ�पादन गन� तथा एक�पता कायम 
गन�को लािग प�रषद् को िमित २०७२।५।२८ गतेको 
िनण�य आव�यक रहेको दिेखएकोसमेत ह�दँा सो िनण�य 
ग�रएको हो । सो िनण�यले �वा��य सेवासगँ स�बि�धत 

िवषयमा �तरीय जनशि� उ�पादन गन�मा म�त गरेको 
ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको िवप�ी नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषद् को 
िलिखत जवाफ र एउटै िव�ाथ�ले २०/२५ पटकस�म 
परी�ा िददँा पिन असफल भएको देिखएको, मेिडकल 
िश�ा मानव जीवनसगँ समेत स�बि�धत रहेको र 
�वा��यस�ब�धी िवषयमा अ�ययन अ�यापन गराउने 
मेिडकल कलेजह�को पाठ्य�म, भना�का सत�ह�, 
�यसको परी�ा �णालीको मू�याङ्कन िविधसमेत 
तय गन� अिधकार �े� मेिडकल काउि�सललाई 
रहेको छ । काउि�सलले Eligibility Certificate 
िददँा �वेश परी�ा उ�ीण� गरकेा िव�ाथ�लाई िदने 
गरी गरकेो काउि�सलको िनण�य िनयिमत �पमा लाग ु
भएको छ । िनवेदक छिवलाल प�थीसमेतले ०६९-
WO-०३२३ र इि�दरा चौधरीसमेतले ०६९-WO-
०२७३ को �रट िनवेदन स�मािनत अदालतमा दायर 
गरकेोमा िमित २०७२।१०।६ मा �रट खारजे ह�ने ठहर 
भइसकेकोसमेतबाट ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल मेिडकल काउि�सलको 
िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ । िवप�ीह�म�ये िश�ा 
म��ालय र �वा��य तथा जनसङ्�या म��ालयले 
पेस गरकेो िलिखत जवाफमा म�ुय �पले म��ालयबाट 
िव�ाथ�को हकिहत िव��मा कुनै िनण�य भए गरेको 
छैन । शैि�क गणु�तर कायम गन�का लािग प�रषद ्बाट 
भएको िनण�य बदर ह�नपुन� होइन भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ । िवप�ी िचिक�सा िश�ा आयोगको 
तफ� बाट िलिखत जवाफ परकेो देिखदँैन ।

४. नेपालमा िचिक�सकह�को यो�यतालाई 
�यवि�थत गन�, आधिुनक औषधीह�को �यवि�थत 
�योग गन�समेतका उ�े�यले नेपाल मेिडकल 
काउि�सलको �थापना भएको देिख�छ । नेपाल 
मेिडकल काउि�सल ऐन, २०२० को दफा ७क को 
उपदफा १ को ख�ड (ख) मा “िचिक�साशा� अ�ययन 
अ�यापन गराउने तािलम िदन े िदलाउने मिेडकल 
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कलेजको पाठ् य�म भना�का सत�ह� तथा परी�ा 
�णालीस�ब�धी तोिकएबमोिजमको नीित तथा 
अ�य आव�यक पूवा�धारह� तथा मापद�डस�ब�धी 
कुराह�को मू�याङ्कन र पुनरावलोकन गदा� 
सोबमोिजम नभएको ठहर भएमा दता� तथा �वीकृित 
खारजेीको लािग िसफा�रस गन�” समेतका काम, 
कत��य र अिधकार नेपाल मेिडकल काउि�सललाई 
भएको देिख�छ । �यसैगरी नेपाल �वा��य �यवसायी 
प�रषद ् ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा १ मा 
“�वा��य �यवसायस�ब�धी काम सुचा� �पले 
स�चालन गन� आव�यक नीित िनधा�रण गन�” र 
उपदफा २ मा “�वा��य �यवसायीस�ब�धी अ�ययन, 
अ�यापन गराइन े िश�ण स�ंथाह�को पाठ्य�म, 
भना�का सत�ह� तथा परी�ा �णालीस�ब�धी नीित 
िनधा�रण गरी त�स�ब�धी कुराह�को मू�याङ्कन 
र पुनरावलोकन गन�” समेतका काम, कत��य र 
अिधकार नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषदल्ाई भएको 
देिख�छ ।

५. िचिक�सकको काय� ��य� �पमा 
मानव �वा��यसगँ स�बि�धत ह�ने एव ं नाग�रकलाई 
गणु�तरीय �वा��य सेवा �दान गनु�  रा�यको 
दािय�वअ�तग�तसमेत पन� देिख�छ । य�तो संवेदनशील 
पेसाकम�को काय� द�ता र �ानलाई िनजको शैि�क 
यो�यतासमेतले िनद�िशत गन� ह��छ । िवदेश ि�थत 
िव�िव�ालयमा िचिक�सा शा� अ�ययन गन� 
चाहने िव�ाथ�ह�ले नेपालमा �वेश परी�ा उ�ीण� 
ह�नपुन� भनी नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषदले् 
तोकेको सत�ले यो�य �यि�लाई भना� ह�न िनषेध नगरी 
अयो�य �यि�लाई मा� भना� ह�न रो�ने ह�नाले यसले 
गणु�तरीय िचिक�सक उ�पादन ह�ने कुरालाई सिुनि�त 
गन� दिेख�छ । पारा मेिडकल अ�ययन गन� िव�ाथ�लाई 
मा� वि�चत गन� िनयत राखी सत� वा यो�यता 
तोिकएको नभई सबैलाई समान �पमा आकिष�त ह�ने 
गरी तोिकएको सत�लाई अ�यथा भ�न िम�दैन । साझा 

राि��य परी�ा उ�ीण� गरपेिछ मा� अ�ययनका लािग 
यो�य ह�ने भनी िचिक�सा िश�ा आयोग तथा �वा��य 
�यवसायी प�रषदले् गरकेो िनण�य प�रषदक्ो दािय�व र 
सव�साधारणको िहत एव ंशैि�क गणु�तरलाई �यानमा 
राखी असल उ�े�यले भएको देिख�छ ।

६. यसै स�दभ�मा यसअिघ पिन नेपाली 
िव�ाथ� िचिक�सा िवषयमा िवदेशमा अ�ययन गन� 
जानलाई िचिक�सा अ�ययनको लािग नेपालमा 
िलइने �वेश परी�ा उ�ीण� ह�नपुन� स�ब�धमा नेपाल 
मेिडकल काउि�सलको िमित २०६८।११।२३ गतेको 
िनण�यउपर िनवेदक छिवलाल प�थीसमेत िवप�ी िश�ा 
म��ालयसमेत भएको �रट नं.०६९-WO-०३२३ 
र िनवेदक इि�दरा चौधरीसमेत िवप�ी िश�ा 
म��ालयसमेत भएको �रट नं.०६९-WO-०२७३ 
को �रट िनवेदन दायर गरकेोमा यस अदालतबाट 
काउि�सलको िनण�य बदर गन� निम�ने भनी �रट खारजे 
ह�ने ठहरी िमित २०७२।१०।६ मा फैसला भएकोसमेत 
दिेख�छ ।

७. नेपाली िव�ाथ� िचिक�सा िवषयमा 
िवदेशमा अ�ययन गन� जानलाई िचिक�सा अ�ययनको 
लािग नेपालमा िलइने �वेश परी�ा उ�ीण� ह�नपुन� 
स�ब�धमा यसअिघ नेपाल मेिडकल काउि�सल, नेपाल 
िचिक�सा िश�ा आयोग र नेपाल �वा��य �यवसायी 
प�रषदले् िनण�य गरी परी�ाको मापद�ड िनधा�रण गद� 
आएको िथयो । सोही �ममा नेपाल िचिक�सा िश�ा 
आयोगको िमित २०७२।५।३० र नेपाल �वा��य 
�यवसायी प�रषदक्ो िमित २०७२।५।२८ गतेको 
िनण�यउपर यी िनवेदकह�ले ��ततु िनवेदन िदएको 
दिेख�छ । िचिक�सा िश�ाका लािग िवदशे पढ्न जान 
चाहने िव�ाथ�ह�ले साझा राि��य परी�ा उ�ीण� 
गनु�पन� स�ब�धमा आयोग र प�रषदले् नीित बनाई 
िनण�य गद� आएको अव�थामा २०७५ सालमा राि��य 
िचिक�सा िश�ा ऐन, २०७५ जारी भई लाग ु भएको 
छ । उ� ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा 
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“नेपालबाट अ�य मलुकुमा उ�च िश�ा अ�ययन गन� 
जाने �यि�ले उपदफा (१) बमोिजमको �वेश परी�ा 
उ�ीण� गरकेो र नेपालका िश�ण स�ंथामा उ�च 
िश�ा अ�ययन गन� चाहने िवदेशीले आयोगले तोकेको 
िवषयमा आयोगले तोकेको �यूनतम �ितशत �ा� गरकेो 
ह�नपुन� छ” कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । यसरी 
�वेश परी�ाको स�ब�धमा हाल उ� कानूनी �यव�था 
नै भइसकेको ह�दँा िनवेदकह�ले गरकेो मागको कुनै 
औिच�यसमेत देिखएन ।

८. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट िचिक�सा िश�ाका लािग िवदशे पढ्न 
जान चाहने िव�ाथ�ह�ले साझा राि��य परी�ा िदई 
उ�ीण� गनु�पन� स�ब�धमा आयोग तथा प�रषदले् नीित 
बनाई िनण�य गद� आएकोमा सो स�ब�धमा २०७५ 
सालमा राि��य िचिक�सा िश�ा ऐन, २०७५ जारी भई 
लाग ुभएको र सो ऐनले जाचँ िदनपुन� �यव�था गरकेोले 
उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम नेपाल िचिक�सा िश�ा 
आयोगको िमित २०७२।५।३० र नेपाल �वा��य 
�यवसायी प�रषदक्ो िमित २०७२।५।२८ (िनवेदनमा 
िमित २०७२।५।२७) गतेको िनण�यको औिच�य 
नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण, परमादेश 
तथा �ितषेधको आदेश जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेश िव�तुीय �णालीमा 
अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशकुमार ढंुगाना

इजलास अिधकृत : जानक� रमण यादव
इित संवत् २०७७ साल चै� २६ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७८।५।२१

०७७-WO-०८३२

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िसराहा िज�ला, सािबक गोिव�दपरु गा.िव.स. 
वडा नं. १ प�रवित�त लाहान नगरपािलका,
वडा नं. २४ ब�ने �ताप िगरीको छोरा पवन 
िगरीसमेत

िव��
िवप�ी : ि�भवुन िव�िव�ालय, सेवा आयोग मकुाम,

ऐ.ऐ.को काया�लय क�ित�परुसमेत

§ तबला िवषय सङ्गीतअ�तग�तको िवशेष 
िवधा भएकोले सङ्गीतको िव�लाई 
तबलाको समते िवषय िव� भनी �या�या 
गन� सिकने देिखँदैन । तबला िवषयको 
िव�का �पमा तबला नै अ�ययन 
अ�यापन गरकेो वा तबला िवषयमा 
िव�ता हािसल गरकेो �यि�लाई िनयुि� 
गनु�पन� । तबला िवषयको अ�तवा�ता�का 
लािग िव�का �पमा िनयुि� ग�रएका 
�यि�ह� सङ्गीत िवषयका िव� भएकाले 
तबला िवषयको उप�ा�यापक पदमा 
िनयुि�का लािग िलइने अ�तवा�ता�मा तबला 
िवषयका िव�का �पमा िनयुि� ग�रएको 
काय� कानूनसङ्गत देिखन नआउने । 

(�करण नं.१०)

�नण�य नं. १०७९०
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§ �ित�पधा��मक िव�व�यापीकरणको 
वत�मान समयमा कुनै पिन रा�यका 
�िति�त स�ंथाह�ले आफूलाई िव�वमा 
नै �ित�पधा��मक बनाउनका साथै 
आ�नो गौरवमय इितहास, पर�परा र 
समयानुकूल प�रवत�न गनु�पन� । कुनै पिन 
िवषयको िवषयिव� आ�नो रा�यमा 
उपल�ध नभएको भनी फरक िवषयको 
िव�लाई िवषय िव�का �पमा मनोिनत 
गरी िव�िव�ालय ज�तो �ाि�क स�ंथामा 
�ा�यापकह� िनयु� गन� काय�ह� 
स�पादन गद� जाने हो भने �यसले उ� 
स�ंथाको साथै रा�यको मान �ित�ामा 
आचँ आउनुका साथै रा�यको पुरानो र 
इितहास बोकेको शैि�क स�ंथा�ितको 
िव�सनीयतामा �ास आउन स�ने स�देश 
जाने अव�थाको िसज�ना ह�न े। 

§ कुनै पिन िवषयको िव� देशमा उपल�ध 
ह�न नसकेको अव�थामा सो िवषयको 
िव� िवदेशबाट भए पिन िझकाई िनजबाट 
काय� स�पादन गनु�पन� । कुनै िवषय िव�को 
देशमा उपल�धता छैन भ�दैमा अ�य 
�े�का िव�लाई िम�दोजु�दो िवषय 
हो भनी िवशेष िवषयको िव�को �पमा 
िनयुि� गरी काय� स�पादन गरबेाट सम�मा 
�यायोिचत देिखन नआउन े। 

(�करण नं.११)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य �ी 

नारायण�साद खनाल, �ी रवेत�साद खरले
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९

आदशे
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ एवम् १३३ बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ� दायर ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको संि��त त�य एवम् आदेश यस�कार रहेको 
छः-

त�य-ख�ड
हामी िनवेदकह� भारतबाट तबला वादनतफ�  

उ�च िश�ा हािसल गरी हाल लिलतकला �या�पस 
क�ित�परुमा आंिशक उप�ा�यापकको हैिसयतले 
अ�यापन गद� नेपाली साङ्गीितक �े�को वा�वादन 
िवधामा आ�नो �ान र िसप नेपाली िव�ाथ�ह�माझ 
ह�ता�तरण गन� काय�मा समिप�त भई आएका 
छ� । यसैिबचमा िवप�ी ि�.िव. िश�ा आयोगले िमित 
२०७५।९।७ को गोरखाप� दैिनक पि�काको �.
सं. ११६–२७०–२०७५–०७६ माफ� त ि�.िव. 
सेवाअ�तग�त तबला िवषयको उप�ा�यापक पदमा 
खलुा कोटातफ�  पद स�ंया १ र मिहला कोटातफ�  पद 
सं�या १ समेत गरी दईुवटा �र� पदमा पदपूित� गनु�पन� 
भएकोले उप�ा�यापक (खलुा �ितयोिगता) पदको 
लािग िव�ापन आ�ान ग�रएकोमा हामी िनवेदकह�ले 
�यादिभ� �यूनतम यो�यता प�ुने उ�मेदवारह�को 
हैिसयतले रीतपूव�क आवेदन गरकेोमा ��यथ� 
सेवा आयोगको िमित २०७६।७।१७ मा �कािशत 
सूचनाबमोिजम िमित २०७६।८।२२ र २३ मा 
स�चािलत िलिखत परी�ामा सहभागी भई िमित 
२०७७।७।२६ मा �कािशत सूचनाबमोिजम िलिखत 
परी�ामा सफलता �ा� गरकेो ह�नाले िवप�ी सेवा 
आयोगको काया�लयबाट मौिखक अ�तवा�ता�को लािग 
िमित समय र �थानसमेत तोक� िमित २०७७।१०।१६ 
मा सूचना �कािशत भएबमोिजम िनधा��रत समयमै 
अ�तवा�ता�मा सहभागी भएका िथय� । कानूनतः मौिखक 
अ�तवा�ता� िलनका लािग ि�भवुन िव�िव�ालय 
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िश�क, कम�चारी सेवास�ब�धी िनयमावली, २०५० 
को िनयम ७ र १२६ अ�तग�त बनेको ि�.िव. िश�क 
िनयिु�को िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ 
को प�र�छेद १२ को िविनयम २६ को देहाय २ मा 
अ�तवा�ता�स�ब�धी सूचना �ितयोिगता ह�ने िदनभ�दा 
क�तीमा १५ िदनअगािड राि��य �तरको प�पि�कामा 
�कािशत गनु�पन�, �यसैगरी उ� िविनयम २६ को 
देहाय ३ मा आयोगका अ�य�, सद�य र क�तीमा 
दईु जना स�बि�धत िवशेष� नभई अ�तवा�ता� गन� 
नसिकने �यव�था ग�रएको छ भने सोही िविनयमको 
प�र�छेद १२ को िविनयम २७ (१) मा िवशेष� तो�दा 
�ाि�क प�रषद ्को िनण�यअनसुार रो�रमा रहेका 
िवशेष�ह�म�येका आयोगले िवशेष� तो�नपुन� । 
रो�रमा भएका िवशेष�ह� उपल�ध ह�न नसकेमा 
आयोगले िनण�य गरी आव�यकताअनसुार अ�य 
िवशेष� तो�न स�ने । अ�तवा�ता�मा िव� छनौट गदा� 
पाइएस�म स�बि�धत �े�का व�र�तम �यि�ह�लाई 
�ाथिमकताको सूचीमा राखी छनौट गनु�पन� �यव�था 
गरकेो छ भने अक�ितर सोही िविनयम २७ को २ मा 
उप�ा�यापक वा सोसरह र सोभ�दा मािथका पदको 
अ�तवा�ता�मा िवशेष� िनय�ु गदा� क�तीमा १ जना 
िवषय िव� िव�िव�ालय सेवामा बहालमा नरहेका 
�यि�लाई िनयिु� गनु�पन�, िव�िव�ालयबाट िनव�ृ 
िवशेष� नपाइएमा स�बि�धत िवषयका िवशेष�ह�लाई 
आयोगले िनयिु� गरी काय� गराउन स�ने बा�या�मक 
�यव�था गरकेो छ । यस�कार ��यथ� अ�तवा�ता� 
सिमितका सद�यह�मा ��यथ� ि�.िव. सेवा आयोगले 
कानून�ारा िनधा��रत �ि�यागत �ावधानको ठाडै 
िवपरीत आ�ना मािनसह� ��यथ� नगे���साद 
�यौपाने र कृ�णकुमार खरलेलाई छनौट गन� दरुाशयले 
सटुु�क आ�नो वेभसाइटमा मा� अ�तवा�ता�को सूचना 
�कािशत गनु�का साथै वा�वादनतफ� का एकानेक 
सेवारत िवशेष�ह� स.�ा. सिुम�ा �े� (तबला), 
स.�ा. भवुन स�ज ु(तबला), �यसैगरी �ा.डा. धरुवेशच�� 

र�ेमी (िसतार) एवं स.�ा. �ानरुाधा गोखा�ली (िसतार) 
ह�दँाह�दैँ आ�ना गठमेलका िनता�त पथृक् िवषय गायन 
(Vocal) िवधाका ��यथ� स.�ा. धनबहादरु गोपाली 
र �ा. �ीराम आचाय�लाई िवशेष�का �पमा िबना 
कुनै िनण�य तोक� अ�तवा�ता� सिमित गठन ग�रएको 
र उ� अ�तवा�ता� सिमितले िमित २०७७।११।३ मा 
सङ्गीत र तबला अलगअलग िवषय र दरब�दीका 
��यासीह�को एउटै अ�तवा�ता� िलने काय� गरी हामी 
िनवेदकह�को तबलाको िवधामा िवशेष�ताको उिचत 
मू�याङ्कन नै नगरी िनधा��रत मापद�डिवपरीत ��यथ� 
नगे���साद �यौपाने र कृ�णकुमार खरलेले आफूखसुी 
कुल �ा�ाङ्क �मशः १६७.६७ र १४२.२३ �ा� 
गरकेो भ�ने दसा�ई मनपरी अङ्क िदनकुा साथै मिहला 
समूहअ�तग�त कुनै मिहला उ�मेदवार नभएको भ�ने 
जनाइ उ� िसटसमेत खलुातफ�  समायोजन गरी उ� 
दवुै िसटमा ��यथ� नगे���साद �यौपाने र कृ�णकुमार 
खरलेलाई िसफा�रस गरी वैकि�पक उ�मेदवारका 
�पमा हामी िनवेदकह�को नाम उ�लेख गरी सूचना 
�कािशत ग�रएकोले �यस स�ब�धमा हामी िनवेदक र 
िनयिु�का लािग िसफा�रस ग�रएका ��यथ�ह�समेतको 
�ा�ाङ्कको िववरणको न�कल पाउ ँ भनी िलिखत 
िनवेदन गदा� ��यथ� सेवा आयोगले अदालतले मागेमा 
िदने तर हामी िनवेदकलाई िदन निम�ने भनी हा�ो 
िनवेदनलाई दता� वा दरिपठसमेत नगरी िदएको ह�दँा 
सा� ै अ�यायमा परी हामी िनवेदकह�लाई नेपालको 
संिवधानको धारा १७ को उपधारा (१) को (च), धारा 
१८ को उपधारा (१), धारा २० को उपधारा (९), 
धारा २५ को उपधारा (१), धारा ३३ को उपधारा (१) 
समेत�ारा �द� मौिलक हकमा ग�भीर आघात एवं 
कु�ठा अवरोध िसज�ना भएको छ । अतः ��यथ� ि�.िव. 
सेवा आयोग�ारा िमित २०७७।११।३ मा �कािशत 
अ�तवा�ता�को नितजा �काशनस�ब�धी सूचनाको �म 
सं�या २ िव�ापन नं.२७०/०७५/०७६ सगँ स�बि�धत 
सूचना एवं सोसगँ स�बि�धत अ�तवा�ता� छनौट सिमित 
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१०७९० - पवन िगरीसमेत िव. ि�भवुन िव�िव�ालय, सेवा आयोग मकुाम, ऐ.ऐ.को काया�लय, क�ित�परुसमेत

गठन गन� िनण�यलगायत �यससगँ स�बि�धत भए गरकेा 
जे ज�ता िनण�यलगायतका स�पूण� काम कारबाहीह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी कानूनबमोिजम पनुः 
तबला वादन िवषयसगँ स�बि�धत िवशेष� संल�न गरी 
अ�तवा�ता� सिमित गठन गरी अ�तवा�ता� िलने काय� गनु� , 
गराउन ु भनी ��यथ� ि�.िव. सेवा आयोगको नाममा 
परमादेशलगायत जो चािहने अ�य आ�ा आदशे वा 
पजु� जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदशे�ा� 
भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ीह�ले आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा यो आदशे र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । िवषय िव�ता िबनाको �यि�बाट अ�तवा�ता� 
िलएको भ�ने िजिकर ह�दँा हाल िमित २०७७।११।३ 
मा �कािशत अ�तवा�ता�को नितजाबमोिजमको काय� 
अगािड नबढाई जनु �ि�यास�म पगेुको छ �यही नै 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४९ (२)(क) को �योजनाथ� त�काल काया��वयन 
नगरी यथाि�थितमा राखी छलफलको लािग िमित 
२०७७।११।२६ गतेका िदन अ�तवा�ता�स�ब�धी 
िवशेष�ह�को िनयिु�, िनजह�ले िदएको न�बरको 
कारबाहीस�ब�धी कागजात भएको स�कलै फाइल 
िलई आउन ुभनी ��यथ�ह�लाई �याद सूचना जारी 
गरी पठाइ िझकाइ आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतबाट िमित २०७७।११।१६ मा भएको 
आदशे ।

ि�.िव. सेवा आयोग�ारा िलइएको 
उप�ा�यापक पदको िलिखत तथा मौिखक परी�ाको 
लािग सूचना पाटी ि�.िव. सेवा आयोगको वेभसाइटमा 

�कािशत सूचनाबमोिजम �रट िनवेदकह� समान 
हैिसयतमा सामेल भई अ�तवा�ता�बाट उप�ा�यापक 
पदमा िनयिु�का लािग िसफा�रस भएको हो । ि�.
िव. सेवा आयोगबाट स�चािलत िवप�ीह�समेत 
सामेल भएको उप�ा�यापक पदको िलिखत तथा 
मौिखक परी�ामा कुनै �िुट भएको भए सो समयमा 
नै िवप�ीह�ले �� उठाई कानूनी उपचारको बाटो 
अवल�बन गनु�पन� िथयो । सो केही नगरी कानूनी उपचार 
नखोजी ि�.िव. सेवा आयोगले िलएको िलिखत तथा 
मौिखक �ितयोिगता�मक परी�ामा सामेल भई आफू 
उ� �ितयोिगतामा असफल भएपिछ मा� उपचारको 
लािग अदालत �वेश गरकेो अव�था छ । आफू मा� 
जसरी पिन यो�य ह�नपुन� अ� यो�य ह�नै नह�ने भ�ने 
का�पिनक मनसायले अदालत �वेश गरकेो अव�था 
छ । एउटै �ि�यामा िवप�ी िनवेदकसमेत सहभागी 
भई असफल भएपिछ मा� �ि�या िनधा�रक कानूनी 
�यव�थासमेत उपर �� उठाउन ु का�पिनक कथन 
मा� हो । िवप�ीले ि�.िव. सेवा आयोगले स�चालन 
गरकेो परी�ाको �ार�भदिेख अि�तम नितजा �काशन 
भई िनयिु�को लािग िसफ�रस ह�दँाको अव�थास�म 
कही ँकुनै सािधकार िनकायमा कानूनी उपचारको लािग 
�वेश गरकेो भनी पिु� गन� सकेको अव�था छैन । ि�.िव. 
िश�क िनयिु�को िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ 
को िविनयम २७(२) मा उप�ा�यापक वा सोसरह 
र सोभ�दा मािथका पदको अ�तवा�ता�मा िवशेष� 
िनयिु� गदा� क�तीमा १ जना िव� िव�िव�ालय 
सेवामा बहालमा नरहेका �यि�लाई िनय�ु गनु�पन� 
�यव�थाबमोिजम ि�भवुन िव�िव�ालयमा लामो 
समयस�म सेवा गरी अनभुव �ा� िव�ह� सह�ा�यापक 
धनबहादरु गोपाली र �ा�यापक �ीराम आचाय�लाई 
अ�तवा�ता�मा िव�को �पमा सामेल गराइएको छ । 
उि�लिखत िव�ह� िवप�ी �रट िनवेदकह�ले दाबी 
गर ेज�तो �वर सङ्गीतका मा� िव� नभई सङ्गीत 
िव� भएको ि�.िव. सेवामा िनजह�ले सङ्गीत िवधामा 
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िनयिु� पाई लामो अविधस�म सेवा गरी सेवा िनव�ृ 
िव�ह� ह�न् भ�ने बेहोरा िनजह�को िनयिु� प�बाट 
�प� ह��छ । साथै शा�ीय आधारमा गीत, वा� तथा 
न�ृय यी तीनै कलाह�को समदुायलाई सङ्गीत 
भिन�छ । तसथ�, वा�वादनका सामा�ीह�को अनभुव 
िवना सङ्गीत� ह�न नस�ने भएकोले अ�तवा�ता� 
सिमितमा रही अ�तवा�ता� िलने सङ्गीत िव� स.�ा. 
धनबहादरु गोपाली र �ा�यापक �ीराम आचाय� 
िवषय िव� होइनन् भनी िवप�ीह�ले िलएको �रट 
िनवेदनको मागदाबी कपोलकि�पत र िनराधार छ । 
ि�.िव. सेवा आयोगले ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क, 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० र ि�भवुन 
िव�िव�ालय िश�क िनयिु�को िसफा�रसस�ब�धी 
िविनयम, २०७५ बमोिजम परी�ा स�चालन गरी सो 
परी�ामा सामेल भई सफलता �ा� गरकेो हो । ि�.
िव. सेवा आयोगले कुनै मापद�ड पूरा नगरकेो भए 
सोही अव�थामा यो मापद�ड पूरा नभएको भनी �� 
उठाइ कानूनी उपचार खो�नपुन�मा िवप�ीह� ि�.िव. 
सेवा आयोगले िलएको उप�ा�यापक पदको परी�ामा 
सामेल भई िलिखत परी�ा तथा अ�तवा�ता�मा समेत 
उपि�थत भई आफूले सफलता �ा� गन� नसकेपिछ 
मा� �ि�या वा मापद�डको कुरा उठाई अदालत �वेश 
गरकेोले िवप�ीह�को �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी कृ�णकुमार खरलेको 
िलिखत जवाफ ।

ि�भवुन िव�िव�ालय सेवामा िश�क तथा 
कम�चारीको िनयिु�को लािग िसफा�रस गन� ि�.िव. ऐन, 
२०४९ को दफा १५ मा सेवा आयोगको गठनको �यव�था 
छ । ि�.िव. काय�कारी प�रषद ्बाट ि�भवुन िव�िव�ालय 
सेवामा �र� रहेका पदह�मा पदपूित�को �ि�या 
अगािड बढाउन सेवा आयोगमा लेखी आएबमोिजम ि�.
िव. सेवा आयोगको काया�लयबाट िविभ�न िवषयको 
उप�ा�यापक पदको िमित २०७५/९/७ मा िव�ापन 
गन� �ममा िव�ापन नं.११६-०७५/०७६ मा तबला 

िवषयको खलुातफ�  १ मिहलातफ�  १ गरी २ वटा पदको 
िव�ापन ग�रएको िथयो । ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क 
िनयिु�को िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ 
बमोिजम उप�ा�यापक पदको पूणा�ङ्क ३०० को 
ह�ने, जसको अङ्क िवभाजनमा शैि�क यो�यतातफ�  
२०, अनसु�धान तथा कृित �काशनतफ�  ५०, िश�ण 
सेवा अनभुव १०, िलिखत परी�ा २०० र अ�तवा�ता� 
२० ह�ने गरी िविनयम, २०७५ को प�र�छेद ९ मा 
उ�लेख रहेको र २०० पूणा�ङ्कको िलिखत परी�ाको 
��येक प�मा उ�ीणा�ङ्क ५० �ितशत ह�ने भ�ने 
िविनयमावलीको िविनयम २१(१) मा रहेको छ । 
तबला िवषयको सेवा आयोगबाट िलइएको िलिखत 
परी�ाको िमित २०७७/१०/१६ मा नितजा �काशन 
गदा� मिहलातफ�  छु�ाएको िसटमा कसैले पिन �यूनतम 
उ�ीणा�ङ्क �ा� गन� नसकेका ह�दँा उ� िसट ि�भवुन 
िव�िव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ६(३)(७) बमोिजम खलुातफ�  
प�रणत ह�ने �यव�था भएबमोिजम उ� िसट प�रणत 
भई दईु िसटमा नगे���साद �यौपाने, व�कटेश ढकाल, 
पवन िगरी र कृ�णकुमार खरलेको नाम �कािशत भएको 
िथयो । �यसरी �कािशत पदमा सफल उ�मेदवारह�को 
िमित २०७७/११/३ गते अ�तवा�ता� िलइएको र 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ बमोिजम शैि�क 
यो�यता, अनसु�धान तथा कृित �काशन, िश�ण सेवा 
अनभुव, िलिखत परी�ा र अ�तवा�ता�मा �ा� गरेको 
अङ्कलाई योग गदा� उ�मेदवारह�म�ये सबैभ�दा 
बढी अङ्क �ा� गन� उ�मेदवारको अि�तम नितजा 
�काशन गनु�पन� �ावधानबमोिजम पूणा�ङ्क ३०० 
मा नगे���साद �यौपानेले १६७.६७ र कृ�णकुमार 
खरलेले १४२.२३ अङ्क �ा� गनु�भएकोले सफल 
उ�मेदवारको �पमा िनजह� र वैकि�पक उ�मेदवारको 
�पमा पवन िगरी र व�कटेश ढकालको नाम राखी 
सेवा आयोगको काया�लयबाट िमित २०७७/११/३ 
मा �कािशत ग�रएको िथयो । जहासँ�म नगे���साद 
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�यौपाने र कृ�णकुमार खरलेलाई छनौट गन� दरुासयले 
सटुु�क आ�नो website मा मा� अ�तवा�ता�को सूचना 
�कािशत गरकेो भ�ने आरोप स�ब�धमा आयोगले 
वेभसाइटमा �कािशत गरकेो सूचनाको आधारमा 
िनवेदकह�समेत अ�तवा�ता�मा सहभागी भएको 
अव�थामा नगे���साद �यौपाने र कृ�णकुमार खरलेलाई 
छनौट गन� उ�े�यले वेभसाइटमा मा� अ�तवा�ता�को 
सूचना �कािशत गरकेो भ�ने कुरा िव�कुल गलत हो । 
�यसै गरी िनवेदकह�ले िनवेदनमा स�बि�धत िवषयको 
िव�को �पमा उ�लेख गरकेा सिुम�ा �े� सङ्गीत 
िवषयको, �ा.डा �वेुशच�� र�ेमी सङ्गीत िवषयको 
िश�कह� हो । भवुन सैज ु उप�ा�यापक भएको र 
िव�ािपत पद पिन उप�ा�यापक रहेको ह�दँा समान 
तहको पदमा िव�को �पमा सहभागी गराउन पिन 
िम�ने ह�दैँन । अ�तवा�ता�को लािग िवशेष�को बारमेा 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ को िविनयम 
२७(१) मा �ाि�क प�रषद ्को िनण�यानसुार रो�रमा 
रहेका िवषयह�म�येबाट आयोगले िवशेष� तो�ने 
छ । रो�रमा भएका िवशेष�ह� उपल�ध ह�न नसकेमा 
आयोगले िनण�य गरी आव�यकताअनसुार अ�य 
िवशेष� तो�न स�ने छ । अ�तवा�ता�मा िव� छनौट गदा� 
पाइएस�म स�बि�धत �े�का व�र�तम �यि�ह�लाई 
�ाथिमकताको सूचीमा राखेर छनौट ग�रने छ भ�ने 
�यव�था रहेको र तबला िवषयको अ�तवा�ता�को 
लािग तबला िवषयको सह�ा�यापक वा �ा�यापक 
नभएको, सङ्गीत िवषय तबलासगँ अ�तर स�बि�धत 
रहेको ह�दँा / सीिमत िवषयका �ीराम आचाय� र �ा. 
धनबहादरु गोपालीलाई अ�तवा�ता�मा िव�को �पमा 
िनयिु� गरी अ�तवा�ता�मा सहभागी गराइएको हो । 
िनवेदकह�ले िव�को �पमा रा�नपुन� भनी उ�लेख 
गरकेा �यि�ह� सङ्गीत िवषयका भएकोले सङ्गीत र 
तबला एक अका�का प�रपूरक भएको, सङ्गीत िवषयका 
िश�कलाई तबलाभ�दा बािहरका भ�न िम�दैन भ�ने 
िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोग, ऐ.का 

अ�य� �ा.डा. लाल�ुसाद पौडेल र ऐ.का सद�य �ा.
डा. हेमराज ढकालको संय�ु िलिखत जवाफ र सोही 
िमलान बेहोराको िवप�ी नगे���साद �यौपानेको छु�ै 
िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोगको 
काया�लयसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी नारायण�साद खनाल र कृ�णकुमार खरलेको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी रवेत�साद 
खरलेले ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क िनयिु�को 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ बमोिजम माग भई 
आएको पदमा िव�ापन गरी सफल उ�मेदवारह�को 
यो�यता�मका आधारमा नितजा �काशन ग�रएको 
हो । अ�तवा�ता�मा िव� छनौट गदा� पाइएस�म स�बि�धत 
�े�का व�र�तम �यि�ह�लाई �ाथिमकताको 
सूचीमा राखेर छनौट ग�रनेछ भ�ने �यव�थाबमोिजम 
तबला िवषयको अ�तवा�ता�को लािग तबला िवषयको 
सह�ा�यापक वा �ा�यापक नभएको, सङ्गीत िवषय 
तबलासगँ अ�तरस�बि�धत रहेको ह�दँा सोही िवषयका 
�ीराम आचाय� र धनबहादरु गोपालीलाई अ�तवा�ता�मा 
िव�को �पमा िनयिु� गरी अ�तवा�ता�मा सहभागी 
गराइएको हो । िनवेदकह�ले िव�को �पमा रा�नपुन� 
भनी उ�लेख गरकेा �यि�ह� सङ्गीत िवषयका 
भएकोले सङ्गीत र तबला एक अका�का प�रपूरक 
भएकोले सङ्गीत िवषयका िश�कलाई तबलाभ�दा 
बािहरका ह�न् भ�न िम�दनै । यी िनवेदकह� ि�.
िव. सेवा आयोगले िलएको िलिखत तथा मौिखक 
�ितयोिगता�मक परी�ामा सामेल भई आफू उ� 
�ितयोिगतामा असफल भएपिछ जसरी पिन आफूमा� 
यो�य ह�नपुन� अ� यो�य ह�नै नह�ने भ�ने का�पिनक 
मनसायले अदालत �वेश गरकेोले िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�नपुन� होइन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
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ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
उपयु��ानसुारको त�य, िनवेदन िजिकर 

रहेको ��ततु िनवेदनमा िवप�ीतफ� का कानून 
�यवसायीह�को बहस सनुी एवम् िमिसल सलं�न 
स�पूण� कागजातह� अ�ययन गरी �रट िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी ि�.िव. 
िश�ा आयोगले िमित २०७५।९।७ को गोरखाप� 
दैिनक पि�काको �.स.ं ११६–२७०–२०७५–
०७६ माफ� त ि�.िव. सेवाअ�तग�त तबला िवषयको 
उप�ा�यापक पदमा खलुा र मिहलातफ�  १/१ 
गरी दईुवटा �र� पदमा पदपूित�का लािग िव�ापन 
आ�ान ग�रएकोमा ि�.िव. सेवा आयोगको िमित 
२०७६।७।१७ मा �कािशत सूचनाबमोिजम िमित 
२०७६।८।२२ र २३ मा स�चािलत िलिखत परी�ामा 
सहभागी भई उ�ीण� ह�न सफलता �ा� गरकेाले 
िवप�ी सेवा आयोगबाट मौिखक अ�तवा�ता�को 
लािग ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क िनयिु�को 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ को प�र�छेद 
१२ को िविनयम २६, २७ को कानून�ारा िनधा��रत 
�ि�यागत �ावधानिवपरीत आ�ना मािनसह�लाई 
छनौट गन� दरुाशयले सटुु�क आ�नो वेभसाइटमा 
मा� अ�तवा�ता�को सूचना �कािशत गनु�का साथै 
वा�वादनतफ� का सेवारत िवशेष�ह� ह�दँाह�दैँ आ�ना 
गठमेलका िनता�त पथृक् िवषय िवधाका �यि�ह�लाई 
िवशेष�का �पमा िवना कुनै िनण�य तोक� अ�तवा�ता� 
सिमित गठन ग�रएको र उ� अ�तवा�ता� सिमितले हामी 
िनवेदकह�को तबलाको िवधामा िवशेष�ताको उिचत 
मू�याङ्कन नै नगरी िनधा��रत मापद�डिवपरीत नितजा 
�कािशत ग�रएकोले हामी िनवेदकह�लाई नेपालको 
सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकमा ग�भीर आघात एवं 
कु�ठा िसज�ना भएकोले ि�.िव. सेवा आयोग�ारा िमित 
२०७७।११।३ मा �कािशत अ�तवा�ता�को नितजा 

�काशनस�ब�धी सूचनाको �म सं�या २ िव�ापन 
नं.२७०/०७५/०७६ सगँ स�बि�धत सूचना एवम् 
सोसगँ स�बि�धत अ�तवा�ता� छनौट सिमित गठन गन� 
िनण�यलगायत �यससगँ स�बि�धत भए गरकेा स�पूण� 
काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
कानूनबमोिजम पनुः तबला वादन िवषयसगँ स�बि�धत 
िवशेष� सलं�न गरी अ�तवा�ता� सिमित गठन गरी 
अ�तवा�ता� िलने काय� गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीका 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
परकेो देिखयो ।

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफतफ�  
हेदा�, ि�भवुन िव�िव�ालय सेवामा िश�क तथा 
कम�चारीको िनयिु�को लािग िसफा�रस गन� ि�.िव. 
ऐन, २०४९ को दफा १५ मा सेवा आयोगको गठनको 
�यव�था छ । सोहीबमोिजम ि�.िव. सेवा आयोगको 
काया�लयबाट िविभ�न िवषयको उप�ा�यापक पदको 
िमित २०७५/९/७ मा िव�ापन गन� �ममा िव�ापन 
नं.११६-०७५/०७६ मा तबला िवषयको खलुातफ�  
१, मिहलातफ�  १ गरी २ वटा पदको िव�ापन ग�रएको 
िथयो । तबला िवषयको सेवा आयोगबाट िलइएको 
िलिखत परी�ाको िमित २०७७/१०/१६ मा नितजा 
�काशन गदा� मिहलातफ�  छु�ाएको िसटमा कसैले पिन 
�यूनतम उ�ीणा�ङ्क �ा� गन� नसकेका ह�दँा उ� िसट 
ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी 
िनयम, २०५० को िनयम ६(३)(७) बमोिजम खलुातफ�  
प�रणत ह�ने �यव�थाबमोिजम उ� िसट प�रणत भई 
नितजा �कािशत भएको िथयो । �यसरी �कािशत 
पदमा सफल उ�मेदवारह�को िमित २०७७/११/ ३ 
गते अ�तवा�ता� िलइएको र िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, 
२०७५ बमोिजम शैि�क यो�यता, अनसु�धान 
तथा कृित �काशन, िश�ण सेवा अनभुव, िलिखत 
परी�ा र अ�तवा�ता�मा �ा� गरकेो अङ्कलाई योग 
गदा� उ�मेदवारह�म�ये सबैभ�दा बढी अङ्क �ा� 
गन� उ�मेदवारको अि�तम नितजा �काशन गनु�पन� 
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�ावधानबमोिजम पूणा�ङ्क ३०० मा नगे���साद 
�यौपानेले १६७.६७ र कृ�णकुमार खरलेले १४२.२३ 
अङ्क �ा� गनु�भएकोले सफल उ�मेदवारको �पमा 
िनजह� र वैकि�पक उ�मेदवारको �पमा पवन िगरी 
र व�कटेश ढकालको नाम िमित २०७७/११/३ मा 
�कािशत ग�रएको िथयो । आयोगले वेभसाइटमा 
�कािशत गरकेो सूचनाको आधारमा िनवेदकह�समेत 
अ�तवा�ता�मा सहभागी भएको अव�था हो । �यसैगरी 
स�बि�धत िवषयको िव�को �पमा उ�लेख गरकेा 
�यि�ह� सङ्गीत िवषयको िश�कह� ह�न् । भवुन 
सैज ु उप�ा�यापक भएको र िव�ािपत पद पिन 
उप�ा�यापक रहेको ह�दँा समान तहको पदमा िव�को 
�पमा सहभागी गराउन पिन िम�ने ह�दँैन । अ�तवा�ता�को 
लािग िवशेष�को बारमेा िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, 
२०७५ बमोिजम नै �ीराम आचाय� र �ा. धनबहादरु 
गोपालीलाई िव�को �पमा िनयिु� ग�रएको हो भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ देिखन आयो ।

४. ��ततु त�य रहेको �रट िनवेदनमा ि�भवुन 
िव�िव�ालयमा �र� ह�ने उप�ा�यापकको पदह�मा 
पदपूित�को स�ब�धमा �चिलत ि�. िव. ऐन, सोस�ब�धी 
िनयमावलीह�मा के क�ता कानूनी �यव�थाह� रहेका 
छन् भ�नेतफ�  हेनु�पन� देिख�छ । 

५. ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९ 
को दफा १५ मा सेवा आयोगअ�तग�त उपदफा (१) 
मा िव�िव�ालयका िश�क तथा कम�चारीह�को 
िनयुि� तथा बढुवाको लािग िसफा�रस गन� एउटा 
िन�प� र �वत�� सवेा आयोगको गठन ह�न े छ
भनी सोही दफाको उपदफा (५) मा सेवा आयोगले 
िश�कको िनयुि� तथा बढुवा गदा� �ाि�क �मता र 
अनभुवलाई र कम�चारीको िनयुि� तथा बढुवा गदा� 
�शासिनक द�ता तथा अनुभवलाई मु�य आधार 
बनाउन ेछ भ�ने उ�लेख गरबेमोिजम िव�िव�ालयका 
िश�क तथा कम�चारीह�को िनयिु� तथा बढुवाको 
लािग िसफा�रस गन�का लािग सेवा आयोगको गठन गरकेो 

दिेख�छ । सेवा आयोगले िश�कको िनयिु�का लािग 
�ाि�क �मता र अनभुवलाई म�ुय आधार बनाउनपुन� 
भ�ने उ�लेख गरकेोमा उ� आधारका लािग पिन 
िनि�त मापद�ड ह�नपुन� ह��छ । सो मापद�डका लािग 
ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी 
िनयमावली, २०५० को िनमा�ण गरकेो देिख�छ ।

६. ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयमावली, २०५० को प�र�छेद २ को 
िनयम ६ मा पदपूित� गन� त�रकाअ�तग�त िनयम ३.(५) 
मा आव�यक पदसं�याको लािग िविभ�न �े�का लािग 
समावेिशताको �ितशत कायम गरकेो देिख�छ भने 
िनयम ३.(७) मा “िनयम ३.(५) बमोिजम छु�्याइएको 
पदमा जुन वष�का लािग िव�ापन भएको हो सो वष� 
ह�ने िव�ापनमा उपयु� उ�मेदवार उपल�ध ह�न 
नसकेमा सोही वष� खु�ला �ितयोिगता�ारा पूित� 
ह�ने पदमा समावेश गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था गरेको 
पाइ�छ । जसबमोिजम ि�भवुन िव�िव�ालयको तबला 
िवषयको �र� पदमा पदपूित�का लािग सेवा आयोगबाट 
िलइएको िलिखत परी�ाको िमित २०७७/१०/१६ 
मा नितजा �काशन गदा� मिहलातफ�  छु�ाएको िसटमा 
कुनै पिन उ�मेदवारले �यूनतम उ�ीणा�ङ्क �ा� गन� 
नसकेका ह�दँा उ� िसट खलुातफ�  प�रणत भई १+१ 
गरी ज�मा दईु िसटमा नगे���साद �यौपाने, व�कटेश 
ढकाल, पवन िगरी र कृ�णकुमार खरलेको नाम 
�कािशत भएको काय� िववेिचत कानूनसङ्गत नै भएको 
दिेखन आयो ।

७. ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क िनयिु�को 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ समेत 
काया��वयनमा आएको दिेख�छ । सो िविनयमको 
प�र�छेद ९ मा िश�ण सेवामा खलुा �ितयोिगताको 
िसफा�रसका आधार उ�लेख गरकेो पाइयो जसमा 
उप�ा�यापक पदका लािग शैि�क यो�यताबापत 
२० अङ्क, अनसु�धान तथा कृित �काशनबापत 
५० अङ्क, िश�ण सेवा अनभुवबापत १० अङ्क, 
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िलिखत परी�ाबापत २०० अङ्क र अ�तवा�ता�बापत 
२० अङ्क गरी ज�मा ३०० पूणा�ङ्क कायम गरकेो 
देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा अ�तवा�ता�को लािग 
भएको सूचना र अ�तवा�ता�मा संल�न िवषय िव�का 
स�ब�धमा मा� िववाद रहेको भ�ने देिखन आयो । 
उ� िविनयमको प�र�छेद १२ मा अ�तवा�ता�स�ब�धी 
�यव�था गरी िविनयम २६ मा अ�तवा�ता� भ�ने 
िशष�कअ�तग�त 

(१) आयोगको िव�ापनबमोिजम सबै पदको लािग 
अ�तवा�ता� अिनवाय� ह�ने छ ।

(२) अ�तवा�ता�स�ब�धी सूचना �ितयोिगता ह�ने 
िदनभ�दा क�तीमा प�� िदनअगािड राि��य 
�तरको प�पि�कामा �कािशत गनु�पन� छ ।

(३) आयोगका अ�य�, सद�य र क�तीमा 
दुईजना िवशेष�ह� नभई अ�तवा�ता� ग�रने 
छैन ।

(४) अ�तवा�ता�को लािग अङ्क िवभाजन गदा� 
आयोगको अ�य� र सद�यको लािग िबस 
�ितशत एवं िवशेष�को लािग असी �ितशत 
अङ्क गरी िवभाजन ग�रने छ । भ�ने उ�लेख 
गरकेो पाइयो ।

८. उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम कुनै पिन 
पदमा पदपूित�का लािग गरकेो िव�ापनमा िलिखत 
परी�ामा उ�ीण� भएका सफल उ�मेदवारह�का लािग 
अ�तवा�ता�लाई अिनवाय� गरकेो भ�ने नै देिखन आयो । 
अ�तवा�ता�स�ब�धी सूचना �ितयोिगता ह�ने िदनभ�दा 
क�तीमा प�� िदनअगािड राि��य �तरको प�पि�कामा 
�कािशत गनु�पन� भ�ने अिनवाय� सत� रहेको देिख�छ 
साथै ��ततु िववादमा यी िनवेदकह�ले उ� अिनवाय� 
सत� पूरा नगरकेो भनी िजिकर िलएको देिख�छ । 
��ततु िववादको िव�ापनमा िमित २०७७।७।२६ मा 
िलिखत परी�ाको नितजा �काशन भएको देिख�छ । 
िमित २०७७।११।३ मा अ�तवा�ता�को िमित कायम 

गरी ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोगले िमित 
२०७७।१०।१६ मा आ�नो वेभसाइटमा सूचना 
�काशन गरकेो भ�ने देिख�छ । जहासँ�म िववेिचत 
िविनयमले राि��य �तरको प�पि�कामा सूचना �काशन 
गनु�पन� भनी उ�लेख गरकेोमा सोको �योजनाथ� िवप�ी 
ि�. िव. सेवा आयोगले कुनै पिन राि��य �तरको 
प�पि�कामा अ�तवा�ता�का लािग भनी सूचना �काशन 
नगरी आ�नो वेभसाइटमा मा� उ� सूचना �कािशत 
गरकेो देिखन आयो । वेभसाइटमा �कािशत सूचनाका 
आधारमा यी िनवेदकलगायत िलिखत परी�ामा सफल 
उ�मेदवारह� अ�तवा�ता�मा सहभागी भए तापिन 
ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोगले आफँैले िनमा�ण 
गरकेो िविनयमबमोिजमको �ि�या पूरा गरकेो देिखन 
आएन । यस�कार कानून�ारा िनधा��रत �ि�या पूरा 
नगरी भएका काय�ले कानूनी रा�यमा वैधता पाउन 
स�ने देिखन आएन । 

९. सोही ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क 
िनयिु�को िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ को 
िविनयम २७ मा िवशेष�स�ब�धी �यव�थाः गरी 
सोअ�तग�त

(१) �ाि�क प�रषद्को िनण�यानसुार रो�रमा 
रहकेा िवशेष�ह�म�येबाट आयोगले 
िवशेष� तो�ने छ । रो�रमा भएका 
िवशेष�ह� उपल�ध ह�न नसकेमा 
आयोगले िनण�य गरी आव�यकतानसुार 
अ�य िवशेष� तो�न स�ने छ । 
अ�तवा�ता�मा िव� छनौट गदा� पाइएस�म 
स�बि�धत �े�का व�र�तम �यि�ह�लाई 
�ाथिमकताको सूचीमा राखेर छनौट ग�रने 
छ । 

(२) उप�ा�यापक वा सोसरह र सोभ�दा 
मािथका पदको अ�तवा�ता�मा िवशेष� 
िनयु� गदा� क�तीमा एकजना िवषय 
िव� िव�िव�ालय सेवामा बहालमा 
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नरहकेा �यि�लाई िनयु� गनु�पन� 
छ । िव�िव�ालयबाट सेवा िनवृ� 
िवशेष� नपाइएमा स�बि�धत िवषयका 
िवशेष�ह�लाई आयोगले िनयुि� गरी 
काय� गराउन स�ने छ भ�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । 

१०. ��ततु �रट िनवेदनमा यी िनवेदकह�ले 
ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोगले तबला िवषयको 
�र� पदमा पदपूित�का लािग िव�ापन ग�रएकोमा सोका 
लािग यो�य उ�मेदवार छनौट गन� स�चालन गनु�पन� 
अ�तवा�ता�मा ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क िनयिु�को 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ को िविनयम 
२७ बमोिजमका िवषय िव� िनयिु� नग�रएको भनी 
िजिकर िलएको देिख�छ । िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ हेदा�, अ�तवा�ता�को लािग िवशेष�को बारमेा 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ बमोिजम नै 
�ीराम आचाय� र धनबहादरु गोपालीलाई िव�को 
�पमा िनयिु� ग�रएको भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
िमिसल सलं�न �ीराम आचाय� र धनबहादरु गोपालीको 
िनयिु�प� हेदा� िनजह� सङ्गीतको िश�क भएको 
भ�ने देिख�छ । सङ्गीत आफँैमा बहृत् िवधाको �पमा 
रहेको ह��छ । सङ्गीतअ�तग�त िविभ�न िवषयह� पन� 
देिख�छ । सारङ्गदेव�ारा िलिखत “सङ्गीत र�नाकर” 
नामक ��थमा सङ्गीतको प�रभाषा गद� “गीतं वा�ं 
तथा नृ�यं �य ंसङ्गीतम�ुयते ।” भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसबाट गीत, वा� र न�ृयको संयोग नै सङ्गीत 
भ�ने नै देिख�छ । तर तबला िवषय सङ्गीतअ�तग�तको 
िवशेष िवधा भएकोले सङ्गीतको िव�लाई तबलाको 
समेत िवषय िव� भनी �या�या गन� सिकने 
देिखदँनै । तबला िवषयको िव�का �पमा तबला नै 
अ�ययन अ�यापन गरकेो वा तबला िवषयमा िव�ता 
हािसल गरकेो �यि�लाई िनयिु� गनु�पन� ह��छ । तसथ�, 
उ� िवषयको अ�तवा�ता�का लािग िव�का �पमा 

िनयिु� ग�रएका �यि�ह� सङ्गीत िवषयका िव� 
भएकाले िनजह�लाई तबला िवषयको उप�ा�यापक 
पदमा िनयिु�का लािग िलइने अ�तवा�ता�मा 
िनजह�लाई तबला िवषयका िव�का �पमा िनयिु� 
ग�रएको काय� कानूनसङ्गत देिखन आएन । 

११. जहासँ�म िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफमा तबला िवषयको सह�ा�यापक वा �ा�यापक 
नभएको भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । �ित�पधा��मक 
िव�व�यापीकरणको वत�मान समयमा कुनै पिन 
रा�यका �िति�त स�ंथाह�ले आफूलाई िव�वमा 
नै �ित��धा��मक बनाउनका साथै आ�नो गौरवमय 
इितहास, पर�परा र समयानकूुल प�रवत�न गनु�पन� 
ह�न जा�छ । आज कुनै पिन िवषयको िवषयिव� 
आ�नो रा�यमा उपल�ध नभएको भनी फरक 
िवषयको िव�लाई िवषय िव�का �पमा मनोिनत गरी 
िव�िव�ालय ज�तो �ाि�क सं�थामा �ा�यापकह� 
िनय�ु गन� काय�ह� स�पादन गद� जाने हो भने �यसले 
उ� स�ंथाको साथै रा�यको मान �ित�ामा आचँ 
आउनकुा साथै रा�यको परुानो र इितहास बोकेको 
शैि�क स�ंथा�ित अ�तरा�ि��य �पमा नै नकारा�मक 
स�देश जाने अव�थाको िसज�ना ह�ने देिख�छ । यस 
अव�थामा कुनै पिन िवषयको िव� देशमा उपल�ध 
ह�न नसकेको अव�थामा सो िवषयको िव� िवदेशबाट 
भए पिन िझकाई िनजबाट काय� स�पादन गन� स�नपुन� 
ह��छ । तसथ�, कुनै पिन िवषय िव�को देशमा नै 
उपल�धता छैन भ�दमैा अ�य �े�का िव�लाई 
िम�दोज�ुदो िवषय हो भनी िवशेष िवषयको 
िव�को �पमा िनयिु� गरी काय� स�पादन गरबेाट 
िनवेदकलगायत भिव�यमा ह�ने काय�ह�बाट सम�मा 
�यायोिचत दिेखन आएन ।

१२. तसथ�, मािथ उि�लिखत िनवेदनको 
त�य, िवप�ीह�को िलिखत जवाफ, यस अदालतबाट 
भएको आदेशानसुार �ा� कागजातलगायत िमिसल 
संल�न �माणह�बाट ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा 
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आयोगबाट ग�रएको िव�ापन नं. २७०/०७५/०७६ 
मा ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क िनयिु�को 
िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ बमोिजम 
अ�तवा�ता�को लािग ग�रने सूचना र िव�ह�को 
िनयिु� स�ब�धमा �ि�या पूरा गरकेो देिखन 
नआएकोले ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोगले उ� 
िव�ापनअ�तग�त अ�तवा�ता�को लािग गरकेो सूचना र 
िव�को िनयिु�स�ब�धी गरकेो िनण�य कानूनसङ्गत 
नदिेखएकोले उ� िनण�य र सो िनण�यबमोिजम 
भएको िव�ापन नं.२७०/०७५/०७६ को नितजा 
�काशनसमेतलाई उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अब ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा 
आयोगले गरकेो िव�ापन नं. २७०/०७५/०७६ 
मा िलिखत परी�ामा सफलता हािसल गरकेा 
उ�मेदवारह�लाई ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क 
िनयिु�को िसफा�रसस�ब�धी िविनयम, २०७५ 
बमोिजमको �ि�या पूरा गरी पनुः अ�तवा�ता�  िलई �ा� 
अङ्कको आधारमा यो�यता�म िनधा�रण गरी नितजा 
�काशन गनु�  साथै िनवेदकलगायत उ� िव�ापनमा 
आवेदन गरी िलिखत परी�ामा सफल उ�मेदवारह� 
ि�भवुन िव�िव�ालयअ�तग�त नै अ�यापनरत रहेको 
देिखएकोले ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोगको 
आिथ�क वष� २०७५/०७६ मा उप�ा�यापक 
पदका लािग ग�रएको अ�य िव�ापनह�मा सफल 
उ�मेदवारलाई िनयिु� िदएको िमितबाट लाग ु ह�ने 
गरी तलब भ�ालगायतका सेवा सिुवधा पाउने गरी 
िनयमानसुार िनयिु�प� िदन ु भनी िवप�ी ि�भवुन 
िव�िव�ालय सेवा आयोगका नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी ग�रिदएको छ । अ�मा तपिसलबमोिजम 
गनू�  ।

तपिसल
��ततु आदेशको जानकारी यथाशी� िवप�ीह�लाई 
िदनू.............................................................१
ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा आयोगको काया�लय, 

क�ित�परु काठमाड�बाट �ा� िव�ापन नं. 
२७०/०७५/०७६ तबला िवषयको उप�ा�यापक 
पदको अि�तम नितजा �काशनसगँ स�बि�धत 
कागजातह�को खामब�दीसिहतको स�कल फाइलको 
गोपनीयतालाई म�यनजर गरी यथाशी� स�बि�धत 
काया�लयमा पठाइिदनू……............................…२
��ततु आदशे िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू.............................३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत:- निबन आचाय�
इित सवंत् २०७८ साल भा� २१ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदेश िमित : २०७७।१२।२५
०७७-WO-००१२

म�ुा:- उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : सोनाइ महतोको नाित धनपित महतोको 
छोरा िसराहा िज�ला सािबक अन�मा गा.िव.स. वडा नं. 
२ हाल ऐ. प�रवित�त गोलबजार नगरपािलका वडा नं. 
४ ब�ने वष� ३६ को सिुनलकुमार िसंहसमेत

िव��
िवप�ी : िज�ला �शासन काया�लय, िसराहासमेत

�नण�य नं. १०७९१



1963

१०७९१ - सिुनलकुमार िसहंसमेत िव. िज�ला �शासन काया�लय, िसरहासमेत

§ उपभो�ा सरं�ण ऐन, २०७५ को कानूनी 
�ावधानबमोिजम िज�ला �शासन 
काया�लयका सहायक �मखु िज�ला 
अिधकारीलाई िनरी�ण अिधकृत तोक� 
म�ुा हने� �े�ािधकार ��यायोिजत 
भइसकेको अव�थामा म�ुाको काम 
कारबाही तथा ��ेािधकारको स�ब�धमा 
िनरी�ण अिधकृतबाट िनण�य ह�ने नै ह�दँा 
उपभो�ा सरं�ण ऐनबमोिजम तोकेको 
अिधकारीको �े�ािधकारमा असर पन� गरी 
उ��षेणको आदेश जारी गन� निम�ने ।

(�करण नं.४)
§ उपभो�ा सरं�ण ऐन, २०७५ को 

�ि�याअनुसार पसलमा भएको 
िसलब�दीको कारणबाट कुनै �ित भयो 
भएन वा भएको भए के कित भयो भ�ने 
कुराको िन�य�ल �माण बुझी �यसको 
मू�याङ्कन गरी िनण�यमा पु�नपुन� । 

§ िसलब�दीका कारण भएको �ितपूित�को 
िवषयमा कानूनले म�ुा हने� िनकाय तोकेको 
अव�थामा सो सािधकार िनकायमा दाबी 
��तुत गनु�पन� देिखँदा उपभो�ा सरं�ण 
ऐनको काया��वयनबाट भएको �ितको 
�ितपूित�को िवषयमा अदालतको �रट 
�े�बाट िनण�य गन� निम�ने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी लैनबहादरु 
थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
सिंजवराज र�ेमी, िव�ान् अिधव�ा �ी गोपी 
शमा� सवेुदी

अवलि�बत निजर :

स�ब� कानून :
§ उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५

आदशे
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) अ�तग�त यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं आदेश यस 
�कार छः

�रट िनवेदनको बेहोरा
म �रट िनवेदकले िसराहा िज�ला सािबक 

गोलबजार नगरपािलका वडा नं. ७ हाल प�रवित�त 
ऐ. वडा नं. ४ ि�थत गोलबजारमा २०६४ सालदेिख 
सिुशल हाड�वेयर पसल स�चालन गरी िविधवत् �पमा 
आ�त�रक राज�व काया�लय लाहान र घरले ुतथा साना 
उ�ोग काया�लय लाहानमा दता� गरी चलाउदैँ आएको 
छु । पसल वािष�क �पमा नवीकरण गरी सरकारी 
राज�व तथा करसमेत िनयिमत �पमा बझुाउदँै आएको 
छु । म स�मािनत तथा कत��यिन� नाग�रक तथा एउटा 
�यावसाियक �यापारीसमेत ह� ँ । देशको जनुसकैु भू-
भागमा नेपालको संिवधान तथा कानूनले मलाई �यापार 
�यवसाय गन� पाउने कानूनी तथा संवैधािनक अिधकार 
��याभूत गरकेो छ । स�मािनत र िनभ�यतापूव�क बा�ँन 
पाउने अिधकार मेरो सवंैधािनक अिधकार हो । कानूनी 
रा�यको बिख�लाप गरी ओहदाको द�ुपयोग गररे 
गैरकानूनी ढंगले मेरो �यापार �यवसायमा ह�त�ेप 
गन�, ब�द गन� गराउने अिधकार ��यथ�ह�लाई 
छैन । िमित २०७७।०२।०७ गते बेलकुा रातको 
समयमा हामी स-प�रवार सिुतरहेका िथयौ ँ । इलाका 
�हरी काया�लय गोलबजारका �हरी िनरी�कले िपता 
धनपित महतोलाई फोन गरी भेट्ने काम िथयो भनेर 
बोलाएपिछ भेट्ने होला भनी घरको मेन गेट खोली हेदा�  
�थानीय �यापारी भरत अ�वालसमेतका मािनसह� 
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रहेछन् । यित राित िकन आउनभुएको भ�दा ितमीह�ले 
मा�ती िसमे�टको कृि�म मू�य खडा गरी िब�� गरकेो 
भ�ने खबर आएकोले पसल िसल गन� आएका ह� भनी 
ध�क�पूण� भाषा बोली अ�दाजी रातको ११:०० बजेको 
समयमा पसलमा ताला लगाई भोिल िसिडयो काया�लय 
आउन ु भनी गएका ह�न् । िपता भोिलप�ट िसिडयो 
काया�लय जादँा िपतालाई जबरज�ती बढी मू�यमा 
िसमे�ट िब�� गरकेो भनी बयान गराई �.१,००,०००।- 
�पैया ँधरौटी िलई छाडेका रहेछन् । उ� कुरा िपताबाट 
सनुी जानकारी पाए ँ । त�काल स�मािनत अदालतको 
ढोका ढ�ढ�याउन लकडाउनको कारण सिकएन । 

िमित २०७७।०३।२१ गते िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लयमा उ� कारबाहीस�ब�धी िमिसलको 
�मािणत �ितिलिप माग गदा� �मािणत �ितिलिप 
निदएको फोटोकपी मा� िदएकोले उ� फोटोकपीह� 
हेदा� , मेरो गोदाम पसल िमित २०७७।०२।०७ गते 
राित २२.३० बजेको समयमा पसल िसलब�दी गरी 
ग�रएको इ.�.का. गोलबजारको मचु�ुका थान-१, उ�ोग 
�यापार सङ्घ गोलबजारका अ�य� भरत अ�वालले 
इलाका �हरी काया�लय गोलबजारमा च.नं.२६ िमित 
२०७७।०२।०८ मा िदएको िनवेदन प�-१, िपता 
धनपित महतोले िज�ला �शासन काया�लय िसराहामा 
गरकेो बयान, इलाका �हरी काया�लयको च.नं.२३६५ 
िमित २०७७।०२।०८ को �मखु िज�ला अिधकारीलाई 
लेखेको प�, �मखु िज�ला अिधकारीले गरकेो 
आदशे, िज�ला �शासन काया�लय िसराहाले इ.�.
का. गोलबजारलाई ताला खलुाइिदने च.नं. १३५८९ 
िमित २०७७।०२।२८ को प�, ताला खो�न निदएको 
भ�ने इ.�.का. गोलबजारको िमित २०७७।०२।२८को 
प�समेत सामेल रहेको पाइयो । िवप�ीह�ले मेरो पसल 
िसलब�दी गदा� उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५ को 
हवाला िदई गरकेो पाइ�छ । उ� ऐनले ��यथ�ह�लाई 
मेरो पसल िसल गन�, मेरो पसलमा रातको समयमा 

�वेश गन� आतङ्क म�चाउने अिधकार िदइएको 
छैन । ��यथ� नं. १, २, ३ र ४ लाई मेरो पसल िनयमन 
गन�, िनगरानी गन�, पसलको सामानको मू�य तो�ने, 
पेसा �यवसायमा रोक लगाउने, पसलको िवषयलाई 
िलएर म�ुा चलाउने अिधकार उ� ऐनले िदएको 
छैन । सो स�ब�धमा उपभो�ा सरं�ण प�रषद ्ले 
नीितगत िनण�यह� गन�, नेपाल सरकार, स�बि�धत 
म��ालय, िवभाग, केि��य बजार अनगुमन सिमित, 
�दशे बजार अनगुमन सिमित, �थानीय बजार अनगुमन 
सिमित, बजार अनगुमन टोली र िनरी�ण अिधकृतले 
मा� व�त ुवा सेवाको बजारसगँ स�ब� प�को दािय�व 
अथा�त् िब�ेताउपर उ� ऐनबमोिजम द�ड ज�रवाना र 
उपभो�ा अदालतमा म�ुा चलाउने अिधकार ह�ने हो । 
�यापार �यवसाय गन� पाउने अिधकार मेरो संवैधािनक 
अिधकार हो । 

�यो पसलको आिधका�रक िब�ेता तथा 
स�चालक म िनवेदक ह� ँ । मेरो िपता होइन । पसलका 
सबै सामानको मू�य िपतालाई थाहा पिन छैन । 
िवप�ीह�ले मेरो पेसा �यवसाय ब�द गराउने, मलाई 
बदनाम तथा बेइ�जत गन�, सदैव मेरो पसल �यवसाय 
च�न निदने, अपूरणीय �ित प�ुयाउने उ�े�यले 
मेरो पसलमा ताला लगाई िसलब�दी ग�रएको ��ट 
छ । तसथ�, ��यथ� इलाका �हरी काया�लयले िमित 
२०७७।०२।०७ गते रातको २२:३० बजे मेरो पसलमा 
ग�रएको िसलब�दी उ� िसलब�दीको मचु�ुका, इलाका 
�हरी काया�लयले कारबाहीको लािग ��यथ� नं. १ र २ 
मा लेखेको प�, ��यथ� नं. ५ र ६ को कारबाहीको 
लािग इ.�.का. गोलबजारमा िमित २०७७।०२।०८ मा 
िदएको प�, ��यथ� नं. १ र २ ले मेरो िपतालाई िमित 
२०७७।०२।०८ मा गराएको बयान, सोही िमितको 
आदेश िट�पणी, �यसपिछ ताला खो�न िदएको आदेश 
तथा मचु�ुकासमेत गैरकानूनी तथा �े�ािधकारिवहीन 
अि�तयारको द�ुपयोग गरी कारबाही गरी मेरो पेसा 
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�यवसायमा रोक लगाइ, पसलका सामानह�समेत 
सडाइ, गलाइ अपूरणीय �ित प�ुयाएको ह�दँा बा�य भई 
यो �रट िनवेदन गन� आएको छु । 

��यथ�ह�को कारण हालस�म मेरो �यापार 
�यवसाय नै ब�द भएको छ । मलाई कालोबजारीको 
�पमा �ाहकह�सम� �चार ग�रएको कारण �ाहकह� 
नै मेरो पसलमा सामानह� िक�न आउदैँनन् । मैले 
दैिनक �पमा १००० बोरा िसमे�ट �यही मा�ामा 
फलामको रड, पाइप, टाय�स, माब�ल आिद िब�� 
गन� गद�थे । �ितबोरा �. १० का दरले िदनको �. 
१०,०००/- िसमे�टमा र अ�यमा �. २०,०००/- 
नाफा ह�ने, सटर भाडा मािसक �. २०,०००/- समेत 
गररे �ितमिहना ९,२०,०००/- गररे आजस�म �. 
१६,५६,०००/- नो�सानसमेत भइसकेको छ भने 
िनजह�को कारण भिव�यमा समेत मेरो पसल �यवसाय 
च�न स�ने अव�था छैन । िनजह�को कारण मैले 
ब�कको ऋणसमेत ितन� सकेको छैन । यसरी िनजह�को 
कारण मलाई अपूरणीय �ित प�ुन गएको छ ।

िवप�ीह�ले मलाई नेपालको संिवधानको 
धारा १६, १७(२) को च, १८(१), २०(४), (८), 
(९), २१(१), २५ ले ��याभूत गरकेो हकमा आघात 
प�ुयाएकोले त�कालै वैकि�पक उपचारको बाटो नह�दँा 
सिंवधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) तथा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४, को िनयम ४९ बमोिजम 
यो �रट िनवेदन गन� आएको छु । ��यथ�ह�ले मेरो 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, स�पि� आज�न गन�, 
भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� गन�, 
�यापार �यवसाय गन� रोक लगाएको, गैरकानूनी ढंगले 
मेरो पसल िसलब�दी गरी �यापार �यवसाय गन� रोक 
लगाएकोले यो िनवेदन गरेको छु । ��यथ� नं. ३, ४ 
र ५ समेतले िमित २०७७।०२।०७ गते रातको 
२२.३० बजे मेरो पसलमा िसलब�दी गरी ग�रएको 
मचु�ुका, इ.�.का. गोलबजारले काय�बाहीको लािग 
िमित २०७७।२।८ मा. ��यथ� नं. १ र २ लाई लेखेको 

प�, ��यथ� नं. ५ र ६ ले कारबाहीको लािग इ.�.का. 
गोलबजारमा िमित २०७७।०२।०८ मा िदएको उजरुी 
िनवेदन, ��यथ� नं. १ र २ ले मेरो िपतालाई िमित 
२०७७।०२।०८ मा गराएको बयान, सोही िमितमा 
गरकेो थनुछेकको िट�पणी आदेशसमेतको स�पूण� 
काम कारबाही �े�ािधकारिवहीन तथा गैरकानूनी ह�दँा 
उ� गैरकानूनी िनण�य तथा म�ुाको स�पूण� कारबाही 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी म �रट िनवेदकको 
पसलमा लगाएको ताला िसलब�दी त�ु�त खोली िदन, 
म �रट िनवेदकको पेसा �यवसाय गन� पाउने हकमा 
कुनै बाधा अवरोध नप�ुयाउन,ु नगनु� , नगराउन ु भनी 
��यथ�ह�को नाममा परमादेशलगायत जो चािहने 
आ�ा आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

��यथ�ह�ले मेरो पसल िसलब�दी गरी 
बढी मू�यमा सामान बेचेको भनी िपता धनपित 
महतोउपर म�ुा चलाई सकेको र सो म�ुाको आधारमा 
िपतालाई द�ड ज�रवाना गरी �ितषोध िलने र मेरो 
पसल �यावसाय च�न निदने स�भावना भएकोले यो 
�रट िनवेदनको अि�तम िकनारा नलागेस�म म�ुामा 
कुनै काम कारबाही अगािड नबढाउन ु र मेरो पेसा 
�यवसायमा अपूरणीय �ित ह�ने ह�दँा पेसा �यवसायमा 
कुनै रोक नलगाउन ु र पेसा �यवसाय गन� िदन ु भनी 
��यथ�ह�को नाममा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७ को िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै ��यथ�ह�ले �यि�गत �रसइवीले मेरो 
पेसा �यवसाय नै समा� पान� िनयतले गैरकानूनी �पमा 
पसलमा िसलब�दी गरी पेसा �यवसाय गन� पाउने मेरो 
संवैधािनक अिधकारमा आघात प�ुयाएको, िनजह�को 
कारणबाट गोदाममा ४७ बोरा िसमे�ट सिडएको, 
�ितबोरा ८२०/- का दरले �.३८,५४०/- �पैया ँ
बराबरको िसमे�ट न� भइसकेको र मािथ �करण ९ 
मा उ�लेख भएबमोिजम मलाई आजका िमितस�ममा 
गररे �.१६,५६,०००/- �पैया ँ बराबरको �यापारमा 
घाटासमेत गररे �.१७,९४,५४०।- ��य� नो�सानी 
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भएको र अ��य� �पमा िनजको कारणबाट 
�.१०,००,०००।- बराबरको �ितसमेत भएकोले 
म�ुा गन� लागेको खच�समेत ज�मा �.२७,९४,५४०।- 
समेत सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
५४ तथा मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ को दफा 
२७ बमोिजम िनजह�ले बदिनयतपूव�क अिधकारको 
द�ुपयोग गरी मलाई हािन नो�सानी गरकेो ��यथ� 
नं. २ र ४ सरकारी कम�चारीसमेत भएको ह�दँा सबै 
��यथ�ह�बाट दामासाहीले उ� नो�सान भएको 
िबगोसमेत र �ितपूित� रकमसमेत िदलाइ भराइपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िनवेदक सिुनलकुमार िसंहको यस 
अदालतमा परकेो �रट िनवेदन ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न ु नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै वा 
आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना 
पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  ।

िनवेदकले अ�त�रम आदेशसमेतको माग 
गरकेोमा सो स�ब�धमा दवैु प� राखी छलफल गरी 
िन�कष�मा प�ुन मनािसब ह�ने देिखएकोले सोको 
�योजनाथ� िमित २००७।४।२२ गते पेसी तोक� सोको 
सूचना िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७७।४।१५ 
मा भएको आदेश ।

िज�ला िसराहा न.पा. गोलबजारसमतेको िलिखत

जवाफ
िव�व�यापी �पमा फैिलदँै गएको महा�यािध 

कोिभड-१९ (कोरोना) को सङ्�मण नेपालमा 
दिेखएपिछ सोको िनय��ण गन� नेपाल सरकारले िमित 
२०७६/१२/११ गतेदेिख जारी गरकेो ब�दाब�दी र 
यसबाट पन� गएको �भाव सबैको लािग िविदतै छ । 
ब�दाब�दीको बाबजदु सव�साधारण उपभो�ालाई मका� 
नपन� गरी पसल �यवसायह� स�चालन गन� नेपाल 
सरकार र �थानीय तहले िविभ�न िमितमा िविभ�न 
आदेशह� जारी गरकैे िथयो । यसै �ममा नेपाल 
सरकार र �थानीय सरकारले जारी गरकेो आदशेलाई 
अझ �भावकारी �पले काया��वयन गन� उ�ोग �यापार 
सङ्घ गोलबजारले आ�नो �े�ािधकारिभ� पन� स�पूण� 
आव� �यवसायी सद�यह�लाई िवधानअनसुार �ेस 
िव�ि�माफ� त आ�ह र सचेतसमेत गराएको िथयो र सोही 
उ�े�यलाई प�रपूित�  गन� गोलबजार नगरपािलकाको 
अनगुमन सिमितमा बसी िविभ�न �यवसायीह�लाई 
कानूनस�मत �यापार �यवसाय स�चालन गराउन 
उ��े�रतसमेत ग�रएको िथयो । �थानीय तहको 
�पमा रहेको गोलबजार नगरपािलका र �थानीय 
�शासनसगँको सम�वयमा गोलबजार नगरपािलका 
�े�िभ�का �यवसायीह�लाई उ�ोग �यापार सङ्घ 
गोलबजारको िवधानको प�र�छेद २ अ�तग�तको 
उ�े�यअन�ुप मू�य सूची रा�न लगाउने र मू�य 
िनय��ण गन� गराउने काय�को प�रपालना गन� गराउन 
िविभ�न �यवसायीह�लाई सहजीकरण गराउदँागराउदँै 
ब�दाब�दीको अव�थामा िवप�ी सिुनलकुमार िसहं 
स�चालक तथा �ोपराइटर रहेको सिुशल हाड�वेयरले 
राित राित पसल खोलेर उपभो�ासगँ बढी मू�य िलई 
िविभ�न मालसामानह� िब�� िवतरण गरकेो गनुासो 
आइरहेको िथयो । सोही गनुासालाई फलोअप गद� 
जादँा िमित २०७७/०२/०७ गते �थानीय वडाका 
जन�ितिनिध, �थानीय �हरी र उ�ोग �यापार 
सङ्घ गोलबजारका पदािधकारीह�समेतले िवप�ी 
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सिुनलकुमार िसहंले आ�नो गोदाम खोलेर �यहाबँाट 
मा�ित िसमे�ट �ितबोरा �. ८३०/- मा िब�� िवतरण 
गद� गरकेो अव�थामा फेला परकेा ह�न् । उ� िमितभ�दा 
अगािड गोलबजार नगरपािलकाका नगर उप�मखु 
तथा बजार अनगुमन सिमितका संयोजक रशेमकुमारी 
थापाको संयोजक�वमा िविभ�न िमितमा बजार अनगुमन 
ह�दँा गोलबजार नगरपािलका �े�िभ�मा हाड�वेयर 
स�चालन गन� िवप�ी सिुशल हाड�वेयरसिहतका 
अ�य हाड�वेयर स�चालकले समेत मा�ित िसमे�ट 
�ितबोरा �. ८००/- मा िब�� िवतरण गन� �ितब�ता 
�य� गरकेा िथए । ब�दाब�दीको अव�थामा िवप�ी 
सिुनलकुमार िसंहले आ�नो िपताको रवाफ देखाउदैँ 
आफू र िपता धनपित महतोसमेत भई राित पसल 
खोली मा�ित िसमे�टको िनधा��रत मू�यभ�दा ३० 
�पैया ँ बढीमा �ितबोरा मू�य �. ८३०/- मा िब�� 
गद� गरकेो अव�थामा फेला परपेिछ िववाद उ�प�न 
ह�दँा �थानीय �हरी �शासनले िनजह�मािथ कानूनी 
कारबाही अगािड बढाएको हो । यसमा हामी उ�ोग 
�यापार सङ्घ गोलबजारको तफ� बाट कालोबजारी 
गरकेो पाइएको िवप�ी सिुनलकुमार िसंह र िनजका 
अिभभावक धनपित महतोमािथ आव�यक कानूनी 
कारबाहीका लािग भोिलप�ट िमित २०७७/२।८ 
गते अनरुोधस�म गरकेो हो । समाजमा कसैले गलत 
कामकारबाही गदा� �थानीय �शासनसम� सोको 
सूचना र कारबाहीको लािग अनरुोध गन� अिधकार 
सामा�य नाग�रकले समेत रा�दछ । िवप�ीलाई 
�थानीय �शासनले के कुन अनसु�धान गरी र के कुन 
कानूनअ�तग�त कारबाही गरकेो हो भ�ने कुरा हामी 
िनवेदकले जवाफ िदने कुरा आएन । हामी िनवेदकको 
रोहबरमा िनज िवप�ीको पसल िसलसमेत गरकेो 
होइन । िवप�ीले िसमे�ट रा�दै आएको सानो गोदाम 
घर, जसमा ४७ बोरा िसमे�ट र एक बोरा फुटेको 
अव�थामा रहेको िथयो, मा� �थानीय �शासनले िसल 
गरकेो हो । उ� िसल ग�रएको सानो गोदाम घर िज�ला 

�शासन काया�लय िसराहाको आदेशअनसुार इलाका 
�हरी काया�लयले िमित २०७७/२/२८ गते खो�न 
आउदँा िवप�ीले आनाकानी गद� खो�न निदएका 
ह�न् । यसबाहेक िवप�ीको कुनै पिन पसल �यवसाय 
कुनै पिन िनकायले ब�द गरकेा छैनन् । अतः िवप�ीले 
दाबी गरकेो पसल गोदामको �ित केवल कपोलकि�पत 
र दरुाशयपूण� भएकोले उ� �ितपूित� भ�ुान गन� कुरा 
आउदँैन । िवप�ीले झठुा बेहोरा उ�लेख गरी दायर 
गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
िवप�ी उ�ोग �यापार सङ्घ गोलबजार िसराहाको 
व�र� उपा�य� �ी महेश साहको िलिखत जवाफ ।

इलाका �हरी काया�लय गोलबजार िसराहाको
िलिखत जवाफ

यसमा िव�भ�र महामारीको �पमा 
फैिलइरहेको कोरोना भाइरस (COVID-19) को 
कारणले देशभ�रमा सरकार�ारा लगाइएको लकडाउन 
ब�दाब�दीको समयमा िवप�ी �रट िनवेदकले िज�ला 
िसराहा गोलबजार नगरपािलका वडा नं. ४ ि�थतमा 
स�चालन गरकेो सिुशल हाड�वेयरमा उ� हाड�वेयरका 
स�चालक तथा अिभभावकले कृि�म मू�य िनधा�रण 
गरी सेवा�ाहीह�सगँ उिचत मू�यभ�दा बढी रकम 
िलई रातको समयमा िसमे�ट िब�� गन� गरकेोले 
(कालो बजारी) गोलबजार �यापार सङ्घका अ�य�, 
िज�ला उ�ोग वािण�य सङ्घका पदािधकारीसगँ 
िववाद भइरहेको छ र उ� हाड�वेयरका स�चालकले 
बढी मू�यमा िसमे�टसमेत िब�� गन� गरकेो छ भ�ने 
जन गनुासोसमेत आएकोले त�कालै यस काया�लयबाट 
�हरीको टोली उ� �थानमा प�ुदा सो हाड�वेयरका 
स�चालक तथा िनजको िपता धनपती महतोसमेतले 
जन�ितिनिधसमेतसगँ सोही िवषयमा िववाद ग�ररहेको 
अव�थामा दवैु प�लाई स�झाइ बझुाइ गरी हेदा� उ� 
हाड�वेयर पसलमा रहेका िसमे�ट िब�� ग�रसकेको रहेछ 
र सो हाड�वेयर पसल गोदाम घरको दि�ण पि�ममा रहेको 
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सानो कोठामा मा�ती िसमे�ट ४७ बोरा र एक बोरा 
फुटेको अव�थामा रहेको, सो हाड�वेयर ब�द गन� लागेको 
िथयो, सो कुराको जानकारी तालकु काया�लयह�मा 
गदा� हाललाई उ� कोठामा िसलब�दी ग�रिदन ुर भोिल 
उ� हाड�वेयरका स�चालक तथा अिभभावकलाई यस 
काया�लयमा उपि�थत गराउने भ�ने आदेशानसुार 
सो एउटा कोठामा �थानीय जन�ितिनिधसमेतको 
रोहबरमा िसलब�दी ग�रएको हो, सोको भोिलप�ट 
उ�ोग �यापार सघंको प�, मचु�ुकासिहत यस 
काया�लयको च.नं. २३६५, िमित २०७७/०२/०८ 
गतेको प�साथ अिभभावक धनपती महतोलाई िज�ला 
�शासन काया�लय, िसराहामा उपि�थत गराएको 
हो, तालकु िज�ला �शासन काया�लय, िसराहाको 
च.न. १३५८९ िमित २०७७/०२/२८ गतेको प� 
आदशेानसुार उ� िसलब�दी खो�न जादँा िवप�ी �रट 
िनवेदक र िनजको अिभभावक िपतासमेतले िसलब�दी 
खो�न निदई िववादसमेत खडा गरकेो ह�दँा िसलब�दी 
खो�न निदएको मचु�ुका गरी फिक� एको, िवप�ी �रट 
िनवेदकको एउटा सानो कोठामा मा� िसलब�दी ग�रएको 
छ, अ�य सबै कोठाह� ख�ुला नै रहेको छ, िनजको 
�यापार �यवसायमा कुनै िकिसमको हािन नो�सानी 
यस काया�लय तथा जन�ितिनिधह�समेतबाट 
भएको छैन, यसमा उ�ोग �यापार सङ्घका अ�य� 
भरत अ�वाललगायतका जन�ितिनिधह�ले यस 
काया�लयबाट ग�रएको मचु�ुका कागजको रोहबरमा 
बसी सही गरकेो देिख�छ, अ�य कुनै मनसाय नरहेको, 
लकडाउनको समयमा बढी मू�यमा िसमे�ट िब�� गरकेो 
�यापक �पमा जन गनुासोसमेत आएकोले तालकु 
काया�लयको मौिखक आदेशानसुार सो काय� भएको 
हो, नेपाल रा�यभ�रमा जनुसकैु ठाउमँा जनुसकैु बेला 
कानूनिवपरीत कुनै काय� ह�दँै गरकेो छ भ�ने जानकारी 
�ा� भएप�ात् त�काल उ� काय� रो�ने िज�मेवारी 
तथा अिधकार नेपाल �हरीलाई नेपालको संिवधान र 
�हरी ऐनले िदएको छ, िनज िवप�ी �रट िनवेदकको 

�यापार �यवसाय पसल िमित २०७७/०२/०८ 
गतेदेिख हालस�म पूण� �पमा सचुा� नै छ । यी िवप�ी 
�रट िनवेदकले यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाइ 
िदएको �रट िनवेदन कपोलकि�पत िनराधार झठुा 
बेहोराको नरहेकोले खारजेको भागी रहेको छ, खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी इलाका �हरी काया�लय 
गोलबजार िसराहाको काया�लय �मखु �हरी िनरी�क 
स�तोषकुमार राईको िलिखत जवाफ ।

िज�ला �शासन काया�लयको िलिखत जवाफ
दशे ब�दाब�दी (लकडाउन) भएको अव�थामा 

उ�ोग ध�दाह� पूण��पमा स�चालन नह�दँा बजारमा 
सामानह�को अभाव ह�ने कुरालाई नकान� सिकँदैन । तर 
केही �यापारी तथा पसलेह�ले ब�दाब�दी (लकडाउन) 
को मौका छोपी सामान लकुाएर बजारमा सामानको 
अभाव देखाई �चिलत मू�यभ�दा बढी मू�यमा 
सव�साधारण उपभो�ाह�लाई िब�� िवतरण गन� गरेको 
उजरुी, गनुासोको आधारमा थ�ुै सरोकारवालाह�लाई 
कारबाहीसमेत ग�ररहेको अव�थामा इलाका �हरी 
काया�लय, गोलबजार, िसराहाको च.नं. २३६५ िमित 
२०७७/०२/०८ को प�साथ आव�यक कारबाहीको 
लािग सिुशल हाड�वेयरका स�चालक / अिभभावक 
धनपित महतोलाई यस काया�लयमा उपि�थत गराउदँा 
उ� काय� उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५ िवपरीतको 
होइन भ�न स�ने अव�था नरहेको र उपभो�ा 
संर�ण ऐन, २०७५ िवपरीतको काय�मा जाचँबझु 
तथा िनरी�ण गन� अिधकार वािण�य म��ालय 
वा िवभाग वा वािण�य िवभागले तोकेको िनरी�ण 
अिधकृतलाई भए तापिन ब�दाब�दी (लकडाउन) 
को अव�थामा वािण�य िवभागबाट त�काल आउन 
नस�ने अव�थालाई म�यनजर गरी वािण�य िवभाग 
वा तोिकएको िनरी�ण अिधकारीबाट ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी सिुशल हाड�वेयरका स�चालक (अिभभावक) 
धनपित महतोसगँ त�काल काय�रत �.िज.अ.�ारा 
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�.१,००,०००।- धरौटी माग ग�रएको र वािण�य 
िवभागबाट सहायक �मखु िज�ला अिधकारीलाई 
िनरी�ण अिधकृत तोक� पठाएको ह�दँा सो स�ब�धमा 
छानिबन गरी कानूनबमोिजम ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदकले 
��ततु उ��ेषणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी िदएको 
�रट िनवेदन खारजेयो�य रहेकोले खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयका 
�मखु िज�ला अिधकारी �दीपराज कणेलको िलिखत 
जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी लैनबहादरु थापाले 
िनवेदकले कानूनबमोिजम सिुशल हाड�वेयर नामको 
पसल दता� गराई �यापार �यवसाय स�चालन गरी 
आउनभुएको छ । िवप�ीह�ले राितको समयमा 
पसलमा �वेश गरी छापा मारी पसल िसल गन� काय� 
कानूनिवपरीतको छ । पसल अनगुमन गन�, िसल 
गन�, कालोबजारीमा म�ुा चलाउने तथा धरौटी माग 
गन�लगायतका स�पूण� काम कारबाही �े�ािधकारिवहीन 
छ । पसल िसलब�दी गररे �यापार �यवसायमा रोक 
लगाएको कारण लाख� �पैयाकँो �ित भइरहेको 
अव�था छ । िनवेदकको बबुाउपर िज�ला �शासन 
काया�लय िसराहामा चलाएको कालोबजारी म�ुाको 
स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी पसलमा लगाएको ताला खोली �यापार �यवसाय 
स�चालन गन� िदन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�नपुछ�  साथै िवप�ीह�को 
काम कारबाहीबाट मेरो प� िनवेदकलाई भएको आिथ�क 
�ित िवप�ीह�बाट भराइ िलन पाउनपुछ�  भनी तथा 
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय िसराहासमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
सिंजबराज र�ेमीले िनवेदकलाई �यवसाय स�चालनमा 

रोक लगाएको अव�था छैन । कालोबजारी म�ुा 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको छ । सहायक �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई िनरी�ण अिधकृत तोिकसकेको 
छ । �ितपूित�को िवषयमा �रटबाट हेन� निम�ने ह�दँा 
खारजे ह�नपुछ�  भनी र िवप�ी उ�ोग वािण�य सङ्घको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी गोपी शमा� 
सवुेदीले िनवेदकको बबुाउपर कालोबजारी म�ुा 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको छ । सहायक �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई िनरी�ण अिधकृत तोिकएको 
छ । पसलमा लगाएको ताला खोिलिदनलाई प�ाचार 
भइसकेको छ । �ितपूित�को िवषय �रटबाट हेन� निम�ने 
ह�दँा खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� दवुैतफ� का कानून �यवसायीह�ले 
गनु�भएको बहस सनुी िमिसल संल�न �रट िनवेदन, 
िलिखत जवाफसिहतका स�पूण� कागजातह� अ�ययन 
गरी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम �ितपूित�सिहतको 
उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी ह�ने हो होइन 
भ�ने स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, म िनवेदकले 
िसराहा िज�ला गोलबजार नगरपािलका वडा नं. ४ 
ि�थत गोलबजारमा सिुशल हाड�वेयर पसल स�चालन 
गरी आएकोमा िवप�ी इलाका �हरी काया�लय 
गोलबजारसमेतले िमित २०७७।२।७ गते राित 
२२.३० बजे मेरो पसल िसलब�दी गरी बबुालाई 
भोिलप�ट िमित २०७७।२।८ गते िज�ला �शासन 
काया�लय िसराहामा बोलाई बबुासगँ बयान गराई धरौटी 
माग गरकेो स�पूण� काम कारबाही �े�ािधकारिवहीन 
तथा गैरकानूनी ह�दँा म�ुाको स�पूण� काम कारबाही 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी पसलमा लगाएको 
ताला िसलब�दी खोली पेसा �यवसाय गन� कुनै बाधा 
अवरोध नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी गरी िवप�ीह�को कारणबाट 
ह�न गएको आिथ�क �ितबापत �.२७,९४,५४०।- 
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रकम िवप�ीह�बाट �ितपूित� िदलाइ भराइपाउ ँभ�ने 
िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ ।

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा�, 
ब�दाब�दीको अव�थामा िनवेदक आफू र िपता 
धनपित महतोसमेत भई राित पसल खोली मा�ित 
िसमे�टको िनधा��रत मू�यभ�दा ३० �पैया ँ बढीमा 
�ितबोरा मू�य �. ८३०/- मा िब�� गद� गरकेो 
अव�थामा फेला परपेिछ िववाद उ�प�न ह�दँा �थानीय 
�हरी �शासनले िनजह�मािथ कानूनी कारबाही 
अगािड बढाएको हो । यसमा हामी उ�ोग �यापार सङ्घ 
गोलबजारको तफ� बाट कालोबजारी गरकेो पाइएको 
िनवेदक र िनजका अिभभावक धनपित महतोमािथ 
आव�यक कानूनी कारबाहीका लािग भोिलप�ट िमित 
२०७७/२।८ गते �थानीय �हरीलाई अनरुोधस�म 
गरकेो हो । िनवेदकलाई �थानीय �शासनले के 
अनसु�धान गरी के कुन कानूनअ�तग�त कारबाही 
गरकेो हो भ�ने कुरा हामी  िवप�ीले जवाफ िदने कुरा 
भएन । हामी िवप�ीको रोहबरमा िनज िनवेदकको 
पसल िसलसमेत गरकेो होइन । �थानीय �शासनले 
िसल गरकेो हो । उ� िसल ग�रएको सानो गोदाम घर 
िज�ला �शासन काया�लय िसराहाको आदेशअनसुार 
इलाका �हरी काया�लयले िमित २०७७/२/२८ गते 
खो�न आउदँा िनवेदकले आनाकानी गद� खो�न 
निदएका ह�न् । िनवेदकको पसल �यवसाय कुनै पिन 
िनकायले ब�द गरकेा छैनन् । अतः िनवेदकले दाबी 
गरकेो पसल गोदामको �ित केवल कपोलकि�पत र 
दरुाशयपूण� भएकोले उ� �ितपूित�  भ�ुान गन� कुरा 
आउदैँन भ�ने बेहोराको िवप�ी उ�ोग �यापार सङ्घ 
गोलबजार िसराहाको व�र� उपा�य� महेश साहको 
िलिखत जवाफ र हाड�वेयरका स�चालकले बढी 
मू�यमा िसमे�टसमेत िब�� गन� गरकेो छ भ�ने जन 
गनुासोसमेत आएकोले त�कालै यस काया�लयबाट 
�हरीको टोली उ� �थानमा प�ुदा सो हाड�वेयरका 

स�चालक तथा िनजको अिभभावक िपता धनपती 
महतोसमेतले जन�ितिनिधसमेतसगँ सोही िवषयमा 
िववाद ग�ररहेको अव�थामा दवुै प�लाई स�झाइ बझुाइ 
गरी सो कुराको जानकारी तालकु काया�लयह�मा गदा� 
हाललाई उ� कोठामा िसलब�दी ग�रिदन ु र भोिल 
उ� हाड�वेयरका स�चालक तथा अिभभावकलाई 
यस काया�लयमा उपि�थत गराउने भ�ने आदेशानसुार 
सो एउटा कोठामा �थानीय जन�ितिनिधसमेतको 
रोहबरमा िसलब�दी ग�रएको हो, सोको भोिलप�ट 
उ�ोग �यापार सङ्घको प�, मचु�ुकासिहत यस 
काया�लयको प�साथ धनपती महतोलाई िज�ला 
�शासन काया�लय िसराहामा उपि�थत गराएको 
हो, तालकु िज�ला �शासन काया�लय िसराहाको 
च.न. १३५८९ िमित २०७७/०२/२८ गतेको प� 
आदेशानसुार उ� िसलब�दी खो�न जादँा िवप�ी 
�रट िनवेदक र िनजको अिभभावक िपतासमेतले 
िसलब�दी खो�न निदई िववादसमेत खडा गरकेो ह�दँा 
िसलब�दी खो�न निदएको मचु�ुका गरी फिक� एको, 
िनजको �यापार �यवसायमा कुनै िकिसमको हािन 
नो�सानी यस काया�लयबाट भएको छैन भ�ने बेहोराको 
िवप�ी इलाका �हरी काया�लय गोलबजार िसराहाको 
िलिखत जवाफ र �यापारी तथा पसलेह�ले ब�दाब�दी 
(लकडाउन) को मौका छोपी सामान लकुाएर बजारमा 
सामानको अभाव देखाई �चिलत मू�यभ�दा बढी 
मू�यमा सव�साधारण उपभो�ाह�लाई िब�� िवतरण 
गन� गरकेो उजरुी, गनुासोको आधारमा इलाका �हरी 
काया�लय, गोलबजार, िसराहाको प�साथ आव�यक 
कारबाहीको लािग सिुशल हाड�वेयरका स�चालक/
अिभभावक धनपित महतोलाई यस काया�लयमा 
उपि�थत गराउदँा उ� काय� उपभो�ा संर�ण ऐन, 
२०७५ िवपरीतको होइन भ�न स�ने अव�था नरहेको 
र उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५ िवपरीतको काय�मा 
जाचँबझु तथा िनरी�ण गन� अिधकार वािण�य म��ालय 
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वा िवभाग वा वािण�य िवभागले तोकेको िनरी�ण 
अिधकृतलाई भए तापिन ब�दाब�दी (लकडाउन) 
को अव�थामा वािण�य िवभागबाट त�काल आउन 
नस�ने अव�थालाई म�यनजर गरी वािण�य िवभाग 
वा तोिकएको िनरी�ण अिधकारीबाट ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी सिुशल हाड�वेयरका स�चालक (अिभभावक) 
धनपित महतोसगँ त�काल काय�रत �.िज.अ.�ारा 
�.१,००,०००।- धरौटी माग ग�रएको र वािण�य 
िवभागबाट सहायक �मखु िज�ला अिधकारीलाई 
िनरी�ण अिधकृत तोक� पठाएको ह�दँा सो स�ब�धमा 
छानिबन गरी कानूनबमोिजम ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी �मखु िज�ला 
अिधकारी �दीपराज कणेलको िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ ।

