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माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल, सव च अदालत
- सद 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, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
- सद य
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 ी ह रराज काक , सव च अदालत
- सद य सिचव

स पादक : ी वु कुमार ढकाल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवीकुमारी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
शाखा अिधकृ त ी नरेश काक
नायब सु बा ी आचाय
िसिनयर क पोिजटर ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
क यटु र अपरेटर ी म जु खड् का
कायालय सहयोगी ी अ युत दाहाल

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा :
नायब सु बा ी िनलदेव रजाल

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
नायब सु बा ी िशवह र अिधकारी
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर बुकबाइ डर ी र नमाया महजन
ि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 ी 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, पस
ु , िन.नं.१०५६६, पृ १७०१

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

सअ बुलेिटन, २०७७, ... ... ...- १ वा २, पृ ...
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७७, पस
ु – 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
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 अंश पाई स ब ध िव छेद भइसके पिछ
स ब ध िव छेद भइसके क पिहलो
ीमती पूवपितको प रवारको सद य
रहेको मा न नसिकने ।
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नेपाल सरकार,
यूनीकरण, ाकृितक कोप एवं िवपत् १७२७
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हो भने सावजिनक र नदी िकनारका
ज गा सिकँ दै जाने र खुला े समा
हने ि थित आइपन ।
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प रवतन भई दुईजना ज गाधनी कायम
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नारायणलाल
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िव
काननू ी अिधकार हो, जनु िविधवत्
भुिमजङ् ग िज.सी.
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िव
पाउनुपन ठहरेको िबगो बु नुपन ह छ ।
पसा िज ला
१८२७
साहको सरोकार कानूनबमोिजमको
अदालत
साँवा याजसँग स म ह छ । आफूले
वीरग जसमेत
पाउनुपन साँवा याज अदालतमा पेस
भइरहेको अव थामा यसलाई इ कार
iv

१०५७९
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संयु
लागु औषध
(हेरोइन)

१०५८०
15=

संयु
उ ेषण

नेपाल सरकार
िव
सुभ ा भ ने
सानुमाया
तामाङसमेत

िमनबहादरु शाही
िव
अि तयार
दु पयोग
अनुस धान
आयोग, टंगाल,
काठमाड समेत

गरेमा अ यथा वाथ रहेको मा नुपन
ह छ जसलाई कानूनले िच दैन, मा दैन
र सहयोग गदन । िललाम, तामेली
मुचु का, दा.खा.समेत बदर भई
सािधकार अदालतबाट अि तम िकनारा
लािगसके को अव थामा बदर भइसके को
िललाम सि य हने अव था रहँदैन ।
साथै आफूले फैसलाले भराई पाउने
रकम दािखल हदँ ा साहले बु नु नपन
कानूनी आधार नरहने, नहने ।
 कुनै यि ले लागु औषधको कारोबार
गन यि लाई िच दैमा लागु औषधको
कारोबार गन यि सँग आवतजावत,
१८३४
उठबस तथा स पक हदँ ैमा ठोस
माणको अभावमा य तो यि पिन
दोषी ह छ भ न निम ने ।
 ज गा दताको िवषय मालपोत
कायालयको
े ािधकारिभ को
िवषयव तु भएको हदँ ा ज गा दता हने वा
नहने भ ने स ब धमा मालपोत
कायालयले नै िनणय गनुपन ह छ ।
अि तयार दु पयोग अनुस धान
१८४८
आयोगको
िनणय
े ािधकारिवहीनताको आधारमा बदर
हदँ ैमा यसले ज गा वत: दता ह छ
भ ने अथ ला दैन । यसको आशय जुन
िनकायको े ािधकार हो यसैले
व तुिन र पारदश पमा हेनुपन ।
v

१०५८१
16=

संयु
परमादेश

अिधव ा
क ितनाथ
शमासमेत
िव
मि प रषद,्
धानम ी तथा
मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

१०५८२
17=

संयु
कत य यान

नेपाल सरकार
िव
कुमारी था

 महामारी भएको अव था वा कुनै दैवी
कोप परेको अव थामा सचेत
नाग रकह ले असल शासन र सरकारी
िनकायको उ रदािय वको लािग खच
िववरण माग गन पाउने हक संिवधानको
धारा २७ र सूचनाको हक तथा नेपालले
अनुमोदन
गरेको
अ तराि य
सि धमाफत नेपाल सरकारअ तगतका १८६१
िनकायलाई बा या मक भएको िवषयमा
कुनै िववाद देिखँदैन । कुनै नेपाली
नाग रकले
जुनसुकै
सावजिनक
िनकायह मा काननू बमोिजमको ि या
पूरा गरी सूचना मा न गएमा औपचा रक
ि या पु याई तत्तत् िनकायले सूचना
िदनुपन ।
पमा
 आ मर ाको िजिकर िनरपे
ा त हने उ मिु को िवषय होइन ।
आ नो िजउ यानमा उ प न भएको
खतराबाट छुटकारा पाउन हरस भव
यास गदा पिन उ कन स भव नभई
िजउ यान नरहने अव था भएमा ब ने
उ कने उ े यबाट मनािसब बल १८७४
(reasonable force) योग गन
छुटस म कानूनले िदएको ह छ । आ नो
िजउ यान नरहने अव था भएको र सो
खतराबाट उ कन गरेको कुनै कायबाट
घटना घट् न गएकोमा मा आ मर ाको
सुिवधा वाि छत हने ।

vi

वा योग कुनै एक ितवादीलाई १०
वषभ दा बढी कै द भएको अव थामा
य तो ितवादीको हकमा मा आकिषत
नहने ।
( करण नं.४)

नणय नं . १०५६६
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।४।२३
०७४-NF-००१५

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान्
उप यायािधव ा ी ह रहर पौडेल
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् वैतिनक
अिधव ाह
ी िटकाराम िल बू र ी
मु ा : कत य यान
इि दरा िसलवाल
अवलि बत निजर :
पनु रावेदक / वादी : क हैया ह रजनको जाहेरीले
§ ने.का.प.२०५९, अङ् क ३, िन.नं.७०७०
नेपाल सरकार
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ८, िन.नं.१०३२०
िव
स ब कानून :
यथ / ितवादी : प देही िज ला कोटहीमाई
§ याय शासन ऐन, २०४८ / २०७३
गा.पा. वडा नं.६ ब ने तौलन भ ने
§ माण ऐन, २०३१
राजकुमार मरु ाउ
सु तहमा फै सला गनः
§ एउटै कानूनको योग गदा प ह िबच
माननीय यायाधीश ी च बहादरु सा
िवभेद र फरक यवहार हने गरी कानूनको
प देही िज ला अदालत
योग गनु उिचत नहने । कानूनमा पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
यु श दको अ रश: अथ (literal
मा. यायाधीश ी ई र साद खितवडा
meaning) गदा थप जिटलता, असिु वधा
माननीय यायाधीश ी दगु ाद भ
र असाम ज यता िसजना हन पु दछ भने
पनु रावेदन अदालत बटु वल, प देही
य तो अव था नआउने गरी नै कानूनको सव च अदालत संयु इजलासबाट फै सला गनः
या या गनु ये कर हने ।
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
§ याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
९(१)(ख) मा भएको पुनरावेदनस ब धी
यव थामा “दश वष वा सोभ दा बढी
फै सला
कै दको सजाय भएको मु ा” भ ने उ लेख
या.मीरा खडका : याय शासन
भएको देिखएको र सो वा यको या या ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख)बमोिजम
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यस अदालतबाट िमित २०७५/१/१३ मा
पनु रावलोकनको अनमु ित दान भएअनस
ु ार
पनु रावेदनसरह दता भई पेस हन आएको ततु
मु ाको संि त य र ठहर यस कार रहेको छःआजभ दा क रब १ वषअगािड मेरा भाइ
बेका ह रजनको हलो कुमार मरु ाउले चोरी गरी
लगेको, उ हलो प चायत बसी कुमार मरु ाउलाई
िफता िदलाई िदन भनेकोमा कुमार मरु ाउले हलो
िफता नगरेको र जसले मेरो हलो चोरी गरी लगेको छ
उसलाई देउता लगाई िदई मा रस्, तँलाई मैले कुनै
न कुनै िदन यानै नमारी छाड् िदन, तेरो मृ यु मेरै
हातबाट ह छ भ दै धाकध क समेत िदँदै आएकोमा
िमित ०६६।६।१८ गतेका राित अं. ११:०० बजेको
समयमा कुमार मरु ाउले साथमा कटुवा पे तोल
िलई अ य नाम, थर, वतन थाहा नभएको एकजना
यि लाई समेत िलई आई घरको ओसरामा सतु ेको
मेरो भाइ बेका ह रजनलाई छातीमा गोली हानी
कत य गरी मारी फरार रहेकाले कुमार मरु ाउसमेतको
खोजतलास गरी प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको क हैया ह रजनको
जाहेरी दरखा त ।
िज ला प देही बोगडी गा.िव.स. वडा नं.
४ ि थत पूवमा सडक, पि चम बाबल
ु ाल कोइरीको
खेत, उ र कनही ह रजनको घर, दि ण बेका को
घर यित चार िक लािभ रहेको बेका को घरको
आँगनमा रहेको खिटयामािथ उ र टाउको, दि ण
गोडा गरी उ ानो अव थामा बेका ह रजनको
लास रहेको, सोदेिख दि ण २० िफटमा घरको
पाली रहेको सो ठाउँमा रगत जमेको र गोलीको बल
ु ेट
धिसई वाल परेको, मतृ क बेका ह रजनको छाती र
पेटको िबच भागमा गोली लागी वाल पारेर िपठ् यक
ुँ ो
पछािड वाल परेको भ नेसमेत बेहोराको लास जाँच

मचु ु का ।
वारदातप ात् फरार रहेका ितवादी कुमार
मरु ाउलाई फे ला पारी प ाउ गरी दािखला गरेको छु
भ नेसमेत बेहोराको हरीको ितवेदन ।
गोली लागेको आ त रक घाउचोट भएको
कारण बेका ह रजनको मृ यु भएको भ ने शव
परी ण ितवेदन ।
आजभ दा ४/५ वषअगािडदेिख बेका
ह रजनले मेरो ीमती न दाकुमारी ह रजनसँग
अनैितक स ब ध रा दै आएको रसले बेका
ह रजनको हलो आजभ दा १ वष पिहले मैले
उठाएर मेरो घरमा राखेको िथएँ । उ समयदेिख
बेका ह रजनले मेरो बबु ा जंगबहादरु मरु ाउलाई
देउता लगाई िदई बबु ा तथा प रवारलाई दःु ख
िदए । बबु ाको उपचारको ममा मृ यु भयो । सोही
रसइवी िलई मैले तौलन मरु ाउसँग सरस लाह
गरी किपलव तु िज लाको वरगदवा भ ने थानमा
बसेर लोहार था को एकजना पु ष यि सँगबाट
. ४५,०००।- मा १ थान क ा पे तोल र सोमा
िफट हने गोली िकनी १ राउ ड गोली उ थानमा
चेक गनका लािग फायर गरे ँ, अक एक थान गोली
र क ा साथमा िलई आई घरमा राखेको िथएँ ।
तौलन मरु ाउलाई बेका ह रजनलाई मान कायमा
सहयोग गरेमा .३०,०००।- िद छु भने ँ, सो
कुरामा तौलन मरु ाउले सहमित जनाए । य तैमा
िमित ०६६।६।१८ गतेका राित अं.१०:४५ बजेको
समयमा पूवस लाहअनस
ु ार बेका ह रजनलाई मान
भनी साथमा कटुवा पे तोल गोलीसमेत िलई गई
िज ला प देही बोगडी गा.िव.स. वडा नं. ४ ि थत
आ नै घरको पालीमा सतु ेका बेका ह रजनलाई
मैले कटुवा पे तोल छातीमा टाँसी गोली फायर गरी
कत य गरी मारी उ थानबाट तौलन मरु ाउ र
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म भागी गएको हो । वारदातमा योग गरेको कटुवा
पे तोल ब डीले बेरी िज ला बोगडी गा.िव.स. वडा
नं. ४ ि थत मेरो घरपछािड पोखरीको छे उमा खाडल
खनेर राखेको छु । हलो चोरेको स ब धमा बेइ जत
गरेको, मेरो घर प रवारलाई देउता लगाई िदएर दःु ख
िदएको र बबु ाको पिन देउता लगाई िदएकै कारण
मृ यु भएकोले सोही िवषयमा रसइवी िलई म र
तौलन मरु ाउ िमली बेका ह रजनलाई गोली हानी
मारेका ह भ ने ितवादी कुमार मरु ाउले गरेको बयान
कागज ।
िज ला प देही बोगडी गा.िव.स. वडा
नं. ४ पाचु टोला ि थत रामहरख यादवको क ची
घर, पि चम ब जर पोखरी, उ र मेलह कुम को
घर, दि ण पनु वासी ह रजनको क ची घर यित चार
िक लािभ कुमार मरु ाउको आमा मखनी मरु ाउको
प क घर रहेको, सो घरको पि चम रहेको ब जर
पोखरीको िकनारको खमिु न ब डीले बेरी गाडेको
काठको िबँड भएको िमित ०६६।६।१८ गते राित
ितवादी कुमार मरु ाउले बेका ह रजनलाई मान
योग गरेको क ा पे तोल थान १ बरामद भएको
भ ने खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का ।
िमित ०६६।६।२६ गतेका िदन िज ला
प देही बोगडी गा.िव.स. वडा नं. ४ ि थत मेरो
घरको दायाँ कुनादेिख ३४ िफट पि चम ब जर पोखरी
िकनारमा बयरको खमिु न ब डीले बेररे राखेको
अव थाको क ा पे तोल थान एक हरीले बरामद
गरेको हो । सोही पे तोलबाट बेका ह रजनलाई
गोली हानी मारेको हँ । उ पे तोल देखाउँदा देखी
िचनी सनाखतसमेत ग रिदएँ भ नेसमेत बेहोराको
कुमार मरु ाउले गरेको तित बा बयान ।
िमित २०६६।१।१८ गतेका राित मेरो
ीमान् ओसारामा सिु तरहेको अव थामा कुमार

मरु ाउ र तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउ स लाह
गरी आई कुमार मरु ाउले गोली हानी मारी भागेका
हन् । िनज कुमार मरु ाउ भा दै गरेको अव थामा मैले
देखी िचनेक हँ । पिहलेदेिख मेरो ीमान् बेका
ह रजनलाई नमारी छाड् दैन भनी कुमार मरु ाउले
भनेकासमेत िथए भ नेसमेत बेहोराको मतृ क बेका
ह रजनको ीमती इम रता ह रजनले गरेको कागज ।
कुमार मरु ाउ र तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउले पूवस लाह तथा तयारीका साथ बेका
ह रजनमािथ रसइवीको भावना राखी िमित
०६६।६।२८ गतेका राित कुमार मरु ाउले बेका
ह रजनलाई गोली हानी कत य गरी मारेका हन् ।
उ मान कायमा सहयोग गरेबापत कुमार मरु ाउले
तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउलाई .३०,०००।िद छुसमेत भनेका िथए । राजकुमार मरु ाउ र कुमार
मरु ाउलाई कडाभ दा कडा कारबाही ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको पनु वासी रहेदार र भािगरथी
रामदासले गरेको कागज ।
पूव रसइवीको भावना राखी कुमार मरु ाउ
र तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउ िमली स लाह गरी
िमलोमतोमा िमित ०६६।६।१८ गतेका राित कुमार
मरु ाउले बेका ह रजनलाई गोली हानी मारेका हन्
भ नेसमेत बेहोराको रामिनवास ह रजनसमेतले
ग रिदएको व तिु थित मचु ु का ।
िमित ०६६।६।१८ गते राित ितवादी
कुमार मरु ाउ र तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउ मतृ क
बेका ह रजनको घरमा गई तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउले वरपर मािनस हेरक
े ो, ितवादी कुमार
मरु ाउले कटुवा पे तोलज तो जोिखम हितयारले
छातीमा गोली हार गरी मारेको समथन र पिु हन
आएकोले िनज ितवादीह को उ काय मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३
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नं. अ तगतको कसरु अपराध गरेको हँदा ितवादी
कुमार मरु ाउलाई सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
र अका ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउलाई
सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय
ग रपाऊँ । फरार ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउका नाउँमा स मािनत अदालतबाटै याद
पज
ु जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग
मागदाबी ।
िमित ०६६।६।१८ मा तौलनसँग भेट
भएन । उ राित म आ नै घरमा िथएँ । बेका
ह रजनलाई मैले पे तोलले हानी मारेको छै न । कसले
पे तोलले हानी मारे मलाई थाहा भएन । बेका ले ३/४
वष पिहला मेरो ीमती बला कार गरेको हँदा िनजको
हलो मैले चोरी गरेको िथएँ र उनलाई नै बझ
ु ाएको िथएँ ।
यसपिछ बेका ले मेरो बबु ालाई देउता लगाई मारेका
हन् । यसपिछ रसइवी बढेको िथयो । सो रसइवी
भएको कुरा िनज जाहेरवालालाई थाहा भएको र मेरो
घरमा पे तोल भएको कारण शंका गरी झु ा जाहेरी
िदएका हन् । इम रता ह रजनसमेतले गरेको कागज
झु ा हो । अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
बेहोरा मेरो होइन । डरले सही गरेको हँ । म िनद ष
हँदा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कुमार मरु ाउले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
मतृ क बेका लाई िचि दनँ । िनजसँग
रसइवी के ही छै न । मलाई कुमार मरु ाउले फसाएका
हन् । जाहेरी बेहोरा झु ा हो । फसाउन झु ा जाहेरी
िदएका हन स छन् । बेका को कसले ह या गरे
मलाई थाहा छै न । ०६६।६।१८ गते म िदनरात घरमा
िथएँ । म िनद ष छु । कसैलाई मारेको छै न । सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत बेहोराको प ाउ भई
बयानका लािग उपि थत ितवादी तौलन भ ने

राजकुमार मरु ाउले सु अदालतमा गरेको बयान ।
उि लिखत िमितमा िदएको जाहेरी दरखा त
बेहोरा पढी बाची सनु ाउँदा सनु ी पाएँ । सो मु ामा
भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । सोमा भएको
बेहोरा स य साँचो हो भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला
क हैया ह रजनले सु अदालतमा गरेको बकप ।
हलो चोरी गरेको िवषयमा पिहले िववाद
भएको िथयो । सोही रसइवीको कारण प चायत गाउँमा
ब यो । यसको के ही मिहनापिछ ितवादी कुमार
मरु ाउको बाबु बढु ो भएको कारण मरेको, ितवादी
कुमार मरु ाउले मेरो बाबल
ु ाई देउता लगाई िदएको
कारण मरेको सोची उि लिखत िमित समयमा
म, मेरो ीमान् र मेरो छोरी एकै खिटयामा घरको
ओसरामा सिु तरहेको अव था ितवादी कुमार
मरु ाउले झल
ु उघारी मेरो आँखाको सामु नेमा मेरो
पितलाई पे तोलले छातीमा गोली हानेको उ
गोली शरीरको आरपार भई भइु मँ ा धसेको िथयो ।
यसपिछ मैले होह ला गरेको देखी िनज ितवादी
र िनजको पछािड रहेको ितवादी तौलन मरु ाउसमेत
भागी फरार भएको हो । ितवादी कुमार मरु ाउ र
तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउलाई मैले य आ नै
आँखाले देखेको छु । कुमार मरु ाउले गोली हानेको र
िनजको पछािड तौलन मरु ाउ पिन िथयो । गोलीको
छराले मेरो पाखरु ासमेत जलेको िथयो भ नेसमेत
बेहोराको हरीमा कागज गन वादीका सा ी इम रता
ह रजनले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६६/६/१८ गतेको वारदातमा
ितवादी तौलन मरु ाउको संल नता भए नभएको
मलाई थाहा छै न । उ समयमा तौलन घरमै िथए ।
सजाय हने नहने िवषयमा मलाई थाहा छै न भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउको
सा ी बाबल
ु ाल मरु ाउले सु अदालतमा गरेको
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बकप ।
ितवादी कुमार मरु ाउले बेका लाई
मारेका होइनन् । बेका को घरपछािड मेरो खेत
िथयो । बाली नास गरेको िवषयमा मसँग बेका को
ीमतीको भनाभन भएको िथयो । सोही रसइवीबाट
ततु अिभयोगमा फसाएका हन् । ितवादी कुमार
मरु ाउसँग कटुवा पे तोल िथएन । यसले मारेको
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कुमार मरु ाउको
सा ी न दकुमारी मरु ाउले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादी कुमार मरु ाउले बेका ह रजन
मारेका होइनन् । कुमार मरु ाउको घरपछािड
जाहेरवालाको खेत ज गा छ । ज गाबारे पिहलादेिख
कुमारको ीमती एवं बालब चासँग झगडा
ह यो । सोही रसइवीबाट कुमारउपर क हैया
ह रजनले जाहेरी िदएका हन् । कुमार मरु ाउ िनद ष
भएकोले िनजलाई दाबीबमोिजम सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कुमार मरु ाउको सा ी
भेलाई कोइरीको सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी कुमार मरु ाउले गोली हार गरी
बेका ह रजनलाई कत य गरी मारेको कसरु मा
मौकामा सािबत भएको, िनजउपर िकटानी जाहेरी
दरखा त परी सो कुरालाई अदालतमा बकप गरेको
तथा मौकामा कागज गन इम रता ह रजनले समेत
मौकाको कागजलाई समथन हने गरी अदालतमा
बकप ग रिदएको पाइयो । घटना थल तथा लासजाँच
कृित मचु ु का तथा शव परी ण ितवेदनबाट
बेका ह रजनको मृ यु कत यबाट देिखन आएको,
हितयार कुमार मरु ाउबाट सनाखत भएको देिखन
आएको र बेका सँग रसइवी रहेको त य ितवादीको
अदालतमा भएको बयानबाट देिखइरहेको ि थित
हँदा िनजलाई आरोिपत कसरु मा यानस ब धीको

१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने
ठहछ । अका ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउको हकमा िवचार गदा िनज अदालतमा इ कार
रहे पिन सह ितवादी कुमार मरु ाउको मौकाको
बयानमा मान स लाह भई िनजले व रप र मािनस
हेरक
े ो र मैले बेका ह रजनलाई गोली हार गरी
भागेको भनी बयान गरेको घटनाका य दश
इम रता ह रजनले कुमारसँगै भा ने तौलन भ ने
राजकुमार मरु ाउ भएको भनी बकप गरेबाट
यी ितवादीको पिन उपि थत रहेकोमा िववाद
देिखँदैन । तर मान मराउने कायमा वचन िदएको,
घेरा हाली संयोग पा रिदएको भ ने नदेिखँदा
यानस ब धीको १३(४) को दाबी नपु ने र
घटना थलमा उपि थत भई मान सहयोग पु याउने
मतलबमा पसेको देिखँदा िनजलाई सोही महलको
१७(२) को कसरु गरेको देिखँदा सोही नं. बमोिजम
५(पाँच) वष कै द सजाय हने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको सु प देही िज ला अदालतको िमित
२०६८।१।२२ को फै सला ।
उ फै सलामा िच बझ
ु ेको छै न ।
ितवादी कुमार मरु ाउको मौकाको बयानमा बेका
ह रजनसँगको आ नो रसइवी भएकोले िनजलाई मान
कायमा १ मिहनाअगािडदेिख योजना बनाई घटनाको
३/४ िदन पिहलेदेिख घरको चेक जाँच गरी आएको
र वारदातको िदन ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउ सँगै रहेको अव था देिखएको अव थामा पिन
िनजलाई कसरु बाट उ मिु िदई कम सजाय हने
ठहरी भएको सु फै सला सो हदस म िु टपूण हँदा
उ टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भनी वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत
बटु वलमा परेको पनु रावेदन ।
मतृ कसँग पूव रसइवी रहेको कारणले
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मा दोषी ठहर गन िम दैन । मउपर जाहेरवाला
र इम रता ह रजनले िकटान गरी बकप गरे
पिन य ता बकप को आधारमा दोषी ठहर गन
िम दैन । सो बकप लाई अ य माण ारा समिथत
हनपु छ । अक तफ मसँग भएको पे तोलको परी ण
भएको छै न । यस ि थितमा मौकाको सािबती बयान
इ छािवपरीत भएको र सो त यलाई आधार िलई
भएको फै सलासमेत िु टपूण छ भनी ितवादी
कुमार मरु ाउको पनु रावेदन अदालत बटु वलमा परेको
पनु रावेदन ।
ितवादी कुमार मरु ाउले बेका ह रजनलाई
गोली हार गरी कत य गरी मारेको कसरु मा
यानस ब धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द र ितवादी तौलन भ ने
राजकुमार मरु ाउलाई यानस ब धी महलको १७(२)
नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द सजाय हने ठह याई
भएको सु
प देही िज ला अदालतको िमित
२०६८।१।२२ को फै सला मनािसब हँदा सदर हने
ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
कुमार मरु ाउ र ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउलाई अिभयोगबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन भ ने पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०६९।३।१९ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको
फै सलामा िच बझ
ु ेन । मु य आरोपी ितवादी
कुमार मरु ाउले बेका ह रजनलाई मान स ब धमा
वारदातभ दा १ मिहना अगािडदेिख सह ितवादी
तौलन भ ने राजकुमारसँग स लाह गदा िनज सहमत
भई मतृ कलाई सतु ेको अव थामा मान योजना बनाई
वारदातको िदन राित अ दाजी ९ बजे गाउँलेह
तथा बेका ह रजनका घर प रवारसमेत सिु तरहेका

हँदा ११ बजेितर जानपु छ भनी भनेको हँदा राित ११
बजेितर बेका को घरमा पगु ेपिछ ितवादी तौलन
भ ने राजकुमार मरु ाउले वरपर मािनसको िचयो
गरे । मैले बेका ह रजनलाई गोली हार गरी दवु ैजना
भागेका ह भनी ितवादी कुमार मरु ाउले मौकामा
कसरु मा सािबत भई सहअिभयु लाई पोल गरी
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतमा प बयान
लेखाई िदएको अव था छ । ितवादी तौलन भ ने
राजकुमार मरु ाउले अदालतमा आफू िनद ष मािणत
गराउन इ कारी बयान गनु अ यथा देिखँदैन ।
इ कारी बयान वयम्मा माण होइन । यसलाई अ य
व तगु त त यपूण एवं वत माणबाट समिथत
भएको अव थामा हण गन सिकने ह छ । वारदात
घटाउनमा ितवादीको संल नता भएको त य बरामद
भएको कटुवा पे तोल, िकटानी जाहेरी, य दश को
कागजलगायत वत माणबाट ितवादी तौलन
भ ने राजकुमार मरु ाउ वारदात थलमा गई मािनसको
िचयो गरी मतृ कलाई मानमा संयोग पा रिदएको प
हँदाहँदै िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(४) नं. बमोिजम
सजाय नगरी कम सजाय हने गरी भएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको फै सला सो हदस म बदर गरी
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतसम पन
आएको पनु रावेदन ।
ितवादी कुमार मरु ाउले बेका ह रजनलाई
गोली हार गरी कत य गरी मारेको त य पिु हन
आएबाट िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३ (१)
नं. अ तगतको कसरु मा सोही महलको १३(१)
नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
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२०६९/०३/१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
सदर हने ठहछ । ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउलाई यानस ब धी महलको १७(२) नं. को
कसरु मा सोही नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द सजाय
हने ठह याई भएको सु िज ला अदालतको फै सला
सदर गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट फै सला
भएको देिखएकोले सो फै सलाउपर याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनस
ु ार यस
अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने अव था िव मान
रहेको देिखन नआई सोही ऐनको दफा १२ बमोिजम
मु ा दोहो याई हेरी पाउन िनवेदन िदन स नेस मको
अव था देिखएबाट ततु मु ामा पनु रावेदक य
े ािधकार हण गरी मु ाको त यिभ वेश
गरी इ साफ ग ररहन नपन हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८० नं. बमोिजम वादी नेपाल सरकारको ततु
पनु रावेदन खारेज हने ठहछ भ ने यस अदालत
संयु इजलासको िमित २०७३।९।२२ को फै सला ।
सािबकको याय शासन ऐन, २०४८
को दफा ९(२) मा सव च अदालतमा साधक
जाहेर भएको मु ामा समेत पनु रावेदन ला न स ने
छ भ ने प यव था रहेको एवं एउटा मु ामा
कुनै ितवादीलाई १० वषभ दा बढी कै दको
सजाय भएको अव थामा १० वषभ दा कम कै द
सजाय भएका ितवादीह ले समेत दफा ९(१)
(ख) बमोिजम पनु रावेदन गनपदछ
भ ने िन कष नै
ु
यायोिचत तकसङ् गत र सिु वधाजनकसमेत हने
भनी स मािनत सव च अदालतको पूण इजलासबाट
निजर कायम भई उ निजर हालस म बहाल रहेको
अव थामा मु ाको त य (merit) मा नै वेश नगरी
भएको सव च अदालत संयु इजलासको िमित
२०७३।९।२२ को फै सला तहाँ अदालतकै व र
इजलास (senior bench) बाटै ितपािदत पूवनिजर

/ कानूनी िस ा तसँग बािझई िु टपूण देिखँदा सोउपर
पनु रावलोकनको िन सा िदई उ फै सलालाई
पनु रावलोकनको रोहमा सनु वु ाइ गरी बदर गरी सु
अिभयोग दाबीबमोिजम नै िनज ितवादीलाई सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा
परेको पनु रावलोकनको िनवेदनप ।
यसमा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९ को उपदफा (१) मा पनु रावेदन अदालतले
गरेको फै सला वा अि तम आदेशउपर देहायका
मु ाह मा सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने छ
भ ने यव था भई ख ड (ख) मा दश वष वा सोभ दा
बढी कै दको सजाय भएको मु ा भ ने उ लेख भएको
देिख छ । उ कानूनी यव थाको स ब धमा यस
अदालतको पूण इजलासबाट ने.का.प. २०५९,
अङ् क ३।४, िनणय नं. ७०७० मा िन न िस ा त
ितपादन भएको देिख छ ।
याय शासन ऐनको दफा ९ को (१)
(ख) को दश वषभ दा बढी कै दको सजाय भएको
मु ा भ ने वा यांशलाई यि लाई दश वष कै द
भएको अव थामा य तो यि को हकमा मा
पनु रावेदन ला ने हो भनी यि लाई भएको कै दलाई
पनु रावेदनको मापद ड बनाउने हो भने कुनै मु ामा
धेरै ितवादीह भई कसैलाई १० वषभ दा बढी
कै द सजाय ठहर भएको र कसैलाई १० वषभ दा कम
कै द सजाय ठहर भएकोमा एकै मु ामा ितवादीह ले
आफूलाई भएको सजायलाई हेरी १० वष वा बढी
कै द भएकाले पनु रावेदन गनपन
ु र सोभ दा मिु न
कै द भएको ितवादीले दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदन
िदनपु न भ ने ज तो देिखन जा छ । अतः एउटा
मु ामा कुनै ितवादीलाई १० वषभ दा बढी कै दको
सजाय भएको अव थामा १० वषभ दा कम कै द
सजाय भएका ितवादीह ले समेत दफा ९(१)
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(ख) बमोिजम पनु रावेदन गनपदछ
भ ने िन कष
ु
नै यायोिचत तकसङ् गत र सिु वधाजनकसमेत
देिख छ ।
सािबक याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९ को उपदफा १ को ख ड (ख) मा र हाल
चिलत याय शासन ऐन, २०७३ को दफा
९ को उपदफा (१) को ख ड (ख) मा पिन दश
वष वा सोभ दा बढी कै दको सजाय भएको उ च
अदालतको फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन
ला ने यव था भएबाट दवु ै ऐनमा एउटै यव था
भएको देिख छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार
दश वषभ दा बढी कै दको सजाय भएको मु ा भ ने
वा यांशले यि लाई दश वष कै द भएको अव थामा
य तो यि को हकमा मा पनु रावेदन ला ने हो भनी
यि लाई भएको कै दलाई पनु रावेदनको मापद ड
बनाउने हो भने धेरै ितवादी भएको मु ामा कसैलाई
१० वष, कसैलाई दश वषभ दा बढी र कसैलाई
१० वषभ दा कम कै द सजाय ठहर भएमा १०
वषभ दा कम कै द सजाय भएको ितवादीको हकमा
पनु रावेदन गन नपाइने अव था रह छ । िनजले
मु ा दोहो याई पाउँमा आउनपु न ह छ । ऐनमा नै
ट पमा मु ामा भ ने वा यांशको योग भएको
र यस मु ामा कुमार मरु ाउ र राजकुमार मरु ाउ गरी
२ जना ितवादी भएकोमा कुमार मरु ाउको हकमा
सव वसिहत ज मकै द र राजकुमार मरु ाउलाई ५
वष कै द सजाय भएकोमा राजकुमार मरु ाउलाई पिन
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु दछ भ ने दाबी
िलई वादीले गरेको पनु रावेदनमा यि लाई भएको
कै द सजायको आधारमा राजकुमार मरु ाउको हकमा
परेको पनु रावेदन याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९ को उपदफा १ को ख ड (ग) को आधार
िलई वादीको पनु रावेदन नला ने र साधकको रोहमा

पेस भएको ितवादी कुमार मरु ाउको हकमा त यमा
वेश गरी यस अदालतबाट िमित २०७३।९।२२ मा
याय िन पण भएको देिखयो । यसरी एउटै मु ामा
एकजना ितवादीलाई १० वषभ दा बढी कै द सजाय
भएको अव थामा एकजना ितवादीलाई सोभ दा
कम सजाय भएको भनी १० वषभ दा कम सजाय
भएको भ ने आधारमा यस अदालतबाट भएको
फै सला उि लिखत पूण इजलासबाट ने.का.प.
२०५९, अङ् क ३।४, िनणय नं. ७०७० मा
ितपािदत िस ा तको ितकूल हँदा याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को ख ड
(ख) बमोिजम ततु मु ा पनु रावलोकन गरी हेन
अनमु ित दान ग रिदएको छ । िनयमानस
ु ार गनु भ ने
यस अदालतको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी ह रहर पौडेलले याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजमको
अव था िव मान रहेकोले पनु रावेदन दता भएको
हो । उ ऐनको उ दफामा “दश वष वा सोभ दा
बढी कै दको सजाय भएको मु ा” भनी उ लेख भएको
छ । मु ा भनी उ लेख भएकोले यि लाई भएको
कै दको आधारमा पनु रावेदन ला ने नला ने मापद ड
बनाउन िम दैन । यसो गदा एउटै मु ामा धेरै ितवादी
भई कसैले १० वषभ दा बढी कै द भएकै आधारमा
पनु रावेदन ला ने र कसैलाई १० वषभ दा कम कै द
भएकै आधारमा मु ा दोहो याई पाउँमा जानपु न
अव था िसजना हन पु दछ । यसबाट एउटै कानूनी
यव थाको असमानतापूण योगको अव था िसजना
हन पु दछ जसलाई यायपूण मा न सिकँ दैन । यस
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अदालतको संयु इजलासबाट याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१)(ग) अनस
ु ार यस अदालतमा
पनु रावेदन ला न स ने अव था िव मान रहेको देिखन
नआएको भनी वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
खारेज गन गरी भएको फै सला नेपाल सरकार िव
ड बरबहादरु भ ने िकितबहादरु च दसमेत, मु ा लागु
औषध मु ामा (ने.का.प.२०५९, अङ् क ३, िन.नं.
७०७०, पूण इजलास) ितपािदत िस ा तसमेतको
िवपरीत हँदा संयु इजलासबाट पनु रावेदन खारेज
गन गरी भएको उ फै सला उ टी हनपु दछ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउको
तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ाह ी
िटकाराम िल बू र ी इि दरा िसलवालले ितवादी
तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउको िव मा वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन नै ला ने अव था छै न ।
यस अदालतको संयु इजलासबाट याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनस
ु ार यस
अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने अव था िव मान
रहेको देिखन नआएको भनी पनु रावेदन खारेज गन
गरी भएको फै सला कानूनसङ् गत हँदा उ फै सला
सदर कायम हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु दवु ै प का िव ान् कानून
यवसायीह ले गनु भएको बहससमेत सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा ितवादी कुमार मरु ाउ र तौलन
भ ने राजकुमार मरु ाउ मतृ क बेका ह रजनको घरमा
गई तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउले वरपर मािनस
हेरक
े ो, ितवादी कुमार मरु ाउले कटुवा पे तोल ज तो
जोिखम हितयारले छातीमा गोली हार गरी मारेको
समथन र पिु हन आएकोले िनज ितवादीह को
उ काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
िवपरीत १३ नं. अ तगतको कसरु अपराध गरेको हँदा

ितवादी कुमार मरु ाउलाई सोही महलको १३(१) नं.
बमोिजम र अका ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउलाई सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी रहेको ततु मु ामा
सु प देही िज ला अदालतबाट ितवादी कुमार
मरु ाउलाई आरोिपत कसरु मा यानस ब धीको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र
ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउलाई सोही
महलको १७(२) बमोिजम ५(पाँच) वष कै द सजाय
हने ठह याई भएको फै सलाउपर ितवादी कुमार मरु ाउ
र वादी नेपाल सरकारको अलगअलग पनु रावेदन
परेकोमा पनु रावेदन अदालतबाट सु फै सला सदर
हने ठहरी फै सला भएकोमा ितवादी कुमार मरु ाउको
हकमा साधक जाहेर भएको र वादी नेपाल सरकारको
तफबाट ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउलाई
कम सजाय हने गरी भएको फै सला सदर गरेको
हकमा िच नबझ
ु ाई यस अदालतमा वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन परेकोमा यस अदालतको
संयु इजलासबाट ितवादी कुमार मरु ाउको हकमा
साधक सदर हने गरी र वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदनको हकमा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१)(ग) अनस
ु ार यस अदालतमा पनु रावेदन
ला न स ने अव था िव मान रहेको देिखन नआई
सोही ऐनको दफा १२ बमोिजम मु ा दोहो याई हेरी
पाउन िनवेदन िदनस नेस मको अव था देिखएबाट
ततु मु ामा पनु रावेदक य े ािधकार हण गरी
मु ाको त यिभ वेश गरी इ साफ ग ररहन नपन
हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८० नं. बमोिजम वादी
नेपाल सरकारको ततु पनु रावेदन खारेज हने
ठहछ भ ने फै सला भएकोमा उ पनु रावेदन खारेज
गन गरी भएको संयु इजलासको फै सलाउपरमा
वादी नेपाल सरकारको पनु रावलोकनको िनवेदन
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परी पनु रावलोकनको अनमु ित दान भएबाट
पनु रावेदनको रोहमा दता भई ततु मु ा िनणयाथ
पेस हन आएको अव था रहेछ ।
ततु मु ामा वादी नेपाल सरकारको
तफबाट परेको पनु रावेदन खारेज गन गरी गरेको
यस अदालत संयु इजलासको फै सला बदर गरी
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट ितवादी तौलन
भ ने राजकुमार मरु ाउलाई कम सजाय गन गरी भएको
फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर रहेको देिखँदा ततु मु ामा िन न ह को
याियक िन पण गनपन
ु देिखयो ।
(१) वादी नेपाल सरकारको ितवादी तौलन
भ ने राजकुमार मरु ाउउपरको पनु रावेदन
खारेज गन गरी संयु इजलासबाट भएको
फै सला िमलेको छ, छै न ?
(२) पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट ितवादी
तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउलाई
यानस ब धी महलको १७(२) बमोिजम
पाँच वष कै द हने गरी भएको फै सला िमलेको
छ, छै न ?
२. पिहलो तफ िवचार गदा ततु
कत य यान मु ाका आरोपी ितवादीह म ये
एकजना ितवादी कुमार मरु ाउलाई यानस ब धी
महलको १३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द
र सोही मु ाका अका आरोपी ितवादी तौलन भ ने
राजकुमार मरु ाउलाई यानस ब धी महलको १७(२)
नं. अनस
ु ार ५ वष कै द हने गरी सु प देही िज ला
अदालतबाट फै सला भएको अव था देिख छ । उ
दवु ै आरोपी ितवादीको हकमा भएको उि लिखत

फै सला पनु रावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको
अव था देिखयो । पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर
ितवादी कुमार मरु ाउको साधकको रोहमा र
ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय नगरी यानस ब धी महलको
१७(२) बमोिजम सजाय गरेको निमलेको भनी वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेको अव थामा
ितवादी कुमार मरु ाउको हकमा इ साफको रोहमा
वेश गरी साधक सदर हने गरी फै सला गरेको र
ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउको हकमा
भएको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको परेको
पनु रावेदनमा पनु रावेदन नला ने भनी पनु रावेदन
खारेज गरेकोमा वादी नेपाल सरकारको तफबाट याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम
आफूले गरेको पनु रावेदन खारेज हनु नपन र उ
खारेज गन गरी भएको फै सला नेपाल सरकार िव
ड बरबहादरु भ ने िकितबहादरु च दसमेत, मु ा लागु
औषध मु ामा (ने.का.प.२०५९, अङ् क ३, िन.नं.
७०७०, पूण इजलास) ितपािदत िस ा तसमेतको
िवपरीत भएको भनी याय शासन ऐन, २०७३ को
दफा ११(२)(ख) बमोिजम पनु रावलोकनको िनवेदन
परेको र सोही निजर िस ा तसमेतको आधारमा
यस अदालतबाट पनु रावलोकनको िन सा दान
भई पनु रावेदनको पमा दता हन आएको ततु
मु ामा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ख) बमोिजम वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
ला ने नला ने के हो ? कानून र उि लिखत निजर
िस ा तसमेतको प र े यमा िवचार गरी हेनपन
ु
देिखयो ।
३. अब सो स ब धमा िवचार गदा, त काल
चिलत याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९

1710

१०५६६ - नेपाल सरकार िव. तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउ

मा सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने स ब धमा
यव था भएको देिख छ । सोही दफाको उपदफा (१)
मा पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला वा अि तम
फै सलाउपर पनु रावेदन ला ने देहायका मु ाह को
बारेमा उ लेख भएको देिख छ ।
(१) पनु रावेदन अदालतले सु कारबाही र
िकनारा गरेको मु ा,
(२) दश वष वा सोभ दा बढी कै दको सजाय
भएको मु ा, र
(३) सु अदालत, िनकाय वा अिधकारीले
गरेको िनणय र सो िनणयउपर पनु रावेदन
सनु ी पनु रावेदन अदालतले गरेको िनणयमा
ताि वक िभ नता भएको मु ा ।
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ख) मा दश वष वा सोभ दा बढी कै दको सजाय
भएको मु ा भ ने उ लेख भएको देिख छ । उ
यव थाअनस
ु ार दश वष वा सोभ दा बढी कै दको
सजाय भएको मु ामा पनु रावेदन अदालतबाट
भएको फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन
ला ने अव था देिख छ । तर १० वष वा सोभ दा
बढी कै दको सजाय भएको एकै मु ामा धेरै ितवादी
रहेछन् र कुनै ितवादीलाई दश वषभ दा बढी कै द
भएको र कुनै ितवादीलाई १० वषभ दा कम कै द
भएको अव थाको िसजना हन पगु ेको रहेछ भने १०
वषभ दा कम कै द सजाय भएको ितवादीले उ
यव थाअनस
ु ार पनु रावेदन गन पाउने नपाउने भ ने
कुरामा उ दफाको कानूनी उ यलाई सम तामा
हेनपन
ततु मु ाको स दभमा
ु देिख छ । यही
पिन उठेको अव था देिख छ ।
४. जहाँ कानूनको श द प बोलेको छ
य तो अव थामा प लाई सिु वधा हने गरी कानूनको

अ रश: (literal meaning) आधारमा कानूनको
या या ग रनु पदछ भ ने कानूनको या याको
िनयम मा यता रहेको पाइ छ । उ दफा ९(१)(ख)
मा रहेको “मु ा” भ ने श द आफै ँ मा प छ र यसले
य तो “मु ा” मा रहेको सम प ह लाई बु नपु न
र “मु ा” िभ रहेको ितवादीह लाई िवभेद गन
नहने भ ने जनाउँदछ । दश वषस म कै द हने मु ाका
प लाई िदएको सिु वधालाई खि डत गरी बु न
नहने । तसथ उि लिखत कानून या याको
मा यतालाई ि गत गदा एउटै कानूनको योग
गदा प ह िबच िवभेद र फरक यवहार हन जाने
अव थाको िसजना हन पु दछ भने य तो अव थाको
िसजना हने गरी कानूनको योग गनु उिचत हने
देिखँदैन । यसैगरी कानूनमा यु श दको सोझो अथ
गदा थप जिटलता, असिु वधा र असाम ज यताको
अव था िसजना हन पु दछ भने य तो अव था
नआउने गरी नै कानूनको या या गनु ेय कर हने
देिख छ । याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ख) मा “दश वष वा सोभ दा बढी कै दको सजाय
भएको मु ा” भ ने उ लेख भएको देिखएको र सो
वा यको या या वा योग कुनै एक ितवादीलाई
१० वषभ दा बढी कै द भएको अव थामा य तो
ितवादीको हकमा मा आकिषत ह छ भ ने हो
भने एउटै मु ाका ितवादीह िबच पिन कानूनको
असमानतापूण योग हने अव थाको िसजना हने
जाने देिख छ । कानूनले िदएको सिु वधामा सङ् कुचन
आउने देिख छ । जनु कुरा मािथ उि लिखत
कानूनको या यास ब धी मा यताको ितकूल हन
जाने देिख छ ।
५. उि लिखत कानूनी यव थाको
स दभमा सव च अदालत पूण इजलासबाट .ना.उ.
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धीरे कुमार देवानको ितवेदनले ी ५ को सरकार
िव. ड बरबहादरु भ ने िकितबहादरु च दसमेत भएको
लागु औषध (ने.का.प. २०५९, अङ् क ३।४, िनणय
नं. ७०७०, प.ृ १३२) मु ामा िन नबमोिजमको
िस ा त ितपादन भएको अव था देिख छ ।
§ ऐन कानूनको या या गदा सम वया मक
िकिसमबाट गनपन
भ ने या याको
ु
मा य िस ा त हनाले ऐनको या या गदा
कायिविधगत प लाई जिटल बनाउने र
असाम ज यपूण हने िहसाबबाट या या
गन नहने ।
§ ऐनको श दले प नबोलेको अव थामा
प को सिु वधामा ितकूल असर पन
ढङ् गले समेत या या गन नहने ।
§ याय शासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को
“दश वषभ दा बढी कै दको सजाय भएको”
मु ा भ ने वा यांशलाई यि लाई दश
वष कै द भएको अव थामा य तो यि को
हकमा मा पनु रावेदन ला ने हो भनी
यि लाई भएको कै दलाई पनु रावेदनको
मापद ड बनाउने हो भने कुनै मु ामा धेरै
ितवादीह भई कसैलाई १० वषभ दा
बढी कै द सजाय ठहर भएको र कसैलाई १०
वषभ दा कम कै द सजाय ठहर भएकोमा
एकै मु ामा ितवादीह ले आफूलाई
भएको सजायलाई हेरी १० वष वा बढी
कै द भएकाले पनु रावेदन गनपन
ु र सोभ दा
मिु न कै द भएको ितवादीले दोहो याई पाउँ
भ ने िनवेदन िदनपु न ह छ । यित मा
नभएर वादी ी ५ को सरकारले समेत
एउटै वारदातमा एउटै मु ामा ितवादीलाई

भएको सजायको आधारमा अलग अलग
ितवादीह िव
कसैको स ब धमा
दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदन िदनपु न ि थित
ह छ । यसरी एउटै मु ामा कुनै ितवादीउपर
दोहो याई पाउँ भनी िनवेदन िदनपु न र कुनै
ितवादीको हकमा पनु रावेदन िदनपु न
भ ने अ यावहा रक मनसाय ऐनले राखेको
हो भनी िन कष िनका नु तकसङ् गत
हँदैन । एउटा मु ामा कुनै ितवादीलाई
१० वषभ दा बढी कै दको सजाय भएको
अव थामा १० वषभ दा कम कै द सजाय
भएका ितवादीह ले समेत दफा ९(१)
(ख) बमोिजम पनु रावेदन गनु पदछ भ ने
िन कष नै यायोिचत तकसङ् गत र
सिु वधाजनकसमेत हने ।
६. यसैगरी नेपाल सरकार िव. र नबहादरु
के .सी. भएको लागु औषध खैरो िहरोइन (ने.
का.प.२०७६, अङ् क ८, िन.नं.१०३२०,
प.ृ १५६१) मु ामा सव च अदालत बहृ त् पूण
इजलासबाट भएको फै सलामा िन नबमोिजमको
िस ा त ितपादन भएको देिख छ ।
एउटै मु ामा कुनै ितवादीलाई पनु रावेदन वा
उ च अदालतबाट १० वषभ दा बढी कै दको
सजाय भएको अव थामा १० वषभ दा कम
कै द भएका ितवादीह ले याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१) (ख) बमोिजम पनु रावेदन
गन पाउने नै ह छ । उ बमोिजम पनु रावेदन
गन पाउने वा नपाउने भ ने कुरा पनु रावेदन
अदालत वा उ च अदालतको फै सलाले तोके को
सजायको आधारमा िनधारण हने देिख छ ।
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दश वषभ दा बढी कै द सजाय हने ठह रएका
ितवादीले पनु रावेदन गरे नगरेको आधारमा मा
अ य ितवादीको पनु रावेदन गन कुरा िनधारण
गनु उिचत नदेिखने ।
ितवादीलाई १० वषभ दा बढी कै द भएकोले
िनजको पनु रावेदन नपरेको भए पिन एउटै मु ामा
कसैलाई १० वषभ दा बढी कै द र कसैलाई १०
वषभ दा कम कै द भएको अव थामा कम कै द
हने ितवादीह को हकमा समेत पनु रावेदन
दता गन िम ने ।
७. हाल चिलत याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा ९(१)(ख) मा भएको यव था हेदा
पिन “उ च अदालतबाट दश वष वा सोभ दा बढी
कै द सजाय हने गरी फैसला भएको मु ा” भनी
उ लेख भएको देिख छ । हालको यव था र सािबक
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) मा
भएको यव थामा सारभूत पमा कुनै िभ नता रहेको
देिखँदैन । सािबक याय शासन ऐन, २०४८ को
उ दफाको योगका स ब धमा ी ५ को सरकार
िव. ड बरबहादरु भ ने िकितबहादरु च दसमेत भएको
लागु औषध (ने.का.प. २०५९, अङ् क ३।४, िनणय
नं. ७०७०, प.ृ १३२) या या भई एउटै मु ामा धेरै
ितवादी भएकोमा कुनैलाई १० वषभ दा बढी कै द
भयो र कुनैलाई १० वषभ दा कम सजाय भएकोमा
१० वषभ दा बढी सजाय हने ितवादीह ले सरह
कम सजाय भएको ितवादीले पिन पनु रावेदन गन
पाउँछ भनी प याियक िस ा त ितपादन
भएको र हालको याय शासन ऐन, २०७३ मा
भएको यव थाले पिन उ यव थामा कुनै सारभूत
प रवतन नगरी सािबकको यव थालाई नै कायम गरी

सो स ब धमा मािथ उि लिखत नेपाल सरकार िव.
र नबहादरु के .सी. भएको लागु औषध खैरो िहरोइन
मु ा (ने.का.प.२०७६, अङ् क ८, िन.नं.१०३२०,
प.ृ १५६१) मा बहृ त् पूण इजलासबाट एउटै मु ामा धेरै
ितवादी भएकोमा कुनैलाई १० वषभ दा बढी कै द
भयो र कुनैलाई १० वषभ दा कम सजाय भएकोमा
१० वषभ दा बढी सजाय हने ितवादीह ले सरह
कम सजाय भएको ितवादीले पिन पनु रावेदन गन
पाउँछ भनी पनु ः या या भएको स दभमा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनस
ु ार यस
अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने अव था िव मान
रहेको देिखन नआई सोही ऐनको दफा १२ बमोिजम
मु ा दोहो याई हेरी पाउन िनवेदन िदन स नेस मको
अव था देिखएबाट ततु मु ामा पनु रावेदक य
े ािधकार हण गरी मु ाको त यिभ वेश
गरी इ साफ ग ररहनु नपन हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८० नं.बमोिजम वादी नेपाल सरकारको ततु
पनु रावेदन खारेज हने ठहछ भनी यस अदालतको
संयु इजलासको िमित २०७३।९।२२ मा भएको
फै सला त काल चिलत कानून र यस अदालतबाट
ितपािदत निजर िस ा तसमेतको रोहमा िमलेको
देिखन आएन ।
८. तसथ, मािथ िववेिचत आधार र
ितपािदत िस ा तसमेतको आधारबाट ितवादी
तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउको िव मा वादी
नेपाल सरकारले गरेको पनु रावेदन नला ने भ न िम ने
अव था नदेिखँदा ितवादी राजकुमार मरु ाउलाई
यानस ब धी महलको १७(२) नं. अनस
ु ार पाँच
वष कै द हने गरी सु प देही िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको
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पनु रावेदन खारेज गन गरी यस अदालतको संयु
इजलासबाट भएको फै सलासँग सहमत हन सिकएन ।
९. अब ितवादी राजकुमार मरु ाउलाई
यानस ब धी महलको १७(२) बमोिजम पाँच वष
कै द हने गरी भएको फैसला िमलेको छ, छै न भनी
दो ो तफ िवचार गदा िनज ितवादी राजकुमार
मरु ाउलाई यानस ब धी महलको १३(४)
नं.बमोिजम सजाय हन अिभयोग मागदाबी िलएको
अव था देिख छ । यानस ब धी महलको १३(४)
नं. मा भएको यव था हेदा “जुनसक
ु ै कुरा गरीकन
पिन यान मानामा वचन िदनेलाई वा वारदात
भइरहेको ठाउँमा गई मानलाई संयोग पा रिदना
िनिम मन मािनसको िजउमा हात हाली प
समाती िदनेलाई ज मकै द गनपछ”
भ ने उ लेख
ु
भएको देिख छ ।
१०. ततु मु ामा बेका ह रजनको मृ यु
ितवादी कुमार मरु ाउको कत यबाट भएको पिु भई
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी
महलको १३(१) नं.बमोिजम सजाय हने ठहर गरी
भएको फै सला अि तम भएर रहेको यसै मु ाको
िमिसलबाट देिखँदा उ वारदात (corpus delicti)
घिटत भएको हो होइन भ ने स ब धमा थप िववेचना
ग ररहन पन अव था देिखएन ।
११. अब ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय हनपु न
नपन स ब धमा हेदा िमित ०६६।६।१८ गतेका
राित अं.११:०० बजेको समयमा कुमार मरु ाउले
साथमा कटुवा पे तोल िलई अ य नाम, थर, वतन
थाहा नभएको एकजना यि लाई समेत िलई
आई घरको ओसरामा सतु ेको मेरो भाइ बेका
ह रजनलाई छातीमा गोली हानी कत य गरी मारी

फरार रहेकाले कुमार मरु ाउसमेतको खोजतलास गरी
प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भनी
क हैया ह रजनको जाहेरी दरखा त परेको अव था
देिख छ ।
१२. ितवादी कुमार मरु ाउले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा मैले िज ला प देही
बोगडी गा.िव.स. वडा नं. ३ ब ने तौलन मरु ाउसँग
आजभ दा १ मिहनाअगािडदेिख स लाह गरी िमित
२०६६।६।१८ गतेका राित िनज तौलन मरु ाउ
अ दाजी ९ बजेितर मेरो घरमा आए । मैले आफूले
लक
ु ाई राखेको कटुवा पे तोल सफा गरी गोली लोड
गरी राखेको छ, के कित समयमा गई िनजलाई मान
हो भ दा िनज तौलनले अिहले गाउँलेह तथा
िनज बेका ह रजनका घर प रवार सतु ेका छै नन्,
रातको अ.११ बजेितर िनजको घरमा गई मानपछ
ु
भ ने स लाह िदएकोले रातको अ दाजी १०:४५
बजे म र िनज तौलन मरु ाउ मेरो घरबाट िहँडेर िनज
बेका ह रजनको घरमा पु दा िनज बेका ह रजन
घरको पालीमिु न खिटयामा सतु ेका िथए । िनज तौलन
मरु ाउले वरपर मािनस हेरे । मैले आफूसँग भएको
कटुवा पे तोलले बेका ह रजनको छातीमा टाँसी
ेगर दबाएर फायर गरे ँ । यसपिछ म भागेर आ नो
घरतफ आएँ । िनज तौलन कहाँ गए मलाई थाहा भएन
भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
१३. मतृ क बेका ह रजनको ीमती
इम रता ह रजनले मौकामा गरेको कागजमा ितवादी
कुमार मरु ाउले तौलन मरु ाउसँग स लाह गरी
मेरो ीमान्लाई मारेको हन् भनी लेखाइिदएको
देिख छ । िनज इम रता ह रजनले अदालतमा बकप
गदासमेत मेरो पितलाई कटुवा पे तोलले छातीमा
एक गोली हानेको, उ गोली शरीरको आरपार
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भई भइु मँ ा धसेको िथयो । यसपिछ मैले हो-ह ला
गरेको देखी िनज ितवादी र िनजको पछािड रहेको
ितवादी तौलन मरु ाउसमेत भागी फरार भएको हो
भनी मौकाको कागज बेहोरा समिथत हने गरी बकप
गरेको देिख छ ।
१४. जाहेरवाला क हैया ह रजनले जाहेरी
िदँदा नाम, थर, वतन थाहा नभएको अ य यि समेत
ितवादी कुमार मरु ाउले साथमा िलई आएको
भनी उ लेख गरेकोमा ितवादी कुमार मरु ाउले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा आफूले
तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउसँग बेका ह रजनलाई
मान स लाह गरी िनजले बेका लाई मान जाँदा
राजकुमारले वरपर हेरे भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
फरार रहेका ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउ
प ाउ भई अदालतमा बयान गदा कुमार मरु ाउले
अिधकार ा अिधकारीसम आफूलाई पोल गरी
गरेको बयानको ख डनमा बयान गरे तापिन उ
ख डन व तिु न माणबाट समिथत गराउन सके को
िमिसलबाट देिखँदनै । मतृ कको ीमती इम रता
ह रजनले मौकामा कागज तथा अदालतमा बकप
गदा ितवादी कुमार मरु ाउले तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउसँग स लाह गरी आ नो पितलाई गोली हानी
मारेको र मारेपिछ कुमार मरु ाउको पछािड तौलन
भ ने राजकुमार मरु ाउ भागेको भनी उ लेख गरेको
अव था देिख छ । ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउ िव को उि लिखत कागज माणबाट यी
ितवादी तौलन राजकुमार मरु ाउ बेका ह रजनलाई
मान कायमा मतलबमा पसेको, मु य भई वचन
िदएको, हातहितयार गोली हानेको, मतृ कको िजउमा
छोएको भ ने नदेिखए तापिन बेका ह रजनलाई मान
कुमार मरु ाउसँगको स लाहबमोिजम ितवादी तौलन

भ ने राजकुमार मरु ाउ वारदात थलमा उपि थत भई
बाटोमा बसी वरपर हेन काम गरी बेका ह रजनलाई
मारेपिछ सँगै भागेको भ ने देिखएकोले ितवादीले
बेका ह रजनलाई मान कायमा मतलबमा पसी
संयोग पा रिदनेस मको कायमा यी ितवादी
राजकुमार मरु ाउको संल नता पिु हन आयो ।
१५. यानस ब धी महलको १७ नं. मा
यान मानालाई मतलबमा पसेको तर मु य भई
वचन पिन निदने, हितयार पिन नछोड् ने, िजउमा पिन
नछुने देहायका अव थाका अ मतलबीह लाई
यान मरेको रहेछ भने देहायबमोिजम र यान मरेको
रहेनछ भने देहायमा लेिखएबमोिजम सजायको आधा
सजाय गनपछ
ु भ ने उ लेख भएको देिख छ । ऐ.
को देहाय १७(१) मा यान मानलाई भनी हितयार
िवष मागेमा जानी जानी हितयार गोली बा द िवष
िदने वा यान मान िनिम वारदात ग ररहेका ठाउँमा
हितयार साथमा िलई महजदु रहनेलाई दश वष कै द
गनपछ
ु र ऐको देहाय १७(२) नं. मा भएको यव था
हेदा “मािथ १ दफामा लेिखएबाहेक घेरा िदने,
बाटो ग डा छे ने वा भा न उ कन नपाउनेसमेत
गै काम गरी मान संयोग पा रिदनेलाई पाँच वष
कै द गनुपछ” भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
१६. वारदातमा यी ितवादी तौलन भ ने
राजकुमार मरु ाउको संल नतालाई िवचार गदा
वादी नेपाल सरकारले यी ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबीअनस
ु ार यानस ब धीको १३(४) अनस
ु ार
सजाय हनपु छ भनी पनु रावेदन िजिकर िलए तापिन
उ १३(४) नं. अनस
ु ार िनज ितवादी तौलन भ ने
राजकुमार मरु ाउले मतृ क बेका ह रजनलाई मान
वचन िदएको वा मानको लािग संयोग पा रिदई मतृ कको
िजउमा हात हालेको समातेको भ ने त य िमिसल
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संल न माण तथा वादीले ठोस सबदु माणबाट पिु
गन सके को देिखँदैन । वादीले माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ अनस
ु ार आ नो दाबी मािणत गन सके को
नदेिखँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार यानस ब धी
महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत
देिखएन । तर िमिसल संल न माणबाट यी ितवादी
तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउ मल
ु ितवादी कुमार
मरु ाउसँग वारदातमा सँगै गएको, वरपर मािनस
हेरक
े ो भ ने देिखएको र िनजको उ कायबाट
यानस ब धी महलको १७(२) नं. को कसरु पिु
हन आएबाट यी ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउलाई यानस ब धी महलको १७(२) नं.
अनस
ु ार सजाय हन स ने देिखन आयो ।
१७. तसथ, िनज ितवादी राजकुमार
मरु ाउलाई यानस ब धी महलको १७(२)
नं.बमोिजम ५ वष कै द हने ठहर गरेको सु प देही
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा मा नपु न
अव था देिखएन ।
१८. अतः ितवादी तौलन भ ने राजकुमार
मरु ाउको हकमा यानस ब धी महलको १७(२) नं.
अनस
ु ार ५ वष कै द हने ठह याई सु बाट भएको
फै सला पनु रावेदन अदालत बटु वलले सदर गरेउपर
वादी नेपाल नेपाल सरकारले यस अदालतमा
पनु रावेदन गरेकोमा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१) (ग) अनस
ु ार यस अदालतमा वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन ला न नस ने हँदा वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन त काल चलनमा रहेको
अदालती ब दोब तको १८० नं. बमोिजम खारेज हने
ठहछ भनी यस अदालत संयु इजलासबाट भएको

िमित २०७३/९/२२ फै सला निमलेको हँदा उ टी
भई ितवादी तौलन भ ने राजकुमार मरु ाउको हकमा
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६९/३/१९
को फै सला सदर हने ठहछ । पनु रावेदक नेपाल
सरकारको वादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
दायरीको लगत क ा गरी ततु फै सलाको िव तु ीय
ित अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या.बमकुमार े
या.ह र साद फुयाल
इजलास अिधकृत : वु राज काक
इित संवत् २०७६ साल ावण २३ गते रोज ५ शभु म् ।
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रहेको मा न नसिकने ।

नणय नं . १०५६७

( करण नं.४)

सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७७।८।११
०७३-NF-००२४

पनु रावेदक / िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी धमराज रे मी
यथ / िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ी शेरबहादरु के .सी., िव ान् अिधव ा ी
रामच पौडेल, ी सधु ा खितवडा र ी
पस
ु ा के .सी.
अवलि बत निजर :
िवषयः उ ेषण / परमादेश
§ ने.का.प.२०६८, अङ् क ११, िन.नं.८७१३
§ ने.का.प.२०५७, अङ् क १, िन.नं.६८४५
पनु रावेदक / िवप ी : लमजङ
ु िज ला सिमभ याङ स ब कानून :
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ९ खक ब ने
यसमा अदालतमा फै सला गनः
ेमबहादरु भज
ु ेलसमेत
िव
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
यथ / िनवेदक : लमजङ
मा. यायाधीश ी चोले श शेर ज.ब.रा.
ु िज ला, सिमभ याङ
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ९ घर भई हाल
ऐ. ऐ. िजता गाउँ िवकास सिमित वडा नं. १
आदेश
ब ने रिवना थापा भज
या.कुमार रे मी : यस अदालतको िमित
ु ेल
२०७१।१२।१२ को फै सलाउपर याय शासन
§ लो ने वा नीिबच अंश र स ब ध ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को ख ड (क) र
िव छे द मु ा परी मु ा अि तम फैसला भई (ख) बमोिजम मु ा पनु रावलोकन गरी हे रपाउँ
काया वयनको ममा रहेको अव थामा भनी यस अदालतमा दायर भएको िनवेदनमा िमित
सोही स ब ध िव छे द हने गरी भएको २०७३।९।८ मा पनु रावलोकनको अनमु ित दान
फैसलाका आधारमा नयाँ िववाह ग रएक भई पूण इजलाससम पेस हन आएको ततु
प नीलाई समेत स ब ध िव छे द गरेक िनवेदनको संि त य एवं ठहर यस कार रहेको
प नीसँग अंिशयार कायम गनु यायोिचत छःर वाभािवकसमेत मा न नसिकने ।
त य बेहोरा
§ अंश पाई स ब ध िव छे द भइसके पिछ
म िनवेिदकाले िवप ी ेमबहादरु भज
ु ेललाई
स ब ध िव छे द भइसके क पिहलो ितवादी कायम गरी िमित २०६८ भा मा लमजङ
ु
ीमती पूवपितको प रवारको सद य िज ला अदालतमा अंशसमेत माग गरी स ब ध
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िव छे द मु ा दायर गरेक िथएँ । िवप ी ेमबहादरु
भज
ु ेल, िवप ी ेमबहादरु भज
ु ेलका िपता बिु बहादरु
भज
ु ेल, आमा िचजा भज
ु ेल र भाइ अमतृ भज
ु ेल
गरी ज मा ४ मूल अंिशयारम ये िवप ी ेमबहादरु
भज
ु ेलको १ भाग अंश भागबाट म िनवेिदकालाई आधा
अंश िदलाउने गरी लमजङ
ु िज ला अदालतबाट
िमित २०६९।४।१० मा फै सला भएको िथयो । सो
फै सलाउपर िवप ी ेमबहादरु भज
ु ेलले पनु रावेदन
अदालत पोखरामा पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने
भनी सु लमजङ
ु िज ला अदालतको फै सला
सदर गरी िमित २०७०।१।२५ मा अि तम फै सला
भएपिछ म िनवेिदकाले लमजङ
ु िज ला अदालत
तहिसल शाखामा फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याइपाउँ
भनी िनवेदन िदई ब डा छु ् याउने ि या अगािड
बिढरहेको िथयो । वादीले दईु भागको एक भाग अंश
छुट्याई पाउने ठहर भई यस अदालतबाट भएको
फै सलाउपर परेको पनु रावेदनमा सु सदर हने फै सला
भई मु ा अि तम भएपिछ वादीले अंश छुट्याइपाउँ
भनी दरखा त िदई याद जारी भएपिछ अंिशयार
कायम ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको देिखँदा िनज
िमला भज
ु ेललाई अंिशयार कायम गन िमलेन भनी
िज ला अदालतबाट आदेश भएको िथयो । िज ला
अदालतको उ आदेशउपर िवप ी ेमबहादरु
भज
ु ेलले पनु रावेदन अदालत पोखरामा अ.बं. को १७
नं. बमोिजम िनवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत
पोखराबाट भएको अि तम फै सलाबमोिजम वादीले
ब डा छुट्याई पाउँ भनी दरखा त िदई ितवादीका
नाउँमा याद जारी भएपिछ मा अंिशयार कायम
ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको देिखँदा िनज िमला
भुजेललाई अंिशयार कायम गन िमलेन भनी तहाँ
लमजुङ िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२४

मा भएको आदेश िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ७८ख एवम् स मािनत सव च
अदालतबाट पुनरावेदक िनमला रोका िव
बालकृ ण रोका भएको अंश मु ा (ने.का.प. २०७०,
अङ् क ३, िन.नं. ८९७२, पृ ३१८) मा भएको
या यासमेतका आधारमा िमलेको नदेिखँदा
बदर ग रिदएको छ । िनवेदकको िनवेदनउपरको
कारबाही िज ला अदालत िनयमावली, २०५३ को
िनयम ७८ख बमोिजमको कानूनी ि या पूरा गरी
िनयमानुसार गनु भनी िमित २०७१।१।४ मा आदेश
भई अिहले ब डा ि या अगािड बढी लमजङ
ु
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।२।१० को ब डा
तारेख तोिकएको छ ।
उि लिखत आधार कारणबाट सु लमजङ
ु
िज ला अदालतको िमित २०७०।१०।२४ को
आदेश बदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
भएको िमित २०७१।१।४ को आदेश नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३,
१९, २४ मा उि लिखत मौिलक हक तथा मल
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको महलको दफा १, २, ८, १० तथा
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
७८ख र ने.का.प. २०५७, िन.नं. ६८४५, पृ ६०
मा ितपािदत िस ा तिवपरीत भएकोले उ ेषणको
आदेशले बदर गरी सु लमजङ
ु िज ला अदालतको
िमित २०६९।४।१० को फै सला सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७०।१।२५
मा भएको फै सलाबमोिजम फै सला काया वयन गनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत उपयु
आ ा आदेश वा पज
ु जारी ग रपाऊँ । साथै ततु
िववादमा त काल अ त रम आदेश जारी नगरेको
अव थामा स मािनत पनु रावेदन अदालत पोखराको
आदेशले िवप ी िमला भज
ु ेललाई अंिशयारसरह

1718

१०५६७ - ेमबहादरु भज
ु ेलसमेत िव. रिवना थापा भज
ु ेल

कायम गरी ब डा छु ् याउनका लािग आदेश िदई
लमजङ
ु िज ला अदालतले िमित २०७१।२।१० गते
डोर तारेख तोके को र सोबमोिजम ब डा छु ् याएको
अव थामा िवप ी िमला भज
ु ेल गैरकानूनी पमा
अंिशयार कायम भई अंश ा गरी स पि िब
िवतरण गन देिखँदा सोबाट िनवेदकलाई बढी मका
पन जाने र ततु मु ा िनरथक हने हँदा पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०७१।१।४ गतेको आदेश
काया वयन नगनु नगराउनु र सु लमजङ
ु िज ला
अदालतको िमित २०६९।४।१० गतेको फै सला
सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७०।१।२५ को अि तम फै सलाबमोिजम फै सला
काया वयन गन,ु गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको रिवना थापा भज
ु ेलको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन
हो ? यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ स बि धत िमिसलसाथ
राखी िवप ी नं. १ र २ ले महा यायािधव ाको
कायालयमाफत र िवप ी नं. ३ र ४ ले आफै ँ वा
आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र िनवेदनको एक
ित न कल साथै राखी िवप ीह लाई याद पठाई
सोको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई
िदई िलिखत जवाफ ा भएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू । अ त रम आदेशसमेतको
माग भएको स ब धमा िवचार गदा यस अदालतबाट
िनवेदक भाकुमारी िधतालसमेत िव पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु भएको उ ेषण मु ा (ने.का.प.
२०६८, अङ् क ११, िन.नं. ८७१३, पृ १८१२)
मा मानो छु एको िभ न बसेका यि ले पिछ

िववाह गरी याएका ीमती र िनजबाट ज मेका
छोरा छोरीलाई समेत अंिशयार सं यामा घटबढ
गन िनणय गनपन
ु भ ने िनयमको मनसाय रहेको
नदेिखने भ ने ितपािदत िस ा तअनु पको देिखन
नआएकोले, “िनवेदकको िनवेदनउपरको कारबाही
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
७८ख मा उ लेख भएबमोिजम कानूनी ि या
पूरा गरी गनू” भनी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
िमित २०७१।१।४ मा भएको आदेश अक आदेश
नभएस मका लािग काया वयन नगन,ु नगराउनु भनी
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१
बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ भ ने
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७१।२।८ को
आदेश ।
लमजङ
ु िज ला अदालतको िमित
२०६९।४।१० को फै सला एवम् पनु रावेदन अदालत
पोखराको िमित २०७०।१।२५ को फै सलाबमोिजम
तायदाती फाँटवारीमा उ लेख भएको स पूण ी
स पि लाई मूल चार अंश लगाई ेमबहादरु भज
ु ेलको
एक अंशबाट दईु भाग लगाई एक भाग मेरो नाउँमा
छुट्याइपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी रिवना थापा
भज
ु ेलको दरखा त दता भएपिछ ितवादी ेमबहादरु
भज
ु ेल र ज गाधनी बिु बहादरु का नाउँमा जारी भएको
याद तामेल भएपिछ यादिभ ै िमित २०७०।३।२७
मा िवप ी ेमबहादरु भज
ु ेलले मैले िमला भज
ु ेलसँग
िमित २०७०।१।१५ मा सामािजक पर परा िववाह
दता ऐन, २०२८ बमोिजम िववाह गरेको हँदा
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८
बमोिजम अंिशयार घटबढ भएको हँदा मेरो १ भाग
अंशलाई िवप ी वादीले माग गरेबमोिजम आधा नभई
३ भाग ब डा लगाई द ड सजायको ४६ नं. को देहाय
१, १८ नं. र िज ला अदालत िनयमावलीको िनयम
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७८ बमोिजम िनज िमला भज
ु ेललाई अंिशयार
कायम गरी मेरो भागमा पन अंशको तीन अंिशयार
कायम गराई तीन भागको १ भाग ब डा छुट्याइपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िनवेदन गरी सो िनवेदनउपर
इजलासबाट िमित २०७०।९।१२ मा िमला
भज
ु ेललाई िवप ी वादीलाई अ.ब. १३३ नं.बमोिजम
कागज गराई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको आदेश भएको र सोही आदेशबमोिजम
िनज िमला भज
ु ेलका नाउँमा ७ िदने याद जारी
भई िनजले िमित २०७०।९।२८ मा यस अदालतमा
उपि थत भई िमित २०६९।४।१० मा स ब ध
िव छे द हने गरी लमजङ
ु िज ला अदालतबाट फै सला
भएपिछ ेमबहादरु भज
ु ेलसँग िमित २०७०।१।११
मा पर परागत मागी िववाह स प न भएको हो,
पनु रावेदन अदालतमा मु ा िवचाराधीन भएको मलाई
थाहा िथएन फै सला काया वयन टुङ्गो नला दै िववाह
भएको हँदा अंशब डाको महलले िजयिजयै अंश
ला ने तथा िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८ख ले समेत फै सला काया वयन गदा
अंिशयार थपघट भएमा सबै अंिशयारलाई बराबर भाग
ला ने उ लेख भएको हँदा ेमबहादरु भज
ु ेलको अंश
भागलाई तीन भाग लगाई सोम ये एक भाग अंश मैले
पाउनु पदछ भ नेसमेत बेहोरा खल
ु ाई अ.बं. १३३
नं.बमोिजम कागज गरेको रहेछ ।
िनवेदन इजलाससम पेस हँदा यस
अदालतबाट फै सला भइसके पिछ िनज ेमबहादरु
भज
ु ेलले िमित २०७०।१।११ मा िमला भज
ु ेलसँग
िववाह गरेको देिखएको र पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट फै सला हनअ
ु गावै िववाह गरेको कुराको
िजिकर िलए तापिन मु ा िवचाराधीन रहेको
पनु रावेदन अदालत पोखरामा अंिशयार थपघटको

बारेमा िनवेदन निदई मौन बसी पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट समेत यस अदालतको फै सला सदर
भई वादीले ब डा छुट्याइपाउँ भनी दरखा त िदई
याद जारी भएपिछ मा अंिशयार कायम ग रपाउँ
भनी िनवेदन िदएको देिखँदा िनज िमला भज
ु ेललाई
अंिशयार कायम गन िमलेन, फै सला काया वयनतफ
कानूनबमोिजम गनु भ नेसमेत बेहोराको यस लमजङ
ु
िज ला अदालतबाट भएको आदेशउपर िच नबझ
ु ाई
ितवादी ेमबहादरु भज
ु ेलसमेतले यो आदेश बदर
ग रपाउँ भनी पनु रावेदन अदालत पोखरामा िमित
२०७०।११।४ मा िनवेदन िदएकोमा पनु रावेदन
अदालतबाट िमित २०७१।१।४ मा लमजङ
ु िज ला
अदालतबाट िमित २०७०।१०।२४ मा भएको
आदेश िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम ७८ख एवम् स मािनत सव च अदालतबाट
पनु रावेदक िनमला रोका िव
बालकृ ण रोका
भएको अंश मु ा (ने.का.प. २०७०, अङ् क ३,
िन.नं.८९७२, पृ ३१८) मा भएको या यासमेतका
आधारबाट िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ
भ नेसमेत बेहोराको आदेश भएकोमा िनज रट
िनवेदकले सो आदेशउपर स मािनत सव च
अदालतमा रट िनवेदन िदएक रिहछन् । िनजको
सो रट िनवेदन त य र माणमा आधा रत भएको
नहँदा खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
िवप ी लमजङ
ु िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकसँग िमित २०५६
सालमा सामािजक पर परागत मागी िववाह गरी क रब
४ वषजित सँगै बसेपिछ घरमा नबसी माइतीमा ब ने
गरी आएक मा मलाई ितवादी बनाई अंशसिहत
स ब ध िव छे द मु ा िमित २०६८।५।११ मा
दायर गरी िमित २०६९।४।१० मा लमजङ
ु िज ला
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अदालतले मूल अंिशयार ४ कायम गरी ४ भागको १
भागम येबाट आधी अंशसिहत स ब ध िव छे द हने
ठहछ भनी फै सला भएको िथयो । सोही फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
िमित २०७०।१।२५ मा फै सला अि तम भएपिछ
रट िनवेिदकाले ब डा छुट्याइपाउँ भ ने िमित
२०७०।२।२७ मा लमजङ
ु िज ला अदालतमा माग
गद िनवेदन गरेकोमा लमजङ
ु िज ला अदालतबाट
“िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
७८ख बमोिजम हा ा नाउँमा ७ िदने यादसिहत
अंिशयार सं या घटबढ भए नभएको स ब धमा
िलिखत जवाफ पेस गन” भनी याद ा भएको हँदा
िनजले मसँग ब न नचाही स ब ध िव छे द भएको
वीकार गरी िमला भज
ु ेलसँग िववाह गरेको हँदा मेरो
अंश भागबाट कानूनबमोिजम िमला भज
ु ेलले पिन
अंश हक पाउने मौिलक एवम् कानूनी हकिभ पन हँदा
मेरो अंश हक भागबाट ३ भाग लगाई १ भाग अंश िदन
छु ाउन म जरु ी भएको िलिखत जवाफ पेस गरेको
िथएँ । यी रट िनवेदकले माग गरेज तो मेरो भागको
२ भागको १ भाग नभई ३ भागको १ भाग पाउने प
कानूनी यव थािवपरीत आकिषत नहने असाधारण
अिधकार े अ तगत वेश गरी रट िनवेदन दायर
भएको छ । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८ख को यव थालाई रट िनवेदकले
ाकृितक पमा अंिशयारको जायज म भएमा मा
आकिषत हन स ने भनी िनवेदनको बदुँ ा नं. ८ मा
दाबी िलइएको छ । अंशब डाको महलको १ र २
नं. अनस
ु ार अंिशयार भ नाले “बाब,ु आमा, लो ने,
वा नी, छोरा, छोरीह को िजयिजयैको अंश गनपछ”
ु
भ ने कानूनी यव था छ । िनयिमत अदालतबाट
सनु वु ाइ हनपु न मु ा रट े बाट हे रनु िु टपूण

हँदा िवप ीको िनवेदन दाबी अंशब डाको महलको
िव मान यव था, अ त रम संिवधानको स पि को
हक र िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
७८ख िवपरीत भएकोले लमजङ
ु िज ला अदालतको
िमित २०७०।१०।२४ को आदेश पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०७१।१।४ को आदेशले
बदर गरी िदइएको हँदा मेरो भागबाट ३ भागको १
भाग पाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको आदेश
कानूनस मत भई ततु रट िनवेदन िु टपूण हँदा
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी िमला
भज
ु ेल र ेमबहादरु भज
ु ेलको संयु िलिखत जवाफ ।
रिवना थापा भज
ु ेल वादी ेमबहादरु
भज
ु ेल ितवादी भई लमजङ
ु िज ला अदालतमा
चलेको अंशसिहतको स ब ध िव छे द मु ा िमित
२०६९।४।१० मा लमजङ
ु िज ला अदालतबाट
फै सला हँदा वादी ितवादीिबच स ब ध िव छे द
हने र वादीले ितवादीबाट अंशसमेत पाउने ठहरी
फै सला भएकोमा यस पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
िमित २०७०।१।२५ मा उ लमजङ
ु िज ला
अदालतको फै सला सदर हने भई वादी रिवना थापाले
ब डा छुट्याइपाउँ भनी लमजङ
ु िज ला अदालतमा
दरखा त िदई ितवादी ेमबहादरु भज
ु ेलका नाउँमा
याद जारी भएपिछ मा अंिशयार कायम ग रपाउँ
भनी िमला भज
ु ेलले िदएको िनवेदनमा िमला
भज
ु ेललाई अंिशयार कायम गन िमलेन भनी लमजङ
ु
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२४ मा
आदेश भएको छ । उ आदेश बदर ग रपाउँ भनी
ेमबहादरु भज
ु ेलसमेतले िदएको िनवेदनमा “लमजङ
ु
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२४ मा
भएको आदेश िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८ख एवं स मािनत सव च अदालतबाट
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पनु रावेदक िनमला रोका िव
बालकृ ण रोका
भएको अंश मु ा (ने.का.प. २०७०, अङ् क ३, िन.नं.
८९७२, पृ ३१८) मा भएको या यासमेतका
आधारबाट िमलेको नदेिखँदा बदर गरी िदएको
छ । िनवेदकको िनवेदनउपरको कारबाही िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ख
मा उ लेख भएबमोिजमको कानूनी ि या पूरा
गरी िनयमानस
ु ार गन”ु भ नेसमेत बेहोराको आदेश
िमित २०७१।१।४ मा यस अदालतबाट भएको र
सो आदेश कानूनबमोिजम भए गरेको हँदा यसबाट
यी रट िनवेदकको कुनै संवैधािनक एवं कानूनी हक
अिधकारको हनन् नभएको हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन
अदालत पोखराको िलिखत जवाफ ।
लमजङ
ु िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।४।१० मा वादी र ितवादीिबच स ब ध
िव छे द हने र वादीले ितवादीबाट अंशसमेत
पाउने ठहरी फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर
िवप ीम येका ेमबहादरु भज
ु ेलको पनु रावेदन परी
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट सु इ साफ सदर
हने ठहरी फै सला भई वादीले ब डा छु ् याइपाउँ
भनी दरखा त िदई ितवादीका नाउँमा याद जारी
भएपिछ मा प नी िमला भज
ु ेललाई पिन अंिशयार
कायम ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा लमजङ
ु
िज ला अदालतबाट िनजलाई अंिशयार कायम गन
निम ने भनी आदेश भई सोउपर िवप ीको अ.बं.
१७ नं. िनवेदन परी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
िमित २०७१।१।४ मा आदेश गदा लमजङ
ु िज ला
अदालतको आदेश बदर भई िनज िमला भज
ु ेललाई
समेत अंिशयार कायम गरी ब डा छु ् याउनु भ ने
आशयबाट आदेश भएको देिख छ । उ आदेश

