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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
-अ य
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
- सद य
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय- सद य
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
- सद य
अिधव ा ी
साद पो ल
- सद य
े , कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन- सद य
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
- सद य
सहरिज ार ी भीमकुमार े , सव च अदालत
- सद य सिचव

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवीकुमारी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी िवकाश कुमार रजक
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
क यटु र अिधकृ त ी िब म धान
ना.स.ु ी गीता लइु टँ ेल
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
िस.क. ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा :
ना.स.ु ी अजनु चौधरी

कािशत सङ् या : ३५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
बक
ु बाइ डर ी गंगा थापा
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

नेपाल कानून पि काको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

नेकाप, २०७७..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ ...
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७७, वैशाख, िन.नं.१०४१३, पृ १

सव च अदालत बल
ु ेिटनको उ रण गनु पदा
िन नानुसार गनु पनछ :

सअ बुलेिटन, २०७७, ... ... ...- १ वा २, पृ ...
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७७, वैशाख – १ वा २, पृ १
सव च अदालतको वेभसाइट www.supremecourt.gov.np
मा गई दायाँतफ
तफ काशनह मा ि लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल
कानून पि का तथा सव च अदालत बुलेिटन मा समािव िनणयह
पढ् न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।

साथै, नेपाल काननू पि का मा

कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म) हेन, पढ् न तथा सुरि त गन www.nkp.gov.np मा जानुहोला ।

खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गृहपृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नुहोस् भ ने थानमा
कुनै श द नेपाली युिनकोड फ टमा टाइप गरी खो न स नहु छ । वेभसाइटको दो ो शीषकमा रहेको वृहत्
खोजमा गई िविभ न िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा
समेत हेन स नहु नेछ ।

िन द तु नीितिनपुणा यिद वा तुव तु
ल मी: समाऽिवशतु ग छतु वा यथे ं ।
अ ैव वा मरणं म तु यगा
ु गा तरे वा
या या पथ: िवचलि त पदं न धीरा: ।।८४।।
- भतहृ र नीितशतकम्
अथ: िन दा ग न् वा शंसा, ल मी आउन् वा जाउन,्
आजै मनुपरोस् वा काला तरमा,
यी कुनै कुराको कि पिन िच ता नराखी
याियक मागमा ला नेह किह यै िवचिलत हदँ ैनन् ।

सूचना

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको पिन
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का
संवैधािनक इजलास ख डको छु ै काशन भएको जानकारी गराउन चाह छ । यस
वष वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सँगालो, २०७६ पिन काशन भएकाले
आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .७५।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सूची
. िन.नं./इजलास/
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िववरण
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संयु
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घस
ु रसवत
िलई ाचार
गरेको
१०४१४
2=

संयु
िनषेधा ा

१०४१५
3=

संयु
ाचार

प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप

पृ



ाचारको कसरु थािपत हनको लािग
ितवादीबाट रकम बरामद हनु नै पूण
एवम् पया
माण हन स दैन ।
नेपाल सरकार
िव
ितवादीले सो रकम वे छाले माग
कृ ण साद जोशी
गरेको र वे छाले घुसबापतको रकम
िलएको त य व तुिन , िव सनीय, चुर
एवम् पया माण ारा प रपुि हनु पन ।
 गुठी स पि को संर ण र रेखदेखका
रामदेव साह
लािग दाताले कसैलाई अिधकार दान
िव
नगरेस म अ य स पि मा ज तो
जामािहर दास
गुठीको स पि मा हकवालाको नाताले
नौिनयासमेत
अपतु ालीको हक िसजना नहने ।
 कुनै कसरु गरेको कारण काननू मै देवानी
र फौजदारी दुवै दािय व बहन गनु पन
भनी उ लेख भएको अव थामा के वल
देवानी दािय व पुरा गरेका कारणले मा
फौजदारी दािय वबाट उ मुि पाउने
भनी अथ गन िम दैन । फौजदारी
कसुरमा कसुरदारले बहन गनुपन देवानी
िदपकुमार नकम
िव
र फौजदारी दािय वह फरक फरक
नेपाल सरकार
दािय वह हन् । कानूनी यव थाले नै
देवानी र फौजदारी दुवै दािय वह
बा यकारी हने भनी उ लेख गरेको
अव थामा ऐि छक पमा देवानी वा
फौजदारी दािय वम ये कुनै एक दािय व
मा बहन गदा पया हने भनी या या
गन निम ने ।
i
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संयु
जबरज ती
करणी
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लागु औषध
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संयु
अंश चलन

 घटनाप चात् भएको पीिडतको शारी रक
परी ण ितवेदनले व तुगत माणको
थान िल छ । यसैगरी, वयम् पीिडत
काश थापा
िव
जो घटनाको असर र भावबाट पीडामा
नेपाल सरकार
परेको ह छ य तो यि को कथनलाई
जबरज ती करणीको कसुरमा झनै
मह वपण
ू माण मािनने ।
 सामा यतः फौजदारी कसुरमा ित
अिभयु उपरको कसुर छु ाछु ै
मािणत हनुपन तथा कसुरको
मा ासमेत ित अिभयु
थािपत
हनुपन ह छ तथािप सामूिहक पमा
एकआपसमा संगिठत जालो भई गरेको
रमेश भ ने बै लामा
िव
कसुरमा कसुरको मा ा पिन सामूिहक
नेपाल सरकार
पमै समान हने ।
 के वल फरक-फरक थानमा प ाउ
परेको तथा सबैको साथबाट लागु औषध
बरामद नभएको कारणले मा
ितवादीह को कसरु को मा ा पिन
फरक रहेको अनमु ान गन निम ने ।
 बाबु आमाले जुनसुकै ोतबाट ा
गरेको स पि छोराछोरीका लािग
शारदादेवी
पैतृकसरह ह छ । सौतेनीआमाले
खितवडा
बकसप , दाइजो जुनसुकै मा यमबाट
िव
ा त गरेको स पि आ नो छोरा
सािव ीदेवी
छोरीलाई पैतृक हने, सौतेनीतफबाट
खितवडासमेत
ज मेका छोरा छोरीको लािग नहने भनी
या या गन निम ने ।
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कत य यान,
जबरज ती
करणी

 हद तोिकएको अव थामा उप लो हदको
ज रवाना गदा सो हदिभ को ज रवाना
नेपाल रा बक,
गनु पनाको पया प आधार र कारण
के ीय कायालय,
बालुवाटार,
खो नु पन । उप लो हदको सजाय
काठमाड समेत
नगरी कम सजाय गदा पिन यायको
िव
उ े य पूरा हने देिखएमा अिधकतम
ल मण वाली
सजाय गनु यायको ि कोणले
मनािसब नमािनने ।
 ग भीर कृितको सजाय हने मु ामा कुनै
कारणबाट स बि धत
ितवादी
उपि थत हन नआएको ि थितमा पिन
िनजको ितवाद गनस ब धी व छ
सुनुवाइ (Fair trial) को अिधकार
सरु ि त हन सकोस भ ने अिभ ायले
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा
१०(४) मा ावधान यवि थत ग रएको
नेपाल सरकार
देिख छ ।
व छ सुनुवाइको
िव
मा यताअनुसार यो ावधान ऐनमा
साहेव महतोसमेत
समावेश भएको हो र यसलाई नेपालको
संिवधानको धारा २०(९) को
सापे तामा पिन हेन सिक छ । तसथ
ितवादीक आमाले मु ामा अनुपि थत
रहेको छोराको हकमा भनी पेस गरेको
िनवेदन बेहोरालाई समेत हेरी, सोलाई
समेत जानकारीमा िलई याय िन पण
गनु पन ।
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ितषेध
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 पा र िमक तथा अ य सुिवधा सधै
नेपाल िभ ै भु ानी भएको र िववािदत
रकम मा िवदेशी भूिममा भु ानी
गनुपन कुनै कारण नदेिखएको र
िनवेदकले िवप ीलाई रकम भु ानी
सौिम भ ाचाय
गरेको भए नेपालमा पा र िमक आय
िव
क ी हनुपनमा सोसमेत भएको
९४
म अदालत,
नदेिखएको अव थामा नेपाली क पनीले
काठमाड ,
नेपालिभ ै काम गरेको नेपाली कामदार
अनामनगरसमेत
कमचारीलाई नेपालिभ ै भु ानी निदई
िवदेशमा ते ो क पनीमाफत भु ानी
गरेको भनी िलएको दाबीलाई िव वास
गनुपन कुनै आधार नदेिखँदा य तो
दाबीलाई कानूनस मत मा न नसिकने ।
 “राजमाग (िनमाण यव था) ऐन,
२०२१ अ तगत “राजमाग े ”
िहराकुमारी
तोिकएको ज गाको हकमा अपवादा मक
घलेसमेत
अव थामा बाहेक ितपूित ा नहने र
िव
धानम ी तथा
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ अ तगत
१०४
मि प रषद्को
सडक सीमा तोिकएको ज गा सडक
कायालय,
िव तारको लािग ा गनु पन भएमा
िसंहदरबार,
चिलत कानून अथात् ज गा ाि ऐन,
काठमाड समेत
२०३४ अ तगतको ि या पुरा गरी र
ितपूित ितरेर मा गन स ने ।
सुरे िसलवाल  िवना आधार र कारण करस ब धी
िववादह मा
सोझै
असाधारण
िव
े माफत आउन पाउने बाटो
धानम ी तथा
मि प रषदको
खुलाइिदने हो भने करस ब धी कानूनी ११९
्
कायालय,
यव थाह र राज व यायािधकरण
िसंहदरबार,
ऐन, २०३१ समेत अथिहन भई
काठमाड समेत
िन योजन हन जाने ।
iv

१०४२४
12=

संयु
परमादेश

१०४२५
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संयु
उ ेषण

किवता आग जा
िव
झौखेल गाउँ
िवकास
सिमितसमेत

कलमबहादरु
खड् का
िव
अि तयार
दु पयोग
अनुस धान
आयोग, टंगाल,
काठमाड समेत

 संिवधानमा कुनै यि को ज म हदँ ा
िनजको बाबु वा आमा नेपालको नाग रक
रहेमा नेपालिभ फे ला परेको िपतृ व वा
मातृ वको ठेगान नरहेको
येक
नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला
नपरेस म वंशजको आधारमा नेपालको
नाग रक ठहन यव था तथा नेपाली
नाग रक आमाबाट नेपालमा ज म भई १४१
नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको
पिहचान हन नसके को यि लाई समेत
वंशजको आधारमा नाग रकता िदने
यव थाह
आलंका रक यव था
होइनन् । ती यव था काया वयन
गराउनु सबै स बि धत िनकायको
कत यिभ को िवषय हने ।
 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ ले
यव था गरेको “अनुिचत काय” मा
अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगले िनदशन िदन स ने
अिधकारलाई नेपालको संिवधानले
िनर तरता
निदएको
अव थामा १५२
सािबकको संिवधानको ावधानको
आधारमा आयोगले रा सेवकलाई
अनुिचत कायको कसुरमा कारबाही गनु
भनी
िनदशन
िदएमा
यो
े ािधकारिवहीन हन जाने ।
v

१०४२६
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१०४२७

15=

संयु
उ ेषण /
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१०४२८
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संयु
उ ेषण /
परमादेश

 कुनै चेक सापटी, उपहार वा खुसीबापत
कसैले कसैलाई िदइएको अनादर भएमा
य तोलाई कसुर मानी सजाय गन
िम ने देिखँदैन । वैध वा कानूनले कजा
नेपाल सरकार
भ न िम ने कजा वा दािय वबापत
िव
१६३
िदलीपकुमार
धारक वा भु ानी पाउनेले चेक ा
अिधकारीसमेत
गरेको देखाउन नसके को अव थामा
जारी भएको चेकले चेक अनादरबाट
िसजना हने दािय व वा सजाय आकषण
गन स ने नदेिखने ।
भिव बहादरु
 सजाय गनको लािग कानूनले नै िविभ न
आधारह
तोक
सजाय गन
थापा
अिधकारीलाई विववेक य अिधकार
िव
िदएको
अव थामा
तोिकएको
धानम ी तथा
१७७
मि प रषद्को
आधारह म ये जुनसुकै आधारमा पिन
कायालय,
उप लो हदको सजाय गनुलाई
िसंहदरबार,
विववेक य अिधकारको भावना र
काठमाड समेत
ममसँग मेल खाएको मा न नसिकने ।
उपे साद ढकाल  सरकारी सेवामा िनर तर काम गन
अवसर पाएका कारणले मा फरक
िव
फरक सत लागू हनेगरी भएका अलग
भौितक योजना
१८४
तथा यातायात
अलग िनयुि लाई सुिवधा ा गन
यव था म ालय,
योजनको लािग सेवाको िनर तरता
िसंहदरबारसमेत
भएको मा न नसिकने ।

vi

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान्
उप यायािधव ा ी काश मरासनी
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०२१, अंक २, िन.नं.२२९
स ब कानून :
§
माण ऐन, २०३१

नणय नं . १०४१३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।९।१५
०७५-CR-०६१३

सु तहमा फै सला गनःमु ाः घस
माननीय यायाधीश ी ा रकामान जोशी
ु रसवत िलई ाचार गरेको
मा. यायाधीश ी मोदकुमार े वै
पनु रावेदक / वादी : अि तयार दु पयोग अनस
मा. यायाधीश ी नारायण साद पोखरेल
ु धान
आयोगको तफबाट अनस
िवशेष अदालत काठमाड
ु धान अिधकृत
गोकुल प तसमेतको ितवेदनले नेपाल
सरकार
फै सला
िव
या.दीपककुमार काक : याय शासन
यथ / ितवादी : जय जोशीको नाित िव णु ऐन, २०७३ को दफा ९(१) र िवशेष अदालत ऐन,
जोशीको छोरा बझाङ िज ला, मौलाली २०५९ को दफा १७ बमोिजम यसै अदालतको
गा.िव.स.वडा नं.८ घर भई जनकपरु
े ािधकारिभ को भइ दायर हन आएको ततु
उपमहानगरपािलका वडा नं.४ ब ने नापी मु ाको संि त य र ठहर यस कार छः
कायालय धनषु ाअ तगत २ नं. नापी
धनषु ा िज ला, धनषु ा नगरपािलका वडा
टोलीका अिमन कृ ण साद जोशी
नं.५ ि थत मेरो गाउँ लकको ज गा नापी गदा मेरो
भोगचलनमा रहेको ज गा मलाई जानकारी नगराई
§
ाचारको कसरु
थािपत हनको स तोषी यादवको नाममा नापी गराएकोमा मलाई
लािग ितवादीबाट रकम बरामद जानकारी भएपिछ म नापी कायालय, धनषु ामा
हनु नै पूण एवम् पया माण हन गई कायालय मख
ु सँग यस िवषयमा जानकारी
स दैन । ितवादीले सो रकम वे छाले गराउँदा कायालय मख
ु ले िफ डमा खिटने अिमन
माग गरेको र वे छाले घुसबापतको रकम कृ ण साद जोशीलाई भेट्न भनेकोमा िनजलाई
िलएको त य व तुिन , िव सनीय, चुर भेटी यस िवषयमा कुराकानी गदा िनज अिमनले
एवम् पया माण ारा प रपुि हनु पन । मसँग .३०,०००।– िदनहु ोस् म तपाइँको काम
( करण नं.१०) ग रिद छु भनी रकम माग गरेको हँदा घस
ु / रसवत
माग गन कमचारीलाई कारबाही गनु उपयु हने
1

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

देिखएकोले सो कुराको जानकारी यस आयोगमा
गराएको छु । िनजले मसँग उि लिखत कायको
िनिम
.३०,०००।– माग गरेकोले िनजलाई
िदनका लािग सो रकम नगद उपल ध गराइ पाऊँ
र मबाट िनजले घस
ु / रसवत िलएको अव थामा
फे ला परेमा िनजलाई दशी माणसिहत प ाउ गरी
कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेतको बेहोराको उजरु ीकता
सूयनारायण यादवको िमित २०७३।१२।२० को
उजरु ी िनवेदन ।
उजरु वालाले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको कायालय, बिदबास
महो रीबाट भरपाइ कागजमा उि लिखत दर र
न बरका ३० थान नोटह को हने .३०,०००।बिु झिलई िनवेदकले िमित २०७३।१२।२० मा
ग रिदएको भरपाइ कागज ।
उजरु ीमा उि लिखत कामको स ब धमा
अिमन कृ ण साद जोशीसँग ग रएको वातालाप रेकड
भएको िस.डी. िनवेदनसाथ पेस गरेको भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७३।१२।२० को िनवेदन तथा
िस.डी. एक थान ।
नापी कायालय, धनषु ाका अिमन कृ ण साद
जोशीले घस
ु / रसवत व प .३०,०००।–
माग गरेको भ ने उजरु ीकता सूयनारायण यादवको
िनवेदनको आधारमा िनजलाई भरपाइ गराइ रकम
उपल ध गराइएको हँदा आरोिपत कृ ण साद
जोशीउपर िनगरानी राखी िनजले घस
ु / रसवत
िलएको पाइएमा दशी माणसिहत प ाउ गरी यस
आयोगमा दािखला गन योजनको लािग िनवेदकलाई
उपल ध गराइएको रकमको फोटोकपीसिहत
.उ.राजकुमार ल सालसमेतलाई खटाई पठाइएको
भ ने बेहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको कायालय, बिदवास महो रीको च.नं.

९४२ िमित २०७३।१२।२० को प ।
यसमा २ नं. नापी टोलीको कायालय,
धनषु ामा वेश गरी आरोिपत अिमन कृ ण साद
जोशीको खानतलासी िलने योजनको लािग खडा
ग रएको वेश मचु ु का ।
नापी कायालय, धनषु ाअ तगत २ नं.
नापी टोली, धनु षामा कायरत अिमन कृ ण साद
जोशीलाई िदइएको िमित २०७३।१२।२० गतेको
खानतलासी पज
ु ।
िमित २०७३।१२।२० गते १३:३०
बजेको समयमा अिमन कृ ण साद जोशीको
खानतलासी गदा िनजले लगाएको खैरोसटको
अगािडको बायाँप को गोजीबाट .१,०००।–
दरका नेपाली नोटह थान-२० र कालो सेतो
िमिसएको िछक पाइ टको अगाडीको बायाँतफको
गोजीबाट .१०००।– दरका नेपाली नोटह १०
थानसमेतको हने .३०,०००।– सिहत अ य
िज सी सामानह बरामद ग रएको भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७३।१२।२० गतेको खानतलासी
तथा बरामदी मचु ु का ।
अिमन कृ ण साद जोशीलाई सेवा ाहीसँग
.३०,०००।– घस
ु / रसवतबापतको रकमसिहत
रंगेहात प ाउ गरी रीतपूवक खानतलासी गरी तयार
ग रएको खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का तथा
बरामद नोटह को छायाँकपीसमेतमा सहीछाप गन
अनरु ोध गदा िनज कृ ण साद जोशीले सहीछाप गन
नमानेको भ ने िमित २०७३।१२।२० को मचु ु का ।
बझाङ िज ला, सािबक मौलाली
गा.िब.स.वडा नं.८ घर भई २ नं. नापी टोली, धनषु ामा
कायरत अिमन कृ ण साद जोशीको गितिविधउपर
िनगरानी रा दा िनज कृ ण साद जोशीले सेवा ाहीसँग
घस
ु / रसवतबापतको रकम िलन टेिलफोनमाफत
2
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कुरा गरी सेवा ाहीलाई आ नै कायालयमा बोलाई
िनजले सेवा ाहीबाट .३०,०००।– घस
ु बापतको
रकम िलइसके को अव थामा रंगेहात िनय णमा
िलई िनज कृ ण साद जोशीलाई खानतलासी गदा
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत न बरका नोटह
फे ला परेकोले रीतपूवक बरामद गरी बरामदी मचु ु का
खडा गरी िनज अिमन कृ ण साद जोशीलाई प ाउ
गरी बरामद दशी माण, बरामद गदाको य य
िस.डी. सिहत दािखला गरेको भ नेसमेत बेहोराको
.उ.राजकुमार ल सालसिहतको टोलीले अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको कायालय, बिदवास,
महो रीसम पेस गरेको िमित २०७३।१२।२० को
दािखला ितवेदन तथा य यसिहतको िस.डी.
थान-एक ।
म नेपाल सरकारको अिमन (करार सेवा)
पदमा २०७१ साल चै मिहनादेिख नापी कायालय,
धनषु ाअ तगत २ नं. नापी टोली, धनषु ामा कायरत
छु । धनषु ा िज लाको सािबक उमा ेमपरु गा.िव.स.
हाल धनषु ा नगरपािलकासमेतको गाउँ लकको
ज गा नापन सा गनसमेत मेरो पदीय िज मेवारी
हो । िनवेदकसँग मेरो नाता स ब ध, रसइवी, खराब
स ब ध के ही छै न । गाउँ लकको ज गा स तोषी यादवले
नापजाँच गराएका िथए । उ ज गाको िक ा न बर
कायम गन, ारि भक ते रज कायम गनलगायतका
अ य काम बाँक नै छ । म मािथ जबरज ती अ याय
भएकोले खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का र
रकमह को फोटोकपी कागजमा सहीछाप नगरेको
भ ने मचु ु काको बेहोरा िठक हो । िनवेदकसँग चै
३/४ गतेितर पिहलो भेटघाट भएको हो र पिछ चै
११/१२ गतेितर पिन भेटघाट भएको हो । मैले िनवेदक
सूयनारायण यादवलाई िमित २०७३।१२।२० गते २
नं. नापी टोली, धनषु ाको कायालयमा भेट्न बोलाएको

हो । मलाई जबरज ती गरी २ जनाले हात समातेर
मेरो ख तीमा पैसा हा न खो दा इ कार गरेको
छु । सूयनारायण यादवले मलाई पैसा िदन खो दा मैले
िल न भनेको छु । जबरज ती २ जनाले हात समातेर
मेरो ख तीमा पैसा हा दा फालेको छु । फा दाफा दै
पनु ः जबरज ती मेरो ख तीमा हा दा रकम बरामद
भएको हो । घस
ु बापतको रकम िलन म जरु गरेको
िथइन । मेरो ख तीमा जबरज ती पैसा हा न खो दा
मेरो २ वटा पेन भाँिचएको छ, मेरो ओंठमा पिन चोट
लागेको छ, सटको बटन िन के को छ । सूयनारायण
यादवसँग मैले रकम िलएको छै न भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी कृ ण साद जोशीले अनस
ु धानको ममा
गरेको बयान ।
िमित २०७३।१२।२० गते अिमन
कृ ण साद जोशीउपर िदएको उजरु ी बेहोरा मेरो
आ नै हो, सहीछापसमेत मेरो हो । उजरु ी िनवेदन
पेस गरेप चात भरपाइ गरी अि तयारबाट रकम
बिु झिलएको िठक साँचो हो । िमित २०७३।१२।२० गते
िनवेदन साथ पेस गरेको अिडयो वातालापसिहतको
िस.डी.को बेहोरा िठक हो । उ फोन वातालाप
िमित २०७३।१२।१९ गते र सोभ दा अगािड
अिमन कृ ण साद जोशीसँग ग रएको वातालाप हो ।
िवगत ३५ वष अगािडदेिख मेरो भोगचलनमा रहेको
ऐलानी ज गा मेरो नाममा नापी हनपु नमा सो ठाउँका
स तोषी यादवको नाममा नापी गराएको हँदा सोही
कुरा स याई मेरो नाममा नापी गराउन जाँदा िनज
अिमन कृ ण साद जोशीले मसँग .३०,०००।–
घस
ु मागी मेरो ज गा अकको नाममा नापी भए तापिन
िमलाइिद छु भनेका िथए । उ ज गा मेरो बबु ा सात
दाजभु ाइम ये एक फाँट मेरो हो । यो ज गा अिहले
हजरु आमाको नाममा छ । मेरो बसाई जनकपरु मा
छ । मेरो आमा गाउँमा ब नहु छ । संयोगवश नापी
3

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

भएको िदन मेरो आमा बिहनीको घरमा जानभु एको
मौकामा मेरो काकाह ले मेरो फाँटको ज गा आ नो
नाममा नापी गराउनभु एछ । सो कुरा मलाई जानकारी
भएपिछ भोिलप ट गाउँमा गई िछमेक को ज गा नापी
रहेको अव थामा अिमन कृ ण साद जोशीलाई भेट्दा
उहाँले तपाइँको ज गा नापी भइस यो कित पटक
ना ने भ नभु यो । उहाँले असारितर सात िदने सूचना
नगरपािलकामा टाँसेपिछ िनवेदन िदनहु ोला भ नु
भयो । यसपिछ नापी कायालय, धनषु ाका कायालय
मख
ु लाई गएर भेट्दा असारितर सूचना टाँस भएपिछ
िनवेदन िदनहु ोला वा तपाइँले िनज अिमनलाई नै
खस
ु ी पान,ु उसले नै तपाइँको काम ग रिद छ भनेपिछ
फे री िनज अिमनलाई भेट्दा िनज अिमन कृ ण साद
जोशीले मलाई .३०,०००।– िदनहु ोस्, म तपाइँको
काम गछु र लालपज
ु ा िदने िदनस म यारे टी ब छु
भनेकोले आ नै भोगचलनमा रहेको स पि को लािग
घस
ु िदने मनसाय नभएको हँदा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको कायालय, बिदबासमा उजरु ी
िदएँ । िनज अिमन कृ ण साद जोशीले मसँग माग
गरेको .३०,०००।– घस
ु बापतको रकम २ नं.
नापी टोली, धनषु ाको कायालयमा िनजले आ नै
अिफस कोठामा िलएको हो भ नेसमेत बेहोराको
ब द सवालमाफत उजरु ीकता सूयनारायण यादवले
अनस
ु धानमा गरेको कागज ।
अिमन कृ ण साद जोशीउपर खडा
ग रएको वेश मचु ु का मेरो रोहवरमा ग रएको
हो । िमित २०७३।१२।२० गते आयोगबाट खिटएको
.उ.राजकुमार ल सालसमेतको टोलीले अिमन
कृ ण साद जोशीलाई खानतलासी गदा िनजको
शरीरबाट .३०,०००।– सिहत अ य सामानह
बरामद भएको हो । खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु कामा भएको मेरो नामको सही मेरो हो भ नेसमेत

बेहोराको िज ला शासन कायालय धनषु ाका ना.स.ु
िशवकृ ण का लेले अनस
ु धानमा गरेको कागज ।
अिमन कृ ण साद जोशी नापी कायालय,
धनषु ाअ तगत २ नं. नापी टोलीमा करार सेवामा
कायरत कमचारी हन । वेश मचु ु काको सही मेरो
हो । अिमन कृ ण साद जोशीको खानतलासी मेरो
रोहवरमा ग रएको हो र खानतलासी गदा िनजको
ख तीबाट .३०,०००।– नगद बरामद भएको
हो । उ बरामद रकम फोटोकपी कागजमा भएको
रकमह सँग िभडाउँदा िभडेको िथयो भ नेसमेत
बेहोराको नापी कायालय धनषु ाका मख
ु नापी
अिधकृत सरु शे जोशीले अनस
ु धानमा गरेको
कागज ।
अिमन कृ ण साद जोशी २ नं. नापी टोली,
धनषु ामा करार सेवामा कायरत कमचारी हन् । धनषु ा
िज ला, सािबक उमा ेमपरु गा.िव.स.वडा नं.७
हाल धनषु ा नगरपािलका वडा नं.५ को गाउँ लकको
ज गा नापजाँच गन अिमन कृ ण साद जोशीलाई
िज मेवारी िदइएको र िनजलाई नै िफ डमा
खटाइएको भ नेसमेत बेहोराको नापी कायालय
धनषु ाअ तगत २ नं.नापी टोली मख
ु िदिलपकुमार
साहले अनस
ु धानमा गरेको कागज ।
िमित २०७३।१२।२० गते आयोगबाट
खिटएको
.उ.राजकुमार ल सालसमेतको
टोलीले मसमेतको रोहवरमा अिमन कृ ण साद
जोशीको खानतलासी िलएको हो । खानतलासी
तथा बरामदी मचु ु काको बेहोरा िठक हो र सही
मेरो हो । िनज कृ ण साद जोशीको खानतलासी
गदा िनजको शरीरबाट .३०,०००।- सिहत
अ य सामानह बरामद भएको हो । बरामद रकम
.३०,०००।– आयोगको टोलीले िलई आएको
नोटह को फोटोकपीमा िभडाउँदा िभडेको िथयो ।
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अिमन कृ ण साद जोशीउपर खडा ग रएको वेश
मचु ु का मेरो रोहवरमा ग रएको हो र उ मचु ु कामा
भएको सही मेरोसमेत हो भ नेसमेत बेहोराको ब द
सवालमाफत िज ला सम वय सिमित धनषु ाका
काय म अिधकृत सिु नलकुमार झाले अनस
ु धानमा
गरेको कागज ।
अिमन कृ ण साद जोशीको पोिल ाफ
परी ण गदा ३३ अंक ा त भई “Deception
Indicated” देिखएको भ ने रायसिहतको हरी
धान कायालय, अपराध अनस
ु धान िवभाग,
के ीय पोिल ाफ शाखाको च.नं.७२७९ िमित
२०७३।१२।२४ को प साथ संल न अिमन
कृ ण साद जोशीको पोिल ाफ परी ण ितवेदन ।
िमित २०७३।१२।२० गतेस म धनषु ा
िज ला, धनषु ा नगरपािलका, वडा नं.५ को
गाउँ लकको ज गा नापजाँच कायमा अिमन
कृ ण साद जोशीसमेतलाई खटाइएको, उजरु ी
बेहोरामा उि लिखत ज गाको नाप न सा कायको
ारि भक लगत र िफ डबक
ु अिमन कृ ण साद
जोशीले २ नं. नापी टोलीमा नबझ
ु ाएको भ नेसमेत
बेहोराको नापी कायालय, धनषु ाको प ।
ब द सवाल कागज थान-३ तथा अ य
कागजातह को मािणत ितिलिप पाना-२७ भएको
फायल थान-१ आव यक काय पूरा गरी संल न राखी
पठाइएको भ नेसमेत बेहोराको च.नं. ९७७ िमित
२०७३।१२।३० को प तथा संल न कागजातह ।
नापी कायालय, धनषु ाअ तगत २ नं.नापी
टोली, धनषु ामा कायरत रा सेवक अिमन कृ ण साद
जोशीले आ नो ओहोदाले गनपन
ु उजरु ी िनवेदनमा
उि लिखत उजरु ीकता सूयनारायण यादवले
भोगचलन गद आएको भिनएको धनषु ा िज ला,
धनषु ा नगरपािलका वडा नं.५ ि थत गाउँ लकको

ज गा स तोषी यादवको नाममा नापी गराएकोमा उ
ज गा अकको नाममा नापी भए तापिन िमलाइिद छु
भनी पटकपटक फोन स पक तथा भेटघाटसमेत
गरी मलाई .३०,०००।– िदनहु ोस्, म तपाइँको
काम गछु र लालपज
ु ा िदने िदनस म यारे टी ब छु
भनी उजरु ीकता सूयनारायण यादवसँग आ नो लािग
.३०,०००।– (तीस हजार) घस
ु / रसवत िलएको
स- माण पिु हन आएको हँदा िनज कृ ण साद
जोशीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
३(१) बमोिजमको कसरु गरेको देिखएको हँदा िनज
अिमन कृ ण साद जोशीलाई िबगो .३०,०००।(तीस हजार) कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ३(१) र
दफा ३(१) को देहाय (ख) बमोिजम ज रवाना र
कै द सजाय गरी बरामद भई आएको .३०,०००।दशी व प माणमा लगाई उ रकम अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको कायालय बिदवास,
महो रीलाई िफता ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
वादी नेपाल सरकारको आरोप-दाबी ।
उजरु ीकता सूयनारायण यादवलाई मैले
िचि दनथे ँ । िनजलाई गाउँ लकको ज गा नापी
हँदा उहाँको वडामा अ य मा छे को ज गा नापजाँच
गदा िनजसँग िचनजान भएको हो । उजरु ीकताले
आ नो ज गा नापजाँच गराउँदा िनज उपि थत नै
िथएनन् । ज गा नापजाँच हनभु दा अगावै ज गा
नापजाँच हँदै छ भनी स बि धत नगरपािलकामा १५
िदने सूचना िदएको िथयो । उ सूचना िदँदािदँदै पिन
िनज सूयनारायण यादव ज गामा उपि थत नै नभएको
र िनजको ज गा पिन कसैको नाममा पिन गरेको
िथएन । उसले पटकपटक मलाई फोन गरी ि याको
बारेमा बु दा मैले उसलाई नापी कायालयमा पठाएको
हँ । उसले िसधै मेरो काम ग रिदनहु ोस् म पैसा िद छु
भ दा तपाइँ ि यामा जानहु ोस् तपाइँको पैसा
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ला दैन । तपाइँको काम ७ िदने सूचना काशन
भएपिछ िवना पैसा काम ह छ भनेकोमा उ टै म २
नं. नापी टोली कायालयमा आएको बेलामा उसलाई
ि यागत कुरा बताउन खो दा मेरो टेबल
ु मा
पैसा फाली इ कार गदा सादा पोसाकमा आएका
अप रिचत ३ जना यि ले २ वटा हात समाती
जबरज ती मेरो ख तीमा पैसा रा न खो दा मेरो २
वटा पेन भाँिचएको, सटको बटन िछनेको िथयो । साथै
जोरजल
ु मु गरी मेरो ख तीमा पैसा रािखिदँदा उ
रकमसमेत खचु मिु चएर पोको परेको िथयो । पैसा रा ने
यास गदा ३ पटकस म उनीह ले रािखिदने मैले
याँक िदने गदा उ टै मलाई २ झापड गालामा हानी
अि तयारको टोली ारा अब तपाइँ चपु ला नहु ोस्
अब तपाइँ के ही गन पाउनहु न तपाइँको ख तीको
पैसा िझ नहु ोस् भनी मैले आफै ँ ले बु दै नबझ
ु ेको,
रा दै नराखेको पैसा जनु अि तयारको टोली ारा
जबरज ती पमा रािखएको पैसा सावजिनक
गन लगाई सोही आधारमा बरामदी मचु ु कासमेत
खडा ग रयो । तर ममािथ षडय पूण ढङ् गले
अ याय ग रयो भनी उ मचु ु कामा सहीछापसमेत
नगरेको हो । उजरु ी नै षडय पूण ढङ् गले मलाई
फसाउने िनयतले िदएको हो । जबरज ती मेरो
गालामा २ झापड हानी मलाई हलचलसमेत गन
निदई बलपूवक मेरो ख तीमा पैसा रािखिदएको
हो । िस.डी. इिडिटङ गरेर तयार ग रएको छ । मेरो
बोलीको श द हटाइएका छन् । जबरज ती पमा
मेरो ख तीमा पैसा हाली मबाट नै पैसा िनका न
लगाई िस.डी.तयार ग रएको हो । यसमा कुनै स यता
छै न, मलाई फसाउने, दःु ख िदने िनयतबाट िस.डी.
तयार ग रएको हो । मैले कुनै रकम माग गरेको र
िलए बझ
ु ेको छै न, स य त यमा आधा रत छै न । म
२०७० साल चै देिख करार सेवाअ तगत अिमन,

पदमा िनयिु (करार) िलई काम गद आइरहेको
िथएँ । मेरो पदीय िज मेवारी नापी कायालय
धनषु ाअ तगत २ नं. नापी टोलीका टोली मख
ु ले
खटाएको, लाए अ ाएको ठाउँमा गाउँ लकिभ को
जिमन नापजाँच गन हो । नापजाँच पिछ न सामा
मसी भन, ारि भक ते रज कायम गन, िक ा कायम
गन, िफ डबक
ु ले ने, े फल यिकन गनलगायतका
७ िदने सूचना जारी नह जेलस मको लािग मेरो
िज मेवारी हो । िनवेदक सूयनारायण यादवको जिमन
नापजाँच (पेि सलवक) बाहेक कुनै पिन काम अिघ
बढेको छै न । करार सेवाको त लो तहको कमचारी
भएकोले मैले कुनै पिन काम अ झाउने, दःु ख
हैरानी िदने काय गरेको छै न । मैले पैसा मा ने ज ता
कामको िवरोध गन गरेको र यसभ दा अिघ क रब
५ वषस म प का रता गरी िज लामा रेिडयोसमेत
स चालन गरेको िथएँ । म िज लामा घस
ु िवरोधी
कडा वभावको मा छे भनी सबैले शंसा गदथे ।
अिहले आएर ममािथ अ यायपूण ढङ् गले आरोप
लगाइएको हो । यसमा कुनै स यता छै न । कसैको
उ साहटमा लािग ममािथ षडय पूवक ढङ् गले
फसाउने काम ग रएको हो । मैले ग ती नगरेको भएर
नै खानतलासी बरामदी मचु ु का र उ नोटह को
फोटोकपी कागजमा समेत सहीछाप गरेको छै न ।
म िनद ष हँदा झु ा आरोप-दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कृ ण साद जोशीले
िवशेष अदालतसम गरेको बयान ।
पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेगरी
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ)
नं.बमोिजम िनज ितवादी कृ ण साद जोशीबाट
.३०,०००।- धरौट िलई मु ाको पपु गनु भनी
िमित २०७४।१।१० मा भएका आदेशानस
ु ार िनज
ितवादीले र.नं.३३८ िमित २०७४।१।१० मा
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.३०,०००।- नगदै धरौट दािखला गरी पपु को
लािग तारेखमा रहेको देिख छ ।
िमित २०७३।१२।२० को खानतलासी
तथा बरामदी मचु ु का र ितवेदनको बेहोरा िठक साँचो
हो । सोमा भएको सही मेरो हो भ नेसमेत बेहोराको
वादी प का सा ी राजकुमार ल सालले िवशेष
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७३।१२।२८ मा भएको घटना
िववरण कागजको बेहोरा िठक हो र सोमा भएको
सहीछाप मेरो हो भ नेसमेत बेहोराको वादी प का
सा ी दीिलपकुमार साहले िवशेष अदालतमा गरेको
बकप ।
उजरु ी िनवेदनको बेहोरा िठक हो र सोमा
भएको सहीछाप मेरो हो । कृ ण साद जोशीले माग
गरेको .३०,०००।– घस
ु बापतको रकम मैले
िनजको आ नै अिफस कोठामा नै िदएको हँ । पिहला
मौिखक पमा पैसा माग गनभएको
िथयो । Audio मा
ु
पैसाको कुरा गदा अिफसमै आएर भेटनस
ु ्, तपाइँको
काम भइहा छ भ नभु एको िथयो । Audio record
गदा उहाँले रकम खल
ु ाउनभु एको िथएन । मैले रकम
िदएर बािहर िनि कएपिछ अि तयारको टोलीले
उहाँलाई प ाउ गरी रकम बरामद गरेको िथयो ।
सगोलको ज गाको अगािड मख
ु को ज गा काकाले
आ ना नाममा नापी गराएकोले उजरु गनपरे
ु को हो
भ नेसमेत बेहोराको उजरु ीकता सूयनारायण यादवले
िवशेष अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७३।१२।२७ मा भएको घटना
िववरण कागजको बेहोरा िठक साँचो हो र सोमा
भएको सहीछाप मेरो हो । बरामद भएका नोटह
े स िथएनन् । क चाक कु चक
ु परेका नोटह
ितवादीको ख तीबाट िनकालेको हो । िनज
ितवादीको िव मा कुनै िलिखत उजरु आएको

िथएन भनी वादी प का सा ी सरु शे जोशीले िवशेष
अदालतमा गरेको बकप ।
बरामदी
मचु ु का
एवम्
िमित
२०७३।१२।२८ को घटना िववरण कागजको बेहोरा
िठक हो र सोमा भएको सहीछाप मेरो हो भ नेसमेत
बेहोराको वादी प का सा ी सिु नलकुमार झाले
िवशेष अदालतमा गरेको बकप ।
खानतलासी, बरामदी, वेश मचु ु का र
ितवेदनसमेतको बेहोरा िठक हो । सोमा भएको
सहीछाप मेरै हो भ नेसमेत बेहोराको वादी प का
सा ी काश थापा, साजन लामा, अि बका साद
पहाडी, बु बहादरु मो ान, िशवकृ ण का ले, रिव
खनाल, तोरणबहादरु काक र िवण यौपानेसमेतले
िवशेष अदालतमा गरेको एकै िमलानको अलग अलग
बकप ।
खानतलासी, बरामदी, वेश मचु ु का र
ितवेदनसमेतको बेहोरा िठक हो । सोमा भएको
सहीछाप मेरै हो । बरामद भएका नोटह ह का
क याक कु चक
ु परेका िथए भ नेसमेत बेहोराको
वादी प का सा ी रामिकशोर साहले िवशेष
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीले िनवेदकसँग घस
ु बापतको रकम
माग गरेको होइन । िनवेदकसमेतले ितवादीलाइ
जबरज ती ख तीमा रकम हाली िदएको हँदा िनजउपर
लगाएको आरोप झु ा हो । यसकारण िनजले सफाइ
पाउनपु छ भ नेसमेत बेहोराको ितवादीका सा ी
रिवराज जोशीले िवशेष अदालतमा गरेको बकप ।
वादी प र ितवादीको रोहवरमा िमित
२०७४।९।५ मा िस.डी. िलिपब भइ िमिसल
संल न रहेको छ ।
समगरमाथा टेिलिभजनबाट िमित
२०७३।१२।२० मा बेलक
ु ा ७.०० बजेको ाइम
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समाचारमा नापी कायालय, धनषु ाका अिमन
कृ ण साद जोशीले घस
ु िलएको स ब धमा सा रत
पूरा य यको िभ.िस.डी. र सो य य कसले
कुन समयमा तयार पारेको हो भ ने स ब धमा यिकन
जवाफसमेत उ सं थाबाट मगाई ा भएपिछ पेस
गनु भ ने िवशेष अदालतको िमित २०७४।११।११
को आदेशानस
ु ाको जवाफ एवम् िभ.िस.डी. मा समेत
ा भइ िमिसल सामेल रहेको छ ।
ितवादी कृ ण साद जोशीले आरोपदाबीअनु प सेवा ाहीसँग रसवत / घस
ु िलई ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजमको
कसरु गरेको ठोस र व तिु न माणबाट पिु भएको
नदेिखँदा िनज ितवादीले आरोप-दाबीबाट सफाइ
पाउने गरी िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित
२०७५।०३।०६ मा भएको फै सला ।
नापी कायालय, धनषु ाअ तगत २ नं.
नापी टोली, धनषु ामा कायरत रा सेवक अिमन
कृ ण साद जोशीले आ नो ओहोदाले ज गा
नापजाँच गनपन
ु काम उजरु ी िनवेदनमा उि लिखत
उजरु ीकता सूयनारायण यादवले भोगचलन गद
आएको धनषु ा िज ला, धनषु ा नगरपािलका, वडा
नं.५ ि थत गाउँ लकको ज गा स तोषी यादवको
नाममा नापी गराएकोमा उ ज गा अक यि को
नाममा नापी भएपिन सो ज गा तपाइँको नाममा
िमलाइिद छु भनी ितवादीले िनवेदक सूयनारायण
यादवसँग पटकपटक फोन स पक गरी उ काम
ग रिदन िनवेदक उजरु ीकतासँग .३०,०००।–
घस
ु / रसवत माग गरेकोले िनवेदकले घस
ु बापतको
रकम अि तयारबाट नगदै बझ
ु ी िलइ ितवादी
कायरत रहेको कायालयमा िनजकै कायक मा
गइ ितवादीलाइ िदएपिछ सो रकम िलइ िनजले
लगाइराखेको सट र पाइ टको अगािडको बायाँतफको

गोजीबाट .३०,०००।- बरामद भइ सो रकमसिहत
िनज ितवादी प ाउ परेको भ ने त य िमिसल
संल न उजरु ी िनवेदन, खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु का, ितवेदन, िस.िड. तथा अिडयो रेकड,
अनस
ु धानमा बिु झएका यि ह ले गरेको कागज,
पोली ाफ परी ण ितवेदन, ितवादीले मौकामा
गरेको बयान र वादी प का सा ीह को अदालतमा
भएको बकप समेतका माणह बाट पिु हन
आई िनज ितवादी कृ ण साद जोशीले ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजमको
कसरु गरेको देिखँदादेिखँदै पिन िनज ितवादी
कृ ण साद जोशीलाई सजाय नगरी सफाइ िदने गरी
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७५।३।६ मा
भएको फै सला ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
ममिवपरीत भइ िु टपूण हँदा सो फै सला बदर गरी
आरोप दाबीबमोिजम यथ / ितवादीलाई कसरु
ठहर गरी सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदनप ।
िनयमानस
ु ार पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा वादी नेपाल सरकारको
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
काश मरासनीले ितवादी कृ ण साद जोशी नापी
कायालय, धनषु ाअ तगत २ नं. नापी टोलीमा अिमन
पदमा कायरत रहेको देिख छ । धनषु ा िज ला,
धनषु ा नगरपािलका वडा नं. ५ ि थत गाउँ लकको
ज गाम ये उजरु ीकता सूयनारायण यादवको
भोगचलन रहेको ज गा अक यि को नाममा नापी
भएपिन सो ज गा तपाइँको नाममा िमलाइिद छु
भनी ितवादीले िनवेदक सूयनारायण यादवसँग
पटकपटक फोन स पक गरी उ काम ग रिदन
िनवेदकसँग .३०,०००।– घस
ु रसवत माग गरी
िनवेदकबाट ितवादीले घस
ु बापतको रकम िलइ
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राखेको अव थामा सो रकमसिहत प ाउ परेको
भ ने देिखएको छ । िनज ितवादीले िनवेदकको
काम ग रिदनको लािग घस
ु रकम माग गरी िलएको
हँदा िनजलाई जबरज ती पमा घस
ु बापतको रकम
िदई फसाएको होइन । ितवादीको मौकाको बयान,
बरामदी मचु ु का, य ययु िस.डी., उजरु कताको
बकप समेतका माणबाट िनज ितवादीले
आरोिपत कसरु गरेको पिु भएको देिखँदादेिखँदै
पिन ितवादीलाइ आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
गरी भएको फै सला िु टपूण हँदा सो फै सला बदर
गरी िनज ितवादीलाइ आरोप दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी कृ ण साद जोशीले उजरु ीकता
सूयनारायण यादवको भोग चलनमा रहेको ज गा
अक यि का नाममा नापी भए तापिन पटकपटक
फोन स पक गरी मलाई .३०,०००।– िदनहु ोस्, म
काम िमलाइिद छु भनी सेवा ाहीसँग .३०,०००।–
घस
ु / रसवत िलई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ३(१) बमोजमको कसरु गरेको पिु हँदा
िनज ितवादीलाई सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)
को देहाय (ख) बमोिजम कै द र ज रवानासमेत
ग रपाउँ भ ने आरोप-दाबी रहेको देिख छ । िनज
ितवादी कृ ण साद जोशीले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने गरी िमित २०७५।३।६ मा िवशेष
अदालत काठमाड बाट फै सला भएको देिखयो । सो
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेको
पाइयो ।
उपयु त य र बहस िजिकर एवम् िमिसल
संल न अ य कागजातह अ ययन गरी हेदा िवशेष
अदालतबाट भएको उ फै सला िमलेको छ छै न ?
र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
हने हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न

देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, नापी कायालय,
धनषु ाअ तगत २ नं. नापी टोली, धनषु ामा कायरत
रा सेवक अिमन कृ ण साद जोशीले उजरु ीकता
सूयनारायण यादवले भोगचलन गद आएको धनषु ा
िज ला, धनषु ा नगरपािलका, वडा नं.५ ि थत
गाउँ लकको ज गा स तोषी यादवको नाममा नापी
गराएकोमा उ ज गा तपाइँको नाममा िमलाइिद छु
भनी िनज ितवादीले िनवेदकसँग पटकपटक फोन
स पक गरी .३०,०००।– घस
ु / रसवत माग गरी
िनवेदकबाट सो घस
ु बापतको रकम िलएको भ ने
िमिसल संल न उजरु ी िनवेदन, खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु का, ितवेदन, िस.िड. तथा अिडयो
रेकड, अनस
ु धानमा बिु झएका यि ह ले गरेको
कागज, पोिल ाफ परी ण ितवेदन, ितवादीले
मौकामा गरेको बयान एवम् वादी प का सा ीह को
अदालतमा भएको बकप समेतका माणह बाट
पिु भइरहेको देिखँदादेिखँदै पिन िनज ितवादी
कृ ण साद जोशीलाई सजाय नगरी सफाइ िदने गरी
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७५।३।६
मा भएको फै सला िु टपूण हँदा सो फै सला बदर गरी
आरोप दाबीबमोिजम ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखयो ।
३. धनषु ा िज ला, धनषु ा नगरपािलका, वडा
नं. ५ ि थत मेरो गाउँ लकको ज गा नापी गदा मेरो
भोगचलनमा रहेको ज गा मलाई जानकारी नगराई
स तोषी यादवको नाममा नापी गराएकोमा उ
ज गा मेरो नाममा िमलाइिद छु भनी म िनवेदकसँग
ितवादीले .३०,०००।– घस
ु रकम माग गरेकोले
िनजलाई िदनका लािग सो रकम नगद उपल ध गराइ
पाउँ र मबाट िनजले घस
ु बापतको रकम िलएको
अव थामा फे ला परेमा िनजलाई दशी माणसिहत
9
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प ाउ गरी कारबाही ग रपाउँ भ ने उजरु ीकता
सूयनारायण यादवले िदएको उजरु ीबाट ततु
मु ाको अनस
ु धान ार भ भएको देिख छ ।
४. िमित २०७३।१२।२० गते १३:३०
बजेको समयमा अिमन कृ ण साद जोशीको
खानतलासी गदा िनजले लगाएको खैरोसटको
अगािडको बायाँप को गोजीबाट .१,०००।–
दरका नेपाली नोटह थान-२० र कालो सेतो
िमिसएको िछक पाइ टको अगािडको बायाँतफको
गोजीबाट .१०००।– दरका नेपाली नोटह
१० थानसमेतको हने .३०,०००।– बरामद
ग रएको भ ने खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का र
ितवेदनबाट देिख छ ।
५. ितवादी कृ ण साद जोशीले
अनस
ु धानको ममा बयान गदा म नेपाल सरकारको
अिमन पदमा करार सेवामा २०७१ सालदेिख कायरत
छु । धनषु ा िज लामा गाउँ लकको ज गा नापजाँचको
ममा उजरु वालाको ज गा अक यि ले नापन सा
गराएकोले यसमा सेवा ाही िनवेदक सूयनारायण
यादवले उजरु ी ि याबारेमा जानकारी िलन फोन
स पक गरेको िथए । िनजलाइ िमित २०७३।१२।२०
मा नापी टोली धनषु ाको कायालयमा भेट्न बोलाएको
अव थामा मलाई जबरज ती गरी २ जनाले हात
समातेर ख तीमा पैसा हा न खो दा इ कार गरेको
छु । सूयनारायण यादवले मलाई पैसा िदन खो दा
िल न भनेको छु । मलाइ जबरज ती २ जनाले
हात समातेर मेरो ख तीमा पैसा हा दा फालेको
हँ । फा दाफा दै पनु ः जबरज ती मेरो ख तीमा
रकम हा दा उ रकम बरामद भएको हो । ममािथ
जबरज ती भई अ याय गरेकोले मैले मचु ु कासमेतमा
सहीछाप नगरेको हो । घस
ु िलन म जरु िथएन, मैले
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फोन गरी उजरु ीकतालाई बोलाएको पिन होइन ।
िभिडयो हेदा मैले बोलेको र भनेको कुरा इिडिटङ
गरेको छ । जबरज ती ख तीमा पैसा हा न खो दा
मेरो पेन भाँिचएको छ, सटको बटन िन के को छ ।
सूयनारायण यादवबाट मैले रकम िलएको छै न ।
िनवेदकले ममािथ लगाएको आरोप झु ा हो भ ने
लेखाएको देिख छ । िनज ितवादीले अदालतसम
पिन तदनु प नै बयान गरेको पाइ छ । यसरी िनज
ितवादीले मौकामा र अदालतमा आरोिपत कसरु मा
इ कार रही बयान गरेको देिख छ ।
६. उजरु कता सूयनारायण यादवले
गाउँ लकको ज गा नापी गदा मेरो भोगचलनमा रहेको
ज गा मलाई जानकारी नगराई स तोषी यादवको
नाममा नापी गराएकोले म नापी कायालयमा गई
मख
ु सँग यस िवषयमा कुराकानी गदा अिमन
कृ ण साद जोशीलाई भेट्नु भनेकोमा िनजलाई भेटी
कुराकानी गदा िनजले मसँग .३०,०००।– िदनहु ोस्
, म तपाइँको काम ग रिद छु भनी घस
ु रकम माग
गरेकोले िनजलाई घस
ु बापतको रकम िदनको लािग
अि तयारसम िनवेदन िदइ रकम बझ
ु ी िलई उ
घस
ु बापतको रकम ितवादी कृ ण साद जोशीलाइ
िनजको आ नै अिफस कोठामा िदएको हो भनी
िनवेदकले मौकामा कागज गरेको देिख छ । उजरु कता
िनवेदकले अदालतसम उपि थत भइ बकप गदा
उहाँलाई उ घस
ु बापतको रकम अिफसमै िदएको
हँ । पिहला मौिखक पमा पैसा माग गनभएको
िथयो ।
ु
Audio मा पैसाको कुरा गदा अिफसमै आएर भेटनस
ु ्,
तपाइँको काम भइहा छ भ नभु एको िथयो । Audio
record गदा उहाँले रकम खल
ु ाउनभु एको िथएन । मैले
रकम िदएर बािहर िनि कएपिछ अि तयारको टोलीले
उहाँलाई प ाउ गरी रकम बरामद गरेको िथयो । मैले
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सगोलको ज गाको अगािड मख
ु को ज गा काकाले
आ ना नाममा नापी गराएकोले ितवादीउपर उजरु
गनपरे
ु को हो भ ने लेखाएको पाइ छ ।
७. बरामदी मचु ु काको बेहोरा िठक साँचो
छ । सहीछाप आ नै हो भनी वादी प का सा ीह
राजकुमार ल साल, िदिलपकुमार साह, सिु नलकुमार
झा, काश थापा, िशवकृ ण का ले, बु बहादरु
मो ान, अि बका साद पहाडी, साजन लामा, रिव
खनाल, तोरणबहादरु काक र िवण यौपानेसमेतले
बकप गरेको देिखएपिन वादी प कै सा ी रामिकशोर
साहले ख तीबाट बरामद भएका नोटह ह का
क याक-कु चक
ु परेको भनी र सरु शे जोशीले बरामद
भएका नोटह े स िथएनन्, क चाक कु चक
ु परेका
नोटह ितवादीको ख तीबाट िनकालेको हो । िनज
ितवादीको िव मा कुनै िलिखत उजरु आएको
िथएन भनी बकप गरेको पाइ छ । ितवादीका
सा ी रिवराज जोशीले ितवादीलाई िनवेदकसमेतले
जबरज ती गरी ख तीमा रकम राखी िदएका हन् ।
उहाँ िनद ष हनहु छ भनी बकप गरेको देिख छ ।
८. ाचार ज तो ग भीर मु ामा बरामदी
मचु ु काको मह वपूण थान रहेको ह छ । बरामदी
मचु ु का भनेको कसरु सँग स ब दशीको सामान
कहाँ, कसबाट के कित फे ला परेको हो भनी दु त
पमा देखाउने एउटा त वीर हो । यस मु ाको बरामदी
मचु ु का हेदा, ितवादी कृ ण साद जोशीको सटको
गोजीबाट .२०,०००।- र पाइ टको गोजीबाट
.१०,०००।- बरामद भएको भ ने देिखएको छ । तर
सो बरामदी मचु ु कामा िनज ितवादीले सहीछाप गरेको
देिखँदैन । िनजले उ बरामदी मचु ु कामा सहीछाप गन
इ कार गरेको बेहोरासिहतको मचु ु कासमेत िमिसल
संल न रहेको देिख छ । िस ा ततः ितवादीबाट
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रकम बरामद भएकै कारणबाट मा आरोिपत कसरु
थािपत गन पूण र पया आधार हन स दैन । रकम
बरामद भएको अव था र प रि थितसमेत िवचारणीय
हने देिख छ ।
९. वादी प ले पेस गरेको िस.डी. र यसको
िलिपब उतारसमेत हेदा ितवादीबाट रकम बरामद
भएको र ितवादीको किमजको गोजीमा कालो
मसीको दाग रहेको एवम् किमजको एउटा टाँक
खल
ु ेको भ ने देिख छ । तर ितवादीले मौकामा
बयान गदासमेत सो िभिडयो इिडिटङ गरी पेस गरेको
भनी िजिकर िलएको देिख छ । वादी प का सा ी
राजिकशोर साह र सरु शे जोशीले बरामद भएका
नोटह क चाक कु चक
ु परेको भनी अदालतमा
बकप गरेको देिख छ । ितवादीको बयानअनस
ु ार
िनजको किमजको गोजीमा कालो मसीको दाग
लागेको र किमजको टाँक एउटा खल
ु ेको य िस.डी.
समेतबाट देिखएको छ । यस ि थितमा ितवादीउपर
जबरज तीपनाको यवहार नभएको नगरेको भ न
सिकने अव था देिखएन ।
१०. ाचार ज तो ग भीर कसरु थािपत
हनको लािग ितवादीबाट रकम बरामद हनु नै पूण
एवम् पया माण हन स दैन । ितवादीले सो रकम
वे छाले माग गरेको र वे छाले घस
ु बापतको रकम
िलएको त य व तिु न , िव सनीय, चरु एवम् पया
माण ारा प रपिु हनपु दछ । अिभयोजन प ले
पेस गरेको टेिलफोन वाताको िस.डी. र यसको
िलिपब उतारसमेत अवलोकन गदा, यी ितवादीले
सेवा ाहीसँग यित रकम चािहयो भनी घस
ु बापतको
रकम माग गरेको भ ने देिखँदैन । य तै उजरु कताले
अदालतमा बकप गदा पिन Audio record मा
उहाँले रकम खल
ु ाउनभु एको िथएन भ ने उ लेख
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गरेको पाइ छ । यसरी उजरु कताले आ नो भोगको
ज गा अकाको नाममा नापी भएको कारणबाट िदएको
उजरु ी, ितवादीले मौकामा र अदालतमा गरेको
इ कारी बयान, वादीका सा ी राजिकशोर साह
र सरु शे जोशीले गरेको बकप र िस.डी. समेतका
माणबाट ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको देिखन
आएन ।
११. यसै स दभमा ने.का.प.२०२१ अंक
२ िन.नं.२२९ प.ृ ३१ मा सव च अदालतबाट “घुस
खाई ाचार गरेको सािबत गन बुँदा माणह
शंकारिहत हनुपन िवशेष हरी िवभागले घुस खाइ
टाचार ग यो भ ने आरोप कुनै कमचारीउपर
लगाई िनजलाई दोषी बनाउँदा उ कमचारीले
वतः घुस मागी िलएको हो र घुस िलने मनसाय
िथयो भ ने कुरा मािणत गन स नुपछ । कारबाहीमा
जबरज तीपनाको आभाषस म पिन हनु ह न ।
टाचार गरेको हो भनी सािबत गन बुदँ ा माणह
िबलकुल शंकारिहत हनुपछ तब मा दोषी सािबत
गन िम छ । तुत मु ामा िड.एफ.ओ.लाइ
दोषी बनाउन...चामल घुस खाएको ठहदन” भ ने
िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइ छ । सोअनस
ु ार
ितवादीले घस
ु बापतको रकम माग नगरी जबरज ती
ख तीमा रािखिदएको भनी आ नो बयानमा
उ लेख गरेको, वादी प का सा ी राजिकशोर साह
र सरु शे जोशीले बरामद भएका नोटह क चाक
कु चक
ु परेको भनी अदालतमा बकप गरेको
देिख छ । ितवादीको बयानअनस
ु ार िनजको
किमजको गोजीमा कालो मसीको दाग लागेको र
किमजको टाँक एउटा खल
ु ेको भ ने िस.डी.समेतबाट
देिख छ । यस ि थितमा िनवेदकबाट ितवादीले
घस
ु / रसवत वे छाले िलएको नदेिखँदा िनज
ितवादीलाइ आरोिपत कसरु गरेको ठहर गन िम ने
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देिखएन ।
१२. यस कार माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु
मािणत गन भार अिभयोजन प मा हने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । सोअनस
ु ार यी ितवादीले
सेवा ाही िनवेदकसँग आ नो वे छाले घस
ु बापतको
रकम माग गरेको र वे छाले नै घस
ु को रकम िलई
आरोिपत कसरु गरेको हो भनी शंकारिहत तवरबाट
व तिु न एवम् िव सनीय माण वादी प बाट
ततु गन सके को देिखँदैन । य तो अव थामा
अ दाज, आंशका र अनमु ानको आधारमा िनज
ितवादी कृ ण साद जोशीले आरोिपत कसरु गरेको
ठहर गन िम दैन । फौजदारी यायको सवमा य
िस ा तअनस
ु ार शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने
हँदा िनज ितवादीले आरोप-दाबीबाट सफाइ
पाउने गरी िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित
२०७५।३।६ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
ितवादीलाइ आरोप दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र
िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
१३. अत: मािथ िववेिचत आधार र
माणबाट ितवादी कृ ण साद जोशीले आरोपदाबीअनु प सेवा ाही िनवेदकसँग घस
ु / रसवत
िलई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)
बमोिजमको कसरु गरेको ठोस र व तिु न माणबाट
पिु हन सके को नदेिखँदा िनज ितवादी कृ ण साद
जोशीले आरोप-दाबीबाट सफाइ पाउने गरी िवशेष
अदालत काठमाड बाट िमित २०७५।३।६ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ ।
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
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कायालयलाइ िदइ ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइ िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह र साद फुयाल
इजलास अिधकृत : रामच खड् का
इित संवत् २०७६ साल पस
ु १५ गते रोज ३ शभु म् ।

—— &

§

गुठी स पि को संर ण र रेखदेखका
लािग दाताले कसैलाई अिधकार दान
नगरेस म अ य स पि मा ज तो
गुठीको स पि मा हकवालाको नाताले
अपुतालीको हक िसजना नहने ।
( करण नं.३)

पनु रावेदक / िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी अिवनाशकुमार याकुरेल
यथ / िवप ीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

––

सु तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी माधव साद पोखरेल
माननीय यायाधीश ी उमेशकुमार िसंह
पनु रावेदन अदालत राजिवराज

नणय नं . १०४१४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
फै सला िमित : २०७६।८।८
०७३-CI-०४२८
मु ा:- िनषेधा ा
पनु रावेदक / िनवेदक : िज ला स तरी गा.िव.स.
मलेठ वडा नं. २ ि थत सतनाम सतगु
कबीर पंथ बचन वंश नामकरण ग रएको गु ी
मह थ पज
ु ारी रामदेव साह
िव
यथ / िवप ी : िज ला स तरी गा.िव.स. मलेठ
वडा नं. १ ब ने धम दासको छोरा जामािहर
दास नौिनयासमेत
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आदेश
या.मीरा खडका : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस
अदालतमा पनु रावेदनप दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छःत यख ड
िज ला स तरी गा.िव.स. मलेठ वाड नं. २
ब ने मेरो ब यै नाता पन बदु ी दास भ ने बिु तेिलनले
ऐ.ऐ. को सा.िक.नं. ६१७ को हाल सव नापीमा गाउँ
लक नं. ५८ को ज.िव. ०-१-११ सतनाम सतगु
किबरपंथ बचन बंश नामक गठु ीलाई ज गा िदनभु एको
हो । सो ज गामा गठु ी भवन िनमाण गरी संर णको
लािग िनज बिु तेिलन मह थ पज
ु ारी भई जीवनभर

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

पूजापाठ गद आएकोमा िमित २०६६।१०।०५ मा
मृ यु भएको हो । िनज जीिवत छँदै म िनजको छोराको
छोरा नाित पन िनवेदकलाई चेलामा िनयिु गरेकाले
मृ यपु चात् मैले पूजापाठ र आउने स त मह थको
सेवा स कार गद गठु ी भवनसमेत िनिववाद पले
भोगचलन गद आएकोमा िमित २०७१।०५।२३ का
िदन िबहान अ.१० बजेको समयमा िवप ीह ले
षड् य गरी सो ज गामा ह त ेप गन खोजेका हनाले
सो गठु ीको ज गामा भएको मि दर र घरमा ह त ेप
गन वल आशंका रहेकाले मलाई मि दर र घर
बसोवासबाट वि चत गन उ े यले कुनै िकिसमको
ह त ेप नगनु नगराउन,ु जबरज ती कागज नबनाउनु
भनी िवप ीह को नाउँमा अ त रम आदेशसिहतको
िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७१।६।१ को िनवेदन ।
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु
नपन कुनै आधार भए सबतु माणसिहत याद सूचना
पाएको िमितले बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ
आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत
िलिखत जवाफ पेस गन,ु साथै िनवेदन प साथ पेस
भएको २०४८।०६।२७ को दानप र गा.िव.स.
कायालय मलेठ स तरीको नाता मािणत माणप को
छायाँ ितबाट िनवेदक हकवाला देिखँदा िनवेदनमा
उि लिखत िज.स. गा.िव.स. मलेठ वाड नं. ४(क)
अ तगत लक नं. ५८ को ०-०१-११ ज गामा भएको
मि दर र घर बसोवासमा सिु वधा स तल
ु नको ि टले
िनवेदकलाई ततु िनवेदनको टुङ्गो नलागेस म
कुनै िकिसमको ह त ेप नगनु नगराउनु भ नेसमेत
बेहोराको िवप ीह का नाउँमा जारी भएको अ त रम
आदेशसिहत िमित २०७१।०६।०२ को कारण
देखाउ आदेश ।

दाबीको ज गामाबदु ी दास भ ने बिु
तेिलनले सतगु किबर पंथ बचन बंश नामक सं थालाई
दानमा िदएको ज गा हो । िनजले यसको रेखदेख गन
िव दे वर साद साह भ ने िव दे वर दासलाई िमित
२०५६।८।२ मा मालपोत कायालय स तरीबाट
अिधकारप पा रत गरी िदएबाट उ मठको संर क
िव दे वर साह हन् । उनलाई िवप ी बनाइएको
छै न । रट िनवेदक रामदेव साहलाई दाबीको ज गामा
मठ िनयु गरेको छै न । तसथ िनजलाई उ गठु ीको
संर णसमेतका अिधकार नभएकोले रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ी ब चा सिु तहार
भ ने ब चा दासको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदक उ गठु ीको आिधका रक यि
संर क मह त होइनन् । िनजले सं थाको स पि
क जा गन, पूजा अचनामा अवरोध गन किबर मत
मा नेह लाई के वल बदिनयत राखी मु ा िदएकाले
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी जमािहर दास
नोिनयाँसमेत ३ जनाको संयु िलिखत जवाफ ।
िवप ी नारायणदास ख वे र देवन दन
साहले यादिभ िलिखत जवाफ पेस गरेको
नदेिखएको ।
दानप मा उ लेख भएबमोिजम स बि धत
मठ गठु ीको ब दोब त गन स बि धत िनकायले
ब ध गरेबमोिजम सोको स चालनको यव था
हने िवषयलाई िनवेदकको िनिववाद हक भोगको
मानी अनयु ायीस म रहेका िवप ीले ह त ेप गन
आशंका रहेको भनी िदएको िनवेदनको भरमा
िनषेधा ा जारी गनु पनस मको अव था िव मान
नहँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन
िमलेन । िनवेदन खारेज हने ठहछ । िमित
२०७१।०६।०२ को अ त रम आदेश िनि य ह छ
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भ ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
२०७२।१२।२१ को फै सला ।
बिु तेलीन र िनजका गु डोमी साहले
थापना गरेको सत गु किबर पंथ बचन वंश गठु ी
सावजिनक गठु ी नभई िनजी गठु ी हो । म पनु रावेदक
िनवेदक मह थ गठु ीयार बिु तेलीनको सा खै नाित
हकवाला हँ, सो गठु ीमा मेरो िनिववाद हक अिधकार
हँदाहँदै िनवेदन खारेज गन गरी भएको आदेश िमलेको
छै न । बिु तेलीनले आ नो जीवनकालमा िनयु
गरेको चेला िश य िव दे वर साहको िव
ी
स तरी िज ला अदालतमा दायर गरेको िफरादप को
करण (६) मा म िनवेदकलाई चेला इ छाएको
बेहोरा उ लेख भएकोमा सोलाई माणमा निलई
िनवेदन खारेज गन ठह याएको आदेश बदर गरी
कानूनबमोिजम इ साफ पाउँ भनी िनवेदक रामदेव
साहले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनप ।
यसमा वादी बिु तेिलन भ ने बदु ी तेिलन
ितवादी िव दे वर साद साह भएको ०६५/०६६
सालको सा.दे.नं. ३४७० को शेषपिछको दानप
बकसप बदर मु ामा स तरी िज ला अदालतबाट
िमित २०६७।०३।०१ मा भएको फै सलासिहतको
स कल िमिसल िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित
२०७४।०९।२१ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु मु ामा स पूण िमिसल कागजात अ ययन
गरी िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी अिवनाशकुमार याकुरेलले यो िनजी गठु ी हो,
सावजिनक गठु ी होइन, रामदेवले नै गठु ी स चालन
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गद आएको र िनजनै हकवाला भएकोले पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िनवेदन खारेज हने गरी
भएको फै सला िु टपूण हँदा यथ िझकाउने आदेश
हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपयु बमोिजमको त य, पनु रावेदन िजिकर
तथा िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरलाई
समेत ि टगत गरी हेदा ततु मु ामा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।१२।२१
मा भएको आदेश िमलेको छ वा छै न ? पनु रावेदक
/ िनवेदक रामदेव साहको पनु रावेदन िजिकर पु न
स ने हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, मेरो ब यै नाता
पन बदु ी दास भ ने बिु तेिलनले सतगु किबर पंथ
बचन बंश नामक गठु ीलाई िदएको ज गाको संर क
िनज बिु तेिलन जीिवत छँदै िनजले िनवेदकलाई
चेला िनयिु गरेकोमा िवप ीह ले सो गठु ीको
ज गामा भएको मि दर र घरमा ह त ेप गन बल
आशंका रहेकाले िवप ीह को नाउँमा िनषेधा ाको
आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत िनवेदन दाबी रहेको
देिख छ । िनवेदकले सं थाको स पि क जा गन,
पूजा अचनामा अवरोध गन किबर मत मा नेह लाई
के वल बदिनयत राखी मु ा िदएकाले िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत िलिखत जवाफ रहेको ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िनवेदन
खारेज हने ठह याई भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई
िनवेदक रामदेव साहको यस अदालतमा ततु
पनु रावेदन पन आएको रहेछ ।
३. पनु रावेदकले पनु रावेदनप मा म
पनु रावेदक मह थ गठु ीयार बिु तेलीनको साखै नाित
हकवाला हँ, सो गठु ीमा मेरो िनिववाद हक अिधकार

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

हँदाहँदै िनवेदन खारेज गन गरी भएको आदेश
िमलेको छै न भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरतफ
िवचार गदा बिु तेिलनले धािमक योजनको लािग
गठु ीलाई ज गा दान गरी हक ह ता तरण गरेको
कुरामा िववाद देिखएन । िनज बिु तेिलनले पु य
ाि को िनिम ज गा दान गरी गठु ीको थापना गरी
आफू जीिवत रहेस म आफै ँ सो मि दरको मह थ
पज
ु ारीको पमा पूजापाठ र गठु ीको संर ण गरेको
देिख छ । साथै िनज बिु तेलीनले िमित २०५६।८।२
मा मालपोत कायालय स तरीबाट पा रत ग रिदएको
अिधकारप मा िव दे वर साद साह भ ने िव दे वर
दास वैरागीलाई र.नं. १४०३ िमित २०४८।६।२७
को समपणप को ब देज र कत य अ रश: पालना
गन गरी मेरो शेषपिछ उ किवर पंथ बचन बंश मठको
मठािधकारी हन पाउने गरी मु य चेला बनाएक छु
भ नेसमेत बेहोरा उ लेख गरी आ नो शेषपिछ उ
गठु ीको संर ण रेखदेख गन िव दे वर दासलाई मु य
मठािधकारी िनयु गरेको देिखयो । पनु रावेदकले
आफूलाई चेला बनाएको भनी घरायसी िलखत पेस
गरेपिन घरायसी िलखतबाट यी पनु रावेदकलाई चेला
मा न िम ने नदेिखँदा दाताले गठु ीलाई दान गरेको
ज गामा यी पनु रावेदकले दाताको नाितको हैिसयतले
अपतु ाली परे ज तो गरी भोग क जा गन पाउनु पन
भ न िम ने देिखएन । साथै गठु ी स पि को संर ण
र रेखदेखका लािग दाताले कसैलाई अिधकार दान
नगरेस म अ य स पि मा ज तो गठु ीको स पि मा
हकवालाको नाताले अपतु ालीको हक िसजना हन
स ने पिन देिखँदैन ।
४. ततु मु ामा माणको पमा स तरी
िज ला अदालतबाट ा ०६५/०६६ सालको
सा.दे.नं. ३४७० को शेषपिछको दानप (बकसप )
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िलखत दता बदर मु ाको िमिसल हेदा ज गा दाता
बिु तेिलनले स तरी मलेठ ४क िक.नं २४२ को
े फल ज िव ०-५-१३ ऐ. िक.नं २४३ को े फल
ज िव ०-२-१० समेत ज मा ज.िव. ०-८-४ ी
सतनाम सतगु किबरपंथ बचन बंश नामक गठु ीको
नाममा िमित २०६१।६।१८ मा र.नं. २८२४ बाट
शेषपिछको दानप पा रत ग रिदएको र आ नो
शेषपिछ सो गठु ी स चालन गन शेषपिछको मु य
चेला भनी िव दे वर साद साह भ ने िव दे वर
बैरागीलाई िदएको उ लेख गरी दानप िदएकोमा
िनजले धमलोप गरेकोसमेत कारण देखाई शेषपिछको
दानप (बकसप ) िलखत दता बदर ग रपाउँ भनी
िफराद गरेको देिखयो । उ मु ामा बिु तेिलनले
आ नो शेषपिछको चेलामा िनयु िव दे वर साद
साहको हक बदर हने गरी िमित २०६७।३।१ मा
फै सला भएको देिखयो । सोबाहेक िनज बिु तेिलनले
आ नो जीवनकालमा कुनै िलखत पा रत गरी अ य
कुनै चेला बनाएको अव था देिखँदैन । यस ि थितमा
दानप मा उ लेख भएबमोिजम स बि धत मठ
गठु ीको ब दोब त गन स बि धत िनकायले ब ध
गरेबमोिजम सोको स चालन हने हँदा उ गठु ीको घर
ज गामा यी पनु रावेदकको िनिववाद हक भोग रहेको
भ ने नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िनवेदन खारेज हने ठह याएको फै सलालाई अ यथा
भ न िम ने देिखन आएन ।
५. अतः मािथ िववेिचत त य, आधार र
कारणसमेतबाट पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िनवेदन खारेज हने ठह याई िमित २०७२।१२।२१
मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ ।
पनु रावेदक रामदेव साहको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
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िमिसल िनयमानूसार बझ
ु ाइिदनू ।

०७२-CR-०१७२
पनु रावेदक / वादी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
उ रायमा सहमत छु ।
आयोगको तफबाट अनस
ु धान अिधकृत
या.ड बरबहादरु शाही
शरदब धु िड.सी.को ितवेदनले नेपाल
सरकार
इजलास अिधकृत : भगवती शमा ढुंगाना
िव
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ८ गते रोज १ शभु म् ।
यथ / ितवादी : िज ला मोरङ, िवराटनगर
उप.म.न.पा. वडा नं. १४ कलेज रोडमा ब ने
नेपाल टेिलकम के ि य कायालयअ तगत
नेपाल टेिलकम, िवराटनगर शाखा
—— & ––
कायालयमा त कालीन शासन सहायक
इमु े ठ

नणय नं . १०४१५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
फै सला िमित : २०७६।८।३
मु ाः टाचार
०७२-CR-१२२८
पनु रावेदक / ितवादी : यामलाल नकम को छोरा
मोरङ िज ला, िवराटनगर उप.म.न.पा. वडा
नं. १४ घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा.
वडा नं. ५ ब ने िदपकुमार नकम
िव
यथ / वादी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको तफबाट अनस
ु धान अिधकृत
शरदब धु िड.सी.को ितवेदनले नेपाल
सरकार
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§ कुनै कसरु गरेको कारण कानूनमै देवानी
र फौजदारी दुवै दािय व बहन गनु पन
भनी उ लेख भएको अव थामा के वल
देवानी दािय व परु ा गरेका कारणले
मा फौजदारी दािय वबाट उ मिु
पाउने भनी अथ गन िम दैन । फौजदारी
कसुरमा कसुरदारले बहन गनुपन देवानी
र फौजदारी दािय वह फरक फरक
दािय वह हन् । कानूनी यव थाले
नै देवानी र फौजदारी दुवै दािय वह
बा यकारी हने भनी उ लेख गरेको
अव थामा ऐि छक पमा देवानी वा
फौजदारी दािय वम ये कुनै एक दािय व
मा बहन गदा पया हने भनी या या
गन निम ने ।
( करण नं.६)
§ कसुर गरेको समयमा कसुरदारले
गरेको कायबाट नै फौजदारी दािय व
बहन गनपन
ु ह छ । कसरु गरेको भनी

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

लगाइएको अिभयोग दाबी माणबाट
समिथत भइसके पिछ ितनुपन रकम
दािय व बहन ग ररहेको छु भनी हािन
नो सानी भएको िबगोस म दािखल गन
योजनका लािग भएका कायह बाट
फौजदारी दािय वबाट उ मिु
ा
नहने ।
§ ितवादीले अिभयोगप दायर हनुपूव
नै िहनािमना गरेको रकमम ये दािखला
गरेको रकमलाई याियक जानकारी
(Judicial Notice) िलन पन
ह छ । सो दािखल ग रसके को रकमसमेत
िहनािमना गरेको भनी िबगो कायम गनु
मनािसब देिखँदैन । कितपय कसुरह मा
िबगोको आधारमा ज रवाना हने र िबगो
भराई िदनु पन अव था रह छ । य तो
अव थामा देवानी दािय वबाट ज रवाना
िनधारण गनुपन ।
( करण नं.७)
वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
शंकर ख ी, िव ान् अिधव ा ी सानरु ाज
पोखरेल
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ी महादेव साद यादव, ी ह रहर दाहाल,
ी उपे के शरी यौपाने र ी कृ ण साद
सापकोटा तथा अिधव ा ी रमेश साद
खनाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§
ाचार िनवारण ऐन, २०५९
§ माण ऐन, २०३१
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सु तहमा फै सला गन :
अ य मा. या. ी मोहनरमण भ राई
सद य मा. यायाधीश ी भपु े साद राई
िवशेष अदालत, काठमाड
फै सला
या.ह रकृ ण काक : िवशेष अदालत
काठमाड को िमित २०७१।८।१५ को फै सलाउपर
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम
वादी नेपाल सरकार एवं ितवादी िदपकुमार
नकम को तफबाट पनु रावेदन दायर भई पेस हन
आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर
यस कार रहेको छःत यख ड
नेपाल टेिलकम शाखा कायालय,
िवराटनगरमा कायरत सहायक शासक य अिधकृत
िदपकुमार नकम र शासन सहायक इमु े ठले
िविभ न आ.व.ह को संकिलत राज व महसल
ु रकम
िहनािमना गरेकोले छानिबन गरी कारबाही ग रपाउँ
भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
उजरु ी िनवेदन परेको ।
अनस
ु धानको ममा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट िनज ितवादीह
िदपकुमार नकम र इमु े ठलाई उपि थत हन
आउने भनी पटकपटक प ाचार एवं सावजिनक
सूचना कािशत गदा पिन िनजह उपि थत नभई
यादै गज
ु ारी बसेको ।
नेपाल टेिलकम, िवराटनगरको NIC बक
िवराटनगरमा रहेको राज व खातामा फरक परेको
रकम यिकन गन र सोको कारण तथा िज मेवार
पदािधकारीह यिकन गन गिठत सिमितह ले
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बक भौचर, बक टेटमे ट, बक मौ दात माणप ,
बक डेिबट एडभाइस ज ता स पूण कागजातह
स कलीको थानमा आफूले तयार पारेर रा ने
तथा बक रंक सीलेसन िववरण िविजले तयार पारी
रा ने गरेकोले आ त रक तथा वा लेखा परी णले
ठ याउन नस ने अव था रहेको उ अव थाको
लाभ िलँदै िनज मु य खजा ची शासक य
अिधकृत िदपकुमार नकम र शासन सहायक
इमु े ठले आ.व. २०६० देिख आ.व २०६७ स म
क पनीको कुल .३,०४,०६,८५६।५५ अपचलन
गरी िहनािमना गरेको भ नेसमेत बेहोराको नेपाल
टेिलकमबाट गिठत सिमितको ितवेदन िमिसल
सामेल रहेको ।
नेपाल टेिलकम शाखा कायालय,
िवराटनगरका सहायक शासक य अिधकृत
िदपकुमार नकम ले आ.व.२०६०/०६१ देिख
आ.व.०६६/०६७ स म िनज कायरत रहेको
कायालयमा ६ वटा काउ टरह बाट दैिनक संकलन
हने महसल
ु रकम बकमा ज मा नगरी िहनािमना गन
गरेको र उ रकम आ नो सगोलका प रवारलगायत
उ ोग वािण य यवसायीसमेतसँग संयु
पमा
घरज गा ख रद गरेको तथा िविभ न क पनी तथा
उ ोगमा लगानी गरेको ारि भक अनस
ु धानबाट
खु न आएको भ ने बेहोरा कानून अिधकृत हेमराज
भ राईको ितवेदन िमिसल सामेल रहेको ।
नेपाल टेिलकम शाखा कायालय,
िवराटनगरका सहायक शासक य अिधकृत
िदपकुमार नकम र शासन सहायक इमु े ठलाई
ाचारज य कसरु मा सेवाबाट बखा त गरी म यौट
गरेको रकम िनजह बाट असल
ु उपर गन कारबाहीको
लािग लेखी पठाएको भनी नेपाल टेिलकमबाट
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा प ाचार
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भएको प िमिसल सामेल रहेको ।
िदपकुमार नकम र इमु े ठले िहनािमना
म यौट गरेको रकम .३,०४,०६,८५६।५५ र उ
रकम समयमा बक दािखला नगनाले क पनीलाई
परेको नो सानी
.१,१२,६३,२१२।४१
समेत
.४,१६,७०,०६८।९६
म ये
.२,३२,२०,०००।- रकम िज ला शासन
कायालय, मोरङबाट िविभ न िमितमा बक दािखला
भएको भनी नेपाल टेिलकम, िवराटनगर शाखा
कायालयबाट खल
ु ाई पठाएको प िमिसल सामेल
रहेको ।
नेपाल टेिलकम शाखा कायालय,
िवराटनगरका सहायक शासक य अिधकृत
िदपकुमार नकम र शासन सहायक इमु े ठले
गरेको नगद म यौटमा िवभागीय कारबाही गरी
िनजह लाई भिव यमा क पनीको सेवामा अयो य
नठह रने गरी बखा त गन गरी िमित २०६७।३।१७
मा महा ब धकबाट सदर भएको िनणय फाइलसमेत
िमिसलबाट देिखएको ।
यी ितवादीह ले नेपाल टेिलकम
शाखा कायालय, िवराटनगरको िविभ न छ वटा
काउ टरह बाट ा भएको राज व बकमा
दािखला नगरी खाई मासी म यौट एवं िहनािमना
गरेकाले उ
.४,१६,७०,०६८।९६ म ये
िनजका प रवारका अ य सद यले िविभ न
िमितमा गरी
.२,३२,२०,०००।- नेपाल
टेिलकमको बक खातामा ज मा गरेकाले बाँक
.१,८४,५०,०६८।९६ िबगो कायम गरी
िनजह लाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१७, ३(१) र ३(१)(झ) बमोिजम सजाय र फै सला
हँदास मको चिलत कानूनबमोिजम याजसमेत
असल
ु उपर ग रपाउँ भ ने मागदाबी िलई िवशेष
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अदालतमा आरोपप दायर भएको ।
नेपाल टेिलकम शाखा कायालय
िवराटनगरका त कालीन सहायक शासक य
अिधकृत िदपकुमार नकम ले िनजले गरेको
िहनािमना रकमम ये .१७,३७,०००।- यस
कायालयको एभरे बक, िवराटनगरमा रहेको राज व
खातामा िमित २०७०।१०।२० मा ज मा गरेको भनी
नेपाल टेिलकम े ीय िनदशनालय, िवराटनगरले
िज ला शासन कायालय, मोरङ, िवराटनगरमा
िमित २०७०।१०।२० च.नं. ६७६८ को प समेत
िमिसल सामेल रहेको ।
यी ितवादीह ले म यौट गरेको रकमम ये
िविभ न िमितमा नेपाल टेिलकमको राज व खातामा
ज मा हन आएको रकम .२,०४,०७,०००।(दईु करोड चार लाख सात हजार) रकम ा त हन
आएको भनी िववरण उपल ध गराएको भनी िमित
२०७०।१०।२४ च.नं. ६८०९ को प समेत िमिसल
सामेल रहेको ।
आफूले नेपाल टेिलकम शाखा कायालय,
िवराटनगरको म यौट गरेको राज व रकमम ये
२०६६।६।१३ बाटै बझ
ु ाउन सु ग रसके को,
हालस म .३ करोड १४ लाख रकम राज वमा
दािखला ग रसके को र बाँक रकम पिन बझ
ु ाउँदै
जाने छु र उ रकम आफूले िहनािमना नगरेको भनी
ितवादी िदपकुमार नकम ले िवशेष अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवादी िदपकुमार नकमीको बयान
िलने काय स प न भएप चात् पिछ बु दै जाँदा
ठहरेबमोिजम हने गरी हाललाई िवशेष अदालत
ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोिजम िनजबाट
.५,००,०००।- (पाँच लाख) धरौट माग ग रएको
िवशेष अदालतको िमित २०७०।१०।२९ को

थनु छे क आदेश ।
आफूले ाहकबाट असल
ु भएको रकम
आफूले बिु झिलई िदनको ३ बजेप ात् यािसयरलाई
र यािसयर नभएको िदनमा सहायक यािसयरलाई
बझ
ु ाउने गरेको र िहनािमना गरेको भनेको रकम
आफूह ले हालस म ३ करोड १४ लाख
बझ
ु ाइसके को र आफूले उ रकम िहनािमना नगरेको
भनी ितवादी इमु े ठले िवशेष अदालतमा गरेको
बयान ।
ितवादी इमु े ठको बयान िलने काय
स प न भएप चात् पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
हने गरी हाललाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को
दफा ७(घ) बमोिजम िनजबाट .१,००,०००।(एक लाख) धरौटी माग गन गरी िमित २०७०।११।८
मा भएको िवशेष अदालतको थुनछे क आदेश ।
ितवादीह नेपाल टेिलकममा सानो तहको
कमचारी भएकोले िनजह ले यित ठूलो अंकको रकम
िहनािमना गन स दैनन् र सो रकम पिन िनजह का
प रवारले ितरी बझ
ु ाइसके का छन् । अ य कारणबाट
िनजह लाई फसाउन खोिजएको हनपु दछ भनी
ितवादीह िदपकुमार नकम र इमु े ठको सा ी
सरु े बहादरु ब नेतले िवशेष अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादीम येका िदपकुमार नकम ले
नेपाल टेिलकम, िवराटनगर शाखा कायालयको
िबगो .१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी
लाख पचास हजार अठ् स ी पैयाँ पैसा छयान बे)
वादी नेपाल सरकारको दाबीबमोिजम हािन नो सानी
गरी ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७
बमोिजमको कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई सोही
ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोिजम ८(आठ) वष कै द
र .१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी
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लाख पचास हजार अठ् स ी पैयाँ पैसा छयान बे)
ज रवाना हने र िनजले अिभयोगप पेस भएप चात्
.३९,३७,०००।- (उन चालीस लाख सैितस
हजार) दािखला गरेको देिखएकाले नपगु िबगो
.१,४५,१३,०६८।९६ (एक करोड पैतािलस
लाख ते हजार अठ् स ी पैसा छयान बे) नेपाल
टेिलकम, िवराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा १७
बमोिजम िनज ितवादी िदपकुमार नकम बाट भराई
पाउने ठहछ । ितवादी इमु े ठले आरोिपत कसरु
गरेको नदेिखँदा िनजको हकमा वादी दाबी नपु ने
भई िनजले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।८।१५ गते िवशेष
अदालतबाट भएको फै सला ।
ततु मु ामा मेरो गलत मनसाय भई
बदिनयतपूण ि याकलापबाट आरोिपत कसरु
गरेको नभई मेरो अनपु ि थितमा अ य यि ह ले
टेिलकमको महसल
ु / राज व बु ने गरेका र म यािसयर
पदमा कायरत भएकोले मा ै मलाई जबरज ती
दािय व वहन गराइएको हो । मैले आरोिपत कसरु
गरेको छै न भनी मैले िवशेष अदालत, काठमाड सम
उपि थत भई स य त य कुराको बयान गरेको छु ।
मैले बदिनयतपूवक आरोिपत कसरु गरेको भनी वादी
प बाट माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
अिभयोग दाबी िमिसल संल न रहेका माणह बाट
पिु ट गराउन नसके को अव थामा मलाई आरोिपत
कसरु मा कसरु दार ठहर गरी टाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ३(१)(झ) बमोिजम ८(आठ) वष
कै द र .१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी
लाख पचास हजार अठ् स ी पैयाँ छयान बे पैसा)
ज रवाना गन गरी िवशेष अदालत काठमाड बाट
िमित २०७१।८।१५ मा भएको फै सला िु टपूण एवं
अ यायपूण छ । उ फै सला बदर गरी आरोिपत
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कसरु बाट सफाई िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदक ितवादीको यस अदालतमा दायर भएको
पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादी िदपकुमार नकम ले
नेपाल टेिलकमको रकम िहनािमना गरी टाचार
गरेको भिनएको रकमम येको रकम मु ा दायर
हनपु ूव तथा मु ाको कारबाही च दाको अव थामा
समेत पटकपटक गरी दािखला गरेको भनी िजिकर
ततु हन आएको देिखँदा िनजले नेपाल टेिलकमको
राज व रकम िहनािमना गरी ाचार गरेको भिनएको
िबगोम येको के कित रकम कुन िमितमा दािखला
भएको हो ? यिकन िववरण एक मिहनािभ पठाउनु
भनी नेपाल टेिलकम, के ि य कायालय तथा शाखा
कायालय िवराटनगरमा लेखी पठाई जवाफ ा
गरी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने बेहोराको िमित
२०७६।१।११ गते को यस अदालतबाट भएको
आदेश ।
यसमा ितवादीले अपचलन गरेको
भिनएको रकम र सो दािखला गरेकोसमेत स पूण
िहसाबको िववरण टेिलकमको िविनयमावलीसमेत
िलई छलफलका लािग उपि थत हन जाहेरवाला
नेपाल टेिलकमलाई प ाचार गरी िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने िमित २०७६।५।३ गतेको आदेश ।
नेपाल दूरस चार क पनी िलिमटेड,
िवराटनगर शाखामा कायरत सहायक शासक य
अिधकृत िदपकुमार नकम र शासन
सहायक इमु े ठले आ.व.२०६०/०६१ देिख
आ.व.२०६६/०६७
स मको
कायालयमा
संकिलत राज व महसल
ु रकम िहनािमना गरेको
भ ने उजरु ीसमेतबाट प खल
ु ेको छ । ितवादी
िदपकुमार नकम र इमु े ठले लामो अविधदेिख
कायालयको काउ टरमा कायरत रही नगद संकलन
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गन गरेको प देिख छ । यथ ितवादीह लाई
पटकपटक याद सूचना पठाइएकोमा िनजह
दवु ै अनपु ि थत रहेका अव था छ । ितवादी इमु
े ले अदालतसम उपि थत भई बयान गदासमेत
आफूले उठाएको रकमसमेत यािसयर िदपकुमार
नकम लाई बझ
ु ाउने गरेको भनेक िछन् । यथ
ितवादीह ीमान् / ीमती रही एउटै शाखामा
कायरत रहेको हँदा िनजह दवु ै जनाको िमलेमतोमा
नेपाल सरकारको क पनीको उ रकम िहनािमना
भएको देिखएकोमा समान अव थाक यथ /
ितवादी इमु े ठलाई सफाई िदने गरी भएको फै सला
िु टपूण भई बदरभागी रहेको छ । एउटै शाखामा
कायरत समान िज मेवारी भएक ितवादी इमु
े ठले अका ितवादी िदपकुमार नकम ले राज व
िहनािमना गरेको कुरा जानकारी नगराउनस
ु मेतबाट
िनज यथ / ितवादीसमेतको संल नतामा
दवु ै पित / प नी भई पदीय िज मेवारी ितकूल
बदिनयतसाथ काय गरी रकम हािन नो सानी गरेको
पिु ट भइरहेकोमा समान त य र माणका आधारमा
यथ / ितवादी इमु े ठसमेतलाई कसरु ठहर हनु
पनमा सफाई िदने गरी िवशेष अदातल काठमाड बाट
िमित २०७१।८।१५ मा भएको फै सला िु टपूण
छ । उ फै सला बदर गरी िनज ितवादी इमु
े ठलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारले यस
अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादीले सरकारी रकम िहनािमना
गरेको त यलाई अ वीकार गन आधार नभए तापिन
टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को प रभाषािभ
याज रकम भराउने यव था भएको नदेिखएको,
ितवादी इमु े ठ आफू यािसयर भएपिछ नेपाल
टेिलकमलाई ा त भएको रकम कहाँ र कसरी
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दािखल गनपन
ु कुराको जानकारी नहने भ ने नभएको,
ितवादीले म यौट गरेको रकम ितवादीबाट बे जु
सरह असल
ु हँदै गरेको अव थामा टाचार िनवारण
ऐन, २०५९ बमोिजम मु ा चलाएको िवषय मु ाको
रोहमा िव लेषण हनु पन देिखँदासमेत छलफल
गन उपयु देिखएको र वादी ितवादी दवु ै प को
पनु रावेदन परेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं.
को योजनाथ ितवादीको पनु रावेदन परेको हकमा
वादी नेपाल सरकारलाई पेसीको सूचना िदई वादीको
पनु रावेदन परेको हकमा पनु रावेदन गन ितवादीलाई
सनु ाई ितवादी इमु े ठलाई िझकाई िनज उपि थत
भए वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनु भ ने बेहोराको िमित २०७४।२।२१ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
ितवादीह का तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ाह ी महादेव साद यादव, ी ह रहर
दाहाल, ी उपे के शरी यौपाने र ी कृ ण साद
सापकोटा तथा अिधव ा ी रमेश साद खनालले
नेपाल दरु स चार क पनी िलिमटेड कमचारी
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम १२३ मा
क पनीले कुनै कमचारीबाट रकम असल
ु उपर
गनु परेमा दाखेला गनपन
ु िमितबाट मनु ािसव
कारणबाहेक ३५ िदनिभ दाखेल गनु पन कानूनी
यव थाबमोिजम समय समयमा प ले रकम दाखेल
ग ररहेको िमिसल संल न बक भौचरबाट देिखएको
छ । यसरी रकम दाखेल गद रहेको अव थामा रकम
िहनािमना गरेकोमा ाचारमा कारबाही चलाउन
िम ने होइन । बक दाखेला हन बाँक रहेको रकम
दाखेला गराउन ितवादीसँग लेखापढी भइरहेको
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अव था हँदा देवानी दािय वको सु वात भएको
मा नपु न ह छ । यसरी देवानी दािय व समब धमा
कारबाही सु भइसके पिछ पनु ः फौजदारी दािय वको
स ब धमा कारबाही गनपन
िस ा त: िम ने
ु
होइन । यसमा पिन िदपकुमार नकम ले म यौट
गरेको भिनएको .३,०४,०६,८५६।५५- भएकोमा
सोभ दा बढी नै रकम .३,०९,००,०००।–
बझ
ु ाइसके को त य िमिसल संल न बक भौचरह बाट
देिखँदा देिखँदै याजसमेत असल
ु गन गरी भएको
िवशेष अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
देवानी दािय व चु ा भइसके कोले फौजदारी दािय व
बहन गराउने स ब धमा परेको ततु मु ाबाट
ितवादी िदपकुमार नकम लाई आरोिपत कसरु बाट
सफाई िदलाई पाउँ र अका ितवादी इमु े लाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाई िदने गरी भएको िवशेष
अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ग रपाउँ
भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
वादी नेपाल सरकारका तफबाट
महा यायािधव ा
कायालयका
िव ान्
सह यायािधव ा ी शंकर ख ीले नेपाल दूरस चार
क पनी िलिमटेड, िवराटनगर शाखामा कायरत
सहायक शासक य अिधकृत िदपकुमार नकम र
शासन सहायक इमु े ठ ( ीमान् / ीमती) दवु ै
जनाको िमलेमतो र संल नतामा पदीय िज मेवारी
ितकूल बदिनयतसाथ काय गरी आ.व.२०६०।०६१
देिख आ.व.२०६६।०६७ स मको कायालयमा
संकिलत राज व रकम हािन नो सानी गरेको पिु ट
भइरहेकोमा समान त य र माणका आधारमा
यथ / ितवादी इमु े ठसमेतलाई कसरु दार
ठहर गनु पनमा िनजलाई आरोिपत कसरु बाट
सफाई िदने गरी िवशेष अदालतबाट भएको
फै सला िु टपूण छ । ितवादीह को उ कायबाट
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ाचारज य कसरु थािपत भइसके को अव थामा
अपचलन भए बराबरको रकम बझ
ु ाइसके को भ ने
आधारमा आरोिपत कसरु बाट उ मिु पाउन स ने
होइन । ितवादी िदपकुमार नकम को हकमा भएको
िवशेष अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
ग रपाउँ र अका ितवादी इमु े लाई आरोिपत
कसरु बाट सफाई िदने गरी िवशेष अदालतबाट भएको
सो फै सला बदर गरी िनज ितवादी इमु े लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
नेपाल टेिलकमको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी सानरु ाज पोखरेलले ितवादी
िदपकुमार नकम ले पदीय िज मेवारीबमोिजमको
काय नगरेको अव थामा सं थालाई हािन नो सानी
हन गएकोले नपगु रकम िनजले बझ
ु ाउनु पन
दािय वबाट पि छन िम दैन । ब यौता रकमको
पज
ुँ ीगत लाभकर िलएको हो, याज िलएको होइन ।
तसथ पज
ुँ ीगत लाभकरको पैयाँ िलनलाई िविनयम
बाधक रहेको छै न भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
यसमा ितवादीह
िदपकुमार नकम
र इमु े ले नेपाल टेिलकम शाखा कायालय,
िवराटनगरको िविभ न छवटा काउ टरह बाट ा
भएको राज व बकमा दािखला नगरी खाई मासी
म यौट एवं िहनािमना गरेकाले िहनािमना गरेको
.४,१६,७०,०६८।९६ म ये िनजका प रवारका
अ य सद यले िविभ न िमितमा .२,३२,२०,०००।नेपाल टेिलकमको बक खातामा ज मा गरेकाले
बाँक .१,८४,५०,०६८।९६ िबगो कायम गरी
िनजह लाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१७, ३(१) र ३(१)(झ) बमोिजम सजाय गरी फै सला
हँदास मको चिलत कानूनबमोिजम याजसमेत
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असल
ु उपर ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी
रहेकोमा ितवादीम येका िदपकुमार नकम ले
नेपाल टेिलकम, शाखा कायालय िवराटनगरको
िबगो .१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी
लाख पचास हजार अठ् स ी पैयाँ पैसा छयान बे)
वादी नेपाल सरकारको दाबीबमोिजम हािन नो सानी
गरी ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७
िवपरीतको कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई सोही
ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोिजम ८(आठ) वषकै द
र .१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी
लाख पचास हजार अठ् स ी पैयाँ पैसा छयान बे)
ज रवाना हने र िनजले आरोपप पेस भएप चात्
.३९,३७,०००।- (उन चािलस लाख सैितस
हजार) दािखला गरेको देिखएकाले नपगु िबगो
.१,४५,१३,०६८।९६ (एक करोड पैतािलस
लाख ते हजार अठ् स ी पैसा छयान बे) नेपाल
टेिलकम, िवराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा
१७ बमोिजम िनज ितवादी िदपकुमार नकम बाट
भराई पाउने र ितवादी इमु े ठले आरोिपत
कसरु बाट सफाई पाउने ठहराएको िवशेष अदालतको
िमित २०७१।८।१५ को फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई
उ फै सला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाई
िदलाई पाउँ भनी ितवादी िदपकुमार नकम को र
ितवादी इमु े लाई सफाई िदने गरी भएको फै सला
बदर गरी िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तफबाट
यस अदालतमा पनु रावेदन परेको देिखयो ।
उपयु बमोिजमको संि त य बेहोरा
रहेको ततु मु ामा िव ान् कानून यवसाहीह को
बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न माण
कागजातह अ ययन गरी हेदा, यसमा िवशेष
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको छ, छै न ?

पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक
ितवादी िदपकुमार नकम को पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने हो, होइन ? सो िवषयमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ाको
त यावलोकनबाट यी ितवादीह
िदपकुमार
नकम र इमु े नेपाल टेिलकम शाखा कायालय,
िवराटनगरमा थायी कमचारीको पमा काम
ग रआएको कुरामा िववाद देिखँदैन । िनज ितवादीह
सो कायालयमा कायरत रहेको आ.व. २०६०/०६१
देिख आ.व.२०६६/०६७ स म नेपाल टेिलकमको
िवराटनगर शाखा काउ टरबाट ा भएको राज व
रकमम ये .३,०४,०६,८५६।५५ बक दाखेला
गरेको नदेिखएकोले सो स ब धमा नेपाल टेिलकमले
िमित २०६६।६।१६ मा ितवादीह ले राज व रकम
अिनयिमतता गरेको जानकारी गराउँदै मख
ु िज ला
अिधकारी, िज ला शासन कायालय मोरङमा
प ाचार गरेप ात् ततु मु ाको कारबाही ार भ
भएको देिख छ । अनस
ु धानको ममा िनजह का
नाउँमा रहेका घर ज गा रो का रा ने, राज व
संकलन तथा ितवादीका अ य आफ तह बु ने,
बक टेटमे ट िझकाउनेसमेत काय भएको देिख छ ।
नेपाल टेिलकम के ि य कायालयले राज व खातामा
रहेको रकम र बक टेटमे ट फरक परेको हँदा उ
फरक रकम यिकन गन र सोको कारण तथा िज मेवार
पदािधकारीह यिकन गन ब धक ी िदपराज
उपा यायको संयोजक वमा किमिट गठन गरेको
देिख छ । उ किमिटको ितवेदनसमेत अ ययन गरी
राज व िहनािमनास ब धी छानिबन गन ना. .िन ी
िहर यकुमार भ राईको संयोजक वमा गिठत राज व
िहनािमनास ब धी छानिबन सिमितको ितवेदनमा
उ राज व िहनािमनामा गन कायमा ितवादी
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िदपकुमार नकम बाहेक अ कसैको संल नता र
िमलेमतो रहेको भ ने माण फे ला परेको देिखँदैन । उ
ितवेदनबमोिजमको िहनािमना भएको राज व रकम
असल
ु उपर गनको लागी मख
ु िज ला अिधकारी
र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगका
अनस
ु धान अिधकारीसमेतको उपि थितमा
िमित २०६७।७।९ मा िनज ितवादीले अपचलन
गरेको रकमम ये ज मा गन बाँक रकम िनवेदकका
आफ तले ज मा गन र स बि धत अ य िनकायले
सम वा मक भूिमका खे ने गरी ितवादीह का
आफ तह लाई बोलाई ३ मिहनािभ रकम ज मा
गन गराउन पहल गन भनी िनणय भएको देिखएबाट
ितवादीलाई राज व िहनािमना गरेको रकम ज मा
गनका लािग पया समय िदएको देिखयो ।
३. उ िनणयबमोिजमको दान ग रएको
समयाविधिभ िनज ितवादीले रकम दािखला
नगरेको अव थामा दरू स चार कायालय िवराटनगरको
हरिहसाब निमलेकोले सोही कायालयमा कायरत
स. .अ. िदपकुमार नकम र सहायक इमु े सँग
हरिहसाब माग गदा िनजह िमित २०६६।६।८
देिख बेप ा भई कायालयमा उपि थत हन िविभ न
प पि कामा सूचना कािशत गदासमेत स पक नगरी
फरार भइरहेको र क पनीका ब धक ी िदपराज
उपा यायको संयोजक वमा छानिबन किमिट गठन भई
ारि भक छानिबन गराउँदा िनजह बाट क पनीको
राज व रकम अपचलन गरी आिथक िहनािमना गरेको
देिखन आएकोले क पनीको कमचारी िविनयमावली,
२०६१ को िविनयम ९६(१) बमोिजम िनजह
फरार भएको िमित २०६६।०६।०८ देिख नै लागू
हने गरी िनजह लाई क पनीको सेवाबाट िनल बन
गन भनी िमित २०६६।६।२३ मा िनणय भएको
देिख छ । िनजह ले क पनीको खातामा बझ
ु ाउनु
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पन रकम नबझ
ु ाएको, सूचनामा कािशत समयिभ
रकम ज मा नगरेको र िच बु दो प ीकरणसमेत
पेस गन नसके कोले िवभागीय कारबाही गन कमचारी
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ९७(५)
बमोिजमको कायिविधसमेत परु ा गरी िनजह बाट
िहनािमना भएको रकम असल
ु उपर गन तथा िविनयम
९३ को ख ड (ख) को उपख ड (ख) को अिभयोगमा
िविनयम ८९(६) बमोिजम भिव यमा क पनीको
सेवाको लािग अयो य ठह रने गरी िनजह दवु ै
जनालाई क पनीको सेवाबाट िनल बन ग रएको िमित
२०६६।०६।०८ देिख नै लागू हने गरी क पनीको
सेवाबाट बखा त गन, सोको जानकारी तथा म यौट
गरेको रकमको जानकारीसमेत अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगमा लेखी पठाउने भनी िमित
२०६७।३।१७ मा िनणय भएको देिखयो ।
४. नेपाल टेिलकमबाट भएको
िनणयसिहतको प र िमिसल संल न कागजातह को
आधारमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
अनस
ु धान कारबाही गरी ितवादीह िदपकुमार
नकम र इमु े ठले नेपाल टेिलकम िवराटनगर
शाखाको ६ वटा काउ टरबाट ा त भएको राज व
बकमा दािखला नगरी खाई मासी, म यौट एवं
िहनािमना गरी .३,०४,०६,८५६।५५ बराबरको
राज व अपचलन गरी िहनािमना गरेको र उ
रकम समयमा बकमा दािखला नगनाले क पनीलाई
परेको नो सानी .१,१२,६३,२१२।४१ गरी
ज मा .४,१६,७०,०६८।९६ म ये ितवादीका
प रवारका सद यह ले .२,३२,२०,०००।–
नेपाल टेिलकमको बक खातामा ज मा गरेकोले
बाँक .१,८४,५०,०६८।९६ िबगो कायम गरी
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७,
३(१) र ३(१)(झ) बमोिजम सजाय हन र फै सला
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हँदास मको चिलत कानूनबमोिजम याजसमेत
असल
ु उपर गराइ पाउँ भनी आरोपप दायर गरेको
देिख छ । िनज ितवादी िदपकुमार नकम ले
अिभयोग दाबीबमोिजम
ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा १७ िवपरीतको कसरु गरेको भनी
िनजलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोिजम
८(आठ) वष कै द र .१,८४,५०,०६८।९६
ज रवाना हने र िनजले आरोपप पेस भएप चात्
.३९,३७,०००।- दािखला गरेको देिखएकाले नपगु
िबगो .१,४५,१३,०६८।९६ नेपाल टेिलकम,
िवराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम
िनज ितवादी िदपकुमार नकम बाट भराई पाउने
र ितवादी इमु े ठले आरोिपत कसरु बाट सफाई
पाउने भ ने िवशेष अदालतबाट फै सला भएको
देिखन आउँछ ।
५. पनु रावेदक ितवादी िदपकुमार
नकम को पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा
िनजले िवशेष अदालतसम गरेको बयानमा
आ.व.२०६०/६१ देिख आ.व. ०६६/६७ स म
नेपाल टेिलकमको राज व िहनािमना गरेको कुरा
वीकार गरेको देिख छ । राज व अपचलन तथा
िहनािमना गरेको रकम नेपाल टेिलकमको बक
खातामा ज मा गन भनी भएको स झौताबमोिजम
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
ितवादीह उपर ाचार मु ा दायर गनु भनी
िनणय भएको िमित २०६९।५।१७ स म ितवादी
िदपकुमार नकम ले
.२,३२,२०,०००।–
बझ
ु ाइसके को भ ने उ लेख भएबाट िनजले नेपाल
टेिलकमको राज व िहनािमना गरेको हो भ ने
िवषयमा कुनै िववाद देिखएन । िनज ितवादी
िदपकुमार नकम लामो समयस म कायालयको
स पकमा नरहेको िवषयमा आव यक प ीकरण पेस
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गनु भ ने बेहोराको सूचनासमेत नेपाल टेिलकमले
कािशत गरेकोमा उ सूचनाको समेत बेवा ता
गरी स पक िविहन भई िच बु दो प ीकरण पेस
गन नसके को कारण िनजलाई सेवाबाट बखा त गन
गरी िनणयसमेत भएको देिख छ । काउ टरबाट ा
हन आएको राज व बकमा दािखला नगरेको र सो
राज व रकम िनज ितवादीले िहनािमना गरी खाई
मासेको भ ने त य स बि धत िनकायबाट भएको
हरिहसाब लेखा जाँच ितवेदनबाट पिु भएको
छ । रकम बकमा दािखल गनु पन कत य िज मेवारी
रहेका कमचारीले बदिनयत िचताई लामो अविधस म
यि गत पमा खाईमासी िहनािमना गरेको भ ने
त य लेखा णालीमा रहने िलखत कागजातबाट
अिडट हँदा जानकारी हन गएको छ । राज व
दािखला गनु पन रकम आफूले यि गत खच गरेको
भनी पिछ वीकार गरी बझ
ु ाउनपु न रकम बझ
ु ाउँदै
जाने भनी िनज ितवादीले कागजसमेत गरी रकम
बझ
ु ाउँदै आएको त यबाट पिन ितवादीले राज व
रकम म यौट गरेको त य थप पिु हन आएको छ ।
ाचारको कसरु मा बदिनयत त व कसरु दारले गरेको
काय (Action) बाट नै पिहचान हने हो । राज वको
रकम स बि धत बकमा दािखला नगरी जानीजानी
िनजी यि गत कायमा लगाई खाइमासी िहनािमना
गरेको देिखन आएको हँदा िनज ितवादीले िनयतवश
बदिनयत िचताई राज व िहनािमना गन काय गरेको
देिख छ । अतः पनु रावेदन िजिकरमा ितवादी
आफूले राज व रकम िहनािमना गरेको नभई अ
कसैले गरेको भ ने िजिकर आधारलाई हण गन
िम ने देिखएन ।
६. य तै िनज ितवादीले देवानी दािय व
बहन ग रसके को कारणले फौजदारी दािय व बहन
गन नपन भनी िजिकर िलएको देिख छ । यसतफ
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िवचार गदा, कुनै कसरु गरेको कारण कानूनमै देवानी
र फौजदारी दवु ै दािय व बहन गनु पन भनी उ लेख
भएको अव थामा के वल देवानी दािय व परु ा गरेका
कारणले मा फौजदारी दािय वबाट उ मिु पाउने
भनी अथ गन िम दैन । फौजदारी कसरु मा कसरु दारले
बहन गनपन
ु देवानी र फौजदारी दािय वह फरक
फरक दािय वह हन् । कानूनी यव थाले नै देवानी
र फौजदारी दवु ै दािय वह बा यकारी हने भनी
उ लेख गरेको अव थामा ऐि छक पमा देवानी वा
फौजदारी दािय वम ये कुनै एक दािय व मा बहन
गदा पया हने भनी या या गन िम ने देिखँदैन ।
७. कसरु गरेको समयमा कसरु दारले गरेको
कायबाट नै फौजदारी दािय व बहन गनपन
ु हछ।
कसरु गरेको भनी लगाइएको अिभयोग दाबी माणबाट
समिथत भइसके पिछ ितनपन
ु रकम दािय व बहन
ग ररहेको छु भनी हािन नो सानी भएको िबगोस म
दािखल गन योजनका लािग भएका कायह बाट
फौजदारी दािय वबाट उ मिु
ा हने होइन ।
कसरु गदाको अव थामा कसरु दारको बदिनयतपूण
मनसायबाट भएका कायह को प रणामले फौजदारी
दािय व िसजना हने ह छ । व ततु ः कसरु दारले कसरु
गदाको समयमा गरेको काय कसरु हो, होइन भनी
हे रनु वा छिनय हने र सोहीअनस
ु ार नै फौजदारी
दािय वको िनधारण हनु पन देिख छ । फौजदारी
कसरु को दािय वलाई देवानी दािय व िनवाह गरेको
कायले पूण पमा िव थािपत गन िम ने होइन ।
तथािप ितवादीले अिभयोगप दायर हनपु ूव नै
िहनािमना गरेको रकमम ये दािखला गरेको रकमलाई
याियक जानकारी (Judicial Notice) िलन पन
ह छ । सो दािखल ग रसके को रकमसमेत िहनािमना
गरेको भनी िबगो कायम गनु मनािसब देिखँदैन ।
कितपय कसरु ह मा िबगोको आधारमा ज रवाना
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हने र िबगो भराई िदनु पन अव था रह छ । य तो
अव थामा देवानी दािय वबाट ज रवाना िनधारण
गनपन
ु ह छ । कसरु मा ग रने कै दको सजायबाट
िवशेषगरी फौजदारी दािय व बहन गनपन
ु ि थित
रिहरह छ । यसैले फौजदारी दािय वको िवशेष
च र “कै द सजाय” तफ नै उ मख
ु हने ह छ । अतः
यी ितवादीउपर ाचारको कसरु मा अदालतमा
आरोपप दायर भएप ात् नेपाल टेिलकम शाखा
कायालय, िवराटनगरमा िहनािमना गरेको रकम
बझ
ु ाएको कारणले आंिशक पमा देवानी दािय व
पूरा गरेको देिखए पिन यसैको आधारमा मा िनज
ितवादीले फौजदारी दािय वबाट उ मिु पाउने
अव था हँदैन ।
८. अब के कित िबगो कायम हने भनी िवचार
गदा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को सम कानूनी
यव था हेदा ाचारज य कसरु मा ितवादीबाट
याज भराई पाउने भ ने यव था रहे भएको
देिखँदैन । ततु मु ामा अिभयोजन प ले
ितवादीबाट राज व अपचलन तथा िहनािमना भएको
रकमको फै सला हँदाको िमितस मको याजसमेत
भराई पाउँ भनी िलएको अिभयोग मागदाबीबमोिजम
िवशेष अदालतले .३,०४,०६,८५६।५५ को याज
.१,१२,६३,२१२।४१ लाई समेत िबगोमा समावेश
गरी .४,१६,७०,०६८।९६ िबगो कायम गरेको
पाइ छ । ितवादीले अपचलन िहनािमना गरेको राज व
रकम बराबरको .३,०४,०६,८५६।५५ मा िबगो
कायम हने स ने देिखए तापिन अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले िनज ितवादीह उपर िमित
२०६९।६।४ मा िवशेष अदालतमा ततु मु ाको
आरोपप दायर गदा उ आरोपप दायर हनभु दा
अिघ नै िनज ितवादीले .२,३२,२०,०००।–
रकम नेपाल टेिलकमको खातामा ज मा ग रसके को

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

भनी आरोपप मा उ लेख भएको र ितवादीको
तफबाट उ रकम ज मा गरेको भ ने िमिसल
संल न भौचरसमेतबाट देिखन आएकोले उ िवगो
.३,०४,०६,८५६।५५ बाट िनज ितवादीले
ज मा ग रसके को .२,३२,२०,०००।– घटाउँदा
.७१,८६,८५६।५५ रकम मा िनज ितवादीले
दािखला गन बाँक रहेको देिखयो । यसैले ततु
मु ाको आरोपप दायर हँदाका अव थामा िनज
ितवादीले नेपाल टेिलकमको राज व खातामा
दािखला गन बाँक रहेको रकमलाई नै ततु मु ाको
रोहमा आरोिपत कसरु को िबगो कायम गनु पन हँदा
उ रकम .७१,८६,८५६।५५ नै िनज ितवादीले
राज व रकम अपचलन तथा िहनािमना गरी ाचार
गरेको मा नु यायसङ् गत हने देिखयो ।
९. ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१७ मा “सावजिनक स पि को हािन नो सानी
गनलाई सजाय स ब धमा, कुनै रा सेवकले
आ नो ओहदाको वा सोस ब धी कत य पालन
गदा नेपाल सरकार वा सावजिनक सं थाको
स पि को लापरबाही वा बदिनयत गरी िहनािमना,
हािन नो सानी वा दु पयोग गरे गराएमा वा
मासेमा वा िनजी योगमा लगाएमा िनजलाई
कसरु को मा ाअनुसार दफा ३ बमोिजमको सजाय
हनेछ र यसरी िहनािमना, हािन नो सानी वा
दु पयोग गरेको वा मासेको वा मा न िदएको
स पि पिन िनजबाट असुलउपर ग रनेछ” भ ने
कानूनी यव था रहेको र ऐ. ऐनको दफा ३(१)
मा “रा सेवक वा रा सेवक हन लागेको कुनै
यि ले आ नो ओहदा वा सोस ब धी कुनै काम
गन वा ग रिदएबापत वा नगन वा नग रिदएबापत
वा आ नो ओहदा वा सोस ब धी कुनै काम
गदा कुनै यि लाई मोलािहजा वा अिन गन

वा गराइिदएबापत वा नगन वा नगराइिदएबापत
आ नो वा अ कसैको िनिम रसवत िलएमा
वा िलन म जुर गरेमा देहायबमोिजमको रसवत
िलनेलाई वा िलन म जुर गनलाई कसुरको
मा ाअनस
ु ार देहायबमोिजम कै द र िबगोबमोिजम
ज रवाना हनेछ” भ ने र ऐ.ऐनको दफा ३(१)(झ) मा
“िबगो एक करोड पैयाँभ दा बढी जितसुकै भए
पिन आठ वषदेिख दश वषस म कै द हने” भ ने
कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
१०. ततु मु ामा िनज पनु रावेदक
ितवादी िदपकुमार नकम को हकमा कायम
भएको िबगो रकम .७१,८६,८५६।५५ को
आधारमा िनजले उ रकम बराबरको नै राज व
रकम अपचलन तथा िहनािमना गरी ाचार गरेको
मा नु पन ह छ । ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा १७ को कसरु मा सोही ऐनको दफा ३(१)
मा “कसरु दारलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार कै द र
िबगोबमोिजम ज रवाना हनेछ” भ ने र दफा ३(१)
(ज) मा “पचास लाख पैयाँभ दा बढी एक करोड
पैयाँस म छ वषदेिख आठ वषस म कै द” हने
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । तसथ ततु
मु ामा िबगो .१,८४,५०,०६८।९६ कायम गरी
िनज ितवादी िदपकुमार नकम लाई ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजमको
कसरु मा सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोिजम
८(आठ) वष कै द र .१,८४,५०,०६८।९६
ज रवाना हने ठहराएको िवशेष अदालतको फै सला
सो हदस म निमलेकोले के ही उ टी भई िनज
ितवादी िदपकुमार नकम लाई ततु फै सलाको
रोहमा कायमी िबगो .७१,८६,८५६।५५ को
आधारमा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
३(१) अनस
ु ार िवगोबमोिजम .७१,८६,८५६।५५
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ज रवाना र सोही दफा ३(१)(ज) बमोिजम ६(छ) वष
कै द सजाय हने देिखयो ।
११. यी यथ ितवादी िदपकुमार
नकम बाट नेपाल टेिलकमलाई उ िबगो रकम
भराउने स ब धमा िवचार गदा, यस अदालतबाट िमित
२०७६।१।११ मा भएका आदेशानस
ु ार ततु मु ा
दायर हनपु ूव र मु ाको कारबाही च दाको अव थामा
समेत गरी िनज ितवादीले के कित रकम नेपाल
टेिलकमको खातामा दािखल गरेको भ ने िववरण
माग भएकोमा नेपाल टेिलकमको च.नं. ५०४८
िमित २०७६।०३।२३ को प बाट िनज ितवादीले
िविभ न िमितमा गरी ज मा .३,०९,०७,०००।–
रकम दािखल ग रसके को भनी रकम ज मा गरेको
िववरण पठाएको िमिसल संल न उ प बाट देिखन
आउँछ । यसरी िनज ितवादी िदपकुमार नकम ले
राज व अपचलन तथा िहनािमना गरेको ठहरी कायम
भएको िबगो रकमभ दा बढी रकम ज मा ग रसके को
देिखएबाट नेपाल टेिलकमलाई उ िबगो रकम भराइ
रहनु पन अव था देिखएन । साथै िनज ितवादीले
दािखल गनु पन नपगु िबगोभ दा बढी दािखला भएको
रकमको हकमा ितवादीले कानूनबमोिजम आव यक
ि या पु याई कारबाही गन गराउने िवषयमा ततु
फै सलाले कुनै बाधा पन देिखएन ।
१२. यथ ितवादी इमु े लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार
गदा, ितवादीह दीपकुमार नकम र इमु े
पित प नी नाताका यि भएको, िनजह दवु ैजना
नेपाल टेिलकम, शाखा कायालय िवराटनगरमा
कायरत कमचारीह रहेका र िनजह को पदीय
िज मेवारी एवं दािय वसमेत छु ाछु ै रहे भएको
कुरामा कुनै िववाद देिखँदैन । िनज ितवादी इमु
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े ले अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम
बयान गदासमेत आफूले ाहकबाट असल
ु गरेको
रकम िदनको ३ बजेप ात् यािसयरलाई र
यािसयर नभएको िदनमा सहायक यािसयरलाई
बझ
ु ाउने गरेको र िहनािमना गरेको भिनएको रकम
आफूले िहनािमना नगरेको र राज व अपचलनमा
आ नो कुनै संल नतासमेत नरहेको भनी आरोिपत
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ । साथै
सह ितवादी िदपकुमार नकम ले समेत यी ितवादी
इमु े समेत आरोिपत कसरु मा संल न रहेको भनी
पोल गन सके को अव था िमिसलबाट देिखँदैन ।
यसका अलावा राज व िजनिमनास ब धी छानबीन
सिमितको ितवेदनमा यी ितवादीसमेत राज व
िहनािमना तथा अपचलनमा संल न रहेको भनी
उ लेख भएको अव था छै न । साथै िनजले आरोिपत
कसरु गरेको भ ने कुरा िमिसल संल न अ य कुनै
कागज माणह बाट समिथत हन सके कोसमेत
देिखँदैन ।
१३. माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसरु मािणत
गन भार वादीको हनेछ भ ने कानूनी यव था
ग रएको पाइ छ । ततु मु ामा यी ितवादी इमु
े को राज व अपचलन तथा रकम िहनािमना गन
कायमा संल नता रहेको भनी अिभयोजन प बाट
त ययु , ठोस सबतु माणबाट मािणत गन सके को
िमिसलबाट देिखँदैन । तसथ आपरािधक कायमा
िनजको समेत िमलेमतो भएको कुरा सबतु माणबाट
पिु हन नसके को, िनजले िनयिमत गनपन
ु काय र
परु ा गनपन
ु पदीय दािय व वभािवक पले स प न
ग रआएको भनी लेखाइिदएको र सह ितवादीले
समेत िनजलाई पोल नगरेको अव थामा के वल
सह ितवादी िदपकुमार नकम सँग पित प नीको

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

नाता स ब ध भएका कारणले मा गो रा पमा
कसरु मा संल न रहेको भनी कसरु दार ठहर गनु
यायोिचत हने देिखँदनै । यस ि थितमा िनज
ितवादी इमु े लाई आरोिपत कसरु बाट सफाई
िदने गरी भएको िवशेष अदालतको फै सलालाई
अ यथा भ न िम ने देिखएन । यसैले ितवादी इमु
े लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवं
सोही बेहोराको िव ान् सह यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
१४. अतः मािथ िववेिचत आधार कारण
र माणबाट ितवादी दीपकुमार नकम को हकमा
िबगो .१,८४,५०,०६८।९६ बराबरको रकम
िहनािमना गरी ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा १७ बमोिजमको कसरु गरेकोमा िनजलाई
सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोिजम ८(आठ)
वष कै द र .१,८४,५०,०६८।९६ ज रवाना
हने तथा अिभयोगप पेस भएप ात् िनजले
.३९,३७,०००।– दािखला ग रसके कोले नपगु
िबगो .१,४५,१३,०६८।९६ नेपाल टेिलकम,
िवराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम
िनज ितवादी दीपकुमार नकम बाट भराई पाउने
भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०७१।८।१५ मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही
उ टी भई िनज ितवादी िदपकुमार नकम लाई मािथ
उि लिखत कायमी िबगो .७१,८६,८५६।५५ को
आधारमा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
३(१) अनस
ु ार िबगोबमोिजम .७१,८६,८५६।५५
ज रवाना र सोही दफा ३(१)(ज) बमोिजम ६(छ)
वष कै द सजाय हने ठहछ । िनज ितवादीले राज व
अपचलन तथा िहनािमनागरेको रकम िविभ न
िमितमा ज मा ग रसके को भनी िमिसल संल न नेपाल
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टेिलकमको च.नं.५०४८ िमित २०७६।०३।२३ को
प बाट लेखी आएको देिखँदा िनज ितवादीबाट
नेपाल टेिलकमलाई िबगो भराई रहनु परेन । अका
यथ ितवादी इमु े ले आरोिपत कसरु बाट
सफाई पाउने ठहराएको िवशेष अदालतको उ
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी
इमु े लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर र अिभयोग मागदाबीबाट सफाई
िदलाई पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी िदपकुमार
नकम को पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । अ मा
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल ख ड
१. मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम िवशेष
अदालतबाट िमित २०७१।८।१५ मा भएको
फै सला के ही उ टी भई पनु रावेदक ितवादी
दीपकुमार नकम लाई ६(छ) वष कै द र
.७१,८६,८५६।५५ ज रवाना हने ठहरी
फै सला भएकोमा िनज ितवादी दीपकुमार
नकम ले िवशेष अदालतका आदेशानस
ु ार
र.नं.१९७६ बाट िमित २०७०।१०।२९
मा रकम
.५,००,०००।– धरौटी
राखेको देिखदा िनजलाई ठहर भएको .
७१,८६,८५६।५५ ज रवानाम ये उ धरौटी
रकम .५,००,०००।– बाट असल
ु उपर
(सदर याहा) गरी सोको जानकारी मोरङ
िज ला अदालतलाई िदनू भनी िवशेष अदालत
काठमाड मा लेखी पठाउनू र सो सदर याहा
हने रकम .५,००,०००।– सदर याहा भएको
जानकारी ा भएपिछ िनजलाई ठहर भएको
.७१,८६,८५६।५५ मा सदर याहा भएको
रकम .५,००,०००।– क ा गरी अब बाँक
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िनज ितवादीलाई हन आउने ज रवाना रकम
.६६,८६,८५६।५५ लगत कसी असल
ु उपर
गनू भनी िनज ितवादीको थायी वतन रहेको
मोरङ िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
२. ितवादी दीपकुमार नकम लाई ६(छ) वष कै द
सजाय हने ठहर भएको हकमा िनज ितवादी
िमित २०७२।१०।२० देिख कारागार कायालय
िडि लबजार, काठमाड मा कै दमा रहेको
देिखयो । िनज ितवादीलाई कै द सजाय ६(छ)
वष र अब बाँक असल
ु उपर गनपन
ु ज रवाना
.६६,८६,८५६।५५ भएको हँदा संशोिधत
लगत राखी िनज ितवादीबाट असल
ु हन बाँक
रहेको कै द र ज रवानाको हकमा, संशोिधत
कै द पूज सिहत िनज पनु रावेदक ितवादीलाई
जानकारी गराउनु भनी मोरङ िज ला अदालतमा
लेखी पठाउनू ।
३. ततु
फै सलाको
मािणत
ितिलिप
महा यायािधव ाको कायालयलाई र पनु रावेदक
ितवादी दीपकुमार नकम लाई समेत िदई
सरोकारवालाले न कल मा न आए िनयमानस
ु ार
गरी न कल िदनू ।
४. ततु फै सलाको िव तु ीय ित स टवेयरमा
अपलोड गरी, मु ाको दायरी लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. िव भर साद े

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७६।८।८
०७५-CR-१२९३
मु ा :- जबरज ती करणी
पनु रावेदक / ितवादी : भूपालमान थापाको
छोरा िज ला मोरङ के राबारी गा.िव.स.
वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कायालय
मोरङमा थनु ामा रहेको काश थापा
िव
यथ / वादी : सांकेितक नाम एकताको
जाहेरीले नेपाल सरकार
§

§

इजलास अिधकृत: काशद भ
इित संवत् २०७६ साल मंिसर ३ गते रोज ३ शभु म् ।
—— &

नणय नं . १०४१६

––
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कसुर ग ररहेको अव थामा य दे ने र
कसुरदारको प जाबाट पीिडतलाई बचाई
हरी िबटस म याउने यि रहेको कुरा
य दश ह को मौकाको कागज तथा
सो कुरा पुि हने गरी अदालतमा गरेको
बकप बाट देिखन आएकोमा य तो
माणलाई हण गनु पन ।
( करण नं.८)
घटनाप चात् भएको पीिडतको शारी रक
परी ण ितवेदनले व तुगत माणको
थान िल छ । यसैगरी, वयम् पीिडत
जो घटनाको असर र भावबाट पीडामा
परेको ह छ य तो यि को कथनलाई
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जबरज ती करणीको कसरु मा झनै
मह वपूण माण मािनने ।
( करण नं.९)
कानूनबमोिजमको रीत पु याई सूचना
िदँदासमेत अदालतमा उपि थत नभई
कुनै अिभयु फरार रह छ भने िनजको
उपि थितप चात् अदालतबाट हने
इ साफको अनुमान गरी उपि थत
सह ितवादीको हकमा समिू हक पमा
गरेको आपरािधक कायको दािय वलाई
थिगत गरी रा न निम ने ।
( करण नं.१५)

तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन दता हन आएको
ततु मु ाको संि त य र ठहर यस कार छः
त यख ड
§
िज ला मोरङ के राबारी गा.िव.स. वडा नं.
६ िपर जङ् गल ि थत पूवमा खदम खोला, पि चममा
जङ् गल, उ रमा डागीतफ जाने सानो गोरेटो बाटो,
दि णमा जङ् गल यित चार िक लािभ रहेको
जङ् गलको घारी भएको सो ठाउँमा आलो याउला
ओ याएको, सो याउला र जिमनह ितकारको
ममा मािडएको ज तो देिखएको, सोही ठाउँमा
सांकेितक नाम (V) कुमारीलाई ितवादी काश
थापा, प पु काक र अशोक ब नेतसमेतले िमित
२०७१।२।९ गते अं. १०:३० बजेको समयमा
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
जबरज ती करणी गरेको भ ने बेहोराको घटना थल
यथ / वादीका तफबाट :
मचु ु का ।
अवलि बत निजर :
मेरो भितजी छोरी वष १५ क सांकेितक
§ ने.का.प.२०७५, अंक ३, िन.नं.९९८१
नाम (V) कुमारी धरान ि थत बोिडङ कुलमा
स ब कानून :
िव ालय जाने आउने ममा िमित २०७१।२।९
§
माण ऐन, २०३१
गते िबहानको समयमा सदाझ िव ालय जा छु
भनी िकताबको याग बोक गएकोमा िनज बेहोस
सु फै सला गन:
अव थामा िदनको २/३ बजेको समयमा घर आई
माननीय यायाधीश ी ह र च इङनाम मलाई के टाह ले जबरज ती करणी गरे भनी
मोरङ िज ला अदालत
सनु ाइन् । के कसरी को क ले जबरज ती करणी
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:
गरे भनी िनजबाट बु दा, म िव ालयबाट आइरहेको
माननीय यायाधीश ी उमेशकुमार िसंह
अव थामा ३ जना के टाह ले खदम खोलाबाट
माननीय यायाधीश ी ह र साद भ डारी मलाई मोटरसाइकलमा जबरज तीपूवक उठाइ हाली
उ च अदालत िवराटनगर
बो न चटपटाउनसमेत निदई के ही पर जङ् गलमा
लगी मोटरसाइकलबाट ओराली हामीले जे भ छौ
फै सला
यही गनपछ
ु भनी मलाई करकापमा पारी िचसोकोक
या.िव भर साद े : उ च अदालत हो भनी जबरज ती झोल पदाथ खान लगाई
िवराटनगरबाट भएको फै सलाउपर याय शासन खाने िबि कै के ही समयमा नसा लागेको ज तो
ऐन, २०७३ को दफा ९ (१) बमोिजम ितवादीको भयो । िनज ितवादीह ले एकआपसमा कुरा गदा
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प पु काक , अशोक ब नेत र काश थापा भनी
बोलाउने गरेका िथए । िनजह ले मेरो शरीरको
कपडा खोली एउटाले गोडा समातेको र अकाले हात
समाते, अका एकजनाले करणी गन थाली पालैपालो
करणी गरे । के ही समयपिछ म बेहोस भएँ, के कित
बेरस म मलाई करणी गरे के ही थाहा भएन । मेरो अं.
२:०० बजेको समयमा होस खु दा घटना थलमा
पीडामा रहेको अव थामा घाँस दाउरामा आएका
मािनसह ले मलाई िबराटचोक हरीमा याई घरमा
फोन गरेको भनी बताएक ले िनज ितवादीह लाई
खोज तलास तथा प ाउ गरी कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको सांकेितक
नाम एकताको जाहेरी दरखा त ।
ितवादी प पु काक र अशोक ब नेत गाउँ
िछमेकका साथी हन्, जाहेरवालाको भितजी छोरी (V)
कुमारी सँधै िव ालय जाने आउने गन गरेको हामीले
दे ने गरेका िथय । िनजलाई करणी गन हामीले
पिहले नै योजना बनाएअनस
ु ार वारदातको िदन
िनज पीिडत िव ालयबाट आइरहेको देखी हामीले
बाटो ढुक अजनु भ डारीको मोटरसाइकल िलई
हामीह बिसरहेका िथय । िनज पीिडत खदम खोला
एका त ठाउँमा पु दा मसमेतका साथीले जबरज ती
मोटरसाइकलमा हाली िपर जङ् गलमा लगी हामी ३
जनाले पालै पालो करणी गरेका ह । हामी तीनैजनाले
िनज पीिडतालाई िबना म जरु ी बलपूवक जबरज ती
उठाई लगी िपर जङ् गलमा करणी गरेका ह भ ने
बेहोराको ितवादी काश थापाले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
सांकेितक नाम (V) कुमारीको Hymen:
Absent; Bi।atera। excoriations at the groin
in the ।ower part at the g।utea। region भ ने
बेहोराको िव.िप. कोइराला वा य िव ान ित ठान
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धरानबाट भएको शारी रक परी ण रप ट ।
म धरान ि थत बोिडङ कुलमा अ ययनरत
िव ाथ भएकोले वारदात िमित समयमा िव ालयबाट
आइरहेको अव थामा खदम खोला आइपु दा
ितवादीह ए कासी मोटरसाइकल चढी आई
मलाई बो न चटपटाउनसमेत निदई िनय णमा िलई
िपर चौरी जङ् गलमा लगी मलाई मोटरसाइकलबाट
झारी करणी गन याएको भनी भनेपिछ म न कराउन
थाले ँ । जङ् गल बा लो भएकोले मैले अ य यि को
साहारा पाउन सिकन । बलपूवक जबरज ती कोक
खान िदए । ितवादी काश थापाले मेरो छातीमा
पिहले हात लगाए, मैले हर यास गदा ब न
सिकन । म ए लो मिहलालाई ितवादी काश
र अशोकले मेरो कपडा खोली िदए र काशले
गोडा समाते । अशोकले हात दवु ै समाती उ ानो
पारी ितवादी प पु काक ले पिहले मलाई करणी
गरे । म िब तारै बेहोस हन थाले ँ । ितवादी काश
र अशोकले पिन पालैपालो करणी गरे । सो बखत
म आफू मनस मको अव थामा पगु ेको िथएँ, बोिलस्
कराइस् वा कसैलाई भनेमा तेरो यान मा रिद छु
भ नेस मको ध क िदने गरेका िथए । ितवादीह ले
एक घ टास म करणी गरेको कुरा थाहा भयो र अित नै
पीडा भएकोले सोप चात् कित बेरस म ितवादीह ले
करणी गरे थाहा भएन, ितवादीले खवु ाएको कोकमा
के कुन नसालु पदाथ िथयो मलाई नसा लागेको
िथयो । के ही समयपिछ जङ् गलमा मािनसको आवाज
आएको सनु े ँ । ितवादीह के कहाँ गए थाहा
भएन । मैले जङ् गलमा बचाउ बचाउ भिनरहेको
अव थामा घाँस दाउरा िलन आएका मािनसह ले
मेरो अवाज सनु ी आई मलाई बेहोस अव थामा
िबराटचोक ि थत हरी िबटस म पु याइिदएको हो ।
िनज ितवादीह ले म नाबािलकालाई िव ालयबाट

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

आइरहेको अव थामा जबरज तीपूण उठाई लगी
सामूिहक करणी गरेकोले िनज ितवादीह लाई
कानूनबमोिजम हदैस मको कारबाही हनपछ
भ नेसमेत बेहोराको साङ् के ितक नाम (V) कुमारीको
घटना िववरण कागज ।
वारदात िमित समयमा हामीह आ-आ नो
काम िवशेषले खदम खोला तथा आमजङ
ु भ ने
थानमा आई पु दा ितवादीह मोटरसाइकल चढी
आइरहेको देखेका ह । िनजह के कहाँबाट आएको
भनी हामीले सोधेन । िपर जङ् गलतफबाट घाँस
दाउरामा गएका यि ह ले पीिडत (V) कुमारीलाई
बोक आइरहेको अव थामा दे दा के भएको हो भनी
सो दा ३ जना के टाह ले जङ् गलमा बला कार
गरेको सनु ाउँदा थाहा भयो । घटनाबारे बु दै जाँदा
गाउँ घरमा िचनेका ितवादी काश थापा, प पु
काक र अशोक ब नेतसमेतले िव ालयबाट
आइरहेको अव थामा पीिडत (V) कुमारीलाई खदम
खोलाबाट उठाई लगी िपर जङ् गलमा अं. १०:३०
बजेको समयदेिख सामूिहक पमा करणी गरी रहेको
अव थामा बचाई याएको हो भनी घटनाको यथाथ
थाहा भएको हो । िनज ितवादीह गाउँ घरको
उद ड विृ का मािनसह हन् । यसभ दा पिहले
पिन यस कारको घटना घटाएका िथए । गाउँ घरमा
मालान् भ ने डरले कोही कसैले बोलेका िथएनन् ।
ितवादीह ले योजनाब त रकाले िव ालयबाट
आइरहेको अव थामा नाबािलकालाई उठाई
लगी सामूिहक करणी गरेकोले ितवादीह लाई
कानूनबमोिजम हदैस मको कारबाही हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको ेम ठकुरी, यपु ल िव वकमा,
ह रमाया ठकुरी, फुलकुमारी राई र िदपा मगरसमेतले
खल
ु ाई लेखाइिदएको व तिु थत मचु ु का ।
वारदात िमित समयका िदन िवराटनगर

ि थत रेड स तािलममा सहभागी हन गएको िथएँ ।
सो िदन बेलक
ु ा ६ बजेितर घर आएको हँ । ितवादी
काश थापा, प पु काक र अशोक ब नेतलाई
रा री िच दछु । ितवादीह म ये प पु काक ले मेरो
साथी िबरामी छ उपचारको लािग लानपु छ तपाइँको
मोटरसाइकल िदन प यो भनी फोनबाट अनरु ोध गरी
मागेकोले मेरो मोटरसाइकल घरमा छ मागी लानु
होला भनी मैले फोनबाट भ दा प पु काक ले मेरो
घरबाट मोटरसाइकल मागी लगेको हो । िनजले के
कहाँ लगे थाहा भएन, बेलक
ु ा पख घर आउँदा मेरो
मोटरसाइकल मागी लगी िव ालयबाट फक आउने
एक जना यवु तीलाई उठाई लगी बल कार गरेको
सनु ी थाहा पाएँ । िनज ितवादीह गाउँ घरका
उद ड विृ का मािनसह हन्, िनजह लाई
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ नेसमेत बेहोराको
अजनु भ डारीको कागज ।
वारदात िमितका िदन हामीह घरबाट
िबहानको ४:०० बजेको समयमा िहडी डाँगी जङ् गलमा
दाउरा िलन गएका िथय । जङ् गलमा गई दाउरा बोक
बाटोमा पन िपर जङ् गलमा आइरहेको अव थामा
पिहले देिखका िचनेका ितवादी काश थापा, प पु
काक र अशोक ब नेतसमेत ३ जनाले पालैपालो
एकजना यवु ती मिहलालाई सतु ाई हात गोडा समाती
करणी ग ररहेको िथयो । मिहला बेहोस अव थामा
बचाउ बचाउ भिनरहेक िथइन्, हामी पिन तीनजना
मा ै भएकोले एकदमै डर ला यो के गन भ ने हामी
तीनैजनाले स लाह ग यौ ँ, घटना थल के ही वर आई
दाउराको भारी राखी दाउरा काट् ने योजनको लािग
लगेको खक
ु ु री, ब चरो िनकाली आँट गरी ितकारमा
ला दा ितवादीह ले पीिडतलाई उठाई िलई जान
खोिजरहेका िथए । हामीले आँट गरी पीिडतलाई
खो न सफल भय । िनज पीिडत बेहोस अव थामा
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भएकोले म सहरवती खवासले आफूले बो ने दाउरा
फाली पीिडतलाई बोक िबराटचोक हरी िबटमा
आई बझ
ु ाएका ह । ितवादीह ले िबराटचोकस म
हामीह लाई प याएको हो । वारदात थलबाट
हामीले नजोगाएको भए ितवादीह ले करणी गरी
मान नै िथयो होला । िनज ितवादीह ले िव ालयबाट
फक आइरहेको नाबािलकालाई हामीह को अगािड
करणी गरेको हामीले य पमा देखेका ह , िनज
ितवादीह गाउँ घरका उद ड विृ का मािनस
हन् । िनजह लाई कानूनबमोिजमको हदैस म
कारबाही हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको घटना थलमा
उपि थत च मिदद गवाह भागोदेवी खवास, सहरवती
खवास र गणेशवती खवासले एकै िमलान हने गरी
तीनैजनाले गरी िदएको घटना िववरण कागज ।
िमिसल संल न घटना थल मचु ु का, जाहेरी
दरखा त, ितवादीको बयान कागज, बिु झएका
मािनसको घटना िववरण कागज, पीिडतको शारी रक
जाँच रपोट, पीिडतको घटना िववरण कागज एवं
व तिु थित मचु ु कासमेतको आधार माणह बाट
ितवादीह ले पीिडतालाई धाक ध क देखाई डर,
ासमा पारी ितवादीह काश थापा, प पु काक र
अशोककुमार ब नेतसमेतले पालै पालो साङ् के ितक
नाम (V) कुमारीलाई सामूिहक पमा जबरज ती
करणी गरेको पिु ट हन आएकोले िनज ितवादीह
काश थापा, प पु काक र अशोककुमार ब नेतलाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.
िवपरीत ३(३) नं. को कसरु अपराधमा ऐ.ऐ. महलको
३(३) नं. बमोिजम सजाय हनका साथै ितवादीह ले
पीिडतलाई सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको
हँदा िनज ितवादीह लाई ऐ. ऐ. महलको ३क. नं.
बमोिजम थप सजाय गरी िनज ितवादीह बाट ऐ.ऐ.
महलको १० नं. बमोिजम पीिडतालाई ितपूितसमेत
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िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोगप ।
जाहेरवाली र पीिडतालाई मैले िचनेको
छै न । घटना भएको भिनएको िमित २०७१।२।९
गते म िबहानै मेरो भाइको िववाहको सामान िक न
इटहरी आई साँझमा फकने ममा मलाई हरीले
िबराटचौकबाट प ाउ गरेको हो । हरीले मलाई
चौक मा पु याउँदा पीिडता यही ँ रिहछन् । िनज
पीिडताले होइन भ दा पिन मलाई हरीले फसाएका
हन्, मैले पीिडतालाई जबरज ती करणी गरेको छै न
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काश थापाले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादीह प पु काक र अशोककुमार
ब नेतका नाउँमा जारी भएको यादी पज
ु िमित
२०७१।५।९ मा तामेल भएकोमा िनजह
याद गज
ु ारी फरार रहेका र िनजह को िमित
२०७१।१०।२४ गते अंश रो का मचु ु का भई
िमिसल सामेल रहेको ।
ितवादीह म ये पिहला प पु काक ले
यसपिछ काश थापा र यसपिछ अशोक ब नेतले
मलाई जबरज ती करणी गरेका हन् भनी पीिडता
सांकेितक नाम (V) कुमारीले अदालतमा गरेको
बकप ।
हामीह तीनजना दाउरा काट् न आएको
अव थामा खदम खोला जङ् गलमा पीिडतालाई
एकजना मािथ चढेर करणी ग ररहेका िथए । दईु जना
हात खु ा समाई बिसरहेका िथए भ नेसमेत बेहोराको
घटना िववरण कागज गन सहरवती खवासले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडतालाई काश थापासमेतका मा छे ले
जबरज ती करणी गरेको भ नेसमेत बेहोराको
व तिु थित मचु ु कामा ब ने फुलकुमारी राईले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
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आफूह दाउरा िलन जङ् गल जाँदा
िच याएको आवाज सनु ी हेन जाँदा पीिडता V
कुमारीमािथ एकजना चढी करणी ग ररहेका िथए
दईु जनाले पीिडतालाई समाइरहेका िथए भ नेसमेत
बेहोराको घटना िववरण कागज गन भागोदेवी
खवासको सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी काश थापालाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १,३(३) नं. को
कसरु मा ऐ. ३(३) नं. बमोिजम ८ वष कै द हने ।
सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको देिखँदा ऐ.
को ३क. नं. बमोिजम थप ५ वष कै द हने ठहछ ।
ितवादी काश थापाबाट पीिडताले .२५,०००।ितपूितसमेत भराई िलन पाउने ठहछ र फरार
ितवादीह प पु काक र अशोककुमार ब नेतका
हकमा कानूनबमोिजम मु ा मु तबीमा रािखिदएको छ
भ ने मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।३
मा भएको फै सला ।
आफूउपर परेको जाहेरी ठोस माण होइन ।
जाहेरी बेहोरा बनावटी छ । जाहेरी पिु ट हने कुनै माण
र आधारह रहेको छै न । पीिडता तथा य दश का
भनाइ एकआपसमा बािझएकाले आफू िनद ष रहेको
मािणत भएको अव था छ । अनस
ु धानको बयान
मेरो बेहोरा होइन, लेिखराखेको कागजमा मलाई
सहीछाप गराएको अव था हँदा आफूलाई १३ वष
कै द सजाय गन गरी भएको मोरङ िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई
पाउँ भ ने ितवादी काश थापाको तफबाट उ च
अदालत िवराटनगरमा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादी काश थापाले अदालतमा
आई बयान गदा वारदात िमित र समयमा आफू अ य
रहेको भनी िलएको िजिकर र आ नो उ िजिकरलाई
िनजका सा ी गीताकुमारी थापाले अदालतमा
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आई बकप गदा पिु ट ग ररहेको ि थितमा सु
मोरङ िज ला अदालतको िमित २०७२।१२।२४
को फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन
स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा
उ च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ११२
को योजनाथ पनु रावेदनप को ितिलिपसिहत
पेसीको जानकारी उ च सरकारी विकल कायालय,
िवराटनगरलाई जानकारी िदई िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने उ च अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७४।९।२६ मा भएको आदेश ।
ितवादीले अनस
ु धानको बयान आ नो
बेहोरा नभएको भनी उ लेख गरे तापिन सोको
प ट आधार कारण तथा माणबाट पिु ट भएको
छै न । पीिडता, जाहेरवाला, घटना िववरण कागजात
गन मािनस तथा व तिु थितका मािनसको
भनाइसमेतबाट िनजको अनस
ु धानको बयान
खि डत भएको अव थामा अनस
ु धानको बयान
बेहोरा आ नो नभएको भ ने िजिकर यायोिचत
देिखएन । अत: यी पनु रावेदक ितवादी काश
थापालाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
३(३) नं. बमोिजम ८ वष कै द र ऐ. ३क. नं. बमोिजम
थप ५ वष कै द ठहर गरी ितवादीबाट पीिडताले
.२५,०००।- ितपूितसमेत भरी पाउने ठहर गरेको
सु फै सला अ यथा देिखन नआएकाले सदर हने
ठहछ भ नेसमेत उ च अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७५।२।१६ मा भएको फै सला ।
म पनु रावेदकलाई कसरु दार ठहर गरी
सामूिहक जबरज ती करणीको वारदात ठहर गन
मु य आधार बनाइएको जाहेरी दरखा त Abso।ute
माण होइन । व य परी णको ममा Medica।
History मा पीिडतले कुन यि ले यौन दु यवहार
गरेको हो भनी खल
ु ाउन सके को अव था छै न ।
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पीिडताको भनाइ तथा य दश भनी कागज
गन यि को कागज तथा बकप गन मािनसको
भनाइ एकआपसमा निमलेको र वा य परी ण
ितवेदनले वारदात पिु गन नसके को अव थालाई
अनदेखा गरी कसरु दार ठहर गरेको फै सला िमलेको
छै न । अनस
ु धानको ममा भएको मेरो बयानलाई
आधार मानी ग रएको फै सला फौजदारी यायको
मा य िस ा त ितकूल हँदा उ टी गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
काश थापाको तफबाट यस अदालतमा परेको
पनु रावेदन-प ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल संल न
कागजातह को अ ययन ग रयो ।
यसमा उ च अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७५।२।१६ मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न ?
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने
हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीह
काश थापा, प पु काक र अशोककुमार
ब नेतसमेतले सांकेितक नाम (V) कुमारीलाई
सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको हँदा
िनज ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. िवपरीत ३(३) नं. को कसरु
अपराधमा सोही महलको ३(३) नं. बमोिजम सजाय
गरी ितवादीह ले पीिडतलाई सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको हँदा सोही महलको ३क. नं.
बमोिजम थप सजायसमेत गन साथै सोही महलको
१० नं. बमोिजम ितवादीह बाट पीिडतालाई
ितपूित िदलाई भराई िदन अिभयोग दाबी रहेको
देिखयो । ितवादी काश थापालाई मल
ु क
ु ऐन,
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जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम
८ वष कै द तथा सोही महलको ३क. नं. बमोिजम
थप ५ वष कै द सजाय हने र िनज ितवादीबाट
पीिडताले .२५,०००।- ितपूितसमेत भराई
िलन पाउने साथै, फरार ितवादीह प पु काक
र अशोककुमार ब नेतका हकमा मु ा मु तबीमा
रा ने गरी मोरङ िज ला अदालतबाट फै सला भएको
देिखयो । उ फै सला सदर गरी उ च अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०७५।२।१६ मा भएको
फै सलाउपर ितवादी काश थापाको तफबाट यस
अदालतमा पनु रावेदन दता भएको पाइयो ।
३. ितवादीको पनु रावेदन हेदा, जबरज ती
करणीको वारदात ठहर गन जाहेरी दरखा त मा
पया माण होइन । पीिडत, य दश भिनएका
यि तथा बकप गन मािनसको भनाइ एक-आपसमा
निमलेको अव थालाई अनदेखा गरी कसरु दार ठहर
गरेको फै सला निमलेको हँदा बदर भई पनु रावेदकले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पदछ भ ने ितवादी
काश थापाको मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिखयो । फरार रहेका ितवादीह प पु काक र
अशोककुमार ब नेतको हकमा मु ा मल
ु तबीमा रहेको
देिखँदा िनज ितवादीह को हकमा थप िवचार
ग ररहन परेन ।
४. ितवादी काश थापाको उि लिखत
पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गदा, वष
१५ क सांकेितक नाम (V) कुमारीलाई ितवादीह
काश थापा, प पु काक र अशोककुमार ब नेतले
पालैपालो सामूिहक पमा जबरज ती करणी
गरेकोले ितवादीह लाई कानूनबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी जाहेरी परेको देिख छ । घटना थल
मचु ु काबाट वारदात थल जङ् गलको घारी भएको,
सो ठाउँमा आलो याउला ओ याएको, सो याउला
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र जिमनह ितकारको ममा मािडएको ज तो
देिखएको भ ने देिख छ । जङ् गलमा घाँस दाउरा
िलन आएका मािनसले बेहोस अव थामा उ ार गरी
िवराटचोक ि थत हरी िवटस म पु याई िदएको
भ ने पीिडत (V) कुमारीको घटना िववरण कागज
रहेको देिख छ । पीिडतलाई सामूिहक पमा करणी
ग ररहेको अव थामा फे ला पारी बचाई याएको
भनी भागोदेवी खवाससमेतले घटना िववरण कागज
लेखाई िदएको पाइ छ । साथै, पीिडतको शारी रक
परी ण ितवेदन हेदा, सांकेितक नाम (V) कुमारीको
Hymen: Absent; Bi।atera। excoriations at
the groin in the ।ower part at the g।utea।
region भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखएको छ ।
तसथ, उि लिखत िमिसल संल न माणह बाट
पीिडत (V) कुमारीउपर जबरज ती करणीको घटना
वारदात (Corpus De।icti) भएको भ ने त य पिु
भएको देिखयो ।
५. अब, पनु रावेदक ितवादीको उ
जबरज ती करणीको वारदातमा संल नता रहे
नरहेको स ब धमा हेदा, िनज ितवादी काश
थापाले कसरु गरेकोमा इ कार रही अदालतमा बयान
गरेको पाइ छ । तर िनज ितवादीले प पु काक
र अशोक ब नेतसमेत िमली अजनु भ डारीको
मोटरसाइकलमा हाली पीिडत (V) कुमारीलाई
एका त जङ् गलमा लगी तीनैजनाले पालैपालो
जबरज ती करणी गरेको हो भनी कसरु गरेकोमा
सािबती भई अिधकार ा त अिधकारीसम बयान
गरेको देिख छ । मोटरसाइकलमा राखी पीिडतलाई
लगेको भ ने िनज ितवादीको भनाइ र ितवादी
प पु काक ले आ नो घरबाट मोटरसाइकल मागेर
लगेको िथयो भनी अजनु भ डारीले ग रिदएको घटना
िववरण कागजको बेहोरा मेल खान आएको छ ।
38

६. पीिडत प रवितत नाम (V) कुमारीले
आफूलाई तीनजना ितवादीह ले पालैपालो
जबरज ती करणी गरेको भनी मौकामा कागज
ग रिदएको र सो कागजलाई समथन गद पिहला प पु
काक ले यसपिछ काश थापा र यसपिछ अशोक
ब नेतले जबरज ती करणी गरेको हो भनी अदालतमा
उपि थत भई बकप समेत गरेको पाइ छ ।
७. पीिडत नाबािलकालाई जबरज ती
करणी गरेको य पमा देखेको भनी च मिदद
गवाह भागोदेवी खवास र सहरवती खवाससमेतले
घटना िववरण कागज लेखाइिदएको र िनजह ले
अदालतमा आई ितवादीह ३ जनाम ये
दईु जनाले पीिडतलाई समाई रहेको र एकजना
मािथ चढेर करणी ग ररहेको देखेको भनी मौकाको
भनाइ समिथत हने गरी बकप समेत गरेको
पाइ छ । यसैगरी, ितवादीह ले पीिडत
नाबािलकालाई जबरज ती करणी गरेको हँदा सजाय
हनपु छ भनी मौकामा व तिु थित मचु ु का गदा
लेखाइिदने फूलमाया राईले सो बेहोरालाई समथन
गरी काश थापासमेतका मा छे ले जबरज ती करणी
गरेको हो भनी अदालतमा समेत बकप गरेको
देिख छ ।
८. ततु घटना वारदातको स ब धमा
माणको मू याङ् कन गरी हेदा, पीिडत प रवितत
नाम (V) कुमारी उमेर १५ वषक नाबािलका
रहेको भ ने देिख छ । िनज पीिडतलाई जङ् गलमा
जबरज ती करणी ग ररहेको अव थामा दे ने
य दश यि ह पिन रहेका छन् । िनज
य दश यि ह पिन जङ् गलमा घाँस दाउरा
काट् न गएको अव थामा पीिडतको आवाज सनु ी
पीिडतलाई बचाउने काय गरेको र पीिडतलाई उ ार
गरी हरीको िज मा िदन याएको भ ने खल
ु े को छ ।
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सामा यतया जबरज ती करणीको कसरु अपराधको
वारदात लक
ु ु िछपी गन हँदा य दश यि
नरहने ह छ । तर ततु मु ाको वारदातमा कसरु
ग ररहेको अव थामा नै य दे ने र कसरु दारको
प जाबाट पीिडतलाई बचाई हरी िबटस म याउने
यि रहेको कुरा िनज य दश ह को मौकाको
कागज तथा सो कुरा पिु हने गरी अदालतमा गरेको
बकप बाट देिखन आएको छ । य तो माणलाई
जबरज ती करणीज तो ग भीर कृितको कसरु मा
मह वका साथ माणमा हण गन पन ह छ ।
९. पीिडतको शारी रक जाँच हँदा िनजको
Hymen नरहेको भ ने देिखएको छ । साथै,
पीिडतको िनत बको त लो भागको (।ower part of
g।utea। region) दवु ैप कोत रएको भ ने िनजको
शारी रक परी ण ितवेदनबाट देिखन आएको
छ । घटना वारदातप चात् भएको पीिडतको शारी रक
परी ण ितवेदनले व तगु त माणको थान
िल छ । यसैगरी, वयम् पीिडत जो घटनाको असर
र भावबाट पीडामा परेको ह छ य तो यि को
कथनलाई जबरज ती करणीज तो कसरु मा झनै
मह वपूण माण मािन छ ।
१०. पीिडतले अदालतमा बकप गदा
मौकाको कागजलाई समेत समथन गरी आफूलाई
ितवादीह ले सामूिहक पमा जबरज ती करणी
गरेको भनी लेखाएको बेहोरालाई य माण मा नु
पन ह छ । पीिडताले आफूलाई ितवादीह ले
जबरज ती करणी गरेको भनी घटनाको बारेमा य
गरेको कुरा तथा घटनाका य दश भागोदेवी
खवाससमेतले घटनाको बारेमा य गरेको कुरा
िनजह ले अदालतमा गरेको बकप समेतबाट
समिथत भएकाले सो कुरालाई माण ऐन, २०३१
को दफा १० तथा १८ बमोिजम माणमा िलन िम ने
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देिख छ । साथै पीिडतको शारी रक परी णबाट
िनजउपर जबरज ती करणी भएको भ ने पिन देिखन
आएको छ । अत: पीिडत तथा य दश यि को
बकप मा उि लिखत भनाइसमेतबाट पनु रावेदक
ितवादीले तीनजनाको समूह भई पीिडता प रवितत
नाम (V) कुमारीलाई जबरज ती करणी गरेको भ ने
पिु ट हन आयो ।
११. पनु रावेदक ितवादीले जबरज ती
करणी गरेको होइन भनी िलएको िजिकरलाई माण
पेस गरी पु ट् याई ं गन भार पनु रावेदक ितवादीमै
रह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा
“ चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा
छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै कुराको
िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको माण पु याउने
भार िनजको हनेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
छ । ितवादीले आफूसमेत भई पीिडतलाई सामूिहक
पमा जबजरज ती करणी गरेको होइन भनी माण
पेस गन तथा सो कुराको पिु ट गनसके को िमिसल
संल न माणबाट देिखँदैन ।
१२. मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
१ नं. मा कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म जरु ी
निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम उमेरक
बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई करणी
गरेमा जबरज ती करणी गरेको ठहन कानूनी यव था
रहेको देिख छ । ततु मु ाका पीिडत सांकेितक नाम
(V) कुमारी वष १५ क रहेको हँदा िनजलाई करणी
गरेको काय वत: जबरज ती करणी ठह रने अव था
रहेको छ । सोही जबरज ती करणीको ३(३) नं. मा
जबरज ती करणी गनलाई चौध वष वा सोभ दा बढी
सो वषभ दा कम उमेरक बािलका भए छ वषदेिख
दश वषस म कै द सजाय हने कानूनी ावधान रहेको
देिख छ । साथै, सो जबरज ती करणीको ३क. नं.
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मा सामूिहक पमा जबरज ती करणी गनलाई थप
पाँच वष कै द गनु पन कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
१३. मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलमा सामूिहक जबरज ती करणीको िव ततृ
प रभाषा गरेको पाइँदैन । यस स दभमा सव च
अदालतबाट ने.का.प.२०७५, अंक ३, िन.नं.
९९८१ मा कािशत जबरज ती करणी मु ामा
“मल
ु क
ु ऐनले यस कारको िव ततृ यव था
नगरेकोले हा ो स दभमा दईु वा दईु भ दा बढी
यि ले पीिडतउपर जबरज ती करणी गछ भने
यस कारको करणीलाई सामूिहक पमा गरेको
जबरज ती करणी मा नपु छ । यस कारको करणी
थािपत हनको लािग आव यक त व भनेको करणी
कायमा एकभ दा बढी यि ह को सहभािगता
रहेको हनपु छ” भ ने याियक या या भई सामूिहक
जबरज ती करणीको प रभाषा ग रएको पाइ छ । उ
प रभाषा तीनजना ितवादीह संल न भई सामूिहक
जबरज ती करणी गरेको भ ने अिभयोग दाबी रहेको
ततु मु ाका स ब धमा सा दिभक नै देिख छ ।
१४. ततु मु ामा जाहेरवाला, पीिडत,
य दश समेत सबै यि ह ले तीनजना
ितवादीह ले पालैपालो जबरज ती करणी गरेको
भनी प बकप गरेको पाइ छ । पनु रावेदक
ितवादीबाहेक अ य दईु जना ितवादीह
अदालतमा उपि थत नै नभई फरार रहेकाले
िनजह उपरको अिभयोग दाबीको हकमा मु तबी
रहेको देिख छ । िनजह फरार रहेकै कारण एकजना
ितवादी मा उपि थत भएको अव थामा सामूिहक
जबरज ती करणीको कसरु हन नस ने भ ने
हँदनै । सबै ितवादीह एकै पटक प ाउ पन
नसके को अव थामा पिन िमिसल संल न त य

माणह को आधारमा उ जबरज ती करणीको
३क. नं. बमोिजमको सामूिहक जबरज ती करणीको
कसरु हने नहने िन कष िनका न िम ने नै ह छ ।
ितवादी फरार रहेको कारणले मा जबरज ती
करणीको ३क. नं. आकिषत नहने भ ने हँदैन ।
१५. कानूनको पालना नगरी कुनै कसरु
अपराध हने काय गरेमा सो कसरु गरेबापत सजाय
भो नु पन दािय व य तो कसरु गन यि को
ह छ । कुनै यि िव कुनै कसरु को अिभयोग
लागी अदालतमा मु ा दायर भएपिछ सो अिभयोगलाई
ख डन गरी आ नो िनद िषता पिु गनु वा य तो
अिभयोग वीकार गरी सजाय भो न तयार हनु
सो यि को कत य हन आउँछ । कुनै यि उपर
लागेको अिभयोगका स ब धमा िनजको भनाइ
सु ने प ितलाई ाकृितक यायको िस ा तले नै
संर ण गरेको छ । तर कानूनबमोिजमको रीत पु याई
सूचना िदँदासमेत अदालतमा उपि थत नभई कुनै
अिभयु फरार रह छ भने िनजको उपि थितप चात्
अदालतबाट हने इ साफको अनमु ान गरी उपि थत
सह ितवादीको हकमा समूिहक पमा गरेको
आपरािधक कायको दािय वलाई समेत थिगत गरी
रा न िम दैन । िमिसल संल न त य माणसमेतबाट
सामूिहक जबरज ती करणी भएको पिु भइरहेको
अव थामा फरार रहेका ितवादीह को हकमा मु ा
मु तबी रहेको भ ने कारणले मा
ततु मु ाका
पनु रावेदक ितवादीले गरेको सामूिहक जबरज ती
करणीको कसरु को दािय वबाट िनजलाई उ मिु
िदनु यायसङ् गत पिन हँदैन ।
१६. व ततु : ततु मु ाका पनु रावेदक
ितवादीले तीनजनाको समूह भई पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको पिु हन आएको हँदा
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सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको देिखन
आएको छ । पीिडताले अदालत तथा अनस
ु धानमा
ितवादीह ले सामूिहक
पमा आफूलाई
जबरज ती करणी गरेको भनी लेखाई बकप समेत
गरेक िछन् । य दश को मौकाको कागज र बकप
एवम् पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदनसमेतबाट
ितवादी काश थापाले पीिडतालाई सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको पिु हन आएको छ । तसथ,
उि लिखत िमिसल संल न कागज माणह बाट
पनु रावेदक ितवादी काश थापाले १५ वषक
पीिडत नाबािलकालाई समूिहक पमा जबरज ती
करणी गरेको पिु हन आएको हँदा िनज ितवादी
काश थापालाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(३) नं. तथा ३क. नं. बमोिजम थप
कै द सजायसमेत गरी िनज ितवादीबाट पीिडताले
.२५,०००।- ितपूित भरी पाउने गरी पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला अ यथा
देिखन आएन ।
१७. अत: मािथ िववेिचत आधार
कारणसमेतबाट ितवादी काश थापालाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(३)
नं. बमोिजम ८ वष कै द र ऐ. ३क. नं. बमोिजम
थप ५ वष कै द हने साथै ितवादीबाट पीिडताले
.२५,०००।- ितपूितसमेत भरी पाउने गरी सु
मोरङ िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी
उ च अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७५।२।१६
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदक िजिकर
पु न स दैन । ततु फै सलाको ितिलिप साथै
राखी कारागार कायालय मोरङमाफत सो कारागारमा
थनु ामा रहेका पनु रावेदक ितवादी काश थापालाई
फै सलाको जानकारी िदनू । यस फै सलाको िव तु ीय

ित अपलोड गरी दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृतः- िदपे थापा मगर
इित संवत् २०७६ साल मंिसर ८ गते रोज १ शभु म् ।
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नणय नं . १०४१७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७६।८।५
मु ा: लागु औषध
०७२-CR-१५०५
पनु रावेदक / ितवादी : छ दािसं तामाङको छोरा
धािदङ िज ला झारालाङ गा.िव.स. वडा नं.
७ संयङ
ु घर भई हाल कारागार कायालय
जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा रहेको
रमेश भ ने बै लामा
िव
यथ / वादी : .ना.िन. सिु नल े समेतको
ितवेदनले नेपाल सरकार
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०७२-CR-१९२६
पनु रावेदक / ितवादी : िशव मंगल सहनीको
छोरा पसा िज ला िलपनी गा.िव.स. वडा
नं. ५ घर भई हाल कारागार कायालय
जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा रहेको
िजयालाल सहनी
िव
यथ / वादी : .ना.िन. सिु नल े समेतको
ितवेदनले नेपाल सरकार

§

हनपु न तथा कसरु को मा ासमेत ित
अिभयु थािपत हनुपन ह छ तथािप
सामूिहक पमा एकआपसमा संगिठत
जालो भई गरेको कसुरमा कसुरको मा ा
पिन सामूिहक पमै समान हने ।
के वल फरक-फरक थानमा प ाउ परेको
तथा सबैको साथबाट लागु औषध बरामद
नभएको कारणले मा ितवादीह को
कसरु को मा ा पिन फरक रहेको अनमु ान
गन निम ने ।
( करण नं.१३)

०७३-CR-००३१
पनु रावेदक / ितवादी : नेमा थापा तामाङको छोरा
धािदङ िज ला िति लङ गा.िव.स. वडा पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
नं. ४ घर भई हाल कारागार कायालय
अिधव ा ी कृ ण साद सापकोटा, िव ान्
जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा रहेको
अिधव ाह ी मोहनबहादरु ब जारा े ी,
ए थापा तामाङ
ी रािधका महत, ी राजु साद िधमाल,
िव
ी िदलकुमारी राई, ी महेश नारायण दास
यथ / वादी : .ना.िन. सिु नल े समेतको
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ितवेदनले नेपाल सरकार
ी काश गौतम
अवलि बत निजर :
०७३-CR-०१३४
§ ने.का.प.२०७५, अंक ८, िन.नं.१००७५
पनु रावेदक / ितवादी : वासदु ेव राउत कुम को छोरा स ब कानून :
पसा िज ला वीरग ज उपमहानगरपािलका
§ लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
वडा नं. १८ घर भई हाल कारागार कायालय
§
माण ऐन, २०३१
जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा रहेको
महेश साद कुम
सु तहमा फै सला गन:
िव
माननीय यायाधीश ी कुल साद शमा
यथ / वादी : .ना.िन. सिु नल े समेतको
काठमाड िज ला अदालत
ितवेदनले नेपाल सरकार
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी मोहनबहादरु काक
§ सामा यतः फौजदारी कसरु मा ित
माननीय यायाधीश ी मनोजकुमार शमा
अिभयु उपरको कसुर छु ाछु ै मािणत
पनु रावेदन अदालत पाटन
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यस अदालतमा पनु रावेदन परेको िमितः२०७२/१२/१६
२०७३/०२/२३
२०७३/०४/०७
२०७३/०४/३१
फै सला
या.िव भर साद े : याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको
अिधकार े िभ परी पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त त य र ठहर यस कार रहेको छःत यख ड
का.िज.का.म.पा. वडा नं. २९ ि थत नयाँ बस
पाकबाट बािहर िन कने मल
ु गेटअगािड बायाँतफको
सावजिनक सडक िकनारामा िमित २०६९/०६/०२
को िबहान ६:०० बजेको समयमा शंका पद पमा
फे ला परेका ए थापा तामाङ र जयराम तामाङलाई
िनय णमा िलई िनजह को शरीर तलासी िलँदा ए
थापा तामाङले िपठ् यमुँ ा बोके को Jhon लेिखएको
झोलािभ कालो लाि टकको एउटा पोका फे ला
परेकोले खोली हेदा लागु औषध खैरो हेरोइन फे ला
परेकोले उ लागु औषध तौल गदा ज मा ५३०
(पाँच सय तीस) ाम लागु औषध खैरो हेरोइन फे ला
परेको, िनज ए थापा तामाङको शरीरमा र जयराम
तामाङको शरीरमा अ य कुनै अवैध चीजव तु फे ला
नपरेको भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६९/०६/०२
को खानतलासी / बरामदी मचु ु का ।
धािदङ िज लाितर घर भएका ए थापा
तामाङ, जयराम तामाङसमेतले लागु औषध
खैरो हेरोइन संकलन गरी याई काठमाड मा
िब समेतको कारोबार गद आएका छन् भ ने
िवशेष सरु ाक बाट जानकारी ा हन आएकोले
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िनज जयराम तामाङसमेतको खोजतलास गद
जाँदा का.िज.का.म.पा. वडा नं. २९ ि थत नयाँ बस
पाकबाट बािहर िन कने मूल गेटअगािड बायाँतफको
सावजिनक सडक िकनारामा िमित २०६९/०६/०२
को िबहान ६:०० बजेको समयमा शंका पद
पमा फे ला परेका रमेश भ ने बै लामा र जयराम
तामाङलाई िनय णमा िलई िनजह को शरीर
तलासी िलँदा ए थापा तामाङले िपठ् यमुँ ा बोके को
Jhon लेिखएको झोलाबाट बरामदी मचु ु कामा
उ लेख भएबमोिजम ज मा ५३० (पाँच सय तीस)
ाम लागु औषध खैरो हेरोइन फे ला परेकोले फे ला
परेको लागु औषध खैरो हेरोइन ५३० ाम बरामद
गरी ए थापा तामाङ र जयराम तामाङलाई प ाउ
गरी बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइनको बारेमा
सोधपछ
ु गदा बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइन
िब गर भनी हामीलाई रमेश भ ने बै लामाले िदई
पठाएका हन् भनी बताएकोले िनजह लाई साथमा
िलई खोजतलास गद जाँदा गोगंबु गणेश मि दरनिजक
रहेको नागाजनु रे टुरे टअगािड सावजिनक बाटोमा
िहँिडरहेको अव थामा ए थापा तामाङ र जयराम
तामाङले देखाई िचनाइिदएअनस
ु ार फे ला परेका
रमेश भ ने बै लामालाई प ाउ गरी िनय णमा िलई
सोधपछ
ु गदा बरामद लागु औषध खैरो हेरोइनको
बारेमा सोधपछ
ु गदा बरामदी लागु औषध खैरो
हेरोइन रीता भ ने कालीमाया तामाङसँग िलई िब
गनको लािग िदएको भनी बताएकोले िनज रमेश
भ ने बै लामालाई प ाउ गरी रीता भ ने कालीमाया
तामाङको खोजतलास गदा नयाँ बस पाकनिजक
रहेको आ था गे हाउसअगािड सावजिनक बाटोमा
िहँिडरहेको अव थामा रमेश भ ने बै लामाले देखाई
िचनाइिदएअनस
ु ार रीता भ ने कालीमाया तामाङ
फे ला परेकोले िनजलाई िनय णमा िलई सोधपछ
ु

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

गदा रमेश भ ने बै लामालाई लागु औषध खैरो हेरोइन
िब को लािग मैले िदई पठाएको भनी बताएक ले
िनजलाई समेत प ाउ गरी बरामद भएको लागु
औषध खैरो हेरोइन ५३० ामसिहत ए थापा तामाङ,
जयराम तामाङ, रमेश भ ने बै लामा र रीता भ ने
कालीमाया तामाङलाई प ाउ गरी कारबाहीको
लािग दािखला गराएका छ । कानूनबमोिजम ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६९/०६/०२ को .
ना.िन. सिु नल े समेतको ितवेदन ।
५ जनाम ये बायाँबाट ते ो थानमा
उिभएका यि महेश साद कुम र बायाँबाट पाँचौ
थानमा उिभएका यि िजयालाल सहनी नाम
गरेको यि मैले त काल मौिखक पोल गरेको
यि ह हन्, मैले बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइन
महेश साद कुम माफत िजयालाल सहनीसँग ख रद
गरी िलएको हँ । िनज महेश साद कुम र िजयालाल
सहनीलाई देखी िचनी सनाखत ग रिदएँ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०६९/०६/०५ को ितवादी रीता
भ ने कालीमाया तामाङले गरेको सनाखत कागज ।
काठमाड मा बसी मजदरु ीको काम गद
आएकोमा हाल मसँगै प ाउमा परेका गाउँको
भितजो जयराम तामाङसँग कुराकानी हने ममा
मैले लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद िब को काम
गन लागेको छु, िब गनको लािग लागु औषध
खैरो हेरोइन साथी रमेश भ ने बै लामासँग िलई
जे स भ नेलाई िब गन हो, ितमी र म भएर लागु
औषध िब गरौ ँ हामीलाई फाइदा ह छ भनी भएको
कुराकानी सरस लाहअनस
ु ार हाल बरामद भएको
लागु औषध खैरो हेरोइन रमेश भ ने बै लामासँग
.३,००,०००।– मा िब भएपिछ पैसा िदने
गरी िलई जयराम तामाङले िमलाएको जे स भ ने
यि लाई .४,००,०००।- मा िब गन भनी

िब गन लागु औषध खैरो हेरोइन साथमा बोक म
र जयराम तामाङ नयाँ बसपाक प ने गेटअगािड गई
जे स भ ने यि को ित ा गरी बसेको अव थामा
जे स भ ने यि ले हरीलाई सरु ाक िदई साथमा
सादा पोसाकका हरीलाई याई लागु औषध
खैरो हेरोइनसिहत जयराम तामाङ र मलाई प ाउ
गराइिदएका हन् भ नेसमेत बेहोराको ितवादी ए
थापा तामाङले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान कागज ।
काठमाड मा ब ने ममा रमेश भ ने बै
लामासँग भेट भई कुराकानी हँदा मसँग िब गन
लागु औषध छ ितमीले कोही लागु औषध ख रद गन
मािनस िचनेको छौ भने िब गर फाइदा ह छ भनी
गरेको सरस लाहअनस
ु ार लागु औषध खैरो हेरोइन
ख रद गन ाहकको खोजी गदा एकजना जे स भ ने
यि सँग िचनजान प रचय भई िनजले मसँग लागु
औषध खैरो हेरोइन ख रद गछु भनी भनेकोले मैले
गाउँको काका ए थापा तामाङसँग भेट गरी लागु
औषध खैरो हेरोइन िब गर भनी स लाह गरी
ए थापा तामाङ र म भई रमेश भ ने बै लामासँग
िब भएपिछ पैसा िदने गरी .३,००,०००।–
मा बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइन िलई काका ए
थापा तामाङलाई बो न िदई ए थापा तामाङ र म
भई .४,००,०००।– मा जे स भ ने यि लाई
िब गन भनी नयाँ बसपाक प ने गेटअगािड गई
जे स भ ने यि को ित ा गरी बसेको अव थामा
जे स भ ने यि ले हरीलाई सरु ाक िदई साथमा
सादा पोसाकका हरीलाई याई लागु औषध
खैरो हेरोइनसिहत ए थापा तामाङ र मलाई प ाउ
गराइिदएका हन् भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
जयराम तामाङले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान कागज ।
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मैले काठमाड मा याला मजदरु ीको काम
गद आएकोमा रीता भ ने कालीमाया तामाङसँग
िचनजान भएको र प ाउमा पनभु दा क रब २०
िदनअगािड कालीमाया तामाङले मलाई फोन गरी
मसँग िब गन लागु औषध खैरो हेरोइन छ िब
गनु प यो तपाइँले कोही मािनस िचनेको छ भने
िब गराई िदनपु यो भनी स लाह गरेअनस
ु ार मैले
पिन जयराम तामाङसँग लागु औषध खैरो हेरोइन
िब गनको लािग गरेको स लाहअनस
ु ार िब
भएपिछ पैसा िदने गरी मैले कालीमाया तामाङसँग
.२,५०,०००।– मा िलएको लागु औषध खैरो
हेरोइन मलाई .३,००,०००।– िदनु भनी मैले
जयराम तामाङलाई िब गनको लािग िदएकोमा
जयराम तामाङ र अका ए थापा तामाङ भई नयाँ
बस पाक निजक जयराम तामाङले िमलाएको लागु
औषध खैरो हेरोइन ख रद गन आउँछु भ ने यि को
ित ा गरी बसेको अव थामा लागु औषध ख रद गछु
भ ने यि ले नै हरीलाई सरु ाक िदई लागु औषध
खैरो हेरोइनसिहत जयराम तामाङसमेतलाई प ाउ
गराइिदएका रहेछन् र िनज जयराम तामाङको पोलमा
परी मसमेत प ाउमा परेको हँ । बरामदी लागु औषध
खैरो हेरोइन मैले रीता भ ने कालीमाया तामाङसँग
िलई जयराम तामाङलाई िब गन िदएको हँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी रमेश भ ने बै लामाले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
म आ नै गाउँ घरमा बसी खेती िकसानीको
काम गद आएकोमा मेरो एकजना काठमाड बौ ितर
ब ने काठमाड बाट ि शल
ु ी आवतजावत ग ररहने
जीवन लामासँग िचनजान भएकोले िनज जीवन लामा
र मेरो िबचमा लागु औषध खैरो हेरोइन ख रदिब
गनको लािग भएको सरस लाहअनस
ु ार जीवन
लामाले मलाई वीरग जमा लगी महेश साद कुम र

िजयालाल सहनीसँग भेटघाट गराई हामी लागु औषध
खैरो हेरोइन ख रद गन आएको हामीलाई िदन प यो
भनी माग गरेअनस
ु ार महेश साद कुम र िजयालाल
सहनीले िदएको १ (एक) िकलो ाम लागु औषध खैरो
हेरोइन .४,५०,०००।– मा ख रद गरेको र उ लागु
औषध खैरो हेरोइन िलँदा पिहला .२,००,०००।–
बाँक .२,५०,०००।– पिछ िदनेगरी िलएपिछ
आधा िकलो लागु औषध खैरो हेरोइन जीवन लामाले
िलएर गएको र बाँक लागु औषध खैरो हेरोइन मैले
िलई वीरग जबाट काठमाड मा याई रमेश भ ने बै
लामालाई िब भएपिछ .२,५०,०००।– मलाई
िदनु भनी िब गनको लािग िदएकोमा िनज रमेश
भ ने बै लामाले जयराम तामाङलाई िब गन िदएको
रहेछन्, िनज जयराम तामाङ र ए थापा तामाङ लागु
औषध खैरो हेरोइन िब गन गएकोमा लागु औषध
खैरो हेरोइनसिहत प ाउमा परेपिछ रमेश भ ने
बै लामाको पोलमा परी मसमेत प ाउमा परेको हँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी रीता भ ने कालीमाया
तामाङले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान
कागज ।
म आ नो गाउँ घरमा नै बसी याला
मजदरु ीको काम गद आएकोमा बारा िज लाितर
घर भई वीरग ज आवतजावत ग ररहने िदनानाथ
दाससँग िचनजान भई लागु औषध खैरो हेरोइन
ख रद िब गनको लािग भएको सरस लाहअनस
ु ार
मैले महेश साद कुम सँग पिन लागु औषध
खैरो हेरोइन ख रद िब को काय गनको लािग
कुराकानी गरेपिछ महेश साद कुम ले लागु औषध
खैरो हेरोइन ख रद गरी लैजाने जीवन लामा र
कालीमाया तामाङलाई लागु औषध िब गनको
लािग स पक गराइिदएको हँदा महेश साद कुम र
म भई मैले स पक गरेको िदनानाथ दासलाई स पक
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गरी िनज िदनानाथ दाससँग १ (एक) िकलो ाम
लागु औषध खैरो हेरोइन .४,००,०००।– मा
ख रद गरी जीवन लामा र कालीमाया तामाङलाई
.४,५०,०००।– मा िब गरेको हौ ँ । कालीमाया
तामाङले लागु औषध खैरो हेरोइन हामीसँग ख रद
गदा त काल .२,००,०००।– िदएको र बाँक
.२,५०,०००।– पिछ िद छ भनेका िथए, सोही
बाँक रकम िमित २०६९/०६/०४ मा िद छु भनी
कालीमाया तामाङले भनेकोले सोही रकम िलनको
लािग आउँदा कालीमाया तामाङ पिहला नै प ाउमा
प रसके क रिहछन्, िनज कालीमाया तामाङले
नै बाँक पैसा िलन आएको अव थामा पोल गरी
महेश साद कुम र मलाई प ाउ गराइिदएक हन्
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िजयालाल सहनीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
म आ नै िज लामा रहेको वीरग ज
उपमहानगरपािलकामा सवारी कर सङ् कलनकता
कमचारी हँ । मैले वीरग जमा काम गन ममा हाल
मसँगै प ाउमा परेका िजयालाल सहनीसँग िचनजान
भई लागु औषध खैरो हेरोइन ख रदिब गनको लािग
भएको सरस लाहअनस
ु ार मैले पिन काठमाड बाट
वीरग ज आवतजावत ग ररहने जीवन लामासँग
िचनजान प रचय भई लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद
िब गनको लािग भएको स लाहअनस
ु ार नै जीवन
लामा र कालीमाया तामाङ वीरग जमा गई लागु
औषध खैरो हेरोइन चािहयो भनेकोले मैले िजयालाल
सहनी भएको ठाउँमा लगी जीवन लामा र कालीमाया
तामाङको भेट गराइिदएको हँ । मैले िनजह लाई
िजयालाल सहनीसँग स पक गराइिदएपिछ िजयालाल
सहनीले स पक गरेका िदनानाथ दाससँग १ (एक)
िकलो ाम लागु औषध खैरो हेरोइन .४,००,०००।–
मा ख रद गरी जीवन लामा र कालीमाया तामाङलाई

.४,५०,०००।– मा िब गरेको हौ ँ । कालीमाया
तामाङले लागु औषध खैरो हेरोइन हामीसँग ख रद
गदा त काल .२,००,०००।– िदएको र बाँक
.२,५०,०००।– पिछ िद छ भनेका िथए, सोही
बाँक रकम िमित २०६९/०६/०४ मा िद छु भनी
कालीमाया तामाङले भनेकोले सोही रकम िलनको
लािग आउँदा कालीमाया तामाङ पिहला नै प ाउमा
प रसके क रिहछन्, िनज कालीमाया तामाङले
नै बाँक पैसा िलन आएको अव थामा पोल गरी
िजयालाल सहनी र मलाई प ाउ गराइिदएक हन्
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी महेश साद कुम ले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िमित २०६९/०६/०२ का िदन ितवादी
जयराम तामाङ र ए थापा तामाङ सँगसाथै रहेको
अव थामा ए थापा तामाङले बोके को झोलाबाट
बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन ५३०
ामम येबाट नमनु ा िनकाली बाँक रहेको लागु औषध
खैरो हेरोइन ५२१ ाम लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को (संशोधनसिहत) दफा ११क. बमोिजम
जलाई न ग रएको भ नेसमेत बेहोराको िमित
२०६९/०६/१५ को मचु ु का ।
Nce।। बाट ा भएको कागजातह
देखाउँदा देिखपाएँ । Nce।। बाट ा हन आएको
९८०७२६४६६८ नं. को मोबाइल िसमकाड
िलँदा पेस भएको आवेदन फाराममा टाँस भएको
फोटो मेरो बयानमा उि लिखत मलाई लागु औषध
खैरो हेरोइन िब गन िदनानाथ दासको फोटो हो ।
िनज िदनानाथ दास ता वा घर बारा िज ला रामपरु
टोकनी गा.िव.स. वडा नं. ३ ताजपरु मा पन रहेछ,
Nce।। बाट ा कागजातबाट थाहा जानकारी पाएँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िजयालाल सहनीले
गरेको तित बा (थप) बयान कागज ।
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Nce।। बाट ा भएको कागजातह
देखाउँदा देिखपाएँ । Nce।। बाट ा हन आएको
९८०३५४३०३३ नं. को मोबाइल िसमकाड िलँदा
पेस भएको आवेदन फाराममा टाँस भएको फोटो मेरो
बयानमा उि लिखत जीवन लामाको फोटो होइन ।
उ मोबाइल िसमकाड िलने आइतीमाया तामाङलाई
म िचि दन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कालीमाया
तामाङले गरेको तित बा (थप) बयान कागज ।
िमित २०६९/०६/०२ को िदन ितवादी
जयराम तामाङ र ए थापा तामाङ सँगसाथै रहेको
अव थामा ए थापा तामाङले बोके को झोलाबाट
बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन ५३०
ामम येबाट कानूनबमोिजम िनकािलएको नमनु ामा
लागु औषध हेरोइन पाइयो भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०६९/०६/०५ को राि य िविध िव ान
योगशाला खमु टार लिलतपरु बाट ा परी ण
ितवेदन ।
प ाउमा परेका ितवादी रीता भ ने
कालीमाया तामाङसमेतको बयान पोलमा परी फरार
रहेका जीवन लामा र िदनानाथ दास ता वासमेतको
खोजतलास गदा फे ला नपरेको भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०६९/०८/०७ को .ना.िन. सिु नल े को
ितवेदन ।
िमिसल संल न बरामदी/खानतलासी
मचु ु का, .ना.िन. सिु नल े समेतको ितवेदन,
प ाउमा परेको ितवादीह ए थापा तामाङ,
जयराम तामाङ, रमेश भ ने बै लामा, रीता भ ने
कालीमाया तामाङ, िजयालाल सहनी, महेश साद
कुम को बयान कागज र परी ण ितवेदनसमेतका
आधार माणह बाट िमित २०६९/०६/०२ को िदन
िबहान ६:०० बजेको समयमा का.िज.का.म.पा. वडा
नं. २९ ि थत नयाँ बसपाकबाट बािहर िन कने मूल

गेटअगािड बायाँतफको सावजिनक सडक िकनारामा
शंका पद पमा ए थापा तामाङ र जयराम तामाङ
सँगसाथै उिभइरहेको अव थामा ए थापा तामाङले
िपठ् यमुँ ा बोके को Jhon लेिखएको झोलािभ रहेको
कालो लाि कको पोकामा लागु औषध खैरो हेरोइन
५३० ाम फे ला परी ितवादी ए थापा तामाङ र
जयराम तामाङ प ाउमा परी िनजह कै पोलबाट
लागु औषध खैरो हेरोइन िब गन िदने रमेश भ ने बै
लामा, रीता भ ने कालीमाया तामाङ प ाउमा परेको
र िनज रीता भ ने कालीमायाको पोलमा परी लागु
औषध खैरो हेरोइन िब गन िजयालाल सहनी र
महेश साद कुम प ाउमा परेको वारदात थािपत
हन आएको, िनज ितवादीह को सो काय लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)
र (च) को कसरु देिखँदा िनज ितवादीह उपर
सोही ऐनको दफा १४ (१) (छ) (३) बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग प ।
िमिसल सामेल बरामद भएको भिनएको
व तु मबाट बरामद भएको होइन, को-कोबाट
भएको हो थाहा भएन, अनस
ु धानको बयान बेहोरा
मेरो होइन, कसरु नगरेको हँदा सजाय हने होइन
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िजयालाल सहनीले
अदालतसम गरेको बयान ।
बरामद भएका भिनएका ए थापा र जयराम
तामाङलाई मैले िचनेको छै न, अनस
ु धानको बयान
बेहोरा मेरो होइन, मैले कसरु नगरेको हँदा सजाय
हने होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कालीमाया
तामाङले अदालतसम गरेको बयान ।
कालीमायाले मलाई कालो झोला जीवनलाई
िदनु भनी िदएक िथइन्, सोमा के िथयो थाहा भएन,
जीवनले १५ िमनेटमा आउँछु भनेका िथए, िनजलाई
पिखरहेको अव थामा ए थापा तथा हरीसमेत आई
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प ाउ गरेको हो । ितवादी जयराम तामाङबाट के ही
बरामद भएको होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
रमेश भ ने बै लामाले अदालतसम गरेको बयान ।
म र मेरो भितज जयराम तामाङ
मोटरसाइकलको कर ितरी फकदै गदा बसपाक
निजक पानी परेकोले ओत लागी िचया खाई बसेको,
यहाँ रमेश पिन िचया खाई बसेका रहेछन्, सोही
बेला हरी आई िनजलाई प ाउ गदा मैले हरी भ ने
निचनी बचाउन खो दा यो पिन हो भनी म र जयराम
तामाङसमेत प ाउ गरेको हो, बरामद सामान जयराम
र मबाट भएको होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
ए थापा तामाङले अदालतसम गरेको बयान ।
म र मेरो काका मोटरसाइकलको कर ितरी
फकदै गदा बसपाकनिजक पानी परेकोले ओत लागी
िचया खाई बसेको, यहाँ रमेश पिन िचया खाई बसेका
रहेछन्, सोहीबेला हरी आई िनजलाई प ाउ गदा
मैले हरी भ ने निचनी बचाउन खो दा यो पिन हो
भनी मलाई र मेरो काकासमेतलाई प ाउ गरेको हो,
बरामद सामान मबाट बरामद भएको होइन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी जयराम तामाङले अदालतसम
गरेको बयान ।
त काल ा माणबाट यी ितवादीह
िनद ष छन् भ न सिकने अव था नहँदा पिछ माण
बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा ितवादीह ए
थापा तामाङ, जयराम तामाङ, रमेश भ ने बै लामा,
रीता भ ने कालीमाया तामाङ, महेश साद कुम ,
िजयालाल सहनीलाई मु ा पपु को लािग थनु ामा
रा नु भ नेसमेत सु अदालतको थुनछे क आदेश ।
फरार ितवादी िदनानाथ दास ता वाको
नाउँको याद िनजको घरमा टाँस भई िमिसल सामेल
रहेको ।
ितवादी महेश साद कुम लागु औषध