४. सव��थम िनवेदकको बबुा धनपित 
महतोउपर िज�ला �शासन काया�लय िसराहामा 
चलेको कालोबजारी म�ुा �े�ािधकारिवहीन रहेकोले 
म�ुाको स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�नपुछ�  भनी िनवेदन िजिकर रहेकोमा सोतफ�  हेदा�, 
िवप�ी इलाका �हरी काया�लय गोलबजारले िनवेदक 
स�चालक रहेको सिुशल हाड�वेयरले िसमे�टको 
बढी मोल िलई कालो बजारी गरकेो स�ब�धमा 
िमित २०७७।२।७ गते िनवेदकले स�चालन गरकेो 
गोदाम घर िसलब�दी गरी कारबाही उठान गरकेो 
देिख�छ । उ�ोग �यापार सङ्घ गोलबजारले इलाका 
�हरी काया�लय गोलबजारलाई आव�यक कारबाहीको 
लािग िमित २०७७।२।८ मा लेखेको प�सिहत इलाका 
�हरी काया�लय गोलबजारले धनपती महतोलाई 
िज�ला �शासन काया�लय िसराहामा उपि�थत गराउदँा 
िज�ला �शासन काया�लयले िनजलाई कालोबजारी 
म�ुामा बयान गराई �मखु िज�ला अिधकारीबाट 
िनजसगँ �.१,००,०००।- धरौट माग गरकेोमा सो 
धरौट बझुाई तारखेमा रहेको देिख�छ । घटना वारदात 

भएको भिनएको िमित २०७७।२।७ गतेको समय देश 
ब�दाब�दीको अव�थामा रहेको दिेख�छ । उपभो�ा 
संर�ण ऐन, २०७५ ले कुनै व�तकुो बढी मू�य 
िलएकोमा सोउपर कारबाही गन� अिधकार िनरी�ण 
अिधकृतलाई रहेकोमा सो समयमा देशमा कोरोना 
महामारीले ब�दाब�दीको िवशेष अव�था रहेको 
कारण त�काल िनरी�ण अिधकृत नतोिकएकोबाट 
म�ुा िज�ला �शासन काया�लय िसराहामा पेस भई 
�मखु िज�ला अिधकारीबाट धरौट मा�ने आदेश 
भएको देिख�छ । िमित २०७७।२।८ मा �मखु 
िज�ला अिधकारीले धरौटी माग गरपे�ात् उपभो�ा 
संर�ण ऐन, २०७५ बमोिजम वािण�य, आपूित� तथा 
उपभो�ा संर�ण िवभागले िमित २०७७।२।१४ मा 
िज�ला �शासन काया�लय िसराहाका सहायक �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई िनरी�ण अिधकृत तोिकएको 
दिेख�छ । सहायक �मखु िज�ला अिधकारीलाई 
िनरी�ण अिधकृत तोिकएको िमित २०७७।२।१४ 
दिेख नै सो म�ुा हेन� �े�ािधकार िनरी�ण अिधकृतलाई 
भइसकेकोमा तत् प�ात् िमित २०७७।४।५ मा ��ततु 
�रट िनवेदन परकेो देिख�छ । उपभो�ा संर�ण ऐन, 
२०७५ को कानूनी �ावधानबमोिजम सो म�ुाको काम 
कारबाही तथा �े�ािधकारको स�ब�धमा िनरी�ण 
अिधकृतबाट िनण�य ह�ने नै ह�दँा कानूनले तोकेको 
अिधकारीको �े�ािधकारमा असर पन� गरी उ��ेषणको 
आदेश जारी गन� निम�ने ह�दँा म�ुाको स�पूण� काम 
कारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको िनवेदन िजिकर तथा िनजको कानून 
�यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

५. �यसैगरी िनवेदकले आ�नो पसलमा 
लगाएको ताला िसलब�दी खोली पेसा �यवसाय गन� 
कुनै बाधा अवरोध नगनु� , नगराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको 
दिेख�छ । िनवेदकले स�चालन गरकेो सिुशल हाड�वेयर 
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पसल िमित २०७७।२।७ गते इलाका �हरी काया�लय 
गोलबजारले िसलब�दी गरकेो कुरा िमिसल सलं�न 
िमित २०७७।२।७ गतेको िसलब�दी मचु�ुकाको 
�ितिलिपबाट देिख�छ । पसल अनगुमनको �ममा 
इलाका �हरी काया�लय गोलबजारबाट पसल िसलब�दी 
भएकोमा म�ुाको रोहमा िज�ला �शासन काया�लय 
िसराहाको च. नं.१३५८९ िमित २०७७।२।२८ बाट 
पसल गोदाममा लागेको ता�चा खो�न प�ाचार भएको 
देिख�छ । �यसैगरी िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 
समेत पसल स�चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगरकेो 
भनी उ�लेख भएबाट िनजको �यापार �यवसाय उ� 
िमित २०७७।२।२८ को िज�ला �शासन काया�लय 
िसराहाको प�ाचारबाट खोली चलाउन िम�ने नै 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�था देिखन आएन ।

६. �यसैगरी िनवेदकले िवप�ीह�ले मेरो 
पसलमा िसलब�दी गरकेो कारण आिथ�क �ित भएको 
ह�दँा �ितपूित�समेत िदलाइ भराइपाउ ँभनी माग गरकेो 
देिख�छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदकले 
स�चालन गरकेो हाड�वेयर पसल िमित २०७७।२।७ 
गते िसलब�दी भएको कुरा िमिसल संल�न िसलब�दी 
मचु�ुकाबाट देिखए पिन सो िसलब�दीको कारणबाट 
कुनै �ित भयो भएन वा भएको भए के कित भयो भ�ने यी 
सबै कुराको िन�य�ल �माण बझुी �यसको मू�याङ्कन 
गरी िनण�यमा प�ुनपुन� ह��छ । िस�ा�ततः �रट �े�को 
मा�यमबाट �माण ब�ुने र �माण मू�याङ्कन काय� 
ह�दैँन । अक�ितर �ितपूित�को िवषयमा कानूनले 
म�ुा हेन� िनकाय तोकेको अव�थामा सो सािधकार 
िनकायमा दाबी ��ततु गनु�पन� ह��छ । अतः �ितपूित�को 
िवषयमा यस अदालतको �रट �े�बाट िनण�य गन� िम�ने 
देिखदँनै । 

७. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट िनवेदकको बबुा धनपित महतोउपर 
चलेको कालो बजारी म�ुामा उपभो�ा संर�ण ऐन, 

२०७५ बमोिजम वािण�य, आपूित� तथा उपभो�ा 
संर�ण िवभागले ��ततु �रट दायर ह�नअुिघ नै 
िनरी�ण अिधकृत तोक� सकेको दिेखदँा सो 
म�ुामा �े�ािधकारको स�ब�धमा समेत स�बि�धत 
अिधकारीबाट नै िनण�य ह�ने र पसलमा लागेको 
िसलब�दी खो�नलाई िमित २०७७।२।२८ मा िज�ला 
�शासन काया�लय िसराहाबाट प�ाचारसमेत भइसकेको 
तथा �ितपूित�को िवषयमा �रट �े�बाट बो�न निम�ने 
र कानूनले तोकेको िनकायमा उजरु गन� सिकने नै 
दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण परमादेशको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । यो आदशे िव�तुीय �णालीमा अपलोड 
गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत : जानक� रमण यादव
इित सवंत् २०७७ साल चै� २५ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी

फैसला िमित : २०७७।१०।१९

म�ुा:- साव�जिनक बाटो यथावत् कायमसमेत

०६७-CI-०४८४
पनुरावेदक / �ितवादी : ल�मीदास महज�नक� नाितनी, 

त�ुसीदास महज�नक� छोरी, काठमाड� 
िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ ब�ने 
ल�मीदेवी महज�न

िव��
��यथ� / वादी : कृ�णराज पा�डेक� छोरी, भैरवद� 

लोहनीको बहुारी, वलराम लोहनीक� �ीमती, 
काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ 
ब�ने �वि�तका लोहनी

०६७-CI-१२००
पनुरावेदक / वादी : कृ�णराज पा�डेको छोरी, भैरवद� 

लोहनीको बहुारी, वलराम लोहनीको प�नी, 
काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ 
ब�ने �वि�तका लोहनी

िव��
��यथ� / �ितवादी : ल�मीदास महज�नक� नाितनी, 

त�ुसीलाल महज�नक� छोरी, काठमाड� 
िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ ब�ने 
ल�मीदेवी महज�न

§ �याियक िनकायबाट मु�ाको रोहमा फैसला 
गदा� वादीले दाबी िलएको स�पूण� िवषयमा 

दाबी पु�न े हो, होइन भनी िनण�य नगरी 
वादीले दाबी िलएको केही िवषयमा मा� 
िनण�य गरी फैसला गन� िम�न े नदेिखने । 
अथा�त,् म�ुाको रोहमा �याियक िनकायले 
फैसला गदा� वादीले िलएका स�पूण� 
दाबीह� पु�न स�ने नस�ने स�ब�धमा 
एकैपटक िनण�य गनु�पन� । 

(�करण नं.४)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
रामच���साद वण�वाल, �ी रामच�� सवेुदी 
र �ी श�धुन �साद वण�वाल

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा�य �ी 
रमनकुमार �े�ठ, �ी सरु�े�कुमार महतो र 
िव�ान्  अिधव�ा �ी रिमता महज�न

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. िज�ला �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी माधव�साद चािलसे
मा. �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.मीरा खडका : त�कालीन �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदनको 
रोहबाट पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य 
र ठहर यस �कार छः-

त�य ख�ड
गठुी स�ंथान तहिसल काया�लय र मालपोत 

काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�मा पशपुित 

�नण�य नं. १०७९२
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महा�नान गठुी रतैानी भई गणेशबहादरु �यापकुो 
नाममा जोत पोत दता� भएको काठमाड� िज�ला सािबक 
बि�सपतुली गा.िव.स. वडा नं.५(क) िक.नं.१९ को 
१-३-०-० म�ये उ�र पि�मतफ� बाट ०-२-०-० ऐ. 
िक.नं. २१ को ०-४-१-० म�ये पि�म दि�णतफ� बाट 
०-२-०-० समेत ०-४-०-० ज�गाको र.नं. १०९१७ 
िमित २०३६।०३।३२ मा मैले रिज��ेसन पा�रत 
गरी िलदँा कैिफयत महलमा ज�गादाता गणेशबहादरु 
�यापलेु "मैले िब�� गरकेो ज�गादेिख उ�र पूव�तफ� बाट 
मोटरबाटो िदने" भनी िकटानीसाथ उ�लेख भएको 
िथयो । उ� िक.नं. १९ र २१ बाट िक�ाकाट भई मेरो 
नाममा कायम िक.नं. ८४,८६ को एउटै चा�ला ०-४-
०-० ज�गाको उ�र पूव�तफ� बाट गणेशबहादरुको नामको 
बाकँ� ज�गाबाट उ� राजीनामामा उ�लेख भएबमोिजम 
मोटरबाटो कायम गरी भोग गद� आएको छु । साव�जिनक 
मोटरबाटोसमेत कायम भएको िवप�ी ल�मीदेवी 
महज�नका नाउकँो बाकँ� िक.नं. २३७ को ०-३-२-० 
ज�गाको पूव�तफ� बाट पूव� पि�म ९’-०" को बाटो मेरो 
िनजी एकलौटी बाटो भनी न�सा पास नहोस ् भनी 
मैले काठमाड� नगरप�चायतमा उजरु गरकेोमा न�सा 
पास रो�का गन� निम�ने र म �वि�तका लोहनीले बाटो 
िनजी हो भ�ने दाबी िलई अदालत जाने भनी िमित 
२०४७।०८।०५ मा फैसला भएको िथयो । िवप�ीले 
िनजको उ� ज�गामा न�सा पासबमोिजम घर बनाई 
भोग गरी आएकोमा उ� सािबक िक.नं. २३७ को घर 
ज�गा दोहो�याई सभ� नापी ह�दँा कायम भएको काठमाड� 
िज�ला, का.म.न.पा वडा नं.९ िसट नं.११०६-०४ 
िक.नं. ३७५ को ०-०-०-२ ऐ.ऐ. िसट नं.११०६-
०५ िक.नं. ३४८ को ०-२-०-० ज�गामा रहेको घरको 
पूव�प��को साधँमा ९’-०” साव�जिनक मोटरबाटो जिनई 
भोग चलन भई आएकोमा िवप�ीले िदएको न�सा पास 
िनवेदन, न�सा पास �माणप�लगायतका सबै बेहोरा 
लकुाई आ�नो िक.नं. ३७५ र ३४८ को ज�गाको 
पूव� साइडमा ६ िफट साव�जिनक बाटो देखाई बाकँ� 

३ िफट आफूले बाटो छाडी न�सा पास गरकेो दाबी 
िलई पखा�ल भ�काई घरिभ� प�ने बाटो िदलाइपाउ ँ
भनी का.म.न.पा. मा िमित २०६३।१२।२६ मा उजरुी 
िदएको र मैले उ� बाटो ६ िफट नभई ९ िफट रहेको 
भनी �ितवाद गरकेोमा ६ िफटभ�दा बढी बाटोको 
स�ब�धमा हक बेहकको ��न समावेश भएको देिखदँा 
�ितवादीलाई अदालत जान सनुाइिदने र ९ िफट 
बाटो कायम गदा� वादीको िनकास ब�द ह�ने स�भावना 
रहेकोले ६ िफटभ�दा बढी बाटो कायम नभएस�म 
वादीको घरको ढोकालाई अवरोध ह�ने गरी बाटो 
िव�तार नगन�, कुनै िनमा�ण काय� तथा पखा�ल लगाउने 
काय� नगन� सनुाउने भनी िमित २०६३।०८।२२ मा 
िनण�य गरी मलाई िमित २०६३।०९।०९ मा जनाउ प� 
िदएको ह�दँा �यायको शरणमा आएक� छु । अत: २०४७ 
सालको िम.नं. ५१ को न�सा पास म�ुामा समेत 
उ�लेख भएको ९’-०” को चौडा बाटो घटाई िवप�ीको 
िक.नं. २३७ को ज�गा पनु: दोहो�याई सभ� नापी ह�दँा 
कायम काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं.९ 
िक.नं. ३७५ र ३४८ को ज�गामा साव�जिनक बाटोको 
ज�गा गािभने गरी गराएको दूिषत दता� सो हदस�म बदर 
गरी सो िक.नं. ३७५ र ३४८ को ज�गाको पूव�बाट ९’-
०" को साव�जिनक मोटरबाटो यथावत् कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने िफरादप� ।

काठमाड� िज�ला, सािबक बि�सपतुली 
गा.िव.स. वडा नं. ५क िक�ा नं. ८७ को �े�फल ०-५-
२-० म�ये िक�ाकाट भई िक.नं. २३७ को �े�फल 
०-३-२-० ज�गा दाता गणेशबहादरु महज�नबाट 
२०४५।०२।०३ मा हालैको बकसप� पा�रत गरी 
िलएको ज�गा हाल कायम िक.नं. ३७५ र ३४८ को 
�मशः ०-०-२-० र ०-२-०-२ ज�गा मेरो नाममा 
दता� कायम रहेको छ । उ� ज�गाको पूव� बाटो, पि�म 
िक.नं. १४०, उ�र बाटो िपच सडक दि�ण िक.नं. 
८६ उ�लेख छ । सो ज�गामा िमित २०४५।०८।१५ 
मा िनवेदन िदई िमित २०४७।०८।०५ मा न�सा 
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पास िनण�य गराई घर बनाई बसोबास गरी आएक� 
छु । मेरो सािबक �े.फ. म�ये ०-१-१-१ ज�गा सडक 
अिधकरणमा परकेो र बाकँ� ज�गा कायम रहेको छ । 
वादीले उ�लेख गरकेो बाटो किहलेदेिख भोग गरकेो 
र केका आधारमा सो बाटो उ�लेख गरकेो �प� 
खलुाउन सकेको छैन । ज�गादाता र वादीिबच ज�गा 
ख�रद िलखत ह�दँा के कुरा उ�लेख भयो मलाई 
थाहा ह�ने कुर ै भएन । मैले न�सा पास गदा� पूव�तफ�  
आ�नै ज�गाबाट छोिडएको ९ िफट बाटो उ�लेख गरी 
िनवेदन गरकेो ह� ँ । यसै आधारमा घरको न�सा पास 
भई घरको पूव�प�� मूल ढोका र �याल राखी घर बनाई 
य�ो लामो समयदिेख बसोबास गरी आएक� छु । ९ 
िफट बाटो भिनएको ज�गािभ� मेरो �याल ढोका रा�न 
पाउने ज�गासमेत संल�न भएको कुरा नगरपािलकाको 
िमित २०४७।०८।०५ को िनण�यबाट समेत �मािणत 
ह��छ । िवप�ीले महानगरपािलकाबाट भएको िमित 
२०४७।०८।०५ र २०६३।०८।२२ को िनण�यलाई 
गलत अथ� लगाई अदालतलाई गमुराहमा राखी दायर 
गरकेो ��ततु म�ुा मलाई दःुख िदने िनयतले दायर 
गरकेो ह�दँा मनगढ�ते कुरामा आधा�रत बे�मािणत 
िफराद प� खारजे गरी झ�ुा दाबीबाट फुस�द पाउ ँभ�ने 
�ितउ�रप� । 

�ितवादीले घर बनाउन न�सा दरखा�त िददँा 
वादी �वि�तका लोहनीसमेतको उजरु परी का.म.न.पा.
मा चलेको म�ुामा २०४७।०६।३० को ओ.सी. को 
�ितवेदन र सभ� न�सा हेदा�  �ितवादीले दाबी गरकेो 
िनजी ९ िफट बाटो भनेको ज�गा वादीको िक.नं. २३७ 
मा परी दता� ितरो भरो गरकेो दिेखने, सोबाट ९ िफटे 
बाटो िनजी भ�ने उजरुीसाथ कुनै ज�गाधनी �माणपजुा� 
पेस गरकेो र सभ�मा िक�ाकाट गरकेोसमेत नदेिखएको 
भए तापिन वादीले उ� ९ िफट बाटोलाई बाटो नै भनी 
न�सा दरखा�त िदएको देिखदँा सो बाटो �ितवादीको 
मा� िनजी हो भ�ने दाबी ह�दँा िनजी हो भ�ने दाबी 
िलई अदालत जान �ितवादीलाई सनुाइिदने भ�ने 

िनण�य भएकोमा सोअनसुार यी वादीले उ� बाटो दाबी 
गरी कहीकँतै उजरु गरकेो भ�ने उ�लेख गन� सकेको 
दिेखएन । िमित २०६३।०१।२५ गते पखा�ल भ�काइपाउ ँ
भ�ने बेहोराको महानगरपािलकामा �ितवादीको िनवेदन 
परी कारबाही ह�दँा िववािदत बाटो न�साबमोिजम ६ 
िफटभ�दा मािथ रहेको नदेिखएको, उ� �थानमा ९ 
िफटको बाटो कायम ह�नका लािग नापी शाखाले थप 
३ फुटको बाटो कायम गरी सोबमोिजम रखेाङ्कन र 
िक�ाकाट ह�न अिनवाय� ह�ने भ�द ै६ िफटभ�दा बढी 
बाटोको स�ब�धमा हक बेहकको ��न उ�प�न भएको 
र ६ िफटभ�दा बढी बाटो कायम नभएस�मका लािग 
वादीको घरको ढोकालाई अवरोध ह�ने गरी कुनै िनमा�ण 
काय� र पखा�ल लगाउने वा बाटो िव�तार गन� काय� नगन� 
सनुाउने भनी यी �ितवादीको प�मा नगरपािलकाबाट 
िनण�य भएको र पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर 
गरी िनण�य भएको देिख�छ । िमित २०६४।०८।२१ मा 
भई आएको न�साबाट पिन दाबी �थलमा �ितवादीको 
�याल ढोका र टपसमेत िन�केको देिखदँा सो ढोकामा 
अवरोध प�ुने गरी वादी दाबीको बाटो कायम ह�न स�ने 
दिेखएन । अत: िमिसल सलं�न �माण कागजात र 
का.म.न.पा.बाट �ा� �माण िमिसलसमेतबाट वादी 
दाबीको ज�गा साव�जिनक बाटोको �पमा �थािपत 
भएको �माण प�ुन नसकेको ह�नाले वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।०५।१२ को फैसला । 

िवप�ी ल�मीदवेी महज�नले न�सा पास 
ग�रपाउ ँ भनी त�कालीन काठमाड� नगरप�चायतमा 
२०४५।०८।१२ मा िदएको न�सा दरखा�त र 
सो न�सा दरखा�तसाथमा पेस गरकेो िनमा�ण ह�ने 
घरको ��तािवत न�साको साइड �लानमा िवप�ीले 
िनमा�ण गन� घरको पूव�प��को गारोको साधँमा ९ िफट 
चौडाइको बाटो जोिडएको भ�ने उ�लेख छ । सो ९ 
िफट चौडाइको मोटर बाटोको पि�मप�� साधँमा सो 
मोटर बाटोमा टािँसएर िवप�ी ल�मीदेवी महज�नले 
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िनमा�ण गन� घरको गारोमा नै �याल ढोका रा�न पाउने, 
िनजको घरको पूव�प�� टप रा�न िनका�न पाउने भनी 
सो न�सा दरखा�त र िनमा�ण ह�ने घरको ��तािवत 
न�सामा समेत उ�लेख गरकेो छैन । िवप�ीले पास 
गराएको घरको न�साबाट समेत देिखने िवप�ीले 
िनमा�ण गरकेो उ� घरको पूवप��को गारोमा जोिडएको 
९ िफटको चौडाइको बाटोलाई सानो बाटो पान� 
लगाउन पाउने अिधकार िवप�ीलगायत कसैलाई पिन 
कुनै पिन ऐन कानूनले �दान गरकेो छैन । सो �ामािणक 
कुराह�लाई स�ु अदालतबाट कुनै मू�याङ्कन नै 
नगरी भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी िफराद 
दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादीले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा िदएको पनुरावेदनप� । 

यसमा वादी �ितवादीका दाता �वयंले यी 
पनुरावेदकलाई र.नं. १०९१७ िमित २०३६।०३।३२ 
को राजीनामा िलखतमा "मैले िब�� गरकेो ज�गादेिख 
उ�र पूव�तफ� बाट मोटरबाटो िदने" भ�ने उ�लेख 
भएको देिखएको र २०४७ माग� ५ गते न�सा 
स�ब�धमा नगरपािलकाबाट ९ िफट बाटो जनाइ 
न�सापासस�ब�धी कारबाही भएको देिखएको ह�दँा 
�माण मू�याङ्कनको �ि�कोणले स�ुको इ�साफ 
फरक पन� स�ने देिखदँा छलफलका लािग अ.बं.२०२ 
नं. बमोिजम िवप�ी िझकाउन ु भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको २०६५।०५।१२।५ 
को इ�साफ उ�टी भई यसै लगाउको द.ेप.ुनं. ३१४३ 
को म�ुामा स�ु िज�ला अदालतबाट भई आएको 
२०६४।०८।२१ को न�सा मचु�ुकाको न.नं. १ र ५ 
को िबचको पखा�ल र �यसमा लगाएको ढोका भ�काई 
�ितवादीको घरदिेख पूव�तफ� को सािबकबमोिजमको 
बाटो साव�जिनक �पमा यथावत् कायम ह�ने र 
घरको टप भ�काई �याल ढोका ब�द ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई आजै िनण�य भएको 

छ । ��ततु म�ुा र सो म�ुाको प� िवप� एउटै भई 
िववादको िवषयसमेत एउटै भएको देिखदँा न.नं. ३ 
मा दखेाइएको �ितवादीको घर, टप, �याल ढोकाले 
ओगटेको ज�गादेिख पूव�तफ�  िक.नं. ३७५ र ३४८ को 
ज�गाम�ये घरदेिख पूव�को बाकँ� ज�गा साव�जिनक बाटो 
दिेखदँा बाटो कायम भई वादी दाबीबमोिजम यथावत् 
साव�जिनक �पमा नै चलन च�ती गन� पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।०१।०९ को फैसला ।

िवप�ी ल�मीदेवी महज�नले िनजको सािबक 
नापीको िक.नं. २३७ को �े.फ. ०-३-२-० ज�गा 
नया ँनापीमा कायम भएको िक.नं. ४९, िक.नं. १५० 
िक�ाकाट भई बाटोको लािग अिध�हण भएको िक.नं. 
३७४, ३४७ समेतको ज�मा �े�फल ०-१-१-१ 
सािबकको �े�फलमा घटाउदँा ०-२-०-३ ज�गा 
मा� िवप�ीको बाकँ� ह�नपुन�मा सोभ�दा िनकै नै बढी 
ज�गा देिखएकोबाट समेत उ� ९’-०” चौडाइ भएको 
साव�जिनक मोटर बाटोको ज�गासमेत िवप�ीले �यापी 
िमची घसुाई खाएको देिख�छ । यसरी िवप�ीले उ� बाटो 
�यापी िमची घसुाई खाएको साव�जिनक मोटर बाटोको 
ज�गामा परकेो िवप�ीको घरको पूव�प��को भागको 
�याल ढोका र टपसमेत भ�काई िवप�ीले �यापी िमची 
घसुाई खाएको उ� साव�जिनक मोटर बाटोको ज�गा 
िवप�ी ल�मीदवेी महज�नको नाउमँा गराएको दूिषत 
दता�लाई समेत बदर गरी िक�ाकाट गरी सो िमिचएको 
साव�जिनक मोटर बाटोको पि�चमप��को भागलाई 
नेपाल सरकारको नाउमँा दता� ह�ने ठहर गनु�पन�मा 
�ितवादीको घरदेिख पूव�तफ� को सािबकबमोिजमको 
साव�जिनक मोटर बाटो यथावत् कायम भई साव�जिनक 
�पमा यथावत् चलन च�ती गन� पाउने ठहर गरी 
वादी दाबीबमोिजमको सबै िवषयमा िनण�य नगरी केही 
िवषयमा मा� िनण�य गरी �ी पनुरावेदन अदालत पाटन, 
लिलतपरुबाट िमित २०६७।०१।०९।५ मा भएको 
फैसला �िुटपूण� छ । उ� फैसलालाई उ�टाई बदर गरी 
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उ� ९’-०” चौडाइको साव�जिनक मोटर बाटोम�येको 
पि�चम भागको बाटोको ज�गा िवप�ीले �यापी िमची 
घसुाई िनमा�ण गरकेो घरको पूव�प��को भागको �याल, 
ढोका र टपसमेत भ�काई उ� ९’-०” चौडाइ भएको 
साव�जिनक मोटर बाटो यथावत् कायम गरी चलनसमेत 
चलाई िवप�ी ल�मीदवेी महज�नले गराएको उ� 
साव�जिनक मोटर बाटोको पि�चप��को भागको 
ज�गाको दूिषत दता�समेतलाई बदर गरी िक�ाकाट गरी 
नेपाल सरकारको नाउमँा दता�समेत ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी �वि�तका लोहनीको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन ।

मैले साव�जिनक ज�गा बाटो आ�नो ज�गामा 
घसुाई कुनै घर तथा क�पाउ�ड वालसमेत िनमा�ण 
गरकेो छैन । मैले साव�जिनक ज�गा बाटो आ�नो 
नाममा दूिषत दता�समेत गरकेो छैन । आ�नो नाउमँा 
दता� रहेको र मेरो भोग चलन �वािम�वमा रहेको 
ज�गा �े�ताअनसुार नै नापी गरकेोलाई दूिषत भ�न 
िम�दैन । आ�नो नाममा दता� कायम रहेको, आ�नो 
भोग चलन र आ�नो �वािम�वमा रहेको ज�गामा नै घर 
िनमा�ण गरी सरु�ाको लािग पखा�लसमेत लगाएकोमा 
मैले आ�नो ज�गामा लगाएको क�पाउ�ड वाल भ�काई 
मेरो घरभ�दा पूव�को मेरो हक �वािम�वको ज�गामा 
साव�जिनक बाटो कायम गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी वादी दाबी नप�ुने 
ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
�ितवादी ल�मीदेवी महज�नले यस अदालतमा पेस 
गरकेो पनुरावेदन ।

यसमा वादी तथा �ितवादी दवैु प�को 
पनुरावेदन परकेो देिखदँा एक अका�को पनुरावेदन 
सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा �चिलत 
मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
२१३(३) को �योजनाथ� एक आपसमा पर�पर 
जानकारी गराई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत 

बेहोराको यस अदालतको िमित २०७५।०६।१७ को 
आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
रामच���साद वण�वाल, �ी रामच�� सवुेदी र �ी 
श�धुन�साद वण�वालले यी पनुरावेदक �ितवादीको 
घरको पूव�तफ�  ९’-०” को साव�जिनक मोटर बाटो चलन 
च�तीमा रहेकोमा उ� बाटो ६’-०” को मा� रहेको र 
िवप�ीको घरको पूव�प�� ३ िफट ज�गा आफूले छाडेको 
भनी घरको पूव�प�� �याल, ढोका र टपसमेत िनकाली 
उ� मोटर बाटोको ३ िफट ज�गा आ�नो ज�गामा 
घसुाई क�पाउ�ड वालसमेत लगाई नया ँनापीमा उ� 
ज�गा �ितवादीले आ�नो नाममा दूिषत दता� गराएको 
अव�था छ । �ितवादीले उ� साव�जिनक मोटर बाटो 
�यापी बनाएको घरको पूव�तफ� को भागको �याल, 
ढोका र टपसमेत भ�काई उ� साव�जिनक मोटर बाटो 
यथावत् कायम गरी चलनसमेत चलाई �ितवादीको 
नाममा भएको दूिषत दता�समेत बदर गनु�पन�मा िवप�ीले 
िनजको घरको पूव�प��को ज�गामा लगाएको क�पाउ�ड 
वाल मा� भ�काई साव�जिनक बाटो यथावत् कायम ह�ने 
ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले बदर गरी िवप�ीले साव�जिनक बाटो 
िमची बनाएको िनजको घरको पूव�तफ� को �याल, ढोका 
र टपसमेत भ�काई �ितवादीको नाममा भएको दूिषत 
दता�समेत बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दता�समेत 
गरी साव�जिनक बाटो यथावत् कायम ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

�य�तै �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा�य �ी रमण कुमार 
�े�ठ, �ी सरु�े� कुमार महतो र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
रिमता महज�नले �ितवादीले साव�जिनक ज�गा आ�नो 
ज�गामा घसुाई कुनै घर तथा क�पाउ�ड वालसमेत 
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िनमा�ण गरकेो छैन । िनजले साव�जिनक ज�गा आ�नो 
नाममा दूिषत दता�समेत गरकेो छैन । आ�नो नाउमँा 
दता� रहेको ज�गा �े�ताअनसुार नै नापी गरकेोलाई 
दूिषत भ�न िम�दैन । िनजले आ�नो नाममा दता�  कायम 
रहेको, आ�नो भोग चलन र आ�नो �वािम�वमा रहेको 
ज�गामा नै घर िनमा�ण गरी सरु�ाको लािग पखा�लसमेत 
लगाएको ह�दँा �ितवादीले आ�नो ज�गामा लगाएको 
पखा�ल भ�काई घरको पूव�तफ� को ज�गा साव�जिनक 
बाटो कायम गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी वादी दाबी नप�ुने 
ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपयु�� संि��त त�य र बहस िजिकर 
भएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत पाटनले 
गरकेो फैसला िमलेको छ, छैन ? र पनुरावेदक वादी 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन ? 
भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
ल�मीदेवी महज�नले आ�नो घरको पूव�तफ� को 
साव�जिनक मोटर बाटोसमेतको केही भाग �यापी नया ँ
सभ� नापीमा साव�जिनक मोटर बाटोको ज�गालाई 
िनजको िक.नं. ३७५ र ३४८ मा गािभने गरी दूिषत 
दता� गराएकोले दूिषत दता� बदर गरी साव�जिनक बाटो 
यथावत् कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत वादीको िफराद 
दाबी भएकोमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याई भएको फैसलाउपर वादीको 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट यी �ितवादी ल�मीदेवी 
महज�नले साव�जिनक मोटर बाटोको ज�गालाई दूिषत 
दता� गराएको हो, होइन ? र उ� दता�  बदर ह�ने हो, 
होइन ? भ�नेतफ�  कुनै िनण�य नै नगरी �ितवादीको 
िक.नं. ३७५ र ३४८ को ज�गाम�ये �ितवादीको 
घरदेिख पूव�को बाकँ� ज�गा साव�जिनक बाटो भएको 
देिखदँा साव�जिनक बाटो कायम भई वादी दाबीबमोिजम 

चलनसमेत गन� पाउने ठहर गरी िमित २०६७।०१।०९ 
मा फैसला भएको देिखयो ।

३. त�कालीन मलुकु� ऐन अ.बं. को १९२ नं. 
हेदा�, "वार�ेट जारी ह�ने वा चोरीको महलले मलुतबी 
रहने म�ुाका अिभयु� अड्डामा प�� नआएको वा 
हािजरै नभएकाको हकमा बाहके गै� म�ुा फैसला 
गदा� एउटै िमिसलबाट गनु�पन� कामम�ये केही बाँक� 
राखी पिछ बुझी िछ�ने भ�ने बेहोरासगँ फैसला गन� 
ह�दैँन ।" भ�ने र मलुकु� देवानी काय�िविध िनयमावली, 
२०७५ को िनयम ३७ हेदा� " म�ुामा फैसला गदा� एउटै 
िमिसलबाट गनु�पन� कामम�ये केही बाकँ� राखी पिछ 
बुझी िछ�ने भनी फैसला गनु� ह�दैँन ।" भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ ।

४. उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार �याियक 
िनकायबाट म�ुाको रोहमा फैसला गदा� वादीले दाबी 
िलएको स�पूण� िवषयमा दाबी प�ुने हो, होइन भनी 
िनण�य नगरी वादीले दाबी िलएको केही िवषयमा मा� 
िनण�य गरी फैसला गन� िम�ने देिखदैँन । वादीले दाबी 
िलएको स�पूण� िवषयमा एकैपटक �याियक िन�पण 
गनु�पद�छ । अथा�त् म�ुाको रोहमा �याियक िनकायले 
फैसला गदा� वादीले िलएका स�पूण� दाबीह� प�ुन स�ने 
नस�ने स�ब�धमा एकैपटक िनण�य गनु�पद�छ ।

५. �ितवादी ल�मीदवेी महज�नले आ�नो 
घरको पूव�तफ� को साव�जिनक मोटर बाटोसमेतको 
केही भाग �यापी नया ँसभ� नापीमा साव�जिनक मोटर 
बाटोको ज�गालाई िनजको िक.नं. ३७५ र ३४८ 
मा गािभने गरी दूिषत दता� गराएकोले दूिषत दता� 
बदर गरी साव�जिनक बाटो यथावत् कायम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत वादीको िफराद दाबी तथा पनुरावेदन 
िजिकर भएकोमा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
वादीले दाबी िलएको स�पूण� िवषयमा िनण�य गनु�पन�मा 
यी �ितवादी ल�मीदवेी महज�नले साव�जिनक मोटर 
बाटोको ज�गालाई दूिषत दता� गराएको हो, होइन ? र 
उ� दता� बदर ह�ने हो, होइन ? भ�नेतफ�  कुनै िनण�य नै 
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नगरी �ितवादीको िक.नं. ३७५ र ३४८ को ज�गाम�ये 
�ितवादीको घरदेिख पूव�को बाकँ� ज�गा साव�जिनक 
बाटो भएको देिखदँा साव�जिनक बाटो कायम भई वादी 
दाबीबमोिजम चलनसमेत गन� पाउने ठहर गरी िमित 
२०६७।०१।०९ मा फैसला गरकेो देिखयो । अतः 
उ� फैसलामा त�कालीन मलुकु� ऐन, अ.बं. को १९२ 
नं. र मलुकु� देवानी काय�िविध िनयमावली, २०७५ 
को िनयम ३७ को �िुट भएको देिखएकोले पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६७।०१।०९ को फैसला 
बदर ग�रिदएको छ । अब वादी दाबीबमोिजम �ितवादी 
ल�मीदेवी महज�नले साव�जिनक मोटर बाटोको 
ज�गालाई दूिषत दता� गराएको हो, होइन ? र उ� दता� 
बदर ह�ने हो, होइन ? भ�नेसमेतका वादीले िलएको 
स�पूण� दाबी प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
पनुः इ�साफ गन� दवैु प�लाई तारखे तोक� िमिसल 
उ�च अदालत पाटनमा पठाइिदने ठहछ�  । अ� 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम ��ततु म�ुा 
पनु: इ�साफ गन� उ�च अदालत पाटनमा पठाउने ठहर 
भएकोले दवैु प�लाई तारखे तोक� ��ततु म�ुाको 
िमिसल पनुः इ�साफको लािग उ�च अदालत पाटनमा 
पठाउनू ----------------------------------------------१
��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी फैसलाको �ित 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू -----------------------२

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित संवत् २०७७ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७७।३।२३

म�ुाः- कत��य �यान

०७४-CR-१७९६
पनुरावेदक / �ितवादी : गोपाल कँुवरको नाित जहर े

कँुवरको छोरा डोटी िज�ला सािबक गाजँरी 
वडा नं. २ पालेवन घर भई हाल कारागार 
काया�लय डोटीमा थुनामा रहेको वष� ४२ को 
माहािसंह कँुवर

िव��
िवप�ी / वादी : च�बहादरु कँुवरको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७५-CR-००३७
पनुरावेदक / वादी : च�बहादरु कँुवरको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
िव��

िवप�ी / �ितवादी : गोपाल कँुवरको नाित जहर ेकँुवरको 
छोरा डोटी िज�ला सािबक गाजँरी वडा नं. 
२ पालेवन घर भई हाल कारागार काया�लय 
डोटीमा थनुामा रहेको वष� ४२ को माहा भ�ने 
माहािसंह कँुवर

§ लासलाई फा�न े कुरा भनेको म�ृयुपिछको 
अव�था हो । �ितवादीले मा�रसकेपिछ 
लास कहाँ रा�यो वा कसरी फा�यो भ�ने 
कुराले �ितवादीको कत��य गरी मानु�पूव�को 

�नण�य नं. १०७९३
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मनसायलाई सामा�यतया �ितिबि�बत 
गद�न । �ितवादीको मतृकलाई मान� 
अव�थास�म क�तो �कृितको मनसाय 
िथयो भनी हनेु�पन� ह��छ र सोही आधारमा 
�ितवादीउपर आपरािधक दािय�व रहने । 

(�करण नं.६)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी टेकराज 
भषुाल

�ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६६, अङ्क ६, िन.नं.८१६७

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी नरनारायण पौडेल
डोटी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी �ीका�त पौडेल
माननीय �यायाधीश �ी शेखरच�� अया�ल
उ�च अदालत िदपायल

फैसला
�या.ह�रकृ�ण काक� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार छ ।

डोटी िज�ला गाजँरी गा.िव.स. वडा नं. २ 
पालेबनि�थत पूव�मा गोरटेो बाटो, पि�ममा �ेमबहादरु 
कँुवरको खेतबारी, उ�रमा �ेमबहादरु कँुवरको घर र 
दि�णमा शंकर नेपालीको घर, यित चार िक�लािभ�मा 
रहेको �ेमबहादरु कँुवरको खेतबारीको िबच खेतमा पूव� 
टाउको, पि�म ख�ुा, मािथ�लो शरीरमा कालो सेतो 
ब�ुा भएको चोलो लगाएको, िभ� ह�रयो �लाउजसमेत 

लगाएको, त�लो शरीरमा केही पिन लगुा नभएको, 
डोटी िज�ला गाजँरी गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने वष� ४३ 
क� गंगादेवी कँुवरको मतृक लास रहेको, सो लासको 
कपालमा माटो र रातो पदाथ� लागेको, अनहुारमा रगत 
ज�तो रातो पदाथ�ले लतपितएको, दाया ँआखँी भौमँा 
िनलडाम, छातीमा िनलडाम, टाउको पछािड गोठीमा 
१ इ�च ल�बाइ १/

२
 इ�च गिहरो घाउ, टाउको िबच 

भागमा १ इ�च लामो घाउ, ख�ुा, ित�ा िनलडाम भई 
रगत ज�तो रातो पदाथ� सकेुको अव�थामा रहेको भ�ने 
घटना�थल लासजाचँ �कृित मचु�ुका ।

डोटी िज�ला गाजँरी गा.िव.स. वडा नं. 
२ पालेबनि�थत पूव�मा थाने कँुवरको घर, पि�ममा 
माहािसंह कँुवरको खेतबारी, उ�रमा माहािसहं 
कँुवरको खेतबारी र दि�णमा उदिैसंह कँुवरको घर, 
यित चार िक�लािभ�मा रहेको माहािसंह कँुवरको दईु 
तले प�थरले छाएको घर, सो घरको पूव�बाट आगँनमा 
�वेश गदा� पि�मतफ�  भ�याङनिजक ६० से.िम. टाढा २ 
इ�च गोलाइ भएको, रगत ज�तो रातो पदाथ�को सकेुको 
टाटा रहेको, भ�याङ चढी हेदा� भ�याङमा �योग भएको 
ढुङ्गामा २ इ�च गोलाइ भएको रगत ज�तो रातो 
पदाथ�को सकेुको टाटा रहेको, भ�याङबाट मािथ�लो 
तलाको ढोकािभ� �वेश गदा� भइुमँा ४ इ�च गोलाइमा 
रहेको रगतज�तो रातो पदाथ�को सकेुको टाटा रहेको, 
सो टाटाको १ िफटको दरुीमा माटो पोतेको १ िफट 
९ इ�च ल�बाइ, िबच भागमा ४ इ�च, दवैु छेउतफ�  
२.५ इ�च चौडाइ भएको काठ रहेको, सो काठको िबच 
भागको एक िकनारतफ�  रगत ज�तो रातो पदाथ�को 
सकेुको टाटा रहेको, सो कोठाबाट िभ�तफ�  ३ िफट 
४ इ�च उचाइ भएको ढोका, सो ढोकाको भइुमँा माटो 
य�त� छ�रएको, मिहलाले लगाउने रातो काचँको 
चरुाका टु�ाह� छ�रएको सर-सामान य�त� छ�रएको 
अव�थामा रहेको सोही ठाउमँा �ितवादी माहािसहं 
कँुवरले मतृक गंगादेवी कँुवरलाई कुटिपट गरी मारेको 
भ�ने घटना�थल मचु�ुका ।
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िमित २०७२।११।१ गते राित अ�दाजी 
११:०० बजेको समयमा नाग�रकता हराएको िनह� ँ
पारी �ितवादी माहािसंह कँुवरले आ�नी प�नी मतृक 
गंगादेवी कँुवरलाई कुटिपट गरी मारी �ेमबहादरु 
कँुवरको गह�बँारीमा मतृकको लास लगी फालेकोले 
कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
च�बहादरु कँुवरको जाहेरी दरखा�त । 

िमित २०७२।११।०१ गते राित अं. ११:०० 
बजेको समयमा र�सी सेवन गरी घरमा आई मतृक 
�ीमती गंगादेवी कँुवरलाई खाना लगाउ भ�दा िनजले 
आफँै लगाएर खाउ भनी खाना लगाउन नमानेपिछ मैले 
र�सीको नशामा �रस उठी �ीमती गंगादेवी कँुवरलाई 
काठको लाठाले �हार गरी कुटिपट गरी मारकेो ह� ँ । 
घटना�थलबाट बरामद भएको काठले मैले मेरी �ीमती 
गंगादेवी कँुवरलाई घरको कोठाको िभ�बाट कुटिपट 
गद� आगँनमा फाली सो आगँनबाट तल िभरालोमा 
फाली ह�या गरपे�ात् सो ठाउबँाट पिन ता�दै िघसाद� 
अं.३०० िमटर टाढा रहेको �ेमिसंह कँुवरको गह�बँारीमा 
फालेको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी माहािसंह 
कँुवरको सािबती बयान कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गतेको साझँ अ�दाजी 
५:०० बजेको समयमा �ितवादी माहािसहं कँुवर र 
गाउकैँ जमानिसंह कँुवर मेरो पसलमा आई ३ �वाटर 
िजनेल नामक र�सी सेवन गरेपिछ िनज दवुैजना 
आआ�नो घर जाने बाटो लागेका ह�न् । सोही राित 
अ�दाजी ११:०० बजे िनज �ितवादी माहािसहं कँुवर 
घरमा पगुी आ�नो नाग�रकता हराएको िनह� ँ बनाएर 
मतृकसगँ िववाद ह�दँा �ितवादीले मतृकलाई काठको 
िचप�टले िहका�ई मतृक गंगादेवी कँुवरको ह�या गरपे�ात् 
लास �ेमिसंह कँुवरको खेतबारीमा फालेको रहेछ 
भ�ने कुरा ऐ. २ गते िबहान थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको गणेशबहादरु थापाको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गतेको साझँ अ�दाजी 
८:०० बजेको समयमा �ितवादी माहािसहं कँुवर र 

ड�मरिसंह कँुवर मेरो पसलमा आई आ�नो साथमा 
�याएको र�सी खानको लािग िगलास मा�दा मैले 
िगलास िदएको ह� ँ। िनज दवैुजनाले मेरो पसलमा बसी 
४ �वाटर िजनेल नामक र�सी सेवन गरपेिछ िनज 
दवुैजना आआ�नो घर जाने बाटो लागेका ह�न् । सोही 
राित अ�दाजी ११:०० बजेको समयमा िनज �ितवादी 
माहािसंह कँुवर आ�नो घरमा पगुी मतृक गंगादवेी 
कँुवरलाई �युझँाई नाग�रकता िकन हरायौ, मलाई खाना 
लगाउ भनी �ितवादीले गालीगलौज गदा�  मतृकले खाना 
लगाएर खाउ भनी बो�न थालेपिछ �ितवादीले काठको 
िचप�टले मतृकलाई िहका�ई मारेर मतृकको लास �ेमिसहं 
कँुवरको खेतबारीमा फालेको रहेछ भ�ने कुरा ऐ. २ गते 
िबहान थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको िबरबहादरु 
कँुवरको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गतेको साझँ अ�दाजी 
७:३० बजेको समयमा म गाउकँो पसलबाट घर 
फिक� दा �ितवादी माहािसंह कँुवरसगँ मेरो भेट भएको 
िथयो । िनजले मादक पदाथ� (र�सी) सेवन गरकेो र 
साथमा ४ �वाटर िजनेल नामक र�सी बोकेर �याएको 
िथयो । िनज �ितवादीले सो र�सी खाउभ�दा हामीले 
िबरबहादरु कँुवरको पसलमा बसी खाएपिछ अ�दाजी 
८:३० बजे राित म आ�नो घरतफ�  र िनज �ितवादी 
आ�नो घर जाने बाटो लागेका ह� । सोही राित अ�दाजी 
११:०० बजेको समयमा िनज �ितवादी माहािसहं 
कँुवर आ�नो घरमा पगुी मतृक प�नी गंगादेवी कँुवरसगँ 
झगडा गरी मतृकलाई �ितवादीले काठको िचप�टले 
िहका�ई ह�याप�ात् मतृ लास गायब गन� मनसायले 
�ेमिसहं कँुवरको खेतबारीमा फालेको रहेछ भ�ने कुरा 
ऐ. २ गते िबहान थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
ड�मरिसंह कँुवरको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०२ गतेको िबहान 
अ�दाजी ६:०० बजेको समयमा म घरबािहर आउदँा 
�ितवादी माहािसंह कँुवरलाई आ�नै घरको आगँनमा 
हातमा ल�ी समातेर डुिलरहेको अव�थामा देखेक� ह�,ँ 
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पिछ के भएको रहेछ भनी छरिछमेकमा ब�ुदा िमित 
२०७२।११।०१ गते राित अ�दाजी ११:०० बजेको 
समयमा �ितवादी माहािसंह कँुवरले मादक पदाथ� 
(र�सी) सेवन गरी घरमा आई मतृक गंगादेवी कँुवरसगँ 
झैझगडा गरी मतृकलाई काठको िचप�टले िहका�इ माररे 
मतृकको लास गायब गन� मनसायले मतृकको लास 
घरबाट ता�दै िघसाद� अ�दाजी ३०० िमटर टाढा 
रहेको �ेमिसंह कँुवरको खेतबारीमा फालेको रहेछ । 
घटना�थलमा जादँा मतृक गंगादेवी कँुवरको लास पूर ै
र�ा�य भई अध�न�न अव�थामा देखेक� ह� ँ । ��ततु 
वारदातभ�दा पूव� पिन �ितवादीले मतृकसगँ झैझगडा 
ग�ररह��यो भ�नेसमेत बेहोराको झपुादवेी कँुवरको 
घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०२ गतेको िबहान 
अ�दाजी ६:०० बजेको समयमा म घरबािहर 
आउदँा �ितवादी माहािसंह कँुवरलाई आ�नै घरको 
आगँनमा हातमा ल�ी समातेर डुिलरहेको दखेेक� ह�,ँ 
पिछ के भएको रहेछ भनी छरिछमेकमा ब�ुदा िमित 
२०७२।११।०१ गते राित अ�दाजी ११:०० बजेको 
समयमा िनज �ितवादी माहािसहं कँुवरले मादक पदाथ� 
(र�सी) सेवन गरी घरमा आई मतृक गंगादेवी कँुवरसगँ 
झैझगडा गरी मतृकलाई �ितवादीले काठको िचप�टले 
िहका�इ ह�या गरी मतृकको लास �ेमिसंह कँुवरको 
खेतबारीमा फालेको रहेछ । घटना�थलमा जादँा मतृक 
गंगादेवी कँुवरको लास पूर ैर�ा�य अव�थामा देखेक� 
ह� ँ । मतृकको त�लो शरीरमा कुनै पिन लगुा िथएन । 
��ततु वारदातभ�दा पूव� पिन �ितवादीले मतृकसगँ 
झैझगडा ग�ररह��यो भ�नेसमेत बेहोराको देवी कँुवरको 
घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०२ गतेको िबहान 
अ�दाजी ६:०० बजेको समयमा घरिभ�बाट बािहर 
आउदँा मेरो घर निजकै खेतमा मा�छे लिडरहेको 
देखेको ह� ँ। पिछ छरिछमेकमा खबर गरी गाउलेँह�सगैँ 
उ� खेतबारीमा जादँा गंगादेवी कँुवरको मतृ लास 

अध�न�न अव�थामा देखेक� ह� ँ। मतृक लासको त�लो 
शरीरमा कुनै कपडा िथएन । िमित २०७२।११।०१ 
गते राित �ितवादी माहािसंह कँुवरले मतृक गंगादवेी 
कँुवरसगँ झैझगडा गरी मतृकलाई �ितवादीले काठको 
िचप�टले िहका�ई ह�या गरपे�ात् मतृकको लास �ेमिसहं 
कँुवरको खेतबारीमा फालेको रहेछ भ�ने थाहा पाएक� 
ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको दगुा�  नेपालीको घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गते म बेलकु�को खाना 
खाई सतेुको िथए ँ। राित अ.ं११:०० बजेको समयमा 
�ितवादी माहािसंह कँुवर आ�नो घर आगँनमा हो-ह�ला 
ग�ररहेको सनेुको ह� ँ । िनज �ितवादी सध�जसो मादक 
पदाथ� सेवन गरी हो-ह�ला गन� गद��यो, भोिलप�ट 
िबहान अ.ं ६:०० बजेको समयमा िनज �ितवादी 
हातमा ल�ी समातेर आ�नै घर आगँनमा डुिलरहेको 
दखेेको ह� ँ । मेरो बारीमा माटो िघि�एको दखेेपिछ के 
भएछ भनी माटो िघि�एकै ठाउबँाट हेद� जादँा क�रब 
अ�दाजी ३०० िमटर तल �ेमिसंह कँुवरको खेतबारीमा 
मतृक गंगादेवी कँुवरको लास देखी छरिछमेकमा खबर 
गरी के भएको रहेछ भनी ब�ुदा िमित २०७२।११।०१ 
गते राित �ितवादी माहािसंह कँुवरले नाग�रकता 
हराएको िनह� ँ बनाई आ�नी प�नी गंगादेवी कँुवरलाई 
काठको िचप�टले िहका�इ ह�याप�ात् मतृक लास मेरो 
तरकारी बारी ह�दँै �ेमिसहं कँुवरको खेतबारीमा फालेको 
रहेछ भ�ने कुरा थाहा पाएको ह� ँ । यसभ�दा पूव� पिन 
�ितवादीले मतृकसगँ झैझगडा ग�ररह��यो भ�नेसमेत 
बेहोराको उदिैसंह कँुवरको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गते िदउसँो अं. २:०० 
बजेको समयमा �ितवादी माहािसहं कँुवर ब�चाह�को 
कपडा िसलाउन भनी मेरो छोरी पतुली भ�ने क�पना 
कँुवर र भितजी प��  कँुवरलाई लगी गाउकैँ पसलमा 
गएका ह�न् । मेरो छोरी र भितजी अं.४:०० बजेितर 
घरमा आएका र �ितवादी जेठाज ु राित अं.११:०० 
बजेितर गाली गद� मेरो घरमा आई ढोकामा ३/४ 
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पटक ला�ाले हानी गाली गद� आ�नो घर गएका 
िथए । म डरले आफूसगैँ सतेुका क�पना कँुवर र तेजे�� 
कँुवरलाई िलई भागेर खेतबारीमा गएक� ह�,ँ मसगैँ घरमा 
सतेुक� भितजी प��  कँुवरलाई बो�न नसक� घरमै छोडी 
गएक� ह� ँ । हामी खेतबारीमा जादँा �ितवादी आ�नो 
घरमा जोरले बो�दै गाली बेइ�जत ग�ररहेको आवाज 
सनुेक� िथए ँ । सो राित खेतबारीमा सतुी दो�ो िदन 
िबहान उ�यालो ह�दँा �ितवादी जेठाज ु हातमा ल�ी 
समातेर खेतबारीितर डुिलरहेको देखी म ब�चाह�लाई 
िलएर घरमा आएक� ह� ँ । घरमा आउदँा मतृक जेठानी 
िददीलाई घरमा देखेन, आगँन र घरिभ� रगतको टाटा 
देखी छरिछमेकमा खबर गरके� ह� ँ। मतृक िददी घरमा 
नद�ेदा खोजतलास गद� जादँा �ेमिसंह कँुवरको गह�कँो 
खेतबारीमा फालेको देखेक� ह� ँ । मतृक िददीको ह�या 
�ितवादी जेठाजलेु नै गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
तारादेवी कँुवरको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गते राित अं.११:०० 
बजेको समयमा �ितवादी माहािसंह कँुवर घरमा पगुी 
मादक पदाथ� (र�सी) को नशामा मतृकको नाग�रकता 
हराएको िवषयलाई िलएर मतृकलाई काठको िचरपटले 
कुटिपट गरी ह�याप�ात् घरबाट लछाद�, िघसाद� 
�ितवादीकै घरबाट अं.३०० िमटर तल रहेको मेरो 
खेतबारीमा फालेको छ भ�ने खबर ऐ. २ गते िबहान 
७:०० बजेितर थाहा पाई मेरो खेतबारीमा गई हेदा� 
मतृक गंगादेवी कँुवरलाई मतृ अव�थामा देखेको ह� ँ । 
�ितवादीले मतृकको टाउको र शरीरका अ�य भागमा 
समेत काठको िचरपटले �हार गरी ह�या गरकेो थाहा 
पाएको ह� ँ। �ितवादी भारतबाट घरमा आएदेिख र�सी 
सेवन गरी गाउघँरमा जो कोहीलाई पिन गालीगलौज 
गन� गद��यो भ�नेसमेत बेहोराको �ेमिसंह कँुवरको 
घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गते िदउसँो बबुाले 
बिहनी प��  कँुवर र काकाको छोरी पतुली कँुवरलाई 
कपडा िसलाइिद�छु भनी गाउकैँ पसलमा गएका ह�न् । 

िनज दवैु बिहनी साझँ ४:०० बजेितर घरमा आई मतृक 
आमाले खाना पकाई हामीले खाना खाई दवैु भाइबिहनी 
आमासगैँ नसतुी काक�को घरमा आई सतेुका 
िथयौ ँ । राित अं.११:०० बजेितर बबुा गालीगलौज 
गद� काक�को घरमा गई ढोकामा २/३ पटक ला�ाले 
हानेपिछ बबुा हा�ो घरितर गएका ह�न् । हा�ो घरमा 
होह�ला गालीगलौज ह�दँा काक�ले आ�नी छोरी पतुली 
कँुवर र मलाई लगी खेतबारीमा गएका ह�न् । मेरी बिहनी 
वष� ६ क� प��  कँुवरलाई बो�न नसक� काक�कै घरमा 
सतेुकै अव�थामा छोडी गएका ह� । उ� रातभ�र हामी 
खेतबारीमा सतुी िबहान घरमा आउदँा बबुा हातमा 
लाठी समातेर खेतबारीितर डुिलरहेका िथए । घरमा 
आमालाई खो�दा नदखेेपिछ िभ� जादँा रगतका टाटा 
दखेेको ह� ँ । पिछ आमालाई खो�दै जादँा आमाको 
मतृ लास �ेमिसंह कँुवरको खेतबारीमा देखेको ह� ँ । 
यसभ�दा पूव� पिन बबुाले आमालाई कुटिपट ग�ररहन ु
ह���यो भ�नेसमेत बेहोराको मतृकको छोरा तेजबहादरु 
कँुवरको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।०१ गते िदउसँो ठुलाबबुा 
माहािसंह कँुवरले बिहनी प��  कँुवर र मलाई लगी कपडा 
िसलाइिद�छु भनी गाउकैँ पसलमा ल�दा पसल ब�द 
ह�नाले बबुाले हामीलाई िब�कुट िकनी हामी घरमा 
आएका ह� । �ितवादी ठुलाबबुा हामीले खाना खाई 
सिुतसकेपिछ राित अ.ं११:०० बजेितर गालीगलौज गद� 
हामी सतेुको घरको ढोकामा ३/४ पटक ला�ाले हानी 
बबुा आ�नो घरितर गई ठुलीआमालाई गालीगलौज 
गद� कुटिपट गन� थालेपिछ मेरो आमाले मलाई र 
भाइ तेजबहादरु कँुवरलाई लगी खेतबारीमा गएका 
ह� । मेरी बिहनी वष� ६ क� प��  कँुवरलाई बो�न नसक� 
घरमै सतेुकै अव�थामा छोडी रातभ�र खेतबारीमै बसी 
भोिलप�ट िबहान हामी खेतबारीबाट घरमा आउदँा 
ठुलाबबुा हातमा लाठी समातेर डुिलरहेका िथए । घरमा 
आई ठुलीआमालाई खो�दा नदेखेपिछ िभ� जादँा 
रगतका टाटा दखेेका ह�, पिछ ठुलीआमालाई खो�दै 
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जादँा आमाको मतृ लास �ेमिसंह कँुवरको खेतबारीमा 
देखेका ह� भ�नेसमेत बेहोराको पतुली भ�ने क�पना 
कँुवरको घटना िववरण कागज ।

मतृक गंगादेवी कँुवरको म�ृयकुो कारण Blunt 
trauma to Head भ�नेसमेत बेहोराको शव परी�ण 
�ितवेदन ।

िमित २०७२।११।०१ गते राित अ�दाजी 
११:०० बजे �ितवादी माहािसहं कँुवरले मादक पदाथ� 
(र�सी) सेवन गरी घरमा आई मतृक गंगादेवी कँुवरलाई 
सिुतरहेको अव�थाबाट उठाई नाग�रकता हराएको 
िवषयमा गालीगलौज गरी काठको िचप�टले कुटिपट 
गरी मारी मतृक गंगादेवी कँुवरको लास घरिभ�बाट 
ता�दै िघसाद� घरदिेख ३०० िमटर टाढा रहेको 
�ेमिसंह कँुवरको खेतबारीमा फालेको रहेछ भ�ने िमित 
२०७२।११।२ गते िबहान अ.ं७:०० बजे थाहा पाई 
घटना�थलमा जादँा गंगादेवी कँुवरलाई मतृ अव�थामा 
उ�ानो पारी फालेको देखेको ह� । �ितवादीले 
यसभ�दा पूव� पिन मतृकसगँ झैझगडा गद� आएको िथयो 
भ�नेसमेत बेहोराको गणेशबहादरु कँुवरसमेतका जना-
३ ले एकै िमलान ह�ने गरी लेखाइ िदएको व�तिु�थित 
मचु�ुका ।

िमित २०७२।११।०१ गतेको राित 
अ�दाजी ११:०० बजे �ितवादी माहािसंह कँुवरले 
र�सी सेवन गरी आ�नो घरमा आई प�नी गगंादेवी 
कँुवरसगँ आ�नो नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
हराएको िवषयलाई िलएर गालीगलौज झै-झगडा गरी 
काठ (बाजँ) को िचरपटले मतृक गंगादेवी कँुवरको 
ह�या गरकेाले उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. र १३(३) नं.बमोिजम कसरु अपराध 
गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी माहािसंह 
कँुवरलाई सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय 
ह�न र �ितवादी माहािसहं कँुवरले ह�या गरपे�ात् लास 
दबाउने िछपाउने मनसायले गह�बँारीमा लास फालेको 
भ�नेसमेत पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी माहािसंह 

कँुवरको उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
४ नं.बमोिजमको कसरु अपराध देिखदँा िनज �ितवादी 
माहािसंह कँुवरलाई सोही महलको ४ नं.बमोिजम थप 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग प� । 

िमित २०७२।११।०१ गते बेलकु� म र�सी 
सेवन गरी घरमा जादँा मेरी �ीमती मतृक खाना खाई 
सतेुक� िथइन् । मैले िनजलाई खाना लगाउ भ�दा 
िनजले आफँै हाली खाउ भनी भ�दा मलाई �रस 
उठी निजकै रहेको बाजँको काठले िनज �ीमतीको 
शरीरमा १०/११ पटक िहका�इ कुटिपट गरकेो ह� ँ। उ� 
समयमा मेरो घरमा कोही िथएनन् । मेरा छोराछोरी र 
भाइबहुारी भाइको घरमा िथए । उनीह� पिन राित मैले 
कुटिपट ग�रराखेको समयमा डरले घरबाट भागेर गएका 
ह�न् । अ� गाउलेँले थाहा पाएका िथए, तर कोही पिन 
आएनन् । मैले कुटिपट गरपेिछ �ीमती भागेर ढोकामा 
गएक� िथइन् । मैले िभ� आउ भ�दा नमानेपिछ 
िनजलाई ढोकाबाट धकेलेर घर तल आगँनमा फालेको 
ह� ँ । िनज �ीमतीलाई तलबाट घरिभ� जाउभ�दा 
िनजले नाइ ँम जािँदन भनेपिछ मलाई �रस उठी मैले 
िनज �ीमती आफँै पिन घरिभ� आउन स�छ वा 
अ� गाउलेँह�ले िनजलाई िभ� लगी देलान् भ�ने 
डरले घरभ�दा २००/३०० िमटर पर िघसाद� �ेमिसहं 
कँुवरको गह�बँारीमा लगेर फालेको ह� ँ । उ� समयमा 
िनज �ीमतीको म�ृय ुभइसकेको िथएन । िबहान क�रब 
५:३० बजेितर िनज �ीमती फालेको ठाउमँा गई हेदा�  
िनजको म�ृय ुभइसकेको िथयो । मेरो जाहेरी दरखा�तमा 
उि�लिखत बेहोरामा भनेबमोिजम मैले िनज मतृक 
�ीमतीलाई ढुङ्गा तथा धा�रलो हितयारले िहका�एको, 
भाइबहुारीको घरको ढोकामा ला�ाले िहका�एको भ�ने 
बेहोरा झ�ुा हो । अ� बेहोरा िठक साचँो हो । मतृक 
�ीमतीको म�ृय ुमेर ैकुटिपटबाट भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी माहािसंह कँुवरले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

िमित २०७२।११।०१ गते राित �ितवादी 
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माहािसंह कँुवरले आ�नी प�नी गंगादेवी कँुवरलाई 
कुटिपट गरी ह�या गरकेो हो । िनज �ितवादी र मेरो घर 
निजकै छ । दो�ो िदन िबहान मतृकको लास �ेमिसंह 
कँुवरको बारीमा देखेको ह� ँभनी वादी नेपाल सरकारका 
सा�ी झपुादवेी कँुवरले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७२।११।०१ गते राित �ितवादी 
माहािसंह कँुवरले मतृकलाई कुटिपट गरी मारकेो 
होला । उ� िदन म र मेरो िववािहत छोरीलाई समेत 
�ितवादीले गालीगलौज गरकेाले म राित डरले खेतमा 
गई सतेुक� िथए ँ । िबहान घर आउदँा रगत भएको 
ठाउमँा िलपपोत गरकेो िथयो र आगँनमा रगत िथयो । 
मतृकको लास क�रब घरबाट एक डेढ सय िमटर टाढा 
खेतबारीमा िथयो । �ितवादीको घरमा भएको रगतका 
आधारमा �ितवादीले नै मतृकलाई मारकेो हो भनी 
भनेक� ह� ँभ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारका सा�ी 
तारादेवी कँुवरले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०७२।११।०१ गते राित �ितवादी 
माहािसंह कँुवरले मतृकलाई नाग�रकता हराएको 
िवषयमा झै-झगडा ह�दँा कुटिपट गरी मारकेो हो 
भ�ने कुरा �ितवादीकै मखुबाट सनुी थाहा पाएको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
शेरबहादरु कँुवरले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७२।११।०१ गते राित �ितवादी 
माहािसंह कँुवरले मतृकलाई कुटिपट गरी ह�या गरकेो 
ह� ँभनी हामी सबैसगँ भोिलप�ट िबहान भनेकाले थाहा 
पाएको ह� ँ। मतृकको लास �ेमिसंह कँुवरको खेतबारीमा 
त�लो शरीरमा कपडा नभएको अव�थामा दखेेको ह� ँ
भ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारका सा�ी उदयिसंह 
कँुवरले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७२।११।०१ गते राित �ितवादी 
माहािसंह कँुवरले मतृकलाई नाग�रकता हराएको 
िवषयमा काठको िचरपटले कुटिपट गरी ह�या गरकेो 
हो भनी भोिलप�ट िबहान �हरीसगँ भ�ने �ममा सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ । मतृकको लास �ेमिसंह कँुवरको 

खेतबारीमा फालेको छ भनी सनुी थाहा पाएको ह� ँ । 
मतृकको लास मैले हेरने भ�ने बेहोराको जाहेरवाला 
च�बहादरु कँुवरले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७२।११।०१ गते राित �ितवादी 
माहािसंह कँुवरले मतृकलाई नाग�रकता हराएको 
िवषयमा कुटिपट गरी ह�या गरकेो ह� ँ भनी �वयं 
�ितवादीले हामी सबैसगँ भोिलप�ट िबहान भनेकाले 
थाहा पाएको ह� ँ । मतृकको लास �ेमिसंह कँुवरको 
खेतबारीमा �ितवादीको घरबाट क�रब १०० िमटरको 
दरुीमा त�लो शरीरमा कपडा नभएको अव�थामा 
दखेेको ह� ँ । मसिहतका मािनसह� िबहान गाउनँिजकै 
रहेको बजारबाट �ितवादीलाई समातेर �याएका ह� 
भ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारका सा�ी िवरबहादरु 
कँुवरले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादी माहािसंह कँुवर कसरुमा सािबत 
भई बयान गरकेो, मतृकको घटना�थल तथा लास 
�कृित मचु�ुकाबाट पिन मतृकको टाउकोलगायत 
शरीरका िविभ�न भागमा घाउ चोटह� देिखएको र शव 
परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारण Blunt trauma 
to Head उ�लेख भएको र मौकामा बिुझएका वादी 
प�का सा�ीह� झमुादेवी, तारादेवी, िवरबहादरु 
कँुवर तथा जाहेरवालासमेतका �यि�ह�ले अिभयोग 
दाबीलाई समथ�न ह�ने गरी बकप�समेत गरकेो आधार 
�माणह�बाट यी �ितवादीको कुटिपटकै कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने त�य �मािणत ह�न आएको 
दिेखदँा �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ र १३(३) नं.बमोिजमको कसरु गरकेो ठहरकेाले सोही 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादीउपरको �यानस�ब�धी 
महलको ४ नं.को अिभयोग दाबी स�ब�धमा सोको पिु� 
ह�ने सबदु �माण वादी प�बाट पेस गन� सकेको नदेिखदँा 
सो हदस�म वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबी 
प�ुन स�दनै भ�ने स�ु डोटी िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।०२।०३।२ को फैसला । 
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िमित २०७२।११।०१ राित म पनुरावेदक 
�ितवादी घरमा अ�यिधक मिदरा सेवन गरी घरमा 
आउदँा खाना लगाउने िवषयमा मतृक �ीमती गगंादेवी 
कँुवरसगँ भनाभन र धकेलपकेल ह�दँा घरको ढोकाबाट 
िनज मतृक गगंादेवी कँुवर लडी घरको आगँन ह�दैँ 
िछमेक� �ेमिसंह कँुवरको गह�बँारीमा प�ुदा लड्ने �ममा 
लागेको चोटको कारण िनज मतृक �ीमती गगंादेवी 
कँुवरको भिवत�यवश भएको म�ृयकुो कसरुमा म 
पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको ५ 
नं. बमोिजमको सजाय ह�नपुन�मा स�ु �ी डोटी िज�ला 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तको बिख�लाप 
ह�दँा स�ु फैसला पूण��पले उ�टी गरी भिवत�यको 
कसरु कायम गरी �याय िदलाइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी माहािसंह कँुवरको पनुरावेदनप� । 

स�ु डोटी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।२।३ मा भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा िवचारणीय दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. 
को �योजनाथ� छलफलको लािग �ी उ�च सरकारी 
विकल काया�लय िदपायललाई पनुरावेदनप�को 
न�कलसमेत साथै राखी पेसीको जानकारी िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने उ�च अदालत िदपायलको 
िमित २०७४।४।२५ को आदेश ।

�ितवादीको मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी, मनसाय तथा पूव�तयारी र योजनासमेत 
नदिेखएको, जोिखमी हितयारको �योगसमेत नभएको, 
खाना नलाएको तथा नाग�रकता हराएको िवषयमा 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� काठको िचरपटले 
�ीमतीलाई िहका�उदँा सोही चोटको कारणले म�ृय ु
भएको वारदातको �कृितबाट दिेखएको अव�थामा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको 
कसरुको अव�था देिखदँा �ितवादी माहािसंह कँुवरलाई 

�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� ठहराएको स�ु डोटी िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।२।३ को फैसला निमलेकोले 
उ�टी भई िनज �ितवादी माहािसंह कँुवरलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत िदपायलबाट िमित २०७४।११।१३ मा 
भएको फैसला ।

पनुरावेदक म �ितवादी अ�यिधक मिदरा 
सेवन गरी घरमा आउदँा खाना लगाउने िवषयमा मतृक 
�ीमती गंगादेवी कँुवरसगँ भनाभन र धकेलपकेल 
ह�दँा घरको ढोकाबाट िनज मतृक गंगादेवी कँुवर लडी 
घरको आगँन ह�दैँ िछमेक� �ेमिसंह कँुवरको गह�बँारीमा 
प�ुदा लड्ने �ममा लागेको चोटको कारण िनज मतृक 
�ीमती गंगादेवी कँुवरको भिवत�यवश भएको म�ृयकुो 
कसरुमा मलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको ५ नं. बमोिजम 
सजाय ह�नपुन�मा सोही महलको १४ नं. बमोिजम 
सजाय गन� गरी भएको उ�च अदालतको फैसला 
िमलेको छैन । मतृक �ीमती�ित पूव��रिसइवी पिन 
नभएको केवल नाग�रकता हराएको िवषयमा उठेको 
�रसले त�काल मन�स�छ भ�ने नसोची होस नप�ुयाई 
हेलचे�याई ं गरी लाठी ढंुगाले कुटिपट गरकेो कारण 
म�ृय ु ह�न गएकोमा भिवत�य ठह�याई भएको फैसला 
िनकै नै चक� भएको ह�दँा सो फैसला उ�टी गरी सोही 
महलको ६(२) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी माहािसंह कँुवरको 
पनुरावेदनप� ।

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो र सो 
जाहेरीलाई मौकामा बिुझएका सा�ीह�को बकप�बाट 
समिथ�त भइरहेको, घटना�थल तथा लासजाचँ 
मचु�ुकामा मतृकको टाउकोलगायत शरीरका 
िविभ�न भागमा घाउचोट देिखनकुो साथै शव परी�ण 
�ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Blunt trauma to head 
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भनी उ�लेख भएको, मौकामा तथा अदालतको बयानमा 
�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरी गह�बँारीमा लगी 
फाली घरमा आई सतेुकोमा िनजको भोिलप�ट म�ृय ु
भएकोमा सािबती रहेको र सो कुरा मतृकको लासजाचँ 
�कृित मचु�ुकाबाट समेत पिु� भएको अव�थामा िनज 
�ितवादीको काय� आवेश िनय��ण गन� नसक� गरकेो 
नभई मतृकलाई पटकपटक काठले टाउकोमा �हार 
गरी िघसाद� घरबाट तल लगी फालेको देिखएकोले 
िनजको काय� आवेशमा आई नभई मान� िनयतले नै 
मारकेो भ�ने देिखएकोले िनज �ितवादीलाई माग 
दाबीभ�दा कम सजाय गन� गरकेो फैसला निमलेकोले 
माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनप� ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत उप�यायािधव�ा �ी 
टेकराज भषुालले �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो 
र सो जाहेरीलाई मौकामा बिुझएका सा�ीह�को 
बकप�बाट समिथ�त भइरहेको, घटना�थल तथा 
लासजाचँ मचु�ुकामा मतृकको टाउकोलगायत 
शरीरको िविभ�न भागमा घाउ चोट देिखनकुो साथै शव 
परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Blunt trauma to 
head भनी उ�लेख ह�नकुो साथै �ितवादीले मौकामा 
तथा अदालतको बयानमा मतृकलाई कुटिपट गरी 
गह�बँारीमा लगी फाली घरमा आई सतेुको, भोिलप�ट 
मतृकको म�ृय ु भएको त�यमा सािबत भएको ह�दँा 
उ�च अदालत िदपायलबाट �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीभ�दा घटी सजाय िदने गरी गरकेो फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय पाउ ँभनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

िमिसल संल�न कागजात अ�ययन गरी िव�ान्  
उप�यायािधव�ाको बहससमेत सनुी ��ततु म�ुामा 
उ�च अदालत िदपायलको िमित २०७४।११।१३ 

को फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकार तथा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो वा होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०७२।११।१ गतेको राित अ�दाजी ११:०० बजे 
�ितवादी माहािसहं कँुवरले र�सी सेवन गरी आ�नो 
घरमा आई �ीमती गगंादेवी कँुवरसगँ आ�नो नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� हराएको िवषयलाई िलएर 
गालीगलौज झै-झगडा गरी काठ (बाजँ) को िचरपटले 
मतृक गंगादेवी कँुवरको ह�या गरकेाले उ� काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) 
नं.बमोिजम कसरु अपराध गरकेो पिु� ह�न आएकोले 
िनज �ितवादी माहािसंह कँुवरलाई सोही महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय ह�न र �ितवादी माहािसहं 
कँुवरले ह�या गरपे�ात् लास दबाउने िछपाउने 
मनसायले गह�बँारीमा लास फालेको भ�नेसमेत पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी माहािसहं कँुवरको उ� काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ४ नं.बमोिजमको 
कसरु अपराध दिेखदँा िनज �ितवादी माहािसहं 
कँुवरलाई सोही महलको ४ नं.बमोिजम थप सजाय 
ह�नसमेत अिभयोग माग दाबी रहेकोमा िनजलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं.बमोिजम 
कसरु गरकेो ठहरकेाले सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
�ितवादीउपरको �यानस�ब�धी महलको ४ नं.को 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो डोटी िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी भई �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय ह�ने उ�च अदालत िदपायलको 
फैसलामा िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकार र 
�ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परी 
िनण�यको लािग पेस भएको पाइयो ।

३. यसमा िमित २०७२।११।१ गतेको राित 
अ�दाजी ११:०० बजे �ितवादी माहािसंह कँुवरले 
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र�सी सेवन गरी आ�नो घरमा आई प�नी गगंादेवी 
कँुवरसगँ आ�नो नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
हराएको िवषयलाई िलएर गालीगलौज झैझगडा गरी 
काठ (बाज) को िचरपटले मतृक गंगादेवी कँुवरको 
ह�या गरी लास दबाउने िछपाउने मनसायले गह�बँारीमा 
लास फालेकोले कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�तअनसुार 
��ततु म�ुाको अनसु�धान कारबाही �ार�भ भएको 
देिख�छ । डोटी िज�ला गाजँरी गा.िव.स. वडा नं. २ 
पालेबनि�थत पूव�मा गोरटेो बाटो, पि�ममा �ेमबहादरु 
कँुवरको खेतबारी, उ�रमा �ेमबहादरु कँुवरको घर र 
दि�णमा शंकर नेपालीको घर, यित चार िक�लािभ�मा 
रहेको �ेमबहादरु कँुवरको खेतबारीको िबच खेतमा पूव� 
टाउको, पि�म ख�ुा, मािथ�लो शरीरमा कालो सेतो 
ब�ुा भएको चोलो लगाएको, िभ� ह�रयो �लाउजसमेत 
लगाएको, त�लो शरीरमा केही पिन लगुा नभएको, 
डोटी िज�ला गाजँरी गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने गगंादेवी 
कँुवरको मतृक लास रहेको, सो लासको कपालमा माटो 
र रातो पदाथ� लागेको, अनहुारमा रगत ज�तो रातो 
पदाथ�ले लतपितएको, दाया ँ आखँीभौमँा िनलडाम, 
छातीमा िनलडाम, टाउकोपछािड गोठीमा १ इ�च 
ल�बाइ १/

२
 इ�च गिहरो घाउ, टाउको िबच भागमा १ 

इ�च लामो घाउ, ख�ुा, ित�ा िनलडाम भई रगत ज�तो 
रातो पदाथ� सकेुको अव�थामा रहेको भ�ने घटना�थल 
लासजाचँ �कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ ।

४. पनुरावेदक �ितवादीले घरमा आई मतृक 
�ीमती गंगादेवी कँुवरलाई खाना लगाउ भ�दा िनजले 
आफँै लगाएर खाउ भनी खाना लगाउन नमानेपिछ 
�ितवादी र मतृकिबच सामा�य झगडा भई �ितवादीलाई 
त�काल �रस उठी मतृकलाई काठको लाठाले �हार गरी 
कुटिपट गद� घरको कोठाको िभ�बाट आगँनमा फाली 
आगँनबाट तल िभरालोमा फाली ह�या गरकेो भ�ने यी 
पनुरावेदक �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम� गरकेो बयानबाट देिखदँा यी पनुरावेदक 

�ितवादीकै कत��यबाट मतृक िनजक� �ीमती गंगादवेी 
कँुवरको म�ृय ुभएकोमा िववाद देिखदैँन । 

५. पनुरावेदक �ितवादीले पनुरावेदनप�मा 
आफूले गरकेो वारदात भिवत�यको वारदात भएको भनी 
िजिकर िलएतफ�  िवचार गदा� भिवत�यलाई आकि�मक 
घटना वा दघु�टनाको �पमा िलइ�छ । भिवत�यमा 
�ितवादीको मान� मनसाय वा बदिनयत ह�दैँन । सबै 
कुरा श�ु मनसायले गदा�गद� पिन सो�दै नसोचेको 
अ��यािशत प�रणाम उ�प�न भई मािनसको म�ृय ु
ह�न प�ुछ । यस स�ब�धमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलमा भएको �यव�थालाई हेदा� "�यान िलने 
इिबलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो 
कत��यले मािनस मला� भ�ने ज�तो नदेिखएको कुनै 
काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� 
गएको भिवत�य ठहछ�" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । उ� �यव�था हेदा� भिवत�यको वारदात काय� 
ह�नको लािग कुनै काम गदा� अक� द�ुप�रणाम िन�केला 
ज�तो नदेिखएको अव�थामा अक�मात निचताएको 
प�रणाम िन�कन गएको ह�नपुद�छ । यसरी फौजदारी 
अपराधमा ह�ने आपरािधक त�वम�येको मनसाय त�वको 
अभाव रहने ह��छ । आफूले गरकेो कामको प�रणामबाट 
मािनस मन� स�छ भ�ने �ान यसमा रहदैँन । कुनै वारदात 
भिवत�यबाट घट्न गएको हो भनी िजिकर िलने प�ले 
सो काय� दघु�टना िथयो, आपरािधक मनसाय र �ानले 
ग�रएको िथएन । उिचत सतक� ता र सावधानी रािखएको 
िथयो भ�ने कुरा �मािणत गनु�पद�छ । �य�तो अव�थामा 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. बमोिजमको भिवत�यको 
कसरु �थािपत ह�न स�दछ । तर ��ततु वारदातमा 
भिवत�यको लािग आव�यक त�वको अभाव दिेख�छ । 
"आफूले गरकेो काय�ले मािनसको मृ�युको प�रणाम 
िन�ताउँदैन भ�नेतफ�  कता� सचेत भई सो काय�तफ�  
लि�त रहकेो अव�थामा दुभा��यवश मािनसको म�ृयु 
भएमा �यो भिवत�य ह�ने कानूनी मनसाय देिखँदा 
भिवत�य ह�यालाई सयंोिजत घटनाको �पमा 
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िलइ�छ । सयंोगवश मािनसको म�ृयु ह�ने ह�नाले य�तो 
ह�यालाई मनसाय ��ेरत ह�याको �पमा ह�ेरदैँन र 
मनसाय त�वको अभावको कारण य�तो वारदातलाई 
आपरािधक गा�भीय� घटाउन े प�रि�थितको 
�पमा िलइ�छ । मनसाय त�वको अभावका साथै 
भिवत�यको घटनामा आवेशपूण� प�रि�थितलाई 
पिन विज�त ग�र�छ । आवेशपूण� ि�थितमा पीिडत 
(मतृक) उपर कता� आ�ामक अव�थामा रह�छ, 
जुन भिवत�यमा नह�न"े भनी िजतबहादरु बढुाथोक� 
िव�� कृ�णबहादरु ख�ीको जाहेरीले नेपाल सरकार 
कत��य �यान म�ुा (ने.का.प.२०६६, असोज, अङ्क 
६, िन.नं.८१६७) मा िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेत 
देिख�छ । यसथ� ��ततु वारदातमा �ितवादीले 
अदालतमा आएर गरकेो सािबतीलाई हेदा� िनजले 
आफूले निजकै रहेको काठले १०/११ पटक िहका�एको 
र भागेर ढोकामा गएक�मा िभ� आउ भ�दा नमानेपिछ 
आगँनमा फालेको र पिछ �ेमिसंह कँुवरको गह�बँारीमा 
लगी फालेको ह� ँभनी उ�लेख गरकेो र सो बयानलाई 
घटना िववरणको कागज गन� �यि�ह�को भनाइ र 
शव परी�ण �ितवेदनले समेत समथ�न गरकेो पाइ�छ । 
यस�कार काठले टाउको ज�तो संवेदनशील �थानमा 
िहका�उदँा मािनस मन� स�छ भ�ने सामा�य समझको 
�यि�ले ब�ुन स�ने िवषय भएको ह�दँा �यसरी कुटिपट 
गरी मान� काय�लाई भिवत�यको सं�ा िदन नसिकने 
ह�दँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा ऐ. 
को ६ नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� हो भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

६. अब ��ततु वारदात �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम मनसाय�े�रत ह�या हो 
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� ��ततु वारदात �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. अ�तग�तको मनसाय�े�रत ह�या 
हो वा १४ नं. अ�तगत�को आवेश�े�रत ह�या हो भ�ने 
स�ब�धमा फौजदारी म�ुामा मनसाय त�वलाई िवशेष 

�पले हे�र�छ । मनसायसिहत गरकेो आपरािधक 
काय� र मनसायिबना गरकेो काय�लाई छु�ाछु�ै 
�पमा िलई सजायको पिन फरक �यव�था ग�रएको 
ह��छ । �यानस�ब�धीको १३ नं. को अव�था भनेको 
मनसाय�े�रत ह�या हो, जसमा अिभय�ुको आपरािधक 
मनसाय (Mens Rea) र आपरािधक काय� (Actus 
Reus) दोषय�ु ह�नपुन� ह��छ । यसमा अिभय�ुले 
मनसाय �े�रत भई वारदात घटाउने योजना, षड्य��, 
तयारीका चरणह� पार गरी आपरािधक काय�को 
चरणमा पगेुको ह�नपुन� ह��छ । मनसाय�े�रत ह�या ह�न 
�ितवादीले मान� मनसाय राखेको ह�नैपन�, मानु�पन� खास 
उ�े�य (Motive) भई �यसको लािग तयारी र योजना 
ज�ता पूण� अपराध ह�न आव�यक सबै कुराह� रहनपुन� 
ह��छ । ��ततु वारदात पनुरावेदक �ितवादीले र�सी 
सेवन गरी घरमा गई खाना लगाउ भ�दा �ीमतीसगँ 
िववाद भई िववादको कारणबाट घटना घटेको 
दिेख�छ । �ितवादीको मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी मनसाय तथा पूव�तयारी र योजनासमेत 
दिेखदैँन । मतृकलाई जोिखमी हितयार �हार गरी 
मारकेो अव�था पिन दिेखदैँन । �ितवादीले मतृकलाई 
आवेशमा आई �हार गरी मा�रसकेपिछ लासलाई 
गह�बँारीमा लगी फालेकोले उ� वारदात मनसाय�े�रत 
हो िक भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीले लासलाई 
वारदात�थलभ�दा अ�य� लगी फा�ने काय� गरेको 
भ�नेमा िववाद देिखदँैन । �ितवादीको मान� मनसाय 
िथयो वा िथएन भनी मतृकलाई मान� अव�थास�मको 
अविधलाई हे�रनपुन� ह��छ । लासलाई फा�ने कुरा 
भनेको म�ृयपुिछको अव�था हो । �ितवादीले 
मा�रसकेपिछ लास कहा ँ रा�यो वा कसरी फा�यो 
भ�ने कुराले �ितवादीको मानु� पूव�को मनसायलाई 
सामा�यतया �ितिबि�बत गद�न । �ितवादीको मतृकलाई 
मान� अव�थास�म के मनसाय िथयो भनी हेनु�पन� ह��छ 
र सोही आधारमा �ितवादीउपर आपरािधक दािय�व 
रह�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादीको मतृकलाई 
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मानु�पन�स�मको �रसइवी, मनसाय, पूव�योजना र तयारी 
पिु� ह�न नआएको अव�थामा लास वारदात�थलबाट 
टाढा लगी फालेको भ�ने आधारमा मा� �ितवादीले 
�यानस�ब�धी १३(३) नं.बमोिजमको कसरु गरकेो 
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

७. यस�कार �ितवादीको मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रिसइवी मनसाय तथा पूव�तयारी 
र योजनासमेत नदेिखएको, जोिखमी हितयारको 
�योगसमेत नभएको, खाना नलाएको तथा नाग�रकता 
हराएको िवषयमा भएको भनाभन र �यवहारबाट 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� काठको िचरपटले 
�ीमतीलाई िहका�उदँा सोही चोटको कारणले म�ृय ु
भएको वारदातको �कृितबाट दिेखएको अव�थामा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको 
कसरुको अव�था दिेखई �ितवादी माहािसंह कँुवरलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत िदपायलको 
िमित २०७४।११।१३ को फैसला मनािसब देिख�छ ।

८. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी स�ु डोटी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
निमलेबाट सो फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
माहािसंह कँुवरलाई �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजमको १० वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
उ�च अदालत िदपायलको िमित २०७४।११।१३ 
को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम 
सजाय ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार 
र मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को कसरुमा 
सोही ऐनको ६ नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन�मा सोही 
ऐनको १४ नं. बमोिजम सजाय गरकेो िमलेन भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । फैसलाको 

�ितिलिपसिहत सोको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लय र पनुरावेदक �ितवादीलाई िदई ��ततु 
फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत: शोभाकर खरले 
इित संवत् २०७७ साल असार २३ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत 
फैसला िमित : २०७७।१२।१२

०७२-CI-१३१८

म�ुा : हक िफता�

पनुरावेदक / �ितवादी : झपुलाल पनुको छोरी िज�ला 
बाकेँ रझेना गा.िव.स. वडा नं.७ ब�ने पिव�ा 
पनु (खड्का)

िव��
��यथ� / वादी : ितलकबहादरु खड्काको छोरा िज�ला 

�कुम पोखरा गा.िव.स. वडा नं.४ पोखरा 
गाउ ँब�ने कमलाल खड्का

�नण�य नं. १०७९४
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§ दाइजोबाट पाउने स�पि�को �ोत र 
आज�न गरकेो स�पि�को �ोत एकै 
िकिसमको नभई फरकफरक िकिसमको 
ह��छ । दाइजोको स�पि�को �ोत माइती, 
मावलीह� ह��छन ्भने आज�नबाट �ा� ह�ने 
स�पि�को �ोत आ�नै �ान, िसप, �यास 
ह��छ । दुवै �ोतबाट �ा�त ह�ने स�पि�को 
पुि� दाबी िलन े �यि�ले त�ययु� 
�माणबाट गनु�पछ� । आ�ना पालामा 
आज�न गरकेो दाइजोबाट �ा�त स�पि� हो 
भनेर मा� नह�ने । 

(�करण नं.६)
§ पुनरावेदक �ितवादीले आ�नो नाउँमा 

रहकेो ज�गामा रहकेो आ�नो हकअिधकार 
तथा �वािम�व �याग गरी सो ज�गाबाट 
आफूले अंश निलन ेभ�ने िनजको िफराद 
िजिकर नभई, आ�नो नाउँमा उ� ज�गा 
दता� रहकैे कारण िनजले लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध िव�छेद ह�दँा आ�नो पितबाट अशं 
निलन े भनी, अशंमा दाबी नगरी स�ब�ध 
िव�छेद तफ�  मा� मागदाबी िलई िफरादप� 
दता� गरबेाट उ� ज�गामा िनजको �विम�व 
समा�त भएको भनी अदालतले अनमुान 
गनु� �यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : 
��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 

राकेशकुमार शमा�
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 

माननीय �यायाधीश �ी अजु�न अिधकारी
बाकेँ िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
मा. �यायाधीश �ी अवधिवहारी �साद िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी यमनुा भ�राई
पनुरावेदन अदालत नेपालग�ज

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन परकेोमा यस 
अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
�ितवादीम�ये पिव�ा पनु खड्काले मउपर 

अशं निलई स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँभ�ने म�ुा िदएकोमा 
मैले उ� म�ुामा �ितवाद गदा� मलेिसयामा काम गरी 
आज�न गरकेो �.८ लाख िनज िवप�ीको नाममा 
पठाएकोमा उ� रकम िनजको िज�मा रहेको, िनज 
िवप�ीको नाममा िज�ला बाकेँ रझेना गा.िव.स. वडा नं. 
७क िक.नं. १७३४ ज.िव. ०-१-१० ज�गा र ऐ. वडा 
नं. ७ अ�तग�त पूव�मा बाटो, पि�चममा नारायणी का�ले, 
उ�रमा टेके��, दि�णमा नारायणी का�ले यित ४ 
िक�लािभ� २ क�ा ज�गा ख�रद गरकेो, इटँाको िदवाल 
टायलको छानो भएको घर बनाई िवप�ीकै भोगचलनमा 
रहको भनी �ितवाद गरकेो िथए ँ। उ� स�ब�ध िव�छेद 
म�ुामा िमित २०६६।१०।२४ मा वादीले अशं नपाउने 
स�ब�ध िव�छेद ह�ने गरी फैसला भई अि�तम भएको 
छ । सो स�पि� िवप�ी पिव�ा पनुको िनजी आज�नको 
नभई मैले ख�रद गरी िदएको सगोलको स�पि� हो । 
उ� ज�गा मलाई िफता� गनु�स् भनी िवप�ीलाई भ�दा 
िवप�ी पिव�ा पनु खड्काले सो ज�गासमेत मैले िब�� 
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ग�रसकेक� छु भनी जवाफ िदएक�ले सो स�ब�धमा 
मालपोत काया�लयमा आई हेदा� िज�ला बाकेँ रझेना 
गा.िव.स. वडा नं. ७क िक.नं. १७३४ को ०-१-१० 
ज�गा िमित २०६६।१२।१६ मा र.नं. ५०२०ग बाट 
�ितवादी पिव�ा पनुले �ितवादीम�येका िटकाराम 
शमा�लाई �.१६,००,०००।- मा राजीनामा र िमित 
२०६६।१२।२२ मा र.नं. ५१३२ग बाट �ितवादी 
िटकारामले �ितवादीम�येक� अनसुा पनुलाई 
�.६०,०००।- मू�य राखी हालैदिेखको बकसप� 
पा�रत ग�रिदएको पाए ँ। उ� स�पि� मैले िवप�ी पिव�ा 
पनु खड्काको नाममा ख�रद गरकेो र िवप�ी पिव�ा 
पनु खड्काले म िफरादीबाट अंश निलने भनी स�ब�ध 
िव�छेद म�ुा दायर गरी फैसलासमेत भई अि�तम 
भएको ह�दँा सो ज�गामा िवप�ी पिव�ाको हक समा�त 
भई मेरो एकलौटी हक रहेको ह�दँा लेनदने �यवहारको 
१०, ४० नं., लो�ने �वा�नीको ४क नं., अंशब�डाको 
१, २, १८, ३५ नं., ज.प.को २क, १७ नं., कोट�  फ� 
ऐन, २०१७ को दफा ५, ६, दान बकसको १, ५ नं.को 
कानूनी �यव�थाका आधारमा उ� ज�गा र घरमा मेरो 
एकलौटी हक कायम गरी मेरो नाउमँा हक िफता� दा.खा. 
नामसारी गरी चलन चलाइपाउ ँ भ�ने वादी कमलाल 
खड्काको िफरादप� । 

िफराद दािबमा उि�लिखत ज�गा वादीको 
पैि�क स�पि� होइन । मेरो बबुा र दाजलेु अशं दाइजो 
जे भने पिन यही हो भनी मेरो नाउमँा ख�रद ग�रिदएको 
ज�गा हो । उ� ज�गामा िवप�ीको अशं हक िनिहत 
छैन, िवप�ीले ख�रद गरी मेरो नाउमँा राखेको पिन 
होइन । िवप�ीको उ� ज�गामा अंश नला�ने भएकोले 
मैले िनजसगँ अंश निलने गरी िमित २०६६।१०।२४ 
को फैसलाबमोिजम स�ब�ध िव�छेद गरकेो ह�दँा 
िक.नं. १७३४ मेरो एकलौटी हकको ज�गा हो । िवप�ी 
वादीको �ीमती भएको कारणबाट मा� मेरो नाउमँा 
रहेको ज�गा वादीले रा�न िदएको ठहद�न । मलुकु� ऐन, 
�ी अंशधनको १, ४, ५ नं.बमोिजम उ� ज�गा मेरो 

�ी अंशधन भएकोले िफराद दाबी खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �ितवादी पिव�ा पनुको �ितउ�रप� ।

िज�ला बाकेँ रझेना गा.िव.स. वडा नं.७क 
िक.नं १७३४ को ज�गा पिव�ा पनुले माइतीबाट �ा� 
गरके� ह�न् र उ� ज�गामा वादीको हक रहेको छैन भनी 
�ितवादीका सा�ी िपन ुथापाले गरकेो बकप� ।

दाबीको ज�गामा बनेको घर घरबास िम�हाको 
घरज�गा नभई ऐलानी ज�गामा बनेको देिखदँा उ� 
घरज�गा घरबास िम�हाको मा�न निम�ने ह�दँा वादी 
दाबीम�ये घरबास िम�हाको घरज�गा िफता� गराइपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुामा 
वादी दाबीम�ये दाबीको िक.नं. १७३४ को ज�गामा 
�ितवादी पिव�ा पनु खड्काको हक समा�त भई 
वादीको नाउमँा हक िफता� दा.खा. नामसारीसमेत ह�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।०३।०५ मा भएको फैसला । 