मािथ उि लिखत दो ो नको िन पणका ममा
िववेचना भएबमोिजम िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ७८ख को मनसायिवपरीत र
िभ न िवषयव तु र स दभमा ितपािदत ग रएको
तर ततु रट िनवेदनका स दभमा सा दिभक नै
नहने निजरको योग गरी भएको देिखँदा पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०७१।१।४ को आदेश
िु टपूण देिखएकोले सो आदेश काया वयन भएमा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १९
ारा द िनवेदकको स पि को हक र कानून ारा
द अंश हकमा आघात पु न जाने अव थाको
िव मानता हँदा िनवेदन मागबमोिजम पनु रावेदन
अदालत पोखराको उ आदेश उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब लमजङ
ु
िज ला अदालतको िमित २०६९।४।१० को फै सला
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
२०७०।१।२५ मा भएको अि तम फै सलाबमोिजम
फै सला काया वयन गनु गराउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रिदएको
छ भ ने यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०७१/१२/१२ मा भएको फै सला ।
िवप ीले मउपर अंश र स ब ध िव छे द
मु ा दायर गरी लमजङ
ु िज ला अदालतबाट फै सला
भई पनु रावेदन अदालत पोखरामा मु ा च दै गदा
मैले अक िववाह गरेको हो । मैले िववाह गदा फै सला
अि तम भएको िथएन । िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ७८ख बमोिजम लमजङ
ु िज ला
अदालतबाट अंिशयार कायम गन निम ने भनी भएको
आदेशउपर पनु रावेदन अदालत पोखरामा िनवेदन
िदएकोमा पनु रावेदन अदालत पोखराले िज ला
अदालतको आदेश बदर गरी िमला भज
ु ेललाई
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अंिशयार कायम गरेको िथयो । मु ा अि तम भएपिछ
िववाह गरेको भनी िवप ी िनवेदकले उ लेख गरेको
बेहोरा झु ा हो । यस अदालतको संयु इजलासबाट
फै सला हँदा सोही बेहोरालाई आधार मािनएको
छ । मैले िववाह गरेको मु ा पनु रावेदन अदालत
पोखरामा िवचाराधीन रहेकै अव थामा हो । िवप ीले
बहिववाहको जाहेरी िदई अक प नी िमला भज
ु ेल
रहेको भ ने त य वीकार ग रसके को अव थासमेत
छ । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
७८ख मा भएको कानूनी यव थाबमोिजम पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट िमला भज
ु ेललाई समेत
अंिशयार कायम गन गरी भएको आदेश उ ेषणको
आदेशले बदर हने गरी यस अदालतको संयु
इजलासबाट भएको फै सला उ कानूनी यव था
र यस अदालतबाट ितपािदत ने.का.प.२०६३,
अङ् क १, िन.नं.७६४० समेतको िवपरीत भएकाले
मु ा पनु रावलोकन गरी हेरी इ साफ ग रपाउँ भ ने
िमित २०७२/३/१० को िनवेदन ।
यसमा िनवेदक ेमबहादरु भज
ु ेलले
िमला भज
ु ेललाई िववाह गरी िमित २०७०/१/१५
मा िववाह दता माणप िलएको कुरामा िववाद
देिखँदैन । सोप ात् िनजह िबचको अंश मु ा िमित
२०७०/१/२५ मा पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
फै सला भएको अव था देिखएको छ । पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट अंश मु ामा फै सला हनभु दा
पूव िनज िमला भज
ु ेल ेमबहादरु भज
ु ेलको
ीमती भइसके को अव थामा पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट अ.बं.१७ नं.बमोिजम िमित २०७१/१/४
मा भएको आदेशमा िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ७८ख बमोिजम अंिशयार कायम
गरेकोमा उ आदेश बदर गरी यस अदालतबाट

िमित २०७१/१२/१२ मा भएको आदेश माण ऐन,
२०३१ को दफा ३ र ५४, मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४क
र १८५ नं., अंशब डाको १, २ र ५ नं. र िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ख र
ने.का.प. २०६३, अङ् क १, िन.नं.७६४० को िु ट
देिखँदा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)
को ख ड (क) र (ख) बमोिजम पनु रावलोकनको
अनमु ित दान ग रएको छ भ ने िमित २०७३/९/८
को आदेश ।
ततु िनवेदनमा पनु रावलोकनको अनमु ित
दान गदा उ लेख ग रएको ने.का.प.२०६३, अङ् क
१, िन.नं.७६४० मा ितपादन भएको निजर यस
मु ासँग सा दिभक हँदैन । िवप ीले मु ा च दैको
अव थामा के ही कुरा उ लेख नगरी फै सला
काया वयनका ममा अंिशयार देखाएकाले अंिशयार
कायम गन निम ने भनी सु िज ला अदालतबाट
आदेश भएको हो । िवप ीह ले आफूलाई अनक
ु ूल
हने गरी िसजना ग रएका कागजका आधारमा फाइदा
िलन पाउने होइन । िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ७८ख को कानूनी यव था भनेको
मु ा च दैको अव थामा अंिशयारको ज म भएको वा
मृ यु भएको अव थामा अंिशयार थपघट हने हो ।
िवप ीले दाबी गरेज तो अंिशयार कायम हन स ने
अव था नहँदा यस अदालतको संयु इजलासबाट
भएको फै सला सदर ग रपाउँ भ ने रिवना थापाको
िलिखत ितवाद ।
यसमा ियनै प िवप ीह िबच चलेको
बहिववाह मु ामा पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
िमित २०७१/१२/१५ मा भएको फै सलासिहतको
स कल िमिसल र वादी रिवना थापा भज
ु ेल ितवादी
ेमबहादरु भज
ु ेलसमेत भएको अंश मु ामा ब डा
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

छुट्याउने गरी लमजङ
ु िज ला अदालतबाट िमित
२०७२/८/२५ मा भएको ब डा मचु ु कासिहतको
स कलै िमिसल िझकाई पेस गनु भ ने िमित
२०७४/३/८ को आदेश ।
आदेश बेहोरा
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा पनु रावलोकनकता / िवप ीका तफबाट
िव ान् अिधव ा ी धमराज रे मीले वादी
ितवादीका िबचमा अंश र स ब ध िव छे द मु ा
च दै गदा िमला भज
ु ेललाई िववाह गरेको कुरा
िवप ीले िदएको बहिववाह मु ाबाट समेत पिु
भएको छ । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८ख मा फै सला काया वयनको ममा
समेत अंिशयार घटबढ भएमा सोहीअनस
ु ार अंिशयार
कायम गरी अंश छुट्याउनपु न यव था भएकाले
सोहीबमोिजम पनु रावेदन अदालतले अंिशयार कायम
गरेको हँदा रट जारी हनपु न होइन भनी गनभएको
ु
बहस तथा िवप ी / रट िनवेदकका तफबाट िव ान्
व र अिधव ा ी शेरबहादरु के .सी., िव ान्
अिधव ा ी रामच पौडेल, ी सधु ा खितवडा
र ी पस
ु ा के .सी.ले रट िनवेिदकाले आ नो
पित िवप ी ेमबहादरु भज
ु ेलसमेत उपर २०६८
भा मा लमजङ
ु िज ला अदालतमा अंश स ब ध
िव छे द मु ा दायर गरेकोमा वादी दाबी पु ने ठहर भई
फै सला भएको, सो फै सलाउपर ेमबहादरु भज
ु ेलको
पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट समेत
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने भनी फै सला भएको
छ । फै सला काया वयनको लािग ब डा छु याइपाउँ
भनी िनवेिदकाले िज ला अदालतमा िनवेदन िदई
कारबाही चिलरहेको अव थामा ेमबहादरु भज
ु ेलले

अक िववाह गरेक िमला भज
ु ेललाई अंिशयार
कायम गनपन
ु भनी िदएको िनवेदनमा अंिशयार
कायम गन निम ने भनी िज ला अदालतबाट भएको
आदेशउपर पनु रावेदन अदालत पोखरामा िनवेदन
परी िनज िमला भज
ु ेललाई समेत अंिशयार कायम
गनु भनी आदेश भएको अव था छ । मु ा िवचाराधीन
रहेको अव थामा िववाह गरेको कुरा काशमा आएको
छै न । स ब ध िव छे द मु ा फै सला भएप ात् िववाह
गरेको भनी बहिववाह मु ामा दाबी नपु ने गरी फै सला
भएको छ । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम ७८ख. को योजन भनेको मु ा दायर हँदा
कायम रहेका अंिशयारमा कोही नयाँ अंिशयारको ज म
भएको वा कोही अंिशयारको मृ यु भएको अव थामा
अंिशयार घटबढ भएको मा नपु न अव था हो । मु ा
फै सला भइसके प ात् िववाह गरेक प नी अंिशयार
कायम हने होइन । रट िनवेदक वादीले अंश छुट्याई
िलइसके को हँदा िमला भज
ु ेललाई अंिशयार कायम
गन गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट भएको आदेश
बदर गन गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट
भएको फै सला मनािसब भएकाले सोही फै सला सदर
हनपु न हो भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपरो ानस
ततु
ु ारको बहस सनु ी
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी हेदा यस
अदालतको संयु इजलासबाट रट जारी हने गरी
भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावलोकनकताको
िनवेदन िजिकर पु न स छ स दैन भ ने मा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, रट िनवेिदका
रिवना थापाले आ नो पित ेमबहादरु भज
ु ेलसमेत
उपर अंश तथा स ब ध िव छे द मु ा दायर गरी
लमजङ
ु िज ला अदालतबाट िमित २०६९।४।१०
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मा वादीले ितवादी ेमबहादरु भज
ु ेलको अंश
भागबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने र वादी
र ितवादीिबच स ब ध िव छे दसमेत हने ठहरी
फै सला भएको, सो फै सलाउपर ेमबहादरु भज
ु ेलको
पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट सु
इ साफ सदर हने ठहरी फै सला भएको देिखयो । अंश
तथा स ब ध िव छे द मु ा अि तम भई वादीले ब डा
छु याइपाउँ भनी दरखा त िदई ितवादीका नाउँमा
याद जारी भएपिछ मा आफूले िमला भज
ु ेललाई
िववाह ग रसके को हँदा िनजलाई पिन अंिशयार कायम
ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा लमजङ
ु िज ला
अदालतबाट िनजलाई अंिशयार कायम गन निम ने
भनी भएको आदेशउपर ितवादीको िनवेदन परी
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७१।१।४
मा आदेश गदा लमजङ
ु िज ला अदालतको आदेश
बदर भई िनज िमला भज
ु ेललाई समेत अंिशयार
कायम गरी ब डा छु ् याउनु भ ने आशयको आदेश
भएको देिखयो ।
३. अंश र स ब ध िव छे द मु ा पनु रावेदन
तहमा िवचाराधीन रहेकै अव थामा आफूले दो ो
िववाह गरेको भनी पनु रावलोकनकता ेमबहादरु
भज
ु ेलको िजिकर रहेको भए तापिन िनजले मु ा
िवचाराधीन रहेको अव थामा िववाह गरेको कुरा
काशमा याएको देिखँदनै । मु ा अि तम भई
फै सला काया वयनको ममा िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ख बमोिजम
िनज िमला भज
ु ेललाई समेत अंिशयार कायम
ग रपाउँ भनी ेमबहादरु भज
ु ेलले िनवेदन िदएको
देिख छ । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८ख को कानूनी यव थाबमोिजम
अंश मु ा दायर हँदा कायम भएका अंिशयारम ये

कसैको मृ यु भएमा वा अंिशयार कायम हनपु न
कुनै ब चा जि मएमा फै सला काया वयनको ममा
अंिशयार घटबढ भएमा अंिशयार कायम गनपन
ु भ ने
देिख छ । यसै स ब धमा “अदालतको अि तम पमा
फै सलाबाट थािपत भइसके को त यलाई फै सला
काया वयनका ममा बाधा अड् चन उ प न गराउने
योजनाथ िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम ७८ख बनेको देिखँदैन । अंश मु ा दायर गदाका
अव थामा कायम भएका अंिशयारम ये कसैको मृ यु
भएमा वा त कालीन अंिशयारम येबाट कुनैको ज म
भएमा मा यो िनयमावलीअनु प अंिशयार सं या
थपघटको िनणय गन िम ने ह छ । मानो छु एको
िभ न बसेका यि ले पिछ िववाह गरी याएका
ीमती र िनजबाट ज मेका छोरा छोरीलाई समेत
अंिशयार सङ् यामा घटबढ गन िनणय गनुपन भ ने
िनयमको मनसाय रहेको नदेिखने” भनी ने.का.प.
२०६८, अङ् क ११, िन.नं. ८७१३ मा तथा “दुई
तह अदालतबाट िकनारा हँदास म त स ब धी
िवचार िलन सके को नभई ४ भागको १ भाग वादीले
अंश पाउने ठहर िनणय भइरहेको अव थामा अब
आएर थप अंिशयार कायम गद जाने हो भने मु ाको
म किह यै नरोिकने भ ने ने.का.प.२०५७, अङ् क
१, िन.नं. ६८४५ मा यस अदालतबाट िस ा त
ितपादन भइसके को देिख छ ।
४. ततु िववादमा अंश तथा स ब ध
िव छे द मु ा दायर भई अि तम फै सला भई फै सला
काया वयनको ममा आफूले िमला भज
ु ेललाई
अक प नीको पमा िववाह गरेकोले िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ख को कानूनी
यव थाबमोिजम िनजलाई समेत अंिशयार कायम
गरी तीन भागको एक भाग अंश छु ् याउनपु न भनी
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मे बहादरु भज
ु ेलले िनवेदन दाबी िलएको अव था
रहेको छ । अंश र स ब ध िव छे द मु ा दायर भई
अि तम भइसके प ात् फै सला काया वयनका ममा
अक िववाह गरी याएक प नीलाई समेत अंिशयार
कायम गन उ े यले अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७८ख को कानूनी यव था आएको
होइन । लो ने वा नीिबचमा अंश र स ब ध िव छे द
मु ा परी मु ा अि तम फै सला भई काया वयनको ममा
रहेको अव थामा सोही स ब ध िव छे द हने गरी भएको
फै सलाका आधारमा नयाँ िववाह ग रएक प नीलाई
समेत स ब ध िव छे द गरेक प नीसँग अंिशयार
कायम गनु यायोिचत र वाभािवकसमेत मा न
सिकँ दैन । पनु रावेदन तहस मको फै सलाले रिवना
थापा भज
ु ेललाई पितको आधा अंश िदई स ब ध
िव छे द भइसके को अव थामा पाइसके को अंशबाट
पितको दो ो प नीलाई अंश िदने भ ने दाबी
कानूनस मतको देिखँदनै । अंश पाई स ब ध िव छे द
भइसके पिछ स ब ध िव छे द भइसके क पिहलो
ीमती पूवपितको प रवारको सद य रहेको मा न
सिकँ दैन । पूवपितको प रवारको सद य नरहेको
पूवप नीको स पि बाट दो ो प नीलाई अंश िदने
भ ने िम दैन । यसरी अंश र स ब ध िव छे द मु ा
चली मु ा अि तम भई फै सला काया वयनका ममा
मा आफूले अक िववाह गरेको देखाई अंिशयार
कायम गनपछ
ु भनी िजिकर िलएको र रट िनवेिदका
/ िवप ीले आ नो अंश भाग छुट्याई िलइसके को
अव थामा यस अदालतको संयु इजलासबाट
भएको फै सला मनािसब नै देिखयो ।
५. अतः उि लिखत त य एवं माण र यस
अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा तसमेतका
आधारमा पित प नीका िबचमा अंश र स ब ध

िव छे द मु ा चली फै सला अि तम भई फै सला
काया वयनका ममा मा अक प नी िववाह गरेको
भनी िजिकर िलएको देिखएको र स ब ध िव छे द
गरेक प नीले फै सलाबमोिजम आ नो अंशभाग
छुट्याई िलइसके को स दभमा िनवेदन मागबमोिजम
परमादेश जारी हने गरी यस अदालतको संयु
इजलासबाट िमित २०७१/१२/१२ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावलोकनकता
/ िवप ीको िजिकर पु न स दैन । ततु फै सला
िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी मु ाको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या.ई र साद खितवडा
या.अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७७ साल मङ् िसर ११ गते रोज ५ शभु म् ।
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१०५६८ - अिधव ा सिु नल रंजन िसंह िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

खाली जिमनको योजनाब साथै नीित
िनमाण र समसामियक कानून िनमाणका
लािग नेपाल सरकार धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयसमेतका नाममा
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
( करण नं.६)

नणय नं . १०५६८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
आदेश िमित : २०७४।१०।१५
०७४-WO-००७४

िनवेदक

िवप ी
§

§

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी सिु नल
रंजन िसंह
मु ा : उ ेषण / परमादेश
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
गणेशबाबु अयाल
: सलाही िज ला, ई वरपरु नगरपािलका, अवलि बत निजर :
वडा नं. १४ घर भई हाल काठमाड स ब कानून :
िज ला, काठमाड महानगरपािलका, वडा
§ नेपालको संिवधान
नं. ११ ब ने अिधव ा सिु नल रंजन िसंह
§ दैवी कोप (उ ार) ऐन, २०३९
िव
: नेपाल सरकार, धानम ी तथा
आदेश
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
या.पु षो म भ डारी : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बाढी पिहरोबाट रा यले बेहोनु परेको बमोिजम दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको
ित र जनताले पाएको हैरानीको िबच संि त त य एवं आदेश यस कार छःतादा य हने गरी रा यका ि याकलाप
२०७४ साल ावण मिहनाको अि तम
दिशत हनुपन ।
स ाह मेरो गाउँ घरलगायत तराई मधेसको क रब
ाकृितक ोतको िदगो उपयोग हने स पूण िज लाह को अिधकतम भू-भाग बाढी र
गरी ग रएको िवकास नै वा तवमा िदगो पहाडका के ही िज लाह को के ही भू-भाग पिहरोले
िवकास हो । तसथ, आगामी िदनमा अ त य त हँदा क पना नै गन नस ने जनधनको
बाढी पिहरोबाट हन स ने ितको ित भएको छ । सयौ ँको मृ यु भएको छ । दजन
यूनीकरण, ाकृितक कोप एवं िवपत् घाइते भएका छन् । सयौ ँ बेप ा छन् हजार घर
यव थापन, सुरि त भई बाँ न पाउने प रवार घरिवहीन छन् । य तो िवकराल अव थामा
हकको स मान, िदगो िवकास, सुरि त, नेपाल सरकाले चािहने उ ार र सहयोग नगरी अ
वा य तथा सु दर ब ती िवकास, सङ् घ सं था अथवा यि माफत हने सहयोगलाई
दैवी कोपको बेला आ य िलने पया २०७४।४।३० को नेपाल सरकारको िनणयले रोक
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लगाई एक ार णाली लागु गरेको छ । तर सरकार
आफै ँ राहत उ ार र बचावको काममा िशिथल छ र
जनतालाई सडेगलेको राहतको साम ीसमेत बाँडेको
छ र राहतको साम ी गोदाममै थ काएको छ । साथै
महाभूक प पीिडतलाई २ वषभ दा बढी समयमा
पिन यवि थत राहत उपल ध गराउन नसके को
सरकारले एक ार णालीबाट किहलेस म राहत
पु याउँछ सोको टुङ्गो छै न ।
नेपाल सरकारले भािवत े लाई
सङ् कट त े घोषणा नगरेर राि य अ तराि य
सहयोगका लािग आ ान नगरेर उ टै सहयोग गन
यि सङ् घ सं थालाई आफूखस
ु ी सहयोग नगनु
भनी िमित २०७४।४।३० को के ीय दैवी कोप
उ ार सिमितको िनणयले एक ार णालीको िनणय
गरी आम पीिडत जनता मान कायमा अगािड बढेको
टछ।
नेपाल सरकार के ीय दैवी कोप
उ ार सिमितको िमित २०७४।४।३० को िनणय
उ ेषणको आदेशले बदर गरी बाढी र पिहरोमा
परी जनधन गमु ाएका प रवारलाई आव यक स पूण
यव था िमलाउन र नेपालको पानी भारत िनकासमा
भारतसँग ठोस पहल गरी आव यक समाधानको
लािग परमादेशको आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै
यो रट िनवेदनको टुङ्गो नलागेस म त काललाई
अ त रम आदेश ग रएन भ ने अपूरणीय ित
पु ने भएकोले त काललाई बाढी र पिहरो े लाई
सङ् कट त े घोषणा गरेर भािवत े मा
यु तरमा राहत र बचाउको काय गन राि य
अ तराि य सङ् घ सं थालाई सहयोग गन
यि ह लाई सहयोग गन िदन,ु साथै गास, बास,
कपास, औषधी उपचार, सफा पानीको तु तै
यव था िमलाउन, लास सदगत
् गन ठाउँ उपल ध

गराउनेलगायतको कायमा कुनै बहानाबाजी नगरी
त कालै गन सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१(१) अनस
ु ार अ त रम आदेश जारी
ग रपाऊँ । यो रट िनवेदन नेपालको संिवधानको
धारा १६(१), १८(१), ३१(१), ३५(१), ३६(१),
३७(१), ३८(१), ३९(२), (३), (७), (८), (९),
४२(२), ४३, ४४(१), ४४(२) अनस
ु ारको मौिलक
हकको काया वयनको लािग यो रट िनवेदन िलएर
उपि थत भएको छु भ नेसमेत बेहोराको िनवेदक
अिधव ा सिु नल रंजन िसंहको िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो,
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन
कुनै आधार र कारण भए सोसिहत यो आदेश ा
भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको
एक ित न कल साथै राखी िवप ीह का नाममा
याद / सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा
अविध नाघेपिछ महा यायािधव ाको कायालयलाई
पेसीको सूचना िदनू । बाढी र पिहरो भािवत े मा
भए गरेको राहत र बचाउको कायको स ब धमा भए
गरेको गितबारे ७ िदनिभ ितवेदन पेस गनु भनी
िवप ीह लाई लेखी पठाई ितवेदन िझकाउनु र हाल
आएको बाढी र पिहरोबाट भािवत मािनसह को
उ ार राहत र बचाउको काय वा य उपचार, शु
पानी, खाना र सरु ि त वास थानको काय तु तै
गन आव यक भएको र त स ब धी काय भावकारी
पमा स चािलत भइरहेको नपाइएकाले नेपाल
सरकार के ीय दैवी कोप उ ार सिमितको िमित
२०७४।०४।३० को िनणय हाल काया वयन नगरी
यथाि थितमा राखी थानीय शासनसँग सम वय
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गन गरी राि य र अ तराि य सङ् घ सं थासमेतको
सहयोग िलई पीिडतको गास, बास, ल ा, कपडा,
औषधी उपचार र सफा पानीसमेतको समिु चत
यव था गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाममा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ दफा ४१(१)
बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । यो
आदेशको जानकारी अिवल ब िवप ीह लाई िदई
कानूनबमोिजम गनहोला
भ नेसमेत बेहोराको िमित
ु
२०७४।५।२ को यस अदालतको आदेश ।
नेपाल सरकार संिवधान तथा चिलत
नेपाल कानूनको प रपालना गरी, गराई कानूनी
रा यको अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका
संिवधान तथा कानून द हक, अिधकारह को
स मान, संर ण र संव न गद उपभोगको
सिु नि तता दान गन कुरामा किटब रहेको छ ।
दैवी कोपबाट सवसाधारण जनताको िजउधन
तथा सावजिनक स पि को सरु ा गनको लािग
दैवी कोप उ ार कायह गन स ब धमा दैवी
कोप (उ ार) ऐन, २०३९ जारी भई काया वयनमा
रहेको छ । उ ऐनको दफा ५ मा दैवी कोप उ ार
कायस ब धी नीितको तजमा,
ु काय म बनाउन र
काया वयन गन तथा त स ब धी अ य आव यक
काम कारबाही गन गराउनका लािग गहृ म ी अ य
रहेको दैवी कोप उ ार सिमितको यव था गरेको
छ । यसैगरी उ ऐनको दफा ६ मा के ीय दैवी उ ार
सिमितको काम र कत यह को यव था ग रएको
छ । दफा १२ ले दैवी कोप उ ार कायमा सघाउ
पु याउन के ीय सिमित, े ीय सिमित, िज ला
सिमित तथा थानीय सिमितलाई स बि धत े
तथा निजकका े का सबै सरकारी तथा गैरसरकारी
कायालय, सङ् घ सं था वा यि ले सहयोग गनपन
ु
छ भ ने यव था गरेको छ । उ कानूनी यव थाह

प रपालना गन गराउन तथा बाढी भािवतह लाई
राहत पु याउन नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयले तदा कताका साथ
काय गद आएको छ । बाढी, पिहरो तथा डुबानका
कारण िवशेष गरी तराई े को जनजीवन अ य त
क कर भएको हँदा बाढीबाट भािवतह लाई
राहत िदन तथा पीिडतको उ ार गनसमेत नेपाल
सरकार, मि प रषदल
् े िमित २०७४।४।२९ मा
देहायबमोिजम िनणय गरेको छःक. गत के ही िदनदेिख भइरहेको अिवरल
वषासँगै मल
ु क
ु का तराई मधेसलगायतका
के ही िज लाह मा बाढी, पिहरो र डुबानले
गदा जनधनको ित हनक
ु ो साथै यातायात,
स चार र िव तु ् सेवा अव हनाका साथै
जनजीवन अ त य त भई सङ् कटको
अव था िसजना भएको दःु खद् प रि थितमा
नेपाल सरकारका शासिनक िनकायह ,
सबै सरु ा अङ् गह , थानीय िनकाय,
िनजी े , सामािजक े तथा गैरसरकारी
सङ् घ सं थाह लाई सम वया मक
पमा प रचालन गरी भावकारी उ ार,
राहत उपचार एवं बसोबासको यव था
यु तरमा िमलाउन गहृ म ालयलाई
िनदशन िदने ।
ख. बाढी, पिहरो तथा डुबानमा परी यान
गमु ाउने मतृ कह ित ा जली अपण
गन, पीिडत प रवार ित समवेदना कट
गन तथा घाइते हनेह को शी वा य
लाभको कामना गन ।
ग. मल
ु क
ु को िविभ न भागमा आएको बाढी
पिहरोका कारण उ प न कोपबाट पीिडत
जनताह लाई राहत दान गनका लािग
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मि प रषदक
् ा सद यह को एक मिहनाको
पा र िमक धानम ी दैवी कोप उ ार
कोषमा उपल ध गराउने । साथै उ
कोषमा सहयोग उपल ध गराउन चाहने
िविभ न यि , िनकाय वा सङ् घ सं थाको
सहयोगलाई वीकार गन ।
हाल बाढी, पिहरो र डुबानबाट भािवत
े र सङ् कटाप न प रवारको राहतका लािग
देहायबमोिजम गन :
क. भािवत े मा भएको जनधनको ित
मू याङ् कन गरी त कालीन, अ पकालीन,
म यकालीन र दीघकालीन योजना तयार
गरी गहृ म ालयको सम वयमा काया वयन
गन गराउने ।
ख. आ-आ नै म ालयअ तगतका राहत,
उ ार र ित भएका पूवाधारह को
ममत स भार तथा पनु थापनाका लािग
आव यक पन रकम स बि धत म ालयमा
िविनयोिजत बजेटबाट नै खच गन र रकम
नपगु भएमा अथ म ालयबाट थप िनकासा
वा सोधभना माग गन ।
ग. कोपमा परी मृ यु हने मतृ कको निजकको
हकदारलाई ितमतृ क दईु लाख पैयाँ
आिथक सहायता उपल ध गराउने ।
घ. घाइतेह लाई सरकारी अ पतालमा
िनःशु क औषधोपचारको
यव था
िमलाउने ।

म ालयको नं.९/७०-०७४/४/३१ को ताव
म.प.बै.सं. २७/०७४ िमित २०७४।४।३१ को
मि प रषदक
् ो बैठकमा पेस हँदा यसमा नेपाल
सरकार, मि प रषदल
् े देहायबमोिजम िनणय गरेको
छ।
क. सङ् कटको अव थामा रहेका पीिडतह
यिकन गरी स बि धत िज लाका िज ला
दैवी कोप उ ार सिमितबाट यसरी यिकन
भएको पीिडतह लाई खा ा न ख रद
गनका लािग ित यि ितिदन .७०।–
का दरले ३० िदनका लािग एकमु नगदै
राहत उपल ध गराउने ।
ख. यसरी राहत व प उपल ध गराइने रकम
के ीय दैवी कोप उ ार कोषले िज ला
दैवी कोप उ ार कोषलाई उपल ध
गराउने ।
ग. के ीय दैवी कोप उ ार कोषमा रकम
अपगु भएमा गहृ म ालयको मागको
आधारमा अथ म ालयले रकम िनकासा
िदने ।

नेपाल सरकार र स बि धत िनकायह
बाढी तथा पिहरो पीिडतह लाई राहत उ ारलगायत
सेवा दान गरी उनीह को हक अिधकार संर ण गन
गराउन ि याशील रहेका छन् । जहाँस म नेपालबाट
बहने नदीनालाको पानी िनकासस ब धी िवषय छ,
सो स ब धमा नेपाल सरकारले आ नो कुटनीितक
मा यमबाट पहल ग ररहेको र यो िवषय िवदेशी
मल
ु क
ु सँग जोिडएको िनता त कुटनीितक िवषयसमेत
अिवरल वषाबाट आएको बाढी, पिहरो भएको हँदा स मािनत अदालतबाट याियक िन पण
तथा डुबान पीिडतह लाई खा ा न योजनका हन स ने नहँदा रट िनवेदन िजिकर खारेजी गरी
लािग नगद राहत उपल ध गराउने िवषयको गहृ भ नेसमेत बेहोराको धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
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कायालयको तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
२०७४ साल साउन मिहनाको अि तम
साता तराईका िविभ न िज लामा बाढी आएपिछ
बाढीका कारण थानीय जनताको वा यमा
ितकूल असर नपरोस् भनी त काल माननीय
वा य म ी यूबाट तराईका बाढी भािवत
िज लाह मा िवपद् यव थापनका लािग म ालय
तथा मातहत िनकायलाई आव यक िनदशन िदई
उपचारका लािग िचिक सकको टोली औषधीसिहत
सलाही, बारा, पसा, रौतहट, धनषु ालगायतका
िज लाह मा खटाइएको िथयो । बाढी त भािवत
े मा बाढीबाट भएको असर स ब धमा सूचना
सङ् कलन गरी उ सूचनाका आधारमा वा य
िशिवर स चालन गरी उपचार एवं वा य सेवा सहज
तथा भावकारी पमा उपल ध गराइएको र िमित
२०७४ साल भा १२ स ममा ३५,५९५ जनाले
उ िशिवरबाट वा य सेवा ा गरेका छन् । बाढी
भािवत े मा यस म ालय र अ तगत िनकायबाट
वाह गरेको सेवास ब धी िव ततृ ितवेदन यस
म ालयको प.सं. ०७३।७४ च.नं. ४४, HEOC
िमित २०७४।५।१२ को प साथ अदालतसम
पेस ग रएको ितवेदन बेहोराले पिन पिु गरेको
छ । तसथ, बाढी भािवत े मा यस म ालय तथा
अ तगत िनकायबाट यथे वा य सेवा उपल ध
गराइएको हँदा यस म ालयका नाउँमा परमादेश
जारी ग ररहन आव यक नभएकोले रट खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वा य म ालयको
तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
मल
ु क
ु मा हाल आएको बाढी र पिहरोबाट
भािवत मािनसह को उ ार राहत र बचाउको
काय वा य, उपचार, सफा पानी, खाना र सरु ि त

वास थानको यव थाज ता िवषयह रा यको
ोत साधनको उपल धताअनस
ु ार समयमै स प न
ग रँदै आएको िवषयमा िबना माण, आधार र कारण
यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको ततु
रट िनवेदन औिच यपूण (Reasonableness)
छै न । िनवेदकलाई नेपालको संिवधान तथा चिलत
कानून ारा द मौिलक हकमा ितकूल असर पु ने
गरी यस म ालयबाट कुनै काम कारबाही भए गरेको
नहँदा यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ी भौितक पूवाधार तथा यातायात
म ालयको तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
हालै आएको अिवरल वषा र यसबाट
देशको िविभ न थानमा आएको बाढी, पिहरो तथा
डुबानबाट भािवत मािनसह को उ ार, राहत र
बचाउको काय गनका लािग नेपाल सरकार त कालै
उपल ध स पूण ोत, साधन र जनशि प रचालन
गरी अहोरा खटेको छ । सो स दभमा नेपाल सरकार,
मि प रषद् र के ीय दैवी कोप उ ार सिमितको
िनणयका आधारमा गहृ म ालयबाट िविभ न
ि याकलापह स चालन भइरहेको छ । नेपाल
सरकार, मि प रषद् र के ीय दैवी कोप उ ार
सिमितले िविभ न समय र िमितमा गरेको िनणय र
सो िनणय काया वयन गन स दभमा गहृ म ालय
र मातहतका िनकायह बाट स पादन भएका
कायह लाई स मािनत अदालतको जानकारीको
लािग सादर अनरु ोध छ । िमित २०७४।०४।२९
को मि प रषद्को बैठकबाट मल
ु क
ु को िविभ न
भागमा आएको बाढी, पिहरोका कारण उ प न
पीिडत जनताह लाई राहत दान गनका लािग
मि प रषदक
् ा सद यह को एक मिहनाको
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पा र िमक धानम ी दैवी कोप उ ार कोषमा
उपल ध गराउने साथै उ कोषमा सहयोग उपल ध
गराउन चाहने िविभ न यि , िनकाय वा सङ् घ
सं थाको सहयोगलाई वीकार गन िनणय गरेको
छ । िमित २०७४।०४।३१ मा धानम ी दैवी कोप
उ ार कोषमा रकम ज मा गनबारे गहृ म ालयले
अ य त ज री सूचना काशन गरी िवगत के ही
िदनदेिखको अिवरल वषात्का कारण बाढी, पिहरो
र डुबानबाट िविभ न िज लाह भािवत भएका
छन् । भािवत िज लाका जनताह लाई नगद
सहायता दान गन इ छुक दाता, सङ् घ / सं थाह
तथा यि ह ले धानम ी दैवी कोप उ ार
कोषको िविभ न बकह मा रहेको खातामा रकम
ज मा गरी सहयोग गनका लािग आ ान ग रएको छ ।
राहत साम ी िवतरण स ब धमा गहृ
म ालयको िमित २०७४।०४।३१ को अ य त
ज री सूचनामाफत िवगत के ही िदनदेिख परेको
अिवरल वषाका कारण आएको बाढी, पिहरो र
डुबानबाट भािवत यि तथा प रवारह का लािग
राहत साम ी िवतरण गदा कोही नछुट्ने र दोहोरो
नपन गरी यायोिचत पमा िवतरण गन यव था
सिु नि चत गन के ीय दैवी कोप उ ार सिमित
र िज ला दैवी कोप उ ार सिमितको संयोजकमा
थानीय जन ितिनिधह माफत मा राहत साम ी
िवतरण ग रने यव था िमलाइएको छ । कुनै सङ् घ
सं था वा यि ह ले राहत िवतरण गन चाहेमा
के ीय दैवी कोप उ ार सिमित वा िज ला दैवी
कोप उ ार सिमितको सम वयमा तोिकएको
ाथिमकता र े मा िवतरण गन गराउने यव था
िमलाइएको छ ।
िवषयगत म ालयह बाट खोजी, उ ार,
राहत तथा पनु थापनाका स ब धमा भए / गरेका काय

गितको दैिनक िववरण गहृ म ालयको के ीय दैवी
कोप उ ार सिमितलाई उपल ध गराउने । उपयु
आधारमा, रट िनवेदनमा उ लेख भएबमोिजम
देशका िविभ न थानमा बाढी तथा पिहरोबाट भएको
जनधनको ितमा चािहने उ ार र सहयोग नगरेको
भनी लगाएको आरोपमा कुनै स यता छै न । साथै अ
सङ् घ सं था अथवा यि माफत हने सहयोगलाई
िन सािहत गन नभई पीिडत भएका मािनसह लाई
समानपु ाितक ढङ् गले एक पता कायम गरी राहत
िवतरण गन कायलाई यवि थत गन र तोिकएको
ाथिमकता र े मा िवतरण गन खोिजएको मा हो ।
यस म ालयले िज ला दैवी कोप उ ार सिमितसँग
सम वय गरी बाढी पीिडतलाई सहयोग गन यि
सङ् घ सं थालाई राहत िवतरण गनलाई रोके को
छै न । कोप पीिडत उ ार र राहतस ब धी मापद ड,
२०६४ तथा के ीय दैवी कोप उ ार सिमित
र नेपाल सरकारले गरेको िनणयअनस
ु ार पीिडत
यि ह लाई राहत साम ी तथा राहत रकम िन प ,
पारदश तथा यवि थत तवरले िज ला दैवी कोप
उ ार सिमितमाफत िवतरण हँदै आइरहेको छ ।
अतः मािथ उि लिखत बदुँ ा र त यका आधारमा रट
िनवेदन खारेजभागी छ । खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको के ीय दैवी कोप उ ार सिमितको
तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु िनवेदनमा िनवेदक िव ान् अिधव ा
ी सिु नल रंजन िसंहले २०७४ साल साउनको
अि तम स ाहमा तराईका अिधकांश भू-भाग बाढी
र पहाडका के ही िज लाह को भू-भाग पिहरोले
अ त य त बनाई ठुलो जनधनको ित भएको
छ । य तो अव थामा नेपाल सरकारले आफूले उ ार
पिन नगन र अ सङ् घ, सं था वा यि माफत हने
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सहयोगलाई नेपाल सरकारको िमित २०७४।४।३०
को िनणयले रोक लगाई एक ार णाली लागु गरेकोले
उ एक ार णाली गन िनणय उ ेषणको आदेशले
बदर गरी सङ् घ, सं था वा यि ह ले राहत
काय िवतरण गन गराउन िदई पानीको ाकृितक
बहावलाई नरो नु र सो ाकृितक बहावलाई
असर नगन भारतसँग आव यक पहल गनु भ ने
परमादेश जारी हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो । िवप ी सरकारी िनकायको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी गणेशबाबु
अयालले उ समयमा भएको बाढीको ित
यूनीकरण भई जनजीवन सामा य भइसके को
छ । सरकारले राहत िवतरणको काम ती गितमा
गरी जनधनको ित यूनीकरण गरेको हो । िविभ न
सङ् घ, सं था वा यि ले जथाभावी राहत िवतरण
गदा राहत ा गन यि को िववरण दु त नरा ने
हँदा दोहोरो िवतरण हन स ने र कसैले राहत नै ा
गन नस ने अव थालाई म यनजर राखेर एक ार
णालीबाट राहत िवतरणको कायलाई यवि थत
मा गन खोिजएको हो । यवि थत राहत िवतरणको
कायले िनवेदकको संवैधािनक एवं कानूनी हकमा
आघात परेको छै न । राहतको काय म स चालन
गरी जनजीवन सामा य भइसके कोले रटको योजन
समा भइसके कोसमेत हँदा रट िनवेदन खारेज
हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िव ान् कानून यवसायीह को बहस सनु ी
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी िनवेदन
मागबमोिजम रट िनवेदन जारी हने हो वा होइन ?
भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, २०७४ साल
ावण मिहनाको अि तम स ाहमा तराईको क रब
स पूण िज लाह को अिधकतम भू-भाग बाढी र

पहाडका के ही िज लाह को के ही भू-भाग पिहरोले
अ त य त हँदा क पना नै गन नस ने जनधनको
ित भएको छ । य तो िवकराल अव थामा नेपाल
सरकाले चािहने उ ार र सहयोग नगरी अ
सङ् घ सं था अथवा यि माफत हने सहयोगलाई
२०७४।४।३० को नेपाल सरकारको िनणयले
रोक लगाई एक ार णाली लागु गरेको छ । नेपाल
सरकारले भािवत े लाई सङ् कट त े घोषणा
नगरेर राि य अ तराि य सहयोगका लािग आ ान
नगरेर उ टै सहयोग गन यि सङ् घ सं थालाई
आफूखस
ु ी सहयोग नगनु भनी िमित २०७४।४।३०
को के ीय दैवी कोप उ ार सिमितको िनणयले
एक ार णालीको िनणय गरेकोले सो िनणय
उ ेषणको आदेशले बदर गरी बाढी र पिहरोमा
परी जनधन गमु ाएका प रवारलाई आव यक स पूण
यव था िमलाउन र नेपालको पानी भारत िनकासमा
भारतसँग ठोस पहल गरी आव यक समाधानको
लािग परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन
भएकोमा अ सङ् घ सं था अथवा यि माफत हने
सहयोगलाई िन सािहत गन नभई पीिडत भएका
मािनसह लाई समानपु ाितक ढङ् गले एक पता
कायम गरी राहत िवतरण गन कायलाई यवि थत
गन र तोिकएको ाथिमकता र े मा िवतरण गन
खोिजएको मा हो । नेपाल सरकारले िज ला
दैवी कोप उ ार सिमितसँग सम वय गरी बाढी
पीिडतलाई सहयोग गन यि सङ् घ सं थालाई राहत
िवतरण गनलाई रोके को छै न । कोप पीिडत उ ार
र राहतस ब धी मापद ड, २०६४ तथा के ीय
दैवी कोप उ ार सिमित र नेपाल सरकारले गरेको
िनणयअनस
ु ार पीिडत यि ह लाई राहत साम ी
तथा राहत रकम िन प , पारदश तथा यवि थत
तवरले िज ला दैवी कोप उ ार सिमितमाफत
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

िवतरण हँदै आइरहेको हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
३. सो स दभमा हेदा, २०७४ साल
ावण अि तम साता आएको वषाका कारण
तराईका िविभ न िज लाका भू-भागमा डुबान र
पहाडका िविभ न िज लामा पिहरोको कारण ठुलो
धनजनको ित भएकोमा िववाद देिखँदैन । सो बाढी
र पिहरो भािवत े मा िविभ न सङ् घ सं था
वा यि ह ले गरेको राहत िवतरणको कायलाई
नेपाल सरकारको िमित २०७४।४।३० को िनणयले
रोक लगाई एक ार णालीअ तगत िज ला दैवी
कोप उ ार सिमितमाफत राहत िवतरण गन
भनी िनणय गरेको देिख छ । सरकारले उ बाढी
तथा पिहरो भािवत े मा गरेको उ ार तथा
राहत िवतरणको कायलाई सम वया मक पमा
प रचालन गरी भावकारी उ ार, राहत उपचार एवं
बसोबासको यव था िमलाउन िनदशन िदएको पिन
देिख छ । यसैगरी दैवी कोप (उ ार) ऐन, २०३९
को दफा १२ मा “दैवी कोप उ ार कायमा सघाउ
पु याउन के ीय सिमित, े ीय सिमित, िज ला
सिमित तथा थानीय सिमितलाई स बि धत
े तथा निजकको े का सबै सरकारी तथा
गैरसरकारी कायालय, सङ् घ सं था वा यि ले
सहयोग गनुपन छ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । सो कानूनी यव थाबमोिजम दैवी कोप
उ ार कायमा सघाउ पु याउन िविभ न सङ् घ सं था
वा यि ले स ने नै देिख छ ।
४. नेपाल सरकारको िमित २०७४।४।३१
को िनणयले मल
ु क
ु को िविभ न भागमा आएको
बाढी, पिहरोका कारण उ प न कोपबाट पीिडत
जनतालाई राहत दान गन धानम ी दैवी कोप
उ ार रकम कोषमा उपल ध गराउने र उ कोषमा

सहयोग उपल ध गराउन चाहने िविभ न यि ,
िनकाय वा सङ् घ सं थाको सहयोगलाई वीकार
गन भनी िनणय गरेको देिख छ । बाढी, पिहरो र
डुबानबाट भािवत यि तथा प रवारह का लािग
राहत साम ी िवतरण गदा कोही नछुट्ने र दोहोरो
नपन गरी यायोिचत पमा िवतरण गन यव था
सिु नि त गन के ीय दैवी कोप उ ार सिमित र
िज ला दैवी कोप उ ार सिमितका संयोजक वमा
थानीय जन ितिनिधमाफत िवतरणको यव था
िमलाएको देिख छ । उ सिमितह माफत राहत
िवतरण गरेको कायलाई अ यथा भ न िम ने
देिखँदैन । यसरी सरकार ारा गिठत दैवी कोप
उ ार सिमितह ले यायोिचत िवतरण गरे वा
नगरेको िवषयमा कही ँकतै िववाद उठाएकोसमेत
देिखँदैन । उ समयमा आएको वषात्का कारण
आएको बाढी, पिहरो वा डुबानको सम या हाल
समाधान भई जनजीवन सामा य अव थामा रहेको
पाइ छ । यसै स दभमा भएको आदेशअनस
ु ार
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको तफबाट
िविभ न समयमा पेस भएका ितवेदनह समेतबाट
उ ार तथा राहतका काय मह यथासमयमा
स चालन भई िवतरण भएको पिन देिख छ ।
५. तसथ, २०७४ साल ावण अि तम
ह ामा परेको अिवरल वषाका कारण आएको बाढी
र पिहरोले पु याएको ितका स ब धमा त काल
राहत िवतरणको कायमा सङ् घ सं था वा यि लाई
पिन राहत िवतरण गन िदनु भनी उ लेख गरेकोमा
सो राहत िवतरणको काय स प न भई जनजीवन
सामा य भइरहेकोले अब यितका लामो समयपिछ
आएर प कानूनको उ लङ् घन भएको भ ने
अव थाको अभावमा उ ेषणको आदेश जारी गनपन
ु
औिच य नदेिखएकोले ततु रट िनवेदन खारेज
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हने ठहछ । सो ठहनाले िमित २०७४।५।२ मा जारी
भएको अ त रम आदेश िनि य ह छ ।
६. साथै िनवेदकले उठाएका बाँ न
पाउने अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको
संर ण, िवपत् यव थापनसमेतका यव थापक य
कुराह का स ब धमा िवचार गदा, नेपालको
संिवधानले मौिलक मानव अिधकारको याभूित गद
ती अिधकारको साथक काया वयन गन िज मेवारी
रा यलाई सु पेको छ । ाकृितक कोपलगायत अ य
कुनै पिन कारणमा यि को मौिलक हक अिधकारको
संर ण र संव न गनपन
ु दािय वबाट रा य िवमख
ु हन
स दैन । नाग रकको संर कको हैिसयतले आ नो
ोत साधनको समिु चत प रचालन गरी आफूले
िलएको िज मेवारीबाट कुनै पिन बहानामा रा यले
पिछ हट् न िम दैन । यो वा यो कारणलाई आधार
बनाई जनताका मौिलक हक कुि ठत हने गरी
ग रएका रा यका ि याकलापलाई वैधता दान
गन गरी कुनै पिन काय गन अिधकार पिन रा यलाई
हँदनै । मौिलक मानव अिधकारको संर ण गनपन
ु
दािय व पूरा गन ग रएका ि याकलाप यवहारमा
पिन देिखनु पछ । यसैले रा यले जनताका
लािग अिधकारको संर ण संव न गदा जनताको
सहमित र स मित हने िकिसमबाट गनपछ
ु । जीवन
वत ताको अथ बाँ न पाउने कुरामा मा सीिमत
हनु हँदैन, स मानपूवक बाँ न पाउने हक नै वा तवमा
जीवन वत ताको हक हो भ ने कुरा देिखनु पछ ।
हालैको बाढी पिहरोबाट रा यले बेहोनु परेको ित
र जनताले पाएको हैरानीको िबच तादा य हने गरी
रा यका ि याकलाप दिशत हनपु छ । यसैले
आगामी िदनमा य तो ाकृितक िवपि बाट हन स ने
ित यूनीकरण गनतफ रा यले कदम चा नपु न
देिखन आएको छ । िवकासको नाममा अ यवि थत

ब ती िवकास र दीघकालीन सोचबेगर बनेका भौितक
संरचनाका कारण िवपत् यव थापनप ात् पिन
जनताले आफूलाई सरु ि त महसस
ु गन नस नु अक
िवड बना देिखएको छ । सावजिनक तथा सरकारी
जिमन तथा वन जंगलमािथको अित मणका कारण
आप कालीन अव थाको िसजना भई कितले यान
गमु ाउनु परेको यथाथता रा यको सामु देखा परेको
छ । ाकृितक ोतको िदगो उपयोग हने गरी ग रएको
िवकास नै वा तवमा िदगो िवकास हो । तसथ आगामी
िदनमा बाढी पिहरोबाट हन स ने ितको यूनीकरण,
ाकृितक कोप एवं िवपत् यव थापन, सरु ि त भई
बाँ न पाउने हकको स मान, िदगो िवकास, सरु ि त,
वा य, तथा सु दर ब ती िवकास, दैवी कोपको
बेला आ य िलने पया खाली जिमनको योजनाब
साथै नीित िनमाण र समसामियक कानून िनमाणका
लािग देहायको काय गनु भनी िवप ी नेपाल सरकार
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेतका
नाममा देहायको िनदशना मक आदेश जारी
ग रिदएको छःक. नेपालको संिवधानको धारा १६ (१) ले
मािनसलाई स मानपूवक बाँ न पाउने हक
सिु नि त गरेको छ । नाग रक तथा राजनीितक
अिधकारस ब धी रा सङ् घीय अनबु ध
(ICCPR) १९६६ को धारा ६ ले मािनसको
बाँ न पाउने अिधकारलाई कानूनले संरि त
गनपन
ु रा यको दािय व िनधारण गरेको छ
भने मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप
(UDHR) को तावनामै भयबाट मिु पाउने
अिधकार मानव मा मा रहेको उ लेख गद कुनै
पिन रा यका सरकारले य तो वातावरण
िसजना गनपन
ु दािय व वहन गन छन् भिनएको
छ । बाढी पिहरोलगायतका ाकृितक कोपले
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समाजमा भौितक तथा मानवीय ित मा नभई
दीघकालस म भाव रहने गरी मनोवै ािनक
असर पु याएको ह छ । य तो कोपबाट पन
गएको भौितक वा मानवीय ित देखेर, भागेर
वा सनु ेर यि का मन मि त कमा पन गएको
असरले समाजलाई िसत र भयभीत बनाएको
ह छ । यो कोपप ात्को पीडा (Post
Disaster Trauma) को अव था हो । भयबाट
मु हन पाउने अिधकारको याभूितको
लािग रा यले आिथक, भौितक सामािजक
वा मनोवै ािनक उपायह अवल बन गरी
यि लाई भयरिहत वातावरणमा बाँ न स ने
अव थाको सिु नि चतता िदलाउनु पछ ।
बाढी पिहरोप ात्को पीडाको स बोधनका
लािग रा यले यथोिचत पमा मनोसामािजक
परामश (Psycho-social Counseling)
सेवा स चालन गन आव यक ब ध
िमलाउने । बाढी पिहरोलगायतका कुनै
ाकृितक िवपि का बारेमा आम जनमानसलाई
आतङ् िकत र िसत पान गरी कुनै िनराधार
सूचना, समाचार वा भिव यवाणी गन िनषेध
गन । िवनाआधार आम जनमानसलाई
आतङ् िकत पान गरी सावजिनक चार सार
वा सूचना, समाचार, आलेखह काशन गन
कायलाई द डनीय बनाउने गरी कानून िनमाण
गन ।
ख. कुनै खास े मा गएको बाढी पिहरोको
जानकारी तु त िदनसके अक े मा
हन स ने ितलाई जोगाउन सिकने हँदा
बाढी पिहरोको अ ययन अनस
ु धान गन
आिधका रक िनकायको गठन नभएस म
पूवचेतावनी णाली (Early Warning

ग.

घ.

ङ.

च.
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System) जडान गरी ूत स चार मा यमबाट
जानकारी गराउने यव था िमलाउने ।
हाल चलनमा रहेको दैवी कोप उ ार ऐन,
२०३९ उ ार र राहतमा मा सीिमत रहेको
र बाढी, पिहरोज तो महािवपि को समयमा
िवपत् यव थापन एवं पनु : िनमाण तथा
पनु थापना कायको लािग यो ऐन पया र
समसामियक नदेिखएकोले िवपत् यव थापन
एवं पनु : िनमाण तथा पनु थापनास ब धी
राि य नीित िनमाण गरी िवपत् यव थापनका
तीन चरण Reduce, Response र
Recovery लाई स बोधन हने गरी यथाशी
सोस ब धी ऐन तथा िनयमको तजमा
ु गरी
लागु गन यव था िमलाउने ।
बाढी पिहरोको जोिखमलाई यूनीकरण
गन हाल भइरहेको भवन िनमाण संिहता र
मापद डको पनु रावलोकन गरी पथृ क् े मा
िनमाण हने भवन संरचनाको उपयु मापद ड
यथाशी बनाई लागु गन र यसको स ब
िनकाय तथा थानीय िनकायबाट िनयिमत
अनगु मन गन यव था िमलाउने ।
राजमाग तथा ामीण सडक िनमाण गदा
मापद ड िनधारण गरी बाढी पिहरोलगायतका
ाकृितक कारणबाट हनस ने भू- खलन र
यसबाट हन स ने जोिखमको सव ण गरी
बम लाि टङ ज ता जिमनको िभ ी भागमा
क पन याउने उपकरणको योग नगन
यव था िमलाउने ।
बाढी पिहरोकै कारण िजउ बचाउन सफल
भए तापिन कितले घरबास र आ य गमु ाएको
अव था हँदा य ता यि को पिहचान गरी
ितनीह लाई रोजगारको यव था गन िसप
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छ.

ज.

झ.

ञ.

ट.

ठ.

िसकाई पनु : िनमाणको कायमा संल न हने
ब ध िमलाउनू ।
कुनै पिन िवकासस ब धी योजना स चालन
गदाको अव थामा वातावरणमा ितकूल असर
नपन गरी भाव मू याङ् कनको ि कोणबाट
याल गरी मानव र पयावरणिबचको अ तर
स ब ध तथा अ तिनभरताले नै िवकासलाई
टेवा पु याउने भएकोले िदगो िवकासको
लािग मानवीय आव यकताको पूित र
िवकासह लाई वातावरणसँग स तिु लत
पबाट आब गन वातावरण िवकासलाई
सहया ीको पबाट लैजाने ब ध गनपन
ु ।
योजनािवना नै व ती िवकास, िवकासको
नाममा जथाभावी िनमाण काय गन,ु िवपि सँग
जु ने मताको पूवाधार तयार नगनु र कमजोर
तयारीका कारण िवपत् यव थापन हन
नस ने भएबाट पिहले घटेका घटनाह बाट
पाठ िस दै उिचत ब ध गनतफ िवशेष
यव थापन गद जाने ।
नदीको े कित हने बगर कित छोड् नपु न,
नदी यव थापन कसरी गन भ ने कुरामा
िवशेष जोड िदने ।
पूवाधार संरचना िनमाण गदा नै िवपि को
जोिखमको लेखाजोखा गरेर मा योजना
बनाउनपु न ।
यवि थत सहरीकरणको ब ध गन कुन
े मा कित ब ती बसाउने, उ ोगह थापना
गदा कहाँ गन, िव ालय, वा य चौक कहाँ
रा ने, खेतीयो य जिमनको संर ण गन,
खेतीयो य जिमनमा अ य संरचना बनाउन
निदने ।
भइरहेको भू-उपयोग नीितलाई भावकारी

ड.

ढ.

ण.

काया वयन गन, जथाभावी घर र संरचना
बनाउन निदई यवि थत गन ।
नदी े को अिनयि त दोहनका कारण पिन
पल
ु को जग वरपर कटान हँदा पल
ु कमजोर
ब न पु ने हँदा दोहन काय गन निदने ।
िवकास प रयोजनाह मा कतै पिन पानीको
िनकासलाई उिचत यान निदँदा औसत वषाले
समेत य ता पूवाधारह मा ित पु याएको
ह छ, औसत वषाभ दा धेरै पानी िनकासलाई
यान िदई पूवाधार योजना बनाउने ।
िवपि पिछ उ ारमा भ दा स भािवत िवपत्
आइसके पिछ के गन भ ने तयारी पिहले नै गन
स ने मता िवकास गन ।

७.
ततु
आदेशको जानकारी
िवप ीह लाई िदई ततु िनवेदनको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
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नणय नं . १०५६९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
आदेश िमित : २०७६।८।२५
०७१-CI-११९२

पौडेल
िवप ी / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र ठ
अिधव ा ी सरु े बहादरु खड् का तथा
अिधव ा ी कमल साद खनाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ भूिमस ब धी ऐन, २०२१

सु तहमा फै सला गनः
मु ा : मोही नामसारी
भूिम सधु ार अिधकारी ी शंकरबहादरु िव
भूिम सधु ार कायालय, बिदया
पनु रावेदक / वादी : क ठा था को नाित िलखाराम पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
था को छोरा िज ला बिदया, गल
माननीय मु य यायाधीश ी बमकुमार े
ु रया
नगरपािलका वडा नं. १० ब ने टोकबहादरु
माननीय यायाधीश ी यमनु ा भ राई
था
पनु रावेदन अदालत नेपालग ज
िव
िवप ी / ितवादी : व. गगनबहादरु शाहको मु ा
फै सला
सकार गन िनजकै छोरा िज ला बिदया,
या. काशमान िसंह राउत : सािबक
गल
ु रया नगरपािलका वडा नं. १० ब ने याय शासन ऐन, २०४८ तथा याय शासन ऐन,
गोिव दजंग शाह
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन दता हन आएको ततु मु ाको संि त
§ दतावाला मोही र िनजका एक मा त य एवं ठहर यस कार छःछोराको समेत मृ यु भई िनजका
त यख ड
हकवालाह जीिवतै रहेको अव थामा
िज ला बिदया, सािबक गल
ु रया गा.िव.स.
ज गाधनीले हकवालाह म येबाट मोही वडा नं. ५ख हाल गल
ु रया नगरपािलका वडा नं.
छनौट नगरेकै आधारमा स पि मा रहेको १० को िक.नं. १७५ को ज.िव. ६-६-१० ज गाको
मोहीको हकवालाको अिधकार समा त ज गाधनीमा िवप ी र मोहीमा मेरा बाजे क ठा था
हन नस ने ।
हन् । बाजे क ठा था को िमित २०६०।२।१८
( करण नं.५) मा र मेरा बाबक
ु ो सोअिघ नै मृ यु भई शेषपिछको
हकवालामा म िनवेदकसमेत भएको उि लिखत ज गा
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य बाजे जीिवत हँदा उहाँले नै जोतकमोद गरी आउनु
ी राके शकुमार शमा र ी सरु शे कुमार भएको िथयो । िनजको मृ यपु चात् उ ज गाको
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दि णतफबाट ज.िव. १-११-१० म िनवेदकले
जोतकमोद गद ज गाधनीलाई बाली बझ
ु ाउँदै
आएकोमा ज गाधनीसँग मोही नामसारी ग रिदन माग
गदा नग रिदएकाले मैले जोतभोग गरेको उ ज गाको
मोही हक नामसारी ग रपाउँ भनी मोहीका नाित
टोकबहादरु था ले भूिम सधु ार कायालय, बिदयामा
िमित २०६१।१०।२८ मा िदएको िनवेदनप ।
िवप ीका नाममा जारी याद घरमा कोही
पिन फे ला नपरेकाले सा ीह को रोहवरमा िमित
२०६२।३।३० मा िनजको घर दैलोमा टाँस ग रएको
भ नेसमेत बेहोराको याद तामेली ितवेदन ।
िज ला बिदया, गल
ु रया नगरपािलका वडा
नं. ५ख को मोही १ नं. लगत जीण भएको र २ नं.
लगत नभएको भनी भूिम सधु ार कायालय, बिदयाको
लगत फाँटबाट लेखी आएको ।
ितवादी यादमा हािजर नभई बसेको
देिखयो । मोही क ठा था का नाममा ज मा १४१९-१८ ज गा मोही कायम भई मोिहयानी हकको
माणप ा त गरेकोमा सोही माणप को कै िफयत
महलमा िक.नं.११८, १२९, १३३ र २७३ बाट
सबै ज गा छाडेको छु भनी उ लेख भएको र माग
दाबी िक ा ज गा मोही क ठा था को रा नेिभ कै
देिखँदा मोही हदब दी स ब धमा के ही िवचार ग ररहन
परेन । गल
ु रया नगरपािलकाको िसफा रसमा
उ लेख भएअनस
ु ार अ य हकवालाह ले मागदाबी
ज गा िनवेदक टोकबहादरु था का नाममा मोही हक
नामसारी गराउन सबैले म जरु ी गरी सहीछापसमेत
गरेका र मोही क ठा था को मृ यु भएको देिखँदा
ज गाधनी गगनबहादरु शाहका नाम दता रहेको िक.नं.
१७५ को ६-६-१० ज गाम ये दि णतफबाट ज.िव.
१-११-१० मतृ क मोही क ठा था का नामबाट
िनजका नाित टोकबहादरु था का नाममा मोही हक

नामसारी हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको भूिम सधु ार
कायालय, बिदयाबाट िमित २०६३।६।९ मा भएको
िनणय ।
दाबीको ज गामा मोही क ठा था जिनए
पिन सो ज गा मोही एवं मोहीका प रवारले जोतभोग
नगरी म वयम्ले नै जोतभोग गरी आएकोमा िवप ीले
मेरो वतन गल
ु रया नगरपािलका वडा नं. १० देखाई
मु ा दायर गरेको र सोहीबमोिजम मा छे फे ला नपरी
घरमा टाँस गरेको भनी याद तामेल भएबाट ितवाद
गन नपाई एकतफ पमा सनु वु ाइ गरी नामसारी
हने गरी भूिम सधु ार कायालयबाट भएको िनणयको
न कल िमित २०६३।७।२३ मा सारी थाहा
पाएकाले िमित २०६२।३।३० को तामेली याद
बे रतको हँदा बदरभागी छ । मेरो थायी बसोबास
िज ला जाजरकोट, खलंगा गा.िव.स. वडा नं. २
भई नाग रकतासमेत सोही थानबाट ा त गरेकोमा
बसोबास नै नभएको ठेगानामा याद तामेल गरे
गराएको काय बे रतपूण भई ितवाद गन मौकाबाट
वि चत ग रएको हँदा उ बे रतको याद बदर गरी
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०८ नं.बमोिजम ितउ र दता
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ज गाधनी गगनबहादरु
शाहले भूिम सधु ार कायालय, बिदयामा िमित
२०६३।८।२६ मा िदएको िनवेदन ।
ज गाधनी गगनबहादरु शाहका नाममा
यस कायालयबाट जारी भई िमित २०६२।३।३०
मा तामेल भएको याद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११०
नं.बमोिजम रीत नपगु ी बे रतसँग तामेल भएको
देिखँदा उ याद बदर ग रिदएको छ । िमिसल पनु ः
दायरीमा दता गरी पेस भएको ितउ रप दता गरी
ितवादीलाई तारेखमा राखी िवप ी वादी मोहीलाई
कानूनबमोिजम याद जारी गरी यादमा हािजर भए
वा याद नाघेपिछ पेस गनू । मोहीको नाममा नामसारी
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भएको ज गा रो का रा न मालपोत कायालयमा लेखी
पठाउनु भ नेसमेत बेहोराको भूिम सधु ार कायालय,
बिदयाबाट िमित २०६३।८।२६ मा भएको आदेश ।
िवप ीका बाजे क ठा था ले २०२१
सालमा ा त गरेको मोही माणप मा ज.िव. १४१९-१८ ज गाम ये ज.िव. ६-७-० छाड् ने र अ
रा ने भनी ज.िव. ८-१२-१८ ज गा रा नेमा रहेको
र त प चात् २०३८।१।८ मा ज.िव. ४-०-० भूिम
सधु ार कायालयबाट ा त गरेको सो सबै ज गालाई
जोड् दा १२-१२-१८ भई मोही हदब दीभ दा बढी
नामसारी वा बाँडफाँट हन नस ने तथा ज गा जोतभोग
गरी बाली बझ
ु ाएको समेत माणको अभावमा मोही
हक ा त हन नस ने हँदा िनवेदन खारेजभागी
छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ज गाधनी
गगनबहादरु शाहले भूिम सधु ार कायालय, बिदयामा
िमित २०६३।८।२६ मा िदएको ितउ रप ।
उि लिखत दाबीको िक ा ज गा मेरो
बाजे क ठा था २०२१ सालमा मोही भएदेिख नै
जोतभोग गरी आएको र उ समयमा उमेर पगु ेका
यि ह मा बाजे क ठा था र बाबु िलखाराम
था दईु जना भएकाले मोही लगत भरेको ज गा १४१९-१८ ज गाम ये ज.िव. ६-७-० छाडी ८-१२१८ ज गा राखेका िथए र सोही हदिभ िवप ीको
ज गासमेत परी सोहीबाट मैले जोती आएको ज गा
मेरो नाममा मोही नामसारी भएको हो भ नेसमेत
बेहोराको टोकबहादरु था को िलिखत ितवाद ।
यसमा हदब दीभ दा बढी रहेको ज गा
छाडी रा नेिभ कै दाबीको िक.नं.१७५ को ज गाको
िनिववाद मोही क ठा था देिखएको, िनज र िनजको
छोरा िलखाराम था समेतको मृ यु भइसके को हँदा
शेषपिछको हकवाला नाित यी िनवेदक आफूले जोत
कमोद गरी आएको हदस म ज.िव. १-११-१० को

मोही हक नामसारी माग गरेको अ य हकवालाह ले
म जरु ी जनाई सही सनाखतसमेत गरी िदएको
देिखँदा िनवेदन मागदाबीलाई अ यथा भ न निमली
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम
क ठा था को मोही हक िनजका नाित टोकबहादरु
था का नाममा नामसारी हने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको भूिम सधु ार कायालय, बिदयाबाट िमित
२०७०।५।२० मा भएको िनणय ।
मोही हक थािपत हने ठोस माणको
समेत अभाव रहेको अव थामा मोहीको शेषपिछ
िनजको मोही हक िनजका पित, प नी, छोरालगायत
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ले तोके को
ममा कुनै एक यि को नाममा नामसारी हन स ने
हो । तर मोहीका पित, प नी, छोरा, बहु ारी सबैलाई
भागब डा ग रिदन भूिम सधु ार कायालयलाई अिधकार
छै न । यसरी ज गाको िक ासमेत टु ाटु ा हने गरी
मोहीका सबै स तानमा भाग ब डा ग रिदएको सु
फै सला िु टपूण भएकाले बदर गरी याय िन पण
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी गोिव दजंग
शाहले पनु रावेदन अदालत नेपालग जमा िदएको
पनु रावेदनप ।
मोहीस ब धी िव मान कानूनले िनधारण
गरेको ि या पूरा नगरी मोही नामसारी गन गरेको
सु भूिम सधु ार कायालय, बिदयाको िनणय फरक
पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं.
तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई आए वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भनी पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट िमित २०७०।१२।१० मा
भएको आदेश ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२६(१) को कानूनी ावधानबमोिजम ज गावालाले
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मोही रो ने हकबाट वि चत हनु परेको, मोही हक
भाग नला नेमा मोहीको नाितह िबच भाग लगाई
नामसारी गन गरी भूिम सधु ार कायालय, बिदयाबाट
िमित २०७०।५।२० मा भएको िनणय माण एवं
कानूनी यव थासमेतबाट िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई मोही हक नामसारी ग रपाउँ भ ने मागदाबी
पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट िमित २०७१।५।३० मा
भएको फै सला ।
म पनु रावेदकसमेतका बाजे क ठा था
दाबीमा उि लिखत िक ा ज गामा मोही रही मोहीको
हैिसयतले आ नो मोिहयानी दािय व िनवाह गद
आउनु भएको र िनजको शेषपिछ मसमेतले कानूनले
िनिद गरेको मोहीको दािय व िनवाह गद आइरहेको
कुरामा समेत कुनै िववाद छै न । भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को दफा २६(१) मा मोहीस ब धी हक
िनजको शेषपिछ िनजको एकासगोलका छोरा, बहु ारी,
नाितसमेतका यि लाई ा त हने भ ने प कानूनी
यव था रहेको छ । िवप ीको ज गामा मोही रहेका
क ठा था को म पनु रावेदक उि लिखत कानूनी
यव थाबमोिजम हकवाला भएको र क ठा था को
शेषपिछ सो मोिहयानी हक म पनु रावेदकले नामसारी
गरी गराई िलन पाउने कानूनी अिधकार रहेको छ ।
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला
उि लिखत कानूनी यव थाको भावना र मम ितकूल
रहेको छ । यसका साथै फै सलामा मोही क ठा
था को ीमती ठिगया थ नी जीिवत छन् वा छै नन्
? यसतफ बु ने काम भएको छै न । कानूनबमोिजम
मोही रोजाउने ि या अवल बन ग रएको छै न । म
पनु रावेदकको बाजे क ठा था िवप ीको ज गाको
मोही भएकोमा र म पनु रावेदकसमेत मोहीको
हकवाला भएकोमा िवप ीले िववाद उठाउनु भएको

छै न र फै सलाले समेत सो कुरालाई वीकार गरेको
अव था छ । यसरी मोिहयानी हक मोहीको शेषपिछ
मोहीको हकवालाका नाउँमा नामसारी हने भ ने
मोिहयानी हकस ब धी सवमा य मा यता हँदाहँदै पिन
मोिहयानी हक मोहीको हकवालाको नाउँमा नामसारी
नै नहने भनी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
भएको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी याय िदलाई
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी टोकबहादरु था को
तफबाट यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदनप ।
यसमा यसै लगाउको मु ा नं. ०७१CI-११८९ को मोही नामसारी मु ामा आज यसै
इजलासबाट यथ िझकाउने आदेश भएकाले
ततु मु ामा पिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२
नं.बमोिजम यथ िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार
गरी पेस गनु भनी िमित २०७४।५।९ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम मु ा पेसी सूचीमा चढी
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदनप सिहतको िमिसल अ ययन
गरी पनु रावेदक वादीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा य ी राके शकुमार शमा र ी
सरु शे कुमार पौडेलले िमिसल संल न मोही हकको
माणप , िफ डबक
ु उतार, बाली बझ
ु ाएको
नगदी रिसद, नगरपािलकाबाट भएको सजिमन र
िसफा रससमेतबाट िववािदत ज गाको दतावाला
मोही यी पनु रावेदकका बाजे क ठा था भएको
त यमा िववाद देिखँदैन । मोहीको नाममा ज गा
नामसारी नहँदै मोही र िनजका छोराको समेत मृ यु
भई शेषपिछका हकवालाम ये यी पनु रावेदकले
िववािदत ज गाको दि णतफबाट १-११-१० ज गा
जोतभोग गरी बालीसमेत बझ
ु ाउँदै आएको अव था
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छ । मोही नामसारी नगराएकै कारण मोही हक ा त
हने अिधकारबाट वि चत गन िम दैन । अतः यी
पनु रावेदकका नाममा मोही नामसारी हने ठह याई
भूिम सधु ार कायालय बिदयाबाट भएको फै सलालाई
उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने गरी पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला िु टपूण
हँदा उ फै सला उ टी गरी सु फै सला सदर
कायम हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िवप ीतफबाट उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ा ी
सरु े बहादरु खड् का तथा अिधव ा ी कमल साद
खनालले भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६
अनस
ु ार मोहीको शेषपिछ िनजको मोही हक िनजका
पित, प नी, छोरालगायत तोके को ममा कुनै एक
यि को नाममा नामसारी हन स ने हो । मोिहयानी
ज गा अंशब डा जसरी मोहीका हकवालाह लाई
भागब डा गरी िदने अिधकार कानूनले भूिम सधु ार
कायालयलाई दान गरेको देिखँदैन । कानूनले
अिधकार नै निदएको अव थामा िववािदत ज गाको
िक ासमेत टु ाटु ा हने गरी मोहीका सबै
स तानह मा भाग ब डा ग रिदएको सु भूिम
सधु ार कायालयको फै सला िु टपूण भएकाले सो
फै सलालाई उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने गरी
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला यायोिचत
नै देिखँदा उ फै सला सदर कायम हनु पदछ भनी
बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
दवु ै प बाट ततु भएको उपरो बेहोराको
बहस िजिकरसमेत सनु ी पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट िमित २०७१।५।३० मा भएको
फै सला िमलेको छ वा छै न ? पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो वा होइन ? सोही
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. अब िनणयतफ िवचार गदा, िज ला

बिदया, सािबक गल
ु रया गा.िव.स. वडा नं. ५ख हाल
गल
ु रया नगरपािलका वडा नं. १० को िक.नं. १७५
को ६-६-१० ज गाधनीमा िवप ी र मोहीमा मेरा बाजे
क ठा था हन् । उि लिखत ज गा बाजे जीिवत
हँदा उहाँले नै जोतकमोद गरी आउनु भएको िथयो
। बाजे क ठा था को िमित २०६०।२।१८ मा र
मेरा बाबु िलखाराम था को बाजेको मृ यु हनअ
ु गािड
नै मृ यु भएको हो । बाजेको मृ यु भई शेषपिछको
हकवालामा म िनवेदकसमेत भएको हँदा उ ज गाको
दि णतफबाट १-११-१० ज गा मैले जोत कमोद गरी
ज गाधनीलाई बाली बझ
ु ाउँदै आए तापिन िवप ीले
मोही नामसारी नग रिदएकाले मोही नामसारी ग रपाउँ
भनी यी पनु रावेदक वादीले िमित २०६१।१०।२८
मा भूिम सधु ार कायालय, बिदयामा िनवेदन िदएको
देिख छ । भूिम सधु ार कायालयबाट ितवादीका
नाममा जारी याद रीतपूवक िनजको घर दैलोमा
टाँस भए तापिन ितवादी कानूनको यादिभ
उपि थत नभई सु
यादै गज
ु ारी बसेको
देिख छ । नगरपािलकाको िसफा रसअनस
ु ार
िनवेदकले दाबी गरेको ज गा अ य हकवालाह ले
नामसारी गराउन म जरु ी गरी सहीछापसमेत गरेका
र मोही क ठा था को मृ यु भएको देिखँदा ज गाधनी
गगनबहादरु शाहका नाममा दता रहेको िक.नं. १७५
को ज.िव. ६-६-१० म ये दि णतफबाट १-१११० ज गा मतृ क मोहीका नामबाट िनजका नाित
टोकबहादरु था का नाममा मोही हक नामसारी
हने ठहछ भनी भूिम सधु ार कायालय, बिदयाबाट
िमित २०६३।६।९ मा फै सला भइसके पिछ आफू
बसोबास नै नगरेको घर ठेगानामा तामेल भएको याद
बे रतको हँदा बदर गरी ितउ रप दता ग रपाउँ
भनी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०८ नं. बमोिजमको सिु वधा
िलई ज गाधनी गगनबहादरु शाहको िनवेदन परेको
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देिख छ । भूिम सधु ार कायालयबाट उ बे रतको
याद बदर गरी ितउ रप पेस गन अनमु ित दान
भएप चात् ितउ रप परेको देिख छ । ितवादी
गगनबहादरु शाहको ितउ र हेदा, िवप ीका बाजे
क ठा था ले २०२१ सालमा ा त गरेको मोही
माणप मा ज.िव. १४-१९-१८ ज गाम ये ६-७० ज गा छाड् ने, ८-१२-१८ ज गा रा नेमा रहेको र
त प चात् २०३८।१।८ मा ज.िव. ४-०-० भूिम सधु ार
कायालयबाट ा त गरेको हो । सो सबै ज गालाई
जोड् दा १२-१२-१८ भई मोही हदब दीभ दा बढी
नामसारी वा बाँडफाँट हन नस नेमा यसतफ दाबी
िलएको खारेजभागी छ । ज गा जोतभोग गरी बाली
बझ
ु ाएको भरपाइको अभावमा मोही हक ा त हन
नस ने यि ले िदएको िनवेदन हकदैयािवहीन हँदा
िनवेदन खारेज होस् भ नेसमेत िजिकर िलएको
देिखन आउँछ ।
३. सु भूिमसधु ार कायालय, बिदयाबाट
वादी दाबी पु ने ठह याई िमित २०७०।५।२० मा
िनणय भएप चात् ितवादीको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जमा पनु रावेदन परी उ अदालतबाट िमित
२०७१।५।३० मा सु भूिम सधु ार कायालयको
िनणय उ टी गरी वादी दाबी नपु ने गरी फै सला भएको
र सो फै सलाउपर वादीको तफबाट यस अदालतमा
ततु पनु रावेदन पन आएको देिख छ । वादीले यस
अदालतमा गरेको पनु रावेदनमा बाजे क ठा था को
शेषपिछ िववािदत ज गामा मसमेतले कानूनले िनिद
गरेको मोहीको दािय व िनवाह गद आइरहेको कुरामा
िववाद छै न । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२६(१) मा उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम म
पनु रावेदक हकवाला भएको र बाजेको शेषपिछ सो
मोिहयानी हक नामसारी गराई िलन पाउने कानूनी
अिधकार रहेको नै छ । पनु रावेदन अदालतबाट

भएको फै सलामा मोही क ठा था को ीमती ठिगया
थ नी जीिवत छन् वा छै नन् ? यसतफ बु ने काम
भएको छै न । कानूनबमोिजम मोही रोजाउने ि या
अवल बन ग रएको छै न । अतः मोिहयानी हक
मोहीको शेषपिछ हकवालाका नाममा नामसारी हने
भ ने सवमा य मा यता हँदाहँदै पिन हकवालाको
नाममा नामसारी नै नहने भनी पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट भएको फै सला िु टपूण हँदा बदर
ग रपाउँ भ ने मु य िजिकर िलएको देिख छ ।
४. पनु रावेदक वादीले िलएको पनु रावेदन
िजिकरतफ िवचार गदा, भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६(१) मा यस प र छे दको अ य दफाह को
अधीनमा रही मोहीले कमाई आएको ज गामा
मोहीस ब धी िनजको हक िनजपिछ िनजको
एकासगोलका पित, प नी, छोरा, आमा, बाबु,
धमपु , पतीस वष पगु ेक अिववािहता छोरी, छोरा
बुहारी, नाित, नाितनी बुहारी वा दाजुभाइह म ये
ज गावालाले प याएको यि लाई ा हने छ भ ने
यव था रहेको र उ कानूनी यव थाले मोहीले
कमाई आएको ज गा मोहीको मृ यपु चात् क ता
हकवालाह मा सदछ र हकवालाह एकभ दा बढी
भएको अव थामा कसलाई मोही प याउने भनी
रो न पाउने अिधकार ज गाधनीमा िनिहत रहेको
कुरालाई ट पान खोजेको पाइ छ । िववािदत
ज गाको दतावाला मोही क ठा था भएकोमा
िवप ीले कुनै िववाद उठाएको देिखँदनै । के वल मोही
रो न पाउने अिधकारबाट ज गाधनीलाई वि चत
ग रएको भ ने कानूनी नका स ब धमा िववाद
उठेको र पनु रावेदन अदालतबाट सु िनणय उ टी
गरी वादी दाबी नपु ने ठहर गदा सोही आधारलाई
अवल बन गरेको अव था छ । व ततु ः ततु मु ामा
दतावाला मोही क ठा था को िमित २०६०।२।१८
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मा र िनजका एक मा छोरा यी पनु रावेदकका
बाबु िलखाराम था को िमित २०५१।२।१४ मा
मृ यु भइसके काले क ठा था को मृ यपु िछ मोही
हक िलखाराम था का हकवालाह मा सन जाने
नै देिख छ । िलखाराम था का हकवालाह मा
िनजको प नी गौरी थ नी र छोराह ह रकृ ण
था , रामबहादरु था र टोकबहादरु था रहेको
पाइ छ । क ठा था को मृ यपु चात् िववािदत
ज गा िलखाराम था का हकवालाह ले अलगअलग
पमा जोतभोग गरी आएको त य िमिसल संल न
नगरपािलकाबाट भई आएको थलगत सजिमन
र िसफा रससमेतबाट पिु ट हन आएको छ ।
दतावाला मोहीका हकवाला यी पनु रावेदकले
िववािदत ज गा जोतभोग नगरेको भए ज गाधनीले
कानूनले तोके को यादिभ ै स बि धत िनकायमा
उजरु ी िदई मोही िन कासन तथा मोही लगत क ा
गराउनपु नमा सोतफ ज गाधनीले कुनै यास नगरी
मोहीका हकवालालाई वीकार गरी बसेको अव था
छ । ततु िववादमा मोहीका हकवालाका स ब धमा
िवप ीबाट कुनै ख डन नभएबाट सो स ब धमा थप
िववेचना ग ररहन परेन ।
५. भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६(१) ले मोहीको मृ यु भई िनजको
हकवाला एकभ दा बढी यि भएको अव थामा
हकवालाह म येबाट मोही छनौट गन पाउने
िवशेषािधकार ज गावालालाई
दान गरेको
देिख छ । बाबक
ु ो मृ यपु िछ िनजको हकवालाह मा
मोिहयानी हक सन कुरालाई कानूनले सिु नि त
ग रिदएको देिख छ । दतावाला मोही यी पनु रावेदकका
बाजे क ठा था को २०६० सालमा मृ यु भएको र
िनजका एक मा छोराको समेत मृ यु भई िनजका

हकवालाह जीिवतै रहेको अव थामा ज गाधनीले
हकवालाह म येबाट मोही छनौट नगरेकै आधारमा
स पि मा रहेको यि को भोगािधकार समा त
हन स दैन । िववािदत ज गाको जोतभोग यी
पनु रावेदकले ग रआएको र बाली बझ
ु ाउने स ब धमा
वादीउपर ज गाधनीबाट कुनै उजरु ी परेकोसमेत
देिखँदैन । आ ना बाबक
ु ो पिहले नै मृ यु भइसके को
र बाजेको मृ यु भएप चात् यी पनु रावेदकले मोही
नामसारी गरी पाउनका लािग िनवेदन िदएको
अव थामा ज गाधनीले हकवालाह म येबाट मोही
छनौट नगरेकै आधारमा हकवालाह लाई मोिहयानी
हकको स पि बाट िवमख
ु गराउन सिकँ दैन ।
दतावाला मोहीको मृ यु भई हकवालाह जीिवतै
रहेको अव थामा मोही प याउन इ कार गन हक
ज गाधनीलाई हनेसमेत देिखँदैन िकनिक मोिहयानी
हक शू यको ि थितमा कदािप रहन स दैन ।
ज गाधनीले मोही छनौट गन ि या पूरा नगराएको
भ ने आधारमा हकवालालाई मोिहयानी हकबाट
वि चत गन प रक पना भूिमस ब धी ऐन, २०२१
ले गरेको पाइँदैन । ि या पूरा नगरेको भए सो
ि या पूरा गरी पेस भएका माणह को आधारमा
मोिहयानी हकको संर ण ग रिदनपु न दािय व
यायकतामा रहे भएको नै देिख छ । ि यागत कुरा
पूरा नगरेकै आधारमा कानूनी यव थाबमोिजम हक
ा हने कुरालाई इ कार गन निम ने र हक समा
पिन हन नस ने हँदा मोही रो ने ि या पूरा नभएको
आधारमा वादी दाबी नपु ने ठह याई पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला िमलेको
देिखएन ।
६. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं
माणह बाट िनवेदकले जोतकमोद गरी आएको
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हदस म ज.िव. १-११-१० भूिमस ब धी ऐन, २०२१
को दफा २६(१) बमोिजम क ठा था को मोही हक
नणय नं . १०५७०
िनवेदकका नाममा नामसारी हने ठहछ भनी भूिम
सधु ार कायालय, बिदयाबाट िमित २०७०।५।२०
सव च अदालत, संयु इजलास
मा भएको िनणय उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
ठह याई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
२०७१।५।३० मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
फै सला िमित : २०७६।९।१
बदर भई िववािदत ज गाको मोही हक नामसारीका
०७१-CI-०४६८
लािग कानूनबमोिजम पु याउनपु न आव यक ि या
पूरा गरी पनु ः िनणय गनु भनी िमिसल भूिम सधु ार
मु ाः दा.खा.नामसारी हक कायमसमेत
कायालय, बिदयामा पठाइिदने ठहछ । ततु मु ाको
दायरीको लगत क ा गरी उपि थत प ह लाई पनु रावेदक / ितवादी : दाङ िज ला, तल
ु सीपरु
तारेख तोक िमिसल िनयमानस
न.पा.वडा नं.९ बेलवु ा भ काली टोल
ु ार गनू ।
ब ने गेहे बहादरु शाहको नाितनी
उ रायमा सहमत छु ।
मिछ बहादरु को छोरी रेणु शाह
या.ह र साद फुयाल
िव
यथ / वादी : दाङ िज ला, तल
ु सीपरु न.पा. वडा
इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी ढकाल
नं.९ बेलवु ा घर भई हाल तल
ु सीपरु न.पा.
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २५ गते रोज ४ शभु म् ।
वडा नं.५ घोराही चोक ब ने मदनबहादरु
शाह