कारोबार गन यि होइनन् भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी महेश साद कुम का सा ी लालजी राउत
अिहरले गरेको बकप ।
अिभयोग मागदाबी झु ा हो भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी कालीमाया तामाङका सा ी
समु माया तामाङले गरेको बकप ।
अिभयोग मागदाबी झु ा हो भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी जयराम तामाङका सा ी
योगबहादरु तामाङले गरेको बकप ।
अिभयोग मागदाबी झु ा हो भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी ए थापा तामाङका सा ी समु न
तामाङले गरेको बकप ।
बरामदी तथा हरी ितवेदन बेहोरा िठक
हो । ितवादी ए थापा तामाङबाट लागु औषध खैरो
हेरोइन बरामद भएको हो । अका ितवादी जयराम
तामाङ सँगै िथए भ नेसमेत बेहोराको ितवेदक
इ नाथ पने ले गरेको बकप ।
यी ितवादीम येका ए थापा तामाङबाट
लागु औषध बरामद भएको हो । बरामदी तथा हरी
ितवेदन बेहोरा िठक हो भ नेसमेत बेहोराको
ितवेदक अमतृ राईले गरेको बकप ।
लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद गरी
ितवेदनसाथ प ाउ गरी दािखल ग रएको भ ने
बरामदी तथा हरी ितवेदन बेहोरा िठक हो
भ नेसमेत बेहोराको ितवेदक सिु नल े ले गरेको
बकप ।
िनरपे दािय व बहन गनपन
ु मु ामा
ितवादीह ले मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम
िदएको सािबती बयानलाई अदालतमा बयान
गदा व तिु न तवरले ख डन गन नसके समेतको
अव थामा ितवादीह म ये महेश साद कुम ,
िजयालाल सहनी, कालीमाया तामाङले लागु
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औषधको कारोबारमा मह वपूण साझा सहभािगता
जनाई लागु औषध ाि पिछ ितवादी रमेश लामा
हँदै ितवादी ए थापा तामाङ हँदै बजारमा आपूित
गन ि यामा स रक भई लागु औषध (िनय ण) ऐन‚
२०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) र (च) बमोिजम
ओसारपसर ख रदिब एवं स चय गरेको देिखँदा
ठुलो मा ाको लागु औषध संगिठत पमा एकअक
स पक (Nexus) मा रही आरोिपत कसरु गरेको
देिखन आएको हँदा ितवादीह महेश साद कुम ,
िजयालाल सहनी, कालीमाया तामाङ, बै लामा
भ ने रमेश लामा र ितवादी ए थापा तामाङलाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन‚ २०३३ को दफा १४
(१)(छ)(३) बमोिजम जनही १५(प ) वष कै द र
जनही .५,००,०००।– (पाँच लाख) ज रवाना हने
ठहछ । ततु मु ामा ितवादी कायम भएका वष
१९ का यवु ा जयराम तामाङ लागु औषधको करोबार,
िब िवतरण, ख रद र ओसारपसारको आपरािधक
कायमा संल नता रहेको भ ने नदेिखँदा िनज ितवादी
जयराम तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहछ । अका फरार ितवादी िदनानाथ दास िनजको
नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको यादमा हािजर
नभई फरार रहेको देिखँदा िनजको हकमा मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १९० नं. बमोिजम मल
ु तबीमा रािखिदने ठहछ
भ नेसमेत सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७१/०३/२९ मा भएको फै सला ।
सु काठमाड िज ला अदालतबाट म
पनु रावेदकको हकमा भएको फै सला कानूनी िु टपूण
एवं स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत
निजर िस ा तह , फौजदारी अपराधको िस ा त
र माण ऐन, २०३१ को दफा १८ र २५ समेतको
िवपरीत हन गएकोले उ फै सला बदर गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी

महेश साद कुम ले पनु रावेदन अदालत पाटनमा पेस
गरेको पनु रावेदन प ।
ततु मु ामा ितवादी रमेश भ ने बै
लामाको संल नता मितयारको पमा रहे भएको
प र े यमा सजायको आधार तो दा सबैलाई
एकै पमा सजायको भागीदार बनाई भएको सु
फै सलामा ग भीर िु ट भएकोले उ टी गरी किथत
आरोपबाट पूण सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी रमेश भ ने बै लामा तामाङले पनु रावेदन
अदालत पाटनमा पेस गरेको पनु रावेदन प ।
हरीसम भएको सािबतीको भरमा मा
कसरु कायम गन निम ने भनी फौजदारी याय र
यायको मा य िस ा त, हा ो संवैधािनक यव था
एवं मौिलक हकसमेतले बोिलरहेको अव थामा यी सबै
कुराको िवचारै नगरी समान हैिसयत रहेको जयराम
तामाङलाई सफाइ िदई म पनु रावेदक ितवादीलाइ
१५ वष कै द र .५ लाख ज रवाना गरेको कानूनतः
निमलेको हँदा बदर गरी सफाइ िदई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी िजयालाल सहनीले पनु रावेदन
अदालत पाटनमा पेस गरेको पनु रावेदन प ।
ितवादी जयराम तामाङलाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजम कसरु अपराध गरेको ट
देिखँदादेिखँदै िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको
सु िज ला अदालतको फै सला िु टपूण हँदा उ
िु टपूण फै सला बदर गरी सु अिभयोगप माग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
वादी नेपाल सरकारको तफबाट पनु रावेदन अदालत
पाटनमा पेस भएको पनु रावेदन प ।
बरामदी मचु ु कामा मेरो हकमा िववादा पद
अव था हँदाहँदै पिन मबाटै बरामद भएको मानी
ग रएको सु फै सला िमलेको छै न । हरीको
अनस
ु धानबाट मु य कारोबारी म नदेिखएको
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अव थामा मलाई सजाय गन गरी भएको सु फै सला
बदर गरी सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
ए थापा तामाङले पनु रावेदन अदालत पाटनमा पेस
गरेको पनु रावेदन प ।
बरामदी मचु ु का, ितवादीह ए थापा
तामाङ, रमेश भ ने बै लामा, जयराम तामाङसमेतको
अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयान, .ना.िन.
सिु नल े समेतको िमित २०६९/०६/०२ को
ितवेदन, ितवेदक हरी कमचारीह ले ग रिदएको
बकप समेतबाट ितवादी जयराम तामाङलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याई भएको सु
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने
देिखँदा यथ ह िझकाउनु भ नेसमेत पनु रावेदन
अदालत पाटनको आदेश ।
ितवादीको
अिधकार ा
अिधकारीसम को
सािबती
बयानलाई
सह ितवादीह को पोल र लागु औषध बरामदी
मचु ु कासमेतले पिु ग ररहेको अव थामा ितवादी
जयराम तामाङसमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
ठहर फै सला गनपनमा
सफाइ पाउने गरी सु
ु
िज ला अदालतबाट िमित २०७१/०३/२९ मा
भएको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई ितवादी जयराम तामाङलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च)
को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४ (१) (छ) (३)
बमोिजम १५ (प ) वष कै द र .५,००,०००।(पाँच लाख) ज रवाना हने ठहछ । अ य ितवादी ए
थापा तमाङ, रमेश भ ने बै लामा, िजयालाल सहनी र
महेश साद कुम समेतले संगिठत अपराधको पमा
बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद िब एवं
कारोबार गरेको देिखँदा िनजह लाई सोही लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)

(छ) (३) बमोिजम जनही १५ (प ) वष कै द र
जनही .५,००,०००।- (पाँच लाख) ज रवाना ठहर
हने गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७१/०३/२९ मा भएको फै सला सो हदस म
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०७/२२ मा भएको
फै सला ।
मैले लागु औषध ओसारपसार, ख रद िब ,
स चय गरेको भ ने िमिसलबाट देिखँदैन । ितवादी
ए थापा तामाङसँग बरामद भएको ५३० ाम लागु
औषध बरामद हँदा म साथमा रहे भएको पिन छै न ।
उ लागु औषध िदनानाथ दासबाट महेश साद कुम
र िजयालाल सहनीले याई .४,५०,०००।– मा
जीवन लामा र रीता भ ने कालीमाया तामाङलाई
िब
गरेको, कालीमाया तामाङले सामा य
िचनजानको नाताले रमेश भ ने बै लामालाई झोलामा
भएको व तु नबताई झोला लगी जीवन लामालाई
िदनु भनी पठाएको भ नेस म आधारमा १५ वष कै द
र .५,००,०००।– ज रवाना हने गरी भएको सु
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला िु टपूण रहेकोले सो फै सला उ टी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी रमेश भ ने बै लामाले
यस अदालतसम पेस गरेको पनु रावेदन प ।
के वल सहअिभयु रीता भ ने कालीमाया
तामाङको भनाइको आधारमा मा मलाई कसरु दार
कायम गन िम दैन । हरीले िहरासतमा यातना
िदई कुटिपट, डर, धाकध क तथा िसत पारी
िनज हरीले तयार पारेको सािबती बयान अ य
माणबाट पिु भएको छै न । मैले उ किथत लागु
औषध रीता भ ने कालीमाया तामाङलाई िब
नगरेको तथा ख रदसमेत नगरेको र ख रद िब
तथा ओसारपसार, स चयसमेत नगरेको अव था
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हँदाहँदै पिन िववादा पद पोलको आधारमा संगिठत
कारोबारी रहेको भनी मलाई कसरु दार ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०७।२२
मा भएको फै सला िु टपूण रहेकोले सो फै सला बदर
गरी सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िजयालाल सहनीले यस अदालतसम पेस गरेको
पनु रावेदन प ।
म पनु रावेदकबाट झोला बरामद भयो
भिनएको मचु ु कामा ब ने कोही पिन यि ह
अदालतमा उपि थत भई बकप गरेको अव था
छै न । साथै बरामद झोला र यसमा के कुन व तु
कसको िथयो भ ने कुरा म पनु रावेदक प लाई कुनै
जानकारी छै न । बरामदी नै िववादा पद अव थामा
रहेको छ । ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम
भएको बयानकै कुरालाई आधार मानी अदालतमा
भएको अपराधमा इ कारी बयान एवं उ बयानलाई
समथन गरी मेरा सा ीले अदालतमा उपि थत भई
गरेको बयानसमेतबाट म पनु रावेदक िनद ष देिखँदा
पिन उ बयान एवं बकप लाई बेवा ता गरी सु
तथा पनु रावेदनमा फै सला भएको छ । मनसाय
नराखी झु यानबस भएको र लागु औषध के हो के
गन हो भ ने थाहा नभएको म एक सामा य िमक
नाग रकलाई कसरु दार ठहराएको सु तथा पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०७।२२ मा भएको
फै सला िु टपूण रहेको हँदा उ फै सला उ टी गरी
म पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी ए थापा तामाङले यस
अदालतसम पेस गरेको पनु रावेदन प ।
मेरो हकमा अनस
ु धान अिधकारीसम
भएको सािबती बयान तथा सहअिभयु को
पोलबाहेकका अ य खालका ग भीर माणह रहेका
छै नन् । काठमाड िज ला अदालतले फै सला गदा
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जयराम तामाङलाई सफाइ िदएको छ भने मलाई
मु य ोत यि का पमा िलएको पाइ छ । कुनै
यि ले कसैलाई िचनजान गराउनु र अपराधमा
य पमा संल न हनु अलगअलग कुरा हो । मु य
कारोबारी कालीमाया तामाङ र जीवन लामासमेत
हन् भ ने कुरा संकिलत माणबाट पिन प भएको
अव थामा म पनु रावेदक ितवादीले लागु औषध
उपल ध गराउने कायसमेत नगरेको अव था हँदाहँदै
पिन मलाई समेत कसरु दार कायम गरी सु तथा
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलामा कानूनी
िु ट रहेको हँदा सो फै सला बदर गरी अिभयोग माग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
महेश साद कुम ले यस अदालतसम पेस गरेको
पनु रावेदन प ।
सबै ितवादीह बाट लागु औषध बरामद
भएको देिखँदैन । पोलापोलको आधारमा समेत
अिभयोग लागेको देिख छ । फौजदारी अपराधमा
कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय हनु पनमा फरकफरक
थानमा प ाउ परेका अिभयु ह लाई मु य
अिभयु सरह मानी लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १५ वष
कै द र पाँच लाख पैयाँ ज रवाना हने ठहर गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०७/२२
मा भएको फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक
पन स ने देिखँदा यथ िझकाउनु भ नेसमेत यस
अदालतबाट िमित २०७६/२/१४ मा भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
पनु रावेदन प सिहतको िमिसलसमेत अ ययन गरी
हे रयो ।
पनु रावेदक ितवादी रमेश भ ने बै
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लामाको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी मोहनबहादरु ब जारा े ी, ी रािधका
महत, ी राजु साद िधमाल, ी िदलकुमारी
राईसमेतले ितवादी रमेश भ ने बै लामा लागु
औषध ख रद िब को मु य अिभयु होइनन् ।
बरामदी मचु ु कामा ियनको सहीछाप पिन छै न ।
यी ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयानलाई थप कुनै पिन माणबाट पिु हन सके को
देिखँदैन । सहअिभयु को पोल र अपु रहेको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानको आधारमा
ियनीउपरको कसरु मािणत हन स दैन । ततु
मु ामा यी ितवादीको भूिमका बढीमा मितयारस म
रहेको देिखँदा मेरो प लाई बढीमा मितयारस ममा
सजाय हनपु छ भनी बहस गनभयो
। पनु रावेदक
ु
ितवादी िजयालाल सहनीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी महेशनारायण दासले, ितवादी
िजयालाल सहनी लागु औषध ख रद िब को मु य
अिभयु होइनन् । बरामदी मचु ु कामा ियनको
सहीछाप पिन छै न । यी ितवादीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानलाई थप कुनै पिन
माणबाट पिु हन सके को देिखँदैन । सहअिभयु को
पोल र अपु रहेको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयानको आधारमा ियनीउपरको कसरु मािणत हन
स दैन । अतः मेरो प ले ततु मु ाको अिभयोगबाट
सफाइ पाउनपु छ भनी बहस गनभयो
ु । पनु रावेदक
ितवादी ए थापा तामाङको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी कृ ण साद सापकोटाले,
ितवादी ए थापा तामाङ लागु औषध ख रद िब को
मु य अिभयु होइनन् । ियनले बरामदी लागु औषध
ख रद गरेको वा िब गरेको त य पिु हन सके को
देिखँदैन । बरामदी मचु ु कामा ियनको सहीछाप पिन
छै न, यस कारको बरामदी मचु ु कालाई उ च तरको
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माणको पमा िलन िम दैन । यी ितवादीको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानलाई थप
कुनै पिन माणबाट पिु हन सके को देिखँदैन ।
सहअिभयु को पोल र अपु रहेको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानको आधारमा ियनीउपरको
कसरु मािणत हन स दैन । कुनै पिन कसरु मा दोषी
उ कने र िनद ष मािनस फ ने हनु हँदैन । ततु
मु ामा अनस
ु धानकताले मु य दोषीको खोज नगरी
गोलमोलमा सबै ितवादीह लाई अिभयोग लगाएको
देिख छ भनी बहस गनभयो
ु ।
यथ वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी काश
गौतमले, ततु मु ामा ितवादीह को संल नता
लागु औषध खैरो हेरोइनको ओसारपसार तथा
ख रद िब मा के ि त छ । ितवादीह ले
एकआपसमा िमलेर संगिठत पमा लागु औषधको
तहगत ओसारपसार गरेको देिख छ । लागु औषधको
ओसारपसार, कारोबार ज तो Possessory crime
मा अिभयु सबैबाट लागु औषध बरामद हन अिनवाय
हँदैन, लागु औषधकै स दभमा अिभयु ह को
एकआपसमा स पकको कडी जोिडनु नै बरामिदत
लागु औषध कारोबारमा सबैको संल नता रहेको
पिु ह छ । हैन भने अ यथा मािणत गरी आफू
िनद ष रहेको त य अिभयु ले नै पिु गनपछ
ु । अतः
बरामिदत लागु औषध खैरो हेरोइनको ओसारपसार
एवं कारोबारसमेतमा यी पनु रावेदक ितवादीह
सबैको संल नता रहेको हनाले यी सबैलाई कसरु दार
कायम गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२/०७/२२ मा भएको फै सला सदर हनपु छ
भनी बहस गनभयो
ु ।
अब, उपयु कानून यवसायीले गनभएको
ु
बहस तथा िमिसल संल न कागजातसमेत अ ययन

१०४१७ - रमेश भ ने बै लामा िव. नेपाल सरकार

गरी हेदा, ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको फै सला िमलेको छ वा छै न तथा
ितवादीह रमेश भ ने बै लामा, िजयालाल
सहनी, ए थापा तामाङ र महेश साद कुम समेतको
पनु रावेदन जीिकर पु न स ने हो वा होइन ? सोही
िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी ए थापा
तामाङको साथबाट ५३० ाम लागु औषध खैरो
हेरोइन बरामद भएको र ितवादीह रमेश भ ने बै
लामा, िजयालाल सहनी, ए थापा तामाङ, महेश साद
कुम , जयराम तामाङ, रीता भ ने कालीमाया
तामाङसमेतले उ बरामिदत लागु औषधको
ओसारपसार एवं कारोबारसमेतका कसरु गरेकोले
िनज ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम कारबाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग दाबी रहेको
देिख छ । ितवादीह म येका रमेश भ ने बै लामा,
िजयालाल सहनी, ए थापा तामाङ, महेश साद कुम
र रीता भ ने कालीमाया तामाङसमेतलाई सोही
ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम जनही १५ वष
कै द र जनही .५,००,०००।- ज रवाना हने तथा
ितवादी िदनानाथ दासको हकमा मल
ु तबीमा रहने
र ितवादी जयराम तामाङले अिभयोगबाट सफाइ
पाउने भ नेसमेत ठह याई सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०७१/३/१९ मा फै सला भएको
देिख छ ।
३. सु फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई ितवादी
जयराम तामाङलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत वादी नेपाल सरकार
तथा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत
ितवादीह रमेश भ ने बै लामा, िजयालाल सहनी,
ए थापा तामाङ र महेश साद कुम को तफबाट
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पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा
ितवादीह रमेश भ ने बै लामा, िजयालाल सहनी,
ए थापा तामाङ र महेश साद कुम को हकमा सु
सदर एवं ितवादी जयराम तामाङको हकमा सु
फै सला उ टी गरी ितवादी जयराम तामाङलाई
समेत अिभयोग दाबीअनस
ु ार उि लिखत ऐनको दफा
१४(१)(छ)(३) बमोिजम जनही १५ वष कै द र जनही
.५,००,०००।- ज रवाना हने गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०७/२२ मा
फै सला भएको देिख छ ।
४. पनु रावेदन अदालत पाटनबाट हामी
येकउपर अिभयोग मािणत हन नसके को
अव थामा पिन सम मा हामी पनु रावेदक सबैलाई
मु य कसरु दार रहेको भनी िु टपूण फै सला गरेकोले
सो फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भनी ितवादीह रमेश भ ने बै लामा, िजयालाल
सहनी, ए थापा तामाङ र महेश साद कुम को
तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन परेको अव था
छ । ततु मु ामा ितवादी िदनानाथ दासको
हकमा सु आदालतबाटै मल
ु तबीमा रहेको तथा
सु फै सलाउपर ितवादी रीता भ ने कालीमाया
तामाङको तफबाट एवं पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सलाउपर ितवादी जयराम तामाङको
तफबाट पनु रावेदन परेको नहँदा िनजह को हकमा
िवचार ग ररहन परेन ।
५. ततु मु ाको उठान के कसरी भएको
रहेछ भनी हेदा, िमित २०६९।०६।०२ मा नयाँ
बसपाकि थत सडक िकनारमा ए थापा तामाङले
िपठ् यमुँ ा बोके को झोलािभ ५३० ाम लागु औषध
खैरो हेरोइन बरामद भएको र उ लागु औषध बरामद
गदा ितवादी जयराम तामाङसमेत साथै रहेको भ ने
बरामदी मचु ु का रहेको देिख छ । बरामदी लागु
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औषध खैरो हेरोइन रहेको भ ने राि य िविध िव ान
योगशाला खमु लटारको परी ण ितवेदन रहेको
देिख छ भने ितवादीह बाट यसलाई अ यथा
भ नसके को पिन देिखँदैन । यसबाट ततु मु ामा
बरामिदत लागु औषध खैरो हेरोइन लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३१ ले िनषेिधत व तु Narcotic
Drug रहेकोमा िववाद भएन । िमिसल संल न हरी
ितवेदन हेदा, बरामिदत लागु औषध रमेश भ ने बै
लामाले िब गन पठाएको र जे स भ ने यि लाई
कु ररहेको अव थामा प ाउ परेको भनी ए थापा
तामाङले खल
ु ाई िदएको र िनज ए थापा तामाङले
िचनाई िदएर नै रमेश भ ने बै लामा प ाउ परेको
भ ने बेहोरा खल
ु ेको देिख छ । यसैगरी रमेश भ ने
बै लामाले सो लागु औषध आफूलाई कालीमाया
तामाङले िब गन िदएको भनी खल
ु ाई िदएको र
िनज बै लामाले नै िचनाई िदएर कालीमाया तामाङ
प ाउ परेको भ ने छ । यसरी ए थापा तामाङको
पोलले रमेश भ ने बै लामा र बै लामाको पोलले
कालीमाया तामाङ प ाउ परेको देिख छ । यसैगरी
ितवादीह महेश साद कुम र िजयालाल सहनी
बरामिदत लागु औषधको बाँक भु ानी रकम िलन
जाँदा कालीमाया तामाङको पोलबाट काउ परेको
र िनज ितवादीह लाई कालीमाया तामाङले
सनाखतसमेत ग रिदएको देिख छ ।
६. ितवादी ए थापा तामाङले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा, रमेश भ ने बै लामासँग
.३,००,०००।– मा िब भएपिछ पैसा िदने गरी
जयराम तामाङले िमलाई िदएको अव थामा जे स
भ ने यि लाई .४,००,०००।– मा िब गन
भनी सो लागु औषध साथमा बोके को अव थामा
प ाउ परेको हँ भनी आरोिपत कसरु मा सािबत
भई बयान ग रिदएको पाइ छ । ितवादी ए थापा

तामाङसँगै प ाउ परेका ितवादी जयराम तामाङले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा, ितवादी
ए थापा तामाङसँग स लाहमा नै लागु औषध
िब गन जे स भ ने यि लाई ित ा ग ररहेको
अव थामा प ाउ परेको हँ भनी बेहोरा खल
ु ाई िदएको
देिख छ । यसैगरी ितवादी रमेश भ ने बै लामाले
उ लागु औषध ितवादी कालीमाया तामाङसँग
िलएको भनी खल
ु ाई िदएको, कालीमाया तामाङले
महेश साद कुम तथा िजयालाल सहनीबाट उ
लागु औषध ख रद गरी िलएको भनी उ लेख गरेको
र िजयालाल सहनीले उ लागु औषध िदनानाथ
दासबाट ख रद गरी िलएको भनी यी ितवादीह ले
कसरु मा सािबती रही बरामिदत लागु औषध खैरो
हेरोइनको कारोबारको स जालमा संल न रहेको
बेहोरा अिधकार ा अिधकारीसम को आ-आ नो
बयानसमेतमा खल
ु ाई िदएको देिख छ । यसरी िमिसल
संल न बरामदी मचु ु का, हरी ितवेदन तथा
अिधकार ा अिधकारीसम को सािबती बयानबाट
बरामिदत लागु औषध खैरो हेरोइनको ख रद िब
एवं कारोबारको स जालको पमा यी पनु रावेदक
ितवादीह को संल नता रहेको भ ने देिख छ ।
७.
अक तफ
ितवादीह को
अदालतसम को बयान हेदा, आफूह अिभयोगमा
िनद ष रहेको, आफूह बाट लागु औषध बरामद
नै नभएको तथा अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान बेहोरा आफूह को होइन भनी अिभयोगमा पूण
इ कारी बयान ग रिदएको पाइ छ । ितवादीह का
सा ीका बकप हेदा, ितवादीह िनद ष रहेका
र अिभयोग दाबी झु ा रहेको भनी लेखाई िदएको
पाइ छ । िनज सा ीह का बकप बाट
ितवादीह को बरामिदत लागु औषधको कारोबारमा
संल नता स ब धमा कुनै िनिद त य खु न सके को
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देिखँदैन । अक तफ हरी ितवेदकह इ दनु ाथ
पने , अमतृ राई, सिु नल े समेतले बरामदी तथा
हरी ितवेदन बेहोरा िठक हो भनी ितवादीह को
बरामिदत लागु औषधको कारोबारमा संल नता रहेको
भनी बकप ग रिदएको पाइ छ ।
८. यसरी ततु मु ामा ितवादीह
अिधकार ा अिधकारीसम कसरु मा सािबती रहेका
र अदालतसम कसरु मा इ कारी रही दईु िवपरीत
खालका बयान ग रिदएको पाइ छ भने वादी तथा
ितवादीका सा ीह का बकप पिन एकआपसमा
िवपरीत नै पाइ छ । यस अव थामा ितवादीह का
कुन बयान माणमा िलने भ नेतफ माणको थप
िववेचना गनपन
ु देिखन आयो ।
९. माण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा,
अिभयु सचेत अव थामा िथयो र िनजलाई कुनै
बा य पारेको िथएन भ ने अव थामा अिभयु ले
अदालतबाहेक अ य य गरेको कुरा माणमा
िलन हने यव था गरेको पाइ छ । “... माण ऐन,
२०३१ को दफा ९ अनुसार कुनै कुरा य गदा
अिभयु आफूले भने गरेको कुरा बु न स ने गरी
सचेत अव थामा िथयो वा िनजलाई बा य पारी,
यातना िदई वा यातना िदने ध क िदई वा कुनै
कारबाही गन ध क िदई य गन नलगाएको
अव थामा अिभयु ले अदालतबाहेक अ य
य गरेका कुराह पिन माणमा िलनपु न...”
(ने.का.प. २०७५, अंक ८, िक.नं. १००७५, प.ृ
१५३४) भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको
पाइ छ । ततु मु ाका ितवादीह सबै साबािलग
रहेका िमिसलबाट देिख छ । िनजह ले अिधकार ा
अिधकारीसम सािबती रही बयान गदा िनजह लाई
सो गन बा य पान, यातना िदने तथा िनजह को

इ छािवपरीत सो बयान गन लगाइएको भ ने व तिु न
माण ितवादीबाट पेस हनसके को िमिसलबाट
देिखँदैन । कानूनबमोिजम थािपत िनकायबाट हने
काय अ यथा मािणत नभएस म कानूनबमोिजम नै
भएको मा नपु न ह छ । ितवादीह ले अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान बेहोरा आ नो होइन
भनी अदालतसम खल
ु ाइिदए तापिन आ नो
इ छा नहँदानहँदै पिन के कुन कारणले िनजह ले
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागजमा
सहीछाप ग रिदएको हो ? सोको व तिु न आधार
माण खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । यसबाट िनज
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान िनजह को वेि छक कथन होइन रहेछ भनी
मा न िमलेन ।
१०. अदालतसम को बयान नै अकाट् य
माण हने तथा अदालतबाहेक अ य भएको
बयानको वैधता शू य हने पिन होइन । सामा य म
िवचारबाट समेत िववेचना गरी जनु बयान अ य
माणसँग ।ogica। and Corroborative देिख छ
यसैलाई माणयो य मा नपु न ह छ । ततु मु ामा
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान बेहोरा िमिसल संल न बरामदी मचु ु का, हरी
ितवेदन, ितवेदकका बकप समेतबाट समिथत
भइरहेको देिख छ । ितवादीह सबैले अिधकार ा
अिधकारीसम बरामिदत लागु औषध खैरो हेरोइन
िब िवतरणकै लािग ओसारपसार गरेको, िक ने
यापारी खोजी िहँडेको भनी बयान ग रिदएको
पाइ छ । िनजह ले एकआपसमा पोल गरी िनजह ले
लागु औषध एकआपसमा भु ानी बाँक राखी लागु
औषध िब प चात् चु ा गन गरी ख रद िब गरेको,
बाँक भु ानी िलन जाँदा प ाउ परेको भ ने त य
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खल
ु ाई लागु औषधको कारोबारमा सम संल नताको
कडीलाई िमक पमा थािपत हने गरी बेहोरा
खल
ु ाई िदएको देिख छ । ितवादीह िजयालाल
सहनी, महेश साद कुम , कालीमाया तामाङ, रमेश
भ ने बै लामा हँदै लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद
भई प ाउ पन ितवादी ए थापा तामाङ तथा जयराम
तामाङस म आइपु दा लागु औषध कारोबारको
स जालको कडी र ितवादीह को अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान एकआपसमा पर पर
वाभािवक पमा रहेकोसमेत देिखँदा ततु मु ामा
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान माणयो य नै देिखन आयो ।
११. अब ितवादीह को बरामिदत लागु
औषध कारोबारमा संल नताको भार स ब धमा हेदा,
अनस
ु धानबाट खल
ु ेका सु ोत यि िदनानाथ
दास हँदै बरामिदत लागु औषध ितवादी ए थापा
तामाङको साथबाट बरामद भएको त य बरामदी
मचु ु कासमेतबाट थािपत भएको छ । यसिबचमा
यी ितवादीह ले एकले अक लाई सो लागु औषध
िब गद, भु ानीसमेत बाँक राखी कारोबार गरेको
देिख छ । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १२ मा, यस ऐनअ तगत पन कसरु को
स दभमा माणको भार अिभयु मा रहने िविश
ावधान रहेको पाइ छ । ततु मु ामा बरामिदत
लागु औषधको साथ ितवादी ए थापा तामाङसमेत
प ाउ परेको र िनजसमेतका ितवादीह ले एक
अकालाई पोल गद अलगअलग थानमा गई प ाउ
गन कायमा सहयोग गरेको र कारोबारमा संल न
रहेको भनी सनाखतसमेत ग रिदएको कायह बाट
ितवादीह को बरामद भएको लागु औषधमा
समान सहभािगता रहेको देिखयो । बरामिदत लागु
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औषध आफूह
येकबाट बरामद नभएको भ ने
पनु रावेदन िजिकर तथा पनु रावेदकको संल नता
बढीमा मितयारस मको रहेको भ ने िव ान् कानून
यवसायीको बहसतफ हेदा, लागु औषधको
कारोबारज तो Possessory Crime मा यिद
सबै ितवादीबाट लागु औषध बरामद नभएको
भ नेस मको आधारमा अिभयु अिभयोगबाट मु
हँदै जाने हो भने लागु औषधज तो समाजमा ग भीर
सम या िन याउने व तक
ु ो िनय णमा नै न
िच खडा हन जा छ । जसबाट उि लिखत ऐनको
उ े य नै भावहीन हन जाने ह छ । व ततु ः कुनै
ितवादीबाट लागु औषध बरामद भए पिन सो लागु
औषधको कारोबारमा संल न रहेका पदा पछािडका
यि ह लाई समेत माणको रोहबाट िवचार गन
पन ह छ ।
१२. ततु मु ामा यी सबै पनु रावेदक
ितवादीह को संल नता बरामिदत लागु औषध
ख रद िब एवं कारोबारमा सामूिहक पमा रहेको
देिख छ । सबै ितवादीह को भूिमका ततु मु ामा
मु य कताकै पमा देिख छ । लागु औषध खैरो
हेरोइनको ोत यि िदनानाथ दासदेिख बरामद
ग रएको यि ए थापा तामाङस म नै एकआपसमा
लहरोको पमा स पक सहकायको कडी जोिडएको
यस अव थामा यी ितवादीह को एकआपसमा
सबैको सहमितबाट अपराध पूण गन गरी लागु औषध
कारोबारको मनसाय रहेको पिु भएको देिख छ ।
जहाँस म मितयारस मको भूिमका हो िक भनी हेदा
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ)
तथा (च) समेतले लागु औषधको िब िवतरण गन,
लागु औषध ख रद िब गन, स चय गन र रा ने
वा ओसारपसार गन कायलाई िनषेिधत कायमा राखी
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लागु औषधको ख रद िब एवं कारोबारलाई नै पूण
अपराधअ तगत राखेको पाइ छ । ततु मु ामा सबै
पनु रावेदक ितवादीह को संल नता बरामिदत लागु
औषधको ख रद िब एवं कारोबारमा पिु भइरहेको
हँदा यी पनु रावेदकह को संल नता मितयारस म
रहेको भ ने िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकर
थािपत हनस ने देिखएन ।
१३. यस अदालतबाट यथ िझकाउने
आदेश गदा, सबै ितवादीह बाट लागु औषध
बरामद नभएको, फौजदारी अपराधमा कसरु को
मा ाअनस
ु ार सजाय हनपु नमा ततु मु ा माण
मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने भ नेसमेत
उ लेख भएको पाइ छ । िमिसल संल न बरामदी
मचु ु का तथा ितवादीह को अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानसमेतबाट लागु औषधको
ख रद िब एवं कारोबारमा यी ितवादीह को
येकको मु यकताकै भूिमका देिख छ । ख रद
िब कायमा सामा यतः ख रदकता र िब कता
गरी २ प ह छन् भ ने कारोबारको व तु कुनै एकसँग
रहने गदछ । एकसाथ दवु ै प बाट कारोबारको व तु
बरामद हन स दैन । कुनै यि को सो कारोबारमा
संल नता रहे नरहेतफ िवचार गदा सो कारोबारको
व तस
ु गँ िनजह को संल नतालाई हेरी िन कषमा
पु नपु न ह छ । ततु मु ामा बरामिदत ५३० ाम
खैरो हेरोइन नै ितवादीह का िबचमा एकआपसमा
कारोबार भएको देिख छ भने भु ानीसमेत बाँक
राखी एकआपसमा ख रद िब समेत गरेको
देिख छ । ोत यि देिख नै ितवादीह को
संल नता र स पक ततु मु ामा बरामिदत
लागु औषध बरामद हँदास म िनर तर रहेको
देिख छ । ितवादीह ले एकआपसमा पोल गरी
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एक अकालाई िचनाएर प ाउ गन तथा लागु औषध
कारोबारकै भु ानी बाँक समेत राखी णालीगत
पमा एकआपसमा यापा रक सहकाय गरी लागु
औषधको कारोबार गरेको देिख छ । सामा यतः
फौजदारी कसरु मा ितअिभयु उपरको कसरु
छु ाछु ै मािणत हनपु न तथा कसरु को मा ासमेत
ितअिभयु थािपत हनपु न ह छ तथािप सामूिहक
पमा एकआपसमा संगिठत जालो भई गरेको कसरु मा
कसरु को मा ा पिन सामूिहक पमै समान ह छ ।
ततु मु ामा यी सबै ितवादीह को संल नता
मु यकता रही समान उ े य लागु औषध कारोबार
गन नै रहेको देिखँदा के वल फरक-फरक थानमा
प ाउ परेको तथा सबैको साथबाट लागु औषध
बरामद नभएको कारणले मा यी ितवादीह को
कसरु को मा ा पिन फरक रहेको अनमु ान गन निम ने
हँदा यस अदालतबाट यथ िझकाउने आदेश गदा
उि लिखत आधार कारण ततु मु ामा आकिषत
हनस ने देिखँदैन ।
१४. लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(छ)(३) मा, “... अिफम,
कोका वा सोबाट बनेको १०० ामदेिख मािथ
लागु औषधको कारोबार गनलाई प वषदेिख
ज मकै द र पाँच लाख पैयाँदेिख प चीस लाख
पैयाँस म ज रवाना हने” ावधान छ । ततु
मु ामा बरामिदत लागु औषध खैरो हेरोइन रहेको र
सोको प रमाण ५३० ाम रहेको हँदा यी पनु रावेदक
ितवादीह को कसरु को संल नता उि लिखत
दफा १४(छ)(३) बमोिजमै रहेको देिख छ । यसरी
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान, सह ितवादीह को पोल, बरामदी मचु ु का,
हरी ितवेदनसमेतले ततु मु ामा लागु औषध

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

खैरो हेरोइनको मु य ोतको पमा रहेका
ितवादीह िदनानाथ दास, िजयालाल सहनी
तथा महेश साद कुम , कालीमाया तामाङ, रमेश
भ ने बै लामा हँदै ए थापा तामाङ एवं जयराम
तामाङसमेत हँदै लागु औषध बरामद भएको तथा
यी पनु रावेदक ितवादीह बरामिदत लागु औषध
खैरो हेरोइन ख रद िब समेतमा िमिलभगत
रही संगिठत पमा बरामिदत लागु औषध खैरो
हेरोइनको कारोबारसमेतको कसरु मा संल न रहेको
पिु भएको यस अव थामा कानूनले िनिद गरेको
ावधानअ तगत रही उि लिखत दफा १४(छ)(३)
बमोिजम यी पनु रावेदक ितवादीह लाई सजाय गन
गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
यायसङ् गत नै देिखँदा प रवतन ग ररहन परेन ।
१५. तसथ मािथ िववेिचत आधार र
कारणबाट यी पनु रावेदक ितवादीह समेतले
संगिठत पमा लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद
िब एवं कारोबारसमेत गरेको पिु भएको हँदा
ितवादीह रमेश भ ने बै लामा, िजयालाल सहनी,
ए थापा तामाङ र महेश साद कुम समेतलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(३) बमोिजम जनिह १५ (प ) वष कै द र
जनही .५,००,०००।– (पाँच लाख) ज रवाना
हने गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
सु फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७२/०७/२२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग माग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । यो फै सलाको
ितिलिपसमेत साथै राखी महा यायािधव ाको
कायालयलाई ततु फै सलाको जानकारी िदनु
तथा ततु फै सला िव तु ीय णालीमा अपलोड

गरी दायरीको लगत क ा गनु र िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृत : वस त साद मैनाली
इित संवत् २०७६ साल मंिसर ५ गते रोज ५ शभु म् ।

—— &

––

नणय नं . १०४१८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुंगाना
फै सला िमित : २०७६।७।५
मु ाः अंश चलन
०७१-CI-०७०९
पनु रावेदक / ितवादी : मोहन साद उपा याय
शमाक माइली ीमती सलाही िज ला
परवानीपरु गा.िव.स. वडा नं. ६ घर भई
हाल ल.प.ु िज.ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं. ४
ब ने शारदादेवी खितवडा
िव
यथ / वादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३५
ब ने सािव ीदेवी खितवडासमेत
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०७२-CI-११४६
सु तहमा फै सला गन :
पनु रावेदक / वादी : मोहन साद उपा याय शमाको
माननीय यायाधीश ी च बहादरु सा
जेठी ीमती का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.
काठमाड िज ला अदालत
३५ ब ने सािव ीदेवी खितवडा
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
िव
माननीय यायाधीश ी िटकाबहादरु हमाल
यथ / ितवादी : मोहन साद उपा याय शमाक
मा. या. ी सहदेव साद बा तोला
माइली ीमती सलाही िज ला परवानीपरु
पनु रावेदन अदालत पाटन
गा.िव.स.वडा नं. ६ घर भई हाल ल.प.ु
िज.ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं. ४ ब ने
फै सला
शारदादेवी खितवडासमेत
या.िव भर साद े : त कालीन
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम
§ बाबु आमाले जुनसुकै ोतबाट ा गरेको वादी ितवादीह ले दोहो याई हे रपाउँ भनी िदएको
स पि छोराछोरीका लािग पैतृकसरह िनवेदनमा यस अदालतको िमित २०७१।९।१३,
ह छ । सौतेनीआमाले बकसप , दाइजो र िमित २०७२।९।२७ मा िन सा दान भई यस
जुनसुकै मा यमबाट ा त गरेको स पि इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको संि
आ नो छोरा छोरीलाई पैतक
ृ हने, त य एवं ठहर यस कार छ :
सौतेनीतफबाट ज मेका छोरा छोरीको
त यख ड
लािग नहने भनी या या गन निम ने ।
हामी िफरादीको पित िपता िवप ी
( करण नं.१६) मोहन साद शमाका तीन ीमतीम ये जेठी ीमती
म सािव ीदेवी खितवडा, माइली ीमती शारदादेवी
वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी यवु राज खितवडा र का छी ीमती सािव ी खितवडा भएकोमा
भ डारी
जेठी ीमती म सािव ीदेवी खितवडा तफबाट
ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह ी मीरा िफरादी नारद खितवडाको मा जायज म भएको
ढुङ्गाना, ी सिमला े , ी पु यिशला छ । माइली ीमतीबाट तीनजना छोरीह को
दवाडी, ी शकु तला ब नेत
जायज म भएकोमा तीनवटै छोरीको िबहे भई
अवलि बत निजर :
आ-आ नो घर गइसके को अव था छ । का छी
§ ने.का.प.२०४२, अंक १, िन.नं.२२२३
िवप ी सािव ी खितवडाको तफबाट अिहलेस म
§ ने.का.प.२०६४, अंक २, िन.नं.७८१४
कुनै जायज म भएको छै न । प रवारमा ५ जना
§ ने.का.प.२०७५, अंक ९, िन.नं.१०१०१ अंिशयार छ । हामी अंिशयारिबच अंशब डा भएको
स ब कानून :
छै न । अंिशयारह को िववाह खच पर सानु पन
§ नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१० अव थास म छै न । म वादी सािव ीदेवी खितवडाको
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िवप ी मोहन सादसँग धम पर पराअनस
ु ार २०१५
सालमा िववाह स प न भएको र हा ो स ब धबाट
२०२९ सालमा छोरा नारद साद खितवडाको ज म
भएको हो । पितले िवप ी शारदादेवी खितवडालाई
२०३० सालमा िववाह गरी याउनु भए तापिन हामी
एकसाथ ब दै आएका िथय । िवप ी पित िपता नेपाली
सेनामा कायरत भएको हँदा नोकरीको िसलिसलामा
िविभ न ठाउँमा जाँदा अिधकांश समय िवप ी सौता
शारदादेवी खितवडासँगै ब ने गनु भएकोले म छोरा
नारद खितवडालाई िलई माइतीको शरणमा बसी
जीवन िनवाह गद आएँ । यसैिबच पित िपताले िवप ी
सािव ी खितवडालाई िववाह गरी याएपिछ २०६३
प ात् िवप ीह एकजटु भई िफरादीह लाई खान
लाउन निदने, अंश माग गदा भएको स पि अ य
ीमतीह का नाउँमा रािखसके , जे गनपछ
ु गर भनी
जवाफ िदएकाले बा य भई उपि थत भएका छ ।
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १० नं. मा पित िपताले
इ जतअनस
ु ार खान लाउन निदए अंश िदनु पन
दािय व रहेको छ । ब डा गनपन
ु स पूण चल अचल
स पि िवप ीह को िज मामा रहेकोले िफराद
परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम
गरी ब डा गनु पन स पि को तायदाती फाँटवारी
िलई ५ भागको २ भाग अंश िदलाई पाउँ भ ने िफराद
प ।
िवप ी िफरादीह म ितवादी मोहन साद
उपा यायको जेठी ीमती र छोरा हन् । मैले
सािव ीदेवीलाई २०१५ सालमा िववाह गरी २०३०
सालमा छोरा नारद खितवडाको ज म भएको हो ।
ितवादी शारदादेवीलाई २०२६ सालमा र सािव ी
खितवडालाई २०६३ सालमा िववाह गरेको हँ ।
िवप ीह ले अंश पाएको छै न भनी दाबी िलएको
कुरा झु ा हो । मैले २०१५ सालमा िफरादीलाई
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िववाह गरी सािबक घर उदयपरु डु ेमा राखेकोमा
२०२१ सालमा सलाही िज लामा ज गा ख रद गरी
सबै प रवार तराईमा बसोवास गन थालेपिछ िवप ी
सािव ी घरमा नब ने, माइतमा जाने, माइत गएपिछ
लगातार एक डेढ वष ब ने, िलन गए घर आउने,
५/७ मिहना बसेपिछ पनु ः माइत गई ब ने गरी ८/१०
वष िबते । घरायसी यवहार र पा रवा रक जीवन
अ त य त भएपिछ २०२६ सालमा सारदादेवीसँग
दो ो िववाह गरे ँ । दो ो ीमतीबाट ३ छोरीह को
जायज म भई िववाह दान भइसके को छ । म २०३२
सालमा पशपु ित साद गणबाट अवकाश िलई
घरमा बसी आएको छु । िवप ीले २०३२ सालितर
त कालीन अ चलाधीश कायालय, जनकपरु मा मेरो
िव मा अंश पाउँ भनी उजरु ी िनवेदन िदएकोले
मैले अंश नपाएको भए पिन पिछ अंश भागबाट क ी
हने गरी िपता िव णु साद खितवडाको नामबाट
अंशबापत िनजलाई ०-८-० खेत घडेरी ज गा चल
स पि हाडाभाडासमेत उसै बखत िदइसके को
छु । २०६४ साल काितक मिहनामा छोरा नारद
खितवडासमेतलाई सेवाबाट पाएको एकमु रकम
.६०,०००।- नगद िदइसके को छु । का छी ीमती
सािव ी खितवडालाई समेत अंशबापत का.िज.
सु दरीजल गा.िव.स.मा ०-१०-० ज गा िदएको
छु । माइली ीमतीलाई अंश िदन बाँक छ । िवगत
के ही वष यता म िबरामी भई िहँड्डुल गन नस ने
भएपिछ मेरो नाउँमा रहेको एक मा पैतक
ृ स पि
सलाही िज ला ज दी गा.िव.स. वडा नं. ७ (ख)
िक.नं. १३७ को ज.िव. ०-३-० तीन क ा िब
गरी आफूलाई औषधी उपचार गन र माइली ीमती
शारदादेवीलाई अंशबापत के ही नगद पैयाँ िदनको
लािग ज गा िब गन छोरा नारद साद खितवडालाई
काठमाड िज ला अदालतमा िमित २०६७।७।१२
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मा अिधकृत वारेसनामा मक
ु रर गरी िदएको िथएँ ।
उ ज गा िब गरी हालस म मलाई रकम नबझ
ु ाई
भागी िहँिडरहेको अव थाछ । मैले पैयाँ मा छु, ज गा
िब गरेको पैयाँ िफता गनपछ
ु भनी उ टै मलाई
दःु ख हैरानी िदने िनयतले झु ा मु ा दायर गरेका हन्
भ ने ितवादी मोहन साद उपा यायको ितउ र
प ।
िवप ी पित मोहन साद खितवडासँग िमित
२०२६ फागनु मा मेरो सामािजक पर पराबमोिजम
िववाह भएको हो । िववाहप ात् पितले का.िज.
का.म.न.पा. घ ेकुलो डेरा खोजी रा नु भयो । िववाह
भएको १ वषस म हामी ीमान् ीमतीको जीवन
रा ोसँग स चालन भए पिन १ वषप ात् पितको
बानी यवहारमा प रवतन हन था यो । पित पूव नै
िववािहत भएको कुरा पिछ मा थाहा पाएँ । पितले
मलाई अिहलेस म पैतक
ृ स पि ,जािगरबाट आएको
रकम के ही पिन िदनु भएको छै न । पित कोठामा
किहले आउने किहले नआउने गन था नु भएको, मेरो
आय ोत के ही नभएकोले सलाही माइती आमाको
शरणमा गई बसे ँ । गभवती अव थामा माइतीको
घरमा ब न पिन गा ो भएकोले जनकपरु मा राधा
भ डारीको घरमा भा सेको काम गन थाले ँ । छोरीको
ज मपिछ पितको प ा लगाई काठमाड आउँदा भेट
िदन नमानेकोले साथीभाइले स झाएपिछ डेरा खोजी
रा नु भयो । के ही समयप ात् माइली छोरी र का छी
छोरीको ज म भयो । घरमा ब दा िवप ी सौता
अंश िलई बसेको हनाले ग रखानसमेत के ही ज गा
निदएकोले ब न नसक आमासँग रहे बसेको समयमा
ठुलो बबु ाको छोरा दाजु िबरामी भएकोले हेरचाह गदा
कामबाट खस
ु ी भई के ही ज गा िदनु भयो । के ही काम
गरेर भए पिन छोरीह को पालनपोषण िश ा िद ाको
लािग काठमाड आई गाम ट फे ीमा ऊनको ड ला
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बनाउने काम गरे ँ । यसपिछ सपु र िब कुट कारखाना
सानेपामा ६ वष, काठमाड निसङ होममा १ वष,
यालरी िसिल जरकोमा १ वष, बेए ड िकङ र या स
राइडरकोमा ५ वष, यारोल र डेिभडकोमा १२ वष
काम गरे । सो समयमा म मैया ब नेतको घरमा डेरा
गरी घरको खाना पकाउनेदेिख प रआएको सबै काम
गरेकोले स न भई लिलतपरु को ५ आना ज गा
ब स गरी िदनभु यो । सोही ज गामा द:ु खजेलो गरी
कमाएको रकमबाट घर िनमाण गरी ब दै आएको
छु । िमित २०६३ सालमा सािब ी खितवडालाई
िववाह गरी याएपिछ अवकाश हँदा पाएको
रकमसमेत पितले जेठी र का छी ीमतीलाई िदनु
भयो । का छी ीमतीलाई सु दरीजलमा ज गा िकनी
िदनु भयो । छोरालाई ०-८-० ज गा िदएको, ०-३-०
ज गा अिधकृत वारेसनामाबाट िदएको भ ने सनु ेको
छु । मैले रझाएबापत ा गरेको र आफै ँ ले कमाएको
स पि मल
ु क
ु ऐन, ी अंश धनको महल १, ५
नं. बमोिजमको आफूखस
ु ी गन पाउने भ ने कानूनी
यव था हँदाहँदै पिन उ स पि खाने िनयतले
दायर गरेको िफराद प मल
ु क
ु ऐन १८० नं. बमोिजम
खारेज गरी भ ने ितवादी शारदादेवी खितवडाको
ितउ र प ।
ितवादीम येक सािव ी खितवडाको
नाममा सु अदालतबाट जारी ३० िदने याद
सूचना िमित २०६७।५।१६ को राजधानी दैिनकमा
कािशत सूचना िमिसल सामेल रहेको ।
म ितवादी शारदादेवीलाई िच दछु िनजले
लिलतपरु िज लाको े फल ५ आना ज गा बकस
प बाट पाएक हन् । शारदादेवीलाई दःु खिजलो
गरी आजको स पि पैतक
ृ नभएकोले वादीह ले
ितवादी शारदादेवीबाट अंश पाउने होइनन्
सारदादेवीसँग भएको स पि बकसबाट ा गरेको
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तथा दःु खिजलो गरी आजको हो भ ने ितवादी
शारदादेवीका सा ी लिलता िव ले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
वादी ितवादीह ५ अंिशयार भएको
हँदा वादीह ले ५ भागको २ भाग अंश पाउनु पन
हो भनी वादीका सा ी अिनलकुमार ढुंगानाले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
वादीले ितवादीह बाट अंश पाउने नै
देिखँदा िफराद परेको अिघ लो िमितलाई मानो
छु एको िमित कायम गरी सो िमितस मको ब डा
गनु पन चल अचल स पि को फाँटवारी िलई,
े ता उतार िझकाई, पर परमा सनु ाई, नपगु कोट
फ वादीबाट दािखला गराई पेस गनु भ ने सु
िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१।५ मा भएको
आदेशबमोिजम ितवादी शारदादेवी खितवडाले
िमित २०६८।२।४ मा र वादीले िमित २०६८।२।२६
मा पेस गरेको तायदाती फाँटवारी र एकआपसमा
िमित २०६८।७।६ गते फाँटवारी सनु ी गरी िदएको
कागज िमिसल सामेल रहेको ।
वादी नारद साद खितवडाले िक.नं. १२,
िक.नं. ६२७ र यसमा बनेका घरसमेतबाट ५
भागको १ भाग अंश पाउने ठहछ । वादी सािव ीदेवी
खितवडाले, तायदाती फाँटवारीमा ब डा गनपन
ृ
ु पैतक
स पि पेस हन आएको नदेिखँदा ितवादीह बाट
अलगस म हने तर अंशब डा पाउने स ने
देिखएन । बहसको ममा वादी सािव ीदेवी
खितवडाको नाममा िक.नं. १४७२ को ज गा दता
रहेको भनी ज गाधनी माणपज
ु ाको ितिलिप पेस
गरेको िवषयमा यस स ब धमा अंश दपोटतफ
िफराद परेमा कानूनबमोिजम हने र तायदाती
फाँटवारीमा उ लेख गरेको ऋणको हकमा साहको
उजरु परेका बखत ठहरेबमोिजम हने ठहछ भ ने
62

िमित २०६८।७।२३ मा भएको फै सला ।
पनु रावेदकम येको म नारद साद
खितवडालाई िफराद मागदाबीबमोिजम ५ भागको
१ भाग अंश पाउने ठहर गरी फै सला भएकोमा िच
बझ
ृ भनी
ु ेको छ । ब डा गनपन
ु स पि घर ज गा पैतक
उ लेख गरी ब डा गनपनमा
बकसप बाट ा गरेको
ु
स पि आफूखस
ु ी गन पाउँने िनजी स पि सौताने
छोराको हदस म अंश पाउने ठहछ भ ने फै सला
भएको हँदा पैतक
ृ स पि लाई िनजी आजनको
(बकसप को) मा यमबाट ा गरेको स पि भनेको
हदस म सु फै सला िच बझ
ु ेको छै न । शारदादेवी
खितवडाको नाममा ख रद गरी रािखएको घर ज गा
ख रद गदा बकसप को मा यमबाट ख रद गरेको
भए पिन उ ज गा सगोलको पैतक
ृ स पि बाट
बढेबढाएको र िपताको आजनबाट ख रद गरी
िवप ी सारदा खितवडाको नाममा रािखएको हो ।
य तो स पि रीतपूवक ब डा नभएस म जनु सक
ुै
अंिशयारको नाममा भएपिन सबै अंिशयारलाई
बराबरी ब डा ला छ । य तो स पि आफूखस
ु हने
स पि भ न िम दैन । हामी पनु रावेदकह को अंश
हक मान िवप ी शारदादेवीको नाममा बकसप को
मा यमबाट ख रद ग रएको हो । का छी सौता,
सौतेनी आमा सािव ी खितवडाका नाममा रहेका
ज गाह िब गरेउपर परेका िलखत बदर मु ामा
सगोलको अंश हक ला ने स पि भनी िलखत बदर
हने गरी फै सला भएको ि थितमा िवप ी नामको
स पि हालैदेिखको बकसप को मा यमबाट ख रद
गरेको िनजी आजनको भनी ब डा नला ने ठह याएको
फै सला िमलेको छै न । पित िपता मोहन साद िमित
२०६८।७।३० मा वगारोहण हनु भएकोले िपतालाई
िवप ी नबनाएको, हाल हामी ४ अंिशयार हँदा ४
भागको २ भाग अंश पाउने ठहर गरी सु फै सला
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नारद साद खितवडाको हकमा आंिशक उ टी गरी
सािब ी खितवडाको हकमा िफराद दाबीबमोिजम
ग रपाउँ भ ने वादीह को पनु रावेदन अदालत
पाटनमा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा सु फै सलाको छायाँ ितबाट
िनवेदक वादीह को नाममा ब डा गनपन
ु सगोलको
कुनै चल अचल स पि रहेको भ ने नदेिखएको र
वादीह ले सु तहमा समेत कोट फ पिछ दािखला
गन गरी सिु वधा िलनु भएकोले िनवेदक वादीह बाट
कानूनबमोिजम िलनपु न कोट फ को रकम पिछ िलने
गरी नेपाल कोट फ ऐन, २०१७ को दफा २३
बमोिजम आदेश पचा ग रिदएको छ भ ने पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।३।२५ को आदेश ।
मैले ह रवन गा.िव.स. वडा नं.५ िक.नं.१२
को े.फ.१-२-१४ ज गा र लिलतपरु िज ला
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं. ६२७
को े. फ ०-५-० ज गा रझाएबापत हालैदिे खको
बकसप बाट ा गरेको हो । आफू वयम्ले
दःु खिजलो गरी कमाएको स पि
ी अंशधनको
महलको १, ५ नं. अंशब डाको १८ नं. को कानूनी
यव थाबाट ब डा गनु नपन देिखएको अव थामा
छोरा श दको या या गरी वादी नारद खितवडाले
१ भाग पाउने गरी भएको फै सला बदर ग रपाउँ भ ने
ितवादी शारदादेवी खितवडाको तफबाट पनु रावेदन
अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको
िसफा रससमेतको आधारमा िनवेदकको माग
मनािसब नै देिखन आएकोले पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल कोट फ निलई पनु रावेदन दता गन कोट
फ ऐन, २०१७ को दफा २३ बमोिजम यो आदेश
पचा ग रिदएको छ भ ने िमित २०६९।२।३१ मा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश ।
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यसमा दवु ै प को पनु रावेदन पन आएको
देिखएकोले, मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. को
योजनाथ परेको पनु रावेदन पर परमा सनु ाई
लगाउका मु ाह साथै राखी िनयमानस
ु ार पेस गन
भ ने िमित २०६९।९।१२ मा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको आदेश ।
सु काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।७।२३ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी ितवादी
दवु ै थरीका पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन भ ने
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।४।१४
मा भएको फै सला ।
पित मोहन साद शमाको िमित
२०६८।७।३० मा मृ यु भइसके को छ । सलाही
ह रवन गा.िव.स. वडा नं. ५ (ग) िक.नं.१२ को
े.फ. १-२-१४ ज गा िनवेिदकाको आ नो
भाउजू धनकुमारी उपा याय दाहालबाट िमित
२०३६।१२।२१ मा बकस ा गरेको स पि
हो । लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ को
े.फ. ०-५-० ज गा िमित २०४७।६।२६ मा मैया
ब नेतले हालैदेिखको बकसप ग रिदएको हो ।
िलखतको कै िफयत महलमा “तपाइँ शारदादेवी
खितवडाले हामीलाई परी आएको कामकाजमा
सहयोग म त ग रिदएबापत यो ज गा हालैदेिखको
बकसप ग रिदएको छु भ ने उ लेख छ । मल
ु क
ु
ऐन, ी अंश धनको ४ नं. मा वा नी मािनसलाई
माइती मावलीप का नातेदार इ िम ह ले िदएको
चल अचल स पि र यसबाट बढे बढाएको
स पि दाइजो ठहछ भ ने कानूनी य था छ ।
यसरी ा भएको स पि मा ा गन यि को
एकल हक वािम व, आफूखस
ु ी गन पाउने ह छ ।
मैले फाँटवारी िदँदासमेत दवु ै िक ा ज गाको ोत
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बकसप हो, ब डा ला ने कृितका होइनन् भनेको
छु । ी अंश धनको १ नं. ले क या सदवा वा िवधवु ा
वा नी मािनसले आ नो चल अचल स पि
आफूखूसी गन पाउँछन् भ ने यव था छ । उ
दवु ै ज गा िनवेिदकाको वआजनको स पि हँदा
कसैलाई ब डा लगाउनु पन कृितका होइनन् । अंश
जीवनकालमा एक पटक िलइ छ । वादीह ले अंश
पाइसके को भ ने कुरा ितवादी पित मोहन साद
उपा यायको ितउ रप मा उ लेख छ । यथ
नारद खितवडा मेरा सौतेनी छोरा हन्, िनजको ज म
पित मोहन साद उपा याय र म िनवेदकको वैवािहक
स ब धबाट भएको होइन, यथ सँग िनवेिदकाको
ज मजात पा रवा रक र ाकृितक स ब ध गाँिसएको
होइन, सौतेनी आमाले बकसप बाट पाएको
स पि मा सौतेनी छोराले अंश पाउँछ भनी या या
गनु यायोिचत हँदनै । िनवेदकको आ नो ान, िसप,
यासबाट आजन गरेको िनजी तवरले दान बकस
पाएको य तो स पि सौतेनी छोरालाई ब डा ला ने
गरी अंशब डाको १८ नं. ी अंश धनको १ नं. ५
नं. को या या मक िु ट र अदालतबाट ितपािदत
कानूनी िस ा तको िवपरीत हने गरी िज ला
अदालतले गरेको फै सलालाई सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला निमलेकोले
दोहो याई हेरी िनवेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भ ने
ितवादी शारदादेवी खितवडाले गरेको िनवेदनप ।
यसमा माइतीको भाउजू पनबाट बकसप
पाएको ज गासमेतमा सौतेनी छोरा नारद खितवडाको
समेत अंश हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७०।४।१४ मा भएको फै सलामा
ी अंश धनको ४ नं. अंशब डाको १८ नं, अ.बं
१८४क. तथा माण ऐन, २०४८ को दफा ५४
समेतको या या मक िु ट िव मान देिखएकोले याय

शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) बमोिजम
ततु मु ा दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको
छ । सु , रेकड, भए माण िमिसल र िवप ीसमेतलाई
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७१।९।१३ को आदेश ।
शारदादेवी नामदतामा रहेका ज गाह पित
मोहन साद उपा यायको आजनबाट ख रद गरेका
घर ज गा हो, उ ज गा ख रद गदा बकसप को
मा यमबाट ख रद गरे पिन सगोलको पैतक
ृ स पि बाट
बढे बढाएको र िवप ी शारदादेवीको नाममा राखेको
हो । िपता पख
ु ाको पालाको स पि र यसबाट बढे
बढाएको स पि सगोलको अंिशयारम ये जोसक
ुै
अंिशयारको नाममा राखे पिन सबै अंिशयारको
बराबरी भाग ला छ । पित मोहन साद शमाको िमित
२०६८।७।३० मा मृ यु भएकोले अिहले ४ अंिशयार
छ , नातामा र अंिशयार हो भ ने कुरामा िववाद
छै न । अिहलेस म अंशब डा भएको छै न, अंशब डा
भएको छ भ ने कुनै कागज माण देखाउन सके को
छै न । उ ज गा मेरोसमेत अंश हक ला ने हो । म
िनवेदकको नाममा कुनै स पि छै न, पितको का छी
ीमती सौता एवं सौतेनी आमा सािब ी खितवडाका
नाममा समेत ज गाह रहेको िथयो । उ ज गाह
लगाउको िलखत बदर मु ामा सगोलको हक ला ने
स पि भनी िलखत बदर हने भनी फै सला भएको
छ । ी अंश धनको १ र ५ नं. बमोिजम दाइजोको
मा यमबाट ा आफूखस
ु ी गन पाउने भएकोले िनजी
स पि भनी मलाई ब डा िदएको छै न । सगोलमा
रहेको अव थामा पितले आजन गरेको स पि
बकसप को मा यमबाट ख रद गरी िवप ीको नाममा
राखेकोमा सोबाट मैले अंश पाउन नस ने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला उ टी हने हँदा
दोहो याउने िन सा दान गरी िफराद दाबीबमोिजम
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ग रपाउँ भ ने वादीम येका सािव ीदेवी खितवडाको
तफबाट यस अदालतमा परेको िनवेदन ।
यसमा ियनै ितवादीम येका शारदादेवी
खितवडाले यस अदालतमा दता गराएको ०७०RI-०९१८ को िनवेदनमा िमित २०७१।९।१३
मा िन सा दान गरी मु ा चिलरहेको र सो िन सा
िमिसल सामेल देिखँदा उ िनवेदनसँग ततु मु ा
अ तर भावी देिखँदा सोही िन साका आधारमा
ततु मु ामा पिन याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२ को उपदफा १ को ख ड (क) बमोिजम
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको छ । ततु
मु ाको सु रेकड भए माण िमिसलसमेत िझकाई
िवप ीह लाई सूचना याद जारी गरी आएपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७२।९।२७ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा
चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ाको
पनु रावेदनप सिहतको िमिसल संल न कागजात
अ ययन ग रयो ।
पनु रावेदक वादी सािव ीदेवी खितवडाको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी यवु राज
भ डारीले वादी ितवादीह एकासगोलका अंिशयार
रहेको कुरामा िववाद छै न, वादीह ले पिहने नै अंश
पाइसके कोले अंश िदनपु न होइन भ ने ितवादीम ये
मोहन साद उपा यायको िजिकर रहे पिन पिहले
नै अंश पाइसके को भ ने देिखने प माण पेस
गरेको छै न । वादी ितवादीह को सौतेनी यवहार
रहेको भ ने देिखएको, प रवारका मूल यि पित,
िपता नेपाली सेनामा सरकारी जािगरे भ ने देिखएको
छ । प रवारको सबै ज गा जिमन ितवादीह माइली
र का छी ीमतीका नाममा राखेको देिखएको छ ।
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फाँटवारीको आदेश हँदा बकसबाट पाएको ज गा ब डा
गनु नपन भनी ितवादी शारदादेवीले उ लेख गरेको
छ । का छी ीमती नाम दतामा रहेका ज गा
िब गरेउपर िलखत बदरसमेतका मु ा परी
वादीको दाबीबमोिजम ठहर फै सला भएका
छन् । ब डा गनु नपन भिनएका ज गा पित
मोहन साद उपा यायको आजनबाट बकसप को
मा यमबाट ख रद गरी ितवादीका नाममा रािखएको
हँदा सबै अंिशयारको बराबरी अंश हक ला ने ज गा
हो । ितवादी मोहन सादको िमित २०६८।७।३०
मा मृ यु भइसके कोले जीिवत अंिशयार ४
जना हँदा सोहीबमोिजम ब डा हनपु न अव था
छ । बकसप को मा यमबाट ा गरेको देिखएको
भनी वादीम येका सािव ी खितवडालाई अंश भाग
नला ने ठह याएको सु को फै सलालाई सदर गन
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला निमलेकोले
बदर गरी िफराद दाबीबमोिजम ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
पनु रावेदक
ितवादी
शारदादेवी
खितवडाका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी मीरा ढुङ्गाना, ी सिमला े , ी पु यिशला
दवाडी, ी शकु तला ब नेतले वादीह ले पिहले
नै अंश पाइसके को भ ने कुरा ितवादी मोहन साद
उपा यायको ितउ रबाट देिखएको छ । अंश
एकपटक ा ग रने ह छ । प रवारमा सौतेनी
यवहार देिखएको र एकासगोलमा रहन ब न स ने
वातावरण नहँदा ितवादी शारदादेवी खितवडालाई
माइतीतफका भाउजूले २०३६ सालमा बकस
ग रिदएको सलाही ह रवन-५ग को िक.नं.१२ को
ज गा र दाता मैया ब नेतले रझाएबापत िमित
२०४७।६।२६ मा बकस ग रिदएको लिलतपरु -४
को िक.नं. ६२७ को ज गा बकसबाट ा गरेको हँदा

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

अ य अंिशयारको हक ला न स दैन । माइती मावलीले
िदएको स पि दाइजो भई दाइजोको स पि ा
गनको एकलौटी हकको भई आफूखस
ु ी गन पाउने
ह छ । अंिशयारले आ नो ान, िसप र यासबाट
िनजी आजन गरेको वा कसैबाट िनजी तवरले दान
वा बकस पाएको वा कसैको अपतु ाली परेको वा
ी अंश धनको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा य तो
स पि िनजी ठहन भई अंशब डा गन कर नला ने
ह छ । सव च अदालतबाट सािव ी थापा िव
पावती थापा भएको २०६४ सालको िन.नं ७८१४
को िस ा त एक उदरबाट ज मेका छोराको हकमा
आकिषत हने हो । सोही िस ा तलाई आधार िलई
बकसबाट ा भएको ज गा सौतेनीप का छोरालाई
ब डा ला ने ठह याएको सु को फै सलालाई सदर गन
गरेको पनु रावेदनको फै सलासमेत निमलेकोले उ टी
ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िमिसल संल न कागजात हेदा प रवारमा
५ अंिशयार हँदा िफराद परेको अिघ लो िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम गरी ५ भागको २ भाग
अंश पाउँ भ ने िफराद दाबी देिखयो । ितवादी
मोहन साद उपा यायले वादीह ले पिहले नै
अंश पाइसके को भ ने ितउ रमा उ लेख गरेको
देिख छ । ितवादी शारदादेवीले पैतक
ृ स पि
नपाएको, माइतीतफक भाउजूबाट ज गा र मैया
ब नेतबाट बकस पाएको ज गामा िनजी यासबाट
घर िनमाण गरी ब दै आएको भ ने ितउ र
बेहोरामा उ लेख गरेको देिखयो । ितवादी का छी
ीमती सािब ी खितवडाले ितउ र नै पेस गरेको
देिखएन । सु काठमाड िज ला अदालतबाट वादी
नारद साद खितवडाले िक.नं. १२, िक.नं. ६२७ र
यसमा बनेका घरसमेतबाट ५ भागको १ भाग अंश
पाउने ठहछ, वादी सािव ीदेवी खितवडाले तायदाती
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फाँटवारीमा ब डा गनपन
ृ स पि पेस हन
ु पैतक
आएको नदेिखँदा ितवादीह बाट अलगस म हने
तर अंशब डा पाउन स ने देिखएन भनी गरेको
फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई वादी र ितवादीम येका
शारदादेवीको तफबाट पनु रावेदन पदा सु िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट फै सला भएको देिखयो । सो
फै सलामा िच नबझ
ु ाई वादीम येका सािव ीदेवी
खितवडा र ितवादी शारदादेवी खितवडाले छु ाछु ै
दोहो याई हे रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा यस
अदालतबाट दोहो याई हेन िन सा दान भई ततु
मु ा िनणयाथ पेस हन आएको देिखयो । वादीम येका
नारद खितवडाको दोहो याई पाउँतफ िनवेदन परेको
देिखएन ।
उपयु बमोिजम त य र बहस िजिकर
रहेको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? वादी, ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो वा होइन ? भ ने
िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा वादी नारद साद
खितवडाले ितवादी शारदादेवी खितवडाको
नाम दताको िक.नं. १२, िक.नं. ६२७ र यसमा
बनेका घरसमेतबाट ५ भागको १ भाग अंश पाउने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलाउपर
वादी नारद साद खितवडाको पनु रावेदन पन आएको
नदेिखँदा िनजको हकमा भएको फै सलामा थप
िववेचना ग ररहनु परेन ।
३. वादीम येको सािव ीदेवी खितवडा र
ितवादी शारदादेवी खितवडाको पनु रावेदनतफ
हेदा हामी िफरादीको पित, िपता िवप ी मोहन साद
शमाका तीन ीमतीम ये जेठी सािव ीदेवी खितवडा,
माइली शारदादेवी खितवडा र का छी सािव ी
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खितवडा भएकोमा जेठी ीमतीतफबाट नारद
खितवडाको र माइली ीमतीतफबाट तीनजना
छोरीह को जायज म भई िववाह भइसके को,
का छी ीमतीतफ कुनै जायज म नभएकोले
प रवारमा ५ अंिशयार छ , अंशब डा भएको छै न
भनी ितवादीह पित, िपता, सौता, सौतेनी आमा
नाता स ब ध रहेको देखाई िफराद परेको अिघ लो
िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गरी ५ भागको
२ भाग अंश िदलाई पाउँ भ ने िफराद गरेको देिखयो ।
ितवादीह ले अंिशयार र नाता स ब धमा अ यथा
िजिकर िलएको देिखएन । ितवादी मोहन साद
उपा यायले वादीह लाई पिहले नै अंश िदइसके को
छ । २०३२ सालितर अ चलाधीश कायालय
जनकपरु मा मेरो िव मा अंश पाउँ भनी उजरु
गदा पिछ आ नो अंश भागबाट क ी हने गरी िपता
िव णु साद खितवडाको नामबाट अंशबापत ०-८० खेत घडेरी ज गा हाडाभाडासमेत िदइसके को
छु । छोरा नारद खितवडालाई सेवाबाट पाएको
एकमु रकम नगद .१,६०,०००।- िदइसके को
छु । िवगत के ही वष यता िबरामी भई िहँड्डुल गन
नस ने भएकोले मेरो नाउँमा रहेको पैतक
ृ स पि
सलाही ज दी ७ (ख) िक.नं. १३७ को ज.िव. ०-३० तीन क ा ज गा िब गन िमित २०६७।७।१२
मा छोरालाई अिधकृत वारेसनामा िदएकोमा ज गा
िब गरी रकम नबझ
ु ाई भागी िहँिडरहेका छन् । ज गा
िब गरेको पैयाँ िफता गनपछ
ु भनी झु ा मु ा
दायर गरेको भ ने ितउ र बेहोरा रहेको देिख छ ।
वादीह ले पिहले नै अंश पाइसके को वा वादीह लाई
अंश िदनु नपन भ ने प देिखने कुनै माण पेस
गरेको देिखएन ।
४. ितवादी शारदादेवी खितवडाले पैतक
ृ
स पि बाट अंश नपाएको, माइतीतफक भाउजू
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धनकुमारी उपा याय दाहालले सलाही ह रवन -५ग
िक.नं.१२ को १-२-१४ ज गा र मैया ब नेतले
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं
६२७ को ०-५-०-० ज गा बकसप ग रिदएकोले
आफूले आजन गरेको रकमबाट घर बनाई बसोवास
गरी आएको छु । सोही स पि खाने िनयतले
िफराद गरेका हन् भ ने ितउ रमा उ लेख गरेको
देिख छ । ितवादीम येका मोहन साद खितवडाको
का छी ीमती सािव ीदेवी खितवडाले ितउ र
पेस गरेको देिखएन ।
५. िफराद परेको अिघ लो िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम गरेको स ब धमा
वादी ितवादीह ले अ यथा िजिकर िलएको
देिखँदैन । फाँटवारी िदँदा ितवादीम येक शारदादेवी
खितवडाले आ नो नाम दतामा रहेका उि लिखत
सलाही ह रवन -५ग िक.न.१२ र लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं ६२७ का
ज गा आफूले बकसप बाट पाएकोले ी अंश धनको
महलबमोिजम आफूखस
ु ी गन पाउने भएकोले अ य
अंिशयारलाई ब डा गनु नपन भनी िजिकर िलएको
देिख छ । वादीह ले आ नो नाममा ब डा गनपन
ु
कुनै स पि नरहेको भनी उि लिखत ज गा नै
पित िपताले आजन गरेको स पि ले बकसप को
मा यमबाट ख रद गरी ितवादी शारदादेवीको
नाममा रािखएको हँदा पैतक
ृ स पि भएको र सोबाट
बढेबढाएको स पि हँदा ब डा ला ने स पि हो
भनी फाँटवारी पेस गरेको देिखयो ।
६. सु िज ला अदालतले उि लिखत िक ा
ज गा बकसप को मा यमले ा गरेकोले आफूखस
ु ी
गन पाउने देिखएको हँदा अ य अंिशयारलाई ब डा
गनु नपन देिखए पिन सािव ी थापा िव पावती
थापा भएको ने.का.प.२०६४ अंक २ िन.नं ७८१४
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को अंश मु ामा “छोराछोरीको हकमा बाबु आमाले
जनु सक
ृ
ु ै ोतबाट आजन गरेको स पि पैतक
हने, सो ब डा ला ने” िस ा त ितपादन भइरहेको
देिखएकोले ितवादी शारदादेवी खितवडाको नाममा
रहेको िक.नं १२ र ६२७ को ज गा घर अंिशयार
वादी सािव ीदेवी खितवडा ितवादीह मोहन साद
खितवडा र सािव ीदेवीलाई अंश ला न स ने
देिखएन । वादी नारद साद खितवडालाई अंश ला ने
देिखँदा उि लिखत िक ाह र घरसमेतबाट ५
भागको १ भाग अंश पाउने ठहछ, फाँटवारीमा अ य
ब डा गन स पि नदेिखएकोले वादी सािव ीदेवी
खितवडा ितवादीह बाट अलगस म हने, अंशब डा
पाउन स ने देिखएन भनी फै सला भएको देिखयो ।
७. पित िपताको आजनले बकसप को
मा यमबाट ख रद गरी ितवादी शारदादेवीको
नाममा राखेको पैतक
ृ स पि बाट अंश निदएको
सु को फै सला निमलेको भनी वादीह ले र
बकसप को मा यमबाट ा भएको आफूखस
ु ी गन
पाउने स पि सौतेनी छोरालाई ब डा लगाई िदएको
फै सला निमलेकोले भनी ितवादी शारदादेवीले
गरेको पनु रावेदनमा सु िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
फै सला भएको देिख छ ।
८. यसमा मूल पमा पनु रावेदक
शारदादेवीको सौतेनी छोरा नारद साद खितवडाले
िनज शारदादेवीले ब सबाट ा गरेको ज गाबाट
अंश पाउने हो, होइन भ ने रहेको छ । मु ाको
त यबाट िपता मोहन साद खितवडाले २०१५
सालमा िववाह गरेक जेठी प नी वादी सािव ादेवी
खितवडातफबाट २०३० सालमा छोरा यी वादी
नारद साद खितवडाको ज म भएको भ ने देिखन
आएको छ । िपता मोहन साद खितवडाले २०२६

सालमा माइली ीमतीको पमा ितवादी शारदादेवी
खितवडालाई िववाह गरेको, माइली ीमतीतफबाट
जायज म भएका ३ छोरीह को िववाह भइसके को
भ ने देिख छ । िपता मोहन साद खितवडाले २०६३
सालमा पनु ः का छी ीमतीको पमा ितवादी
सािव ी खितवडालाई िववाह गरेको भ ने देिखयो ।
९. ितवादी शारदादेवी खितवडाले आफू
मोहन साद खितवडाको का छी ीमती रहेको
अव थामा िववािदत िक ा ज गाह बकसप बाट
पाएको देिख छ । पनु रावेदक शारदादेवीले २०३६
सालमा सलाही ह रवन गा.िव.स. वडा नं. ५(ग)
िक.नं १२ को े फल १-२-१४ ज गा माइतीतफक
भाउजू धनकुमारी उपा याय दाहालबाट र लिलतपरु
िज ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४
िक.नं ६२७ को ज गा िमित २०४७।६।२६ मा मैया
ब नेतबाट हालैदेिखको बकसप को मा यमबाट ा
गरेको देिखयो । कुनै वा नी मािनसले माइतीतफबाट
पाएको स पि दाइजो हने यव था मल
ु क
ु ऐन, ी
अंशधन महलको ४ नं. ले गरेको छ । दाइजोबाट
ा भएको स पि आफूखस
ु ी गन िम ने कानूनी
यव था सोही महलको ५ नं. ले गरेको छ ।
१०. मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ नं. मा
“---सोबाहेक कुनै अंिशयारले आ नो ान िसप
वा यासबाट िनजी आजन गरेको वा कसैबाट
िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको
अपुताली परेको वा ी अंश धनको महलको ५
नं. बमोिजम पाएकोमा य तो आजन वा पाएको
स पि सो आजन गन वा पाउने अंिशयारको
िनजी ठहरी आफूखुसी गन पाउँछ । ब डा गन
कर ला दैन” भ ने यव था छ । उि लिखत कानूनी
यव थाका आधारमा िनजी तवरले बकस पाएको
स पि अंिशयारमा ब डा गन कर नला ने देिखयो ।

68

१०४१८ - शारदादेवी खितवडा िव. सािव ीदेवी खितवडासमेत

११. िनजी आजनको स पि का स ब धमा
यस अदालतबाट (ने.का.प.२०७५, अंक ९ िन.नं
१०१०१) को नेपी िमजार िव. काली िमजारसमेत
भएको अंश चलन मु ामा कुनै यि ले आ नो म
वा बौि क मताबाट कुनै स पि आजन गदछ
भने य तो स पि लाई िनजी आजन भिन छ ।
अंशब डाको िवषयमा िनजी आजन हनको लािग
अंिशयारम ये कसैले एकाघर सगोलको स पि
योग नगरी सगोलको स पि निमसाइकन
आ नै म र िसपबाट कुनै स पि आजन
गरेको छ भने सो स पि लाई वआजन भ न
सिक छ । भ ने िस ा तसमेत ितपािदत भइसके को
छ । य तै (ने.का.प. २०४२ अंक १ िन.नं २२२३)
म.ु स.गन कुमारदास मान धर िव
गणेश साद
मान धर भएको िलखत बदर मु ामा आफूले आजको
स पि आफूखस
ु गन पाउने भ ने िस ा तसमेत
कायम भइसके को छ ।
१२. ितवादी मोहन साद खितवडाले
२०६३ सालमा िववाह गरेक ितवादी का छी
ीमती सािव ी खितवडाको नाममा समेत काठमाड
िज ला सु दरीजल गा.िव.स. वडा नं. ९ िक.नं १७०
को ०-७-१-० र िक.नं. १७३ को ०-२-३-० ज गा
ख रद भएको देिख छ । उ ज गाह हामीह को अंश
हक मान िनयतले ितवादी सािव ीदेवी खितवडाले
बहादरु िघिमरेलाई िमित २०६६।७।८ मा िब
गरेको र बहादरु िघिमरेले सानमु ैया फुँयाललाई
िमित २०६७।९।१४ मा राजीनामा गरी िदएकोले
हा ो अंश भागमा पनजित िलखत बदर ग रपाउँ
भनी ियनै पनु रावेदक वादीह ले िदएको िलखत बदर
मु ामा दाबीबमोिजम ५ भागको २ भाग िलखत बदर
हने ठहछ भ ने सु काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।७।२३ मा भएको फै सला अि तम भई
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बसेको देिखयो ।
१३. अब बकसबाट ा गरेको स पि
सौतेनी छोराले ब डा पाउने ठह याएको फै सला
निमलेको भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकरतफ
हेदा ब डा पाएका नारद खितवडा ितवादी
शारदादेवी खितवडाक जेठी सौता वादी सािव ीदेवी
खितवडाका उदरबाट जि मएका सौतेनी छोरा
नाताको देिख छ । अंशब डाको योजनको लािग
सौतेनीप का छोरा आ नै छोरासरह ह छ ।
१४. छोराको स ब धमा चिलत ऐन,
कानूनमा भएको यव थालाई हेदा नेपाल कानून
या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा २ (म) मा
पु श दले धमपु पाउनेले राखेको धमपु लाई
समेत जनाउँछ भ ने प रभाषा गरेको छ । धमपु को
महलको ९ (ग) लाई हेदा धमपु वा धमपु ीको हक
छोरासरहको हने भ ने यव था रहेको छ ।
१५. स पि ा त हने िविभ न कानूनी
यव था ज तै सािबक मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको,
अपतु ालीको महल हेदा पिन सौतेनी छोरा र आ नो
छोराको िबचमा िवभेद गरेको पाइँदनै । सौतेनी
छोराको हकमा जैिवक आमा फरक रहे पिन जैिवक
बाबु एउटै हने ह छ । स पि ा त हने अिधकारमा
सौतेनी दाजभु ाइ िददी बिहनीको िबचमा िवभेद
गरेको पाइँदैन । िवशेष गरेर अंशज तो हक ा त
गन िवषयमा चिलत कानूनमा किहले पिन सौतेनी
छोरा छोरीमा िवभेद रहेको छै न । सगोलको पैतक
ृ
स पि सबै अंिशयारह ले बराबर अंश ा त गन
अवधारणालाई आ मसात् गरेको पाइ छ । अंश हक
ा गन, अंिशयार हन आव यक ह छ । सौतेनी
छोरालाई आ नै छोरासरह बराबर अंश हकबाट
वि चत गन िम ने कानूनी आधार देिखँदनै ।
१६. बाबु आमाले जनु सक
ु ै ोतबाट ा
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गरेको स पि छोराछोरीका लािग पैतक
ृ सरह ह छ ।
सौतेनीआमाले बकसप , दाइजो जनु सक
ु ै मा यमबाट
ा त गरेको स पि आ नो छोराछोरीलाई पैतक
ृ
हने, सौतेनीतफबाट ज मेका छोराछोरीको लािग
नहने भनी या या गन अंशब डाको महलमा रहेको
कानूनी यव थाले िम ने देिखँदैन ।
१७. व ततु ः सौतेनी आमाले ा त गरेको
स पि एक पु ता तलका छोराछोरी अंिशयारह
सबैका लािग पैतक
ृ स पि सरह नै हने ह छ । अंशब डा
योजनको स दभमा सौतेनी छोराछोरी र आ ना
छोराछोरीलाई स पि पैतक
ृ सरह हने या यामा
िवभेद ग रनु यायोिचत र कानूनस मत मा न
िमलेन । बाबआ
ु माले जनु सक
ु ै ोतबाट आजन गरेको
स पि पैतक
ृ हने र छोराछोरीको लािग ब डा ला ने
भनी यस अदालतबाट ितपािदत याियक िस ा त
(ने.का.प. २०६४ िन.न. ७८१४) मा पिन सौतेनी
छोराछोरीमा िवभेद गरेको पाइँदैन ।
१८. पनु रावेदक शारदादेवीले बकप को
िलखतबाट ा त गरेको सलाही ह रवन गा.िव.स.
वडा नं. ५(ग) को िक.नं. १२ र लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं. ६२७ को
घरज गामा सौतेनी छोरा वादी नारद खितवडाको
अंशहक ला ने नै देिखयो । ितवादी शारदादेवीले
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं
६२७ को ज गास म बकस पाएको, सगोलमा रहेको
अव थामा सो ज गामा घर िनमाण भएको र सो
घरबाहेक अ य थानमा घर रहेको भ ने तायदाती
फाँटवारीबाट देिखन आएको छै न । अतः उ िक.नं.
१२ र ६२७ को घर ज गाबाट वादी नारद खितवडाले
अंश पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
िमलेको देिखयो ।

१९. अब पनु रावेदक वादी सािव ीदेवीको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा ितवादी
शारदादेवी र वादी सािव ीदेवी सौता सौता नाताको
देिखन आएको छ । िनजह समान पु ताका नातािभ
रहेका छन् । समान पु ताका िबचमा िनजी तवरबाट
ा त स पि अंशब डा गन कर ला ने हँदैन ।
२०. अतः ितवादी शारदादेवीले
बकसप बाट ा त सलाही ह रवन गा.िव.स. वडा नं.
५(ग) को िक.नं. १२ र लिलतपरु उपमहानगरपािलका
वडा नं. ४ िक.नं ६२७ को घर िनजी आजनबाट
ा त गरेको हँदा सौतेनी िददी वादी सािव ीदेवी
खितवडाको हकमा अंशब डा ला ने देिखन आएन ।
२१. अतः िववेिचत आधार, माण, कानून
र यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका
आधारमा ब डा ला ने स पि रहेको भ ने
दािखला हन आएको फाँटवारीबाट नदेिखएको
अव थामा वादीम येका सािव ीदेवी खितवडा
ितवादीह बाट ब डा नपाउने र अलगस म हने र
वादी नारद साद खितवडाले ितवादी शारदादेवी
खितवडाको नामदतामा रहेको सलाही ह रवन
गा.िव.स. वडा नं.५(ग) को िक.नं. १२ लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ को िक.नं. ६२७ को
ज गा र यसमा बनेका घरसमेतबाट ५ भागको १ भाग
अंश पाउने ठह याई िमित २०६८।७।२३ मा सु
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरेको िमित २०७०।४।१४ को पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । अंश पाउँ भ ने वादी सािव ीदेवी खितवडा
र बकसप मा यमले ा गरेको स पि सौतेनी
छोरालाई ब डा िदएको निमलेको भ ने ितवादी
शारदादेवी खितवडाको पनु रावेदन िजिकर पु न
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स दैन । मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. काशकुमार ढुंगाना
इजलास अिधकृतः मदन पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल काितक ५ गते रोज ३ शभु म् ।

—— &

§

हद तोिकएको अव थामा उप लो हदको
ज रवाना गदा सो हदिभ को ज रवाना
गनु पनाको पया प आधार र कारण
खो नु पन । उप लो हदको सजाय नगरी
कम सजाय गदा पिन यायको उ े य
पूरा हने देिखएमा अिधकतम सजाय गनु
यायको ि कोणले मनािसब नमािनने ।
( करण नं.६)

पनु रावेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह ी
िड लीराम यौपाने, ी रेशम राज रे मी,
तथा ी हेमराज अिधकारी
यथ का तफबाट : िव ान् अिधव ा ी भीम
ब जारा
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपाल रा बक ऐन, २०५८
§ बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
२०६३

––

नणय नं . १०४१९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुंगाना
फै सला िमित : २०७६।५।११
०६८-CI-१३५१

सु िनणय गन अिधकारी :
गभनर ी यवु राज खितवडा
नेपाल रा बक
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश डा. ी कुलर न भतु ल
मु ा : िनणय बदर
माननीय यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
पनु रावेदन अदालत पाटन
पनु रावेदक : नेपाल रा बक, के ीय कायालय,
बालवु ाटार, काठमाड समेत
फै सला
िव
या. काशकुमार ढुंगाना : ता कालीन
यथ : पि मा चल डेभलपमे ट बक िल.का ब ध
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८/१२/१४
स चालक ल मण वाली
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नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

को फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
९ बमोिजम पनु रावेदन पन आएको यस अदालतको
अिधकार े िभ को ततु मु ाको संि त य एवं
ठहर यस कार रहेको छ :
त यख ड
पि मा चल
डेभलपमे ट
बक
िलिमटेडको शाखाह को आ त रक सजावट
तथा फिनिसङस ब धी कायका लािग थानीय
पि काह मा बोलप आ ान गदा सं थाको
आिथक शासन िविनयमावली, २०६६ अनस
ु ार
बोलप दाता फम क पनीको स पूण िववरण,
िवगतमा बोलप दाताबाट स प न प रयोजनाको
िववरण तथा मू य अिभविृ कर दता माणप
ज ता तोिकएबमोिजमका यूनतम् कागजातह
बोलप साथ संल न गनपन
ु सत राखेकोमा उ
कागजातह समेत नभएको अव थामा बोलप
वीकार गरेको, ायः शाखाह को आ त रक सजावट
तथा फिनिसङस ब धी बोलप सपु र ि टल फिनचर,
ना इ टर ाइजेज र गाय ी स लायसले मा पेस
गन गरेको र उ तीनवटा आवेदनमा एकै यि को
ह तिलिप भएको पाइएको हँदा अ य फमह को िकत
कागजात खडा गरी सपु र ि टल फिनचर बटु वल–३
प देहीको बोलप वीकृत गरेको देिखएको । उ
काय सं थाको आिथक शासन िविनयमावलीको
ममिवपरीत भएको र सो कायबाट िविभ न फमह का
िबच व थ ित पधा नभई सं थालाई आिथक
हािन नो सानी हन गएको देिखएकोले य ता विृ
िनय ण गन िज मेवारी बकका कायकारी मख
ु को
पमा रहेका ब ध स चालकको भएकोमा तपाइँले
सो िज मेवारी िनवाह नगरेको हँदा तपाइँलाई बक
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा
७४ को उपदफा (४) को ख ड (ग) बमोिजम .पाँच
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लाख ज रवाना गनु नपन कुनै उिचत कारण भए १५
िदनिभ प ीकरण पेस गन िनणयानस
ु ार िनदशन
िदइ छ भ ने बेहोराको नेपाल रा बक िव ीय
सं था सपु रवे ण िवभागले पि मा चल डेभलपमे ट
बकका ब ध स चालक ी ल मण वालीलाई
पठाएको प ।
पि मा चल डेभलपमे ट बक िलिमटेडको
आिथक शासन िविनयमावली, २०६६ अनस
ु ार
बोलप दाता फम क पनीको स पूण िववरण,
िवगतमा बोलप दाताबाट स प न प रयोजनाको
िववरण तथा मू य अिभविृ करदता माणप
ज ता तोिकएबमोिजमका यूनतम् कागजातह
बोलप साथ संल न गनु पन सत राखेकोमा उ
कागजातह समेत नभएको अव थामा बोलप
वीकार गरेको, ायः शाखाह को आ त रक सजावट
तथा फिनिसङस ब धी बोलप सपु र ि टल फिनचर,
ना इ टर ाइजेज र गाय ी स लायसले मा पेस
गन गरेको र उ तीनवटा आवेदनमा एकै यि को
ह तिलिप भएको पाइएको हँदा अ य फमह को िकत
कागजात खडा गरी सपु र ि टल फिनचर बटु वल-३
प देहीको बोलप वीकृत गरेको पाइएको, िनज
ी वालीले पेस गरेको प ीकरणको आधारमा
पनु िवचार गरी ज रवाना नग रएमा भिव यमा योभ दा
पिन ठुलो आिथक अिनयिमता र िहनािमना हनस ने
अव थासमेतलाई िवचार गरी िनज वालीलाई
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को
दफा ७४ को उपदफा (४) को ख ड (ग) बमोिजम
.५,००,०००।- ज रवाना गनु उपयु देिखएकोले
वीकृितको लािग ीमान् गभनरसम िसफा रस
गन भ ने नेपाल रा बक िव ीय सं था सपु रीवे ण
िवभागको िट पणी आदेश ।
नीित िनदशन काया वयन सिमितको
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िसफा रस तथा िव ीय सं था सपु रीवे ण िवभागबाट
ताव ग रएबमोिजमको कारबाही हने गरी िमित
२०६८।१।१९ मा गभनरबाट वीकृत भएको
देिख छ ।
यस पि मा चल डेभलपमे ट बक
िलिमटेडको िवशेष िनरी णको ममा शाखाह को
आ त रक सजावट तथा फिनिसङको काय गदा
देिखएको कै िफयतका स ब धमा बक तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को
उपदफा (४) को ख ड (ग) बमोिजम . पाँच लाख
ज रवाना गनु नपन कुनै उिचत कारण भए पेस गन
१५ िदनको याद िदई िमित २०६७।१२।१७
को प बाट प ीकरण माग ग रएकोमा तपाइँबाट
पेस भएको प ीकरणको आधारमा पनु िवचार
गरी ज रवाना नग रएमा भिव यमा योभ दा पिन
ठूलो आिथक अिनयिमतता र िहनािमना हन स ने
अव थासमेतलाई िवचार गरी तपाइँलाई बक तथा
िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को
उपदफा (४) को ख ड (ग) बमोिजम . ५,०००००।(पाँच लाख) ज रवाना गन िनणय भएको हँदा ज रवाना
रकम नेपाल रा बक िस ाथनगर कायालयि थत
सा.िह.नं.९ मा ज मा गरी सोको स कलै भौचर यस
िवभागमा पेस गन िनदशन िदइ छ । साथै, बक तथा
िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ७४
को उपदफा (४) को ख ड (ग) बमोिजम तपाइँलाई
कारबाही ग रएकोले सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा
(१) को ख ड (ढ) अनस
ु ार तपाइँ स चालक पदमा
कायम रहन अयो य रहेको बेहोरासमेत यसै प ारा
जानकारी गराइ छ भ ने नेपाल रा बक, िव ीय
सं था सपु रीवे ण िवभागको िमित २०६८।१।२२
को प ।
मलाई .पाँच लाख ज रवाना गरी स चालक
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पदमा कायम रहन अयो य रहेको प ा भएको
छ । म पनु रावेदक िवगत १६ वषदेिख बक तथा
िव ीय सं थामा कायरत रही िमित २०५९।१०।१
देिख पि मा चल डेभलपमे ट बक िलिमटेडको
कायकारी िनदशकको पमा िनयिु पाई िमित
२०६३।११।२८ र िमित २०६७।९।२६ देिख
बकको ब धक स चालक पदमा कायरत छु ।
पि मा चल डेभलपमे ट बक िमित २०५९।१०।२९
मा क पनी रिज ारको कायालयमा दता भई िमित
२०५९।१२।१८ मा नेपाल रा बकबाट वीकृित
ा गरी त कालीन िवकास बक ऐन, २०५२ र हाल
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा
४७ (२) बमोिजम इजाजत ा गरी बकको ब ध
प मा उि लिखत उ े यअनु प नेपाल रा बकले
िदएको िनदशनको अधीनमा रही बिकङ कारोबार
गद आएको छ । यस डेभलपमे ट बकले के ीय
कायालयसमेत १२ वटा शाखा कायालयमाफत
कारोबार गरी आएको छ । बकले आ नो यवसाय
विृ का लािग शाखा िव तार गन ममा रा
बकबाट वीकृित ा गरी बकको आिथक शासन
िविनयमावली, २०६६ ब धप , िनयमावली,
बकको वािषक बजेट तथा काययोजनासमेतका
आधारमा शाखा िव तार गद आएको छ ।
यसै ममा बकले शाखा िव तार गदा
प देहीको िस ाथनगर शाखाको िनमाणको
लािग बोलप आ ान ग रएकोमा ा बोलप म ये
सबैभ दा कम दरको आकृती इ टरनेसनल ा.
िल.लाई िमित २०६८।८।१४ मा बसेको बकको
स चालक सिमितले वीकृित गरेको छ । पा पाको
रामपरु शाखा िनमाणको लािग बोलप आ ान गदा
ा बोलप म ये सबैभ दा कम दरको बोलप पेस
गन सपु र ि टल फिनचरलाई कायालयको आ त रक
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साज सजावटको लािग आिथक िनदशन सिमितबाट
िमित २०६६।११।३ मा िनणय भई वीकृत भएको
िथयो । तौिलहवा शाखा िनमाणको लािग सबैभ दा
कम मू यको सपु र ि टल फिनचरलाई वीकृित भई
काय गन िदने गरी िमित २०६७।३।१० मा िनणय
भएको िथयो । तल
ु सीपरु शाखाको लािग सबैभ दा
कम मू यको सपु र ि टल फिनचरलाई नै िमित
२०६७।४।२७ मा बसेको आिथक िनदशन सिमितको
िनणयबमोिजम काय ग रएको र बकको नारायणगढ
शाखाको लािग सबैभ दा कम मू यको सपु र ि टल
फिनचरको बोलप िमित २०६७।४।११ मा बसेको
आिथक िनदशन सिमितको िनणयले ठे का िदएको
हो । नेपालग ज शाखाको िनमाणको लािग सबैभ दा
कम दरको सपु र ि टल फिनचरको बोलप लाई िमित
२०६७।५।१४ मा र पोखरा शाखाको िनमाणको
लािग आ ान ग रएको बोलप मा सबभ दा कम
दरको सपु र ि टल फिनचरको बोलप लाई िमित
२०६७।८।३ मा बसेको आिथक िनदशन सिमितको
िनणयअनस
ु ार ठे का िदएको हो ।
बकको शाखा िव तार गदा आव यक पन
आ त रक सजावट तथा फिनिसङस ब धी कायका
लािग राि य तरको पि कामा सूचना काशन
गरी पन आएका बोलप ह म येबाट सबैभ दा कम
अङ् कको बोलकबोल गन क पनीको बोलप वीकृत
गरेको अव था छ । बकको स चालक सिमित,
उपसिमितलगायतले गरेको िनणय काया वयन गनु म
ब धकको कत य हो । ख रद सिमितले िसफा रस
गरी स चालक सिमित र आिथक िनदशन सिमितको
िनणयबमोिजम बकका स पूण शाखाह को िनमाण
ग रएको र खचको िहसाब आ त रक र बा
लेखापरी णसमेत भएको छ । आिथक िनदशन
सिमितको िनणयबमोिजम भएको काम कारबाही

आिथक शासन िविनयमावलीिवपरीत हनै स दैन ।
नेपाल रा बकले प ीकरण माग गदा स पूण बेहोरा
खल
ु ाई प ीकरण पेस भएकोमा पेस भएका कागजात
हेद नहेरी पूवा ही ढङ् गले मलाई कारबाहीको
िसफा रस ग रएको छ । मलाई स चालक पदबाट समेत
हटाउने गरी िनणय गदा सनु वु ाइको मौका िदइएको
छै न । शाखा िव तारको कायलाई साधारण सभाबाट
समेत अनमु ोदन भइसके को छ । सामूिहक िनणयबाट
उ प न हने दािय व सामूिहक पमा नै वहन गराउनु
पनमा मलाई मा पूवा ह राखी ज रवाना गन िम ने
होइन । यसरी आिथक शासन िविनयमावलीले
तोके को ि या पूरा गरी, ख रद सिमित, लेखा
िवभागको िसफा रसबमोिजम आिथक िनदशन
सिमितबाट वीकृत भई सो खचलाई स चालक
सिमितले अनमु ोदन गरेको, साधारण सभाबाट पास
भएकोमा उ माणह को मू याङ् कन नै नगरी िविध
र ि याबेगरै िकत गरेको भनी आरोप लगाई आफै ँ ले
ठहर गरी भएको कारबाही तथा िनणय बदर गरी याय
पाऊँ । बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
को दफा ७४ (४) मा भएको यव थाबमोिजमको
काय हँदै नभएको अव थामा दफा ७४(५) बमोिजम
प ीकरणसमेत नसोधी मलाई पाँच लाख ज रवाना
गरी स चालक सिमितमा रहन अयो यसमेत
ठह याएको नेपाल रा बकको िनणय एवं प लगायत
स पूण कायह बदर गरी पूववत् अव थाको पदमा
बहाली गरी हक इ साफ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
पि मा चल डेभलपमे ट बकका ब ध स चालक
ल मण वालीको पनु रावेदन अदालत पाटनमा
परेको पनु रावेदनप ।
यसमा िकत कागज खडा गरी बोलप
वीकृत गरेको भ ने नेपाल रा बकको िमित
२०६८।१।१९ को िनणय देिखयो । सो स ब धमा
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१०४१९ - नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटार, काठमाड समेत िव. ल मण वाली

आधार र कारण िबना िकत कागजात खडा गरेको
भ ने स ब धमा नेपाल रा बकको िनणय फरक पन
स ने अव था हँदा छलफलको लािग अ.बं.२०२
नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८
को िनयम ४७ बमोिजम यथ लाई िझकाई आए
वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६८।०९।१९ को आदेश ।
पनु रावेदकलाई . ५,००,०००।- ज रवाना
गन गरेको नेपाल रा बकको िमित २०६८।१।१९
को िनणय िमलेको नदेिखँदा उ टी हने र नेपाल रा
बकको िनणयबमोिजम ज रवाना रकम ज मा गन
स ब धमा लेिखएको िमित २०६८।१।२२ को प
बदर ह छ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६८।१२।१४ को फै सला ।
नेपाल रा बक देशको के ीय बक
भएकोले यसलाई वािण य बक तथा िव ीय
सं थाह को िनयमन गन पूण अिधकार नेपाल रा
बक ऐन, २०५८ को दफा ७९ तथा बक तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ४९ ले िदएको
छ । रा बक ऐन, २०५८ को दफा १०० र बक
तथा िव ीय सं था ऐन, २०६३ को दफा ७४ ले
चिलत कानून र रा बकको िनदशन उ लङ् घन
गन बक तथा िव ीय सं थालाई वा पदािधकारीलाई
कारबाही गरी सजाय गन स ने यव था रहेकोले
उ कानूनी यव थाको आधारमा िवप ीलाई
कारबाही ग रएको हो । िवप ी ब धक स चालक
रहेको पि मा चल डेभलपमे ट बक िलिमटेडको
िनरी ण गदा ख रद कायको स ब धमा ा
बोलप ह को उिचत छानिबन र मू याङ् कन नगरी
एकै यि को ह ता रबाट पेस भएका अथात् एउटै
यि ले पेस गरेको बोलप को उिचत छानिबनसमेत
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नगरी न कली वा Carte।।ing गरी ा भएका वा
आफै ँ ले िसजना गरेका बोलप म येबाट बोलप
वीकृत गरेको छ । बक ज तो सावजािनक र
संवेदनशील सवसाधारण जनताको य सरोकार
रहने सं थाको काम कारबाही पारदश ढङ् गबाट
नगरी जथाभावी पमा सामान ख रद गरी आिथक
अिनयिमतता र सं थागत सशु ासनमा देिखएका कमी
कमजोरीलाई समेत आधार मानी िवप ीलाई सजाय
ग रएको हो । िकत ठहर गरी सजाय गन अिधकार
बकलाई नभएको भनी पनु रावेदन अदालत पाटनले
बकको िनणय उ टी गरेको छ । बकले िकत गरेको
ठहर गरी सजाय गरेको अव था होइन ।
बकका स चालक र कायकारी मख
ु रहेका
िवप ीले पया सावधानीपूवक काम गनु पनमा
आ नो दािय व पूरा नगरी एउटै ह ता र वा एकै
यि ले Carte।।ing गरी पेस गरेको बोलप लाई
कुनै जाँचबझ
ु नगरी बोलप दातासँग िमलेमतो गरी
आफै ँ कागजात खडा गरी सं थालाई गैरकानूनी हािन
नो सानी, आम िन ेपकतालाई तथा लगानीकतालाई
अिहत हने र बोलप दाता वा आफूलाई लाभ
पु याउने दूिषत मनसाय राखी महँगो मू यमा सामान
ख रद गरेको, एकै क पनी वा फमबाट भएको िविभ न
शाखाह को एउटै सामानमा िविभ न मू य भएको,
मू यमा ठुलो अ तर देिखएको, बोलप फाराम एउटै
ह ता रबाट भ रएको, ख रद स झौतामा उ लेख
भएका रकमभ दा बढी भु ानी भएकोलगायतका
त यह िनरी णमा देिखएको छ । य तो अव थामा
िनयमनकारी िनकायले कारबाही नगन हो भने बक
तथा िव ीय सं थाका िन ेपकता र लगानीकता
असरु ि त भई डु ने तथा सं था नै खारेजीमा
लानु पन अव था िसजना हने ह छ । सवसाधारण
िन ेपकताले कुनै कारको जोिखम निलने भएकोले
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सं थाको पदािधकारीको कुनै काम कारबाहीले
ाहकको अिहत गदछ भने य ता पदािधकारीउपर
कानूनी कारबाही गनु ।aw Enforcement गन
िनकायको दािय विभ पछ । यसै िवषयमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा उजरु ी पदा चिलत
कानूनबमोिजम आयोगबाट मु ा छानिबन गन
निम ने भएपिछ बकमा लेखी आएको र िवप ीले
बनावटी बोलप लाई िमलेमतोमा वीकार गरी
आिथक अिनयिमतता गरेको पिु भएको त यह को
आधारमा बकले कारबाही गरेको हो । िनणयको कुनै
ठाउँमा िकत श द पदमा िकत ठहर गरी सजाय गरेको
भ न िम दैन । पनु रावेदकसमेतले िकतमा कारबाही
गरेकोले बदर ग रपाउँ भनी दाबी गरेको छै न । बोलप
आ ान गदा के ही शाखाको स ब धमा सावजिनक
सूचना कािशत भएको भए पिन तौिलहवा शाखाको
स ब धमा कुनै सूचना कािशत भएको िनरी णको
ममा नपाएको सो माग गदासमेत सूचना कािशत
नभएको भ ने जानकारी ा भएको भ ने िनरी ण
ितवेदनमा उ लेख भएको छ ।
बोलप कािशत भएको र कम रकम
उ लेख भएको बोलप वीकृत भएको भ ने आधारमा
मा ख रद ि या कानूनबमोिजम भएको भ न
िम दैन । िविनयमावलीले सो वीकृत गन ि या,
अपनाउनु पन सावधानीसमेतको यव था गरेको
छ । िवप ीले सावधानी अपनाएको र सदिनयतले
काय स प न नगरेको भ ने कुरा िनरी ण ितवेदनले
मािणत गरेको छ । सं थामा सामूिहक िज मेवारी
भए पिन कायका रणी स चालक, स चालक वा अ य
कमचारी र पदािधकारीको िज मेवारी सामूिहक ह छ
भ न िम दैन । सं थाको मख
ु भएका कारण िवप ीको
िज मेवारी बढी हने ठह याई िनजलाई ज रवाना गरी
िनणय ि यामा सहभागी अ य पदािधकारीलाई
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कारबाही गन स चालक सिमितलाई लेखी पठाएको
अव थामा समानताको िस ा तिवपरीत भयो भ न
िम दैन । समानताको िस ा त समानह का िबचमा
लागू हने ह छ । िवप ीलाई सजाय गनअिघ
ु बक तथा
िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(५)
ले तोके को ि या पूरा गरी प ीकरण िलई सजाय
ग रएको छ । अिभयोगमा सजाय ग रएको जानकारी
िवप ीले नपाएको अव था होइन । बक तथा
िव ीय सं था िवशेष कृितका क पनीह रहेका
हँदा अ य क पनीह ज तो सेयर पज
ुँ ीबाट मा
च ने सं था नभई सवसाधारण जनताको िन ेपको
िज मा िलने संर कको पमा काम गन सं था
हन् । य ता सं थाह को िवशेष िनयमन र सपु रीवे ण
आव यक ह छ । बक तथा िव ीय सं थाको स पि
जथाभावी खच गन, िमत यियता नअपनाउने ज ता
कायले सं थामा सशु ासनको अ य हने भएकोले
यसलाई भावकारी िनयमनमाफत सही ठाँउमा
याउन नस ने हो भने यसबाट राि य अथत
र बिकङ णालीमा असर पन हँदा अिनयिमततामा
संल न जोसक
ु ै लाई कानूनी कारबाही ज री
ह छ । तसथ बकको िनणय उ टी हने गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला बदर गरी बकले
िमित २०६८।१।१९ मा गरेको िनणय सदर कायम
ग रपाउँ भ ने ितवादीका तफबाट यस अदालतमा
परेको पनु रावेदनप ।
यसमा तौिलहवा शाखाको स ब धमा
बोलप आ ानस ब धी सूचना कािशत नभएको
िवषयमा पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलामा
िववेचना भएको पाइएन । बक तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा
(५) बमोिजम कारबाही भएको ि थितमा दफा १८
(१) (ढ) को अव था वतः िसजना ह छ वा हँदैन
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भ ने िवषयमा समेत पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६८।१२।१४ को फै सला िवचारणीय
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं.को योजनाथ
िवप ी िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
िमित २०७४।१०।१७ को यस अदालतको आदेश ।
िवप ी नेपाल रा बकको िनणय एवं
प लगायत स पूण कायह बदर गन गरी िमित
२०६८।१२।१४ मा भएको त कालीन पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला कानून यायको मम,
भावनाको उिचत मू याङ् कन गरी भएकोले सोलाई
सदर ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी ल मण
ावलीको तफबाट परेको िलिखत ितवाद ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा
चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको
ततु मु ाको पनु रावेदनप सिहतको िमिसल
संल न कागजात अ ययन ग रयो । पनु रावेदकको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी
िड लीराम यौपाने, ी रेशम राज रे मी, तथा ी
हेमराज अिधकारीले पि मा चल डेभलपमे ट बक
िलिमटेडका त कालीन ब ध स चालक रहेका
ल मण ावालीले बकको शाखा िव तारको ममा
आव यक सजावटको लािग बोलप आ ान गदा
आिथक शासन िविनयमावली, २०६६ िवपरीत हने
गरी र बोलप को सामा य ि या पूरा नगरी ा
बोलप ह वीकृत गरेको, तौिलहवा शाखाको लािग
आ ान गरेको बोलप को सूचना िनरी ण अविधस म
िनरी ण टोलीलाई उपल ध गराउन नसके को सोको
जानकारी िलँदा सूचना कािशत नभएको भ ने
जानकारी िदएको, बोलप को सूचनामा फम, क पनी
दतास ब धी कागजात, बोलप दाताको यो यता,
िनमाण कायको अनमु ािनत लागत, इङ, िडजाइन,
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पेिसिफके सन उ लेख गनु पनमा सो उ लेख
नगरी सूचना कािशत गरेको, िसलब दी नभएका
बोलप ह वीकृत गन निम नेमा पोखरा शाखाको
बाहेक अ य शाखाको हकमा िसलब दी नग रएका
बोलप फारामह ा गरी ा बोलप ह म ये
कम अंक कबोल गरेको भनी सबै शाखाह को लािग
सपु र ि टल फिनचरको बोलप वीकृत गरेको, पेस
हन आएका बोलप का साथ संल न हनु पन फम
दता तथा थायी लेखा न बर, कर चु ा माणप
ज ता कागजातह संल न नभएको, काय गन
मा यता ा नभएका फमह को बोलप वीकार
गरी आिथक िनदशन सिमितले वीकृत गरेको
देिखएको, स झौतामा उि लिखत रकमभ दा बढी
रकम भु ानी िदएको, बोलप दाताको कानूनी एवम्
ािविधक प को मू याङ् कन नगरी अस बि धत
उ े य भएको एउटै फमबाट हरेक शाखाको िनमाण र
आ त रक सजावटको काम स प न गराउन बोलप
वीकृत गरेको देिखएकोले सं थाको काय पारदश
ित पध , िमत ययी र ि यास मत ढङ् गबाट
भएको नदेिखएको भ ने िनरी ण ितवेदनले
देखाएकोले नेपाल रा बकले कारबाही गरेको
हो । िनरी ण ितवेदन गलत रहेको भ ने यथ को
भनाइ छै न । नेपाल रा बकलाई वािण य बक तथा
िव ीय सं थाह को िनयमन गन र चिलत कानून
र रा बकको िनदशन उ लङ् घन गन बक तथा
िव ीय सं थालाई वा पदािधकारीलाई कारबाही गरी
सजाय गन स ने अिधकार कानूनले दान गरेको
छ । यथ लाई कारबाही गनपन
ु कारणसिहतको
जानकारी िदइ प ीकरण पेस गन उिचत मौकासमेत
दान ग रएको छ । कमचारी िविनयमावलीबमोिजम
ब ध स चालकलाई सजाय गन निम ने हँदा
ऐनबमोिजम नेपाल रा बकले ज रवाना गरेको हो ।

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

िकत गरेको भनी िवप ीलाई सजाय गरेको नभई िव ीय
सशु ासनको पालना नगरेको र आिथक अिनयिमतता
गरेको पिु भएको त यह को आधारमा बकले
कारबाही गरेको हो । सं थाको मख
ु भएका कारण
िनजको िज मेवारी बढी हने हँदा िनजलाई ज रवाना
गरी िनणय ि यामा सहभागी अ य पदािधकारीलाई
कारबाही गन स चालक सिमितलाई लेखी पठाएको
हो । य तो अव थामा िनणय ि यामा सहभागी
सबैलाई समान सजाय हनपु न भ न िम दैन । नेपाल
रा बकले गरेको िनणयलाई पनु रावेदन अदालत
पाटनले उ टी हने ठह याई गरेको फै सला कानूनी
पमा िु टपूण हँदा बदर गरी िमित २०६८।१।१९
मा नेपाल रा बकले गरेको िनणय सदर कायम
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
यथ को तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी भीम ब जाराले बकको शाखा िब तार
गरी उ शाखाह को आ त रक सजावट तथा
फिनिसङका लािग राि य तरको पि कामा बोलप
आ ान ग रएको, ा बोलप ह म ये सबैभ दा कम
बोल अङ् क कबल
ु गन सपु र ि टल फिनचरलाई
टे डर िदन िसफा रस भएको, आिथक शासन
िविनयमावलीले तोके को ि या पूरा गरी, ख रद
सिमित तथा लेखा सिमितको िसफा रसबमोिजम
आिथक िनदशन सिमितबाट वीकृत भई सो
खचलाई स चालक सिमितले अनमु ोदन गरेको,
आ त रक र बा लेखापरी णसमेत भई साधारण
सभाबाट पास भइसके को अव थामा माणह को
मू याङ् कन नै नगरी ा भएका बोलप ह िकत
गरेको भनी आरोप लगाई िकततफ सजाय गन
अिधकार नेपाल रा बकलाई नभएको अव थामा
ज रवानाको सजाय गन गरेको नेपाल रा बकको
िनणयलाई उ टी गरेको पनु रावेदन अदालतको

फै सला कानूनस मत हँदा सदर कायम ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
यसमा
यथ ल मण वालीलाई
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
को दफा ७४ को उपदफा (४) को ख ड (ग)
बमोिजम .५,०००००।- (पाँच लाख) ज रवाना
गरी स चालक सिमितमा रहन अयो यसमेत
ठह याएको िमित २०६८।१।१९ मा नेपाल रा
बकले िनणय गरेकोमा उ िनणय एवं प लगायत
स पूण कायह बदर गरी पूववत् अव थाको पदमा
बहाली ग रपाउँ भनी यथ ले गरेको पनु रावेदनमा
नेपाल रा बकको िमित २०६८।१।१९ को िनणय
िमलेको नदेिखँदा उ टी हने र नेपाल रा बकको
िनणयबमोिजम ज रवाना रकम ज मा गन स ब धमा
लेिखएको िमित २०६८।१।२२ को प बदर ह छ
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६८।१२।१४ को फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई
पनु रावेदकह का तफबाट ततु पनु रावेदन परेको
देिखयो ।
पनु रावेदकह ले गरेको पनु रावेदनप मा
मूलतः पि मा चल डेभलपमे ट बक िलिमटेडको
ब धक स चालक रहेका यथ ले बकको आिथक
शासन िविनयमावली, २०६६ िवपरीत हने गरी
र बोलप को सामा य ि यासमेत पूरा नगरी ा
बोलप ह वीकृत गरी सं था, लगानीकता तथा
िन ेपकतालाई हािन नो सानी पु याई बोलप दाता र
आफूलाई फाइदा पु ने काय गरी िव ीय शस
ु ासनको
पालना नगरेको, िनरी णको ममा बोलप स ब धी
कागजात नदेखाएको र आिथक अिनयिमतता
गरेको पिु भएको त यह को आधारमा चिलत
ऐनबमोिजम िनयमनकारी िनकाय नेपाल रा बकले
ज रवानाको सजाय हने िनणय गरेको अव थामा उ
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िनणयलाई उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनले गरेको फै सला कानूनस मत निमलेकोले
बदर गरी नेपाल रा बकले गरेको िनणय सदर
कायम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िजिकर िलएको
देिखयो ।
उपयु बमोिजमको त य र बहस िजिकर
रहेको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदकह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन सोही
स ब धमा िनणय िदनपु न देिख छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, पि मा चल
डेभलपमे ट बकका ब ध स चालक यथ ल मण
वालीले बकको शाखा िव तार गदा आव यक पन
आ त रक सजावट तथा फिनिसङस ब धी काय गन
ममा बोलप आ ान गरी गरेको काम कारबाहीउपर
नेपाल रा बकबाट िनरी ण हँदा आिथक शासन
िविनयमावली, २०६६ िवपरीत हने गरी र बोलप को
सामा य ि यासमेत पूरा नगरी ा बोलप ह
वीकृत गरेको, िनरी णको ममा बोलप स ब धी
कागजात नदेखाएको तथा आिथक अिनयिमतता
हन गएको भ ने त य नेपाल रा बकले थलगत
िनरी ण गराएको ितवेदनबाट देिख छ । नेपाल
रा बकले गरेको थलगत िनरी ण ितवेदन हेदा
सं थाले शाखा िव तार गदा घर भाडा सजावटको
काय एवं भौितक पूवाधार िनमाणको लािग िनि त
बजेट नतोक यसस ब धी स पूण अिधकार
स चालक सिमितले ब ध स चालकलाई िदएको
देिख छ । सं थाले आ नो काय े िभ शाखा
खो न, िनमाण तथा आ त रक सजावटको कायका
लािग बोलप आ ान गरी वीकृत गदा आिथक
शासन िविनयमावली, २०६६ िवपरीत हने गरी
बोलप को सामा य ि यासमेत नपु याई ा

बोलप ह वीकृत गरेको देिख छ । बोलप को
स ब धमा तौिलहवा शाखाको लािग आ ान गरेको
बोलप को सूचना िनरी ण अविधस म िनरी ण
टोलीलाई उपल ध गराउन नसके को, सोको
जानकारी िलँदा सूचना कािशत नभएको भ ने
जानकारी ा भएको, बोलप को सूचनामा फम,
क पनी दतास ब धी कागजात बोलप दाताको
यो यता, िनमाण कायको हकमा अनमु ािनत लागत,
इङ, िडजाइन, पेिसिफके सन उ लेख गनु पनमा
सो उ लेख नगरी सूचना कािशत गरेको, ा
बोलप ह सं थाको दता िकताबमा दता नभएको,
िसलब दी नगरी पेस भएका बोलप ह वीकृत गन
निम नेमा पोखरा शाखाको बाहेक अ य शाखाको
हकमा िसलब दी नग रएका बोलप फारामह ा
गरी कम अंक कबोल गरेको भनी सबै शाखाको लािग
सपु र ि टल फिनचरको बोलप वीकृत गरेको, शाखा
िनमाण तथा आ त रक सजावटको लािग बोलप
पेस गन ना इ टर ाइजेज, गाय ी स लायसको
फम तथा थायी लेखा न बर, कर चु ा माणप ,
फम दता माणप बोलप साथ नभएको, सपु र
ि टल फिनचरको दता माणप मा ि टलको फिनचर
उ पादन गन उ े य र थाई लेखा न बर माणप मा
काठको घरायसी फिनचर उ पादन गन उ लेख
भएकोले मा यता ा नभएका फमको बोलप ह
िविभ न िमितमा आिथक िनदशन सिमितले वीकृत
गरेको देिख छ । यसैगरी स झौतामा उि लिखत
रकमभ दा बढी रकम भु ानी िदएको, क रब
बराबर वग िफटका शाखाह को िनमाणको लािग
तल
ु ना मक िहसाबले कुनैमा अ य तै महङ् गो पन गरी
बोलप वीकृत गरेको देिखएको, बोलप आ ान
गदा सं थाको आिथक िविनयमावलीअनस
ु ारका
रीत एवं ि या नपु याएको, िसलब दी नगरी र
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आव यक कागजात संल न नगरी ा हन आएका
बोलप वीकार गरेको, बोलप दाताको कानूनी एवं
ािविधक प को मू याङ् कन नगरी अस बि धत
उ े य भएको एउटै फमबाट हरेक शाखाको िनमाण
तथा आ ता रक सजावटको काम स प न गराउन
बोलप वीकृत गरेको देिखएकोले भौितक पूवाधार
िनमाण तथा आ त रक सजावटको काय पारदश ,
ित पध , िमत ययी र ि यास मत ढङ् गले गरेको
नदेिखएको भ ने देिखयो । िनरी ण ितवेदन गलत
रहेको वा नभए नगरेको कुरा ितवेदनमा उ लेख
भएको भ ने यथ को भनाइ रहेको देिखँदनै ।
यथ बकको मख
ु कायकारी अिधकृतको पमा
ब ध स चालक रहेको देिखएको र कायकारी मख
ु
सं थाको मख
ु शासक रहने, बकको ब धप
र िनयमावलीको अधीनमा रही बक तथा िव ीय
सं थाको काम कारबाही र कारोबारको रेखदेख र
िनय ण गन, स चालक सिमित र साधारणसभाबाट
ग रएका िनणय र नेपाल रा बकबाट िनदिशत
कुराह काया वयन गन गराउने काम कत य र
अिधकार ब ध स चालकको रहेको भ ने कुरामा
िववाद देिखँदैन ।
३. शाखा िनमाण र आ त रक
सजावटस ब धी कायह को लािग भएको बोलप
वीकृितस ब धी कायमा अिनयिमतता देिखएपिछ
सं थाको काय आिथक शासन िविनयमावलीका
मम र यव थािवपरीत भएको र सो कायबाट िविभ न
फमह का िबचमा व थ ित पधा नभई सं थालाई
आिथक हािन नो सानी हन गएको देिखएकोले
य ता विृ को िनय ण गन िज मेवारी ब ध
स चालकको भएकोले िनजले सो िज मेवारी िनवाह
नगरेको हँदा बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
२०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को ख ड (ग)

बमोिजम यथ लाई . ५,०००००।– ज रवाना गनु
नपन उिचत कारण भए १५ िदनिभ प ीकरण पेस
गन र बोलप वीकृत गन िनणयमा संल न आिथक
िनदशन सिमितमा रहेका अ य पदािधकारीका हकमा
छानिबन गरी कारबाही गन स चालक सिमितलाई
िनदशन िदएकोसमेत देिखयो ।
४. नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा
७९ बमोिजम नेपाल रा बकलाई वािण य बक
तथा िव ीय सं थाको काम कारबाही िनयमन गन
पूण अिधकार रहेको र बकले िनयमन गन स ब धमा
िदएको आदेश, िनदशन तथा सूचनाको पालना गनु
स बि धत वािण य बक तथा िव ीय सं थाह को
कत य हने यव था गरेको पाइ छ । यसैगरी ऐ. ऐनको
दफा १०० (२) ले नेपाल रा बकले ... जारी गरेको
आदेश वा िनदशन बकबाट इजाजतप ा वािण य
बक वा िव ीय सं थाका स चालक वा पदािधकारी
वा कमचारीले उ लङ् घन गरेमा वा िनजह ले
िन ेपकता वा सवसाधारणको िहतिवपरीत काम
गरेको वा िनरी ण तथा सपु रवे णको िसलिसलामा
बक वा िनरी ण तथा सपु रवे ण गन अिधकारीले
माग गरेको कागजात, िववरण वा त याङ् क तोिकएको
समयिभ पेस नगरेमा य तो स चालक, पदािधकारी
वा कमचारीलाई बकले सचेत गराउन वा निसहत
िदन, िनल बनमा रा न, . पाँच लाख पैयाँस म
नगद ज रवाना गन, तलब, भ ालगायतका स पूण
सिु वधाह िदन ब द गराउन स बि धत वािण य
बक वा िव ीय सं थाको स चालक सिमितलाई
आदेश िदन, स चालकलाई स चालक पदबाट
हटाउन वा पदािधकारी वा कमचारीलाई सेवाबाट
अवकाश िदन लगाउन स बि धत वािण य बक वा
िव ीय सं थाको स चालक सिमितलाई आदेश िदने
गरी सजाय गनसमेत स ने देिख छ ।
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५. मल
ु क
ु को सम बिकङ तथा िव ीय
णाली ित सवसाधारणको िव वसनीयता अिभविृ
गरी िन ेपकताको हक िहतको संर ण र स ब न
गन, बक तथा िव ीय सं थाको व थ ित पधा
सवसाधारणलाई गणु तरीय सेवा उपल ध गराउने,
बिकङ तथा िव ीय े मा जोिखम कम गन रा यको
अथत सबल र सु ढ बनाउन तथा बक तथा
िव ीय सं थाको थापना, स चालन यव थापन र
िनयमनका स ब धमा कानूनी यव था गन आएको
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को
दफा ४९ ले इजाजत ा सं थाको काम कारबाही
िनयमन र यवि थत गन पूण अिधकार नेपाल रा
बकमा िनिहत राखेको देिख छ । िनयमन गन ममा
नेपाल रा बकले आव यक आदेश, िनदशन,
सूचना, वा प रप जारी गन स ने र यसरी जारी
भएका आदेश, िनदशन, सूचना वा प रप को पालना
गन कुरा इजाजतप ा सं थाको कत य हने
देिख छ । िनयमन गन ममा िनरी ण, सपु रवे ण
गदा मागेका लगत, त याङ् क िववरण सूचना वा
कागजात सं थाले उपल ध गराउनु पन दािय व
िनधारण भएकोसमेत देिख छ । ऐ. ऐनको दफा ७४
ले नेपाल रा बकको िनयमन उ लङ् घन गरेमा
इजाजत ा सं थालाई िनयमन उ लङ् घनको
गा भीय हेरी सचेत गराउने, सधु ारा मक कदम चा न
स चालक सिमितलाई कबिु लयत गराउने, िलिखत
आदेश िदने, आ नो सेयरधनीलाई िदने लाभांशको
िवतरण वा बोनस सेयर जारी गनमा ितब ध लगाउने,
इजाजत ा सं थाको कारोबारमा आंिशक वा पूण
ितब ध लगाउने, सं थाको इजाजतप िनल बन
वा र गनसमेतको सजाय गन स ने देिख छ । --ऐनमा भएको ततु कानूनी यव थाबाट वािण य
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बक तथा िव ीय सं थाह लाई नेपाल रा बकले
िनयमन गन र रा बकले िदएको आदेश िनदशन
पालाना नगन बक तथा िव ीय सं था र ितनका
पदािधकारीह लाई आदेश वा िनदशन उ लङ् घनको
गा भीय हेरी सजाय गन स ने नै देिखयो ।
६. नेपाल रा बकले यथ लाई िकतमा
सजाय गरेको नभई िनजले पेस गरेको प ीकरणको
आधारमा पनु िवचार गरी ज रवाना नगरे भिव यमा
योभ दा पिन ठुलो आिथक अिनयिमतता र
िहनािमना हन स ने अव थासमेतलाई िवचार
गरी ज रवाना गन उपयु हने भनी ज रवाना गनु
पनाको कारणसमेत उ लेख गरेको पाइ छ । यथ
ब ध स चालक रहेको सं थाबाट भए गरेका काम
कारबाहीमा अिनयिमतता हन गएको भनी बक तथा
िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ७४
को उपदफा (४) को ख ड (ग) बमोिजम . पाँच
लाख ज रवाना गरेको प र े यमा हेदा यो ज रवाना
फौजदारी कृितको र पर परागत पमा बिु झने
देवानी कृितको समेत नभई िनयमनकारी िनकाय
नेपाल रा बकले गरेको शासिनक मौि क
ज रवाना हो भनी बु नु पन ह छ । ततु कारबाही
चिलत ऐन, कानून र िनयमनकारी िनकायले िदएको
आदेश, िनदशनको पालना गराउन र सं थाले पूरा
गनपन
ु कत य र िनवाह गनपन
ु दािय व पूरा नगरेमा
सोबापत ग रएको कारबाही हो । यथ लाई ज रवाना
गनअगािड
सफाइ पेस गन उिचत अवसरसमेत िदएको
ु
देिख छ । नेपाल रा बकले . पाँच लाखस म
ज रवाना गन स ने हद तोिकएको अव थामा उप लो
हदको ज रवाना गदा सो हदिभ को ज रवाना गनु
पनाको पया प आधार र कारण खो नु पनमा
उप लो हदको ज रवाना गनु परेको पया प
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आधार र कारण भने िनणयमा खोलेको देिखँदनै ।
उप लो हदको सजाय नगरी कम सजाय गदा नै पिन
यायको उ े य पूरा हने देिखएमा अिधकतम सजाय
गनु यायको ि कोणले मनािसब मािनँदैन । यस
ि कोणबाट सजाय व प ग रने ज रवानाको अंक
अिधकतम ग रएको हदस म मा नेपाल रा बकको
उ िनणय यायको ि कोणबाट िमलेको देिखन
आएन । उ ग रएको ज रवानाको अंक घटाउँदा
मनािसब नै देिख छ ।
७. तसथ, मािथ िववेिचत मु ाको त य
आधार र कारणह बाट समेत यथ ल मण
वालीलाई बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
२०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को ख ड (ग)
बमोिजम . पाँच लाख ज रवाना गन गरेको नेपाल
रा बकको िमित २०६८।१।१९ को िनणय उ टी
हने ठह याई ज रवानाको रकम ज मा गनस ब धी
प समेत बदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६८।१२।१४ को फै सला कानून
र यायस मत िमलेको नदेिखँदा उ टी भई यथ
ल मण वालीलाई बक तथा िव ीय सं थास ब धी
ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को ख ड
(ग) बमोिजम .एक लाख ज रवाना हने ठहछ ।
अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला उ टी भई यथ ल मण
वालीलाई बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
२०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को ख ड
(ग) बमोिजम . एक लाख ज रवाना हने ठहरेकोले
फै सलाको ितिलिप साथै राखी फै सलाको जानकारी
नेपाल रा बकलाई िदनू ----१

ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ---२
उ रायमा सहमत छु ।
या.िव भर साद े
इजलास अिधकृतः- मदन पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल भा ११ गते रोज ४ शभु म् ।

—— &

––

नणय नं . १०४२०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
फै सला िमित : २०७६।१२।३
मु ाः कत य यान, जबरज ती करणी ।
०७१-CR-००४१
पनु रावेदक / वादी : मोटरदास भ ने रामजी दास
त माको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला बारा, छाताि या
गा.िव.स. वडा नं.२ ब ने िशवजी महतोको
छोरा साहेव महतोसमेत
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०७५-RC-०१७२ / ०७६-FN-०२२९
समेत जानकारीमा िलई याय िन पण
पनु रावेदक / वादी : मोटरदास भ ने रामजी दास
गनु पन ।
त माको जाहेरीले नेपाल सरकार
( करण नं.३)
िव
यथ / ितवादी : िज ला बारा, छाताि या वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
गा.िव.स. वडा नं. २ ब ने प टु मिु खयाको
साद आचाय
छोरा िवरे मिु खया िवन
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा श भु
थापा तथा िव ान् अिधव ा ी म जल
ु
०७४-RC-०१५५
गौतम
पनु रावेदक / वादी : मोटरदास भ ने रामजी दास अवलि बत निजर :
त माको जाहेरीले नेपाल सरकार
स ब कानून :
िव
§ याय शासन ऐन, २०७३
यथ / ितवादी : िज ला बारा, छाताि या
गा.िव.स. वडा नं. २ ब ने िशवजी महतोको सु तहमा फै सला गन:छोरा साहेव महतो
माननीय यायाधीश ी अवधिवहारी िस हा
बारा िज ला अदालत
§ ग भीर कृितको सजाय हने मु ामा कुनै पनु रावेदन तहमा फै सला गन:कारणबाट स बि धत ितवादी उपि थत
मा. यायाधीश ी जीवनह र अिधकारी
हन नआएको ि थितमा पिन िनजको
माननीय यायाधीश ी उमेशकुमार िसंह
ितवाद गनस ब धी व छ सुनुवाइ
पनु रावेदन अदालत हेट डा
(Fair trial) को अिधकार सुरि त हन
सकोस भ ने अिभ ायले याय शासन
फै सला
ऐन, २०७३ को दफा १०(४) मा ावधान
या.ई र साद खितवडा : त कालीन
यवि थत ग रएको देिख छ । व छ याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस
सनु वु ाइको मा यताअनस
ु ार यो ावधान अदालतमा पन आएको ततु मु ाको संि त य
ऐनमा समावेश भएको हो र यसलाई एवं ठहर यस कार रहेको छःनेपालको संिवधानको धारा २०(९) को
िज ला बारा, छातािप ा गा.िव.स. वडा
सापे तामा पिन हेन सिक छ । तसथ नं. १ ि थत सरेसवा खोला जमीनमा िनलो रंगको
ितवादीक आमाले मु ामा अनुपि थत यादर िव छाई सतु ेको अव थामा मतृ अव थामा
रहेको छोराको हकमा भनी पेस गरेको रामदल
ु ारी दासको लास रहेको, मतृ क निजकै कलेजी
िनवेदन बेहोरालाई समेत हेरी, सोलाई रंगको च पल िमलाएर राखेको, टाउको मिु न तथा
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वरपर रगत बगेको, रगतको िछका उिछिटएको, मतृ क
लासको बायाँ गाला िनलो भई फुलेको, नाकबाट
रगत बगेको, बायाँ कानको लोती काटी रगत बगेको,
िनधारमा अं. ७ इ च गोलाईको कडा व तल
ु े हार
गरी छाला याितई सोबाट रगत बगी अनहु ारमा
लागेको, योिन वरपर तरल पदाथ देिखएको भ ने
बेहोराको घटना थल लासजाँच मचु ु का ।
िमित ०६७।११।४ गते राित मेरो
छोरी रामदल
ु ारी देवीलाई छोरीले योग गरेकै
९८१५२८२६७१ नं. को मोबाइलमा को-कसले
स पक गरी बोलाई घटना थलमा लगी कत य गरी
मारेको हँदा अपराधीलाई प ा लगाई कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मतृ कक
आमा भागमती देवी दासको कागज र सोही बेहोराको
मतृ कको बबु ा रामजी दासको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६७।११।४ गते िज ला बारा,
छातािप ा गा.िव.स. वडा नं. ६ ब ने वष २५
क रामदल
ु ारी दासलाई कत य गरी मारेको
घटना स ब धमा गो य पमा बु दै जाँदा िमित
२०६७।११।३ गते बेलक
ु ा िनज मतृ कले योग गन
गरेको मो.नं. ९८१५२८२६७१ मा पटक पटक
९८४५०९४८४६ मो.नं. योग गन साहेव महतोले
फोन गरी बोलाई घटना थलमा लगी िनजलाई कत य
गरी मारेको बिु झन आएकोले िनजलाई प ाउ गरी
िनजको उ मोबाइलसमेत बरामद गरी आव यक
कारबाहीको लािग पेस ग रएको बेहोराको .ना.िन.
भीमबहादरु थापाको ितवेदनप ।
िमित २०६७।११।३ बेलक
ु ा िनज
रामदल
ु ारी दासलाई मसँगै भएको मोबाइलले फोन गरी
बोलाई घटना थलमा लगी म तथा िवरे मिु खयाले
पालैपालो करणी गरी िनजलाई मङ
ु ् ाले टाउकोमा
हार गरी कत य गरी मारेको ह , उ मङ
ु् ा

खोलामा फािलिदएको भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
साहेव महतोले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
बयान ।
मतृ क रामदल
ु ारी दासलाई ितवादी साहेव
महतो र िवरे मिु खयाले हार गरी कत य गरी मान
कायमा योग गरेको १ िफट लामो भएको बाँसको
मङ
ु ् ो छातािप ा १ ि थत नदीमा फे ला परेको
भ नेसमेत बेहोराको बरामदी मचु ु का ।
िमित २०६७।११।३ गतेको बेलक
ु ा घरमा
खाना खाई सतु े ँ, भोिलप ट िवहान गाउँघरबाट
सरेसवा खोलामा िदशा गन जाने मिहलाह ले गाउँको
रामदल
ु ारी दासलाई कत य गरी मारेको अव थामा
लास देखी होह ला गरेको सनु ी गई लास देखेको
हो । िनजलाई को कसले कत य गरी मारेको हन थाहा
छै न । प ाउ परेको ितवादी साहेव महतोसमेतसँग
बोलचाल स पक रा ो िथयो भ नेसमेत बेहोराको
व तिु थित मचु का ।
मेरो छोरीलाई कत य गरी मानह बारे बु दै
जाँदा प ाउ परेको साहेव महतोसमेत िमली फोन
गरी बोलाई घटना थलमा लिग कत य गरी मारेका
हन भ नेसमेत बेहोराको रामजी दासको जाहेरी
दरखा त ।
मतृ क रामदल
ु ारी दासको टाउकोमा चोट
लािग अ यािधक र ाव भई मृ यु भएको हो भ ने
शव परी ण ितवेदन ।
ितवादीह साहेव महतो र िवरे मिु खयाले
मतृ क रामदल
ु ारी दाससँग अनैितक शारी रक स ब ध
राखेको कारण मिहनावारी रोिकएको छ घर लैजाउ
भनेको कारण िनज रामदल
ु ारीलाई मान योजना बनाई
िमित २०६७।११।३ गते ितवादी साहेव महतोको
९८४५०९४८४६ नं. को मोबाइलबाट रामदल
ु ारीको
९८१५२३२६७१ नं. को मोबाइलमा पटक पटक
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फोन गरी एका त ठाउँ सरेसवा नदीको िकनारमा
रहेको बासको याङ् गमा यौन स पकको लािग बोलाई
शारी रक स पक गरी ितवादी िवरे मिु खयाले यौन
स पक गरी पूवयोजनाअनस
ु ार मािथबाट अठ् याई
राखेको अव थामा पिहलेदेिख लक
ु ाई राखेको बाँसको
मु ोले ितवादी साहेव महतोले हार गरी कत य
गरी मारेको वारदात पिु ट हन आएको हँदा उ काय
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३)
नं. तथा जबरज ती करणीको १ नं. ३ र ३(क)
नं. बमोिजमको कसरु अपराध हँदा िनज ितवादी
साहेव महतोलाई यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम र जबरज ती करणीको महलको ३(५)
नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. ३ (क) नं. बमोिजम थप
सजाय हन र ितवादी िवरे मिु खयाले यान मान
योजना बनाई यान मान संयोग पा रिदन मतृ कलाई
करणी गरी उठ् न निदई अठ् याई राखी यानस ब धी
महलको १ नं. र १३(४) नं. तथा जबरज ती करणी
महलको १ नं. र ३(क) नं. को कसरु अपराध गरेकोमा
िनजलाई यानस ब धी महलको १३(४) नं. तथा
ितवादीह साहेव महतो र िवरे मिु खयाबाट
पीिडतसँग आि त नाबालक छोरालाई पन गएको
मानिसक तथा अ य पीडासमेतलाई िवचार गरी
जबरज ती करणीको १० नं. बमोिजम ितपूितसमेत
िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोगप ।
जाहेरी बेहोरा झु ा हो । मेरो भाइ िवदेश
कतारमा रहेको, िनजक प नी माइतीमा रहेक र िमित
२०६७।११।३ गते िनजको माइतीबाट फोन आई
अचानक िबरामी परेको थाहा पाई म मोटरसाइकल
िलई िनजको माइती िज ला पसा, िचलझ टी गाउँमा
गएको िथए । िनजलाई उपचार गन मोितयारी भारत
लगेकोमा उपचारका लािग भना गनु पन भएकोले
म पैसाको यव था गन घर भोिलप ट आइपु दा

घटनाबारे थाहा भएको हो । मैले उ काय गरेको
होइन । के ही िदन अगाडी जंगलबाट दाउरा याउँदा
िजतपरु हरीले साइकल खोसेको िवषयमा हरीसँग
मेरो वादिववाद परेकोमा हरीले सोही रसइवीले
मलाई प ाउ गरेको हो । सोबाहेक अ य कारण छै न
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी साहेव महतोले बारा
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
मउपरको अिभयोग बेहोरा झु ा हो ।
िमित २०६७।११।३ गते घरगाउँमा नभई िमित
२०६७।११।१ गते म िज ला बारा, िजतपरु
गा.िव.स. भवानीपरु बकुिलयामा प नीलाई बोलाउन
म ससरु ाली गएको हो । िमित २०६७।११।४ गते
िबहान म घरमा फक आएको हँ । मउपरको जाहेरी
बेहोरा झु ा हो । मैले मतृ कलाई जबरज ती करणी
गरी मारेको होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िवरे मिु खया िवनले बारा िज ला अदालतमा गरेको
बयान ।
म फै ीमा काम गन मा छे भएकोले सो
राित १२:०० बजे घरमा आई हेदा छोरी घरमा
नरहेको, गाउँमा अ ठजाम भइरहेको हँदा यही गीत
गाउन गएक होली भनी सोची हामी सु यौ, िबहान पख
गाउँकै छे उमँ ा रहेको नदीको बाँसबारी ितर छोरीको
लास भेटेको िथयो । छोरीसँग रहेको मोबाइलबाट
हरीले जाँचबझ
ु गदा साहेव महतोसमेतले मेरो
छोरीलाई फोन गरी बोलाई कत य गरी मारेको
रहेछन भ ने कुरा खु न आयो । मैले आ नो आँखाले
नदेखेकोले कसले मा यो थाहा भएन । मेरो छोरीको
मोबाइल न बर कित हो मलाई थाहा छै न । म पढे
लेखेको छै न । मोबाइल चाँही छोरीले नै चलाउने
गदथी । बाँसको मङ
ु ् ोले टाउँकोमा हानेको रहेछ ।
सल िब याई सलको मािथ लास राखेको देखेको
िथए भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला मोटर दास
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भ ने रामजी दासको बकप ।
मतृ क रामकुमारी दासलाई कसले
कत य गरी मारेको हो भ ने िवषयमा मलाई थाहा
िथएन । शासनले छानिबन गरेबाट थाहा पाएको
हँ । ितवादीसँग िनज मतृ कको कुनै रसइवी िथएन
भ नेसमेत बेहोराको कागज गन यि भागमनी
देवीले बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
जाहेरवालाको छोरीलाई कत य गरी मारेको
भ ने स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न भ नेसमेत
बेहोराको व तिु थित मचु काका यि राजे
महतोले बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
जाहेरवालाको छोरीलाई कत य गरी मारेको
भ ने स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न । घटना
िववरण कागज र सोमा भएको सहीछाप बेहोरा मेरो
हो । ितवादी साहेव महतोले कसरु गरेको हन भ ने
अिभयोग गलत हो भ नेसमेत बेहोराको व तिु थित
मचु ु काका मािनस लालजी महतो धानक
ु ले बारा
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
जाहेरवालाको छोरीलाई कत य गरी मारेको
भ ने स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न । घटना
िववरण कागज र सोमा भएको सहीछाप बेहोरा मेरो
हो । ितवादी साहेव महतोले कसरु गरेका हन भ ने
अिभयोग गलत हो । ितवादी िमित २०६७।११।३
गते मोतीहारी गएको िथयो भ नेसमेत बेहोराको
व तिु थित मचु ु काका मािनस फे कु महतोले बारा
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६७।११।११ गते म सरे वा नदी
िनर िथए । हरीले नदीमा खोजतलास गदा के ही
फे ला नपरेको, पिछ मसँग सहीछाप गराई हरी फक
गएको हो भ नेसमेत बेहोराको बरामदी मचु काका
मािनस िवगन साहले बारा िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।

अिभयोग मागदाबीबमोिजम ितवादी साहेव
महतोले मतृ क रामदल
ु ारीलाई जबरज ती करणी गरी
कत य गरी मारेको होइन । सो िदन रात ऊ मसँगै
मोितहारीमा िथए भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
साहेव महतोको सा ी राम ा महतोले बारा िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६७।११।२ गतेका िदन म घरमा
िथएँ । ितवादी साहेव महतो भाई बहु ारीलाई िलएर
मोितहारी उपचार गराउन गएको हँदा िनज मािथ
लगाइएको सबै बेहोरा झु ा हो । गाउँ घरमा पाट
रसइवीले य तो बेहोरा लेखाएको हो भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी साहेव महतोको सा ी गोिपच
महतोले बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६७।११।३ गते ितवादीसँग
िनजको ससरु ाली बकुिलया बारामा भेट भएको हो ।
साँझ ६:०० बजेदिे ख ९ बजेस म िनजको ससरु ाली
घरमा िनजैसगँ िथएँ । िनजलाई सापटी पैसा िदन
यँहा पगु ेको िथए । यहाँ उनकै ससरु ालीमा खाना
खाई ९:०० बजे राित घर फक आएको हँदा िनज
िवरे को संल नता देखाई िदएको जाहेरी र लगाएको
अिभयोग िब कुल झु ा हो भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी िवरे मिु खया िवनको सा ी राजु साद
यादवले बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
मतृ कको योिनबाट िन के को वीयको
परी ण हन सके को नदेिखएबाट करणी ियनै
ितवादीह बाट गरेको त य थािपत हन सके को
छै न । ितवादीह को सो करणी र कत य गरी मान
कायमा संल न भएको िन या मक माण नरहेको
र प रि थितज य माण मालाकार पमा नजोिडई
रहेको य तो प रि थितज य माण वत माणबाट
पिु ट नभएको अव थामा सािबती बयान कागजको
आधारले मा अनमु ान र संदेहको आधारमा यान
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ज तो ग भीर कसरु मा ितवादीह लाई कसरु दार
ठह याउन फौजदारी यायका मा य िस ा तसमेतले
निम ने हँदा ितवादीह ले कत य गरी मतृ कलाई
मारेको र जबरज ती करणी गरेको भ ने अिभयोग
दाबीबाट ितवादीह ले सफाई पाउने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको सु बारा िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।११।२३ मा भएको फै सला ।
मतृ कका बाबु आमाले मतृ क र
ितवादीह िबच पूव रसइवी र स ब ध नरहेको
भनी बकप गरेको कुरालाई सफाईको आधार
मा न िम दैन । ितवादीह र मतृ किबच लामो
समयदेिख ेम स ब ध रही शारी रक स ब धसमेत
हँदै आएको अव थामा िनजह िबच रसइवी रहेको
कुरा मतृ कका बाबु आमाले दे नु थाहा नपाउनु
वभािवकै देिख छ । साथै सन् २०११।२।२५ मा १
घ टामा ७ पटक फोन स पक भएको र वारदातको
िमित, समय अगािड पिन घ टामा ७ पटक मतृ क र
ितवादीिबच फोन स पक भएको त यलाई फै सलाले
समेत वीकार गरेको अव था छ । सात पटक फोन
स पक भए पिन ितवादीह ले नै वारदात थलमा
मतृ कलाई बोलाएको अकाट् य पमा मा न िमलेन
भनी ितवादीह लाई सफाई िदएको छ । ितवादी
साहेव महतोको Alibi को िजिकरलाई वीकार
ग रएको अव थामा य तो Alibi को िजिकर
िलनेले शंकारिहत तवरबाट सो िजिकर पिु ट गनपन
ु
ह छ । िनजह के योजनका लािग भारतको
मोितहारी गएका हन् भ ने कुरा पिु ट हन सके को
अव था छै न । यसरी ितवादीह ले अ य िथएँ भनी
िलएको िजिकर पिु ट गन नसके को अव थामा िनजह
िव
माण ला ने भनी सव च अदालतबाट
िविभ न मु ाह मा ितपािदत िस ा तलाई समेत
ततु फै सलाले यान निदई िमिसल संल न

माणको उिचत मू याङ् कन र िव ेषण नगरी
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी
सु बारा िज ला अदालतबाट भएको फै सला बदर
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदनप ।
अदालतमा बयान गदा स.ज. १० मा बयान
झु याएर गराएको भनी लेखाएको कुराको आधार
. साहेव महतोले उ लेख गरी लेखाएको नपाइन,ु
(Alibi) अने िथए भनी िलएको िजिकर call detail
बाट खि डत भएको ि थित हन,ु मृ यक
ु ो कारणमा
Due to massive hemorrhage and shock
as a result of head injury भनी उ लेख भएको
पाइन,ु ितवादी मौकामा सािबत हन,ु जाँचबाट
भेिजनल वावमा Human Semen पाइनस
ु मेतका
प रि थितज य माणह को िववेचना र िव ेषणको
अभावमा भएको सु को फै सला फरक पन स ने
देिखएकोले छलफलको िनिम
यथ ह लाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम िझकाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालतको
िमित २०६९।८।१२ को आदेश ।
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी र .स.िन.
िभमबहादरु थापाको िकटानी ितवेदन तथा शवपरी ण ितवेदनबाट मतृ कलाई करणी गरी कत य
गरी मारेको कुरा मािणत हन आएको हँदा ितवादी
साहेव महतोलाई यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहछ ।
ितवादी िवरे मिु खयासमेत भई मतृ कलाई कत य
गरी मारेको हो । िवरे मिु खयाले करणी गरी िथची
राखेको अव थामा मैले मङ
ु ् ोले िहकाएको हो भनी
ितवादी साहेब महतोले बयान गरेको र सो कुरालाई
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अ य माणह ले पिु ट ग ररहेको ि थित देिखएको
हँदा िवरे मिु खयालाई पोल उजरु गनु पनस मको
कुनै रसइवी तथा कारणसमेत नदेिखँदा ितवादी
िवरे मिु खयालाई यानस ब धी महलको १३(४)
नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७०।१०।१२
को फै सला ।
ितवादी
साहेव
महतोको
९८४५०९४८४६ नं. को मोबाइलबाट मतृ क
रामदल
ु ारी दासको ९८१५२३२६७१ नं. को
मोबाइलमा फोन गरी एका त नदीको िकनारमा रहेको
बाँसको याङमा बोलाई जबरज ती करणी गरी सोही
थानमा िनजलाई कत य गरी मारेको भ ने प
देिखँदादेिखँदै कत य यानको कसरु गरेकोमा मा
ठहर गरी जबरज ती करणीको मागदाबी नपु ने गरी
जबरज ती करणी गरेको नठहराई भएको फै सलामा
जबरज ती करणीको महलको ३(क) नं. को या यामा
गि भर टु ी भएको हँदा उ फै सला बदरभागी
छ । ितवादीह ले मतृ कसँग राजीखशु ीबाट करणी
गरेको भ न नसके को अव थामा के कुन आधार
माणह बाट जबरज ती करणीको दाबी पु न
नस ने ठहर भएको हो सोसमेत फै सलामा खल
ु ाउन
सके को देिखँदैन । अतः उ फै सला बदर गरी
ितवादीह लाई सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदनप ।
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७०।१०।१२ गते फै सला हँदा म िनवेिदकाको
छोरा यापारको िसलिसलामा घरबाट िन क
िहँडेको र खोज खबर गदासमेत प ा नलािग
हालस म पिन बेप ा नै छ, सोही कारणले मु ाको
ि या स ब धमा समेत थाहा जानकारी हन

सके न । मु ा अझै चिलरहेको भ ने सनु ेकोले स मािनत
अदालतमा गई बु दा छोरा िवरे मिु खयालाई
ज मकै द हने गरी फै सला भएको कुरा थाहा भयो ।
छोरा िवरे मिु खयाका नाममा जारी भएको याद
म िनवेिदकाले छोडी आएको घरमा बेरीतको याद
तामेल ग रएको पिन रहेछ । याद तामेल भएको थाहा
जानकारी पिन मलाई भएन । जाहेरवालाले मौकामा
मेरो छोराउपर शंकास म पिन य गरेका छै नन् ।
घटनाको धेरै िदनप ात के वल सहअिभयु को
पोलको आधारमा मेरो छोराको नाम उ लेख गरी
जाहेरी िदएको छ । वारदातमा उपि थत नभएको
छोरालाई के वल सह ितवादीको पोलको आधारमा
सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(४)
नं. बमोिजम ज मकै द हने गरी भएको फै सला िु टपूण
भएकोले पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको िमित
२०७०।१०।१२ को फै सला बदर गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाई िदलाई पाउँ भनी याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा १०(४) बमोिजम यो िनवेदनप
पेस गरेको छु । सो िनवेदन पनु रावेदनसरह हेरी
याय इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िवरे मिु खयाको आमा तिु नदेवी िविननले पेस गरेको
िनवेदनप ।
ितवादी साहेव महतोले अिभयोग दाबीबाट
सफाई पाउने ठहरी िमित २०६८/११/२३ मा सु
बारा िज ला अदालतबाट फै सला भएकोमा पनु रावेदन
अदालत हेटौडाबाट िमित २०७०/१०/१२ मा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी फै सला
भएको र यादिभ ितवादी साहेव महतोको
पनु रावेदन नपरेकोले साधक दायरीमा दता गरी पेस
गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।
मतृ कलाई करणी गरी मारेको कुरा मािणत
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हन आएको भनी ितवादी साहेब महतोलाई
यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम र अका
ितवादी िवरे मिु खयालाई सोही महलको १३(४)
नं. बमोिजमको कसरु स म कायम गरी सजाय
गरी जबरज ती करणी तफको अिभयोग दाबी
पु न नस ने भनी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
फै सला भएको देिखयो । यसरी ततु वारदातमा
करणीसमेत भएको त यलाई वीकार गदागद
पिन मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १ नं. को
कसरु तफ नबोली जबरज ती करणीतफको मागदाबी
पु न नस ने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको २०२ नं.
बमोिजम यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०७३।१२।७ को आदेश ।
ितवादी िवरे मिु खया िवनको हकमा
साधकको पमा दता भएको नदेिखनक
ु ा साथै
सोबमोिजम मु ा पेसीमा चढेको नपाइएको र िनजक
आमाले िमित २०७५।५।१४ मा याय शासन ऐन,
०७३ को दफा १०(४) बमोिजम िदएको िनवेदन पिन
पेसीमाफत नआएको देिखँदा सो स ब धमा िवचार
गरी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७६।३।२ को आदेश ।
िनवेदनमा ितवादी िवरे
मिु खया
िवनलाई सािबक पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७०/१०/१२ गतेको फै सलाबमोिजम ज मकै द
हने ठहरी फै सला भएको एवं यस अदालतको िमित
२०७६/०३/०२ गतेको आदेशानस
ु ार िनज ितवादी
िवरे मिु खया िवनको हकमा ततु मु ा साधक
दायरीमा दता गरी िनयमानस
ु ार इजलाससम पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७६।३।१७ को
आदेश ।

यसै लगाउको ०७४-RC-०१५५, ०७१CR-००४१ का मु ाह मा यथ िझकाउने आदेश
भएको र ततु मु ा पिन उ मु ासँग अ तर भावी
रहेको हँदा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १४०(३) बमोिजम छलफल
गनलाई महा यायािधव ाको कायालयलाई सूचना
िदई लगाउका मु ाह तथा ०७६-FN-०२२९ को
िनवेदनसमेत साथै राखी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०७६।९।७ को आदेश ।
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट ितवादी
िवरे मिु खया िवनलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय
गरेको देिखयो । सहअिभयु साहेव महतोले
अनस
ु धानमा गरेको बयानमा ितवादी िवरे
मिु खया िवनसमेतको संल नता भई मतृ क रामदल
ु ारी
दासलाई कत य गरेको भनी पोल गरेको देिखएकोमा
सो पोल अ य वत माणबाट समिथत भएको
अव था नहँदा िनज िवरे मिु खया िवनलाई
ज मकै दको सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक
पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १४०(३) बमोिजम छलफलको
लािग महा यायािधव ाको कायालयलाई सूचना िदई
लगाउको ०७१-CR-००४१ नं. को मु ासमेत साथै
राखी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
साद
आचायले ितवादीह ले मतृ क रामदल
ु ारीलाई फोन
स पक गरी बोलाई सरेसवा नदीको िकनारमा बाँसको
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याङ् गमा लािग जबरज ती करणीसमेत गरी मारेको
अव था छ । ितवादी साहेब महतोले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानमा िवरे मिु खया िवनले
मतृ कसँग शारी रक स ब ध राखेको अव थामा
आफूले बाँसको मङ
ु ् ोले िहकाई मारेको भ ने कुरा
वीकार गरेको देिख छ । िनजले अदालतमा बयान
गदा Alibi को िजिकर िलए पिन िनज नेपालमा रहेको
Call Detail ले पिु गरेको अव था छ । टाउकोमा
चोट लागेको कारण मतृ कको मृ यु भएको, मतृ कको
यौनाङ् ग सिु नएको तथा Human semen
देिखएकोले जबरज ती करणी गरी मारेको हँदा
सहमितमा करणी भएको होइन । ितवादीह लाई
कत य यानतफ अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
भइसके कोले यसतफ के ही भ नु छै न, जबरज ती
करणीतफ ितवादीह लाई सजाय नभएकोले
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती करणीतफ पिन
सजाय ग रपाउँ भनी बहस गनु भयो ।
ितवादी िवरे मिु खया िवनको तफबाट
उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ा श भु थापा तथा
िव ान् अिधव ा ी म जल
ु गौतमले ितवादी िवरे
मिु खयाउपर िकटानी जाहेरी नपरेको, वारदातको िदन
मतृ कलाई फोन गरेको पिन छै न । मतृ कको लासजाँच
मचु ु कामा िवरे मिु खयाले सहीछाप गरेको
देिख छ । सह ितवादी साहेव महतोले पोल गरेको
अव था मा ै छ । अ य माणले यो पोललाई समथन
गरेको पाइँदैन । मतृ क र साहेव महतोसँग अनैितक
स ब ध रहेको देिख छ । कत य यान र जबरज ती
करणी ज तो ग भीर कृितको फौ दारी मु ामा
के वल शंकाको भरमा मा दोषी ठहर गन निम ने हँदा
ितवादी िवरे मिु खया िवनलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाई िदइनु पदछ भनी गनु भएको बहस सिु नयो ।
अब यसमा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट

िमित २०७०।१०।१२ मा भएको फै सला िमलेको
छ छै न ? वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु ने, नपु ने के हो ? सो स ब धमा िनणय िदनु पन
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, जाहेरवाला
मोटरदास भ ने रामजी दासक छोरी राम दल
ु ारी
दासलाई जबरज ती करणी गरी कत य गरी मारेकाले
ितवादीह म ये साहेव महतोलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. र जबरज ती
करणीको महलको ३(५),३क नं. बमोिजम सजाय
हन र ितवादी िवरे मिु खयालाई ऐ. यानस ब धी
महलको १३(४) नं. तथा जबरज ती करणीको
महलको ३(५), ३क.नं. बमोिजम सजाय हन माग
दाबी िलई बारा िज ला अदालतमा अिभयोग दायर
भएको देिखयो । ितवादीह उपरको अिभयोग
दाबी पु न नस ने, सफाई पाउने गरी िमित
२०६८/११/२३ मा सु बारा िज ला अदालतबाट
फै सला भएको पाइयो । सो फै सलाउपर वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन परेको र सु फै सला के ही
उ टी भई ितवादीम येका साहेव महतोलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने तथा ितवादीम येका
िवरे मिु खयालाई ऐ. यानस ब धी महलको
१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने तथा दवु ै
ितवादीको हकमा जबरज ती करणीतफ अिभयोग
दाबी पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७०/१०/१२ मा फै सला भएको
देिखयो । जबरज ती करणीतफ अिभयोग दाबी नपु ने
भनी गरेको सो फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन परेको र कत य यानतफ कसरु ठहर
भएका ितवादीह साहेव महतो र िवरे मिु खयाको
हकमा साधकको रोहमा दता भई सनु वु ाइका लािग
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पेस हन आएको देिखयो ।
३. िमिसल संल न ०७६-FN-०२२९ को
िवरे मिु खया िवनको आमा तनु देवी िविननले छोरा
यापारको िसलिसलामा घरबाट िन क िहँडेको र
खोज खबर गदासमेत प ा नलािग हालस म पिन
बेप ा नै रहेको तथा छोरा िवरे मिु खयाका नाममा
जारी भएको यादसमेत म िनवेिदकाले छोडी आएको
घरमा बेरीतपूवक याद तामेल ग रएकोले मु ाको
कारबाहीको बारेमा के ही जानकारी हन नआएको
भ ने कारण जनाई िमित २०७५/५/१४ मा मु ामा
अनपु ि थत रहेको छोरा िवरे मिु खयाको हकमा
िनवेदनसमेत पेस गरेको पाइयो । याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा १०(४) मा “साधकको रोहमा
हे रने मु ामा पनु रावेदन नगन कुनै प वा अ य
कुनै स बि धत यि ले पनु रावेदनसरहको िजिकर
िलई िनवेदन िदएमा पनु रावेदन सु ने अदालतले
यसलाई समेत िवचार गरी मु ा िकनारा गनु पनछ”
भनी उ लेख भएको छ । ग भीर कृितको सजाय
हने मु ामा कुनै कारणबाट स बि धत ितवादी
उपि थत हन नआएको ि थितमा पिन िनजको
ितवाद गनस ब धी व छ सनु वु ाइ (Fair
trial) को अिधकार सरु ि त हन सकोस भ ने
अिभ ायले उि लिखत दफा १०(४) मा ावधान
यवि थत ग रएको देिख छ । व छ सनु वु ाइको
मा यताअनस
ु ार यो ावधान ऐनमा समावेश भएको
हो र यसलाई नेपालको संिवधानको धारा २०(९)
को सापे तामा पिन हेन सिक छ । तसथ ितवादी
िवरे मिु खया िवनक आमा तनु देवी िविननले िमित
२०७५/५/१४ मा मु ामा अनपु ि थत रहेको छोराको
हकमा भनी पेस गरेको िनवेदन बेहोरालाई समेत हेरी,
सोलाई समेत जानकारीमा िलई याय िन पण गनु
पन देिखन आयो ।
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४. अब ई साफको स दभमा सव थम
ितवादीम येका साहेव महतोका हकमा िवचार
गदा िमित २०६७/११/४ गते िवहान िज ला बारा,
छातािप ा गा.िव.स. वडा नं. ६ ब ने रामदल
ु ारी
दासलाई कत य गरी मारी खोला छे उमा लास
भेिटएको, गो य पमा बु दा रामदल
ु ारी दासको
साहेव महतोसँग अनैितक स ब ध रहेको र िमित
२०६७/११/३ गते बेलक
ु िनज साहेव महतोले राम
दल
ु ारीलाई पटकपटक फोन गरी बोलाई कत य गरी
मारेको भनी खु न आएको हँदा िनजलाई प ाउ
गरी िनजले योग गन ९८४५०९४८४६ नं. को
मोबाइलसमेत दािखल गरेको छु भनी .ना.िन.
िभमबहादरु थापाले ितवेदन िदएको पाइयो ।
ितवादी साहेव महताले अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा मतृ क रामदल
ु ारी दाससँग गो य पमा
शारी रक स ब ध दवु ैको समहितमा हने गरेको,
साथी िवरे मिु खयासँग पिन रा ो स ब ध भएकाले
बेलाबेलामा फोन स पक गरी बोलाई शारी रक
स पक गद आएका, के ही िदन अगािड मतृ क
रामदल
ु ारीले मिहनावारी रोिकएको छ, घर लैजाउ,
िववाह गर भनी भनेकाले गाउँघरमा बदनाम हने
डरले िवरे मिु खयासमेत भई रामदल
ु ारी दासलाई
मान स लाह गरी िमित २०६९/११/३ गते सरेसवा
खोला पारी एका तमा गई पटकपटक फोन गरी
राम दल
ु ारी दासलाई बोलाएको हो । रामदल
ु ारी
दास आफै ँ ले ओडेको िनलो रङ् गको सल ओ छाई
सतु ेक र िवरे मिु खयाले यौन स पक गन सु गरी
रामदल
ु ारी दासलाई उठ् न निदई मािथबाट िथची
राखेको तथा योजनाबमोिजम पिहलेदिे ख लक
ु ाई
राखेको बाँसको मङ
ु ् ोले रामदल
ु ारी दासको िनधार
र बाँया क चटमा २/३ पटक हार गरेपिछ िनजको
मृ यु भयो । यसपिछ बाँसको मङ
ु ् ो खोलामा फाली
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घरमा गय भनी आरोिपत कसरु मा सािबत भई
बयान गरेको पाइयो । िनज ितवादी साहेव महतोले
अदालतसम बयान गदा भाइबहु ारीलाई उपचार
गन भारत मोतीहारी लगेको र सो समयमा आफू
गाउँ घरमा नभएकोले रामदल
ु ारी दासलाई कत य
गरी मारेको होइन भनी इ कारी बयान गरेकोसमेत
देिखयो । घटना थल कृित मचु ु का हेदा मतृ कको
टाउको मनु ी तथा वरपर रगत बगेको, रगतको िछका
उिछिटएको, िनधार र कानमा चोट लागेको, बाँया
कानको लोती कािटएको, िनधारमा अ दाजी ७
इ च गोलाइको भाग कडा व तल
ु े हार गरी छाला
याितई िभ ी हाड देिखएको र सो ठाउँबाट रगत
बगी अनहु ारमा रगत जमेको भ ने देिख छ । मतृ कको
शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण “massive
hemorrhage and shock as a result of head
injury” भनी उ लेख भएको पाइयो ।
५. यस कार ितवादी साहेव महतोले
अिधकार ा त अिधकारीसम रामदल
ु ारी दासलाई
कत य गरी मारेको हो भनी सािबती बयान िदएको
देिख छ । सो बयान बेहोरा माण ऐन, २०३१ को
दफा ९ बमोिजम माणयो य मा न नपन कुनै उिचत
कारण रहेको पाइएन । लास कृित मचु ु कामा उ लेख
भएको बेहोराबाट ितवादी साहेव महतोले गरेको
बयानका कितपय त यह समिथत हन आएका
देिख छन् । िनजले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
बयानमा उ लेख गरेअनस
ु ारको बाँसको मङ
ु ् ोसमेत
दशीको पमा बरामद भएको देिख छ । अदालतमा
उपि थत भई बयान गदा कसरु मा इ कार रही आफू
वारदातको समयमा भाई बहु ारीलाई उपचार गन भारत
मोतीहारीमा रहेको भनी िवपरीत थानमा उपि थत
रहेको िजिकर (Defense of Alibi) िलएको भएपिन
िनजले सो कुरा िव सनीय माण पेस गरी पु ी गन
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सके को देिखँदैन । अदालतसम बयान गदा मतृ कसँग
फोन स पक गरेको त यसमेत इ कार गरेको भएपिन
िनज ितवादीको मोबाइल नं.९८४५०९४८४६
बाट िमित २०६७/११/३ गते बेलक
ु ६/७ पटक
९८१५२८२६७१ नं. को मतृ कको मोबाइलमा फोन
स पक भएको कुरा िमिसल संल न Call detail बाट
देिखएको छ । यसबाट िनज ितवादीले िवपरीत
थानमा उपि थत रहेको भनी िलएको िजिकर
खि डत भएको देिख छ । माणबाट ितवादी साहेव
महतोले रामदल
ु ारी महतोलाई कत य गरी मारेको
कुरा शंकारिहत तबरबाट पिु भएको देिखयो । तसथ
ितवादी साहेव महतोलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
फै सला मनािसब देिखयो ।
६. अब ितवादी िवरे मिु खयाका हकमा
िवचार गदा िनज ितवादी मौकामा प ाउ नपरी
फरार रहेको तथा पिछ अदालतमा उपि थत भएको
देिख छ । अदालतसम बयान गदा िनज आरोिपत
कसरु मा इ कारी रहेको पाइयो । घटनाको भोिलप ट
भएको लासजाँच मचु ु कामा िनज िवरे मिु खया
सा ीको पमा रोहवरमा बसेको समेत पाइयो ।
मतृ क रामदल
ु ारी दासका बाबु आमाले अदालतमा
बकप गदा मतृ क छोरीको यी ितवादीसँग रसइवी
वा स ब ध नरहेको भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
िनजह सिहत अ य कसैले अदालतमा बकप गदा
शंकास म पिन गरेको देिखएन । कसले ह या गरेको
हो भ ने थाहा छै न भ ने व तिु थितका मािनसले
बकप बेहोरा रहेको पाइयो । यस अव थामा
ितवादी िवरे मिु खयाउपर सहअिभयु साहेव
महतोले हरीसम गरेको बयानमा पोल गरेको
भ नेस मको कुराका आधारमा कसरु दार ठहर

१०४२० - नेपाल सरकार िव. साहेव महतोसमेत

गनु यायोिचत देिखँदैन । सहअिभयु साहेव
महतोको बयान बेहोरा वयम्मा पिन िततलायक
देिखँदैन । मतृ क र साहेव महतोका िबच वे छाले
शारी रक स ब ध रहने गरेको अव था देखाइएको
हँदा िनजसँग सहवास गन र ह या गन उनाउ
यि िवरे मिु खया िवनलाई िलई आउने कुरा
वभािवक र िव सनीय देिखँदैन । सहअिभयु को
उ पोल ितवादी िवरे मिु खया िवनको हकमा
अ य कुनै पिन वत
माणबाट समिथत हन
आएको पाइएन । तसथ सहअिभयु ले हरीसम
गरेको बयानमा उ लेख गरेको कुराका आधारमा
शंका गरी सोही शंका र अनमु ानका आधारमा
िनजलाई कसरु दार ठहर गनु फौजदारी यायको
िस ा त तथा यस अदालतबाट अवल बन गरी
आएका याियक मा यतासमेतका ीले उिचत
देिखएन । तसथ ितवादी िवरे मिु खया िवनलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(४) नं.
बमोिजम ज मकै द हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला उ टी भई िनजले
आरोिपत कसरु को अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
देिखयो ।
७. अब ितवादीह लाई जबरज ती
करणीतफको अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ
िवचार गदा उपयु करणमा उ लेख भएअनस
ु ार
ितवादीम येका िवरे मिु खया िवनले अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउने ठहर भएको छ । प रणामतः
ह या काय एकजना ितवादी साहेव महतोले गरेको
भ ने देिखन आयो । िनज साहेव महतोले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानबाट रामदल
ु ारी दाससँग
िनजको पिहलेदेिख वे छाले शारी रक स ब ध रही
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आएको, िनजको मिहनावारी रोिकएको, घर लैजाउ
भनेकोसमेतका कारणबाट वारदात िमितमा आ नो
मोबाइलबाट पटकपटक फोन गरी यौनस पकको
लािग बोलाएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । िनजको
यस भनाइबाट रामदल
ु ारी दासउपर वारदातको
िदन जबरज ती करणी गरेको नभई पिहलेदेिख
म जरु ीले शारी रक स पक राखी आएअनस
ु ार नै
वारदातका िदन पिन म जरु ीले शारी रक स पक
राखेको र यसपिछ िनज राम दल
ु ारीको मिहनावारी
रोिकएको, घर लैजाउ भ ने गरेको कारणबाट सो
दािय वबाट ब ने कुि सत मनसायले ितवादी
साहेब महतोले पूविनयोिजत योजनाअनस
ु ार ह या
गरेको भ ने देिखन आएको छ । यसरी रािखएको
शारी रक स पकको कारणबाट मतृ कको शरीरमा
मानव वीय देिखनु वभािवक छ । यसैले मतृ कको
योिनमा Human semen पाइएको भ ने आधारमा
नै जबरज ती करणी भएको भनी ठहर गनु तकपूण र
मनािसब देिखएन । तसथ जबरज ती करणीतफको
अिभयोग दाबी ठहर नहने भनी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको फै सला मनािसब देिखयो ।
८. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण
र माणबाट पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७०/१०/१२ मा भएको फै सला के ही उ टी भई
ितवादीम येका िवरे मिु खया िवनले अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउने ठहछ । सो हदस म बाहेक
ितवादी साहेव महतोलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने र जबरज ती करणीतफको अिभयोग दाबी पु न
नस ने भनी ग रएको हदस म पनु रावेदन अदालतको
उ फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ ।
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
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स दैन । के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९
(२)(ख) मा कुनै कसरु को सजाय सािबक ऐनमा
मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको भ दा बढी रहेछ
भने संिहतामा लेिखएको हदस म मा सजाय हनेछ
भ ने कानूनी यव था भएको प र े यमा मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ मा सव व गन कानूनी
यव था नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा यान
मन कसरु गन गराउने यि लाई ज मकै दको सजाय
मा हने कानूनी यव था रहेकाले ऐ. दफा १७७
(२) बमोिजम िनज साहेव महतोको सव व गरी रहन
परेन । अ तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला के ही उ टी भई
ितवादीम येका साहेब महतोलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै दको मा सजाय हने ठहरेकाले पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सलाअनस
ु ार ितवादी साहेव
महतोका नाममा कायम भएको सव वको लगत क ा
गरी सव व गन योजनको लािग िनजको अंश भाग
जायजेथा रो का रहेको भए सोसमेत फुकुवा गरी
ज मकै दको मा लगत राखी असल
ु उपर गनु भनी सु
िज ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू.................. १
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला के ही उ टी भई
ितवादीम येका िवरे मिु खया िवनले अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउने ठहरेकाले पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सलाअनस
ु ार ितवादी िवरे मिु खया
िवनका हकमा ज मकै दको लगत राखेको भए सो
लगत क ा गरी िदनु भनी सु िज ला अदालतमा
लेिख पठाई िदनू.......१

ततु मु ाको दायरीको लगत क ा तथा िव तु ीय
णालीमा फै सला िव गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ........................ १
उ रायमा सहमत छु ।
या.सु मालता माथेमा
इजलास अिधकृतः ड लरु ाम चौधरी
इित संवत् २०७६ साल चै ३ गते रोज २ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०४२१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
आदेश िमित : २०७६।६।२९
०६८-WO-०२१२
मु ा : उ ेषण
िनवेदक

: िज ला काठमाड , काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १६ बालाजु
औ ोिगक े ि थत बोटलस नेपाल
िलिमटेडको तफबाट र आ नो हकमा समेत
ऐ. का ब ध स चालक सौिम भ ाचाय
िव
िवप ी : म अदालत, काठमाड , अनामनगरसमेत
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§

§

पा र िमक तथा अ य सिु वधा सधै नेपाल
िभ ै भु ानी भएको र िववािदत रकम मा
िवदेशी भूिममा भु ानी गनपन
ु कुनै कारण
नदेिखएको र िनवेदकले िवप ीलाई रकम
भु ानी गरेको भए नेपालमा पा र िमक
आय क ी हनुपनमा सोसमेत भएको
नदेिखएको अव थामा नेपाली क पनीले
नेपालिभ ै काम गरेको नेपाली कामदार
कमचारीलाई नेपालिभ ै भु ानी निदई
िवदेशमा ते ो क पनीमाफत भु ानी
गरेको भनी िलएको दाबीलाई िव वास
गनुपन कुनै आधार नदेिखँदा य तो
दाबीलाई कानूनस मत मा न नसिकने ।
( करण नं.६)
लेनदेन र करारीय कृितको िवषयमा
वेश गरी के कित रकम भु ानी भयो
वा भएन आिद िवषयमा िव लेषण र
िववेचना गरी िनणय गन कुरा अदालतको
असाधारण अिधकार े अ तगत रट
े ािधकारिभ पन िवषय नहने ।
( करण नं.७)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा ी
अजनु साद ल साल र िव ान् अिधव ा
ी महेशकुमार थापा
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ाह ी
माधव साद बा कोटा, ी सरु े महतो
तथा िव ान् अिधव ा ी सरु ज अिधकारी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५७, अंक ३, िन.नं.६८७७
स ब कानून :
§
म ऐन, २०४८

आदेश
या.डा.मनोजकुमार शमा : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा
१०७ बमोिजम दायर भएको ततु रट िनवेदनको
संि त य एवं आदेश यस कार रहेको छ:िनवेदन बेहोरा
िनवेदक क पनी
चिलत नेपाल
कानूनअ तगत दता भई िवदेशी लगानीमा स चािलत
छ । यसले बालाजमु ा उ ोग थापना गरी कोक,
फे टा र ाइट ज ता िचसो पेय पदाथको उ पादन
गरी िब गद आएको छ । िनवेदक क पनीको
ज मा सेयर वािम वम ये ७६.१६ ितशत
सेयर यनु ाइटेड अरब इिमरेट्सको दबु ईि थत
Coco-Co।a Sabco (Asia) ।imited, जसलाई
यसपिछ CCS Asia भनी स बोधन ग रएको छ,
ले िलएको छ । बाँक लगानीकताह मा नेपाली
उ ोगपित र सवसाधारण रहेका छन् । CCS Asia
ले बहसङ् यक सेयर धारण गरेकोले क पनीको
दैिनक यव थापन तथा आिथक यव थापन पिन
सोही क पनीको िनदशन तथा िनय णमा रहेको
छ । अक िनवेदक म सौिम भ ाचाय CCS Asia
कै तफबाट िनवेदक क पनीको ब ध स चालकको
हैिसयतमा काम ग रआएको छु । CCS Asia को
थाइले डको बककमा पिन कायालय रहेको िथयो
र सोही कायालयमाफत यसले नेपाललगायतका
दि ण एिसयाका देशह को यावसाियक कारोबार
हेन गद यो ।
िवप ी िदनेश साद िसंहले िनवेदक
क पनीको नेशनल से स मेनेजरको पमा काय
गद आएका िथए । सेवा अविधको पिछ लो समयमा

95

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

िनजले यव थापनलाई असहयोग गन थालेको र
अनाहकमा मु ा मािमला गन थालेकोले िनजको
क पनी यव थापनसँग असमझदारी बढ् दै गएको
कारण िनजले बहसङ् यक सेयर िलई क पनीलाई
िनदशन तथा िनय ण गन माउ क पनी (Parent /
ho।ding company) को पमा रहेको CCS Asia
सँग सेवा छोड् न इ छा देखाएको र CCS Asia ले
म िनवेदक सौिम भ ाचायलाई बककमा बोलाई
िनज िवप ी िदनेश साद िसंहसँग छलफल भएको
िथयो । यसरी छलफल हँदा िनजले क पनीबाट
वेि छक अवकाश िलने गरी २१ फे अ
ु री, २००८
(िमित २०६४।११।९) मा बककमा स झौता भयो ।
वेि छक अवकाश िलई क पनी यव थापनसँगको
असमझदारी हटाएबापत तथा िनजले क पनी िव
दायर गरेका मु ा मािमलाह िफता िलएबापत
िनजलाई अमे रक डलर ७५,००० (ता कालीन
िविनमय दर अमे रक डलर १ बराबर नेपाली पैयाँ
६४ ले िहसाब गदा हन आएको .४८,००,०००।पाउने सहमित भई स झौताप मा सोही २१
फे अ
ु री, २००८ मा ह ता र भएको िथयो । उ
रकममा िनजले पाउने उपदान, फे अ
ु री मिहनाको
तलब, सेवा समाि बापतको भु ानी तथा िनज
िवप ीलाई सेवाकालीन अविधको सेवाबापत िदनपु न
अ य कुनै रकम भए सोसमेत समािव हने कुरा सोही
स झौतामा उ लेख छ । िनजले उ एकमु रकम
िलएपिछ CCS Asia तथा िनवेदक क पनीलाई
अथात् दवु ै क पनीउपर कुनै िकिसमको उजरु दाबी
नगन र िनवेदक क पनीको िव मा हालेका मु ाह
िफता िलन सहमित गरी सो स झौतामा ह ता र
गरेका छन् । सो स झौतालाई िनजले अ यथा भ न
सके का छै नन् । उ स झौतामा िनज िवप ीले पाउने
रकम िनजले इ छाएको बकको खातामा भु ानी
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ग रने बेहोरा िकटानीसाथ उ लेख भइरहेको छ ।
यनु ाइटेड अरब इिमरेट्सको दबु ईि थत
Coco-Co।a Sabco (Asia) ।imited िनवेदक
क पनीको माउ क पनी हो भ ने कुरामा िववाद छै न,
हन स दैन । सो क पनीको अ सरता र संल नतामा
बककमा िवप ी िदनेश साद िसंह वयं उपि थत
भई स झौता भएको भ ने कुरामा पिन िववाद
छै न । उ माउ क पनीले स झौताबमोिजम िवप ीले
पाउने रकम भु ानी िदइसके पिछ िनवेदकबाट पिन
स झौताबमोिजमको रकम चािहयो भनी माग गन
पाउने हकदैया िवप ीलाई हन स दैन, एउटै रकम
दोहोरो पन गरी िदन र िलन गैर याियक त रकाले
धनी हन नपाइने यायको थािपत मा यता रहेको
छ।
स झौताबमोिजम रकम पाइन भ ने
िवप ीले रकम पाएको हो वा होइन भ ने मा िन पण
गनपन
ु मख
ु िवषय हो, को माफत भु ानी भयो भ ने
मह वपूण िवषय नै होइन । कोही कसैले कसैको
तफबाट भु ानी गन स दछ । भु ानी पाउने अिधकार
रा ने यि ले भु ानी पायो वा पाएको छै न भ ने मा
मह वपूण िवषय ह छ । यसमािथ माउ क पनीले
िवप ी म अदालतलाई स बोधन गरी लेखेको प मा
समेत आफूले सो रकम ित रिदएको प उ लेख
छ । स झौताबमोिजमको उही रकम एउटासँग
भु ानी िलनु िदनु गरेपिछ पनु : अक सँग दाबी गन
र िवप ी म कायालय र म अदालतले भराइिदने
गरी फै सला गन िम दैन । Doctrine of Unjust
Enrichment को िवपरीत ह छ ।
Coco-Co।a Sabco (Asia) ।imited ले
िवप ीले पाइन भनेकै रकम िनजैले इ छाएको बक
खाता अथात् State Bank of India को र सौल
शाखामा रहेको नयाँ खाता नं. १०९७३२०७५१७
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मा पठाएको र सो रकम उ खातामा
भा. .२५,८३,७६१।- मा पा त रत भई ज मा
भएको छ । Coco-Co।a Sabco (Asia) ।imited
को २० अ टोबर २००८ को प ले उ त य
थािपत छ । ३१ अ टोबर, २०१० मा Coco-Co।a
Sabco (Asia) ।imited ले िवप ी म अदालतका
नाउँमा पठाएको प ले थप पिु गरेको छ । सो खातामा
ज मा भएको रकम ७ अग त, २००८ िभ मा (िमित
२०६५।४।२३) पटकपटक गरी िवप ी िदनेश साद
िसंहले भु ानी िलई सोप ात् १५ अग त, २००८
(िमित २०६५।४।३१) मा आएर िनज िवप ीले
िवप ी म कायालयमा बाँक रकम भु ानी पाउँ
भनी उजरु ी गनभएको
छ । िनजले सोअिघ नेपालको
ु
कुनै बकमा रकम ज मा गन, भु ानी िदन इ छाएको
अव था पिन छै न । यसैबाट दोहोरो रकम खाने िनजको
बदिनयत र कलिु षत मनसाय प झि क छ । २१
फे अ
ु री, २००८ मा बककमा िवप ी िदनेश साद
िसंहको उपि थितमा िनजले इ छाएको बक खातामा
रकम भु ानी िदनु पन भनी लेिखएबाटै िनजले
पाउने भु ानी वदेशबाट नभई िवदेशबाटै आउने हो
भ ने प ह छ । िनवेदक क पनीले िदने भु ानी
चेकमाफत ह छ र सोहीबमोिजम भएको छ ।
अत: मािथका िविभ न करणमा िजिकर
गरेबमोिजम िवप ी म कायालय, बागमती अ चलको
िमित २०६५।९।१४ को फै सला तथा िवप ी म
अदालत काठमाड को िमित २०६८।२।२६ को
फै सला तथा सो फै सलामा भएको िमित २०६८।३।२४
को संशोधन आदेशसमेत े ािधकारको िु टयु
भएको, माण बझ
ु ी, माणको यथोिचत मू याङ् कन
गरी फै सला गनु पनमा सो नगरेको र िवब धनसमेतका
यायका मा य िस ा त तथा स मािनत सव च
अदालतबाट ितपािदत निजर र थािपत

िस ा तसमेतको िव मा भएको र य ता िु टपूण
फै सलाह बाट िवप ी िदनेश साद िसंहलाई िनजको
दाबीको रकम .३९,००,६५६।- र यसमा वािषक
५ ितशतका दरले ितपूितसमेत भु ानी गनपन
ु
अव था उ प न भई हामी िनवेदकलाई नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १९(१) र
(२) ारा द स पि को हक हनन भएको तथा ऐ.
धारा १२(३)(च) ारा पेसा, रोजगार, उ ोग, यापार
गन मौिलक हकको हनन भएको र म अदालतको
फै सला म ऐन, २०४८ को दफा २६ ले अि तम
हने भई उ मौिलक हक तथा मािथ उि लिखत
कानूनी हकसमेतको चलनको लािग अ य उपयु
र भावकारी वैकि पक उपचार नभएको हँदा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२
र धारा १०७(२) बमोिजम स मािनत अदालतको
असाधारण अिधकार े अ तगत यो िनवेदन गन
आएका छ । िवप ी म कायालय, बागमतीको िमित
२०६५।९।१४ को फै सला र िवप ी म अदालत,
काठमाडौको िमित २०६८।२।२६ को फै सला
तथा सो फै सलामा भएको िमित २०६८।३।२४ को
संशोधन आदेशसमेत उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनवेदकको मौिलक हकको चलन एवं संर ण गराई
याय इ साफ पाउँ भ ने रट िनवेदन ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हन नपन हो ? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ स बि धत िमिसल साथ राखी िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल
साथै राखी िवप ीह सूचना पठाई िलिखत जवाफ
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस
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गनु भ ने यस अदालतको िमित २०६८।५।२७ को िवव धन ला दैन । रट खारेज यो य छ । Go।den
आदेश ।
Handshake को ितपूित म िनयमावलीको
िनयम १५, १६ र १७ को ितपूित होइन । उ
िवप ी बोटलस नेपाल िलिमटेडका त कालीन सहमितबमोिजम स पूण रकम भु ानी िवप ी
नेशनल से स मेनेजर िदनेश साद िसंहको क पनीले गन सहमित भएको हो । अ य कसैले भु ानी
िलिखत जवाफ
गन सहमित भएको होइन । य तो सहमित गन
िवप ी क पनीले मलाई बझ
ु ाएको कुरा Corporate Governance को िस ा तबमोिजम
मािणत गन स नभु एको छै न । िवप ी क पनी िम दैन । क पनीको यव थापक य िनणय िवप ी
संगिठत सं था हो । यसले कारोबार चिलत कानूनको क पनी वयम्ले गन हो । सेयरमा लगानी गन कुनै
अधीनमा कानूनबमोिजमको लेखा णालीबमोिजम पिन सेयरवालाले यव थापकको थान िलन
िहसाब िकताब रा नपु दछ । ोतमा कर क ी गरी स दैन । य तो कानूनी यव था पिन छै न । मेरो
राज व खातामा रकम ज मा गनपदछ
। सोबमोिजम स ब धमा पिन CCS Asia लगायत अ य कसैले
ु
िवप ीले उ बाँक रकम मलाई भु ानी िदएको कुनै िनणय गरेको होइन । िवप ीको कथन झठु ा हो ।
स ब धमा यस क पनीमा कही ँकतै कुनै अिभलेख
CCS Asia बाट मैले रकम पाएको
पिन छै न । कर क ी गरी नेपाल सरकारलाई राज व छै न । भारतको खातामा रकम ज मा गन स ब धमा
पिन दािखला गरेको छै न । िवप ीले समय ल याउने कुनै इमेल प ाचार गरेको छै न । िवप ीले सधै मलाई
बदिनयतले मा ततु रट िदएको हो ।
भु ानी गन रकम Standard Chartered Bank
२१ फे अ
ु री, २००८ मा भएको काठमाड नयाँ बाने रमा ज मा गद आउनभु एको
सहमितको िववाद म ऐन, २०४८ को दफा २५ को छ । सहमितबमोिजमको रकम ज मा गन कुनै िवशेष
प रिधिभ कै िववाद हो । म कायालयमा िवप ीले छुटै बकको खाता नं. को िवषयमा मेरो र िवप ीको
छ । समय अगावै िबच कुनै प ाचार भएको छै न । िवप ीले उ बाँक
े ािधकार वीकार नै गनभएको
ु
मैले नोकरी छोड् न परेको कारणले ितपूितसमेतको रकम मलाई िदनभु एको छै न । यस स ब धमा तह
रकम ४८ लाख पैयाँ हो । २१ फे अ
ु री, २००८ मा तहको फै सलामा िववेचना भइसके को छ । रट े मा
भएको सहमित Go।den Handshake को सहमित माणको मू याङ् कन हँदनै यसो ग रए पनु रावेदन
भएको कुरामा िवप ीले वीकार नै गनभएको
छ । सनु ेसरह हन जा छ । भारतीय बकमा रकम ज मा
ु
Go।den Handshake भनेकै उ ले य सिु वधा वा गरेको स ब धमा िवप ीले भारतमा मेरा िव ठगी
ितपूित पाएपिछ कमचारीले नोकरी छोड् ने अव था मु ा दायर गरेको कुरा रटको करण नं. ७(ख) (२)
हो । सामा य अव थामा पाउने सिु वधाको रकम मा उ लेख गनभएको
छ । सो स ब धमा भारतमा
ु
मैले चेकमाफत पाएको कुरामा िववाद छै न । नोकरी कारबाही भइरहेको छ । यसको िनराकरण भारतमा
छोडेबापत पाउने ितपूितको रकम िवप ीले िदन नै हो । भारतमा नै सो रकम असल
ु गन सिकने
बाँक रहेको हो । य तो रकम दाबी उ दफा २५ ह छ । भारतमा िवचाराधीन तथाकिथत ठगी मु ाको
अ तगत नै पन हँदा े ािधकार छै न भ न िम दैन । िवषयव तमु ा यस अदालतबाट िवचार हन स दैन ।
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साथै उ िवषय िवप ीसँग िववादमा अस ब छ ।
मैले राजीनामा िवप ी क पनीका
अिधकार ा क ी मेनेजर िवप ी सौिम
भ ाचायसम पेस गरेको र िनजले नै वीकृत गरेको
हो । िवप ीले रट िनवेदन साथ पेस गनभएको
संल न
ु
कागजमा पिन मैले सौिम भ ाचायलाई पेस गरेको
राजीनामा नै संल न छ । यसरी िवप ीले स मािनत
अदालतलाई िमत गन खाजेको ट छ ।
िवप ीले म कायालयमा ितउ र
िफराउँदा यसको साथमा कुनै पिन माण
पेस गनभएको
छै न । अ.बं. ७७ नं. को कानूनी
ु
यव थाबमोिजम ितउ र प साथ पेस नभएका
माण हण यो य हँदैन । ितउ र िफराउँदाको
अव थामा थाहा िथएन भ ने िवप ीको भनाइ पिन
छै न । िवप ी रोजगारदाता र कमचारीिबचको िलनु
िदनु पन िवषयमा म ऐन, २०४८ को दफा २५
अ तगत सनु वु ाइ गरी माणको मू याङ् कन गरी
भएको िनणयउपर म अदालतबाट समेत माणको
पनु ः मू याङ् कन गरी तह तह भई अिधकार स प न
िनकायबाट भएको फै सलाबाट नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को १२(३) (च) को पेसा, रोजगार,
उ ोग र यापार गन वत तामा कुनै िकिसमको
अवरोध पगु ेको छै न । साथै धारा १९(१)(२) ारा
नेपाली नाग रकलाई दान ग रएको स पि स ब धी
हकमा समेत रोक लागेको छै न । अिपतु िवप ी नेपाली
नाग रक नभएको हनाले सो हकमा रट गन पाउने
होइन । साथै िवप ीको अ य कुनै पिन कानूनी हकमा
आघात नपगु ेकोले रट खारेज भागी छ भ ने बोटलस
नेपाल िलिमटेडको त कालीन नेशनल से स मेनेजर
िदनेश साद िसंहको िलिखत जवाफ ।

