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स पादकस पादक  : : ीी  गजे बहादरु संहगजे बहादरु संह  
  

काशनकाशन ,,  स ार तथा स ार तथा स पादनस पादन  शाखामाशाखामा  कायरकायरत्त ् 
कमचार हकमचार ह   

शाखाशाखा  अ धकृतअ धकृत  ीी  राजनराजन  बा तोलाबा तोला  
शाखा अ धकृत ी मनबहादरु कँुवरशाखा अ धकृत ी मनबहादरु कँुवर  
नाना..सुस.ु. ीी  सर वतीसर वती  ख काख का  
ना.स.ु ी ल मण व.क.ना.स.ु ी ल मण व.क.  
ना.स.ु ी रमादेवी यौपानेना.स.ु ी रमादेवी यौपाने  
ना.स.ु ी वनोदना.स.ु ी वनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
सस..कंकं.. ीी  वुुव  सापकोटासापकोटा  
क यटुरक यटुर  अपरेटरअपरेटर  ीी  अजनुअजनु  सवुेदसवुेद   

कायालयकायालय  सहयोगीसहयोगी  ीी  कृ णबहादरुकृ णबहादरु  ेे   

कायालय सहयोगी ी मेलाल महजनकायालय सहयोगी ी मेलाल महजन    
  

भाषा वभाषा व   ::  उप ा.उप ा.  ी रामच  फुयाली रामच  फुयाल  
  

बब   शाखामाशाखामा  कायरकायरत्त ् कमचारकमचार   

डड.. ीी  नरबहादरुनरबहादरु  ख ीख ी  

मु णमु ण  शाखामाशाखामा  कायरतकायरत  कमचार हकमचार ह     
सपुरभाइजरसपुरभाइजर  ीी  का छाका छा  ेे   
म ु ण अ धकृत ी आन दमु ण अ धकृत ी आन द काशकाश  नेपालनेपाल  

स नयर बकुबाइ डर स नयर बकुबाइ डर ी तेजराम महजनी तेजराम महजन  

स नयरस नयर  हे परहे पर  ीी  तलुसीनारायणतलुसीनारायण  महजनमहजन  

स नयरस नयर  से यानसे यान  ीी  नरे म ुननरे म ुन  ब ाचायब ाचाय  

स नयरस नयर  से यानसे यान  ीी  योग सादयोग साद  पोखरेलपोखरेल  

स नयरस नयर  मेका न समेका न स  ीी  नमलनमल  बयलकोटबयलकोट   

बकुबाइ डरबकुबाइ डर  ीी  यमनारायणयमनारायण  भडेलभडेल  

बकुबाइ डरबकुबाइ डर  ीी  मीरामीरा  वा लेवा ले  

क पोिजटरक पोिजटर  ीी  मलाकुमारमलाकुमार   ला मछानेला मछाने  
से यानसे यान  ीी  केशवबहादरुकेशवबहादरु  सटौलासटौला  

बकुबाइ डरबकुबाइ डर  ीी  अ यतु सादअ यतु साद  सवेुदसवेुद   

कायालयकायालय  सहयोगीसहयोगी  ीी  मो तमो त  चौधरचौधर   

  
  
  

कािशत स  या : २००० त 
  

  
  
  
  
 

काशनकाशन,,  स ार तथा स पादनस ार तथा स पादन  स म तस म त  
  

माननीय यायाधीशमाननीय यायाधीश  ीी  बैबै नाथ उपा यायनाथ उपा याय,,  सव च अदालतसव च अदालत        --  अ यअ य   

माननीय यायाधीश ी द पकराज जोशीमाननीय यायाधीश ी द पकराज जोशी,,  सव च अदालतसव च अदालत        --  सद यसद य  

नायव महा याया धव ा ी नायव महा याया धव ा ी राजे  सवुदेराजे  सवुदे ,,  त न धत न ध,,  महा याया धव ाको कायालय महा याया धव ाको कायालय   --  सद यसद य  

अधव ा ी ल मीदेवी दाहाल अ धव ा ी ल मीदेवी दाहाल ((रावलरावल))  त न धत न ध,,  नेपाल बार एनेपाल बार एसोसो सएसएससनन    --  सद यसद य  

व र  अ धव ा व र  अ धव ा ी ी नरह र आचायनरह र आचाय,,  अ यअ य ,,  सव च अदालत बार एसव च अदालत बार एसोसो सएसएससनन  --  सद यसद य  

सहरिज ार ी सहरिज ार ी नहकुल सवुदेनहकुल सवुदे , सव च अदालत, सव च अदालत                  ––  सद य सिचवसद य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

 
नेपाल कानून प काको उ रण गन ुपदा  

न नानसुार गन ुपनछ M  
 

नेकाप, २०७२... ... ... ... , न.नं. ... , पृ  ... 
-साल_     -म हना_  

उदाहरणाथ M नेकाप २०७२, चैत, न.नं.९५०४, पृ  २०४७ 

 
सव च अदालत बलेु टनको उ रण गन ुपदा  

न नानसुार गन ुपनछ M  
  

सअ बलेु टन २०७२ ... ... ... १ वा २, पृ  ...  

-साल_     -म हना_  
उदाहरणाथ M सअ बलेु टन, २०७२, चैत – १, पृ  १  

 
 



  

  

  
 

मू य .मू य .३०३०।।--    
  

  

मु क मु क MM  सव च अदालत सव च अदालत छापाखानाछापाखाना  

  

नेपाल कानून प का तथा सव च अदालत बलेु टननेपाल कानून प का तथा सव च अदालत बलेु टन    
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन ्अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  यो वेभसाइट खोलेप छ बायायो वेभसाइट खोलेप छ बाया FFतफ तफ नपेाल कानून प का नपेाल कानून प का 
तथा यसको तल तथा यसको तल सव च अदालत बलेु टनसव च अदालत बलेु टनमा ि लक मा ि लक 
गनहुोस ्।गनहुोस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प कामा समा व  नणयह  साल वैशाखदेिखका यी प कामा समा व  नणयह  
प न र हाल नप न र हाल नMMशु क डाउनलोड गन सकनेशु क डाउनलोड गन सकनेछछ  ।।  

  

    नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं वधानसमेत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं वधानसमेत 
हालस म हालस म कािशत अ धकाशं ऐन र नयमावल ह  नेपाल  तथा कािशत अ धकाशं ऐन र नयमावल ह  नेपाल  तथा 
अ जेीमा र अ जेीमा र १९१० १९१० सालको मलुकु  ऐनसालको मलुकु  ऐन,,  याय वका सनी याय वका सनी 
एवएवम ्म ्  व भ  ऐ तहा सक द तावेजह  नव भ  ऐ तहा सक द तावेजह  नMMशु क प न र शु क प न र 
डाउनलोड गन सकनेछ । डाउनलोड गन सकनेछ ।   

  

77]]uuffggff  

wwwwww..llaawwccoommmmiissssiioonn..ggoovv..nnpp  
  



 

i

िवषय सूची 
 

.

स. 

िन.नं./इजलास/ 

िववरण 
प  / िवप  िवषयको सारसङ् ेप पृ  

1=  

९५०४ 
 

पूण 
 

दता बदर 

तु सीमाया महजन 
िव  

प चनारायण 
महजनसमेत 

 गुठी तैनाथी ज गा गुठी अिधन थ 
ज गामा, गठुी अिधन थ ज गा गुठी रैतान 
न बरी ज गामा वा गठुीको घर वा ज गा 
रैकरमा दता हनबाट जोगाउन जुनसुकै 
चरणमा पिन ह त पे गन स न े
सं थानको अिधकार गठुी सं थान ऐन, 
२०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले 
सुिनि त गरकेो पाइन े। 

२०४७ 

2=  

९५०५ 
 

सयुं  
 

गैरकानूनी पमा 
स पि  आजन गरी 

ाचार गरेको 

नेपाल सरकार 
िव  

उमेशकुमार 
रे मीसमेत 

 आय ोतको तुलनामा अ वाभािवक र 
अिम दो स पि  रा न ेतथा िदन ेर उ च 
जीवनयापन गरकेो भ न े िवषय िवगतमा 
रा दै नरािखएको र रा नै नपन अित 
सू मतम ् िहसाब िकताबबाट मा  ै
िन पण हन स ने िवषय होइन । ब  
य तो अ वाभािवकता र अिम दोपनको 

च र लाई अनसु धानले टड्कारो पमा 
झ काउन सकेको हनपुदछ । िठक 
ढङ्गबाट लगत नराखेकै कारणले आयका 

ोतह  असीिमत हदैँनन् । रा सवेकले 
सावजिनक पदमा रहदँा ा  गन आय 

ोतको दायरा त झनै सागँुरो हन े हदँा 
यसको मोटामोटी आकँलन गन खासै 

किठनाइ हनपुन दिेख न । सावजिनक 
पदका अित र  रा सेवकले पैतृक 
स पि , दान दात य तथा कुनै 
वर यवसायबाट पिन वैधािनक पमा आय 

ा  गरकेो हन स ने । 

२०५७ 
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९५०६ 
 

सयुं  
 

जबरज ती करणी  
र चोरी 

नेपाल सरकार 
िव  

बलराम दवाडी भ ने 
यानबहादुर खड्का 

 अनुस धान र अिभयोजन बयानमखुी 
भैरहन े तर याियक िनणयमा मा  ै
वै ािनक र भौितक सबुद माणको 
िव ेषण खोजी गन िम दैन । चोरीभ दा 
जबरज ती करणीको कसरु बढी गि भर 
खालको कसुर हो । जनु कुराको पीडा 
पीिडतले जीवन पय तस म भो न पन 
ह छ । य तो गहन र सगंीन खालको 
कसुरमा जाहरे गरपेिछ सोभ दा कम 
गि भरको कसुर मािनने चोरीमा पिन 
जाहरेी पनलेु चोरी भएको कुरालाई पिु  
गदछ । मािनस आवतजावत गन थानमा 
कसैले पिन कुनै मिहलालाई जबरज ती 
करणी नगन र य तो वारदातको 

य दश  गवाह भनकेो पिन पीिडत नै 
हने ह छ । गर गहनासमते लुटी 
जबरज ती करणी गरकेो भनी पीिडतले 

ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई 
पीिडतको जाहरेीका साथै जाहरेीलाई 
समथन हन े गरी पीिडतले अदालतमा 
गरकेो बकप ले पुि  गरकैे दिेखने । 

२१२८ 
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९५०७ 
 

सयुं  
 

हक कायम दता 
बदर 

काशरवी 
धानसमेत 
िव  

सुनमाया े समेत 

 सािबकको नापीमा दता बाँक  रहन गएको 
ज गाको हक वािम व िन पण गदा सो 
नापीमा खडा भएको िफ डबकुमा 
लेिखएका यहोराह  मह वपूण माण 
ह छ । उस बखतको नापीमा खडा भएको 
िफ डबकुमा लेिखने यहोराह  सो 
ज गाको वािम वको स ब धमा 
काला तरमा िववाद उठ्ला भनी अनुमान 
गरी लेिखएका का पिनक कुराह   
होइनन् । यसैले सो िफ डबुकलाई सो 
ज गाको वािम व िनधारक माणको 

पमा उ च मह व िदन ुपन । 

२१३७ 
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९५०८ 
 

सयुं  
 

उ ेषण / 
परमादेश 

डा.भाइकाजी 
ितवारी 
िव  

चतुभूज भ समेत 

 रा यले नाग रकको बसोबासको 
अिधकारको सकारा मक काया वयनको 
लािग सिंवधानले नै दािय व िसजना 
ग रराखकेो अव थामा कुनै नाग रकले 
आ नो साम यबाट िसजना गरकेो 
बसोबाससँग स बि धत सा पि क हकमा 
अित मण गन कुरा सामा य अव थामा 
क पनासमते गन सिकँदैन । नाग रकको 
मौिलक हकको पमा संिवधानले 
थािपत गरकेो य तो अिधकार 

काया वयन गन रा यलाई केही पूवतयारी 
आव यक पन ु एउटा प  हन स छ तर 
भैरहकेो बसोबासमािथ ह त पे गरी यो 
हकको िनवाध पमा उपभोगमा असर 
पुर् याउने काममा रा य ि याशील हन 
नहने । 

२१४५ 
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९५०९ 
 

सयुं  
 

उ ेषण 

अिधव ा 
भरतकुमार 
लकाईसमेत 

िव  
नेपाल सरकार 

 वतमान यगु आधिुनक स चारको युग 
भएको र यि  आफँै उपि थत भई 
स बि धत कायालयमा गई पेस गन ु पन 
िववरणह  बझुाउन समय अभावले 
न याउन े मा  हैन झ झिटलोसमते हन े
हदँा स भव भएस म अिधकाशं सरकारी, 
गैरसरकारी तथा सं थानह ले समते 
Online Service लाई मा यता िदई 
Paperless Office बनाउन ेअिभयानमा 
नै जुटेको पाइ छ । यो ि याबाट 
सेवा ाहीह ले सहज, सगुम र िबना 
झ झट शी पमा सवेा ा  गनमा  
नभई कागजमा खच हने लाख  करोड  
रकमको बचतसमते हन े गरकेो ा त 
वयम ् कितपय Online सेवा योग हन े

२१५८ 



 

iv

कायालयह मा दिेखएको छ । वयम ् 
िवप ीको िलिखत जवाफमा अब परुानो 
प ित अपनाई रहमेा वदशे एवम ् 
िवदशेमा रहकेा क पनी तथा 
सं थाह सँग Correspondent गन 
किठन हने भ न े कुरा उ लेख गरकेो 
दिेख छ । िनवेदकह  ज ता २१ औ ं
शता दीका यवुा कानून यवसायीह ले 
आ-आ ना सवेा ाहीह लाई Online 

ि या तथा सेवाको स ब धमा े रत गन ु
पनमा िनजह ले नै य तो काय रोक  
पाउँ भनी तुत िनवेदन दायर गरकेो 
वतमान प र े यमा सुहाउँदोसमते दिेखन 
नआउन े। 

7=  

९५१० 
 

सयुं  
 

उ ेषण / 
ितषेध 

नारायण साद 
सुवेदीसमेत 

िव  
नेपाल सरकार 

 अनिुचत कायको स ब धमा सोको 
दु प रणाम स याउने अि तयारी 
अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगलाई भएकोमा राि य वािण य 
बकले बोनस िवतरण गन लागकेो िवषय 
अनिुचत काय भएको िन य ल नभई सो 
बोनस िवतरण रो न ेअि तयारी कुनै पिन 
ऐन, कानूनले अि तयार दु पयोग 
अनुस धान आयोगलाई दान गरकेो 
नदिेखने । 

२१६२ 

8=  

९५११ 
 

सयुं  
 

उ ेषण /   
परमादेश 

ितभा कुमारी िसहं 
िव  

नेपाल सरकार 

 संिवधानले रट उपचारको यव था गरकेो 
भएपिन यो उपचार सम यायको उपचार 
हो । यसमा अदालतको िववकेलाई श त 
ठाउँ रह छ । िनविेदकाको सवेा यथावत्  
छ । तलब सिुवधामा कुनै कटौती छैन । 
कामको अविध बढेको छैन । ७ माइल 
टाढा उही िज लािभ  स वा भएको छ । 

२१७८ 



 

v

िनविेदका सधै ँ अपायक ठाउँमा स वा 
भएक  अव था पिन छैन । िनवेिदका 
भेदभावको िशकार हनु भएक  छैन । 
स वाबाट केही असुिवधा भए होला तर 
हक हनन् भएको छैन । असिुवधाको 
कारणले स वा बदर नहने । 

9=  

९५१२ 
 

सयुं  
 

अंश दपोट 

ेमलाल लोध 
िव  

औधराजी लोध 

 अंश हक ज मका आधारमा 
कानूनबमोिजम ा  हने नैसिगक हक हो । 
अंश मु ामा वादी ितवादीले पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीमा उि लिखत 
स पि बाहके अ य सगोलको अब डा 
स पि  रह े भएको अव थामा वादीका 
पित र ससरुाले पसे भएको तायदाती 
फाँटवारीमा आपि  गरनेन ् भ दैमा उ  
अब डा स पि बाट यी वादीको अंश 
पाउने हकबाट वि चत गन िम दैन । 
तायदाती सुनी पाएको बखत त काल सबै 
स पि को पुरा जानकारी सबै 
अंिशयारलाई ह छ भ न िम दैन । जब 
कुनै स पि  ब डा हन बाँक  र 
तायदातीमा दखेाइएको िथएन भनी 
जानकारी ह छ तब नालेस गन कुरा   
ह छ । स पि को जानकारी िबना नै 
नालेस गन सिकने अव था नै हदैँन । 
तसथ तायदाती सुनी पाएको कागज गदा 
िवरोध गरने भ दैमा कसैको अंश हक 
वतः समा  हने होइन । वादी दाबीका 

ज गाह  २०३४ सालमा िनजी तवरबाट 
वा आ नो िनजी ान, सीप, यासबाट 
वा कसैबाट दान, बकस वा अपुतालीबाट 

ा  गरकेो िमिसल माणबाट दिेखँदैन । 

२१८४ 



 

vi

सगोलमा रह ेबसकेो अव थामा सगोलका 
कुनै अिंशयारले ख रद गरकेो स पि मा 
यी वादीको अंश हक ला न स दैन भ न 
निम न े।  

10= 

९५१३ 
 

सयुं  
 

उ ेषण 

उ व साद पने  
िव  

िनजामती 
िकताबखाना, ह रहर 

भवन, पु चोक, 
लिलतपुरसमेत 

 ज मिमित खो ने महल नराखी वषमा  
खो नु पन ठाउँमा िनवेदक १७ वष ९ 
मिहना पुगकेो मािनसले १८ वष ले न ु
वभािवक नै ह छ । यसैले िसटरोल 

फाराममा उमरे वष ले नु पन खाली 
ठाउँमा िनवेदक १७ वष ९ मिहना पुगकेो 
मािनसले १८ वष लेखकेोबाट उसको 
ज मिमित नै अक  हो भनी ज रत नै 
नपरकेो कानून समाई ज मिमितको 
अनुमान गनु कानून र यायसङ्गत   
नहने । 

२१८९ 

11= 

९५१४ 
 

सयुं  
 

उ ेषण 

राजकुमार शाहसमेत 
िव  

नेपाल सरकार 

 सुनुवाइको मौका िदइयो वा िदइएन भ न े
 यहाँ रहने । घरलुे तथा साना उ ोग 

कायालयबाट िनवेदकलाई उ ोग ब द गन ु
भ न े प  िेषत भएको पिन दिेखँदैन । 
यसरी पिहला दषुण िनय ण गन ु भनी 
िनवेदकलाई जानकारी गराउँदा पिन 
िनवेदकले आ नो कत य र िज मवेारी 
पुरा नगरकेो अव थामा अब पिन 
वातावरण िनय णको ि या अवल बन 
नगरमेा सो नगरसे मको लािग उ ोग ब द 
ग रन े जानकारी गराएको िवषयका 
स ब धमा िनवेदकलाई सुनवुाइको मौका 
िदनुपन र ाकृितक यायको 
िस ा तिवपरीत उ ोग ब द गन 
लािगएको भनी मा न निम ने । 

२१९५ 



 

vii

12= 

९५१५ 
 

सयुं  
 

उ ेषण 
 

भरतमिण जङ्गम 
िव  

नेपाल सरकार 

 कुनै सरकारी पद हण गन जुनसकैु धम 
वा सं कृितका यि ले पिन पाउँछन ् । 
यहा ँ कुनै धमको भेद ग रदैँन । तर, दवेी 

दवेताको स दभमा आ-आ नो 
चिलआएको रीित ि थितअनसुार आ-
आ नो धमको पर परा र नीितबाट 
िनधा रत ह छ । ी पशुपितनाथ िह द ु
धमावल बीह को मा  आरा यदवे हन् । 
तसथ पशुपितनाथको पूजा अचना 
यहाँको सरसामानलगायत कुनै पिन 
यव थापक य कायमा संल न हन 

सव थम ऊ िह द ु धमावल बी हन ु
अिनवाय ह छ । त प ात् मा  िह द ु
धमका ाता लगायतका गुणह  य ता 
यि मा हन ुज री हन े।  

२२०२ 

13= 

९५१६ 
 

सयुं  
 

ब दी य ीकरण 

रामजी गौतम 
िव  

का ेपला चोक 
िज ला 

अदालतसमेत 

 अदालतले मु ा फैसला गदा कानूनले 
तोकेको िनि त कायिविध र ि याको 
अ रशः पालना गनपुदछ । कानूनले 
तोकेको िनि त कायिविध र ि याको 
अवल बन नगरी भएको फैसला 
कायिविधगत िुट भएको मा न ु पदछ । 
िनवेदक ितवादी भएको जबरज ती 
करणी मु ामा मलुुक  ऐन, १९० नं. 
अनु प ितवादीको अंश रो का गन र 
मु ा मु तबीमा रा न े काय नै नभई 

ितवादीलाई जबरज ती करणी मु ामा 
कसुरदार ठहर गरकेो का ेपला चोक 
िज ला अदालतको फैसला, सो फैसलाका 
आधारमा रहकेो कैदको लगत तथा कैदी 
पुज समते कायम रहन स ने नदिेखन े। 

२२०९ 



 

viii

14= 

९५१७ 
 

सयुं  
 

ब दी य ीकरण 

सर वती भ डारी 
(पुडासैनी) 

िव  
काठमाड  िज ला 

अदालतसमेत 

 नाग रकता माणप को वतन ज म मृ य ु
तथा अ य यि गत घटना (दता गन) 
ऐन, २०३३ वा थानीय वाय  शासन 
ऐन, २०५५ वा नाग रकता ऐनलगायतका 
य तै अ य ऐन िनयमबमोिजमको 
मािणत िलखत र कामकारवाहीबाट 

प रवतन नभएस म गा.िव.स.को एकतफ  
िसफा रसको कुनै अथ छैन । यो 
अदालतले िसफा रस होइन 
कानूनबमोिजमको िलखत माणको 
अिभलेख खो छ । बालुवा गा.िव.स. वडा 
नं. ६ मा रहकेो िनवेदकको घर यथावतै 
रहकेो अव थामा सोबाहके कदािचत 
िनवेदकको अ य  पिन वतन रहकेो 
दिेखँदैमा पु य ली थलोको वतन अमा य 
हने भ न निम न े।  

२२१४ 

15= 

९५१८ 
 

सयुं  
 

उ ेषण 

अिधव ा राम साद 
जापितसमेत 

िव  

अ य , नेपाल बार 
एसोिसएसन 

 रट िनवेदनमा िनवेदकले नेपाल बार 
एसोिसएसनको िवधान, २०४८ एवम ् 
नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, 
२०४९ अ तगतको हक चलनको लािग 
धारा १३३(२) अ तगत िनवेदन िदएको र 
उ  िवधान एवम ् िविनयमावलीलाई 

चिलत नेपाल कानूनको सं ा िदन 
निम न े भएबाट िनवेदकको कानूनी हक 
अपहरण भएको भ न निम न े। 

२२२५ 

 
यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा  हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।  

– स पादक 
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नणय नं.९५०४

सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी बलराम के.सी.

माननीय यायाधीश ी मोहन काश िसटौला
माननीय यायाधीश डा. ी भरतबहादरु काक

फैसला िमित : २०६८।१।८।५
दे.पु.इ.नं. – ०६६-DF-००१२

मु ा : दता बदर

पनुरावेदक / ितवादी : काठमाड  िज ला, काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं.१६ नयाबँजार ब ने 
तु सीमाया महजन

िव
यथ  / वादी : काठमाड  िज ला, काठमाड  

महानगरपािलका वडा नं.१८ ब ने प चनारायण 
महजनसमेत

सवैंधािनक एवम ् कानूनी यव थाका 
आधारमा गुठी तैनाथी ज गा गुठी 
अिधन थ ज गामा, गुठी अिधन थ ज गा 
गुठी रैतान न बरी ज गामा वा गुठीको घर 
वा ज गा रैकरमा दता गन काय वभावत: 
गुठी थापनाको उ े य ितकूलको काय 
हो भ ने नै देिखने ।

गुठी तैनाथी ज गा गठुी अिधन थ 
ज गामा, गुठी अिधन थ ज गा गुठी 
रैतान न बरी ज गामा वा गठुीको घर 
वा ज गा रैकरमा दता हनबाट जोगाउन 
जुनसुकै चरणमा पिन ह त ेप गन स ने 
सं थानको अिधकार गुठी सं थान ऐन, 
२०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले 

सिुनि त गरकेो पाइने ।
तर यसरी िनणयमा पु नुअिघ स बि धत 

गुठी ज गाको सािबकको व प र 
हैिसयत के िथयो भ ने कुरामा भने प  
हन ु ज री ह छ । साथै सािबकमा भ दा 
फरक गरी दता ग रएको भ ने कुरा पिन 

मािणत हनै पदछ । यसरी मािणत हन 
आएमा सािबकबमोिजम गुठी सं थानका 

शासकको अिधकारलाई अ य कुनै 
कुराको अिधन थ गराइएको छैन, अथात् 

शासकमा िनिहत सो अिधकार िनरपे  
अिधकारका पमा रहकेो छ । यसरी 
अ यथा दता भएको स ब धमा कसैबाट 
उजुरी नपरेको अव थामा पिन गुठीको 
सािबकको हैिसयत वा अि त वलाई 
जोगाउने गरी कारवाही गन अिधकार 
िनिहत रहकेो मा न सिकने । 

( करण नं.४)
यस अदालतको सयंु  इजलासबाट 

अि तम भएर रहकेो फैसलाका आधारमा 
भएको दता बदर गन स नेस मको अिधकार 
गुठी सं थान ऐनको दफा ३९ को उपदफा 
(१) ले दान गरे नगरेको भ ने  उठाएको 
स ब धमा यसअिघ ग रएको िव ेषणबाट 
गुठी तैनाथी ज गा गुठी अिधन थ ज गामा, 
गुठी अिधन थ ज गा गुठी रैतान न बरी 
ज गामा वा गुठीको घर वा ज गा रैकरमा 
दता भएको मािणत भएको अव थामा 
गुठी सं थानका शासकले य तो दता 
बदर गरी पुन: सािबकबमोिजमको गुठीका 

पमा दता गन स ने र शासकको 
सो अिधकार गुठी ज गाको सािबकको 
हैिसयत र व पलाई जोगाई गुठीज य 
सां कृितक एवम ् पार प रक मा यतालाई 
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जीव त रा ने उ े य ारा अनु ािणत हो 
भ ने िन कषमा यो इजलास पुगेको हदँा 
अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा 
रैकर प रणत भएको भ न ेमा  आधारमा 
य तो दता कायमै रहन ुपदछ भनी मा न 

निम ने ।
( करण नं.६)

िववादको सािबक िक ा नं.९२ को 
ज गाको गुठीको हैिसयत नै लोप हने गरी 
भएको दता र सो स ब धमा भएका पूव 
िनणय एवम ् फैसलालाई मा  आधारमा 
िलई गुठीको सािबकको अि त व जोगाउन 
ग रएको गठुी सं थानका शासकको 
िनणयलाई अ यथा भ न िम ने नदेिखन े।

( करण नं.१०)
सव च अदालतको िमित २०४८।५।२ को 

फैसलाबाट गुठी ज गा रैकरमा दता भएको 
भए पिन य तो लगत क ा गरी गठुीमा दता 
गन अिधकार गुठी सं थानका शासक य 

मुखलाई रहकेो र सव नापीमा नाप 
न सा भएका मोहीले पिन सोही अनु प 
हन वीकार गरी गठुी सं थानमा कागज 
ग रिदएको भ नेसमेतका आधारमा गुठी 
सं थानका शासकबाट भएको िनणय 
िमलेको हदँा सदर हने ।

( करण नं.१२)

पनुरावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा 
याम साद पा डे 

यथ  / वादीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा 
ाने राज पोखरले, कुलदेवराज शाही र 
ेमबहादरु खड्का

अवलि बत निजर :
ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८८५, पृ.१२७५

स ब  कानून :
गठुी सं थान ऐन, २०३३ को तावना र 

ऐनको दफा २  र दफा ३९ को उपदफा (१) 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 

धारा ९० 

सु  तहमा फैसला गन :
ी िव णु साद िस देल, शासक, गठुी सं थान

पनुरावेदन तहमा फैसला गन :
 मा. या. ी ऋषीराज जोशी
 मा. या. ी बु र न शा य

फैसला
या.डा.भरतबहादुर काक  : पुनरावेदन 

अदालत, पाटनको फैसलाउपर याय शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड (क) 
बमोिजम दोहोर् याई हेन िन सा दान भई पेस हदँा 
यस अदालतको संयु  इजलासबाट सव च अदालत 
िनयमावली,   २०४९ को िनयम ३ को उपिनयम 
(१) को ख ड (घ) बमोिजम पूण इजलासमा पेस गन ु
भनी भएको आदेश अनसुार यस इजलाससम  पेस 
हन आएको ततु मु ाको सङ्ि  त य र ठहर 
यस कार छ :

वादी प चनारायण महजनसमेतका 
िपता आसा नारायणले िसि  नारायण मालीसगँ 
२०१६।१।२२ गते काठमाड  पोता रिज ेसन 
अड्डाबाट र.नं.४०११ को पा रत राजीनामा 
िलखतबाट गठुी तहिसल फाटँ अड्डामा ी 
कँडेलचोक भगवतीका लगत न बर ४८।१ मा दता 
भएको ज गा ख रद गरी िलनुभएको र उहाकँो परलोक 
भएदेिख नै हालस म उ  ज गा भोगचलन गरी २०१६ 
सालदेिख २०४२ साल तकका गठुी तहिसलमा बाली 
ितद आएका छ  । सो रिसदसमेत यसैसाथ समावेश 
छ । उ  ज गा सव नापीमा का.िज.का.म.न.पा.वडा 
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नं.१३(क) िक.नं.९२ को े फल १-१-१-० भई 
नापी भएको र का.ग.ुत.को २०४१।१२।१५ को सदर 
िट पणीबमोिजम हामीह को नाममा नामसारीसमेत 
भएको र ज.ध. .प.ुको माग गरी यहाबँाट मालपोत 
कायालयमा प ाचार हदँा उ  ज गा २०४१।१२।१९ 
को रकैर प रणत नामसारी िनणयबाट तु सीमाया 
महजनका नाममा दता भएकोमा र.नं.७८९४, ७८९५,   
७८९६, ७८९७ समेतको िमित २०४२।१२।२५ 
को हा.व.ले िक ाफोड भै िक.नं.२०७ को े फल 
०-३-० अि बका े , िक.नं.२०९ को े फल ०-४-
० सिफर हसेन, िक.नं.२०८ को े फल ०-३-० 
िमनदुेवी, िक.नं.२१० को मदन तलुाधरका नाममा र 
िक.नं.२११ तु सीमायाको नाममा रहेको े ताबाट 
देिखएको भनी मालपोत कायालयबाट च.नं.९४८ 
िमित २०४२।६।१६ को प बाट जवाफ ा  भएको 
र नापीका बखत हामीले िफ डबुकमा गठुी भनी 
लेखाउन छुटाएबापत िनजह ले रैकरमा दता गराई 
बदिनयतपूवक काय गरेकाले सो रैकरको लगत बदर 
गरी गठुीको लगतमा नै दता ग रपाउ ँभनी बेखा नारायण 
महजनसमेतको दरखा त ।

िनवेदकको मागबमोिजमको यहोरा उ लेख 
गरी रैकरतफ दता गन यि ह  स- माण उपि थत 
हने स ब धमा ७ िदने याद सूचना पठाउदँा तु सीमाया 
महजनले वारसे िनयु  गरी पठाएको र िनजको वा. 

ेम साद पा डेले उ  ज गा तु सीमाया महजनका 
हकको िबता ज गा हो सो ज गा नामसारी दता गन ममा 
मालपोत कायालयले अदालतमा गई हक बेहक गरी 

याउन ुभनी सुनाइ िदएको र अ नारायणले नामसारी 
रैकर प रणत ग रपाउ ँभनी अदालतमा मु ा दायर गरी 
तु सीमाया महजनसमेतको ितवादी परी बागमती 
अ चल अदालतबाट २०४१।११।२० मा तु सीमाया 
महजनको नाममा रैकर प रणत भई हक कायम हने 
गरी फैसला भएबमोिजम िनज तु सीमाया महजनको 
हकभोग कायम भई पजुा बनेको र उ  ज गा िनजकै 

हो भनी बयान कागज लेखाएको र उ  स ब धमा 
अ नारायण महजनलाई पिन उपि थत हन सूचना 
पठाउदँा िनज उपि थत भै उ  ज गा हालस म बेखा 
नारायण र प च नारायणले नै भोगचलन गरी आएका 
छन् । मेरो नाम आस नारायण भ ने अ नारायण भिनए 
तापिन खास नाम अ नारायण नै हो भनी गरेको बयान 
कागज िमिसल संल न रहेको ।

नापीको समयमा भूलबाट गठुीको लेखाउन 
छुट हन गएको भए तापिन सािबकदेिख २०४२ 
सालस मको काठमाड  गठुी तहिसल कायालयबाट 
कुतबाली असलु भएको रिसद र कायालयमा रहेको 
लगतसमेतबाट उ  गठुीमा नै दता कायम रहन आएको 
देिखन आएको, य तो कारको गुठी ज गा तु सीमाया 
महजनका नाममा रकैरतफ दता हन गएको देिखएकाले 
गठुी सं थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोिजम 
उ  रैकरको लगत क ा भई ी कँडेलचोक भगवती 
गठुी कायम हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको गठुी 
सं थान के ीय कायालयको िमित २०५४।९।२९ को 
फैसला ।

उ  फैसलामा िच  बझेुन । नापीको समयमा 
मेरा पित आस नारायण महजनले िववािदत ज गा मेरो 
हो भनी नापी गराएको र सव च अदालतबाट िमित 
२०४८।५।२१ मा भएको फैसलामा गुठी ज गा हो भनी 
नबोिलएको अव थामा समेत िववािदत ज गा गुठीको 
भनी गठुी सं थान के ीय कायालयबाट भएको 
फैसला कानूनस मत नहदँा बदर गरी पुनरावेदन 
िजिकरबमोिजम इ साफ पाउ ँ भनी ितवादीका 
तफबाट पनुरावेदन अदालतमा परेको पनुरावेदन प  ।

यसमा िववािदत िक.नं.९२ को ज गाको 
िफ डबकु अदालतबाट भएका पूव फैसलासमेतबाट 
गठुी ज गा ठहर भएको नदेिखएको ि थितमा गुठी कायम 
हने ठहर गरेको गठुी सं थान के ीय कायालयको 
िनणय फरक पन देिखँदा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम 

यथ  िझकाउन ुभ ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको 

९५०४ - तु सीमाया महजन िव. प चनारायण महजनसमेत
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िमित २०५५।५।८ को आदेश ।
यसमा िववािदत ज गा यी पनुरावेदकको 

०-४-० चार आना ज गाको िलखतको नाताले रैकर 
हन यथ को एक रोपनी चार िक लाम ये दईु 
िक ला पिन िमलेको १ रोपनीको िलखतअनु पको 
ज गा होइन भनी मा न सिकने अव था नहदँा िववािदत 
ज गाको े फल र चार िक लासमेतको आधार 

माणसमेतबाट २०१६।१।२२ को रिज ेसनको 
िलखतअनु पकै गुठी ज गा रहेछ भनी मा नु पन 
हन आउछँ । अब सो ज गा य तो गुठीको देिखदँा 
त कालीन अ चल अदालतको िमित २०४९।१।२० 
को फैसलाले रैकर भई तु सीमाया महजनको ठहर 
भएर अि तम भएको अव थाको ज गा हाल आएर 
गठुी सं थानले सोलाई मा यता नहने गरी गठुी कायम 
गन िम ने निम ने के हो त भनी गठुी सं थान ऐन, 
२०३३ को दफा ३९(१) मा भएको यव था हे रदँा 
गठुी ज गा रकैरमा दता भएको भए पिन सोलाई लगत 
क ा हने गरी तत् तत् गुठीमा दता गन अिधकार गुठी 
सं थानका शासक य मुखलाई दान गरकेो देिखन 
आएको र सव च अदालतको िमित २०४८।५।२ को 
फैसलाबाट पिन सो िनणयलाई बाधा नपरेको र सव 
नापीमा नाप न सा भएका मोहीले पिन सोहीअनु प 
हन वीकार गरी गुठी सं थानमा कागज ग रिदएको 
अव था हदँा सु  गठुी सं थानका शासकबाट िमित 
२०५४।९।२९ मा भएको िनणय मनािसब हदँा सदर 
हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०५८।४।३ को फैसला ।

तुत मु ामा िववािदत िक.नं.९२ को ज गा 
यो यो कारणबाट रकैरमा दता गरेछन् भनी कोही 
कसैको उजरुी परेको छैन । िमित २०४२।६।१४ गते 
िवप ीम येका प चनारायण महजनले काठमाड  
गठुी तथा तहिसल कायालयमा ज गाधनी माण 
पजुाको न कल पाउ ँ भनी िदएको िनवेदनको 
आधारमा कारवाहीको उठान भएको छ । मेरो हकको 

रैकर ज गालाई सो रकैर दताको स ब धमा फैसला 
तथा दता बदरमा जानुपनमा हचवुा िकिसमले गठुी 
सं थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) लाई आधार 
बनाएर गठुी शासकबाट िमित २०५४।९।२९ मा 
भएको िनणय पचालाई नै सदर गन गरेको पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०५८।४।३ को फैसला यस 
अदालतबाट ने.का.प. २०४४, िन.नं.३१८८, पृ  
८७० मा ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल भई 
यसबाट लेनदने यवहारको ४० नं., दान बकसको ५ 

नं., अ.बं.१८४क नं., माण भनेको दफा ३ र ५४ को 
या या मक िुटसमेत भएकाले मु ा दोहोर ्याई हेरी 

उ  िक.नं.९२ तथा सो िक ाकाट भै कायम भएका 
िक ा ज गाह को रैकर लगत यथावत् सदर कायम 
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी तु सीमाया 
महजनले यस अदालतमा िदएको िनवेदन ।

यसमा तु सीमाया महजनले २०४१।११।२५ 
मा हा.व. गरी िमनदुेवीलाई र िमनदुेवीले २०५१।१२।७ 
मा राजभाई ब ाचायलाई िक ा नं.२०८ को ज गा 
राजीनामा गरी िदएको र तु सीमाया महजनले दायर 
गरेको दे.पु.नं.८९९५ को दता बदर लगत क ा मु ासगँ 

तुत मु ा लगाउको भई उ  मु ामा हने िनणय 
तुत मु ामा पिन अ तर भावी हने भएकाले सोही 

आधारमा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख ड (क) अनसुार दोहोर् याउने 
िन सा दान ग रिदएको छ । िवप ी िझकाई आएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ लगाउको दे.प.ुनं.८९९५ को 
मु ा साथै राखी िनयमानसुार पेस गन ु भ नेसमेत 
यहोराको यस अदालतको संयु  इजलासबाट िमित 

२०६३।८।७ मा भएको आदेश ।
यसमा वादी अ नारायण भ ने आशा नारायण 

महजन, ितवादी तु सीमाया महजन भएको नामसारी 
रैकर प रणतसमेत मु ामा तु सीमायाले रकैर प रणत 
गरी दता गन पाउने ठहछ भ ने त कालीन बागमती 
अ चल अदालतबाट फैसला गरउेपर अनुमितको 
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िनवेदन पदा िमित २०४२।२।६ मा अनमुित दान नहने 
गरी म यमा चल े ीय अदालतबाट आदेश भै अि तम 
भैरहेको अव थामा गठुी सं थान ऐन, २०३३ को दफा 
३९(१) अनसुार गुठी सं थानका शासकले सामा य 
दता झ अि तम फैसलािवपरीत दता बदर गन गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा गुठी सं थान 
ऐन, २०३३ को दफा ३९ को ुिट िव मान देिखदँा 
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 

(१) को ख ड (क) अ तगत मु ा दोहोर ्याउने िन सा 
दान ग रिदएको छ, िनयमानसुार पेस गन ुभ नेसमेत 
यहोराको यस अदालतको संयु  इजलासबाट िमित 

२०५८।१२।१४ मा भएको आदेश ।
यसमा पनुरावेदन अदालत, पाटनको 

फैसलामा उि लिखत स पूण यथ ह लाई याद 
िदएको नदेिखदँा िवप ीह  मदन तलुाधर, संघर न 
राजकिणकार र अिमर हसेनसमेतलाई याद जारी गरी 
लगाउको मु ासमेत साथै राखी पेस गनु भ नेसमेत 
यहोराको यस अदालतको संयु  इजलासबाट िमित 

२०६४।१०।२१ मा भएको आदेश ।
यसमा वादी ितवादी दवुैथरीले राजीनामाको 

िलखतबाट आ नो हक भएको भनी दाबी गरकेो 
देिखदँा वादी दाबीको र.नं.५७६ िमित २०१६।१।२२ 
को राजीनामाको ४ िक ला र ितवादी तु सीमायाको 
र.नं.५५७ िमित २०१६।८।२४ को राजीनामाको ४ 
िक ला र िववािदत िक ा नं.९२ बाट िक ाकाट भै 
कायम हन आएको िक ा नं.२०७, २०८, २०९,   
२१० र २११ का ज गाह को व तुि थितसमेत 
देिखने गरी अ.बं.१७१ नं. को रत परु ्याई न सा गनू । 
साथै वादी ियनै तु सीमाया महजन िवप ी गठुी सं थान 
भएको २०४५ सालको द.ेप.ुनं.६७३/७८० को ज गा 
िखचोला मु ामा यस इजलासबाट २०४८।५।२१ मा 
भएको फैसलासिहतको रकेड िमिसलसमेत साथै राखी 
पेस गन ुभ नेसमेत यहोराको यस अदालतको संयु  
इजलासबाट िमित २०६५।५।३१ मा भएको आदेश ।

यसमा िववािदत िक.नं.९२ को ज गाको 
स ब धमा म यमा चल े ीय अदालतबाट मु ा 
दोहोर ्याउने अनुमित निदई अि तम भएको िमित 
२०४२।६।२ को िनणय तथा यस अदालतबाट 
भएको २०४८।५।२१ को फैसला यी दईु िनणयह  
यथा थानमा अि तम भैरहेको अव था र ि थितमा गठुी 
सं थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को अिधकार 

योग गरी गठुी सं थानको उ  िनणयलाई पुनरावेदन 
अदालत, पाटनले सदर गरकेो अव थामा अदालतबाट 
भएको अि तम फैसलालाई िनि य गन गरी िनणय गन 
अिधकार जिटल कानूनी  उपि थत भएको हदँा गठुी 
सं थानलाई दान गरेको छ, छैन ? भ ने स ब धमा 
जिटल कानूनी  उपि थत भएको हदँा गठुी सं थान 
ऐन, २०३३ को उ  दफा ३९(१) योगको सीमाबारे 
यिकन या या हनुपन देिखयो । यसरी उ  गुठी सं थान 
ऐनको दफा ३९(१) को या याले गठुी ज गास ब धी 
कानूनी णालीमा दूरगामी भाव पान भएबाट उ  
ऐनको या यास ब धी कानूनी  पूण इजलासबाट 
हेरी िनणय हन उपयु  देिखएकाले तुत मु ालाई 
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(घ) 
बमोिजम पूण इजलासमा पठाइिदने ठहछ भ नेसमेत 
यहोराको यस अदालतको संयु  इजलासबाट िमित 

२०६६।१०।२६ मा भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम  पेस हन आएको ततु मु ामा 
पनुरावेदक / ितवादीका तफबाट िव ान्  अिधव ा 

ी याम साद पा डे, यथ म येका गठुी सं थानका 
तफबाट रहनभुएका िव ान्  अिधव ा ी ाने राज 
पोखरेल, संघर न राजकिणकारका तफबाट उपि थत 
िव ान्  अिधव ा ी कुलदेवराज शाही र यथ  
/ वादीका तफबाट िव ान्  अिधव ा ी ेमबहादरु 
खड्काले गनभुएको बहससमेत सिुनयो ।

दवुै तफका िव ान् कानून यवसायीले 
गनभुएको बहस िजिकरका साथै तुत मु ासगँ 

९५०४ - तु सीमाया महजन िव. प चनारायण महजनसमेत
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स बि धत िमिसल अ ययन गरी हेदा तुत 
मु ामा का.न.पा.वडा नं.१३क ि थत सािबक िक ा 
नं.९२ को ज गा बागमती अ चल अदालतको िमित 
२०४१।११।२० को फैसलाअनसुार तु सीमाया 
महजनले रकैर लगतमा दता गरी सो ज गा िक ाकाट 
गरी िविभ न यि लाई िदइसकेको र बाकँ  िक ा 
नं.२११ को ज गा िनजको नाममा कायमै रहेको, 
नापीका बखत आफूह ले िफ डबकुमा गठुी भनी 
लेखाउन छुटाएबापत िनजह ले रैकरमा दता गराई 
बदिनयतपूवक काय गरकेो हदँा सो रकैरको लगत बदर 
गरी गठुीको लगतमा नै दता ग रपाउ ँभनी गठुी सं थानमा 
परकेो दरखा तबमोिजम गठुी सं थान के ीय 
कायालयबाट गुठी ज गा तु सीमाया महजनका नाममा 
रैकरतफ दता हन गएको दिेखएकोले गठुी सं थान 
ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोिजम उ  रकैरको 
लगत क ा भै ी कँडेलचोक भगवती गुठी कायम हने 
ठहछ भनी भएको फैसलाउपर ितवादी तु सीमायाका 
तफबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन 
परकेोमा सो अदालतबाट सु  गठुी सं थानको िनणय 
सदर भएको देिख छ । सो फैसलाउपर ितवादीका 
तफबाट मु ा दोहोर् याई हे रपाउँ भनी परकेो िनवेदनमा 
यस अदालतबाट दोहोर् याई हेन िन सा दान भई पेस 
हदँा यस अदालतको संयु  इजलासबाट गठुी सं थान 
ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को योगको सीमाबारे 
यिकन या या हनुपन भ नेसमेतको आधारमा 
सोस ब धी कानूनी  पूण इजलासबाट हेरी िनणय 
हन उपयु  देिखएको भनी यस इजलाससम  पेस हन 
आएको छ ।

उि लिखत स दभमा ततु मु ामा 
अदालतबाट अि तम भएर रहेको फैसलाले रकैरमा 
दता भएको ज गाको लगत क ा गरी गठुी कायम गन 
स नेस मको अिधकार गुठी सं थान ऐन, २०३३ को 
दफा ३९ को उपदफा (१) ले दान गरकेो छ वा छैन ? 
भ ने को िन पण गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनको 

फैसला िमले निमलेको के रहेछ भ ने स ब धमा िनणय 
िदनपुन भएको छ । 

२. थमत: गुठी सं थान ऐन, २०३३ को 
दफा ३९ को उपदफा (१) ले गठुी सं थानलाई दान 
गरेको अिधकारका स ब धमा हेन ुपन देिख छ । उ  
दफामा गठुी घर वा ज गा सािबकबमोिजम दता हने 
भ ने शीषकअ तगत ऐ.उपदफा (१) ले “गठुी तैनाथी 
ज गा गठुी अिधन थ ज गामा, गठुी अिधन थ ज गा 
गठुी रैतान न बरी ज गामा वा गठुीको घर वा ज गा 
रैकरमा दता भएको मािणत हन आएमा शासकले 
वा शासकको काम गन शासक य मुखले य तो 
गठुीको घर वा ज गा सािबकको गुठी तैनाथी ज गा, गठुी 
अिधन थ ज गा वा गठुी रैतान न बरीमा नै दता गन 
स नेछ । यसरी दता भइसकेपिछ सो घर वा ज गाको 
पिहले दता भएको लगत क ा हनेछ” भ ने यव था 
गरेको छ ।

३. उ  कानूनी यव थाले प पमा 
गठुी घर ज गामा रहेको सािबकको गठुीको हैिसयत 
लोप हन निदने सिुनि तता गरेको छ । गुठीको 
मह वलाई संिवधान, गुठी सं थान ऐन, २०३३ को 

तावना र ऐनको दफा २ अ तगत प रभाषा ख ड 
(ग) ले प  गरेको छ । नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा ९० मा रा यलाई ा  हने जनुसुकै 
िकिसमको रकम सरकारी कोषमा आ दानी बािँधने 
यव थाअ तगत गुठी रकमलाई बाहेक गरी िनजी 

गठुीबाहेकको अ य गठुीको रकमको िनयिमतताका 
लािग छु ै कानून िनमाण ग रने यव था ग रएको छ 
। संिवधानको उ  यव थाले गठुीको पिव ता कायम 
गन र यसलाई िनर तरता िदने उ े य हण गरकेो 
देिख छ । यसैगरी गुठी सं थान ऐन, २०३३ को 

तावनामा पिन गठुी रकमलाई सरकारी कोषबाट 
अलग गन संवैधािनक यव था उ ृत गद राजगुठीलाई 
नेपाल सरकारको अधीनबाट िझक  एक सं थाको 
िज मा सु पी राजगठुीह लाई सु यवि थत पले 
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स चालन गराउन गठुी सं थानको थापना भएको कुरा 
उ लेख ग रएको छ भने दफा २ मा िविभ न श दह को 
प रभाषा तुत गन िसलिसलामा ख ड (ग) मा “गठुी” 
श दको प रभाषा ततु ग रएको छ । जसअनसुार गुठी 
भ नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पव, पूजा वा 
जा ा चलाउन वा कुनै धािमक वा परोपकारी कामको 
लािग कुनै मि दर, देव थल, धमशाला, पाटी, पौवा, 
इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, िपयाउ, बाटो, घाट, पलु, 
चौतारा, गौचरन, वाग, बगचा, जङ्गल, पु तकालय, 
पाठशाला, औषधालय, िचिक सालय, घर, इमारत 
वा सं था बनाउन, चलाउन वा यसको संर ण गन 
कुनै दाताले आ नो चल अचल स पि  वा आय ता 
आउने अ  कुनै स पि  वा रकममा आ नो हक 
छाडी राखेको गुठी भ ने बिुझ छ । गठुी सं थान ऐन, 
२०३३ मा ग रएको उ  प रभाषाबाट पिन गठुीको 
स ब ध धािमक, सां कृितक, परोपकारी उ े यका 
साथ पर परा, मा यता, चलन, थालाई स चालन 
र कायम राखी यसको िवकास गराउने कायसगँ छ । 
गठुीको धािमक एवम् सां कृितक मह व हने र यो राि य 
पिहचानको मह वपूण आधारका पमा पिन रहेको हदँा 
गठुीको अि त व लोपको िवषयलाई धमलोपका पमा 
सजायको िवषयव तु बनाइ छ । गुठी सं थान ऐनमा 
पिन िविभ न कायलाई धमलोपका पमा प रभािषत 
गरी सजाय गन सिकने स मको यव था ग रएको 
पाइ छ ।

४. उि लिखत संवैधािनक एवम् कानूनी 
यव थाका आधारमा गुठी तैनाथी ज गा गठुी अिधन थ 

ज गामा, गठुी अिधन थ ज गा गठुी रतैान न बरी 
ज गामा वा गठुीको घर वा ज गा रैकरमा दता गन काय 
वभावत: गठुी थापनाको उ े य ितकूलको काय 

हो भ ने नै दिेख छ । यसरी एउटा िनि त उ े यका 
लािग थापना ग रएको गुठीलाई अ य उ े यका 
साथ अक नामकरण गन र यसको प प रवतन गरी 
यसको भाव र अि त वलाई नै अ यथा बनाउने 

कायलाई सदैव िन सािहत ग रन ु पदछ । यसरी 
सािबकमा जनु प र उ े यका साथ गठुी थापन 
ग रएको हो, यसलाई यही प र उ े यका साथ 
स चालनमा याउन र यसलाई िनर तरता िदई 
गठुीज य पर परा र सं कृितलाई जीव त तु याउन ु
गठुी यव थापनको मह वपूण प  हो । गठुी सं थानको 
थापना नै यसैका लािग भएको हो । यसैले गठुी 

तैनाथी ज गा गठुी अिधन थ ज गामा, गठुी अिधन थ 
ज गा गठुी रतैान न बरी ज गामा वा गठुीको घर वा ज गा 
रैकरमा दता हनबाट जोगाउन जनुसकैु चरणमा पिन 
ह त ेप गन स ने सं थानको अिधकार दफा ३९ को 
उपदफा (१) ले सिुनि त गरेको पाइ छ । तर यसरी 
िनणयमा पु नुअिघ स बि धत गठुी ज गाको सािबकको 
व प र हैिसयत के िथयो भ ने कुरामा भने प  हन ु

ज री ह छ । साथै सािबकमा भ दा फरक गरी दता 
ग रएको भ ने कुरा पिन मािणत हनै पदछ । यसरी 

मािणत हन आएमा सािबकबमोिजम गठुी सं थानका 
शासकको अिधकारलाई अ य कुनै कुराको 

अिधन थ गराइएको छैन, अथात् शासकमा िनिहत 
सो अिधकार िनरपे  अिधकारका पमा रहेको छ । 
यसरी अ यथा दता भएको स ब धमा कसैबाट उजुरी 

नपरकेो अव थामा पिन गठुीको सािबकको हैिसयत 
वा अि त वलाई जोगाउने गरी कारवाही गन अिधकार 
िनिहत रहेको मा न सिक छ । यसरी कानूनले दान 
गरेको अिधकारअ तगत गठुी शासकबाट दता बदर 
भै सािबकअनुसार दता गन गरी िनणय भइसकेपिछ 
सो घर वा ज गाको पिहले भएको दताको लगत क ा 
हने कुरा पिन उ  दफा ३९ को उपदफा (१) ले प  
गरेको छ ।

५. अब, उि लिखत कानूनी यव थाको 
रोहमा तुत मु ाको िवषयव तुलाई हेदा ततु 
मु ामा वादी अ नारायण महजन ितवादी तु सीमाया 
महजन भएको दे.पु.नं.६१४/७९२ को नामसारी 
रैकर प रणतसमेत मु ामा त कालीन का.न.पा.वडा 
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नं.१३क िक.नं.९२ को ज गा तु सीमायाको ५५७ नं. 
तामसीको दता लगतको देिखदँा तु सीमायाले रैकर 
प रणत गरी दता गन पाउने ठहछ भ ने त कालीन 
बागमती अ चल अदालतबाट िमित २०४१।११।२० 
मा भएको फैसलाउपर मु ा दोहोर ्याई हेन अनमुितको 
लािग अ नारायणको म यमा चल े ीय अदालतमा 
िनवेदन पदा म यमा चल े ीय अदालतबाट िमित 
२०४२।६।२ मा अ चल अदालतको फैसलामा 
कानूनी ुिट नदेिखएकाले अनुमित नहने भ ने आदेश 
भई िववािदत ज गा तु सीमायाको नाममा रैकर 
प रणत गरी दता गन पाउने भ ने िनणय भई आ नो 
नाउमँा अि तम भइरहेको एकातफ देिख छ भने 
अक तफ यसैिबचमा यही िववािदत िक.नं.९२ को 
ज गा स ब धमा िखचोला भयो भनी उपयु  मु ाका 

यथ  तु सीमाया महजनले अ नारायण महजन 
भ ने आसनारायण महजन, बेखनारायण महजन, 
प चनारायण एवम्  गठुी सं थानसमेत उपर चलाएको 
ज गा िखचोला मु ामा कारवाही हदँै जादँा अ चल 
अदालतबाट िमित २०४३।१०।२८ मा एवम् े ीय 
अदालतबाट २०४४।११।२६ मा पिहले नामसारी 
रैकर प रणतसमेत मु ामा भएको अि तम िनणयलाई 
आधार िलई वादी दाबी पु ने गरी फैसला गरकेोमा यस 
सव च अदालतबाट िववािदत ज गाको िवषयमा गुठी 
सं थानबाट कारवाही भइरहेकोले गठुी सं थानले 
उठाएको कारवाहीमा िववादको ज गा गठुी र रकैर के 
हो ? प  िवप ीलाई बझुी िनणय गनुपदछ र िच  
नबु नेले पनुरावेदन िदन पाउने यव था भएको भ दै 
अ चल एवम्  े ीय अदालतले गरेको फैसलाह  
िमित २०४८।५।२१ मा बदर हने ठहरी फैसला भएको 
पाइ छ ।

६. यसरी िववादको ज गा रैकरमा दता 
गन भएको िनणयको आधार भनेको अदालतबाट 
अि तम भएर रहेको फैसला हो भ ने देिखन 
आउछँ । तुत मु ामा यस अदालतको संयु  

इजलासबाट अि तम भएर रहेको फैसलाका 
आधारमा भएको दता बदर गन स नेस मको 
अिधकार गुठी सं थान ऐनको दफा ३९ को उपदफा 
(१) ले दान गर े नगरकेो भ ने  उठाएको 
देिख छ । सो स ब धमा यस अिघ ग रएको िव ेषणबाट 
गठुी तैनाथी ज गा गठुी अिधन थ ज गामा, गठुी 
अिधन थ ज गा गुठी रैतान न बरी ज गामा वा गुठीको 
घर वा ज गा रैकरमा दता भएको मािणत भएको 
अव थामा गठुी सं थानका शासकले य तो दता 
बदर गरी पनु: सािबकबमोिजमको गठुीका पमा दता 
गन स ने र शासकको सो अिधकार गठुी ज गाको 
सािबकको हैिसयत र व पलाई जोगाई गठुीज य 
साँ कृितक एवम् पार प रक मा यतालाई जीव त 
रा ने उ े य ारा अनु ािणत हो भ ने िन कषमा यो 
इजलास पुगेको हदँा अदालतबाट भएको फैसलाको 
आधारमा रैकर प रणत भएको भ नेमा  आधारमा 
य तो दता कायमै रहनु पदछ भनी मा न िमलेन ।

७. गुठी सं थानबाट िववादको ज गाका 
स ब धमा भएको िमित २०५४।९।२९ को िनणयमा 
सो ज गा गठुी ज गा नै हो भ ने िविभ न आधारह  

तुत ग रएको देिख छ । नापीको समयमा भलुबाट 
गठुीको भनी लेखाउन छुट हन गएको, सािबकदेिख 
२०४२ सालस मको काठमाड  गठुी तहिसल 
कायालयबाट कुतबाली असलु भएको र कायालयमा 
रहेको लगतसमेतबाट उ  गठुीमा नै दता कायम रहन 
आएको देिखन आएको भ नेसमेतका िनणयाधार हण 
गरी उ  गुठी ज गा तु सीमाया महजनका नाममा 
रैकरतफ दता हन गएको देिखएको भनी गठुी सं थान 
ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोिजम 
उ  रकैरको लगत क ा गरी ी कँडेलचोक भगवती 
गठुी कायम हने िन कषमा पुगेको देिख छ ।

८. तुत मु ामा गुठी सं थानका शासकको 
अिधकार े का स ब धमा कानूनी यव थाको 
या या ग रनपुन भएको हदँा यससगँ स ब धी पूव 
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फैसलाह को पिन िववेचना गनपुन भएको छ । ियनै 
वादी ितवादी भई चलेको नामसारी रकैर प रणत 
िवषयक मु ामा िववािदत िक ा नं.९२ को ज गाको 
हैिसयत अथात्  गुठी वा रैकर के हो भ ने  नै नउठेको 
र उ  ज गा अ नारायण भ ने आस नारायणको 
हा.नं.२७१ को ज गा हो वा तु सीमाया महजनको 
५५७ को पोता लगत दताको हो भ नेसमेतको िववेचना 
गरी तुलसीमायाले २०१६।८।२४ मा तामसीको ज गा 
मोहनमानसगँ रिज ेसन पा रत गरी िलएको ज गा 
हो भ ने िन कषमा पगुी त कालीन बागमती अ चल 
अदालतबाट िमित २०४१।१।२० मा भएको फैसलामा 
उ  ज गा ितवादी तु सीमायाका नाममा रैकर 
प रणत गरी दता गन पाउने ठहर भएको देिख छ । तर 
ियनै वादी ितवादी भई चलेको ज गा िखचोला मु ाको 
उठान नै आ नो िक ा नं.९२ को ज गालाई गठुी ज गा 
भनी िखचोला गरेकोले िखचोला मेटाई चलनसमेत 
चलाई पाउ ँभनी यी वादी तु सीमायाले िफराद दाबी 

तुत गरेको देिख छ ।
९. उि लिखत त यबाट पिहलो रैकर 

प रणत मु ामा िववादको ज गा गठुी ज गा हो भ ने  
नै नउठेको हदँा यसबाट गठुी स ब  िवषयमा िववेचना 
भएको नदेिखदँा िववादको ज गा गठुी वा गैरगठुी के 
हो भ ने  उठेको अव थामा सो फैसला अि तम 
भएर रहेको भ नेमा  आधारमा यसलाई तुत 
िववादका स दभमा सा दिभक र अकाट्य माणका 

पमा हण गन िम ने देिखदँैन । तर पिछ लो मु ामा 
गठुी ज गा भनी िखचोला गरेको भ ने वादी दाबीबाटै 
सो मु ामा िववादको िक ा नं.९२ को ज गा गठुी वा 
गैरगठुी के हो भ ने  िनिहत रहेको देिख छ । गुठी 
सं थानले कँडेलचोक भगवती गुठी ४८/१ खला 
का.न.पा.वडा नं.१३क िक ा नं.९२ को े फल 
१-१-१ ज गाका स ब धमा केही बु न ु पन भनी यी 
वादीका नाममा याद पठाएपिछ गठुी सं थानको सो 
ि यालाई नै िखचोलाको सं ा िदई िफराद परकेो र 

यस अदालतबाट िमित २०४८।५।२१ मा अि तम 
फैसला हदँा गठुी सं थानले उठाएको कारवाहीमा गठुी 
सं थानले उठाएको कारवाहीमा गठुी सं थाले ततु 
िववादको ज गा गुठी र रकैर के हो ? िववािदत ज गाका 
यी प  िवप समेतलाई बझुी सोबमोिजम िनणय 
गनपुदछ र त प ात्  िच  नबु ने प ले गुठी सं थान 
(पिहलो संशोधन) ऐन, २०४१ को दफा ३९(२) 
बमोिजम अ चल अदालतमा पनुरावेदन िदन पाउने 
यव था भएबमोिजम पनुरावेदनमा गई िनणय गराउन 

पाउने प  कानूनी यव था भइरहेकोमा सो ऐनको 
उ  कानूनी यव थािवपरीतको ला न नस ने िफराद 
िलई बागमती अ चल अदालतले गरकेो फैसला सदर 
गरेको म यमा चल े ीय अदालतको फैसला ुिटपूण 
देिखएको भनी ती दवुै फैसलाह  बदर भई उ टी हने 
भिनएको कारणबाट सो फैसलाले कसैको हक बेहक 
वा िववािदत ज गाको हैिसयतको स दभमा नबोली 
केबल गठुी सं थान ऐनको दफा ३९ ले िनधारण 
गरेको ि यामा सीिमत रही सोहीबमोिजम हन ु पन 
भनी उ लेख गरेको देिख छ । तसथ सो फैसलालाई 

ितवादीले िजिकर िलएज तो अदालतले याय 
िन पण गरी िववादको ज गामा िनजको हक कायम 
भइसकेको भ ने अथमा बु न सिकने अव था छैन ।

१०. यसरी यस अदालतबाट भएको 
फैसलाको आधारमा नै गठुी सं थानका शासकबाट 
िमित २०५४।९।२९ मा नापीको समयमा भूलबाट 
गठुीको लेखाउन छुट हन गएको भए तापिन 
सािबकदेिख २०४२ सालस मको काठमाड  गठुी 
तहिसल कायालयबाट कुतबाली असलु भएको रिसद 
र कायालयमा रहेको लगतसमेतबाट उ  गठुीमा 
नै दता कायम रहन आएको देिखन आएको, य तो 

कारको गुठी ज गा तु सीमाया महजनका रैकरतफ 
दता हन गएको देिखएकाले गठुी सं थान ऐन, २०३३ 
को दफा ३९(१) बमोिजम उ  रकैरको लगत क ा 
भई ी कँडेलचोक भगवती गुठी कायम हने ठहछ 
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भनी िनणय भएको पाइ छ । यसरी िववादको सािबक 
िक ा नं.९२ को ज गाको गठुीको हैिसयत नै लोप 
हने गरी भएको दता र सो स ब धमा भएका पूव 
िनणय एवम् फैसलालाई मा  आधारमा िलई गठुीको 
सािबकको अि त व जोगाउन ग रएको गठुी सं थानका 

शासकको िनणयलाई अ यथा भ न िम ने देिखएन ।
११. गुठीको मह व र यसलाई जीव त 

तु याउने गुठी सं थानको भूिमकाका स ब धमा यस 
अदालतको िवशेष इजलासबाट अिधव ा काशमणी 
शमासमेत िव  मि प रषद्  सिचवालयसमेत भएको 
रट िनवेदनमा गुठी, यि को हक समा  हने र समूह, 

समदुायको हक िसजना हने ि या भएकाले गुठी 
रा नेले आ नो इ छाप माफत य  गरेको इ छालाई 
नमािसने गरी जोगाई िनर तरता (Perpetual 
Continuity) दान गनु रा य वा सरकारको अङ्गको 

पमा रहेको गुठी सं थान ज ता िनकायह को कानूनी 
कत य हने भनी (ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८८५, 
प.ृ१२७५) िस ा तसमेत ितपादन भएको अव था 
छ । यसैगरी गठुी ज गाको अि त व जोगाउन गुठी 
सं थानमा अ तरिनिहत िविश  अिधकारको या या 
गद यस अदालतको पूण इजलासबाट िटकाराम पाठक 
िव  गोर िपठ िस ाचलमगृ थली मठसमेत भएको 
रैकर दता बदर गुठी कायम मु ामा यि  यि का 
िबच ज गाको तेरोमेरोको िववाद उठी एक पटक भएको 
िनणय अि तम भई स बि धत प लाई ब धनकारी हने 
सामा य यव थाको िवपरीत गठुी ज गाको व प वा 

कृित समा  हने गरी भएको िनणय जिहलेसकैु बदर 
गन िम ने भनी (मु ा नं.०६३-DF-००१२, फैसला 
िमित: २०६६।२।७) िस ा त ितपादन भएको 
देिख छ ।

१२. तसथ मािथ ग रएको िव ेषण तथा यस 
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा 
सव च अदालतको िमित २०४८।५।२ को फैसलाबाट 
गठुी ज गा रकैरमा दता भएको भए पिन य तो लगत 

क ा गरी गठुीमा दता गन अिधकार गठुी सं थानका 
शासक य मुखलाई रहेको र सव नापीमा नाप न सा 

भएका मोहीले पिन सोहीअनु प हन वीकार गरी गठुी 
सं थानमा कागज गरी िदएको भ नेसमेतका आधारमा 
गठुी सं थानका शासकबाट िमित २०५४।९।२९ 
मा भएको िनणय सदर हने ठहर ्याएको पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०५८।४।३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । ततु मु ाको 
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू ।

उ  रायमा हामी सहमत छ  ।
या. बलराम के.सी.
या. मोहन काश िसटौला

इजलास अिधकृत : उमेश कोइराला
इित संवत् २०६८ साल वैशाख ८ गते रोज ५ शुभम् । 
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सव च अदालत, संयु  इजलास 
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल

फैसला िमित : २०७२।१०।१२।३

मु ा : गैरकानूनी पमा स पि  आजन गरी ाचार 
गरकेो 

०६७-CR-०३३८
पनुरावेदक / वादी : अनुस धान अिधकृत फणी  

गौतमको ितवेदनले, नेपाल सरकार
िव

यथ  / ितवादी : सनुसरी िज ला दहुवी गा.िव.स. 
वडा नं. ६ हाल काठमाड  िज ला काठमाड  
म.न.पा.वडा नं. ९ िपङ्गला थान बसोबास 
गरी आ त रक राज व कायालय े  नं.१ 
बबरमहलमा ना.स.ुपदमा कायरत उमेशकुमार 
रे मीसमेत

०६७-CR-१०४१
पनुरावेदक / ितवादी : सनुसरी िज ला दहुवी 

गा.िव.स. वडा नं. ६ हाल काठमाड  िज ला 
काठमाड  म.न.पा. वडा नं. ९ िपङ्गला थान 
बसोबास गरी आ त रक राज व कायालय 

े  नं.१ बबरमहलमा ना.स.ुपदमा कायरत 
उमेशकुमार रे मी

िव
यथ  / वादी : अनसु धान अिधकृत फणी  गौतमको 

ितवेदनले, नेपाल सरकार

०६७-CR-०६२२
पनुरावेदक / ितवादी : सुनसरी िज ला दहुवी 

गा.िव.स. वडा नं. ६ हाल काठमाड  िज ला 
काठमाड  म.न.पा. वडा नं. ९ िपङ्गला थान 
बसोबास गन संजना का ले (रे मी)

िव
यथ  / वादी : अनुस धान अिधकृत फणी  गौतमको 

ितवेदनले नेपाल सरकार

०६७-CR-०८२७
पनुरावेदक / ितवादी : सुनसरी िज ला दहुवी 

गा.िव.स. वडा नं. ६ हाल काठमाड  िज ला 
काठमाड  म.न.पा. वडा नं. ९ मा बसोबास गन 
ल मी सादको छोरा अ.व ं१३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका रमेश रे मी

िव
यथ  / वादी : अनुस धान अिधकृत फणी  गौतमको 

ितवेदनले, नेपाल सरकार

०६७-CR-०८२८
पनुरावेदक / ितवादी : सनुसरी िज ला दहुवी गा.िव.स. 

वडा नं. ६ को हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. 
९ मा बसोबास गन  दीनानाथ सादको छोरा 
अ.वं १३९ नं बमोिजम बिुझएका ल मी साद 
रे मी

िव
यथ  / वादी : अनुस धान अिधकृत फणी  गौतमको 

ितवेदनले, नेपाल सरकार

०६७-CR-०९५९
पनुरावेदक / ितवादी : सनुसरी िज ला इन वा 

नगरपािलका वडा नं. २ पूवटोल  घर भई  हाल 
काठमाड  िज ला काठमाड  म.न.पा. वडा 

नणय नं.९५०५

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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नं. ९ िपङ्गला थान डेरा गरी ब ने उषादेवी 
का ले

िव
यथ  / वादी : अनसु धान अिधकृत फणी  गौतमको 

ितवेदनले, नेपाल सरकार

०६७-CR-०२७५
पनुरावेदक / ितवादी : काठमाड  िज ला काठमाड  

म.न.पा.वडा नं.७ चाबिहल घर भई हाल ऐ.वडा 
नं.३४ मीनभवन ब ने सशुीलाकुमारी  का ले 
(अयाल)

िव
यथ  / वादी : अनसु धान अिधकृत फणी  गौतमको 

ितवेदनले, नेपाल सरकार

०६७-CR-१०३८
पनुरावेदक / ितवादी : काठमाड  िज ला काठमाड  

म.न.पा. वडा नं. ९ िपङ्गला थान डेरा गरी 
ब ने सधुीरकुमार का ले

िव
यथ  / वादी : अनसु धान अिधकृत फणी  गौतमको 

ितवेदनले, नेपाल सरकार

  आय ोतको तुलनामा अ वाभािवक 
र अिम दो स पि  रा ने तथा िदने र 
उ च जीवनयापन गरेको भ ने िवषय 
िवगतमा रा दै नरािखएको र रा नै नपन 
अित सू मतम ् िहसाब िकताबबाट मा ै 
िन पण हन स ने िवषय होइन । ब  
य तो अ वाभािवकता र अिम दोपनको 

च र लाई अनुस धानले टड्कारो 
पमा झ काउन सकेको हनुपदछ । 

िठक ढङ्गबाट लगत नराखेकै कारणले 

आयका ोतह  असीिमत हदैँनन् । 
रा सेवकले सावजिनक पदमा रहदँा ा  
गन आय ोतको दायरा त झनै साँगुरो 
हन े हदँा यसको मोटामोटी आँकलन 
गन खासै किठनाइ हनुपन देिख न । 
सावजिनक पदका अित र  रा सेवकले 
पैतृक स पि , दान दात य तथा कुनै 
वर यवसायबाट पिन वैधािनक पमा आय 

ा  गरकेो हन स ने ।
( करण नं.२३)

  हामीकहा ँजनजीिवकाको आिथक लागत, 
िविभ न तहगत आयवगका यि ह मा 
जनजीिवकाको िनिम  ला ने खचको 
िभ नता र तह िनधारण आिद केही पिन 
नभएको अव थामा हरेक रा सेवकह को 
जीवन तर कितलाई उ च भ न ेवा नभ ने, 
वा क तो हैिसयतलाई निम दो हैिसयत 
भ ने  उिठरहने गरेको देिख छ । 
आधारभूत पमा आिथक एवम ्सामािजक 
मू याङ्कन वा सव ण गन कुराह मा 
पिन आजस म हा ो आिथक णालीले 
आव यक काय गन सकेको देिखँदैन, 
जुन ज री छ । उ च जीवन तर भनेको 
यि ले आ नो वा अकाको लािग गरकेो 

खचले उपभोगको तर मापन गन हो वा 
ा  आय तरबाट मापन गन हो, यो पिन 

मह वपूण छ । सािबकको ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ एवम ् हालको ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को स दभमा समेत 
हदेा स पि  िववरण निम दो देिखएमा 
एउटा अनुमानको अव था आउने देिख छ 
भने अिम दो र अ वाभािवक जीवन तर 
भोगेको वा आ नो हैिसयतभ दा बढी दान 
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दात य िदएको भ ने कुराह  उपभोगको 
तरबाट देिखने कुराह  हन् । कितपय 

अव थामा यि ले ा  आय धेरै भए 
पिन उपभोगमा अित सङ्कुचन गरकेो हन 
स छ भने कितपयमा स पि  िववरण जे 
भए पिन उ च उपभोग तर कायम राखेको 
वा अ लाई दान दात य िदएको हन 
स छ । स पि  िववरण र जीवन तरको 
प रसूचकह को संयोजन गरी रा री हने 
सिकएन भने उ  कानूनी यव थाह को 

योजनको लािग सही िन कष िनका न 
नसिकने ।

( करण नं.२४)
  रा सेवकले आयको तुलनामा 

अ वाभािवक पमा स पि  आजन 
गरी उ च जीवन तर िबताउने कायलाई 
कानूनले कसुरको पमा प रभािषत 
गनुको अथ यूनतम आधारभूत 
आव यकता प रपूित ग रएको िवषयमािथ 
नै  उठाउनुपछ भ न ेहोइन । यूनतम 
आधारभूत आव यकता पुरा गन चाहना 
सबैले राखेको ह छ । सहरमा ब नेले एक 
टु ा घडेरी वा िशर ढा नको लािग आ नो 
ग छेअनुसारको सामा य बास िनमाण 
गन तथा गाउँमा भए प रवारको लािग 
एकसरो खान पु ने खेती ज गा जोड्नुलाई 
अ वाभािवक मा न नसिकने ।

  दुई अढाई त लाको घरको एक त लामा 
आफू बसी अक  त ला भाडामा लगाई 
घरभाडाबाट केही आय ा  भएको 
तकसङ्गत िजिकर ग र छ र यो िमिसल 

माणबाट िव ासलायक देिखन आउँछ 
भने भाडा स झौता वा कर ितरकेो माण 

खोिजरहनु नपन अव था हन स दछ । 
यूनतम आव यकता पुरा गन मािनस 

खाई नखाई म रमेटी गरी लािग पन हदँा 
समया तरमा यसरी जोिडएको स पि को 
मू याङ्कनमा केही िभ नता आउनु वा 
िठक ढङ्गबाट िहसाबिकताब नरािखएको 
कारणबाट आयको तुलनामा आिजत 
स पि  र खच केही बढी देिखनुलाई 
अ वाभािवक र अिम दो स पि  रहकेो 
भनी कसरु ठहर गनु यायोिचत हन  
नस ने ।

  समान पद वा उ तै आयवगमा पन 
यि ह ले औसतमा िबताउने 

जीवनशैली वा जीवनयापन गन ला ने 
औसत खचको िहसाबले अ वाभािवक 
ढङ्गले उ च जीवन तर भोगेको भ ने 
टड्कारो देिखँदैन भन े जो सुकैको लािग 
पिन त काल चिलत कानूनको स दभमा 
आय र ययको क चावारी माग गनु उिचत 
नदेिखने । 

( करण नं.२५)
  अिभयो ाले खास वषमा ग रएको खास 

आय वा उपभोग नै ोतिवहीन हो भनी 
यिकन गन स ै न र समि मा दाबी 
िलन बा य ह छ भन े अदालतसँग हरके 
सालको आय र उपभोग तरको छु ाछु ै 
मू याङ्कनको माग गन िम दो हन 

 स ै न । व तुतः य तो मा अिभयो ाले 
नै अनुस धानको चरणमा िववािदत अमकू 
स पि  वा उपभोगको तर कुन खास 
कारणले अिम दो र ोतिवहीन छ भनी 
त यसाथ िकटान गन नसकेस म य ता 

ह लाई अमूक माणको आधारमा 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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िनराकरण गन सिकने ि थित रहदैँन । 
यसतफ अिभयो ाप ले अनुस धान 

एवम ् अिभयोजन गदा नै िवशेष पमा 
िवचार गरी दाबी िलन स न ुपन ।

( करण नं.२९)
  कुनै रा सेवकले आ नो प रवारका 

सद यबाहेक अ य नातेदार वा यि का 
नाममासमेत गैरकानूनी आजनको स पि  
लुकाएको छ भ ने िवषय उठद्छ वा 
अनुस धानबाट देिख छ भने यस िवषयमा 
छानिबन गन र दाबी नै िलन िम दैन भ ने 
अथ गन खोिजएको भन ेहोइन । तेि वी 
अपराधको पमा प रिचत ाचारको 
कसुर गन र ाचारबाट ग रएको 
आजन लुकाउने तौरत रका अनके हन 

 स दछन ् । गैरकानूनी आजन गनले सध 
आफू वा आ नो प रवारका सद यका 
नाममा मा  स पि  रा दछ वा राखेको 
हनुपदछ भ ने छैन । य तो कसुर गन 
यि ले आ नो प रवारका सद यका 

नाममा स पि  रा दा समाितने डरले 
प रवारका सद य बाहकेका नातागोता, 
इ िम लगायत अ य िचनजानका 
साथीभाइ एवम ् यापारीह का नाममा 
समेत स पि  लुकाउन स ने अव था र 
ि थितलाई इ कार गन नसिकने । 

( करण नं.३६)
  कुनै रा सेवक कमचारीको ाचारज य 

कसुर वा गैरकानूनी आजनबाट जोिडएको 
कुनै स पि  प रवारका सद यबाहके अ य 
यि का नाममा रहकेो कुरा अनुस धान 

गद जादँा िववेकस मत पमा देिखन 
आउँछ भने यतातफ हने निम ने अथात्  

अनुस धान गरी अिभयोग लगाउन नस ने 
भ न निम ने ।

( करण नं.३८)
  स पि  ख रद गदा लगानी ग रएको 

आधारभूत मू यको ोत पुि  हन सकेन 
भने सोही लगानीस म गैरकानूनी आजन 
हनस दछ निक यसबाट बढेबढाइएको 
हालको मू य । यसैले कुनै स पि  ख रद 
गदा के कित लगानी ग रएको िथयो भनी 
यसको ोतस म मा नु र मािणत गनु 

यस कृितका मु ामा कानूनस मत र 
यायोिचतसमते हने ।

( करण नं.४२)
  आजन ग रएको ोत वैध छ भने यसलाई 

आयको मा यता िदनुपन ह छ । आजन 
ग रएको आयबाट कुनै रकम खच गनुपन 

कृितको देिखएको भ नेमा  आधारमा 
य तो स पि लाई आयको मा यता िदन 

निम ने वा वैध नहने भनी कोरा अनुमान 
गन िम दैन । कुनै वैध आयको रकमम ये 
के कित खच हने वा बचत हने हो भ ने 
कुरा व तुिन  आधार वा मापद ड बेगर 
मनोगत पमा िनि त गन सिकँदैन । 
यसको लािग वीकृत राि य मापद ड 
हनपुदछ । मापद ड भएकै अव थामा पिन 
सबै यि को खच र बचत गन शैली तथा 
तौरत रका र यसको प रमाण एकै हनपुछ 
भ ने ज री हदैँन । आ दानी र खचको 
व तुिन  आधार तथा सोको माग दाबीको 
अभावमा केवल पुनरावेदन तहमा िजिकर 
िलएको भरमा वैध आयको रकमलाई खच 
हन ेरकम मा न निम ने । 

( करण नं.८२)
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  कुन स पि  वैध हो र कुन होइन भ ने कुरा 
सम  आय र स पि को िव ेषणप ात् 
मा  यिकन हने िवषय भएकोले पिहले नै 
घर िनमाणको ोत पुि  नभएको भनी घर 
बहालबापत ा  आयलाई मा यता निदने 
भ ने कुरा यायोिचत हन नस ने ।

( करण नं.८५)
  आरोपप मा हालको मू यको आधारमा 

घरज गाको मू याङ्कन गरी ोत खुलेको 
र नखुलेको स पि को िभ नता ग रएको 
देिख छ । तर स पि को मू याङ्कन 
हालको मू यका आधारमा नभई आजन 
गदाको त कालीन मू यका आधारमा 
हनुपन मा यता अदालतबाट कायम 
भएकोले वादी प ले ोत खुलेको र 
नखुलेको भनी आरोपप मा उ लेख 
गरकेो आधारमासमेत िभ नता आउने 

प  छ । ितवादीको येक आिथक 
वषको वैध आय ोत र िनजले गरकेो खच 
तथा आजन गरकेो स पि को यिकन, 
व तुिन  र तुलना मक आधारसिहत 
दाबी निलइएस म कुन स पि को ोत 
पुि  भएको हो र कुन स पि को ोत 
पुि  नभएको भनी िनधारण गन िवषय 
जिटल ब ने कुरा प  छ । यसैले यस 
अदालतले याियक िववेकका आधारमा 
आय ोत, स पि को प रमाण र आजन 
गदाको अव थासमेतलाई िवचार गरी 
जफत योजनको लािग ोत पुि  हन 
नसकेको स पि को िनधारण गद आएको 
छ । ितवादीको आय ोत ा  हने 
अव था र अमूक स पि  आजन ग रएको 
समयसमेतलाई िवचार गरी यसस ब धी 

याियक िन कषमा पु नु पन ।
( करण नं.१००)

ितवादीका तफबाट : अिधव ा रवेत साद खरले 
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा पु य साद 

पाठक
अवलि बत निजर :

  ने.का.प. २०६६, अंक ८, िन.नं. ८२००
  ने.का.प. २०६७, अंक १२, िन.नं. ८५१९, 

पृ  २०३३
  ने.का.प. २०६८ मङ्िसर िनणय नं. ८६६७ 

पृ  १३२९ 
स ब  कानून :

  ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१६ग, २०, २०(१), ४७, दफा ६५ को 
उपदफा (३)  

  नेपाल अिधरा यको सिंवधान, २०४७ को 
धारा १४(१) 

  ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
७(१) र १५ 

  अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १३, २९(ख) 

सु  तहमा फैसला गन यायाधीश : 
 अ य  माननीय ी गौरीबहादरु काक
 सद य माननीय ी ओम काश िम
 सद य माननीय ी केदार साद चािलसे

फैसला
 या.जगदीश शमा पौडेल : िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम िवशेष अदालत, 
काठमाड को िमित २०६७।१।१४ को फैसलाउपर 
वादी ितवादी दवुै प को यस अदालतसम  

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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पथृकपथृक पनुरावेदन दायर हन आएको ततु मु ाको सङ्ि  त य र ठहर यस कार रहेको छ :

मु ाको त य
उजुरी यहोरा
 अथ म ालयिभ  भएको ाचारको िगरोहले ाचार गन, गराउने र यसरी ाचार गरी कमाएको 
रकम अथम ी तथा अथ सिचवसमेतकोमा परु ्याई आफू अनुकूल िनणय गराई ाचार गन गरेको भ ने यहोराबाट 
त कालीन महाराजािधराजलाई स बोधन गरी परकेो उजरुीमा ना.स.ु पदमा कायरत उमेशकुमार रे मीको समेत 
नाम परी उ  उजरुी अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगमा दता भई आयोगले यसै उजरुीको आधारमा 

ितवादी उमेशकुमार रे मीको पा रवा रक िववरण, आिथक अव था, नोकरी िववरण, घर, ज गा जिमनसमेतको 
िववरण सङ्कलन गरी अनुस धान तहिककात गदा िन न िलिखत िववरण भएको देिखएको : 

उमेशकुमार रे मीको पा रवा रक िववरण 
 िज ला खोटाङ बईुपाबसेरीमा ज म भै िज ला सनुसरी दहुवी गा.िव.स. वडा नं. ६ घर भै हाल का.म.न.पा. 
वडा नं.९ िपङ्गला थान माइती मागमा आधिुनक घर िनमाण गरी थायी बसोबास गरकेा व. िदनानाथ रे मीका 
नाित, ल मी साद रे मीका छोरा हाल आ त रक राज व कायालय े  नं. १ का ना.स.ु उमेशकुमार रे मीको 
पा रवा रक िववरण देहायबमोिजम दिेख छ :

तािलका नं. १
िस.न.ं नाम नाता वैवािहक ि थित पेसा
१ संजना का ले (रे मी) ीमती      – गिृहणी
२ िनकेश रे मी छोरा नाबालक –
३ िनिलसा रे मी छोरी ,, –
४ रमेशकुमार रे मी दाजु िववािहत यापार
५ ीमती राधा रे मी भाउजू ,, ,,
६ राकेशकुमार रे मी भितजा अिववािहत िव ाथ
७ राजेशकुमार रे मी भितजा ,, ,,
८ सु ी रखेा रे मी भितजी ,, ,,
९ राजनकुमार रे मी भाइ िववािहत नोकरी
१० ीमती इि दरा रे मी भाइ बुहारी ,, गिृहणी
११ २ नाबालक भितजा भितजी – –

उषादेवी का ले (सासू) को पा रवा रक िववरण 
 ितवादी उमेशकुमार रे मीको स पि स ब धी अनसु धानको स दभमा िनजको ससरुालीतफका 
यि ह को िववरणसमेत िन नअनुसार उ लेख भएको :



2063

तािलका नं. २
िस.न.ं नाम नाता वैवािहक ि थित कैिफयत
१ उषादेवी का ले आफँै िववािहत २०५७ सालितर पितको वगारोहण भएको
२ डा.सरुसे का ले छोरा िववािहत बेलायतमा बसोबास गद आएको
३ सशुीलाकुमारी का ले 

(अयाल)
छोरी ,, ीमान्  िनजामती सेवामा उपसिचव पदमा 

कायरत, आफू िनजी े को संगिठत 
सं थामा कायरत

४ संजना का ले (रे मी) छोरी ,, उमेशकुमार रे मीक  ीमती
५ सजृना  का ले (पोखरले) छोरी ,, जनकपुरमा बसोबास ग ररहेक
६ सधुीरकुमार का ले       छोरो अिववािहत चाटड एकाउ टे टमा अ ययनरत तथा चाटड 

एकाउ टे ट फममा अिडट गन कायमा सलं न 
रहनुका साथै वृ  आमालाई काठमाड मा 
डेरामा राखी पालन पोषण गरी बसेको 

उषादेवी का ले (आमा) र सधुीरकुमार का लेको बयानबमोिजम पैतृक स पि को िववरणः-
 सधुीरकुमार का लेको िमित २०५९।९।२ को बयानबमोिजम पैतृक स पि मा धानखेत १ िबगाहा, 
इन वा न.पा. वडा नं. २ मा ७ क ा घडेरी, दईुतले काठको घर, एकतले प क  घर, प क  गोदाम १ र बक 
मौ दात तथा नगद यिकन नभएको । 

बरामदी मुचु काबाट देिखएको व तुि थित
 यामराः एन.कोन.ए.एफ.२२०–१ थान, सोनी ७०० ए स िडिजटल जमु िडिजटल ा ड कम, नया ँ
िभिडयो मभुी यामरा १ थान । 
 इले ोिन स सामानः सोनी वाकमेन १ थान, य.ुके.मा बनेको कालो रगं डेउ िभिडयो यासेट लेयर १ 
थान रहेको । 
 सनुका गहनाः बरामदी मचुु काको गहना शीषकको नं.२,३,४ र २० का एकसरो गहनाह  अिभयु क  

ीमती संजना का लेलाई नै योग गन िज मा लगाई बाकँ  गहनाह  आयोगको िसलछाप लगाई िनजलाई नै 
छोिडएको र पिछ मू याङ्कन गन बखत आयोगमा नै याउन लगाई िसलछाप खोिलएको मचुु का बनाई िसलछाप 
खोली िमित २०५९।८।५ मा सुनचादँी यवसायी सघंबाट मू याङ्कन भई आउँदा .४,२२,३०३।६७ मू य 
बराबरको गहनाह  भएको दिेखएको । 
 कागजातः उमेशकुमार रे मी, ीमती संजना रे मीका िविभ न थानमा ख रद गरकेा ज गाह को 
ज गाधनी माण पजुा, ीमती संजना का ले (रे मी), सासू उषादेवी का ले, जेठीसासू सशुीलाकुमारी का ले 
(अयाल) आिदका नाममा रहेको बक खाताह को चेकबकु, नाग रक बचतप को माणप , बक िन ेपको मु ती 
रिसद, सेयर माणप ह , अ य यि ह सगँको लेनदनेका कागजात आिद बरामद गरी याएको देिख छ । 
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नगदतफः ने. .६,५२,५००।– म ये .१५,०००।– संजना का ले (रे मी) को अनुरोधमा घरायसी खचका 
लािग छोडी बाकँ  .५,३७,५००।–र िवदशेी मु ातफ अमे रक  डलरको ाभलस चेक ११०० नगद अमे रक  
डलर ११७१।- र टिलङ्ग पाउ ड ३० बरामद भएको देिखयो । 
 नोकरी िववरणः ितवादी उमेशकुमार रे मीको सरकारी सेवामा कायरत कायालयको िववरण िन नानसुार 
छ :

तािलका नं. ३
.सं. काम गरकेो कायालय पद          िमित िनयुि  / स वा / 

बढुवा
१ घरले ु िस पकला तथा 

िब भ डार, पोखरा
२०४५ साउनदेिख 
२०४५ मङ्िसरस म

िनयिु

२ आवास तथा भौितक योजना 
म ालय

लेखापाल २०४५।९।२ देिख 
२०४९।११।१४ स म

थायी िनयिु

३ अथ म ालय ना.स.ु २ ० ४ ९ । १ १ । १ ५   
देिख 

स वा, कर िवभाग

४ अथ म ालय, तनह ँ कर 
कायालय 

,, २०५०।१।१४ स वा

५ े  नं. ३ कर कायालय, 
बबरमहल

,, २०५१।१।१८ ,,

६ े  नं. ४ कर कायालय कुले र ,, २०५७।७।२२ ,,
७ े  नं. १ आ त रक राज व 

कायालय
,, २०५८।६।२२ ,,

( ितवादी उमेशकुमार रे मी २०४९।११।१५ मा राज व समूहमा स वा भएको देिख छ ।) 

 उपयु  िववरणबाट ितवादी उमेशकुमार रे मी २०४९।११।१५ देिख २०५१।१।१८ स म अथात् १ 
वष २ मिहना ३ िदनबाहेक राज व समूहिभ  कर शासनका मह वपूण कायालयह मा कायरत रहेको देिख छ । 

 ना.स.ुउमेशकुमार रे मी राज व समूहमा वेश गरेप ात्  ख रद गरकेा ज गा तथा िनजले आफू, आ ना 
प रवार र सासू, साला, जेठी सासूसमेतको नाममा बक मौ दात, बक तथा िव ीय सं थाह को ाथिमक बजार 
र दो ो बजारमाफत ख रद गरकेा सेयरह , राि य बचतप ह , िनमाण गरेको घरको िववरण देहायबमोिजम 
रहेको छ :

(१) ीमती संजना का ले (रे मी) को नाममा िज ला काठमाड , बल ब ुगा.िव.स.३ (क), िक.नं.२२४ को 
े फल ०–७–३–२ रोपनी ज गा िमित २०५२।४।७ मा हालैको बकसप बाट ख रद गरेको । 
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(२) उमेशकुमार रे मीक  सासू उषादवेी का लेको 
कृिष िवकास बक, बिकङ्ग कायालय 
बि सपतुली ि थत िनिलशा रे मीलाई 
आ नो शेषपिछ इ छाइएको यि  राखी 

.१० लाखको बचत र मु ती खातामा 
उमेशकुमार रे मी र संजना का ले (रे मी)ले 
२०५८ वैशाखदेिख २०५९।४।१३ स ममा 