म पनुरावेदक पिव�ा पनुले आ�नो बाबबुाट 
पाएको िक.नं. १७३४ को ज�गा अंशब�डाको १९(२), 
�ी अंशधनको ४ नं. तथा लो�ने �वा�नीको ४क नं. 
अनसुारको भई म र मेरो छोराबाहेक अ� कसैको हक 
नला�ने स�पि� ह�दँा स�ब�ध िव�छेद भइसकेको पित 
िवप�ी वादीको एकलौटी हक कायम गन� गरी स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट भएको �िुटपूण� फैसला बदरभागी 
छ । यी वादी मेरा अंिशयार नरहेको, उ� ज�गा दूिषत 
दता� नभई पा�रत राजीनामाबाट िलएको र जालसाज 
िलखत नठहरकेो अव�थामा मेरो हक �वािम�वको 
ज�गालाई खारजे भएको �ीधनको आधार मा�दै 
वादीको हक ठहर गद� कुनै कानूनमा नभएको कुरा गद� 
वादीको हक िफता� गन� गरी गरकेो स�ुको फैसला बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �ितवादी पिव�ा पनु खड्काको 
तफ� बाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� रहेको छ । फैसलामा �प� आधार र कारण 



1993

१०७९४ - पिव�ा पनु (खड्का) िव. कमलाल खड्का

उ�लेख नग�रएको, म पनुरावेदकले घरबास िम�हाको 
ज�गामा ठोस सबदु �माण प�ुयाउन नसकेको भनी 
उ�लेख गरकेो भए पिन म पनुरावेदकले सािबकदेिख 
नै सो ज�गा भोगचलन गरी आएको सो ज�गामा रहेको 
घर ज�गा मेरो आ�दानी र आय�ोतबाट बनाइएको 
कुरामा िववाद देिखदैँन । सो घर हालस�म यथावत् वा 
लालपजुा�को नभई घरबास िम�हाको बेदता�को ज�गा 
हो । सो ज�गाको हक �ोत भनेको भोगचलन नै हो । 
सो ज�गामा बनेको घर पिन चल स�पि� भएको ह�दँा 
सो घरमा पिन मेरो हक िह�सा रहेको भ�ने िवषयमा 
कुनै कुरा नबोली ग�रएको फैसला �याय र कानूनस�मत् 
नह�दँा सो हदस�म उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम 
दाबीको स�पूण� घर ज�गामा म पनुरावेदकको हक िफता� 
ह�ने गरी इ�साफ पाउ ँभ�ने वादी कमलाल खड्काको 
तफ� बाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

िम�हा घरबास भ�ने �माण कागजात दािखल 
गन� नसकेबाट सो िम�हा घरबासतफ� को दाबी नप�ुने 
र िक.नं. १७३४ को ज�गामा वादीको हक कायम 
गरी सो हक वादीमा िफता� ह�ने ठह�याएको अव�था 
ह�दँा घरबास िम�हाको घरज�गा िफता� िदलाइपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी नप�ुने र दाबीको िक.नं. १७३४ को 
ज�गामा पिव�ा पनुको हक समा� भई वादीको हक 
िफता� नामसारी ह�ने ठह�याएको स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।०३।०५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । घरबास िम�हाको घरज�गा 
िफता� गराइपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर र 
वादीको हक ठहर गरेको स�ुको फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादी पिव�ा पनुको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै भ�ने पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७१।०३।०९ मा भएको फैसला । 

वादी कमलाल खड्का २०६० सालमा िवदेश 
गएदेिख िनजले एउटा िच�ीस�म नपठाएको, छोराको 
हेरिवचार लालनपालन गन� नसक� म माइतीमा गई 

बसेको अव�थामा माइतीबाट पाएको रकमले िक.नं. 
१७३४ को ०-१-१० ज�गा राजीनामाबाट ख�रद 
गरकेोमा सो स�पि�मा िवप�ी वादीको मा� एकलौटी 
हक ला�ने भनी गरकेो फैसलामा �याियक मनको 
�योग नभएको, स�ब�ध िव�छेद म�ुामा िवप�ीबाट 
अशं निलई स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँभ�ने दाबी गरेको 
ह�दँा फैसलामा अशंतफ�  दाबी नै नगरकेाले केही बो�न ु
परने भनी स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठह�याएको, स�ब�ध 
िव�छेद म�ुामा अंश प�र�याग गरकेो भ�ने कतै उ�लेखै 
नभएको, केबल कमलाल खड्कासगँ अंशमा दाबी नगन� 
भ�ने वादी दाबी र फैसलामा अशंतफ�  केही बो�न ुपरने 
भ�ने वा�यांशको गलत �या�या गरी गरकेो फैसला र 
सोही फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला बदरभागी छ । लो�ने �वा�नीको महलको ४क 
ले मिहलाको अंश हकको सरु�ा गरकेो छ । स�ब�ध 
िव�छेदको िनण�य गदा� अंश िदएर मा� स�ब�ध िव�छेद 
गन� िनण�य गनु�पन� र िनजको स�पि�मा आजीवन 
पूण� �वािम�व रहने र शेषपिछ अिघ�लो लो�नेतफ� को 
छोरा भएमा छोराले पाउने �यव�था गरकेोमा छोरा 
िवधान खड्का मसगँ नै रहेको अव�थामा िवप�ीबाट 
अशं निलएको मैले आफँै ऋण धन गरी िमित 
२०६२।१२।०१ मा सिुदप नरिसंह राणाबाट िलएको 
स�पि�मा हक िफता�  ह�ने भ�ने कानूनमा कहीकँतै 
�यव�था नभएकोमा मेरो हक समा�त गरी िवप�ीको 
हकै नभएको स�पि�मा हक िफता� ह�ने गरी गरेको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदरभागी भएकोले म�ुा दोहो�याई 
हेरी उ� फैसला बदर गरी मेरो हक सरुि�त ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पिव�ा पनु (खड्का) को 
तफ� बाट यस अदालतमा दता�  ह�न आएको िनवेदनप� ।

�ितवादी पिव�ा पनुले स�ब�ध िव�छेद गदा�का 
अव�थामा िनजको नाउकँो स�पि�का स�ब�धमा कुनै 
कुरा उ�लेख गरकेो नदेिखएको, साधारणतः स�ब�ध 
िव�छेद गदा� स�पि� पाउने िनजको हकलाई अ�यथा 
गन� सिकने अव�था नभएको, अंश निलई स�ब�ध 
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िव�छेद गर े पिन िनज पिव�ाको नाउकँो स�पि�मा 
वादीको हक ला�ने भए पिन पूर ै स�पि� िफता� ह�न 
स�ने अव�था नभई �ी अंशधनको ५ नं.समेतले 
�ितवादीको हकलाई अ�यथा गन� नसिकने र �यसमा 
पिन वादीको आ�नो हक िह�साको हदस�ममा दाबी 
नगरी पूर ैस�पि� िफता� गराएको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको फैसलामा �ी अशंधनको ५ नं., अ.बं. 
१८४क, १८५ नं. र �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३, ५४ को �िुट देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२ को उपदफा १ को ख�ड (क) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने यस 
अदालतबाट िमित २०७२।१०।५ गते भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो । 

पनुरावेदक �ितवादीको वारसेले यस 
अदालतबाट तोिकएको िमित २०७३।०५।२८ 
गतेदेिखको तारखे गजुारी बसेको िमिसलबाट देिखएको 
र पेसीका िदन इजलासबाट नाम पकुार गदा�  पनुरावेदक 
वा िनजको �ितिनिध यस इजलासमा उपि�थत ह�न 
आएको पाइएन ।

��यथ� वादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी राकेशकुमार शमा�ले स�ब�ध िव�छेद 
म�ुामा पिव�ा पनु खड्काले कमलाल खड्काबाट 
अंश निलने गरी स�ब�ध िव�छेद गरकेो अव�था ह�दँा 
सोका आधारमा पिव�ा पनु खड्काको नाउमँा रहेको 
िक.नं. १७३४ को ०-१-१० पूर ैज�गामा िनजको हक 
समा�त भएकाले वादी कमलाल खड्काको एकलौटी 
हक कायम ह�न आएको ह�दँा िलखत बदर गरी वादी 
कमलाल खड्काको नाउमँा हक िफता� भई दा.खा. 
नामसारी ह�ने भनी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला िमलेकै ह�दँा 

सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।
उपयु�� बहससमेत सनुी ��ततु म�ुामा 

त�कालीन पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७१।०३।०९ मा भएको फैसला िमले निमलेको के 
रहेछ ? पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने हो, होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

२. िनण�यतफ� िवचार गदा�, �ितवादी पिव�ा 
पनु खड्काले अशं निलने गरी स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँ
भनी मउपर दायर गरकेो म�ुामा यसै अदालतबाट वादी 
दाबीबमोिजम फैसला भई अि�तम भएको ह�दँा िनज 
पिव�ा पनुका नाउमँा रहेको घर ज�गामा पिव�ा पनुको 
हक समा�त भई मेरो एकलौटी हक रहेको ह�दँा स�ब�ध 
िव�छेदप�चात् िनज पिव�ाले राजीनामाको िलखत गरी 
िटकाराम शमा�लाई र िटकाराम शमा�ले हालैदिेखको 
बकसप� गरी अनसुा पनुलाई िदएको िलखत बदर 
गरी उ� ज�गा मेरो नाउमँा हक िफता� गरी दा.खा. 
नामसारी गरी चलन चलाइपाउ ँ भ�ने वादी कमलाल 
खड्काको िफराद दाबी रहेकोमा िफराद दािबमा 
उि�लिखत ज�गा वादीको पैि�क नभई म पिव�ा पनुको 
बबुा र दाजलेु मेरो नाउमँा ख�रद ग�रिदएको हो । उ� 
ज�गामा िवप�ीको अंश नला�ने भएकोले मैले िनजसगँ 
अशं निलने गरी स�ब�ध िव�छेद गरकेो ह� ँ । मलुकु� 
ऐन, �ी अंशधनको १, ४, ५ नं.बमोिजम उ� ज�गा 
�ी अशंधन भएकोले िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
�ितवादी पिव�ा पनुसमेतको �ितउ�र िजिकर रहेको 
पाइ�छ । अंश निलने गरी स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँ
भनी पिव�ाले िदएको म�ुामा िफराद दाबीबमोिजम 
स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहरकेोले िफराद दाबीको िक.नं. 
१७३४ को ज�गामा �ितवादी पिव�ा पनु खड्काको 
हक समा�त भई वादी कमलालको नाउमँा हक िफता� 
भई दा.खा. दता� नामसारीसमेत ह�ने भनी स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसलाउपर 
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िच� नबझुाई �ितवादी पिव�ा पनुको तफ� बाट म�ुा 
दोहो�याई हे�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा िनवेदन 
परकेोमा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित 
�दान भई ��ततु म�ुा पनुरावेदनको रोहमा दता� ह�न 
आएको पाइयो । 

३. पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , िववािदत 
िक.नं. १७३४ को ०-१-१० ज�गा बाब ु र दाजलेु 
दाइजो �व�प आफूलाई िदएको रकमबाट आ�नो 
नाउमँा ख�रद गरकेो, उ� ज�गा वादी कमलालको 
पैि�क नभएको, आ�नो �ी अंश धनअ�तग�तको भई 
अ�लाई अंश नला�ने भएका कारण आफूले स�ब�ध 
िव�छेद गदा� अंश निलई कमलाल खड्कासगँ स�ब�ध 
िव�छेद ग�रपाउ ँ भनी िफराद िदएकोमा सोअनसुार 
स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहरी फैसला भएको, स�ब�ध 
िव�छेद म�ुामा अंश प�र�याग गरकेो भ�ने कतै उ�लेखै 
नभएको, केबल कमलाल खड्कासगँ अंशमा दाबी 
नगन� भ�ने वादी दाबी रहेको ह�दँा उ� ज�गामा आ�नो 
हक समा�त भएको भनी वादी कमलालका नाउमँा हक 
िफता� िलखत बदर भई दा.खा. दता� नामसारी ह�ने 
ठह�याई भएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला बदरभागी ह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु 
खड्काको म�ुय िजिकर रहेको देिख�छ ।

४. पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु खड्का 
र ��यथ� वादी कमलाल खड्काका िबचमा २०५५ 
सालमा िववाह भई िनजह�को तफ� बाट एक मा� छोरा 
िवधान खड्काको ज�म भएको देिख�छ । ��यथ� वादी 
कमलाल खड्काउपर स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँभनी यी 
पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु खड्काले बाकेँ िज�ला 
अदालतमा िफराद दायर गरकेो देिख�छ । सो िफराद 
दािबमा अंश निलई स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँ भ�ने 
दाबी रहेकोले सोहीअनसुार िमित २०६६।१०।२४ 
मा िनजह�को पित प�नीिबचको स�ब�ध िव�छेद 
ह�ने ठहरी बाकेँ िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 

पाइ�छ । 
५. बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 

२०६६।१०।२४ मा स�ब�ध िव�छेद म�ुामा फैसला 
ह�नभु�दा अिघ नै यी पनुरावेदक पिव�ा पनु र ��यथ� 
कमलाल खड्कािबच लो�ने �वा�नीको स�ब�ध 
कायम रहेकै अव�थामा िमित २०६२।१२।०१ मा 
र.नं. ६५०८ बाट �.३७,५००।– मा सिुदप नरिसहं 
राणाबाट राजीनामा पा�रत गरी पनुरावेदक �ितवादी 
पिव�ा पनु खड्काको नाउमँा िक.नं. १७३४ को ०-१-
१० ज�गा ख�रद गरकेो भ�ने स�ु िमिसल संल�न 
रहेको राजीनामाको �ितिलिपबाट देिख�छ । 

६. उ� िक.नं. १७३४ को ज�गा आ�नो 
पालामा आज�न गरकेो दाइजो �ा�त स�पि� हो 
भ�ने पनुरावेदक पिव�ा पनु खड्काको िजिकरका 
स�ब�धमा हेदा�, दाइजोबाट पाउने स�पि�को �ोत र 
आज�न गरकेो स�पि�को �ोत एकै िकिसमको नभई 
फरकफरक िकिसमको ह��छ । दाइजोको स�पि�को 
�ोत माइती, मावलीह� ह��छन् भने आज�नबाट 
�ा� ह�ने स�पि�को �ोत आ�नै �ान, िसप, �यास 
ह��छ । दवुै �ोतबाट �ा�त ह�ने स�पि�को पिु� दाबी 
िलने �यि�ले त�यय�ु �माणबाट गनु�पछ�  । आ�ना 
पालामा आज�न गरकेो दाइजोबाट �ा�त स�पि� हो 
भनेर मा� ह�दँनै । पनुरावेदक �ितवादीले सो पिु� ह�ने 
त�यय�ु िलखत �माण पेस गन� सकेको िमिसलबाट 
दिेखदैँन । 

७. पनुरावेदक पिव�ा तथा ��यथ� 
कमलालका छोरा िवधान खड्का यी पनुरावेदक 
�ितवादी पिव�ा पनु खड्कासगँ ब�ने भ�ने स�ब�ध 
िव�छेद म�ुाको िफरादप�मा उ�लेख छ । पनुरावेदक 
पिव�ा पनु र ��यथ� कमलालिबच स�ब�ध िव�छेद 
ह�नभु�दा अिघ िनजह� सगोलमा रहेका अव�थामा 
ख�रद भएको स�पि�को बारमेा के ह�ने भ�ने ��नको 
स�ब�धमा हेदा�, ��यथ� कमलालसगँ सगोलमा 
रहेको अव�थामा यी पनुरावेदक पिव�ाको नाउमँा 
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ख�रद भएको उ� ज�गा पिव�ाको िनजी आज�नको 
नदिेखई सगोलको रहेको मा�नपुन� ह��छ । सो स�पि� 
पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु खड्काको नाउमँा दता� 
रहेको र सो बखत िनजकै �वािम�वमा रहेको ह�दँा उ� 
स�पि�मा �वतः िनजको पिन हक रहन जाने ह��छ ।

८. ��यथ� वादी कमलालले उ� ज�गा आफूले 
मलेिसयाबाट पठाएको रकमले ख�रद गरकेो हो भनी 
िफराद दािबमा उ�लेख गरकेो भए पिन रकम पठाएको 
देिखने कागजातह� �माण �व�प पेस दाखेल गन� 
सकेको पाइदँैन । यिद िनजले पठाएको रकमबाट उ� 
िक.नं. १७३४ को ज�गा ख�रद ग�रएको रहेछ भने पिन 
अ�यथा �मािणत नभएस�म त�काल िनजको प�नीको 
�पमा रहेक� पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनुसमेत 
सगोलको अंिशयार देिखई उ� ज�गामा िनजको अंश 
हक ला�ने नै ह�दँा िनज पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा 
पनुको अंश हकमा असर पन� गरी िक.नं. १७३४ को 
पूर ैज�गा ��यथ� वादी कमलालको नाउमँा िफता� गन� 
गरी भएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
कानूनस�मत देिखदैँन । 

९. पित कमलाल खड्कासगँ स�ब�ध 
िव�छेद गरी पाउन स�ु िज�ला अदालतमा िफराद 
दायर गदा� पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु खड्काले 
आ�नो नाउमँा रहेको उ� िक.नं. १७३४ को ज�गामा 
रहेको आ�नो हकअिधकार तथा �वािम�व �याग गरी 
सो ज�गाबाट आफूले अंश निलने भ�ने िनजको िफराद 
िजिकर नभई, आ�नो नाउमँा उ� ज�गा दता� रहेकै 
कारण िनजले लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद ह�दँा 
आ�नो पित ��यथ� कमलाल खड्काबाट अशं निलने 
भनी अंशमा दाबी नगरी स�ब�ध िव�छेदतफ�  मा� 
मागदाबी िलई िफरादप� दता� गरबेाट उ� ज�गामा 
िनजको �वािम�व समा�त भएको भनी अदालतले 
अनमुान गनु�  �यायोिचत ह�दैँन । 

१०. त�काल �चिलत कानूनी �यव�थाको 
स�ब�धमा हेदा�, सािबक मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको 

महलको ४क नं. मा “यस महलको १ न�बरबमोिजम 
लो�ने र �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद ह�न े भएमा 
अदालतले िनजह�िबच अंशब�डा गन� लगाएर 
मा� स�ब�ध िव�छेद ह�न े िनण�य गनु�पछ� ।...”
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । पनुरावेदक �ितवादी 
पिव�ा र ��यथ� वादी कमलालिबच लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध कायमै रहेको अव�थामा ख�रद गरकेो ज�गामा 
पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु खड्काको �वािम�व 
�वतः एक ख�ड िनिहत ह�ने ह��छ । ��ततु म�ुाको 
त�य �माणलाई हेदा� , पित प�नीको स�ब�ध कायम 
ह�दँाका बखत पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु खड्का-
१, ��यथ� वादी कमलाल खड्का-१ र छोरा िवधान 
खड्का-१ गरी तीन जना एकासगोलका अंिशयारह� 
रहेको देिखएकोले पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा पनु 
खड्काको नाउमँा दता� रहेको �वािम�वको स�ब�धमा 
सो स�ब�ध िव�छेद भएको नाताले मा� सबै हक 
��यथ� कमलाल खड्काको मा� ह�ने भनी िनजका 
नाउमँा िफता� गनु�  �यायोिचत ह�ने दिेखएन । त�काल 
�चिलत ऐ. लो�ने �वा�नीको महलको ४क नं.को 
कानूनी �यव�थाको मम�अन�ुप पिन देिखएन । अतः 
स�ब�ध िव�छेद ह�ने गरी फैसला भएको अव�थामा 
ज�मा तीन जना अिंशयारह� सो स�पि�को हकदार 
रहेको ह�दँा कमलाल खड्काका नाउमँा स�पूण� स�पि� 
िफता� गरकेो हदस�म स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको देिखएन । 

११. तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, �माण, 
कानून एवं आधार र कारणबाट पनुरावेदक �ितवादी 
पिव�ा पनु खड्काको नाउमँा दता� रहेको िक.नं. 
१७३४ को �े�फल ०-१-१० ज�गाबाट त�काल 
कायम रहेका हकदारह�म�ये बाब ु ��यथ� वादी 
कमलाल खड्का-१, आमा पनुरावेदक �ितवादी 
पिव�ा पनु खड्का-१ र छोरा िवधान खड्का-१ 
गरी तीन अिंशयार रहेका र त�काल कायम रहेका 
अिंशयारह�म�ये छोरा िवधान खड्कालाई अंश 
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िदनपुन� दािय�व िनजका िपता ��यथ� वादी कमलाल 
खड्काको रहेको ह�दँा छोरा िवधान खड्का र आ�नो 
हकस�म ��यथ� वादी कमलाल खड्काले िफता� पाउने 
देिखएकाले उ� ज�गाम�ये तीन भागको दईु भागमा 
��यथ� वादी कमलाल खड्काको हक कायम गरी 
िमित २०६६।१२।१६ मा र.नं. ५०२०ग बाट पा�रत 
राजीनामा र सोको आधारमा िमित २०६६।१२।२२ मा 
र.नं. ५१३२ग बाट पा�रत हालैदिेखको बकसप�समेत 
िलखत बदर गरी ��यथ� वादी कमलाल खड्कालाई 
तीन भागको दईु भाग ज�गा िफता� िदलाइिदनपुन�मा 
स�पूण� ज�गा िफता�  िदलाइिदने गरी स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।०३।०५ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित २०७१।०३।०९ को फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िववािदत 
िक.नं. १७३४ को �े�फल ०-१-१० ज�गाम�ये 
तीन भागको एक भागमा पनुरावेदक �ितवादी पिव�ा 
पनु खड्काको हक कायमै ह�ने भएकोले उि�लिखत 
िमित २०६६।१२।१६ मा र.नं. ५०२०ग बाट र िमित 
२०६६।१२।२२ मा र.नं. ५१३२ग बाट पा�रत िलखत 
सो तीन भागको एक भागस�म सदर ैकायम ह�ने र बाकँ� 
तीन भागको दईु भाग मा� िलखत बदर भई ��यथ� 
वादी कमलाल खड्काको नाउमँा हक िफता� भई 
दा.खा. दता� नामसारी गरी चलनसमेत चलाई पाउने 
ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम िक.नं.१७३४ को 
०-१-१० ज�गाम�ये तीन भागको दईु भाग मा� िलखत 
बदर भई ��यथ� वादी कमलाल खड्काको नाउमँा 
हक िफता� भई दा.खा. दता� नामसारी गरी चलनसमेत 
चलाई पाउने ठहरकेोले सोहीबमोिजम दा.खा. 
नामसारीका लािग स�बि�धत मालपोत काया�लयमा 
लेखी पठाई चलनसमेत चलाइिदन ु भनी स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू......................१

सरोकारवालाले न�कल माग गरी िनवेदन िदन आए 
िनयमानसुार ला�ने द�तरु िलई न�कल िदनू............२
दायरीको लगत क�ा गरी, ��ततु फैसला िव�तुीय 
�णालीमा �िव� गरी, स�ु तथा रकेड� र �माण 
िमिसलह� तत् तत् अदालतमा िफता� पठाई ��ततु 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू...३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशमान िसंह राउत

इजलास अिधकृत:- कृितबहादरु ब�नेत
इित सवंत् २०७७ साल चैत १२ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७७।११।२१

०७३-WO-१०४८

म�ुा :- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक / प� : नारायण सवेुदीको नाित िटका�साद 
सवुेदीको छोरा काठमाड� िज�ला 
बढुािनलक�ठ नगरपािलका वडा नं. १३ 
कपन ब�ने वष� ५२ को अ�णकुमार सवुेदी

िव��
िवप�ी / ��यथ� : उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 

इजलाससमेत

�नण�य नं. १०७९५
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§ लेनदेन म�ुाबाट िबगो भराई पाउने 
ठहरी फैसला भएकोमा सो ऋण िलने 
िनवेदकले फैसला काया��वयन ह�दँा 
कानूनबमोिजम ह�ने दािय�व िनवा�ह 
गनु�पन� । फैसलाबमोिजम साह�को िबगो 
ितनु�पन� कानूनी कत��य ऋणीमा रहने ।

§ फैसला गररे मा� होइन फैसला काया��वयन 
गनु� पिन अदालतको अिनवाय� र मह�वपूण� 
दािय�व ह�ने । लामो अविधस�म साह�को 
ऋण नितन� िनयतबाट िविभ�न बहाना 
बनाई कानूनको िछ� खोजी फैसला 
काया��वयनको काय�मा बाधा अड्चन 
देखाइरहनु उपयु� र मनािसब नह�ने । 

(�करण नं.६)

िनवेदक / प�का तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
रामकृ�ण का�ले

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी अजु�न�साद कँडेल तथा िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी ओम�काश अया�ल, �ी 
प�ुदेवी महज�न र �ी िशवहरी ितिम�सीना

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.िव��भर�साद �े� : नेपालको 

सिंवधान, २०७२ को धारा ४६ र धारा १३३(२) (३) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं��त त�य र आदेश यस �कार छ :-

त�य ख�ड
िवप�ीम�येको देवी�वज काक� वादी र म 

िनवेदक �ितवादी भई मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
चलेको लेनदेन म�ुामा मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 

िमित २०६५/११/०६ मा वादीले सावा ँ �याज �. 
१७,५५,३६९।२५ भ�रपाउने ठहर भई फैसला 
अि�तम भएको छ । फैसला काया��वयनमा िवप�ीको 
िनवेदन परी िबगोबापतमा आमा अि�बका सवेुदीको 
नाममा रहेको झापा िज�ला गौरीग�ज गा.िव.स 
वडा नं.८ (ख) को िक.नं.९८० ज. िव. १-१०-० 
लाई ज�मा �.२,४०,०००।- (दईु लाख चािलस 
हजार) �पैया ँ मा�मा िललाम गराई िलएको र दो�ो 
पटक िमित २०६८/०८/०८ मा मकवानपरु िज�ला 
अदालतमा वादीले िबगोमा िनवेदन िदई प�नी शा�ता 
सवुेदी खितवडाका नाममा रहेको िज�ला मकवानपरु 
सािबक बसामाडी गा.िव.स. वडा नं.१ को िक�ा नं. 
१५३२ को ज.िव.०-५-० ज�गा िललाम सकारी 
िवप�ीले दो�ोपटकसमेत िबगो असलु ग�रसकेप�ात् 
िललाम भएको २० िदनपिछ पनुः ते�ोपटक िमित 
२०७३/०१/०२ मा मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
नपगु िबगो हकमा कैद गराइपाउ ँ भनी िनवेदन 
गरकेोमा डोर खटाई २०७३/०५/१७ मा भई आएको 
जायदात तायदात मचु�ुकामा स�बि�धत वडामा मेरो 
कुनै चलअचल स�पि� नभएको भनी मचु�ुका भई 
आएकोले के कित िसधा खच� ला�ने हो सो स�ब�धमा 
कारागार काया�लय िभमफेदी मकवानपरुमा प� लेखी 
पठाउन,ु सोको िववरण कारागारबाट आएपिछ सो 
बराबरको रकम वादी प�बाट दािखल गन� लगाई पेस 
गन� भनी िमित २०७३/११/०६ मा िवप�ी मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट आदेश भएको िथयो । उ� 
बे�रतको आदेश बदरका लािग उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासमा अ.बं. १७ नं. िनवेदन गरकेोमा, 
आदेश बे�रतको नदेिखदँा प�रवत�न ग�ररहन परने, 
कानूनबमोिजम गनु�  भनी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट िमित २०७३/१२/०३ मा भएको आदेश 
द�ड सजायको महलको ४२ (२) को �प� कानूनी 
�यव�था नपगु िबगोमा कैद गराउन अिघ जायजातबाट 
भ�रपाएको ७ िदनिभ� दरखा�त िदनपुन� �प� कानूनी 
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�यव�थािवपरीत रहेको छ । सो आदशेलाई बदर गराउन 
अ�य वैकि�पक र �भावकारी कानूनी उपचारको बाटो 
नभएकोले बा�य भई नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(२) समेत बमोिजम यो िनवेदन गरकेो छु । सो 
काम कारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँ
साथै �रट िनवेदनको अि�तम िकनारा नभएस�म उ� 
आदशेको काया��वयन नगनु� , नगराउन,ु यथाि�थितमा 
रा�न भनी सबै िवप�ीह�का नाममा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अ�णकुमार सवुेदीको यस अदालतमा परकेो �रट 
िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ु नपन� मनािसब आधार, कारण र 
�माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएको 
िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� 
िवप�ीम�येका १ र २ नं. ले महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीले आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िनवेदनप� र यो आदेशको �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�को नाममा सूचना �याद जारी गरी 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । साथै अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन मागका स�ब�धमा िवचार गदा� अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा दवुै प�का िबच छलफल 
गराई आदेश गनु�  उपय�ु ह�ने ह�दँा अ�त�रम आदेशको 
छलफलका लािग िमित २०७४/०१/०५ गतेको 
पेसी तोक� उ� िमितअगावै िवप�ीह�लाई पेसीको 
सूचना िदनू । साथै उ� िमितस�म मकवानपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०७३/११/०६ र उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासको िमित २०७३/१२/०३ को 
आदशे काया�वयन नगनु� , नगराउन ु र यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 

को िनयम ४१ को उपिनयम (१) को (१) बमोिजम 
िवप�ीह�का नाममा अ�पकालीन आदेशसमेत जारी 
ग�रिदएको छ । सोको सूचना िवप�ीह�लाई िदन ुभ�ने 
िमित २०७३/१२/२४ को यस अदालतको आदशे ।

मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६५/११/०६ का फैसलाअनसुार सावँा 
�.११,०१,०००।– र िलखत िमितदिेख भ�रभराउ 
िमितस�मको �याजसमेत भ�रपाउने ठहरकेोमा 
िवप�ीको नाउमँा जेथा रहेको थाहा जानकारी भएको 
ह�दँा लेनदेन �यवहारको १९ नं. बमोिजम कैदमा 
रािखपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादीको दरखा�त परी 
वादीले भ�रपाउने िबगोम�ये अि�बका सवुेदी नाम 
दता�को िज�ला झापा गौरीगजं गा.िव.स. वडा नं. ८ 
िक.नं. ९८० को १-१०-० ज�गा �.२,४०,०००/- 
मा वादीले डाकँ िललाम सकार गरकेो । मकवानपरु 
िज�ला, हेट�डा उ.म.न.पा. वडा नं. १ िक.नं.१५३२ 
को ०-५-० ज�गाबाट िवप�ी वादीको बाकँ� िबगो 
असलुउपर गराइपाउ ँ भनी शा�ता खितवडा सवुेदीले 
झापा िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएको तत् प�ात् 
वादी देवी�वज काक�ले िबगोमा पूरक दरखा�त प� 
िदएको । उि�लिखत िक.नं. १५३२ को ०-५-० 
ज�गा �.८,००,०००/- मा िमित २०७२/१२/१४ 
मा डाकँ िललाम भएको र सो रकम वादीले 
बझुेको । िबगो �.१७४२९९०/- म�ये मेरो बाकँ� िबगो 
�.९४२९९०/- समेतको हकमा िवप�ी �ितवादीको 
अ�य जायजेथा केही नभएकोले िनजलाई १(एक) वष� 
थनुामा राखी कारबाही ग�रपाउ ँ भनी द.नं.२५३६ 
िमित २०७३/०१/०२ मा दखा��त प� मागबमोिजम 
�ितवादीको नाउमँा चल अचल स�पि� छ / छैन ? 
जायदात तायदातसिहतको मू�याङ्कन मचु�ुका 
र स�बि�धत िनकायबाट दता�  �े�तासमेत बझुी 
पेस गनु�  भ�ने आदेशानसुार डोर खटी गई िमित 
२०७३।०५।१७ मा भई आएको जायदातसिहतको 
मू�याङ्कन मचु�ुकामा िनज �ितवादीको वतन 
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रहेको स�बि�धत वडामा कुनै चल अचल स�पि� 
नभएको भनी मचु�ुका भई आएको देिखदँा िसधा खच� 
दािखला गन� १(एक) िदनमा के कित िसधा खच�बापत 
पाउने हो सो स�ब�धमा कारागार काया�लय भीमफेदी 
मकवानपरुमा प� लेखी पठाउन ुर उ� िसधा खच�को 
िववरण रकम उ�लेख गरी कारागारबाट आएपिछ सो 
बराबरको रकम वादी प�बाट दािखल गन� लगाई पेस 
गनु�  भ�ने िमित २०७३/११/०६ मा कानूनबमोिजमको 
आदशे भएको हो । सो काय�ले िनवेदकको सवंैधािनक 
तथा कानूनी हकमा असर पन� कुनै काम काय� यस 
अदालतबाट नग�रएको ह�दँा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशसमेतको आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन िनवेदन मागदाबी खारजे ग�रपाउ ँ
भनी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त यस 
अदालतमा पेस गरकेो मकवानपरु िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफ ।

लेनदेन (िबगो) असलुबापत िनवेदक / 
�ितवादीलाई िसधा खच� दािखला गरी कैदमा रा�न 
वादीबाट िदएको िनवेदनमा कारबाहीको िसलिसलामा 
आदशे िलदँाका आधार कारणसिहतको स�पूण� 
बेहोरा मकवानपरु िज�ला अदालत तथा स�बि�धत 
�यि�को तफ� बाट ��ततु ह�ने िलिखत जवाफबाट �प� 
िलिखत धारणा आउने नै छ । लेनदनेको िबगो ितनु�पन� 
दािय�व भएका यी �रट िनवेदक आ�नो कत��यबाट 
िवमखु भएको अव�थामा सोको कानूनबमोिजमको 
प�रणाम भो�ने काय�बाट उ�कन निम�ने भएको कारण 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको आदेशलाई 
सदर गन� गरी यस अदालतको िमित २०७३/१२/०३ 
गतेको आदेश मलुकु� ऐन द�ड सजायको ४२ (२) को 
कानूनी �यव�थािवपरीत भएको भ�द ैिनवेदकले िदएको 
��ततु �रट िनवेदन यस अदालतका हकमा जारी ह�नपुन� 
नदिेखदँा जारी भएको अ�पकालीन आदेश िनि��य 
गरी �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासको तफ� बाट यस 

अदालतमा पेस ह�न आएको िलिखत जवाफ ।
अ.बं.१७ नं. को िनवेदन िवप�ी �वयंले 

िदएको, सनुवुाइको मौका पाई �याियक मन �योग भई 
िन�पण भएको िवषयमा मौिलक हक हननको कुनै 
�� नै उठाउन िम�दैन । िवप�ीले सनुवुाइको मौका 
पाई �रट िनवेदनमा उि�लिखत कुराको िजिकर उ�च 
अदालत पाटन, हेट�डा इजलासमा रािखसकेको ह�दँा 
सोही �योजनका लािग �रट �े�ािधकारमा �वेश गन� 
िम�दैन । अपगु िबगो ितन� मौका पाउ ँनभनेको र दािय�व 
च�ुा गन� कुनै मनसाय नभएकोले, छलकपटपूण� �पले 
अपगु िबगोबापत कैद ब�नबाट उ�मिु� पाउने उ�े�यले 
स�मािनत अदालतमा �वेश गरकेो ह�दँा द�ड सजायको 
४२(२) नं. को रीतबे�रतको कुरा अ.बं.१७ नं. बमोिजम 
उ�च अदालतबाट टुङ्गो ला�ने हा�ो कानून �णालीको 
िनिव�वाद सामा�य िनयम भएकोमा कानूनबमोिजम 
अि�तम भएको िवषयमा स�मािनत सव��च अदालतले 
ह�त�ेप गन� िम�ने होइन । िनवेदनको �ि�याबाट 
तहतह ह�दँै उ�च अदालतबाट टुङ्गो लािगसकेको 
िवषयमा सव��च अदालतको �रट �े�ािधकार 
आकिष�त नह�ने ह�दँा यो �रट िनवेदन सिंवधानको धारा 
१३३(२) को दायरािभ� पद�न । �रट िनवेदकले धारा 
१३३(३) अ�तग�तको आदेशसमेत नमागेको ह�दँा 
�रट िनवेदन �ािविधक �पमै औिच�यहीन छ । �ये� 
नाग�रकलाई अ�यायमा पान� सिुनयोिजत उ�े�य रहेको 
र अ�य�तै लामो अविधस�म िविभ�न चरणह� पार 
गरी अि�तम भएको स�मािनत अदालतको फैसला 
काया��वयनको िवषय भएको ह�दँा शू�य सहनशीलता 
कायम गरी िवप�ीलाई कानूनको दायरामा �याइयोस् 
भनी सादर िनवेदन गद�छु । �रट िनवेदन बदिनयतपूण� 
र औिच�यहीन भएको ह�दँा खारजे गरी मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३/११/०६ मा भएको 
आदेश र सो आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित २०७३/१२/०३ मा 
भएको आदेश काया��वयन गरी, कानूनबमोिजमको मेरो 
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१०७९५ - अ�णकुमार सवेुदी िव. उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलाससमेत

हक सरंि�त ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको देवी�वज 
काक�ले यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

प� िवप�िबचमा िमलाप� ह�न स�ने 
भएकोले मेलिमलाप के��मा पठाइपाउ ँ भनी दवुै 
प�बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीह�ले 
इजलाससम� अनरुोध गनु�  भएको ह�दँा मेलिमलाप 
गन� �योजनको लािग १ मिहनाको समय िदई सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६५ घ 
बमोिजम ��ततु म�ुा मेलिमलाप के��मा पठाई 
िमलाप� भए िमलाप�बमोिजम र िमलाप� नभए 
िनयमबमोिजम पेसीमा चढाउन ुभ�ने यस अदालतबाट 
िमित २०७४/०५/१६ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको आदेशअनसुार मेलिमलाप 
�योजनका लािग मेलिमलाप के�� सव��च अदालतमा 
पठाइएकोमा मेलिमलाप ह�ने गरी टुङ्गो लागेको भनी 
सव��च अदालत मेलिमलाप के��बाट तारखे तोक� 
आएकोमा पिछ मेलिमलाप ह�न सकेको देिखएन ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो । िनवेदक / प�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी रामकृ�ण का�लेले, मलुकु� ऐन 
द�ड सजायको महलको ४२ (२) मा नपगु िबगोमा 
कैद गराउनअुिघ जायजातबाट भ�रपाएका ७ िदनिभ� 
दरखा�त िदनपुन� र यसबमोिजम भइसकेपिछ प�ुन 
सकेन भने पिन प�न, दावा गन� र दोहोरो जायजात 
गराउनसमेत नपाइने ब� बही खाता तमसकु 
िलिखतसमेत जो छ फ�ा गराइिदनपुछ�  भ�ने �प� 
�यव�थािवपरीत दो�ो पटकसमेत जेथा प�� िललाम 
गराई िलइसकेपिछ थुनामा रािखपाउ ँभनी िसधाखच� 
ज�मा ग�रआउने िवप�ीको गैरकानूनी काय�लाई 
स�मािनत मकवानपरु िज�ला अदालतले समेत 
िमिसल संल�न �माणह� र कानूनलाई अनदेखा गरी 
मेरो प�लाई थनुामा रा�नको लािग िवप�ीसगँ िनवेदन 

िलने, िसधा खच� दािखला गन� स�ब�धमा कारागार 
काया�लय िभमफेदी मकवानपरुमा प� लेखी पठाउने, 
िसधाखच�को िववरण रकम उ�लेख गरी कारागारबाट 
आएपिछ सो बराबरको रकम वादी प�वाट दािखल गन� 
लगाई पेस गनु�  भ�नेसमेतको आदेश र उ� आदशेलाई 
सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासको िमित २०७३/१२/०३ को आदेश मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको ४२(२) तथा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट भएको फैसला निजरसमेतका आधारमा 
�िुटपूण� भएकोले उ� आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी अजु�न�साद कँडेल तथा िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी ओम�काश अया�ल, �ी प�ुदवेी 
महज�न र �ी िशवहरी ितिम�सीनाले, �रट िनवेदनमा 
उि�लिखत कुराको िजिकर उ�च अदालतमा 
रािखसकेको ह�दँा सोही �योजनका लािग �रट 
�े�ािधकारमा �वेश गन� िम�दैन । अपगु िबगो ितन� 
मौका पाउ ँनभनेको र दािय�व च�ुा गन� कुनै मनसाय 
नभएकोले, छलकपटपूण� �पले अपगु िबगोबापत 
कैद ब�नबाट उ�मिु� पाउने उदे�यले स�मािनत 
अदालतमा �वेश गरकेो हो । िनवेदनको �ि�याबाट 
तहतह ह�दँै उ�च अदालतबाट टुङ्गो लािगसकेको 
िवषयमा सव��च अदालतको �रट �े�ािधकार आकिष�त 
नह�ने ह�दँा यो �रट िनवेदन संिवधानको धारा १३३(२) 
को दायरािभ� पद�न । �ये� नाग�रकलाई अ�यायमा 
पान� सिुनयोिजत उ�े�य रहेको र अ�य�तै लामो 
अविधस�म िविभ�न चरणह� पार गरी अि�तम भई 
फैसला काया��वयनको िवषय भएको ह�दँा �रट िनवेदन 
बदिनयतपूण� र औिच�यहीन छ खारजे गरी मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३/११/०६ मा भएको 
आदेश र सो आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित २०७३/१२/०३ मा 
भएको आदशेमा कुनै �िुट नह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
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ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको बहस ��ततु गनु�भयो ।
उि�लिखत दवुै प�को तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान् कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहससमेत 
सनुी ��ततु �रट िनवेदनमा उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासबाट िमित २०७३/१२/०३ मा भएको 
आदशे िमले निमलेको के हो ? िनवेदकको िनवेदन 
िजिकर प�ुन स�छ, स�ैन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, दो�ो पटकसमेत 
िबगो असलु ग�रसकेप�ात् पनुः ते�ोपटक िमित 
२०७३/०१/०२ मा मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
नपगु िबगोको हकमा कैद गराइपाउ ँ भनी देवी�वज 
काक�ले िनवेदन गरकेोमा, डोर खटाई जायदात तायदात 
मचु�ुकामा मेरो कुनै चलअचल स�पि� नभएको भनी 
मचु�ुका भई आएकोले के कित िसधाखच� ला�ने हो सो 
स�ब�धमा कारागार काया�लय िभमफेदी मकवानपरुमा 
प� लेखी पठाउनू, सोको िववरण कारागारबाट 
आएपिछ सो बराबरको रकम वादी प�बाट दािखला 
गन� लगाई पेस गनु�  भनी िमित २०७३/११/०६ मा 
िवप�ी मकवानपरु िज�ला अदालतबाट आदेश भएको 
र उ� आदशे बे�रतको नदेिखदँा प�रवत�न ग�ररहन 
परने भनी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट 
िमित २०७३/१२/०३ मा आदेश भएको देिख�छ ।

द�ड सजायको ४२(२) नं. मा भएको 
�यव�थाअनसुार दो�ोपटक जायजात ग�रसकेपिछ 
कैद गराउन ७ िदनिभ� दखा��त िदनपुन�मा हद�याद 
नाघी कैदमा रा�न िनवेदन िदएको �िुटपूण� ह�दँा िज�ला 
अदालतको आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित २०७३/१२/०३ मा 
भएको आदेश �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणको आदशेबाट बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेको पाइयो । 

िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा�, बाकँ� 
िबगो �.९,४२,९९०/- समेतको हकमा िवप�ी 
�ितवादीको अ�य जायजेथा केही नभएकोले िनजलाई 

१(एक) वष� थनुामा राखी कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 
द.नं.२५३६ िमित २०७३/०१/०२ मा दखा��त प� 
मागबमोिजम �ितवादीको वतन रहेको स�बि�धत 
वडामा कुनै चल अचल स�पि� नभएको भनी 
मचु�ुका भई आएको देिखदँा िसधा खच� दािखला गन� 
१(एक) िदनमा के कित िसधा खच�बापत पाउने हो सो 
स�ब�धमा कारागार काया�लय भीमफेदी मकवानपरुमा 
प� लेखी पठाउन ुर उ� िसधा खच�को िववरण रकम 
उ�लेख गरी कारागारबाट आएपिछ सो बराबरको रकम 
वादी प�बाट दािखल गन� लगाई पेस गनु�  भनी िमित 
२०७३/११/०६ मा कानूनबमोिजमको आदेश भएको 
हो भ�ने मकवानपरु िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफ बेहोरा रहेको र लेनदेनको िबगो ितनु�पन� 
दािय�व भएका यी �रट िनवेदक आ�नो कत��यबाट 
िवमखु भएको अव�थामा सोको कानूनबमोिजमको 
प�रणाम भो�ने काय�बाट उ�कन निम�ने भएको कारण 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको आदशेलाई 
सदर गन� गरी यस अदालतको िमित २०७३/१२/०३ 
गते भएको आदेश मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४२ (२) 
नं. को कानूनी �यव�थािवपरीत नभएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासको िलिखत जवाफ रहेको 
दिेख�छ ।

यसै गरी, �रट िनवेदन बदिनयतपूण� र 
औिच�यहीन भएको ह�दँा खारजे गरी कानूनबमोिजमको 
मेरो हक संरि�त ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
दवेी�वज काक�को िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ ।

२. िमिसल अ�ययन गदा�, वादी देवी�वज 
काक� र �ितवादी अ�णकुमार सवुेदी भएको 
लेनदेन म�ुामा मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६५/११/०६मा वादीले सावँा �याज 
�.१७,५५,३६९।२५ पाउने ठहरी फैसला भएको 
र सो फैसलाउपर �ितवादीको पनुरावेदन नपरी उ� 
फैसला अि�तम भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । 
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३. फैसला काया��वयनको लािग वादीको 
२०६६/१२/२६ मा िनवेदन परी कारबाही �ि�या स�ु 
भई िबगोबापतमा अि�बका सवुेदीका नाउमँा दता� रहेको 
झापा गौरीग�ज-८ िक.नं. ९८० को ज.िव.१-१०-० 
ज�गा िमित २०६८/०५/२५ मा �.२,४०,०००/- 
मोल कायम भएको कसैले पिन िललाम सकार नगरकेो 
र िमित २०६८/०७/०६ मा दो�ो पटक वादीले 
िललाम सकारकेो देिख�छ । बाकँ� िबगोको हकमा 
कारबाही ह�दँा शा�ता सवुेदी खितवडाका नाउकँो 
िज�ला मकवानपरु बसामाडी-१ िक.नं. १५३२ 
�े.फ.०-५-० ज�गाको मू�य �.८,००,०००/-(आठ 
लाख �पैया)ँ मा िमित २०७२/१२/१४ मा िललाम 
भई ितलकच�� उपा�याय सवुेदीले सकार गरी रकम 
धरौटीमा रहेकोमा देवी�वजले िमित २०७२/१२/२५ 
मा दो�ो पटक िललामबाट दािखल भएको रकम िफता� 
पाउ ँभनी अदालतमा िनवेदन िदएको पाइ�छ र िमित 
२०७२/१२/२८ मा धरौटीबाट �.८,००,०००/- 
(आठ लाख) �पैया ँरकम बझेुको भ�ने देिख�छ । 

४. मकवानपरु िज�ला अदालतबाट पिहलो 
पटकको िललामबाट �.२,४०,०००/- र दो�ो 
िमित ०७२/१२/१४ मा िललाम भएको स�पि�बाट 
�.८,००,०००/- समेत ज�मा �.१०,४०,०००/- 
असलु भएको र वादीको असलु ह�नपुन� िबगो नपगेुको 
भ�ने िमिसल संल�न त�यबाट दिेख�छ । त�प�चात् 
पिन असलु ह�नपुन� रकम नपगेुकोले �ितवादीलाई 
थनुामा रािखपाउ ँ भनी िमित २०७३/०१/०२ मा 
वादीले िनवेदन िदएको पाइ�छ । सो िनवेदनका 
िसलिसलामा िज�ला अदालतबाट कारबाही �ि�या 
�ार�भ गरी िमित २०७३/०५/१७ मा जायजात 
तायदात मचु�ुकाबाट �ितवादीको कुनै स�पि� 
नदिेखएको भनी खिुलआएकोले िसधा खच� दािखल 
गन� १ िदनमा के कित खच� ला�छ भनी कारागार 
शाखामा बझुी सोही बराबरको रकम वादी प�बाट 
दािखल गन� गरी मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 

२०७३/११/०६ मा आदेश भएको र सो आदेशउपर 
ियनै िनवेदकको िनवेदन परी उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासबाट िमित २०७३/१२/०३ मा 
स�ुको आदेश सदर भएको दिेख�छ । यसरी िवप�ी 
दवेी�वज काक�ले िदएको िनवेदनअनसुार �माण ब�ुने 
�ि�या �ार�भ गरकेो देिखयो । सािबक मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको ४२ नं. ले िबगो भ�रपाउनेस�ब�धी 
�यव�था गरकेो छ जसअनसुारः- द�ड सजायको 
महलको ४२(१) नं. मा िबगो भ�रपाउने गरी आिखरी 
फैसला भएको िमितले तीन वष�िभ� दरखा�त िदनपुछ�  
। दरखा�त परपेिछ प�ितस िदनिभ� भनु�पन� िबगो 
दािखल गन� �याउन ु न�याए ऐनबमोिजम जायजात 
ह��छ भनी �याद जारी गनु�पद�छ र सो �यादिभ� 
िबगो दािखल गन� न�याए ऐनबमोिजम जायजात गरी 
भराइिदनपुछ�  भ�ने �यव�था रहेको छ । सोही महलको 
४२ (२) नं. मा मािथ १ दफाबमोिजम जायजातबाट 
पूरा िबगो पगेुन भने नपगुजितमा लेनदेन �यवहारको 
महलको १९ न�बरबमोिजम कैद गराउन पाउनेमा 
कैद गराइपाउ ँभनी कैदमा बस�ु�याल खानलाई कैदी 
थनुवुाले पाउनेसरहको िसधा खच�समेत दािखला गरी 
अिघ जायजातबाट भ�रपाएका सात िदनिभ� दरखा�त 
िदनपुछ�  । �य�तो दरखा�त पन� आयो भने हािकमले 
�यस कुराको पचा� खडा गरी कैद ग�रिदनपुछ�  भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ ।

५. यसरी िबगो भराउने �ममा ऋणीले 
ितनु�पन� रकम हरस�भव फैसलाबमोिजम असलुउपर 
गरी िदनपुन� �य�न ग�रनपुन� भ�ने मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ४२ नं. को �यव�थाबाट देिख�छ । सो ४२ 
नं. मा स�पि� देखाउनपुन� दािय�व साह� वादीको ह�ने 
भए तापिन सामा�यतया ऋणीको नाउमँा कहा ँ कहा ँ
स�पि� छन् भनी थाहा जानकारी ह�न किठन ह�ने 
ह��छ ।

६. ��ततु िववादमा ऋणीको स�पि� 
िविभ�न ठाउहँ�मा रहन जाने ह�दँा स�पि�बाट नै िबगो 
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भराइिदनपुन� ४२(१) को �ारि�भक �यव�था हो । बाकँ� 
नपगु िबगोको लािग िनवेदकको स�पि� र अदालतबाट 
खोजिबन ग�रदँा पिन हालस�म दिेखन नआएको 
ि�थितलाई हेरी फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
िज�ला अदालतबाट कैदमा रा�नपुदा� कित खच� 
ला�ने हो स�बि�धत कारागार ब�ुने गरी आदेश भएको 
पाइ�छ । लेनदेन म�ुाबाट िबगो भराई पाउने ठहरी 
फैसला भएकोमा सो ऋण िलने िनवेदकले फैसला 
काया��वयन ह�दँा कानूनबमोिजम ह�ने दािय�व िनवा�ह 
गन�पन� ह��छ । फैसलाबमोिजम साह�को िबगो ितनु�पन� 
कानूनी कत��य ऋणीमा रहने ह��छ । २०६५ सालमा 
भएको लेनदने म�ुाको िबगो हालस�म पिन पूण��पमा 
असलु ह�न नसकेको भ�ने त�य रहेको छ । फैसला गररे 
मा� होइन फैसला काया��वयन गनु�  पिन अदालतको 
अिनवाय� दािय�व रह�छ । लामो अविधस�म साह�को 
ऋण नितन� िनयतबाट िविभ�न बहाना बनाई कानूनको 
िछ� खोजी फैसला काया��वयनको काय�मा बाधा 
अड्चन दखेाइरहन ुउपय�ु र मनािसब ह�दँैन । दो�ो 
पटक िललाम ह�दँा पिन िबगो नपगेुपिछ सो िललामबाट 
आएको िबगो �ा� गरकेो िमितबाट िनवेदकलाई 
बाकँ� िबगोमा थनुामा रािखपाउ ँभनी ��ततु िनवेदन 
पिन ७ िदनिभ� परकेो देिखदँा मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३/११/०६ र उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासबाट सो आदशेलाई सदर ह�ने 
गरी िमित २०७३/१२/०३ भएको आदेशमा कुनै 
कानूनी �िुट देिखन नआएको ह�दँा उ� आदेशह� 
उ��ेषणको आदेशले बदर गन� स�दनै । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहरकेोले यस अदालतबाट िमित २०७३/१२/२४ मा 
भएको अ�त�रम आदेश �वतः िनि��य ह��छ । ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी, आदेशको 
िव�तुीय �ित िव�तुीय �णालीमा अपलोड गनु� , स�ु 
रकेड� िमिसल स�बि�धत िनकायमा पठाइिदन ु साथै 

��ततु िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत : िद�यराज िघिमरे
इित संवत् २०७७ साल फागनु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

 सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७७।११।२८

०७१-CR-१३२४

म�ुा :- बह�िववाह

िनवेदक / वादी : जय�ती बढुाथोक�को जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
िवप�ी / �ितवादी : िज�ला स�यान, खलंगा गा.िव.स. 

वडा नं. ५ घर भई हाल किपलव�त ुिज�ला 
महे��नगर गा.िव.स. वडा नं. ६ िवरपरु 
बसाइ ँसरी आई हाल ऐ. िज�ला, वरकलपरु 
गा.िव.स. वडा नं.९ डुमरामा डेरा गरी ब�ने 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�समेत

�नण�य नं. १०७९६
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§ बह�िववाह म�ुामा सबैभ�दा बढी पीडा मका� 
पन� जेठी �ीमती र िनजतफ� बाट जायज�म 
भएका स�तानह� नै ह��छन ् । कसुरको 
काय� लामो अविधस�म गो�य राखी �कट 
नगन� र जेठी �ीमतीले पिहले नै थाहा 
पाइसकेको भनी मौिखक बयान बकप� गन� 
काय�बाट हद�याद गणना गनु� िवधाियक� 
मनसायअनुकूल नह�ने ।

(�करण नं.९)
§ बह�िववाह सरकारवादी फौजदारी 

म�ुा भएकाले उ� कसरुको जानकारी 
जाहरेवालालाई किहले भयो भ�दा पिन 
उ� कसरुको स�ब�धमा अनुस�धान 
गन� िनकाय वा अिधकारीलाई किहले 
जानकारी �ा� भयो र जानकारी �ा� 
भएपिछ आव�यक अनसु�धान तहिककात 
गरी कानूनबमोिजमको हद�यादिभ� मु�ा 
दायर भयो िक भएन भ�ने कुराले नै मह�व 
रा�ने । 

(�करण नं.१०)
§ नाग�रकता छु�ै �योग र �योजनको लािग 

रा�यको िभ�न िनकायबाट �ा� गन� स�ने 
ह�दँा जेठी �ीमती तथा बह�िववाहको मु�ाको 
अनुस�धान गन� िनकायले उ� त�यको 
जानकारी पाउन े अव�था नरहने ह�दँा 
बह�िववाह मु�ामा सो नाग�रकता िलएको 
आधारले हद�याद �ार�भ ह�ने अव�था 
रहदैँन । बह�िववाह म�ुामा सो कसुरको 
अनुस�धान गन� कानूनबमोिजमको 
िनकायले थाहा पाएपिछ नै हद�याद 
�ार�भ ह�ने ।

(�करण नं.११)

िनवेदक / वादीका तफ� बाट : 
िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क १, िन.नं.१०१७८
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ११, िन.नं.८७१६ 
§ ने.का.प.२०६३, अङ्क ५, िन.नं.७६९४

स�ब� कानून :
§ सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
माननीय �यायाधीश �ी रामकृ�ण खनाल
किपलव�त ुिज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:- 
माननीय �यायाधीश �ी िकशोर िसलवाल
माननीय �यायाधीश �ी नीलम पौडेल
पनुरावेदन अदालत बटुवल

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम 
यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
परी अनमुित �दान भई पनुरावेदनको रोहबाट पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस 
�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
मेरो कृ�णबहादरु बढुाथोक�सगँ िववाह भई 

दईु छोरा र एक छोरीको जायज�म भई दा�प�य जीवन 
चिलरहेको र िनज कामको िसलिसलामा किहलेकाही ँ
बािहरसमेत ब�ने गरकेोमा िमित २०६९।०१।२३ गते 
िनज पितले दो�ो िववाह गरकेो जानकारी पाई सो 
�थानमा जादँा िनजह� लो�ने �वा�नीको �पमा रहेको 
र िवप�ी शाि�त िगरीलाई आ�नो नामबाट िज�ला 
�शासन काया�लय, स�यानबाट नेपाली नाग�रकता 
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र पासपोट�समेत बनाइिदएको भ�ने जानकारी ह�न 
आएकोले िवप�ीह�लाई बह�िववाहमा कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको जय�ती बढुाथोक�ले 
िमित २०६९।०१।२७ मा िदएको जाहेरी दरखा�त ।

मेरो जेठी �ीमती जय�ती बढुाथोक�सगँ 
२०४२ सालमा नै जातीय पर�पराअनसुार िववाह भई 
दईु छोराह� र एक छोरीको जायज�म भएकोमा हाल 
सबै छोरा छोरीह�को िबहेदानसमेत भइसकेको छ । 
घरमा जेठी �ीमती जय�ती बढुाथोक�सगँ पा�रवा�रक 
कलह र बैमन�यता भएकाले २०६४ साल असारमा 
शाि�त बढुाथोक�सगँ दो�ो िववाह गरकेो ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

�ितवादीह� कृ�णबहादरु बढुाथोक� र शाि�त 
बढुाथोक� २०६६ सालदेिख िनर�तर मेरो घरमा 
भाडामा बसोबास गद� आइरहेका छन् । कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�को जेठी �ीमती जय�ती बढुाथोक� रहेक� 
र िनजले का�छी �ीमती शाि�त बढुाथोक�लाई िववाह 
गरी मेरो घरमा बसेका छन् भ�नेसमेत बेहोराको सीता 
खनालले गरकेो कागज ।

�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�को जेठी 
�ीमती जय�ती बढुाथोक� रहेको र िनजले जेठी �ीमती 
ह�दँाह�दँ ै का�छी �ीमती िववाह गरकेा छन् भ�नेसमेत 
बेहोराको �ाने���साद िम�, इ�री�साद पौडेल र 
टेकलाल वे�वासेले लेखाइिदएको व�तिु�थित मचु�ुका 
कागज ।

�ितवादी शाि�त बढुाथोक� फेला नपरकेो 
भ�नेसमेत बेहोराको �हरी �ितवेदन ।

िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको 
बयान, बिुझएका मािनस तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�को कागजसमेतका �माणह�बाट �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले घरमा जेठी �ीमती जय�ती 
बढुाथोक� ह�दँाह�दँ ैकानूनिवपरीत का�छी �ीमती शाि�त 
बढुाथोक� (िगरी) सगँ िववाह गरी �ितवादी कृ�णबहादरु 

बढुाथोक�ले मलुकु� ऐन, िबहावरीको महलको ९ नं. को 
कसरु गरकेो र �ितवादी शाि�त बढुाथोक� (िगरी) ले 
समेत घरमा जेठी �ीमती छ भ�ने जानकारी ह�दँाह�दँै 
�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�सगँ का�छी �ीमती 
बनी िववाह गरी �ितवादी शाि�त बढुाथोक� (िगरी) 
ले मलुकु� ऐन, िबहावरीको महलको १० नं. को 
कसरु गरकेो �मािणत भएको ह�दँा िनज �ितवादीह� 
कृ�णबहादरु बढुाथोक� र शाि�त बढुाथोक� (िगरी) लाई 
सो ऐनको सोही महलको १० नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको स�ु किपलव�त ुिज�ला 
अदालतमा िमित २०६९।०२।२२ मा दता� भएको 
अिभयोग प� ।

जय�ती र मेरोिबचमा दैिनक झै-झगडा ह�ने 
गरकेो र िनजबाट हेल�व सहनपुरकेो कारण बा�य भई 
जािगरसमेत छाडी सहाराको लािग २०६४ सालमा 
शाि�त िगरीलाई िववाह गरी डुमरामा डेरा गरी बसेको 
िथए ँ। म�ले अक� िववाह गरकेो कुरा जय�तीलाई पिहला 
नै थाहा िथयो, हाल आएर झ�ुा जाहेरी िदएक� ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 
स�ु अदालतमा िदएको बयान ।

�ितवादी कृ�ण बढुाथोक�लाई नगद 
�.३५,०००।– वा सोसरहको जेथा धरौट िलई 
तारखेमा रा�न ु भ�नेसमेत बेहोराको स�ु िज�ला 
अदालतको आदेश ।

मेरो कृ�णबहादरु बढुाथोक�सगँ २०६४ 
सालमा िववाह भएको हो । िनजसगँ िववाह ह�दँा 
िनजको अक� �ीमती छन् भ�ने मलाई थाहा िथएन । 
िमित २०६७।०५।१५ गते जाहेरवाली जय�ती हामी 
बसेको कोठामा आएपिछ मा� मलाई अक� दलुही 
भएको थाहा भएको हो । म�ले अक� �ीमती छन् भ�ने 
थाहा पाई जानीजानी िववाह गरके� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �यादमा हािजर भएक� �ितवादी शाि�त िगरी 
बढुाथोक�ले स�ु अदालतमा िदएको बयान ।

�ितवादी कृ�णबहादरुको अक� �ीमती 
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छन् भ�ने �ितवादी शाि�तलाई थाहा िथएन । िमित 
२०६७।०५।१५ गते जाहेरवाली जय�ती िनजह� 
बसेको कोठामा आई िनजह�को सामानसमेत उठाई 
लगेपिछ मा� आफूलाई अक� दलुही भएको थाहा भएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी शाि�त िगरीका सा�ी 
कमला अिधकारीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी कृ�ण बढुाथोक�ले २०६४ सालमा 
का�छी �ीमती शाि�त बढुाथोक�लाई िववाह गरकेा 
ह�न्, सोही सालदेिख हा�ो गाउ ँडुमरामा डेरा गरी ब�दै 
आएका छन् । जेठी �ीमतीले िनजह�को डेरामा आई 
सबै समान उठाई लगेक� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
वादीका सा�ी सीता खनालले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादी कृ�णबहादरु र शाि�तको िबचमा 
२०६४ सालमा िववाह भएको हो । शाि�त िगरीलाई 
कृ�णबहादरुको अक� �ीमती छन् भ�ने थाहा 
िथएन । िमित २०६७।०५।१५ गते जाहेरवाला जय�ती 
िनजह� बसेको कोठामा आई िनजह�को सामानसमेत 
उठाई लगेपिछ मा� िनजलाई अक� दलुही भएको थाहा 
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�का सा�ी चरुामणी पो�ेलले स�ु अदालतमा 
आई िदएको बकप� ।

�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 
शाि�त िगरीसगँ दो�ो िववाह गरकेा छन् भनी िमित 
२०६९।०१।२३ गते जाहेरवालाले भनेपिछ मैले थाहा 
पाएको ह�,ँ �ितवादी शाि�त िगरीलाई कृ�णबहादरुको 
अक� �ीमती छन् भ�ने थाहा िथयो होला भ�नेसमेत 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाको कागज गन� 
इ�री�साद पौडेलले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

मैले �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 
भला�बास ब�ने टीकारामक� छोरी शाि�त िगरीसगँ 
दो�ो िववाह गरकेा छन् भनी िमित २०६९।०१।२३ 
गते िनजह� ब�ने डेरामा आई थाहा पाएको ह�,ँ 
शाि�त िगरीलाई म जेठी �ीमती छु भ�ने थाहा िथयो 

भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला जय�ती बढुाथोक�ले 
स�ु अदालतमा आई गरकेो बकप� ।

�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले आ�नो 
घरमा जेठी �ीमती ह�दँाह�दँै कानूनिवपरीत का�छी 
�ीमती शाि�त बढुाथोक� (िगरी) सगँ िववाह गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई 
मलुकु� ऐन, िबहावरीको महलको १० नं. बमोिजम 
१(एक) वष� ६ (छ) मिहना कैद र �.६,०००।- (छ 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहछ�  र �ितवादी 
शाि�त बढुाथोक� िगरीको हकमा िनज कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�को जेठी �ीमती छन् भ�ने कुरा थाहा 
पाउदँा पाउदँ ैिववाह गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न सकेको 
नदेिखदँा �ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०९।१९ मा भएको 
फैसला ।

�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� िववाह 
गनु�भ�दा अगािड का�छी �ीमती शाि�त बढुाथोक� 
िगरीलाई मेरो जेठी �ीमती जाहेरवाली छ भ�ने कुरा 
थाहा िथयो भनी बयान गरी अदालतमा समेत सो 
कुरालाई ख�डन नगरकेो ि�थितमा मौकामा फरार रहेक� 
�ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरी अदालतमा उपि�थत 
भई सो कुरामा इ�कार रहदैँमा िनज �ितवादीलाई 
सफाइ िदएको फैसला सो हदस�म �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय होस् 
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा दता� भएको पनुरावेदन 
प� ।

जेठी �ीमती जय�ती बढुासगँ स�ब�ध रा�ो 
नभएकोले २०६४ सालमा शाि�त बढुाथोक�सगँ दो�ो 
िववाह गरकेो ह� ँ । दो�ो िववाह भएको कुरा िववाह 
िमितमा नै जेठी �ीमतीलाई थाहा जानकारी भए पिन 
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२०६७ सालमा थाहा पाएको भनी िदएको जाहेरीमा 
हद�यादको ग�भीर �िुट भएको छ । मलुकु� ऐन, 
िबहावरीको महलको ११ नं. अनसुार ३ मिहनािभ� 
नालेस गनु�पन�मा सो नगरी पिछ गरकेो नालेसमा 
हद�यादको िवषयमा िववेचना नगरी कैद र ज�रवानाको 
सजाय ह�ने गरी भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले पनुरावेदन अदालत 
बटुवलमा दता� गराएको पनुरावेदन प� ।

यसमा दवुै प�को पनुरावेदनप� पर�पर 
सनुाइ �ितवादीह� लो�ने �वा�नी भई �ितवादी शाि�त 
बढुाथोक� िगरीले २०६५ सालमा नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� िलएको ह�दँा हद�याद स�ब�धमा केही नबोली 
तथा �ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरीलाई सफाइ िदने 
गरी भएको स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको िमित 
२०६९।०९।१९ को फैसला िवचारणीय भएकोले 
अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई आए 
वा अविध �यतीत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।०६।१३ 
मा भएको आदेश ।

�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम ११/

२
 (डेढ) वष� कैद एवं �. 

६,०००।- (छ हजार) ज�रवाना तथा अका�  �ितवादी 
शाि�त बढुाथोक�लाई सफाइ िदने गरी स�ु किपल�त ु
िज�ला अदालतमा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई िनज कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले सफाइ 
पाउने ठहछ�  । �ितवादी शाि�त बढुाथोक� (िगरी) लाई 
समेत सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०७०।११।२५ को फैसला ।

�ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरीले �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�को जेठी �ीमती छन् भ�ने 

जानकारी ह�दँाह�दैँ िनजसगँ िववाह गरकेो देिख�छ । 
जाहेरवाला सरकारवादी फौजदारी म�ुामा अपराधको 
सूचकस�म ह�ने ह�दँा जाहेरवालाले दो�ो िववाह गरेको 
थाहा पाएको िमितले तीन मिहनािभ� नािलस गनु�पन� 
�यव�थाले सरकारको जनुसकैु अगंले थाहा पाएको 
िमितबाट हद�याद कायम ह�न नस�ने र अनसु�धान 
गन� िनकायले थाहा पाएको िमितबाट हद�याद 
�ार�भ ह�ने भई �ितवादी शाि�त बढाथोक� िगरीले 
�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई पित दखेाई 
िमित ०६५।०९।०१ मा नाग�रकता िलएको आधारमा 
��ततु म�ुा हद�याद नाघी दायर भएको भ�न िम�ने 
होइन । पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला 
मलुक� ऐन, िबहावरीको महलको ११ नं. मा भएको 
�या�यामा थाहा पाएको िमितबाट हद�याद ह�ने र 
म�ुा चलाउने स�बि�धत िनकायले थाहा पाएको 
िमित नै थाहा पाएको िमित कायम ह�ने दिेखन आउने 
भनी सव��च अदालतबाट �ितपादन भएको निजर 
िस�ा�तह�समेतको �ितकूल भई �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा दता� भएको म�ुा 
दोहो�याई हे�रपाउ ँिनवेदन प� ।

नेपाल सरकार वादी भई िमित 
२०६९/०२/२२ मा दायर भएको ��ततु म�ुामा 
िमित २०६९/०१/२७ मा मा� जाहेरी परकेो देिखदँा 
िबहावरीको ११ नं. ले �यव�था गरकेो तीन मिहनािभ� 
नै सो अिभयोग दाबी परकेो भए पिन हद�याद नघाई 
दायर भएको भनी भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०७०/११/२५ को फैसलामा मािथ उि�लिखत 
िबहावरीको ११ नं. को �िुट दिेखनकुा साथै ने.का.प. 
२०६३, अङ्क ५, प�ृ ५५४, िन.नं. ७६९४ दीपक 
पा�डेसमेत िव�� नेपाल सरकार भएको बह�िववाह 
म�ुामा �थािपत िस�ा�तको िवपरीत भएको देिखनाले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र 
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(ख) अनसुार म�ुा दोहो�याउने िन�सा �दान ग�रएको 
छ । िनयमबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७१।१२।०८ मा भएको आदशे ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक 

पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�नआएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदन प�सिहतका िमिसल सलं�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।११।२५ मा भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सोही 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

यसमा �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 
मलुकु� ऐन, िबहावरीको महलको ९ नं. को कसरु 
गरकेो र �ितवादी शाि�त बढुाथोक� (िगरी) ले ऐ. 
महलको १० नं. को कसरु गरकेो �मािणत भएको ह�दँा 
िनज �ितवादीह� कृ�णबहादरु बढुाथोक� र शाि�त 
बढुाथोक� (िगरी) लाई ऐ. महलको १० नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग दाबी 
रहेको ��ततु म�ुामा स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।०९।१९ मा �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई मलुकु� ऐन, िबहावरीको 
महलको १० नं. बमोिजम १(एक) वष� ६ (छ) मिहना 
कैद र �.६,०००।- (छ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र 
�ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उ� 
फैसलामा �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई सजाय 
गरकेो हकमा िनज �ितवादीको र �ितवादी शाि�त 
बढुाथोक� िगरीलाई सफाइ िदएको हकमा वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन परकेोमा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।११।२५ 
मा अिभयोग हद�यादिभ� दता� भएको नदिेखदँा खारजे 
ह�ने भनी स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला केही उ�टी भई िनज कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 

समेत सफाइ पाउने र �ितवादी शाि�त बढुाथोक� 
(िगरी) लाई समेत सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भनी फैसला 
भएको रहेछ । उ� फैसलामा िच� नबझुाई वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन परकेोमा िमित २०७१।१२।०८ 
मा अनमुित �दान भई आज यस इजलाससम� 
िनण�याथ� पेस ह�न आएको देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मलुक� ऐन, 
िबहावरीको महलको ११ नं. मा भएको हद�यादस�ब�धी 
कानूनी �यव�थामा थाहा पाएको िमितबाट हद�याद 
ह�ने भ�नाले जाहेरवाला तथा सरकारको जनुसकैु 
िनकायले थाहा पाएको िमितले हद�याद स�ु ह�ने 
नभई म�ुाको अनसु�धान गन� स�बि�धत िनकायले 
थाहा पाएको िमितलाई नै थाहा पाएको िमित कायम 
ह�नपुन�मा �ितवादी शाि�त बढाथोक� िगरीले �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई पित देखाई िमित 
०६५।०९।०१ मा नाग�रकता िलएको आधारमा 
��ततु म�ुा हद�याद नाघी दायर भएकोले खारजे ह�ने 
गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला कानूनतः र िस�ा�ततः �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको म�ुय पनुरावेदन 
िजिकर रहेको देिख�छ ।

३. ��ततु म�ुाको िमिसल संल�न 
कागजातह� हेदा�, मेरो पित कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले 
शाि�त िगरीसगँ दो�ो िववाह गरी पित प�नीको �पमा 
बसेको कुरा िमित २०६९।०१।२३ गते िनजह� 
ब�ने डेरा कोठामा गई थाहा पाएको ह�दँा िनजह�लाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी जय�ती 
बढुाथोक�ले िमित २०६९।०१।२७ मा िदएको िकटानी 
जाहेरीबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको दिेख�छ । 
जाहेरवाली जय�ती बढुाथोक�ले जाहेरी दरखा�तको 
बेहोरालाई पूण� समथ�न ह�ने गरी स�ु अदालतसम� 
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उपि�थत भई बकप�समेत गरकेो देिख�छ । 
�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतसम�को बयानमा 
िनजले �ितवादी शाि�त िगरीसगँ िव.स.ं २०६४ 
सालमा िववाह गरकेो ह� ँ भनी कसरुमा सािबत रहेको 
देिख�छ । साथै, मौकामा कागज गन� �यि� सीता खनाल, 
व�तिु�थित मचु�ुकाको कागज गन� मािनस इ�री�साद 
पौडेलसमेतका �यि�ह�ले अनसु�धानको �ममा र 
अदालतसम� उपि�थत भई �ितवादी कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�ले घरमा जेठी प�नी ह�दँाह�दैँ शाि�त िगरीसगँ 
दो�ो िववाह गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोरा लेखाई 
बकप� गरकेो देिख�छ । अक� �ितवादी शाि�त िगरी 
अनसु�धानको �ममा फरार रहे तापिन अदालतसम� 
उपि�थत भई मैले कृ�णबहादरु बढुाथोक�को जेठी 
�ीमती छन् भ�ने थाहा पाई जानीजानी िनजसगँ 
िववाह गरके� होइन भ�नेसमेत बेहोरा लेखाइ बयान 
गरकेो दिेख�छ । यसरी िकटानी जाहेरी दरखा�त र 
जाहेरवालाले अदालतसम� गरकेो बकप�, मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�ले अदालतसम� गरकेो बकप� 
र �ितवादीह�को मौकाको र अदालतसम�को 
बयानलगायतका �माणह�बाट �ितवादी कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�ले घरमा जेठी �ीमतीको �पमा जय�ती 
बढुाथोक� ह�दँाह�दैँ �ितवादी शाि�त िगरीसगँ दो�ो 
िववाह गरकेो भ�ने त�यमा िववाद देिखएन । 

४. अब मलुक� ऐन, िबहावरीको महलको 
११ नं. मा भएको �यव�थामा थाहा पाएको िमितबाट 
हद�याद स�ु ह�ने र म�ुा चलाउने स�बि�धत 
िनकायले थाहा पाएको िमित नै थाहा पाएको िमित 
कायम ह�नपुन�मा �ितवादी शाि�त िगरीले �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई पित देखाई िज�ला �शासन 
काया�लयबाट िमित ०६५।०९।०१ मा नाग�रकता 
िलएको आधारमा ��ततु म�ुा हद�याद नाघी दायर 
भएकोले खारजे ह�ने गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला �िुटपूण� छ भनी िलइएको 

पनुरावेदन िजिकरको स�दभ�मा व�ततुः बह�िववाह 
म�ुामा म�ुा दायर गन� हद�याद जाहेरवालाले थाहा 
पाएको िमित वा अनसु�धान तहिककात गन� िनकायले 
थाहा पाएको िमित वा का�छी �ीमतीले नाग�रकता 
िलएको िमितम�ये कुन िमितबाट �ार�भ ह�ने हो भ�ने 
िवषयमा नै िन�य�ल गनु�पन� देिखयो ।

५. सािबक मलुकु� ऐन, िबहावरी महलको ९ 
नं. मा “...एकासगोलमा ब�न नस�ने कारणबाट लो�ने 
र �वा�नीिबच अशंब�डा भई िभ�न बसेमा बाहके 
कुनै लो�ने मािनसले आ�नी �वा�नी जीिवत छँदै वा 
कानूनबमोिजम लो�न े �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद 
नह�दैँ अक� मिहलासगँ िववाह गन� वा अक� प�नी 
रा�न ह�दैँन” भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । ऐ. 
महलको ११ नं. मा “यस महलमा लेिखएको कुरामा 
सो कुरा थाहा पाएको िमितले तीन मिहनािभ� 
नािलस निदए ला�न स�ैन” भनी हद�यादस�ब�धी 
कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । साथै, त�काल 
�चिलत सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२३ मा अनसूुची-१ वा २ मा लेिखएको म�ुा नेपाल 
सरकार वादी भई च�ने छन् भ�ने कानूनी �यव�था भई 
बह�िववाहको म�ुालाई अनसूुची-१ मा सूचीकृत गरेको 
पाइ�छ ।

६. उि�लिखत कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा 
��ततु म�ुालाई हेदा�, �ितवादी कृ�णबहादरुक� जेठी 
�ीमती जाहेरवाली जय�ती बढुाथोक�ले कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�ले �ितवादी शाि�त बढुाथीक�सगँ दो�ो िववाह 
गरकेो कुरा िनजलाई िमित २०६९।०१।२३ जानकारी 
भएको भ�ने त�य खलुाई िमित २०६९।०१।२७ 
मा जाहेरी दरखा�त दता� गराई अदालतसम� पिन 
सोही जाहेरी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी बकप� गरेको 
दिेख�छ । �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक� र �ितवादी 
शाि�त िगरी बढुाथोक�ले िनजह�को िववाह िव.सं. 
२०६४ सालमा नै भएको र सो स�ब�धमा जाहेरवाली 
जय�ती बढुाथोक�लाई िमित २०६७।०५।१५ गते नै 
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थाहा भएको िथयो भनी अदालतसम�को बयानमा 
खलुाएको देिख�छ । यसरी वादी र �ितवादीह�ले 
िलएको दाबी र िजिकरबाट जाहेरवाली कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�क� जेठी �ीमती जय�ती बढुाथीक�ले 
�ितवादीह� कृ�णबहादरु बढुाथोक� र शाि�त 
िगरीको िववाह भएको त�य किहले थाहा पाइन् भ�ने 
िवषयमा मखु िमलेको दिेखन आएन । जाहेरवाली र 
�ितवादीह�ले िलएको दाबी र िजिकर अ�य व�तिुन� 
�माणले समथ�नसमेत गरकेो नदेिखदँा �य�तो मौिखक 
कथनले �माणको �प धारण गन� स�दनै । 

७. �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक� र जेठी 
�ीमती जाहेरवाली जय�ती बढुाथोक�को �थायी 
ठेगाना स�यान िज�ला, सािबक खलङ्गा गा.िव.स. 
वडा नं. ५ भई हाल किपलव�त ु िज�ला, महे��कोट 
गा.िव.स. वडा नं. ६ वीरपरुमा बसोबास गद� आएको 
भ�ने देिख�छ । िनज �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक� 
कामको िसलिसलामा घरदेिख बािहर ब�ने गरकेो र 
समयसमयमा घरमा आउने गरकेो भ�ने पिन देिख�छ । 
यसरी किपलव�त ुिज�ला, महे��कोट गा.िव.स. वडा 
नं. ६ वीरपरुमा घर बसोबास गद� आएका �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले �ितवादी शाि�त िगरीसगँ 
िववाह गरी िनजलाई का�छी �ीमतीको �पमा ऐ. 
किपलव�त ु िज�ला, वरकलपरु गा.िव.स. वडा नं. ९ 
डुमरामा डेरा गरी अल�गै ठाउमँा डेरा गरी राखेको भ�ने 
त�य पिन िमिसल संल�न कागजातह�बाट ख�ुन 
आएको छ । �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले जेठी 
�ीमती जय�ती बढुाथोक�लाई थाहा जानकारी निदई 
�ितवादी शाि�त िगरीसगँ गो�य �पमा िववाह गरी िनज 
शाि�त िगरीलाई घरभ�दा बािहर टाढा �थानमा नै डेरा 
कोठा गरी राखेको भ�ने देिख�छ । 

८. नेपालको कानूनले प�ुषलाई एकभ�दा 
बढी नारीसगँ िववाह गन� नपाइने र गरमेा द�डनीय 
ह�ने कानूनी �यव�था गरकेो छ । घरमा जेठी �ीमती 
भएकोमा कुनै तरहसगँ अक� का�छी �ीमती िववाह 

गन� ह�दैँन । जेठी �ीमती, इ�िम� तथा गाउघँरमा थाहा 
जानकारी निदईकन सटुु�क का�छी �ीमती िववाह 
गरी रा�न स�ने प�रि�थित भई नै रह�छ । घरभ�दा 
टाढा अ�य� नेपालको जनुसकैु भूभागमा गई वा 
िवदेशमा रहेको अव�थामा का�छी �ीमती िववाह गन� 
र सो त�य प�ुषले सकभर लकुाउने, �कट नगन� र 
गो�य �पमा रा�ने, डेरा गरी ब�न स�ने ह��छ । थाहा 
पाई जानी जानी य�तो गैरकानूनी काय� गरकेो भ�ने 
कुरा प�ुषलाई सदवै �ान ह��छ र सो त�य �कट 
नहोस् भनी अनेक �य�न गरी लकुाउने �यास गरी नै 
रह�छन् । व�ततुः बह�िववाह गरकेो लामो अविधस�म 
�कट नह�ने र यिकन पिन नह�ने ि�थित समाजमा 
रह�छ । �यसैले बह�िववाहको कसरु गरकेोमा सो त�य 
�कट भई थाहा पाएको िमितबाट हद�याद �ार�भ ह�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । 

९. बह�िववाह कसरु गरकेो काय� थाहा 
पाउने आिधका�रक आधार के लाई िलने भनी िववाद 
भइरह�छ । कितपय अव�थामा का�छी �ीमती िववाह 
गरी घरमा नै राखी स�तानसमेत ज�म भई लामो 
अविधमा समाजले थाहा पाई �वीकारी ज�मदता� गरेको 
ि�थितमा यस अदालतबाट बह�िववाहको लािग सीिमत 
हद�यादस�ब�धी �या�या गरी बह�िववाह नठहन� 
भनी हद�याद स�ब�धमा “बह�िववाह म�ुा गन�का 
लािग सीिमत समयाविधको हद�याद कानूनले 
िनधा��रत गरकेोमा कुनै िववाद छैन । बह�िववाह 
मु�ा दायर गन� खु�ला वा असीिमत हद�याद वा 
जिहले पिन दायर गन� सिकने भ�ने ऐनले �यव�था 
नगरकेोले सीिमत हद�यादिभ�ै बह�िववाह म�ुा 
दायर गनु�पन� ऐनको �यव�था र उ�े�य �प� छ । 
यसलाई एक वा अक� तक�  वा कारणको आधारमा 
असीिमत वा खु�ला हद�यादको �पमा प�रणत 
वा प�रभािषत गन� निम�ने । वैवािहक स�ब�धलाई 
समाजले मा�यता �दान ग�रसकेको, छोरा, छोरी 
जि�मसकेको, ितनीह�को ज�मदता� पिन ग�रसकेको 
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अव�थामा पिन पिहलो प�नी वा अनसु�धान र म�ुा 
गन� सरकारी िनकायले थाहा नपाउन ुभनेको सीिमत 
हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�थाको बेवा�ता वा 
उपे�ा ह�न जाने । व�तुतः निजरको पालना र �योग 
�याियक िनर�तरता, िनि�तता र �याियक अनुशासन 
कायम रा�नका लािग आव�यक ह��छ । तर यसमा 
सतक� ता अपनाउनु पिन उि�कै आव�यक त�व 
ह��छ । समान त�य भएको कुनै िववादको िवषयमा 
कायम भएको कानूनी िस�ा�त �य�तै त�य भएको 
अक� िववादको िवषयमा लागु ह��छ । फरक त�य 
र फरक प�रि�थितको म�ुामा कायम भएको निजर 
िवषयको समानता वा पिछ�लो म�ुाको नामकरणमा 
समानताको आधारमा मा� पिहलाभ�दा िव�कुलै 
फरक त�य भएको म�ुाको िनण�य गदा� �योग गन� 
वा लागु गन� िम�ने होइन । यसकारण निजरको 
पालना र �योगमा पिन �याियक िववेकको �योग गद� 
सतक� ता अपनाउनपुन� ।” भनी (न.ेका.प.२०६८, 
अङ्क ११, िन.न.ं ८७१६) मा �याियक िस�ा�त 
�ितपादन भएको पाइ�छ । �यसैले, हरके म�ुाको त�य 
�माणको आधारमा हद�यादस�ब�धी �यव�थालाई 
बह�िववाह म�ुामा �याय िदनपुन� ह��छ । बह�िववाह 
म�ुामा सबैभ�दा बढी पीडा मका� पन� जेठी �ीमती 
र िनजतफ� बाट जायज�म भएका स�तानह� नै 
ह��छन् । �यसैले िनजह�ले थाहा पाइसकेको 
हद�यादिभ� उजरु गरकेो छैन भ�ने �� नउठ्ने 
होइन । यो �� �वाभािवक पिन छ । तर मािथ िववेचना 
ग�रए ज�तो कसरुको काय� लामो अविधस�म गो�य 
राखी �कट नगन� र जेठी �ीमतीले पिहले नै थाहा 
पाइसकेको भनी मौिखक बयान बकप� गन� काय�बाट 
हद�याद गणना गनु�  िवधाियक� मनसायअनकूुल 
ह�दैँन । िमिसल संल�न सबै त�य �माणह�को 
आधारमा उ� हद�यादस�ब�धी �यव�थालाई �या�या 
ग�रन ु�यायोिचत ह��छ । 

१०. ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा�, जेठी 

�ीमतीको तफ� बाट स�तानको जायज�म भएको, 
जेठी �ीमती बसोबास गन� ठाउभँ�दा टाढा का�छी 
�ीमतीलाई डेरा गरी राखेको भ�ने त�य रहेको छ । 
जेठी �ीमतीलाई का�छी िववाह गरकेो त�य लकुाउने 
िनयत रहेको देिख�छ । य�तो प�रि�थितमा जाहेरी 
दता� भई अनसु�धान गन� िनकायले थाहा पाएपिछ मा� 
अनसु�धान गन� ह�दँा सो थाहा पाएको िमितलाई नै भर 
पनु�पन� त�य दिेख�छ । साथै, कुनै पिन सरकारवादी 
फौजदारी म�ुामा जाहेरवालाको भूिमका वारदातको 
स�ब�धमा थाहा भएस�मको जानकारीसिहत 
स�बि�धत अनसु�धान अिधकारीसम� सूचना 
िदने र सरकारको सा�ीको �पमा गवाई िदनेस�म 
रह�छ । त�प�ात् अपराधको स�ब�धमा अनसु�धान र 
तहिककात गरी �माण सङ्कलन गरी हद�यादिभ� म�ुा 
चलाउने दािय�व स�बि�धत अनसु�धान अिधकारीको 
ह��छ । बह�िववाह सरकारवादी फौजदारी म�ुा भएकाले 
उ� कसरुको जानकारी जाहेरवालालाई किहले भयो 
भ�दा पिन उ� कसरुको स�ब�धमा अनसु�धान गन� 
िनकाय वा अिधकारीलाई किहले जानकारी �ा� 
भयो र जानकारी �ा� भएपिछ आव�यक अनसु�धान 
तहिककात गरी कानूनबमोिजमको हद�यादिभ� म�ुा 
दायर भयो िक भएन भ�ने कुराले नै मह�व रा�दछ । 

११. �ितवादी शाि�त बढुाथोक�ले िमित 
०६५।०९।०१ मा �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�को 
�ीमतीको हैिसयतले िज�ला �शासन काया�लयबाट 
नाग�रकता �ा� गरकेो भ�ने त�य िमिसल संल�न 
रहेको िनजको नाग�रकताको �ितिलिपबाट देिख�छ । 
नाग�रकता �दायक िनकाय र म�ुाको अनसु�धान गन� 
िनकाय दवैु सरकारी िनकाय भए तापिन दवुै िनकायका 
आ-आ�ना कानूनी अिधकार र कत��य रहेका छन् । 
नाग�रकता �दायक िनकायले का�छी �ीमतीलाई 
नाग�रकता �दान गद�मा म�ुा अनसु�धान गन� िनकायले 
सो कुराको जानकारी �वतः �ा� गन� भ�ने अथ� गन� 
िम�दैन । नाग�रकता �ा� गदा� अपनाउनपुन� काय�िविध 
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छु�ै �कृितको ह�ने र का�छी �ीमती हो भनी किहकँतै 
लेिखएको वा नाग�रकतामा का�छी �ीमती भनी 
उ�लेख पिन नह�ने ह�दँा बह�िववाहको कसरु गरकेो 
त�य नाग�रकता �दायक िनकायमा पिन �कट 
भइसकेको भनी �ितवादीले �माणबाट पिु� गन� सकेको 
पाइदँैन । नाग�रकता छु�ै �योग र �योजनको लािग 
रा�यको िभ�न िनकायबाट �ा� गन� स�ने ह�दँा जेठी 
�ीमती तथा बह�िववाहको म�ुाको अनसु�धान गन� 
िनकायले उ� त�यको जानकारी पाउने अव�था नरहने 
ह�दँा बह�िववाह म�ुामा सो नाग�रकता िलएको आधारले 
हद�याद �ार�भ ह�ने अव�था रहदैँन । बह�िववाह 
म�ुामा सो कसरुको अनसु�धान गन� कानूनबमोिजमको 
िनकायले थाहा पाएपिछ नै हद�याद �ार�भ ह��छ ।

१२. यसै स�दभ�मा यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट “सरकार वादी ह�ने म�ुाह�मा थाहा 
पाएको िमितबाट ऐनको हद�याद सु� ह�ने अव�थामा 
वारदातका स�ब�धमा वादीले किहले थाहा 
पायो ? सो नै हनुे�पन� । अनुस�धान तहिककात गन� 
अिधकार�ा� िनकायले थाहा जानकारी पाएपिछ 
मा� म�ुाको कारबाही अगािड बढ्न स�ने भएकोले 
जाहरेवालाले थाहा पाएको िमितलाई नै वादीले �वतः 
थाहा पाएको भनी अनुमान गन� निम�न े । कानूनले 
फौजदारी म�ुाको �पमा िलएको बह�िववाहस�ब�धी 
कसुरको अनुस�धान कारबाही गरी म�ुा चलाउन 
स�ने गरी कानूनबमोिजम अिधकार�ा� 
अिधकारीले वारदातको बारमेा जानकारी पाएपिछ 
कानूनबमोिजम अनुस�धान तहिककात गरी मु�ा 
चलाउन नस�ने भ�न निम�न”े (न.ेका.प.२०६३, 
अङ्क ५, िन. न.ं ७६९४) भनी �याियक िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । साथै, “म�ुा चलाउने हकदैया 
रहकेो िनकाय वा �यि�लाई हद�याद ला�ने 
हो । कानूनमा “थाहा पाएको िमितबाट” हद�याद 
कायम ह�न ेगरी �यव�था भएको कुराको अथ� अ� 

जोसुकैले थाहा पाएर हद�याद सु� ह�दैँन, म�ुा 
चलाउने अिधकार पाएको वा हकदैया रहकेो �यि� 
वा िनकायले थाहा पाएको िमितबाट हद�यादको 
गणना गनु�पन� भ�ने नै हो । यसरी गणना गन� �चलन 
तथा यस अदालतबाट म�ुाको रोहमा �ितपािदत 
िस�ा�त�ितकूल ह�ने गरी बह�िववाह म�ुामा जेठी 
प�नीले थाहा पाएको िमितबाट हद�याद कायम 
ह��छ भ�नु मनािसब नदेिखन”े(ने.का.प.२०७६, 
अङ्क १, िन. नं. १०१७८) भनी �ितपादन भएको 
�याियक िस�ा�तको स�दभ�मा समेत ��ततु म�ुा 
हद�यादिभ�ै दायर भएको भ�ने दिेखयो । तसथ�, सािबक 
मलुकु� ऐन, िबहावरीको महलको ११ नं. ले “…थाहा 
पाएको िमितले तीन मिहनािभ� नालेस निदए ला�न 
स�ैन” भ�ने उ�लेख भएको प�र�े�यमा दो�ो िववाह 
गरकेो थाहा पाएको िमितले तीन मिहनािभ� नालेस 
गनु�पन�मा नेपाल सरकारको आिधका�रक िनकायबाट 
िमित ०६५।०९।०१ मा यी �ितवादीको प�नीको 
�पमा नाग�रकता िलएको देिखदँा ��ततु अिभयोगप� 
हद�यादको आधारमा खारजे गनु�पन�मा स�ु िज�ला 
अदालतबाट त�यमा �वेश गरी भएको फैसला 
िमलेको देिखएन भनी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसला कानूनस�मत देिखएन । 
िनज �ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले बह�िववाहको 
कसरु गरकेो त�य �थािपत ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
सािबक मलुकु� ऐन, िबहावरी महलको १० नं. मा “...
अक� िववाह गरमेा वा �वा�नी राखेमा िनजलाई एक 
वष�देिख तीन वष�स�म कैद र पाँच हजार �पैयादँेिख 
पि�चस हजार �पैयासँ�म ज�रवानासमेत 
ह�नेछ ।…” भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम १(एक) वष� 
६ (छ) मिहना कैद र �.६,०००।- (छ हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । 

१३. अब, �ितवादी शाि�त बढुाथोक�ले 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�को जेठी �ीमती भएको 
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जानकारी ह�दँाह�दँै िनज कृ�णबहादरु बढुाथोक�सगँ 
िववाह गरकेो ह�दँा िनजलाई समेत बह�िववाहको कसरुमा 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गनु�पन� दिेखयो । सोतफ�  
िवचार गदा� , सािबक मलुकु� ऐन, िबहावरी महलको 
१० नं. मा “...�वा�नीमािनसले जानी जानी �य�तो 
िववाह गरमेा वा �वा�नी भई बसमेा िनजलाई पिन 
सोहीबमोिजम सजाय ह�न ेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीको ह�ने छ भनी कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरी अनसु�धानको �ममा 
उपि�थत नरहेकोमा स�ु अदालतसम� उपि�थत 
रही बयान गदा� आ�नो पितसगँ िववाह गदा� आफूलाई 
िनज पितको जेठी �ीमती रहेको पूव�जानकारी िथएन 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । �ितवादी कृ�णबहादरु 
बढुाथोक�को का�छी �ीमतीको �पमा िववाह गरके� 
�ितवादी शाि�त िगरीलाई िववाह गदा�को बखत 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�को जेठी �ीमती रहे भएको 
पूव�जानकारी िथयो भ�ने त�यलाई अिभयोजन 
प�बाट कुनै व�तिुन� �माणबाट पिु� गन� सकेको 
देिखदँनै । यसरी वादी प�ले �ितवादी शाि�त िगरीलाई 
�ितवादी कृ�णबहादरु बढुाथोक�को जेठी �ीमती रहेको 
पूव�जानकारी िथयो भ�ने त�य �थािपत गन� �माण पेस 
गन� नसकेको अव�थामा का�छी �ीमती भई आउने 
यी �ितवादी शाि�त िगरीलाई आ�नो पितको जेठी 
प�नी पिन छ भ�ने पूव�जानकारी रहेको अनमुान गरी 
कसरुदार ठहर गनु�  शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ 
भ�ने फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी शाि�त बढुाथोक�लाई 
समेत बह�िववाहको कसरुमा सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

१४. अतः मािथका �करणह�मा िववेिचत 
म�ुाको त�य, कानूनी �ावधान एवं �याियक 
िस�ा�तसमेतका आधार कारणबाट �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई मलुकु� ऐन, िबहावरीको 
महलको १० नं. बमोिजम १(एक) वष� ६ (छ) मिहना 
कैद र �.६,०००।- (छ हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने र �ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी स�ु किपलव�त ुिज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।०९।१९ मा भएको फैसला 
केही उ�टी भई िनज कृ�णबहादरु बढुाथोक�ले सफाइ 
पाउने र �ितवादी शाि�त बढुाथोक� (िगरी) लाई समेत 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ठहरी भएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।११।२५ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई मलुकु� ऐन, िबहावरीको 
महलको १० नं. बमोिजम १(एक) वष� ६ (छ) मिहना 
कैद र �.६,०००।- (छ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र 
�ितवादी शाि�त बढुाथोक� िगरीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  । बाकँ�मा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल ख�ड
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�लाई १(एक) वष� ६ (छ) मिहना 
कैद र �.६,०००।- (छ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहरकेाले िनज �ितवादी ��ततु म�ुाको रोहबाट िमित 
२०६९।०२।१४ दिेख िमित २०६९।०२।२१ स�म 
ज�मा ८ िदन अनसु�धानको �ममा थुनामा रहेको 
र स�ु िज�ला अदालतबाट िनजलाई कैद सजाय 
भए तापिन िनजले सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं. १९४ 
बमोिजम धरौट रकम राखी थनुामा नबसी पनुरावेदन 
गरकेो दिेखदँा ��ततु फैसलाबमोिजम बाकँ� १ वष� 
५ मिहना २२ िदनको कैद अविधको लगत कसी 
िनयमानसुार असलुउपर गनु�  र िनजलाई लागेको 
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१०७९७ - भवानी राजवंशीसमेत िव. नेपाल सरकार

�.६,००० ज�रवानाको हकमा िनजले स�ु िज�ला 
अदालतको आदशेबमोिजम िमित २०६९।०२।२२ 
मा नगद �.३५,००० धरौट राखेको देिखदँा सोही 
धरौटी रकमबाट िनजलाई लागेको ज�रवाना रकम 
�.६,००० क�ा गरी बाकँ� रहने धरौट रकम िनजलाई 
लागेको बाकँ� कैद भ�ुान भएपिछ ऐनका �यादिभ� 
िफता� मा�न आए िनयमानसुार िफता� िदन ुभनी ��ततु 
फैसलाको �ितिलिप साथै राखी स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू--------------------१
फैसलाको �ितिलिपसिहत महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई ��ततु फैसलाको जानकारी िदनू-----२ 
��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू------------------------३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः- हेमा पा�डे
इित संवत् २०७७ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

फैसला िमित : २०७७।१०।२६

म�ुा : मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

०७३-CR-०३२३
पनुरावेदक / �ितवादी : अमासलुाल राजवशंीको छोरा 

झापा िज�ला सािबक अनारमनी गा.िव.स. 
वडा नं.१ घर भई हाल िज�ला कारागार 
काया�लय भ�परु झापामा थनुामा रहेको वष� 
२४ को भवानी राजवंशी

िव��
��यथ� / वादी : झापा िज�ला अनारमनी गा.िव.स. वडा 

नं.१० ब�ने िम� िव.क. समेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

०७३-CR-०३४०
पनुरावेदक / �ितवादी : सला�ही िज�ला गम�रया 

गा.िव.स. वडा नं.१ घर भई हाल िज�ला 
कारागार काया�लय झ�ुका, सनुसरीमा थनुामा 
रहेको वष� २६ को ज�ुाती बैठा

िव��
��यथ� / वादी : झापा िज�ला अनारमनी गा.िव.स. 