िवप ी म अदालतको िलिखत जवाफ
पनु रावेदनको रोहमा दता हन आएको
पनु रावेदक िदनेश साद िसंह यथ बोटलस नेपाल
िलिमटेडसमेत भएको रकम िदलाई पाउँ मु ा िमिसल
संल न सबतु माणको अ ययन गरी कानूनको
या या गरी नेपालको सरकारी संय ले भु ानी
भएको जानकारी माग गदासमेत भरपद माण िदन
नस ने र एकोहोरो भु ानी िदइसके को भनी बाँक
रकम भु ानी िदन िघङनाई गरी वादीलाई पु याएको
मानिसक तनाब र रकमको यशि मा आउने ास,
मु ा गदा हने आिथक ययको समेत मू याङ् कन गद
सेवा अ तपिछ उ रकम कुनै े मा लगानी गरी
मनु ाफा आजन गनसमेतको अवसर तथा य तो
के ही नगरी Fixed Account मा रा दा पिन १२%
ितशतस म याज आउने ि थित वा Saving
Account मै ज मा गदा पिन ८% ितशतस म
याज पाउन स ने ि थितसमेतलाई ि गत गरी
बाँक रकम भु ानी पाउँ भनी म कायालयमा
दाबी गरेको िमितदेिख भु ानी पाउने िमितस मको
वािषक सयकडा ५% ितशतका दरले (वष, मिहना
र िदनसमेत गणना गरी) हन आउने रकम म ऐन,
२०४८ को दफा २५ को उपदफा (३) बमोिजम
ितपूितसमेत पाउने ठहछ” भनी कानूनबमोिजम
नै भएको िमित २०६८।२।२६ को फै सला म
कानून तथा यायका मा य िस ा त एवं संिवधानको
भावनाअनु प रहेको र सो फै सलाबाट रट
िनवेदकको कानूनी एवं संवैधािनक हकमा आघात
पगु ेको अव थासमेत नहँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने म अदालतको िलिखत जवाफ ।
िवप ी
म कायालयलाई िमित
२०६८।६।२ मा याद तामेल भएकोमा यादिभ
िलिखत जवाफ परेको नदेिखएको ।
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म अदालतबाट िनणय भएको िमिसल र
यो िवषयसँग स बि धत म कायालयको िमिसल
िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७५।१०।१४ को आदेश ।
यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु िनवेदनका
स दभमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
व र ठ अिधव ा ी अजनु साद ल साल र िव ान्
अिधव ा ी महेशकुमार थापाले िवप ीम येका
िदनेश साद िसंहले दईु पटक गरी रकम भु ानी
िलएको अव था छ । एउटा तलब भ ा र
उपदानलगायतको भु ानी र अक जािगर छाडी
मु ा िफता िलएबापतमा चेकमाफत िनजकै खातामा
ज मा गरी भु ानी िलइसके को अव था हो । रकम
भु ानी िलइसके को हँदा म अदालतमा पनु ः मु ा
गरी रकम माग गन अिधकार िवप ीलाई रहेको
छै न । तर म अदालतको फै सलाले पाइसके को सिु वधा
पनु ः दोहो याएर पाउने अव था आएको छ । बोटलस
नेपाल क पनीको माउ क पनीमाफत खातामा रकम
ज मा गरेर भु ानी िदइसके को कुरालाई पनु ः भु ानी
िदने गरी भएको फै सला िु टपूण छ । िदनेश िसंह भ ने
यि र िवप ी िदनेश साद िसंह एउटै यि हन् ।
िनजका नाउँमा रहेको र सौल ि थत State Bank
of India मा रहेको १०९७३२०७५१७ नं. को
खातामा ३०।५।००८ मा भा. .२५,८३,७६१।ज मा भएको त य िमिसलबाट खल
ु ेको छ । तसथ
म अदालतको फै सला उ ेषणको आदेशले बदर
हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी िदनेश साद िसंहको तफबाट
उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ाह
ी

माधव साद बा कोटा, ी सरु े महतो तथा िव ान्
अिधव ा ी सरु ज अिधकारीले क पनीबाट पाउनु
पन सिु वधा बोटलस नेपालबाट पाउने हो । िवदेशको
क पनीबाट पठाएको भिनएको रकम भारतीय
नाग रकको खातामा गएको भ ने दाबी देिख छ । यी
िदनेश साद िसंह नेपाली नाग रक हन् । बोटलस
नेपालको तफबाट भारतमा भु ानी गरेको भ ने
कुरा पिु हँदनै । र सौलमा खाता रहेको भिनएको
यि यी िदनेश साद िसंह होइनन् । म कानूनको
आधारमा तह-तह फै सला भइसके को िवषयमा रट
े ािधकार आकिषत नहने र भु ानी सही हो वा
होइन भ ने िवषय रटको मा यमबाट परी ण हन
स ने अव थासमेत नहँदा ततु रट िनवेदन
खारेज हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
अब, ततु िनवेदनमा मागबमोिजम आदेश
जारी हनपु न हो वा होइन ? सो स ब धमा िनणय
िदनेपन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ी
िदनेश साद िसंह िनवेदक क पनीको नेशनल से स
मेनेजर रहेकोमा पिछ लो समय क पनीको िहतमा
काम नगरेकोले यव थापनसँग असमझदारी बढ् दै
गएको कारण ततु क पनीको माउ क पनीको
पमा रहेको CCS Asia सँग सेवा छोड् न इ छा
देखाएकोले िनजसँग छलफल गरी २१ े बअ
ु री,
२००८ अथात् िमित २०६४।११।९ मा वेि छक
अवकाश िलने गरी बकमा स झौता भएको हो ।
वेि छक अवकाश िलएबापत िनजले क पनीउपर
गरेका मु ा सबै िफता िलने र ७५,०००।- अमे रक
डलर (१ डलर बराबर . ६४।- ले हने रकम
.४८,००,०००।-) पाउने सहमित भएको िथयो ।
उ रकममा िनजले पाउने उपदान, तलब र सेवा
समाि तबापतको भु ानी तथा अ य कुनै रकम भए
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सोसमेत समािव हने कुरा सोही स झौतामा उ लेख
रहेको छ । क पनीको िनयमबमोिजम कर क ा गरी
पाउने रकम .८९,९३,४४।- १६ माच २००८ मा
टा डड चाटड बकको चेकमाफत भु ानी भएको र
स झौताबमोिजमको बाँक रकम State Bank of
India को र सौल शाखामा रहेको िवप ीको खातामा
ज मा भइसके को छ । िवप ीलाई क पनीले कुनै रकम
ितन बझ
ु ाउन बाँक नरहेकोमा पनु ः म कायालयमा
उजरु गरी सोमा भएको आदेश म अदालतबाट
समेत सदर भई .३९,००,६५६।- भु ानी पाउने
ठह याएको िमित २०६८।२।२६ को फै सला िु टपूण
हँदा उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने
बोटलस नेपाल क पनीको तफबाट िनवेदन परेको
देिखयो । मैले पाउनु पन रकमम ये .८,९९,३४४।मा भु ानी पाएको र बाँक रकम .३९,००,६५६।क पनीले भु ानी गनु पनमा आज भोिल भनी
आलटाल गरी भु ानी निदएकोले मु ा दायर गरी
म कायालय र म अदालतबाट भराइपाउने िनणय
भएको हो । उ रकम कानूनबमोिजम पाउने नै हँदा
रट िनवेदन खारेज हनपु छ भ ने िवप ी िदनेश साद
िसंहसमेतको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
३. िवप ी िदनेश साद िसंह बोटलस
नेपाल िल. क पनीमा अग ट १९८६ मा माकिटङ
अिस टे ट पदमा थायी िनयिु भई अि ल
२००३ देिख नेशनल से स मेनेजर पदमा कायरत
रहेकोमा क पनीबाट अवकाश िलने गरी २१ े बअ
ु री
२००८ मा सहमित भएको भ ने देिख छ । सो
सहमितमा ४८,००,०००।- िदने भिनएकोमा १६
माच २००८ मा . ८,९९,३४४।- भु ानी गरे
तापिन .३९,००,६५६।- भु ानी नगरेको भ ने
िनज िदनेश साद िसंहको म कायालय बागमतीमा
िनवेदन परेकोमा सो कायालयबाट उि लिखत

.३९,००६५६।- बोटलस नेपाल िल. क पनीबाट
भराइपाउने गरी िमित २०६५।९।१४ मा फै सला
भएको देिख छ । सो फै सलाउपर बोटलस नेपाल
िलिमटेड र िदनेश साद िसंहसमेतको तफबाट म
अदालत काठमाड मा (दोहोरो) पनु रावेदन परेकोमा
सो अदालतबाट िमित २०६८।२।२६ मा फै सला
हँदा िबगोको हकमा .३९,००,६५६।- सदर भई
म कायालयमा दाबी परेको िमितबाट भु ानी पाउने
िमितस मको थप ५% याजसमेत म ऐन, २०४८
को दफा २५(३) बमोिजम ितपूित व प पाउने
गरी ठहर भएको पाइ छ ।
४. उि लिखत म कायालयको िमित
२०६५।९।१४ र म अदालत, काठमाड को िमित
२०६८।२।२६ को फै सला िु टपूण भयो भनी रट
े ािधकार योग गरी िनवेदकले मु य िनवेदन दाबी
िलएको देिख छ । िनवेदक क पनीले २१ े बअ
ु री
२००८ मा बकमा भएको स झौताबमोिजम िवप ी
िदनेश साद िसंहले अमे रक डलर ४५,०००।पाउने कुरालाई वीकार गरेको पाइ छ । सोम ये
८,९९,३४४।- रकम भु ानी गरेको कुरामा समेत
िववाद देिखँदैन । बाँक रकम भु ानी गरेको भ ने
रट िनवेदकको दाबी र भु ानी भएको छै न भ ने
िवप ीको िजिकर रहेको देिखयो । रट िनवेदकले
क पनीको िव मा िवप ी िदनेश साद िसंहले
हालेका िविभ न मु ाह िफता िलएबापतको रकमको
िवषय हँदा सो रकमको स ब धमा म ऐन, २०४८
को दफा २५ आकिषत हने होइन भनी दाबी िलनक
ु ा
साथै उि लिखत स झौताबमोिजमको बाँक रकम
बोटलस नेपालको माउ क पनी CCS Asia (Coca
Co।a Sabco) ।imited ले िवप ी िदनेश साद
िसंहका नाउँमा रहेको भारत र सौल ि थत State
Bank of India को खातामा मे ५, २००८ मा नै
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भा. . २५,६३,७६१।- ज मा ग रसके को भ ने
िजिकर िलएको अव था देिख छ ।
५. रट िनवेदकले िवप ीलाई िदनपु न
रकम िनजसँगको मु ा िफता िलएको िवषयबापतको
भएको र सो िवषयमा म ऐन, २०४८ को दफा २५
आकिषत हँदैन भनी दाबी िलएको देिख छ । म ऐन,
२०४८ को दफा २५ अनस
ु ार पा र िमक, भ ा,
उपदान, स चयकोष, ितपूित र िनल बनदेिख
िन काशन बदर भई पनु बहाली भएको अविधको
पा र िमक नपाएमा समेत िनवेदन िदन सिकने
प उ लेख भएको अव थामा रट िनवेदकले
मु ा िफता िलएबापत सोबाहेक कुन शीषकमा रकम
िदएको र िकन िदएको भनी कुनै कुरा उ लेख गरेको
पाइँदैन । कामदार कमचारीले ित ान िव
दायर गरेको उ मु ा िफता गदा पा र िमक र
सिु वधाबाहेकको कुन रकम हो भनी कुनै कुरा रट
िनवेदनमा उ लेख नभएको अव थामा कामदार
कमचारीले ित ानबाट पाउने रकमको िवषय
पा र िमक र सिु वधाभ दा बाहेकको हो भनी अनमु ान
गन िम ने देिखँदनै । तसथ ित ानबाट पाउने रकम
िदलाई भराई पाउँ भनी कामदार कमचारीले म ऐन,
२०४८ को दफा २५ बमोिजम याय िन पण गन
नपाउने भ न िमलेन ।
६. ततु िववादमा रट िनवेदक बोटलस
नेपाल िलिमटेडले िदनेश साद िसंहलाई रकम
भु ानी गनपन
ु िथयो भ ने कुरामा कुनै िववाद रहेको
पाइँदैन । रट िनवेदकले िवप ी िदनेश साद िसंहलाई
भारतको र सौलमा रहेको िनजको नाममा खोिलएको
खातामा कोकाकोला या को (एिसया) िलिमटेडले
िनजलाई भु ानी गनपन
ु रकम भु ानी ग रसके को
भनी दाबी िलएको पाइ छ । म ऐन, २०४८ को
दफा २२ ले पा र िमक भ ा र सिु वधाको भु ानीको

दािय व यव थापकको हने भनी प उ लेख गरेको
छ । आधिु नक जमानामा कुनैपिन क पनीले आ नो
मातहतमा काम गन कामदार कमचारीलाई कामको
िसलिसलामा रहेको जनु सक
ु ै मल
ु क
ु मा रकम भु ानी
गन स ने नै ह छ । तर ततु मु ामा म ऐन,
२०४८ को दफा २(च) मा उि लिखत िनवेदक
बोटलस नेपाल िलिमटेडका यव थापकले नै
ऐनको दफा २२ बमोिजम िनजलाई रकम भु ानी
गरेको भ ने देिखँदैन । िवप ीलाई पा र िमक तथा
अ य सिु वधा सधै ँ नेपाल िभ ै भु ानी भएको र
यो िववािदत रकम मा िवदेशी भूिममा गनपन
ु कुनै
कारण देिखँदनै । िनवेदक क पनीले िवप ीलाई रकम
भु ानी गरेको भए नेपालमा पा र िमक आय क ी
हनपु नमा सो भएकोसमेत देिखँदनै । तसथ नेपाली
क पनीले नेपालिभ ै काम गरेको नेपाली कामदार
कमचारीलाई नेपालिभ ै भु ानी निदई िवदेशमा ते ो
क पनीमाफत भु ानी गरेको भनी िलएको दाबीलाई
िव वास गनपन
ु कुनै आधार देिखँदैन । तसथ य तो
दाबीलाई कानूनस मत मा न सिकएन ।
७. अदालतको साधारण अिधकार
े अ तगत हे रने िवषय र असाधारण अिधकार े
हण गरी सव च अदालतले रटको मा यमबाट
िन य ल ग रने िववादको िवषयव तमु ा िभ नता
रहेको ह छ । ततु िववाद म कायालय र म
अदालतबाट फै सला भई अि तम भई बसेको
देिख छ । ततु रट िनवेदनमा उठाइएको
िवषयव तु अदालतको साधारण अिधकार े िभ
पन र पनु रावेदनमा उ लेख हने कृितको देिख छ ।
रट े ािधकारको मा यमबाट वेश गरी िववादको
िन पण गदा िनवेदकको के कुन संवैधािनक वा
कानूनी हक हनन भएको हो, सो कुरा पिु गनपन
ु
ह छ । लेनदेन र करारीय कृितको िवषयमा वेश
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गरी के कित रकम भु ानी भयो वा भएन आिद
िवषयमा िव लेषण र िववेचना गरी िनणय गन कुरा
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत रट
े ािधकारिभ पन िवषय होइन ।
८. िवप ी िदनेश साद िसंहले दाबी गरेको
रकम भु ानी भएको हो वा होइन, आिद िवषयमा
म कायालय र म अदालतबाट मु ाको रोहमा
माण बझ
ु ी ठहर फै सला भइसके को र ततु रट
िनवेदनको रोहमा िनवेदकले उठाएको रकम भु ानी
भए नभएको िवषयमा थप माण बझ
ु ी िनणय गन
िम ने देिखँदैन । यसै स दभमा म अदालतमा
परेको पनु रावेदन सु ने अिधकार म ऐन, २०४८
को दफा ६०(ग) बमोिजम म अदालतलाई भएको
र िनवेदकको मौिलक हक हनन् भएको अव थाको
अभाव र े ािधकारको िु टसमेत नदेिखई आ नो
कानूनबमोिजमको े ािधकार योग गरी गरेको
िनणयको स ब धमा असाधारण अिधकार े बाट
ह त ेप गन निम ने हँदा िनवेदकको मागबमोिजम
आदेश जारी गन निम ने” भनी िनवेदक होटल
सन एन. नो ा.िल. का सरु े
े ठ िव रोम
े समेत भएको उ ेषणयु परमादेश (ने.का.प.
२०५७, अंक ३, िन.नं. ६८७७) मु ामा िस ा त
ितपादन भएकोसमेत देिख छ । ततु िववादमा
पिन सािधकार िनकाय म कायालयले गरेको
िनणयउपर म अदालतमा पनु रावेदन परी िनणय
गन आिधकारीबाट तह-तह माणको मू याङ् कन
गरी िनणय भएको र Gross Injustice भएको वा
कुनै कानूनको ट उ लङ् घन भएको भ नेसमेत
नदेिखँदा मागबमोिजम आदेश जारी गन िम ने
देिखएन ।
९. अतः म ऐनको आधारमा परेको
िनवेदनमा माण मू याङ् कन गरी तह-तह फै सला

भइसके को िवषयमा संिवधान र कानूनको उ लङ् घन
भएको र ग भीर अ याय भएको भ ने त य ततु
नगरी परेको िनवेदनमा यस अदालतले असाधारण
अिधकारको योग गरी रट े ािधकारबाट करारीय
कृितको िववादमा िववेचना र िव लेषण गरी िववाद
िन पण गन निम ने हँदा ततु रट िनवेदन खारेज
हने ठहछ । यस आदेशको जनाउ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ी कायालय र म अदालतलाई
समेत िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल असोज २९ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . १०४२२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
आदेश िमित : २०७६।७।६
०६९-WO-१२०९
मु ाः- उ ेषण / परमादेश / ितषेध
िनवेदक : शेरबहादरु घलेको छोरी, धािदङ िज ला,
भूमे थान- ४ हाल बारा िज ला, िपपरा
िसमरा ४ ब ने िहराकुमारी घलेसमेत
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
§ ि भुवन राजपथ िनमाण भएको समयमा
राजमागको िनिम ा ग रने वा ग रएको
ज गाको स ब धमा कुनै ितपूितको
यव था नरहेको, “राजमाग (िनमाण
यव था) ऐन, २०२१ को दफा ३ को
यव था “िनमाण भैसके को र िनमाण
हन लागेको” दवु ै राजमागको हकमा लागु
हने देिखएको र दफा ३ बमोिजम सूचना
कािशत भई राजमाग े घोषणा
भएकोमा कुनै यि को घर, इमारत
वा पचास ितशतभ दा बढी ज गा
राजमाग े मा परेमा बाहेक ितपूित
नपाइने यव था रहेकोसमेतबाट िमित
२०२१।११।११ को सूचनाबमोिजम
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ि भवु न राजपथको े िभ पन भनी
तोिकएको सडकको म यिव दुबाट
२५।२५ गजको हकमा सो ज गा उ
ऐनको दफा ४ (२)को यव थाबाट
यितखेर नै ा भैसके को मा नुपन र
नेपाल कानून या यास ब धी ऐनको
दफा ४ को यव थासमेतबाट अब सो
कुराको वैधतामा
उठन नस ने हदँ ा
सािबक यव थाअनस
ु ार राजमाग े
घोिषत ज गाको हकमा सो ज गाको
साधारणतः ितपूित पाउन स ने
अव था रहेनछ भनी मा नु पन ।
( करण नं.४)
§ “राजमाग (िनमाण यव था) ऐन, २०२१
अ तगत “राजमाग े ” तोिकएको
ज गाको हकमा अपवादा मक अव थामा
बाहेक ितपूित ा नहने र सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ अ तगत सडक सीमा
तोिकएको ज गा सडक िव तारको लािग
ा गनु पन भएमा चिलत कानून अथात्
ज गा ाि ऐन, २०३४ अ तगतको
ि या पुरा गरी र ितपूित ितरेर मा
गन स ने ।
( करण नं.६)
§ ि भवु न
राजपथलगायतका
राजमागह मा राजमाग (िनमाण
यव था) ऐन, २०२१ अ तगत नेपाल
सरकारबाट िमित २०२१।११।११ मा
कािशत सूचनाबमोिजमको “राजमाग
े ” घोिषत सडकको के बाट दायाँ
बायाँ २५ गजस मको ज गाको हकमा
सो ऐनको दफा ५ को ितब धा मक
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वा यांशको अव था छ भनी मािणत गन
सके को हदस म घर इमारतको र २५ गज
अथात् ७५ िफटदेिख बािहरको अथात्
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा
३ तथा ३क बमोिजम नेपाल सरकार ारा
नेपाल राजप मा कािशत २०३४।३।२०
को सूचना ारा थप िसमाको हकमा
य तो ज गा कानूनबमोिजम ा गरेर
मा सडक िव तार गन सिकने हदँ ा सो
ि या ार भ गनु र यसरी कायम हन
आउने ७५ िफट बािहरको ज गा एवं घर
टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही
ऐनको दफा १९ िवपरीत िनमाण ग रएका
होइनन् भ ने थािपत हने संरचनाह को
समेत कानूनबमोिजम ितपूित दान
गनु पन ।
( करण नं.११)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी िहरा रे मी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
उ व साद पडु ासैनी र ी सयु राज दाहाल
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७३ िन.न. ९७३५ पृ २३४४
§ ने.का.प. २०७५ िन.नं.१०१०२ प.ृ १७६६
स ब कानून :
§ राजमाग (िनमाण यव था) ऐन, २०२१
§ सावजिनक सडक ऐन, २०३१
आदेश
या.डा.आन दमोहन भ राई : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा
१०७ बमोिजम दायर हन आएको यसै अदालतको

े ािधकार िभ को ततु रट िनवेदनको संि त
त य एवम् ठहर यस कार रहेको छ:
हामी िनवेदकह नेपाली नाग रक ह ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१९ (१) ले येक नाग रकलाई चिलत कानूनको
अिधनमा रही स पि आजन गन, भोग गन,
बेचिबखन गन र स पि को अ य कारोबार गन हक
दान गरेको छ भने उपधारा (२) मा सावजिनक
िहतको लािग बाहेक रा यले कुनै यि को स पि
अिध हण वा ा गन वा य तो स पि उपर अ
कुनै कारले कुनै अिधकारको िसजना गन छै न
भ ने यव था रहेको र उपधारा (३) मा वै ािनक
भूिमसधु ार काय म लागू गदा वा सावजिनक िहतको
लािग रा यले कुनै यि को स पि अिध हण वा
ा गदा वा य तो स पि उपर कुनै अिधकारको
िसजना गदा कानूनबमोिजम ितपूित िदइनेछ ।
ितपूित र सोको आधार र काय णाली कानून ारा
िनधारण ग रएबमोिजम हनेछ भ ने यव था रहेको
छ । अथात् रा यले सावजिनक िहतको लािग
नाग रकह को स पि अिध हण वा ा गदा
कानूनमा िनधारण ग रएको ि या अवल बन
गरी कानूनबमोिजमको ितपूित िदएर मा गनपन
ु
संवैधािनक यव था रहेको छ ।
यसैगरी सावजिनक सडक ऐन, २०३१
को दफा ४, १४, १५ मा ज गा ाि ऐन, २०३४
को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १३, १४,
१६ मा रा यले सावजिनक िहतको लािग यि को
स पि अिध हण वा ा गनु परेमा कानूनले
तोके को ि या पूरा गरी कानूनबमोिजमको ितपूित
िदएर मा अिध हण वा ा गनपन
ु भ ने यव था
रहेको छ ।
नारायणी अ चल, बारा िज ला, िपपरा
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िसमरा गा.िव.स. अ तगत ि भवु न राजपथको दायाँ
बायाँ दवु ैतफ हामी िनवेदकह म ये िहराकुमारी
घलेको वडा नं. २ िक.नं. ६९३ र ६९१, लेखनाथ
खनालको वडा नं. २/ग िक.नं. १०४, ८५, ८९,
११६ र ११८, रामबाबु रे मीको वडा नं. २ िक.नं.
२७४५ र २७४६, च बहादरु े ीको वडा नं.
१ िक.नं. ४५७, धनकुमारी े ीनीको वडा नं. २
िक.नं. १०८, १०९, ११०, १११, र २०२३,
यदक
ु ु मार गौतमको वडा नं. २ िक.नं. ५५४ र वडा
नं. ४/क िक.नं. १८३०, बमबहादरु े को वडा नं.
२/घ िकं .नं. १०२५ र वडा नं. २ िक.नं. ७५३ र
२१५९, ममदु वे ी उपा यायको वडा नं. १ िक.नं.
९६१ र ६७९, कािशम िमयाँको वडा नं.२ िक.नं.
११८७, ११९०, १३२९ र १३३१, रता ब नेत
(देवकोटा) को वडा नं. २ िक.नं. २०२२ र ८४५,
भगवतीकुमारी अिधकारीको वडा नं. २ िक.नं. ५५०,
सरोजकुमारी कलवारको वडा नं. २ िक.नं. ६३ र
१३१४, सानमु ाया तामाङ् गनीको वडा नं. २ िक.नं.
११८६ र ११८९, िमरा थापाको वडा नं. २/घ१
िक.नं. १२४१, अिनतादेवी महतोको वडा नं. २/
घ१ िक.नं. ३८७, उषादेवी अिधकारीको वडा नं. २
िक.नं. २२७७ र वडा नं. १ िक.नं. ८०२ र ८०६,
िनशनकुमार े समेतको वडा नं. २/घ१ िक.नं.
१३८३ र २१६०, कृ ण साद िघिमरेको वडा नं. २/
घ१ िक.नं. ४०३, जनमाया िधतालको वडा नं. २/
घ१ िक.नं. ४०१, कृ णमाया े को वडा नं. २/घ१
िक.नं. ३९४, रकमाया गु ङको वडा नं. २ िक.नं.
२५०४ र २५०५, ल मीदेवी अिधकारीको वडा
नं. २ िक.नं. ३४८, ३९७, ४९९ र ७३, उिमला
े को वडा नं. २. िक.नं. ७६३ र ७१८, आइतिसंह
घलानको वडा नं. २/घ िक.नं. ८३८, ८३९ र वडा
नं. २/घ१ िक.नं. ३९५, िनलबहादरु िसंखडाको वडा

नं. २/घ१ िक.नं. ३६८, िदल देवी ढकालको वडा
नं. २/घ िक.नं. ३८, ह रनारायण मान धरको वडा
न. २ िक.नं. १२१३ र १२१५, रिवकुमार गु ाको
वडा नं. २ िक.नं. ५५३, परशरु ाम पौडेलको वडा
नं. २/घ िक.नं. ४००, ह र साद फुयालको वडा नं.
२/ग िक.नं. १२२, वेद साद अिधकारीको वडा नं.
२/घ िक.नं. ७३९, ३५१, ९६३ र ९६१, रामच
अिधकारीको वडा नं. १ िक.नं. १५३ र वडा नं.
२ िक.नं. २१५२, राम साद ठाकुरको वडा नं. २
िक.नं. ९६२ र ९५९, िकशोरकुमार नेपालको वडा
नं. १ िक.नं. ९५९, िभमकुमार याकुरेलको वडा
नं. २/ग िक.नं. ६१, उ म साद अिधकारीको वडा
नं. २ िक.नं. ११९१, २४३, ६४, ७४८ र ६५,
गंगा साद मैनालीको वडा नं. १/ख िक.नं. ११०,
पंकजकुमार गु ाको वडा नं. २/घ िक.नं. ८७८,
िवनोद साद कलवारको वडा नं. २ िक.नं. ६६०,
५५२ र ७३५, मेनक
ु ा कुमारी पौडेलको वडा नं.
२/घ िक.नं. २०६, िव णमु ाया पराजल
ु ीको वडा नं.
२/घ१ िक.नं. ४२७, धनबहादरु मगरको वडा नं. २
िक.नं. ७६, ४९८ र ५००, बि साद ढोडारीको
वडा नं. २ िक.नं. ४६२, ४१३ र ८०१, भरतबहादरु
थापाको वडा नं. २ िक.नं. १९३५ र वडा नं. ४/ग
िक.नं. ३५३ र ३९७, रिव खकुरेलको वडा नं.
२/घ१ िक.नं. ५६७, शारदा लामाको वडा नं. २
िक.नं. ५२६, बिु मान कमाचायको वडा नं. २/घ
िक.नं. २१९, शबु लाल े को वडा नं. २/घ१ िक.नं.
३६५, संगीता शमा खनालको वडा नं. २/ग िक.नं.
११५, इ मान े को वडा नं. १/ख िक.नं. २४४
र देवी खरेलको वडा नं. २ िक.नं. ६६४, २३६२ र
२३६१ का ज गा र उ ज गामा िपता पूखा, दाता
तथा हा ै पालामा िनिमत घरह समेत रहेका छन् ।
उ ज गा तथा घरज गाह हामी िनवेदकह तथा
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हा ा प रवारह समेतले बसोबास गरी ितरोसमेत
बझ
ु ाई आएको िनिववाद हक भोगको स पि हो ।
२०५८ सालमा बारा िज लाअ तगत पन
ि भूवन राजपथलाई िव तार गन ममा सो राजपथको
दायाँ बायाँ दवु ैतफ २५/२५ िमटर पन गरी उ सडक
िव तारको कायलाई ार भ ग रएको िथयो । जसमा
हामी िनवेदकह को ज गासमेत िमची बाटो िब तार
ग रएको हो । सोही समयमा हा ै िछमेक गा.िव.स.
भवानीपरु , िजतपरु गा.िव.स. ि भवु न राजपथमा
परेका घरह समेत भ काई भ काइएका घरह
तथा २५ िमटरिभ पन ज गाबापत मआ
ु जासमेत
िदइएको िथयो । तर ि भवु न राजपथअ तगत परेका
हामी िनवेदकह म येका के ही घरह लाई के ही
ित त बनाई २५ िमटरिभ परेका हामीह का
ज गा घरह को मआ
ु जा िदने स ब धमा कुनै चासो
नै देखाइएन । हामी िनवेदकह ले िज ला शासन
कायालय बारालगायतका िविभ न स बि धत
िनकायह मा सँगैको गा.िव.स. का ज गावालाह लाई
ि भवु न राजपथमा परेका ज गा तथा घरह बापत
मआ
ु जा िदने हामीलाई िकन निदने भनी पटक पटक
िनवेदनह दायर ग य । किहँ हा ो सनु वु ाइ भएन ।
अिहलेस म हामी ि भवु न राजपथको के िब दबु ाट
२५ िमटरिभ परेका हा ा ज गा तथा घरह को
उिचत ितपूित पाउन हारगहु ार ग ररहेका छ ।
यितमा नभई धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालय िसंहदरबारमा समेत िमित २०६९/५/१५
मा दता नं. १२११ को िनवेदन दता गरेका छ ।
यसबाहेक िविभ न सरकारी िनकायह मा पगु ी
कानूनबमोिजमको ितपूित पिन निदई के आधारमा
हा ा घरज गा राजमागमा पान खोिजएका हन् य ता
िनणय तथा आदेश जे जो छन् ितनको ितिलिप पाउँ
भ दा पिन के ही पिन िदइएन । राजमाग फरािकलो

बनाउने हो भने पिन सावजिनक सडक ऐन, २०३१
को दफा ४ बमोिजम कानूनी ि या पूरा गरी उिचत
ितपूित िदएर मा ग रयोस् र हामी नाग रकह लाई
कानूनको शासनको अनभु ूित िदलाइयोस् भनी
हारगहु ार गय । हा ो हारगहु ार सु नु त परै जावस् झन्
२०६९/५/१५ को नाग रक राि य दैिनकमा सूचना
काशन भएको िमितले १५ िदनिभ वेश माग ब द
गन, घर, टहरा, छा ो, मि दरलगायतका संरचना
हटाउन र आवादी गरेको ज गा ब याउन आदेश जारी
गरी सूचना कािशत ग रएको र सो सूचनाअनस
ु ार
भए गरेको नपाइएको भनी पनु ः घर टहरा हटाउने
बारेको अ य त ज री सूचनासमेत कािशत
ग रयो । यितमा नभई पनु ः िमित २०६९/११/११
को काि तपरु मा राजमागको दायाँ बायाँ २५/२५
िमटरिभ को सडक सीमा अित मण १५ िदनिभ
हटाउनेस ब धी सूचना र िमित २०६९/११/२९ को
काि तपरु मा घर टहरा हटाउनको लािग त याङ् क
संकलन गनबारेको अ य त ज री सूचना कािशत
गरी हामीलाई आतंिकत बनाउने र हा ो िनिववािदत
ज गा तथा घरज गाको कुनै ितपूित नै निदई
हामीलाई घर न घाटको बनाउने काय िवप ीह बाट
भएको छ । पिहला सडकमा परेको हा ो ज गा तथा
घरह को मआ
ु जा अिहलेस म निदने र अिहले
आएर हा ो ज गा वतः सावजिनक सडक कायम
भएको ज तो गरी हा ा घर टहराह हटाउन ताके ता
गद िवप ीह बाट पटकपटक सूचना कािशत
गन गरेबाट हामीह बा य भई हा ो स पि को
अिधकारको र ाथ यायका लािग यो िनवेदन गरेका
छ । सडक िव तारमा अवरोध खडा गन हा ो
चाहाना होइन । सडक िव तारको काय गदा हा ो
स पि जबरज ती हडपेर होइन कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरेर कानूनबमोिजमको ितपूित िदएर

107

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

मा सडक िव तारको काय ग रयोस् र हामीलाई
कानून शासनको अनभु ूित िदलाइयोस् भ ने मा हो ।
राजमाग िव तारका लािग भ दै बलिम याई तं रकाले
नाग रकका िनमाण भ काउन खो ने र कानूनको
ि या पिन पूरा नगरी अथात् ितपूितसमेत निदई
िवप ीह बाट भए ग रएका कायह नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ (३)(ङ) (च),
१३(१)(२), १९(१)(२)(३), ज गा ा ी ऐन, २०३४
को दफा ३,४,५,६७,८,९,१०,११,१३,१४,१६,
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४,१४,१५
मा उ लेिखत यव थासमेतबाट याभूत ग रएका
मौिलक एवम् कानूनी हक अिधकारसमेतको ितकूल
हँदा उ काय तथा उ काय गन स ब धमा
कानूनिवपरीत कुनै िनणय आदेश प रप जे जो भएका
छन् ती सबै नेपालको अ त रम संिवधानको धारा
३२ तथा १०७(२) बमोिजम उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी संिवधान तथा चिलत कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरी कानूनबमोिजमको ितपूित िदएर
मा उ काय गनु गराउनु भनी परमादेश वा उपयु
आ ा आदेश वा पूज जारी गरी हामी िनवेदकह को
हक चलन गराई पूण याय पाऊँ ।
साथै ततु िनवेदनप को अि तम टुङ्गो
नला दै कुनैपिन िकिसमबाट िवप ीह बाट कािशत
सूचनाबमोिजम सडक िव तारको ममा कुनैपिन
बेला हा ा ज गामािथ ह त ेप हने र हा ा ज गामा
बनेका िनमाणह हटाउने, भ काउनेलगायतका काय
भई हामी िनवेदकह लाई अपूरिणय ित हनस ने
ि थित िव मान रहेको हँदा ततु रीट िनवदनको
अि तम िकनारा नभएस म िनवेदकह को ज गामा
ह त ेप नगनु नगराउनु तथा उ ज गामा बनेका
िनमाणह हटाउने भ काउनेलगायतका काय नगनु
नगराउनु यथाि थितमा रा नु भनी सव च अदालत

िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम
िवप ीह को नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िहराकुमारी घलेको
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी गनु नपन भए आधार कारणसिहत यो
आदेश ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी िवप ीह लाई
सूचना पठाई याद िभ िलिखत जवाफ आएपिछ
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु । साथै
अ त रम आदेशसमेत माग गरेको स ब धमा दवु ै प
राखी छलफल हन उपयु देिखएकोले अ त रम
आदेश छलफलको लािग िमित २०७०।२।१२ को
पेसी तोक सो िदन छलफलमा उपि थत हनु भनी
िवप ीह लाई सूचना पठाई उ िदन िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित
२०७०।२।५ को आदेश ।
सावजिनक िहतको लािग चिलत कानूनको
अिधनमा रही सावजिनक सडकको िनमाण, स भार,
िव तार वा सधु ार गनु रा यको दािय व हो । सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले
नेपाल राजप मा सूचना काशन गरी सावजिनक
सडक लाई राजमाग, सहायक माग, िज ला माग र
शहरी मागमा वग करण गरी य तो सडकको के
रेखादेिख दायाँ बायाँ दवु ैितर एकतीस िमटर नबढाई
सडक सीमा तो ने अिधकार ा छ । यसैगरी सोही
ऐनको दफा १९ ले सडक िवभागको वीकृित ा
नगरी कसैले सावजिनक सडकसँग जोिडने गरी वेश
माग बनाउन, सावजिनक सडक वा सडक सीमा िभ
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खाडल वा कुलो ख न वा भ काउन, िकला, ल ा,
तँगारो आिद गाड् न वा हा न वा घर टहरो वा छा ो
बनाउन वा सडक सीमा िभ को ज गा आवादी गन वा
य तै अ य कुनै काय गन हँदनै भनी उ लेख गरेको
छ । सडकको वामी वमा आएको र सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३क. ले िनधारण
गरेको सडक सीमालाई राजप मा सूचना कािशत
गरी सावजिनक जानकारीमा आएपिछ उ सडक
िसमा िभ का ज गाह अित मण गरी घर, टहरा
िनमाण गनु चिलत कानूनको अव ा हो । हाल
कानूनको यो यव थाको बिखलाप सडक सीमा िभ
बनाइएका संरचना हटाई सडक सीमा िभ यवि थत
सडक िनमाण गन उ े यले मा सडक िव तारको
काय भएका हन् । स बि धत िनकायह वाट चिलत
कानूनबमोिजम ग रएका कामकारबाहीह का
स ब धमा िवना कारण यस िवभागलाई िवप ी
बनाउने काम कानूनस मत छै न । अि तयार ा
िनकायले कानूनको अिधनमा रही सडक िसमा
तो न र सो सडक िसमािभ कुनै संरचना िनमाण
नगन वा िनमाण ग रसके को भए भ काउन आदेश
िदन स ने नै ह छ, सो कायलाई अ यथा भ न
िम ने हँदैन । ज गाको मआ
ु जास ब धी िवषय यस
कायालयको काय े िभ पन िवषय होइन । तसथ
उपयु आधार र कारणसमेतबाट यस कायालयका
नाममा मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न अव था
िव मान नभएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयको तफबाट ऐ. का सिचव राजमु ानिसंह
म लको िलिखत जवाफ ।
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा
१९ ले “सडक िवभागको वीकृित ा नगरी कसैले
सावजिनक सडकसँग जोिडने गरी वेश माग बनाउन,

सावजिनक सडक वा सड़क सीमा िभ खाडल वा
कुलो ख न वा भ काउन, िडला, ल ा, तँगारो आिद
गाड् न वा हा न वा घर टहरो वा छा ो बनाउन वा
सडक सीमा िभ को ज गा आवादी गन वा य तै
अ य कुनै काय गन हँदैन" भनी िनषेध गरेको छ ।
त कालीन ी ५ को सरकारको िमित २०३४।३।२०
को सूचनाबाट सडकको वािम वमा आएको र
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३
(क) ले िनधारण गरेको सडक सीमालाई राजप मा
सूचना कािशत गरी सावजिनक जानकारीमा आए
पिछ उ सडक सीमा िभ का ज गाह अित मण
गरी घर टहरा िनमाण गनु चिलत कानूनको अव ा
हो । यस कायालयको तफबाट तोिकएको सडक
िसमा िभ कानूनिवपरीत बनाइएका थायी तथा
अ थायी संरचना हटाई सडक अित मण हटाउने
काय मा गरेको हो । कानूनबमोिजम ग रएका कामका
स ब धमा िवना कारण यस कायालयलाई िवप ी
बनाउने काम कानूनस मत छै न । अतः उपयु
आधारमा िवप ीको रट िनवेदन खारेज भागी हँदा
खारेज ग रपाउ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालय सडक
िवभाग िडिभजन सडक कायालय मकवानपरु
हेट डाका िडिभजन मख
ु रामच राउतको िलिखत
जवाफ ।
सवसाधरण जनताको सिु वधा तथा आिथक
िहत कायम रा न सबै िकिसमका सावजिनक
सडकह को वग करण गरी ितनीह को िनमाण,
ममत, स भार , सधु ार र तरो नतीलगायत
आव यक पन ज गा ा गन र यसको लािग मनु ािसव
मािफकको मआ
ु जा िवतरण गन सावजिनक सडक
ऐन, २०३१ जारी भएको हो । सावजिनक सडकलाई
नेपाल सरकारले राजमाग, सहायक माग, िज ला माग
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र शहरी मागमा वग करण गरी य तो सडकको के
रेखाबाट दायाँ बायाँ दवु ैितर एकतीस िमटरमा नबढाई
सडक सीमा तो ने यव था सावजिनक सडक ऐन,
२०३१ को दफा ३ मा गरेको छ । यसरी सडक
सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा
नतोिकएकोमा सावजिनक सडकको िकनाराबाट ६/६
िमटरमा नबढ् ने गरी सूचना कािशत गदी तोके को
फासला िभ पखालबाहेक अ य कुनै िकिसमको
थायी संरचना वा भवन िनमाण गन नपाउने गरी
िनषेध गन स ने र नगर िवकासस ब धी योजना लागू
भएको े मा त स ब धी चिलत कानूनबमोिजम
हने यव था सोही ऐनको दफा ३ क मा ग रएको छ ।
नगर िवकास योजना लागू भएको े मा नगर िवकास
सिमितले बनाएको िनमाणस ब धी मापद डबमोिजम
भौितक संरचनाको िनमाण हनु पन यव था रहेको
छ । मापद डिवपरीत तथा सडक सीमा अित मण
गरी बनाइएका कुनै पिन भौितक सरचनाह हटाउन
तथा भ काउन र िनषेध गन स ने कानूनी यव था
भएकोले सोहीबमोिजम भएको काम कारबाहीलाई
अ यथा भयो भ न िम ने देिखँदनै ।
जनसं या विृ को अनपु ातमा सडक
स जाल पिन बहृ द् हन आव यक भइसके को
प र े मा सािबकदेिख िनमाण भई स चालनमा
आएका सडकबाट आवत जावत गन असिु वधा
प ररहेको छ । कसैले सावजिनक सडकको सीमा
िमची घर टहरा तथा भौितक संरचनाह बनाइएको
पाइएमा य ता भौितक संरचनाह हटाउन नसिकने
होइन । अक तफ िनमाणस ब धी काम गदा िनवेदकले
आ नो ज गाबाट ६/६ िमटर ज गा छाडेर मा
िनमाणस ब धी काम गनु पन भएकोले रट िनवेदकले
िलएको माग जीिकर औिच यपूण छै न । तसथः
चिलत कानूनको सीमामा रही कानूनबमोिजम

गिठत िनकायबाट भएको कायले िनवेदकको कानूनी
तथा संवैधािनक हकमा ितकूल असर नपु याई यस
म ालयलाई िवप ी बनाइ दायर ग रएको ततु
रट िनवेदन कानूनस मत् नहँदा खारेजभागी छ
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयको तफबाट
िनिम सिचव ह रओम ीवा तवको िलिखत
जवाफ ।
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३
ले िदएको अिधकार योग गरी त कालीन ी ५ को
सरकारले िमित २०३४।३।२० मा राजप मा सूचना
काशन गरी ि भवु न राजमाग (काठमाड -र सौल)
को के रेखाबाट दायाँ बायाँ २५।२५ िमटर सडक
सीमा तोके को छ । सावजिनक सडक ऐन, २०३१
को दफा १९ ले “सडक िवभागको वीकृित ा
नगरी कसैले सावजिनक सडकसँग जोिडने गरी वेश
माग बनाउन, सावजिनक सडक वा सडक सीमा िभ
खाडल वा कुलो ख न वा भ काउन, िडला, ल ा,
तँगारो आिद गाड् न वा हा न वा घर टहरो वा छा ो
बनाउन वा सडक सीमा िभ को ज गा आवादी गन वा
य तै अ य कुनै काय गन हँदैन” भनी िनषेध गरेको छ ।
त कालीन ी ५ को सरकारको िमित २०३४।३।२०
को सूचनाबाट सडकको वािम वमा आएको र
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३
(क) ले िनधारण गरेको सडक सीमालाई राजप मा
सूचना कािशत गरी सावजिनक जानकारीमा आए
पिछ उ सडक सीमा िभ का ज गाह अित मण
गरी घर टहरा िनमाण गनु चिलत कानूनको अव ा
हो । स बि धत कायालयवाट तोिकएको सडक
सीमा िभ कानूनिवपरीत बनाइएका थायी तथा
अ थायी संरचना हटाई सडक अित मण हटाउने
काय मा गरेको हो । कानूनबमोिजम ग रएका कामका
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स ब धमा िवना कारण यस िवभागलाई िवप ी
बनाउने काम कानूनस मत छै न ।
अतः उपयु आधारमा िवप ीको रट
िनवेदन खारेज भागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको नेपाल सरकार भौितक पूवाधार तथा
यातायात म ालय सडक िवभागको तफबाट
महािनदशक िदनकर शमाले पेस गरेको िलिखत
जवाफ ।
िनवेदनमा
उठाइएका
नह का
स ब धमा सबै िवप ीह बाट िलिखत जवाफ ा
भएपिछ अि तम आदेश गदा बो न िम ने कृितको
देिखएकोले हाल अ त रम आदेश जारी गरी रहनु
परेन । कानूनबमोिजम गनु भ नेसमेत बेहोराको यस
अदालतको िमित २०७०।३।११ को आदेश ।
िमित २०३४।३।२० को राजप ले महे
राजमागको िबच से टरबाट दायाँ बायाँ २५/२५
िमटर दरु ी तोके अनस
ु ार सो राजमाग अित मण
गरी ब ने यि ह लाई अित िमत े खाली
गन गराउनको लािग सडक िडिभजन कायालय
हेट डाले स बि धत यि ह को लािग सूचना
शासन ग रएको भ ने कुराको जानकारीस म यस
कायालयलाई छ । यसबाहेक यस कायालयबाट
िनवेदकह को िव मा कुनै काय भए गरेको नहँदा
यस कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई िदएको रट
िनवेदन झु ा र कानूनिवपरीतको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने िज ला शासन कायालय बारा
कलैयाको िलिखत जवाफ ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु िनवेदनमा
िनवेदक रामच
े समेतको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी िहरा रे मीले ि भवु न

राजपथलाई िव तार गन ममा सो राजपथको
दायाँ बायाँ दवु ैतफ २५/२५ िमटर पन गरी उ
सडक िव तारको काय गदा िनवेदकह को घर
ज गा सडकमा परेको छ िनवेदकह को सडकमा
परेको उ ज गा र घरको मआ
ु जासमेत िदइ सडक
िव तारको काम गनपनमा
मआ
ु
ु जा निदई बाटो
िव तारको काम गरेको हँदा सडक िव तारका लािग
भएका िनणयसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
संिवधान तथा चिलत कानूनबमोिजमको ि या
पूरा गरी कानूनबमोिजमको ितपूित िदएर मा बाटो
िव तारको काय गनु गराउनु भनी परमादेश वा उपयु
आ ा आदेश वा पज
ु जारी हनपु छ भ नेसमेत बहस
गनभयो
ु ।
िवप ी धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयसमेतको तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी उ व साद पडु ासैनी र ी
सयु राज दाहालले ि भवु न राजपथ र महे राजपथ
पूराना सडक हन्, यी राजमाग राजमाग िनमाण ऐन,
२०२१ अ तगत बनेका सडक हन् । ज गा ाि
ऐन, २०३४ र सावजिनक सडक ऐन, २०३१ यी
सडकको हकमा आकिषत हँदैनन् । त कालीन कानूनी
यव थाबमोिजम घर इमारत वा ५० ितशतभ दा
बढी ज गा राजमागमा परेमा मा ितपूित पाउने हो,
ितपूित नबझ
ु े वा लगतक ा नगरेपिन ज गा ा हने
त कालीन कानूनी यव था िथयो, त कालीन कानूनी
यव थाबमोिजम स प न भइसके को िवषयमा हाल
आएर िनवेदन गन सिकने होइन रट िनवेदन खारेज
हनपु छ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
ततु िनवेदन रट हेदा िनवेदकह
ि भवु न राजपथको छे उमा पन बारा िज लाअ तगत
िपपरा िसमरा गा.िव.स. का बािस दा देिख छन् ।
सो गा.िव.स. अ तगत ि भवु न राजपथको दायाँ
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बायाँ िनवेदकह को िविभ न िक ा ज गाह र सो
ज गाह मा िपता पख
ु ा, दाता तथा हा ै पालामा िनिमत
घरह रहेका छन् भ ने िनवेदकह को भनाई रहेको
देिख छ । िनवेदकह को घर ज गा हँदै जाने ि भवु न
राजपथलाई िव तार गन ममा २०५८ सालमा
राजपथको दायाँ बायाँ दवु ैतफ २५।२५ िमटर पन
गरी सडक िव तारको काय ार भ ग रएको िथयो,
सो गदा हा ै िछमेक भवानीपरु , िजतपरु गा.िव.स.मा
ि भवु न राजपथमा परेका घरह भ काउँदा उ
घरह र २५ िमटरिभ पन ज गाबापत ितपूित
िदइयो, तर हा ा ज गा र घरह को मआ
ु जा िदने
स ब धमा कुनै चासो देखाइएन, सोबारे स बि धत
िनकायमा उजरु ी गदा कुनै सनु वु ाइ भएन भ ने
पिन िनवेदकह को िजिकर छ । िनवेदकह यस
अदालतमा मल
ु तः िमित २०६९।५।१५ को नाग रक
दैिनकमा र पनु ः २०६९।११।११ को काि तपरु
दैिनकमा कािशत सूचनालाई िलएर वेश गरेको
देिख छ । सडक िडिभजन कायालय ारा कािशत
सो सूचनामा अ य कुराको अित र “सडक िवभागको
वीकृित ा नगरी सावजिनक सडक (साम रक
मह वका राजमाग, सहायक माग र अ य माग) वा
सडक िसमािभ सडकको आवागमनमा बाधा पु ने र
सावजिनक िहत ितकूल हने गरी कसैले सावजिनक
सडकसँग जोिडने गरी वेश माग बनाउन, घर टहरा
िनमाण गरी सडकको ज गा आवाद गन, होिडङ बोड
रा न, आइ या ड / शािलक / या ु ित ालय,
देवालय र मठ मि दर िनमाण गन, पे ोल / िडजेल
तथा यास िफिलङ टेशन थापना गन वा य तै
कृितका अ य िनमाण काय गन सावजिनक सडक
ऐन,२०३१ को दफा १९ अनस
ु ार िनषेध ग रएकोले
यो सूचना काशन ग रएको छ । सडक िवभागको
वीकृित ा नगरी सावजिनक सडक (साम रक

मह वका राजमाग, सहायक माग र अ य माग) र
सडक सीमा िभ मािथ उ लेिखत कायह गरेको
पाइएकोले सडक िवभागबाट िमित २०६९ भा १५
गते शु बारको नाग रक राि य दैिनक पि कामा
सूचना काशन भएको िमितले १५ िदन िभ वेश
मागब द गन, घर, टहरा, छा ो, मि दरलगायतका
संरचना हटाउने र आवादी गरेको ज गा ब याउन
आदेश जारी ग रएकोमा सोअनस
ु ार भए / गरेको
नपाइएकोले यस िडिभजन सडक कायालयको काय
े महे राजमाग बागमती (रौतहट) देिख लोथर
(मकवानपरु / िचतवन) तथा ि भवु न राजपथको
वीरग ज भ सार (पसा) देिख दामेचौर (मकवानपरु
/ धािदङ) स मको राजमागको दायाँ बायाँ २५/२५
िमटरको सडक िसमाको अित मण १ िदन िभ
हटाउनु हन स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो
सूचना पनु : कािशत ग रएको छ । अटेर गरी आदेश
काया वयन नगरे सावजिनक सडक ऐनअनस
ु ार
कारबाही हने बेहोरा जानकरी गराइ छ ।” भ ने
उ लेख भएको रहेछ । सो िवषयलाई िलएर नेपालको
अ त रम संिवधानको धारा १९ ारा संरि त आ नो
स पि स ब धी हकमा अित मण हन गएको छ ।
िवप ीह को काय सावजिनक सडक ऐन, २०३१
को दफा ४, १४ र १५ यसैगरी ज गा ाि ऐन,
२०३४ को दफा ३ देिख ८, यसैगरी दफा १०, ११,
१३, १४ र १६ समेतको िवपरीत हँदा िवप ीह ारा
कािशत उ सूचना र सोस ब धी िनणयसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी कानूनबमोिजम
ितपूित िदएर मा सडक िव तारको काय गनु
गराउनु भ ने िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेतको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदकह को मु य
िजिकर देिख छ ।
िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा मल
ु तः
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सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले
नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना काशन
गरी तोके को सीमािभ बनाइएका संरचनाह हटाई
सडक िसमािभ यवि थत सडक िनमाण गन
उ े यले मा सडक िव तारको कायह भएका
हन् । उ ऐनको दफा १९ ले सडक िवभागको
वीकृित ा नगरी कसैले सावजिनक सडकसँग
जोिडने गरी वेश माग बनाउन, सावजिनक सडक वा
सडक सीमािभ घर टहरा वा छा ो बनाउन वा सडक
सीमा िभ को ज गा आवादी गन वा य तै अ य काय
गन िनषेध गरेको छ । सडकको वािम वमा आएको
र सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क
ले तोके बमोिजम सडक सीमा िनधारण गरी राजप मा
सूचना काशन भएको जानकारीमा आएपिछ उ
सडक सीमा िभ का ज गाह अित मण गरी घर
टहरा िनमाण गनु चिलत कानूनको अव ा गनु हो ।
हाल कानूनको बिखलाप गरी बनाइएका संरचनाह
हटाउन सूचना कािशत ग रएको हो । सावजिनक
िहत एवं सडक आवागमनलाई यवि थत गरी
सबैलाई सहज ढंगले आवागमन गन उ े यअनु प
चिलत कानूनबमोिजम सडक िव तार काय ग रएको
हँदा रट िनवेदन खारेज हनपु छ भ ने िवप ीह को
िजिकर रहेको देिख छ ।
उपयु िनवेदन िजिकर र िलिखत
जवाफको स दभमा िमिसल कागज र मािथ
उि लिखत बहससमेतलाई म येनजर गरी हेदा
ततु रट िनवेदनमा देहायका ह को िन पण
गनपन
ु देिखयो ।
(१) राजमाग (िनमाण यव था) ऐन, २०२१
अ तगत “राजमाग े ” भनी घोिषत े र
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ अ तगत सडक
सीमा घोिषत े को घर ज गा तथा संरचनाह

सडक िव तारको लािग ा ग रएको अव थामा
ितपूितको िवषयमा के कसो ग रनु पन हो ?
(२) िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
हो वा होइन ?
२. मािथ उि लिखत पिहलो
तफ
हेदा ि भवु न राजपथ २०१३।१४ सालितर बनेको
नेपालका जेठा राजमागम येको एक हो भ नेमा िववाद
छै न । सो राजमाग िनमाण हँदा कुन ऐन बहाल िथयो
भ ने कुरा िनवेदन वा िलिखत जवाफमा खु दैन ।
िनवेदन र िलिखत जवाफमा सावजिनक सडक ऐन,
२०३१ का यव थाह को चचा ग रए पिन सो ऐन
जारी हनपु वु राजमाग र सडकसँग स बि धत “राजमाग
(िनमाण यव था) ऐन, २०२१ कायम रहेको र सो
ऐनलाई २०३१ सालमा बनेको सावजिनक सडक
ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले खारेज गरेको देिख छ ।
ि भवु न राजपथ २०३१ सालपूव िनमाण भइसके को
हँदा सो ऐनका यव थाह ि भवु न राजपथको हकमा
आकिषत हने नै भयो । उ ऐनको दफा ३ मा “ ी
५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना कािशत
गरी कुनै िनमाण भैसके को वा िनमाण हन लागेको
सडकलाई राजमाग भनी घोिषत गन स नेछ”
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । यसै गरी सोही ऐनको
दफा २ (क) मा “राजमाग” भ नाले ऐनको दफा ३
बमोिजम घोिषत भएको सडक स झनपु छ भ ने र
(ख) मा “राजमागको े ” भ नाले राजमागको
दायाँ बायाँ २५।२५ गजमा नबढाई ी ५ को
सरकारले तोके को े लाई स झनुपछ” भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । उ दफा २ (ख) र दफा ३
ले िदएको अिधकार योग गरी त कालीन ी ५ को
सरकारले िमित २०२१।११।११मा नेपाल राजप मा
सूचना कािशत गरी ि भवु न राजपथसिहत १० वटा

113

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

राजमागको हकमा “राजमाग े ” भनी “राजमागको
के रेखा (से टर लाइन) देिख २५।२५ गरी ५०
गज” तोके को पाइ छ । यसरी राजमाग घोिषत ग रनु
र “राजमाग े ” भनी तो नक
ु ो अथ के ह छ भ ने
एउटा वभािवक
यहाँ उ प न ह छ । यसको
समाधानको लािग उ ऐनका के ही यव थाह को
थप अ ययन आव यक पछ । “राजमाग (िनमाण
यव था) ऐन, २०२१ दफा ४ देहाय बमोिजम छः
४. राजमागमा पन ज गाको सूचना िदनेः
(१) दफा ३ बमोिजम घोिषत राजमागको
े िभ पन ज गा उपदफा (२) बमोिजम
ी ५ को सरकारलाई ा हने कुराको
सूचना सो ज गा धनीको घर वा ज गा र
थानीय अिधकारीको अिफस र सो े को
सावजिनक थानमा टाँिसने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचना टाँस
भएको प िदनपिछ य तो ज गा
राजमागको िनिम ा ग रएको मािनने
छ र यसपिछ सो ज गामा ज गा धनी वा
अ कसैको कुनै िकिसमको हक कायम
रहने छै न । तर उपदफा (१) बमोिजम
सूचना टाँस गदा सो ज गामा बाली लागेको
वा अ कुनै चीज व तु भए उठाई लैजान
पाउनेछ ।”
३. दफा २, ३ र ४ को उ यव थालाई
सम मा अथ गदा, सरकारले राजमागको े घोषणा
गरी सूचना कािशत गन स ने, यसरी राजमाग े
घोषणा गरेपिछ य तो ज गा राजमागको िनिम ा
भएको मािनने र यसपिछ सो ज गामा ज गाधनी वा
अ कसैको कुनै िकिसमको हक कायम नरहने कुरा
प ह छ । यसरी राजमाग े को िनिम ा

भएको ज गामा ितपूितको हकमा ऐनको दफा ५ मा
“साधारणतः ितपूित िदइने छै न” भ ने यव था
गद सोही दफा ५ को ितब धा मक वा यांश ख ड
(२) मा “कुनै यि को घर इमारत वा पचास
ितशतभ दा बढी ज गा राजमाग िभ पन भएमा
ी ५ को सरकारले ितपूित ज गा वा नगदको
पमा सो यि लाई िदनेछ” भ ने यव था गरेको
देिख छ । मािथ दफा ४(२) मा सूचना थानीय तहमा
टाँिसनपु न भ ने उ लेख भए पिन ि भवु न राजपथ
सो ऐन जारी हनभु दा पिहले नै िनमाण भएको र
नेपाल राजप मा सूचना कािशत भइसके को हँदा
थानीय तहमा सूचना टाँिसयो वा टाँिसएन भ ने
कुरा सा दिभक रहेन । िनवेदनमा सो ऐनको सङ् ग
नै नउठाइएबाट सो कायिविधको बारेमा अब बो नपु न
अव था पिन रहेन ।
४. यसरी हेदा ि भवु न राजपथ िनमाण
भएको समयमा राजमागको िनिम
ा ग रने
वा ग रएको ज गाको स ब धमा कुनै ितपूितको
यव था नरहेको, “राजमाग (िनमाण यव था)
ऐन, २०२१ को दफा ३ को यव था “िनमाण
भइसके को र िनमाण हन लागेको” दवु ै राजमागको
हकमा लागू हने देिखएको र दफा ३ बमोिजम सूचना
कािशत भई राजमाग े घोषणा भएकोमा कुनै
यि को घर, इमारत वा पचास ितशतभ दा बढी
ज गा राजमाग े मा परेमा बाहेक ितपूित नपाइने
यव था रहेकोसमेतबाट िमित २०२१।११।११
को सूचनाबमोिजम ि भवु न राजपथको े िभ पन
भनी तोिकएको सडकको म यिव दबु ाट २५।२५
गजको हकमा सो ज गा उ ऐनको दफा ४ (२) को
यव थाबाट यितखेर नै ा भइसके को मा नपु न
र नेपाल कानून या यास ब धी ऐनको दफा ४ को
यव थासमेतबाट अब सो कुराको वैधतामा
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उठन नस ने हँदा सािबक यव थाअनस
ु ार राजमाग
े घोिषत ज गाको हकमा सो ज गाको साधारणतः
ितपूित पाउन स ने अव था रहेनछ भनी मा नु पन
हन आयो । यवहा रकताको ि बाट पिन जनताले
सो ज गा राजमाग े कै हो भनी यवहार ग रसके को
६५ वषभ दा बढी भइसके को अव था हँदा यितका
समयपिछ आएर जनताको यवहार नै खलबिलने गरी
अब सो ज गाको पिन ितपूित पाउनु पछ भ न िम ने
देिखएन ।
५. यित भ दाभ दै पिन दईु कुरामा भने
अव य नै यान िदनपु न ह छ र य तो ि कोण
संिवधान र कानूनअनक
ु ू ल हने देिख छ । पिहलो,
कसैको घर वा इमारत नै परेको वा त कालको
अव थामा कुनै िक ा ज गाको पचास ितशतभ दा
बढी ज गा राजमागमा परी त कालदेिख नै ितपूितका
लािग यासरत रहेको वा घर वा इमारत रहेको
कुरा मािणत हँदा हँदक
ै ो अव थामा पिन राजमाग
तोिकएको े मा त कालमा सडक िव तार नभई घर
यथावत रहेको वा दो ो, सरकार आफै ँ ले सोही े मा
२०३१ पिछ सडक िव तार गदा कानूनबमोिजम
ितपूित दान गरेको अव था भएमा वा एक पटक
मािथ लो तहबाट ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम
ितपूित िदने िनणय गरी पिछ सोभ दा त लो
तहबाट ितपूित निदने गरी सडक िव तार गन
लािगएमा भने स बि धत प को ितपूित पाउने हक
ब दछ । िनवेदक सानु े समेत िव
धानम ी
तथा मि प रषद् सिचवालयसमेत भएको रट
िनवेदन (०७३-WF-०००३) मा यस अदालतबाट
यी कुराह समेत ि गत गरी परमादेशको आदेश
जारी भएको कुरा यहाँ मरणीय छ ।
६. अब सडक िव तारकै स दभमा
िनवेदनमा अनस
ु ाङ् िगक पमा उठेको अक

अथात् सावजिनक सडक ऐन, २०३१ बमोिजम
नेपाल राजप मा िमित २०३४।३।२० मा सूचना
कािशत गरी सीमा तोिकएको अव थामा के हने भ ने
हकमा हेदा थमतः “राजमाग (िनमाण यव था) ऐन,
२०२१ अ तगत सूचना कािशत गरी “राजमाग े ”
घोिषत ज गा र सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को
दफा ३ बमोिजम नेपाल राजप मा सूचना कािशत
गरी “सडक सीमा” तोिकएको ज गालाई पथृ क-पथृ क
पमा हे रनपु न देिख छ । सावजिनक सडक ऐन,
२०३१ को उ दफा ३ ारा य तो सडकको के
रेखादेिख दायाँ बायाँ एकतीस िमटरमा नबढाई सडक
सीमा तो न स ने अिधकार सरकारलाई दान
गरेको देिख छ । सोही दफा योग गरी त कालीन
ी ५ को सरकारले िमित २०३४।३।२० को नेपाल
राजप मा सूचना कािशत गरी िविभ न सडकको
सीमा तोके को र सो गन ममा ि भवु न राजपथको
हकमा सडकको के रेखादेिख दायाँ बायाँ २५।२५
िमटर सडक सीमा तोके को पाइ छ । यसरी सीमा
तोिकएको अव थामा सोिह ऐनको दफा ३क.(१)
मा “सडक सीमा तोिकएकोमा सडक िसमाको र
सडक सीमा नतोिकएकोमा सावजिनक सडकको
िकनाराबाट ६।६ िमटरमा नबढ् ने गरी नेपाल
सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत
गरी तोके को फैसला िभ पखालबाहेक अ य
कुनै िकिसमको थायी बनावट ( चर) वा
भवन कसैले िनमाण गन नपाउने गरी िनषेध गन
स नेछ” भ ने र कसैले तोिकएको फासलािभ कुनै
िकिसमको थायी बनौट वा भवन िनमाण गरेमा सोही
दफाको उपदफा (२) बमोिजम भ काउन सिकने
कुरा परेको छ । तर जहाँस म सावजिनक सडकको
िनमाण, िव तार वा सधु ार गन वा सडक सीमाको
िनिम कुनै ज गा ा गनपरे
ु मा भने नेपाल सरकारले
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ज गा ाि स ब धी नेपाल कानूनबमोिजम ज गा
ा गन स ने छ भ ने यव था सोही ऐनको दफा
४ मा ग रएको देिख छ । यसरी “राजमाग (िनमाण
यव था) ऐन, २०२१ अ तगत “राजमाग े ”
तोिकएको ज गाको हकमा अपवादा मक अव थामा
बाहेक ितपूित ा नहने र सावजिनक सडक
ऐन, २०३१ अ तगत सडक सीमा तोिकएको ज गा
सडक िव तारको लािग ा गनु पन भएमा चिलत
कानून अथात् ज गा ाि ऐन, २०३४ अ तगतको
ि या परु ा गरी र ितपूित ितरेर मा गन स ने
ह छ । ततु रट िनवेदनमा उ यव थाह को
सा दिभक अथ गदा २०२१।११।११ को सूचना ारा
“राजमाग े ” घोिषत सडकको के रेखादेिख दायाँ
बायाँको २५ गज अथात् ७५ िफट ज गाको हकमा
“राजमाग (िनमाण यव था) ऐन, २०२१ को दफा ५
को अव थामा बाहेक साधारणतः ितपूित नपाउने र
२०३४।३।२० को सूचना ारा सीमा कायम २५।२५
िमटर अथात् थप ७ िफटको हकमा भने सो ज गा
कानूनबमोिजम ा नगरी यि गत वािम व समा
नहने हँदा कानूनबमोिजम ा गरी ितपूितको
यव था ग रनु पन अव था देिखन आयो ।
७. रट िनवेदनमा ि भवु न राजपथको
िव तारको काय २०५८ सालमा ार भ भएको
कुरा उ लेख गरे पिन २०६९ सालमा मा
सडक सीमा िभ का ज गाह मा बनेका घर टहरा
मि दरलगायतका संरचना हटाउन आवादी ब याउन
सूचना िनकािलएको भ ने उ सूचनाबाट नै
देिखयो । यसबाट यथाथमा “राजमाग (िनमाण
यव था) ऐन, २०२१ अ तगत राजमाग े
तोिकएको सबै वा सावजिनक सडक ऐन, २०३१
बमोिजम सडक सीमा कायम भएको ज गामा

पिन सडक िव तार भएको रहेनछ भ ने देिखयो,
य तोमा सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को
दफा ४ ले सडक सीमा तोिकएको ज गा ा गदा
चिलत कानूनबमोिजम मा ा गन सिकने हँदा
२०३४।३।२० को सूचना ारा थप ग रएको ७
िफटको हकमा भने िनवेदकले दाबी गरे ज तो
नेपालको अ त रम संिवधानको धारा १९ वा वतमान
संिवधानको धारा २५ तथा ज गा ाि ऐनको ि या
पूरा गनपन
ु नै देिखयो ।
८. ज गा ा ग रने र ितपूित दान
ग रने कुरामा िवशेषतः िवप ीह को तफबाट
यस अदालतबाट भएका फै सलाह लाई रा ोसँग
अ ययन नगरी िति याह
य ग रएको
पाइ छ । यसैले ितपूितबारे यस अदालतको धारणा
प गन स दभमा सानु े समेतको रट िनवदेनमा
र यसपिछ सा वना सवु ेदीको रट िनवेदनमा
यस अदालतबाट भएको िनणयको पनु ः मरण गनु
आव यक देिखएको छ । ितपूितको स ब धमा यस
अदालतले अमक
ु ज गाको यो यित रकम ितपूित
िदनु भनी किह यै िनणय गरेको छै न । यस अदालतले
“ ितपूित िदँदा गमु ाउनु परेको स पि को बजार मु य
(Present market value) र स पूण स पि गमु ी
िव थािपत हनपु न अव थामा सोही थानको व रप र
पनु थािपत हन के कित रकम ला छ सो मू य अथात्
Replacement value हेररे ितपूित िदनपु छ”1
भ ने धारणा य गरी आएको छ । सानु े को
उपयु िनणयमा पिन सरकारले वाता ारा जनताको
सहमित ा गरी ज गा ा गन स ने कुरालाई
वीकार ग रएको छ । कानूनबमोिजम ज गा नै ा
ग रनपु न अव थामा पिन “ज गा ा गदा स पूण
ज गा आयोजनामा परी वा अिधक ज गा परी के ही
1
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ज गा मा बाँक रही उपयोिगतािविहन हने, सो
ठाँउमा भएको िनमाणबाट अिधकतम लाभ ा
गन वगमा िवभािजत गरी िव थािपत हनेह को
पुनवास र पुन थापनाको हक समेत स बोधन
हने गरी मआ
ु जा र ितपूित िनघारण गनु”
भनी िनदशना मक आदेश जारी ग रएको छ । पूण
इजलासको सो फै सलापिछ यसलाई अ प गद
संयु इजलासबाट सा वना सवु ेदीसमेतको मु ामा
आयोजनाबाट लाभाि वत हने, आंिशक ित पु ने,
पूण पमा ित पु ने, वा स पूण गमु ाउने यि ह का
िबच वग करण हन स छ । अथात् “िनवेदकले के
कित ितशत ज गा गमु ाउनु पछ, ज गा सडकमा परी
बाँक रहेको ज गा आिथक पले उपयोगी रह छ वा
रहँदनै , कम वा बढी मू यवान के ह छ, यी स पूण
कुराह ितपूित दान गन िवषयका मा य आधार
वा मापद ड ब न स छन् । सडक िव तारको कारण
सडक छे उका यि ह को जीवनमा के क तो
सकारा मक प रणाम आउँछ भ ने कुरालाई पिन
आिथक प रसूचकको आधारमा मू याङकन गन
सिकने ह छ । य तै सामािजक र वातावरणीय
असरलाई पिन मू याङ् कन गन सिकने ह छ ।
आयोजना िवकास गदा अथात् िव ततृ आयोजना
ितवेदन (Detailed Project Report) बनाउँदा नै
यी कुराह बारे मू याङकन गरी आयोजनाको खच
तथा नाफाको अनपु ात (Cost-benefit Ratio)
िनका न सिकएमा आयोजनाको आिथक प अ
प ह छ । तर यसो नग रएमा ज गा ा गन
समयमा अनाव यक िववाद पन, आयोजनाको अविध
ल बन गई मू यको पनु रावलोकन (cost variation)
हन जाने प रि थित पिन उ प न हन स दछ । यी
प ह बारे सो दै नसो ने, आयोजनाबाट भािवत
यि ह मा पन आिथक, सामािजक र वातावरणीय

असरको मू याङ् कन नगन, यसतफ कुनै यास
स म पिन नगन, तर यि गत स पि िलँदा ितपूित
िदनपु दन भ ने र ितपूित बारेमा अदालतको
फै सलाको आलोचना गन िवि ले संिवधानका
मा यताह लाई कुनै पमा पिन समथन गदनन्”
भ ने प ि कोण य गरेको छ ।
९. यस अदालतको लािग मा होइन सम त
मल
ु क
ु को लािग संिवधान, कानून र िविधको शासन
मह वपूण ह छ । कानून छ दा त कालमा के ही फाइदा
होला, घमु ाउरो बाटो िहँड्नु प यो भ दा झ झिटलो
पिन ला ला, कसैलाई िवकास िवरोधी देखाउँदा आफू
िवकास वादी देिखने िणक सख
ु पिन ा होला
तर, संिवधान र कानून िमिचँदा, नाग रकको सरु ा
मछ । जीवन, वत ता र स पि खोिसँदा, लोकत
थीर र थायी हँदैन । संिवधान ारा याभूत
स पि , आवासलगायतका आधारभूत अिधकारह
सिु नि त ग रदा “हँदा खाने भइु मा छे ह ” को बढी
सरु ा ह छ । हने खाने, धिनमानी, स प नह ले
त आ ना अिधकारह को जसरी पिन सरु ा गन
स दछन् । यसमा कसैले िच ता गनपदन
। यस
ु
अदालतले िलएको अिधकारमख
ु ी ि कोण संिवधान
र लोकत र दीगो िवकासको प मा रहेको हँदा
यायको यो मि दर अिवचिलत पमा सदासवदा
अिधकारको चलन र उपयोगको प मा रह छ ।
१०. अिधकार र ितपूितको िवषयमा यित
भनेर अब पूण इजलासबाट सानु े को मु ामा
ितपािदत िस ा तबारे पिन के िह कुराह प
ग रनु आव यक देिख छ । ततु रट िनवेदनको
सनु वु ाइको ममा सानु े समेतको रट िनवेदनमा
“िवकास िनमाण र सोको पूवाधारको िनमाणको
लािग ज गा ा नगरी सरकारको अिधकार
सृजना हने वा ा ज गाको मआ
ु जा िदनु नपन
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क पनास म पिन गन स ने अव था नरहने,
स पि को सुर ा याभूत गन संवैधािनक र
कानूनी यव थाको ितकूल काय गन सिक छ
भनी मा यता दान गन हो भने सरकार र मातहत
िनकाय वा पदािधकारीको इ छा र चाहनाले
कानून मािथ शासन गन पु छ, जो सवथा कानूनी
शासनको िस ा तको ितकूल हन जा छ” भ ने
पूण इजलासको धारणा रहेको कुरा उठ् यो । तर
बहसको ममा सो कुराको आ-आ नै िकिसमबाट
र अझ सम त िनणयलाई आ नै त रकाबाट या या
गन खोिजएको पिन पाइयो । यसै स दभमा बु नु
पन कुरा के छ भने सानु े को रट िनवेदनमा
मािथ जे भिनयो वतमान संवैधािनक र कानूनी
प र े मा या या ग रएको कुरा हो । सो रट
िनवेदनमा “राजमाग (िनमाण यव था) ऐन २०२१
र सोअ तगत िनकािलएको सूचनाको या या भएको
अव था होइन । दो ो कुरा, ि भवु न राजपथको जनु
ख डको िव तारको िवषयलाई उ रट िनवेदनमा
उठाइएको छ, सो ख डमा िववािदत िनणय हनपु ूव
सडक िव तार गदा ितपूित दान ग रएको भ ने
तथा पिछ लो पटक सडक िव तार गदा पिन म ी
तरबाट ज गा ाि ऐनको ि या सु गन भ ने
िनणय ग रएको तर त प ात् सो ि या अनशु रण
गनु बेगर २०३४।३।२० को सूचनाले सडक सीमा
तोिकएको ज गाको हकमा सडक िव तार गदा ज गा
ाि ऐनको ि या अपनाउनु पदन भ ने िजिकर
िलइएको र सो लाई अ वीकार ग रएको िवशेष
अव था हो । तसथ, “राजमाग (िनमाण यव था)
ऐन, २०२१ लागू हने अव थालाई सानु े को
उपयु िनणयमा चचास म पिन नग रएको हँदा सो
िनणयले “राजमाग (िनमाण यव था) ऐन, २०२१

लागू हने अव थालाई समेत समेटेको भनी मा न
िम ने हँदैन । राजमाग (िनमाण यव था) ऐन,
२०२१ लागू हने अव था २०३१ सालमा समा
भएको मा दा पिन यो आजभ दा कि तमा पिन
४५ वषभ दा पिहलेको अव था हो । सोबमोिजम
राजमाग े तोिकएको र सोहीबमोिजम जनताले
राजमाग े को कुरालाई वीकार गरी य वा
परो पमा सहमित जनाई आ-आ ना यवहार
तय ग रसके को िवषयमा अब फे र सहमित छै न
भिननु अनथ र अराजकतापूण ह छ । यसो ग रँदा
सामािजक स ब ध नै खलबिलने र समाज नै
अ त य त हने अव था पिन पन स छ । य तो
कुरालाई अदालतले ो सािहत गन कुरा पिन
हदँ ैन । व ततु ः राजमागले लामो दरु ी ओगट् छन र
अव थाअनस
ु ार शहरी, शहरो मख
ु े र ामीण
े हँदै ती जा छन । यसैले कुन के क तो व ती
बनेको छ, के क तो जनघन व छ, ज गाको कृित
के क तो छ, भोगको ि थित के छ भ ने कुराले
पिन ज गा के कसरी ा गन भ ने कुरा तय गछ,
तसथ सोिह े मा िवगतमा के ग रएको िथयो भ ने
कुराले अथ रा ने भए पिन अ य के ग रएको िथयो
भ ने कुराले आ नो े मा पिन यिह कुरा ग रनु
पछ भनी दाबी ग रनु सबै अव थामा तकसङ् गत
हँदैन । यस अदालतले सा वना सवु ेदीको रट िनवेदन
(ने.का.प. २०७५ िन.नं. १०१०२ प.ृ १७६६) मा
“लामो समयदेिख सडक बनी योगमा रहेको र
कसैले यसमा िवरोध नगरी िच बुझाई बसेको
अव थामा एक दुई जना यि ले कानूनको िछ
समाई िवकास िनमाणको कायलाई भािवत गन
कुरालाई अदालतले कदािप ो साहन गदन” भ ने
धारणा य पिन ग रसके को छ ।
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११. अब िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न अव था छ वा छै न भनी हेदा
ि भवु न राजपथको बारा िज लामा पन िपपरा
िसमरा गा.िव.स. अ तगत सडक िव तार गन
ममा िमित २०६९।५।१५ र २०६९।११।११ मा
कािशत सूचनाह ले सडक सीमािभ बनेका घर
टहरालगायतका संरचनाह हटाउन िनदशन गरेको
देिखयो । उ सूचनाको बेहोराबाट सडक िव तारको
काय स प न भइसेकेको भ न सिकने अव था
भएन । तसथ मािथ िविभ न ख डमा ग रएको
िव ेषणबाट
ि भवु न
राजपथलगायतका
राजमागह मा राजमाग (िनमाण यव था)
ऐन, २०२१ अ तगत नेपाल सरकारबाट िमित
२०२१।११।११ मा कािशत सूचनाबमोिजमको
“राजमाग े ” घोिषत सडकको के बाट दायाँ
बायाँ २५ गजस मको ज गाको हकमा सो ऐनको
दफा ५ को ितब धा मक वा यांशको अव था छ
भनी मािणत गन सके को हदस म घर इमारतको
र २५ गज अथात् ७५ िफटदेिख बािहरको अथात्
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ३
क बमोिजम नेपाल सरकार ारा नेपाल राजप मा
कािशत २०३४।३।२० को सूचना ारा थप
िसमाको हकमा य तो ज गा कानूनबमोिजम ा
गरेर मा सडक िव तार गन सिकने हँदा सो ि या
ार भ गनु र यसरी कायम हन आउने ७५ िफट
बािहरको ज गा एवं घर टहरालगायतका संरचनाको
हकमा सोही ऐनको दफा १९ िवपरीत िनमाण
ग रएका होइनन् भ ने थािपत हने संरचनाह को
समेत कानूनबमोिजम ितपूित दान गनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ठहछ । जानकारीको लािग यो आदेशको

ितिलिप महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृतः- ताराकुमारी शमा
इित संवत् २०७६ साल काि क ६ गते रोज ४ शभु म् ।

—— &

––

नणय नं . १०४२३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
आदेश िमित : २०७६।९।१५
०७४-WO-०५२३
मु ाः उ ेषण
िनवेदक : काठमाड िज ला, का.म.न.पा.वडा
नं.१ हाि सारि थत मु य कायालय
भई नवलपरासी िज ला, गडाकोट
नगरपािलका वडा नं.१० मा कारखाना
रहेको गोरखा अ
ु री ा.िल. का तफबाट
ऐ. का अि तयार ा त उप ब ध िनदशक
सरु े िसलवाल
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नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

िव
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदको
ह रशंकर वाली
् कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५०(ग), अङ् क ९, िन.नं.
§ िवना आधार र कारण करस ब धी
४७८६
िववादह मा सोझै असाधारण े माफत
§ ने.का.प.२०४९(क), अङ् क ३, िन.नं.
आउन पाउने बाटो खुलाइिदने हो भने
४४९६
करस ब धी कानूनी यव थाह र स ब कानून :
राज व यायािधकरण ऐन, २०३१ समेत
§ अ त:शु क ऐन, २०५८
अथिहन भई िन योजन हन जाने ।
( करण नं.७)
आदेश
§ कर कायालयले ारि भक कर िनधारण
या.डा.आन दमोहन भ राई : नेपालको
आदेशमा िच
नबुझेमा य तो संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३)
आदेशउपर अ त:शु क ऐन, २०५८ को बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको ततु रट
दफा १९(१) बमोिजम आ त रक राज व िनवेदनको संि त त य एवम् ठहर यस कार छ:िवभागका महािनदशकसम शासक य
िनवेदक क पनी उ ोग िवगत २०४३
पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदनस ने सालमा िविधवत् थापना भई नेपालमा का सवग एवम्
र शासक य पुनरावलोकनको लािग टुबोग ा डका िवयरसमेत उ पादन गद आएको छ
िदएको िनवेदनमा पिन आ त रक राज व भने यस उ ोगले पिछ लो आिथक वष २०६४/६५
िवभागका महािनदशकले गरेको आदेशमा देिख आ.व.२०७३/७४ स म लगभग १० वषको
िच नबुझे अ त:शु क ऐन, २०५८ अविधमा देशको राज व ढुकुटीमा मू य अिभविृ
को दफा १९(१), (६) बमोिजम राज व करबापत .११,५४,५०,००,०००।- (अ पी
यायािधकरणमा पुनरावेदन गन सिकने । एघार अरब चौव न करोड पचास लाख मा ),
( करण नं.८) अ तःशु कबापत
.३३,१०,८०,००,०००।(अ पी ते ीस अरब दश करोड असी लाख मा )
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ाह र आयकरबापत .६,९८,१०,००,००० (अ पी
ी ब ीबहादरु काक , ी महादेव यादव, छ अरब अ ठान बे करोड दश लाख मा ) गरी ज मा
ी च डे वर े ठ, िव ान् अिधव ाह
.५१,६३,४०,००,००० (अ पी एकाउ न
ी परशरु ाम कोइराला, ी महेश थापा, अरब ि स ी करोड चालीस लाख मा ) रकमको
ी लिलतबहादरु ब नेत, ी ख बबहादरु योगदान गरेको छ ।
खाती
िनवेदक उ ोगले आ नो उ पादन
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िब िबतरण गन ममा िवयरको अ तःशु क
असु ने योजनको लािग िवयरको उ पादनको
दु त प रमाणको यिकन गन योजनका लािग
यथ म येको आ त रक राज व कायालय,
भरतपरु ले िनवेदकको उ ोग प रसरमा आ.व.
२०६६/६७ मा Flow Meter नामक य जडान
गरी सोही य कै आधारमा देिखने प रमाणकै
आधारमा िवयर िन काशनको प रमाणको यिकन गन
ग रएकोमा िववाद िथएन । Flow Meter िबि एप ात्
क पनीले उ Flow Meter बनाउन र सो नबनेस म
वैकि पक उपायसमेतका लािग िनवेदन िदएको मा
कुनै िववाद छै न । उ Flow Meter बनाई उपयोगमा
याउने वा सो नभएमा चिलत अ तःशु क ऐन,
२०५८ एवम् अ तःशु क िनयमावली, २०५९
को यव थाबमोिजम नै िवयरको जत को प रमाण
िन यौल गनपन
ु िनिववाद कानूनी यव था रहेको
पाइ छ ।
िनवेदकले उ लेख गरेबमोिजम Flow
Meter िबि एप ात् हामीले अ तःशु क
िनदिशकाको अनस
ु ूची-२५ अ तगत फाराम भरी
िवयरको नो सानीको िनवेदन िदई सो मा यथ
आ त रक राज व कायालयबाट खिटई िनवेदक
उ ोगमा नै रहने Resident Excise Officer
को िसफा रससमेत मािसक पमा हने भएबाट सो
फारामबमोिजमको प रमाणलाई नै नो सानीको
पमा मा नु पन िनिववाद छ भने यथ ले येक
मिहनाको फाराममा उि लिखत प रमाणलाई
अ वीकार गन हो भने अक मिहनाको फारामलाई नै
न गरी त कालमा रो नपु नसमेत प ट छ । यदी
यथ ले सो नगरेको अव थामा वयंमा िवयरका
उपभो ाबाट असल
ु ेपिछ िनवेदक उ ोगले येक
मिहना यथ कोमा ज मा गन अ तःशु क ज तो

अ य करको भार िनवेदकमािथ वष पिछ गएर
थोपान कदािप िम दैन । कर चाहे य होस् वा
अ य , सो लगाउनका लािग कानूनको अि तयारी
अप रहाय ह छ, जनु त य NO LAW NO TAX
को िस ा तको आधारमासमेत गैरकानूनी हो ।
Flow Meter य िबि एको भ दैमा न त जत
(Wastage) नै नहने भ ने अनमु ान गन िम छ, न त
सो य िबि एको भ ने आधारले जत प रमाणमा नै
तलमािथ पन वा कुनै फे रबदल हन स ने नै हो ।
िनवेदकले हालस म पिन उ अनस
ु ूची-२५
अ तगत फाराम भरी िवयरको नो सानीको िनवेदन
िदई आएको र सो मा अ तःशु क अिधकारीको
िसफा रससमेत हँदै आएकोमा ए कासी पिछ ला
आिथक वषह का लािग यथ म येका आ त रक
राज व कायालय, भरतपरु िचतवनले मूलतः Flow
Meter नदेखाएको प रमाणको नो सानी माग
गरेको भ ने ज तो आ मिन र हचवु ाको आधार
िलई नपगु अ तःशु क रकम, सोमा शत् ितशत
ज रवाना र िवल ब द तरु समेत माग गद आएकोमा
हामीले आ.ब. २०७०/७१ एवम् २०७१/७२ को
हकमा सो अ याियक अ तःशु क िनधारण आदेश
उपर अ ततः यथ म येको आ त रक राज व
िवभागमा शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन िदए
तापिन सोमा हालस म अि तम िनणय आदेश नभए
पिछ िनवेदकले उपभो ाबाट उठाउँदै नउठाएको
अ तःशु क रकमको भार थोपन िम ने होइन भ दै
अ य यथ ह कोमा गई हारगहु ार गदासमेत कुनै
सनु वु ाइ हन सके न ।
िनवेदकले संकलन नै नगरेको अ तःशु कको
भार बेहोनु नपरोस र उि लिखत Flow Meter
नबनेको अव थामा िव मान अ तःशु क ऐन र
िनयम एवम् अ तःशु क िनदिशका एवम् िनवेदकले
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मािसक पमा भरेको फारामबमोिजम ग रयोस्
भनी यथ ह सँग माग गदागदको अव थामा
येक आिथक वष सिकनासाथै िनवेदक मािथ
परु ानो अ तःशु क ब यौता देखाउने काम हचवु ाको
भरमा गद िनवेदकलाई भने यसको िन टारा गदछ
तपाइँले नउठाएको अ तःशु क तपाइँबाट असु ने
काम गदन भनी आव ासन िदँदै आएकोमा हाल
आएर िनवेदक मािथ आिथक वष २०७२/७३ को
लािग यथ ले ारि भक अ तःशु क िनधारण गन
लागेको भ ने आशंका भई यथ म येको आ त रक
राज व कायालय, भरतपरु िचतवनले सो गन बल
स भावना भएको, सो भई गएमा िनवेदकह लाई
आिथक ितसमेत हने भएको र यथ को
गैरकानूनी कायलाई रो नका लािग िनवेदकसँग अ य
कुनै भावकारी वैकि पक उपचारको यव थासमेत
नभएकाले नेपालको संिवधानको धारा १७ (२)(च),
धारा १८(१), धारा २०(४), (८) र (९), धारा २५,
धारा २७ बाट ा त मौिलक हक अिधकारको र ाथ
धारा ४६ एवम् धारा १३३ (२) बमोिजम स मािनत
अदालतसम उपि थत भएका छ ।
अ तःशु क मूलत: अ तःशु क ला ने
व तु ित ठानबाट उ पादन गरी िन काशन गदाकै
अव थामा ला ने हो भ ने त य अ त:शु क ऐन,
२०५८ को दफा ३ को रोहमा प ट छ । यसको
सोझो र Literal Meaning भनेको जनु व तु
ित ठानबाट उ पादन भई िन काशन भएको छै न,
यसमा अ तःशु क ला दैन वा लगाउन िम दैन भ ने
नै हो । येक मिहना यथ आ त रक राज व
कायालयमा िनर तर पमा हामीबाट उ पादन हने
टुबोग एवम् का सबगसमेतका िवयरको जत कित
प रमाण हो र नो सानी ितशत कित हो भ ने
कुरा प ट खल
ु ाएर उ अनस
ु ूची-२५ बमोिजमको

िवयरको नो सानी िम हाको िनवेदन तथा िसफा रस
फाराम बझ
ु ाउने गरेकोमा आिथक वष २०७२/७३
को स पूण फाराम यसैसाथ संल न छ, सो के ही
नहेरी िबना कुनै आधार, माण उ
यथ को
कायालयमा दता रहेको अनस
ु ूची-२५ बमोिजमको
िवयरको नो सानी िम हाको िनवेदन तथा िसफा रस
फारामको िवपरीत अ तःशु क माग गन िम ने नै
होइन भने अक तफ िनवेदकले सु अव थादेिखकै
अ तःशु क आ नो मा के वारी िववरणबमोिजम
िनर तर र िनयिमत पमा स बि धत कायालयसम
बझ
ु ाउँदै आई कुनै पिन कारले अ तःशु क रकम
किह यै ब यौता नराखेको अिववािदत त य माण
रोहमा समेत िनवेदकको आिथक िहतिवपरीत
अ तःशु क थप पमा मा न निम ने बेहोरा उ
अनस
ु ूचीको बनावटबाट प ट रहेको छ ।
चिलत अ तःशु क ऐन, २०५८ को
दफा ३ बमोिजम अ तःशु क ला ने भनेको मूलतः
अ तःशु क ला ने व तु वा सेवा ित ठानबाट
उ पादन गरी िन काशन गदाका अव थामा मा
ला ने भएकोले सम तः उ पादन भई िन काशन
नै नभएको अथात् िब नै नभए जितको हकमा
अ तःशु क ला न नस ने ट छ । जित प रमाणको
िवयर उ पादन भई िनवेदक ित ठानबाट िन काशन
भयो, अथात् िब भयो, यित प रमाणको िवयरको
ला ने अ तःशु क मािसक पमा िहसाब गरी सोको
िववरण भरी िनयिमत पमा ला ने अ तःशु क
िनवेदकले ितरे बझ
ु ाएको त यमा िववाद नभएकाले
सम तः अि त वमै उ पादन, िन काशन नभएको
र अ य करको पमा रहेको अ तःशु क वयं
उपभो ाबाट समेत नउठाइएको ि थितमा हँदै
नभएको िवयरको प रमाणको हवाला िदँदै हचवु ाको
भरमा आफ िवयर उ पादन र िन काशनको घोषणा
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१०४२३ - सरु े िसलवाल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