.४५ लाख रकम ज मा गरेको र हालको 
बक मौ दात .४४,२७,१२९।– भ दा बढी 
रहेको देिख छ ।

(३) आ ना वृ ा आमालाई डेरामा राखी 
पालनपोषण ग ररहेका अिववािहत छोरा 
सधुीरकुमार का ले (उमेशकुमार रे मीका 
साला) ले कृिष िवकास बक, र नपाक शाखामा 
िमित २०५८।९।२६ मा बचत खाता नं. 
९३१०४४ को खाता खोली आ नो शेषपिछ 
इ छाइएको यि मा उमेशकुमार रे मीक  
एकाघरक  ीमती संजना रे मीलाई राखी 
िविभ न िमितमा आ नी िददी (उमेशकुमार 
रे मीक  जेठी सासू) सशुीलाकुमारी अयालको 
खाताबाट . २० लाख ा सफर गरी ज मा 
गरकेो र उ  खातामा . २०,३५,४३७।४५ 
मौ दात रहेको । 

(४) उमेशकुमार रे मीक  एकाघरक  ीमती 
संजना का ले (रे मी) को नाममा िज ला 
काठमाड   का.म.न.पा. ७(ख) िक.नं. २३८ 

े फल ०–८–०–१ रोपनी ज गा हालैको 
बकसप बाट िमित २०५२।९।११ मा ज गा 
ख रद गरकेो ।

(५) उमेशकुमार रे मीक  एकाघरक  ीमती 
संजना का ले (रे मी) को नाममा िज ला 
भ परु दिधकोट गा.िव.स. ७(ग) िक.नं. 
५१९ े फल ०–८–०–० रोपनी ज गा 
िमित २०५१।८।२३ मा ख रद गरकेो । 

(६) उमेशकुमार रे मीले िज ला काठमाड  
का.म.न.पा.–९ िक.नं. ६३ े फल ०–६–
२–० रोपनी ज गा २०५५।१।२४ मा ख रद 
गरी सोही ज गामा िमित २०५६।१।२८ 
देिख २०५८ सालस ममा आधुिनक घर 

 बनाएको । 
(७) उमेशकुमार रे मीले लिलतपरु िज ला 

लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ (ग) 
िक.नं. १०२४ े फल ०–६–२–० रोपनी 
ज गा िमित २०५४।९।१५ मा राजीनामाबाट 

. २,५१,४००।– मा ख रद गरेको । 
(८) उमेशकुमार रे मीले आ नो ीमती 

संजना का ले (रे मी) को नाममा िमित 
२०५९।९।१६ मा नेपाल रा  बकबाट 
िन कािसत .३ लाखको ००२८५४ नं. को 
राि य बचतप  ख रद गरकेो । 

(९) राज व समूहिभ  वेशका सु का 
िदनह मा िनजले काठमाड  उप यकाि थत 
बल बु, दिधकोट ज ता सहरभ दा केही 
टाढाका यून पूवाधार तथा यून सिुवधा 
भएका ज गाह   ख रद गरेको र गैरकानूनी 
स पि  आजन गन शङ्ृखलाको बिृ सगँै 
काठमाड को चाबिहल, बि सपुतली र 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका ज ता घना, 
आवादी र मू य बढी पन महगँा े ह मा 
ज गा तथा घर जोड्ने म सु  गरकेो 
देिख छ । पिछ गएर आफू तथा आ ना 
ससुरालीतफका यि ह को नाममा समेत 
लाख को तरल स पि  रा ने काय उ कषमा 
पगुेको देिख छ । 

ितवादी उमेशकुमार रे मीले अिधकार ा  
अिधकारीसम  गरकेो बयानः-
 जेठानले सालाको नाममा घर िक न पैसा 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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पठाएको थाहा छ । ३–४ मिहनाअिघ (अथात्  २०५९ 
जेठ र असारितर) सालाको िववाह गन भनी . २ लाख 
मलाई पठाएको हो । यसभ दा पिहले उहालेँ २०५४ 
वा २०५५ सालदेिख पैसा पठाउन था नुभएको 
िथयो । पैसा पठाउदँा डा. दगुा पोखरले र डा. राम साद 
पोखरलेमाफत आएका मैले थाहा पाएको ह ँ । मेरा 
बाबलेु २०२२/२३ सालदेिख यापार गनुह यो । 
सो यापार हाल मेरा दाजलेु गद आउनुभएको छ । म 
जािगर खानुपूव िभिडओ चलाउथे ँ साथै सानोितनो 
ठे काको काम गथ र मेरी ीमतीले िववाहपूवदेिख 
२०५२ सालस म दरुस चार सं थानमा (ते ो 
तहमा) कायरत रिहन् । यसपिछ ट्यसुन पढाउने र 
सानोितनो िसलाई बनुाईको काम गन गरके  िथइन् । 
बबुाको होटल यवसाय िथयो, कारोबारको िवषयमा 
थाहा भएन । िनजामती सेवामा वेश गरपेिछ मैले पैसा 
याजमा िदने गरकेो िथए ँ । जािगर खानपुूव आजन 

गरकेो . ३,५०,०००।– रकम ने.ब.िल. दहुवी 
शाखामा ज मा गन गरेको िथए ँ। ीमती संजना का ले 
(रे मी) का नाउमँा २०५१ सालपिछ ख रद भएका 
तािलका नं. ९ का ज गाह  दाजलेु पठाएको रकम, 
आ नो तलबको रकम र का.म.न.पा. ७ चाबिहलि थत 

ीमतीको नामको ज गा ीमतीले अ र न शा यलाई 
रझाएबापत बकस पाएक  हन् । आ नो नाममा 

रहेको िवराटनगर उपमहानगरपािलकाि थत ज गा 
िब  गन योजनका लािग सहोदर िददी शोभादेवी 
अयालबाट पटकपटक गरी .३,२०,०००।– 
सापटी िलएर ख रद गरेको र सो ज गा िददीलाई नै 

.४,२०,०००।– मा िब  गन पटकपटक गरी . 
३,२०,०००।– घरायसी कागज गरी ज गा िदएको हो । 
 सशुीला कुमारी का ले (अयाल) को नामको 
खातामा २०५४।६।२० देिख २०५७।३।५ स म 
चारपटक गरी .२७ लाख ज मा गरकेो िवषयमा डा. 
सरुशे का लेले बेलायतबाट आमाको नाममा पठाएको 
रकम उहाहँ को िददी बिहनीह ले पेवाको पमा 

ज मा गरकेो रकम मलाई रािखिदन ुभनी भनेकाले मैले 
लगेर रािखिदएको ह ँ। सासूको खातामा रहेको ( .४५ 
लाख) रकमको ोतको हकमा जेठान डा. सरुेशकुमार 
का लेले पठाइिदनभुएको हो भ नेस म जानकारी छ । 
सासूको आ हमा रािखिदने काम गरकेो ह ँ। बाबलेु ७ 
लाख र दाजलेु १२ लाख िदनुभएको हो । दाजलेु िदएको 

. १२ लाख नगदै याएको ह ँ । दाजुको पसलमा 
लगानी गरकेो छैन भ नेसमेत यहोराको ितवादी 
उमेशकुमार रे मीले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरेको बयान ।

उषादेवी का लेले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरेको बयान :
 बकमा कित रकम छ मलाई थाहा छैन । 
मेरो खातामा रकम ज मा गन छोरी र बिहनी डा.दगुा 
पोखरेल जाने गदथे, मलाई खाता खो ने िदनमा  
लगेका िथए । मेरो खातामा रहेको .१० लाख घरबाट 
याएको र अ  बेलायत ब ने जेठा छोराले िदएको 

हो । िबहे नभएको छोराक  बहुारी क ती आउली 
भनेर मा  नाितनीलाई इ छाएक  ह ँ। पटकपटक गरी 
छोराह ले १० लाख याई िदएको हो भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी उषादेवी का लेले अिधकार ा  

अिधकारीसम  गरेको बयान । 

ितवादी सुशीलाकुमारी का ले (अयाल) ले 
अिधकार ा  अिधकारीसम  गरकेो बयानः-
 बचतप  .५ लाख र कृिष िवकास बक 
र नपाक शाखामा .५ लाख गरी ज मा .१० 
लाख मेरो वआजनको स पि  हो । कृिष िवकास 
बक, र नपाक शाखामा रहेको .१९,९३,०५४।०३ 
बक मौ दातका स ब धमा उ  खातामा रकम ज मा 
गन खाता एक िकिसमको साझा खाता भएकोले 

ीमान् भ दा पिन माइतीप का यि  बढी जाने 
गनहु यो । ज तो संजना का ले (बिहनी) र उमेश 
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रे मी (बिहनी वाइ)ँ । उ  खाता एक िकिसमको साझा 
खाता हो भनी उ लेख गरेको हदँा साझेदारह को 
मौ दात िह सा सशुीला कुमारी (अयाल) का लेको . 
३,५०,०००।–, सनुीता शमाको .३,५०,०००।– 
संजना का लेको . १,००,०००।–, सजृना 
पोखरले . ३,००,०००।– र शोभा आचायको . 
१,२५,०००।– गरी ज मा . १२ लाख रकम साझा 
रकम हो । २०५४।०५५ सालितर पटकपटक गरी . 
१२ लाख ज मा गरकेो र उ  खातामा रकम ज मा 
हनअुगािड बिहनी संजनालाई सापट िदएको रकम 
िफता गन िसलिसलामा ज मा भएको हो । यित नै 
रकम ज मा भएको छ भनी बताउन असमथ छु । . ८ 
लाख उमेशकुमार रे मीले सापट लगेको ज मा भएको 
र अक  रकम दाइले पठाएको रकम ज मा भएको हो । 
मलाई दाइ डा.सरुशे कुमार का लेले हालस म .३० 
लाख जित पठाइस न ुभएको छ । सो रकम मैले बझुी 
केही िदन घरमा रह यो र पिछ आमाह लाई इन वा 
पठाउँथे । पठाएको रकम हामी िददी बिहनीम ये 
कसैले माइती गएको बेला िलएर जा य  त किहले 
भाइले ला यो । थोर ै भएकोले बक ा ट नबनाई 
ला य  । पिछ भाइ काठमाड  पढ्न बसेपिछ केही रकम 
त यतै भाइले नै चलाउँ यो । दाजलेु पठाएको रकम म 
राि दन िथए ँ । आमाको नाममा भएको रकम दाजलेु 
सािनमा दगुा पोखरेल र मामा राम साद पोखरेलको 
हातबाट पठाइिदनु भएको हो । भाइको खातामा मेरो 
खाताबाट ा सफर भएको . १५ लाख दाइले 
िदएकोबाट ज मा भएको हो भ नेसमेत यहोराको 

ितवादी सशुीलाकुमारी अयालले अिधकार ा  
अिधकारीसम  गरकेो बयान । 

ितवादी सुधीरकुमार का लेले अिधकार ा  
अिधकारीसम  गरेको बयानः- 
 कृिष िवकास बक, र नपाक शाखामा २० 

लाखभ दा बढी रकम मौ दातम ये  . ५ लाख 
चानचनु मेरो वआजनको हो । बाकँ  मेरा दाज ु डा. 
सरुशे का लेले िदनुभएको हो । िददी सुशीलाकुमारी 
का ले (अयाल) लाई बचतप  ख रद गन . ५ लाख 
सापटी िदएको िथए ँ। सोही रकम ा  भएपिछ ज मा 
गरेको ह ँ । ट्यसुन पढाएको र दि णा आिदसमेतबाट 
ज मा भएको छ । दाजु सरुशे का लेले मलाई िदएको 
रकम िददीको खातामा िथयो । अब च तेरो पैसा त ँ
आफँै राख् घर िक न लागेको छ  । िववाह गन पिन बेला 
भयो । घर िकनेपिछ सरसामान जोड्नुपछ भनी मेरो 
खातामा ा सफर ग रिदन ुभएको हो । २०५४ सालितर 
दाज ुआउनभुएको र २०५५ साल मङ्िसरमा फकदँा 

. १५ लाख मेरो िबहेवारी र अ य आव यक पदा खच 
गन सुशीलालाई छोडेको छ भ नुभयो । दाज ुसरुेशले 
यसो भनेको कुरा पिछ िददी सशुीलाबाट जानकारी 

पाए ँ । यसबाहेक अ य कुरा थाहा छैन । इ छ् याएको 
यि को हकमा आमाक  भा जी िनिलशा ित बढी 
नेह िथयो यसैले उनलाई नै रा न ुभएको हो । उपयु  

घर नभेटेकाले घर िक न िढला भएको हो । िददीले सान ु
भएको रकम दाइले पठाएको रकम हो । अ य कुरा बु न ु
परे मेरी िददी सुशीला अयाल र िभनाज ुउमेश रे मीलाई 
बझुी पाउ ँभ नेसमेत यहोराको ितवादी सधुीरकुमार 
का लेले अिधकार ा  अिधकारीसम  गरकेो बयान । 

डा.दुगा पोखरलेले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरेको बयानः-
 सरुशेक  आमा मेरी सािहलँी िददी हनुह छ । 
घर िक न सरुेश का लेले मेरो ीमान् को बेलायति थत 
खातामा रकम ज मा गन र सो रकम मेरो नेपालि थत 
टा डड चाटड बकको डलर खातामा ज मा भएको 

रकम पटकपटक गरी . ४० लाख िदएको छु । 
बढुानीलक ठमा ८ रोपनी र काठमाड  रिवभवनमा २ 
रोपनी चानचनु ज गा िकनेको र रिवभवनको १ रोपनी 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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चानचनु िब  गरी सकेक  छु भ नेसमेत यहोराको 
ितवादीक  सानीआमा सासू डा.दगुा पोखरेलले 

अिधकार ा  अिधकारीसम  गरकेो बयान । 

ितवादी सजंना का ले (रे मी) ले अिधकार ा  
अिधकारीसम  गरेको बयानः-
 दाज ु डा. सरुशे का ले बेलायतबाट 
किहलेकाही ँ आएर जादँा ४ हजार हात खच 
िदनुह यो । २०५५ सालितर बेलायत फकदा २१ 
इ चको िट.भी र एक डेक मलाई िदएर जानुभयो । 
मैले २०५७।१०।१६ मा . ९७,०००।– आमाको 
रकम ा टमाफत मेरो खातामा ज मा गरकेो हो । 
घर यवहारको सबैकुरा मेरो ीमान् ले गन भएकोले 
उहा ँअिफस जाने हदँा न याएकोले मलाई यित राख 
भ नहु यो । कृिष िवकास बक, गौशाला शाखामा 
खाता खो न म र आमा गएका िथय , कृिष िवकास 
बक, र नपाकको बचत खातामा िमित २०५८।१।११ 
मा मु ती खाताबाट ज मा भएको . ५ लाखम ये . 
३ लाखको बचतप  ख रद गरेको र . ५ लाखको 

ोत मैले जानेस म मेरो ीमान् को पिहले देिखको 
बचत पैसा ज तो ला छ । सबै रकमको बारेमा थाहा 
छैन । २०५२ सालदेिख जेठाजलेु पैसा पठाउनु 
ह यो । यही ँरकम ज मा गरजे तो ला छ । सबै कुरा 
मेरा ीमान् लाई थाहा छ । िपङ्गला थानमा ज गा 
िकिनयो र घर बनाइयो । अ  ज गा कहा ँछ मलाई थाहा 
भएन । जेठाजकुो दहुवी बजारमा आ नै घरमा िकराना 
पसल छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी संजना का ले 
(रे मी) ले अिधकार ा  अिधकारीसम  गरेको बयान । 

राजनकुमार रे मीले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरकेो बयानः-
 दाज ु उमेश कुमारलाई बबुाले ७ लाख र 
दाज ुरमेशले १२ लाख जित िदनभुएको हो भ नेसमेत 

यहोराको उमेशकुमारका भाइ राजकुमार रे मीले 
अिधकार ा  अिधकारीसम  गरेको बयान । 

रमशे साद रे मीले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरेको बयानः-
 पसल २०३२।३३ सालदेिख स चालन 
गरेको हो । अिहलेको ि थितमा . १० लाखस मको 
टनओभर छ । वािषक १ लाखस म आ दानी 
ह छ । कर वािषक १ हजार ितछु । २०५२ सालमा 
भाइ उमेशकुमार रे मीलाई घडेरी िक न .२ लाख 
र २०५७ सालमा एभरे  बक िल.दहुवी शाखाबाट 
हाइपोिथकेसन कजा . ६ लाख िलई पठाएको हो 
भ नेसमेत यहोराको ितवादी उमेशकुमारका दाज ु
रमेश साद रे मीले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरेको बयान ।

केदारमणी अयालले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरेको बयानः- 
 मेरो ीमतीको नाममा कृिष िवकास बक 
चाबिहल र र नपाकमा बचत खाता छ । चाबिहलको 
खाता हा ो प रवारको सामूिहक आय ज मा गन 
बचत खाता हो । र नपाकको खाता िववाह हनासाथ 
िनजसगँ रहेको िववाहको रहलपहलको रकमबाट 
खोिलएको हो । िनजको वआजनसमेत यसै बकमा 
छ । स पि  िववरण भदा यो खातामा देिखएको रकम 

ीमती र िददी बिहनीह को पेवा रकम हो भनेकोले 
सोही यहोरा उ लेख गरकेो र सो खातामा ६ पटकको 
कारोबारबाट ३२ लाख ज मा भएको भ ने स ब धमा 
मेरो एक पैया ँपिन रहेको छैन । सो रकम के कसरी 
ज मा ग रयो भ ने स ब धमा मलाई केही थाहा 
छैन । सो खातामा मेरी ीमतीको कित र अ य यि को 
कित रकम छ भ नेसमेत मलाई थाहा छैन भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी उमेशकुमार रे मीका साढु दाइ 
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केदारमणी अयालले अिधकार ा  अिधकारीसम  गरकेो बयान ।

सुरेश का लेले बेलायतबाट इमेलमाफत ेिषत गरकेो बयानः-
 म िवगत प  वषदेिख आखँाको श यि या गन िचिक सकको पमा बेलायतमा कायरत छु । मैले उमेश 
रे मी, संजना का ले, सृजना का ले, सुशीला का ले र उषादेवी का लेको नाममा य पमा रकम पठाएको 
छैन । तर मेरा आमा बबुालाई िवगत १२–१३ वषदेिख िनि त अ तरालमा वािषक क रब ितन लाख पैयाकँा 
दरले सन् २००० स म रकम पठाएको छु । सो रकम मेरी बिहनी सशुीला अयालमाफत मेरा आमा बुबास म 
पु द यो । बुबाको मृ यपुिछ सन् २००१ को जनवरी (२०५७ पसु–माघ) मा मेरी आमा काठमाड  आउने िनणय 
भएपिछ मैले उहालँाई एउटा सहुाउँदो घर िकिनिदने र यसलाई क रब ५० लाखस म पन भ ने कुरा भएको 
िथयो । मेरी सािनआमा डा. दगुा पोखरेल (उहालेँ ए थोली िवलेट नामक िवदशेीसगँ िववाह गन ुभएको छ) नेपाल 
आउने भएपिछ मैले उहालँाई मेरी आमालाई ४० लाख िदनहुोस् म तपाईको रकम बेलायत वा अमे रकामा रहेको 
तपाइकँो ीमान् को खातामा ज मा ग रिद छु भनी भ दा उहालेँ सो कुरा वीकार गरी मेरी आमालाई जनवरी 
२००१ को लग ै पिछ ४० लाख िदनभुएको हो । सोभ दा अगावै मैले मेरा मामा डा.राम साद पोखरलेले खोलेको 
एभरे  निसङ्ग होममा १० लाख लगानी गरेको िथए ँ। सो लगानीसमेत िफता गरी आमालाई िदनहुोस् भनी मैले 
भनेको िथए ँर सोहीबमोिजम सो १० लाख पिन आमाको नाममा रहेको हनुपछ । अ  िववरण यहीबँाटै पिन पाउन 
सिक छ भ नेसमेत यहोराबाट ितवादी उमेशकुमारका जेठान सरुशे का लेले बेलायतबाट इमेलमाफत ेिषत 
गरकेो बयान यहोरा । 

अनुस धान तहिककातको िव तृत िववरण
(क) २०५० सालमा पेस गरकेो स पि  िववरणः-
 ितवादी उमेशकुमार रे मीले राज व समूहमा िमित २०४९।११।१५ मा वेश गरेप ात् अथ म ालयमा 
िमित २०५०।८।९ मा पेस गरकेो स पि  िववरण देहायको तािलकामा ततु ग रएको छः 

तािलका नं. ४
.सं िववरण ज गाधनीको नाम ाि को यहोरा

१ घर १२०० वग िफट दहुवी गा.िव.स.६ सुनसरी ल मी साद रे मी पैतकृ
२ दहुवी गा.िव.स.५ सनुसरी १२ क ा ज गा ,, ,,
३    ,,                    १–१०–० ज गा ,, ,,
४ िवराटनगर उ.म.न.पा.०–४–२–० ज गा आमाको नाममा ,,
५ िसम रया र कुशाहा गा.िव.स. सनुसरीमा अ दाजी ५ 

िवगाहा ज गा
आमा र बाबकुो  नाममा ,,

६ िवराटनगर उ.म.न.पा. ४ मा ८ क ा घडेरी ज गा ल मी साद रे मी ,,
७ सुनसरी िज ला दहुवी गा.िव.स.४ मा ५ क ा ज गा उमेशकुमार रे मी पैतकृ / यापार
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सुनचाँदी गहनाः-
तािलका नं.४(क)

.स. िववरण के.जी./तोला/ ाम ाि को यहोरा गरगहना थान
१ सनु ३० तोला पैतृक/दाइजो गरगहना
२ चादँी २ के.जी. ,, ,,
३ िट.भी. १४ ” दाइजो १ थान

शेयरः-
तािलका नं. ४(ख)

.सं. सेयरधनीको नाम सं थाको नाम सयेर सङ् या मू य ज मा
१ उमेशकुमार रे मी  नेपाल ेिडङ कं.िल.  ५० १००।– ५,०००।–
२ उमेशकुमार रे मी  नेिफ को ३० १००।–    ३,०००।–
३ संजना का ले (रे मी) िहमालयन बक िल. २५ १००।– २,५००।–

नगदः-
तािलका नं. ४(ग)

.सं. ख ा त ा व ा ल ा क ो 
नाम

नाता खाता भएको 
बकको नाम

रकम कैिफयत

१ उमेशकुमार रे मी   आफँै  कृिष िवकास बक, 
पतुलीसडक

५०,०००।– यस समयमा बक टेटमे ट  
बमोिजम .४०,५१३।– 
मौ दात रहेको । 

२ ,,                           आफँै रा.वा.बक 
िसहंदरबार शाखा

३०,०००।– यस समयमा बक टेटमे ट 
बमोिजम .५७।– मौ दात 
रहेको ।

३ संजना का ले ीमती कृिष िबकास बक 
चाबिहल

                
८०,०००।–

यस समयमा बक टेटमे ट 
बमोिजम .१५,८७१।०५ 
मौ दात रहेको । 

सो समयको बक टेटमे ट हेदा िववरणमा उ लेख गरेको रकम नदेिखएकोले झठुो िववरण पेस गरेको । 

ऋण सापटी िदएकोः-
तािलका नं. ४(घ)

.सं. ऋण िलने यि को नाम रकम िफता गन अविध
१ मोहन शा य, मैतीदेवी ५०,०००।– २०५१ आषाढ
२ गोिव द पडुासैनी, िवराटनगर   ९५,०००।– २०५० चै
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(ख) अनुस धानको दायरा बािहर रािखएका बक खाताह ः-
 देहायका यि ह को नाममा रहेका तािलकामा उि लिखत खाताह लाई स बि धत यि को 
वाभािवक आ दानीको रकमलाई वाभािवक बिकङ्ग कारोबारको पमा अनुस धानको दायरा बािहर रािखएको 

छः- 
तािलका नं. ५

. 
सं.

खातावालाको 
नाम

अिभयु सँग 
नाता

ब क क ो 
नाम

इ छाएको 
यि  र 

नाता

खाता नं. र खाता 
खोलेको िमित

मौ दात रकम कैिफयत

१ उषादेवी 
का ले

सासू रा.वा. 
बक 
गौशाला

सधुीरकुमार 
का ले 
(छोरा) 

मु.िह.नं 
३६/२९५ 
२०५७।१०।२३

१,२५,०००। खातावालाको 
अिववािहत 
छोरा

२ ,, ,, ,, ,, ब.िह.नं.
१४९१७  
२०५७।१०।२३

३५,७२३।८४

३ सुशीलाकुमारी 
अयाल 
(का ले)

जेठी सासू कृ.िव. 
बक 
चाबिहल

केदारमणी 
अयाल 
(पित)

०९०७८६
२०४९।१।२९

१०,९९,९४१।३३ हाल . 
२४,९४१।३३

४ ल मी साद 
रे मी

बाबु ने.बै.िल. 
दहुवी

उ लेख     
नभएको

ब.िह.नं. ९४७ १,२१,२८५।८३

५ िद यकुमारी 
रे मी

आमा ,, ,, ब.िह.नं. ५७०९ ९२,११३।–

६ ,, ,, ,, ,, मु.िह.नं. ६१/४१ ३८,०००।–
ज मा १५,१२,०६४।

(ग) देहायका खाताह मा भएको कारोबार र मौ दात रहकेो रकम अ वाभािवक देिखएकोले अनुस धानको 
िसलिसलामा आयोगले रो का राखी अनसु धान गरकेोः-

तािलका नं. ६
. 

सं.
खातावालाको 
नाम

अिभयु सँग 
नाता

आ नो शेषपिछ 
इ छाएको यि

बकको नाम खाता नं.  र  खाता 
खोलेको िमित

रकम

१ ीमती 
उषादेवी का ले

सासू िनिलशा रे मी       कृ.िव. बक 
बि सपतुली

३ १ १ ५ ६ ६ 
२०५८।१।५

३४,२७,१२९।४८

२ ” ”    ” ” २ ३ ४ ९ ७ ५  
२०५८।१।११

१०,००,०००।

३ सु ध ी र कु म ा र 
का ले

सालो संजना का ले 
(रे मी)

कृ.िव.बक र नपाक ९ ३ १ ० ४ ४ 
२०५८।९।२६

२०,३५,४३७।४५
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४ संजना का ले ीमती उषादेवी का ले कृ.िव. बक र नपाक ८ २ १ ७ ० ४ 
२०५४।११।१४

१,४७,९९१।४८

५ सुिशलाकुमारी 
अयाल

जेठी सासू उ लेख नभएको ऐ.ऐ ० ७ २ ० ४ १ 
२ ० ४ १ । ८ । २ ६ 
पुरानो  खाता नं. 
३२०४

१९,९३,०५४।०३

६ सुिशलाकुमारी 
अयाल

” सौरभ अयाल कृ.िव.बक र नपाक ४ ९ ३ ५ ७ / ८ १ 
२०५५।१२।१८

५,००,०००।–

७ उ मे श कु म ा र 
रे मी

आफँै      - रा.वा. बक 
िसंहदरबार

२ ४ ८ १ ० 
२०४५।९।२

२,४५६।८९

८ ” ” संजना का ले   
रे मी 

कृ.िव. बक 
पुतलीसडक

१ १ ० १ ४ ० 
२०४८।८।२५

१,६०,९१९।४०

९ ” ” ने.ब.िल. दहुवी २ १ ३ ६  
२०४३।३।९

९५१।१२

१० संजना का ले 
रे मी

ीमती उमेशकुमार रे मी  कृ.िव. बक, चाबिहल ० ८ १ ३ ८ ४ 
२०४८।९।२२

५१,९२६।१२

११ ” ” िनिलशा रे मी रा.वा. बक मैतीदेवी ४ ७ ४ २ 
२०५२।२।२८

१,६५,५७४।२९

                                                  ज मा ९४,८५,४४०।२६

 मािथ तािलकाको मसङ् या ४ को रकम संजना का ले (रे मी) को बक खाताको हकमा आ नो 
एकाघरको पित र छोरा छोरीह  समेतलाई आ नो शेषपिछको इ छाइएको यि  नराखी आमा उषादेवी 
का लेलाई राखेको देिखएकोले दाबीमा समावेश नग रएको । 
 मसङ् या ६ को सशुीलादेवी अयालको मु ती खातामा रहेको .५ लाख िनजको वआजनको 
देिखएकोले दाबीमा समावेश ग रएको छैन । 

(घ) आयोगले अनुस धानको िसलिसलामा रो का राखेको नाग रक बचतप को िववरणः–
तािलका नं. ७

.
सं.

बचतप  धनीको 
नाम

बचतप  नं. नाता इ छाएको यि ख रद िमित रकम .

१ संजना का ले 
(रे मी)

००२८५५ ीमती आवेदन फममा 
उ लेख नभएको

२०५८।९।१६ ३,००,०००।–

२ उषादेवी का ले ००२८५४   सासू ,, ,, ५,००,०००।–
३ सशुीला कुमारी ००२८५३ जेठीसासू ,, ,, ५,००,०००।–
  ज माः १३,००,०००।–



2073

(ङ) आयोगले अनुस धानको िसलिसलामा उमशेकुमार रे मीको एकाघर प रवारका सद यह  बाहके 
रो का राखेको सेयरको िववरणः

तािलका नं. ८
. 

सं.
सेयर 
धनी क ो 
नाम

अिभयु सँग 
नाता

क पनीको नाम ख रद 
मू य 

ित 
सेयर

सेयर सङ् या र 
ख रद िमित

रकम कैिफयत

१ उषादेवी 
का ले

सासू नेपाल 
ई डि यल 
ए ड कमिसयल 
बक

१००। ५०/ 
२०५८।१२।२९

५,०००।–

२ ,, ,, ,, १००।– २००/ 
२०५८।१२।२९

२०,०००।–

३ ,, ,, ,, ५००।– १०००/ 
२०५७।१।१२

५,००,०००।– दो ो बजारबाट 
ख रद गरकेो

                                                              ज मा .        ५,२५,०००।–

दाबीमा निलइएका स पि को िववरणः–
(१) उमेशकुमार रे मीका घरबाट बरामद भई आएका नगद अमे रक  डलर ११७१।–, ाभलस चेक अमे रक  

डलर ११००।– र टिलङ्ग पाउ ड ३० िनजका िवदेशमा काम गन नातेदार मधसूुधन भ राईको भ ने 
बिुझएकोले दाबी निलइएको ।

(२) उमेशकुमार रे मीका जेठान डा.सुरेश का लेले एभरे  निसङ्ग होममा .१० लाख लगानी गरकेो र सो 
रकम हाल िनजक  आमा उषादेवी का ले (उमेशकुमार रे मीक  सासू) ले पाएको कुरा एभरे  निसङ्ग 
होमको प समेतबाट बिुझन आएकोले सो रकम लगानी गरी उषादेवी का लेले ख रद गरेको नाग रक 
बचतप  र सेयरह मा दाबी निलइएको ।  

(३) उमेशकुमार रे मीक  जेठीसासू ीमती सशुीलाकुमारी का ले (अयाल) को . ५ लाखको राि य 
बचतप  तथा कृिष िवकास बक, र नपाक शाखामा रहेको . ५ लाखको मु ती िन ेप िनजको 
वआजनको दिेखएकोले दाबीमा निलएको । 

(४) उमेशकुमार रे मीक  ीमती संजना का ले (रे मी) को कृिष िवकास बक, र नपाक शाखामा रहेको 
मौ दात . १,४७,९९१।४८ िनजले खाता खो दाको समयमा आ नो एकाघरको पित र छोरा 
छोरीह  हदँाहदँै आमा उषादेवी का लेलाई राखेको देिखएकोले दाबीमा समावेश नग रएको । 
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उमेशकुमार रे मीको वतमान स पि को िववरणः-
(क) अचल स पि ः- 

तािलका नं ९
.

सं.
घर ज गाको िववरण ज गाधनीको 

नाम
ख रद िमित ज गाको हालको 

मू य
घरको मू याङ्कन

१ का.िज. बल ब ु गा.िव.स.३(क)को िक.नं. 
२२४ े फल ०–७–३–२

संजना रे मी 
ीमती

२०५२।४।७ १,७२,२६५।– -

२ का.म.न.पा.७ (ख) िक.नं. २३८ को े.फ. 
०–८–०–१

,, २०५२।९।११ १०,०७,८१२।५० -

३ का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. ९ िक.नं. ६३ 

े.फ. ०–६–२–०
उमेशकुमार 
रे मी ( वयं)

२०५५।१।२४ ९,७५,०००।– २४,११,८४८।८४

४ भ परु िज ला दिधकोट७(ग) िक.नं. 
५१९ को े.फ. ०–८–०–०

संजना रे मी 
ीमती

२०६०।८।२३ २,५०,०००।– -

५ ल.पु. उ.म.न.पा. वडा नं.३(ग) िक.नं. 
२४७ को े.फ. ०–६–२–०

उमेशकुमार 
रे मी ( वयं)

२०५४।९।१५ ८,५३,१२५।– -

६ सािबक क चनबारी ५(क) िक.नं.६ 
िवराटनगर उ.म.न.पा.वडा नं. ४ 
िक.नं.२०४९ े.फ.०–१–.८

,, २०५१।२।२० २,३८,०००।– –

ज मा . ३४,९६,२०२।५० २४,११,८४८।८४
कूल मू य .                       घर तथा ज गाको ५९,०८,०५१।३४

(ख) नगद स पि ः
 उमेशकुमार रे मीले गैरकानूनी पमा आजन गरेको भिनएको नगद स पि  आ ना ससरुालीतफका 
नातेदार सासू, साला र जेठीसासूका नाममा राखेको बक मौ दात, िनज र िनजक  एकाघरक  ीमतीको नाममा 
रहेको िववरणः–

तािलका नं. १०
िस. 
नं.

खातावालाको 
नाम

बकको नाम खाताको 
िकिसम

खाता नं. र 
खाता खोलेको 
िमित

रकम . कैिफयत

१ उ ष ा दे व ी 
का ले

कृ . िव .बक 
गौशाला

बचत ३ १ १ ५ ६ ६ 
२०५८।१।५

३४,२७,१२९।४८ आ नो शेषपिछ  इ छाएको यि   
नाबालक िनिलशा  रे मीलाई राखेको, 
रकम ज मा गन यि  र चेक काटी 
खच गन यि  उमेशकुमार रे मी नै 
रहेको ।

२ ,, ,, मु ती २ ३ ४ ९ ७ ५ 
२०५८।१।११ 

१०,००,०००।–
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३ सुशीला अयाल 
(का ले )

कृ . िव .बक 
र नपाक

बचत ० ७ २ ० ४ १  
२०४१।८।२६

२०,९३,०५४।०३ िनज िव ाथ  हदँा खोिलएको 
खातामा िमित २०५४।६।२०पिछ ६ 
पटकमा . ३२ लाख, रकम ज मा 
गन यि  उमेशकुमार रे मी रहेको

४ सु ध ी र कु म ा र  
का ले

,, बचत ९ ३ १ ० ४ ४ 
२०५८।९।२६

२०,३५,४३७।४५ आ नो शेषपिछ इ छाइएको यि  
उमेशकुमार रे मीक  एकाघरक  

ीमती संजना का ले (रे मी) लाई  
राखेको

५ संजना का ले कृ . ि व . ब , 
चाबिहल

,, ० ८ १ ३ ८ ४ 
२०४८।९।२२

५१,९२६।१२ उमेशकुमार रे मी राज व समूहमा 
वेश गनुभ दा अिघ एक वषमा 
.१७,८००।– ज मा भएको, 

राज व समूहमा काम गरेको 
एकवष अथात्  परी णकालमा . 
१०,५००। ज मा गरकेो र त प ात्  
२०५१।३।२९ देिख २०५७।१२।२ 
स म .२१,३९,०००।– ज मा 
गरेको र खाता खो दा . ७००।– 
ले  खोलेको ।

६ उ मे श कु म ा र 
रे मी

कृ.िव.
बक पुतली 
सडक

,, १ १ ० १ ४ ० 
०४८।८।२५ 

१,६०,९१९।४० राज व समूहमा िमित 
२०४९।११।१५मा वेश गरेपिछको 
िमित २०५०।१।१४ स म 

.८,०६,५००।– रकम ज मा 
गरेको ।

७ संजना का ले 
(रे मी)

रा.वा .बक 
मैतीदेवी 

,, ४ ७ ७ २ 
२०५२।२।२८ 

१,६५,५७४।२९ 
ज मा . 
८ , ५ २ , ० ० ० । – 
नगद नै ज मा    
गरेको । खाता 
खो दा . 
१ , ५ ० , ० ० ० । – 
ज मा गरी खोलेको 

िमित २०५२।२।२८ देिख 
२०५७।१२।६ स म ज मा . 
१०,४९,०००।– ज मा गरेको म ये 
२०५७।१०।१९ र २०५७।१२।६ 
मा गरी ज मा . १,९७,०००।– 

ा टबाट ज मा भएको घटाउँदा

८ उ मे श कु म ा र 
रे मी

रा.वा .बक 
िसहंदरबार

बचत २ ४ ८ १ ० 
२०४५।९।२

२,४५६।८९ राज व समूहमा वेश गनअुिघको 
खाता ।

९ ,, ने . बै . ि ल . 
दुहवी

,, २ १ ३ ६ 
२०४५।३।९ 

९५१।६९ िनजामती सेवामा वेश गनअुिघको 
खाता ।

                                                                   ज मा ८८,३७,४४९।३५

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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(ग) राि य बचतप मा लगानी गरकेो िववरणः 
 ना.स.ुउमेशकुमार रे मीले एकाघरक  ीमती संजना का ले (रे मी) का नाममा नेपाल रा  बकबाट 
िन कािशत देहायको राि य बचतप  ख रद गरकेो देिख छः- 

तािलका नं. ११
ख रदकताको नाम बचतप  न बर ख रदकताको प रचय नं. र ख रद िमित रकम .
संजना का ले (रे मी) ००२८५५ १३५०/५३१, २०५८।९।२० ३,००,०००।–

(घ) सयेर लगानीः
उमेशकुमार रे मीले िविभ न समयमा लगानी गरेको सेयरको िववरणः-

तािलका नं. १२
िस. 
नं.

सेयरधनीको नाम क पनीको नाम सेयर 
सङ् या

ित सेयर 
ख रद 
मू य

ज मा मू य

१ उमेशकुमार रे मी नेपाल ेिडङ्ग क पनी      ५०   १००।– ५,०००।–
२ ,, नेपाल मच ट बिकङ्ग ए ड 

फाइना स कं.िल.
     ४० ५०।– २,०००।–

३ िनकेश रे मी 
(नाबालक छोरा)    

 सगरमाथा इ योरे स           ३० १००।– ३,०००।–

४ संजना का ले  ओ रए टल होटल िल.   २१० १००।–  २१,०००।–
५ उमेशकुमार रे मी नेसनल फाइना स ए ड 

सेिभङ्ग कं.िल.
३० १००।– ५०% मा  चु ा गरकेो १,५००।–

६ ,, नेपाल इ डि यल ए ड 
कमिसयल बक िल.

१३० ४७०।– ६१,१००।, िमित २०५७।१।१२ मा 
दो ो बजारबाट ख रद ।

७ संजना का ले 
(रे मी)

जनक पशुपित बचत तथा 
ऋण सहकारी सं था िल.

१५० १००।– १५,०००।–

८ उमेशकुमार रे मी ,, १०० १००।– १०,०००।–
९ उमेशकुमार रे मी नेशनल फाइना स ए ड 

सेिभङ्ग कं.िल.
३० १००।– ३,०००।–

१० िनिलशा रे मी एन.िव.बक िल. १५ १००।– १,५००।– सेयर नं. ११२०८७१देिख 
११२०८८० स म . ५०।– र 
२१८६९९१देिख २१८७००० स मको 

.१००।– दरको ख रद ।
ज माः १,२३,१००।–
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(ङ) ऋण सापटः-
ना.स.ुउमेशकुमार रे मीले सापट िदएको िववरणः-

तािलका नं. १३
िववरण रकम .
िज ला काठमाड  कपन गा.िव.स. केशव शाहलाई चलन च तीको याजमा २०५९।३।२७ 
मा िदएको 

१,००,०००।–

(च)  घरमा बरामद भएको नगद रकम ( वदेशी र िवदेशी मु ा)
तािलका नं.१४

िववरण रकम .
.१,०००।–,५००।– र १००।– दरका वदशेी मु ाह  ज मा . ६,५२,५००।- बरामद िमितमा
.१५०००।

घर खचको लािग सजंना का लेलाई िदएको ।
िवदेशी मु ा अमे रक  डलर टिलङ्ग पाउ ड

ाभ स चेक (मा टर काड)अमे रक  डलर १००।–दरका १० थान १,०००।– –
,,      ,,  अमे रकन ए स ेस)      ,,    ५०।– दरका २ थान १००।– –
नगद अमे रक  डलर ज मा ११७१।–
टिलङ्ग पाउ ड (नगद) - ३०।–

                           ज मा िवदेशी मु ाः– २,२७१।– ३०।–
ज मा वदेशी मु ा . ६,५२,५००।–

 उमेशकुमार रे मीको घरबाट बरामद भएका ाभ स चेक र नगद िवदेशी मु ा िनजका ीलंकाको 
राजधानी कोल बोि थत िवदेशी ोजे टमा काम गन नातेदार मधसूुधन भ राईले पठाएको ा  माण कागजातको 
आधारबाट देिखएकोले दाबीमा निलइएको । 

(छ) सुनचाँदीः–
 बरामदी मचुु काबमोिजम .४,२२,३०३।६७ मू य बराबरको गरगहना देिखएकोमा जेठीसासू  
सशुीलाकुमारी  का ले (अयाल) ले रा न िदएको गहना िनजलाई नै िफता िदएको कारण ज मा .२,४८,५६३।२३ 
मा  गहना िनज उमेशकुमार रे मी साथ रहेको भ ने देिख छ ।

(ज) उमेशकुमार रे मीले दहेायका तािलकामा उि लिखत यि ह को नाममा आफँैले फम भरी तथा द तखतसमेत 
गरी इ टरनेसल िलिजङ्ग ए ड फाइना स क पनी िल. को िमित २०५९ ावणमा .सं.१ देिख १३ स म र 
एल.आई.सी. नेपाल िल.को .सं. १४ देिख २८ स मको सेयर आ ान प  ख रद गरेको िववरण तपिसलको 
तािलकामा ततु ग रएको र उ  सेयरको आयोगले बाडँफाडँ गन कायमा रो का लगाएको देिख छ ।

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत



नेपाल कानून पि का, २०७२, चैत

2078

तािलका नं. १५
.

सं.
सेयरधनीको नाम अिभयु सँग नाता, 

ख रद मू य ित 
सेयर

सयेर सङ् या र ख रद िमित रकम .

१ िनकेश रे मी छोरा ५०।– ३०० १५,०००।–
२ ल मी साद रे मी  बाबु ५०।– ३०० १५,०००।–
३ बालमुकु द खनाल ,, ५०।– ३०० १५,०००।–
४ मुकु द साद अयाल िभनाजु ५०।– ३०० १५,०००।–
५ उषादेवी अयाल सासू ५०।– ३०० १५,०००।-
६ राकेशकुमार रे मी भितजा ५०।– ३०० १५,०००।-
७ राजेश रे मी ,, ५०।– ३०० १५,०००।-
८ उमेशकुमार रे मी आफँै ५०।– ३०० १५,०००।-
९ संजना का ले (रे मी) ीमती ५०।– ३०० १५,०००।-
१० िनिलशा रे मी छोरी ५०।– ३०० १५,०००।-
११ शोभादेवी अयाल – ५०।– ३०० १५,०००।-
१२ मुनेश साद अयाल – ५०।– ३०० १५,०००।-
१३ सकुन अयाल – ५०।– ३०० १५,०००।
१४ ल मी साद रे मी बाबु ५०।– ३०० ७,०००।–
१५ बालमुकु द खनाल – ५०।– १४० ७,०००।
१६ मुकु द साद अयाल िभनाजु ५०।– १४० ७,०००।–
१७ संजना का ले (रे मी) ीमती ५०।– १४० ७,०००।–
१८ राजनकुमार रे मी भाइ ५०।– १४० ७,०००।–
१९ राजेश रे मी भितजा ५०।– १४० ७,०००।–
२० उमेशकुमार रे मी आफँै ५०।– १४० ७,०००।–
२१ उषादेवी का ले सासू ५०।– १४० ७,०००।–
२२ सुधीरकुमार का ले साला ५०।– १४० ७,०००।–
२३ शोभादेवी अयाल भा जी ५०।– १४० ७,०००।–
२४ सकुन अयाल – ५०।– १४० ७,०००।–
२५ मुनेश साद अयाल – ५०।– १४० ७,०००।–
२६ िनकेश रे मी छोरा ५०।– १४० ७,०००।–
२७ िनिलशा रे मी छोरी ५०।– १४० ७,०००।–
२८ राकेशकुमार रे मी भितजा ५०।– १४० ७,०००।–
ज मा ३,००,०००।–

नोटः सबै फममा उमेशकुमार रे मीले नै द तखत गरकेो देिख छ ।
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आयोगले ोत खुलेको र नखुलेको स पि को िववरण उ लेख गरकेो तािलकाः-
तािलका नं. १६

.

सं.

ोत खुलेको स पि ोत नखलुेको स पि
नाम शीषक रकम  शीषक रकम . ज मा रकम .

१ सं ज न ा 
क ा ले 
( रे म ी ) 

ीमती

क ा . ि ज . ब ल बु 
ग ा . ि व . स . ३ 
(क) िक.नं. 

२ २ ४ े फ ल  
०–७–३–२ को 
ज गा ख रद गदाको 

ोत खलुेको

१,७२,२६५। – – १,७२,२६५।–

२ ,, संजना का ले 
(रे मी) ले 
िववाहको समयमा 
याएको भिनएको 
.१,५०,०००।–

को समानपुाितक 
बिृ को रकम

६,६५,९६२।५० का.म.न.पा. 
७ (ख) िक.नं. 
२३८ को 

े.फ. ०–८–
०–१ को 

ज गा ख रद 
गदाको ोत 
नखुलेको

३,४१,८५०।– १०,०७,८१२।५०

३ उ मे श 

कु म ा र 
रे मी

– – क ा . ि ज .

का.म.न. पा. 
वडा नं. ९ 
ि क . नं . ६ ३ 

े .फ.०–६–
२– ०रो पन ी 
ज गा र 

घरको ोत 
नखुलेको

३३,८६,८४८।८४ ३३,८६,८४८।८४

४ सं ज न ा 

क ा ले 
( रे म ी ) 

ीमती

भ पुर िज ला 

दिधकोट ७(ग) 
िक.नं. ५१९ को 

े.फ.०–८–० को 
ज गा ख रद गदाको 

ोत खलुेको

२,५०,०००।– – – २,५०,०००।–

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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५ उ मे श 
कु म ा र 
रे म ी 
( वयं)

– – ल . पु . उ . म . 
न . प ा . व ड ा 
नं . ३ ( ग ) 
िक.नं. २४७ 

को े.फ. 
०–६–२–० 
को ज गा 
ख र द 
गदाको ोत 
नखुलेको ।

८,५३,१२५।– ८,४३,१२५।–

६ ,, सािबक क चनबारी 
५(क) िक.नं. 
६ िबराटनगर 

उ प . म . न . प ा .
वडा नं. ४ िक.नं. 
२०४९ को े.फ. 
०–१–८ को ज गा 
ख रद गदाको ोत 
खुलेको

२,३८,०००। २,३८,०००।–

७ उषादेवी 
क ा ले 
(सासू)

– – कृ . ि ब . ब क , 
बि सपुतली 
श ा ख ा क ो 
बचत खातामा 

र हे क ो 
मौ दात

३४,२७,१२९।४८ ३४,२७,१२९।४८

८ ,, – – कृ . ि ब . ब क 

बि सपुतली 
श ा ख ा क ो 
मु त ी 
ख ा त ा म ा 
र हे क ो 
मौ दात 

१०,००,०००।– १०,००,०००।–



2081

९ सुश ील ा 
कु म ा र ी 
क ा ले 
(अयाल)

– कृ . ि व . ब क , 
र न प ा क 
श ा ख ा क ो 
बचत खातामा 

र हे क ो 
मौ दात

१९,९३,०५४।०३ १९,९३,०५४।०३

१० सु ध ी र 

कु म ा र 
क ा ले 
(सालो)

– – कृ . ि व . ब क , 

र न प ा क 
श ा ख ा क ो 
बचत खातामा 
र हे क ो 
मौ दात

२०,३५,४३७।४५ २०,३५,४३७।४५

११ सं ज न ा 
क ा ले 
(रे मी)

– – कृ . ि व . ब क , 
र न प ा क 
श ा ख ा क ो 
बचत खातामा 
रहेको मा 

मौ दात

५१,९२६।१२ ५१,९२६।१२

१२ ,, – – र ा . व ा . ब क 
मै ि त दे व ी 

श ा ख ा क ो 
बचत खातामा 
र हे क ो 
मौ दात ।

१,६५,५७४।२९ १,६५,५७४।२९

१३ उ मे श 
कु म ा र 
रे मी

– – कृ . ि व . ब क , 
पुतली सडक 
श ा ख ा क ो 
बचत खातामा 
र हे क ो 
मौ दात

१,६०,९१९।४० १,६०,९१९।४०

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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१४ ,, र ा . व ा . ब क , 
िसंहदरबार र 
ने.ब.िल. दहुवी 
शाखाको बचत 

खातामा रहेको 
मौ दात

३,४०८।५८ – – ३,४०८।५८

१५ उ मे श 

कु म ा र 
रे मी 

– – के श व 

श ा ह ल ा ई 
च ि ल त 

याज दरमा 
ि द ए क ो 
सापटी

१,००,०००।– १,००,०००।–

१६ ,, – – तािलका नं. 
१५ बमोिजम 
िविभ न 
यि को 

नाममा आफँै 

ह ता र 
गरी सेयर 
ख रदका 
लागी भु ानी 
गरेको ।

३,००,०००।– ३,००,०००।–

१७ ,, आफू र प रवारका 
नाममा बक तथा 
क पनीको ख रद 
गरेको सेयर

१,२३,१००।– – – १,२३,१००।–

१८ ,, घरबाट बरामद 
भएका सनुका 
ग ह न ा ह म ये 

ोत खलुेको

१,९०,०००। घरबाटबरामद 
भएका सनुका 
गहनाह  
म ये ोत 

नखुलेको

५८,५६३।२३ २,४८,५६३।२३

१९ ,, – – बरामद भएका 
वदेशी मु ा

६,५२,५००।– ६,५२,५००।–
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२० ,, – – र ा ि य 
ब च त प  
ख रद गरकेो 

३,००,०००।– ३,००,०००।–

            ज माः १६,४२,७६६।०८ १,४८,२६,९२७।८४ १,६४,६९,६६३।९२

उमेशकुमार रे मी राज व समूहमा वेश गनुअिघ र पिछको समयमा िनज  र िनजको एकाघरक  ीमती 
सजंना का ले (रे मी) को बक खातामा भएको कारोबारको तुलना मक िववरणको फरकः- 

तािलका नं. १७
.

सं.

खातावालाको 

नाम.

बकको नाम खाता नं. राज व समूहमा 

वेश गनअुिघ 
ज मा भएको 
रकम .

राज व समूहमा 

वेश भएपिछ ज मा 
भएको रकम .

कैिफयत

१ उमेशकुमार रेगी कृ.िव. बक पतुलीसडक ११०१४३ १,४१,०००।–  ८,०६,५००।–
२ संजना का ले  कृ.िव.बक चाबिहल ०८१३८४ १७,८००।– २१,४९,५००।–
३ ,, रा.वा.बक मैतीदेवी – –                ८,५२,०००।– नया ँखाता खोलेको 

ज मा १,५८,८००।– ३८,०८,०००।–

अिभयोग माग दाबी
 उ  त य र माणको िववेचनाबाट ितवादी उमेशकुमार रे मी र एकाघरक  ीमती संजना का ले 
(रे मी), सासू उषादेवी का ले, जेठीसासू सशुीला का ले (अयाल) र सालो सधुीरकुमार का लेसमेतका नाउमँा 
रहेको कुल .१,६४,६९,६६३।९२ बराबरको चल अचल स पि म ये . १,४३,२२,३५९।०५ बराबरको 
चल अचल स पि  ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजम ितवादी उमेशकुमार रे मीले 
गैरकानूनी पमा आजन गरेको पिु  हन आएकोले नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा १४(१) को 
सा दिभकता तथा सािबकको ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार कसरु भई यसैको िनर तरताको 

पमा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) तथा १६ग लाई समेत म यनजर राखी ाचारको कसुर 
गनमा मु य भूिमका िनवाह गन ितवादी उमेशकुमार रे मीलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
को कसरुमा ऐ. दफा २०(२) बमोिजम .१,४३,२२,३५९।०५ िबगोबमोिजम ज रवाना तथा हदैस म कैद 
सजाय तथा िनजको गैरकानूनी आजनको स पि  जफत ग रपाऊँ ।  साथै ितवादीक  ीमती संजना का ले 
(रे मी), सासू उषादेवी का ले, जेठी सासू, सशुीला का ले (अयाल) र सालो सुधीरकुमार का ले नाममा 
उपरो ानुसार रहेको अवैध आजनको स पि  ाचार िनवारण ऐन, २०५९को दफा ४७ तथा अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोिजम जफत भै ऐ. ३० बमोिजम कारवाही 
ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको आरोपप  ।
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ितवादी उमेशकुमार रे मीले िवशेष अदालतमा 
गरकेो बयान
 मैले ाचार गरी अकुत स पि  कमाएको 
छैन । म उपरको ाचार गर ्यो भ ने उजरुी िनवेदन झुठा 
हो । म िनवेदक उजरुीकतालाई िचि दन । आरोपप मा 
उि लिखत कुल स पि  .१,६४,६९,६६३।९२ 
म ये .१,४३,२२,३५९।०५ स पि  
गै कानूनी पमा आजन गरेको भनी उ लेख गरेपिन 
उ  स पि  सासू उषादेवी का ले, जेठी सासू सशुीला 
का ले, सालो सधुीर कुमार का लेसमेतको हो । 
मेरोभ दा उनीह को नै धेरै स पि  रहेको छ । मेरो 
नामको स पि  पिन अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगले बढी मू याङ्कन गरेको छ । आरोपप मा 
देखाएको स पि  मसगँ छैन । सबै झुठा कुरामा  हन् । 
म हालस म पिन छु ी िभ न भएको छैन । आरोपप को 
तािलका नं.४ मा उि लिखत स पि  सबै सगोलको 
स पि  हो । मैले आ.व. २०३९।०४० दिेख सनुसरी 
दहुवी मै सानोितनो ठेक् काको काय गरी .३ लाख 
जित र िभिडयो देखाउने कायबाट .२,५०,०००।- 
जित कमाएको िथए ँ । २०२२ सालदिेख ०३२ 
सालस म मेरो बबुाले खाना ना ताको होटल 
स चालन गनु भएको िथयो । यसपिछ िकराना पसल 
स चालन भइरहेको छ । सो पसलबाट हालस म घर 
खच क ा गरी वािषक एक, डेढ लाख बचत हने गरकेो 
छ । सो पसल हाल सगोलको दाज ुरमेश साद रे मीले 
स चालन गन ुभएको छ । खेतीको हा ो सगोलमै ६।७ 
िबघा जिमन छ । कृिषबाट खच कटाई वािषक दईु लाख 
जित बचत हने गदछ भ ने कुरा बबुाबाट सनेुको हो ।
म २०४५ सालमा नायब सु बा पदमा सेवा वेश 
गरकेो ह ँ। आरोपप को तािलका नं. ३ मा उि लिखत 
कायालयमा काम गरकेोमा काम गरकेो अविधको 
तलबमा  गणना गरी .४,३३,१००।– देखाइएको 
छ । ेड, लेखा भ ा, दगुम भ ा र ओभर टाइम भ ा 
स ब धमा आरोपप मा कुनै उ लेख गरकेो छैन । ेड, 

लेखा भ ा, दगुम भ ा र ओभर टाइम भ ासमेत गरेर 
अनुमािनत .१,५०,०००।- जि  ा  गरेको छु । 
यसको साथै मेरो ीमती २०४६ सालदेिख नेपाल 
दरुस चार सं थानमा ना. स.ु पदमा कायरत रही काम 
गद आएको र मेरो िववाह २०४८ साल जेठमा भएकोले 
िनज ीमतीको तलब .७१,४६८।७९ मा  नभई 
अ य बोनस रकम .४०।५० हजार अ  ा  गरकेो 
र िनजले २०४६ साल जेठबाट जािगर खाएकोले 
सोभ दा पिहले दईु वषको .१,५०,०००।– रहेको 
छ । यसमा उसको पेवा रकमसमेत समावेश भएको 
छ । का.िज. का.म.न.पा. वडा नं.९ िपङ्गला थानमा 
रहेको िक.नं.६३ को े.फ.०–६–२ ज गा सगोलको 
ज गा रहेको र यो ज गा ख रद गदा २०५५ सालमा 
बबुाले िदएको पैया ँ .१,६२,५००।– मा ख रद 
भएको र हाल मेरो नाममा रहेको छ । उ  ज गामा 
२०५५ साल मङ्िसरदेिख घर बनाउन सु  गरी 
अढाई त लाको घर बनेको र यो घरमा मेरो िनमाण 
खच १७।१८ लाख पैया ँलागेको छ । यी सबै पैसा 
सगोलको हो । मेरो जािगरको पैसाबाट यो ज गा र घर 
ख रद र िनमाणसमेत भएको छैन । यो घर र ज गा मेरो 
सगोलमा नै रहेको छ । २०५६ सालदेिख उ  घर 
भाडामा लगाई मिहनाको .६,०००।– को दरले घर 
बहाल ा  गरी आएको छु । मैले बहाल कर ितरकेो 
छैन । मेरो भएको आय ोतह  ियनै हन् । यि  ह यो 
ज मा गरेर भ नै छैन ।
 २०५१ सालदिेख ीमतीको दरुस चारबाट 
जािगर छुटेकोले िनजले ट्यसुन पढाउने र िसलाई 
बनुाइको काय गरी वािषक ५०।६० हजार पैया ँ
कमाई गन गरेक  छन् । आरोपप को तािलका नं. 
४ को िववरण िठक छ । आरोपप मा उि लिखत 
िक.नं. २२४ र िक.नं.२३८ को ज गा मेरो ीमतीले 
अ राम शा य र पूण महजनबाट िमित २०५२।४।७ 
र २०५२।९।११ मा हालैको बकसप बाट ा  गरकेो 
हो । यी दवुै ज गामा थैली . मशः .११,१००।– र 
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२,२७,००० छ । तर अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगबाट िदइएको िववरणमा मशः .१,७२,००० 
र १०,०७,८१२।- भनी गलत उ लेख गरकेो 
छ । िस.नं.३, ४, ५ र ६ मा उि लिखत ज गाह  मेरो 
सगोलको स पि बाट ख रद गरकेो स पि  हो । यी 
स पि को पिन अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगले बढाएर मू य कायम गरकेो छ । यस ज गाको 
हकमा िलखत मू य कायम गन ुपदछ ।
 आरोपप को तािलका नं. १० को िस. नं. १ 
मा उि लिखत उषादेवी का लेको नाममा कृिष िवकास 
बक, गौशालामा .३४,२७,१२९।४८, ऐ को मु ती 
खातामा .१०,००,०००।– समेत ज मा भएको नगद 
उषादेवी का लेको नै हो । मेरो होइन । यी दवुै खाताको 

पैया ँ उहाकँो छोरा सुरेश का लेले बेलायतबाट 
आ नी आमा उषादेवी का लेलाई सानीआमा डा.दगुा 
पोखरले र मामा डा.राम साद पोखरलेमाफत िदइएको 
हो । डा.सरुेश का ले बेलायतमा ब नु ह छ । मेरो सासू 
उषादेवी का ले मेरो घर छेउमै डेरा गरी ब न ुभएको र 
अं.५६ वषको वृ  हनु भएकोले मेरो छोरी िनिलसालाई 
इ छाएको हो ।
 िस. नं. ३ मा उि लिखत सशुीला अयाल 
(का ले) को नाममा रहेको कृिष िवकास बक, र नपाकको 
बचत खातामा ज मा भएको .१९,९३,०५४।०३ 
सशुीला अयाल, संजना का ले, सनुीता पौडेल, सजृना 
पोखरले, शोभा आचायको सगोलको पेवा–दाइजोको 
रकम भएको र उ  रकम आमा उषादेवी का ले र 
दाज ुडा.सरुशे का लेबाट ा  भएको हो । िस.नं.४ मा 
उि लिखत सधुीरकुमार का ले मेरो सालो नाताको 
मािनस हो । उसले कृिष िवकास बक, र नपाकको 
बचत खातामा .२०,३५,४३७।४५ पैसा राखेकोमा 
उसको आ नै पिहलेको .५ लाख रहेको र िददी 
सशुीला अयालबाट सरी आएको अ  पैया ँ हो । 
िनजले िववाह नगरकेोले मेरी ीमती संजना का लेलाई 
इ छाएको हो । िस.नं.५ मा उि लिखत कृिष िवकास 

बक, चाबिहलको बचत खाताको मेरी ीमती संजना 
का लेको नामको .५१,९२६।१२ मेरो र ीमतीको 
हो । िस.नं. ६ मा उि लिखत मेरो नामको कृिष िवकास 
बक पतुलीसडकको खाताको .१,६०,९१९।४० 
म ये .१,२०,०००।– मेरो साथी दीपक राईको हो । 
सावँा याज गरी यित पैया ँभएको हनपुछ । िस.नं.७ 
को संजना का ले (रे मी) को नामको राि य वािण य 
बक, मैतीदेवीको .१,६५,५७४।२९ हा ो आ नो 
हो । यो पैसा घरबाट ज गा िक न र घर बनाउन ा  
भएको हो । िस. नं. ८ र ९ को खाता बेचाल ुखाता हो । 
२०५४ सालमा संजना का लेका नाममा ज मा भएको 
कृिष िवकास बकको . ५ लाख मु ती खातामा 
रहेकोमा बचतप  ख रद गनुपूव िझकेर िनजकै नाममा 
००२८५५ नं. को बचतप  ०५८।९।२० मा .३ 
लाखमा ख रद ग रएको हो । यो बचत प को रकम हा ो 
हो । तािलका नं. १२ मा उि लिखत मेरो नाममा ख रद 
भएका सेयरह  मैले ख रद गरेको हो । मेरो ीमती, 
छोरी र छोराह ले ख रद गरकेा सेयरह  मामा, माइजू, 
आमा, िभनाजबुाट टीकाटालो गदा ा  गरेका पैसाबाट 
ख रद गरकेा हन् । १३० िक ा सेयरको ख रद मू य 
४७० का दरले मैले िहमालय बकको २५ िक ा सेयर 
िब  गरी ख रद गरकेो दो ो सेयर हो । यसमा लाभांश 
पिन ा  भएको छ । उ  िववरणमा यथाथभ दा धेरै 
बढी रकम कायम गरेको देिख छ ।
 तािलका नं.१५ मा उि लिखत सेयरह  मेरो 
सगोलका दाज ु भाइ र ससुरालीतफका याि ह ले 
ख रद गन लागेको सेयरह  हो । यो ख रद भइसकेको 
छैन । िनजह को आ–आ नै पैसा लगानी भएको छ । 
मैले फममा  भ रिदएको ह ँ। तािलकाको १ देिख २८ 
स म भएको िववरण िठक छ । तर म, ीमती, छोरा, 
छोरीको नाममा .८८ हजारको सेयर ख रद गन लागेको 
स ब धमा मेरो सानीमाको छोरा मधुसूधन भ राईले 

ीलंकाबाट २०५९ साल वैशाख जेठमा पठाएको 
. २ लाखम ये .८८ हजार मैले खच गरी बाकँ  
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पैया ँसापट िदई यह  रकम िफता आई घरमा रहेको 
िथयो । यो पिन अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगले बरामद गरकेो छ । लेनदेन कारोबारको िलखत 
फ ा गन बाँक  िथयो । यो कागज हाल अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोगले आ नो िनय णमा 
राखेको छ । िस.नं. ५ को मेरो नामको िक.नं.२४७ को 
०–६–२–० ज गामा मेरो .२,५१,४०० परकेो छ । 
यो सगोलकै स पि  हो । िस.नं.७, ८, ९, १० को 

बक याले स मेरो होइन िववरणमा देखाइएकै यि को 
पैया ँहो ।

 मेरो कुनै पिन स पि  ोत नखुलेको 
छैन । अनमुान र हचुवाको भरमा ोत नखुलेको 
भनी अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगले 
िनकालेको िववरण दरुासयपूण र गलत छ । बरामदी 
मुचु कामा उि लिखत सनु सासू, जेठी सासू सशुीला 
अयालसमेतको हो । जेठी सासूसमेतको सनु िफता 
भएकोले बाकँ  सनु मेरो आ नै हो भनी सनाखत गदछु । 
यी गहनाम ये सासूको ४, ५ तोला गहनासमेत समावेश 
भई मकहा ँपरेको छ । मबाट बरामद भएको १०००।–, 
५००।– र १००।– दरका ज मा .६,३७,५००।– 

पैया ँमेरै हो । सुन िबहेमा िदएका र सासूका गहनाह  
समेत हन् । मैले नया ँिकनेको छैन । परुाना गहना हदँाहदँै 
पिन बढी मू याङ्कन दखेाइएको छ । उ  गहनाको 
परुानो मू य अदालतबाटै कायम ग रपाऊँ । नगदको 
हकमा . ६ लाख पैया ँ साली सजृना का ले 
(पोखरले) को हो । बाकँ  .३७,५००।– मधुसूधन 
भ राईको हो । सो नगदको स ब धमा आयोगमा दवैु 
जनाले िनवेदन िदएको हनाले बुिझपाऊँ । साथै मेरो 
सासू बसेको ठाउमँा सरु ा नभएर उ  नगद र गहना 
मेरो घरमा रा न िदएको हो । म राज व समूहमा 
आएपिछ काठमाड मा ब ने गरकेो र घर प रवार, 
सासू, ससुरालीसमेत यह  ब ने भएको कारणले बकमा 

यादा मौ दात देिखन गएको हो । यो सयंोग मा  
हो । सालो सुधीरकुमार का ले अिडटर भएकोले ायः 

काठमाड भ दा बािहर नै रहने भएकोले सासू मेरो निजक 
बसेको कारणले गदा पैसा रा ने िझ ने कायस म मैले 
ग रिदएको हो । आयोगले यो पैसा पिन गैरकानूनी 
आजन भनेको छ । यो सरासर गलत हो । उ  पैया ँ
बकमा रा दा एकजना यि  इ छाउन ुपन हदँा िनजले 
नाितनी िनिलशालाई इ छाउनु भएकोस म हो । यित 
हदँैमा उ  पैया ँमेरो हने होइन । मैले २०५०।८।९ मा 
पेस गरकेो स पि  िववरणमा .५६,४४१।८८ मा  
बक मौ दात रहेको देिखएको छ । िकनभने मैले यो 
समयमा स पि  िववरण भदा नगद महलमा भनुपन 

.१,०५,०००।– जि  रकम भूलबाट बक महलमा 
देखाएकोले फरक पन गएको हो । झुठा िववरण िदएको 
छैन । मेरो घरबाट ज गा िक न घर बनाउन पैसा, घर 
बहालको पैसा, ीमती छोरा छोरीलाई मामा माइजूबाट 
िदएको रकमसमेत ज मा भएकोले बक मौ दात बढी 
देिखएको हो । मैले सेवा वेश गनुपूव ठे काप ा र 
िभिडयो स चालन गरी आएको स पि को आयकर 
नितरेकोले आिथक ऐनमा भएको सुिवधाबमोिजम सो 
आय रकम .५,००,०००।– बापतको बराबरको 
आयको कर .५०,०००।– ितरकेो हो । गैरकानूनी 
स पि लाई कानूनी बनाउने िहसाबले कर ितरकेो 
होइन । केटाकेटी पढाउन शु क .१३००।–, िबजलुी 
पानी .७००।–, टेिलफोन .५००।– दालभातको 
लािग चामल, तेल, हाल घरबाट नै आउँदछ । अ य 
तरकारी र खच गरी .३०००।– गरी मिहनाको मेरो 

. ५,५००।– को खच छ । र यसमा मेरो घर भाडा 

.६,०००।– पिन मािसक आउदँछ । आयोगको बयान 
हतारमा गरकेो हदँा केही ग ती भएको हन स छ । तर 
मैले अदालतमा गरकेो बयान साचँो हदँा यही बयान 

माण लगाइपाऊँ । मेरो बिहनी वाइ ँगोपाल पौडेलसगँ 
२०५६ फागनुमा .५ लाख काठमाड को घर बनाउन 
सापटी िलएको िथए ँ । यसको तमसकु कागज मैले 
गरेको छु । यो कागज ऋणीसगैँ छ । पिछ पेस गन 
छु । य तै मेरो िददी शोभादेवी अयाललाई मेरो नाममा 
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िवराटनगर क चनबारीको िक.नं.६ को ०–१–८ ज गा 
िब  गन सतमा िददीबाट २०५४ सालमा .२ लाख 
र २०५८ सालमा .१,२०,०००।- समेत गरी ज मा 

.३,२०,०००।- िलई घरायसी कागज ग रिदएको 
छु । यो पिछ पेस गन छु । मैले सगोलको स पि बाट 
स पि  आजन गरेको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी 
उमेशकुमार रे मीले िवशेष अदालतमा गरेको बयान ।

िवशेष अदालतबाट भएको पुप  आदेश
 पिछ माण बु दै जादँा ठहरेबमोिजम हनेगरी 
हाललाई िनज ितवादीलाई हन स ने कैद तथा 
ज रवानासमेतलाई ि गत गरी यस आरोपप मा 
जफतको दाबी िलएको िबगोको स पि  बाहेकको ोत 
खलेुको भिनएको िबगो .१६,४२,७३६।०८ को चल 
अचल स पि  र यसमा थप .५८,५७,२६३।९२ 
नगद वा सोबापत जेथा जमानतसमेत गरी ज मा . 
७५,००,०००।– धरौट िदए िलई सो स पि समेत 
रो का गरी तारखेमा रा ने र निदए वा िदन नसके 
थुनामा राखी मु ाको पपु  गन गरी िवशेष अदालतबाट 
िमित २०५९।९।२९ मा भएको आदशे ।

ितवादी उषादेवी का लेले गरकेो बयान
 अिभयोग प मा देखाइएको मेरो नाममा 
बकमा रहेको रकमह  उमेशकुमार रे मीको गैरकानूनी 
स पि  होइन । मेरो जेठो छोराले घर िक न भनी पठाई 
िदएकोसमेतका कानूनस मत रकम हो । अिभयोग 
दाबीबमोिजम जफत हनु पन होइन । फुकुवा हनु पन 
हो । उ  रकम बकमा अकाले ज मा ग रिदएको 
आधारमा मा  यो स पि  बकमा ज मा गनको नै हने 
होइन । म ६०।६२ वषक  बढुी बार बार बक आउन 
जान असिजलो भएकोले किहले छोरी, किहले वाइँ 
र किहले दगुा पोखरलेसमेतले पैसा बकमा ज मा 
ग रिदएका स म हन् । इ छाएको यि मा निजकको 
यि  जो राखे पिन हने भएकोले मैले नाितनीलाई 

राखेको ह ँ । यसैले जफत हनपुन होइन । मेरो डेरा 
कमजोर भएकोले मेरो गहनासमेत सरु ाको लािग 
उमेशकुमार रे मीको घरमा राखेको र िनजको घर 
खानतलासी गदा मेरो ४ वटा सनुका चरुा, सेयर 
आवेदनप समेत बरामद गरकेोले उ  चरुा र सेयर 
आवेदन प समेत िफता पाउ ँ भ नेसमेत ितवादी 
उषादेवी का लेले िवशेष अदालतमा गरेको बयान । 

िवशेष अदालतबाट भएको पुप  आदेश
 पिछ माण बु दै जादँा ठहरबेमोिजम हने 
गरी हाललाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
७(ग) बमोिजम िनज ितवादीलाई तारेखमा राखी 
मु ाको पपु  गन भ नेसमेत िवशेष अदालतबाट िमित 
२०५९।१२।२६ मा भएको आदेश ।

ितवादी सजंना का ले (रे मी) को बयान
 आरोप प  झठुा हो । मेरो ीमान् ले कुनै 
स पि  गैरकानूनी पमा कमाएको छैन । आरोप प मा 
उि लिखत मेरो नामको ज गाह  मैले स बि धत 
ज गाधनीह बाट रझाएबापत बकसमा पाएको 
ह ँ । यसको मू य ितरकेो छैन । अ य ज गाह , घर 
मेरो ससरुा, जेठाजुले पठाएको, सगोलको पैयाबँाट 
ख रद गरी बनाएको हो । साथै ीमान् ले बैनी वाइबँाट 
रकम सापटी िलएको र ज गा िदने सतमा आमाजूबाट 
अि म पमा ा  गरकेो स पि समेत आरोप प मा 
देखाइएको छ । मेरी आमा उषादेवी का लेका नाममा 
रहेको पैसा दाज ुसुरेश का लेले बेलायतबाट पठाएको 
पैसा हो । सशुीलाकुमारी का लेका नाममा रहेको 

.१२,००,०००।– हामी ५ िददी बिहनीको पेवा 
रकम हो । बाकँ  ७,९३,०००।– को याजसमेतका 
रकम िददी सशुीलाको नै हो । भाइ सधुीरकुमारको 
नाममा रहेको .२०,३५,०००।– म ये . ५ लाख 
िनजकै पा र िमक र बाँक  दाज ु सरुशे का लेले 
भाइलाई पठाई िदएको रकम हो । मेरो नाममा रहेको 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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बक खाता र बचतप समेत मेरो िववाहपूव र ीमान् को 
िववाहपूवको आ दानीको रकम हो । सेयर आवेदनप  
साथ भु ानी भएको .३ लाखम ये .८८,०००।– 
मा  म, मेरो ीमान् तथा छोरा छोरीको नाममा छ । 
अ य बाकँ  रकम सेयर आवेदन प वालाकै हो । हा ो 
प रवारको उि लिखत .८८,०००।– मधुसूधन 
भ राईले पठाएको .२,००,०००।– म येबाट 
ख रद गरेको हो । ीमान् को नाममा कृिष िवकास बक, 
पतुलीसडक शाखामा रहेको .१,६०,९१९।४० म ये 

.१,२०,०००।– उहाकँो साथी दीपक राईको हो । 
यसरी वैध पमा आजन भएको उि लिखत रकमबाट 
ख रद भएका चल अचल स पि लाई अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोगले ोत नखलेुको र 
गैरकानूनी आजनको भनी िलएको जफतको मागदाबी 
निमलेको हदँा उ  स पि ह  जफत हनपुन होइन 
भ नेसमेत यहोराको ितवादी संजना का ले (रे मी) 
ले िवशेष अदालतमा गरकेो बयान ।

िवशेष अदालतबाट भएको पुप  आदेश
 पिछ माण बु दै जादँा ठहरेबमोिजम हने गरी 
हाललाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) 
बमोिजम िनज ितवादीलाई तारेखमा राखी पपु  गन 
भ नेसमेत िवशेष अदालतबाट िमित २०६०।१।१० 
मा भएको आदेश ।

ितवादी सुशीलाकुमारी का ले (अयाल) को बयान
 वाइ ँ उमेशकुमारले ज मा गरेको .३२ 
लाखम ये .१५ लाख दाइ सरुशे का लेले 
बेलायतबाट भाइ सधुीरकुमारलाई पठाएको र १०।१२ 
वषदेिख सरुशे का लेले पठाएको .३० लाखम ये 
१५ लाख जित आमाले खच गरी बाकँ  रहन गएको 
रकम हो । .३२ लाखम ये .१२ लाख हामी ४ 
जना िददी बिहनीको र १ जना िददीको छोरीसमेत 
५ जनाको पेवाबापतको साझा रकम हो । बाकँ  .५ 

लाख मेरो वआजनको रकम हो । मैले भाइ सधुीरको 
वआजनको .५ लाख सापट िलई बचतप  ख रद 

गरेक  िथए ँ। मैले सो रकम भाइलाई िफता ग रिदएक  
छु । कृिष िवकास बक, चाविहलमा रहेको रकम मेरो 

ीमान् को वआजन र घर भाडाको रकम हो । मेरो 
नाममा बकमा रहेको रकम उमेशकुमार रे मीको नहदँा 
झठुा अिभयोगका आधारमा उ  रकमह  जफत हने 
होइन । मेरो नामको बक खातामा अक  यि ले रकम 
ज मा गरे भ दैमा रकम उसैको भ न िम ने होइन । 
यसैले रो का रहेका खाताह  फुकुवा ग रपाउ ँ

भ नेसमेत ितवादी सशुीला कुमारी का ले (अयाल) 
ले िवशेष अदालतमा गरेको बयान ।

िवशेष अदालतबाट भएको पुप  आदेश
 पिछ माण बु दै जादँा ठहरबेमोिजम हने गरी 
हाललाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) 
बमोिजम िनज ितवादीलाई तारेखमा रा न ुभ नेसमेत 
िवशेष अदालतबाट िमित २०६०।१।२३ मा भएको 
आदेश ।

ितवादी सुिधरकुमार का लेको बयान
 कृिष िवकास बक, र नपाकको खातामा 
रहेको .२०,३५,४३७।४५ म ये .५ लाख मेरो 
वआजनको पा र िमक हो । .१५ लाख दाज ुसुरेश 

का लेले मेरो िववाह खचसमेतको लािग पठाएको 
रकम हो । कृिष िवकास बकको बचत खातामा रहेको 

.३४,२७,१२९ म ये .२,२७,०००।– मु ती 
तथा बचत खाताको याज हो । बचत खाताको मूलधन 

.३२ लाख र मु ती खाताको .१० लाख दाजु सुरेश 
का लेले काठमाड मा घर िक नको लािग पठाएको 
रकम हो । सानीमा दगुा पोखरेलमाफत .४० लाख र 
मामा राम सादमाफत .१० लाख गरी ज मा .५० 
लाख आमाले ा  गनभुएको र सोही रकमम येको 

.५ लाखको बचतप  आमाको नाममा ख रद गरकेो 
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हो । आमा बसेको घरमा सरु ा नहने भई िददी संजना 
रे मीको घरमा आमाले सुनका गहनासमेत राखेको 
िथयो । सोही आयोगले बरामद गरकेो हो । म बािहर 
िहिँडरहने भएकोले आमाले पैसा रा न र िझ न िददी 
िभनाजलुाई लगाउने गनुभएको हो । आमाले िलएको 

.५ लाखको बचत प को याजबाट आएको पैयामँा 
थप गरी .२२ हजारको सेयर ख रद गन आमाले 
रकम ज मा गनभुएको िथयो । मेरो .७०००।– को 
लाइफ इ यरुे स सेयर िक न िभनाजुले आवेदन 
फाराम ज मा गरी िदन ुभएको हो । भा जी िनिलसा ित 
बढी नेह भएकोले इ छाएको हो । आमाले इन वाबाट 

याएकोसमेत गरी .१० लाख राि य वािण य 
बक, गौशालामा राखेको हो । सो .१० लाखम ये 

.५ लाखको एन.आई.सी.बकको १००० थान 
सेयर ख रद गनुभएको हो । आमाको नामको स पि  
आयोगले अकाको भनी रो का राखेको मनािसब 
देिखदँैन । यसैले मेरो िनता त यि गत रकम हदँा 
जफत हने होइन । फुकुवा ग रपाउ ँभ नेसमेत ितवादी 
सधुीरकुमार का लेले िवशेष अदालतमा गरेको बयान ।

िवशेष अदालतबाट भएको पुप  आदेश
 पिछ माण बु दै जादँा ठहरेबमोिजम हने गरी 
हाललाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) 
बमोिजम िनज ितवादीलाई तारखेमा रा नु भ नेसमेत 
िवशेष अदालतबाट िमित २०६०।१।२४ मा भएको 
आदेश ।

माण मकुरर
 ितवादीका सा ीह  दगुा पोखरेल, केशव 
शाह, गोपाल पौडेल, सुनीता शमा पौडेल, सजृना 
का ले (पोखरले), शोभादेवी अयाल र वादीका 
सा ीह  दीपक े , जय त कुमार राजवंशीको 
बकप  िमिसल संल न रहेको ।

अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बुिझएका दीपक राईले 
गरेको बयान
 उमेशकुमार रे मीको कृिष िवकास बक, 
पतुलीसडकको बचत खाता नं.११०१४० मा ज मा 
भएको .१,२०,०००।– मैले नेपाल बक िल. रानी 
िवराटनगरबाट पठाएको हो । सो पैसाको याजसमेत 
मैले निलएको हनाले उ  सावँा र याजसमेत 
उमेशकुमार रे मीबाट मैले पाउन ुपन पैसा हो भ नेसमेत 
यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका दीपक 

राईले गरेको बयान । 
 दीपक राईले ितवादी उमेशकुमार रे मी 
नामको खातामा रहेको . १,२०,०००।- आ नो हो 
भनी बयान गरकेो देिखदँा िनजलाई तारेखमा रा नु भ ने 
यहोराको िवशेष अदालतको िमित २०६०।११।१८ 

को आदेश ।

अ.बं.१३९ नं.बमोिजम बुिझएका ल मी साद 
रे मीले गरेको बयान
 म र मेरो प रवार २०२० सालमा नै खोटाङको 
मासबाट दहुवी बसाई सरी आई सु मा होटल यवसाय 
गरी २०३२ सालदेिख िकराना पसल स चालन गद 
आएका िथय  । म र मेरो प रवारको नाममा सुनसरी र 
मोरङमा ७ िबगाह जित ज गा जिमन छ । सो ज गाको 
कृिष आय, यापार तथा यवसायसमेतबाट वािषक 
१ लाख बचत ह छ । सोही रकम मैले र मेरो जेठो 
छोरालेसमेत माइलो छोरा उमेश रे मीलाई पठाई उमेश 
रे मीको नाममा रहेको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.९ 
को िक.नं.६३ को ज गा िकनी घर बनाएको हो । हामी 
सबै प रवार एकासगोलमा नै छ  । छु ी िभ न भएका 
छैनौ ँ। छोरा बुहारीसमेतको नाममा रहेका सबै स पि  
सगोलका नै हन् । बुहारी सजंना रे मीको का.िज. 
बल बु ३ को र का.म.न.पा. वडा नं.७ को ज गा िनजले 
नै बकस पाएक  हन् । मेरो छोरा उमेशले २०४५ 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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सालदेिख जािगर खाएको र सोभ दा पिहला ठे काप ा 
गन र िभिडयोसमेत चलाउने काम गद आएको िथयो । 
िनजको ीमतीले िववाह गनुपूव दरुस चार सं थानमा 
जािगर खाने गरेको र हाल घरमानै ट्युसन पढाउने 
र िसलाई बनुाईको समेत काम गन गरेक  िथइन् । 
यसरी भएको आ दानीको स पि लाई आयोगले 
गैरकानूनी पमा आजन गरेको स पि  हो भनी झु ा 
आरोप लगाएको हदँा उमेशकुमार रे मीलाई सजाय 
भई स पि  जफत हनुपन होइन भ नेसमेत यहोराको 
अ.बं.१३९ नं.बमोिजम बिुझएका ल मी साद रे मीले 
िवशेष अदालतमा गरकेो बयान ।

अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बुिझएका रमेश रे मीको 
बयान
 मेरो बबुा, आमा, भाइ उमेश र मसमेत 
हालस म सबै प रवार एकासगोलमा नै छ  । छु ी  
िभ न भएको छैन । आयोगले भाइउपर लगाएको 
आरोप झु ा हो । हा ो प रवारको संयु  लगानीबाट 
आिजत स पि लाई गैरकानूनी आजन भनी मु ा 
दायर गरकेो िमलेको छैन । भाइका ससुरालीतफका 
याि को बकमा रहेको नगद मौ दातसमेतलाई 

भाइको गैरकानूनी आजन भनी माग दाबी िलएको पिन 
िमलेको छैन । उ  स पि मा हा ो हक दाबी छैन । 
अ य स पि मा हामी सबैको बराबर हक ला छ । मेरो 
छोरा राजेश तथा राकेशको नाममा सेयर ख रद गन 
फाराम भरी .४४ हजार ज मा गरकेो पैसा मैले बुबा 
काठमाड  आउदँा पठाएको पैसा हो । भाइ उमेश, बुहारी 
संजना र बुबाले गरकेो बयानमा उि लिखत स पि ह  
सबै हामी सबैको सगोलका स पि  हन् । यसरी ोत 
खलेुको स पि लाई गैरकानूनी आजनको भनी िलएको 
मागदाबी िब कुलै झु ा हो । यसैले यो मु ा खारजे गरी 
हा ो स पि  िफता िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको 
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बुिझएका रमेश रे मीले िवशेष 
अदालतमा गरकेो बयान ।

 अ.बं.१३९ बमोिजम बयान गन ल मी साद 
रे मी र रमेश रे मीले घर तथा स पि मा आ नोसमेत 
हक ला छ भनी बयान गरेको देिखदँा िनजह लाई 
तारखेमा राख् नू भन् नेसमेत िवशेष अदालतबाट िमित 
२०६१।२।२० मा भएको आदेश ।

अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बुिझएका मधुसूधन 
भ राईको बयान 
 मैले सन् २००१ जनवरीदिेख २००४ 
अि लस म ीलंकाको एक अ तराि य सं थामा काम 
गथ ँ । मैले सन् २००२ मे मा य.ुएस.डलर ४०००।– 
(चार हजार) मेरो जेठान िवनय ढकालको नाममा नेिबल 
बक, काि तपथ शाखामा पठाएको िथए ँ । यसम ये 
मेरो साढु भाइ नवीन जोशीलाई मैले यही ँ रकमबाट 

.२,००,०००।– उमेश रे मीलाई िदन ुभनेको िथए ँर 
सो रकम उमेश रे मीलाई नवीन जोशीमाफत िदएको 
हो । यो रकम मेरो हो । मैले हालस म नपाएको हनाले 
सो .२,००,०००।– मैले उमेश रे मीबाट पाउनु पन 
हो भ नेसमेत यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका मधसुूधन भ राईले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बयान ।
 अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका मधसूुधन 
भ राई ितवादीसरह नदेिखदँा तारखेमा रािखरहन ु
परेन कानूनबमोिजम गनु भ ने यहोराको िवशेष 
अदालतको िमित २०६१।६।२१ को आदेश ।

िवशेष अदालतको ठहर
 अिभयोगप , ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
बयान िजिकर र बहसनोटबमोिजम िहसाब िकताब गदा 
िनज ितवादी िनजक  प नी सजंना रे मी (का ले), 
िनजक  सासू उषादेवी का ले, जेठी सासू सुशीलाकुमारी 
का ले र सालो सधुीरकुमार का लेसमेतको नाममा 
बकमा राखी लकुाएको रकमसमेत गरी िनजसगँ 
कूल िबगो .१,२८,९२,३८९।३५ बराबरको चल 
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अचल स पि  रहेको देिखन आयो । यसम ये 
.१७,३२,६७१।०८ बराबरको स पि को ोत 

खलेुको र .१,११,५९,७१८।२७ बराबरको 
स पि को ोत खलेुको देिखएन । ितवादी 
उमेशकुमार रे मी रा सेवक रहेका र आफूसगँ रहे 
भएको स पि म ये .१,११,५९,७१८।२७ बराबर 
स पि को वैध ोत देखाउन नसकेकाले िनजले 
सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) 
र १५ तथा हालको ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
२०(१) बमोिजम सो िबगो बराबर गैरकानूनी स पि  
आजन गरी ाचारको कसरु गरेको ठहछ । 
 सो ठहरेकाले ितवादी उमेशकुमार रे मीलाई 
िबगोबमोिजम .१,११,५९,७१८।२७ ज रवाना 
र कैद वष १(एक) भई ोत नखुलेको र सोबाट 
बढे बढाएको गैरकानूनी चल अचल स पि समेत 
जफत हने ठहछ । िबगो . १,११,५९,७१८।२७ 
बराबरको चल अचल स पि  जफत गनपुन भएकोले 
सोबापत अिभयोगप मा उ लेख भई दाबी िलइएका 
सशुीलाकुमारी अयाल नामको कृिष िवकास बक 
र नपाक शाखाको बचत खाता नं. ०७२०४०१ 
मा रहेको .१९,९३,०५४।०३, उषादेवी का ले 
नामको कृिष िवकास बक, गौशालाको बचत खाता 
नं. ३११५६६ मा रहेको . ३४,२७,१२९।४८ 
ऐ.नामको ऐ. बकको मु ती खता नं.२३४९७५ मा 
रहेको .१०,००,०००।–, सधुीरकुमार का ले 
नामको ऐ.बक र नपाक शाखाको बचत नं.९३१०४४ 
मा रहेको .२०,३५,४३७।४५ समेतका मौ दात र 
सोबाट बढे बढाएको रकम तथा का.िज.का.म.न.पा वडा 
नं. ९ िक.नं. ६३ े फल ०–६–२–० रोपनी मोल 

.१,६२,५००।– पन ज गा र सोही ज गामा बनेको 

.१८,७७,०२६।७७ मोल पन घर, ितवादीको 
घरबाट बरामद भएको .६,५२,५००।– र नपुग रकम 

.१२,०७०।५४ उमेशकुमार रे मीको कृिष िवकास 
बक पतुलीसडक शाखाको बचत खाता नं. ११०१४० 

मा रहेको मौ दात .१,६०,९१९।४० म येबाट 
जफत ह छ भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालतको 
िमित २०६७।१।१४ को फैसला ।

वादी नपेाल सरकारको पुनरावेदनप
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  
बझुेन । िवशेष अदालतले ज गा र घरको मू य कायम 
गदा स पि  आजन गदाको समयको िलखतमा 
अङ्िकत मू यलाई र घर िनमाण भएको वषको 
लागतलाई आधार मानी मू य कायम गरेको िमलेको 
छैन । गैरकानूनी आजनको स पि  र सोबाट बढे 
बढाएको स पि को हाल चिलत मू यको आधारमा 
िबगो कायम गन ु पनमा कसुरदारलाई फाइदा पु ने 
गरी मू य कायम गरेको िवशेष अदालतको फैसला 
यायसङ्गत छैन । य तै दश खच, महगँी भ ा र दैिनक 
मण भ ा अिनवाय पमा खच हने रकम भएकोमा सो 

रकम आयमा गणना गरकेो एवम्  घर भाडाबापत ा  
. १,२६,०००।- लाई समेत वै  आजनको पमा 

गणना गरेको हदस म िवशेष अदालतको फैसला 
िुटपूण भएकोले कम िबगो ठहर गरेको हदस म उ  

फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग रपाऊँ ।

ितवादी उमेशकुमार रे मीको पुनरावेदन प
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  
बझुेन । ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ 
एवम्  ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० 
बमोिजमको अनमुािनत कसरुस ब धी यव था 
रा सेवक कमचारीको हकमा आकिषत हनेमा 
गैररा सेवक र सावजिनक पद धारण नगन प रवारका 
सद यह का हकमा आकृ  हन स दैन । सावजिनक पद 
धारण गन कमचारीह का हकमा लागू हने अनुमानको 
िस ा त (Presumption of illegal possession 
of property) सावजिनक पद धारण नगनको हकमा 
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वतः लागू गन िम दैन । ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ५० बमोिजम आ नो वा आ नो प रवारको 
नाममा रहेको स पि को ोतको िववरण पेस गनपुन 

ावधान रहेकोमा म पुनरावेदकलाई अनुस धानको 
ममा थुनामा राखी बयानमाफत स पि को िववरण र 
ोत खुलाउन लगाइएको र स पि को वैधािनक ोत 

पेस गन हकबाट वि चत ग रएकोले उ  दफा ५० ले 
दान गरकेो कानूनी संर णको िववेचना नगरी िवशेष 

अदालतबाट भएको फैसला ुिटपूण छ । म पनुरावेदक 
बहालवाला रा सेवक भएकोले मउपर मु ा चलाउनु 
पदा अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा १३(२) को ५ वषको हद यादिभ  
मु ा दायर ग रस न ुपनमा हद याद नघाइ दायर भएको 
अिभयोगप  खारेज गनुपनमा य तो अिभयोग प बाट 
मलाई कसरुदार ठहराएको िवशेष अदालतको फैसला 
उ  कानूनी यव थािवपरीत छ । बकसबाट ा  
स पि  बकसप  पाउने यि ले बकस िदने यि लाई 
रझाएबापत पाउने हो । मेरो ीमतीको नाममा रहेको 