वडा न.१० ब�ने िम� िव.क. समेतको 
जाहेरीले नेपाल

०७३-CR-०४४२
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला झापा अनारमनी 

गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने रामलाल ठटालको 

�नण�य नं. १०७९७
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छोरा हाल िज�ला कारागार काया�लय भ�परु 
झापामा थुनामा रहेको मौसम ठटाल

िव��
��यथ� / वादी : झापा िज�ला अनारमनी गा.िव.स. वडा 

नं.१० ब�ने िम� िव.क.समेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

§ फौजदारी कानूनको �योग गदा� जुन काय�का 
लािग कानूनले जे जुन सजायको �यव�था 
गरकेो छ, सोहीबमोिजमको कानून �योग 
ग�रनपुद�छ । कानूनको प�रिध नाघेको कुनै 
एउटा त�यको आधारमा ठुलो कसरुज�य 
काय� गन� लागेको कुराको अनुमान गरी 
शकंाकै आधारमा ग�भीर �कृितको कसुर 
गरकेो भनी ठहर गनु� हामीले अनुशरण 
गरी आएको फौजदारी �यायका मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�न े।

(�करण नं.४)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी रशेम 
आचाय�

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
बालकृ�ण �यौपाने, िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
सीता खनाल र �ी सरुशेकुमार पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४

स�ु फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी रमेशकुमार ख�ी
झापा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�: 
माननीय म�ुय �यायाधीश �ी मीरा खड्का
माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले
पनुरावेदन अदालत इलाम

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र 
यस अदालतको ठहर यस�कार छ:

त�यगत बेहोरा
िमित २०६९।१२।२० गते �ितवादीह� 

ज�ुाती बैठा, रामलखन यादव, मौसम ठटाल, भवानी 
राजवंशी र रोशन महरासमेतले हा�ा वष� १५ क� M-१, 
वष� १६ क� M-२, वष� १७ क� M-३, वष� १६ क� 
M-४, वष� १८ क� M-५, उपनाम गरकेा छोरीह�लाई 
भारत गएर होटलमा डा�स गदा� िदनको भा.�. 
१२००।- ह��छ भनी �लोभनमा पारी झापा िज�ला 
अनारमनी ९ मा ज�मा पारी इटहरी प�ुयाई जनकपरु 
जानलाई तयारी भएको अव�थामा हामीले थाहा पाएर 
इटहरीको बसपाक� बाट फका�ई �याएका ह� । आिथ�क 
�लोभनमा पारी फकाइ भारतमा लगी डा�समा लगाउने 
भनी झ�ुयाई बेचिबखन गन� यी �ितवादीह�लाई 
कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने िम� िव.क. समेतको 
जाहेरी दरखा�त । 

िज�ला झापा अनारमनी गा.िव.स. वडा नं. 
९ ि�थत पूव�मा गा.िव.स. भवन क�पाउ�ड, पि�ममा 
महे��र�न उ.मा.िव., उ�रमा दगुा�  भगवती मि�दर, 
दि�णमा सैिनक मोड जाने बाटो भएको चार िक�ला 
िबचमा M-१, M-२, M-३, M-४, M-५ उपनाम 
गरकेा बािलकाह�लाई िमित २०६९।१२।२० गते 
�ितवादीह� ज�ुाती बैठा, रामलखन यादव, मौसम 
ठटाल, भवानी राजवशंी र रोशन महरासमेतले मानव 
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बेचिबखन तथा ओसारपसार गन� उ�े�यले फकाइ 
लगेको भ�ने घटना�थल मचु�ुका । 

िमित २०६९।१२।२० गते िबहान ९։३० 
बजेको समयमा मैले िचनेका भवानी राजवंशी, रोशन 
महरा, मौसम ठटाल र पिछ नाम थाहा भएका रामलखन 
यादवसमेत अनारमनी -९ ि�थत िव�ालय अगािड 
बिसरहेका िथए । म M-१ लगायत M-२, M-३, M-४, 
M-५ उपनाम गरकेा पाचँ जना सो �थानमा पगेुपिछ 
िनजह�ले सला�हीको होटलमा डा�स गदा� िदनको 
भा.�. १२००।- ह��छ भनेकाले हामीह� िबता�मोडबाट 
इटहरी पगेुपिछ �हरी र आफ�तह�ले हामीलाई 
फेला पाररे फका�ई �याएको हो । इटहरीमा पगेुपिछ 
�ितवादीह�ले हामीलाई लोभ-लालचमा पारी डा�स 
गन� बहानामा भारत लगी िब�� गन� लागेको थाहा 
पाएका ह� । िनजह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�ने पीिडतह� M-१, M-२, M-३, M-४, 
M-५ ले गरकेो एकै िमलानको �मािणत बयान । 

म गौरव सङ्गीत प�रवारमा डा�स िसक� 
िविभ�न काय��ममा डा�स गछु�  । भारतको बं�ा बजारमा 
गई डा�स गदा� रा�ै पैसा कमाइ ह��छ भनी हामी रोशन 
महरा, भवानी राजवंशी, ज�ुाती बैठा र रामलखन 
यादवसमेतले स�लाह गरी गाउकँा िचनजानका 
M-१, M-२, M-३, M-४ र M-५ समेतलाई िमित 
२०६९।१२।२० गते अिभभावकलाई जानकारी 
नगराई जाने �ममा इटहरी प�ुदा पीिडतह�को बबुा 
आमाले थाहा पाई फेला पारी िनजह�लाई फका�ई 
�याएको हो । मैले िनजह�लाई डा�स गदा� भा.�. 
१२००।- ह��छ भनी �लोभनमा पारी लगेको ह� ँभ�ने 
बेहोराको �ितवादी मौसम ठटालले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान । 

िमित २०६९।१२।२० गते मलगायत भवानी 
राजवंशी, मौसम ठटाल, ज�ुाती बैठा र रामलखन 
यादवसमेतको योजनाअनसुार M-१, M-२, M-३, 
M-४ र M-५ उपनाम गरकेा पीिडतह�लाई डा�स गदा� 

पैसा कमाइ ह��छ भनी िनजह�को अिभभावकलाई 
समेत नभनी इटहरीस�म प�ुयाउदँा पीिडतह�को 
अिभभावकले थाहा पाएका ह�न् । इटहरी पगेुपिछ ज�ुाती 
बैठा र रामलखन यादवले भारतको बं�ा बजारमा गई 
ना�दा एकजना बराबर भारतीय �पैया ँ १२००।- 
ह��छ भनी कुरा गरकेा ह�न् । मसमेतले पीिडतह�लाई 
नेपालको सला�ही गम�रयामा ना�न जाने भनी बताएको 
हो । िनज ज�ुाती बैठा र रामलखन यादवले हामीलाई 
समेत नभनी भारत प�ुयाई िब�� गन� उ�े�य िथयो 
िक ? सो कुरा मलाई थाहा भएन भ�ने �ितवादी रोशन 
महराले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान । 

M-१, M-२, M-३, M-४ र M-५ उपनाम 
गरकेा पीिडतह�लाई मैले पिहलादेिख नै िच�दै 
आएको छु । रोसन महरा, मौसम ठटाल, ज�ुाती 
बैठा र रामलखन यादवसगँ मेरो िचनजान भई िमित 
२०६९।१२।२० गते जाने टुङ्गो गरी अनारमनी –९ 
मा ज�मा भई पीिडतह�को अिभभावकलाई समेत 
नभनी इटहरीस�म प�ुदा अिभभावकलाई थाहा भएको 
हो । इटहरीमा पगेुपिछ रामलखन यादव र ज�ुाती 
बैठासमेतले भारत बं�ा बजारमा एकचोटी ना�दा भा.�. 
१२००।- ह��छ भनी कुरा गरकेोले िनज पीिडतह�लाई 
भारतको बं�ा बजार जाने कुरा इटहरीमा पगेुपिछ मा� 
थाहा भएको हो । पीिडतह�लाई भारत प�ुयाएपिछ 
रामलखन यादव र ज�ुाती बैठाले के गन� िथए ? यो कुरा 
मलाई थाहा भएन भ�ने �ितवादी भवानी राजवंशीले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान । 

भवानी राजवंशी, रोशन महरा, मौसम ठटाल 
र रामलखन यादवसमेतसगँ मेरो िचनजान भएको र 
िनजह� ना�ने काम गन� ह�दँा म र रामलखन यादवले 
गाउमँा केटीह�समेत खोज�, िदनको १०००।- देखी 
१२००।- स�म ह��छ भनेकोले सोहीअनसुार िमित 
२०६९।१२।१९ गते मसमेत झापा आई साथीह�सगँ 
पीिडतह� M-१, M-२, M-३, M-४ र M-५ समेत 
इटहरी पगेुपिछ पीिडतह�को अिभभावक आई 
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िनजह�लाई िलएर गएका ह�न् । साथीह� भवानी 
राजवंशी, रोशन महरा र मौसम ठटाललाई ती 
पीिडतह�लाई भारत लाने कुरा थाहा िथएन । म र 
रामलखन यादवले मा� उ� स�लाह गरकेो हो भ�ने 
�ितवादी ज�ुाती बैठाले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयान । 

िमित २०६९।१२।२० गते जाहेरवालाको 
छोरीह� M-१, M-२, M-३, M-४ र M-५ समेत हराएको 
ह�ला सनुी ब�ुदा इटहरीबाट �हरी र अिभभावकले 
फेला पारी �याएका रहेछन् । पीिडतह�लाई �ितवादी 
ज�ुाती बैठा, भवानी राजवंशी, रोशन महरा, मौसम 
ठटाल र रामलखन यादवसमेतले सला�हीमा होटल 
र�े� र�ेटमा डा�स गन� बहानामा भारतको य.ुिप. बं�ा 
बजार लगी िब�� गन� योजना बनाई लगेको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुद�छ 
भ�ने �� िव�कमा�, गोिव�द िव�कमा�, प�ुपा दाहाल र 
�पा �यौपानेको एकै िमलानको घटना िववरण कागज । 

�ितवादीह� ज�ुाती बैठा, रामलखन यादव, 
मौसम ठटाल, भवानी राजवशंी र रोशन महराले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४(२) (क) बिख�लाप कसरु गरकेो देिखदँा 
िनज �ितवादीह�लाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)
(२) अनसुार सजाय गरी पीिडतह�लाई सोही ऐनको 
दफा १७ अनसुार मनािसब मािफकको �ितपूित�समेत 
�ितवादीह�बाट भराइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोगप� मागदाबी ।

पीिडतह� M-१, M-२, M-३, M-४ र 
M-५ ले सला�हीमा डा�स काय��ममा जाउ,ँ ितमी 
पिन हामीह�सगँ िहडँ, गाउकँो मा�छे अिभभावक 
पिन ह��छ भनेकाले मैले साथीह� भवानी राजवंशी र 
मौसम ठटाललाई पिन भनी हामी पीिडतह�सगँ डा�स 
गन� सला�ही िहडेँका ह� । रामलखन यादव र ज�ुाती 
बैठासगँ पीिडतह�को के क�तो कुरा भएको िथयो 
सो स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन । सनुसरीको 

इटहरीमा पगेुको अव�थामा �हरीले प�ाउ गरकेो हो । 
मसमेत भई िब�� गन� उ�े�यले लगेको भ�ने अिभयोग 
झ�ुा हो । अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रोशन महराले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादीम�येका रामलखन यादव �पु डा�स 
गराउने, मेलामा डा�स देखाउने काम गन� भएकाले 
िनजले िबता�मोडबाट डा�स गन� केटीह� �याउनपुन� 
छ भनी मलाई गाउबँाट साथमा िलई आएका ह�न् । 
म िनजसगँ िबता�मोड आई पीिडतह� M-१, M-२, 
M-३, M-४, M-५ र �ितवादीह� मौसम ठटाल, 
भवानी राजवंशी, रोशन महरासमेत सला�ही जानका 
लािग इटहरीमा िटकट िलन खो�दा �हरीले प�ाउ 
गरकेो हो । मैले पीिडतह�लाई लगेको होइन । मैले कुनै 
बेचिबखनस�ब�धी काय� नगरकेो ह�दँा मलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी ज�ुाती बैठाले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादीम�येका रोशन महराले सला�हीमा 
सां�कृितक काय��म भएको ह�दँा एक िदनको १०००।- 
दिेख १२००।- स�म पाइ�छ, न�ृय देखाउन सला�ही 
जाऔ ंभनेकाले रोशन महरा, मौसम ठटाल र अ�य ५ 
जना केटी साथीह�समेत भई िमित २०६९।१२।२० 
गते बस चढी सला�हीतफ�  गएका िथय� । सो िदनको २/३ 
बजे इटहरी बसपाक� मा हामी, पिछ नाम थाहा भएका 
ज�ुाती बैठा भ�ने �यि� र सगैँ गएका पीिडतह�लाई 
प�ाउ गरी �याएको हो । म सला�हीस�म जान भनी 
िहडेँको िथए ँ । पीिडतह�लाई बेचिबखन गन� लगेको 
छैन । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी भवानी राजवशंीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

गाउकैँ केटीह� डा�सका लािग सला�ही जाने 
भएकाले �ितवादी रोशन महरा र भवानी राजवशंीसमेत 
सोही काय��मका लािग जाने भएकोले म पिन डा�स 
िसकाउने ह�दँा िमित २०६९।१२।२० गते गाउकैँ ५ 
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जना केटीह�, हामी ३ जना �ितवादीह� र अ�य २ 
जना निचनेका �ितवादीह�समेत भई सला�ही जान 
िबता�मोडबाट गाडी चढी इटहरी पगेुपिछ �हरीले प�ाउ 
गरकेो हो । म िनद�ष भएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मौसम 
ठटालले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादीम�येका रामलखन यादवका नाउमँा 
जारी भएको �याद िमित २०७०।४।१६ मा तामेल भई 
�यादमा हािजर नभई स�ु �यादै गजुारी बसेको । 

त�काल �ा� �माणबाट �ितवादीह� ज�ुाती 
बैठा, मौसम ठटाल, भवानी राजवंशी र रोशन महरा 
दोषी देिखदँा पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाललाई 
मलुकु� ऐन अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोिजम 
थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भ�ने स�ु अदालतको 
िमित २०७०।१।१० को थुनछेक आदेश । 

िमित २०६९।१२।२० गते क�ा ६ मा 
अ�ययन गन� छोरीह�लाई जाहेरीमा उि�लिखत 
�ितवादीह�ले डा�स िसकाउने र होटलमा काम 
लगाइिदने भनी लगेका रहेछन् । सोही िदन बेलकु� 
िज�ला सनुसरी इटहरी बजारमा छोरीह�लाई भेटी 
सो �थानबाट �हरीको गाडीमा राखी इलाका �हरी 
काया�लय, िबता�मोड �याएको हो । मेरो छोरीसमेत ५ 
जनालाई िव�ालयबाटै �ितवादीह�ले अिभभावकलाई 
थाहा जानकारी निदई नाचगानको लािग लगेको नभई 
िब�� गन�का लािग लगेको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला िम� िव�कमा�ले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� । 

छोरीह� िव�ालय गएको अव�थामा िमित 
२०६९।१२।२० मा निचनेका जाहेरीमा उि�लिखत 
�ितवादीह�ले िज�ला सनुसरी, इटहरीमा प�ुयाएको 
थाहा पाई हामीले इलाका �हरी काया�लय अनारमनीमा 
खबर गरी छोरीह� र �ितवादीह�समेतलाई �याइएको 
हो । हामीलाई थाहा जानकारी निदई बेचिबखन गन� 
लगेको भनी जाहेरी िदएको हो । हाल ब�ुदा नाचगान 

िसकाउन लगेको भ�ने सनेुको मा� हो भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला उपासिुसंह राजवंशीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�कुलबाट गाउकँा मैले नाम बताउन नस�ने 
िछमेक� केटाह� ३ जना र सला�ही िज�लाको १ जना 
मधेसी जातको मािनससमेत भई ना�न-गाउन भनी 
हा�ा छोरीह�लाई ललाई-फकाई हा�ो म�जरुीबेगर 
लगेका ह�न् । ना�न लगेको या बे�न लगेको हो ? उ�े�य 
पूरा नभई इटहरीबाटै हामीले िनजह�लाई फका�य� 
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला क�पना थापाले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले हामीलाई नसोधी हा�ा 
छोरीह�लाई ललाई-फकाई ना�न भनी लगेका 
रहेछन् । इटहरीमा क�पना थापाले �हरीमा फोन गरी 
छोरीह� र �ितवादीह�लाई समेत प�ाउ ग�रएको 
हो । इटहरीबाट नै क�पनाले िनजह�लाई िबता�मोड 
�याएको हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला िच�ता 
चौधरीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले पैसाको �लोभन देखाई हा�ा 
छोरीह�लाई इटहरी प�ुयाएको अव�थामा प�ाउ गररे 
�याएको हो । इटहरी लानेमा मौसम ठटाल, रोशन 
महरा र भवानी राजवंशीसमेतले �कुलबाट लगेका 
ह�न् । नाचगान गररे पैसा कमाउने उ�े�यले लगेको 
होला । बे�न लगेको शंकाको आधारमा जाहेरी िदएको 
हो, हाल ब�ुदा ना�न गएका रहेछन् भ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला कमला िव.क.ले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

अनसु�धानका �ममा भएको कागजको 
बेहोरा पढी बाची सनुाउदँा सनुी पाए ँ । सहीछाप मेर ै
हो । बेहोरामा डा�स गन� भनी �ितवादीह�ले लगेका 
ह�न् भनी बयान गरकेो हो भ�नेसमेत पीिडत उपनाम 
M-१ ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

अनसु�धानका �ममा भएको कागजको बेहोरा 
पढी बाची सनुाउदँा सनुी पाए ँ। सबै बेहोरा मैले भनेको 
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हो । �ितवादी ज�ुाती बैठाबाहेक सबैको चालचलन 
रा�ो िथयो भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत उपनाम M-४ 
ले स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 

अनसु�धानका �ममा भएको कागजको 
बेहोरा पढी बाची सनुाउदँा सनुी पाए ँ । सहीछाप मेर ै
हो । डा�स गन� भनी �ितवादीह�ले लगेका ह�न् होइनन् 
थाहा भएन भ�नेसमेत पीिडत उपनाम M-५ ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

अनसु�धानका �ममा भएको कागजको बेहोरा 
पढी बाची सनुाउदँा सनुी पाए ँ। सही छाप मेर ैहो । हामी 
इटहरी पगेुर शकंा लागेर घरमा बाबा ममीलाई फोन 
गरकेो हो । डा�स गन� भनी �ितवादीह�ले लगेका ह�न् 
भ�नेसमेत पीिडत उपनाम M-२ ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

अनसु�धानका �ममा भएको कागजको 
बेहोरा पढी बाची सनुाउदँा सनुी पाए ँ । सहीछाप मेर ै
हो । इटहरीमा निचनेका मािनसह�लाई देखेपिछ डर 
लागेर हामीले हा�ो अिभभावकह�लाई फोन गरकेो हो 
भ�नेसमेत पीिडत उपनाम M-२ ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

�ितवादी ज�ुाती बैठा मेरो िछमेक� हो । 
िनजको चालचलन रा�ो छ । गाउमँा नाचगान ह�ने 
भएकोले केटीह� िलन आएको िथयो । बेचिबखनका 
लािग लगेको होइन । िनजले कुनै अपराध गरकेो छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ज�ुाती बैठाको सा�ी 
ल�मण शाहले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादीह� सानैदेिख नाचगानको काय� 
गद� िविभ�न ठाउमँा जाने मािनस भएकाले िनजह�ले 
उि�लिखत पीिडतलाई बेचिबखन गन� काय� गरकेो 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मौसम ठटाल 
र भवानी राजवशंीका सा�ी महेश काक�ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादी रोशन महराको चालचलन असल 
िथयो । िनजलाई लागेको आरोप झ�ुा हो, नाचगान 

गन� िसलिसलामा िहिँडरहने भएकोले िनजको 
पीिडतह�लाई बेचिबखन ओसारपसार गन� उ�े�य 
होइन, िनज िनद�ष छन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
रोशन महराको सा�ी गोपी अिधकारीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

स�ु िज�ला अदालतको आदेशबमोिजम 
फरार �ितवादी रामलखन यादवको िमित 
२०७१।२।२७ गते गरकेो अशं रो�का मचु�ुका 
िमिसल सामेल रहेको र �ितवादी ज�ुाती बैठा, मौसम 
ठटाल, भवानी राजवंशी र रोशन महराले पीिडत 
बािलकाह�लाई पैसा िदई डा�स गराउनका लािग 
सला�ही लैजाने बहानामा �ितवादी ज�ुाती बैठाको 
बयान अनसुार भारततफ�  लैजान लागेको कुरा �प� 
ह�न आएकाले उि�लिखत �ितवादीह�ले बे�नका 
लािग िवदेश लैजान लागेको कसरु गरकेो ठहछ�  । 
िवदेश लिगसकेको अव�थामा �ितवादीह�लाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(ङ)(१) अनसुार सजाय ह�ने �यव�था 
रहेको र पीिडत बािलकाह�लाई लैजान नपाउदैँ नेपाल 
सरहदको इटहरीबाट उ�ार भएको देिखन आएकाले सो 
काय�को उ�ोगस�म गरकेो देिखएकाले सोही दफाको 
(ज) बमोिजम आधा सजाय अथा�त् उमेरको आधारमा 
�ितवादी रोशन महरालाई सात वष� छ मिहना कैद र 
पचास हजार ज�रवाना र अ�य �ितवादीह� ज�ुाती 
बैठा, मौसम ठटाल र भवानी राजवंशीलाई जनही 
८ (आठ वष�) कैद र �. पचास हजार ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह�बाट दामासाहीले 
�.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार) �ितपूित�  
पीिडतह�लाई भराइिदनेसमेत ठहछ�  भ�ने स�ु झापा 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।५।१९ मा भएको 
फैसला । 

झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा 
जाहेरवालाह�को बकप�लाई अि�तम आधार 
बनाइएको पाइ�छ । जाहेरवालाह� उपासिुसहं 
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राजवंशी, कमला िव.क., क�पना थापा, िच�ता 
चौधरीसमेतले अदालतमा बकप� गन� �ममा िविभ�न 
सवाल जवाफमा हामीलाई थाहा जानकारी नगराई 
लगेकाले त�काल शंकाको भरमा बेचिबखन गन� लगेको 
भनी जाहेरी िदएका ह�, हाल ब�ुदा नाचगान गन� गएका 
रहेछन् भनी बकप� गरकेो अव�था छ । म�ुाको त�यबाट 
सला�हीमा डा�स गन� गएको भ�ने कुरा �थािपत भएको 
स�दभ�मा के, कहा ँर कोबाट भ�ने ज�ता अ�ासाङ्िगक 
त�य, असा�दिभ�क कथन र जाहेरवालाको बकप�लाई 
आधार �माण मानी स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला फौजदारी कानूनको िस�ा�तिवपरीत 
भएको ह�दँा सो फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी मौसम ठटाल, ज�ुाती बैठा, 
र भवानी राजवशंीको पनुरावेदन अदालत इलाममा 
परकेो एउटै बेहोराको छु�ाछु�ै पनुरावेदनप� । 

स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसलाको 
ठहर ख�डमा उ�लेख भएज�तो �ितवादीह�उपर 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१) अनसुार सजायको 
दाबी नभएर दफा १५(१)(ङ)(२) अनसुार सजायका 
दाबी िलइएको अव�था छ । उ� मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(क) ले िक�ने वा बे�ने उ�े�यले मािनसलाई 
िवदेशमा लैजाने तथा दफा ४(२)(ख) ले वे�याविृ�मा 
लगाउने वा शोषण गन� उ�े�यले नेपाल सरहदिभ�को 
जनुसकैु एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा लैजाने काय�लाई 
ओसारपसारको कसरुअ�तग�त राखेको र दफा १५(१)
(ङ)(२) ले िक�न, बे�न वा वे�याविृ�मा लगाउने 
उ�े�यले मािनसलाई नेपालिभ�को एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लैजानेलाई सजायको �यव�था गरकेो 
छ । उ� ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) को �यव�था 
अनसुार ओसारपसारको कसरु ठहर ह�नको लािग 
िवदेश प�ुयाएको ह�नपुन� देिखदैँन । नेपाल सरहदिभ�को 
एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा प�ुयाएमा मा� पिन 

उ�ोग मा� नभई मानव ओसारपसारको कसरु ह�ने 
दिेख�छ । स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा 
ऐनमा भएको उ� �यव�थाको �योगमा �प� �िुट 
भएकोले फैसला कानूनी �पमा िमलेको छैन, सो 
फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत इलाममा परकेो पनुरावेदनप� । 

झापा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।५।१९ मा भएको फैसलाउपर �ितवादी मौसम 
ठटालसमेतको ०७१–CS–०३४५ को, �ितवादी 
ज�ुाती बैठाको २०७१–CS–०३४६ को र �ितवादी 
भवानी राजवशंीको २०७१–CS–०३४७ को 
छु�ाछु�ै पनुरावेदन परकेो अव�था देिख�छ भने वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट ियनै �ितवादीह�समेतको 
िव�� ०७२–CS–०१२२ को पनुरावेदन परेको 
दिेखदँा उपयु�� वादी �ितवादीह�को तफ� बाट दता� ह�न 
आएको पनुरावेदनप� पर�परमा दखेाइ सनुाइ पेस गनु�  
भ�ने पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७२।८।३ 
मा भएको आदेश ।

पीिडतह�लाई डा�स गन� लैजादँा 
अिभभावकको �वीकृित निलएको र इटहरीबाट 
पनुः जनकपरुको िटकट कािटसकेको अव�थामा 
पीिडतह� र �ितवादीह� फेला परकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीह�ले गरकेो बयान िमलेको दिेखएन । लामो 
समयपिछ अदालतमा भएको पीिडतह�को बकप�मा 
अ�यथा कुरा उ�लेख ह�न गए पिन घटना लग�ै 
पीिडतह�ले गरकेो बयान, िमिसल संल�न स�पूण� 
कागजात र �मािणत बयानसमेतबाट वारदात �थािपत 
भएको अव�थामा मानव बेचिबखन ज�तो अमानवीय 
काय�लाई �ो�साहन ह�ने गरी कसैको बकप� वा 
बयानको आधारमा िमिसलमा संल�न त�यभ�दा बािहर 
गई िनण�य िदन स�ने अव�था ह�दैँन । �ितवादीह�लाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजमको कसरु 
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कायम गरी उ�ोगतफ�  मा� सजाय ह�ने गरी स�ु झापा 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।०५।१९ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी भई उि�लिखत 
ऐनको दफा ४(२)(क) को कसरुमा दफा १५(१)(ङ)
(२) अनसुार �ितवादीह� ज�ुाती बैठा, मौसम ठटाल 
र भवानी राजवंशीलाई १०/१० वष� कैद सजाय तथा 
जनही �. ५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । �ितवादी 
रोशन महरा १६ (सो�) वष�को मा� भनी अिभयोगप�मा 
उ�लेख भएबाट िनजलाई ५ (पाचँ) वष� कैद र �. 
५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । �ितपूित�को हकमा 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने
पनुरावेदन अदालत इलामको २०७२/०९/२१ को 
फैसला ।

जाहेरवाला कमला िव.क. समेतको जाहेरीले म 
पनुरावेदकम�येको भवानी राजवशंीसमेत भएको मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार म�ुामा �ितवादीम�येका 
रोशन महराले मलाई उसकै घरमा बोलाई सला�हीमा 
सां�कृितक काय��ममा डा�स गदा� �ितिदन भा.�. 
१,२००।– कमाइ ह��छ भनेको ह�दँा पीिडत भिनएका 
िकशोरीह� र म एउटै �कुलमा अ�ययन गन� पूव� 
िचनजानका �यि� पिन भएको ह�दँा िनजह�को 
म�जरुीमा डा�स गन� उ�े�यले बस चढी इटहरीमा आई 
सला�ही नप�ुदै �हरीले प�ाउ गरी दबाबमा बयान गराई, 
डर �ास देखाई पिहला नै लेखी तयार पारकेो कागजमा 
जबरज�ती सही गराएका ह�न् । पीिडतह�लाई पिन 
�हरीले म िव�� आफूखसुी बेहोरा लेखाई सही गन� 
लगाएको हो । पीिडतह�ले झापा िज�ला अदालतमा 
बकप� गदा� भवानी राजवंशी िचनजानको रा�ो 
च�र�को �यि� हो र िनजले सला�ही डा�स गन� जादँा 
बाब ुआमासगँ सो�न ुभनेका िथए, हामीले नै नसोधी 
िहडेँकोले �ितवादी िनद�ष छन्, सजाय ह�नपुन� होइन 
भनेका छन् । जाहेरवाला कमला िव.क.ले अदालतमा 
गरकेो बकप�मा किहलेकाही ँछोरीले ना�न जादँा पैसा 
कमाइ ह��छ अर,े ना�नका लािग गएका ह�न्, शंका 

लागेर बे�न लगेका भनी जाहेरी िदएको ह� ँ। हाल आएर 
ब�ुदा ना�न गएका रहेछन् भ�नलेु म पनुरावेदकले 
पीिडतह�लाई बेचिबखन गन� लगेको होइन भ�ने त�य 
�मािणत भएको अव�थामा िमिसलमा संल�न �य�ता 
�माणह�को अ�ययन िव�ेषण नै नगरी हचवुाको 
भरमा मलाई दोषी ठहर ह�ने गरी भएको फैसला �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ िवपरीत छ । पीिडतह�लाई 
भारतमा नलगेको र िक�ने �यि� पिन �प� नखलेुको 
ह�दँा अिभयोग मागदाबी कानूनिवपरीत र �व�ृ 
धारणाले �िसत छ । हामी पनुरावेदकसमेतले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो होइन भनी अदालतमा 
इ�कारी बयान गरकेोले मानव बेचिबखन तथा िनय��ण 
ऐन, २०६४ को दफा ९ बमोिजम इ�कारी �मािणत 
ग�ररहन ु पद�न । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम वादी दाबी �मािणत गन� भार वादी प�को 
हो । शंका�पद जाहेरीबाहेक अ�य कुनै पिन �वत�� 
�माण पेस ह�न नसकेको अव�थामा दोषी ठहर 
गन� िम�दैन । स�ु झापा िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।५।१९ को फैसला र पनुरावेदन 
अदालत इलामको िमित २०७२।९।२१ को फैसला 
अ�यायपूण� भएको ह�दँा बदर गरी हामी पनुरावेदकलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी भवानी राजवंशीको यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदनप� । 

�ितवादीम�येका भवानी राजवंशीको 
पनुरावेदन दाबी िमलानको बेहोरा उ�लेख गरी 
आरोिपत कसरुको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
बेहोराको �ितवादीह� ज�ुाती बैठा र मौसम ठटालको 
यस अदालतमा परकेो छु�ाछु�ै पनुरावेदनप� । 

पनुरावेदक �ितवादी भवानी राजवंशी, रोशन 
महरा र मौसम ठटाल झापा िज�लाअ�तग�तकै देिखएको, 
िनजह�को बयानबाट िनजह� सा�ँकृितक काय��ममा 
संल�न रहेको भ�ने देिखएको, पीिडत भिनएका 
िव�ाथ�ह� पिन साङ्गीितक काय��ममा सहभागी ह�ने 
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गरकेो भ�ने िनजह�को बकप�समेतबाट देिखएको र 
सला�ही िज�लामा सां�कृितक काय��ममा सहभागी 
ह�ने उ�े�यले झापाबाट �यसतफ�  जादैँ गदा� इटहरीमा 
प�ाउ परकेो देिखएकोले �ितवादीह�ले िब�� गन� 
उ�े�यबाट पीिडत भिनएका िव�ाथ�ह�लाई लगेको 
भनी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को कसरु कायम गरी 
सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) अ�तग�त पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
इलामको फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक 
पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
२०२ नं. को �योजनाथ� आदेशको �ितिलिपसिहतको 
सूचना महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७४।१०।११ को 
आदशे ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी बालकृ�ण �यौपाने, िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी सीता खनाल र �ी सरुेशकुमार पौडेलले पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले पीिडत भिनएका बािलकाह�लाई 
भारतमा िब�� गन� लगेको होइन; सला�हीमा डा�स 
काय��ममा सहभागी गराउन स�लाहले लिगएको हो; 
पीिडतह�ले समेत अदालतमा उपि�थत भई �ितवादी 
िनद�ष छन्, हामी आ�नै इ�छाले िहडेँका ह� भनी 
बकप� गरकेो अव�था छ; जाहेरवालाह�ले िकटानी 
पोल गन� सकेको छैन; �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेा छन्; �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउनपुन�मा दाबी ठहर गरकेो स�ु 
झापा िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत इलामको 
फैसला �िुटपूण� छ; सो फैसला बदर ह�नपुद�छ भनी 
बहस िजिकर गनु�भयो । ��यथ� वादी नेपाल सरकारका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी रशेम 

आचाय�ले पीिडतह�लाई डा�स गन� भनी लैजादँा 
अिभभावकको �वीकृित िलएको छैन; लिुकिछपी काय� 
भएको छ; बािलकाह�लाई झापाबाट इटहरी लिगएको 
र �यहाबँाट जनकपरु जाने बसको िटकट कािटसकेको 
अव�थामा पीिडतह� र �ितवादीह� फेला परेका 
ह�न्; बेचिबखनकै लािग लिगएको हो; पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहस िजिकरसमेत सिुनयो । 

अब यसमा �ितवादीह�लाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(ङ)(२) बमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरेको 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेको छ वा 
छैन ? �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो वा होइन ? भ�ने ��मा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� 
ज�ुाती बैठा, रामलखन यादव, मौसम ठटाल, भवानी 
राजवंशी र रोशन महरासमेत भई �कुलमा अ�ययन 
गन� नाबािलका पीिडतह�लाई डा�स काय��ममा भाग 
िलन सला�ही लैजाने र �ितिदन �. एक हजारदेिख 
बा� सयस�म िदने �लोभन देखाई झापा अनारमनीबाट 
इटहरी प�ुयाएको र जनकपरु जाने बसको िटकट काटेर 
जाने �ममा रहदँाको अव�थामा प�ाउ परकेो त�य 
स�ु जाहेरी दखा��त, पीिडत बािलकाह� वष� १५ क� 
M - १, वष� १६ क� M - २, वष� १७ क� M - ३, वष� 
१६ क� M - ४, वष� १८ क� M - ५ ले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज तथा अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गन� पीिडतह�को भनाइ, �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान, 
जाहेरवालाह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतका 
�माण कागजातबाट �मािणत ह�न आएको देिखयो । 
यसरी नाबािलका पीिडतह�लाई लैजादँा िनजह�का 
बाब-ुआमा, अिभभावक वा संर�कको सहमित, अनमुित 
वा �वीकृित िलएको देिखएन । नाबािलकाह�लाई 
झापाबाट सनुसरी िज�लाि�थत इटहरीस�म 
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प�ुयाइसकेको देिख�छ । तसथ�, उि�लिखत त�यगत 
िववरणको हदस�म शकंा गनु�पन� अव�था देिखदँनै, 
सो हदस�मका घटना�म िववरण शंकारिहत तवरबाट 
�मािणत ह�न आएको देिखयो । 

३. पीिडत बािलकाह�लाई अनारमनी 
झापाबाट सला�हीतफ�  लैजाने �योजन वा 
�ितवादीह�को उ�े�य वा मनसाय स�ब�धमा िवचार 
गनु�  आव�यक दिेख�छ । बािलकाह�लाई िब�� गन� 
लगेको भनी जाहेरवालाह�ले स�ु जाहेरीमा शंका 
�य� गरकेो भए पिन अदालतमा बकप� गदा� िनज 
जाहेरवालाह�ले िब�� गन� लगेको भनी िकटानी 
गन� सकेको देिखदैँन । �वयम् पीिडत बािलकाह�ले 
अदालतमा बकप� गदा� िनजह�लाई िब�� गन� 
उ�े�यले लगेको होइन भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । 
�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा�समेत िब�� गन� लगेको कुरामा इ�कार रहेको 
देिख�छ । अदालतमा बयान गदा�समेत िनजह� 
िब��को कसरुमा इ�कार रहेको पाइयो । अ�य 
कुनै पिन �माणबाट िब�� गन� उ�े�यले नै पीिडत 
बािलकाह�लाई झापाबाट सला�हीतफ�  लिगएको हो 
भ�ने त�य समिथ�त ह�न आएको पाइएन । तसथ� केवल 
मनोगत आधारमा पीिडत बािलकाह�लाई िब�� गन� 
िनयतले झापा िज�लाको अनारमनीबाट सला�हीतफ�  
लगेको हो भ�न ु�यायोिचत दिेखएन ।

४. �ितवादीह� नाचगान ज�ता सा�ँकृितक 
काय��ममा �िच रा�ने मािनस ह�न् भ�ने कुरा 
िनजह�को बयानलगायतका िमिसल �माणबाट 
ख�ुन आएको देिख�छ । सा�ँकृितक काय��ममा भाग 
िलने स�दभ�मा सला�हीमा आयोजना गन� लािगएको 
नाचगान काय��ममा बािलकाह�लाई लगेर नचाउने 
र �यसबाट केही आिथ�क उपाज�न गन�स�मको िनयत 
�ितवादीह�ले राखेको देिख�छ । �यसैले पीिडत 
बािलकाह�लाई केही आिथ�क लाभको �लोभन देखाई 
तथा िनजह�का बाब-ुआमा, सरं�क कसैको अनमुित 

वा सहमित निलई झापा िज�लाको अनारमनीबाट 
सनुसरी िज�लाको इटहरीस�म प�ुयाएको देिखयो । 
�ितवादीह�ले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) �ारा 
िनषेिधत शोषण गन� उ�े�यले ललाई-फकाई, �लोभनमा 
पारी नेपालिभ� एक ठाउबँाट अक� ठाउसँ�म लैजाने 
कसरुज�य काय�स�म गरकेो देिखयो । यस �कारको 
शोषण गन� उ�े�यले नेपालको एक ठाउबँाट अक� 
ठाउमँा लैजानेलाई ह�ने सजायस�म �ितवादीह�लाई 
ह�न स�ने दिेख�छ । फौजदारी कानूनको �योग गदा� 
जनु काय�का लािग कानूनले जे जनु सजायको �यव�था 
गरकेो छ, सोहीबमोिजमको कानून �योग ग�रनपुद�छ । 
कानूनको प�रिध नाघेको कुनै एउटा त�यको आधारमा 
ठुलो कसरुज�य काय� गन� लागेको कुराको अनमुान 
गरी शंकाकै आधारमा ग�भीर �कृितको कसरु गरेको 
भनी ठहर गनु�  हामीले अनशुरण गरी आएको फौजदारी 
�यायका मा�य िस�ा�तअनकूुल ह�दैँन । 

५. अतः पनुरावेदक �ितवादीह� भवानी 
राजवंशी, ज�ुाती बैठा र मौसम ठटालसमेतले पीिडत 
बािलकाह�लाई नाचगान गराउन भनी आिथ�क 
�लोभन देखाई झापा िज�लाको अनारमनीबाट 
पि�मतफ�  लैजाने �ममा सनुसरी िज�लाको इटहरीमा 
प�ुयाएको र प�ाउ परकेो देिखयो । िनजह�ले �म 
शोषण गन� उ�े�यले अिभभावकको म�जरुी निलई 
नाबािलकाह�लाई नेपालिभ� एक ठाउबँाट अक� 
ठाउ ँ लगेकोस�म दिेखदँा कसरुअनसुार सजाय ह�ने 
ठहर नगरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७२/९/२१ को फैसला केही उ�टी ह��छ र िनज 
पनुरावेदक �ितवादीह� भवानी राजवशंी, ज�ुाती 
बैठा र मौसम ठटाललाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(च) बमोिजम जनही २ (दईु) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीम�येका रोशन महराको पनुरावेदन 
परकेो देिखदैँन । तथािप िनज रोशन महरासमेत भवानी 
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राजवंशी, ज�ुाती बैठा र मौसम ठटालसरहका समान 
�तरका �ितवादी ह�न् भ�ने देिखएको छ । तसथ�, अ�य 
�ितवादीह�का हकमा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
केही उ�टी भएको ह�दँा िनज �ितवादी रोशन महराको 
हकमा समेत मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४४ को उपदफा (२) बमोिजम 
उि�लिखत फैसला केही उ�टी गनु�  मनािसब देिखयो । 
तसथ� िनज �. रोशन महरालाई समेत मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०७४ को दफा 
१५(१)(च) बमोिजम दईु वष� कैद सजाय ह�नेमा कसरु 
ह�दँाको अव�थामा िनजको उमेर १८ वष� पूरा भएको 
नदिेखएको (क�रब १६ वष� रहेको) ह�दँा िनज रोशन 
महरालाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४५(४) बमोिजम उमेर पगेुकालाई ह�ने सजायको दईु 
ितहाइले ह�ने १ (एक) वष� ४ (चार) मिहना कैद सजाय 
ह�ने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू�ः

तपिसल
क. उपयु��अनसुार �ितवादीह� भवानी 

राजवंशी, ज�ुाती बैठा र मौसम ठटाललाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) 
बमोिजम जनही २ (दईु) वष� कैद सजाय ह�ने 
र �. रोशन महरालाई एक वष� चार मिहना 
कैद सजाय ह�ने ठहर भएकाले स�ु िज�ला 
अदालत तथा पनुरावेदन अदालत इलामको 
फैसलाअनसुार ठेिकएको लगत क�ा गरी 
(स�याई) उपयु��अनसुारको लगत कायम 
रा�न ुभनी झापा िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाइिदनू ।

ख. �ितवादीह� भवानी राजवंशी, ज�ुाती बैठा, 
मौसम ठटाल िमित २०६९/१२/२१ देिख 
थनुामा रहेको भई िनजह�लाई ह�ने ठहरकेो 
कैद सजाय भ�ुान भइसकेको देिखएकाले 
थनुामा रहेका िनज पनुरावेदक �ितवादीह� 

भवानी राजवंशी, ज�ुाती बैठा, मौसम 
ठटाललाई आजै थनुाम�ु ग�रिदन ु भनी 
झापा िज�ला अदालतमाफ� त स�बि�धत 
कारागारमा लेखी पठाइिदनू । 

ग. पनुरावेदन नगरकेा �ितवादी रोशन 
महरासमेत हालस�म थुनामा रिहरहेको 
भए िमित २०६९/१२/२१ दिेख थनुामा 
रहेको भई िनजलाई ह�ने ठहर भएको कैद 
असलु भइसकेको देिखदँा िनजलाई समेत 
त�काल थुनाम�ु गनु�  भनी झापा िज�ला 
अदालतमाफ� त स�बि�धत कारागारमा लेखी 
पठाइिदनू ।

घ. फैसलाको �ितिलिपसिहत जानकारीका 
लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयमा लेखी 
पठाइिदनू ।

ङ. ��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड 
गरी, दायरीको लगत क�ा गरी, िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत:- उषा िगरी
इित सवंत् २०७७ साल माघ २६ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा 

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
आदेश िमित : २०७७।१०।२८

०७७-WH-०२०८

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : गंगाबहादरु तामाङको छोरा नवुाकोट िज�ला 
सािबक बङुताङ गा.िव.स. वडा नं. २ को 
प�रवित�त ऐ.मेघाङ्ग गा.पा.वडा नं. २ �थायी 
वतन भई हाल कारागार काया�लय नवुाकोट 
िवदरुमा थनुामा रहेको अ�कलबहादरु तामाङ

िव��
��यथ� : उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

§ सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
को दफा ९(क) बमोिजम भएको दुई वष� 
कैद लाग ु औषधस�ब�धी कसुरमा भएको 
सजायमा गािभने �कृितको कैद सजाय 
नभएर �यसमा थप ह�न े(अित�र�) सजाय 
हो भ�न े कुरा ऐनमा �यु� “थप” भ�ने 
श�दबाट नै ��ट ह�ने । उ� दफाबमोिजम 
ह�ने ठहर भएको सजाय खािपने �कृितको 
सजाय होइन; यो सजाय जोिडने वा थप 
ह�ने �कृितको सजाय हो । तसथ�, लागु 
औषध र सङ्गिठत अपराध गरी दुवै 
कलममा भएको सजायबापत कैद गन� भनी 
कैदी पुज� िदई कैदमा रािखएकोलाई कानून 
�ितकूल मा�न निम�ने ।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी सोमनाथ 
सापकोटा

��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३
§ लाग ु औषध म�ुा तथा सङ्गिठत अपराध 

िनवारण ऐन, २०७०
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर भएको ��ततु िनवेदनको संि��त 
त�य एव ंआदेश यस�कार छ: 

त�यगत बेहोरा
वादी नेपाल सरकार �ितवादी मसमेत भएको 

लाग ु औषध म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७४।०५।२१ मा फैसला ह�दँा म िनवेदकलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) 
को कसरु अिभयोगमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)
(५) बमोिजम ४ वष� कैद र �. ५०,०००।- ज�रवाना 
तथा सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को 
दफा ९(क) बमोिजम थप २ वष� कैद ह�ने ठहरी फैसला 
भएकोमा उ� फैसलाउपर पनुरावेदन गरकेोमा िमित 
२०७५।९।१६ गते उ�च अदालत पाटनले स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको 
िथयो । सो फैसला दोहो�याई हे�रपाउ ँ भनी सव��च 
अदालतसम� िनवेदन गरकेोमा िमित २०७६/६/७ 
मा म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गन� िमलेन 

�नण�य नं. १०७९८
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भ�ने आदेश भई म�ुा अि�तम अव�थामा रहेको छ । 
काठमाड� िज�ला अदालतले िमित २०७४।९।१२ 
मा कैद �याद ठेक� पठाएको प�को आधारमा म 
हालस�म कारागारमा कैद भ�ुान ग�ररहेको छु । म 
िनवेदकले कैद हद गरी संशोिधत कैदी पजु� जारी 
ग�रपाउ ँभनी िमित २०७७।४।२१ मा िनवेदन पेस गदा� 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम कैदी पजु� संशोधन गन� िम�ने देिखएन 
भनी िमित २०७७।०६।०२ मा आदेश भयो । उ� 
आदशे बदर गरी कैद हद गरी कैदी पजु� सशंोधन 
ग�रपाउन मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १६८ (क) (२) बमोिजम िनवेदन गदा� उ�च 
अदालत पाटनबाट “अ�य �ितवादीको हकमा ��ततु 
म�ुा सव��च अदालतमा िवचाराधीन रहेको देिखदँा 
काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश सदर ह�ने” भनी 
िमित २०७७।८।३० मा भएको आदेश कानूनिवपरीत 
छ । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १० नं., ४१ 
नं. र हालको फौजदारी कसरु सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) बमोिजम 
एउटै म�ुामा एउटै �यि�लाई �चिलत कानूनबमोिजम 
िविभ�न कसरुबापत िविभ�न कैदको सजाय भएमा 
�य�तो सजायम�ये सबैभ�दा बढी कसरुको सजाय 
मा� काया��वयन गनु�पन� �यव�था रहेको छ । ��ततु 
म�ुामा तोिकएको कैद सजायम�ये ठुलो कैदमा सानो 
कैद हद भई ४ वष� कैदको सजाय मा� काया��वयन 
�व�प िमित २०७२।१०।१८ दिेख २०७६।१०।१७ 
स�म कैदमा बसी ज�रवानाबापतको रकम दािखला 
गरमेा कैद हद भई थनुा म�ु ह�नपुन�मा सो नगरी 
कानूनी �यव�था, सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
निजर तथा िस�ा�तह�को िवपरीत आदेश भएको 
ह�दँा उि�लिखत आदशेह� बदर गरी िनवेदकको 
मागबमोिजमको कैद हद गरी कैदी पजु� संशोधन गरी 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१६८ (क)(२) बमोिजम गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गन� 

ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
र कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएको 
िमितले बाटोको �यादबाहेक ३ (तीन) िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी आदेश र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी 
िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी गनू� । पेसीको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयसमेतलाई 
िदई िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७७।१०।९ को 
आदेश ।

वादी नेपाल सरकार भई �ितवादी 
अ�कलबहादरु तामाङसमेत भएको म�ुा नं. ०७२-CR-
३४५४ को लाग ुऔषध म�ुामा यस अदालतबाट िमित 
२०७४।५।२१ मा भएको फैसलाबाट �ितवादीलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(घ)(५) बमोिजम चार वष� कैद र �. ५०,०००।- 
ज�रवाना र सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
को दफा ९(क) बमोिजम थप २ वष� कैदसमेत गरी 
ज�मा ६ वष� कैद ह�ने ठहर भएको र िनवेदक �ितवादी 
�हरी िहरासत तथा कारागार काया�लयमा थनुामा 
रहदँ ै आएको दिेख�छ । �ितवादी अनसु�धानको 
�ममा िमित २०७२।१०।१८ मा प�ाउ परकेो, सोही 
िमितदेिख कैद क�ा ह�ने गरी िमित २०७८।१०।१७ 
स�म थनुामा राखी ज�रवाना दाखेल गरमेा िमित 
२०७८।१०।१८ मा कैद म�ु ग�रिदने र नबझुाए 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ 
नं. समेतका आधारमा थप ४ वष� कैद सजाय�व�प 
२०७८।१०।१८ देिख २०८२।१०।१७ गतेस�म 
थनुामा राखी िमित २०८२।१०।१८ मा कैद म�ु 
ग�रिदन ु भनी यस अदालतको िमित २०७४।५।२१ 
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गतेको फैसलाबमोिजम नै यस अदालतबाट कैदी पजु� 
जारी गरी कारागार काया�लय, जग�नाथ दवेलमा कैद 
�याद ठेक� पठाइएको हो । िनवेदकले कैद हद गरी 
सशंोिधत कैदी पजु� जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदन पेस 
गरकेोमा यस अदालतबाट िनवेदकको मागबमोिजम गन� 
िम�ने देिखएन भनी िमित २०७७।०६।०२ मा आदेश 
भएको िथयो । सो आदेशउपर परकेो िनवेदनमा उ�च 
अदालत पाटनबाट “अ�य �ितवादीको हकमा ��ततु 
म�ुा सव��च अदालतमा िवचाराधीन रहेको देिखदँा 
काठमाड� िज�ला अदालतको आदशे बे�रतको नदेिखदँा 
प�रवत�न ग�ररहन परने” भनी िमित २०७७।८।३० मा 
आदशे भएको छ । यस अदालतको िमित २०७४।५।२१ 
को फैसलाबमोिजम लगत नं. २२१०३ कैदी ढड्डा नं. 
३७५ च.नं. २३३१ िमित २०७४।०९।१२ को प�बाट 
कानूनस�मत �पमा कैदी पजु� िदई तोिकएको कैद तथा 
ज�रवानाबापत िनवेदकलाई कैदमा रािखएको काय�बाट 
यस अदालतको कैद हद नह�ने गरी भएको आदशेले 
िनवेदकको हक अिधकारमा आघात नप�ुने ह�दँा 
िनवेदकको माग दाबीबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नपुन� अव�था छैन । िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

पनुरावेदक अ�कलबहादरु तामाङसमेत 
��यथ� नेपाल सरकार भएको म�ुा नं. ०७४-CS-
१११८ को लाग ुऔषध म�ुामा यस अदालतबाट िमित 
२०७५/०९/१६ मा फैसला भई उ� फैसलाउपर 
सव��च अदालतमा धनबहादरु ग�ुङको पनुरावेदन परी 
च.नं. ७५१०८-२९०४७० िमित २०७५/१२/१५ 
गते रकेड� िमिसल माग भई यस अदालतको च.नं. 
१४६७ िमित २०७६/२/६ को प�बाट ७(सात) 
थान रकेड� िमिसल �यहा ँ सव��च अदालतको 
म�ुा नं. ०७५-CR-१९१६ मा समावेश ह�ने गरी 
पठाइसकेको ह�दँा सोही बेहोरा जानकारी गराउदैँ 

यस अदालतबाट कानूनबमोिजम फैसला भएको ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� होइन । �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने उ�च अदालत पाटनको 
िलिखत जवाफ ।

काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७४।०५।२१ गतेको फैसलाबमोिजम सोही 
अदालतको च.नं. २३३१ लगत नं. २२१०३ िमित 
२०७४।०९।१२ गतेको कैदी पजु� आदेशबमोिजम 
िनज �ितवादीलाई �हरीमाफ� त यस कारागारमा पठाइ 
कैदमा रािखएको र यस काया�लयबाट िनज �ितवादीको 
कानूनी अिधकारको हनन गन� कुनै पिन काय� नभएकोले 
यस काया�लयलाई िवप�ी बनाइएको िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने कारागार काया�लय नवुाकोटको िलिखत 
जवाफ ।

यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िववादमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
सोमनाथ सापकोटाले लाग ु औषध म�ुामा हाल कैद 
भ�ुान ग�ररहेका िनवेदक अ�कलबहादरु तामाङले 
सािबक मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १० नं., 
४१ नं. र हालको फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) 
बमोिजम ठुलो कैदमा सानो कैद हद गरी संशोिधत 
कैदी पजु� जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन पेस गरकेोमा 
सो सिुवधा �दान गन� निम�ने भनी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट आदशे भएको छ; सो आदेश सदर गरेको 
उ�च अदालत पाटनको आदेश कानूनी �पमा �िुटपूण� 
छ; िववािदत आदेश बदर गरी िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुद�छ भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो । ��यथ�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले 
सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा 
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९ (क) बमोिजम ह�ने ठहर भएको अित�र� सजाय 
कानूनस�मत नै रहेको देिखदँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७० को दफा ९(क) बमोिजम ह�ने ठहर भएको 
सजाय लाग ु औषध म�ुामा भएको सजायमा खािपने 
�कृितको सजाय हो वा जोिडने (थप ह�ने) �कृितको 
सजाय हो ? िनवेदकलाई कानून �ितकूल कैदमा 
रािखएको हो वा होइन ? िनवेदन मागबमोिजम �रट 
आदशे जारी ह�ने वा नह�ने के हो ? भ�ने ��मा िनण�य 
िदनपुन� ह�न आएको छ ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , िनवेदक 
अ�कलबहादरु तामाङउपर चलेको लाग ु औषध 
म�ुामा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४/०५/२१ मा तथा उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५/०९/१६ मा लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ बमोिजम ४ वष� कैद र �. ५०,०००।– 
ज�रवाना तथा सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
को दफा ९(क) बमोिजम थप २ वष� कैद ह�ने ठहर 
भएको कुरामा िववाद देिखएन । फैसलाअनसुारको कैद 
असलुीका स�दभ�मा िनवेदक अ�कलबहादरु तामाङ 
थनुामा रहेको देिख�छ । मलुकु� ऐन द�ड सजायको 
महलको १० नं. तथा ४१ नं. र फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा ३६(३) बमोिजम एउटै म�ुामा एउटै �यि�लाई 
�चिलत कानूनबमोिजम िविभ�न कसरुबापत िविभ�न 
कैदको सजाय भएकोमा �य�तो सजायम�ये सबैभ�दा 
बढी कसरु काया��वयन गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको 
ह�दँा ��ततु म�ुामा थप २ वष� कैद सजायलाई ठुलो 
हदको ४ वष� कैदको सजायमा हद गरी संशोिधत कैदी 
पजु� जारी ग�रपाउ ँ भनी अ�कलबहादरु तामाङले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िनवेदन पेस गरकेो 
पाइयो । िनवेदन मागबमोिजमको सिुवधा �दान गन� 

निम�ने भनी २०७७/०६/२ मा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट आदशे भएको र उ� आदशे उ�च 
अदालतबाट समेत िमित २०७७/०८/३० मा सदर 
भएको देिखयो । यसरी भएको आदेशउपर ��ततु �रट 
िनवेदन पन� आएको देिख�छ ।

३. मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १० 
नं. र ४१ नं. तथा फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) 
बमोिजम एउटै म�ुामा एउटै �यि�लाई �चिलत 
कानूनबमोिजम िविभ�न कसरुबापत िविभ�न कैदको 
सजाय भएमा �य�तो सजायम�ये सबैभ�दा बढी 
कसरुको सजाय मा� काया��वयन गनु�पन� �यव�था 
रहेको देिख�छ । उि�लिखत �ावधानअनसुार कैद 
असलुीका स�दभ�मा गणना गदा� फरकफरक कसरुबापत 
ह�ने ठहर भएको छु�ै कैद हद गनु�पन� �यव�था रहेको 
दिेख�छ । िनवेदकलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम ४ वष� कैद 
र �. ५०,०००।- ज�रवाना तथा सङ्गिठत अपराध 
िनवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोिजम थप 
२ वष� कैद ह�ने ठहरी फैसला भएको पाइयो । यसरी 
सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा 
९(क) बमोिजम भएको दईु वष� कैद लाग ुऔषधस�ब�धी 
कसरुमा भएको सजायमा गािभने �कृितको कैद सजाय 
नभएर �यसमा थप ह�ने (अित�र�) सजाय हो भ�ने 
कुरा ऐनमा �य�ु “थप” भ�ने श�दबाट नै ��ट 
ह��छ । सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को 
दफा ९(क) बमोिजम ह�ने ठहर भएको सजाय खािपने 
�कृितको सजाय होइन; यो सजाय जोिडने वा थप ह�ने 
�कृितको सजाय हो । तसथ�, लाग ुऔषध र सङ्गिठत 
अपराध गरी दवैु कलममा भएको सजायबापत छ वष� 
कैद गन� भनी कैदी पजु� िदई कैदमा रािखएकोलाई 
कानून �ितकूल मा�न िम�ने देिखदँनै ।

४. अतः िनवेदक अ�कलबहादरु तामाङलाई 
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लाग ुऔषध म�ुा तथा सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७० बमोिजमको म�ुामा सािधकार अदालतबाट 
भएको फैसलाबमोिजम ठहर भएको कैद असलुीका 
लािग कानूनबमोिजम कैदी पजु� िदई थनुामा रािखएको 
देिखदँा यसलाई गैरकानूनी थनुा भनी मा�न िम�ने 
देिखएन । िनवेदकलाई ह�ने ठहर भएको कुल छ वष� 
कैद असलु भएपिछ पिन लाग ु औषध म�ुामा ह�ने 
ठहर भएको ज�रवाना नितरकेो अव�थामा �चिलत 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ मा 
रहेको �ावधानअनसुार �ितिदन �. तीन सयका दरले 
क�ा ह�ने गरी संशोिधत पजु� िदन सिकने नै भएकाले 
केवल सोही कारणबाट अिहले िनवेदकलाई कानून 
�ितकूल ब�दी बनाएको भनी िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को जानकारीका 
लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त लेखी 
पठाइिदनू । आदेश िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी, 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत:- उषा िगरी
इित संवत् २०७७ साल माघ २८ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७८।९।२८

०७२-CI-०९५९

म�ुाः- फैसला, दोहोरो दता� , हालैको बकसप� 
बदरसमेत

पनुरावेदक / वादी : वरनको नाित रामलखनको 
छोरा िज�ला �प�दहेी, सािबक खदुाबागर 
गा.िव.स. को हाल धमौली गा.िव.स. वडा नं. 
६, अिहरौली ब�ने त�पानाथ पा�डे

िव��
��यथ� / �ितवादी : िनरहको नाित रामलोचनको 

छोरा िज�ला �प�दहेी, सािबक खदुाबागर 
गा.िव.स.को हाल धमौली गा.िव.स. वडा नं. 
९ ब�ने रामजस अिहरसमेत

§ ज�गा दता�स�ब�धी िनण�य वा पा�रत 
िलखत दुईवटा भएमा पिहलो दता� वा 
िलखतले मा� मा�यता पाउने ह��छ । तर 
िवधाियका िनिम�त कानूनी �यव�था दुईवटा 
भए पिछ�लो कानूनले मा�यता पाउने 
ह��छ । �य�तै, अदालतको फैसलाको 
हकमा पिन पिछ�लो िमितमा भएको 
फैसलाले मा�यता पाउने । 

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
भोजराज भ�

�नण�य नं. १०७९९
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��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
�दीपकुमार यादव

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०४१, अङ्क ९, िन.नं.२१२८

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी ॐकार उपा�याय
�प�देही िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:- 
माननीय �यायाधीश �ी दगुा�द� भ�
माननीय �यायाधीश �ी वीर�े�कुमार कण�
पनुरावेदन अदालत बटुवल

फैसला
�या.कुमार र�ेमी : पनुरावेदन अदालत 

बटुवलको फैसला �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम दोहो�याई 
हे�रपाउ ँ भनी वादीबाट यस अदालतमा परकेो 
िनवेदनप�मा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन�का 
लािग �दान ग�रएको िन�साबमोिजम पनुरावेदनको 
�पमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
एवं ठहर यस �कार रहेको छः 

त�य ख�ड
मलाई ज�गा िदने दाता ह�रहर िम�ले िजमीदार 

िसती ितवाराइनको िजमीदारी फाटँको ज�गा उखडामा 
कमाई उखडा िवशेष अदालतबाट िमित २०३५।२।३१ 
मा िज�ला �प�दहेी, खदुाबागर गा.िव.स. वडा नं. 
३(ग) िक.नं. ५२ को ज.िव. ०-३-८, ऐ.ऐ. िक.नं. ५४ 
को ज.िव. ०-०-७, ऐ.ऐ. िक.नं. ६३ को ज.िव. ०-१५-
३ र ऐ.ऐ. िक.नं. ८२ को ज.िव. ०-१-१ समेत ज�मा 
�े�फल िव. ०-१९-१९ ज�गामा आ�नो हक ह�ने 
गरी फैसला गराई सो फैसलाको आधारमा मालपोत 
काया�लय, �प�देहीबाट िमित २०४०।११।१८ मा दता� 

�े�ता कायम गरी हकभोग ग�ररहेको ज�गा िनजबाट 
मैले िमित २०६४।६।२३ मा र.नं. ६३३(ख) बाट थैली 
�.२,५०,०००।- बझुाई राजीनामाको िलखत पा�रत 
गराई मेरो जोतभोगमा रहेको ज�गा हो । हरके वष�झै ँ
यस वष� पिन िमित २०६७।९।१० का िदन मैले उ� 
ज�गाम�ये िक.नं. ६३ को ज�गा जोतभोग गन� जादँा 
�ितवादी राम जसले मलाई यो ज�गा जो�न पाउदँैनौ, 
मैले उखडामा कमाई मेरो म�जरुीले मेरी प�नी �व. 
ल�मी अिहरनीको नाउमँा उखडा िवशेष अदालतबाट 
फैसला भई मेरो नाउमँा दता� कायम भइसकेको छ भनी 
भनेकोले उ� फैसलाको न�कल िलई हेदा� उ� िक.नं. 
६३ को ज�गाम�ये आधी ज�गा रामजसको म�जरुीले 
ल�मी अिहरनीको नाउमँा दता� ग�रिदने भनी उखडा 
िवशेष अदालतबाट िमित २०४०।११।२ मा फैसला 
भएको रहेछ । िवप�ीक� प�नी ल�मी अिहरनीले उ� 
िक.नं. ६३ को ज.िव. ०-१५-३ ज�गा िक�ाफोड 
गराई िक.नं. २५३ को ज.िव. ०-७-१११/

२ 
िनज

ल�मी अिहरनीको नाममा र िक.नं. २५४ को ज.िव. 
०-७-१११/

२ 
िजमीदार िसती ितवाराइन र क�पा 

अिहरको नाउमँा �े�ता कायम भएको रहेछ । ल�मी 
अिहरनीको म�ृयपुिछ उ� िक.नं. २५३ को ज�गा 
रामजसले आ�नो नाममा दा.खा. गराई �े�ता समेत 
कायम गराएका रहेछन् । यसरी कानूनका �यादिभ� 
नालेस गन� मेरो �याद छँदाछँद ै िवप�ी रामजसले 
आ�नी छोरीह� कुसमु कुमारी यादवलाई �े�फल िव. 
०-३-१५३/४ ज�गा र नेवाती यादवलाई �े�फल िव. 
०-३-१५३/४ ज�गा िमित २०६७।१०।११ मा र.नं. 
२२६४(ख) र २२६३(ख) को पा�रत िलखतबाट 
हालैदेिखको बकसप� ग�रिदएकाले उ� ज�गा िनज 
कुसमु कुमारी यादव र नेवाती यादवको नाममा �े�फल 
िव. ०-३-१५३/४ को दरले दता� भएको रहेछ । यसरी 
मलाई ज�गा िदने ह�रहर िम�ले उखडामा कमाई 
२०३५ सालमै फैसला गराई िलएको िनजको हकभोग 
दता�को ज�गा हो भ�ने थाहा ह�दँाह�दैँ सो केही नदखेाई 
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मैले ख�रद ग�रिलएको उ� िक.नं. ६३ को �े�फल 
िव. ०-१५-३ ज�गाम�ये आधी ज�गा आ�नो नाउमँा 
फैसला गराइिलदैँमा मेरो दाता ह�रहर िम�ले अिघको 
फैसलाबाट �ा� गरकेो ज�गा बदर नगराएस�म सो 
फैसलाको अि�त�वलाई पिछको गैरकानूनी फैसलाले 
असर पान� स�दैन । साथै मैले ख�रद ग�रिलई मेरो 
हकभोग दता�मा रहेको ज�गालाई िवप�ीले फैसला 
गराई बकसप� ग�रिदन पाउने होइन । यसरी िवप�ीले 
गैरकानूनी �पबाट गराइिलएको फैसला, सो फैसलाको 
आधारमा िवप�ीक� प�नी ल�मी अिहरनीको नाममा 
कायम भएको दता�  �े�ता, ल�मी अिहरनीको नामबाट 
िवप�ी रामजसको नाममा कायम भएको दता� �े�ता, 
िवप�ी रामजसले िक�ाकाट गरी िवप�ी कुसमुकुमारी 
यादव र नेवाती यादवलाई ग�रिदएको हालैदेिखको 
बकसप� िलखत र सो िलखतको आधारमा िवप�ीह� 
कुसमुकुमारी यादव र नेवाती यादवको नाममा कायम 
भएको दता� �े�तालगायत सो स�ब�धमा भएको 
स�पूण� कामकारबाही कानूनिवपरीत भएकोले बदर गरी 
मेरो सािबक मूल िक.नं. ६३ को �े�फल िव. ०-१५-३ 
ज�गाको मेरो नाममा कायम रहेको दता� �े�ता यथावत् 
कायम रािखपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी त�पानाथ 
पा�डेको िफरादप� । 

िज�ला �प�देही, खदुाबागर गा.िव.स. 
वडा नं. ३ग िक.नं. ६३ को �े�फल िव. ०-१५-३ 
ज�गाम�ये पूव�तफ� बाट आधा �े�फल िव. ०-७-१११/

२

ज�गासमेतको �े�फल िव. ३-०-६१/
२
 ज�गा िजमीदार 

िसती ितउराइन र क�पा अिहरको िजमीदारी िसरबाट 
िकसान म रामजस अिहर (यादव) ले उखडामा 
कमाउन िलई यस िज�लामा उखडा ऐन िनयम लाग ु
भएपिछ मालपोत बझुाएको रिसद, जोताहा अ�थायी 
िन�सा, नाग�रकता, �े�ीय िकताब उतार, ‘उ� ज�गा 
कसैको नाममा दता� छैन’ भ�ने मालपोत काया�लयको 
प�समेतका कागजात राखी म रामजस अिहरले िमित 
२०३४।१२।४ मा उखडा डोरमा िनवेदन िदएको 

िथए ँ। उखडा िवशेष अदालतमा कारबाही च�दा क�पा 
अिहरले िमित २०४०।५।१७ को �याद गजुारकेो, 
िसती ितवाराइनको वारसेले िमित २०४०।५।१६ मा 
�माण पेस नगरी तारखे छाडेको, ह�रहर िम� (वादी 
त�पानाथ िम�का दाता) ले िमित २०४०।५।१७ मा 
�याद गजुारकेो ह�दँा रामजसको म�जरुीबाट ल�मी 
अिहरनीको नाममा दता� ह�ने ठह�याई सोको लगत 
मालपोत काया�लयमा पठाउनेसमेत गरी उखडा िवशेष 
अदालत िस�ाथ�नगरबाट िमित २०४०।११।२ मा 
िमिसल नं. १८५० मा िनण�य भएको िथयो । उ� 
िनण�यानसुार मे. नापी शाखा, �प�देहीबाट िमित 
२०४०।११।३० मा िक.नं. ६३ को ज�गा िक�ाकाट 
ह�दँा कायम भएको िक.नं. २५३ को �े�फल िव. ०-७-
१११/

२ 
ज�गा ल�मी अिहरनीको नाममा दता� गरी िक.नं. 

२५४ को �े�फल िव. ०-७-१११/
२ 

ज�गा बाकँ� राखी 
िक�ाकाट भएको िथयो । िमित २०६०।९।१ मा ल�मी 
अिहरनीको म�ृय ुभएकोले िनजको नाम दता�को िक.नं. 
२५३ समेतका ज�गाह� हकदार पित म रामजस यादव 
(अिहर) को नाममा नामसारी गराई उ� िक.नं. २५३ को 
ज�गाम�ये आधी-आधी ज�गा २ छोरीह� हामी नेवाती 
यादव र कुसमुकुमारी यादवको नाममा हालैदिेखको 
बकसप� ग�रिदएकोले उ� ज�गा िक�ाकाट भई 
कायम भएको िक.नं. ३७५ को �े�फल िव. ०-३-
१५३/

४
 ज�गा म नेवाती यादवको नाममा र िक.नं. 

३७६ को �े�फल िव. ०-३-१५३/
४ 

ज�गा म कुसमु 
कुमारी यादवको नाममा दता�  �े�ता कायम भएपिछ 
आ-आ�नो नामको उ� ज�गा हामीले भोग चलन 
ग�रआएका छ� । उखडा िवशेष अदालतको फैसलाको 
आधारमा खडा भएको ल�मी अिहरनीको नामको 
दता� र िनजको नामबाट म रामजस यादव (अिहर)-ले 
गराएको नामसारी दता�लाई बदरमा ह�रहर िम�ले दाबी 
गन� नसकेकोले यी वादीलाई पिन दाबी गन� पाउने हक 
अिधकार छैन । म रामजस यादवको नाममा उ� ज�गा 
नामसारी दता�  गन�स�ब�धी मालपोत काया�लयको िमित 
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२०६१।६।२१ को िनण�यपचा�उपर वादीले दाबी गन� 
नसकेको अव�थामा सो िनण�यको आधारमा कायम 
भएको दता� र बकसप�उपर दाबी गन� िम�दैन । िक.नं. 
६३ को ज�गा िक�ाकाट भई िजमीदारको नाममा बाकँ� 
रहेको िक.नं. २५४ को ज�गाउपर हक कायम िखचोला 
चलनमा दाबी गन� नसक� हाल कायम नरहेको िक.नं. 
६३ उपर गरकेो अनािधकार िफराद दाबी खारजे गरी 
उखडा िवशेष अदालतको फैसला, िनण�य पचा�, दता�, 
पा�रत हालैको बकसप� िलखतसमेत सदर कायम 
रािखपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रामजस 
यादव, कुसमुकुमारी यादव र नेवाती यादवको तफ� बाट 
परकेो संय�ु �ितउ�रप� । 

िक.नं. ६३ को ज�गा िसती ितउराइनको 
नामको िजमीदारी ज�गा ह�रहर िम�ले उखडामा जोतेका 
िथए । ह�रहर िम�ले उखडाबाट फैसला गराएपिछ 
२०३५ सालमा िनजको नाममा रही �यसपिछ ह�रहर 
िम�ले मालपोत काया�लयबाट २०४० सालमा आ�नो 
नाउमँा दािखल खारजे गराइसकेपिछ सभ� नापीभ�दा 
पूव� र िब�� गनु� पूव� २०६४ सालस�म ह�रहरको नाममा 
रही २०६४ असोजमा त�पानाथ पा�डेले ख�रद गरी 
सो िमितदेिख हालस�म त�पानाथ पा�डेको हकभोगमा 
छ । िववािदत ज�गा ल�मी अिहरका नाममा दता� भएको 
बेहोरा वादीका दातालाई थाहा िथएन । जेठो फैसला 
सदर ह�नपुद�छ । वादीको हकभोगमा रहेको िक.नं. ६३ 
को �े.िव. ०-१५-३ म�ये पूव�तफ�  ल�मी अिहरनीले 
उखडाबाट फैसला गराई कायम भएको िक.नं. 
२५३ को �े.िव. ०-७-१११/

२ 
ज�गा आ�नो नाममा 

गराइिलएको फैसला, सो फैसलाको आधारमा ल�मी 
अिहरनीको नाममा कायम रहेको २५३ नं. को िक�ाको 
दता� र �े�ता, िनजको म�ृयपुिछ रामजसको नाममा गई 
रामजसले आ�नो नाममा कायम गराएको ज�गा दता� र 
�े�ता, सोको आधारमा िक�ाकाट गरी छोरीह�लाई 
पा�रत ग�रिदएको हालैको बकसप� िलखत र सोको 
आधारमा िनजह�को नाममा कायम रहेको दता� 

�े�तासमेत स�पूण� कामकारबाही बदर गरी वादीको 
िफराद मागदाबीबमोिजम सािबक मूल िक.नं. ६३ को 
�े.िव. ०-१५-३ यथावत कायम रहनपुद�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीका सा�ी न�ु�ला मसुलमानको 
बकप� । 

दाबीको िक.नं. ६३ को ज�गा िसती 
ितउराइनको िजमीदारीबाट कमाएको ज�गा हो । 
रामजसको नाग�रकता नभएको कारणबाट िनजको 
�ीमतीको नाउमँा उखडा िवशेष अदालतबाट िनण�य 
भई दता�  भई भोग चलन ग�रआएको ज�गा िनज ल�मी 
अिहरनीको म�ृयपुिछ रामजसको नाममा दता� भई हाल 
छोरीह�का नाममा हालैको बकसप� ग�रिदएका छन् । 
िववािदत ज�गा रामजसले जोतभोग गरकेा िथए, हाल 
पिन उनैले गरकेा छन् । वादी दाबीबमोिजम ल�मी 
अिहरनीको नाममा दता� गन� गरी भएको िनण�य र 
रामजसले छोरीका नाममा ग�रिदएको बकसप�समेत 
बदर ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका 
सा�ी �ीराम यादवले गरकेो बकप� । 

दाबीको ज�गाको िजमीदार िसती 
िथइन् । िनजको नाउकँो खदुाबागर गा.िव.स. वडा नं. 
३ग िक.नं. ६३ को �े.िव. ०-१५-३ ज�गा २०३५ साल 
जे� ३१ गतेको उखडा िवशेष अदालतको फैसलाले 
मेरो नाममा दता� भई सो ज�गा २०६४ सालमा 
त�पानाथ पा�डेलाई िब�� गरकेो हो । सो ज�गा सव� 
नापीबाट नै मेरो नाउमँा दता� छ । उ� िक.नं. ६३ बाट 
िक�ाफोड गरी िक.नं. २५३ को �े.िव. ०-७-१११/

२

ज�गा ल�मी अिहरनीका नाउमँा कसरी दता� गराए 
भ�न सि�दन । म बािहर िथए ँ। सो दोहोरो दता� बदर 
ह�नपुछ�  । पिहले मेरो नाउमँा रहेस�म मेरो भोगमा िथयो; 
पिछ त�पानाथको भोगमा िथयो र छ । रामजसको भोग 
किहले पिन छैन । िफरादप� िठक हो; �ितउ�र प� 
गलत हो भ�नेसमेत बेहोराको मलुकु� ऐन, अ.बं. १३९ 
नं. बमोिजम बिुझएका ह�रहर िम�ले गरकेो बयान ।

लगाउको वादी रामजस यादव र �ितवादी 
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त�पानाथ पा�डेसमेत भएको दे.नं. ६६८ को िनण�य 
पचा� राजीनामा बदर म�ुामा दाबीको ज�गा वादीको 
हक भोगको देिखन आई दाबीबमोिजम िनण�य पचा� 
राजीनामासमेत बदर ह�ने ठहरी आज यसै इजलासबाट 
फैसला भएको अव�था छ । सो म�ुा तथा ��ततु 
म�ुाको ज�गा र िवषयव�त ुपिन एकै भएकाले सो म�ुामा 
िलइएका आधार �माणसमेतबाट ��ततु म�ुाको वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �प�देही 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।२० को फैसला । 

िवप�ीले आफूले नकमाएको िक.नं. ६३ को 
ज�गा उखडामा कमाएको भनी झ�ुा िववरण पेस गरी 
अनिधकृत दूिषत फैसला गराएका रहेछन् । सो ज�गाको 
स�ब�धमा ह�रहर िम�ले उखडा िवशेष अदालतमा 
िनवेदन िदई उखडा जोताहा अ�थाइ� िन�सा �ा� 
गरी उखडा िवशेष अदालतले िफ�डबकु िझकाई हेदा� 
सो िक�ामा ह�रहर िम�को जोतभोग देिखएकोले 
ज�गाधनीलाई �ितपूित� िदई मेरा दाता ह�रहर िम�को 
नाममा दता� गन� भनी उखडा िवशेष अदालतबाट िमित 
२०३५।२।३१ मा ग�रएको फैसलाको आधारमा 
मालपोत काया�लय �प�देहीले िमित २०४०।११।१८ 
मा ह�रहर िम�को नाममा �े�ता कायम गरकेो हो । 
यसरी ह�रहर िम�को हकभोगमा रहेको उ� ज�गा 
िनजबाट म त�पानाथ पा�डेले २०६४ सालमा 
राजीनामा पा�रत गराई िलई भोग चलन ग�रआएकोमा 
िवप�ीले िमित २०६७।९।१० मा िखचोला गरकेा ह�न् । 
मेरा दाता ह�रहर िम�को हकभोगमा रहेको उ� ज�गाको 
स�ब�धमा िवप�ीले झ�ुा िववरण भरकेो आधारमा 
उखडा िवशेष अदालतबाट िमित २०४०।११।२ मा 
ल�मी अिहरनीको नाउमँा �े�ता पजुा�  िदने भनी िनण�य 
भई सोअनसुार नापी शाखाबाट िमित २०४०।११।३० 
मा िक.नं. ६३ को ज�गा िक�ाफोड गरी िक.नं. २५३ 
र िक.नं. २५४ कायम गराई िक.नं. २५३ को �े�फल 
िव. ०-७-१११/

२ 
ज�गाको �े�ता ल�मी अिहरनीको 

नाममा खडा गरकेा रहेछन् । यसरी िफ�डबकुमा 

स�ुदेिख नै ह�रहर िम�को नाउमँा जिनएको ज�गालाई 
दूिषत त�रकाले उखडाबाट िनण�य गराएको देिखएको 
अव�थामा उ� िक.नं. ६३ को ज�गाको स�ब�धमा 
मालपोत काया�लय �प�देहीको दोहोरो दता� पचा� 
बदर नगरी गरकेो स�ु फैसलामा िच� बझेुन । मेरो 
दाताको नाममा कायम ह�ने गरी भएको उखडा िवशेष 
अदालतको िमित २०३५।२।३१ को फैसला जेठो 
रहेकोमा �यसतफ�  िवचार ैनगरी तथा उ� फैसलाको 
स�दभ�मा केही नबोली भएको स�ु फैसला बदरभागी 
छ । यसरी िवप�ीले दूिषत �ोतबाट गराई िलएको 
उखडा िवशेष अदालतको िमित २०४०।११।२ को 
फैसलालाई आधार मानी ग�रएको स�ु फैसला िमलेको 
नह�दँा उ� फैसला बदर गरी िफराद दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी त�पानाथ पा�डेको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा परकेो पनुरावेदनप� ।

यसै लगाउको ०६९-DP-०४३५ को 
म�ुामा आजै यसै इजलासबाट ��यथ� िझकाउने 
आदेश भएको र लगाउको उ� म�ुासगँ ��ततु म�ुा 
अ�तर�भावी दिेखदँा ��ततु म�ुामा समेत अ.ब.ं २०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ 
िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग ��यथ� िझकाई 
उपि�थत भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०६९।१२।१८ को आदशे ।

�ितवादी रामजसले उखडामा िनवेदन िदई 
सो ज�गा सगोलको �ीमती ल�मीको नाउमँा दता� 
गराई िनजको म�ृयपु�चात् आ�ना नाउमँा नामसारी 
गराई सो ज�गालाई बकसप� ग�रिदई सोहीअनसुार 
भोग ग�ररहेको अव�थामा वादी त�पानाथ पा�डेले 
ह�रहर िम�बाट िमित २०६४।६।२३ मा राजीनामा 
गराई िलए पिन िनजका दाताले नै उजरु नगरी �वीकार 
गरी बसेको त�यमा हाल आएर िनजको सो िवषयमा 
हकदैया नै नह�ने ह�दँा िफराद दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 



2035

१०७९९ - त�पानाथ पा�डे िव. रामजस अिहरसमेत

ह�न सिकएन । तसथ�, �प�देही िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।३।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७०।१२।२४ को फैसला ।

दाबीको िक.नं. ६३ को �े.िव. ०-१५-३ 
लगायतका साधँ िसमानाका अ�य ज�गाह�समेत 
मेरो दाताले उखडामा कमाइआएको अव�था 
िथयो । मेरा दाता ह�रहर िम�को नाममा उखडा िवशेष 
अदालतको िमित २०३५।२।३१ को िनण�यले उ� 
ज�गाह�को हक �थािपत भई मालपोत काया�लयबाट 
िमित २०४०।११।१८ मा ज�गाधनी �माण पजुा�समेत 
पाइसकेको अव�था िथयो । फैसला (िनण�य) बाट 
हक �थािपत भएकोलाई दा.खा. गन� मलुकु� ऐन, 
ज.प. को २क नं. बमोिजम �.१०।- ितरी जिहलेसकैु 
पिन सिकने ह��छ । यसरी मेरा दाता ह�रहर िम�को 
नाउमँा दता� भएको उ� िक.नं. ६३ म�ये आधा ज�गा 
िवप�ी रामजसक� प�नी ल�मीको हक ह�ने गरी िमित 
२०४०।११।२ मा उखडा िवशेष अदालतबाट फैसला 
भई सोही आधारमा िनज ल�मीको नाममा िमित 
२०४०।११।३० मा �े�ता तयार भएको देिख�छ । 
सािबकदेिखको हकभोग �माणको आधारमा एउटाको 
नाममा दता� भई ज�गाधनी �माण पजुा� पाई �े�ता 
�मािणत भइसकेको ज�गा सो दता� �े�ता बदर नभई 
अका�को नाममा दोहोरो दता� ह�न स�दैन । कानूनिवपरीत 
दोहोरो दता� भएकोमा पिछ�लो दता�ले कानूनी मा�यता 
पाउन स�दनै । स�मािनत अदालतबाट तोरणबहादरु 
पा�डे �े�ी िव�� दवेनाथ पने� भएको िखचोला 
म�ुामा �ितपािदत िस�ा�त (ने.का.प. २०४१, िन.नं. 
२१२८, अङ्क ९, प�ृ ८४१) समेतको �ितकूल 
वादी दाबी नप�ुने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला �िुटपूण� छ । िवप�ीह�ले मेरो 
दाताको दता� बदर नगराई आ�नो नाममा के कसरी 
�याउन स�ने हो; पनुरावेदन अदालतको फैसला मौन 

छ । िवप�ीह�को पिछ�लो हा.ब. पा�रत गरी िलनिुदन ु
गरकेो िमित २०६७।१०।११ भ�दा पिहले नै िमित 
२०६४।६।२३ मा उ� िक.नं. ६३ को ससीम िक�ा 
ज�गामा मेरो हक �थािपत भइसकेको छ । मेरो हक 
�थािपत भइसकेको ज�गा पिछ २०६७ सालमा आएर 
मलाई कुनै थाहा जानकारी निदई िक�ाकाट भई 
हक ह�ता�तरण गन� पाउने आधार के हो ? सोसमेत 
फैसलामा केही उ�लेख छैन । अतः �प�देही िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ठहर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको २क 
नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको 
�िुट भएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (क) र (ख) अ�तग�त म�ुा 
दोहो�याई हेरी स�ु र पनुरावेदन अदालतको फैसला 
उ�टी गरी मेरो िफराद मागदाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी त�पानाथ पा�डेको यस 
अदालतमा परकेो िनवेदनप� ।

ने.का.प. २०४१, अङ्क ९, िन.नं. २१२८, 
प.ृसं. ८४१ मा �कािशत म�ुामा एउटै ज�गा दोहोरो 
दता� दिेखन आएकोले पिछको दता�ले कानूनी मा�यता 
नपाउने भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको तदनसुार 
वादीको दाताको नाममा िक.नं. ६३ को ०-१५-३ 
ज�गा िमित २०३५।२।३१ को िनण�यानसुार दता� 
भएको यथावत् छँदै सोही ज�गा दोहोरो दता� भएकोलाई 
मा�यता िदई वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलामा उ� निजरका 
साथै मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको १८ नं., अ.बं. १८४क 
नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको 
�िुट भएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम िन�सा 
�दान ग�रएको छ । िनयमबमोिजम गनु�  भ�ने बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७२।८।३ को आदेश ।

��ततु म�ुाको िवषयव�त ुहेदा� मेलिमलापको 
मा�यमबाट िववादको िन�पण ह�न उपय�ु 
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देिखएको र इजलासमा उपि�थत दवुै प�का कानून 
�यवसायीह�समेत मेलिमलापका लािग सहमत भएको 
ह�दँा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
७८ को उपिनयम (५) बमोिजम १(एक) मिहनाको 
समय तोक� ��ततु म�ुा मेलिमलापका लािग सव��च 
अदालत, मेलिमलाप के��मा पठाइएको छ । मेलिमलाप 
भएमा वा समयाविध �यतीत भएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�होला भ�ने बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०७७।१२।३ को आदेशानसुार ��ततु 
म�ुा मेलिमलाप के��मा पठाइएकोमा प�ह�िबच 
मेलिमलाप ह�न नसकेको कारणले ��ततु म�ुा िफता� 
�ा� ह�नआएको दिेख�छ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक वादीको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान् अिधव�ा �ी भोजराज भ�ले वादीको दाताले 
िववािदत ज�गालगायत सो वरपरका ज�गाह�समेत 
भोग गरकेो देिखएको छ । उखडा िवशेष अदालतबाट 
दाताका नाममा ह�ने गरी पिहला फैसला भएको अव�था 
छ । �ितवादीले उखडामा भोग गरकेो देिखदँनै । 
वादीका दाताका नाममा िववािदत ज�गा कायम ह�ने 
गरी एकपटक फैसला भइसकेको िवषयमा सो िनण�य 
बदर नभई पनु: अका�को नाममा दता� ह�ने गरी िनण�य 
गन� िम�ने होइन । कानूनिवपरीत दोहोरो दता� भएकोमा 
पिछ�लो दता�ले कानूनी मा�यता पाउनेसमेत होइन । 
तसथ�, पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला बदर गरी 
िववािदत ज�गा वादीका नाममा कायम ग�रनपुछ�  भनी 
बहस गनु�भयो ।

�ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान् अिधव�ा �ी �दीपकुमार यादवले उखडा िवशेष 
अदालतको िमित २०४०।११।२ को फैसलानसुार 
दाबीको िक.नं. ६३ को �े�फल िव. ०-१५-३ 
ज�गाम�ये आधा ज�गामा �ितवादी रामजसक� प�नी 

ल�मी अिहरनीको हक कायम भएअन�ुप उ� िक.नं. 
६३ को ज�गा िक�ाकाट भई कायम भएको िक.नं. 
२५३ र २५४ म�ये िक.नं. २५३ को �े�फल िव. 
०-७-१११/

२
 ज�गाको ल�मी अिहरनीको नाउमँा दता� 

�े�ता कायम भएको हो । िनजको म�ृयपुिछ उ� ज�गा 
�ितवादी रामजसको नाउमँा नामसारी दता� भएको 
हो । उ� ज�गा िनजले आ�ना दईु छोरी �ितवादीह� 
कुसमुकुमारी यादव र नेवाती यादवलाई आधा-आधा 
बकसप� ग�रिदएपिछ उ� ज�गामा िनजह�को 
हकभोग रहेको हो । उखडा िवशेष अदालतमा िववािदत 
िक.नं. ६३ को ज�गाको स�ब�धमा कारबाही च�दा 
उ� ज�गाका िजमीदार क�पा अिहर तथा िसता 
ितवाराइनको वारसे र वादीको ज�गादाता ह�रहर िम�ले 
�याद तारखे गजुारकेो समेतको कारणले रामजस 
अिहरको म�जरुीबाट उ� ज�गा ल�मी अिहरनीको 
नाममा दता� ह�ने ठह�याई िनण�य भएको हो । �ीमतीका 
नाममा कायम भएको उ� ज�गा िनजको िनधनपिछ 
आ�नो नाममा नामसारी गराई छोरीह�लाई बकसप� 
ग�रिदएको काय� कानूनस�मत नै ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला सदर ग�रनपुछ�  भनी बहस 
गनु�भयो ।

उपयु�� त�य एवम् बहस िजिकर रहेको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
िमलेको छ वा छैन ? पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ वा स�ैन ? सो स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िज�ला �प�देही, 
खदुाबागर गा.िव.स. वडा नं. ३ग िक.नं. ५२, ५४, 
६३, ८२ समेतका ज�गा उखडा िवशेष अदालतको 
िमित २०३५।२।३१ को फैसलाबमोिजम आ�नो 
नाउमँा िमित २०४०।११।१८ मा �े�ता कायम 
गरी हकभोग ग�ररहेका दाता ह�रहर िम�को ज�गा 
िनजबाट मैले िमित २०६४।६।२३ मा र.नं. ६३३(ख) 
बाट राजीनामाको िलखत गराई िलई मेरो हकभोगमा 



2037

१०७९९ - त�पानाथ पा�डे िव. रामजस अिहरसमेत

रहेकोमा उ� ज�गाह�म�ये िक.नं. ६३ को �े�फल 
िव. ०-१५-३ म�ये आधा ज�गा �ितवादी रामजसक� 
प�नी ल�मी अिहरनीको नाउमँा दता� ग�रिदने भनी 
उखडा िवशेष अदालतको िमित २०४०।११।२ को 
फैसलाअनसुार दाबीको िक.नं. ६३ को �े�फल िव. 
०-१५-३ ज�गा िक�ाफोड भई कायम भएको िक.नं. 
२५३ को �े.िव. ०-७-१११/२ ज�गा ल�मी अिहरनीको 
नाउमँा र बाकँ� रहेको िक.नं. २५४ को �े.िव. ०-७-
१११/२ ज�गा िजमीदार िसता ितवाराइनको नाममा 
दता� �े�ता कायम भएको रहेछ । ल�मी अिहरनीको 
म�ृयपुिछ उ� िक.नं. २५३ को ज�गा �ितवादी 
रामजसले आ�नो नाममा नामसारी दािखल खारजे 
गराई उ� ज�गाम�ये आधा-आधा ज�गा मालपोत 
काया�लय, �प�देहीबाट िमित २०६७।१०।११ मा 
पा�रत र.नं. २२६३(ख) र र.नं. २२६४(ख) को 
हालैको बकसप�को िलखतबाट �ितवादीह� �मशः 
नेवाती यादव र कुसमु कुमारी यादवको नाउमँा हक 
ह�ता�तरण ग�रिदएको ह�दँा सो स�पूण� कामकारबाही 
कानूनिवपरीत भएकाले बदर गरी मेरो सािबक िक.नं. 
६३ को �े�फल िव. ०-१५-३ ज�गाको मेरो नामको 
दता� �े�ता यथावत् कायम ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको 
िफराद दाबी रहकेोमा मैले िमित २०३४।१२।४ मा 
उखडा डोरमा िनवेदन िदएपिछ आदशेानसुार �माण 
ब�ुने �ममा िसती ितउराइनले �माण पेस नगरी तारखे 
गजुारके�, �यसैगरी ह�रहर िम� र क�पा अिहरले �यादै 
गजुारी बसेका, उ� ज�गा रामजसले कमाएको भ�ने 
मालपोत काया�लयको िसफा�रससमेतका आधारमा 
दाबीबमोिजमको ज�गा ल�मी अिहरनीको नाउमँा दता� 
ह�ने ठहर भई िमित २०४०।११।२ को उखडा िवशेष 
अदालतको फैसलाबमोिजम िमित २०४०।११।३० 
मा िनज ल�मी अिहरनीको नाउमँा दता� �े�ता कायम 
भई िनजको हकभोग रहेकोमा िनजको म�ृयपुिछ उ� 
ज�गा मेरो नाममा नामसारी भई मैले आ�नो नाउमँा 
आएको उ� ज�गा आधा-आधा आ�ना दईु छोरीह� 

कुसमुकुमारी यादव र नेवाती यादवलाई बकसप� 
ग�रिदएको ह�दँा झठुा िफराद दाबी खारजे ग�रपाऔ ँ
भ�ने �ितवादीह�को सयं�ु �ितउ�र िजिकर रहकेो
��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । 