गरी माग गन लािगएको अ तःशु क, सोको शत्
ितशत ज रवाना र िवल ब शु कसमेतको करोड
रकम िनवेदकले ितन नस ने भई ित ठान ब द हन
जाने अव था रहेको छ ।
चिलत अ तःशु क िनयमावली, २०५९
को िनयम १२(१) (क), (ख) र (ग) समेतमा
विणत अ तःशु क अिधकृतको काम, कत य र
अिधकारबमोिजम सम तः ऐजन िनयमावली ३२
बमोिजम िनवेदक ित ठानिभ ै बसोबास गन
रेिजडेन कमचारीको पमा रहेको िनज अ तःशु क
अिधकृतले िवयरको उ पादन, भ डारण एवम् िबक
िवतरणको िनयिमत रेकड राखी यिकन गन र सोको
िववरण ितवेदनसमेत िवभागसम पठाउने र
यी सबै उ पादन र िब िवतरणको दैिनक रेकड
रा ने, रा न लगाउने कत य र दािय व हँदाहँदै वयं
िनज ित ठानमा रहेको अ तःशु क अिधकृतले
िनयिमत पमा Flow Meter िबि एको कारण देखाई
हामी ित ठानले अ तःशु क िनदिशका, २०६८
को अनस
ु ूिच-२५ बमोिजम िवयरको नो सानी
िम हाको िनवेदन तथा िसफा रस िनर तर पमा पेस
गरी सोमा िनज अ तःशु क अिधकृतले छानिबन
गरी िसफा रस गन गरेको त यलाई नजरअ दाज
गन गरी आ.व.२०७२/७३ को हकमा गन लािगएको
ारि भक अ तःशु क िनधारण आदेश अ याियक र
गैरकानूनी रहेको छ ।
वयंमा मौ दात नै नरहेको िवयर, जनु खेर
गएको हो भ नेमा िववाद हनै स ै न, को जितको
प रमाणलाई अ याियक तवरले मौ दात भनी
कायम गन यथ को यास अ तःशु कस ब धी
कानूनअनक
ु ू ल हनै स ै न । यसरी हामीले येक
मिहना पेस गन उ िववरणमा आ त रक राज व
कायलय, भरतपरु ले कुनै िट पणी नगरेबाट समेत

सो िवषयलाई पिछ आएर उजागर गरी हँदै नभएको
उ पादन र िब िवतरणमा अ तःशु क, सोको
ज रवाना र िवल ब द तरु समेत माग गन काय
यायको मा य िस ा तिवपरीत छ । जबिक,
ाउनकक र यान िलड खेर गई जत भएको
अव थामा िवयर नै खेर गई जत भएको हो भ ने
अनमु ानसमेत यथ ले गन नस ने प ट छ भने
अक तफ हामीले येक मा के वारी फाराममा उ
ाउनकक र यान िलडको जित देखाएकै आधारमा
मा ै िवयर नै जित भएको भनी िबना कुनै व तिु न ट
त य माण िबना अनमु ानको आधारमा अ तःशु क
िनधारण गन माण ऐन, २०३१ को दफा २८ को
आधारमा समेत िम ने होइन ।
Flow Meter को यव था अ तःशु क
िनयमावलीमा िमित २०६५।६।३ मा भएको नव
संशोधनले याएको भए तापिन यो नेपालमा नौलो
अ यासको पमा आएकाले उ Flow Meter
एकपटक ित ठानमा जडान भएप चात सोले
अपे ा ग रएबमोिजम काम नगरी िनर तर िबि न
गइरहको कारणले सो बनाई पाउन एवम् वैकि पक
उपायसमेतका लािग िमित २०६७।६।१४,
िमित २०६७।६।२५, िमित २०६७।७।८, िमित
२०६७।१२।२ तथा िमित २०६८।२।१८ मा
िनवेदन िदई आएको अव था एकातफ छ भने
अक तफ वयंमा जनु िनदिशकाको िनदशन नं.
५.२.१.८.२(छ) बमोिजम कुनै वैकि पक यव था
नगरी िदने यथ आ त रक राज व कायालय,
भरतपरु ले उ दता रहेका प ह िवपरीत वयंमा
वािषक पमा करोड पैयाँको अ तःशु क एवम्
आयकर बझ
ु ाउने िनवेदकलाई अ याियक ढंगले
अ तःशु कको भार बोकाउने य न व प हनस ने
आदेश ठूला करदाता मै ी हन स ै न ।
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Flow Meter स ब धमा अक थप
मह वपूण कुरा के छ भने, जब Flow Meter ले
ट पमा काम गरेको छै न भने यथ आ त रक
राज व कायलयले अिनवाय पमा भएको उ पादन
र िन काशन एवम् भ डारणको प रमाणलाई नै
िलनु पदछ, न भने कदािप Comparison हन
स ै न । यस अव थामा वयं जत ना ने य मा
रहेको Flow Meter ले काम नगरेको भ ने आधारमा
जत को प रमाणमा फरक पन स ने पिन होइन ।
Flow Meter ले काम गरेको छै न भ ने िनवेदकको
िनर तरको प ाचार एवम् िवक पको मागमा यथ
आ त रक राज व कायालय, भरतपरु ले अ यथा
भ न नसके को अव थामा अ तःशु क िनयमावलीको
िनयम २३क, न त आकिषत नै गन िम दछ, न त
Flow Meter वाला २ ितशत र पा राइजेसनसमेत
वाला १.५ ितशतको कुरा नै िनज यथ
कायालयले नैितक एवम् यवहा रक पमा उठाउन
नै स ने ह छ । यसरी Flow Meter नचलेको भ ने
आधारमा ३.५ ितशतको स ामा २ ितशत मा
Process Loss िदन यायसङ् गत छै न । जबस म
Flow Meter ले िनर तर काय गरेको हो भनी िनज
आ त रक राज व कायालयले मािणत गन स नु
ह न तबस म िनयिमत पमा अ तःशु क िनदिशका,
२०६८ को अनस
ु ूची-२५ बमोिजमको िववरणलाई
मा नक
ु ो िवक प िवप ीसँग छै न, न त यस िववरणमा
कुनै गफलत छ भनी अ तःशु क िनयमावलीको
िनयम २३(२) बमोिजम त कालै िववरण बझाएको
१५ िदनिभ जाँच गरी मागबमोिजमको िम हा िदन
निम ने भनी कुनै िनणय गन स नभु एको छ ।
अतः मािथ उि लिखत आधारमा िनवेदकले
उठाएको िवषयको गा भीयलाई सदाशयतापूवक
हेरी आफूले उपभो ाबाट संकलन नै नगरेको

उठाउँदै नउठाएको तथा िब नै नगरेको िवयरलाई
िब गरेसरह मानी अनूिचत पमा अ तःशु क
रकमको भार िनवेदकको टाउकोमा बजान गरी
गरे गराएको अ यायपूण कामकारबाहीको रोहमा
पनु ः यथ आ त रक राज व कायालय भरतपरु
िचतवनसमेतका यथ ले आपसमा िमलेमतो गरी
आिथक वष २०७२/७३ र सो पिछको आ.व. को
लािग अ तःशु क िनधारण गन लागेको स पूण काम
कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकले
मािसक पमा माग गरेबमोिजमको िवयरको जत को
प रमाणको आधारमा नै जित िम हा िदने गरी टुंगो
लगाउनु र आ.व. २०७२/७३ का साथै यस अिघ
र पिछका आिथक वषका हकमा समेत भएको
अ तःशु क िनधारणको आधारमा थप मू य
अिभविृ कर एवम् आयकर िनधारणसमेत गरी कुनै
के ही रकम नअसु नू नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू
भनी यथ ह का नाउँमा परमादेश ितषेधलगायत
जो चािहने आव यक र उपयु आदेश जारी
ग रपाऊँ ।
ततु रट िनवेदनको अि तम टुंगो ला न
समय ला ने भएकाले आिथक वष २०७२/७३ को
लािग ारि भक अ तःशु क िनधारण गरी िनवेदकले
उपभो ाबाट उठाउँदै नउठाएको तथाकिथत
िवयर जितबापतको हने अ तःशु क रकम, सोको
शत् ितशत याज एवम् िवल ब द तरु र सोको
आधारमा थप मू य अिभविृ कर एवम् आयकर
िनधारणसमेत गरी रकम िनवेदकसँग असु न स ने
बल आशंका िव मान रहे भएको र सो भएमा
हामीलाई अपरु णीय आिथक ित हने भएकाले
याियक सिु वधा र स तल
ु नसमेतको आधारमा यस
िनवेदनको अि तम टुंगो नलागेस म िनवेदकउपर
मूलतः आिथक वष २०७२/७३ र सो पिछको
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आ.व. को हकमा अ तःशु क िनधारण नगनका
ु साथै
यसअिघ र पिछका आिथक वषका हकमा समेत
भएको अ तःशु क िनधारणको आधारमा थप मू य
अिभविृ कर एवम् आयकर िनधारणसमेत गरी कुनै
रकम नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू, सो िवषयमा
कुनै काम कारबाहीसमेत के ही नगन नगराउनू भनी
यथ ह का नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको गोरखा ुअरी ा.िल.
को रट िनवेदन िजिकर ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन
हो ? आदेश जारी हनु नपन आधार र कारण भए
सोसमेत खल
ु ाई यो आदेश ा त भएको िमितले
बाटोका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ीह लाई
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनू भनी यो आदेश र रट िनवेदनको न कल
साथै राखी िवप ीह का नाउँमा याद सूचना जारी
गरी िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाउनू ।
िनवेदकले अ त रम आदेश माग गरेको
स ब धमा िवचार गदा िनवेदकले भरेको िववरणको
नो सानी िम हाको िनवेदन तथा िसफा रसमा
उि लिखत िववरणको आधारमा कर कायालयले
यस स ब धमा समयमा नै िनणय गनु पनमा नगरेको
कारण उ प न प रि थितमा िवप ी आ त रक
राज व िवभागले िनवेदक ा.िल.लाई िब नै
नभएको िवयरमा िब सरह मानी अनूिचत पमा
आ.व. २०७१/७२ सालको कर िनधारण गरेको
िवषयमा िनवेदकले शासक य पनु रावलोकनको
लािग आ त रक राज व िवभागमा िनवेदन प ररहेको
अव थासमेतलाई िवचार गदा िनवेदन दाबीबमोिजम
आ त रक राज व िवभागले िनवेदक ा.िल. लाई
आ.व. २०७२/७३ मा पिन अ तशू क र मू य

अिभविृ करसमेत िनधारण गदा िनवेदक ा.
िल.लाई अपरु णीय ित पु न स ने देिखँदा िमित
२०७४।११।१५ गतेस मको लािग िवप ीह को
नाममा िनवेदक ा.िल.बाट के ही रकम असल
ु
नगनू, नगराउनू, नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू भनी
अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । साथै िमित
२०७४।११।१५ गते अ त रम आदेश छलफलको
पेसी तोक दवु ै प लाई अ त रम आदेश छलफल हने
याद सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनू भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७४।११।२ मा
भएको आदेश ।
िमित २०७४।११।२ को अ त रम आदेश
पनु ः िवचारको लािग आज इजलाससम पेस
भएको हँदा सो अ त रम आदेशले िनर तरता पाउने
नपाउने स ब धमा िवचार गदा िनवेदकको उ ोगको
उ पादनको आ.व. २०७०/७१ र २०७१/७२ को
उ पादनमा िनवेदकले भरेको िववरणको नो सानीको
िम हा स ब धमा िवचारै नगरी िनधारण गरेको
अ तःशु क रकमसमेत शत् ितशत ज रवाना र
िवल ब द तरु समेत माग गरेउपर आ त रक राज व
िवभागमा शासक य पनु रावलोकनको िनवेदनमा
कुनै िनणय नभएको हँदा आ.व.२०७२/७३
को लािग पिन िब ेको Flow Meter नबनी
अ तःशु क िनदिशकाबमोिजम मािसक पमा
भरेको फारामबमोिजम नो सानीको िम हा नै निदई
ारि भक अ तः शु क िनधारण गन लागेकोले सो
ि या पूरा नगरी कुनै के ही रकम असल
ु नगन,ु
नउठाउनू भनी अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदकको माग रहेको छ ।
सो स ब धमा िवचार गदा, यथ म ये
नेपाल सरकारका तफका िव ान् सह यायािधव ा
एवम् उप यायािधव ाको वैकि पक कानूनी
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उपचारको माग हँदाहँदै रट े मा वेश गरेको
हँदा त यमा वेश गरी माणको मू याङ् कन
गरी रट े बाट के ही आदेश गन िम दैन भ ने
िजिकरको स ब धमा ारि भक अ तः शु क
िनधारण भई नसके कोले सोउपर वैकि पक कानूनी
उपचारको माग अपनाउनपु न अव था रहेको देिखन
आउँदैन । रटको असाधारण अिधकार े िभ
भावकारी उपचारको माग रहेको त य सबैमा
प ट नै छ । िनवेदकको उ ोगको Flow Meter
लामो समयदेिख िब ी रहेको र िनवेदकले व तु
उ पादन गदा बजारमा िन कासन गन समयस म
ऐन िनयमबमोिजम पाउन स ने नो सानी िमनाहाको
स ब धमा िवगतका आ.व. को पिन यथ
िवभागले कुनै िनणय नगरेको देिखन आउँछ ।
कानूनबमोिजमको कर उठाउनपु न रा यको कत य
र िदनु ितनपन
ु नाग रक एवम् यवसायीह को
दािय व नै हो । तर यो िनि त एवम् शु पमा
कानूनी ि या परु ा गरेर समयमा नै िनधारण हनपु न
ह छ । आ त रक राज व कायालयले िनवेदकले
िजिकर िलएको िनधा रत समयमा भरेको िववरणको
नो सानी िमनाहाको स ब धमा कुनै िनणय नगरेस म
सो िबना िनधारण गरेको ारि भक अ त:शु कको
रकम व छ पमा कानूनबमोिजम िनधारण गरेको
मािनन जाँदैन । अ त:शु क ऐन, २०५८ को दफा
१० बमोिजम कानूनबमोिजम ला ने अ त:शु क,
िवल ब र ज रवानासिहत यथ कायालयले
जिहले पिन िलन स ने र िनवेदकले िदनु नै पन हँदा
िनवेदकले कानून िनयमबमोिजम पाउनपु न नो सानी
िमनाहाको टुङ्गो नगरी िनवेदकले उपभो ाबाट
उठाउँदै नउठाएको िवयर जत बापतको अ त:शु क
रकम, िवल ब द तरु , याज एवम् सोका आधारमा
थप मू य अिभविृ कर एवम् आयकरसमेत िनधारण

गरी कुनै के ही रकम नअसु नू, नउठाउनू र नलगाउनू
भनी िमित २०७४।११।२ मा यस अदालतको
एकल इजलासबाट भएको अ त रम आदेशलाई र
साथै ारि भक अ त:शु क िनधारण गरेको भनेको
िमित २०७४।१०।२९ च.नं.४१७ को प , िमित
२०७४।११।२ को अ त रम आदेश िनवेदकले
िमित २०७४।११।८ मा ा त गरेपिछ ऐ. ९ गते
ा त गरेको भ ने देिखँदा सो प समेत काया वयन
नगन गरी िनर तरता दान ग रिदएको छ । रा यले
कानूनबमोिजम उठाउनु पन कर अ त रम आदेश
लामो समयस म रही रहँदा उठाउन निमली रा यको
राज वमा कमी भइरहने हँदा ततु मु ाको चाँडो
िकनारा हने यव थापनको लािग ततु मु ालाई
अ ािधकार िदई हरेक पटकको पेसी मिहना / डेढ
मिहनािभ मा रा दै गनू । िनवेदकको आ त रक राज व
िवभागमा कारबाहीयु अव थामा रहेको िवगतको
आ.व. को जत िमनाहास ब धी िनवेदनसिहतको
फाइल र ततु िनवेदनसँग स बि धत आ.व. को
ारि भक अ तःशु क िनधारणस ब धी कारबाहीको
फाइलसमेत शी पठाई िझकाई िनयमानस
ु ार पेस
गनू भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित
२०७४।११।२३ को आदेश ।
स बि धत कायालयबाट िवप ीउपर
अ तःशु क िनधारण गरी अि तम कर िनधारण
आदेश जारी भएको नभई अ तःशु क िनधारण गन
ारि भक आदेश मा जारी भएको हो । उ ारि भक
आदेशबमोिजम हनु नपन भए िवप ीले सोको आधार,
कारण र माणसमेत पेस गन स ने अव था हँदाहँदै
के क तो आधारबाट अ तःशु क िनधारण ग रएको
हो सोसमेत अ ययन नगरी अ तःशु क िनधारण गन
ि या नै रो का गन गरी िनवेदकले यस कायालय
उपरसमेत रट िनवेदन दायर गरेको देिख छ ।
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िनवेदकको मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी गदा
अ तःशु क ऐनबमोिजम अ त:शु क िनधारण नै हन
नस ने अव था िसजना ह छ । अि तम अ त:शु क
िनधारण आदेश उपरसमेत िवप ीले आ त रक
राज व िवभागका महािनदशकसम शासक य
पनु रावलोकनको िनवेदन िदन स ने तथा शासक य
पनु रावलोकनबाट पिन आ नो सनु वु ाइ नभएमा
राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन गन स ने
अव था छ । रट िनवेदनमा थप अ तःशु क समयमा
िनधारण नगरेको कारण फमलाई अपरु णीय ित
पगु ेको दाबी गरेबाट िवप ीले तोिकएको सीमाभ दा
बढी दाबी गरेको जत मा थप अ त:शु क िनधारण
हने कुरामा सहमत भई िढलो िनधारण गदा बढी
अविधको िवल ब शु क गणनास ममा असहमत
भएको देिख छ । ज रवानाको हकमा िढलो वा चाँडो
िनधारणले फरक नपन भएकोले ज रवानासमेतलाई
िस ा तत: वीकार गरेका अव थामा िवप ीको रट
िनवेदन खारेजभागी छ ।
अ तःशु क िनयमावली, २०५९ को
िनयम २३क.(१) मा नो सानी भएको िवयरको
िम हाको दाबी मािसक पमा पेस गनपन र २३क.
(२) मा नो सानीको ेिषत िववरण अ त:शु क
अिधकारीले १५ िदन िभ जाँच गरी Flow Meter
ले देखाएको प रमाणभ दा बोतल ब दी भएपिछको
बोतल काउ टरले देखाएको प रमाणको मौ दात
कमी भएमा बढीमा १.५ ितशत र पा राइजेसन,
याके िजङ तथा गोदाममा भ डारण गदा टुटफुट
वा िब ेको िवयरको भौितक परी ण गरी बढीमा दईु
ितशतस म मौ दात कमीको िम हा िदन स ने
यव था छ । िवप ी िनवेदकको हकमा अ त:शु क
िनयमावली, २०५९ को िनयम २३क. (२) बमोिजम
पा राइजेसन, याके िजङ तथा गोदाममा भ डारण

गदा टुटफुट वा िब ेको िवयरको भौितक परी ण गरी
बढीमा दईु ितशतस मको नो सानी िम हा ग रएको
छ । तर िवप ी करदाताले Flow Meter स चालन
नगरी Flow Meter तफको नो सानीलाई मापन
गन कुनै िविध र प ितसमेत अवल बन नगरेको
अव थामा Flow Meter तफको नो सानी दाबी गदा
िनयमावलीमा ट पमा उ लेख भएको याके िजङ
तथा गोदाममा भ डारण गदा टुटफुट वा िब ेको
िवयरतफ २ ितशतभ दा बढी प रमाणको नो सानी
दाबी गरेको अव था छ । अ त:शु क ला ने व तहु
सरु ि तसाथ रा ने िज मेवारी इजाजतप वालाको
नै हन आउँछ । करदाताले आफूले उ पादन गरेकै
िवयरमा उ पादनप चात्का िविभ न चरणमा उपयु
यव था, होिसयारी एवम् आव यक यव था नगरी
हे चे ाई गरेका कारणले उ नो सानी भएकोले
सोको िज मेवार िनज करदाता नै रहने प ट
हँदा िवप ीको ततु रट िनवेदनको आधार र
औिच यता देिखँदैन ।
अ तःशु क ऐनले उपभो ाबाट तोिकएको
दरमा अ तःशु क िनधारण र असल
ु गन दािय व
अ तःशु क ला ने व तु वा सेवाको उ पादन गन
उ पादकको हने यव था गरेको छ । उ पादकले
उपभो ाबाट अ त:शु क निलएपिन रा यलाई
ितनपन
अ त:शु कको दािय वबाट मु हन
ु
स दैन । िवप ी िनवेदकले ऐन िनयमबमोिजम
अ त:शु क असल
ु गन, उ पादन तथा िन काशन
गन र िम हा दाबीस ब धीका कानूनी यव थाह को
अनदेखा गरी मैले िवयर िब गरेको छै न, िन काशन
गरेको हैन भ ने कोरा िजिकरका आधारमा िनजले
रा यलाई ितनु बझ
ु ाउनपु न अ त:शु कको दािय व
कम गन िम दैन । यस आधारमा िवप ी िनवेदकउपर
िब नगरेकोले भ ने आधारमा बढी नो सानी दाबी
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गरी कम उ पादन देखाई रा यलाई अ त:शु क
बझ
ु ाउनपु न दािय व कम गनु कानून र यवहार दवु ै
ि कोणबाट याियक नहने हँदा िवप ीको रट
िनवेदन खारेजभागी छ ।
आिथक वष २०७२/७३ का साथै यस
अिघ र पिछका आ.व. का हकमा समेत भएको
अ त:शु क िनधारणको आधारमा थप मू य
अिभविृ कर एवम् आयकर िनधारणसमेत गरी
कुनै के ही रकम असल
ु गन निम ने भनी िवप ी रट
िनवेदकले अ त:शु क िनधारणका आधारमा मू य
अिभविृ कर तथा आयकर िनधारण नगनु भनी
िलएको िजिकरका स ब धमा मू य अिभविृ कर ऐन,
२०५२ को दफा १२(२)(ख) मा कर ला ने मू यमा
अ त:शु कसमेतको रकम समावेश हने कुरा प ट
उ लेख छ । सोअनस
ु ार मू य अिभविृ करमा दता
भएको कुनै यि ले आपूित गरेको व तु तथा सेवामा
आपूित गदा ऐनले तोके अनस
ु ार मू य अिभविृ कर
असल
। यसरी ऐनले तोके अनस
ु गनपदछ
ु
ु ार मू य
अिभविृ कर असल
ु नगरेको अव थामा ऐनको दफा
२०(४) को अधीनमा रही दफा २०(१) बमोिजम कर
िनधारण गनस ने यव था रहेको छ । िवप ी िनवेदक
करदाताले अ त:शु क ऐनसमेतको यव थािवपरीत
िवयरको उ पादनमा भएको नो सानी भनी जत
िम हा दाबी गरेकोलाई स बि धत कायालयबाट
जत िम हा अमा य गरी अ त:शु क िनधारण
भएको हँदा सो जत िम हा नभएको अथात् यथाथ
उ पादनभ दा कम प रमाणको उ पादन देखाएको
मािणत भएबमोिजम य तो प रमाणको हने िब
रकममा मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा
२० का आधारमा कर िनधारण गनका
ु साथै उ कम
उ पादन प रमाण देखाएको िवयरको हने िब मू य
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२) बमोिजम

आयतफ समावेश गरी संशोिधत करयो य आय कायम
गरी कर िनधारण गनपन
ु ह छ । मू य अिभविृ कर
र आयकर ऐनमा भएको सोही ावधानबमोिजम
िवप ी िनवेदक करदाताको आ.व. २०६९/७०
स मको मू य अिभविृ कर तथा आयकर िनधारण
ग रएको छ र सो पिछका आ.व. ह को समेत
आयकर तथा मू य अिभविृ कर िनधारण गरी
रा यलाई ा त हनपु न राज व असल
ु उपर गनपन
ु
हँदा करदाताले अ त:शु क िनधारणको आधारमा
आयकर तथा मू य अिभविृ कर िनधारण नगरी
पाउँ भनी िलएको िजिकर कर स ब कानून
एवम् याियक िस ा तह समेतको िवपरीत हँदा
स मािनत अदालतबाट िमित २०७४।११।०२ मा
जारी आदेश तथा िवप ी िनवेदकको िनवेदन िजिकर
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ठूला करदाता
कायालयको िलिखत जवाफ ।
मल
ु क
ु को आिथक िवकासको लािग आव यक
राज व सङ् कलन गन ि यालाई भावकारी बनाई
राज व प रचालन बढाउन नेपालमा उ पादन भएका
वा पैठारी हने व तु वा दान ग रने सेवामा अ तःशु क
लगाउने र असल
ु गन उ े य व प अ तःशु क
ऐन, २०५८ र अ तःशु क िनयमावली, २०५९
जारी भई काया वयनमा रहेको छ । उ ऐनको
दफा ३ मा सालबसाली वा कुनै एक सालको िनिम
कुनै व तु वा सेवामा अ तःशु क लगाउने गरी कुनै
ऐनबाट यव था भएमा य तो अ तःशु क यो ऐन
र यस ऐनअ तगत बनेको िनयमबमोिजम असल
ु उपर
ग रनेछ भ ने यव था रहेको छ । यसैगरी ऐ. ऐनको
दफा ४ को उपदफा (१) मा यस ऐनबमोिजम ला ने
अ तःशु कउपर गदा देहायबमोिजमको अव थामा
असल
ु उपर ग रनेछ भ ने यव था रहेको छः- (क)
व तक
ु ो हकमा ित ठानको उ पादन िब को
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१०४२३ - सरु े िसलवाल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

लािग िनकासी गदाको बखत, (ख) सेवाको हकमा
उपभो ालाई बीजक जारी गदाको बखत, (ग)
पैठारी ग रने व तक
ु ो हकमा य तो व तु नेपालिभ
भ सार योजनको लािग पैठारी हँदाको बखत ।
यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१)
मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै व तक
ु ो
हकमा उ पादनको अव थामा नै अ तःशु क लगाउनु
पन भए यसको ि या तोिकएबमोिजम हनेछ
भ ने यव था रहेको छ । चिलत कानूनबमोिजम
अिधकार ा त िनकायले कानूनबमोिजम स पादन
गरेको काम कारबाहीको िवषयमा यस कायालयलाई
िवप ी कायम गन िम ने होइन । जहाँस म रट
िनवेदकले Flow Meter िबि एको अव थामा पिन
अ तःशु क िनधारण गदा नपगु अ तःशु क रकम,
सोमा शत् ितशत ज रवाना र िवल ब द तरु समेत
माग गरेको भ नेस ब धी िजिकर छ, सो स ब धमा
स बि धत िनकायको िलिखत जवाफबाट ट हने
नै हँदा ततु िलिखत जवाफमा थप उ लेख गरी
रहनु परेन भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको
िलिखत जवाफ ।
ततु िवषय िवप ीको क पनीको
अ तःशु क िनधारणसँग स बि धत देिखएको र उ
कायमा यस म ालयको कुनै संल नता नरहने बेहोरा
अनरु ोध गद ततु िवषयमा सरोकारवाला िनकायबाट
पेस हने िलिखत जवाफसमेतलाई आधारमानी रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेमसेत बेहोराको नेपाल
सरकार सािबक उ ोग म ालयको तफबाट हाल
उ ोग वािण य तथा आपूत म ालयको िलिखत
जवाफ ।
आ त रक राज व कायालयबाट जारी
भएको ारि भक अ तःशु क िनधारण आदेशमा

िच नबझ
ु ेमा आ त रक राज व िवभागका
महािनदशकसम शासक य पनरावलोकन गन
स ने, सो गदा पिन िच नबझ
ु ेको अव थामा
राज व यायािधकरण, काठमाड मा पनु रावेदन
गन स ने वैकि पक उपचारको बाटो हँदाहँदै सो
िविध र ि यालाई अवल बन नगरी स मािनत
अदालतसम नेपालको संिवधानको धारा १३३ को
उपधारा (२) र (३) को आधार देखाई असाधारण
अिधकार े अ तगत वेश गरेको हँदा रट िनवेदन
खारेज भागी छ । अ तःशु क िनयमावली, २०५९
को िनयम २३क को उपिनयम (२) बमोिजम Flow
Meter ले देखाएको प रमाणभ दा बोतल ब दी
भएपिछको बोतल काउ टरले देखाएको प रमाणको
मौ दात कमी भएमा बढीमा १.५ ितशतस म र
पा राइजेसन, याके िजङ तथा गोदाममा भ डारण
गदा टुटफुट वा िब ेको िवयरको भौितक परी ण गरी
बढीमा २ ितशतस म िम हा िदने यव थाबमोिजम
नै िम हा िदएको हो । उ नो सानी िम हा ग रएको
प रमाणमा अ तःशु क िनधारण नग रएको हँदा रट
िनवेदन खारेज भागी छ । अ तःशु क ऐन, २०५८ को
दफा ३क बमोिजम अ तःशु कको िनधारण र असल
ु
गन दािय व अ तःशु क ला ने व तु वा सेवाको
उ पादन गन उ पादकको हने यव था रहेको हँदा
उपभो ाबाट अ तःशु कउपर गनपन
ु दािय व वयं
उ पादक ित ठानकै हने भएकोले रा यलाई ितनपन
ु
अ तःशु कको दािय वबाट िनवेदक किहलै मु हन
िम दैन । िनवेदकले अ तःशु क ऐन, २०५८ को
अनस
ु ूचीमा उ लेख भएको दरमा िवयरमा अ तःशु क
असल
ु गन, िवयरको उ पादन तथा िन काशन
गन, तर सोही ऐनबमोिजम बनेको िनयमावली तथा
िनदिशकामा उ लेिखत नो सानी िम हा पाउन स ने
यव थाभ दा बािहर गई नो सानी िम हाको सिु वधा
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िलई ऐन, िनयम र िनदिशकाले िदएको नो सानी
हनस ने प रमाणभ दा बढी प रमाण नो सानी भयो
भनी हचवु ाको भरमा नो सानी िम हाका लािग दाबी
गरेको हँदा िनवेदन दाबी तकसङ् गत र औिच यपूण
देिखँदैन । िनवेदकले मैले िवयर िब गरेको छै न,
िन काशन गरेको हैन भ ने आधारमा बढी नो सानी
दाबी गरी कम उ पादन देखाई अ तःशु क बझ
ु ाउनु
पन दिय व कम गनु कानून र यवहारिवपरीत
ह छ । तोिकएको िसमाभ दा बढी दाबी गरेको
जत मा थप अ तःशु क िनधारण हने कुरामा िनवेदन
सहमत रहेको र िढलो िनधारण गदा बढी अविधको
िवल ब शु क गणनामा असहमत भएको भए तापिन
ज रवानाको हकमा िढलो वा चाँडो िनधारणले कुनै
फरक पन नभएकोले ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अथ
म ालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ीको रट िनवेदन िजिकरलाई हेदा
कायालयबाट िमित २०७४।१०।२९ मा अ तःशु क
िनधारणको आदेश गरेको नभई अ तःशु क
िनधारण आदेशको सूचना िनवेदकलाई िदनस म
खोजेको हो । सो आदेशबमोिजम हननु पन भए सोको
माणसिहत १५ िदनिभ पेस गनु भिनएकोमा
िनवेदकले उ प नै नबझ
ु ी अ तःशु क िनधारण
गदा िलइएका आधार र कारण नै नहेरी अ तःशु क
िनधारण गन ि या नै रो का गन गरी अदालतमा
गएको बेहोरा अनरु ोध छ । िनवेदकको मागबमोिजम
अ त रम आदेश जारी भएमा अ तःशु क िनधारण
नै हन नस ने र अ तःशु क िनधारण गनपन
ु
अ तःशु क ऐन, २०४८ को दफा १०घ तथा १६
िनि य भई कायालयबाट कुनै पिन करदाताको
कर िनधारण नै हन नस ने अव था िसजना
ह छ । कायालयको ारि भक अ तःशु क िनधारण

आदेशको सूचना ा त भएपिछ िनवेदकले सबतु
माणसिहत जवाफ पेस गन स ने । जवाफ पेस
भएपिछ कायालयबाट हने अि तम अ तःशु क
िनधारण आदेश िच नबझ
ु ेमा सो आदेशउपर
अ तःशु क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोिजम
िनवेदकले यस िवभागका महािनदशकसम
शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन िदन स ने
तथा सो िनवेदनउपर भएको िनणयमा पिन आ नो
िच नबझ
ु ेमा सोही अ तःशु क ऐन, २०५८ को
दफा १९(६) बमोिजम राज व यायिधकरण,
काठमाड मा पनु रावेदन गन पाउने कानूनी उपचारको
माग हँदाहँदै िनयिमत कानूनी उपचारको बाटो छली
स मािनत अदालतमा िनवेदन गन आएको हँदा
ततु रट िनवेदन खारेजभागी छ । यस स ब धमा
िनवेदकले स मािनत अदालतसम पेस गरेको रट
िनवेदनमा थप अ तःशु क समयमा िनधारण नगरेको
कारण फमलाई अपरु णीय ित पगु ेको दाबी गरेकोले
करदाताले तोिकएको सीमाभ दा बढी दाबी गरेको
जत मा थप अ तःशु क िनधारण हने कुरामा सहमत
नै रहेको तर िढलो िनधारण गदा बढी अविधको
िवल ब शु क गणनास ममा असहमत भएको र
ज रवानाको हकमा िढलो वा चाँडो िनधारणले फरक
पदन ।
अ तःशु क िनयमावली, २०५९ को
िनयम २३क मा िवयरको नो सानी िम हास ब धी
यव था छ । सोही िनयमको उपिनयम १ मा
नो सानी भएको िवयरको दाबी मािसक पमा
गनपन
ु यव था गरेको छ । सोही िनयमको उपिनयम
२ मा ा त भएको िववरण अ तःशु क अिधकृतले
३० िदनिभ जाँच गनु पनछ र यसरी जाँच गदा
Flow Meter ले देखाएको प रमाणभ दा बोतल
ब दी भएपिछको बोतल काउ टरले देखाएको
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प रमाणको मौ दात कमी भएमा बढीमा १.५
ितशत र पा राइजेसन, याके िजङ तथा गोदाममा
भ डारण गदा टुटफुट वा िब ेको िवयरको भौितक
प र ण गरी बढीमा दईु ितशतस म मौ दात
कमीको िम हा िदनस ने यव था छ । िनवेदकको
हकमा अ तःशु क िनयमावली, २०५९ को िनयम
२३क को उपिनयम (२) बमोिजम पा राइजेसन,
याके िजङ तथा गोदाममा भाग भ डारण गदा टुटफुट
वा िब ेको िवयरको भौितक परी ण गरी बढीमा दईु
ितशतस मको नो सानी िम हा ग रएको छ । उ
नो सानी िम हा ग रएको प रमाणमा अ तःशु क
िनधारण ग रएको छै न । तर करदाताले Flow
Meter स चालन नगरेको र Flow Meter तफको
नो सानीलाई मापन गन कुनै िविध र प ितसमेत
अवल बन नगरेको अव थामा Flow Meter तफको
नो सानी दाबी गनु तथा िनयमावलीमा ट पमा
उ लेख भएको याके िजङ तथा गोदाममा भ डारण
गदा टुटफुट वा िब ेको िवयरतफ २ ितशतभ दा
बढी प रमाणमको नो सानी दाबी गनु अ तःशु क
िनयमावली, २०५९ को िनयम २३क िवपरीत
हने देिखएकोले कायालयबाट भएको कर िनधारण
कानूनस मत छ । ततु मु ामा िब नै नभएको
व तमु ा आ त रक राज व कायालयले अ तःशु क
लगाउन खोजेको भनी करदाताले िजिकर गरेकोमा
अ तःशु क िनयमावली, २०५९ को िनयम ३३ को
उपिनयम (१) र (२) मा तयारी व तक
ु ो भ डारण
र सरु ास ब धी यव था रहेको, सोही िनयमको
उपिनयम २ मा उपिनयम १ बमोिजम अ तःशु क
ला ने व तहु
सरु ि तसाथ रा ने िज मेवारी
इजाजतप वालाको हने, आगो लािग वा चोरी भई
वा अ कुनै कारणले य तो अ तःशु क ला ने
व तु नो सान भएमा उ नो सानीबापत नेपाल

सरकार जवाफदेही हने छै न भ ने प ट यव था
भएकोले िनवेदकले कानूनले तोके भ दा बढी
नो सानी देखाएको प रमाणमा कायालयबाट गरेको
अ तःशु क िनधारण कानूनस मत छ ।
अ तःशु क ऐन, २०५८ मा अ तःशु क
िनधारण र असल
ु ीस ब धी यव था छ ।
ऐनबमोिजम ला ने अ तःशु कको िनधारण र असल
ु
गन दािय व अ तःशु क ला ने व तु वा सेवाको
उ पादन गन उ पादकको हनेछ भ ने यव था
छ । अ तःशु क ऐन, २०५८ को अनस
ु ूचीमा
िवयरमा लगाउनु पन अ तःशु कको दरसमेत
िनधारण गरेको छ । उ दरबमोिजम अ तःशु क
लगाई उपभो ाबाट अ तःशु क असल
ु उपर गनपन
ु
दािय व वयं उ पादक ित ठानको हो । उ पादकले
उपभो ाबाट अ तःशु क असल
ु नगदामा रा यलाई
ितनपन
अ तःशु कको दािय वबाट मु हन
ु
स दैन । यसरी ऐनमा देिखएको कुनै िछ योग
गरी रा यलाई बझ
ु ाउनपु न अ तःशु क नवझ
ु ाई
छली गनस ने हँदा अ तःशु क ऐन, २०५८ को
दफा १०ञ मा अ तःशु क छ ने योजना िव को
यव थासमेत ग रएको छ । उ दफामा यस ऐनमा
भएको यव थाको दु पयोग गरी अ तःशु क छ ने
उदे यले कुनै योजना तथा काय गरी अ तःशु कको
दािय व कम गरेमा अ तःशु क िनधारण गनस ने
यव था रहेको छ । िनवेदकले अ तःशु क ऐन,
२०५८ को अनस
ु ूचीमा उ लेख भएको दरमा िवयरमा
अ तःशु क असल
ु गन, िवयरको उ पादन तथा
िन काशन गन, तर सोही ऐन तथा सो ऐनबमोिजम
बनेका िनमयमावली तथा िनदिशकामा उि लिखत
नो सानी िम हा पाउन स ने यव थाभ दा बािहर
गई नो सानी िम हाको सिु वधा िलई ऐन, िनयम र
िनदिशकाका के ही यव था ित नजर अ दाज गन
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गरेको देिखयो । िवयरको कुल उ पादन प रमाणमा
ऐन, िनयम र िनदिशकाले िदएको नो सानी हन स ने
प रमाणभ दा बढी प रमाण नो सानी भयो भनी
हचवु ाका भरमा नो सानी िम हाका लािग दाबी गन र
मैले िवयर िब गरेको छै न, िन काशन गरेको हैन भनी
रा यलाई ितनु बझ
ु ाउनपु न अ तःशु कको दािय व
कम गन िम दैन । िनवेदक ित ठानले ज तै अ य
िवयर उ पादन गन ित ठानले समेत अ तःशु क
िनयमावली, २०५९ को िनयम २३क मा उि लिखत
यव थाको पूण प रपालना गरी िवयर उ पादन र
िन काशन गन गरेको देिख छ । आधिु नक िविधको
योग गरी एउटै कृितको व तु उ पादन गन ततु
िनवेदकले काया वयन नै नगरेको Flow meter को
कारणबाट जत नो सानी भएको भनी दाबी गरी कम
उ पादन देखाई अ तःशु क बझ
ु ाउनपु न दािय व
कम गनु कानूनिवपरीत हने हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको आ त रक
राज व िवभागको िलिखत जवाफ ।
सव थमत यस कायालयबाट िमित
२०७४।१०।२९ मा िवप ी िनवेदकको कारोबारको
स ब धमा अ तःशु क िनधारणको आदेश जारी
गरेको नभई ारि भक अ त:शु क िनधारण
आदेशको सूचना िदनस म खोिजएको हो ।
अ त:शु क ऐन, २०५८ को दफा १०घ तथा
अ त:शु क िनयमावाली, २०५९ को िनयम ६
बमोिजम अ तःशु क अिधकृतले अ तःशु क
िनधारण गनस ने यव था छ । सोअनस
ु ार
अ त:शु क िनधारण गदा अ त:शु क अिधकृतले
ारि भक अ त:शु क िनधारण गरी सो गन नपन
कुनै आधार र कारण भए १५ िदनिभ जवाफ पेस
गनु भनी सूचना िदनु पन यव था भएबमोिजम
सूचना िदई अ त:शु क िनधारण गन ग रएको छ ।

यसरी भएको अ त:शु क िनधारण आदेशमा िच
नबझ
ु े सो िनणयउपर अ त:शु क ऐन, २०५८ को
दफा १९(१) बमोिजम आ त रक राज व िवभागका
महािनदशकसम
शासक य पनु रावलोकनको
िनवेदन िदनस ने तथा सो िनवेदनबाट पिन आ नो
सनु वु ाइ नभएमा अ त:शु क ऐन, २०५८ को दफा
१९(१) बमोिजम राज व यायिधकरणमा पनु रावेदन
गन पाउने िनयिमत कानूनी उपचारको माग श त
हँदाहँदै िनयिमत कानूनी उपचारको बाटो छली रट
े मा वेश गरेको अव था छ ।
िवप ी रट िनवेदकले िवयर उ पादन
गन थानमा Flow Meter जडान गरेकोमा िमित
२०६७ देिख उ Flow Meter िबि एको भ दै
आउनु भएकोमा हालस म पिन उ Flow Meter
बनाउनु भएको छै न । िवप ी िनवेदकले कायालयमा
पेस गनभएको
अ त:शु क िववरण परी ण गरी
ु
हेदा अ त:शु क ऐन, २०५८ तथा अ त:शु क
िनयमावली, २०५९ ले तोके को ि या पूरा नगरी
तोिकएको मापद डभ दा बढी जत गएको भनी
आफूखस
ु ी नो सानी क ी गरी िववरण पेस गरेको
हँदा आ.व. २०६७ देिख नै अ त:शु क िनधारण
ग रदै आएको छ । अ त:शु क िनयमावली, २०४९
को िनयम २३क मा िवयर उ पादन गन इजाजत
प वालाले तयारी िवयर अि तम पमा बोतल
ब दी गदा Flow Meter ले देखाएको प रमाणभ दा
बोतल ब दी भएपिछको बोतल काउ टरले देखाएको
प रमाणको मौ दात कमी भएमा बढीमा १.५
ितशतस म र पा राइजेसन, याके िजङ तथा
गोदाममा भ डारण गदा टुटफूट भएर वा िव ेर
िवयरको मौ दात कमी भएमा बढीमा २ ितशतस म
मौ दात कमीको िम हाको लािग िवभागले तोके को
ढाँचामा मािसक पमा उ लेख गरी अ त:शु क

132

१०४२३ - सरु े िसलवाल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

अिधकृतसम पेस गनु पन यव था भएकोमा
सोअनस
ु ार नगरी आफूखस
ु ी तोिकएको मापद डभ दा
बढी जत नो सानी दाबी गरेको पाइएको अव थामा
मा अ त:शु क ऐन, २०५८को दफा १०घ तथा
अ त:शु क िनयमावली, २०५९ को िनयम ६क को
उपिनयम (२) बमोिजम अ त:शु क िनधारण आदेश
जारी ह छ ।
िवप ी िनवेदकले आ.व. २०७०/७१ मा
पेस गरेको िववरण परी ण गरी अ त:शु क िनधारण
गदा चिलत कानूनले तोके को दईु ितशतस मको
नो सानी िम हा ग रएको छ । उ नो सानी
िम हा ग रएको प रमाणमा अ त:शु क िनधारण
ग रएको छै न । अ त:शु क ऐन र िनयमावलीमा
उ लेिखत नो सानी हनस ने भनी िनधारण ग रएको
ितशतस मको जत नो सानीलाई कायालयले
मा यता िदई तोिकएको ितशतभ दा बढी जित
गएको भनी दाबी गरेको प रमाणमा मा अ त:शु क
िनधारण ग रएको छ । यसै गरी आ. व. २०७१/७२
मा समेत सोही आधारमा अ त:शु क िनधारण गन
लागेको अव थामा ारि भक अ त:शु क िनधारण
आदेशसमेत नबझ
ु ी कानूनिवपरीत िब नै नभएको
व तमु ा अ त:शु क लगाउन खोजेको भ नेसमेतका
िजिकर िलई रट िनवेदन दायर गरेको देिख छ ।
अ त:शु क ऐन, २०५८ को दफा ३क
मा अ त:शु क िनधारण र असल
ु ीको स ब धमा
उ लेख छ । उ दफाको उपदफा १ मा यस
ऐनबमोिजम ला ने अ तःशु कको िनधारण र असल
ु
गन दािय व अ त:शु क ला ने व तु वा सेवाको
उ पादकको हनेछ भ ने यव था छ । अ त:शु क
ऐन, २०५८ को अनस
ु ूचीमा िवयरमा लगाउनु
पन अ त:शु कको दरसमेत िनधारण गरेको छ ।
उ दरबमोिजम अ त:शु क लगाई उपभो ाबाट

अ त:शु क असल
दािय व वयं
ु उपर गनपन
ु
उ पादक ित ानको हो । िनवेदकले उपभो ाबाट
अ त:शु क निलएको भ ने आधारमा मा रा यलाई
ितनपन
ु अ त:शु कको दािय वबाट मु हन स ै न ।
अ त:शु क ऐन, २०५८ को दफा १० मा अ त:शु क
छ ने योजना िव को यव थासमेत ग रएको छ ।
उ दफामा यस ऐनमा भएको यव थाको दु पयोग
गरी अ त:शु क छ ने उ े यले कुनै योजना
तथा काय गरी अ तःशु कको दािय व कम गरेमा
अ त:शु क िनधारण गनस ने यव था रहेको छ ।
िनवेदकले अ त:शु क ऐन, २०५८ को अनस
ु ूचीमा
उ लेख भएको दरमा िवयरमा अ त:शु क असल
ु
गन, िवयरको उ पादन तथा िन काशन गन, तर
सोही ऐन तथा सो ऐनबमोिजम बनेका िनयमावली
तथा िनदिशकामा उ लेिखत नो सानी िम हा
पाउन स ने यव थाभ दा बािहर गई नो सानी
िम हाको सिु वधा पाउन स ने होइन । िवयरको
कुल उ पादन प रमाणमा ऐन, िनयम र िनदिशकाले
िदएको नो सानी हनस ने प रमाण भ दा बढी
प रमाण जित नो सानी भयो भनी हचवु ाका भरमा
नो सानी िम हाका लािग दाबी गन र मैले िवयर िब
गरेको छै न, िन काशन गरेको हैन भनी रा यलाई
ितनु बझ
ु ाउनपु न अ तःशु कको दािय व कम गन
िम दैन । िनवेदक ित ठानले ज तै अ य िवयर
उ पादन गन ितषठानले समेत अ त:शु क
िनयमावली, २०५९ को िनयम २३क मा उ लेिखत
यव थाको पूण प रपालना गरी िवयर उ पादन र
िन काशन गरेको देिख छ । ती उ ोगह ले लेिमटर
येगमा न याएको हँदा १.५ ितशत नो सानी
दाबी गरेका छै नन् । िवप ी िनवेदकको कारोबारको
स ब धमा यस िकिसमको अ त:शु क िनधारण
आ.व. २०७२/७३ मा मा नभएर िवगत आ.व.
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ह देिख नै ग रदै आएको छ । िवप ी िनवेदकले
शासक य पनु रावलोकन तथा पनु रावेदन गदा
धरौटी रा नु पन भएको हँदा सो कुराह लाई छ ने
िनयतबाट वैकि पक उपचारको योग नगरी िसधै
रट े मा वेश गरेको हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको आ त रक
राज व कायालय, भरतपुरको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम आजको पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट उपि थत हनु भएका
िव ान् व र ठ अिधव ाह ी ब ीबहादरु काक ,
ी महादेव यादव, ी च डे वर े ठ, िव ान्
अिधव ाह ी परशरु ाम कोइराला, ी महेश थापा,
ी लिलतबहादरु ब नेत, ी ख बबहादरु खातीले
यो रट िनवेदनको िववाद आ.व. २०७२/७३ को
हो । अ तःशु क िनयमावलीको िनयम २३क ले
िवयर मौ दातमा कमी हन स छ र कानूनले कर
छुट िदन स छ भनेको छ । यो रट िनवेदन Flow
meter को िववादसँग स बि धत छ । Flow meter
पिछ बोटिलङको काय सु ह छ । Flow meter
ले देखाएको मा ा र बोटिलङ हँदाको अव थामा
फरक पन स छ । बोटिलङ पिछ पा राइिजङको
ि या सु ह छ । यस ि याबाट पिन बोटल
टुटफुट हन स छ । याके िजङको बेला पिन टुटफुट
हन स छ । िब भ दा अिघस मको नो सानीको
हकमा तोिकएको ढाँचामा ३० िदन िभ अ तःशु क
अिधकृतसम िम हाको लािग पेस गनपन
ु हछ।
अ तःशु क िनदिशकाको अनस
ु ूची-२५ को ढाँचामा
फाराम भ र छ । भरेको फाराम अ तःशु क िनरी कले
कायालय मख
ु सम बझ
ु ाउने हो । कुनैपिन
क पनीमा Flow meter ले हालस म काम गरेको
छै न । Flow meter नचलेपिछ िवभागले पिन बोटल

गणनालाई वीकार गरेको अव था छ । अनस
ु ूची-२५
हालस म बदर भएको छै न । अ तःशु क अिधकृतले
३० िदन िभ जाँच गरेको छै न । दईु वषपिछ मा
कारबाही थालेको छ । अि तम कर िनधारण आदेश
भएको छै न । पा राइिजङको काय स प न भएपिछ
अ तःशु कको ि या सु ह छ । सु को िशिलङ
१.५ र अि तम टेजको िशिलङ २ ितशत ह छ ।
आ त रक राज व कायालयको भनाई Flow meter
नभएको कारणले २ ितशत मा टुटफुटमा िम हा
पाउने र बाँक १.५ ितशतमा नपाइने भ ने रहेको
छ । १.५ ितशत टुटफुटमा िम हा पाउने हो वा
होइन भ ने मा िववादको िवषय हो । Flow meter
हनु र नहनल
ु े नो सानीमा फरक पदन । यसमा
अ तःशु क िनयमावलीको िनयम २३ को या याको
िवषय छ । िलिखत जवाफमा Flow meter बनाउनु
पन स ब धमा िवप ीह ले के ही बो न सके को
देिखँदैन । िफिजकल भे रिफके सनको आधारमा
पिन उ पादन भएको छ । अ तःशु क ऐनको नव
संशोधन पिछ िमित २०६५।०६।०३ देिख मा
Flow meter रा ने यव था भएको हो । Flow
meter रा नु अिघ जत मा ४ ितशत िम हा पाउने
यव था रहेको िथयो । िफिजकल भे रिफके सनलाई
पिन मा यता िदनपु छ भ ने हा ो माग हो । अनस
ु ूची२५ भरी नो सानी िम हाको लािग येक मिहना पेस
ह छ । सो अनस
ु ूचीले जत नो सानीको स ब धमा
प ट उ लेख भएको ह छ । या ीमा भएको
िनरी कले िसफा रस गरेको ह छ । य तो िसफा रस
१५ िदन िभ जाँच गनु पदछ । अिधकृतबाट
भएको नो सानीस ब धी िसफा रसलाई अ यथा
भ न िम दैन । Flow meter बनाउनभ दा पिन
नबनाउने र कर अिधकृतले बझ
ु ाएको ितवेदनलाई
पिन वीकार नगन काय वे छाचारी छ । िब
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नै नभएको िवयरमा अ तःशु क लगाइएको छ ।
िबि एको Flow meter बनाउने र स चालन गन
िज मेवारी रट िनवेदकको होइन । Flow meter मा
कर कायालयबाटै तालाचाबी लगाउने काय भएको
छ । यसथ िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु छ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
िवप ीह को तफबाट उपि थत हनभु एका
िव ान् उप यायािधव ा ी ह रशंकर वालीले
वैकि पक उपचारको बाटो हँदाहँदै ततु रट
परेको छ । अ तःशु क तोिकएको िवषयमा
िच नबझ
ु ेमा य तो िनणयउपर शासक य
पनु रावलोकनको लािग जान सिकने र शासक य
पनु रावलोकनबाट भएको िनणयउपर िच नबझ
ु े मा
राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन गन सिकने र
राज व यायािधकरणको फै सलामा िच नबझ
ु े मा
मु ा पनु रावेदनको अनमु ितका लािग स मािनत
अदालतमा आउन स ने िनयिमत उपचारको बाटो
रहेको र यसको योगसमेत िनवेदकले ग ररहेको
अव था छ । सबै क पनीमा Flow meter छ तर
कतै योग भएको छै न । Flow meter राखेमा थप
सिु वधा िदने भनी अ तःशु क िनयमावलीको िनयम
२३(क)(२) ले यवि थत गरेको हो । ट् याङ् क मा
राखेको िवयर Flow meter हँदै बोटलमा जा छ भने
यसको नो सानीको सिु वधा िदनको लािग Flow
meter जडान ग रएको हो । Flow meter बनाउने
काय स बि धत क पनीकै हो । Flow meter
नबनेको कारणले मा सिु वधा पाउने हो भने सबै
क पनीले यो सिु वधामा आउन पाउने ह छ । तर अ
क पनीको य तो कुनै दाबी छै न । भौितक िनय ण
णालीअ तगत अ तःशु क अिधकृत रहने यव था
छ । दईु ितशत जत सबै क पनीले पाएको अव था
छ । वैकि पक उपचारको बाटो छाडेर दायर भएको

ततु रट िनवेदन खारेज हनपु छ भ नेसमेत बहस
गनभयो
ु ।
रट िनवेदकको तफबाट उपि थत
हनभु एका िव ान् कानून यवसायीह
र
िवप ीह का तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान्
उप यायािधव ाले गनभएको
बहस िजिकर
ु
सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा रट िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन हो वा होइन
भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकले
क पनीमा जडान भएको Flow Meter िबि एकाले
यसलाई बनाउन र सो नबनेस म यसको वैकि पक
उपायका लािग आ त रक राज व कायालय,
भरतपरु मा िनवेदन िदएकोमा कुनै िववाद छै न ।
Flow Meter िबि एप ात् क पनीले अ तःशु क
िनदिशकाको अनस
ु ूची-२५ अ तगत फाराम भरी
िवयरको नो सानीको िनवेदन िदई यथ आ त रक
राज व कायालयबाट खिटएका Resident Excise
Officer को िसफा रससमेत मािसक पमा हने
भएकाले सो फारामबमोिजमको प रमाणलाई नै
नो सानीको पमा मा नु पन ह छ । Flow Meter
य िबि एको भ दैमा जत (Wastage) नहने भ न
िम ने हँदैन । क पनीले हालस म उ अनस
ु ूची-२५
अ तगत फाराम भरी िवयरको नो सानीको िनवेदन
िदई आएको र सोमा अ तःशु क अिधकारीको
िसफा रससमेत हँदै आएकोमा पिछ ला आिथक
वषह का Flow Meter ले नदेखाएको प रमाणको
नो सानी माग गरेको भ ने आधार िलई नपगु
अ तःशु क रकम र यसको शत् ितशत ज रवाना
र िवल ब द तरु समेत माग गद आएकोमा आ.व.
२०७०/७१ एवम् २०७१/७२ को हकमा सो
आदेशउपर आ त रक राज व िवभागमा शासक य
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पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदएकोमा हालस म
िनणय भएको छै न । आ.व. २०७२/७३ को लािग
ारि भक अ तःशु क िनधारण गन लागेको भ ने
आशंका भई यथ म येको आ त रक राज व
कायालय, भरतपरु िचतवनले सो गन बल
स भावना रहेको र सो भएमा िनवेदकह लाई
आिथक ितसमेत हने भएकाले उ कायलाई
रो न स मािनत अदालतसम उपि थत भएका
छ । ित ठानमा रहेको अ तःशु क अिधकृतले
िनयिमत पमा Flow Meter िबि एको कारण
देखाई ित ठानले अ तःशु क िनदिशका, २०६८
को अनस
ु ूची-२५ बमोिजम िवयरको नो सानी
िम हाको िनवेदन तथा िसफा रस िनर तर पमा
पेस गरी यसमा अ तःशु क अिधकृतले छानिबन
गरी िसफा रस गन गरेकोलाई अनदेखा गरी आ.व.
२०७२/७३ को हकमा गन लािगएको ारि भक
अ तःशु क िनधारण आदेश कानूनिवपरीत छ ।
Flow Meter ले अपे ा ग रएबमोिजम काम नगरी
िब ेकाले बनाउन एवम् वैकि पक उपायसमेतका
लािग िमित २०६७।६।१४, िमित २०६७।६।२५,
िमित २०६७।७।८, िमित २०६७।१२।२ र िमित
२०६८।२।१८ मा िनवेदन िदएको अव था छ ।
Flow Meter ले काम गरेको छै न भ ने िनवेदकको
प ाचार एवम् िवक पको मागमा आ त रक राज व
कायालय, भरतपरु ले अ यथा भ न सके को छै न ।
यसरी Flow Meter नचलेको भ ने आधारमा ३.५
ितशतको स ामा २ ितशत मा Process Loss
िदनु यायसङ् गत हँदैन । अतः आ.व. २०७२/७३ र
सोपिछको आ.व. को लािग अ तःशु क िनधारण गन
लागेको स पूण काम कारबाही उ ेषणको आदेशले
बदर गरी िनवेदन मागबमोिजमको िवयरको जत को
प रमाणको आधारमा नै िम हा िदने गरी टुंगो लगाउनू

र आ.व. २०७२/७३ का साथै यसअिघ र पिछका
आिथक वषका हकमा समेत भएको अ तःशु क
िनधारणको आधारमा थप मू य अिभविृ कर एवम्
आयकर िनधारणसमेत गरी कुनै के ही रकम नअसु नू,
नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू भनी यथ ह का
नाउँमा परमादेश, ितषेधलगायतको जो चािहने
आव यक र उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य
रट िनवेदन िजिकर रहेको देिख छ ।
३. िवप ी रट िनवेदकले िवयर उ पादन
गन थानमा जडान गरेको Flow Meter २०६७
सालदेिख िबि एकोमा हालस म पिन नबनाएको
र िवप ीले कायालयमा पेस गरेको अ त:शु क
िववरणमा तोिकएको मापद डभ दा बढी जत
गएको भनी आफूखस
ु ी नो सानी क ी गरी िववरण
पेस गरेको हँदा आ.व. २०६७ देिख नै अ त:शु क
िनधारण ग रँदै आएको छ । अ त:शु क िनयमावली,
२०४९ को िनयम २३क मा िवयर उ पादन गन
इजाजत प वालाले तयारी िवयर अि तम पमा
बोतल ब दी गदा Flow Meter ले देखाएको
प रमाणभ दा बोतल ब दी भएपिछको बोतल
काउ टरले देखाएको प रमाणको मौ दात कमी
भएमा बढीमा १.५ ितशतस म र पा राइजेसन,
याके िजङ तथा गोदाममा भ डारण गदा टुटफूट
भएर वा िब ेर िवयरको मौ दात कमी भएमा बढीमा
२ ितशतस म मौ दात कमीको िम हाको लािग
िवभागले तोके को ढाँचामा मािसक पमा उ लेख
गरी अ त:शु क अिधकृतसम पेस गनपन
ु यव था
भएकोमा सोअनस
ु ार नगरी आफूखस
ु ी तोिकएको
मापद डभ दा बढी जत नो सानी दाबी गरेको
पाइएको अव थामा मा अ त:शु क ऐन, २०५८
को दफा १०घ तथा अ त:शु क िनयमावली,
२०५९ को िनयम ६क को उपिनयम (२) बमोिजम
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अ त:शु क िनधारण आदेश जारी ह छ । अ त:शु क
ऐन, २०५८ को अनस
ु ूचीमा िवयरमा लगाउनु
पन अ त:शु कको दरसमेत िनधारण गरेको छ ।
उ दरबमोिजम अ त:शु क लगाई उपभो ाबाट
अ त:शु क असल
दािय व वयं
ु उपर गनपन
ु
उ पादक ित ानको हो । िनवेदकले अ त:शु क ऐन,
२०५८ को अनस
ु ूचीमा उ लेख भएको दरमा िवयरमा
अ त:शु क असल
ु गन, िवयरको उ पादन तथा
िन काशन गन, तर सोही ऐन तथा सो ऐनबमोिजम
बनेका िनयमावली तथा िनदिशकामा उ लेिखत
नो सानी िम हा पाउन स ने यव थाभ दा बािहर
गई नो सानी िम हाको सिु वधा पाउन स ने होइन ।
िनवेदक ित ठानले ज तै अ य िवयर उ पादन गन
ित ानले समेत अ त:शु क िनयमावली २०५९
को िनयम २३क मा उ लेिखत यव थाको पूण
प रपालना गरी िवयर उ पादन र िन काशन गरेको
देिख छ । िवप ी िनवेदकले वैकि पक उपचारको
योग नगरी रट े मा वेश गरेको हँदा ततु रट
िनवेदन खारेज हनपु छ भ नेसमेत िवप ीह बाट
िलिखत जवाफ पेस भएको देिख छ ।
४. सो स ब धमा हेदा रट िनवेदनको
िववादको िवषय क पनीमा जडान ग रएको Flow
Meter आिथक वष २०६६/६७ देिख जडान
ग रएको, सो Flow Meter २०६७ सालमा नै
िबि एको र यसरी सो य िबि एको अव थामा
के कसरी अ तःशु क िनधारण हने भ ने िवषयसँग
स बि धत रहेको देिख छ । अ तःशु क िनयमावली,
२०५९ को िनयम २३क.(१) मा “िवयर उ पादन
गन इजाजतप वालाले तयारी िवयर अि तम
पमा बोतल ब दी गदा लोिमटरले देखाएको
प रमाणभ दा बोतल ब दी भएपिछको बोतल
काउ टरले देखाएको प रमाणको मौ दात कमी

र पा राइजेसन, याके िजङ तथा गोदाममा
भ डारण गदा टुटफुट वा िब रे बोतलमा योग
हन नस ने अव थाका ाउनककको मौ दात
कमीको िववरण िवभागले तोके को ढाँचामा मािसक
पमा उ लेख गरी िम हाका लािग अ तःशु क
अिधकृतसम पेस गनु पनछ” भ ने र २३क.(२)
मा “उपिनयम (१) बमोिजम पेस भएको िववरण
अ तःशु क अिधकृतले तीस िदन िभ जाँच गनु
पनछ । यसरी जाँच गदा लोिमटरले देखाएको
प रमाणभ दा बोतल ब दी भएपिछको बोतल
काउ टरले देखाएको प रमाणको मौ दात कमी
भएमा बढीमा १.५ ितशतस म र पा राइजेसन,
याके िजङ तथा गोदाममा भ डारण गदा टुटफुट
वा िब ेको िवयरको भौितक परी ण गरी बढीमा
दुई ितशतस म मौ दात कमीको िम हा िदन
स नेछ” भ ने यव था रहेको देिख छ । उ
कानूनी यव थाको रोहमा हेदा यहाँ मु य िववाद के
कित ितशतको दरले अ तःशु क ला ने हो भ ने नै
देिख छ । Flow Meter िबि एको अव थामा पिन
सु को िसिलङ १.५ ितशतमा पिन जत टुटफुटमा
िम हा पाउनु पछ भ ने रट िनवेदन िजिकर रहेको
देिख छ भने Flow Meter िबि एको अव थामा
अि तम टेजको िसिलङ २ ितशतमा मा जत
टुटफुटमा िम हा हनस ने तर सु को िसिलङ १.५
ितशत िम हा हन नस ने भ ने िवप ीह को भनाइ
रहेको देिख छ ।
५. Flow Meter को यव था अ तःशु क
िनयमावली, २०५९ को नव संशोधनबाट रािखएको
देिख छ । उ िनयमावलीको िनयम २३क मा
उि लिखत यव थाअनस
ु ार ित ठानमा जडान
ग रएको Flow Meter ले िमित २०६७।६।२४ देिख
नै काम नगरेको कुरा िनवेदक र िवप ीले वीकार गरेकै
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देिख छ । ततु रट िनवेदनमा पिन ठूला करदाता
कायालयबाट अ तःशु क िनधारण गरेको िवषयमा
िववाद रहेको देिख छ । य तै िवषयमा गोखा अ
ु री
ा.िल. को तफबाट सरु े िसलवालले अ तःशु क
िनधारण गरेउपर राज व अनस
ु धान िवभागसमेतलाई
िवप ी बनाई संवत् २०६५ सालको रट नं. ०५७७
को उ ेषण रट िनवेदन दायर गरेकोमा आ त रक
राज व िवभागमा शासक य पनु रावलोकनको लािग
िनवेदन गन भनी यस अदालतमा िनवेदन िदई यस
अदालतको िमित २०६५।१२।२० को आदेशबाट
उ रट िनवेदन िफता भएको देिख छ । यसैगरी
ियनै रट िनवेदकबाट यस अदालतमा दायर भएको
०६७-WO-०९६१ को रट िनवेदनमा “िवप ी
आ त रक राज व कायालय भरतपरु ले अि तम्
अ तःशु क िनधारण गरेउपर िच नबझ
ु ेमा रट
िनवेदकले शासक य पनु रावलोकनको उपचारको
माग अवल बन गनपनमा
रट िनवेदन िदएको भनी
ु
िलिखत जवाफमा िजिकर भएको देिखएकाले िमित
२०६७।११।१५ को अ तःशु क िनधारण आदेश
िनवेदकलाई रतपूवक बझ
ु ाएको भए यसको
िन सा वा आिधका रक माण िवप ी आ त रक
राज व कायालय भरतपरु बाट महा यायािधव को
कायालयमाफत िझकाइ लगाउको ०६९-WO१२२३ को मु ासमेत साथै राखी पेस गनू” भनी
यस अदालतबाट िमित २०७२।२।३२ मा आदेश
भएकोमा आदेशानस
ु ारको िन सा ा त भई िमिसल
सामेल रहेको देिख छ । यसरी अ तःशु क िनधारण
आदेशको जानकारी िनवेदकलाई बझ
ु ाएको िन सा
ा त भएपिछ रट िनवेदकले उि लिखत ०६७WO-०९६१ र ०६९-WO-१२२३ को रट
िनवेदनमा िमित २०७२।४।२७ गतेदिे ख तारेख
गज
ु ारी बसेबाट दवु ै रट िनवेदनह यस अदालतको

िमित २०७२।१०।१८ को आदेशले तामेली गएको
देिख छ । यसैगरी आ.व.२०७०/७१ र आ.व.
२०७१/७२ को हकमा शासक य पनु रावलोकनका
लािग गएकोमा शासक य पनु रावलोकनबाट भएको
िमित २०७४।११।२९ को िनणयउपर रट िनवेदकको
तफबाट राज व यायािधकरणमा पनु रावेदनसमेत
परेको देिख छ । यसबाट िववािदत िवषयमा आ.व.
२०७०/७१ अिघका वषह मा अ तःशु क लगाएको
हकमा िनवेदकको रट िनवेदनह तामेलीमा गएबाट
िनजले िलएको अडान छाडेको भ नपु न अव था छ
भने आ.व. २०७०/७१ तथा आ.व. २०७१/७२ को
हकमा कानूनले िनि त गरेको उपचारको िनयिमत
माग अनशु रण गरेको अव था देिख छ । िनयिमत
मागबाट उपचार ा त हने ि थितमा प लाई सोही
माग अनशु रण गन े रत गनु अदालतको कत य
ह छ । िनवेदकले ततु रट िनवेदनमा जे जित
तक िलएको छ सो तकह पनु रावेदनको तहमा िलन
नस ने भ ने हँदैन ।
६. ततु रट िनवेदनमा उ लेिखत आ.व.
२०७२/७३ को िववाद र आ.व. २०७०/७१ तथा
आ.व. २०७१/७२ मा भएको िववाद एकै कृितको
रहेको देिख छ । अ त:शु क ऐन, २०५८ को दफा
१९(१) “अ तःश क अिधकृतले अ तःशु क
िनधारण तथा असुलीका स ब धमा गरेका
िनणयउपर िच नबझ
ु ेमा य तो सचू ना पाएको
िमितले तीस िदनिभ शासक य पुनरावलोकनको
लािग महािनदशकसम िनवेदन िदन स नेछ ।
तर, दफा १६ को उपदफा (१), (२), (३) र (४)
बमोिजमको कसरु मा अ तःशु क अिधकृतले कै द
गन गरी गरेको िनणयउपर पतीस िदनिभ राज व
यायािधकरणमा पुनरावेदन गन स नेछ” भ ने,
सोही दफा १९(४) मा “उपदफा (१) बमोिजम

138

१०४२३ - सरु े िसलवाल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

िनवेदन परेको िमितले साठी िदनिभ य तो
िनवेदनउपर महािनदशकले िनणय गनु पनछ”
भ ने र सोही ऐनको दफा १९(६) मा “उपदफा
(४) बमोिजमको यादिभ महािनदशकले िनणय
नगरेमा िनधा रत याद नाघेपिछ वा गरेको
िनणयउपर िच नबुझेमा य तो िनणयको सूचना
पाएको िमितले पतीस िदनिभ स बि धत यि ले
राज व यायािधकरणमा पुनरावेदन गन स नेछ”
भ ने यव था रहेको पाइ छ । ततु िववादमा पिन
ारि भक कर िनधारण आदेश भएको देिख छ । य तो
आदेशमा िच नबझ
ु ेमा रट िनवेदकले अ त:शु क
ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोिजम आ त रक
राज व िवभागका महािनदशकसम शासक य
पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदन स ने र
शासक य पनु रावलोकनको लािग िदएको िनवेदनमा
आ त रक राज व िवभागका महािनदशकले गरेको
आदेशमा िच नबझ
ु े अ त:शु क ऐन, २०५८ को
दफा १९ को उपदफा १ र ६ बमोिजम राज व
यायािधकरणमा पनु रावेदन गन स ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । उ कानूनी यव थालाई
यी रट िनवेदकले समेत अवल बन गन स नेमा
सो नगरी असाधारण अिधकार े अ तगत यस
अदालतमा आएको देिख छ । यसै स दभमा रट
िनवेदक दीपकुमार अ वाल र िवप ी कर कायालय
मोरङ, िवराटनगरसमेत भएको उ ेषण रट
िनवेदनमा "पुनरावेदनको कानूनी उपचार ा त
हदँ ाहदँ ै पिन कुनै वा के ही मु ामा यस अदालतले
रट े बाट उपचार दान गरेको कारणले मा
त स ब धी िनणयलाई निजरको पमा हण गन
आव यक नहने" र "के वल धरौटी रा नु पन वा
थप शु क बुझाउनु पन कारणले मा ती कानूनी
उपचारह लाई अपया त वा भावहीन स झने

कुनै तकसङ् गत आधार देिखँदैन । य तो स झने
हो भने कर अिधकृतबाट भएको सबै कर िनधारण
आदेशमा सो कुरा लागू ह छ र यस आधारमा
ज तोसुकै कर िनधारण आदेशका स ब धमा
करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण
अिधकारलाई गहु ान पाउने हो भने दफा ३४
र दफा ५७ का कानूनी यव थाह व तुतः
िनरथक र िनि य हन जाने ि थित सृजना हन
जाने" (ने.का.प. २०५२,अंक ७, िन.नं. ६०३२)
भनी िस ा त ितपादन भएको देिख छ । यसैगरी
रट िनवेदक जगदीश राइस आयल ए ड लोर
िम सका ो.भवरलाल राठी, िवप ी कर कायालय,
िवराटनगरसमेत भएको उ ेषण िमि त परमादेशको
रट िनवेदनमा "कानूनको अक उपचारको
िवक प भएस म य तो अिधकारको संर णको
लािग यही उपचारको माग अपनाउनु पछ सोझै
यस अदालतको असाधारण अिधकार े बाट
उपचारको माग गन िम दैन य तो अव थामा
यस अदालतबाट समेत य तो अिधकार े
हण ग रनु हदँ ैन" (ने.का.प.२०४९(क), अङ् क
३, िन.नं. ४४९६) भनी र रट िनवेदक सराफ
इ टर ाइजेज ा.िल.को तफबाट गणेशलाल े ठ
र िवप ी कर कायालय, बबरमहल, काठमाड
भएको उ ेषणयु परमादेश रट िनवेदनमा "कर
कायालयको िनणयउपर राज व यायािधकरणमा
पुनरावेदन गन जानुपनमा सोझै असाधारण
उपचारको े मा वेश गरेको देिखँदा कानूनले
प ट पमा पुनरावेदन ला न स ने यव था
गरेअनु प िनवेदकले उपचारको माग अवल बन
गरेको मा न नसिकने" (ने.का.प.२०५०(ग),
अङ् क ९, िन.नं. ४७८६) भनी िस ा त ितपादन
भएको देिख छ ।
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७. करस ब धी िववादलाई िछटो
छ रतो पमा याय िन पण गन र कर दातालाई
मु ा मािमलाको झ झटमा पनु नपरोस भनेर
करस ब धी कानूनह मा पूवादेश, शासक य
पनरु ावलोकनलगायतका यव था ग रएको हो
भने करस ब धी िववादह जिटल कृितको हने
र यसमा ािविधक िवषयह समेत समावेश हने
भएकाले कानून िव को अ य तामा राज व र लेखा
सद य रहने गरी छु ै यायािधकरण गठन ग रएको
हो । यसको अथ रा यले करस ब धी िववादलाई
िवशेष मह व िदएर िछटो छ रतो पले याय
िन पण गन िनयिमत अदालतभ दा भावकारी हने
प रक पना गरी राज व यायािधकरण गठन गरेको
हो । राज व यायािधकरणमाफत ा त हने कानूनी
उपचार के कित कारणले यी िनवेदको हकमा पया त
हन नसके को हो सो कुरा रट िनवेदनमा खल
ु ाउन
सके को देिखँदैन । िवना आधार र कारण करस ब धी
िववादह मा सोझै असाधारण े माफत आउन
पाउने बाटो खल
ु ाइिदने हो भने करस ब धी कानूनी
यव थाह र राज व यायािधकरण ऐन, २०३१
समेत अथिहन भई िन योजन हन जा छ । यी रट
िनवेदक िनयिमत उपचारको माग श त हँदाहँदै पिन
िनयिमत कानूनी उपचारको बाटो अवल बन नगरी
रट े मा वेश गरेको देिख छ । यसमा ारि भक
कर िनधारण आदेश भई हाल रट िनवेदनमा
अ त रम आदेश जारी भएको कारणबाट मा अ य
कारबाही रोिकएपिन िनवेदकले आ नो कुरा भ न
पाउने र वैकि पक उपचारको बाटो िव मान रहेको
हँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन
अव था देिखएन ।
८. अतः उपयु िववेिचत आधार,
कारण, ितपािदत िस ा त र िव मान कानूनी

यव थासमेतको आधारमा रट िनवेदकलाई कर
कायालयले ारि भक कर िनधारण आदेशमा
िच नबझ
ु ेमा य तो आदेशउपर अ त:शु क ऐन,
२०५८ को दफा १९(१) बमोिजम आ त रक
राज व िवभागका महािनदशकसम शासक य
पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदनस ने र
शासक य पनु रावलोकनको लािग िदएको िनवेदनमा
पिन आ त रक राज व िवभागका महािनदशकले
गरेको आदेशमा िच नबझ
ु े अ त:शु क ऐन,
२०५८ को दफा १९(१),(६) बमोिजम राज व
यायािधकरणमा पनु रावेदन गन स ने िनयिमत
उपचारको कानूनी यव था हँदाहँदै पिन यी रट
िनवेदकले उ कानूनी यव थालाई अवल बन
गरेको नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । रट िनवेदन खारेज हने ठहरेकाले यस
अदालतको एक यायाधीशको इजलासबाट िमित
२०७४।११।२ मा भएको अ त रम आदेश र सो
आदेशलाई िनर तरता दान गन गरी यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०७४।११।२३ मा
भएको आदेश वतः िन कृय ह छ । ततु आदेशको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ीह लाई िदनू । ततु आदेशलाई यस
अदालतको िव तु ीय णालीमा िव ट गरी रट
िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.कुमार रे मी
इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
इित संवत् २०७६ साल पस
ु १५ गते रोज ३ शभु म् ।
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नणय नं . १०४२४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
फै सला िमित : २०७६।१०।१२
०६९-CI-१०५२

§

मु ा:- परमादेश
पनु रावेदक / िनवेिदका : राजमानको नाितनी
ह रभ को छोरी भ परु िज ला झौखेल
गाउँ िवकास सिमित वडा नं.८ ब ने किवता
आग जा
िव
यथ / िवप ी : भ परु िज ला झौखेल गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.८ ि थत झौखेल
गाउँ िवकास सिमितसमेत
§

§

यव थाह
आलंका रक यव था
होइनन् । ती यव था काया वयन गराउनु
सबै स बि धत िनकायको कत यिभ को
िवषय हने ।
( करण नं.१०)
िनवेदन िदएको दश वषभ दा बढीको
समय हदँ ासमेत िनवेदकले पेस गरेको
कागजमा उि लिखत नाता वा तिवक हो
वा होइन सो नाताको आधारमा नभए कुन
कानूनी आधारमा िसफा रस गन सिक छ
भ ने स ब धमा टुङ्गो नला दा िनज
हालस म रा यिवहीन अव थामा बसेको
देिखने ।
कुनै पिन िवषयमा लामो समयस म पिन
अिनिणत अव थामा रहनुलाई कुनै
पिन कारणले उिचत मा न सिकँ दैन ।
अ लाई दोष प छाएर कोही कसैले पिन
आ नो िज मेवारी तथा उ रदािय वबाट
उ मिु पाउन नस ने ।
( करण नं.११)

संिवधानमा कुनै यि को ज म हदँ ा
िनजको बाबु वा आमा नेपालको नाग रक पनु रावेदक / िनवेिदकाका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा ी उमेश साद गौतम तथा
रहेमा नेपालिभ फे ला परेको िपतृ व
िव ान् अिधव ाह
ी उपे साद
वा मातृ वको ठे गान नरहेको येक
अयाल र ी रना डंगोल
नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला
यथ / िवप ीका तफबाट :
नपरेस म वंशजको आधारमा नेपालको
नाग रक ठहन यव था तथा नेपाली अवलि बत निजर :
नाग रक आमाबाट नेपालमा ज म भई स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको
§
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
पिहचान हन नसके को यि लाई समेत
§ नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३
वंशजको आधारमा नाग रकता िदने
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पनु रावेदन तहमा फै सला गनःगरेको र वतमान सिचव ी ब ी कोइराला यूले पिन
माननीय यायाधीश ी टीकाबहादरु हमाल िसफा रस िदन आलटाल गरी प छन खोजेकोले
माननीय यायाधीश ी स यराज गु ङ
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ ले
उ च अदालत पाटन
याभूत गरेको हक अिधकारमा आघात पु ने गरी
चिलत कानूनबमोिजम िसफा रस गन दािय व
आदेश
भएका िवप ीले आ नो कत य पूरा गन उदासीनता
या.अिनलकुमार िस हा : उ च अदालत देखाएको हँदा यो िनवेदनसाथ आएक छु । शैि क एवं
पाटनको िमित २०६९।१०।३ को फै सलाउपर याय चा रि क माण प बमोिजम िनवेिदका ारा ततु
शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) (क) अ तगत नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को अनस
ु ूची
यस अदालतमा िनवेिदकाको पनु रावेदन परेको १ बमोिजमको फाराममा िज ला शासनसम
ततु मु ाको संि त त य एवं ठहर यस कार छः आव यक िसफा रस गन गराउन िदन िदलाउनु
त य-ख ड
भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
म िनवेिदका भ परु िज ला झौखेल ग रपाउँ भ ने बेहोराको िनवेिदका किवता आग जाको
गा.िव.स. वडा नं.८ ब ने ह रभ र नारायणमायाको पनु रावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन मागदाबी ।
छोरी, रामच आग जाक बिहनी भई हालस म
यसमा के -कसो भएको हो ? िनवेदकको
एकासगोलमा बसी आएको र २०६४ सालमा मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
एस.एल.सी. र २०६७ सालमा १२ क ामा उ ीण मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार,
गरेको शैि क एवं चा रि क माण प समेत ा गरेको कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएका
छु । मैले वंशजको नाताले नेपाली नाग रकता माण िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत
प ा गन कुरामा शंका छै न । नाग रकता माण पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
प िज ला शासन कायालयले िदने भए पिन २०६९।६।८ को आदेश ।
ज म थान र नाता खु ने गरी थानीय िनकायको
िनवेिदकाले िसफा रसको लािग िलई
िसफा रस िलनपु न ह छ । सो िसफा रस िलनको लािग आएको फाराममा िनजको िपताको महलमा आ ना
म गाउँ िवकास सिमित कायालय, झौखेलमा जाँदा मामाघरका हजरु बबु ा (आमाका िपता) ह रभ
उ कायालयका िपयन राजेश िसज वाले मसँगको आग जाको छोरी भनी बेहोरा उ लेख गरेको ज मदता
यि गत रसइवीका कारण त कालीन गा.िव.स. मातािपताको िववाह दतासमेत पेस नगरेको तथा
सिचव धातामणी पोखरेलले नाग रकताबाट वि चत गाउँका प च भ भला ी बु दासमेत िवप ी िनवेिदका
गराउन सजिमन कागजह मा समेत सही गराउन ह रभ आग जाको छोरी नभई नाितनी भएको हँदा
खोजेको र िनजको सिचवको स वा भइसके पिछ पनु : जानी जानी झु ा बेहोराको िसफा रस नग रएको हो
िसफा रसको िनि त जाँदा सो गा.िव.स. कायालयका भ ने बेहोराको गा.िव.स. कायालय झौखेल र ऐ. का
िपयन राजेश िसज वाले आफू उ कायालयमा सिचवको तफबाट पनु रावेदन अदालत पाटनमा पन
रहेस म िसफा रस निदने भनी बार बार ह काउने आएको संयु िलिखत जवाफ ।
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िनवेदन बेहोरा हेदा िनवेिदकाले िवप ी
गा.िव.स. का त कालीन सिचव ी धातामणी
पोखरेलले मलाई नाग रकताबाटै वि चत गराउन
सजिमन नामक कागजह समेतमा सही गराउन
खो नभु यो, यसपिछ म सतक भएक छु भ ने
बेहोरा िनवेदन प मा उ लेख गरेको र उ सजिमन
कागजको फोटोकपीसमेत िनवेदनसाथ पेस गरेको
देिख छ । िनवेिदकाले आ नो बाबु ह रभ आग जा
भनी नाग रकता माण प पाउनको लािग पेस ग रने
िनवेदन फाराममा उ लेख गरी िसफा रस माग गरेको
र साथै पेस गरेका शैि क माण प मा ह रभ
आग जाको छोरी भनी उ लेख भएकोसमेत देिखए
पिन िनवेिदकाले िनवेदनसाथ पेस गरेको सजिमनको
फोटोकपी हेदा यसमा िनज ह रभ आग जाक
छोरी नभई छोरीक छोरी भनी उ लेख भएको
देिख छ । िनवेिदकाले बाबु भनी दाबी गरेका ह रभ
अग जा िनज िनवेिदकाका मावली हजरु बबु ा हन् भ ने
सजिमनबाट बिु झएको र सजिमनमा समेत िनवेिदका
उपि थत नभई ज मदतासमेतका माणसमेत
पेस नगरेको कारणले िसफा रस नग रएको हो
भनी िवप ीह ले िलिखत जवाफमा खल
ु ाएको
देिख छ । नाग रकताको लािग िसफा रस गन
िवप ीह ले सजिमन बझ
ु ेको भ ने कुरालाई
िनवेिदकाले समेत वीकार गरेको देिखन आउँछ ।
सजिमन बु दा अ यथा देिखएको अव थामा िवना
आधार माण िनवेिदकाको भनाइबमोिजम ह रभ क
छोरी भनी िसफा रस गनपछ भने िवप ीलाई बा य
गनसमेत िम ने देिखएन । साथै, िनवेिदका ह रभ
आग जाको छोरी हो, होइन भ ने त यगत मा
माण बझ
ु ी िनणय गन काय परमादेशको िनवेदनबाट
नहने हँदा िनवेिदकाको िनवेदन दाबीअनस
ु ार
िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हन

स ने देिखएन, िनवेदन खारेज हने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६९।१०।३ गतेको आदेश ।
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
३(१) ले अ य नेपाली नाग रकसरह पनु रावेिदकालाई
पिन नाग रकताको माण प पाउने हक िदएको हो ।
यो हक चलन गराउन उ ऐनको दफा ८ (१)(ख)
र नेपाली नाग रकता िनयमावलीको िनयम ३(१)(क)
(ख) ले माग िनिद गरेको हो । उपयु ऐनको दफा
८(१)(ख) र िनयमावलीको िनयम ३(१)(ख) को माग
अनशु रण गन िनवेिदकाले उपयु िनयमावलीको
अनस
ु ूची १ मा उि लिखत फाराम भरी यथ कहाँ
बझ
ु ाएक हँ । ऐन िनयम ारा श त ग रएको माग हक
ाि मा कोही कसैले पिन अंकुश लगाउन स दैन ।
थानीय वायत शासन ऐन, २०५५ को दफा २९(छ)
ले तोके को िसफा रस गनपन
ु कत य यथ ले पूरा
नगरेको कारण मैले नाग रकता ा गन नसके पिछ
यायको लािग िनवेदन पनु रावेदन अदालतसम
उपि थत भएकोमा उ अदालतले मेरो िनवेदन
खारेज गरेको छ । जसको कारण म हालस म पिन
नाग रकतािविहन अव थामा छु । यित मा नभई
पनु रावेदन अदालतको िनणयमा मेरो शैि क र
चा रि क माण प लाई "िबना आधार माणको
भनाइ भ दै" भिव यमा समेत काममा नआउने बनाई
िदएको छ, सदाको लािग नाग रकताबाट पिन वि चत
ग रिदएको छ । हक ाि का लािग फाराम बझ
ु ाई
िसफा रस मा नु र सो नपाउँदा ऐन िनयम औ ं याई
यायको लािग अदालतको ढोका ढकढ याउनु मेरो
संवैधािनक अिधकार हो, दोष होइन । माता िपताको
िववाह दता एवं माताको नाग रकताको माणप
छोरी वा बाबु मािणत हन स ने एक मा आधार हनै
स ै न । बाबु ह रभ आग जा र आमा नारायणमाया
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आग जाले स बि धत थानीय िनकायमा अथात
यथ कायालयमा यसअिघ िनवेिदकाको ज मदता
नगराएको कारण देखाई बाबल
ु ाई बाजेमा प रणत
गन सिकने होइन । शैि क र चा रि क माणप एवं
आमाबाबक
ु ो भनाइ गैरकानूनी वा अ मािणत पिन
ठह याउन सिकने होइन । ज मदता पेस नगरेको
भ ने िलिखत जवाफको कथनसमेतलाई िनणयमा
थान िदई पनु रावेदन अदालत पाटनले मउपर ठूलो
अ याय गन पगु ेको छ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदक
किवता आग जाले यस अदालतमा दायर गरेको
पनु रावेदन प ।
यसमा िवप ी झौखेल गाउँ िवकास
सिमितबाट भएको सजिमनको मािणत ितिलिप
पनु रावेदकह बाट पेस गन लगाई पेस गनु भ ने
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७०।१०।६ को
आदेश ।
यसमा यी िनवेिदकाले नाग रकताको
माणप बनाउनको लािग िसफा रस ग रपाउँ
भनी िदएको िनवेदनको स कलै ित र सो
नाग रकता माणप को िसफा रस िदन निम ने
भ ने िनणयसिहतको िमिसल स बि धत गाउँ
िवकास सिमितको कायालयबाट िझकाई आएपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने बेहोराको यस अदालतको
िमित २०७१।६।५ गतेको आदेश ।
यसमा िनवेदकले िनवेदनमा नाग रकताको
माणप को लािग गा.िव.स.को कायालय िसफा रस
िदन इ कार गरेकोले नेपाल नाग रकता िनयमावली,
२०६३ को अनस
ु ूची १ बमोिजमको फाराममा िज ला
शासन कायालय, भ परु सम आव यक िसफा रस
गराई पाउन माग गरेकोमा आफूसम िसफा रसको
लािग पन आएको िनवेदनमा मागबमोिजम िसफा रस
गन हने, नहने स ब धमा िवप ी गा.िव.स.बाट कुनै

िनणय भएको नदेिखएको अव थामा िनवेदन खारेज
हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालतको आदेश
माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस
अदालतको िमित २०७३।५।१९ गतेको आदेश ।
िवप ीले हाल पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६९।१०।३ मा रट िनवेदन खारेज गन
गरी ग रएको फै सला बदर ग रपाउँ भनी िलएको
ततु दाबी सरासर गलत छ । िवप ीले नाग रकता
िसफा रस िलनको लािग िनजले माग गरेको बेहोरा
मािणत हने आव यक कागज माणह ज मदता,
आमाबाबक
ु ो िववाह दतासमेतका माण संल न
नगरेपिछ गा.िव.स.बाट ि यागत पमा गराइएको
सजिमन मचु ु का गरी थानीय टोलमा बु दा िनजले
मामाघरको हजरु बबु ा (आमाको िपता) लाई आ नो
िपता भनी गलत बेहोरा सािबत गराई नाग रकता िलने
उ े य िलएको भनी जानकारी हन आएको कारणले
मा िसफा रस हन नसके को हो । िवप ीले आ नो
वा तिवक बाबआ
ु मा लक
ु ाई हँदै नभएको गलत नाता
हजरु बाबल
ु ाई बाबु उ लेख गरी नाग रकता िसफा रस
गराउन खोजी थानीय िनकाय र कमचारीसमेतलाई
फसाउने र बदनाम गराउने िनयतको िवप ीको
मागअनस
ु ार िसफा रस हन स ने अव था कुनै
पिन हालतमा िथएन र छै न । िवप ीको मामाघरको
हजरु बाबक
ु ो सँगसाथमा रही पालनपोषण रेखदेखमा
मामाघरमै बसी हक आएकोले मामाघरका हजरु बाबु
ह रभ आग जाको नाम उ लेख गरेको हो भ ने
सजिमनबाट अव था देिखएको छ । िवप ीले आफूले
गलत माग गरेको यवहारबाट के बल उि कनको लािग
मा किहले िकत भनी िफरादको पमा भ परु
िज ला अदालतमा, किहले रटमा भनी पनु रावेदन
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अदालत पाटनमा, किहले अदालतको अपहेलनासमेत
भनी स मािनत सव च अदालतमा िविभ न मु ा
मािमलामा लािगरहेको अव था भएकोले ततु दाबी
पिन दोषारोपण मा हो । िवप ीले आ नो बेहोरा
वा तिवक उ लेख गरी स- माणसिहत माग गरेको
भए त काल िसफा रस नहने िथएन होला । हालस म
थानीय िनकायबाट िसफा रस सेवा िलने अ य
स पूण सेवा ाहीले वा तिवकताको आधारमा सेवा
सिु वधा ा गरेकै अव था िव मान छ । िवप ीले
आ नो झठु ा माग दाबी पूरा गन नपाएपिछ दःु ख िदने
मनसायले हँदै नभएको का पिनक कुरामा मसमेत
उपर अनेक मु ा ला छना लगाउने र आरोिपत
गन काय गरेको प हने हँदा पनु रावेदन अदालत
पाटन लिलतपरु को िमित २०६९।१०।३ को
फै सला कानूनस मत नै भएकोले सो फै सला सदर
कायम रहने गरी, िवप ीको ततु झु ा पनु रावेदन
खारेज गरी पाउन भनी तारेखमा नै नब ने गरी
उपि थत हन आएको छु भ नेसमेत बेहोराको हाल
चाँगनु ारायण नगरपािलकाका सिचव शंकर के .सी.ले
यस अदालतमा पेस गरेको िलिखत ितवाद ।
ठहर-ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा ी उमेश साद गौतम तथा िव ान्
अिधव ाह ी उपे साद अयाल र ी रना
डंगोलले िव ालयको चा रि क माणप लगायतका
माणबाट िनज किवता आग जा ह रभ
आग जाको छोरी भएको पिु हँदाहँदै िवप ीह ले
िसफा रस निदएका कारण एक नेपाली नाग रकले
नाग रकता ा गन नसके को हँदा िनजको संिवधान
द मौिलक हकको हनन भएकाले पनु रावेदन

अदालतको आदेश उ टी गरी परमादेशको आदेश
जारी हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
इजलासबाट पटक पटक पक
ु ार गदासमेत यथ का
तफबाट कोही पिन उपि थत भएको पाइएन । हाल
नगरपािलका भएको अव थामा नगरपािलकाको
ितिनिध व गरी यी िनवेिदकाको िवषयमा उ प न
िववादलाई टुङ्गो लगाउन पहल हनपु नमा थानीय
सरकारको तफबाट ितिनिध व नै नहनल
ु ाई यस
अदालतले ग भीरतापूवक िलएको छ ।
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीह को बहससमेत सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा यसमा िनवेदन मागदाबीबमोिजम
आदेश जारी गनपन
ु नपन स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. िनवेिदकाले आफू भ परु िज ला
झौखेल गा.िव.स. वडा नं.८ ब ने ह रभ र
नारायणमायाको छोरी, रामच आग जाक बिहनी
भई एकासगोलमा बसी आएको, िमित २०६४ सालमा
एस.एल.सी. र िमित २०६७ सालमा १२ क ामा
उ ीण गरेको शैि क एवं चा रि क माण प समेत
ा गरेको, नाग रकता माण प िज ला शासन
कायालयले िदने भए पिन ज म थान र नाता खु ने
गरी थानीय िनकाय वा गा.िव.स. को िसफा रस
िलनपु न हँदा सो िसफा रस िलनको लािग गा.िव.स.
कायालय झौखेलमा जाँदा नाग रकताबाट वि चत
गराउन सजिमन कागजह मा समेत सही गराउन
खोजेको र िसफा रस िदन आलटाल गरी प छन
खोजेकोले नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
३ ले याभूत गरेको हक अिधकारमा आघात पु ने
गरी चिलत कानूनबमोिजम िसफा रस गन दािय व
भएका िवप ीले आ नो कत य पूरा गन उदासीनता
देखाएको भनी िनवेदन िदएको देिख छ । शैि क एवं
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चा रि क माण प बमोिजम िनवेिदका ारा ततु
नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को अनस
ु ू ची
१ बमोिजमको फाराममा िज ला शासनसम
आव यक िसफा रस गन गराउन िदन िदलाउनु
भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेिदका किवता आग जाको िनवेदन
माग दाबीसिहत पनु रावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन
रहेकोमा उ िनवेदन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६९।१०।३ मा िनवेिदकाले आ नो बाबु
ह रभ आग जा भनी नाग रकता माण प
पाउनको लािग पेस ग रने िनवेदन फाराममा उ लेख
गरी िसफा रस माग गरेको र साथै पेस गरेका शैि क
माण प मा ह रभ आग जाको छोरी भनी उ लेख
भएकोसमेत देिखए पिन िनवेिदकाले िनवेदनसाथ
पेस गरेको सजिमनको फोटोकपी हेदा यसमा िनज
ह रभ आग जाक छोरी नभई छोरीक छोरी भनी
उ लेख भएको, िनवेिदकाले बाबु भनी दाबी गरेका
ह रभ आग जा िनज िनवेिदकाका मावली हजरु बबु ा
हन् भ ने सजिमनबाट बिु झएको र सजिमनमा
समेत िनवेिदका उपि थत नभई ज मदतासमेतका
माणसमेत पेस नगरेको कारणले िसफा रस
नग रएको हो भनी िवप ीह ले िलिखत जवाफमा
खल
ु ाएको तथा सजिमन बु दा अ यथा देिखएको
अव थामा िवना आधार माण िनवेिदकाको
भनाइबमोिजम ह रभ क छोरी भनी िसफा रस
गनपछ भ ने िवप ीलाई बा य गनसमेत िम ने
नदेिखएको साथै, िनवेिदका ह रभ आग जाको
छोरी हो, होइन भ ने त यगत मा माण बझ
ु ी
िनणय गन काय परमादेशको िनवेदनबाट नहने हँदा
िनवेिदकाको िनवेदन दाबीअनस
ु ार िवप ीह को
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हन स ने देिखएन
भ ने आधार िलई पनु रावेदन अदालत पाटनले