िक.नं. २३८ को ज गा अ मान शा यबाट बकसमा 
पाएको हो । अंशब डाको महलको १८ नं. ले बकस 
प को स पि लाई बकस पाउनेको िनजी आजन 
भिनएकोमा सो यव थािवपरीत उ  ज गासमेत 
िबगोमा जोड्न िम दैन । मेरो घरको मू य कायम गदा 
फिनचर र इलेि कल सामानको मू यसमेत जोिडएको 
छ । मेरो घरमा भएका फिनचर तथा िव ुतीय उपकरण 
सबै ख रद ग रएको सामान होइनन् । उ  स पि ह  
म ये अिधकांश सामानह  िववाहमा दाइजो व प 
पाएकोमा ख रद ग रएको सामान भनी िबगो कायम गन 
िम दैन । यसका अित र  घरको िफिनिसङ्गिभ  
पन घरमा जडान भएका भर् याङको रिेलङ्ग, िकचेन 

याब ज ता सामानह को दोहोरो मू याङ्कन गरी 
घरको मू य कायम गरी िबगो कायम ग रएको फैसला 

िुटपूण छ ।
 मेरो घरबाट बरामद भएको सनुका गहनाम ये 

केही सशुीला अयाल (का ले) का, केही सासू उषादेवी 
का लेका र केही मेरी ीमती संजना का लेको 
िववाहमा माइतीबाट र घरबाट ा  गरेका गहना 
भएकोमा उ म ये . ५८,५६३।- बराबरका गहनाको 

ोत नखुलेको भनी िबगोमा समावेश गरेको िुटपूण छ । 
मैले वयम् कर घोषणाअ तगत ितरेको . ५०,०००।- 
रकम सरकारी सेवामा वेश गनुपूव आजन गरकेो 
स पि को रा यलाई ितरेको कर भएकोमा सो रकम 
पिन िबगोमा समावेश ग रएको छ । उ  रकमको िबगो 
स ब धमा अिभयोग प मा दाबी नै नभएको अव थामा 
िबगो कायम गन निम नेमा िबगो कायम गरेको िवशेष 
अदालतको फैसला िुटपूण छ ।
 मैले सरकारी सेवामा वेश गनपूुव आजन 
गरेको रकम र सोको याजसमेत गरी . ५ लाख 

ीमती संजना का लेको नाममा मु ती खातामा 
रािखएकोमा सेवा वेश गनपूुवका आ दानीलाई पिन 
िबगोमा समावेश गरेको फैसला िमलेको छैन । य तै 
मेरो ीमतीले िनजको जािगर छाडेपिछ आजन 
गरेको . ३,२०,०००।- लाई िबगोमा कायम गरकेो 
िमलेको छैन । मेरो नाममा रहेका िवराटनगरको ज गा 
मेरो िददी शोभादेवी अयाललाई .४,२०,०००।- 
मा िब  गन सत गरी . ३,२०,०००।- बैनाबापत 
िलएकोमा सो रकम ोत खलेुको कानूनी आयमा 
गणना गनुपनमा गणना नगरेको फैसला िमलेको 
छैन । मेरो घरबाट बरामद भएको रकमम ये . ६ 
लाख रकम साली िसजना का लेको भएको भ ने 
कुरा अनसु धानको मदेिख नै थािपत भएको त य 
हो । उ  रकम मेरो नभएकोले सो रकम मेरो भएको 
भनी गणना गन िम दैन । य तै मधसूुधन भ राईले 

ीलंकाबाट घर पठाई िदन ुभनी पठाएको . दइुलाख 
रकम िनज मधसूुधनको हो भ ने पुि  भएकोमा सो 
कागजातह बाट रकमसमेत मेरो भएको ठहराएको 
फैसला िमलेको छैन । म पनुरावेदकले वाइ ँ गोपाल 
शमा पौडेलबाट . ५ लाख ऋण िलएकोमा . ५० 
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हजार बकमाफत ा सफर भई . ४ लाख ५० हजार 
नगदै िलई कपाली तमसुक ग रिदएको र िनज गोपाल 
शमाले अदालतमा आई बकप समेत गरेकोमा . ५ 
लाखलाई नै ऋण कायम गनपुनमा . ५० हजारलाई 
मा  मा यता िदएको िमलेको छैन ।
 मेरो र मेरो ीमतीको नाममा बकमा रहेको 
िन ेप र बचतप को याजबापत . २५७६२४।२७ 

ा  गरेकोमा सो रकमको ३० ितशतमा  वैध 
आयमा गणना गरी ७० ितशत याजलाई अवैध 
आजन मानेको िवशेष अदालतको फैसला िमलेको 
छैन । बकमा ज मा भएको रकम अवैध भएको 
अव थामा सो रकमबाट बढे बढाएको याजको रकम 
जफत हन स ने हो । बकमा रहेको रकमबाट ा  
याजलाई अवैध आजनको रकम भनी िबगो कायम 

गन िम दैन । बकमा रहेको रकम अवैध आजनको 
नभएकोले सोको याजलाई वैध आजन मािनन ुपनमा 
सोम ये ७० ितशत अवैध आजन ठहराउन िम दैन ।
 मेरो दाज ु रमेश रे मीले काठमाड मा घर 
ज गा िक न . १२ लाख रकम पठाएको भनी मैले 
अनसु धानको ममा र अदालतमा बयान गदा िलएको 
िजिकरलाई िनज दाज ु रमेश रे मीले अ.बं. १३९ नं. 
बमोिजम गरकेो बयानबाट पिु  भएको अव थामा सो 

.१२ लाखलाई समेत मेरो आयमा समावेश गरकेो 
फैसला िमलेको छैन । य तै सगोलको कृिष आय 

. १८ लाख भएकोमा सो पुरै रकम मेरो वैध आयमा 
समावेश गनुपनमा एकासगोलको आयलाई भाग ब डा 
गरी . ३,६०,०००।- मा  मेरो आय कायम ग रएको 
िमलेको छैन ।
 मेरो ीमती तथा छोरा छोरीले िटकाटालाबाट 

ा  भएको रकमबाट ख रद गरेको सेयरको रकम 
.१,२१,६०० लाई वादी प ले वाभािवक आय 

मानी िबगो कायम गरेकोमा िवशेष अदालतलेसमेत 
िबगोमा कायम गन उ  रकमलाई िटकाटालाको 
आयमा गणना नगरकेो फैसला िमलेको छैन ।

 ितवादीम येको उषादेवी का लेको 
नाममा कृिष िवकास बकको बचत खातामा रहेको . 
३४,२७,१२९।४८ र िनजकै नामको सोही बकमा 
मु ती खातामा रहेको .१० लाख मेरो तथा मेरो 
प रवारको सद यको आजन नभई िनज उषादेवी 
का लेको हो । मैले बक भौचर भ रिदएकै कारण सो 
रकममा मेरो हक हन स दैन । बकमा रहेको िन ेपमा 
िन ेपकताबाहेक अ को हक हन नस ने यव था 
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को 
दफा ८१ मा यव था छ । सो कानूनी यव थािवपरीत 
िन ेपकताले बक खातामा इ छाएको यि  मेरो छोरी 
िनिलशा रे मी भएको भ ने आधारमा उ  रकम मेरो 
आजनको स पि  भएको भ ने ठहर गरकेो फैसला 
िुटपूण छ । य तै ितवादी सशुीला का ले (अयाल) 

को कृिष िवकास बकको खातामा रहेको रकम पिन िनज 
सशुीला का ले लगायतका ितन बिहनीह को दाइजो 
पेवाको रकम भएको भनी ितवादी सशुीला का लेले 
अनुस धानको ममा र अदालतमा बयान गदासमेत 
उ लेख गरकेोमा उ  १९,९३,०५४।०३ समेत मेरो 
अवैध आजन मानी िबगो कायम गरकेो फैसला िमलेको 
छैन । ितवादी सिुधर का लेको नाममा कृिष िवकास 
बकको खातामा रहेको रकम . २०,३५,४३७।४५ 
म ये . ५ लाख िनजै सिुधर का लेको वआजन र 
बाँक  १५ लाख िनजको दाज ुडा. सरुशे का लेले िददी 
सशुीला का लेलाई पठाई खातामा ा सफर गरकेो 
भनी ितवादी सिुधरले बयान गरी डा. सरुशे का लेले 
वादी आयोगमा सो कुरा उ लेख गरी इमेलसमेत 
पठाएकोबाट पुि  भएकोमा सो रकमसमेत िबगोमा 
समावेश गरेको िवशेष अदालतको फैसला िमलेको 
छैन । एकासगोलको प रवारका सबै सद यह को 
नाममा रहेको चलअचल स पि  स चय गन मु य 
आय ोतमा म पनुरावेदको तलब भ ा, सगोलको ज गा 
िब बाट ा  रकम, िववाहमा ा  दाइजो रकम, कृिष 
आय, एकासगोलका प रवारका सद यह को आय, 
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ऋण रकम, टीकाटाला तथा दान दि णाको रकम र 
बैनाबापत िलएको रकम तथा सगोलको स पि बाट 
बढेबढाएको आय ता, पेसा, यापार यवसायबाट 

ा  आय ताबाट चलअचल स पि  जोडेको हो । 
म पनुरावेदन संयु  प रवारबाट छु एको छैन । उ  
स पि मा एकासगोल प रवारका सबै सद यह को 
समान अंश हक ला नेसमेत हदँा म पुनरावेदकसगँ 
अवैध आजनको कुनै स पि  नरहनकुो साथै मेरो 
कूल स पि  र सो स पि को ोत पिु  हने आधार 

माण एवम्  िववरण कागजातका आधारमा फरक नहने 
त य िनिववाद पमा पिु  भएको छ । एकासगोलको 
प रवारभ दा बािहरका यि ह  उषादेवी का ले, 
सिुशलाकुमारी का ले (अयाल), सिुधरकुमार का लेको 
नाममा बकमा रहेको स पि समेत िबना आधार मेरो 
अवैध आजनको स पि  हो भनी फैसला ग रएको 
छ । मैले पेस गरेको आय ययस ब धी िववरणले 
अि तम पमा मेरो येक चलअचल स पि को 

ोत पिु  भइरहेको अव था िव मान रहदँारहदँै पिन 
यसतफ िवशेष अदालतबाट यान निदई कानूनी 

आधार र माण बेगर हचवुाको भरमा मेरो स पि ह  
जफत हने ठहर गरकेो फैसला ुिटपूण भएकोले बदर 
गरी म पनुरावेदक एवम्  मेरो एकासगोलको प रवारका 
सद यह को नाममा रहेको स पूण चलअचल स पि  
वैध ठहराई तथा एकासगोलका प रवारका सद यह  
बाहेक अ य यि ह को नाममा रहेको चलअचल 
स पि  िनजह को नै ठहर ्याई म पनुरावेदकलाई 
सफाई िदलाई याय िन पण ग रपाऊँ ।

ितवादी संजना का ले (रे मी) को पुनरावेदन प
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  
बझेुन । म पनुरावेिदका र मेरो एकासगोलको प रवारका 
सबै सद यह को नाममा रहेको चलअचल स पि  
स चय गन मु य आय ोतमा म पनुरावेिदका तथा 

मेरो पित उमेशकुमार रे मीको तलब भ ा, सगोलको 
ज गा िब बाट ा  रकम, पेवा रकम, कृिष आय, 
एकासगोलका प रवारका सद यह को आय, 
सगोलको स पि बाट बढेबढाएको आय ता, पेसा 
यापार यवसायबाट ा  आय ता, ऋण रकम, 

बैनाबापत िलएको रकम तथा िटकाटाला दि णाबाट 
ा  रकमबाट चलअचल स पि  जोडेको हो । म 

पनुरावेिदका र मेरो एकासगोलको सद यह सगँ 
अवैध आजनको कुनै स पि  नरहनुको साथै मेरो कूल 
स पि  र सो स पि को ोत पुि  हने आधार माण 
एवम्  िववरण कागजातका आधारमा फरक नहने त य 
िनिववाद पमा पिु  भएको छ । म पुनरावेिदकाको पित 
उमेशकुमार रे मीलाई कसुरदार ठहर गरी सु  िवशेष 
अदालतले फैसला गदा एकाङ्क पमा एकासगोलको 
प रवारभ दा बािहरका यि ह  उषादेवी का ले, 
सिुशलाकुमारी का ले (अयाल), सिुधरकुमार का लेको 
नाममा बकमा रहेको स पि समेत िबना आधार म 
पनुरावेिदकाका पितको अवैध आजनको स पि  हो 
भनी फैसला ग रएको छ । म पनुरावेिदकाको पितले 
पेस गरकेो आय ययस ब धी िववरणले अि तम पमा 
म पनुरावेिदकासमेतको येक चलअचल स पि को 

ोत पिु  भइरहेको अव था िव मान रहदँारहदँ ैपिन 
यसतफ िवशेष अदालतबाट यान निदई कानूनी 

आधार र माण बेगर हचुवाको भरमा एकासगोलका 
सबै सद यह को अशं हक ला ने र म पनुरावेिदकाको 
पित उमेशकुमार रे मीको नाममा रहेका स पि ह  
तथा एकासगोलका प रवारका सद यह भ दा 
बािहरका यि को नाममा रहेको स पि  म 
पनुरावेिदकाको पितको हो भ ने ठहराई जफत हने 
ठहर गरकेो सु  िवशेष अदालत, काठमाड ले गरकेो 
फैसला िुटपूण भएकोले बदर गरी म पनुरावेिदका 
एवम्  मेरो एकासगोलको प रवारका सद यह को 
नाममा रहेको स पूण चलअचल स पि  वैध ठहराई 
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तथा एकासगोलका प रवारका सद यह बाहेक 
अ य यि ह को नाममा रहेको चलअचल स पि  
िनजह को नै ठहर ्याई याय िन पण ग रपाऊँ ।

ितवादी रमेश रे मीको पुनरावेदन प
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  
बझेुन । एकासगोलको प रवारका म पुनरावेदकको भाइ 
उमेशकुमार रे मी तथा बहुारी संजना का ले (रे मी) 
को नाममा काठमाड मा रहेको चलअचल स पि  
स चय गन मु य आय ोतमा म पनुरावेदकको 
एकासगोलको पैतकृ ज गाको कृिष आय ता, भाइ 

ितवादी उमेशकुमार रे मीको तथा बहुारी संजना 
का ले (रे मी) को तलब भ ा, ज गा िब बाट ा  
रकम, पेसा यापार यवसायबाट ा  आय, ऋण 
सापटीको रकम, टीकाटालाबाट वाभािवक पमा 

ा  रकम र बैनाब ाको रकमबाट स चय ग रएको 
सगोलका सबै अिंशयारको अशं हक ला ने चलअचल 
स पि  भएको हदँा िनजह को नाममा रहेको स पि  
अवैध आजन होइन । म पनुरावेदकको एकासगोलका 
प रवारको नाममा रहेको स पि  र सो स पि को 

ोत पिु  हने आधार माण एवम्  िववरण कागजातका 
आधारमा फरक नहने त य िनिववाद पमा पुि  भएको 
छ । वैधािनक ोतबाट स चय भएको सगोलका सबै 
सद यह को अंश हक ला ने स पि समेत िवना 
आधार म पनुरावेदकको भाइ उमेशकुमार रे मीको 
अवैध आजनको स पि  हो भनी फैसला ग रएको 
छ । म पुनरावेदकलगायत सबै ितवादीह ले गरकेो 
बयान तथा मेरो भाइ उमेशकुमार रे मीले पेस गरकेो 
आय ययस ब धी िववरणले अि तम पमा स पि को 

ोत पुि  भई रहेको अव था िव मान रहदँारहदँै पिन 
यसतफ िवशेष अदालतबाट यान निदई कानूनी 

आधार र माण बेगर म पनुरावेदकसमेत एकासगोलका 
सबै अंिशयारको समान अंश हक ला ने स पि ह  
जफत हने ठहराएको िवशेष अदालत, काठमाड को 

फैसला िुटपूण भएकोले बदर गरी ितवादीह  
उमेशकुमार रे मी तथा बहुारी संजना का ले (रे मी) को 
नाममा रहेको स पूण चलअचल स पि  वैध ठहराई 
याय िन पण ग रपाऊँ ।

ितवादी ल मी साद रे मीको पुनरावेदन प
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  
बझुेन । एकासगोलको प रवारका म पनुरावेदकको छोरा 
उमेशकुमार रे मी तथा बहुारी संजना का ले (रे मी) को 
नाममा काठमाड मा रहेको चलअचल स पि  स चय 
गन मु य आय ोतमा म पनुरावेदकको एकासगोलको 
पैतकृ ज गाको कृिष आय ता, छोरा ितवादी 
उमेशकुमार रे मीको तथा बहुारी संजना का ले (रे मी) 
को तलब भ ा, ज गा िब बाट ा  रकम, पेसा 
यवसायबाट ा  रकम, ऋण रकम, र बैनाब ाको 

रकम र टीकाटालाबाट ा  वाभािवक आय रकम 
रहनकुो साथै उ  स पि  सबै अंिशयारको अंश हक 
ला ने चलअचल स पि  भएको हदँा िनजह को नाममा 
रहेको स पि  अवैध आजनको होइन । एकासगोलका 
प रवारको नाममा रहेको स पि  र सो स पि को 

ोत पिु  हने आधार माण एवम्  िववरण कागजातका 
आधारमा फरक नहने त य िनिववाद पमा पिु  भएको 
छ ।  वैधािनक ोतबाट स चय भएको सगोलका सबै 
सद यह को अंश हक ला ने स पि समेत िवना 
आधार म पनुरावेदकको छोरा उमेशकुमार रे मीको 
अवैध आजनको स पि  हो भनी फैसला ग रएको 
छ । म पनुरावेदकलगायत सबै ितवादीह ले गरकेो 
बयान तथा मेरो छोरा उमेशकुमार रे मीले पेस गरकेो 
आय ययस ब धी िववरणले अि तम पमा स पि को 

ोत पिु  भइरहेको अव था िव मान रहदँारहदँ ैपिन 
यसतफ िवशेष अदालतबाट यान निदई कानूनी 

आधार र माणबेगर म पुनरावेदकसमेत एकासगोलका 
सबै अंिशयारको समान अशं हक ला ने स पि ह  
जफत हने ठहराएको फैसला िुटपूण भएकोले बदर 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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गरी ितवादीह  उमेशकुमार रे मी तथा बुहारी संजना 
का ले (रे मी) को नाममा रहेको स पूण चलअचल 
स पि  वैध ठहराई याय िन पण ग रपाऊँ ।

ितवादी उषादेवी का लेको पुनरावेदन प
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  बझुेन । म 
पनुरावेिदकाको नाममा कृिष िवकास बक बि सपतुली 
शाखामा रहेको बचत तथा मु ती खातामा ज मा 
भएको रकमको मु य ोतमा बेलायतमा िचिक सक 
पेसा गरी ब ने मेरो छोरा डा. सुरेशकुमार का लेले 
काठमाड मा घर ख रद गन भनी मेरो बिहनी डा. दगुा 
पोखरलेमाफत पठाएको रकम र मेरो थायी बसोबास 
रहेको गाउँबाट काठमाड मा आउदँा याएको रकम 
हो । मेरो नाममा अवैध आजनको कुनै स पि  नरहनकुो 
साथै मेरो नाममा रहेको उि लिखत बक खातामा रहेको 
नगद िवदेश बेलायतमा रहने छोरा डा. सरुेश का लेले 
पठाएको रकम हो भ ने त य पुि  हने आधार माण 
एवम्  िववरण कागजातका आधारमा फरक नहने त य 
िनिववाद पमा पिु  भएको छ । ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको घरबाट बरामद भएका चारवटा सनुका 
चुरा मेरो गहना भएको त य प  हदँाहदँै सोलाई 
पिन उमेशकुमारको िबगो कायम गन िम दैन । म 
पनुरावेिदकाको नाममा रहेको बक मौ दातको ोत र 
सनुका चरुा मेरो भएको पिु  भइरहेको अव था िव मान 
रहदँारहदँै पिन यसतफ सु  िवशेष अदालतबाट 
यान निदई कानूनी आधार र माणबेगर हचवुाको 

भरमा मेरो नामको  स पि  पिन ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको अवैध आजन हो भनी जफत हने ठहराएको 
फैसला िुटपूण भएकोले बदर गरी म पनुरावेिदकाको 
नाममा कृिष िवकास बक, बि सपतुली शाखाको बचत 
खातामा रहेको . ३४२७१२९।४८ र मेरो नाममा 
सोही बकमा रहेको मु ती खातामा रहेको रकम . १० 
लाख तथा बरामद सनुका गहनाह म ये ५४.६०० 

ाम (मू य  ४३६००।– पन) का ४ वटा सनुका चरुा 

म पनुरावेिदकाको नै मानी याय िन पण ग रपाऊँ ।  

ितवादी सुशीलाकुमारी का लेले (अयाल) को 
पुनरावेदन प
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  बुझेन । 
म पनुरावेिदकाको नाममा कृिष िवकास बक, र नपाक 
शाखामा रहेको बचत तथा मु ती खातामा ज मा भएको 
रकमको मु य ोतमा म पुनरावेिदका तथा बिहनीह  
सनुीता, संजना, सृजना र िददीको छोरी शोभाको 
दाइजो पेवाको रकम भएको हदँा म पनुरावेिदकाको 
नाममा अवैध आजनको कुनै स पि  नरहनकुो साथै 
मेरो नाममा रहेको उि लिखत बक खातामा रहेको 
नगद दाइजो पेवाको साझा स पि  भएको त य पिु  
भएको छ । म पनुरावेिदकाको बिकङ्ग कारोबार र 
स पूण रकम अवैध नभै, अनसु धान हदँाका बखत म 
पनुरावेदकको नाममा रहेको बक मौजदु रहेको िन ेप 
र सोको याजसमेत गरी . १९,९३,०५४।२३ मा  
कसरी अवैध हने हो सो स ब धमा िवशेष अदालतको 
फैसलामा नबोली केवल यस मु ाका मु य ितवादी 
उमेशकुमार रे मीको जफत हने शीषकमा समावेश हने 
गरी भएको फैसला िनराधार छ । म पनुरावेिदकाको 
नाममा रहेको बक मौ दातको ोत पिु  भइरहेको 
अव था िव मान रहदँारहदँै पिन यसतफ िवशेष 
अदालतबाट यान निदई कानूनी आधार र माणबेगर 
हचवुाको भरमा मेरो नाममा रहेका स पि ह समेत 
जफत हने ठहराएको फैसला िुटपूण भएकोले बदर 
गरी म पनुरावेिदकाको नाममा कृिष िवकास बक, 
र नपाक शाखाको बचत नं. ०७२०४१ मा रहेको . 
१९,९३,०५४।२३ रकमलाई म पुनरावेिदकाको नै 
मानी याय िन पण ग रपाऊँ । 

ितवादी सुिधरकुमार का लेको पुनरावेदन प  
 िवशेष अदालतको फैसलामा िच  बुझेन । 
म पनुरावेदकको नाममा कृिष िवकास बक, र नपाक 
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शाखाको बचत खातामा ज मा भएको रकम ज मा गन 
मु य ोतमा बेलायतमा िचिक सक पेसा गरी ब ने 
मेरो दाज ु डा. सरुशेकुमार का लेले पठाएको रकम, 
मेरो वआजनको रकम र सो बक खातामा मौ दात 
रहेको रकममा ा  याज रकम भएकोले मेरो नाममा 
अवैध आजनको कुनै स पि  छैन । मेरो नाममा रहेको 
उि लिखत बक खातामा रहेको नगद मेरो िनजी आजन 
तथा िवदेश बेलायतमा रहने दाज ुडा. सरुशे का लेले 
पठाएको रकम हो भ ने त य पुि  हने आधार माण 
एवम्  िववरण कागजातका आधारमा फरक नहने त य 
िनिववाद पमा पिु  भएको छ । िवशेष अदालतले 
मलाईसमेत असर पु ने गरी गरेको फैसलामा आधार 
िलएका तक यायका मा य िस ा त र चिलत 
कानूनी यव थाभ दा बािहर गई ठहर हन पगुेको छ । 
मेरो नाममा रहेको बक मौ दातको ोत पिु  भइरहेको 
अव था िव मान रहदँारहदँै पिन यसतफ सु  िवशेष 
अदालतबाट यान निदई कानूनी आधार र माणबेगर 
हचुवाको भरमा मेरो नाममा रहेका स पि ह  ितवादी 
उमेशकुमार रे मीको अवैध आजन हो भनी जफत हने 
ठहराएको फैसला िुटपूण भएकोले बदर गरी मेरो 
नाममा कृिष िवकास बक, र नपाक शाखाको बचत 
खाता नं.९३१०४४ मा रहेको .२०,३५,४३७।४५ 
रकम म पनुरावेदकको नै मानी याय िन पण 
ग रपाऊँ । 
 यसमा वादी प को पनुरावेदनको 
जानकारी पनुरावेदक ितवादीह लाई गराउने र 
पनुरावेदक ितवादीह को पुनरावेदनको ितिलिप 
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई िनयमानुसार 
पेस गन ुभ ने यस अदालतको िमित २०६८।७।१ को 
आदेश ।

यस अदालतको ठहर
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस हन आएको तुत मु ाको पनुरावेदनसिहतको 

िमिसल अ ययन ग रयो । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा 

ी पु य साद पाठकले ितवादीउपर गैरकानूनी 
आजनबाट ज गा ख रद गरकेो र घर िनमाण गरकेो 
भ ने अिभयोग दाबी हो । अिभयोग दाबीमा घर र 
ज गाको हालको मू यलाई आधार मानी िबगो कायम 
ग रएको छ । गैरकानूनी आजन र सोबाट बढे बढाएको 
स पि  जफत हने ऐनको यव था रहेकोले चिलत 
मू यको आधारमा िबगो कायम हनु पनमा िवशेष 
अदालतले ज गा ख रद गदाको समय र घर िनमाणको 
वषको मू य र लागतलाई आधार मानी िबगो कायम 
गरेको फैसला िमलेको छैन । गैरकानूनी पमा आजन 
ग रएको स पि लाई सोही प रमाणबाट सजाय ग रन ु
पछ भ ने ाचारस ब धी कानूनको मनसाय भएकोले 

ितवादीलाई फाइदा पु ने गरी स पि को हालको 
मू यलाई मा यता िदन िम दैन । ितवादीको कानूनी 
आजन भिनएको दश भ ा महगँी भ ा ज ता रकम 
पिन वाभािवक पमा खच भएर जाने रकम भएकोले 
आयमा गणना गन िम दैन । ितवादीले बनाएको घर नै 
गैरकानूनी आजन भएकोले घर भाडाबापत ा  रकम 
कानूनी आजन हन स दैन । उ  हदस म ितवादीलाई 
कम िबगो कायम गरकेो िवशेष अदालतको फैसला 
िुटपूण भएकोले सो हदस म बदर भई अिभयोग 

दाबीबमोिजम सजाय हनुपछ भ नेसमेत बहस 
गनभुयो । 
 पनुरावेदक ितवादी तफबाट उपि थत 
अिधव ा ी रवेत साद खरेलले हा ो सामािजक 
पर परालाई कानूनले मा यता िदएकोले सोही 
सामािजक पर पराबमोिजम दाइजो र पेवाको पमा 
िदइएको स पि लाई कानूनले समेत वैध आजन 
मा दछ । ततु मु ामा ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
िववाहमा दाइजो व प ा  भएका सरसामानलाई 
ख रद गरेको भनी िबगो कायम ग रएको फैसला 
िुटपूण छ । िबगो कायम गदा प रवार बािहरका 
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यि को नाममा रहेको बकको खाताको रकमसमेत 
ितवादी उमेशकुमार रे मीको भनी िबगोमा जोिडएको 

िमलेको छैन । बकसप बाट ा  गरकेो ज गालाई 
िनजी आजन मािनन ुपनमा संजना का लेको नाममा 
बकसप बाट आएको ज गालाई पिन गैरकानूनी आजन 
मािनएको फैसला ुिटपूण छ । घरको मू य कायम गदा 
इलेि कल सामान र फिनचरसमेतको मू य जोडी 
बढी िबगो कायम ग रएको छ । ितवादीले VDIS 
बापत ितरकेो रकम पिन िबगोमा जोडेको छ । ितवादी 
उमेशकुमार रे मीले सरकारी सेवा गनुभ दा पिहले 
ठे काप ाको काम गरी करसमेत ितरेकोमा सेवापूवको 
कमाईलाई गैरकानूनी भ न िम दैन । अनसु धान गदा 
बकको सावँा याज एकै ठाउमँा राखी िहसाब गरी िबगो 
कायम ग रएको छ । िबगो जफत गन योजनका लािग 
याज जोड्न िम छ तर िबगो कायम गन याजसमेत 

जोड्न िम दैन । ितवादी उमेशकुमार रे मी सगोलको 
प रवारमा ब ने भएकोले सगोलका प रवारका सद यले 
आजन गरेका स पि लाई पिन ितवादी उमेशकै 
आजन मा न िम दनै । अ  नै यि को नाममा बकमा 
रहेको नगद रकम ितवादी उमेशको आजन भ न 
िम दैन । बकमा रहेको िन ेपउपर िन ेपकताको हक 
ला छ । सो रकम इ छाएको यि  ितवादी उमेशको 
प रवार भएको मा  आधारमा ितवादी उमेशको हक 
ला ने वा िनजको आजनको भनी अथ गन िम दैन । 
उ  रकम आ नो िनजी आजन भएको भनी अ य 

ितवादीले बयान गरेका छन् । ितवादीका सगोलका 
प रवारका सद यह को नाममा रहेको स पि बाट बढे 
बढाएको स पि मा प रवारका सबै सद यको समान 
अंश हक ला ने हदँा य तो आजनलाई ितवादी 
उमेशको मा  आजन मा न िम दनै । ितवादीले पेस 
गरकेो सबुद माणको व तिुन पमा मू याङ्कन 
नगरी एकाप रवारका भ दा बािहरका यि को नाममा 
बकमा रहेको रकमसमेत ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
गैरकानूनी आजन ठहराएको िवशेष अदालतको फैसला 

िुटपूण भएकोले उ टी भै ितवादीह ले सफाई 
पाउनपुछ भ नेसमेत बहस गनुभयो ।
 आज िनणय सनुाउन तारेख तोिकएको 

तुत मु ामा दवैु प का तफबाट उपि थत िव ान् 
कानून यवसायीले गनुभएको उपयु  बहस िजिकर 
मनन गरी पनुरावदेन प सिहतको िमिसल अ ययन 
गरी हेदा मु यतः देहायका ह मा केि त रही 
िनणय िन पण गनपुन हन आएको छ : 

१ पनुरावेदक ितवादीबाट उठाइएका कानूनी 
 एवम् अ य सै ाि तक िवषयह को 

सा दिभकता रहेको छ वा छैन ? 
२ ितवादीको प रवारका सद यबाहेक अ य 

यि  अथात्  नातेदारह का नाममा भएको 
बक खाताको रकम ितवादीको मानी िबगो 
कायम गन िम छ वा िम दैन ?

३ ितवादीह का नाउँमा रहेका अ य 
चल अचल स पि का स ब धमा िवशेष 
अदालतबाट भएको मू याङ्कन र िव ेषण 
मनािसब देिख छ वा देिखदँनै ?

४ िवशेष अदालतको फैसला िमलेको छ वा 
छैन र पनुरावेदक वादी तथा ितवादीह को 
पनुरावेदन िजिकर पु न स ने हो वा होइन ?

 िनणय िन पणको लािग िनधारण 
ग रएका उपयु  ह को िवषयव तुमा वेश 
गनअुिघ तुत मु ामा समावेश भएका त यगत र 
कानूनी िवषयव तुह को स ब धमा संि पमा 
िसहंावलोकन हन ुवा छनीय देिख छः 
 २. अिभयोगप  हेदा मूलतः पनुरावेदक 

ितवादी उमेशकुमार रे मी र िनजको एकाघरक  
ीमती संजना का ले (रे मी), सासू उषादेवी 

का ले, जेठीसासू सशुीला का ले (अयाल) र सालो 
सधुीरकुमार का लेसमेतका नाउमँा रहेको कूल 

.१,६४,६९,६६३।९२ बराबरको चल अचल 



2099

स पि म ये .१,४३,२२,३५९।०५ बराबरको चल 
अचल स पि  ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २०(१) बमोिजम ितवादी उमेशकुमार रे मीले 
गैरकानूनी पमा आजन गरेको पिु  हन आएकोले 
नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा 
१४(१) को सा दिभकता तथा सािबकको ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनसुार कसरु 
भई यसैको िनर तरताको पमा ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) तथा १६ग लाई समेत 
म यनजर राखी ाचारको कसरु गनमा मु य भूिमका 
िनवाह गन ितवादी उमेशकुमार रे मीलाई ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसुरमा 
ऐ. दफा २०(२) बमोिजम .१,४३,२२,३५९।०५ 
िबगोबमोिजम ज रवाना तथा हदैस म कैद सजाय 
तथा िनजको गैरकानूनी आजनको स पि  जफत 
ग रपाऊँ । साथै ितवादी ीमती संजना का ले 
(रे मी), सासू उषादेवी का ले, जेठीसासू, सशुीला 
का ले (अयाल) र सालो सुधीरकुमार का लेको 
नाममा उपरो ानुसार रहेको अवैध आजनको स पि  

ाचार िनवारण ऐन, २०५९को दफा ४७ तथा 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा २९(ख) बमोिजम जफत भै ऐ. ३० बमोिजम 
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत मागदाबी रहेको देिख छ ।
 ३. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले 
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग र िवशेष 
अदालतसम  बयान गदा िनजक  सासू उषादेवी 
का ले, जेठी सासू सशुीला कुमारी का ले र सालो 
सधुीरकुमार का लेसमेतको नाममा बक खातामा 
रहेको रकम आ नो नभएको, बकमा खाता खो न 
सहयोग परु ्याएको र खातावालले आ नो छोरीलाई 
इ छ् याएको कारणबाट मा  अ य यि को बक 
खाताको रकमलाई मेरो गैरकानूनी आजनको मा न 
िम दैन । सरकारी सेवामा वेश गनपूुवको आजन, 
सरकारी सेवाबापत ा  तलबभ ा र अ य सिुवधा, 

ीमतीले गरकेो आजन, कृिष आय र सगोलको आजन 
तथा सरसापटसमेतबाट जोिडएका घरज गासमेतको 
स पि ह  वैध ोतबाट ा  ग रएको र गैरकानूनी 
आजन गरेको नहदँा अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउन ु
पदछ भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइ छ । 
 ४. िवशेष अदालतबाट ितवादी उमेशकुमार 
रे मी, िनजक  प नी संजना रे मी (का ले), िनजक  
सासू उषादेवी का ले, जेठी सासू सुशीलाकुमारी 
का ले र सालो सधुीरकुमार का लेसमेतको नाममा 
बकमा राखी लुकाएको रकमसमेत गरी िनजसगँ कूल 
िबगो .१,२८,९२,३८९।३५ बराबरको चलअचल 
स पि  रहेको र यसम ये .१७,३२,६७१।०८ 
बराबरको स पि को मा  ोत खलेुको हदँा वैध ोत 
देखाउन नसकेको .१,११,५९,७१८।२७ बराबरको 
स पि  िनजले सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को दफा ७(१) र १५ तथा हालको ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को २०(१) बमोिजम गैरकानूनी पमा 
आजन गरी ाचारको कसरु गरकेो ठहछ भ नेसमेत 
ठहर फैसला भएको देिखयो । िवशेष अदालतको सो 
फैसलाउपर िच  नबुझाई वादी र ितवादीह  दवुै 
प को यस अदालतमा पनुरावेदन परेको देिख छ ।
 ५. वादी नेपाल सरकारको तफबाट दायर 
हन आएको पनुरावदेनमा मु यतः घरज गाको हालको 
मू यअनु प मू याङ्कन ग रनपुनमा स पि  आजन 
गदाको मू यका आधारमा िबगो कायम गन निम ने, 
दश भ ा र गैरकानूनी पमा आजन ग रएको घरको 
भाडालाई आयमा समावेश गन नहने तथा ितवादीको 
जीवनयापनमा हनस ने खच नकटाई स पूण आयलाई 
मा यता िदई भएको िवशेष अदालतको फैसला 
िुटपूण रहेकोले सो हदस म उ टी गरी अिभयोग माग 

दाबीबमोिजम सजाय हनुपन भ नेसमेत िजिकर िलएको 
पाइ छ ।
 ६. यसैगरी ितवादीह को तफबाट दायर 
हन आएको पनुरावेदनप मा सावजिनक पद धारण 
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गन कमचारीह का हकमा आकृ  हने अनमुानको 
िस ा त य तो सावजिनक पद धारण गन रा सेवक 
कमचारी र िनजको एकासगोलको प रवारबाहेक 
अ य यि का हकमा वतः लागू हन स दनै । अ य 
यि का नाममा अवैध स पि  लुकाएर रािखएको 

भ ने कुरा अनुमानबाट नभई सबदु माणबाट पिु  हन 
स नुपदछ । रकम ज मा गन सहयोग ग रिदनु 
र इ छाएको यि  राखेको भ ने आधारले मा  
खातावाल बाहेकको रकम हो भनी ठहर गन 
िम दैन । पनुरावेदकम ये उषादेवी का ले, सशुीला 
का ले (अयाल) र सिुधर का लेको खातामा रहेको 
रकम उमेशकुमार रे मीको ठहर गरकेो िुटपूण 
छ । पनुरावेदक उमेशकुमार रे मी आ ना बाबआुमा र 
दाजभुाइसगँ छु ीिभ न भएको अव था छैन । सगोलको 
आजनबाट ा  स पि ह लाई एकजनाको मा  मानी 

ोत पुि  गन दािय व थोपन िम दैन । ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को यव थालाई सोही 
ऐनको दफा ५० बाट अलग गररे हेन िम दैन । उ  
ऐन लागू हनअुिघको स पि को िववरण नै पेस गनपुन 
यव था नभएकोमा पैतकृ स पि को ोत पिु  

नभएको भ ने आधारमा कसरुदार ठहर गरकेो िुटपूण 
रहेको छ । बकसप बाट ा  गरेका स पि लाई ख रद 
मािनएको, घर िनमाण र फिनचरको लागत दोहोरो 
पारी बढी कायम ग रएको, दाइजो पेवा ऋण तथा 
सेवा वेश गनअुिघको आय तथा पनुरावेदकम येको 
संजना का ले (रे मी) ले िसलाई बनुाई तथा ट्यसुन 
पढाएर गरकेो आजनलाई मा यता निदएको तथा 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १३ को हद याद नघाई परकेो अिभयोग 
खारेज गनपुनमा इ साफ गरकेो निमलेको हदँा िवशेष 
अदालतको फैसला उ टी भई सफाई पाउनपुन 
भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइ छ ।  
 अब उपयु  पृ भूिमका आधारमा िनणय 
िन पणको लािग िनधारण ग रएको पिहलो  अथात्  

कानूनी र सै ाि तक िवषयह को िन पण हन ु
वा छनीय दिेखएको छः 
 ७. व ततुः सावजिनक पद धारण गन 
कमचारीह का हकमा आकृ  हने अनुमानको िस ा त 
य तो सावजिनक पद धारण गन रा सेवक कमचारी 

र िनजको एकासगोलको प रवारबाहेक अ य यि का 
हकमा वतः लागू हन नस ने, ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २०(१) को यव थालाई सोही ऐनको 
दफा ५० बाट अलग गररे हेन निम ने र अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
१३ को हद याद नघाई परेको अिभयोग खारजे गनुपन 
भ ने नै पनुरावेदक ितवादीह को पुनरावेदनप मा 
मु य पमा उठाइएका कानूनी र सै ाि तक ह  
रहेका छन् । पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले 

ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को 
यव थालाई सोही ऐनको दफा ५० बाट अलग गरेर 

हेन निम ने भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइयो । अथात्  
उ  ऐनको दफा ५० ले सावजिनक पद धारण गरकेो 
यि ले आफू र आ नो प रवारको सद यसगँ रहेको 

स पि को अ ाविधक िववरण पेस गनपुन यव था 
गरेकोमा िमित २०५९।३।५ मा उ  ऐन लागू हनभु दा 
अिघको य तो स पि को ोत खो न वा पुि  गनुपन 
होइन भ ने नै िनजको पुनरावेदन िजिकरको आसय 
रहेको पाइयो । य तै अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ को हद यादस ब धी 

 पिन पनुरावेदकले उठाएको देिख छ ।
 ८. पुनरावेदक ितवादीले िजिकर िलएको 

ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले 
सावजिनक पदधारण गरेको मािनने रा सेवकले 

चिलत कानूनबमोिजम पेस गरकेो स पि  िववरण 
अिम दो तथा अ वाभािवक देिखएको अव थामा 
यसको ोत पिु  गनपुन अ यथा गैरकानूनी पमा 

स पि  आजन गरकेो मािनने कानूनी यव था गरकेो 
देिख छ । य तै सोही दफा ५०(१) ले सावजिनक 
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पद धारण गरेको यि ले आविधक पमा आफू 
तथा आ नो प रवारको सद यका नाममा रहेको 
स पि को िववरण पेस गनुपन कानूनी यव था गरकेो 
देिख छ । एउटा दफाले आविधक पमा स पि को 
िववरण पेस गनुपन र अक ले यसरी पेस ग रएको 
िववरण वाभािवक र िम दो छ छैन भ ने हेरी यसैका 
आधारमा गैरकानूनी आजनको अिभयोजन गन गरी 
उ  दवैु दफामा िव मान कानूनी यव थाह को 
अ तरस ब ध नरहेको भ न िम ने दिेख न । तर 
पनुरावेदकबाट औ ं याइएका उ  दफाह को 
आधारमा मा  तुत मु ाको एकाङ्गी पमा िन पण 
हन स दैन । यसको लािग गैरकानूनी आजनस ब धी 
कसरुको कृित, यसस ब धमा िवगत र हाल कायम 
रहेको कानूनी ब धह  तथा यस अदालतबाट 
यसअिघ ितपादन भएका कानूनी िस ा त अथात्  
निजरह को तलुना मक िव ेषण गरी िन कषमा 
पु नपुन ह छ ।  
 ९. पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मी 
२०४५ साल साउनदेिख सरकारी सेवामा वेश 
गरी ततु मु ाको अनसु धान र अिभयोजन हने 
अव थास म पिन िनर तर कायरत रिहरहेको भ ने 
त यमा कुनै िववाद देिख न । सावजिनक पदमा रहेको 
सोही अविधलाई जाचँ अविध मानी ितवादीउपर 

तुत गैरकानूनी आजनस ब धी मु ाको अनसु धान 
भई अिभयोजन ग रएको भ ने िमिसलबाट देिखएको 
छ । यसबाट तुत मु ा कुनै खास कृितको िनि त 
घटना िवशेषलाई िलएर कुनै अमूक कसरु गरकेो भ ने 
अिभयोग लगाई दायर भएको भ ने देिख न । अथात्  
कुनै िनि त समयमा घिटत कुनै खास वारदातलाई 

ाचारको कसुरका पमा दाबी ग रएको अव था 
छैन । 
 १०. सावजिनक पदमा रहेको उ  जाचँ 
अविधमा पनुरावेदक ितवादीले ा  गन स ने 
वैधािनक आय ोतको तलुनामा गैरकानूनी पमा 

स पि  आजन गरी अ वाभािवक पमा जीवनयापन 
गरेको भ ने गो ारा अिभयोग लगाइएको हदँा ततु 
मु ामा अ य मु ाह मा ज तो समय वा िदनग तीको 
खास हद यादस ब धी िस ा त वा कसुरको प रभाषा 
आकिषत हन स ने पिन देिख न । यसमा पिन 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मी िनजामती 
सेवामा बहाल रहेकै अव थामा आरोपप  दायर भएको 
हदँा कसरुको िनर तरता रिहरहेको मा नपुन भई 
हद यादको को सा दिभकता देिखदँैन । 
 ११. य तै कृितका कानूनी  उठाइएका 
गैरकानूनी आजनस ब धी मु ाह मा यस अदालतको 
संयु  र पूण इजलासह बाट िव तृत या या 
र िववेचना गरी कायम ग रएका िस ा तह ले 
यस स ब धमा िविधशा ीय मा यता नै थािपत 
ग रसकेको देिख छ । उ  मु ाह मा ग रएको 
कानूनको या या र थािपत िस ा तलाई ततु 
इजलासले पिन अनसुरण गनपुन ह छ । यसै ममा 
पनुरावेदक ितवादी केशवराज गौतमसमेत िव  
नेपाल सरकार वादी भएको ०६३-CR-०१७३ को 
गैरकानूनी आजनस ब धी मु ामा यसपूव कायम 
भएका िस ा तह को िववेचना गद यस अदालतबाट 
देहायबमोिजम या या भएको देिख छ । 
 १२. ितवादी सरकारी सेवामा वेश गदा 
त कालीन ाचार िनवारण ऐन, २०१७ लागू रहेको 
िथयो भने सेवामा बहाल रहेकै अविधमा उ  ऐनलाई 
खारेज गद ाचार िनवारण ऐन, २०५९ आएको 
देिख छ र यो ऐनको दफा ६५ को उपदफा (३) मा 
सािबकको ाचार िनवारण ऐन, २०१७ बमोिजम भए 
गरेका काम कारवाही पिन यसै ऐनबमोिजम भए गरकेो 
मािनने भ ने उ लेख भएको पाइ छ । जसअनसुार 
सािबकको ाचार िनवारण ऐनले िनषेध गरकेा वा 
कसुर मानेका कुराह  घिटत भए गरेको अव थामा 
यसको असर र प रणाम सो ऐन खारेज भएको भ ने 

आधारमा मा  समा  हन स ने देिखन आएन । यिद 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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यस कारको कसरुलाई सािबक ऐनले पिन समेटेको र 
प रभािषत गरेको र हाल बहाल रहेको ऐनले िनर तरता 
िदएको अव था हो भने तुत मु ा दायर हन कुनै 
कानूनी अड्चन रहेको मा न सिक न । तर यस कारको 
कसरुलाई सािबक ऐनले नसमेटेको अव था हो भने 
यो िवचारणीय हने देिख छ । गैरकानूनी आजन गरी 

ाचार गरेको स ब धमा सािबकको ाचार िनवारण 
ऐन र हालको ाचार िनवारण ऐनिबचको िनर तरताको 
कडी जोिडएको छ वा छैन भ ने स ब धमा प  हनको 
िनिम  उ  ऐनह मा ग रएको यव था ि गत गनु 
सा दिभक हन आउँछ । 
 १३. सािबकको ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १५ मा अनुमािनत कसुरः भ ने 
शीषकमा “यो ऐनअ तगत सजाय हने कुनै कसुरमा 
अिभयोग लागेको रा सेवकको साथमा रहेको िनजको 
र िनजको प रवारका सद यह को थाहा भएस मको 
आ दानीको ोतको अनुपातमा निम दो आिथक 
साधन वा स पि  भएको वा िनजले यसरी निम दो 
उ च जीवन तर बनाएको वा अ  कसैलाई ठुलो दान 
दात य बकस िदएको फेला परेमा िनजले अदालतलाई 
यसको स तोषजनक हने सबदु िदन सकेमा बाहेक 

गैरकानूनी पले रसवत िलएको अनुमान ग रनेछ 
र केवल अनमुानको आधारमा कसुरदार ठहर ्याई 
अदालतबाट फैसला भएको छ भ दैमा सो फैसला बदर 
हन स दैन” भ ने उ लेख भएको देिख छ । 
 १४. यसै गरी हाल चिलत ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २० मा गैरकानूनी पमा स पि  
आजन गरेको मािनने भ ने शीषकअ तगत उपदफा 
(१) मा “ चिलत कानूनबमोिजम सावजिनक पदधारण 
गरकेो मािनने रा सेवकले चिलत कानूनबमोिजम 
पेस गरेको स पि  िववरण अिम दो तथा अ वाभािवक 
देिखन आएमा वा िनजले मनािसब कारण िबना 
अिम दो र अ वाभािवक उ च जीवन तरयापन गरेमा 
वा आ नो हैिसयतभ दा बढी कसैलाई दान, दात य, 

उपहार, सापटी, च दा वा बकस िदएको मािणत भएमा 
य तो स पि  के क तो ोतबाट आजन गरेको हो 

भ ने कुरा िनजले मािणत गनुपनछ र नगरमेा य तो 
स पि  गैरकानूनी पमा आजन गरकेो मािननेछ” 
भ ने उ लेख भएको देिख छ । 
 १५. यसरी दवुै ऐनमा रहेको यव थाको 
तुलना मक अ ययनबाट त कालीन ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ ले गैरकानूनी पमा अथात्  अवैधािनक 
मा यमबाट स पि  आजन गन छुट निदएको र 
हाल चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले पिन 
सो कुरालाई प पमा समेटेको देिख छ । फरक 
के मा  देिख छ भने सािबक ऐनको दफा १५ को 
यव था वत  नभई ाचार मु ाको कारवाहीको 

िसलिसलामा ितवादीसगँ आयको तुलनामा अिम दो 
स पि  देिखएको वा अिम दो जीवन तर यापन गरकेो 
पाइएमा ितवादीले अ यथा मािणत गरमेा बाहेक 
रसवत िलएको अनुमान गन िम ने भ ने हो भने हालको 
दफा २०(१) मा सोही कृितको कसरु वारदातलाई 
वत पमा प रभािषत गरी छु ै सजायको समेत 
यव था गरेको देिख छ ।

 १६. उि लिखत कानूनी ावधानह को 
स दभमा यस अदालतको पाचँ सद यीय पूण 
इजलासबाट पनुरावेदक वादी मोहन साद ब जाडेको 

ितवेदनले नेपाल सरकार िव  यथ / ितवादी 
अथ म ालयका उपसिचव ई र साद पोखरेलसमेत 
भएको गैरकानूनी पमा स पि  आजन गरी ाचार 
गरेको भ ने मु ामा “सािबक ऐनले पिन कसरुको 
सं ा िदई यसका लािग सजायसमेत िनि त गरकेो 
ि यालाई हालको ऐनमा समेत िनर तरता िददँै 
सािबक ऐनले िनि त गरकेो सजायभ दा हालको 
ऐनले कम सजाय तोकेको ि थितमा एउटै ि यालाई 
सािबक र हालको ऐनले फरकफरक नामकरण गरकेो 
भ ने मा  आधारमा Ex-post –Facto Laws को 

सङ्ग उठाउन ुसा दिभक नहने” भ नेसमेत िस ा त 
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(ने.का.प. २०६६, अंक ८, िन.नं. ८२००) ितपादन 
भएको देिख छ । उ  िस ा तलाई पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकार िव  यथ  ितवादी िचर जीवी 
वा लेसमेत भएको ाचार मु ामा अङ्गीकार गरी 
फैसला भएको (ने.का.प. २०६७, अंक १२, िन.नं. 
८५१९, पृ  २०३३) देिख छ । यसरी यस अदालतको 
बहृत्  पूण इजलाससमेतबाट य तै कृितका मु ाह मा 
भएका या याबाट सािबकको ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १५ को ावधान र हालको ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को ावधान 
फरक उ े यको लािग आएको नभई एकै उ े य र 

योजनको लािग आएको भ ने िस ा त थािपत 
भैसकेकोले यसलाई अङ्गीकार नगरी अ यथा 
गनस ने िवक प यस इजलाससम  नभएकोले 
सो स ब धमा थप या या र िव ेषण ग ररहनु पन 
अव था रहेन । उपयु  िस ा तसमेतका आधारमा 
पनुरावेदक ितवादीउपर लगाइएको कसरु कानूनको 
िनता त नया ँ िसजना भ ने देिखन नआएको हदँा 
अितत/ भावी कानूनका आधारमा अिभयोग लगाइएको 
भ ने पुनरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन स ने अव था 
रहेन ।
 १७. यसका अित र  य तै कानूनी  
समावेश भएका पनुरावेदक ितवादी खुमबहादरु 
खड्कासमेत िव  नेपाल सरकार, पनुरावेदक 

ितवादी केशरजङ्ग खड्का िव  नेपाल सरकार, 
पनुरावेदक ितवादी आन द खनाल िव  नेपाल 
सरकारसमेतका गैरकानूनी आजनस ब धी मु ाह मा 
यस अदालतबाट उपयु  कानूनी ह को स बोधन 
भैसकेको हदँा यसअिघ अिभ य  ग रएका राय र 
कानूनको या या िव ेषणसगँ असहमत हनपुन 
अव था छैन । 
 १८. गैरकानूनी आजनस ब धी कसरुको 

कृित, कानूनी यव था, अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगबाट िलइने दाबीको आधार र 

ितवादी प बाट िलइने िजिकरको स ब धमा सम  
िव ेषण गरी पनुरावेदक ितवादी केशवराज गौतमको 
मु ामा दहेायबमोिजम थप िववेचना भएको देिख छ 
जनु तुत मु ामा समेत सा दिभक नै रहेको छ ।
 १९. सै ाि तक िवषयह को 
सा दिभकताको स दभमा हेदा व तुतः अपराध गन 
त रका (modus operandi), माणको भार आिद 
कुराका आधारमा अ य पर परागत फौजदारी मु ा र 
िनि त वारदातका आधारबाट ाचारस ब धी कसुर 
कायम हने मु ाभ दा ततु अनमुािनत कसरुस ब धी 
मु ा यादै फरक र िविश  कृितको मु ा हो । यसमा 

माणको भार परु ै ितवादीमा िनिहत ग रएको छ । 
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा 

ग रएको यस िकिसमको कानूनी यव थाले सावजिनक 
पद धारण गरेको मािनने रा  सेवकले सावजिनक 
ओहोदामा रहदँाको अव थामा पदको दु पयोग गरकेा 
वा गन स ने गैरकानूनी आजन वा लाभह लाई 
िनषेध वा िन साहन गन बृहत्  उ े य राखेको ै 
छ । सावजिनक जीवनमा रहनेह लाई सदाचारको 
ब धनमा बाँधी मलुकुमा सशुासन र नैितकता 
कायम गन ऐनको अिभ ाय भएकोले दफा २०(१) 
को या या गदासमेत ऐनको मूल मम र भावनाको 
सापे ताबाट गनपुन ह छ । खासगरी ऐनको दफा 
२०(१) ले सावजिनक पद धारण गरेको रा सेवकले 
गैरकानूनी पमा स पि  आजन गरेको अनमुान गनको 
लािग मु यतः देहायका त वह को उपि थितलाई 
मापद डका पमा अङ्गीकार गरेको देिख छ :

क. चिलत कानूनबमोिजम पेस गरेको स पि  
िववरण अिम दो वा अ वाभािवक देिखएमा,

ख. मनािसब कारणिबना अिम दो र अ वाभािवक 
उ च जीवन तर यापन गरेमा,

ग. आ नो हैिसयतभ दा बढी कसैलाई दान, 
दात य, उपहार, सापटी, च दा वा बकस 
िदएको मािणत भएमा । 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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 २०. ऐनमा भएका उपयु  मापद डह म ये 
कितपय अमूत कृितका समेत देिख छन् । खास 
गरी स पि  िववरण अिम दो तथा अ वाभािवक 
देिखएको, उ च जीवन तर यापन गरकेो र 
हैिसयतभ दा बढी दान दात य िदएको भ ने कुराह  
व तिुन  आधारसिहत याियक परी णबाट िन कषमा 
पु न हमेसा किठन र जिटल हने िवषय हन् । के कित 
स पि लाई अिम दो वा अ वाभािवक मा ने, के कुन 
तरको जीवनयापनलाई अिम दो, अ वाभािवक र 

उ च भनी प रभािषत गन र हैिसयतको मापद ड के 
कुन कुरालाई मानी हैिसयतभ दा बढी वा घटी दान 
दात य िदएको िन कषमा पु ने भ ने कुराको िनरपे  
जवाफ खो न सिजलो छैन । य तै यि का हरके 
आय ययको िववरण अिभलेखीकरण गनुपन र य तो 
कारोबारको लगत यवि थत गन कानूनी बा यता र 

णालीको अभावमा सावजिनक जीवनमा रहदँाको 
लामो अविधलाई जाचँ अविध मानी यसको यथाथ 
िहसाब िकताबको लगत एकैपटकको अनसु धानबाट 
सङ्कलन गन, मा ने वा पेस गन िवषयह  पिन 
चुनौतीरिहत छैनन् । 
 २१. कानूनी यव थाको उपयु  सै ाि तक 
पृ भूिम र यथाथताको िबचबाट गु द ैयस कृितका 
िववादह को याियक िन कषमा पु नपुन बा या मक 
ि थित छ । ऐन जारी भएको समय र तुत 
िववादह को उठान हदँाको अव थालाई हेदा याियक 
अ यास िवकिसत हन बाकँ  नै छ भ न सिक छ ।
 २२. जाचँ अविधको आय र यय 
अथात्  स पि  र ोतिबचको अ वाभािवकता र 
असाम ज यताबाट कसरु कायम हने र नहने यस 

कृितका मु ामा हालस म अवल बन ग रएको 
आधारको िसंहावलोकन गदा याियक िववेक र 
िव ेषणभ दा पिन स पि  र आयको लेखापरी णमा 
बढी यान केि त ग रएको पाइ छ । अिभयोजन 
प बाट ितवादीले सावजिनक जीवनमा ा  गन 

स ने वैध ोत र िनजको जीवन तर तथा स पि को 
अ वाभािवकतालाई तािकक आधारमा तुत गन 
भ दा पिन िहसाब िकताबका सू मतम मापद डतफ 
उ मखु गराउन खोजेको देिख छ । ितवादीको यास 
पिन वभावतः आय ोत बढाउने र स पि को 
मू याङ्कन घटाउने माण िसजना गनमै बढी केि त 
हने नै भयो । दाबी र िजिकरमा सीिमत रहनुपन याियक 
मा यताले गदा याियक ि या पिन वादी र ितवादी 
प बाट पेस ग रएको स पि  िववरणको गिणतीय 
आधारमै भर गन पगुेको देिख छ । 
 २३. व ततुः आय ोतको तुलनामा 
अ वाभािवक र अिम दो स पि  रा ने तथा िदने र 
उ च जीवनयापन गरकेो भ ने िवषय िवगतमा रा दै 
नरािखएको र रा नै नपन अित सू मतम िहसाब 
िकताबबाट मा ै िन पण हन स ने िवषय होइन । ब  
य तो अ वाभािवकता र अिम दोपनको च र लाई 

अनुस धानले टड्कारो पमा झ काउन सकेको 
हनुपदछ । िठक ढङ्गबाट लगत नराखेकै कारणले 
आयका ोतह  असीिमत हदँैनन् । रा सेवकले 
सावजिनक पदमा रहदँा ा  गन आय ोतको दायरा 
त झनै सागँरुो हने हदँा यसको मोटामोटी आकँलन 
गन खासै किठनाइ हनुपन देिख न । सावजिनक पदका 
अित र  रा सेवकले पैतकृ स पि , दान दात य 
तथा कुनै वर यवसायबाट पिन वैधािनक पमा आय 

ा  गरेको हन स दछ । 
 २४. यसरी ा  भएको भिनएको स पि  वा 
आयको िह सा सामा य र वाभािवक छ भने लेखा 
नरािखएको वा कर नित रएको भ ने तक उठाउन ु
सा दिभक र यायोिचत नहन स दछ । हामीकहा ँ
जनजीिवकाको आिथक लागत, िविभ न तहगत 
आयवगका यि ह मा जनजीिवकाको िनिम  ला ने 
खचको िभ नता र तह िनधारण आिद केही पिन 
नभएको अव थामा हरेक रा सेवकह को जीवन तर 
कितलाई उ च भ ने वा नभ ने, वा क तो हैिसयतलाई 
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निम दो हैिसयत भ ने  उिठरहने गरेको देिख छ । 
आधारभूत पमा आिथक एवम् सामािजक मू याङ्कन 
वा सव ण गन कुराह मा पिन आजस म हा ो आिथक 

णालीले आव यक काय गन सकेको देिखदँैन, जनु 
ज री छ । उ च जीवन तर भनेको यि ले आ नो 
वा अकाको लािग गरकेो खचले उपभोगको तर 
मापन गन हो वा ा  आय तरबाट मापन गन हो, यो 
पिन मह वपूण छ । सािबकको ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ एवम् हालको ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को स दभमा समेत हेदा स पि  िववरण निम दो 
देिखएमा एउटा अनुमानको अव था आउने देिख छ 
भने अिम दो र अ वाभािवक जीवन तर भोगेको 
वा आ नो हैिसयतभ दा बढी दान दात य िदएको 
भ ने कुराह  उपभोगको तरबाट देिखने कुराह  
हन् । कितपय अव थामा यि ले ा  आय धेरै भए 
पिन उपभोगमा अित सङ्कुचन गरेको हन स छ 
भने कितपयमा स पि  िववरण जे भए पिन उ च 
उपभोग तर कायम राखेको वा अ लाई दान दात य 
िदएको हन स छ । स पि  िववरण र जीवन तरको 
प रसूचकह को संयोजन गरी रा री हेन सिकएन भने 
उ  कानूनी यव थाह को योजनको लािग सही 
िन कष िनका न सिकँदैन । 
 २५. रा सेवकले आयको तलुनामा 
अ वाभािवक पमा स पि  आजन गरी उ च 
जीवन तर िबताउने कायलाई कानूनले कसरुको 

पमा प रभािषत गनकुो अथ यूनतम आधारभूत 
आव यकता प रपूित ग रएको िवषयमािथ नै  
उठाउनुपछ भ ने होइन । यूनतम आधारभूत 
आव यकता परुा गन चाहना सबैले राखेको ह छ । 
सहरमा ब नेले एक टु ा घडेरी वा िशर ढा नको 
लािग आ नो ग छेअनुसारको सामा य बास िनमाण 
गन तथा गाउँमा भए प रवारको लािग एकसरो खान 
पु ने खेती ज गा जोड्नलुाई अ वाभािवक मा न 
सिक न । य तै दईु अढाई त लाको घरको एक 

त लामा आफू बसी अक  त ला भाडामा लगाई 
घरभाडाबाट केही आय ा  भएको तकसङ्गत 
िजिकर ग र छ र यो िमिसल माणबाट िव ासलायक 
देिखन आउँछ भने भाडा स झौता वा कर ितरकेो 

माण खोिजरहन ुनपन अव था हन स दछ । यूनतम 
आव यकता पुरा गन मािनस खाई नखाई म रमेटी 
गरी लािग पन हदँा समया तरमा यसरी जोिडएको 
स पि को मू याङ्कनमा केही िभ नता आउनु वा 
िठक ढङ्गबाट िहसाबिकताब नरािखएको कारणबाट 
आयको तुलनामा आिजत स पि  र खच केही बढी 
देिखनुलाई अ वाभािवक र अिम दो स पि  रहेको 
भनी कसरु ठहर गनु यायोिचत हन स दैन । समान 
पद वा उ तै आयवगमा पन यि ह ले औसतमा 
िबताउने जीवनशैली वा जीवनयापन गन ला ने 
औसत खचको िहसाबले अ वाभािवक ढङ्गले उ च 
जीवन तर भोगेको भ ने टड्कारो देिखदँनै भने जो 
सकैुको लािग पिन त काल चिलत कानूनको स दभमा 
आय र ययको क चावारी माग गन ुउिचत देिखदँैन । 
व ततुः त कालीन ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १५ ले सावजिनक ओहदाको पदमा ब ने हरकेले 
आ नो आय र ययको िव तृत लेखा रा न बा य 
नगरेको अव थामा सो िबना नै सामा य पले औसत 
जीवनयापन गन ु वाभािवक ह छ । यितकै कारणले 
हरकेलाई ितर ा मक िब दमुा परु ्याइन ु उिचत 
हदँैन । सो दफाअ तगत र हालको ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ अ तगतको निम दो जीवन तर भोगेको 
यि को स ब धमा आधारभूत अनुस धानपिछ मा ै 

आय तर र जीवनशैलीको आिथक मू याङ्कन गन 
र यसको िहसाब िकताबको अनुस धान गन िम ने 
देिख छ । 
 २६. फौजदारी कानून प  ह छ र यसको 
प  उ लङ्घन भएको शङ्कारिहत माणबाट 

पिु  भएमा बाहेक अिभयु उपरको दाबी पिु  भएको 
मािनँदैन । यसैले फौजदारी याय णालीमा शङ्का, 
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अनमुान र िव ास ज ता कुराह लाई दाबी पिु  गन 
माणको पमा वीकार ग रदँैन । तर सबै अव थामा 

यसलाई िनिववाद िस ा तको पमा हण गन 
नसिकने ह छ । रा यले हरेक नाग रकले के क तो 
यवहार गरकेो छ भनी सबै नाग रकको पिछ लागी 

िनगरानी र िनय ण गन स ै न र यो स भव पिन छैन । 
लुक िछपी अमकु समयमा कानूनिवपरीत ग रने अमकु 
यवहारलाई मौकैमा रो न नसिकने भए पिन यसको 

िनगरानी र िनय णका गो ारा उपायह को यव था 
गन आव यक ह छ । रा यले य तै िवशेष अव था र 
प रि थितको सामना गन अपवादा मक पमा कानूनमा 
यव था गरी अनुमािनत कसरुको पिन यव था गरकेो 

ह छ । गैरकानूनी पमा स पि  आजन गरी ाचार 
गरकेो भ ने ततु मु ा पिन यही अपवादा मक 
यव थाअ तगत पन देिख छ । यसैले यस कृितका 

मु ाह मा वादी प का साथै ितवादी प उपर पिन 
माणको भारस ब धी केही िनि त दािय व िनधारण 

ग रएको पाइ छ । खासगरी आफूसगँ रहेको स पि को 
ोत पुि  गन दािय व ितवादीमा नै रह छ । ितवादी 

प ले यसो गन नसकेमा गैरकानूनी पमा स पि  
आजन गरेको भनी िलइएको दाबी पिु  भएको अनमुान 
ग र छ । माणको भार ितवादीमा रहने यो मा यता 
अ वेषणा मक कानून णालीको िवशेषताह म ये एक 
हो ।  
 २७. तुत मु ाको कृित अनमुािनत 
कसरुमा नै आधा रत रहेको र सो अनमुानलाई 

माण ारा ख डन गन ितवादीउपर माणको भार 
रािखएको छ । ितवादीउपर िनजले गैरकानूनी र 
अ वाभािवक पमा स पि  आजन गरेको भ ने 
दाबी िलइएको हदँा आफूले आजन गरकेो स पि को 
वैधािनक ोत ितवादीले ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २०(१) बमोिजम दखेाई आ नो 
िनद िषता िनजले नै पिु  गनपुन ह छ । रा यमा सबै 
नाग रकलाई कानूनबमोिजम स पि  आजन गन, 

भोग गन र स पि को बेचिबखन गन पाउने हकलाई 
संवैधािनक संर ण रहेको छ । यही संवैधािनक 
संर णिभ  चिलत कानून अनकूुलको ि या वा 
मा यमअनु प नै स पि  आजन गन सिकने ह छ र 
यसरी आजन ग रएको स पि लाई ोत पिु  भएको 

स पि  मािन छ । ितवादीले आजन गरकेो स पि को 
वैधािनक ोत देखाउन नसकेमा य तो स पि लाई 
िनजको गैरकानूनी आजन मािन छ ।   
 २८. यसै गरी यस कृितको मु ाको कसुर 
कुनै खास अविध वा समयमा घटाइएको वा ग रएको 
सामा य कृितको अपराधको िवषय होइन । य ता 
कसुरका मु ाह मा यि को हैिसयत र स पि को 
छानिबन ग रने हदँा सरकारी वा सावजिनक सेवामा 

वेश गरकेो समयाविधबाटै ितवादीको आय ोतको 
छानिबनको अविध सु  हने भएबाट जसउपर 
अिभयोग लगाइएको ह छ, सो यि को हैिसयत 
क तो िथयो र अिहले कसरी हैिसयतभ दा बािहर गई 
अ वाभािवक जीवन िबताएको छ भ ने कुराको गहन 
छानिबन र अनसु धान आव यक ह छ । माणको 
भार ितवादीमा सा रएको भ दैमा अनुस धान र 
तहिककात नगरी अनमुािनत पमा कसरु लगाई मु ा 
चलाउने भ ने होइन । ितवादीले आजन गरकेो 
स पि , िनजको खच तथा बचत के कसरी भएको 
छ भ ने कुरालाई अिभयोजनकताले प  देखाई 

ितवादीले हैिसयतभ दा बािहर गई यो यित स पि  
गैरकानूनी पमा आजन गरेको हो भनी प  र यिकन 
दाबी िलन स न ु पदछ । ितवादीले पिन आफूले 
हैिसयतभ दा बािहर गई कानूनिवपरीत स पि  आजन 
गरेको होइन भनी आ नो स पि  आजनको वैधािनक 

ोतलाई व तुिन  माणबाट पिु  गन स नु पदछ । 
 २९. ततु मु ामा य तो िववरण 
अिभयोजन प ले ितवादीको अमूक वषमा कित आय 
भएको वा क तो जीवनशैली िबताएको वा कुन तरको 
निम दो खच गरकेो भनी देखाएको अव था होइन । 
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अिभयोजनकताले िविभ न सालह को आयको एकमु  
गणना गन गरकेो र हालस मको स पि  ज मा गरकेो 
तर एवम् स पि को उपभोगको तरको आधारमा 

एकमु  दाबी गरकेो पाइ छ । िनणयकताले पिन 
सोहीअनुसार आय र ययको छु ाछु ै बा केट िनमाण 
गरी यसको साम ज यता वा असाम ज यताका 
आधारमा अनुिचत जीवन तर हो वा होइन भ ने 
कुराको िनणय गरेको पाइ छ । अिभयो ाले खास वषमा 
ग रएको खास आय वा उपभोग नै ोतिवहीन हो भनी 
यिकन गन स ै न र समि मा दाबी िलन बा य ह छ 
भने अदालतसगँ हरके सालको आय र उपभोग तरको 
छु ाछु ै मू याङ्कनको माग गन िम दो हन स ै न । 
व ततुः य तो मा अिभयो ाले नै अनुस धानको 
चरणमा िववािदत अमूक स पि  वा उपभोगको तर 
कुन खास कारणले अिम दो र ोतिवहीन छ भनी 
त यसाथ िकटान गन नसकेस म य ता ह लाई 
अमकु माणको आधारमा िनराकरण गन सिकने 
ि थित रहदँैन । यसतफ अिभयो ाप ले अनसु धान 
एवम् अिभयोजन गदा नै िवशेष पमा िवचार गरी दाबी 
िलन स न ुपदछ ।
 ३०. यसैगरी अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगको अनसु धान र अिभयोजनको 
आधार र मापद डमा समेत एक पता रहने गरकेो 
देिखएको छैन । िलखतमा उ लेख भएको स पि को 
वा तिवक लागत मू य र घर िनमाणको त कालीन 
लागतलाई मा यता निदई हालको मू याङ्कनका 
आधारमा दाबी ततु गन ग रएको पाइ छ । हाल 
कायम भएको मू य बढे बढाएकोस म हने भए पिन 
स पि  ा  गदा ग रएको लगानी नै वा तिवक िबगो 
हने भई िबगो र बढे बढाएको स पि को स ब धमा 
ऐनको दफा २०(२) र ४७ मा ग रएको पथृक–पृथक र 
प  ावधानलाई गो ारा पमा हण गदा अनसु धान 

अिधकृत र आयोगको मतामा नै ग भीर  िच  

उठ्न स दछ । यसैले हालको मू यका आधारमा 
स पि को मू याङ्कन ग रनु पदछ भ ने पनुरावेदक 
वादी प को िजिकर आधारहीन देिखन आउछँ ।
 ३१. साथै एउटै मु ािभ  तथा मु ािप छे 
िलइने दाबीको आधार वा मापद ड पिन िवरोधाभाषपूण 
हने गरकेो पाइ छ । कुनै मु ामा ज गा ख रदको मू य 
पा रत िलखतमा उ लेख भएको रकमबाट कायम 
ग र छ भने सोही ज गा िब  गरकेो िलखत मू यलाई 
भने मा यता निदई ितवादीको िजिकरबमोिजम बढी 
आय दान गन ग रएको पाइ छ । सानोितनो घर भाडाको 
आयको िजिकर िलइएको अव थामा कर नितरेको र 
रतपूवकको स झौता नभएको भनी आय निदने गरकेो 
देिख छ भने लाख  रकमको य तो िजिकरलाई िबना 
कुनै आधार र माण आयोग वयम् बाट आय िदइएको 
पाइ छ । ितवादीले कृिष आयको िजिकर िलएको ज गा 
तथा स पि को थलगत िनरी णसमेतका व तिुन  
आधारबाट आय यिकन नै नगरी हचवुा आधारमा आय 
िदने वा निदने गरेको पाइ छ । य तै िवदेश मणबापत 
पाएको भ ाको ७० ितशत बचत हने भनी आय 
िदइने तथा तलब भ ाको सबै रकम बचत हने अनमुान 
गरी आयमा जोड्नकुो व तिुन  आधार पाइँदैन । एउटै 
मु ा र मु ैिप छे अनुस धान अिधकृतबाट अवल बन 
ग रने फरक र पर पर िवरोधाभाषपूण मापद ड र 
अिभयोजनमा िलइने आधारबाट याय िन पण गन 
कायलाई थप जिटल र चनुौतीपूण बनाएको हदँा यस 

कारका ग भीर िुट नदोहोर ्याउनेतफ आयोग सचेत 
हनुपन देिखएको छ । 
 ३२. यसका अित र  जाचँ अविधको 

ितवादीको सबै आय ोत गणना ग रएको ह छ । तर 
जाचँ अविधमा पा रवा रक भरण पोषणमा हन स ने 
सामा य खच यिकन गन तथा आयबाट क ा गन 
ग रएकोसमेत पाइँदैन । तुत मु ामा पिन य तै 
अव था छ । तर पनुरावेदन तहमा आएर सो  
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उठाउने ग रएको हदँा मौकामा निलएको यस कारको 
िजिकरका स ब धमा पनुरावेदन तहमा िजिकर िलन र 
यसका आधारमा यस अदालतले बो न िम ने अव था 

रहदँैन । यसैगरी मािथ करण करणमा िव ेषण 
भएबमोिजम ितवादीको सालवसाली हन स ने आय 
र ययको तलुना मक िववरण ततु नगरी हचवुा र 
गो ारा पमा दाबी ततु गन ग रएबाट अिघबाट 

ा  गरेको स पि को ोत पिछ ा  गरेको आयबाट 
पिु  हने अव था रहेको छ । अनुमािनत कसरुस ब धी 
मु ा हो भ ने आधारमा अनसु धान अिधकारीले समेत 

ितवादीको वा तिवक आय र स पि को यिकन 
साथ अनसु धान, िव ेषण र मू याङ्कन नै नगरी 
अनमुानकै भरमा अिभयोजन गनु गैरिज मेवारीपूण 
देिखएको हदँा आगामी िदनमा यस कारका िुटह  
नदोहोर ्याउनेतफ अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगको यानाकषण हनु पन देिख छ ।
 ३३. य तै पनुरावेदक ितवादीले 
अ यतु साद खरले िव  नेपाल सरकार भएको 
गैरकानूनी आजनस ब धी मु ामा तुत मु ाका 

ितवादीले ज तै अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोग ऐन, २०४८ को हद यादस ब धी  
उठाइएकोमा यस अदालतबाट ाचारस ब धी 
मु ाह मा स बि धत ाचार िनवारण ऐन कै 
हद यादस ब धी यव था आकृ  हने हदँा आयोगको 
काम कारवाही यवि थत गन बनाइएको अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोग ऐन, २०४८ मा उ लेख 
भएको यव थाको आधारमा हद याद नघाई अिभयोग 
दायर भएको भन् न निम ने भ नेसमेत या या 
भएको (ने.का.प. २०६८ मङ्िसर िनणय नं. ८६६७ 
पृ  १३२९) देिख छ । उ  या यासगँ असहमत 
हनपुन कुनै कारण नभएकोले अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ को 
हद याद नघाई अिभयोग दायर भएकोले खारजे हनपुन 
भ ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन सिकएन ।

 अब ितवादीको प रवारका सद यबाहेक 
अ य यि  अथात्  नातेदारह का नाममा भएको 
बैङ्क खाताको रकम ितवादीको मानी िबगो कायम 
गन िम छ वा िम दैन भ ने िनणय िदनुपन दो ो का 
स ब धमा िवचार गनपुन हन आएको छ ।
 ३४. पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको सासू 
उषादेवी का ले, जेठी सासू सुशीलाकुमारी का ले 
(अयाल) र सालो सिुधर का लेका नाममा रहेका 
बैङ्क खाताका रकमह लाई समेत िनज ितवादीले 
आ नो गैरकानूनी आजनको रकम लुकाएको भनी 
िबगोमा समावेश गरी जफतसमेतको मागदाबी िलइएको 
र िवशेष अदालतबाट पिन अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
नै ती खाताका रकमह  ितवादी उमेशकुमार रे मीकै 
गैरकानूनी आजन मानी िबगोमा समावेश गरी जफत हने 
फैसला भएको देिख छ । सावजिनक पद धारण गरकेो 
रा सेवकको एकासगोलको प रवारका सद यबाहेक 
अ य यि का नाममा रहेका स पि का स ब धमा 
गैरकानूनी आजनको अनमुान (presumption of 
illegal possession of property) वतः लागू नहने 
हदँा उ  रकमलाई िबगोमा समावेश गरी जफत गन 
िम दनै भ ने ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर रहेको 
पाइ छ ।
 ३५. व ततुः गैरकानूनी आजनको अनमुान 

चिलत कानूनबमोिजम सावजिनक पद धारण 
गरेको मािनने रा सेवकले पेस गरेको अिम दो 
तथा अ वाभािवक स पि का स ब धमा नै ग रने 
कुरा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० 
को कानूनी यव थाको अ ययनबाट प  ह छ । 
उ  ऐनको दफा ५०(१) मा सावजिनक पद धारण 
गरेको यि ले आ नो वा आ नो प रवारको नाममा 
रहेको स पि को अ ाविधक िववरण पेस गनुपन 
कानूनी यव थाले पिन सावजिनक पद धारण गरकेो 
रा सेवक वा िनजको प रवारका सद यका नाममा 



2109

रहेको स पि  िववरणस मको ोत पिु  गनुपन गरी 
दािय व िनिद  गरेको पाइ छ । यसबाट सामा यतः 
आफू वा आ नो प रवारका सद यबाहेक अ य उनाउ 
यि का नाममा रहेको स पि को ोत पिु  गन 

दािय व रा  सेवकउपर नरहने  छ ।
 ३६. तर य तो िव ेषण ग ररहदँा कुनै 
रा सेवकले आ नो प रवारका सद यबाहेक 
अ य नातेदार वा यि का नाममासमेत गैरकानूनी 
आजनको स पि  लकुाएको छ भ ने िवषय उठ्दछ वा 
अनसु धानबाट देिख छ भने यस िवषयमा छानिबन 
गन र दाबी नै िलन िम दैन भ ने अथ गन खोिजएको 
भने होइन । ेति वी अपराधको पमा प रिचत 

ाचारको कसरु गन र ाचारबाट ग रएको आजन 
लुकाउने तौरत रका अनेक हन स दछन् । गैरकानूनी 
आजन गनले सध आफू वा आ नो प रवारका 
सद यका नाममा मा  स पि  रा दछ वा राखेको 
हनपुदछ भ ने छैन । गैरकानूनी आजन गनले य तो 
आजन लकुाउन भगीरथ य नसमेत गनस छ भ ने 
कुरा वाभािवक अनमुानको िवषय हो । गैरकानूनी 
आजन ाचारको कसरुम येमा सबैभ दा जिटल 

कृितको कसुर भएको र य तो कसुर गन यि ले 
आ नो प रवारका सद यका नाममा स पि  रा दा 
समाितने डरले प रवारका सद य बाहेकका नातागोता, 
इ िम लगायत अ य िचनजानका साथीभाइ एवम् 
यापारीह का नाममा समेत स पि  लुकाउन स ने 

अव था र ि थितलाई इ कार गन सिकँदैन । यितमा  
होइन आजको िव यापीकरणको यगुमा एक देशमा 
ग रएको गैरकानूनी आजन लागु औषधको कारोबार 
गन, आपरािधक काय वा समूह प रचालन गन तथा 
अक  मलुुकमा लगेरसमेत लुकाउने ग रएका ा तह  
संसारभर पाइ छन् । 
 ३७. ाचारज य कसरुको सङ्गिठत 

कृित, जिटलता, स पि  लकुाउने तौरत रका र एक 

देशबाट अक  देशस म य तो गैरकानूनी स पि को 
ह ता तरण तथा सङ् हण हनस ने प रि थितबाट 
िसजना हनस ने असरको आकँलनबाटै ाचार 
िव को अिभयानले राि य सीमा पार गरी 
अ तराि य च र  वा व प हण गरेको छ । 
संयु  रा  संघले पा रत गरेको ाचार िव को 
अ तराि य महासि धको ावधान र काया वयनमा 
देखाइएको तदा कताबाट यसको ग भीरतालाई सहजै 
आकँलन गन सिक छ ।
 ३८. सामा यतः रा  सेवक कमचारीको 
सगोलका प रवारका सद यह  बाहेक ते ो 
यि स म पगुी य ता यि का नाममा भएका कुनै 

स पि समेत रा सेवक कमचारीको ाचारज य 
कसुर वा गैरकानूनी आजनबाट जोिडएको होला भनी 
अनुस धान र अिभयोजन गद जाने तथा गैरसद यह ले 
समेत यसको जवाफदेिहता बहन ग ररहन ुपन भ न 
िम दनै । तर कुनै रा सेवक कमचारीको ाचारज य 
कसुर वा गैरकानूनी आजनबाट जोिडएको कुनै स पि  
प रवारका सद यबाहेक अ य यि का नाममा रहेको 
कुरा अनसु धान गद जादँा िववेकस मत पमा देिखन 
आउछँ भने यतातफ हेन निम ने अथात्  अनुस धान 
गरी अिभयोग लगाउन नस ने भ न िम दैन । 
 ३९. तुत मु ाको त य हेदा ितवादी 
उमेशकुमार रे मीको स पि को ोत छानिबन गन 

ममा िनजको सासू पनुरावेदक ितवादी उषादेवी 
का ले, जेठी सासू सुशीलाकुमारी का ले (अयाल) 
तथा सालो सिुधरकुमार का लेका नाममा रहेको बक 
खाताका स ब धमा िसधै छानिबन गरकेो नभई उ  
बक खातासगँ स बि धत कागजातह  पनुरावेदक 

ितवादी उमेशकुमार रे मीको घरबाट बरामद भएको 
तथा खाता खोली रकम ज मा गन, िनका नेलगायतका 
बिकङ्ग कारोबारसमेत िनज उमेशकुमारले नै गरकेो 
देिखएको र उषादेवी र सिुधरकुमार का लेको नामको 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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खातामा इ छाएको यि को पमा मशः आ नै 
छोरी र ीमतीलाई राखेको देिखएबाट ती बक 
खाताह मा ज मा भएको रकम ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको गैरकानूनी आजन हनस ने अनमुान गरी 
अनसु धान केि त गरेकोलाई अ यथा भ न िम ने 
देिखएन ।
 ४०. अब ितवादीह का नाउँमा रहेका 
अ य चल अचल स पि  र आय ोतका स ब धमा 
िवशेष अदालतबाट भएको मू याङ्कन र िव ेषण 
मनािसब दिेख छ वा देिखदँैन भ ने िनणय िदनपुन 
अक  को िन पण गनपुन हनआएको छ । थमतः 
पनुरावेदक ितवादीको जाचँ अविधको स पि  तथा 
ग रएको खचका स ब धमा िवशेष अदालतबाट भएको 
िव ेषणका स ब धमा िवचार गनुपन हन आएको छः-

(क) ज गा ख रद
 ४१. जाचँ अविधमा पनुरावेदक ितवादी 
उमेशकुमार रे मी तथा िनजको ीमती संजना का ले 
(रे मी) को नाममा ज मा .३४,९६,२०२।५० पन 
ज गाह  ख रद भएको भनी अिभयोग प मा दाबी 
िलइएको देिख छ । बकसप बाट ख रद भएका ज गाको 

ोत पिु  गन ु नपन तथा अ य ज गाह को समेत 
िलखत मू यका आधारमा िबगो कायम हनपुन भ ने 

ितवादीह को बयान िजिकर रहेको पाइ छ । िवशेष 
अदालतले बकसप समेतबाट ख रद गरकेा ज गाह को 
िलखतमू य अनसुार ज मा .७,३४,२५०।– कायम 
हने देिखएको भनी सो रकम ितवादीको स पि को 
मूल िबगोमा समावेश गरकेो देिखयो । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन प मा हालको मू याङ्कन 
अनसुार मू य कायम ग रनपुनमा िलखत मू यअनुसार 
गरकेो िमलेन भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइ छ । 
य तै कसैलाई रझाएबापत बकसप  ा  गन हदँा 

बकस प बाट ा  स पि लाई समेत ख रदअ तगत 

समावेश गरेको िमलेन भ ने ितवादीह को मु य 
पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइयो ।
 ४२. व तुतः स पि को मू य समयअनसुार 
घटबढ हन ु वाभािवक ह छ । गैरकानूनी 
आजनस ब धी मु ामा गैरकानूनी स पि  र सोबाट 
बढे बढाएको समेत गरी स पि को दईु वग करण 
ग रएको पाइ छ । ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २०(१) ले ोत पिु  हन नसकेको स पि लाई 
गैरकानूनी आजन मािनने यव था गरकेो देिख छ । 
साथै सोही उपदफा (२) मा यसरी गैरकानूनी पमा 
स पि  आजन गरेको मािणत भएमा िबगोबमोिजम 
ज रवाना र कैद तथा गैरकानूनी पमा आजन गरकेो 
स पि समेत जफत ग रने कानूनी यव था भएको 
पाइ छ । गैरकानूनी पमा आजन गरेको स पि को 
िबगोलाई आधार मानी ज रवाना र कैद सजाय 
िनधारण हने तथा िबगोसमेत जफत ग रने कानूनी 
यव था भैरहेको प र े यमा सजाय योजनको 

लािग थमतः य तो स पि को आधारभूत मू य नै 
यिकन गनपुन दिेख छ । स पि  ख रद गदा लगानी 
ग रएको आधारभूत मू यको ोत पुि  हन सकेन भने 
सोही लगानीस म गैरकानूनी आजन हनस दछ निक 
यसबाट बढेबढाइएको हालको मू य । यसैले कुनै 

स पि  ख रद गदा के कित लगानी ग रएको िथयो भनी 
यसको ोतस म मा न ुर मािणत गनु यस कृितका 

मु ामा कानूनस मत र यायोिचतसमेत ह छ । 
 ४३. अक तफ ाचार गरेको मािनने 
कुनै काय गरी आजन गरेको स पि  र सोबाट बढे 
बढाएको स पि  जफत हने कानूनी यव था ऐनको 
दफा ४७ मा भएको दिेख छ । अथात्  ोत मािणत 
गन नसकेको स पि बाट बढेबढाइएको स पि  
जफतस म हने कानूनको प  यव था रहेको 
देिखयो । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन 
िजिकरअनु प बढे बढाएको स पि लाई समेत 
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गैरकानूनी आजनको िबगोमा समावेश गन हो भने ऐनको 
दफा २० र ४७ को अ तर नै समा  हने देिख छ । यस 
अदालतबाट नेपाल सरकार िव  रामा ा चतवुदी 
भएको गैरकानूनी आजनस ब धी य तै कृितका 
मु ादेिख नै यसै खालको या या भई िस ा त कायम 
भैरहेको सोको िवपरीत हने गरी हाल चिलत मू यका 
आधारमा ितवादीको अचलस पि को मू याङ्कन 
हनपुन भ ने वादी प को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन सिकएन ।

(ख) बकसप बाट ा  ज गा
 ४४. बकसप बाट ा  ज गाह लाई समेत 
ख रद मानी िबगोमा समावेश गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसला निमलेको भ ने ितवादीह  उमेशकुमार रे मी 
र संजना का ले (रे मी) को पुनरावदेन िजिकर रहेको 
देिख छ । यस स ब धमा समेत यस अदालतबाट 
नेपाल सरकार िव  िचरि जवी वा लेको मु ादिेख नै 
िस ा त कायम भइरहेको देिख छ । यस अदालतबाट 
खास गरी बकसप  िदने र पाउने यि िबचको नाता र 
अ य स ब ध, बकसप मा िदइएको स पि को मू य 
आिद िवषयबाट बकसप लाई ोत पिु  गनपुन र 
नपन स पि को वग करणमा रा नुपन गरी या या 
हदँै आएको छ । िस ा ततः रझाएबापत िदइने भए 
पिन द तरु र अ य योजनसमेतको लािग यवहारमा 
बकसप का मा यमबाट स पि  ख रद िब  गन 

चलन रहेको पाइ छ । गैरकानूनी आजनस ब धी 
यस कृितका मु ाह मा सो त यलाई िवचार नगरी 
जोसकैुबाट ा  गरेका सबै कृितका बकसप का 
स पि लाई ोत पिु  गनु नपन स पि मा रा ने हो 
भने प रणामतः गैरकानूनी आजन लकुाउने मा यमका 

पमा बकसप  प रणत हन जाने ह छ । य तै 
सबै कृितका बकसप को ोत खो ने कुरा पिन 
यायोिचत नहन स दछ ।

 ४५. तुत मु ाका पुनरावेदक ितवादी 
संजना का ले (रे मी) ले बकसप बाट ा  
गरेका भिनएका ज गाह  काठमाड को मह वपूण 
थानमा रही घडेरी योजनका ज गाह  हन् भ ने 

देिख छ । सहरी े का उ  ज गाह को मू याङ्कन 
पिन उ लेखनीय नै रहेको देिख छ । साथै उ  
ज गा बकसप  िदने अ र न शा यसमेतका यि  र 
पनुरावेदक ितवादी संजना का ले (रे मी) िबच उ  
अचल स पि  बकस िदनुपन स मको नातास ब ध 
रहेको तथा अ य कुनै कारणबाट रझाएको भनी 
तकस मत पमा अनुमान गन सिकने आधारसमेत 
पनुरावेदन प मा उ लेख हन सकेको पाइँदैन । यस 
ि थितमा उनाउ यि बाट बकसप बाट ख रद गरकेा 
स पि लाई समेत ितवादीले ोत पिु  गनुपन 
स पि मा राखेको िवशेष अदालतको फैसला अ यथा 
देिखन आएन ।

(ग) घर िनमाणसमेत
 ४६. अिभयोगप  हेदा पनुरावेदक ितवादी 
उमेशकुमार रे मीका नाममा रहेको का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. ९ िक. नं. ६३ को ०–६–२–० ज गामा 
िनिमत घरको िनमाण लागत .२४,११,८४८।८४ 
भ ने दाबी गरेको देिख छ । ितवादीले उ  घर 
बनाउदँा क रब .१७,००,०००।- मा  परकेो 
भनी अदालतसम को बयानमा िजिकर िलएको 
पाइ छ । िवशेष अदालतबाट घरको िनमाण 
भएको सालको मू याङ्कन अनसुारको लागत . 
१८,९४,००७।८४ परेको भनी यसबाट ओभरहेड र 
ठे का कर २० ितशत कटाई .१५,१५,२०६।२७ 
कायम गरेको देिखयो ।
 ४७. य तै ितवादीको घरमा 

.२,०५,८००।- पन िव तुीय उपकरण तथा 

.३,१२,०४१।- पन फिनचर रहेको भनी मू याङ्कन 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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भै आएको देिख छ । िवशेष अदालतबाट िव तुीय 
उपकरणको मू य घट्दै जाने हदँा सोही मू यलाई र 
फिनचरको हकमा मोल बढ्दै गएको हदँा ५० ितशत 
घटाई फिनचरबापतको .१,५६,०२०।-५० र 
िव तुीय उपकरणबापतको मू य . २,०५,८००।- 
समेत ज मा .३,६१,८२०।५० कायम गरकेो 
देिखयो । यसरी उपयु  शीषकअ तगत ज मा 