—— &

§ एकपटक वे छाले अ य अंशमा दाबी
नगन भनी हक छाडी िव ास िदलाई
िमलाप को कागज ग रसके को अव थामा
उ िमलाप को बेहोराको ितकूल
हने गरी सोही ज गामा हक कायम
ग रपाउँ भनी पुन: दाबी गनु िवब धनको
िस ा तिवपरीत हने ।
( करण नं.४)

––

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ाह
ी ह रहर दाहाल, ी
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िव णु साद भ राई, डा. ी कुमार शमा
आचाय, ी सिवता बराल, ी रमणकुमार
े , अिधव ाह ी शािलकराम आचाय,
ी यवु राज भ डारी
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ी महादेव यादव, ी याम साद खरेल,
ी श भु थापा, ी ेमबहादरु खड् का
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७३, अङ् क १२, िन.नं.९७२५
§ ने.का.प.२०६३, अङ् क १०, िन.नं.७७७७
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गनः
मा. िज ला यायाधीश ी दयानाथ खरेल
दाङ देउखरु ी िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. मु य यायाधीश ी िव वनाथ जोशी
माननीय यायाधीश ी शेषराज िसवाकोटी
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु
फै सला
या.ह रकृ ण काक : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम मु ा
दोहो याई हे रपाउँ भनी पन आएको िनवेदनमा यस
अदालतबाट अनमु ित दान भई पनु रावेदनको पमा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त त य एवं
ठहर यस कार छः
म िफरादीक का छी आमा राजकुमारी शाह
जीिवत रहेको अव थामा ३ अंिशयारह को िबचमा
िमित २०५८।५।१५ मा अंश मु ामा िमलाप भई
स पि ब डा भएदेिख बाहेक ब डा हन बाँक का छी

आमा राजकुमारीको नाममा दता रहेको अब डा
गो ाराको स पि र का छी आमा राजकुमारी
शाहको नाममा जाने भने पिन म िफरादीको नाममा
े ता कायम रहेको ज गासमेतमा का छी आमाको
मृ यपु ात् उ सबै ज गा म िफरादीसमेतको समान
हक ला ने ज गालाई िवप ीले एकलौटी आ नो हक
ला छ भनी दाबी गरेक ले उ ज गाको ३ भागको
१ भाग मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३५ नं. तथा ज गा
पजनीको २क नं. बमोिजम म िफरादीको हक कायम
गरी मेरो नाममा दा.खा. नामसारी दता गरी चलनसमेत
चलाइपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िफरादप ।
िवप ी वादी आमासँग छु ी िभ न भई
आमाका नाममा बाँक रहेको स पि आमाको
अंश भागको हो । अब डाको स पि होइन ।
आमासँग म एकासगोलमा बसी आएकोमा आमाको
मृ यपु ात् बाँक रहेको आमाको नाउँको स पि र
िमलाप बमोिजम आमाको नाउँमा जाने भनी उ लेख
गरेको िक.नं.१२७२ को ज गासमेत मेरो नाउँमा
दा.खा. नामसारीसमेत ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितउ रप ।
२०५८ सालमा ब डाप गदा अब डा
रािखएको ज गा राजकुमारी शाहको मृ यपु िछ मदन
शाह, मधक
ु र शाह र रेणु शाहले पाउनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको वादीका सा ी च बहादरु के .सी.ले गरेको
बकप ।
वादीले दाबी गरेको ज गा ितवादी रेणु
शाहले भोग गद आएकोले उ ज गा रेणु शाहले
खान पाउँिछन् भ ने सनु ेको छु भ नेसमेत बेहोराको
ितवादीका सा ी लोकबहादरु िव ले गरेको बकप ।
िववािदत िक.नं.६२, ६३, ५५ र ७८ को
ज गा अ.बं.३५ नं. ले सािबक अंिशयारह वादी
मदनबहादरु शाह, मधक
ु र शाह र मतृ क राजकुमारी
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शाहिबचमा ३ अंश भाग ला ने भई ३ भागको १ भाग
वादी मदनबहादरु ले, १ भाग मतृ कको हकको स पि
अपतु ाली पाउने ितवादी रेणु शाहले र १ भाग
मधक
ु र शाहले पाउने ठहछ । िमित २०५८।५।१५
को िमलाप बाट मतृ क राजकुमारी शाहको अंश
भागमा परको तल
ु सीपरु न.पा.५घ को िक.नं.१२७२
को ज गा िनज राजकुमारीको अपतु ाली पाउने
ितवादी रेणु शाहको नाममा दािखल खारेज हने भई
पनु ः ब डा गन वादी दाबी पु न स दैन भ ने दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतको िमित २०६८।७।३०
को फै सला ।
म पनु रावेदकसमेतका ३ जना अंिशयार
हकवालाह को िबचमा अंशब डा हँदा ब डा गन
बाँक ज गामा म पनु रावेदकले लगातार भोगचलन गरी
आएको अव थामा २०५८।५।१५ गते अंशब डा गरी
िमलाप गदा अंिशयारको पमा कानूनतः नद रएक
िवप ी ितवादी रेणु शाहले अब डा गो वारामा
रहेको उि लिखत ज गामा त काल हक नपगु ी िमित
२०५९।६।१० पिछ मा अंिशयारको पमा रहेक
िवप ीलाई म पनु रावेदकले समान हकदार वीकार
गरी बराबर ब डा गरी भोगचलन गरेको ज गालाई सोही
आधारमा दा.खा. नामसारी गर भ दा यी िवप ीले
म जरु नगरी अब डा गो ाराको स पि ए लौटी
पमा खाने उ े य राखेक छन् भनी मालपोत
कायालय, दाङ, तल
ु सीपरु नगरपािलका र सु
िज ला अदालतमा िफराद दायर गदा प पमा
खल
ु ाएको वा तिवक त यलाई माण मू याङ् कनको
आधार निलई उि लिखत ज गालाई अपतु ाली परेको
भनी नामाकरण हनै नस ने अव था रहेकोतफ माण
मू याङ् कन नगरी म पनु रावेदकसमेतले का छी आमा
राजकुमारी शाहको बाँचु जेल रेखदेख, मृ यपु चात्
काजिक रया, दानपु य गरी ग रएको अव थामा म

पनु रावेदकसमेतको उि लिखत अब डा राखेको
स पि मा समान हक भएको कुरा िवप ी ितवादीले
जानीजानी ए लौटी पमा हक ा त गन दाबी
िलई मालपोत कायालयसमेतमा िदएको िनवेदन
हाँ या पद भई वतमान कानूनी अव था तथा
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३५ नं.समेतको ितकूल
भएकोले सोतफ कुनै या या र िववेचना नै नगरी
के बल अपतु ाली पाउने भ ने मा श दावली उ लेख
गरी भएको सु अदालतको फै सला ग भीर पमा
िु टपूण छ । अतः अब डा गो वाराको पमा राखेको
अचल स पि ज गालाई माण मू याङ् कनको
आधारिबना सु िज ला अदालतले िवप ी
ितवादीलाई अपतु ाली पाउने भनी मैले ब डा नपाउने
गरी भएको फै सला वा तिवक त य चिलत कानूनी
न र स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतको ितकूलमा गई मौजदु ा कानूनको
गलत या या गरी सु िज ला अदालतबाट भएको
फै सला ग भीर पमा िु टपूण भएकोले उ िमित
२०६८।११।३० गतेको फै सला बदर उ टी गरी मेरो
सु िफराद दाबीबमोिजम उि लिखत तु सीपरु वडा
नं.५(घ) िक.नं.१२७२ को ज.िव.०-०-१०३/४ लाई
३ भागको १ भाग िदलाई भराई चलन चलाइपाउँ
भ ने बेहोराको पनु रावेदन प ।
िक.नं.६२, ६३, ५५ र ७८ को ज गा
अ.बं.३५ नं. ले सािबक अंिशयारह वादी
मदनबहादरु शाह, मधक
ु र शाह र मतृ क राजकुमारी
शाहिबचमा ३ अंश भाग ला ने भई ३ भागको १ भाग
वादी मदनबहादरु ले, १ भाग मतृ कको हकको स पि
अपतु ाली पाउने ितवादी रेणु शाहले र १ भाग मधक
ु र
शाहले पाउने ठहछ भ ने िमित २०६९।१।१२ को
पनु रावेदन अदालतको फै सला ।
व. राजकुमारी शाहको नाममा दता रहेको
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भ ने आधारमा िनवेदकको नाममा एकलौटी नामसारी
दा.खा. नहने भई ३ भाग ला ने भनी फै सला गरेको
पाइ छ । जबिक ततु मु ामा िनवेदकले आमा
राजकुमारी शाहको िमित २०६५।१२।४ मा मृ यु
भएपिछ आमाको नाममा रहेको िज ला दाङ,
तल
ु सीपरु न.पा.वडा नं.५(क) को िक.नं.६२ े फल
०-४-५, ऐ.ऐ. वडा नं.५(घ) को िक.नं. ६३ को
े फल १-८-०, ऐ.ऐ. वडा नं. ५(ख) िक.नं.५५
को े फल ०-१५-२१/२, ऐ.ऐ. वडा नं.५(ख) को
िक.नं.७८ को े फल ०-८-० र ऐ.ऐ.वडा नं.५(क)
को िक.नं.१२७२ को े फल ०-०-१०३/४ ज गा
घरसमेत भएका ज गाह िवप ी सौतेनी दाजु
र मेरो दाजु मधक
ु र शाह िमित २०५८।५।१५
गतेदेिख छु ी िभ न भई अलगअलग बसी आएको
अव थामा आमा राजकुमारी शाहसँग सगोलमा रही
बसी आमाको याहार स भार र हेरचाह गरी बसेक
मा होइन, अिपतु अंश भाग नपाएक र अिववािहत
छोरी िनवेदकले दाङ देउखरु ी िज ला अदालतसम
अपतु ाली हक कायम दा.खा. नामसारी मु ा िलई
सबतु माणह सिहत िनवेदक वादी बनी मल
ु क
ु ऐन
अपतु ाली महलको २ नं., ६ नं., १० नं. र ११ नं.
बमोिजम मृ यु हने आमा राजकुमारी शाहको नाममा
दता रहेको स पि मा निजकको हकवालाको पमा
मा होइन, सगोलमा रहेक अंिशयार अिववािहता
छोरी म िनवेिदकाले ा गन कानूनी यव था
भएबमोिजम दाङ िज ला अदालतबाट म िनवेदक
वादी िफरादी एवं िवप ी ितवादी भएको संवत्
२०६७ सालको र नं. ७३-२०६६-००६७८ को
अपतु ाली हक कायम दा.खा. नामसारी मु ामा िफराद
मागदाबीबमोिजम सगोलको अिववािहत छोरी रेणु
शाहभ दा अ य छोराह सगोलमा नरही अलगअलग
िभ न भई बसेको अव थामा राजकुमारी शाहको

नाममा रहेको चल अचल स पि ह रेणु शाहले
अपतु ाली पाउने ठहछ भनी िमित २०६८।७।३०
गते दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट फै सला
भएको िथयो । सो फै सलाउपर िवप ीले स मािनत
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु सम पनु रावेदन गनु
भएको छै न । सो फै सला अि तम भएर बसेको छ ।
यसरी िनवेदक िफरादी भई चलेको अपतु ाली हक
कायम दा.ख. नामसारी मु ामा भएको फै सला बदर
नभई अि तम भई बसेको अव थामा सो फै सलाको
सू मतः अ ययन अवलोकन िववेचना र िव ेषण
नै नगरी सबतु माणको मू याङ् कन र िववेचना नै
नगरी हक कायम मु ामा िफराद नगरेको भ ने आधार
िलई ग रएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को
फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अपतु ाली महलको २, ६,
१० र ११ नं. एवं ने.का.प.२०३०, पृ ३४५,
ने.का.प.२०५३, अङ् क ९, पृ ६९७, िन.नं.६२६२,
ने.का.प.२०५२, अङ् क १०, िन.नं.६०८७, पृ
८८३ र ने.का.प.२०६३, अङ् क १२, पृ १५७१,
िन.७७९९ लगायतमा ितपािदत िस ा तह को
ितकूल फै सला भएको हँदा बदरभागी रहेको छ ।
यसैगरी, पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट हराउँदा
िलएको अक आधारमा मदनबहादरु शाहले तल
ु सीपरु
नगरपािलकाबाट िलएको िसफा रस बदर गन
नसके को भ ने आधार िलएको छ । नगरपािलकाले
िदएको िसफा रसको आधारमा हकको थापना
वा िव थापना हन स दैन । तसथ, िमिसल संल न
सबतु माणको मू याङ् कन र िववेचना नै नगरी
पनु रावेदन अदालतबाट ग रएको फै सलामा मल
ु क
ु
ऐन अ.बं.१८४क, माण ऐन, २०३१ को दफा ३,
५४ को िु ट हनक
ु ो साथै ने.का.प.२०४१, अङ् क
९, पृ ७६२, िन.नं. २१०३, ने.का.प. २०३४,
पृ २८५, िन.नं.११०३ र ने.का.प. २०२९,
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पृ २९९ मा ितपािदत िस ा तको ितकूल
फै सला भएको हँदा बदरभागी रहेको छ । यसैगरी,
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सलामा
उ तृ ग रएको ने.का.प. २०५६, अङ् क ३, िन.नं.
६६८२ तथा ने.का.प. २०६६, िन.नं. २८६०,
पृ १८०७ मा थािपत निजरलाई आधारमानी
अब डा स पि ठहर गन गरी फै सला गरेको
पाइ छ । जबिक उ निजर ततु मु ामा आकिषत
हन स दैन । ततु मु ाको त य र उ निजरको
त य िम दैन । असा दिभक निजरलाई आधार
मानी गलत िनणय ग रएको छ । यथाथतः िमित
२०५८।५।१५ मा भएको िमलाप बमोिजम अंश भाग
िलएपिछ सो िमलाप मा अब डाको पमा उ लेख
नभएको स पि लाई अब डा भ न िम दैन । मल
ु क
ु
ऐन अंशब डाको ३५ नं.बमोिजम गो ाराको िलखत
कुनै अब डा भएको छै न । तसथ, िमलाप बाट अंश
भाग बझ
ु ी िलएपिछ कुनै अंशमा दाबी नगन गरी वादी
दाबी छाडी छोडाई िमलेको िमलाप गरेको भ ने कुरा
ट पमा लेिखएको अव था छ । तसथ, पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु को फै सलामा उ लेख भएको
निजर ततु मु ामा आकिषत हन स दैन । ततु
मु ामा छु ी िभ न भएका सौतेनी दाजल
ु े मतृ कको
अपतु ाली सगोलमा बसी याहार स भार गन स यात
अिववािहत आ नो छोरी म िनवेिदकाले अपतु ाली
पाउने ाथिमकता म हँदाहँदै सौतेनी छु ी िभ न
अंश िलई बसेका छोरालाई समेत अपतु ाली दा.खा.
नामसारी हने गरी असा दिभक निजर योग गरी उ
िमलाप िवप ीको दाबी िव
योग हने वल त
माणको पमा हण नगरी भएको पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला िु टपूण हँदा
माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को ितब धा मक
वा यांशको आधारमा बदरभागी रहेको छ भ नेसमेत

बेहोराको यस अदालतमा पन आएको रेणु शाहको
िनवेदनप ।
यसमा राजकुमारीको मृ यु हँदा
एकासगोलमा रहेका ियनै िनवेदक ितवादी रेणु शाह
वादी र िवप ी मदनबहादरु शाह ितवादी भएको
२०६७ सालको र.नं.७३-२०६६-००६७८ को
अपतु ाली हक कायम दता नामसारीसमेत मु ामा
राजकुमारीको स पि सगोलमा रहेको रेणु शाहले
अपतु ाली पाउने ठहराएको दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतको िमित २०६८।७।३० को फै सला अि तम
भइरहेको देिखएको र राजकुमारी, मदनबहादरु ,
मधक
ु र शाहको िबच िमित २०५८।५।१५ मा अंश
मु ा िमलाप गदा िमलाप को तपिसल ख डमा
उि लिखत आ-आ ना ज गाह अंशबापत बझ
ु ी
िलई पिछ अंशमा दाबी नगन गरी वादी दाबी छोडी
िमलाप भएको देिखएको अव थामा प ह का िबच
अंशब डा भइसके प ात् पिन िमित २०६५।१२।४
मा मृ यु भइसके को राजकुमारीको हकको स पि
सगोलको मानी वादीको अंश हकजित स पि
दा.खा.नामसारी हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु को िमित २०६९।१।१२ को फै सलामा
मल
ु क
ु ऐन, अपतु ाली महलको २, ६, १० र ११
नं. तथा अंशब डाको महलको १ नं., माण ऐन,
२०३१ को दफा ३, ५४ र ने.का.प.२०६३, अङ् क
१२, िन.नं.७७९९, पृ १५७१ मा ितपािदत निजर
िस ा तसमेतको िवपरीत भई िु टपूण देिखँदा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१)
को ख ड (क) र (ख) बमोिजम यस अदालतको िमित
२०७१।६।२४ को दोहो याई हेन िन सा आदेश ।
यसमा ततु मु ामा रहेको िववादको
िन पण मेलिमलापबाट गन उपयु हने देिखँदा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

६५घ बमोिजम बढीमा एक मिहनाको समय िदई
दवु ै प लाई पेसी तारेख तोक यस अदालतको
मेलिमलाप के मा पठाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०७२।१०।१८ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक ितवादीका तफबाट िव ान् व र
अिधव ाह ी ह रहर दाहाल, ी िव णु साद
भ राई, डा. ी कुमार शमा आचाय, ी सिवता
बराल, ी रमणकुमार े , अिधव ाह
ी
शािलकराम आचाय, ी यवु राज भ डारीले िमित
२०५८।५।१५ को िमलाप मा आ नो ब डामा पन
अंश िवप ीह ले बझ
ु ी िलएको र अंशमा दाबी नगन
भनी उ लेख भएको, सो िमलाप बाटै अंिशयार
राजकुमारी शाहलाई कम अंश मा भाग िदएको र सो
िमलाप मा अिववािहत छोरी वादी रेणु शाहको नाममा
कुनै स पि पिन भाग नलगाएको र आमा राजकुमारी
शाहको मृ यपु ात् उनको एकलौटी अपतु ाली खाने
बेहोन हकदार िनज रेणु शाह नै हने भए तापिन
आमाको नाममा रहेका स पूण ज गाह लाई ३ भाग
लगाई ३ भागको १ भाग मा िनजले पाउने भनी
सु िज ला अदालतले ठह याएको र पनु रावेदनको
रोहमा पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु ले सदर गरेको
उ फै सलाले ितवादीको अंश हक मान देिखँदा
उ फै सला बदर उ टी गरी िनज पनु रावेदक
ितवादीलाई िफराद दाबीबमोिजम अंश िदलाई
दािखल खारेज नामसारीसमेत गराइपाउँ भ ने बहस
ततु गनभयो
ु ।
य तै यथ मदनबहादरु शाहसमेतका
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ाह ी
महादेव यादव, ी याम साद खरेल, ी श भु

थापा, ी ेमबहादरु खड् काले ब डाप मा उ लेख
नग रएको स पि एक प को मा मा न निम ने,
िववािदत िक.नं.का ज गाह २०५८ सालको
िमलाप मा उ लेख नभएको र उ ज गाह रेणु
शाहले मा पाउने ज गा नभई स पूण अंिशयारको
समेत हक ला ने ज गा भएको हँदा उ िववािदत
ज गाह लाई ३ भाग लगाई ३ भागको १ भाग मा
िनजले पाउने ठह याएको सु फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को फै सला ठीक
छ भ ने बहससमेत सनु ी पनु रावेदनसिहतको िमिसल
अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को
फै सला िमले निमलेको के हो ? पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स दैन ?
भ ने िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िमित
२०५८।५।१५ मा प ह िबच िमलाप भई
वादीम येका मदनबहादरु शाहलाई २-८-९ िवगाहा
ज गा, वादी मधक
ु र शाहका नाममा २-१७-१८
िवगाहा ज गा र ितवादी राजकुमारी शाहका नाममा
िक.नं.१२७२ को ०-०-१०३/४ ज गा अंश भागमा
परेको देिख छ । सो िमलाप बमोिजम रेणु शाहले िमित
२०५८।५।१५ को िमलाप अंशब डाबमोिजम आमा
राजकुमारी शाहका भागमा पन आएको िजउनी अंश
मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको महलबमोिजम िक.नं.६२
(०-४-५), िक.नं.६३ (१-८-०), िक.नं.५५ (०-१५२१/२), िक.नं.७८ (०-८-०), िक.नं.१२७२ (०-०१०३/४) को ज गा नामसारी दाखेल खारेज ग रपाउँ
भनी मालपोत कायालय, दाङमा िनवेदक िदएको
देिख छ । यसैगरी मदनबहादरु शाहले िक.नं.६२
(०-४-५), िक.नं.६३ (१-८-०), िक.नं.५५ (०-१५२१/२), िक.नं.७८ (०-८-०), िक.नं.१२७२ (०-०१०३/४) का ज गा म मदनबहादरु शाह, भाइ मधक
ु र
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शाह, अिववािहत बिहनी रेणु शाहसमेत तीन जनाको
नाउँमा ३ भागको १/१ भाग िह सा जनाई ज गा
नामसारी दाखेल खारेज गरी ज गाधनी दता माणप
पज
ु ासमेत पाउनका लािग िमित २०६६।११।२५
गतेका िदन मालपोत कायालय, दाङमा िनवेदन
िदएको देिख छ । यसरी रेणु शाह र मदनबहादरु
शाहले मालपोत कायालय, घोराही दाङमा िनवेदन
िदएकोमा मालपोत कायालयबाट दवु ै प लाई हक
बेहकमा स बि धत अदालतबाट हक कायम गराई
याउनु भनी िमित २०६७।२।१७ गते िनणय भएको
देिख छ । यसप चात् अिववािहत छोरी म िफरादी
रेणु शाहको आमा राजकुमारी शाहको नाममा रहेको
ज गा र िमलाप बाट ा त िक.नं.६२ (०-४-५),
िक.नं.६३ (१-८-०), िक.नं.५५ (०-१५-२१/२),
िक.नं.७८ (०-८-०), िक.नं.१२७२ (०-०-१०३/४)
को ज गामा मेरो हक पु न आउने भएकोले र उ ज गा
मैले भोगचलन ग ररहेको हँदा सहोदर अिववािहत र
एकासगोलक छोरी छँदाछँदै िवमाततृ फको छोराले
अपतु ाली नपाउने कानूनी यव था भएकाले उ
ज गाह मेरो नाममा अपतु ाली हक कायम गरी दता
नामसारीसमेत ग रपाउँ भ ने रेणु शाहले िफराद (मु ा
नं. २०६७ सालको र.नं.७३-२०६६-००६७८ को
अपतु ाली हक कायम दता नामसारीसमेत) दायर
गरेकोमा दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट िमित
२०६८।७।३० गते मतृ क राजकुमारी शाहको चल
अचल जायजेथामा मतृ कको एकलौटी हक अिधकार
(Exclusive Right) हन आएको सबै स पि को
अपतु ाली वादी अथात् मतृ कक सगोलक छोरी
रेणु शाहले पाउने ठहछ भनी फै सला भई अि तम
भएर बसेको देिखएकोले मतृ क राजकुमारी शाहको
सबै स पि मा िनज रेणु शाहले अपतु ालीको हक
सोही मु ाबाट ा गन देिख छ । यसैगरी वादी

मदनबहादरु शाहले आफू बाँचु जेल आमाको रेखदेख
गरी आमाको मृ यपु िछ काजिक रया दानपु य गरेको
हँदा र िमलाप हँदा अब डा गो ारामा राखेको
िक.नं.६२, ६३, ५५, ७८ र िक.नं.१२७२ का
ज गाह को ३ भागको १ भाग आफूलाई िदलाई
चलनसमेत चलाइपाउँ भ ने िफराद रहेकोमा उ
िववािदत िक.नं.६२, ६३, ५५ र िक.नं.७८ को
ज गा अ.बं. ३५ नं.ले सािबक अंिशयारह वादी
मदनबहादरु शाह, मधक
ु र शाह र मतृ क राजकुमारी
शाहिबचमा ३ अंश भाग ला ने भई ३ भागको १
भाग वादी मदनबहादरु ले, १ भाग मतृ कको हकको
स पि अपतु ाली पाउने ितवादी रेणु शाहले र १
भाग मधक
ु र शाहले पाउने ठहर गरेको दाङ देउखरु ी
िज ला अदालतको िमित २०६८।७।३० मा भएको
फै सला पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु , दाङबाट
िमित २०६९।१।१२ मा सदर भई सो फै सलाउपर
िनवेदक / ितवादी रेणु शाहको यस अदालतमा
मु ा दोहो याई हे रपाउँ भनी िनवेदन परी यस
इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको देिखयो ।
३. आमा राजकुमारी शाहको मृ यपु ात्
आमाका नाममा बाँक रहेको स पि आमाको अंश
भागको हो, अब डाको स पि होइन, आमासँग
म एकासगोलमा बसी आएको हँदा आमाको अंश
भागको स पि मेरो नाउँमा दा.खा. नामसारीसमेत
हनपु छ भ ने ितवादी रेणु शाहको िजिकर रहेको
देिख छ । यसमा वादी मदनबहादरु शाहसमेतले
ितवादी राजकुमारी शाहका उपर अंश मु ा दायर
ग रसके पिछ अंश मु ा च दाका अव थामा िमित
२०५८।५।१५ मा िमलाप गरी सोही िमलाप बाट
आआ नो अंश ा गरेको देिख छ । उ
िमलाप को बेहोरा हेदा “ ततु िववादमा हामी
वादी ितवादी हामी आमा छोराह अब उ ा त
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झगडा नगरी िमली ब न घरसारमा स लाह
हदँ ा िफरादीह हामी दुवैजनाले अंश मु ाको
िफरादप िदए पिन ितवादी आमा राजकुमारी
शाहले मेरो नाममा दता े ता रहेको ज गा जिमन
ितमी िफरादी छोराह लाई अंश भाग ब डाबापत
िद छु सोहीबमोिजम पैतक
ृ स पि को अंश भाग
िलई बुझी आपसमा छु ी िभ न भई आ-आ नो
स पि आ-आफूले आफूखुसी गरी पाउने गरी
िमलाप गर , वादी दाबी छोिडदेउ हामी वादीह
म मदनबहादुर शाह र मधुकर शाहको िच बुझी
हामी दवु ैजनाले ितवादी राजकुमारी शाहको
नाममा दता े ता रहेको िक.नं.२२ (०-७१९), िक.नं.७४ (०-३-५), िक.नं.५९ (०-६-०),
िक.नं.५६ (१-१८-७१/२) को ज गा वादी मधुकर
शाहको अंश भागमा पन; ितवादी राजकुमारी
शाहको नाममा दता े ता रहेको िक.नं.६४ (०१५-१०-), िक.नं. ७३ (०-१३-५), िक.नं.५०
(०-५-५), िक.नं.५१ (०-१०-१०), िक.नं.४९
(०-१-४), िक.नं.४५ (०-१-१४) ज गा वादी म
मदनबहादुर शाहको अंश भागमा पन, म वादी
मदनबहादरु शाहको नाममा दता े ता रहेको
िक.नं.१२७२ (०-०-१०३/४) को ज गा ितवादी
राजकुमारी शाहको नाममा पन अंश भागको ज गा
आ-आ नो अंश भागबापत बुझी िलई पिछ कुनै
अंशमा दाबी नगन गरी वादी दाबी छोडी छोडाई
िम न म जरु भएकोले र म ितवादी राजकुमारी
शाह पिन आ नो नाममा दता े ता रहेको ज गा
छोराह लाई अंशभाग ब डाबापत िदई र वादी
छोराको नाममा दता े ता रहेको ज गा आ नो
भाग ब डा िलई िम न म जुर भएकोले ितउ र
िजिकर छोडी छोडाई िम नसमेत म जरु भएकोले
हामी दुवैको आपसी खुसीराजी म जुरीसाथ िम न

म जरु भएकोले तदनस
ु ार िमली िमलाप गरी
पाउन हा ै घरमा बसी यो िमलाप को कागज
लेखी लेखाई पेस गरेका छ ।” भ ने उ लेख
छ । यसरी वादीम येका मदनबहादरु शाहलाई २-८९ िवगाहा ज गा, वादी मधक
ु र शाहका नाममा २-१७१८ िवगाहा ज गा र ितवादी राजकुमारी शाहका
नाममा िक.नं.१२७२ को ०-०-१०३/४ ज गा अंश
भागमा परेको देिख छ । उ िमलाप को कागज
िदने आमा राजकुमारी शाह र िलने यी वादीसमेत
भई भएको देिख छ । सो िमलाप मा यी मदनबहादरु
शाहसमेतले वादी दाबी छाडी अ य अंशमा दाबी नगन
भनी उ लेख गरेकोसमेत देिखन आयो । िमलाप मा
उि लिखत ज गाबाहेक अ य ज गा पिन नभएको
भए उ िमलाप को कागजमा अ य अंशमा दाबी
नगन भनी उ लेख गनपन
ु अव था नै रहने िथएन ।
हाल िववािदत ज गाह आमा राजकुमारीका नाममा
िमलाप गदाको अव थामा नै रहेको जानकारी भएर
नै उ िमलाप भएको भ ने प ह छ । यसरी
िमलाप मा यी मदनबहादरु शाहसमेतले वादी दाबी
छाडी अ य अंशमा दाबी नगन भनी उ लेख गरेकोले
अ य स पि राजकुमारी शाहको रहेको त यलाई
वीकार गरी िमलाप को स पि िलई िमलाप
गरेको देिखएको हँदा वादी दाबीको स पि अब डा
गो वाराको भनी मा न िम ने देिखँदैन । ज गाको
अव था, े फल र राजकुमारीको छोरी ितको
दािय वसमेतबाट हेदा िक.नं.६२ ( े फल ०-४५), िक.नं.६३ ( े फल १-८-०), िक.नं.५५
( े फल ०-१५-२१/२) र िक.नं.७८ ( े फल ०-८०) को ज गाह लाई बाहेक गरी अंश िदएको भनी
अथ गन हो भने आमा राजकुमारी शाहको नाममा
िक.नं.१२७२ को े फल ज मा ०-०-१०३/४ (पौने
एघार धरु ) मा ज गा हन जा छ र खेततफ कुनै
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ज गा नै हँदैन । अिववािहत छोरीको पालनपोषण,
िश ादी ा र िववाहसमेत गराउनपु न दािय व आमा
राजकुमारी शाहकै रहेको अव थासमेत देिखएको
हँदा सोतफ के ही नबोलीकन िमलाप भएको
देिख छ । यसरी अंश मु ामा िमलाप गदा
आमा राजकुमारी शाहले छोरीको पालनपोषण,
िश ादी ालगायतको दािय वसमेत बोक अ य
अंिशयारको भ दा अ य तै यून अंश (स पि )
ब डा िलएर िमलाप गरेको भनी िमलाप को
या या गनु कानूनी, यावहा रक एवं याियक
ि बाट समेत िम ने देिखन आएन । सामा यतया
अंशब डा गदा सबै अंिशयारलाई बराबर गरी
लगाइ छ भ ने मा यतासमेतको ितकूल रहेको
देिखन आउँछ । ने.का.प. २०७३, अङ् क १२,
िनणय नं. ९७२५ मा कािशत अंश मु ामा
स मािनत सव च अदालतको पूण इजलासबाट
“अंशब डा गदा सबै अंिशयारह लाई बराबर हने
गरी गनपन
ु ह छ । स पि को मू याङ् कन, े फल,
बनोट, कृित आिद त यको आधारमा यावहा रक
हने गरी स पि को बाँडफाँट ग रिदनु यायोिचत
ह छ । अंशब डाको महलको मु य मकसद पिन
पैतक
ृ स पि को यायोिचत पमा बराबर बाँडफाँट
हनपु न हो” भ ने िस ा त ितपािदत भएको छ ।
तसथ, उ ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा
आमा राजकुमारी शाहको नाममा रहेको िक.नं. ६२,
६३, ५५ र ७८ का ज गाह यी यथ / वादीसमेत
अब डा गो वाराको स पि रहेछ भनी मा न िम ने
देिखएन ।
४. ने.का.प. २०६३, िनणय नं. ७७७७,
अङ् क: १० को िलखत बदर, दता बदरको मु ामा
स मािनत सव च अदालतबाट “कानूनबमोिजम
हक छोिडसके को ज गा वयम्ले िफता िलन पाउने

अिधकार वादीलाई कानूनतः नदेिखने” भ ने िस ा त
ितपादन भएको छ । ततु मु ामा समेत िवप ीह
मधक
ु र शाह र मदनबहादरु शाहले िमलाप गदा वादी
दाबी छाडी अ य अंशमा दाबी नगन भनी उ लेख
गरेको र अ य स पि राजकुमारीको रहेको त यलाई
वीकार गरी िमलाप मा उि लिखत स पि िलई
िमलाप गरेको देिखएको हँदा आमा राजकुमारी
शाहको नाममा दता रहेको स पि अब डाको
स पि रहेछ भनी मा न िम ने ि थित देिखएन ।
एकपटक वे छाले अ य अंशमा दाबी नगन भनी हक
छाडी िव ास िदलाई िमलाप को कागज ग रसके को
अव थामा उ िमलाप को बेहोराको ितकूल हने
गरी सोही ज गामा हक कायम ग रपाउँ भनी पनु : दाबी
गनु िवब धनको िस ा तिवपरीत समेत हन जा छ ।
माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) मा “कुनै यि ले
लेखेर, वचनले वा आचरण ारा कुनै यि लाई
कुनै कुरा य तो हो भ ने िव ासमा पारी वा य तो
िव ासमा पन िदई सो यि बाट कुनै काम गराएमा
वा हन िदएमा िनज र सो यि का िबचमा चलेको कुनै
मु ामा सो कुरा य तो होइन वा िथएन भनी िनजले
ख डन गन पाउने छै न” र ऐ. ३४(२) मा “उपदफा (१)
मा उ लेख भएका कुराह सो उपदफामा उ लेख
भएका यि ह बाट मु ास ब धी िवषयव तमु ा कुनै
कारको हक ा गन यि लाई समेत लागु हने छ”
भ ने यव था गरेको देिख छ । एकपटक िमलाप
ग रिदइसके को अव थामा उ िमलाप मै भएको
बेहोराको ितकूल हने गरी पनु : दाबी गनु िवब धनको
िस ा तिवपरीत रहेको देिखन आयो ।
५. तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण
र माणसमेतका आधारमा िक.नं. ६२, ६३, ५५
र ७८ का ज गाह मा वादी दाबी पु न नस ने ठहर
गनपनमा
वादी दाबीबमोिजम ३ ख डको १ ख ड
ु
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वादीको र िफराद नगन मधक
ु र शाहको १ भागसमेत
हक कायम हने गरी भएको सु िज ला अदालतको
नणय नं . १०५७१
फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
तल
सव च अदालत, संयु इजलास
ु सीपरु को िमित २०६९/१/१२ को फै सला
निमलेको हँदा उ टी भई वादी दाबी पु न नस ने माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
तपिसल
फै सला िमित : २०७६।१०।१३
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम सु िज ला
०७४-CI-०४०७
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत तल
मु ा : िनणय दता बदरसमेत
ु सीपरु को फै सला उ टी भई आमा व.
राजकुमारी शाहको नाममा दता रहेको िक.नं. ६२,
६३, ५५ र ७८ का ज गाह मा अब डा गो वारा पनु रावेदक : काठमाड िज ला, का.म.न.पा. वडा
नहने ठहर भएको हँदा यी वादी मदनकुमार शाह र
नं. ५ हाँडीगाउँ ब ने हकदार कृ णबहादरु
मधक
थापासमेत
ु र शाहसमेतको नाममा दाखेल खारेज गनु भनी
राखेको लगत क ा गनु भनी दाङ देउखरु ी िज ला
िव
अदालतमा लेखी पठाउनू................................१
यथ : मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड
ततु फै सला िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
§ सरकारी ज गा यि लाई िदने अिधकार
ु ार
गरी अिभलेख शाखामा बझ
कसैलाई पिन हदँ ैन । कानूनिवपरीत कुनै
ु ाइिदनू ....................२
न कल मा ने सरोकारवालाह लाई िनयमानस
िनणयबाट ज गा दता गन िनणय ग रयो
ु ार
न कल िदनू ...............................................३
भने पिन काननू बिखलापको सो िनणय
ततु फै सलाको जानकारी वादी ितवादीह लाई
कायम रहन स दैन । नापी भई नयाँ
िदनू ..........................................................४
े ताबमोिजम सरकारको नाममा दता
भइसके को र टोल, समाज, स बि धत
उ रायमा सहमत छु ।
थानीय िनकाय वडासमेतले सावजिनक
या.कुमार रे मी
ज गा हो भनी बझ
ु ी सोही पमा उपभोग
ग ररहेको ज गा सभ नापीले नै वीकार
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव
नगरेका परापूवका े ताको आधारमा
इित संवत् २०७६ साल पौष १ गते रोज ३ शभु म् ।
ज गा दता गद जाने हो भने सावजिनक
र नदी िकनारका ज गा सिकँ दै जाने र
—— & ––
खुला े समा हने ि थित आइपन ।
( करण नं.८)
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पनु रावेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
श भु थापा तथा िव ान् अिधव ाह ी
कृ ण थापा र ी नानीबाबु बढु ाथोक
सावजिनक ज गा संर ण सिमितका तफबाट : िव ान्
अिधव ाह ी अजनु साद थापा र ी
गंगा साद पौडेल
यथ का तफबाट : उप यायािधव ा ी महेश साद
खी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४
सु िनणय गनःमालपोत अिधकृत
मालपोत कायालय काठमाड
पनु रावेदन तहबाट फै सला गनःमा. यायाधीश ी मोहनबहादरु काक
माननीय यायाधीश ी शारङ् गा सवु ेदी
पनु रावेदन अदालत पाटन
फै सला
या.डा.आन दमोहन भ राई : पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।९।२२ मा
भएको फै सलाउपर मु ा दोहो याई हेरी पाउन
ितवादीह को तफबाट िनवेदन परेकोमा िमित
२०७४/९/६ मा यस अदालतबाट याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को
ख ड (क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहो याई हेन गरी
िन सा दान भएप ात् दायर भई िनयमानस
ु ार पेस
हन आएको ततु मु ाको संि त त य एवं ठहर
यस कार रहेको छ :-

काठमाड िज ला, का.म.न.पा. सािबक
वडा नं. २५(क) बाट हाल नापीमा कायम भएको
का.म.न.पा ५ िस.नं. १०२-१०६६-०५ िक.नं.
२०८, २१०, २४७, २४९, २५१ का ज गा नयाँ
नापीमा गठु ी तैनाथीमा दता गन गरी भएको िनणय
स मािनत सव च अदालतबाट दतावालाको लगत
क ा गरेको अव था नभई २०२९ सालस मको ितरो
िनवेदकका तफबाट ितरेको गोकण र प चामतृ गठु ी
५, ५/१ लगत कायम रहेको भ ने देिखँदा गठु ीको
मोठलगायत स ब माण जो बु नपु न बझ
ु ी िनणय
गनपनमा
सोबमोिजम नगरी गरेको िनणय िु टपूण
ु
देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा िवप ी गठु ी तहिसल
कायालयको िमित २०५२/८/२१ को िनणय बदर
ग रिदएको छ । अब गठु ीमा भएको माणह समेतका
आधारमा कानूनबमोिजम गनु भनी परमादेशको
आदेश जारी हने ठहरी पनु ः गठु ी कायालयबाट १६८-० म ये ८-६-२ सािबकमा दता भई बाँक े फल
८-१-२ अधीन थमा कायबाही चली िमिसल यस
कायालयमा ा भई यस कायालयबाट भूिमसधु ार
तथा यव था म ालयमा पठाई सो म ालयमाफत
ताव पेस भई नेपाल सरकारबाट अदालतको
िमित २०५७/१/२९ को परमादेशबमोिजम
पूणबहादरु थापासमेतले िदएको िनवेदन र गठु ीको
मोठलगायतका स ब
माण जो जे बु नपु न
बझ
ु ी अ य प को दाबीसमेतलाई म यनजर गरी
ती माणह को आधारमा आव यकताअनस
ु ार
सािबक नापीको काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
सािबक वडा नं. २५(क) िक.नं. ५०५ को ज गामा
नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको दता स याई गठु ी
लगतबमोिजम दता हन बाँक रहेको ज गा गोकण र
प चामतृ गठु ीको नाममा अधीन थ जनाई दता गन
र उ िक.नं. ५०५ म ये बाँक रहने ज गा यथावत्
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

नेपाल सरकारको नाममा दता गन वीकृित िदने भनी
बैठक सं या ३०/०६७ िमित २०६७/८/१४ मा
िनणय भई ा भएको िमिसलमा सािबक का.म.न.पा.
२५(क) िक.नं. ५०५ बाट हाल नापीमा कायम
भएको का.म.न.पा. ५ िसट नं. १०२-१०६६-०५
िक.नं. २०८ को े फल १-०-०, िक.नं. २१०
को े.फ. ०-१५-३-०, िक.नं. २४७ को े.फ.
००३५.७७ िक.नं. २४९ को े.फ. ४२९.२४
र िक.नं.. २५१ को े.फ. १४३४ वग िमटरसमेत
ज मा ज.िव. ५-११-२-० ज गा गोकण र प चामतृ
गठु ी ज.ध. मोही छ बहादरु थापासमेत कायम रही
अधीन थ जनाउने गरी िमित २०७१/७/३ मा िनणय
भई बाँक ज गा नेपाल सरकारको नाममा कायम
भएकोमा सावजिनक सरकारी ज गा संर ण सिमित
काठमाड ले सिचव यूलाई स बोधन गरी िदएको
िनवेदन राि य सतकता के बाट छानिबन गरी
पेस भएको ितवेदनमा मु य सिचव यूबाट तु त
ज गा रो का राखी पूव िु टपूण िनणय स याउन
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयमा लेखी पठाउने
आदेश भएकोले आदेशबमोिजम गन भनी भूिमसधु ार
तथा यव था म ालयका सिचव यूलाई च.नं.
५१/७१/७२/३०११ िमित २०७१/९/१४ मा
पठाई सोहीबमोिजम भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागमाफत छानिबन ितवेदनसिहतको प ा
भएको देिख छ । स मािनत सव च अदालतको
फै सला र नेपाल सरकारको िमित २०६७/८/१४
का िनणयसमेतका आधारमा यस कायालयबाट िमित
२०७१/७/३ मा भएको िनणय यसै कायालयबाट
पनु रावलोकन गन नसिकने हँदा पिछ ठहरेबमोिजम
हने गरी का.म.न.पा. ५ िसट नं. १०२-१०६६०५ िक.नं. २०८, २१०, २४७, २४९ र २५१
को ज गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख)१

बमोिजम रो का रािखिदने भ ने मालपोत कायालय
िड लीबजार काठमाड बाट िमित २०७१/९/१७ मा
भएको िनणय ।
ोतका िलखतह बाट १६-८-०-० ज गा
ा भएको यथाथमा िववाद छै न । उ िलखतका
ज गाह म ये ८-६-२-० ज गा २०२१ सालमा
दता भई ८-१-२-० ज गा दता हन बाँक रहेको पिन
िववादरिहत छ । ोतका िलखतह को ज गाको
े फल घटी भएको वा थलोमा ज गा नरहेको भ ने
अव था पिन रहेको छै न । िलखतबमोिजमको ज गा
यथावतै रहेको छ । य तो अव थामा िलखतको
स पूण ज गा दता गनपनमा
सोअनस
ु
ु ार नगरी
कायम भएको ज गाम ये २-६-०-० ज गा बाटोमा
परेको भनी िनणय भएको सो हदस म थम ि मा
नै बदर भागी छ । करणह मा विणत त य तथा
कानूनको आधारमा व.छ बहादरु थापाले ख रद
गरी िलनु भएको िलखतह म ये २०२१ साल तथा
िववािदत िनणयबमोिजम दता भएको ज गाबाहेक
अितर सँगै रहेको काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
वडा नं.५ िसट नं. १०२-१०६६-०५ िक.नं. ७ े.
रो. २-३-२-३ म ये दि णतफबाट े.रो. १-१५२-० र िक.न. २५२ को ५८३.७४ व.िम. म ये
उ रतफको २०६.५४ व.िम. ०-६-२-३ समेत गरी
कूल े.फ.रो. २-६-०-० ज गासमेत पन भएकोले
उ ज गा बाटोमा गएको भनी दता नगरेको हदस म
िवप ी मालपोत कायालयको पनु रावेदनसाथ
संल न िमित २०७१/७/३ को िनणय बदर गरी उ
ज गाह समेत गोकण र प चामतृ गठु ीको अधीन थ
हने गरी दता गरी मोहीमा पनु रावेदक कायम गरी
ज गाधनी दता माण पज
ु ा िदनु िदलाउनु भ ने
आदेश िवप ी मालपोत कायालयको नाममा ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदक वादीह को पनु रावेदन प ।
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यसमा िनवेदक पनु रावेदकले दाबी गरेको
ज गाम ये े.फ. २-६-०-० ज गा बाटोमा परेको
भनी बाटोको कृित र तफसमेत नखल
ु ाई बाटो
कायम हनपु न आधार माणसमेत िववेचना नगरी
िमित २०७१/७/३ मा भएको िनणय पनु रावलोकन
गन नसिकने भनी िमित २०७१/९/१७ मा मालपोत
कायालय िड लीबजारबाट भएको िनणय सबदु माण
मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ िवप ी यथ
मालपोत कायालयलाई सोको सूचना िदई पनु रावेदन
सरकारी विकल कायालय पाटनलाई पेसीको सूचना
िदई लगाउका िनवेदनसमेत साथै राखी िनयमानस
ु ार
पेस गनहोला
भ ने पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
ु
िमित २०७२।८।९ मा भएको आदेश ।
मालपोत कायालय िड लीबजारबाट िमित
२०७१/७/३ मा भएको िनणय िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७२/९/२२ को फै सला ।
हा ा दाता छ बहादरु थापाले २०१४।९।१
को िलखतबाट पदमबहादरु खड् काबाट े.रो.११०-०-० र िमित २०१४।११।१ को िलखतबाट
इ वालान द राजोपा यायबाट े.रो.५-८-०-०
गरी कुल े.रो.१६-८-०-० ज गाको मोिहयानी ख रद
गरी िलनु भएको छ । उि लिखत ज गाम ये े.रो.८६-२-० ज गा २०२१ सालमा नै नापी भएको छ ।
ज गाको पूवतफ खोला पसेको कारणबाट े.रो.८-१२-० ज गा दता हन नसके को हो । यसरी बाँक रहेको
ज गाको स ब धमा चलेको कारबाहीबाट े.रो.५११-२ ज गा हामीह को नाममा दता गरी े.रो.२-६०-० ज गा दता गन इ कार ग रएको छ । उि लिखत
े.रो.२-६-०-० ज गा बाटोमा परेको भिनएको भए

पिन बाटोमा परेको छै न । दाताले मोिहयानी ख रद
गरी िलनु भएको िलखतिभ को गोकण र प चामतृ
गठु ीको सािबक लगत ५, ५/१ मा दता रहेको
त कालीन कानूनी यव थाबमोिजम पा रत भएका
िलखतह बदर बाितल नभई सदर कायम रहेका
छन् । ज गामा हक ा गरेका िलखतह सदर कायम
रहने तथा ज गामा हक नहने हन स ै न । नेपाल
सरकारको २०६७।८।१४ को िनणयको आधारमा
मालपोत कायालयबाट िमित २०७१।७।३ मा हाल
कायम िक.नं.२०८, २१०, २४७, २४९ र २५१
का ज गाह मोही छ बहादरु कायम हने गरी िनणय
भई पनु रावेदकह ले िजिकर िलएको ज गा बाटोमा
परेको भ ने आधार अवल बन गरी फै सला भएको
छ । उ ज गाह को े तामा बाटो जिनएको छै न र
ज गामा कुनै बाटो रहेको छै न । उ ज गामा के कुन
िमितमा कहाँदेिख कहाँ जानको लािग बाटो खल
ु ेको
हो र हाल ज गामा रहेको बाटोको अव था के क तो
रहेको छ भ ने स ब धमा िनणय र फै सलामा के ही
उ लेख भएको छै न । मालपोतको िु टपूण िनणयलाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलामा
अ.बं.८२, १८४(क), माण ऐन, २०३१ को दफा
३ र ५४ को कानूनी यव थासमेतबाट िु टपूण छ ।
यि को िलखत, लगतबाट िभडी दता हने
ज गा नेपाल सकारको नाममा दता भएको कारणले
मा िनजी ज गा गन निम ने नहने भनी यस स मािनत
अदालतबाट ने.का.प. २०५९, अङ् क ३/४, प.ृ १८२,
िन.नं. ७०७७, ने.का.प. २०५४, अङ् क २, प.ृ ९८,
िन.नं.६३१७ समेतमा िस ा त सं थािपत भएको
छ । नेपाल सरकारको नाममा दता भएको भ ने
आधारमा दाबी नपु ने ठहर गरेको फै सला उ
सं थािपत िस ा तसमेतको िवपरीत छ ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य, आधार तथा
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स मािनत अदालतबाट सं थािपत िस ा तसमेतको
आधारमा उ िु टपूण फै सला फरक पन स ने
अव था रहे भएकाले याय शासन ऐन, २०४८
को दफा १२(१) को ख ड (क) र (ख) बमोिजम
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गरी फै सला बदर
उ टी गरी िलखत र गठु ीको लगतबमोिजम ज गाधनी
गोकणशवर प चामतृ गठु ी र मोही हा ा दाता
छ बहादरु थापा कायम हने गरी इ साफ ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको कृ णबहादरु थापासमेत जना
१४ को िनवेदनप ।
यसमा ततु िनवेदनसँग स बि धत मु ाको
सु , रेकड र भए माण िमिसलसमेत स बि धत
अदालत / िनकायबाट िझकाउनक
ततु
ु ा अित र
मु ासाथ दता भएको ०७३-CI-०३१९ को उ ेषण
मु ाको पनु रावेदन प समेत साथै राखी िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने बेहोराको यस अदालतबाट भएको िमित
२०७३/ ०५/२६ को आदेश ।
यसमा यी िनवेदकह ले उ लेख गरेको
सािबकको २०१४ सालको रिज ेसन पा रत
भएको िलखतसँग िववािदत ज गा िम छ िम दैन
भ ने तफ िववेचना गरी फै सला गनपनमा
ज गाको
ु
हकको ोत जो मालपोत कायालयमा नै रिज ेसन
गरेको िलखत छ य ता माणह लाई नै उपे ा गरी
िनणय भएको देिखएको, मख
ु निमलेको मा अ.बं.
१८४क, १८५ तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३,
५४ बमोिजम स ब माण बु नपु नमा नबिु झएको
एवं यसै अदालतबाट ने.का.प. २०५९, अङ् क ३/४,
िन.नं. ७०७७ मा ितपािदत कानूनी िस ा तसमेत
िवपरीत भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।९।२२ को फै सला िु टपूण देिखँदा याय
शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को ख ड
(क) र (ख) बमोिजम ततु मु ामा दोहो याई हेन

अनमु ित दान ग रएको छ । िनयमानस
ु ार गनु भ ने
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७४/ ०९/०६
को आदेश ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक
पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन
आएको ततु मु ामा पनु रावेदकह को तफबाट
उपि थत हनभु एका िव ान् व र अिधव ा ी श भु
थापा तथा िव ान् अिधव ाह ी कृ ण थापा र
ी नानीबाबु बढु ाथोक ले िववािदत ज गाको मालपोत
कायालयबाट पा रत िलखत यथावत् रहे भएको र
ज गामा बाटो भ ने न सा कु डलीबाट नभए नरहेको
अव थामा यि िवशेषको ज गा बाटोमा परेको
भ न निम ने हँदा सोही आधारमा भएको िु टपूण
िनणय स याई िववािदत सबै ज गा पनु रावेदकह को
मागबमोिजम िनजह को नाममा हने गरी इ साफ
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
सावजिनक ज गा संर ण सिमितका
तफबाट िव ान् अिधव ाह
ी अजनु साद
थापा र गंगा साद पौडेलले िववािदत ज गा खोलाले
छोडेको सावजिनक ज गा हो, िवप ीह ले आ नो
राजीनामाबमोिजमको ितरोभरोको ज गा पिहला नै
दता गरी िलनु भएको छ, यसमा िनजह को हक
ला ने होइन भ ने बहस गनभयो
ु ।
यसैगरी मालपोत कायालयको तफबाट
उपि थत उप यायािधव ा ी महेश साद ख ीले
िववािदत ज गा दता गदा यस अदालतबाट रट
िनवेदनमा भएको आदेशलाई मानवीय भल
ु बाट गलत
अथ लगाई गैरकानूनी िनणय भई ज गा दता भएको
रहेछ । सो कुराको जानकारी ा भएको कारण
िववािदत ज गा त कालै रो काको िकया अपनाई
सावजिनक ज गाको संर ण गन काय ग रएको हो,
मु ा फै सला भएप ात् उ िु टपूण िनणय सि चने
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अव था छ । बाँक ज गा िनजह को नाममा दता हने
सङ् ग र अव था छै न भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजम
िव ान्
कानून
यवसायीह को बहस सनु ी ततु मु ाको िमिसल
संल न माण कागजातह अ ययन गरी हेदा यसमा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेको
छ वा छै न र पनु रावेदक वादीह को पनु रावेदन
िजिकर पु न स छ वा स दैन भ ने स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, पनु रावेदकह का
दाता छ बहादरु थापाले िमित २०१४/९/१ मा
र.नं. २५५९ को िलखत र िमित २०१४/११/१
मा र.नं. २७१५ को िलखतबाट ख रद गरी िलएको
ज गाम ये े.फ. ८-१-२-० मा खोला पसी नो सान
भई बाँक रहेको े.फ. ८-६-२-० ज गा िक.नं. ६०,
६१, ६३ र ६८ कायम भई २०२१ सालमा िनज
छ बहादरु कै नाउँमा दता भएकोमा िनजको २०२९
सालमा मृ यु भएको, सो ज गाको २०२९ सालस म
मा कुत बझ
ु ाएको र सव नापीका अव थामा िक.नं.
१९० धोवी खोला जिनई नापी भई िफ डबक
ु कायम
भएको िथयो । सो ज गाम ये िक ाकाट भई कायम
५०४, ५०५ म ये िक.नं. ५०४ े.फ. १-११-१-०
यि को नाउँमा दता गन गरी िमित २०४३/८/१०
मा िनणय भएकोमा िमित २०४४/८/२३ का िनणयले
िक.नं. ५०५ को ज गा सरकार (त कालीन ी ५
को सरकार) का नाउँमा दता भएकोमा २०४८
सालमा पल
ु िनमाण भएपिछ २०५१ सालमा कुत
ितन यव था गरी पाउन गठु ी तहिसल कायालयमा
िनवेदन गरेकोमा गठु ी सं थान काय यव था
िविनयम, २०४९ को िविनयम १०(ज) र ी ५ को
सरकारको िमित २०५१/१०/२३ को िनणयबमोिजम
दता गन निम ने भनी गठु ी तहिसल कायालयबाट

िमित २०५२/८/२१ मा भएको िनणयउपर यस
अदालतसम र.प.ु नं. ५७ को उ ेषणसमेतको
िनवेदन परी उपरो गठु ी तहिसल कायालयको िमित
२०५२/८/२१ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर भई स ब माण बझ
ु ी िनणय गन भनी
परमादेशसमेत जारी हने ठहरी िमित २०५७/१/२९
मा आदेश जारी भएको देिख छ । उपरो स मािनत
सव च अदालतबाट जारी आदेश एवं मि प रषदको
्
िमित २०६७/८/१४ को िनणयको आधारमा मालपोत
कायालय िड लीबजारबाट िमित २०७१/७/३ मा
हाल कायम िक.नं. २०८, २१०, २४७, २४९ र
२५१ समेतका ज गा छ बहादरु थापाका नाउँमा
मोही कायम हने गरी गोकण र प चामतृ गठु ी
ज गाधनी कायम हने गरी दता गन र बाँक ज गा
बाटोमा परेको भ ने आधारमा दता गन निम ने भनी
उ लेख भएको रहेछ । उ िनणयउपर पनु रावेदन
परेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सो मालपोत
कायालय िड लीबजारबाट िमित २०७१/७/३ मा
भएको िनणय सदर गन गरी फै सला भएउपर मु ा
दोहो याई पाउन िनवेदन परेकोमा िमित २०७४।९।६
मा यस अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
भएप ात् दायर भई पेस हन आएको देिखयो ।
३. अब हाल कायम िक.नं. ७ र िक.नं.
२५२ म येको े.फ. २-६-०-० ज गासमेत
गोकण र प चामतृ गठु ी अधीन थ हने गरी मोही
पनु रावेदकका दाता कायम गरी सािबक माणका
आधारमा ज गाधनी दता माण पज
ु ासमेत िदलाई
पाउँ भ ने पनु रावेदकह को मु य पनु रावेदन िजिकर
रहेको देिखन आयो ।
४. पनु रावेदकह ले िववािदत ज गा
ज गा दता गदा यस अदालतबाट र.प.ु नं. ५७ को
उ ेषणसमेतको रट िनवेदनमा िमित २०५७/०१/२९
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मा भएको आदेशलाई मु य आधार िलइएको
देिख छ । उ आदेशमा “अब जो जे बु नुपन
माणह बुझी िनवेदकले िदएको र यस गठु ीमा
भएका माणह समेतको आधारमा िनवेदकह को
परेको िनवेदनमा पुनः कानूनबमोिजम िनणय गनू”
भ ने उ लेख भएको देिख छ । उ आदेशको
अ ययन गदा यस अदालतबाट ज गाह यो यस
यि वा सं थाको नाममा दता गनु नभनी माण
बझ
ु ी पनु ः िनणय गनु भ नेस म उ लेख भएको
देिख छ ।
५. ज गा दता कसको नाममा हने वा नहने
भ ने िवषय सो ज गाको सािबक दताको ोत, सो
ज गामा रहे भएको जोतभोग कमोद, ज गाको हालको
अव था र कृितसमेतको आधारमा स बि धत
िनकायबाट िनणय हने हो । पनु रावेदकह का दाता
छ बहादरु थापाले िमित २०१४/९/१ मा र.नं.
२५५९ र िमित २०१४/११/१ मा र.नं. २७१५
बाट ख रद गरी िलएको भ ने राजीनामाको िजिकर
स ब धमा हेदा त प ात् २०२१/०२२ सालमा ज गा
नापी हँदा िनज छ बहादरु ले िक.नं.६०, ६१, ६३
र ६८ को ज गा दता गरी लगेको देिख छ । नापीमा
िक.नं.१९० कायम भएको ज गा यी पनु रावेदकह को
हो भ ने यिकन गन कुनै आधार माण पेस गरेको
पाइँदैन । सो िक.नं.१९० को ज गामा खोला जिनएको
र सो ज गामा यी पनु रावेदकह को ज गा परेको भ ने
नापीको समयमा कुनै िजिकर भएको वा आ ना
नाममा दता हनपु छ भ ने दाबीसमेत त कालीन
समयमा िनजह को रहे भएको देिखँदैन ।
६. पनु रावेदकह ले िक.नं.६० समेतको
४ िक ा ज गामा नयाँ नापी भई आ नो ज गाको
ज गाधनी माणपज
ु ा ा गरेपिछ िव.सं.२०२९
सालप ात् ितरो वा कुतसमेत नबझ
ु ाई छुटेको

देिख छ । िव.सं.२०४२/०४३ सालमा िववािदत
ज गा रहे भएको े मा नयाँ नापी हँदा पिन यी
पनु रावेदकह बाट आ नो सािबक दता े ता आिद
देखाई नापजाँच गराई ज गा अ ाविधक गराउने
यास गरेको भ ने कुनै अिभलेखज य िलखत कागज
वा दाबी िजिकर रहे भएको देिखँदैन । खोलामा पल
ु
बनेपिछ खोला उकास भयो भ ने आधारबाट िमित
२०५१/०१/१४ मा मा कुत बझ
ु ाइपाउँ भनी ज गा
दताको लािग गठु ी तहिसल कायालयमा िनवेदन गरेको
देिख छ । गठु ी तहिसल कायालयमा िनवेदन गरेकोमा
गठु ी सं थान काय यव था िविनयम, २०४९ को
िविनयम १०(ज) र त कालीन ी ५ को सरकारको
िमित २०५१/१०/२३ को िनणयबमोिजम दता
गन निम ने भनी गठु ी तहिसल कायालयबाट िमित
२०५२/८/२१ मा िनणय भएको देिख छ ।
७. उ िनणयउपर यस अदालतमा र.प.ु
नं. ५७ को उ ेषणसमेतको रट िनवेदन परेकोमा
िमित २०५७/१/२९ मा आदेश हँदा स ब माण
जो जे ब नपु छ बझ
ु ी अ य प ह को दाबीसमेतलाई
म यनजर गरी सो माणह को आधारमा आव यक
िनणय गनु भ नेस म उ लेख भएकोमा सो ज गाको
िवषयमा त काल ि थित बु ने, ज गा सावजिनक
खोलो हो वा यि गत जोतभोगमा छ भ ने स ब धमा
बझ
सोतफ के ही बोलेको
ु ी आव यक िनणय गनपनमा
ु
देिखँदैन । सो ज गा दताको ममा मि प रषदको
्
ताव हेदा “िनवेदक पण
ू बहादरु थापासमेतले
िदएको िनवेदन र गुठीको मोठलगायत स ब
माण जो जे बु नुपछ बुझी अ य प ह को
दाबीसमेतलाई म यनजर गरी सो माणह को
आधारमा आव यकतानुसार सािबक नापीको
काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा नं.२५(क)
को िक.नं. ५०५ को ज गामा नेपाल सरकारको
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नाममा रहेको दता स याई गठु ी लगतबमोिजम
दता हन बाँक रहेको ज गा गोकण र प चामतृ
गुठीको नामामा अधीन थ जनाई दता गन र उ
िक.नं. ५०५ म ये बाँक रहने ज गा यथावत्
नेपाल सरकारको नाममा दता गन वीकृित िदने”
भनी िमित २०६७/०६।२७ मा ताव वीकृत
भएको देिख छ । सोही िनणयको आधारमा मालपोत
कायालय, काठमाड बाट िमित २०७१।०७।०३
िनणय भएको देिख छ ।
८. यसरी िमित २०४४।८।२३ मा नै
सरकारको नाममा दता भएको ज गा के कित कारणले
िक.नं.५०५ बाट फुटाई िक ाकाट गरी सो दता
स याउनु परेको हो भ ने स ब धमा उ
तावमा
देखाए खल
ु ाएको देिखँदैन । मि प रषदक
् ो ताव
हेदा यस अदालतबाट िमित २०५७।०१।२९ मा
भएको आदेशको गलत अथ लगाइएको देिख छ ।
िववािदत ज गा सािबकमा नदी बगेको बगरको ज गा
नै सावजिनक हो भ नेमा िववाद छै न । नदीले धार
प रवतन गदा के ही ज गा उकास हन वा बगर ब न
स छ । तर सो कारणले मा नदी े को ज गा
यि को हन स दैन । िववािदत ज गाको दईु दईु
पटक नापी हँदा यी पनु रावेदकह ले ज गा आ नो हो
भनी नापीमा दता गन सके को वा २०२९ सालप ात्
ितरो कुत के ही ितरेको देिखँदनै । ज गाको खोलामा
पल
ु को कुरा उठाई २०५१ सालमा मा दताको
लािग िनवेदन परेको अव था छ । िव.सं.२०१४
सालको राजीनामाको आधारमा दईु दईु पटकको
नापीमा ज गा नापी गराउन नसके को अव थामा
य तो सावजिनक कृितको ज गा दता गन िनणय
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतको
िवपरीत भएको देिख छ । सरकारी ज गा यि लाई
िदने अिधकार कसैलाई पिन हँदैन । कानूनिवपरीत

कुनै िनणयबाट ज गा दता गन िनणय ग रयो भने
पिन कानून बिखलापको सो िनणय कायम रहन
स दैन । नापी भई नयाँ े ताबमोिजम सरकारको
नाममा दता भइसके को र टोल, समाज, स बि धत
थानीय िनकाय वडासमेतले सावजिनक ज गा
हो भनी बझ
ु ी सोही पमा उपभोग ग ररहेको ज गा
सभ नापीले नै वीकार नगरेका परापूवका े ताको
आधारमा भटाभट ज गा दता गद जाने हो भने
सावजिनक र नदी िकनारका ज गा सिकँ दै जाने र
खल
ु ा े समा हने ि थित आइपछ । यो सावजिनक
चासो र सरोकारलाई अदालतले ज गा दतास ब धी
िववादमा सदा म यनजर गद सावजिनक िहतको
संर ण गनपछ
ु । हा ो े ता णाली अवै ािनक
भएको कारण नै ज गामा पटकपटक नापी गनु परेको
हो । नापीको बखत कै िफयत नजनाइएको अव थामा र
नापीमाफत े ता अ याविधक भइसके को अव थामा
लामो समयपिछ िव.सं.२०१४ सालको राजीनामा वा
सोपूवको ज गाको े ता समाती सावजिनक कायम
भई सरकारको नाममा िव.सं.२०४४ सालमा नै दता
भइसके को ज गा प न िम ने हँदैन । यी सम त
कारणह बाट ततु मु ामा िमित २०७४/९/६ मा
दोहो याई हेन िन सा दान गदा यस अदालतबाट
िलइएका आधारह सँग यो इजलास सहमत हन
सके न । सो कारण पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सलालाई अ यथा भ नपु न देिखएन ।
९. तसथ मािथ उि लिखत त य, आधार
र कारणबाट मालपोत कायालय िड लीबजारबाट
िववािदत िक.नं.७ र २५२ का ज गासमेत कूल
ज.रो.२-६-०-० ज गा सावजिनक बाटोमा पन भई
दता गन निम ने गरी िमित २०७१/०७/०३ मा
भएको िनणय बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकह को
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन
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अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०९/२२ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
ततु मु ाको फै सलाको लगत क ा गरी फै सलाको
िव तु ीय ित अपलोड गरी सु र माण िमिसल
स बि धत िनकायमा पठाई यस अदालतको िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख फाँटमा बझ
ु ाइिदनू ।

नणय नं . १०५७२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७६।१०।१३
०६८-CI-०४८८

उ रायमा सहमत छु ।
या.ह र साद फुयाल

मु ा:- डाँक िललाम बदरसमेत

इजलास अिधकृत : िभम साद भस
पनु रावेदक / वादी : िज ला िसराहा, थ हा कटहा
ु ाल
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभु म् ।
गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने ल मी साह सोनार
िव
िवप ी / ितवादी : िज ला िसराहा, थ हा कटहा
गा.िव.स. वडा नं.२ ब ने रामे र यादव

—— &

§ सािबक िक ाका ज गा दुईवटा िक ामा
प रवतन भई दुईजना ज गाधनी कायम
भएकोले उ ज गाको दुई भाग हदँ ा
िवभािजत दवु ै िक ामा उही मोही कायम
भएको कारण र अव थाबाट अदालतले
मोही र ज गाधनी बाँडफाँट गरेको भ न
निम ने ।
( करण नं.९)

––

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
शैले कुमार यादव
िवप ी / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा ी राम साद भ डारी
अवलि बत निजर :
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स ब कानून :
§ भूिमस ब धी ऐन, २०२१
सु तहमा फै सला गनः
मा.िज ला यायाधीश ी रमेशराज पोखरेल
िसराहा िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी कुमार चडु ाल
माननीय यायाधीश ी थीरबहादरु काक
पनु रावेदन अदालत राजिवराज
फै सला
या.तेजबहादुर के .सी.: 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
व. नारायण िसंह नाउँमा दता रहेको
िज ला िसराहा, गा.िव.स. राजपरको वडा नं.६(ग)
को िक.नं.९४ को ०-१५-१५ ज गामा म िफरादी
मोही रहेकोमा मैले मोहीको हैिसयतले उ ज गा
जोत भोगसमेत ग ररहेको छु । उ ज गाको ०-१५१५ म ये पूवतफबाट ०-७-१७१/२ ज गामा िमित
०६४/३/३ गतेका िदन िवप ी रामे रले आली
हाली हलो जोती धानको िबउ छ ररहेको कुरा थाहा
पाई ज गा हेन गई िवप ी रामे रलाई िकन ज गा
जोितरहनु भएको छ भ दा िवप ी रामे रले यो ज गा
िललाम डाँकबाट िलएको छु । यसमा ित ो हक रहेन
भनी भनेकोमा सोही िदन िसराहा िज ला अदालतमा
आई न कल िलई थाहा पाई म िफरादीको मोही
हकमा असर पन गरी डाँक िललाम गराई आ नो
नाउँमा सकार गरी दा.खा. पज
ु िलई ज गा दा.खा.

समेत गराई िलएको हँदा अ यायमा परी अ.बं.
३६ नं. का साथै लेनदेन यवहारको ४० नं. को
हद यादिभ ै नालेस गरेको छु । िवप ी राजिवहारी
िसंहको व. िपता नारायण िसंह नाउँमा दता कायम
रहेको िज ला िसराहा, गा.िव.स.राजपरु वडा नं.६(ग)
को िक.नं.९४ को ०-१५-१५ ज गामा म िफरादी
मोही भएकोले उ ज गामा आधी मेरो वािम व
रहेको कुरा िनिववाद छ भ ने अक ितर स मािनत
िसराहा िज ला अदालतलाई मोही बाँडफाँट गेन
अिधकारसमेत नरहेको साथै मोही बाँडफाँटस ब धी
े ािधकार भूिमस ब धी ऐन, २०२१ अनस
ु ार भूिम
सधु ार कायालयको रहेको कुरा ट भएकोले उ
ऐनलाई िमची म िफरादी मोहीलाई असर पान गरी
िमित ०६३/३/२९ मा स मािनत अदालतबाट डाँक
िललाम काय स प न भएको कानूनी ितकूल रहेको
भएको डाँक बदर हने ट नै छ तसथ मेरो माण बझ
ु ी
िवप ी रासिवहारी िसंहले िवप ी रामे र यादवसँग
खाएको ऋणमा व. नारायण िसंह नाउँ दता रहेको
िज ला िसराहा, गा.िव.स. राजपरु को वडा नं.६(ग)
को िक.नं.९४ को ०-१५-१५ ज गाम ये पूवतफबाट
०-७-१७१/२ ज गा डाँक िललाम भएकोले सो िललाम
डाँक बदर गरी सोही आधारमा िमित २०६३/३/३०
को तामेली आदेश र िमित २०६३/६/२ को दा.खा.
पज
ु िवप ी रामे रका नाउँमा भएको सोसमेत
बदर गरी सोही आधारमा दा.खा. कायम भएको
िक.नं.३०३६ को ०-७-५१/२ नरघटी भई दता कायम
भएको सो दतासमेत बदर गरी व. नारायण िसंहको
नाउँमा पूववत् दता कायम गरी कोट िफसमेत िदलाई
भराइपाउँ भ ने वादीको िफराद दाबी ।
िफराद गन हक अ.बं.८२ नं. ले िवप ीलाई
दान गरेको छै न । म ितवादी रामे र यादवले
रासिवहारी िसंहउपर यसै स मािनत अदालतमा
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०५९ सालमा दे.नं.२५६२/४१५ को लेनदेन मु ा
दायर गरी िमित २०५९/५/२० मा एकतफ फै सला
भई सो फै सलाले िबगोतफ २०५९ सालमा कारबाही
गरी िमित २०६२/८/६ मा दरखा त परी म ितवादी
रामे रले ितवादी रासिवहारी िसंहको हक भोगको
ज गा िज ला िसराहा, गा.िव.स.राजपरु वडा नं.६(ग)
िक.नं.९४ को ०-१५-१५ म ये पूवतफबाट ०-७१७१/२ ज गा िमित ०६३/३/२९ मा डाँक िललाम भई
सो डाँक िललाम म ितवादी रामे रले सकार गरी सो
आधारमा आ नो नाउँमा दा.खा. पज
ु िलई दा.खा.
दतासमेत गराइसके को छु । मैले डाँक गराएको ज गा
वादीको होइन िवप ी वादीको मोही हक सरु ि त
राखी स मािनत अदालतबाट डाँक िललाम भएको
हँदा िफराद दाबी खारेजज य छ, खारेज ग रपाऊँ ।
स मािनत अदालतबाट भएको डाँक िललाम रीतपूवक
भएको िज ला िसराहा, गा.िव.स. राजपरु वडा
नं.६(ग) िक.नं.९४ को ०-१५१५ ज गाम ये आधी
ज गा मैले डाँक िललाममा िलएको सो िक ाकाट
हँदा नरघटी भई कायम भएको ०-१४-११ ज गाम ये
पूवतफबाट ज.िव.०-७-५१/२ ज गा कानूनको रीत
पु याई म ितवादी रामे रको नाउँमा दता भई मेरो
हक थािपत भइसके कोले िमित २०६३/३/२९
मा िललाम डाँक भएकोमा कसैले सकार नगरी
म ितवादी रामे रले सकार गरी िलएकोमा उ
ज गाको डाँक िललाम बदर गरी दता बदरसमेत गरी
व. नारायण िसंहको नाउँमा पूववत् दता कायम
ग रपाउँ भ नेसमेत िवप ीको दाबी खारेज गरी झु ा
दाबीबाट फुसद ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रामे र
यादवको ितउ र िजिकर ।
ितवादी रासिवहारी िसंह राजपतु ले िमित
०६४/९/२७ गते तामेल भएको इतलायनामाको
यादमा ितउ रप निदई सु यादै गज
ु ारी

बसेको ।
िनज मोही ल मी साह सोनारलाई जानकारी
निदई यस मु ाका ितवादी रामे र यादवको
िनवेदनका आधारमा मा पूवतफबाट ०-७-१७१/२
ज गा रामे र यादवको नाममा छुट्याइएको पाइयो ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख, २६ग,
२६घ, २६ङ मा भएको कानूनी यव था हेदा मोही
र ज गाधनीले आ-आ नो िह साको ज गा छुट्याई
िलन स ने देिख छ । तर ज गाधनीबाहेकका
उनाउ यि ले ज गा छुट्याई िलन पाउने यव था
गरेको पाइएन । अक तफ ज गाधनी र मोहीिबच
ज गा बाँडफाँट गन काय भूिम सधु ार अिधकारीको
े ािधकारिभ पन देिखएको अव थामा तदनु प
मोही र ज गाधनीको िबचमा ज गा बाँडफाँट
भएकोसमेत देिखएन । ज गाधनी र मोहीिबचमा
ज गा बाँडफाँट नै भई नसके को अव थामा नरम
गरम िमलाई ज गा बाँडफाँट गरी िलन पाउने मोहीको
हकमा य असर पन गरी िववािदत िक.नं.९४ को
ज गाको तफसमेत छुट्याई यस अदालतबाट भएको
डाँक िललामको कारबाही र रामे र यादवका नाममा
दािखल खारेज दता ग रिदने भनी भएको िमित
२०६३/३/२९ को आदेशसमेत कानूनस मत रहेको
नपाइँदा उ आदेशअनु प रामे र यादवको नाममा
दता कायम हन गएको िक.नं.३०३६ को ०-७-५१/२
ज गाको दतासमेत बदर भई पूववत् दता हने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको सु िसराहा िज ला अदालतको
फै सला ।
डाँक िललाम गदा मोही हक बाँडफाँट गरी
छुट्याएर डाँक िललाम गरेको देिखँदैन । भूिमस ब धी
ऐन, िनयममा मोही लागेको ज गामा बेच वािम व
समा पान हटाउने उ े यले ज गाधनी वा मोहीले
आधा-आधा ज गा छुट्याई िलनु िदनपु न ज ता
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भई राखेका कानूनी यव थाह बाटै मोही लागेको
ज गामा आधा-आधाको हक हने र आधी ज गामा
ज गाधनीको एकलौटी हने त य प छ । िलए
खाएको ऋणमा डाँक िललामी हँदा आधा मोहीको
हकजित बाँक थाती राखी ज गाधनीको हक ला ने
आधी ज गाको मा डाँक िललामस ब धी काम
कारबाहीमा कुनै िकिसमको कानूनी यव थाह को
उ लङ् घन भएको देिखन नआएको र मोहीको आधी
हक बाँक राखी ज गाधनीको हने हकजित ज गाको
मा डाँक िललाम गरेकोलाई ज गा बाँडफाँट बाँक
छुट्याएको हो भनी सं ा िदन नहनेमा सोको सं ा
िदई सो बाँडफाँट गरी छुट्याई िलन िदन पाउने
ज ता मोहीको हकमा य असर परेको भ ने
ज ता िनणयाधारबाट म पनु रावेदकलाई हराई गरेको
सु को फै सला िु टपूण भएकोले अ.बं.१९२ नं.
समेतले सु को य ता फै सलालाई बदर गरी िफराद
दाबीबमोिजम डाँक िललाममा समेत के ही बदर नहने
गरी याय िन पण ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदनप ।
यसमा वादीले मोहीको हैिसयतले दाबी
गरेको देिख छ । मोहीको हैिसयतमा िनजलाई जे जनु
कुरामा असर पछ सोतफ मा िललामी कारबाही वा
दता बदर गनपनमा
सो नगरी िललामी बदरतफ कुनै
ु
कुरा नबोली िललाम भइसके को ज गाको पूववत् दता
कायम रा ने भनी भएको िसराहा िज ला अदालतको
िमित २०६६/१/३० को फै सला फरक पन स ने
देिखँदा अ.बं.२०२ नं. र पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम यथ
िझकाई आए वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको आदेश ।
िसराहा िज ला अदालतबाट कानूनसङ् गत

भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को भावना र ममको
आधारमा म वादीको िफराद दाबी िजिकर र संल न
माणउपर म यनजर गरी ग रएको फै सलालाई
पनु रावेदक ितवादीले अथिवहीन सािबत गन योग
गनु भएको औिच यहीन कानूनका आधारह जनु म
यथ वादीले मु ाको अव था र कृितका आधारमा
अङ् गीकार गन नै नहने हँदा पनु रावेदन दाबीबाट
अलग फुसद गराई िसराहा िज ला अदालतबाट
भएको फै सलालाई सु सदर गरी म यथ वादीको
मोिहयानी हकउपर भएको अ यायलाई िनमूल
पारी हक सरु ि त गरी इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ल मी साह सोनारको पन आएको िलिखत
जवाफ ।
िमित २०६३।२।२९ को डाँक िललाम
र सोअनस
ु ार भएको आदेशसमेत कानून ितकूल
रहेको भनी वादी दाबीबमोिजम ितवादी रामे र
यादव नाममा दता रहेको ज गा दता बदर गरी पूववत्
दता हने ठह याई सु िसराहा िज ला अदालतबाट
िमित २०६६।१।३० मा भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबी पु न नस ने ठहछ
भ ने पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको
िमित २०६८।३।१ को फै सला ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ मा मोही र
ज गाधनीिबचमा ज गा बाँडफाँट गन कानून लागु
भई सोको कानूनी यव था ऐनको दफा २६(ख),
(ग), (घ), (ङ) समेतमा छ । जसअनस
ु ार मोही
लागेको ज गा ह ता तरण गदा वा िक ाफोर गदा
स बि धत मोहीलाई सूचना जानकारी िदनपु न
ह छ । ज गाधनी िवदेशी नाग रक रहेको भई उपि थत
नरहेको सो ज गाको तफ खल
ु ाई िक ाकाट गदा
मोहीको उपि थित अिनवाय रह छ तर पनु रावेदक
म मोहीलाई कुनै सूचना जानकारी निदई सनु वु ाइको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

मौकाबाट वि चत गरी भएको िललामीलगायतका
काय भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ख),
(ग), (घ), (ङ) को िवपरीत रहेको छ ।
ज गाधनी नारायण िसंह िवदेशी नाग रक
भएकोमा िववाद छै न । िनजको नामको याद नेपालका
भू-भागमा तामेल ग रएको छ । जनु कानूनले िम दैन ।
मोही लागेको ज गामा सरोकारवाला यि मोही हने
ट छ । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(५)
मा कुनै ज गा बेचिबखन दानदात य, अंशब डा
भएकोमा सोस ब धी लेखत भएको १५ िदनिभ
ज गावालाले जनु यि लाई सो ज गा बेचिबखन
ग रिदएको हो मोहीलाई र गा.िव.स. मा जानकारी
िदनपु न िकटानी कानूनी यव थाबमोिजम उ ज गा
िललाम दताको अव थामा मोहीलाई अिनवाय पमा
बु नपु न नबझ
ु ी भएको िललामीलगायतका कारबाही
बदरयो य छ बदर गनपनमा
अ यथा हने गरी
ु
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको फै सलामा
ग भीर िु ट छ । सु िसराहा िज ला अदालतबाट
भएको कानूनसङ् गतको फै सला बदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको उि लिखत
फै सला बदर गरी िसराहा िज ला अदालतबाट भएको
फै सलालाई सदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी
ल मी साह सोनारको यस अदालतमा दायर हन
आएको पनु रावेदनप ।
यसमा िसराहा, राजपरु -६ग िक.नं.९४ को
ज गाको मोही वादी ल मी साह सोनार भएकोमा
िववाद देिखँदनै । लेनदेन मु ाको िबगो भ रभराउको
िसलिसलामा िक.नं.९४ को ज गा मोहीको भाग र
ज गाधनीको भाग छुट्याई तहिसलदारबाट डाँक
िललाम गरेको देिखन आएको छ । मोही र ज गाधनीको
िबचमा ज गा बाँडफाँट ग रिदने ज तो गरी भएको
सो डाँक मचु ु का मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.को ३५ नं. र

भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को
या या मक न उपि थत भई वादी दाबी नपु ने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला
फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२
नं.बमोिजम यथ िझकाई पेस गनहोला
भ ने यस
ु
अदालतको िमित २०७३।५।७ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल संल न
कागजात अ ययन गरी हे रयो ।
पनु रावेदक ल मी साहको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी शैले कुमार यादवले
मेरो प ल मी साह िक.नं.९४ को अिवि छ न मोही
हो । मोहीमा िववाद नरहेकोले मोिहयानी हकको
ज गा िब , िवतरण, हक ह ता तरण वा िललाम
िब समेत हन नस ने भूिमस ब धी ऐन, २०३१
को दफा २६(३) को कानूनी यव था नै भएकोले
िललाम िब हने गरी भएको कायलाई सु िसराहा
िज ला अदालतले बदर गरेको काय नै ठीक रहेकोले
सो फै सलालाई उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको फै सला उ टी हनपु छ भनी बहस
गनभयो
ु ।
यथ तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी राम साद भ डारीले मोिहयानी हकको
ज गा ख रद िब हन नस ने कानूनी ावधान मोही
भएको यि को हकमा लागु हने कानूनी यव था
हो । ज गाधनीलाई यो वत ताबाट वि चत गन
कानूनी यव था होइन । ज गाधनीले ख रद िब
गरी गन हक ह ता तरण भएको ज गा िललाम
िब पिन हन स छ । ज गा ख रद िब गरी हक
ह ता तरण गरेबाट मोिहयानीको मोही हकमा कुनै
असर नपन भएकोले कानूनबमोिजम भएको िललाम