िनवेदन खारेज गरेको देिख छ ।
३. यस अदालतबाट िवप ी िझकाउने
आदेशप चात् हाल चाँगनु ारायण वडा नं.५, ६, ७
को संयु वडा कायालयबाट िलिखत ितवाद पेस
भएको देिख छ । उ िलिखत ितवादमा पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६९।१०।३ को आदेश
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) ले
अ य नेपाली नाग रकसरह पनु रावेिदकालाई पिन
नाग रकताको माण प पाउने हक िदएको, सो हक
चलन गराउन उ ऐनको दफा ८ (१)(ख) र नेपाली
नाग रकता िनयमावलीको िनयम ३(१)(क)(ख) ले
माग िनिद गरेको माग अनशु रण गन िनवेिदकाले
उपयु िनयमावलीको अनस
ु ूची १ मा उि लिखत
फाराम भरी यथ कहाँ बझ
ु ाएक भनी दाबी िलएको
र थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा
२९(छ) ले तोके को कत य यथीले पूरा नगरेको
भनी िजिकर िलएको देिख छ । िवप ीले आ नो
वा तिवक बाबआ
ु मा लक
ु ाई हँदै नभएको गलत नाता
हजरु बाबल
ु ाई बाबु उ लेख गरी नाग रकता िसफा रस
गराउन खोजी थानीय िनकाय र कमचारीसमेतलाई
फसाउने र बदनाम गराउने िनयतको िवप ीको
मागअनस
ु ार िसफा रस हन स ने अव था कुनै
पिन हालतमा िथएन र छै न । िवप ीको मामाघरको
हजरु बाबक
ु ो सँगसाथमा रही पालनपोषण रेखदेखमा
मामाघरमै बसी हक आएकोले मामाघरका हजरु बाबु
ह रभ आग जाको नाम उ लेख गरेको हो भ ने
कुरा कुनै पिन तवरले थलगत पमा हालै बु दा
पिन सो कुरा छलङ् ग हने अव था देिखएको छ ।
िवप ीले आफूले गलत माग गरेको यवहारबाट
के बल उि कनको लािग मा किहले िकत भनी
िफरादको पमा भ परु िज ला अदालतमा, किहले
रटमा भनी पनु रावेदन अदालत पाटनमा, किहले
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अदालतको अपहेलनासमेत भनी स मािनत सव च
अदालतमा िविभ न मु ा मािमलामा लािगरहेको
अव था भएकोले ततु दाबी पिन दोषारोपण मा
हो । िवप ीले आ नो वा तिवक बेहोरा उ लेख गरी
स माणसिहत माग गरेको भए त काल िसफा रस
नहने िथएन होला । हालस म थानीय िनकायबाट
िसफा रस सेवा िलने अ य स पूण सेवा ाहीले
वा तिवकताको आधारमा सेवा सिु वधा ा गरेकै
अव था िव मान छ भ ने बेहोरा रहेको छ ।
४. नाग रकताको लािग कारबाही अगािड
बढाउन िनवेदन पन आएमा ाथिमकताका साथ एवं
िन प पमा कारबाही अगािड बढाउनु पन सािबक
थानीय िनकाय तथा हाल थानीय सरकारको
पिन कत यको िवषय हो भ ने स ब धमा िववाद
हन स दैन । िमिसल संल न किवता आग जा
अ ययन गरेको िव ालयको चा रि क माणप
हेदा, उ माणप ह मा िनजको िपताको नाम
ह रभ आग जा उ लेख भएको पाइ छ । िमित
२०६७ साल ६ मिहनामा भएको भिनएको सजिमन
मचु ु कामा किवता आग जाको िनवेदनअनस
ु ार
सजिमन ग रएको भिनएको उ मचु ु काको रोहवर
ख डमा िनवेदक किवता आग जाको नाम रािखएको
भए पिन िनजको ह ता र देिखँदैन भने काम तामेल
गन कमचारी जगिदश दाहालको समेत ह ता र
छै न । स बि धत गाउँ िवकास सिमितको कायालयको
छाप पिन लगाइएको छै न । य तै सजिमन गदा
िनवेदकले आ नो िपता भनी दाबी गरेका यि
ह रभ आग जा वा िनजको एकाघरका प रवारलाई
समेत बिु झएको छै न । िनवेदकले अ ययन गरेको
िव ालयको चा रि क माणप मा िपता भनी उ लेख
भएका ह रभ आग जालाई समेत के ही नबझ
ु ी
ग रएको सजिमन मचु ु काले पूणता पाएको अव था

देिखँदैन । सजिमन गदा किवता आग जा अनपु ि थत
भएको भ ने स बि धत कायालयको िलिखत जवाफ
भए पिन सजिमन बेहोरामा िनजलाई यस सजिमनको
जानकारी िथयो भनी खल
ु ाएकोसमेत देिखँदैन । यसरी
िववादसँग य पले सरोकार रा ने स बि धत
यि ह को अनपु ि थितमा भएको उ सजिमन
मचु ु का रीतपूवक भएको अव था नहँदा अपूण
कारबाहीलाई िशरोधार गरी नाग रकता ज तो ग भीर
िवषयलाई यित लामो समयस म अिनणयको ब दी
बनाउनु रा यको कुनै पिन िनकायको लािग शोभनीय
िवषय होइन ।
५. नेपालको संिवधानको धारा १०(१) मा
“कुनै पिन नेपाली नाग रकलाई नाग रकता ा
गन हकबाट वि चत ग रने छै न” भ ने िकटानी
संवैधािनक यव था छ । संिवधानको धारा ११ ले
नेपालको नाग रक ठहन स ब धमा िन निलिखत
यव था गरेको छ:धारा ११: नेपालको नाग रक ठहन
(१) यो संिवधान ार भ हदँ ाका बखत
नेपालको नाग रकता ा गरेका र यस
मागबमोिजम नाग रकता ा गन यो य
यि ह नेपालको नाग रक हनेछन ।
(२) यो संिवधान ार भ हदँ ाका बखत
नेपालमा थायी बसोवास भएको
देहायको यि वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रक ठहनछ :(क) यो संिवधान ार भ हनुभ दा
अिघ वंशजको आधारमा नेपालको
नाग रकता ा गरेको यि ,
(ख) कुनै यि को ज म हदँ ाका बखत
िनजको बाबु वा आमा नेपालको
नाग रक रहेछ भने य तो यि ,
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(३) यो संिवधान ार भ हनभ
ु दा अिघ
ज मको आधारमा नेपालको नाग रकता
ा गरेको नाग रकको स तानले बाबु र
आमा दुवै नेपालको नाग रक रहेछन् भने
िनज बािलग भएपिछ वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रकता ा गनछ ।
(४) नेपालिभ फे ला परेको िपतृ व र
मातृ वको ठे गान नभएको
येक
नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला
नपरेस म वंशजको आधारमा नेपालको
नाग रक ठहनछ ।
(५) नेपालको नाग रक आमाबाट नेपालमा
ज म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र
बाबुको पिहचान हन नसके को यि लाई
वंशजको आधारमा नेपालको नाग रकता
दान ग रनेछ ।
तर बाबु िवदेशी नाग रक भएको
ठहरेमा य तो यि को नाग रकता
संघीय कानूनबमोिजम अंगीकृत
नाग रकतामा प रणत हनेछ ।
(६) नेपाली नाग रकसँग वैवािहक स ब ध
कायम गरेक िवदेशी मिहलाले चाहेमा
संघीय कानूनबमोिजम नेपालको अंगीकृत
नाग रकता िलन स नेछ ।
(७) यस धारामा अ य जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन िवदेशी नाग रकसँग
िववाह गरेक नेपाली मिहला नाग रकबाट
जि मएको यि को हकमा िनज नेपालमा
नै थायी बसोवास गरेको र िनजले
िवदेशी मल
ु ुकको नाग रकता ा गरेको
रहेनछ भने िनजले संघीय कानूनबमोिजम
नेपालको अंगीकृत नाग रकता ा गन

स नेछ ।
तर नाग रकता ा गदाका
बखत िनजका आमा र बाबु दुवै नेपाली
नाग रक रहेछन् भने नेपालमा ज मेको
य तो यि ले वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रकता ा गन स नेछ ।
(८) यस धारामा लेिखएदेिख बाहेक नेपाल
सरकारले संघीय कानूनबमोिजम
नेपालको अंगीकृत नाग रकता दान गन
स नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले संघीय कानूनबमोिजम
नेपालको स मानाथ नाग रकता दान
गन स नेछ ।
(१०) नेपालिभ गािभने गरी कुनै े ा
भएमा य तो े िभ बसोवास भएको
यि संघीय कानूनको अधीनमा रही
नेपालको नाग रक हनेछ ।
६. य तै नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को
दफा ३(१) ले “कुनै यि को ज म हदँ ा िनजका
बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो
यि वंशजको नाताले नेपालको नाग रक हनेछ”
भ ने यव था गरेको छ भने नेपाल नाग रकता
िनयमावली, २०६३ को िनयम ३ ले वंशजको
आधारमा नाग रकता ा गन कायिविध यस कार
िनधारण गरेको छः
िनयम ३ : वंशजको नाताले नेपाली नाग रकताको
माणप ा गन कायिविधः
(१) वंशजको नाताले नेपाली नाग रकताको
माणप िलन चाहने सो वष उमेर
पूरा भएको नेपाली नाग रकले स बि धत
मख
ु िज ला अिधकारीसम देहायका
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कागजात संल न राखी अनस
ु चू ी–१
बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनु पनछ :(क) बाबु वा आमा वा आ ना वंशतफका
तीन पु तािभ को नातेदारको नेपाली
नाग रकताको माणप ,
(ख) ज म थान र नाता खु ने गरी
स बि धत
थानीय िनकायले
ग रिदएको िसफा रस वा ज मदता
माणप ,
(ग) ख ड (क) बमोिजम तीन
पु तािभ को
नातेदारको
नाग रकताको माणप पेस गरेको
अव थामा उ नातेदारसँगको नाता
खु ने नाता मािणत प ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजमका माण
िनवेदनसाथ पेस गन नस ने नेपाली
नाग रकलाई देहायका कागजातका
आधारमा नेपाली नाग रकताको
माणप िदन सिकनेछ :(क) िनवेदकका बाबु वा आमा नेपाली
नाग रक भएकोले िनज वंशजको
नाताले नेपालको नाग रक भएको र
नेपालमा ज म भई िनर तर पमा
नेपाल सरहदिभ थायी पमा
बसोवास गरी आएको बेहोरा खु ने
गरी थानीय िनकायका ितिनिधको
रोहवरमा अनुसूची–३ बमोिजमको
ढाँचामा नेपाली नाग रकताको
माणप
ा
थानीय
बािस दाह ले ग रिदएको थलगत
सजिमन,
(ख) स बि धत वडामा बसोवास गन

तीनजना नेपाली नाग रकताको
माणप ा नेपाली नाग रकले
अनुसूची–४ बमोिजमको ढाँचामा
सजिमन थलमै
ग रिदएको
सनाखत ।
तर
नाग रकताको
िसफा रस गन वा नाग रकता दान
गन अिधकारीलाई सनाखत गन
यि ले शंका पद पमा सनाखत
गरेको लागेमा य तो अिधकारीले
यसउपर थप छानिबन गन स नेछ ।
७. पनु रावेदक किवता आग जा िनजले
दाबी गरेबमोिजम ह रभ आग जाको छोरी हन् वा
होइनन् ? कसको छोरी हन ? भ ने िवषयमा हेदा
ततु मु ामा पनु रावेदक किवता आग जाको
वारेस ह रभ आग जा आफै ँ रहेको देिख छ ।
आ नो छोरी भनी िनजको तफबाट आफै ँ वारेस
बसी यस अदालतमा पनु रावेदन गरेको र किवता
आग जाले अ ययन गरेको िव ालयह मा
िपताको नाम ह रभ
आग जा उ लेख
देिख छ । सोहीबमोिजम आफूले नाग रकता माणप
पाउनु पदछ भ ने किवता आग जाको दाबी रहेको
छ । सािबकको झौखेल गा.िव.स. कायालयमा आ नो
चा रि क माण प मा उ लेख भएको िववरणअनस
ु ार
िसफा रस माग गरी िनजले २०६७ सालमा नै िदएको
िनवेदन हालस म पिन टुङ्गो नलागेको कारण िनजले
नाग रकताको माण प ा गन नसके को देिखयो ।
८. कुनै पिन यि को नाग रकता िनजको
जीवन, प रचय तथा अि त वसँग गाँिसएर ब ने
भएकोले सबै िनकायले यसलाई ग भीर पमा
िलनपु दछ । हलक
ु ा पमा कसैको बाधा िवरोध छ
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भ दैमा अ मािणत तकका आधारमा नकारा मक
धारणा बनाउनु वा छनीय हँदनै । कोही पिन
रा यिवहीन हनु नपरोस् भ ने संिवधान र यसअ तगत
बनेको कानूनको मनसाय हो । यी िनवेिदका नेपाली
नाग रक नभई अ य मल
ु क
ु को नाग रक हो वा अ य
मल
ु क
ु को नाग रक ब ने हैिसयतको यि हो भनी
कुनै पिन िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको पाइँदैन ।
९. रा यको जानकारीमा कुनै कुरा
आइसके पिछ सो स ब धमा यथोिचत समयमा
िन कषमा अिनवाय पमा पु याउनु पन ह छ । कुनै
पिन काय समयमै स प न गनु पन दािय वबाट भने
कोही पिन पि छन िम ने देिखँदैन । यो सशु ासनको
िवषय पिन हो । कुनै पिन सावजिनक िनकायले
आ नो काम कारबाही गदा सेवा ाही ित उ रदायी
हनु नै पदछ । सावजिनक उ रदािय व वहन गरेको
िनकायमा कुनै यि ले कुनै िवषय िलएर िनवेदन
िदएमा सोबमोिजम गन िम ने निम नेमा त काल
िनणय िदनपु दछ । िनणय गदा आधार र कारण खल
ु ेकै
हनपु दछ ।
१०. संिवधानमा कुनै यि को ज म हँदा
िनजको बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेमा
नेपालिभ फे ला परेको िपतृ व वा मातृ वको ठेगान
नरहेको येक नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला
नपरेस म वंशजको आधारमा नेपालको नाग रक ठहन
यव था तथा नेपाली नाग रक आमाबाट नेपालमा
ज म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबक
ु ो
पिहचान हन नसके को यि लाई समेत वंशजको
आधारमा नाग रकता िदने यव थाह आलंका रक
यव था होइनन् । ती यव था काया वयन गराउनु
सबै स बि धत िनकायको कत यिभ को िवषय
हो । िलिखत जवाफ िदने वा िलिखत ितवाद पेस
गन िवप ी यथ ह ले यी पनु रावेदक िनवेिदका

नेपालको नाग रकता पाउन अयो य यि हन्,
िनज िवदेशी आमा वा बाबक
ु ा स तान हन् वा नेपाल
रा यिभ थायी बसोवास गन यि होइनन् भ ने
ज ता कुनै पिन िजिकर िलन सके को देिखँदैन ।
नेपालको संिवधानले नेपाली नाग रक आमाबाट
नेपालमा ज म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबक
ु ो
पिहचान हन नसके कोलाई वा नेपाली आमाकै
आधारमा नाग रकता िलन पाउने यव था गरेबाट
यी िनवेिदकाबारे आफूले व तिु न पमा स यत य
उ लेख गरी के कुन पूवाव थाको आधारमा
नाग रकता पाउन स ने रहेछन् भ ने कुराको िनणय
गरी तदनू पमा िसफा रस गन कुनै बाधा पगु ेको
देिखँदैन ।
११. किवता आग जाले नेपाली नाग रकता
ा गन उ े यले िसफा रसको लािग स बि धत
थानीय िनकायमा िनवेदन िदएप ात् उ
िनवेदनमा कुनै रीतपूवकको फाइल खडा गरेको पिन
देिखँदैन भने लामो समयस म कुनै कारबाही नभई
अिनिणत अव थामा रहेबाट िनज लामो अविधस म
नाग रकतािवहीन अव थामा रहनु परेको दु प रणाम
व प उ च िश ाको अ ययन र छा विृ ,
मतािधकार, नोकरीलगायतका धेरै मौिलक र कानूनी
हकको उपभोग गनबाट वि चत भइरहेको टड् कारो
पमा नै देिखयो । िनवेिदकाले िनवेदन िदएको दश
वषभ दा बढीको समय हँदासमेत िनजले पेस गरेको
कागजमा उि लिखत नाता वा तिवक हो वा होइन
सो नाताको आधारमा नभए कुन कानूनी आधारमा
िसफा रस गन सिक छ भ ने स ब धमा टुङ्गो
नला दा िनज हालस म रा यिवहीन अव थामा
बसेको अव था छ । कुनै पिन िवषयमा यित लामो
समयस म पिन अिनिणत अव थामा रहनल
ु ाई कुनै
पिन कारणले उिचत मा न सिकँ दैन । अ लाई दोष
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१०४२४ - किवता आग जा िव. झौखेल गाउँ िवकास सिमितसमेत

प छाएर कोही कसैले पिन आ नो िज मेवारीबाट
उ मिु पाउन स दैन ।
१२. जनताको ितिनिध व भएको
िनकायले सकारा मक सोचबाट काम गनपन
ु
ह छ । कसैले गलत माग अपनाएमा पिन िनजलाई
सही माग अवल बन गराउनु य ता जन ितिनिध र
जन ितिनिध मातहत रहने शासनको पिन कत य
हो । नाग रकताको माणप िवहीन अव थामा दशक
िबताउनु पन बा यताको पीडाको अनभु ूित गन सके मा
मा जन ितिनिध वा रा सेवकह को औिच य
पिु ट ह छ । आ नो कायालयलाई जनमख
ु ी,
जवाफदेही तथा उ रदायी बनाई कुशल यव थापन
र अनशु ासनिभ राखी जोसक
ु ै सेवा ाहीलाई पटक
पटक कायालय धाउनु पन बा यता समा गनु
सशु ासनको प रक पनाको ारि भक चरण हो ।
यसो नग रएमा य ता िज मेवार जन ितिनिध र
कमचारीको कायकुशलता तथा िज मेवारीपनमै न
ला ने ह छ ।
१३. िनज पनु रावेदक किवता आग जा
िवदेशी नाग रक हो भनी िलिखत जवाफ ततु कता
वा किथत पमा सजिमन गन / गराउनेको भनाइ
पिन रहेको छै न । िनज नेपाली नाग रकता पाउन
यो यता नभएका कारणले नाग रकताको िसफा रस
िदन निम ने भ ने स बि धत वडा कायालयको दाबी
पिन देिखँदैन । ह रभ आग जाले किवता आग जा
आ नो छोरी भएको उ लेख गरेको, िव ालयमा
चा रि क माणप ह मा सोही कुरा उ लेख भएको
छ । िनज पनु रावेदक संिवधानका आधारमा कुनै
फरक यो यता धारक हो भने सोही बेहोरा खल
ु ाई
िसफा रस िदनमा पिन बाधा देिखँदनै । अतः काम
तामेल गन कमचारीको ह ता र र कायालयको
छापसमेत नभएको र स बि धत प को उपि थित

िवना ग रएको किथत सजिमन मचु ु कालाई आधार
िलई पनु रावेदक िनवेिदकाको रा यिवहीनताको
अव थालाई िनर तरता िदने गरी िनवेदन खारेज
गन गरी भएको िमित २०६९।१०।३ को पनु रावेदन
अदालतको आदेश कानूनत: िमलेको देिखन आएन ।
१४. उपयु आधार र कारणबाट पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१०।३ मा भएको
आदेश उ टी हने ठहछ । अब िनज पनु रावेदक किवता
आग जाले नाग रकताको माणप को िसफा रसका
लािग रीतपूवक िनवेदन िदन याएमा सािबकका
िववादका आधारमा कुनै पूवा ह नराखी िनवेदन ा
भएका िमितले ३० (ितस) िदनिभ कानूनबमोिजम
गनपन
ु स पूण िकया पूरा गरी िनजले कुन हैिसयतमा
नाग रकताको माणप पाउन स ने हन्, सो खल
ु ाई
िसफा रस िदन,ु िसफा रस िदनु नपन कुनै व तिु न
आधार र कारण भए कानूनबमोिजम िनणय गरी
सोको जानकारी िनवेदकलाई िदनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेश जारी हने ठहछ । तपिसलबमोिजम
गनू ।
तपिसल-ख ड
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।१०।३
को आदेश बदर भई िनज किवता आग जाले
नाग रकताको माणप पाउनका लािग िसफा रस
माग गरी रीतपूवक िनवेदन िदन याएमा उ िनवेदन
िलई ३० (ितस) िदनिभ कानूनबमोिजम िनजलाई
िसफा रस िदन,ु कानूनबमोिजम िसफा रस िदननु पन
कुनै व तिु न आधार र कारण भए कानूनबमोिजम
िनणय गरी सोको जानकारी िनवेदकलाई गराउनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी भएकाले
सोिहबमोिजम गनु भनी िवप ीह भ परु िज ला,
सािबक झौखेल गाउँ िवकास सिमितको काय गरी
आएको हाल चाँगनु ारायण नगरपािलका वडा नं. ५, ६
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नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

र ७ नं. का संयु वडा कायालय, उ कायालयको
िव
सिचव र चाँगनु ारायण नगरपािलकालाई समेत लेखी िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
पठाउनू --------------------------------------------१
टंगाल, काठमाड समेत
सरोकारवालाले न कल पाउँ भनी िनवेदन िदन
आएमा िनयमानस
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
ु ार गरी न कल िदनू -------------१
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
ले यव था गरेको “अनिु चत काय”
अिभलेख शाखामा बझ
मा अि तयार दु पयोग अनुस धान
ु ाई िदनू ---------------------१
आयोगले िनदशन िदन स ने अिधकारलाई
उ रायमा सहमत छु ।
नेपालको संिवधानले िनर तरता निदएको
या.डा.मनोजकुमार शमा
अव थामा सािबकको संिवधानको
ावधानको आधारमा आयोगले रा
इजलास अिधकृत:- अ चन भ राई
सेवकलाई अनुिचत कायको कसुरमा
इित संवत् २०७६ साल माघ १२ गते रोज १ शभु म् ।
कारबाही गनु भनी िनदशन िदएमा यो
े ािधकारिवहीन हन जाने ।
—— & ––
( करण नं.७)

नणय नं . १०४२५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
आदेश िमित : २०७४।१०।९
०७३-WO-०८८६

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी
गोिव द ब दी र ी चडु ामणी पौडेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
िव राज कोइराला
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८

िवषयः उ ेषण

आदेश
या.तेजबहादुर के .सी.: नेपालको
िनवेदक : दैलेख िज ला, दु लु न.पा. घर भई िज ला संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम यस
िश ा कायालय, धनगढी कै लालीअ तगत अदालतमा दता हन आएको ततु रट िनवेदनको
बढीगाउँ ोत के , कै लालीमा कायरत संि त य एवं आदेश यस कार छ :म िनवेदक िमित २०६३।६।६ देिख
कलमबहादरु खड् का
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१०४२५ - कलमबहादरु खड् का िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत

मा यिमक तहको िश क पदमा िनयिु भई िमित
२०६४।५।६ बाट ी राि य नव जागिृ त उ च मा.िव.
चहु ा कै लालीको थायी िश क भई कायरत रहेको
िथए । यसै ममा िमित २०६४।८।३ देिख िज ला
िश ा कायालयको िनणयानस
ु ार कै लालीअ तगत
सगु रखालको बढीगाउँ ोत के को ोत यि को
पमा िनयु भई हालस म सोही पदमा कायरत रही
आएको छु । िवप ी आयोगलाई अनिु चत कायस ब धी
े ािधकार नेपालको संिवधानको धारा २३९ ले
दान गदन । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२०(१) मा रहेको अनिु चत कायस ब धी
आयोगको े ािधकार संिवधानसभा ारा िनिमत
नेपालको संिवधानले हटाएको छ । अ त रम संिवधान,
२०६३ को संवैधािनक िस ा त मातहत बनेको
अि तयार दु पयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा
१२(क) मा भएको अनिु चत कायस ब धी आयोगको
े ािधकार नयाँ संिवधान लागू भएपिछ ि याशील
हन स दैन । अतः नेपालको संिवधानको धारा २३९
ितकूल रहेको ऐनको यव थाअ तगत मउपर
ग रएको कारबाही गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी भएको
ट छ । अतः अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगलाई आ नो े ािधकारभ दा बािहर गई कुनै
िनदशन िदने, प ीकरण सो नेलगायतको काम
कारबाही गन अिधकार नेपालको संिवधाले दान
गदन । नेपालको संिवधानको धारा २३९ ले कुनै
सावजिनक पद धारण गरेको यि ले ाचार गरी
अि तयाको दु पयोग गरेमा मा अनस
ु धान गन
पाउने अिधकार अि तयारलाई भएकोमा अिधकार नै
नभएको िवषयमा आफूले ा त अिधकारभ दा बढी
अिधकार योग गरी (Excessive Use of Power)
मेरो नेपालको संिवधानको धारा १७ को उपधारा २(च)
ले दान गरेको वत ताको हक एवं पेसा रोजगार गन

पाउने हकमा ग भीर आघात पु न गएको छ । यसका
अित र िवप ी िश ा िवभागले मलाई कारबाही
गन िनणय गदा मसँग प ीकरण सोधी सफाइ पेस
गन अवसर दान गरेन । साथै िवप ी िज ला िश ा
कायालयले मलाई ोत यि बाट हटाउने िनणय
गदासमेत मसँग कुनै प ीकरण सोिधएको छै न ।
कसैलाई कुनै कारबाही गनपु ूव सफाइको मौका िदनु
पन कुरा ाकृितक याय िस ा तको अिनवाय सत
हो । अतः सफाइका मौका नै निदई ग रएको
िनणय वृ धारणाबाट ग रएकोले यसबाट मेरो
संिवधान ारा द हकको उ लङ् घन हन गएको
छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई हँदै
नभएको अिधकार योग गरी िमित २०७३।१।१३
को मउपर िवभागी कारबाही गन प ीकरण
सो नेस ब धी िनणय, िमित २०७३।४।३०
गतेको िवप ी आयोगको मलाई िवभागीय कारबाही
गनस ब धी िनणय सो िनणयका आधारमा भएका
काम कारबाही र प ाचार तथा िवप ी िश ा
िवभागबाट िमित २०७३।७।३ मा िवप ी आयोगको
िनदशानस
ु ार ग रएको िनणय र सो िनणयका
आधारमा िमित २०७३।८।२३ मा जारी ग रएको
कारबाहीस ब धी प र सो प को आधारमा िवप ी
िज ला िश ा कायालयबाट िमित २०७३।९।२५
मा करार र गरी मलाई िलएन पदमा िफता पठाउने
भ ने प लगायतका यस िवषयसँग स बि धत स पूण
िनणय िनदशन र प ाचार गैरसंवैधािनक एवं गैरकानूनी
भएको हँदा नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२) र
(३) बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर गरी अ य
आव यक जो चािहने उपयु आ ा आदेश पज
ु जारी
ग रपाऊँ । साथै िवप ीका उ काम कारबाही
काया वयन भएमा िनवेदकको मौिलक हकमा ग भीर
आघात हन गई पेसा रोजगार गन पाउने संवैधािनक
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हकमा य असर परी अपूरणीय ित पु न जाने हँदा
सिु वधा स तल
ु नको ि कोणसमेतलाई म यनजर
गरी ततु मु ाको अि तम िकनारा नलागेस म
िवप ीका नाममा सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम उ िनणयह र ती
िनणयह का आधारमा भएका प ह काया वयन
नगनु नगराउनु म िनवेदकलाई यथावत् पमा ोत
यि को हैिसयतले काम गन िदनु िदलाउनु भनी
िवप ीह का नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िमित २०७३।११।१२ मा
कमलबहादरु खड् काको यस अदालतमा दायर भएको
रट िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश िकन जारी हनु
नपन हो ? आदेश जारी हन नपन आधार, कारण
र माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद ा त
भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको
ितिलिप साथै राखी िवप ीका नाममा याद
सूचना पठाई सोको बोधाथ महा यायािधव ाको
कायालयलाई समेत िदई िलिखत जवाफ परे वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । अ त रम
आदेशको माग स ब धमा िवचार गदा िवप ीम येको
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले नेपालको
संिवधान जारी भइसके पिछ “अनिु चत काय”
स ब धमा कारबाही चलाएको र सोही आधारमा
िनवेदकउपर कारबाहीका लािग िश ा िवभागका
नाउँमा आदेश गरेको देिखयो । वतमान संिवधानमा
“अनिु चत काय” स ब धी यव था उ लेख भएको
देिखँदैन । अ य िवप ीह ले िनवेदकउपर कारबाही
चलाउँदा आ नो वत सदिववेक योग गरेको

नभई आयोगको आदेश काया वयन गरेको अव था
देिखयो । ोत यि बाट िनवेदकलाई हटाउँदा
ितवाद वा सनु वु ाइको मौका दान गरेको
देिखएन । अतः ततु िनवेदनको अि तम टुङ्गो
नलागेस म िनवेदकलाई ोत यि को पदबाट
हटाई पदािधकार रहेको िव ालयमा िफता पठाउने
गरी लेिखएको िज ला िश ा कायालय, धनगढीको
िमित २०७३।९।२५ को प लगायत िवप ीह बाट
भएका िनणय एवं प ाचारह हाल काया वयन
नगन,ु िनवेदकलाई यथावत् पमा ोत यि को
हैिसयतले काम गन िदनु िदलाउनु भनी सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१)
बमोिजम िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश
जारी ग रिदएको छ । यसको सूचना िवप ीह लाई
िदई अ िनयमानस
ु ार गनु भ ने बेहोराको िमित
२०७३।११।१५ गते यस अदालतबाट भएको
आदेश ।
रट िनवेदकले आ नो िनवेदन िजिकरमा
उ लेख गरेको जीवनिदप ा.िव. वलचौर कै लालीका
धान अ यापकले िनयिमत पमा िज ला िश ा
कायालयमा ततु गनपन
ु F।ash Report मा भएको
अिनयिमतता स ब धमा आयोगमा परेको उजरु ीउपर
अनस
ु धान हँदा ोत यि को हैिसयतबाट िनज
कलमबहादरु खड् काको समेत उ वारदातमा
संल नता देिखन आएको र िनजले अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को
दफा ३(छ) बमोिजम अनिु चत काय गरेको पिु ट
भएकोले िनजसमेतका संल न कमचारीह उपर
कानूनबमोिजमको ि या अवल बन गरी िवभागीय
कारबाही सजाय गन गराउन िश ा िवभाग, सानोिठमी,
भ परु मा लेखी पठाउने गरी आयोगबाट िमित
२०७३।४।३० मा त काल चिलत कानूनबमोिजम
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१०४२५ - कलमबहादरु खड् का िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत

भएको िनणय र ग रएको प ाचार कानूनअनक
ु ूल
नै रहेको अव था हँदा रट िनवेदन खारेजयो य
छ । रट िनवेदकले रट िनवेदन बेहोरामै जीवनिदप
ा. िव., वलचौर कै लालीका धान अ यापकले
िनयिमत पमा िज ला िश ा कायालयमा ततु
गनु पन F।ash Report मा भएको अिनयिमतता
स ब धमा आयोगले िनजलाई उ वारदातका
स ब धमा सफाइ पेस गन सनु वु ाइको मौका िदएको
र सोहीबमोिजम िनजले आयोगमा उपि थत भई
आयोगबाट भइरहेको कारबाही ि यालाई वीकार
गरी िमित २०७३।२।२४ मा प ीकरणसमेत पेस गरी
आयोगले गरेको वारदातको अनस
ु धान ि यामा
सहभागी भइसके पिछ अनस
ु धान तहिककातबाट
वाभािवक पमा िन य ल भएको प रणामलाई भने
इ कार गन (causes and procedure accepted
resu।t ignored) िनयतबाट दायर रट िनवेदन
खारेजयो य छ । आयोगले चिलत कानूनबमोिजम
गरेको िनणय तथा काम कारबाहीमा िच नबझ
ु ेको
हो भने पिन अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग. बमोिजम
िवशेष अदालत, काठमाड मा पनु रावेदन गन स ने
कानूनी उपचारको बाटो हँदाहँदै सो माग अवल बन
नगरी रट े ािधकारमा वेश गरेको ततु रट
िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७३।१२।२ मा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको तफबाट आयोगका
सिचव पूणच भ राईले यस अदालतमा पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
िवप ी
रट
िनवेदकले
यस
कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई तहाँ स मािनत
अदालतमा दायर गनभएको
रट िनवेदनका
ु
करणह मा उि लिखत गरेका माग दाबीह मा

अि तयार दु पयोग, टंगाल अनस
ु धान महाशाखा
नं. ५ को अनस
ु धान आयोग ५ अन.ु ४२ िमित
२०७३।०५।७ को फै सला प लाई आधार मानी
फै सलाबमोिजम कसरु अनस
ु ार िश ा िवभाग
िव ालय कमचारी तथा ोत के
यव थापन
शाखा, सानोिठमी, भ परु को च.नं. १२ िमित
२०७३।०८।२३ को िवभागीय कारबाही स ब धमा
ा त िनदशनानस
ु ार यस कायालयको च.नं. १४८७
िमित २०७३।०९।२५ को प बाट िनजको ोत
यि यव थापन िनदिशका, २०७१ को प र छे द
८क को १आ अनस
ु ार करार स झौता र ग रएको र
िवभागीय सजायका लािग िनजलाई थम पटक यस
कायालयको च.नं. १५७१ िमित २०७३।१०।०२
को प ानस
ु ार िनजबाट प ीकरण माग ग रएको
अव थामा स मािनत सव च अदालतबाट िमित
२०७३।११।१८ ा त उ ेषणसमेत आदेशानस
ु ार
यस कायलयको च.नं. ४०४५ िमित २०७३।११।८
को प ानस
ु ार िनजलाई यथा थानमा कामकाज गन
भनी प ाचार भएको अव थाअनस
ु ार यसरी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको फै सलानस
ु ार
उप लो िनकायबाट ा त िनदशनह को पालना गनु
पन यस कायालयको दािय व भएको र रट िनवेदकको
सु देिख हालस मको अनस
ु धान अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाटै भइरहेको हँदा सो
स ब धमा यस कायालयलाई िवप ी बनाई रा न
यिु सङ् गत नदेिखएकोले उ रट िनवेदन बदर
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िमित २०७३।१२।१३ मा
िज ला िश ा कायालय, कै लालीका िज ला िश ा
अिधकारी मानिसंह िव टबाट यस अदालतमा पेस
भएको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदक िज ला िश ा कायालय,
कै लालीका त कालीन ोत यि कलमबहादरु
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खड् काले जनिदप ा. िव., बलचौर, कै लालीमा
१३९ जना िव ाथ रहेकोमा ३५७ िव ाथ देखाई
सोबमोिजमको लास रपोट पेस गरी िनयमानस
ु ार
पाउने िनकासा रकमभ दा .६,८३,३०१।- बढी
िनकासा गराउने तथा िव ाथ सं या बढी देखाई
गलत पमा तयार गरेको त याङ् क िववरणमािथ
ज,ु चेकजाँच, थलगत अ ययनलगायतका
आव यक जाँचबझ
ु का काम कारबाहीमा आ नो
पदीय दािय व पूरा नगरी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ)
बमोिजम अनिु चत काय गरेको िव वास गनपन
ु
मनािसब कारण अनस
ु धानबाट संकिलत कागज
माणबाट पिु ट भएको देिखँदा कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरी िनजलाई िवभागीय कारबाही
गरी सोको जानकारी यस आयोगमा िदनहु न भनी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०७३।०४।३० को िनणय काया वयनका लािग
यस िवभागमा प ा त भएको । अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट ा त िनदशन काया वयनका
स दभमा कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी ोत
यि यव थापन िनदिशका, २०७१ (दो ो
संशोधनसिहत) को प र छे द ८(क) को बदुँ ा न बर
८क.१आ अनस
ु ार करार स झौता र गरी िलयन
पदमा िफता गन यस िवभागको च.नं. १२ िमित
२०७३।०८।२३ को प बाट स बि धत िज ला
िश ा कायालयलाई िनदशन िदइएको । उि लिखत
स दभमा स बि धत िज ला िश ा कायालयबाट नै
िनजको करार स झौता र गरी िलयन पदमा िफता
ग रएको हँदा िश ा िवभागबाट ग रएको यस कारको
कायबाट िनजले दाबी गरेअनस
ु ार िनजको संवैधािनक
तथा कानूनी हक अिधकार हनन् नभएकोले ततु
रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत

बेहोराको िमित २०७३।१२।२२ मा नेपाल सरकार
िश ा िवभागको तफबाट ऐ. का िनदशक के शव साद
दाहालबाट महा यायािधव ाको कायालयमाफत
पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ामा िनवेदनसिहतको
िमिसल संल न कागजातह अ ययन गरी
िनवेदकको तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान्
अिधव ाह
ी गोिव द ब दी र ी चडु ामणी
पौडेलले िनवेदकलाई िमित २०७३/०५/०७ मा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िनजले
पेस गरेको प ीकरण स तोषजनक नलागेकोले
िनजले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (छ) बमोिजमको
अनिु चत काय गरेको िव वास गनपन
ु मनािसब कारण
संकिलत माणबाट पिु भएको देिखन आएकोले
िज.िश.का. कै लालीको ोत यि कलमबहादरु
खड् कालाई कानूनबमोिजमको ि या पु याई
िवभागीय सजाय गनु भनी लेखी आएबमोिजम
िनज िनवेदक कलमबहादरु खड् कालाई िवभागीय
कारबाही भई करार स झौता र गरी िलयन पदमा
िफता पठाएको िनज िनवेदक िमित २०६४/०८/०२
गतेदेिख ोत यि को पमा काम गरेको र िमित
२०७३/०९/२५ मा सािबकको िश क िलयन
पदमा िफता भएको र िमित २०७३/०१/२७ मा
अ.द.ु अ.आयोगबाट पनु ः प टीकरण सोधेको
पाइ छ । कारबाही गन ोत अि तयारको
िनदशनबमोिजम भएको र अि तयारले अनिु चत
कायमा अनस
ु धान गन पाउने यव था
२०७३/०७/०२ गतेबाट समा त भएको र २०७२
मंिसरमा िनणय भएबाट सो बेला उ यव था
खारेज भइसके कोले खारेज भए तत्प चात् खारेज
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भएको कानूनी यव थाको आधारमा िनणय भएकोले
य ता िनणय खारेज ह छ । िनज िनवेदकलाई
सेवाबाट हटाउनपु ूव सनु वु ाइको मौका िदइएको
छै न । तसथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको कायले िनवेदकको संिवधान द हक
अिधकारमा आघात पगु ेको हँदा िनवेदन मागबमोिजम
रट जारी ग रपाउँ भनी तथा िवप ीह को तफबाट
उपि थत हनु भएका िव ान् सह यायािधव ा ी
िव राज कोइरालाले िश क पद यथावत रिहरहने
पद हो र ोत यि पद करारीय पद हो यो पदमा
सधै ँभरी रिहरहने पद होइन तसथ रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपयु बहस िजिकरसमेत सनु ी ततु
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
हने हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदक
आफू २०६४ सालदेिख िज ला िश ा कायलय
कै लालीअ तगत बढीगाउँ ोत के को ोत
यि को पमा िनयिु भई हालस म सोही
पदमा कायरत रहँदै आएकोमा जीवनिदप ा. िव.
वलचौर कै लालीको धान अ यापकले िनयिमत
पमा िज ला िश ा कायालयमा पेस गरेको
ितवेदनमा अिनयिमतता देिखएको स ब धमा
िमित २०७३/४/३० मा आयोगबाट अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
३(छ) बमोिजम अनिु चत काय गरेको पिु भएकोले
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी िवभागीय सजाय
गरी सोको जानकारी आयोगलाई िदनु भनी िवप ी
िश ा िवभाग सानोिठमी भ परु लाई िनदशन िदई
गरेको िनणयले नेपालको संिवधानको धारा १७(२)
(च) ले दान गरेको हक अिधकारमा ग भीर आघात

पगु ेकोले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
िमित २०७३/४/३० मा भएको िनणय र सो िनणयका
आधारमा भएका प ाचारसमेत उ ेषणको आदेशले
बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदकको मु य दाबी रहेको
पाइ छ ।
३. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको प मा उि लिखत िवषयमा आयोगको
तफबाट अनस
ु धान भई पिु ट हन आएको ि थितमा
िवप ी रट िनवेदकले यस कायालयसमेतलाई
िवप ी बनाई िदएको रट िनवेदनमा गरेको माग
दाबीमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टंगालको िमित २०७३/०४/३० को िनणयानस
ु ार
िमित २०७३।०५।७ को प लाई आधारमानी
िश ा िवभाग, िव ालय कमचारी तथा ोत के
यव थापन शाखा, सानोिठमी, भ परु को च.नं.
१२ िमित २०७३।०८।२३ को िवभागीय कारबाही
स ब धमा ा त िनदशनानस
ु ार यस कायालयको
च.नं. १४८७ िमित २०७३।०९।२५ को प बाट
ोत यि यव थापन िनदिशका, २०७१ को
प र छे द ८(क) को ८ क १.आ. अनस
ु ार िनजको
करार स झौता र ग रएको र िवभागीय सजायका
लािग िनजलाई थम पटक यस कायालयको च.नं.
१५७१ िमित २०७३।१०।०२ को प बाट िनजसँग
प ीकरण माग ग रएको अव थामा स मािनत
सव च अदालतबाट िनवेदकले दायर गरेको
उ ेषणसमेतको रट िनवेदनमा भएको अ त रम
आदेशानस
ु ार यस कायालयको च.नं. ४०४५
िमित २०७३।११।८ को प ानस
ु ार िनजलाई
यथा थानमा कामकाज गन भनी प ाचार भइसके को
हँदा अव थाअनस
ु ार यसरी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िनदशनानस
ु ार उप लो
िनकायबाट ा त िनदशनह को पालना गनपन
ु
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यस कायालयको दािय व भएको र रट िनवेदकउपर
सु देिख हालस म अनस
ु धान अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाटै अनस
ु धान भइरहेको हँदा
सो स ब धमा यस कायालयलाई िवप ी बनाई रा न
यिु सङ् गत नदेिखएकोले उ रट िनवेदन बदर
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ीह िज ला िश ा
कायालय, कै लालीका िज ला िश ा अिधकारी
मानिसंह िव टसमेतको छु ाछु ै िलिखत जवाफ
िमिसल संल न रहेको देिखयो ।
४. अब, िमिसल संल न कागजातह हेदा,
आ नो पदको कृितअनस
ु ार पालन गनपन
ु पदीय
कत य पालना नगरेको भ ने अिभयोगमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
३(छ) को अनिु चत काय गरेको देिखएको भनी सोही
ऐनको दफा १२ बमोिजम तपाइँलाई िकन िवभागीय
कारबाही गन नपन हो ? आ नो भनाइ एवं बेहोराको
प टीकरण यो प पाएको िमितले १५ िदनिभ
यस आयोगमा पेस गनु हन भनी आयोगबाट िमित
२०७३/१/२७ मा प टीकरण सोिधएकोमा उ
अविधमा आफू चहु ा ोत के को ोत यि को
पदमा कायरत रहेको छु । सो जीवनिदप ा.िव.
बलचौरमा सरकारले नयाँ ब ती बसालेको र यस
े मा वादी जाितकै ब ती र मु कमैयाको ब ती
रहेको छ । यस थानको उ ा.िव. को िनरी ण
गदा उपि थित भएबमोिजम नै िव ाथ को सं या
उ लेख गरी F।ash Report भन िज मेवारी िव ालय
धाना यापकको भएको हँदा के कित िव ाथ
सं या थपघट ग रएको हो ? वा होइन ? यसमा
मलाई कुनै पिन जानकारी नभएको र यस कायमा
मेरो कुनै कारको संल नता नरहेको भनी िनवेदक
कलमबहादरु खड् काले आयोगसम प टीकरण
जवाफ पेस गरेको देिख छ । यसरी जीवनिदप ा.

िव. बलचौर कै लालीमा आ.व. ०७०/०७१ मा क ा
१ देिख ५ क ास म कुल वा तिवक िव ाथ सं या
१३९ जना रहेकोमा ३५७ जना िव ाथ देखाई
सोबमोिजमको F।ash Report पेस गरी िनयमानस
ु ार
पाउने िनकासा रकमभ दा आ.व.०७०/०७१ मा
.६,८३,३०१।– बढी िनकासा गन गराउने तथा
िव ाथ सं याको त याङ् क बढी देखाई गलत पमा
तयार गरेको िव ाथ त याङ् क िववरणमािथ चेक,
जाँच, ज,ु थलगत अ ययनलगायतका आव यक
जाँचबझ
ु का काम कारबाहीमा पदीय कत य एवं
दािय व इमानदारसाथ पूरा गरेकोले आफूह उपर
कुनै कृितको िवभागीय कारबाही हन पन होइन
भ ने िज ला िश ा कायालय, कै लालीका त कालीन
िज ला िश ा अिधकारी भीमबहादरु साउद र ोत
यि कलमबहादरु खड् काले पेस गरेको प टीकरण
स तोषजनक नलागेको र िनजह ले अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
३(छ) बमोिजमको अनिु चत काय गरेको िव वास
गनपन
ु मनािसब कारण संकिलत माणह बाट
देिखन आएकोले िज.िश.का. कै लालीका त कालीन
िज ला िश ा अिधकारी भीमबहादरु साउद र ोत
यि कलमबहादरु खड् कालाई कानूनबमोिजमको
ि या पु याई िवभागीय कारबाही गनु हन भनी
आयोगको िमित २०७३/०४/३० को िनणयअनस
ु ार
अनरु ोध छ भनी िश ा िवभाग सानोिठमी भ परु लाई
लेखी सोअनस
ु ार िनवेदक कलमबहादरु खड् कालाई
िवभागीय कारबाही भई िमित २०७३/०९/२५ मा
करार स झौता र गरी िलयन िश क पद रहेको
राि य नवजागिृ त मा.िव. चहु ा कै लालीमा िफता
पठाएको त य िमिसलबाट देिखयो ।
५. िनवेदकलाई अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०७३/०४/३०
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को िनणयानस
ु ार भनी िमित २०७३/०५/०७
िश ा िवभाग, सानोिठमी भ परु को िवभागीय
कारबाही स ब धमा भनी िमित २०७३/०८/२३
मा लेिखएको प तथा िज.िश.का. कै लालीको
िमित २०७३/०९/२५ को करार स झौता र गरी
िलयन िश क पदमा िफता पठाएको प ह हेदा
सो प ह िश ा िवभाग, सानोिठमी, भ परु बाट
आफै ँ ले यस स ब धमा जाँचबझ
ु र िनणय गरी
सो आधारमा आ नै िवभागको तफबाट लेिखएको
नभई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०७३/०५/०७ को प बमोिजम लेिखएको
भ ने देिखयो । नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२०(१) अ तगत अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई “अनिु चत काय
वा ाचार” मा अनस
ु धान गन पाउने े ािधकार
रहेकोमा २०७२ आि नमा जारी भएको नेपालको
संिवधानमा उ
ावधान नरहेको हँदा २०७२
आि नपिछका कामकारबाहीमा आयोगलाई अनिु चत
काय वा टाचारमा आयोगलाई अनस
ु धान गन
अिधकार दान गरेको देिखन आउँदैन । २०७२
आि नमा जारी भएको नेपालको संिवधानको
धारा २३९(१) मा “कुनै सावजिनक पद धारण
गरेको यि ले
ाचार गरी अि तयारको
दु पयोग गरेको िवषयमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले काननू बमोिजम अनस
ु धान
गन वा गराउन स नेछ” भ ने यव था रहेको
देिख छ । यसबाट २०७२ सालमा जारी भएको उ
नयाँ संिवधानमा अनिु चत कायमा नभई ाचारको
कसरु मा स म अनस
ु धान गन पाउने े ािधकार
आयोगलाई दान गरेको रहेछ भ ने देिखन
आयो । यसरी नयाँ संिवधान जारी भएपिछका
“अनुिचत काय” को वारदातका कसरु मा अनस
ु धान

र कारबाहीको िसफा रस गन े ािधकार कायम
रहेको देिखएन ।
६. िनवेदक कमलबहादरु खड् काले
आ.व.०७०।७१ मा बनाएको F।ash Report को
त यगत िवषयव तल
ु ाई िलएर िनजउपर िवभागीय
कारबाहीको लािग अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िश ा िवभागलाई प लेखेको देिख छ ।
वारदात अथवा घटना भएको समय आ.व.०७०।०७१
को भएको हँदा कारबाहीको उठान २०७२ आि नमा
नयाँ संिवधान जारी भएपिछ भए पिन वारदात एवं
कसरु हँदाको समयमा नै िव मान रहेको कानून र
संिवधानका ावधानह नै लागू हने ह छन्, यसलाई
नै अवल बन गनपन
ु ह छ । यस समयमा नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२०(१)
मा “कुनै सावजिनक पद धारण गरेको यि ले
अनुिचत काय वा ाचार गरी अि तयारको
दु पयोग गरेको स ब धमा अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगले कानूनबमोिजम अनुस धान
र तहिककात गन वा गराउन स नेछ” भ ने यव था
रहेको र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा २(६) मा “अनुिचत काय”
भ नाले सावजिनक पद धारण गरेको यि ले
दफा ३ मा उ लेख भएबमोिजम गरेको कुनै काय
स झनुपछ” भनी अनिु चत कायको प रभाषा गरेको
देिख छ । र ऐ.ऐनको दफा १२(१) मा “सावजिनक
पद धारण गरेको यि ले दफा ११ को उपदफा (१)
को यादिभ प ीकरण पेस नगरेमा वा िनजले
पेस गरेको प ीकरण आयोगलाई स तोषजनक
नलागेमा आयोगले िनजलाई सचेत गराउन वा
कसुरको मा ाअनुसार कारण र आधार खुलाई
िवभागीय सजाय गन अि तयारवालालाई लेखी
पठाउन स नेछ” भ ने कानूनी यव थाबमोिजम
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आयोगलाई िवभागीय कारबाहीको लािग स बि धत
िवषयलाई लेखी पठाउने अिधकारसमेत ऐनको दफा
१२(१) ले दान गरेको देिख छ । ऐनको सोही
ावधानबमोिजम नै अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िनवेदक कलमबहादरु खड् काको िव मा
अनिु चत कायको आरोपमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११
बमोिजम प ीकरण सोधी कानूनको ि या पूरा गरेर
ऐनको दफा १२(१) बमोिजम िवभागीय कारबाही गन
भनी िमित २०७३।४।३० को प बाट लेखी पठाएको
देिख छ । आयोगलाई उ कारबाही गन र िवभागीय
कारबाहीको लािग स बि धत िनकाय एवं िवभागलाई
प लेखी पठाउने अि तयार उ ऐनले नै दान गरेको
देिख छ । वारदात एवं घटना घटेको समयकालमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
कारबाहीको लािग लगाएको आरोप र गन भनी
िनदशन िदएर लेखेको प तत् समयमा िव मान
रहेको संिवधान एवं कानूनको दायरा र अिधकार
े िभ नै रहेको देिखन आउँछ ।
७. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को प र छे द ३ अ तगत रहेको दफा
१२(१) मा िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी पठाउने
भ ने यव था रहेको छ । सो दफाको उपदफा (१) मा
“सावजिनक पद धारण गरेको यि ले दफा ११ को
उपदफा १ को यादिभ प टीकरण पेस नगरेमा
वा िनजले पेस गरेको प टीकरण आयोगलाई
स तोषजनक नलागेमा आयोगले िनजलाई सचेत
गराउन वा कसरु को मा ाअनुसार कारण र आधार
खुलाई िवभागीय सजाय गन अि तयारवालालाई
लेखी पठाउन स नेछ” भ ने यव था रहेको
देिखयो । अनिु चत कायस ब धी कारबाही गन
आयोगलाई सािबकको अ त रम संिवधानबाट ा त

अिधकार २०७२ आि नमा जारी भएको नयाँ
संिवधानले खारेज ग रसके को अव था रहेको छ ।
२०७२ साल आि नमा नेपालको (नयाँ) संिवधान
जारी भइसके को अव थामा यसपिछको काम
कारबाहीमा आयोग उ संिवधानले आफूलाई दान
गरेको े ािधकारस ममा सीिमत रहनु पन ह छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले नेपालको
संिवधान, २०७२ जारी हनअ
ु िघ अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
३ मा यव था रहेको “अनुिचत काय” को आरोपमा
िनवेदकउपर कारबाहीको लािग िनदशन िदएको
देिख छ । कानून ारा थािपत कुनै पिन िनकायको
लािग े ािधकारको िवषय मह वपूण एवं संवेदनशील
बनेको ह छ । संिवधान वा ऐनमा संशोधन हँदा वा
नयाँ संिवधान वा ऐनको िनमाण हँदा े ािधकारको
स ब धमा नयाँ यव था एवं सो स ब धमा थप
घट भएमा यसरी संशोधन, नयाँ यव था वा थप
घट भएको े ािधकार त कालै काया वयनमा
जाने गदछ । सािबकमा अ त रम संिवधान,
२०६३ अ तगत कायम रहेको कुनै िनकायको
े ािधकारको यव थालाई नयाँ संिवधानले
िनर तरता िदएको रहेनछ भने यसस ब धी िवषयमा
स बि धत ऐनमा संशोधन नभएको कारणले अझै
पिन अनिु चत कायबारेको े ािधकार कायमै छ
भनी स झन िम दैन । नयाँ संिवधान, २०७२ ले
सािबकको नेपाल अ त रम संिवधान, २०६३ ले
यव था गरेको “अनिु चत काय” मा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िनदशन िदन स ने
आ नो अिधकारलाई िनर तरता निदँदा पिन सोही
ावधानको आधारमा अि तयारले रा सेवकलाई
अनिु चत कायको कसरु मा कारबाही गनु भनी िनदशन
िदएमा यो े ािधकारिवहीन हन जा छ ।

160

१०४२५ - कलमबहादरु खड् का िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत

८. िनवेदक िव आ.व.२०७०/०७१ को
कायको स ब धमा कारबाही उठान गरेको देिख छ ।
यस समयमा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
को उ दफा १२ नै लागू रहेको अव था रहेको
िथयो । उ अनिु चत कायको कसरु को ावधान
२०७२ आि न ३ मा जारी भएको नेपालको
संिवधानमा रहेको छै न । िनवेदकउपर उ २०७२
सालको संिवधान जारी हनअ
ु िघ २०७०/०७१
को वारदातको कायमा यसबेला नै लागू रहेको
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा ३ मा रहेको “अनिु चत काय” को कसरु मा
२०७२ सालको नेपालको संिवधान जारी भएपिछ
२०७३ सालमा ग रएको कारबाहीलाई संिवधान एवं
कानूनिवपरीत भएको भ न िम दैन । कसरु हँदाको
समयमा बहाल रहेको कानून एवं संिवधानबमोिजम
भएको कारबाही नै कानून एवं संिवधानस मत हने
ह छ।
९. िनवेदकको काय उ कसरु को दायरािभ
पछ पदन ? भनी हेदा िनवेदकलाई ०७०।०७१ को
कै लाली िज लाअ तगतको सगु रखालको बढीगाउँ
ोत के को ोत यि को पमा कायरत रहँदाको
अव थामा जीवनदीप ा.िल.वलचौर कै लालीका
धाना यापकले िनयिमत पमा िज ला िश ा
कायालयमा ततु गनपन
ु F।ash report म ये
०७०।०७१ को F।ash Report मा उ कुलमा
क ा १ देिख ५ स मका वा तिवक िव ाथ
सं या १३९ रहेकोमा ३५७ जना िव ाथ देखाई
सोबमोिजमको रपोट पेस गरी िनयमानस
ु ार पाउने
िनकासा रकमभ दा .६,८३,३०१।– बढी िनकासा
गन गराउने तथा िव ाथ सं याको त याङ् क बढी
देखाएको गलत िववरणमािथ चेक, जाँच र थलगत

अ ययनलगायतका आव यक जाँचबझ
ु का काम
कारबाही पदीय कत य एवं दािय व इमा दा रताका
साथ पूरा नगरेको भ ने आरोप लगाइएको
देिख छ । सो आरोपको स ब धमा हेदा, उ
िव ालयको िव ाथ सं याको आधारमा बजेट
िनकासा माग गन F।ash Report यी िनवेदकले
तयार पारेको देिखँदैन । उ ितवेदन जीवनदीप ा.
िल. वलचौर कै लालीका धाना यापकले िनयिमत
पमा नै तयार पारी पठाउने गरेको देिख छ । उ
कुलमा क ा १ देिख ५ स म वा तिवक पमा कित
िव ाथ रहेका हन् ? र ितवेदनमा कित िव ाथ
बढी देखाइएको भ ने पिन अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको कुनै कागजातबाट खल
ु ेको
देिखँदैन । कम िव ाथ रहेकोमा बढी िव ाथ रहेको
भनी िव ालयले देखाएको कुनै कागजातसमेत
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले आ नो
िलिखत जवाफसाथ पेस गन सके को देिखँदैन ।
१०. यसको साथै िनवेदक िज ला िश ा
कायालय कै लालीका ोत यि रहेका र िनजले
जनदीप ा.िल. वलचौर कै लालीमा िव ाथ सं या
बढाएर तयार पारेको F।ash Report मा बढी रकम
िनकासा माग गरेउपर िनवेदकले कुनै चेकजाँच
गरेनन् भ ने रहेको छ । िनवेदक ोत यि रहेकोमा
िववाद छै न, उनको काय र कत य िव ालयह को
िनरी ण गन नै हो । तर िव ालयको स पूण
अव थाबारे िनरी ण गनपन
ु कत य र दािय व रहेको
स दभमा िव ालयले उ ितवेदन तयार पान
लागेको र पा ररहेको िवषयमा िनवेदकले जानकारी
पाउने अव था रहेको र पाएको भ ने ि थित
देिखँदैन । िव ालयले उ ितवेदन िनवेदकसम
पेस गरेको अव था पिन देिखँदनै । त यभ दा
बािहरको अव थामा समेिटएर तयार पा रएको
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भिनएको उ ितवेदनको त यबारे िनवेदकलाई पूण
जानकारी रहनक
ु ो साथै िनवेदकको सोमा संल नता
रहेको ि थित कतैबाट देिखँदैन । कुनै पिन काय ित
कसैको पिन बदिनयत रहेको भनी व तगु त पमै
देिखएको अव था नरहेस म कसैलाई पिन दोषीको
भागी बनाउनु कानून एवं यायसङ् गत मािनन
जाँदैन । ततु ितवेदन तयार पादाको अव थामा
सोमा उि लिखत िव ाथ को सं याबारेको िवषयव तु
िनवेदकलाई जानकारी भएको अव था नदेिखएको
हँदा उ ितवेदनको त यको अव थाबारे जानकारी
पाउँदापाउँदै पिन सोको चेकजाँच नगरेकोले िनजको
बदिनयत रहे भएको भनी मा न िम ने देिखन
आउँदैन ।
११. अब ितवेदनले तयार पारेको उ
F।ash Report को स दभमा गरेको उजरु ीको
आधारमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
िनवेदकलाई कानूनको ि या पूरा गरी िवभागीय
कारबाही गन भनी िश ा िवभाग सानोिठमीलाई
च.नं.१२ िमित २०७३।८।२३ को प बाट िनदश
गरे पिन िश ा िवभागले िनवेदकलाई ोत यि बाट
आ नै पदमा फकाउनपु ूव िनजलाई सो कारबाहीको
स ब धमा िनजसँग कुनै पिन प ीकरण सोिधएको
अव था देिखँदैन । िनवेदकलाई िव ालयको ोत
यि को पदबाट आ नै िश क पदमा फकाउनु एक
कारको आचरण िव को कारबाहीसरह नै हो । कुनै
पिन कमचारीलाई य तो कारको कारबाही गनअिघ
ु
कारणसिहत अिनवाय पमा प ीकरण सो नु पन
ि या कारबाहीको पूवसत मािनन जा छ, यसलाई
अि तयारवालाले अिनवाय पमा अपनाएर उ
सतको पालना गनपन
ु ह छ । यहाँिनर िनवेदकलाई
उ िव ालयको ोत यि बाट हटाएर आ नै
िश क पदमा फकाउनपु ूवको कारबाहीको चरणमा

ाकृितक यायको िस ा तबमोिजम सनु वु ाइको
मौकाअ तगत िनवेदकलाई प ीकरण पेस गन कुनै
पिन मौका दान ग रएको नदेिखएको हँदा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको शासिनक
िनदशबमोिजम ग रएको िनवेदकउपरको उ
कारबाही ाकृितक यायको िस ा तबमोिजमको
सनु वु ाइको मौका नै दान नगरी िनवेदकलाई ोत
यि को पदबाट आ नै िश क पदमा फकाउने गरी
गरेको काय शु ि यामा (Fair Trai।) आधा रत
रहेको भनी मा न िम ने देिखन आएन ।
१२. अतः मािथ िववेिचत आधार
र कारणह समेतबाट अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०७३/०४/३०
को िनणय, सोबमोिजम िश ा िवभाग सनोिठमी
भ परु लाई िनदश गरी पठाइएको िमित
२०७३/०५/०७ को प को आधारमा िश ा
िवभागले िमित २०७३/०७/०३ गते गरेको िनणय,
सो िनणयानस
ु ार िमित २०७३/०८/२३ मा िज ला
िश ा कायालय कै लालीलाई लेिखएको प र िज ला
िश ा कायालय, कै लालीले िमित २०७३/०९/२५
मा िनवेदक र िज ला िश ा कायालय, धनगढी,
कै लालीिबच भएको िमित २०६४।८।३ को करार
स झौता र गरी िनवेदकलाई आ नै िलयन
िश क पदमा िफता पठाइएको प र सो िवषयसँग
स बि धत स पूण काम कारबाहीह िनवेदकलाई
सनु वु ाइको मौका िदनपु न ाकृितक यायको
िस ा तअ तगत कानूनी ि या पूरा नगरी वृ
धारणा एवं दूिषत मनसाय राखी भए गरेको देिखँदा
उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
छ । िनवेदकउपर अनिु चत कायको आधारमा िवभागीय
कारबाही गन भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट भएको िमित २०७३।४।३० को िनणय
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र सोको आधारमा भएका प ाचार, सोिधएका
प टीकरणको प बमोिजम कुनै पिन िकिसमको
कारबाही नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ । यो आदेशको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ीह लाई िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
—— &

िव
यथ / ितवादी : मोरङ िज ला, िवराटनगर
उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ परु ानो
हवाई िफ ड घर भई एभरे साइ स से टर
नेपाल ा.िल. सनु सरीका स चालक
िदलीपकुमार अिधकारी
०७०-CR-१३३४
पनु रावेदक / ितवादी : मोरङ िज ला, िवराटनगर
उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ परु ानो
हवाई िफ ड घर भई एभरे साइ स से टर
नेपाल ा.िल. सनु सरीका स चालक
िदलीपकुमार अिधकारी
िव
यथ / वादी : गोपाल साद िघिमरेको जाहेरीले
नेपाल सरकार

––

§

नणय नं . १०४२६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७६।८।११
§

मु ा:- ठगी
०७०-CR-१२३०
पनु रावेदक / वादी : गोपाल साद िघिमरेको जाहेरीले
नेपाल सरकार
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िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४
बमोिजम बिकङ कारोबार िव
चेक
धारकको रकम भु ानी पाउनु पन हक
हननको िववादलाई ठगी भ न िम ने
नदेिखए तापिन ऐनबमोिजम आ नो
िबगो र सोको ितपूितको लािग सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम मु ा सकार गरी िबगो दाबी गन
हक ज
ृ ना हने ।
( करण नं.१०)
िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४ को
दफा १०७ र १०७क मा चेक धारक वा
दरिपठ ग रएको यि ित उ रदायी
हने प ले बेहोनु पन ितपूित, रकम
वा याज चेक धारकलाई बुझाउनु पछ

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

§

§

§

भ नक
ु ो अथ कुनै वैधािनक कारोबार,
कजा वा कुनै दािय व िनवाह गनका लािग
उ रदायी रहेको यि ले धारकलाई जारी
गरेको चेक अनादर भएमा मा य तो
दािय व पूित गराउन उपचार ा हने
देिख छ । यसको लािग वैधािनक
दािय व वा कजाबापत चेक जारी भएको
हो वा होइन भनी िन पण ग रनु अिनवाय
हने ।
कुनै चेक सापटी, उपहार वा खुसीबापत
कसैले कसैलाई िदइएको अनादर भएमा
य तोलाई कसुर मानी सजाय गन िम ने
देिखँदैन । वैध वा कानूनले कजा भ न
िम ने कजा वा दािय वबापत धारक वा
भु ानी पाउनेले चेक ा गरेको देखाउन
नसके को अव थामा जारी भएको चेकले
चेक अनादरबाट िसजना हने दािय व वा
सजाय आकषण गन स ने नदेिखने ।
िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४ को
दफा १०७ र १०७क बमोिजमको दािय व
चेक अनादरका स ब धमा िनणय गदा
अदालतले कतै कजा िदन नस ने यि
वा वैधािनक ोत नभएको यि ले
कसैबाट चेक ा गरेको र सो चेक
अनादर भएको दाबी िलई रा य संय
योग गरी भु ानी ा गन वा यीलाई
सजाय भागी बनाउन खोिजएको हो वा
होइन भ ने नमा ग भीर भई िनणय
गनुपन ।
ितपूित, रकम वा सजाय दाबी
कानूनबमोिजम वा कानूनले वैधािनक
मानेको कारोबारको होइन भ ने देिखएमा

§

य तो कजा वा दािय व पूरा गराउन
निम ने ।
( करण नं.७)
ितवादीले जाहेरवालालाई जाल
प चमा पारी पूरा रकम भु ान नहदँ ै
सरकारी अड् डामा लगी िनज र िनजको
छोरीको नामको ज गा राजीनामा
पास गराई िलए भनेर िव वास गन
ठोस माणको अभावमा ितवादीले
ठगीज तो अपराधज य काय गरे भ ने
िन कषमा पु न नस ने ।
( करण नं.९)

वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
टेकराज भस
ु ाल
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
रमणकुमार े
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७०, िन.नं.८९४८, प.ृ १०९
§ ने.का.प.२०६९, िन.नं.८८७३, प.ृ १२१६
§ ने.का.प.२०६९, िन.नं.८८०९, प.ृ ६१०
§ ने.का.प.२०६५, िन.नं.७९४२, प.ृ ३०४
§ ने.का.प.२०५५, िन.नं.६६४६, प.ृ ७१२
§ ने.का.प.२०५४, िन.नं.६४२९, प.ृ ४८०
§ ने.का.प.२०५२, िन.नं.६१०६, प.ृ ९६६
स ब कानून :
§ सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
§ िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४
सु तहमा फै साल गन यायाधीश:मा.िज. या. ी मेघनाथ भ राई
मोरङ िज ला अदालत
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पनु रावेदन तहमा फै सला गन यायाधीशह ःमा.म.ु या. ी गोपाल पराजल
ु ी
मा. या. ी िगरीराज पौड् याल
पनु रावेदन अदालत िवराटनगर
फै सला
या.कुमार रे मी : याय शासन ऐन,
२०४८ तथा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा
९(१) बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ को
भई दायर हन आएको ततु मु ाको संि त य
एवं ठहर यस कार छःत यख ड
िज ला
मोरङ,
िवराटनगर
उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ ब ने िदलीपकुमार
अिधकारीले मेरो नाउँमा दता रहेको सनु सरी िज ला,
साहेवग ज गा.िव.स. वडा नं.३ ख िक.न.२३ को
ज.िव. ३-८-१५ मोल .७,७३,०००।- र मेरै
छोरी पूिणमा िघिमरेका नाउँमा रहेको ऐ.ऐ. को
िक.नं.२१, २२, १७५ समेतको ज मा १-१११० ज गासमेतको मोल .१,५०,०००।- तय
गरी उ ज गाह मलाई िदनु भनी भनेकाले दवु ै
प िबच िलने िदने कुरा भई मेरो नाउँको ज गा िमित
२०६२।५।२२ र छोरी पूिणमाको नाउँको िमित
२०६२।७।११ गतेका िदन िनजलाई राजीनामा गरी
िदई दवु ै ज गाको ज मा मू य .९,२३,०००।- म ये
िवप ीले पटकपटक गरी ४,३९,०००।- िदएको र
बाँक रकम .४,८४,०००।- िमित २०६२।७।१४
गते िबहान िलन आउनु भनेकाले म सो िदन िनजको
घरमा पु दा मेरो बक अफ काठमाड को शाखा
कायालय िवराटनगरमा खाता छ, चेक तपाइँलाई
िद छु रकम िनका नु भनी उ बक खाताको चेक
नं.१२२३९०१ बाट .४,८४,०००।- बराबर चेक

िदएकोले सो बकमा चेक, भु ानीका लािग जाँदा
बकले िनजको खातामा पैसा नभएको भनी िलखत
पमा चेकको पछािड लेिखिदएकोले िनजह लाई
सो कुराभ दा पिछ ज मा ग रिद छु भनी भने पिन
सो खातामा रकम ज मा नग रिदएकाले रकम नै
नभएको बक खाताको चेक िदई मलाई झु यानमा
पारी पैसा निदई गलफतमा पारी .४,८४,०००।ठगी गरेकोले कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
गोपाल साद िघिमरेको जाहेरी दरखा त ।
जाहेरी दरखा तमा उ लेख भएबमोिजम
मेरो र मेरो बबु ाको नाउँमा दता रहेको ज गा ितवादी
िदलीपकुमार अिधकारीले िल छु भनी कुरा गरी मेरो
बबु ा तथा मबाट उ जाहेरीमा उ लेख भएका ज गा
राजीनामा पास गराइसके पिछ िनजले ज गाबापत िदनु
पन रकम .९,२३,०००।- म ये .४,३९,०००।पटकपटक ग रिदएको र बाँक .४,८४,०००।को चेकमाफत िलनु भनी मेरो बबु ालाई बक अफ
काठमाड िवराटनगर शाखाबाट िनका नु भनी चेक
िदएकोले बबु ा उ बकमा भु ानी िलन जाँदा िनजको
खातामा रकम नभएकोले बकले रकम नभएको भनी
चेकको पछािड लेखी िदएकोले बबु ाले पटकपटक
िनजलाई रकम माग गदा खातामा रकम ज मा
ग रिद छु भ दै झु यानमा पारी रकम ज मा नगरी
हालस म पिन उ ज गाबापतको रकम निदई िनजले
आ नो खातामा रकम नभएको अव थामा चेक िदई
गफलतमा पारी बेइमानी िनयतले .४,८४,०००।ठगी गरेकोले िनजलाई कारबाही गरी उ रकम
िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका पूिणमा
िघिमरेले ग रिदएको कागज ।
जाहेरवाला गोपाल साद िघिमरे र िनजको
छोरी पूिणमा िघिमरेको नाउँ रहेको जाहेरीमा
उि लिखत भएको ज गा ितवादी िदलीपकुमार

165

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख

अिधकारीले .९,२३,०००।- मा ख रद गन गरी
िलने कुरा भई राजीनामा पास ग रसके पिछ पटकपटक
गरी िनजको खाता रहेको बकमा जाहेरवाला जाँदा
िनजको खातामा रकम नभएको भनी बकले चेकको
पछािड लेखी मािणतसमेत ग रिदएकोले ितवादीले
आ नो खातामा रकम नै नभएको अव थामा रकम
छ भनी जाहेरवालालाई झु याई गफलतमा पारी
.४,८४,०००।- नगद निदई ठगी गरेका हन्
भ नेसमेत बेहोराको व तिु थित मचु ु का ।
ठगी मु ामा फरार रहेका ितवादी
िदलीपकुमार अिधकारीको खोजतलास गदा िनज
गाउँ घरमा फे ला नपरी भागी फरार रहेको भ ने .ह.
रोशन राजवंशीको ितवेदन ।
ततु मु ामा जाहेरी दरखा त जाहेरीसाथ
पेस भएको राजीनामा कागजमा तथा बकको
चेकको ितिलिप बिु झएको पूिणमा िघिमरेको
कागज, व तिु थित मचु ु कासमेतका आधारमा
माणह बाट जाहेरवाला गोपाल साद िघिमरेको
.४,८४,०००।- रकम ितवादी िदलीपकुमार
अिधकारीले ठगी गरेको वारदात स माण पिु हन
आएको हँदा ितवादी िदलीपकुमार अिधकारीलाई
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं. को कसरु ज य
अपराधमा ऐ. ठगी महलको ४ नं. बमोिजम सजाय
गरी ठगी गरेको िबगो .४,८४,०००।- समेत िनज
ितवादीवाट जाहेरवाला गोपाल साद िघिमरेलाई
िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोगप ।
ितवादी िदलीपकुमार अिधकारीका नाउँको
याद िमित २०६५।१२।२५ मा रीतपूवक तामेल
भएको िनजले सु यादै गज
ु ारी बसेको । मेरो र
छोरीको नामको ज गा राजीनामा पास गराइसके पिछ
िनजले ज गाबापत िदनु पन रकम .९,२३,०००।म ये .४,३९,०००।- नगद िदएको र बाँक

.४,८४,०००।- बक अफ काठमाड िवराटनगर
शाखाको चेक िदएकोमा उ चेक सटही गदा खातामा
रकम नभएको भनी भु ानी पाउन नसके कोले रकम
नै नभएको चेक िदई मलाई ठगी गरेको हो भ नेसमेत
बेहोराको जाहेरवाला गोपाल साद िघिमरेको
बकप ।
जाहेरीअनस
ु ार ज गाकै पमा िलन बाँक
हो वा अ य बेहोराको रकमबापत चेक ितवादीबाट
जाहेरवालाले िलएका हन् खल
ु ेको पाइँदैन । आफूले
पाएको चेकको रकम नपाए वा बक खातामा रकम
नभएको चेक काटेको र सो सटही नभएमा चेक
बाउ सतफ कारबाही ग रनु पनमा नगरेको हँदा
ठगीको प रभाषािभ पन स ने अव था नहँदा
ठगीतफको दाबी पु न स दैन । चेक बाउ स भएतफ
जाहेरवालालाई कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भ नलाई िम ने नै देिखँदा सोतफ कानूनबमोिजम
उजरु परेका बखत गन गरी ततु मु ा ठगी गरेको भ ने
वादी दाबी पु न नस ने गरी िमित २०६७।११।१९
मा मोरङ िज ला अदालतबाट भएको फै सला ।
ितवादीले ठगी गरेको कुरा प
खल
ु ाई जाहेरवालाले िकटानी जाहेरी िदएको र
िनजले अदालतमा बकप गदासमेत प पमा
जाहेरीलाई समथन ग रिदएको, जाहेरवाला र िनजको
छोरीका नाउँमा दता रहेको ज गा राजीनामा गरी
िदएबापत ितवादीले . ९,२३,०००।- म ये
.४,३९,०००।- िदई बाँक .४,८४,०००।रकमको िमित २०६२।७।११ गते बक अफ
काठमाड िवराटनगर शाखाको चेक काटेको
देिख छ । सु िज ला अदालतले िमित
२०६२।७।११ को चेक बाउ सतफको कारबाही
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अ तगत
गनपन
ु भ ने सङ् के त गरेको पाइ छ । फौजदारी
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कानून प ात्दश हनु हँदैन भ ने फौजदारी यायको
मा य िस ा तको िवपरीत हन नस ने भएकोले
सु िज ला अदालतको फै सला िु टपूण रहेकोले
बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा परेको
पनु रावेदनप ।
यसमा चेकबमोिजमको रकम भु ानी िलन
जाँदा खातामा रकम नभई चेकको रकम भु ानी
िलन नसके को अव था भई मु ा चलेको य तो
काय ठगीको प रभाषािभ नपन भनी भएको सु
फै सला कानून या याको स दभमा फरक पन स ने
देिखएकोले अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम यथ
िझकाई उपि थत भए वा अविध यितत भएपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०६८।७।२२ मा भएको
आदेश ।
आ नो िबगो र सोको ितपूित
याजसमेततफ मु ा सकार गन आए सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम
जाहेरवालाले मु ा सकार गरे उ उि लिखत
कानूनी अव थाबमोिजम गनु पनमा सो नगरेको सु
मोरङ िज ला अदालतको िमित २०६७।११।१९
को फै सला उ टी भई ततु मु ामा जाहेरवालाले
िविनमय अिधकारप ऐन, २०३४ बमोिजम मु ा
सकार गरी ितवादीउपर िबगोमा दाबी गन हकस म
िसिजत हने तथा ठगीतफको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
िमित २०६९।१२।१५ मा भएको फै सला ।
जाहेरवाला तथा िनजको छोरी पूिणमा
िघिमरेको नाउँमा दता े ता रहेको ज गाह

ितवादीलाई राजीनामा पा रत ग रिदएको र
सोबापत ितवादीले यी जाहेरवालासमेतलाई ितन
बझ
ु ाउन बाँक रहेको .४,८४,०००।- को बक अफ
काठमाड बाट भु ानी हने गरी िमित २०६२।७।१४
मा जाहेरवालाको नाउँमा चेक काटी िदएकोमा
िनज ितवादीको बक खातामा चेकअनस
ु ारको
रकम नभएका कारण उ रकम भु ानी हन
नसके को कुरामा िववाद छै न । चेकअनस
ु ारको
रकम बकमा नभएको खाताको चेक िदनेलगायतको
काय ठगीको महलको १ र २ नं. मा उि लिखत
ठगीको प रभाषािभ पन देिखएको छ । ितवादीले
जाहेरवालालाई झु याई गफलतमा पारी िनज
जाहेरवालासमेतबाट ज गा राजीनामा पा रत गरी
िलइसके पिछ िनज जाहेरवालालाई बकमा रकम
नभएको अव थामा पिन चेक काटी िदई िबगो
.४,८४,०००।- ठगी गरेको कुरा प खल
ु ाई
िकटानी जाहेरी परेको र जाहेरवालाको अदालतको
बकप मा समेत उ बेहोरा प पमा उ लेख
भई अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु पिु भएको
अव थामा ततु मु ालाई दिु नयावादीमा प रणत
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
फै सला िु टपूण भएकोले सो हदस म बदर गरी िनज
ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस
अदालतमा दायर हन आएको पनु रावेदनप ।
जाहेरवाला र ितवादीिबचको अ नै
कारोबार यवहारका लािग ितवादीले सो चेक
उपल ध गराएकोमा बकमा ओभर ा टस ब धी
सम याका कारणले सो चेक भु ानी हन नसके को
अव थामा उ चेकको दािय व उ टै ितवादीका
हकमा पन जाने वातावरण बनाई सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम जाहेरवालालाई
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सिु वधा िदन िम ने होइन । मु ा सकार गनभु दा
अिघ आपरािधक दािय व मािणत हने अव था छ
छै न सोतफ बो दै नबोली सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा २७ को यव थािवपरीत वादीले
दाबी नै निलएको कुरामा अदालत वयंले गरेको
आदेश कानूनस मत नहने हँदा पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको सो आदेश िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ
भ ने ितवादी िदलीपकुमार अिधकारीको यस
अदालतमा दायर भएको पनु रावेदनप ।
यसमा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०६९।१२।१५ को फै सलाउपर दवु ै प को
पनु रावेदन परेको हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं.
को योजनाथ दवु ै प को पनु रावेदन पर पर सनु ाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७३।११।३० को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
पनु रावेदनसिहतको िमिसल कागजात अ ययन
ग रयो ।
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत हनभु एका िव ान् उप यायािधव ा ी
टेकराज भस
ु ालले यी ितवादीले जाहेरवालालाई
झु याई गफलतमा पारी जाहेरवालासमेतबाट
ज गा राजीनामा पा रत गरी िलइसके पिछ बकमा
पया रकम नभएको अव थामा पिन चेक काटी
जाहेरवालालाई िदइएको िबगो .४,८४,०००।ठगी गरेको कुरा प खल
ु ाई िकटानी जाहेरी परेको र
जाहेरवालाको अदालतको बकप समेतबाट अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु पिु भएको अव थामा ततु
मु ा दिु नयावादीमा प रणत गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला िु टपूण भएकोले

सो हदस म बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम नै सजाय हनपु दछ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट उपि थत
हनभु एका िव ान् व र अिधव ा ी रमणकुमार
े ले यि यि िबच चेक काटी िलने िदने काय
भएको मु ा ठगीअ तगतको कसरु मा नपन हँदा
सरकारवादी फौजदारी कसरु भ न िम ने होइन । यो
देवानी कृितको मु ा भएकोले िविनमय अिधकार
प ऐनअ तगत नै च ने हँदा पनु रावेदन अदालतको
फै सला िमलेकै देिख छ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
उपयु ानस
त यगत
िवषय
ु ारको
र बहस िजिकरसमेत भएको
ततु मु ामा
पनु रावेदनसिहतका िमिसल माणको अ ययन
गरी हेदा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको
फै सला िमलेको छ, छै न ? वादी ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन ? सोही
िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ामा
जाहेरी दरखा तसाथ पेस भएको राजीनामा
कागज तथा बकको चेकको ितिलिपसमेतका
आधार माणह बाट जाहेरवाला गोपाल साद
िघिमरेको .४,८४,०००।- ितवादी िदलीपकुमार
अिधकारीले ठगी गरेको पिु भएकाले ितवादी
िदलीपकुमार अिधकारीलाई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको
महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. महलको ४ नं. बमोिजम
सजाय गरी ठगी गरेको िबगो .४,८४,०००।समेत िनज ितवादीबाट जाहेरवाला गोपाल साद
िघिमरेलाई िदलाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग माग
दाबी भएकोमा आफूले पाएको चेकको रकम नपाए
वा बक खातामा रकम नभएको चेक काटी सो
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सटही नभएमा चेक बाउ सतफ कारबाही ग रनु
पनमा नगरेको हँदा ठगीको प रभाषािभ पन स ने
अव था नहँदा चेक बाउ स भएतफ जाहेरवालालाई
कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नलाई िम ने नै
देिखँदा सोतफ कानूनबमोिजम उजरु परेका बखत
गन गरी ठगी गरेको भ ने वादी दाबी पु न नस ने भनी
मोरङ िज ला अदालतबाट भएको फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेकोमा आ नो िबगो र
सोको ितपूित याजसमेत तफ मु ा सकार गन आए
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम जाहेरवालाले मु ा सकार गरे उि लिखत
कानूनी अव थाबमोिजम गनु पनमा सो नगरेको
सु मोरङ िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
जाहेरवालाले िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४
बमोिजम मु ा सकार गरी ितवादीउपर िबगोमा दाबी
गन हकस म िसिजत हने र ठगीतफको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने गरी पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट भएको फै सलामा िच नबझ
ु ाई वादी
नेपाल सरकार र ितवादी िदिलपकुमार अिधकारीको
यस अदालतमा दोहोरो पनु रावेदन परेको देिखयो ।
यी ितवादी िदिलपकुमार अिधकारी सु
यादमा हािजर नभई अदालतको आदेशले अ.बं. २०२
नं. बमोिजम िफराइएको िनजको िलिखत ितवादमा
िमित २०६२।७।११ मा .४,८४,०००।- को बक
अफ काठमाड , िवराटनगर शाखाको चेक काटी
जाहेरवालालाई िदएको वीकार गरेबाट चेक काटी
िदएको त यमा िववाद देिखएन ।
जाहेरवालाले ा गरेको चेकबमोिजमको
रकम भु ानीका लािग जाँदा बकले िनजको खातामा
पया रकम नभएको भनी िलखत पमा चेकको
पछािड लेिखिदएकोले जाहेरवालाले भु ानी पाउन
नसके को देिखन आयो ।

ततु मु ा दिु नयावादी नभई मल
ु क
ु ऐन
ठगीको महलको १ नं. ले प रभािषत गरेको कसरु
भएकोले ठगीअ तगत नै कारबाही हनु पन भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा,
जाहेरवालाले विणत गरेको जाहेरी र ितवादीले चेक
िदएको त यमा सािबत भएपिछ िववािदत िवषय ठगी
हो वा होइन भ ने नै मूल देिखन आयो । उ मूल
नको िन पण गन िन न िवचारणीय नह को
स बोधन ग रनपु न देिखयो ।
(क) कानून र कानून या याको प र े यमा
क तो कायलाई ठगी मािन छ ?
(ख) चेक अनादर ठगीको कसरु हो वा होइन ?
२. पिहलो िवचारणीय नको िववेचना
गदा ततु िववाद िसजना भएका बखतको ठगीका
स ब धमा भएको कानूनी यव था र िविभ न मु ामा
सव च अदालतले सो यव थाका बारे गरेको
या या के रहेको छ भनी हेनपन
ु देिखयो । सािबक
मल
ु क
ु ऐन ठगीको महलको १ नं. ले “कसैले आ नो
हक नपु ने अकाको हकको चल अचल धनमाल हक
पु नेलाई वा जसका िज मामा रहेको छ उसलाई
ललाई फकाई वा जाल प रप च गरी वा आ नो हक
नभएको स पि मा आ नो हक पु ने िकत कागज
बनाई िदई वा पेस गरी वा आफूसँग नभएको कुरा
आफूसँग छ भनी झु याई वा झठु ो कुरालाई स े
हो भनी झु याई वा अ जनु सक
ु ै बेहोरासँग धोका
िदई गलफतमा पारी आ नो हक नपु ने अकाको
हकको चल अचल धनमाल िलए िदए िदलाएमा वा
अकाको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी
िलखत गरी वा नगरी सोही माल िलएिदए िबक
यवहार गरेमा वा स ाप ा गरी िलएमा ठगी गरेको
ठहछ ।” भिनएको छ । यो कानूनी यव थाबमोिजम
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कुनै काय ठगी हो होइन भ ने स दभमा सव च
अदालतबाट िविभ न मु ामा या या भएका छन् ।
के क तो अव था वा कायलाई ठगीज य अपराध
मािनएको छ वा छै न भनी हेन सव च अदालतबाट
भएका के ही मह वपूण या याको िववेचना ग रनु
सा दिभक देिखयो ।
(१) वुि राज बत ला िव िशवनाथ बत ला,
ने.का.प. २०५५, िन.नं. ६६४६ पृ ७१२
मा “ितनपन
ु रकम नितरेको बाँक राखेको
अव थाले ठगीको १ नं. मा उि लिखत
प रभाषाअनुसार धोका िदई झु याई
गलफतमा पारी ठगी गरेको भ न िम ने
अव था देिखँदैन ।” भनी या या भएको
छ।
(२) शेषपिछको बकसप भनी िवप ीले ललाई
फकाई गरी हालैको बकसप गरी िलई ठगी
गरेको भ ने भोला वा रन िव िपयारी
वा रन ने.का.प. २०५२, िन.नं. ६१०६
पृ ९६६ मा “अड् डामा िलखत पास हदँ ा
अड् डाले िलखत देखाई सुनाई सहीछाप
गन गराउने हदँ ा य तो िलखतलाई ठगी
गरेको ठह याएको पुनरावेदन अदालत
बुटवलको फैसला िमलेको देिखएन” भ ने
या या भई य तो रिज ेसनको १ नं.
अनस
ु ार भएको कायलाई ठगी गरेको भ न
निम ने ठह याएको छ ।
(३) ाि सने मासलको जाहेरीले नेपाल
सरकार िव
मोहनबहादुर मैनाली,
ने.का.प. २०६५ िन.नं. ७९४२ पृ
३०४ मा “ठगी अपराधको मूलभूत त व
आ नो हक नपु ने अकाको स पि
वामीबाट गैरकानूनी तवरले िलनु
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िदनु र िदलाउनस
ु गँ स बि धत रहेको
देिख छ । यो गैरकानूनी काम कारबाहीमा
ललाई फकाई गरी िव वासमा पान,
जाल प रप चमा पान, धोका गफलतमा
पान आिद जुनसुकै वा सबै त व
अ तरिनिहत हन स ने ।” भ दै मु ाको
त यसमेत उ लेख गरी “जाहेरवालीको
लगानीबाट रसोट स चालन गन भौितक
पूवधारसिहत तयार भई स चालनमा
आउने अव थामा रहेको िववािदत घर,
ज गा सो के ही नजनाई िनिमत भौितक
संरचनाको अि त व लोप गरी खेतीको
ज गा भनी जाहेरवालीलाई थाहा
जानकारी निदई अका ितवादीलाई
राजीनामा ग रिदएको काय मुलुक ऐन
ठगीको १ नं. को प रभाषािभ पन ।”
या या भएको छ ।
(४) एउटै ज गा समाना तर पले मालपोत
कायालयबाट पा रत भइरहनु मालपोत
कायालयमा ज गा रो का नरहन,ु बार बार
रिज ेसन पा रत भई हक ह ता तरण
भइरहेको अव थामा ठगी भएको नमा
बालकृ ण पोदार िव
देवनारायण
आचाय, ने.का.प. २०५४ िन.नं. ६४२९
पृ ४८० मा “मालपोत कायालयको
ग तीको प रणाम व प िविधवत् ज गा
पा रत गराई िलएप चात् पुनः अक लाई
पा रत गरी िब गन प लाई कसुरदार
कायम गन सबुद चािह छ । यसको
अभावमा ितवादीले ठगी ज तो अपराध
गरेको भनी अनमु ानको भरमा ठह याउन
यायोिचत नहदँ ा” आरोिपत ठगीको
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कसरु बाट सफाइ पाउने ठहन या या
भएको छ ।
(५) िनजामती कमचारीले आ नो ओहदाको
कत यपालनको िसलिसलामा गरेको
भिनएको कितपय काय ठगीज य हन
स छन् वा स दैनन् भ ने नमा गोिपकृ ण
पराजुली िव नेपाल सरकार, ने.का.प.
२०६९ िन.नं. ८८७३ पृ १२१६, करण
१२ मा “कसैलाई ललाई फकाई वा जाल
प रप च गरी वा िकत कागज बनाई,
िदई वा पेस गरी वा झुठो कुरालाई स े हो
भनी झु याई वा धोका वा गफलतमा पारी
कसैलाई नो सान वा आफूलाई फाइदा
हने कायलाई ठगीका पमा िलइ छ । तर
यी ितवादी गोपीकृ ण पराजुलीले य तो
बदिनयत राखी काय गरेको वा आफूलाई
लाभ हने गरी कुनै काय गरेको भ ने कुरा
पुि हन नआएको हदँ ा के वल अनुमान र
आशंकाका आधारमा िनजलाई कसुरदार
मा न िम ने अव था देिखन आएन”
भिनएको छ भने करण १३ मा “यसरी
आफू कायरत कायालयस ब धी कामको
अनभ
ु व र पदीय िज मेवारीको दु पयोग
गरी एउटा यि को नाममा रहेको ज गा
वा तिवक ज गाधनीको उपि थित िबना
नै न कली ज गाधनी खडा गरी अक
याि लाई हक ह ता तरण गरी गराई
आपरािधक काय गरेको माणबाट पुि
हन आयो । िनजले यस ि यामा िनवाह
गरेको भूिमकालाई हेदा ठगीको १ र २
नं. अ तगतको कसुरज य काय गरेको
भ ने देिखँदा यी ितवादी शकु तला
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चापागाँईले मल
ु क
ु ऐन, ठगीको १ र २
नं. अ तगतको कसरु गरेको ठहर गरी
िनजलाई सजाय गन गरेको” मनािसब नै
देिखयो भ ने या या भएको छ ।
(६) करारीय दािय वको स ब धमा ठगीको
कसरु थािपत हन स ने नस ने स ब धमा
नेपाल सरकार िव
ुसवु भ ने We Yu
Jiang, ने.का.प. २०६९ िन.नं. ८८०९
पृ ६१० मा, “करारको सत पालना
गरे नगरेको स ब धमा र यसबाट हन
गएको ित वा नो सानीको स ब धमा
करारस ब धी ऐनले देवानी दािय वको
िसजना हने अव था ह छ । शु पले
करारीय दािय व स ब धमा परेको
िववादको िन पण पिन करार ऐनअनु प
हनुपन ह छ । देवानी कृितको िववादलाई
बलज ती फौजदारी कृितको िववादको
िसजना गन गराउनेतफ ला नु उिचत
नहने” भ दै, “दुवै प िमली राजीखुसीले
गरेको करारको स ब धमा कपटपूण
(Fraudu।ent।y) करार भएको वा
कुनै कानूनको उ लङ् घन हने गरी
करार गरेको वा एकले अक प लाई
झु याई वा जालसाजीपूवक करार
गरेको अव थामा एकले अक प लाई
हािन पु याउने िनयतले वा ार भदेिख
नै ठ ने अिभ ायले कुनै करार गरेकोमा
बाहेक फौजदारी दािय वको िसजना हन
नस ने”, भनी “करारीय स झौताको
प रपालनासँग स बि धत देवानी
दािय वस ब धी िववादलाई फौजदारी
दािय वको पमा तुत गरी ठगीको
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कसरु कायम गनु कानून र यायको रोहमा
निम ने ।” या या भएको छ ।
(७) बक ठगीको िवषयमा मनसाय त वको
भूिमकासिहतको कायको स ब धमा
नेपाल सरकार िव मुधुसुदन पुरीसमेत,
ने.का.प. २०७० िन.नं. ८९४८ पृ १०९
को करण ६ मा, “कानूनमा िनषेध गरेको
काय आपरािधक काय हो । यस कायबाट
प रणाम िन के को हनपु दछ र यसबाट
िन कने प रणाम कानूनले िनषेध गरेको
हनपु दछ । आपरािधक मनसाय भ नाले
कुनै पिन आपरािधक काय गदा वा सो
काय गन स ब धमा कताले राखेको सोच
अथवा िवशेष मि त क य अव थालाई
बुझाउँछ । यो अपराधकताको दोषपूण
मानिसक अव था (Gui।ty state of
mind) हो । ठगी ज तो फौजदारी कसरु मा
मनसाय त वको मह वपूण भूिमका रहेको
ह छ । कताले आफूले गन लागेको कायको
प रणाम के ह छ भ ने कुरा पिहले नै
देखेको सोचेको वा पूवजानकारी राखेको
हछ ।
तुत मु ामा पिन यी
ितवादीह ले आफूले गरेको कायबाट
िनषेिधत प रणाम आउँदछ अथवा
अपराध ह छ भ ने कुरा जानी जानी वा
थाहा जानकारी हदँ ाहदँ ै अपराध घटाएको
देिख छ । सो अपराध घटाउनको लािग
पूवतयारी व प खातावालाको ह ता र
िमलाउनको लािग ह ता र भएको
चेकको फोटोकपी गरी िलने, नयाँ चेकबुक
िलनका लागी ह ता र िमलाई िनवेदन
िदएर नयाँ चेकबुक िलने, खाता खो नका