.१८,७७,०२६।-७७ कायम गरेको देिखयो ।
 ४८. घरको मू याङ्कन हालको 
मू यअनसुार हनपुन भ ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनमा िजिकर िलएको पाइ छ भने स पूण 
िफिनिसङसिहत घर िनमाणको लागत अठार लाख 
परकेो भनी बयानमा िजिकर िलएकोमा घरमा जडान 
भएका रेिलङ्ग र िकचनको दराजसमेतलाई छु ै 
समावेश गरी मू याङ्कन गरकेो तथा िववाहमा पाएका 
फिनचर र िव तुीय सामा ीको मू यलाई समेत िबगोमा 
समावेश गरेको िवशेष अदालतको फैसला निमलेको 
भ ने ितवादी उमेशकुमार रे मीसमेतको पनुरावेदन 
िजिकर रहेको पाइयो ।
 ४९. खास गरी ज गाको मू याङ्कनमा हण 
ग रएको आधार ज तै घर बनाउदँा लागेको वा तिवक 
खच नै घर िनमाणको लागत कायम हने भ ने यस 
अदालतको याियक मापद ड वा या या रहेको 
देिख छ । यसैले हालको मू याङ्कनको आधारमा 
नभई घर िनमाण गरकेो सालको ािविधकको 
मू याङ्कनबमोिजमको आधारभूत मू य नै घर 
िनमाणको वा तिवक लागत हनेमा िववाद ग ररहन 
आव यक छैन । तर ओभरहेड र ठे का कर घटाई 

ितवादीले िवशेष अदालतसम को बयानमा घर 
िनमाण गदा लागेको भनी वीकार गरकेो हदभ दा 
पिन कम रकमलाई घर िनमाणको लागत कायम गरकेो 
िवशेष अदालतको िव ेषण िमलेको देिखदँैन ।
 ५०. यसरी नै घरको मू याङ्कनमा Interior 

Decoration लगायत िव तुीय उपकरणसमेतको 
मू य समावेश भएकोमा िकचन काउ टर, भर ्याङको 
रेिलङ तथा िसिलङ कानससमेतलाई पनुः समावेश 
गरी दोहोरो मू याङ्कन गरी िबगो कायम गरकेो 
देिखयो । १४” िट.िभ. िववाहमा पाएको भ ने पनुरावेदक 

ितवादीह को भनाइ रही पनुरावेदक ितवादीले 
२०५० सालमा पेस गरकेो स पि  िववरणमा समेत 
दाइजोबापत ा  १४” को िट. िभ. उ लेख गरकेो 
देिख छ । य तै २१” को िट.िभ. बेलायतमा ब ने 
दाजलेु िदएको भ ने पुनरावेदक ितवादी संजना 
का ले (रे मी) को िजिकरसमेत अ यथा दिेखँदैन । 
साथै पुनरावेदक ितवादीको घरमा एकसरो पलङ, 
दराजलगायतका सामा य फिनचर रहेको देिखएको 
र सोसमेत िववाहमा दाइजो व प पाएको भ ने 
िनजह को िजिकर अिव सनीय देिखदँनै । यस कार 
पनुरावेदक ितवादीको घर िनमाणको लागततफ 
िवशेष अदालतले कायम गरेको िबगो केही बढ्ने 
देिख छ भने िव तुीय उपकरण र फिनचरतफ केही 
घट्ने अव था देिख छ । यसैले यस शीषकअ तगत 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले यस 
अदालतसम को पनुरावेदन प मा िजिकर िलएअनु प 
नै .१८,००,०००।- िबगो कायम हने देिखयो । 

(ङ)  बक मौ दात
 ५१. अिभयोग प  हेदा पनुरावेदक ितवादी 
संजना का ले (रे मी) का नाउँमा रहेको कृिष िवकास 
बक, र नपाक शाखामा रहेको ८२१७०४ को खाता 
खो दा शेषपिछ इ छाएको यि मा आ नो आमा 
उषादेवी का लेलाई राखेको देिखएको भनी सो खातामा 
रहेको रकम .१,४७,९९१।४८ लाई दाबीमा समावेश 
गरेको दिेखएन । सो बाहेक पनुरावेदक ितवादी 
उमेशकुमार रे मी र सजंना का ले (रे मी) का नाममा 
रहेका िन न खाताह मा रहेको िन नबमोिजमको 
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रकमलाई ितवादीले ोत खुलाउन ुपन स पि को पमा समावेश गरकेो दिेख छः
िस.न. नाम थर बकको नाम खाता नं रकम .
१ संजना का ले (रे मी) कृिष िवकास बक चाविहल ०८१३८४ ५१,९२६।१२
२  ,, रा.वा.बक मैितदवेी ४७४२ १,६५,५७४।२९
३ उमेश कुमार रे मी कृिष िबकास बक पुतलीसडक ११०१४० १,६०,९१९।४०
४ ,, रा.वा.बक िसंहदरबार २४८१० २४५६।८९
५ ,, ने.बै.िल. दहुवी शाखा २१३६ ९५१।६९              

ज मा ३,८१,८२८।३९

 उपयु बमोिजम पुनरावेदक ितवादीह को नाममा रहेका बक खाताको रकमलाई िवशेष अदालतले 
अिभयोग दाबीअनु प नै िबगोमा समावेश गरकेो देिख छ । यसमा वादी र ितवादीह  दवैु प को पुनरावेदन 
परकेो नदेिखदँा िववाद नभएको सो िवषयमा थप िव ेषण ग ररहन आव यक देिखएन । 

(च)  बचतप
 ५२. ितवादी संजना का ले (रे मी) को नामको .३,००,०००।- को राि य बचतप लाई समेत 
अिभयोग प मा ोत मािणत गनपुन स पि का पमा दाबी िलएको र िवशेष अदालतले सोहीबमोिजम ठहर 
गरकेो पिन देिखन आउछँ । पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको ीमतीका नाममा जाँच अविधिभ ै ख रद 
भएको उ  बचतप लाई पनुरावेदक ितवादी उमेश रे मीको स पि को िबगोिभ  गणना ग रएको अ यथा 
देिखएन । 

(छ) सेयर
 ५३. पनुरावेदक ितवादी उमेश कुमार रे मी, संजना का ले (रे मी) तथा िनजह का छोरा िनकेश रे मी 
र छोरी िनिलशा रे मीको नाममा िविभ न बक र क पनीको .१,२३,१००।– को सेयर रहेको भनी अिभयोगप मा 
उ लेख भएको देिख छ । नेशनल फाइना सको ३० िक ा सेयरको रकम दोहोरो परेको दिेखएको भनी सो घटाई 
िवशेष अदालतबाट .१,२१,६००।- को सेयर देिखएको भनी िवशेष अदालतले ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
स पि को िबगोमा समावेश गरेको देिखयो । आ नो नामको सेयर ख रद गरेको भए पिन ीमती र छोराछोरीका 
नामको सेयर िटकाटाला दानदि णाको रकमबाट ख रद भएको हदँा ोत पिु  गनुपन स पि मा समावेश गन 
निम ने भ ने ितवादीको पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइ छ । तर दान दि णाको रकमबाट ती सेयरह  ख रद 
भएको माण पुनरावदेक ितवादीले िदन गुजान नसकेको अव थामा जाचँ अविधिभ ै ितवादी तथा िनजका 
प रवारका सद यका नाममा ख रद भएका उ बमोिजमका सेयरको िबगोलाई ितवादीको ोत पिु  गनुपन 
स पि को पमा समावेश गरकेो िवशेष अदालतको िव ेषण अ यथा देिखएन ।  
 ५४. यसका अित र  पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले इ टरनेशनल िलिजङ्ग ए ड फाइना स 
क पनी िल. र एल.आई.सी. नेपाल िल. को .३,००,०००।– पन सेयर आ ानप  िविभ न यि ह को नाममा 
आफँैले फाराम भरी तथा द तखतसमेत गरी ख रद गरकेो भ ने अिभयोग प को तािलका नं.१५ मा उ लेख 
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गरकेो देिख छ । िवशेष अदालतबाट उ  तािलकाको 
मसङ् या १, २, ६, ७, ८, ९, १०, १४, १७, 

१८, १९, २०, २६, २७ र २८ मा उि लिखत 
यि मा  पनुरावेदक ितवादीको एकासगोलका 

प रवारका भएकाले सोबापत हने .१,६१,०००।– 
स म ितवादीको िबगोमा समावेश गरेको देिखयो । सो 
िवषयमा वादी र ितवादी दवैु प ले पनुरावेदनमा कुनै 
िजिकर िलएको नदेिखदँा अ यथा ग ररहन ुपरने । 

(ज) गहना 
 ५५. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको घरबाट बरामद सनुका गहनाह म ये 

.१,७३,७३७।४४ मू यका गहनाह  िनजक  जेठी 
सासू सुशीलाकुमारी का ले (अयाल) को भएको भनी 
अनसु धानकै ममा िफता िदई अिभयोग दाबीमा 
समावेश गरकेो देिखएन । यसरी िफता िदई बाकँ  
रहेको मू य .२,४८,५६३।२३ बराबरका गहनाम ये 
२० तोला पनुरावेदक ितवादी संजना का ले (रे मी) 
ले िववाहमा पाएको भनी ित तोला .९,०००।- का 
दरले हन आउने .१,८०,०००।- लाई ोत खुलेको 

पमा र बाँक  रहने .५८,५६३।२३ का गहनालाई 
ोत नखलेुको स पि  मानी अिभयोग पेस भएको 

देिख छ । उ   .५८,५६३।२३ को गहना पिन 
आ नो नभई सासू उषादेवी का लेले रा न िदएको 
भ ने पनुरावेदक ितवादीह को िजिकर भएकोमा 
िवशेष अदालतले सबदु माणको अभाव भएको भनी 
उ  .५८,५६३।२३ का गहनाह  ितवादी उमेश 
रे मीको स पि को िबगोमा समावेश गरकेो दिेखयो ।
 ५६. चार थान सनुका चरुा छोरीलाई रा न 
िदएको हदँा उ  चरुालाई ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको गैरकानूनी आजन मानेको फैसला निमलेको 
भ ने उषादेवी का लेसमेतको पुनरावेदन िजिकर रहेको 
देिख छ । पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीका 
घरबाट बरामद भएका गहनाम ये .१,७३,७३७।४४ 

का गहनालाई अनुस धानको ममा मौिखक िजिकर 
िलएको कारण िनजक  जेठी सासू सशुीला कुमारी 
का ले (अयाल) लाई िफता िदएको देिख छ । य तै 
२० तोला सनुका गहना ितवादी संजना का ले (रे मी) 
ले िववाहमा दाइजो पाएको भनेका कारणबाट दाइजो 
नै मानी अिभयोजन भएको देिख छ । बाकँ  रहेको 

.५८,५६३।२३ को गहनासमेत पनुरावेदकम येको 
उषादेवी का लेको भएको भए अनसु धानको ममा 
नै िजिकर िलन नसिकने अव था देिखदँैन । यसरी 
मौकामा कुनै िजिकर निलई अदालतको बयान र 
पनुरावेदन प मा िजिकर िलएको भरमा िवना माण 
ती सनुका गहनासमेत पनुरावेदक ितवादी उषादेवीकै 
रहेछन् भनी मा न सिकने आधार नदेिखएकोले िवशेष 
अदालतको सोतफको िव ेषण अ यथा देिखएन । 

(झ) ऋण सापटी
 ५७. पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीले का.िज.कपन गा.िव.स. ब ने केशव शाहलाई 

.१,००,०००।– ऋण सापट िदएको देिखएको भनी 
अिभयोगप मा उ  रकमलाई समेत िनज ितवादीको 

ोत पिु  गनपुन स पि को पमा समावेश गरकेो 
देिख छ । उ  त यलाई पुनरावेदक ितवादीले 
अ यथा भ न नसकेको भनी िवशेष अदालतबाट 
िनजको ोत पिु  गनुपन स पि को िबगोमा समावेश 
गरेको देिख छ । यस िवषयमा वादी र ितवादी दवुै 
प को पनुरावेदन प मा कुनै िजिकर रहेको नपाइँदा 
िववाद नभएको कुरामा अ यथा िव ेषण ग ररहन ु
परेन । 
 
(ञ)  घरबाट बरामद नगद 
 ५८. पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको घरबाट बरामद भएको िविभ न िवदेशी मु ा 

ाभल चेक र नेपाली पैयामँ ये ने. .६,५२,५००।– 
का स ब धमा अिभयोगप मा दाबी िलइएको 
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पाइ छ । उ  बरामद रकमम ये .६,००,०००।– 
सजृना का लेले रा न िदएकोले िबगोमा समावेश 
गन नहने भ ने िनज ितवादीह को बयान िजिकर 
रहेकोमा त स ब धी िजिकर प या रलो नभएको 
भनी उ  परु ै रकम .६,५२,५००।- लाई िवशेष 
अदालतले पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
स पि को िबगोमा समावेश गरकेो दिेखयो । उ  
बरामदी रकमम ये .६,००,०००।- आफूह को 
साली तथा बिहनी सजृना का ले (पोखरले) ले 
धनषुा र महो रीमा रहेको ज गा िब  गरी रा न 
िदएको हदँा िबगोमा समावेश गरकेो िमलेन भ ने िनज 

ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख छ । 
िववािहत बिहनी तथा सालीले ज गा िब  गरेको रकम 
यी पनुरावेदक ितवादीह लाई रा न िदएको भ ने 
पनुरावेदन िजिकर िव सनीय नदिेखएकोले िवशेष 
अदालतको िव ेषण अ यथा देिखएन ।

(ट) वयंकर घोषणा गदा दाखेल गरकेो रकम 
 ५९. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीले वयंकर घोषणा काय मअ तगत दािखल 
गरकेो .५०,०००।- लाई पिन िवशेष अदालतले 
िनज ितवादीको ोत पिु  गनपुन स पि को िबगोमा 
समावेश गरकेो देिखयो । अिभयोग प मा उ  रकमका 
स ब धमा दाबी नै नभएकोमा िवशेष अदालतले 
दाबीभ दा बािहर गई उ  रा यकोषमा दाखेल भएको 
रकमलाई समेत ोत पिु  गनपुन स पि को पमा 
समावेश गरकेो निम ने भ ने पनुरावेदन िजिकर 
िलएको पाइयो । अिभयोगप  हेदा उ  वयम् कर 
ितरेको रकमलाई िबगोका पमा समावेश गरी दाबी 
िलएको दिेखएन । यस कार अिभयोगमा दाबी नै 
निलएको िवषयलाई समेत िवशेष अदालतले वयम् 
प को थान हण गरी ितवादीले ोत पिु  गनपुन 
िबगोमा समावेश गरेको िुटपूण देिखदँा सो रकमलाई 

ितवादीको स पि को िबगोमा समावेश गन िमलेन । 

(ठ) उषादेवी का लेको बक खातामा ज मा रहकेो 
रकम 
 ६०. पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीले अवैध पमा आजन गरकेो रकमम ये सासू 
उषादेवी का लेका नामको कृिष िवकास बक, 
ब ीसपुतली शाखाको खाता नं. ३११५६६ मा . 
३४,२७,१२९।४८ तथा खाता नं. २३४९७५ मा 

.१०,००,०००।– समेत लुकाई राखेको ज मा 

. ४४,२७,१२९।४८ लाई पिन िनज ितवादीको 
गैरकानूनी आजनमा समावेश ग रपाउ ँ भ नेसमेत 
अिभयोग मागदाबी रहेको देिख छ । उ  रकम 
आ नो बेलायतमा ब ने छोरा डा. सरुशे का लेले 
पठाएको भ ने ितवादी उषादेवी का लेको र जेठानले 
सासूलाई बेलायतबाट पठाएको रकम आफूले ज मा 
ग रिदएकोस म हो, सो रकम आ नो होइन भ ने 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको बयान िजिकर 
रहेको देिख छ । बेलायतबाट रकम पठाएको भ ने पिु  
नभएको भ नेसमेत आधारमा िवशेष अदालतबाट उ  
रकमलाई ितवादी उमेशकुमार रे मीकै कायम गरकेो 
देिखयो ।
 ६१. िवशेष अदालतको उ  ठहर 
िव ेषणउपर ितवादी उमेशकुमार रे मी र उषादेवी 
का लेसमेतको पनुरावेदन परेको देिख छ । 

ितवादीह को पनुरावेदन प मा मु यतः उ  रकम 
बेलायत ब ने उषादवेीको छोरा डा. सुरेश का लेले 
घर िक नको लािग डा. दगुा पोखरेलमाफत पठाएको 
र वाइ ँउमेशकुमार रे मीले ज मास म ग रिदएको हो । 
इ छ् याएको यि  छोरीलाई रािखएको भ ने आधारमा 
मा  उ  रकम उमेशकुमार रे मीको ठहर गन िम दैन 
भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइ छ ।
 ६२. बेलायतमा रहेका उषादेवीका छोरा 
डा.सरुशे का लेले अनुस धानको ममा अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोगलाई इमेलबाट पठाएको 
जवाफमा उमेशकुमार रे मी, संजना का ले, सृजना 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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का ले, सशुीला का ले र उषादवेी का लेलाई मैले 
य पमा रकम पठाएको छैन । तर बाब ुआमालाई 

िवगत १२-१३ वषदेिख वािषक क रब तीन लाखका 
दरले बिहनी सशुीलामाफत रकम पठाउने गरेको ह ँ । 
बबुाको मृ यपुिछ २००१ को जनवरीमा मेरी आमा 
काठमाड  आउने र ५० लाखस मको घर िक ने कुरा 
भएकोले सािनमा डा. दगुा पोखरेलको पित ए थोनी 
िवलेटको नामको बेलायत वा अमे रकामा रहेको 
खातामा मैले ४० लाख ज मा ग रिद छु भ दा उहालेँ 
सो कुरा वीकार गरी मेरी आमालाई जनवरी २००१ 
को लग ै पिछ ४० लाख िदन ुभएको हो भ नेसमेत 
उ लेख गरेको देिख छ ।
 ६३. य तै डा.दगुा पोखरेलले अनुस धानको 

ममा सरुेश का ले आ नो सािँहली िददीको छोरा 
भएको, िनज सरुेश का लेले मेरो ीमान् को बेलायत 
ि थत खातामा रकम ज मा गरी मेरो नेपाल ि थत 
ट्या डड चाटड बकमा ज मा भएको रकम २०५८ 

साल असारदेिख असोजस ममा २३ लाख, २०५८ 
माघमा .१० लाख, २०५७ साल माघमा . ७ लाख 
गरी ज मा ४० लाख िददी उषादेवी का लेलाई िदएको 
भ ने कागज गरकेो पाइ छ । मौकाको कागजअनु प नै 
पटकपटक गरी ४० लाख िदएको भनी िनजले िवशेष 
अदालतसम  बकप  गरेको पािन देिखयो ।
 ६४. मु यतः पुनरावेदक उषादेवी का लेको 
नाममा िनजका वाइ ँ उमेशकुमार रे मीले िमित 
२०५८।१।११ मा कृिष िवकास बक बि सपतुलीमा 

.१० लाखको मु ती खाता खोिलिदएको भ ने 
देिखएको छ । य तै िनजै उमेशकुमार र िनजको 
प नी संजनाले सोही बकमा िमित २०५८।१।५ मा 

. ५०,०००।– को बचत खाता खोली िदएको भ ने 
देिख छ । उ  बचतमा मशः िमित २०५८।१।१९ 
मा .३ लाख, २०५८।१।२८ मा .३ लाख, 
२०५८।३।५ मा . ६ लाख, २०५८।३।१३ मा . 
३ लाख ५० हजार, २०५८।४।५ मा . ६ लाख, 

२०५८।४।९ मा . ६ लाख, २०५८।६।२६ मा .२ 
लाख र २०५८।१२।२७ मा . ५ लाख गरी ज मा 

.३५ लाख रकम ज मा गरेकोसमेत देिखयो ।
 ६५. पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीका घरबाट बरामद भएका सु  िमिसल संल न बक 
भौचरह  हेदा उषादेवी का लेको नाममा ज मा भएको 
रकमम ये िमित २०५८।३।५ देिख २०५८।१२।२७ 
स म ६ पटक पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीले . २६,५०,०००।– तथा २०५८।१।५ 
देिख २०५८।१।२८ र २०५८।६।२६ स म ज मा ४ 
पटक पुनरावेदक ितवादी संजना का ले (रे मी) ले 

. ८,५०,०००।– ज मा गनकुा साथै सो खाताबाटै 
िमित २०५८।९।१६ मा उमेशकुमार रे मीले २ लाख 
र २०५८।९।१८ मा संजना का ले (रे मी) ले १ लाख 
िझकेकोसमेत देिखयो ।
 ६६. अक तफ डा.दगुा पोखरलेको 
टा डड चाटड बकमा रहेको खाताको टेटमे टबाट 

नेपाली मु ाको खाताबाट िमित २०५८।१०।१७ मा 
रामबहादरु पौडेल ख ीका नाममा .१८ लाखको चेक 
कािटएको र २०५८।१०।२२ मा .१५,५०,०००।– 
आफँैले िझकेको देिख छ । तर सो िमितमा उषादेवीको 
खातामा कुनै रकम ज मा भएको देिखदँैन । साथै 
िनज डा. दगुा पोखरेलको डलर खाताबाट िमित 
२०५७।१।५ मा अमे रक  डलर १,०२,७७९।८१ (ने.

.७०,२५,०००।–) नरे बहादरु महजनलाई, िमित 
२०५७।१।१८ मा अमे रक  डलर ७०,०५०।०४ (ने.

. ४९,००,०००।–), बालकृ ण साहीलाई, िमित 
२०५८।३।७ मा अमे रकन डलर ६,५००।– नटराज 

ाभ स ए ड टुसलाई र िवजय िघिमरेलाई िमित 
२०५८।८।२० मा ५००० डलर चेकमाफत भु ानी 
गरेको देिख छ । उनाउ यि का नाममा भु ानी 
िदइएका ित रकमसमेत उषादेवी का लेका नाममा 
ज मा भएको मा न िम ने ि थित छैन ।
 ६७. यस कार डा. सरुशे का लेले 
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इमेलमाफत िदएको जानकारी बमोिजम २००१ को 
जनवरी (२०५७ साल पसु/माघ) वा यसको लग ै 
पिछबाट पनुरावदेक ितवादी उषादेवी का लेका 
नाममा रकम ज मा नहन,ु डा.दगुा पोखरलेको बक 
खाताबाट रकम िनकािलएको समय र रकमसमेत 
उषादेवी का लेको खातामा ज मा भएको रकम र 
समयसगँ मेल नखानु, उ  खाताह मा पनुरावेदक 

ितवादी उमेशकुमार रे मी र संजना का लेबाटै 
रकम ज मा गन र िनका ने काम हनु, वाभािवक 
रकम रािखएको एउटा खातामा आ नो एकासगोलको 
छोरालाई इ याइएकोमा उ ले य रकम भएका 
उ  बक खातामा उमेशकुमार रे मीको छोरी िनिलशा 
र ीमती सजंनालाई रािखनु र बकका स पूण 
कागजातसमेत िनजै ितवादीका घरबाट बरामद 
भएको भ नेसमेतका त य माणको िव ेषणबाट 
िवशेष अदालत उ  रकम उषादेवीका नाममा ितवादी 
उमेशकुमार रे मीले लकुाएर राखेको भ ने िन कषमा 
पगेुको देिख छ । 
 ६८. पुनरावेदक ितवादी उषादेवी 
का लेका बेलायतमा रहेका छोरा डा. सुरेश का लेले 
इमेलबाट गराएको जानकारीअनसुार यित ठूलो रकम 
बेलायतबाट पठाएको भए िनजको भनाइअनुसार 

थमतः सो रकम नगद ै वा आ नो खाताबाट डा. 
दगुा पोखरलेका पित ए थोिन िबलेटका नामको बक 
खातामा ज मा भएको त य मािणत हनु पदछ । 
इ-बिकङमा आधा रत आधिुनक बिकङ णाली र 
यसमा पिन बेलायत ज तो मुलुकमा एक यि को 

नामबाट अकाको नामको बक खातामा रकम ज मा 
वा थाना तरण ग रएको कुराको अिभलेख मािणत 
गन नस ने भ ने पिन हदँैन । तर डा. सुरेश का लेले 
आ नो बक खाताबाट वा नगदै ए थोनी िवलेटका 
नाममा रहेको बक खातामा ज मा गरेको माण देखाउन 
सकेको पाइएन । डा. सुरेश का लेको इमेल यहोरा 
हेदा ए थोनी िवलेटका नाममा रकम ज मा नै गरकेो 

भनी िकटानीसाथ उ लेख गन नसक  केवल बेलायत 
वा अमे रकामा रहेको िनजको नामको बक खातामा 
आफूले रकम ज मा ग रिदने कुरास म परकेो देिखँदा 
य तो हचुवा भनाइलाई िनजले ए थोनी िवलेटको बक 

खातामा रकम नै ज मा गरकेो अथमा हण गन िम ने 
देिखदँैन ।
 ६९. य तै डा. सरुशे का लेको भनाई पिु  
हनको लािग िनजले भनेबमोिजमकै िमितमा सोही 
प रमाणको रकम ए थोनी िवलेटको बेलायति थत बक 
खाताबाट डा. दगुा पोखरेलका नामको ट्या डड चाटड 
बक नेपालको खातामा ा सफर भएकोसमेत देिखन ु
पन ह छ । तर िनज सुरेश का लेको भनाईअनसुार 
ए थोनी िवलेटको बक खाताबाट डा. दगुा पोखरलेको 
नेपालि थत बक खातामा सोही समयमा यित नै रकम 
थाना तरण भै आएको भ ने माण पेस गन सकेको 

पिन पाइएन ।
 ७०. साथै डा. दगुा पोखरेलको नेपाल ि थत 
बक खाताबाट पुनरावेदक ितवादी तथा कागज गन 
यि ह ले उ लेख गरेअनसुारको समयमा िनजह ले 

उ लेख गर ेबराबरको रकम िनकािलएको र पनुरावेदक 
उषादेवी का लेको बक खातामा सो रकम ज मा भएको 
त य मािणत हन ुपिन उि कै आव यक ह छ । तर 

तुत मु ामा डा. सरुशे का लेको बक खाताबाट 
ए थोनी िवलेट र डा. दगुा पोखरले हदँै पनुरावेदक 
उषादेवी का लेका नामको बक खातास म रकम 
ह ता तरण हदँै आएको अटुट कडी (Chain of link) 
थािपत भएको देिखदँैन । यस ि थितमा सो रकम डा. 

सरुशे का लेले बेलायतबाट पठाएको हो भ ने मािणत 
नभई खातामा रकम ज मा गन र िनका ने यि , 
इ छ् याइएको यि  र बकसगँ स बि धत कागजात 
बरामद भएको त यसमेका पर पर अ तरस बि धत 

माणह बाट पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले 
नै लकुाएर राखेको भ ने त य मािणत भैरहेको देिखँदा 
िवशेष अदालतको िव ेषण अ यथा देिखएन । 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत



नेपाल कानून पि का, २०७२, चैत

2118

(ड) सुशीलाकुमारी का ले (अयाल) को बक खातामा 
ज मा रहकेो रकमः 
 ७१. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीले अवैध पमा आजन गरेको रकमम ये जेठीसासू 
सशुीलाकुमारी का ले (अयाल) नामको कृिष िवकास 
बक र नपाक शाखाको खाता नं. ०७२०४१ मा रहेको 

. १९,९३,०५४।०३ लाई पिन िनज ितवादी 
उमेशकुमारको गैरकानूनी आजनमा समावेश ग रपाउँ 
भ नेसमेत अिभयोग मागदाबी रहेको देिख छ । उ  
रकमम ये १२ लाख मसमेतका ६ जना िददी बिहनीको 
दाइजो, पेवाको रकम र बाँक  याज हो । दाइजो 
पेवाम येको १२ लाखम ये ितवादी सजंना रे मीको 
भागको १ लाखमा  हो भ नेसमेत सुशीलाकुमारीको 
बयान िजिकर रहेको देिख छ । रकम ज मा गन काय 
उमेशकुमार रे मीबाट भएको भ नेसमेत आधारमा 
िवशेष अदालतबाट उ  रकमलाई पनुरावेदक ितवादी 
उमेशकुमार रे मीकै कायम गरेको देिखयो ।
 ७२. िवशेष अदालतको उ  ठहर 
िव ेषणउपर ितवादी उमेशकुमार रे मी र 
सशुीलाकुमारी का ले (अयाल) समेतको पनुरावेदन 
परकेो देिख छ । ितवादीह को पनुरावेदन प मा 
मु यतः उ  रकम सशुीलाकुमारी तथा िनजका िददी 
बिहनीह को साझा दाइजो पेवाको रकम हो । वाई ं
उमेशकुमार रे मीले ज मास म ग रिदएको आधारमा 
मा  उ  रकम उमेशकुमार रे मीको ठहर गन िम दैन 
भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइ छ ।
 ७३. पुनरावेदक ितवादी सशुीलाकुमारी 
का लेका नामको उ  खाता िनज िव ाथ  हदँै 
२०४१।८।२६ मा खोिलएको भ ने देिखए पिन ०५४ 
साल अगािड उ ले य रकम ज मा भएको भ ने 
देिखदँैन । सो खातामा िमित २०५४।६।२० पछािड छ 
पटकमा ज मा क रब . ३२ लाख रकम पनुरावेदक 

ितवादी उमेशकुमार रे मीले नै ज मा गरेको भ ने िनज 
उमेशकुमारको घरबाट बरामद भएका भौचरसमेतका 

कागज माणबाट देिखएको छ । यसरी रकम ज मा हदँै 
गएपिछ सोही खाताबाट . १५ लाख अका ितवादी 
अथात्  उमेशकुमारका साला सिुधरकुमार का लेका 
नाममा रहेको बक खातामा थाना तरण गरकेो भ ने 
पिन देिखएको छ । िनज सशुीलाकुमारी का लेका 
पित केदारमिण अयालले गरकेो कागजमा सो खातामा 
रहेको ३२ लाख रकममा आ नो कुनै रकम समावेश 
नभएको, के कसरी रकम ज मा भएको भ ने आफूलाई 
थाहा नभएको भ नेसमेत यहोरा लेखाएको देिख छ । 
य तै आ-आ नै बक खाता रहेका िववाह भएका िददी 

बिहनीह को दाइजो पेवाको रकम यी पनुरावेिदका 
सशुीलाका नामको बक खातामा राखेको भ ने कुनै 

माण िदन वा गुजान नसकेबाट उ  रकम पुनरावेदन 
िजिकर अनु प दाइजो वा पेवाको ठहर गन िम ने 
देिखएन । रकम ज मा गन यि  र बकसगँ स बि धत 
कागजात बरामद भएको आधारसमेतबाट उ  रकम 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले नै राखेको 
देिखएको भ ने िवशेष अदालतको िव ेषण अ यथा 
देिखएन ।

(ढ) सुिधरकुमार का लेको खातामा ज मा रहकेो 
रकमः 
 ७४. पनुरावेदक ितवादी सधुीरकुमार 
का लेका नाममा रहेको कृिष िवकास बक 
र नपाक शाखाको खाता नं. ९३१०४४ को 

.२०,३५,४३७।४५ लाई समेत ितवादी 
उमेशकुमार रे मीले लकुाएर राखेको गैरकानूनी आजन 
मानी अिभयोग पेस भएको देिख छ । सो रकमम ये ५ 
लाख मेरो वआजनको हो । बाँक  १५ लाख मेरो िववाह 
र दैिनक खचका लािग दाज ुडा. सरुशे का लेले िददी 
सशुीलाकुमारी का ले (अयाल) लाई िदएको रकम हो । 
सोही रकम िददीको खाताबाट मेरो खातामा ा सफर 
गरेको हो भनी िनज पनुरावेदक ितवादी सधुीरकुमार 
का लेले अनुस धान अिधकारी र अदालतसम  
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बयान गरेको देिख छ । िवशेष अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम नै उ  रकम ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
ठहर गरेको देिखयो ।
 ७५. िवशेष अदालतको उ  ठहरउपर ितवादीह  सिुधरकुमार का ले र उमेशकुमार रे मीसमेतको 
पनुरावेदन परेको देिखयो । मु यतः उ  रकम आ नो वआजन, बेलायतमा ब ने दाजु डा. सरुशे का लेले 
िददी सशुीलाकुमारी का ले (अयाल) माफत पठाएको रकम र याजसमेत भएकोले उमेशकुमार रे मीको ठहर गन 
निम ने भ ने नै ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखयो ।
 ७६. पुनरावेदक ितवादीले उ  रकम आ नो िववाहसमेतका लािग बेलायतमा ब ने दाज ुडा. सुरेश 
का लेले िददी सुशीलामाफत पठाएको भ ने िजिकर िलए पिन िनज डा. सरुशे का लेले अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगसम  इमेलमाफत िदएको जानकारीमा उ  कुरा उ लेख गरकेो देिखएन । साथै इमेल यहोरा 
हेदा बिहनी सशुीला का लेसमेतलाई य पमा कुनै रकम पठाएको छैन भ ने उ लेख भएको पाइयो । सो 
यहोराबाट नै पनुरावेदक ितवादीको िददी सशुीला का लेको नाममा भएको खातामा डा. सरुेश का लेले 

बेलायतबाट यी पुनरावेदक ितवादीको िववाह खचसमेतका लािग रकम पठाएको भ ने िजिकर िव सनीय 
देिखएन ।
 ७७. यसका अित र  पनुरावेदक ितवादी सिुधरकुमार का लेका नामको बक खातामा अका ितवादी 
िनजको िददी सशुीलाकुमारी का ले (अयाल) का नामको बक खाताबाट .१५ लाख थाना तरण भई आएको 
देिखएको छ । िनज सशुीलाका नाममा रहेको खातामा भएको रकम ितवादी उमेशकुमार रे मी वयम् ले ज मा 
गरकेो भ नेसमेत आधारमा सशुीला का लेका नामको खाताको रकमसमेत ितवादी उमेशकुमार रे मीकै गैरकानूनी 
आजनको देिखएको भनी मािथ िव ेषण भैसकेको छ । साथै िनजको खातामा इ याएको यि मा ितवादी 
उमेशकुमारको ीमती संजना रे मीको नाम रािखएको देिख छ । सो खातामा भएको . १५ लाखबाहेकको रकम 

ितवादी सिुधर का लेको िनिज आजनको भए आफूसगँै ब ने सगोलको अंिशयार आमालाई नइ याई िववाह 
भएक  िददी ितवादी उमेशकुमार रे मीको प नी संजनालाई इ छ् याउन ुपन कुनै यिु सङ्गत आधार र कारण 
पिन देिखदँैन । यी त यगत आधारह बाट ितवादी सधुीरकुमार का लेका नाममा भएको उि लिखत रकमसमेत 

ितवादी उमेशकुमार रे मीले नै िनजका नाममा राखेको मा नु पन देिखएकोले यस स ब धमा भएको िवशेष 
अदालतको िव ेषणसमेत अ यथा देिखएन । 
 ७८. उि लिखत त यगत िव ेषण र िववेिचत आधार कारणबाट पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीले िनज तथा िनजका एकासगोलका प रवार तथा एकासगोल बाहेकका सासू, जेठी सासू र सालासमेतका 
नातेदारह को नाममा रािखएको ोत पुि  गनपुन स पि  देहायबमोिजम रहेको देिखयोः

.
सं.

स पि को िववरण िवशेष अदालतले 
कायम गरेको .

यस अदालतको 
िव ेषणबाट परकेो 
िभ नता .

खुद कायम हन आएको 
ज मा रकम .

१. ज गा ख रद ७,३४,२५०।– - ७,३४,२५०।–
२. घर िनमाण .१८,७७,०२६।७७ ७७,०२६।७७ घटी .१८,००,०००।
३. बक मौ दात ( ितवादी संजना र उमेश) ३,८१,८२८।३९ - ३,८१,८२८।३९
४. बचतप  (संजना) ३,००,०००।– - ३,००,०००।–

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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५. सेयर २,८२,६००।– - २,८२,६००।–
६. गहना ५८,५६३।२३ - ५८,५६३।२३
७. बरामद नगद ६,५२,५००।– - ६,५२,५००।–
८. ऋण लगानी १,००,०००।– - १,००,०००।–
९. वयंकर घोषणा ५०,०००। ५०,०००। -
१०. नातेदारका नाममा राखेको रकम ८४,५५,६२०।९६ - ८४,५५,६२०।९६

   ज मा . १,२८,९२,३८९।३५ १,२७,०२६।७७ १,२७,६५,३६२।५८

(२)   पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीसमेतको आयः
 पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मी तथा िनजको ीमतीसमेतले जाचँ अविधमा आजन गरेको ोत 
खलेुको आयलाई देहायबमोिजम बुदँागत पमा िव ेषण ग रएको छः 

(क)  िनजामती सवेामा वेश गनुभ दा अगािडको आय
 ७९. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले सावजिनक सेवामा वेश गनअुिघ िभिडयो देखाउने र 
सानोितनो ठे काको काम गरी . ३,५०,०००।- आजन गरकेो भनी बयान िजिकर िलएको देिख छ । अिभयोग 
प मा समेत िनज ितवादीको बक खातामा िमित २०४८।८।२५ मा .६५,०००।– र २०४९।४।२१ मा 
३०,०००।– ा टमाफत ज मा भएको देिखएको भनी सो रकमलाई िनजको सावजिनक सेवामा वेशभ दा 
अगािडको आयका पमा मा यता िदएको देिख छ । उ  . ९५,०००।– लाई िवशेष अदालतले पिन सेवा 

वेशपूवको ितवादीको आयको मा यता िदएको देिखयो । सेवा वेश अिघ बयानमा िजिकर िलएअनु प 
.३,५०,०००।- आय कायम गनुपनमा कम गरेको िवशेष अदालतको फैसला निमलेको भ ने ितवादीको 

पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखयो ।
 ८०. उ  िजिकर स ब धमा अिभयोग प मा उ लेख भएको िनज ितवादीले राज व समूहमा वेश 
गदा २०५० सालमा पेस गरकेो स पि  िववरणमा ऋण सापटी िदएको िववरणमा मोहन शा य मैितदेवीलाई 

.५०,०००।– िमित २०५१ असारिभ  िफता गन गरी र गोिव द पुडासैनी िवराटनगरलाई .९५,०००।-
२०५० चैतिभ  िफता गन गरी ऋण िदएको भ ने उ लेख भएको देिख छ । पनुरावेदक ितवादीले सावजिनक 
पदमा वेश गनअुिघ समेत काम गरी आय आजन गरेको भ ने मौकैदेिख िजिकर िलई ऋण िदएको भनी ०५० 
सालमा स पि  िववरण पेस गदा उ लेख गरकेो उ  रकमलाई समेत िनजको सेवा वेशपूवको ोत खलेुको 
आयमा समावेश गनपुन ह छ । यसबाट .१,४५,०००।– ितवादीको यस िशषकअ तगत थप हने भई सेवा 

वेशपूवको कुल आय . २,४०,०००।– कायम हने दिेखयो ।

(ख) िनजामती सेवामा वेशपिछको तलब : 
 ८१. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको सावजिनक पदमा बहाल भएपिछ तलब भ ा, दश खच, 
िनवाचन भ ा, महङ्गी, दैिनक तथा मण भ ा िबदाबापतको रकमबापत समेत ज मा .५,६६,४१५।– आय 

ा  गरकेो भनी सो रकमलाई िवशेष अदालतले ितवादीको ोत खलेुको आयमा समावेश गरकेो देिखयो । 
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िवशेष अदालतको सो िव ेषणउपर ितवादीको 
पनुरावेदनमा कुनै िजिकर िलइएको पाइएन । वादी 
नेपाल सरकारको पुनरावेदनप मा दश खच, महङ्गी 
भ ा तथा दैिनक मण भ ा स बि धत योजनमा 
खच भै जाने हदँा आयको पमा समावेश गन निम ने 
भ ने िजिकर िलएको पाइयो ।
 ८२. व ततुः के कित आय आजन ग रएको र 
यसरी आय आजन ग रएकोम ये के कित बचत हने वा 

नहने भ ने कुरा एकै होइनन् । तुत गैरकानूनी पमा 
स पि  आजन गरकेो भ ने मु ामा के कुन ोतबाट 
स पि  आजन ग रएको हो भ ने कुरा नै िनणायक 
ह छ । आजन ग रएको ोत वैध छ भने यसलाई 
आयको मा यता िदनुपन ह छ । आजन ग रएको 
आयबाट कुनै रकम खच गनपुन कृितको देिखएको 
भ नेमा  आधारमा य तो स पि लाई आयको 
मा यता िदन निम ने वा वैध नहने भनी कोरा 
अनमुान गन िम दैन । कुनै वैध आयको रकमम ये के 
कित खच हने वा बचत हने हो भ ने कुरा व तिुन  
आधार वा मापद ड बेगर मनोगत पमा िनि त गन 
सिकँदैन । यसको लािग वीकृत राि य मापद ड 
हनपुदछ । मापद ड भएकै अव थामा पिन सबै 
यि को खच र बचत गन शैली तथा तौरत रका 

र यसको प रमाण एकै हनपुछ भ ने ज री हदँैन । 
आ दानी र खचको व तुिन  आधार तथा सोको माग 
दाबीको अभावमा केवल पनुरावेदन तहमा िजिकर 
िलएको भरमा वैध आयको रकमलाई खच हने रकम 
मा न िमलेन । सो रकमलाई समेत आय ोतमा गणना 
गरकेो िवशेष अदालतको फैसला अ यथा देिखएन ।

(ग) ितवादी संजना का ले (रे मी) को तलब
 ८३. पनुरावेदक ितवादी सजंना का ले 
(रे मी) िमित २०४८।७।६ देिख २०५१ जेठस म 
नेपाल दरुस चार सं थानमा कायरत रहदँा तलब 
र बोनसबापत .७१,४६८।७९ ा  गरेको भनी 

सो रकमलाई अिभयोग प मा वीकार ै गरेको र 
िवशेष अदालतले सो रकमलाई आयमा समावेश 
गरेको देिखयो । दरुस चार सं थानको नोकरी छािड 
घरमा ब दा ट्यसुन पढाएर र िसलाई बनुाई गरी . 
३,२०,०००।– आय ा  गरेकोमा यसलाई िवशेष 
अदालतले मा यता निदएको हदँा आयको मा यता 
िदन ुपदछ भ नेसमेत पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मी र संजना का ले (रे मी) को पनुरावेदन िजिकर 
रहेको पाइ छ । तर िमिसल हेदा पनुरावेदक ितवादीले 
िलएको उ  िजिकर मािणत हने कुनै माण पेस भएको 
नदेिखदँा मौिखक पमा िलइएको िजिकरअनु प आय 
कायम गन िम ने आधार देिखएन ।

(घ) दाइजो रकम
 ८४. पुनरावेदक ितवादी संजना का ले 
(रे मी) ले िववाहमा ा  गरकेो .१,५०,०००।– लाई 
अिभयोगप मा नै वैध आय मानी गणना गरकेो र सो 
रकमलाई तदनु प नै िवशेष अदालतले समेत मा यता 
िदएको देिखदँा दवैु प को पुनरावेदन िजिकर नभएको 
सो िवषयमा थप िववेचना ग ररहनु परेन ।

(ङ) घर भाडा
 ८५. पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीका नामको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ९ िक. 
नं. ६३ मा रहेको घरको भाडाबापत .१,२६,०००।- 

ा  गरकेो भनी िनज ितवादीले बयानमा िजिकर िलई 
िवशेष अदालतबाट यसलाई वैध आयमा समावेश 
गरेको पाइयो । उ  घर िनमाणको स पणु ोत नै पिु  
हन नआएको हदँा घरभाडालाई मा यता िदन निम ने 
भ नेसमेत नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकर रहेको 
देिख छ । कुन स पि  वैध हो र कुन होइन भ ने कुरा 
सम  आय र स पि को िव ेषणप ात् मा  यिकन 
हने िवषय भएकोले पिहले नै घर िनमाणको ोत पिु  
नभएको भनी घर बहालबापत ा  आयलाई मा यता 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत



नेपाल कानून पि का, २०७२, चैत

2122

निदने भ ने कुरा यायोिचत हन स दैन । पनुरावेदक 
ितवादी उमेशकुमार रे मीको काठमाड को सहरी 
े मा घर रहेको भ ने कुरामा िववाद नभएको र अढाई 

त लाको घरको एक त ला भाडामा लगाएको भनी 
िजिकर िलएको देिखदँा उ  िजिकर अ वाभािवक 
देिखदँैन । घरभाडाबाट ा  भएको भनी ितवादी 
िजिकर िलएको सानोितनो रकमलाई आयको मा यता 
िदएको िवशेष अदालतको िव ेषणलाई िछ ा वेषण 
गरी अ यथा ग ररहन ुपरने ।

(च) ज गा िब  
 ८६. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीलाई ज गा िब बाट .१६,५००।– आय ा  
भएको भनी िवशेष अदालतबाट आयमा गणना गरकेो 
र सो स ब धमा दवुै प को पनुरावेदनमा कुनै िजिकर 
निलएको हदँा पनुरावेदन िजिकर नै नभएको यस 
िवषयमा यस अदालतले थप िवचार ग ररहनु परेन । 

(छ) दीपक राईबाट ा  रकम 
 ८७. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
कृिष िवकास बक पतुलीसडकि थत बचत खाता नं. 
११०१४० मा रहेको रकमम ये .१,२०,०००।– 
दीपक राईले नेपाल बक िलिमटेड रानी िवराटनगरबाट 

ा ट बनाई पठाइिदएको कुरा माणबाट देिखएको 
र सो रकम िफता भएको नदिेखएको भनी िवशेष 
अदालतले ितवादीको आयमा समावेश गरकेो 
देिख छ । यस स ब धमा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनमा अ यथा िजिकर िलएको नदेिखदँा केही 
बोली रहन ुपरेन । 
(ज) कृिष आयः
 ८८. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले 
िनज तथा िनजको िपता/माता र दाजुभाइसमेतका 
प रवारका सद यह  सगोलमै रहेको र कृिष 
आयबापत १८ लाख ा  भएको भ ने िजिकर 

िलएको देिख छ । िवशेष अदालतबाट ितवादीको 
िजिकरअनु प नै जाचँ अविधमा िनजको पा रवा रक 
कृिष आय .१८,००,०००।– रहेको र ितवादीसमेत 
५ अंिशयार भएको भनी ५ भागको १ भागस म 

.३,६०,०००।– ितवादीको कृिष आयमा गणना 
गरेको देिखयो । 
 ८९. वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनप मा 
उ बमोिजम कृिष आय हने होइन भ ने िजिकर 
िलएको देिखदँैन । केवल कृिष आय पा रवा रक पमा 
खच भैजाने कृितको हदँा खच नकटाई आयमा 
समावेश गन निम ने भ नेस मको िजिकर िलएको 
देिख छ । य तै पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मी तथा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका िनजका 
बाब ु र दाजभुाइह ले पेस गरेको पुनरावेदन प मा 
सबै प रवार सगोलमै रहेबसेको हदँा एकमु पमा 

.१८,००,०००।– लाई नै कृिष आयको मा यता 
िदनपुन भ नेसमेत िजिकर िलएको देिख छ ।
 ९०. व ततुः कृिष आय िनधारण स ब धमा 
यस अदालतबाट य तै कृितका अ य मु ाह मा 
यसअिघ नै िनि त मापद ड कायम भै या या 
भैसकेको देिख छ । तर िवशेष अदालतबाट पनुरावेदक 

ितवादीको कृिष आय कायम गन अवल बन ग रएको 
मापद डका स ब धमा वादी प को पुनरावेदन प मा 
कुनै िजिकर नरहेकोले िजिकर नै नरहेको ततु 
मु ाको त यगत िवषयमा बोली अ यथा ग ररहन 
िमलेन । जहासँ म कृिष आयलाई ितवादीको 
पा रवा रक खचमा समावेश गनपुनमा छु ै आयको 

पमा गणना गरकेो िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर रहेको छ, सो स ब धमा िवचार 
गदा ितवादीको पा रवा रक खच यो यित ला ने भनी 
अिभयोग प मा कुनै िनि त मापद डमा आधा रत भै 
ठोस दाबी िलन सकेको पाइदँैन । यसरी सु  अिभयोग 
प मा दाबी िलन नसकेको िवषयमा पनुरावेदन तहमा 
आएर मा  िलइएको दाबी थप दाबी हन जाने हदँा 
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य तो िजिकरका आधारमा कृिष आयलाई अ यथा 
गन िमलेन ।
 ९१. य तै पुनरावेदक ितवादीह ले परुै 
कृिष आयलाई उमेशकुमार रे मीको आयको पमा 
मा यता िदनुपन भनी िलएको िजिकर स ब धमा 
िवचार गदा, ितवादी तथा िनजका बाब,ु आमा र 
दाजभुाइसमेतका अंिशयारह  सगोलमा रहेको भ ने 
कुरालाई िनज पनुरावेदक ितवादीले नै वीकार गरकेो 
देिख छ । तर पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मी 
आ नो ीमती र छोराछोरीसिहत काठमाड मा ब दै 
आएको र प रवारका अ य सद यह  िनजको साथमा 
नभई वत पमा बसेको भ ने देिख छ । छु ीिभ न 
भएको भ नेस म अव था नभए पिन सबै अंिशयारह ले 
आ-आ नै पमा यवहार चलाई वत पमा बसेको 
ि थितमा सगोलबाट ा  भएको आयमा सबैको बराबर 
भाग ला ने अनमुान गन कुरास म वाभािवक ह छ । 
पनुरावेदक ितवादीका अ य अंिशयारको आय ोत 
तथा स पि समेतका स ब धमा अनसु धान 
गरी अिभयोजनको दायरामा याएको भ ने पिन 
देिखदँैन । सबै अंिशयारसगँ रहेको स पि  र 
आय ोतलाई अनसु धान र अिभयोजनको दायरामा 
न याइएको यस ि थितमा अ य अंिशयारको 
आयलाई ततु मु ाका मु य ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको एकलौटी आयमा समावेश गन निम ने हदँा 

ितवादीह को सोतफको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन सिकएन ।

(झ)  याज रकम
 ९२. पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मी 
र िनजको ीमती संजना रे मीको नाममा िविभ न 
बकमा रहेको िन ेप र बचतप को याजबापत 

.२,५७,६२४।२७ ा  गरकेोमा वैध र अवैध 
आयबाट आजन भएको रकमको याज छुट्याउन 

सिकने अव था नभएकोले य तै कृितका अ य 
मु ामा ा  याजको ३० ितशतलाई आयमा गणना 
गन ग रएबाट यस मु ामा पिन ३० ितशतले हने . 
७७,२८७।२९ स म ितवादीको आयमा समावेश 
हने भनी िवशेष अदालतबाट याज आयमा समावेश 
गरेको देिखयो । यस स ब धमा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन प मा कुनै िजिकर रहेको नपाइँदा अ यथा 
बो न िम ने देिखएन ।
 ९३. पुनरावेदक ितवादीले याजबापत 

.२,५७,६२४।२७ आय ा  गरेको हदँा ३० 
ितशतले हन आउने .७७,२८७।२९ लाई मा  
याज आयमा समावेश गरकेो िुटपूण हदँा परुै रकमलाई 
याजको पमा मा यता िदइनु पन भ नेसमेत 

पनुरावेदन िजिकर िलएको पाइयो । व तुतः पनुरावेदक 
ितवादी उमेशकुमार रे मी र संजना का ले (रे मी) 

नामका िविभ न बक खाताबाट जाचँ अविधमा तीस  
लाखभ दा बढीको कारोबार भएको भ ने देिखएकोमा 
हाल कायम रहेको ज मा .३,८१,८२८।३९ 
रकमलाई मा  ोत पिु  गनुपन िबगोमा समावेश गरकेो 
देिख छ । अथात्  हाल कायम नरहेको रकमका स ब धमा 
दाबी नै िलएको देिखदँैन । हाल कायम रहेको उ  िन ेप 
रकम .३,८१,८२८।३९ को याज पुनरावेदनप मा 
उ लेख गरेबमोिजम .२,५७,६२४।२७ हो भ ने 
नदेिखई सािबकदेिख ग रएको कारोबारबापत ा  
भएको कुल याज .२,५७,६२४।२७ भएको भ ने 
देिख छ । बक खातामा सािबकदेिख ा  भएको 
याज आयको दाबी िलने हो भने सो समयमा ज मा 

भएको स पूण िन ेप रकमको ोत पनुरावेदक 
ितवादीह ले पुि  गनपुन ह छ । जाचँ अविधमा 

बकमा ज मा भएको िन ेप रकमको ोत पिु  गन नपन 
तर यसबाट ा  भएको स पूण याजलाई आयको 
मा यता िदनुपन भ ने ितवादीह को पुनरावेदन 
िजिकर आधारहीन देिखएकोले सहमत हन सिकएन ।

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत
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(ञ) गोपाल शमाबाट िलएको कजाको हकमा 
 ९४. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले 
आ नो वाइ ँ गोपाल शमाबाट .५,००,०००।– 
कजा िलएको हदँा सो रकमलाई आ नो आयमा 
गणना ग रपाउँ भनी बयानमा िजिकर िलएको 
देिख छ । गोपाल शमा पौडेलको नाममा िहमालयन 
सहकारी सं था िल.मा रहेको १०१९२ नं. को बचत 
खाताबाट एकाउ ट पेयी गरी चेक नं.००१६८१ िमित 
२०५५।१।३० मा उमेशकुमार रे मीको सोही सं थामा 
रहेको बचत खाता नं.१०२१९ मा .५०,०००।– 

ा सफर भएको दिेखँदा सो .५०,०००।– स म 
िनज पनुरावेदक ितवादीले गोपाल शमाबाट ऋण 
िलएको त य समिथत भएको भनी िवशेष अदालतबाट 
आयमा समावेश गरकेो दिेखयो ।
 ९५. यस िवषयमा वादी प को पनुरावेदन 
प मा कुनै िजिकर िलएको नपाइए पिन घरसारको 
तमसकु गरी िलएको उ  कजाम येको बाकँ  

.४,५०,०००।- समेतको परु ै रकमलाई आयको 
मा यता िदनपुन भ ने ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख छ । थमतः पचास 
हजार रकम बिकङ णालीबाट िलनेले बाकँ  रकम 
घरसारमा िलएको भ ने पनुरावेदन िजिकर िव सनीय 
देिखदँैन । यस कृितका मु ामा घरसारमा ऋण िलएको 
भनी ितवादी प ले आ नो आय ोत बढाउन खो नु 
वाभािवक भएको हदँा दईु यि  िबच पर पर सहमित 

गरी जनुसकैु बखत घरसारको िलखत तयार पान 
स ने नै ह छ । यसमा पिन गोपाल शमा भ ने यि  
आ नो वाइ ँ भएको भ ने कुरालाई पुनरावेदकले 
यस अदालतसम को पुनरावेदन प मा नै वीकार 
गरकेो हदँा वाइ ँजेठानिबच भएको य तो घरसारको 
कागज र बकप का भरमा आयको मा यता िदन िम ने 
नदिेखएकोले यसतफको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन सिकएन ।  

(ट) कजा िफता 
 ९६. केशब साह भ ने यि लाई 

.१,००,०००।– कजा िदएकोमा सो िफता भएको 
भ ने पुनरावेदक ितवादीको िजिकर रहेको र कजा 
िफता गरकेो त य मािणत भएकोले सो रकमलाई 
िवशेष अदालतले पुनरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीको आयमा गणना गरकेो देिखयो । यस स ब धमा 
वादी प को पनुरावेदन प मा कुनै िजिकर िलइएको 
नदेिखदँा थप िवचार ग ररहनु परने । 

(ठ)  अ य िविवध आय 
 ९७. पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मी 
र संजना का ले (रे मी) को पनुरावेदन प मा मु यतः 
सहोदर िददी शोभादेवी अयालबाट ज गा िब  
गन बैना व प िलएको .३,२०,०००।–, साली 
सजृना का लेले रा न िदएको घरबाट बरामद भएको 

.६,००,०००।–, भाइ मधुसूधन भ राईले घर 
पठाउन भनी ीलंकाबाट पठाएको .२,००,०००।–, 
दाज ुरमेश रे मीले काठमाड मा घर ज गा िक न पठाएको 

.१२,००,०००।– समेतको रकम आयमा गणना 
ग रपाउँ भ नेसमेत िजिकर िलएको देिख छ । य तै 
िवशेष अदालतले अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बुझेका मु य 

ितवादी उमेशकुमार रे मीका बाबु ल मी साद रे मी 
र दाज ुरमेश रे मीले आफूह  सगोलमा नै रहेको हदँा 
सगोलको आय आजनबाट बढे बढाएको स पि लाई 

ितवादी उमेश रे मीको आजनबाट मा  ख रद भएको 
मा न निम ने र रमेश रे मीले घर बनाउदँा बा  लाख 
पठाएकोमा यसलाई समेत आयमा समावेश गनुपन 
भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइ छ ।
 ९८. पनुरावेदकह ले िलएको उपयु  
पनुरावेदन िजिकरका स ब धमा िवशेष अदालतको 
फैसलामा समेत िववेचना भई माणबाट समिथत हन 
नआएको भनी आयको मा यता िदन निम ने भ ने 
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िन कषमा पगुेको देिख छ । पनुरावेदन अदालतले यस स ब धमा गरेको िव ेषण यो यित आधार कारण वा 
माणबाट निमलेको भनी िनि त पमा पुनरावेदनप मा िजिकर िलन सकेको पाइदँनै । माणबाट समिथत हन 

नसकेको िवषयमा पनुरावेदन प मा िजिकर िलएका भरमा आयको मा यता िदन िम ने देिखएन । 
 मािथका करणह मा ग रएको िववेचनाबाट पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको वैधािनक आयका 

ोतह  देहायबमोिजम रहेको पाइयोः 
.

सं.
आय ा  भएको ोत  िवशेष अदालतले 

कायम गरेको .
यस अदालतको 
िव ेषणबाट परकेो 
िभन् नता .

खदु कायम हन 
आएको ज मा रकम 

.
१. सेवा वेश अगािडको आय ९५,०००।– १,४५,०००।- थप २,४०,०००।-
२. तलब भ ा ५,६६,४१५।– - ५,६६,४१५।–
३. . संजना का ले (रे मी) को 

तलबसमेत 
७१,४६८।७९ - ७१,४६८।७९

४. . संजना का ले (रे मी) को दाइजो 
पेवा

१,५०,०००।– - १,५०,०००।–

५. घर भाडा १,२६,०००।– - १,२६,०००।–
६. ज गा िब १६,५००।– - १६,५००।–
७. दीपक राईबाट कजा िफता १,२०,०००। - १,२०,०००।
८. कृिष आय ३,६०,०००। - ३,६०,०००।
९. बक याज ७७,२८७।२९ - ७७,२८७।२९
१०. ऋण रकम िफता १,००,००० - १,००,०००
११. गोपाल शमाबाट ५०,००० - ५०,०००

   ज मा . १७,३२,६७१।०८ १,४५,०००।- १८,७७,६७१।०८

 ९९. िवशेष अदालतले गरकेो िव ेषणका स ब धमा मािथ करण करणमा ग रएको िववेचनाबाट 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीले ोत पुि  गनपुन जाचँ अविधको कुल स पि  . १,२७,६५,३६२।५८ 
देिखएकोमा सोही अविधमा िनजलाई वैधािनक ोतह बाट ज मा . १८,७७,६७१।०८ ा  भएको 
देिखयो । यस कार पुनरावेदक ितवादीको आय ोत र स पि को तुलना गरी हेदा िनजले कानूनबमोिजम ा  
गरकेो आय ोतबाट .१,०८,८७,६९१।५० िबगो बराबरको स पि  ोत पिु  भएको देिखएन ।
 १००. ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) तथा ४७ बमोिजम ोत पिु  नभई गैरकानूनी 
ठहर भएको तथा सोबाट बढे बढाएको स पि  जफत हने भएकोले पनुरावेदक ितवादीह को साथमा रहेको र 
अ य यि को बक खातामा लकुाएर राखेको स पि म ये के कुन स पि को ोत पिु  हने हो र के कुन स पि को 

ोत पुि  नहने हो भ ने िवषयमा िव ेषण गनपुन ह छ । आरोपप मा हालको मू यको आधारमा घरज गाको 
मू याङ्कन गरी ोत खलेुको र नखुलेको स पि को िभ नता ग रएको देिख छ । तर स पि को मू याङ्कन 
हालको मू यका आधारमा नभई आजन गदाको त कालीन मू यका आधारमा हनपुन मा यता अदालतबाट कायम 
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भएकोले वादी प ले ोत खलेुको र नखलेुको भनी 
आरोपप मा उ लेख गरेको आधारमासमेत िभ नता 
आउने प  छ । ितवादीको येक आिथक वषको 
वैध आय ोत र िनजले गरकेो खच तथा आजन 
गरकेो स पि को यिकन, व तिुन  र तलुना मक 
आधारसिहत दाबी निलइएस म कुन स पि को ोत 
पिु  भएको हो र कुन स पि को ोत पिु  नभएको 
भनी िनधारण गन िवषय जिटल ब ने कुरा प  छ । 
यसैले यस अदालतले याियक िववेकका आधारमा 

आय ोत, स पि को प रमाण र आजन गदाको 
अव थासमेतलाई िवचार गरी जफत योजनको 
लािग ोत पिु  हन नसकेको स पि को िनधारण गद 
आएको छ । ितवादीको आय ोत ा  हने अव था र 
अमूक स पि  आजन ग रएको समयसमेतलाई िवचार 
गरी यसस ब धी याियक िन कषमा पु नु पन ह छ । 
 १०१. यसैले िवशेष अदालतले जफत 
हने ठहर् याएको स पि म येबाटै यस अदालतको 
िव ेषणबाट फरक परेको िबगोअनु प जफत हने 
स पि  यिकन गनु अ यथा हने देिखएन । यस 
आधारबाट िव ेषण गदा अिभयोगप मा दाबी िलएका 
सशुीला कुमारी का ले (अयाल) का नामको कृिष िवकास 
बक र नपाक शाखाको बचत खाता नं. ०७२०४०१ 
मा रहेको .१९,९३,०५४।०३, उषादेवी का ले 
नामको कृिष िवकास बक गौशालाको बचत खाता 
नं. ३११५६६ मा रहेको . ३४,२७,१२९।४८, 
ऐ.नामको ऐ. बकको मु ती खाता नं. २३४९७५ मा 
रहेको .१०,००,०००।–, सुधीर कुमार का ले 
नामको ऐ. बक र नपाक शाखाको बचत नं. ९३१०४४ 
मा रहेको . २०,३५,४३७।४५ समेतका मौ दात र 
सोबाट बढे बढाएको रकम तथा पुनरावेदक ितवादी 
उमेशकुमार रे मीको का.िज.का.म.न.पा वडा नं. ९ 
िक.नं. ६३ े फल ०–६–२–० रोपनी मोल . 
१,६२,५००।– पन ज गा र सोही ज गामा बनेको . 
१८,००,०००।- पन घर, ितवादीको घरबाट बरामद 

भएको . ६,५२,५००।- म ये . ४,६९,५७०।५४ 
समेतको चल अचल स पि  जफत हने देिखयो ।
 १०२. अब, िवशेष अदालतको फैसला 
िमलेको छ वा छैन र पनुरावेदक वादी तथा 

ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर पु न स ने हो वा 
होइन भ ने िनणय िदन ुपन हन आएको अि तम का 
स ब धमा िवचार गदा िवशेष अदालतको फैसलाका 
स ब धमा मािथका िविभ न करणह मा ग रएको 
स पि को मू याङ्कन तथा आयको िववेचनाबाट 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको जाचँ 
अविधको कुल स पि  . १,२७,६५,३६२।५८ 
देिखएकोमा सोही अविधमा िनजलाई वैधािनक 

ोतह बाट ज मा . १८, ७७,६७१।०८ ा  
भएको देिखयो । यस आधारमा ितवादीको वैध आय 

ोतभ दा . १,०८,८७,६९१।५० िबगो बराबरको 
स पि  बढी देिखन आएको छ । यसैले पनुरावेदक 

ितवादी उमेशकुमार रे मीले ोत पिु  गन नसकेको 
. १,०८,८७,६९१।५० बराबरको स पि  नै िनजले 

गैरकानूनी पमा आजन गरकेो दिेखन आयो ।
 १०३. तसथ, पनुरावेदक ितवादी 
उमेशकुमार रे मीले ज मा . १,०८,८७,६९१।५० 
बराबरको चलअचल स पि को ोत पुि  गन सकेको 
नदेिखएकोले सोहीबमोिजम िबगो कायम गनुपनमा . 
१,११,५९,७१८।२७ िबगो कायम गरेको हदस म 
िवशेष अदालतको िमित २०६७।१।१४ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा िबगोको हकमा केही उ टी भई 
उि लिखत कानूनी यव था, ितपािदत िस ा त र 
त य एवम् माणह को िव ेषणसमेतको िववेिचत 
आधार कारणबाट पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार 
रे मीले ज मा िबगो .१,०८,८७,६९१।५० बराबरको 
चलअचल स पि  गैरकानूनी पमा आजन गरी 
आ नो साथमा तथा आफ तह का नाममा लकुाई 
राखी ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
अ तगतको कसरु गरेको ठहछ । सो ठहनाले िनज 
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पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीलाई ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) अनुसार 
िबगोबमोिजम .१,०८,८७,६९१।५० ज रवाना र 
एक वष कैद ह छ ।
 १०४. साथै ोत पिु  हन नसकेको 
पनुरावेदकह  सशुीलाकुमारी का ले (अयाल) का 
नामको कृिष िवकास बक र नपाक शाखाको बचत खाता 
नं. ०७२०४०१ मा रहेको .१९,९३,०५४।०३, 
उषादेवी का ले नामको कृिष िवकास बक 
गौशालाको बचत खाता नं. ३११५६६ मा रहेको 

. ३४,२७,१२९।४८, ऐ. नामको ऐ. बकको मु ती 
खाता नं. २३४९७५ मा रहेको .१०,००,०००।–, 
सधुीरकुमार का ले नामको ऐ. बक र नपाक शाखाको 
बचत नं. ९३१०४४ मा रहेको .२०,३५,४३७।४५ 
समेतका मौ दात र सोबाट बढे बढाएको रकम तथा 
पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको का.िज.
का.म.न.पा वडा नं. ९ िक.नं. ६३ े फल ०–६–
२–० रोपनी मोल .१,६२,५००।– पन ज गा र 
सोही ज गामा बनेको .१८,००,०००।- पन घर र 

ितवादीको घरबाट बरामद भएको . ६,५२,५००।– 
म ये . ४,६९,५७०।५४ समेतको चल अचल 
स पि  र सोबाट बढे बढाएको स पि समेत ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा दफा ४७ 
बमोिजम जफत हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम 
गनू । 

तपिसल
मािथ ठहर ख डमा उ लेख भएबमोिजम िवशेष 
अदालतको फैसला केही उ टी भई पनुरावेदक 

ितवादी उमेशकुमार रे मीलाई १ (एक) वष कैद 
हने ठहरी फैसला भएकाले िनज ितवादी िमित 
२०५९।४।३१ देिख २०५९।९।२९ स म ज मा 
।५।२ (पाचँ मिहना दईु िदन) थुनामा बसेको दिेखएकोले 
सो अविध कटाइ बाकँ  कैद छ (६) मिहना अ ाइस 
(२८) िदनको लगत कसी असलुउपर गनु भनी 

तुत फैसलाको ितिलिपसिहत काठमाड  िज ला 
अदालतमा लगत िदनू ......................................१
िवशेष अदालत, काठमाड को फैसला केही उ टी 
भई पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीलाई .  
१,०८,८७,६९१।५० ज रवाना हने ठहर भएको 
हदँा िनजलाई लागेको उ  ज रवानाको लगत कसी 
असलुउपर गन तुत मु ाबाट रो का भएको 
स पि को िववरणसिहत काठमाड  िज ला अदालतमा 
लगत पठाउनू ................................................२
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम िन न िलिखत 

ितवादीह का नाममा रहेका िन नबमोिजमको 
घरज गा, बक खातामा रहेको िन ेप र बरामद 
भएको नगद ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २०(२) र दफा ४७ अनसुार जफत हने ठहर 
भएकोले कानूनबमोिजम सदर याहा, िललाम िब  
गरी राज वमा आ दानी बाँ न ुभनी काठमाड  िज ला 
अदालतमा लेखी पठाउनू .................................३

(क) सशुीला कुमारी अयाल नामको कृिष 
िवकास बक र नपाक शाखाको बचत 
खाता नं. ०७२०४१ मा मौ दात . 
१९,९३,०५४।०३ 

(ख) उषादेवी का ले नामको कृिष िवकास बक 
गौशालाको बचत खाता नं. ३११५६६ मा 
रहेको .३४,२७,१२९।४८

(ग) ऐजनका नामको ऐजन बकको मु ती खाता नं. 
२३४९७५ मा रहेको . १०,००,०००।–

(घ) सधुीरकुमार का ले नामको कृिष िवकास बक 
र नपाक शाखाको बचत खाता नं. ९३१०४४ 
मा रहेको . २०,३५,४३७।४५

(ङ) पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
घरबाट बरामद भएको .६,५२,५००।– 
म ये . ४,६९,५७०।५४

(च) पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीको 
नामको का.िज.का.म.पा. वडा नं. ९, िक.नं. 

९५०५ - नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार रे मीसमेत



नेपाल कानून पि का, २०७२, चैत

2128

६३ को मोल .१,६२,५००।– पन ज गा
(छ) ऐजन ज गामा िनिमत मोल 
 .१८,००,०००।- कायम भएको घर ।

पनुरावेदक ितवादी उमेशकुमार रे मीलाई तुत 
फैसलाले लागेको कैद र ज रवाना असलुउपर भई 

तुत फैसला पूण पमा काया वयन भएपिछ रो का 
रहेको बाकँ  स पि  र जेथा जमानत िफता वा फुकुवा 
ग रपाउ ँभनी िनज पनुरावेदक ितवादीको कानूनका 
यादिभ  दरखा त परे िनयमानुसार िफता र फुकुवा 

गन स बि धत कायालयमा लेखी पठाउन ुभनी िवशेष 
अदालत काठमाड मा लेखी पठाउनू .....................४

तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फैसलाको 
ितिलिप महा यायािधव ाको कायालय र अि तयार 

दु पयोग अनुस धान आयोगसमेतलाई पठाइिदनू ...५ 
तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िव तुीय ित 

िव  गराई िमिसल िनयमानसुार गरी बुझाइिदनू .....६

उ  रायमा सहमत छु । 
स. . या.क याण े

इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
इित सवंत् २०७२ साल माघ १२ गते रोज ३ शुभम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फैसला िमित : २०७१।८।२३।३

०६८-CR-०१४४

मु ाः जबरज ती करणी र चोरी

िवशेष कृितका मु ाह को कारवाहीमा प को 
गोपिनयता कायम रा नेस ब धी कायिविध िनदिशका, 
२०६४ बमोिजम पीिडतको पिहचान खु ने िववरण 
गो य रािखएको छ ।

पनुरावेदक / वादी : क कुमारीको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव
यथ  / ितवादी : रामेछाप िज ला, वेथान गा.िव.स. 

वडा नं. २ घर भै हाल भ परु स लाघारी ब ने 
बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्का

  चोरी गरकेा गर गहना भ पुरको सनु 
पसलमा लगी िब  गरकेो ह ँ भनी 

ितवादीले अिधकार ा  अिधकारीसम  
बयान गदा वीकार गरकेो देिख छ । 

ितवादीले िब  गरकेो भनकेो भ पुरको 
सनु पसल खोजी गरी ितवादीको बयानको 
पुि  गन काम पीिडतको नभई वादी प कै 
ह छ । उ  कायमा वादी प ले देखाएको 
उदािसनताको कारण पीिडतले याय 
पाउनबाट वि चत हनु पन भ ने नहने ।

( करण नं.६)

नणय नं.९५०६
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  अनुस धान र अिभयोजन बयानमुखी 
भैरहने तर याियक िनणयमा मा ै वै ािनक 
र भौितक सबुद माणको िव ेषण खोजी 
गन िम दैन । चोरीभ दा जबरज ती 
करणीको कसुर बढी गि भर खालको कसुर 
हो । जुन कुराको पीडा पीिडतले जीवन 
पय तस म भो न पन ह छ । य तो गहन 
र संगीन खालको कसुरमा जाहरे गरेपिछ 
सोभ दा कम गि भरको कसुर मािनने 
चोरीमा पिन जाहरेी पनुले चोरी भएको 
कुरालाई पुि  गदछ । मािनस आवतजावत 
गन थानमा कसैले पिन कुनै मिहलालाई 
जबरज ती करणी नगन र य तो वारदातको 

य दश  गवाह भनेको पिन पीिडत नै 
हने ह छ । गर गहनासमते लुटी जबरज ती 
करणी गरकेो भनी पीिडतले ितवादीउपर 
लगाएको आरोपलाई पीिडतको जाहेरीका 
साथै जाहेरीलाई समथन हने गरी पीिडतले 
अदालतमा गरकेो बकप ले पुि  गरकैे 
देिखने ।

( करण नं.७)
  वारदातको स ब धमा मौकामा जाहेरी 

परकेो र राजधानी ज तो ठाउँमा 
वारदात घटेको जबरज ती करणीको 
कसुरस ब धी तुत मु ामा अनुस धान 
प लाई पया  भौितक सबुद माण 
जुटाउन नस ने कुनै किठनाई वा असुिवधा 
रहकेो भ ने पिन देिख न । एकजना 
िववािहत मिहलाको कानमा दुईतोलाका 
सुनका गहना र घाँटीमा आधातोलाको 
ितलहरी हने कुरालाई असामा य 

 मािनदैन । कानका गहना र घाँटीमा 
लगाएको ितलहरीसमेत जबरज ती 
करणी गन जु मीले चोरी गरकेो भनी 

पीिडतसमेत रहके  जाहेरवालीले लगाएको 
आरोपलाई अितशयोि पूण भ न निम ने 
आधार कारणबाट ितवादीले पीिडतलाई 
नसालु पदाथ खुवाई जबरज ती करणी 
गनुको साथै गहना र नगदसमेत गरी िबगो 

.४७,०००।०० (स चािलस हजार 
पैयाँ) चोरी गरकेो भनी वादी प ले 

िलएको चोरीतफको अिभयोग दाबीसमेत 
पुि  हने ।

( करण नं.८)

पनुरावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा 
बालकृ ण वा ले

यथ  / ितवादीका तफबाट :

अवलि बत निजर :

स ब  कानून :

सु  फैसला गन :
 मा.िज. या. ी तेजबहादरु काक
पनुरावेदन तहमा फैसला गन: 
 माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के.सी.
 माननीय यायाधीश ी िदनेशकुमार काक

फैसला
 या.क याण े  : पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६६।०७।२६।५ मा भएको 
फैसलाउपर परकेो िनवेदनमा याय शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ बमोिजम मु ा दोहोर ्याई हेन 
आदेश भई पुनरावेदनको पमा  दायर हन आएको 

तुत मु ाको सङ्ि  त य एवम्  ठहर देहायबमोिजम 
रहेको छ ।

९५०६ - नेपाल सरकार िव. बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्का
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१. त य ख डः
१.१ जाहरेी दरखा तको सङ्ि  यहोराः
 िमित २०६२।१२।६ गते ितवादी बलराम 
दवाडी नाम बताउने खड्का भ ने यि ले सु केरी 
याहान काम लगाई िद छु भनी मािसक .३५००।०० 

(पतीस सय पैया)ँ िदलाई िद छु भनेकाले सु केरी 
िलन जाउ ँ भनी थि सखेलबाट बसमा चढाई लिग 
थानकोट गोदाम निजक बसबाट उतारी थानकोट 
डाँडातफ जङ्गलमा लिग रयो ू टीमा नसाल ुपदाथ 
िमसाएर खुवाई बेहोस बनाई म अचेत हन थालेपिछ 

ितवादीले मेरो .३३,६००।०० (ते ीस  हजार छ 
सय पैया)ँ पन २ तोलाको सनुको बे वा रङ्ग एक 
जोर र .८,४००।०० (आठ हजार चार सय पैया)ँ 
परकेो आधा तोलाको ितलहरी खोली मेरो थैलीमा 
राखेको नगद .५,०००।०० (पाचँ हजार पैया)ँ 
समेत लिग मलाई अङ्गालो मारी जबरज ती उ ानो 
पारी जबरज ती करणी गरेको हदँा कारवाही ग रपाऊँ । 

१.२ घटना थल कृित िववरण मचुु काः 
 काठमाड  िज ला, बाडँ भ याङ्ग गा.िव.स. 
ि थत पूव, पि म, उ र, दि ण, चार िक लािभ  सानो 
सानो बटेुन झाडीमा घासँ मािडएको ज तो देिखने सो 
मािडएको घासँदेिख पि ममा लाि कको िनलो हाते 
झोला रहेको, सो झोलामा रातो कालो बु ा भएको 
ऊनीको प छ् यौरा, सानो फोन डायरी, ऐना र सानो 
काइयँो रहेको सो सामान रहेको थानदेिख अ दाजी 
३०० िमटर दि णतफ पा र गाउ ँजाने गोरेटो बाटोमुनी 
बट्ुयान झाडीमा रयो लेिखएको काटुन याकेट थान-
२ फेला परेको ।  

१.३ ितवादीलाई प ाउ गरी दािखला गरेको 
ितवेदनः 

 जाहेरवाली क कुमारीले पिहचान गरी िनज 

बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्कालाई प ाउ 
गरी यस ितवेदनसाथ दािखला गरकेा छ  । 

१.४ पीिडत क कुमारीले गरकेो सनाखत कागज :
 िमित २०६२।१२।७ गते सु केरी याहान 
काममा लगाई िद छु भनी मलाई िव ासमा पारी 
थानकोट बाडँ भ याङ्ग ि थत जङ्गलमा लिग ू टी 
खान िदई जबरज ती करणी गन ितवादी बलराम 
दवाडी भ ने हाल वा तिवक नाम यानबहादरु खड्का 
भनी खु न आएका ितवादी ियनै हन् । 

१.५ ितवादी बलराम दवाडी भ ने यानबहादुर 
खड्काले अिधकार ा  अिधकारीसम  गरकेो 
बयानः
 िमित २०६२।१२।६ गते िबहान म लिलतपुर 
िज ला, कुसु ती टोलि थत घमुिफर गद जादँा बाटो 
निजक फिनचरमा दईु तीन जना आइमाई मा छेह  
काम गरी रहेको देखी मैले िनज आइमाईह लाई 
यताितर बढुी बढुी मा छे सु केरी याहान कामको 
लािग पाइ छ होला भनी सोध, िनज आइमाईह ले 
किहलेस मको लािग हो भनी सोधे,ँ मैले १ मिहनाको 
लािग हो, महाल मी चोकमा कनलको छोरी सु केरी 
भएक  छ, िनजको घर माताितथ िभ  थानकोट निजकै 
हो भनी कुरा रा दा जाहेरवाली का छी माया थोकरले 
उ  काम गन म जरु भएको र माताितथमा सु केरी 
िलन जान .४००।- र १ मिहना सु केरी याहान 
िदनको १ घ टा काम गन मािसक .३५००।- िमलाई 
िद छु भनेकामा िनज जाहेरवाली म जरु भएको हदँा 
भोिलप ट िबहान माताितथ जाने योजना बनाई म 
फकको िथए,ँ सोही िदन जाहेरवालीसगँ मेरो रा ो 
िचनजान भएको हो । 
 िमित २०६२।१२।६ गते मैले जाहेरवाली 
का छीमाया थोकरलाई भोिल माताितथमा सु केरी 
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िलन जाउलँा भनी कुरा िमलाएर राखेपिछ म 
२०६२।१२।७ गते िबहान अं. ९:०० बजे म फे र 
जाहेरवाली काम गन फिनचरमा गए ँ । जाहेरवाली 
आएक  िथइनन् । यसपिछ अक  आइमाइलाई 
सोध आएपिछ अिलपर गएर थसीखेलबाट िनज 
जाहेरवालीलाई माइ ोबसमा चढाई िनज जाहेरवाली 
र म कलंक स म गय  । कलंक मा पुिग ओलपिछ फेरी 
यहाबँाट बसगाडीमा चिढ थानकोट गोदाम निजक 

पगेुपिछ हामी दवुै जना ओल  िनज जाहेरवालीलाई 
पसल निजकै ब न लगाई म एउटा पसलमा गई चरुोट 
र दईुवटा रयो ( ू टी) िकन । एकिछन पिछ म िनज 
जाहेरवाली भएको ठाउमँा गई अब हामी पैदल िहडँेर 
जानुपछ भनी हामी दवुै जना थानकोट डाडँातफ 
ला य  । 
 जङ्गलको छेउमा पुगेपिछ िनज जाहेरवाली 
थकाई ला यो भनी एक छेउमा निजक थामचकौ 
लागेको िथयो । ठाउँ अिल सनुसान िथयो, म पिन 
सोही बाडँ भ याङि थत एउटा सानो बटुा खको 
छेउ पारी बसी चुरोट स काएर खाए ँ र मैले मसगँ 
भएको िन ा ला ने औषिध धलुो पारी रयो ( ू टी) 
को मखुको खोल पाइपले घोची वाल पारी, सोही 
वालबाट िभ  हाली घोलेर पाइप घसुा रएको ू टी 

( रयो) िनज जाहेरवालीलाई खान िदए,ँ अक  रयो 
मैले खाए,ँ यसपिछ मैले िनजलाई बिहनी अब जाउ,ँ 
जङ्गलको िशतल हदँै जानपुछ भनी अिल परस म 
पगेुपिछ िनजले रगंटा ला यो भिनन्, मैले गम ले 
होला, यहा ँ त माओवादी आउछँ, ितनीले लगाएको 
गहना फुका न भ दा िनज नमानेक ले मैले िनजले 
कानमा लगाएको सुनको बे वा रङ र ितलहरी 
िब तारै फुकाल, िनज यितखेर ल याकललुुक गलेक  
िथई, सनुसान ठाउ ँ िथयो । िनजको गहना फुकाली 
िनजको पटुका फुकाली थैलीमा भएको रकम पैसा 
िझ न खो दा िनज र ममा  भएको अव था िनजको 

शरीरको अङ्गह मा छँुदा मलाई करणी गन उ ेजना 
आई मैले िनजलाई अिलपर सनुसान ठाउमँा बोकेर 
लान खो दा नमानेकाले िनजलाई मैले सोही ठाउमँा 
अंगालो मारी िनजलाई उ ानो सतुाई िनजको शरीरको 
त लो भागमा लगाएको लुंगी र पेटीकोट खोली िदई 
मैले आ नो पाइ ट र क  खोली तल झारी िनज मािथ 
चढी आ नो िलङ्ग िनजको योिनमा घसुाई करणी 
गर । करणी गदागद िनज अचेत अव थामा पगुेक ले मैले 
िनजलाई िघसाद अिलपर बगरमा परु ्याई यह  छाडी 
म भागी गएको ह ँ। मैले जाहेरवालीको साथबाट िलएको 
गरगहना २ थान बे वा रङ र ितलहरी भ परुकै नाम 
थाहा नभएको गहना पसलमा . २५,०००।- मा बेची 
सोसमेत खाईपाई सक ।  

१.६ बाटुली लामा, आिदमाया र रमेबहादुर 
थोकरसमेतको कागजः
 ितवादी बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु 
खड्काले जाहेरवाली क कुमारीलाई ललाई फकाई 
झु याई लिग थानकोट डाडँामा पगेुपिछ रयो ू टी 
खान िदई अध अचेत भएको अव थामा कानको दईु 
तोलाको रङ्ग, आधा तोलाको ितलहरी र िनजको 
साथमा रहेको नगद .५०००।- समेत खोसेर 
िलई जबरज ती करणी गरेको भनी जाहेरवालीले 
भनेक ले बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्काले 
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको िव ास 
ला छ । 

१.७ वादी नेपाल सरकारले सु  काठमाड  िज ला 
अदालतमा पेस गरकेो अिभयोग प
 िमिसल संल न माणबाट ितवादीले 
पीिडत जाहेरवालालाई जबरज ती करणी गरी 
िनजको गरगहनासमेत चोरी गरी लगेको वारदात 
पिु  हन आएकाले चोरीको महलको १ नं. िवपरीत 

९५०६ - नेपाल सरकार िव. बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्का
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१२ नं. र १८ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
पिु  हन आएको हदँा िनज ितवादीलाई मुलकु  
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(३) र चोरीको 
महलको १२ नं. बमोिजम सजाय गरी १८ नं. बमोिजम 
थप सजायसमेत हने र जबरज ती करणीको महलको 
१० नं. बमोिजम पीिडतलाई ितवादीको अंश 
जायदात गरी जाहेरवालालाई आधा अशं िदलाई चोरी 
गरी लगेको िबगो .४७,०००।०० (स चािलस हजार 

पैया)ँ िदलाई पाऊँ । 

१.८ ितवादी बलराम दवाडी भ ने यानबहादुर 
खड्काले अदालतमा गरकेो बयानः
 मेरो नाम बलराम दवाडी होइन । बलराम 
दवाडी भ ने मािनस र नपाकको पेटीमा मेरै, आसपासमा 
बसी हात हेन काम गछ । उसको घर डेरा मलाई थाहा 
छैन । म पिन योितषी काम गछु । िनज जाहेरवाली 
हात हेराउने भनी म कहा ँआएकाले नाम थाहा पाएको 
ह ँ । िनजले हात हेराई सकेपिछ पैसा निदएक ले मेरो 
उसगँ िववाद भएकाले उसले मसगँ पैसा छैन । मसगँ 
सनुको मु ो छ िब  गर े एक हजार आउछँ भनी 
मलाई मु ो िदई गएक  िथइन् । िनजले मलाई िदएको 
मु ो अिहले पिन मेरो साथमा अदालतबाट माग भएमा 
दािखल गनछु । मैले जाहेरवालीलाई सु केरी याहान 
काम लगाई िद छु भनी माताितथतफ िलई गएको हैन 
र जबरज ती करणीसमेत गरकेो हैन तर िकन हो िमित 
२०६३।१।१ गतेका िदन वीर अ पतालको छेउमा 
िनज क कुमारीले हरी याई मलाई प ाउ गरके  
हन् । अिधकार ा  अिधकारीसम को बयान यहोरा 

हरीले आफँै िमलाएर लेखेको हो । सो बयान पढ्न 
माग गदा हरीले मलाई गाली गरी डर दखेाएकाले 
सिह गरी िदएको ह ँ। मउपरको अिभयोग झु ा हो । म 
िनद ष हदँा सजाय पाउन ुपन हैन भ नेसमेत यहोराको 

ितवादीले सु  अदालतमा गरेको बयान ।

१.९ आदेशानुसार जाहेरवाली क कुमारी र 
ितवादीका सा ी बाबुलाल तामाङले सु  

अदालतमा गरेको बकप  िमिसल सामेल रहकेो ।

१.१० सु  काठमाड  िज ला अदालतको िमित 
२०६४।०२।२१।२ को फैसलाः
 यानबहादरु खड्का नै बलराम दवाडी हो 
भ ने कुरा चोरी मु ाका िमिसलबाट ख डन हन पुगेको 
देिखदँा ितवादी यानबहादरु खड्काले अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउने ठहछ । 

१.११ वादी नपेाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, 
पाटनमा गरकेो पुनरावेदनः
 जाहेरवालीको सनु आफूसगँ छ भनी वीकान 
पेसेवर ितवादीलाई केबल िनजका िविभ न नामह  
भएकै आधारमा कसरुबाट सफाई िदन निम ने हदँा सु  
िज ला अदालतको फैसला बदर गरी ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाऊँ ।  

१.१२ पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६६।०७।२६।५ मा भएको फैसलाः
 ितवादी यानबहादरु खड्कालाई चोरीको 
महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ.को १२ र १८ नं. 
बमोिजम साथै जबरज ती करणीको महलको दफा १ 
को कसरुमा ऐ. महलको दफा ३(३) नं.बमोिजम सजाय 
ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी सु  
काठमाड  िज ला अदालतले िमित २०६४।२।२१ 
मा गरकेो फैसला कानूनस मत नै देिखदँा सदर हने 
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न 
स दैन । 

१.१३ वादी नेपाल सरकारले मु ा दोहोर् याई पाउन 
यस अदालतमा दायर गरकेो िनवेदन:
 ितवादीउपर परकेा अ य चोरी मु ाह का 
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आधारमा िनज पेसेवर अपराधी रहेको भ ने ट छ । 
पीिडतले सु देिख अ तस म बताएका सबै त यह  
चोरी मु ासगँ िम छन् । हात हेन ममा पीिडतले 
सनु िदएको भनी ितवादीले वीकार गरकेो र 
वारदात थलमा ू टीको ब ा भेिटएको त यसमेतबाट 

ितवादीउपरको कसुर थािपत भएकै दिेखएबाट 
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनु पनमा 
सफाई िदएको सु को सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा कानूनको िुट रहेकाले मु ा 
दोहोर ्याई हेरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय होस् ।  

१.१४ यस अदालतबाट मु ा दोहोर् याई हने िन सा 
दान गन गरी भएको आदेशः 

 यसमा िकटानी जाहेरी दरखा तका अित र  
३९ विषया पीिडत जाहेरवालीले अदालतमा आई 

ितवादीले कसरु गरकेो भनी िकटानी बकप  गरेको, 
वा य जाचँ ितवेदन र व तिु थित मचुु कासमेतका 
माणह को बेवा ता गद दशी नभएको भ ने एकमा  

आधारमा ितवादीलाई सफाई िदने ठहराई भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको २०६६।७।२६ को 
फैसलामा माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को गि भर 

िुट िव मान रहेको दिेखदँा याय माण ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१)(क) अनुसार दोहोर ्याई हेन िन सा 

दान ग रएको छ । िवप ी िझकाई िनयमानसुार पेस 
गनू ।  

२. इ साफ ख डः
 िनयमबमोिजम िनणयाथ पेस हन आएको 

तुत मु ामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी 
बालकृ ण वा लेले ितवादीले चोरीको कसरु पटकपटक 
गरकेो छ । लगाएका गर गहना चोरी गरी जबरज ती 
करणीसमेत गरकेो भनी जाहेरवालीले भनेको भनी 

बाटुली मायाले बकप मा भनेक  छन् । वारदात थलमा 
ू टीको काटुन बरामद भएकोसमेतबाट ितवादीले 

पीिडतलाई ू टीमा नसाल ु पदाथ िमसाई खवुाएको 
त य पुि  भएको छ । कसैलाई जबरज ती करणीको 
आरोप लगाउँदा आ नै इ जतमा समेत असर पु ने 
अव था ह छ भ ने जा दा जा दै ितवादीलाई आरोप 
लगाई िकटानी जाहेरी िदएबाट कसरु मािणत भएकै 
देिखदँा ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सजाय पाउन ु
पछ भनी बहस गन ुभयो । 
 उि लिखत बहस िजिकरलाई मनन गद 
वादी नेपाल सरकारको तफबाट परेको पुनरावेदन 
प सिहतको िमिसल सलं न माण कागजह को 
अ ययन गरी सु  काठमाड  िज ला अदालतको 
फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमलेको छ, छैन र वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन भ ने स ब धमा 
िवचार गरी िनणय गनु परेको छ । 
 यसमा वादी नेपाल सरकारले िलएको अिभयोग 
माग दाबीमा ितवादीले पीिडतले लगाएको कानका 
रङ, ितलहरी र थैलीमा रहेको .५,०००।०० (पाचँ 
हजार पैया)ँ  समेत . ४७,०००।०० (स चािलस 
हजार पैया)ँ चोरी गरी मलुुक  ऐन, चोरीको महलको 
१ नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ. महलको १२ नं. र १८ 
नं. बमोिजम सजाय हन र िनजले पीिडतलाई नशाल ु
पदाथ खवुाई जबरज ती करणीको महलको १ नं. 
िवपरीतको कसुर गरकाले ऐ. जबरज ती करणीको 
महलको दफा ३(३) नं. बमोिजम सजाय हन र चोरी 
गरेको तफ चोरीको िबगोबमोिजम ज रवाना गरी 
पीिडतलाई ितवादीबाट ितपिुतसमेत भराई पाउ ँ
भ ने देिख छ । सु  काठमाड  िज ला अदालतले 

ितवादी यानबहादरु खड्का नै बलराम दवाडी हो 
भ ने कुरा पिु  नभएको भ ने आधारमा ितवादीलाई 
सफाई िदएको देिख छ । काठमाड  िज ला अदालतको 
फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन 