३. िमिसल सलं�न �माण कागजह�बाट 
उखडा िवशेष अदालत �प�दहेीको िमित 
२०३५।२।३१ को िनण�य (फैसला) अनसुार दाबीको 
िक.नं.६३ को ज�गा वादी त�पानाथ पा�डेका दाता 
ह�रहर िम�को नाउमँा आई िमित २०४०।११।१८ 
मा िनजको नाममा दता� �े�ता तयार भएको भ�ने 
दिेख�छ भने उखडा िवशेष अदालत िस�ाथ�नगरको 
िमित २०४०।११।२ को िनण�य (फैसला) अनसुार 
उ� िक.नं. ६३ को ज�गाम�ये आधा ज�गा �ितवादी 
रामजसक� प�नी ल�मी अिहरनीका नाउमँा दता� ह�ने 
भ�ने िनण�य भएको दिेख�छ । यसरी एउटै ज�गाको 
स�ब�धमा उखडा िवशेष अदालतको दईुवटा िमितको 
पर�परिवपरीत िनण�य (फैसला) भएको दिेखयो । 
िववािदत िक.नं. ६३ समेतका िक�ाह�को स�ब�धमा 
२०४० सालमा �ितवादी रामजस तथा िनजक� प�नी 
ल�मी अिहरनीले उखडा िवशेष अदालतमा कारबाही 
चलाएको म�ुामा वादीका दाता ह�रहर िम�लाई ब�ुन 
भनी िनजको नाममा िमित २०४०।५।१४ मा जारी भएको 
�याद िनज ह�रहर िम� �वयम् ले िमित २०४०।५।१७ 
मा सा�ीह�को रोहबरमा बिुझिलएको भ�ने देिख�छ । 
तर िनज सो म�ुामा उ� अदालतमा उपि�थत नै नभई 
�याद गजुारी बसेको बेहोरा िमिसल संल�न रहेको उ� 
फैसलाको �ितिलिपबाट देिख�छ । िववािदत िक.नं. 
६३ को ज�गामा आ�नो हक कायम भइसकेको भ�ने 
कुराको �माणसिहत स�बि�धत अदालतमा उपि�थत 
भई आ�नो हकको �ितर�ा गन� कत��य िनजको रहेको 
कुरामा कुनै िववाद ह�न स�दनै । तर िनजले आ�नो 
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उ� कत��य तोिकएको समयमा पूरा नगनु�का साथै उ� 
अदालती �ि�यामा सहयोग नगरकेोसमेत देिखयो । 
यसरी उखडा िवशेष अदालतबाट जारी भएको �यादमा 
हािजर नभई िववािदत िवषयव�तकुो स�ब�धमा 
आ�नो भनाइ वा िजिकर नराखेको कारणबाट िसिज�त 
प�रणाम स�बि�धत �यि� आफँैले सहनपुन� ह��छ । 
साथै, उखडा िवशेष अदालतको िमित २०४०।११।२ 
को िनण�यानसुार दाबीको िक.नं. ६३ को ज�गाम�ये 
आधा ज�गा �ितवादी रामजस अिहरक� प�नी ल�मी 
अिहरनीका नाउमँा दता� भएको र बाकँ� आधा ज�गा 
सािबक ज�गाधनीकै नाउमँा यथावत् कायम रहेकोमा 
सो िनण�य यिद गलत रहेको भए सािधकार िनकायबाट 
समयमै बदर गराउनेतफ�  वादीका दाता ह�रहर िम�ले 
त�कालै कारबाही स�ु गनु�पन�मा सोसमेत नगरी 
उखडा िवशेष अदालतको उ� िनण�य �वीकार गरी 
बसेको देिख�छ । यसरी वादीका दाताले नै उखडा 
िवशेष अदालतको उ� िनण�य �वीकार गरी दाबीको 
िक.नं. ६३ को ज�गाबाट आ�नो हक गमुाइसकेको 
देिखएकोले िनजबाट ग�रएको राजीनामाको िलखतबाट 
हक �ा� गरकेो भिनएका वादीलाई दाबीको ज�गाको 
स�ब�धमा ��ततु म�ुा िदने हक रहेको मा�नसमेत 
िम�दैन । यसबाट �ितवादी रामजसक� प�नी ल�मी 
अिहरनीले वादीका दाता ह�रहर िम�लाई जानकारी 
नै निदई दूिषत त�रकाले दाबीको ज�गा (िक.नं. 
६३ ज�गाम�येबाट आधा अथा�त् िक.नं. २५३ को 
ज�गा) को स�ब�धमा िनण�य तथा दता� गराएको भ�ने 
देिखएन । �ितवादी रामजसक� प�नी ल�मी अिहरनीका 
नाउमँा भएको दता� �े�ता नै दूिषत नभई कानूनस�मत 
रहेको देिखएपिछ िनज ल�मीको म�ृयपुिछ िनजको 
नामबाट �ितवादी रामजस यादवको नाममा भएको 
नामसारी दता� र �यसपिछ िनज रामजस यादवको 
नामबाट िनजका दईु छोरीह� �ितवादी कुसमु कुमारी 
यादव र नेवाती यादवको नाउमँा पा�रत भएको हालैको 
बकसप�को िलखत तथा सोअनसुार कायम भएको 

दता� �े�तासमेत दूिषत नभई कानूनस�मत नै रहेको 
दिेखन आयो ।

४. अब उखडा िवशेष अदालतको अिघ�लो 
फैसलाबमोिजम मेरा दाता ह�रहर िम�का नाममा कायम 
भएको ज�गालाई नै उ� अदालतको पिछ�लो फैसलाले 
ल�मी अिहरनीको हक कायम ह�ने ठह�याएको भ�ने 
दिेखएकोले उ� पिछ�लो फैसलाले मा�यता पाउन ु
ह�दँैन भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर र यस 
अदालतबाट िमित २०७२।८।३ मा म�ुा दोहो�याउने 
िन�सा �दान ह�दँा उि�लिखत ज�गा िखचोला म�ुा 
(ने.का.प. २०४१, अङ्क ९, िन.नं. २१२८, प.ृसं. 
८४१ मा �कािशत) मा �ितपादन भएको एउटै ज�गा 
दोहोरो दता� देिखन आएकोले पिछको दता�ले कानूनी 
मा�यता पाउन नस�ने भ�ने िस�ा�तको आधारमा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला फरक पन� स�ने भनी 
आदेश भएकोतफ�  िवचार गनु�पन� ह�नआयो । ��ततु 
िववाद ज�गा दता� वा िलखत भएको िमितस�ब�धी 
नभई उखडा िवशेष अदालतको दईुवटा िमितको 
फैसला (िनण�य) को कारणबाट िसज�ना भएको भ�ने 
दिेख�छ । उखडा िवशेष अदालतबाट दाबीको ज�गा 
ह�रहर िम�को नाउमँा दता� ह�ने गरी िमित २०३५।२।३१ 
मा िनण�य भएको देिख�छ भने ल�मी अिहरनीको 
नाउमँा दता� ह�ने गरी िमित २०४०।११।२ मा िनण�य 
भएको देिख�छ । ज�गा दता�स�ब�धी िनण�य वा पा�रत 
िलखत दईुवटा भएमा पिहलो दता� वा िलखतले मा� 
मा�यता पाउने ह��छ । तर िवधाियका िनिम�त कानूनी 
�यव�था दईुवटा भए पिछ�लो कानूनले मा�यता पाउने 
ह��छ । �य�तै, अदालतको फैसलाको हकमा पिन सोही 
मा�यता (पिछ�लो फैसलाले मा�यता पाउने) लाग ु
ह��छ । सोही �याियक मा�यताअनसुार उखडा िवशेष 
अदालतबाट भएका दईुवटा िमितका पर�परिवपरीत 
फैसलाह�म�ये पिछ�लो फैसलाले मा�यता पाउने 
ह��छ । तसथ�, आ�ना दाता ह�रहर िम�का नाममा 
दाबीको ज�गाको हक कायम ह�ने गरी अिघ�लो 
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िमितमा उखडा िवशेष अदालतबाट फैसला भएको 
ह�दँा सोही फैसला नै कायम ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखएन । साथै, 
म�ुा दोहो�याउने िन�सा �दान ह�दँा आधार िलइएको 
ज�गा िखचोला म�ुाको िनण�यको निजरसमेत ��ततु 
म�ुामा सा�दिभ�क देिखएन । �यसको अलावा उखडा 
िवशेष अदालतले िमित २०४०।११।२ मा फैसला 
गदा� �ितवादी ह�रहर िम�लाई थाहा जानकारी निदई, 
सनुवुाइको अवसर निदई फैसला गरकेो अव�था पिन 
रहेको देिखदँैन । उखडा िवशेष अदालतले पिछ�लो 
फैसला गदा� ह�रहर िम�लाई ब�ुन िनजको नाममा जारी 
�याद िनज ह�रहर िम� �वयंले िमित २०४०।५।१७ 
मा बिुझिलई �ितवाद नगरी बसेको देिख�छ । यसरी 
आफूले �ा� ग�रसकेको भिनएको ज�गाको दता�मा 
िववाद परी सोको सूचना �ा� ग�रसकेपिछ �ितवाद 
नगरी ब�नाले िनजले वादी दाबी �वीकारी �ितवाद 
नगरी बसेको मा�नपुन� ह��छ ।

५. साथै, यसै लगाउको ०७२-CI-०९६० 
को िनण�य दता� राजीनामा बदर म�ुा आज यस 
इजलासबाट फैसला ह�दँा वादी रामजस यादव (अिहर) 
को दाबीबमोिजम िववािदत िक.नं. ६३ को �े.िव. 
०-१५-३ ज�गा �ितवादी ह�रहर िम�ले ससीम�पमा 
आ�नो नाउमँा दता� गराई दाबीको र.नं. ६३३(ख) 
िमित २०६४।६।२३ राजीनामाको िलखतबाट 
�ितवादी त�पानाथ पा�डेलाई हक ह�ता�तरण 
ग�रिदएको काय� अनिधकृत देिखएकोले उ� राजीनामा 
िलखतमा उि�लिखत िक�ाह�म�ये िक.नं. ६३ को 
हकमा उ� िलखत बदर ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।२० 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७०।१२।२४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने भनी फैसला भएको र ��ततु म�ुा 
उ� म�ुासगँ अ�तर�भावी रहेको देिखदँा उ� म�ुामा 
िलइएका आधार �माणबाट ��ततु म�ुामा पिन 

दाबीको िक.नं. ६३ को हकमा वादी त�पानाथ पा�डेको 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला अ�यथा देिखएन । उ� 
फैसला िमलेकै देिखन आयो ।  

६. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट ��ततु म�ुामा वादी त�पानाथ पा�डेको 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०६९।३।२० को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०७०।१२।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन । यस फैसलाको जानकारी दवैु प�लाई िदई 
फैसलाको िव�तुीय �ित यस अदालतको िव�तुीय 
�णालीमा �िव� गरी ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत: �दीपकुमार उपा�याय
इित सवंत् २०७८ साल पसु २८ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७७।१०।१९

म�ुाः- कत��य �यान

०७०-CR-१७२१
पनुरावेदक / �ितवादी : श�भकुुमार जोशीको छोरा 

िज�ला मकवानपरु, हेट�डा नगरपािलका 
वडा नं. १ घर भई हाल कारागार काया�लय 
िभमफेदी थनुामा ब�ने संजोक �े�ठ भ�ने 
सजंोक जोशी

िव��
��यथ� / वादी : समुन काक�को जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७१-CR-००४६
पनुरावेदक / वादी : समुन काक�को जाहेरीले नेपाल 

सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला मकवानपरु, मनहरी 
गा.िव.स. वडा नं. १ लोथर ब�ने तलुबहादरु 
पाठकको छोरा िवजय पाठकसमेत

§ मनसायसिहत �यान मान� काय� गरकेोमा 
मलुुक� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम तथा मनसायसिहत 
�यान मान� वचन िदएमा ऐ. १३(४) 
बमोिजम सजाय ह�ने । 

§ ब�दकता� र ब�द खुलाउने समूहिबच दोहोरो 
झडप ह�दँा घटना भएको, यसै �यि�ले मान� 
मनसायले हानेको र यसको ढुङ्गा �हारको 
चोटबाट मृ�यु भएको हो भ�ने �प� �पले 
खु�न आएको  नपाइएको । �ितवादीले 
मान�को लािग वचन िदएको भ�न ेस�ब�धमा 
वादी प�बाट त�ययु� ठोस सबुत �माण 
��तुत गन� नसकेको अव�थामा मलुुक� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) न.ं 
मा उ�लेख भएको वचन िदने काय�को 
अथ� सामा�य र सतही �पमा �हण ग�रनु  
नह�ने । इि�छत आपरािधक प�रणाम 
�ाि�तका लािग कता�को �पमा आदेश िदने 
काय� भएको अव�था देिखनुपन� ।

(�करण नं.५)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी ई�वरी 
ब�जाडे

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी 
कृ�ण�साद सापकोटा, तथा अिधव�ाह� 
�ी िटकाराम भ�राई, डा. �ी िदनमणी 
पोखरले र �ी मकुु�द �यौपाने

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
माननीय �यायाधीश �ी टेकनारायण कँुवर
मकवानपरु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:- 
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी स�रता शमा�
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

�नण�य नं. १०८००
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फैसला
�या.ह�र�साद फुयाल : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस 
अदालतमा पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
एवं ठहर यस�कार रहेको छः

त�यगत बेहोरा
िज�ला मकवानपरु, मनहरी गा.िव.स. वडा 

नं. १ लोथर ि�थत सडकमा िमित २०६७/१/२२ 
गते �ितवादी संजोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशीसमेतले 
सिुदप काक�लाई ढुङ्गा �हार गरी घाइते बनाएको भ�ने 
�थानमा साना ठुला रोडभ�र छरप� ढुङ्गा देिखएको 
भ�नेसमेत घटना�थल मचु�ुका ।

मोटरसाइकलमा औषधी िलई लोथरतफ�  
गइरहेका काकाको छोरा भाइ सिुदप काक�लाई संजोक 
�े�ठ भ�ने संजोक जोशीसमेतका अिभय�ुह�ले ढुङ्गा 
�हार गरी टाउकोमा हानी ग�भीर घाइते बनाइिदएकाले 
उपचारको लािग मेिडकल कलेज भरतपरुमा प�ुयाई 
जचाउदँा डा�टरले म�ृय ु भएको घोषणा गरकेो ह�दँा 
वारदातमा संल�न दोषीह�लाई कत��य �यान म�ुामा 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको समुन काक�को 
जाहेरी दखा��त ।

बाया ँ क�चटसमेतमा िनलडाम देिखएको 
भ�नेसमेत बेहोराको मतृक सिुदप काक�को लास�कृित 
मचु�ुका । 

टाउकोको चोटको कारण म�ृय ु भएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको मतृक सिुदप काक�को शव परी�ण 
�ितवेदन ।

िमित २०६७/१/२२ गते बेलकुा अं. 
५:३० बजेको समयमा साथीह� लोथर बजारमा 
रहेका अव�थामा मोटरसाइकलमा आएका सिुदप 
काक�समेतसगँ वादिववाद झै-झगडा ह�दँा संजोक, म 
र रोिहतले हान ठोक भनेपिछ हा�ो �पुका साथीह�ले 
ढुङ्गा �हार गदा� सिुदपलाई टाउकोमा लागेको चोटले 
घाइते भई उपचारको �ममा लादैँ गदा� म�ृय ु भएको 

हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवजय पाठकको 
मौकाको बयान । 

िमित २०६७/१/२२ गते साझँ ५/६ बजेको 
समयमा मतृक सिुदप काक�लाई िवजय पाठक, संजोक 
�े�ठ भ�ने संजोक जोशी, रोिहत �जाले हान ठोक 
भनेपिछ िनजह�, म र िवकास काक�समेतले ढुङ्गा 
�हार गरेका ह� । ढुङ्गा �हारबाट सिुदप काक�को 
टाउकोमा चोट लागी िनजको म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी उ�म �े�को मौकाको बयान । 

िमित २०६७/१/२२ गते अ�दाजी ५:३० 
बजेको समयमा लोथर बजारमा सिुदप काक�लाई 
कत��य गरी मा�रएको वारदात साचँो हो । मतृक प�का 
समूह र हा�ो समूहिबच भएको झगडामा हा�ो प�का 
संजोक �े�ठ भ�ने सजंोक जोशी, िवजय पाठक, 
रोिहत �जा, मसमेतका �यि�ह�ले सिुदप काक�लाई 
ढुङ्गा �हार गरकेो र सोही ढुङ्गा �हारबाट िनजको 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवकास 
काक�को मौकाको बयान ।

िमित २०६७/१/२२ गते घरअगािडबाट 
सिुदपलाई ए�बलेु�समा राखी लादँै गरकेो देखेको ह� ँ । 
घटना�थलमा म िथइन ँर घटना को कसले घटाएका 
ह�न् सो पिन थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको किवराज 
प�तको मौकाको बयान कागज । 

िमित २०६७/१/२२ गते साझँ १७:३० 
बजेको समयमा लोथरमा िथए ँ । सो समयमा मनहरी 
बजारमा ब�ने सिुदप काक�लगायतका मािनसह� 
मोटरसाइकलमा चढी आई लोथर पलुमा पगुी फक� ने 
�ममा लोथर बजारमा ब�ने संजोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशीलगायतका ८/९ जना केटाह� आई ब�दमा िकन 
मोटरसाइकल चलाएको, दादािगरी देखाउन आएको हो 
भ�दै िनज संजोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी र रोिहत 
�जासमेतले ढुङ्गा हान हान भनी वचन िदएप�ात् 
ढुङ्गा �हार ह�दँा सिुदप काक�लाई टाउकोमा ढुङ्गा 
लागी घाइते भएको हो । उपचारको लािग िलएर जादँै 
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गदा�को अव�थामा िनज सिुदप काक�को म�ृय ुभएको 
हो । सो वारदात�थलमा �ितवादी िवजय पाठक, उ�म 
�े� र िवकास काक�लाई देखेको िथए ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �े�बहादरु मो�ानको मौकाको कागज ।

साथीह�सगँ घमुिफर गन� गएका मेरो छोरा 
सिुदप काक�लाई लोथर बजारमा संजोक �े�ठ भ�ने 
सजंोक जोशीसमेतले ढुङ्गा �हार गरकेो र उपचारको 
लािग भरतपरु लादँै गदा� म�ृय ुभएको हो । घटना�थलमा 
उपि�थत �यि�ह� बिुझपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िशव 
काक�को कागज । 

िमित २०६७/१/२२ गते मसमेतका साथीह� 
मोटरसाइकलमा चढी मनहरीबाट लोथरमा घ�ुन गएको 
र फक� ने �ममा संजोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशीले 
मलाई बोलाउदँ ैितमीह� झगडा गन� आएको हो ? भनी 
िनह� ँखोजी रोिहत �जाले हान ठोक भनेपिछ संजोक 
जोशीसमेतले ढुङ्गा �हार गरी सिुदपको टाउकोमा 
लागी घाइते भई उपचारको �ममा लादँै गदा� मरकेा ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको बासदुवे उ�ेतीको कागज । 

हामीह� लोथरमा घ�ुन गएको अव�थामा 
सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशीले हामीलाई ितमीह� 
दादािगरी देखाउन आएको हो ? भनी हान ठोक भनेका 
ह�दँा उनीह�ले ढुङ्गा �हार गरकेाले मोटरसाइकलमा 
बसेका सिुदपको टाउकोमा ढुङ्गा लागी सोही चोटले 
िनज मरकेा ह�न् । घटना�थलमा संजोक जोशी, िवजय 
पाठकलाई देखेको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको खसुीलाल 
�जाको कागज । 

िमित २०६७/१/२२ गते अं. ५:०० बजेको 
समयमा लोथर घ�ुन गई लोथरबाट फक� ने �ममा 
हामीसगँ संजोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी, रोिहत 
�जा, िवजय पाठकसमेतका �पुले वादिववाद गन� 
थाले । वादिववाद बढ्दै जादँा हामीले जाउ ँ भनी 
मोटरसाइकल चढी अगािड बढ्न ला�दा ए�कासी 
हामीमािथ संजोकको �पुले ढुङ्गा �हार गर े। सिुदपलाई 
टाउकोमा ढुङ्गा लागी भइुमँा लडे । �यसै बखत संजोक 

जोशीले यही खो�न आएको त हो िन, िठक भयो भ�दै 
िथए । सो वारदातमा संल�न ह�ने मैले िचनेका संजोक 
जोशी, रोिहत �जा, िवजय पाठकलाई ��य� देखेको 
ह� ँ। सिुदपको म�ृय ु�ितवादीह�ले �हार गरकेो ढुङ्गाको 
चोटबाट भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको राजकुमार 
�यौपानेको मौकाको कागज ।

िमित २०६७/१/२२ गते अं. ५:३० बजेको 
समयमा सिुदप काक�ले चलाएको मोटरसाइकलको 
पछािड बसी लोथर पगुी फक� दै गदा� सोही लोथर 
बजारको कर उठाउने ढाटमा संजोक �े�ठ भ�ने 
संजोक जोशीलगायतका केटाह� बसेका रहेछन् । 
संजोकले हामीसगैँ गएका बासलुाई ितमीह� िकन 
दादािगरी दखेाउन आएको भ�दै गाली गलौज गरपेिछ 
आपसमा वादिववाद भयो । �ितवादीह� संजोक 
�े�ठ भ�ने संजोक जोशी, िवजय पाठक, रोिहत 
�जा, यित नगरकोटीलगायतका केटाह� िथए । 
वादिववादकै �ममा रोिहत �जा, संजोक �े�ठ भ�ने 
संजोक जोशीलगायतका मािनसले हान ठोक भनी 
वचन िदएपिछ हामीमािथ ए�कासी ढुङ्गा �हार गन� 
थाले । सिुदप काक�लाई ढुङ्गाले चोट लागेपिछ िनज 
बेहोस भएको र उपचारको लािग लैजादँै गदा� सिुदपको 
म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको निवन सवेुदीको 
मौकाको कागज । 

िमित २०६७/१/२२ गते अं. ५:३० बजेको 
समयमा लोथर पगुी फक� दै गदा� िवजय पाठक र संजोक 
�े�ठ भ�ने संजोक जोशीले ितमीह� यहा ँ दादािगरी 
गन� आएको हो भनी भ�दा सिुदप काक�लगायतकाले 
हामी घ�ुन आएका ह� भ�दाभ�दै संजोक जोशी, िवजय 
पाठक, रोिहत �जाले हान ठोक भनी वचन िदए । सो 
वचन िदएपिछ हामीमािथ ए�कासी ढुङ्गा बसा�उन 
थाले । सिुदप काक�को टाउकोमा ढुङ्गा �हार भई 
स�त घाइते भएको र उपचार गराउदँा म�ृय ु भएको 
हो । सो वारदातमा संल�न �यि� संजोक �े�ठ भ�ने 
संजोक जोशी, िवजय पाठक, रोिहत �जा, उ�म �े�, 
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िवकास काक�लाई ��ट दखेेको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
ह�रच�� ठकुरीको मौकाको कागज । 

दईु प�िबच वादिववाद भई ढुङ्गा हानाहान 
भएको िथयो । यि�कैमा सिुदप काक�लाई टाउकोमा 
ढुङ्गा ला�न गई मोटरसाइकलबाट ढलेका र उपचारको 
लािग िचतवन लैजादैँ गदा� बाटोमा नै म�ृय ुभएको भ�ने 
सनुेको ह� ँ। सिुदप काक�लाई को कसले हानेको ढुङ्गाले 
ला�यो यिकन �पमा भ�न सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको 
मौकामा बिुझएका �िवण शमा�को कागज ।

िमित २०६७/१/२२ गते मनहरीतफ� का 
केटाह� मोटरसाइकल चढी हन� बजाउदैँ लोथर 
आएका िथए । लोथर पलुमा एकिछन बसी फक� आउदँा 
िज.िव.स. को ढाटमा आइपगेुपिछ दवुैतफ� बाट ढुङ्गा 
हानाहान भयो । ढुङ्गा �हारबाट सिुदप काक�लाई 
टाउकोमा ढुङ्गा लागी ढलेको ह�दँा उपचार गन� लैजादँा 
म�ृय ु भयो भ�ने थाहा पाएको ह� ँ । सिुदपलाई ढुङ्गा 
लागेपिछ िवजय पाठक र वास ुउ�ेतीिबचमा वादिववाद 
भएको मैले देखेको ह� ँ । िनज सिुदपलाई को कसले 
हानेको ढुङ्गाले ला�यो, ह�ल िभड भएकोले थाहा पाइन 
भ�नेसमेत बेहोराको मौकामा बिुझएका िगता उ�ेतीको 
कागज ।

�ितवादी संजोक �े�ठ भ�ने सजंोक जोशी, 
रोिहत �जा, िवजय पाठकले सिुदप काक�उपर ढुङ्गा 
हान भनी वचन िदएको देिखदँा िनजह�उपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. 
महलको १३(४) नं. बमोिजमको सजाय ह�न र �ितवादी 
उ�म �े�, िवकास काक� र यित नगरकोटीउपर ऐ. 
महलको १ नं. को कसरुमा १३ (३) नं.अनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोगप� । 

िमित २०६७/१/२२ गते बेलकुा ४:३० 
बजेको समयमा मसमेतका केटाह� १५/२० जना 
फुटबल खे�न भनी लोथर बजारभ�दा अिल तल 
रहेको चौरमा ज�मा भई केही फुटबल खेल खे�ने र 
केहीले गफ गरी बिसरहेको अव�थामा २०/२१ वटा 

मोटरसाइकलमा ३/३ जना बसी हेडलाइट बाली 
मनहरी बजारबाट आइरहेका िथए । उ� िदन एक�कृत 
माओवादीको ब�द भएको ह�दँा सोही समयमा िचतवन 
तफ� बाट पिन माओवादीह�को जलुसु आइरहेको 
अव�थामा लोथर बजारनिजक ज�काभेट भई भनाभन 
भएको ह�दँा मसमेत भई झगडा गन� ह��न भनी स�झाउन 
भनी घटना�थलमा प�ुय� । मैले ढुङ्गा नहान नहान 
भनी कराउदँा कराउदैँको अव�थामा ए�कासी िभडबाट 
सिुदप ढ�यो भनी आवाज आएको ह�दँा �यहा ँगई हेदा�  
िनजलाई ढलेको दखेे ँ । उनी पिहला पिन मटुुको रोगी 
िथए । ए�बलेु�सलाई फोन गदा� फेला नपरकेो ह�दँा 
केहीबेरमा मनहरीतफ� बाट िबरामी प�ुयाई फक� आएको 
ए�बलेु�स रोक� िनज सिुदप काक�लाई उपचारको लािग 
भरतपरु पठाएको ह� ँ । मैले ढुङ्गा हानेको र अ�लाई 
ढुङ्गा हा�न वचन िदएकोसमेत छैन । िनजलाई 
को कसले िहका�एको ढुङ्गाले ला�यो, मलाई थाहा 
भएन । घटना�थलमा धेर ैमािनसह� िथए । म िनद�ष 
छु । मैले अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउनपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवजय पाठकले 
स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६७/१/२२ गते एक�कृत 
माओवादीको ब�द भएको ह�दँा म फुटवल खे�न 
भनी लोथर बजारनिजकै चौरमा गएको िथए ँ । बेलकुा 
४:३० बजेको समयमा मनहरी बजारबाट २५/२६ 
वटा मोटरसाइकलमा ३/३ जना बसी हन� बजाउदँै, 
ब�ी बा�दै आएको देखेको िथए ँ । िचतवनतफ� बाट 
पिन माओवादीको मािनसह� जलुसुमा नारा लगाउदँै 
आएको अव�थामा दवुै प�को ज�काभेट भई भनाभन 
वादिववाद भएको िथयो । �यसो ह�दँा म पिन के भएको 
रहेछ भनी हेन�  जादँा दवुैतफ� बाट ढुङ्गा हानाहान भएको 
ह�दँा मैले झगडा नगर भनी छु�ाउने कोिसस गदा�गद� 
ए�कासी सिुदप काक� लड्यो भनी िभडबाट कराएको 
आवाज आयो । मैले ती मािनसह�लाई प�छाई हेदा�  
सिुदप काक� सडकमा लिडरहेको देखे ँ। िनजलाई को 
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कसले िहका�एको ढुङ्गाले ला�यो मैले दिेखन । धेर ै
मािनसह� ज�मा भएका िथए । िनजलाई �िवण शमा�, 
िवजय पाठकसमेत भई ए�बलेु�समा राखी उपचारको 
लािग पठाएको देखेको ह� ँ। मैले िनजलाई िहका�एको वा 
ढुङ्गाले िहका�उन वचन िदएको होइन । म िनद�ष ह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउनपुन� होइन । सिुदप 
काक�को म�ृय ुभएको भ�ने कुरा बेलकुा ९:०० बजेितर 
मा� थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
उ�म �े�ले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान । 

िमित २०६७/१/२२ गते िदउसँो ४:३० 
बजेको समयमा एक�कृत क�यिुन� पाट� माओवादीको 
ब�द भएको ह�दँा लोथर बजारनिजकै रहेको चौरमा 
फुटबल खे�न भनी म, िवजय, उ�म, �िवण शमा�समेत 
भई कोही फुटबल खे�ने, कोही बिसरहेको अव�थामा 
मनहरीतफ� बाट २०/२५ वटा मोटरसाइकलमा हन� 
बजाउदैँ, ब�ी बा�द ै आएका िथए । िचतवनतफ� बाट 
पिन माओवादीका मािनसह� जलुसुसिहत आइरहेको 
ह�दँा घटना�थलमा ज�काभेट भई हान ठोक भ�ने 
श�द सनुी मसमेतका िवजय, उ�म, �िवण गई एक 
आपसमा नजधु, ढुङ्गा नहान भनी रो�ने �यास 
गरकेो ह� ँ । सो गदा� गद� मािनसह�को िभडबाट सिुदप 
ढ�यो भ�ने आवाज आयो । मैले हेदा� पिन सिुदप 
लिडरहेको देखे ँ । िनजको पिहला पिन मटुुको रोग 
भएको भ�ने सनेुको िथए ँ । ए�बलेु�सलाई फोन गदा� 
लगेन । केहीबेरमा मनहरीतफ� बाट ए�बलेु�स आएको 
ह�दँा �यही ए�बलेु�समा राखी उपचारको लािग भरतपरु 
पठाएको हो । मैले सिुदप काक�लाई ढुङ्गाले हानेको 
होइन । अ�लाई ढुङ्गा हा�न भनेकोसमेत छैन । िनज 
सिुदपको म�ृय ु भयो भ�ने कुरा राित ९:०० बजेितर 
मा� थाहा पाएको ह� ँ । म िनद�ष छु, मेरो ग�ती छैन । 
मैले ग�ती नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िवकास काक�ले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा 

गरकेो बयान ।
िमित २०६७/१/२२ गते ने.क.पा. 

माओवादीले गरकेो ब�दको कारण राजमाग� सनुसान नै 
िथयो । �य�तै िदउसँो ३/४ बजेको समयमा सडकमा 
ए�कासी मोटरसाइकलह� चलेको आवाज सनुी ब�द 
खलेुछ भनी आ�नो घरबाट लोथर बजारमा आए ँ । 
सो समयमा मनहरीितरबाट मोटरसाइकलमा आएका 
मा�छेह� र लोथर बजारका मा�छेह�िबच ब�दको 
समयमा मोटरसाइकल चलाएको िवषयमा वादिववाद 
भइरहेको रहेछ । मसमेत भई वादिववाद नगर भनी 
छु�ाई िददँ ै गदा� मतृक सिुदप काक� ढलेको, लडेको 
द�ेय� । िनज मतृक ढुङ्गाले लागेर हो वा आफँै 
लडेको हो थाहा भएन । मतृक लडेपिछ उपचारको 
लािग भरतपरु पठाइिदएको हो । मैले मतृकलाई ढुङ्गा 
�हार गरकेो होइन, छैन, को कसले ढुङ्गा हानेको हो 
मलाई थाहा छैन । म िनद�ष छु, अिभयोगबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
यित नगरकोटी भ�ने िदलबहादरु �े� नगरकोटीले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादीह� सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशी, रोिहत �जा, िवजय, उ�म, िवकाससमेतले 
ढुङ्गाले हानी सिुदप काक�लाई मारकेा ह�न् भनी 
बिुझएका जाहेरवाला समुन काक�ले स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िवजय पाठक, संजोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशीलगायतका केटाह�ले ितमीह�लाई मन� काल 
आएको हो, दादािगरी देखाउन आएको हो भ�दै 
अपश�द �योग गरी िवजय पाठकले हातमा ल�ी िलई 
हान भनी आदेश िदने काम भएपिछ अ�य केटाह�ले 
ढुङ्गा हा�न थाले । मेरो पिन टाउकोमा ढुङ्गा ला�यो, 
म पिन भागे ँ। िनज �ितवादीह�ले हानेको ढुङ्गा लागी 
सिुदप काक� बेहोस भई उपचारको �ममा म�ृय ुभएको 
हो भनी मौकामा बिुझएका ह�रच�� ठकुरीले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।
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सजंोक, िवजय, रोिहतले ढुङ्गा हान ठोक 
नछोड भनी भनेपिछ ढुङ्गा बिस�यो । मसगैँ ब�ने 
मोटरसाइकल चालक सिुदप काक�लाई पिन टाउकोमा 
ढुङ्गा लागी ल�याक ल�ुक भएकोले मैले समाते ँ । 
चारिैतरबाट ढुङ्गा हािनरहेका िथए । ढुङ्गा हा�ने 
आदशे िदने �यि�ह�ले नै ढुङ्गा �हार गरकेो ह�नपुछ�  
भनी मौकामा बिुझएका निवन सवुेदीले स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

सिुदप काक�को म�ृय ु�ितवादीह�ले हानेको 
ढुङ्गाले चोट लागी भएको हो । संजोक, िवजय पाठक, 
रोिहतसमेतले हान ठोक भनी ढुङ्गा हा�न आदेश 
िदएका िथए । ढुङ्गा �हार गन� धेर ैिथए । सबैको नाम 
मलाई थाहा छैन भनी मौकामा बिुझएका �े�बहादरु 
मो�ानले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीह� संजोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशी, िवजय पाठक, रोिहत �जाले ियनीह� झगडा 
नै गन� आएका ह�न्, हान हान भनेपिछ ढुङ्गाह� बिस�न 
था�यो । �यसै बेला सिुदप काक�लाई ढुङ्गाले ला�यो । 
त�प�ात् िनजलाई उपचार गराउन अ�पताल पठाएको 
हो । सो घटना संजोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी, रोिहत 
�जा र िवजय पाठकले घटाएका ह�न् भनी मौकामा 
कागज गन� राजकुमार �यौपानेले स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

घटना�थलमा िवजय पाठक, रोिहत �जा, 
सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी िथए । ढुङ्गा हा�ने 
आदशे रोिहत �जा र सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशीले िदएका ह�न् । कसले हानेको ढुङ्गा सिुदप 
काक�लाई ला�यो मैले देिखन ँ। ढुङ्गाको चोटको कारण 
सिुदप काक�को म�ृय ुभएको हो भनी मौकामा कागज 
गन� वास ुउ�ेतीले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

सजंोक �े�ठ भ�ने सजंोक जोशी, रोिहत 
�जा, िवजय पाठकसमेतले ब�दको बेलामा दादािगरी 

दखेाउन आएको भ�द ैए�कासी हान ठोक भनेपिछ �यहा ँ
ज�मा भएका मािनससमेतले ढुङ्गा �हार गदा�  सिुदप 
काक�को क�चटमा लागी बेहोस भएको र उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको हो भनी घटना िववरणका मािनस 
िशव काक�ले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी यित नगरकोटीले ढुङ्गा �हार 
गरकेो होइन । िनजले दवुै प�लाई स�झाउने बझुाउने 
काम गरकेा िथए भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी यित 
भ�ने िदलबहादरु �े�का सा�ी नवराज िसलवालले 
स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादीह� िवजय पाठक, संजोक �े�ठ 
भ�ने संजोक जोशी, रोिहत �जाले हान ठोक भनी वचन 
िदएका छैनन् । उ�म, िवकास, यितसमेतले मतृकलाई 
ढुङ्गा हानेको नह�दँा िनज �ितवादीह� िनद�ष ह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भनी �ितवादीह� उ�म �े�, 
िवकास काक� र िवजय पाठकको सा�ी िगता उ�ेतीले 
स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

के कारणबाट सिुदप काक�को म�ृय ु भएको 
हो मलाई थाहा छैन । �ितवादी िवजय पाठकसमेतले 
घाइते सिुदप काक�लाई उपचार गन� लैजानको लािग 
सहयोग गरकेा िथए । उ�म र िवकासलाई मैले उ� 
घटनामा देिखन । सहयोग गनु�  अपराध हो भने मेरो भ�न ु
केही छैन । मेरो िवचारमा िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह� 
उ�म �े�, िवकास काक� र िवजय पाठकको सा�ी 
�िवण शमा�ले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

उ� समयमा �ितवादी िवकास काक� फुटबल 
खे�ने चउरमा िथए । �ितवादी िवकास काक�ले सिुदप 
काक�लाई ढुङ्गा �हार गरी मारकेो होइन । िनज िनद�ष 
ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउनपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवकास काक�को सा�ी 
िमना िव�ले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरेको 
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बकप� । 
�ितवादीह� संजोक �े�ठ भ�ने संजोक 

जोशी र रोिहत �जा फरार रहेको ह�दँा िनजह�को 
हकमा मलुकु� ऐन, अ.बं. १९० नं. बमोिजम मलुतिबमा 
रािखिदएको छ । उपि�थत अ�य �ितवादीह�को 
हकमा �ितवादीह�म�येका िवजय पाठकलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने, 
अका� �ितवादी�य उ�म �े�, िवकास काक�को 
हकमा �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम 
जनही २ वष� कैद ह�ने र �ितवादी यित नगरकोटी भ�ने 
िदलबहादरु �े�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�ने स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८/९/२८ गतेको फैसला । 

फरार रहेका �ितवादीह� रोिहत �जा र 
सजंोक �े� भ�ने संजोक जोशीको हकमा मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१९० नं. बमोिजम म�ुतबी रहने ठहरी 
यस अदालतबाट िमित २०६८/९/२८ गते फैसला 
भएकोमा िनज फरार �ितवादीह� िज�ला �हरी 
काया�लय मकवानपरुको च.नं. ३३१७ िमित 
२०६८/११/२८ प�साथ उपि�थत गराएको देिखदँा 
िनज �ितवादीह�को हकमा म�ुतबीबाट जगाई िदएको 
छ । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०६८/११/२८ गतेको आदेश ।

िमित २०६७/१/२२ गते म आबखैुरनेी िसनो 
हाइ�ो �ोजे�टमा िटपर चलाई काम गरी आएको 
िथए ँ । म उ� िदन घटना�थलमा िथइन ँ । मैले 
मतृकलाई ढुङ्गाले हानी कत��य गरी मारकेो होइन । 
िनज मतृकको के कसरी म�ृय ुभयो मलाई थाहा छैन, 
घटना घटेको दईु तीन मिहनापिछ मा� मैले थाहा पाएको 
ह� ँ। मैले मतृकलाई कत��य गरी मारकेो नह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन, म िनद�ष छु 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रोिहत �जाले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

उ� वारदात भिनएको िमितमा म मेरो 
गाउघँरमा नभई भारतमा काम गन� गएको िथए ँ । 
मैले २०६५/३/२२ गतेदिेख भारतमा काम गरी 
भख�र ै एक मिहना पिहला मा� आ�नो घर फक� को 
ह� ँ । मैले �यहा ँ �े�ड हायत होटलमा काम गथ� । काम 
गरकेो िसफा�रसप� मसगँ छ । घर आउनपूुव� घटना 
भएकोस�म सनेुको िथए ँ । तर मलाई पिन �ितवादी 
बनाएको भ�ने थाहा िथएन । �हरीले प�ाउ गरपेिछ मा� 
थाहा पाएको हो । मतृक मेरो आ�नो सालो नातासमेत 
पछ�  । म नेपालमा नै नरहेकोले मउपरको अिभयोग झ�ुा 
हो । िकन मउपर य�तो झठुा अिभयोग लगाएको हो 
भ�न सि�दन । म वारदातमा संल�न नभएकोले मलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन, अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी संजोक जोशीले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

अिभयोग दाबी झ�ुा हो । वारदात भएको 
भिनएको समयमा �ितवादी संजोक जोशी नेपालमा 
नै नभएको ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन भनी �ितवादी 
संजोक जोशीको सा�ी धवु� शाही र ह�र नगरकोटीले 
एकै िमलान बेहोराको स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

घटना ह�दँा �ितवादी रोिहत �जा 
घटना�थलमा िथएनन् । िनज िसन ु हाइ�ोपावर 
�ोज�टमा काम गन� गएका िथए । घटना�थलमा ह�दँै 
नभएको �यि�ले सिुदप काक�लाई मान� िनि�त हान 
ठोक भनी वचन िदयो भ�ने भनाइ झ�ुा हो । िनजलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भनी 
�ितवादी रोिहत �जाको सा�ी िवकास थापा मगर र 
मनोज शमा�ले एकै िमलान बेहोराको स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा बकप� गरकेो । 

यस अदालतबाट भएको यसै म�ुाको 
पूव� फैसलामा ग�रएको िववेचनाको आधारमा यी 
हाल उपि�थत �ितवादीह�समेत उ� वारदातका 
सहभागीको �पमा शकंारिहत तवरबाट देिखन आएको 
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ह�दँा �ितवादीह� संजोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी 
र रोिहत �जालाई अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा सोही 
महलको १३ (४) नं. बमोिजम जनही िबस वष� कैद 
(ज�म कैद) ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/६/२५ गते भएको फैसला । 

अपराध ह�न मानिसक र शारी�रक त�व 
अिनवाय� ह�न आव�यक छ । �यानस�ब�धीको 
१३ नं. आकृ� ह�न मनसाय त�वको अिनवाय�ता 
ह�नपुद�छ । वारदातमा संल�न भएकोस�मलाई पिन 
ऐ.१३(४) नं. आकृ� ह�न स�दैन । हान भ�ने श�द 
क�तो प�रि�थितमा कसलाई भनेको हो सो िवचारणीय 
कुरा छ । कसलाई हान भनेको हो, के उ�े�यको लािग 
भनेको हो, क�तो प�रवेशमा भिनएको हो, �या�या 
गनु�पन� दिेख�छ । ��ततु घटनामा कुनै �यि�लाई 
मान�को िनि�त मा�छे ज�मा भएको होइन । मानु�पन� 
कुनै कारण र ि�या िथएन । मान�को लािग कोही पिन 
हितयार िलएर बसेका िथएनन् । ��ततु म�ुामा आरोप 
लगाइएको म िवजय पाठकले ढुङ्गा हान भनेको 
होइन । झगडा छुट्याउने काय� गरकेो हो । सिुदप 
काक�लगायत कुनै पिन �यि�लाई ढुङ्गा हा�न वचन 
िदएको छैन । मैले ढुङ्गा नहानेको कुरा िमिसल सलं�न 
�माणबाट ��ट दिेखएको ह�दँा िमित २०६८/९/२८ 
को स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी ��ततु म�ुाको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवजय पाठकको 
पनुरावेदनप� । 

घटनाको ��य�दश�ले गरकेो बकप�समेतबाट 
कसरुदार देिखने ि�थितमा पिन �ितवादी उ�म �े� र 
िवकास काक�लाई गढाउ गन� ��य� �माणको अभाव 
रहेको भनी सानो कसरुमा कम सजाय गन� िम�ने होइन । 
यी �ितवादीह�को मौकाको सािबती बयान र �ितवादी 
िवजय पाठकको पोलसिहतको सािबतीबाट पिन यी २ 
जना �ितवादी म�ुय आरोपीको �पमा देखा परकेा 

छन् । अिभयोग दाबी �मािणत गन� त�य र सबदुलाई 
िव�ेषण नगरी लगाउनपुन� �माण नलगाई अिम�दो 
िभ�न सानो कसरुमा कम सजाय ह�ने ठह�याई गरेको 
फैसला सो हदस�म �िुटपूण� छ । �ितवादी यित 
नगरकोटीको वारदातको समयमा घटना�थलमा 
उपि�थित रहेको त�यमा िववाद छैन । यी �ितवादीले 
पिन सो त�यलाई �वीकार गरकैे छन् । �हार 
गन�मा संल�न रहे नरहे स�ब�धमा हेदा� �ितवादी 
िवकास काक�को बयानबाट ढुङ्गा �हार गन�मा यी 
�ितवादीह�को पिन सलं�नता रहेको दिेख�छ । िनज 
�ितवादी प�का �पुका देिखएका र घटना�थलमा 
मतृकसमेतउपर ढुङ्गा �हार ह�दँ ैगदा� िनजको उपि�थित 
रहेको कारणसमेतबाट यी �ितवादी दोषी िस� भएको 
ह�दँा सफाइ िदने गरी भएको फैसला �िुटपूण� छ । अतः 
�ितवादी उ�म �े�, िवकास काक�लाई दाबीभ�दा 
कम सजाय गरकेो र यित नगरकोटी भ�ने िदलबहादरु 
�े�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको फैसला बदर 
गरी िनजलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पन� आएको पनुरावेदनप� ।

हामीलाई वारदात �थलमा वारदातै ह�न 
स�ने पूव�सङ्केत केही थाहा िथएन । मतृक �वयं 
लोथरमै ज�मे ह�क� को हा�ो अित िम�ने साथी 
ह�नहु���यो । बिुझएका पीिडत प�रवार, ��य�दश� 
र हा�ो बयान बेहोराबाट हामी मतलबमा पसेको 
दिेखदैँन । �यानस�ब�धी महलको ५ र ६ नं. स�म 
पिन हा�ो हकमा आकिष�त नह�नेमा ऐ.१७ नं. बमोिजम 
२ वष� कैद सजाय ग�रएको फैसला िमिसल �माणको 
�यायोिचत मू�याङ्कन नगरी भएबाट हा�ो हकमा 
भएको स�ु फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी�य उ�म 
�े� र िवकास काक�को संय�ु पनुरावेदनप� । 

म पनुरावेदक वारदातको समयमा भारतको 
म�ुबई ि�थत हायात होटलमा काम गरी आएको 
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िथए ँ । उ� वारदातमा मेरो कुनै िकिसमको भूिमका 
छैन । अिभयोगप� र जाहेरी दखा��तमा मेरो नाम र 
ठेगानासमेत िमलेको छैन । अिभयोगप�मा उि�लिखत 
िपताको नाम र मेरो िपताको नामसमेत िभडेको 
छैन । य�तो अव�थामा मलाई दोषी करार गरी ज�म 
कैद (२० वष� कैद) ह�ने गरी मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/६/२५ गते भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी संजोक 
जोशीको पनुरावेदनप� । 

म पनुरावेदक वारदातको समयमा 
आबखैुरहनी िसनो हाइ�ो �ोजे�टमा िटपर चलाई काम 
गरी आएको िथए ँ। जाहेरीमा मेरो नाम उ�लेख नगरकेो, 
अिभयोगप�मा चैते �जाको छोरा रोिहत �जाउपर 
अिभयोग लगाइएको तर मेरो िपताको नाम काशीबहादरु 
�जा हो । म घटनाको बेला अ�य� रहेको कुरा मेरा 
सा�ी �माणह�बाट समेत पिु� भएकोमा सोतफ�  कुनै 
िकिसमको िववेचना नै नगरी मलाई दोषी करार गरी 
ज�म कैद (२० वष� कैद) ह�ने गरी मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/६/२५ गते भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रोिहत 
�जाको पनुरावेदनप� । 

वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादीह�को 
पिन पनुरावेदन परी दोहोरो पनुरावेदन परकेो 
अव�था भएकाले अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� 
वादी र �ितवादीह�को तफ� बाट परकेो पनुरावेदन 
एकआपसमा पर�पर जानकारी गराई �ितवादी यित 
नगरकोटी भ�ने िदलबहादरु �े�को हकमा �याद जारी 
गरी िझकाई िमिसल िनयमानसुार पेस गनु�  होला भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको आदेश ।

��ततु म�ुा पेसीमा तोक� पेसीभ�दा तीन 
िदनअगावै प� िवप�का कानून �यवसायीह�बाट 
बहसनोट पेस गन� स�बि�धत कानून �यवसायीह�लाई 

जानकारी गराई िनयमानसुार गरी पेस गन� भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको आदेश ।

आदेशानसुार वादी �ितवादीह�को तफ� बाट 
िलिखत बहसनोट पेस भएको ।

��ततु वारदातमा �यान मान� िनयत 
नदेिखएको, जोिखम हितयार �योग भएको अव�था 
नदेिखएको, पूव��रसइवी नभई मािनस मन� स�ने 
अव�था नभई दईु प�िबच सामा�य िववाद भई होस 
नप�ुयाई हेलचे�याई ं गरी एक प�बाट ढुङ्गा �हार ह�दँा 
टाउकोमा चोट लागी भिवत�यबाट म�ृय ुभएको देिखदँा 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी १३(४) 
र १७(३) नं. अनसुार सजाय ह�ने गरी भएको स�ु 
अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
�ितवादी िदलबहादरु �े� भ�ने यित नगरकोटीबाहेक 
अ�य �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको ६(२) नं. बमोिजम जनही २ दईु वष� कैद तथा 
�. ५००/- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७०/९/३० मा 
भएको फैसला ।

सव��थम म पनरावेदकले बयान गदा� घटना 
भएको िदन िमित २०६७/१/२२ गते म घटना�थलमा 
िथइन ँ। िमित २०६५/३/२२ गतेदेिख भारतको हायात 
होटलमा काम गन� गएको िथए ँ । म नेपाल आएको 
भरखर ै १ मिहनाजित भएको छ । घर आउनपूुव� 
घटना भएकोस�म सनेुको िथए ँ । तर मलाई �ितवादी 
बनाएको थाहा िथएन । �हरीले प�ाउ गरपेिछ मा� 
थाहा पाएको हो । मतृक मेरो सालो नाता पछ� , म 
अ�य �ितवादीह�लाई िचि�दन ँ । जाहेरीमा िज�ला 
मकवानपरु, मनहरी गा.िव.स. वडा नं. १ लोथर ब�ने 
संजोक �े�उपर जाहेरी िदएको छ भने अिभयोग प�मा 
िज�ला मकवानपरु, मनहरी गा.िव.स. वडा नं. १ लोथर 
ब�ने श�भबुहादरु जोशीको छोरा संजोक जोशीउपर 
अिभयोग लगाइएको छ । मैले अदालतसम� बयान गदा� 
िज�ला मकवानपरु, हेट�डा न.पा. वडा नं. १ चौक� टोल 
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ब�ने श�भकुुमार जोशीको छोरा सजंोक जोशी ह� ँभनी 
बयान ग�ररहेको र सोअन�ुपको मेरो नाग�रकताको 
फोटोकपीसमेत पेस गरकेो छु । म पनुरावेदकको ठेगाना 
निमलेको मेरो िपताको नाम निमलेको र मेरो नाम पिन 
िमलेको छैन । उ� घटना मैले घटाएको होइन । म 
भारतको हायात होटलमा काम गछु�  । एक मिहनाअगािड 
मा� नेपाल आएको ह� ँ । उ� घटना घटाउने �यि� म 
होइन भ�ने कुरा ��ट �पमा ख�ुदाख�ुद ैपिन मलाई 
सजाय ह�ने गरी भएको मकवानपरु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई केही उ�टी गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला �िुटपूण� छ । उ� फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी संजोक जोशीको यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदनप� ।

म�ुामा �ितवादीह�को मानु�पन� िनयत 
(Intention) ज�रया (Cause of crime) ��ट 
छ । Autopsy Report र लास �कृित मचु�ुकालाई 
�ितवादीह�ले मनािसब �माण र िजिकरबाट खि�डत 
गन� सकेका छैनन् । अदालतमा गरकेो आ�नो इ�कारी 
बयानलाई �ितवादीह�ले िव�ासय�ु त�यले 
पिु� गन� नसकेका, Autopsy �रपोट� , लास �कृित 
मचु�ुकालगायतका �माणले समिथ�त �ितवादीह�को 
पोलापोलसिहतको सािबतीलाई �ितवादीले भनेकै 
भरमा अ�ा� गन� निम�ने ि�थित रहेको, िचतवनबाट 
आएको जलुसुसगँ झगडा भएको हो भ�नेलगायतका 
�ितवादीह�को Diverted statement अप�या�रलो 
रहेकोसमेतका कारणले उ� वारदात कत��यबाट भएको 
पिु� भएको छ । सिुदप काक�को म�ृय ु�ितवादीह�को 
पूव��रसइवीसमेतको कारणबाट कत��य गरी भएको पिु� 
ह�दँाह�दँ ैिनज �ितवादीह�लाई उ�मिु� िदने �योजनले 
�ितवादीम�येका यित नगरकोटी भ�ने िदलबहादरु 
नगरकोटीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई अ�य 
�ितवादीह�को हकमा ��ततु म�ुालाई भिवत�यमा 
प�रणत गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 

६(२) नं. बमोिजम जनही २ वष� कैद र �.५००।- 
ज�रवाना गन� गरी भएको उ� फैसला �िुटपूण� रहेको 
दिेखदँा सो फैसला बदर गरी सबै �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

�ितवादीह�म�ये यित नगरकोटी भ�ने 
िदलबहादरु नगरकोटीलाई सफाइ िदई �ितवादीह� 
िवजय पाठक, उ�म �े�, िवकास काक�, रोिहत 
�जा, सजंोक जोशीसमेतको हकमा �यानस�ब�धी 
महलको ६(२) नं. बमोिजम २ वष� कैद र �. ५००।- 
ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको िमित ०७०/९/३० को फैसला निमलेको 
ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको र मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ६(२) नं. बमोिजम सजाय गरकेो िमलेको 
छैन सफाइ पाउ ँ भनी �ितवादी संजोक �े�ठ भ�ने 
संजोक जोशीको यस अदालतसम� दोहोरो पनुरावेदन 
परकेो दिेखदँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनप�को 
जानकारी पनुरावेदक �ितवादी संजोक जोशीलाई 
िदई संजोक जोशीको पनुरावेदनप�को जानकारी 
वादी नेपाल सरकारलाई िदन ु र ��ततु म�ुामा 
�ितवादी िवजय पाठक, उ�म �े�, िवकास काक�, 
रोिहत �जालाई सजाय गरेको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसलाउपर नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको देिखएकोमा �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
फरक पन� स�ने देिखदँा उि�लिखत �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. तथा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ६७ बमोिजम िझकाई 
आएपिछ वा अविध �यतीत, भएपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७४/११/२ को 
आदेश ।

मैले अदालतमा बयान गदा� घटना�थलमा 
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भएको त�यस�मलाई �वीकार गरकेो भए तापिन 
आरोिपत कसरुमा पूण� इ�कार छु । जाहेरीमा मेरो नाम 
उ�लेख छैन । मैले अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गदा� लोथर बजारमा ब�दको समयमा मोटरसाइकल 
चलाएको िवषयमा वादिववाद भइरहेकोले मसमेत 
भई वादिववाद नगर भनी छुट्याइिदने �य�न गरकेो 
िथए ँ। घटना िववरणमा कागज गन� �े�बहादरु मो�ान, 
बासदुेव उ�ेती, खशुीलाल �जा, ह�रशच�� ठह�री, 
�िवण शमा� र राजकुमार �यौपानेले मेरो नाम मौकाको 
कागजमा कहीकँतै उ�लेख गरकेा छैनन् । घटनाका 
��य�दश� मतृक सिुदप काक�सगैँ रहेका निवन 
सवुेदीले मौकाको कागज गदा�  सो घटना घटाउने 
�यि� यित नगरकोटीसमेत हो भनी उ�लेख गरकेा 
छैनन् । मैले मतृकलाई मान� काय�मा कुनै �कारको 
भूिमका िनवा�ह गरकेो छैन । यित नगरकोटीले झगडा 
छुट्याएको िथयो भनी िमिसल संल�न �माणबाट पिु� 
भएको छ । यस अव�थामा घटना�थलमा उपि�थत 
भएकै एक मा� आधारमा सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी यित नगरकोटीको 
िलिखत �ितवाद । 

घटना�थलमा उपि�थत भएको त�यस�मले 
म दोषी ह�ने होइन । मैले कसरु �वीकार गरकेो 
छैन । �यान जाने काय�को मतलबमा पसेको भ�ने 
कुनै व�तिुन� ठोस �माण वादी नेपाल सरकारले पेस 
गरकेो छैन । मतृकलाई मार� भ�ने कुनै योजना, तयारी, 
स�लाह भएको अव�था छैन । मैले कसैलाई ढुङ्गा 
�हार गरकेो छैन, कसको ढुङ्गा �हारबाट सिुदप 
काक�को म�ृय ुभयो, मलाई थाहा भएन । स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं.अनसुार गरकेो फैसलालाई प�रवत�न गरी ऐ.को ६(२) 
नं.अनसुार भिवत�य ठहर गरी िमित २०७०/९/३० मा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले गरकेो फैसलालाई नै 
सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी उ�म �े� 
र िवकास काक� एउटै बेहोराको अलग अलग िलिखत 

�ितवाद ।
यस अदालतको ठहर

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी ई�वरी ब�जाडेले �ितवादीम�येका 
यित नगरकोटी भ�ने िदलबहादरु �े�ठ नगरकोटीलाई 
सफाइ तथा अ�य �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम भिवत�यमा 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
नै �िुटपूण� छ । भिवत�यमा mens rea ह�दँैन । तर 
यहा ँसजंोक जोशी, रोिहत �जा, िवजय पाठकसमेतका 
�ितवादीह�ले ढुङ्गा हानहान भिनरहेको अव�था 
छ । ढुङ्गा लागेर सिुदप काक�को म�ृय ु भएको छ । 
उ� कुरा �ितवादीम�येका िवजय पाठकसमेतको 
मौकाको बयान, �े�बहादरु मो�ानसमेतले ग�रिदएको 
मौकाको कागज, लास �कृित मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न कागजातबाट ��ततु 
वारदात कत��य �यान नै हो भ�ने पिु� भएकोले सबै 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

�ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र�ठ अिधव�ा �ी कृ�ण�साद सापकोटा तथा 
अिधव�ाह� �ी िटकाराम भ�राई, डा. �ी िदनमणी 
पोखरले र �ी मकुु�द �यौपानेले नेपाल ब�द भएको 
बेला ब�द गराउने र ब�द खलुाउने दवैु प�को झडप 
भएको बेला यी �ितवादीह� झडप छुट्याउन गएको 
अव�था हो । �ितवादीह�ले कसैलाई ढुङ्गा हान 
भनेको होइन र आफँैले पिन कसैलाई ढुङ्गा हानेको 
होइनन् । �ितवादीह�ले �हार गरकेो ढुङ्गाको चोटबाट 
नै सिुदप काक�को म�ृय ुभएको र ढुङ्गा हान भनी वचन 
िदएको भ�ने कुरा वादी प�ले शंकारिहत तवरले पिु� 
गन� नसकेकोले सबै �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउनपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।
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१०८०० - संजोक �े� भ�ने संजोक जोशी िव. नेपाल सरकार

अब यसमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७०/९/३० मा भएको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादी संजोक �े�ठ 
भ�ने सजंोक जोशीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने नप�ुने के 
हो ? सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी संजोक 
�े�ठ भ�ने संजोक जोशी, रोिहत �जा र िवजय 
पाठकले सिुदप काक�समेतलाई ढुङ्गा हान भनी 
वचन िदएको देिखदँा िनजह�उपर मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय 
ह�न र �ितवादी उ�म �े�ठ, िवकास काक� र यित 
नगरकोटीउपर ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�न माग 
दाबी िलई मकवानपरु िज�ला अदालतमा अिभयोग 
दायर भएको देिखयो । मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
फरार �ितवादीह�म�येका संजोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशी र रोिहत �जाको हकमा म�ुा मलुतबी राखेको 
पाइयो । �ितवादीह�म�येको िवजय पाठकलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैद तथा �ितवादीम�येका उ�म �े�ठ र िवकास 
काक�लाई ऐ. १७(३) नं. बमोिजम २ वष� कैद तथा 
�ितवादीम�येको यित नगरकोटीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी िमित २०६८।९।२८ 
मा फैसला भएको पाइयो । पिछ प�ाउ परकेा 
�ितवादीम�येका संजोक �े�ठ भ�ने सजंोक जोशी र 
रोिहत �जालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ठहर गरी मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।६।२५ मा फैसला 
भएको दिेखयो । सो फैसलाउपर दोहोरो पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट यित नगरकोटीको 
हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने तथा 
अ�यको हकमा केही उ�टी भई �ितवादीह�म�येका 
सजंोक �े�ठ भ�ने सजंोक जोशी, रोिहत �जा, िवजय 
पाठक, उ�म �े�ठ र िवकास काक�लाई मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम २ वष� 
कैद र �.५००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएको 
दिेखयो । सो फैसला �िुटपूण� भएकोले सबै 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको तथा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी �ितवादीम�येका संजोक 
जोशीको पनुरावेदन पन� आएको देिखयो ।

३. िज�ला मकवानपरु, मनहरी गा.िव.स. 
वडा नं. १ लोथर ि�थत सडकमा संजोक �े�ठ भ�ने 
संजोक जोशीसमेतका �ितवादीह�ले सिुदप काक�लाई 
ढुङ्गा �हार गरी घाइते बनाएको र उपचारको लािग 
मेिडकल कलेज भरतपरुमा लैजादँ ैगदा� म�ृय ुभएकोले 
�ितवादीह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँभनी परकेो जाहेरी 
दखा��तबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको देिख�छ । 
घटना�थल मचु�ुका हेदा�  मकवानपरु िज�ला, मनहरी 
गा.िव.स. वडा नं. १ लोथर ि�थत सडकमा िमित 
२०६७/१/२२ गते �ितवादी सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशीसमेतले सिुदप काक�लाई ढुङ्गा �हार गरी घाइते 
बनाएको �थानमा साना ठुला सडकभ�र छरप� ढुङ्गा 
दिेखएको भ�ने देिख�छ । मतृक सिुदप काक�को बाया ँ
क�चटमा समेत िनलडाम देिखएको भ�ने लासजाचँ 
�कृित मचु�ुका रहेको देिख�छ । पो�माट�म �ितवेदन 
हेदा�, Cause of death is due to intracranial 
hematoma hemorrhage (Head injury) भ�ने 
दिेख�छ ।

४. �ितवादीम�येका िवजय पाठकले 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
मोटरसाइकलमा आएका सिुदप काक�समेतको 
समूहसगँ हा�ो समूहको वादिववाद भई झै-झगडा 
ह�दँा सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी, रोिहत �जा र 
मसमेतले हान ठोक भनेपिछ सिुदप काक�को टाउकोमा 
चोट लागी घाइते भएका र उपचारको लािग लादैँ गदा� 
म�ृय ु भएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनजले 
अदालतमा बयान गदा� माओवादीले ब�द आ�ान 
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गरकेो समयमा लोथर बजारमा ज�काभेट भई दईु 
प�िबच ढुङ्गा हानाहान भएको र झगडा गन� ह�दैँन भनी 
स�झाउन उ� घटना�थलमा गएको िथए ँ। मैले ढुङ्गा 
हानेको होइन र ढुङ्गा हा�न वचन िदएको पिन होइन 
भनी इ�कारी बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी उ�म 
�े�ठले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� संजोक 
�े�ठ भ�ने सजंोक जोशी, रोिहत �जासमेतले हान ठोक 
भनेपिछ मसमेतले �हार गरकेो ढुङ्गा सिुदप काक�को 
टाउकोमा लागी िनजको म�ृय ुभएको भनी बयान गर े
तापिन अदालतमा बयान गदा� माओवादीका मािनसह� 
नारा जलुसु लगाउदैँ आएको र वारदात�थलमा दवुै 
प�को ज�काभेट भई झडप ह�दँा सिुदप काक�लाई चोट 
लागी ढलेका ह�न् । सिुदप काक�लाई ढुङ्गाले हानेको 
वा हा�न वचन िदएकोसमेत होइन भनी इ�कारी बयान 
गरकेो पाइयो । �ितवादी िवकास काक�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� मतृक प� र हा�ो समूहिबच 
झगडा भएको िथयो । संजोक �े�ठ भ�ने संजोक 
जोशी, िवजय पाठक, रोिहत �जा, मसमेतका अ�य 
�यि�ह�समेतले ढुङ्गा �हार गदा� सिुदप काक�को 
टाउकोमा चोट लागी ढलेको र उपचारको लािग लादैँ 
गदा� म�ृय ुभएको भनी बयान गरकेो पाइ�छ । िनजले 
अदालतमा बयान गदा� माओवादीका मािनसह� 
जलुसुमा आइरहेका र वारदात�थलमा ज�काभेट भई 
एकआपसमा हानाहान गदा� सिुदप काक�लाई चोट 
ला�न गई म�ृय ुभएको हो । आफूले सिुदप काक�लाई 
ढुङ्गाले नहानेको र ढुङ्गा हा�न वचन िदएको पिन 
होइन भनी इ�कारी बयान गरकेो पाइयो । �यसैगरी 
�ितवादीम�येका संजोक �े�ठ भ�ने सजंोक जोशी र 
रोिहत �जाले वारदात ह�दँाको अव�थामा आफू अ�य� 
रहेको, घटनामा आफूह� संल�न नरहेको भनी इ�कारी 
बयान गरकेो पाइ�छ । मौकामा कागज गन� �े�बहादरु 
मो�ानसमेतका �यि�ह�ले संजोक जोशीसमेतका 
�यि�ह�ले ढुङ्गा हान भनी वचन िदएप�चात् ढुङ्गा 
�हार भएबाट सिुदप काक� घाइते भएको र उपचारको 

�ममा लैजादैँ गदा� म�ृय ु भएको भनी लेखाई िदएको 
पाइ�छ । यसरी दईु प�िबच भएको दोहोरो झडपको 
�ममा घाइते भएका सिुदप काक�को उपचारको लािग 
लादँै गदा� म�ृय ुभएको कुरामा िववाद देिखएन ।

५. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. मा “लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ� �यान 
मन� गै� कुरा गरी �यान मरमेा एकै जनाले मा� सो 
काम गरी �यान मारमेा सोही एक जना र धेर ैजनाको 
ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसको चोटले मरेको 
भ�ने �माणबाट देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस 
म�ुय �यानमारा ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गनु�पछ�  । सोबाहेक अ�लाई र यसैले मारेको 
वा यसैको चोटले मरकेो भ�ने कुरा सो हातहितयार 
छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट देिखन ठहन� नआएमा 
सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । �यसैगरी ऐ. १३(४) नं. “जनुसकैु कुरा 
ग�रकन पिन �यान माना�मा वचन िदनेलाई वा वारदात 
भइरहेको ठाउमँा गई माना�लाई संयोग पा�रिदना िनिम� 
मन� मािनसको िजउमा हात हाली प�� समाितिदनेलाई 
ज�मकैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइयो । 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार मनसायसिहत �यान मान� 
काय� गरकेोमा १३(३) नं. बमोिजम तथा मनसायसिहत 
�यान मान� वचन िदएमा ऐ. १३(४) बमोिजम सजाय 
ह�ने दिेख�छ । ��ततु म�ुामा िमित २०६७/१/२२ 
गते एक�कृत माओवादीको ब�द आ�ान भएको कुरा 
�ितवादीह� र बिुझएका �यि�ह�को बयानबाट 
�थािपत भएको छ । उ� घटनामा ब�द समथ�क तथा 
ब�द उ�लङ्घनकता�िबचमा वादिववादका कारण उ� 
घटना भएको देिख�छ । घटनामा सिुदप काक�को 
म�ृय ुटाउकोमा लागेको ढुङ्गाको चोटबाट भएको भए 
तापिन यसै �यि�ले मान� मनसायले हानेको र यसको 
ढुङ्गा �हारको चोटबाट म�ृय ु भएको हो भ�ने ��ट 
�पले ख�ुन आएको पाइदैँन । घटनामा ब�दकता� र 
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ब�द खलुाउने समूहिबच िववाद उ�प�न भई एक अक� 
समूहलाई तसा�उने भगाउने मनसायबाट दोहोरो झडप 
भएको अव�थामा ढुङ्गा �हार भएको र अक�मात 
सिुदप काक�को टाउकोमा चोट ला�न गई म�ृय ुभएको 
देिख�छ । जनु कुरा साना, ठुला रोडभ�र छर��ट 
ढुङ्गा देिखएको भ�ने घटना�थल मचु�ुकालगायत 
प�रि�थितज�य �माणबाट समेत ख�ुन आएको 
देिख�छ । �ितवादीह� उ�म �े�, िवकास काक�, 
सजंोक �े�ठ भ�ने सजंोक जोशी, रोिहत �जा, िवजय 
पाठकसमेत वारदात�थलमा मौजदु रहेको कुरा 
�माणबाट ख�ुन आएको छ । �ितवादीह� संजोक 
जोशी र रोिहत �जाले अदालतको बयानमा वारदातका 
बखत आफूह� घटना�थलमा नभएको भनी िलएको 
दाबी (alibi) िनजह�ले व�तिुन� �माणका आधारमा 
पिु� गन� सकेको देिखदैँन । यी �ितवादीह�को 
नामसमेत उ�लेख गरी जाहेरी परकेो र जाहेरीलाई 
समथ�न ह�ने गरी बकप�समेत भएको देिख�छ । तसथ� 
ह�लह��जत गरी झडप गन� काय�मा �ितवादीह� उ�म 
�े�ठ, िवकास काक�, संजोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी, 
रोिहत �जा र िवजय पाठकको संल�नता रहेको देिखन 
आयो ।

६. �ितवादी िवजय पाठक, संजोक �े�ठ 
भ�ने संजोक जोशी र रोिहत �जालाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� �ितवादी िवजय 
पाठकले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा�  संजोक 
�े�ठ भ�ने संजोक जोशी, रोिहत �जा र मसमेतले हान 
ठोक भनेपिछ हा�ो समूहका साथीह�ले ढुङ्गा �हार 
गदा� सिुदप काक�को टाउकोमा चोट लागी ढलेका 
र उपचारको लािग लैजादँ ै गदा� म�ृय ु भएको हो भनी 
बयान गरकेो देिख�छ । िनजले अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा� दईु प�िबच झडप ह�दँा स�झाउन गएको 
िथए ँ । मैले ढुङ्गा हानेको होइन र ढुङ्गा हा�न 

वचन िदएको पिन होइन भनी बयान गरकेो पाइयो । 
�ितवादीह� सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशी र 
रोिहत �जाले आफूह� वारदातको िदन घटना�थलमा 
नभएको र सिुदप काक�लाई हान ठोक भनी वचन 
निदएको भनी अदालतमा बयान गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादीह�ले सिुदप काक�लाई मान�को लािग वचन 
िदएको भ�ने स�ब�धमा वादी प�बाट त�यय�ु 
ठोस सबतु �माण ��ततु गन� सकेको देिखदैँन । 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. मा उ�लेख भएको 
वचन िदने काय�को अथ� सामा�य र सतही �पमा �हण 
ग�रन ु ह�दँनै । इि�छत आपरािधक प�रणाम �ाि�तका 
लािग कता�को �पमा आदेश िदने काय� भएको अव�था 
दिेखनपुद�छ । ��ततु िववादको घटना�मतफ�  �ि�गत 
गदा� दईु राजनीितक समूहिबच साव�जिनक यातायात 
ब�द गन� र खलुाउने �ममा आ-आ�नो उपि�थितको 
अि�त�व बोध गराउने िसलिसलामा �ितवादीह�ले 
आवेशमा आई �वाभािवक �पमा कुनै �कारको 
अिभ�यि� �कट गरकेा िथए होलान् भ�ने कुरालाई 
नकान� सिकँदनै । सो अिभ�यि�लाई दईु �ित���ी 
समूहह�िबच भएको आ�ोशपूण� अिभ�यि�को �पमा 
िलनपुन� अव�था देिख�छ । कुनै आपरािधक प�रणाम 
हािसल होस ् भ�ने अिभ�ायले �ितवादीह�ले वचन 
िदएको देिखएन । �ितवादीह�को उ� प�रि�थितमा 
ब�द सफल बनाउन �ित���ी समूहलाई भगाउने 
उ�े�यका साथ ग�रएको ढुङ्गा �हारबाट �यसको 
चोटपटकबाट सिुदप काक�को म�ृय ुभएको देिख�छ ।

७. �ितवादीम�येको यित नगरकोटी भ�ने 
िदलबहादरु �े�ठ नगरकोटीको हकमा हेदा� िमित 
२०६७/१/२२ गते ने.क.पा. माओवादीले गरेको 
ब�दको कारण सडक सनुसान िथयो । िदउसँो ३/४ 
बजेको समयमा मनहरीितरबाट मोटरसाइकलमा 
आएका मा�छेह� र लोथर बजारका मा�छेह�िबच 
ब�दको समयमा मोटरसाइकल चलाएको िवषयमा 
वादिववाद भएकोले मसमेत भई वादिववाद नगर भनी 
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छुट्याइिदन �य�न गरकेो िथए ँ। मैले सिुदप काक�लाई 
ढुङ्गाले �हार गरकेो होइन भनी इ�कारी बयान गरकेो 
पाइयो । िमिसल संल�न �माण तथा कागजातबाट 
यी �ितवादी दईु प�िबच भएको िभड�त छुट्याउन 
गएको भ�ने देिखएको र िनज ढुङ्गा �हार गन�म�येका 
िथए भ�ने शंकारिहत तवरबाट �मािणत ह�न सकेको 
पाइएन । िनजको नाम जाहेरीमा उ�लेख भएको 
पिन देिखदैँन । मौकामा बिुझएका �यि�ह�को 
भनाइ, सा�ीह�को बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�को कथनसमेतबाट िनजउपरको अिभयोग 
दाबी समिथ�त ह�न आएको देिखएन । अ�य कुनै पिन 
िव�वसनीय र भरपद� �माणबाट िनजउपरको आरोप 
समिथ�त भएको नदेिखदँा ब�द समथ�क र ब�द 
उ�लङ्घनकता� दईु समूहिबचको झडपमा �ितवादी 
यित नगरकोटी भ�ने िदलबहादरु �े�ठ नगरकोटीको 
समेत संल�न रहेको ह�नपुछ�  भ�ने अनमुान गरी कसरुदार 
ठहर गनु�  �यायोिचत देिखन आएन ।

८. अब, मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
६(२) नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको छ छैन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. मा “�यान िलने इिवलाग वा मनसाय 
नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�ने 
ज�तो नदिेखएको कुनै कुरा गदा�  �यसै�ारा मािनस मन� 
गएको भिवत�य ठहछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
र ऐ. ६(२) नं. मा “होस नप�ुयाई वा हेलचे�याई ं गरी 
कुनै काम गदा� भिवत�य परकेोमा पाचँ सय �पैयासँ�म 
ज�रवाना वा दईु वष�स�म कैद वा दवैु सजाय ह��छ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखयो । उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार इिवलाग वा मनसाय केही नभएको 
अव�थामा कुनै काम कुरा गदा�  मािनस मन� गएमा 
भिवत�य ठह�रने दिेख�छ । ��ततु वारदातमा दईु 
राजनीितक समूहिबच साव�जिनक यातायात ब�द गन� 
र खलुाउने �ममा आ-आ�नो प�को उपि�थितको 

अि�त�व बोध गराउने िसलिसलामा दईु प�िबच दोहोरो 
झडप भएको भ�ने देिख�छ । सो दोहोरो झडपको �ममा 
सिुदप काक�को टाउकोमा ढुङ्गाले चोट ला�न पगेुको 
दिेख�छ । सिुदप काक�को �यानै िलनपुन�स�मको कुनै 
कारण वा �रसइवी रहेको देिखदैँन । सिुदप काक�को 
टाउकोमा ढुङ्गा �हार भई ढिलसकेपिछ िनजलाई 
अ� कसैले फेरी पिन चोट �हार गरकेो देिखदँैन । घाइते 
सिुदप काक�लाई ियनै �ितवादी िवजय पाठकसमेतले 
त�कालै उपचारको लािग ए�बलेु�स बोलाई भरतपरु 
पठाएको िमिसल संल�न �ितवादीह�को बयान, 
मौकामा कागज गन� �यि�ह�को बकप�समेतका 
कागजातबाट पिन देिख�छ । मािनस नै मान�स�मको 
योजना बनाई काय� भएको भ�न सिकने अव�था 
दिेखदैँन । तसथ�, िववािदत वारदातलाई भिवत�य ठहर 
गरकेो फैसला मनािसब नै देिखयो ।

९. अतः मािथ िववेिचत आधार 
�माणह�समेतबाट �ितवादी यित नगरकोटी भ�ने 
िदलबहादरु �े� नगरकोटीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ तथा �ितवादीह� िवजय पाठक, सजंोक �े�ठ 
भ�ने सजंोक जोशी र रोिहत �जालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने र �ितवादीह� उ�म �े�ठ र िवकास काक�लाई 
ऐ. १७(३) नं. बमोिजम २ वष� कैद ह�ने ठह�याई स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही 
उ�टी भई �ितवादीह� िवजय पाठक, सजंोक �े�ठ 
भ�ने सजंोक जोशी, रोिहत �जा, उ�म �े�ठ र िवकास 
काक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. को कसरुमा ऐ. ६(२) नं. बमोिजम जनही २ वष� 
कैद र �. ५००।- ज�रवाना ह�ने तथा �ितवादी यित 
नगरकोटी भ�ने िदलबहादरु �े�ठ नगरकोटीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरकेो स�ु अदालतको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७०/९/३० को फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादी 
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सजंोक �े�ठ भ�ने संजोक जोशीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी फैसलाको �ित िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत:- ड�लरुाम चौधरी
इित संवत् २०७७ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७७।११।२६
०७७-WO-०४९७

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : मानबहादरु पौडेलको नाित‚ उ�व पौडेलको 
छोरा‚ िज�ला झापा सािबक तोपगाछी गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ६ को प�रवित�त 
कमल गाउपँािलका वडा नं. ४ ब�ने सािबक 
तोपगाछी गाउ ँ िवकास सिमितको भूतपूव� 
अ�य� पदमबहादरु पौडेल

िव��
िवप�ी : झापा िज�ला कमल गाउपँािलका वडा नं. २ 

मा काया�लय रहेको �ी कमल गाउपँािलका 
झापाका अ�य� मेनकुा का�लेसमेत

§ एउटा �कृितको काय�को लािग बनाइएको 
भवन अक� �कृितको काय�का लािग उपयु� 
नह�न पिन स�दछ । काय� �कृितअनसुार 
भवनको िनमा�ण सोहीअनुकूल र सोही 
�कृितको नै ह�नुपद�छ भ�ने उ�लेख गर े
तापिन �वा��य चौक�को �योजनको लािग 
बनाइएको भवन अ�य �कृितको काय�का 
लािग �योग गदा� �यसमा पुनः मम�त 
स�भार, प�रवत�न गनु�पदा� खच�मा वृि� 
ह�ने, भवन तोडफोड गदा� भवन कमजोर 
ह�न स�ने ह�दँा सकेस�म सोही �कृितको 
काय�मा �योग गनु� उिचत ह�न े।

§ जनताको करबाट सङ्किलत रकमबाट 
सािबकमा बनेका सरंचनाह�लाई 
�योजनिवहीन बनाउने गरी नया ँ िनमा�ण 
गन�तफ�  अ�सर ह�नुलाई कानूनी कत��य 
र दािय�वको पालनाभ�दा �यि�गत 
�वाथ�बाट �े�रत भएको मा�नपुन� । 
य�तो काय� सुशासनको �ि�कोणबाट 
पिन �वीकाय� नह�ने । रा�यकोषको यस 
�कृितको दु�पयोग साव�जिनक सरोकार 
र चासोको िवषय भएकोले य�तो िवषयमा 
िज�मेवार िनकायह� सजग र सचेत रहनु 
आव�यक ह�ने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
च���साद पोखरले र मोहनकुमार अिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी ब�ी िव�म 
थापा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ �थानीय सरकार संर�ण ऐन, २०७४

�नण�य नं. १०८०१
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आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६, १३३(२) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं ठहर यस 
�कार छः

कोरोना भाइरसको िव��यापी महामारीको 
�कोपको कारण संसारका नाग�रक, सरकार, 
सरोकारवाला िनकाय स�पूण� नै �त�ध ��ुध तथा 
�तािडत भइरहेको स�दभ� र अव�थामा नाग�रकह�को 
�वा��य सरु�ाको �ि�कोणले र संिवधानले �ावधान 
गरकेो जनताको �वा��यस�ब�धी मौिलक हकको 
सिुनि�तताको लािग नेपाल सरकारको तफ� बाट चाल ु
आ.व. २०७७/७८ को नीित तथा काय��मअनसुार 
भूगोल र जनस�ंयाको आधारमा हरके �थानीय तहमा 
५ देिख १५ शै�यास�मको आधारभूत अ�पताल 
�थापना तथा �तरो�नित गन� नीितअन�ुप सबैको 
के�� साझा �थानमा तोपगाछी �वा��य चौक� 
�थापना भई स�चालन भयो ��ततु सरकारको 
�वा��यस�ब�धी नीितअन�ुप हाल देशभरमा 
एकैिदन ३९६ वटा आधारभूत अ�पताल िनमा�ण गन� 
योजनाबमोिजम �देश नं. १ अ�तग�त झापा िज�लाको 
सािबक तोपगाछी हाल कमल गाउपँािलकाअ�तग�त 
रहेको तोपगाछी �वा��य चौक�लाई नै �तरो�नित गन� 
गरी नीित काय��मिभ� आव� ग�रयो । िवप�ी कमल 
गाउपँािलका नेपालको संिवधानको भाग १८ धारा 
३२१ समेतको आधारमा एक �वाय� एवं �थानीय 
तहको �यव�थापक�य अिधकारसिहतको �थानीय 
सरकार हो । सिंवधानको अनसूुची ८ तथा अनसूुची 
९ बमोिजम �वाय� �े� तीनै तहका सरकारह�को 
साझा अिधकार �े�को अनसूुचीिभ� पद�छ । सािबक 
तोपगाछी गाउ ँ िवकास सिमितको अव�था िव�मान 
ह�दँा उ� गाउ ँ िवकास सिमितका सबै जनस�ंया र 

आसपासका गाउ ँ िवकास सिमितह�को सबैलाई 
के�� पह�चँ र पायक पद� िहसाबबाट सािबक �थानीय 
तहकै पहलमा म िनवेदक गाउ ँिवकास सिमित अ�य� 
भएको समयमा तोपगाछी गाउ ँ िवकास सिमित भवन 
र �यसका आसपासमै उपय�ु र आव�यक जिमनको 
�यव�था गरी �यस �े�का आम जनताह�को 
संल�नता सहयोग र लगानीमा एक �वा��य चौक� 
भवनको २०६६ सालमा िनमा�ण गरी दईु करोड �पैया ँ
लागतमा �वा��यका आधारभूत मा�यता र �वा��य 
भवन पूवा�धारको िडजाइन तथा िनमा�णस�ब�धी 
िनद�िशकाअन�ुप तोपगाछी �वा��य चौक� भवनको 
िनमा�ण स�प�न गरी जनताको आधारभूत �वा��यमा 
पह�चँ अिभविृ� ग�रएको िथयो ।

सािबक बनेको भवन ६ कोठा �यासेजलगायत 
प�क� भवन हो । सो भवनको आ�नै नाममा सािबक 
तोपगाछी ५/ख िक.नं. १४२३ �े�फल ०-५-०-० 
पाचँक�ा ज�गा छ । हाल सरकारको नीितअन�ुप 
उ� तोपगाछी �वा��य चौक�लाई नै �तरो�नित 
गदा� र तोिकएको ज�गाको �े�फलमा केही नपगु 
ज�गा सािबकको भवन रहेभ�दा ५०० िमटरिभ�ै 
उपल�ध गराउन मलगायत �यस भेगका तमाम 
सेवा�ाही जनसमदुायले �ितव�तासमेत जनाइसकेका 
छन् । सािबक भवनलाई नै मम�त स�भार गरी सगैँ रहेको 
�थानीय कमल गाउपँािलकाका स�पूण� काया�लयसमेत 
रहेकोले �यसबाट िबगत २०१८ सालदेिख नै �थािपत 
एव ं ऐितहािसक भवन र ज�गा र आम जनताको 
के��िब�दसुमेत रहेको �थानमा नै िनमा�ण गरी 
अगािड बढाउन ु उपय�ु र सा�दिभ�क ह�नेमा अ�य� 
अ�पतालको िशला�यास गन� गरी गरकेो काय� �थानीय 
सरकार स�चालन ऐन, २०७४ दफा ९७ (घ) मा 
उि�लिखत “गाउपँािलका तथा नगरपािलका �े�िभ�को 
स�पि� सरं�णअ�तग�तमा आ�नो �वािम�वमा रहेको 
भवन ज�गा पाक� , उ�ान, चौतारो, बग�चा, बसपाक�  वा 
अ�य व�तकुो संर�ण मम�त स�भार रखेदेख गनु�पन�छ”



2057

१०८०१ - पदमबहादरु पौडेल िव. मेनकुा का�लेसमेत

भ�ने कानूनी �यव�था तथा नेपाल सरकार सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 
२०७७/०८।१६ च.नं.०७७/०७८ च. नं.१७६ 
को सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण उपभोग 
तथा हक ह�ता�तरण स�ब�धमा प�रप�समेतको 
िवपरीत रहेको देिख�छ भने नेपाल सरकार �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयको च. नं.३९३ िमित 
२०७७।०८।०२ सोही म��ालयको च.नं. २९८ 
िमित २०७७।०७।२६ को प�ानसुार अ�पतालको 
लािग आव�यक पन� ज�गाको ब�दोब�त हाल �वा��य 
चौक� भवन र ज�गा तथा नपगु ज�गाको हकमा 
आसपास ५०० िमटरिभ� �यव�थापन गन� सिकने 
स�भावनालाई बेवा�ता गद� अ�पतालको िशला�यास 
गन� काय� �चिलत िनयम कानूनिवपरीत ह�दँा हाल 
िशला�यास गरकेो �थानमा अ�पताल िनमा�णको कुनै 
पिन काय� नगनु�  नगराउन ुभनी आव�यक आ�ा आदेश 
जारी पाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदशे �ा� 
भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� आफँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना 
पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  । साथै, अ�त�रम आदेशसमेत 
माग भएको स�ब�धमा िवचार गदा�, दवैु प� राखी 
छलफल गराउन उपय�ु ह�ने देिखदँा अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा छलफलको लािग िमित 
२०७७।९।१४ गतेका िदन उपि�थत ह�न ुभनी सूचना 
�यादसमेत िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७७/९/८ को आदेश ।

नेपाल सरकारको नीित तथा काय��ममा 
समावेश भई काया��वयन स�ु भएको आधारभूत 

अ�पताल िनमा�णका स�ब�धमा नेपाल सरकार 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयको प�ानसुारको 
काय� यस कमल गाउपँािलकाले समेत गनु�पन� भएको 
ह�दँा कमल गाउपँािलकाले १५ शै�याको आधारभूत 
अ�पताल िनमा�ण गन� भई �वीकृत आधारभूत 
अ�पताल भवन िनमा�ण िनद�िशका-२०७७ मा १५ 
शै�याको आधारभूत अ�पतालको लािग ४६०० वग� 
िमटर ९ रोपनी ज�गा �े�फल आव�यक पन� उ�लेख 
छ । यसअन�ुप यस गाउपँािलका काया�लयले ज�गाको 
उपय�ु िन�य�ल गनु�पन� भएको ह�दँा सो िन�य�ल 
गरी ज�गा �यव�थापन गन� िज�मेवारी आएको 
िथयो । सािबकमा तोपगाछी गाउ ँ िवकास सिमित 
ह�दँाका बखत तोपगाछी गाउ ँिवकास सिमितको लािग 
�वा��य चौक� िनमा�ण भएको �थलमा ०-५-० ज�गा 
रहेकोमा सो �े�फल हाल कमल गाउपँािलका (सािबक 
तोपगाछी र लखनपरु गाउ ँ िवकास सिमित) भ�रको 
लािग ब�ने आधारभूत अ�पतालको लािग सरकारको 
मापद�डअनसुार भवन िनमा�णको लािग सो ज�गाको 
�े�फल अपगु रहेको त�काल सोसगँ जोिडएको जिमन 
थप गन� नसिकएको ह�दँा कमल गाउ ँ काय�पािलका 
बोड� बैठक िमती २०७७।८।१४ मा बसी आधारभूत 
अ�पताल िनमा�णको लािग ज�गाको छनौट स�ब�धमा 
छलफल गदा� हाल गाउकँाय�पािलका रहेको ज�गा पया�� 
रहेको ह�दँा १५ शै�याको अ�पताल सोही �थानमा 
िनमा�ण काय� अगािड बढाउने सव�स�मत िनण�य भएको 
ह�दँा ज�गा �यव�थापन िमलाई सोही �थानमा भवन 
िनमा�णको लािग िमित २०७७।८।१५ मा िशला�यास 
गरकेो अव�था छ । कमल गाउ ँकाय�पािलकाको बोड� 
बैठकले िमती २०७७।८।१४ िनण�य गनु� पूव� वडा 
नं.२ वडा काया�लयले िमती २०७७।८।१४ मा बैठक 
बसी िनण�य गरी सोही ज�गा छनौट गरी १५ शै�याको 
आधारभूत अ�पताल िनमा�णको लािग सहमित 
जनाएको र �थानीय �या�पा बजार टोल िवकास 
सं�थासमेतले िनण�य गरी प�ाचार गरकेो अव�था 
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िव�मान रहेको छ । नेपाल सरकार �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयले आधारभूत अ�पतालको लािग 
आव�यक पन� मापद�डअनसुारको ज�गा �यव�थापन 
गन� पूण� अिधकार �थानीय तहलाई िज�मा िदएको 
अ�पतालको सबै िज�मेवारी �थानीय तहले पाइसकेको 
अव�थासमेत िव�मान ह�दँा सो �थानमा भवन 
िनमा�ण काय� रो�न परमादशेलगायतका आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भनी िवप�ीले िलएको �रट िनवेदन 
औिच�यहीन तथा कानूनिवपरीत ह�दँा खारजेभागी छ 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको झापा िज�ला, कमल 
गाउपँािलका, ऐ. का अ�य� मेनकुा का�ले, ऐ. का 
उपा�य� बेन�ुसाद िसवाकोटी, ऐ. का काया�लय �मखु 
सवुास �े�ठसमेतको सयं�ु �पमा यस अदालतमा 
परकेो िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस भएको ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
च���साद पोखरले र मोहनकुमार अिधकारीले सािबक 
तोपगाछी गाउ ँ िवकास सिमितको अव�था िव�मान 
ह�दँा उ� गाउ ँ िवकास सिमितका सबै जनसं�या 
र आसपासका गाउ ँ िवकास सिमितह� धरमपरु‚ 
पाचँगाछी‚ बैगनुधरुासमेत गाउ ँ िवकास सिमितह�को 
अव�था / व�तिु�थितसमेतलाई म�यनजर गरी �यस 
भेगमा सबैलाई के�� पह�चँ र पायक पद� िहसाबबाट 
सािबक �थानीय तहकै पहलमा िनवेदक गाउ ँिवकास 
सिमित अ�य� भएको समयमा तोपगाछी गाउ ँ
िवकास सिमित भवन र �यसका आसपासमै उपय�ु 
र आव�यक जिमनको �यव�था गरी �यस �े�का 
आम जनताह�को सलं�नता सहयोग र लगानीमा 
एक �वा��य चौक� भवनको िनमा�ण ग�रएको िथयो । 
हाल अ�पताल िनमा�ण गदा� पिन �वा��य चौक� मम�त 
स�भार गरी �तरो�नित गरी आव�यक पूवा�धारको 
�यव�था गरी सरकारी नीितअन�ुप कम लागतमा‚ 
�ोत‚ साधन र समयिभ� नै सेवा �वाह गन� सिकने 

अव�थालाई प�छाएर िवप�ीह�ले उ� ऐितहािसक 
मह�वको �थललाई नामेट पान� पूव�िनयोिजत योजना 
मतुािबक उ� �वा��य चौक�लाई नामेट पाद� अक� 
�थानमा हालको नविनिम�त भवनको िशला�यास गरी 
कानूनको उ�लङ्घन भएकोले उ� काय� रो�न उपय�ु 
आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी बहस गनु�भयो भने 
िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
ब�ी िव�म थापाले िवप�ीको मागअनसुार अ�पातल 
भवन िनमा�ण काय� रो�ने गरी आदेश जारी गनु�पन� 
कुनै औिच�य आव�यकता छैन । यस गाउपँािलकाले 
नेपाल सरकारको राि��य नीितलाई काया��वयन गन� 
आधारभूत अ�पताल भवन िनमा�णको लािग उपय�ु 
ज�गाको छनौट गरी िशला�यास भई ठे�का �ि�या 
रहेको छ । सो काय�ले नाग�रकको �वा��य सेवामा 
पह�चँ प�ुने र �वा��य सेवा िलन सहज ह�ने अव�था 
छ । कमल गाउपँािलकाले नेपालको संिवधानको 
अनसूुचीमा उि�लिखत �थानीय तहको अिधकार तथा 
�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ ले ��याभूत 
गरकेा कानूनी �यव�थाअनसुार काय� गद� आएको 
अव�था हो । गाउपँािलकाले कसैको �वा��यस�ब�धी 
अिधकारलाई आघात ह�ने गरी केही काय� गरकेो छैन 
तसथ�, �रट िनवेदन खारजे भागी छ खारजे ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

दवुै प�को बहस सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी हेदा�, ��ततु म�ुामा िनवेदन दाबीबमोिजम �रट 
परी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो । 

२. कोरोना भाइरस (COVID-19) 
को िव�व�यापी महामारीको �कोपको कारण 
संसारका नाग�रक, सरकार, सरोकारवाला िनकाय 
स�पूण� नै �त�ध, ��ुध तथा �तािडत भइरहेको 
स�दभ� र अव�थामा नाग�रकह�को �वा��य 
सरु�ाको �ि�टकोणले र संिवधानले �ावधान 
गरकेो जनताको �वा��यस�ब�धी मौिलक हकको 
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सिुनि�चतताको लािग नेपाल सरकारको तफ� बाट चाल ु
आ.व.२०७७/७८ को नीित तथा काय��मअनसुार 
भूगोल र जनस�ंयाको आधारमा हरके �थानीय तहमा 
५ देिख १५ शै�यास�मको आधारभूत अ�पताल 
�थापना तथा �तरो�नित गन� नीितअन�ुप ज�गादाता 
देवी�सादमाफ� त ०-५-० (पाचँ क�ा) िवगत समयदेिख 
नै सबैको के�� साझा �थानमा तोपगाछी �वा��य 
चौक� �थापना भई स�चालन भएको अव�थामा 
अ�य� अ�पतालको भवन िशला�यास गन� काय� 
�चिलत कानूनिवपरीत रहेको छ भ�ने िनवेदन दाबी 
रहेकोमा गाउ ँ िवकास सिमितको लािग �वा��य 
चौक� िनमा�ण भएको �थलमा ०-५-० ज�गा रहेकोमा 
सो �े�फल हाल कमल गाउपँािलका (सािबक 
तोपगाछी र लखनपरु गाउ ँ िवकास सिमित) भ�रको 
लािग ब�ने आधारभूत अ�पतालको लािग सरकारको 
मापद�डअनसुार भवन िनमा�णको लािग सो ज�गाको 
�े�फल अपगु रहेको त�काल सोसगँ जोिडएको जिमन 
थप गन� नसिकएको ह�दँा कमल गाउ ँ काय�पािलका 
बोड� बैठक िमित २०७७।८।१४ मा बसी आधारभूत 
अ�पताल िनमा�णको लािग ज�गाको छनौट स�ब�धमा 
छलफल गदा� हाल गाउपँािलका रहेको ज�गा पया�� 
रहेको ह�दँा १५ शै�याको अ�पताल सोही �थानमा 
िनमा�ण काय� अगािड बढाउने सव�स�मत िनण�य भएको 
ह�दँा ज�गा �यव�थापन िमलाई सोही �थानमा भवन 
िनमा�णको लािग िमित २०७७।८।१५ मा िशला�यास 
गरकेो अव�था छ भ�ने िलिखत जवाफ रहेको छ ।

३. नेपालको संिवधानको ��तावनामा 
सङ्घीय लोकताि��क गणताि��क शासन �यव�थाको 
मा�यमबाट िदगो शाि�त, सशुासन, िवकास र 
स�ंकृितको आकाङ्�ा पूरा गन� संिवधान सभाबाट 
सिंवधान जारी ग�रएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसको अथ� भनेको रा�यका हरके िनकायह� 
आ�नो कत��य�ित िज�मेवार रहनपुद�छ, पारदश� तथा 
िववेकसङ्गत �पले रा�यका �ोत साधनह�को 

अ�यिधक सदपुयोग ह�ने गरी खच� ग�रनपुद�छ तथा 
जनताको करबाट उठेको रकम खच� गदा� पारदश� र 
िमत�ययी ह�नपुद�छ भ�ने हो । 

४. नेपालको संिवधानको धारा ३५ ले 
�वा��यस�ब�धी हकलाई हरके नाग�रकको मौिलक 
हकको �पमा �यव�था गरकेो छ । यो �यव�थालाई 
काया��वयन गन� नै नेपाल सरकारले ��येक �थानीय 
तहमा अ�पताल र वडामा �वा��य के��ह�को 
�यव�था गन� नीित िलएको मा�न सिक�छ । हरके 
नेपाली नाग�रकले �थानीय �तरमा नै सव�सलुभ �पमा 
गणु�तरीय �वा��य सेवा पाएको अव�था भनेको 
नै संिवधानको यो �ावधान काया��वयन भएको र 
नेपाली नाग�रकह�ले आ�नो मौिलक हकको उपभोग 
गन� पाएको अव�था हो । संिवधान �द� मौिलक 
हकह�को काया��वयनको लािग �थानीय �तरमा 
िविभ�न �शासिनक तथा अ�य इकाइह� रहेका 
ह��छन । �थानीय गाउघँरमा अ�पताल, सामदुाियक 
िव�ालय, �वा��य चौक�, �हरी काया�लय, �थानीय 
िनकायह�को उ�रदायी भूिमका ह��छ । सव�साधारणले 
पाउनपुन� सेवा सिुवधा पिन ितनै िनकायह�बाट �ा� गन� 
ह�न् । ती िनकायह�को �भावका�रताले नै सशुासनको 
��याभूित नाग�रकह�मा भई नाग�रकका संवैधािनक 
तथा कानूनी हकह� �चलनमा आउने ह�न स�दछ । 
तसथ�, ती िनकायमा काम गन� िश�क, �वा��यकम�, 
�हरीलगायतका कम�चारीह� नाग�रक�ित बढी 
िज�मेवार र आ�नो कत��य�ित संवेदनशील रहन ु
नै पद�छ भने �थानीय सरकारको �पमा िज�मेवारी 
बोकेर बसेको �थानीय िनकायले ती िनकायह�सगँ 
सम�वय र साम�ज�यता कायम गरी जनताको मौिलक 
हक काया��वयनमा सदैव िज�मेवारी िलएर काम 
गनु�पद�छ । �थानीय िनकायह�को काय� कुशलता, 
पारदिश�ता र सशुासनले नै संिवधान र �यव�था�ित 
नाग�रकह�को आ�था र िव�ासमा अिभविृ� ह��छ 
भ�नेतफ�  रा�यका हरके िनकाय िज�मेवार ह�नै 
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पद�छ । �ामीण भेगका नाग�रकह�लाई �वा��य सेवा 
प�ुयाउनका लािग गन� लािगएको अ�पताल िनमा�ण 
ज�तो अित सवंेदनशील िवषयमा पिन राजनीितक 
रङ देिखन ु वा अ�य कुनै िकिसमले िववाद वा 
अवरोध िसज�ना ह�नलुाई कहीकँतैबाट पिन जायज 
मा�न सिकँदैन । य�तो नहोस् भ�नेतफ�  स�बि�धत 
सबै सरोकारवालाह� सजग ह�नपुद�छ । जनताको 
िवकासको चाहनालाई कुनै पिन �कारको �वाथ�को 
ब�धक बनाउन ुउपय�ु ह�दँैन भ�नेतफ�  सबैको �यान 
जाने छ भ�ने अपे�ा यस इजलासले राखेको छ ।