1766

१०५७२ - ल मी साह सोनार िव. रामे र यादव

बदर हने होइन भ ने बहस गनभयो
ु ।
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला
िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने हो, होइन ? भ ने स ब धमा नै िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यसमा वादी
ल मी साह सा.िक.नं.९४ को ०-१५-१५ ज गाको
मोही रहेको देिख छ । ितवादी ऋणी ज गाधनी
रास िवहारी िसंह राजपतु ले धनी रामे र यादवबाट
ऋण रकम िलएकोमा सो ऋणबापतमा धनी रामे र
यादवले ऋणी रास िबहारी िसंह राजपतु नाम
दताको ज गाधनीको मोही लागेको ज गा िक.नं.९४
म ये पूवतफबाट आधी ०-७-१७१/२ ज गा
लेनदेनबापत िललाम भई डाँक सकार गरेकोमा
मोही ल मी साहले मेरो मोिहयानी हकमा असर पन
भयो । मेरो मोहीबापतको आधी हकको स पि
भएकोले सो िक.नं.९४ म येबाट डाँक सरकार
गरेबापत िक ाकाट भएको र कायम भएको रामे र
यादव नामको नरघटी ज गा िक.नं.२०३६ को ०-७५१/२ ज गाको िललाम डाँक र सोको आधारमा भएको
दतासमेत बदर ग रपाउँ भ ने मोही ल मी साहले
िफराद दाबीमा सु िज ला अदालतले उ डाँक
िललाम र दतासमेत बदर हने गरी भएको फै सला
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट उ टी भएउपर
मोही ल मी साहको ततु पनु रावेदन पन आएको
देिखयो ।
३. सो स ब धमा वादी पनु रावेदक मोही
ल मी साहले उपरो फै सलामा भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २६(ख)(ग)(घ) र (ङ) को
या याको कानूनी न उपि थत भई सोको िु ट
भएको छ भ ने मूलभूत न उठाएको देिख छ । उ
कानूनी ावधान हेदा िनजको हकमा भूिमस ब धी

ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को कानूनीको
ावधानको या याको न आकिषत हने देिख छ ।
४. पनु रावेदकले उठाएको भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २६ (क)(ख)(ग)(घ) र (ङ) को
कानूनी यव थाह म ये सव थम दफा २६(क) मा
मोिहयानी हक ख रद िब गन नहनेः चिलत
नेपाल कानूनमा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन मोिहयानी हक ख रद गन वा दान दात यको
पमा वा अ िकिसमले हक छोडाई िलन पाइने
छै न र सरकारी वा गैरसरकारी िबगो वा सजायमा
िललाम िब हने छै न भ ने यव था रहेको छ ।
५. यी पनु रावेदकले उठाएको यही
कानूनी यव थाअ तगतको िु ट भएको भिनएको
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ दफा २६(ख)(ग)(घ)
र (ङ) ततु िववादसँग आकिषत हने देिखँदैन ।
दफा २६(ख) को कानूनी यव थाले ज गावाला र
मोहीलाई ज गा बाँडफाँट गन स ने हकको यव था
गरेको देिख छ भने दफा २६(ग) ले ज गावाला र
मोहीले संयु िनवेदन िदन स ने २६(घ) ले मोही
र ज गाधनीले िह सा छु ् याई िलन स ने २६(ङ)
ले ज गावाला र मोहीम ये एकजनाको नाममा
ज गाको हक कायम गन स ने गरी ज गाधनी र
मोहीिबचमा ज गा बाँडफाँट गदा पु याउनपु न बाँक
रीतह का बारे उ लेख भएको देिख छ ।
६. दफा २६(क) को मोिहयानी हक
ख रद िब गन नहने कानूनी यव थाले मोही हने
यि को मोिहयानी हकको संर ण गन उ े य राखेको
देिख छ । मोहीले ज गा कमाएबापत अ कुनै पिन
िकिसमले िनजको मोही लागेको ज गाको हकमा असर
नपन गरी अ य यवहारबाट संर ण दान गरेको
पाइ छ । मोही हक ख रद िब नहने, कुनै सरकारी
वा गैरसरकारी िबगोमा वा सजायमा िललाम िब
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नहने यव थाले मोहीको नै मोिहयानी हक िहतको
र ा गरेको छ तर यो यव थाले ज गाधनीको पिन
उ स पि ख रद िब , हक ह ता तरण वा दान
दात य िदने िदन पाउने कायमा प तः रोक लगाएको
देिखँदैन । ज गाधनीले पिन आ नो नामको ज गामा
आफूखस
ु गन पाउने कुरामा कानूनले उ मिु नै
दान गरेको छ । ज गाधनीले स पि उपभोग िब
िवतरण हक ह ता तरणमा रोक लगाएको कुनै सत
ब देज राखेको देिखँदनै ।
७. मोही लागेको आ नो कुनै स पि को
कुनै िकिसमले िब यवहार गनमा ज गाधनीलाई
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ ले कुनै पिन रोक लगाएको
देिखँदैन । यसको अथ ज गाधनीले संिवधानको धारा
२५ ले दान गरेको सा पि क हकअ तगतको
स पि उपभोग िब िवतरण हक ह ता तरण
गन पाउने हकको िनवाध उपभोग गन िब िवतरण
एवं हक ह ता तरण गन पाउने हकमा कानूनबमोिजम
बाहेक कुनै पिन ब देज नहने हँदा सो स पि
िनजले िलएको ऋण रकमबापत रकमका धनीले
िबगो भ रभराउने काय गन अपनाइएको िललामी
कारबाहीलाई भनी रोक लगाएको भ न िम दैन ।
तर ज गाधनीले स पि जनु सक
ु ै िकिसमले मोहीको
मोिहयानी हक भएको स पि हक ह ता तरण गरे
पिन यसमा रहेको भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६घ बमोिजमको मोही र ज गाधनीको आधी
आधी हने हकमा कुनै असर पनु भएन । मोहीको
मोिहयानी हक आधी स पि सरु ि त नै रहनपु न
ह छ।
८.
ततु िववादमा पिन ज गाधनी
रासिवहारी िसंह नामको सा.िक.नं.९४ को ०-१५१५ ज गामा यी पनु रावेदक ल मी साह मोही रहेकोमा

िववाद देिखँदैन । िनजको मोिहयानी हकवाला ज गा
िललाम ि याबाट ज गाको वािम व प रवतन भई
रामे र यादव नाममा हक ह ता तरण भई ज गाधनी
प रवतन भएको पाइ छ । उ सा.िक.नं.९४ को
िक ा ज गाको िक ाकाट भई िक.नं. २०३६
बनेको पाइ छ । यसमा यथावत् मोही महलमा यी
पनु रावेदक ल मी साह मोही रहेको नै पाइ छ । नयाँ
कायम भएको िक.नं.२०३६ को नयाँ ज गाधनी
रामे र यादव कायम भए पिन यसमा पिन ियनै
मोही ल मी साह नै मोही कायम रहेको देिखएको
छ । उ िक ामा मोही यथावत् कायम रहेकोले
मोिहयानी हकमा कुनै असर परेको देिखएन । मोही
भएको ज गाको ज गाधनी प रवतन हनु कुनै नौलो
िवषय पिन होइन । यो पिहलेदेिख नै हँदै आएको
कानूनबमोिजम नै काय रहेको पाइ छ । मोिहयानी
हक सरु ि त गरी ज गाधनी प रवतन भएमा उ
कायबाट भूिमस ब धी ऐन, २०२१ दफा २६(क)
को कानूनी यव था मोिहयानी हक ख रद िब
गन नहने भ ने ावधानको कुनै उ लङ् घन भएको
देिखएन ।
९. जहाँस म पनु रावेदकले उठाएको
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ दफा २६(ख)(ग)(घ) र
(ङ) को कानूनको या याको िु ट भएको भिनएको
ावधान दफा २६(ख) मा ज गावाला र मोहीलाई
ज गा बाँडफाँट गन स ने भ ने यव थाको भूिम सधु ार
कायालयबाट मोही बाँडफाँट हनपु न काम अदालतबाट
भएकोले गैरकानूनी काय भयो भ ने तक उठाएको
देिख छ । यस स ब धमा िवचार गदा ज गाधनीले
खाएको ऋणबापत ज गाधनीको ज गा मोिहयानी
हकसिहत िललाम हँदा मोही बाँडफाँट अदालतबाट
भएको भ न िम दैन । यसमा ज गाधनी र मोहीको हकको
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स पि आधी आधी अदालतबाट बाँडफाँट भएको
छै न । के वल सािबक िक ाका ज गा दईु वटा िक ामा
प रवतन भई दईु जना ज गाधनी कायम भएकोले उ
ज गाको दईु भाग हँदा िवभािजत दवु ै िक ामा उही
मोही कायम भएको कारण र अव थाबाट अदालतले
मोही र ज गाधनी बाँडफाँट गरेको भ न िम दैन । ज गा
िब िवतरण हक ह ता तरण गन पाउनु ज गाको
वािम वधारीको संिवधान र कानून द हक नै
हो । कानूनमा अ यथा यव था नभएस म उ
स पि हक ह ता तरण गन हक याभूत गरेको
पाइ छ । कानूनमा कुनै सत ब देज छै न भने सो
स पि उपभोग गन िब गन पाउने हक छ ।
१०. यसमा के वल ज गाधनीको हकस म
प रवतन भएको छ । मोही प रवतन भएको छै न ।
मोही र ज गाधनी अलगअलग छुट्याइएको छै न ।
मोहीको जे जित स पि मा आधी हक पाउने हो यो
हदस मको हकमा कुनै असर परेको छै न । यसकारण
पनु रावेदकको हकमा कुनै असर नै नपरेकोले िनजले
उठाएको दफा २६(ख)(ग)(घ) र (ङ) को कुनै कानूनी
िु ट भएको देिखएन ।
११. भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२६(क) को कानूनी यव थाले मोहीको मोिहयानी
हकको ज गा अंशब डा, ख रद िब , हक ह ता तरण
र िललाम िब हँदैन भ ने कानूनी ावधान राखी
मोिहयानी हक प रवतनमा रोक लगाएको छ । यहाँिनर
मोही यि ऋणी भएको ख डमा ज गा िललामी
िब आिदबाट मोही हक ह ता तरणसरह िललाम
िब बाट मोहीको वािम व प रवतन भएको भए
िवचारणीय हन स छ तर ज गाधनीको हक प रवतन
भएको कारण मोिहयानी हकमा िनरपे पमा असर
नपरेकोले सु िसराहा िज ला अदालतको फै सला

उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
फै सलामा उपरो कानूनी यव थाको िु ट भएको
वा कुनै गैरकानूनी काय भएको देिखएन ।
१२. अतः सु िसराहा िज ला अदालतको
िमित २०६६।१।३० को फै सला उ टी गरी वादी
दाबी पु न नस ने गरी भएको िमित २०६८।३।१ को
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला िमलेको नै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन ।
१३. ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाइिदनू । सरोकारवाले न कल मा न आएमा
िनयमानस
ु ार न कल उपल ध गराइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.कुमार रे मी
इजलास अिधकृत : रामाका त यादव
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभु म् ।
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§ वादीको िपताले आ नो जीवनकालमा
किह यै नउठाई पूण पमा आ मसात्
गरेर बाबु छोराको समु धुर स ब ध कायम
रहेकोमा बाबुको मृ युपिछ अंश दाबी
गरेपिछ के वल िड.एन.ए. परी णको
रपोटको आधारमा मा वादीका बाबक
ु ा
दाजुभाइ नाताका यि सँग िड.एन.ए.
परी ण निमलेको भरमा बाबु छोराको
नाता नभएको भ नु उिचत नहने ।
( करण नं.७)

नणय नं . १०५७३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
फै सला िमित : २०७६।१०।१५
०७२-CI-१३२१
मु ाः अंश चलन
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला काठमाड ,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.४ ब ने
नारायणलाल मान धरसमेत
िव
यथ / वादी : िज ला काठमाड , काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. २३ को
हाल लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. १ ब ने शि
मान धर भनी लेिखएको शि कुमार ब नेत

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा ी लोकभ राणा
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६६, अङ् क १०, िन.नं.८२५०
स ब कानून :
§ बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५
सु तहमा फै सला गनःमा. िज ला यायाधीश ी मरु ारीबाबु े
ी काठमाड िज ला अदालत
पनु रावेदनबाट फै सला गन:माननीय यायाधीश ी दगु ाद भ
माननीय यायाधीश ी शारङ् गा सवु ेदी
पनु रावेदन अदालत पाटन

§ मिहलाले पितको थर िलने वा बाबुको
थर चयन गन मिहलाको अिधकार हो ।
बालबािलकाले चाहेमा आ नो बाबु वा
आमा वा दुवैको थर योग गन पाउने
छ भ ने काननू ी यव था भएकोमा
आमाले पे सनप ामा इ छाएको यि मा
छोरा नाता खोली नाबालक छोराको
फै सला
थर बाबुको नलेखी आमाले आ नै थर
या.सपना धान म ल : याय शासन
लेखेको आधारमा मा बाबुको स तान ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस
होइन भ न निम ने ।
अदालतको अिधकार े अ तगत दायर हन आएको
( करण नं.५) पनु रावेदनसिहतको ततु मु ाको संि त य एवं
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ठहर यस कार रहेको छःमेरो बाजे व. इ र मान धर र व. ब यैका
तफबाट जायज म भएका जेठा छोरा िवप ी नारायण
मान धर, माइला छोरा मेरा िपता रिव मान धर भ ने
शरदच मान धर र का छा छोरा िवप ी िव णु
मान धर हन् । यसैगरी छोरीतफ अिववािहत रहेका
सािव ी मान धर र गीता मान धर हन् । मेरा िपता
रिव मान धर भ ने शरदच मान धरको िमित
२०५८/७/५ र आमा रा यदु ेवी ब नेत (मान धर)
को िमित २०४४/१/११ परलोक भइसके कोले
मेरा िपता रिव मान धर भ ने शरदच मान धरको
तफबाट अंश हक खाने म िफरादी एक मा हकदार
हँ । हामीिबच हालस म मानो छु एको वा अंशब डा
भएको छै न । मेरो िपताको परलोक भएपिछ मलाई
िवप ीह ले घरमा पाइलास म रा न निदई खान
ब नबाट वि चत गरी मेरो कुनै वा ता नगरेको र मेरो
िपताको अंश भाग मैले पाउने हँदा मलाई िपताको
अंश भाग िदनहु ोस् भनी िवप ीसँग पटकपटक
अनरु ोध गदा उ टै हकार पकार गन र तै ँले अंश
पाउँदनै स् जे गन स छस् गर् भनी अंश हकबाट
वि चत गन यवहार देखाएको कारणले बा य भई
स मािनत अदालतको शरणमा आएको छु । ब डा
गनपन
ु स पूण स पि ितवादीह कै िज मा रहेको
र ितवादीह कै नाममा रहेको हँदा िफराद परेको
अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गरी
स पूण ब डा गनपन
ु स पि बाट पाँच भागको एक
भाग अंश िदलाई अड् डैबाट चलनसमेत चलाइपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादीको िफरादप ।
िवप ीको दाबी झठु ा हो । थमतः भाइ
एवम् दाजु रिव मान धरको छोरा िवप ी हँदै
होइन । िवप ीलाई हामीले किहले पिन िचनेका
छै नौ ँ। यस ि थितमा िवप ीलाई हामीले अंश िदनपु न

होइन । रिव मान धर अिववािहत अव थामा ०३६
सालमा आ नो घर छोडी लिलतपरु गिु सँगालमा
ब न जानभु एको िथयो । यसप ात् िनजको िववाह
भई छोरा भएको भ ने हामीलाई थाहा छै न । िनजको
िववाह भई छोरा भएको भए हामीलाई थाहा जानकारी
नहने हँदनै । रिव मान धरको मृ यु २०५८/७/५
मा भएको नभई िमित २०५८/७/४ मा भएको
हो । िमित २०५९/२/२६ मा ा मृ यदु ताको
माणप मा िनजको मृ यु िमित २०५८/७/४ मा
अिववािहत अव थामा भएको भ ने उ लेख छ ।
िवप ीले िदनभु एको िफरादप को माणख डमा
उि लिखत नाता माणप बदर ग रपाउँ भ ने मु ा
हामीले लिलतपरु िज ला अदालतमा दायर गरेका
छ । िफरादप मा भाइ एवम् दाजु रिव मान धरको
नाउँ रिव मान धर भ ने शरदच मान धर मा
भनी लेिखएको छ । यसको अलावा भाइ एवम् दाजु
२०३६/१/१७ मा ए लै का.म.न.पा. वडा नं. २३
बाट लिलतपरु उपमहानगरपािलका गिु सँगालमा
बसाई सरी आएको भ ने उ लेख छ । हा ो भाइ एवम्
दाजु रिव मान धरले रिव मान धरको नाउँबाट िमित
२०५७/१२/१७ मा िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट ५२५८ नं. को नाग रकताको माणप
ा गनभएको
छ । िवप ीको आमा रा यदु ेवी
ु
ब नेतले २०४३ सालमा ा गरेको पे सनप ामा
िनजको एवम् इ छाइएको यि को पमा िवप ीको
थर ब नेत भनी उ लेख भएबाट रिव मान धरको
छोरा िवप ी नभएको ट ह छ । िवप ीको झठु ा
िफराद दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादीह को संयु ितउ र िजिकर ।
वादीलाई ितवादीह ले नातेदार अंिशयार
होइन भनी नातामा िववाद देखाएको देिखँदा
वादी ितवादीको नातातफ बयान गराउने साथै
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वादीले बु ने गरेको भनेको रा यदु ेवी ब नेतको
पे सनस ब धी कागजातको मािणत ितिलिप
स बि धत ठाउँबाट िझकाउने भ ने काठमाड
िज ला अदालतको आदेश ।
वादी शि मान धर, शरदच मान धर
भ ने रिव मान धरका छोरा हन् । शरदच भ ने
रिव मान धर ई र मान धरका मािहला छोरा
हन् । वादीको ितवादीह ठुलो बबु ा, काका र
फुपू नाताका मािनस हन्, रिव मान धर मेरो बाबु र
रा यदु ेवी ब नेत (मान धर) मेरो आमा हन् । मेरो
बाबल
रहेछ । मेरो
ु े अ तरजातीय िववाह गनभएको
ु
बबु ाले काम गन सो टी होटलबाट भरेको कमचारी
स चय कोषको फाराममा शेषपिछ इ छाइएको
यि मा ीमती नाता पन रा यदु ेवीको नाम उ लेख
छ । रिव मान धर मेरो बबु ा भएको भ ने कुरा िनवाचन
आयोगले तयार पारेको नामावलीमा पिन उ लेख छ ।
ानोदय बालबािटका आवासीय मा यिमक िव ालय
र ानोदय उ च मा यिमक िव ालयबाट मैले ा
गरेको ल धाङ् कप र चा रि क माणप मा बाबक
ु ो
नाम शरदच मान धर भ ने उ लेख छ । बाबु र
आमासँग बसेर िखिचएको फोटो पिन मेरो साथमा
छ । बाबक
ु ो वगवासपिछ पशपु ित आयघाटमा ि या
गरेको भ ने ि या गदा बझ
ु ाएको िबल मसँग सरु ि त
छ भ नेसमेत बेहोराको वादीका वारेस परशरु ाम
खड् काले नातातफ गरेको बयान ।
वादीको नाम शि मान धर नभई शि
कुमार ब नेत हो । वादी रिव मान धरको छोरा
होइनन् । यस बारेमा हामीले ितउ रप मा उ लेख
गरेका छौ ँ । वादी रा यदु ेवी ब नेतको ब नेत थर
भएको पितको छोरा हन् । रा यदु ेवी ब नेतको हरी
सेवाको अवकाशपिछको पे सनप ामा इ छाइएका
यि शि कुमार ब नेत उ लेख गनभएको
ु

छ । तसथ वादी हा ो नाताको पदन भ नेसमेत
ितवादीह का वारेसह ले गरेको बयान ।
वादीका ितवादीह ठुलोबबु ा, काका र
फुपू नाताका यि पदछन् । वादीले आ नो बाबक
ु ो
अंश भाग ितवादीह बाट पाउनपु दछ भ नेसमेत
वादीका सा ी बेखानारायण महजनले गरेको बकप ।
रिव मान धरको िववाह भएको छै न ।
िनजको मृ यु २०५८ साल काितक ४ गते भएको
हो । ितवादीह िबच आ त रक अंशब डा भइसके को
छ । रिव मान धरको िववाह नभएको अव थामा वादी
िनजको छोरा हन स दैन । वादीले ितवादीबाट
अंश पाउने होइन भ नेसमेत ितवादीका सा ी
मीनबहादरु जोशीले गरेको बकप ।
वादीले िलएको नाता माणप बदरको
लािग लिलतपरु िज ला अदालतमा मु ा िदएको
भनी ितउ रमा खल
ु ाएको र सोही स ब धमा
ितवादी िव णु मान धरले उ ेषणको रट िनवेदन
िदई कारबाहीयु अव थामा रहेको भ ने सव च
अदालतको प ा भएको हँदा उ मु ा र रट
िनवेदन टुंगो लागेपिछ जगाउने गरी मल
ु तबीमा
रािखिदएको छ भ नेसमेत काठमाड िज ला
अदालतको आदेश ।
सव च अदालतमा परेको २०५९ सालको
रट नं. २५७९ को उ ेषणयु परमादेशको रट
िनवेदनमा अि तम िकनारा लािगसके कोले मल
ु तबी
जगाइपाउँ भनी वादीले िनवेदन िदएको देिखँदा
ततु मु ा मल
ु तबीबाट जगाइिदएको छ भ ने सु
काठमाड िज ला अदालतको आदेश ।
जेठो िपता, काका, फुपू र भितजािबचको
िड.एन.ए. परी ण गराई वादीको ज म ितवादीह को
मान धर वंशमा भएको हो होइन भनी यिकन
गन सिक छ सिकँ दैन भ ने स ब धमा राि य
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िविधिव ान योगशालामा लेखी पठाउनु भ नेसमेत
काठमाड िज ला अदालतको आदेश ।
ठुलो बबु ा, काका र भितजािबच िड.एन.ए.
तल
ु ना गन सिकने तर फुपू भितजािबच तल
ु ना स भव
नहने भ ने राि य िविधिव ान योगशालाको प ।
लिलतपरु िज ला अदालतमा दायर भएको
नाता माणप बदर मु ाको कारबाही के भएको
छ भ ने स ब धमा ितवादीलाई कागज गराउनु
भ नेसमेत बेहोराको काठमाड िज ला अदालतको
आदेश ।
सो नाता माणप बदर मु ा िमित
२०६७/५/२८ मा मल
ु तबी रहेको भनी ितवादीका
वारेसले गरेको कागज ।
वादी शि मान धर र ितवादीम येका
नारायण मान धरको िड.एन.ए. परी ण गरी
िनजह को वंशाणगु त गणु िम छ वा िम दैन
परी णको लािग राि य िविधिव ान योगशालामा
पठाउनु भ नेसमेत बेहोराको आदेश ।
नारायणलाल मान धर र शि मान धर
एउटै जैिवक िपतृ व वंशजका होइनन् भनी पाइयो
भ ने राि य िविधिव ान योगशालाको ितवेदन ।
िड.एन.ए. परी ण गन िवशेष लाई बु नु
भ ने काठमाड िज ला अदालतको आदेश ।
वादी र ितवादीको िड.एन.ए. परी ण मैले
गरेको हँ । राय मेरो हो । नारायणलाल मान धर तथा
शि मान धरिबच परी ण ग रएका कूल १६ गणु का
Alles म ये १३ Alles िबच पाइएको असमानताको
आधारमा नारायणलाल मान धर तथा शि मान धर
एउटै जैिवक िपतृ व वंशजका होइनन् भनी राय
य ग रएको छ भ नेसमेत िड.एन.ए. परी ण गरी
ितवेदन िदने िवशेष िदनेशकुमार झाले गरेको
बकप ।

िड.एन.ए. परी ण ितवेदनबाट वादीले
आ नो ठुलोबाबु भनेका यि नारायणलाल
मान धर र यी वादी एउटै जैिवक िपतृ व वंशजको
नभएको भ ने देिखएकोले ितवादीको भाइ
तथा दाजु रिव मान धरको यी वादी छोरा भ ने
देिखएन । ितवादीह को वादी भितजा नाताको
यि भ ने देिखन नआई ितवादीह को वादी
अंिशयार नाताको यि देिखन नआएपिछ वादीले
अंश पाउने देिखएन । वादी दाबी नपु ने ठहछ
भ नेसमेत सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६९।३।२६ को फै सला ।
म ज मेदेिख हकदास म िपताले कुलको
स पूण शु क ित रिदने, आफूसँग सँगै रा ने,
यित मा नभएर पैतक
ृ स पि को पमा रहेको
घरमा समेत याई िवप ीह सँग एकासगोलमा
रा नभु एको हो । हाल िपता र माताको मृ यपु िछ
अंश िदनपु न िवप ीले नातामा िववाद देखाए भ दैमा
िवप ीह को कुरा मा सनु ी मेरा भएका माणह
हेद नहेरी मेरो माणको मू याङ् कन नै नगरी
फै सला भएको अव था छ । मेरा िपता शरदच
मान धर र आमा रा यदु वे ी ब नेत ीमान् ीमती
हन् भनी पिु भइरहेको र म छोरा हँ भ ने कुरासमेत
िविभ न कागज माणबाट पिु भइरहेको अव थामा
िवप ीह ले स पि िदनपु ला भनी बदिनयत
भावनाबाट उठाएको नाताको िववादलाई िड.एन.ए.
परी णलाई मा आधार िलई नाता होइन भनी ठहर
गन कदािप िम दैन । उ िड.एन.ए. परी ण सही,
स य र उिचत तवरबाट भएको नभई िवप ीह को
अनिु चत भावबाट ग रिदएको परी ण ितवेदनलाई
मा आधार मानी मेरो माणह को कुनै मू याङ् कन
नै नगरी ग रएको फै सला अ.बं. १८४(क), माण ऐन,
२०३१ को दफा ५४ समेतको ग भीर िु ट रहेको
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हनाले उ काठमाड िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी िफराद मागदाबीबमोिजम अंश िदलाइपाउँ
भ ने वादीको पनु रावेदन अदालत पाटनमा दायर
भएको पनु रावेदन ।
यसमा पनु रावेदकका कानून यवसायी ी
च मणी पौडेलले बहसका ममा ियनै पनु रावेदक
िवप ी भएको उ ेषण परमादेशसमेत आदेशको
ितिलिप पेस गनभएकोमा
सो आदेशमा उ लेख
ु
भएको दे.नं. ७५६ िमित २०५९/५/७ मा दता
भएको नाता माणप बदर मु ाको स कलै िमिसल
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
पाटनको आदेश ।
यसमा िमिसल संल न रहेको यी पनु रावेदक
नाउँको नाग रकता माणप को ितिलिपबाट
बाबक
ु ो नाम शरदच मान धर उ लेख भएको
कुरालाई नाता मािणत माणप र Gyanodaya
Balbatika School को Admission Form
समेतबाट समथन भएको अव थामा सु काठमाड
िज ला अदालतको फै सला माण मू याङ् कनको
रोहमा फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२
नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई आए वा अविध
यतीत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत यस
अदालतको आदेश ।
पनु रावेदकको नाग रकता माणप मा
बाबक
ु ो नाम शरदच मान धरको नाम उ लेख
भएको, िव ालयको शैि क माणप मा शरदच
मान धरको नाम उ लेख भएको, के वल वादीका
बाबक
ु ा दाजु भाइ नाताका यि सँग िड.एन.ए. परी ण
निमलेको भरमा पनु रावेदक वादी र ितवादीिबच
नाता कायम नहने भ ने सु अदालतको फै सला

निमलेकोले पनु रावेदक शि मान धर वादी रिव
भ ने शरदच बाट ज मेको देिखई िनज र यथ
ितवादी ठुलोबबु ा, काका र फुपू नाताका देिखन
आयो । तसथ िफराद परेको िदनलाई मानो छु एको
िमित कायम गरी सो िमितस मको ब डा गनपन
ु
स पि अंशब डाको २०, २१, २२ र २३ बमोिजम
दवु ै प बाट तायदाती फाँटवारी पेस गन लगाई
पर पर सनु ाई नपगु कोट फ पनु रावेदक वादीबाट
दािखला गन लगाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
िमिसल संल न माणह बाट वादी शि
मान धर रिव मान धर भ ने शरदच मान धरको
छोरा नाताका देिखन आई ितवादीह को अंिशयार
देिखन आएको हँदा र वादीका िपता शरदच
मान धर ितवादीह सँग छु ई िभ न भइसके को
भ ने अव थासमेत देिखन नआएको हँदा वादी
दाबी पु न नस ने ठह याई सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।३।२६ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादीह ले यसै
अदालतको आदेशबमोिजम िमित २०७१।१२।१८
मा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
स पि म ये ब डा नला ने भनी उ लेख गरेको
िक.नं.१५२ को ज गासमेत पैतक
ृ स पि भ ने
देिखन आई ब डा ला ने नै देिखन आएको हँदा उ
तायदातीमा उि लिखत स पूण स पि म येबाट
वादीले पाँच भागको एक भाग अंश पाई चलनसमेत
पाउने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला ।
ततु
मु ामा काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०६८।०३।१५ को
आदेशानस
ु ार पनु रावेदकह म येका म नारायणलाल
मान धर र िवप ीको वंशानगु त गणु एकआपसमा
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िम छ िम दैन भनी िड.एन.ए. परी णको लािग
राि य िविध िव ान योगशालामा पठाउने आदेश
भएको र राि य िविध िव ान योगशालाबाट ा
िमित २०६८।१२।१४ को परी ण ितवेदनमा म
नारायणलाल मान धर र िवप ी वादी एउटै जैिवक
िपतृ व वंशजका होइनन् भ ने प पमा उ लेख
भएको छ । सो परी ण ितवेदन िदने िवशेष लाई
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०६९।०२।२४ को आदेशानस
ु ार काठमाड िज ला
अदालतमा िझकाइएकोमा परी ण ितवेदनलाई पूण
पमा समथन गरी बकप गरेको छ । पनु रावेदन
अदालत पाटनले माणको सही मू याङ् कन नगरी
गरेको फै सला िु टपूण रहेको छ । िवप ीको आमा
रा यदु ेवी ब नेतले हरी सेवाबाट िनवृ भई ा
गनु भएको िमिसल संल न पे सनप ामा इ छाइएको
यि को नाम शि कुमार ब नेत भनी ट पमा
उ लेख गरेको छ । हामीह को ितउ रप को
करण नं. ७ मा िवप ीको आमा रा यदु ेवीको
पिहलेको ब नेत थरको पितबाट िवप ीको ज म
भएको हो भनी टसँग खल
ु ाएको अव थामा
हामीह ले िलएको िजिकरको कुनै मतलब नै नगरी
भएको फै सला अ यायपूण भएकोले हामीले िलएको
िजिकरको सही मू याङ् कन गरी इ साफ ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादीह को यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा ितवादी पनु रावेदकका
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् व र अिधव ा
ी लोकभ राणाले िवप ी वादीको आमा
रा यदु ेवी ब नेतले हरी सेवाबाट िनवृ भई ा
गनभएको
िमिसल संल न पे सनप ामा इ छाइएको
ु
यि को नाम शि कुमार ब नेत भनी ट पमा

उ लेख गरेको अव था रहेको छ । िवप ीको आमा
रा यदु ेवीको पिहलेको ब नेत थरको पितबाट
िवप ीको ज म भएको हो भनी टसँग खल
ु ाएको
अव थामा समेत मेरो प ले िलएको िजिकरको कुनै
मतलब नै नगरी भएको फै सला अ यायपूण भएकोले
सो फै सला बदर गरी माणको सही मू याङ् कन गरी
इ साफ ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
यसमा सु काठमाड िज ला अदालतले
वादीले ितवादीह बाट अंश नपाउने ठहर गरेको
फै सलालाई उ टी गरी वादीले ितवादीह बाट अंश
पाउने ठहर गरी गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला िमलेको छ, छै न ? तथा ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स दैन भ ने स ब धमा
नै िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यसमा बाजे
व.इ र र व. बजैका ितन छोराह जेठा िवप ी
नारायण लाल मान धर, मािहला िफरादीका िपता
रिव मान धर भ ने शरदच मान धर र का छा
िवप ी िव णु मान धर, अिववािहत छोरीह िवप ी
सािव ी मान धर र िगता मान धर हन् । िपता रिव
मान धर भ ने शरदच मान धर २०५८ सालमा
र आमा रा यदु ेवी ब नेत २०४४ सालमा परलोक
भइसके को र िनज िपता माताको एक मा हकदार
छोरा म िफरादी हँ । हामीह का िबचमा अंशब डा
भएको छै न । िवप ीह सँग पटकपटक अंश माग
गदा निदएको हँदा पाँच भागको एक भाग अंश
िदलाइपाउँ भ ने वादी शि मान धरको िफराद दाबी
रहेकोमा वादीलाई किह यै पिन देखे िचनेका छै न ,
हा ा दाजभु ाइ रिव मान धर अिववािहत अव थामा
२०३६ सालमा गिु संगाल लिलतपरु मा बसाई सरी
गएको हो । िनजको िववाह भएको हामीलाई थाहा छै न
। िवप ीको आमा रा यदु ेवी ब नेतले २०४३ सालमा
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पे सनप ामा इ छाएको यि को पमा िवप ीको
नाम थर उ लेख गदा शि ब नेत उ लेख गरेबाट
वादी रिव मान धरको छोरा नभएको ट ह छ ।
िफराद दाबी खारेज ग रपाउँ भ ने ितवादीह को
ितउ र िजिकर रहेको देिख छ ।
३. वादीले ितवादीह बाट अंश पाउने
देिखएन, वादी दाबी नपु ने ठहछ भ ने काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको फै सलाउपर वादीको
पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत स पि म ये
ब डा नला ने भनी उ लेख गरेको िक.नं.१५२ को
ज गासमेत पैतक
ृ स पि भ ने देिखन आई ब डा ला ने
नै देिखन आएको हँदा उ तायदातीमा उि लिखत
स पूण स पि म येबाट वादीले पाँच भागको एक
भाग अंश पाई चलनसमेत पाउने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलाउपर
ितवादीह ले हामीह को ितउ रप मा िवप ीको
आमा रा यदु वे ीको पिहलेको ब नेत थरको पितबाट
िवप ीको ज म भएको हो भनी टसँग खल
ु ाएको
अव थामा हामीह ले िलएको िजिकरको कुनै मतलब
नै नगरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
अ यायपूण भएकोले हामीह ले िलएको िजिकरको
सही मू याङ् कन गरी इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादीह को यस अदालतमा पनु रावेदन
परेको देिख छ ।
४. शरदच मान धर सो टी होटल डे
इन ाउन लाजामा सेवारत रहेको त य कमचारी
प रचय प नं.१११८०१ का शरदच ले िमित
२०५७।२।१७ मा आफूले पाउनपु न रकम वयं
उपि थत भई भु ानी िलएको भ ने कमचारी स चय
कोषको िमित २०६२।२।२४ को प समेतबाट

देिख छ । िमित २०२०।८।२५ मा त कालीन
काठमाड नगर प चायतबाट वादीका िपता
शरदच ले ा गरेको नाग रकताको माण प को
छायाँ ितसमेत संल न राखी वादीले िदएको िनवेदन
सजिमन िसफा रससमेतका आधारमा लिलतपरु
उपमहानगरपािलकाबाट वादीले िमित २०५८।११।२
मा आ नो िपता शरदच र आमा रा यदु ेवी
ब नेत (मान धर) सँग नाता मािणत गराई िलएको
देिख छ ।
५. िनवाचन आयोगको मतदाता नामावली
.सं.१०३२ लिलतपरु गिु संगालको मतदाता
प रचय प नं.१०४१४१८६ को वादी शि
मान धरको िपता शरदच मान धर उ लेख भएको
देिख छ । वयं रिव भ ने शरदच मान धरले
वादीको आमा रा यूदेवी ब नेतलाई प नी र
वादीलाई छोरा भनी लेखाई वादीलाई िव ालय
भना गरी वादीसँगै बसी आएकोमा वादीको आमाले
आफू अिववािहत अव थामा हरी सेवामा सेवारत
रही आएकोमा िनविृ भरण अिधकारप मा रा यदु ेवी
ब नेत उ लेख भएकोमा इ छाएको यि को नाम
शि कुमार ब नेत उ लेख हन जानु अ वाभािवक
मा न सिकँ दैन । वादीको आमाको माइतीतफको थर
ब नेत भई सोहीबमोिजम आफूले ज माएको छोराको
नाम थर उ लेख गदा शि कुमार ब नेत भनी छोराको
नाममा आमाको थर उ लेख भएकोस म कारणबाट
वादीको िपतासँगको नाता स ब धमा फरक पन जाने
हँदैन । ितवादीह ले वादीको िपता आ ना दाजु
र भाइ नभई अ य यि हो भनी िकटान गरी
भ न सके को अव थासमेत िमिसल संल न कागज
माणह बाट देिखँदैन । िववािहत मिहलाले कुन थर
छनौट गन मिहलाको अिधकारको कुरा हो । पितको थर
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िलने वा बाबक
ु ो थर चयन गन मिहलाको अिधकारको
िवषय हो । नेपालले अनमु ोदन गरेको मिहला िव
सबै कारको भेदभाव उ मूलन गन महासि धको
धारा १६(१)(g) ले “The same personal rights
as husband and wife, including the right to
choose a family name, a profession and
an occupation” को यव था गरी थर छनौट गन
अिधकार मिहलालाई समेत पु षसरह समानताको
आधारमा िदएको साथै बालबािलकास ब धी
महासि धको धारा ८(१) ले “right of the child
to preserve his or her identity, including
nationality, name and family relations
as recognized by law without unlawful
interference” भ ने यव था गरी पिहचान, नाम
र नाताको मा यताको सिु नि ता गरेको छ । साथै
नेपालको संिवधानले पिहचानसिहत नामाकरणको
हक िदइएको छ । बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५
को दफा ४(१) मा “ येक बालबािलकालाई आ नो
पिहचानसिहत नामाकरण र ज मदताको हक हने
छ” र ऐ.ऐ.को दफा ४(६) मा “बालबािलकाले
चाहेमा आ नो बाबु वा आमा वा दवु ैको थर योग
गन पाउने छ” भ ने कानूनी यव थासमेत रहेको
पाइ छ । संिवधान, अ तराि य महासि ध र
कानूनले नै थर छनौटको अिधकार मिहलालाई पिन
पु षसरह समानताको आधारमा िदएको देिख छ ।
य तो अव थामा िववाहअिघको जािगरमा आमाको
नामपछािड ब नेत थर रहनु र आमाले पे सनप ाको
कागजमा आ नो छोरा नाता भनी इ छाइएको
यि मा छोराको नामसँगै थर ब नेत रा दैमा
रिव मान धरको छोरा होइन भ न िम ने देिखएन ।
फे री यस इजलासले त कालीन समाजमा ब नेत

र मान धरसँगको अ तरजाितय िववाह मािनने,
िवभेदपूण ढङ् गबाट हे रने सामािजक अव थालाई
पिन िवचार गनपन
ु देिख छ । तसथ रिव मान धरसँग
िववाह गनअिघ
जािगर खाएको मिहलाले जािगरको
ु
कागजातमा ब नेत ले नु र पे सनप ामा छोराको
नामपछािड ब नेत ले दैमा वादी रिव मान धरको
छोरा होइन भ न िम ने अव था देिखएन ।
६. िमिसल संल न अ य माणह को
कुनै िववेचना नगरी िड.एन.ए. रपोट एवं िवशेष को
बकप लाई मा आधार िलई वादी शि मान धर
ितवादी नारायणलालको जैिवक िपतृ व वंशजको
नभएको भनी ितवादीको भाइ शरदच मान धर
भ ने रिव मान धरको छोरा नभएको भ ने आधार
मा देखाई वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु
अदालतबाट फै सला भएको देिख छ । िड.एन.ए.
रपोट स ब धमा स मािनत सव च अदालतबाट
ने.का.प. २०६६, अङ् क १०, पृ १७२७,
िन.नं.८२५० कुदु अिहरसमेत िव
जंगबहादरु
अिहरको मु ामा “िवशेष को रायको मह व रा ने
िड.एन.ए. परी ण ितवेदन िन या मक सबुद
(Conclusive Proof) को थान हण गन नस ने
पिन हन स छ । िवशेष को राय यायकतालाई
याियक िन कष िनका न सघाउ पु याउने
एउटा मा यम मा हो । अ य य र िव ास
गन लायक माणह को ृङ्खलाले िड.एन.ए.
परी ण ितवेदनको ितकूल िन कष िनका दछन्
भने यायकताले यी माणह को ृङ्खलाको
आधारमा उपयु अवधारणा बनाउन स ने संसारमा
कुनै कुरा पिन िनरपे हँदैन । िड.एन.ए. परी ण
शत ितशत स य ह छ भनेर मा न नसिकने पिन
हन स छ । परी ण गन संय , वातावरण, समय,
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साधनले सो परी णलाई भाव पादन भ ने ठा नु
पिन उिचत हँदैन” भनी या या ग रएको पाइ छ ।
यसैले िड.एन.ए. रपोटलाई मा आधार िलई अ य
माणह को उपे ा गनसमेत िम दैन ।
७. ततु मु ामा वादीको िपता शरदच
मान धरले आ नो जीवनकालमा किह यै
नउठाई पूण पमा आ मसात् गरेर बाबु छोराको
समु धरु स ब ध कायम रहेको २०४४।०१।११ मा
नै आमा रा यदु ेवीको मृ यु भई ८ वषको किललो
उमेरदेिख बाबु िपता वयम्ले ब चालाई पालनपोषण
गरी िश ा दी ा िदई आएको, कुल भना, कुलको
माणप ह मतदाता माणप , नाता माणप ,
नाग रकतालगायत माणह ारा थािपत भएको,
बाबक
ु ो मृ यपु िछ अंश दाबी गरेपिछ के वल िड.एन.ए.
परी णको रपोटको आधारमा मा वादीका बाबक
ु ा
दाजु भाइ नाताका यि सँग िड.एन.ए. परी ण
निमलेको भरमा बाबु छोरा नाताको स ब ध नभएको
भ नु उिचत नहने । ततु मु ामा मतदाता नामावली,
नाग रकतालगायतका कागजातमा समेत आचरण
यवहारबाट नाता वीकारेको देिख छ । सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतबाट िड.एन.ए.
परी ण शत ितशत स य ह छ भनेर मा न नसिकने
भनी या यासमेत भई निजर थािपत भएको,
पितप नी, बाबु आमा छोरामा नातामा िववाद नरहेको,
०५९-WO-२५७९ को नाता िसफा रस खारेजको
मागदाबीस ब धी रटसमेत खारेज भइसके को,
२०३६।०१।१५ मा बाबु िपता घर प रवारबाट
बसाई सरी अलग बसेको, २०३६।०८।२८ मा नै
छोरा शि मान धरको ज म भइसके को अव थामा
िनज बाबक
उठाउने
ु ो मृ यपु िछ सो स ब धमा
अिधकार अ कसैलाई ह छ भनी कानून र यायको
रोहमा भ न िम ने अव थासमेत देिखन आउँदनै ।

के वल पे सनप ामा इ छाएको यि मा छोरा नाता
खोली नाबालक छोराको थर मान धर नलेखी
आमाले आ नै थर ब नेत लेखेको आधारमा मा
िनजको स तान होइन भ न िम ने देिखएन ।
८. अतः ितवादीह ले पेस गरेको
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत स पि बाट
वादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहछ भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनले िमित २०७२।०३।२७
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सो फै सला सदर
हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
स ै न । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृत: जनक िसंह बोहरा
इित संवत् २०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शभु म ।
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िनमाण गरेमा यसको प रणाम स बि धत
यि ले भो नुपन ।
( करण नं.७)

नणय नं . १०५७४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
आदेश िमित : २०७६।१०।२३
०६८-WO-०८८५

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
राम साद गौडेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
नारायण साद देवकोटा
अवलि बत निजर :
मु ाः- उ ेषण / ितषेध / परमादेश
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क ९, िन.नं.१०१०२
स ब कानून :
िनवेदक : का छा त डुकारको छोरा काठमाड
§ ज गा ाि ऐन, २०३४
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
§ सावजिनक सडक ऐन, २०३१
नं.३५ ितनकुने ब ने रामबहादरु त डुकार
िव
आदेश
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
या.डा.आन दमोहन भ राई : नेपालको
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा
काठमाड समेत
१०७ बमोिजम दायर हन आएको यस अदालतको
े ािधकारिभ को ततु रट िनवेदनको संि त
§ रा यले सावजिनक योजन एवं त य एवम् आदेश यस कार रहेको छ:
बहृ र राि य िहतका लािग यि को
त य-ख ड
स पि स ब धी हकमा िनय ण,
म िनवेदक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३५
िनयमन र अङ् कुश लगाउन स ने ।
को थायी बािस दा हँ । का.िज.का.म.न.पा. वडा नं
( करण नं.३) १०, (जनु हाल प रवतन भई वडा नं. ३५ कायम भएको
§ एकपटक ज गा छाडी सडक िव तार छ) िक नं. १६४, २०७, २१० र १०३ को मशः
भइसके कोमा अब य ता यि ह लाई े.फ. ०-२-२-०, ०-१-०-०, ०-६-३-२ र ०-१-२आ नो पूवसहमितबाट भा ने अवसर ० ज गा म िनवेदकको िनिववाद हक भोग वािम वको
ा नहने ।
ज गा हो । उ ज गा कानूनबमोिजम म िनवेदकको
( करण नं.४) नाममा दता भई म िनवेदकले ज गाधनी माण
§ सडक सीमा तोके को ि थितमा पज
ु ा ा गरी अ ािपस म िनवाध पमा हकभोग
पखालबाहेकका संरचना िनमाण गन चलन गद कानूनबमोिजम ला ने मालपोतलगायतका
िम दैन । कानूनको अव ा गरी संरचना करह अिवि छ न पमा ितद बझ
ु ाउँदै आएको
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छु । मेरो नाममा दता रहेको उ ज गामा काठमाड
महानगरपािलकाबाट कानूनबमोिजम न सा पास गरी
तथा वीकृित िलई िनयमानस
ु ार ला ने द तरु ितरी
घर भवनलगायत अ य संरचनासमेत िनमाण गरी
यापार यवसाय एवं बसोबास गद आएको छु ।
उि लिखत घर ज गाको पूव दि णतफ
काठमाड ितनकुने चोक (अरिनको राजमाग) र
च पथ जोड् ने िलंक रोड (शाखा सडक) पदछ ।
िवप ी का.म.न.पा. र काठमाड उप यका नगर
िवकास सिमितले तोके को मापद डिभ ै सीिमत रही
घर तथा अ य संरचना िनमाण गरेको अव थामा पिन
िवप ीह ले िमित २०६८।१०।२२ मा म िनवेदकको
घरवास रहेको थानमा सो शाखा सडकको के
रेखादेिख २० िमटरस मको मेरो ज गामा िनिमत
संरचना भ काई जबरज ती सडक िव तार गन भ दै
म िनवेदकले आ नो ज गामा िनमाण गरेको संरचनामा
िच लगाई सो िच स मको संरचना भ काउनु पछ
भनी मौिखक सूचनासमेत िदई जानभु यो । चिलत
कानून तथा िवप ीह ले तोके को मापद डभ दा
बढीको मेरो ज गामा जबरज ती सडक िव तार गन
काय रोिकपाउँ भनी म िनवेदकले िवप ी नगर िवकास
सिमितमा िमित २०६८।१०।२२ मा द.नं. २५७७ को
िनवेदन िदएकोमा उ िनवेदनमा के कारबाही भयो
भनी िमित २०६८।१२।०२ मा िवप ी नगर िवकास
सिमितमा गई सोधखोज तथा तरताके ता गदा िवप ी
सिमितका पदािधकारी तथा कमचारीले तपाइँको
िनवेदनमा कुनै सनु वु ाइ हँदनै , िच लगाएजितको
ज गामा जित स दो िछटो तपाइँले िनमाण गरेको
संरचना भ काई बाटो खल
ु ा ग र छ भ ने ठाडो
जवाफ िदएको हँदा िवप ीह ले जनु सक
ु ै समयमा
मेरो ज गामा रहेको मेरो घर तथा िनिमत संरचना
भ काई जबरज ती सडक िव तार गन स ने चरु

स भावना भएकोले म िनवेदकलाई संिवधान ारा
द स पि स ब धी अिधकारबाट वि चत गराउने
िवप ीह को उ गैरकानूनी कायलाई रोक म
िनवेदकको संिवधान द हक संर ण गरी पाउने
अ य भावकारी वैकि पक उपचारको अभाव भएबाट
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२,
१०७(२) अ तगत स मािनत अदालतसम यो रट
िनवेदन गन उपि थत भएको छु ।
िवप ीम येको काठमाड उप यका
नगर िवकास सिमितले जारी गरेको काठमाड
उप यकािभ को नगरपािलका र नगरो मख
ु
गा.िव.स.ह मा ग रने िनमाणस ब धी मापद ड,
२०६४ को पृ ४० मा कोटे र िसङको के बाट
उ रतफ च पथको पि म ३०३ िमटरिभ के
रेखादेिख १५ िमटरस म िनमाण काय गन निदने
भ ने उ लेख छ । यसरी म िनवेदकले सूचना र
मापद डले तोके अनस
ु ारको सडकको के रेखादेिख
१५ िमटर ज गा छािडरहेको अव थामा पिन सो
सूचना र मापद डकै िवपरीत गई सूचना र मापद डले
तोके भ दा बढी अथात् मेरो २० िमटर ज गा तथा
संरचनामा सडक िव तार गन भनी िच लगाउने
िवप ीह को काय गैरकानूनी एवं अनिधकृत छ ।
सडक सीमािभ पन भिनएको ज गासमेत
कानूनबमोिजम ाि नगरी सडक िव तार गन
िम दैन भने सडक सीमाभ दा पिन बािहर रहेको
म िनवेदकको ज गामा सडक िव तार गन पाउने
अिधकार कुनै पिन कानूनले िवप ीलाई दान
गरेको छै न । चिलत कानूनबमोिजम अिध हण गरी
मआ
ु जा तथा ितपूित िदई ज गा ा नगरेस म म
िनवेदकको ज गामा िवप ीह ले सडक िव तार गन
स ने, पाउने आधार र अव था नै छै न । कानूनतः
ज गा ाि नै नगरी मआ
ु जा तथा ितपूित नै निदई
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मेरो हक भोग एवं वािम वको ज गालाई जबरज ती
सडक िव तार तथा सीमािभ पान उ े यले
िवप ीह बाट भइरहेको काम कारबाही सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क., ४ तथा ज गा
ाि ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९,
१०, ११, १२, १६, १८, १९ को ितकूल रहेको
छ।
अत, िवप ीह को उि लिखत काम
कारबाही सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा
३, ३क., ४ तथा ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा
३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १६, १८,
१९ को िवपरीत हनक
ु ो साथै नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२(२), १२(३)(ङ),
(च), धारा १३, धारा १९ तथा २७ ारा द म
िनवेदकको मौिलक हकमा आघात तथा कु ठा पगु ेको
र अ य उपचारको अभावमा नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अ तगत
यो रट िनवेदन गन आएको छु । म िनवेदकको नाममा
दता रहेको ज गामा िनमाण गरी बसोबास, यापार,
यवसाय गरी आएको घर तथा अ य संरचना
भ काउन उ त रही सडकको के रेखादेिख २०
िमटरस मको म िनवेदकको घर ज गा तथा संरचनामा
िच लगाई िवप ीह ले भ काउन लागेको कानून
ितकूलको काय रो नको लािग ितषेधको आदेश
जारी गरी िनवेदकको घर तथा संरचना भ काउने
स ब धमा िवप ीह बाट कुनै िनणय आदेश भए
ग रएको देिखन आएमा उ िनणय आदेशसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी अब उ ा त
संिवधान तथा चिलत कानूनबमोिजम मा सडक
िव तारको काय गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशलगायत उपयु आ ा, आदेश वा पज
ु जारी
ग रपाऊँ । साथै िवप ीह ले म िनवेदकको घर तथा

संरचना भ काई हालेमा म िनवेदकलाई अपूरणीय
ित पु ने भएको र सिु वधा स तल
ु नको ि कोणले
पिन िवप ीह को िनणय तथा काय तु त रो नपु न
अव था भएकोले यो रट िनवेदनको अि तम टुंगो
नलागु जेलस म सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम तीनकुने चोक
(अरिनको राजमाग) देिख च पथ जोड् ने िलङ् क
रोडको पि म उ रतफ रहेको (सािबक िलङ् क
रोडको के रेखादेिख १५ िमटरभ दा बािहरको)
िनवेदकको ज गा अित मण गन, सो ज गामा बनेको
घर तथा संरचना भ काउन िचनो लगाउने, भ काउने
काय नगन,ु नगराउनु यथाि थितमा रा न लगाउनु
भनी िवप ीह को नाममा अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रामबहादरु
त डुकारले यस अदालतमा दायर गरेको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ (प ) िदनिभ स बि धत िमिसलसाथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउन रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ीह लाई सूचना िदनू । साथै िनवेदकले
अ त रम आदेश माग गरेको देिखएकोले यि गत
स पि स ब धी हकको िवषय समावेश भएको
कारण दवु ै प िबच छलफल गरी अ त रम आदेश
जारी हने नहने स ब धमा िनणय गनु वा छनीय
देिखँदा सोस ब धी छलफलमा उपि थत हनु भनी
िवप ीलाई िमित २०६८।१२।२७ को सूचना िदई
िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस
अदालतको िमित ०६८।१२।२० को आदेश ।
िनवेदकले आ नो नाममा दता र भोग रहेको
िक.नं. १६४, २०७, २१० र १०३ का ज गामा रहेको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

संरचना कानूनले तोिकएको १५ िमटरको सडक
सीमािभ नपरेकोमा सडक सीमाबाट २० िमटरस म
भ काउने गरी यथ ह ले िचनो (Mark) लगाई
गएकोमा तोिकएको सडक सीमाभ दा बढी ज गा
मआ
ु जा वा ितपूित निदई नभ काउनु भ ने माग
गरेको पाइयो । िनवेदकले पेस गरेको ज गाधनी माण
पज
ु ा तथा न सा ि टबाट उ ज गा िनजको नाउँमा
दता रहेको देिखए पिन सो ज गामा िनजको वास थान
वा कुनै अ य थायी संरचना रहेको न साबाट
देिखँदैन । कानूनबमोिजम न सा पास गरी कुनै
थायी संरचना बनाएको भ ने िनजको कथन पिन
छै न । सावजिनक सडक ऐन, २०३१ बमोिजम नेपाल
राजप मा िमित २०५८ मङ् िसर १८ अित र ांक
५४(क) मा कािशत सूचनाबाट उ
े मा
सडकको के िव दबु ाट दायाँबायाँ १५/१५ िमटर
सडक सीमा तोिकएको पाइ छ । यसरी तोिकएको
सडक सीमाभ दा बढी ज गामा सडक िव तार गनु
परे चिलत कानूनबमोिजम ितपूित वा मआ
ु जा
िदनपु न र िलन पाउने कानूनी यव था रहेको छ ।
िनवेदकको उ ज गा रहेको े मा सो तोिकएको
सडक सीमाभ दा बढी ज गा िलन आव यक
परेको भनी यथ ह बाट कुनै सावजिनक सूचना
काशन भएको िनवेदन लेखबाट देिखन नआई उ
ज गामा रहेको पखालमा िचनोस म लगाएको भ ने
िनवेदकको कथन रहेको देिख छ । यसरी तोिकएको
सडक सीमाभ दा िनवेदकको बढी ज गा पन गरी
सडक िव तार गन परे कानूनबमोिजम ितपूित
पाउने नै ह छ तर सोबमोिजम िनवेदकको बढी ज गा
पन गरी सडक िव तार भए नभएको कुरा ततु
रटको अि तम िनणय भएपिछ मा यिकन हन
स ने अव था भएको तथा हाल िनवेदकको थायी
संरचना वा वास थानमा असर परी अपूरणीय ित

हन स ने अव था वा सिु वधा स तल
ु न (Balance
of Convenience) को ि बाट बढी मका पन
अव थासमेत नहँदा मागबमोिजम अ त रम आदेश
जारी गन िमलेन । कानूनबमोिजम गनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतको िमित २०६८।१२।२७ को
आदेश ।
यसमा िनवेदकको हकभोगको भिनएको
िनवेदनमा उि लिखत िक.नं.१६४, २०७, २१०
र १०३ समेतका ज गाह म ये के कित ज गाह
सडक िव तारमा परेका छन्, तथा के कित ज गाह
बाँक छ तथा िनवेदक रामबहादरु त डुकारले
मआ
ु जा पाएको छ, छै न भनी काठमाड उप यका
नगर िवकास योजना काया वयन सिमितबाट यथाथ
िववरण माग गरी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७३।०८।१३ को
आदेश ।
यसमा िमित २०७३।८।१३ को
आदेशबमोिजमको जवाफ अझै ा भएको देिखएन ।
अतः सो िवषयको जवाफ काठमाड उप यका िवकास
ािधकरणबाट िलई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७६।०२।०९ को
आदेश ।
िवप ीले रट िनवेदनमा िजिकर
िलएअनु पको घर पखालको संरचना भ काउन
उ त रही यस ािफक हरी शाखाबाट कुनै काम
कारबाही ग रएको छै न । घर पखालको संरचना
भ काउन िच लगाउने, भ काई सडक िव तार
गन, फरािकलो बनाउने यस कायालयको काम
होइन । सडक िव तार गन, क ो बनाउने अिधकार
भौितक योजना तथा िनमाण म ालय, िडिभजन
सडक कायालय, उप यका नगर िवकास सिमित र
काठमाड महानगरपािलकाको हो भ ने कुरा िवप ी
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रामबहादरु त डुकारलाई प जानकारी हँदाहँदै पिन
घरपखालह को संरचना भ काउनको लािग िच
लगाउने र भ काउने काय यस कायालयबाट भयो
भनी आरोप लगाई दायर भएको ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको महानगरीय
ािफक हरी महाशाखाको िलिखत जवाफ ।
नगर िवकास सिमितले िनयम र
मापद डअनस
ु ार मा िच लगाई सडक िव तार
गरी बढ् दो सवारी चाप आवागमनमा सिु वधा िदन
चािलएको कदम मा हो । िवप ीको संवैधािनक र
मौिलक हक अिधकारमा कुनै असर नपारी सामािजक
याय, मापद ड, सडक ऐन, २०३१, नगर िवकास
ऐन, २०४५, काठमाड उप यकाको िभ लागु
ग रने मापद ड, २०६४ अनस
ु ार कायालयको काय
प ित र थानीय उपभो ाको मागअनस
ु ार ग रएको
काम, कारबाहीलाई िवप ीले अ यथा िलन िम दैन ।
यसको अित र िवप ीले लगाएका आरोपह दवु ै
िम या र श दजालपूण मा छन् । सावजिनक सूचना,
माइिकङ उपभो ाह को सझ
ु ाव र रायको आधारमा
यस सिमितले कानूनस मत काय गरेको हँदा रट
िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको काठमाड उप यका नगर िवकास सिमितको
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
एक कृत पमा नगरको भौितक िवकास गन,
भइरहेको नगरको पनु :िनमाण िवकास र िव तार गन
तथा नयाँ नगरह को िनमाण गन, नगर िवकासको
लािग भू-उपयोग े िनधारण गन, भौितक िवकासको
मापद ड तो न तथा जनघन वको आधारमा सडक,
यातायात, िबजल
ु ी, ढल िनकास, सरसफाइ खु ला
े लगायतको सेवा तथा सिु वधा उपल ध गराउन
काठमाड उप यका नगर िवकास सिमित य नशील
रहेको अव था हो । नगर योजनाको तजमा
ु गनलगायत

मापद डिवपरीत भएका िनमाण कायह को िनय ण
वा िनषेध गन स ने कानूनी अिधकारसमेत यसलाई
छ । सवसाधारण जनताको सिु वधा तथा आिथक िहत
कायम रा न सबै िकिसमका सावजिनक सडकह को
वग करण गरी ितनीह को िनमाण, ममत, स भार वा
सधु ार गन आव यक पन ज गा ा गन र यसको
लािग मनु ािसब मािफकको मआ
ु जा िवतरण गन
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको छ ।
सावजिनक सडकलाई नेपाल सरकारले राज माग,
सहायक माग, िज ला माग र सहरी मागमा वग करण
गरी य तो सडकको के रेखाबाट दायाँबायाँ
दवु ैितर एकितस ि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 गरी तोके को फासलािभ
पखालबाहेक अ य कुनै िकिसमको थायी संरचना
वा भवन िनमाण गन नपाउने गरी िनषेध गन स ने
र नगर िवकासस ब धी योजना लागु भएको े मा
त स ब धी चिलत कानूनबमोिजम हने यव था
सोही ऐनको दफा ३क. मा ग रएको छ । काठमाड
उप यका नगर िवकास योजना काया वयन सिमितले
चिलत कानूनको अधीनमा रही िनमाणस ब धी
मापद ड बनाई लागु गरेको प र े यमा यसरी
मापद डिवपरीत बनाइएका भौितक संरचना हटाई
बाटो िव तार गदा िनवेदकलाई मका पन नभई
आवागमनमा थप सिु वधा पु ने कुरालाई अ यथा
मा न िम ने होइन । चिलत कानूनको सीमामा रही
स बि धत िनकायबाट भएको कायका स ब धमा
यस म ालयलाई िबनाकारण िवप ी बनाई दायर
ग रएको रट िनवेदन कानूनस मत नहँदा खारेज
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ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौितक
योजना तथा िनमाण म ालयको तफबाट पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकको हक िहतमा असर पन
कुनै काय यस कायालयबाट नभएको हँदा यस
कायालयलाई अनाहकमा कपोलकि पत बेहोरा
उ लेख गरी दायर भएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िज ला शासन कायालय,
काठमाड को तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
सवसाधारण जनताको सिु वधा तथा
आिथक िहत कायम रा नको लािग सबै िकिसमको
सावजिनक सडकह को वग करण गरी ितनीह को
िनमाण, सरसफाइ, िव तार वा सधु ार गन आव यक
पन ज गा ा गन र यसको लािग मनािसब
मािफकको मआ
ु जा िवतरण गन आएको सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा सावजिनक
सडकलाई नेपाल राजप मा सूचना काशन गरी
राजमाग, सहायक माग, िज ला माग र सहरी मागमा
वग करण गरी य तो सडकको के रेखादेिख
दायाँबायाँ दवु ैितर एकितस िमटरमा नबढाई सडक
सीमा तो ने यव था रहेको छ । साथै दफा ३क.
मा दफा ३ बमोिजम सडक सीमा तोिकएकोमा सडक
सीमाको र सडक सीमा नतोिकएकोमा सावजिनक
सडकको िकनाराबाट ६/६ िमटरमा नबढ् ने गरी
नेपाल सरकारले सूचना काशन गरी तोके को
फासलािभ पखालबाहेक कुनै िकिसमको थायी
संरचना वा भवन कसैले िनमाण गन नपाउने गरी
िनषेध गन स ने छ र नगर िवकासस ब धी योजना
लागु भएको े मा त स ब धी चिलत नेपाल
कानूनमा यव था भएबमोिजम हने छ भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । यसरी काठमाड उप यका
नगर िवकास योजना काया वयन सिमितले चिलत

कानूनको अधीनमा रही िनमाणस ब धी मापद ड
बनाई लागु गरेको र नगर िवकास ऐन, २०४५ को
दफा १० बमोिजम सो मापद डअनु पको िनमाण
नभएका कुनै पिन भौितक संरचनाह हटाउन वा
भ काउन स ने नै ह छ । अि तयार ा िनकायले
कानूनको अधीनमा रही गरेको कायका स ब ध दायर
भएको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
अव था नभएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदको
् तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले रट िनवेदनमा िजिकर
िलएअनु पको कुनै काम कारबाही यस कायालयबाट
नग रएको एवम् नभएको र कानूनबमोिजम सरकारी
तवरबाट भएको आदेश िनदशनह को काया वयनको
ममा शाि त सरु ा दान गनस मको काय भइरहेको
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको महानगरीय हरी प रसर, काठमाड को
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िवकास िनमाणमा बाधा उ प न गन
गरी दायर गरेको रट िनवेदन खारेजभागी छ
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको काठमाड
महानगरपािलका कायालयको तफबाट पेस भएको
ि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 सडक सीमािभ
खाडल वा कुलो ख न वा भ काउन, िडला, ल ा,
तगारो आिद गाड् न वा हा न वा घर टहरो वा छा ो
बनाउन वा सडक सीमािभ को ज गा आवादी गन वा
य तै अ य कुनै काय गन हँदैन” भनी िनषेध गरेको
छ । सडकको वािम वमा आएको र सावजिनक
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सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३क. ले िनधारण
गरेको सडक सीमालाई राजप मा सूचना कािशत
गरी सावजिनक जानकारीमा आएपिछ उ सडक
सीमािभ का ज गाह अित मण गरी घर टहरा
िनमाण गनु चिलत कानूनको अव ा हो । हाल
कानूनको यो यव थाको बिखलाप सडक सीमािभ
बनाएको संरचना हटाई सडक सीमािभ यवि थत
सडक िनमाण गन उ े यले मा सडक िव तारको
कायह भएका हन् । स बि धत िनकायह बाट
कानूनबमोिजम ग रएका कामका स ब धमा िबनाकारण
यस िवभागलाई िवप ी बनाउने काम कानूनस मत
छै न । िनवेदकको कानूनी हक अिधकारसमेतलाई
बाधा पु ने कुनै गैरकानूनी कारबाही यस िवभागबाट
भए गरेको नहँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौितक योजना
तथा िनमाण म ालय, सडक िवभागको तफबाट पेस
भएको िलिखत जवाफ ।
उपरो
स ब धमा तहाँ स मािनत
अदालतको च.नं. १४३७५ मु ा नं.०६८WO-०८८५ िमित २०७६।७।१ को प ा भई
बेहोरा अवगत भयो । तत् स ब धमा प बाट माग भई
आएको का.म.न.पा वडा नं. १० (जनु हाल प रवितत
भई वडा नं. ३५ कायम भएको) िक.नं.१६४, २०७,
२१० र १०३ िक ा ज गाका स ब धमा िक.नं.
२०७ बाट सडकमा परेको े.फ.२१.२५६ वगिमटर
हाल िफ डमा बाँक रहेको े.फ.१०.५३ व.िम.,
िक.नं. १६४ र २१० बाट सडकमा नपरेको तथा
िक.नं.१०३ बाट सडकमा परेको े.फ.२८.१२
व.िम. हाल िफ डमा बाँक रहेको १९.५७ व.िम.
देिखएको भनी ािविधक ितवेदन ा भएको
साथै प मा उि लिखत रामबहादरु त डुकारले
हालस म ितपूित िलएको अिभलेखबाट नदेिखएको

भ ने सहरी िवकास म ालय, काठमाड उप यका
िवकास ािधकरण िज ला आयु को कायालय,
काठमाड बाट ा िमित २०७६।०७।२२ को प
िमिसल सामेल रहेको ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस भएको ततु िनवेदन
तथा िलिखत जवाफसमेतका िमिसल कागजातह को
अ ययन ग रयो । िनवेदक रामबहादरु त डुकारको
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी
राम साद गौडेलले सडक िव तार भइसके को
छ । आयु को कायालयको प ानस
ु ार िक.नं.
२०७ बाट २१.२५६ र िक. नं.१०३ बाट २८.१२
वगिमटर सडकमा परेको छ । मआ
ु जा पाएको छै न
। कानूनबमोिजम मआ
ु जा िदनु भनी परमादेश जारी
ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
काठमाड उप यका नगर िवकास
कायालयका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
नारायण साद देवकोटाले सडक िव तार गरी बढ् दो
सवारी चाप र आवागमनलाई सिु वधायु बनाउन
िनयम, कानून र मापद डअनस
ु ार िच लगाई
सडक िव तारको काम ग रएको हो । कानूनबमोिजम
ितपूित पाउने िनवेदकको हक सरु ि त छ ।
िवकास िनमाणलाई नै बाधा गन गरी दायर ग रएको
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी बहस ततु
गनभयो
ु । अ य िवप ीह को तफबाट बहस पैरवीका
लािग कुनै कानून यवसायी उपि थत हनु भएन ।
यसमा िनणयतफ हेदा, ततु रट िनवेदन
काठमाड ितनकुने चोक अरिनको राजमाग र च पथ
जोड् ने िलङ् क रोड (शाखा सडक) को िव तारसँग
स बि धत देिख छ । यी िनवेदकले आफू सािबक
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
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१० हाल ऐ. वडा नं. ३५ मा पन काठमाड तीनकुने
चोक अरिनको राजमाग र च पथ जोड् ने िलङ् क
रोड (शाखा सडक) को पि म उ रमा आ नो
िक.नं. १६४ समेतका ज गा भई सोही ज गासमेतमा
घर संरचना िनमाण गरी बसोबास यवसाय गरी
बसेको छु सोही ठाउँको बािस दा हँ भनी लेखाएको
देिख छ । काठमाड उप यका नगर िवकास सिमितले
जारी गरेको काठमाड उप यकािभ को नगरपािलका
र नगरो मख
ु गा.िव.स.ह मा ग रने िनमाणस ब धी
मापद ड, २०६४ को पृ ४० मा कोटे र िसङको
के बाट उ रतफ च पथको पि म ३०३
िमटरिभ को उ सडकको के िव दबु ाट १५/१५
िमटरस म िनमाण काय गन निदने भ ने उ लेख
भएकोमा िवप ी का.म.न.पा. र काठमाड उप यका
नगर िवकास सिमितले म िनवेदकको घरबास भएको
उ
थानमा तोिकएको मापद डिवपरीत उ
शाखा सडकको के रेखादेिख २० िमटरस म
सडकको सीमा तोिकएको भ दै मेरो ज गामा िमित
२०६८।१०।२२ मा िच लगाई सो सीमािभ
पन घर संरचना भ काउने भनी िहँडेको िवषय
कानूनिवपरीत छ । चिलत कानून र िवप ीह ले
नै तोके को मापद डिवपरीत मेरो ज गामा िच
लगाउने गरी भएको काय रोिकपाउँ भनी िवप ी
नगर िवकास सिमितमा िमित २०६८।१०।२२ मा
नै िनवेदन िदएकोमा सोउपर के कारबाही भयो भनी
बु न जाँदा तपाइँको िनवेदनउपर कुनै सनु वु ाइ हँदनै
िच लगाएको जित ज गाको संरचना भ काई जित
स दो िछटो बाटो खल
ु ा ग र छ भनी ठाडो जवाफ
िदइयो । उ िवषयलाई िलएर म िनवेदकसँग कुनै
िकिसमको सहमित िलइएको छै न । िवप ीह को
उ काय सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा

३, ३क., ४, तथा ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा
३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १६, १८
र १९ समेतको ितकूल हँदा यथ ह को य तो
काम कारबाही तथा सो स ब धमा कुनै िनणय आदेश
भए ग रएको भए उ िनणयसमेत नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी अब उ ा त
संिवधान तथा चिलत कानूनबमोिजमको ि या
पूरा गरेर मा सडक िव तारको काय गनु गराउनु
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदक रामबहादरु त डुकारको मु य
िनवेदन िजिकर रहेको देिख छ ।
िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा,
सावजिनक सडक ऐन, २०३१, नगर िवकास ऐन,
२०४५, काठमाड उप यकाको िभ लागु ग रने
मापद ड, २०६४, कायालयको काय प ित,
थानीय उपभो ाको मागसमेतका आधारमा
सावजिनक सूचना, माइिकङ उपभो ाह को सझ
ु ाव
र रायको आधारमा कानूनस मत काय गरेको हो ।
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले नेपाल
सरकारले नेपाल राजप मा सूचना काशन गरी
तोके को सीमािभ बनाइएका संरचनाह हटाई सडक
सीमािभ यवि थत सडक िनमाण गन उ े यले मा
सडक िव तारको कायह भएका हन् । सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ ले सडक िवभागको
वीकृित ा नगरी कसैले सावजिनक सडकसँग
जोिडने गरी वेश माग बनाउन, सावजिनक सडक वा
सडक सीमािभ खाडल वा कुलो ख न वा भ काउन
िडला, ल ा, तगारो आिद गाड् न वा हा न वा घर
टहरो वा छा ो बनाउने वा सडक सीमािभ को ज गा
आवादी गन वा य तै अ य कुनै काय गन हँदैन भनी
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उ लेख गरेको छ । सडकको वािम 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 सीमािभ का ज गाह अित मण गरी
घर टहरा िनमाण गनु चिलत कानूनको अव ा
हो । सावजिनक िहत एवं सडक आवागमनलाई
यवि थत गरी सबैलाई सहज ढङ् गले आवागमन
गन उ े यअनु प चिलत कानूनबमोिजम सडक
िव तारको लािग िचनो लगाउने काय ग रएको हँदा रट
िनवेदन खारेज हनपु छ भ ने ाय: सबै िवप ीह को
अलगअलग िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
२. सो स दभमा हेदा िनवेदकले िनवेदनमा
उ लेख गरेको सडक काठमाड उप यकािभ को
सडक भएको कुरा िनवेदन बेहोरा र िवप ीह को
िलिखत जवाफसमेतबाट देिख छ । उ सडकको
िव तारको ममा िनवेदकको घर ज गासमेतमा
सडक िव तार गन गरी िचनो लगाएका कारण ततु
िनवेदन परेको देिख छ । काठमाड उप यकािभ को
नगरपािलका र नगरउ मख
ु गा.िव.स.ह मा ग रने
िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ को पृ ४० मा
उ सडक के रेखादेिख १५।१५ िमटरस म
िनमाण काय गन निदने भनी उ लेख भएकोमा सडक
के देिख २०।२० िमटरस मको म िनवेदकको घर
ज गामा िच लगाएको काय कानून र तोिकएको
मापद डसमेत िवपरीत भयो भनी िनवेदकले िजिकर
िलएको भए तापिन सावजिनक योजनको लािग
रा यले ज गा अिध हण गन स दैन भनी भ न
सके को अव था छै न । मा कानूनको ि या पूरा गरी
उिचत मआ
ु जा िदएर मा सावजिनक योजनको
लािग ज गा अिध हण गरी बाटो िब तारको काम

गनपनमा
कानूनको ि या पूरा नगरी सा पि क
ु
हकको अपहरण गन गरी भएको िवप ीको काम
कारबाही गैरकानूनी भयो भ ने िनवेदकको मु य
भनाइ रहेको देिख छ ।
३. उपरो स ब धमा संवैधािनक एवं
कानूनी यव थातफ हेदा, नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १९ मा येक
नाग रकलाई चिलत कानूनको अधीनमा रही
स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन गन र
स पि को अ य कारोबार गन हक हने कुराको
याभूित गरेको देिख छ । सोही धारामा “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 । तर सावजिनक िहतको लािग रा यले कुनै
यि को स पि अिध हण वा ा गदा वा
य तो स पि उपर कुनै अिधकारको िसजना गदा
कानूनबमोिजमको ितपूित िदइने छ । ितपूित र
सोको आधार र काय णाली कानून ारा िनधारण
ग रएबमोिजम हने छ” भ ने संवैधािनक यव था
रहेको देिख छ । यसरी नेपालको अ त रम संिवधानले
यि को स पि को हकलाई मौिलक हकको पमा
याभूत गरेको अव था छ भने हाल चलनमा
रहेको नेपालको संिवधानले पिन यि को सा पि क
हकलाई मौिलक हककै पमा धारा २५ मा याभूत
गरेको अव था छ । िनवेदकले रट िनवेदन दता
गदाको अव थामा ि याशील रहेको र हाल चलनमा
रहेको दवु ै संिवधानले यि को स पि स ब धी
अिधकारलाई मौिलक हकका पमा वीकार गरेको
अव था छ । यसै गरी तावनामा नै ज गा ा
गनस ब धी चिलत नेपाल कानूनमा संशोधन र
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

एक करण गन वा छनीय भएकोले भ ने उ लेख
भई जारी भएको ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा
३ मा “नेपाल सरकारले कुनै सावजिनक कामको
िनिम कुनै ज गा ा गन आव यक ठहराएमा यस
ऐनबमोिजमको मुआ जा िदने गरी नेपाल सरकारले
जुनसुकै ठाउँको जितसुकै ज गा ा गन स ने छ” भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । अथात् रा यले सावजिनक
योजनको लािग आ नो े ािधकारिभ को स पि
ा गन भएबाट बहृ र राि य िहतका लािग रा यले
यि को स पि स ब धी हकमा िनय ण, िनयमन
र अङ् कुश लगाउन स ने नै देिख छ । सावजिनक
िहतको लािग रा यलाई आव यक परेको ख डमा
कानूनले तोके को ि या पूरा गरी समिु चत ितपूित
िदएर मा नाग रकको स पि अिध हण गन
स ने यव था रहे भएबाट संवैधािनक एवं कानूनी
यव थाको स दभमा स पि मािथको वे छाचारी
अित मणबाट जनताको सा पि क अिधकारको
संर ण संिवधान र कानूनले गरेको देिख छ ।
४. सरकारले बाटो िब तार गन ला दा कसैले
आफूखस
ु ी ज गा छाड् न स ने अव था पिन रह छ ।
यसरी छाडेको र बाटो िव तार भइसके को अव था
बे लै हो । सहमितले ज गा छाडी सडक बिनसके को
अव थामा अब सहमित रहेन छ भ न पिन िम ने
हँदनै । एकपटक ज गा छाडी सडक िव तार
भइसके कोमा अब य ता यि ह लाई आ नो
पूवसहमितबाट भा ने अवसर ा हँदैन । तर यी रट
िनवेदकको हकमा हेदा यी िनवेदकसँग बाटो िब तार
गन स दभमा कुनै सहमित भएको भ ने देिखँदैन र
िवप ीह ले उ बाटो िब तारका स ब धमा यी
िनवेदकसँग कुनै िलखत वा सहमित भएको िथयो
भनी सहमित प देखाउन सके को अव था पिन

छै न । बाटो िब तारका स ब धमा भएको
अित मणलाई चनु ौती िदँदै कानूनी ि या पूरा
गनपन
ु र ितपूित दान गरेर मा िव तार गनपन
ु
भ ने िनवेदकको भनाइलाई आधारहीन वा कानून
बिखलापको िजिकर भ न िम ने पिन देिखँदनै ।
५. ततु िवषय सडक िव तारसँग
स बि धत हँदा सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को
दफा ३ पिन सा दिभक हने देिखयो । सो दफामा
त कालीन ी ५ को सरकारले नेपाल राजप मा सूचना
कािशत गरी सावजिनक सडकलाई देहायबमोिजम
वग करण गरी य तो सडकको के रेखादेिख
दायाँबायाँ दवु ैितर एकितस एकितस िमटरमा नबढाई
सडक सीमा तो ने छ । तर एकै िकिसमको सडकको
स पूण ल बाईमा पिन भौगोिलक ि थित, टोपो ाफ
र ब तीको कारण य तो सडक सीमा कम बेसी
गरी तो न सिकने छ भनी राजमाग, सहायक माग,
िज ला माग र शहरी माग गरी सडकह को वग करण
गरेको पाइ छ ।
६. उ दफा ३ बमोिजम सडक सीमा
तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा
नतोिकएकोमा सावजिनक सडकको िकनाराबाट
६/६ िमटरमा नबढ् ने गरी नेपाल सरकारले
नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी तोके को
फासलािभ पखालबाहेक अ य कुनै िकिसमको
थायी बनौट ( चर) वा भवन कसैले िनमाण
गन नपाउने गरी िनषेध गन स ने छ भ ने यव था
रहेको देिख छ भने सोही दफाको उपदफा
(२) नगर िवकासस ब धी योजना लागु भएको
े मा त स ब धी चिलत नेपाल कानूनमा
यव था भएबमोिजम हने छ भ ने उ लेख भएको
देिख छ । यसैगरी उपदफा (१) बमोिजम िनषेध
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ग रएको फासलािभ कसैले कुनै िकिसमको थायी
बनौट वा भवन िनमाण गरेमा य तो बनौट वा भवन
सडक िवभागको आदेशले भ काउन सिकने छ भ ने
र सडक िवभागले य तो बनौट वा भवन भ काउँदा
लागेको खचसमेत स बि धत यि बाट भराउन
स ने छ भ ने कानूनी यव थासमेत रहेको देिख छ ।
यसैगरी सोही ऐनको दफा ४ मा सावजिनक सडकको
िनमाण िव तार वा सधु ार गन वा सडक सीमाको
िनिम कुनै ज गा ा गनु परेमा नेपाल सरकारले
ज गा ाि स ब धी चिलत कानूनबमोिजम ज गा
ा गन स ने छ भ ने यव था रहेको देिख छ ।
७. उ कानूनी यव थाको अ ययनबाट
सडक सीमा तोके को ि थितमा पखालबाहेकका
संरचना िनमाण गन िम दैन । कानूनको अव ा गरी
संरचना िनमाण गरेमा यसको प रणाम स बि धत
यि ले भो नपु न ह छ । यसका साथसाथै सडक
सीमा तो दैमा ज गामािथको ज गाधनीको वािम व
वत: समा ह छ भ न िम दैन । रा यले यि को
िनजी स पि मािथ अिधकार िसजना गनका लािग
ज गा ाि स ब धी चिलत कानूनबमोिजमको
ि या अिनवाय पमा पूरा गरेको हनपु दछ । ज गा
ाि ऐन, २०३४ अनु पको ि या अवल बन
नगरी रा यले नाग रकको स पि अित मण गन
स ने अव था रहँदैन ।
८. ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३,
१३, १४ र १८ समेतका कानूनी यव थाह को
अ ययनबाट सावजिनक कामको लािग सरकारले
ज गा ा गन स दछ, तर उिचत र समिु चत
मआ
ु जा िनधारण गरी सो मआ
ु जा ( ितपूित) िदएर
मा ज गा ा गन स दछ भ ने सहज िन कष
िनका न सिक छ ।