९५०६ - नेपाल सरकार िव. बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्का
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अदालत, पाटनमा पनुरावेदन परेकामा पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत सु कै फैसला सदर भएउपर 
वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा मु ा 
दोहोर ्याई पाउ ँभ ने िनवेदन परेकामा मु ा दोहोर ्याई 
हेन िन सा दान भई तुत मु ा पुनरावेदनको पमा 
दायर भई िनणयाथ पेस हन आएको देिखयो । 
 २. इ साफतफ िवचार गदा, ितवादीउपर 
पीिडतको िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । ितवादीले 
मौकामा बयान गदा सु केरी याहान काममा लगाई 
िदन पीिडतलाई थानकोटको डाडँामा लगेको र 
जङ्गलको सुनसान ठाउँमा पगुेपिछ मैले मसगँ भएको 
िन ा ला ने औषिध धलुो पारी रयो ू टीमा हाली 
खान िदए,ँ यसपिछ मैले िनजलाई बिहनी अब जाउ,ँ 
जङ्गलको िशतल हदँै जानपुछ भनी अिल परस म 
पगेुपिछ िनजले रगंटा ला यो भिनन्, मैले गम ले होला, 
यहा ँ त माओवादी आउछँ, ितनीले लगाएको गहना 
फुका न भ दा िनज नमानेक ले मैले िनजले कानमा 
लगाएको सुनको बे वा रङ र ितलहरी िब तारै 
फुकाल, िनज यितखेर ल याकललुुक गलेक  िथई, 
िनजको पटुका फुकाली थैलीमा भएको रकम पैसा 
िझ न खो दा िनज र ममा  भएको अव थामा िनजको 
शरीरको अंगह मा छँुदा मलाई करणी गन उ ेजना 
आई मैले िनजलाई अिलपर सनुसान ठाउँमा बोकेर 
लान खो दा नमानेकाले िनजलाई मैले सोही ठाउमँा 
अंगालो मारी िनजलाई उ ानो सतुाई िनजको शरीरको 
त लो भागमा लगाएको लुंगी र पेटीकोट खोली िदई 
मैले आ नो पाइ ट र क  खोली तल झारी िनजमािथ 
चढी आ नो िलङ्ग िनजको योिनमा घुसाई करणी 
गर । करणी गदागद िनज अचेत अव थामा पगेुक ले 
मैले िनजलाई िघसाद अिलपर बगरमा परु् याई यह  
छाडी म भागी गएको ह ँ भनी जाहेरीको यहोरालाई 
समथन हने गरी बयान गरेको देिख छ । 
 ३. ितवादीले अदालतमा इ कारी बयान 
गरकेो भएपिन इ कारीको व तिुन  माणले समथन 

गराउन सकेको देिखदँैन । अदालतमा बयान गदा 
ितवादीले घटना घट्नुभ दा पिहला जाहेरवाली 

आफूिसत हात हेराउन आएक  र हात हेराएबापत 
सनुको मु ो िदएक  िथइन्  भनी जाहेरवालीका गर 
गहना चोरी गरी  िनजलाई जबरज ती करणी गरकेो 
भनी लगाएको आरोपलाई ख डन गन खोजेको 
देिख छ । अिधकार ा  अिधकारीसम  भएको 
बयान कागजमा लागेको सिहछाप ितवादीले आ नो 
होइन भ न सकेको देिखदँैन । उ  बयान हेन पढ्न 
निदई जबरज ती सही गराइएको हो भनी ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा भनेको भएपिन सो कुरालाई 

ितवादीले िव ासलायक माणले पिु  गन सकेको 
देिखदँैन । अदालतमा बयान गदा मौकाको बयान 
करकापले गराइएको भनेरमा  हदँैन यसको भरपद  
िकिसमले  मािणत पिन गन स नपुछ ।
 ४. ितवादीले आ नो ितर ाको खाितर 
कसुर ित इ कारीको िजिकर िलन ुएउटा प  हो तर 
िनजको य तो िजिकर माणबाट समिथत भएको छ, 
छैन भनी पग न ु याियक िव ेषणको अक  मह वपूण 
पाटो हो । सामा यत: आरोिपत यि ले घटनाको 
स ब धमा अनिभ ता जनाउने, पीिडतलाई निचनेको 
वा घटना घटेको भनेको थानमा आफू नभएको 
वा अ य  रहेको (Alibi) अिभ यि  िदने, हरीले 
जबरज ती कागज गराएको भ नेसमेतको िजिकर िलने 
नै गदछन्  । अझ हा ो ज तो भौितक माणभ दा पिन 
बयानमखुी परुातन र पर परागत अपराध अनुस धान 
प ित भएको मुलकुमा अनुस धानसम  आरोप 
वीकार गन र अदालतसम  इ कार गन चलन 

आम पमा िव मान रहेको छ । आ नो सित वमा 
बिसरहेक  कुनै पिन मिहलाले कुनै पिन पु षलाई िबना 
आधार कारण झु ा पमा जबरज ती करणी ज तो 
अपराधमा जाहेरी िदइन्  होला भनेर सामा यतया 
िव ास गन सिकँदैन । आफूले िदएको जाहेरीलाई 
समथन हने गरी पीिडतले अदालतमा पिन बकप  
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गरके  र पीिडतको जाहेरी र बकप को यहोरासगँ 
ितवादीको मौकाको बयानको यहोरा मेल खाएको 

देिखदँा ितवादीको कसरुको पिु  भएकै देिख छ ।
 ५. पीिडत ३९ वषक  िववािहत मिहला 
भ नेमा िववाद छैन । ितवादीले पीिडतलाई नसालु 
पदाथ िमिसएको ू टी खान िदई पीिडत बेहोस भएपिछ 
जबरज ती करणी गरकेो देिख छ । ३९ वषक  िववािहत 
मिहलालाई नशाल ु पदाथ खुवाई जबरज ती करणी 
गदा सङ्घषका िच  तथा यौनाङ्गलगायत शरीरका 
अ य भागमा घाउचोट नदिेखन ु वभािवकै हदँा 
पीिडतको शारी रक प र ण गदा जबरज ती करणी 
भएको भ न नसिकएको कुरालाई पिन वभािवकै 
मा न ुपन ह छ । ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी एवम्  
जाहेरीको समथन गरी पीिडतले अदालतमा गरकेो 
बकप लाई ितवादीले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरकेो सािबित बयानले समथन गरेकै देिखएको र 
अदालतको इ कारीलाई ितवादीले भरपद  माणले 
समथन गराउन नसकेकोसमेतका मािथ िववेिचत 
आधार कारणबाट ितवादीउपर वादी प ले लगाएको 
जबरज ती करणीतफको अिभयोग दाबी पुि  भएको 
देिख छ ।
 ६. अब वादी प ले िलएको चोरीको दाबीतफ 
िवचार गर  । ितवादीले जाहेरवाला पीिडतलाई 
नशालु पदाथ िमसाएको ू टी खान िदई बेहोस पारी 
जाहेरवालीले कानमा लगाएको दईु तोलाको बे वा 
रङ्ग र आधा तोलाको ितलहरी फुकाली िलनकुो 

साथै थैलीमा रहेको नगद .५,०००।- समेत चोरी 
गरी लगेको भनी जाहेरी परेको देिख छ । पीिडतबाट 
चोरी भएका गर गहना एवम्  नगद त कालै बरामद हन 
सकेको देिखदँैन । चोरी गरकेा गर गहना भ परुको 
सनु पसलमा लगी िब  गरेको ह ँ भनी ितवादीले 
अिधकार ा  अिधकारीसम  बयान गदा वीकार 
गरकेो देिख छ । ितवादीले िब  गरकेो भनेको 
भ परुको सनु पसल खोजी गरी ितवादीको बयानको 

पिु  गन काम पीिडतको नभई वादी प कै ह छ । उ  
कायमा वादी प ले देखाएको उदािसनताको कारण 
पीिडतले याय पाउनबाट वि चत हन ुपन भ ने हदँैन ।
 ७. अनुस धान र अिभयोजन बयानमखुी 
भैरहने तर याियक िनणयमा मा ै वै ािनक र भौितक 
सबदु माणको िव ेषण खोजी गन िम दैन । चोरीभ दा 
जबरज ती करणीको कसरु बढी गि भर खालको कसुर 
हो । जनु कुराको पीडा पीिडतले जीवन पय तस म 
भो न ु पन ह छ । य तो गहन र संगीन खालको 
कसुरमा जाहेर गरपेिछ सोभ दा कम गि भरको कसुर 
मािनने चोरीमा पिन जाहेरी पनलेु चोरी भएको कुरालाई 
पिु  गदछ । मािनस आवतजावत गन थानमा कसैले 
पिन कुनै मिहलालाई जबरज ती करणी नगन र य तो 
वारदातको य दश  गवाह भनेको पिन पीिडत नै हने 
ह छ । गर गहनासमेत लटुी जबरज ती करणी गरकेो 
भनी पीिडतले ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई 
पीिडतको जाहेरीका साथै जाहेरीलाई समथन हने 
गरी पीिडतले अदालतमा गरकेो बकप ले पुि  गरेकै 
देिख छ । 
 ८. वारदातको स ब धमा मौकामा जाहेरी 
परेको र राजधानी ज तो ठाउमँा वारदात घटेको 
जबरज ती करणीको कसुरस ब धी तुत मु ामा 
अनुस धान प लाई पया  भौितक सबुद माण 
जटुाउन नस ने कुनै किठनाई वा असिुवधा रहेको भ ने 
पिन दिेख न । एकजना िववािहत मिहलाको कानमा 
दईुतोलाका सनुका गहना र घाटँीमा आधातोलाको 
ितलहरी हने कुरालाई असामा य मािनदँैन । 
कानका गहना र घाटँीमा लगाएको ितलहरीसमेत 
जबरज ती करणी गन जु मीले चोरी गरकेो भनी 
पीिडतसमेत रहेक  जाहेरवालीले लगाएको आरोपलाई 
अितशयोि पूण भ न िम दैन । ियनै िववेिचत आधार 
कारणबाट ितवादीले पीिडतलाई नसाल ुपदाथ खुवाई 
जबरज ती करणी गनकुो साथै गहना र नगदसमेत गरी 
िबगो .४७,०००।०० (स चािलस हजार पैया)ँ 

९५०६ - नेपाल सरकार िव. बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्का
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चोरी गरकेो भनी वादी प ले िलएको चोरीतफको 
अिभयोग दाबीसमेत पिु  ह छ ।
 ९. उि लिखत िववेचनाको आधारमा 

ितवादीउपरको अिभयोग मागदाबी पु ने देिखदँा 
सु ले ितवादीलाई सफाई िदने गरी गरेको फैसला 
सदर गरकेो पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।०७।२६।५ को फैसला निमलेको देिखदँा 
उि ट हने भई ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय हने ठहछ । अब ितवादीलाई के कित 
हदस म सजाय गन उपयु  ह छ भनी िवचार गदा, 

ितवादीले ३९ वषक  क कुमारीलाई ललाई फकाई 
एका त थानमा पुर ्याई ू टीमा लाग ु पदाथ िमसाई 
खान िदई बेहोस तु याई जबरज ती करणी गरेको पिु  
भएकाले ितवादीले मलुुक  ऐन, जबरज ती करणीको 
महलको ३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
ठहछ । यसैले ितवादीलाई ऐ. ऐ. को ३(३) नं. 
बमोिजम ६(छ) वष कैद सजाय ह छ । 
 १०. जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गन 

ममा ितवादीले पीिडतले लगाएको २ तोलाको 
सनुको बे वा रङ्ग एक जोर, आधा तोलाको सनुको 
ितलहरी एक थान र थैलीमा भएको  ५०००।- 
समेत चोरी गरी भागेको भ ने अिभयोगदाबीसमेत 
पिु  भएकाले अिभयोगप मा दाबी ग रएको िबगो 

 ४७,०००।- (स चालीस हजार पैया)ँ समेत 
ितवादीबाट पीिडत जाहेरवालाले भराई िलन 

पाउने ठहछ । ितवादीउपरको चोरीको कसरु पटके 
हो भनी वादी प ले मािणत गराउन नसकेको हदँा 

ितवादीलाई मुलकु  ऐन, चोरीको महलको १२ नं. 
बमोिजम पिहलो पटक चोरी गरेमा हने १(एक) मिहना 
कैद हनाको साथै चोरी गरकेो िबगो . ४७,०००।- 
बराबरको रकम िनज ितवादीलाई ज रवानासमेत 
ह छ । लाग ु पदाथ खुवाई बेहोस बनाई गर गहना र 
नगद चोरी गरेको देिखदँा ितवादीलाई ऐ. महलको 
१८ नं. बमोिजम थप १(एक) वष कैदसमेत हने 

ठहछ । साथै मुलकु  ऐन,  जबरज ती करणीको महलको 
१० नं. बमोिजम पीिडत क कुमारीलाई पु न गएको 
शारी रक र मानिसक पीडासमेतलाई ि गत गदा 
िनजले ितवादीबाट ितपूितबापत  ५०,०००।- 
(पचास हजार पैया)ँ भराई िलन पाउने ठहछ । अ  
तपिसलबमोिजम गनू । 

तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम बलराम दवाडी 
भ ने यानबहादरु खड्का भनी अिभयोग प मा 
लेिखएका ितवादी बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु 
खड्कालाई मलुुक  ऐन, जबरज ती करणीको महलको 
३(३) नं. बमोिजम ६(छ) वष कैद हनाको साथै 
पीिडतको गर गहनासमेत चोरी गरेतफ ऐ. चोरीको 
महलको १२ नं. बमोिजम १(एक) मिहना एवम्  नशाल ु
पदाथ खवुाई चोरी गरकेाले ऐ. को  १८ ले हने थप 
१ (एक) वष कैदसमेत गरी दवुै कसरुमा गरी ज मा ७ 
(सात) वष १(एक) मिहना कैद र चोरीको िबगोबमोिजम 
४७,०००।- ज रवानासमेत हने ठहरी फैसला भएकाले 

ितवादी बलराम दवाडी भ ने यानबहादरु खड्का 
हाल सु  र पनुरावेदन अदालतको फैसलाले सफाई 
पाई कैदमा नरही बे ज ुनै रहेकाले िनजलाई ठहरकेो 
उ  कैद र ज रवानाको लगत कसी असुल गनु भनी 
काठमाड  िज ला अदालत, फैसला काया वयन 
शाखालाई लगत िदनू .......................................१
जाहेरवाला पीिडत क कुमारीले ितवादी बलराम 
दवाडी भ ने यानबहादरु खड्काबाट चोरीको िबगो 

. ४७,०००।- (स चािलस हजार) र जबरज ती 
करणीको ितपूितबापत  ५०,०००।- (पचास 
हजार पैया)ँ समेत गरी . ९७,०००।- (स तान बे 
हजार) भराई िलन पाउने हदँा सो रकम अदालतकै 
सि यतामा ितवादीको जायजेथालगायत जनुसुकै 
चल अचल स पि बाट असलुउपर गरी पीिडतलाई 
िनजको गोपिनयतामा दखल नपु ने गरी िनजलाई 
सचुना िदई िझकाई भु ानी िदन ुभनी सु  काठमाड  
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िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू .......................२
िवशेष कृितका मु ाह को कारवाहीमा प ह को 
गोपिनयता कायम रा नेस ब धी कायिविध 
िनदिशका, २०६४ बमोिजम ततु जबरज ती 
करणी मु ाक  पीिडतको नाम, थर, वतनलगायतका 
पीिडत मिहलाको पिहचान खु ने यि गत 
प रचया मक िववरणह  स पणुको गोपिनयता 
अपराध अनुस धानको िनिम  सचुना ा  भएदेिख 
अनसु धान तहिककात, अिभयोजन, सनुवुाई, 
फैसला, फैसला काया वयनलगायतका स पणु काम 
कारवाहीका ममा र फैसला काया वयनप ात् पिन 
अनसु धान तहिककात गन िनकाय, मु ा हेन िनकाय 
र फैसला काया वयन गन िनकायलगायतका स पणु 
िनकायह ले दफा २ अ तगतका मु ामा पीिडत प को 

पमा तुत भएका यि को यि गत प रचया मक 
िववरणह  गो य रा न ु पन छ भनी बा या मक 
यव था भई रहेकामा सो िनदिशकाअनसुार पीिडतको 
यि गत प रचया मक िववरण गो य नराखी जाहेरी 

दता गनदेिख अनसु धान गन कायमा खिटने हरी 
कमचारी र मु ाको अिभयोजन गन सरकारी विकलबाट 
समेत उ  िनदिशकाको पालना हन ुपनमा स बि धत 

हरी कमचारीका साथै स बि धत सरकारी विकलबाट 
उ  िनदिशकाको पालना नभएको दिेखदँा िनजह को 
स ब धमा सो कुराको अिभलेख राखी स बि धत 
कमचारीसमेतलाई सोको जानकारी िदनु भनी तत् तत् 
िनकायमा लेखी पठाउनू ...................................३
उि लिखत कायिविध िनदिशकाको अिभयोग दायर 
गन अदालतका े तेदार कमचारी, मु ा फैसला गन 
िज ला यायाधीश, पनुरावेदन दता गन पनुरावेदन 
अदालतका स बि धत रिज ार एवम्  मु ा फैसला 
गन पुनरावेदन अदालतका माननीय यायाधीशह बाट 
समेत पालना भएको नदेिखदँा उि लिखत सबैको 
अिभलेख राखी िनजह  सबैलाई सो कुराको 
जानकारीको लािग लेखी पठाउने यव थाका लािग 

यस अदालतका रिज ारलाई तुत फैसलाको 
ितिलिपसिहतको जानकारी िदनू .......................४

दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदनू .....................................................५

उ  रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय

इजलास अिधकृत : बाबुराम सवुेदी 
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर २३ गते रोज ३ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फैसला िमित : २०७१।६।२६।१

०६४-CI-०९२१

मु ा : हक कायम दता बदर

पनुरावेदक / वादी : काठमाड  िज ला, काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं. २५ म खन ग ली घर 
भई हाल िसरहा िज ला, िसरहा नगरपािलका 
वडा नं. ४ ब दै आएक  शोभाकुमारी धानको 

नणय नं.९५०७

 

९५०७ - काशरवी धानसमेत िव. सनुमाया े समेत



नेपाल कानून पि का, २०७२, चैत

2138

परलोक भई  िनजको  मु.स. गरी आ नो  
हकमा  समेत  िनजको  छोरा  काठमाड   
िज ला, काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. 
२५ म खन ग ली ब ने इ रवी धानको 
मृ यु भई मु.स. गन िनजको छोरा ऐ.ऐ. ब ने 

काशरवी धानसमेत
िव

यथ  / ितवादी : काठमाड  िज ला, काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं.१५ ब ने सनुमाया  

े समेत

  सािबकको नापीमा दता बाँक  रहन गएको 
ज गाको हक वािम व िन पण गदा 
सो नापीमा खडा भएको िफ डबुकमा 
लेिखएका यहोराह  मह वपूण माण 
ह छ । उस बखतको नापीमा खडा 
भएको िफ डबुकमा लेिखन े यहोराह  
सो ज गाको वािम वको स ब धमा 
काला तरमा िववाद उठ्ला भनी अनुमान 
गरी लेिखएका का पिनक कुराह  

 होइनन् । यसैले सो िफ डबुकलाई सो 
ज गाको वािम व िनधारक माणको 

पमा उ च मह व िदन ुपन ।
  य तो ज गाको सािबक लगतमा 

लेिखएको यहोरा पिन मह वपूण 
 ह छ । सािबक लगतमा लगतवालाको नाम, 

थर, ज गाको े फल, िवरह, ज गाको 
मौजा तथा सो लगतको चारिक ला र 
हाल िववािदत ज गाको े फल, िवरह, 
मौजा तथा चारिक लालगायतका कुराह  
आपसमा िभडाई य तो लगतले हाल 
िववािदत ज गासँग साथक स ब ध रा छ 
या रा दैन, सो कुरा हनेु उि कै आव यक 
हने ।

  ज गा पिहचान गन र दाबीकताको 
ज गासगँको स ब ध यिकन गन 
उि लिखत माणह का अित र  उ  
ज गा मोहीले कमाएको भए ज गाधनीको 

पमा दाबी गन यि ले मोहीसँग िनर तर 
स ब ध बनाई ज गाको बाली िलएको छ, 
छैन साथै सािबकमा नापीभ दा अगािड 
सो ज गाको पोत वा ितरो ितरकेो छ, 
छैन भ ने अ य माणह  पिन उि कै 
मह वपूण ह छन ्। उि लिखत माणह ले 
दाबीकता यि को िववािदत ज गासँगको 
वैध एवम ् साथक स ब ध थािपत गदछ र 
य तो ज गाको वा तिवक वािम ववाला 

यिकन गन म त पु दछ । वािम वको 
दाबीकता यि ले दता हन बाँक  ज गामा 
हक कायममा दाबी गदा उि लिखत 

माणह लाई िसलिसलेवार पमा 
तुत गरी िफ डबुकमा नाम जिनएको 

यि  वा िनजको हकवाला आफू रहकेो 
कुरा िनिववाद तवरले थािपत गन स नु 
पन ।

( करण नं.५)
  सािबकमा खडा भएका िफ डबुक तथा 

सािबक लगतमा ज गाको वािम ववाला 
भनी नाम लेिखएको यि को नाम थरसँग 
स ब ध देखाउन पिछबाट खडा ग रएका 

माणह लाई पिन सू मतम पमा हे रनु 
पन ।

  िफ डबुकमा उि लिखत एउटा यि को 
नाम थरसगँ दाबीकता यि  वा िनजका 
पूवज िपता वा बाजे / पित वा बाजे 
आिद नाताका यि को नाम िभडाउने 
उ े यबाट िफ डबुकमा उि लिखत 
नामको यि  जोसकैु भए पिन सो यि  
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भ ने दाबीकताको िपता/बाजे वा पित/बाजे 
नै एउटै हो भनी अप या रलो, बनावटी 
या का पिनक तवरबाट दाबीकता र 
िफ डबुकमा उि लिखत यि को नाम 
एउटै देखाई तयार ग रएका पिछ ला 

माणह लाई सहजै हण गरी वािम व 
यिकन गन पिन सिकँदैन । पिछबाट 
खडा भएका माणह  िनस देह पमा 
दताको दाबी गनु पन ज गाको सािबकका 
िलखतका यहोरासगँ िमलाउने उ े यबाट 
खडा भएका छन् भने ती पिछ ला 

माणह  ज गाको वािम व यिकन गन 
ाह् य हन स ै नन् । ज गा ज तो िवषयमा 

कुनै यि को हक वािम व कायम गदा 
अनुमान गरी कायम गन निम ने । 

( करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह  
मोहनमूित प त र वीण नािपत

यथ  / ितवादीका तफबाट : 
अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

सु  तहमा फैसला गन :
 मा.िज. या. ी काशच  गजुरेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन : 
 मा. या. ी ल मणमिण रसाल
 मा. या. ी ह रबहादरु ब नेत

फैसला
 या. क याण े  : पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६४।८।२४ को फैसलाउपर याय 

शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन आएको ततु मु ाको 

सङ्ि  त य र ठहर यस कार छ :
 हा ा बाजे िहरा धान भ ने िहरामान धान 
भ ने िहरामान े  िमित २००१ सालमा परलोक 
भैस न ुभएको छ । बाजेका नाममा नापन सा भएका 
काठमाड  िज ला चपली भ काली गा.िव.स. वडा 
नं. ७(क) का िक.नं. १८५, १८७, १७५, १७६, 
१८१, १८३, १८४ र िक.नं. १९० का हा ा नाममा 
दता हने ज गाह  िवप ी सुनमाया े समेत वादी 
र सीता े समेत ितवादी भएको िकत जालसाजी 
मु ामा वादी सनुमायाका नाममा नामसारी दता हने गरी 
िमित २०५२।२।२ मा काठमाड  िज ला अदालतबाट 
िमलाप  भएको रहेछ । मिु साद धान ितवादी र 
इ रवी धानसमेत वादी भएको अंश मु ामा काठमाड  
िज ला अदालतको २०३९।९।२ को फैसला र 
म यमा चल े ीय अदालतको २०४०।८।२७ को 
फैसलासमेतले अंश पाउने ठहरी फैसलाबमोिजम िमित  
२०४१।१२।११ मा ब डा मचुु का हदँा उि लिखत 
ज गाह  समेत उ लेख भै ब डा भएको छ । हा ो हक 
पु ने उि लिखत ज गाह  िवप ीह ले आपसमा मु ा 
गरी उ  िमित २०५२।२।२ को िमलाप बमोिजम 
भनी आ ना नाममा दा.खा. नामसारी दता गरकेो हदँा 
उ  िमलाप  बदर गरी सो िमलाप बमोिजम उ  
ज गाह  िवप ीका नाममा दता गन गरी मालपोत 
कायालय, काठमाड बाट भएको िट पणी आदेश बदर 
गरी हामी िफरादीह का नाममा दा.खा. दता गरी 
ज गाधनी माण पुजासमेत पाउ ँभ नेसमेत यहोराको 
िफरादप  । 
 वादी दाबीबमोिजमका िक.नं. १८५, 
१८७, १७५, १७६,१८१, १८३, १८४ र िक.नं. 
१९० का ज गाह  काठमाड  िज ला अदालतको 
िमलाप बमोिजम हा ो नाममा दा.खा. दता गरकेो 
मालपोत कायालयको िनणय र सोबमोिजमको िनणय 
दता सदर हन ुपदछ । वादीह को हकदैया, हद याद 
िवहीन िफराद दाबी खारेज गरी ज.िम.को. १४ नं. 

९५०७ - काशरवी धानसमेत िव. सनुमाया े समेत
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बमोिजम वादीह लाई नै ज रवाना गरी सजायसमेत 
ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको सुनमाया े को 
मु.स. गन राम साद े  र रामकाजी े को संयु  

ितउ रप  ।
 ितवादीह  सीता े  र शभु ादेवी 
कमाचायले सु  यादै गजुारी ितउ र निफराई 
बसेका ।  
 वादी दाबीको िक.नं. १८५ समेतका 
ज गाह मा वादीको हक पुगेको िमिसलबाट देिखदँा 
वादीको हक मेटाउन ितवादीह  िमली िमित 
२०५२।२।२ मा काठमाड  िज ला अदालतबाट 
भएको िमलाप  बदर भै वादीको हक कायम हने ठहछ । 
उि लिखत ज गाह  ितवादीको नाउमँा दा.खा. दता 
नामसारी गन गरेको मालपोत कायालयको िनणयसमेत 
बदर हने ठहछ । वादीले उ  ज गाका ज गावाला 
पशपुित िघिमरलेाई ितवादी कायम नगरकेो हदँा 
सो बेगर दा.खा. नामसारी गरी हा ो नाममा दता गरी 
लालपजुासमेत पाउ ँभ ने वादी दाबीस म पु न स दैन 
भ नेसमेत यहोराको काठमाड  िज ला अदालतको 
िमित २०६१।५।१५ को फैसला । 
 ज गाको िफ डबकुमा िहरामान े को नाम 
उ लेख हदँैमा सो ज गा िवप ीको हकिभ को हो 
भ न सिक न । िवप ीको नाता माण बदर नहदँैमा 
हा ो नाउकँो ज गा िवप ीह को हने भ न कानूनले 
कदािप िम दैन । जहासँ म शोभाकुमारी धान वादी 
र मिु  धान ितवादी भएको अंश मु ाको स दभ 
छ, सो मु ासगँ हामीह को कुनै स ब ध छैन । यिद 
२०३९।९।२ मा िनजह को िबचमा उ  यहोराको 
फैसला भएको भए २०४८ देिख २०५२ सालस म 
मालपोत कायालयमा ज गा दता गन कृयामा िकन 
जानुभएन ? केवल मोहीको नाम थर िम न आएको 
भनी यसलाई मा  आधार मानी िन कषमा पु न ुकुनै 
पिन हालतमा तकसङ्गत हन स दैन । तसथ हक 
कायम बदर मु ा मा  दायर गरी सोही मु ाबाट िमलाप  

बदर गरी िवप ीको हक कायम हने ठहर गरेको सु को 
फैसला िुटपूण हदँा उ  फैसला बदर गरी याय पाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादीको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन प  । 
 मु ा च दाच दै वादी दाबीको ज गाको 
वािम व ितवादीले हक ह ता तरण गरउेपर दायर 

भएको लगाउको जालसाजी मु ाबाट समेत िलखत 
जालसाजी हने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलासमेत 
बमोिजम वादीको नाममा दा.खा. दता हनु पनमा ततु 
मु ाबाट वादी दाबीको ज गामा वादीको हक कायम हने 
ठहर गरेको तर दा.खा. दता गरी वादीको नाउमँा माण 
पजुा पाउ ँभ ने दाबी पु न नस ने गरी भएको सु को 
इ साफ बदर गरी पूण इ साफ ग रपाउ ँ भ नेसमेत 
यहोराको वादीको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो 

पनुरावेदन प  । 
 यसै लगाउको फो.प.ुनं. ३३३/५५८ 
समेतको जालसाजी मु ामा यथ  िझकाउने आदेश 
भएको र ततु मु ा पिन उ  मु ाको अ तर भावी 
मु ा भएकोले सु  फैसला फरक पन स ने हदँा 
पनुरावेदन नगन ितवादीह लाई अ.बं. २०२ नं. 
बमोिजम िझकाउने साथै वादी प  र ितवादी दईु 
जनाको पनुरावेदन परेको देिखदँा सो पुनरावेदन परकेो 
जानकारी एकअकालाई गराई िनयमानुसार पेस गन ु
भ ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।  
 काठमाड  िज ला चपली भ काली 
गा.िव.स. ७(क) िक.नं. १८५ समेतका ज गाह  
सनुमाया े समेत र शभु ादेवी े समेत िबच िमित 
२०५२।२।२ मा िमलाप  भई िमलाप बमोिजम िमित 
२०५२।३।७ मा सनुमायासमेतका नाउमँा दा.खा. गरी 
आएको ज गाह  तह-तह िब  हदँ ै आएको िलखत 
सदर हन ुपदछ भ नेसमेत यहोराको अ.बं. १३९ नं. 
बमोिजम बुिझएका स रता प त, पशपुित िघिमर,े शैले  
खनाल, ानदेव कटुवाल र िव णु साद उपा यायको 
वारसे नरे  महजनले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा 
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गरकेो बयान ।
 िववादको काठमाड  िज ला चपली भ काली, 
गा.िव.स. वडा नं. ७(क) को िक.नं. १८५ समेतका ८ 
िक ा ज गाको स ब धमा सािबक ज गाधनी का छा 
बाजे िहरामान े  २००८ सालमा र का छी ब यै 
स तकुमारीको २००५ सालमा िनधन हदँा िनजह को 
कुनै स तान नभै िनवेदक सनुमाया े , राम साद 

े  र रामकाजी े का पित िपता दानबहादरु े ले 
काजि या गरकेो र िनजको पिन २०४४ सालमा 
िनधन भएपिछ हकवालाम ये ितवादी सनुमायाको 
पिन २०५२ सालमा िनधन भएकोमा ितवादीह  
राम साद े  र रामकाजी े समेत दईु जना भएको 
यहोरा िमित २०४९।८।२६ को नाता मािणत 
माणप बाट देिखन आएको छ । वादीले पेस गरकेो 

िमित २०४६।१०।२९ को नाता मािणत माणप मा 
बाजे िहरा धान भ ने िहरा े  भ ने िहरामान े  
भ ने यहोरा उ लेख गरेबाट एउटै यि को ३ वटा 
नाम हन स ने अव था आफँैमा अ वाभािवक छ । 
वादीले माणसाथ पेस गरेको माण हेदा महांकाल 
गठुी भ ने देिखएको भै १०२/८७ उ लेख भएको र 
यसको े फल ४-२-० मा  देिख छ । अक तफ ियनै 

वादीह का िबच अशं मु ा परी िमलाप  हदँा िक ा नं. र 
े फलसमेत उ लेख हन सकेको छैन । वादीले प े को 

लगत िवता भएको र सो लगतबमोिजम रकैरमा प रणत 
ग रपाउ ँभनी ऐनका यादिभ  दरखा त परेको अव था 
िमिसलबाट देिखदँैन । ितवादीले पेस गरेको लगत हेदा 
टोखा मौजाको र े फल पिन िम दोजु दो देिखएको 
छ । िववादको ज गा हाल यी वादी ितवादीबाहेक 
अ य यि को नाउमँा दता भएको अव था देिखदँा 
सोउपर नािलस गरेको अव थासमेत देिखन 
आउदँैन । य तो अव थामा माणको मू याङ्कन 
नगरी सु  काठमाड  िज ला अदालतबाट वादी दाबी 
पु ने ठहरी भएको फैसला िमलेको देिखएन । वादीको 
हक कायम नहने गरी फैसला भएको अव थामा दा.खा. 

नामसारी ग रपाउ ँ भ ने िजिकर पिन पु न स दैन । 
काठमाड  िज ला अदालतको िमित २०६१।५।१५ 
को फैसला िमलेको नदेिखएकोले सो फैसला उ टी भै 
वादी दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६४।८।२४ को फैसला । 
 पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा 
िच  बुझेन । िमित २०४६।१०।२९ को िज ला 

शासन कायालय, काठमाड बाट जारी भएको नाता 
मािणत माणप  कानूनको रत पुर ्याई जो जे बु न ु

पन माण, सजिमनसमेत बझुी जारी भएको हदँा 
य तो माण जबस म बदर वा िनि य हन स दैन 

तबस म सो माणमा लेिखएको यहोरालाई अदालतले 
माणमा िलनै पन ह छ । कानूनबमोिजम अिधकार ा  

िनकायबाट जारी माणप मा लेिखएको कुरालाई 
अ वाभािवक हो भनी अदालतले भ न िम दैन । 
सो माणप  हालस म जीिवतै हदँा यस स ब धमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले िलएको आधार िमलेको 
छैन । कुनै अदालत वा सरकारी कायालयमा कानूनले 
रा न ु पन याहा, े ता वा कागजप मा उ लेख 
ग रएका कुराह  सही पमा उ लेख ग रएका हन् भनी 
अदालतले अनुमान गन छ भ ने माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६(ग) मा भएको कानूनी यव थािवपरीत भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िुटपूण छ । हामी 
वादीका अंिशयारिबच काठमाड  िज ला अदालतमा 
अंश मु ा परी सो मु ामा यी िववािदत ज गाको लगत 
नं. तायदातीमा खलुाएकै छ  । सो मु ामा फैसला हदँा र 
ब डाप  हदँासमेत यी ज गाको िवषयमा उ लेख भएकै 
हदँा केवल े फल र िक ा नं. उ लेख नभएको भ ने 
आधार िलई हालस म जीिवतै रहेको काठमाड  िज ला 
अदालतको फैसला र सोबमोिजमको ब डा मुचु कामा 
लेिखएको कुरालाई माणमै निलई ग रएको फैसला 
एकतफ  र िुटपूण हदँा उ  फैसला बदर गरी िफराद 
दाबीबमोिजम इ साफ पाउ ँ भ नेसमेत यहोराको 
वादीले यस अदालतमा दायर गरेको पनुरावेदन प  । 

९५०७ - काशरवी धानसमेत िव. सुनमाया े समेत
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 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम  पेस हन आएको तुत मु ामा 
पनुरावेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह  

ी मोहनमूित प त र ी वीण नािपतले यी 
पनुरावेदकह का िबचमा काठमाड  िज ला 
अदालतमा अंश मु ा परी दाबीका ज गाको लगत नं. 
तायदातीमा खुलाइएको अव था छ । सो मु ा फैसला 
हदँा उ  ज गाह  समेत यी पनुरावेदकह का िबचमा 
ब डा ला ने गरी फैसला भई तपिसल ख डमा समेत 
उ लेख भएको छ भने फैसला काया वयन हदँा ब डा 
मचुु कामा समेत उ लेख भै  पनुरावेदकको हक 
थािपत भइरहेको अव था छ । अंश मु ा गदाका 

अव थामा दता हन बाँक  रहेको स म हदँा अंश 
भागमा पन प ले िफरादमा उि लिखत ८ िक ा 
ज गाह  दता ग रपाउ ँ भनी स बि धत मालपोत 
कायालयमा िमित २०४९।८।२५ मा िनवेदन गरी 
कारवाहीयु  अव थामा रहेकै बखत ितवादीह ले 
उ  ज गाह  दता गरी हक ह ता तरणसमेत गरकेो 
काय बदिनयतपूण हनका साथै कानूनी पले समेत 

िुटपूण रहेकोमा सोतफ िवचार र िव ेषण नै नगरी 
भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िुटपूण 
हदँा सो फैसला बदर गरी िफराद दाबीबमोिजम िनणय 
बदर गरी वादीह को हक कायम गरी नामसारीसमेत 
हनपुदछ भनी बहस गनभुयो । 
 िव ान् कानून यवसायीह ले गनुभएको 
बहससमेत सनुी पनुरावेदनसिहतका िमिसल कागजात 
अ ययन गरी हेदा पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमले निमलेको के रहेछ र पुनरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर पु न स ने हो होइन ? भ ने 
स ब धमा नै िनणय गन ुपन देिखन आयो । 
 २. िनणयतफ िवचार गदा, िफरादमा 
उि लिखत िक.नं. १८५, १८७, १७५, १७६, १८१, 
१८३, १८४ र १९० समेतका िववािदत ८ िक ा 
ज गाह  वादी इ रवी धानले आ ना नाममा दता 

गराई पाउ ँभनी स बि धत मालपोत कायालयमा िनवेदन 
िदएकोमा उ  िनवेदन कारवाहीयु  अव थामा रहेकै 
समयमा वादी सनुमाया े समेत र ितवादी सीता 

े समेतका िबच चलेको िकत जालसाजी मु ामा उ  
ज गाह  सुनमाया े का नाममा दता कायम हने गरी 
िमित २०५२।२।२ मा काठमाड  िज ला अदालतमा 
िमलाप  ग रएको भ ने माण िमिसलह बाट 
देिख छ । उ  ज गाह  वादी इ रवी धानसमेत 
र ितवादी मुि साद धान भएको अशं मु ामा 
काठमाड  िज ला अदालतको िमित २०३९।९।२ र 
म यमा चल े ीय अदालतको िमित २०४०।८।२७ 
को फैसलासमेतबाट अंश पाउने ठहरी फैसला भई 
हा ो हक थािपत भएकोमा उ  िमित २०५२।२।२ 
को िमलाप ले हामीह को हक जान नस ने हदँा 
सो िमलाप समेत बदर गरी उ  ज गाह  हामी 
िफरादीह का नाममा दा.खा. दतासमेत गराई पाउ ँ
भ ने िफराद दाबी रहेको देिख छ । वादी दाबी झु ा हो, 
दाबीका ज गाह  काठमाड  िज ला अदालतको िमित 
२०५२।२।२ को िमलाप बमोिजम हा ो हक कायम 
भई हा ो नाममा दा.खा. दतासमेत भइसकेकोमा हा ो 
नाममा दता हने भनी मालपोत कायालयबाट भएको 
िनणय सदर ग रपाउ ँ भ ने ितउ र िजिकर रहेको 

तुत मु ामा िववािदत ज गाह मा वादीको हक 
कायम हने ठहर ्याई भएको सु  काठमाड  िज ला 
अदालतको फैसलाउपर ितवादीह को पुनरावेदन 
परी वादी दाबी पु न नस ने ठहर ्याई भएको पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलाउपर वादीको यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन आएको रहेछ । 
 ३. काठमाड  िज ला चपली भ काली 
गा.िव.स. वडा नं. ७(क) िक.नं. १८५, १८७, 
१७५, १७६, १८१, १८३, १८४ र १९० समेतका 
िववािदत ८ िक ा ज गाह  हा ा बाजे िहरा धान 
भ ने िहरामान धान भ ने िहरामान े को हक 
भएकोमा िनजको २००१ सालमा परलोक भएप ात् 
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हामीह को हक ला ने उ  ज गाह का स ब धमा 
हामीह का िबचमा अंश मु ा परी काठमाड  िज ला 
अदालत र म यमा चल े ीय अदालतसमेतका 
फैसलाले हा ो हक भएको, दतास म बाकँ  रहेकोले 
दताका लािग मालपोत कायालय काठमाड मा िनवेदन 
िदएकोमा सािबक माण पेस गरेका बखत कारवाही 
गन गरी कारवाही थगन गन भनी मालपोत कायालय, 
काठमाड बाट िमित २०४९।१०।१ मा िनणय भएको 
िथयो भ ने िफराद दाबी रहेको दिेख छ । िववािदत 
ज गाको िमिसल संल न िफ डबुक उतार हेदा ज गा 
धनीको महल खाली रही िकसानको यहोराको महलमा 
“यो ज गा का.इ. असन ब ने िहरामान े को हो, कुत 
बझुाई खाई आएको छु” भ ने यहोरा उ लेख भएको 
देिख छ । 
 ४. नापीको समयमा नाप जाचँ भई 
िफ डबकुस म खडा भएको तर स बि धत ज गाधनीको 
नाममा दता हन बाकँ  भई बेदता रहेको कुनै ज गामा 
सािबक ज गावालाले वा िनजका हकवाला ह ँभनी दता 
वा हक कायमको दाबी गन यि ले सो ज गामा आ नो 
हक पु ने वा थािपत हने व तुिन  आधार माण पिन 
देखाउन ु पन ह छ । यसरी हक कायमको दाबी गन 
यि ले देखाएका माणह  सो ज गासगँ स बि धत 

छन् वा छैनन् भ नेतफ अदालतले सू म अ ययन गरी 
ती माणह बाट दाबीकता यि को सो ज गामा वैध 
स ब ध देिख छ या देिखदँैन भ ने त यको पिहचान 
गन ु पन ह छ । यसैले कुनै बेदताको ज गामा म 
हकवाला ह ँवा सािबक ज गावालाको हक ला ने ज गा 
हो भ नमुा  पया  हदँैन ।
 ५. सािबकको नापीमा दता बाकँ  रहन गएको 
ज गाको हक वािम व िन पण गदा सो नापीमा 
खडा भएको िफ डबकुमा लेिखएका यहोराह  
मह वपूण माण ह छ । उस बखतको नापीमा खडा 
भएको िफ डबकुमा लेिखने यहोराह  सो ज गाको 
वािम वको स ब धमा काला तरमा िववाद उठ्ला 

भनी अनमुान गरी लेिखएका का पिनक कुराह  
होइनन् । यसैले सो िफ डबुकलाई सो ज गाको 
वािम व िनधारक माणको पमा उ च मह व िदन ु

पन ह छ । यसैगरी य तो ज गाको सािबक लगतमा 
लेिखएको यहोरा पिन मह वपूण ह छ । सािबक 
लगतमा लगतवालाको नाम, थर, ज गाको े फल, 
िवरह, ज गाको मौजा तथा सो लगतको चारिक ला 
र हाल िववािदत ज गाको े फल, िवरह, मौजा तथा 
चारिक लालगायतका कुराह  आपसमा िभडाई 
य तो लगतले हाल िववािदत ज गासगँ साथक स ब ध 

रा छ या रा दैन, सो कुरा हेनु उि कै आव यक ह छ । 
ज गा पिहचान गन र दाबीकताको ज गासगँको स ब ध 
यिकन गन उि लिखत माणह का अित र  उ  
ज गा मोहीले कमाएको भए ज गाधनीको पमा दाबी 
गन यि ले मोहीसगँ िनर तर स ब ध बनाई ज गाको 
बाली िलएको छ, छैन साथै सािबकमा नापीभ दा 
अगािड सो ज गाको पोत वा ितरो ितरेको छ, छैन 
भ ने अ य माणह  पिन उि कै मह वपूण ह छन् । 
उि लिखत माणह ले दाबीकता यि को िववािदत 
ज गासगँको वैध एवम्  साथक स ब ध थािपत गदछ 
र य तो ज गाको वा तिवक वािम ववाला यिकन 
गन म त पु दछ । वािम वको दाबीकता यि ले दता 
हन बाकँ  ज गामा हक कायममा दाबी गदा उि लिखत 

माणह लाई िसलिसलेवार पमा तुत गरी 
िफ डबकुमा नाम जिनएको यि  वा िनजको हकवाला 
आफू रहेको कुरा िनिववाद तवरले थािपत गन स न ु
पदछ । यी माणह को अभावमा मौिखक पमा 
ज गामा हक कायमको दाबी गनमुा  पया  हन स ै न । 
 ६. यसका अित र  सािबकमा खडा 
भएका िफ डबकु तथा सािबक लगतमा ज गाको 
वािम ववाला भनी नाम लेिखएको यि को नाम 

थरसगँ स ब ध देखाउन पिछबाट खडा ग रएका 
माणह को बारेमा पिन सू मतम पमा हे रन ुपदछ । 

िफ डबकुमा उि लिखत एउटा यि को नाम थरसगँ 

९५०७ - काशरवी धानसमेत िव. सुनमाया े समेत
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दाबीकता यि  वा िनजका पूवज िपता वा बाजे/पित वा 
बाजे आिद नाताका यि को नाम िभडाउने उ े यबाट 
िफ डबुकमा उि लिखत नामको यि  जोसुकै भए पिन 
सो यि  भ ने दाबीकताको िपता/बाजे वा पित/बाजे 
नै एउटै हो भनी अप या रलो, बनावटी या का पिनक 
तवरबाट दाबीकता र िफ डबुकमा उि लिखत 
यि को नाम एउटै देखाई तयार ग रएका पिछ ला 
माणह लाई सहजै हण गरी वािम व यिकन गन पिन 

सिकँदैन । पिछबाट खडा भएका माणह  
िनस देह पमा दताको दाबी गन ु पन ज गाको 
सािबकका िलखतका यहोरासगँ िमलाउने उ े यबाट 
खडा भएका छन् भने ती पिछ ला माणह  ज गाको 
वािम व यिकन गन ा  हन स ै नन् । ज गा ज तो 

िवषयमा कुनै यि को हक वािम व कायम गदा 
अनमुान गरी कायम गन िम दैन । यो कुरा दाबीकताले 
मािथ िववेचना भएका माणको िसलिसलेवार 

तुितबाटै थािपत गन स न ुपदछ ।
 ७. यी पुनरावेदक वादीले सािबक ज गावाला 
िहरा धान भ ने िहरामान धान भ ने िहरामान े  
हा ा बाजे हन् भ ने दाबी िलई िमित २०४६।१०।२९ 
को नाता माण-प  पेस गरकेोमा िफ डबुकमा 
लेिखएको ज गावालाको नामसगँ उ  नाता माण-
प मा उि लिखत नाम िमले िभडेको देिखदँैन । वादीले 
पेस गरेको सो नाता माण-प मा एउटै यि को 
३ वटा नाम उ लेख भएको देिख छ । एकाितर 
एउटै यि को ३ वटा नाम हन स ने कुरा आफँैमा 
वाभािवक देिखदँैन भने अकाितर नाता माणप मा 

उ लेख भएका िहरामान े  आ ना बाजे हन् भ ने 
यी पनुरावेदकह ले आ नो थर धान नै लेिखरहेको 
िमिसलबाट दिेखइरहेको हदँा दाबीका ज गाका सािबक 
ज गावाला िहरामान े  यी वादीह कै बाजे हन् 
भनी मा न िम ने देिखएन । यसैगरी उ  िववािदत 
ज गाह  आ ना नाममा दता गराइ पाउ ँभनी मालपोत 
कायालयमा िनवेदन िददँा सािबक माण पेस गरकेो 

बखत कारवाही गन गरी कारवाही थिगत गन भनी 
मालपोत कायालयबाट िमित २०४९।१०।१ मा 
िनणय भएको छ भनी िफराद लेखमा वीकार गन 
यी पनुरावेदक वादीह ले त प ात् उ  िक.नं. का 
ज गाह  दता गनका लािग आ नो हक पु ने माण 
पेस गरी दता गराउन ि याशील रहेको पिन देिखदँनै । 
वादीले आ नो हक पु ने माण भनी िफरादसाथ पेस 
गरेको भ काली महांकाल गुठीको लगत नं. १०२/८७ 
मा उि लिखत े फलसगँ िववािदत ज गाको े फल 
िम न आएको पिन देिखदँैन । 
 ८. ितवादीह को ितउ र िजिकर 
हेदासमेत दाबीका ज गाको सािबक ज गाधनी का छा 
बाजे िहरामान े  भएका, िनजको २००८ सालमा र 
का छी ब यै स तकुमारीको २००५ सालमा िनधन 
भई िनजह को कुनै स तान नभएकोले हा ा बाब ु
दानबहादरु े ले काजि या गरकेोमा बाबकुो पिन 
२०४४ सालमा िनधन भई िनजको हक खाने हामी 
राम साद े  र रामकाजी े  भएको भनी उ लेख 
गरी नाता माणप  पेस गरकेो देिखयो । ितवादीले पेस 
गरेको नाता माणप मा उि लिखत नाम र िववािदत 
ज गाको िफ डबुकमा लेिखएको ज गावालाको नाम 
िमली िभडी रहेको दिेख छ । ितवादीले ज गाको 
हकको ोतको पमा पेस गरेको टोखा मौजाको 
लगतमा उि लिखत ज गाको े फलसगँ िववािदत 
ज गाको े फल िम ने िभड्ने देिखएको छ । काठमाड  
िज ला अदालतमा ितवादीह का िबचमा मु ा चली 
िमित २०५२।२।२ मा िमलाप  भै दाबीका ज गा 

यथ  ितवादीह क  आमा सनुमाया े का नाममा 
दता कायम भएको देिख छ तर यी पनुरावेदकह ले 
उ  ज गामा आ नो हक पु ने माण पेस गन नसकेको 
अव थामा वादी दाबीबमोिजम िमलाप  बदर भै 
दाबीका ज गामा वादीह को हक कायम दता हन स ने 
अव था देिखन आएन ।
 ९. अत: मािथ उि लिखत आधार कारणबाट 
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वादी दाबीबमोिजम दाबीका ज गामा वादीको हक कायम 
हने ठहर ्याएको सु  काठमाड  िज ला अदालतको 
फैसला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।८।२४ 
मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर हने ठहछ । 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर पु न स दैन । 
अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।

तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम दाबीको ज गामा 
वादीको हक कायम हने ठहराएको सु को फैसला 
उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला सदर हने ठहरेकाले 
सु  फैसलाबमोिजम वादीले ितवादीबाट भरी पाउने 
ठहरकेो कोट फ  . ६६५०।- ितवादीले पनुरावेदन 
गदा पनुरावेदन अदालत, पाटनको र.नं.३५० िमित 
२०६२।१।१६ मा धरौटी राखेको देिखदँा उ  धरौटी 
रकम कानूनबमोिजम ितवादीह लाई नै िफता िदनू 
भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा लेखी पठाइिदनू ..१

तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फैसलाको 
जनाउ यथ  ितवादीह लाई िदई िनयमानुसार 
िमिसल बझुाइिदनू ..........................................२ 

उ  रायमा सहमत छु ।
या. गोिव दकुमार उपा याय

इजलास अिधकृत : नगे कुमार कालाखेती
इित संवत् २०७१ साल असोज २६ गते रोज १ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी सशुीला काक

माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजुली
फैसला िमित : २०७२।९।२।५

०७१-CI-०२६२

िवषय : उ ेषण / परमादशे

पनुरावेदक / िवप ी : काठमाड  उप यका िवकास 
ािधकरण काठमाड का नायब िवकास 

आयु  तथा ऐ. िज ला आयु को कायालय 
काठमाड का िज ला आयु  डा.भाइकाजी 
ितवारी

िव
यथ  / िनवेदक : काठमाड  िज ला, काठमाड  

महानगरपािलका वडा नं. ३४ ब ने चतभुूज 
भ समेत

  रा यले नाग रकको बसोबासको 
अिधकारको सकारा मक काया वयनको 
लािग संिवधानले नै दािय व िसजना 
ग रराखेको अव थामा कुनै नाग रकले 
आ नो साम यबाट िसजना गरकेो 
बसोबाससँग स बि धत सा पि क हकमा 
अित मण गन कुरा सामा य अव थामा 
क पनासमेत गन सिकँदैन । नाग रकको 
मौिलक हकको पमा संिवधानले थािपत 
गरेको य तो अिधकार काया वयन गन 
रा यलाई केही पूवतयारी आव यक 
पनु एउटा प  हन स छ तर भैरहकेो 
बसोबासमािथ ह त ेप गरी यो हकको 

नणय नं.९५०८

 

९५०८ - डा.भाइकाजी ितवारी िव. चतभुजु भ समेत
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िनवाध पमा उपभोगमा असर पुर् याउने 
काममा रा य ि याशील हन नहन े।

( करण नं.८)
  बृहत्  सावजिनक िहतको लािग रा यले 

यि को स पि मािथ िनय ण गन 
स ने मा यतालाई अपवादको पमा 
वीका रएको पाइ छ । खास गरी 

Eminent Domain र Police Power 
को िस ा तअनुसार रा यले यि को 
िनजी स पि मािथ िनय ण, िनयमन र 
अङ्कुश लगाउन स ने मा यता रहेको 
छ । तथािप यसको योगसमते रा यले 
असीिमत पमा गन स दैन । यसका 
िनि त सीमा, ि या र कायिविध रहेका 
ह छन ् । यसका आधार र सीमाह  
रा यको कानूनबाट िनिद  ग रएको 
हनुपदछ । रा यले यि को िनजी 
स पि मािथ ह त ेप गदा कानूनले 
िनिद  गरकेा य ता आधार र सीमाह मा 
बािँधनु पन । 

( करण नं.१०)
  यि को स पि  रा यले यसरी ा  

गदा चिलत कानूनी कायिविधको उिचत 
पालना नग रएको, यि लाई अनुिचत 
मका पन गरी काम कारवाही वा िनणय 
ग रएको आिद आधार र अव थाह मा 
पुनरावेदन गन पाउने कुरालाई समेत ती 
कानूनह ले थािपत गरकेो देिख छ । 
यसबाट रा यले वे छाचारी ढङ्गबाट 
नाग रकलाई िनजको सा पि क हकबाट 
वि चत गराएको िवषय सदैव याियक 
पुनरावलोकनको िवषय ब ने ।

( करण नं.१२)

  यथ  िनवेदकह ले घर बसोबास गदा 
कायमै नरहकेो मापद डका आडमा कुनै पूव 
सूचना वा जानकारीस म पिन निदई हठात् 
िनजह को बसोबासको घर क पाउ डमा 
िच  लगाउने र डोजर लगाई भ काउने 
काय कुनै पिन ि कोणबाट उिचत 
मा न सिकँदैन । सहरीकरणको ममा 
यि  िवशेषको बसोबासको स पि मा 

ह त ेप गनु पन अव थामा सरोकारवाला 
यि लाई पूव सूचना िदने, म जुरी िलने र 

िनजको बसोबास भािवत हने अव थामा 
िनजलाई अक  बसोबासको यव थापन 
गन उिचत र मनािसब ितपूित तथा 
समयसमेत दान गन ु रा यको दािय व 
हन े।

( करण नं.२०)
  व तुतः िवकास िनमाण नाग रकह को 

िहत र सुिवधाकै िनिम  ग रन ेहदँा बृह र 
सामािजक वाथ वा िहतका लािग यि  
िवशेषले योगदान पुर् याउनु पन अव था 
िसजना हन स दछ । रा यले स चालन 
गन िवकासका काय मह मा यि गत 
वाथ वा िहतभ दा सामूिहक िहत वा 
वाथ सव परी ह छ । तथािप िवकासका 

काय मह  स चालन गन ममा 
सावजिनक िहतको लािग यि  िवशेषको 
स पि  ा  गनुपदा पिन संिवधान वा 
कानूनले िनिद  गरेको मापद ड वा 
िविधको उपे ा गन नहन े।

( करण नं.२१)
  रा य नाग रकको संर क भएको हदँा 

रा यले सबै नाग रकह को अिभभावक व 
िलन स नु पदछ । एकथ र नाग रकलाई 
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सुिवधा िदने नाममा अक  थ रमािथ पूवा ह 
राखी अ याय हने अव था रा यले िसजना 
गन हदैँन । रा यका ि याकलापह  
यायोिचतमा  नभई सबै नाग रकका 

लािग सम याियकसमेत हन ुपन । 
( करण नं.२३)

  एक पटक चिलत कानूनबमोिजम घर 
िनमाणको लािग इजाजत िलई िवप ी 
िनवेदकह को बसोबासको लािग घर 
िनमाण भइसकेपिछ य तो घर रहेको ज गा 
नेपाल सरकार वा यसको कुनै िनकायले 
बाटो फरािकलो पान योजनको लािग वा 
अ य कुनै सावजिनक योजनका लािग 
िलनु पन भएमा चिलत कानूनबमोिजम 
कारवाही चलाई िनवेदकह लाई उिचत र 
िविधस मत पमा ितपूित िदई ा  गनु 
पन ।

( करण नं.२४)

पनुरावेदक / िवप ीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा 
भकृु ण कोइराला

यथ  / िनवेदकका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  मानवअिधकारको िव यापी घोषणाप , 
१९४८

  नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी 
अ तराि य अनुब ध, १९६६

  आिथक, सामािजक तथा सां कृितक 
अिधकारस ब धी अ तराि य अनुब ध, 
१९६६ को धारा ११(१) 

  सावजिनक सडक ऐन, २०३१
  ज गा ाि  ऐन, २०३४
  नगर िवकास ऐन, २०४५

  नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२ को उपधारा (१), धारा १९ को 
उपधारा (२)

  नेपालको संिवधानको धारा १६ को उपधारा 
(१), धारा २५ (२), धारा ३७ 

सु  आदशे गन :
 मा. या. ी ेमबहादरु के.सी.
 मा. या. ी सहदवे साद बा तोला

आदेश
 या.गोपाल पराजुली : पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।७।२० को आदेशउपर 
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम 

िवप ीको तफबाट यस अदालतमा पनुरावेदन पन 
आएको तुत मु ाको सङ्ि  त य एवम्  ठहर 
यस कार छ :
 काठमाड  िज ला, काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं. ३४ (सािबक वडा नं. 
१०) ि थत िक.नं. १८५ को ०-११-०-१ ज गा 
िनवेदकम येको म चतुभुज भ को हो । मेरो घरज गाको 
दि णतफ गोरटेो बाटो छ । उ  बाटोम ये ३ िफट 
म िनवेदकले उपरो  मेरो ज गाम येबाटै छोिडिदएको 
हो । सो बाटो िनिववाद पमा योग भइरहेको छ, 
कोही कसैको बाधा अड्चन छैन । यसरी ३ िफट ज गा 
बाटोको लािग मैले िदएको कुरा काठमाड  उप यका 
िवकास ािधकरणलाई िमित २०६९।११।१० मा 
िलिखत अनरुोध ग रसकेको छु । काठमाड  िज ला, 
काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ३४ (सािबक वडा 
नं. १०) ि थत िक.नं. १०६ को ज गा र सोमा बनेको 
घर िनवेदकम येको म म जलुा खनालको हो भने 
सोही ठाउकँो िक.नं. १११ को ज गा र सोमा बनेको 
घर िनवेदकम येको म यामचरी भ डारीको हो । सोही 
ज गामा घर बनाई वष देिख हामी प रवारसिहत िनर तर 
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बसोबास गरी आएका छ  । हामी िनवेदकह को घर 
ज गा दईु िमटरभ दा बढी िभ  सारी बाटो बढाउनु 
पन गरी काठमाड  उप यका िवकास ािधकरणले 
पखालको बािहरप  िच  लगाएको छ भ ने सु नमा 
आएकोले हेदा हा ो घरज गाको क पाउ ड वालमा 
िच  र अङ् क लगाएको र २०६९।१२।१९ मा डोजर 
िलएर म जलुा खनाल र यामचरी भ डारीको पखाल, 
चतभुुज भ को अ दाजी १० िफट पखाल डोजरले 
भ काई गएका िथए ।
 हा ो क पाउ ड वालमा लगाएको िच  र 
िवप ीले गराएको जानकारीअनुसार गैरकानूनी पमा 
हा ो घर पखाल भ काई बाटो िव तार गन बल 
स भावना भएको र सोबमोिजम काय गरमेा नाग रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ समेतले 
िदएको हक हनन् भई अपूरणीय ित हने भएकोले 
िवप ीह ले हा ो घर ज गामा वेश गन, क जा गन, 
भ काउने, अ य तरहले हािन नो सानी पुर ्याउने, 
हा ो वीकृित म जुरी िवना ितपूित निदई आफूखसुी 
हा ो हकभोग दता ितरोको घर ज गा बाटोमा गाभी 
बाटो िव तार गन गरी हालस म कुनै गैरकानूनी काय 
ग रएको भए सो एवम्  ततु िनवेदन िवचाराधीन रहेकै 
बखत हन स ने यसस ब धी काम कारवाही तथा 
िनणय िनरपे पमै गैरकानूनी हने भएकोले बदरभागी 
छन् ।
 अतः िवप ीह को उ  काम कारवाही 
र िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकको 
वीकृित म जरुी िवना गैरकानूनी तवरले िनवेदकको 

घर पखाल भ काई बाटो िव तारलगायतका 
कुनै काय नगन ु नगराउन ु भ ने िनषेधा ा जारी 
ग रपाऊँ । साथै यो िनवेदनको अि तम िकनारा 
नलागेस म िनवेदकह को घर ज गामा वेश गन, 
क जा गन, भ काउने, बाटो िव तार गन ज ता 
कुनै काय नगनु नगराउन ु यथाि थितमा रा न ु भनी 

िवप ीह को नाउँमा अ त रम आदेश जारी ग रपाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेदन दाबी ।
 िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हन ु
नपन आधार कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना 
पाएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ  
िलिखत जवाफ पेस गन ुभनी िवप ीह का नाममा याद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध यितत 
भएपिछ िनयमानुसार पेस गनू । अ त रम आदशेको 
मागतफ िवचार गरी हेदा यि को पूण वािम वको 
स पि मा िनजको इ छा िव  कानूनबमोिजम बाहेक 
ह त ेप गन नपाउने स पि स ब धी अिधकारको 
िस ा त हो । अतः िनवेदकको हकको बसोबास भएको 
ठाउकँो बाटो िनवेदकह कै िहतका लािग फरािकलो 
बनाउन आव यक भए िनवेदकह  समेतको सहमित 
िलई कानूनबमोिजम गरी बाटो िव तार ग रनु पछ । 
िनवेदकले देखाएका आशङ् काको काय भइसकेको 
नभए उ  कुरामा यान िदई सो काय ततु 
मु ा अि तम नहदँास म नगन पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३क बमोिजम यो 
अ त रम आदेश जारी ग रएको छ । सोको जानकारी 
िवप ीह लाई िदन ु भ नेसमेत यहोराको पुनरावेदन 
अदालतबाट िमित २०६९।१२।२५ मा भएको 
आदेश ।
 रट िनवेदनको करण नं. १ मा उ लेख 
गरेका ज गाह  रट िनवेदकको होइन भनी यस 

ािधकरणले कुनै िववाद गरेको छैन । यस ािधकरणले 
मापद ड लागू भएपिछ बनेका भौितक सरंचनाह  
भ काउन लागेको हो । मापद ड लागू हनपूुव बनेको 
भौितक संरचना भएमा सरकारले कानूनबमोिजम 
मआु जा ितपूित िदने यव था गरकेो छ । िवप ी 
रट िनवेदकको िनवेदनप  झु ा एवम्  गैरकानूनी छ । 
िनवेदकह ले उ लेख गरेअनुसार यस ािधकरणको 
तफबाट नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १९ र नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
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९ को ितकूल हने गरी कुनै पिन काय नगरकेो र पिछ 
पिन नगन यहोरा अनरुोध छ भ नेसमेत यहोराको 
काठमाड  उप यका िवकास ािधकरण, केशरमहल 
काठमाड को िलिखत जवाफ ।
 िवप ीको घर क पाउ ड वालमा िलिखत 
जवाफवालाले िच  लगाएको भ न स न ु भएको 
छैन । य तै िलिखत जवाफवालाले िमित 
२०६९।१२।१९ गते पखालमा डोजर लगाएको भ न 
पिन स न ुभएको छैन । अथात् िलिखत जवाफवालाको 
कुनै भूिमका नरहेको/नभएको रट िनवेदकले नै 
वीकार गनभुएको छ । िववािदत बाटो नगरप रषद् बाट 

पास भएको बाटो होइन । नगरपािलकाको बजेटबाट 
िनमाण हन लागेको बाटोसमेत होइन । महानगरपािलका 
कायालयलाई अनाव यक पमा िवप ी बनाएको 
हदँा िनवेदन खारजे ग रपाउ ँ भ ने काठमाड  
महानगरपािलका कायालय, बागदरबारको िलिखत 
जवाफ ।
 काठमाड  उप यका िवकास ािधकरण 
थापना हनपूुव उप यकाका तीनवटै िज लामा गठन 

भएका नगर िवकास सिमितले हाल ािधकरणले गन 
काय ग ररहेको अव था िथयो । जहासँ म िनवेदकले 
िनवेदनमा उ लेख गनु भएको े  र बाटो िव तारको 
कुरा छ, सो स ब धमा त कालीन काठमाड  उप यका 
नगर िवकास सिमितले २०६४ सालमा नै प पमा 
मापद ड बनाएर वीकृत भैसकेको र सो मापद ड 
काया वयन गरेको मा  हो । सो मापद ड नगर 
िवकास ऐन, २०४५ बमोिजम नै िनधारण भएको र 
हाल काया वयनमा आएको हदँा काठमाड  उप यका 
िवकास ािधकरणले कानूनबमोिजम नै काम कारवाही 
ग ररहेको देिख छ । िवकासको मुख पूवाधार तथा 
सवसाधारणको सबैको लािग अ याव यक सावजिनक 
सडक िनमाण र िव तार गन कायमा ितकूल असर 
पान र िवकास ि यालाई नै अव  गन िवप ीले 
जनु रट िनवेदन दायर गन ु भएको छ यो चिलत 

कानून र सावजिनक िहतका ि ले पिन उपयु  
हने देिखदँनै । तसथ िबना आधार र कारण यस 
म ालयलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको ततु रट 
िनवेदन खारजेयो य छ, खारजे ग रपाउ ँ भ नेसमेत 
सहरी िवकास म ालयको िलिखत जावफ ।
 िनवेदनमा उि लिखत ज गा GLD मा परकेो 
भए सो स ब धमा भए गरेका कागजातसिहतको 
फायल मु ा पेसीको िदन देखाई िफता लैजाने गरी 
िवप ी काठमाड  उप यका िवकास ािधकरणबाट 
िझकाई िनयमबमोिजम गरी पेस गनु भ ने पुनरावेदन 
अदालतबाट िमित २०७०।३।१२ मा भएको आदेश ।
िनवेदकह को पूण वािम व रहेको ज गामा 
िनजह को सहमित िलइबाहेक ह त ेप गन नपाउने 
स पि स ब धी अिधकारको मूलभूत िस ा त 
भएको र िनवेदकह को बसोबास भएको ठाउमँा बाटो 
फरािकलो गन ममा िनजह सगँ सहमित िलई बाटो 
िब तार गनपुनमा सो काय गरकेो भ ने कुनै कागज 

माण नभएको अव थामा कानूनबमोिजमको रत 
परु् याई मा  गन ु पनमा सोबाहेक िनवेदकह को घर 
ज गामा वेश गन, क जा गन, भ काउने, बाटो िव तार 
गन ज ता काय नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का 
नाममा िनषेधा ाको आदशे जारी हने ठहछ भ नेसमेत 
यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 

२०७०।७।२० को फैसला ।
 पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा िच  
बझुेन । काठमाड  उप यका नगर िवकास सिमितको 
२०४५।७।२९ र २०४६।५।१२ को िनणयानसुार 
िवप ीह को े मा गई टोल वडाबासीसगँ छलफल 
गरी उनीह को मागअनुसार अ त य त सहरलाई 
यवि थत र बाटो, ढल, पानीलगायतको सिुवधाको 

लािग िव तार गन िनणय भई सरकारको िनदशनमा 
यस ािधकरणले तािवत सडक अित मण गरी 
बनाएको भौितक संरचना हटाउन िच  लगाएको  
हदँाहदँै यसलाई अनदेखा ग रएको छ । सावजिनक 
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िहतको लािग बाटो िव तार गदा िवप ीह को 
घरज गा तिव त भै बसोबास लायक नहने भनी 
आ मिन पमा आदशे ग रएको छ । मापद ड लागू 
हनपूुव िनिमत भौितक सरंचनाको ितपूित िदने भनी 
पटकपटक सूचना जारी गरकेो अव थामा हचवुाको 
भरमा उिचत र पया  ितपूित निदई कुनै काय नगनु 
भनी जारी भएको परमादेशले यस ािधकरणको सडक 
िव तारस ब धी कायलाई य  र परो पमा असर 
पन भएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश 
बदर गरी िनवेदन खारेज ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको 
िवप ीको तफबाट यस अदालतमा पन आएको 
पनुरावेदनप  ।
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
हन आएको ततु मु ाको िनवेदनसिहतको िमिसल 
संल न कागजात अ ययन गरी पनुरावेदक िवप ीको 
तफबाट उपि थत िव ान्  अिधव ा ी भुकृ ण 
कोइरालाले सावजिनक िहतको लािग बाटो िव तार 
गदा िवप ीह को घरज गा तिव त भै बसोबास 
लायक नहने भनी आ मिन पमा भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको आदेश ुिटपूण हदँा िनवेदन खारजे 
हनपुछ भनी ततु गनु भएको बहस िजिकरसमेत 
सिुनयो ।
 उि लिखत बहस िजिकरसमेतको स दभमा 

तुत मु ामा मूलतः िन न ह मा केि त रही 
िनणय िदन ुपन देिखन आएको छ :

१. नाग रकको बसोबासको अिधकार र यि को 
घर ज गालगायतको अचल स पि  ा  गन 
रा यको अिधकारिबचको स तलुन कायम 
गन आधारह  के हन स दछन्  ?

२. सहरीकरणको ममा यि को 
घरज गासमेतको स पि मा रा यले 
सावजिनक योजनका लािग बाटो िव तार 
गदा के क ता कायिविध पुरा गनपुन हो ?

३. पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश िमलेको 

छ, छैन र पनुरावेदकको पुनरावेदन िजिकर 
पु ने हो होइन ?

 
 िनणय िन पणको लािग तय ग रएका उपरो  

का स ब धमा िवचार गनुअिघ ततु मु ाको 
सङ्ि  त य िसंहावलोकन गन ुवा छनीय ह छ ।
 िनवेदनको यहोरा हेदा िक.नं. १०६, १११ 
र १८५ को ज गामा घर बनाई वष देिख प रवारसिहत 
िनर तर बसोबास गरी आएका छ  । हामी िनवेदकह को 
घर ज गा दईु िमटरभ दा बढी िभ  सारी बाटो बढाउने 
गरी काठमाड  उप यका िवकास ािधकरणले 
पखालको बािहरप  िच  लगाई हा ो घर पखाल 
भ काई बाटो िव तार गन बल स भावना रहेको 
छ । सोबमोिजम काय गरेमा िनवेदकह को नाग रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ समेतले 
िदएको हक हनन् भई अपूरणीय ित हने भएकोले हा ो 
घर ज गामा वेश गन, क जा गन, भ काउने, अ य 
तरहले हािन नो सानी परु् याउने काम कारवाही नगन ु
नगराउनु भनी िनषेधा ा र कुनै गैरकानूनी िनणय गरकेो 
भए उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउ ँभ नेसमेत माग 
गरेको देिखयो ।
 िलिखत जवाफ हेदा िनवेदकले उ लेख 
गरेको थान काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. १० 
हाल वडा नं. ३४ को िसट नं. १०२-११०७-२१ 
को िक.नं. १८५, १८३, १०६ र १११ को ज गाको 
दि णतफ त कालीन काठमाड  उप यका नगर 
िवकास सिमितले िनणय गरेको तािवत दईु िमटरको 
G.L.D. सडक हो । उ  सडक े मा िनयमानसुार 
िचनो लगाई माइिकङ्ग गरी उ  ज गाबाहेक अ य  
िनयमानुसार बाटो िव तारको कामसमेत भैसकेको छ । 
नाग रक अिधकार ऐनको दफा ९ को ितकूल हने गरी 
कुनै पिन काय नगरकेो र पिछ पिन नगन हदँा िनवेदन 
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत िजिकर िलएको  दिेख छ ।
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 िनवेदकह को घर ज गामा कानूनबमोिजम 
बाहेक वेश गन, क जा गन, भ काउने, बाटो िव तार 
गन ज ता काय नगनु नगराउन ु भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िनषेधा ा जारी भएकोमा सो 
िनणयउपर िच  नबझुाई काठमाड  उप यका िवकास 

ािधकरणका नायब िवकास आयु  तथा ऐजनका 
िज ला आयु को कायालय काठमाड का िज ला 
आयु  डा. भाइकाजी ितवारीको तफबाट तुत 
पनुरावेदन परेको देिखयो ।
 पनुरावेदन प मा मु यतः सावजिनक 
िहतको लािग बाटो िव तार गदा िवप ीह को 
घरज गा तिव त भै बसोबास लायक नहने भनी 
आ मिन पमा आदशे ग रएको छ । मापद ड लागू 
हनपूुव िनिमत भौितक सरंचनाको ितपूित िदने भनी 
पटकपटक सूचना जारी गरकेो अव थामा हचवुाको 
भरमा उिचत र पया  ितपूित निदई कुनै काय नगनु 
भनी जारी भएको परमादेशले यस ािधकरणको सडक 
िव तारस ब धी कायलाई य  र परो पमा असर 
पन भएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश 
बदर गरी िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भ नेसमेत िजिकर 
िलएको पाइ छ ।
 २. अब िनणय िन पण हनुपन पिहलो का 
स ब धमा िवचार गनुपन हन आएको छ । जीवन, 
वत ता र स पि  मािनसका अिवभा य मौिलक 

मानव अिधकारह  हन् । मािनसको जीवन स मानपूवक 
बाँ नको लािग यी कुराह को अप रहायता रहने हदँा 
ियनलाई नाग रक वत ताका आधार त भको 

पमा समेत िलइ छ । मानवअिधकारको िव यापी 
घोषणाप , १९४८, नाग रक तथा राजनीितक 
अिधकारस ब धी अ तराि य अनुब ध, १९६६ र 
आिथक सामािजक तथा सां कृितक अिधकारस ब धी 
अ तराि य अनबु ध, १९६६ लगायतका अ तराि य 
मानव अिधकार कानूनह ले हरके प  रा ले आ ना 
नाग रकह लाई यी अिधकारह  उपल ध गराउन ुपन 

कुरामा जोड िदएको पाइ छ ।
 ३. खासगरी आिथक सामािजक तथा 
सां कृितक अिधकारस ब धी अ तराि य अनबु ध, 
१९६६ को धारा ११(१) मा The state parties to 
the present covenant recognize the right 
of everyone to an adequate standard of 
living for himself and his family, in including 
adequate food, clothing and housing, and 
to the continuous improvement of living 
conditions. The state parties will take 
appropriate steps to ensure the realization 
of this right, recognizing to this effect 
the essential importance of international 
cooperation based on free consent. 
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । यसरी नाग रकको 
उिचत बसोबासको अिधकारलाई आधारभूत मानव 
अिधकारको पमा वीकार गद प  रा ले आ ना 
नाग रकलाई सो कुराको याभूित गनुपन अ तराि य 
दािय व िसजना गरकेो दिेख छ । बसोबासको 
अिधकारस ब धी यसै ावधानका स ब धमा 
अनुब धअ तगतको मानव अिधकार सिमितले गरकेो 
चौथो सामा य िट पणीमा The Human Rights to 
adequate housing, which is thus derived 
from the rights to an adequate standard 
of living, is of central importance for the 
enjoyment of all economic, social and 
cultural rights. भ ने उ लेख गरी बसोबासको 
अिधकारलाई अ य अिधकार योग गन थान 
िब दकुा पमा थािपत गरकेो पाइ छ ।
 ४. संयु  रा  सघंको सद य हनुका साथै 
उपयु  अिभसि धह को अनुमोदन ग रसकेको हदँा 
यी अिभसि धह का यव थाह को पालना गन ु
नेपालको दािय व हने कुरामा िववाद रहदँैन ।
 ५. त काल चिलत नेपालको अ त रम 

९५०८ - डा.भाइकाजी ितवारी िव. चतभुजु भ समेत
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संिवधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (१) र 
हाल चिलत नेपालको संिवधानको धारा १६ को 
उपधारा (१) ले येक यि लाई स मानपूवक बाँ न 
पाउने कुरालाई मौिलक हककै पमा याभूत गरकेो 
देिख छ । स मानपूवक बाँ न पाउने हकअ तगत 
मािनसको जीवन गणु तरीय पमा िजउन आव यक 
हने गासँ, बास, कपास र वा य िश ा ज ता 
आधारभूत िवषयह  अ तरिनिहत हने कुरामा िववाद 
हन स दैन ।
 ६. यसका अित र  हाल चिलत नेपालको 
संिवधानको धारा ३७ ले येक नाग रकलाई 
उपयु  आवासको हक हने र कानूनबमोिजम बाहेक 
कुनै पिन नाग रकलाई िनजको वािम वमा रहेको 
बास थानबाट हटाइने वा अित मण ग रने छैन भनी 
बसोबासको हकलाई अनित य मौिलक हककै पमा 
थािपत गरेको छ । यसरी संिवधानले नै बसोबासको 

अिधकारलाई मौिलक हकको पमा छु ै यव था 
गरबेाट रा यले नाग रकको यस हकलाई काया वयन 
गनतफ बढी नै संवेदनशील भई आव यक तयारी गनु 
पन दिेख छ । अ यथा संिवधानमा यो हकलाई मौिलक 
हकको पमा थािपत ग ररहनकुो कुनै साथकता 
रहदँैन । संिवधानमा मौिलक हकको पमा लेिखने 
तर नाग रकले उपभोग गन पाउने कुराको सुिनि तता 
नहने हो भने संिवधानमा आवासको अिधकारलाई 
मौिलक हक भ नकुो औिच य हदँैन ।
 ७. य िप, संिवधानमा रा यको सकारा मक 
दािय वअ तगत ि याशील हने य ता हकह  एकै 
पटक पूण पमा ि याशील हन स ने नभई रा यको 
आिथक ोत साधनमा िनभर रह छन् । सोही कारणले 
संिवधानको धारा ४७ ले मौिलक हक काया वयनको 
लािग ितन वषको समय सीमा िनिद  गरकेोसमेत 
पाइ छ । साथै कानूनबमोिजम ि याशील हने भए पिन 
यो अिधकार नाग रकको स मानपूवक बाँ न पाउने 
हकसगँ स बि धत भएको हदँा यसको काया वयनलाई 

रा यले सव प र ाथिमकतामा रा न ुपदछ । य तै 
रा यले पया  ोत साधनको िविनयोजन गरी 
उपयु  नीित, काय म र रणनीित बनाई नाग रकको 
जीवनसगँ साि न यता रा ने यस कारका मौिलक 
हक काया वयनमा नितजामूलक काम गन आव यक 
ह छ ।
 ८. रा यले नाग रकको बसोबासको 
अिधकारको सकारा मक काया वयनको लािग 
संिवधानले नै दािय व िसजना ग रराखेको अव थामा 
कुनै नाग रकले आ नो साम यबाट िसजना गरकेो 
बसोबाससगँ स बि धत सा पि क हकमा अित मण 
गन कुरा सामा य अव थामा क पनासमेत गन 
सिकँदैन । नाग रकको मौिलक हकको पमा 
संिवधानले थािपत गरेको य तो अिधकार काया वयन 
गन रा यलाई केही पूवतयारी आव यक पन ुएउटा प  
हन स छ तर भइरहेको बसोबासमािथ ह त ेप गरी 
यो हकको िनवाध पमा उपभोगमा असर परु् याउने 
काममा रा य ि याशील हन ुहदँैन ।
 ९. यसैगरी नेपालको अ त रम संिवधानको 
धारा १९ को उपधारा (२) र हाल चिलत नेपालको 
संिवधानको धारा २५ (२) ले सावजिनक िहतको 
लािग बाहेक रा यले यि को स पि  अिध हण वा 

ा  गन वा य तो स पि उपर अ  कुनै कारले 
कुनै अिधकारको िसजना गन नपाउने यव था गरकेो 
देिख छ । साथै स बि धत उपधारा (३) ले सावजिनक 
िहतको लािग रा यले कुनै यि को स पि  अिध हण 
वा ा  गदा वा य तो स पि उपर कुनै अिधकारको 
िसजना गदासमेत कानूनबमोिजम ितपूित िदनुपन 
संवैधािनक याभूित गरेको देिख छ ।
 १०. बृहत्  सावजिनक िहतको लािग 
रा यले यि को स पि मािथ िनय ण गन स ने 
मा यतालाई अपवादको पमा वीका रएको 
पाइ छ । खास गरी Eminent Domain र Police 
Power को िस ा तअनुसार रा यले यि को िनजी 
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स पि मािथ िनय ण, िनयमन र अङ्कुश लगाउन 
स ने मा यता रहेको छ । तथािप यसको योगसमेत 
रा यले असीिमत पमा गन स दैन । यसका िनि त 
सीमा, ि या र कायिविध रहेका ह छन् । यसका 
आधार र सीमाह  रा यको कानूनबाट िनिद  ग रएको 
हनपुदछ । रा यले यि को िनजी स पि मािथ 
ह त ेप गदा कानूनले िनिद  गरेका य ता आधार र 
सीमाह मा बािँधनु पदछ ।
 ११. ज गा ाि  ऐन, २०३४, सावजिनक 
सडक ऐन, २०३१, नगर िवकास ऐन, २०४५ 
लगायतका चिलत नेपाल कानूनह ले बृहत्  राि य 
वा सावजिनक िहतका लािग यि को अचल स पि  
रा यले ा  गन स ने अिधकारका साथै यसको 
कायिविध र सीमासमेत िनधारण गरेको पाइ छ । 
ती ऐनह मा ग रएका मु य यव थाह मा अ य 
कुराका अित र  यि को अचल स पि  ा  गनु 
पन आधार कारणसिहतको सावजिनक सूचना जारी 
गरी स बि धत वािम ववालालाई पूव जानकारी 
गराउने, य तो स पि मा जिडत पूवाधार हटाई नया ँ
बसोबासको यव थापन गन ुपन रहेछ भने सोको लािग 
समय िदने, स पि  ा  गरेबापत उिचत र पया  

ितपूित िदने, य तो ितपूितको िनधारण र ा  
गन त रकाका स ब धमा सुसूिचत गराउने लगायतका 
िवषयह  समेिटएको पाइ छ ।
 १२. साथै यि को स पि  रा यले 
यसरी ा  गदा चिलत कानूनी कायिविधको उिचत 

पालना नग रएको, यि लाई अनुिचत मका पन गरी 
काम कारवाही वा िनणय ग रएको आिद आधार र 
अव थाह मा पनुरावेदन गन पाउने कुरालाई समेत 
ती कानूनह ले थािपत गरकेो दिेख छ । यसबाट 
रा यले वे छाचारी ढङ्गबाट नाग रकलाई िनजको 
सा पि क हकबाट वि चत गराएको िवषय सदैव 
याियक पनुरावलोकनको िवषय ब ने कुरा प  छ ।

 १३. यसरी बृहत्  सावजिनक िहतको लािग 

यि को स पि  ा  गदासमेत रा यले आफूलाई 
िनरकुंश वा असीिमत पमा तुत गन नभई संिवधान 
र कानून िनिद  सीमाह को अधीनमा रहनु पदछ । 
अझ यि को बसोबासको अिधकार नै अ यथा हने 
ि थितमा रा य थप संवेदनशील ब न ुपन ह छ ।
 १४. अब िनणय िदन ु पन दो ो तफ 
िवचार गदा, सहरीकरण मानव स यताको धरोहर हो 
भ ने त यमा िववाद हन स दैन । मानव स यताको 
िवकास ममा ि सको एथे स ज ता ाचीन सहरह को 
वणन पया  पाइ छ । नेपालमा पिन मानदेव, अंशवुमा, 
जयि थित म ललगायतका िल छवी र म ल कालमा 
आकषक वा तुकला िनमाण गरी सहरीकरणको 
िवकासको थालनी ग रएको पाइ छ । अरिनको ज ता 
राि य िवभूितह ले नेपालमा मा  होइन िवदेशमा 
समेत वा तिुवद ्का पमा याित कमाएको पाइ छ ।
 १५. तथािप आधिुनक सहरीकरणको िवकास 
भने यरुोप र अमे रक  महा ीपह बाटै हन पुगेको 
देिख छ । अठार  शता दीमै युरोपका धेर ैसहरह को 
िनमाण भैसकेको पाइ छ । खासगरी औ ोिगक करणले 
यरुोप र अमे रकामा सहरीकरणको िवकासमा 
योगदान पुर ्याएको दिेख छ । पर परागत पमा 
मािनसह को बसोबास सहरमाभ दा गाउँमा बढी 
हने गरकेोमा पिछ लो समयमा गाउमँा भ दा सहरमा 
जनसङ् याको चाप बढ्दो छ । िवकिसत मलुकुह ले 
पिहले नै सहरीकरणको वै ािनक काययोजना बनाई 
यसको इमा दारीपूवक काया वयन गरेकाले आधुिनक 

र यवि थत सहरह  िनमाण हन पगेुका छन् ।
 १६. अक तफ अिवकिसत, कानून 
काया वयनको अव था कमजोर र दरु ि यु  सोचको 
कमी र कमजोर काया वयन मता भएका मुलुकह मा 
सहरीकरणको अव था यादै नै दु ह र क कर 
रहेको छ । सहरीकरणको लािग पिहले नै िनि त र 
गणु तरीय योजना नबनाउन ुर बनाएका योजनासमेत 

भावकारी पमा काया वयन गन नस नुबाट हा ो 
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ज तो मलुकुमा सहरीकरण र यसको बढ्दो चापले 
पारकेो असर थामी नस ने अव थामा पगुेको छ । 
राजधानी ज तो सहरको यवि थत सहरीकरणको 
लािग बेलैमा योजना नब न,ु २०४५ सालमा बनेको 
नगर िवकास ऐनसमेत लामो समयस म लागू नगनु 
र िनयामक िनकायह को गैरिज मेवारीका कारण 
काठमाड  उप यकाको सहरीकरणमा रा यको भूिमका 
अ य त यून हन पगुी यि गत यासबाट िवना 
योजना ब ती िवकास हदँै गएको देिख छ । जसको 
कारण काठमाड  उप यकामा सडक, खानेपानी, ढल 
िनकास, िव तु्  र टेिलफोन सारण लाइनलगायतका 
आधारभूत पूवाधारह  योजनाब पमा िव तार हन 
सकेको पाइदँैन । जे जित पूवाधारह  खडा भएका हन्  
ितनले हालको सहरीकरणको बढ्दो चापलाई थे न 
नसक  अपया  ब न पगुेको देिख छ ।
 १७. उि लिखत कारण िसिजत सम यासगँ 
िनपट्न पिछ लो समयमा सहरीकरणलाई यवि थत 
बनाउन मु य तथा सहायक सडक एवम्  िभ ी 
ग लीह  िव तार, खानेपानी तथा ढल िनकासको 
सधुार, नदी र खोला िकनाराबाट को रडोर सडक 
िनमाणलगायतका कायह  भैरहेको पाइ छ । तर 
यसरी रा यले पिछबाट स चालन गरेका कितपय 
िवकास काय मबाट अिघदेिख नै बसोबास 
ग रआएका घना आवादीयु  े ह  भािवत ब न 
पगेुको सहजै अनमुान गन सिक छ । अझ य तो 
काय गनपूुव स बि धत सरोकारवाला र भािवत 
यि  र समदुायको सहमित िलने, िनजह लाई 

िनणय ि यामा सहभागी गराउने तथा समुदाय र 
भािवत यि को सहभािगतामा य ता काय मह  

काया वयन गनकुो स ा रा यले आ नो शि को 
आडमा बलपूवक यि को बसोबाससमेतलाई असर 
पन गरी िनजी स पि मा अित मण गरेको कारणबाट 

तुत मु ा र य तै कृितका अ य कैय  िववादह  
अदालतसम  आइपगुेको अव था हो ।

 १८. व ततुः सहरीकरण सबैको 
आव यकता हो । सहरीकरणबाट ा  हने लाभ 
मु यतः सोही थानमा ब ने नाग रकह  ित के ीत 
हनुपदछ । अ य मलुकुको ा त हेदा यस कारको 
िवकास िनमाणमा नाग रकलाई नीित िनमाण, योजना 
छनोट र काया वयनसमेतका ितनै चरणमा समावेश 
गन गरेको पाइ छ । यरुोिपयन यिुनयनको अ यास 
हेदा Improving quality of life in Large 
Urban Distressed Areas ोजे टले योजनालाई 
भ दा ि यालाई जोड िदएको पाइ छ । खास गरी 
सहरीकरण वा िवकास आयोजनाको िनणय िनमाण, 
काया वयन र अनुगमन प ितमा जनसहभािगतालाई 
के िब दमुा रािखएको पाइ छ । संयु  रा य 
अमे रकामा पिन सामूिहक सहभािगतामा आधा रत 
नगर िवकास योजनालाई नै सहरी िवकासको मु य 
मानक बनाइएको पाइ छ ।
 १९. तुत मु ाको सु  िनवेदनमा 
उि लिखत िक.नं. १८५, १८३, १०६ र १११ मा 

यथ  िनवेदकह को घर बसोबाससमेत रहेको भ ने 
िमिसलको अ ययनबाट देिख छ । हाल पनुरावेदकले 
िव तार गन लागेको बाटो G.L.D. मापद डअ तगतको 
हो भ ने त य पिन यस अदालतको आदेशानुसार ा  
फायलबाट देिख छ । साथै िववािदत G.L.D. काय म 
लागू हनभु दा धेरै पिहलेदिेख नै िनवेदकह ले घर 
बनाएको भ ने िमिसल संल न कागजातह बाट देिखन 
आएको छ । सो िनिववाद त यह लाई दवुै प ले 
वीकार गरेको दिेख छ । यसबाट िववािदत G.L.D. 