५. सामदुाियक �वा��यमा रा�यले ठुलो 
लगानी गरकेो भए पिन लगानीअनसुारको �ितफल 
नआएको भ�ने �यापक गनुासो आइरहेको छ । यो गनुासो 
कम गरी सामदुाियक �वा��य सेवालाई गणु�तरीय 
बनाउने दािय�व �थानीय सरकारको �पमा रहेको 
�थानीय िनकायको नै हो । �थानीय िनकायले िवकास 
िनमा�णको काम गदा� पारदश� तवरले सकेस�म सबै 
प�लाई िव�ासमा िलएर बह�सं�यक नाग�रकह�लाई 
पायक पन� गरी गनु�पद�छ । नेपाल सरकार �वा��य 
म��ालयको िमित २०७७/९/२१ प�ानसुार कमल 
गाउपँािलकाले १५ शै�याको आधारभूत अ�पताल 
िनमा�णको लािग ४६०० वग� िमटर (क�रब ९ रोपनी) 
ज�गा आव�यक पन�मा हाल तोपगाछी �वा��य 
चौक� रहेको �थलमा आव�यकताभ�दा कम १४२३ 
वग� िमटर (पाचँ क�ा) ज�गा मा� रहेको दिेख�छ । 
सरकारले तोकेको मापद�डअनसुारको ज�गा �ा�त गरी 
भवन िनमा�ण गनु�  गाउपँािलकाको दािय�वअ�तग�त पन� 
नै दिेख�छ । तर आ�नो दािय�व पूरा गदा� पिन �यसमा 
पारदिश�ता, तट�थता र िमत�यियताको भने पालना 
सबै िनकायले गनु�  नै पद�छ । भइरहेका संरचनाह�को 
जगेना� गद�, भरसक ितनीह�लाई समेत �योग गन� 
िम�ने गरी नया ँसरंचना िनमा�ण गनु�  नै िमत�ययी ह�ने 
कुरामा दईुमत ह�न स�दैन ।

६. �थानीय सरकार संर�ण ऐन, २०७४ 

को प�र�छेद १३ ले �थानीय तहको स�पि�को 
संर�णस�ब�धी �यव�थाअ�तग�त दफा ९७ मा 
िन�नबमोिजम �यव�था छ । 

दफा ९७ गाउपँािलका तथा नगरपािलका 
�े�िभ�को स�पि�को संर�णः 

(१) गाउपँािलका तथा नगरपािलकाले आ�नो 
�े�िभ�को देहायको स�पि�को रखेदेख, 
मम�त स�भार तथा अ�य �ब�ध गनु�पन� छः–
(क) सरकारी, सामदुाियक तथा साव�जिनक 

स�पि�,
(ख) आ�नो कोषबाट बनेको, ख�रद भएको 

वा नेपाल सरकार, �दशे सरकार, कुनै 
सं�था वा �यि�ले िदएको स�पि�,

(ग) ढल, नाला, पलु, पोखरी, धािम�क �थल, 
पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, 
गौचर, पानीघाट, िनकास, चोक, ग�ली, 
सडक, बाटो र सडकका दाया ँ बायाकँा 
�ख,

 (घ) आ�नो �वािम�वमा रहेका भवन, ज�गा, 
पाक� , उ�ान, चौतारो, बग�चा, बसपाक�  
वा अ�य संरचना,

(ङ) राि��य िनकु�ज, व�यज�त ु आर�, 
सीमसार �े� तथा राि��य वनबाहेक 
आ�नो �े�ािधकारिभ�को अ�य वन,

(च) संिवधान र �चिलत कानूनबमोिजम 
नेपाल सरकार वा �देश सरकारको 
�े�ािधकारबाहेकको अ�य �ाकृितक 
स�पदा,

(छ) �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार 
वा �दशे सरकारले तोिकिदएको 
�ाकृितक स�पदा तथा �े� ।

(२) गाउपँािलका तथा नगरपािलकाले उपदफा 
(१) बमोिजमको साव�जिनक तथा सामदुाियक 
स�पि� बेचिबखन गन� वा अ� कुनै बेहोराले 
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हक ह�ता�तरण गन� वा िलजमा िदन पाउने 
छैन ।

(३) गाउपँािलका तथा नगरपािलकाले आ�नो 
नाममा रहेको अचल स�पि� नेपाल 
सरकारको �वीकृित निलई बेचिबखन गन� वा 
अ� कुनै बेहोराले हक ह�ता�तरण गन� पाउने 
छैन ।

(४) गाउपँािलका तथा नगरपािलकाले उपदफा 
(१) बमोिजमको स�पि�को अ�ाविधक 
अिभलेख रा�नपुन� छ ।

७. उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतबाट 
�थानीय िनकायमा रहेका साव�जिनक तथा सरकारी 
सरंचानाह�को संर�ण गनु�  �थानीय िनकायको कत��य 
रहेको गाउपँािलकाले हाल रहेको कमल गाउपँािलका 
�वा��य चौक�, तोपगाछीको आसपासमा ज�गाको 
खोजी गरी सोही �थानमा रहेको भवनलाई पिन 
�योग गन� के क�तो व�तिुन� सव��ण एवं �य�न 
गरकेो िथयो वा हाल िशला�यास गरकेो �थानमा 
भवन बनेपिछ हाल �वा��य चौक� रहेको भवन के 
कसरी �योग ह��छ र कसरी �यसको संर�ण ह��छ, 
िनवेदकह�ले हाल स�चालनमा रहेको पूवा�धार रहेकै 
�थानमा ज�गा उपल�ध गराउन आफूह� तयार 
रहेको भनी गाउपँािलकामा िनवेदनसमेत िदएकोमा 
सो स�ब�धमा के क�तो कारबाही वा िनण�य भयो ? 
िकन िनवेदकह�ले िदने भनेको ज�गासमेत अ�पताल 
�योग गरी हाल �वा��य चौक� रहेकै �थानमा भौितक 
सरंचना िव�तार गरी अ�पताल िनमा�ण गन� नसिकने 
हो भ�ने स�ब�धमा कुनै िनण�य वा कारबाही भएकोबार े
िलिखत जवाफमा खलुाएको पाइदँैन । िवप�ी कमल 
गाउपँािलकाको तफ� बाट �ितिनिध�व गन� कानून 
�यवसायीले उ� भवन अ�य �योजनको लािग �योग 
गन� सिकने भ�ने उ�लेख गर ेतापिन एउटा �कृितको 
काय�को लािग बनाइएको भवन अक� �कृितको काय�का 

लािग उपय�ु नह�न पिन स�दछ । काय� �कृितअनसुार 
भवनको िनमा�ण सोहीअनकूुल र सोही �कृितको नै 
ह�नपुद�छ भ�ने उ�लेख गर ेतापिन �वा��य चौक�को 
�योजनको लािग बनाइएको भवन अ�य �कृितको 
काय�का लािग �योग गदा� �यसमा पनुः मम�त स�भार, 
प�रवत�न गनु�पदा� खच�मा विृ� ह�ने, भवन तोडफोड 
गदा� भवन कमजोर ह�न स�ने ह�दँा सकेस�म सोही 
�कृितको काय�मा �योग गनु�  अनिुचत ह�ने देिखदँनै । 
जनताको करबाट सङ्किलत रकमवाट सािबकमा 
बनेको संरचनाह�लाई �योजनिवहीन बनाउने गरी 
नया ँ िनमा�ण गन�तफ�  अ�सर ह�नलुाई कानूनी कत��य 
र दािय�वको पालनाभ�दा �यि�गत �वाथ�बाट �े�रत 
भएको मा�नपुन� ह��छ । य�तो काय� सशुासनको 
�ि�कोणबाट पिन �वीकाय� होइन । रा�यकोषको यस 
�कृितको द�ुपयोग साव�जिनक सरोकार र चासोको 
िवषय भएकोले य�तो िवषयमा िज�मेवार िनकायह� 
सजग र सचेत रहन ुआव�यक छ ।

८. हाल भवन िनमा�ण �थलको िशला�यास 
मा� भएको ह�दँा �यो भवन रहने �थान नेपाल सरकारले 
तोकेको �वीकृत मा�यता तथा �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयको िमित २०७७/८/२३ को च.नं. ३९३ को 
प�रप�अनसुार भए नभएको एवं कानूनबमोिजम सो 
�थानमा िनमा�ण गन� िम�छ िम�दैन सो कुरा स�बि�धत 
िनकायबाट िवचार एवं अनगुमन ग�रने ह�दँा �यसतफ�  
इजलासबाट थप केही बोिलरहन ु परने । तर यसरी 
आधारभूत अ�पताल �थापना तथा �तरो�नित ग�रने 
भ�ने नेपाल सरकारको नीित तथा काय��मस�ब�धी 
िवषय भएको अव�थामा पिन नेपालको संिवधानको 
धारा ३५ �ारा �द� रा�यबाट आधारभूत �वा��य 
सेवा �ा� गन� हकको उपभोगको िनर�तरताको िवषयमा 
यस अदालतले िवचार गन� स�ने नै ह��छ । जनताले 
ितरकेो करको सदपुयोग तथा सशुासनको ��याभूत 
ह�ने गरी हाल भएका संरचनाको सदपुयोगस�ब�धी 
िवषयमा आ�नो काय��मह�को काया��वयन गदा�  हाल 
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भएका पूवा�धारह�को सदपुयोग ह�ने गरी आव�यक 
�यव�था गनु�पन� र सो िवषयसमेतलाई िवचार 
गरी स�बि�धत िनकायले अनदुान वा अ�य रकम 
िनकासा गनु�पन� ह��छ । हाल भइरहेका संरचनाह�को 
�तरो�नित गरी �यव�थापना गनु�  �थानीय तहको 
कत��यिभ�को िवषय पिन रहेको र हाल �वा��य चौक� 
रहेको संरचनामा स�चालनमा रहेको सेवा सिुवधा 
�तरो�नित गन� नस�नकुो तथा िनवेदकसमेतबाट 
नपगु ज�गा उपल�ध गराउन तयार ह�दँाह�दैँ अ�य� 
नया ँिनमा�ण गनु�को औिच�य ख�ुने गरी िनण�य भएको 
नदिेखएको ह�दँा िमत�ययी ह�ने गरी पारदश� �पले 
�थानीय बािस�दालाई समेत िव�वासमा िलई नेपाल 
सरकार �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले तोकेको 
मापद�डिभ� पन� गरी हाल �योगमा रहेको भवनलाई 
समेत उपयोग गन� िम�ने निम�ने स�ब�धमा अ�य 
�थानीय सरोकारवालाह� तथा नेपाल सरकार 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयसगँ परामश� र 
सम�वय गरी �ा� ह�ने सझुावअनसुार अ�पताल 
िनमा�णका स�ब�धमा पनुः िनण�य गरी काय� अगािड 
बढाउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशे जारी 
ग�रिदएको छ । फैसलाको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदनू । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : अ�चन भ�राई
इित संवत् २०७७ साल फागनु २६ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७६।११।२०
०७६-WH-०२८२

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण 

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, गोकण��र नगरपािलका 
वडा नं.७ तारभेीर घर भई हाल के��ीय 
कारागार काया�लय, जग�नाथ दवेल, 
काठमाड�मा थुनामा रहेको वष� २३ को 
िवकास तामाङको हकमा एकाघरको िपता 
वीरबहादरु तामाङ

िव��
िवप�ी : िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�समेत

§ मुलुक� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा ६९ मा अिभयु� 
अदालतमा हािजर भएको अव�थामा 
सवारी दुघ�टनाबाट भएको हािन नो�सानी 
भराउन े स�ब�धमा िज�ला अदालतलाई 
अिधकार नभई �य�तो अिधकार 
कानूनी �ावधानअनुसार �मखु िज�ला 
अिधकारीलाई सिु�पएको र सो मतुािबक 
उ� �ितपूित� म�ुा िज�ला �शासन 
काया�लयमा दायर भएको देिखएकोले 
सो दफामा अदालत भ�ने श�द उ�लेख 
भएकैबाट �मखु िज�ला अिधकारीले उ� 
दफा ६९ मा भएको �ावधानअनुसार गनु� 
नपन� भ�न निम�ने । 

(�करण नं.११)

�नण�य नं. १०८०२
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िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
महेशकुमार नेपाल तथा िव�ान् अिधव�ा�य 
�ी कुलराज लािमछाने र �ी ब�ीनारायण 
नगरकोटी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
रािधका सवुाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४
§ सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९

आदेश
�या.टंकबहादुर मो�ान : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं��त त�य एवं आदशे यस�कार छः

त�य ख�ड
िनवेदकको छोरा िवकास तामाङउपर वादी 

नेपाल सरकार �ितवादी िवकास तामाङ भएको सवारी 
अङ्गभङ्ग म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतसम� 
िमित २०७६।६।९ मा अिभयोगप� दायर भएकोमा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।६।१० 
मा पपु��को लािग थुनामा रा�ने गरी आदेश भएकोमा 
उ�च अदालत पाटनसम� बे�रतको आदेश बदर 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकले िनवेदन गरकेोमा उ�च 
अदालत पाटन संय�ु इजलासबाट काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७६।६।१० को आदेश बदर गद� 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ नगद धरौट वा 
सो बराबरको जेथा जमानत िदए िलई तारखेमा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�  भनी भएको आदेशानसुार नगद नै 
धरौट राखी म�ुामा तारखेमा बसी आएकोमा सोही 
सवारी दघु�टनाको िवषयमा वादी नेपाल सरकारले 
िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा सवारी 

�ितपूित� म�ुासमेतमा अिभयोगप� दता� भएको 
बिुझएबाट िमित २०७६।११।१ मा िनवेदनसिहत 
आफँै उपि�थत भएको म�ुामा बयानसमेत िलई 
िमित २०७६।११।१ मा नै िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�का �मखु िज�ला अिधकारी �ी 
जनकराज दाहालको इजलासबाट आदेश गरी नगद 
�.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार �पैया)ँ 
धरौट माग गन� गरी आदेश भएको रहेछ । आदेशानसुार 
धरौट रकम दािखला गन� नसकेबाट हाल मेरो छोरा 
िवकास तामाङ के��ीय कारागार काया�लय, जग�नाथ 
दवेल, काठमाड�मा थनुामा रहेको अव�था छ ।

िमित २०७६।४।८ को सवारी दघु�टना 
(मोटरसाइकल) को स�दभ�मा वादी नेपाल सरकारले 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६२(१) बमोिजम कसरुमा सोही ऐनअनसुार 
सजायको माग गरी दायर भएको अिभयोगप�मा उ�च 
अदालत पाटनबाट नगद धरौट माग गरी धरौटी रकम 
दािखला गरी फौजदारी दाबीतफ�  तारखेमा रही म�ुाको 
पपु�� ग�ररहेको अव�थामा िवप�ी नेपाल सरकारले 
सोही वारदातको स�दभ�मा यी िनवेदकसमेतबाट 
पीिडतलाई �ितपूित� िदलाइपाउ ँभनी िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लयमा छु�ै अिभयोगप� दायर भएको 
छ । �ितपूित�  भराई पाउन दायर अिभयोगप�मा सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३ 
अन�ुप घाउ खच� एव ं�ितपूित�समेत िदलाइपाउ ँभनी 
मागदाबी भएकोमा �ितपूित�  म�ुामा देवानी दािय�व 
वहन गराउन दायर भएको ��ट छ । ऐ.ऐ.को दफा 
१६३ मा कैदको कुनै पिन �यव�था गरकेो छैन । दवेानी 
दािबमा धरौट माग गन� कुनै पिन कानूनी �यव�था 
नभएकोमा गैरकानूनी �पले धरौट माग गरकेो ह�दँा 
िमित २०७६।११।१ को आदेश गैरकानूनी छ ।

धरौट माग गन� गरी िमित २०७६।११।१ मा 
आदेश गदा� िवप�ी �मखु िज�ला अिधकारीबाट मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को प�र�छेद ७ 
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को दफा ६८(१) अन�ुप नगद वा सो बराबरको जेथा 
जमानत धरौटी माग गद� बझुाउन नसके ऐ. ऐनको दफा 
६८(२) बमोिजम पपु��का लािग थनुामा पठाउने गरी 
आदशे भएको छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६८(१) ले त�काल �ा�त �माणबाट 
कसरुदार देिखने भएमा वा कसरुदार हो भ�ने िव�ास 
गन� कुनै मनािसब आधार भएमा अदालतले कारण 
खलुाई पपु��का लािग थुनामा रा�न स�ने �यव�था 
गरकेो छ । ऐ.ऐ.को दफा ३७ ले ��टत: ह�न स�ने 
कैदको आधारमा त�काल �ा�त �माणको आधारमा 
मा� थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गन� स�ने �यव�था गद� 
दफा ६८ ले दफा ३७ को अव�थामा ह�नेबाहेकका अ�य 
अिभय�ुउपर अिभयोग �मािणत ह�ने मनािसब आधार 
भएमा धरौटी माग गन� स�ने �यव�था गरकेोलाई िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयबाट कानूनी �ावधानको 
गलत �योग गरी धरौट माग गरी दफा ६८(२) अन�ुप 
थनुामा रा�ने भनी भएको आदशे कानूनिवपरीत छ ।

कुनै पिन �यि� िनकाय तथा अिधकारीले 
आफूलाई कानूनले िदएको अि�तयारीिभ� रही 
काम गनु�पद�छ । मलुकु� अपराध काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६९ ले ��टतः दफा ६७ र ६८ को 
अव�थाबाहेक अ�य अव�थामा अिभय�ु अदालतमा 
हािजर भएपिछ िनजलाई तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� 
गनु�पन� �यव�था गरकेो छ । यी कानूनी �ावधानअन�ुप 
मेरो छोरालाई तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�पन�मा 
ला�नै नस�ने कानूनको उ�लेख गरी धरौट माग गरी 
धरौट रकम बझुाउन नसकेको भनी थनुामा रा�ने गरी 
िदइएको थुनवुा पजु�समेतका स�पूण� कामकारबाहीबाट 
मेरो छोराको नेपालको संिवधानले िदएको �वत��ताको 
हक, समानताको हक, �यायस�ब�धी हकसमेतमा 
आघात पन� गरी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�बाट ला�नै नस�ने मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ६८(१) अन�ुप धरौट माग 
गन� गरी भएको आदेश कानूनिवपरीत भएकोले उ� 

आदेश बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िनवेदकको िमित २०७६।११।११ गतेको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे िकन जारी 
ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी ह�न ुनपन� भए सोको आधार 
कारणसिहत यो आदशे �ा�त भएको िमितले बाटोको 
�यादबाहेक २४ घ�टािभ� ब�दीसिहत उपि�थत गराई 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध �यतीत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट 
भएको िमित २०७६।११।१३ गतेको आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदक िवकास तामाङ िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�को िम.नं.६६ िमित 
२०७६।११।१ को प�ानसुार सवारी �ितपूित� म�ुामा 
िमित २०७६।११।१ देिख यस कारागारमा थनुामा रही 
आएका छन् । अिधकार�ा�त िनकाय िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�को िम.नं.६६ िमित २०७६।११।१ 
आदेशले कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको ह�दँा यस 
काया�लयको हकमा उ� �रट िनवेदन खारजेयो�य 
भएकाले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कारागार 
काया�लय, जग�नाथ देवलको तफ� बाट कारागार 
�मखुको िमित २०७६।११।१५ गतेको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकले यस काया�लयका �मखु िज�ला 
अिधकारीलाई िवप�ी कायम गदा� उठाउन ु भएको 
म�ुय िवषय िवकास तामाङलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३ 
बमोिजमको उपचार खच� भराउन �.३,५०,०००।- 
धरौटी तोिकएकोमा सो धरौटी सवारी ऐनअ�तग�त 
तोिकनपुन�मा फौजदारी काय�िविध संिहताअनसुार 
तोिकएकोले सो आदेश बदर ग�रपाउ ँ भ�ने भएकोमा 
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िनजको कसरु सवारी ऐनअ�तग�त भएको र धरौटी पिन 
सोही ऐनअनसुार तोिकएको र थनुछेक आदेश ह�दँा 
फौजदारी काय�िविध संिहता उ�लेख भए पिन सवारी 
ऐनकै दफाअनसुार कसरु कायम गरपेिछ ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी धरौटी िलइएको र तोिकएको धरौटी दािखला 
गन� नसक� थुनामा गएकोले उ� �रट िनवेदन 
खारजेभागी भएकोले खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�का 
�मखु िज�ला अिधकारीसमेतको हकमा �मखु िज�ला 
अिधकारी जनकराज दाहालको िमित २०७६।११।१५ 
गतेको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदकको 
िनवेदनसिहत िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
महेशकुमार नेपाल तथा िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
कुलराज लािमछाने र �ी ब�ीनारायण नगरकोटीले 
िनवेदकउपर िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�ले 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
६८(१) बमोिजम भनी ला�नै नस�ने कानून उ�लेख 
गरी उ� धरौट रकम बझुाउन नसकेको आधारमा 
थनुामा रा�ने गरी िदइएको थनुवुा पजु�ले िनवेदकको 
सिंवधान �द� मौिलक हकको हनन भएकोले उ� 
आदशे बदर गरी िनवेदकलाई थुनाम�ु गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भनी तथा िवप�ी नेपाल सरकारका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी रािधका 
सवुालले िनज िनवेदकको कसरु सवारी ऐनअ�तग�तको 
भई सोहीअ�तग�त म�ुा दायर भई धरौटी पिन सोही 
ऐनअनसुार तोिकएको र थनुछेक आदशे ह�दँा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता उ�लेख भए पिन सवारी 
ऐनकै दफाअनसुार कसरु कायम गरपेिछ ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी धरौटी िलइएको र तोिकएको धरौटी दािखला 

गन� नसक� थुनामा गएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िनवेदक िवकास तामाङलाई सवारी 
अङ्गभङ्ग म�ुामा पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी 
आदेश भएकोमा उ�च अदालत पाटनसम� बे�रतको 
आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन गरकेोमा उ�च 
अदालत पाटनको संय�ु इजलासबाट काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको आदेशलाई बदर गरी 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ नगद धरौट वा 
सो बराबरको जेथा जमानत िदए िलई तारखेमा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�  भनी भएको आदेशानसुार नगद नै 
धरौट राखी म�ुामा तारखेमा बसी आएकोमा सोही 
सवारी दघु�टनाको स�दभ�मा वादी नेपाल सरकारले 
िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा सवारी 
�ितपूित� म�ुा दायर गरी काठमाड� िज�ला �शासन 
काया�लयका �मखु िज�ला अिधकारी �ी जनकराज 
दाहालको इजलासबाट �ितवादी िवकास तामाङसगँ 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा ६८(१) अनसुार �.३,५०,०००।- (तीन लाख 
पचास हजार �पैया)ँ रकम नगद वा सो बराबरको जेथा 
जमानत धरौटी िलई तारखेमा रा�न ुधरौटी नबझुाएमा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा ६८(२) बमोिजम पपु��को लािग थनुामा रा�न 
कारागारमा लेखी पठाउन ुभ�ने आदेश भएकोले ला�नै 
नस�ने मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ६८(१) अन�ुप धरौट माग गरी भएको 
आदेश बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रपाउ ँभनी �रट 
िनवेदन दायर भएको पाइयो ।

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� िनजको 
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कसरु सवारी ऐनअ�तग�त भएको र धरौटी पिन सोही 
ऐनअनसुार तोिकएको र थुनछेक आदेश ह�दँा फौजदारी 
काय�िविध संिहता उ�लेख भए पिन सवारी ऐनकै 
दफाअनसुार कसरु कायम गरी पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने 
गरी धरौटी िलइएको र तोिकएको धरौटी दािखला गन� 
नसक� थुनामा गएकोले िनवेदकलाई कानूनबमोिजम 
थनुामा रािखएको हो भ�ने िजिकर िलएको पाइयो ।

४. यी िनवेदक िवकास तामाङउपर िमित 
२०७६।४।८ को सवारी (मोटरसाइकल) दघु�टनाको 
स�दभ�मा वादी नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोिजम 
सजायको माग गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा 
अिभयोगप� दता� भएको देिख�छ । उ� म�ुामा 
िनवेदकलाई पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको आदेशउपर बे�रतको आदेश बदर 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदकको िनवेदन परकेोमा उ�च अदालत 
पाटनबाट िज�ला अदालतको उ� आदेश बदर भई 
िनवेदकबाट �. ५,००,०००।– (पाचँ लाख �पैया)ँ 
धरौट माग गन� गरी भएको आदेशानसुार िनवेदकले 
धरौटी रकम दािखला गरी फौजदारी दाबीतफ�  तारखेमा 
रही म�ुाको पपु�� भइरहेको अव�थामा िवप�ी नेपाल 
सरकारले सोही वारदातको स�दभ�मा िनवेदक िवकास 
तामाङसमेतबाट घा खच� एवम् �ितपूित�  भराइपाउ ँ
भनी नेपाल सरकारको तफ� बाट िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लयमा छु�ै अिभयोगप� दायर भएको 
र उ� म�ुामा उ� काया�लयबाट मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६८(१) अनसुार 
िनवेदकबाट �.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास 
हजार �पैया)ँ धरौट माग भएकोमा सो नबझुाई िनवेदक 
िवकास तामाङलाई थनुामा रा�ने गरी आदेश भएको 
�माणमा आएको िमिसल संल�न कागजह�बाट देिखन 
आयो । 

५. िमिसल अ�ययनबाट िनवेदक तामाङले 
चलाएको बा ८४ प ९९०६ नं.को मोटरसाइकलले 

िछ�रङ शेपा�ले चलाएको बा ९४ प ९३३६ नं.को 
मोटरसाइकललाई ठ�कर िददँा िनज िछ�रङ शेपा� 
घाइते भएकोले सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६२(१) बमोिजम िनवेदकलाई 
सजायको मागदाबी िलई नेपाल सरकारले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा अिभयोगप� दायर गरकेो र सोही 
दघु�टनाको स�दभ�मा यी िनवेदकसमेतबाट पीिडतलाई 
घा खच� एव ं�ितपूित� िदलाई पाउन फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ३२ बमोिजम िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�मा छु�ै अिभयोगप� दायर 
भई उ� म�ुाह� तत् तत् िनकायह�मा कारबाहीय�ु 
अव�थामा रहेको स�ब�धमा कानूनी �यव�था हेदा�  
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०५९ को दफा 
१६३ मा- "घा खच�, िक�रया खच� र �ितपूित� भराइिदने"
स�ब�धमा दहेायको �यव�था रहेको दिेख�छ ।

"(१) सवारी दुघ�टनाबाट कुनै प�लाई कुनै 
पिन िकिसमको हािन नो�सानी पु�न गएमा 
पीिडत प�लाई देहायबमोिजम घा खच� र 
�ितपूित�को रकम चालक, सवारी धनी वा 
�यव�थापकबाट भराइिदनुपछ� ः–
(क) �यान मरकेोमा सो मन� �यि�को 

हकवालालाई िक�रया खच�बापत पचास 
हजार �पैयाँस�म र �ितपूित�बापत 
ते�ो प�को िबमा नगराएको भए यस 
ऐनबमोिजम ते�ो प�ले पाउने दुघ�टना 
िबमाको रकम ।

(ख) अङ्गभङ्ग भएकोमा िनको भईकन पिन 
काम नला�ने भए सोको �ितपूित�बापत 
ते�ो प�को िबमा नगराएको भए 
यस ऐनबमोिजम ते�ो प�ले पाउने 
अङ्गभङ्गबापतको दुघ�टना िबमाको 
रकम र �य�तो अङ्ग काम ला�ने भए 
घा खच�बापत पि�चस हजारदेिख पचास 
हजार �पैयाँस�म ।
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(२) सवारी दुघ�टनाबाट कुनै �यि�को �यान 
मरकेो भए सो मन� �यि�को हकवालालाई 
िक�रयाखच� र �ितपूित� रकम र अङ्गभङ्ग 
भएको भए सो ह�ने �यि�लाई घा खच�को 
रकम उपदफा (१) बमोिजम �मखु िज�ला 
अिधकारीले त�कालै सवारी चालक, सवारी 
धनी वा �यव�थापकबाट भराइिदनुपछ�  ।

(३) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक चालकले 
यो ऐन वा यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम 
वा जारी गरकेो आदशे बिख�लाप ह�ने गरी 
सवारी चलाई दुघ�टना ह�न गई कुनै �यि�लाई 
चोटपटक लागेमा �य�तो �यि�लाई 
त�कालै औषधी खच�बापत �मखु िज�ला 
अिधकारीले चोटपटकको ि�थित िवचार 
गरी चालक, सवारी धनी वा �यव�थापकबाट 
पि�चस हजार �पैयाँ िदलाइिदनुपछ�  । 
�य�तो चोट पटक ला�ने �यि�ले पिछ बढी 
रकम �ितपूित�  पाउने भएमा �यसरी औषधी 
खच�बापत िदएको रकम क�ा गरी बाँक� पाउने 
रकम मा� िदइने छ ।

(४) यस दफामा मािथ जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन यस दफाबमोिजम भराइने घा 
खच�, िक�रया खच� र �ितपूित�को कुल 
रकमको पाँच �ितशतभ�दा बढी चालकबाट 
भराइने छैन ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम बुझाउनुपन� 
िक�रया खच�, घा खच� र �ितपूित� रकम 
चालकले बुझाउनुपन�मा िनजले बुझाउन 
नसक� �चिलत कानूनबमोिजम िनजको 
जायजातबाट पिन असुलउपर ह�न सकेन 
भने सोउपर नभएजित �पैयाँ िनजबाट 
असुलउपर भएको ज�रवानाम�येबाट 
भराइिदनुपछ�  ।

(६) यस दफामा लेिखएबमोिजम िबमा क�पनीले 

बेहोनु�पन� �ितपूित�बापतको िबमा रकम 
यथाशी� भराइिदनुपन� छ ।" 

६. मािथ उि�लिखत सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को कानूनी 
�यव�थानसुार सवारी दघु�टना भई सोबाट कसैलाई 
हािन नो�सानी भएमा घा खच� र �ितपूित� चालक, 
सवारी धनी वा �यव�थापकबाट भराइिदनपुन� 
दिेख�छ । य�तो रकम उपल�ध गराइिदने �योजनाथ� 
ऐ.ऐनले �मखु िज�ला अिधकारीलाई अिधकार 
िदइएको र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को अनसूुची १ को देहाय १८ मा - "सवारी 
साधनले िकची, ठ�कर वा ध�का िदई वा दुघ�टना 
गराई कसैको �यान मरकेो वा अङ्गभङ्ग वा घाइते 
भएको कसुर र सोस�ब�धी घा खच�, िक�रया खच� र 
�ितपूित� िवषय" समावेश भएबाट पीिडतलाई �ितपूित�  
िदलाई पाउन म�ुा दायर ह�नलुाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�था देिखदँनै । 

७. अब यसरी दायर ह�न आएको म�ुामा 
िनवेदक (सवारी चालक) बाट सवारी अङ्गभङ्ग 
म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतमा �. 
५,००,०००।– (पाचँ लाख �पैया)ँ धरौटी दािखल 
भएप�चात् �ितपूित�तफ�  दायर भएको म�ुामा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ६८(१) 
बमोिजम �.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार 
�पैया)ँ धरौट माग गरी सो धरौट ितन� नसकेको भनी 
थनुामा रा�ने गरकेो िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�को िमित २०७६।११।१०को आदेशबाट यी 
िनवेदकको वैयि�क �वत��ता अपहरण ह�न गएको 
हो होइन भ�ने िवषय िवचाराधीन देिखयो । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को अनसूुची १ 
को दहेाय १८ मा-"सवारी साधनले िकची, ठ�कर वा 
ध�का िदई वा दुघ�टना गराई कसैको �यान मरकेो वा 
अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसुर र सोस�ब�धी घा 
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खच�, िक�रया खच� र �ितपूित�  िवषय" लाई समावेश 
गरी यो िवषय ऐ.संिहताको दफा २ को देहाय (ठ) 
को �योजनाथ� फौजदारी म�ुामा समावेश ग�रएको 
देिख�छ । अक�तफ�  फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४१ मा - 
“�ितपूित� भराइिदनुपन�ः (१) कुनै कसुरको प�रणाम 
�व�प पीिडतको िजउ, �यान, स�पि� वा इ�जतमा कुनै 
�ितपुगेमा �य�तो �ितबापत अदालतले कसुरदारबाट 
पीिडतलाई मनािसब �ितपूित�  भराइिदनुपन� छ । तर 
कानूनमा कुनै कसुरबापत छु�ै �ितपूित�को �यव�था 
भएकोमा सोहीबमोिजम ह�ने छ ।" भनी �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा �ितपूित�  भराउनेस�ब�धी �यव�था भएको 
पाइ�छ । ऐ.ऐनको दफा ४५ मा �ितपूित� नितर ेकैद ह�ने 
�यव�था िन�नानसुार रहेकोसमेत दिेखएको छ । 

(१) �ितपूित� ितनु�पन� कसुरदारले �ितपूित� ितनु�पन� 
अविधिभ� �ितपूित�को रकम नबुझाएमा 
�य�तो कसुरदारको स�पि� जायजात गरी 
पीिडतलाई �ितपूित� भराइिदनुपन� छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जायजात गदा� �ितपूित� 
रकम असुल नभएमा वा �ितपूित� ितनु�पन� 
कसुरदारले �ितपूित� नितरमेा िनजलाई एक 
िदनको तीन सय �पैयाँको दरले �ितपूित� 
रकमलाई कैदमा प�रणत गरी कैद गनु�पन� छ । 

(३) यस संिहता र अ�य कानूनमा जुनसुकै कुरा 
लेिखएको भए तापिन उपदफा (२) बमोिजम 
कैद गदा�  चार वष�भ�दा बढी कैद गनु� ह�ँदनै ।"
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 

८. यस�कार उपयु�� कानूनी �यव�थाबाट 
सवारी साधन दघु�टना भई सोबाट कसैलाई हािन 
नो�सानी ह�न गएमा पीिडतलाई घा खच� एवं �ितपूित� 
भराइिदनपुन� र �य�तो �ितपूित�समेत िदलाइ भराइिदने 
अिधकार स�बि�धत �मखु िज�ला अिधकारीलाई 
सिु�पएको अव�थामा उपयु�� कानूनी �यव�थाबाट 

तोिकएको �ितपूित�  िनधा�रण भएप�चात् सो रकम 
नितन� �यि�लाई कैदसमेत गन� सिकने देिख�छ । 
��ततु घटनाका स�ब�धमा यी िनवेदकतफ� बाट पीिडत 
घाइतेको उपचारबापत �.२,५०,०००।– (दईु लाख 
पचास हजार �पैया)ँ बझुाई त�काल उपचारमा सहयोग 
गरबेापत कानूनको पालनामा यी िनवेदकको अ�सरता 
पिन देिखएको छ । 

९. सवारी दघु�टनाबाट कसैलाई हािन 
नो�सानी ह�न गएमा सो िदलाइ भराइपाउन िज�ला 
�शासन काया�लयमा म�ुा दायर गनु�पन� र सो म�ुाको 
�ारि�भक कारबाही �ि�या, काय�िविधका स�दभ�मा 
हेदा� मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा ६९ मा - "दफा ६७ र दफा ६८ को अव�थामा 
बाहेक अ�य अव�थामा अिभयु� अदालतमा हािजर 
भएपिछ िनजलाई ता�रखमा राखी मु�ाको पुप�� गनु�पन� 
छ" भ�ने �यव�था रहेको पाइयो । उ� दफा ६७ मा 
"अिभयु�लाई थुनामा रा�ने" स�ब�धमा देहायको 
�यव�था रहेको देिख�छ । 

(१) दहेायको कुनै कसुरको अिभयोग लागेको 
अिभयु� त�काल �ा� �माणबाट कसुरदार 
दिेखने भएमा वा कसुरदार हो भ�ने िव�ास 
गन� कुनै मनािसब आधार भएमा अदालतले 
�य�तो अिभयु�लाई कारण खुलाई पुप��को 
लािग थुनामा रा�ने छ:- 
(क) ज�म कैदको सजाय ह�न स�ने कसुर, 
(ख) तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय 

ह�नस�ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ 
अ�तग�तका कसुर, वा

(ग) ख�ड (क) वा (ख) मा उि�लिखत 
कसुरको उ�ोग, दु��साहन वा 
आपरािधक षड्य�� गरकेो वा �य�तो 
कसुरमा मितयार भएको कसुर । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन कानूनबमोिजम कैदको सजाय 
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ह�नस�ने अिभयु�लाई देहायको अव�थामा 
अदालतले पुप��को लािग थुनामा रा�न 
स�ने छ:-
(क) अिभयु�ले अदालतमा कसुर �वीकार 

गरकेो र मु�ाको त�य र �माणको 
मू�याङ्कन गदा� थुनामा रा�न मनािसब 
दिेखएको, 

(ख) एक वष� वा सोभ�दा बढी सजाय ह�न 
स�ने कसुरको अिभयोग लागेको 
अिभयु�को नेपालमा �थायी बसोबास 
नभएको र िनजलाई थुनामा नराखेको 
ख�डमा िनज भा�ने र पिछ प�ाउ पन� 
स�भावना नरहेकोमा, 

(ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोिजम 
जारी भएको प�ाउ पुज�बमोिजम 
�यादिभ� हािजर नभई अिभयु� प�ाउ 
भई आएको र िनजले उजुरीसाथ 
अदालतमा उपि�थत ह�न नआएको 
कुनै स�तोषजनक कारण दखेाउन 
नसकेकोमा, 

(घ) अिभयोग ला�नुभ�दा तीन वष�अिघको 
अविधिभ� अ�य कुनै कसुरको 
अिभयोगमा िनजले कैद सजाय पाउने 
ठहर भएकोमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन दश वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�न 
स�ने कसुरमा बाहेक अिभयु� बालबािलका 
वा शारी�रक वा मानिसक रोग लागी अश� 
भएको वा सात मिहनाभ�दा बढीक� गभ�वती 
मिहला वा पचह�र वष�मािथको व�ृ भएमा 
�य�तो अिभयु�लाई अदालतले धरौटी 
वा जमानत िलई ता�रखमा छोड्न स�ने 
छ ।” साथै ऐ. को दफा ६८ मा “अिभयु�सगँ 
धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत िलने" 

भ�ने �यव�था िन�नानसुार रहेको छ । 
(१) दफा ६७ को अव�थामा ह�नेमा बाहेक 

कुनै अिभयु�उपरको अिभयोग 
�मािणत ह�ने मनािसब आधार भएमा 
अदालतले िनजसँग धरौट, जमानत वा 
बैङ्कजमानत िलई ता�रखमा रा�न 
स�ने छ ।

  तर बैङ्कजमानत िवना सत�को र 
अदालतले तोकेबमोिजमको अविधस�म 
अ�ाविधक ह�न स�ने ह�नुपन� छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम धरौट, जमानत 
वा बैङ्क जमानत निदने अिभयु�लाई 
अदालतले थुनामा रा�ने छ” ।

१०. यसरी दफा ६८ मा भएको सम� कानूनी 
�यव�थाबाट सरकार वादी भई च�ने ३ वष�भ�दा बढी 
कैदको सजाय ह�ने म�ुामा अिभय�ुलाई थुनामा राखी 
म�ुाको कारबाही ग�रनपुन� र कानूनले कैदको सजाय 
ह�ने म�ुामा केही अव�थामा सो ३ वष� कैदको हदभ�दा 
तलको अव�थामा समेत अिभय�ुलाई थनुामा राखी 
म�ुाको पपु�� गन� स�ने देिखन आएको र दफा ६८ को 
�यव�थाबाट दफा ६७ को अव�थाबाहेकका फौजदारी 
कसरुका अिभय�ुलाई धरौट वा जमानत वा ब�क 
जमानत िलई तारखेमा राखी म�ुाको कारबाही गनु�पन� 
र माग भएको धरौट वा जमानत वा ब�क जमानत िदन 
नस�ने अिभय�ुलाई म�ुा हेन� िनकायले थुनामा राखी 
म�ुाको कारबाही गनु�पन� भ�ने देिखयो । 

११. सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६३ को उपदफा (२) को बनोट 
हेदा� �मखु िज�ला अिधकारीले घा खच�को रकम 
त�कालै भराई िदनपुन� �यव�था रहेकोबाट �मखु 
िज�ला अिधकारीसम� म�ुा दायर ह�नासाथ म�ुाका 
अ�य काय�िविध स�प�न ह�नअुगावै उ� दफा १६३ 
बमोिजमको घा खच�बाहेकका स�पूण� �ितपूित�को रकम 
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नै भराउनपुन� भ�ने उ�े�य रहेको देिखदैँन । िमिसल 
सलं�न भरपाईबाट यी िनवेदक तफ� बाट त�काल 
उपचारका लािग �.२,५०,०००।– (दईु लाख पचास 
हजार �पैया)ँ भ�ुानी भइसकेको अव�था पिन छ । 
यसरी यी िनवेदकउपर सवारी दघु�टना भई दघु�टनाबाट 
घाइते भएका पीिडतलाई घा खच� एव ं �ितपूित� 
भराइपाउन दाबी िलई िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�मा म�ुा दायर भई हालस�म 
िवचाराधीन रहेको उ� म�ुा सवारी दघु�टनाको कसरुसगँ 
स�ब� रहेको भए पिन सवारी दघु�टनास�ब�धी कसरु 
सवारी यातायात �यव�था ऐन, २०४९ अ�तग�तको 
कसरुमा कैद सजाय ह�न स�ने गरी छु�ै फौजदारी 
म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
तथा फौजदारी म�ुाकै स�ब�धमा दायर भए पिन घा 
खच� र �ितपूित�स�ब�धी म�ुाबाट यी िनवेदकलाई 
मूलत: दवेानी दािय�व वहन गराइने र उ� दािय�व 
िनधा�रण भएप�चात् सो नितरमेा मा� कैदको अव�था 
िसज�ना ह�ने भएबाट यस �कृितको िववादको �ारि�भक 
कारबाहीमा ऐ.ऐनको दफा ६७ र ६८ बमोिजम थुनामै 
रा�ने �यव�था आकिष�त ह�ने अव�था देिखदँनै । 
यसरी दफा ६९ मा अिभय�ु अदालतमा हािजर 
भएको अव�थामा सवारी दघु�टनाबाट भएको हािन 
नो�सानी भराउने स�ब�धमा िज�ला अदालतलाई 
अिधकार नभई �य�तो अिधकारमािथ उि�लिखत 
कानूनी �ावधानअनसुार �मखु िज�ला अिधकारीलाई 
सिु�पएको र सो मतुािबक उ� �ितपूित� म�ुा िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�मा दायर भएको 
देिखएकोले सो दफामा अदालत भ�ने श�द उ�लेख 
भएकैबाट �मखु िज�ला अिधकारीले उ� दफा ६९ 
मा भएको �ावधानअनसुार गनु�  नपन� भ�न िम�ने 
देिखदँनै । मािथ उ�लेख भएअनसुार उ� संिहताको 
दफा ६७ र ६८ मा �ितपूित�स�ब�धी म�ुाको �ारि�भक 
कारबाही (थनुछेक) स�ब�धमा केही उ�लेख नभएको 
र दफा ६९ मा दफा ६७ र ६८ बाहेकको कसरुमा 

अिभय�ुलाई तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�पन� 
भ�ने �यव�था भएको दिेखएकाले िवप�ी �मखु िज�ला 
अिधकारीले उ� दफा ६८ को �योग गरी िनवेदकबाट 
धरौटी माग गन� स�ने अव�था रहेको नदेिखएकोले 
उ� संिहताको दफा ६८ बमोिजम �ितपूित�  भराइपाउ ँ
भ�ने म�ुामा यी िनवेदकबाट धरौटी माग गन� आदेश 
गरकेो र सो आदशेानसुारको धरौट िदन नसकेको भनी 
िनवेदकलाई थनुामा पठाउने गरकेो िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लयको िमित २०७६।११।१ को आदेश 
उपयु�� कानूनी �ावधान �ितकूल भई �य�तो आदेशले 
िनवेदकलाई थुनामा रा�ने काय� कानूनस�मत देिखन 
आएन ।

१२. अत: उपयु�� कानूनी �ावधानअनसुार 
उ� �ितपूित�  म�ुामा िनवेदकलाई तारखेमा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�पन�मा आकिष�त नह�ने कानूनको 
दफा �योग गरी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�ले िनवेदकबाट धरौट माग गरी सो धरौट 
िदन नसकेको भनी िनवेदकलाई थुनामा रा�ने गरेको 
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०७६।११।१ को आदेश मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६९ को �ितकूल 
भई िनवेदक िवकास तामाङलाई गैरकानूनी थनुामा 
राखेको दिेखएकोले िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुाबाट 
म�ु गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ बमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । अब 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
६९ को �योजनाथ� िमित २०७६।११।२१ गते िबहान 
१०:०० बजे िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा 
उपि�थत ह�न जान ुभनी कागज गराई यस अदालतको 
रिज��ारको रोहबरमा िनवेदकलाई थुनाम�ु गनु�  
भ�ने यस इजालसबाट सिं�� आदेश भइसकेकोले 
यसमा अ� थप केही बोिलरहन परने । ��ततु आदेश 
िवप�ीह�को जानकारीका लािग �ितिलिपसिहत 
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महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाइिदन ु र ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी आदेशको �ित 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृत : सिुशला पा�डे
इित संवत् २०७६ साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

फैसला िमित : २०७६।११।१८

म�ुाः िलखत बदर दता� बदर दता�

०६९-CI-१२२३
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला महो�री भंगहा 

गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.८ ब�ने 
अ�यतुम�साद उपा�याय ढकाल

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला महो�री भंगहा गाउ ँिवकास 

सिमित वडा नं. ८ ब�ने जानक�देवी 
ढकालसमेत

०६९-CI-१२३६
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला महो�री भंगहा गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं.८ब�ने शािल�ाम 
�साद ढकाल

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला महो�री भगंहा गाउ ँिवकास 

सिमित वडा नं. ८ ब�ने जानक�दवेी 
ढकालसमेत

§ घर �यवहार चलाउने मु�य �यि�ले घर 
�यवहार चलाउन अ�ठेरो परकेो अव�थामा 
पैि�क अचल स�पि�को आधास�म अ�य 
अंिशयारको म�जुरी निलईकन आफूखुस 
गन� पाउने भ�न ेहो । यसको मतलब पैि�क 
अचल स�पि� ह�ता�तरण गनु� पदा� घर 
�यवहार चलाउन अ�ठेरो परकेो अव�था 
िसज�ना ह�नुपद�छ । घर �यवहार चलाउने 
मु�य �यि�ले घर �यवहार चलाउने 
�योजनका लािग मा� पैि�क तथा 
सगोलको अचल स�पि� िब�� गरी �ा�त 
नगद रकम घर �यवहारमै �योग भएको 
ह�नुपद�छ । �य�तो स�पि� ह�ता�तरण 
गदा� नगद �ा�त भएको ह�नुपद�छ । नगद 
�ा�त नगरी ह�ता�तरण ग�रएको स�पि�ले 
घर �यवहार चलाउन कुनै भूिमका िनवा�ह 
गरकेो ह�दैँन । नगद �ा�त नगरी अ�य 
कुनै िकिसमले स�पि� ह�ता�तरण गरी 
घर �यवहार िमलाउनुपन� अव�थाको 
िसज�ना भएमा पिन सगोलकै िहतको लािग 
ह�ता�तरण ग�रएको ह�नुपन� । 

§ अ�य अिंशयारको अंश हकमा ��य� 
असर पन� गरी घर �यवहार चलाउने 
मु�य �यि�ले घर �यवहार चलाउने 
कारण िबना सगोलको स�पि� बकसप� 

�नण�य नं. १०८०३
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गद�छ भने स�बि�धत अिंशयारको म�जुरी 
िलन ु अिनवाय� ह��छ । सगोलमा रहकेा 
िपताले छोरालाई बकसप� गरी स�पि� 
ह�ता�तरण भएमा �यसले घर �यवहारको 
अ�ठेरो फुकाउन वा खाचँो टान� स�दैन । 
घर �यवहार चलाउने म�ुय �यि�लाई �यस 
िकिसमबाट पैि�क स�पि� ह�ता�तरण गन� 
स�ने सत�रिहतको �वत��ता िवधाियकाले 
�दान गरकेो देिखँदैन । अ�य अिंशयारलाई 
��य� असर पु�याउने िवधाियक� मनसाय 
नभएकोले िवधाियक� मनसायिवपरीत 
अदालतबाट �या�या ग�रनु उपयु� र 
�यायोिचत नह�न े।

(�करण नं.२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� �ी �याम�साद खरले र �ी 
वस�तराम भ�डारी तथा िव�ान् अिधव�ा�य 
�ी भोजराज भ� र एकराज भ�डारी

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 
�ी ह�रहर दाहाल र �ी महादेव यादव तथा 
िव�ान् अिधव�ा �ी यवुराज भ�डारी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी बलभ� बा�तोला
महो�री िज�ला अदालत 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले
पनुरावेदन अदालत, जनकपरु

फैसला
�या.स�ुमालता माथेमा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य 
एवम् ठहर यस �कार रहेको छः

त�य ख�ड
यसमा मूल प�ुष भैरव�साद उपा�याय 

ढकालको २ प�नीमा जेठी जयादवेी ढकाल का�छी 
जानक� देवी ढकाल ह�न् । जयादेवी ढकालको 
कोखबाट ३ छोराको जाय ज�म भएकोमा जेठो 
िवप�ी अ�यतुम�साद ढकाल, मािहलो दामोदर�साद 
ढकाल र का�छो माधव�साद ढकाल रहेका छन् । 
�यसैगरी िफरादी जानक�देवी ढकालतफ� बाट िफरादी 
ह�रहरकुमार ढकाल र िव�णकुुमार ढकाल रहेका छ� । 
हामी ८ अंिशयार छ� । पित तथा िपता भैरव�सादबाट 
रा�ो �यवहार ह�न नसक� यसै वष�को बडा दश�मा अंश 
छुट्याइिदन आ�ह गदा� िपता तथा पितले नमानेको 
र िवप�ी अ�यतुम�साद ढकालले पिन नमानेकोले 
र खान लगाउन निदएको ह�दँा अशं म�ुा िदएका छ� । 
िवप�ी अ�यतुम�सादका नाउमँा दता� रहेको िज�ला 
महो�री भंगहा गा.िव.स. वाड� नं. ८(ख) िक.नं. ४१९ 
को ज.िव.०-८-१९ ज�गा िमित २०६२।९।१५ 
मा र.नं. ५०९३ बाट �ितवादी शािल�ाम �साद 
ढकाललाई िब�� गरकेो कुरा िमित २०६२।१०।५ 
मा वादीम�येका ह�रहरकुमार ढकालले न�कल िलदँा 
थाहा पाएकोले हा�ो हक ला�ने उ� िक.नं. ४१९ को 
०-८-१९ ज�गा हामीलाई थाहा जानकारी नै नगराई 
म�जरु सा�ी नबसाई �ितवादी अ�यतुम�साद 
ढकालले २०६२।९।१५ गते र.नं. ५०९३ बाट 
�ितवादी शािल�ाम �साद ढकाललाई िब�� गरकेोले 
सो दता� बदर गरी ८ भागको ३ भाग हा�ो नाउमँा दता� 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िफराद प� ।

दाता अ�यतुम�साद ढकालसगँ म �ितवादी 
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शािल�ाम ढकालले ख�रद गरकेो ज�गा दाताको 
�वआज�नको ज�गा हो । मैले ख�रद गरकेो िक.नं. 
४१९ को ०-८-१९ ज�गा दातालाई बकसबाट �ा�त 
भएको ज�गा हो । अंशब�डाको १८ नं.बमोिजम �य�तो 
बकस पाएको स�पि� पाउनेको िनजी स�पि� ह�ने ह�दँा 
आफूखसु गन� पाउने स�पि�िभ� पछ�  । म �ितवादी 
शािल�ामले श�ु र �वत�� �यवहारबाट ख�रद गरकेो 
ज�गा ह�दँा वादीको दाबीअनसुार िलखत बदर ह�न 
स�दनै भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी शािल�ाम �साद 
ढकालको �ितउ�र प� ।

उ� िक.नं.४१९ को ०-८-१९ ज�गा बाब ु
भैरव�सादले छोरा अ�यतुम�सादलाई र.नं.३३९१ 
िमित २०४४।१२।३० को बकसप�बाट िदनभुएको 
िथयो । पिछ िपताको �वा��य उपचार तथा घर 
�यवहार चलाउन केही �पैया ँमा�नभुएकोमा मसगँ पिन 
रकमको अभाव ह�दँा मेरा नामको ज�गा कृिष िवकास 
ब�कमा िधतो लेखी पिछ ऋण ित�रिद�छु भनी िपता 
भैरव�सादले भनेको िव�ासमा परी मैले अि�तयारी 
िदई �ितवादी भैरवले �.८०,०००।- नगद िलई 
चलाउनभुयो । सावँा �याज नितरपेिछ शािल�ामलाई 
उ� ज�गा िब�� गरी ऋण रकम ित�रएको छ । मैले 
िनजी आज�न गरकेो स�पि� नै िपता भैरव�सादले 
िलएको ऋण च�ुा गन� िब�� गरकेो ह�दँा िलखत बदर 
ह�ने होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अ�यतुम�साद 
उपा�याय ढकालको �ितउ�र प� ।

वादीका सा�ी कमला म�डलले वादी 
दाबीलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो र �ितवादीका 
सा�ी मरुारी ढकालले �ितउ�र िजिकरलाई समथ�न 
ह�ने गरी बकप� गरकेो रहेछ ।

यसै लगाउको द.ेनं. १५२९को अंश म�ुाबाट 
�ितवादी अ�यतुम�साद उपा�याय एकासगोलको 
अंिशयार कायम नरहेको अव�थामा िनजका नाममा 
रहेको वादीह�को हक नै नला�ने ज�गा िनजले 
िब�� गरकेो कानूनस�मत नै देिखदँा वादी दाबी प�ुन 

नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको महो�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५।९।७ मा भएको फैसला ।

द.ेनं. १५२९को म�ुामा तायदाती फाटँवारी 
नमा�ने आदेशको स�ब�धमा उ��ेषण म�ुा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको छ । दे.नं. १५२९को अंश म�ुामा 
स�ु अदालतबाट भएको फैसलाउपर पनुरावेदन 
दता� गराएका छ� । उ� म�ुामा िलइएको िजिकरलाई 
��ततु म�ुाको अिभ�न अगं मानी स�ुको फैसला बदर 
गरी वादी दाबीबमोिजम इ�साफ ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीह�को पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसै लगाउको द.ेप.ुनं. ०६-०६५-०३३३२ 
(०६७-DP-०५१५) को अंश म�ुामा आज यसै 
इजलासबाट िवप�ी िझकाउने आदशे भएको र ��ततु 
म�ुा पिन सोही म�ुासगँ अ�तर�भावी ह�दँा ��ततु 
म�ुामा पिन अ.बं. २०२ नं.बमोिजम छलफलको लािग 
��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०६७।१।२९ मा भएको 
आदेश ।

�ितवादी अ�यतुम�साद ढकालले िब�� 
गरकेो िक.नं. ४१९ को ज�गा वादीह�को हक जित 
बदर नगन� गरकेो स�ु महो�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।९।७ को फैसला निमलेको ह�दँा सो 
बदर भई िफराद दाबीबमोिजम उ� िक.नं. ४१९ को 
ज�गाको ७ भागको ३ भाग िलखत बदर दता� बदर भई 
वादीह�को नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६८।१२।२९ मा भएको फैसला ।

पिहले नै छु�ी िभ�न भएका िपता 
भैरव�सादबाट िमित २०४४।१२।३० मा र.नं. 
३३९१ अ�तग�त हा.ब. पाई मेरो हक �वािम�व ह�न 
आएको िक.नं. ४१९को ज�गा राजीनामाबाट शािल�ाम 
�साद ढकाललाई हक ह�ता�तरण गरकेो ह� ँ । उ� 
ज�गा ह�ता�तरण गदा� िभ�न भएका अिंशयारह�को 
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म�जरुी िलनपुन� होइन । उ� ज�गा सगोलको ज�गा 
नभई आफूखसुी गन� पाउने िनजी ज�गा भएकोले 
िलखत बदर ह�नपुन� होइन । स�ु फैसला उ�टी 
गरी वादी दाबी प�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला ग�भीर कानूनी �िुटपूण� तथा 
�ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल ह�दँा सो फैसला उ�टी 
गरी स�ु महो�री िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अ�यतुम�साद 
उपा�याय ढकालको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

िवप�ीह� र मेरो दाता अ�यतुम�साद 
उपा�याय ढकाल सगोलमा नभएको पिु� भइराखेको 
छ । िवप�ी जानक�देवीले मेरो दाताले मलाई िदएको 
भ�दा झ�डै ते�बर ज�गा िब�� गरेको छ । मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८२, �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा 
स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल 
भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला उ�टी 
गरी स�ु महो�री िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी शािल�ाम 
�साद ढकालको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

यसमा यसै लगाउको म�ुा नं.०६९-
CI-१००७ को अंश दता� म�ुामा आज यसै 
इजलासबाट एक अका�को पनुरावेदन पर�पर सनुाउने 
आदशे भइसकेको र ��ततु म�ुा पिन सो म�ुासगँ 
अ�तर�भावी देिखदँा यसमा पिन मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ 
िनयमानसुार गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७३।१०।२६ मा भएको आदेश ।

��ततु म�ुामा मेलिमलापको लािग यस 
अदालतबाट पटकपटक समय �दान ग�रएकोमा 
मेलिमलाप ह�न नसकेको । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
व�र� अिधव�ाह� �ी �याम�साद खरले र �ी 
वस�तराम भ�डारी तथा िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
भोजराज भ� र एकराज भ�डारीले अशंब�डा नभए 
पिन सौता र िनजका स�तानलाई िपताले अलगअलग 
घर बनाई राखेका छन् । �ितवादीह�ले हामी २०२० 
सालमै छु�ी िभ�न भई बसेको भ�ने िजिकर िलएको छ । 
िपता भैरवले िनजक� आमाको म�ृयपु�ात् अपतुालीबाट 
स�पि� �ा�त गरकेो हो । िनजले आ�ना दवुै प�नीलाई 
राजीनामा गरी स�पि� िदएकोले िनजह� छु��एको 
�मािणत ह��छ । िभ�न भई बसेको अव�थामा बाब ु
भैरव�सादका नामको स�पि� हालैको बकसप�बाट 
छोरा अ�यतुम�सादले �ा�त गरकेो ह�दँा �य�तो 
स�पि�मा अ�य अंिशयारले दाबी गन� पाउने होइन । 
बाबबुाट �ा�त बकसप�को ज�गा बाबकैु उपचारको 
लािग िब�� गरी बाबकैु लािग खच� गरकेो अव�था 
छ । तसथ�, िलखत बदर गन� गरकेो उ�च अदालतको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो उ�टी गरी स�ु अदालतले 
गरकेो फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो ।

��यथ� / वादीका तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी ह�रहर 
दाहाल र �ी महादेव यादव तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी यवुराज भ�डारीले िववािदत ज�गा �वआज�नको 
प�रभाषािभ� पन� होइन । सगोलको स�पि�मा सबै 
अिंशयारको बराबर हक ला�छ । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ६ ले िववािदत ज�गा सगोलकै मा�नपुन� 
दिेख�छ । बाबलेु छोरालाई हालैको बकस प� ग�रिददँा 
अ�य अंिशयारको समेत म�जरुी िलनपुन�मा म�जरुी 
िलएको देिखदँनै । बकसप� ग�रिदने बाबकैु औषधी 
उपचारको लािग िलएको ऋण ितन�का लािग बकस 
प� पाएको उ� ज�गा िब�� गरकेो भ�ने कुरालाई 
�ितवादीले व�तिुन� आधारमा पिु� गन� सकेको छैन । 
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तसथ�, पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला सदर 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

�ितवादी अ�यतुम�साद ढकालका नाउमँा 
दता� रहेको हा�ोसमेत हक ला�ने िज�ला महो�री 
भंगहा गा.िव.स. वाड� नं. ८(ख) उ� िक.नं. ४१९ 
को ०-८-१९ ज�गा िनज �ितवादी अ�यतुम�सादले 
अका� �ितवादी शािल�ाम �साद ढकाललाई िब�� 
गरकेोले सो दता� बदर गरी ८ भागको ३ भाग हा�ो 
नाउमँा दता� ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी र उ� ज�गा 
�ितवादी अ�यतुम�साद उपा�याय ढकालले िनजका 
बाब ु भैरव�सादबाट बकसप��ारा �ा�त गरकेोले 
अंशब�डाको १८ नं. अनसुार िनजी स�पि� मािनने 
ह�दँा आफूखसु गन� पाउने हो, बाबबुाट बकसप��ारा 
�ा�त उ� ज�गा बाबकैु औषधी उपचारको लािग िब�� 
गनु�परकेो ह�दँा सो राजीनामा िलखत बदर ह�नपुन� होइन 
भ�ने �ितवादीह�को िजिकर रहेकोमा स�ु महो�री 
िज�ला अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहरी 
र पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट उ� ज�गाको ७ 
भागको ३ भाग िलखत बदर भई वादीह�को नाउमँा 
दता�समेत ह�ने ठहरी फैसला भएको देिख�छ । सो 
फैसला उ�टी गरी स�ु फैसला सदर ग�रपाउ ँ भनी 
ज�गा िब�� गन� अ�यतुम�साद र ख�रद गन� शािल�ाम 
�साद दवुै �ितवादीह�को यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो अव�था छ । 

उपयु�� त�य र िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 
र अिधव�ाह�को बहस िजिकर रहेको ��ततु म�ुामा 
िक.नं.४१९ को ज�गाको ७ भागको ३ भाग िलखत 
बदर भई वादीह�को नाममा दता� कायम ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो, होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, बाब ुभैरव�सादले 
छोरा अ�यतुम�सादलाई उ� िक.नं. ४१९ को 

ज�गा र.नं. ३३९१ िमित २०४४।१२।३१ मा 
हालैको बकसप� गरी िदएकोमा सो ज�गा िनज 
अ�यतुम�सादले शािल�ाम �सादलाई र.नं. ५०९३ 
िमित २०६२।९।१५ मा िब�� गरकेो दिेख�छ । 
सािबक मलुकु� ऐन, अंशब�डा महलको १९(१) मा
"िपता पुखा�का पालाको चल अचल गै� स�पि�को 
हकमा चलमा सबै र अचलमा आिधस�म �यवहार 
चलाउनलाई �वा�नी, छोरा, अिववािहत छोरी वा 
िवधवा बुहारीको म�जुरी नभए पिन आफूखुस गन� 
पाउँछ" भनी उ�लेख भएको देिख�छ । पैि�क तथा 
सगोलको स�पि�को सबै अंिशयार समान िह�सेदार 
ह��छन् । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार घर �यवहार 
चलाउने म�ुय �यि�ले घर �यवहार चलाउन अ�ठेरो 
परकेो अव�थामा पैि�क अचल स�पि�को आधास�म 
अ�य अंिशयारको म�जरुी निलईकन आफूखसु गन� 
पाउने भ�ने हो । यसको मतलब पैि�क अचल स�पि� 
ह�ता�तरण गनु�  पदा� घर �यवहार चलाउन अ�ठेरो परेको 
अव�था िसज�ना ह�नपुद�छ । उ� कानूनी �यव�थाको 
सम� �पमा अ�ययन गदा� घर �यवहार चलाउने म�ुय 
�यि�ले घर �यवहार चलाउने �योजनका लािग मा� 
पैि�क तथा सगोलको अचल स�पि� िब�� गरी �ा�त 
नगद रकम घर �यवहारमै �योग भएको ह�नपुद�छ । 
�य�तो स�पि� ह�ता�तरण गदा�  नगद �ा�त भएको 
ह�नपुद�छ । नगद �ा�त नगरी ह�ता�तरण ग�रएको 
स�पि�ले घर �यवहार चलाउन कुनै भूिमका िनवा�ह 
गरकेो ह�दँैन । नगद �ा�त नगरी अ�य कुनै िकिसमले 
स�पि� ह�ता�तरण गरी घर �यवहार िमलाउनपुन� 
अव�थाको सजृना भएमा पिन सगोलकै िहतको लािग 
ह�ता�तरण ग�रएको ह�नपुद�छ । अ�य अंिशयारको अंश 
हकमा ��य� असर पन� गरी घर �यवहार चलाउने म�ुय 
�यि�ले घर �यवहार चलाउने कारण िबना सगोलको 
स�पि� बकसप� गद�छ भने स�बि�धत अिंशयारको 
म�जरुी िलन ु अिनवाय� ह��छ । सगोलमा रहेका 
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िपताले छोरालाई बकसप� गरी स�पि� ह�ता�तरण 
भएमा �यसले घर �यवहारको अ�ठेरो फुकाउन वा 
खाचँो टान� स�दैन । उ� कानूनी �यव�थालाई यस 
िकिसमले �योग गद� जाने हो भने समान हैिसयतका 
अ�य अंिशयारको अशं हकमा िन:स�दहे ��य� असर 
पन� जा�छ । घर �यवहार चलाउने म�ुय �यि�लाई 
�यस िकिसमबाट पैि�क स�पि� ह�ता�तरण गन� 
स�ने सत�रिहतको �वत��ता िवधाियकाले �दान 
गरकेो देिखदैँन । अ�य अंिशयारलाई ��य� असर 
प�ुयाउने िवधाियक� मनसाय नभएकोले िवधाियक� 
मनसायिवपरीत अदालतबाट �या�या ग�रन ुउपय�ु र 
�यायोिचत ह�दैँन ।

३. सािबक मलुकु� ऐन, अशंब�डा महलको 
१८ नं. मा "….कसैबाट िनजी तवरले दान बकस 
पाएको स�पि� पाउने अिंशयारको िनजी ठहरी 
आफूखुस गन� पाउँछ, ब�डा गन� कर ला�दैन….।" 
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । कसैबाट िनजी 
तवरले दान बकस पाएको अव�था र सगोलका मूल 
अंिशयारबाट िनजका छोराले दानबकस पाएको 
अव�था फरक फरक ह�न् । बाब ुभैरव�सादबाट छोरा 
अ�यतुम�सादले बकस पाएको उ� िक.नं.४१९ को 
ज�गा ते�ो �यि�बाट �ा�त भएको ज�गा नभई मूल 
अंिशयारबाट �ा�त भएको ज�गा हो । यस िकिसमबाट 
�ा�त भएको ज�गा सबै अिंशयारह�को अंश हक ला�ने 
ज�गा भएको दिेखदँा अ�य अंिशयारको अंश हक मेिटने 
गरी भएको �य�तो बकस प�ले मा�यता पाउन स�दैन 
भनी आज यसै इजलासबाट लगाउको म�ुा नं. ०६९-
CI-१००७ को अंश दता� म�ुामा �या�या भइसकेको 
ह�दँा उ� म�ुामा िलइएका आधार कारण ��ततु म�ुामा 
समेत �हण ग�रएको छ ।

४. यहा ँ सगोलको अचल स�पि� घर 
�यवहार चलाउनका लािग िब�� भएको नभएर दान 
�व�प बकसप� गरकेो अव�था छ । सगोलको स�पि� 

अिंशयारह�िबच अंशब�डा भएको देिखदँैन । वादी 
�ितवादीह�िबच सौतेनी मामला देिख�छ । का�छी 
�ीमती र िनजका स�तान वादी प� र जेठी �ीमती 
र िनजका स�तान �ितवादी प� भएर अंश म�ुासमेत 
चलेको अव�था छ । ियनीह�िबच अंशब�डा नभए 
पिन सगोलमा नरही अलग अलग बसेको अव�था 
छ । य�तो अव�थामा भएको दान बकसलाई घर 
�यवहार चलाउनका लािग आफूखसु गन� पाउने भ�ने 
अथ�मा िलन िम�दैन । सबै अंिशयार सगोलमा एउटै 
मानो खाएर बसेको अव�था र केही अंिशयार अंश 
निलईकन अलग बसी छु�ै मानो खाएर बसेको अव�था 
फरकफरक अव�था ह�न् । घरको म�ुय �यि�ले 
घर �यवहार चलाउनको लािग सगोलको स�पि� 
आफूखसु गन� पाउने अव�था भनेको सबै अंिशयार 
सगोलमै एउटै मानो गररे बसेको अव�था ह�नपुछ�  । तर 
अशं िलइसकेको भ�ने �माणको अभावको ि�थितमा 
सगोलको स�पि� कुनै पिन िकिसमले ह�ता�तरण 
गदा� अ�य अंिशयारको समेत सहमित िलनपुन� ह��छ । 
यहा ँ भैरव�सादले छोरा अ�यतुम�सादलाई बकसप� 
गदा�का अव�थामा अ�य अंिशयार अथा�त् वादीह�को 
न सहमित िलएको देिख�छ न त िनजह�लाई सा�ी 
नै राखेको देिख�छ । य�तो बकसप�ले कानूनी वैधता 
�ा�त गन� स�ने ह�दैँन । �य�तो बकसप� दूिषत ह�ने 
र �य�तो दूिषत �ोतबाट �ा�त भएको ज�गा ख�रद 
िब��समेत दूिषत नै ह�ने ह��छ । 

५. उि�लिखत िववेिचत आधारअनसुार 
बाब ु भैरव�सादले अ�य अंिशयारह�को म�जरुी 
निलई अथवा िनजह�लाई सा�ी नै नराखी छोरा 
अ�यतुम�सादलाई उ� ज�गा बकसप� गन� पाउने 
दिेखएन । पैि�क �ोतबाट �ा�त उ� ज�गा बकसप� 
ग�रहाले पिन सगोलकै मा�नपुन� ह��छ । सगोलको 
स�पि� जनुसकैु अिंशयारह�का नाममा रहेपिन 
वा एक अंिशयारबाट अ�य कुनै अिंशयारका नाममा 
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जनुसकैु िकिसमबाट ह�ता�तरण भएको भए पिन 
अंशब�डा गन� �योजनका लािग �यसले खासै 
ताि�वक असर पद�न । तर अंिशयारबाहेकका अ�य 
�यि�लाई सगोलको स�पि� ह�ता�तरण ग�रएको 
छ भने �यसको �वािम�व �ा�त गन�का लािग �य�तो 
िलखत बदर गराउनै पन� ह��छ । यहा ँउ� सगोलको 
ज�गा अ�यतुम�सादकै नाममा रहेको भए िलखत 
बदर नगराईकन पिन अ�य अंिशयारमा ब�डा गन� 
सिक��यो । तर अ�यतुम�सादले अंिशयारभ�दा 
बािहरका �यि� अथा�त् शािल�ाम �सादलाई राजीनामा 
पास गरी िदएकोले माग गन� प�ले सो राजीनामा िलखत 
बदर नगराई ज�गा �ा�त गन� स�ने अव�था ह�दैँन । यही 
�योजनका लािग ��ततु िलखत बदर दता� बदर दता� 
म�ुा यी वादीह�ले चलाएको अव�था हो । बकस प� 
पाउने छोराले बाबकुो उपचारको लािग उ� ज�गा िब�� 
गरकेो र बाबकैु लािग खच� भएको भ�ने आधारले मा� 
�यो वैध ह�न स�दनै । बकसप�बाट अ�यतुम�सादले 
�ा�त गरकेो उ� ज�गाले वैधता नपाएपिछ �यो दूिषत 
बकसप� ह��छ । दूिषत �ोतबाट �ा�त गरकेो ज�गा 
जित तह ख�रद िब�� भए पिन सो सबै दूिषत नै 
ह��छ । तसथ�, अ�य अिंशयारको अशं हक रहेको उ� 
िक.नं. ४१९ को ज�गाको अ�यतुम र शािल�ामिबच 
भएको ख�रद िब��ले कानूनी वैधता �ा�त गन� स�ने 
देिखएन ।

६. म�ुा दता� गदा�का अव�थामा 
वादी �ितवादीह� ८ जना अिंशयार भएकोमा 
अंिशयारम�येका कुनै एक जनाको म�ृय ु भएको भ�ने 
आधारमा सािबक पनुरावेदन अदालतले ७ भागको ३ 
भाग िलखत बदर गरी वादीह�को नाममा दता� कायम 
ह�ने भनी फैसला गरकेो देिखयो । सो स�ब�धमा िवचार 
गदा�, िलखत बदर म�ुामा ८ भागको ३ भाग बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने िफराद माग दाबी छ । अंश म�ुामा ज�तो 
म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा कुनै अंिशयारको म�ृय ु

भएमा िनजको भागसमेत बाकँ� अिंशयारह�ले बाडँी 
खान पाउने भ�ने कानूनी �यव�था िलखत बदर म�ुामा 
भएको देिखदँैन । तसथ�, एक जना अिंशयारको म�ृय ु
भएको भ�ने आधारमा िफराद दाबीको प�रिधभ�दा 
बािहर गई गरकेो फैसला सो हदस�म िमलेको देिखएन । 

७. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
सािबक पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट दाबीको 
िक.नं. ४१९ को ज�गाको ७ भागको ३ भाग िलखत 
बदर दता� बदर भई वादीह�को नाउमँा दता� ह�ने गरी 
भएको िमित २०६८।१२।२९ को फैसला केही उ�टी 
भई उ� ज�गाको ८ भागको ३ भाग िलखत बदर दता� 
बदर भई वादीह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहछ�  । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम िक.नं. ४१९ 
को ज�गाको ७ भागको ३ भाग िलखत बदर गरी 
वादीह�को नाममा दता� कायम ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुले गरकेो फैसला केही उ�टी भई ८ 
भागको ३ भाग िलखत बदर गरी वादीह�का नाममा 
दता� ह�ने ठहरी फैसला भएकोले पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको लगत संशोधन गरी कानूनको रीत प�ुयाई 
सोहीबमोिजम वादीह�लाई चलन चलाइिदन ु भनी 
स�ु अदालतमा लेखी पठाइिदनू.........................१
वादीले स�ु अदालतमा राखेको कोट� फ� �. ३४५।- 
बराबरको दािखल गरकेो धरौटी रकम �ितवादी 
अ�यतुम�सादले रिसद नं.१९४५ िमित २०७०।३।७ 
मा �.१७२।५० र �ितवादी शािल�ाम �सादले 
र.नं.१९४७ िमित २०७०।३।१३ मा �.१७२।५० 
वादीह�ले भराई िलने पाउने ह�दँा उ� रकम भराइपाउ ँ
भनी िनजह�को िनवेदन पर े कानूनबमोिजम गरी 
भराइिदनू भनी स�ु अदालतमा लेखी पठाइिदनू .....२
सरोकारवालाह�ले फैसलाको �ितिलिप माग गर े
कानूनबमोिजम ला�ने द�तरु िलइिदनू....................३
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��ततु म�ुाको दायरीको लगतक�ा गरी फैसलाको �ित 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ............................४

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृतः सिुशला पा�डे
इित संवत् २०७६ साल फागनु १८ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

फैसला िमित : २०७७।८।१६

म�ुाः- िलखत बदर दता�समेत

०६८-CI-११२८
पनुरावेदक / �ितवादी : कृिष िवकास ब�क िलिमटेड 

म�ुय काया�लय रामशाहपथ, काठमाड�समेत
िव��

��यथ� / वादी : �व. भवानी�सादको नाित बिु�सागर 
लािमछानेको छोरा का�क� िज�ला, पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १२ ब�ने 
�काश लािमछाने

०६८-CI-१२५२
पनुरावेदक / वादी : �व. भवानी�ासदको नाित, 

बिु�सागर लािमछानेको छोरा क�क� 
िज�ला, पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. 
१२ ब�ने �काश लािमछाने

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

काठमाड�महानगरपािलका वडा नं. ३१, 
रामशाहपथि�थत कृिष िवकास ब�क के��ीय 
काया�लयसमेत

०६८-CI-१२६५
पनुरावेदक / �ितवादी : जय�काश सहुाङ्गको छोरा 

पाचँथर िज�ला, सभुाङ्ग गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ९ ब�ने सरु�े� �काश 
सहुाङ्ग

िव��
��यथ� / वादी : �व. भवानी�सादको नाित, बिु�सागर 

लािमछानेको छोरा का�क� िज�ला, पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १२ ब�ने 
�काश लािमछाने

§ सरकारी काया�लयको अिभलेखमा 
रहकेो कागजात िकत� भएको स�ब�धमा 
आिधका�रक िनकायबाट अनसु�धान 
कारबाही नभएको भ�ने आधारमा मा� 
कसैको �यि�गत स�पि� गैरकानूनी �पमा 
हरण ह�न नस�ने । कानूनी �पमा म�जुरी 
गरी िलखत गरी निदएको अव�थामा 
िनजको स�पि�मा असर पन� नस�ने ।

(�करण नं.५)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 
�ी कोमल�काश िघिमर े तथा िव�ान् 

�नण�य नं. १०८०४
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अिधव�ाह� �ी िनम�लराज कोइराला, �ी 
���साद नेपाल, �ी सानरुाज पोखरले, �ी 
कृ�णकुमार आङदे�बे र �ी िजते��बहादरु 
मडै

वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी इ�� 
खरले तथा िव�ान् अिधव�ा�य �ी रमेश 
बडाल र �ी �ीका�त बराल

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६६, अङ्क ७, िन.नं.८१९०
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क ९, िन.नं.८८८५

स�ब� कानून :
§ ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३

स�ुतहमा फैसला गन�ः-
माननीय िज�ला �यायाधीश �ी �भा ब�नेत
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी एकराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी �काशच�� गजरुले
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.सु�मालता माथेमा : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस 
अदालतमा �ितवादीह�को र वादीको तफ� बाट समेत 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
एवम् ठहर यस�कार छः-

म वादी नाबालक रहेको अव�थामा 
मेरो बाब ु बिु�सागर लािमछानेले मेरो नाउमँा 
िमित२०३६।३।१७ गते राजीनामाबाट ख�रद गरी 
िलएको सािबक िक.नं.२१० को ज�गा नया ँ नापीमा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� नगरपािलका वडा नं.९ 
िस.नं.११०७-११ िक.नं.२९ को �े.फ.०८-३-२ को 
ज�गा िमित २०५०।११।१५ गतेका िदन मालपोत 

काया�लय, काठमाड�बाट नया ँ नापीबमोिजम दता� 
भई ज�गा धनी �माणपजुा� एवम् �े�ता कायम भएको 
िथयो । उनाउ �यि�ले मेरो नाउकँो िकत� नाग�रकता 
बनाई २०५३।११।१५ गते �े�तामा उनाउ �यि�को 
फोटो टा�ँने काम भएको रहेछ । मेरो ज�गा उ� उनाउ 
�यि�ले िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� (�ा.) िल. 
का नाउमँा िधतो रा�न म�जरु िदइएको बेहोरा लेखी 
िमित २०५३।११।२२ गते कृिष िवकास ब�क, ब�िकङ 
काया�लय, पतुली सडकमा िधतो लेखी मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारबाट िमित २०५३।११।२३ 
गते र.नं.५८५५ िलखत पास भएको रहेछ । यसरी 
िवप�ी िह�स ि�न �ाभ�स ए�ड टुस� (�ा.) िल. 
एवम् यसका स�चालक सरु�े� �काशसमेतले गरेको 
�चिलत कानूनिवपरीतको ि�याकलापको आधारमा 
उनाउ �यि�को �े�तामा फोटो टा�ँने र ज�गाधनी 
पजुा� िदलाउने िलने, ब�कमा िधतो रा�ने, िह�स ि�वन 
टाभ�स ए�ड टुस� (�ा.) िल.लाई �.२४,४०,६२५।- 
ले खामेस�म सेवा कजा� िदने भनी कृिष िवकास ब�क, 
ब�िकङ काया�लय, पतुलीसडकबाट भएको िनण�य, 
ब�कको िललाम गन� �ि�या सूचना तथा उि�लिखत 
िनण�य ह�नपूुव� र सोपछािड म िफरादीको सा�पि�क 
हक मेट्ने गरी भएको दूिषत दता� िलखत बदर दता� 
गरी िवप�ीह�बाट भए गरकेा स�पूण� काम कारबाही 
गैरकानूनी घोिषत गरी बदर गरी �े�तामा टॉस भएको 
फोटो बदला गरी िफरादीको �े�तामा िफरादीकै फोटो 
टासँ गन� गरी �याय इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत वादीको 
िफरादप� । 

नाग�रकताबमोिजम �ो�ाराइटर 
सरु�े��काशले िक.नं.६८ को ज�गा िधतो राखी 
�.२५,००,०००।- सेवा कजा� �वीकृत ग�रपाउ ँभनी 
माग फाराम दता� गराउनभुएकोमा ज�गाको बदला 
गरी �काश लािमछानेको िक.नं.२९ को ज�गा िनजले 
म�जरुनामा िदएकोले सो ज�गा िधतो रािखपाउ ँ भनी 
िनवेदन िदएअनसुार सोही िधतो िलन स�ने कानूनी 
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अव�थाअनसुार िधतो िलई कजा� �दान ग�रएको 
काय�लाई िवप�ीले गैरकानूनी ि�याकलाप भ�न ु
सरासर झ�ुा एवम् �यायसङ्गत नह�दँा िवप�ीको 
झ�ुा िफराद दाबी खारजेभागी छ भ�ने कृिष िबकास 
ब�क के��ीय काया�लय, रामशाहपथ र कृिष िवकास 
ब�क ब�िकङ काया�लय, पतुलीसडकको संय�ु 
�ितउ�रप� । 

�ितवादी �ीमती सङ्गीता राईसमेतका 
नाउमँा िमित २०६३।५।२० को गोरखाप�मा �याद 
सूचनासमेत �कािशत गदा�समेत स�ु �यादै गजुारी 
�ितउ�र निफराई बसेको ।

िमित २०५३।११।२३ को म�जरुनामा र 
सोही िमितमा वादीले कृिष िवकास ब�कलाई ग�रिदएको 
र.नं.५८५५ को िधतो जमानी तमसकु वादी �काश 
लािमछानेले ग�रिदएको होइन, उ� दवैु िलखतह� 
िकत� जालसाजी त�रकाबाट खडा गर ेगराएका ह�न् । सो 
गरबेापत �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
अ.बं. ७८ नं. बमोिजम वादीका वारसे राजे�� बोगटीले 
गरकेो बयान ।

कृिष िवकास ब�क सं�था भएको ह�दँा सो 
कागजह� िकत� गनु�पन� अव�था पिन छैन र िकत� 
गरकेो पिन छैन वादी �काश लािमछानेले ग�रिदएको 
म�जरुनामा र िधतो ब�धक िलखतह�मा सहीछाप 
भएको ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन भनी �ितवादी कृिष 
िवकास ब�कका तफ� बाट वारसे राम�साद ह�मागाईले 
गरकेो अ.बं.७८ नं. बमोिजमको �ितउ�र बयान । 

िव-१ र िव-३ सगँ न-१ र न-३ का 
�या�चेछापह� िम�दैनन् भ�ने बेहोराको िलखत जाचँ 
गन� िवशेष�को �ितवेदन ।

िलखत जाचँ गन� राि��य िविध िव�ान 
�योगशालाका िवशेष� मकुुल �धानलाई ब�ुनपन� 
देिखदँा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५२ बमोिजम बझुी 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने िमित २०६६।१।६ को 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको आदशे । 

िववािदत तथा नमनुा द�तखतह� �मशः 
िव-२, िव-४ तथा नं.२, नं. ४ का द�तखतह�लाई 
परी�णको �ममा अ�ययन गरकेो अव�थामा 
स�मािनत काठमाड� िज�ला, अदालतको िमित 
२०६४।२।१० च. नं.२७११२ को प�अनसुार 
सोसमेतको परी�ण ७ िदनिभ� �ा� ह�ने गरी पठाइिदने 
प� �ा� भएअनसुार सो स�ब�धमा राि��य िविध िव�ान 
�योगशालाको िमित २०६४।२।२७ च.नं.१००० को 
प�अनसुारको बेहोराह� उ�लेख ग�रएको अव�था 
िथयो । सो स�ब�धमा पनुः स�मािनत अदालतको 
िमित २०६४।३।२६ च.नं.३२३३९ को प�अनसुार 
ताहाबँाट पठाएको िफङ्गर ि��टको आधारमा मा� 
परी�ण �ितवेदन पठाइिदने बेहोराअनसुारको अवगत 
भएबमोिजम उ� परी�ण �ितवेदन िदइएको हो । �या�चे 
परी�ण गदा� समकालीन नमनुाको आव�यकता पन� 
ि�थित ह�दैँन । तर द�तखत परी�ण गदा� तुलना�मक 
�पमा य�तो अव�था आउने गद�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको राि��य िविध िव�ान �योगशालाका िवशेष� 
मकुुल �धानले गरकेो बकप� । 

कृिष िवकास ब�कले िधतो िलन स�ने कानूनी 
अव�थामा िधतो िलई कजा� �वाह गरकेो देिखएको 
र वादीको नाग�रकता उनाउ �यि�ले िलई िनजको 
ज�गामा उनाउ �यि�को फोटो टासँ गरी कृिष िवकास 
ब�कमा िधतो िदएको भए सोतफ�  वादीले कारबाही 
गन� स�ने नै ह�दँा ��ततु म�ुामा वादी दाबीबमोिजम 
िलखत दता� बदर गरी िफरादीको फोटो टासँ गरी 
िदनपुन� देिखन आएन । तसथ�, वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको  स�ु काठमाड� िज�ला, 
अदालतको िमित २०६४।५।१९ गते भएको फैसला ।

म पनुरावेदक नाबालक ह�दँा संर�क बाब ु
बिु�सागर लािमछानेले सािबक िक.नं.२१० को ज�गा 
िमित २०३६।३।१७ गतेको राजीनामाबाट ख�रद 
गरकेो ज�गा िमित २०५०।११।१५ मा नया ँनापी ह�दँा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
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नं.९ िक.नं.२९ को �े.फ.०-८-३-२, िसट नं.११०७ 
नापन�सा भई मेरो नाममा दता� �े�ता कायम भएको 
मेरो ज�गामा किथत �यि�को गैरकानूनी ह�त�ेप 
भएको छ । दता� �े�ता मेरो हो । �े�तामा टासँ भएको 
फोटो मेरो होइन । ब�कले मलाई कजा� िदएको होइन 
र उ� कुरा �ािविधक परी�णबाट पिु� भएपिछ मैले 
�याय पाउन वि�चत ह�नपुन� कुनै कारण छैन । �े�तामा 
फोटो टािँसएको कारणले म सो ज�गाबाट वि�चत ह�न 
पगेुको र सो फोटो बदला गन� मालपोतले नस�ने ह�दँा नै 
अदालतको शरण आएको अव�थामा वादीको नामको 
ज�गा अका�ले दता� गराएको भएमा दता� बदर गन� स�ने 
र वादीको नाग�रकता उनाउ �यि�ले िलई ब�कमा 
िधतो िदएको भए सोतफ�  वादीले कारबाही गन� स�ने 
नै ह�दँा भ�ने आधार िलई स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी गैरकानूनी 
त�रकाबाट दूिषत �पमा भएको दता� �े�तामा उनाउ 
�यि�को फोटो टा�ँने काय� तथा सो काय�बाट िवप�ी 
ब�कमा िकत� जालसाजी �पमा म�जरुीनामा तयार गरी 
सो म�जरुीनामाको आधारमा िकत� मािनस खडा गरी 
�ि�ब�धक�को िलखत पास गन� गराउने काय� बदर गरी 
िफराद दाबी एवम् पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादीको पनुरावेदनप� । 

म�जरुनामाको िलखतसमेत अ.बं.७८ नं. 
बमोिजम सनुाई बयान गराइसकेको र वादीले सो िलखत 
िकत� जालसाजी भनी बयान ग�ररहेको अव�थामा सो 
िलखत स�े िकत� के हो �यसको िनराकरण नगरी वादी 
दाबी प�ुन नस�ने भनी ठहर गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला फरक पन� स�ने ह�दँा 
छलफलको लािग अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ�ह�लाई िझकाई उपि�थत भएपिछ वा �याद 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गन� भ�ने िमित २०६५।८।८ 
को पनुरावेदन अदाल तपाटनको आदेश ।

िक.नं.२९ को ज�गा िधतो राखी ऋण िलने 

िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� �ा.िल. स�ंथाको 
आदेश �रपोट�  तयार गन� पि�डत ए�ड क�पनी नामक 
सं�थाको आदेश लाइसे�स नं. ४७६/०५० भएको 
अिडटस� वी.वी. पि�डत नाम उ�लेख भएको देिखदँा 
तथा िनज लाइसे�स न�बर ३३६ का अिभव�ा 
भ�नेसमेत उ�लेख भएको स�ब�धमा उ� अिडटस� 
र अिभव�ाको न�बर सोबमोिजम दता� छ, छैन ? 
भए कसको नाममा दता�  छ ? स�बि�धत नेपाल बार 
काउि�सल तथा लेखा परी�कको �माणप� िदने 
िनकायमा बझुी सोको जवाफ िलई िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  भ�ने िमित २०६६।४।१८ गतेको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको आदेश । 

अदालतबाट िमित २०६५।८।८ मा िवप�ी 
िझकाउने आदशे भएकोमा िवप�ी बनाइएका कृिष 
िवकास ब�क र कृिष िवकास ब�िकङ काया�लयको नाममा 
मा� १५ िदने �याद जारी भएको र अ�य िवप�ीह�का 
नाममा �याद जारी भएको नदेिखएकोले कृिष िवकास 
ब�क के��ीय काया�लय र कृिष िवकास ब�क ब�िकङ 
काया�लयबाहेक अ�य िवप�ीह�का नाममा �याद जारी 
गरी पठाई हािजर भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�नेसमेत िमित २०६६।११।९ गतेको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको आदशे ।

वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।५।१९ 
गते भएको फैसला निमलेकाले उ�टी भई उनाउ 
�यि�को फोटो टासँी न�कली नाग�रकता बनाई 
ज�गा धनी �माणपजुा�मा समेत उनाउ �यि�को 
फोटो टासँी �माणपजुा� बनाई ��यथ� �ितवादी कृिष 
िवकास ब�कमा िधतो राखी ��यथ� �ितवादी कृिष 
िवकास ब�कले िलखत पा�रत गरी कजा�समेत ��यथ� 
�ितवादी सरु�े��काश सहुाङ्गसमेतले िलएको 
काय�बाट पनुरावेदक वादीको िक.नं. २९ को �े.फ. 
०-८-३-२ ज�गा ��यथ� �ितवादी कृिष िवकास 
ब�कले िधतो पा�रत गरकेो िलखत कानूनिवपरीत 
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दूिषत देिखन आएकोले ��यथ� �ितवादी कृिष िवकास 
ब�कले पा�रत गरकेो �ि�ब�धक�को िलखत बदर ह�ने 
ठहद�छ । िकत�तफ� को दाबी �प� नभएकोले ��यथ� 
�ितवादी सरु�े� �काश सहुाङ्गसमेतलाई सजाय 
गन� िमलेन भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८/८/१८ को फैसला ।

काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१ 
दरबारमाग�ि�थत िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� 
(�ा.) िल. का �ो. सरु�े��काश सहुाङ्गले काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३५ िक.न.६८ को ज�गा 
िधतो राखी �.२५,००,०००।- सेवा कजा� सीमा 
�वीकृत ग�रपाउ ँभनी िमित २०५३।८।१६ मा कजा� 
माग फारम दता� गराएकोमा उ� कजा�को लािग िदएको 
िधतो ज�गाको बदला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.९ ब�ने �काश लािमछानेको ऐ.ऐ.को िक.न.२९ 
को ज�गा िनजको म�जरुीनामा िदएकोले सो ज�गा 
िधतो रािखपाउ ँ भ�ने सरु�े��काश सहुाङ्गले 
िनवेदन िदएअनसुार सोही िधतो राखी ब�कबाट बैठक 
नं.२५ िमित २०५३।९।४ मा �.१२,००,०००।- 
सेवा कजा�  �वीकृत भई िमित २०५३।११।२३ मा 
�.१०,००,०००।- र िमित २०५३।११।२७ मा 
�.२,००,०००।- ब�कबाट कजा� िदएको हो । िवप�ी 
�काश लािमछानेसमेतको िमलेमतोमा कजा� िलएको 
भ�ने कुरा िनजले आ�नो ज�गाधनी �माणपजुा� िकत� 
गन� �यि�उपर िकत�तफ�  कुनै दाबी निलई केवल कृिष 
िवकास ब�कले िलएको िधतो िलखत बदर उपर मा� दाबी 
िलएबाट नै िवप�ी �काश लािमछानेको िमलेमतोबाट 
ब�कको रकम खाने मा�ने िनयत राखी कजा�  िलएको 
पिु� ह�न आउछँ । िकत�तफ�  वादीले दाबी निलन ुस� े
िकत� के हो सो पिु� नभएको अव�थामा कृिष िवकास 
ब�कमा रहेको िक.नं. २९ को �े.फ. ०-८-३ ज�गाको 
िलखत ज�गा धनी �माणपजुा�मा रहेको फोटो बदर 
नह�दँास�म सरकारी काया�लयको रकेड�अनसुार ब�कमा 
रहेको िधतो िलखतलाई अ�यथा �मािणत नह�दँास�म 

सही नै मा�न ुपन� �माण ऐन, २०३१ ले �यव�था गरेको 
र सरकारी रकेड� बदर नह�दँा ब�कको िधतो िलखत बदर 
ह�ने अव�था नै आउदँनै । ब�क तथा िव�ीय सं�थाले 
आफूले कजा� �वाह गन�का लािग िधतोमा िदइने 
ज�गाको ज�गा धनी �माणपजुा�, सो िधतो �थानीय 
िनकायको िसफा�रस, नापी न�सा, रो�का गन� िम�ने 
हो होइन भ�ने स�ब�धमा रो�का गन� िम�ने अव�था 
रही रो�का रहेको, �ि� ब�धकको िलखत मालपोत 
काया�लयबाट पा�रत भएपिछ �य�तो �े�तालाई आधार 
मानी भएको कारोबारलाई जोिखममा पारी जनताको 
लगानी भएको ब�कको कजा� असलुीतफ�  �यान निदई 
पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको छ । �माण 
कानून एवम् �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।८।१८ 
मा भएको �िुटपूण� फैसलालाई बदर गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।५।१९ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरी ब�कको िधतो सरुि�त रहने गरी 
इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
कृिष िवकास ब�क िल. का �मखु काय�कारी अिधकृत 
तेजबहादरु बढुाथोक�को पनुरावेदनप� ।