९. ज गा ाि र ितपूितबारे यित कुरा
भनेर अब ततु िनवेदनमा हेदा, िवप ीह ारा
पेस भएको िलिखत जवाफसमेतको अ ययनबाट
िनवेदनमा उि लिखत सडकको सीमा २०५८।८।१८
अित र ाङ् क ५४(क) को सूचना ारा सडकको
के िव दबु ाट १५/१५ िमटर कायम गरी सडक
सीमा तोके को देिख छ । काठमाड उप यकािभ को
नगरपािलका र नगरउ मख
ु गा.िव.स.ह मा ग रने
िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ को पृ ४० मा
उ सडकको के रेखादेिख १५/१५ िमटरस म
िनमाण काय गन निदने भनी उ लेख भएको
पाइ छ । उि लिखत सूचना र मापद डमा तोिकएको
भ दा बढी सडक के बाट २०/२० िमटरस म
सडक सीमा तोक बाटो िव तारको लािग िमित
२०६८।१०।२२ मा िचनो लगाएको भ ने िनवेदकको
िजिकर रहेको देिख छ । तर उ सडक के
रेखादेिख २०/२० िमटरमा िचनो लगाएको भ ने कुनै
आिधका रक िलखत पेस भएको देिखँदैन । यिद उ
सडकको के देिख २०/२० िमटर कायम गरी सडक
िव तार गरेको अव था भएमा यी िनवेदकले सडकमा
परेको आ नो ज गाको ितपूित कानूनबमोिजम
पाउनपु न नै ह छ ।
१०. िनवेदकको हकभोगको भिनएको
िनवेदनमा उि लिखत िक.नं.१६४, २०७, २१०
र १०३ समेतका ज गाह म ये के कित ज गाह
सडक िव तारमा परेको छन्, के कित ज गाह
बाँक छन् तथा िनवेदक रामबहादरु त डुकारले
मआ
ु जा पाएको छ, छै न काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण िज ला आयु को कायालय काठमाड बाट
यथाथ िववरण माग गनु भनी यस अदालतबाट िमित
२०७३।८।१३ मा भएको आदेशबमोिजम काठमाड
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उप यका िवकास ािधकरण िज ला आयु को
कायालय, काठमाड बाट ा प मा िनवेदकको
िक.नं.२०७ बाट २१.२५६ र िक.नं.१०३ बाट
२८.१२ वगिमटर ज गा सडकमा परेको छ । िनवेदकले
अिहलेस म उ ज गाको मआ
ु जा नपाएको भ ने
कुरा काठमाड उप यका िवकास ािधकरण िज ला
आयु को कायालय, काठमाड बाट ा िमिसल
संल न प जवाफबाट देिख छ । साथै हाल उ
सडक िव तारको काम स प न भइसके को भ ने
िनवेदक र िवप ी तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा र अिधव ाको बहससमेतबाट देिखन
आयो ।
११. यसरी सडक िव तारको काम स प न
भइसके को, काठमाड उप यका िवकास ािधकरण
िज ला आयु को कायालय, काठमाड को प
बेहोराबाट िनवेदकको ज गा बाटो िब तारको ममा
सडकमा परेको देिखएको र सोको मआ
ु जा िनजले
ा गरेको नदेिखएको यस अव थामा कानूनबमोिजम
िनवेदकले मआ
ु जा ( ितपूित) पाउनपु न िवषयमा
िववाद देिखएन ।
१२. ितपूितबारे यस अदालतको धारणा
प गन स दभमा सानु े समेतको रट िनवेदनमा
“िवकास िनमाण र सोको पूवाधारको िनमाणको लािग
ज गा ा नगरी सरकारको अिधकार िसजना हने
वा ा ज गाको मआ
ु जा िदनु नपन क पनास म
पिन गन स ने अव था नरहने, स पि को सरु ा
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 कानूनमािथ शासन गन पु छ, जो
सवथा कानूनी शासनको िस ा तको ितकूल हन

जा छ” भ ने पूण इजलासको धारणा रहेको देिख छ ।
१३. यसपिछ सा वना सवु ेदीको
रट िनवेदन (ने.का.प.२०७५, अङ् क ९,
िन.नं.१०१०२, पृ १७६६) मा “लामो समयदेिख
सडक बनी योगमा रहेको र कसैले यसमा िवरोध
नगरी िच बझ
ु ाई बसेको अव थामा एक दईु 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 । सो धारणालाई प रवतन गनपन
ु कुनै
आव यकता देिखँदैन । सडकको लािग आफूखस
ु ी
ज गा छािडसके को र सडक बिनसके को अव थामा
सो ि थितमा गन खोिजने प रवतनलाई अदालतले
वीकार गदन भनी निजर िस ा तसमेत ितपादन
भएको अव थासमेत छ ।
१४. अब ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न अव था छ वा
छै न भनी हेदा काठमाड उप यकाअ तगत ितनकुने
चोक अरिनको राजमाग र च पथ जोड् ने िलङ् क
रोड (शाखा सडक) लाई सडकको के िव दबु ाट
१५/१५ िमटर सडक सीमा तो ने गरी सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ बमोिजम िमित २०५८।०८।१८
अित र ाङ् क ५४(क) मा नेपाल राजप मा सूचना
काशन भएको िमिसल अ ययनबाट देिख छ ।
सोही सूचनाबमोिजम बाटो िव तारको ममा िमित
२०६८।१०।२२ मा िचनो लगाउने काम भएको
देिख छ । तोिकएको मापद डभ दा बढी सडक
के बाट २०/२० िमटरमा िचनो लगायो भ ने
िनवेदकको िजिकर रहेको छ । िनवेदकले सडक
के रेखादेिख २०/२० िमटरलाई सडक सीमा
तोक िचनो लगाएको काय मापद डिवपरीत हँदा
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उ सडक िव तार स ब धमा भएका िनणय र
कामकारबाही उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी मआ
ु जा िदएर
मा सडक िव तारको काय गनु भनी िवप ीको
नाउँमा परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन
िजिकर रहेको देिख छ । तोिकएको मापद डिवपरीत
सडक िव तारको लािग िचनो लगाएको काय
गैरकानूनी छ भनी िनवेदकले िजिकर िलएको भए
तापिन सावजिनक योजनको लािग रा यले ज गा
अिध हण गन स दैन भनी भ न सके को अव था
छै न । मा कानूनको ि या पूरा गरी उिचत
मआ
ु जा िदएर मा सावजिनक योजनको लािग
ज गा अिध हण गरी बाटो िब तारको काम गनपनमा
ु
कानूनको ि या पूरा नगरी सा पि क हकको
अपहरण गन गरी भएको िवप ीको काम कारबाही
गैरकानूनी भयो भ ने मु य भनाइ रहेको देिख छ ।
दवु ै प का कानून यवसायीको बहससमेतबाट उ
सडक िनमाणको काय स प न भइसके को भ ने
पाइयो भने िनवेदकको िनि त े फल ज गा सडक
िव तारमा परेको भनी िवप ी काठमाड उप यका
िवकास ािधकरण िज ला आयु को कायालयले
वीकार गरी पेस भएको प बाट देिखएको छ । यसरी
िनवेदकको िनि त ज गा बाटोमा परेको र सोको
मआ
ु जा िनजले नपाएको कुरा िवप ी काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण िज ला आयु को
कायालयबाट ा प बाट देिखएको यस अव थामा
िनजले उ ज गाको मआ
ु जा ा गन नस ने भनी
भ न सिकने अव था रहँदैन । सडक िब तारको
काय स प न भइसके को अव थामा िनवेदन
मागबमोिजम सडक िव तार स ब धमा भएका िनणय
र आदेशसमेत बदर गदा िवकास िनमाण नै अव
हन जाने ह छ । तसथ सडक िनमाण स ब धमा

भएका िनणय र आदेश उ ेषणको आदेश ार बदर
ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर पु न स दैन । तर
सडक सीमा िब तारका ममा सडकमा परेको
िनवेदकको ज गाको ितपूित िनजले ा गरेको
नदेिखँदा िनवेदकले ितपूित ा गनपन
ु कुरालाई
नकान सिकँ दैन । अत: िनवेदकलाई कानूनबमोिजम
समिु चत ितपूित दान गनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेश जारी हने ठहछ । जानकारीको
लािग यो आदेशको ितिलिप महा यायािधव ाको
कायालयमा पठाई ततु िनवेदनको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृतः- ताराकुमारी शमा
इित संवत् २०७६ साल माघ २३ गते रोज ५ शभु म् ।

1791

—— &

––

नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

वा थानमा बसी अलगअलग खाए
िपएको ि थितलाई मानो छु एको
मा नपु न । अंिशयारह ले मानो छु एको
िमितप ात् कमाएको धन र लाएको ऋण
आ-आ नो हने ।
( करण नं.४)

नणय नं . १०५७५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
फै सला िमित : २०७६।१०।२६
०७३-CI-०१४७

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
मु ा: अंश नामसारी
मदन रे मी
अवलि बत निजर :
पनु रावेदक / ितवादी : याङ् जा िज ला,
§ ने.का.प.२०५२, िन.नं.५०४७
अजनचौपारी
गा.िव.स., वडा नं.३ ब ने
§ ने.का.प.२०४९, िन.नं.४४६१
ु
हकबहादरु को छोरा शमशेरबहादरु घत े ी स ब कानून :
िव
§ माण ऐन, २०३१
यथ / वादी : याङ् जा िज ला, अजनचौपारी
ु
गा.िव.स., वडा नं. ३ ब ने हकबहादरु को सु फै सला गनःीमती कौिशलादेवी े ीको म.ु स. गन
मा. िज ला यायाधीश ी िच तामिण बराल
भिु मजङ् ग िज.सी.
याङ् जा िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः§ अंशब डास ब धी िविधशा ले अंश
माननीय यायाधीश ी ा रकामान जोशी
हकलाई नैसिगक अिधकारको पमा
माननीय यायाधीश ी भीमकुमार ओझा
आ मसात् गरेको पाइ छ । अंश य तो
पनु रावेदन अदालत पोखरा
कानूनी अिधकार हो, जुन िविधवत् पमा
ा वा प र याग नगरेस म समा हन
फै सला
स दैन । िविधवत् पमा अंश ा गरेको
या.बमकुमार े : याय शासन ऐन,
वा प र याग गरेको ट एवं य २०४८ को दफा १२ बमोिजम मु ा दोहो याइपाउँ
माणको अभावमा घरसारमा अंशब डा भनी िनवेदन परी दोहो याई हेन िन सा दान भई
भइसके कोले अंश नपाउने भ न निम ने । पेस हन आएको यसै अदालतको े ािधकारिभ
( करण नं.३) रहेको ततु मु ाको संि त य र ठहर यस कार
§ अ यथा मािणत नभएको अव थामा छःएउटै घरमा भए पिन अलगअलग कोठा
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त यख ड
मेरा पित हकबहादरु का दईु ीमतीमा
जेठी ितलातफ जेठा छोरा िवप ी धौकुमारीका
पित भोजबहादरु का छा िवप ी समशेरबहादरु
हन् । म िफरादीतफ दईु छोरामा जेठा ओमबहादरु र
का छा भिु मजङ् ग हन् । सौता िददीतफ १ छोरीको
जायज म भएको र सबै छोराछोरीको िववाह दान
भइसके को छ । पित हकबहादरु को २०५० साल
माग मिहनामा सौता िददी ितलाको २०५२ साल
भा मा आ नो कालगितले मृ यु हन गएको हो
भने सौता िददीतफका िवप ी धौकुमारीका पित
भोजबहादरु को २०६४ सालमा मृ यु भएकोले हा ो
घरमा म िफरादी कौिशला वग य भोजबहादरु को
अंश खाने धौकुमारी, सौतेनी छोरा समशेरबहादरु ,
मतफका छोरा ओमबहादरु र भिु मजङ् ग गरी ज मा
५ अंिशयार छ । छु ी िभ न भएका छै न । छु ी
िभ न भएको माण िवप ीबाट पेस हन पिन सके को
छै न । अंशब डा ला ने ज गा वग य सौतेनी छोरा
भोजबहादरु िवप ी समशेरबहादरु ओमबहादरु को
नाउँमा छ । मेरो नाउँमा १ िक ा ज गा पिन
छै न । २ नाल भए पिन सगोलमा रहे बसेको अव था
मलाई छोराबहु ारीले यादै हेला होचो गरेकोले मैले
खान, ब न, औषधी उपचार गनसमेत नपाई यादै
दःु ख क पाएक ले िवप ीह सँग मैले नामसारी
गनपन
ु ज गा नामसारी गरी मेरो अंश मलाई िदनु
प यो । म यो दःु ख काटेर ब न सि दन भ दा
िवप ीह १ मख
ु भई ितमी मरेपिछ मा ै हामीले
अंशब डा गरी खाने हो । हामीले ितमीलाई अंश
िदँदैन । जानेको गर् भनी िमित २०७०।१।३
गतेका िदनबाट मलाई घरमा खान ब नसमेत
िदएनन् । यसपिछ म नाता स ब धको घरमा बसी
पेट पाली आएक छु । हा ो घर पढे लेखेको जाने

बझ
ु ेको अंिशयारा छोरा समशेरबहादरु हँदा घरको
चल स पि सनु चाँदीसमेत िनज िज मा छ ।
समशेरबहादरु ले मलाई अंश िदएमा मतफका छोराले
मेरो शेषपिछ खान पाउँछन् भनी जाल प च रची
मतफका छोरालाई पिन िवप ीले आ नै प मा बनाई
मैले ज म िदएका छोरासमेतले मलाई अ याय गद
आएकाले अंश छु ् याई िलनको लािग अंशब डाको
महलको १, २, ४, ५ नं. को आधारमा यो िफराद िलई
उपि थत भएक छु । मैले अंश छु ् याई िलन पाउने
िनिववाद छ । उि लिखत स यत य बेहोरा र माण
ख डका सा ी बझ
ु ी घरको दाम काम यवहार गन
मु य मािनसबाट अंशब डाको २०, २१, २२, २३
नं. बमोिजम स पूण चलअचल स पि को तायदाती
फाँटवारी िलई िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो
छु एको िमित कायम गरी िववाह खच पर सानपन
ु
कोही नहँदा फाँटवारीमा उि लिखत स पि लाई म
िफरादी कौिशलादेवी े ी िवप ी धौकुमारी े ी,
समशेरबहादरु े ी, ओमबहादरु े ी र भिु मजङ् ग
िज.सी.का िबचमा ५ अंश लगाई मैले पाउने ५ अंशको
१ अंश मलाई िदलाई मेरो अंश भागमा पन हक
िह सा मेरो नाउँमा दा.खा. नामसारीसमेत ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी ।
िवप ी कौिशलादेवी हा ी आमा हनहु छ ।
हा ा बाबु हकबहादरु का दईु ीमतीमा जेठी िशलातफ
सह ितवादी धौकुमारीका पित भोजबहादरु र
सह ितवादी समशेरबहादरु गरी दईु छोरा र िफरादी
आमा कौिशलातफ हामी ओमबहादरु र भिु मजङ् ग
गरी २ छोराह ह । सौतेनी आमातफका जेठा
दाजु भोजबहादरु को मृ यु भइसके काले िनज
भोजबहादरु को अंश खाने भाउजू धौकुमारी े ी
हनहु छ । हा ा बाबु हकबहादरु र सौतेनी आमा
िशला आ नो कालगितले मृ यु भइसके काले
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हा ो घरमा िवप ी आमा, भाउजू धौकुमारी, दाजु
समशेरबहादरु र हामी ओमबहादरु भिु मजङ् ग गरी
५ अंिशयारा छ । हा ोिबचमा अंशब डा भएको
छै न । हा ो घरको स पूण चल स पि सह ितवादी
दाजु समशेरबहादरु िज मा छ । ब डा गनपन
ृ
ु पैतक
र घरको सगोलको धन लगानी गरी आजको ज गा
सह ितवादी समशेरबहादरु का नाममा छ । य तै
के ही ज गा सह ितवादी धौकुमारीका पित वग य
भोजबहादरु का नाममा छ । हा ा बाबु हकबहादरु का
नाममा नापी भएको ज गासमेत नामसारी हन बाँक
छ । के ही ज गा म ओमबहादरु का नाममा नापी
भएको छ । म भिु मजङ् गसँग अंशब डा गनपन
ु कुनै
पिन स पि छै न । हामीह ले पिन अंश पाएका
छै न । अंशब डा गर भ दा सह ितवादी
समशेरबहादरु ले अनाहकमा ब डा गनपन
ु ज गा
नामसारी हन र स पूण स पि अंशब डा हन बाँक
छ । िवप ी आमालाई हामीले घरमा खान ब न निदई
अंश िदँदैन जानेको गर भनी हाँक जवाफ गरेका
होइन । घरको चल अचल स पि ब डा गर भ दा
सह ितवादी समशेरबहादरु ले ब डा गन नमानी उ टै
हामीसमेतलाई ितवादी बनाई सनु लटु िपट गरे भनी
स मािनत अदालतमा मु ा िदई सो मु ा फै सला भई
हामीले िजती पाएका छ । हामीले अंशब डा गन
इ कार गरेका पिन होइन । बाबक
ु ो नामामा भएका
ज गा सह ितवादी धौकुमारीका नाउँमा भएको ज गा
नामसारी गन अवरोध गरेको पिन होइन । नामसारी
गन बाँक ज गा नामसारी गरी सबै अंिशयाराका
नाउँमा भएको स पूण ज गा अंशब डा गन हा ो
िवमित छै न भ नेसमेत बेहोराको ओमबहादरु घत र
भिु मजङ् ग िज.सी. को संयु ितउ रप ।
िपताजी हकबहादरु का २ घरबारम ये
जेठी मेरी आमा ितलाकुमारीसँग २००३ सालमा

िववाह गनभएको
रहेछ । १ छोरा र १ छोरी गरी २
ु
स तानको ज म भए पिन स तानको त कालै मृ यु
भएको कारण िपताजीले १० सालमा दो ो िववाह
गरी िवप ी सौतेनीआमा कौिशलादेवी े ीलाई
का छी ीमती बनाई घरमा िभ याउनभु एको
रहेछ । सौतासौता दईु आमाह झगडा भई
घरमा मेलिमलाप कायम हन नसक िमित
२०११।८।१८ गते मानो बेगल गरी अलगअलग
बसी २ ठाउँमा पकाई खाँदै ब दै आउनभु एको
रहेछ । पिछ िमित २०३२।९।२३ गतेका िदन
घरसारमा सरस लाह गरी घरमा जो भएको चल
अचल स पि भाग ब डा गरी छु ी िभ न भई
अलगअलग ब नभु एको रहेछ । यो समयमा मेरी
आमा ितलाकुमारीसँग ब नु भएको रहेछ । बबु ा,
आमा, सौतेनीआमा गरी ३ अंश लगाई १ अंश भाग
ज गा जिमन, नगद, सनु चाँदीसमेत ३ भाग लगाई
िवप ी सौतेनी आमाले आ नो अंशसाथमा परेको
चल अचल जिमन स पि बिु झिलई स नभु एको हो ।
घरसारमा नरमकरम िमलाई अंशब डा गरी छु ी िभ न
भई अलगअलग ब दै गरेका अव थामा २०३८,
२०३९ सालमा सव नापी हँदाका अव थामा िवप ी
सौतेनीआमा चलाख भई आ नो नाउँमा नापी नगरी
आफूतफका जेठा छोरा सह ितवादी ओमबहादरु
घत े ीका नाउँमा नापी गरी े ता पज
ु ा बनाई
सोही ज गा हक भोग गद आउनभु एको छ । िवप ीले
आ नो अंशभागमा परेको स पूण ज गा जिमन अंश
बिु झिलई स नभु एको अंश निलएको देखाउन आ नो
नाउँमा नापी नगरी छोरा ओमबहादरु को नाउँमा नापी
गरी पज
ु ा बनाउनु भएको हो । यसरी अंश िलई िब
यवहारसमेत एकआपसमा भइसके को हँदा एकपटक
अंश बिु झिलइसके को यि लाई दईु पटक अंश
िदनपु न कानूनी यव था नहँदा िवप ीलाई मैले अंश
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िदनु नपन हँदा वादी दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी समशेरबहादरु घत े ीको
ितउ रप ।
ितवादीम येक धौकुमारी े ीको नाउँको
३० िदने याद िमित २०७०।३।९ मा तामेल
भएकोमा सो िमितले था ने थमाउने यादिभ
िनजको ि उ र नपरेको ।
म महे बहादरु घत े ी, हकबहादरु र
ितलबहादरु समेत ३ जनाका नाउँमा संयु दता भएको
याङ् जा िज ला, अजनचौपारी
गा.िव.स. वडा नं.३
ु
को िक.नं.१४९६, १५१७, १६५७ र १८६४ का
ज गाह मूल ३ भाग लगाई १ भाग हकबहादरु एक
भाग ितलबहादरु एक भाग म महे बहादरु े ीको
हो । मैले ३ भागको १ भाग पाउनपु न हो । हकबहादक
ु ो
अंश भागबाट अंश खाने भोजबहादरु ओमबहादरु ,
भिु मजङ् ग हन् भने ितलबहादरु को अंश भागबाट अंश
खाने नरबहादरु भोजबहादरु गरी दईु जना मा हन् ।
महे बहादरु , भोजबहादरु ितलबहादरु को संयु दता
रहेको अजनचौपारी
३ को िक.नं.१७९० को ज गाबाट
ु
३ भाग लगाई १ भाग म महे बहादरु घत े ी १
भाग भोजबहादरु र १ भाग ितलबहादरु ले पाउनपु न
हो । समशेरबहादरु , ितलबहादरु र म तीनजनाको
नाउँमा दता े ता कायम रहेको िखलङ
ु देउराली-३
को िक.नं.३० सातपु सल १ को िक.नं.१०७८,
१०८१, १०८४ र ११०७ को ज गा तीन भाग लगाई
एक भाग म महे बहादरु एक भाग समशेरबहादरु
र एक भाग ितलबहादरु ले पाउने ज गा हो । म
महे बहादरु समेत जना ६ का नाउँमा संयु दता
े ता रहेको िक.नं.१२१६ को ज गालाई मूल तीन
भाग लगाई एक भाग स तबहादरु र कुलबहादरु बाँक
दईु भागलाई तीन भाग लगाई एक भाग ितलबहादरु
एक भाग महे बहादरु एक भाग समशेरबहादरु ले

पाउनपु न हो भ नेसमेत बेहोराको अ.बं.१३९
नं.बमोिजम बिु झएका महे बहादरु ले गरेको बयान ।
फै सला हँदाका अव था ठहरेबमोिजम हने
नै हँदा मानो अलग भएको िलखत माणको अभावमा
िफराद परेको िमित २०७०।२।२३ को अिघ लो
िदनलाई मानो छु एको िमित कायम ग रिदएको
छ । सो िमितस मको ब डा गनपन
ु चल अचल ऋण
धन स पि को फाँटवारी मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महलको २०, २१, २२, २३ नं.बमोिजम स पि को
फाँटवारी दािखल गराई पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
२०७१।३।१२ को आदेश ।
वादी कौिशलादेवी े ी ितवादीह
समशेरबहादरु घत े ी, ओमबहादरु घत े ी
र भिु मजङ् ग िज.सी.समेतले पेस गरेको अंशको
तायदाती फाँटवारी िमिसल सामेल रहेछ ।
यसमा वादी ितवादीको िबचमा िमित
२०३२।९।९ अगािड नै ब डा भएको भ ने माणबाट
देिखन नआएको, नाता र अंिशयारा सं यामा िववाद
नरहेको, मानो अलग भएको िलखत माणको
अभावमा िफराद परेको िमित २०७०।२।२३ को
अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गरी
वादी ितवादीिबचको ब डा गनपन
ु चल अचल ऋण
धन स पि को फाँटवारी मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महलको २०, २१, २२, २३ नं.बमोिजम दािखला
गराई पेस गनु भ ने आदेशमा ितवादीह ले वीकार
गरी बसेको देिख छ । ितवादी शमशेरबहादरु
िमित २०३४।५।२१ देिख िश क पदमा नोकरी
गरेका र िनजले िविभ न िमितमा कमचारी स चय
कोषबाट घरसापटी कजा िलएको कुरा िमिसल
संल न कागजातबाट देिखएको हँदा िक.नं.२०९३,
१५२६, १४४३ का ज गाबाहेक अ तायदातीमा
उि लिखत यी ितवादीसमेतका नाउँमा िमलेिभडेको
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फाँटवारीमा उि लिखत स पि बाट ५ भागको
१ भाग अंश वादीले ितवादीबाट कानूनबमोिजम
छुट्याई िलन पाउने ठहछ साथै ितवादीम येका
शमशेरबहादरु ले फाँटवारीमा देखाएको कृिष िवकास
बकको कजा .२,००,०००।- (दईु लाख) देिखन
आए पिन घर यवहार गन िलएको ऋण भ ने प का
माण पेस नभएको र मु ा प रसके पिछ ऋण िलएको
देिखएकोले र ज गा ख रद गरेको यवहार िमलाउन
भनी ल मी ा.िव. बाट िलएको .३०,०००।- (ितस
हजार) ितलाकुमारीलाई औषधी उपचार गन िलएको
कजा भ ने कुरा माणबाट पिु नभएको साथै अ य
ऋणका हकमा पिन माणबाट पिु नभएको हँदा
सो ऋण ब डा गन िमलेन भ नेसमेत बेहोराको सु
याङ् जा िज ला अदालतको िमित २०७१।१२।११
को फै सला ।
सु इ साफमा िच बझ
ु ेन । िमित
२०३२।९।२३ मा नरमकरम िमलाई िपता हकबहादरु
एवं म शमशेरबहादरु समेतको आमा ितला र वादी
कौिशलािबच ३ भाग लगाई आ-आ नो आमाका
अंश भागबाट हामी छोराह ले अंश खाने पाउने गरी
छु ी िभ न भई आ-आ नो ितरो भरो अलगअलग
गरी आएको हो । संवत् २०३८/३९ सालितर
यस े मा सभ नापी आउँदा वादी सानीआमा
कौिशलाले आ नो अंश भागको घर ज गा जेठा छोरा
ओमबहादरु को नाउँमा नापी दता गराउनु भएको
हँदा उहाँको नाममा कुनै घरज गा दता नदेिखएको
हो । उ कुरा मैले मेरो ितउ र प मा सिव तार
खल
ु ाएको छु । अदालतको आदेशबमोिजम मेरो
नाउँमा दता रहेका ज गाह को िववरण अदालतमा
मैले ततु गदमा िमित २०७०।२।२३ को अिघ लो
िदन मानो छु एको भनी मैले वीकार गरेको अथ
लगाई फै सलामा आधार िलनु कानूनिवपरीत छ ।

मैले िश क पदमा जािगर खाई मेरो िज दगीको िनजी
कमाईको ठुलो िह सा लगाएर याङ् जा िज ला
अदालतदेिख सव च अदालतस म नरबहादरु
रोका े ीसँग मु ा लडी सव च अदालतबाट पनु ः
मु ामा कारबाही गन मालपोत कायालय याङ् जामा
पठाएकोले नरबहादरु लाई मैले पैयाँ िदई िमित
२०५५।९।६ मा िमलाप गराई मेरो नाउँमा हक
हन आएका ४ िक ा ज गा मेरो िनजी आजनका
ज गाह िनजी आजन नहने गरी फै सला गन िम ने
होइन । यसरी िमित २०३२।९।२३ गते ब डा गरी
वादी कौिशलाको ब डा भाग बझ
ु ी िलएपिछ हाल
आएर मसमेतबाट अंश िदलाउन िम ने होइन । मेरो
िनजी आजनको उ ज गा बाँिडने गन कुनै अथमा
िम दैन । िमित २०५५।३।१० को माल पा रत हा.व.
िलखत बदर ग रपाउँ भ ने कोही कसैको दाबी पिन
छै न । साथै ऋणका स ब धमा फै सलामा िलइएका
आधारह पिन कानूनिवपरीत एवं अ यायपूण हँदा
सु अदालतको िमित २०७१।१२।११ को फै सला
िु टपूण हँदा उ फै सला बदर गरी वादीको झु ा
िफराद दाबीबाट फुसद ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी शमशेरबहादरु घत े ीको पनु रावेदन
अदालत पोखरामा परेको पनु रावेदनप ।
अंश य तो कानूनी अिधकार हो, जनु
िविधवत् पमा ा वा प र याग नगरेस म समा
हन स दैन । अतः वादीले िविधवत् पमा अंश ा
गरेको वा प र याग गरेको ट एवं य माणको
अभावमा वादी ितवादीका िबच िमित २०३२।९।२३
मा घरसारमा अंशब डा भइसके कोले वादीले अंश
नपाउने भ न िम ने देिखँदनै । यी पनु रावेदक
ितवादीले िक ा नं. १३८५, १४४४, १४३४ र
१४३६ समेतका ४ िक ा ज गाको िवषयमा ऋण
िलई तहतह मु ा गरी िमलाप बाट मेरो हक हन
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आएको स पि िनजी हँदा ब डा लगाउन िम ने
होइन भनी िजिकर िलए पिन व ततु ः िपताको नाममा
नापी भएको स पि मा िववाद परी मु ा गरेकै कारणले
मा यी पनु रावेदक ितवादीको िनजी स पि भ न
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले अनमु ित दान
गदन । तसथ, मािथ उि लिखत आधार एवं कारणको
प र े यमा सु याङ् जा िज ला अदालतले िमित
२०७१।१२।११ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ ने पनु रावेदन अदालत पोखराको
िमित २०७२।१२।१८ को फै सला ।
सु िज ला अदालत तथा पनु रावेदन
अदालत पोखरासमेतबाट माणको यथोिचत
मू याङ् कन नगरी फै सला भएको छ । िपताजी
हकबहादरु घत े ीका २ घरवारमा जेठी मसमेतक
आमा ितलाकुमारी र का छी वादी कौिशला
हनहु छ । आमा ितलाकुमारीसँग २००३ सालमा
बाबाले िववाह गनु भएपिछ स तान ज मने तर
अ पायमु ै मन गरेकोले का छीआमा कौिशलासँग
िववाह गनु भएको हो । त प ात् दवु ै आमातफ स तान
ज म भए पिन सौताह आपसमा िम न नसके कोले
२०११ सालमा नै मू याङ् कन नगरी सु तथा
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट फै सला भएको
छ । यथाथत: िपताजी अलगअलग घरमा बसोबास
ग रआएको अव था हो । पिछ िमित २०३२।९।२३
गते बाबाले घरसारमा नै २ जना आमा र आफूलाई गरी
चल अचल स पि घर ज गाको रोखपोख नरम करम
िमलाई भागब डा छुट्याइिदनु भई त कालीन गाउँघर
खोलाटोलाको रोह रतअनस
ु ार अंश गरी िदनभु एको
हो । बाबा हकबहादरु हा ी आमा ितलासँग आ नो
अंश िमलाई ब नु भएको हो । यसस ब धी घरसारी
िलखत पिन िथयो तर पिछ २०४५ सालमा घरमा

आगलागी भई सबै कागजात न हँदा यो पिन न
भएको हो । यस अव थामा का छीआमातफबाट
भाइ भिु मजङ् ग ज मेका पिन िथएनन् । यसरी
भागब डा अलगअलग गरी भोग गरी बे लाबे लै घरमा
बसी आएको हो । संवत् २०३८/३९ सालितर यस
े मा सभ नापी हँदा सानीआमा वादी कौिशलाले
आ नो अंश भागको घरज गा जेठा छोरा ओमबहादरु
घत का नाममा नापी दता गराउनु भयो । आ ना
नाउँमा एक िक ा पिन रा नु भएन । यसो हँदा उहाँका
नाउँमा घरज गा दता नदेिखएको हो । सानीआमा
कौिशलालाई कुन कुन ज गा अंशमा परेका हन्
भ ने िक ा नं. े फलसमेत मेरो ितउ रप मा
सिव तार खल
ु ाएको छ । उहाँले अंशभाग चाहेको
हो भने ओमबहादरु बाट अंश पाउने हो, मसमेतबाट
अंश पाउने होइन । अतः वादी कौिशलाका नाउँमा
घरज गा नदेिखएको भनी मलाई हराउन िम ने
होइन सु अदालतले फै सलामा िलएको आधार
कानूनिवपरीत रहन गएकोमा पनु रावेदन अदालतबाट
माणको कुनै मू याङ् कन नगरी फै सला हँदा मलाई
यादै नै अ याय भएको छ ।
सु
अदालतको आदेशले िमित
२०७०।२।२३ गतेको अिघ लो िदनलाई मानो
छु एको िमित कायम गरी वादी ितवादीबाट चल
अचल स पि को फाँटवारी माग ग रएको हो । तर
सोही आदेशमा पिछ मु ा फै सला हँदा ठहरेबमोिजम
हने नै हँदा भ ने कुरा पिन लेिखएकोले मु ाको ठहर
िनणय हने अव थामा माणको मू याङ् कन हने छ
भ ने मेरो िव ास रहेको हो । उ िमितको आदेश
बदरतफ नजाँदैमा िमित २०७०।२।२३ को अिघ लो
िदनलाई मानो छु एको िमित मैले वीकार गरेको अथ
गनु अ यायपूण छ । अदालतको आदेशबमोिजम मेरो
नाउँमा दता रहेका ज गाह को िववरण अदालतमा
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मैले ततु गदमा िमित २०७०।२।२३ को अिघ लो
िदन मानो छु एको भनी मैले वीकार गरेको अथात्
म िवबि धत बनेको भ ने अथ लगाई फै सलामा
आधार िलनु कानूनिवपरीत छ । यवहार माण िब
यवहारसमेतले िमित २०७०।२।२३ को अिघ लो
िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गरेको िु टपूण
छ । सु अदालतले म पनु रावेदकले िमित
२०३४।५।२१ देिख िनर तर िश क पदमा रही
सेवा गद आएको कुरा फै सलामा उ लेख गरेको
अव था छ । मैले िश क सेवा गरेबापत ज मा भएको
िश क स चय कोषबाट िविभ न िमितमा ऋण
िझके कोसमेत त यलाई दयङ् गम ग रएको छ । तर
मैले मेरो िज दगीको िनजी कमाइको ठुलो िह सा
लगाएर याङ् जा िज ला अदालतदेिख सव च
अदालतस म नरबहादरु रोका े ीसँग मु ा लडी
आिखर सव च अदालतबाट पनु ः मु ामा कारबाही
गन मा.पो.का. याङ् जामा िमिसल आएकोले
नरबहादरु लाई मैले पैयाँ िदई िमित २०५५।९।६ मा
िमलाप गराई िनजले दाबी छािडिदएको कारण मेरो
नाउँमा हक हन आएका अजनचौपारी
गा.िव.स. वडा
ु
नं.३ को िक.नं.१३८५, १४४४, १४३४ र १४३६
समेतका ४ िक ा ज गा मेरा आजनका ज गा मेरो
िनजी आजन नठहन गरी फै सला गन िम ने होइन ।
छु ी िभ न भई अलग हनभु एका दाजु भोजबहादरु ले
उहाँको अंश भागको अजनचौपारी
गा.िव.स. वडा नं.३
ु
को िक.नं.१३३२ े.फ.रो.२-०-१-२ ज गा आ नो
यवहार िवशेषले अ य िब गन चाहनु भएकोमा
हा ो पैतक
ृ ज गा अ लाई िकन जान िदने भ ने सोची
मैले मेरो िश क नोकरीबाट आएको पैयाँ ितरी िमित
२०५५।३।१० मा हा.ब.पा रत ग रिलएको हँ । हामी
ज गा िलने िदने एक पु तािभ को हँदा राज कम
ला ने भएकोले हा.ब.ग रएको मा ै हो । पर तु मू य

भु ानी िदएको हँ । यो ज गा पिन मेरो वआजनको
हो । पिहलो कुरा हामी िमित २०३२।९।२३ गते ३
ब डा गरी वादी कौिशलाको ब डा भाग बझ
ु ी िलएपिछ
हाल आएर मसमेतबाट अंश िदलाउन िम ने होइन
मेरा िनजी आजनका उ ज गा बाँिडने गन कुनै
अथमा पिन िम दैन ।
सु तथा पनु रावेदन अदालतले मैले घर
खच यवहारको लािग कृिष िवकास बकबाट िमित
२०७०।२।८ मा िलएको ऋण .२,००,०००।- दईु
लाख पैयाँसमेतको ऋण नबाँिडने गरी फै सला भएको
छ । ऋण िलएको Statement मा नै Houshehold
Loan भनी लेिखएकोबाट घर यवहार भनी मािणत
गरेको छ । यो ऋण अंश मु ा दायर भएपिछ िलएको
होइन, सानीआमा कौिशलाको िमित २०७०।२।२३
मा अंश मु ा दायर भएको छ, ऋण वीकृित
२०७०।२।८ मा भएको छ । अतः अंश मु ा परेपिछ
ऋण िलएको भ ने आधार िलन निम नेमा अ यथा
गरी भएको फै सला िु टपूण रहन गएको छ । ततु
मु ामा मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको ३० नं.आकिषत भई
यवहार माणबाट छु ी बेगल भएको ठहर हनपु न
हो । हामी अंिशयारिबच पैतक
ृ स पि दािखल
खारेज भई ितरो भरो अलगअलग भएको छ । आ नो
भाग स पि िब यवहार भएको र अंिशयारािबच
आपसमा अचल स पि हक ह ता तरण पिन भएका
छन् । दाजु भोजबहादरु म पनु रावेदक समशेरबहादरु ,
भाइ ढालबहादरु र ओमबहादरु समेतका नाममा पैतक
ृ
घर ज गा दा.खा. नामसारी भई ितरो भरो आ-आ नो
चलेको पिन छ । मािथ मैले सिव तार उ लेख
गरेको छु िक सौतासौता आमाह िम न नसक
२०११ सालमा नै अलगअलग घरमा बिसएको हो
र िमित २०३२।९।२३ गते हा ो गाउँघरको चलन
यवहारअनस
ु ार दईु नाल भएकोले आमाह लाई
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एकएक अंश र बाबा हकबहादरु लाई एक अंश गरी
३ अंश लगाइएको हो । बाबा हकबहादरु हा ी आमा
तीलासँग ब नु भएकोले हामीतफ अचल स पि
ज गा के ही बढी देिखएको हो । पिछ सभ नापीमा वादी
कौिशलाले आ नो भागको ओमबहादरु का नाउँमा
दता कायम गराउनु भएको हो । दाजु भोजबहादरु ले
आ नो अंशको ज गाम ये के ही धनबहादरु रोकालाई
राजीनामा गनु भएको छ । य तै भोजबहादरु ले आ नो
अंशको म येको ज गा म समशेरबहादरु लाई पा रत
ग रिदनु भएको छ । यी पा रत िलखतलाई कसैले
अ यथा भ न सके को अव था पिन छै न । के ही ज गा
हामी अंिशयारा छु ई िभ न भएको हँदा नापीमा संयु
दता भएका पिन छन् । यी सबै कुरा यवहार माणबाट
छु एको भ ने पिु ह छ । यथाथतः अंशब डाको
३० नं. अनु प यवहार माणबाट छु ई िभ न
भएको देिखँदादेिखँदै सु तथा पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट अंशब डा हन बाँक भनी भएको फै सलामा
अंशब डाको ३० नं.को ग भीर या या मक िु ट
हन पगु ेको छ । अतःएव उपयु ानस
ु ार याङ् जा
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गद पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट भएको फै सलामा अंशब डाको
३० नं., अ.बं.१८४(क), १८५ नं., १८९ नं. तथा
माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को ितब धा मक
वा यांशको या या मक िु ट हनक
ु ा साथै स मािनत
सव च अदालतबाट ने.का.प.२०२८, अङ् क
१२, िन.नं.६५२, पृ ३८३ मा ितपािदत निजर
िस ा तसमेतको प रपालना नगरी िु टपूण फै सला
भएको हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(क)(ख) अनु प मु ा दोहो याउने िन सा दान
गरी सु तथा पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला
उ टी गरी मेरो ितउ र िजिकरअनु प याय पाउँ
भ ने िनवेदक ितवादी श शेरबहादरु घत े ीको

यस अदालतमा परेको मु ा दोहो याइपाउँ भ ने
िनवेदनप ।
यसमा भोजबहादरु
घत
े ीले
िक.नं.१३३२ को ज गा श शेरबहादरु घत
े ीलाई हालैको बकसप ग रिदएको र भोजबहादरु
जीिवत नरहेकोमा उ बकसप को िक.नं.
१३३२ को ज गालाई सगोलकै मानेको अव थामा
भोजबहादरु को भागस म श शेरबहादरु को भई
सोबाहेक मा सगोलको हनपु नमा पूरा िक.नं.१३३२
नै ब डा गन गरेको सु याङ् जा िज ला अदालत
तथा पनु रावेदन अदालत पोखरासमेतबाट आ नो
हक प र याग ग रसके को भागसमेतलाई ब डा गन
ठह याएको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७२।१२।१८ को फै सलामा माण ऐन, २०३१
को दफा ६(क) को या या मक िु ट िव मान
रहेको देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२(१) को ख ड (क) बमोिजम ततु मु ा
दोहो याई हेन िन सा दान ग रिदएको छ । िवप ी
िझकाई िनयमानस
ु ार गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७३।३।३० को आदेश ।
यसमा िलखत गरी िदने भोजबहादरु को हक
खाने ीमती ितवादी धौकुमारीको नाममा ७ िदने
याद जारी गरी िनज उपि थत भएपिछ िनयमानस
ु ार
गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७४।१।६
को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ाको िमिसल संल न कागजातह को अ ययन
गरी यथ / वादीको तफबाट उपि थत हनभु एको
िव ान् अिधव ा ी मदन रे मीले हकबहादरु को दईु
ीमती ितला र कौिश या भई ितलातफ जेठो छोरा
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भोजबहादरु जो धौकुमारीको लो ने हन् । का छा
श शेरबहादरु हन् भने कौिश यातफ दईु छोराह
ओमबहादरु र भूिमजंग हन् । यसरी ज मा ५ अंिशयार
भएकोले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गरी सु
अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको हँदा सो
फै सलालाई नै सदर कायम रािखपाउँ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
िव ान् अिधव ाबाट
ततु भएको
उपयु बमोिजमको बहससमेत सनु ी पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट भएको फै सला िमलेको छ,
छै न ? पनु रावेदकको मागबमोिजम पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सला बदर हनपु न हो,
होइन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न भई यसतफ
िवचार गदा, ऋण ब डा गन निम ने र वादीले ५
भागको १ भाग अंश ितवादीबाट पाउने ठहराई
िमित २०७१।१२।११ मा सु याङ् जा िज ला
अदालतबाट भएको फै सलाउपर पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन अदालत पोखरामा पनु रावेदन
परेकोमा पनु रावेदन अदालत पोखराबाट सु
याङ् जा िज ला अदालतले िमित २०७१।१२।११
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भनी
भएको फै सलाउपर िच नबुझाई मु ा दोहो याइपाउँ
भनी ितवादीको तफबाट यस अदालतमा परेको
िनवेदनमा िन सा दान भई पुनरावेदनको रोहमा
ततु िमिसल पेस हन आएको पाइयो ।
यसरी पाँच अंिशयारिबच ५ भागको १
भाग अंश पाउने ठहर गरेको तुत िमिसलमा
ितवादीले िच नबुझाई पुनरावेदन गरेकोबाट
पनु रावेदक ितवादीको मूल पनु रावेदन िजिकरलाई
म यनजर गरी देहायका नह को िन पण गनपन
ु
देिखयोः-

क) वादी तथा ितवादीह का िबच २०३२
सालमा घरसारमा नरम गरम िमलाई स पूण
ब डायो य स पि बाँडी अंशब डा भएको
हो, होइन ?
ख) मानो छु एको िमित कुन कायम हने हो ?
ग) िक ा नं. १३८५, १४४४, १४३४ र
१४३६ को ज गा िनजी कृितको ब डा
नला ने स पि हन् वा के हन् ?
घ) कृिष िवकास बकबाट िलएको ऋणसमेत
ब डा लगाउनपु न हो, होइन ? र िक ा नं.
१३३२ को ज गा ब डा ला ने नला ने के
हो ? ला ने हो भने के कित र कसरी भाग
ला ने हो ?
२. अब सव थम पिहलो नतफ
िवचार गदा, त काल चलनमा रहेको मल
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको ३० नं. ले अंशब डा गदा सा ी
राखी कानूनबमोिजम ब डा छुट्याई ब डाप को
कागज खडा गरी िलने िदनेको र सा ीको समेत
सहीछाप गरी रिज ेसन गनपनमा
सो गरी
ु
रा नपु छ । सोबमोिजम नभएको ब डा सदर हँदनै ।
तर यो ऐन ार भ हँदास ममा ब डाप खडा
गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम िमलाई अचल
अंशब डा गरी छु ई आ नो-आ नो िहसाब भाग
शाि तबमोिजम िलई पाई दािखल खारेजसमेत गराई
सके को वा ब डाबमोिजम आ नो-आ नो भागको
अचल छु ाछु ै भोग िब यवहार गरेकोमा यवहार
माणबाट ब डा भइसके को ठहरेमा पिछ ब डाप
रिज ेसन भएको छै न वा ब डा घटी बढी असल
कमसल भयो भ न पाउँदैन । रिज ेसन नभए पिन
ब डा भएको सदर ह छ । पाउने अंशभ दा घटी
अंश िजउनी िलएकोमा र अंश छोडप गरेकोमा भने
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रिज ेसन भएको हनपु छ भ ने कानूनी यव था गरेको
पाइ छ । सो यव थाअनस
ु ार िमित २०३२।९।२३
गते बाबाले घरसारमा नै २ जना आमा र आफूलाई
गरी चल अचल स पि घर ज गाको रोखपोख नरम
गरम िमलाई भागब डा छुट्याइिदनु भई त कालीन
गाउँघर खोलाटोलाको रोहरीतअनस
ु ार अंश
ग रिदनु भएको हो भ ने ितवादीको कथनबाट मा
अंशब डा भएको भ न िमलेन । यवहार माणबाट
छु एको भ नलाई आ-आ नो भागको चल अचल
छु ाछु ै भोग िब यवहार र दािखल खारेज ज ता
व तिु न माण ततु गरी आ नो िजिकर मािणत
गराएको अव था िव मान हनपु दछ । २०३४।९।७
मा अंशब डाको महलको ३० नं. मा संशोधन
हनपु ूवको यवहार भए पिन यायोिचत बाँडफाँट
भएको कुरा आिधका रक िलखत माण ारा
पिु भई मािणत भएको देिखनु पदछ । य तो
माण पनु रावेदक ितवादी प बाट ततु भएको
पाइएन । यसै स दभमा “मल
ु ुक ऐन (सात संशोधन),
२०३४।९।२७ ारा संशोिधत अंशब डाको
महलको ३० नं. बमोिजम २०३४।९।२७ स ममा
यवहार माणबाट छु एको ि थित देिखनको
लािग ब डाप खडा गरी वा नगरी घरसारमा
नरम करम िमलाई अचल अंशब डा गरी छु ई
आ नो आ नो िहसाब भाग शाि तबमोिजम
िलई पाई दाखेल खारेजसमेत गराइसके को वा
ब डाबमोिजम आ-आ नो भागको अचल छु ाछु ै
भोग िब यवहार गरेको हनुपन देिख छ ।” भनी
नेपाल कानून पि का २०५२, िन.नं. ५०४७, प.ृ
११४ मा कानूनी िस ा तसमेत ितपादन भइरहेको
पाइ छ । ततु कानूनी यव था एवं िस ा तसमेतको
कोणबाट यस मु ाको त यावलोकन गदा वादी र
ितवादीिबच ब डायो य स पि ब डा भएको

भ ने देिखएन ।
३. यी पनु रावेदक ितवादीले मूलतः
२०३२ साल पस
ु २३ गते बाबाले घरसारमा
नै २ जना आमा र आफूलाई गरी चल अचल
स पि घर ज गाको नरम गरम िमलाई भागब डा
छुट्याइिदनु भई त कालीन गाउँघर खोला
टोलाको रोह रीतअनस
ु ार अंश गरी िदनभु एको
हो । २०४५ सालमा घरमा आगलागी भई सबै
कागज न हँदा सो कागज पिन न भएको
हो । संवत् २०३८/३९ सालितर सभ नापी हँदा
सानीआमा कौिशलाले आ नो अंश भागको घरज गा
जेठा छोरा ओमबहादरु घत का नाममा नापी दता
गराउनु भएको हो भनी िजिकर िलएको देिख छ ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) मा “ चिलत
नेपाल कानूनबमोिजम वादीलाई िदनु वा बझ
ु ाउनपु न
कुरा वा सो कानूनबमोिजम िदए बझ
ु ाएको छ भनी
मािणत गन भार ितवादीको हने छ” भ ने कानून
यव था भएबमोिजम कुनै घरसारको िलखत रहेको,
नरमगरम िमलाई सबै अंिशयाराह का नाममा िमित
२०३४।९।२७ पूव नै िहसाब भाग शाि तबमोिजम
दािखल खारेजसमेत गराइसके को भनी व तिु न एवं
िव सनीय माण पनु रावेदक ितवादी प बाट ततु
गन सके को देिखँदैन । यसको साथै वादीको नाममा यो
यित स पि रहेको, सािबक रिसद लगत यो यसरी
फुटेको भनी माण िदन सके को पिन िमिसलबाट
देिखँदैन । व ततु ः वादीको नाममा कुनै पिन अचल
स पि रहे भएको नदेिखएको ि थितमा िवनाआधार
र माण यी पनु रावेदक ितवादीले २०३२ सालमै
घरसारमा अंशब डा भइसके को भनी िलएको िजिकर
मािणत भएको नदेिखँदा सो स ब धको िनजको
िजिकर प यारलायक देिखएन । िस ा ततः जनु
प ले िमित २०३४।९।२७ भ दा अिघ नै घरसारमा
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ब डा भई छु सके को भनी िजिकर िल छ उसैले
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३० नं. ारा िनिद
पूवाव थाह को िव मानता देखाउन स नु पदछ ।
अ यथाअनमु ानको भरमा अंशब डा भइसके को भनी
भ न िम दैन । हा ो अंशब डास ब धी िविधशा ले
अंश हकलाई नैसिगक अिधकारको पमा आ मसात्
गरेको पाइ छ । अंश य तो कानूनी अिधकार हो,
जनु िविधवत् पमा ा वा प र याग नगरेस म
समा हन स दैन । वादीले िविधवत् पमा अंश ा
गरेको वा प र याग गरेको ट एवं य माणको
अभावमा वादी ितवादीका िबच िमित २०३२।९।२३
मा घरसारमा अंशब डा भइसके कोले वादीले अंश
नपाउने भ न मािथ उि लिखत कानूनी यव था एवं
िस ा तसमेतले अनमु ित दान गन देिखँदैन ।
४. दो ो नतफ िवचार गदा, सामा यतया
एकाघर सगोलको प रवारबाट छु ै बसी आ नो
अलग यवहार गरी खाने िपउने गरेको अव थालाई
यवहारलाई मानो छु नु भिन छ । अ यथा
मािणत नभएको अव थामा एउटै घरमा भए पिन
बेगलबेगल कोठा वा थानमा बसी अलगअलग खाए
िपएको ि थितलाई मानो छु एको मा नपु न ह छ ।
अंिशयारह ले मानो छु एको िमितप ात् कमाएको
धन र लाएको ऋण आ-आ नो ह छ । य तो िलखत
मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको १ नं.बमोिजम पा रत
गनपछ
ु । अंश मु ामा यसरी रिज ेसन पा रत भएको
मानो छु एको िलखत नभएको र वादी ितवादीका
िबच मख
ु निमलेको ि थितमा िफराद परेको अिघ लो
िदनलाई मानो छु एको िमित कायम ग रने याियक
प रपाटी रही आएको छ । यस स दभमा नेपाल
कानून पि का २०४९, िन.नं. ४४६१, प.ृ ९८ मा
“वादी र ितवादीिबच अिघ नै मानो छु एको
भ ने माणयो य िलखत नरहेकोमा िफराद परेको

अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम
गरी सो िमितदेिखको अंशब डा गनपन
ु स पि
तायदाती िलई ब डा छु ् याउने” भनी कानूनी
िस ा तसमेत ितपादन भइरहेको प र े यमा
रिज ेसन पा रत भएको िलखत नभएको र वादी एवं
ितवादीका िबच मानो छु एको िमितका स दभमा
मख
ु निमलेको देिखँदा सु अदालतबाट िफराद
परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम
गरेकोलाई अ यथा भ न िमलेन ।
५. यसैगरी िनणय िदनुपन ते ो नतफ
िवचार गदा, यी पनु रावेदक ितवादीले िक ा नं.
१३८५, १४४४, १४३४ र १४३६ समेतका ४ िक ा
ज गा आफूले २०३४ सालदेिख िनर तर िश क
पदमा रही सेवा गरेबापत ज मा भएको स चय कोषबाट
ऋण िलई तहतह मु ा गरी िमलाप बाट आ नो हक
हन आएको िनजी स पि हँदा ब डा लगाउन िम ने
होइन भनी िजिकर िलएको स ब धमा िवचार गदा,
िमिसल संल न १२ नं. नापी टोलीले काशन गरेको
सूचनामा उ ज गाह को ज गाधनीको महलमा
यी पनु रावेदक ितवादीको बाबु हकबहादरु घत
े ीको नाम रहेको देिख छ । यसमा यी पनु रावेदक
ितवादीले अ यथा भ न सके को देिखँदैन । व ततु ः
िपताको नाममा नापी भएको स पि मा िववाद परी
आफूले मु ा गरेको र िमलाप बाट ा ज गामा
अ य छु ी िभ न नभएका अंिशयाराको हक नला ने
र यी पनु रावेदक ितवादीको एकलौटी िनजी स पि
ठहछ भ नलाई माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
ले “एकाघरसँगका अंिशयाराम ये जुनसक
ुै
अंिशयाराको नाममा रहेको स पि सगोलको
स पि हो भनी अदालतले अनुमान गन छ” भ ने
कानूनी यव थाले अनमु ित दान नगन भएबाट
मािथ उि लिखत िक.नं. १३८५, १४४४, १४३४ र
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१४३६ को ज गालाई िनजी भनी मा न निम ने हँदा
ती िक.नं. को ज गाह िनजी हन् ब डा ला ने होइन
भिन ितवादीले िलएको िजिकर माण ारा पिु
मािणत नहँदा यसतफको पनु रावेदक ितवादीको
िजिकर मनािसब रहेको पाइएन ।
६. चौथो नतफ िवचार गदा, यी
पनु रावेदक ितवादीले ततु अंश मु ा दायर
भएको िमित २०७०।२।२३ भ दा अगािड नै अथात्
िमित २०७०।२।८ मा नै कृिष िवकास बकबाट
.२,००,०००।- ऋण िलएको हँदा सोसमेत ब डा
लगाउनपु नमा सु अदालतबाट सो ऋणसमेत
ब डा नला ने ठहराई भएको फै सला िमलेको छै न
भनी िलएको िजिकरका स दभमा, िमिसल संल न
कृिष िवकास बकको Loan Statement बाट
पनु रावेदन िजिकरअनु पको ऋण 06 FEB 2014
(२०७०।१०।२४) देिख िलएको देिख छ । ततु
िमिसलमा मानो छु एको िमित िफराद परेको
अिघ लो िदन कायम भएको र मानो छु ई अलग
भएको अव थामा लाएको ऋण आजको स पि
जसले लाएको आजको हो उसैको एकलौटी हने
भ ने अंशब डाको कानूनको मूलभावनासिहतको
यव थाले ट एवं य माणको अभावमा
सो ऋणह समेत ब डा लगाउन यायको मा य
िस ा तले िम ने देिखएन ।
७. अब िनणयको मल
ू िव दु अि तम
नतफ िवचार गदा, भोजबहादरु घत े ीले
िक.नं.१३३२ को ज गा श शेरबहादरु घत े ीलाई
िमित २०५५।३।१० मा हालैको बकसप ग रिदएको
ज गा हामी िलने िदने एका पु तािभ को हँदा राज व
कम ला ने भएकोले हालैको बकसप ग रिलएको हँदा
मेरो वआजनको हनपु दछ भनी िलएको िजिकरका
स ब धमा हालैको बकसप ग रिदने भोजबहादरु को

२०६४ सालमा मृ यु भइसके को भनी िफरादप मा
नै उ लेख भएको पाइ छ । य तो अव थामा बकस
िदएको िक.नं.१३३२ को ज गामा भोजबहादरु को
हकस म यी पनु रावेदक ितवादी श शेरबहादरु ले
पाउने कुरामा दिु वधा देिखँदैन । यसरी सगोलको
अव थामा एकाले अक लाई हक छोडी िदएको स पि
सगोलकै मा नपु न र जसले हक छोडी िदएको हो उसले
आ नो हक प र याग ग रिदइसके को अव था िसजना
हने भएकोले दाताले हक छोिडिदएम येको िनजको
हकजितमा बकस पाउनेको हक िसिजत नहने भनी
भ न िम ने देिखँदैन । तसथ, बकसप ग रिदने दाता
भोजबहादरु ले आ नो हक प र याग गरी सगोलको
अक अंिशयारलाई िदएको य तो अव थामा उ
िक.नं. १३३२ को ज गामा हक प र याग ग रिदने
भोजबहादरु को भागमा समेत अंशभाग लगाउने गरेको
पनु रावेदन अदालत पोखराको इ साफ िमलेको
देिखएन । िविधवत् पमा आव यक ि या पूरा
गरी कानूनले तोके को िनकायबाट आ नो हक
प र याग ग रसके को र हक प र याग गन यि को
मृ यु भइसके को देिखँदा, िक.नं. १३३२ मा िनज
मतृ क भोजबहादरु को भागमा समेत अंश भाग लगाउने
गरेको सो हदस म के ही उ टी भई उ िक ाबाट
भोजबहादरु को मृ यु भइसके को हँदा िनजको
िह सामा पनजित ज गा िनजबाट बकसप पा रत
ग रिलने यी पनु रावेदक ितवादीकै कायम हने र
अ मा सगोलको भई ब डा ला ने देिखयो ।
८. अतः मािथ िववेिचत मु ाको त य,
आधार, कारणह र कानूनी यव थासमेतबाट
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला के ही उ टी
भई याङ् जा िज ला, अजनु चौपारी गा.िव.स. वडा
नं.३ को िक.नं.१३३२ को े फल २-०-१-२ को
ज गाबाट यी पनु रावेदक ितवादी श शेरबहादरु
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घत े ीले आ नो र भोजबहादरु कोबाट ा
गरेको हकसमेत गरी ५ भागको २ भागमा पन
नणय नं . १०५७६
आउने ज गा छुट्याई अंश भाग िलन पाउने देिखँदा
सो हदस म पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
सव च अदालत, संयु इजलास
२०७२।१२।१८मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
के ही उ टी हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोजम गनू ।
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
तपिसल
फै सला िमित : २०७६।१०।२९
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदन
०७२-CR-०५६०
अदालत पोखराको िमित २०७२।१२।१८ को
फै सला के ही उ टी भई याङ् जा िज ला, अजनु
मु ाः कत य यान
चौपारी गा.िव.स. वडा नं.३ को िक.नं.१३३२ को
े फल २-०-१-२ को ज गाबाट यी पनु रावेदक पनु रावेदक / वादी : फुिदक शेपाको जाहेरीले नेपाल
ितवादी श शेरबहादरु घत े ीले आ नो र
सरकार
भोजबहादरु को हकसमेत गरी ५ भागको २ भागमा
िव
पन आउने ज गा छुट्याई िलन पाउने देिखँदा उ
यथ / ितवादी : िज ला भोजपरु , साङपाङ गाउँ
िक.नं. १३३२ को २-०-१-२ ज गाबाट ५ भागको
िवकास सिमित वडा नं.६ ब ने ला पा
२ भाग छु ् याई आ नो नाममा नामसारी ग रपाउँ
शेपाको ीमती दािछक शेपा
भनी कानूनका यादिभ रीतपूवकको दरखा त िलई
आए फै सलाअनस
§ अपराध हनलाई अिभयु ले मतृ कलाई
ु ार ज गा छुट्याइिदनु भनी सु
याङ् जा िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू -----१
मान मनसाय राखेको र मनस मको काय
न कल माग गन सरोकारवालालाई िनयमानस
गरेको थािपत हनपु छ । मनसायअ तगत
ु ार गरी
न कल िदनू ---------------------------------------२
मतृ क मन स ने प रणामको पूवानमु ान
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
र अनुमान गरेअनुसार नै मरोस् भ ने
िनयमानस
प रणामको इ छा अिभयु ले राखेको
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू -------३
िथयो भ ने कुरा िनिववाद त यबाट पुि
उ रायमा सहमत छु ।
हनपु न ।
या.तेजबहादरु के .सी.
( करण नं.८)
इजलास अिधकृत : मक
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान्
ु ु द आचाय
इित संवत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभु म् ।
उप यायािधव ा ी नरबहादरु पराजल
ु ी
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
भपु ाल ब नेत
—— & ––
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अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी कृपासरु काक
भोजपरु िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय मु य यायाधीश ी बलराम िव
माननीय यायाधीश ी राजकुमार वन
पनु रावेदन अदालत धनकुटा
फै सला
या.अिनलकुमार िस हा : पनु रावेदन
अदालत धनकुटाको िमित २०७२।३।७ को
फै सलाउपर पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
तफबाट पनु रावेदन परी याय शासन ऐन, २०७३
को दफा ९(१) बमोिजम पनु रावेदनको रोहबाट पेस
हन आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर
यस कार छ:त यख ड
भोजपरु िज ला साङपाङ गाउँ िवकास
सिमित वडा नं.६ तीनतले ि थत पूवमा दानरु ी शेपाको
आवादी बारी, पि ममा भोजपरु सदरमक
ु ामबाट
िदङ् गला बजार आवतजावत गन क ची मोटर बाटो,
उ रमा शेपा सङ् घको नाममा रहेको खाली ज गा,
दि णमा ा तारे िभर सामदु ाियक वन यित चार
िक लािभ रहेको मतृ क फुवा शेपाको ढुङ्गा र
माटोले बनेको दईु तले क ची घरिभ मतृ क फुवा
शेपा पूव टाउको पि मतफ खु ा पारी उ ानो परी
मतृ अव थामा रहेको र िनजको छातीमा उपचारको
ममा िच रएको परु ानो घाउको खत रहेको भ नेसमेत

बेहोराको चार िक लासिहतको िमित २०७१।८।७
को घटना थल लासजाँच मचु ु का ।
िमित २०७१।८।५ गते १७:०० बजेको
समयमा अिभयु को भाइ दावा शेपालाई अिभयु
दािछक शेपा घरमा ीमान् नभएको अव थामा
अ य परपु षसँग िहँड्डुल गन गरेक हँदा िददीलाई
स झाई बझ
ु ाई गनु भनी मेरो ीमान्ले भनेकाले
िनजले आ नै िददी दािछक शेपालाई गाली गरेछन्,
सोही कारणबाट िनज अिभयु ले २०७१।८।६
गते बेलक
ु ा १८:०० बजेको समयमा फोनबाट
हाल घटना थल भिनएको घरमा म जाहेरवालीको
ीमान्लाई बोलाई भा न, उ कन निदई, छातीमा
समाई, हातपात, लछारपछार पारी मेरो बेइ जत
गन तँलाई आज नमारी छाड् िदन भनी ला ा, मु का
र आगो फु ने लाि कको पोिलिथनको पाइपको
ढुङ् ीले शरीरको य -त भाग तथा छातीसमेतमा
हार गरी स त घाइते बनाएको र सोही चोटपीरका
कारण मेरो ीमान् फुवा शेपाको िमित २०७१।८।७
गते िबहान १०:०० बजेको समयमा घरमा नै मृ यु
भएको हँदा िनज ितवादी दािछक शेपालाई प ाउ
गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७१।८।८ मा फुिदक शेपाले
िज ला हरी कायालय भोजपरु मा िदएको जाहेरी
दरखा त ।
Most probable cause of death
could be Endo-myocardial Pathology
भ नेसमेत बेहोरा उ लेख ग रएको भोजपरु िज ला
अ पतालबाट िमित २०७१।८।८ मा भएको मतृ क
फुवा शेपाको शव परी ण ितवेदन ।
ितवादी दािछक शेपा, फुवा शेपा र
मसमेत िछमेक ह । घर पिन एकै ठाउँमा जोिडएको
छ, वारदात भएको िमित २०७१।८।६ गते साँझ
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१८:०० बजेको समयमा दािछक शेपाको घरछे उमा
पानीको धारा रहेको हँदा खानेपानी िलन भनी िनजको
घर हँदै जाँदा दािछक शेपाको घरिभ फुवा शेपा र
दािछक शेपािबच वादिववाद झगडा गरेको सनु ी के
भएछ भनी घरिभ पसी हेदा दािछक शेपाले हातमा
नालाको आगो फु ने ढुङ् ी िलई तँलाई नमारी
छाड् िदन भनी फुवा शेपालाई घोची लछारपछार
गरी मेरो बेइ जत गन भनी ता दै गाली गद तँलाई
खक
ु ु रीले नकाटी छाड् िदन भनी कराउँदै गरेको देखी
अब मािछन् होला भ ने लागी िनि दक शेपाले ढुङ् ी
खोसी फुवा शेपालाई घर जानु भनी दािछक शेपालाई
गालीगलौज नगर भनी स झाउँदा दािछक शेपाले
नमानी भइु मँ ा ढुङ् ी हार गरी नमारी छाड् िदन भ दै
ध क िदएक र फुवा शेपा आ नो घरतफ जाँदै
गदा हातमा ढुं ी िलई फुवा शेपालाई खेदद् ै जाँदा
दािछक शेपा धारामा िच लेर लडेक मैले देखेक
हँ । फुवा शेपाको शारी रक अव था कमजोर भएको
र िनज िबरामी भई अ ेसनसमेत गरेकोले ढुङ् ीले
घोची लछारपछार गदा अ ेसन गरेको छातीमा
पीडा भई सोही कारणबाट फुवा शेपाको मृ यु भएको
हो, जाहेरवाली तथा ितवादीिबच पिहलेदिे ख नै
पूव रसइवी भई वादिववाद भइरह यो भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७१।८।१२ मा शारदा रायमाझीले
मौकामा गरेको घटना िववरण कागज ।
फुवा शेपा नातामा मेरो मामा पनहु छ । िमित
२०७१।८।६ गते १८:०० बजेको समयमा म धारामा
खु ा धोइरहेको अव थामा ितवादीको घरमा मामा
र दािछक शेपाको िबचमा वादिववाद भएको सनु ी
ितवादीको घरमा गई मामाले ितमी आफूखस
ु ी घर
छाडेर परपु षसँग िकन िहँडेक भनी भ दै गदा
ितवादीले के -कोसँग म हाटबजार गएँ, टुङ्गो लगा,
न ठीक हँदैन भनी दािछक शेपाले हातमा नालाको

आगो फु ने ढुङ् ीले छाती र िजउ, शरीरमा घोची
लछारपछार गदगदा मैले मामा िबरामी छन् यसरी
हातपात लछारपछार नगर, ढुङ् ीले नघोच मन
स छन् भनी ढुङ् ी खोसेर घरिभ फाली िदएँ,
यसपिछ दािछक शेपाले मग िलएर आ नो भाइलाई
पिन मेरो बेइ जत गन भनी कुटिपट ग रन्, दवु ैजनाको
वादिववाद हँदै गदा तँलाई नमारी छाड् िदन भनी फुवा
शेपालाई गालीगलौज गरी लछारपछार गरी ठे लाठेल
गद रिहन् र मैले ितमीह दवु ैजना आ-आ नो घरमा
जाउ भनी कराउँदा मामा घरतफ जाँदा िनज दािछक
शेपाले मामालाई लखेट्दै जाँदा धारामा लडेक
हन् । मामा िबरामी भई मटु ु को अ ेसन गरी सामा य
िहँड्डुल गन गथ, मामाको छाती, िजउ, शरीरमा
दािछक शेपाले नालाको आगो फु ने ढुङ् ीले घोची
लछारपछार गदा अ ेसन गरेको छातीमा पीडा परेको
र सोही कारणबाट मामाको मृ यु भएको हो, मतृ क र
ितवादी पिहलेदेिख नै झै-झगडा गन गथ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७१।८।१२ मा िनि दक शेपाले
मौकामा गरेको घटना िववरण कागज ।
वारदात भएको िमित र समयमा म आ नै
घरमा िथएँ, दािछक शेपाले गालीगलौज गरी कराउँदै
िच याउँदै गरेको आवाज सनु ी के -कोसँग िववाद
भएछ भनी िनज ितवादीको घरमा गई हेदा दािछक
शेपाले फुवा शेपालाई िविभ न कारको गालीगलौज
गरी मेरो बेइ जत गन, टुङ्गो लगाउनपु छ भनी
हातमा नालाको आगो फु ने ढुङ् ी िलई फुवा शेपाको
छाती, िजउ र शरीरमा घोची लछारपछार गद गरेको
मैले देखेक हँ, िनज ितवादीले हातमा िलएको
ढुङ् ी िनि दक शेपाले खोसी फाली िदएक हन् ।
िनजले आ नै भाइ दाँते शेपालाई तले र फुवा शेपाले
मेरो बेइ जत गन, टुङ्गो लगाउनपु छ भनी पानी
खाने मगले हा दै कराउँदै नमारी छाड् िदन भ दै फुवा
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शेपालाई लछारपछार गद छातीमा ठे लाठे ल गरेक
हन् । फुवा शेपा आ नो घरतफ जाँदा पिन ितवादीले
फुवा शेपालाई हातमा ढुङ् ी िलई लखेट्दै जाँदा िनज
दािछक शेपा िच लेर लडेक हन्, फुवा शेपा िबरामी
भई मटु ु को अ ेसन गरी सामा य िहँड्डुल गन गरेको
हँदा दािछक शेपाले ढुङ् ीले फुवा शेपाको छाती,
िजउ, शरीरमा घोची लछारपछार गदा असर पन गई
िनजको मृ यु भएको हो भ नेसमेत बेहोराको िमित
२०७१।८।१२ मा मि जता राई (शेपा) ले मौकामा
गरेको घटना िववरण कागज ।
वारदात भएको िमित र समयमा म आ नै
घरमा खाना पकाउँदै िथएँ, बािहर झगडा भइरहेको
िथयो, घरको कामले गदा म बािहर िनि कन याइनँ,
के ही िछनपिछ ठुलो वरले िनि दक शेपा कराएको
सनु ी के -कोसँग िववाद भएको रहेछ भनी घर बािहर
िन क हेदा दािछक शेपाले फुवा शेपालाई िविभ न
कारको गालीगलौज गरी खरेटो / कुचो हातमा बोक
मलाई टुङ्गो लगाई िज मा लगा भनी खरेटोले हार
गन लागेको देखी सो खरेटो / कुचो मैले खोसी फाली
िदएक हँ । ितवादीले आगो फु ने ढुङ् ीले घोची
लछारपछार गरी ठेलाठेलसमेत गरेकाले िबरामी
मा छे को शरीरमा अ ेसन गरेको घाउमा पीडा पन
गई सोही कारणबाट मृ यु भएको हँदा ितवादीउपर
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७१।८।१२ मा रि जता तामाङले मौकामा
गरेको घटना िववरण कागज ।
२०७१।८।६ गते १७:३० बजेको समयमा
म आ नै घरमा िथएँ, सोही बेला मेरो सहोदर भाइ
दावा शेपा मेरो घरमा आई मलाई भेटी तँ मख
ु छोपेर
खड् ग पौडेलको मोटरसाइकलको पछािड चढी
िदङ् लाबजार गई राित नै फिकएर आएको मामा
फुवा शेपाले देखेको अरे, तँ िकन राितको समयमा

परपु षसँग बजार गएक भनी भाइले मलाई गाली
गरेकाले म किहले कोसँग बजार गएँ, कसले दे यो
भनी भाइसँग िववाद गरी टुङ्गो लगाउ भनी भाइलाई
भ दै गदा मामा नाताका फुवा शेपा सोही बेला मेरो
घरमा आइपगु ी के भयो भनी मलाई सोधे, तपाइँले
खड् ग पौडेलको मोटरसाइकलमा चढी िदङ् लाबजार
गई राित नै घर फिकएको भ ने आरोप लगाउनु
भएछ टुङ्गो लगाउनहु ोस् भनी मामा ससरु ा फुवा
शेपालाई भ दा आइमाईको काम छै न भनी फुवा
शेपाले मलाई भनेकोले तपाइँले टुङ्गो लगाउनपु छ,
तपाइँ यहाँबाट घर जान पाउनहु न भ दा िनजले
राित गएर राित नै आएको कसले दे छ भनी िववाद
गन थाले, तपाइँको मैले िदनु िलनु छ भने भ नहु ोस्
न मेरो बेइ जत गन पाउनहु न भनी म िच याएर
कराउँदै मेरो घरमा भएको मगले भइु मँ ा पछान थाले ँ र
भाइलाई नभएको कुरा िकन गछस् भनी सोही मगले
कुटिपट गरे ँ र सोही अव थामा मेरो पितलाई फोन
गरी फोनमा बोल भनी फुवा शेपालाई बो न िदँदा
म बोि दन भनी फुवा शेपा घरितर जान लागेकोले
नजानु भनी िनजको याके टमा तानी ब न लगाएक
हँ । मैले आगो फु ने ढुङ् ी हातमा बोके कोस म
हो । मैले ढुङ् ीले घोची फुवा शेपालाई कुटिपट गरेको
होइन । मैले बोके को ढुङ् ी मेरो हातबाट िनि दक
शेपाले खोसी फाली िदएक हन् । फुवा शेपा आ नो
घरतफ जान ला दा मैले टुङ्गो लगाएर मा जानभु दा
समेत िनज नबोली आ नो घरतफ गएकाले िनजलाई
टुङ्गो नलगाई जान पाउनहु न भनी िनजको
पछािड जाँदै गदा म आफै ँ िच लेर लडेक हँ । मैले
फुवा शेपालाई कुटिपट, लछारपछार गरी आगो
फु ने ढुङ् ीले घोची कत य गरी मारेको होइन
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी दािछक शेपाले िमित
२०७१।८।१६ मा अिधकार ा अिधकारीसम
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गरेको बयान कागज ।
मतृ क फुवा शेपा मेरो सहोदर बाबु हन्, बाबु
आजभ दा ५/७ वषअगािडदेिख मटु ु को रोगी भएकाले
अ ेसनसमेत गरेको िथयो, िमित २०७१।८।६ गते
साँझ १८:०० बजेको समयमा म आ नो घरमा
िथएँ । मि जता राई (शेपा) ले मलाई फोन गरी दािछक
शेपाले बाबल
ु ाई गालीगलौज गरी घरमा आउन िदएक
छै नन्, िछटो िलन आउ भनी फोनबाट बोलाएकाले म
ितवादी दािछक शेपाको घरमा बाबल
ु ाई िलन जाँदा
दािछक शेपाले िविभ न कारका अ ील श दले
गालीगलौज गद मेरो बदनाम भयो भने तँलाई पिन
मा छे लगाई माछु भनी आगो फु ने ढुङ् ीले मेरो
बाबक
ु ो छातीमा घोची लछारपछार गरी ठेलाठेल
गरी ह याएको देखे ँ । बाबु झ डै लड् नभु यो । बाबु
घरमा आउँदै गदासमेत दािछक शेपाले लौरो हातमा
बोक बाबल
ु ाई लखेट्दै आउँदा आफै ँ लडेक हन् ।
ितवादीले मेरो अ ेसन गरेको बाबल
ु ाई छातीमा घोची
लडाई कुटिपट गरेको कारण बाबक
ु ो मृ यु भएको हँदा
िनज ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही होस्
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।८।१६ मा पेमा
शेपाले मौकामा गरेको घटना िववरण कागज ।
िमित २०७१।८।७ को िदन म गाडीमा
या ु िलई भोजपरु बाट िदङ् लाबजार जाँदै गदा
बाटोमा जाहेरवालाको घर पन भएकोले गाडी रोक
जाहेरवाली फुिदक शेपा र िनजकै पित फुवा शेपालाई
खाजा ना ता बनाउन लगाई गाडीमा चढे का या हु
सबैजनाले खाजा ना ता खाई गाडी िलई जाँदै गदा
बैदार भ याङ् गमा पगु ेपिछ फुवा शेपा िसिक त
िबरामी भएकाले छोरी पेमा शेपालाई याइिदनु भनी
फोनबाट भनेकोले गाडीमा रहेका या हु लाई सोही
ठाउँमा ओराली गाडी फकाई पेमा शेपालाई फुवा
शेपाको घरमा िलई आई फुवा शेपालाई हेदा िनजको

मृ यु भइसके को देखी िनजको मृ यक
ु ो स ब धमा
बु दा ितवादी दािछक शेपाले िमित २०७१।८।६
गते बेलक
ु १८:०० बजेको समयमा आगो फु ने
ढुङ् ीले घोची लछारपछार गरी, मढु ाबाट लडाई
घाइते बनाई िदएकाले सोही चोटबाट िनज फुवा
शेपाको मृ यु भएको भ ने जाहेरवाली र सारदा
रायमाझी (शेपा) समेतले भनेकोले सनु ी थाहा पाएको
हँदा ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको आङदावा शेपा, फुवा शेपा
(िपनास), ेमदोज शेपा, दादोच शेपा र िनि दक
शेपा (न द) समेतले गरेको िमित २०७१।८।१८ को
व तिु थित मचु ु का कागज ।
मतृ क मेरो फुपाजु तथा ितवादी मेरी जेठी
िददी हन् । िमित २०७१।८।५ मा म िदङ् लाबजारमा
मेला जानको लािग घरबाट गाडी चढ् न फुवा शेपाको
घर छे उमा गएको बेला िनज फुवा शेपाले ित ो
िददी दािछक शेपा मख
ु छोपेर खड् ग पौडेलको
मोटरसाइकलमा चढी बजार गई राित नै फक आएक
भनी मसँग भनेकाले भोिलप ट िददी दािछक शेपाको
घरमा गई िददीलाई खड् ग पौडेलसँग बजार गएको
बारेमा सो दा िददी मसँग रसाउँदै कसले भ यो टुङ्गो
लगाउ भ दै कराउँदै गदा िनज फुवा शेपा पिन सो
थानमा आई िकन कराएको भनी सोधपछ
ु गरेकाले
िददी र फुपाजक
ु ो िबचमा वादिववाद भएको हो । िददीले
आगो फु ने ढुङ् ीले भइु मँ ा िहकाएक हन् । िददीले
िनज फुवा शेपाले लगाएको याके टमा तानेक स म
हन् । फुवा शेपालाई िददीले आगो फु ने नालाको
ढुङ् ीले घोची लछारपछार पारी कुटिपट गरेको होइन
भ नेसमेत बेहोराको दावा भ ने दाँते शेपाले िमित
२०७१।८।२१ मा मौकामा गरेको घटना िववरण
कागज ।
२०७१ साल आषाढ मिहना, गते, बार
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थाहा भएन, मेरो िनज दािछक शेपाको फुपू सासू
िमङ् गमा शेपासँग भोजपरु बजारमा भेट भएको र
िनजले मेरी बहु ारी भोजपरु मा पैसा िनका न आएक
छन्, बहु ारीलाई घरस म लगी िदनु भनेक ले मैले
िनज दािछक शेपालाई मेरो मोटरसाइकलमा
राखी घरस म पु याई िदएको हँ, िनज दािछक
शेपा र फुवा शेपािबच िववाद भएको भ ने कुरा मैले
रि जता तामाङसमेतबाट सनु ी थाहा पाएको हँ । मैले
फुवा शेपालाई कुटिपट गरेको देिखन । मतृ क फुवा
शेपा मटु ु को रोगी भएको हँदा मैले तिु लङटारबाट
औषिधसमेत याइिदने गरेको िथएँ भ नेसमेत
बेहोराको खड् ग पौडेलले िमित २०७१।८।२४ मा
मौकामा गरेको घटना िववरण कागज ।
ितवादी दािछक शेपाले िमित
२०७१।८।६ गते बेलक
ु ा १८:०० बजेको समयमा
िज ला भोजपरु साङपाङ गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.६ ि थत आ नै घरआँगनमा मतृ क फुवा
शेपालाई बोलाई मतृ कले िनजलाई घरमा ीमान्
नभएको अव थामा परपु षसँग िहँड्डुल गनु हँदनै
भनी अिभभावकको हैिसयतले स झाई बझ
ु ाई गरेको
िवषयलाई िलएर िववाद गरी पूव रसइवीसमेतका
कारण िनज ितवादी दािछक शेपाले आ नो
मामा नाता पन जाहेरवालाको पित फुवा शेपालाई
छातीमा समाई हातपात, लछारपछार गरी भा न
उ कनसमेत निदई ला ी, मु का तथा आगो फु ने
लाि कको पोलेिथन पाइपको ढुङ् ीले शरीरको
िविभ न भाग तथा छातीसमेतमा हार गरी रोपी,
घोची घाइते बनाएको र सोही चोट पीडाबाट िनज
फुवा शेपाको िमित २०७१।८।७ गते िबहान मृ यु
भएको हँदा ितवादी दािछक शेपालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. र १३ नं.को देहाय (३)
नं.को कसरु अपराधमा सोही ऐनको सोही महलको

१३ नं.को देहाय (३) नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने बेहोराको िमित २०७१।८।२५ को अिभयोगप
मागदाबी ।
िमित २०७१।८।६ को िदन बेलक
ु ा ६:००
बजेको समयमा म सगुँ रु लाई चारो पकाउँदै िथएँ ।
यही बेला मेरो भाइ मेरो घरमा आयो र मलाई आज
तँ बजार गइस्, गइनस् भनी सो यो । मैले बजार
गएक छै न भनी हामी िददीभाइिबच कुरा भइरहेको
समयमा मतृ क फुवा शेपा पिन मेरो घरमा आइपगु े
िनजले हामीह लाई के भयो भनी सो यो । मैले
तपाइँले म बजार गएक भनेर भाइलाई सनु ाइिदनु
भएछ िकन य तो कुरा भनेको भ दा िनज फुवा
शेपाले तीनतलेका आइमाइको काम छै न भनेकाले
िनजसँग सामा य िववाद भएको हो । हामीह िबचमा
िववाद भएको सनु ी गाउँका मािनसह पिन आएका
हन् । िववाद हँदाको समयमा रसले मैले ि टलको
मग (जग) भइु मँ ा बजारेक हँ । मतृ क फुवा शेपालाई
मैले कुटिपट गरेक हैन । िमित २०७१।८।७ को िदन
मतृ क फुवा शेपा ढोकामा लडेर मरेको भ ने कुरा
सनु ेक हँ । मतृ कको मृ यु के -कसरी भयो मलाई थाहा
भएन, िनजसँग पिहला पिन सामा य िववाद भएको
िथयो । आजकाल कुनै िववाद भएको िथएन । मृ यु
हनभु दा अिघ लो िदन मतृ क फुवा शेपा र मेरोिबच
सामा य झगडा भएको कारण मलाई झु ा जाहेरी
िदएको हो । मैले कुटिपट गरेर मतृ कको मृ यु भएको
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी दािछक शेपाले
िमित २०७१।८।२६ मा सु िज ला अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी बेहोरा र
सो जाहेरी बेहोरा समथन हने गरी मौकामा भएको
कागज र व तिु थित मचु ु काका कागजसमेतका
त काल ा िमिसल संल न त य र माणबाट
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यी ितवादी िनद ष रहेको नदेिखई कसरु दार नै
देिखएकाले पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
हने नै हँदा अ.बं.११८ नं.को देहाय २ बमोिजम
िनज ितवादी दािछक शेपालाई पपु को लािग
थनु ामा राखी ततु मु ाको कारबाही अिघ बढाउनु
उिचत देिखएकाले कानूनबमोिजमको िसधा खान
पाउने गरी अ.बं.१२१ नं. बमोिजमको थुनवु ा पज
ु
िदई पपु को लािग थुनामा रा न कारागार कायालय
भोजपरु मा पठाइिदनु र अिभयोग प साथ पेस भएको
आगो फु ने लाि टक पाइपको ढुङ् ी िज सीमा
आ दानी बाँ नू । अिभयोगप को माण ख डमा
उि लिखत जाहेरवालालगायत मौकामा बिु झएका
र व तिु थित मचु ु काका मािनसह लाई बकप
गराउनका लािग िज ला सरकारी विकल कायालय,
भोजपरु माफत उपि थत गराइिदनु भनी िमित िकटान
गरी िज ला हरी कायालय भोजपरु मा लेखी पठाउनु
र ितवादीले बयानमा लेखाएका सा ीह लाई सोही
िमित िमलान हने गरी ितवादीमाफत उपि थत गराई
वादी ितवादी दवु ै प का सा ीह को बकप गराउनु
भनी सु िज ला अदालतबाट िमित २०७१।८।२८
मा भएको आदेश ।
ितवादी दािछक शेपाले मतृ क फुवा
शेपालाई िविभ न गालीगलौज गरी मेरो बेइ जत
गन, टुङ्गो लगाउनु पछ भ दै हातमा नालाको आगो
फु ने ढुङ् ी िलई फुवा शेपाको छाती, िजउ, शरीरमा
घोची लछारपछार पाद गरेको देखेक हँ, अनस
ु धान
अिधकारीसम मौकामा भएको कागजको बेहोरा र
सहीछाप मेरो हो भनी मौकामा कागज गन मि जता
राई (शेपा) ले िमित २०७१।१०।५ मा सु िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपाले हातपात गरेको
कारणबाट मतृ क फुवा शेपाको मृ यु भएको हो,