काय म लागू हनुभ दा अगािड नै िक.नं. १८५, १८३, 
१०६ र १११ का ज गामा चिलत कानूनबमोिजम 
न सासमेत पास गरी िनवेदकह ले आफू बसोबास 
ग ररहेका घरह  बनाएको कुरामा िववाद देिखएन । 
उ  ज गामा घर िनमाण गन न सा पास गदाका बखत 
उ  ज गाबाट हालको िववािदत बाटो फरािकलो पान 
कुनै योजना, मापद ड वा काय म नभएको कारणले नै 
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चिलत कानून र मापद डअनु प िनवेदकका घरह  
िनमाणका लािग स बि धत िनकायले वीकृित िदएको 
मा न ुपन ह छ ।
 २०. यसरी यथ  िनवेदकह ले घर 
बसोबास गदा कायमै नरहेको मापद डका आडमा 
कुनै पूव सूचना वा जानकारीस म पिन निदई हठात्  
िनजह को बसोबासको घर क पाउ डमा िच  
लगाउने र डोजर लगाई भ काउने काय कुनै पिन 

ि कोणबाट उिचत मा न सिकँदैन । सहरीकरणको 
ममा यि  िवशेषको बसोबासको स पि मा ह त ेप 

गन ुपन अव थामा सरोकारवाला यि लाई पूव सूचना 
िदने, म जरुी िलने र िनजको बसोबास भािवत हने 
अव थामा िनजलाई अक  बसोबासको यव थापन 
गन उिचत र मनािसब ितपूित तथा समयसमेत दान 
गन ुरा यको दािय व ह छ ।
 २१. िवकिसत मुलकुह मा अवल बन ग रने 
िवकासका मोडलह  अनुकरणीय रहेका हदँा हा ो 
ज तो अ यवि थत सहरीकरणको कारण िसिजत 
सम यासगँ जिुधरहेको मुलुकले य ता घटनाह बाट 
पाठ िस दै जानपुन ह छ । व ततुः िवकास िनमाण 
नाग रकह को िहत र सुिवधाकै िनिम  ग रने हदँा 
बहृ र सामािजक वाथ वा िहतका लािग यि  िवशेषले 
योगदान परु ्याउन ुपन अव था िसजना हन स दछ । 
रा यले स चालन गन िवकासका काय मह मा 
यि गत वाथ वा िहतभ दा सामूिहक िहत वा 
वाथ सव परी ह छ । तथािप िवकासका काय मह  

स चालन गन ममा सावजिनक िहतको लािग यि  
िवशेषको स पि  ा  गनपुदा पिन संिवधान वा 
कानूनले िनिद  गरकेो मापद ड वा िविधको उपे ा गन 
हदँैन ।
 २२. िवकास िनमाणका आयोजना छनौट 
र िनमाणको चरणदिेख नै स बि धत सरोकारवाला 
नाग रक वा यसबाट य पमा भािवत हने 
यि  िवशेषलाई सुसूिचत गराउन ु पदछ । साथै 

िवकास आयोजनाको स चालनबाट यि को घर 
बसोबासलगायत कुनै स पि मा असर पन अव था 
भएमा चिलत कानूनबमोिजम उिचत र पया  ितपूित 
वा मआु जा निदई रा यले आ नो शि को आडमा 
जबरज ती य तो यि गत स पि मा अित मण 
गन िम दनै ।
 २३. रा य नाग रकको संर क भएको हदँा 
रा यले सबै नाग रकह को अिभभावक व िलन स न ु
पदछ । एकथरी नाग रकलाई सिुवधा िदने नाममा 
अक  थरीमािथ पूवा ह राखी अ याय हने अव था 
रा यले िसजना गन हदँैन । रा यका ि याकलापह  
यायोिचतमा  नभई सबै नाग रकका लािग 

सम याियकसमेत हन ु पदछ । खास गरी दीघकालीन 
नीित र योजनाको अभावमा सहरी े मा अ यवि थत 
बसोबास भएको र यसबाट सडक आवागमन, 
ढल िनकास, खानेपानी, िव तु् , टेिलफोनलगायत 
आधिुनक पूवाधारका सेवा िव तारमा किठनाई परकेो 
हन स दछ । तर रा यको नीितगत कमजोरीका कारण 
िसिजत भएको जिटलताको दोष िनद ष नाग रकले 
मा ै बहन गनपुदछ भ ने सोच र कायशैली यायपूण 
होइन ।
 २४. एक पटक चिलत कानूनबमोिजम घर 
िनमाणको लािग इजाजत िलई िवप ी िनवेदकह को 
बसोबासको लािग घर िनमाण भइसकेपिछ य तो घर 
रहेको ज गा नेपाल सरकार वा यसको कुनै िनकायले 
बाटो फरािकलो पान योजनको लािग वा अ य कुनै 
सावजिनक योजनका लािग िलनु पन भएमा चिलत 
कानूनबमोिजम कारवाही चलाई िनवेदकह लाई 
उिचत र िविधस मत पमा ितपूित िदई ा  गन ुपन 
ह छ ।
 २५. त काल चिलत कानून र 
मापद डअनु प नाग रकले घर िनमाण गरी बसी 
आएको अव थामा पिछबाट तयार पा रएका मापद ड 
वा नीित काया वयन गनपुदा भािवत यि को 
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ससूुिचत म जरुी िलने र उिचत र पया  ितपूित 
िदई य तो यि को सो स प  े मा सो किठनाई 
हटाउन सडक िव तारलगायतका पूवाधार िवकासका 
कायह  सरकारले स चालन गन स दछ ।
 २६. सडक िव तार गन आव यक भएमा 
रा यले सडक िव तारलगायतको सधुार र िवकासका 
कायह  गन यि को ज गा वा घर परमेा कानूनी 

ि या अवल बन गरेरमा  ा  गन ुपदछ । िवकासको 
नाममा रा यले कुनै यि को स पि  जबरज ती 
मका पन गरी िलन र क जा गन स दैन । यसमा 
पिन घरबास भनेको कुनै पिन यि को आधारभूत 
आव यकता िभ को व तु हदँा घरबास भ काउदँा 
वा घरबासको ज गा ा  गदा रा यले अझ बढी 
संवेदनशीलता देखाउन ुपन ह छ । यसैले कुनै पिन 
सहरी े मा िवकास िनमाण वा बाटो िव तार वा 
G.L.D लगायतको काय म लागू गनपुूव िनयमनकारी 
िनकायह ले देहायका िवषयमा िवशेष यान िदनपुन 
देिख छ :

१. यि को बसोबास र भोगचलनमा रहेको 
अचल स पि लाई भािवत गन गरी कुनै 
योजना बनाउनपूुव स बि धत समदुाय र 
वािम ववालालाई सूचना िदने, िनजह लाई 

सहभागी गराउने र म जरुी िलने ।
२. चिलत कानूनले तोकेको कायिविध र 

सीमािभ  रही य तो स पि मा सकेस म 
कमभ दा कम असर पन गरी िवकास योजना 
बनाउने ।

३. उपयु बमोिजमको योजना स चालन 
गदा कुनै यि  आ नो घरबसोबासबाट 
िव थािपत हने अव था भएमा वैकि पक 
बसोबासको लािग आव यक पन समयसिहत 
उिचत र पया  ितपूित िदने ।

४. G.L.D लगायत पिहलेदेिख नै कुनै मापद ड 
िनधारण र लागू नभएको िभ ी ग ली वा 

साघँुरो मागमा पिहलेबाटै िनमाण भएका 
घर बसोबास भािवत हने गरी कानूनले 
तोकेको ि या परुा नगरी, िबना सूचना 
र कानूनबमोिजम ितपूित निदई एक 
प ीय पमा बाटो िव तारको लािग आवासीय 
घरमा िच  लगाउन र भ काउन नहने । 

५. सािबकमा बाटो नभएको े मा यि ह ले 
आ नो ज गा छाडी कायम भएका िभ ी 
ब तीका बाटो िव तार गनपूुव य तो कायम 
भएको बाटोमा पिहले के कुन यि  वा 
सिँधयारले के कित ज गा छोडी बाटोको लािग 
योगदान परु ्याएको हो, सो कुरा यिकन गरी 
पिहले ज गा छोड्नेलाई दोहोरो मका नपन 
गरी अिघ छाडेको ज गाको अनपुात िम ने 
गरीमा  थप बाटो िव तार गन । 

६. सािबकमा दवुैतफबाट बराबर योगदान गरी 
बाटो खोलेको े मा पिछ बाटो िव तार 
गनपुदा एकातफ घर बसोबास नै भ काउन ु
पन र अक तफ खाली जिमन रहेमा घर 
नभ काई खाली रहेको ज गाको धनीलाई थप 

ितपूित िदई य तो खाली ज गातफबाट 
बाटो िव तार गन ।

७. बाटो िव तार गदा घरको यूनतम भाग 
िव तार गन लािगएको बाटोमा पन भएमा 
य तो बाटोको लािग िनधारण ग रएको 

चौडाइको मापद ड नपगुेको भ ने ािविधक 
कारणले मा  य तो संरचना नभ काउने ।

८. बाटो िव तारको ममा यि को घरको 
केही िह सा भ काउनै पन अव थामा समेत 
घरको संरचना नख बिलने गरी सबलीकरण 
(रे ोिफट) को उपाय अवल बन गररे मा  
िव तार गन ।

९. चिलत कानूनबमोिजम न सा पास नगरी 
घरबास वा अ य कुनै संरचनाको िनमाण 
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गरकेोमा बाटो िव तार गदा य ता संरचना 
भ काउन सिकने ।

१०. भूक पलगायत अ य कारणबाट जीण 
भई सावजिनक बाटोको आवागमन वा 
छरिछमेकको घर बसोबासलाई जोिखममा 
पारकेो संरचनालाई त काल पनुिनमाण 
गनपुन वा हटाउन ुपन ।

११. सावजिनक ज गा, मठ मि दर, पाटी पौवा, 
कुवा, पधँेरो वा सावजिनक पानीको महुान, 
कुलो, नहर वा सािबकदेिख कायम भएको 
बाटो अित मण गरी वा एक पटक ितपूित 
िदई योजना वा मापद ड लागू ग रएको 

े मा सो मापद ड बेवा ता गरी घरबास वा 
अ य कुनै संरचनाको िनमाण वा स पि को 
भोगचलन गरेको अव थामा ितपूित 
िदइरहन नपन ।

 २७. यस िववादका यथ  िनवेदकह ले 
िक. नं. १८५, १८३, १०६ र १११ को ज गामा 
G.L.D. काय म सु  हनपूुव नै घर बनाई बसोबास गरी 
आएकोमा कुनै िववाद देिखएको छैन । पनुरावेदकको 
िजिकरबमोिजम तािवत सडक िव तार गन हो 
भने िनवेदकह को ज गाको ायः भाग सडकमा पन 
हदँा बाकँ  ज गा उपभो य रहने अव था देिखँदैन । सो 
घरज गा िनःशु क दान गन िनवेदकह ले म जरुी 
िदएको वा िनजह  सहमत रहेको भनी पुनरावेदकले 
उ लेख गन नसकेको तथा उ  घरज गा ा  गन 
पनुरावेदक िवप ीह ले कानूनबमोिजम ि या 
अपनाएको वा मुआ जा र ितपूित िदएको भनी भ न 
सकेको पिन देिखदँनै । िवकासको नाममा िविध र 

ि या परुा नगरी यि को स पि  सरकारले ा  गन 
स दैन । यिद उ  थानमा G.L.D. काय मअ तगत 
बाटो िव तार गन आव यक देिखएमा िनःशु क ज गा 
उपल ध गराउन म जुर गरमेा बाहेक यथ ह लाई 

ितपूित/मुआ जा िदएरमा  रा यले िनजह को 
घरज गा ा  गनपुदछ । यथ  िनवेदकह ले उ  
बाटो िव तारको लािग आ नो घरज गा िदन म जरु 
नगरेको अव थामा िनजह को घरज गा ा  गनु पदा 
कानूनको उिचत ि या परुा गरी मआु जा वा ितपूित 
िदन ुपनमा सो केही नगरी यथ  िनवेदकह को घर 
ज गा भ काई सडक िब तार गन भनी माइिकङ् गरी 
िच समेत लगाएको कायलाई कानूनअनु पको रहेछ 
भनी मा न िम ने दिेखएन ।
 २८. पनुरावेदक काठमाड  उप यका िवकास 

ािधकरणले उपरो ानसुार यथ  िनवेदकह को 
घरज गामा बाटो िव तारका लािग िच  लगाउने 
र भ काउने समेत काय गनुअिघ कुनै पूव सूचना 
वा जानकारी तथा ितपूित िदएको भ न सकेको 
पाइँदैन । साथै यथ ह ले घर िनमाण गनअुिघ नै 
G.L.D मापद ड लागू भएको वा सोबापत ितपूित 
िलइसकेको भ न र सोको माण िदन सकेको पिन 
छैन । यस ि थितमा रा यको िज मेवार िनकायले 
नाग रकको संिवधान र कानून द  हकको संर ण 
गरेको भ ने नभई उ टै चिलत कानूनले तोकेको 
कायिविध र सीमा नै उ लङ् घन गरी एकतफ पमा 

यथ ह को घर बसोबास भािवत हने गरी 
बाटो िव तार गन लागेको भ ने देिखन आएको छ । 
सोही आधारको िव मानता रहेको िन कषमा पगुी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट यथ  िनवेदकह को 
घर बसोबासको अिधकारसमेतको सरं ण खाितर 
िनजह को वािम व र भोगमा रहेको घरज गामा 
गैरकानूनी पले वेश गरी िच  लगाउने, भ काउने 
लगायतका कुनै काय नगनु नगराउन ु भनी आदेश 
भएको अ यथा देिखदँैन ।
 २९. अतः उि लिखत आधार 
कारणसमेतबाट कानूनबमोिजमको रत परु ्याई मा  
गनपुनमा बाहेक िनवेदकह को घर ज गा वेश गन, 
क जा गन, भ काउने, बाटो िव तार गन ज ता काय 

९५०८ - डा.भाइकाजी ितवारी िव. चतुभजु भ समेत
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नगनु नगराउन ुभनी पनुरावेदक िवप ीह का नाममा 
िनषेधा ासमेत जारी हने ठहर् याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।२० को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । ततु पनुरावेदन 
िजिकर पु न स ै न । यस मु ामा िदइएको िनदशना मक 
आदेशको पालना गनु भनी िवप ी पनुरावेदक काठमाड  
उप यका िवकास ािधकरणसमेतलाई अिवल ब 

तुत मु ाको फैसलाको जानकारी गराई दायरीको 
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानुसार अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या.सशुीला काक  

इजलास अिधकृत : ह रकृ ण े
इित सवंत् २०७२ साल पसु २ गते रोज ५ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक

माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजलुी
आदेश िमित : २०७२।५।३१।५

०६९-WO-०४८६

िवषय : उ ेषण

िनवेदक : िज ला काठमाड , काठमाड  महानगरपािलका 
वडा नं. १० नया ँ बाने रि थत कप रेट 
काउि सिलङ ए ड िलगल रसच से टरका 
अिधव ा भरतकुमार लकाईसमेत

िव
िवप ी : नेपाल सरकार, उ ोग म ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड समेत

  वतमान युग आधुिनक स चारको युग भएको 
र यि  आफँै उपि थत भई स बि धत 
कायालयमा गई पेस गनु पन िववरणह  
बुझाउन समय अभावले न याउने मा  
हैन झ झिटलोसमेत हने हदँा स भव 
भएस म अिधकांश सरकारी, गैरसरकारी 
तथा सं थानह ले समेत Online 
Service लाई मा यता िदई Paperless 
Office बनाउने अिभयानमा नै जुटेको 

 पाइ छ । यो ि याबाट सेवा ाहीह ले 
सहज, सुगम र िबना झ झट शी पमा 
सवेा ा  गनमा  नभई कागजमा खच 
हन े लाख  करोड  रकमको बचतसमेत 
हन े गरकेो ा त वयम्  कितपय 
Online सेवा योग हन े कायालयह मा 
देिखएको छ । वयम ् िवप ीको िलिखत 
जवाफमा अब पुरानो प ित अपनाई रहमेा 
वदेश एवम्  िवदेशमा रहेका क पनी 

तथा सं थाह सँग Correspondent 
गन किठन हन े भ ने कुरा उ लेख गरकेो 
देिख छ । िनवेदकह  ज ता २१ औ ं
शता दीका युवा कानून यवसायीह ले 
आ-आ ना सेवा ाहीह लाई Online 

ि या तथा सेवाको स ब धमा े रत गनु 
पनमा िनजह ले नै य तो काय रोक  
पाउँ भनी तुत िनवेदन दायर गरकेो 
वतमान प र े यमा सुहाउँदोसमते देिखन 
नआउने ।

( करण नं.५)

नणय नं.९५०९
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  क पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) 
ले िदएको अिधकारअ तगत क पनी 
(िव ुतीय फाइिलङ) िनदिशका, २०६९ 
जारी गरकेो देिखएको र उ  िनदिशकाले 
सूचना िविधको िवकासमा थप टेवा 
पुर् याएको र सेवा वाहमा समेत सहजता 

याएको िवप ीह को िलिखत जवाफ 
रहकेो र Delegated Legislation 
अनु प जारी भएको उ  िनदिशकाले 
िनवेदकको सिंवधान द  हकमा कुनै 
असर पारकेो नदेिखने । 

( करण नं.७)

िनवेदकका तफबाट : 
िवप ीका तफबाट : िव ान्  सह यायािधव ा 

िगता साद ितिमि सना
अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  क पनी (िव िुतय फाइिलङ्ग) िनदिशका, 
२०६९ को दफा ३, ४, ६ र ९

  क पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) 
  सशुासन ( यव थापन तथा स चालन) ऐन, 

२०६४ र िव िुतय (इले ोिनक) कारोबार 
ऐन, २०६४

आदशे
 या.सुशीला काक  : नेपालको अ त रम 
संिवधान २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोिजम 
दायर हन आएको तुत रट िनवेदनको सङ्ि  
त य एवम्  ठहर आदशे यस कार छ :
 हामी िनवेदकह  अिधव ाको माणप  ा  
गरी कानून यवसाय गरी आइरहेका छ  । क पनी ऐन, 
२०६३ को दफा ८१ मा क पनीको पमा थािपत 

येक क पनीले िववरण नबझुाएमा ज रवाना हने 

भनी सोही दफाको उपदफा १ देिख ६ स ममा रहेको 
कानूनी यव थाबमोिजम हरके क पनीले ऐ. ऐनको 
दफा २१, ३१, ३२, ५१, ७८, ८०, ९२, १०७, 
१११, १२०, १२६, १२७, १३१, १५३, १५६, 
१७७ र १८४ बमोिजमको िववरण ऐनले िनिद  
गरेको समयाविधिभ  नपठाएमा ज रवाना हने भनी 
प  कानूनी ावधान रहेको पाइ छ । समयानकूुल 

आधिुनक ढङ्गबाट सेवा स चालन गनुपन दािय व 
भएको सरकारी िनकायले सेवा ाहीलाई यस 
सेवा सुिवधा उपल ध गराई सेवा दान गनुपनमा 
क पनी रिज ारको कायालयले आम जनमानसको 
भावनालाई ठेस पु ने गरी िनणय गद क पनीले दता 
गदा र दता भइसकेपिछ पेस गनुपन िववरण, सूचना 
वा जानकारी िव िुतय मा यमबाट मा  गन सिकने 
भनी वयम्  उपि थत भई वा हलाकमाफत पेस गन 
कागजातलाई िव िुतय मा यममाफत मा  अिनवाय 
दता गनगरी क पनी रिज ारको कायालयबाट जारी 
भएको क पनी (िव िुतय फाइिलङ्ग) िनदिशका, 
२०६९ को दफा ३, ४, ६ र ९ को यव थामा 
सावजिनक िहतिवपरीत भई बहसं यक सरोकारवाला 
आफूले पेस गन िववरण वयम्  उपि थत भई दता गन 
वि चत भएका छन् । क पनी ऐन, ०६३ को भावना 
तथा सोही ऐनको दफा १६, ८१ समेतको ितकूल 
हने गरी क पनी रिज ारको कायालयले जारी गरकेो 
िनदिशका सावजिनक सरोकारको िवषय हदँा उ  
िनदिशकाबाट स पूण सरोकारवाला सा ै अ यायमा 
परेको अव था छ ।
 अतः क पनी ऐन, २०६३ मा भएको कानूनी 
यव था ितकूल हने गरी भएको िवप ीह को 

ि याकलापबाट सरोकारवालाको िववरण, सूचना, 
जानकारी िव ुितय मा यमबाहेक अ य मा यमबाट 
दता नगन नगराउने लगायतका कुनै पिन िनणय गरे 
भएको भए सो िनणय एवम्  प ह  लगायत क पनी 
(िव िुतय फाइिलङ्ग) िनदिशका, २०६९ को दफा 

९५०९ - अिधव ा भरतकुमार लकाईसमेत िव. नेपाल सरकार
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३, ४, ६ र ९ लगायत नया ँ कायमी दतादेिख दता 
भइसकेका क पनीले पेस गनपुन िववरण, सूचना तथा 
जानकारी दता गराउने स ब धमा गरे भएका अ य 
स पूण काम कारवाही तथा िनणयलाई उ ेषणको 
आदेश ारा बदर गरी नया ँ क पनी दता एवम्  दता 
भइसेकका क पनीले बु नुपन िववरण, सूचना तथा 
जानकारी जनुसकैु मा यमबाट बुझाउन याए पिन 
रतपूवक भए य ता िववरण, सूचना एवम्  जानकारी 

दता गरी अिभलेख गनु भनी अ त रमसिहतको 
परमादेश जारी ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको िनवेदन 
दाबी ।
 िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनु 
नपन आधार र कारण भए बाटाका यादबाहेक १५ 
िदनिभ  महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत 
जवाफ पेस गन ुभनी िवप ीह को नाउमँा याद सूचना 
जारी गनू । अ त रम आदेश जारी गनुपनस मको प  
आधार र कारण िव मान रहेको नदेिखदँा हाल अ त रम 
आदेश जारी ग ररहन ुपरेन भ नेसमेत यहोराको यस 
अदालतको एक यायाधीशको इजलासबाट िमित 
२०७०।१०।०८ को आदेश ।
 क पनी ऐन, २०६३ को १६(२) मा ऐनको 
काया वयन तथा क पनी शासनस ब धी काय 

भावकारी वा यवि थत पमा स पादन गनको लािग 
रिज ारले आव यक िनदिशका बनाइ जारी गनस ने 
यव थाअनसुार क पनी (िव िुतय फायिलङ्ग) 

िनदिशका, २०६९ बनाइ जारी गरेको यायोिजत 
िवधायनअनु प छ । Online सेवाले सेवा ाहीलाई 
थप सिुवधा िदएको, यवसाय स चालनमा सहजता 
आएको र यवसाय गन वातावरणमा सधुार हदँै 
गएको िवषय िव  बक ज ता अ तराि य िनकायको 

ितवेदनमा समेत उ लेख ग रएको छ । सेवा ाहीलाई 
मका परेको, अनाव यक भार थोप रएको भ ने दाबी 
िनता त कपोलकि पत हो । Online यव था पया  
पूवतयारी र कानूनी आधारसिहत लागू ग रएको र यो 

यव थाअ तगत ५१ हजारभ दा बढी मेल Online 
मा स ेषणसमेत भइसकेको छ । Online सेवालाई 
पूण पमा पालना र योग गन गरी कायालय र 
नेपाल उ ोग वािण य महासङ्घ, नेपाल बार 
एसोिसएसन र क युटर एसोिसएसन अफ नेपालिबच 
अलगअलग समझदारी प मा ह ता रसमेत भएको 
छ । तसथ अ तराि य चलन, राि य सूचना 
नीित, सुशासन ( यव थापन तथा स चालन) ऐन, 
२०६४ र िव ुितय (इले ोिनक) कारोबार ऐन, 
२०६४ समेतका कानूनले तयार ग रिदएको कानूनी 
र नीितगत यव थाअ तगत रही यो कायालयले 
Online यव थालाई अिनवाय पमा लागू गरकेो 
हो । सूचना िविधको िवकासले सेवा वाहमा 
परु् याएको सहजतालाई रो ने र सेवा ाहीको पूण 
िहतमा रहेको यव थािवपरीत दायर भएको ततु 
रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी 
क पनी रिज ारको कायालय तथा ऐ. का रिज ार 
शङ्कर अयालको एकै िमलानको पथृकपथृक िलिखत 
जवाफ ।
 यस िवभागबाट भएको के क तो िनणयबाट 
िनवेदकह को कानून द  हकमा आघात पन गएको 
हो । रट िनवेदनमा खुलाउन स नभुएको छैन । सेवा 

वाहमा भावका रता याउने उ े यबाट क पनीले 
दता गदा र दता भइसकेपिछ पेस गनुपन िववरण, 
सूचना वा जानकारी िव िुतय मा यमबाट मा  गन 
सिकने गरी गरेको यव थालाई गलत अथ लगाई 
दायर भएको रट खारजे ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको 
िवप ी उ ोग िवभागको िलिखत जवाफ ।
 िवप ीम येका उ ोग म ालयको तफबाट 
जारी भएको यादिभ  िलिखत जवाफ पेस भएको 
रहेनछ ।
 िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा पेसी 
सूचीमा चढी िनणयाथ इजलाससम  पेस हन 
आएको तुत रट िनवेदनको िमिसल संल न 
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स पूण कागजातह को अ ययन गरी िवप ीह का 
तफबाट िव ान्  सह यायािधव ा िगता साद 
ितिमि सनाले क पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) 
ले िदएको अिधकारअ तगत जारी ग रएको िनदिशकाले 
िनवेदकह को संिवधान ारा द  हकमा आघात 
पारकेो मा न निम ने हदँा िनवेदन खारजे हनपुछ भनी 

तुत गनुभएको बहस िजिकरसमेत सिुनयो ।
 उि लिखत त य एवम्  िव ान्  
सह यायािधव ाले ततु गनभुएको बहस िजिकरको 
स दभमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनपुन नपन के रहेछ ? सो स ब धमा िनणय िदनपुन 
देिखयो ।
 २. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले मूलतः 
िनवेदनमा क पनीले दता गदा र दता भइसकेपिछ 
पेस गनपुन िववरण, सूचना वा जानकारी िव िुतय 
मा यमबाट मा  गन सिकने भनी वयम्  उपि थत 
भई वा हलाकमाफत पेस गन कागजातलाई िव िुतय 
मा यममाफत मा  अिनवाय दता गनगरी क पनी 
रिज ारको कायालयबाट जारी भएको क पनी 
(िव िुतय फाइिलङ्ग) िनदिशका, २०६९ को दफा 
३, ४, ६ र ९ को यव था सावजिनक िहतिवपरीत 
भएकोले नया ँ कायम दतादेिख दता भइसकेका 
क पनीले पेस गनपुन िववरण, सूचना तथा जानकारी 
दता गराउने स ब धमा गरे भएका अ य स पूण काम 
कारवाही तथा िनणयलाई उ ेषणको आदेश ारा बदर 
गरी नया ँक पनी दता एवम्  दता भइसकेका क पनीले 
बु नुपन िववरण, सूचना तथा जानकारी जनुसकैु 
मा यमबाट बझुाउन याए पिन रतपूवक भए य ता 
िववरण, सूचना एवम्  जानकारी दता गरी अिभलेख 
गन ु भ ने परमादेश जारी ग रपाउँ भनी दाबी िलएको 
देिख छ ।
 ३. क पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) 
मा ऐनको काया वयन तथा क पनी शासनस ब धी 
काय भावकारी वा यवि थत पमा स पादन गनको 

लािग रिज ारले आव यक िनदिशका बनाई जारी गन 
स ने र सो िनदिशकाको पालना गन ु येक क पनी 
तथा पदािधकारीको कत य हनेछ भ ने यव था रहेको 
देिख छ । सोही ऐनले िदएको अिधकार योग गरी िमित 
२०६९।१०।८ देिख लागू हने गरी क पनी रिज ारले 
क पनी (िव तुीय फाइिलङ) िनदिशका, २०६९ जारी 
गरेको त यमा कुनै िववाद रहेको देिखदँैन ।
 ४. िनवेदकको िनवेदन िजिकरमा क पनी 
रिज ारको कायालयले Online दतास ब धी 
काय मको थालनी र सोस ब धी िनदिशका जारी गदा 
िनवेदकह ले भने ज तो िनजह को र स बि धत 
सेवा ाहीह को संिवधान द   के कुन मौिलक 
हकमािथ आघात परु् याएको हो सो कुरा  िनवेदकले 
िनवेदनमा खुलाउन सकेको देिखदँैन ।
 ५. िनवेदकको माग दाबी हेदा क पनी 
रिज ारको कायालयसगँ स बि धत सेवा ाहीह ले 
क पनी रिज ारको कायालयमा क पनी ऐनअनसुार 
क पनी दता गदा र दता भइसकेपिछ पेस गन ु पन 
िववरण, सूचना वा जानकारीह  वयम्  उपि थत भई 
वा हलाकमाफत Hard Copy पेस गन चाहेमा छुट 
िदनपुनमा य तो िववरण, सूचना वा जानकारीह  
Online सेवामाफतबाट मा ै अिनवाय पमा दता 
गराउने िनदिशका बनाउन नहने भ ने िजिकर िलएको 
पाइ छ । वतमान युग आधिुनक स चारको यगु भएको 
र यि  आफँै उपि थत भई स बि धत कायालयमा 
गई पेस गन ु पन िववरणह  बझुाउन समय अभावले 
न याउने मा  हैन झ झिटलोसमेत हने हदँा स भव 
भएस म अिधकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा 
सं थानह ले समेत Online Service लाई मा यता 
िदई Paperless Office बनाउने अिभयानमा नै 
जटेुको पाइ छ । यो ि याबाट सेवा ाहीह ले सहज, 
सगुम र िबना झ झट शी पमा सेवा ा  गनमा  
नभई कागजमा खच हने लाख  करोड  रकमको 
बचतसमेत हने गरेको ा त वयम्  कितपय Online 

९५०९ - अिधव ा भरतकुमार लकाईसमेत िव. नेपाल सरकार
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सेवा योग हने कायालयह मा देिखएको छ । वयम्  
िवप ीको िलिखत जवाफमा अब परुानो प ित अपनाइ 
रहेमा वदेश एवम्  िवदेशमा रहेका क पनी तथा 
सं थाह सगँ Correspondent गन किठन हने भ ने 
कुरा उ लेख गरकेो दिेख छ । िनवेदकह  ज ता २१ 
औ ंशता दीका युवा कानून यवसायीह ले आ-आ ना 
सेवा ाहीह लाई Online ि या तथा सेवाको 
स ब धमा े रत गनुपनमा िनजह ले नै य तो काय 
रोक  पाउ ँभनी तुत िनवेदन दायर गरेको वतमान 
प र े यमा सहुाउदँोसमेत देिखन आएन ।
 ६. क पनी (िव तुीय फाइिलङ) िनदिशका, 
२०६९ अनसुार ार भ ग रएको Online सेवाले 
सेवा ाहीलाई थप सिुवधा िदएको, यवसाय स चालनमा 
सहजता आएको र यवसाय गन वातावरणमा सधुार हदँै 
गएको िवषय िव  बक ज ता अ तराि य िनकायको 

ितवेदनमा समेत उ लेख ग रएको, यो सेवाअ तगत 
५१ हजारभ दा बढी मेल Online मा स ेषणसमेत 
भइसकेको, Online सेवालाई पूण पमा पालना र 

योग गन गरी कायालय र नेपाल उ ोग वािण य 
महासङ्घ, नेपाल बार एसोिसएसन र क यटुर 
एसोिसएसन अफ नेपालिबच अलगअलग समझदारी 
प मा ह ता रसमेत भएको तथा अ तराि य चलन, 
राि य सूचना नीित, सशुासन ( यव थापन तथा 
स चालन) ऐन, २०६४ र िव ुितय (इले ोिनक)
कारोबार ऐन, २०६४ समेतका कानूनले तयार 
ग रिदएको कानूनी र नीितगत यव थाअ तगत रही 
Online यव थालाई अिनवाय पमा लागू गरेको भ ने 
िवप ीह को िलिखत जवाफ यहोरालाई अ यथा 
रहेछ भनी अथ गन िम नेसमेत दिेखदँैन ।
 ७. अतः क पनी ऐन, २०६३ को दफा 
१६(२) ले िदएको अिधकारअ तगत क पनी (िव तुीय 
फाइिलङ) िनदिशका, २०६९ जारी गरेको देिखएको 
र उ  िनदिशकाले सूचना िविधको िवकासमा थप 
टेवा परु ्याएको र सेवा वाहमा समेत सहजता याएको 

िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको र Delegated 
Legislation अनु प जारी भएको उ  िनदिशकाले 
िनवेदकको सिंवधान द  हकमा कुनै असर 
पारेकोसमेत नदेिखदँा िनवेदन मागअनसुारको आदेश 
जारी गन िम ने देिखएन । तुत िनवेदन खारजे हने 
ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या.गोपाल पराजुली 

इजलास अिधकृत : ह रकृ ण े  
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी सशुीला काक

माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
आदेश िमित : २०७२।९।१२।१

०७१-WO-०१३४

िवषय : उ ेषण / परमादशे

िनवेदक : िज ला काठमाड , काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं. ११ िसंहदरबार 
लाजाि थत राि य वािण य बक कमचारी 

सङ्घ नेपाल के ीय सिमितको तफबाट ऐ.को 
अ य  नारायण साद सवुेदीसमेत

नणय नं.९५१०
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िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्को 

कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

  अनुिचत कायको स ब धमा सोको 
दु प रणाम स याउने अि तयारी 
अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगलाई भएकोमा राि य वािण य 
बकले बोनस िवतरण गन लागकेो िवषय 
अनुिचत काय भएको िन य ल नभई सो 
बोनस िवतरण रो ने अि तयारी कुनै 
पिन ऐन, कानूनले अि तयार दु पयोग 
अनुस धान आयोगलाई दान गरेको 
नदेिखने ।

  अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगलाई अि तयार दु पयोग 
अनुस धान ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) र 
(ख) को अव थामा अनुिचत काय भएकोमा 
मा  कारवाही अगािड बढाउने अि तयारी 
ऐनले िदएकोमा आ नो अिधकार े भ दा 
बािहर गई बोनस ऐन, २०३० र बोनस 
िनयमावली, २०३९ ले उ लेख गरेको 
बोनसस ब धी कानूनी यव थाको 
सीमािभ  रही राि य वािण य बकले 
आ ना कमचारीह लाई दान गन लागेको 
बोनस िवतरणस ब धी काय बोनस ऐन, 
२०३० अ तगत भएको देिखन आएको 
अव थामा सो रो ने स ब धमा अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोगले सो बोनस 
िवतरण गन लागेको काय रो ने गरी 
भएको प ाचार कुनै कानूनले दान गरेको 
अिधकार े िभ को पन देिखन नआउने । 

  कुनै पिन सं थानको पूवघाटाको 
मू याङ्कन गरी बोनस िवतरण गनपुन 

भ ने स ब धमा बोनस ऐनले कुनै यव था 
गरेको नदेिखँदा बोनस ऐन, २०३० को दफा 
५ को उपदफा ३ ले बोनसको ितशत र 
बोनसस ब धी अ य कुरा नेपाल सरकारले 
िनणय गरबेमोिजम हनेछ भ ने कानूनमा 
प  उ लेख भएको अव थामा अि तयार 

दु पयोग अनसु धान आयोगलाई राि य 
वािण य बकको ितवषको मनुाफा 
भएकोमा अिघ ला वषह मा भएको घाटा 
रकमसमेतको िहसाब गरीमा  बोनस 
िवतरण गन पाउने भनी प ाचार गरी 
रो न पाउने अि तयारी कानूनले निदएको 
हदँा अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगबाट यस स ब धमा भएको िनणय र 
प ाचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ 
(२) को िवपरीत तथा अि तयार दु पयोग 
अनुस धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
१२(क) र १२(ख) को अिधकार े भ दा 
बािहर भई िनणय भएको देिखने ।

  रा यका हरेक िनकायलाई कानूनले 
अिधकार दान गरकेो ह छ र सो 
िनकायलाई द  अिधकारको िसमािभ  
रिह काम कारवाही गन ुपन ह छ । कानूनले 
तोिकएको अिधकारभ दा बढी अिधकार 
कुनै पिन िनकायले योग गन नस ने हदँा 

े ािधकारको अभावमा भएको कुनै पिन 
कायले मा यता र बैधता ा  गन नस ने । 

( करण नं.४)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र  अिधव ा नरहरी 
आचाय, अिनलकुमार िस हा र िव ान् 
अिधव ा शङ्कर सवुेदी

िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा बालकृ ण 
वा ले, िव ान् अिधव ा रशेमराज रे मी
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अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) र ५(३), 
९(२)

  बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) 
  अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग 

ऐन, २०४८ को दफा १२क, १२(ख)
 

आदशे
 या.सुशीला काक  : नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतको े ािधकारअ तगतको भई 
दायर हन आएको ततु िनवेदनको सङ्ि  त य र 
ठहर आदेश यस कार छः
 राि य वािण य बक िलिमटेड, वािण य 
बक ऐन, २०३१ बमोिजम स चालन हदँै आएकोमा 
२०६३।१।६ गते िलिमटेड क पनीको पमा चिलत 
क पनी कानूनबमोिजम सं थािपत भई बक तथा 
िवि य सं थास ब धी ऐन, २०६३ बमोिजम नेपाल 
रा  बकबाट इजाजतप  ा  गरी “क” वगको 
इजाजतप  ा  सं थाको पमा बिकङ्ग कारोबार 
गद आइरहेको छ । िवप ी राि य वािण य बक 
िलिमटेड म ऐन, २०४८ को दफा २ को ख ड (ख) 
बमोिजमको ित ान भएको र बोनस ऐन, २०३० को 
दफा २ (ख१) बमोिजम नेपाल सरकारको पूण िह सा 
भएको ित ानसमेत हो । 
 नेपाल सरकारको वािम व भएको 

ित ानले बोनसबापत छुट्याउनु पन रकमका 
स ब धमा बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम 
६(१) ले कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको वािम व 
भएको अ य ित ानले येक आिथक वषमा गरकेो 
खदु मुनाफाबाट बोनसबापत ८ ितशतले बराबरको 
रकम छुट्याउनु पन यव था गरेअनु प नेपाल 
सरकार अथ म ालयबाट वीकृित ा  गरी िवप ी 

बकको कुल सि चत नो सान कायम रहेकै अव थामा 
हामी कमचारीह ले आिथक वष २०६०।०६१, 
२०६१।०६२, २०६२।०६३, २०६३।०६४ र 
२०६४।०६५ को बोनस पाइसकेका छ  । आिथक 
वष २०६४।०६५ पिछका वषह मा बोनस यव था 
गरी िवतरणको वीकृितका लािग अथ म ालयमा 
िमित २०६७।०८।१२ र २०६८।०२।११ तथा 
संिवधानसभा यव थािपका संसद, रा य यव था 
सिमितमा २०६८।०३।२० मा प ाचार ग रएकोमा 
िवतरणको वीकृित ा  भएको छैन । िवप ी बकमा 
कायरत कमचारीह लाई वािषक खुद मुनाफाको 
आधारमा बोनस ऐन, २०३० बमोिजम आिथक वष 
२०६०।०६१ देिख आिथक वष २०६४।०६५ स म 
बोनस िवतरण हदँै आएकोमा बोनस ऐन, २०३० को 
सािबकको यव था िव मान रहेकै अव थामा आिथक 
वष २०६५।०६६ देिखको बोनस िवतरण ग रएको 
छैन । 
 अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगले 
च.नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा अथ 
म ालयसमेतका नाउमँा यानाकषणप  ेिषत 
गरी कुल सि चत मनुाफाको अव थामा नपगेुस म 
बोनस िवतरण गन नपाउने गरी यव था गन गराउन 
यानाकषण गराउन ले ने भनी िमित २०६७।१०।०५ 

मा िनणय गरी नेपाल सरकारका िविभ न िनकायका 
नाउँमा यानाकषणप  पठाएको रहेछ । कमचारीको 
बोनसको स ब धमा अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगको प  सङ् या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१, 
चलानी न बर १७ िमित २०७०।०८।१४ को 
प अनसुार “सरकारी वािम वमा रहेका सङ्घ 
सं थान ित ानह मा बोनस िवतरणका स ब धमा 
सो सं थान ित ान कुल सि चत मुनाफाको 
अव थामा नपगेुस म बोनस गन नपाउने गरी यव था 
गन गराउन लेखी पठाउने” भनी प ाचार भएको रहेछ ।
 िवप ी अथ म ालयको चलानी न बर 
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३५७ िमित २०७०।०८।२४ को प मा “ तुत 
िवषयमा यस म ालयका ितिनिधको सहभािगतामा 

धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयमा 
िमित २०७०।०८।२० मा भएको छलफलअनुसार 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको प  
सङ् या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१ चलानी न बर १७ 
िमित २०७०।०८।१४ को प माफत ा  सरकारी 
वािम वमा रहेका सङ्घ सं थान ित ानह मा 

बोनस िवतरणका स ब धमा सो सं थान ित ान कुल 
सि चत मनुाफाको अव थामा नपगुेस म बोनस िवतरण 
गन नपाउने गरी यव था गन गराउन लेखी पठाउने 
भ ने िनणय तहा ँ िनकायह मा काया वयनका लािग 
पठाउने भ ने िनणयानसुार आव यक कारवाहीको 
लािग पठाइएको यहोरा आदेशानसुार अनरुोध ग र छ” 
भनी िवप ी बकलाई समेत प ाचार भएको छ ।
 िवप ी नेपाल रा  बकको प  सङ् या ब.
स.ुिव./अफसाइट / एिजएम / २७/२०७०-०७१ 
िमित २०७०।१२।०९ को प मा “कमचारी बोनसको 
स ब धमा अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको 
प  सङ् या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१, चलानी 
न बर १७ िमित २०७०।०८।१४ को प अनुसार  
बकको कुल सि चत मुनाफाको अव थामा नपगुेस म 
बोनसबापत कुनै पिन रकम यव था नगन ु हन भनी 
िवप ी बकलाई लेखी पठाएको रहेछ । िवप ी बकको 
आठ  वािषक ितवेदन २०६९।०७० को दफा नं. ९ मा 
“नेपाल रा  बकको प  सङ् या ब.स.ुिव./अफसाइट/
एिजएम/२७/२०७०-७१ िमित २०७०।१२।०९ को 
प बाट िवि य प बाट िवि य िववरण काशनबारे 
िदइएको िनदशन स ब धमा कमचारीको लािग बोनस 
यव था नगनबार े सिम ा अविधको वासलात तयार 

भइसकेकोले आगामी लेखा परी ण गदा यसस ब धी 
यव था काया वयन ग रने ...” भ नेसमेत उ लेख 

भएको छ ।
 ित ानमा काम गन कमचारीह ले ा  

गन बोनसका स ब धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा 
५ तथा बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) 
बमोिजम येक आिथक वषको खुद मनुाफाम येबाट 
बोनसबापत रकम छुट्याउनु पन कानूनी यव था 
छ । उि लिखत ऐन तथा िनयममा कही ँकतै पिन िवगत 
आिथक वषह मा सामा य तथा असामा य कुनै पिन 
कारणले ित ानले यहोन ु परकेो नो सानीह लाई 
सो आिथक वषको खदु मनुाफामा समायोजन ग रसके 
पिछको खुद रकममा मा  बोनसबापत रकम पाउने 
यव था गनुपन भ ने कानूनी यव था नभएबाट 

िवप ीह ले सो दफा ५ र िनयम ६(१) को कानूनी 
यव थाको िवपरीत हने गरी काम कारवाही गरकेो 

भ ने प  छ ।
 बोनस ऐन, २०३० नेपालमा थािपत 
यावसाियक ित ानह मा कायरत िमक तथा 

कमचारीह को हकिहत संर णको लािग बनेको ऐन 
हो । ऐनले कुनै यावसाियक ित ानले आजन गरकेो 
मनुाफामा यसमा कायरत िमक तथा कमचारीह को 
समेत िह सेदारी रहने कुराको कानूनी याभूित 
गरेको छ । सरकारी वािम वमा रहेको यावसाियक 

ित ानह को हकमा बोनस ऐन, २०३० को दफा 
५(३) मा “उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन सरकारी वािम व भएको ित ानले 
िवतरण गन बोनसको ितशत र बोनसस ब धी अ य 
कुरा नेपाल सरकारले िनणय गरबेमोिजम हनेछ” भ ने 
यव था गर ेपिन बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम 

६ मा नेपाल सरकारको वािम वमा भएको ित ानले 
बोनसबापत छुट्याउन ुपन रकम भनी उपिनयम (१) 
मा कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको वािम व 
भएको अ य ित ानले येक आिथक वषमा गरकेो 
खुद मुनाफा भएबाट राि य वािण य बक िलिमटेड 
पूण सरकारी वािम वको ित ान भए तापिन बजार 

ित पधाअनुसार बिकङ्ग यवसाय गन िवि य सं था 
भई बकलाई नेपाल सरकारबाट कुनै पिन िकिसमको 
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एकािधकारसमेत दान नग रएको हदँा बोनस ऐन, 
२०३० को दफा ५(३) को अधीनमा रही बोनस 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) बमोिजम येक 
आिथक वषको खदु मुनाफाबाट बोनसबापत रकम 
छुट्याउन बा य छ र िवगतदेिख छुट्याइ रािखएको 
पिन छ । हामीले िवगतदेिख खाईपाई आएको कानूनी 
सिुवधामा रोक लगाउनअुिघ हामीलाई कुनै जानकारी 
पिन िदएको छैन, सहमित म जरुी िलएको पिन छैन । 

ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत छ । यसरी बोनस 
ऐन तथा िनयमावलीबमोिजम छुट्याई रािखएको रकम 
हामी कमचारीह लाई िवतरण गनपुनमा िवतरणमा 
रोक लगाउने गरी ग रएका िवप ीह को िनणय, 
प ाचार तथा कायह  कानूनको थम ि मा (Prima 
Fecia) नै िुटपूण छ ।
 येक आिथक वषमा खदु मुनाफा भएमा 
बोनस िवतरण गनुपन बोनसस ब धी ऐन िनयमको 
यव था, मम र भावनािवपरीत बोनस िवतरण नै नगरी 

रो न निम ने र अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगको मािथ त य करणमा उि लिखत बक 
कुल सि चित मनुाफाको अव थामा नपगुेस म 
बोनस िवतरण गन नपाउने गरी यव था गन गराउन 
भनी लेखी पठाउने यानाकषण प  तथा िनदशन र 
सोही आधारमा अथ म ालय र रा  बकले जारी 
गरकेो उि लिखत िनदशनह  बोनस ऐनको दफा 
९(२) िवपरीत भएको  छ । अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगलाई परमादेश कृितको 
आ ा आदेश वा यानाकषणप  जारी गरी हामी 
कमचारीह ले ित ानलाई नाफामा लैजाने गरी वष 
भरी काम ग र पकाएको बोनस रकम िवतरण नगन रोक 
लगाउने काय बोनसस ब धी सै ाि तक अवधारणाको 
िवपरीत छ । ऐन तथा िनयमले रोक नलगाइएको 
िवषयमा िवधाियकाको मनसायिवपरीत ऐन तथा िनयम 
बािहर गई िनणय गन तथा परमादेश ज तो प ाचार 
गन आयोगलगायतका िवप ीह को काम कारवाही 

े ािधकार (Jurisdiction) िविहन छ ।
 िवप ी नेपाल रा  बकले बक तथा 
िवि य सं थास ब धी ऐन, २०६३, नेपाल रा  
बक ऐन, २०५८ तथा सो ऐनअ तगत बनेको नीित, 
िनदशनबमोिजम प ाचार गरकेो नभई अि तयारको 
प ाचारलाई िसरानी हाली अथ म ालयले गरकेो 
प ाचारलाई आधार बनाई सोही यहोरा उ रण गरी 
प ाचार गरकेो हदँा उ  िनणय रा  बकको होइन 
भ ने प  छ । बोनस स ब धमा रा  बकले िनदशन 
िदन र प ाचार गन पाउने भ ने बक तथा िवि य 
सं थास ब धी ऐन, २०६३, नेपाल रा  बक ऐन, 
२०५८ तथा सो ऐनअ तगत बनेको नीित, िनदशन 
तथा बोनस ऐन तथा िनयमावलीमा समेत बािहर गई 
प ाचार गरकेो  छ । साथै िवप ी नेपाल रा  बकले 
आफूले प माफत पाएको िनदशनभ दा बािहर गई 
बोनस रकम लेखामा यव था नै नगन भनी लेिखएको 
समेत िुटपूण छ । अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम अनिुचत काय गन 
सावजिनक पद धारण गन यि लाई कारवाहीको लािग 
लेखी पठाउने र ाचारस ब धी कसरुमा अनुस धान 
गरी मु ा दायर गनस म अि तयारी पाएको अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोगले कुन कानूनअ तगत 
बोनस िवतरण नगन यानाकषण गन िनणय गरकेो 
हो सो कुरा िनणय र प मा खुलेको दिेखदँैन । कानून, 
आधार र कारण नखोली िदएको िनदशन वे छाचारी 
भई अमा य ह छ ।
 हामी रट िनवेदक कायरत बक पूण सरकारी 
वािम वमा भएको कारण यसका स पूण सेयरधनी 

नेपाल सरकार भएको र यसको स पूण स चालकह  
नेपाल सरकारबाटै मनोिनत ह छन् । बकको आिथक 
वष २०६५।६६ देिख २०६९।७० स मको स पूण 
िवि य िववरणह  स चालक सिमितबाट पा रत भएर 
महालेखा परी कको कायालयबाट अि तम लेखा 
परी ण भई सेयरधनीह को वािषक साधारण सभाबाट 
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अनमुोिदतसमेत भइसकेको छ । िवि य िववरणह को 
अिभ न अङ्गको पमा रहने नाफा नो सान 
िहसाबमा येक आिथक वषमा बोनसबापत यव था 
ग रएको छ । बोनस िवतरण गन कारवाही अगािड 
बढाउनु पनमा सो नग रएको हदँा िवप ी बकको नाममा 
बोनस िवतरणस ब धी काय अगािड बढाउनु भनी 
परमादेशको आदेश जारी हन एवम् अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगको बोनस ऐनको दफा ५(१), दफा 
९(२) ऐ. िनयमावलीको िनयम ६(१) िवपरीत िनणय 
गरी प ाचार गरेको, अथ म ालय र नेपाल रा  बकले 
कानून नहेरी आयोगको प को भरमा बोनसस ब धी 
यव थासमेत नगनु भनी थप िनदशन गरकेो कारण 

हालस म बकले समेत बोनस िवतरण गन ुपन कानूनी 
दािय व पुरा नगरेको हदँा अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगको २०६७।१०।०५ को िनणय, 
चलानी न बर १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा 
अथ म ालयसमेतका नाउँमा ेिषत यानाकषणप , 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको प  
सङ् या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१, चलानी न बर 
१७ िमित २०७०।०८।१४ को प , यस प सगँ 
स बि धत िनणय काम कारवाही, रा  बकले राि य 
वािण य बक िलिमटेडलाई लेखेको प  सङ् या ब.
स.ुिव / अफसाइड / एिजएम /२७/०७०/०७१ 
िमित २०७०।१२।०९ को प , नेपाल सरकार अथ 
म ालयको २०६८।०८।१३ को प माफत कुनै कारण 
नखलुाई बोनस िवतरण गन सहमित िदन नसिकने 
भ ने राि य वािण य बक िलिमटेडलाई लेखेको 
प , अथ म ालयको चलानी न बर ५३७, प.सं. 
२०७०।०७१, िमित २०७०।०८।२४ को प लगायत 
यस िवषयसगँ स बि धत िवप ीह को काम कारवाही 
तथा िनणयह  उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाऊँ ।
 िवप ी बकबाट कािशत आिथक वष 
२०७०।०७१ को ते ो ैमासको लेखा परी ण 
नभएको िवि य नितजा ( ैमािसक) को नोट नं. ४ 

मा नेपाल रा  बकको िमित २०७०।१२।०९ को 
प अनसुार बोनसबापत कुनै पिन रकम यव था 
नगन िनदशन भएबमोिजम यस ैमासमा कमचारी 
बोनस यव था ग रएको छैन भ ने उ लेख भएकोलाई 
उ ेषणको आदेशबाट बदर ग रपाऊँ । हालस म 
िवतरण गन बाकँ  रहेको बोनस रकम िवतरण गन ु
र येक आिथक वष समा  भएको ८ मिहनािभ  
कमचारीलाई बोनस िवतरणको ब ध िमलाउनु भनी 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ । आिथक 
वष २०७०।०७१ को ते ो ैमासको लेखा परी ण 
नभएको िवि य नितजामा बोनसबापत यव थासमेत 
गन ु भनी िवप ी राि य वािण य बक िलिमटेको 
नाममा परमादेशलगायत जो चािहने उपयु  आदेश 
जारी ग रपाऊँ । 
 बोनस िवतरण नगन ुभनी िवप ीह बाट रोक 
लगाइएको कानूनिवपरीतको काम कारवाही कायम 
रहेमा हामी कमचारीले किठन प र म र मेहनतबाट 
मनुाफामा परु् याई ा  भएको बोनस पाउन नसक  
कमचारीको मनोबल िगन गई अपूरणीय ित पु न 
जाने भएकोले बोनस िवतरणमा रोक लगाउने गरी 
भएका िवप ीह का काम कारवाही काया वयन नगन ु
नगराउनु भनी अ त रम आदेश जारी ग रपाऊँ । िवप ी 
राि य वािण य बक िलिमटेड बकबाट कािशत 
आिथक वष २०७०।०७१ को ते ो ैमासको लेखा 
परी ण नभएको िवि य नितजा ( ैमािसक) को नोट 
नं. ४ मा नेपाल रा  बकको िमित २०७०।१२।०९ 
को प अनसुार बोनसबापत कुनै पिन रकम यव था 
नगन िनदशन भएबमोिजम यस ैमासमा कमचारी 
बोनस यव था ग रएको छैन भ ने यव था ि याशील 
भएमा आिथक वष २०७०।०७१ मा बक खुद 
मनुाफामा गएको अव थामा समेत हामी कमचारीह ले 
बोनस रकम नपाउने वल स भावना भई ऐन द  
हक अिधकारमा ठाडो आघात हने भएकोले ततु 
मु ाको अि तम िकनारा नलागेस म आिथक वष 

९५१० - नारायण साद सुवेदीसमेत िव. नेपाल सरकार
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२०७०।०७१ को ते ो ैमासदिेखको लेखापरी ण 
नभएको िवि य नितजा ( ैमािसक) काया वयन नगनु 
नगराउन ुभनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१ बमोिजम सुिवधा र स तलुन (Balance 
of Convenience) को ि कोणले िवप ीह को 
नाउमँा अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउ ँभ नेसमेत 
यहोराको िनवेदन मागदाबी । 

 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ुनपन हो ? यो आदेश 

ा  भएको िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ  
िवप ी नं. १, २ र ३ का हकमा महा यायािधव ाको 
कायालयमाफत र अ य िवप ीह का हकमा आफँै वा 
आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत 
जवाफ पठाउनु भनी यो आदशे र रट िनवेदनको 

ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह लाई सूचना 
िदई यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा 
पठाई िलिखत जवाफ ा  भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम गरी पेस गनू । साथै अ त रम आदेशको 
माग स ब धमा िवचार गदा दवैु प िबच छलफल 
गरी िन कषमा पु न ु उपयु  हने देिखदँा छलफलका 
लािग िमित २०७१।०६।०६ को तारेख तोक  सोको 
सूचना िवप ीह लाई िदई िनयमानुसार गरी पेस गनु 
भ ने यस अदालतको िमित २०७१।०५।२४ गतेको 
आदेश ।
 यसमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र ९ 
समेतमा िविभ न यव था भइरहेको देिख छ । कानूनमा 
भएको यव थाको योग कानूनबमोिजम हनस ने नै 
ह छ । कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कानूनी यव थाको 
काया वयनमा असर पु ने गरी अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगलगायतको कुनै िनकायले िनदशन 
िदई रो न रोकाउन स ने अव था नदिेखएकोले 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको िमित 
२०६७।१२।२४ र २०७०।०८।१४ को प ानुसार 
भनी नेपाल रा  बकले िमित २०६७।१२।२४ र 

२०७०।०८।१४ को प ानसुार भनी नेपाल रा  बकले 
िमित २०७०।१२।०९ को प ारा बोनसबापतको कुनै 
पिन रकम यव था नगन ुहन भनी लेखेको यहोराको 
बहसको ममा समेत कुनै कानूनी आधार तुत हन 
आएको नदेिखएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) 
को योजनको लािग समेत अ यथा िनणय भएको भनी 
िजिकर िलएकोसमेत नदेिखएकोले उि लिखत िमित 
२०७०।१२।०९ को रा  बकको प को तपिसलको 
बुदँा नं. १ को काया वयन त काल नगन ु नगराउन ु
भनी मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रिदएको 
छ । सोको सूचना िवप ीलाई िदई िनयमबमोिजम गन ु
भ ने यस अदालतको िमित २०७१।०६।०६ गतेको 
आदेश ।
 आिथक वष २०६५।०६६ को बोनस 
िवतरण स ब धमा उ  आिथक वषमा कमचारी 
बोनस खचअिघ . २,४४,९४,०२७।७९ मनुाफा 
गरेको तथा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा 
बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६ बमोिजम 

. १८,१४,४१,५५७।६१ बोनस िवतरणयो य 
रकम हने हदँा बोनस िवतरणका लािग वीकृित 
पाउ ँ भनी यस बकको चलानी न बर ८१ िमित 
२०६७।०८।१२ को प बाट नेपाल सरकार अथ 
म ालयमा प ाचार ग रएकोमा तहाकँो चलानी न बर 
८१ िमित २०६७।०८।१२ को बोनस िवतरणस ब धी 
प को यहोरा पेस हदँा बोनस िवतरण गन सहमित 
िदन नसिकने यहोरा नेपाल सरकार (माननीय 
उप धानम ी तथा अथम ी तर) को िमित 
२०६८।०२।०६ को िनणयअनसुार अनरुोध छ भ ने 
अथ म ालयको प  सङ् या २०६७।०६८ म.ुवै. 
९(२०) च.नं. ७३६ िमित २०६८।०२।१३ गतेको 
प बाट  जानकारी ा  भएको छ ।
 नेपाल सरकार अथ म ालयको च.नं. ३५७ 
िमित २०७०।०८।२४ गतेबाट “ ततु िवषयमा यस 
म ालयका ितिनिधको सहभािगता धानम ी तथा 
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मि प रषद्को कायालयमा िमित २०७०।०८।२० मा 
भएको छलफलनसुार अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगको प  सङ् या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१ 
चलानी न बर १७ िमित २०७०।०८।१४ को 
प माफत ा  “सरकारी वािम वमा रहेका सङ्घ 
सं थान ित ानह मा बोनस िवतरणका स ब धमा 
सो सं थान ित ानह मा बोनस िवतरणका 
स ब धमा सो सं थान ित ान कुल सि चत 
मुनाफाको अव थामा नपगेुस म बोनस िवतरण गन 
नपाउने गरी यव था गन गराउन लेखी पठाउने” 
भ ने िनणय तहा ँ िनकायह मा काया वयनका लािग 
पठाउने भ ने िनणयानसुार आव यक कारवाहीको 
लािग पठाइएको यहोरा आदेशानसुार अनरुोध ग र छ” 
भ ने प समेत ा  भएको छ । यसैगरी नेपाल रा  
बक तथा िवि य सं था िनयमन िवभागको प  
सङ् या बै.िव.िन.िव./िव.आर. १।०९।०७०।०७१ 
िमित २०७०।०९।१८ को प बाट मािथ करण नं. 
४ को िनणय काया वयनका लािग लेखी आएकोले 
सोहीबमोिजम गन ुहन िनदशानसुार अनरुोध छ भ ने 
प  ा  भएको छ ।
 यस बकले आिथक वष २०६९।७० को 
वािषक साधारण सभामा वीकृितका लािग पेस गन 

योजनाथ आिथक वष २०६९।७० को िवि य 
िववरणसमेत वीकृितका लािग नेपाल रा  बकमा 
पठाएकोमा नेपाल रा  बक, बक सुपरीवे ण  
िवभागको प  सङ् या बै.स.ुिव./अफसाइट/
एिजएम/२७/२०७०/७१ िमित २०७०।१२।०९ 
को प बाट अ य िविभ न िनदशनसिहत कमचारी 
बोनसको स ब धमा अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगको प  सङ् या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१, 
चलानी न बर १७ िमित २०७०।०८।१४  को 
प ानुसार “सरकारी वािम वमा रहेका सङ्घ सं थान 

ित ानह मा बोनस िवतरणका स ब धमा सो 
सं थान  ित ान कुल सि चत मुनाफाको अव थामा 

नपगुेस म बोनस िवतरण गन नपाउने गरी यव था 
गन गराउन लेखी पठाउने” भनी कायालयको लािग 
लेखी पठाएको बक कुल सि चत मनुाफाको अव थामा 
नपगुेस म बोनसबापत कुनै पिन रकम यव था नगन ु
हन” भनी यस बकलाई प  ा  भएको छ ।
 मािथ उ लेख भएको नेपाल रा  बकको 
िनदशनसिहतको प  ा  भएप ात् यस बकबाट 

कािशत गन ु पन आिथक वष २०७०।०७१ को 
ते ो ैमासको लेखा परी ण नभएको िवि य नितजा 
( ैमािसक) को नोट नं. ४ नेपाल रा  बकको िमित 
२०७०।१२।०९ को प अनसुार बोनसबापत कुनै 
पिन रकम यव था नगन िनदशन भएबमोिजम यसै 
ैमासमा कमचारी बोनस यव था ग रएको छैन 

भ ने उ लेख गरी िवि य नितजा कािशत ग रएको 
छ । अतः िवगतका आिथक वषह  २०६०।६१ 
देिख २०६४।६५ स ममा बोनस ऐन, २०३० को 
यव थाअनु प बकको सि चत नो सानी कायमै 

रहेको अव थामा पिन नेपाल सरकार अथ म ालय 
तथा नेपाल रा  बकबाट वीकृित ा  भएप ात् यस 
बकले बोनस िवतरण गरकेो र आिथक वष २०६५।६६ 
को बोनस तथा यसपिछका आिथक वषह को बोनस 
स ब धमा नेपाल सरकार अथ म ालयसमेतका 
िनकायह बाट बोनस िवतरणका स ब धमा नेपाल 
सरकार अथ म ालयसमेतबाट बोनस िवतरणका 
स ब धमा वीकृित नपाएकोले बोनस िवतरण ग रएको 
छैन । बोनस िवतरण नगरकेो स ब धमा स मािनत 
सव च अदालतबाट यस बकउपर कुनै आदेश 
जारी हन नपन हदँा यस बकको हकमा रट िनवेदन 
खारेजभागी छ खारेज ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको 
राि य वािण य बक िलिमटेड सिमितको अ य  एवम् 
बकका कानून िवभाग मखुको संयु  िलिखत जवाफ ।
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको िनणय 
र िनदशनको प रपालना गनु गराउनु सबैको साझा 
कत य भएअनुसार यस म ालयबाट पिन संवैधािनक 

९५१० - नारायण साद सुवेदीसमेत िव. नेपाल सरकार
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िनकायको पमा रहेको सो आयोगको िनणय र 
िनदशनबमोिजम कुल सि चितको मनुाफामा नपगुेस म 
सरकारी सङ्घ सं थाह लाई बोनस िवतरण 
नगन नगराउन लेखी गएको हदँा रट िनवेदनको 
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपुन होइन । तसथ 
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेतको अथ म ालयका 
सिचवको िलिखत जवाफ ।
 िवप ी रट िनवेदकह  राि य वािण य 
बकमा कायरत कमचारी तथा उ  बकमा ि याशील 
िविभ न ेड यिुनयनका पदािधकारीसमेत रहेको 
देिखएको छ । राि य वािण य बक  नेपाल सरकारको 
पूण वािम वमा रहेको बक भएको त यमा पिन 
िववाद छैन । उ  बकको पुजँीकोष आिथक वष 
२०५९।०६० मा ऋणा मक रहेकोमा २०७० पौषमा 
पुजँीकोष . १९९ करोडले धना मक भएको तर 
आिथक वष २०६९।०७० मा सि चत नो सान . 
११,५२,५३,२७,४८७।०१ रहेको भ ने त य िवप ी 
रट िनवेदकह कै रट िनवेदनबाट देिखएको हदँा 

राि य वािण य बकमा कायरत कमचारीले बोनस 
पाउन ु पदछ भनी िजिकर िलन ु तकसङ्गत छैन । 

ित ानमा काम गन कमचारी तथा कामदारह लाई 
बोनस िवतरण गन स ब धमा यव था गनको 
लािग बोनस ऐन, २०३० तथा िनयम २०३९ 
बनेको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) मा 
मुनाफा गन येक ित ानले एक आिथक वषमा 
गरकेो खुद मनुाफाको दश ितशत बराबरको रकम 
कमचारीह लाई बोनसबापत छुट्याउनुपछ भनी 
यव था गरकेो छ भने सोही दफाको उपदफा (३) मा 

“उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
सरकारी वािम व भएको ित ानले िवतरण गन 
बोनसको ितशत र बोनसस ब धी अ य कुरा नेपाल 
सरकारले िनणय गरबेमोिजम हनेछ” भ ने यव था 
गरकेो छ । राि य वािण य बक नेपाल सरकारको 
पूण वािम वमा रहेको बक हो भ ने िवषयमा िववाद 

छैन । सरकारी वािम व भएको बकले िवतरण गन 
बोनसस ब धमा िनणय गनको लािग नेपाल सरकार 
वत  रहेको त य बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) 

बाट  छ । राि य वािण य बक हाल नाफामा नभई 
घाटामा रहेको त य पिन  नै छ । घाटामा रहेको 
बकबाट बोनस िवतरण नगन ु भनी नेपाल सरकारले 
स ने नै ह छ । िवप ी रट िनवेदकह  कायरत रहेको 
बकलाई बोनस िवतरण नगनु भनी धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयमा िमित २०७०।०८।२० 
मा भएको छलफलको आधारमा अथ म ालयले रा  
बकलाई प ाचार गरकेो रा  बकले राि य वािण य 
बकलाई प ाचार गरकेो हदँा सो काय कानूनबमोिजम 
नै भएको साथै सि चत नो सानीमा रहेको बकले एक 
आिथक वषमा गरेको नाफाको आधारमा बोनस खान 
पाउन ुपछ भनी दायर गरेको िवप ीह को रट िनवेदन 
खारेजभागी रहेको छ ।
 अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगले 
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग ऐन, २०४८ 
बमोिजम आयोगसम  आएका उजरुीउपर अनुस धान 
गरी दोषी देिखएकालाई कारवाही गनको लािग 
स बि धत िनकायमा मु ा दायर गन स छ भने सोही 
ऐनको दफा १२क. बमोिजम आव यक कारवाहीको 
लािग लेखी पठाउने वा आयोगले उपयु  ठानेको अ य 
आव यक कारवाही गनका लािग स बि धत िनकाय वा 
अिधकारीलाई लेखी पठाउन स ने अिधकारले दान 
गरेको छ । सरकारी वािम वमा रहेका सङ्घ सं थान 

ित ानह मा बोनस िवतरणस ब धमा सो सं थान 
ित ान कुल सि चत मनुाफाको अव थामा नपगेुस म 

बोनस िवतरण गन नपाउने गरी यव था गन गराउन 
नेपाल सरकारका मु य सिचव, अथ सिचव, म सिचव, 
उ ोग सिचव र वािण य तथा आपूित सिचवलाई लेखी 
पठाउने” भनी यस आयोगबाट भएको िनणयअनसुार 
िमित २०७०।०८।१४ गते चलानी न बर १७ को 
प ारा ीमान्  मु य सिचव यूसमेतलाई लेखी 



2171

पठाइएको हो । अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगको उ  काय कानूनस मत नै भएको र सो 
कायबाट िवप ी रट िनवेदकह को कुनै हक अिधकार 
हनन् नभएको साथै कुल सि चत रकम घाटामा रहेको 
बकले एक आिथक वषमा नाफा गदमा बोनस पाउनु 
पदछ भनी दायर भएको रट िनवेदनमा दिुषत मनसाय 
रहेको हदँा दिुषत मनसायका साथ दायर भएको 
रट िनवेदन खारजे ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको 

अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगका कायम 
मुकायम सिचवको िलिखत जवाफ ।
 नेपाल सरकार, धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालय सिंवधान तथा कानूनको 
प रपालना गरी, गराइ कानूनी रा यको अवधारणालाई 
साकार पान र नाग रकका संिवधान तथा कानून द  
हक, अिधकारह को स मान, सरं ण एवम्  स ब न 
गन कुरामा ितब  रहेको छ । िवप ी िनवेदकको बोनस 
िवतरणस ब धी िवषयको स ब धमा ित ानमा काम 
गन कामदार तथा कमचारीलाई बोनस िवतरण गन 
स ब धमा कानूनी यव था गन उ े यले बोनस ऐन, 
२०३० जारी भएको र सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा 
(१) मा मुनाफा गन येक ित ानले एक आिथक 
वषमा गरकेो खदु मुनाफाको दश ितशत बराबरको 
रकम कमचारीह लाई बोनसबापत छुट्याउनुपन र 
उपदफा (३) मा सरकारी वािम व भएको ित ानले 
िवतरण गन बोनसको ितशत र बोनसस ब धी 
अ य कुरा नेपाल सरकारले िनणय गरबेमोिजम हने 
यव था गरकेो छ । सरकारी वािम वमा रहेका 

सङ्घ, सं थान, ित ानह मा बोनस िवतरणका 
स ब धमा सो सं थान, ित ान कुल सि चत 
मुनाफाको अव थामा नपगुेस म बोनस िवतरण नगन 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको िमित 
२०६७।१०।५ को िनणय र नेपाल रा  बकको िमित 
२०७०।१२।०९ को प ानसुार िनदशन भएको रट 
िनवेदककै भनाइबाटसमेत प  छ । रट िनवेदनमा 

कुल सि चत मनुाफाको अव थामा बक पुिगसकेको 
छ । अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगबाट 
भएको िनणय काया वयनको लािग यस कायालयबाट 
अथ म ालयमा प ाचार ग रएको भ ने यहोरा 
उ लेख गरी रट िनवेदकले यस कायालयसमेतलाई 
िवप ी बनाएको देिखदँा अि तयार ा  िनकायबाट 
भएको िनणयह को काया वयन गदा कुनै प ाचार 
भएकै आधारमा िवप ी बनाउन ु पन नै होइन । 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग र नेपाल 
रा  बकबाट भएको िनदशनका िवषयमा सो काय गन 
अि तयारी ा  िनकायको िलिखत जवाफबाट प  
हने नै हदँा सो िवषयका स ब धमा यस कायालयको 
िलिखत जवाफमा उ लेख ग ररहनुपन देिखएन । अतः 
उपरो  आधार र कारणसमेतबाट िवप ी िनवेदकको 
मागबमोिजम यस कायालयका नाममा कुनै आदेश 
जारी हनपुन अव था नहदँा िवप ीको रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको धानम ी 
तथा मि प रषद ्को कायालयका सिचवको िलिखत 
जवाफ ।
 नेपाल रा  बक नेपाल रा  बक ऐन, २०५८ 

ारा थािपत अिवि छ न उ रािधकारवाला वाय  
सं था हो । यस बकले जारी गरेका िनदशन, आदेश, 
सूचना तथा प रप ह  कानूनसरह लागू हने कुरामा 
दिुवधा छैन र सो कुरा स मािनत सव च अदालतले 
गरेका िविभ न फैसलाह ले पिन पिु  गरेका छन् । 
यसैगरी िविभ न बक तथा िवि य सं थाको सं थागत 
सशुासन तथा िवि य पारदिशता कायम गनका लािग 
उनीह ले कािशत गन िवि य िववरणलगायतका 
यव था कािशत गनपूुव यस बकको वीकृित िलनुपन 
यव था रहेको छ । सोही ममा राि य वािण य 

बकले िवि य िववरण काशनको लािग वीकृित 
माग गरेकोमा उ  बकलाई वीकृित दान गन ममा 
नेपाल सरकार अथ म ालय िवि य े  यव थापन 
महाशाखाको अि तयार दु पयोग अनुस धान 
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आयोगको िनदशन काया वयन गन स ब धमा िमित 
२०७०।०८।२४ मा प  ा  भएको र सोही यहोराको 
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको सरकारी 
वािम वमा रहेका सं थान ित ान कुल सि चत 

मुनाफाको अव थामा नपुगेस म बोनस िवतरण 
गन नपाउने गरी यव था गन गराउन भनी िमित 
२०७०।०९।११ को प माफत ा  िनदशनसमेतलाई 
म यनजर गरी क रब एघार अब सि चत नो सानीको 
अव थामा रहेको राि य वािण य बकलाई आिथक 
वष २०६९।७० को िवि य िववरण काशन गन 
स ब धमा कुल सि चत मनुाफाको अव थामा 
नआएस मका लािग बोनसको लािग कुनै पिन रकम 
यव था नगन ु हन भनी िदएको िनदशन पूण पले 

कानूनस मत तथा यस बकको अिधकारिभ  रही गरकेा 
काम कारवाही रहेको हदँा उ  यहोराको प ाचार बदर 
ग रपाउ ँ भ ने िवप ीह को रट िनवेदन खारेजभागी 
छ । िवप ीह ले दाबी गरे ज तो उनीह को अकाट्य 
हकको िवषय होइन । बोनस ऐन, २०३० को दफा 
५ को उपदफा (३) ले सरकारी वािम वमा रहेको 
सं थाको कमचारीले ा  गन बोनसको ितशत 
र अ य यव था नेपाल सरकारले तोकेबमोिजम 
हने भ ने यव था गरकेो र अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगले सि चत मुनाफामा नजादँास म 
बोनस िवतरण गन नहने यव था गन यस बक र नेपाल 
सरकारलाई िनदशन िदएको र नेपाल सरकारले उ  
िनदशनको काया वयन गन भनी यस बकलाई प ाचार 
गरकेो अव थामा कुल सि चत मनुाफाको अव थामा 
नपु दास म बोनसस ब धी यव था नगनु भनी यस 
बकले राि य वािण य बकलाई लेखेको प  बोनस 
ऐनको उपरो  यव था र सोका आधारमा नेपाल 
सरकारले गरकेो िनणय अनकूुल नै रहेकोले िवप ीको 
रट िनवेदन खारेजभागी छ ।

 संिवधान वा कानून द  हक अिधकारको 
हनन्  भयो भ ने यि ले सव थम आ नो हक 

अिधकार थािपत गनस नु पदछ । कानूनले सरकारी 
वािम वमा रहेका सं थाह का कमचारीले पाउने 

बोनसका स ब धमा िनणय गन अिधकार नेपाल 
सरकारलाई िदएको र नेपाल सरकारले सि चत 
मनुाफामा नजादँास म बोनस िवतरण नगन स ब धमा 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको प लाई 
काया वयन गन ुभ ने िनदशन यस बकलाई ा  भएको 
स दभमा सरकारी वािम वमा रहेको राि य वािण य 
बकका कमचारीह ले बोनसलाई आ नो थािपत 
हकको पमा दाबी गद दता गरेको रट िनवेदन 
हकदयैासमेतका आधारमा खारजेभागी रहेको यहोरा 
िनवेदन गदछु भ नेसमेत यहोराको नेपाल रा  बकको 
िलिखत जवाफ ।

अदालतको आदेश
 िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक मु ा 
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु िनवेदनमा 
िनवेदकको तफबाट उपि थत हनु भएका िव ान् 
व र  अिधव ा ी अिनलकुमार िस हा र िव ान् 
अिधव ा ी शङ्कर सुवेदीले राि य वािण य बक 
िलिमटेड िलिमटेड क पनीको पमा चिलत क पनी 
कानूनबमोिजम सं थािपत भई बक तथा िवि य 
सं थास ब धी ऐन, २०६३ बमोिजम नेपाल रा  
बकबाट इजाजतप  ा  गरी बिकङ्ग कारोबार गद 
आइरहेको छ । िवप ी राि य वािण य बक िलिमटेड 

म ऐन, २०४८ को दफा २ को ख ड (ख) बमोिजमको 
ित ान भएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा २ (ख१) 

बमोिजम नेपाल सरकारको पूण िह सा भएको ित ान 
हो । ित ानले बोनसबापत छुट्याउन ु पन रकमका 
स ब धमा बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम 
६(१) ले कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको वािम व 
भएको अ य ित ानले येक आिथक वषमा गरकेो 
खुद मनुाफाबाट बोनसबापत ८ ितशतले बराबरको 
रकम छुट्याउन ु पन यव था गरअेनु प नेपाल 
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सरकार अथ म ालयबाट वीकृित ा  गरी िवप ी 
बकको कुल सि चत नो सान कायम रहेकै अव थामा 
कमचारीह ले आिथक वष २०६०।०६१ देिख 
२०६४।०६५ को बोनस पाइसकेका छन् । आिथक 
वष २०६४।०६५ पिछका वषह मा बोनस यव था 
गरी िवतरणको वीकृितका लािग अथ म ालयमा 
प ाचार ग रएकोमा िवतरणको वीकृित ा  भएको 
छैन । िवप ी बकले कायरत कमचारीह लाई बोनस 
ऐन, २०३० बमोिजम आ. व. ०६५।०६६ देिखको 
बोनस िवतरण गरकेो छैन । 
 अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगले 
च.नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा अथ 
म ालयसमेतका नाउमँा कुल सि चत मनुाफाको 
अव थामा नपुगेस म बोनस िवतरण गन नपाउने गरी 
यव था गन गराउन िमित २०६७।१०।०५ मा िनणय 

गरी नेपाल सरकारका िविभ न िनकायका नाउमँा 
यानाकषणप  पठाएको रहेछ । कमचारीको बोनसको 

स ब धमा अि तयार आयोगको च.नं. १७ िमित 
२०७०।०८।१४ को प ारा सरकारी वािम वमा 
रहेका सङ्घ सं थान ित ानह मा बोनस िवतरणका 
स ब धमा सो सं थान ित ान कुल सि चत मनुाफाको 
अव थामा नपुगेस म बोनस िवतरण गन नपाउने गरी 
यव था गन गराउन लेखी पठाएको अव था भएबाट 

बकमा कायरत कमचारीह लाई बोनस ऐन, २०३० 
ले िदएको अिधकारमा असर पन गएको छ । बोनसका 
स ब धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा बोनस 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६ (१) बमोिजम येक 
आिथक वषको खुद मनुाफाम येबाट बोनसबापत रकम 
छुट्याउन ुपन कानूनी यव था छ । बोनस िनयमावली, 
२०३९ को िनयम ६(३) बमोिजम बोनस िवतरणमा 
रोक लगाउन स ने अव था छैन ।
 अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग 
ऐन, २०४८ बमोिजम अनिुचत काय गन सावजिनक 
पद धारण गन यि लाई कारवाहीको लािग लेखी 

पठाउने र ाचारस ब धी कसरुमा अनुस धान गरी 
मु ा दायर गनस म अि तयारी पाएको अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोगले बोनस िवतरण नगन 
भनी गरेको िनणय अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोग ऐन, २०४८ को अिधकार े भ दा बािहर 
गई गरेको हदँा बदरभागी छ । यस स ब धमा  यस 
स मािनत अदालतबाट सोिभतलाल यादव िव  
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगसमेत भएको 
मु ामा आफूमा रहेको अिधकारभ दा बढी अिधकार 

योग वा अित मण गरेमा वा नभएको अिधकार योग 
गरेमा सो कायबाट कसैको संिवधान एवम् कानून द  
हक अिधकारमा आघात परेको दिेखन आए य तो 
िनणय वा काम कारवाही बदरयो य हने भनी ने.का.प. 
२०६९ अंक ११ िन.नं. ८९१५ प.ृ१६६२ मा िस ा त 

ितपादन भएको र अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगले कुनै अिधकारीबाट अिधकार े िविहन काय 
भएमा यसलाई स याउने आदेश िदन स छ । तर 
आयोगलाई सपु रवे क य अिधकार िदएको मा न 
निम ने भनी ने.का.प. २०६८ अंक २ िन.नं. ८५५८ 
प.ृ२६२ मा िस ा त ितपादन  भएको छ । अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोगको बोनस ऐनको दफा 
५(१), दफा ९(२) ऐ. िनयमावलीको िनयम ६(१) 
िवपरीत िनणय गरी प ाचार गरकेो, अथ म ालय र 
नेपाल रा  बकले कानून नहेरी आयोगको प को भरमा 
बोनसस ब धी यव थासमेत नगन ुभनी थप िनदशन 
गरेको कारण हालस म बकले समेत बोनस िवतरण 
गनपुन कानूनी दािय व पुरा नगरकेो हदँा अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोगको २०६७।१०।०५ 
को िनणय, च.नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा 
अथ म ालयसमेतका नाउमँा ेिषत यानाकषणप , 
अ.द.ुअ.आ.प.स. ३ कृिष ७९।२०७०।०७१, च.नं. 
१७ िमित २०७०।०८।१४ को प , रा  बकले 
राि य वािण य बक िलिमटेडलाई लेखेको प.स.२७ 
िमित २०७०।१२।०९ को प , नेपाल सरकार अथ 
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म ालयको २०६८।०८।१३ को प माफत कुनै कारण 
नखलुाई बोनस िवतरण गन सहमित िदन नसिकने 
भ ने राि य वािण य बक िलिमटेडलाई लेखेको प , 
अथ म ालयको च.न. ५३७, िमित २०७०।०८।२४ 
को प लगायत यस िवषयसगँ स बि धत िवप ीह को 
काम कारवाही तथा िनणयह  उ ेषणको आदेशले 
बदर गरी हालस म िवतरण गन बाकँ  रहेको बोनस 
रकम िवतरण गन ु र येक आिथक वष समा  
भएको ८ मिहनािभ  कमचारीलाई बोनस िवतरणको 

ब ध िमलाउन ु भनी िवप ी राि य वािण य बक 
िलिमटेडसमेतको नाममा परमादेश जारी होस् भनी 
गनभुएको बहस सुिनयो ।
 यथ  नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत 
हनभुएका िव ान् उप यायािधव ा ी बालकृ ण 
वा लेले  अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको 
िनणय र िनदशनको प रपालना गनु, गराउन ु सबैको 
कत य भएबाट  अथ म ालयबाट संवैधािनक िनकायको 

पमा रहेको आयोगको िनणय र िनदशनबमोिजम 
कुल सि चतीको मुनाफामा नपुगेस म सरकारी सङ्घ 
सं थाह लाई बोनस िवतरण नगन नगराउन लेखी 
गएको हो । रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन ु पन अव था नभएकोले खारेज होस् भनी 
गनभुएको बहस सुिनयो ।
 यथ म ये राि य वािण य बकको तफबाट 
उपि थत हनभुएका िव ान् व र  अिधव ा ी नरहरी 
आचायले आ.व. ०६०।६१ देिख ०६४।६५ स ममा 
बोनस ऐन, २०३० को यव थाअनु प बकको सि चत 
नो सानी कायमै रहेको अव थामा पिन नेपाल सरकार 
अथ म ालय तथा नेपाल रा  बकबाट वीकृित ा  
भएप ात् यस बकले बोनस िवतरण गरेको र आ.व. 
०६५।६६ को बोनस तथा यसपिछका आिथक 
वषह को बोनस स ब धमा नेपाल सरकार अथ 
म ालयसमेतका िनकायह बाट बोनस िवतरणका 
स ब धमा वीकृित नपाएकोले बोनस िवतरण ग रएको 

छैन । बोनस िवतरण नगरकेो स ब धमा स मािनत 
सव च अदालतबाट यस बकउपर कुनै आदेश जारी 
हन नपन हदँा बकको हकमा रट िनवेदन खारजे होस् 
भनी गनभुएको बहस सुिनयो । 
 यथ म ये नेपाल रा  बकको तफबाट 
उपि थत िव ान् अिधव ा ी रशेमराज रे मीले 
िवप ीह ले दाबी गरे ज तो बोनस हकको िवषय 
नभई बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (३) 
ले सरकारी वािम वमा रहेको सं थाको कमचारीले 

ा  गन बोनसको ितशत र अ य यव था नेपाल 
सरकारले तोकेबमोिजम हने भ ने यव था गरेको हदँा 
सो ऐनको प रिधिभ  रहेर मा  बोनस िवतरण गनुपन 
ह छ । अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगले 
सि चत मनुाफामा नजादँास म बोनस िवतरण गन 
नहने यव था गन बक र नेपाल सरकारलाई िनदशन 
िदएकोमा सोही िनदशन काया वयनको लािग बकलाई 
प ाचार गरकेो हदँा सि चत मुनाफाको अव थामा 
नपु दास म बोनसस ब धी यव था नगनु भनी बकले 
राि य वािण य बकलाई प  लेखेको हो । बोनस ऐनको 
कानूनी यव था र सोका आधारमा नेपाल सरकारले 
गरेको िनणयअनुकूल नै रहेकोले िवप ीको रट िनवेदन 
खारेज होस् भनी गनभुएको बहस सिुनयो ।
 तुत िनवेदनमा िमिसल संल न स पूण 
कागजातह को अ ययन एवम् दवैु प का िव ान् 
कानून यवसायीह को बहससमेत सनुी िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गन ुपन हो होइन िनणय िदन ु
पन देिखन आयो ।
 २. अब िनणयतफ िवचार गदा यसमा हामी 
रट िनवेदकह  नेपाल सरकारको पूण वािम वमा 
थािपत राि य वािण य बकमा कायरत कमचारीह  

भएबाट बकमा कायरत कमचारीह लाई वािषक खुद 
मनुाफाको आधारमा बोनस ऐन, २०३० बमोिजम 
आ.व. ०६०।०६१ देिख आ.व. ०६४।६५ स म 
बोनस िवतरण हदँ ै आएकोमा बोनस ऐन, २०३० 
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को सािबकको यव था िव मान रहेकै अव थामा 
आ. व. ०६५।६६ देिखको बोनस िवतरण ग रएको 
छैन । अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको 
िमित २०७०।०८।१४ को प ानुसार सरकारी 
वािम वमा रहेको सङ्घ, सं थान, ित ानह मा 

बोनस िवतरणका स ब धमा सो सं थान, ित ान 
कूल सि चत मुनाफाको अव थामा नपगुु जेल बोनस 
िवतरण गन नपाउने गरी यव था गन गराउन लेखी 
पठाउने भनी प ाचार भएको अव था देिख छ । बोनस 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) बमोिजम येक 
आिथक वषको खदु मुनाफाबाट बोनस छुट्याउनु पन 
यव था रहेको छ । ाकृितक यायको िस ा त  एवम् 
चिलत कानूनिवपरीत भएको अि तयार दु पयोग 

अनसु धान आयोगको िमित २०६७।१०।०५ को 
िनणय, िमित २०७०।०८।१४ को प , सोसगँ 
स बि धत काम कारवाही, नेपाल रा  बकको िमित 
२०७०।१२।०९ को प ानसुार बोनसबापतको कुनै 
पिन रकम यव था नगन स ब धमा भएको िनदशन 
उ ेषणको आदेशले बदर गरी हालस म िवतरण गन 
बाकँ  रहेको बोनस रकम िवतरण गनु र येक आिथक 
वष समा  भएको ८ मिहनािभ  कमचारीलाई बोनस 
िवतरणको ब ध िमलाउन,ु आ.व. ०७०।७१ को ते ो 

ैमासको लेखा परी ण नभएको िव ीय नितजामा 
बोनसबापत यव थासमेत गन ु भनी िवप ीह को 
नाममा परमादेशको आदेशलगायत अ य उपयु  आदेश 
जारी ग रपाउ ँ भ ने िनवेदन दाबी रहेकोमा िवगतका 
आ.व. २०६०।६१ देिख २०६४।६५ स ममा बोनस 
ऐन, २०३० को यव थाअनु प बकको सि चत 
नो सानी कायमै रहेको अव थामा पिन नेपाल सरकार 
अथ म ालय तथा नेपाल रा  बैकबाट वीकृित ा  
भएप ात् यस बकले बोनस िवतरण गरेको र आ.व. 
०६५।६६ को बोनस तथा यसपिछका आिथक 
वषह को बोनस स ब धमा नेपाल सरकार अथ 
म ालयसमेतका िनकायह बाट बोनस िवतरणका 

स ब धमा नेपाल सरकार अथ म ालयसमेतबाट 
बोनस िवतरणका स ब धमा वीकृित नपाएकोले 
बोनस िवतरण ग रएको छैन । बोनस िवतरण नगरकेो 
स ब धमा यस बकउपर कुनै आदेश जारी हन नपन 
हदँा यस बकको हकमा रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ
भ ने राि य वािण य बक िलिमटेड सिमितको 
अ य समेतको  िलिखत जवाफ रहेको र अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम 
आयोगसम  आएका उजुरीउपर अनसु धान गरी 
दोषी दिेखएकालाई कारवाही गनको लािग स बि धत 
िनकायमा मु ा दायर गन स छ भने सोही ऐनको 
दफा १२क. बमोिजम आव यक कारवाहीको लािग 
लेखी पठाउने वा आयोगले उपयु  ठानेको अ य 
आव यक कारवाही गनका लािग स बि धत िनकाय 
वा अिधकारीलाई लेखी पठाउन स ने अिधकार दान 
गरेको छ । सरकारी वािम वमा रहेका सङ्घ सं थान 

ित ानह मा बोनस िवतरणस ब धमा सो सं थान 
ित ान कुल सि चत मनुाफाको अव थामा नपगेुस म 

बोनस िवतरण गन नपाउने गरी यव था गन गराउन 
नेपाल सरकारका मु य सिचव, अथ सिचव, म सिचव, 
उ ोग सिचव र वािण य तथा आपूित सिचवलाई लेखी 
पठाउने” भनी यस आयोगबाट भएको िनणयअनसुार 
लेखी पठाइएको हो । अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगको उ  काय कानूनस मत नै भएको र सो 
कायबाट िवप ी रट िनवेदकह को कुनै हक अिधकार 
हनन् नभएको साथै कुल सि चत रकम घाटामा रहेको 
बकले एक आिथक वषमा नाफा गदमा बोनस पाउन ु
पदछ भनी दायर भएको रट िनवेदनमा दिुषत मनसाय 
रहेको हदँा दिुषत मनसायका साथ दायर भएको रट 
िनवेदन खारजे ग रपाउ ँ भ ने अि तयार दु पयोग 
अनुस धान आयोगको िलिखत जवाफबाट देिख छ ।
 ३. ततु िवषयमा राि य वािण य बकले 
बोनस ऐन, २०३० बमोिजम यस बकमा कायरत 
कमचारीलाई िवतरण गन लागेको ०६५।०६६ को 

९५१० - नारायण साद सुवेदीसमेत िव. नेपाल सरकार
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बोनस रकम समु चा पमा बक नो सानीमा भएको 
अव थामा बोनस िवतरण गन काय अनुिचत हो भनी 
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगले रो ने गरी 
गरकेो प रप  कानूनअनुकूल छ, छैन हेन ुपन स दभमा 
िवचार गदा यसमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ 
को उपदफा १ मा मनुाफा गन येक ित ानले एक 
आिथक वषमा गरकेो खदु मुनाफाको दश ितशत 
बराबरको रकम कमचारीह लाई बोनसबापत 
छुट्याउनपुछ भ ने उ लेख भएको र उपदफा ३ मा 
उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
सरकारी वािम व भएको ित ानले िवतरण गन 
बोनसको ितशत र बोनसस ब धी अ य कुरा नेपाल 
सरकारले िनणय गरेबमोिजम हनेछ भ ने उ लेख 
गरकेो तथा दफा ९ मा (१) मा यस ऐनबमोिजम िवतरण 
ग रने बोनस नगदको पमा िदनुपछ र उपदफा (२) 
मा आिथक वष समा  भएको आठ मिहनािभ  बोनस 
िवतरण गनपुछ भ ने उ लेख गरकेो छ । यसरी बोनस 
ऐन, २०३० ले िनिद  गरकेो ि या अवल बन गरी 
राि य वािण य बकको बोनस िवतरणको स ब धमा 
अि तम िनणय गन अिधकार नेपाल सरकारलाई ऐनको 
दफा ५ र ९ समेतमा उि लिखत िविभ न यव था 
भइरहेको दिेख छ । कानूनमा भएको यव थाको योग 
कानूनबमोिजम हन स ने नै हदँा कानूनबमोिजम बाहेक 
कुनै कानूनी यव थाको काया वयनमा असर पु ने गरी 
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगलगायतको 
कुनै िनकायले िनदशन िददँै रो न रोकाउन स ने 
अव था देिखँदैन । बोनस कसरी र के क ता अव थामा 
सं थाले मनुाफा भएका बखतमा दान गन सबै कुराको 
मागदशन बोनस ऐनले गरेको देिख छ । 
 ४. यसमा अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को “क” मा 
सावजिनक पद धारण गरकेो यि ले अनिुचत काय 
गरी नेपाल सरकार वा सावजिनक सं थालाई हािन, 
नो सानी परु ्याएकोमा य तो हािन नो सानी 

स बि धत यि बाट भ रभराउ गन वा आयोगले 
उपयु  ठानेको अ य आव यक कारवाही गनका 
लािग स बि धत िनकायमा वा अिधकारीलाई लेखी 
पठाउनेछ भ ने उ लेख र दफा १२(ख) मा सावजिनक 
पद धारण गरकेो यि ले अनिुचत कायबाट उ प न 
दु प रणाम चिलत कानूनबमोिजम स चाउनका लािग 
आयोगले स बि धत अिधकारी वा िनकायलाई लेखी 
पठाउन स ने छ तर सावजिनक पद धारण गरकेो 
यि ले गरेको िनणयउपर चिलत कानूनबमोिजम 

पनुरावेदन ला ने रहेछ भने आयोगले य तो िनणय 
भािवत हने गरी लेखी पठाउने छैन भ ने कानूनी 
यव था रहेकोले अनिुचत कायको स ब धमा सोको 

दु प रणाम स याउने अि तयारी अि तयार दु पयोग 
अनुस धान आयोगलाई भएकोमा राि य वािण य 
बकले बोनस िवतरण गन लागेको िवषय अनुिचत 
काय भएको िन य ल नभई सो बोनस िवतरण रो ने 
अि तयारी कुनै पिन ऐन, कानूनले अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोगलाई दान गरकेो 
देिखदँैन । अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगलाई 
अि तयार दु पयोग अनसु धान ऐन, २०४८ को दफा 
१२ (क) र (ख) को अव थामा अनिुचत काय भएकोमा 
मा  कारवाही अगािड बढाउने अि तयारी ऐनले 
िदएकोमा आ नो अिधकार े भ दा बािहर गई बोनस 
ऐन, २०३० र बोनस िनयमावली, २०३९ ले उ लेख 
गरेको बोनसस ब धी कानूनी यव थाको सीमािभ  
रही राि य वािण य बकले आ ना कमचारीह लाई 

दान गन लागेको बोनस िवतरणस ब धी काय बोनस 
ऐन, २०३० अ तगत भएको दिेखन आएको अव थामा 
सो रो ने स ब धमा अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगले सो बोनस िवतरण गन लागेको काय रो ने 
गरी भएको प ाचार कुनै कानूनले दान गरकेो 
अिधकार े िभ को पन देिखन आएन । बोनस ऐन, 
२०३० को दफा ५ ले मनुाफा भएको येक वषको 
बोनस दान गन भ ने अवधारणा िविधकताले राखेको 
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देिख छ । कुनै पिन सं थानको पूवघाटाको मू याङ्कन 
गरी बोनस िवतरण गनपुन भ नेस ब धमा बोनस ऐनले 
यस स ब धमा कुनै यव था गरकेो नदेिखदा बोनस 

ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ले बोनसको 
ितशत र बोनसस ब धी अ य कुरा नेपाल सरकारले 

िनणय गरबेमोिजम हनेछ भ ने कानूनमा प  उ लेख 
भएको अव थामा अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगलाई राि य वािण य बकको ितवषको 
मुनाफा भएकोमा अिघ लो वषह मा भएको घाटा 
रकमसमेतको िहसाब गरीमा  बोनस िवतरण गन पाउने 
भनी प ाचार गरी रो न पाउने अि तयारी कानूनले 
निदएको हदँा अि तयार दु पयोग अनसु धान 
आयोगबाट यस स ब धमा भएको िनणय र प ाचार 
बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को िवपरीत तथा 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १२(क) र १२(ख) को अिधकार े भ दा 
बािहर भई िनणय भएको देिखन आयो । रा यका 
हरेक िनकायलाई कानूनले अिधकार दान गरकेो 
ह छ र सो िनकायलाई द  अिधकारको िसमािभ  
रही काम कारवाही गनपुन ह छ । कानूनले तोिकएको 
अिधकारभ दा बढी अिधकार कुनै पिन िनकायले योग 
गन नस ने हदँा े ािधकारको अभावमा भएको कुनै 
पिन कायले मा यता र बैधता ा  गन स ै न । अतः 
राि य वािण य बकको बोनस िवतरणस ब धमा 
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको िमित 
२०६७।१०।०५ को िनणय, च. नं. १३४८ िमित 
२०६७।१२।२४ मा अथ म ालयसमेतका नाउमँा 

ेिषत प , अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगको 
प.सं.३ कृिष ७५, च.नं. १७ िमित २०७०।०८।१४ 
को प , यस प सगँ स बि धत िनणय काम 
कारवाही, रा  बकको प.स. ब.स.ुिव./अफ साइड/
एिजएम/२७/०७०/०७१ िमित २०७०।१२।०९ को 
प , नेपाल सरकार अथ म ालयको २०६८।०८।१३ 
को प , अथ म ालयको २०६८।०८।१३ को प , 

अथ म ालयको च.नं. ३५७, प.सं. ७०।७१, िमित 
२०७०।०८।२४ को प लगायत यस िवषयसगँ 
स बि धत स पूण काम कारवाही तथा िनणयह  
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । राि य 
वािण य बक िलमटेडको आिथक वष ०६५।६६ देिख 
हालस म िवतरण गन बाकँ  रहेको बोनस रकम िवतरण 
गन ुर येक आिथक वष समा  भएको ८ मिहनािभ  
कमचारीलाई बोनस िवतरणको ब ध िमलाउन,ु आ.व. 
०७०।७१ को ते ो ैमासको लेखा परी ण नभएको 
िव ीय नितजामा बोनसबापत यव थासमेत गनु भनी 
िवप ी राि य वािण य बक िलमटेडसमेतको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ । ततु आदशेको 
जानकारी िवप ीह लाई िदई िनवेदनको दायरी लगत 
क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बुझाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु । 
या.दीपकराज जोशी 

इजलास अिधकृत :- गेहे  राज प त
इित संवत् २०७२ साल पुस १२ गते रोज १ शभुम् ।

 

९५१० - नारायण साद सुवेदीसमेत िव. नेपाल सरकार
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी सुिशला काक

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फैसला िमित : २०७२।३।१३।१

०७१-WO-०८२०

िवषय : उ ेषण / परमादेश  

िनवेदक / प  : िज ला महो री जले र नगरपािलका 
वडा नं. ९ घर भई हाल िज ला वा य 
कायालय महो रीमा सहायक पाचँौ तह, 
अ.न.मी. पदमा कायरत वष ४१ क  ितभा 
कुमारी िसंह 

िव
यथ  / िवप ी : नेपाल सरकार, वा य 

तथा जनसं या म ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड समेत

  िनवेिदकाले उ लेख गरबेमोिजम 
िनजको स वालाई अनिधकार भ न 
िम दैन । कमचारी शासनको त लो 
तह मािथ लो तहको िनय णमा 

 रह छ । यसमा त लो तह िज ला 
वा य कायालय मािथ लो तह े ीय 
वा य िनदशनालयअ तगत रहने तह 

हो । त लो तहले पाएको अिधकारको रा ो 
योग भयो भएन लगायतको कामकुराको 

अनुगमन गरी त लो तहको कमी कमजोरी 
सुधान दािय व मािथ लो तहमा रहेको 

 ह छ । यसो नगदा सुशासन र कानूनको 
शासन बहाल हन स दैन । यो मािथ लो 

तहको िज मेवारीिभ  पन कुरा हो । अतः 
िज ला वा य कायालयको मातहतका 
कमचारीलाई स वा गन अिधकार 
मािथ लो तहले योग गन पाउँदैन 
भनी हठात् भ न िम दैन । स वाको 
िववाद मु ा मािमलाको फैसलाको िवषय 
नभएको र यसको कृित पिन अ थायी 
भएकोले यसमा मु ाको फैसलासरहको 
अिधकार े को प रक पना गन िम दैन र 
सो गनु उिचत पिन हदैँन । य तो कुराको 
समाधान अदालतको फैसलाबाट हनु 
सामािजक याय, सुशासन, जवाफदेिहता, 
कानूनको शासनको व न आिद 
िहसाबबाट उपयु  नहने ।

( करण नं.१०) 
  सिंवधानले रट उपचारको यव था गरकेो 

भएपिन यो उपचार सम यायको उपचार 
हो । यसमा अदालतको िववेकलाई श त 
ठाउँ रह छ । िनवेिदकाको सेवा यथावत ्छ । 
तलब सुिवधामा कुनै कटौती छैन । कामको 
अविध बढेको छैन । ७ माइल टाढा उही 
िज लािभ  स वा भएको छ । िनवेिदका 
सधै ँ अपायक ठाउँमा स वा भएक  
अव था पिन छैन । िनवेिदका भेदभावको 
िशकार हनु भएक  छैन । स वाबाट केही 
असुिवधा भए होला तर हक हनन ्भएको 
छैन । असुिवधाको कारणले स वा बदर 
नहने ।

( करण नं.१३)
  रटको िवशेषता भनेको यो सामा य 

कानूनी ुिटमा जारी हदैँन । य तो 
ुिटलाई harmless or small or 

negligible error भिन छ । रट आदेश 
जारी गदा ससाना कानूनी िुटभ दा पिन 

नणय नं.९५११
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अ यायको ग भीरताको िवचार गनु पन 
ह छ । तुत स वा िव  अ त रम 
आदेश जारी नभएको, स वा भएको पिन 
७ मिहना यतीत भैसकेको, स वाको 

कृित अ थायी भएको समेतको सम  
प रि थितको मू याङ्कनबाट िववािदत 
स वाबाट िनवेिदकालाई अ याय परेको 
भ न निम ने ।

( करण नं.१४)

िनवेदक / प का तफबाट : िव ान् अिधव ा 
दीपनारायण साह

यथ  / िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा 
राम िघिमरे

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(च), १३(१), १८, २० र ३० 

  नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा 
२० र दफा २१(३) 

  नेपाल वा य सेवा िनयमावली २०५५ को 
िनयम ३०(ङ), ३१(ग), ३१घ, ३४(ख)

आदशे
 या.गोिव दकुमार उपा याय : नेपालको 
अ त रम संिवधान २०६३ को धारा १०७ (२) 
अ तगत दायर हन आएको तुत रट िनवेदनको 
सङ्ि  त य र आदेश यस कार छः
 म िनवेिदका वा य सेवाको प.हे.न. 
समूहको सहायक तहको अ.न.मी. पदमा कायरत 
रहेकोमा िमित २०७१।३।३२ को िनणय र 
२०७१।४।१ को प ले सहायक चौथो तह अ.न.मी. 
बाट पाचँौ तह अ.न.मी. मा तरविृ  भई हाल िज ला 
वा य कायालय महो रीमा २०७०।३।२६ 

को िनणय र प ले २०७०।४।१ दिेख हािजर भई 
कामकाज गद आएक  छु । िवप ी म यमा चल े ीय 
वा य िनदशनालय, हेट डाको िमित २०७१।८।२९ 

को िनणय र २०७१।९।१ को प ले म िनवेिदकालाई 
िज ला वा य कायालय, महो रीबाट डा हीमडै 
उप वा य चौक  महो री स वा गरकेो कायले 
म िनवेिदकालाई यादै मका परेको हदँा सो स वा 
बदर गरी पाउन िवप ी िनकायमा पटकपटक 
िलिखत अनुरोध गदासमेत स वा बदर नग रिदएका 
र अ य वैकि पक उपचारको अभाव भएकाले यो 
िनवेदन िलई उपि थत भएक  छु । सहायक तरको 
कमचारीलाई एउटै िज लाअ तगत एक कायालयबाट 
अक  कायालयमा स वा गन अिधकार स बि धत 
कायालय मुखको भए पिन अिधकार े िवहीन 

े ीय कायालयबाट ऐनको दफा २१ को ३ नं. 
अनुसार यूनतम स वा अविध यितत नहदँै म 
अश  िबरामी रहेक  एकल मिहलाको सहमित बेगर 
स वाको आधार कारण नखुलाई स वा ग रएको 
काय सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तको 
िवपरीत भई िवप ीह को सो कायले म िनवेिदकाको 
वा य सेवा ऐन, ऐ. िनयमावलीले दान गरकेो 

कानूनी हकको साथै नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२(३),(च), १३(१), १८, २० र 
३० ारा द  मौिलक हकमा आघात पु न गएकाले 
िवप ी म यमा चल े ीय वा य िनदशनालय, 
हेट डाको िमित २०७१।८।२९ को िनणय र िमित 
२०७१।९।१ को प  उ ेषणको आदेश ारा बदर 
ग रपाऊँ । साथै सो िनणय र प को आधारमा िवप ी 
िज ला वा य कायालयले िमित २०७१।१२।२७ 
मा तयार गरेको रमाना प  जबरज ती बुझाएमा ततु 
िनवेदन िन भावी हने हदँा तुत िनवेदनको अि तम 
टुङ्गो नलागेस म म िनवेिदकालाई स वा ग रएको 

े मा रमाना गन काय नगन ु नगराउनु, पूववत् पमा 
कामकाज गन िदन ु िदलाउनु भनी िवप ीह को 

९५११ - ितभा कुमारी िसंह िव. नेपाल सरकार
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नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउ ँभ नेसमेत 
यहोराको ितभा कुमारी िसंहको िमित २०७२।१।३ 

को रट िनवेदन । 
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेिदकाको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ु नपन हो ? 
आधार र कारण खलुाई यो आदेश ा  भएका िमितले 
बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ  महा यायािधव ाको 
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गन ु भनी 
िवप ीह लाई सूचना पठाई  िलिखत जवाफ परपेिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै 
अ त रम आदेश जारी हने वा नहने भ ने स ब धमा 
िवप ीह  समेतलाई राखी छलफल हन ु उपयु  
देिखदँा िमित २०७२।१।१३ को पेसी तोक  सोको 
सूचना िवप ीह लाई िदनु भ नेसमेत यहोराको यस 
अदालतको िमित २०७२।१।६ को आदेश । 
 रट िनवेिदकाले नेपाल वा य सेवा ऐन, 
२०५३ को दफा २० तथा ऐ. िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ३० बमोिजम स वा गन अिधकार ा  
अिधकारीले गरेको स वा संशोधन तथा िमलानको 
लािग यस िवभागसम  िनवेदन िदन स ने वैकि पक 
उपचारको बाटो हदँाहदँै स मािनत अदालतसम  
दायर गरेको रट िनवेदन िुटपूण भएकाले खारजे 
ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको वा य सेवा िवभागको 
तफबाट ऐ.का का.मु. महािनदशक डा. सेने राज 
उ ेतीको िमित २०७२।१।१० को िलिखत जवाफ । 
 रट िनवेिदकालाई िज ला जन वा य 
कायालय, महो रीबाट सोही िज लाअ तगतको 
डा हीमडै उप वा य चौक , महो रीको समान तहको 
पदमा े ीय वा य िनदशनालयले गरकेो स वा 
िनणय के कित कारणले गैरकानूनी र अिधकारिवहीन 
अिधकारीबाट भएको हो खलुाउन सकेको छैन । 
वा य सं था स चालन गदा कुन वा यकम को 

सेवा कहा ँआव यक छ भ ने िवषयको िन य ल गन 
अिधकार स बि धत अिधकारीको भएकाले िनयिमत 

र िनयमस मत िनकाय र पदािधकारीबाट भएको 
स वालाई चनुौती िदन िम दैन । स वा कमचारीको 
अिधकारको िवषय नभई कायालयको आव यकता र 
औिच यताको आधारमा ग रने हदँा उ  स वालाई 
िवप ीले अ यथा भ न िम ने होइन । स वास ब धी 
िनता त शासिनक िवषयलाई चुनौती िदई दायर 
भएको तुत रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँभ नेसमेत 
यहोराको नेपाल सरकार वा य तथा जनसङ् या 

म ालयको तफबाट ऐ.का सिचव शा तबहादरु े को 
िमित २०७२।२।३ को िलिखत जवाफ ।
 िनवेिदका सेवारत रहेको िज लािभ ै स वा 
गरेको अव था हदँा मागबमोिजम त काल अ त रम 
आदेश जारी गन ु पन अव था दिेखएन भ नेसमेत 
यहोराको िमित २०७२।२।१२ को यस अदालतको 

आदेश । 
 रट िनवेिदकालाई यस कायालयबाट 
स वा ग रएको नभई म यमा चल े ीय वा य 
िनदशनालयबाट स वा गरेको हदँा यस कायालयबाट 
िनज रट िनवेिदकाको कुनै पिन मौिलक हक 
अिधकारको हनन् ग रएको छैन । म यमा चल े ीय 
वा य िनदशनालयबाट भएको स वा काया वयन 

स ब धमा भएको प रप  र िनदशनअनसुार यस 
कायालयले उ  स वा भएको कायालयमा जानको 
लािग रमाना िदनेस म दािय व रहेको र कानूनबमोिजम 
स वाको समयमा भएको स वालाई िन तेज पारी 
रमाना िदने कायलाई रो न िदएको ततु रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला वा य 
कायालय, महो रीको तफबाट ऐ.का कायालय मखु 
जन वा य शासक इ साद यादवको िमित 
२०७२।२।१७ िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस हन आएको तुत रट िनवेदनमा िनवेिदकाका 
तफबाट उपि थत िव ान्  अिधव ा ी दीपनारायण 
साहले अनिधकार िनकाय र पदािधकारीबाट भएको 
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िनवेिदकाको गैरकानूनी स वालाई उ ेषणको 
आदेश ारा बदर गरी िनजलाई सािबककै कायालयमा 
यथावत्  काम गन िदन ुभनी परमादशेको आदेश जारी 
ग रपाउ ँभनी तथा यथ  नेपाल सरकारको तफबाट 
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी राम िघिमरलेे 
मािथ लो तहबाट भएको स वालाई अनिधकार भ न 
िम दैन । कमचारी शासनका यादी कृितका स वा 
ज तो कुरामा रटले ह त ेप गदा कमचारी शासन 

भािवत हन पु छ । पदीय दािय व परुा गनका लािग सेवा 
वेश गरकेा कमचारीले ठाउ ँछा ने कामले कमचारीको 
वाथ पूितको स देश िदन स छ । सबै िझनामिसना 

कानूनी िुटमा रट जारी गनु उपयु ताको िहसाबले 
उिचत हदँैन । यो िवषयमा य तो ुिट भएको पिन 
छैन । िनवेिदकालाई उही िज लािभ  ज मा ७ िक.मी.
को फरकमा ग रएको स वाबाट िनवेिदकालाई मका 
परकेो अथ गन िम दैन । िनवेिदकालाई कुनै अ याय 
नै नपरकेो र यसमा वैकि पक उपचारसमेत रहेकोले 

तुत रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भनी गनुभएको 
बहस सुिनयो ।  

सङ् ेपमा तुत मु ाको त य देहायबमोिजम 
देिख छः- 
 २. यथ  म यमा चल े ीय वा य 
िनदशनालयले यूनतम अविध २ वष नपु दै 
िनवेिदकालाई िज ला वा य कायालय, 
महो रीबाट सावजिनक यातायातको सुिवधा नरहेको 
७ माइल टाढा क ची बाटोबाट जान ु पन डा हीमडै 
उप वा य चौक , महो रीमा स वा गरेको िमित 
२०७१।८।२९ को िनणय नेपाल वा य सेवा 
ऐन, २०५३ को दफा २० र दफा २१(३) तथा ऐ. 
िनयमावली २०५५ को िनयम ३०(ङ), ३१(ग) र 
सव च अदालत बलेुिटन पूणाङ्क ४९९ को पृ  २७ 
मा कािशत आदेशिवपरीत छ । िनवेिदकाको ीमान्  
२०६०।१०।३ मा वग भएको एकल मिहलालाई 

ब चाह  जले रमा पढाउने िज मेवारीसमेत रहेको र 
टे सन हेडेकको कारण च कर ला ने, हटको िसिक त 
िबरामी रहेक ले यहाँ गई कामकाज गन स ने अव था 
छैन । स वा गदा ऐ. िनयमावलीको िनयम ३४(ख) 
अनुसार कारण र आधार खो नुपनमा सो उ लेख 
छैन । कानूनिवपरीत गरकेो स वाबाट िनवेिदकालाई 

ा  नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च), १३(१), १८, २० र ३० ारा द  हकमा 
आघात पुगेकोले िवप ी म यमा चल े ीय वा य 
िनदशनालय, हेट डाको िमित २०७१।८।२९ को 
िनणय र यसपिछको प समेत उ ेषणको आदेश ारा 
बदर गरी िनवेिदकालाई िज ला वा य कायालय, 
महो रीमा पूववत्  काम गन िदन ु भनी िवप ीह का 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउ ँ भ ने 
िनवेिदकाको रट िनवेदन िजिकर देिख छ । 
 ३. रट िनवेिदकालाई नेपाल वा य सेवा 
ऐन, २०५३ को दफा २० तथा ऐ. िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ३० बमोिजम स वा गन अिधकार ा  
अिधकारीले गरेको स वा िव  मािथ लो िनकायमा 
िनवेदन िदन स ने वैकि पक उपचारको बाटो रहेकोले 
रट िनवेदन िदएको ुिटपूण भएको भ ने वा य सेवा 
िवभागको िलिखत जवाफ दिेख छ । 
 ४. स वा भ ने कुरा कमचारीको अिधकारको 
िवषय नभई कायालयको आव यकता र औिच यताको 
आधारमा ग रने हदँा स वास ब धी िनता त 

शासिनक िवषयलाई चनुौती िदई रट िनवेदन 
दायर गन िम दैन भ ने वा य तथा जनसङ् या 
म ालयको िलिखत जवाफ दिेख छ ।
 ५. िनवेिदकालाई िज ला कायालयले 
स वा गरकेो होइन । म यमा चल े ीय वा य 
िनदशनालयको िमित २०७१।९।१७ को प रप  र 
िनदशनअनुसार िनवेिदकालाई रमाना िदने दािय व 
िज ला कायालयको भएकोले रट िनवेदन खारेज 
ग रपाउँ भ ने िज ला वा य कायालय, महो रीको 

९५११ - ितभा कुमारी िसंह िव. नेपाल सरकार
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िलिखत जवाफ देिख छ । 
 ६. िमिसलको अ ययन गरी िव ान् कानून 
यवसायीह ले बहसमा राखेको धारणासमेतलाई 

म यनजर गरी तुत मु ामा िनवेिदकाको स वा 
अनिधकार हो होइन र अनिधकार देिखएमा बदर भै 
िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदशे जारी हन ुपन 
हो होइन भ ने मा िनणय िदन ुपन देिखयो । 
 ७. यसमा िनवेिदकालाई २०७१।८।२९ को 
िनणयबाट स वा गरकेोमा यसको ४ मिहना जित 
पिछ ततु रट िनवेदन २०७२।१।३ मा परकेो 
पाइ छ । स वा ज तो त काल काया वयन गनपुन 
कुरामा ४ मिहनास म िज ला वा य कायालयले 
रमाना निदएकोलाई जवाफदेहीपूण यवहार मा न 
िम दैन । आइ दा समयमा आ नो दािय व परुा गनु 
भनी िज ला वा य कायालय, महो रीलगायत सबै 
िज ला वा य कायालयलाई जानकारी िदनु भनी 
यस अदालतका मु ा महाशाखाको मुखलाई िनदशन 
ग रिदएको छ । 
 ८. स वा भएको िमितले ४ मिहनाको 
िवल बलाई सामा य िवल ब मा न सिकँदैन । रट 
िनवेदन िवल ब त देिख छ । 
 ९. िनवेिदकाले उ  स वा गैरकानूनी र 
अनिधकार भएकोले यसलाई काया वयन हनबाट 
रोक  पाउनका लािग अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ 
भ ने माग गन ु भएकामा सेवारत िज लािभ ै स वा 
गरकेो अव था हदँा त काल अ त रम आदेश जारी गनु 
परने भनी यस अदालतको संयु  इजलासबाट िमित 
२०७२।२।१२ मा आदेश भै िनवेिदकाको स वाले 
वैधता पाएको अव था छ ।  

यी दुई कारण तुत रट खारेज गनका लािग पया  
छन् । 
 १०. तथािप िनवेिदकाले उ लेख गरबेमोिजम 

तुत स वालाई अनिधकार भ न िम दैन । कमचारी 

शासनको त लो तह मािथ लो तहको िनय णमा 
रह छ । यसमा त लो तह िज ला वा य कायालय 
मािथ लो तह े ीय वा य िनदशनालयअ तगत 
रहने तह हो । त लो तहले पाएको अिधकारको रा ो 

योग भयो भएन लगायतको कामकुराको अनुगमन 
गरी त लो तहको कमी कमजोरी सुधान दािय व 
मािथ लो तहमा रहेको ह छ । यसो नगदा सशुासन 
र कानूनको शासन बहाल हन स दैन । यो मािथ लो 
तहको िज मेवारीिभ  पन कुरा हो । अतः िज ला 
वा य कायालयको मातहतका कमचारीलाई स वा 

गन अिधकार मािथ लो तहले योग गन पाउदँैन 
भनी हठात् भ न िम दैन । स वाको िववाद मु ा 
मािमलाको फैसलाको िवषय नभएको र यसको कृित 
पिन अ थायी भएकोले यसमा मु ाको फैसलासरहको 
अिधकार े को प रक पना गन िम दैन र सो गन ु
उिचत पिन हदँैन । य तो कुराको समाधान अदालतको 
फैसलाबाट हन ु सामािजक याय, सशुासन, 
जवाफदेिहता, कानूनको शासनको व न आिद 
िहसाबबाट उपयु  हदँैन । यस स ब धमा नेपाल 
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१घ 

मा “ऐन र यस िनयमावलीको िवपरीत स वा हन गई 
कुनै कमचारीलाई मका परमेा िनजले सोको आधार 
र कारणसमेत खुलाई स वा गन अिधकारीभ दा 
एक तह मािथको स वा गन अिधकारीसम  स वा 
भएको िमितले ए काइस िदनिभ  िनवेदन िदन 
स नेछ । यसरी परकेो िनवेदनउपर छानिबन गदा 
िनजको माग जायज देिखएमा स बि धत अिधकारीले 
कारण र आधारसमेत उ लेख गरी य तो स वा बदर 
गरी िमलान गन स नेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको 
पाइ छ । तदनसुार िवभागीय उजुरीको मा यमबाट 
यसको फछ् य ट हनु नै सव म िनकास ह छ । 
यहाबँाट जे ह छ यसलाई अि तम रहन िदन ुपछ । 

 ११. रट िनवेिदकाले नेपाल वा य सेवा 
ऐन, २०५३ को दफा २१(३) अनुसार यूनतम 
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स वाको सेवा अविध २ वष यतीत नहदँै े ीय 
वा य िनदशनालयबाट भएको स वा िमलेको छैन 

भनी िलन ु भएको िनवेदन िजिकरका स ब धमा हेदा 
सो दफा २१(३) मा “कमचारीलाई अित दगुम े मा 
कि तमा एक वष वा दगुम े मा कि तमा दईु वष परुा 
नभई सामा यतया स वा ग रने छैन” भ ने यव था 
रहेको पाइ छ । यी रट िनवेिदकालाई िनज कायरत 
रहेको िज लाबाट अक  िज ला वा एउटा े बाट अक  

े मा स वा ग रएको अव था नभई िज लािभ ैको 
एक उप वा य चौक बाट सोही िज लाको अक  
उप वा य चौक मा स वा ग रएबाट उ  दफा 
२१(३) को िुट भएको भ ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन सिकएन ।
 १२. जहासँ म िनवेिदकाको शारी रक र 
मानिसक तनाव, रोग र प रवारको िज मेवारी तथा 
स वा भएको ठाउँको िवकटता आिद कारणबाट 

तुत स वा बदर हनु पन हो िक भ नलाई यी 
कुराह को आधारमा स वा बदर गन प  कानूनी 
यव था देिखदँैन । अ व थ कमचारी सेवामा 

काम गनका लािग सदा सवदा उपयु  हदँैनन् । 
िनवेिदकाको यो तक िनजको लािग यु पादक हने 
देिख छ । कुनै ठाउमँा असिुवधा भएकै कारणले यहाकँा 
जनताले रा सेवक कमचारीको सेवाबाट वि चत हनु 
यायोिचत हदँैन । सोही िज लािभ  ज मा ७ माइलको 

फरकको स वाबाट िनवेिदकालाई अ याय परकेो 
भ दा अ यायको प रभाषा धेर ैिव तृत हन पु छ । 
 १३. संिवधानले रट उपचारको यव था 
गरकेो भएपिन यो उपचार सम यायको उपचार हो । 
यसमा अदालतको िववेकलाई श त ठाउँ रह छ । 
िनवेिदकाको सेवा यथावत् छ । तलब सुिवधामा कुनै 
कटौती छैन । कामको अविध बढेको छैन । ७ माइल 
टाढा उही िज लािभ  स वा भएको छ । िनवेिदका 
सधै ँ अपायक ठाउमँा स वा भएक  अव था पिन 
छैन । िनवेिदका भेदभावको िशकार हन ु भएक  

छैन । स वाबाट केही असिुवधा भए होला तर हक 
हनन् भएको छैन । असिुवधाको कारणले स वा बदर 
हदँैन । 
 १४. रटको अक  िवशेषता भनेको यो 
सामा य कानूनी िुटमा जारी हदँैन । य तो िुटलाई 
harmless or small or negligible error 
भिन छ । रट आदेश जारी गदा ससाना कानूनी 
िुटभ दा पिन अ यायको ग भीरताको िवचार गनुपन 

ह छ । ततु स वा िव  अ त रम आदेश जारी 
नभएको, स वा भएको पिन ७ मिहना यतीत 
भैसकेको, स वाको कृित अ थायी भएको समेतको 
सम  प रि थितको मू याङ्कनबाट िववािदत 
स वाबाट िनवेिदकालाई अ याय परेको भ न िमलेन । 
मािथ उि लिखत कारणह ले गदा तुत रट िनवेदन 
खारेज हने ठहछ ।
 १५. आइ दा समयमा आ नो दािय व पुरा 
गन ुभनी िज ला वा य कायालय, महो रीलगायत 
सबै िज ला वा य कायालयलाई जानकारी िदन ु
भनी यस अदालतका मु ा महाशाखाको मुखलाई 
िनदशन ग रिदएको छ । तुत मु ाको दायरीको लगत 
क ा गरी िमिसल िनयमानुसार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ  रायमा सहमत छु ।
या.सशुीला काक

इजलास अिधकृत : इि दरा शमा 
इित संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शभुम् ।
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फैसला िमित : २०७२।७।२०।६

०६९-CI-००३९

मु ा : अंश दपोट

पनुरावेदक / ितवादी : िज ला प देही स ौन 
पकडी गा.िव.स. वडा नं. २ हाल प रवितत 
क ह रया गा.िव.स. वडा नं.७ हरहरवा ब ने 

ेमलाल लोध
िव

यथ  / वादी : िज ला प देही क ह रया गा.िव.स. 
वडा नं.७ हरहरवा ब ने औधराजी लोध

  अंश हक ज मका आधारमा कानूनबमोिजम 
ा  हने नैसिगक हक हो । अशं मु ामा 

वादी ितवादीले पेस गरकेो तायदाती 
फाँटवारीमा उि लिखत स पि बाहके 
अ य सगोलको अब डा स पि  रहे भएको 
अव थामा वादीका पित र ससुराले पेस 
भएको तायदाती फाटँवारीमा आपि  
गरनेन ् भ दैमा उ  अब डा स पि बाट 
यी वादीको अंश पाउने हकबाट वि चत 
गन िम दैन । तायदाती सनुी पाएको बखत 
त काल सबै स पि को पुरा जानकारी सबै 
अंिशयारलाई ह छ भ न िम दैन । जब कुनै 
स पि  ब डा हन बाँक  र तायदातीमा 
देखाइएको िथएन भनी जानकारी ह छ 
तब नालेस गन कुरा ह छ । स पि को 

जानकारी िबना नै नालेस गन सिकने 
अव था नै हदैँन । तसथ तायदाती सुनी 
पाएको कागज गदा िवरोध गरने भ दैमा 
कसैको अंश हक वतः समा  हने 

 होइन । वादी दाबीका ज गाह  २०३४ 
सालमा िनजी तवरबाट वा आ नो िनजी 

ान, सीप, यासबाट वा कसैबाट दान, 
बकस वा अपुतालीबाट ा  गरकेो िमिसल 

माणबाट देिखँदैन । सगोलमा रहे बसेको 
अव थामा सगोलका कुनै अंिशयारले 
ख रद गरकेो स पि मा यी वादीको अंश 
हक ला न स दैन भ न निम ने । 

( करण नं.३)

पनुरावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा 
राजे  अिधकारी

यथ  / वादीका तफबाट : 
अवलि बत निजर :
स ब  कानून : 

सु  तहमा फैसला गन : 
 मा. या. ी िव ण ुसवुेदी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन : 
 मा. या. ी नारायण साद दाहाल
 मा. या. ी बाबरुाम रे मी

फैसला
 या.बै नाथ उपा याय : याय शासन 
ऐन, २०४८ को धारा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन आएको ततु मु ाको सङ्ि  त य 
एवम्  ठहर यस कार छ :
 सजु लोधका ४ छोराह  जेठा रामिकसुन, 
मािहला दलुार,े सािँहला िझ कु, का छा िपयारे लोध 
भएकोमा मािहला दलुारेको २ छोरामा जेठो िवप ी 

नणय नं.९५१२
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ेमलाल लोध, का छो रामे र हन् । िझ कुको छोरा मेरो 
पित िव ासागर, रामे रको ीमती सािव ी लोिधन 
हन् । रामिकसनु र िपयारेले स मािनत अदालतमा ससरुा 
िझ कु लोधउपर अंश मु ा दायर गरी २०३२।६।१९ मा 
भएको िमलाप बमोिजम आआ नो अंश िलइसकेका 
िथए । दलुार ेलोध र रामे रको दे.नं.१७४८, १७४९ 
को अंश मु ा पनभु दा अिघ नै मृ य ुभइसकेको, मेरो 
ससरुा िझ कु, पित िव ासागरको अंश मु ा चिलरहेको 
अव थामा मृ य ुभएको िथयो । दे.नं. १७४८, १७४९ 
को अंश मु ामा िवप ीसमेतलाई तायदाती फाटँवारी 
दािखल गन ु भनी आदेश भएकोमा िनज िवप ीले 
आ नो तथा आ नो बाब ुदलुार ेलोधको नाउकँो समेत 
आ नो िज माको िज ला प देही साडी गा.िव.स. 
वडा नं.२ िक.नं.२६६, ३०६, ३९७, ३९८, ४००, 
४०२, ४६५ र ऐ. स.पकडी गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं. 
४२५ को स पि  िवप ीले अंश दपोट गरी खाएको 
भ ने कुरा िवप ीले िदएको तायदाती फाँटवारीको 
िमित २०५५।१२।१६ मा न कल िलई िवप ी र 
िवप ीको बाबकुो नामको ज गा दता े ता उतार िलई 
िभडाई हेदा यथाथ जानकारी हन आयो । िवप ीको 
िज मामा रहेको स पि को अंशको फाटँवारीमा 
दािखल गनपुनमा आफू ए लै खाने िनयतले दाखेल 
नगरी अशं दपोट गरी खाएको हदँा अंशब डाको २७ 
नं. बमोिजम मेरो हक कायम गरी मेरो नाममा नामसारी 
गराई चलन चलाई पाउ ँभ नेसमेत िफरादप  ।
 अंिशयारम ये रामिकसनु र िपयारलेे मसमेत 
उपर अंश मु ा िदई िमित २०३२।६।१९ मा िमलाप  
भई सोही वषबाट चलुो मानो छु ई अलगअलग भई 
बसेका िथय  । चलुो मानो अलग भई बसेपिछ सो 
स पि  आ नो ान, सीप र यासबाट िनजी आजन 
गरकेो स पि समेत भएकोले अंशब डाको २० नं. ले 
तायदाती फाटँवारीमा देखाउनु पन अिनवायतासमेत 
नहदँा खलुाइएको होइन । दलुारेको नाउकँो ज गा 
मेरो िज मामा नै छैन । आ नो पितको मृ य ुभएपिछ 

मतृकको हकमा दायर गरेको तुत िफराद उि लिखत 
अंशब डाको ३५ नं. को हद याद िवहीन देिखदँा दायर 
गरेको मु ा हकदैयासमेतको अभावमा अ.बं.८२ नं. 
बमोिजम खारजे ग रपाऊँ । यिद इ साफ हने भएमा पिन 
वादीको झुठा दाबीबाट अलग फुसद िदई िवप ीलाई नै 
झठुा िफराद िदएकोमा सजायसमेत ग रपाउँ भ नेसमेत 
यहोराको ितउ र िजिकर ।

 मालपोत कायालय, प दहेीबाट दलुार ेलोध 
र ेमलाल लोधको नाउकँो ज गा धनी दता े ता 
उतार ा  भई िमिसल सामेल रहेको ।
 मलुुक  ऐन, अंशब डाको ३५ नं. अनसुार 
िभ निभ न जीउस म दबाए िछपाएकोमा नालेस 
ला ने ावधान रहेको, दबाए िछपाएको भएमा पित 
िव ासागरको मा  नालेस गन हक हनेमा पितको 
मृ यपु ात्  यी वादी दपोटमा आएको देिखनकुा साथै 
लामो समयपिछ िभ निभ न जीउबाहेकका वादी 
अंश दपोटमा आएकोलाई यी वादी सफा हात िलई 
अदालतमा वेश गरेको भ नेसमेत नदेिखदँा अंश 
दपोट गरी हक कायम नामसारीसमेत ग रपाउ ँ भ ने 
वादी दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने प देही िज ला 
अदालतबाट िमित २०६७/२/२३ मा भएको फैसला ।
 सजुका चार छोरा भएकोमा १ अंिशयार मेरो 
ससुरा िझ कु, िनजको छोरा एवम्  पित िव ासागरले 
आ नो अशं भाग आ नो नाउमँा गराउन नपाउँदै 
मृ य ुभएकोले जीउ छउ जेल िजिकर निलएको भनी 
मलाई अशं हकबाट वि चत गन ु तथा आ नो अंश 
भागको ज गा खो दा नपाउनु यायसङ्गत भएन । 
सु  िज ला अदालतको िुटपूण फैसला उ टी गरी 
िफराद दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदनप  ।
 यसमा धम भाक  तायदाती िदइसकेपिछ 
खु न आएको स पि  अंशब डाको २७ नं. बमोिजम 
दपोट हन स ने अव थामा यसतफ सम  माणको 
िववेचना गरी िनणय गनपुनमा खारेज गन गरेको सु  

९५१२ - ेमलाल लोध िव. औधराजी लोध
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फैसला सोही आधारमा फरक पन स ने देिखदँा 
मुलकु  ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम यथ  
िझकाई िनयमानुसार पेस गनु भ ने पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६७।१२।२३ को आदेश ।
 दाबीको ज गा ितवादीले तायदातीमा 
नदखेाए पिन २०३२ सालदेिख मानो छु एको भनी 
अंश मु ामा दाबी गरेको र यस मु ामा समेत सोही 
यहोराको ितवाद गरेको देिखयो । यसबाट उ  

स पि  ब डा गनपुन कृितको होइन भनी पिु  गन 
खोजेको दिेखँदा दपोट गरेको भ न िम ने देिखन 
आएन । दे.नं.१७४९ को अंश नामसारी मु ामा 
२०४७।८।९ लाई मानो छु एको िमित कायम भएको 
देिखएकोले सो िमितभ दा पिहलेदेिख ितवादी ेमलाल 
लोधका नाममा रहेको ज गा सगोलको ब डा ला ने 
ज गा मा नुपन देिखयो । ितवादी ेमलाल लोधका 
नाममा रहेको १-०-१९ र ेमलालका बाब ु दलुारकेा 
नाममा रहेको ०-४-७ ज गा वादी दाबीबमोिजम दपोट 
गरकेो नभई वादी ितवादीिबच ब डा गनुपन अब डा 
स पि  देिखयो । ेमलाल लोध र दलुारे लोधका 
नाममा दता रहेको १-५-६ ज गा वादी ितवादीका 
िबच अंश ब डा गनपुन देिखदँा उ  ज गाबाट आधा 
ज गा िव ासागरको प नी वादी औधराजी लोिधनले 
पाउने ठहछ । वादी दाबी पु न नस ने ठहर ्याएको सु  

प देही िज ला अदालतको िमित २०६७।२।२३ 
को फैसला उ टी ह छ भ ने पुनरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६८।८।१२ को फैसला ।
 पनुरावेदन अदालतको उ  फैसलामा िच  
बझेुन दाबीको ज गाको अंश दपोट गरकेो भए मुलकु  
ऐन, अंशब डाको २७ र ३५ नं. बमोिजम वादीका ससरुा 
जीिवत छउ जेल उजरु गरेनन् । साथै अंश मु ामा पेस 
भएको तायदाती फाटँवारी एक अकालाई सुनाउँदा कुनै 
िवरोध आपि  नगरी वीकार गरकेा छन् । िववािदत 
ज गामा वादी वा वादीका पित ससुरासमेतको किह यै 

पिन भोग चलन िथएन । आ नो अंश हक ला ने भोग 
चलनको ज गा भए तायदातीमा िकन नदेखाएका हन् 
सो कुरा वादीले ट उ लेख गन सकेको छैन । हा ा 
मूल अंिशयारका िबच २०३२।६।१९ मा प देही 
िज ला अदालतबाट भएको िमलाप बाट मानो, चु हो, 
खित उपितलगायतका सबै यवहार अलग भएपिछ म 
पनुरावेदकले २०३४ सालमा िनजी तवरले िववािदत 
ज गा ख रद गरी िलएको हो । वादीका पित िव ासागरले 
िमित २०५४।१२।१ मा ब डा मचुु कामा आफू वयम् 
रोहवरमा बसी मसमेतलाई अंश िदइसकेपिछ पुनः 
उनैको ीमती यी वादीले अंश दपोटमा दावा गन पाउने 
होइन । ेमलाल लोध र दलुारे लोधका नाममा रहेको 
१ ५ ६ ज गामा वादी दाबी नपु ने ठहर ्याउन ु पनमा 
सो ज गालाई अब डा ज गा ठहर ्याई वादी ितवादीका 
िबच ब डा गनुपन ठहर ्याएको पुनरावेदन अदालतको 
िुटपूण फैसला उ टी गरी झठुा दाबीबाट मु  गराई 

पाउ ँभ ने ितवादी ेमलाल लोधको पनुरावेदनप  ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ 
यस इजलाससम  पेस भएको तुत मु ामा 
पनुरावेदक ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान् 
अिधव ा ी राजे  अिधकारीले अंश मु ाको 
तायदाती फाटँवारीमा पेस भएको स पि को िववरण 
एक अकालाई सनुाउदँा कुनै िवरोध गरकेो छैन । वादीका 
पित िव ासागरको मृ युपिछ पन आएको ततु 
िफरादप को कुनै औिच य नै छैन । २०५४ सालमा 
भएको ब डा मचुु कामा वादीका पित िव ासागर 
रोहवरमा बसी पुनरावेदकलाई अंश ग रिदन ु भएको 
िथयो । यसबाट वादीको अंश ला ने स पि  ितवादीले 
दपोट गरकेो छैन भ ने पिु  ह छ । ेमलाल लोध र 
दलुारे लोधका नाममा दता रहेको १-५-६ ज गा वादी 

ितवादीका िबच ब डाला ने अब डा स पि  होइन, 
िनजी आजनको ब डा नला ने स पि  हो । पुनरावेदन 
अदालतले उ  ज.िव. १-५-६ ज गा अब डा ठहर ्याई 
वादी ितवादीका िबच ब डा ला ने ठहर ्याएको ुिटपूण 
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फैसला उ टी गरी झठुा िफराद दाबीबाट मु  गराई 
पाउ ँभनी बहस ततु गन ुभयो ।
 उपयु बमोिजम िव ान् कानून यवसायीको 
बहस सनुी पुनरावेदनसिहतको िमिसल कागजातह  
अ ययन गरी पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
छ, छैन पुनरावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन सो 
स ब धमा इ साफ गनपुन देिखयो ।
 २. सज ुलोधका चार छोरामा जेठो रामिकसनु, 
माइलो दलुारे, साइलो िझ कु र का छो िपयार े लोध 
भएकोमा माइलो दलुारेको छोरा ितवादी ेमलाल 
लोध र साइला िझ कुका छोरा िव ासागरक  प नी यी 
वादी औधराजी लोिधन रही वादी ितवादीका िबचमा 
नाता पु तामा िववाद रहेको देिखदँैन । दलुार े लोध 
र रामे रको दे.न. १७४८ र १७४९ को अंश मु ा 
पनुअिघ मृ यु भएको र वादीको ससरुा िझ कु र पित 
िव ासागरको अंश मु ा िवचाराधीन रहेको अव थामा 
मृ य ुभएको त य िफराद यहोराबाट देिख छ । उ  
यहोरालाई ितवादीले अ यथा भ न सकेको छैन । 

िमित २०३२ सालमा वादी रामिकसनु िपयारेसमेत र 
ितवादी यी पनुरावेदक ितवादी ेमलाल लोधसमेत 

भएको अशं मु ा िमित २०३२।६।१९ मा िमलाप  
भई चलुो मानो छु ई अलगअलग भई बसेको िमिसल 
संल न कागज माणबाट देिखएको छ । यसैगरी, वादी 
सािव ी लोिधन ितवादी ेमलाल लोधसमेत भएको 
२०४६ सालको दे.नं १७४८ को अंश नामसारी 
मु ामा ितवादीले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा 

ितवादीले अंश दपोट गर ्यो भनी वादीले दाबी गरकेा 
िक.नं. २६६, ३०६, ३९७, ३९८, ४००, ४०२, 
४६५, ४२५ समेतका ज गाह  तायदाती फाटँवारीमा 
उ लेख भएको देिखदँैन । उ  मु ामा िझ कु लोधको 
मृ यपुिछ यी वादीका पित िव ासागरले मु ा सकार 
गरकेो देिख छ । िझ कु र िव ासागरको १ भाग अंश 
पर सारी दलुारेको १ भागबाट आधा ेमलालको 
अंश भाग पर सारी रामे रको भागमा पन आधा अंश 

वादी सािव ीले पाउने ठहरी सु  प देही िज ला 
अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट 
सदर हने ठहरी फैसला भएको िमिसलबाट देिख छ ।
 ३. जहासँ म दे.नं.१७४८ को अंश मु ामा पेस 
भएको तायदाती फाटँवारी एक अकालाई सनुाइएकोमा 
सोको िवरोध वा उजरु ग रएको छैन । वादी दाबीको 
ज गा २०३४ सालमा िनजी तवरबाट ख रद गरकेो हो । 

तुत अंश दपोट मु ामा वादी दाबी नपु ने ठहर् याउन ु
पनमा अब डा ज गा ठहर ्याई वादी ितवादीका 
िबच ब डा हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
िुटपूण फैसला उ टी ग रपाउ ँ भ ने ितवादीको 

पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखयो । अंश हक ज मका 
आधारमा कानूनबमोिजम ा  हने नैसिगक हक 
हो । अंश मु ामा वादी ितवादीले पेस गरकेो तायदाती 
फाटँवारीमा उि लिखत स पि बाहेक अ य सगोलको 
अब डा स पि  रहे भएको अव थामा वादीका पित 
िव ासागर र ससरुा िझ कुले पेस भएको तायदाती 
फाटँवारीमा आपि  गरेनन् भ दैमा उ  अब डा 
स पि बाट यी वादीको अंश पाउने हकबाट वि चत 
गन िम दनै । तायदाती सनुी पाएको बखत त काल सबै 
स पि को परुा जानकारी सबै अंिशयारलाई ह छ भ न 
िम दनै । जब कुनै स पि  ब डा हन बाकँ  र तायदातीमा 
देखाइएको िथएन भनी जानकारी ह छ तब नालेस गन 
कुरा ह छ । स पि को जानकारी िबना नै नालेस गन 
सिकने अव था नै हदँैन । तसथ तायदाती सुनी पाएको 
कागज गदा िवरोध गरने भ दमैा कसैको अशं हक वतः 
समा  हने होइन । वादी दाबीका ज गाह  २०३४ 
सालमा िनजी तवरबाट वा आ नो िनजी ान, सीप, 

यासबाट वा कसैबाट दान, बकस वा अपुतालीबाट 
ा  गरेको िमिसल माणबाट दिेखदँैन । सगोलमा रहे 

बसेको अव थामा सगोलका कुनै अंिशयारले ख रद 
गरेको स पि मा यी वादीको अंश हक ला न स दैन 
भ न िम दनै । यसरी पनुरावेदक ितवादी ेमलाल 
लोध र दलुार ेलोधका नाममा रहेको अब डा स पि मा 

९५१२ - ेमलाल लोध िव. औधराजी लोध
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वादी ितवादीको समान हक ला ने देिखदँा दाबीको 
ज गाबाट आधा ज गा िव ासागर लोधक  प नी यी 
वादी औधराजी लोिधनले पाउने नै देिखयो । वादी 
दाबीका १-५-६ ज गालाई अब डा ठहर ्याई वादी 

ितवादीका िबच ब डा ला ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा कानूनी ुिट रहेको देिखएन । 
 ४. यसैगरी, दे.नं.१७४९ को यी पनुरावेदक 

ितवादीले िव ासागर लोधसमेत उपरको अंश 
नामसारी मु ामा २ भागको १ भाग िव ासागरको 
अंश पर सारी १ भागम ये आधा सािव ीको परसारी 
वादी ेमलालले आधा अंश पाउने ठहरी फैसला 
भएको देिख छ । सो अशं मु ामा रामिकसनु र िपयारलेे 
वादीसमेतउपर अशं मु ा िदई २०३२।६।१९ मा 
िमलाप  गरी आ नो अशं िलई छु  िभ न भइसकेका 
हन् । हामीह ले २०३२ सालमा चु हो, मानो छु ई 
िभ न भएपिछ मेरो ीमतीले ख रद गरकेो ज गाबाहेकको 
अ  स पूण ज गाबाट अंश पाउ ँभनी दाबी िलएको र 
अदालतले २०३२ साललाई मानो छु एको नमानी 
िमित २०४७।८।९ लाई मानो छु एको िमित कायम 
गरकेो देिखएको छ ।
 ५. यसरी वादी दाबीका ज गा यी ितवादी 

ेमलाल लोधले अंश मु ाको तायदाती फाटँवारीमा 
नदखेाए पिन २०३२ सालदेिख मानो छु एको भनी 
यस मु ामा दाबी गरेको देिख छ । वादीले दाबी गरकेा 

ेमलाल लोधका नाममा दता रहेको िक.नं.२६६, 
३०६, ३९७, ३९८, ४००, ४०२ र ४६५ समेतका १ 
० १९ र दलुार ेलोधका नाममा दता रहेको िक.नं. ४२५ 
को ० ४ ७ ज गा गरी ज मा १ ५ ६ ज गा ब डा गन 
बाकँ  रही अब डा ज गा रहेको देिखयो । यसरी अब डा 
रहेको ज गाम येबाट आधा ज गा िव ासागरक  प नी 
यी वादी औधराजी लोिधनले पाउने देिखयो ।
 ६. अतः मािथ उि लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट वादी दाबी पु न नस ने ठहर् याएको सु  

प देही िज ला अदालतको िमित २०६७।२।२३ को 

फैसला उ टी गरी ितवादी ेमलाल लोधका नाममा 
रहेको १ ० १९ र दलुार ेलोधका नाममा रहेको ० ४ ७ 
समेत ज मा १ ५ ६ ज गा ब डा ला ने ठहर ्याई उ  
ज गाबाट आधा ज गा िव ासागर लोधक  प नी वादी 
 औधराजी लोिधनले पाउने ठहर् याएको पुनरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६८।८।१२ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक ितवादीको 
वादी दाबी पु न नस ने ठहर् याई पाउँ भ ने पुनरावेदन 
िजिकर पु न स दैन । अ  तपिसलबमोिजम गनू ।

तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम पुनरावेदन 
अदालतको फैसला सदर हने ठह रएकाले पुनरावेदन 
अदालतको फैसलाबाट वादीले भरी पाउने ठहरकेो 
कोट फ  .६,५२०/- ितवादीले यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा र.नं.३७८४ िमित २०६९।३।१४ मा 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा धरौटी राखेको देिखँदा 
उ  धरौटी रकम िफता पाउँ भनी कानूनका यादिभ  
वादीको िनवेदन पन आए वादीलाई उ  रकम िफता 
िदन ु भनी पुनरावेदन अदालत, बटुवलको लेखा 
शाखामा लेखी पठाउनू । ततु मु ाको दायरीबाट 
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।  

उ  रायमा सहमत छु ।
या. गोिव दकुमार उपा याय

इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने 
इित संवत् २०७२ साल काि क २० गते रोज ६ शभुम् ।
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७२।१०।५।३

०७२-WO-०१७४

िवषय : उ ेषण

िनवेदक : काठमाड  िज ला सािबक नैकाप परुानो 
भ याङ गा.िव.स. वडा नं.१ हाल च ािगरी 
न.पा. वडा नं.१९ घर भई हाल राि य 
प रचयप  यव थापन के  िसंहदरबारमा 
शाखा अिधकृत पदमा कायरत उ व साद 
पने

िव
िवप ी : िनजामती िकताबखाना, ह रहर भवन, 

पु चोक, लिलतपरुसमेत

  ज मिमित खो ने महल नराखी वषमा  
खो नु पन ठाउँमा िनवेदक १७ वष ९ 
मिहना पुगेको मािनसले १८ वष ले नु 

वभािवक नै ह छ । यसैले िसटरोल 
फाराममा उमेर वष ले नु पन खाली ठाउँमा 
िनवेदक १७ वष ९ मिहना पुगेको मािनसले 
१८ वष लेखेकोबाट उसको ज मिमित नै 
अक  हो भनी ज रत नै नपरकेो कानून 
समाई ज मिमितको अनुमान गनु कानून र 
यायसङ्गत नहने ।

( करण नं.४)

  कसैको ज मिमित यिकन हन नसकेको 
अव थामा कानूनको सहाराबाट ज मिमित 
यिकन ग रन ुउिचत ह छ । तर,  ज मिमित 
प पबाट देिखएको अव थामा तक 

िवतक गरी तकको आधारमा िवषय 
व तुलाई अ म याई कानूनको योग 
गलत ढङ्गबाट ग रनु ह न । कानूनले 
अि झएको सम या सु झाउने हो यसले 
झन तकको आधार िदई बटान होइन । तक 
जहाँ पिन गन सिक छ । सु दा रा ो पिन 
ला ला । तर, तक गन सिक छ भ दैमा सबै 
तक अनकुरणीय हदैँनन् । जुन तक िववेक 
पूण र यायको निजक ह छ यही ँतक सही 
र सव वीकाय ह छ । िनवेदकले िसटरोल 
फाराम भनुपूव लोक सेवा आयोगमा िनवेदन 
िददँा उ लेख गरकेो ज मिमित िसटरोल 
फाराम र नाग रकताको माणप मा 
उि लिखत मश: १८ र १७ वष लागी 
सक  आधाभ दा बढी समय यितत 
भइसकेको हदँाहदैँ िनजको ज मिमित 
यिकन गन अ  तक र िवतक गनु उिचत 
देिखन नआउन े।

( करण नं.६)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र  अिधव ा ह र साद 
उ ेती र िव ान् अिधव ा नारायण साद 
पराजलुी

िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा रवेतीराज 
ि पाठी

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १०२ क (१)  (२) 

नणय नं.९५१३

९५१३ - उ व साद पने  िव. िनजामती िकताबखाना, ह रहर भवन, पु चोक, लिलतपुरसमेत
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आदशे
 या.बै नाथ उपा याय : नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतमा परकेो ततु रट िनवेदनको सङ्ि  
त य एवम् ठहर यस कार छ :

िनवेदन यहोरा :
 रट िनवेदक िमित २०३२।११।२५ मा 
बिहदार (रा.प.अनङ्िकत चतथु ेणी) पदमा थायी 
िनयुि  भई िविभ न कायालयह मा कायरत 
रहेकोमा नेपाल सरकारको िमित २०६२।५।११ को 
िनणयानसुार नेपाल शासन सेवा, सामा य शासन 
समूहको शाखा अिधकृत पदमा बढुवा भई इमा दारी 
पूवक काय गद आएको छु । म बिहदार पदमा िनयिु  
हदँा शैि क यो यताको माण प मा मेरो ज मिमित 
२०१५।१।८ उ लेख भएको छ । म िनवेदकले 
भरेको वैयि क िववरण (िसटरोल) एकपानेमा यिकन 
ज मिमित निकटी उमेर १८ वषमा  लेिखन गएछ । 
बिहदार पदको िव ापनमा मैले िदएको दरखा त प मा 
मेरो ज मिमित २०१५।१।८ भएकोले सोका आधारमा 
िमित २०७३।१।८ मा मैले सेवाबाट अवकाश पाउने 

ट छ । िवप ी िनजामती िकताबखानाको वेब साइट 
हेदा मेरो अवकाश िमित २०७२।११।२५ गते उ लेख 
भएको देखी के भएको रहेछ भनी बु दा िनजामती 
िकताबखानाको िमित २०७२।४।११ को िनणयले 
मेरो ज मिमित २०१४।११।२५ कायम गरी सोका 
आधारमा िमित २०७२।११।२५ मा अिनवाय अवकाश 
िदने सूचना िमित २०७२।५।१० मा पठाइसकेको छ 
भ ने जानकारी गराइयो ।
 िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १०२ क(३) मा कुनै माणप मा वषमा  
उ लेख भएको र अक  माणप मा परुा ज मिमित 
खलेुको रहेछ र य तो माणप मा उि लिखत 
ज मिमितह का िबच एक वषको अ तर देिखएमा 

परुा खलेुको ज मिमितलाई आधार मा न ुपन कानूनी 
ावधान रहेको छ । मेरो नेपाल लोक सेवा आयोगबाट 
वीकृत ज मिमित २०१५।१।८ रहेको र सो िमितसगँ 

वैयि क िववरण (िसटरोल) मा ४३ िदनमा को 
अ तर रहेको छ । शैि क माणप मा मेरो ज मिमित 
२०१५।१।८ उ लेख भएकोमा सोलाई बेवा ता 
गरी एकपाने िसटरोलमा केवल वषमा  लेिखएको 
यहोरालाई आधार मानी िनजामती िकताबखानाले 

ज मिमित २०१४।११।२५ कायम गरेको िनणय 
िुटपूण छ ।

 िवप ी िनजामती िकताबखानाको िमित 
२०७२।४।११ को िनणय र सो िनणयका आधारमा 
िमित २०७२।५।१० मा लेिखएको प ले मेरो पेसा 
तथा रोजगारस ब धी हकमा य  आघात पारकेाले 
उ  िनणयसिहतका प  उ ेषणको आदेश ारा बदर 
गरी िमित २०७३।१।८ भ दा अगािड िनवेदकलाई 
अवकाश िदने काय नगन,ु नगराउन ु भनी िवप ीका 
नाममा अ त रमसिहतको ितषेधको आदेश जारी 
ग रपाउँ भ ने िनवेदनप  ।

यस अदालतको ारि भक आदेश 
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ु नपन हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी हन ु नपन कानूनस मत 
आधार र कारणसमेत भए सबदु माणसिहत याद 
सूचना ा  भएको िमितले बाटाको यादबाहेक १५ 
िदनिभ  िलिखत जवाफ पेस गनू । अ त रम आदशेका 
स ब धमा दवैु प  राखी छलफल गन ु उपयु  हने 
देिखदँा िमित २०७२।५।२८ को पेसी तोक  सोको 
जानकारी िवप ीलाई िदनु भ ने यस अदालतको िमित 
२०७२।५।२१ को आदेश ।
 िनवेदकको शैि क यो यता माणप मा र 
लोक सेवा आयोगमा दरखा त िददँा उ लेख गरकेो 
ज मिमित २०१५।१।८ भनी देखाएकोमा क ा १० 
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को स कल माणप  पेस गन सकेको नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी ग ररहनु 
परने भ ने यस अदालतको िमित २०७२।६।१७ को 
आदेश ।

िवप ीह को िलिखत जवाफ
 िनवेदकले २०३२ साल फागुन २५ गते 
िनजामती सेवाको रा.प. अनङ्िकत चतुथ ेणी बिहदार 
पदमा सेवा वेश गदा कमचारीको वैयि क िववरण 
(िसटरोल) मा भना हदँाको उमेर अङ्क अ रमा ले ने 
भ ने महलमा अङ्क र अ र दवुैमा आ नो उमेर 
अठार वष भनी िनवेदकले उ लेख गरी सिहछाप गरकेा 
छन् । िनवेदकले िमित २०३१।११।२० को त कालीन 
जन भात हाई कुल कालीमाटी काठमाड बाट 
जारी भएको चा रि क माणप मा केरमेट ग रएको 
अव थामा ज मिमित २०१५।१।८ लेखेको देिख छ । 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा 
(३) मा िनजामती कमचारीको उमेर सेवामा वेश 
गदा िनजले पेस गरेको िश ण सं थाको माणप मा 
िकिटएको ज मिमित वा वषबाट हन आएको उमेर वा 
नाग रकताको माणप मा िकिटएको ज मिदन वा 
वषबाट हन आएको उमेर वा िनजले भरकेो वैयि क 
नोकरी िववरण (िसटरोल) मा लेिखएको ज मिमित 
वा वषबाट हन आएको उमेरम ये जुन उमेरबाट िनज 
पिहले अवकाश ह छ, सोही आधारमा गणना ग रने छ 
भ ने उ लेख भएको हनाले अ य कुनै पिन आधार वा 

माणलाई अवकाशको उमेर यिकन गन आधार मा न 
स ने अव था रहेन । वैयि क िववरणलाई आधार 
मानी िनवेदकको ज मिमित २०१४।११।२५ मािनएको 
हो । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१०२(क)(१) मा वैयि क िववरण, नाग रकताको 

माणप  र ज मिमित यो यताको माणप मा 
ज मिमितको मिहना र गतेसमेत खुलेको र सबैमा एउटै 
िमित नरहेको भएमा जनु िमितबाट पिहले अवकाश 

ह छ सोही िमितबाट अवकाश िदइनेछ भ ने उ लेख 
भएको छ । उ  िनयमावलीको िनयम १०२(क)(२) 
मा वष वा संवत् मा  उ लेख भएको माणप का 
आधारमा ज मिमित िन नबमोिजम कायम गनपुछः- 
(क) नाग रकताको माणप को हकमा माणप  ा  
गरेको िमितको आधारमा (ख) ज मिमित यो यताको 

माणप को हकमा माणप  जारी भएको िमितको 
आधारमा (ग) िसटरोलको हकमा शु  भना भएको 
िमितको आधारमा भ ने उ लेख भएको छ । िनवेदकको 
परुा ज मिमित नखलेुको, नाग रकता र िसटरोलको 
तुलना गदा िसटरोलको ज मिमितको आधारमा 
िनवेदकको ज मिमित कायम हने अव था भएकाले सो 
आधारमा िमित २०७२।४।११ मा िनणय ग रएकाले 
िनवेदकको झठुा रट िनवेदन खारजे ग रपाउँ भ ने 
िवप ीम येको िनजामती िकताबखाना ह रहर भवन 
पु चोकका तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
 स पूण िनजामती कमचारीह को वैयि क 
िववरणह  रा ने के ीय िनकायले िनवेदकको 
ज मिमित, नाग रकताको माणप , ज मिमित 
यो यताको माणप  र वैयि क िववरण (िसटरोल) 
मा फरकफरक ा  गरेको हदँा िमित २०१४।११।२५ 
कायम गन गरी भएको िनणयमा यस के को कुनै 
संल नता रहेको छैन । यस के को के क तो 
कामकारवाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा आघात पारकेो हो, सोकुरा िनवेदकले रट 
िनवेदनमा उ लेख गन सकेको छैन । यस के लाई 
िवप ी बनाउन ु नै नपन अव थामा िवप ी बनाएको 

तुत झठुा रट िनवेदन खारजे ग रपाउ ँ भ ने 
िवप ीम येको नेपाल सरकार, गहृ म ालय, राि य 
प रचयप  यव थापन के का तफबाट पन आएको 
िलिखत जवाफ ।
 िनजामती िकताबखाना स पूण िनजामती 
कमचारीह को वैयि क िववरण रा ने के ीय िनकाय 
हो । िनवेदकको ज मिमित र उमेर, नाग रकताको 

९५१३ - उ व साद पने  िव. िनजामती िकताबखाना, ह रहर भवन, पु चोक, लिलतपुरसमेत
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माणप , ज मिमित यो यता र वैयि क िववरण 
(िसटरोल फाराम) मा फरकफरक रहेको हदँा िनजामती 
िकताबखानाले िनवेदकको ज मिमित २०१४।११।२५ 
कायम गन गरी गरेको िनणयमा यस म ालयको कुनै 
संल नता रहेको छैन । यस म ालयको के कुन काम 
कारवाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा आघात पारकेो हो, सो कुरा िनवेदन यहोरामा 
उ लेख गन नसकेको हदँा ततु रट िनवेदन खारजे 
ग रपाउ ँ भ ने िवप ीम येको नेपाल सरकार, गहृ 
म ालयका तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
 सामा य शासन म ालयको िवभागको 

पमा रहेको िनजामती िकताबखाना स पूण 
िनजामती कमचारीह को वैयि क िववरण रा ने 
के ीय िनकाय हो । िनवेदकको ज मिमित र उमेर, 
नाग रकताको माणप , ज मिमित यो यता र वैयि क 
िववरण (िसटरोल फाराम) मा फरकफरक रहेको हदँा 
िनजामती िकताबखानाले िनवेदकको ज मिमित 
२०१४।११।२५ कायम गन गरी गरेको िनणयमा यस 
म ालयको कुनै संल नता रहेको छैन । ततु रट 
िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भ ने िवप ीम येको नेपाल 
सरकार गहृ म ालय, िनजामती कमचारी शासन 
शाखाको तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।

रट िनवेदकको कानून यवसायीको बहस
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ 
यस इजलाससम  पेस भएको ततु रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् व र  अिधव ा ी 
ह र साद उ ेती र िव ान् अिधव ा ी नारायण साद 
पराजलुीले िनवेदक सेवामा वेश गदा िनजले भरकेो 
लोक सेवा आयोगको दरखा त फाराममा र जन भात 
हाई कुलले िदएको चा रि क माणप मा िनवेदकको 
ज मिमित २०१५।१।८ उ लेख भएको छ । िनवेदकले 
भरेको एकपाने िसटरोलमा १८ वष लेिखन गएको 
अव थामा ज मिमित खलेुका अ य माणह लाई 

अनदेखा गरी इ कार गन िम दैन । िव ालयले 
िदएको चा रि क माणप  र सेवामा वेश गनअुिघ 
नै िनवेदकले भरकेो दरखा त फाराममा उि लिखत 
ज मिमितलाई मौिलक माणका पमा हण गन ु
पदछ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१०२क(३) मा कुनै माणप मा वषमा  उ लेख 
भएको र अक  माणप मा परुा ज मिमित खलेुको 
भए ज मिमित उ लेख भएकोलाई आधार मा न ु पन 
कानूनी यव था रहेको छ । िनवेदकले भरेको दरखा त 
फाराम र एकपाने िसटरोलमा उि लिखत वषका 
आधारमा िनजामती िकताबखानाले कायम गरकेो 
ज मिमितमा ज मा ४३ िदनको मा  अ तर रहेकोले 
उ  फाराममा र जन भात हाइ कुलले िदएको 
चा रि क माणप मा उि लिखत ज मिमितलाई 
आिधका रक ज मिमित मानी िनवेदकको ज मिमित 
२०१५।१।८ कायम ग रपाउ ँभनी बहस गनभुयो ।

िवप ीका तफका कानून यवसायीको बहस
 िवप ीका तफबाट उपि थत 
महा यायािधव ाको कायालयका िव ान् 
सह यायािधव ा ी रवेतीराज ि पाठीले िनवेदक 
वयम् ले भरकेो वैयि क िववरण (िसटरोल) मा 

उि लिखत िमितलाई आधार बनाई िनजामती 
िकताबखानाले िनवेदकको ज मिमित २०१४।११।२५ 
कायम हने गरी िनणय गरकेो हो । िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) अनसुार िनजामती 
कमचारीको उमेर सेवामा वेश गदा िनजले पेस गरकेो 
िश ण सं थाको माणप मा िकिटएको ज मिदन वा 
वषबाट हन आएको उमेर वा नाग रकताको माणप मा 
िकिटएको ज मिदन वा वषबाट हन आएको उमेर 
वा िनजले भरकेो वैयि क िववरण (िसटरोल) मा 
लेिखएको ज मिमित वा वषबाट हन आएको उमेरम ये 
जनु उमेरबाट िनजको पिहले अवकाश ह छ, सोही 
आधारमा गणना गनुपन कानूनी यव थाअनसुार 
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िनवेदकको ज मिमित २०१४।११।२५ कायम हने 
गरी िनजामती िकताबखानाबाट िमित २०७२।४।११ 
मा िनणय ग रएको हो । िनवेदकको ज मिमित माण 
प मा उि लिखत ज मिमित केरमेट भएको हदँा 
उ  ज मिमितलाई मा यता निदएको हो । िनजामती 
िकताबखानाको िमित २०७२।४।११ को िनणय 
कानुनस मत भएकाले झठुा रट िनवेदन खारजे 
ग रपाउ ँभनी बहस गनु भयो ।
 िव ान् कानून यवसायीह ले गन ु भएको 
उपयु बमोिजमको बहस िजिकर सनुी िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपुन हो, होइन सो 
स ब धमा इ साफ गनपुन देिखयो ।

यस अदालतको अि तम आदेश
 २. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकले 
िसटरोल भदा आ नो उमेर १८ वष भनी उ लेख 
गरकेो देिख छ । िसटरोलमा ज मिमित नलेखी वष 
१८ लेखेको कारणबाट िनवेदकको अवकाश किहले 
हने भ ने कुरामा िववाद भएको देिखयो । िनवेदकले 
िसटरोल िमित २०३२।११।२५ मा भरकेो देिखयो । 
यसरी ज मिमित उ लेख नगरी वषमा  उ लेख गरकेो 
अव थामा िसटरोल सु  भना भएको िमितको आधारमा 
ज मिमित कायम हने भनी िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम १०२ क (२) ले कानूनी यव था 
गरकेो देिख छ । यही कानूनी आधारमा िनवेदकको 
ज मिमित िसटरोल भदाको िमितमा िनजले उ लेख 
गरकेो वष १८ लाई घटाई ज मिमित २०१४।११।२५ 
कायम गरेको देिखयो । उ  िमित २०१४।११।२५ 
लाई ज मिमित मािनएको अव थामा िनवेदकले िमित 
संवत् २०७२।११।२५ मा अवकाश पाउने हन पु छ ।
 ३. िनवेदकको शैि क माणप मा िनजको 
ज मिमित संवत् २०१५।१।८ लेिखएको, तर 
यसमा केही केरमेट भएको अव था छ । िनवेदकले 

नाग रकता माणप मा आ नो उमेर १७ वष भनी 

उ लेख गरकेो देिख छ । नाग रकताको माणप मा 
पिन ज मिमित उ लेख नगरेको कारणबाट नाग रकता 

ा  गरकेो िमितलाई हेन ु पन देिखन आयो । िनजले 
नाग रकता िमित २०३१।१२।५ मा ा  गरकेो 
देिखयो । उ  िमितमा िनजले उ लेख गरेको वष १७ 
घटाउदँा िनजको ज मिमित संवत् २०१४।१२।५ हन 
पु छ । उ  ज मिमित मािनएको अव थामा िनवेदक 
२०७२।१२।५ मा अवकास हने ह छ ।
 ४. िनवेदकले िसटरोल फाराम भनपूुव लोक 
सेवा आयोगमा दरखा त िददँा आ नो ज मिमित 
२०१५।१।८ भनी उ लेख गरेको देिख छ । िनवेदकले 
िसटरोल िमित २०३२।११।५ मा भरकेो देिख छ । 
उ  िमितमा िनजको ज मिमित घटाउदँा १७ वष ९ 
मिहना २७ िदन ह छ । ज मिमित खो ने महल नराखी 
वषमा  खो नपुन ठाउमँा िनवेदक १७ वष ९ मिहना 
पगुेको मािनसले १८ वष ले न ु वभािवक नै ह छ । 
यसैले िसटरोल फाराममा उमेर वष ले न ुपन खाली 

ठाउमँा िनवेदक १७ वष ९ मिहना पगुेको मािनसले 
१८ वष लेखेकोबाट उसको ज मिमित नै अक  हो भनी 
ज रत नै नपरेको कानून समाई ज मिमितको अनमुान 
गन ुकानून र यायसङ्गत होइन ।
 ५. िनवेदकले ा  गरकेो नाग रकताको 

माणप मा पिन िनजको उमेर १७ वष उ लेख गरकेो 
देिख छ । यहा ँ पिन ज मिमित उ लेख गन काम 
नाग रकता दान गन िनकायले गरने । नाग रकताको 

माणप  िनवेदकले िमित २०३१।१२।५ मा ा  
गरेका रहेछन् । िनवेदकले लोक सेवा आयोगमा 
दरखा त िददँा राखेको ज मिमित संवत् २०१५।१।८ 
बाट िनजको उमेर गणना गदा नाग रकता माणप  
िलदँा १६ वष ११ मिहना ७ िदन हने रहेछ । १६ वष 
११ मिहना नािघ सकेको यि लाई १७ वष भ न ु
वभािवकै हो । नाग रकता दान गनले ज मिमित 

नलेखी केवल उमेरमा  ले यो भ दैमा ा  गरेकै 
िमितमा वष लागेको हनै पछ भ न िम दैन ।

९५१३ - उ व साद पने  िव. िनजामती िकताबखाना, ह रहर भवन, पु चोक, लिलतपुरसमेत
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 ६. उपरो ानसुार िनवेदकको ज मिमित 
उ लेख गन रािखएको लोक सेवा आयोगमा दरखा त 
िददँा ज मिमित २०१५।१।८ उ लेख गरेको अव थामा 
उ  ज मिमितलाई कायम नगरी िसटरोलमा १८ 
वष उि लिखत भएको त यलाई मा  आधार मानी 
िनवेदकको ज मिमित अनमुानका आधारमा िमित 
२०१४।१२।५ कायम गरेको देिखयो । साधारणतया 
एउटै यि को ज मिमित िविभ न थानमा िविभ न 
उ लेख भएको अव थामा जुन ज मिमितबाट गणना 
गदा पिहले अवकास हने हो सोही िमितलाई ज मिमित 
मा नपुन यव था िनजामती सेवा िनयमावलीको 
िनयम १०२ क (१) ले गरकेो दिेख छ । िनवेदकका 
हकमा उ  कानूनी ावधानको रोहमा िवचार गदा 
िनवेदकको ज मिमित िसटरोलमा पिन उ लेख 
नग रएको र नाग रकताको माणप मा पिन उ लेख 
नग रएको हदँा कानूनले िन  गरअेनु प अनमुािनत 
ज मिमित मािनएको र सो अनमुान ग रएको ज मिमित 
अ  उि लिखत ज मिमितसगँ तलुना मक आधारबाट 
ग रएको पाइयो । वा तवमा िनवेदकले उ लेख गरकेो 
ज मिमितसगँ अ  उि लिखत वष तालमेल गछ गदन 
भनी िवचार गनपुन हो । पिहले उि लिखत वषह बाट 
छु ाछु ै ज मिमित अनुमान गरी अिन उि लिखत 
ज मिमित पिन फरक पर् यो भनी ब झाउने तबरबाट 
हे रनु हदँैन । कसैको ज मिमित यिकन हन नसकेको 
अव थामा कानूनको सहाराबाट ज मिमित यिकन ग रनु 
उिचत ह छ । तर,  ज मिमित प पबाट देिखएको 
अव थामा तक िवतक गरी तकको आधारमा िवषय 
व तलुाई अ म याई कानूनको योग गलत ढङ्गबाट 
ग रन ुह न । कानूनले अि झएको सम या सु झाउने 
हो यसले झन्  तकको आधार िदई बटान होइन । तक 
जहा ँ पिन गन सिक छ । सु दा रा ो पिन ला ला । 
तर, तक गन सिक छ भ दैमा सबै तक अनुकरणीय 
हदँैनन । जनु तक िववेकपूण र यायको निजक ह छ 
यही ँ तक सही र सव वीकाय ह छ । िनवेदकले 

िसटरोल फाराम भनपूुव लोक सेवा आयोगमा िनवेदन 
िददँा उ लेख गरेको ज मिमित िसटरोल फाराम र 
नाग रकताको माणप मा उि लिखत मश: १८ र 
१७ वष लागी सक  आधाभ दा बढी समय यतीत 
भइसकेको हदँाहदँै िनजको ज मिमित यिकन गन अ  
तक र िवतक गन ुउिचत देिखन आएन ।
 ७. अतः मािथ उि लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट िनवेदकले सेवामा वेश गदा भरकेो 
लोक सेवा आयोगको फाराममा उि लिखत ज मिमित 
२०१५।१।८ का आधारमा िमित २०७३।१।८ बाट 
अिनवाय अवकाश हन ु पनमा २०७२।११।२५ बाट 
अिनवाय अवकाश िदने ठहर् याएको िनजामती िकताब 
खानाको िमित २०७२।४।११ को िनणय र सो 
िनणयका आधारमा तयार भएको िमित २०७२।५।१० 
को अवकाशस ब धी जानकारी प  उ ेषणको 
आदेशले बदर हने ठहछ । यो आदेशको जानकारी 
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई 
िदई दायरीबाट तुत रट िनवेदनको लगत क ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ  रायमा सहमत छु ।
या. गोिव दकुमार उपा याय

इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शुभम् ।
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम

फैसला िमित : २०७२।९।१३।२
०६९-WO-१४०६

िवषय : उ ेषण

िनवेदक : साझेदारी ऐन, २०२० बमोिजम दता 
भएको िज ला पसा, भवानीपरु गा.िव.स. वडा 
नं. २ ि थत म यमा चल बोन इ डि जका 
साझेदार बारा िज ला िलपनीमाल गा.िव.स. 
वडा नं. ८ ब ने राजकुमार शाहसमेत

िव
िवप ी : नेपाल सरकार, उ ोग म ालय, िसहंदरबार, 

काठमाड समेत

  उ ोग दता हदँा पालना गन गरी वीकार 
गरकेा सतह  उ ोग स चालनका 

ममा पुरा नगरकेोमा सो सत पुरा गन 
पटकपटक उ ोगलाई प ाचार गरेको 
देिखयो । उ ोगका तफबाट िलिखत पमा 
वातावरण संर ण गन भनी भएको सत 
स झौता पुरा गन भनी ितब ता जाहरे 
गरपेिन सो ितब ता काया वयन 
भएको भन े देिखएन । व छ र वा य 
वातावरणमा जीवन िजउने हक येक 
यि को ह छ । िनवेदकको उ ोग खो ने, 
यापार यवसाय गरी आिथक उ नित 

गन पाउने हक िनरपे  होइन । िनजको 
गितको मू य यस े मा ब ने सबै 

जनताले आ नो वा य िबगारी चुकाउनु 
पन होइन । िनवेदकको काम कारवाहीबाट 
यस े का नाग रकह को वातावरण 
दुिषत गरी वा य वातावरणको हकबाट 

वि चत गन िम दैन । यसैले वा य 
वातावरण मानव जीवनको आधार हो । 
व छ वातावरण र मानव वा य भ ने 

िवषय अित संवेदनशील भएकोले िवकास 
कायको नाममा मानव वा यमा ितकूल 
असर पन गरी कसैले पिन कुनै उ ोग 
स चालन गन छुट नपाउने ।

( करण नं.८)
  उ ोग स चालन गदासमेत मानव 

वा यमा असर नपन गरी गनु पदछ । 
उ ोग दताका ममा वातावरण संर ण 
गन भनी आफँैले िलिखत पमा वीकार 
गरेका सतह  पुरा गन पटकपटक 
जानकारी गराएकोमा उ ोगले ती सतह  
पुरा नगरकेो अव थामा सत पुरा नगरमेा 
उ ोग ब द ग रने छ भनी जानकारी 
गराएको देिख छ । ती सतह  पुरा गरकेो 
अव थामा िनवेदकले उ ोग स चालन 
गन स ने नै देिख छ । आफूले सहमित 
जनाएको सतलाई पुरा गन र सत पुरा नगर े
उ ोग ब द ग रने जानकारी गराएकोलाई 
उ ोग ब द ग रसकेको ि थित भनी मा न 
निम ने ।

  सनुुवाइको मौका िदइयो वा िदइएन 
भ ने  यहाँ रहेन । घरलेु तथा साना 
उ ोग कायालयबाट िनवेदकलाई उ ोग 
ब द गनु भ ने प  िेषत भएको पिन 

 देिखँदैन । यसरी पिहला दुषण िनय ण 
गनु भनी िनवेदकलाई जानकारी गराउँदा 
पिन िनवेदकले आ नो कत य र िज मेवारी 

नणय नं.९५१४
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पुरा नगरकेो अव थामा अब पिन वातावरण 
िनय णको ि या अवल बन नगरमेा 
सो नगरसे मको लािग उ ोग ब द ग रने 
जानकारी गराएको िवषयका स ब धमा 
िनवेदकलाई सनुुवाइको मौका िदनुपन र 

ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत उ ोग 
ब द गन लािगएको भनी मा न निम ने ।

( करण नं.९)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र  अिधव ा ह र साद 
उ ेती र अिधव ा अजुन साद कँडेल

िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा खगराज 
पौडेल

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  साझेदारी ऐन, २०२० 
  वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को दफा ७, 

७(१), ७(२), ७(३), दफा ८ 
  सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को 

िनयम ४१ (२)

आदशे
 या.बै नाथ उपा याय : नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ एवम् १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा पन आएको ततु रट 
िनवेदनको सङ्ि  त य एवम्  ठहर यस कार छ :

रट िनवेदन यहोरा :
 हामी िनवेदकह  म यमा चल बोन 
इ डि जको हालका साझेदार ह  । उ  उ ोगका 
त कालीन साझेदारह  िहरादेवी मान धर, जसोदादेवी 
क वा रन र स रता पा डेसमेतको नाममा िमित 
२०५५।३।१ मा बोन िच स,् हड्डीको धुलो तथा 
कुखुराको दाना उ पादन तथा आयात िनयात गन 

उ े यले पसा िज ला भवानीपुर गा.िव.स.वडा नं.२ 
मा स चालन हने गरी ९६१।०५४-५५ मा दता 
भई स चालन भइरहेको िथयो । स चालक िहरा 
देवी र जसोदा देवी क वा रनले साझेदारी छाडेपिछ 
स रता पा डेको एकलौटी ाइभेट फममा प रणत 
भयो । यस फमको िमित २०६८।१०।५ को िनणयले 

ाइभेट फमबाट पनुः साझेदारी फममा प रणत भई 
हामी िनवेदकह  यस फमका साझेदार भएका छ  । 
यस उ ोगको थापना हनअुिघ वातावरणमा कुनै 
असर नपन भनी २०५४।११।२६ थलगत सजिमन 
मचुु का भएको, भवानीपरु गा.िव.स. कायालयबाट 
िमित २०५४।१२।४ मा िसफा रस ग रएको र िवप ी 
कायालयबाट िमित २०५५।३।७ को थलगत िनरी ण 

ितवेदनका आधारमा वातावरणीय असर नपन यिकन 
भई उ ोग स चालन हदँ ैआएको छ ।
 िवप ी घरेलु तथा साना उ ोग कायालयले 
म ी तरको िमित २०६९।१०।२८ को िनदशानसुार 
घरले ु तथा साना उ ोग िवभाग, ि परुे रको 
िमित २०६९।११।९ को िनणयानसुार गिठत 
अ ययन टोलीको िसफा रसबमोिजम तोिकएको 
सत परुा गरी उ ोग स चालन गन ु भनी जानकारी 
गराइयो । त प ात् च.नं.१३२८ िमित २०७०।३।२० 
मा पूव ा  प ानसुारको दषुण िनय णका ि या 
अपनाएरमा  स चालन गन र सो नगरसे मको लािग 
उ ोग स चालन ब द रा न ुभनी प  पठाइएको छ ।
िवप ी कायालयबाट ेिषत िमित २०७०।३।२० 
को प मा कुन कानूनका आधारमा उ ोग ब द 
गन लािगएको हो सो कुरा उ लेख ग रएको छैन । 
वातावरण संर ण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संर ण 
िनयमावली, २०५४ को िनयम १८ ले तोकेको सत 
एवम्  मापद डअनु प दषुण िनय ण नगरमेा वा 
फोहोर मैला िनकास गरकेो देिखएमा स बि धत 
िनकायले य तो सत वा मापद डअनु प दषुण 
िनय ण गन वा फोहोरमैला िनकास नगनका लािग 
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सूचना गन ावधान रहेको छ । उ ोग ब द गन आदेश 
िदने अिधकार िवप ी कायालयलाई ऐन, िनयमावलीले 

दान गरकेो छैन । ऐन िनयमावलीिवपरीत उ ोग ब द 
गन िदएको आदेश बदरभागी छ ।
 िनवेदकलाई उ ोग ब द गन प ाचार 
गनअुिघ ाकृितक यायको िस ा तअनु प सफाइ 
पेस गन मनािसब मौका दान ग रएन । िवप ी घरलेु 
तथा साना उ ोग कायालय वीरग जबाट उ ोग 
स चालन ब द गन ु भनी िमित २०७०।३।२० को 
प  कानूनिवपरीत, अिधकार े  िवहीन, ाकृितक 
यायको िस ा तिवपरीत र बदिनयतपूण भएकाले 

उ ोग ब द गन ु भ ने िमित २०७०।३।२० को प , 
त स ब धी िनणयलगायतका स पूण काय उ ेषणको 
आदेश ारा बदर गरी उ ोग स चालन गन गैरकानूनी 
रोक नलगाउन ु र कुनै बाधा नगरी कानूनबमोिजम 
स चालन गन िदन ु भनी परमादेशसिहतको आदेश 
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदनप  ।

यस अदालतको ारि भक आदेश :
 यसमा के कसो भएको हो, िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, आदेश 
जारी हन ु नपन कुनै आधार, माण र कारणसमेत 
भए खलुाई आदेश ा  भएका िमितले बाटाका 
यादबाहेक १५ िदनिभ  िलिखत जवाफ पेस गन ुभनी 

िवप ीका नाममा याद सूचना जारी गनू । साथै उ ोग 
स चालनका लािग बाधा नपन भनी घरेल ुतथा साना 
उ ोग कायालय, वीरग जको िमित २०६९।५।२७ को 

ितवेदनका आधारमा उ ोग स चालन गन अनमुित 
िदने भनी िज ला शासन कायालय, वीरग जबाट 
िमित २०६९।५।२८ मा भएको िनणयानसुार उ ोग 
स चालन भई रहेकोमा रोक लगाइएबाट िनवेदकलाई 
अपूरणीय ित पु न जाने ि थित देिखएकाले तुत 
रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म घरलेु तथा 

साना उ ोग कायालयको िमित २०७०।३।२० को प  

काया वयन नगन,ु नगराउनु र पूववत् उ ोग स चालन 
गन िदन ुभनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप ीका नाममा अ त रम 
आदेश जारी ग रिदएको छ भ ने यस अदालतको िमित 
२०७०।३।३१ को आदेश ।

िवप ीह को िलिखत जवाफ :
 िनवेदक उ ोग िव  िज ला पसा गा.िव.स. 
भवानीपुर वडा नं.२ ब ने सरुेश साह तेलीसमेत गा.िव.स. 
उदयपुर घमु  मिनयारी, बगही, हरपग जअ तगतका 
१६७ जना थानीयबासीले उ ोग म ीसम  
उ ोगबाट हड्डीमा काचँो मासु कुिहएर वातावरणमा 
दगु ध फैिलएको हदँा मानव वा यमा ितकूल 
असर पन गएकाले उ ोग ब द गरी कारवाही ग रपाउ ँ
भनी िमित २०६९।९।२९ मा िनवेदन िदएका िथए । 
सो िनवेदनमा भएको आदेशानसुार अ ययन टोली 
गठन गरी सो टोलीको ितवेदनका आधारमा घरेल ु
तथा साना उ ोग कायालय, पसाले उ ोगमा हाल 
स चािलत िविधबाट वातावरणीय दगु ध हटाउन 
सहयोग नपुगेकाले आधिुनक िविध वा काचँो हाड 
सकुाउन लोज सिकट कारको िविध र उ ोग 
हातािभ  र बािहरको सरसफाइमा बढी यान परु ्याई 
स चालन गन र उि लिखत ि याबाट स चालन गन 
नसकेमा उ ोग बसोबास े बाट क तीमा दईु िक.मी.
टाढा वा औ ोिगक े मा थाना तरण गरी स चालन 
गन भनी िनदशन िदइएको िथयो । उ ोग थापना 
गदा नै उ ोग स चालन गदा साँध सिँधयारलाई बाधा 
परु् याउनु हदँैन, वातावरण संर णमा पया  यान 
िदनपुन सत रहेकोमा सो सतलाई यान निदई सम  
गाउँ व रप र िसनोको दगु ध फैलाएको अ ययन 
टोलीको ितवेदनबाट देिखएको छ । म यमा चल बोन 
इ डि जले दगु ध फैलाउने काय िनय ण गन भनी 
पटकपटक ितब ता य  गरे पिन सो ितब ता 
काया वयन गरकेो छैन । वातावरण सरं णका लािग 
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उ ोगलाई िनदशन िदएको अव थामा सो अटेर गरकेो 
देिखदँा िनवेदकको कुनै हकमा आघात पारकेो छैन । 

तुत रट िनवेदन खारजे ग रपाउँ भ ने िवप ीम येका 
घरेल ु तथा साना उ ोग िवभाग, ि परुे र र ऐ. का 
महािनदशक देवे  शमा पौडेलका तफबाट पन आएको 
िलिखत जवाफ ।
 म यमा चल बोन इ डि ज नामक 
उ ोगबाट हड्डीमा काचँो मास ुरही आउने र सो मासु 
याल, कुकुर आिदले खान खो ने भई ितनीह बाट 

र मास ु कुिहएर वातावरणमा दगु ध फैलाएको हदँा 
मानव वा यमा ितकूल असर पन गएको छ । 
सो उ ोग ब द गरी कारवाहीसमेत ग रपाउ ँ भनी 
थानीय बासीबाट िनवेदन परेको िथयो । सोबारेमा 

एउटा अ ययन टोली पठाई यथाथ, बुझी कारवाही 
अगािड बढाउन भनी यस म ालयबाट घरले ु तथा 
साना उ ोग िवभागलाई िनदशन िदइएको हो । सो 
टोलीले िदएको ितवेदनका आधारमा वातावरण 

दषुण फैलाउने काय नगन, दगु धलाई िनय ण गन 
भनी थानीय बासी, उ ोगी तथा घरले ु तथा साना 
उ ोग कायालयको रोहवरमा कागजात गरी ितब ता 
जाहेर ग रएको िथयो । तर उ ोगले गरकेो ितब ता 
काया वयन नगरेकोले सो नग जेलस मका लािग 
उ ोग ब द रा न जानकारी गराइएको हो । िनवेदकको 
हकमा कुनै आघात नपारकेो हदँा ततु रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउ ँ भ ने िवप ीम येका उ ोग म ी र 
उ ोग म ालयका तफबाट पन आएको पथृकपथृक 
िलिखत जवाफ ।
 म यमा चल बोन इ डि जबाट उ सजन 
हने दषुणका स ब धमा थानीय बािस दाह ले 
पटकपटक िलिखत तथा मौिखक पमा उजरुी गुनासो 
गद आउन ु भएको िथयो । यसै ममा थानीयबासी 
सरुशे साह तेलीसमेतका यि ह ले उ ोग 
म ीसम  उ ोगबाट हने दषुण र यसको असरका 
स ब धमा उजरुी गन ु भएको िथयो । म ी यूको 

िनदशनअनु प अ ययन टोली गठन गरी सो टोलीले 
िदएको ितवेदन काया वयन गन प ाचार ग रएकोमा 
उ ोगले सो सतह को पालना गरेको देिखएन । ती 
सतह  पालना गराउन िमित २०७०।३।२० मा प  
ले ने काय भएको हो । उ  काय यस कायालयको 
काय े िभ को हदँा ततु रट िनवेदन खारेज 
ग रपाउँ भ ने िवप ीम येका घरलेु तथा साना उ ोग 
कायालय, वीरग जका तफबाट पन आएको िलिखत 
जवाफ ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ 
यस इजलाससम  पेस भएको तुत रट िनवेदनमा 
रट िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् व र  
अिधव ा ह र साद उ ेती र अिधव ा ी अजनु साद 
कँडेलले म यमा चल बोन इ डि ज २०५५ सालमा 
मानव ब तीभ दा टाढा गा.िव.स. को िसफा रस र 
थानीयवासीह को सहमितमा िविध र ि या पुरा 

गरेर थापना ग रएको हो । उ ोग थापना भएपिछ 
उ ोगका छेउछाउमा पिछ मशः ब ती बसेको हो । 
वातावरण संर ण ऐन, २०५३ र वातावरण संर ण 
िनयमावली, २०५४ अनु प थापना भई स चालनमा 
रहेको उ ोग ब द गन ावधान गरेको छैन । रट 
िनवेदकलाई आ ना कुरा रा ने मनािसब मािफकको 
मौका निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत उ ोग 
ब द गराइएको छ । वातावरण संर णका लािग उ ोगमा 
Treatment plant रािखएको छ । उ ोगबाट उ सजन 
हने दषुणले कसैलाई कतैबाट पिन असर पारकेो छैन । 
उ ोग म ीको ठाडो आदेशले गैरकानूनी पमा उ ोग 
ब द गराइएको हदँा घरेल ुतथा साना उ ोग कायालय, 
वीरग जले उ ोग ब द गन िमित २०७०।३।२० मा 
पठाएको प  र त स ब धी िनणय समेत बदर ग रपाउ ँ
भनी बहस गनुभयो ।
 िवप ीका तफबाट उपि थत 
महा यायािधव ाको कायालयका िव ान् 
सह यायािधव ा ी खगराज पौडेलले उ ोग ब द 
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गराइएको होइन । उ ोग थापना गदा वातावरण 
संर णका लािग परुा गन भनी िनवेदकले िलिखत पमा 
वीकार गरकेा सतह  परुा नगरकेाले पटकपटक सो 

सत परुा गन जानकारी गराइएको िथयो । तर, िनवेदकले 
उ  सत पुरा नगरकेो र थानीय बािस दाह को उजरुी 
र गुनासोह का आधारमा अ ययन टोली गठन गरी सो 
टोलीले िदएको ितवेदनका आधारमा तोिकएका सत 
परुा नगरकेो पाइएकाले उ ोग ब द गन प ाचार ग रएको 
हो । रट िनवेदकलाई सनुुवाइको मौका निदई उ ोग 
ब द गन प ाचार भएको होइन । पटकपटक िदएका 
आदेश, िनदशनह को बेवा ता गरकेाले चिलत 
कानूनको अधीनमा आ नो े ािधकारअ तगत रही 
कानूनबमोिजम प ाचार भएको हो । तोिकएका सतह  
परुा गरेको अव थामा उ ोग स चालन हने नै हदँा 
झठुा रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भनी बहस तुत 
गन ुभयो ।
 िव ान् कानून यवसायीह को बहस सुनी 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनुपन हो, 
होइन । सो स ब धमा इ साफ गनुपन देिखयो ।