म पनुरावेदक अदालतमा उपि�थत भई 
स�मािनत अदालतको रोहबरमा गरकेो �या�चे, 
सहीछापसगँ मेरो हक मेटाउने गरी तयार पा�रएको 
किथत म�जरुीनामाका िलखत तथा मालपोत 
काया�लयमा रिज��ेसन पास भएको िलखतमा भएको 
सहीछापलाई राि��य िविध िव�ान �योगशालामा 
परी�ण गराउदँा अदालतमा िलएको सहीछापसगँ 
एक आपसमा िभड्दैनन् भनी िवशेष�को �प� राय 
िमिसल संल�न रहेको र िवशेष� स�मािनत अदालतमा 
उपि�थत भई आ�नो रायलाई �मािणत ग�ररहेको 
अव�थातफ�  �यान निदई �ितवादीह�लाई सजाय 
गनु�पद�न भनी �ितवादीह�लाई सजायबाट उ�मिु� 
िदने गरी भएको स�मािनत पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, २३ (७) 
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तथा ५४ को �िुट भई बदरभागी छ । घटना भएको 
समयमा म नेपालमा नै नरहेका कुरा मेरो पासपोट�बाट 
�मािणत ह��छ । सरकारी छाप, अिभलेख िकत� गन� 
िवषय सरकार वादी ह�ने म�ुामा मैले सूचनास�म िदने 
हो । स�बि�धत िनकायमा सूचना गरकेो िथए ँ । ऋण 
खाने मािनस म ह� ँभनी िवप�ी सरु�े� �काश सहुाङ्ग 
अदालतमा उपि�थत भएको र िनज सं�थापक रहेको 
िवप�ी िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� �ा. िल. ले 
ऋण िलएको भनी यी िवप�ीले �वीकार ग�रसकेको 
अव�था छ । म पनुरावेदकको म�जरुीनामाबाट कजा� 
�वाह भएको हो भनी �ितवादीह�ले सो कुरालाई 
व�तिुन� �माणबाट �मािणत गरी आ�नो िजिकरलाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम �मािणत 
गन� नसकेको िववािदत िलखतह�लाई अदालतको 
आदशेबमोिजम राि��य िविध िव�ान �योगशालाबाट 
जाचँ ह�दँा उ� िलखतमा रहेको �या�चे सहीछाप 
मेरो नभएको �मािणत भइसकेको अव�थामा कृिष 
िवकास ब�कबाट कजा� िलएर खाएको �यि�उपर 
आव�यक कारबाही नगरी िवप�ी ब�क मौन बसेकोले 
म पनुरावेदकले िमित २०५८/१/११ गते द.नं. २२६ 
मा ��ाचारको अनसु�धान गन� त�कालीन िवशेष �हरी 
िवभागमा जाहेरी गरकेो िथए ँ । साथै सोही िमितमा 
िज�ला �हरी काया�लय हनमुान ढोकामा जाहेरी 
गरकेोमा न�कली मािनसह�लाई खो�न गा�ो ह��छ, 
तपाइलेँ खोजी गनु�होस् कारबाही बढाउलँा भनेको 
कारण कारबाही अगािड बढेनन् । हाल कजा� िलने 
खाने �यि� म ह� ँ भनी अदालतमा आएका िवप�ी 
सरु�े� �काश सहुाङ्ग जसले िकत� कागजातह� तयार 
गरी ब�क ठगी गरकेो छ सो �यि�लाई िवप� ब�कले 
त�कालै आव�यक कारबाही नगरी मौन ब�नमुा ब�क 
कम�चारीह��ित शकंा गनु�पन� अव�थासमेत रहेको 
छ । �चिलत कानून एवम् �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत िकत� जालसाज गन� �ितवादीह�लाई सो गर े
गराएबापत कानूनबमोिजम सजाय गनु�पन�मा सो नगरी 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।८।१८ 
मा भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले सो हदस�म उ� 
फैसला बदर गरी �ितवादीह�लाई हदैस�म सजाय 
गरी मेरो स�ु दाबी र पनुरावेदन िजिकरह�बमोिजम 
�याय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक वादी 
�काश लािमछानेको पनुरावेदनप� ।

कृिष िवकास ब�कसगँ ऋण �वीकृित गराउदँा 
�काश लािमछानेले आ�नो ज�गा िधतो रा�न म�जरुी 
िदई सोही म�जरुीनामाको आधारमा िधतो रािखएको 
हो । �काश लािमछानेले मलाई ग�रिदएको 
म�जरुीनामाको कागज, नाग�रकता, ज�गाधनी 
�माणपजुा�समेतका कागजातह�का आधारमा कृिष 
िवकास ब�कमा ज�गा िधतो राखी ऋण �वीकृत गराएको 
हो । कृिष िवकास ब�कमा पेस ग�रएका कागजह�मा 
मैले कहीकँतै िकत� सहीछाप र �या�चे गरकेो छैन । 
मसमेतले झ�ुा बेहोराको िनवेदन पेस गरी ऋण �वीकृत 
गराइएको भ�ने कुरा स�य होइन । कृिष िवकास ब�कमा 
ज�गा िधतो रा�दा �काश लािमछानेको म�जरुीनामाको 
िलखतसमेतका �या�चे छापह� एवम् िकत� कागजात 
पेस गरी फोटो टासँी िकत� काम गरकेो भनी सजाय 
मागदाबी ग�रएकोमा �प� मागदाबी नभएकोले मलाई 
सजाय गनु�  नपन� भनी फैसला भएबाट पिन मेरो 
उ� िकत� काममा संल�नता नरहेको कुरा पिु� ह�न 
आउछँ । कृिष िवकास ब�कमा पेस ग�रएका 
कागजातसमेतका आधारमा ज�गा िधतोब�धक 
पा�रत भएकाले उ� कागजातह�, सहीछापह� 
िकत� होइनन् भ�ने पिु� भएको ह�दँा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।५।१९ गते 
भएको फैसला सदर गनु�पन�मा सो नगरी उ� फैसला 
उ�टी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६८।८।१८ को फैसला �िुटपूण� भएकाले 
बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी स�ुदर 
�काश सहुाङ्गको यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
पनुरावेदन ।
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यसमा वादी �ितवादी दवुैतफ� बाट पनुरावेदन 
परकेो देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. को 
�योजनाथ� एक अका�को पनुरावेदन पर�पर सनुाई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७४।१०।३ मा भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक / वादी �काश लािमछानेको तफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी इ�� 
खरले तथा िव�ान् अिधव�ा�य �ी रमेश बडाल र �ी 
�ीका�त बरालले हा�ो प� िवदेशमा भएको बेलामा 
िनजको नाममा दता� �े�ता कायम रहेको ज�गामा 
रहेको फोटो प�रवत�न गरी उनाउ �यि�को फोटो टासँ 
गरी ब�कसमेतको िमलोमतोमा उ� ज�गा िधतो राखी 
कजा� िलइएको हो । उ� कजा� हा�ो प�ले िलए खाएको 
नभएकाले ितनु�  बझुाउन ुपन� होइन । तसथ�, पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई सदर गरी िकत� 
काय�मा संल�नह�लाई कानूनबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

पनुरावेदक / �ितवादी कृिष िवकास ब�क 
के��ीय काया�लयको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी कोमल �काश िघिमर े
तथा िव�ान् अिधव�ाह� �ी िनम�लराज कोइराला, 
�ी ���साद नेपाल र �ी सानरुाज पोखरलेले 
ब�कले ब�िकङ कारोबार गदा� �यि�लाई नहेरी 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा भएको छ, छैन सो मा� 
हेद�छ । ब�कमा कारोबार गन� �यि� आ�नै वा अ� 
कसैको स�पि� िलएर आउने गद�छन् । ��तुत म�ुामा 
नेपाल सरकारको छाप लागेको ज�गा धनी पजुा� , ितरो 
ितरकेो रिसदसिहत कानूनबमोिजमको सबै �ि�या पूरा 
गरी कजा� माग भएकोले ब�कले कजा� �वाह गरकेो हो । 
कानूनबमोिजम �वाह भएको कजा� असलु गन� नपाउने 
गरी भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा 
ब�कले �वाह गरकेो कजा� असलुउपर गन� पाउने गरी 

फैसला ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
पनुरावेदक / �ितवादी सरु�े� �काश 

सहुाङ्गको तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी कृ�णकुमार आङदे�बे र �ी िजते��बहादरु मडैले 
हा�ो प�ले �काश लािमछानेको म�जरुीनामालगायतका 
कानूनबमोिजमका स�पूण� कागजातह� सलं�न गरी 
ब�कसगँ कजा� माग गरकेो र ब�कले पिन पेस ग�रएका 
कागजातह�लाई चेक जाचँ गरी कजा�  �वाह गरकेो ह�दँा 
स�ु अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��बमोिजम दवुै प�का िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� तथा अिधव�ाह�को बहस िजिकरसमेत 
सनुी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादी तथा पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन 
सोतफ�  िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मेरो नाममा 
दता� �े�ता कायम रहेको मेरो एकलौटी भोगािधकार 
रहेको िक.नं.२९ को �े.फ.०-८-३-२ को ज�गा उनाउ 
�यि�ले िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� (�ा.) िल. 
का नाउमँा िधतो रा�न म�जरु िदइएको बेहोरा लेखी 
िमित २०५३।११।२२ गते कृिष िवकास ब�क, ब�िकङ 
काया�लय, पतुलीसडकमा िधतो लेखी मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारबाट िमित २०५३।११।२३ 
गते र.नं. ५८५५ िलखत पास भएको रहेछ । यसरी 
िवप�ी िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� (�ा.) िल. एवम् 
यसका स�चालक सरु�े��काशसमेतले गरकेो �चिलत 
कानूनिवपरीतको ि�याकलापको आधारमा �े�तामा 
उनाउ �यि�को फोटो टासँी ज�गाधनी पजुा� िलई, 
ब�कमा िधतो राखी, िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� 
(�ा.) िल.लाई �.२४,४०,६२५।- ले खामेस�म सेवा 
कजा� िदने भनी कृिष िवकास ब�क, ब�िकङ काया�लय, 
पतुलीसडकबाट भएको िनण�य, ब�कको िललाम गन� 
सूचनालगायत म िफरादीको सा�पि�क हक मेट्ने गरी 
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भएको दूिषत दता�  िलखत बदर दता� गरी िवप�ीह�बाट 
भए गरकेा स�पूण� काम कारबाही गैरकानूनी घोिषत 
गरी बदर गरी �े�तामा टॉस भएको फोटो बदला 
गरी िफरादीको �े�तामा िफरादीकै फोटो टासँ गन� 
गरी �याय ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद दाबी भएको ��ततु 
म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।५।१९ गते भएको 
फैसलामा िच� नबझुाई वादीको पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६८।८।१८ मा वादीको िक.नं. २९ को �े.फ. 
०-८-३-२ ज�गा ��यथ� �ितवादी कृिष िवकास ब�कले 
िधतो पा�रत गरकेो िलखत कानूनिवपरीत दूिषत देिखन 
आएकोले पा�रत गरकेो �ि�ब�धक�को िलखत बदर ह�ने 
ठह�याई भएको फैसलाउपर वादी �ितवादीह�समेतको 
िच� नबझुी यस अदालतमा पनुरावेदन दायर ह�न 
आएको पाइयो ।

३. िमिसल अ�ययन गदा� पनुरावेदक 
वादी �काश लािमछानेको नाम दता�को िक.नं.२९ 
को ज�गा िमित २०५३/११/२३ गते कृिष िवकास 
ब�कमा िधतो राखी िह�स ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� 
�ा.िल.को नाउमँा स�चालक पनुरावेदक �ितवादी 
सरु�े��काश सहुाङ्गले �.१२,००,०००।- कजा� 
िलएको कुरामा स�म िववाद रहेको देिखएन । उ� 
िहल ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� �ा.िल.ले िलएको 
ऋणका स�दभ�मा हालस�म कुनै पिन िक�ता नितरी 
ब�कको ऋण असलु ह�न नसकेको अव�था एकाितर 
देिख�छ । अका�ितर िधतो रहेको ज�गाका ज�गाधनी 
�काश लािमछानेले आ�नो ज�गा कहीकँतै िधतो 
नराखेको, ब�कमा रा�न म�जरुनामा निदएको, पजुा�मा 
अक� को फोटो भएको भनी स�पूण� काय� दूिषत भ�ने 
दाबी गरकेो पाइयो । यी पनुरावेदक वादीले ब�कमा िधतो 
रा�न म�जरुी िदएको हो होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा� 
पनुरावेदक �ितवादी कृिष िवकास ब�कले ज�गा धनी 
�काश लािमछानेले म�जरुीनामा िदएकाले िधतोब�धक 

राखी ऋण िदएको हो भनी िजिकर िलए पिन ऋण िलने 
�ाभ�स ए�ड टुस�का स�चालकह�ले वादी दाबीको 
ख�डन गरी �ितउ�र निफराई स�ु �यादै गजुारी 
बसेबाट वादी दाबी �वीकार गरी बसेको मा�नपुन� ह�न 
आयो । िनजह�ले पेस गरकेो नाग�रकता, ज�गाधनी 
�माणपजुा�समेतका कागजातह�मा पनुरावेदक वादीको 
फोटो नभई उनाउ �यि�को फोटो रहेको देिख�छ । 
मालपोत काया�लयबाट �ा�त दता�  �े�ताको �ितिलिप 
हेदा� िमित २०५०/११/१५ गते खडा भएको �े�तामा 
िमित २०५३/११/१३ मा फोटो टासँेको देिख�छ ।

४. उपयु��बमोिजम पनुरावेदक �ितवादी 
कृिष िवकास ब�कमा पेस भएको �काश लािमछानेको 
नाग�रकताको �ितिलिप हेदा� िमित २०५०।११।९ 
मा जारी भएको नाग�रकतामा िनजको ज�मिमित 
२०२३/६/१४ उ�लेख भएको छ भने पनुरावेदक 
वादीले पेस गरकेो सोही िमितमा जारी भएको िनजको 
नाग�रकताको �माण प�मा िनजको ज�मिमित 
२०२३/७/५ उ�लेख भएको छ । िज�ला �शासन 
काया�लय का�क�बाट िझकाइएको नाग�रकताको �माण 
प�को उतारमा पिन ज�मिमित २०२३/७/५ नै रहेको 
दिेख�छ । �यसरी ज�मिमित नै फरक रहेको अक� को 
फोटो टािँसएको नाग�रकताको �माणप� र सोही फोटो 
टािँसएको ज�गाधनी पजुा� राखी कृिष िवकास ब�कबाट 
ऋण िलएको दिेखयो । उ� दवैु नाग�रकता �माणप�मा 
�माणप� बाहकको द�तखत पिन फरकफरक रहेको 
�थम �ि�टबाट नै देिखएको छ । 

५. अब पनुरावेदक वादीले कृिष िवकास ब�कमा 
ऋण िलन म�जरुी िदएको हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
हेदा� िनजले उ� �ि�टब�धक पा�रत ह�न ु८ मिहनाअिघ 
नै िवदेश अ�ययनको लािग गएको भई आफू नेपालमै 
नरहेको अव�थामा आ�नो नामको ज�गा िधतो राखी 
ऋण �वाह भएको भनी सो िलखत बदरको लािग िमित 
२०५७/१२/३० गते ��ततु म�ुाको िफराद दायर 
गरकेो देिख�छ । िनजले सो स�ब�धमा सरकारी छाप 
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द�तखत िकत� स�ब�धमा �हरी काया�लयमा जाहेरी 
िदएको िवशेष �हरी िवभागमा पिन उजरुी िदएको 
भनी िफरादसाथ जाहेरीको �ितिलिप पेस गरकेो भए 
तापिन सो जाहेरी उजरुी दता� भएको भ�ने पिु�ट गन� 
सकेको देिखएन । सरकारी काया�लयको अिभलेखमा 
रहेको कागजात िकत� भएको स�ब�धमा आिधका�रक 
िनकायबाट अनसु�धान कारबाही नभएको भ�ने 
आधारमा मा� कसैको �यि�गत स�पि� गैरकानूनी 
�पमा हरण ह�न स�ने ह�दैँन । िनजले कानूनी �पमा 
म�जरुी गरी िलखत गरी निदएको अव�थामा िनजको 
स�पि�मा असर पन� स�दैन । 

६. कृिष िबकास ब�कमा िधतो रा�दा �काश 
लािमछानेले िदएको म�जरुीनामाको िलखतसमेतको 
�या�चेछापह� राि��य िविध िव�ान �योगशाला, 
खमुलटारमा परी�ण गन� पठाउदँा िव.१ र िव. ३ सगँ 
नं. १ र नं. ३ का �या�चेछापह� िभड्दैनन्, िव.२ र 
नं. ४ को परी�ण गन� सिकएन भनी िवशेष�बाट राय 
�य� भएको पाइ�छ । ह�ता�रह�मा समयअनसुार 
�वाभािवक �पमा केही प�रवत�न ह�न स�छ तर 
�या�चेछापह� अप�रवत�नशील रहने ह�दँा ठोस 
�माणह� �या�चे सहीछापह� नै ह��छन् । परी�ण 
�ितवेदनबाट पनुरावेदक वादीले म�जरुीनामा िदएको 
भ�ने त�यय�ु आधार पिु� ह�न सकेको पाइएन । 
उि�लिखत त�य �माणह�का आधारमा िववािदत 
िक.नं.२९ �े.फ.०-८-३-२ को ज�गाधनी �माणपजुा� 
एवम् �े�ता वादी �काश लािमछानेको नाममा कायम 
भएकोमा िववाद छैन । पनुरावेदक वादी �काश 
लािमछानेको नाउमँा उनाउ �यि�को फोटोसिहतको 
नाग�रकताको �ितिलिपसमेत बनाई ज�गाधनी 
�माणपजुा�मा उनाउ �यि�को फोटो टासँ गन� लगाई 
उनाउ �यि�को म�जरुीनामासमेत खडा गरी पनुरावेदक 
�ितवादी सरु�े��काश सहुाङ्गसमेतले गैरकानूनी 
दूिषत काय� गरी गराई िधतोब�धक� िदई पनुरावेदक 
�ितवादी कृिष िवकास ब�कबाट ऋण िलएको कुरा 

िमिसल �माणह�बाट पिु� ह�न आयो ।
७. दूिषत दता�का स�ब�धमा यस अदालतबाट 

(ने.का.प. २०६६, अङ्क ७, िनण�य न.ं८१९०) 
पनुरावेदक वादी र�न�साद भ� �ितवादी िच�ाकुमारी 
ग�ुङ भएको िलखत बदर म�ुामा मूलतः ज�गामा हक 
�वािम�व ह�ने �यि�मा नै सो स�पि� ह�ता�तरण गन� 
अिधकार रह�छ । �वािम�व नरहेको �यि�ले िलखत 
ग�रिदन स�दैन । िलखत ग�रिददँाको अव�थामा 
�वािम�वको प�रचायक ज�गाधनी �माणपजुा�मा नाम 
ज�गाधनीको �पमा रहेको अव�थामा मा� सो स�पि�को 
हक ह�ता�तरणको ि�या स�भव ह�ने । �वािम�व अवैध 
रहेको अिधकार�ा� िनकायले िविधवत् ठहर गरेको 
अव�थामा सो दाताको हैिसयत �वािम�विवहीनसरह 
ह�न प�ुदछ । �वािम�वको प�रचायक ज�गाधनी 
�माणपजुा� नह�न ु र हक ह�ता�तरण गदा� सो रहेको 
भए पिन पिछ सो आर�भदिेख नै बदर ह�न ुकानूनका 
आखँामा समान अव�था ह�ने । ज�गाको �वामी नै 
नरहेको �यि�ले गरकेो हक ह�ता�तरणलाई वैध मा�न 
नसिकने भनी �या�या भएको पाइ�छ भने �यसैगरी (ने.
का.प. २०६९, अङ्क ९, िन.न.ं८८८५) पनुरावेदक 
�ितवादी धनम�तीदेवी चौधरीसमेत र ��यथ� 
वादी पवनकुमार शारदा भएको िनण�य बदरसमेत 
म�ुामा दूिषत दता�को िस�ा�त, �याय स�पादनको 
िसलिसलामा कसैले अवाि�छत, अनैितक वा 
गैरकानूनी तवरबाट जालसाज वा फट्याइ ँगरी आ�नो 
हक टुटेको वा आ�नो हकै नप�ुने अका�को हकको ज�गा 
वा साव�जिनक ज�गालाई दता� गराई बसेको दिेखएमा 
�य�तो अवाि�छत द�ु�यासलाई शू�यमा प�रणत गरी 
हक प�ुने �यि�ह�को हक तथा साव�जिनक स�पि�को 
र�ा गरी कानूनको शासनलाई स�मान गन� उ�े�यले 
अदालत आफँैले िवकास गरकेो एक सम�याियक 
िस�ा�त भएकाले य�ता अवाि�छत काय�ह�लाई सहन 
वा �ो�साहन गन� कुरा नह�ने भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको पाइ�छ । पनुरावेदक �ितवादी सरु�े��काश 
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सहुाङ्गसमेतले झ�ुा बेहोराको िनवेदनसमेत िदई 
उनाउ �यि�को फोटो टासेँको नाग�रकताको �माणप�, 
उनाउ �यि�को फोटो टासेँको ज�गाधनी �माण पजुा� र 
उनाउ �यि�को सहीछाप भएको म�जरुीनामा पेस गरी 
पनुरावेदक �ितवादी िहल ि�वन �ाभ�स ए�ड टुस� �ा.
िल.को लािग कजा� �.१२,००,०००।– पनुरावेदक 
�ितवादी कृिष िवकास ब�कबाट िलएको ह�दँा दूिषत 
र झ�ुा �माण कागजह� बनाई झ�ुा आधारमा ऋण 
िलदँा सरोकार नै नभएका पनुरावेदक वादीको ज�गा 
िधतो राखी गरकेो काय�को िज�मेवारीको दािय�वको 
बहन पनुरावेदक वादीले गनु�पन� ह�दँैन । गैरकानूनी र 
दूिषत ि�याकलाप गरी राखेको िधतो प�का मा�न 
िम�दैन । यसरी उनाउ �यि�ले आ�नो हकै नप�ुने 
स�पि� िधतो राखी ऋण िलएको अव�थामा सो 
िलखतले कानूनी मा�यता पाउन स�ने ह�दँैन । उ� 
िलखतले मा�यता नपाए ब�क ऋण नै डु�ने अव�था 
आउने भ�नेसमेत ब�कको तफ� को िजिकरका स�ब�धमा 
पनुरावेदक �ितवादी कृिष िवकास ब�कले िलएको 
िधतो नै दूिषत भई क�चा देिखएपिछ ब�कले आ�नो 
लगानीको खोजी ��यथ� �ितवादी सरु�े��काश 
सहुाङ्गसमेतसगँ गन� स�ने नै ह��छ । ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) मा 
�चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
ऋणीले ब�क वा िव�ीय सं�थालाई लेखी िदएको वा 
िधतो राखेको सरु�ण कुनै िकिसमले कसैलाई हक 
छोडी िदएमा वा अ�य कुनै कारणबाट सरु�णको मोल 
घट्न गएमा ब�क वा िव�ीय सं�थाले िनि�त �याद िदई 
�य�तो ऋणीलाई थप िधतो सरु�ण रा�न लगाउन 
स�नेछ र ऋणीले ब�क वा िव�ीय सं�थाले तोकेको 
�यादिभ� थप िधतो सरु�ण रा�नपुन� छ भ�ने तथा ऐ. 
को दफा ५७(३) मा "उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले 
थप िधतो नराखेमा वा राखेको िधतो सुर�णबाट 
साँवा �याज असुलउपर ह�न नसकेमा ब�क वा िव�ीय 
स�ंथाले ऋणीको �वािम�वमा रहकेो वा ऋणीको 

हक ला�ने अ�य चल अचल स�पि�बाट �चिलत 
कानूनबमोिजम आ�नो सावँा �याज असुलउपर गन� 
स�नछे भ�ने कानूनी �यव�था रहकेो छ ।" यसअिघको 
ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा ५७(२) मा "कजा� िलन,े �यि�, फम�, क�पनी 
वा स�ंथाले इजाजतप� �ा� स�ंथामा राखेको 
िधतो सुर�णको जायजेथामा कुनै िकिसमले हक 
छोडी िदएमा वा अ�य कुनै कारणबाट इजाजतप� 
�ा� स�ंथामा राखेको िधतो सरु�णको मोल घट्न 
गएमा �चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन इजाजतप� �ा� स�ंथाले तोकेको �यादिभ� 
�य�तो �यि�, फम�, क�पनी वा स�ंथाबाट सोबापत 
थप िधतो सुर�ण रा�न लगाउन स�न ेछ । कजा� 
िलने �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाले इजाजतप� 
�ा� स�ंथाले तोकेको �यादिभ� थप िधतो सुर�ण 
नराखेमा वा राखेको िधतो सरु�णबाट साँवा �याज 
असुलउपर ह�न नसकेमा िनजको �वािम�वमा रहकेो 
वा िनजको हक ला�ने अ�य चल अचल स�पि�बाट 
इजाजतप� �ा� स�ंथाले �चिलत कानूनबमोिजम 
आ�नो साँवा �याज असलुउपर गन� स�ने छ ।" भ�ने 
�यव�था रहेको दिेख�छ । यसरी ब�कमा रहेको िधतो 
क�चा भएको अव�थामा ऋणीसगँ अ� िधतो िलन 
स�ने तथा िनजबाट असलुउपर गन� स�ने नै ह�दँा ऋण 
डु�ने भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अ�ले नै 
दूिषत र झ�ुा �माण कागजह� बनाई झ�ुा आधारमा 
ऋण िलदँा सरोकार नै नभएका यी पनुरावेदक वादी 
�काश लािमछानेले सोको दािय�व बो�न ु नपन� 
भएकाले िमित २०५३।११।२३ गतेको र. नं.५८५५ 
को िधतोब�धक�को पा�रत िलखत बदर ह�ने कुरा पिु� 
ह�न आयो । २०५०।११।९ नाग�रकता र ज�गाधनीमा 
उनाउ �यि�को फोटो टासँी िकत� गरकेाले सजाय 
ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदक वादीले बयान गरपेिन सोतफ�  
�प� माग दाबी नभएको र पनुरावेदक वादीको ज�गा 
िधतो राखेको िलखत नै बदर भइसकेको अव�थामा 
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��यथ� �ितवादी सरु�े��काश सहुाङ्गसमेतलाई 
सजाय ग�ररहन ुपरने ।

८. अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
कारणह� तथा यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा उनाउ �यि�को फोटो टासँी 
न�कली नाग�रकता बनाई ज�गा धनी �माणपजुा�मा 
समेत उनाउ �यि�को फोटो टासँी �माणपजुा� बनाई 
पनुरावेदक �ितवादी कृिष िवकास ब�कमा िधतो राखी, 
कृिष िवकास ब�कले पिन िलखत पा�रत गरी कजा�समेत 
पनुरावेदक �ितवादी सरु�े��काश सहुाङ्गसमेतले 
िलएको काय�बाट पनुरावेदक वादीको िक.नं.२९ 
�े.फ.०-८-३-२ को ज�गामा कृिष िवकास ब�कले िधतो 
पा�रत गरकेो �ि�ब�धक�को िलखत कानूनिवपरीत 
देिखदँा बदर ह�ने ठहछ�  िकत�तफ� को दाबी �प� नभएकोले 
��यथ� �ितवादी सरु�े��काश सहुाङ्गसमेतलाई 
सजाय गन� िमलेन भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६८/८/१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृत:- िदपे��नाथ योगी / अ�चन भ�राई
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर १६ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
फैसला िमित : २०७६।१०।२०

०७३-RB-०१३१

म�ुा: आयकर (२०६२/०६३)

पनुरावेदक / �ितवादी : भाइराजाको छोरा काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.३० घर भई ऐ. ऐ. वडा नं.३ 
बालवुाटारि�थत म�डला हाउसको घरधनी 
सोनाम रा�तेन तलुाधर

िव��
िवप�ी / वादी : आ�त�रक राज�व िवभाग, लािज�पाट, 

काठमाड�समेत

§ घर बहालको कारोबारमा मू�य अिभवृि� 
कर लगाउने हो भने �य�तो बहालको 
�योजन �यावसाियक िनकायले सेवा 
�यापारका लािग भएको पुि� ह�न ेआधारह� 
िव�मान रहकेो ह�नुपन� l अ�यथा, 
गैर�यावसाियक �योजनको लािग घर 
बहालमा लगाएकोमा करदातालाई मू�य 
अिभवृि� कर ला�छ भ�न निम�ने । 

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी लोकभ� राणा

िवप�ी / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी ह�रशंकर �वाली

�नण�य नं. १०८०५
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
माननीय अ�य� �ी दीपककुमार काक�
लेखा सद�य �ी ह�र पोखरले
राज�व सद�य �ी मणी देव भ�राई
राज�व �यायािधकरण, काठमाड�

फैसला
�या.डा.मनोजकुमार शमा� : राज�व 

�यािधकारण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) बमोिजम यस 
अदालतबाट पनुरावेदनको अनमुित �ा�त भई दायर 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको त�य एवं ठहर यस�कार 
छ:-

त�य ख�ड
करदाताको यस आ.व २०६२।०६३ को 

ख�रद कारोबारको अनसु�धान / EDP AUDIT 
को िसलिसलामा उपल�ध भएको कागजात, �माण, 
बयान, छानिबन तथा परी�ण गदा� आयकर ऐन, 
२०५८ बमोिजम समावेश गनु�पन� रकम समावेश 
नभएको देिखएकोले सोही ऐनको दफा १०१ बमोिजम 
१५,२०,९९२।५१ संशोिधत कर यो�य आय कायम 
गरी कर िनधा�रण गनु�पन� भएकोले सोबमोिजम गनु�  नपन� 
कुनै ठोस सबतु �माण भए प� �ा� भएको िमितले 
१५ िदनिभ� पेस गन� आयकर ऐन, २०५८ केा दफा 
१०१ (६) बमोिजम करदातालाई िमित २०६७।९।२६ 
मा िव�ततृ बेहोरा खलुाई िलिखत सूचना जारी 
ग�रएको । उ� कर िनधा�रण आदेश करदाताले िमित 
२०६७।९।२९ मा बझुी िलएको । 

िमित २०६९।९।२६ को प�को स�ब�धमा 
मेरो घर बहालमा लगाएबापत मैले बहाल करसमेत 
ितरी आएको छु । आयकर ऐनको दफा ७ मा बहालको 

आ�दानीलाई करयो�य आयमा समावेश गनु�पन� 
स�ब�धमा �यव�था गरकेो छैन । यसरी बहालकर बझुाई 
आएकोमा आयकर ऐनिवपरीत एउटै आ�दानीलाई 
दोहोरो आ�दानी मानी आयमा समावेश गनु�  अ�यायपूण� 
छ भनी म�डला हाउसका घरधनीको तफ� बाट ��यथ� 
काया�लयमा िमित २०६७।१०।१३ मा जवाफ दता� 
भएको । 

करदाताको आ.व.२०६२।०६३ को लािग 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोिजम करयो�य 
आय �.१५,२०,९९२।५१ कायम गरी संशोिधत कर 
िनधा�रण गन� भ�ने आ�त�रक राज�व काया�लय �े� 
नं.३ बाट भएको िमित २०६७।१०।२३ को िनण�य, 
सोबमोिजम करदाताको नाममा आ�त�रक राज�व 
काया�लय �े� नं.३ बाट िमित २०६७।१०।२३ मा नै 
जारी भएको संशोिधत कर िनधा�रणको सूचना । 

संशोिधत कर िनधा�रण गदा� ह�दँै नभएको 
�यवसायको अनमुान गरी तथा आयमा समावेश गनु�  
नपन� आयलाई पिन समावेश गरी ग�रएको आ�त�रक 
राज�व काया�लय �े� नं.३ को िमित २०६७।१०।२३ 
को िनण�य र सशंोिधत कर िनधा�रणको, सूचनासमेत 
बदर ग�रपाउ ँ भनी करदाताले आ�त�रक राज�व 
िवभागमा �शासक�य पनुरावलोकनका लािग िदएको 
िनवेदन । 

करदाताको िनवेदन, काया�लयको �िति�या 
तथा स�कल फायल सलं�न कागजात अ�ययन 
गदा� काया�लयले गरकेो िनण�य आयकर ऐन, २०५८ 
बमोिजम कानूनस�मत नै रहेको देिखदँा करदाताको 
दाबी िजिकर प�ुन नस�ने भनी आ�त�रक राज�व 
िवभागबाट िमित २०६८।१।२६ मा भएको िनण�य । 

�.१५,२०,९९२।५१ लाई करयो�य आयमा 
समावेश गन� गरी भएको आ�त�रक राज�व काया�लय 
�े� नं.३ को िमित २०६७।१०।२३ को िनण�य संशोिधत 
कर िनधा�रणको आदशे र सोलाई सदर गन� गरेको 
आ�त�रक राज�व िवभागको िमित २०६८।१।२६ 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, चैत

2090

को िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने करदाताको राज�व 
�यायािधकरणमा परकेो पनुरावेदन प� । 

यसमा घर बहाल आय भनी देखाएकोमा 
सोलाई गे�ट हाउस स�चालन गरकेो भनी आयकर 
लगाउने गरी गरकेो स�ु काया�लयको िनण�य फरक पन� 
स�ने देिखदँा छलफलका लािग अ.बं.२०२ नं.बमोिजम 
सरकारी विकल, आ�त�रक राज�व िवभागलाई 
पेसीको जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०६८।८।११ मा राज�व �यायािधकरणबाट भएको 
आदशे ।

आयमा समावेश गन� निम�ने रकमलाई 
आयमा समावेश ग�रएको रकम करदाताले आफँैले कर 
अिधकृतसम� पेस गनु�पन�मा सो नगरी कारोबारको 
िहसाब रािखएको क��यटुरको Password समेत 
आफूलाई थाहा नभएको भनी उपल�ध गराउन 
नसकेबाट करदाताले सो अविधमा कारोबार नै नगरकेो 
भनी भ�न सिकने अव�था नभएको क��यटुरमा 
राखेको आ.व.२०६७।०६८ को पिहलो तीन मिहनाको 
कारोबारको आधारमा वािष�क आय कायम गरी करयो�य 
आय कायम गरकेो पाइ�छ । करदाताले आफूले आ�नो 
घरमा भाडा िदएबापत घर बहाल कर ितरी आएकोमा 
�यसलाई आयमा समावेश गरी दोहोरो कर लगाउन 
िम�दैन भनी िजिकर िलएकोमा करदातालाई ��यथ� 
काया�लयबाट िदएको सूचनाको जवाफमा समेत 
आफूले गे�ट हाउस स�चालन नगरकेो, आ�नो घरमा 
मािनसलाई ब�न िम�ने �यूनतम पूवा�धार मा� भएको 
भनी जवाफ िदएको पाइ�छ । स�ु काया�लयबाट 
िनण�य गदा� करदाताले िवजक जारी गरकेो दिेखएको, 
िनजको फम�ले धेर ैसेवा�ाहीलाई सेवा �दान गरकेोमा 
केही करार मा� पेस गरकेो भनी िनण�य गरकेो 
पाइ�छ । करदाताले आफूले गे�ट हाउस, स�चालन 
नगरकेो भए अनसु�धानको िसलिसलामा ��यथ� 
काया�लयबाट मागेको क��यटुरको Password 
उपल�ध गराई आफनो कारोबारको स�य त�यता 

आफँैले कर अिधकृतसम� पेस गनु�पन�मा करदाताले 
सो गन� सकेको देिखएन । करदाताले आ�ना भनाइलाई 
यथे�ट �माण�ारा पिु� गन� पिन नसकेको र िनण�यमा 
उ�लेख भएका कानूनी आधारलाई समेत ख�डन गन� 
नसकेको अव�थामा करदाताको दाबीका आधारमा 
मा� कर छुट पाउनपुछ�  भ�न ुयिु�सङ्गत ह�दैँन । घर 
भाडामा िदएको, गे�ट हाउसको �पमा स�चालन 
नगरकेो भ�ने करदाताको िजिकर देिख�छ । गे�ट हाउस 
होइन भ�ने करदाताको िजिकर भए पिन गे�ट हाउसको 
लािग यो यो पूवा�धार आव�यक भएकोमा सो नभएको 
भ�ने करदाताको िजिकर पिन छैन । स�ु काया�लयबाट 
म�डला हाउसको आयलाई करयो�य आयमा समावेश 
गन� गरी ग�रएको िनण�य िमलेको नै देिखदँा आ�त�रक 
राज�व काया�लय �े� नं.३ काठमाड�को िमित 
२०६७।१०।२३ को संशोिधत कर िनधा�रण गन� िनण�य 
र सोलाई सदर गन� गरी भएको आ�त�रक राज�व 
िवभागको िमित २०६८।१।२६ को िनण�य िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�बाट भएको फैसला ।

होटेल, लज, र�ेटुरँा, बार तथा पथ �दश�क 
िनयमावली, २०३८ को िनयम ६को ख�ड (क) देिख 
(ञ) स�म गरी ज�मा १० िकिसमका सिुवधाह� विण�त 
छन्  । ती सिुवधाह�म�ये केही सिुवधा उपल�ध गराउन ु
मा� पया��त नभई सबै सिुवधाह� एकसाथ उपल�ध 
गराउनपुन� ह��छ । मेरो घरमा सबै सिुवधाह� उपल�ध 
गराइएका छन्  भनी राज�व �यायािधकरण काठमाड�ले 
ठहर गन� सकेको छैन । राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�बाट भएको फैसलामा “सबै सिुवधा िदई 
रािखएको” भिनए पिन ती सिुवधाह� कुन-कुन ह�न्  
भनी िकटानी गन� नसिकएबाट हचवुाको भरमा सो कुरा 
लेिखएको ��ट ह��छ । कुनै पिन घरमा सामा�यत: केही 
सिुवधा ह�न ु �वाभािवक ह��छ तर ती सबै सिुवधाह� 
एकसाथ उपल�ध ह�दैँनन्  । उिचत भाडा �ाि�को 
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लािग उपय�ु �ाहक (बहालवाला) आव�यक भएकोले 
घरधनीह�ले �य�ता �ाहक (बहालवाला) ह� आ�नो 
घरमा आकिष�त गन� केही सिुवधा उपल�ध गराउन ु
�वाभािवक ह��छ । लज (गे�ट हाउस) भए �शासिनक 
खच�समेत ज�तै तलब, िबजलुी, टेिलफोन, अिफस 
खच�समेत कटाइनपुन�मा सो खच� कटाइएको पिन 
छैन । केवल �ास क�ीको मा� गणना ग�रएको छ । 
होटल, लज, र�ेटुँरा, बार तथा पथ �दश�क िनयमावली, 
२०३८ को िनयम ३ मा लजसमेत दता� गराउनपुन� 
कानूनी �यव�था ग�रएको छ । दता� नगराई लज (गे�ट 
हाउस) स�चालन गन� पाइ�न । मैले स�चालन गरकेो 
छु भनी कुनै आरोपस�म पिन लगाउन सिकएको 
छैन । मैले बहालवालाह�सगँ स�झौता गरी बहालमा 
राखी आएको ह� ँ । ती स�झौताह� हे�रएमा बहाल 
रकम मलाई (घरधनीलाई) बझुाउने भनी उ�लेख 
भएको छ । मेरो घरमा बहालमा ब�ने �यि�ह� खास 
गरी नेपालमै बसी काम गन� िवदेशी नाग�रकह� रहेका 
छन्  । ियनीह� २-४ िदन भाडामा ब�ने नभई १ 
मिहनादेिख १-२ वष�स�म पिन ब�ने गरकेा र बहालमा 
ब�ने �यि�ह�बाट पिन गे�ट हाउस स�चालन 
नभएको ��ट ह��छ । मैले लज (गे�ट हाउस) चलाएको 
भ�ने िन�कष�मा पगुी बहालबाट �ा�त आय (अ�ीम कर 
क�ी ग�रसकेको) करयो�य आयमा समावेश गरी आय 
कर लगाइएबाट राज�व �यायािधकरण ऐन, २०३१ 
को दफा ८(ख)(घ) र आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
७ को ग�भीर कानूनी �िुट भएको छ । “म�डला हाउस” 
नाम रहेको मेरो घरमा ज�मा ५ तला भएकोमा पिहलो 
तलामा म आफँै ब�दछु भने दो�ो तला मेरी बिहनीले 
�योग गरी आएक� िछन्  । पिहलो तला �यसबेला 
A.D. Associates ले बहालमा िलएको िथयो । ते�ो, 
चौथो र पाचँ� तलामा िविभ�न �यि�ह�लाई बहालमा 
रािखएको िथयो । एउटा तलामा कुनै �यि�को पूर ै
प�रवार बसेको ह���यो र ��येक कोठालाई छु�ाछुटै 
�पमा भाडामा लगाइएको पिन िथएन । लज (गे�ट 

हाउस) मा पूर ैतला कसैले भाडामा िलने भ�ने ह��न । 
मैले घर बहाल कर ितर ेबझुाएकै छु । मू�य अिभविृ� 
कर ऐन, २०५२ को अनसूुची १ को समूह १२ अनसुार 
घर बहालमा मू�य अिभविृ� कर ला�दनै । होटेल, लज, 
र�ेटुरँा, बार तथा पथ �दश�क िनयमावली, २०३८ 
को िनयम ६ मा विण�त सबै सिुवधा िदएर मा� लज 
(गे�ट हाउस) स�चालन गन� पाइने ह��छ । मेरो घरमा 
बहालवालाह�लाई उपल�ध गराइएका केही सीिमत 
सिुवधाह�का आधारमा ऐ. िनयम ३ बमोिजम लज 
(गे�ट हाउस) दता�  ह�नस�ने पिन होइन । राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�बाट भएको फैसलामा ग�भीर 
कानूनी �िुट ह�नकुो अित�र� राज�व �यायािधकरण 
ऐन, २०३१ को दफा ८ को ख�ड (ख) र (घ) को 
अव�था िव�मान भएको ह�दँा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
गन� अनमुित पाउ ँ साथै ��ततु म�ुामा �मखु कर 
�शासकबाट भएको िमित २०६७।१०।२३ को अि�तम 
कर िनधा�रण आदेश, आ�त�रक राज�व िवभागका 
महािनद�शकबाट भएको िमित २०६८।१।२६।२ को 
िनण�य पचा� एव ं राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट 
भएको िमित २०६९।६।२४ को फैसला बदर गरी मेरो 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम समेत गरी �याय पाउ ँभ�ने 
बेहोरा यस अदालतमा दायर भएको पनुरावेदनप� ।

यसमा यसै लगाउको ०६९-LE-०२९८ को 
मू�य अिभविृ� कर (०६२ देिख ०६७ स�म) म�ुामा 
आजै यस इजलासबाट पनुरावेदन दता� गन� अनमुित 
�दान भएको ह�दँा उ� म�ुासगँ अ�तर�भावी रहेको 
��ततु म�ुामा समेत राज�व �यायािधकरण ऐन, 
२०३१ को दफा ८ को ख�ड (घ) बमोिजम पनुरावेदन 
गन� अनमुित �दान ग�रिदएको छ, कानूनबमोिजम गनु�  
भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७३।८।१७ मा भएको 
आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमेािजम दैिनक पेसी सूचीमा 

चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
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पनुरावेदकतफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी लोकभ� राणाले म�डला हाउसले घर 
बहालमा लगाएकोमा िनयिमत TDS कटाएको छ । 
बहालको आय करयो�यमा समावेश गन� िम�दैन । गे�ट 
हाउसका लािग िविभ�ने पूवा�धारह�को आव�यकता 
ह��छ । होटेल, लज, र�ेटुरँा, बार तथा पथ �दश�क 
िनयमावली, २०३८ को िनयम ३ ले लज स�चालन 
गदा� दता� गराउनपुन� अिनवाय� कानूनी �यव�था गरकेो 
छ । मेरो प�ले लज (गे�ट हाउस) कहीकँतै दता� 
गराएको छैन । िबना दता� लज (गे�ट हाउस) स�चालन 
गन� पाइदँनै । दता� नगराई लज (गे�ट हाउस) स�चालन 
गरकेो भनी िवप�ीबाट कुनै आरोपस�म पिन लगाउन 
सकेको छैन । बहालवालाह�सगँ स�झौताअनसुार 
बहालमा राखी आएको ह�दँा लज (गे�ट हाउस) 
स�चालन गरी �ाहकह� राखेको अव�था नह�दँा 
राज�व �यायािधकरणबाट भएको फैसला उ�टी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� काया�लयह�का तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी ह�रशंकर 
�वालीले करदाताले घर बहालमा लगाएर सबै सिुवधा 
िदएको र िविभ�न �यि�को नाउमँा िवजक जारी 
गरकेो, करदाताको आिधका�रक �ितिनिधले कर 
अिधकृतसम� बयान गदा� िबजक जारी गरकेो कुरालाई 
�वीकार गरकेो र मू�य अिभविृ� कर नला�नपुन� 
आधार पेस गन� सकेको छैन । केबल आफूले छुट 
पाउनपुछ�  भनी िलएका िजिकरका आधारमा मा�ै कर 
छुट ह�न स�ैन । स�ु काया�लयबाट कानूनअनसुार 
छुट िदन िम�नेमा छुट िदएर िदन निम�नेमा कर छुट 
नपाउने गरी गरकेो िनण�य आयकर ऐन र िनयमावलीको 
प�रिधिभ� रही गरकेो ह�दँा राज�व �यायािधकरणबाट 
भएको फैसला िमलेको नै देिखदँा सदर ग�रपाउ ँभनी 
बहस गनु�भयो ।

उपयु��बमेािजम दवैु प�का िव�ान् ह�को 
बहससमेत सनुी राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट 

भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , करदाताको 
आ.व.२०६२/।०६३ को लािग आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १०१ बमोिजम �.१५,२०,९९२।५१ लाई 
करयो�य आयमा समावेश गन� गरी भएको आ�त�रक 
राज�व काया�लय �े� नं.३ को िमित २०६७।१०।२३ 
को संशोिधत कर िनधा�रणको आदशे र सोलाई 
सदर गन� गरकेो आ�त�रक राज�व िवभागको िमित 
२०६८।१।२६ को िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
करदाताको राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन परी 
आ�त�रक राज�व काया�लय �े� नं.३ काठमाड�को 
िमित २०६७।१०।२३ को संशोिधत कर िनधा�रण 
गन� िनण�य र सोलाई सदर गन� गरी भएको आ�त�रक 
राज�व िवभागको िमित २०६८।१।२६ को िनण�य सदर 
ह�ने गरी भएको राज�व �यायािधकरणको फैसलाउपर 
पनुरावेदकको यस अदालतमा पनुरावेदनको अनमुित 
पाउ ँ भनी िनवेदन परी यस अदालतबाट िमित 
२०७३।८।१७ मा अनमुित �दान भई पनुरावेदनको 
रोहमा ��ततु म�ुा पेस भएको देिख�छ ।

३. ��ततु म�ुामा आफूले घर भाडामा 
लगाएको गे�ट हाउस स�चालन नगरकेो भ�ने 
करदाताको म�ुय िजिकर रहेको देिख�छ । राज�व 
�यायािधकरणबाट फैसला ह�दँा गे�ट हाउस होइन 
भ�ने करदाताको िजिकर भए पिन गे�ट हाउसको लािग 
यो यो पूवा�धार आव�यक भएकोमा सो नभएको भ�ने 
करदाताको िजिकर छैन भ�ने आधार िलई राज�व 
िवभागबाट भएको िनण�यलाई सदर गन� गरी फैसला 
भएको देिखएबाट ��ततु म�ुामा मूल िवषय भनेको यी 
पनुरावेदकले आ�नो नाममा दता� रहेको घर बहालमा 
लगाएका ह�न् िक गे�ट हाउस स�चालन गरकेा ह�न् 
भ�ने कुरा सव��थम यिकन गनु�पन� ह�न आउछँ । सो 
स�ब�धमा हेदा� पनुरावेदकले आ�ना नाममा रहेको 
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काठमाड� महानगरपािलका ि�थत िक.नं.१०४ को 
घरमा त�लो तला हाललाई भाडामा िदएको पिहलो 
तलामा आफू बसेको भने दो�ो तला बिहनीले �योग 
गरकेो मािथका ते�ो, चौथो र पाचँ� तला नेपालमा ब�ने 
िवदशी िनयोगमा काम गन� नाग�रकलाई १ मिहनादेिख 
१।२ वष�स�मको लािग भाडामा िदने गरकेो भ�ने कुरा 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ ।

४. करदाता पनुरावेदकले आ�नो घरमा 
गे�ट हाउस स�चालन नगरी िवदेशीह�लाई बहालमा 
स�झैाता गरी िदएकोले आयकरको दायरामा समावेश 
ह�नपुन� होइन; बहाल कर मा� बझुाउन ु पन� हो भनी 
िजिकर िलएकोमा पय�टक �तरको लज गे�ट हाउस 
स�चालनका लािग कानूनबमोिजम दता� गनु�पन� भनी 
होटल, लज, र�ेटुँरा, बार तथा पथ �दश�क िनयमावली, 
२०३८ को िनयम ३ ले �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
उ� िनयमावलीको िनयम ६ ले लज स�चालनका 
लािग िविभ�न पूवा�धार ह�नपुन� �यव�थासमेत गरकेो 
देिख�छ । दता� नगराई पय�टक �तरको लज (गे�ट 
हाउस) स�चालन गन� पाइ�न । करदाताले दता� नगराई 
पूवा�धारह� राखी लज (गे�ट हाउस) चलाएको भ�ने 
अव�था रहेको देिखदँनै । यी पनुरावेदकले भाडामा 
ब�नलाई �यूनतम पूवा�धारस�म रहेको र नेपालमा 
ब�ने िवदेशी नाग�रकलाई १ मिहनादेिख १।२ वष�स�म 
भाडामा िदने गरकेो देिखदँा िनजले आ�ना घरका 
ते�ो, चौथो र पाचँौ तलालाई बहाल �योजनका लािग 
भाडामा नै िदने गरकेो देिखन आयो ।

५. ��ततु िववाद घर बहाल (अपाट�मे�ट) को 
कारोबारमा मू�य अिभविृ� कर ला�ने वा नला�ने िवषय 
केि��त रहेको ह�दँा सोसगँ स�बि�धत �चिलत कानूनी 
�यव�थातफ�  हेनु�पन� ह��छ l मू�य अिभविृ� कर ऐन, 
२०५२ को दफा ५ को उपदफा (३) मा अनसूुची-१ 
मा समावेश भएका व�त ुतथा सेवाह�को कारोबारमा 
मू�य अिभविृ� कर नला�ने कुरा उ�लेख छ l ��ततु 
म�ुामा िववादको �� रहेको वष�को आिथ�क ऐनको 

अनसूुची १ को समूह १२ मा “घर तथा ज�गाको 
ख�रद िब�� तथा बहाल (होटेल, ग�ेट हाउस 
ज�तो �यावसाियक �पमा स�चािलत िनकायले 
उपल�ध गराउने सवेाबाहके)” भ�ने वा�यांश 
उ�लेख भएको पाइ�छ l यस कानूनी �यव�थाले घर 
बहाल कारोबारको सबै अव�थामा मू�य अिभविृ� कर 
ला�ने नभई मू�य अिभविृ� करको �योजनाथ� यसलाई 
�यावसाियक �पमा स�चािलत िनकायले उपल�ध 
गराउने सेवामा सीिमत ग�रिदएको ह�दँा सोबाहेकको 
घर बहालको कारोबारमा करदातालाई मू�य अिभविृ� 
करको दािय�व िसज�ना ह��छ भ�न िम�ने देिखदँैन l 
अथा�त्, घर बहालको कारोबारमा मू�य अिभविृ� कर 
लगाउने हो भने �य�तो बहालको �योजन �यावसाियक 
िनकायले सेवा �यापारका लािग भएको पिु� ह�ने 
आधारह� िव�मान रहेको ह�नपुन� ह��छ l अ�यथा, 
गैर�यावसाियक �योजनको लािग घर बहालमा 
लगाएकोमा करदातालाई मू�य अिभविृ� कर ला�छ 
भ�न िम�ने देिखदैँन l मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ 
को दफा २० को उपदफा (३) बमोिजम कर परी�णमा 
दिेखएको कैिफयतमा �माण प�ुयाउने दािय�व 
स�बि�धत कर अिधकृतमा रह�छ l करदाताले िववािदत 
घर बहाल होटल गे�ट हाउस ज�तो �यावसाियक 
�योजनका लािग नभएको भ�ने िजिकर िलएको तथा 
सो बहालमा िलए िदएको घरमा कुनै स�म िनकायमा 
दता� भएको �यवसाय स�चालन नभइरहेको अव�थामा 
यो यो कारणले उ� घर बहाल होटल, गे�ट हाउस 
ज�तो �यावसाियक �पमा स�चािलत िनकायले सेवा 
�यापारका लािग िलएको हो भ�ने कुरा व�तिुन� तवरले 
ख�डन नगरी तथा �यावसाियक �योजनको लािग घर 
बहालमा िलए िदएको हो भ�ने कर अिधकृतले आफूले 
जटुाउनपुन� �माण नजटुाई घरधनीले िठक ढंगले 
िववरण नबझुाएको भ�ने आधारमा उ� घर बहालको 
कारोबारमा मू�य अिभविृ� कर ला�ने भनी आ�त�रक 
राज�व काया�लय �े� नं.३ बाट िमित २०६७/१०/२३ 
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मा भएको िनण�यलाई कानूनस�मत मा�न िम�ने 
देिखएन l सो िनण�य नै कानूनस�मत नठहरकेो 
अव�थामा उ� िनण�यलाई सदर समथ�न गन� गरी भएका 
आ�त�रक राज�व िवभाग र राज�व �यायािधकरणबाट 
भए गरकेा िनण�यलाई व�ततुः निमलेकै मा�नपुन� भयो l

६. यी पनुरावेदकले आ�त�रक राज�व िवभाग 
काठमाड�मा िमित २०५८।६।२२ मा अपाट�मे�ट 
�यापा�रक क��ले�स िनमा�ण गरी स�चालन गन� भनी 
लेखा न�बर दता� �माण िलई घर बहालमा लगाइ 
आएको अव�थामा य�तो बहाल �यवसायमा मू�य 
अिभविृ� कर ला�ने भए सोको सूचना कर दता� गदा�को 
अव�थामा वा अ�य बेलामा सूचना िदनपुन� कत��य कर 
काया�लयको समेत ह�न आउछँ । य�तो कत��यबाट कर 
काया�लय पि�छन िम�दैन । नेपालको संिवधानको धारा 
१५५(१) मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर लगाइने 
र उठाइने छैन” भ�ने संवैधािनक �यव�था रहेको र कुनै 
पिन कानूनको प�चात् दश� असर ह�न ुह�दँैन भ�ने कानूनी 
िस�ा�त कर कानूनमा समेत लाग ुह�ने देिख�छ । िमित 
२०७१ सालमा आएको आिथ�क ऐनले मू�य अिभविृ� 
कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) को अनसूुची-१ मा 
उि�लिखत मू�य अिभविृ� कर नला�ने भनी सूचीकृत 
ग�रएका व�त ु वा सेवाह�को कारोबारअ�तग�त 
सािबकको समूह १२ को “घर तथा ज�गाको ख�रद 
िब�� तथा बहाल (होटेल, ग�ेट हाउस ज�तो 
�यावसाियक �पमा स�चािलत िनकायले उपल�ध 
गराउने सेवाबाहके)” भ�ने �यव�थाको स�ा “घर 
तथा ज�गाको ख�रद िब�� तथा बहाल (होटेल, 
गे�ट हाउस र अपाट�म�ेटले उपल�ध गराउने 
होटेल, ग�ेट हाउससरहको �यावसाियक �पमा 
स�चािलत िनकायले उपल�ध गराउने सेवाबाहके)”
भ�ने �यव�था उ�लेख भएको ह�दँा उ� संशोिधत 
�यव�थाबाट अपाट� मे�टसमेतले उपल�ध गराउने 
होटल, गे�ट हाउससरहको सेवामासमेत थप भएको 
देिख�छ भने सो संशोधनपूव�को कानूनी �यव�थाले 

अपाट�मे�टले उपल�ध गराउने सेवालाई मू�य अिभविृ� 
करमा समेटेको पाइदैँन l यसबाट अपाट�मे�टले 
उपल�ध गराउने सेवासमेत मू�य अिभविृ� करमा दता� 
गराउनपुन� भ�ने �यव�था आ.व. २०७१/०७२ बाट 
मा� स�ु भएको भ�ने कुरा �प� ह�न आउछँ l यसरी यी 
पनुरावेदकले आ.व.२०७१/०७२ अगावै �दान गरेको 
सेवामा समेत मू�य अिभविृ� कर ला�दछ भनी भ�न ु
�याय र तक� सङ्गत देिखन आउदँैन l 

७. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण 
र �माणबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ को 
िवपरीत घर बहालबापत पनुरावेदकले िनयिमत �पमा 
TDS क�ी गरी दािखला ग�रसकेको ि�थितमा बहालमा 
िदएको घरलाई गे�ट हाउसको �पमा स�चालन 
गरकेो भनी आयकरमा समावेश गन� गरी आ�त�रक 
राज�व काया�लय �े� नं.३ काठमाड�बाट िमित 
२०६७।१०।२३ मा भएको अि�तम कर िनधा�रण आदेश 
र सोलाई सदर गन� गरी आ�त�रक राज�व िवभागबाट 
िमित २०६८।१२।२६ मा भएको िनण�यलाई सदर 
गन� गरी राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 
२०६९।६।२४ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमेािजम गनू� ।

तपिसल
यसमा मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम 
राज�व �यायािधकरणबाट भएको फैसला उ�टी ह�ने 
ठहरकेोले सोको जानकारी िवप�ी काया�लयह�लाई 
िदनू.............................................................१ 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू.............................२ 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा 
इित सवंत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभुम् ।
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७८।६।११
०७५-WO-१३०६

िवषयः- उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १ ि�थत रिज�टड� 
काया�लय रहेको बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.
िल.को तफ� बाट अि�तयार �ा� ऐ. का 
स�चालक चेतन अ�वाल

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 

वडा नं. १३ ि�थत साव�जिनक ख�रद 
पनुरावलोकन सिमित, रडे�स माग�, 
ताहाचल, काठमाड�समेत

§ पुनरावलोकन सिमितलाई बोलप� दाता 
र साव�जिनक िनकायिबच बोलप�को 
स�ब�धमा िनण�य र स�झौता ह�नुपूव� पेस 
भएको बोलप�लाई छानिबन गरी िनण�य 
ह�दँा बोलप�को छानिबनको कारबाही र 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट ह�न गएको भए 
पुनरावलोकन सिमितले �य�तो �िुटह�मा 
मा� आव�यक िनण�य गन� स�ने । 
बोलप�दाता र साव�जिनक िनकायिबच 
बोलप�को स�ब�धमा स�झौता नै भई 
सो स�झौताबमोिजमको काय� अगािड 
बिढसकेपिछ भइसकेको स�झौताको 

स�ब�धमा कुनै िनण�य गन� पुनरावलोकन 
सिमितलाई साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ५०(५) ले कुनै अि�तयारी �दान 
गरकेो नदेिखन े। 

§ बोलप� आ�ान गरी बोलप� दाता 
र साव�जिनक िनकायिबच स�झौता 
भइसकेपिछ �ि�यागत �पमा गि�भर �ुिट 
(Gross Mistake) भएको अव�थामा 
बाहके कानूनले उ� स�झौतालाई प�रप�व 
मा�न खोजेको देिखने । 

(�करण नं.१५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा�य �ी 
सिुशल प�त र �ी सितषकृ�ण खरले तथा 
िव�ान् अिधव�ा �ी िव�ण�ुसाद �यौपाने

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी श�भ ु
काक�, िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी पूण�मान 
शा�य, िव�ान् अिधव�ा �ी पूिण�मा �रमाल 
गरुागाई

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

आदशे
�या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र धारा (३) 
अ�तग�त पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य एव ंआदेश यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
िवप�ी िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानले 

िमित २०७४।०२।२१ गते गोरखाप� दिैनकमा बोलप� 
नं. NMS/NCB/73/74/52 बाट Intra-operative 
mobile CT with High End Navigation System 
को Neuro surgery Equipment एक थान ख�रद 

�नण�य नं. १०८०६
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सूचना �कािशत गरकेो िथयो तर उ� िमितको 
बोलप�मा उि�लिखत एक थान नभई माग भएको 
स�ंया दईु भनी िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानले 
उि�लिखत बोलप� आ�ानको सूचना सशंोधन 
गरकेोमा उ� सशंोिधत सूचनाको सत�बमोिजम दईु 
थान मेिसनको �.१,१०,००,०००।०० ठे�का 
जमानत (Bid Bond) सिहत BOQ मा �ित इकाइ 
मू�य माग गरकेो महलमा �ित इकाइ मू�य उ�लेख 
गरी रीतपूव�कको िसलब�दी बोलप� दता� गराएकोमा 
�ािविधक मू�याङ्कन सिमितले साव�जिनक ख�रद 
िनयमावली २०६४ को िनयम ६२ बमोिजम मू�याङ्कन 
गरी बोलप�ह�म�ये िहमालयन मेिडटेक�ारा पेस 
ग�रएको बोलप�मा बुदँा नं.१.०७, १.११, १.१९, 
१.१९(a), १.१९(d), १.१९(f), १.१९(g), १.१६, 
३.०१, ३.०२, ३.०६, ४.०.४, ४.०५, ६.०.१ 
मा अ�पतालबाट माग भएअनसुार तथा Pre bid 
meeting मा संशोधन भएअनसुार Specification 
सगँ मेल नखाने र Biomed International �ारा 
पेस गरको बोलप�मा बुदँा नं.१.०७, १.१६ मा बाहेक 
अ� बुदँामा मेल खाने, अ�पतालबाट माग भएको 
Specification अनसुार धेर ैबुदँा िम�ने िस.नं.२ को 
बोलप�को प�मा राय पेस भएबमोिजम िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ानले िमित २०७४।३।२२ मा 
मेरो बोलप� �वीकृितको लािग छनौट भएको भनी 
िमित २०७४।३।२३ को गोरखाप� दिैनकमा बोलप� 
�वीकृत गन� आशयको सूचना �कािशत गरी दईुवटा 
सेटको �.१,०२,४५,०००।०० धरौटी वा उि�लिखत 
रकम बराबरको Performance Bond सिहत 
स�झौता गन� आउन भनी िमित २०७४।३।३० गते 
िनवेदकलाई जानकारी गराएकोले सोही िदन िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान र �ित�ान मातहतकै राि��य 
�मा से�टरसगँ Intra-operative mobile CT 
with High End Navigation System: CT को 
Neuro surgery Equipment एक एक थान गरी २ 

थान मेिसन आपूित� गन� स�झौता गरी काया�देशसमेत 
पाएकोले उ� मेिसन स�लाई गन� ब�क अफ काठमाड� 
र राि��य वािण�य ब�कमा दईुवटा र� गन� नसिकने 
(Irrevocable) �िततप�ह� खोिलएको िथयो । 
यसै अव�थामा िवप�ी िहमालयन मेिडकेट �ा.िल.ले 
आ�नो बोलप� अ�वीकृत गन� काम कारबाही �िुटपूण� 
रहेको भनी िवप�ी साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितसम� िनवेदन िदएकोमा िनवेदकको बोलप� 
�वीकृत गन� िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानको िमित 
२०७४।३।२२ को िनण�य, स�झौता र स�झौताबमोिजम 
खोिलएको �िततप�समेत बदर ह�ने भनी िवप�ी 
पनुरावलोकन सिमितले िमित २०७४।४।३२ मा िनण�य 
गरकेोले उ� िनण�यको िव��मा िनवेदक स�मािनत 
�ी सव��च अदालतमा �रट िनवेदन िलई जादँा 
पनुरावलोकन सिमितबाट िमित २०७४।४।३२ मा 
भएको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल 
भएको ह�दँा �य�तो िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने र उि�लिखत बोलप�सगँ सरोकार रा�ने �रट 
िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.समेतलाई 
िझकाई िहमालयन मेिडटेक �ा.िल.ले िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेा िवषय िनजलाई जानकारी गराई कागज, 
�माणसमेतको यथोिचत िव�ेषण र मू�याङ्कन गरी 
कानूनबमोिजम पनुः िनण�य गनु�  भनी स�मािनत सव��च 
अदालतबाट िमित २०७५।७।१२ मा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी भएको िथयो । स�मािनत सव��च 
अदालतको आदेशबमोिजम िवप�ी साव�जिनक ख�रद 
पनुरावलोकन सिमितको च.नं. ५६ को �िति�या 
पेस गन� भ�नेसमेतको िमित २०७५।१२।०३ को प� 
िमित २०७५।१२।२४ गते �ा� भई िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान र सोही मातहतको राि��य �मा 
से�टरसगँ िनवेदकले िमित २०७४।३।३० मा गरेको 
स�झौता, सो स�झौताबमोिजम खोिलएको एल.सी. 
र आयात भएको उि�लिखत मेिसनह� िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान र राि��य �मा से�टरमा 
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जडानसमेत भइसकेकोले बोलप� यथावत् कायम 
रािखपाउ ँ भ�ने जवाफ पेस ग�रएकोमा साव�जिनक 
ख�रद पनुरावलोकन सिमितले िनवेदक क�पनीसगँ 
भएका उि�लिखत स�झौताह� बदर ह�ने गरी िमित 
२०७६।१।१७ मा िनण�य भएको छ । स�मािनत सव��च 
अदालतबाट उ� िनण�य बदर भइसकेको अव�थामा 
पनुः िहमालयन मेिडटेक �ा.िल ले िमित २०७४।४।५ 
मा िदएको िनवेदनको अ�तरव�तमुा �वेश गरी �या�या 
गरी हामीले पेस गरकेा कागजातह�को िव�ेषण नै 
नगरी उ�चारण नै नगरी स�झौता नै बदर गन� गरी 
िवप�ी साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितबाट 
भएको िनण�य कानूनिवपरीत रहेको छ िहमालयन 
मेिडटेक �ा.िल.ले साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितसम� िमित २०७४।४।५ मा िनवेदन िददँा 
बोलप� �वीकृत गन� आशयको सूचनास�म र� गरी 
आ�नो बोलप� �वीकृत ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी िजिकर 
िलएको र बायोमेडसगँ स�झौता भइसकेको कुरा 
िहमालयन मेिडटेक �ा.िल लाई जानकारी भएको कुरा 
उ� िनवेदनमा नै उ�लेख छ । िहमालयन मेिडटेक �ा.
िल. ले बायोमेडसगँको स�झौता र� गन� स�ब�धमा 
कुनै पिन �� नउठाएको, स�झौता र� गन� माग पिन 
नभएको र स�झौता भइसकेको अव�थामा स�झौता नै 
िन�कृय ह�ने गरी िवप�ी सिमितबाट अ�यथा िनण�य ह�न 
स�दनै । साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितले 
िमित २०७६।१।१७ मा गरकेो िनण�य साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को को दफा ५०(५) बमोिजम �िुटपूण� एवं 
�े�ािधकारिवहीन रहेको छ । ख�रद स�झौता भइसकेको 
अव�थामा �य�तो स�झौता िनवेदकले पाउनपु�य� 
भ�ने पनुरावलोकन सिमितलाई लागेमा िनवेदकलाई 
परकेो मका� िवचार गरी मनािसब मािफकको रकम 
िनवेदकलाई भ�ुानी गन� साव�जिनक िनकायलाई 
िसफा�रस गन�स�मको अिधकार उ� पनुरावलोकन 
सिमितलाई �दान गरकेो देिख�छ । िवप�ी सिमितको 
िनण�यमा उ� ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) को 

ख�ड (ख)(२) बमोिजम िनण�य ग�रएको कुरा उ�लेख 
छ । स�झौता नै स�प�न भइसकेको अव�था िव�मान 
ह�दँाह�दैँ स�झौता भई नसकेको अव�थामा गनु�पन� 
िनण�य पनुः कायम रहन स�दैन । आषाढ मसा�तिभ� 
एल.सी. खो�न नसिकएको अव�थामा सो वष�को 
ख�रद बजेट �या�स ह�ने कुराको जानकारी �ा� भएको 
िथयो । तदन�ुप िवप�ीम�येको िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान वीर अ�पतालको नाममा नेपाल एस.वी.
आई. ब�कमा �.१,०२,४५,००० (Guarantee 
Ref. No.१८५१७८००००९२) र िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान राि��य �मासे�टरको नाममा 
नेपाल एस.वी.आई. ब�कमा �. १,०२,४५,००० 
(Guarantee Ref. No.१८५१७८G००६९३) 
माफ� त काय� स�पादन जमानत (Performance 
Bond) पेस ग�रएको िथयो । �यसका लािग दईुवटा 
र� गन� नसिकने (Irrevocable ) �िततप�ह� जारी 
भई सामानसमेत आयात भएर ती समानको �ािविधक 
िनरी�ण भई सामान जडानसमेत भई ७० �ितशत 
रकमसमेत भ�ुानी भइसकेको छ । िवप�ी सिमितले 
�िततप�को राि��य एवं अ�तरा�ि��य गा�भीय�लाई 
नबझुी जबरज�ती�पमा स�झौताबमोिजम खोिलएको 
�िततप�समेत बदर गन� गरी गरकेो िनण�य स�मािनत 
सव��च अदालतबाट ने.का.प.२०४८, अङ्क १२, 
प�ृ ८९१, िन.नं.४४४४ मा �ितपादन भएको निजर 
�ितकूल छ । तसथ�, साव�जिनक िनकायको िमित 
२०७४।३।२२ मा बोलप� �वीकृत गन� िनण�य, सो 
आधारमा गरकेो प�ाचार, िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ान र सोही मातहतको राि��य �मा से�टरसगँ 
िमित २०७४।३।३० को ख�रद स�झौता, ख�रद 
काया�देशलगायत एल.सी. खोिलएका प�ह�समेत 
साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) 
को ख�ड (ख)(२) बमोिजम बदर ह�ने भनी साव�जिनक 
ख�रद पनुरावलोकन सिमितले िमित २०७६।१।१७ 
मा गरकेो िनण�य गैरकानूनी, �वे�छाचारी, संिवधान 
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एवं कानूनी िस�ा�त, मा�यता र अ�याससमेतको 
�ितकूल भएकाले �य�तो िनण�य तथा काय� नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोिजम उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर घोिषत गरी िमित २०७४।३।३० मा 
म िनवेदक र िवप�ी वीर अ�पतालसगँ ग�रएको तथा 
म िनवेदक र �मा से�टरसगँ ग�रएको स�झौताबमोिजम 
काम गन� िदन ु भनी परमादेशलगायत उपय�ु आदेश 
ग�रपाऊँ । साथै �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म िवप�ी साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितको िमित २०७६।१।१७ को िनण�य 
काया��वयनस�ब�धी कुनैपिन काय� नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. 
को तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� आधार र कारण भए सोसमेत 
खलुाई बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी 
नं.१ का हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
र अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गन� भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु� , अ�त�रम आदेश माग भएको 
स�ब�धमा िवचार गदा� स�झौताबमोिजम सामान 
आयात भई जडानसमेत भइसकेको भ�ने अव�था 
ह�दँा सिुवधा स�तलुनको �ि�कोणले दवुै प� राखी 
छलफल गन� उपय�ु ह�ने दिेखदँा छलफलबाट 
अक� आदेश नभएस�म िवप�ी साव�जिनक ख�रद 
पनुरावलोकन सिमितको िमित २०७६/०१/१७ 
को िनण�य काया��वयनस�ब�धी कुनै पिन काय� नगरी 
अगािड नबढाई यथाि�थितमा राखी छलफलको 
िनि�त सोस�ब�धी िनण�यका कागजातसिहतको फाइल 

िलई िमित २०७६/०३/१५ गतेका िदन आउन ुभनी 
��यथ�ह�का नाउमँा �याद सूचना जारी गरी हािजर 
भए वा गजुारपेिछ िनयमानसुार पेस गन� भ�ने बेहोराको 
२०७६।३।९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

िमित २०७४।३।३० गते स�झौता भई 
सोही िदन ब�क अफ काठमाड� एल.सी. खाली 
स�झौताअनसुारको सामान स�झौतामा उ�लेख 
भएबमोिजम यस �ित�ानमा Intra Operative 
CT मेिसन �ा� भई िमित २०७५।३।१५ गते 
Installation भइसकेको छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा ५१ (२)(ग) बमोिजम ख�रद स�झौता 
भइसकेको ि�थितमा स�मािनत सव��च अदालतको 
िमित २०७५।७।१२ गतेको आदशेले उ�े�यअन�ुप 
ख�रद स�झौताले वैधता पाउने अव�था छ । स�मािनत 
सव��च अदालतको िमित २०७६।२।१६ गतेको 
संय�ु इजलासले िहमालयन मेिडटेक �ा.िल.ले यस 
�ित�ानसमेतलाई िवप�ी बनाइएको परमादेश (०७४-
WO-०३०८) िनवेदनमा तारखे गजुारी बसेकोले 
तामेलीमा गएको र उ� आदेशानसुार सशुा�त िघिमरलेे 
दायर गरकेो िहमालयन मेिडटेक �ा.िल.को दाबी 
समा� भएकोले यस अ�पतालमा उपल�ध िस.िट. 
��यान मेिसन जनताको सरोकारको िवषय भएको 
ह�दँा ��ततु स�ब�धमा अ�य ��यथ�बाट पेस ग�रने 
िलिखत जवाफबाट समेत यथाथ� काम कारबाहीको 
बेहोरा स�मािनत अदालतसम� ��ततु ह�ने नै छ 
भ�ने बेहोराको िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर 
अ�पतालका अि�तयार �ा� उपकुलपित �ा.डा. देव 
नारायण शाहको तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको 
िलिखत जवाफ ।

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५१ 
को उपदफा (२)(ग) मा भएको कानूनी �यव�थासमेतलाई 
म�यनजर गरी बोलप�सगँ सरोकार रा�ने �रट िनवेदक 
बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. समेतलाई िझकाई 
िहमालयन मेिडटेक �ा.िल. ले िनवेदनमा उ�लेख 
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गरकेा िवषयलगायत स�बि�धत अ�य कुराह�को 
स�ब�धमा �रट िनवेदकलाई जानकारी गराई कागज, 
�माणसमेतको यथोिचत िव�ेषण र मू�याङ्कन गरी 
पनुः िनण�य गन� भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट 
िमित २०७५।७।१२ मा परमादेशको आदेश 
भएबमोिजम िनज िवप�ी बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. 
को तफ� बाट स�चालक चेतन अ�वाल र िनजका कानून 
�यवसायीसमेतको उपि�थितमा छलफल गरी �चिलत 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा साव�जिनक 
ख�रद िनयमावली, २०६४ बमोिजम यस सिमितबाट 
िमित २०७६।०१।०४ मा छलफल भई राि��य 
�वा��य िव�ान �ित�ान (NAMS) बाट बोलप� 
�म सं�या NAMS/NCB/73/74/52 �ारा Neuro 
Surgery Equipment ख�रद गन� बोलप� �वीकृत 
गन� आशयको सूचनाका िव��मा साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को प�र�छेद ६ बमोिजम यस सिमितमा 
परकेो पनुरावलोकन िनवेदनउपर सिमितबाट िमित 
२०७४।४।३२ मा भएको (म�ुा नं.६० को) िनण�य 
िव�� परकेो �रट िनवेदन (०७४-WO-०१५५) उपर 
सव��च अदालतबाट िमित २०७५।०७।१२ मा भएको 
आदशेबमोिजम थप अ�ययन गरकेो कागज �माणका 
साथै �रट िनवेदकले पेस गरकेो कागज �माणको 
िव�ेषणसिहत पनुः िवचार गदा�  कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजम ख�रद कारबाहीको पनुरावलोकनको 
�ि�या नटुङ्िगदै साव�जिनक िनकायले �ी 
बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. सगँ गरकेो स�झौता 
कानूनस�मत भएको भ�ने आधार �माण ��ततु गन� 
सकेन । साव�जिनक िनकायले कानूनिवपरीत तथा 
सव��च अदालतको आदेश (म�ुा नं. ०६८-WO-
०५०३), िनण�य नं. ८८९३) को निजर िव�� िमित 
२०७४।३।२२ मा गरकेो बोलप� �वीकृत गन� िनण�य, 
सो आधारमा गरकेो प�ाचार, िमित २०७४।३।३० 
को ख�रद स�झौता, ख�रद काया�देशलगायत ए.ल.सी 
खोिलएका प�ह�समेत साव�जिनक ख�रद ऐन, 

२०६३ को दफा ५० को उपदफा (५) को ख�ड 
(ख) (२) बमोिजम सो हदस�म र� ग�रिदएको हो । 
स�झौता भइसकेको अव�थामा ऐ. ऐनको दफा ५१ 
को उपदफा (२) को ख�ड (ग) का स�ब�धमा ऐ. 
ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) बमोिजम उ� ख�रद 
कारबाहीको पनुरावलोकन �योजन एवं अविधका लािग 
मा� रो�का रािखएकाले उ� रो�का यस सिमितको 
िमित २०७४।०४।३२ को िनण�यप�ात् �वतः कायम 
नरहेको साथै स�बि�धत साव�जिनक िनकायको च.नं. 
२१६, िमित २०७४।०५।०६ को प��ारा जारी 
आदेशबमोिजम उ� ठे�का स�झौता र� भइसकेको 
अव�थासमेत रहेकोले यस िवषयमा सिमितबाट थप 
केही िनण�य ग�ररहन नपरकेो भनी यस सिमितबाट 
िमित २०७६।१।१७ मा पनुः िनण�य भएको हो । 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ (३) 
अनसुार आशयको सूचना िदएको सात िदनिभ� कुनै 
बोलप�दाताले दफा ४७ बमोिजम िनवेदन नगरमेा 
मा� छनौट भएको बोलप�दाताको बोलप� �वीकृत 
गरी स�झौता गन� सिकने �यव�था भएको तर यस 
बोलप� स�ब�धमा ऐ. ऐनको दफा ४७ बमोिजम 
िनवेदन परकेोले साव�जिनक िनकायले बोलप� �वीकृत 
गन� र स�झौता गन� स�ने अव�था नरहेको ह�नाले 
गैरकानूनी �पमा गरकेो स�झौताको कुनै अथ� नह�ने 
ह�दँा यस सिमितले गरकेो िनण�य कानूनस�मत छ । 
साव�जिनक िनकायले ख�रद कारबाहीको मू�याङ्कन 
एव ं िनण�यमा �िुट गरकेो ख�डमा साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ ले पनुरावलोकनस�ब�धी �यव�था गरेको 
र ऐ. ऐनको दफा ५०(४) मा साव�जिनक िनकायबाट 
�ा� भएको जानकारी र िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो �माण कागजातका आधारमा र आव�यक भए 
दवुै प�लाई बझुी िनवेदन �ा� भएको िमितले ितस 
िदनिभ� पनुरावलोकन सिमितले िनण�य गनु�पन� भनी 
उ�लेख गरकेो ह�नाले मू�याङ्कन सिमितले गरकेो राय 
बदर गन� अिधकार यस सिमितको काम, कत��यिभ� 
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पद�छ । िवप�ी िनवेदकले पेस गरकेो Technical 
Specification साव�जिनक िनकायले अिनवाय� 
आव�यकता (Mandatory) भनी माग गरबेमोिजम 
म�येका केही बुदँाह� निम�ने भएकोले सो �वीकार 
गन� िम�ने २ थानको �. २३,१५,३७,०००।- ��ताव 
गरकेो ��ट ह��छ । बोलप�दाताले कबोल अङ्क 
�.२०,४९,००,०००।- (करबाहेक) ��ताव गरकेो र 
िनजको Total Price of Bid Rs. २३,१५,३७,००० 
(VAT सिहत) Bid Submission Form मा �प� 
देिखएको अव�थामा �. ४०,९८,००,०००।- को 
स�झौता गरकेो देिखएकाले सरकारी रकम अप�यय 
भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
साव�जिनक ख�रद पनुरावलोक सिमित, ताहाचल, 
काठमाड�को तफ� बाट अ�य� गणुराज �े�को यस 
अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।

िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान�ारा 
िमित २०७४।२।२१ को गोरखाप� दैिनक पि�कामा 
�कािशत Intraoperative Mobile CT with High 
End Navigation System: CT 4T ? Neuro 
Surgery Equipment Intra-operative Mobile 
CT with High End का Navigation System: 
CT ख�रद गन� साव�जिनक सूचना�ारा बोलप� 
आ�ान गरकेो िथयो । सो सूचनाबमोिजम बायोमेड 
इ�टरनेसनल �ा. िल. र िहमालयन मेिडटेक �ा. िल. 
ले बोलप� पेस गरकेो िथयो । उ� मेिसन आपूित�को 
लािग परकेा बोलप�ह�म�ये बायोमेड इ�टरनेसनल 
�ा. िल. को बोलप� सारभूत �पमा �भावकारी र 
�यूनतम मू�याङ्िकत रहेकोले छनौट ग�रएको भनी 
साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा २७ को उपदफा २ को 
�योजनाथ� िमित २०७४।३।२३ मा सूचना �कािशत 
ग�रएको िथयो । उ� सूचनामा २ थान उपकरण �. 
२०,४९,००,०००।– (िबस करोड उन�चास लाख 
�पैया)ँ लाई �यूनतम मू�याङ्कन र सारभूत �पमा 
�भाव�ाहीको �पमा ��ततु गरकेो काय� साव�जिनक 

ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २५ िवपरीत �िुटपूण� 
भएकोले ऐनको दफा २७(३) एवं ४७(१) समेतका 
आधारमा उ� िनण�य तथा सूचना पनुरावलोकन 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन गरकेा िथयौ ँ । उ� िनवेदन 
�ा� भएप�ात् उ� ख�रद �ि�या िनल�बन गरी सो 
स�ब�धमा कारण खलुाई ५ िदनिभ� िनण�य गनु�पन�मा 
िनण�य नगरकेो ह�दँा उ� िनण�य पनुरावलोकन गरी 
बदर ग�रपाउ ँभनी पनुरावलोकन सिमितसम� िनवेदन 
परकेोमा पनुरावलोकन सिमितले बोलप� मू�याङ्कन 
गन� �प� आधार तय नगरकेो, २ इकाइका लािग बोलप� 
भाग भएकोमा सोहीबमोिजम बोलप� पेस नभएको र 
मू�याङ्कन, �वीकृित र आशयप�समेत २ सेटको 
लािग ह�नपुन� र आशयप�मा २०,४९,००,०००।- 
उ�लेख भएप�ात् स�झौता गदा� वीर अ�पताल र 
�मा से�टरले छु�ाछु�ै रकमको स�झौता गन� कतैबाट 
पिु� ह�दँैन । साथै दफा ४७ बमोिजम िनवेदन परपेिछ 
सोमा िनण�य नगरी पनुरावलोकन गन� समय पिन 
निदई स�झौता गरकेो र एल. सी. समेत खोलेको 
ह�दँा कानूनिवपरीत िमित २०७४।३।२२ मा बोलप� 
�वीकृत गन� िनण�य बदर ग�रएको िथयो । पनुरावलोकन 
सिमितले �ितवादको कुनै अवसर �दान नगरी 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा साव�जिनक 
ख�रद िनयमावली, २०६४ को ग�भीर उ�लङ्घन गरी 
िनण�य गरकेो तथा अिधकार�े�ा�मक �िुटपूण� भएको 
र बदिनयतपूण� रहेको ह�दँा पनुरावलोकन सिमितको 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी यस स�मािनत अदालतमा 
�रट िनवेदन िदनभुएकोमा बायोमेड इ�टरनेसनललाई 
�ितवाद गन� मौका निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त �ितकूल भएकोले पनुरावलोकन 
सिमितको िनण�य बदर गरी बायोमेड इ�टरनेसनललाई 
समेत बझुी पनुः िनण�य गनु�  भनी स�मािनत सव��च 
अदालतबाट िमित २०७५/७।१२ मा आदशे भएको 
िथयो । मैले िदएको िनवेदनमा बोलप� �वीकृत गन� 
िमित २०७४।३।२२ को िनण�य तथा िनण�यको 
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जानकारी िदन २०७४।३।२३ को सूचना बदर ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदन गरकेा छ� । साव�जिनक ख�रद ऐनको 
दफा २७(३) र ४७(३) बमोिजम िनवेदन गरपेिछ 
सो स�ब�धमा ५ िदनिभ� िनण�य गनु�पन� र �य�तो 
िनण�यउपर पनुरावलोकनमा उजरु िदने अिधकारलाई 
िन��ायोिजत त�ुयाउने िहसाबले कानूनी उपचार 
खो�ने अिधकारलाई बाहेक गन� दूिषत त�रकाबाट 
स�झौता ग�रएको ह�दँा �यसले �वत�� �पमा कानूनी 
मा�यता पाउन स�दैन । गैरकानूनी िनण�यका आधारमा 
गरकेो िनण�य बदर ह�दँा साथ सो आधारमा गरकेो 
स�झौतालगायतका अ�य सबै काम कारबाहीह� बदर 
गन� कुनै कानूनी बाधा र अडचन छैन । साव�जिनक 
ख�रद ऐनका दफा ४७ (३) अनसुार ख�रद िनण�यको 
हकमा ७ िदनिभ� काया�लय �मखुसम� िनवेदन गन� 
र दफा ४७ (६) अनसुार िनजले ५ िदनिभ� िनण�य 
गनु�पछ�  । तर ५ िदनिभ� िनण�य गरमेा वा िनण�यमा िच� 
नबझुेमा पनुरावलोकन सिमितमा पनुरावलोकनका 
लािग िनवेदन िदन सिकने �यव�था गरकेो छ । स�झौता 
भइसकेपिछ पिन पनुरावलोकनको लािग िनवेदन गन� 
सिक�छ र �य�तो अव�थामा पनुरावलोकन सिमितले 
िनवेदकलाई परेको मका� िवचार गरी �ितपूित�को लािग 
िसफा�रस गनु�पद�छ । बोलप� �वीकृत गन� िनण�यलाई 
चनुौती निदई स�झौतालाई मा� चनुौती िदएको ख�डमा 
मा� दफा ५० को उपदफा ५ को ख�ड (ग) बमोिजम 
िसफा�रस गन� कुरा ह��छ । २ वटा मेिसनको लािग 
बोलप� पेस गदा� �. २०,४९,००,०००।०० मू�य 
उ�लेख ग�रएको छ भने बोलप� �वीकृत गन� आशयको 
सूचनामा भने �ित इकाइ २०,४९,००,०००।०० भनी 
उ�लेख गरी दईुवटा स�झौता गरी बोलप�मा उ�लेख 
गरकेो मू�यको औिच�य पिु� गन� खोिजएको ��ट 
देिखएको छ । साव�जिनक िनकायले साव�जिनक ख�रद 
ऐनको प�रपालना ऐन र िनयमको मम�अनसुार नगरकेो 
कारणबाट य�तो प�रि�थित उ�प�न भएको हो । यिद 
साव�जिनक िनकायका �मखुले समयमै िनण�य गरकेो र 

पनुरावलोकनका लािग िनवेदन िदन स�ने �यादस�म 
पख�र ख�रद स�झौता गरकेो भए यो प�रि�थित उ�प�न 
नै ह�ने िथएन । असल िनयतले काय� गरकेो भए मा� 
दफा ५० (५) (ग) को �यव�था आकिष�त ह�ने हो । 
सिमितले िनणय� गदा� बोलप� �वीकृत गन� िनण�य बदर 
गरकेो ह�दँा बोलप� �वीकृत गन� िनण�यका आधारमा 
भए ग�रएका स�पूण� काय�ह� बदर ग�रएको हो । अतः 
मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट पनुरावलोकन 
सिमितबाट गरकेो िमित २०७६।१।१७ को िनण�य 
कानूनस�मत अदालतको आदेशस�मत भएको र िवप�ी 
िनवेदकको माग दाबी कानूनिवपरीत सम�यायको 
िस�ा�तिवपरीत भएको ह�दँा िवप�ीह�को �रट िनवेदन 
खारजे गरी फुस�द िदलाइपाउ ँभ�ने िहमालयन मेिडटेक 
�ा.िल.को तफ� बाट अि�तयार �ा� स�चालक स�ज ु
राजकिण�कारको यस अदालतमा पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा�य �ी सिुशल 
प�त र �ी सितषकृ�ण खरले तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी िव�ण�ुसाद �यौपानेले िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ानले िमित २०७४।०२।२१ गते गोरखाप� 
दिैनकमा बोलप� नं. NMS/NCB/73/74/52 बाट 
Intra-operative mobile CT with High End 
Navigation System को Neuro surgery 
Equipment एक थान ख�रद सूचना �कािशत 
गरकेो िथयो तर उ� िमितको बोलप�मा उि�लिखत 
एक थान नभई माग भएको स�ंया दईु भनी 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानले उि�लिखत 
बोलप� आ�ानको सूचना सशंोधन गरकेोमा उ� 
संशोिधत सूचनाको सत�बमोिजम दईु थान मेिसनको 
�.१,१०,००,०००।०० ठे�का जमानत Bid Bond) 
सिहत BOQ मा �ित इकाइ मू�य माग गरकेो महलमा 
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�ित इकाइ मू�य उ�लेख गरी रीतपूव�कको िसलब�दी 
बोलप� दता� गराएकोमा �ािविधक मू�याङ्कन 
सिमितले साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को 
िनयम ६२ बमोिजम मू�याङ्कन गरी बोलप�ह�म�ये 
िहमालयन मेिडटेक�ारा पेस ग�रएको बोलप�मा १४ 
बुदँा अ�पतालबाट माग भएअनसुार तथा Pre-bid 
meeting मा संशोधन भएअनसुार Specification 
सगँ मेल नखाने र Biomed International �ारा पेस 
गरकेो बोलप�मा २ बुदँाबाहेक अ� बुदँामा मेल खाने, 
अ�पतालबाट माग भएको Specification अनसुार 
धेर ैबुदँा िम�ने िनवेदकको बोलप�को प�मा राय पेस 
भएबमोिजम िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानले िमित 
२०७४।३।२२ मा मेरो बोलप� �वीकृितको लािग 
छनौट भएको भनी िमित २०७४।३।२३ को गोरखाप� 
दैिनकमा बोलप� �वीकृत गन� आशयको सूचना 
�कािशत गरी दईुवटा सेटको �. १,०२,४५,०००।०० 
धरौटी वा उि�लिखत रकम बराबरको Performance 
Bond सिहत स�झौता गन� आउन भनी िमित 
२०७४।३।३० गते िनवेदकलाई जानकारी गराएकोले 
सोही िदन िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान र �ित�ान 
मातहतकै राि��य �मा से�टरसगँ Intra-operative 
mobile CT with High End Navigation 
System: CT को Neuro surgery Equipment 
एक एक थान गरी २ थान मेिसन आपूित� गन� स�झौता 
गरी काया�देशसमेत पाएकोले उ� मेिसन स�लाई गन� 
ब�क अफ काठमाड� र राि��य वािण�य ब�कमा दईुवटा 
र� गन� नसिकने (Irrevocable) �िततप�ह� खोली 
सामान आयातका लािग अड�र भएबमोिजम जम�नीको 
क�पनीमा समान बनेको र हाल ती समानह� नेपालमा 
�ा� भई वीर अ�पताल र राि��य �मा से�टरमा 
जडान भइसकेको अव�था रहेकोले पनुरावलोकन 
सिमितको िनण�य यथावत् रहनकुो औिच�यसमेत 
छैन । साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितले गरकेो 
पिहलो िनण�य यसै अदालतबाट बदर भएकोमा पनु: 

बोलप�लगायतका काय�ह� बदर गन� िनण�य पूवा��ही 
रहेको छ । साथै साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा ५० (५) (ग) मा स�झौता भइसकेपिछ बोलप�, 
स�झौतालगायतका काय� बदर गन� निम�ने कानूनी 
�यव�था रहेकोमा सो कानूनी �ावधानको �ितकूल 
पनुरावलोकन सिमितबाट बोलप� तथा सोप�ात् 
भए ग�रएका काय� बदर गन� गरी भएको िनण�य 
बदरभागी रहेकाले उ� िनण�य उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी स�झौताबमोिजम �ि�या अगािड बढाउन ु
भनी परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी साव�जिनक पनुरावलोकन सिमितको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी श�भ ु
काक�ले साव�जिनक िनकायले ख�रद कारबाहीको 
मू�याङ्कन एवं िनण�यमा �िुट गरकेो ख�डमा साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ ले पनुरावलोकनस�ब�धी �यव�था 
गरकेो र ऐ. ऐनको दफा ५०(४) मा साव�जिनक 
िनकायबाट �ा� भएको जानकारी र िनवेदकले 
िनवेदनसाथ पेस गरकेो �माण कागजातका आधारमा 
र आव�यक भए दवुै प�लाई बझुी िनवेदन �ा� भएको 
तीस िदनिभ� पनुरावलोकन सिमितले िनण�य गनु�पन� 
भनी उ�लेख गरकेो ह�नाले मू�याङ्कन सिमितले गरेको 
राय बदर गन� अिधकार सिमितको काम, कत��यिभ� 
पद�छ । िवप�ी िनवेदकले पेस गरेको Technical 
Specification साव�जिनक िनकायले अिनवाय� 
आव�यकता (Mandatory) भनी माग गरबेमोिजम 
म�येका केही बुदँाह� निम�ने भएकोले सो �वीकार 
गन� िम�ने २ थानको �. २३,१५,३७,०००।- ��ताव 
गरकेो ��ट ह��छ । बोलप�दाताले कबोल अङ्क 
�.२०,४९,००,०००।- (करबाहेक) ��ताव गरेको 
र िनजको Total Price of Bid Rs.23,15,37,000 
(VAT सिहत) Bid Submission Form मा �प� 
दिेखएको अव�थामा �. ४०,९८,००,०००।- को 
स�झौता गरकेो देिखई सरकारी रकम द�ुपयोग भएको 
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ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी िहमालयन मेिडटेक �ा.िल.को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी पूण�मान 
शा�यले बोलप� खो�दाका अव�थामा उ�लेख 
भएको मू�यभ�दा फरक रकम बोलप� �वीकृत 
गन� आशयको सूचनामा उ�लेख गरकेो बेहोराबाट 
पिन बोलप�दताले उ�लेख गरकेो मू�यमा फरक 
परकेो देिखएको अव�थामा �यसलाई छ�नका लािग 
िभ�निभ�न करार गररे िमलाउन खोजेको ��ट 
देिख�छ । २ वटा मेिसनको लािग बोलप� पेस गदा� 
�.२०,४९,००,०००।०० मू�य उ�लेख ग�रएको 
छ भने बोलप� �वीकृत गन� आशयको सूचनामा भने 
�ित इकाइ �. २०,४९,००,०००।०० भनी उ�लेख 
ग�रएको छ । कुनै पिन िवषयको स�ब�धमा जब 
कानूनमा नै पनुरावलोकन गन�का लािग िनवेदन गन� 
सिकने �यव�था कानूनले गरकेो छ भने ख�रद िनण�यको 
स�ब�धमा उजरु प�रसकेपिछ प�लाई उपचारको माग� 
अवल�बन गन� िदनपुन� कत��य भएका �यि� तथा 
िनकायले �यस हकलाई िनरथ�क त�ुयाउन िम�दैन । 
असल िनयतले काय� गरकेो भए मा� दफा ५० (५) (ग) 
को �यव�था आकिष�त ह�ने हो; तसथ� बदिनयत साथ 
ग�रएको िनण�यले मा�यता नपाउने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी पूिण�मा �रमाल 
गरुागाईले िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानले िमित 
२०७४।०२।२१ गते गोरखाप� दैिनकमा बोलप� 
नं. NMS/NCB/73/74/52 बाट Intra-operative 
mobile CT with High End Navigation System 
को Neuro surgery Equipment एक थान ख�रद 
सूचना �कािशत गरकेो िथयो तर उ� िमितको बोलप�मा 
उि�लिखत एक थान नभई माग भएको स�ंया दईु 
भनी िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानले उि�लिखत 

बोलप� आ�ानको सूचना सशंोधन गरकेोमा उ� 
संशोिधत सूचनाको सत�बमोिजम दईु थान मेिसनको 
�.१,१०,००,०००।०० ठे�का जमानत Bid Bond) 
सिहत BOQ मा �ित इकाइ मू�य माग गरकेो महलमा 
�ित इकाइ मू�य उ�लेख गरी रीतपूव�कको िसलब�दी 
बोलप� दता� गराएकोमा �ािविधक मू�याङ्कन 
सिमितले साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को 
िनयम ६२ बमोिजम मू�याङ्कन गरी बोलप�ह�म�ये 
बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.�ारा पेस ग�रएको 
बोलप� �वीकृत भई िमित २०७४।३।३० मा स�झौता 
भई सामान ख�रद �ि�या अगािड बढेको र हाल 
स�झौताबमोिजमका सामान �ा� जडान भई मेिसन 
चाल ुरहेको छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उि�लिखत त�य बहस िजिकर भएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणसमेतको 
आदेश जारी ह�ने हो ? वा होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ानले िमित २०७४।०२।२१ 
गते गोरखाप� दैिनकमा बोलप� नं. NMS/
NCB/73/74/52 बाट Intra-operative mobile 
CT with High End Navigation System को 
Neuro surgery Equipment दईु थान (पिछ सूचना 
संशोधन भएको) ख�रद सूचना �कािशत भएबमोिजम 
िनवेदक बाइमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.को बोलप� 
�वीकृत भई िमित २०७४।३।३० मा ख�रद स�झौता 
अगािड बढी अप�रवत�नीय �िततप� खोली जम�नीको 
क�पनीमा सामान अड�र भई केही रकमसमेत भ�ुानी 
भएको अव�थामा िहमालयन मेिडटेकले साव�जिनक 
ख�रद पनुरावलोकन सिमितमा उजरु गरकेोमा उ� 
सिमितले स�झौता बदर गन� गरकेो िनण�यउपर बायोमेड 
इ�टरनेसनल स�मािनत सव��च अदालतमा �रट 
िनवेदन िदएकोमा साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितको िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर गरी पनु: 
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िनण�य गनु�  भनी परामदेश जारी गरकेोमा पनुरावेदन 
सिमितले िमित २०७६।१।१७ मा िनण�य गदा�समेत 
बोलप�लगायतका सबै काम कारबाही बदर गरकेो ह�दँा 
उ� िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी बोलप� 
तथा स�झौतालगायतका काय� अगािड बढाउन ु भनी 
परमादेशसमेतको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन र 
साव�जिनक िनकायले ख�रद कारबाहीको मू�याङ्कन 
एवं िनण�यमा �िुट गरकेो ख�डमा साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ ले पनुरावलोकनस�ब�धी �यव�था गरकेो 
र ऐ. ऐनको दफा ५०(४) मा साव�जिनक िनकायबाट 
�ा� भएको जानकारी र िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो �माण कागजातका आधारमा र आव�यक भए 
दवैु प�लाई बझुी िनवेदन �ा� भएको तीस िदनिभ� 
पनुरावलोकन सिमितले िनण�य गनु�पन� भनी उ�लेख 
गरकेो ह�नाले मू�याङ्कन सिमितले गरकेो राय बदर गन� 
अिधकार सिमितको काम, कत��यिभ� पद�छ । िवप�ी 
िनवेदकले पेस गरकेो Technical Specification 
साव�जिनक िनकायले अिनवाय� आव�यकता 
(Mandatory) भनी माग गरबेमोिजमम�येका 
केही बुदँाह� निम�ने भएकोले सो �वीकार गन� 
िम�ने २ थानको �. २३,१५,३७,०००।- ��ताव 
गरकेो ��ट ह��छ । बोलप�दाताले कबोल अङ्क 
�.२०,४९,००,०००।- (करबाहेक) ��ताव गरकेो 
र िनजको Total Price of Bid Rs.23,15,37,000 
(VAT सिहत) Bid Submission Form मा �प� 
देिखएको अव�थामा �.४०,९८,००,०००।- को 
स�झौता गरकेो देिखई सरकारी रकम अप�यय भएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िलिखत जवाफ 
रहेको देिख�छ । 