मौकामा गरेको व तिु थित मचु ु का कागजको बेहोरा
र सहीछाप मेरो हो भनी व तिु थित मचु ु काका
कागज गन दादोच शेपाले िमित २०७१।१०।५ मा
सु िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा
शेपाको िबचमा वादिववाद भएको सनु ी झगडा भएको
ठाउँमा फुवा शेपाले मासु काट् ने अचानो बोके को र
ितवादी दािछक शेपाले खरेटो बोके को देखेक
हँ । ितवादी दािछक शेपाको हातबाट खरेटो मैले
खोसेर फािलिदएक हँ । अनस
ु धान अिधकारीसम
मौकामा भएको कागजको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो
भनी मौकामा कागज गन रि जता तामाङले िमित
२०७१।१०।५ मा सु िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा
शेपािबच वादिववाद, लछारपछार ठे लाठे ल भएको
देखेक हँ । ितवादी दािछक शेपाको हातबाट
मैले ढुङ् ी खोसेर फिलिदएक हँ । अनस
ु धान
अिधकारीसम मौकामा भएको कागजको बेहोरा र
सहीछाप मेरो हो भनी मौकामा कागज गन िनि दक
शेपाले िमित २०७१।१०।६ मा सु िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपासँग झगडा,
वादिववाद, ठेलाठे ल भएको र सोही चोटपीरका
कारण मतृ क फुवाको मृ यु भएको भ ने गाउँघरमा
सनु ेर थाहा पाएको हँ । व तिु थित मचु ु काको
कागजमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भनी
व तिु थित मचु ु कामा कागज गन फुवा शेपाले िमित
२०७१।१०।६ मा सु िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादी दािछक शेपाले मतृ क फुवा
शेपालाई आगो फु ने पाइपको ढुङ् ीले घोची,
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कुटिपट गरी लछारपछार गरेको भ ने गाउँघरका
मािनसले भनेर सनु ेको हँ । व तिु थित मचु ु काको
कागजमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भनी
व तिु थित मचु ु काको कागज गन आङदावा शेपाले
िमित २०७१।१०।६ मा सु िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
वारदातको समयमा म आ नै घरमा िथएँ ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा शेपाको िबचमा
वादिववाद झगडा भएको होइन, िमित २०७१।८।१८
मा भएको व तिु थित मचु ु का कागजमा भएको बेहोरा
मेरो होइन, उ कागजको बेहोरा पढेर नसनु ाई मलाई
सहीछाप गराएको हो भनी व तिु थित मचु ु काको
कागज गन ेम दोच शेपाले िमित २०७१।१०।६ मा
सु िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा शेपाको
िबचमा वादिववाद भई झगडा हँदा ितवादी दािछक
शेपाले पाइपको आगो फु ने ढुङ् ीले फुवा शेपाको
छातीमा घोचेको कारण मटु ु को अ ेसन गरेको मािनस
भएकाले सोही पीडाले िनज फुवा शेपाको मृ यु भएको
भ ने सनु ेक हँ । मौकामा भएको व तिु थित मचु ु का
कागजमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भनी
व तिु थित मचु ु काका कागज गन िनि दक शेपाले
िमित २०७१।१०।६ मा गरेको बकप ।
मेरो पित फुवा शेपा र ितवादी दािछक
शेपाको िबचमा िमित २०७१।८।७ का िदन बेलक
ु
६:३० बजेको समयमा वादिववाद भएको कुरा मेरो
ीमान्ले सोही िदन बेलक
ु मसँग भ नभु एको हो, मैले
कुटाकुट पिन भयो िक भनेर मेरो ीमान्लाई सो दा
कुटाकुट भएन भनाभन मा भयो भ नभु एको िथयो ।
भोिलप ट िबहान मेरो ीमान्को मृ यु भएपिछ मेरो
ीमान्लाई दािछक शेपाले पाइपको आगो फु ने
ढुङ् ीले कुटिपट गरी सोही ढुङ् ीले छातीसमेतमा

घोची िदएक िथइन् भनी शारदा रायमाझीले भ दा
थाहा पाएक हँ । मेरो ीमान्लाई ितवादी दािछक
शेपाले अिघ लो िदन पाइपको आगो फु ने ढुङ् ीले
कुटिपट गरी घोची घाइते बनाएको हँदा सोही
चोटको कारण मेरो ीमान्को मृ यु भएको हो । िमित
२०७१।८।८ मा िदएको जाहेरी दरखा त बेहोरा र
सहीछाप मेरो हो भनी जाहेरवाली फुिदक शेपाले
िमित २०७१।१०।६ मा सु िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
मेरो बाबु फुवा शेपालाई ितवादी दािछक
शेपाले िमित २०७१।८।६ गते बेलक
ु पाइपको
आगो फु ने ढुङ् ीले छातीमा घो दै कुटिपट गरेको
मैले देखेक हँ । अिघ लो िदन दािछक शेपाले
पाइपको आगो फु ने ढुङ् ीले छातीिभ द खल
पन गरी घोची कुटिपट गरेका कारण भोिलप ट मेरो
बाबक
ु ो मृ यु भएको हो । अनस
ु धान अिधकारीसम
मौकामा भएको कागजको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो
भनी मौकामा कागज गन पेमा शेपाले आमा फुिदक
शेपाको रोहवरमा िमित २०७१।१०।६ मा सु
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा
शेपाको िबचमा िमित २०७१।८।६ गते बेलक
ु
सामा य वादिववाद भएको हो, कुटिपट भएको
होइन । अनस
ु धान अिधकारीसम भएको कागजको
बेहोरा पढी सनु ाउँदा सनु े ँ, उ कागजमा लेिखएको
बेहोराम ये ितवादी दािछक शेपाले खक
ु ु री बोक
तँलाई नमारी छाड् िदन भनी मतृ क फुवा शेपालाई
भनेक भ ने कुरा मैले भनेक िथइनँ, उ मैले
नभनेको कुरा लेिखएको रहेछ अ य बेहोरा मेरो हो
भनी मौकामा कागज गन शारदा रायमाझी (शेपा) ले
िमित २०७१।१०।६ मा सु िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
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मतृ क फुवा शेपालाई ितवादी दािछक
शेपाले कुटिपट गरेको होइन, फुवा शेपा र दािछक
शेपाको िबचमा सामा य िववादस म भएको हो । फुवा
शेपा मटु ु को रोगी भएका र िनजको मटु ु को अ ेसनसमेत
भएको र िनजले डा टरको स लाहअनस
ु ार िनयिमत
औषधी सेवन नगरेको र मख
ु नबारी अ यिधक
मा ामा र सी सेवन गन गरेको कारण मटु ु को रोगबाटै
िनज फुवा शेपाको आ नै कालगितले मृ यु भएको
हो । अनस
ु धान अिधकारीसम िमित २०७१।८।२४
मा गरेको कागजको बेहोरामा दािछक शेपाले फोन
गरेको भनी भनेक िथइन् । ितवादी दािछक शेपाले
फोन गरेको भनी लेिखएको बाहेक अ य बेहोरा मेरो
हो भनी मौकामा कागज गन खड् गबहादरु पौडेलले
िमित २०७१।१०।८ मा सु िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा शेपाको
िबचमा कुटिपट भएको होइन । िनजह को िबचमा
सामा य वादिववाद भएको भ ने कुरा िछमेक बाट
सनु ेको हँ । मतृ क फुवा शेपा मटु ु को रोगी भएको हँदा
िनजको मृ यु िनजलाई लागेको रोगको कारण आ नै
कालगितले भएको हो भनी ितवादी दािछक शेपाका
सा ी िनि छरी शेपाले िमित २०७१।१०।८ मा सु
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा
शेपाको िबचमा वादिववाद भएको िमित र समयमा म
ितवादी दािछक शेपाको िछमेक रि जता तामाङको
घरमा िथएँ । ितवादी दािछक शेपाले मतृ क फुवा
शेपालाई कुटिपट गरेको होइन, िनजह को िबचमा
सामा य भनाभनस म भएको हो । फुवा शेपा मटु ु को
रोगी भएका र अं.१० वषअगािडितर िनजको मटु ु को
अ ेसनसमेत गरेको िथयो, मतृ क फुवा शेपाको मृ यु

मटु ु रोगकै कारण आ नै कालगितबाट भएको हो ।
ितवादी दािछक शेपाले कुटिपट गरेर िनजको
मृ यु भएको होइन भनी ितवादी दािछक शेपाका
सा ी िनि दक शेपाले िमित २०७१।१०।८ मा सु
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा
शेपाको िबचमा वादिववाद भएको भ ने छरिछमेकबाट
सनु ी थाहा पाएक हँ । ितवादी दािछक शेपाले मतृ क
फुवा शेपालाई कुटिपट गरेको होइन । मतृ क फुवा शेपा
पिहलादेिख नै मटु ु को रोगी भएको हँदा िनजको मृ यु
सोही रोगको कारणबाट आ नै कालगितले भएको
हो । ितवादी दािछक शेपासँग वादिववाद भएको
कारणबाट िनजको मृ यु भएको होइन भनी ितवादी
दािछक शेपाका सा ी पासाङिदक शेपाले िमित
२०७१।१०।८ मा सु िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादी दािछक शेपाले कुटिपट गरेको
कारण मतृ क फुवा शेपाको मृ यु भएको होइन । मतृ क
फुवा शेपाको मृ यु आ नै कालगितबाट भएको हो
भनी ितवादी दािछक शेपाका सा ी िङमा शेपाले
िमित २०७१।१०।८ मा सु िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादी दािछक शेपा र मतृ क फुवा
शेपाको िबचमा अिघ लो िदन वादिववाद झगडा
भएको भ ने मलाई थाहा भएन । मतृ क फुवा
शेपाको मृ यु अिघ लो िदन कोही कसैसगँ झगडा
वादिववाद भएको कारणबाट भएको होइन । िनजको
मृ यु आ नै कालगितबाट भएको ज तो ला छ भनी
ितवादी दािछक शेपाका सा ी िनमा शेपाले िमित
२०७१।१०।८ मा सु िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
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मौकामा कागज गन य दश का पमा
रहेका मौकामा कागज गन दावा भ ने दाँते शेपाको
बकप भएको नदेिखएको हँदा िनजलगायत शव
परी ण गन डा टरह िदपेश प रयार र दी ा
खनाललाई नबझ
ु ी नहने देिखएकाले िनजह लाई
अ.बं.११५ नं.बमोिजम बु नु भ ने सु िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।११।११ मा भएको
आदेश ।
मेरी िददी दािछक शेपा र मतृ क फुवा
शेपाको िबचमा सामा य वादिववाद भएको हो । मतृ क
फुवा शेपा मटु ु को रोगी भएको हँदा िनजले अ यिधक
मा ामा र सी सेवन गरेको कारण िनजको मृ यु
भएको हो । मेरो िददीसँग वादिववाद भएको कारणबाट
िनजको मृ यु भएको होइन, मौकामा भएको कागजमा
लेिखएको बेहोराम ये िददीले फुवा शेपाको याके टमा
तानेर लछारपछार गरेको भ ने बेहोरा मेरो होइन,
अ य बेहोरा मेरै हो भनी अ.बं.११५ नं.बमोिजम
बिु झएका मौकामा कागज गन दावा भ ने दाँते शेपाले
िमित २०७१।११।१४ मा सु िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
मतृ कको शरीरमा र स चार ब द भई
मतृ कको मृ यु भएको हो । पिहले र स चार ब द
भयो, यसपिछ वास वास ब द भएको हँदा
मतृ कको मृ यु भएको हो । त काल आएको आवेग,
उ ेजना ज ता कारणले पिन मटु ु को रोगी भएका
यि ह को र स चार ब द भई मृ यु हन स दछ ।
शव परी ण ितवेदनमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो
हो भनी अ.बं.११५ नं.बमोिजम बिु झएका शव परी ण
गन डा. िदपेश प रयारले िमित २०७१।११।१४ मा
सु िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
र स चार वाह रा ो नहँदा र मांशपेसीले

रा ो काम नगदा मटु ु मा दबाब पन गएको कारण र
धेरै तनाव भएको कारणबाट पिन मटु ु को रोग भएका
यि ह को मृ यु हन स दछ । मतृ क फुवा शेपाको
हकमा यही कारणले नै िनजको मृ यु भएको हो भनी
यिकनसाथ भ न स ने अव था िथएन । शव परी ण
ितवेदनमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भनी
अ.बं.११५ नं.बमोिजम बिु झएका शव परी ण गन
डा. दी ा खनालले िमित २०७१।११।१४ मा सु
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी अदालतमा आई इ कारीपूण
बयान िदए तापिन िनजउपर िकटानी जाहेरी परेको
छ । मतृ कले ितवादीलाई िनजको च र स ब धी
न उठाएकोले आवेगमा आई यी ितवादीले
आगो फु ने नालाको ढुङ ीले हार गरी सोको
भोिलप ट मतृ कको मृ यु भएको अव था देिख छ ।
ितवादी र मतृ किबच पूव रसइवी रहेको देिखँदैन ।
ढुङ ीबाहेकका अ य हितयारह योग भएको भ ने
पिन देिखँदनै । मतृ क एक मटु ु रोगी भई श यि या
गरी मटु ु को भ भ फे रेको यि भ ने देिख छ । य तो
अव थामा ितवादीको हारबाट नै मतृ कको मृ यु
भए तापिन अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु दार ठहर गन
निम ने हँदा ऐ. महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु
अपराधमा १० वष कै द सजाय हने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको सु भोजपरु िज ला अदालतको िमित
२०७१।११।२० को फै सला ।
पनु रावेदक
ितवादीले मतृ कलाई
लाि कको पाइपले छातीमा घोचेको, कुटिपट
लछारपछार गरेको होइन, मतृ कको मृ यु हनमु ा
पनु रावेदकको कुनै हात छै न, कुटिपटको वारदात नै
थािपत हने कुनै आधार माण छै न । पनु रावेदकको
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कसरु मािणत हने कुनै ठोस व तिु न माण
नहँदानहँदै पिन एक िनद ष यि लाई मौकामा
अनस
ु धान अिधकारीसम कागज गन वादीका
सा ीको िवरोधाभाषपूण भनाइ लेखाइलाई माणमा
िलई ितवादीका सा ीह को कुटिपट गरेको होइन,
आगो फु ने लाि कको पाइपले कुटेको होइन भ ने
भनाइ, बकाई र िवशेष को राय तथा लासजाँच
मचु ु का, शव परी ण ितवेदनज ता व तिु न
माणलाई हण नै नगरी पनु रावेदक ितवादीलाई
कसरु दार ठहर गरी भएको सु फै सला माण ऐन,
२०३१ को ग भीर िु टपूण, फौजदारी यायको
िस ा तिवपरीत र सव च अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेत िवपरीत गलत तक पेस गरी
पनु रावेदक ितवादीलाई यानस ब धी महलको
१४ नं.बमोिजम १० वष कै द सजाय हने भनी गरेको
फै सलामा याियक मनको अभाव रहेकोले उ
फै सला उ टी / बदर गरी पनु रावेदकको मतृ कको मृ यु
हनमा कुनै कारको संल नता नरहेको हँदा सफाइ
िदलाइपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी दािछक
शेपाको तफबाट पनु रावेदन अदालत धनकुटासम
िमित २०७१।९।२ मा दता भएको पनु रावेदन प ।
ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परेको,
घटनामा य दश ह ले िकटानीसाथ कागज
गरेको, वारदातमा योग भएको ढुङ् ीसमेत बरामद
भई ितवादीले सनाखत गरेको, मतृ कसँग िववाद
गरी याके ट तानी भइु मँ ा बसाएको भ ने त यस ममा
ितवादी सािबत नै रहेको, जाहेरवाला तथा बिु झएका
मािनसह ले अदालतमा उपि थत भई मौकाको
आ नो भनाइलाई पु ् याइँ गद बकप गरेको एवं
शव परी ण गन डा टरह को बकप समेतको
आधार माणह बाट ियनै ितवादीले पोिलिथन

पाइपको ढुङ ीसमेतले छातीमा घोची-घोची कुटिपट
गरी िनजको कत यबाट फुवा शेपाको मृ यु भएको
मािणत भइरहेको अव थामा िमिसल संल न
कागज माणह को उिचत मू याङ् कन नै नगरी
यानस ब धीको महलको १४ नं.को प रभाषा आकृ
हन नस ने कानूनी यव थालाई िु टपूण या या
गरी फै सला ग रएको हँदा सो फै सला बदर गरी सु
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफबाट पनु रावेदन
अदालत धनकुटासम िमित २०७२।१।१७ मा दता
भएको पनु रावेदन प ।
यसमा वादी नेपाल सरकार र ितवादी
दािछक शेपाको दोहोरो पनु रावेदन परेको देिखँदा
अ.बं.२०२ नं. योजनको लािग पनु रावेदनको बेहोरा
दवु ै प लाई पर पर जानकारी गराई पेसी चढाई
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय, धनकुटालाई
पेसीको जानकारी िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनु भनी पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित
२०७२।१।२८ मा भएको आदेश ।
ितवादीलाई यानस ब धीको महलको
१४ नं.बमोिजम १० वष कै द गन गरी भोजपरु
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।११।२० मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी
दािछक शेपाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित
२०७२।३।७ मा भएको फै सला ।
ितवादीको कत यबाट मतृ कको मृ यु
भएको पिु हँदाहँदै सु िज ला अदालतबाट भएको
फै सलासमेत उ टी गरी सफाइ िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको फै सला िु टपूण
भएको हँदा उ फै सला बदर गरी ितवादीलाई
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अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफबाट
यस अदालतसम िमित २०७२।७।१६ मा दता
भएको पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादी दािछक शेपाले मतृ क फुवा
शेपालाई िविभ न गालीगलौज गरी हातमा नालाको
आगो फु ने ढुङ् ी िलई हार गरी लछारपछार गरेको
देखेक हँ भनी मि जता राईले बकप गरेको देिखएबाट
ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी
पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित २०७२।३।७
मा भएको फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक
पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं.को
योजनाथ यथ िझकाई आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
भ नेसमेत
ु ार पेस गनहोला
ु
बेहोराको िमित २०७४।१०।२ मा यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक वादीका तफबाट उपि थत
हनभु एका िव ान् उप यायािधव ा ी नरबहादरु
पराजल
ु ीले ितवादी दािछक शेपाले मतृ कलाई
लछारपछार पारी पोिलिथन पाइपको आगो फु ने
ढुङ् ीले छातीलगायत शरीरको िविभ न भागमा
िभ समेत द खल पन गरी घोची कुटिपट गरेको हो ।
मतृ कको मटु ु को अ ेसन गरेको हँदा अव था कमजोर
िथयो, ढुङ् ीले घोची लछारपछार पादा अ ेसन गरेको
छातीमा पीडा भई िनज फुवा शेपाको मृ यु भएको
अव थामा ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको फै सला िु टपूण
रहेकोले बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजमको

सजाय हनपु छ भनी र ितवादीका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी भपु ाल ब नेतले फुवा शेपाको
मृ यु ितवादीको कुटिपटको कारणबाट नभई िनज
मतृ क मटु ु को रोगी भएको हँदा िनजको मृ यु आ नै
कालगितबाट भएको हो । डा टरले मृ यक
ु ो कारण
Could be Endo Myocardial Pathology
भ ने रपोट िदएकोमा मतृ क मटृ ु को िबरामी भएकोले
वाभािवक मृ यु भएको प देिखएको हँदा पनु रावेदन
अदालत धनकुटाबाट ितवादीलाई सफाइ िदने गरी
भएको फै सला िमलेकोले सदर हनपु छ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
उपरो ानस
ु ारको सु अदालतह को
फै सला, पनु रावेदन िजिकर र बहस िजिकर रहेको
ततु मु ामा सु भोजपरु िज ला अदालतबाट
भएको फै सला उ टी गरी ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदएको पनु रावेदन
अदालत धनकुटाको फै सला िमलेको छ, छै न ?
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी
िलएको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो वा
होइन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
दािछक शेपाले जाहेरवालाको पित फुवा शेपालाई
छातीमा समाई लछारपछार गरी भा न उ कनसमेत
निदई ला ी, मु का तथा आगो फु ने लाि कको
पोिलिथन पाइपको ढुङ् ीले शरीरको िविभ न भाग
तथा छातीमा हार गरी रोपी घोची घाइते बनाएको
हँदा ितवादी दािछक शेपालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी रहेको पाइ छ ।
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३. ितवादीको हारबाट नै मतृ कको
मृ यु भएको भए तापिन ितवादीलाई अिभयोग
दाबीबमोिजमको यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु दार ठहर गन निम ने हँदा
ऐ. महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा
१० वष कै द सजाय हने भनी सु भोजपरु िज ला
अदालतबाट फै सला भएको र उ फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकारको तफबाट ितवादीले पोिलिथन
पाइपको ढुङ् ीसमेतले मतृ कको छातीमा घोचीघोची कुटिपट गरी कत य गरी मारेको अव थामा
यानस ब धीको महलको १४ नं.को प रभाषािभ
आकृ हन नस ने कानूनी यव थालाई िु टपूण
या या गरी फै सला ग रएको हँदा सो फै सला बदर गरी
िनज ितवादीलाई सु अिभयोग दाबीबमोिजमको नै
सजाय हनपु न भनी र ितवादीका तफबाट आफूले
अिभयोग दाबीबमोिजमको कुनै कसरु नगरेको,
मतृ कको मृ यु मटु ु को भ भको कारण कालगितले
भएको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ
भनी पनु रावेदन अदालत धनकुटासम दवु ैतफबाट
छु ाछु ै पनु रावेदन परेकोमा ितवादी दािछक
शेपाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भनी
भएको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको फै सलाउपर
वादी नेपाल सकारको तफबाट ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेकोले िनजलाई सु
अिभयोग दाबीबमोिजमकै सजाय हनपु छ भ ने िजिकर
िलई यस अदालतमा पनु रावेदन गरेको देिख छ ।
४. ितवादीलाई यानस ब धी महलको
१४ नं.बमोिजम १० वष कै द गन गरेको सु भोजपरु
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादीले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको फै सला निमलेको हँदा

उ फै सला िु टपूण रहेको भनी िलएको पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा,
मतृ कको मृ यु भएको कुरामा कुनै िववाद देिखएन ।
मतृ कको मृ यु ितवादीकै कत यबाट भएको हो वा
सामा य वादिववादबाट उ ेिजत भएको कारण वा
वाभािवक पमा भएको हो भ ने स ब धमा मनन
गदा “भाइले मेरो च र को िवषयमा कुरा उठाई
िववाद ग ररहेको अव थामा फुवा शेपा मेरो घरमा
आइपुगे, मैले िनजलाई घोची कुटिपट ग रनँ, आगो
फु ने ढुङ् ी िन दीक ले खोसी फाली िदइन,् फुवा
शेपा आ नो घरतफ जाँदा मैले टुङ्गो लगाएर
जाउ भ दा नबोली घरतफ जाँदा िनजलाई जान
पाउनुह न भनी िनजको पछािड जाँदै गदा म
लडेको हो, मैले फुवा शेपालाई कुटिपट लछारपछार
गरी आगो फु ने ढुङ् ीले कुटिपट गरेको होइन,
िनज मटु ु को िबमार भई अ स
े नसमेत गरको हदँ ा
सोही कारणबाट आफैँ मृ यु भएको हो” भनी
अिधकार ा अिधकारीसम ितवादी दािछक
शेपाले बयान गरेक छन् भने िनजले अदालतमा
बयान गदासमेत आफूले मतृ कलाई कुटिपट नगरेको
मतृ कको मृ यु आ नै कालगितले भएको हो भ ने
बेहोरा उ लेख गरेको पाइ छ ।
५. जाहेरवाली फुिदक शेपाले अदालतमा
आई बकप गदा कुटिपटको घटना शारदा रायमाझी
शेपाले सनु ाउँदा मैले थाहा पाएको हो । मतृ क पितले
मलाई दािछक शेपासँग भनाभन भयो, मलाई टुङ्गो
लगा भिनन्, मैले कुटाकुट पिन प यो भनी सो दा
कुटाकुट चािहँ भएन भनेर मेरो ीमान्ले मसँग भनेका
हन्, ितवादी दािछक शेपासँग िववाद भएपिछ मेरो
पित घरमा आई दालमु शेपाको घरमा िन तो भएकोले
हामी सप रवार खान गय , भोिलप ट ीमान् सदाझ
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पसलमा बसेर काम गनु भएको िथयो भनी उ लेख
गरेको पाइ छ । घटना य दे ने वादी प को
सा ी शारदा रायमाझीले अदालतमा बकप गदा
ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरेको होइन, मैले
अदालतमा भनेको भनाइ स य साँचो हो भनी लेखाएको
देिख छ । घटना य पमा दे ने अका सा ी
िन दीक शेपाले अदालतमा बकप गदा ितवादीले
मतृ कलाई ढुङ् ीले घोचेको देिखन, कुटिपट गरेको
पिन देिखन भनेक िछन् भने मौकामा कागज गन
र जीता तामाङले अदालतमा बकप गदा ितवादीले
मतृ कलाई घोचेको देिखन भनेक िछन् । घटना
िववरण कागजमा ब ने म जीता राईले मतृ कको मृ यु
के -कसरी भयो थाहा छै न भनी बकप गरेकोसमेत
पाइयो ।
६. माण ऐन, २०३१ को दफा १८
मा “कुनै काम घटना वा अव थाको स ब धमा
भएको तहिककात वा जाँचबुझको िसलिसलामा
नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा
उ लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा य गन यि
सा ीको पमा अदालतमा उपि थत भई बयान
गरेकोमा माणमा िलन ह छ” भ ने उ लेख भएको
हँदा घटना िववरण कागज गन यि ह शारदा
रायमाझी, िन दीक शेपा, र जीता तामाङ, म जीता
राईले अिधकार ा अिधकारीसम जे बेहोरा
लेखाएको भएपिन अदालतमा ितवादीले मतृ कलाई
कुटिपट गरेको होइन भनी लेखाई िदएको देिख छ ।
७. लास कृित मचु ु कामा मतृ कको
शरीरमा घाउचोट छै न । Autopsy Report मा “No
other visible external injury” लेिखएको छ ।
यिद अिभयोगप मा आरोप लगाइएअनु प ढुङ् ोले
मािनस मनस मको चोट पु याएको भए शरीरमा अ य

कुनै बा चोट देिखनपु नमा सो देिखएको छै न ।
मतृ कको शरीरमा आँखाले दे ने कृितको कुनै चोट,
िनसान देिखँदनै । मन यि ले िववादको त काल
पिछ आ नो प नी जाहेरवालीलाई कुटिपट भएन
भनाभन मा भयो भनी जानकारी िदएको भ ने त य
जाहेरवालीको अदालतसम को बकप बाट खु न
आएको छ । यो त य वारदात थलमा उपि थत
रही ितवादीबाट ढुङ् ो खो ने भिनएक शारदा
रायमाझीले समेतबाट समिथत रहेको छ । मतृ कको
मृ यक
ु ो कारण Most possible cause of death
could be Edo-myocardial Pathology भएको
भ ने मतृ कको Autopsy Report बाट देिख छ ।
शव परी ण गन िवशेष को बकप मा पिन कसैको
कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको भ न सके को
देिखँदैन, िनजह ले मतृ क परु ानो मटु ु को रोगी
भएको कारण उ ेजनाको स भािवत कारणबाट
र स चार ब द भई वास वास ब द हन गएको
हन स ने स भावना िनजह ले बकप मा खल
ु ाएको
पाइ छ । व तिु थित मचु ु काका ेम दोज शेपा,
िन दीक शेपालगायतका मािनसह को भनाइबाट
मतृ क मटु ु को रोगी भएको, मतृ कको मटु ु को
अ ेसनसमेत गरेको र अिधकांश समय मतृ क र सी
सेवन गन मािनस भई आ नै घरको भा साको ढोकामा
मतृ क लडेकोले अ ेसन गरेको ठाउँमा द खल भई
लडी ठोिकएको कारण िनजको मृ यु भएको भ ने कुरा
वादी प कै सा ी ेमदोज शेपाको भनाइसमेतबाट
खु न आएको देिख छ ।
८. वारदात हँदाका अव थामा चलनमा
रहेको सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं.मा भएको यव था हेदा,”लाठी, ढुङ्गा
र साधारण सानाितना हितयारले कुटी, हानी,
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रोपी, घोची वा अ यान मान गै कुरा गरी
यान मारेमा एकै जनाले मा सो काम गरी यान
मारेमा सोही एकजना र धेरै जनाको हल भई
मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको
भ ने माणबाट देिखन ठहन आएमा सोही मािनस
मु य यानमारा ठहछ । य तालाई सव वसिहत
ज मकै द गनुपछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । यसरी यानस ब धी महलको १३(३)
नं.को अपराध हनलाई अिभयु ले मतृ कलाई
मान मनसाय राखेको र मनस मको काय गरेको
थािपत हनपु छ । मनसायअ तगत मतृ क मन स ने
प रणामको पूवानमु ान र अनमु ान गरेअनस
ु ार नै मरोस्
भ ने प रणामको इ छा अिभयु ले राखेको िथयो
भ ने कुरा िनिववाद त यबाट पिु हनपु छ ।
९. मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१० नं. मा “स धी कुठाउँमा हातले हा दा यसै
पीरले उठ् न नसक थला परी ७ िदनिभ म यो
वा पीडा पन गरी बाँधछाँद गदा यसै पीडाले उठ् न
नसक थला परी ५ िदनिभ म यो वा जेसक
ु ै गदा
सोही चोट पीरको घाउ, डाम पाक यसै पीरले
उठ् न नसक थला परी २१ िदनिभ म यो भने
यसैको कत यले यान मरेको ठहछ” भ ने यव था
रहेको पाइ छ । उपयु कानूनी यव थालाई हेदा
मतृ कको मृ यु त काल नभई भोिलप ट मा भएको र
मतृ कले भोिलप ट पिन आ नो िनयिमत काम गरेको
देिख छ । कुटिपटको पीरले उठ् न नसक थला
परी मरेको भ ने जाहेरवालीले अदालतमा गरेको
बकप बाट समेत देिखँदैन । सािबकमा मटु ु को भ भ
फे न श यि या भएका यी मतृ कको िववाद भएको
भोिलप ट, सदाझै ँ सामा य काम गरेको, देिखएको
अव था हँदा मतृ कको मृ यु मटु ु को अपरेसनको

कारणले तथा उ ेजनाको कारण िसजना भएका
सम याका कारण भएको भ ने पिु हन आएको
देिखएको हँदा ततु मु ामा यी ितवादीले
कुटिपटको वारदात गरेको भ ने आरोप थािपत
हने देिखँदनै । यसरी अिभयोगप मा उ लेख
भएअनु पको वारदात नै थािपत हन नसके को
ि थितमा ितवादीको कुटिपटको चोट हारबाट
जाहेरवालाको पित फुवा शेपाको मृ यु भएको हो भनी
मा न सिकने अव था देिखँदैन ।
१०. य तै यानस ब धी महलको १४
नं. मा “ यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान
िलनुपनस मको इवी पिन रहेनछ, लुक चोरीकन
हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठे को कुनै
कुरामा रस था न नसक जोिखमी हितयारले
हानेको वा िवष खुवाएकोमा बाहेक साधारण
लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यािदले हा दा
सोही चोटपीरले ऐनका यादिभ यान मरेमा
दश वष कै द गनपछ”
भ ने कानूनी यव था रहेको
ु
पाइ छ । उ उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
त काल उठेको रसबाट अिभयु आवेशमा
आई आफूलाई िनय ण गन नसक अचानक
अिनयि त अव थामा कसैको ह या गदछ भने
य तो ह यालाई आवेश े रत ह या भिन छ ।
य तो अव थामा मान मनसाय नभई ए कासी
मतृ कलाई देखी उसैबेला उठे को रस था न नसक
लाठा, ढुङ्गा, ला ी, मु का इ यािदले हा दा
सोही चोटको हारबाट मतृ कको मृ यु भएको
हनपु छ । सामा यतया आवेश े रत ह यामा “मतृ क
वयम्को कततले
ितवादीलाई रस उठाएको,
ु
रस त काल उसै मौकामा उठी रस था न
नसके को, लाठी, ढुङ्गा, ला ी, मु काले हानेको,
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ऐनको यादिभ मतृ क मरेको, यान िलनेस मको
इवी नभएको, लक
ु चोरीकन नहानेको आिद
अव थाह को िव मानता आव यक ह छ । ततु
वारदातमा भनाभन, गालीगलौज, वादिववाद भए पिन
ितवादी र मतृ किबच कुटिपट भएको र कुटिपटको
चोटबाट नै मतृ कको मृ यु हन गएको आरोप थािपत
हन सके को देिखँदनै ।
११. यसरी मािथ िववेिचत आधारमा ततु
मु ामा खड् ग पौडेलसँग ितवादीले िहमिचम बढाएको
भनी मतृ कले ितवादीको भाइ दावा शेपालाई
सनु ाएको र ितवादीको भाइले सो स ब धमा
ितवादीसँग प ीकरण िलई राखेको अव थामा
मतृ क घटना थलमा आइपगु ेको र च र को िवषयमा
टुङ्गो लगाउ भनी ितवादीले मतृ कसँग कडासँग
ितवाद गरेको भ ने कुरा ितवादीले हरी र
अदालतमा गरेको बयान तथा घटना िववरणका
मािनसह को बकप बाट समेत पिु भएको
पाइ छ । यस अव थामा ितवादीलाई त काल रस
उठेको नभई के ही समयअिघ ितवादीको च र को
िवषयमा मतृ कले ितवादीको भाइसँग कुरा गरेको
र पिछ भाइले ितवादीलाई सो कुराको िजिकर
ग ररहेको अव थामा मतृ क घटना थलमा आइपु दा
ितवादीले मतृ कलाई सो स ब धमा आवेशमा
आई सोध खोज र गालीगलौज मा गरेको मु ाको
त यबाट देिखएबाट ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट
गरेको त यबाट देिखँदैन । यसरी ितवादीले
मतृ कलाई कुटिपट गरेको वारदात नै कायम हन
नसके को अव थामा ितवादीले अिभयोग माग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भनी मा न िमलेन ।
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट पूण पमा सफाइ
िदएको हदस मको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको
फै सला मनािसब नै देिखन आयो ।

१२. अत: मािथ िववेिचत आधार र
कारणबाट ितवादीलाई यानस ब धी महलको
१४ नं.बमोिजम १० वष कै द गन गरी भोजपरु
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।११।२० मा
भएको फै सलालाई उ टी गरी ितवादीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत धनकुटाको िमित २०७२।३।७ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीलाई
सु अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय हनपु छ भनी
िलएको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
इित संवत् २०७६ साल माघ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . १०५७७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
फै सला िमित : २०७६।११।११
०६९-CI-०८४५

पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७४, अङ् क १, िन.नं.९९३१
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१

सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी िव णु सवु ेदी
मु ा : राजीनामा िलखत दता बदर गरी नामसारी
प देही िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
पनु रावेदक / वादी : टहल के वटको नाित रामलाल
मा. यायाधीश ी नारायण साद दाहाल
के वटको छोरा िज ला प देही बलरामपरु
माननीय यायाधीश ी दगु ाद भ
गाउँ िवकास सिमितको हाल प रवितत
पनु रावेदन अदालत बटु वल प देही
भगवानपरु गाउँ िवकास सिमित वडा नं.५
मौजा मज
फै सला
ु हना ब ने रामसमझ
ु के वटसमेत
िव
या.डा.मनोजकुमार शमा : पनु रावेदन
यथ / ितवादी : टहल के वटको नाित रामलाल अदालत बटु वलको िमित २०६९।२।२४ को
के वटको छोरा िज ला प देही िसपवा फै सलाउपर वादीको तफबाट सािबक याय शासन
गाउँ िवकास सिमित वडा नं.७ को हाल ऐ. ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
भगवानपरु गाउँ िवकास सिमित वडा नं.५ पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त य र
मौजा मज
ठहर यस कार छः
ु हंना ब ने छ ी के वटसमेत
त यख ड
§ सगोलको कुनै पिन अंिशयारले अंश मु ा
मूल पु ष बाजे टहल के वटको छोरा रामलाल
दायर गरेपिछ अंश हकलाई सीिमत वा के वटको ५ भाइ छोराह मा जेठा म वादी रामसमझ
ु
सङ् कुिचत गन गरी म जरु ी वा सा ी के वट, मािहला िसरपत के वट, साँिहला उ पत
नराखी कुनै िलखत ग र छ भने य ता के वट, काइला जगपत के वट र का छा ितवादी छ ी
िलखतलाई असल िनयतले पा रवा रक के वट हन् । जगपतको ४ भाइ छोराह लालबहादरु
िहतको लािग गरेको वाभािवक यवहार के वट, छोटेलाल के वट, डु गे के वट र राम के वट
मा न नसिकने ।
हन् । बाजे, ब यै, बाबु आमा, जगपत के वट र
( करण नं.५) िनजको ीमतीसमेतको मृ यु भइसके को छ । २
जना िददीबिहनीको िववाह भइसके को छ । बाँक
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हामी वादी ितवादीह एकासगोलमा बसी आएका
छ र हा ोिबचमा अंशब डा भएको छै न । िमित
२०६६।४।१४ म.ु नं.०६७-०६६-०९४६ को अंश
नामसारी मु ा स मािनत अदालतमा कारबाहीयु
अव थामा छ । उ अंश नामसारी मु ामा तायदाती
फाँटवारीसमेत दािखला भएपिछ ज गा कम भएको
देखी हेन जाँदा िदने छ ी के वट िलने ओम काश
भर भएको र.नं.४०९(ङ) िमित २०६६।४।२६
गते पा रत राजीनामाको न कल २०६७।१०।१७
मा मालपोत कायालय, प देहीबाट सारी िलँदा
थाहा भयो । यसरी मु ा च दाच दैको अव थामा
हा ो म जरु ी निलई हामी वादीह को अंश हकमा
य असर पान गरी भएको र.नं.४०९ िमित
२०६६।४।२६ को राजीनामामा उि लिखत िज ला
प देही िसपवा गाउँ िवकास सिमित वडा नं.७
ख िक.नं.५१ ज.िव.०-१०-१२ िक.का. भई हाल
कायम भएको िक.नं.४६७ को ज.िव.०-३-७ म ये
५ भागको २ भागमा पन पूवतफबाट ज.िव.०-१-७
ज गाको िलखत बदर गरी हामी वादीह को नाउँमा
संयु दािखल खारेज नामसारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०६७।११।४ को िफराद प ।
यी िवप ीह को अंश हक ला ने नला ने
स ब धमा मूल अंश नामसारी मु ामा हामीले िदएको
ितउ र बेहोराबाट तथा सो लगाइएका माणबाट
यी वादीह रामसमझ
ु के वट र उ पत के वट म
छ ी के वटको सगोलका अंिशयारा पिन नभएका,
सगोलमा रही स पि आजन गरी जोती भोगी पिन
नगरी आएको, म ितवादी छ ी के वटले उखडा
फै सलाबमोिजम दता गरी आफै ँ ले भोगी आएको
उ ज गा मेरो िनजी यास प र मबाट िजिमदारले
प याएको यि लाई उखडा कमाउन िदएको िनजी

म यासबाट कमाएको उखडाको स पि अ
कसैको हक नला ने िनजी आजनको स पि भएकोले
र आ ना पालामा आजन गरेको स पि आफू खस
ु ी
गन पाउने भएकाले उ िक.नं.५१ को ज.िव.०-१०१२ आफुखस
ु गन पाउने हँदा िमित २०६६।४।२६
र.नं.४०९ को िलखतबाट म ितवादी ओम काश
भरले राजीनामा पा रत गरी िलई मेरा नाउँमा दता
कायम भएको ज गा वादी दाबीबमोिजम िलखत बदर
हनपु न होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादीह को
िमित २०६८।१।१९ को संयु ितउ र प ।
वादी ितवादीह एकासगोलका अंिशयार
हन् भनी वादीको सा ी िपयारे यादवले िमित
२०६८।३।२ मा गरेको बकप िमिसल सामेल
रहेको ।
राजीनामा िलखत र दता बदरसमेतको
मागदाबी िलई मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १० र
४० नं. अनस
ु ार िफराद गरेकोमा १० नं.को हद याद
नाघी िफराद परेको र ४० नं. आकिषत हन नस ने
भएबाट वादी दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने िमित
२०६८।३।३० को प देही िज ला अदालतको
फैसला ।
हामी वादीको समेत अंश हक िनिहत
रहेको ज गा िवप ी ितवादी छ ी के वटले ितवादी
ओम काश भरलाई हामी वादीह को म जरु ी
निलई राजीनामा गरेकोमा हामी अंिशयारह को
हकजित लेनदेन यवहारको १० नं.बमोिजम िवप ी
ओम काश भर नामको दताको ज गा बदर गरी हामी
वादीह को नाउँमा संयु दािखल खारेज नामसारी
गरी सु तथा पनु रावेदन कोट िफ तथा अ य
द तरु समेत िदलाई भराई याय इ साफ ग रपाउँ
भ ने राम समझ
ु के वटसमेतको िमित २०६९।२।२४
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मा पनु रावेदन अदालत बटु वल प देहीमा पेस
गरेको पुनरावेदन प ।
यसमा िमित २०६६।४।२६ मा िलिखत
पा रत भएको बेहोरा िमित २०६७।१०।१७
मा न कल सारी थाहा पाएको भनी िमित
२०६७।११।६ मा िफराद दायर भएको अव थामा
पिन लेनदेन यवहारको १० नं.को हद याद नाघी
िफराद दायर भएको हँदा वादी दाबी पु न स दैन
भनी भएको सु
प देही िज ला अदालतको
िमित २०६८।३।३० को फै सला फरक पन स ने
देिखँदा छलफलको लािग अ.बं.२०२ नं. पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७
बमोिजम यथ िझकाई आए वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने िमित २०६८।९।२५
को पुनरावेदन अदालत बुटवल प देहीको
आदेश ।
यसमा िमित २०६६।४।२६ का िदन
ितवादी छ ी के वट िदने र ितवादी ओम काश भर
िलने भई पा रत राजीनामाउपर २०६७।११।६ मा
िलखत बदर ग रपाउँ भनी लेनदेन यवहारको १०
नं.बमोिजम िफराद दायर गरेको देिखयो । लेनदेन
यवहारको १० नं.ले िलखत भएको १ वषस म थाहा
पाएको ३५ िदनिभ उजरु गनपन
ु यव था गरेकोमा
उ िफराद प २०६६।४।२६ को िमितले १ वषस म
थाहा पाएको ३५ िदन नाघी दायर गरेको देिखँदा वादी
दाबी पु न नस ने ठहराएको िमित २०६८।३।३०
को प देही िज ला अदालतको फै सला उ टी
भई हद यादको अभावमा िफराद खारेज हने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको
िमित २०६९।२।२४ को फैसला ।
संवत् २०६६ सालको मु ा नं.६७-०६६-

००९४६ को अंश नामसारी मु ा िमित २०६६।४।१४
गतेका िदन दायर भई कारबाही भइरहेको अव थामा
तायदाती फाँटवारी माग भई िवप ी छ ी के वटबाट
दािखल भएको तायदाती फाँटवारीमा ज गा कम
भएको देखी अ ज गा के भयो भनी प ा लगाउने
ममा िमित २०६७।१०।७ गते मालपोत कायालय
प देहीमा गई प ा लगाउँदा िदने छ ी के वट
िलने ओम काश भर भएको र.नं.४०९(ङ) िमित
२०६६।४।२६ गतेका िदन पा रत भएको सो
िलखतको न कल िलई हेदा िवप ी ितवादी छ ी
के वटले अंश नामसारी मु ा िमित २०६६।४।१४ गते
दता भएको थाहा पाएप चात् हामीह को अंश हक
ला ने िज ला प देही िसपवा गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.७ख िक.नं.५१ ज.िव.०-१०-१२ िक ाकाट
भई हाल कायम भएको िक.नं.४६७ को ज.िव.०-३७ ज गाबाट हामीह को अंश हक मेटाउने उ े यले
मु ा च दाच दैका अव थामा प देही िज ला
अदालतमा िवचाराधीन अंश नामसारीस ब धी
मु ामा िवपरीत असर पन गरी िवप ी ितवादीह ले
एकापसमा िमित २०६६।४।२६ गतेका िदन गरेको
िलखत यवहारलाई कानूनी मा यता िदन िम दैन ।
हामी वादीह को सु िफराद मागदाबीबमोिजम िमित
२०६६।४।२६ गतेको र.नं.४०९(ङ) को राजीनामा
िलखतमा उि लिखत िज ला प देही िसपवा गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.७ख िक.नं.५१ ज.िव.०१०-१२ ज गा िक ाकाट भई हाल कायम भएको
िक.नं.४६७ को ज.िव.०-३-७ ज गाम ये ५ भागको
२ भागमा पन पूवतफबाट ज.िव.०-१-७ ज गाको
सो िलखत र िवप ी ओम काश भरको नामको
दतासमेत बदर गरी हामी वादीह को नाउँमा संयु
दािखल खारेज नामसारी गरी सु तथा पनु रावेदन
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१०५७७ - रामसमझ
ु के वटसमेत िव. छ ी के वटसमेत

कोट फ लगायत अ य द तरु समेत िदलाई भराई
याय इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रामसमझ
ु
के वटसमेतको पनु रावेदनप ।
यसमा पनु रावेदक वादी रामसमझ
ु
के वटसमेत ारा िलखत गनउपर िमित २०६६।४।१४
मा अंश मु ा दायर भएको अव थामा िमित
२०६६।४।२६ मा भएको ततु िलखतलाई मा यता
िदने गरी वादी दाबी खारेज गरेको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको िमित २०६९।२।२४ को फै सला फरक
पन स ने देिखँदा अ.बं.२०२ नं.बमोिजम यथ
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतको िमित २०७१।१२।२ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
पनु रावेदनसिहतको िमिसल संल न कागजातह को
अ ययन गरी पनु रावेदक वादी र
यथ
ितवादीह लाई इजलासबाट तीन पटकस म
पक
ु ारा गदा पिन िनजह वा िनजह को कानून
यवसायी हनु भएन ।
अब,
ततु मु ामा सु िज ला
अदालतबाट वादी दाबी नपु ने भनी भएको फै सला
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६९।२।२४
को फै सलाले उ टी गरी हद यादको अभावमा िफराद
खारेज हने भनी भएको फै सला िमलेको छ, छै न ?
वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन ?
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, रामलाल
के वटको ५ भाइ छोराह मा जेठा वादी रामसमझ
ु
के वट, मािहला िसरपत के वट, साँिहला वादी उ पत
के वट, काइला जगपत के वट र का छा ितवादी

छ ी के वट हन् । वादी ितवादीह एकासगोलमा
बसी आउने ममा िमित २०६६।४।१४ मा अंश
मु ा दायर गरेको अव थामा ितवादी छ ी के वटको
नाउँमा रहेको िज ला प देही िसपवा गाउँ िवकास
सिमित वडा नं.७ख को िक.नं.५१ े.फ.०-१०-१२
भएको ज गा ितवादीम येको ओम काश भरलाई
िमित २०६६।४।२६ गते राजीनामा ग रिदएकोले सो
ज गाम ये ५ भागको २ भागमा ज गाको िलखत बदर
गरी हामी वादीह को नाउँमा संयु दािखल खारेज
नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी दाबी रहेको देिख छ ।
यसैगरी दाबीको ज गा िनजी आजनको हँदा आफुखस
ु
गन पाउने ज गा राजीनामा ग रिदएकोले िलखत बदर
हनपु न होइन भ ने ितवादी छ ी के वटसमेतको
िजिकर रहेको ततु मु ामा वादी दाबी पु न नस ने
ठहराएको िमित २०६८।३।३० को प देही िज ला
अदालतको फै सलाउपर वादीह को पनु रावेदन
पन आएकोमा सो फै सला उ टी गरी हद यादको
अभावमा िफराद खारेज हने गरी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट फै सला भएको देिखयो । यी पनु रावेदक
वादी रामसमझ
ु के वटसमेतले उ फै सला िच
नबझ
ु ाई राजीनामाको िलखत र िवप ी ओम काश
भरको नामको दतासमेत बदर गरी हामी वादीह को
नाउँमा संयु दािखल नामसारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको रामसमझ
ु के वटसमेतको यस अदालतमा
पनु रावेदन प परेको देिखन आयो ।
३. ियनै वादी ितवादी भएको अंश नामसारी
मु ामा प देही िज ला अदालतबाट यी वादीह ले
अंश पाउने ठहरी भएको फै सला सदर हने गरी
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६९।२।२४
मा फै सला भई अि तम भएको देिख छ । साथै यी
रामसमझ
ु के वटसमेत वादी र छ ी के वटसमेत
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ितवादी भएको २०६७ सालको दे.नं.०६७०६७-०१९९५ को हालैको बकसप बदर ग रपाउँ
मु ामा एकासगोलको स पि ितवादीले िनजको
छोरालाई बकसप को मा यमबाट ह ता तरण गरेको
र सो कायमा वादीह को म जरु ी िलएको नदेिखँदा
िफराद दाबीबमोिजम ५ भागको २ भाग िलखत
बदर हने भनी प देही िज ला अदालतबाट भएको
फै सला पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट सदर भएको
देिख छ ।
४. यसमा यी वादीह को म जरु ी निलई
िनजह को अंश हकमा य असर पान गरी
भएको िज ला प देही िसपवा गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.७ख िक.नं.५१ ज.िव.०-१०-१२ िक.का.
भई हाल कायम भएको िक.नं.४६७ को ज.िव.०३-७ म ये ५ भागको २ भागमा पन पूवतफबाट
ज.िव.०-१-७ ज गाको राजीनामा िलखत बदर गरी
िनज वादीह को नाउँमा संयु दािखल खारेज
नामसारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िफरादप
परेको देिख छ । यसमा वादी ितवादी एकासगोलको
अंिशयार भई नाता स ब धमा िववाद देिखएन ।
वादी ितवादी एकासगोलमा रहेको बेहोरा ियनै
वादी ितवादी रहेका ०६८-DP-०२८७ को अंश
नामसारी मु ामा भएको िमित २०६९।२।२४ को
फै सलामा िलएका आधार माणसमेतबाट पिु हन
आएको देिख छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
बमोिजम “एकाघरसँगका अंिशयारम ये जनु सक
ुै
अंिशयारका नाउँ रहेको स पि सगोलको
स पि हो भनी अदालतले अनुमान गन छ” भ ने
यव था भएबाट जनु सक
ु ै ोतबाट कमाएको स पि
अ यथा मािणत नभएस म सगोल मा नपु न देिखन
आउँछ । उ स पि सगोलको होइन, ितवादी छ ी

के वटको मा हो भ ने मािणत गन भार माण ऐन,
२०३१ को दफा २९ बमोिजम यथ ितवादीको
रहेको अव थामा िनजको आ नो वआजन रहेको
कुरा मािणत गन कुनै ठोस सबदु , माण ितवादी
छ ी के वटले पेस गन सके को अव था देिखँदैन ।
ितवादीले आ नो एकलौटी िनजी आजनको भनी
भनेको आधारमा मा अ माणको अभावमा अ य
अंिशयारको हक ला ने होइन भ न सिकने देिखएन ।
५. अब िदने ितवादीम येका छ ी के वट
िलने ितवादीम येका ओम काश भर भई िमित
२०६६।४।२६ मा दाबीको िक.नं. ४६७ को ज गाको
राजीनामा िलखत पास गरेको देिखयो । सो ज गा
राजीनामा हनपु ूव नै राम समझ
ु के वटसमेतले िमित
२०६६।४।१४ मा अंश मु ाको िफराद िदएकोमा
समेत िववाद देिखँदैन । मूलत: अंिशयारह राम समझ
ु
के वटसमेतले २०६६।४।१४ मा अंश मु ा दायर
गरेपिछ ितवादी छ ी के वटले ितवादी ओम काश
भरलाई िमित २०६६।४।२६ मा िववािदत ज गा िब
गरेको देिखयो । अंश मु ा परेपिछ वादी ितवादीका
प रवारमा अंशब डा नहँदै उ राजीनामाको िलखत
हँदा यी पनु रावेदक वादी रामसमझ
ु के वटसमेतलाई
सा ी राखेको वा म जरु ी िलइ राजीनामा गरेको
देिखँदैन । वादीले ितवादीउपर िमित २०६६।४।१४
मा िफराद परेप ात् िमित २०६६।४।२६ मा मूल
अंिशयारम येको ितवादी छ ी के वटले ितवादी
ओम काश भरलाई राजीनामा िलखत गरी स पि को
ह ता तरण गरेको कायउपर यी वादीह को म जरु ी
भएकोसमेत देिखन आएन । अंश अंिशयार भएको
नाताले वतः ा हने अ तिनिहत अिधकार
हो । अंशस ब धी हकलाई अंिशयारको नैसिगक
हक भएकोले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १
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१०५७७ - रामसमझ
ु के वटसमेत िव. छ ी के वटसमेत

नं. समेतको कानूनी यव थाले सगोलको स पि मा
प रवारका अंिशयारह को अिधकारलाई सिु नि तता
गरेको देिख छ । ितवादी छ ी के वटले अंश मु ा
दायर गरेप ात् यी पनु रावेदक वादीह को अंश हकमा
समेत असर पान गरी राजीनामा िलखत गरी स पि
ह ता तरण गरेको देिखँदा वादीह लाई अंशमा
छ ने िनयतले राजीनामाको िलखतको मा यमबाट
हक ह ता तरण गरेको देिखयो । सगोलको कुनै पिन
अंिशयारले अंश मु ा दायर गरेपिछ अंश हकलाई
सीिमत वा सङ् कुिचत गन गरी म जरु ी वा सा ी
नराखी कुनै िलखत ग र छ भने य ता िलखतलाई
असल िनयतले पा रवा रक िहतको लािग गरेको
वाभािवक यवहार मा न सिकने हँदैन । अंशको
हक अंिशयार भएको नाताले वतः ा गन हक हँदा
य तो हकलाई िनि य र सङ् कुिचत पान गरी अंश
मु ा परेपिछ हक ह ता तरण गन गरेको देिखएबाट
दूिषत तवरबाट भएको य तो हक ह ता तरण बदर
नगनु यायोिचत हँदैन । यसरी अंशमा छ ने िनयतले
अ य अंिशयार हकवालाह नभएझ गरी आ नो मा
हक छ भनी गराएको राजीनामा िलखतले कानूनी
मा यता ा गन स दैन ।
६. अब, हद यादस ब धी कानूनी यव था
हेदा, सािबक मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १०
नं. मा “अंश नभएको अंिशयारले सगोलको अचल
स पि बेचिबखन गदा वा कुनै िकिसमले हक
छािडिदँदा ऐनले आफूखस
ु ी गन पाउने अ को
म जुरी िलन नपन बाहेक अ मा एकासगोलको
अंिशयार सा ी बसेको वा िनजह को म जुरीको
िलखत भएमा मा प का ठहछ । सा ी पिन
नबसेको र म जुरीको िलखत पिन नभए म जुर
नहनेले एक वषस ममा थाहा पाएको िमितले पतीस

िदनिभ उजरु ग यो र िनजको म जरु ी ठह रएन
भने िनजको हकजित िफता गराइिदनुपछ” भ ने
यव था रहेको छ । लेनदेन यवहारको १० नं.
को हद यादको यव थाबमोिजम उ िववािदत
ज गाह को राजीनामा िलखतमा म जरु ी नभए
वादीले १ वषस ममा थाहा पाएको ३५ िदनिभ मा
िनिद हद यादिभ वादीको नालेस नभए तापिन
यी अंिशयार हकवालाह लाई नै लोप गरी आ नो
मा हक छ भनी आ नो नामको ज गा िब ग रएको
कायलाई हद याद नाघेको भनी य तो कपटपूण
यवहारमा अदालतले औिच यको छाप लगाइिदनु
कदािप यायसङ् गत हने देिखँदैन र राजीनामा
िलखत नै दिू षत एवं कानूनी मा यता शू य भइरहेको
अव थामा य तो दूिषत राजीनामाबाट असर पन
यि ले भए गरेको िमितबाटै हद यादिभ नािलस
गनपदछ
भनी या या गनु यायसङ् गत नहने हँदा
ु
हद यादको अभाव रहेकै कारण वादी दाबी नपु ने
भ ने कुनै औिच य देिखँदैन । हद याद नभएको
भ ने आधारमा जालसाजीपूण कायले वैधािनकता
पाउन स दैन । यस स ब धमा यस अदालतबाट
समेत ने.का.प.२०७४, अङ् क १, िन.नं.९९३१ मा
“अदालतमा अंश मु ा वेश ग रसके पिछ वादी
ितवादीह को अंशह स ब धमा सगोलको
स पूण स पि िवचाराधीन रहेको ह छ । अंश हक
स ब धमा िन य ल नभएस म य तो िवचाराधीन
स पि हक ह ता तरण गरेकोलाई वैध मा न
िम दैन र य तो हक ह ता तरणउपर नालेस गन
स बि धत प लाई मल
ु ुक ऐन, लेनदेन यवहारको
महलको १० नं. को हद यादले रो छ भ ने अथ
गन िम दैन” भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको
छ । िमित २०६६।४।१४ मा अंश मु ा दायर भएपिछ
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

िमित २०६६।४।२६ मा िववािदत ज गा िब गन
कायलाई ितवादीह ले दूिषत मनसाय राखी
वादीह को अंश हक मान िनयतले िब गरेको
मा नपु न देिखन आएबाट सु िज ला अदालतबाट
वादी दाबी नपु ने भनी भएको फै सलालाई पनु रावेदन
अदालत बटु वलले िमित २०६९।२।२४ मा उ टी
गरी हद यादको अभावमा िफराद खारेज हने भनी
भएको फै सला िमलेको देिखन आएन ।
७. तसथ, सु िज ला अदालतबाट वादी
दाबी नपु ने भनी भएको फै सलालाई पनु रावेदन
अदालत बटु वलले िमित २०६९।२।२४ मा उ टी
गरी हद यादको अभावमा िफराद खारेज हने
ठह याएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादी
दाबीको िक.नं. ४६७ को ज गा हक ह ता तरण
गरेको िमित २०६६।४।२६ को र.नं. ४०९(ङ)
को पा रत िलखतम ये ५ भागको २ माग िलखत र
सोको आधारमा यथ ितवादी ओम काश भरको
नाममा भएको दतासमेत बदर भई वादीह को नाममा
कायम हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम िज ला
प देही िसपवा गाउँ िवकास सिमित वडा नं.७ख
को िक.नं.५१ ज.िव.०-१०-१२ िक.का. भई हाल
कायम भएको िक.नं.४६७ को ज.िव.०-३-७ म ये ५
भागको २ भागमा पन ितवादी ओम काश भरको
नामको दतासमेत बदर हने ठहरी फै सला भएकोले
उि लिखत ज गाको ५ भागको २ भाग ज गाको
िलखत र सोको आधारमा ितवादी ओम काश
भरको नाममा भएको ५ भागको २ भाग सबदर गरी
वादीह को नाउँमा दता गरी िदन मालपोत कायालय,
प देहीलाई प ले नु भनी सु िज ला अदालतमा

लेखी पठाइिदनू ------------------------------------१
सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी भई
वादी दाबी पु ने ठहरेकाले वादीले सु अदालतमा
िफराद दायर गदा राखेको कोट फ को रकम .३००।िफता पाउँ भनी कानूनको यादिभ दरखा त िदन
याए िनयमानस
ु ार पनु रावेदक वादीमाफत िफता
िदनु भनी सु िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू-२
सरोकारवालाले फै सलाको न कल मा न आए
िनयमानस
ु ार गरी न कल िदनू ---------------------३
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सला
िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ---------------------४
उ रायमा सहमत छु ।
या.अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृत:- सोनी े ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु ११ गते रोज १ शभु म् ।
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१०५७८ - मखन ठाकुर लोहार िव. पसा िज ला अदालत वीरग जसमेत

भराई पाउने रकम दािखल हदँ ा साहले
बु नु नपन कानूनी आधार नरहने, नहने ।
( करण नं.११)

नणय नं . १०५७८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
फै सला िमित : २०७६।११।१४
०७३-WO-००८६
मु ा : उ ेषण

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी
ह रकृ ण अिधकारी र ी राजीव आचाय
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी के दार साद
दाहाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

िनवेदक : पसा िज ला, जगरनाथपरु गा.िव.स. वडा
आदेश
नं. २ मा ब ने गंगा ठाकुर लोहारको छोरा
या.टंकबहादुर मो ान : नेपालको
मखन ठाकुर लोहार
संिवधानको धारा १३३(२), (३) बमोिजम यस
िव
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत दता
िवप ी : पसा िज ला अदालत वीरग जसमेत
हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य
एवम् आदेश यस कार छ:§ लेनदेनको िबगो दािखल भइसके को
त यख ड
अव थामा य तो रकम जोसुकैले दाखेल
वादी िवप ी नज ल खातनु र ितवादी
गरेको भए तापिन साहले फैसलाले िवप ी टुनी ठाकुर लोहार भएको दे.नं. १११७ को
पाउनपु न ठहरेको िबगो बु नपु न ह छ । लेनदेन मु ामा भएको फै सलाबमोिजम पसा िज ला
साहको सरोकार कानूनबमोिजमको साँवा अदालतबाट िबगो भराउने ममा म िनवेदकको
याजसँग स म ह छ । आफूले पाउनुपन नाममा दता रहेको पसा िज ला, जगरनाथपरु
साँवा याज अदालतमा पेस भइरहेको गा.िव.स. वडा नं.१ िक.नं. १८७ को ज.िब. ०-६-१०
अव थामा यसलाई इ कार गरेमा अ यथा म ये बाटोतफबाट ०-१-६ िवप ी नज ल खातनु ले
वाथ रहेको मा नपु न ह छ जसलाई िललाम सकार गरेउपर मैले पसा िज ला अदालतमा
कानूनले िच दैन, मा दैन र सहयोग िमित २०७१।३।२६ को िललाम कायलगायत िमित
गदन । िललाम, तामेली मुचु का, दा.खा. २०७१।३।२० को तामेली पचासमेत बदर गरी उ
समेत बदर भई सािधकार अदालतबाट ज गा मेरो नाउँमा दता ग रपाउँ भनी पसा िज ला
अि तम िकनारा लािगसके को अव थामा अदालतमा CP २१५ को िललाम पचा बदर दता
बदर भइसके को िललाम सि य हने मु ा दायर गरी पपु हँदा िमित २०७१।३।२६ को
अव था रहँदैन । साथै आफूले फैसलाले िललाम काय तथा िमित २०७१।३।३० को तामेली
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पचा एवं सोको आधारमा िवप ी नज ल खातनु को
नाउँमा भएको दतासमेत बदर हने ठहछ भनी िमित
२०७२।५।३ मा फै सला भएको र उ फै सला
अि तम भएर बसेको छ ।
िपता गंगा ठाकुर र आमा कमणीको
दा प य जीवनबाट ३ छोराह मा मशः वीरे
ठाकुर, मािहला िवप ी टुनी ठाकुर र का छा म
िनवेदक मखन ठाकुर ह । िवप ी टुनी ठाकुर ऋणी
भई िवप ी नज ल खातनु बाट .१,१०,०००।कजा िलई लेनदेन मु ा दायर गरी फै सला गराई सोही
फै सलाबमोिजम िबगोबापतमा म िनवेदकको नाउँ दता
रहेको पसा िज ला, जगरनाथपरु गा.िव.स. वडा नं. १
िक.नं. १८७ को ज.िव. ०-६-४ म ये ०-१-६ ज गा
ज मा िबगो .१,९१,१३७।३३ म ये .६५,००५।मा िमित २०७१।६।१६ मा िललाम हँदा मलाई कुनै
िकिसमको जानकारी िदइएको छै न । िवप ीह िबच
भएका तमसक
ु मा मलाई सा ीसमेत रािखएको नहँदा
पसा िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।२६ मा
भएको िललामी र िमित २०७१।३।३० मा भएको
तामेली पचासमेत बदर ग रपाउँ भनी िफराद दायर
गरी पपु हँदा उ िललाम र दतासमेत बदर हने
ठहरी िमित २०७२।५।३ मा फै सला भई अि तम
भइरहेको अव थामा म िनवेदकले यथ नज ल
खातनु को स पूण िबगोसमेत धरौटी र.नं.५१२५
िमित २०७३।२।२६ मा .२,१२,२०३।१५
दािखल गरी िवप ीलाई िमित २०७३।२।२८ मा
पसा िज ला अदालतले जानकारी कागजसमेत गराई
उ कागजउपर िवप ीको कुनै उजरु ी नपरी रकम
दािखला गरेको कुरामा वीकारोि रहेको हँदा सोही
मैले दािखल गरेको साँवा याज िवप ी नज ल
खातनु लाई बझ
ु ाउन लगाई मेरो िनवेदन मागबमोिजम
रो का रहेका ज गा फुकुवा गरी मेरो नाउँमा ज गा दता

गरी िदनपु नमा सो नगरी सो ज गाको व तिु थित हेरी
बाटो िमलाई िनकास बाटो खल
ु ाई कानूनबमोिजम गनु
भनी पसा िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको आदेश बदरभागी छ ।
िवप ीउपर दायर गरेको दे.नं. २१५ को
िललामी पचा बदर दता बदर दता मु ाबाट पसा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०७१।३।२६
को िललामी तथा िमित २०७१।३।३० को तामेली
पचालगायतका स पूण काम कारबाही बदर ग रसके को
अव थामा पनु ः िबगो असल
ु उपर गन कारबाही सु
गनभु दा अगावै िवप ीको साँवा याजसमेतको िबगो
पसा िज ला अदालतमा िनवेदनसाथ दािखला गरी
िवप ीलाई जानकारीसमेत गराई उ िनवेदनमा
िवप ीको कुनै इ कारी नरहेको कुरालाई अदालत
वयंले रकम बु न इ कार गरेको आधार खल
ु ाई
नरम गरमस म निमलेको भनी म िनवेदकको
मागबमोिजम ग ररहन परेन भ ने बेहोराको आदेश र
सोही आदेशलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाको आदेश िु टपूण छ ।
यसरी स पूण िललामी कारबाहीलगायत
तामेली पचासमेत बदर भइसके को र िबगोसमेत
दािखल भइसके को अव थामा मेरो िनवेदन
मागबमोिजम दािखल गरेको साँवा याज िवप ी
नज ल खातनु लाई बझ
ु ाई रो का रहेको ज गा
फुकुवा गरी मेरो नाउँमा दा.खा. गनपनमा
सो नगरी
ु
पनु ः िललामी ि या सु गन उ े यबाट िनवेदकको
मागबमोिजम गनु परेन, कानूनबमोिजम गनु भ ने पसा
िज ला अदालतको िमित २०७३।३।३ को आदेश
सदर गन गरी, प.ु वे.अ. हेट डाको िमित २०७३।४।१३
को आदेशबाट नेपालको संिवधानको धारा २५
बमोिजम स पि स ब धी मौिलक हक चलनमा
ग भीर आघात पगु ेको हँदा उ आदेश उ ेषणको
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आदेश ारा बदर ग रपाऊँ । कानूनिवपरीत भएको
आदेशबाट िवप ी पसा िज ला अदालतले पनु ः
गैरकानूनी तवरबाट िललाम काय आर भ गरेमा मलाई
अपूरणीय ित पु ने हँदा ततु िनवेदनको अि तम
टुङ्गो नलागेस म िवप ी नज ल खातनु तथा
टुनी ठाकुरसँगको िबगो नं. २९३ को मु ाबाट कुनै
िकिसमको कामकारबाही इ यािद के ही काया वयन
नगन,ु नगराउनु भनी सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम िवप ीह को नाउँमा
अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िनवेदक मखन ठाकुर लोहारको यस अदालतमा दता
हन आएको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन
हो ? आदेश जारी हनु नपन भए सोको आधार र
कारणसिहत बाटोको यादबाहेक सूचना याद
पाएका िमितले १५ (प ) िदनिभ िवप ी नं. १ र २
ले महा यायािधव ाको कायालयमाफत तथा िवप ी
नं. ३ र ४ ले आफै ँ वा आ ना कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी ततु
आदेश र रट िनवेदनको एक / एक ित न कलसमेत
साथै राखी िवप ीह का नाममा सूचना याद
जारी गरी यादिभ िलिखत जवाफ परे वा अविध
यतीत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । त काल
अ त रम आदेश जारी नगदा रट िनवेदकलाई कुनै
अपूरणीय ित पु ने अव था नदेिखएको, भ रभराउ
गनपन
ु रकम अदालतमा दािखल ग रसके को भ ने
िजिकरसमेत रहेको हँदा ज गा िललाम नगरी िबगो
भ रभराउ हन स ने अव था रहेकै देिखएको हँदा
सिु वधा स तल
ु नका ि ले पिन अ त रम आदेश
जारी ग ररहन परेन भ नेसमेत यस अदालतबाट
िमित २०७३।०४।२४ मा भएको आदेश ।

िनवेदक मखन ठाकुर लोहार िवप ी नज ल
खातनु समेत भएको िबगो भ रभराउ मु ामा सु पसा
िज ला अदालतबाट भएको आदेश बदर ग रपाउँ
भनी िनवेदक मखन ठाकुर लोहारको तफबाट यस
अदालतमा पन आएको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं.
अ तगतको िनवेदनको ा त कै िफयत ितवेदन
इजलाससम पेस हँदा "यसमा लेनदेन मु ाको
ितवादीले रकम दािखल गन आएको नभई िललाम
पचा बदर दता बदर मु ाका वादीले िबगो दािखल गन
आएको देिखँदा यहाँ अदालतबाट िमित २०७३।३।६
मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा बे रतको भ न
िमलेन । कानूनबमोिजम गनू ।" भनी यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०७३।०४।१३ मा आदेश
भएप चात् आदेशसिहतको स पूण िमिसल कागजात
सु पसा िज ला अदालतमा पठाइसिकएको
छ । यस अदालतबाट िमित २०७३।०४।१३
मा भएको आदेशले िवप ी िनवेदकको नेपालको
संिवधानबमोिजम द मौिलक हक अिधकारमा
आघात परेको नहँदा रट िनवेदन खारेज हन सादर
अनरु ोध गदछु भ नेसमेत त कालीन पनु रावेदन
अदालत हेट डाका तफबाट यस अदालतमा पन
आएको िलिखत जवाफ ।
म नज ल खातनु ले ऋणी टुनी ठाकुर
लोहार (िनवेदकको दाइ) को अंश भागमा पन ज गा
मा आ नो िबगोबापतमा िललाम गराएक छु । अझै
नपगु िबगो िलनपु न बाँक नै छ । िवप ीको अंश
हकको ज गा िललाम नगराएको हँदा िवप ीको कुनै
संवैधािनक हक हनन् भएको कतैबाट देिखँदैन । रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी
नज ल खातनु बाट यस अदालतमा पन आएको
िलिखत जवाफ ।
वादी नज ल खातनु
ितवादी टुनी
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ठाकुर भएको दे.नं.१११७ को लेनदेन मु ामा
यस अदालतबाट िमित २०७०।३।१७ मा भएको
फै सलाले साँवा .१,१०,०००।- कानूनले पाउने
याज र कोट फ समेत भ रपाउने ठहरी भएको
फै सलाबमोिजम िबगो भ रभराउ ग रपाउँ भनी
वादीले िदएको दरखा तउपरको कारबाहीमा वादीका
नाउँमा दा.खा. दताको पज
ु समेत मा.पो.का. पसामा
पठाइएको हो । िमित २०७१।३।३० को तामेली
पचाबमोिजम बाँक िबगो भराइपाउँ भनी वादीले
पनु ः द.स. ४२ को िनवेदन िदई कारबाही च दाकै
अव थामा वादीबाट िमित २०७१।३।२६ मा
िललामी मचु ु का िमित २०७१।३।३० को तामेली
पचा सोको आधारमा भएको दा.खा. दता बदर भई
नरमगरम गरी िनकास खल
ु ाई िक ाकाट ग रपाउँ
भनी िक.नं. १८७ को ज गाबाट दे.नं. ०७१-CP२१५ को मु ाको िमित २०७२।५।३ को फै सला
काया वयन ग रपाउँ भनी ततु िबगो मु ामा
िदएको िनवेदनमा दे.नं.२१५ को फै सलाबाट अडबढ
परेकोमा इजलाससम पेस गनु भनी तहिसलदारबाट
िमित २०७३।२।१७ मा आदेश भएको हो ।
यस अदालतमा चलेको दे.नं. ०७१-CP२१५ को िललाम मचु ु का तामेली पचा र दा.खा.
दतासमेत बदर हने गरी िमित २०७२।५।३ को िललाम
बदर मु ामा भएको फै सलाउपर ितवादी नज ल
खातनु ले पनु रावेदन नगरेकोमा सो फै सलाबमोिजम
िमित २०७१।३।२६ को िललामीबाट ठहर ग रएको
र बाँक रहेको रकम बझ
ु ी रो का रहेको ज गा फुकुवा
ग रपाउँ भनी ततु रट िनवेदकको िनवेदन परी सो
िनवेदनमा िमित २०७१।३।२६ को िललाम मचु ु का
र िमित २०७१।३।३० को तामेली पचासमेत बदर
हने ठह याई िमित २०७२।५।३ मा फै सलासमेत
भएको देिखँदा वादीले फै सलाबमोिजम भ रपाउने

िबगो .२,१२,२०३।१५ धरौटीमा राखी ततु
िनवेदन वादीले िमित २०७१।३।२६ को िललाममा
नरम गरम गरी िनकास बाटो खल
ु ाई िललाम
सकार ग रएको ज गाबाट िक.का. कायम गरी िमित
२०७१।३।२६ गतेको िललामलाई कायम ग रपाउँ
भनी िदएको िनवेदन पेस हँदा साथै पेस गरी िनकास
भएबमोिजम गन भनी िमित २०७३।२।२६ गतेको
तहिसलदारको आदेशबमोिजम ध.र.नं. ५१२७
िमित २०७३।२।२६ मा .२,१२,२०३।१५ रकम
यस अदालतको धरौटी खातामा ज मा ग रएको हो ।
अडबडको लािग परेको िनवेदन र िबगो
दािखल गरेको िनवेदनसमेत इजलाससम पेस
हँदा "िमित २०७१।३।२६ को िललामी मचु ु कामा
नरमगरम गरी िनकास बाटो उ लेख नगरी गरेको
िललाम बदर हने ठहरेको भनी दे.नं. २१५ को
िललामी मचु ु का, तामेली पचासमेत बदर हने ठहरी
िमित २०७२।५।३ को फै सला भएकोमा सो फै सलाले
ठहर गरेको िमित २०७१।३।२६को िललाम ग रएको
िक.नं. १८७ को ज गाम ये नरम गरम गरी िनकास
बाटो दवु ै प लाई कायम हने गरी िमित २०७१।३।२६
गतेको िललामी मचु ु कामा उ लेख ग रएको िक.नं.
१८७ को ज गा रोख-पोख िम ने गरी सो ज गाको
व तिु थित हेरी िनकास बाटो खल
ु ाई कानूनबमोिजम
गनू" भनी यस अदालतमा परेको िन.दे.नं. ४२६० को
हकमा िमित २०७३।३।३ मा आदेश भएको छ ।
“फै सलाले भ रपाउने िबगोम ये िललाम
सकार ग रएको िबगोसमेत दािखल गरेकोमा
सो स ब धमा वादीलाई सनु ाउँदा उ िबगो
िललाम सकार गन वादीले बु न इ कार गरेको
देिखयो । ततु िनवेदनमा उि लिखत ज गा
आ नो िबगोबापत िललाम गरी आ नो नाममा
दतासमेत ग रसके को प र े यमा सो िललाम बदर
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मु ा दायर भई िववादको ज गाको नरमगरमस म
निमलेको कारण जनाई िललाम बदर भएको देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजम ग ररहन परेन, कानूनबमोिजम
गनू” भनी यस अदालतमा िन.दे.नं. ९४४९ िमित
२०७३।२।२६ मा परेको िनवेदनको हकमा िमित
२०७३।३।३ को आदेश त कालीन पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट सदर भएको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको पसा िज ला
अदालत, वीरग जका तफबाट यस अदालतमा दता
हन आएको िलिखत जवाफ ।
वादी नज ल खातनु र ितवादी म भएको
लेनदेन मु ामा िबगो भ रभराउतफ भएको िललामी
कायउपर िवप ी िनवेदकको CP-२५१ को िललाम
पचा बदर दता बदरको नालेस दायर हँदा पसा
िज ला अदालतबाट सो िललामी पचालगायतका
स पूण कायलाई बदर ग रिदएपिछ अदालतबाट िबगो
रकम दािखल गन मलाई मौका िदनपु नमा मलाई
िबगो दािखल गन मौका िदइएको छै न । िललामी
कायमा भएको स पूण काय िब कूल कानूनिवपरीत
छ । लाख मू य पन ज गालाई यूनतम मोलभ दा
पिन धेरै कममा िललाम काय ग रएको छ । य तै
िललामप ात् पिन िबगोबापत ितनपन
ु आधीभ दा
बढी रकम अझै ितन बाँक नै छ । यस कारण
लेनदेनबापतको स पूण साँवा याज बझ
ु ी िबगो
दाबीबाट अलग फुसद ग रपाउँ भनी पटकपटक पसा
िज ला अदालतमा जाँदा पिन सो ितन बझ
ु ाउन याद
नभएको भ दै मलाई कानूनी हकबाट वि चत गरी मेरो
स पि स ब धी मौिलक हकमा य पमा आघात
पु याइएको छ तसथ पसा िज ला अदालतबाट भएको
िमित २०७३।३।३ को आदेश र सो आदेशलाई सदर
गन गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
भएको िमित २०७३।४।१३ को आदेश बदर ग रपाउँ

भ नेसमेत बेहोराको टुनी ठाकुर लोहारबाट यस
अदालतमा दता हन आएको िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस भएको ततु रट िनवेदनको
अ ययन गरी िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ाह ी ह रकृ ण अिधकारी र ी राजीव
आचायले िवप ीउपर दायर गरेको दे.नं. २१५ को
िललामी पचा बदर दता बदर दता मु ाबाट पसा
िज ला अदालतबाट भएको िललामी तथा तामेली
पचालगायतका स पूण काम कारबाही बदर ग रसके को
अव थामा पनु ः िबगो असल
ु उपर गन कारबाही सु
गनभु दा अगावै िवप ीको साँवा याजसमेतको
िबगो पसा िज ला अदालतमा िनवेदनसाथ दािखला
ग रसके को अव था छ । साहलाई िबगो नबु न पाउने
अिधकार छै न । िबगोबमोिजमको रकम जोसक
ु ै ले
बझ
ु ाउन याएको अव थामा समेत बु नपु नमा वयं
ज गाधनीले िबगो बझ
ु ाउँदा नबु ने काय कानूनस मत्
हँदैन । िनवेदन मागबमोिजम रो का रहेका ज गा
फुकुवा गरी िनवेदकको नाउँमा ज गा दता गरी
िदनपु नमा सो नगरी पसा िज ला अदालत तथा
त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
आदेश बदरभागी छ बदर ग रपाउँ भनी गनभएको
ु
बहस सिु नयो ।
िवप ी मखन ठाकुर लोहारको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी के दार साद दाहालले
िवप ी ऋणी टुनी ठाकुर लोहारको अंश भागको ज गा
िललाम भएको हो । यसमा टुनी ठाकुरबाट िववाद
उठाइएको छै न । िनवेदकको अंश भागको ज गा
िललाम नभएको हँदा िनजलाई दावा गन, िववाद गन
हकदैया नै नभएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु

1831

नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

अब, रट िनवेदन माग दाबीअनस
ु ारको
आदेश जारी गनपन
ु हो वा होइन भ ने स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ीउपर
दायर गरेको दे.नं. २१५ को िललामी पचा बदर
दता बदर दता मु ाबाट पसा िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।३।२६ को िललामी तथा िमित
२०७१।३।३० को तामेली पचालगायतका स पूण
काम कारबाही बदर ग रसके को अव थामा पनु ः
िबगो असल
ु उपर गन कारबाही सु गनभु दा अगावै
िवप ीको साँवा याजसमेतको िबगो पसा िज ला
अदालतमा िनवेदनसाथ दािखला गरी िवप ीलाई
जानकारीसमेत गराइसके को छु । उ रकम
िवप ीलाई बु न लगाई मेरो मागबमोिजम रो का
रहेको ज गा फुकुवा गरी िदनपु नमा अदालतले रकम
बु न इ कार गरेको आधार खल
ु ाई नरम गरमस म
निमलेको भनी मेरो मागबमोिजम ग ररहन परेन भ ने
आदेश र सोही आदेशलाई सदर गन गरी त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाको आदेश िु टपूण हँदा
उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने मु य
िनवेदन मागदाबी रहेको देिख छ ।
३. फै सलाले भ रपाउने िबगोम ये िललाम
सकार ग रएको िबगोसमेत दािखल गरेकोमा
सो स ब धमा वादीलाई सनु ाउँदा उ िबगो
िललाम सकार गन वादीले बु न इ कार गरेको
देिखयो । ततु िनवेदनमा उि लिखत ज गा आ नो
िबगोबापत िललाम गरी आ नो नाममा दतासमेत
ग रसके को प र े यमा सो िललाम बदर मु ा दायर
भई िववादको ज गाको नरमगरमस म निमलेको
कारण जनाई िललाम बदर भएको देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम ग ररहन परेन, कानूनबमोिजम गनु
भनी पसा िज ला अदालतबाट आदेश भएको र

त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट समेत उ
आदेश सदर भएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने बेहोराको िवप ी त कालीन पनु रावेदन अदालत
हेट डा र पसा िज ला अदालतको िलिखत जवाफ
रहेको देिख छ ।
४. मैले टुनी ठाकुर लोहारको अंश भागमा
पनजित ज गा मा आ नो िबगोबापतमा िललाम
गराएक हँ । अझै नपगु िबगो िलनपु न बाँक नै छ ।
िवप ीको अंश हकको ज गा िललाम नगराएको हँदा
िवप ीको कुनै संवैधािनक मौिलक हक हनन् भएको
कतैबाट देिखँदनै । टुनी ठाकुर लोहारको अंश हकको
ज गा िललाम भएउपर िवप ीलाई दावा गन िववाद
गन हकदैया छै न । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
नज ल खातनु को िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
५. लेनदेनबापतको स पूण साँवा याज बझ
ु ी
िबगो दाबीबाट अलग फुसद ग रपाउँ भनी पटकपटक
पसा िज ला अदालतमा जाँदा पिन सो ितन बझ
ु ाउन
याद नभएको भ दै मलाई कानूनी हकबाट आघात
पु याइएको हँदा पसा िज ला अदालतबाट भएको
आदेश र सो आदेशलाई सदर गन गरी त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको आदेश बदर
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको टुनी ठाकुर लोहारको
िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
६. िमिसल संल न स बि धत कागजात
अ ययन गदा, वादी नज ल खातनु ितवादी
टुनी ठाकुर लोहार भएको दे.नं. १११७ को
.१,१०,०००/- िबगो भएको लेनदेन मु ामा िमित
२०७०।०३।१७ मा साँवा, याज र कोट फ समेत
भराइपाउने ठहरी पसा िज ला अदालतबाट फै सला
भएको रहेछ । उ फै सलाबमोिजमको िबगो भराउने
यादमा ितवादीले समयिभ िबगो दाखेल नगदा
रट िनवेदक मखन ठाकुर लोहारका नाउँको िक.नं.
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१८७ को ज मा े फल ०-६-१० भएको ज गाम ये
पूवतफबाट ०-१-६ ज गाको िललामी काय िमित
२०७१।०३।२६ मा गरी २०७१।०३।३० मा
तामेली पचा भई िनज िवप ी नज ल खातनु का
नाउँमा दा.खा. दताको पज
ु ासमेत मालपोत कायालय,
पसामा पठाइएको भ ने देिख छ ।
७. उ िललाम कायमा आफूलाई कुनै
िकिसमको जानकारी निदएको भनी रट िनवेदकले
पसा िज ला अदालतमा िललाम पचा बदर, दता
बदर मु ा दायर गरेको देिख छ । उ मु ामा िमित
२०७२।०५।०३ मा िललाम मचु ु का तामेली पचा
र दा.खा. दतासमेत बदर हने ठहरी फै सला भएको
र सो फै सला अि तम भई बसेको देिख छ । सो
फै सलाले िमित २०७१।०३।२६ को िललामी र
िमित २०७१।०३।३० मा भएको तामेली पचा एवं
सोको आधारमा िवप ी / ितवादीको नाममा भएको
दतासमेत बदर हने ठहरेकोमा सो फै सलाउपर
ितवादी टुनी ठाकुर लोहारले पनु रावेदन गरेकोमा
िनजको पनु रावेदन खारेज हने ठहरी िमित
२०७४।०१।१० मा उ च अदालत जनकपरु ,
अ थायी इजलास वीरग जबाट फै सला भएको
रहेछ ।
८. यसैिबचमा पसा िज ला अदालतमा
चलेको िललाम बदर मु ामा िवप ी नज ल
खातनु ले पनु रावेदन नगरेकोसमेतले अि तम भई
बसेको हँदा िमित २०७१।३।२६ को िललामीबाट
ठहर ग रएको र बाँक रहेको रकम बझ
ु ी रो का
रहेको ज गा फुकुवा ग रपाउँ भनी रट िनवेदक मखन
ठाकुरले पसा िज ला अदालतमा िनवेदन िदएको
देिख छ । उ िनवेदनमा पसा िज ला अदालतका
तहिसलदारको आदेशबमोिजम धरौटी र.नं.५१२७
िमित २०७३।२।२६ मा .२,१२,२०३।१५।- िबगो