लािग न कली नाग रकता बनाउने,
न कली लेटर याड तयार गनलगायतका
यी ितवादीह ारा ग रएका कायह
बक ठगी गन मनसाय र उ े य िलएर
ग रएको र यसबाट िनषेिधत प रणाम
िन क छ भ ने कुरा जानीजानी गरेको
र सो मनसाय (Mens rea) अनु पको
काय (Actus rea) समेत भएको
देिख छ ।” भ ने या या भएको छ ।
३. अब दो ो िवचारणीय नको िववेचना
गदा मािथ िववेिचत अव थाह बाट आपरािधक
मनसायसिहतको ठगीज य काय र चेक अनादर भएको
अव थाबाट उ प न हने कसरु को गा भीय र कानूनी
यव थािबचको िभ नताबारे चचा गनपन
ु देिखयो ।
बिकङ कारोबारिभ दैिनक पमा योगमा आइरहने
िविनमय अिधकारप , ित ाप , िविनमेयप , चेक,
ा ट, अर, यी, धारक मा नासाथ भु ानी पाउने
िविनमेयप , भु ानी िमित, रीतपूवकको भु ानी,
दरिपठ आिदको कानूनी प रभाषासिहतको बिकङ
कारोबारलाई सु यवि थत गनस ब धी कानूनी
यव था िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४ ले
गरेको बेहोरा यसको तावना र ावधानह बाट
ट देिख छ । क तो अव थालाई चेक अनादर
मा ने र चेक अनादर भएमा भु ानी नपाउने प ले
क तो उपचार ा गन स ने भ ने यव थासमेत
सोही ऐनको दफा १०७ र १०७क मा ग रएको छ ।
जसअनस
ु ार दफा १०७ मा, “िविनमेय अिधकारप
अनादर गरेको अव थामा धारक वा दरिपठ
ग रएको यि ित उ रदायी हने प ले बेहोनु पन
ितपूितको रकम िनधारण गदा देहायबमोिजम गरी
िनधारण ग रने छः
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(क) िविनमेय अिधकारप मा उि लिखत
रकमको अित र सो अिधकारप ततु
गदा, जनाउन लगाउँदा र मािणत गराउँदा
लागेको खच धारकले भराई िलन पाउने छ ।
(ख) उ रदायी भएका दरिपठ गन यि ले
िविनमेय अिधकारप को रकम भु ानी
िदएमा सो रकम र यसको शोधभना ग रने
िदनस मको याजसमेत दरिपठ गन यि ले
भराई िलन पाउनेछ ।” भ ने यव था छ ।
४. िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४
जारी हँदाका बखत िविनमेय अिधकारप अनादर
भएमा धारक वा दरिपठ ग रएको यि ले भु ानी
नपाएमा ितपूित कित पाउने भ ने यव था दफा
१०७ मा ऐन जारी ग रएकै बखतबाट लागू ग रएको
देिख छ भने २०३९ सालमा अथस ब धी के ही
नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ ले दफा १०७क
थप गरी सजायस ब धी मह वपूण यव था थप
ग रएको पाइ छ । जसअनस
ु ार “बकमा आ नो िन ेप
छै न वा िन ेप भए पिन पया छै न भ ने जानीजानी
कुनै यि ले चेक काटी कसैलाई ह ता तरण गरेमा
यसरी ह ता तरण ग रएको चेक भु ानीको लािग
स बि धत बकसम
ततु गदा पया िन ेप
नभएको कारणबाट बकबाट चेक अनादर भएमा
चेक काट् ने यि बाट चेकमा उि लिखत रकम र
याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट् ने यि लाई
तीन मिहनास म कै द वा तीन हजार पैयाँस म
ज रवाना वा दवु ै सजाय हने छ भिनएको छ ।” यसरी
देवानी उपचार ि याबाटै धारक वा भु ानी पाउने
यि ले चेक अनादर भएमा चेकमा उि लिखत
रकम, याजसिहत यीलाई कै द सजायसमेत
गराउन स ने यव था िविनमेय अिधकारप

ऐनमा राखेर योस ब धी कारोबार र उपचारको
स पूण यव था यसै िभ बाट हन स ने यव था
गरी बङ् िकङ कारोबारको िव वसनीयतालाई थप
मजबुत पा रएको छ ।
५. नेपालको िविनमेय अिधकारप ऐन र
य तै बक कारोबारको लािग १८८१ देिख लागू रहेको
भारतको Negotiab।e Instrument Act-1881
को यव थाको तल
ु ना मक अ ययन गरी हेदा चेक
अनादर (Dishonoring of Cheque) का स ब धमा
ग रएको उपचारको यव थाको हकमा नेपालको
कानूनी यव था िछ ै आधिु नकतातफ गएको र
नेपालले लागू ग रसके को यव थालाई भारतले पिछ
लागू गरी यसैलाई िनर तरता िदइरहेको छ । चेक
अनादरको कसरु मा १९८८ (िव.सं. २०४४) भ दा
अिघ भारतीय Negotiab।e Instrument Act मा
उपचारको यव था नभएका कारण भारतीय अपराध
संिहता (Indian Pena। Code) अ तगत जाहेरी दता
गरी फौजदारी कारबाहीको मा यमबाट िबगो भराउने
र सजाय गराउने यव था रहेकोमा2 Negotiab।e
Instrument Act मा १९८८ मा भएको संशोधनले
प र छे द १७ थप गरी दफा १३८ देिख १४२
स मका ावधान राखी यसै कानूनअ तगतबाट
उपचार खो नपु न यव था ग रएको पाइ छ ।
जसअ तगत दफा १३८ को यव थालाई सबैभ दा
मह वपूण मािन छ । जनु यस कारको रहेको छ ।
“138. Dishonor of cheque for
insufficiency, etc., of funds in the
account. - Where any cheque drawn
by a person on an account maintained
by him with a banker for payment
2
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of any amount of money to another
person from out of that account for the
discharge, in who।e or in part, of any
debt or other ।iabi।ity, is returned by
the bank unpaid, either because of the
amount of money standing to the credit
of that account is insufficient to honor
the cheque or that it exceeds the amount
arranged to be paid from that account
by an agreement made with that bank,
such person sha।। be deemed to have
committed an offence and sha।।, without
prejudice to any other provision of this
Act, be punished with imprisonment for
[a term which may be extended to two
years’], or with fine which may extend
to twice the amount of the cheque, or
with both:
Provided that nothing contained in
this section sha।। app।y un।ess(a) the cheque has been presented
to the bank within a period of six
months from the date on which it
is drawn or within the period of its
va।idity, whichever is ear।ier;
(b) the payee or the ho।der in due course
of the cheque, as the case may be,
makes a demand for the payment of
the said amount of money by giving
a notice; in writing, to the drawer
of the cheque, [within thirty days]
of the receipt of information by him
from the bank regarding the return
of the cheque as unpaid; and

(c) the drawer of such cheque fai।s
to make the payment of the said
amount of money to the payee or,
as the case may be, to the ho।der
in due course of the cheque, within
fifteen days of the receipt of the said
notice.
Exp।anation:- For the
purposes of this section, “debt of
other ।iabi।ity” means a ।ega।।y
enforceab।e debt or other ।iabi।ity.
६. उि लिखत भारतीय Negotiab।e
Instrument Act को दफा १३८ को यव थाले चेक
अनादर भएको िलिखत जानकारी बकले िदएको ३०
िदनिभ चेक काट् ने वा यीलाई चेकमा उि लिखत
रकम उपल ध गराउन चेक धारक वा भु ानी ा
गनपन
ु यि ले १५ िदने सूचना िदनपु न छ । सोबमोिजम
रकम ा नभएमा मा सोप चात् कानूनी उपचारका
लािग अदालतमा मु ा दायर गन स ने यव था
ग रिदएको छ । योअ तगतको मु ामा वादी दाबी पगु ेमा
२ वषस म जेल सजाय र चेकमा उ लेख ग रएको
रकमको दो बर ज रवानासमेत हन स ने यव था
ग रएको भए पिन यसअ तगतको कसरु लाई जमानत
उपल ध हने र पपु को लािग थनु ामा रािखरहन नपन
कसरु मािनएको पाइ छ । यसै ऐनको दफा १४७ ले
यस कानूनअ तगतका सबै मु ामा स झौता / िमलाप
हन स ने (Compoundab।e offences) यव था
गरेको हँदा ितवादीले जमानत / तारेखमा ब ने
अनमु ित मा नासाथ यसलाई वीकार ग रने पर परा
भारतमा बसेको पाइ छ । चेक अनादरको उपचारका
स ब धमा भारतको Negotiab।e Instrument
Act को दफा १३८-१४२ पिछ दफा १४८ स मका
यव था िव ततृ र मह वपूण छन् । यसम ये दफा
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१३८ मा रहेको “debt or other ।iabi।ity” का लािग
जारी ग रएको चेक भु ानी नभएमा मा यसलाई चेक
अनादर मािनने यव था धेरै नै मह वपूण छ । यसले
ज तोसक
ु ै उ े यका लािग जारी गरेको चेकले चेक
अनादर (dishonoring of cheque) को मा यता ा
गरी कानूनी उपचार ा गन नस ने देिख छ । य तो
चेक जनु कजा र अ य दािय व प रपूितका लािग जारी
ग रएको छ भने मा यसले उपचार ा गन स ने
यव था दफा १३८ मा छ । यसरी सबैखालको चेकको
भु ानी नहनल
ु ाई कसरु मािनएको छै न । दफा १३८
को या याले “कजा र अ य दािय व” भनेको कानूनी
पमा काया वयन गन सिकने कजा र कानूनी अ
दािय व िनवहन गन जारी ग रएको चेक अनादर भएमा
मा ज रवाना र सजायको यव था ग रएको छ ।
७. नेपालको कानूनी यव थालाई हेदासमेत
िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४ को दफा १०७ र
१०७क मा चेक धारक वा दरिपठ ग रएको यि ित
उ रदायी हने प ले बेहोनु पन ितपूित, रकम वा
याज चेक धारकलाई बझ
ु ाउनपु छ भ नक
ु ो अथ कुनै
वैधािनक कारोबार, कजा वा कुनै दािय व िनवाह गनका
लािग उ रदायी रहेको यि ले धारकलाई जारी गरेको
चेक अनादर भएमा मा य तो दािय व पूित गराउन
उपचार ा हने देिख छ । यसको लािग वैधािनक
दािय व वा कजाबापत चेक जारी भएको हो वा होइन
भनी िन पण ग रनु अिनवाय ह छ । यसबाट यिद कुनै
चेक सापटी, उपहार वा खस
ु ीबापत कसैले कसैलाई
िदइएको अनादर भएमा य तोलाई कसरु मानी सजाय
गन िम ने देिखँदैन । वैध वा कानूनले कजा भ न िम ने
कजा वा दािय वबापत धारक वा भु ानी पाउनेले
चेक ा गरेको देखाउन नसके को अव थामा जारी
भएको चेकले चेक अनादरबाट िसजना हने दािय व
वा सजाय आकषण गन स ने देिखँदैन । यसरी दफा
१०७ र १०७क बमोिजमको दािय व चेक अनादरका
स ब धमा िनणय गदा अदालतले कतै कजा िदन

नस ने यि वा वैधािनक ोत नभएको यि ले
कसैबाट चेक ा गरेको र सो चेक अनादर भएको
दाबी िलई रा य संय योग गरी भु ानी ा गन वा
यीलाई सजायभागी बनाउन खोिजएको हो वा होइन
भ ने नमा ग भीर भई िनणय गनपदछ
। ितपूित,
ु
रकम वा सजाय दाबी कानूनबमोिजम वा कानूनले
वैधािनक मानेको कारोबारको होइन भ ने देिखएमा
य तो कजा वा दािय व पूरा गराउन िम दैन । यसो
हन सके मा अवैधािनक कारोबार र अ वाभािवक /
अ मािणत चेक अनादर मु ाह लाई दु साहन गन
सहयोग पु नेतफ िनणयकताले यान पु याउनु पदछ ।
८. मािथ िववेिचत ठगीको महलको १
नं. को कानूनी यव थाको आलोकमा ग रएको
सव च अदालतका या याह लाई सं ेषण गदा
कुनै यि को मनसाययु झठु ो ितिनिध व
वा तुित वा सूचना लुकाएको वा ओहोदाको
दु पयोगसिहतको कायबाट आफू वा कसैले के ही
ा गरेको र अ कसैलाई ित / नो सानी भएको
अव थालाई ठगी मािन छ । यसरी कुनै कायलाई
ठगी मा नका लािग मनसाययु बेइमानीबाट आफू
वा कसैलाई लाभ र अ लाई हािन पुगक
े ो अव थाको
िव मानता भएको हनपु दछ । ततु मु ासँगको
िववादमा जाहेरवालाले आफू र आ नो छोरीको
नाममा रहेको ज गा रिज ेसन पास गरी िदइसके को
ज गाबापत के ही रकम नगदै ा गरी बाँक रकमका
लािग खातामा रकम नै नभएको बक अफ काठमाड को
चेक िदई ठगी गरेकोले सजाय गरी िबगो भराइपाउँ भ ने
अिभयोग दता भएको देिख छ । थमतः जाहेरवालाको
मु य दाबी के ही नगद ा गरी के ही बाँक रहँदै
ज गा रिज ेसन पास ग रिदएको बेहोरा िव वसनीय
देिखँदैन । ज गा रिज ेसन पास गरी िलँदा िदँदा
मालपोत कायालयका अिधकारीले िलनिु दनु भयो
भएन भनी िलने िदने दवु ै प लाई सोधखोज गरी िलए
िदएको रकम बेहोरा रिज ेसनको िलखतमा उ लेख
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गरी राज व बझ
ु ी एकको नामको ज गा अकाको नाममा
हक ह ता तरण हनेहदँ ा िब लेनदेनबापतको रकम
िलन िदन बाँक रहेको भनाइ भरपद देिखँदैन ।
९. मालपोत कायालयमा रािजखस
ु ीसाथ
गई िमित २०६२।७।११ मा रिज ेसन पास गरी
ज गा िब गदा ा गरेको रकम राजीनामाको
कागजमा उ लेख गरी राज व द तरु बझ
ु ाई िलनु
िदनु भएको बेहोरा अड् डामा वीका रसके पिछ
सोहीबापत के ही रकम िलन बाँक रहेको र सोबापत
उपल ध गराएको २०६२।७।१४ को चेक भु ानी
हन नसके को हँदा ितवादीले जाहेरवालालाई ठगी
गरेको हँदा ठगीमा सजाय ग रपाउँ भनी अगािड
सा रएको . ४,८४,०००।– को चेक सोही ज गा
िकनबेचबापतको बाँक रकमको लािग हो भ न स ने
अव था जाहेरवालाले मालपोतमा लेनदेन भई िब
गरेको राजीनामाको रिज ेसन िलखतबाटै ख डन
भइसके को छ । यसबाट ितवादीले जाहेरवालालाई
जाल प चमा पारी पूरा रकम भु ान नहँदै सरकारी
अड् डामा लगी िनज र िनजको छोरीको नामको ज गा
राजीनामा पास गराई िलए भनेर िव वास गन ठोस
माणको अभावमा ितवादीले ठगीज तो अपराधज य
काय गरे भ ने िन कषमा पु न स ने अव था रहँदनै ।
१०. जाहेरवाला गोपाल साद िघिमरे र
िनजको छोरी पूिणमा िघिमरेले िमित २०६२।७।११ मा
रिज ेसन पास ग रिदएको ज गाको रकम बाँक भएको
पिु नभए पिन ितवादीले जाहेरवालालाई बक अफ
काठमाड िमित २०६२।७।१४ को . ४,८४,०००।–
को चेक कािटिदएकोमा दवु ै प को मख
ु िमलेको
देिख छ । बक अफ काठमाड ले आफूलाई
ओभर ा ट कजा उपल ध गराउने िव वासमा आफूले
जाहेरवालालाई ऋणी सापटीबापत चेक िदएको बेहोरा
ितवादीले आ नो िलिखत ितवादमा उ लेख गरेको
पाइ छ । चेकबापतको रकम ा गन जाहेरवाला

बकसम उपि थत हँदा ितवादीको खातामा रकम
उपल ध नभएको त यमा समेत दवु क
ै ो मख
ु िमलेको
छ । य तोमा ततु िववाद िविनमेय अिधकारप
ऐन, २०३४ ले सु यवि थत गन चाहेको बिकङ
कारोबार िव चेक धारकको रकम भु ानी पाउनु
पन हक हननको िवषय रहेको ट देिखन आएकाले
य तो िववादलाई ठगी भ न िम ने देिखएन । अतः
जाहेरवालालाई िविनमय अिधकार प ऐन, २०३४
बमोिजम आ नो िबगो र सोको ितपूितको लािग
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम मु ा सकार गरी िबगो दाबी गन हक िसजना
हने अव था रहेकोमा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
फै सला मनािसब नै देिखएकोले ठगीअ तगत नै कारबाही
हनु पन भ ने वादी नेपाल सरकारको र वादीले दाबी नै
निलएको कुरामा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा २७ बमोिजम मु ा सकार गरी िबगो दाबी गन
निम ने कानूनी यव थािवपरीत भई गरेको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको आदेश कानूनस मत नभई
िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
११. तसथ, मािथ िववेिचत आधार र
कारणसमेतबाट आ नो िबगो र सोको ितपूित
याजसमेततफ जाहेरवालाले मु ा सकार गन आए
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम गनपनमा
सो नगरेको सु मोरङ िज ला
ु
अदालतको फै सला उ टी भई तुत मु ामा
जाहेरवालाले िविनमय अिधकारप ऐन, २०३४
बमोिजम मु ा सकार गरी ितवादीउपर िबगोमा दाबी गन
हकस म िसिजत हने र ठगीतफको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
िमित २०६९।१२।१५ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार र
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
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मु ाको दायरीको लगत क ा गरी ततु फै सलाको
िव तु ीय ित अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
§

उ रायमा सहमत छु ।
या.तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ११ गते रोज ४ शभु म् ।
—— &

––

§
§

नणय नं . १०४२७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
आदेश िमित : २०७६।३।१५
०६७-WO-०१२८

कत य ित पूण सचेत रहेको, कत य पण
ू
पले पालन गरेको र संवदे नशील रहेको
नदेिखने ।
( करण नं.६)
सजाय गनको लािग कानूनले नै
िविभ न आधारह तोक सजाय गन
अिधकारीलाई विववेक य अिधकार
िदएको
अव थामा
तोिकएको
आधारह म ये जुनसुकै आधारमा पिन
उप लो हदको सजाय गनुलाई विववेक य
अिधकारको भावना र ममसँग मेल खाएको
मा न नसिकने ।
कानूनले िदएको विववेक य अिधकारको
औिच यतापूण त रकाले योग गनुपन ।
पिहलो पटकमै उप लो हद तथा अि तम
सजाय तोिकनुलाई यायोिचत मा न
नसिकने ।
( करण नं.९)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
शेरबहादरु के .सी. र िव ान् अिधव ा ी
रामच पौडेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
सोमका त भ डारी
िवषयः उ ेषण / परमादेश
अवलि बत निजर :
िनवेदक : वीर वजको नाित अंगतबहादरु थापाको स ब कानून :
§
हरी िनयमावली, २०४९
छोरा सोलखु बु िज ला, नेले गा.िव.स. वडा
नं.५ ब ने पूव .ना.िन. भिव बहादरु थापा
आदेश
िव
या.पु षो म भ डारी : नेपालको अ त रम
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) तथा
िसंहदरबार, काठमाड समेत
नेपालको संिवधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२)
§ आ नो मल
ू कत य ित नै ितकूल हने बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ पन ततु
गरी साथमा रहेको हितयार हराउनल
ु ाई रट िनवेदनको संि िववरण यस कार छः
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नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख
िनवेदन बेहोरा
म िनवेदक नेपाली नाग रक भई देशको
सेवा गन आकां ा भई िनधा रत हरी ऐन िनयममा
तोिकएको सत पूरा गरी िमित २०४९।१।१९ गतेदेिख
हरी सहायक िनरी क पदमा सु भना भई आ नो
मताले याएस म इमा दारीपूवक कायरत रही
सेवारत रहेकोमा िमित २०५६।५।२४ बाट लागू हने
गरी .ना.िन. पदमा बढुवा भई आ नो सेवामा सेवारत
रिहआएको र पिछ लो समयमा त कालीन राजप रषद्
थायी सिमितको सभापित परशनु ारायण चौधरी यूको
िनजी सरु ामा खिटई सेवारत रहेको िथएँ । यसरी
आ नो सेवामा सेवारत रिहरहेको अव थामा िमित
२०६२।७।२९ गते आ नो िडउटी सक घरतफ जाने
ममा राजप रषद् थायी सिमितका स माननीय
सभापित यूको चालक, म िनवेदकको कमा डर
राजे रे मीसमेत भई च डोल ि थत खाजा घरमा
खाजा खाई घर जाने ममा अचानक िबरामी परी
मसँग रहेका पे तोल र सोमा लोड भएको ६ राउ ड
याि जन जिडत गोली मैले थाहा नपाई हराउन गएको
र खोजतलास गदा फे ला नपरेकोले २०६२।८।१
गते हरी धान कायालय सरु ा महाशाखामा स य
त यसिहतको यथाथ पले ितवेदन पेस गरेको
िथएँ । यसरी म िनवेदक आ नो सेवामा सेवारत रिहरहेको
अव थामा आफूले आ नो मताले याएस म सेवामा
सेवारत रहेको अव थामा अचानक उ घटना घट् न
गई घटनालाई यथाथ पमा समयमा नै आ नो
कायालयमा ितवेदन पेस गरेकोमा त कालीन .म.िन.
यामभ थापा यूले किथत छानिबन सिमितको
२०६२।८।१० गतेको ितवेदनलाई उ ृत गरी म
िनवेदकले पदअनक
ु ू लको आचरण नगरेको भनी हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (ङ) को
कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (ज)
बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवामा अयो य ठह रने
गरी नोकरीबाट बखा त गन भनी िमित २०६२।९।२०

मा िनणय गनु भएकोले उ िनणयमा मेरो िच नबझ
ु ी
नेपाल सरकार गहृ म ालयमा पनु रावेदन गरेकोमा
नेपाल सरकारका माननीय गहृ म ी भीम रावलबाट
िमित २०६७।२।२० मा त कालीन .म.िन. यूको
िनणय सदर गन गरी भएको िनणयको जानकारी
मेरा एकाघरका दाजु खु सबहादरु थापाले िमित
२०६७।३।१४ गते बझ
ु ी जानकारी हन आएकोले
सो िनणयमा मेरो िच नबझ
ु ी उ दवु ै िनणय बदर
गराई मा न अ य वैकि पक र भावकारी उपचारको
यव था नभएको हँदा नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ३२/१०(२) अ तगत ततु िनवेदन
िलई उपि थत भएको छु ।
मािथ उि लिखत आधार कारणह बाट
म िनवेदकलाई सेवाबाट बखा त गन गरी भएको
.म.िन. यूको िमित २०६२।९।२० को िनणय र
सो िनणयलाई सदर गन गरी भएको माननीय गहृ
म ी यूको िमित २०६७।२।२० को िनणय नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),
१३, १८, १९, हरी ऐन, २०१२, हरी िनयमावली,
२०४९ साथै स मािनत सव च अदालतबाट
ने.का.प.२०५२ वण ज म महो सव िवशेषाङ् क
प.ृ १३८, ने.का.प.२०६०, प.ृ ६७४, िन.नं.७२६१,
ने.का.प.०४४, प.ृ ८३१, ने.का.प.०४५, प.ृ ४६८,
ने.का.प.०५३, प.ृ ४६७ िन.नं.६२०६ समेत िवपरीत
भएकोले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ३२/१०७(२) अ तगत उ ेषणको आदेशबाट
िमित २०६२।९।२० मा भएको .म.िन. यूको िनणय
र सोलाई सदर गन गरी भएको िमित २०६७।२।२०
को मा. गहृ म ी यूको िनणय बदर गरी म िनवेदकलाई
पूववत् सेवामा बहाल गराउनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी याय इ साफ
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर हन
आएको रट िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
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मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसलसाथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल
साथै राखी िवप ीह लाई सूचना यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई िदनू । िलिखत
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट िमित
२०६७।५।३ मा भएको आदेश ।
हरी ऐन, २०१२ तथा हरी िनयमावली,
२०४९ ले तोके को आचरण तथा कत य पालना गनु
येक हरी कमचारीको कत य हो । िवप ी िनवेदक
.ना.िन. ज तो पदमा बसेर कानूनको प रिधभ दा
बािहर गई पदीय िज मेवारी र मयादाको याल नगरी
आफू िज मामा रहेको हातहितयारको सरु ा गन
नसक िज मेवारी बहन गन नस ने काय गरेकोले हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (ङ) को
कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (ज)
बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य
ठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणयलाई
अ यथा भ न स ने अव था नै छै न । यसरी कानूनी
ि या पूरा गरी कानूनबमोिजम गरेको कायलाई
अ यथा भिनरहन पन अव था नभएकोले रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी गहृ
म ालय र आ नोतफबाट समेत गहृ म ीको िलिखत
जवाफ ।
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को
ख ड (ङ) बमोिजम आ नो पदको िज मेवारीअनस
ु ार
आचरण नगरेमा य तो हरी कमचारीलाई सजाय
िदने अिधकारीले नोकरीबाट हटाउने वा बखा त
गनस मको सजाय गन स ने ावधान छ । हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४ को देहाय (ज)
मा उिचत र पया कारण भएमा हरी कमचारीलाई

भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य ठह रने
गरी नोकरीबाट बखा त गन स ने यव था रहेको
छ । िवप ी िनवेदकले हरी िनयमावली, २०४९ को
िनयम ८८ को देहाय (ङ) बमोिजमको कसरु गरेको
अव थामा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (ज)
बमोिजम सजाय गन गरी अिधकार ा अिधकारीबाट
िनणय भएको र सोउपर िनज िवप ीको पनु रावेदन परी
नेपाल सरकार, मा. म ी तरीय िनणयबाट िनजलाई
नोकरीबाट हटाउने गरी भएको सु को िनणयलाई नै
सदर गन गरी भएको काम, कारबाही एवं िनणयलाई
कानूनबमोिजमको िनणय मा नु पन भई अ यथा भ न
िम ने हँदैन । यसरी पनु रावेदन तहबाट समेत अि तम
भइसके को िवषयमा रट े आकिषत हन स दैन ।
अतः अिधकार ा अिधकारीबाट भएको िनणय हरी
ऐन, २०१२ तथा िनयमावली, २०४९ ले दान गरेको
अिधकारको पालना गरी भएको कानूनबमोिजमको
िनणय भएको हँदा िवप ी िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान नदेिखँदा ततु
रट िनवेदन खारेजभागी छ । खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ी नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयका तफबाट ऐ.को सिचव
ि लोचन उ ेतीको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदक त कालीन राजसभा
थायी सिमितका सभापित स माननीय परशनु ारायण
चौधरीको यि गत सरु ा अिधकृतको पमा
संवेदनशील काय स पादन गन खिटएकोमा ड् यटु ी
संवेदनशीलता, आ नो साथमा रहेको संवेदनशील
हातहितयार तथा स चार उपकरण, पदीय िज मेवारी
र मयादालाई बेवा ता गद िमित २०६२।७।२९ गते
होटलमा बसी अ यिधक मा ामा मादक पदाथ सेवन
गरी अिनयि त अव थामा पगु ी आ नो साथमा भएको
सरकारी धनमाल हात हितयार खरखजना हराई नेपाल
सरकारलाई हािन नो सानी पु याएकोले िनजको उ
काय चिलत हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
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८८ को देहाय (ङ) को कसरु भएकोले ऐ. िनयमावलीको
िनयम ८४ को देहाय (ज) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीको िनिम सामा यतः अयो य ठह रने गरी
नोकरीबाट बखा त गन िवभागीय सजाय ताव
गरी प ीकरण सोधी िवप ी रट िनवेदकलाई
सफाइको मौकासमेत दान ग रएकोमा िनजले पेस
गरेको जवाफ स तोषजनक नभएको तथा िनजले
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय
(ङ) को आ नो पदको िज मेवारी अनस
ु ार आचरण
ितकूल कसरु गरेको ठहरेकोले ऐ. िनयमावलीको
िनयम ८४ को देहाय (ज) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीको िनिम सामा यतः अयो य ठह रने गरी
नोकरीबाट बखा त गन भनी हरी महािनरी कबाट
िमित २०६२।९।२० मा भएको िनणय कानूनस मत
छ । यसरी “आ नो िज मामा रहेको हितयार तथा
गोलीग ाको यालै गन नसक हराएको कायलाई
पदको िज मेवारीअनस
ु ारको आचरण पूरा गरेको
भनी मा न सिकने अव था रहेन । साथै पुनरावेदन
गदाको अव थामा थप अ य कुनै माणसमेत
पेस गन नसके कोले य तो अनुशासनहीन हरी
कमचारीलाई सेवामा रािखरहन मनािसब नहने
भएको हदँ ा िनजलाई हरी महािनरी कबाट िमित
२०६२।९।२० को िनणय मनािसब देिखएकोले सदर
हने ठहछ” भनी पनु रावेदन तह गहृ म ी तरबाट िमित
२०६७।२।२० मा भएको पनु रावेदन तहको िनणयसमेत
यायोिचत नै छ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी हरी
धान कायालय, न साल, ऐ. कायालयको सरु ा
महाशाखा र आ नो हकमा समेत हरी महािनरी क
रमेश च द ठकुरीको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन
आएको ततु मु ामा िनवेदकतफबाट उपि थत
रहनभु एका िव ान् व र अिधव ा ी शेरबहादरु
के .सी. र िव ान् अिधव ा ी रामच पौडेलले

चिलत हरी िनयमावलीमा उि लिखतअनस
ु ारको
उपयु कायिविध पालना नगरी यि को कुनै पेसा,
रोजगार, उ ोग र यापार गन वत तालाई खलल
हने गरी भिव यमा सरकारी सेवामा अयो यसमेत ठह रने
गरी पदबाट िनल बन गरेको िनणय कानूनस मत
नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम रट जारी हनपु छ भनी
तथा िवप ी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत
रहनभु एका िव ान् उप यायािधव ा ी सोमका त
भ डारीले यी रट िनवेदक संवेदनशील काय स पादन
गन खिटएकोमा ड् यटु ी संवेदनशीलता, आ नो साथमा
रहेको संवेदनशील हातहितयार तथा स चार उपकरण,
पदीय िज मेवारी र मयादालाई बेवा ता गद होटलमा
बसी अ यिधक मा ामा मादक पदाथ सेवन गरी
अिनयि त अव थामा पगु ी आ नो साथमा भएको
सरकारी धनमाल हातहितयार खरखजना हराई नेपाल
सरकारलाई हािन नो सानी पु याएकोले िनजको उ
काय चिलत हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८८ को देहाय (ङ) को कसरु भएकोले ऐ. िनयमावलीको
िनयम ८४ को देहाय (ज) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीको िनिम सामा यतः अयो य ठह रने गरी
नोकरीबाट बखा त गन िवभागीय सजाय ताव गरी
प ीकरण सोधी िवप ी रट िनवेदकलाई सफाइको
मौकासमेत दान ग रएकोमा िनजले पेस गरेको जवाफ
स तोषजनक नभएको तथा िनजले हरी िनयमावली,
२०४९ को िनयम ८८ को देहाय (ङ) को आ नो
पदको िज मेवारीअनस
ु ार आचरण ितकूल कसरु
काय गरेको अनस
ु धानबाटै पिु भइसके को हँदा िनज
िनवेदकलाई कानूनबमोिजम भएको सजाय मानिसब नै
देिखँदा रट िनवेदकको मागदाबी खारेज हनपु छ भनी
गनभएको
बहस िजिकरसमेत सिु नयो ।
ु
२. उि लिखत बहस िजिकरसमेत सनु ी
िनणयतफ िवचार गदा िनज रट िनवेदकले आफूले
इमा दारीपूवक कायरत रही सेवारत रहेको र ड् यटु ीको
ममा आफू अचानक िबरामी परी साथ रहेको पे तोल
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१०४२७ - भिव बहादरु थापा िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
र सोमा लोड भएको ६ राउ ड याि जन जिडत
गोली थाहा नपाई हराउन गएको र पिछ खोजतलास
गदासमेत फे ला पान नसके को स यत य बेहोरा खल
ु ाई
समयमै ितवेदनसमेत पेस गरेको आधारलाई गौण
बनाई आफूलाई पदीय िज मेवारी बहन गन अस म
घोिषत गरी तथा उ िज मेवारीमा लापरवाही
गरेको भनी किथत अनस
ु धानको ितवेदनअनस
ु ार
भिव यमा सरकारी सेवामा अयो य ठह रने गरी
नोकरीबाट बखा त गन िनणयबाट आ नो पेसा
रोजगारको वत ताको हकबाट वि चत ग रएको भनी
िनवेदन िजिकर िलई पूववत् सेवामा बहाल गराउनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
भनी िनवेदन माग गरेको देिखयो ।
३. िनवेदन माग दाबीस ब धमा िवप ीह को
िलिखत जवाफ हेदा यी रट िनवेदक हरी सेवामा
कायरत रही सरु ा अिधकृत ज तो संवेदनशील काय
स पादन गन खिटएकोमा ड् यटु ीको संवेदनशीलता,
आ नो साथमा रहेको संवेदनशील हातहितयार, पदीय
िज मेवारी र मयादालाई समेत याल नगरी बेवा ता
गरी सरकारी धनमाल हातहितयार खरखजाना हराई
नेपाल सरकारलाई हािन नो सानी पु याएको र
त स ब धमा िनजसँग प ीकरण माग गदा िनजले पेस
गरेको प ीकरण जवाफ स तोषजनक नभएको हँदा
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४(ज) बमोिजम
िनजलाई भिव यमा सरकारी नोकरीको िनिम
सामा यतः अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट बखा त
गन गरी िनणय ग रएको देिख छ ।
४. उि लिखत स दभमा हरी िनयमावली,
२०४९ को िनयम ८८ हेदा बराबर अनशु ासनहीनताको
काम गरेमा, आ नो पदको िज मेवारीअनस
ु ार आचरण
नगरेमा, आचरणस ब धी िनयमह बराबर उ लङ् घन
गरेमा नोकरीबाट हटाउने वा बखा त गन कानूनी
यव था गरेको देिख छ भने ऐ.िनयमावलीको िनयम
८४ मा उिचत र पया कारण भएमा हरी कमचारीलाई

देहायको सजाय गन स ने यव था गरेको देिख छ ।
िनयम ८४ –
(क) निसहत िदने ।
(ख) शारी रक थकाइ हने (फिटक) सजाय गन वा
गारदमा नजरब द रा ने ।
(ग) चालचलनस ब धी ितवेदनमा ितकूल राय
ले ने ।
(घ) तलब विृ वा पदो नित रो का गन ।
(ङ) त लो पद वा त लो टाइम के ल वा यही
टाइम के लको त लो के लमा घटुवा गन ।
(च) लापरवाही वा िनयम आदेशको पालना
नगनाले नेपाल सरकारलाई हन गएको
नो सानी स पूण वा आंिशक पमा तलब
भ ाबाट क ी गरी असल
ु गन ।
(छ) भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य
नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने ।
(ज) भिव यमा सरकारी नोकरीको िनिम
सामा यत: अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट
बखा त गन ।
५. य तो अव थामा यी रट िनवेदकलाई
सरकारी धनमाल हातहितयार खरखजाना हराउने
ज तो संवेदनशील तथा ग भीर कसरु मा िनयमानस
ु ार
प ीकरण सोधी सजायसमेत ताव गरी हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ (ङ) को कसरु मा
ऐ. िनयम ८४(ज) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीको लािग सामा यत अयो य ठह रने गरी
नोकरीबाट बखा त गन िनणय गरेको देिख छ । उ
िनणय हँदा िनवेदकले गरेको कायबाट रा यलाई पन
गएको असरसमेत उ लेख गरी हन स ने सजायको
तावसमेत गरी ितवाद गन मौकासमेत दान
गरी प ीकरण सोिधएको अव था देिख छ । यसरी
कानूनबमोिजम ि या पूरा गरी सफाइ पेस गन पया
मौका अवसर िदएपिछ कानूनबमोिजम िनणय भएको
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देिखँदा ाकृितक यायको िवपरीत िनणय भएको भ ने
अव था देिखन आएन । कुनै सजायसमेत उ लेख
नगरी सफाइ पेस गन मौकासमेत निदई िनणय य तो
अव था देिखँदैन ।
६. िनवेदकले गनपन
ु कायको कृितलाई
िवचार गदा रा यका उ च पद थ यि वको िनजी
सरु ाको लािग खिटएको देिख छ । V.V.I.P. तथा
V.I.P. को सरु ा गनपन
ु रा यको दािय व रहेकोमा
सरु ा संवेदनशीलतालाई समेत िवचार गरी P.S.O.
तोिकएको ह छ जसको कत य V.I.P. को सरु ा
गनपन
ु ह छ । V.I.P. को सरु ा गन अिधकारीले
नै लापरवाही गरी, होस नपु याई, हेलचे ाई गरी
V.I.P. को सरु ाथ आ नो साथमा रहेको हितयार
र गोलीसमेतको सरु ा गन नसक हराएको अव था
देिख छ । जनु उ े यको लािग आफू खिटएको कत य
िनवाह गन कुरामा ितकूल असर पन गरी सरु ाथ
योग हने हितयारसिहत खाजाघरमा गएको अव थामा
हितयार हराएको अव था देिख छ । िन चय पिन
य तो हितयार िलई आ नो कत य पूण नगरी खाजा
खाने भनी रे टुरे टमा पसेको देिख छ । य िप सो
खाजाघर भनेकोमा क तो खाजाघर हो खु न आएको
पाइँदनै । तथािप हितयार र गोलीसमेत हराएको थाहा
नपाउने गरी हराउनबु ाट सामा य अव था रहन गएको
देिखँदनै । आफू रे टुरे टमा पसी खाएपिछ असामा य
अव था परेको र आ नो साथमा सरु ि तसाथ
राखेको हितयार र गोली नै हराएको देिख छ ।
हितयार ज तो घातक व तुमा सावधानी नपु याई
लापरवाही गरी आ नो कत य ित पूण िन ावान्
नरही गैरिज मेवारीपूण भएबाट आ नो साथमा रहेको
हितयार हराएको देिख छ । हितयार य तो व तु हो
जनु िचज सावधानीपूवक सचेत संवेदनशील रहेको
अव थामा सरु ा दान गन स छ भने लापरवाही गरी
गैरिज मेवारी भई संवेदनशील नभएको, असावधानी
भएको अव थामा घातक पिन हन स छ । यसरी

घातक हने गरी िज मेवार अिफसरले असावधानी तथा
लापरवाही गनु औिच यपूण मा न सिकँ दैन । आ नो
मूल कत य ित नै ितकूल हने गरी साथमा रहेको
हितयार हराउनल
ु ाई आ नो कत य ित पूण सचेत
रहेको र कत य पूण पले पालन गरेको र संवेदनशील
रहेको देिखन आएन अथात् रट िनवेदकले हरी
आचरणिवपरीत काय गरी हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ८८(ङ) अनस
ु ार कसरु गरेको देिखन
आएकोले हरी िनयमावलीको िनयम ८८ अनस
ु ार
नोकरीबाट हटाउने गरी य तो िनणयलाई अ यथा
भ न िमलेन ।
७. तर कुनै पिन कसरु मा सजाय गदाको
अव थामा सजाय गन अिधकारी यादै सतक संयिमत
रहन पन हन जा छ । सजाय गदाको अव थामा
कसरु अनस
ु ारको सजाय गनपन
ु र य तो सजाय
याियक मन योग गरी यायोिचत पले सजाय गन
यायसङ् गत हन जा छ ।
८. उि लिखत त य तथा कानूनी यव था
हेदा यी रट िनवेदकले हरी आचरणिवपरीत
काय गरी हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८८(ङ) अनस
ु ारको कसरु गरेको देिखए तापिन ऐ
िनयमावलीको िनयम ८८ को नोकरीबाट हटाउने
वा बखा त गन आधारह हेदा नैितक पतन देिखने
फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट अिभयोग
मािणत भएमा भ नेस मको नैितक पतन वा समाज
िव को अपराधस मलाई समेटेको देिख छ भने ऐ.
िनयम ८४(ज) भिव यमा सरकारी नोकरीको िनिम
सामा यतः अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट बखा त
गन अिधकतम सजायको यव था गरेको देिख छ ।
९. यसरी उि लिखत िनयम ८४ को (छ) र (ज)
को सजायको लािग िनयम ८८ मा िविभ न आधारह
तोक विववेकािधकार िदएको हँदा य तो सजाय
गनपु ूव विववेक य अिधकार योग गन अिधकारीले
उ आधारह लाई पिन मनन गनपन
ु ह छ । ततु
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् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
िववादमा हरी आचरण उ लङ् घन गरेको आरोपमा
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य ठह रने गरी
सेवाबाट हटाउने उप लो हदको सजाय िनधारण गरेको
देिख छ । सामा यतः कुनै पिन कमचारीलाई भिव यमा
सरकारी नोकरीको लािग अयो य ठह रने गरी बखा त
गनस मको उप लो हदको सजाय गनपदा
ु िनजले
नैितक पतन देिखने वा समाज िव को ग भीर
कृितको कसरु अपराध गरेको प आधार र कारण
देिखनु पन ह छ । सजाय गनको लािग कानूनले नै
िविभ न आधारह तोक सजाय गन अिधकारीलाई
विववेक य अिधकार िदएको अव थामा तोिकएको
आधारह म ये जनु सक
ु ै आधारमा पिन उप लो
हदको सजाय गनलाई
विववेक य अिधकारको
ु
भावना र ममसँग मेल खाएको मा न सिकँ दैन र य तो
अव थामा कानूनले िदएको विववेक य अिधकारको
औिच यतापूण त रकाले योग गनपन
ु ह छ भने पिहलो
पटकमै उप लो हद तथा अि तम सजाय तोिकँ दा
यायोिचत मा न सिकँ दैन ।
१०. ततु िववादमा यी िनवेदकलाई सजाय
ग रएको कसरु नैितक पतन देिखने वा समाज िव को
अपराध वा ग भीर कृितको अपराध नभई हरी
आचरण िवपरीतको कसरु तथा मानवीय िु टस म
भएको हँदा य तो अव थामा नैितक पतन देिखने
फौजदारी कसरु वा समाज िव को अपराधमा ज तो
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य ठह रने गरी
सेवाबाट बखा त गन गरेको उप लो हदको सजाय गनु
यायोिचत र िववेकस मत मा न सिकँ दैन ।
११. य तो अव थामा यी िनवेदकलाई
उि लिखत हरी िनयमावलीको िनयम ८४(ज)
बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको िनिम
सामा यतः अयो य ठह रने गरी बखा त गनस मको
आधार र माण पिु हन सके को र उप लो हदको
सजाय तो ने गरी भएको कसरु समेत नदेिखँदा
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य ठह रने

गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको िवप ी हरी धान
कायालय, न साल काठमाड को िनणय र सोलाई सदर
गन गरेको नेपाल सरकार गहृ म ालय, िसंहदरबार,
काठमाड को िनणयमा “भिव यमा सरकारी नोकरीको
लािग अयो य ठह रने” भ ने हदस म िमलेको नदेिखँदा
सो हदस म बदर ग रिदएको छ ।
१२. सोबाहेक अ य हदस म यी रट
िनवेदकले मािथ उि लिखत त य र कानूनअनु प
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को (ङ)
अनस
ु ारको कसरु गरेको त य थािपत भएको देिखँदा
यी िनवेदक भिव बहादरु थापालाई नोकरीबाट
हटाउने गरी गरेको िवप ी हरी धान कायालय,
न साल काठमाड को िमित २०६२।९।२० को िनणय
र सोलाई सदर गन गरेको नेपाल सरकार गहृ म ालय,
िसंहदरबार, काठमाड को िमित २०६७।२।२० को
िनणय बे रतको नदेिखँदा उ दवु ै िनणय बदर गनपन
ु
अव था देिखएन । तसथ यी िनवेदक भिव बहादरु
थापाको िनवेदन मागबमोिजम नोकरीबाट हटाउने गरेको
िनणयसमेत उ टी हने गरी पूववत् सेवामा बहाल गराउनू
भनी िवप ीह को नाममा उ ेषणयु परमादेशको
आदेश जारी गन िमलेन । के वल कसरु को मा ाअनस
ु ार
सजाय नगरी भिव यमा सरकारी नोकरीको लािगसमेत
अयो य ठह रने गरी य तो हदस म िमलेको नदेिखँदा
“भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य
ठह रने” भ ने श दह स म बदर हने ठहछ । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई िमिसल िनयमानस
ु ार गनहोला
ु ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.सु मालता माथेमा
इजलास अिधकृतः मि दरा शाही
इित संवत् २०७६ साल असार १५ गते रोज १ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख
हनेगरी भएका अलग अलग िनयुि लाई
सिु वधा ा गन योजनको लािग सेवाको
िनर तरता भएको मा न नसिकने ।
( करण नं.१०)

नणय नं . १०४२८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
आदेश िमित : २०७६।३।१०
०६९-WO-०३४७

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
बालकृ ण यौपाने
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
सोमका ता भ डारी
अवलि बत निजर :
िवषय: उ ेषण / परमादेश
स ब कानून :
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९
िनवेदक : वासदु ेव ढकालको छोरा का.िज.का.म.पा.
सािबक वडा नं. ३४ ब ने वष ६२ को
आदेश
उपे साद ढकाल
या.पु षो म भ डारी : नेपालको अ त रम
िव
िवप ी : भौितक योजना तथा यातायात यव था संिवधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को
(च), धारा १३ को उपधारा (२) र धारा १९ ारा द
म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
मौिलकहकको चलनका लािग ऐ. को धारा ३२ र
§ जबस म कमचारीको सेवाको सत र धारा १०७ को उपधारा (२) बमोिजम यस अदालतको
सुिवधालाई कुनै िनि त कानूनले यवि थत असाधारण अिधकार े अ तगत दायर हन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त य र इजलासको ठहर
गरेको हदँ ैन, य तो प रि थितमा
रोजगारदाता र कमचारीिबचमा भएको यस कार छ :िनमाण तथा यातायात म ालय, सडक
करारीय स ब धलाई हेनुपन ।
ु ार
§ रोजगारदाता र कमचारी / िमकको िवभागको िमित २०३०/१०/२१ को िनणयानस
सेवा, सत र सुिवधाको स ब ध पिन चिलत िनजामती सेवा ऐन िनयमबमोिजम सेवा
एक कारको करारीय दािय व नै सिु वधा पाउनेगरी सो िवभागअ तगत रा.प.अनं.ि तीय
हो । य तो करारीय दािय व करारका ेणीको नायब लेखापाल पदमा अ थायी िनयिु
प ह लाई कानूनसरह नै लागू भई याद थप हँदै सो पदमा िमित २०४२/०८/१६
ह छ । कानूनस मत भएको करारको सत स म र त कालीन प चायत तथा थानीय िवकास
ु ार
उ लङ् घन गन प ले काननू ी दािय व म ालयको िमित २०४२/०८/१७ को प ानस
सोही म ालयअ तगतको स पे सन ि ज िडिभजनको
िनवाह गनपन
ु ।
( करण नं.६) र रा.प.ततृ ीय ेणीको शासक य अिधकृत पदमा
§ सरकारी सेवामा िनर तर काम गन अवसर योजना अविधभरका लािग अ थायी िनयिु भई
पाएका कारणले मा फरक फरक सत लागू अिवि छ न पमा कामकाज गरी आएकोमा घरायसी
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साद ढकाल िव. भौितक योजना तथा यातायात यव था म ालय, िसंहदरबारसमेत

कारणले िमित २०६७/०८/०१ देिख लागू हनेगरी
पदबाट राजीनामा िदएको र िनवेदकको मागबमोिजम
भनी िमित २०६७/०८/०१ देिख लागू हनेगरी
राजीनामा वीकृत भएकाले लगातार ३७ वष नेपाल
सरकारको सेवा गरी मेरो अवकाश भएको हो ।
राजीनामा वीकृत भएप ात् िनवेदकले
िनयमानस
ु ार पाउने उपदान, औषधी उपचार,
सि चत घर िबदा एवं िबरामी िबदाबापतको रकम
भु ानीका लािग िवप ी आयोजना िनदशनालय
(ए.िड.िब.) मा िनवेदन िदएकोमा सोको लेखापढी
हँदै जाँदा िनवेदकले िमित २०३०/१०/२४ देिख
िमित २०६७/०७/३० स म अटुट पमा सेवा
गरेकोले, अथ म ालयको िमित २०६७/०२/३१ को
प रप अनस
ु ार २० वषभ दा मािथको सेवा अविधको
लािग आिखरी तलबको अढाई मिहना बराबरको
उपदानसमेत गरी िनवेदकले .१७,९६,८९१.००
(स लाख छयान बे हजार आठसय एकान बे पैयाँ)
भु ानी पाउने हँदा सो रकम िनकासाको लािग भनी
िवप ी भौितक योजना तथा िनमाण म ालयले
िमित २०६७/९/२२ मा िवप ी अथ म ालयमा
प ाचार गरेको िथयो । िवप ी भौितक योजना तथा
िनमाण म ालयले नै िमित २०६८/०२/२५ र िमित
२०६८/११/२८ मा अथ म ालयलाई छु ाछु ै प
लेखी िनवेदकलाई उि लिखत शीषकको रकम मशः
.२,४६,९५५।०० (दईु लाख छयालीस हजार नौसय
पचप न पैयाँ) र .२७,४६०.०० (स ाइस हजार
चार सय साठी पैयाँ) भु ानीका लािग िनकासा िदन
भनी प लेखेको अव था छ । िवप ी अथ म ालयले
महालेखा िनय क कायालयलाई रकम िनकासाको
िवषयमा लेखेको िमित २०६९/०५/२५ को प मा
िनवेदकलाई भु ानी िदन .२७,४६०/- (स ाइस
हजार चार सय साठी पैयाँ) मा िनकासा भएको बेहोरा
उ लेख भएको भ ने जानकारी पाई के भएको रहेछ
भनी बु न जाँदा म िनवेदको िमित २०३०/१०/२४

देिख िमित २०४२/०८/१६ स मको अटुट सेवा
अविध गणना नगरेको, िनवेदक ५८ वषका कारण िमित
२०६५/०२/२० मा अिनवाय अवकाश हनपु नमा िमित
२०६७/०७/३० स म सेवा गरेको कारण बढी सेवा
अविधको भनी मैले कामकाज गरी भु ानी िलएको
पा र िमकको रकम म िनवेदकबाट असल
ु उपर गन
भ नेसमेत िनणय भएको बेहोरा जानकारी भयो ।
योजना अविधभरका लािग अ थायी िनयिु
भई सेवा अिवि छ न गरेका कमचारीह ले पाउने
सिु वधाका स दभमा िवप ी अथ म ालयको िमित
२०६७/०२/३१ को प रप मा २० वषभ दा बढी
अटुट अ थायी सेवा गरेका कमचारीह लाई खाईपाई
आएको आिखरी तलब के लको अढाई मिहनाका
दरले हनआउने रकम उपदानबापत भु ानी िदने तथा
सि चत िबदा एवं औषधी उपचारको रकम िनजामती
सेवा िनयमावलीबमोिजम पाउने भ ने उ लेख
भएबाट िनवेदकले गरेको ३७ वषको अिवि छ न
सेवा अविधको पिछ लो तलब के ल अथात् ित
मिहना .१६,३९०/- का िहसाबले िनवेदकलाई
रकम भु ानी गनपनमा
अथ म ालयको िमित
ु
२०६७/०२/३१ को प रप अनस
ु ार िवप ीह ले
िनवेदकको अिवि छ न सेवा अविध गणना नगन,
िनवेदकको सेवा सिु वधाबापत भु ानी िदन भनी अथ
म ालयसँग किहले .१७,९६,८९१/- मागगन,
किहले .२,४६,९५५/- िनकासा माग गन ज तो
गैरिज मेवारपूण र वे छाचारी काम कारबाही गन
अिधकार िवप ीह लाई कुनै कानूनले दान गरेको
छै न । िवप ीको काम कारबाही अथ म ालयको िमित
२०६७/०२/३१ को प रप िवपरीत छ । िनवेदकलाई
काममा लगाउने, अ थायी सेवालाई अटुट सेवा हो
भनी मािणत गन र य तो आफै ँ ले मािणत गरेको
सेवाबापत पाउनपु न सिु वधाको रकम िनवेदकलाई
भु ानी निदने भ ने अिधकार िवप ीलाई छै न, िवप ी
योजना िनदशनालयले िनवेदकलाई िदनिु लनु पन
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िहसाबको िमित २०६८/११/०१ मा तयार गरेको
क वारी िववरणअनस
ु ार िनवेदक २००६/०२/२१ को
ज मिमितका आधारले िमित २०६४/०२/२० मा ५८
वष उमेर पगु ी अिनवाय अवकाश हनपु नमा ३ वष ५
मिहना १० िदन बढी सेवा गरेको भनी िनवेदकको सेवा
अविध २९ वष १० मिहना १६ िदन मा कायम गरी
िनवेदकले ५८ वष उमेरपिछ सेवा गरेको तलब भ ाको
रकम िनवेदकले पाउने उपदान, िबदा एवं औषधी
उपचारको रकमबाट क ा गन भ नेसमेत उ लेख
छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
२८ को उपिनयम (१) मा कमचारीले येक मिहना
भु ान भएपिछ तलब र भ ा पाउने भए भ ासमेत
पाउने भ ने यव थाअनस
ु ार िनवेदकले िवप ी
कायालयमा कामकाज गरी मिहना भु ान भएपिछ
िनयमानस
ु ार भु ानी िलएको तलब भ ाको रकम क ा
गन अिधकार िवप ीलाई छै न । सोही िनयमावलीको
िनयम २८(२) ले कमचारीले पकाएको तलब भ ा
िनज जनु सक
ु ै बेहोराबाट सेवामा नरहेमा पिन पाउने छ
भिनएकोले िनवेदकले खाईपाई सके को तलब क ा गरी
असल
ु गन अिधकार िवप ीह लाई छै न । कायालयले
तोके बमोिजमको कामकाज गरी िनयमानस
ु ार भु ानी
िलएको तलब भ ा िफता गनु कमचारी मािथको
शोषण हो । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १९ को उपधारा (१) ले येक यि लाई
शोषण िव को हक याभूत गरेको छ । कसैले
पिन कसैलाई पा र िमक निदई काममा लगाउन
िम दैन । िनवेदकले िवप ी कायालयमा गरेको
सेवाबापत भु ानी िलएको पा र िमकको रकम क ा /
िफता गन िवप ीह को काम कारबाही एवं िनणयह
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम २८ को
उपिनयम (१)(२) एवं नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा २९(१) को िवपरीत भई बदरभागी
छ । अिवि छ न ३७ वष नेपाल सरकारको सेवा
गरेको रा सेवक कमचारीलाई िनयमानस
ु ार पाउनपु न

सिु वधाको रकम निदने, बढी कामकाज गरी भु ानी
िलएको पा र िमकको रकमसमेत िनवेदकबाट असल
ु
गन गरेको िवप ीह को गैरकानूनी काम कारबाहीबाट
अ याय भएकोले िवप ीह को उि लिखत काम
कारबाही एवं िनणय बदर गराउने अ य भावकारी
कानूनी उपचारको बाटो िव मान नभएकोले असाधारण
अिधकार े गहु ानु परेको छ ।
िनवेदकले ५८ वष उमेर पगु ेपिछ बढी
गरेको सेवा अविधको तलब िफता / क ा गरेको
भ ने िवप ीको भनाइ कपोलकि पत हो । िमित
२०४२/०८/१७ मा िनवेदकलाई िदएको िनयिु प मा
योजना अविधभरका लािग अ थायी िनयिु ग रएको
भ ने उ लेख भएकोले िनवेदकको हकमा ५८ वषको
उमेर पिन लागु हनपु न अव था छै न । िनवेदक कायरत
रहेको िवप ी सडक िवभागअ तगतको आयोजना
िनदशनालय (ए.िड.िव.) यथावत् स चालनमा रहेको
र िवप ीको आ.व.०६७।०६८ को वीकृत अ थाई
दरब दी िववरणको देहाय ६ मा िनवेदक कायरत
रहेको रा.प.ततृ ीय शाखा अिधकृत पद-१ कायम
भएको कारणले पिन िनवेदकको हकमा ५८ वष
उमेरको हद ला न स ै न । िवप ीह ले िनजामती
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२९ (क) को
देहाय (४) अनस
ु ार वढी सेवा अविधको भु ानी
िलएको तलब भ ा क ा / िफता ग रएको भिनएको
छ । िनवेदक योजना अविधभरका लािग िनयिु भएको
हँदा कायरत आयोजना कायम रहेस म िनवेदकले
काम काज गन पाउने भएपिन घरायसी एवं शारी रक
कारणले िमित २०६७/०८/०१ देिख राजीनामा
िदएको हँ । िनवेदकलाई ५८ वष उमेरको हद ला ने भए
३/३ वषस म िवप ी िनकाय मलाई अवकाश निदई
िकन चपु लागी ब यो, िनवेदकको हकमा अवकाशको
लािग ५८ वष ावधान नला ने त य िवप ीलाई
समयमै थाहा िथयो । ला नै नस ने सत िनवेदकलाई
लगाई कामकाज गरी खाएको पा र िमक िनवेदकले
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साद ढकाल िव. भौितक योजना तथा यातायात यव था म ालय, िसंहदरबारसमेत

पाउने उपदानको रकमबाट क ा गरी असल
ु उपर गन
पाउने अिधकार िवप ीलाई छै न । कमचारीले अिनवाय
अवकाश पाउने अविधपिछ पिन कामकाज गरी खाएको
पा र िमक क ा गन िम दैन भनी ने.का.प. २०६५,
िन.नं., ने.का.प. २०६५, िन.नं. ७९५६, सव च
अदालत बल
ु ेिटन वष १८, अंक १, पृ ६ एवं ने.का.प.
२०६९, िन.नं. ८८१० मा िस ा त थािपत भएकोले
िनवेदकले बढी गरेको सेवा अविधको खाईपाई सके को
तलब क ा गन भ ने िवप ीह को िनणय उि लिखत
निजरको िवपरीत भई बदरभागी छ ।
उि लिखत त य तथा कानूनका आधारमा
िवप ीह को कायले म िनवेदकको मािथ उि लिखत
कानूनी हक र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२ (३) (च), धारा १३(२) एवं धारा १९ को
हनन् भएकोले ऐ. को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
उ ेषणको आदेश जारी गरी आयोजना िनदशनालय
ए.िड.िव.को िमित २०६७/०८/२९ को पाना ४
को िट पणीले म िनवेदकलाई .१७,९६,८९१/िदने िनणय गरी उ रकम अथ म ालयसँग िमित
२०६७/०९/२२ को प बाट माग गरेकोमा उ रकम
निदई .२७,४५९/- मा िदने अथ म ालयको
िमित २०६९/०५/२५ को िनणय, सोसँग स बि धत
प लगायत मलाई असरपन िनणय बदर गरी िमित
२०६७/०८/२९ को आयोजना िनदशनालयको पाना
४ को िट पणी र िमित २०६७/०९/२२ को प बमोिजम
िदन तय भएको .१७,९६,८९१/- र उ िमितदेिख
आजस मको याजसमेत िदनु भ ने परमादेशको
आदेश वा अ य उपयु आ ा आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िनवेदक उपे साद ढकालले
िमित २०६९/०६/०७ मा यस अदालतमा पेस गरेको
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन भए रीतपूवकको
िलिखत जवाफ र िनवेदकको यि गत फायलसमेत

िवप ीह बाट िझकाई पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०६९/०६/०८ र िमित २०७५/०२/०८ को
आदेश ।
सामा य शासन म ालयको ‘ यादीतफको
सेवा अविध गणना गरी अवकाशपिछ पाउने सिु वधा
िदन निम ने, सो कटाई बाँक अविधको सिु वधा िदन
सिकने’ भ ने िमित २०६९/०९/२० को राय, नेपाल
सरकार मि प रषदक
् ो िमित २०६१/०३/१० को
अ थायी कमचारीको सेवा सिु वधास ब धी िनणय र
भौितक योजना तथा िनमाण म ालयको मागबमोिजम
िनणय भई िनवेदकलाई अवकाशपिछको सेवा
सिु वधाबापत .२७,४५९/७० (स ाइस हजार चार
सय उना स ी पैयाँ पैसा स री) िनकासा िदने
िनणय भएको हँदा रट खारेज हनपु छ भनी िवप ी
अथ म ालयको तफबाट म ालयका सिचवले िमित
२०६९/०६/१८ मा पेस गरेको िलिखत जबाफ ।
िनजामती सेवा ऐन, िनयमले अ थायी
कमचारी अवकाश भएपिछ उपदान र िनविृ भरण
िदने भनेको छै न । अ थायी कमचारीले कानूनमै
नभएको सिु वधा माग गन िम ने होइन । िनवेदक
िनजामती सेवा ऐनमा भएको यव थाअनस
ु ार
५८ वष उमेर पगु पे िछ िमित २०६४/०२/२० मा
अिनवाय अवकाश हनेपनमा ढाँटछल गरी ३ वषभ दा
बढी समय अित र सेवा गरेकोले सोही आधारमा
सिु वधा माग गरी अित र लाभ िलन खोजेको हो ।
सहिलयत मा दा िनजामती सेवा ऐनअनस
ु ार माग
गन तर सोही कानूनअनस
ु ार आयोजनाको कमचारी
भएकोले आ नो हकमा िनजामती सेवा ऐनमा भएको
उमेरको लागू हँदनै भ नु नै िवरोधाभासपूण िजिकर
हो । आफूलाई फाइदा हनेगरी सिु वधा िलन िम ने
होइन । उ माग अथ म ालयको िमित २०६१/३/११
को प रप को िवपरीत छ । उमेरको हद ५८ वष पूरा
भएपिछ िनवेदक वयंले अवकाश िलनपु नमा यसो
नगरी िलएको बढी अविधको पा र िमक क ा ग रयो
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भ ने िजिकर त यस मत छै न । रट खारेज हनपु छ
भ नेसमेत बेहोरा उ लेख गरी िवप ी भौितक योजना
तथा िनमाण म ालयको तफबाट म ालयका
सिचव र िवप ी सडक िवभागको तफबाट िवभागका
महािनदशकले पेस गरेको एकै िमलानको छु ाछु ै
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले सु मा िमित २०३०/१०/२१ मा
रा.प. अनंिकत पदमा अ थायी िनयिु पाई यादीतफ
सेवा वेश गरेको र िनवेदकको िनयिु प मा नै ‘पे सन
र उपदान नपाउने’ भ ने उ लेख भइसके को छ । िमित
२०४२/०८/१६ मा अक िनणय भई रा.प. ततृ ीय
ेणीको पदमा अ थायी िनयिु पाएकोले यादी पदमा
गरेको सेवालाई अ थायी सेवातफ जोडी अटुट सेवा
रहेको भ न िम दैन । यसरी सेवा गणना गरी उपदान
र अ य सिु वधा कानूनतः ात गन सिकने हँदैन ।
िनवेदक वयम् शासन फाँटको मख
ु भई काम गदा
पिन कायालयलाई गमु राहमा राखी िनजामती सेवा
ऐन िनयममा भएको यव थािवपरीत सेवा गन पाउने
उमेरहदभ दा बढी समय काम गरी अवकाशपिछको
सिु वधा मा न निम ने हँदा िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम १२९क. को उपिनयम (४)
बमोिजम िनजले पाउने उपदान रकमबाट क ा गरी
बाँक रकम भु ानी िदने िनणय भएको हो । िवप ी
िनवेदकले िलएको दाबी कानूनस मत नभएकोले रट
खारेज हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी सडक
िवभाग, आयोजना िनदशनालय (ए.िड.िब.) ले िमित
२०६९/०७/१४ मा पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसचू ीमा चढी
िनणयाथ पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
िमिसल अ ययन गरी िव ान् कानून यवसायीह ले
गनभएको
बहस िजिकरसमेत सिु नयो । िनवेदकको
ु
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी
बालकृ ण यौपानेले कमचारीलाई काम गरेको
अविधको तलब र सिु वधाबाट वि चत गन िम दैन ।

काम गराइसके पिछ पिछबाट सिु वधा कटौती गन कुरा
मको सरासर शोषण हो, यसो गन पाइँदनै । मको
शोषण गन कुरा संवैधािनक यव था र अ तराि य
म अ यासको मा यता ितकूल छ । आफै ँ ले
सिु वधा िनधारण गरी िनकासाको लािग एकपटक
अथ म ालयमा पठाइसके पिछ पनु ः कमचारीलाई
मका पनगरी सिु वधा घटाउने अक िनणय गन र
कम सिु वधा कायम गरी िनकासाका लािग सािधकार
िनकायमा प ाचार गन छुट िवप ीलाई कानूनले िदएको
छै न । य तो काय वे छाचारीसमेत हो । िनयिु प मै
आयोजना अविधभरको लािग िनयिु ग रएको भ ने
उ लेख भएकोले िनवेदकको हकमा अवकाश हने
५८ वषको अविध लागू हँदैन । िनजामती कमचारीले
काम ग रसके पिछ जनु सक
ु ै बेहोराले सेवामा नरहे पिन
कानूनले पाउनपु न सिु वधा पाउनपु न हो । यसस ब धी
कानूनी िस ा तह पिन ितपादन भएको स दभमा
मेरो प ले दाबी िलएको माग स बोधन हने गरी रट
जारी हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु । य तै, िवप ीह को
तफबाट ितिनिध व गनहने
ु िव ान् उप यायािधव ा
ी सोमका ता भ डारीले मको मू य भ नु र सिु वधा
भ नु फरक कुरा हो । रट े मा वेश गदा िनवेदकको
के कानूनी हकमा आघात पगु क
े ो हो र यसको याियक
उपचार के हो भ ने कुरा खल
ु ाउनपु छ । कानूनले
निचनेको सिु वधा रा यले दान गन होइन । िवप ी
िनवेदकको तफबाट पेस भएका निजरह को त य
िनवेदन दाबीसँग मेल खाँदैन । िनवेदकको दाबीमा
कानूनी आधारको अभाव भएकोले रट खारेज हनपु छ
भ ने बहस िजिकर िलनभु यो ।
िमिसल अ ययन गरी िव ान् कानून
यवसायीह को बहस िजिकरसमेत सिु नसके पिछ
िनवेदक नेपाल सरकारको त कालीन भौितक योजना
तथा िनमाण म ालयअ तगत रहेको सडक िवभाग,
आयोजना िनदशानालय (ए.डी.बी.) को अ थायी
कमचारी रहेको कुरामा िववाद देिखएन । िनवेदकले
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साद ढकाल िव. भौितक योजना तथा यातायात यव था म ालय, िसंहदरबारसमेत

रोजगारदाताका तफबाट के क तो सिु वधा पाउने भ ने
स ब धमा िववाद के ि त रहेको पाइएकोले सोसँग
स बि धत िन न त यगत र कानूनी ह मा के ि त
रही िववादको याियक िन पण गनपन
ु देिखयो :१. िनवेदक िनजामती सेवाका कमचारी हन्
होइनन् ? िनवेदक कमचारीको अिनवाय
अवकाशका लािग लागू हने उमेरहदलगायत
िनजको सेवा सिु वधा र सतका स ब धमा
िनजामती सेवा ऐन िनयममा भएको यव था
लागू ह छ, हँदैन ?
२. िनवेदक कमचारीले ५८ वष उमेर पूरा भएपिछ
गरेको सेवालाई िनजले पाउने पा र िमक र
अवकाशपिछ पाउने सिु वधाका लािग गणना
गन िम छ िम दैन ?
३. िनवेदक कमचारीलाई अवकाशपिछ के क तो
सेवा सिु वधा ा हने हो ? अवकाशपिछको
सिु वधा िदने योजनका लािग िनवेदकले
पिहलेको गरेको सेवा पिछ लो सेवामा जोडी
सेवा अविध कायम गन िम छ िम दैन ?
४. िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
हो होइन ?
२. िनवेदक िनजामती सेवाका कमचारी
हन् वा होइनन् भनी िन पण गनपन
ु िववािदत
पिहलो का स ब धमा िवचार गदा, कमचारीको
नोकरीसँग स बि धत िववरणह परी ण गनपन
ु
देिख छ । िनवेदक उपे साद ढकालले ी ५ को
सरकार, िनमाण तथा यातायात म ालय, सडक
िवभागको िमित २०३०/१०/२१ को िनणयानस
ु ार
सोही िवभागको स पे सन ि ज िडिभजनको र
नायब लेखापाल पदमा काम गनगरी ६ मिहनाका
लािग यादी िनयिु पाई ६/६ मिहनाको याद थप
हँदै िमित २०४२/०८/१६ स म सो पदमा रही सेवा
गरेको र त कालीन प चायत तथा थानीय िवकास

म ालयको िमित २०४२/०८/१७ को प ानस
ु ार
स पे सन वज
ृ िडिभजनको र शासक य अिधकृत
(रा.प. ततृ ीय) पदमा योजना अविधभरको लािग
अ थायी िनयिु पाएको भ ने देिख छ । उि लिखत
पिहलो िनयिु प मा िनवेदक कमचारीको सेवाको सत
सिु वधा र दािय व हाल भइरहेको र पिछ हने िनजामती
सेवा ऐन िनयम र िनजले गरेको कबिु लयतअनस
ु ार
हने भनी उ लेख ग रिदएको अव था छ । साथै, सोही
िनयिु प मा िनवेदकले िनजामती सेवा िनयमावली,
२०२१ मा भएका ‘उपदान’ र ‘उपचार खच’ लगायतका
सिु वधा नपाउने भनी ितब धा मक यव थासमेत
उ लेख ग रिदएको देिख छ भने उि लिखत दो ो
िनयिु प मा िनजको सेवा सिु वधा र सत के हने हो
भ ने के ही उ लेख ग रएको पाइँदैन ।
३. िनवेदक कमचारीले पाएको पिहलो
िनयिु लाई हेदा सो िनयिु यादी रहेको, सेवाको
सत र दािय व कबिु लयतअनस
ु ार हने भ ने उ लेख
भएको तथा िनजामती सेवा ऐन िनयममा भएका के ही
सिु वधा पाउने र के ही सिु वधा नपाउने भनी प साथ
िकिटिदएको अव था हँदा िनजको पिहलो िनयिु
रोजगारदाता र िनवेदक कमचारीिबचको नोकरीको
स ब ध करारीय कृितको देिख छ । िनयिु प मै
य तो सत तोिकनक
ु ो कारण िनजले िनजामती सेवाको
पदमा िनयिु पाएको नभई िनजलाई लागू हने सेवा,
सिु वधा र सतका स ब धमा िनजामती सेवा ऐन
िनयममा भएका यव थालाई मानकको पमा हण
ग रएको भ ने देिखन आउँछ । यिद िनवेदकलाई
िनजामती सेवाको पदमा िनयु ग रएको भए िनजको
लािग समेत त काल चलनमा रहेको िनजामती सेवा
ऐन िनयममा तोिकएका सेवा सत र सिु वधा वतः लागू
हने अव था रह छ, ऐनले तोके का सिु वधाम ये कुनै
सिु वधा पाउने र कुनै सिु वधा नपाउने भनी तोिकएका
सिु वधाम ये के हीलाई बाहेक गनपन
ु भ ने अव था
नै हँदनै । ऐनका के ही सिु वधालाई बाहेक गरी यादी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख
िनयिु बाट पाएको नोकरीलाई िनजामती सेवाको
नोकरी हो भ न िम ने देिखएन ।
४. य तै, िनवेदकले ी ५ को सरकार,
प चायत तथा थानीय िवकास म ालयको िमित
२०४२/०८/१७ को प ानस
ृ
ु ार ‘स पे सन’ वज
िडिभजनको र शासक य अिधकृत (रा.प.ततृ ीय)
पदमा योजना अविधभरको लािग अ थायी
िनयिु पाएको भ ने देिखन आउँछ । िनजको िमित
२०४२/०८/१७ को अ थायी िनयिु प मा सेवाको
सत, सिु वधा तथा िनयिु को कानूनी आधार के ही
उ लेख भएको पाइँदनै । य तो अव थामा ततु
िनयिु बमोिजम िनवेदकलाई ा अ थायी कमचारीको
सो पद िनजामती सेवाको हो होइन भ ने िवषयमा िनणय
गनपु ूव िनजामती सेवा ऐन िनयममा भएका सेवा सतका
ज रयाबाटै िववाद उ प न भएको देिखँदा उ ऐनमा
भएका स ब यव थाह उ लेख गनु सा दिभक हने
देिखयो । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(क)
मा ‘िनजामती सेवा’ भ नाले दफा ३ बमोिजम गिठत
िनजामती सेवा स झनपु छ भनी िनजामती सेवालाई र
दफा २(ख) मा ‘िनजामती कमचारी’ भ नाले िनजामती
सेवाको पदमा बहाल रहेको यि स झनपु दछ भनी
िनजामती कमचारीलाई प रभािषत ग रएको छ । सोही
ऐनको दफा ३ को देहायमा उ लेख गरी िनजामती
सेवािभ रहने िविभ न १० कारका सेवाह , दफा ५
मा ती सेवामा रहने पदह , दफा ६ को उपदफा (४) मा
ऐ. को दफा ३ बमोिजम गिठत सेवामा तोिकएबमोिजम
िविभ न समूह तथा उपसमूहह रहने भ ने उ लेख
छ । यसबाट कुनै सरकारी सेवामा रहेको कमचारी
‘िनजामती’ हो भ नका िनिम य तो कमचारीले
हण गरेको पद िनजामती सेवा ऐनको दफा ३ अनस
ु ार
वग कृत ‘सेवा’ र तोिकएको सेवाअ तगत रहने दफा
६ अनस
ु ारको समूहमा ‘समूहीकृत’ भई यो य भएको
हनपु दछ । िनवेदकले पाएका िनयिु प तथा िमिसल
संल न अ य कागजातको अ ययन गदा िनजको

कायालय र पद उ लेख भएपिन िनवेदकले िनयिु
पाएको पद िनजामती सेवाअ तगत रहने कुन सेवाको
कुन समूहअ तगतको हो भ ने उ लेख भएको पाइँदैन
। ऐनको सो ावधानअनस
ु ार िनजामती सेवामा कायरत
कमचारीको ‘सेवा समूह’ खल
ु ेको हनपु दछ । कानूनले
नै िनजामती कमचारी हनका लािग य तो कमचारीले
पाएको पद, सेवा समूह खु ने गरी प रभािषत हनपु न
प यो यता तोिकिदएको अव थामा िनजामती सेवा
ऐनको उि लिखत ावधानअनस
ु ारको अव था पूरा
नगरेको िनवेदक कमचारीको िमित २०४२/०८/१७
अनस
ु ार िनयु भएको त कालीन पदलाई िनजामती
सेवाको पद र िनवेदक कमचारीलाई िनजामती
कमचारी भनी मा न सिकने अव था रहेन । िनवेदकले
आफू िनजामती कमचारी भएपिन योजना अविधभरको
लािग सो पदमा िनयु भएकोले ५८ वष अवकाशको
उमेरहद आफूलाई लागू हँदनै भ ने िजिकर िलएको
स दभ तथा िनजको सो अ थायी िनयिु प मा
योजना अविधभरका लािग िनयु ग रएको भ ने
उ लेख भएकोले पिन सो पद िनजामती सेवाको होइन
भ ने अथ ला ने गरी आधार खडा ह छ । िनजामती
सेवाको पदमा िनयिु पाएको कमचारीलाई सो ऐनका
के ही सतह लागू हने र के ही नहने भ ने अव था
रहँदनै । िनयिु मा उ लेख भएको य तो अव थाले
पिन िनजको पिछ लो िनयिु समेत करारीय कृितको
सेवासँग स बि धत रहेको देिखन आउँछ ।
५. कुनै कमचारी सरकारी सेवामा भएको,
य तो कमचारीको पद र सेवा सिु वधा िनजामती
सेवाको ऐन िनयमसँग िमलेको वा करारबाट िसजना हने
हक र दािय व िनजामती सेवा ऐन ारा यवि थत सत र
सिु वधासरह हने भनेकै कारणबाट य तो कमचारीलाई
िनजामती सेवाको कमचारी हो भ न िम ने अव था
हँदैन । िनजामती कमचारी हनका लािग य तो
कमचारीको िनयिु मै िनजको पद िनजामती सेवाको
दफा ३ िभ पन कुन सेवाअ तगतको हो भ ने प
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पमा उ लेख भएको हनपु दछ भ ने िस ा तसमेत
यस अदालतबाट ितपादन भइसके को देिख छ ।
य तो अव थामा त कालीन सरकारी सेवामा रहेका
िनवेदक िनजामती कमचारी हन् भनी अथ गन िम ने
देिखन आएन । िनजामती सेवामै नरहेको कमचारीलाई
अ यथा यव था भएकोमा बाहेक वतः िनजामती
सेवा ऐन िनयममा भएका सत र सिु वधा लागू ह छ भ नु
कानूनसङ् गत हने देिखँदनै । यस कार, िनजामती सेवा
ऐन िनयममा भएका अवकाशको उमेरहदलगायतका
सेवाका सत र सिु वधाह िनवेदकको हकमा िनरपे
पमा लागू हने भ ने अव था देिखन आएन ।
६. िन पण गनपन
ु दो ो को स ब धमा
िवचार गदा, िनवेदक िमित २०६४/०२/२० मा ५८
वष पगु ी सोही िमितमा अिनवाय अवकाश हनपु नमा
िनजले सोपिछ गरेको बढी सेवा अविध (३ वष ५
मिहना १० िदन) को तलब भ ाको रकम िनजले
अवकाशपिछ पाउने उपदान, िबदा एवं औषधी
उपचारको रकमबाट क ा गरी बाँक रहेको सिु वधा
मा िदने गरी िवप ीह बाट सोहीअनस
ु ारको काम
कारबाही भएको भ ने िलिखत जवाफ रहेको छ ।
िनवेदक िनजामती कमचारी भएको नदेिखँदा िनजामती
सेवाका कमचारीलाई लागू हने अिनवाय अवकाशको
उमेरहद लागू नहने कुरा अिघ लै करणमा िववेचना
ग रसिकयो । िनवेदकले िनयिु प मै योजना
अविधभरका लािग अ थायी पदमा िनयिु पाएको
उ लेख हनक
ु ा साथै िनवेदक कमचारीले वे छाले
िदएको राजीनामा िमित २०६७/०८/०१ देिख लागू
हनेगरी वीकृत भएको भनी िवप ी सडक िवभागको
िमित २०६७/०७/२३ को प बाट खल
ु ेको देिखँदा
िवप ी वयंले नै िनवेदक कमचारीले उ िमितस म
गरेको सेवालाई वैधता दान ग रिदएको अव था छ ।
िनवेदकको नोकरी िनजामती सेवािभ नपन, िनजको
लािग नोकरीको उमेरहद तोिकएको भ ने सत खल
ु े को
माण पेस भएको नदेिखएको तथा योजना अविध कायमै

रहेको देिखँदासमेत िनज िनवेदकले ५८ वषपिछ गरेको
सेवालाई अवकाश हने उमेरभ दा बढी सेवा गरेको
भनी मा न िमलेन । जबस म कमचारीको सेवाको सत
र सिु वधालाई कुनै िनि त कानूनले यवि थत गरेको
अव था हँदनै , य तो प रि थितमा रोजगारदाता र
कमचारीिबचमा भएको करारीय स ब धलाई हेनपन
ु
ह छ । रोजगारदाता र कमचारी / िमकको सेवा, सत र
सिु वधाको स ब ध पिन एक कारको करारीय दािय व
नै हो । य तो करारीय दािय व कानूनी प रिसमािभ
करारका प ह लाई कानूनसरह नै लागू ह छ ।
करार यिद कानूनस मत भएको छ भने करारको सत
उ लङ् घन गन प ले कानूनी दािय व िनवाह गनपन
ु हन
जा छ । यसथ, योजना अविधभरको लािग
िनवेदकलाई अ थायी पदमा िनयिु िदई वे छाले
िदएको राजीनामा वीकार गरी लागू हने िमितसमेत
खल
ु ाई राजीनामा वीकृत ग रसके को अव थामा
राजीनामा वीकृत हनभु दा अगािडको सेवा अवैध
भयो भ ने िवप ीको तक वयम् नै ख डनीय छ
। यसकारण, िनवेदक कमचारीको राजीनामा जनु
िमितदेिख लागू हनेगरी वीकृत ग रएको हो, िनजको
सो िमितस मको नोकरी कायम रह छ । यसैको
आधारमा िनजको सेवाविध कायम गरी पाउने
सिु वधा िदनपु न ह छ । अ यथा, भ न िम ने अव था
देिखएन ।
७. अब, िनणय गनपन
ु ते ो , िनवेदक
आफूले अथ म ालयको िमित २०६७/०२/३१
को प ानस
ु ारको अवकाश सिु वधा पाउने भ ने
िजिकर िलएको स ब धमा उ प को यव था
हेदा नेपाल सरकार, मि प रषदबाट
िमित
्
२०६७/०२/१० मा िनणय हँदा सो प बमोिजमको
उपदान सिु वधा नेपाल सरकार ारा गिठत िवकास
सिमितमा कायरत कमचारीको लािग लागू हने भ ने
देिख छ । िवकास सिमितह िवकास सिमित
ऐनअ तगत गठन हने अ थायी कृितका कायालय
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भएकोले िनवेदक त काल कायरत रहेको आयोजना
िवकास सिमितअ तगत गठन भएको भ ने त य
थािपत हन सके को नदेिखँदा िनवेदकको हकमा
उ प ानस
ु ारको उपदान सिु वधा उपल ध हने
कानूनी आधार देिखँदैन । पनु : अथ म ालयको
उ प मा िवकास सिमितमा कायरत कमचारीले
उपचार सिु वधा पाउने कुरा उ लेख ग रएको
पाइँदैन । िनवेदकले उपदान र उपचार खच सिु वधा दवु ै
दाबी गरेको अव थामा एउटै हैिसयतको कमचारीले
कुनै सिु वधा कुनै कानूनी यव था र अक सिु वधा
अक कानूनी यव थाअ तगत पाउनपु न भनी िलएको
दाबी आफूलाई फाइदा हने गरी सिु वधा माग गन विृ
सि नकट देिखएको कारणबाट समेत यस दाबीलाई
यिु सङ् गत मा न सिकएन ।
८. अवकाश ा िनवेदक कमचारीले के क तो
सिु वधा पाउने हो भ ने स ब धमा िवचार गदा िनवेदक
िमित २०३०/१०/२१ मा िवप ी सडक िवभागको
र रहेको लेखापाल पदमा यादी िनयिु पाई िमित
२०४२/०८/१६ स म सो पदमा बहाल रही कामकाज
गरेको र त कालीन प चायत तथा थानीय िवकास
म ालयको िमित २०४२/०८/१७ को प ानस
ु ार
शासक य अिधकृत पदमा योजना अविधभरका लािग
अ थायी िनयिु पाई िमित २०६७/०८/०१ देिख
लागू हने गरी राजीनामा वीकृत नहँदास म उ पदमा
बहाल रही सेवारत् रहेको देिख छ । नेपाल सरकारका
कायालय वा आयोजनामा कायरत अ थायी कमचारीले
के क तो सिु वधा ा गन हो भ ने स ब धमा हेदा नेपाल
सरकार मि प रषदक
् ो िमित २०६१/०३/१० मा
भएको िनणय यस िववादसँग स बि धत रहेको देिखँदा
यसतफ िवचार गनपन
ु देिखयो । उ िनणयमा िमित
२०६०/०६/०८ अिघ ी ५ को सरकारका कायालय
वा आयोजनामा लगातार वा पटकपटक िनयिु
पाई अिविछ न पमा कायरत अ थायी कमचारीले
अवकाश हँदाका अव थामा उपदान र औषधी उपचार

सिु वधा पाउने उ लेख गरी सोहीको करण (क) मा
सिु वधा पाउने आधारह खल
ु ाइिदएको अव था छ ।
उ करण (क)(१) मा “अिविछ न पमा अ थायी
कायरत रहेकालाई मा यस योजनको लािग सुिवधा
िदने । िबचमा नोकरी टुटेको भए सुिवधा िदने योजनाथ
य तो नोकरी जोड् न नपाइने” वा यांश तथा सोहीको
करण (ख)(१) र (ख)(२) मा िनि त सू का आधारमा
उपदान र औषधी उपचार खच पाउने भनी उ लेख
ग रएको छ ।
९. मि प रषदक
् ो उि लिखत िनणय
िनवेदक कमचारीको हकमा लागू हने नहने स ब धमा
हेदा मि प रषदक
् ो ततु िनणयमा उि लिखत
सतह िनजको हकमा पूरा भएको छ छै न भनी
हेनपन
ु ह छ । सो िनणयानस
ु ार उपदान र औषधी
उपचार खच पाउनका लािग कमचारीको िनयिु
‹२०६०/०६/०८ भ दा पिहले’ भएको हनपु न, ‘ ी
५ को सरकारको कायालय वा आयोजनामा काम
गरेको’ हनपु न, य तो कमचारी ‘अ थायी’ हनपु न,
‘एकै पटक वा पटकपटक िनयिु पाएको’ र ‘सेवा
अिविछ न रहेको’ सतह पूरा भएको हनपु न भ ने
देिखयो । िनवेदकले िमित २०४२/०८/१६ मा नेपाल
सरकारको आयोजनामा काम गनगरी अ थायी
िनयिु पाई िमित २०६७/०८/०१ देिख लागू हने गरी
राजीनामा वीकृत गराई सेवाबाट अवकाश िलएको
देिखँदा िनजले मि प रषदक
् ो िमित २०६१/०३/१०
को िनणयानस
ु ार अवकाश सिु वधा ा गन उि लिखत
सत पूरा गरेकै अव था छ । य तो अव थामा िनवेदकले
उपदान र औषधी उपचार खच नपाउने भ न िमलेन ।
अथ म ालयको िमित २०६१/०३/११ को प ानस
ु ार
नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो उि लिखत िमित
२०६१/०३/१० को िनणयको आधारमा िनवेदकले
उपदान र उपचार खचको सिु वधा पाउने नै देिखन
आयो ।
१०. िनवेदकले िमित २०३०/१०/२१
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मा पिहलोपटक ‘ यादी’ र िमित २०४२/८/१७ मा
दो ो पटक ‘अ थायी’ िनयिु पाएको देिख छ ।
सिु वधा पाउने योजनको लािग िनवेदकले िमित
२०४२/८/१७ मा अ थायी िनयिु
पाउँदा
िनजले िमित २०३०/१०/२१ मा पाएको यादी
िनयिु अनस
ु ार गरेको सेवा पिछ लो सेवामा जोिड छ
वा जोिडँदनै वा यी दईु िनयिु अनस
ु ार िनवेदकले
गरेको सेवाका िबचमा के क तो अ तरस ब ध छ भनी
िववेचना गनु मनािसब ह छ । िमित २०३०/१०/२१
मा िनवेदकलाई िदइएको िनयिु प मै ‘ यादी’
भनी उ लेख गरी सेवाको सत र सिु वधासमेत
खल
ु ाइिदएको पाइ छ भने िमित २०४२/०८/१७
मा भएको िनयिु प मा ‘योजना अविधभरका लािग’
‘अ थायी’ िनयिु ग रएको भनी लेिखएको छ । यादी
िनयिु को मु य सत नै अिधकार ा अिधकारीबाट
याद थप नग रएको ख डमा यसबाट सिृ जत पदीय
दािय व र अिधकारको वतः समा ह छ भ ने
हो । त य हेदा िनवेदकको पिहलो िनयिु एकपटकमा
६ मिहनाको लािग मा वैध हने कृितको भई याद
थप हँदै िमित २०४२/८/१६ स म कायम रहेको
देिख छ । िनजको पिछ लो िनयिु अिघ लो
िनयिु बाट सिृ जत पदीय हैिसयतका कारण भएको हो
भ नका लािग यसको व तिु न अधार खल
ु ेको वा िनि त
कानून ारा य तो कुरा यवि थत भएको देिखनपु छ ।
यसथमा, िनवेदकको िमित २०३०/१०/२१ र िमित
२०४२/८/१७ मा भएको िनयिु लाई एकअकामा
अ तरस बि धत रहेको भ ने अथ गन िम ने
देिखएन । सरकारी सेवामा िनर तर काम गन अवसर
पाएका कारणले मा उि लिखत फरक फरक सत
लागू हनेगरी भएका अलग अलग िनयिु लाई सिु वधा
ा गन योजनको लािग सेवाको िनर तरता भएको
भनी मा न सिकने ि थित हँदैन । यी दवु ै िनयिु ह ले
वत अि त व हण गरेको देिखन आउँछ । िनजामती
सेवा िनयमावलीमा भएको यव थालाई हेन हो भने

पिन िनि त अव थाह मा मा पिहले गरेको सरकारी
सेवा जोडी सिु वधा िलनस ने भ ने यव था छ तर
य तो यव थासमेत िन:सत रहेको अव था छै न ।3
यसथमा पिन पिहले गरेको सेवाले सबै योजनको
लािग िनर तरता पाउँछ भ ने अथ गन िमलेन । य िप,
िनवेदक िनजामती कमचारी नै नरहेको भ ने त य
थािपत भइसके को अव थामा यसतफ थप िववेचना
ग ररहनै परेन । िव ता र अनभु वको योजनको लािग
िनजले गरेको सरकारी सेवा २०३०/१०/२१ देिख
राजीनामा वीकृत हनअ
ु िघस म िनर तर रहेको भए
पिन अवकाशपिछ सिु वधा ा गन योजनाथ यी
दईु िनयिु अनस
ु ार गरेको सेवालाई िनर तर हो भ न
िम ने ि थित भएन । िनवेदकले िमित २०४२/८/१७
मा पाएको िनयिु को अि त व नै वत त रकाले
िसजना भएको भ ने िववेिचत स दभको पृ भूिममा
िनजले िमित २०३०/१०/२१ देिख गरेको सरकारी
सेवा अटुट नभएका कारण िनजले नेपाल सरकार
मि प रषदबाट
िमित २०६१/३/१० मा भएको
्
िनणयअनस
ु ारको अवकाश सिु वधा पाउने होइन
भ ने िकिसमले पिन अथ गन िमलेन िकनिक, िमित
२०४२/८/१७ मा िनवेदकले पाएको िनयिु ले
पिहलेको िनयिु सँग सरोकार राखेको छ भ ने त य
िववेिचत आधार कारणबाट थािपत हन सके को
अव था छै न । िनवेदकले िमित २०४२/८/१७ मा
अ थायी िनयिु पाई नेपाल सरकारको आयोजनाको
कमचारीको पमा िनर तर सेवा गरेकै देिख छ ।
िनवेदकको हकमा िनजको अ थायी सेवा अविध िमित
२०४२/८/१७ मा िनयिु पाई हािजर भएको िमितदेिख
वीकृत राजीनामा लागू हने िमित २०६७/८/१ को
अिघ लो िदनस म िनर तर रहेको मा नपु न ठहछ ।
११. अब िन पण गनपन
ु अि तम ,
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हने नहने भ ने
स ब धमा िवचार गदा, िनवेदकले आफूले अवकाशपिछ
3
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िनजामती सेवा िनयमावली ,२०५० को िनयम १२३

नेपाल कानून पि का, २०७७, वैशाख
पाउने सिु वधा िवप ी आयोजना िनदशानालय (एडीबी)
को िमित २०६७/०९/२२ को प ानस
ु ार िनकासा माग
ग रएको . १७,९६,८९१/- हनपु नमा मैले काम
गरेको अविधको तलबभ ासमेत कटाई िवप ी अथ
म ालयको िमित २०६९/०५/२५ को िनणयानस
ु ार
अवकाश सिु वधाबापत मैले .२७,४५९/- पाउने
भनी गरेको िनणय कानूनस मत छै न । मलाई मका
पनगरी भए गरेका सो िनणयसँग स बि धत सबै िनणय
र प ह बदर गरी मैले िमित २०६७/९/२२ को
एडीबीको प ानस
ु ार माग ग रएको .१७,९६,८९१/पैयाँ र सोको याजसमेत पाउनपु छ भनी दाबी
िलएको देिख छ ।
१२. िवप ीह को िलिखत जवाफ
र िनणयसँग स बि धत कागजात हेदा िनवेदक
कमचारीको सेवा अविध िनजको अ थायी िनयिु
भएको िमित २०४२/८/१७ देिख ५८ वष उमेर पु ने
िमित २०६४/०२/२० स म कायम गरी िनजले िमित
२०६४/०२/२० पिछ गरेको सेवा अवैध ठह याई सो
अविधमा गरेको सेवाबाट पाएको पा र िमक र सिु वधा
कटाई बाँक रहन आउने रकमस म अवकाशपिछको
सिु वधाबापत उपल ध गराउने गरी िवप ीह बाट
िनणय भएको देिखँदा मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
िवप ीह को उ िनणय िु टपूण देिखन आयो ।
िवप ी अथ म ालयको िमित २०६९/०५/२५
को िनणयअनस
ु ार िनवेदकलाई अवकाशपिछको

सिु वधाबापत .२७,४५९/- उपल ध गराउने भनी
भएको िनणय र सो िनणयसँग स बि धत िवप ीह बाट
भएका अ य िनणय एवं प ह उ ेषणको आदेशले
बदर ह छ ।
१३. साथै, िनवेदक कमचारीले अवकाशपिछ
सिु वधा पाउने योजनको लािग िनजको सेवा अविध
अ थायी िनयिु पाएको िमित २०४२/०८/१७ देिख
वीकृत राजीनाबाट अवकाश पाएको िमितस म कायम
गरी, िनजले सेवागरी पकाएको पा र िमक र सिु वधा
नकटाई, सि चत िबदाबापत पाउनपु न रकम तथा अथ
म ालयको को च.नं. ३१४८ िमित २०६१/०३/११
को प मा उ लेख भएको सू का आधारमा उपदान र
औषधी उपचार सिु वधा िनवेदकको राजीनामा वीकृत
हँदाको आिखरी तलबबाट िनधारण गरी भु ानी िलन
बाँक रकम यी िनवेदकलाई भु ानी गनु गराउनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेश जारी हने ठहछ ।
१४. यो आदेश काया वयनका लािग
आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदई दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
ततु रायमा सहमत छु ।
या.डा.मनोजकुमार शमा
इजलास अिधकृतः तारा साद डाँगी
इित संवत् २०७६ आषाढ १० गते रोज ३ शभु म् ।
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