३. िमिसल अ�ययन गदा� , िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान वीर अ�पतालले िमित २०७४।२।२१ 
मा बोलप� नं. NMS/NCB/73/74/52 बाट 
ultra-operative Mobile CT with High End 
Navigation System: CT को Neuro Surgery 

Equipment एक थान ख�रद गन�का लािग बोलप� 
आ�ान ग�रएकोमा पिछ िमित २०७४।३।७ मा 
संशोिधत सूचना �कािशत गरी एक थानको स�ा २ 
थान Equipment आव�यक रहेको भ�ने उ�लेख 
भएबमोिजम िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. र 
िहमालयन मेिडटेक �ा.िल. को बोलप� पेस भएकोमा 
�ित�ानले गठन गरकेो �ािविधक मू�याङ्कन सिमितले 
िहमालयन मेिडटेकबाट पेस भएको बोलप�को बुदँा 
नं. १०७, १.११, १.१९(a), १.१९(d), १.१९ (f), 
१.१९(g), १.१६, ३.०१, ३.०२, ३.०६, ४.०४, 
४.०५ र ६.०.१ समेत १४ वटा बुदँामा अ�पतालबाट 
माग भएअनसुार Specification सगँ मेल नखाएको 
र िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसन �ा.िल.ले पेस गरेको 
बोलप�को बुदँा नं. १.०७ र १.१६ बाहेक अ� 
बुदँामा मेल खाएकोले बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.
िल. को बोलप�को प�मा िसफा�रस ग�रएको भ�ने 
िमित २०७४।३।२२ को िसफा�रस िनण�यअनसुार 
उि�लिखत सामान ख�रद �ि�या अगािड बढाउनका 
लािग �ित�ान�ारा गिठत बोलप� मू�याङ्कन 
परी�ण सिमितले िमित २०७४।३।२२ मा बायोमेड 
इ�टरनेसनल �ा.िल.बाट ��तािवत �याट रकमबाहेक 
�. २०,४९,००,०००।- (िबस करोड उन�पचास 
लाख) को बोलप� �वीकृितको लािग िसफा�रस गरेको 
दिेख�छ ।

४. �ािविधक मू�याङ्कन सिमितको 
�ितवेदन तथा बोलप� मू�याङ्कन परी�ण सिमितको 
िसफा�रसअनसुार बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.बाट 
पेस भएको बोलप� �वीकृत गन� आशयको िमित 
२०७४।३।२३ को गोरखाप�मा सूचना �कािशत 
भएको पाइयो । सोही सूचनाका आधारमा बायोमेड 
इ�टरनेसनल �ा.िल. �ित�ानमा उपि�थत भई िमित 
२०७४।३।३० मा बोलप�बमोिजम सामान ख�रदका 
लािग िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पताल 
र �मा से�टरका तथा बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.का 
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िबचमा ख�रद स�झौता स�प�न भई सोही िमितमा 
�ित�ान र �मा से�टरबाट काया�देशसमेत �दान 
ग�रएअनसुार बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.ले सामान 
ख�रद �ि�या अगािड बढाएको दिेखन आउछँ । 

५. स�झौतानसुार बायोमेड इ�टरनेसन 
�ा.िल.ले ख�रद �ि�या अगािड बढाइरहेको 
अव�थामा उ� स�झौता गैरकानूनी रहेकाले बदर 
ग�रपाउ ँ भनी िहमालयन मेिडटेक �ा.िल.ले िमित 
२०७४।४।५ मा साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितमा उजरुी गरकेोमा राि��य िचिक�सा िव�ान 
�ित�ान वीर अ�पताल तथा �मा से�टरका िबचमा 
िमित २०७४।३।३० मा भएको उि�लिखत सामान 
ख�रदस�ब�धी स�झौता तथा �िततप� खो�ने 
काय�समेत गैरकानूनी रहेको भनी िमित २०७४।४।३२ 
मा िनण�य गरकेो दिेख�छ । साव�जिनक ख�रद 
पनुरावलोकन सिमितले गरकेो उ� िनण�यउपर 
ियनै िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.ले यसै 
अदालतमा ०७४-WO-०१५५ को उ��ेषण परमादेश 
िनवेदन दता� गरी कारबाही च�दै जादँा साव�जिनक 
ख�रद पनुरावलोकन सिमितबाट िमित २०७४।४।३२ 
मा भएको िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर भई 
बोलप�सगँ सरोकार रा�ने बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.
िल. समेतलाई िझकाई िहमालयन मेिडटेकले िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेा िवषयलगायत अ�य कुराह�को 
यथोिचत िव�लेषण र मू�याङ्कन गरी पनुः िनण�य 
गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७५।७।१२ मा 
उ��ेषण परमादेशको आदेश भएको पाइयो । 

६. यस अदालतको आदेशप�चात् साव�जिनक 
ख�रद पनुरावलोकन सिमितले सरोकारवाला 
प�ह� यी िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसनल तथा 
िहमालयन मेिडटेकलाई िझकाई छलफल गरी 
पनुः िमित २०७६।१।१७ मा िनण�य गदा�समेत 
िमित २०७४।२।२१ र िमित २०७४।३।७ को 
बोलप�अनसुार िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान र 

बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.का िबचमा सामान ख�रद 
गन� गरी िमित २०७४।३।३० को स�झौतासमेतका 
काम कारबाहीह� बदर गरकेो अव�था रहेको छ । 

७. साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
५०(१) मा “दफा ४८ बमोिजमको पुनरावलोकनको 
लािग पुनरावलोकन सिमितसम� िनवेदन िदने 
बोलप�दाता वा परामश�दाताले दफा ४९ को 
ख�ड (क) को िवषयको हकमा सात िदनिभ� र 
ख�ड (ख) को हकमा �य�तो स�झौता भएको 
िमितले तीस िदनको अविधिभ� पुनरावलोकन 
सिमितमा िनवेदन िदनुपन� छ” भनी र सोही दफाको 
उपदफा (३) मा “उपदफा (२) बमोिजमको सूचना 
�ा� गरकेो तीन िदनिभ� साव�जिनक िनकायले 
सोस�ब�धी जानकारी र �िति�या पुनरावलोकन 
सिमितलाई िदनुपन� छ” भनी, उपदफा (५) (ग) मा 
“ख�रद स�झौता भइसकेको अव�थामा �य�तो 
स�झौता िनवेदकले पाउनपु�य� भ�न ेपुनरावलोकन 
सिमितलाई लागेमा िनवेदकलाई परकेो मका� िवचार 
गरी मनािसब मािफकको रकम िनवेदकलाई भु�ानी 
गन� साव�जिनक िनकायलाई िसफा�रस गन�” उ�लेख 
भएको पाइयो ।

८. िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान, 
वीर अ�पताल तथा राि��य �मा से�टरबाट सामान 
ख�रदका लािग िमित २०७४।२।२१ मा बोलप� आ�ान 
भएकोमा िनवेदक बायोमेड इ�टरनेशल र िहमालयन 
मेिडटेकको गरी २ थान बोलप� दता� भई �ािविधक 
मू�याङ्कन ह�दँा िहमालयन मेिडटेकको बोलप�मा 
१४ वटा बुदँा �ित�ानको आव�यकताअनसुारको 
सामानको �कृितसगँ मेल नखाएको र िनवेदक 
बायोमेड इ�टरनेसनलको २ वटा बुदँा मा� मेल 
नखाएको दिेखएको र ती २ वटा बुदँा मेल नखाए पिन 
मेिसन स�चालन गन� सम�या नह�ने भएकोले बायोमेड 
इ�टरनेसनल �ा.िल.को बोलप� छनौट ह�न उपय�ु 
ह�ने भनी िमित २०७४।३।२२ मा राय िदएप�चात् 
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सोही िमितमा नै उ� बोलप� �वीकृत भएअन�ुप 
अ�य �ि�या पूरा गरी बायोमेड इ�टरनेसनलसगँ िमित 
२०७४।३।३० मा सामान ख�रद स�झौता भई सोही 
िमितमा काया�देशसमेत िनवेदकले पाएको अव�था 
देिख�छ । िमित २०७४।३।३० मा स�झौता भएपिछ 
मा� िवप�ी िहमालयन मेिडटेकले साव�जिनक ख�रद 
पनुरावलोकन सिमितमा िमित २०७५।४।५ मा आ�नो 
बोलप� अ�वीकृत गन� काम कारबाही �िुटपूण� रहेको 
भनी उजरुी िदएको पाइ�छ । स�झौता भइसकेको 
अव�थामा पनुरावलोकन सिमितलाई भएको अिधकार 
स�ब�धमा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
५० (१) (ग) लाई हेनु�पन� ह��छ । उ� �यव�था हेदा� 
ख�रद स�झौता भइसकेको अव�थामा िनवेदकलाई 
परकेो मका� िवचार गरी मनािसब मािफकको रकम 
िनवेदकलाई भ�ुानी गन�का लािग साव�जिनक 
िनकायमा िसफा�रस गन� पाउने अव�था रहेको भ�ने 
देिखन आउछँ । 

९. िवप�ी �ित�ान र िनवेदक बायोमेडका 
िबचमा िमित २०७४।३।३० मा सामान ख�रद 
स�झौता भई सोही िदन काय�देश पाएप�चात् 
ख�रद स�झौता भएकै िदन िमित २०७४।३।३० 
मा स�झौतामा उ�लेख ग�रएका मेिसन आपूित� गन� 
�योजनका लािग ब�क अफ काठमाड� र राि��य 
वािण�य ब�कमा र� गन� नसिकने (irrevocable) 
�िततप� (Letter of credit) खोली ख�रद �ि�या 
अगािड बढेको देिख�छ । यसरी ख�रद �ि�या अगािड 
बिढसकेपिछ िमित २०७४।४।५ मा िवप�ीम�येका 
िहमालयन मेिडटेकले साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितमा बोलप� �ि�या बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
िदएको र सो िनवेदनउपर कारबाही अगािड बढी उ� 
सिमितबाट िमित २०७४।४।३२ मा बोलप� ख�रद 
स�झौतालगायतका िनण�य बदर गन� िनण�य भएको 
पाइयो । उ� िनण�यप�चात् िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ानले ख�रद �ि�या �थिगत गरी भ�ुानी �ि�या 

रो�न राि��य वािण�य ब�कलाई िमित २०७४।४।२६ 
मा प�ाचार गरकेोमा डकुमे�ट �ा� भएको ५ िदनिभ�मा 
भ�ुानी िदनपुन� भएकाले सो भ�ुानी रो�का गन� 
Beneficiary को सहमित आव�यक पन� सो नभए 
भ�ुानी रो�न निम�ने भनी िमित २०७४।५।७ मा 
ब�कह�ले जवाफ पठाएको दिेखयो । �य�तै ख�रद 
�ि�या रो�ने आदेश भएप�चात् बायोमेड इ�टरनेसनल 
क�पनीले जम�नीको BRAINLAB मा उपकरण िनमा�ण 
�ि�या रो�न अनरुोध गरकेोमा एल.सी. मा उ�लेख 
भएका २ वटा उपकरणह�को ५०% िनमा�ण स�प�न 
भएको र Order बमोिजम बनाइएका सामान अ�लाई 
िब�� गन� असमथ� ह�ने भनी Brainlab sales Gmb 
H बाट तदनसुार 16 August, 2017 मा बायोमेड 
इ�टरनेसनललाई जवाफ पठाएको पाइ�छ ।

१०. उि�लिखत त�यबाट जम�नीको िनमा�ण 
क�पनीमा स�झौताबमोिजमका उपकरणह� बिनरहेको 
र एल.सी.मा उि�लिखत रकमसमेत उ� क�पनीले 
�ा� गरेको भ�ने देिखन आउछँ । अथा�त् िमित 
२०७४।३।३० को िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान 
र राि��य �मा से�टरको काया�दशेअनसुार िनवेदक 
बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.बाट रकम ज�मा गरी 
खोिलएको एल.सी. माफ� त रकम जम�नीका क�पनीमा 
पठाइसिकएको र क�पनीबाट उ� Order बमोिजमको 
मेिसन सामान बनाउने काय� अगािड बिढसकेको र 
िनयमानसुार आंिशक रकमसमेत भ�ुानी भइसकेको 
भ�ने पाइयो । हाल आएर वीर अ�पतालले च.नं. ३५१ 
िमित २०७८।५।२ को प�बाट िमित २०७४।३।३० 
को स�झौताअनसुारको सामानको अव�था क�तो 
छ ? भनी सोही अ�पतालको �यरुो सज�री िवभागलाई 
गरकेो प�ाचारबमोिजम उि�लिखत सामान जडान 
भएको िमितबाट िनर�तर �योग गरी जिटलतम 
Neuro surgery भइरहेको भ�ने जवाफ �ा� भएको 
दिेखएबाट स�झौताबमोिजम सामानह� �ा� भई 
स�बि�धत �थानमा जडान भई कामसमेत स�ु भएको 
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भ�ने देिख�छ । 
११. यसरी िमित २०७४।२।२१ मा �कािशत 

बोलप� सूचनाअनसुार िचिक�सा राि��य �ित�ान 
र �मा से�टरले िमित २०७४।३।३० मा स�झौता 
गरअेनसुार िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल.ले 
ख�रद �ि�या अगािड बढाई राि��य वािण�य ब�क 
र ब�क अफ काठमाड�बाट एल.सी. खोली जम�नीको 
Brainlab sales Gmb H क�पनीमा मेिसन अड�र 
गरकेो र उ� क�पनीले सामान िनमा�ण गरी हाल उ� 
सामान साव�जिनक िनकाय िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ान वीर अ�पताल र राि��य �मा से�टरमा जडान 
भई सचुा� रहेको भ�ने देिखएबाट साव�जिनक ख�रद 
पनुरावलोकन सिमितले जनु बोलप�, स�झौतालगायत 
स�पूण� काय� बदरको माग गरकेो हो सोही बोलप� तथा 
स�झौताबमोिजमका स�पूण� काय� स�प�न भएको भ�ने 
देिखन आयो । 

१२. िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान 
र �मा से�टर �वा��य उपचार गन� िनकाय ह�न् । 
यी िनकायमा जडान भएका �यरुो सज�रीलगायतका 
सामानह� सव�साधारण जनताको िहतमा उपयोग ह�ने 
ह��छ । �यसरी सव�साधारण जनताको �योजनका लािग 
सामान ख�रद गन� आ.व.०७३/०७४ को आिथ�क 
वष�को अ��य अथा�त् िमित २०७४।२।२१ मा बोलप� 
आ�ान ग�रएको र सो �ि�या अगािड बढ्दै जादँा 
आिथ�क वष�को अ��यमा िमित २०७४।३।३० मा 
सामान ख�रद स�झौता भएको छ । उ� आिथ�क वष�िभ� 
काय� �ार�भ नभएको अव�थामा ती सामान ख�रद 
गन� छुट्याइएको रकम ि�ज ह�न जाने भएकोले िमित 
२०७४।३।३० मा स�झौता भई सोही िदन काया� देश 
�ा� गरी िनवेदकले सोही िदन राि��य वािण�य ब�क 
र ब�क अफ काठमाड�मा अप�रवत�नीय �िततप� २ 
थान खोली मेिसन ख�रदको काय� अगािड बढाइएको 
देिख�छ । यसरी सामान ख�रद �योजनका लािग रकम 
िवदेश गइसकेको र जम�नीको िनमा�ण क�पनीले ती 

समान अ�लाई िब�� गन� नसिकने भनी जवाफ पठाएको 
दिेखनकुा साथै हाल ती उपकरण स�बि�धत िनकायमा 
�ा� भई जडानसमेत भइसकेको भ�ने देिखएबाट समेत 
बोलप� तथा स�झौतालगायतका काय�लाई मा�यता 
निदने र बोलप�लगायतका स�पूण� कामह� बदर गन� 
साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितको िनण�य 
कायम रिहरहने हो भने िनवेदकलाई ग�भीर अ�याय 
ह�न जाने देिख�छ । �यसका अलावा आफूले पेस गरेको 
बोलप� �वीकृत गरी ख�रद स�झौतासमेत गनु�  भनी 
परमादेशको आदेश ग�रपाउ ँभनी िहमालयन मेिडटेकले 
यस अदालतमा दायर गरकेो ०७४-WO-०३०८ को 
परमादेश िनवेदनमा िनवेदकले तारखे गजुारकेाले िमित 
२०७६।२।१६ मा तामेलीमा रहेको दिेख�छ ।

१३. कुनै पिन िनकायलाई कुनै काम वा 
िनण�य गन� कानूनले तोकेको �े�ािधकार �दान गरेको 
अव�थामा कानूनी �ावधानअन�ुप अथा�त् तोिकएको 
सीमामा रही िनण�य गनु�  �यसको दािय�व र कत��य 
ह��छ । आ�नो �े�ािधकार नाघी तथा �चिलत मू�य 
र मा�यतािवपरीत भएको िनण�यले कानूनी मा�यता 
पाउने अव�था रहदैँन । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ५० (१) (ख) मा स�झौता भई नसकेको 
अव�थामा साव�जिनक िनकायलाई अनिधकृत काम 
नगन� िनद�शन िदने, साव�जिनक िनकयबाट भएको 
अनिधकृत काय� वा िनण�य आंिशक वा पूर ै र� गन� 
आदेश िदने र बोलप� वा ��ताव मू�याङ्कनमा �िुट 
भएको भए पनु: मू�याङ्कन गन� आदशे िदन स�ने 
अिधकारस�म िदएको र सोही उपदफा (५) (ग) मा 
“ख�रद स�झौता भइसकेको अव�थामा �य�तो 
स�झौता िनवेदकले पाउनपु�य� भ�न ेपुनरावलोकन 
सिमितलाई लागेमा िनवेदकलाई परकेो मका� िवचार 
गरी मनािसब मािफकको रकम िनवेदकलाई भु�ानी 
गन� साव�जिनक िनकायलाई िसफा�रस गन�” भ�ने 
कानूनी �ावधान भएको देिखएबाट साव�जिनक 
िनकायबाट बोलप� �वीकृत भई स�झौता भइसकेको 
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अव�थामा पनुरावलोकन सिमितले भइसकेको 
स�झौता िनि��य र र� ह�ने गरी कुनै पिन �कृितको 
िनण�य गररे ह�त�ेप गन� िम�ने अव�थासमेत रहदँनै । 
यसै स�दभ�मा िनवेदक सांि�ला माइ�ो िस�टम �ा.िल. 
िव�� साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितसमेत 
भएको ०७४-WO-०२३२ को उ��ेषणय�ु परमादेश 
म�ुामा “पुनरावलोकन सिमितको अिधकार 
स�झौता ह�नुपूव�को अव�थामा मा� लागु ह�ने ह�नाले 
स�झौता भइसकेप�चात ्सो स�ब�धमा ह�त�ेप गनु� 
पुनरावलोकन सिमितको काय��े�को उ�लङ्घन 
हो” भनी यस अदालतबाट िमित २०७४।१२।३ मा 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ ।

१४. िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानले 
िमित २०७४।२।२१ मा आ�ान गरकेो बोलप� नं. 
NMS/NCB/73/74/52 बाट Intra-Operative 
mobile CT with high End Navigation 
System को Neuro Syrgery Equipment 
दईु थानको सूचनाबमोिजम बोलप�दाताले 
एउटा मेिसनको लािग कबोल गरकेो अङ्क �. 
२०,४९,००,०००।– (करबाहेक) दईु वटा मेिसनको 
लािग �.४०,९८,००,०००।– मा स�झौता गरकेो 
देिख�छ । मू�याङ्कन सिमितले उ� मेिसनको 
स�ब�धमा मू�याङ्कन गदा�, बोलप�मा उि�लिखत 
१४ बुदँाम�ये बोलप� दाता बायोमेड इ�टेरनेसनलले 
पेस गरकेो बोलप�मा दईु बुदँाबाहेक अ� बुदँा मेल 
खाने र िहमालयन मेिडटेकबाट १४ बुदँा मेल नखाएको 
आधारमा बायोमेड इ�टरनेसनलको बोलप�लाई 
�वीकृत ग�रएको देिख�छ । बायोमेड इ�टरनेसनलको 
बोलप� �वीकृत भई बोलप�दाता र साव�जिनक 
िनकाय िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानिबच 
स�झौता भइसकेपिछ अका� �ित�पध� िहमालयन 
मेिडटेक�ारा साव�जिनक पनुरावलोकन सिमितमा 
िमित २०७४।४।५ मा गरकेो उजरुीको आधारमा 
सिमितबाट िमित २०७४।४।३२ मा उ� स�झौता 

बदर गरउेपर बायोमेड इ�टरनेसनलबाट �ी सव��च 
अदालतमा दायर गरकेो �रट नं. ०७४-WO-०३०८ 
को उ��ेषण म�ुाबाट उ� िनण�य बदर गरी पनुः िनण�य 
गनु�  भनी आदेश भए पिन िमित २०७६।१।१७ मा 
पनुः सोही बदर गन� िनण�य भएउपर ��ततु �रट परेको 
दिेख�छ । स�झौता भएपिछ लग�ै ब�कमा एल.सी. 
खोली रकम ज�मा भई सामानको लािग जम�नीको 
क�पनीमा माग (Order) गरी सोबमोिजम केही रकम 
क�पनीमा पठाइसिकएको र माग गरकेो मेिसन सामान 
आधा जित उ�पादन वा िनमा�ण काय� भइसकेको 
अव�था देिख�छ ।

१५. िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. 
ले स�झौताबमोिजम नै कानूनबमोिजमको ख�रद �ि�या 
अगािड बढाएर स�झौताबमोिजमको Intra-operative 
Mobile Ct with High End Navigation System: 
CT को Neuro Surgery Equipment दईु थान 
ख�रद गन� काय� अगािड बढेर जम�नीको Brainlab 
sales Gmb H क�पनीलाई केही रकम भ�ुानी 
पिन भइसकेको र उ� मेिसन सामान पिन जम�नी 
क�पनीमा िनमा�ण गन� काय� स�ु भई आधा समा� 
भइसकेको अव�थामा ��यथ� िहमालयन मेिडटेक �ा.
िल.ले उ� स�झौता र� गन� पनुरावलोकन सिमितमा 
िदएको उजरुीलाई साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा ५० (५) को दायरािभ� राखेर िनण�य गन� सोही 
दफाको उपदफा (ग) को आधारमा िम�ने दिेखदैँन । 
पनुरावलोकन सिमितलाई बोलप� दाता र साव�जिनक 
िनकायिबच बोलप�को स�ब�धमा िनण�य र स�झौता 
ह�नपूुव� पेस भएको बोलप�लाई छानिबन गरी िनण�य 
ह�दँा बोलप�को छानिबनको कारबाही र िनण�यमा कुनै 
कानूनी �िुट ह�न गएको भए पनुरावलोकन सिमितले 
�य�तो �िुटह�मा मा� आव�यक िनण�य गन� स�ने 
ह��छ । बोलप�दाता र साव�जिनक िनकायिबच बोलप�को 
स�ब�धमा स�झौता नै भई सो स�झौताबमोिजमको 
काय� अगािड बिढसकेपिछ भइसकेको स�झौताको 
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स�ब�धमा कुनै िनण�य गन� पनुरावलोकन सिमितलाई 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५० (५) ले 
कुनै अि�तयार �दान गरकेो देिखदैँन । स�झौता नै 
भएर केही रकम मेिसन िनमा�ण क�पनीमा ज�मा भई 
िनमा�ण क�पनीबाट माग गरकेो मेिसनको उ�पादन र 
िनमा�ण काय� �ार�भ भइसकेको ि�थितमा पिन उ� 
स�झौता र� गन� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ५०(५) बमोिजम िम�ने देिखदैँन । बोलप� 
आ�ान गरी बोलप� दाता र साव�जिनक िनकायिबच 
स�झौता भइसकेपिछ �ि�यागत �पमा ग�भीर �िुट 
(Gross Mistake) भएको अव�थामा बाहेक कानूनले 
उ� स�झौतालाई प�रप�व बनाउन र मा�न खोजेको 
देिख�छ । 

१६. तसथ�, मािथका �करणह�मा 
उ�लेख भएका त�य, कानूनी �यव�था र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतलाई म�यनजर गदा� िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान र राि��य �मा से�टर �थम प� 
तथा िनवेदक बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. दो�ो 
प� भई बोलप� नं. NMS/NCB/73/74/52 बाट 
Intra-operative Mobile CT with High End 
Navigation System: CT को Neuro Surgery 
Equipment एक थान ख�रद गन�का लािग िमित 
२०७४।२।२१ मा बोलप� आ�ान ग�रएकोमा उपयु�� 
साम�ी ख�रद गन� गरी िमित २०७४।३।३० मा भएको 
स�झौतालगायतका स�पूण� काय�ह� बदर गन� गरी 
साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितबाट भएको 
िमित २०७६।१।१७ को िनण�य �चिलत कानूनले 
िनिद�� गरकेो �े�ािधकार तथा यसै अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल दिेखदँा उ� 
िनण�यलाई उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । अब िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानबाट 
िमित २०७४।२।२१ मा �कािशत सामान ख�रद 
गन�स�ब�धी बोलप�अनसुार �रट िनवेदक बायोमेड 
इ�टरनेसनल �ा.िल. र िचिक�सा िव�ान राि��य 

�ित�ान र राि��य �मा से�टरका िबचमा भएको 
िमित २०७४।३।३० को स�झौताबमोिजम अिघ 
बढेको सामान ख�रद �ि�यालगायतका काय�ह�लाई 
रो�नपुन� कुनै औिच�य देिखन नआउदँा उ� 
Intra Operative Mobile CT with High End 
Navigation System CT को Neuro Surgery 
Equipment सामानलाई ख�रद गन� �ि�या पूरा भई 
उ� मेिसन सामान िचिक�सा िव�ान राि��य िव�ान 
�ित�ान वीर अ�पतालमा दाखेल गरी जडानसमेत भई 
सो �योगमा समेत आइसकेको ह�दँा उ� मेिसनबाट ह�ने 
काय� िनयिमत �पमा गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने 
ठहछ�  । यस आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी ��ततु �रट 
िनवेदनको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� आदशेमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत (उपसिचव): दामोदर िघिमर े
इित संवत् २०७८ साल असोज ११ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
माननीय �यायाधीश �ी नहकुल सवुेदी

आदेश िमित : २०७८।५।२
०७७-WO-०१९८

म�ुा :- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१० बाने�र ब�ने 
अिधव�ा मधकुुमार चौलागाईसमेत

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

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

§ नपेाल रा�� ब�कले कुनै खास िवषयमा 
अिनवाय� �पमा िनयमह� बनाउनुपन� वा 
िनद�िशका जारी गन� नह�न ेभ�न ेबा�यकारी 
�यव�था नभएको र ब�कले आव�यक 
िवषयमा िनद�िशका जारी गन� स�ने कानूनी 
�यव�था देिखएकोले आव�यक िनयमावली 
बनाउन ुभनी परमादेश जारी गन� निम�ने । 

(�करण नं.९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
मधकुुमार चौलागाई र अिनता थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
गोिपच�� भ�राई, िव�ान् अिधव�ा �ी 
रामे�र भ�डारी

अवलि�बत निजर :

स�ब� कानून :
§ नेपाल रा�� ब�क, २०५८
§ ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३
§ नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१०

आदशे
�या.नहकुल सवुेदी : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) 
बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य एव ंआदशे यस�कार छः-

त�य ख�ड
हामी िनवेदकह� नेपालको नाग�रक र कानून 

�यवसायीसमेत भएकोले हामीह�को �यावसाियक 
सरोकार र साव�जिनक हकिहतका सवालमा �रट 
िनवेदन िदन स�म �यि�ह� भएको कुरा िनवेदन 
गद�छ� । ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०७३ को प�र�छेद-५ मा ग�रएको �यव�थाबमोिजम 
इजाजतप� �ा� गरी ब�क तथा िव�ीय स�ंथाह� 
स�चालन ह�ने कुरामा िववाद छैन । 

ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३ 
को दफा ५७ को कजा� असलुीस�ब�धी �यव�थाको 
उपदफा (१) मा ऋणीले कजा� लेनदेनस�ब�धी 
िलखत वा करारमा उि�लिखत सत� कबिुलयतको 
पालना नगरमेा वा िलखत वा करारको भाखािभ� 
कजा� र सोमा लागेको �याज वा हजा�ना च�ुा नगरमेा 
कजा� लेनदेनस�ब�धी िलखत वा �चिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ऋणीले ब�क वा 
िव�ीय सं�थालाई लेिखिदएको वा िधतो राखेको 
सरु�णलाई िललाम िब�� गरी वा अ�य कुनै �यव�था 
गरी स�बि�धत ब�क वा िव�ीय सं�थाले आ�नो 
सावँा, �याज असलुउपर गन� स�ने छ । उपदफा (३) 
मा िधतो सरु�णबाट सावँा �याज असलुउपर ह�न 
नसकेमा ब�क वा िव�ीय सं�थाले ऋणीको �वािम�वमा 
रहेको वा ऋणीको हक ला�ने अ�य चल अचल 

�नण�य नं. १०८०७
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स�पि�बाट �चिलत कानूनबमोिजम आ�नो सावँा 
�याज असलुउपर गन� स�ने छ भनी गरकेो उपदफा 
(१) र (३) को �यव�थाले कजा�को सावँा र �याज मा� 
िलन पाउने बा�या�मक �यव�था गरकेो देिख�छ भने 
ऐ.को उपदफा (४) मा िधतो िललाम िब�� वा अ�य 
�यव�था गरी सावँा, �याज र हजा�ना रकम असलु गदा� 
भएको खच�को रकम र ब�क वा िव�ीय स�ंथाको सावँा, 
�याज र हजा�नाको रकम क�ा गरी बाकँ� रहन आएमा 
�य�तो बाकँ� रकम स�बि�धत ऋणीलाई िफता� िदनपुन� 
Conditional �यव�था गरकेो छ । उपदफा (१) र 
(३) को सावँा �याज मा� असलु गन� पाउने �यव�था 
र उपदफा (४) को सावँा, �याज, हजा�ना र खच� रकम 
असलु गन� पाउने �यव�था एक अका�मा ि�िवधाजनक 
रहेको देिख�छ । 

य�तै कजा� िनयिमत नह�दँा ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाले िधतो िललाम गदा� अवल�बन 
गनु�पन� आव�यक �ि�या अवल�बन नगरी, मनोमानी 
काय�िविधको आधारमा ह�ने गरकेो िधतो िललामको 
िवषयमा ऋणी र कजा� �दायक ब�कह�का िबचमा 
िववादह� बढ्दै गएको िवषयलाई अ�देखा गन� 
सिक�न । य�तो अव�थामा ऐनमा अ�प� रहेका 
िवषयह� तथा काय�िविधको स�ब�धमा समेत ऐनको 
भावनाअन�ुप थप �प� िनद�िशत गन� ब�नपुन� ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी िनयमावली उ� ऐन 
२०७३ िमित २०७४/१/१० गते �माणीकरण भई 
सोही िमितबाट लाग ुभएकोमा लामो समय भइस�दा 
पिन जारी नभई िनयमावली शू�यताको अव�था छ । 

िनयमावली शू�यताको कारण ऋणीह�समेत 
ठुलो मारमा परकेाले स�मािनत अदालतमा ब�िकङ 
िववादका म�ुाह� बिढरहेको अव�था पिन छ । 
कजा�को सवालमा हेदा� कुनै पिन िव�ीय सं�थाले कजा� 
�वाह गनु� पूव� सरु�ण िधतो हेरी सो िधतोलाई कजा� 
लगानी �योजनाथ� मू�याङ्कन गदा� त�काल बजारमा 
चलनच�तीको िब�� मू�यबाट ६० (साठी) �ितशत 

र रिज��ेसन �योजनको लािग तोिकएको मालपोत 
मू�याङ्कनबाट ४० (चािलस) �ितशत िलई, िधतोमा 
भौितक संरचना छन् भने �यसको cost of values 
गदा� using times-based of duration values 
नगरी only deprecation क�ा गरी fair market 
value िनकािल�छ । यसरी िनकािलएको fair market 
value बाट २० (िबस) �ितशत margin क�ा गरी 
distress value (totally different market 
value) िनकािल�छ । 

यस�कार िधतो मू�याङ्कन गदा�बाट नै 
कजा� िलन खो�नेको कमजोरीमा खे�न स�ु ह��छ । 
कजा� लगानी गदा�  अपवादमा बाहेक distress value 
(totally different market value) को ५०-
७० �ितशत मा� कजा� लगानी ह�ने गछ�  । कुनै पिन 
�यवसायीले कजा� िलन बा�यता हो भने अपवादमा 
बाहेक कजा�  िनयिमत तथा राफसाफ गन� नस�न ुपिन 
बा�यता हो । यो प�रि�थितको फाइदा उठाउदैँ एकाितर 
ब�कस�ह� नव जिम�दार ेसाह� ब�दै छन् भने, अक�तफ�  
बा�यताले ऋणी बनेकाह� च�वत� �याज र अित�र� 
श�ुकको नाममा ग�रने असलुीबाट सकुु�बासी 
बिनरहेको िततो यथाथ�लाई भ�ुन चाहेर पिन सिकने 
अव�था छैन । ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०७३ को दफा १३२ बमोिजम नेपाल रा�� ब�कले 
िनयम बनाई ऐ.को उपदफा (२) बमोिजम नेपाल 
सरकारबाट �वीकृत गराई लाग ुगन� स�ने अिधकारलाई 
बेवा�ता गद� िनयमनकारी िनकाय नेपाल रा�� ब�कले 
िनयमावली जारी नगरी केवल हरके वष� िनद�शन 
जारी गद� िनयमावली जारी गन� आनाकानी ग�ररहेको 
छ । िनयमावली र िनद�शनको फरक हैिसयत ह��छ । 
हालस�म जारी िनद�शनले बेिथितह�लाई िनयमन 
तथा �प� िनद�शन गन� सकेको देिखदैँन भने अक�तफ�  
िनद�शनका बुदँाह�लाई अ�ययन गदा� बह�प�ीय नभई 
ब�कको मा� िहत संर�ण गरी एकप�ीय �पमा जारी 
गरकेो देिख�छ । यसो ह�नकुो कारण नेपाल रा�� ब�कमा 
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काय�रत रहने िन�नदेिख उ�चपद�थ कम�चारीह�को 
सबैजसो ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�मा सं�थापक 
वा साधारण सेयरमा लगानी ह�न,ु रहन ु नै हो । जनु 
कुरा नेपाल रा�� ब�कका कम�चारीह�ले पेस गरकेो 
स�पि� िववरणबाट देिख�छ । आ�नो सेयर लगानी 
रहेको ब�क तथा िव�ीय सं�थाको िहतिवपरीत ह�ने 
गरी िनयमनकारी िनकायले िनद�शन जारी गन� स�दैन 
िकनिक उसको �यहा ँConflict of interest जोिडएको 
ह��छ । आ�नो लगानी रहेको ब�क तथा िव�ीय सं�थाले 
अिधक मनुाफा आज�न गरमेा सोको ��य� लाभ 
सेयरमा लगानी गरेकाह�लाई नै ह�ने हो । 

नेपाल रा�� ब�कले इजाजतप� �ा� ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाह�को लािग हरके वष� जारी िनद�शन र 
पिछ�लो पटक जारी भएको एक�कृत िनद�शन, २०७६ 
को इ.�ा.िनद�शन नं.२/०७६ को �करण नं.११ 
मा गैरब�िकङ स�पि� सकार, नो�सानी �यव�था र 
िललाम िब��स�ब�धी �यव�थाको उप�करण नं.(१) 
मा इजाजतप� �ा� सं�थाले कुनै कजा� असलुी नभएमा 
सरु�णमा रहेको िधतो बेचिबखन गरी बाकँ� सावँा र 
�याज उठाउन स�ने छ भनी कजा�को सावँा र �याज 
मा� िलन पाउने, हजा�ना, अ�य खच� तथा श�ुक िलन 
नपाउने �प� िनद�शनिवपरीत इजाजत �ा� ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथाह�ले कजा� असलुीको �ममा कजा�मा 
लगाउदैँ आएको हजा�ना, अ�य खच� तथा श�ुकसमेत 
जोडी लेना दखेाई असलुउपर ग�ररहेको अव�था 
छ । यस िवषयमा नेपाल रा�� ब�कले िनयमनमा चासो 
देखाउन सकेको छैन । िव�ीय सं�थाले कजा� असलुी 
गन� िसलिसलामा िधतो िललाम गदा� िललाम िब�� 
नभएमा आफँैले सकार गनु�पन� छ । सकार गदा� िधतोको 
�चिलत बजार मू�य वा िधतो सकार गनु�  अिघ�लो 
िदनस�मको स�पूण� लेना रकमम�ये जनु कम ह��छ 
सोही मू�यमा मू�याङ्कन गनु�पन� छ भ�ने िनद�शन ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ 
को उपदफा (४) ले गरकेो कजा� असलुीबाट बाकँ� रहने 

रकम ऋणीलाई िफता� िदनपुन� छ भ�ने �यव�थािवपरीत 
छ । िकनिक िधतोको �चिलत बजार मू�य वा िधतो 
सकार गनु�  अिघ�लो िदनस�मको स�पूण� लेना 
रकमम�ये जनु बढी ह��छ नभनी, जनु कम ह��छ सोही 
मू�यमा मू�याङ्कन गनु�पन� छ भ�ने िनद�शन गरेको 
छ । यसका अित�र� रा�� ब�कको एक�कृत िनद�शन 
२०७६ को इ.�ा.िनद�शन नं.२/०७६ को �करण 
नं.११ को उप�करण नं.४ को देहाय (ख) मा स�ंथाको 
नाममा रहेको गैरब�िकङ स�पि�को िललाम गनु� पूव� 
�वत�� मू�याङ्कन कता�बाट यथाथ�परक मू�याङ्कन 
गराउनपुन� िनद�शन जारी गद� गदा� ऋणीबाट िललाम वा 
ब�कले सकार गरी िलदँा �वत�� मू�याङकनकता�बाट 
मू�याङ्कन नगराए ह�ने कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ ।

िव�ीय स�ंथा र ऋणीका िबचमा िवभेद गरी 
नेपाल रा�� ब�कको तफ� बाट जारी िनद�शन नेपालको 
संिवधानको धारा १८ को समानताको हकसमेतको 
िवपरीत छ । िनयमनकारी िनकायका पदािधकारी नै 
िनयमन गनु�पन� ब�क िव�ीय सं�थाको सेयर सद�य 
भई लाभ�ाही सूचीमा रहेको अव�थामा जारी ह�ने 
िनद�िशकाले आम �पमा ब�कसगँ सरोकार रहेका सबै 
नाग�रकह�को नेपालको सिंवधानको धारा १७, 
१८, २५, २७, २९, ३७ र ४४ समेत �ारा सिुनि�त 
हकह�को उ�लङ्घन भएको छ । हालै नेपाल रा�� 
ब�क�ारा जारी एक�कृत िनद�िशन २०७६ को इ.�ा.
िनद�शन नं.२/०७६/ (११)(४)(च) मा रहेको गैरब�िकङ 
स�पि�को �पमा ब�क / िव�ीय सं�थाले सकार गरेको 
स�पि� िधतो सरु�ण धनीलाई (गैर ब�िकङ स�पि�मा 
आउनअुिघको धनी) लाई िफता� गदा� गैरब�िकङ 
स�पि� लेखाङ्कन गदा�को मू�यमा नघट्ने गरी 
स�बि�धत स�ंथा र स�बि�धत सरु�ण धनीिबचको 
आपसी वाता��ारा स�बि�धत सरु�ण धनीलाई मा� 
िधतो / सरु�ण िफता� गन� भने यो िनद�शनले बाधा 
प�ुयाएको मािनने छैन भ�ने �यव�थामा संशोधन गरी 
िमित २०७७।०५।२३ गते जारी संशोधन / प�रमाज�न 
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िनद�िशका, २०७७ को �.सं.३२ मा इ.�ा.िनद�शन 
नं.२/०७६/ (११)(४)(च) मा सशंोधन भनी "गैरब�िकङ 
स�पि�को �पमा ब�क / िव�ीय सं�थाले सकार गरकेो 
स�पि� िधतो सरु�ण धनीलाई (गैरब�िकङ स�पि�मा 
आउनअुिघको धनी) लाई िफता� गदा� गैरब�िकङ 
स�पि� लेखाङ्कन गदा�को मू�य वा िफता� गदा�को 
समयस�ममा रहेको ब�यौता रकम (सावँा र �याजको 
जोड) म�ये जनु बढी ह��छ सो रकममा नघट्ने गरी 
स�बि�धत सं�था र स�बि�धत सरु�ण धनीिबचको 
आपसी वाता��ारा स�बि�धत सरु�ण धनीलाई मा� 
िधतो / सरु�ण िफता�  गन� भने यो िनद�शनले बाधा 
प�ुयाएको मािनने छैन" भ�ने �यव�था गरी ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाले गैर ब�िकङ स�पि�को �पमा िलई भोग 
कायम गरकेो अव�थाको समेत �याज िलन पाउने गरी 
जारी िनद�िशकाले संवैधािनक सव��चता, सामािजक 
�याय, िविधको शासन नेपालको सिंवधानले ��याभूत 
गरकेा नाग�रकका मौिलक हक आिधकारह�मा 
समेत आघात प�ुयाएकोले नेपाल रा�� ब�क�ारा िमित 
२०७७/०५/२३ गते जारी संशोधन / प�रमाज�न 
िनद�िशका, २०७७ को �.स.ं३२ को िफता� गदा�को 
समयस�ममा रहेको ब�यौता रकम (सावँा र �याजको 
जोड) भ�ने वा�यांश सोलाई जारी तथा लाग ुगन� गरी 
भएको िवप�ीह�को िनण�यसमेत उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ुनपन� आधार, कारण 
भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १ र २ को 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र अ�य 
िवप�ीको हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
आदशे र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 

जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनू� । िनवेदकले अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भनी माग गरतेफ�  िवचार गदा�, दवैु प�लाई रोहबरमा 
राखी छलफलपिछ िन�कष�मा प�ुन मनािसब ह�ने 
दिेखदँा िमित २०७७/०६/२२ गतेलाई छलफलको 
लािग पेसी तोक� िवप�ीह� र महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई सोको जानकारी िदन ु भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७७/०६/१२ मा 
भएको आदेश ।

नेपालको अथ�त��को िदगो िवकासमा 
सहयोग प�ुने गरी मू�य र शोधाना�तर ि�थरता तथा 
सम� िव�ीय �े�को �थािय�व कायम गन�, िव�ीय 
सेवाको पह�चँ अिभविृ�का साथै ब�िकङ तथा िव�ीय 
�णाली�ित सव�साधारणको िव�सनीयता अिभविृ� 
गन� िज�मेवारी के��ीय ब�कको हैिसयतमा नेपाल 
रा�� ब�कको हो । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को 
दफा ७९ तथा ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०७३ को दफा ५४ बमोिजम ब�क तथा िव�ीय 
सं�थालाई िनयमन गन� पूण� अिधकार यस ब�कलाई 
छ । सो �ममा यस ब�कले ऐनले �दान गरकेो िनयामक�य 
अिधकारअ�तग�त कजा� �वाह, असलुी तथा गैरब�िकङ 
स�पि� िललाम िब�� वा पूव�धनीलाई नै िफता� िदने 
स�ब�धमा आव�यक िनद�शन जारी गन� स�ने नै ह�दँा 
सो स�ब�धमा छु�ै िनयमावली जारी गनु�पन� ज�री 
दिेखदैँन । यस ब�कबाट जारी ह�ने िनद�शनह�को 
हैिसयत नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा १११ 
बमोिजम कानूनसरह नै ह��छ । 

ब�क तथा िव�ीय सं�थाले ऋण �वाह गदा� 
ऋणीको सहमितकै आधारमा स�झौता गरी �वाह 
गन� र िन�ेपकता�को रकम नडुबोस ् भ�ने उ�े�यका 
साथ सरुि�त िधतोको आधारमा मा� कजा� �वाह गन� 
गद�छ । तसथ�, सो त�यलाई �याल गरी जारी ग�रएको 
माक� ट �याल,ु िड��ेस �याल ु तथा कजा� �वाहको 
सीमाको स�ब�धमा यस ब�कबाट जारी िनद�शनह� 
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कानूनस�मत नै भएको र यसलाई कजा� िलनेको 
कमजोरीमा खे�न स�ु ग�रएको भनी अथ� गन� िम�दैन 
साथै यस ब�कले जारी गन� िनद�शनह� ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाह� र ऋणीह� दवुै प�को हकिहतलाई 
�याल गद� जारी ग�रने ह�दँा पूवा��ही भई िनद�शन 
जारी भएको भ�ने बेहोराको �रट िनवेदनप� खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल रा�� ब�क, के��ीय 
काया�लय र नेपाल रा�� ब�क, ब�क तथा िव�ीय सं�था 
िनयमन िवभाग बालवुाटारको तफ� बाट पन� आएको 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िनवेदकले दाबी िलनभुएको िवषयमा 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको के, क�तो संल�नता रहेको हो ? साथै 
यस काया�लयको के क�तो काम, कारबाही वा 
िनण�यबाट िनवेदकको के क�तो संवैधािनक तथा 
कानूनी हक अिधकारको हनन भएको हो ? भ�ने 
स�ब�धमा िनवेदनमा कुनै कुरा उ�लेख भएको 
छैन । ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ी िनवेदकले दाबी 
िलनभुएको िवषयमा यस काया�लयको संल�नता एवं 
यस काया�लयलाई ��यथ� बनाउनपुना�को आधार 
र कारण खलुाउन सकेको अव�था छैन । ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाको िनयामक िनकायको हैिसयतले 
नेपाल रा�� ब�कले आव�यकताअनसुार िनद�शन जारी 
गन�, �य�ता िनद�शन खारजे तथा हेरफेर गन� स�ने नै 
ह�दँा माग दाबीबमोिजम कजा�स�ब�धी छु�ै िनयमावली 
बनाई जारी गनु�पन� अव�था छैन ।

ब�क तथा िव�ीय स�ंथाले ऋण �वाह गदा� 
ऋणीको सहमितकै आधारमा स�झौता गरी �वाह गन� 
र िन�ेपकता�को रकम सरुि�त गन� उ�े�यका साथ 
सरुि�त िधतोको आधारमा मा� कजा� �वाह ह�ने गरी 
नेपाल रा�� ब�कबाट जारी भएको िनद�शनलाई अ�यथा 
भ�नपुन� देिखदैँन । ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) र (३) को सावँा �याज 
मा� असलु गन� पाउने �यव�था र ऐ. को उपदफा (४) 

को सावँा, �याज, हजा�ना र खच� रकम असलु गन� पाउने 
�यव�था स�ब�धमा िनवेदनमा उ�लेख गरे ज�तो कुनै 
ि�िवधा ह�नपुन� अव�था रहेको छैन । ब�कको असलु 
गनु�पन� सावँा, �याजको अलावा हजा�ना र िललाम 
गदा�स�मको खच�समेत ऋणीकै िधतोबाट बेहो�रने 
भ�ने �ावधानलाई ऐ. ऐनको दफा ५७ ले समेटेको र 
खराब ऋणको हजा�ना रकम र िललाम गदा� लागेको 
खच� असलु गन� ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�लाई कुनै 
कानूनी बाधा अड्चन रहेको दिेखदैँन । �य�ता िवषयमा 
कुनै अ�प�ता भए नेपाल रा�� ब�कबाट समय-समयमा 
जारी ह�ने िनद�शनबाट �प� ह�ने नै ह�दँा उ� िवषयलाई 
िलएर छु�ै िनयमावली जारी ह�नपुन� भ�ने िनवेदकको 
दाबी त�यस�मत तथा �यावहा�रकसमेत देिखदँैन । 

नेपाल रा�� ब�कबाट जारी एक�कृत 
िनद�शन-२०७७ को िनद�शन नं.२(११)(४)(ग) बाट 
िधतो सरु�ण / गैरब�िकङ स�पि� िललाम स�ब�धमा 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाले पारदश� र �प� �यव�था 
गरी ब�क वा िव�ीय सं�थाको िहत संर�ण ह�ने गरी 
िब�� गनु�पन� ��ट िनद�शन िदएको दिेखएकोले सोमा 
पारदिश�तामा कायम नह�ने भ�ने ह�दँनै । गैरब�िकङ 
स�पि� यथाश�य िछटो िब�� गनु�पन� भ�ने िवषयमा 
समेत िनद�शन ह�न पन� भएकोले गैरब�िकङ स�पि� 
स�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कबाट ग�रएको संशोधन 
कानूनस�मत रहेकोले ��ततु िवषयमा िवप�ी 
िनवेदकको मागबमोिजम कुनै आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था छैन भ�नेसमेत बेहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

ब�क तथा िव�ीय सं�थाको िनयामक 
िनकाय भएको हैिसयतले नेपाल रा�� ब�कले 
आव�यकताअनसुार िनद�शन जारी, खारजे तथा हेरफेर 
गन� स�नेसमेत देिखदँा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम 
कजा�स�ब�धी छु�ै िनयमावली बनाई जारी गनु�पन� 
अव�था ह�दैँन । ब�क तथा िव�ीय सं�थाले ऋण �वाह 
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गदा� ऋणीसगँको सहमितमै आधा�रत भई स�झौता गरी 
�वाह गन� र िन�ेपकता�को रकम सरुि�त गन� उ�े�यका 
साथ सरुि�त िधतोको आधारमा मा� कजा� �वाह 
ह�ने गरी नेपाल रा�� ब�कबाट जारी भएको िनद�शन 
कानूनस�मत रहेको छ ।

नेपाल रा�� ब�कबाट जारी एक�कृत 
िनद�शन-२०७७ को िनद�शन नं.२(११)(४)(ग) बाट 
िधतो सरु�ण / गैरब�िकङ स�पि� िललाम स�ब�धमा 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाले पारदश� र �प� �यव�था 
गरी ब�क वा िव�ीय सं�थाको िहत सरं�ण ह�ने गरी 
िब�� गनु�पन� ��ट िनद�शन िदएको देिखएकोले सोमा 
पारदिश�तामा कायम ह�ने नै देिखएको र गैरब�िकङ 
स�पि� यथाश�य िछटो िब�� गनु�पन� भ�ने िवषयमा 
समेत िनद�शन भएको ह�दँा गैरब�िकङ स�पि� स�ब�धमा 
नेपाल रा�� ब�कबाट ग�रएको संशोधन कानूनस�मत 
रहेकोले ��तुत िवषयमा िवप�ी िनवेदकको 
मागबमोिजम कुनै आदेश जारी गनु�पन� अव�था छैन । 
अतः ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल 
सरकार, अथ� म��ालयको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।

यसमा सबैको िलिखत जवाफ प�रसकेको 
देिखदँा पूण� सनुवुाइको लािग पेस गनू� । साथै 
िनवेदनको िवषयव�तकुो ग�भीरतालाई हेदा� िछटो 
िकनारा गनु�पन� देिखदँा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ७३(१) बमोिजम अ�ािधकार िदई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७७।१०।२६ मा भएको आदशे ।  

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको िमिसल अ�ययन ग�रयो । 

िनवेदक िव�ान् अिधव�ा�य �ी मधकुुमार 
चौलागाई र अिनता थापाले ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०७३, लाग ु भएको लामो 

समयस�म पिन िनयमावली जारी भएको छैन । नेपाल 
रा�� ब�कले ब�कह�को िहतमा मा� िनद�िशका जारी 
गरकेो छ, जनताको िहतमा जारी भएको छैन । यसले 
गदा� िन�ेपकता�को िन�ेप जोिखममा पनु�का साथै कजा� 
उपभोगकता� सकुु�बासी ब�न पगेुका छन् । नेपाल रा�� 
ब�कबाट िमित २०७७।५।२३ गते जारी िनद�िशकाको 
�.सं.३२ को �यव�थाले नाग�रकका संिवधान �द� 
मौिलक हकमा आघात प�ुयाएकोले िनद�िशकाको उ� 
�यव�था उ��ेषणको आदेशले बदर गरी ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १३२ 
बमोिजम िनयमावली बनाई यथाशी� लाग ु गनु�  भनी 
परमादेशलगायतको उपय�ु आदेश जारी ह�नपुद�छ 
भनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ीम�येका सरकारी काया�लयह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
गोिपच�� भ�राइले रा�� ब�कको िनद�शनस�ब�धी 
�यव�थाले �रट िनवेदकलाई के असर परकेो छ ? �रट 
िनवेदकको के, कुन हक हनन भयो ? र ��ततु िवषय 
के कसरी साव�जिनक सरोकारको िवषय ब�यो भ�ने 
�रट िनवेदनमा खलेुको छैन । िनवेदकको सरोकार र 
हकदैया नभएको ह�दँा �रट िनवेदन �थम�ि� (Prima 
facie) मा नै खारजे ह�नपुद�छ । िन�ेप सङ्कलन कजा� 
�वाह र कजा� असलुीका िवषयमा नेपाल रा�� ब�कले 
िनयम, िविनयम र िनद�िशका जारी गन� स�ने अिधकार 
नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ११०(१) (३) 
मा रहेको र सोही कानूनी �यव�थाअनसुार िविभ�न 
िनद�िशका बनाई जारी गरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ी नेपाल रा�� ब�कका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी रामे�र भ�डारीले नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ ले ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�लाई 
िनयमन गन� पूण� अिधकार नेपाल रा�� ब�कलाई 
िदएको छ । सोही अिधकारअ�तग�त जारी भएको 
िनद�िशका कानूनसरह लाग ुह��छ । नेपाल रा�� ब�कबाट 
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सशंोधनसिहत जारी भएको िनद�िशकाले िनयतवश 
ऋण नितन� स�भावनालाई रोकेको छ । ब�िकङ �े�मा 
ित� िवकास ह�दँ ै गएको र सोअनसुार गितिशल र 
िनर�तर सधुार गनु�पन� भएकाले नेपाल रा�� ब�कले 
समयानकूुल िनद�िशकाह� जारी गनु�पन� ह��छ । �रट 
िनवेदन कानूनस�मत नभएकाले खारजे ह�नपुद�छ भनी 
बहस गनु�भयो । 

यसमा, नेपाल रा�� ब�कबाट जारी ग�रएको 
एक�कृत िनद�शन, २०७६ �.स.३२, इ.�ा. िनद�शन 
नं.२/०७६(११)(४)(च) मा भएको संशोधनबाट 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाको िहत मा� �वध�न ह�ने र 
ऋणी तथा सव�साधारणको अिहत ह�ने भएकोले र सो 
सशंोधन ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३ 
को भावना तथा नेपालको संिवधानले सिुनि�त गरकेो 
स�पि�स�ब�धी मौिलक हकिवपरीत रहेकाले सो 
िनद�शन बदर गरी ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०७३ अन�ुप िनयमावली जारी गन� उपय�ु 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदन 
तथा �रट िनवेदकले उठान गरकेो िनद�शनको िवषयले 
िनवेदकको सिंवधान तथा कानून �द� के कुन हकमा 
आघात पारकेो भ�ने ��ट नभएको, िनवेदकलाई 
��ततु िवषयमा �रट दायर गन� हकदयैा नै नभएको 
तथा ब�क तथा िव�ीय सं�थाको काम कारोबारको 
िनयमनको स�दभ�मा नेपाल रा�� ब�कले आव�यक 
िनद�शन जारी गन�स�ने कानूनी अिधकारअ�तग�त जारी 
भएको िनद�शन कानूनस�मत भएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िलिखत जवाफ रहेको 
देिखयो । 

उपयु��ानसुारको �रट िनवेदन र िलिखत 
जवाफ भएको ��तुत म�ुामा दवुै प�का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को तक� पूण� बहस िजिकरसमेत सनुी 
देहायका ��नका स�ब�धमा िववेचना गरी िन�कष�मा 
प�ुनपुन� अव�था देिखयो ।

क. िनवेदकह�लाई �रट िनवेदन दायर गन� 

हकदैया छ वा छैन?
ख. िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो नेपाल रा�� 

ब�कबाट जारी २०७६ �.स.ं ३२ इ.�ा. 
िनद�शन नं. २/०७६ (११)(४)(च) को 
संशोधन बदर ह�नपुन� हो वा होइन ? 

ग. िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन� 
िम�ने हो वा होइन ?

२. अब पिहलो अथा�त् यी िनवेदकह�मा 
��ततु �रट िनवेदन दायर गन� हकदैया छ वा छैन 
भ�ने ��तफ�  िवचार गदा� िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा 
उठाएको िवषय साव�जिनक सरोकारको भएकाले 
नेपालको संिवधानको धारा १३३ अनसुार ��ततु 
�रट दायर गरकेो भनी िजिकर िलएको देिख�छ । 
नेपालको सिंवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) मा 
"यस संिवधान�ारा �द� मौिलक हकको �चलनका 
लािग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� 
उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया�� 
वा �भावहीन दिेखएको अ�य कुनै कानूनी हकको 
�चलनका लािग वा साव�जिनक हक वा सरोकारको 
कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा 
कानूनी ��नको िन�पणका लािग आव�यक र उपय�ु 
आदेश जारी गन� उिचत उपचार �दान गन� �य�तो 
हकको �चलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने 
असाधारण अिधकार सव��च अदालत ह�ने छ ।" भ�ने 
र ऐ.को उपधारा (३) मा "उपधारा (२) बमोिजमको 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त सव��च अदालतले 
ब�दी��य�ीकरण, परमादेश, उ��ेषण, �ितषेध, 
अिधकारप�ृछालगायत अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� 
स�ने छ" भ�ने �यव�था भएको देिख�छ ।

३. उि�लिखत संवैधािनक �यव�था 
हेदा� साव�जिनक हक वा सरोकारका िवषयह�मा 
यस अदालतमा �रट दायर गन� सिकने नै भए 
तापिन य�ता िवषयका �रट िनवेदनमा उठाइएको 
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िवषयव�त ु अदालतबाट �याियक िन�पण गन� 
सिकने सिंवधान वा कानून�द� हक, िहत वा 
सरोकार सि�निहत रहेको िववाद ह�न आव�यक 
ह��छ । जनसाधारणका चासो वा सरोकारका सबै 
िवषय �याियक िन�पणयो�य साव�जिनक सरोकारका 
िवषय ह�न स�दनैन् । व�ततुः साव�जिनक िहत वा 
सरोकारको िवषय वा �े� यित नै हो भनेर सूचीकृत गन� 
सिकँदैन । यो िववादको �कृित तथा यसको असर 
�भाव आिदका आधारमा त�यगत �पमा िन�पण 
ग�रनपुन� ह��छ । तथािप देशको शासन �यव�थालगायत 
सवंैधािनक वा कानूनी �यव�थाको काया��वयन, 
रा�यको आिथ�क सामािजक वा सां�कृितक मह�वका 
िवषयह�, मानव अिधकार, मौिलक हक, कानूनको 
शासन, सामािजक �याय, जनसाधारणको िश�ा, 
�वा��य र नैितकतालगायतका िविवध िवषयह� 
स�दभ�अनसुार साव�जिनक िहत वा सरोकारको िवषय 
ब�न स�ने देिख�छन् । यस अित�र�, साव�जिनक 
हक वा सरोकारको िववादमा अदालतसम� िनवेदन 
िदने �यि�को �य�तो िववादको िवषयसगँ साथ�क 
स�ब�ध (Meaningful Relation) र ताि�वक 
सरोकार (Substantial Interest) रहेको ह�नपुन� 
भनी यस अदालतबाट यसपूव� नै िविभ�न म�ुाह�मा 
िस�ा�तसमेत कायम भइसकेको दिेख�छ । 

४. उि�लिखत संवैधािनक �यव�था एवम् 
िविधशा�ीय मा�यताको आलोकमा ��ततु िनवेदनमा 
उठाइएको िवषयव�तलुाई हेदा� िनवेदकले नेपाल रा�� 
ब�कले जारी गरकेो २०७६ �.सं.३२३, इ.�ा. िनद�शन 
नं. २/०७६(११)(४)(च) मा ऋणीले �योग नगरकेो 
र ब�कले गैरब�िकङ स�पि�का �पमा �योग गरकेो 
अविधको समेत ऋणीले �याज ितनु�पन� गरी िनद�िशकाले 
गरकेो संशोिधत �यव�थाले नाग�रकको संिवधान�द� 
स�पि�को हकमा आघात प�ुयाएको भनी सो िनद�शन 
बदर गन� माग गरकेो देिखएको र उ� िवषय ब�िकङ 
कानूनको काया��वयनसगँ स�बि�धत ह�नकुा साथै 

ब�िकङ कारोबारमा सलं�न जनसाधारणको सरोकारको 
िवषयसमेत देिखन आउछँ । यी िनवेदकह� कानून 
�यवसायी रहेका र संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थाको 
काया��वयन र मौिलक हकको संर�णलगायतका 
िवषयमा िनवेदकह�को सरोकार रहने नै ह�दँा �रट 
िनवेदन दायर गन� हकदैया यी िनवेदकह�लाई रहे 
भएकै देिखयो । हकदैया नरहेको भ�ने िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ तथा िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा तथा िव�ान् अिधव�ाह�को 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

५. अब दो�ो अथा�त् िनवेदकले बदर गन� माग 
गरकेो नेपाल रा�� ब�कबाट जारी २०७६ �.सं. ३२ 
इ.�ा. िनद�शन नं.२/०७६ (११)(४)(च) को संशोधन 
बदर ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने ��नका स�ब�धमा 
िवचार गदा�  �थमतः नेपाल रा�� ब�कले नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ अ�तग�त जारी गन� िनद�िशकाको 
वैधािनक ि�थितका स�ब�धमा चचा� गनु�  आव�यक 
दिेखयो । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को �ावधान 
हेदा� नेपालको अथ�त��को िदगो िवकास र आिथ�क 
�थािय�व �ा� गन�समेत उ�े�यले देशको के��ीय 
ब�कको �पमा नेपाल रा�� ब�कको �थापना भएको 
दिेख�छ । सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को 
ख�ड (च) ले यस ब�कलाई वािण�य ब�क तथा िव�ीय 
सं�थाको कारोबारको स�ब�धमा आव�यक िनयमन 
िनरी�ण, सपु�रवे�ण तथा अनगुमन गन� अिधकार 
�दान गरकेो छ । सो �यव�थालाई थप �प� पाद� 
ऐनको दफा ७९ ले दहेायबमोिजमको �यव�था गरेको 
दिेख�छः 

(१) ब�कलाई वािण�य ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथाको काम कारबाही िनयमन गन� पूण� 
अिधकार ह�ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनयमन गन� 
स�ब�धमा ब�कले आव�यक देखेका 
िवषयमा िनयम तथा िविनयम बनाउन र 
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आव�यक आदेश, िनद�शन तथा सूचना 
जारी गन� स�नेछ र �य�तो िनयम तथा 
िविनयम र आदेश, िनद�शन तथा सूचनाको 
पालना गनु� स�बि�धत वािण�य ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथाको कत��य ह�ने छ । 

६. उि�लिखत �यव�थाका अित�र� ब�कको 
उ�े�य �ा� गन�का लािग नेपाल रा�� ब�कले नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ को दफा ११० बमोिजम आव�यक 
िनयम तथा िविनयम बनाउन र दफा १११ बमोिजम 
आव�यक िनद�िशका बनाई लाग ुगन� स�ने देिख�छ । 
नेपाल रा�� ब�कले ब�क तथा िव�ीय स�ंथाह�लाई 
िनयमन गन� स�ब�धमा ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०७३ मा समेत िविभ�न �ावधान रहेको 
देिख�छ । उ� ऐनको दफा १३१ मा नेपाल रा�� 
ब�कले ब�क वा िव�ीय सं�थालाई आव�यकताअनसुार 
आदशे वा िनद�शन िदनस�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा 
७९(२) मा नेपाल रा�� ब�कले जारी गरकेो आदेश 
िनद�शनको पालना गनु�  स�बि�धत ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथाको कत��य ह�ने छ भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा 
सो ब�कले ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�का हकमा 
कानूनसरह लाग ु ह�ने गरी िनद�िशका जारी गन� स�ने 
वैधािनक आधारह� देिखन आयो । 

७. जहासँ�म िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो 
नेपाल रा�� ब�कबाट िमित २०७७।५।२३ मा जारी 
ग�रएको एक�कृत िनद�शन, २०७६ को संशोधन इ.�ा. 
िनद�शन नं.२/०७६(११)(४)(च) को �� छ - सो 
स�ब�धमा हेदा� उ� िनद�शन, मा “गैरब�िकङ स�पि�को 
�पमा ब�क / िव�ीय सं�थाले सकार गरकेो स�पि� 
िधतो सरु�ण धनी (गैरब�िकङ स�पि�मा आउन ु
अिघको धनी) लाई िफता� गदा� गैरब�िकङ स�पि� 
लेखाङ्कन गदा�को मू�य वा िफता� गदा�को समयमा 
रहकेो ब�यौता रकम (साँवा र �याजको जोड) म�ये 

जुन बढी ह��छ सो रकममा नघट्ने गरी स�बि�धत 
सं�था र स�बि�धत सरु�ण धनीिबचको आपसी 
वाता��ारा स�बि�धत सरु�ण धनीलाई मा� िधतो / 
सरु�ण िफता� गन� भने यो िनद�शनले बाधा प�ुयाएको 
मािनने छैन” भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । उ� 
संशोधनपूव� सो िनद�शनमा “गैरब�िकङ स�पि�को 
�पमा ब�क / िव�ीय स�ंथाले सकार गरकेो 
स�पि� िधतो सरु�ण धनी (गैरब�िकङ स�पि�मा 
आउनुअिघको धनी) लाई िफता� गदा� गैरब�िकङ 
स�पि� लेखाङ्कन गदा�को म�ूयमा नघट्न े गरी 
स�बि�धत स�ंथा र स�बि�धत सुर�ण धनीिबचको 
आपसी वाता��ारा स�बि�धत सुर�ण धनीलाई 
मा� िधतो / सुर�ण िफता� गन� भने यो िनद�शनले 
बाधा पु�याएको मािनन े छैन” भ�ने �यव�था रहेको 
दिेखयो । यसरी सािबकको �यव�थामा संशोधन गरी 
िधतो सरु�ण सािबकको धनीलाई िफता� गदा� गैरब�िकङ 
स�पि�को लेखाङ्कन गदा�को मू�य वा िफता� गदा�को 
समयमा रहेको ब�यौता रकमम�ये जनु बढी ह��छ 
सो रकममा नघट्ने गरी भ�ने वा�यांश थप ह�दँा उ� 
संशोिधत �यव�थाले गैरब�िकङ स�पि�का �पमा 
कजा� सरु�ण िलने ब�क वा िव�ीय सं�थाले नै उपभोग 
गरकेो र सािबकको धनीले �योग नै नगरकेा स�पि�को 
समेत सािबक धनीले नै �याज ितनु�पन� अ�यायपूण� 
अव�था िसज�ना भएको भ�ने िनवेदकको िजिकर छ । 
व�ततुः समयमा कजा� च�ुा ह�न नसक� कजा� असलुी 
�ि�याअनसुार सरु�णबापत राखेको स�पि� ब�कले 
गैरब�िकङ स�पि�को �पमा �वीकार गदा�  र त�प�ात् 
वाता� �ि�या�ारा पनुः स�बि�धत धनीलाई �य�तो 
स�पि� िफता� गन� �ि�यामा लामो समय ला�न जाने 
ह��छ । यसिबच समयको अ�तरालमा स�पि�को मू�य 
बढ्ने तर सो अविधको �याज ब�कलाई ितनु�  नपन� 
�यव�था गदा� एकातफ�  कजा� �वाहमा कानूनबमोिजम 
सावँा �याज असलु गरी िलन पाउने ब�क तथा िव�ीय 
सं�थाको कानूनी हक �भािवत ह�न प�ुछ भने अका�तफ�  
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यो अव�था िनयतवश ऋण नितन� ऋणीका लािग 
सिुवधाजनक अवसर ह�न जाने भएकाले यसबाट 
िनयतवश ऋण नितन� �विृ� बढ्न स�छ । ब�कले 
नीितगत �ब�ध गदा�  य�तो �विृ� �ो�सािहत ह�ने गरी 
गनु�  �यायोिचत मा�न सिकँदैन । व�ततुः ब�कले कजा� 
लगानी गन� रकम िन�ेपकता�को बचत रकम भएकाले 
कजा� लगानीमा िन�ेपकता�को िन�ेप जोिखममा नपन� 
अव�थाको सिुनि�तता ह�नपुछ�  । यसैगरी कजा� असलुी 
�ि�यामा ब�कले ऋणीको कमजोरी वा बा�यताबाट 
अनिुचत फाइदा िलन नह�नेतफ�  पिन स�तिुलत र 
�यायोिचत �ि�कोण अवल�बन ग�रन ु आव�यक 
छ । ब�कले कजा� लगानी तथा असलुी दवैु �ि�यामा 
सरु�णबापतको स�पि�लाई गैरब�िकङ स�पि� बनाई 
सोबाट मनुाफा कमाउने �ि�कोण अवल�बन नगरी 
राि��य अथ�त��लाई सबल र स�ुढ बनाउन आव�यक 
गणु�तरीय ब�िकङ तथा िव�ीय सेवा उपल�ध 
गराउनेतफ�  आ�नो नीित तथा कारोबार केि��त गरमेा 
मा� ब�िकङ तथा िव�ीय �णाली�ितको िव�सनीयता 
अिभविृ� ह�ने र ब�िकङ �णालीको वाि�छत उ�े�य 
हािसल ह�न स�छ । 

८. ��ततु म�ुाका स�दभ�मा िनवेदकले 
िनद�िशकाको संशोिधत �यव�थाले ऋणीको 
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात पगेुको भ�ने िजिकर 
िलएको भए तापिन ब�क र �ाहकिबचको स�ब�ध 
आधारभूत �पमा वाता��ारा िनधा� �रत ह�ने र वाता� 
�ि�या�ारा नै स�पि� लेखाङ्कन गदा�को मू�य वा 
िफता� गदा�को समयमा रहेको ब�यौता रकम (जनु बढी 
ह��छ) भ�ुानी गरी स�पि�को धनीले �य�तो स�पि� 
िफता� लैजानस�ने �यव�थाबाट ऋणीको स�पि�को 
अिधकारमा आघात पगेुको भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखएन । िनवेदकह�ले बदर गन� माग गरकेो नेपाल रा�� 
ब�कले िमित २०७७।०५।२३ मा जारी गरेको िनद�शन 
नं.२/०७६(११)(४)(च) को संशोिधत �यव�था नेपाल 
रा�� ब�कले नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा 

७९ र ११० तथा ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी 
ऐन, २०७३ को दफा १३१ �ारा �द� अि�तयारी 
�योग गरी जारी गरकेो दिेखएको र सो िनद�िशकाको 
�यव�थाबाट नाग�रकको संिवधान �द� स�पि�को 
हकमा आघात पगेुको नदिेखनकुा साथै िनद�िशकाको 
�यव�था कानूनस�मत् रहेको देिखन आएकोले िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गरी उ� िनद�शन 
बदर गनु�पन� अव�था देिखन आएन । 

९. अब ते�ो अथा�त् िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी गन� िम�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� िनवेदकह�ले कजा� असलुी �ि�याका 
स�ब�धमा िधतो मू�याङ्कनलगायतका िवषयमा 
िनद�िशका जारी गरकेो �िुटपूण� ह�दँा नेपाल रा�� ब�कले 
यस स�ब�धमा िनयमावली बनाई लाग ुगनु�  भनी परमादेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको माग गरकेो देिख�छ । 
मािथका �करणह�मा नेपाल रा�� ब�कले नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ अ�तग�तका उ�े�य �ा� गन� आव�यक 
िनद�िशका बनाई जारी गन� स�ने स�ब�धमा चचा� 
भइसकेको छ । यसैगरी सो ऐनको दफा ११० बमोिजम 
नेपाल रा�� ब�कको स�चालक सिमितले ऐनको उ�े�य 
काया��वयन गन� ऐनले िनद�श गरकेो िवषयमा नेपाल 
सरकारको �वीकृित िलई आव�यक िनयम बनाउन 
स�ने देिख�छ । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा 
७९, ११० र ११ समेतका �यव�थाह� हेदा�  नेपाल 
रा�� ब�कले ब�क तथा िव�ीय सं�थाको िनयमन गन� 
स�ब�धमा आव�यकताअनसुार िनयम िविनयम वा 
िनद�िशका बनाई जारी गन�स�ने देिखएको र ब�कले 
सोही कानूनी �यव�थाबमोिजम िव�ीय म�य�थता 
िविनयमावली, २०५६ र कजा� सूचना िविनयमावली, 
२०५९ लगायत िविभ�न िवषयका िविनयमावली / 
िनयमावली बनाई लाग ुगरकेो पिन देिख�छ भने समय 
समयमा िनद�िशकाह� पिन जारी गरकेो अव�था छ । 
नेपाल रा�� ब�कले यसस�ब�धी कुनै खास िवषयमा 
अिनवाय� �पमा िनयमह� बनाउनै पन� र िनद�िशका 
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जारी गन� नह�ने भ�ने बा�यकारी �यव�था नभएको र 
ब�कले आव�यक देिखएको िवषयमा िनद�िशका जारी 
गन� स�ने देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम आव�यक 
िनयमावली बनाउन ु भनी परमादेश जारी गन� िम�ने 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 

१०. तथािप नेपाल रा�� ब�कमा नेपाल 
सरकारको �वीकृित िलई आव�यक िनयम बनाउन 
पाउने अिधकार सि�निहत रहेको र सोही अिधकारको 
�योग गरी िविभ�न िवषयमा आव�यक िनयम 
बनाई लाग ु गरकेोसमेत स�दभ�मा ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथाको एक �मखु काय� कजा� �वाह र असलुीका 
स�ब�धमा िव�मान कानूनी �यव�थालाई अझै �प� र 
सरलीकरण गरी कजा�  असलुी �ि�यालाई पारदश� र 
िव�सनीय बनाउन कजा� असलुीस�ब�धी िनयमावली 
बनाई लाग ुगनु�  वा�छनीय देिखन आयो । नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले नेपाल 
कानून भ�नाले कानूनसरह लाग ुह�ने ऐन, सवाल, िनयम, 
आदशे, िविनयम वा ऐनअ�तग�त बनेको िनद�िशका वा 
काय�िविधलाई समेत समेट्ने भए तापिन उ� कानूनी 
�यव�थाले कानूनको अि�तयारीको �ेणीव�तामा 
िनद�िशकाभ�दा िनयम, िविनयमलाई उ�च �ेणीमा 
राखेको देिखदँा �यि�को स�पि�स�ब�धी हकसगँ 
��य� जोिडएको कजा� असलुीको �ि�यालगायतका 
िवषयमा िनयमावली बनाई जारी गदा� त�स�ब�धी 
कानूनी �यव�थाले तलुना�मक �पमा �थािय�व 
�याउने र स�पि�को लेखाङ्कन, िललाम �ि�या 
र गैरब�िकङ स�पि� स�बि�धत धनीलाई िफता� 
िदनेलगायतका कजा� असलुीको सम�त काय�िविधमा 

थप �प�ता कायम ह�न जानकुा साथै यसबाट कजा� 
असलुीको �ि�यामा �भािवत प�को सहभािगता 
ह�न स�ने एवं सम� �ि�या �व�छ, पारदश� र थप 
िव�सनीय ब�न स�ने आधारसमेत तयार ह�ने भएकाले 
यस स�ब�धमा �यायोिचत र तक� सङ्गत काय�िविधको 
सिुनि�तता ह�ने गरी नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ 
को दफा ११० बमोिजम आव�यक िनयमावली बनाई 
जारी गनु�  भनी िवप�ीम�येका नेपाल रा�� ब�कका 
नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको छ । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ आदशे ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम नेपाल 
रा�� ब�कले नेपाल सरकारको �वीकृित िलई ब�क 
तथा िव�ीय सं�थाह�को कजा� असलुीस�ब�धी छु�ै 
िनयमावली बनाई लाग ु गन� स�ब�धमा िनद�शना�मक 
आदेश जारी भएकाले सो आदेशबमोिजम गनु�  गराउन ु
भनी यो आदेशको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीका 
नाउमँा लेिखपठाउनू ---------------------------------१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी यो फैसला 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः- इ��बहादरु कठायत, िशवह�र 
पौड्याल 
इित सवंत् २०७८ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम् ।
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१०७८६ 

 

पूण� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

िशवहरी 

दाहालसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

काठमाड�समेत 

 लोक सेवा आयोगल े �काशन गरकेा 

िव�ापनमा िविभ�न चरणका परी�ाह� 

उ�ीण� गरी अि�तम नितजा �काशनको 

चरणमा रहकेा िनवेदकह�को यो�यता�म 

कानूनले तोकेको अविधिभ� िसफा�रस 

गनु�पन�मा सो नगरी िनवेदकह�को 

वैधािनक अपे�ासमेतको िवपरीत 

िव�ापनबमोिजमको परी�ाको अि�तम 

नितजा �काशन गन� रोक लगाउने काम 

कारबाहीलाई संिवधान र कानूनस�मत 

भ�न निम�ने ।  

१८८३ 

2=  

१०७८७ 

 

पूण� 

 

कत��य �यान 

दुगा�बहादुर 

मगरसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 प�रि�थितज�य �माणह� पिन मालाकार 

कडीको �पमा नभई पृथक् ढङ्गको 

भएमा �यसलाई मालाकार कडीको �पमा 

जोडेर �ितवादीस�म पु� याउने कत��य 

अदालतको नह�ने । �यो प�रि�थितज�य 

�माण �वयं नै मालाकार कडीको �पमा 

ह�नुपन� ।  

 मौिखक �माण ��य� �माणका �पमा 

उ�लेख ह�न नसकेको ि�थितमा सा�ी 

�माणको तौल र मह�वको स�ब�धमा 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ३७ (२) 

समेतका आधारमा सा�ीह�को केवल 

कोरा भनाइलाई मा� िव�सनीय �माणको 

�पमा मा�न निम�ने ।  

१८९७ 



 

ii

3=  

१०७८८ 

 

संयु� 

 

डाँका चोरी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िकरण डाँगीसमेत 

 सामा�यतया मुचु�काह� गदा�को बखत 

सा�ी तथा रोहबरमा ब�ने �यि�ह� 

सोही वडाको बािस�दा वा जन�ितिनिध 

रहकेो ह�नुपछ�, यसो गरमेा उ� कागजल े

�माणको गुणता बढाउने ह�दँा मुचु�काह� 

तयार गदा� य�ता कुरालाई �यानमा 

रा�नुपन� ।  

 िविभ�न वडामा रहकेा �ितवादीह�को 

घरमा गई भएका खानतलासी 

मुचु�काह�मा एकै �यि� मा� रोहबरमा 

रहनुल े �य�तो खानतलासी मुचु�का 

शंकारिहत नदेिखने ।  

१९२२ 
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१०७८९ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

सरोज खनालसमेत 

िव�� 

िचिक�सा िश�ा 

आयोग, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 िवदेश ि�थत िव�िव�ालयमा 

िचिक�साशा� अ�ययन गन� चाहने 

िव�ाथ�ह�ले नेपालमा �वेश परी�ा 

उ�ीण� ह�नुपन� भनी नेपाल �वा��य 

�यवसायी प�रषद्ले तोकेको सत�ले यो�य 

�यि�लाई भना� ह�न िनषेध नगरी अयो�य 

�यि�लाई मा� भना� ह�न रो�ने ह�नाले 

यसले गुण�तरीय िचिक�सक उ�पादन 

ह�ने कुरालाई सुिनि�त गरकेो देिखने । 

पारा मेिडकल अ�ययन गन� िव�ाथ�लाई 

मा� वि�चत गन� िनयत राखी सत� वा 

यो�यता तोिकएको नभई सबैलाई समान 

�पमा आकिष�त ह�ने गरी तोिकएको 

सत�लाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

१९३९ 



 

iii
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१०७९० 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 
परमादेश 

पवन िगरीसमेत 

िव�� 

ि�भुवन 

िव�िव�ालय, सेवा 

आयोग मुकाम, 

ऐ.ऐ.को काया�लय, 

क�ित�पुरसमेत 

 तबला िवषय सङ्गीतअ�तग�तको िवशेष 

िवधा भएकोले सङ्गीतको िव�लाई 

तबलाको समेत िवषय िव� भनी �या�या 

गन� सिकने देिखँदैन । तबला िवषयको 

िव�का �पमा तबला नै अ�ययन 

अ�यापन गरकेो वा तबला िवषयमा 

िव�ता हािसल गरकेो �यि�लाई िनयुि� 

गनु�पन� । तबला िवषयको अ�तवा�ता�का 

लािग िव�का �पमा िनयुि� ग�रएका 

�यि�ह� सङ्गीत िवषयका िव� 

भएकाले तबला िवषयको उप�ा�यापक 

पदमा िनयुि�का लािग िलइने 

अ�तवा�ता�मा तबला िवषयका िव�का 

�पमा िनयुि� ग�रएको काय� 
कानूनसङ्गत देिखन नआउने ।  

१९५२ 
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१०७९१ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

सुिनलकुमार 

िसंहसमेत 

िव�� 

िज�ला �शासन 

काया�लय, 

िसरहासमेत 

 उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५ को 

�ि�याअनुसार पसलमा भएको 

िसलब�दीको कारणबाट कुनै �ित भयो 

भएन वा भएको भए के कित भयो भ�ने 

कुराको िन�य�ल �माण बुझी �यसको 

मू�याङ्कन गरी िनण�यमा पु�नुपन� िवषय 

ह�ने ।  

 िसलब�दीका कारण भएको �ितपूित�को 

िवषयमा कानूनले मु�ा हने� िनकाय 

तोकेको अव�थामा सो सािधकार 

िनकायमा दाबी ��तुत गनु�पन� देिखँदा 

उपभो�ा संर�ण ऐनको काया��वयनबाट 

भएको �ितको �ितपूित�को िवषयमा 

अदालतको �रट �े�बाट िनण�य गन� 

निम�ने । 

१९६२ 



 

iv
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१०७९२ 
 

संयु� 
 

साव�जिनक 
बाटो यथावत् 
कायमसमेत 

ल�मीदेवी महज�न 
िव�� 

�वि�तका लोहनी 

 �याियक िनकायबाट मु�ाको रोहमा 
फैसला गदा� वादीले दाबी िलएको स�पूण� 
िवषयमा दाबी पु�ने हो, होइन भनी िनण�य 
नगरी वादील ेदाबी िलएको केही िवषयमा 
मा� िनण�य गरी फैसला गन� िम�ने 
नदेिखने । अथा�त्, मु�ाको रोहमा �याियक 
िनकायले फैसला गदा� वादीले िलएका 
स�पूण� दाबीह� पु�न स�ने नस�ने 
स�ब�धमा एकैपटक िनण�य गनु�पन� ।  

१९७३ 
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१०७९३ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

माहािसंह कँुवर 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 लासलाई फा�ने कुरा भनेको मृ�युपिछको 
अव�था हो । �ितवादीले मा�रसकेपिछ 
लास कहाँ रा�यो वा कसरी फा�यो भ�ने 
कुराले �ितवादीको कत��य गरी मानु�पूव�को 
मनसायलाई सामा�यतया �ितिबि�बत 
गद�न । �ितवादीको मृतकलाई मान� 
अव�थास�म क�तो �कृितको मनसाय 
िथयो भनी हनुे�पन� ह��छ र सोही आधारमा 
�ितवादीउपर आपरािधक दािय�व 
िनधा�रण ह�नुपन� देिखने ।  

१९७९ 
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१०७९४ 
 

संयु� 
 

हक िफता� 

पिव�ा पुन 
(खड्का) 
िव�� 

कमलाल खड्का 

 पुनरावेदक �ितवादीले आ�नो नाउँमा 
रहकेो ज�गामा रहकेो आ�नो 
हकअिधकार तथा �वािम�व �याग गरी सो 
ज�गाबाट आफूले अंश निलने भ� ने 
िनजको िफराद िजिकर नभई, आ�नो 
नाउँमा उ� ज�गा दता� रहकैे कारण 
िनजले लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद 
ह�दँा आ�नो पितबाट अंश निलने भनी, 
अंशमा दाबी नगरी स�ब�ध िव�छेद तफ�  
मा� मागदाबी िलई िफरादप� दता� गरबेाट 
उ� ज�गामा िनजको �विम�व समा� त 
भएको भनी अदालतले अनुमान गनु� 
�यायोिचत नह�ने ।  

१९९० 



 

v
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१०७९५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�णकुमार सुवेदी 
िव�� 

उ�च अदालत 
पाटन, हटे�डा 
इजलाससमेत 

 लेनदेन मु�ाबाट िबगो भराई पाउने ठहरी 
फैसला भएकोमा सो ऋण िलने िनवेदकले 
फैसला काया��वयन ह�दँा कानूनबमोिजम 
ह�ने दािय� व िनवा�ह गनु�पन� । 
फैसलाबमोिजम साह�को िबगो ितनु�पन� 
कानूनी कत��य ऋणीमा रहने । 

 फैसला गनु� मा� होइन फैसला 
काया��वयन गनु� पिन अदालतको अिनवाय� 
र मह�वपूण� दािय�व ह�ने । लामो 
अविधस�म साह�को ऋण नितन� िनयतबाट 
िविभ� न बहाना बनाई कानूनको िछ� 
खोजी फैसला काया��वयनको काय�मा 
बाधा अड्चन देखाइरहनु उपयु� र 
मनािसब नह�ने ।  

१९९७ 

11=  

१०७९६ 
 

संयु� 
 

बह�िववाह 

नेपाल सरकार 
िव�� 

कृ�णबहादुर 
बुढाथोक�समेत 

 बह�िववाह सरकारवादी फौजदारी मु�ा 
भएकाले उ� कसुरको जानकारी 
जाहरेवालालाई किहले भयो भ�दा पिन 
उ� कसुरको स�ब�धमा अनुस�धान गन� 
िनकाय वा अिधकारीलाई किहले 
जानकारी �ा� भयो र जानकारी �ा� 
भएपिछ आव�यक अनुस�धान तहिककात 
गरी कानूनबमोिजमको हद�यादिभ� मु�ा 
दायर भयो िक भएन भ�न ेकुराल ेनै मह�व 
रा�ने ।  

२००४ 
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१०७९७ 
 

संयु� 
 

मानव 
बेचिबखन तथा 
ओसारपसार 

भवानी 
राजवंशीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 फौजदारी कानूनको �योग गदा� जुन 
काय�का लािग कानूनले ज ेजनु सजायको 
�यव�था गरकेो छ, सोहीबमोिजमको 
कानून �योग ग�रनुपद�छ । कानूनको 
प�रिध नाघेको कुनै एउटा त�यको 
आधारमा ठुलो कसुरज�य काय� गन� 
लागेको कुराको अनुमान गरी शंकाकै 

२०१५ 



 

vi

आधारमा ग�भीर �कृितको कसुर गरकेो 
भनी ठहर गनु� हामील े अनुशरण गरी 
आएको फौजदारी �यायका मा�य 
िस�ा�तअनुकूल नह�ने । 

13=  

१०७९८ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

अ�कलबहादुर 
तामाङ 
िव�� 

उ�च अदालत 
पाटन, 

लिलतपुरसमेत 

 सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
को दफा ९(क) बमोिजम भएको दुई वष� 
कैद लाग ु औषधस�ब�धी कसुरमा भएको 
सजायमा गािभने �कृितको कैद सजाय 
नभएर �यसमा थप ह�ने (अित�र�) सजाय 
हो भ�न े कुरा ऐनमा �यु� “थप” भ�न े
श�दबाट नै ��ट ह�ने । उ� दफाबमोिजम 
ह�ने ठहर भएको सजाय खािपने �कृितको 
सजाय होइन; यो सजाय जोिडने वा थप 
ह�ने �कृितको सजाय हो । तसथ�, लाग ु
औषध र सङ्गिठत अपराध गरी दुवै 
कलममा भएको सजायबापत कैद गन� 
भनी कैदी पुज� िदई कैदमा रािखएकोलाई 
कानून �ितकूल मा�न निम�ने । 

२०२६ 
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१०७९९ 
 

संयु� 
 

फैसला, दोहोरो 
दता�, हालैको 

बकसप� 
बदरसमेत 

त�पानाथ पा�डे 
िव�� 

रामजस अिहरसमेत 

 ज�गा दता�स�ब�धी िनण�य वा पा�रत 
िलखत दुईवटा भएमा पिहलो दता� वा 
िलखतले मा� मा�यता पाउने ह��छ । तर 
िवधाियका िनिम�त कानूनी �यव�था 
दुईवटा भए पिछ�लो कानूनल े मा�यता 
पाउने ह��छ । �य�तै, अदालतको 
फैसलाको हकमा पिन पिछ�लो िमितमा 
भएको फैसलाले मा�यता पाउने ।  

२०३० 
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१०८०० 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

संजोक �े� भ�ने 
संजोक जोशी 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 मनसायसिहत �यान मान� काय� गरकेोमा 
मुलुक� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम तथा मनसायसिहत 
�यान मान� वचन िदएमा ऐ. १३(४) 
बमोिजम सजाय ह�ने ।  

२०४० 



 

vii

 ब�दकता� र ब�द खुलाउने समूहिबच 

दोहोरो झडप ह�दँा घटना भएको, यसै 

�यि�ले मान� मनसायले हानेको र यसको 

ढुङ्गा �हारको चोटबाट मृ�यु भएको हो 

भ�ने �प� �पले खु�न आएको  

नपाइएको । �ितवादीले मान�को लािग 

वचन िदएको भ� ने स�ब�धमा वादी 

प�बाट त�ययु� ठोस सबुत �माण 

��तुत गन� नसकेको अव�थामा मुलुक� 

ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. 

मा उ�लेख भएको वचन िदने काय�को अथ� 

सामा�य र सतही �पमा �हण ग�रनु  

नह�ने । इि�छत आपरािधक प�रणाम 

�ाि� तका लािग कता�को �पमा आदेश 

िदने काय� भएको अव�था देिखनुपन� । 

16=  

१०८०१ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण 

पदमबहादुर पौडेल 

िव�� 

मेनुका का�लेसमेत 

 जनताको करबाट सङ्किलत रकमबाट 

सािबकमा बनेका संरचनाह�लाई 

�योजनिवहीन बनाउने गरी नया ँ िनमा�ण 

गन�तफ�  अ�सर ह�नुलाई कानूनी कत��य र 

दािय�वको पालनाभ�दा �यि�गत 

�वाथ�बाट �े�रत भएको मा�नुपन� । य�तो 

काय� सुशासनको �ि�कोणबाट पिन 

�वीकाय� नह�ने । रा�यकोषको यस 

�कृितको दु�पयोग साव�जिनक सरोकार 

र चासोको िवषय भएकोले य�तो िवषयमा 

िज�मेवार िनकायह� सजग र सचेत रहनु 

आव�यक ह�ने । 

२०५५ 



 

viii

17=  

१०८०२ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

वीरबहादुर तामाङ 
िव�� 

िज�ला �शासन 
काया�लय, 

काठमाड�समेत 

 मुलुक� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६९ मा अिभयु� 
अदालतमा हािजर भएको अव�थामा 
सवारी दुघ�टनाबाट भएको हािन नो�सानी 
भराउने स�ब�धमा िज�ला अदालतलाई 
अिधकार नभई �य�तो अिधकार कानूनी 
�ावधानअनुसार �मुख िज�ला 
अिधकारीलाई सुि�पएको र सो मुतािबक 
उ� �ितपूित� मु�ा िज�ला �शासन 
काया�लयमा दायर भएको देिखएकोले सो 
दफामा अदालत भ� ने श�द उ�लेख 
भएकैबाट �मुख िज�ला अिधकारीले उ� 
दफा ६९ मा भएको �ावधानअनुसार गनु� 
नपन� भ� न निम�ने ।  

२०६२ 

18=  

१०८०३ 
 

संयु� 
 

िलखत बदर 
दता� बदर दता� 

अ�युतम�साद 
उपा�याय ढकाल 

िव�� 
जानक�देवी 
ढकालसमेत 

 अ�य अंिशयारको अंश हकमा ��य� 
असर पन� गरी घर �यवहार चलाउने मु�य 
�यि�ले घर �यवहार चलाउने कारण िबना 
सगोलको स�पि� बकसप� गद�छ भने 
स�बि�धत अंिशयारको म�जुरी िलनु 
अिनवाय� ह��छ । सगोलमा रहकेा िपताले 
छोरालाई बकसप� गरी स�पि� 
ह�ता�तरण भएमा �यसले घर �यवहारको 
अ�ठेरो फुकाउन वा खाँचो टान� स�दैन । 
घर �यवहार चलाउने मु�य �यि�लाई 
�यस िकिसमबाट पैि�क स�पि� 
ह�ता�तरण गन� स�ने सत�रिहतको 
�वत��ता िवधाियकाले �दान गरकेो 
देिखँदैन । अ�य अंिशयारलाई ��य� 
असर पु� याउने िवधाियक� मनसाय 
नभएकोले िवधाियक� मनसायिवपरीत 
अदालतबाट �या�या ग�रनु उपयु� र 
�यायोिचत नह�ने । 

२०७१ 



 

ix
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१०८०४ 

 

संयु� 

 

िलखत बदर 

दता�समेत 

कृिष िवकास ब�क 

िलिमटेड, 

रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

िव�� 

�काश लािमछान े

 सरकारी काया�लयको अिभलेखमा रहकेो 

कागजात िकत� भएको स�ब�धमा 

आिधका�रक िनकायबाट अनुस�धान 

कारबाही नभएको भ� ने आधारमा मा� 

कसैको �यि�गत स�पि� गैरकानूनी 

�पमा हरण ह�न नस�ने । कानूनी �पमा 

म�जुरी गरी िलखत गरी निदएको 

अव�थामा िनजको स�पि�मा असर पन� 

नस�ने । 

२०७८ 

20=  

१०८०५ 

 

संयु� 

 

आयकर 

सोनाम रा�ेन 

तुलाधर 

िव�� 

आ�त�रक राज�व 

िवभाग, 

लािज�पाट, 

काठमाड�समेत 

 घर बहालको कारोबारमा मू�य अिभवृि� 

कर लगाउने हो भने �य�तो बहालको 

�योजन �यावसाियक िनकायल े सेवा 

�यापारका लािग भएको पुि� ह�ने 

आधारह� िव�मान रहकेो ह�नुपन� l 

अ�यथा, गैर�यावसाियक �योजनको 

लािग घर बहालमा लगाएकोमा 

करदातालाई मू�य अिभवृि� कर ला�छ 

भ�न निम�ने ।  

२०८८ 

21=  

१०८०६ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

चेतन अ�वाल 

िव�� 

साव�जिनक ख�रद 

पुनरावलोकन 

सिमित, ताहाचल, 

काठमाड�समेत 

 पुनरावलोकन सिमितलाई बोलप� दाता र 

साव�जिनक िनकायिबच बोलप�को 

स�ब�धमा िनण�य र स�झौता ह�नुपूव� पेस 

भएको बोलप�लाई छानिबन गरी िनण�य 

ह�दँा बोलप�को छानिबनको कारबाही र 

िनण�यमा कुनै कानूनी �ुिट ह�न गएको भए 

पुनरावलोकन सिमितले �य�तो 

�ुिटह�मा मा� आव�यक िनण�य गन� 

२०९५ 



 

x

स�ने । बोलप�दाता र साव�जिनक 

िनकायिबच बोलप�को स�ब�धमा 

स�झौता नै भई सो स�झौताबमोिजमको 

काय� अगािड बिढसकेपिछ भइसकेको 

स�झौताको स�ब�धमा कुनै िनण�य गन� 

पुनरावलोकन सिमितलाई साव�जिनक 

ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५) ल े

कुनै अि�तयारी �दान गरकेो नदेिखने ।  

22=  

१०८०७ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा मधुकुमार 

चौलागाईसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 नेपाल रा�� ब�कले कुनै खास िवषयमा 

अिनवाय� �पमा िनयमह� बनाउनुपन� वा 

िनद�िशका जारी गन� नह�ने भ�ने बा�यकारी 

�यव�था नभएको र ब�कले आव�यक 

िवषयमा िनद�िशका जारी गन� स�ने 

कानूनी �यव�था देिखएकोले आव�यक 

िनयमावली बनाउनु भनी परमादेश जारी 

गन� निम�ने ।  

२११० 

 