रकम दािखल गरी धरौटी खातामा ज मा ग रएको
अव था रहेको देिख छ ।
९. फै सलाले भ रपाउने ठहरेको िबगो
दािखल ग रसके को अव थामा िललाम सकार गन
वादीले िबगोबमोिजमको रकम बु न इ कार गरेको
देिख छ । िज ला अदालत पसाले वादीले िबगो बु न
इ कार गरेको भनी िनवेदन मागबमोिजम ग ररहन
परेन भनी आदेश गरेको देिख छ । उ आदेशमा
िच नबझ
ु ाई िनवेदकले सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१७ नं.बमोिजम त कालीन पनु रावेदन अदालत
हेट डामा िनवेदन गरेकोमा सो िनवेदनमा सनु वु ाइ भई
त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट लेनदेन
मु ाको ितवादीले रकम दािखला गन आएको नभई
िललाम पचा बदर दता बदर मु ाका वादीले िबगो
दािखल गन आएको देिखँदा िज ला अदालतको
आदेश रीतपूवकको भएको भनी आदेश भएको
देिख छ ।
१०. यसरी फै सला काया वयनको ममा
वादीले देखाएको जायदात िललाम ग रएको तर उ
िललाम काय सािधकार िनकाय अदालतबाट नै बदर
भएको अव था रहेको छ । साथै िललाम बदर मु ा
तहगत पमा नै फै सला भई अि तम भई बसेको
देिख छ ।
११. एकाघर सगोलका अंिशयार भाइले
फै सलाले बझ
ु ाउनपु न िबगो बझ
ु ाउँछु भनी दािखल
गरेकोमा वादीले िबगो बु न नमानेको कारण जनाई
िनवेदनमा कारबाही नगनु यिु सङ् गत हँदैन ।
लेनदेनको िबगो दािखल भइसके को अव थामा
य तो रकम जोसक
ु ै ले दाखेल गरेको भए तापिन
साहले फै सलाले पाउनपु न ठहरेको िबगो बु नपु न
ह छ । साहको सरोकार कानूनबमोिजमको साँवा
याजसँग स म ह छ । आफूले पाउनपु न साँवा याज
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अदालतमा पेस भइरहेको अव थामा यसलाई
इ कार गराइमा अ यथा वाथ रहेको मा नपु न
नणय नं . १०५७९
ह छ जसलाई कानूनले िच दैन, मा दैन र सहयोग
गदन । िललाम, तामेली मचु ु का, दा.खा.समेत
सव च अदालत, संयु इजलास
बदर भई सािधकार अदालतबाट अि तम िकनारा
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
लािगसके को अव थामा बदर भइसके को िललाम
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
कदािचत सि य हने अव था रहँदैन । साथै आफूले
फै सला िमित : २०७७।३।१९
फै सलाले भराई पाउने रकम दािखल हँदा साहले
०७४-CR-०५९१
बु नु नपन कानूनी आधार रहँदैन, हँदैन ।
१२. अतः िमित २०७१।३।२६ मा िललामी
मु ा: लागु औषध (हेरोइन)
ग रएको िक.नं. १८७ को ज गा रोखपोख िम ने गरी
िनकास बाटो खल
ु ाई पनु ः िललाम गन गरेको पसा पनु रावेदक / वादी : हरी ितवेदन जाहेरीले नेपाल
िज ला अदालतको िमित २०७३।०३।०३ को आदेश
सरकार
तथा सो आदेश सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन
िव
अदालत हेट डाको िमित २०७३।०४।१३ को आदेश
यथ / ितवादी : नवु ाकोट िज ला, समु देवी
िु टपूण देिखँदा सो आदेश उ ेषणको आदेश ारा
गा.िव.स. वडा नं.२ (हाल दु चे र
बदर हने ठहछ । अब िबगो असल
गाउँपािलका वडा नं.६) घर भई हाल
ु उपरस ब धी
कारबाही तु त ार भ गनु भनी पसा िज ला
काठमाड िज ला, ग गबु गा.िव.स. वडा
अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी हने ठहछ ।
नं.३ (हाल टोखा नगरपािलका वडा नं. ८)
यो आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदनू । ततु
ब ने सभु ा भ ने सानमु ाया तामाङसमेत
रटको दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
गरी अिभलेख शाखामा बझ
§ कुनै यि ले लागु औषधको कारोबार
ु ाइिदनू ।
गन यि लाई िच दैमा लागु औषधको
उ रायमा सहमत छु ।
कारोबार गन यि सँग आवतजावत,
या.िव भर साद े
उठबस तथा स पक हदँ ैमा ठोस माणको
अभावमा य तो यि पिन दोषी ह छ
इजलास अिधकृतः- सरोजिनिध वा ले
भ न निम ने ।
इित संवत् २०७६ साल फागनु १४ गते रोज ४ शभु म् ।
( करण नं.८)

—— &

––

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान्
उप यायािधव ा ी टेकराज भस
ु ाल
यथ / ितवादीका तफबाट :
1834

१०५७९ - नेपाल सरकार िव. सभु ा भ ने सानमु ाया तामाङसमेत

अवलि बत निजर :
िछपाई राखेको लागु औषध (हेरोइन) ज तो देिखने
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क ५, िन.नं.१००११ पदाथ याक गरेको २ वटा पाके ट फे ला पारी दवु ै पाके ट
स ब कानून :
लाि टकसिहत तौल गदा ५२२ ाम र दवु ै पाके टको
§ लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
लाि टक हटाई तौल गदा ५०२ ाम र परु ानो फुटेको
§ माण ऐन, २०३१
मोबाइल थान–१ र राजबहादरु तामाङको साथमा
िनजकै नामको नाग रकताको माणप , िनजकै
सु तहमा फै सला गन :नामको नेपाली राहदानी, उ POWER लेिखएको
माननीय यायाधीश ी कुल साद शमा
कालो झोलासमेत हरीले िनयमानस
ु ार बरामद गरी
काठमाड िज ला अदालत
लगेको थानको चारिक लासिहतको िववरण ठीक
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:छ भ नेसमेत बेहोराको खानतलासी तथा बरामदी
माननीय यायाधीश ी टेकराज नेपाल
मचु ु का ।
माननीय यायाधीश ी ेमराज काक
िमित २०७१।०१।२६ गते िबहान
पनु रावेदन अदालत पाटन
अ दाजी ११:०० बजेको समयमा काठमाड
िज ला, काठमाड नगरपािलका वडा नं.१६ बालाजु
फै सला
माछापोखरी ि थत रहेको लिु बनी लालीगरु ाँस गे ट
या.ह र साद फुयाल : याय शासन हाउसको कोठा नं.१२२ मा ठुलो प रमाणमा लागु
ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम दता भई औषध (हेरोइन) को कारोबार भइरहेको छ भ ने
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको ततु गो य सरु ाक माफत जानकारी ा त भई उ गे ट
मु ाको संि त य र ठहर यस कार रहेको छ ।
हाउसको उ कोठामा जाँदा शंका पद तवरमा
िमित २०७१।०१।२६ गते िबहान अ दाजी रहेका मानबहादरु तामाङ, गोिवन घले, िदपक
११:०० बजेको समयमा काठमाड िज ला, काठमाड तामाङ, राजबहादरु तामाङ र फुवा लामासमेतको
नगरपािलका वडा नं.१६ बालाजु माछापोखरी ि थत शरीर तथा कोठा खानतलासी िलँदा िनजह म येका
रहेको लिु बनी लालीगरु ाँस गे ट हाउसको कोठा मानबहादरु तामाङले पछािड िभरेको बेचिबखन
नं.१२२ मा ठुलो प रमाणमा लागु औषध (हेरोइन) कारोबार गन बोके को POWER लेिखएको कालो
को कारोबार भइरहेको छ भ ने गो य सरु ाक माफत झोलामा पि काले बेररे लक
ु ाई िछपाई राखेको लागु
जानकारी ा त भई उ गे ट हाउसको उ कोठामा औषध (हेरोइन) ज तो देिखने पदाथ याक गरेको
जाँदा शंका पद तवरमा रहेका मानबहादरु तामाङ, २ वटा पाके ट फे ला पारी दवु ै पाके ट लाि टकसिहत
गोिवन घले, िदपक तामाङ, राजबहादरु तामाङ र तौल गदा ५२२ ाम र दवु ै पाके टको लाि टक हटाई
फुवा लामासमेतको शरीर तथा कोठा खानतलासी तौल गदा ५०२ ाम भई उ लागु औषधको ोतको
िलँदा िनजह म येका मानबहादरु तामाङले पछािड बारेमा िनजलाई सोधपछ
ु गदा मैले नवलपरासीबाट
िभरेको बेचिबखन कारोबार गन बोके को POWER नाम, थर, वतन थाहा नभएको मािनसबाट बेचिबखन
लेिखएको कालो झोलामा पि काले बेररे लक
ु ाई कारोबार गन काठमाड िलएर आई एक जना नाम,
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थर, वतन थाहा नभएक मिहलाले मेरो मोबाइल
नं.९८४३७१०७५७ मा या ड लाइनको नं.०१४३७५९२१ बाट फोन गरी काठमाड िज ला,
नारायणथानमा िलएर आउनु भनेक छन् भनी बताई
िनज मानबहादरु तामाङलाई साथैमा लगी काठमाड
िज ला, नारायणथान मि दरनिजक पु दा उ ५०२
ाम लागु औषध (हेरोइन) ख रद गन आएक सभु ा
भ ने सानमु ाया तामाङलाई फे ला पारी िनजलाई
सोही थानबाट प ाउ गरी तथा लागु औषध
मानबहादरु तामाङको साथबाट बरामद गरी यसै
ितवेदनसाथ दािखला गरेका छ । कानूनबमोिजम
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको हरी ितवेदन ।
िनज ितवादी मानबहादरु तामाङको
साथबाट बरामद भई आएको लागु औषध
(हेरोइन) ज तो देिखने ५०२ ामबाट परी ण
योजनसमेतको लािग ३/३ ामका दरले ज मा ९
ाम नमनु ा िनकाली बाँक रहेको ४९३ ामसमेत
अलग–अलग याक गरेको ठीक साँचो छ भ नेसमेत
बेहोराको नमनु ा मचु ु का ।
खानतलासी तथा बरामदी मचु ु कामा
उि लिखत ५०२ ाम लागु औषध (हेरोइन) बाट
परी ण योजनसमेतको लािग ज मा ९ ाम
नमनु ा िनकाली बाँक रहेको ४९३ ाम हाल मलाई
देखाउँदा देखे ँ, मेरै साथबाट बरामद भई आएको
हो । हेरी िचनी सनाखत ग रिदएँ । मलाई िबगत ६/७
िदनअगािडबाट मलाई एकजना सनु बहादरु तामाङ
नाम गरेको यि ले मेरो मोबाइलमा फोन गरी
िचनजान प रचय गरी नवलपरासीबाट एउटा सामान
याउनपु न छ । ितमी गएर याइदेउ म २/३ लाख
रकम िद छु भनेका िथए, मैले के सामान हो भ दा
लागु औषध धल
ु ो हो भनेका िथए र मैले ह छ याउँछु
भनी सहमित जनाई िमित २०७१।०१।२४ गते म

िचतवनबाट नवलपरासी गई २ जना तराइवासी
ज ता देिखने न बर याद नभएको मोटरसाइकलमा
आएका मािनसह ले उ लागु औषध (हेरोइन)
रहेको २ वटा पाके ट मलाई िदई काठमाड िलएर
आई िनज सनु बहादरु तामाङ नाम गरेको यि ले
ऐ.२५ गते उ लागु औषध िलन एकजना मािनस
आउँछ िदएर पठाइिदनु भनी फोन गरी काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१६
बालाजु माछापोखरीमा रहेको लिु बनी लालीगरु ाँस
गे ट हाउसको १२२ नं. कोठामा बसेकोमा सोही िदन
माछापोखरी चोकमा राजबहादरु तामाङसँग भेट भई
हामी सँगै बस भनी सोही गे ट हाउसको कोठामा
बसी ऐ.२६ गते िबहान मेरो एकै गाउँका साथीह
फुपूको यावा खानको लािग आई सँगै जाउँ भनी
कोठामा बसेको अव थामा मलाई हाल नाम, थर
थाहा भएक सानमु ाया तामाङले मेरो मोबाइल
नं.९८४३७१०७५७ मा या ड लाइनको नं.०१४३७५९२१ बाट फोन गरी एकजना मािनसलाई
लागु औषध याउन लगाएको िथयो ितमीलाई फोन
ग यो भिनन् र मैले गरेको छै न भ दा उसो भए उ
लागु औषध काठमाड िज ला, नारायणथानमा िलएर
आउनु भनेक िथइन् । सोही समयमा हामीले लागु
औषधको कारोबार गन गरेको हरीले थाहा पाई गे ट
हाउसमा आई हामीलाई प ाउ गरी मेरो साथबाट उ
५०२ ाम लागु औषध फे ला पारी मलाई सानमु ाया
तामाङले नवलपरासीबाट याउन लगाएको र िनजले
काठमाड िज ला, नारायणथानमा िलएर आउनु
भनेक छन् भनी हरीलाई बताई मलाई हरीले
साथैमा िलई काठमाड िज ला, नारायणथानमा
लगी सानमु ाया तामाङले मसँग लागु औषध ख रद
गन आएका बखत सोही थानबाट िनजलाई पिन
प ाउ गरी उ गे ट हाउसमा याई मेरो साथबाट
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लागु औषध बरामद तथा हामी सबैजनालाई प ाउ
गरी याएको हो । मलाई लागु औषध याइिदनेलाई
म रा ोसँग िचि दन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
मानबहादरु तामाङको सािबती बयान कागज ।
मेरा ीमान् िवगत ४ वषअगािडबाट लागु
औषधको कारोबारमा प ाउ परी हालस म कारागार
थनु ामा रहेका छन् । ीमान्लाई भेटघाट गन जाँदा मेरा
ीमान्को साथी दाखाली साइला भ ने यि लाई भेटी
ित ा ीमान्लाई छुटाउन धेरै पैसाको आव यकता
पछ पैसा कमाउनु पछ भनी िचनजान प रचय भई
मेरो घर बािनयाँटारमा आवतजावत गद आएका
िथए । िमित २०७१।०१।२६ गते िबहान ०९:००
बजेको समयमा िनज दाखाली साइला भ ने मािनस
मेरो घरमा आई ितमीलाई आज एउटा सामान
िलन पठाउँछु गएर याउ यो मािनसको मोबाइल
नं.९८४३७१०७५७ हो फोन गरेर स पक गरी
याउनु भनेपिछ मैले िनजलाई ०१-४३७५९२१
बाट फोन गरी लागु औषध िलएर काठमाड िज ला,
नारायणथानको मि दरमा आउनु भनेपिछ िनज
मानबहादरु तामाङले लागु औषध िलएर काठमाड
िज ला, नारायणथानको मि दर नआउँदै हरीले
सरु ाक पाई प ाउ गरी मलाई प ाउ गन बहानामा
सादा पोसाकमा हरी िलएर आई नारायणथानको
मि दर निजकमा मानबहादरु तामाङले लागु औषध
याउँदा मलाई हरीले सोही थानबाट प ाउ गरी
याएको हो । उ लागु औषध कारोबार गन, िलने
िदने गन भनी फोनमा सरस लाह भएको िथयो । िनज
दाखाली साइलाले उ लागु औषध याइिदएबापत
मलाई १ थान या टप याइिद छु भनेका
िथए । पैसा कमाउने लोभनमा परी उि लिखत काय
ग रयो । कानूनबमोिजम होस् भ नेसमेत बेहोराको
सभु ा भ ने सानमु ाया तामाङको बयान कागज ।

सानमु ाया तामाङबाहेक अ य सबै
साथीह मेरो एकै गाउँका पूविचनजानका
साथीह हन् । िनजह लाई म रा री िच दछु िमित
२०७१।०१।२२ गते म वैदिे शक रोजगारमा जानको
लािग भनी आ नो घर धािदङबाट काठमाड आई
मनमैजमु ा बसोबास गद आएको िथएँ । ऐ.२४ गते
बेलक
ु ा मानबहादरु तामाङसँग माछापोखरी चोकमा
जाँदा भेट भई िनज बसेको गे ट हाउसमा सँगै बसी
ऐ.२६ गते िबहान माछापोखरी चोकमा जाँदा फुवा
लामा र गोिवन घलेसगँ भेट भई उ िदन मानबहादरु
तामाङको फुपूको यावा भएकोले हामी सबैजना
यावा खान जानपु छ भनी लिु बनी लािलगरु ाँस गे ट
हाउसको कोठा नं.१२२ मा हामी सबैजना गई बसेको
अव थामा हरी कमचारीह उ कोठामा आई
मानबहादरु तामाङको साथबाट उ ५०२ ाम लागु
औषध (हेरोइन) बरामद तथा प ाउ गरी याएको
हो । उ लागु औषध कारोबार स चय, सेवनज ता
कुनै कारोबारमा मेरो संल नता छै न भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी राजबहादरु तामाङको बयान
कागज ।
सानमु ाया तामाङबाहेक अ य सबै साथीह
मेरो एकै गाउँका पूविचनजानका साथीह हन् ।
िनजह लाई म रा री िच दछु । िमित २०७१।०१।२६
गते िबहान माछापोखरी चोकमा जाँदा फुवा लामा र
गोिवन घले, मानबहादरु तामाङसँग भेट भई उ
िदन मानबहादरु तामाङको फुपूको यावा भएकोले
हामी सबैजना यावा खान जानपु छ भनी लिु बनी
लािलगरु ाँस गे ट हाउसको कोठा नं.१२२ मा हामी
सबैजना गई बसेको अव थामा हरी कमचारीह
उ कोठामा आई मानबहादरु तामाङको साथबाट
उ ५०२ ाम लागु औषध (हेरोइन) बरामद तथा
प ाउ गरी याएको हो । उ लागु औषध कारोबार,
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स चय, सेवनज ता कुनै कारोबारमा मेरो संल नता
छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िदपक तामाङको
बयान कागज ।
सानमु ाया तामाङबाहेक अ य सबै साथीह
मेरो एकै गाउँका पूविचनजानका साथीह हन् । िमित
२०७१।०१।२६ गते िबहान माछापोखरी चोकमा
जाँदा फुवा लामा र िदपक तामाङ र मानबहादरु
तामाङसँग भेट भई उ िदन मानबहादरु तामाङको
फुपूको यावा भएकोले हामी सबैजना यावा खान
जानपु छ भनी लिु बनी लािलगरु ाँस गे ट हाउसको
कोठा नं.१२२ मा हामी सबैजना गई बसेको
अव थामा हरी कमचारीह उ कोठामा आई
मानबहादरु तामाङको साथबाट उ ५०२ ाम लागु
औषध (हेरोइन) बरामद तथा प ाउ गरी याएको हो
उ लागु औषध कारोबार, स चय, सेवन ज ता कुनै
कारोबारमा मेरो संल नता छै न भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी गोिवन घलेको बयान कागज ।
सानमु ाया तामाङबाहेक अ य सबै साथीह
मेरो एकै गाउँका पूविचनजानका साथीह हन् । िमित
२०७१।१।२६ गते िबहान माछापोखरी चोकमा जाँदा
गोिवन घले, िदपक तामाङ र मानबहादरु तामाङसँग
भेट भई उ िदन मानबहादरु तामाङको फुपूको
यावा भएकोले हामी सबैजना यावा खान जानपु छ
भनी लिु बनी लािलगरु ाँस गे ट हाउसको कोठा
नं.१२२ मा हामी सबैजना गई बसेको अव थामा
हरी कमचारीह उ कोठामा आई मानबहादरु
तामाङको साथबाट उ ५०२ ाम लागु औषध
(हेरोइन) बरामद तथा प ाउ गरी याएको हो । उ
लागु औषध कारोबार, स चय, सेवन ज ता कुनै
कारोबारमा मेरो संल नता छै न भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी फुवा लामाको बयान कागज ।
ितवादी मानबहादरु तामाङको साथबाट

बरामद भई आएको लागु औषधम ये परी ण
योजनसमेतको लािग ९ ाम नमनु ा िनकाली बाँक
रहेको ४९३ ाम आगो लगाई न ट ग रयो भ नेसमेत
बेहोराको लागु औषध नमनु ा न ट मचु ु का ।
ितवादी मानबहादरु तामाङको साथबाट
बरामद भई आएको लागु औषधम ये परी ण
योजनको लािग िनकािलएको ३ ाम नमनु ा
परी णको लािग पठाइएको भ नेसमेत बेहोराको
परी णको लािग लेखेको प ।
िमित २०७१।०१।२४ गते िनज ितवादी
मानबहादरु तामाङले ठुलो प रमाणमा लागु औषध
िलएर काठमाड आई काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.१६ माछापोखरीमा रहेको
लिु बनी लालीगरु ाँस गे ट हाउसको कोठा नं. १२२
मा कारोबार गन बसेका छन् भ ने जानकारी गो य
सरु ाक यि माफत मैले थाहा पाई सो कुरा हरी
कमचारीह लाई जानकारी गराई सादा पोसाकमा
हरी कमचारीह मेरो साथमा राखी िनज मानबहादरु
तामाङसँग संल न अ य को को छन् । िनजह लाई
समेत प ाउ गनपछ
ु भ ने सरस लाह हरीसँग गरी
िमित २०७१।०१।२६ गते ११:०० बजेको समयमा
म िनज लागु औषधको कारोबार गन यि ह को
िनगरानी राखी काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.१६ माछापोखरीमा बसेको
िथएँ । सोही समयमा उ गे ट हाउसको कोठा
नं.१२२ मा लागु औषधको कारोबार गन आएका
पिछ नाम थाहा भएका राजबहादरु तामाङ, गोिवन
घले, फुवा लामा, िदपक तामाङसमेत आएको देखी
उ कोठा हरीले छापा मादा िनज मानबहादरु
तामाङले कारोबार गन याएको उ ५०२ ाम
लागु औषध (हेरोइन) िनजकै साथमा फे ला पारी
को कसलाई िब गन याएको भनी सोधपछ
ु गदा
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पिछ नाम खु न आएक सानमु ाया तामाङलाई िब
गन याएको हो । िनजले मलाई लागु औषध िलएर
काठमाड िज ला, नारायणथानको मि दरमा मेरो
मोबाइलमा फोन गरी बोलाएक छन् भनी िनजलाई
साथैमा लगी िनज सानमु ाया तामाङ सो लागु औषध
ख रद गन काठमाड िज ला, नारायणथानमा आएका
बखत िनजलाई समेत सोही थानबाट िनय णमा
िलई उ गे ट हाउसमा याई खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु का गरी िनजह सबै जनालाई प ाउ
गरी याएको हो । उ लागु औषध बरामद तथा
प ाउ गन हरीलाई गो य सूचना िदने यि म नै हँ
िनजह लागु औषधको कारोबार गन यि ह हन्
भ नेमा मलाई पूण पमा िव वास ला छ । मलाई लागु
औषध िलएर आएको भनी गो य सूचना िदने यि को
बारेमा सरु ाका कारण को हन् भनी बताउन सि दन
भ नेसमेत बेहोराको यामकुमार काक को कागज ।
मैले िवगत ७ वषअगािडबाट काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१६
माछापोखरीमा लिु बनी लालीगरु ाँस गे ट हाउस
स चालन गरी आएको छु । िनज ितवादीह सँग मेरो
िचनजान रसइवी के ही छै न । िमित २०७१।०१।२४
गते बेलक
ु ा २०:०० बजेको समयमा मेरो गे ट
हाउसमा हाल नाम थाहा भएका मानबहादरु तामाङ
र राजबहादरु तामाङ कोठा भाडामा चािहयो, हामी
वैदेिशक रोजगारमा जान आएको भनी आई १२२
नं. कोठा बक
ु गरी बसेका िथए । गे ट हाउसमा धेरै
ाहकह आउने जाने हँदा को क तो िकिसमको
मािनस आउँछन् सो थाहा हँदनै । िनजह ब ने गरेको
कोठामा बािहरबाट धेरज
ै ना मािनसह आवतजावत
गन गरेका िथए । के कुन कामको लािग आउँथे थाहा
भएको िथएन । ऐ.२६ गते मेरो गे ट हाउसमा हरी
कमचारीह आई िनजह ब ने गरेको कोठामा

गई िनज मानबहादरु तामाङसमेतलाई िनय णमा
िलई िनजको साथबाट ५०२ ाम लागु औषध
(हेरोइन) फे ला पारी हरीले कहाँबाट याएको भ दा
नवलपरासीबाट ख रद गरी काठमाड याई सानमु ाया
तामाङलाई बेचिबखन गन याएको हो भनी बताई
सानमु ाया तामाङलाई फोन गन लगाई कहाँ िलएर
आउँ भ न लगाई काठमाड िज ला, नारायणथानको
मि दरमा िलएर आउ भनी बोलाएपिछ िनजह लाई
साथैमा लगी िनज लागु औषध ख रद गन आएक
सानमु ाया तामाङसमेतलाई प ाउ तथा बरामद
गरी याएको हो । िनज सबैजना ितवादीह लागु
औषधको ख रद िब ओसारपसार ज ता कारोबार
गन यि ह रहेछन् । िनजह लागु औषधको
कारोबारी गन यि हन् भ नेमा मलाई पूण िव वास
ला छ मेरो लागु औषधको कुनै कारोबारमा संल नता
छै न भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका मािनस गंगा
े को कागज ।
परी णको लािग पठाइएको नमनु ामा लागु
औषध (हेरोइन) पाइएको छ भ नेसमेत बेहोराको
के ीय हरी िविध िव ान योगशालाको परी ण
ितवेदन ।
िनज ितवादी मानबहादरु तामाङले प ाउ
पनभु दा अि तम १ ह तादेिखको मा राजबहादरु
तामाङलाई १ पटक, गोिवन घलेलाई ३ पटक,
सानमु ाया तामाङले साइला भ नेलाई ९ पटक,
िदपक तामाङले राजबहादरु तामाङलाई २ पटक,
फुवा लामाले गोिवन घलेलाई ५ पटक, राजकुमार
तामाङले मानबहादरु तामाङलाई १ पटक, िदपक
तामाङलाई २ पटक र साइला भ नेले सानमु ाया
तामाङलाई ९ पटक मोबाइलमा कुराकानी गरेको
कल िडटे सबाट देिखन आयो भ नेसमेत बेहोराको
कल िडटे स ितवेदन ।
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फरार रहेका यिकन नाम, थर, वतन खु न
नआएका तराइबासी ज ता देिखने पु ष यि
दईु जना, सनु बहादरु तामाङ र दाखाली साइला भ ने
पु ष यि समेतको खोजतलास गदा फे ला नपरेको
भ नेसमेत बेहोराको हरी ितवेदन ।
यसमा िमिसल संल न रहेको खानतलासी
तथा बरामदी मचु ु का, हरी ितवेदन,
ितवादीह को बयान, यामकुमार काक समेतको
घटना िववरण कागज, परी ण ितवेदन, कल
िडटे स िववरणलगायतका आधार माणह बाट
ितवादीह
मानबहादरु तामाङ, सानमु ाया
तामाङ, फुवा लामा, गोिवन घले, िदपक तामाङ,
राजबहादरु तामाङ िमली पूण िनयोिजत ढङ् गबाट
नेपाल सरकारबाट ितबि धत तथा चिलत
कानूनिवपरीत लागु औषध (िहरोइन) को कारोबार
गरेको त य खि बर पमा पिु ट हन आएकोले
िनज ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा ४(घ), (ङ), (च) नं. अनु पको
कसरु अपराधमा िनज ितवादीह मानबहादरु
तामाङ, सानमु ाया तामाङ, फुवा लामा, गोिवन घले,
िदपक तामाङ, राजबहादरु तामाङलाई सोही ऐनको
दफा १४(१)(छ) को देहाय (३) बमोिजम सजाय हन
मागदाबी िलइएको छ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग
प ।
अनस
ु धानमा भएको बयान मेरो हो । मेरो
साथबाट ५ ाम लागु औषध (हेरोइन) बरामद भएको
हो । मलाई लिु बनी लालीगरु ाँस गे ट हाउसको
ग लीबाट प ाउ गरेको हो । मलाई प ाउ गनअगािड
ु
फुपूको यावामा जनाका लािग अ य साथीह लाई
पिन बोलाएको िथएँ । उनीह पिन आएका िथए ।
ितनीह लाई पिन गे ट हाउसको छे उबाटै प ाउ
गरेको हो । सह ितवादी सानमु ायासँग िचनजान

छै न । सानमु ाया तामाङलाई कहाँबाट प ाउ गरे थाहा
भएन । मलाई हरीले ५ ाम खैरो हेरोइनसिहत
प ाउ गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
मानबहादरु तामाङले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मसमेत उपरको अिभयोग झु ा हो ।
िमित २०७१।१।२६ गते सह ितवादी राजबहादरु
तामाङले मानबहादरु तामाङको फुपूको यावामा
जाउ भनेकाले िनजसँगै यावा खान जाने भनी जाँदै
गदा मानबहादरु को फोन आई माछापोखरी रङरोड
आई ब दै गर भनेकाले सोही थानमा हामी जाँदा
मानबहादरु लाई हरीले समाितसके को रहेछ ।
सोदेिख तामाङ भाषाबाट के भयो भनी सो दा
शंकाको भरमा मलाई समेत प ाउ गरी लगेको हो ।
मबाट कुनै शंका पद व तस
ु मेत बरामद भएको होइन
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िदपक तामाङले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
मसमेत उपरको अिभयोग झु ा हो ।
िमित २०७१।१।२६ गते सह ितवादी राजबहादरु
तामाङले मानबहादरु तामाङको फुपूको यावामा
जाउँ भनेकाले िनज सँगै यावा खान जाने भनी जाँदै
गदा मानबहादरु को फोन आई माछापोखरी रङरोड
आई ब दै गर भनेकाले सोही थानमा हामी जाँदा
मानबहादरु लाई हरीले समाती सके को रहेछ । सो
देखी तामाङ भाषाबाट के भयो भनी सो दा शंकाको
भरमा मलाई समेत प ाउ गरी लगेको हो । मबाट कुनै
शंका पद व तस
ु मेत बरामद भएको होइन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी गोिवन घलेले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
मसमेत उपरको अिभयोग झु ा हो ।
िमित २०७१।१।२६ गते सह ितवादी राजबहादरु
तामाङले मानबहादरु तामाङको फुपूको यावामा
जाउँ भनेकाले िनज िनजसँगै यावा खान जाने भनी
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जाँदै गदा मानबहादरु को फोन आई माछापोखरी
रङरोड आई ब दै गर भनेकाले सोही थानमा
हामी जाँदा मानबहादरु लाई हरीले समाती सके को
रहेछ । सो देखी तामाङ भाषाबाट के भयो ? भनी
सो दा शंकाको भरमा मलाई समेत प ाउ गरी लगेको
हो । मबाट कुनै शंका पद व तस
ु मेत बरामद भएको
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी राजबहादरु
तामाङले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मसमेत उपरको अिभयोग झु ा हो ।
िमित २०७१।१।२६ गते सह ितवादी राजबहादरु
तामाङले मानबहादरु तामाङको फुपूको यावामा
जाउँ भनेकाले िनजसँगै यावा खान जाने भनी जाँदै
गदा मानबहादरु को फोन आई माछापोखरी रङरोड
आई ब दै गर भनेकाले सोही थानमा हामी जाँदा
मानबहादरु लाई हरीले समाती सके को रहेछ ।
सो देखी तामाङ भाषाबाट के भयो ? भनी सो दा
शंकाको भरमा मलाई समेत प ाउ गरी लगेको हो ।
मबाट कुनै शंका पद व तस
ु मेत बरामद भएको होइन
भ नेसमेत बेहोराको फुवा लामाले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
म िकराना पसल र िसलाईस ब धी काम गरी
ब दै आएको हो । मलाई हरीले मेरो डेरा कोठाबाट
नगद .५,०००।- र नाग रकतासमेत बरामद गरी
लगेको हो । मलाई लागु औषध (हेरोइन) बारेमा के ही
थाहा छै न । सह ितवादीह लाई मैले िचनेकोसमेत
छै न । मैले लागु औषध (हेरोइन) स चय, ओसारपसार,
िब , कारोबारसमेत गरेको छै न । हरी ितवेदन
बेहोरा झु ा हो । अिधकार ा त अिधकारीसम को
बयान मैले भनेबमोिजम लेखेको होइन । आफै ँ िनजले
सही गराएको हो । सह ितवादीको मउपरको पोल
गरी अनस
ु धानमा गरेको बयान मेरा हकमा झु ा
हो । मैले अिभयोगबमोिजम कुनै कसरु अपराधसमेत

गरेको छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी सानमु ाया
तामाङले सु अदालतमा गरेको बयान ।
त काल ा त माणबाट यी ितवादीह
िनद ष छन् भ न सिकने अव था नहँदा पिछ माण
बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा ितवादीह
मानबहादरु तामाङ, सानमु ाया तामाङ, फुवा लामा,
गोिवन घले, िदपक तामाङ, राजबहादरु तामाङलाई
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) को
अव था िव मान हँदा िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.१२१ बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थानीय
कारागारमा पठाइिदनु भ नेसमेत बेहोराको सु
अदालतको थुनछे क आदेश ।
लिु बनी लािलगरु ाँस गे हाउसको कोठा
नं.१२२ मा रहेका ितवादी मानबहादरु तामाङले
बोके को झोलाबाट लागु औषध (हेरोइन) ५२२ ाम
बरामद गरी अ य ितवादीह लाई समेत प ाउ गरेको
हो । उ बरामदी मचु ु का तथा हरी ितवेदन ठीक
हो । ितवादी सानमु ाया तामाङले लागु औषध
(हेरोइन) को कारोबार गद गरेको अव थामा प ाउ
गरेको होइन । यी ितवादी तथा अ यबाट हेरोइन
बरामद भएको छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवेदक
ह रबोल के .सी.ले गरेको बकप ।
लिु बनी लािलगरु ाँसको कोठा नं.१२२
मा रहेका ितवादी मानबहादरु तामाङले बोके को
झोलाबाट लागु औषध (हेरोइन) ५२२ ाम बरामद
गरी अ य ितवादीह लाई समेत प ाउ गरेको
हो । उ बरामदी मचु ु का तथा हरी ितवेदन ठीक
हो । ितवादी सानमु ाया तामाङले लागु औषध
(हेरोइन) को कारोबार गद गरेको अव थामा प ाउ
गरेको होइन । ितवादी तथा अ यबाट खैरो हेरोइन
बरामद भएको छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवेदक
गौतम िम ले गरेको बकप ।
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बिु झएका कागज गन मािनस याम काक
ितवादी िदपक तामाङका सा ी सपु ा तामाङले
ितवादी सानमु ाया तामाङका सा ी िनरबहादरु
मो ान र समु न लामा, ितवादी राजबहादरु का
सा ी पेमा डो मा तामाङ, ितवादी गोिवन घलेका
सा ी स झना घले र ितवादी फुवा लामाका सा ी
वेलबहादरु तामाङसमेतले गरेको बकप िमिसल
सामेल रहेको ।
िमित २०७१।१।२६ गतेको बरामदी
मचु ु कामा भएको सहीछापस म मेरो हो । लेिखएको
बेहोरा मलाई पढेर नसनु ाई सहीछाप गराएको हो ।
मेरो गे ट हाउसको कोठा नं.१२२ बक
ु गरी बसेका
मानबहादरु तामाङबाट लागु औषध (हेरोइन) बरामद
भएको भ ने कुरा हरी आई िनजलाई प ाउ गरेपिछ
थाहा पाएको हो । अ य ितवादी सानमु ाया तामाङ
फुवा लामा, गोिवन घले, िदपक तामाङसमेत लागु
औषध बरामद हँदा सो कोठामा िथएनन् । कोठा
नं.१२२ मा लागु औषध (हेरोइन) सिहत ितवादी
मानबहादरु तामाङ मा प ाउमा परेको हन् । उ
लिु बनी लालीगरुँ ास गे ट हाउस मैले र मेरो ीमानले
स चालन गरेको गे ट हाउस हो भ नेसमेत बेहोराको
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत देखेबमोिजम सही
गन मािनस सनु कुमारी े ले गरेको बकप ।
ठुलो मा ाको लागु औषध ितवादी
मानबहादरु तामाङसँग सि चत रहेबाट िनजले
सनु बहादरु भ ने यि को सहयोगमा नवलपरासीबाट
ख रद गरी याई िब िवतरणको उ े यले आफूसँग
लक
ु ाई राखेको भ ने देिखँदा यी ितवादी मानबहादरु
तामाङलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) को कसरु अपराधमा
सोही दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम ितवादीको
उमेर, िनजको कमजोर आिथक अव था, चेतना

तर र िनजको असल चालचलन भएको जीवन
र यस अगािड कुनै समयमा लागु औषध ज ता
ग भीर अ य अपराधमा संल न नरहेको पूव
पृ भूिमसमेतलाई िवचार गरी ितवादी मानबहादरु
तामाङलाई यूनतम् १५ वष कै द र .५०,०००।ज रवाना हने ठहछ । ितवादी सानमु ाया तामाङको
उ आपरािधक कायमा संल नता रहेको भ ने
व तिु न आधार एवं माणको अभावमा शंकाकै
भरमा दाबीको कसरु गरेको भ ने वै ािनक एवं
यायोिचत नहँदा ितवादी सानमु ाया तामाङले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ । ितवादी
गोिवन घले, फुवा लामा, िदपक तामाङ र ितवादी
राजबहादरु तामाङसमेत मानबहादरु तामाङका
िचनजानका मािनस भए तापिन लागु औषध सि चत
गरी रा ने ितवादीसँग उठबस गदमा ितवादी
मानबहादरु लाई िच दैमा य तो यि दोषी ह छ
भ न िम दैन । “कुनै पिन यि दोषी हनका लािग
ठोस माण चािह छ । िचनजान प रचय हेलमेल
हदँ ैमा दोषी भ न निम ने (ने.का.प.२०६६, अङ् क
१०, माघ िन.नं.८२४३)” भनी स मािनत सव च
अदालतबाट िस ा तसमेत ितपादन भएको
प र े यमा हेदा यी ितवादीह गोिवन घले, फुवा
लामा, िदपक तामाङ र ितवादी राजबहादरु समेत
ततु वारदातमा संल न नदेिखँदा िनजह का
उपरमा लगाएको नेपाल सरकारको दाबी पु न नस ने
ठहछ । तसथ, ितवादीह गोिवन घले, फुवा लामा,
िदपक तामाङ र ितवादी राजबहादरु तामाङले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७१।६।५ को
फै सला ।
लागु औषधको कारोबार हँदै छ भ ने
िवशेष सरु ाक का आधारमा हरी ारा खोजतलास
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गदा ितवादी मानबहादरु तामाङसँगै बरामद लागु
औषधसिहत यी ितवादीह फुवा लामा, गोिबन
घले, िदपक तामाङ र राजबहादरु तामाङलाई पिन
प ाउ ग रएको हो । यी ितवादीह को प ाउ
हनभु दा अगािडको फोनकल िडटेलसमेतबाट
िनजह को आपसी िमलेमतोमा ५२२ ाम लागु
औषध (हेरोइन) को स चय तथा कारोबार गन
लागेको बेलामा प ाउ गरेको देिखइरहेको छ ।
ितवादी मानबहादरु तामाङको मौकाको बयानमा
पोल ग रएक सानमु ाया तामाङसमेत प ाउ परेको
अव था छ । अतः ितवादीह सभु ा भ ने
सानमु ाया तामाङ, फुवा लामा, गोिवन घले, िदपक
तामाङ र राजबहादरु तामाङलाई सफाइ िदई भएको
सु फै सला सो हदस म बदर गरी ितवादीह लाई
सु अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन अदालत पाटनमा
चढाएको पनु रावेदनप ।
यिद मैले ितवादी सानमु ाया तामाङलाई
उ लागु औषध बे न िहँडेको हो भ ने त य वादी
नेपाल सरकारबाट पिु ट गन खोजेको हो भने
ततु मु ामा ितवादी सानमु ाया तामाङको कुनै
संल नता नभएको भनी सफाइ िदएको अव थामा
मैले कारोबारमा सजाय पाउनपु न होइन । लागु औषध
िब िवतरण, ओसारपसार पिु ट हनको लािग
उ लागु औषध कहाँबाट याइएको हो ? कसलाई
िब िवतरण गन हो ? भ ने कुराको प पमा
पिु ट हनपु नमा सो कुरा ट नखल
ु ाईकन मलाई
सजाय हने गरी गरेको फै सला िु टपूण छ । यिद मैले
उ आपरािधक काय गन खोजेको हो भने गाउँका
साथीभाइलाई म ब ने कोठामा बोलाउनु आव यक
िथएन । गो य पमा ए लै गथ । मैले आफै ँ सेवन गनका
लािग थोरै मा ामा लागु औषध बोक राखेकोलाई धेरै

प रमाण देखाई मलाई सजाय तथा ज रवाना हने गरी
गरेको सु को फै सला िमलेको नहँदा बदर ग रपाउँ
भ ने ितवादी मानबहादरु तामाङले पनु रावेदन
अदालत पाटनमा चढाएको पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादी मानबहादरु तामाङसँगै एउटै
कोठाबाट प ाउ परेका र बरामदी मचु ु कामा समेत
सहीछाप गन ितवादीम येका गोिव द घले, िदपक
तामाङ, सानमु ाया तामाङ र फुवा लामासमेतलाई
सफाइ िदने गरी भएको सु को फै सला माण
मू याङ् कनका रोहमा फरक पन स ने हँदा अ.बं.
२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम याद िदई िझकाई
ितवादी मानबहादरु तामाङको समेत पनु रावेदन
परेको देिखएकोले सोको जानकारी पनु रावेदन
सरकारी विकल कायालय, पाटनसमेतलाई िदई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७२।०९।२० को आदेश ।
ितवादीह सानमु ाया तामाङ, गोिवन
घले, फुवा लामा, िदपक तामाङ र राजबहादरु
तामाङले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने र
ितवादी मानबहादरु तामाङलाई १५ वष कै द र
.५,००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) ज रवाना हने
ठहराएको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७१।६।५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ भ नेसमेतको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७३।३।२१ को फै सला ।
ितवादीह समेत भई लागु औषध (हेरोइन)
को कारोबार गन गरेको िवशेष सरु ाक का आधारमा
हरी ारा खोजी गन ममा िमित २०७१।०१।२६
गते िबहान क रब ११:०० समयितर काठमाड
१६ बालाजु ि थत लिु बनी लालीगरँु ास गे ट
हाउसको कोठा नं. १२२ बाट कसरु दार ठह रएका
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

ितवादी मानबहादरु तामाङसँगै रहेका ितवादी
फुवा तामाङसमेत हरी ारा एकै साथ प ाउ परेको
देिख छ । उ थानबाट आफूह प ाउ परी लागु
औषध बरामद भएको त य िनज ितवादीह ले
वीकार गरेको अव था िमिसलबाट देिखएको
छ । मु ा अनस
ु धानको ममा कागज गन गंगा
े ठको ग रिदएको मौकाको कागजबाट समेत उ
त य समिथत रहेको छ । साथै िमिसल संल न
फोन स पक कल िडटे स िववरण हेदा ितवादी
मानबहादरु तामाङले प ाउ पनभु दा अिघ यी
ितवादीह सँग मोबाइलमा स पक भएको देिखएको
छ । िनज ितवादी मानबहादरु तामाङले िदएको
बयानका आधारमा ितवादी सानमु ाया तामाङसमेत
प ाउ परेको त य िमिसलबाट प ट देिखन आएको
र ितवादी सानमु ाया तामाङले अिधकार ा त
अिधकारीसम बयान गदा मानबहादरु तामाङले
नारायण थानमा आफूलाई लागु औषध (हेरोइन)
िलएर आउँदा हरीले पिहले नै िनजलाई प ाउ
गरी मलाई समेत प ाउ गरेको भनी उ लेख गरेको
देिख छ ।
“सहअिभयु ले आफू कसरु मा सािबत
भई सोही कसुरमा अ लाई पोल गरेकोमा तथा
अ य माणबाट वारदात पुि ट भएमा माणमा
िलन िम ने” भनी ने.का.प.२०६३, अङ् क
८, िन.नं. ७७४९, प.ृ १०३४ मा निजरसमेत
ितपादन भएको छ । ितवादीह एकै समूहमा
रही गे ट हाउसमा रहेबसेको अव थामा प ाउ
परेको देिख छ । “लागु औषधको कारोबार
सङ् गिठत पमा ग रने भएको हदँ ा अपराधमा
संल न येक यि को सँगसाथबाट यि गत
पमा दसी बरामद नहन स ने पिन हदँ ा सोही

आधारमा ितवादीलाई सफाइ िदँदै जाने हो
भने फौजदारी यायको अिभ समेत परािजत
भई कानूनको मनसाय पूरा हन नस ने अव था
ह छ” भनी ने.का.प. २०७२, अङ् क ८, िन.नं.
९४५६, प.ृ १४७२ मा निजर ितपािदत भएको
छ । साथै “लागु औषध कारोबार गन सँगै िहँडेको
अव थामा कसैबाट मा लागु औषध बरामद हन र
अ य सँगसाथका यि बाट बरामद नहनुले खास
असर नपन । लागु औषध छ भ ने थाहा पाई लागु
औषध बो ने वा िनजको समहू मा सोको कारोबार
गन सँगै िहँडेको अव थामा कसैबाट लागु औषध
बरामद नभएकै आधारमा िसिजत दािय वबाट
उ मिु पाउने वा लागु औषध बरामद नभएको
भ ने आधारमा दािय व िभ नता नहने” भनी
ने.का.प २०६८, अङ् क १२, प.ृ १९८१ मा समेत
निजर ितपादन भएको अव थामा ितवादीह
सभु ा भ ने सानमु ाया तामाङ, फुवा लामा, गोिवन
घले, िदपक तामाङ र राजबहादरु तामाङलाई
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सला िु टपूण भएकोले उ फै सला बदर
गरी यथ / ितवादीह लाई सु अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेतको
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको
पनु रावेदनप ।
यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा िमिसल अ ययन
गरी पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी टेकराज
भस
ु ालले यी ितवादीह र कसरु ठहर भएका
ितवादी मानबहादरु तामाङसँगै प ाउ परेका र

1844

१०५७९ - नेपाल सरकार िव. सभु ा भ ने सानमु ाया तामाङसमेत

िनजह समेतको संल नतामा कसरु भएको देिखएको
अव थामा यी ितवादीह बाट लागु औषध बरामद
नभएको भ ने आधारमा मा उ मिु पाउने गरी
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा ४(घ), (ङ), (च) नं. को कसरु
अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ) को देहाय
(३) बमोिजम सजाय मागदाबी भएकोमा ितवादी
मानबहादरु तामाङलाई लागु औषध िनय ण ऐन,
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम यूनतम्
१५ वष कै द र .५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ)
ज रवाना हने र अ य ितवादीह सानमु ाया
तामाङ, गोिवन घले, फुवा लामा, िदपक तामाङ र
राजबहादरु तामाङले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने भनी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलाउपर
िच नबझ
ु ाई सफाइ पाएका ितवादीह लाई समेत
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न भनी वादी
नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन पन
आएको देिख छ ।
ितवादी मानबहादरु तामाङलाई सजाय
गन गरी सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सलाउपर ितवादी मानबहादरु तामाङको
यस अदालतमा पनु रावेदन परेकोमा िनजको हकमा
उ फै सला सदर हने ठहरी यस अदालतबाट फै सला
अि तम भएको देिख छ ।
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट यी ितवादीह का हकमा सफाइ पाउने

गरी भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो वा
होइन ? सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
सानमु ाया तामाङको वारदातमा के कित संल नता
रहेछ भ ने स ब धमा मानबहादरु तामाङसँग बरामद
भएको लागु औषध ५०२ ामको बारे सोधपछ
ु गदा
एकजना मिहलाले फोन गरी नारायण थानमा िलएर
आउनु भनेकोले ितवादी मानबहादरु लाई साथै लगी
नारायण थान पु दा सानमु ाया तामाङलाई फे ला
पारी दािखला गरेको भ ने हरीको ितवेदनबाट
देिख छ । िनज ितवादीलाई अ य ितवादीह सँग
साथमा प ाउ गरेको अव था देिखँदैन । बरामिदत
लागु औषध कारोबार तथा ओसारपसार कायमा यी
ितवादीको यो यित संल नता रहेको िथयो भनी वादी
प बाट उि लिखत बयानबाहेक अ य कुनै सबदु
माण पेस भएको पाइँदैन । ितवादी मानबहादरु
तामाङले अनस
ु धान अिधकारीसम “नाम,
थर थाहा नभएको मिहलाले काठमाड िज ला,
नारायणथानमा लागु औषध िलएर आउनु भनेको छ”
भनी ग रिदएको बयानको आधारमा यी ितवादीलाई
प ाउ गरेको भनी अिभयोग लगाइएकोमा ितवादी
सानमु ाया तामाङले अदालतसम बयान गदा
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयान बेहोरालाई
इ कार गरी यसमा लेिखएको बेहोरा पढ् न सु न
निदई जबरज ती सहीछाप गन लगाएको हो भनी
बयान गरेको र िनजको अनस
ु धानको ममा गरेको
बयान अ य कुनै वत माणबाट समिथत हन
सके कोसमेत देिखँदनै । ितवेदक हरीह ह रबोल
के .सी. र गौतम िम ले अदालतसम बकप गदा
ितवादी सानमु ाया तामाङले लागु औषध (हेरोइन)
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को कारोबार गद गरेको अव थामा प ाउ गरेको
होइन भनी बेहोरा खल
ु ाई लेखाएको ि थित छ ।
जहाँस म सानमु ाया तामाङले साइला भ नेलाई
टेिलफोन गरेको भ ने छ, िनज साइला भ ने यि को
अनस
ु धानबाट पिहचान हन नसके को साथै िनजसँग
लागऔ
ु षध कारोबारको लािग नै टेिलफोन भएको
भ नेसमेत वादी प ले पिु गन सके को पाइँदैन ।
ितवादी सानमु ाया तामाङलाई लागु औषधको िब
एवं कारोबार ग ररहेको अव थामा प ाउ गरेको
भ नेसमेत नदेिखएको तथा िमिसल सं ल न अ य
माणबाट समेत ितवादीले आपरािधक काय गरेको
भ ने िनजउपरको अिभयोग पिु हन नसके को हँदा
शंकाको आधारमा ितवादी सानमु ाया तामाङलाई
कसरु दार ठहर गरी सजाय गन यायोिचत हने
देिखँदैन ।
३. ितवादीह गोिवन घले, िदपक तामाङ,
राजबहादरु तामाङ र फुवा लामाको हकमा िवचार गदा
यी ितवादीह को मौकाको बयान र अदालतसम को
बयान बेहोरा हेदा आरोिपत कसरु मा इ कार रहेका
छन् । ितवादी मानबहादरु तामाङको फुपूकोमा
यावा खान जानका लािग ितवादी मानबहादरु
तामाङको कोठामा ज मा भएको भ ने िनजह को
बयानबाट देिखएको र ितवादी मानबहादरु तामाङको
मौकाको र अदालतसम को बयानबाट समेत यी ४
जना ितवादीह मानबहादरु तामाङको फुपूकोमा
यावा खान जान िनजको कोठामा ज मा भएको
भ ने देिखएको छ । वारदात हनभु दा अगािडको
कल िडटे सलाई हेदा आफ तको घरमा यावा
खान जानका लािग एक अकालाई फोन गरी भेटेको
भ ने देिखएको र िनजह का िबच लागु औषधको
कारोबारको स ब धमा कुनै सरस लाह तथा

पूवयोजना भएको र सो आधारमा भेटेको भ नेसमेत
िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन । ितवादी
मानबहादरु तामाङले बोके को झोलाबाट ५०२ ाम
लागु औषध बरामद भएको कुरा बरामदी मचु ु काबाट
देिखएको र हरी ितवेदकह ले अदालतमा बकप
गदासमेत ितवादी मानबहादरु तामाङले बोके को
झोलाबाट लागु औषध बरामद भएको हो । अ य
ितवादीह बाट लागु औषध बरामद भएको होइन
भनी बेहोरा खल
ु ाई िदएको देिख छ ।
४. नवलपरासीबाट उ लागु औषध
ख रद गरी याएको र िक ने मा छे फे ला नपरेको
भ ने ितवादी मानबहादरु ले बयानमा लेखाएकोमा
यी ितवादीह सँग स लाह भई लागु औषध
कारोबारको लािग याएको भए यी ितवादीह को
नाम उ लेख नगरी िक ने मा छे फे ला नपरेको
भ नपु न कारणसमेत देिखँदैन । गे ट हाउसका
स चालक तथा घटना िववरण कागजका मािनस
सनु कुमारी े को बकप समेतबाट उ लागु औषध
ितवादी मानबहादरु तामाङसँग मा बरामद भएको
भ ने देिखएको छ ।
५. लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १२ मा कुनै यि को साथमा कुनै लागु औषध
भएको फे ला परेमा ..... य तो पदाथ िनजले यो ऐन
र यस ऐनअ तगत बनेको िनयम वा जारी ग रएको
आदेशबमोिजम ा गरेको वा राखेको हो भ ने
कुराको माण िनजले पेस गनपन
ु छ । य तो माण
पेस गन नसके मा र अ यथा मािणत भएमा बाहेक
िनजले यस ऐनअ तगत सजाय हने अपराध गरेको
मािनने छ भ ने कानूनी यव था रहेको छ ।
६. उ कानूनी यव थाअनस
ु ार कसैबाट
कुनै लागु औषध फे ला परेमा िनजले सो पदाथ
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कानूनबमोिजम ा गरेको वा राखेको हो भ ने
कुराको माण िनजले नै पेस गनपन,
ु पेस गन
नसके मा र अ यथा मािणत भएमा बाहेक िनजले
यस ऐनअ तगत सजाय हने अपराध गरेको मािनने
यव था गरी माणको भार ितवादीमा राखेको
देिख छ । सो कानूनी यव थाले कुनै ितबि धत
लागु औषध आ नो साथबाट फे ला परेको अव थामा
सोको वैधता मािणत गन नसके को अव थामा सो
यि को उ कायलाई अपराधको पमा प रभािषत
गरेको पाइ छ । ततु मु ामा यी ितवादीह को
साथबाट लागु औषध बरामद भएको भ ने बरामदी
मचु ु कालगायतका िमिसल संल न कागजातबाट
नदेिखएको हँदा लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३
को दफा १२ बमोिजम माणको भार ितवादीह मा
सरेको भ न िम ने अव थाको िव मानता नदेिखँदा
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम कसरु
मािणत गन भार वादी प मा रहने ह छ । ततु
मु ामा वादी प बाट यी ितवादीह गोिवन घले,
िदपक तामाङ, राजबहादरु तामाङ र फुवा लामाले
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु हने ठोस
माण ततु हन सके को पाइँदनै ।
७. यस स ब धमा स मािनत सव च
अदालतबाट शोिभत गौतम िव नेपाल सरकार
भएको लागु औषध मु ामा “कुनै आपरािधक काम
गन यि ले य तो काय गरेको वा ग ररहेको
अव थामा अ य सो अपराधमा संल नता नै
नभएका यि िविभ न कारण, योजन वा
संयोगको कारणबाट य तो आपरािधक काय
गन यि सम पु न स ने वा रहन स ने
स भावना रह छ । यसबाट कुनै आपरािधक ि या
भएको समयमा य तो काय गन यि सम

पगु ेकै वा रहेकै आधारमा िनजको समेत य तो
अपराधमा िनरपे
पमा सो आपरािधक काय
गन यि सरह आपरािधक दािय व ह छ भ नु
फौजदारी अपराधमा यि गत दािय व ह छ
भ ने फौजदारी यायको मा य िस ा तसमेतको
िवपरीत हन जा छ” (ने.का.प. २०७५, अङ् क ५,
िन.नं.१००११) भ ने िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । ततु मु ामासमेत यी ितवादीह
अिभयोग दाबीमा इ कार रहेको, िनजह बाट लागु
औषध बरामद नभएको र वादी प ले िनजह ले
आरोिपत कसरु गरेको पिु गन अ य माण गज
ु ान
सके को अव था नहँदा ितवादीह ले आरोिपत
कसरु गरेको थािपत हन आएन ।
८. कुनै यि ले लागु औषधको कारोबार
गन यि लाई िच दैमा लागु औषधको कारोबार गन
यि सँग आवतजावत, उठबस तथा स पक हँदैमा
ठोस माणको अभावमा य तो यि पिन दोषी ह छ
भ न िम दैन । शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने
र दाबी मािणत गन भार वादीमा रहने फौजदारी
यायका मा य िस ा तसमेत िवचार गदा ितवादी
मानबहादरु तामाङसँग लागु औषध बरामद भएको
र यी ितवादीह सानमु ाया तामाङ, फुवा लामा,
गोिवन घले, िदपक तामाङ, राजबहादरु तामाङबाट
लागु औषध बरामद नभएको र यी ितवादीह ले
लागु औषध कारोबार गन र आपरािधक लाभ िलने
उ े यले योजनाब पमा कसरु गरेको भ ने वादी
प ले शंकारिहत, व तिु न ठोस माणबाट अिभयोग
पिु गन नसके को अव थामा यी ितवादीह लाई
समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।

1847

नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

९. तसथ उि लिखत कानूनी यव था,
ितपािदत िस ा तलगायत िमिसल संल न िववेिचत
नणय नं . १०५८०
आधार, कारणसमेतबाट ितवादीह सानमु ाया
तामाङ, गोिवन घले, फुवा लामा, िदपक तामाङ र
सव च अदालत, संयु इजलास
राजबहादरु तामाङले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
पाउने ठहराएको सु काठमाड िज ला अदालतको
माननीय यायाधीश डा. मनोजकुमार शमा
िमित २०७१।६।५ को फै सला सदर हने ठहर गरेको
आदेश िमित : २०७७।३।२२
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।३।२१
०७१-WO-०६६२
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
मु ाः उ ेषण
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सला िव तु ीय िनवेदक : पवल शाहीको छोरा कािलकोट िज ला
णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
मा मा गा.िव.स. वडा नं. ५ ब ने िमनबहादरु
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
शाही
ु ाइिदनू ।
िव
उ रायमा सहमत छु ।
िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
या.मीरा खडका
टंगाल, काठमाड समेत
इजलास अिधकृत : ल मी राना
इित संवत् २०७७ साल असार १९ गते रोज ६ शभु म् ।
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§ ज गा दताको िवषय मालपोत कायालयको
े ािधकारिभ को िवषयव तु भएको हदँ ा
ज गा दता हने वा नहने भ ने स ब धमा
मालपोत कायालयले नै िनणय गनुपन
ह छ । अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगको िनणय े ािधकारिवहीनताको
आधारमा बदर हदँ ैमा यसले ज गा वत:
दता ह छ भ ने अथ ला दैन । यसको
आशय जुन िनकायको े ािधकार
हो यसैले व तुिन र पारदश पमा
हेनुपन ।
( करण नं.१०)
§ िववािदत स पि मा िविभ न प ह
िमली एकआपसमा तेरो मेरोको ि थित

१०५८० - िमनबहादरु शाही िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत

देखाई िनवेदन िदए भ दैमा स बि धत
कायालयले अिनवाय पमा तेरो मेरोमा
सुनाउनुपछ भ न िम दैन । दाबीको
औिच य र माण हेरी कसैको पिन दाबी
अ वीकार गन सिकने ।
( करण नं.११)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य ी िव णु
लइु टँ ेल र ी धने बहादरु े
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
उ व पडु ासैनी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७४, अङ् क ८, िन.नं.९८६६
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ९, िन.नं.१०३५८
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क २, िन.नं.१०२०६
स ब कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४
आदेश
या.डा.मनोजकुमार शमा : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा
१०७(२) बमोिजम दायर हन आएको यस अदालतको
े ािधकारिभ को ततु रट िनवेदनको संि त
त य एवम् आदेश यस कार रहेको छ:
त य-ख ड
म रट िनवेदकका िजजु बाजे रतु शाहीका
नाममा १९४६ सालमा घर धरु ी दता भई सोबमोिजम
घर बनाई बसोबाससमेत भएको शेमा ।२५ पैसा ितरी
चच आएको सािबक मा मा मौजाका तालक
ु दार
मिु खया महावीर शाही िज माको घरज गा मेरो भाग
ब डामा परी मैले नै एकलौटी भोगचलन ग रआएको र
७ नं. फाँटवारी फाराम भन छुट भएको पूव ठाडो गढ

पि म ठाडो गढ उ र धन िसं शाहीको पाखो ज गाको
ते ो गढ दि ण ते ो गढ यित चार िक लािभ को
कोट भ ने पाखो अ दाजी माटो मरु ी १२-०-० को
ज गा सािबक िजजबु ाजे रतु शाहीदेिख हालस म मैले
नै घरवास बनाई भोग चलन ग रआएको पिछ ता.म.ु
र नबहादरु शाहीको िज मामा रही िनजले नामसारी
दािखला खारेज मोठ खडा गरी मेरो एकलौटी सािबक
दता घरज गा हो । उ ज गा सािबक दता ोतको
आधारमा मैले नै अिवि छ न पमा िनिववाद तवरले
भोगचलन गद आएको छु ।
उपरो
मािथ उि लिखत चार
िक लािभ को सािबक मा मा मौजाका तालक
ु दार
मिु खया महावीर शाही िज मा भई हाल ता.म.ु
र नबहादरु शाहीले मेरा नाममा मल
ु क
ु ऐन, ज गा
पजनीको २ नं.बमोिजम पाखातफको नामसारी
दा.खा. मोठ खडा भएको ज गा २०५२ सालमा सभ
नापी हँदा िज ला कािलकोट मा मा गा.िव.स. वडा
नं.५ ि थत िक.नं.१६७२ को ज गामा नाप न सा हन
गई उ िक ा ज गामा मेरो े फल ०,९००० को
ज गासमेत घु न गई नापी भई े फल १,१९,५९०
वगिमटर कायम रहन गयो । उ े फलम ये मेरो
सािबक चार िक लािभ को मेरा िजजु बाजेदेिख नै
मैले भोग गरी ितरो ितरी चच आएको ज गा ज मा
९,००० (नौ हजार) वगिमटर े फल मेरो सािबक
ोतबमोिजम मेरा नाममा छु ै नापी दता हनपु नमा
दता छुट हन गई िक.नं.१६७२ े फल ११९५९०
वगिमटर िभ घु न गएकोले िक ाकाट गरी छुट
ज गा दता गरी ज गाधनी माणपज
ु ासमेत पाउँ भनी
मैले िमित २०६८।०४।१७ मा मालपोत कायालय
कािलकोटमा िनवेदन िदएको िथएँ ।
म िनवेदकले मालपोत कायालय
कािलकोटमा िमित २०६८।०४।१७ गते मेरा िपता
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पख
ु ाका पालादेिख मैले नै भोगचलन ग रआएको सो
िक.नं.१६७२ को ज गाम ये मेरा नाउँमा ९०००
वगिमटर ज गा दता ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनउपर
स पूण ि या र कारबाही स प न भई मेरा नाउँमा
ज गा दता गनस ब धी मालपोत कायालय मख
ु
तथा छुट ज गा दता सिमितका अ य ी राजबहादरु
शाहीको अ य तामा बसेको सिमितको बैठकले िमित
२०७०।१२।१२ गते मालपोत िनयमावली, २०३६
को प र छे द २ को िनयम ४(ख) र ज गा शासन
िनदिशका, २०५८ बमोिजम म िनवेदकका नाममा
छुट ज गा दता गन भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागमा िसफा रस गन िनणय गरी पठाएकोमा िवप ी
भूिमसधु ार तथा ज गा शासन िवभाग ज गा शासन
शाखाको च.नं.२७६२ िमित २०७१।०१।२२
को मालपोत कायालय कािलकोटलाई लेखेको
प ानस
ु ार सावजिनक ज गा घट् न, घु न नपाउने
गरी िक.नं.१६७२ को सु िक ाको िफ डबक
ु को
कै िफयत महलमा लेिखएको मा मा रे जपो को
रो का फुकुवा भए नभएको बझ
ु ी रो का फुकुवा
भएको भए मा चिलत कानूनबमोिजम कारबाही
गन तहाँ लेखी पठाउने भनी िमित २०७१।१।२२
मा िनणय भएको हँदा ा स कलै फायल यसैसाथ
िफता पठाइएको भ ने उ लेख भई आएको र मेरो
ज गा दता ि या अिघ बिढरहेको अव थामा
के कुन अमूत यि को िसकायतको आधारमा
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
च.नं.६०३ िमित २०७०।५।२० को प बमोिजम
मा मा ५ को िक.नं.१६७२ को ज गा दता नगनु
नगराउनु भनी मालपोत कायालय कािलकोटका
नाममा िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले प पठाई मेरो ज गा दता ि यालाई
अव गरी मेरो स पि स ब धी मौिलक हकमा

ग भीर आघात पारेको हँदा अ य त ठुलो अ यायमा
परी के कुन आधार र कारणबाट मेरो ज गा
दतास ब धी ि या रो का हन गएको रहेछ भनी
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
मेरा कानून यवसायी गई िनणय िमिसलको न कल
माग गदा िमिसल न कल िदन िम दैन के वल
िनणयको जानकारी मा पाउनु ह छ भनी मलाई
स बोधन गरी च.नं.१६ िमित २०७१।०९।३० मा
उ कािलकोट िज ला सािबक मा मा गा.िव.स. वडा
नं.५ िक.नं.१६७२ को सरकारी ज गाह यि का
नाममा दता नगनु नगराउनु भनी मालपोत कायालय
कािलकोटलाई लेखी पठाई उजरु ी तामेलीमा रा ने
तथा लगत क ा गन गरी िमित २०७०।१२।२६
मा िनणय भएको जानकारी गराइ छ भ ने बेहोरा
उ लेख गरी िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले मलाई जानकारी प िदएको छ ।
उपरो बेहोरा उ लेख गरी मेरो परापूव
कालदेिख मैले नै चच भोगी घरबास बनाई आएको
उ ज गा िबना कारण दता गन निम ने हँदैन ।
नापीको समयमा म मौजदु ा उपि थत नभएको
कारणले मा मेरो ज गाबाट म वि चत हनपु न
होइन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा भएको
कानूनी यव थाअनस
ु ार कुनै ज गा दता गनस म
छुट भएकोमा उ ज गाको सािबक दता, ितरो र
भोगको आव यक छानिबन गरी तोिकएबमोिजमको
सिमितको िसफा रसमा तोिकएको ि या अपनाई
मालपोत कायालयले य तो ज गा दता गरी
िदनपु न कानूनी यव थाअनस
ु ार िक.नं.१६७२ को
ज गाम ये मेरो ९००० वगिमटर ज गा मेरा नाउँमा
दता गन स पूण ि या स प न भइसके पिछ हठात्
पमा मलाई कुनै थाहा जानकारी नै निदई, मलाई
बु दै नबझ
ु ी ाकृितक यायको िस ा त एवं सव च

1850

१०५८० - िमनबहादरु शाही िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत

अदालतबाट ितपािदत निजर (चेतलाल िव
मालपोत कायालय का ेसमेत, ने.का.प.२०५०,
प.ृ ६८०, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)(३)
को आधारमा दता बदर गनभु दा पिहले दतावाला र
स बि धत यि लाई बझ
बु दै
ु ेर िनणय गनपनमा
ु
नबझ
ु ी गरेको िनणय ाकृितक यायको िस ा त
ितकूल हने) भ ने िस ा तसमेत िवपरीत िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले गरेको
भिनएको िमित २०७०।१२।२६ को मेरा िव को
िनणय र मालपोत कायालय कािलकोटको िमित
२०७१।७।२४ को प रप समेत उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी मेरो स पि स ब धी
हकािधकारको सरु ा गरी कानूनबमोिजम छुट
ज गा दताको कारबाही अगािड बढाई िनवेदकका
नाममा ज गाधनी माणपज
ु ा उपल ध गराउनु भनी
िवप ी मालपोत कायालय कािलकोटका नाममा
परमादेशलगायत अ य उपयु आ ा, आदेश वा
जो चािहने पज
ु जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िमनबहादरु शाहीको तफबाट यस अदालतमा परेको
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आधार र कारण खल
ु ाई यो आदेश ा भएको
िमितले बाटोका यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का नाउँमा याद
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतबाट िमित २०७१/११/११ मा भएको
आदेश ।
कािलकोट िज लामा २०५१ सालदेिख
सु भएको सभ नापीमा कािलकोट सदरमक
ु ाम
आसपासका सरकारी, सावजिनक र वन े का

ज गाह के ही यि िवशेषले अनिधकृत पमा
आ-आ ना नाममा नापन सा िक ाकाट गन
थालेपिछ थानीय समाजसेवीह को पहलमा
िज ला वन कायालय, कािलकोटले रो काको
प पठाएपिछ य ता ज गाह यि का नाममा
दता हनबाट रो का भएका िथए । यसै ममा
कािलकोट िज ला मा मा गा.िव.स. वडा नं. ५
िक.नं.१६७२ को सावजिनक ज गालगायत अिघ
िज ला वन कायालय, कािलकोटले रो का राखेका
ज गाह के ही यि ह ले मालपोत कायालय र
नापी कायालयका मख
ु ह लाई िविभ न दबाब र
लोभनमा पारी पनु : दता गन ि या अगािड बढाएको
हँदा आव यक कारबाही ग रपाउँ भनी यस आयोगमा
िमित २०७०।०४।२३ मा परेको उजरु ी िनवेदनउपर
कारबाही गन ममा िमित २०७०।५।२० मा च.नं.
६०३ को प बाट मालपोत कायालय, कािलकोटमा
िति या माग ग रएको िथयो । मालपोत कायालय
कािलकोटको च.नं.१९६ िमित २०७०।०५।३१
को प मा उ िक.नं.१६७२ को ज गामा घस
ु पैठ
भएको छुट ज गा दता गनको लािग नरे बहादरु
शाही, च बहादरु शाही र िमनबहादरु शाहीले िनवेदन
िदई फाइलस म खडा भएको र उ फाइलउपर
कायालयबाट ि या अगािड नबढाई यथावत्
रािखएको भ ने जानकारी ा भएप ात् सावजिनक
ज गाह यि का नाममा दता नगन नगराउनका
लािग मालपोत कायालय, कािलकोटलाई लेखी
पठाउने भनी िमित २०७०।१२।०६ मा आयोगबाट
िनणय भएअनस
ु ार सावजिनक ज गा यि
िवशेषका नाममा दता नगनको लािग च.नं. २१३५
िमित २०७०।१२।२७ को प मालपोत कायालय
कािलकोटमा लेखी पठाइएको स म हो । िवप ी
िनवेदकको कुनै हक अिधकारको हनन् हने काय नभए
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नग रएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
िज ला ि थत मालपोत कायालयलाई ज गा
शासन गन कानूनी अिधकार मालपोत ऐन, २०३४
मा ट उ लेख भएको िवषयमा यस म ालयलाई
िवप ी बनाउनु उपयु होइन । िनवेदकको हक
अिधकार हनन् हने कुनै पिन कामकारबाही यस
म ालयबाट नभए नग रएको हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको भूिमसधु ार तथा
यव था म ालयको तफबाट यस अदालतमा पेस
भएको िलिखत जवाफ ।
यस म ालयको कुनै पिन काम कारबाहीबाट
िनवेदकको हक, अिधकारमा आघात नपगु ेको र
नेपाल सरकारका नाममा दता भएको सरकारी ज गा
यि िवशेषको हनसमेत नस ने हनाले ततु
रट िनवेदन दाबी खारेजभागी छ खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार वन तथा भूसंर ण म ालयको तफबाट यस अदालतमा पेस
भएको िलिखत जवाफ ।
माग दाबीका िक ा ज गाको स ब धमा
यस िवभागबाट च.नं.२७६२ िमित २०७१।०१।२२
को प ाचारबाहेक थप कुनै काम कारबाही नभएको,
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
भएको काम कारबाहीको िवषयमा यस िवभागलाई
कुनै जानकारी नभएको र आयोगबाट भएको
कामकारबाहीको स ब धमा यस िवभागलाई समेत
िवप ी बनाई दता गराएको ततु रट िनवेदन
खारेजभागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
नेपाल सरकार भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागको
तफबाट यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदनमा उि लिखत ज गाको

स ब धमा नापी कायालय, कािलकोटको िफ डबक
ु
उतार हेदा मा मा गा.िव.स. वडा नं.५ न सा नं.०२३०७६७-४ िक.न.७३१ ज गाधनीको नाम, थर, वतन
र िववरणमा बाँझो ढुङ्गा िभट १४०७७३ वग िमटर
उ लेख भएको देिख छ । उ िक.नं. ज गा िक ाकाट
भई हाल िक.नं.१६७२ े फल ११९५९० व.िम.
रहेको देिख छ । सो ज गा मा मा सदरमक
ु ामको
बजार े सँग जोिडएको िबचमा सडक बाटो रहेको
छ । िनवेदकले उ ज गामा आफूले घरसमेत िनमाण
गरी भोग गरी आएको भनी िनवेदनमा लेखाएको भए
पिन नाप न सा हँदा उि लिखत िक ा ज गािभ कुनै
घर गोठ नरहेको र कसैले भोग चलन पिन नगरेको
बाँझो ढुङ्गा रहेको सावजिनक सरकारी पत ज गा
रहे भएको भ ने देिख छ । यिद अिहले उ िक ा
ज गािभ कोही कसैले घरबास बनाई बसेको भए सो
ज गाको नापी भएप ात् अनिधकृत पमा घरबास
बनाई बसेको भ ने देिख छ । उ ज गा अंशब डा
गदा आ नो भाग ब डामा परेको भ ने भनाइ झु ा
हो िकनभने िनजले भू.स.ु का ७ नं. फाँटवारी भरेका
छै नन् । २०५१ सालमा ता.म.ु लाई मोही नामसारी
गन पाउने अिधकार नरहेको, उ कागज रिज ेसन
पास नभएको हँदा यो कागजले कानूनी मा यता ा
गन स दैन । सभ नापीले सरकारी सावजिनक ज गा
कायम गरेको स ब धमा त काल कुनै दाबी िवरोध
गरेको भ नेसमेत देिखँदैन ।
ज गाधनी माणपज
ु ामा भएका ज गा रट
िनवेदकले आ नो नाममा नाप न सा र दता गराएका
छन् । यिद उ दाबीको ज गा िनवेदकको ितरो भरो
भोगचलनको ज गा भएको भए उ ऐनको ६(५ग)
बमोिजम स बि धत यि ले त काल सभ नापीमा
स- माण िलिखत पमा दाबी गनपनमा
सोबमोिजम
ु
यी रट िनवेदकले दाबी गरेको देिखँदैन । नाप जाँच
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ऐन, २०१९ को दफा ८(२) बमोिजम यी रट
िनवेदकले उजरु िदएको भ ने पिन देिखँदनै । मालपोत
कायालय, कािलकोटको उि लिखत ज गा दता गन
िसफा रस गरेको िनणय हेदा सिमितमा नापी शाखा
मख
ु रहनपु नमा दाबीअनस
ु ारको ज गा घरबास
बनाई िनवेदकले भोग चलन गरेको भनी ितवेदन
िदने अिमन काशच िघिमरेलाई सद य बनाइएको
र सिमितको सद य नै नरहेको कायालय सहयोगी
भ बहादरु शाहीलाई पिन सिमितको सद यमा
राखी सहीछाप गराई िनणय ग रएको नापीको
समयमा घरबास नभएको उ ज गामा पिहलेदेिख नै
िनवेदकले घरबास बनाई भोगचलन गरी आएको भनी
गरे भएका सजिमन र िसफा रसह त यगत पमा
िव सनीय देिखँदैनन् ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)
बमोिजम मालपोत कायालयलाई आव यक छानिबन
गरी सिमितको िसफा रसमा तोिकएको ि या
अपनाई नाप न सा भएको दता गनस म छुट
भएको ज गा दतास म गन अिधकार रहेको छ तर
कसैको नाममा दता रहेको ज गाको दता बदर गन
अिधकार रहे भएको देिखँदैन । नेपाल सरकारको
वािम व कायम भएको उ ज गा छुट ज गा भनी
मालपोत कायालयले कसैको नाममा दता गन
िम ने होइन । नेपाल सरकारको नाममा दता भएको
ज गाको वािम व यि िवशेषलाई ह ता तरण
गन े ािधकार यस म ालयको नरहेको साथै
िफ डबक
ु मा जंगल जनाइएको वन े को ज गा
यि िवशेषको नाममा दता गन निम ने भनी” (मा.
म ी तर) को िमित २०६९।१०।२३ मा िनणय
भएकोले सोहीअनस
ु ार गन गराउनु हन भनी िनदशन
ा भएको छ । नापी हँदा सरकारी कायम भएको उ
ज गामा यी रट िनवेदकको कुनै हकदैया नभएको र

यी रट िनवेदकको संिवधान एवं कानून ारा द
कुनै सा पि क अिधकारको हनन् नभए नगरेको हँदा
ततु िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िज ला वन कायालय कािलकोटको तफबाट पेस
भएको िलिखत जवाफ ।
१९४६ सालमा िजजु बाजे रतु शाहीका
नाममा घरधरु ी दता भई ।२५ पैसा शेमाको नाताले
चच आएको मा मा ५ को १२। मरु ी अं.मा.म.ु को कोट
भ ने ज गा नापीको समयमा आफू घर नभएकोले
दता छुट हन गए तापिन सो ज गा मेरा बाबु बाजेकै
पालादेिख भोग चलन गद आएको मेरो हकभोगको
ज गा भएकोले मेरा नाममा छुट दता ग रपाउँ भनी
रट िनवेदकले िमित २०६८।०४।१७ मा यस
कायालयमा िदएको िनवेदनउपर कारबाही गन
ममा यस कायालयबाट हकदाबीस ब धी ३५ िदने
सावजिनक सूचना कािशत गरेकोमा कसैको दाबी
िवरोध नपरेको र यसै िसलिसलामा सो ज गाको
अव था के क तो छ भनी यस कायालय र नापी
कायालयबाट समेत कमचारी खटाइएकोमा खिटई
गएका कमचारीह ले थलगत जाँच अ ययन
गरी िनज कमचारीले िदएको ितवेदनमा सो
ज गामा िनवेदकको भौितक माणका पमा घर
र उ ज गामा बालीसमेत लगाएको भ ने उ लेख
ग रएको छ । सोही ममा गाउँ सजिमन मचु ु का
भएको गा.िव.स.ले िसफा रस िदएको छ । िवभागीय
िनदशनसिहत यस कारको ि या अिघ बढ् दै
गरेको अव थामा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले उ ज गा िनवेदकसमेतका नाममा दता
नगनु नगराउनु भनी यस कायालयलाई प पठाएका
कारण सो ि या रोिकन गएको हो । आफूभ दा
मािथ लो िनकायको आदेश िनदशनको पालना गनु
त लो िनकायको कत य भएकोले सो ि या त काल
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

ब द ग रएको हो । यसमा िनवेदकलाई अ म याउने
दःु ख िदने यस कायालयको कुनै िनयत नरहेको र
िनजको अचल स पि मािथको हक अिधकार हनन्
हने कुनै काय यस कायालयले नगरेको भ नेसमेत
बेहोराको मालपोत कायालय कािलकोटको तफबाट
परेको िलिखत जवाफ ।
यसमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िमित २०७०/१२/२६ मा भएको
िनणयसिहतको िमिसल महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िझकाई पेस गनहोला
भ नेसमेत
ु
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३/०९/१७
मा भएको आदेश ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
पेस हन आएको
ततु िनवेदनको िमिसल
अ ययन गरी िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा य ी िव णु लइु टँ ेल र ी धने बहादरु
े ले िनवेदकको बाउ बाजेबाट आ नो नाममा
नामसारी भई िनर तर पमा भोग गरी आएको ज गा
हो, सािबकदेिख नै जोत भोग घरबास गरी आएको र
सजिमनले पिन घरबास भएको कुरा देखाएको छ ।
तालक
ु दार मिु खयाबाट नामसारी भएको छ । नापीको
समयमा दता हन छुट हन गएकाले दताको लािग
िनवेदन िदई दताको ि यामा रहेको छ । मालपोत
ऐन, २०३४ बमोिजम छुट ज गा दता गन निम ने भ ने
होइन । य तो अव थामा दताको ि या नै अव
हने गरी िनवेदकलाई जानकारीसमेत निदई िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको
िनणय गैर कानूनी हनक
ु ो साथै ाकृितक यायको
िस ा तसमेत िवपरीत हँदा उ ेषणको आदेश ारा
उ िनणय बदर गरी कानूनबमोिजम दताको ि या
अगािड बढाउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश

जारी ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगसमेतको तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी उ व पडु ासैनीले ज गा दताका
स ब धमा ज गाको ोत मह वपूण ह छ । िनवेदकले
ज गाको ोत खल
ु ाउन स नभु एको छै न । २०५२
सालको नापीमा िनजको नाममा अ य ज गा दता
भएका छन् । िववािदत ज गा नापी गराउन स नु भएको
छै न । नापी हन छुट्नक
ु ो िव सनीय आधार पिन पेस
गन स नु भएको छै न । तालक
ु दार मिु खयालाई मोही
नामसारी गन अिधकार त कालीन अव थामा छै न ।
िनवेदकले िजिकर िलएको सजिमनलाई समथन गन
माण पेस भएको अव था छै न । २०५२ सालको
नापीमा छुट भएको भनी लामो समयपिछ २०६८
सालमा मा िनवेदन िदएको हँदा िवल बको आधारमा
पिन िनवेदन कायम रहन स दैन । छुट दता दाबी गदा
छुट्नक
ु ो औिच यपूण आधार पेस गन स नपु नमा पेस
गन सके को अव था नरहेकोले रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु अनस
ु ारको बहस िजिकर सनु ी
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी हेदा
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न हो वा
होइन ? सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
िनणयतफ िवचार गदा, मेरा िजजु बाजे रतु
शाहीका नाममा १९४६ मा घर धरु ी दता भई घर बनाई
बसोबाससमेत भएको शेमा २५ ितरी चचको सािबक
मा मा मौजा तालक
ु दार म.ु महािवर शाही िज माको
उि लिखत कोट भ ने पाखो अ दाजी माटो मरु ी १२०-० को ज गा २०५२ मा नापन सा हँदा िज ला
कािलकोट मा मा गा.िव.स. वडा नं. ५ िक.नं. १६७२
को िक ा ज गामा घस
ु ी नापन सा भएकोले मेरो उ
घस
ु ेको े फल ज गा िक.का. गरी छुट्याई छुट ज गा
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दता ग रपाउँ भनी िमित २०६८।०४।१७ मा मालपोत
कायालय कािलकोटमा िदएको िनवेदनउपर कारबाही
गरी दताको ि या अगािड बिढरहेको अव थामा
िवप ी अिधकारिवहीन िनकाय अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले एकलौटी पमा मलाई कुनै
थाहा जानकारी नै निदई िक.नं. १६७२ को ज गा
दता नगनु नगराउनु िनवेदनको कारबाही तामेलीमा
रा नु भनी िमित २०७०।१२।२६ मा िनणय गरी
सोको आधारमा भए गरेका प ाचारसमेत गैरकानूनी
र ाकृितक यायको िस ा तसमेत िवपरीत हँदा
उ िनणय र प ाचारसमेत उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी मेरा नाउँमा दताको ि या अगािड बढाउनु
भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी ग रपाउँ
भ ने मु य िनवेदन िजिकर रहेको देिख छ ।
सरकारी, सावजिनक ज गालगायत वन
कायालयले रो का राखेका ज गाह के ही यि ह ले
मालपोत कायालय र नापी कायालयका मख
ु लाई
िविभ न दबाब र लोभनमा पारी दता गन लागेकाले
रोिकपाउँ भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा परेको उजरु ीका आधारमा छानिबन गरी
िनवेदक िमनबहादरु शाहीसमेतको ज गा दता ग रपाउँ
भनी परेको िनवेदनको कारबाही तामेलीमा रा ने गरी
िनणय भएको हो िवप ी िनवेदकको हक अिधकारमा
आघात पु ने कुनै पिन काम कारबाही नभए नग रएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िवप ीह को तफबाट अलगअलग िलिखत जवाफ
पेस भएको देिख छ ।
२. सो स दभमा हेदा यी रट िनवेदक
िमनबहादरु शाहीले आ नो िजजबु ाजे रतु
शाहीसमेतको पालादेिख घरबास बनाई जोत भोग
गरी आएको िज ला कािलकोट मा मा गा.िव.स. वडा
नं. ५ बाट आ नो नाउँमा नापी न सा हन छुट भएको

सािबक िक.नं. १६७२ को ज गा े फल ११९५९०
व.िम. म ये ०९००० व.िम. ज गा मेरो नाउँमा दता
गन छुट भएको हँदा उ िक ाको ज गा मेरो नाउँमा
छुट दता ग रपाउँ भनी िमित २०६८।०४।१७ मा
मालपोत कायालय कािलकोटमा िनवेदन िदएको
देिख छ । उ िनवेदनउपर छुट दताको कारबाही
चिलरहेको अव थामा सावजिनक ज गा यि
िवशेषको नाममा दता गन लागेको हँदा रोिकपाउँ भनी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा के ही
यि को उजरु ी परेको भ ने देिख छ । सोही उजरु ीको
आधारमा िनवेदन दाबीको ज गा यि को नाममा
दता नगनु नगराउनु िनवेदनको कारबाही तामेलीमा
रा नु भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िमित २०७०।१२।२६ मा िनणय भई छुट
ज गा दताको कारबाही रोिकएपिछ सोको िव मा
यी रट िनवेदक िमनबहादरु शाही रट े बाट यस
अदालतमा वेश गरेको देिख छ ।
३. सावजिनक ज गा यि िवशेषको
नाममा दता गन नहने स ब धमा िववादको िवषय
हन स दैन । तर कुनै पिन ज गा सावजिनक हो,
होइन ? भ ने कुराको िन पण स ब त य र
माणको समिु चत मू याङ् कन गरी सािधकार
िनकायबाट ग रनु पदछ । मालपोत ऐन, २०३४ को
दफा २४ ले सरकारी, सावजिनक र सामदु ाियक ज गा
यि िवशेषको नाममा दता गन आवाद गन िनषेध
गरेको छ । यो ऐन जारी हनपु ूव वा जारी भइसके पिछ
पिन कसैले सरकारी, सावजिनक र सामदु ाियक ज गा
दता गरेको भए सो ज गा वतः बदर ह छ र ऐ. ऐनको
दफा २४(२) मा सरकारी वा सावजिनक ज गा यि
िवशेषले दता गरी आवाद गरेकोमा य तो ज गाको
दता वतः बदर भई यि िवशेषको नाउँमा रहेको
दता लगतसमेत मालपोत कायालय वा नेपाल
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सरकारले तोके को अिधकारीले क ा गन स ने छ
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । उ कानूनी
यव थाअनस
ु ार सावजिनक ज गा दता गरेकोमा
य तो दता बदर गन अिधकार मालपोत कायालय
वा तोिकएको अिधकारीलाई रहेको देिख छ । यसरी
ज गा दता गन नगन अिधकार सो अिधकारको योग
गन अिधकारीले जाँच ार भ गरी ज गा दताको
वैधािनकता स ब धमा माणको मू याङ् कन ारा
व तिु न पमा सावजिनक ज गा हो भ ने मािणत
भएको अव थामा उ अिधकारीले ज गा दता गन
वा नगन वा दता भइसके को ज गाको लगत क ा
गन कानूनी ि या हो । कानूनबमोिजम मालपोत
कायालयले मा कुनै ज गा सावजिनक हो वा होइन
र दता गन िम ने हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय
गन अिधकार रा नेमा यि को नामको ज गा दता
गन नगन ज ता ज गा शासनस ब धी े ािधकार
नभएको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
आ नो काम कारबाही र े ािधकारभ दा बािहर गई
गरेको आदेशबाट मालपोत कायालयको े ािधकार
िनि य र सीिमत हनु पु दछ । जनु िनकाय वा
पदािधकारीले यि िवशेषको वा सावजिनक
ज गा हो भ ने स ब धमा िनणय गन स ने हो यस
िनकायको अिधकार े िभ वेश गरी िनवेदन
तामेलीमा रा नु भनी भएको िनदिशत आदेश एवम्
िनणयलाई कानूनबमोिजमको िनणय भनी मा न
िम ने देिखन आउँदैन ।
४. ज गा दताको िवषयमा िनणय गन
े ािधकार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगलाई नहने भनी यस अदालतबाट धेरै
मु ामा या यासमेत भएको अव था छ । कृ णराम
िवजयान दसमेत िव
अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग भएको (ने.का.प. २०७४,

अङ् क ८, िन.नं.९८६६) को उ ेषण िनवेदनमा
दु प रणाम स याउने कुराको आडमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाइ जनु सक
ुै
िवषयमा िनणय गन छुट दान भएको स झन
निम ने । जनु कामका लािग कानूनले जसलाई अिधकार
िदएको छ, सो काय सोही िनकाय वा अिधकारीले
गनु पदछ । कानून ारा अि तयारी पाएका िनकाय
वा अिधकारीको े ािधकारमा ह त ेप वा सङ् कुचन
हने गरी अ य कुनै िनकाय वा पदािधकारीले अिधकार
योग गन पाउँदैन । अिधकारिवहीन िनकायबाट
भएको काम कारबाहीले कानूनी मा यता पाउन
स ै न । िनणयको प रणाम सारमा जितसक
ु ै रा ो भए
पिन े ािधकारिवहीन िनणयको कानूनी मा यता
नरहने । कुनै ज गाको दता बदर गन िनणय गन पाउने
अिधकार िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगलाई कुनै कानूनले दान गरेको देिखँदैन ।
आफूमा हँदै नभएको अि तयार योग गनु िवप ी
आयोगका लािग शोभनीय कुरा हन नस ने । भनी
या या भएको छ । यसैगरी पासाङ ते बा लामा
िव
नेपाल सरकार भूिमसूचार तथा यव था
म ालय भूिमसधु ार तथा यव था िवभागअ तगत
मालपोत कायालय िस धपु ा चोकसमेत भएको
ने.का.प.२०७६, अङ् क ४, िन.नं.१०२४०)
को उ ेषण िनवेदनमा” अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले सरकारी स पि संर ण गन
हेतल
ु े िनदशन िदँदा पिन “य तो िनणय गन”ु भनेर
िकटान गरी दबाबमूलक ढङ् गले िदने पिन होइन ।
आ नो े ािधकारिभ को कायमा कानूनस मत
ढङ् गबाट िनि त ि या अवल बन गरी े ािधकार
भएका िनकायले नै आव यक कागजात माण बझ
ु ी
सबै ि या पूरा गरेर त य र माणका आधारमा
िनणय गन वत अिधकार े लाई िम ने,
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१०५८० - िमनबहादरु शाही िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत

सङ् कुचन, िनय ण एवं िनदिशत गन िहसाबले
िनदशन िदन निम ने” भनी या या भएको अव था
छ । ततु िनवेदनमा छुट ज गा दताको िवषयमा
िनवेदन परी दता हने नहनेस ब धी ि यामा रहेको
अव थामा दता नगनु भनी अि तयारबाट िनणय भई
उ दताको ि या रोिकएको देिखँदा र उपरो
मु ाह मा भएको या यासमेतको आधारमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०७०।१२।२६ मा भएको िनणय र सोको आधारमा
भएका प ाचार े ािधकारिवहीन देिखँदा बदर
ग रिदइएको छ ।
५. अब मालपोत कायालय मा मा
कािलकोटबाट यी िनवेदकका नाउँमा छुट ज गाको
दता स ब धमा भएको कामकारबाही कायम रहन
स ने हो वा होइन भ ने स ब धमा मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २४ मा भएका यव थाह हेदा
कसैले सरकारी वा सावजिनक ज गा दता गराएमा
य तो दता वतः बदर भई सावजिनक कायम हने
भ ने देिख छ । उपरो कानूनी यव थाअनस
ु ार
सावजिनक ज गा यि िवशेषको नाउँमा दता
हँदमै ा िनजी हने होइन य तो ज गा जिहलेसक
ु ै पिन
बदर भई वतः सावजिनक वा सरकारी कायम हने
भ ने देिख छ । ज गा दता र रिज ेसन स ब धमा
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ मा यव था गरेको
देिख छ । य तै गरी ऐ. को दफा ७ मा ज गा दताको
स ब धमा िवशेष यव था रहेको देिख छ । ऐ. को
दफा ६(१) मा मालपोत कायालयले िज लािभ को
येक ज गा तोिकएबमोिजम दता गरी रा नपु न,
दफा ६(२) मा उपदफा (१) को योजनको लािग
ज गा दता िकताब खडा गदा ज गा नापजाँच भएको
ठाउँमा सो नापजाँचबाट तयार भएको ज गा दता
े ताबमोिजम र ज गा दता े ता तयार नभएको वा

ज गा नापजाँच नभएको ठाउँमा आ नो कायालयमा
रहेको लगत वा भूिम सधु ार कायालय वा अ य
कायालयबाट ा लगतबमोिजम खडा गनपन
ु र
ऐ. को दफा ६(३) मा उपदफा (२) बमोिजम ज गा
दता िकताब खडा गदा येक मालपोत कायालयले
स बि धत ज गावालाह सँग तोिकएबमोिजमको
िववरण माग गन स ने छ र यसरी माग गरेको िववरण
उपल ध गराउनु येक ज गावालाको कत य हने
छ भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा “ज गा (नापजाँच)
ऐन, २०१९ बमोिजम नाप न सा भएको कुनै ज गा
दता गनस म छुट भएकोमा उ ज गाको सािबक
दता ितरो र भोगसमेतको आव यक छानिबन गरी
तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा रसमा तोिकएको
ि या अपनाई मालपोत कायालयले य तो ज गा
दता गन स ने छ । य तो दता स ब धमा मालपोत
कायालयले िनवेदन परेको िमितले दईु वषिभ अि तम
टुङ्गो लगाई स नपु न छ” भ ने कानूनी यव था रहे
भएको देिख छ । यसरी ज गा दता स ब धमा िनि त
कानूनी ि या तोिकएको छ र सोही कानूनी ि या
अवल बन गरी आ नो हकभोग देखाउन स ने
यि ले ज गा दता गन स ने देिख छ ।
६. कुनै ज गाको स ब धमा हकभोग ितरो
भरो सि धसपन आिदसमेत हेररे बझ
ु ेर ज गा दता हने
हो वा होइन भ ने स ब धमा मालपोत कायालयले
वत पमा िनणय गन िवषय हो । ततु ज गाको
दताको िवषय िववादरिहत छै न । िववािदत ज गा
दताको लािग यी िनवेदकले िक.नं. १६७२ को
े फल ११९५९० व.िम. म ये ०९००० व.िम.
ज गा आ नो हक भोगको ज गा भई दता हन छुट
भएको हँदा दता ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय
कािलकोटमा िमित २०६८।०४।१७ मा िनवेदन
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िदएको देिख छ । िनवेदकले ज गाको ोतको पमा
घरधरु ीमा दता भई मेरो अंश भागब डामा परेको भनी
उ लेख गरेको भए तापिन िनवेदन तथा बहसको
ममा ब डाको कागजमा उि लिखत के कुन िक ा
र के कित े फलको यो ज गा हो भनी प पमा
खल
ु ाउन सके को पाइँदैन ।
७. िवप ीह ारा पेस भएको िलिखत
जवाफमा सँगैका अ य िक ा ज गाह नापी
गराउने यी िनवेदकले उ िववािदत ज गा दता गन
छुट्नक
ु ो िव वसनीय आधार पेस गन नसके को भनी
उ लेख भएको देिख छ । २०५२ सालको नापीमा
उि लिखत ज गा बाँझो र रे जपो बाट रो का रहेको
भनी उ लेख भएको पाइ छ । िनवेदकले उि लिखत
ज गामा आ नो िनर तर भोग रहेको भ ने उ लेख गरे
तापिन नापीको समयमा उपि थत भई नापी गराउन
नसक उि लिखत ज गा बाँझो भनी उ लेख भएबाट
िनवेदकको भोगमा रहेको भ ने कुरा यथे पमा
पिु हन सके को पाइँदैन । नापीप ात् मा अनिधकृत
पमा घर बनाई बसेको भ ने कुरा सजिमनको
कागजबाट पिु भइरहेको देिख छ । िनवेदकले उ
िववािदत ज गा दता हन छुट्नक
ु ो औिच यपूण आधार
पेस गन सके को अव था पिन देिखँदनै । िनवेदकले
छुट ज गा दताका लािग िदएको िनवेदनउपर कारबाही
हने ममा मालपोत कायालय कािलकोटले थलगत
िनरी ण र सजिमनसमेत गन कमचारी खटाई िनजको
नाउँमा दता गदा फरक नपन भनी िसफा रससिहत
िवप ी भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागमा
पठाएको देिखए पिन सावजिनक ज गा घट् न घु न
नपाउने गरी मा मा रे जपो को रो का फुकुवा भए
नभएको बझ
ु ी रो का फुकुवा भएको भए मा चिलत
कानूनबमोिजम कारबाही गन लेखी पठाउने भनी
भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभाग ज गा शासन

शाखाबाट िमित २०७१।०१।२२ मा िनणय भएको
भ ने देिख छ ।
८. उ िनवेदन दाबीको ज गा मा मा
रे जपो ले रो का राखेको भ ने देिखएबाट िनवेदकले
िनिववािदत पमा दता गरी पाउने कृितको ज गा हो
वा होइन भ ने कुरामा िववाद रहेको देिख छ । िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िलिखत
जवाफमा २०५१ सालितर सभ नापीमा कािलकोट
सदरमक
ु ाम आसपासका सरकारी सावजिनक र वन
े का ज गा यि िवशेषले अनिधकृत पमा दता
गराउन लागेकाले थानीय समाजसेवीह को पहलमा
िज ला वन कायालय कािलकोटले रो का राखेकाले
दता हनबाट रोिकएको भ ने देिख छ । यी िनवेदकले
छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय
कािलकोटमा िमित २०६८।०४।१७ मा िनवेदन िदई
उ ज गा दताको कारबाही भइरहेको अव थामा
पिन सावजिनक ज गालगायत अिघ िज ला वन
कायालय कािलकोटले रो का राखेका ज गाह के ही
यि ह ले मालपोत कायालय र नापी कायालयका
मख
ु ह लाई िविभ न दबाब र लोभनमा पारी पनु :
दता गन ि या अगािड बढाएको हँदा आव यक
कारबाही ग रपाउँ भनी िमित २०७०।०४।२३ मा
आयोगमा उजरु ी परेपिछ सोही उजरु ीको आधारमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले उ
ज गा दता नगन नगराउन मालपोत कायालयमा लेखी
पठाउने भनी आयोगबाट िमित २०७०।१२।२६ मा
िनणय भएको भ ने देिखएबाट िनवेदन दाबीको ज गा
िनिववािदत हक भोगको ज गा भ ने नदेिखई वनको
ज गा हो भनी िववाद खडा भएको देिख छ ।
९. िववािदत ज गाको िफ डबक
ु को कै िफयत
महलमा “मा मा रे जपो को रो का रहेको” भ ने
उ लेख भएको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
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आयोगको िलिखत जवाफ बेहोराबाट सावजिनक
सरकारी र वनको ज गा भनी िनवेदन दाबीको ज गामा
उजरु परेको भ ने देिखएबाट िनवेदकको दाबीको
ज गा पिन वनअ तगतको ज गा हो वा यि िवशेषको
हक भोगको ज गा हो यिकन गनपन
ु देिख छ ।
१०. सावजिनक ज गा सामा य ि या
पूरा गरेर सहज ि याबाट यि िवशेषका नाममा
दता गन िम ने िवषय होइन । सावजिनक स पि को
संर ण गनु सबैको कत य हो । सावजिनक ज गा यि
िवशेषको नाउँमा दता गन र सावजिनक अिधकारीले
पिन दता गराइिदनु भनेको कानूनिवपरीतको काय
हो । दता हन स ने हो वा नस ने िवषयमा माण
र ज गाको अवि थितसमेतको िवचार गरी िनणय
िन कषमा पु नु पदछ । ज गा दताको िवषय मालपोत
कायालयको े ािधकारिभ को िवषयव तु भएको
हँदा ज गा दता हने वा नहने भ ने स ब धमा
मालपोत कायालयले नै िनणय गनपन
ु हछ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िनणय
े ािधकारिवहीनताको आधारमा बदर हँदैमा यसले
ज गा वत: दता ह छ भ ने अथ ला दैन । यसको
आशय जनु िनकायको े ािधकार हो यसैले
व तिु न र पारदश पमा हेनपछ
ु भ नेस म हो ।
११. कुनै सावजिनक, सरकारी र वनको
ज गा कुनै पिन यि िवशेषले आ नो नाउँमा
दता गन र सरकारी अिधकारीले पिन सावजिनक
ज गा यि िवशेषको नाममा दता गराइिदन
हँदनै । सावजिनक ज गा यि िवशेषको नाममा दता
भएको भए पिन बदर ह छ भनी यस अदालतबाट धेरै
मु ाह मा बोिलसिकएको अव थासमेत छ । जनादन
पा डेसमेत िव नेपाल सरकार, भूिमसधु ार तथा
यव था म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
भएको (ने.का.प. २०७६, अङ् क ५, िन.नं.१०२७५)

को उ ेषण िनवेदनमा “कुनै स पि यि गत
कायम हन सो स पि को सािबक ोत प सँग
खु नपु छ । सो स पि े ताले कानूनबमोिजम ा त
गरेको हनपु छ । ा गरेको सो स पि मा धनीको
िनर तर पमा भोग रहेको हनपु छ । तर यिद उ
स पि को ोत नै प छै न, सो स पि मा धनीको
कुनै िकिसमको भोग पिन छै न र लामो समयदेिख
सो स पि सावजिनक उपभोगमा कायम रिहरहेको
ि थित छ भने सो स पि यि गत स पि नभई
सावजिनक कृितको सरकारी स पि नै भएको
मा नपु न” भनी या या भएको अव था छ । यसैगरी
नकलब दा िट टेट ा.िल. काँकडिभ ा, झापासमेत
िव
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
टंगाल काठमाड समेत भएको (ने.का.प. २०७६,
अङ् क ९, िन.नं.१०३५८) को उ ेषण िनवेदनमा
“सरकारी गौचरण, वन जङ् गलका ज गा कसैले
िनजी बनाई दता गछ भने सो काय अनिु चत हँदा
सो िवषय सावजिनक िहत र सरोकारको िवषय
ब दछ । य तोमा जोसक
ु ै ले उजरु ी गन पाउने मा
होइन, एउटा संवैधािनक िनकायको पमा य ता
अनिु चत काय रोक सावजिनक िहतको र ा गनु
आयोगको े ािधकारिभ को िवषय ब ने” भनी यस
अदालतको संयु इजलासबाट या या भएको
छ । यसैगरी यामबहादरु भ ने याममान े
िव
नेपाल सरकार भूिमसधु ार तथा यव था
म ालय िसंहदरबार काठमाड समेत भएको (ने.
का.प. २०७६, अङ् क २, िन.नं.१०२०६) को
उ ेषण िनवेदनमा “आधारभूत पमा हेदा पिन छुट
दता माग गन िवषय हो, सो अिधकार होइन, छुट
दताको िनवेदन पदमा सोबमोिजम ग रहा नपु छ भ ने
नहने । िववािदत स पि मा िविभ न प ह िमली
एकआपसमा तेरो मेरोको ि थित देखाई िनवेदन िदए
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भ दैमा स बि धत कायालयले अिनवाय पमा तेरो
मेरोमा सनु ाउनु पछ भ न िम दैन । दाबीको औिच य
र माण हेरी कसैको पिन दाबी अ वीकार गन
सिकने । ज गाको दता शंका पद छ, भोग ि िवधाजनक
छ र नापी भएको चार दशकपिछ ज गा दता माग गनपन
ु
िच बु दो कारण निदइएको अव थामा मालपोत
कायालयको िनणय बदर गन रटको े ािधकार
योग गनपन
ु औिच य र वा छनीयता दवु ै नदेिखने”
भनी यस अदालतको संयु इजलासबाट या या
भएको देिख छ ।
१२. ततु िववादको स ब धमा हेदा
िनवेदकले िनवेदनमा दाबी गरेको ज गा सावजिनक,
सरकारी र वनको ज गा भनी दता गन नहने भनी
पटकपटक न उठाएको अव था छ । वनको
सावजिनक सरकारी ज गा भनी न उिठसके पिछ
सो ज गाको नापजाँच सजिमन गरी यथाथ के हो
यिकन गनपन
ु नै देिख छ । सो ज गाको िवषयमा
स बि धत थानका छर िछमेक, टोलबासी र थानीय
सरोकारवाला, समाजसेवी भ भलादमीसमेतका
सरोकारवाला थानीय नै जानकार ह छन् र
यसको असर पिन िनजह लाई नै पन ह छ ।
तसथ िनवेदनसाथ पेस भएका माण कागजात,
हाल उ ज गामा भएको भोगको ि थितसमेतका
माणह को मू याङ् कन अ ययन गरी, थानीय
िनकाय, वन कायालय र नापी कायालयसमेतको
राय िलई यथाथ िववरण बझ
ु ी, स बि धत वडा तथा
नगरपािलकाको रोहवरमा अि तयारमा उजरु गन
उजरु कताह को उजरु ी िझकाई उजरु ीको बेहोरा
हेरी उनीह लाई िझकाई बझ
ु ी तथा िनजह उ
थानका छरिछमेक लाई सामेल सहभागी गराई र
थानीय सरोकारवालाह को सहभािगतामा नाप
न सा, सजिमनसमेत गरी िववािदत िवषयको टुङ्गो

लगाउनपु न देिख छ ।
१३. तसथ, उपरो ानस
ु ारको ि या पूरा
गरी िनवेदन दाबीको िक.नं.१६७२ को ज गाम ये
िनवेदकले दाबी गरेको ९००० वगिमटर ज गा
िनवेदकका नाउँमा छुट दता हन स ने वा नस ने
के हो सो िवषयमा वन, नापी, थानीय िनकाय तथा
ज गा अवि थत रहेको थानका सरोकारवाला
थानीयह समेतलाई आिधका रक पमा बझ
ु ी
कानूनबमोिजम आव यक िनणय गनु गराउनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ठहछ ।
आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदई ततु
िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृतः- ताराकुमारी शमा
इित संवत् २०७७ साल असार २२ गते रोज २ शभु म् ।
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१०५८१ - अिधव ा क ितनाथ शमासमेत िव. मि प रषद,् धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

िनकायह मा काननू बमोिजमको ि या
पूरा गरी सूचना मा न गएमा औपचा रक
ि या पु याई तततत
् ् िनकायले सूचना
िदनपु न ।
( करण नं.१०)
§ महामारी वा दैवी कोप भएको
अव थामा संिवधानको धारा २७ र
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४
को ावधानह सि य नै रहने हदँ ा
िनवेदकह ले माग गरेबमोिजम य तो
काममा संल न िनकायले स बि धत
सूचना अिधकारीमाफत िनयिमत सूचना
वाह गन र नाग रकले सूचना मा न
आएमा कानूनको ि याअनस
ु ार सूचना
िदने दािय व रहेकै देिखँदा यथोिचत
यव था गनुपन ।
( करण नं.१२)

नणय नं . १०५८१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
आदेश िमित : २०७७।३।२५
०७६-WO-१०२६
मु ाः परमादेश
िनवेदक

: काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.१६ बालाजु ब ने
अिधव ा क ितनाथ शमासमेत
िव
िवप ी : मि प रषद्,
धानम ी
तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§ महामारी भएको अव था वा कुनै
दैवी कोप परेको अव थामा सचेत
नाग रकह ले असल शासन र सरकारी
िनकायको उ रदािय वको लािग खच
िववरण माग गन पाउने हक संिवधानको
धारा २७ र सूचनाको हक तथा
नेपालले अनमु ोदन गरेको अ तराि य
सि धमाफत नेपाल सरकारअ तगतका
िनकायलाई
बा या मक
भएको
िवषयमा कुनै िववाद देिखँदैन । कुनै
नेपाली नाग रकले जुनसुकै सावजिनक

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी
अन तराज लइु टँ ेल, ी मिनषकुमार े ,
ी सरु े िव म के .सी., ी नवराज पा डे,
ी कृितनाथ पौडेल, ी िवरभ जोशी, ी
िवशालकुमार उपा याय, ी ितभा उ ेती,
ी सज
ु न नेपाल र ी स तोष भ डारी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
ह र साद जोशी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४

1861

नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

आदेश
या.ह र साद फुयाल : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)
(३) बमोिजम दायर हन आएको यस अदालतको
े ािधकारिभ को ततु रट िनवेदनको संि त
त य एवम् ठहर यस कार रहेको छ:
त य-ख ड
हामी िनवेदक अिधव ा भई मल
ु क
ु मा
िविधको शासन हनपु छ भ ने मा यतामा िव ास रा ने
यि ह ह । संिवधानवाद, िविधको शासन तथा
लोकताि क यव था मानव अिधकार, यि को
बाँ न पाउने अिधकार एवं वत यायपािलका हा ा
ल य भएकाले हामी यसैका लािग ि याशील पिन
छ । मल
ु क
ु मा कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) का
कारण लागु भएको लकडाउनले मजदरु , ग रब र
िदनिदनै कमाई खाने वगका मािनसह सबैभ दा
पीिडत भई भोकभोकै अव थामा छन् । सरकार र
सरकारी सम वयमा रहेका थानीय िनकायह ले
ग रब र कमाई खाने वगका मािनसह लाई लामो
समयस म पिन काम गरी कमाई गन नस दा
भोकभोकै मन अव थामा समेत राहत िवतरणमा
भेदभाव भइरहेकोले आफूह काठमाड मा बाँ न
नस ने भ दै राजधानी लामो दरु ीसमेत िहँडेर पार
गरेका समाचारह स चारमा यममा कािशत
सा रत भइरहेका छन् । राहतका लािग नाग रकता
खोिजएको र काठमाड मा घर भएका तर खान
नपाएका यि ह लाई मा ै राहत िदने हो हामीले
सबैलाई िदने कहाँ भनेका छ र भनी िविभ न थानीय
तहका जन ितिनिधह को भनाइसमेत सावजिनक

हन थालेपिछ झनै राजधानी छाड् नेह को लाम
लागेको पिन प भएको छ ।
यसैिबच िवप ी धानम ी खड् ग साद
शमा ओलीले हालै सरकारी स चार मा यमका
ितिनिधह लाई बोलाई राहत साम ी िवतरण
भइरहेको र असी करोड बराबरको राहत बाँिडएको
भनी सावजिनक पमै बताएको कुरा स चार
मा यममा समेत कािशत सा रत भएकाले को
जनताले कसरी यित रकम बराबरको राहत पाएछन्
भ ने कुराको सूचना जानकारी पाउने इ छा भएकोले
िसंहदरबारि थत िवप ी उप धानम ी ई र
पोखरेलको संयोजक वको कोरोना रोकथाम तथा
िनय ण उ च तरीय सम वय सिमित, िसंहदरबार,
काठमाड मा िनवेदन िलई उपि थत हन भनी
जाँदा िसंहदरबारको गेटबाटै वेश निदई कोरोनाले
सङ् िमत भइरहेको अव थामा य ता िनवेदनको
अथ छै न िजउ रहे िघउ खान पाइ छ अिहले तपाइँह
जानस
ु ् र अिहले कोरोना रो ने काममा असर पन
कुरा नगनहोस्
ु भनी हामीलाई िन सािहत पान काय
गनभएकोले
सूचना मा न सूचना आयोगमा िनवेदन
ु
दता गराउनसमेत लकडाउनका कारण अस भव
भएकाले बा य भई अ य वैकि पक उपचारको
यव थासमेत नभएकोले यो रट िनवेदन िलई
उपि थत हन बा य भएका छ ।
हाल लकडाउनका कारण सरकारी,
अधसरकारी तथा गैरसरकारी कायालयह ले
आ नो िज मेवारीमा रहेका काम कारबाही गन स ने
अव थामा छै नन् । गन स नेले पिन कारोना भाइरस
सन डरले िज मेवारी प छाइरहेका छन् । मल
ु क
ु मा
भइरहेका कायको पारदिशता कायम गराउने िज मा
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राि य सूचना आयोगको पिन हो । यो आयोग पिन
हाल कमचारीिवहीनको अव थामा छ । यसको
मतलब यो आयोगले पिन जनतालाई सस
ु ूिचत गराउने
गरी हाल काय गन सके को छै न । राहात िवतरणको
बारेमा यथाथ जानकारी मा ने उ े यले दता गन
लगेको िनवेदन दता हन नसके को ा तबाट यो कुरा
प ह छ । यसो भए तापिन नेपालको संिवधानको
धारा २७ मा मौिलक हकको पमा रहेका सूचनाको
हक कुि ठत हन निदन हामी कानून यवसायीह
स मािनत सव च अदालत गहु ारेका छ । सो धारामा
उ लेख ग रएको छ – ‘ येक नाग रकलाई आ नो
वा सावजिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना
मा ने र पाउने हक हने छ । कोरोना भाइरस (कोिभड१९) का कारण बेरोजगार भएर रहेका र यून आय
भएकालाई राहत िवतरण गन कायको यथाथ िववरण
पाउने िवषय िन य पिन हामी कानून यवसायीलगायत
आम नेपाली नाग रकको हकअ तगत पदछ । हामी
कानून यवसायीम ये धेरल
ै े कोरोना रोकथाम
उ च तरीय सिमित ारा थापना गरेको कोषमा
रकम सहयोग गरेका छ । यसका अित र
स माननीय धान यायाधीश, माननीय यायाधीश
तथा अदालतका कमचारीलगायत अ य इ छुक
नेपाली नाग रकले यस कोषमा आ नो ग छे अनस
ु ार
रकम उपल ध गराएका छन् । य तो अव थामा यस
कोषमा सहयोग गन / नगन सबै नेपाली नाग रकले
हालस म कस कसले के कित सहयोग पाए र के कित
खच भयो भ नेबारेमा यथाथ सूचना पाउने हक हने
प छ । हचवु ाको भरमा ८० करोडको राहत िवतरण
भयो भ दैमा यसले सूचनाको हक प रपूित गरेको
भ न िम दैन । हामी रट िनवेदक तथा आम नेपाली

नाग रकलाई सङ् घीय सरकार, देश सरकार तथा
थानीय तहले कस कसलाई के कित सहयोग व प
राहत िवतरण गरे भ ने स ब धमा यथाथ िववरण
सूचनाको हक व प पाउने अिधकार रहेको छ । यो
अिधकार हालको अव थामा िज मेवार िनकायह ले
कुि ठत गरेका कारण स मािनत सव च अदालतको
अिधकार े लाई गहु ारेका ह ।
यसैिबच अिधव ा अन तराज लइु टँ ेल
िव
नेपाल सरकार भएको मु ामा सव च
अदालतमा ितवेदन पेस गद िवप ी धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयबाट खा ा नको
अभाव हन निदने ितब ता जनाएको र ठुलो
प रमाणमा खा ा न राहतको पमा िवतरण
भएको समाचारसमेत नाग रक दैिनकमा िमित
२०७७ वैशाख १२ को अङ् कमा कािशत भएको
रहेछ । समाचारमा जनाइएअनस
ु ार कोरोना भाइरसका
कारण लकडाउनको अविध थिपँदै जाँदा खा ा नको
अभाव हनस ने आशंका भइरहेको िवषयमा समेत
िवप ी सरकारसँग पया चामल मौ दात भएकाले
खा सङ् कट आउन निदने, खा सरु ाका लािग
तीन तहकै सरकारह िनयिमत पमा सजगताका
साथ काम ग ररहेको ितवेदनमा िदइएको समाचारमा
उ लेख छ । खा यव था तथा यापार क पनी
िलिमटेडमा हाल २१,८८५ मेि क टन चामल,
सा ट ेिडङ कप रेसनसँग १.५७.९६५ मेि क टन
ननु मौ दात रहेको र िनजी े का यापारीह सँग
१,०२,५७० मेि क टन चामल मौ दात रहेको भ दै
कृषक र उ ोगह सँग धान मौ दात रहेकोले थप
चामल उ पादन हनस ने भई खा सङ् कट नआउने
सव च अदालतमा पेस ग रएको ितवेदनमा
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नेपाल कानून पि का, २०७७, पस
ु

उ लेख छ । लकडाउनको समयमा िविभ न घु ती
पसल (मोबाइल यान) माफत खा ा न िब
िवतरण भइरहेको र ‘कोही भोकै पदन, कोही भोकै
मदन’ भ ने नाराका साथ सरकारले काम ग ररहेको
उ लेख छ । ितवेदनमा १७,७९८ मेि क टन
चाम लकडानको अविधमा राहतको लािग िवतरण
ग रसिकएको जनाइएको छ । लकडाउन सु
भएपिछका तेइस िदनमा ५७,४१२ मेि क टन
खा ा न, १७.५३० मेि क टन दलहन, ३१,३००
मेि क टन तरकारी, ७,४८३ मेि क टन फलफूल,
१३३ मेि क टन दु धज य पदाथ र ते करोड पाँच
लाख चौव न हजार पैयाँ बराबरको औषधी क चा
पदाथ र पचह र करोड बा लाख ितस हजार
तयारी औषधी आयात ग रएको पिन समाचारमा
जनाइएकोले सोबमोिजम को को यि लाई राहत
उपल ध गराइएको हो भ ने िववरणसमेत जा न
पाउने अिधकार हामी िनवेदकलाई सरु ि त छ ।
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र
४ तथा नेपालको संिवधानको धारा २७ बमोिजम
हामी िनवेदकलाई िवप ी िनकायह ले सूचना
िदनपु न दािय व हो भने सशु ासन ( यव थापन तथा
स चालन) ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोिजम मल
ु क
ु मा
सशु ासन कायम गन र सवसाधारणलाई समयमा नै
यसको ितफल उपल ध गराउने उ े यले यस ऐन
वा अ य चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकारको
शासिनक काय िछटो छ रतो ढङ् गले स चालन गनु
गराउनु स बि धत पदािधकारीको कत य हने छ भ ने
यव थासमेतका आधारमा मल
ु क
ु मा राहत िवतरणका
नाममा अिनयिमतता हनबाट रो न समयमै सूचना
िदई पारदिशता कायम गनको
ु िवक पसमेत छै न ।

अतः मािथ करण करणमा उि लिखत
आधार र कारणसमेतबाट िवप ी िनकायले को
कसलाई कित राहत िवतरण गरेको हो, कसले यसरी
राहत पाए र रा यको स पि को सही सदपु योग
भएको छ छै न भ ने कुरा जा न पाउने अिधकार
हामी िनवेदकलगायतका स पूण नेपाली नाग रकलाई
भएकोले नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३)
बमोिजम राहत रकम नगद वा खा ा न िवतरणको
िववरण िनवेदकलाई िदनु भनी परमादेशलगायत
जो चािहने आ ा आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै
मु ाको टुङ्गो ला नअ
ु गावै िवप ी िनकायलाई यस
रट िनवेदनमा उठाइएको िवषयसमेतका आधारमा
राहत िवतरणको िववरण समयमै सावजिनक
गद नजाने हो भने सशु ासन ( यव थापन तथा
स चालन) ऐन, २०६४ को औिच यसमेत समा
भई हामी िनवेदकलगायका नेपाली जनताको
मौिलक अिधकारह को ग भीर उ लङ् घनसमेत
हने भएकोले सिु वधा र स तल
ु नको आधारमा समेत
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
४९(१) बमोिजम येक राहत िवतरण सावजिनक
गनु गराउनस
ु मेत भनी िवप ीका नाममा अ त रम
आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिधव ा
क ितनाथ शमासमेतको यस अदालतमा परेको
िनवेदन ।
यसमा ब दाब दीको समयमा िवप ीह बाट
को कसलाई कित राहत िवतरण गरेको हो, कसले
यसरी राहत पाएर रा यको स पि को सही
सदपु योग भएको छ, छै न भ ने जा ने र थाहा पाउने
अिधकार िनवेदकलगायत सबै नेपाली नाग रकलाई
भएको र सो स ब धमा सूचना माग गन जाँदा गेटबाटै
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फकाइिदएको र ब दाब दीको कारण सूचना आयोगमा
जान स भव नभएको हँदा राहत रकम नगद वा वा
खा ा न िवतरणको िववरण िदनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन ।
यसै िवषयसँग स बि धत मु ा िमित
२०७७।१।१२ मा दताका लािग यस अदालतमा
िलई आएकोमा मु य रिज ारबाट दरपीठ ग रिदनु
भएकोमा सोउपर िमित २०७७।१।१७ मा दरपीठ
बदर गरी रट िनवेदन दता गरी पाउन िनवेदन
गरेकोमा यस अदालतबाट िमित २०५७।२१ मा
दता ग रिदनु भनी आदेश भएको र त कालीन
अव थामा िवप ीबाट ८० करोड राहत िवतरण भयो
भनी िवप ीबाट भिनएकोमा उपरो बमोिजमको
राहत कस-कसलाई के कित सहयोग व प
िवतरण ग रयो भनी यिकन नभएको भ नेसमेतको
आधारमा िनवेदन दता - ग रएको भए पिन हाल
िवप ीबाट कोरोना रोकथाम तथा यव थापन
काय मअ तगत १० अब रकम खच भएको भनी
संसदमा
् तथा अ य भिनएको हँदा सो रकम के
कुन शीषकअ तगत खच ग रयो सो खच भावकारी
नभएको के कुन शीषकअ तगत उपरो रकम
खच भयो नेपालको संिवधानबमोिजम सूचना मा न
जाँदा यसको यथाथ िववरण िदन इ कार ग रएको
अव था छ । रा यको स पि सही पमा सदपु योग
भएको छ िक छै न भ ने कुरा नेपालको संिवधानको
धारा २७ बमोिजम जा न पाउने अिधकार भएकाले
उपरो खच िववरण िनज िनवेदकसमेतलाई िदनु
भ ने परमादेशलगायत उपयु आ ा आदेश जारी
ग रपाऊँ । यसका अित र सिु वधा र स तल
ु नको

ि कोणले समेत सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम ४९ समेत बमोिजम येक खच
िववरण सावजिनक गद जानु भनी िवप ीह का
नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको अिधव ा क ितनाथ शमा
पौडेलको यस अदालतमा परेको पूरक िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएका
िमितले बाटाका यादबाहेक १५ (प ) िदनिभ
िवप ीह ले महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गन भनी आदेश र िनवेदनको
ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह का नाममा
याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनू । साथै अ त रम
आदेशको माग गरेतफ िवचार गदा दवु ै प राखी
छलफल गराई अ त रम आदेश हने नहने स ब धमा
िवचार हन उपयु हने देिखएकोले सोको योजनाथ
िमित २०७७।०३।१० को तारेख तोक सोको सूचना
िवप ीह र महा यायािधव ाको कायालयलाई
समेत िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतबाट िमित २०७७।०३।०७ मा भएको
आदेश ।
नेपाल सरकार, गहृ म ालय संिवधान
तथा कानूनको प रपालना गरी, गराई कानूनी
रा यको अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका
संिवधान तथा कानून द हक, अिधकारको
स मान संर ण एवं संव न गन कुरामा ितब
रहेको छ । गहृ म ालयको के -क तो काम
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कारबाहीबाट रट िनवेदकलाई के क तो मका
पन गएको हो भ ने िवषयमा रट िनवेदनमा कुनै
पिन आधार र कारण देखाउन स नु भएको
छै न । राहत िवतरणको िववरण सावजिनक गन भ ने
रट िनवेदकको मु य दाबी रहेको छ । सो स ब धमा
राहत िवतरणको काय चिलत कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरी स बि धत िनकायबाट भएको र
िवतरण ग रएको राहतको िववरण र सोसँग स बि धत
अ य कागजात स बि धत िनकायमा सरु ि त रहने
र सामािजक लेखा परी ण, सावजिनक सनु वु ाइ,
अि तम लेखा परी णको मा यमबाट परी ण पिन
हने यव था रहेको छ । साथै, खोजीनीित भएको
बखत िनयमानस
ु ारको ि या पूरा गरी स बि धत
िनकायबाट सावजिनक हने नै हँदा सो कायलाई
अ यथा भ न सिकने अव था भएन । रट िनवेदनमा
यथ बनाइएका अ य िनकायबाट आ-आ नो
िवषयव तस
ु गँ स बि धत िवषयह मा िलिखत
जवाफ ततु हने नै हँदा व तिु न आधार, कारण
तथा माणिबना यस म ालयलाई समेत िवप ी
बनाई दायर भएको रट िनवेदन खारेजभागी हँदा
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको गहृ म ालयको
तफबाट ऐ. का सिचव महे वर यौपानेले पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) का कारण
जारी लकडाउनका भावबाट असङ् गिठत े मा
कायरत िमक वग तथा असहायह को दैिनक
जीवनयापनमा परेका नकारा मक असर कम गन
तथा राहत िवतरण कायलाई यवि थत गन भनी
थानीय तहबाटै राहत उपल ध गराउने गरी नेपाल
सरकारले नमनु ा मापद ड तयार गरेको िथयो ।

िनि त मापद डको आधारमा राहत िवतरणको
काय गदा राहत िवतरण कायमा भावका रता
आई भािवतह लाई जीवनयापन गन सहज हने
भएकोले उ नमनु ा मापद डको आधारमा राहत
िवतरणको मापद ड वीकृत गरी राहत िवतरण गन,ु
गराउनु हन भनी यस म ालय ारा सबै थानीय
तहह लाई च.नं. ४३९, िमित २०७६/१२/१९
को प बाट प ाचार ग रएको िथयो । उ मापद ड
तथा “कोिभड-१९ का कारण भािवत े ह को
लािग राहत सिु वधा दान गन काययोजना, २०७६”
को आधारमा मा राहत िवतरणको यव था
िमलाउने, येक वडामा स पक यि तोक गनु ासो
सङ् कलन गन तथा िवतरण ग रएको राहतको
िववरण हरेक िदन website तथा अ य उपयु
मा यमह बाट सावजिनक गन यव था िमलाउने,
राहत िवतरण कायको िनयिमत अनगु मन गन र
िवत रत राहतको ितवेदन तोिकएको ढाँचामा यस
म ालयलाई दैिनक पमा उपल ध गराउनेसमेतका
काय गन भनी यस म ालय ारा सबै थानीय
तहह लाई ग रएको उ प ाचारमा उि लिखत
िथयो । यस म ालयले राहत िवतरणमा पारदिशता
याउन र यसको अिभलेख णालीलाई यवि थत
गन कोिभड यानेजमे ट इ फोमसन िस टम (CMIS)
को यव था गरेको छ । उ िस टममा स बि धत
थानीय तह आफै ँ ले आफूले िवतरण गरेको राहतको
िववरण िवि गन यव था ग रएको छ । थानीय
तहह ले आफूले िवतरण गरेको राहतको िववरण
आ नो website मा रा नपु नसमेतका ावधान
र CMIS ले राहत िवतरण णालीलाई यवि थत
बनाउँदै थानीय तह वयम्लाई आफूले िवतरण
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गरेको राहतका कायमा वयम् िज मेवार बनाएको
प छ । यसरी यो म ालय य पमा आफै ँ
राहत िवतरण कायमा संल न नरही थानीय तहबाट
िवतरण ग रने राहतलाई सहज तथा यवि थत
बनाउने भूिमका िनवाह गद आएको अव थामा
यस म ालयलाई िवप ी बनाई रट दायर गनपन
ु
अव था होइन । तसथ, रट िनवेदन खारेजभागी छ,
खारेज ग रपाउँ भ ने सङ् घीय मािमला तथा सामा य
शासन म ालयको तफबाट सिचव सूय साद
गौतमको तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
िव यापी महामारी कोिभड-१९ को
रोकथाम तथा िनय णका लािग बा यतावश
गनपरे
ु को ब दाब दी (लकडाउन) को कारण दैिनक
म गरी जीवनयापन गनपन
ु प रवारलाई पन
गएको सम या ित नेपाल सरकार संवेदनशील
छ । सोही कारण नेपाल सरकार, मि प रषदबाट
्
िमित २०७६।१२।१६ मा ब दाब दीको कारण
आयआजन गु न गई दैिनक जीवनयापनमा
सम यामा परेका प रवारको लािग राहत काय म
स चालन गन िनणय भई काया वयन भइसके को
छ । यसका लािग “कोिभड १९ रोकथाम तथा
िनय णका ममा भएको आवागमन िनषेधबाट
उ प न प रि थितमा लि त प रवारलाई राहत
उपल ध गराउनेस ब धी मागदशन, २०७६” जारी
भई काया वयन ग रसिकएको छ । सोबमोिजम लि त
प रवारलाई अित िवप न, दैिनक यालादारी र
असहाय गरी तीन िकिसमले वग करण र पिहचान भई
स बि धत थानीय तहमाफत राहत िवतरण भएको
छ । कसलाई के कित राहत िवतरण ग रयो भ ने

स ब धमा उ राहत िवतरण गन काम स बि धत
थानीय तहबाट भएकोले सोको िववरण स बि धत
थानीय तहमा नै हने प छ । राहत िवतरणमा
भएका खचको िववरण र लेखा स बि धत थानीय
तहमै रहने र चिलत कानूनबमोिजम लेखा परी ण
थानीय तहले नै गराउनपु न भएकोले कसलाई कित
राहत िवतरण ग रयो, कसले यसरी राहत पाए,
राहत रकम नगद वा खा ा न िवतरण कसरी ग रयो
भ ने कुराको सूचना स बि धत थानीय तहबाटै
मा नु र िलनपु न ह छ । सूचनाको हकस ब धी ऐन,
२०६४ बमोिजम पिन जनु िनकायमा रहेको सूचना
हो सोही िनकायसँग मा नपु न हो । कुन सूचना कुन
िनकायमा रहने हो र कसले उपल ध गराउनपु न हो
भ ने आधारभूत कुरामै अ प भई ग रएको िनवेदन
मागदाबी हचवु ा छ । िव यापी पमा कोिभड महामारी
देिखन थालेपिछ नेपालमा यस रोगको रोकथाम र
िनय णको काम सम वया मक र भावकारी पमा
स चालन गन नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो िमित
२०७६।११।१८ को िनणयले उप धान एवं र ा
म ीको संयोजक वमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम
तथा िनय ण उ च तरीय सम वय सिमित गठन
भई काम भएकोमा यसस ब धी काय एकै िनकायबाट
गदा अझ भावकारी हने देखी सो सिमित िवघटन गरी
नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो िमित २०७७।२।२८
को िनणयबाट COVID-19 Crisis Management
Center (CCMC) पूनगठन भई सोस ब धी काम
कारबाही भइरहेको छ । सो के बाट भए गरेका
कामह को बारेमा सो के बाटै सूचनाह स ेषण
भएका छन् । कोिभड-१९ को रोकथाम, िनय ण
तथा उपचारको काममा नेपाल सरकार, स ब
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म ालयह , CCMC लगायत नेपाल सरकारका
सबै स बि धत िनकाय मा होइन देश सरकार तथा
थानीय तहह पिन आ-आ नो भूिमकामा पूण पमा
ि याशील छन् । नेपाल सरकार, मि प रषदबाट
् यी
सबै िनकायका काम कारबाहीलाई सहजीकरण तथा
सहयोग गन तथा नीितगत नेतृ व िदने काम भइरहेको
छ । यसबाहेक कोिभड-१९ रोकथाम, िनय ण तथा
उपचारको काममा यि गत तथा सं थागत पमा
सहयोग गन चाहने दाताह बाट ा रकम ज मा गन
गरी कोरोना भाइरस सङ् मण रोकथाम, िनय ण
तथा उपचार कोष खडा ग रएको छ । सो कोषको
यवि थत र पारदश पमा स चालन गन राि य
योजना आयोगका माननीय उपा य को अ य तामा
स चालक सिमित गठन भएको छ । सो सिमितले
उ कोषमा ज मा भएको रकम, कोषबाट िनकासा
िदइएको रकम र खचको िववरण िनयिमत पमा
सावजिनक गद आएको छ । यित मा ै होइन, अिहले
ायः सबै िनकायले वेबसाइटमाफत सबै सूचनाह
सावजिनक गन गरेका छन् । यसरी सबै सूचना
पारदश पमा सावजिनक भइरहेको र थानीय
तहलगायत सबै िनकायबाट भए गरेका कामको बारेमा
स मानीय धानम ी यूले सम मा उ लेख गरेको
िवषयलाई अितरि जत गरी िविभ न िनकायमा रहने
र ती िनकायबाटै सावजिनक भएको सूचना माग गरी
दायर भएको िनवेदन दाबी अितरि जत र मनोगत
छ । नेपालको संिवधानको धारा २७ मा येक
नाग रकलाई आ नो वा सावजिनक सरोकारको
कुनै पिन िवषयको सूचना मा ने र पाउने हक हने छ
भ ने यव था रहेको छ । सूचनाको हकस ब धी ऐन,

२०६४ को दफा ३ मा येक नेपाली नाग रकलाई यस
ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हने र सावजिनक
िनकायमा रहेको सूचनामा पहँच हने यव था रहेको
छ । सोहीबमोिजम आफूसँग साथक स ब ध भएको
सूचना कानूनबमोिजम स बि धत कायालयबाट माग
गन स ने र सो नपाएमा राि य सूचना आयोगमा
पनु रावेदन गन स ने प कानूनी यव था छ ।
यसमा कानूनबाट ा उपचारको माग अवल बन
नगरी राि य सूचना आयोगमा िनवेदन गन नसके को
भ ने मनोगत दाबी ग रएको छ । ब दाब दीको समयमा
पिन सो आयोगको कायालय खल
ु ा रहेको िथयो र
काम कारबाही स चालन भइरहेको िथयो । यो रट
िनवेदन िलएर स मािनत अदालतमा उपि थत हन
स ने िनवेदकले सो आयोगमा िनवेदन िदन नसके को
भ ने दाबी आफै ँ मा िवरोधाभाषपूण छ । अत: मािथ
उि लिखत बदुँ ाका आधारमा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अलगअलग एकै
िमलानको नेपाल सरकार, मि प रषद् धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालयको तफबाट नेपाल
सरकारको मु य सिचव लोकदशन रे मी र धानम ी
के पी शमा ओली नेपाल सरकारको तफबाट यस
अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
आदेश-ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा िनवेदन तथा िलिखत जवाफसमेतको
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन गरी
िनवेदक तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह ी
अन तराज लइु टँ ेल, ी मिनषकुमार े , ी सरु े
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िव म के .सी., ी नवराज पा डे, ी कृितनाथ पौडेल,
ी िवरभ जोशी, ी िवशालकुमार उपा याय,
ी ितभा उ ेती, ी सज
ु न नेपाल र ी स तोष
भ डारीले िनवेदकह लाई संिवधान, सूचनाको
हकस ब धी ऐन र अ तराि य द ताबेजसमेतको
आधारमा आ नो र सावजिनक मह वको िवषयमा
सूचना मा ने र पाउने हक छ । िवप ीह ले कोरोना
कोषको योग कहाँ कसरी भएको छ सो कोषको कतै
दु पयोग त भएको छै न भनी सोको सूचना मा न
जाँदा सूचना निदएको हँदा उ कोषको रकम कहाँ
कसरी खच भएको छ, सोको सूचना िनवेदकह लाई
िदनु साथै राहत िवतरण गन ममा सरकारका काम
कारबाहीमा पारदिशता कायम गन प मापद ड
िनमाण गनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयसमेतको तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी ह र साद जोशीले राहत
िवतरणको काममा पारदिशता कायम ग रएको
छ । उ काम कारबाहीलाई यवि थत गन
उ च तरीय सिमित गठन भई राहत िवतरण गन
िनणय गरी काया वयनमा याइएको छ सोलाई
यवि थत गन राहत उपल ध गराउने मागदशन,
२०७६ जारी भएको छ । राहत िवतरण गन येक
िनकायले आ नो काम कारबाहीको िववरणसिहतको
सूचना आ-आ नो वेबसाइटमा िव गनपन
ु
यव था गरी िव गरी आएको अव था
छ । यवि थत गरेर खच गन यास भएको छ कहाँिनर
ग ती भयो भनी िनवेदनमा उ लेख भएको छै न ।

िविध ि या पूरा गरेर कोष खच ग रएको र भएका
काम कारबाहीको सूचना वेबसाइटमा रािखएको हँदा
सूचना पाएन भ ने ि थित छै न रट िनवेदन खारेज
हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िमिसल संल न कागजातह अ ययन
गरी दवु ै प का िव ान् अिधव ाह र िव ान्
सह यायािधव ाको बहस सनु ी िनणयतफ िवचार
गदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
हो वा होइन सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यसमा यी
िनवेदकह ले िव यायी पमा फै िलएको कोराना
रोगको रोकथाम तथा िनय णका लािग ग रएको
लकडाउनका कारण दैिनक यालादारी गरी
जीवनयापन गनपन
ु सवसाधारणलाई राहत साम ी
िवतरण भइरहेको र असी करोड बराबरको राहत
बाँिडएको भनी धानम ी यूबाट सावजिनक
पमै स चार मा यममा समेत कािशत सा रत
भएकाले को जनताले कसरी यित रकम बराबरको
राहत पाएछन् भनी िववरण जा ने इ छा भएकोले
िसंहदरबारि थत िवप ी कोरोना रोकथाम तथा
िनय ण उ च तरीय सम वय सिमित, िसंहदरबार,
काठमाड मा िनवेदन िलई जाँदा िसंहदरबारको
गेटबाटै वेश निदई सावजिनक सरोकारको
िवषयको सूचना पाउने हकबाट नै वि चत गरेको
हँदा के कसरी, के कित राहत िवतरण ग रएको छ
सोको सूचना िनवेदकह लाई िदनक
ु ा साथै राहत
िवतरणको काम कारबाहीलाई प मापद ड िनमाण
गरी पारदश पमा स चालन गनु भनी िवप ीह को
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नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन िजिकर रहेको ततु िनवेदनमा राहत
िवतरणका काम कारबाही ि या पूरा गरी पारदश
पमा भएका छन् सोको लािग िविभ न संय
िनमाण भई काम भइरहेको र राहत िवतरण गन
िविभ न िनकायले गरेका काम कारबाही आ-आ नो
वेबसाइटमा िव गरेको र सो सूचनामा सबैको
पहँच हँदा सूचना िदएन भ न िम दैन रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भनी ाय: सबै िवप ीह को एकै
िमलानको अलग अलग िलिखत जवाफ पन आएको
देिख छ । िवप ीम येको नोभेल कोरोना रोग रोकथाम
तथा िनय ण उ च तरीय सम वय सिमितको
नामको याद उ सिमित िवघटन भइसके कोले
तामेल हन सके को देिखँदैन ।
३. यसमा मूलतः िनवेदकह ले कोरोना
रोकथाम उ च तरीय सिमित ारा थािपत कोषबाट
नाग रकह ले के कित राहत ा गरे, को कसले
कित राहत ा गरे, य तो राहत रकम नगद वा
खा ा न िवतरणको िववरण िनवेदकलाई िदनु भ ने
मूल माग र कोरोना रोकथाम तथा यव थापन र
राहत व प िवतरण ग रएको भिनएको रकम के कुन
शीषकअ तगत खच ग रएको हो संिवधानको धारा
२७ बमोिजम सूचना ा गनु भ ने पूरक िनवेदन
देिखयो ।
४.
यथ ह को िलिखत जवाफमा
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को ि या
नपु याई सव च अदालत वेश गरेको, कोिभड१९ रोकथाम तथा िनय णका ममा भएको
आवागमन िनषेधबाट उ प न प रि थितमा लि त

प रवारलाई राहत उपल ध गराउने मागदशन,
२०७६ अनस
ु ार राहत िवतरण भएको र िवतरणको
मु य िज मेवारी थानीय तहलाई दान ग रएको र
य तो िववरण थानीय तहमै रहने गरेको र य तो
िववरण वेबसाइटमा राखी ितवेदन म ालयमा
पठाउने यव था िमलाएको, िमित २०७६।११।१८
को मि प रषदको
् िनणयले माननीय उप धान
तथा र ाम ीलाई संयोजक वमा नोबल कोरोना
रोग रोकथाम तथा िनय ण उ च तरीय सम वय
सिमित बनाई काम भइरहेकोमा अझ भावकारी
काम गन मि प रषदको
् िमित २०७७।२।२८ को
िनणयले COVID-19 Crisis Management
Centre (CCMC) भइरहेको र ती िनकायका सूचना
तत् िनकायले सावजिनक ग ररहेको, कोरोना भाइरस
सङ् मण रोकथाम िनय ण तथा उपचार कोष खडा
गरी राि य योजना आयोगका माननीय उपा य को
अ य तामा स चालक सिमित गठन भएको र उ
िनकायले कोषको रकम िनकासा भएको रकमलगायत
िववरण सावजिनक ग ररहेको भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । यसमा नेपालको संिवधानको धारा २७
मा येक नागरिकलाई आ नो वा सावजिनक
सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना मा ने र पाउने
हक हनेछ भ ने ावधान उ लेख भएको पाइ छ ।
५. सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४
को दफा ३ को उपदफा (१) ले येक नेपाली
नाग रकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको
हक हने छ भने उपदफा (२) ले येक नेपाली
नाग रकलाई सावजिनक िनकायमा रहेको सूचनामा
पहँच हने छ भ ने यव था गरेको पाइ छ । तर के ही
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गो य रा नपु न िकिसमको सूचनाह लाई आधार
र कारणसिहत सूचना िदन बा य पान िम दैन ।
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)
मा गो य रा नपु न भनी िन न ितब धा मक वा यांश
उ लेख गरेको पाइ छः
· नेपालको सावभौमस ा, अख डता, राि य
सरु ा, सावजिनक शाि त सु यव था वा
अ तराि य स ब धमा ग भीर खलल पान,
· अपराधको अनस
ु धान, तहिककात तथा
अिभयोजनमा य असर पान,
· आिथक, यापा रक तथा मौि क िहत वा
बौि क स पि को संर ण वा बिकङ वा
यापा रक गोपनीयतामा ग भीर आघात
पान,
· िविभ न जातजाित वा स दायिबचको स-ु
स ब धमा य पमा खलल पान,
· यि गत गोपनीयता र यि को िजउ,
यान, स पि , वा य, वा सरु ामा
खतरा पु याउने ।
६. यी उि लिखत िवषयव तमु ा सावजिनक
िनकायले सूचना िदन बा य हने छै न तर के कुन
कारणले सूचना वाह नगनपन
ु उिचत र पया
कारण खल
ु ाउनु पछ । यसरी उिचत र पया
कारण खल
ु ाउन नसके को अव थामा सूचना िदने
दािय वबाट सावजिनक िनकाय उ मिु पाउन
स दैन । जहाँस म ततु मु ामा माग ग रएको
सूचनाको िवषयव तक
ु ो ग भीरतालाई हेदा ऐ. ऐनको
दफा ३ (३) बमोिजम सूचना उपल ध नगराउने

िवषयव तअ
ु तगत पन देिखँदैन । यथ को िलिखत
जवाफमा पिन राहत िवतरणका काम कारबाही
ि या पूरा गरी पारदश पमा भएका छन् र
राहत िवतरण गन िविभ न िनकायले गरेका काम
कारबाही आ-आ नो वेबसाइटमा िव गरेको भ ने
उ लेख गरेको देिख छ, साथै सो सूचना िदनु नपन
भ ने कही ँकतै िजिकर िलएको देिखँदैन । अतः माग
ग रएको सूचना सावजिनक िनकायले सावजिनक
पमा काशन सारण गन गराउने तथा कुनै नेपाली
नाग रकले माग गरेको ख डमा सूचना दान गन
कृितको सूचनािभ पन कुरामा िववाद देिखँदैन ।
७. सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को
दफा ४ मा येक सावजिनक िनकायले नाग रकको
सूचनाको हकको स मान र संर ण गनु गराउनपु न
सावजिनक िनकायको दािय व उ लेख गरेको
पाइ छ । सावजिनक िनकायले सूचना वग करण र
अ ाविधक गरी समय समयमा सावजिनक, काशन
तथा सारण गन गराउने, सूचनामा नाग रकको पहँच
सरल र सहज बनाउने, आ नो काम कारबाही खल
ु ा
र पारदश पमा गन, आ ना कमचारीको लािग
उपयु तािलम र िश णको यव था गन भनी
सावजिनक िनकायको दािय व रहेको देिख छ ।
८. िनवेदकह ले कोषले गरेको िवतरणको
िववरण माग गरेकोमा उ कोषको थापना
मि प रषदको
् िमित २०७६।११।१८ िनणयबाट
भएको र सरकारी तथा यि गत वा सं थागत
सहायता ा गरी स चालन भएको कोष भएको
हँदा सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा
३ बमोिजम सूचना मा न पाइने र िदनपु न दािय व
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भएको िनकाय रहेको देिखयो । धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयको िलिखत जवाफमा
उ कोषको रकमको िनकासा र खचको िववरण
सावजिनक भइरहेको भ ने बेहोरा उ लेख भएको भए
तापिन यसरी सावजिनक ग रएका िववरणलगायतका
सूचनाह िविधवत् पमा िनवेदन िदई कसैले सूचना
माग गरेको अव थामा ि या पु याई सूचना िदनपु न
नै देिखयो ।
९. स बि धत कोष वा नेपाल सरकारको
अ य कुनै ि याबाट नेपालको संिवधान वा
कानूनअनस
ु ार थािपत िनकायले कुनै रकम ा
गरेको भए वा आ नै ोतबाट कुनै राहत िवतरण
गरेको भए िनवेदकह वा अ य कुनै पिन नेपाली
नाग रकले स बि धत िनकायमा संिवधानको धारा
२७ र सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा
३ र ४ अ तगत िनवेदन िदएमा ि या पु याई
औपचा रक पमा सूचना िदनपु न नै देिखयो ।
िलिखत जवाफमा लि त प रवारलाई राहत उपल ध
गराउने मागदशन, २०७६ माफत थानीय तहबाट
खचको िववरण ि या िमलाइएको भ ने उ लेख
भएकोमा थानीय िनकायको खच देश सरकारको
स बि धत म ालय तथा सङ् घीय सरकारको
स बि धत म ालयमा ा गरी िव तु ीय मा यम
वा वेबसाइटमा एक कृत पमा राखी य तो सूचना
मा न कोही यि ले िनवेदन िदएमा ि या पु याई
िलिखत सूचना िदनपु न नै देिखयो ।
१०. महामारी भएको अव था वा कुनै दैवी
कोप परेको अव थामा सचेत नाग रकह ले असल
शासन र सरकारी िनकायको उ रदािय वको लािग
खच िववरण माग गन पाउने हक संिवधानको धारा

२७ र सूचनाको हक तथा नेपालले अनमु ोदन गरेको
अ तराि य सि ध1 माफत नेपाल सरकारअ तगतका
िनकायलाई बा या मक भएको िवषयमा कुनै िववाद
देिखँदैन । कुनै नेपाली नाग रकले जनु सक
ु ै सावजिनक
िनकायह मा कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी
सूचना मा न गएमा औपचा रक ि या पु याई तत्तत्
िनकायले सूचना िदनपु न नै देिख छ । ती सावजिनक
िनकायले सूचना निदएको अव थामा राि य सूचना
आयोगमा पनु रावेदन गन स ने र उपचार खो न
साधारण े ािधकार रहे भएको देिखँदा यहाँबाट
सूचना पाउने नै देिख छ ।
११. जहाँस म िलिखत जवाफमा संिवधान
द हक ा गन सूचनाको हकस ब धी ऐन,
२०६४ बमोिजमको ि या पु याई आउनपु न र
ा गन नसके राि य सूचना आयोगमा पनु रावेदन
िदनपु न यव था भएकोमा िनवेदकह ले सो ि या
नपु याएको भ ने दाबी छ, यसलाई अ यथा भ न
सिकँ दैन । िनवेदकह ले राि य सूचना आयोगलाई
िवप ी नबनाएकोले उ आयोगको कुनै धारणा बु न
सिकएन । तर कोिभड-१९ भई ब दाब दीको
1

Article 19 of International Covenant on Civil and
Political Right (ICCPR), 1966,
Clause 2. Everyone shall have the right to freedom of
expression; this right shall include freedom to seek,
receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in
print, in the form of art, or through any other media of
his choice.
Clause 3. The exercise of the rights provided for in
paragraph 2 of this article carries with it special duties
and responsibilities. It may therefore be subject to
certain restrictions, but these shall only be such as
are provided by law and are necessary (a) For respect
of the rights or reputations of others; (b) For the
protection of national security or of public order (ordre
public), or of public health or morals.
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत

अव थामा
राि य
सूचना
आयोग
कमचारीिवहीनताको अव थामा रहेकोले िनवेदन
दता गन नसके को भ दै यस अदालतमा रट िनवेदन
िदन आएका िनवेदकह को िनवेदनलाई यस िवशेष
प रि थितलाई म यनजर गदा अ यथा भ न स ने
देिखएन । मूलतः सूचना िदनु र ा गनु नेपालको
संिवधान र कानूनले प रक पना गरेको िवषय र
असमा य प रि थित जनाई यस अदालतमा परेको
रट िनवेदनको हकमा अ यथा भ न स ने अव था
देिखएन ।
१२. य तो महामारी वा दैवी कोप भएको
अव थामा संिवधानको धारा २७ र सूचनाको
हकस ब धी ऐन, २०६४ को ावधानह सि य
नै रहने हँदा िनवेदकह ले माग गरेबमोिजम
य तो काममा संल न िनकायले स बि धत सूचना
अिधकारीमाफत िनयिमत सूचना वाह गन र यी
िनवेदक तथा कोही सचेत नाग रकले सूचना मा न
आएमा कानूनको ि याअनस
ु ार सूचना िदने
दािय व रहेकै देिखँदा यथोिचत यव था गनपन
ु
नै ह छ । िवप ीह धानम ी, धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय, कोरोना रोकथाम तथा
िनय ण उ च तरीय सम वय सिमित वा यसलाई
ित थापन गन बनेको कुनै िनकाय, गहृ म ालय
वा सङ् घीय सरकारका कुनै म ालय, देश सरकार
तथा कुनै म ालय र थानीय तहमा िनवेदक तथा
अ य कुनै यि ले कोिभड -१९ स ब धमा भएका
कायह को िववरण मा न िनवेदनसिहत आएमा
कानूनको ि या पूरा गरी सूचना उपल ध गराउनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी

ग रिदएको छ ।
१३. साथै मािथ उि लिखत त य, आधार,
कारण र कानूनी यव थालाई समेत म यनजर
गदा नेपालको संिवधानको धारा २७, सूचनाको
हकस ब धी ऐन, २०६४ तथा अ तराि य
सि धबमोिजम
सावजिनक
िनकायह को
कामकारबाही तथा ती िनकायले वाह गन
सेवास ब धी सूचना पाउने नाग रकको हकलाई
याभूत हने र य तो महामारी वा दैिवक िवपदक
् ो
अव थालाई समेत यानमा राखी देहायका कायह
गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा िनदशना मक
आदेशसमेत जारी ग रिदएको छ ।
(क) महामारी वा कुनै दैवी कोप परेको
अव थामा नाग रकले असल शासन र
सरकारी िनकायको उ रदािय वको लािग
खच िववरण सावजिनक गनपन
ु दािय व तीनै
तहका सरकारले वहन गनपन
ु हँदा एक कृत
पमा सूचना सङ् कलन गन र सावजिनक
गन णाली िवकास गरी कोही यि ले
सूचना मा न आएमा कानूनबमोिजमको
ि या पु याई सूचना िदने यव था गनु
गराउनु र सो िनि त आव यक भए कानूनमा
समेत संशोधन गनू ।
(ख) सङ् ामक रोगको महामारी वा कुनै
ाकृितक कोप वा िवपद् परेको
अव था वा य तै कृितको जिटलता
भएको अव थामा िव ततृ , व तिु न र
यथाथपरक सूचना ारा नै िवपि सँग
जु न सिकने कुरालाई म यनजर गद
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परमादेश र िनदशना मक आदेश जारी
भएको िवषयमा स बि धत िनकायह सँग
आव यक सम वय गरी संिवधानको
धारा २७ र सूचनाको हकस ब धी ऐन,
२०६४ बमोिजम नाग रकको सूचना पाउने
हकको सिु नि तता गन आव यक कानूनी,
सचेतनामूलक काय ममाफत पहल गनु
भनी राि य सूचना आयोगलाई लेखी
पठाउने ।

नणय नं . १०५८२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
फै सला िमित : २०७७।४।१९
०७६-RC-०१३०
मु ाः- कत य यान

१४.
ततु
आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई वादी : मालती था को जाहेरीले नेपाल सरकार
िदनू । ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
िव
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू । ितवादी : िज ला किपलव तु बु बािटका न.पा.
वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कायालय
उ रायमा सहमत छु ।
पा पामा थनु ामा रहेक कुमारी था
या.डा.आन दमोहन भ राई
§ आ मर ाको िजिकर िनरपे पमा ा त
इजलास अिधकृतः- ताराकुमारी शमा, र ाराम चमार
हने उ मिु को िवषय होइन । आ नो
(ह रजन) (शा.अ.)
िजउ यानमा उ प न भएको खतराबाट
इित संवत् २०७७ साल असार २५ गते रोज ५ शभु म् ।
छुटकारा पाउन हरस भव यास गदा पिन
उ कन स भव नभई िजउ यान नरहने
अव था भएमा ब ने उ कने उ े यबाट
मनािसब बल (reasonable force)
योग गन छुटस म कानूनले िदएको
ह छ । आ नो िजउ यान नरहने
अव था भएको र सो खतराबाट उ कन
—— & ––
गरेको कुनै कायबाट घटना घट् न गएकोमा
मा आ मर ाको सिु वधा वाि छत हने ।
( करण नं.४)
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वादीका तफबाट :
ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४
§ मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
सु तहमा फै सला गनः
मा. िज ला यायाधीश ी दायाराम ढकाल
प देही िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी दयानाथ खरेल
माननीय यायाधीश ी बामदेव वाली
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलास
फै सला
या.दीपककुमार काक : उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट िमित २०७६।२।७
मा भएको फै सला याय शासन ऐन, २०७३ को
दफा १०(१) बमोिजम साधक जाँचको लािग पेस भई
यस अदालतमा साधकमा दता हन आएको ततु
मु ाको फै सला सव च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम ९१(४) र अनस
ु ूची-१२ को ढाँचामा तयार
ग रएको छ । मु ाको त य तथा उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको फै सलाको बेहोरा सोही
अदालतबाट भएको िमित २०७६।२।७ को फै सलाबाट
देिखने हँदा यहाँ सो फै सलाको पनु राविृ ग रएको
छै न ।

अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा सु
प देही िज ला अदालतबाट ितवादी कुमारी
था लाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी
भएको फै सला उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासबाट िमित २०७६।२।७ मा सदर भई सो
फै सला साधक जाँचको लािग िमिसल ा हन आई
िमित २०७६।११।६ मा यस अदालतको साधक
दायरीमा दता भएको देिखयो । यसमा स बि धत
िमिसल अ ययन गरी हेदा, उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
बटु वल इजलासको फै सला िमलेको छ, छै न ? सो
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
कुमारी था ले आ नो पित िशव था को यान
मान उ े यले िनजलाई ढुङ्गाको िसलौटा हार गरी
कत य गरी मारी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१ र १३(३) नं. अनस
ु ारको कसरु गरेकाले िनज
ितवादीलाई सोही ऐन महलको १३(३) नं.बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी रहेको ततु
मु ामा सु
प देही िज ला अदालतबाट िनज
ितवादी कुमारी था लाई सव वसिहत ज मकै द
हने ठह याएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउँ भनी िनज ितवादीको
पनु रावेदन पेरकोमा उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
बटु वल इजलासबाट ितवादी कुमारी था लाई
सव वसिहत ज मकै द गरेको सु को फै सलालाई
सदर गरी सािबक अ.बं. १८८ नं. तथा हाल चिलत
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा १७क बमोिजम १०(दश) वष
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कै द सजाय गन राय य गरेकोमा उ फै सलाउपर
ितवादीको तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन
नपरेकोले उ च अदालतको उ फै सला साधक
जाँचका लािग िमिसल ा भई साधकको रोहबाट
पेस हन आएको देिखयो ।
३. यसमा, यी ितवादी कुमारी था ले
मौकामा अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा,
िमित २०७३।७।१० गते राित र सीले माि एका
ीमान्ले मसला िप ने िसलौटा ढुङ्गा िलई नमारी
छाड् दैन भनी ममािथ हार गन ताके को ढुङ्गा मैले
समाते ँ र दवु ैजनाको ढुङ्गा समाती तानातान हँदा
र सीले मातेका र कमजोर अव था भएकाले मतृ क
पित कोठाको िभ ामा ठोिकन गई भइु मँ ा पि टन
गए । उ ढुङ्गाले ीमान्को टाउकोको अगािड
भागमा लागेर घाइते भई ीमान्को मृ यु भएको
हो भनी आरोिपत कसरु मा सािबती बयान गरेको
देिख छ । िनजले अदालतमा आई बयान गदासमेत
मेरो ीमान् िशव था ले ए कासी मलाई गाली
गद घरमा भएको िसलौटा उठाई हा न ला दा मैले
िसलौटाबाट आफूलाई बचाउन छे दा िनजको हातमा
रहेको िसलौटा हातले धके दा ीमान्को िनधारमा
ला न गई सोही चोटको कारण िनजको मृ यु भएको
हो, मैले मौकामा गरेको बयान र जाहेरी दरखा त
बेहोरा साँचो हो भनी वीकार गरेको पाइ छ ।
४. यी ितवादीको उ सािबती बयान
िमिसल संल न मतृ कको िनधार हँदै टाउकोस म
६ इ च लामो कािटएको चोटबाट रगत बगेको
भ नेसमेत बेहोराको मतृ कको लासजाँच कृित
मचु ु का र Extra Cranial Hemorrhage को
कारण िशव था को मृ यु भएको भ ने शव परी ण

ितवेदनसमेतबाट समिथत भएको अव था
देिख छ । यसैगरी मौकामा घटना िववरण कागज गन
वादी प का सा ी सपना था पल
ु ामीले मतृ क िशव
चौधरीलाई आ नो ीमतीले हानेर मानु भएको हो
भनी मौकामा कागज गरी सोहीअनु प अदालतमा
गरेको बकप समेतबाट मतृ कको मृ यु वाभािवक एवं
अ य कारणबाट नभएर यी ितवादीको कत यबाट
भएको हो भ ने मािणत हन आएको देिख छ । यी
ितवादीले मतृ कले ममािथ हार गन ताके को ढुङ्गा
मैले समाते ँ र दवु ैजनािबच ढुङ्गा तानातान हँदा
उ ढुङ्गाले ीमान्को टाउकोको अगािड भागमा
लागेर घाइते भई मृ यु भएको हो, मैले आ नो यान
जोगाउनका लािग र ा मक काय गदा मतृ कको मृ यु
भएको भनी बयान गरे तापिन िनजको उ भनाई
िमिसल संल न अ य माणबाट पिु हन सके को
देिखँदैन । वारदातमा जल
ु मु ीको ितकार नगरेमा
आफू ब न स ने अव था िथएन भ ने कुराको पिु
गनपन
ु ह छ । आ मर ाको िजिकर िनरपे पमा
ा त हने उ मिु को िवषय होइन । आ नो िजउ
यानमा उ प न भएको खतराबाट छुट्कारा पाउन
हरस भव यास गदा पिन उ कन स भव नभई िजउ
यान नरहने अव था भएमा ब ने उ कने उ े यबाट
मनािसब बल (Reasonable Force) योग गन
छुटस म कानूनले िदएको ह छ । तर आ नो िजउ
यान नरहने अव था भएको र सो खतराबाट उ कन
गरेको कुनै कायबाट घटना घट् न गएकोमा मा
आ मर ाको सिु वधा वाि छत हन आउँछ । ततु
मु ामा मतृ क मिदरा सेवन गरी मातेका र कमजोर
अव थामा रहेको भनी वयम् ितवादीले मौकामा
लेखाएको बयान बेहोराबाट पिन यी ितवादीले
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मतृ कको हातबाट ढुङ्गा खोसेर िनजलाई हार नगरी
भा न उ कन स ने अव था िथएन भ ने िव सनीय
आधार पेस गन सके को नदेिखएको ि थितमा यी
ितवादीले आ मर ाको सिु वधा ा गन स ने
अव था रहँदैन ।
५. यस ि थितमा सु प देही िज ला
अदालतले यी ितवादी कुमारी था लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
गन ठह याएको फै सला सदर गरेको उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको फै सला माण
मू याङ् कनको रोहबाट मनािसब नै देिखएकोले
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२)
मा “कानूनमा कुनै कसरु बापत सव वको सजाय हने
रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो कसरु मा
सजाय गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न” भनी
उ लेख भएको र उ संिहता िमित २०७५।५।१
गतेबाट लागु भइसके को हँदा िनज ितवादीलाई हाल
चिलत मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४०(२) बमोिजम सव व नहने भएकोले ज मकै दको
सजाय मा हने गरी साधक सदर हने ठहछ ।
६. अब, यी ितवादी कुमारी था लाई
सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. तथा हाल
चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क बमोिजम
१० वष कै द गन गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासबाट य गरेको राय स ब धमा िवचार गदा,
ततु मु ाको िमिसल अ ययनबाट मतृ क िशव
था र यी ितवादी कुमारी था पित प नी नाताका
यि भएको देिख छ । यी ितवादीले मतृ कलाई

मानपछ भनी पूवयोजना बनाई तयारी गरी मतृ कलाई
मारेको भ ने देिखँदैन । मतृ क पितले मादक पदाथ
सेवन गरी प नीलाई जथाभावी गाली गरेको र लोहोरो
(िसलौटो) िलई हा न आएको अव थामा ितवादीले
गरेको र ा मक कायको प रणामबाट मतृ कलाई चोट
ला न गई सोही चोटका कारणले मृ यु भएको हो भनी
ितवादीले अदालतसम बयान गरेको देिख छ ।
अपराध हँदाको प रि थित, ितवादीको पा रवा रक
अव था, ितवादीले पिहलेदिे ख नै आ नो पितलाई
मानपनस
मको रसइवी राखी योजना बनाएको
ु
नदेिखएको, मतृ कले नै ितवादीलाई िसलौटाले
हार गन खोजेकोमा सो िसलौटो खो न खो दा
भिवत यवश मतृ कलाई ला न गएको कारणबाट मृ यु
हन गएको भ नेसमेतका आधारमा यी ितवादीलाई
ऐनबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा यायको रोहमा
चक पन भनी िनज ितवादीलाई १०(दश) वष कै द
सजाय गन गरी सािबक अ.बं. १८८ नं. तथा हाल
चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क बमोिजम
राय य गरेको पाइयो । ततु मु ाको िमिसल
संल न आधार माणह म यनजर गदा, मतृ कले नै
पिहले ितवादीलाई िसलौटाले हार गन खोजेकोमा
यी ितवादीले मतृ कको हातबाट उ िसलौटो
खो न खो दा मतृ कलाई ला न गएको कारणबाट
मृ यु हन गएको देिख छ । वारदातको कृित र
अव थासमेतबाट भिवत यवश घटना घट् न गएको हो
िक भ नेस मको यस ि थितमा िनज ितवादी कुमारी
था लाई ६(छ) वष कै द सजाय गदा पिन यायको
उ े य पूरा हने नै देिखएकोले िनज ितवादी कुमारी
था लाई सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. तथा
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हाल चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क बमोिजम
६(छ) वष कै द सजाय हने ठहछ ।
७. अतः मािथ िववेिचत िमिसल संल न
आधार, कारण र माणसमेतबाट ितवादी कुमारी
था लाई यानस ब धी महलको १३(१) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको सु प देही
िज ला अदालतको िमित २०७५।३।२७ को फै सला
सदर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासको िमित २०७६।३।५ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने देिखए पिन मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम सव व नहने
भएकोले िनज ितवादी कुमारी था लाई ज मकै दको
मा सजाय हने गरी साधक सदर हने ठहछ । साथै
िनज ितवादी कुमारी था लाई सािबक मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८८ नं. तथा हाल चिलत फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
को दफा १७क बमोिजम िनज ितवादी कुमारी
था लाई ६(छ) वष कै द सजाय हने ठहछ । अ मा
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएअनस
ु ार ितवादी
कुमारी था लाई ज मकै दको मा सजाय हने गरी

साधक सदर हने ठहरी सािबक अ.बं. १८८ नं. तथा
हाल चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क
बमोिजम ६(छ) वष कै द सजाय हने ठहरेकोले
सु को फै सलाअनस
ु ार िनजको नाउँमा किसएको
सव वसिहत ज मकै दको लगत संशोधन गरी ६(छ)
वष कै दको लगत कायम राखी सोहीअनु प िनज
ितवादीलाई संशोिधत कै दी पज
ु समेत िदनु भनी सु
प देही िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू.......१
िनज ितवादी कुमारी था लाई सव वको सजाय
नहने गरी फै सला भएकाले सव व गन योजनाथ
िनजको अंश रो का रािखएको भए फुकुवा ग रिदनु
भनी सु िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू .....२
यो फै सलाको जानकारी ितवादीलाई िदई फै सलाको
िव तु ीय ित अपलोड गरी ततु मु ाको दायरी
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइिदनू ......................................३
उ रायमा सहमत छु ।
या.टंकबहादरु मो ान
इजलास अिधकृत : ताराद बडु
इित संवत् २०७७ साल ावण १९ गते रोज २ शभु म् ।
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