यस अदालतको अि तम आदेश :
 २. इ साफतफ िवचार गदा, बोन िच स, 
हड्डीको धलुो तथा कुखरुाको दाना उ पादन तथा 
आयात िनयात गन उ े यले म यमा चल बोन 
इ डि ज नामक साझेदारी फम साझेदारी ऐन, 
२०२० अनुसार िमित २०५५।३।१ मा घरलेु तथा 
साना उ ोग कायालय, पसा वीरग जमा दता भएको 
त य िमिसल संल न दता माणप बाट देिख छ । 
उ  उ ोगको थापना कालमा साझेदारह  िहरादेवी 
मान धर, जसोदादेवी क वा रन र स रता पा डे 
रहेकामा िहरादेवी मान धर र जसोदा क वा रनले 
साझेदारी छाडेपिछ िमित २०६८।१०।५ मा उ  
कायालयको िनणयले यी रट िनवेदकह समेत 

उ  उ ोगका साझेदार रहे भएको िमिसलबाट 
देिखयो । म यमा चल बोन इ डि ज थापना गदा 
साझेदारह ले वातावरण संर णका लािग िविभ न 
सतह  पुरा गन ितब ता िलिखत पमा वीकार 
गरेको देिख छ । उ  सतह म ये बुदँा नं.६ मा उ ोग 
स चालन गदा साधँ सिँधयारलाई बाधा नपरु ्याउने र 
बुदँा नं.७ मा उ ोग स चालन गदा वातावरण संर णमा 
पया  यान िदनपुनछ भ ने यहोरा उ लेख भएको 
देिखयो ।
 ३. वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को दफा 
७ मा दषुणको रोकथाम तथा िनय णस ब धी 
यव था भएको पाइ छ । दफा ७(१) मा “कसैले 

पिन वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव पान 
गरी वा जन जीवन र जन वा यका लािग खतरा 
हन स ने िकिसमले दषुण सजृना गन वा तोिकएको 
मापद डिवपरीत कुनै याि क साधन, औ ोिगक 

ित ान वा अ य ठाउबँाट विन, ताप, रेिडयोधम  
िविकरण तथा फोहर मैला िन कासन गन, गराउन 
हदँैन” । ऐ.ऐनको ७(२) मा “उपदफा (१) िवपरीत कसैले 
कुनै काय गरी वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव 
पारेको दिेखएमा स बि धत िनकायले त स ब धमा 
आव यक सतह  तो न वा य तो काय गन नपाउने 
गरी रोक लगाउन स नेछ” भ ने र दफा ७(३) मा 
“कुनै िकिसमको पदाथ, इ धन, औजार वा संय को 

योगबाट वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव 
परेको वा पन देिखएमा म ालयले नेपाल राजप मा 
सूचना कािशत गरी य तो पदाथ, इ धन, औजार 
वा संय को योगमा ब देज लगाउन स नेछ” भ ने 
कानूनी ावधान रहेको पाइ छ ।
 ४. वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को 
दफा ८ मा दषुण कम गन, हटाउने वा िनय ण गन 
तथा ारि भक वातावरण परी ण वा वातावरणीय 

भाव मू याङ्कन ितवेदनअनसुार गनपुन कामह  

९५१४ - राजकुमार शाहसमेत िव. नेपाल सरकार
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भावकारी पले गन गराउन वातावरण िनरी क 
िनयु  गनसमेतको यव था ग रएको पाइ छ ।
 ५. ततु िवषयमा यी रट िनवेदकह  
राजकुमार साह र िवनोदकुमार रौिनयारले आफूह  
उ ोगको साझेदार ब ने ममा नै िन न सतह समेत 
पालना गन गरी िलिखत पमा वीकार गरी सिहछाप 
गरकेो देिख छ :

१. साधँ सिँधयार र छरिछमेक लाई बाधा 
नपरु ्याई उ ोगको काय स चालन गन ।

२. उ ोग स चालन गदा वातावरण दषुण हन 
िदने छैन ।

३. उ ोग दता गदा िकटान ग रएको 
उ े यिवपरीत काम गन छैन ।

४. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ र वातावरण 
संर ण िनयमावली, २०५४ अ तगत रही 
उ ोग स चालन गन ।

 ६. म यमा चल बोन इ डि ज थापना 
तथा स चालनाथ उ  सतह को पालना गन त य 
वीकार ग रएको भएपिन उ  सतह  यवहारमा 

काया वयन भएन भनी िमित २०६८।६।२५ मा 
िज ला पसा गा.िव.स. भवानीपुर वडा नं.२ का 
बािस दाह ले या ीमा याइएका क चा हड्डी 
जथाभावी यािँकएको, याल, कुकुरले य त  पुर ्याई 
हड्डीको ग धले वातावरण दषुण भई नाग रकह को 
जीउ यानमा असर पारकेाले जीउ यानको सरं ण 
ग रपाउ ँभनी टोलबासीले सयंु पमा मुख िज ला 
अिधकारीसम  िनवेदन िदएको देिखयो । यसैगरी, 
िमित २०६९।९।२९ मा उ ोगबाट उ सिजत दगु धले 
मानव वा यमा ितकूल असर पारकेाले उ ोग 
ब द गरी कारवाही ग रपाउ ँ भनी उ ोग म ीसम  
पसा िज ला भवानीपरु गा.िव.स. वडा नं.२ का 
बािस दाह ले िनवेदन िदएको देिखयो । उ  िनवेदनका 

आधारमा बोन इ डि जले गरेको फोहोर दषुणबारे 
अ ययन गन म ालयको आदेशानसुार थलगत 
अ ययन टोली गठन गरी सो टोलीले म यमा चल बोन 
इ डि जको िनरी ण गरी उ ोगबाट हने कैिफयतह  
िन नबमोिजमको रहेको भनी ितवेदन िदएको 
देिखयो ।

१. उ ोग पु नभु दा पिहला नै क रब १-२ 
िक.मी. वरबैाट दगु ध आएको,

२. उ ोग क पाउ डमा चारिैतर काचँो हाड 
रहेको,

३. उ ोग क पाउ ड बािहर पानी फोहोर रहेको,
४. कुकुरह  बािहर ितर घु दै गरकेो 

बािहरीबाटोमा कह  कह  हाड देिखएको,
५. कामदारह ले कुनै िकिसमको यि गत 

सरु ाको साधनह  काम गदा नलगाएको,
६. दगु धको कुनै मापन नहने र उ ोगको काय 

कृितबाट भएको दगु धले खान मन नला ने, 
वाकवाक आउने, टाउको दु ने हने,

७. पशकुा हाडह  बाटामा दे दा मनोिव ानमा 
नकारा मक भाव पन स ने,

 ७. घरेल ु तथा साना उ ोग कायालय, 
पसा वीरग जले िमित २०७०।१।४ मा म यमा चल 
बोन इ डि जमा उ ोग स चालनका स ब धमा 
उ ोगले हाल योग गरकेो िविधले वातावरणीय 
दगु ध हटाउन खासै सहयोग परु ्याएको थलगत 
अ ययन टोलीको उ  ितवेदनबाट देिखदँैन । तर, 
वातावरणमा उ ोगबाट हने दषुण रो न Treatment 
Plant को यव था ग रएको छ भनी िनवेदकका कानून 
यवसायीह ले बहसको ममा इजलाससम  य  

गरेपिन िमिसल माणबाट य तो यव था भएको 
देिखएन । राजकुमार साहले उ ोगका भि कएका 
पखालसमेतका कायह  स प न गन कि तमा ५-६ 
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मिहना ला न स छ भनी घरेल ु तथा साना उ ोग 
कायालय, वीरग जमा चढाएको िमित २०७०।३।४ 
को िलखत जवाफबाट देिख छ । िनरी ण अ ययन 
टोलीको ितवेदनसमेतले वातावरण संर ण भएको 
नदिेखएकाले आधिुनक िविध वा काँचो हाड सकुाउन 

लोज सिकट कारको िविध र उ ोग थल तथा 
वरपरको सफाइमा यथाशी  यान परु ्याई उ ोग 
स चालन गन ुभ ने प  पठाएको र सो प बमोिजमको 
काय स प न भएको नदेिखएपिछ िमित २०७०।३।२० 
मा पनुः पूव प ानुसारको दषुण िनय णको 

ि या अपनाएरमा  उ ोग स चालन गन र सो 
नग जेलस मको लािग उ ोग स चालन ब द रा न 
जानकारी गराएको देिखयो ।
 ८. यसरी उ ोग दता हदँा पालना गन 
गरी वीकार गरेका सतह  उ ोग स चालनका 

ममा परुा नगरेकोमा सो सत परुा गन पटकपटक 
उ ोगलाई प ाचार गरकेो देिखयो । उ ोगका तफबाट 
िलिखत पमा वातावरण संर ण गन भनी भएको 
सत स झौता परुा गन भनी ितब ता जाहेर गरेपिन 
सो ितब ता काया वयन भएको भने देिखएन । 
व छ र वा य वातावरणमा जीवन िजउने हक 
येक यि को ह छ । िनवेदकको उ ोग खो ने, 

यापार यवसाय गरी आिथक उ नित गन पाउने हक 
िनरपे  होइन । िनजको गितको मू य यस े मा 
ब ने सबै जनताले आ नो वा य िबगारी चकुाउनु 
पन होइन । िनवेदकको काम कारवाहीबाट यस 

े का नाग रकह को वातावरण दिुषत गरी व थ 
वातावरणको हकबाट वि चत गन िम दनै । यसैले 
वा य वातावरण मानव जीवनको आधार हो । 
व छ वातावरण र मानव वा य भ ने िवषय अित 

संवेदनशील भएकोले िवकास कायको नाममा मानव 
वा यमा ितकूल असर पन गरी कसैले पिन कुनै 

उ ोग स चालन गन छुट पाउँदैन ।

 ९. तसथ उ ोग स चालन गदासमेत 
मानव वा यमा असर नपन गरी गन ुपदछ । उ ोग 
दताका ममा वातावरण संर ण गन भनी आफँैले 
िलिखत पमा वीकार गरेका सतह  परुा गन 
पटकपटक जानकारी गराएकोमा उ ोगले ती सतह  
परुा नगरकेो अव थामा सत पुरा नगरेमा उ ोग ब द 
ग रने छ भनी जानकारी गराएको देिख छ । ती सतह  
परुा गरकेो अव थामा िनवेदकले उ ोग स चालन गन 
स ने नै देिख छ । आफूले सहमित जनाएको सतलाई 
परुा गन र सत परुा नगरे उ ोग ब द ग रने जानकारी 
गराएकोलाई उ ोग ब द ग रसकेको ि थित भनी मा न 
िमलेन । तसथ सनुवुाइको मौका िदइयो वा िदइएन भ ने 

 यहा ँरहेन । घरेल ुतथा साना उ ोग कायालयबाट 
िनवेदकलाई उ ोग ब द गन ु भ ने प  ेिषत भएको 
पिन देिखँदैन । यसरी पिहला दषुण िनय ण गनु भनी 
िनवेदकलाई जानकारी गराउँदा पिन िनवेदकले आ नो 
कत य र िज मेवारी परुा नगरेको अव थामा अब पिन 
वातावरण िनय णको ि या अवल बन नगरमेा 
सो नगरेस मको लािग उ ोग ब द ग रने जानकारी 
गराएको िवषयका स ब धमा िनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौका िदनु पन र ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत 
उ ोग ब द गन लािगएको भनी मा न िम ने अव था 
देिखदँैन ।
 १०. अतः मािथ उि लिखत आधार 
र कारणसमेतबाट िनवेदकले म यमा चल बोन 
इ डि ज दता गदा पालना गनछु भनी िलिखत पमा 
वीकार गरेका सतह  यावहा रक पमा काया वयन 

गरेको नदेिखएकोले उ  सतह  काया वयन गरकेा 
बखत उ ोग स चालन गन पाउने नै देिखदँा हालको 
अव थामा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनुपन 
अव था नदेिखदँा ततु रट िनवेदन खारेज हने 
ठहछ । यस अदालतबाट िमित २०७०।३।३१ मा जारी 
भएको अ त रम आदेश सव च अदालत िनयमावली, 

९५१४ - राजकुमार शाहसमेत िव. नेपाल सरकार
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२०४९ को िनयम ४१ (२) बमोिजम िनि य 
ह छ । ततु रट िनवेदनको दायरीबाट लगत क ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या. ओम काश िम  

इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
इित सवंत् २०७२ साल पसु १३ गते रोज २ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम

आदेश िमित : २०७२।९।१३।२
०६७-WO-०७२१

िवषय : उ ेषण

िनवेदक : काठमाड  िज ला काठमाड  महानगरपािलका 
वडा नं. ३४ बाने र ब ने भरतमिण जङ्गम

िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा 

मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत

  कुनै सरकारी पद हण गन जुनसुकै धम वा 
सं कृितका यि ले पिन पाउँछन् । यहाँ 
कुनै धमको भेद ग रदैँन । तर, देवी देवताको 
स दभमा आ-आ नो चिलआएको रीित 

ि थितअनुसार आ-आ नो धमको 
पर परा र नीितबाट िनधा रत ह छ । ी 
पशुपितनाथ िह दु धमावल बीह को मा  
आरा यदेव हन् । तसथ पशुपितनाथको 
पूजा अचना यहाँको सरसामानलगायत 
कुनै पिन यव थापक य कायमा सलं न 
हन सव थम ऊ िह दु धमावल बी हनु 
अिनवाय ह छ । त प ात् मा  िह दु धमका 

ाता लगायतका गणुह  य ता यि मा 
हन ुज री हने । 

  यस अदालतको िमित २०६६।९।२७ को 
िनदशना मक आदेशले पिन िह दु धममा 
आ थावान ्, सनातन वैिदक धमावल बी, 
िह दु धम ित िन ावान ् यि ह  उ  
सिमितमा रहनु पन भनी प  पारकेो 

 छ । धम र देवताह को कुरा धेरै 
सवंेदनशील ह छ । एउटा रीितिथितमा 
कसै गरी अ  धमबाट ह त ेप ज तो 
देिखनसे मको ि थित पिन आउन स ने 
रि भरको स भावना पिन बिजत ग रनु 
पदछ । सरकारी पद र पदािधकारीको कुनै 
दैिवक आ था वा धम नहन े हदँा य ता 
सरकारी पदािधकारीह लाई धािमक 
सं थानको भावकारी पदमा चयन गनुपूव 
यी सबै स भावनाह मा ग भीर भई मनन 
गनुपन ।

( करण नं.७)

िनवेदकका तफबाट : 
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा 

संिजवराज रे मी
अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३

नणय नं.९५१५
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आदशे
 या.बै नाथ उपा याय : नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) नं. 
बमोिजम पन आएको ततु रट िनवेदनको सङ्ि  
त य एवम्  आदेश यस कार छ : 

रट िनवेदन यहोरा : 
 म वैिदक सनातन िह द ुधम पालन गद आएको 
नेपाली नाग रक ह ँ । केही वष यता नेपाल सरकारले 
पटकपटक ी पशपुितनाथको मि दरमा ह त ेप गद 
आएको त य  छ । सव च अदालतले रट नं. 
०३६६ िमित २०६६।९।२७ मा –“ ी पशपुितनाथको 
पूजाआजा, पजुारीको िनयिु , पशपुितनाथको 
गठुीसमेतबाट ा  आय यव थापनसमेतका धमसगँ 
स बि धत पर परागत चिलआएको मािमलामा रा यले 

य  ह त ेप गन िम ने देिखएन” भनी प  बोिलएको 
अव था छ । सोही आदेशमा एउटा वत , अिधकार 
स प न सिमित गठन गन नेपाल सरकारका नाममा 
िनदशना मक आदेश जारी भएकोले सो आदेशका 
आधारमा िवप ी मि प रषद्ले िमित २०६७।९।११ 
मा िनणय गरी परापूवकालदिेख आजस म नखलेुको ी 
पशपुितनाथ मि दरको मूल ढुकुटी खो न सिमित गठन 
गरी सिमितको काय े समेत तोकेर ग रएको िनणय 
गैरकानूनी भएको हदँा सो ी पशपुितनाथ मि दरको 
मूल ढुकुटी खो ने िवप ीको िनणय बदर गरी पाउन यो 
िनवेदन गन आएको छु ।
 िवप ीले जारी गरकेो िव ि मा – “ ी 
पशपुितनाथको भ डारमा धेरै लामो समयदेिख 
हालस म नखोिलएको मूलढुकुटी यव थापन तथा 
अिभलेखीकरण गरी सावजिनक करण गन” भिनएको 
छ । आरा यदवे ी पशुपितनाथ िह दहु को मा  
देवता भएको र मूलढुकुटीमा रहेको स पि  सावजिनक 
हन स दैन भ ने प  पर परागत मा यतालाई उ  
िनणयले चुनौित िदएको छ । िनणयमा काय े  तो दै 

– “ ीको ढुकुटी खोली ा  हने साम ीह को ते रज 
बनाई राि य सङ् हालय, रा  बक र पशुपित े मा 
रािखने गरी छु ाछु ै लगत तयार गन” भनी तोिकएको 
छ । हजार  वषदेिख नखुलेको ीको मूलढुकुटी खोिलन ु
हदँैन । िकनभने धानम ी माधवकुमार नेपालको 
राजीनामा वीकृत भै अक  यव था नभएस मको 
लािग कामचलाउ सरकारको मि प रषद्ले य तो 
िनणय नै गन िम दैन । यिद यस कायलाई िवप ीले 
जबरज ती लागू गदा भोिल सा दाियक दङ्गा 
भड्कन स ने स भावना रह छ ।
 पशपुितनाथको सुन चादँी तथा अ य साम ी 
लगेर सरकारको के ीय बकमा भ डारण गन िम दैन, 
िकनभने लामो समयदेिख नखुलेको ढुकुटी खो ने 
अिधकार ऐन िनयमले दान गरेको छैन । िवप ीको 
िनणयमा भिनएको छ – “भ डारमा धेर ैलामो समयदेिख 
रिहरहेको तथा हालस म नखोिलएको मूलढुकुटी” 
- िवप ी मि प रषद्ले गरकेो िनणयमा नखलेुको 
मूलढुकुटी खो नपुन कुनै आधार र कारण उ लेख 
गन सकेको छैन । िह दमुा को आ था र िव ासको 
के  आरा यदेव ी पशपुितनाथको मि दरमा ठाडो 
ह त ेप गरी ीको स पि  िहनािमना गन उ े यका 
साथ अ य धािमक स दायकोसमेत बोलवाला 
च ने मि प रषद् ारा िनणय गरी लागू गन सिमित 
गठन गरकेो र सो सिमितको काय े समेत तोक  
यगु यगुदेिख सङ्किलत ीको स पि लाई क जा गन 
गराउन लागेको काय पूण पले पर परागत रीिति थित 
र मा यताका िव  हनुको साथै गैरसंवैधािनक 
र गैरकानूनी भएको हदँा िमित २०६७।९।११ को 
मि प रषद्को िनणय र सो ारा गिठत सिमित 
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी परमादशेसमेतको 
अ त रम आदेश जारी ग रपाउ ँभ ने रट िनवेदनप  ।

यस अदालतको ारि भक आदेश :
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 

९५१५ - भरतमिण जङ्गम िव. नेपाल सरकार
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मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ुनपन हो ? यो 
आदेश ा  भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ 
िदनिभ  महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत 
जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल 
साथै राखी िवप ीह लाई सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस 
गनू । साथै अ त रम आदेशसमेत माग भएको स दभमा 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २३(२) 
अनसुार “ येक धािमक स दायलाई कानूनबमोिजम 
आ नो वत  अि त व कायम राखी आ नो धािमक 
थल र धािमक गठुीको स चालन र संर ण गन हक 

हनेछ” भनी यवि थत ग रएको एवम्  ी पशपुितनाथको 
पूजा, पशपुितनाथको गठुी, गुठीबाट ा  आयसमेतका 
स पूण आय तथा दशनाथ ह बाट ा  हने भेटीघाटी 
यवि थत गनलगायतका िवषयमा कानून तजमुा गन 

यस अदालतबाट िमित २०६६।९।२७ मा भएको 
रट नं. ०३६६ को िनवेदनमा िनदशना मक आदेश 

जारी भएको देिखनाले सो स ब धमा आव यक 
कानूनको तजुमा नै नभई िवप ी मि प रषदक्ो िमित 
२०६७।९।११ को िनणयअनसुार ी पशपुितनाथ 
मि दरको मूलढुकुटी खो ने काय भएमा मि दरको 
स पि स ब धी यव थापनको स दभमा अपूरणीय 

ित (Irreparable loss) हनस ने स भावना 
देिखएकोले अक  आदेश नभएस म ी पशपुितनाथ 
मि दरको मूलढुकुटी खो ने काय नगन ुनगराउनु भनी 
िवप ीह को नाउमँा सव च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश 
जारी ग रिदएको छ । साथै तुत आदेशको िनर तरता 
िदनुपन नपन स दभमा छलफलको िनिम  िमित 
२०६७।१०।२७ को तारेख तोक  िवप ीह समेतलाई 
सोको जानकारी गराई िनयमानसुार पेस गनु भ ने यस 
अदालतको िमित २०६७।१०।१७ को आदशे ।

अ त रम आदेशमा छलफल र आदेश :
 यस अदालतबाट जारी भएको उ  
िमितको अ त रम आदेशलाई िनर तरता िदनुपन 
नपन स ब धमा िवचार गदा ततु िनवेदनमा 
िनवेदक ारा नेपालको अ त रम संिवधानको धारा 
२३(२) र धारा ९० स ब धी  उठाइएको र धािमक 
वत तास ब धी हक अित संवेदनशीलसमेत 

भएको हदँा ततु िनवेदनको टुङ्गो नलागेस म 
मि प रषद्को िमित २०६७।९।११ को िनणयअनसुार 

ी पशपुितनाथ मि दरको ी ढुकुटी (मूलढुकुटी) 
खो ने काय नगनु नगराउन ुभनी िवप ीह को नाममा 
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी हने ठहछ । 
िमित २०६६।१०।१७ मा यस अदालतबाट जारी 
भएको अ त रम आदेशलाई िनर तरता िदइएको 
छ । िनयमानसुार गनु भ ने यस अदालतको िमित 
२०६७।१०।२७ को आदेश ।

धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयको 
िलिखत जवाफ :
 सव च अदालतको िनदशना मक 
आदेशबमोिजम वत  अिधकार स प न सिमित गठन 
गन िवषयको संघीय मािमला, सिंवधानसभा, संसदीय 
यव था तथा सं कृित म ालयको नं. २०/२३-

०६७।९।११ को ताव मि प रषद्को बैठक सं या 
३१/०६७ िमित २०६७।९।११ को मि प रषदक्ो 
बैठकमा पेस हदँा ी पशपुितनाथ मि दरका 
मूलढुकुटीको यव थापन र भ डारणमा रहेका 
सामानह को अिभलेखीकरण गरी सावजिनक करण 
गन सिचव, सं कृित म ालयको संयोजक व तथा 

मुख िज ला अिधकारी, काठमाड को उपसंयोजक व 
एवम्  कायकारी िनदशक, पशपुित े  िवकास कोषलाई 
सद य सिचव तोक  २२ सद यीय सिमित गठन गरी 
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सिमितको काय े  तथा कायिविधसमेत तोिकएको 
हो ।
 परुाताि वक मह वका िनिधह को संर ण, 
संब न गन िवषयमा नेपाल सरकार सचेत एवम्  

ितब  रहेको छ । धािमक, सां कृितक, ऐितहािसक 
तथा सामािजक प को अिभलेखनलगायत अ य 
यव थापनको िवषयलाई के िब दमुा राखी 
ी पशपुितनाथमा उपल ध भएका स पि को 

अिभलेखीकरण गरी सुरि त गन मूल उ े य िलएर 
स मािनत अदालतले िमित २०६६।९।२७ मा िदएको 
िनदशना मक आदेशको पालना गद वत  अिधकार 
स प न सिमितको गठन ग रएको हो । यस अित र  ी 
पशपुितनाथको स पि का स ब धमा जानकारी िलन 
पाउने सूचनाको हक संिवधानले येक नाग रकलाई 
िदएको स दभमा भिव यमा कुनै नाग रकले सोबमोिजम 
सूचनाको माग गरेमा रा यले सो जानकारी िदन इ कार 
गन नस ने भएकोले ी पशुपितनाथको मि दरिभ  
ढुकुटीमा समेत के, कित ी स पि  वा ऐितहािसक, 
परुाताि वक मह वका साम ीह  रहेका छन् भ ने 
स ब धमा अिभलेखीकरण एवम्  सावजिनक करण 
गरी नाग रकको संिवधान द  सूचनाको हकलाई 
सिुनि त गन उ े यले नै सो सिमित गठन भएको 
हदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनपुन 
होइन । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल 
सरकार धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयका 
तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।

सघंीय मािमला, संिवधानसभा, संसदीय यव था 
तथा सं कृित म ालयको िलिखत जवाफ :
 पशपुितनाथ मि दर र पशपुित े िभ का 
मठमि दरमा चढाइएको दान, भेटी उपहारसमेतको 
िहसाब तोिकएबमोिजम पारदश  बनाउने पशपुित े  
िवकास कोष ऐन, २०४४ को उ े य र भावना रहेको 
प र े यमा ी पशपुितनाथ मि दरको मूलढुकुटीको 

यव थापन तथा अिभलेखनसमेत गन काय उ  ऐनको 
उ े य र भावनाअनु प हने हदँा सोही योजनका 
लािग सिमित गठन हनलुाई गैरकानूनी छ भ न ु
िनराधार र िनरथक दिेख छ । धम िनरपे ताको अथ 
सबै धम ित रा यले उि कै स मान र मयादा रा न ु
हो । साथै यसको संर ण र िवकासमा पिन उिचत यान 
परु् याउनु पिन हो । य तै उ े य राखी गन खोिजएको 
ढुकुटीको यव थापन र अिभलेखीकरण गन कायले 

ी पशुपितनाथ ितको आ था र िव ासमा कुनै कमी 
नभै ब  विृ  नै हन जाने देिख छ । यस स ब धमा 
रा यको तफबाट कुनै िकिसमको ह त ेप गन मनसाय 
रहेको छैन । के कारणले कसरी सरकारले ह त ेप 
गर् यो भ ने  आधार र कारण रट िनवेदकले देखाउन 
स नु भएको छैन । तसथ, िवना आधार र कारण िनजले 
िलएको िजिकर तकसङ्गत देिखदँैन । पशपुितनाथको 
ढुकुटी खोली ा  हने साम ीह को ते रज बनाई लगत 
तयार गनस मको काय गन उ  सिमितलाई कायादेश 
िदएको हो । य तो कायले न त िहनािमनाको कुनै 
गु जायस रह छ न क जा गन नै सरकारको मनसाय 
देिख छ । य तो तक गन ु िनराधार छ भ ने कुरा  
ह छ । ीको मूलढुकुटी काम चलाउ सरकारको 
मि प रषद्ले िनणय गरी खो न िम दैन भ ने उ लेख 
गनभुएको स ब धमा िव मान सिंवधानको कुन धारा 
र अ य कुन कानूनी यव थाअनुसार मि प रषद्ले 
य तो काय गन नस ने हो उ लेख गन स नु भएको 

देिखदँैन । मनोगत पमा दायर ग रएको तुत रट 
िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको संघीय 
मािमला, संिवधानसभा, ससंदीय यव था तथा 
सं कृित म ालयको तफबाट पन आएको िलिखत 
जवाफ ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ 
यस इजलाससम  पेस भएको तुत रट िनवेदनमा 
िवप ीका तफबाट उपि थत महा यायािधव ाको 
कायालयका िव ान् सह यायािधव ा ी संिजवराज 

९५१५ - भरतमिण जङ्गम िव. नेपाल सरकार
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रे मीले स मािनत अदालतबाट अ त रम आदेश 
जारी भएपिछ नेपाल सरकार मि प रषद्को िमित 
२०६७।९।११ को िनणयानुसार गिठत सिमितले कुनै 
काय गरेको छैन । सो सिमित िनि य अव थामा रहेको 
छ । उ  सिमित यसै अदालतको िमित २०६६।९।२७ 
रट नं. ०३६६ को उ ेषणसमेतको रट िनवेदनमा 

जारी भएको िनदशना मक आदेशानसुार गठन भएको 
हो । उ  सिमितलाई पशपुितनाथको मूल ढुकुटीमा 
रहेको स पि  यवि थत पारदश  गन यहाँ ा  
साम ीह को ते रज बनाई राि य सङ् हालय, 
नेपाल रा  बक र पशपुित े मा रा ने गरी छु ाछु ै 
लगत तयार गन कायादेश तोिकएको िथयो । तर, 
उ  सिमितले कुनै काय नै नगरेको हदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनुपन अव था नै नहदँा 

तुत रट िनवेदन खारजे ग रपाउ ँभनी बहस तुत 
गन ुभयो ।
 िव ान् सह यायािधव ाको उपयु  
बमोिजमको बहस सनुी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनुपन हो, होइन सो स ब धमा इ साफ गनपुन 
देिखयो ।

यस अदालतको अि तम आदेशः
 २. इ साफतफ िवचार गदा, नेपाल 
सरकार मि प रषद्को िमित २०६७।९।११ को 
िनणयले िह दहु को आ था र िव ासको के  ी 
पशपुितनाथको मूल ढुकुटी खो न सिमित गठन 
गरी सो सिमितको काय े  तोक  ीको स पि  
क जा गन काय हन लागेकोले मि प रषद्को िमित 
२०६७।९।११ को िनणय र सो ारा गिठत सिमित 
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउ ँभ ने िनवेदन माग 
रहेको देिखयो ।
 ३. िनवेदक अिधव ा लोक वज थापासमेत 
िव  स माननीय धानम ी तथा संर क पशपुित 

े  िवकास कोष, धानम ी तथा मि प रषद्को 

कायालय, िसंहदरबारसमेत भएको उ ेषणसमेतको 
रट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०६६।९।२७ 
मा नेपाल सरकारको नाममा िनदशना मक आदेश 
जारी भएको रहेछ । उ  आदेशमा “नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ अनु प धम िनरपे  रा यका 
अवधारणा अनकूुल हने गरी आ नो धम, सं कृित, 
मा यता, मयादाको संर ण स ब न, प रपालना गरी 
िह द ुधममा आ थावान् , सि य, उ साही िव ह बाट 
गन गराउन एउटा छु ै वत , स म वाय  संय  
खडा गरी ी पशुपितनाथको पूजा, पशपुितनाथको 
गठुी, गठुीबाट ा  आयसमेतका स पूण आय तथा 
दशनाथ ह बाट ा  हने भेटी घाटी यवि थत 
गनलगायतका िवषयमा पशपुित े को स पूण 
िवकासका लािग के गन उपयु  ह छ र त स ब धमा 
सनातन वैिदक धमावल बीह , पुराण धमशा  आिद 
िवषयका ाताह  िह दधुम ित िन ावान, ाि क, 
िव िव ालयका ा यापक, कानूनिवद,् योजनािवद्, 

ी पशुपितनाथका मूलभ , भ डारी, िबसेट तथा 
अ य रैरकमी ितिनिधह  समेत सद य रहने गरी 
एउटा वत , अिधकार स प न सिमित गठन गरी सो 
सिमितले िदएको राय सुझावसमेतको ितवेदनलाई 
म य नजर राखी आव यक कानूनी यव थाको तजमुा 
गन”ु भ ने उ लेख भएको देिखयो । नेपाल सरकारले 
िमित २०६७।९।११ मा गठन गरकेो सिमित यस 
अदालतको िनदशना मक आदेशानसुार गठन भएको 
छ छैन भ ने आधारबाट गिठत सिमित बदर हनपुन हो 
होइन भ ने िनणय गनपुन देिखन आयो ।
 ४. िह द ु धममा आ थावान् िव ह बाट 
गराउन सनातन वैिदक िह द ु धमावल बीह , वेद, 
परुाण, धमशा  आिद िवषयका ाता, िह द ुधम ित 
िन ावान् ाि क, िव िव ालयका ा यापक, 
कानूनिवद,् योजनािवद्, ी पशपुितनाथका 
मूलभ , भ डारी, िबसेट तथा अ य ररैकमीका 

ितिनिधह समेत सद य रहने सिमित गठन गरी 
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सो सिमितले िदएको राय सझुावलाई म यनजर राखी 
कानूनी यव थाको तजमुा गन िनदशना मक आदेश 
जारी भएको देिख छ । मि दर यव थापन सिमित 
वत  र अ य त िज मेवार हनु पन, सरकारबाट 

ह त ेप हन ुनहने, यि गत लाभ र वाथको दबाब 
वा भावबाट सवथा मु  भई एक वत , स म र 
वाय  संय को गठन गन योजनाथ पशपुितनाथको 

पूजा-आजासमेतको समुिचत यव थापन गन 
उपयु  कानूनी यव थाको तजमुा गनका लािग उ  
िनदशना मक आदेश यस अदालतबाट जारी भएको 
देिख छ । 
 ५. यस अदालतको िमित २०६६।९।२७ को 
िनदशना मक आदेश जारी भएप ात् नेपाल सरकारले 
िमित २०६७।९।११ मा िनणय गरी ी पशपुितनाथको 
भ डारणमा धेर ै लामो समयदेिख रिहरहेको तथा 
हालस म नखोिलएको मूल ढुकुटी यव थापन तथा 
अिभलेखीकरण गरी सावजिनक गन िन नबमोिजम 
२२ सद यीय सिमित गठन भएको देिखयो :

क) सिचव सं कृित म ालय – संयोजक
ख) मखु िज ला अिधकारी, काठमाड  – 

उपसयंोजक
ग) सहसिचव, धानम ी तथा मि प रषद्को 

कायालय – सद य
घ) सहसिचव, अथ म ालय – सद य
ङ) महािनदशक परुात व िवभाग – सद य
च) सहायक रथी नेपाली सेना – सद य
छ) हरी नायब महािनरी क नेपाल हरी – 

सद य
ज) सश  हरी नायब महािनदशक सश  हरी 

बल – सद य
झ) िनदशक नेपाल रा  बक (ढुकुटीको संर णको 

िज मा िलने) – सद य
ञ) मखु कौशीतोषाखाना – सद य
ट) मुख, गठुी सं थान – सद य

ठ) नाग रक समाजको तफबाट तीन जना :
१. ा.मुकु द अयाल – सद य
२. ा.चेतोनाथ गौतम – सद य
३. िशवशरन भ डारी – सद य

ड) सभापित नेपाल प कार महासघं – सद य
ढ) मूलभ  – सद य
ण) भ डारीम येबाट १ जना – सद य
त) िबसेटम येबाट १ जना – सद य
थ) ारेम येबाट १ जना – सद य
द) चपली नाइके जयबागे री कायालय मुख – 

सद य
ध) िनदशक, पशपुित े  िवकास कोषको स पि  

यव थापनतफ – सद य
न) कायकारी िनदशक, पशपुित े  िवकास कोष 

- सद य सिचव

 ६. उ  सिमितको संयोजकमा सं कृित 
म ालयका सिचव रहेका छन् भने उपसंयोजकमा 

मुख िज ला अिधकारी काठमाड  र सद यह मा 
सहसिचव, महािनदशक, नेपाली सेनाका सहायक रथी, 
नेपाल हरीका हरी नायब महािनरी क, सश  हरी 
नायब महािनदशक, गठुी सं थानका मुखसमेतका २२ 
पदािधकारीह  यस सिमितमा रहेको दिेखयो । नेपाल 
सरकारको कुनै म ालयको पदािधकारी, म ालयका 
सिचवसमेतका पदािधकारीह  सरकारबाट वत  हने 

कृितका यि  होइनन् । उ  सिमितमा कानूनिवद्, 
योजनािवद् र रैरकमी यि ह को ितिनिध व भएको 
पिन देिखदँैन । बाइस सद यीय सिमितको गठनलाई 
हेदा ११ मु य आिधका रक पदािधकारीलगायतका 
सद यह  सरकारी पदािधकारीह  रहेको 
देिख छ । बाकँ  ११ सद यमा एकजना प कारबाट, 
एकजना नाग रक समाज र बाकँ  आठ जनामा  

ा यापक र ी पशुपितनाथ तथा धमसगँ स बि धत 
रहेको देिख छ । यस कार ी पशुपितनाथसगँ 

९५१५ - भरतमिण जङ्गम िव. नेपाल सरकार
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स बि धत हन स ने पूव िनदशना मक आदेशअनु पका 
सद यह को सं या संयोजक उपसंयोजकलगायतका 
सरकारी पदािधकारीह को सं याको तलुनामा यून 
रहेको दिेखयो । सव च अदालतको िनदशना मक 
आदेशमा उ लेख भएअनु प केही सद यह  
सिमितमा परेपिन आदेशको भावनािवपरीत घमुाउरो 
तबरबाट ितनलाई भावहीन र सरकार हाबी हन स ने 
सिमित रहेको देिखयो ।
 ७. सरकारी पदको िह द,ु बौ , मिु लम, 
िसख, इसाई ज तो कुनै धम हदँैन । कुनै सरकारी 
पद हण गन जुनसकैु धम वा सं कृितका यि ले 
पिन पाउछँन् । यहा ँ कुनै धमको भेद ग रदँैन । तर, 
देवी देवताको स दभमा आ-आ नो चिलआएको 
रीित ि थितअनुसार आ-आ नो धमको पर परा र 
नीितबाट िनधा रत ह छ । ी पशपुितनाथ िह द ु
धमावल बीह को मा  आरा यदेव हन् । तसथ 
पशपुितनाथको पूजा अचना यहाकँो सरसामानलगायत 
कुनै पिन यव थापक य कायमा संल न हन 
सव थम ऊ िह द ु धमावल बी हनु अिनवाय ह छ । 
त प ात् मा  िह द ु धमका ाता लगायतका गणुह  
य ता यि मा हनु ज री ह छ । यस अदालतको 

िमित २०६६।९।२७ को िनदशना मक आदेशले पिन 
िह द ुधममा आ थावान् , सनातन वैिदक धमावल बी, 
िह द ुधम ित िन ावान्  यि ह  उ  सिमितमा रहनु 
पन भनी प  पारकेो छ । धम र देवताह को कुरा 
धेर ैसंवेदनशील ह छ । एउटा रीितिथितमा कसै गरी 
अ  धमबाट ह त ेप ज तो देिखनेस मको ि थित 
पिन आउन स ने रि भरको स भावना पिन बिजत 
ग रन ु पदछ । सरकारी पद र पदािधकारीको कुनै 
दैिवक आ था वा धम नहने हदँा य ता सरकारी 
पदािधकारीह लाई धािमक सं थानको भावकारी 
पदमा चयन गनपूुव यी सबै स भावनाह मा ग भीर भई 
मनन गनुपन ह छ ।
 ८. यस कार िमित २०६९।९।११ को 

मि प रषद्को िनणयअनसुार गिठत सिमितमा 
सरकारी पदािधकारीह को बाह यता रहेको, आदेशले 
िकटान गरकेो कानूनिवद्, योजनािवद ्र रैरकमीह को 

ितिनिध व रहेको नदेिखएको तथा सरकारी पदेन 
सद यह को भावकारी पदािधकारीको पमा 
उपि थित हने गरी गठन भएको सिमितलाई यस 
अदालतको िमित २०६६।९।२७ को आदेशानसुार 
गठन भएको भ न िम ने अव था रहेन ।
 ९. अतः मािथ उि लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट नेपाल सरकार मि प रषद्को िमित 
२०६९।९।११ को िनणयानुसार गठन भएको सिमित 
यस अदालतको िमित २०६६।९।२७ को िनदशना मक 
आदेशानुसार वत  र वाय  सिमित भएको 
नदेिखदँा नेपाल सरकारको िमित २०६७।९।११ को 
िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । अब यस 
अदालतको िमित २०६६।९।२७ को िनदशाना मक 
आदेशानुसारको िह द ुधमावल बी, िह द ुधममा आ था 
रा नेह को वत , स म, वाय  सयं  यथाशी  
पनुः गठन गनु भनी िवप ीका नाममा परमादशेको 
आदेश जारी ग रिदएको छ । यो आदेशको ितिलिप 
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई 
िदई ततु रट िनवेदनको लगत क ा गरी िमिसल 
िनयमानुसार बुझाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या. ओम काश िम  

इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
इित संवत् २०७२ साल पुस १३ गते रोज २ शभुम् ।
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल

आदेश िमित : २०७२।१०।६।४
०७२-WH-००३६

िवषय : ब दी य ीकरण

िनवेदक : का ेपला चोक िज ला पा लेखेत गा.िव.स. 
वडा नं.८ घर भई हाल कारागार कायालय 
धिुलखेलमा थुनामा रहेका रिवन गौतमको 
हकमा ऐ.ऐ. ब ने रामजी गौतम

िव
िवप ी : का ेपला चोक िज ला अदालतसमेत

  अदालतले मु ा फैसला गदा कानूनले 
तोकेको िनि त कायिविध र ि याको 
अ रशः पालना गनुपदछ । कानूनले 
तोकेको िनि त कायिविध र ि याको 
अवल बन नगरी भएको फैसला 
कायिविधगत िुट भएको मा नु 

 पदछ । िनवेदक ितवादी भएको 
जबरज ती करणी मु ामा मलुुक  ऐन, 
१९० नं. अनु प ितवादीको अंश रो का 
गन र मु ा मु तबीमा रा ने काय नै नभई 

ितवादीलाई जबरज ती करणी मु ामा 
कसुरदार ठहर गरकेो का ेपला चोक 
िज ला अदालतको फैसला, सो फैसलाका 

आधारमा रहेको कैदको लगत तथा कैदी 
पुज समेत कायम रहन स ने नदेिखने ।

( करण नं.७)
  िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।१४ 

मा भएको फैसलामा कायिविधगत ुिट 
रहकेो देिखँदा उ  फैसला, सो फैसलाका 
आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी 
पुज समेत कायम रहन स ने अव था 
नहदँा उ ेषणको आदेश ारा बदर हन े। 

  ितवादीलाई अदालतमा उपि थत गराई 
बयानसमेतका बाँक  कायह  पुरा गरी 
कानूनबमोिजम ठहर इ साफ वा जो चािहने 
आदेश गनु भनी िवप ीह का नाममा 
परमादेशको आदेश जारी हने ।

( करण नं.८)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र  अिधव ा बालकृ ण 
यौपाने

िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा िकरण 
पौडेल

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

  मलुुक  ऐन, अ.बं.९४ नं., ९६ नं., ९९ नं., 
१९० नं. 

आदेश
 या.बै नाथ उपा याय : नेपालको 
संिवधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोिजम यस 
अदालतमा पन आएको ततु रट िनवेदकको 
सङ्ि  त य एवम् ठहर यस कार छः-

नणय नं.९५१६

९५१६ - रामजी गौतम िव. का ेपला चोक िज ला अदालतसमेत
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रट िनवेदन यहोरा
 िब दा िव.क. को जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार ितवादी िनवेदक भएको जबरज ती करणी 
मु ामा हरीले िनवेदकलाई िमित २०७२।८।२ मा 
प ाउ गर ्यो । प नकुो कारण बु न का ेपला चोक 
िज ला अदालतमा गई स बि धत कागजातह को 
न कल िलई हेदा िज ला का ेपला चोक पा लेखेत 
गा.िव.स. वडा नं.५ ब ने वष १५ क  भा िव.क. 
(प रवितत नाम) लाई जबरज ती करणी गरी फरार 
रहेको भनी का ेपला चोक िज ला अदालतले मुलकु  
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम 
६ वष कैद र .५०,०००/- ितपूित पीिडतलाई 
भराउने ठहर ्याई िमित २०६८।३।१४ मा फैसला 
भएको रहेछ । िनवेदक गाउँ घरमा खेती िकसानी 
गरी बसेको र िमित २०६९।१२।१९ मा िज ला 

शासन कायालय, का ेपला चोकबाट नाग रकताको 
माणप  िलएको छ । िनवेदक ितवादी र वादी नेपाल 

सरकार भएको उ  जबरज ती करणी मु ाको वारदात 
िमित २०६५।१०।१२ मा देखाई अिभयोगप  िमित 
२०६५।११।१५ मा दता गरकेो रहेछ । जबरज ती 
करणी मु ा मुलकु  ऐन, अ.बं.९४ नं. बमोिजम वारे ट 
जारी हने मु ा भएको र य ता मु ामा ितवादी 
अदालतमा उपि थत नभएमा अ.बं.९६, ९९ र १९० 
नं. को कानूनी यव थाअनुसार ६ वषस म ितवादीको 
अंश रो का राखी मु ा मु तबीमा रा नु पदछ । तर, 
का ेपला चोक िज ला अदालतले ितवादीको अंश 
रो का तथा मु ा मु तबीमा नराखी मु ा दता भएको 
२ वष ६ मिहनािभ ै फैसला गरकेो छ । िनवेदक 

ितवादी कुनै अपराधमा संल न भएको छैन । उ  
कानूनी यव थाअनु प िनवेदक ६ वषिभ  जनुसकैु 
अव थामा बयानका लािग अदालतमा उपि थत हन 
स छ । तर, सो अविध यतीत नगरी चिलत कानूनी 

यव थालाई अनदेखा गरी हतार हतारमा िमित 
२०६८।३।१४ मा भएको फैसला िुटपूण छ ।
 िनवेदकलाई गैरकानूनी पमा थुनामा राखी 
िनजको स मानपूवक बाँ न पाउने र िवचरण गन 
पाउने वैयि क वत ताको हकमा आघात पारी 
िवप ीह ले िमित २०६८।३।१४ मा गरेको फैसला, 
सो फैसलाका आधारमा ितवादीका नाममा रािखएको 
कैदको लगत र कैदी पजु समेत कानूनिवप रत भएकोले 
सो फैसला, कैदको लगत र कैदीपजु  समेत बदर गरी 
गैरकानूनी थुनाबाट िनवेदकलाई मु  गरी िदनु भनी 
िवप ीका नाममा ब दी य ीकरणको आदशे जारी  
ग रपाउँ भ ने िनवेदन प  ।

यस अदालतको ारि भक आदेश
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ु नपन हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी हन ु नपन कानूनस मत 
आधार, कारण र माणसमेत भए याद सूचना ा  
भएका िमितले बाटाको यादबाहेक ७(सात) िदनिभ  
िलिखत जवाफ पेस गन ुभ ने यस अदालतको िमित 
२०७२।९।१६ को आदेश ।

िवप ीह को िलिखत जवाफ
 िब दा िव.क. को जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार ितवादी का ेपला चोक िज ला पा लेखेत 
गा.िव.स.वडा नं.८ थायी ठेगाना भएका रिवन गौतम 
भएको जबरज ती करणी मु ामा का ेपला चोक 
िज ला अदालतको च.नं.२४४ िमित २०७२।८।२ को 
कैद याद ठेिकएको प ानुसार थनुामास म रािखएको 
हो । अदालतको फैसलाअनसुार थुनामा रािखएकोले 
यस कायालयलाई िवप ी बनाएको तुत झठुा 
िनवेदन खारजे ग रपाउ ँभ ने िवप ीम येको कारागार 
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कायालय, का ेपला चोकका तफबाट पन आएको 
िलिखत जवाफ ।
 िब दा िव.क. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 

ितवादी का ेपला चोक िज ला पा लेखेत गा.िव.स. 
वडा नं.८ ब ने रामजी गौतमको छोरा रिवन गौतम 
भएको जबरज ती करणी मु ामा िमित २०६८।३।१४ 
मा भएको फैसलाअनुसार ितवादीलाई ६ वष कैद 
र .५०,०००/- ितपूित ितवादीबाट पीिडतलाई 
भराउने ठहरी फैसला भएको छ । ितवादी िनजका 
नाममा जारी भएको वारे ट यादमा हािजर नभई 
याद ैगजुारी बसेको र पनुरावेदनको ७०(स री) िदने 
यादसमेत बेप े तामेल भएको छ । फैसलाबमोिजम 
ितवादीका नाममा लगत नं.७६६ मा कैदको लगत 

कसी सो बे ज ु रहेकोले हरीले ितवादीलाई 
प ाउ गरी अदालतमा उपि थत गराएको िथयो । 
यस अदालतको फैसलाअनसुार च.नं.२४४ िमित 
२०७२।८।२ को कैदी पजु बमोिजम ितवादीलाई 
कारागार कायालय, का ेपला चोकमा पठाइएको हदँा 
झठुा रट िनवेदन खारजे ग रपाउ ँभ ने िवप ीम येका 
का ेपला चोक िज ला अदालतका तफबाट पन 
आएको िलिखत जवाफ ।
 स म अदालतबाट कानूनको रत पुर ्याई 
भएको फैसलाअनु प ितवादीलाई कारागारमा थुनामा 
पठाइएको हो । िनवेदकको संिवधान तथा कानून ारा 

द  हकमा आघात पारेको छैन । अदालतबाट जारी 
भएको यादमा उपि थत नभई फरार रहेर अदालतको 
फैसला काया वयन गन ममा ितवादीले त यगत 
कुरा उठाउन िम दैन । फैसलाअनु प ितवादीलाई 
थुनामा रािखएकाले झुठा रट िनवेदन खारजे ग रपाउँ 
भ ने िवप ीम येका िज ला सरकारी विकल कायालय, 
धिुलखेल का ेपला चोकका तफबाट पन आएको 
िलिखत जवाफ ।

िनवेदकका कानून यवसायीको बहस
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ 
यस इजलाससम  पेस भएको तुत रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् व र  अिधव ा 

ी बालकृ ण यौपानेले िब दा िव.क.को जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार ितवादी रट िनवेदक रिवन गौतम 
भएको जबरज ती करणी मु ा मलुकु  ऐन, अ.बं.९४ नं. 
अनुसार वारे ट जारी हने मु ा हो । य ता वारे ट जारी 
हने मु ामा ितवादी अदालतमा उपि थत नभएमा 
अ.बं.९६, ९९ र १९० नं. अनसुार मु ा दायर भएको 
िमितले ६ वषस म ितवादीको अंश रो का राखी मु ा 
मु तबीमा रा न ुपदछ । सो अविध यतीत भएपिछ मा  
मु ा जगाई कारवाही गन ुपदछ । तर, का ेपला चोक 
िज ला अदालतले ितवादीको कानूनबमोिजम अंश 
रो का नगरी, मु ा मु तबीमासमेत नराखी मु ा दता 
भएको िमितले २ वष ६ मिहनािभ  फैसला गरकेो 
छ । का ेपला चोक िज ला अदालतले अ.बं.९६, ९९ 
र १९० को कानूनी यव थाको उपे ा गरी कानूनले 
तोकेको कायिविध र ि यासमेत परुा नगरी गरकेो 
फैसला िुटपूण भएकोले उ  फैसला, फैसलाका 
आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पजु समेत बदर 
गरी ब दी य ीकरणको आदेश ारा ितवादीलाई 
गैरकानूनी थनुाबाट मु  ग रपाउ ँ भनी बहस ततु 
गनभुयो ।

िवप ीका कानून यवसायीको बहस
 िवप ीका तफबाट उपि थत 
महा यायािधव ाको कायालयका िव ान् 
सह यायािधव ा ी िकरण पौडेलले मलुकु  
ऐन, अ.बं. १९० नं. को कानूनी ावधानअनु प 

ितवादी मु ा दता भएको २ (दईु) वषस ममा पिन 
अदालतमा उपि थत नभए वा प ाउ नपरेमा दईु 

९५१६ - रामजी गौतम िव. का ेपला चोक िज ला अदालतसमेत
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वषपिछ मु ा फैसला गन सिकने कानूनी यव था 
रहेको छ । ितवादीका नाममा जारी भएको वारे ट 
पजु मा तोिकएको अविधिभ  ितवादी अदालतमा 
उपि थत नभई फरार रहेकोले का ेपला चोक िज ला 
अदालतले कानूनबमोिजम फैसला गरी फैसलाअनुसार 

ितवादीलाई थनुामा रािखएको हो । कानूनिवप रत 
िनवेदकलाई थनुामा नरािखएको हदँा झुठा रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउ ँभनी बहस गनुभयो ।
 िव ान् कानून यवसायीह को 
उपयु बमोिजमको बहस िजिकर सनुी िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपुन हो, होइन सो 
स ब धमा इ साफ गनपुन देिखयो ।

यस अदालतको अि तम आदेश
 २. इ साफतफ िवचार गदा िब दा 
िव.क.को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी 
का ेपला चोक िज ला पा लेखेत गा.िव.स. वडा 
नं.८ ब ने रिवन गौतम भएको जबरज ती करणी मु ा 
का ेपला चोक िज ला अदालतमा स चालन भई 
िमित २०६८।३।१४ मा फैसला हदँा ितवादीलाई 
६ वष कैद र .५०,०००/- ितपूित ितवादीबाट 
पीिडतले भरी पाउने ठह रएको त य माणमा आएको 
सु  िमिसल संल न फैसलाबाट देिख छ । िमित 
२०६५।१०।१२ मा १५ वषक  बािलका भा िव.क. 
(प रवितत नाम) लाई ितवादीले जबरज ती करणी 
गरकेो वारदात कायम गरी िमित २०६५।११।५ मा 

ितवादीउपर अिभयोग दाबी परी का ेपला चोक 
िज ला अदालतले िमित २०६८।३।१४ मा अथात् 
अिभयोगप  दता भएको िमितले २ वष ३ मिहना २९ 
गतेका िदनमा उ  मु ा फैसला गरेको देिखयो ।
 ३. िनवेदन मागअनुसार वारे ट जारी हने 

मु ामा ितवादीको अंश रो का भएको िमितले ६ 
वषस म मु ा मु तबी राखी सो अविध कटाईमा  
फैसला गनुपन हो, होइन, यस स ब धमा भएका 
कानूनी ावधानह लाई ि  िदन ु ासङ्िगक देिखन 
आयो ।
 ४. मलुकु  ऐन, अ.बं.९४ नं. मा जबरज ती 
करणीको महलअ तगत सजाय हने मु ालाई वारे ट 
जारी हने मु ाको पमा राखेको देिख छ । मलुकु  
ऐन, अ.बं.९६ हेदा, “ यादी पुज का यादस ममा पिन 
हािजर नहदँा ऐनबमोिजम अशं रो का भएकोमा सो 
मािनस अशं रोक् का भएको ६ वषस ममा हािजर भयो 
भने मु ा फैसला हदँा सो मािनसलाई सजाय हने ठहरे 
जो िलनुपन िलई बाकँ  रहेकोमा बाकँ  र केही नला नेमा 
सबै फुकुवा गरी िदनपुछ” भ ने कानूनी ावधान 
रहेको देिखयो । यसै गरी अ.बं.९९ नं. को याद 
पजु को नमनुामा समेत “ ितवादी प ाउ नपरकेाले 
यो यादी पजु  टािँसएको छ । बाटाका यादबाहेक 
स री िदनिभ  आफँै वा वारे टबमोिजम प ाउमा 
परी अड्डामा हािजर हन आए तपाईकंो यहोरा बझुी 
ऐनबमोिजम कारवाही हनेछ । नआई सो याद गजुारी 
फरार रहे अंश रो का ग रनेछ र ६ वषस ममा पिन 
प ाउ परी वा आफँै हािजर हन नआए रो का भएको 
अंशसमेतका हकमा ऐनबमोिजम हनेछ र पिछ उजरु 
गन पाउने छैन” भ ने यहोरा उ लेख भएको पाइ छ ।
 ५. यसैगरी, मुलुक  ऐन, अ.बं.१९० नं. 
हेदा, “वारे ट जारी हने मु ाका अिभयु म ये मु ा हेन 
अड्डामा ितवादी वा बयान िदइसकेको अिभयु को 
वा एकफेरा सो अड्डामा हािजर भई भागेकोमा ितवादी 
वा बयान निदएको भए पिन य तो अिभयु को हकमा 
जो बु न ु पन बुझी ठहर े मािफक फैसला ग रिदन ु
पछ । अड्डामा हािजर नभएको अिभयु को हकमा 
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भने भएस मको सा ी सरजिमन बुझी वारे ट जारी 
भएको ६ मिहनास ममा पिन हािजर भएन वा पि एन 
भने हािजर भएका वा पि एका बखतमा मु ा खडा 
गरी बझुी कानूनबमोिजम गन भनी मु तबीमा राखी सो 
मु तबी रहेका मु ाका अिभयु  फेला परेन वा हािजर 
भएन भने पिन सो अिभयु को अशं रो का भएको 
दईु वष पगुेपिछ मु ा खडा गरी बझेुस मको माणबाट 
ठहरबेमोिजम फैसला गरी िदनुपछ” भ ने कानूनी 

ावधान रहेको देिखयो ।
 ६. उपयु  अ.बं. ९४, ९९ र १९० को 
कानूनी यव थालाई एक अकामा साम ज य हने 
तबरबाट िवचार गदा वारे ट जारी हने मु ामा वारे ट 
जारी गनपुन ह छ । वारे ट जारी हदँा यिद अड्डामा 
हािजर नभएको अिभयु को हकमा वारे ट जारी भएको 
६ मिहनास ममा पिन हािजर भएन वा पि एन भने 
हािजर भएका वा पि एका बखत कारवाही गन गरी 
मु ा मु तबीमा राखी अंश रो का गनपुन ह छ । यसरी 
अंश रो का भएको दईु वष पगुेपिछ मु ा खडा गरी 
बझेुस मका माणबाट ठहरेबमोिजम फैसला गनपुन 
ह छ । उपयु ानसुारको कायािविधगत ि याको 
अवल बन भयो वा भएन भनी िवचार गनुपन देिखन 
आयो ।
 ७. िब दा िव.क. को जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र यी िनवेदक ितवादी भएको 
जबरज ती करणी मु ा का ेपला चोक िज ला 
अदालतमा िमित २०६५।११।१५ मा दता भई िमित 
२०६८।३।१४ मा सो अदालतबाट मु ा फैसला भएको 
देिख छ । ितवादी रिवन गौतमको नाममा वारे ट 
पजु  जारी भई िमित २०६५।१२।५ मा तामेल 
भएको देिखयो । वारे ट पजु का यादिभ  ितवादी 
अदालतमा हािजर नभई फरार रहेको देिख छ । 

यसरी ितवादी फरार रहेको अव थामा उ  फैसला 
काया वयन गन ममा यी िनवेदक ितवादीलाई 

हरीले प ाउ गरी का ेपला चोक िज ला अदालतमा 
बझुाई सो अदालतको च.नं.२४४ िमित २०७२।८।२ 
को कैदी पजु बमोिजम कारागार कायालय, 
का ेपला चोकमा थुनामा पठाइएको देिखएको छ । 
उ  मु ाको कारवाहीका ममा मलुुक  ऐन, अ.बं. 
१९० नं. बमोिजम ितवादीको अशं रो का राखेको 
तथा मु ा मु तबीमा राखेको देिखएन । अदालतले 
मु ा फैसला गदा कानूनले तोकेको िनि त कायिविध 
र ि याको अ रशः पालना गनपुदछ । कानूनले 
तोकेको िनि त कायिविध र ि याको अवल बन 
नगरी भएको फैसला कायिविधगत िुट भएको मा न ु
पदछ । िनवेदक ितवादी भएको जबरज ती करणी 
मु ामा मुलुक  ऐन, १९० नं. अनु प ितवादीको 
अंश रो का गन र मु ा मु तबीमा रा ने काय नै नभई 

ितवादीलाई जबरज ती करणी मु ामा कसरुदार 
ठहर गरकेो का ेपला चोक िज ला अदालतको 
फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत 
तथा कैदी पुज समेत कायम रहन स ने देिखएन ।
 ८. अतः मािथ उि लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट का ेपला चोक िज ला अदालतबाट 
िमित २०६८।३।१४ मा भएको फैसलामा कायिविधगत 
िुट रहेको देिखदँा उ  फैसला, सो फैसलाका 

आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पजु समेत कायम 
रहन स ने अव था नहदँा उ ेषणको आदेश ारा बदर 
हने ठहछ । अब ितवादी रिवन गौतमलाई अदालतमा 
उपि थत गराई बयानसमेतका बाकँ  कायह  पुरा 
गरी कानूनबमोिजम ठहर इ साफ वा जो चािहने 
आदेश गनु भनी िवप ीह का नाममा परमादशेको 
आदेश जारी हने ठहछ । यो आदेशको ितिलिप 
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महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई 
िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी 
िमिसल िनयमानुसार बुझाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल

इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
इित सवंत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय

माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
फैसला िमित : २०७२।८।२४।५

०७२-WH-००३५

िवषय : ब दी य ीकरण

िनवेदक : काठमाड  िज ला बालुवा गा.िव.स.वडा 
नं.६ बाट सरी सािबक जोरपाटी ९ हाल 
गोकण र न.पा.१६ ब ने कारागार कायालय 
िड लीबजारमा थुनामा रहेका पक भ डारीको 
हकमा ऐ. को एकाघरक  प नी सर वती  
भ डारी (पडुासैनी)

िव
िवप ी : काठमाड   िज ला अदालतसमेत 

  नाग रकता माणप को वतन ज म मृ यु 
तथा अ य यि गत घटना (दता गन) 
ऐन, २०३३ वा थानीय वाय  शासन 
ऐन, २०५५ वा नाग रकता ऐनलगायतका 
य तै अ य ऐन िनयमबमोिजमको 
मािणत िलखत र कामकारवाहीबाट 

प रवतन नभएस म गा.िव.स.को एकतफ  
िसफा रसको कुनै अथ छैन । यो अदालतले 
िसफा रस होइन कानूनबमोिजमको िलखत 

माणको अिभलेख खो छ । बालुवा 
गा.िव.स. वडा नं. ६ मा रहेको िनवेदकको 
घर यथावतै रहकेो अव थामा सोबाहके 
कदािचत िनवेदकको अ य  पिन वतन 
रहकेो देिखँदैमा पु य ली थलोको वतन 
अमा य हने भ न निम ने । 

( करण नं.११)
  याद तामले गन अदालतको तामेलदार 

स बि धत वतनमा गएको समयमा 
गा.िव.स. सिचव फेला नपरमेा के तामेलदार 
फकर आउने ग भीर  छ । मु ाको 

श त चाप रहकेो समयमा एउटै कामको 
लािग अदालत र अदालतको कमचारीले 
पटकपटक म समय र जनताको धनको 
खच गनु र िढलो याय अ याय भ ने 
यायको मा य िस ा तलाई अनदेखा गरी 

फक  आउन ुझन्  अ यायपूण हने ।
  िववािदत याद तामेली हदँा 

गा.िव.स.ह मा िनवािचत वा मनोिनत 

नणय नं.९५१७
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गा.िव.स. अ य लगायत सद यसमेतका 
पदािधकारी कायम देिखँदैनन ् । 
गा.िव.स.का अ य  र सद यह  कायम 
रहकेा अव थामा तहिसलदारको काम 
िन कै सहज ह छ । उसले सहज पमा 
स बि धत पदािधकारी फेला पारी याद 
तामेल गन स छ । तर ती कायम नरहेका 
अव थामा सिचवउपर अ यिधक कामको 
भार बढ्ने र िनज भेट नहने अव था ायः 
आइरह छ । सिचव भनेको गा.िव.स.को 

शासक य देिख सबै काम गन पदािधकारी 
हो । उसको एउटा मा ै काम हदैँन । यस 
ि थितमा सिचव भेट नभए तामेलदार फक  
आउन ु पन भनी भ दा कानूनको भूिमका 
र काय यायको सहयोगी नभै यायको 
िवरोधी हन पु छ । याद तामेली नै 
अव  हने गरी अ.बं. ११० न.ं को याद 
तामेलीलाई सतही र ािविधक िहसाबले 
मा  हेनु उपयु  नहन े।

( करण नं.१३)

िनवेदकका तफबाट : िव ान्  व र  अिधव ा रंिजतभ  
धानाङ्ग तथा िव ान्  अिधव ाह  सूय साद 

कोइराला, शरद साद कोइराला र पु पराम 
पौड्याल

िवप ीका तफबाट : िव ान्  सह यायािधव ा 
गीता साद िति सना

अवलि बत निजर :
  ने.का.प. २०४४ अंक २ मा कािशत िन.नं. 

३०१०
  ने.का.प. २०४८ अंक १० मा कािशत 

िन.नं. ४३९२ 

  ने.का.प. २०५० अङ्क ११ मा कािशत 
िन.नं. ४८२६ 

  ने.का.प. २०५३ अंक १ मा कािशत िन.नं. 
६१२३ 

स ब  कानून :
  मलुुक  ऐन, अ.बं. २२६ नं., अ.बं. ११० नं. 
  नेपालको संिवधान (२०७२) को धारा 

१६(१), १७(१), १७(२)(ङ), १७(२)(च), 
१८(१), २०(८)

  थानीय वाय  शासन ऐन, २०५५ को 
दफा २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, 
२५३, २५४, २५५

  नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६, 
१५ 

  वतन ज म मृ य ुतथा अ य यि गत घटना 
(दता गन) ऐन, २०३३

  अदालती कारवाहीस ब धी केही नेपाल 
(संशोधन) ऐन, २०४७

फैसला
 या.गोिव दकुमार उपा याय : नेपालको 
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम 
यस अदालतको अिधकार े िभ  पन तुत रट 
िनवेदनको सङ्ि  त य र आदेश यस कार छ :
 िनवेदक पक भ डारीको एकाघरको आमा 
गोमा भ डारीको नाउँमा दता रहेको काठमाड  िज ला 
जोरपाटी गा.िव.स. वडा नं. ९ (क) िक.नं.१२० 
हाल ऐ. गोकण र न.पा. वडा नं.१६ िक.नं. ४५ को 

े फल १०४.३० र ऐ. िक.नं. ११९ को ज गामा 
त कालीन काठमाड  िज ला जोरपाटी गा.िव.स.बाट 
िमित २०५८।२।९ र २०५९।२।९ मा भवन िनमाण 
तथा त ला थप इजाजत ा  गरी घर िनमाण स प न 

९५१७ - सर वती भ डारी (पुडासैनी) िव. काठमाड  िज ला अदालतसमते
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भई िमित २०५८।१०।१ मा गहृ वेश गरी त प ात् 
सोही घरमा िनवेदकको प रवार बसोबास गरी आएका 
छ  । सोही थानमा बसोबास गरी आउने ममा 
प रचय एवम्  स ब ध भएका यामकुमार िब ले 
काठमाड  महानगरपािलका ७ चाविहलमा बचत तथा 
ऋणस ब धी सहकारी सं था दता गरी स चालन गन 

ताव गनु भएकोमा सहमित जनाई िनवेदक समेत 
सं थापक सद य भई बहउ े यीय एक सहकारी 
सं था िल. दता भएको िथयो । पिछ एक करण भई 
ेस बहउ े यीय सहकारी सं था िल. कायम भएको 

िथयो । मैले सं था तथा सद य र बचतकताह को 
कुनै पिन रकम िलने खाने र िहनािमना गरेको छैन । 
सो यहोरा मैले ितवाद गन ममा प  र मािणत 
गन नै छु । 
 उ  सं था दता भएको २०६३ सालदेिख 
२०६६।२।१० स म स चालक रहेको िथए ँ । िमित 
२०६६।२।११ प ात् आ नो काय य थताको कारण 
सं थाको कामलाई समय िदन नसकेकोले त कालीन 
अ य लाई जानकारी गराई सं थाको कुनैपिन काम 
कारवाहीमा संल न रहेको छैन । त प ात् िनवेदक 
आ नो काम िवशेषले सं थाको कुनै गितिविधमा 
संल न हन नसकेको र सं थाबाट समेत कुनै सोधखोज 
नभएको ए कासी िमित २०७२।७।२० मा काठमाड  
िज ला अदालतबाट िनवेदकको सािबकको ठेगानामा 
बिु नारायण डंगोलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार ितवादी तपाईसंमेत भएको मु ामा कैद एवम्  
ज रवाना हने फैसला भएकोले िच  नबझुे पनुरावेदन 
गन जानु भनी ७० िदने याद का.िज.सािबक बालुवा 
६ (हाल गोकण र न.पा. वडा नं.८) मा भएको ज गामा 
काम गन ममा िनवेदकको आमालाई बाटोमा नै 
बझुाइएको रहेछ । िनर र आमाले हामी गोकण र १६ 

मा घर एवम्  बसोबास छ यहा ँ मैले बु न ु ह छ भनी 
िज ासा रा दा तामेलदारले केही फरक पदन तपाईलें 
बझुी छोरालाई िदनु भनेकोले आमाले पनुरावेदनको 
याद बझुी िलन ुभएको रहेछ ।

 उपरो बमोिजम आमाले बझुेको पुनरावेदन 
याद ा  भएपिछ त स ब धमा बु ने र कानूनी 

परामशको ममा रहेको अव थामा एकाएक िमित 
२०७२।८।३ मा यथ  अदालत एवम्  हरी 
कायालयका कमचारीह  िनवेदकलाई गोकण र 
१६ ि थत घरमा आई एक वष कैद भएकोले प ाउ 
गन आएको र िनजह सगँ जानपुन भिनयो । मैले 
मु ामा कुनै याद ा  नगरकेो, िमित २०७२।८।३ 
मा पुनरावेदनको याद तामेल भएको र पुनरावेदन 
गन याद बाकँ  रहेकोले प ाउ गन निम ने भ दा 
खिटएका कमचारीले तपाईलें जे भ न ुह छ अदालतमा 
गई भ नहुोस् भनी प ाउ ग रयो । काठमाड  िज ला 
अदालतमा समेत उि लिखत यहोरा अवगत 
गराउदँासमेत िनवेदकलाई थुनवुा पजु  िदई कारागार 
कायालय िड लीबजारमा िमित २०७२।८।३ देिख 
थुनामा रािखएको छ ।
 िनवेदकको िव मा के क तो मु ा दायर 
भई कसरी तामेल भई फैसला भएको छ भनी बु ने 

ममा िनवेदक २०६५ सालस म सहभागी भएको 
सहकारीले िन ेपकतालाई रकम िदन नसकेको 
िवषयमा परकेो जाहेरीमा िनवेदकलाई फरार ितवादी 
बनाई अिभयोगप  दायर भएको छ । काठमाड  
िज ला अदालतबाट जारी भएको समा ान िमित 
२०६९।१०।१७ मा िनवेदक ( यादवालाको) 
एकाघरको लो ने मािनस वा नी मािनस घरमा फेला 
नपरकेो भनी घरदलैोमा टासँ गरेको यहोरा जनाई याद 
टासँ गरकेो र याद  बे रतपूण पमा तामेल गरी  गराई 
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सोको आधारमा िनवेदकलाई कैद एवम्  ज रवानासमेत 
गरी फैसला गरी थुनामा रािखएको छ । िनवेदकको 
प रवार २०५८ सालमा आमाको नाउकँो ज गामा घर 
िनमाण सु  गरी िमित २०५८।१०।१ स म एक त ला 
िनमाण गरी आमा बबुा बसोबास गरी आउनु भएकोमा 
िमित २०६३।८।१५ मा दो ो त लाको िनमाण काय 
स प न भएपिछ हामी त कालीन जोरपाटी गा.िव.स. 
वडा नं. ९ मा बसोबास ग रआएका छ  । बालुवा 
गा.िव.स. वडा नं. ६ मा िनवेदकको घर प रवारको 
बसोबास नै नभएकोले िनवेदक तथा प रवारको सद य 
फेला पन अव था हन स दैन । यस अव थामा 
िनवेदकको घरमा याद टासँ गन भौितक पमा स भव 
छैन ।
 तुत याद तामेल अ.बं. ११० को (१) 
बमोिजम सिचवलाई रोहवरमा रा नु पनमा नराखी 
कमचारीलाई रािखएको ने.का.प. २०४४ िन.नं. 
३०१० पृ  २५७ मा ितपािदत िस ा त ितकूल 
भएको छ । थानीय वाय  शासन ऐन, २०५५ 
को दफा २५३ ले सिचवको यव था गरेको हो । 
गा.िव.स.ले आ नो ोतमा राखेको कमचारी सिचव 
होइन । गा.िव.स.लाई तामेली यादको ते ो ित 
बझुाएको अव था छैन । सो बे रतपूवक तामेल भएको 
तामेली ने.का.प. २०४८ को पृ  ६४८ मा कािशत 
िन.नं. ४३९२ मा ितपािदत िस ा त ितकूल 
भयो । सोलाई बदर नगरी भएको फैसला अ.बं. 
११०(५)  र ने.का.प. २०५० िन.नं. ४८२६ पृ  
६७१ तथा ने.का.प. २०५३ िन.नं. ६१२३ पृ  १ मा 
उि लिखत व छ सनुवाईको ावधान ितकूल छ । 
सो कायबाट िनवेदकको नेपालको संिवधान (२०७२) 
को धारा १६(१), १७(१), २(ङ)(च), १८(१), २०(८) 

ारा द  मौिलक हक एवम्  नाग रक अिधकार ऐन, 

२०१२ को दफा ६, १५ र मलुुक  ऐन, अ.बं. ११० नं. 
ारा द  हकमा आघात परु ्याएकोले अ य वैकि पक 
भावकारी उपचारको अभावमा नेपालको अ त रम 

संिवधानको धारा ३२, १०७ र नेपालको संिवधान 
(२०७२) को धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यो 
िनवेदनप  िलई आएको छु ।
 अतः उि लिखत त य, कानून, यायका 
मा य िस ा त र सव च अदालतबाट ितपािदत 
निजरसमेत ितकूल मेरो नाममा जारी भएको याद 
सूचना कानूनको वा तिवक आसयबमोिजमको नभई 
बे रतको हदँा उ  याद बदर गनकुा साथै म िव  
भएको फैसला बदर गरी अदालतको रोहवरमा याद 
बझुी व छ सनुवुाईको अवसर दान गरी मु ाको 
पपु  गन िमित २०६९।१०।१७ को तामेली याद 
र २०७१।११।१ को काठमाड  िज ला अदालतको 
फैसला िनवेदकको हकस म बदर गरी गैरकानूनी 
थुनाबाट मु  ग रपाउँ भ ने यहोराको रट िनवेदन ।
 यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो 
मागबमोिजमको आदेश जारी हन ु नपन कुनै आधार 
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएका 
िमितले बाटाका यादबाहेक ३ िदनिभ  िवप ीह बाट 
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ 
पेस गन ुभनी िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ पेसीका 
िदन देखाई िफता लाने गरी स बि धत िमिसल 
काठमाड  िज ला अदालतमाफत िझकाई िनयमानसुार 
पेस गन ुभ ने यस अदालतको िमित २०७२।८।१३ को 
आदेश ।  
 रट िनवेदकलाई काठमाड  िज ला अदालत 
तहिसल शाखाको िमित २०७२।८।३ को प साथ 
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िमित २०७२।८।३ गते यस कारागारमा पठाइएको हदँा 
िनयमानसुार थनुामा रािखएको हो । रट िनवेदकले 
िलएको िजिकरअनुसार िनजलाई गैरकानूनी पमा 
थुनामा नरािखएको हदँा रट िनवेदकले झु ा यहोरा 
उ लेख गरी यस कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई िदनु 
भएको रट िनवेदन बदरभागी रहेकोले खारजे ग रपाउँ 
भ ने यहोराको कारागार कायालय, िड लीबजारको 
िलिखत जवाफ ।
 तुत िवषयमा वादी नेपाल सरकार 

ितवादी पक भ डारीसमेत भएको ठगी मु ामा िमित 
२०७१।११।१ को फैसलाले िनज ितवादी पक 
भ डारीलाई १ वष कैद र . २,४७,८२,१७५।– 
को दामासाहीले .२०,६५,१८१।२५ ज रवाना हने 
ठहरकेोमा िनज ितवादी फरार रहेको हो । अदालतको 
पूणकालीन द ता (काय समूह) समेतको ितवेदनले 
िमित २०७२।८।३ का िदन प ाउ गरी ितवेदन साथ 
दािखल गरकेो हदँा कैदबापत िमित २०७२।८।३ देिख 
२०७३।८।२ स म थुनामा राखी ठहरकेो ज रवाना 
दािखला गर े िमित २०७३।८।३ मा कैदबाट मु  
ग रिदनू । उ  ज रवाना दािखल नगर ेसोबापत मुलकु  
ऐन, द ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. 
समेतका आधारमा ४ वष कैद हने हदँा सोबापत कैद 
गन ुपदा िमित २०७३।८।३ देिख िमित २०७७।८।२ 
स म िनयमानुसारको सीधा खान िदई थनुामा राखी 
अ य मु ा वा कारणबाट थनुामा रा न ुनपन भए यस 
अदालतको सवंत् ०६८ र ०६९ सालको १९४८ र 
१७९० को ठगी मु ाको हकमा मा  िनज ितवादी 

पक भ डारीलाई िमित २०७७।८।३ मा कैदबाट 
मु  ग रिदनु हन अनरुोध छ भनी यस अदालतको 
प साथ िमित २०७२।८।३ मा कैद पजु  जारी गरी 
िनज ितवादीलाई कारागार कायालय, िड लीबजार 

काठमाड मा चलान गरी पठाइएको हो ।
 बे जु लगतबमोिजमको यि  मै ह ँ । उ  
ठहरेको ज रवाना आज दािखला गन स न ुह छ िक 
हदँैन भनी सोधनी हदँा आज दािखला गन सि दन । 
सकेमा पिछ दािखला गनछु भनी वत साथ िनज 

ितवादीले कागज लेिखिदएको अव था छ । िनज 
ितवादीका नाउँको याद सूचनाका स ब धमा 

सनुवुाईको मौका नपाएको भ ने िवषयमा सु  
िमिसलबाट अवगत हने नै ह छ । पुनरावेदन गन याद 
बाँक  रहेको भ ने िजिकर रहेकोमा िनज ितवादीले 
सु  याद गजुारी बसेकोले मुलकु  ऐन, अ.ब.ं २०८ 
नं. बमोिजम पुनरावेदनको याद िदइरहनु परने भ ने 
फैसलामा उ लेख भएको हदँा बे ज ु कैद तथा 
ज रवानाबमोिजम फैसला काया वयनको लािग िनज 

ितवादीलाई प ाउ गरी कैद याद ठेिकएको हो ।
 अतः फैसलाले लागेको कैद ज रवाना 
असलुउपरको लािग अदालतका कमचारीसमेतले 
कानूनस मत त रकाले प ाउ गरी कैद याद ठेक  
फैसला काया वयनको काय स पादन ग रएको 
कायबाट िनवेदक ितवादीको सवंैधािनक तथा कानून 

द  कुनै पिन अिधकारमा आघात नपगेुको हदँा 
तुत रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको 

काठमाड  िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
 िवप ी रट िनवेदकले रट िनवेदनमा 
िलएको िजिकरअनसुारको काय यस प रसरबाट 
नभएको नग रएको अव थामा अदालतसम  िदएको 
ब दी य ीकरण रट िनवेदन बदरभागी छ खारेज 
ग रपाउँ भ ने यहोराको महानगरीय हरी प रसर 
काठमाड को िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा 
चढी पेस हन आएको तुत मु ाको िमिसलको 
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अ ययन ग रयो । 
 िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्  व र  
अिधव ा ी रिंजतभ  धानाङ्ग तथा िव ान्  
अिधव ाह  ी सूय साद कोइराला, ी शरद साद 
कोइराला र ी पु पराम पौड्यालले यी िनवेदकले 
बसोबास छािडसकेको वतनमा याद जारी र तामेल 
गन कामबाट िनवेदक सनुवाईको मौकाबाट वि चत 
हन ुभएको छ । यस अव थामा िनवेदकलाई कसुरदार 
ठहराई िववादा पद ठगी मु ामा काठमाड  िज ला 
अदालतबाट भएको फैसलाबाट नेपालको संिवधान 
धारा २० को उपधारा (८) ारा िनवेदकलाई द  
मौिलक हकको प  हनन् भएको छ । य तो याद 
तामेली र फैसला िनवेदनमा उि लिखत कानून र 
निजरिवपरीत भएकोले िनवेदकको हकमा ती काम 
कारवाही र फैसला बदर गरी िनवेदकलाई गैरकानूनी 
थुनाबाट मु  ग रपाउ ँ भनी ती निजरह  र कानूनी 
बुदँाह  समेतलाई िव तारमा िववेचना गरी गनु भएको 
बहस सुिनयो । 
 िवप ी काठमाड  िज ला अदालतसमेतका 
तफबाट उपि थत िव ान्  सह यायािधव ा ी 
गीता साद िति सनाले यी रट िनवेदकको बालुवा 
गा.िव.स.को वतन यथावत् छ । यसमािथ िनवेदकलाई 
पनुरावेदन गन जानु भनी काठमाड  िज ला अदालतबाट 
जारी यादअनसुार पनुरावेदन गन याद बाँक  रहेको 
सो समा  नहदँ ैफैसला काया वयन गन ुकानूनिवपरीत 
भएको भ ने िनवेदन िजिकरबाट िनवेदकले दाबी गरकेो 
थुना िव  िनवेदकलाई पुनरावेदनको तथा अ.बं. 
१९४ नं. समेतको सश  वैकि पक उपचार रहेको 
छ । िनवेदक ेस सहकारीको स चालक रहेकोमा पिन 
िववाद छैन । अदालतबाट भएको फैसला गैरकानूनी 
भनी भ ने प ले त स ब धमा ठोस माण गजुानु 

पन याियक िस ा तअनुसारको माण िनवेदकबाट 
गु न आएको छैन । कानूनको रत पुर ्याई भएको 
फैसला काया वयन गन पन ह छ । अतः िनवेदकलाई 
फैसलाअनसुार लागेको कैद ज रवाना असलुउपर 
गनको लािग िनजलाई थुनामा रािखएको हदँा रट 
िनवेदन खारजे ग रपाउ ँभनी गनु भएको बहस सिुनयो ।
 अब िनवेदकको मागबमोिजम 
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु पन हो होइन 
भ ने स ब धमा िनणय िदनपुन देिखयो ।
 २. िनणयतफ िवचार गदा िन ेपकताह को 
रकम ठगी गरकेो भनी आफू िव  अिभयोगप  
दायर भएको भएपिन आफू िनद ष छु । बे रतपूण तथा 
गैरकानूनी तवरले २०६९।१०।१७ मा  याद तामेल 
भएको कारणबाट िनवेदकले ितवाद गन नसक  
भएको काठमाड  िज ला अदालतको २०७१।११।१ 
को फैसला अ.बं. ११० नं. तथा थानीय वाय  
शासन ऐन, २०५५ को दफा २५३ ितकूल 
छ । यसबाट ाकृितक र व छ याय िस ा तको 
उ लङ्घन भै ितपािदत निजरको रोहमा सो फैसला 
वतः अवैध छ । उ  याद तामेली र फैसलाबाट 

िनवेदकलाई नेपालको संिवधान (२०७२) को धारा 
१६(१) (स मानपूवक बाँ न पाउने हक), धारा १७(१) 
(वैयि क वत ताबाट वि चत ग रने छैन भ ने 
वत ता), धारा १७(२)(ङ) (नेपालको कुनै पिन 

भागमा आवतजावत र बसोबास गन वत ता), धारा 
१७(२)(च) (पेसा, रोजगार गन, उ ोग, यापार तथा 
यवसायको थापना र स चालन गन वत ता), 

धारा १८(१) (कानूनको ि मा समानता र कानूनको 
समान संर ण), धारा २०(८) येक यि लाई िनज 
िव  ग रएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक 
एवम्  नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६, 
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१५ ारा द  हकमा आघात पगुेको छ । अतः उ  
तामेली याद र फैसला बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट 
मु  ग रपाउ ँ भ ने िनवेदकको रट िनवेदन िजिकर 
देिख छ । 
 ३. जहासँ म िनवेदकसमेत सं थापक 
सद य भई सहकारी सं था दता भएको र एक करण 
भई ेस बहउ े यीय सहकारी सं था िल. कायम 
भएको यसको २०६३ सालदिेख २०६६।२।१० 
स म स चालक रहेको र २०६६।२।११ प ात् आ नो 
काय य तताको कारण सं थाको कामलाई समय िदन 
नसकेकोले त कालीन अ य लाई जानकारी गराई 
सं थाको कुनैपिन काम कारवाहीमा संल न नरहेको 
र सं थाबाट समेत कुनै सोधखोज नभएकोले आफू 
िनद ष रहेको भ ने िनवेदकको त यगत िजिकरको 
सवाल छ यो कुरा रटबाट िन पण हने कुरा होइन । 
 ४. िनवेदकको नाममा िमित २०६९।१०।१७ 
मा तामेल भएको याद तामेल गन तामेलदारको नाम 
छिबलाल पोखरेल, सा ीमा सो वडाका २ जना 
थानीय यि  र रोहवरमा बालुवा गा.िव.स.का 

कमचारी िवजयकुमार िब  बसेको र घरदैलोमा टासँ 
भएको देिख छ । 
 ५. ेस बहउ े यीय सं थाका स चालक 
आफू होइन भ ने िनवेदकको िजिकर छैन । उ  
सं थाको स चालकको पमा आ नो वतन बालुवा 
गा.िव.स. वडा नं ६ नरही अ  वतन रहेको भनी 
िनवेदकबाट सो सं थाको ब धप  आिद पेस भएको 
पाइदँनै । 
 ६. िनवेदकले आ नो वतन देखाएको १६ 
वडाको ३ त ले घर २०७२।१।१२ को महाभूक पले 
पूण ित भएको भ ने गोकण र नगरपािलकाको िमित 
२०७२।३।७ को जोजसलाई सरोकार छ भनी उ लेख 

भएको यहोराको िलखतबाट िनवेदकले उ लेख गरकेो 
हालको वतन पिन िववादा पद देिखन आएको छ ।
 ७. उ  सहकारीले िन ेपकतालाई रकम 
िदन नसकेको िवषयमा िनवेदकलाई फरार ितवादी 
बनाई अिभयोगप  दायर भएको र काठमाड  िज ला 
अदालतबाट जारी समा ान िमित २०६९।१०।१७ मा 
िनवेदक  ( यादवालाको) एकाघरको मािनस घरमा फेला 
नपरकेो भनी घरदैलोमा याद टासँ गरी बे रतपूण पमा 
तामेल गरी  गराई सोको आधारमा िनवेदकलाई कैद 
एवम्  ज रवानासमेत गरी फैसला गरी थुनामा रािखएको 
भनी िनवेदकले उ  तामेलीमा आपि  गरकेो 
देिख छ । यसैगरी उ  मु ामा कैद एवम्  ज रवाना 
हने फैसला भएकोले िच  नबझुे पनुरावेदन गन जान ु
भनी ७० िदने जारी याद केही फरक पदन तपाईलें 
बझुी छोरालाई िदनु भनी तामेलदारले भनेकोले 
का.िज.सािबक बालवुा ६ (हाल गोकण र न.पा. 
वडा नं.८) मा भएको ज गामा काम गन ममा िमित 
२०७२।७।२० मा आमालाई बाटोमा नै बझुाइएको र 
आमाले पुनरावेदनको याद बझुी िलन ु भएको भ ने 
एउटा र िमित २०७२।८।३ मा पनुरावेदनको याद 
तामेल भएको र पनुरावेदन गन याद बाकँ  रहेकोले 
प ाउ गन निम ने भ नेसमेत पनुरावेदनको याद 
तामेलीको स ब धमा िनवेदकले दवुै िजिकर िलन ु
भएको देिख छ । आफू सो याद तामेली स ब धमा 
कानूनी परामशमा रहेको र िनवेदकलाई प ाउ गन 
आएको टोलीलाई आफूले पनुरावेदन गन याद बाकँ  
नै रहेकोले प ाउ गन निम ने भनी सु  अदालतको 
फैसलाउपर पुनरावेदन गन मनि थित दशाउन ु
भएकोसमेत देिख छ । उ  दवुै िमितले था ने थमाउने 
यादसिहत िनवेदकले पुनरावेदन गन याद बाकँ  

नै रहेको दिेख छ । यस अव थामा अ.बं. १९४ नं. 
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बमोिजम धरौट वा जमानीमा बसी पुनरावेदन गन पाउने 
कानूनी उपचार निलई िनवेदक सोझै यो रटमा वेश 
गरकेो कायिविधगत िहसाबले अधरुो र अप रप व 
देिख छ ।   
 ८. गा.िव.स. सिचवलाई रोहवरमा 
रा नुपनमा नराखी कमचारीलाई रािखएको थानीय 
वाय  शासन ऐन, २०५५ को दफा २५३ िवपरीत 

छ । उ  ऐनले सिचवको यव था गरेको हो । 
गा.िव.स.ले आ नो ोतमा राखेको कमचारी सिचव 
होइन भनी ततु याद तामेलीलाई िनवेदकले थप 
चुनौित िदन ुभएको छ । 
 ९. यस स ब धमा सव थम थानीय वाय  
शासन ऐन, २०५५ को कानूनी यव थाबाट उ  याद 
तामेली बदर हने हो होइन भनी िवचार गनपुन ह छ । 
उ  ऐनको प र छेद २ शासक य संगठन र कमचारी 
यव थासगँ स बि धत छ । सो अ तगतको दफा 

२४८ गा.िव.स. कायालयको थापना, दफा २४९ 
कमचारी दरब दीको सजृना गरी प रषद ्बाट वीकृत 
गराउन ुपन, दफा २५० कमचारीको पा र िमक तथा 
अ य सिुवधाको यव था, दफा २५१ आयोजनाको 
लािग थप कमचारीको यव था, दफा २५२ ािविधक 
सेवा र कमचारीह  करारमा िलन स ने, दफा २५३ 
नेपाल सरकारले थानीय िनकायको दैिनक काय 
स चालनको लािग सिचवको िनयुि  गन, दफा २५४ 
नेपाल सरकारका कमचारीह  थानीय िनकायको 
सेवामा स वा भई जान चाहेमा नेपाल सरकारले 
तोिकएबमोिजमको ि या पुरा गरी स वा गन स ने, 
दफा २५५ कमचारीको सेवा सतको उपदफा (१) 
ऐन ारा थानीय सेवा गठन ग रने र सेवाका सतह  
सोही ऐन ारा िनधारण ग रने, उपदफा (२) उपदफा 
(१) बमोिजमको यव था नभएस मका लािग थानीय 

िनकायह ले सिचवबाहेक अ य कमचारीह  िनयिु  
गन स ने, उपदफा (३) दफा २५३ को यव था 
उपदफा (१) बमोिजमको यव था नह जेलस मको 
लािगमा  कायम रहने भ नेसमेतको यव था रहेको 
पाइ छ । ती कुनै पिन दफाले अ.बं. ११० नं. को याद 
तामेलीबारे कुनै थप कुरा उ लेख गरी अ.बं. ११० 
नं. लाई िव थािपत वा संसोिधत गरकेो दिेखदँैन । ती 

ावधानह  गा.िव.स.को काम कारवाही गन स ब धमा 
गा.िव.स.ले र गा.िव.स. स म नभएस म नेपाल 
सरकारले सिचवलगायतका कमचारीको यव था 
गन भनी कमचारी संरचनासगँ स बि धत रहेका 
छन् । यसम ये िनवेदकले आधार िलनभुएको दफा 
२५३ को सिचवस ब धी ावधान पिन दफा २५५ 
बमोिजम थानीय सेवास ब धी ऐन नआएस मका 
लािग अ थायी ब धमा  दिेख छ । यसकारण यस 
िववादमा िनवेदकलाई उ  ऐनको दफा २५३ ले कुनै 
म त नगरकेोले यसमा अ.बं. ११० नं. र सो स ब धमा 
िनवेदकले उ लेख गरेको निजरह को अवलोकन 
हनुपन देिखयो । 
 १०. याद तामेल नै नगरी तामेल गरेको भ ने 
झु ा कुरा उ लेख गरी तामेलदारसमेतले जालसाजी 
गरेको भ ने िनवेदकको िजिकर छैन । 
 ११. याद तामेली स ब धमा अ.बं. ११० 
को दहेाय १ को रत नपुगेको भ नेस मको िनवेदन 
िजिकरबाट बालुवा गा.िव.स.को वडा नं. ६ को 
िनवेदकको घरमा याद तामेल भएको त य पिु  हन 
आयो । सो तामेली उ  ११० नं. को देहाय १ को 
रत पगुे नपगेुको के हो भनी हेदा िनवेदकको प रवार 
२०६३।८।१५ देिख त कालीन जोरपाटी गा.िव.स. वडा 
नं ९ मा बसोबास ग रआएको र बालुवा गा.िव.स. वडा 
नं. ६ मा िनवेदकको घर प रवारको बसोबास नरहेकोले 

९५१७ - सर वती भ डारी (पुडासैनी) िव. काठमाड  िज ला अदालतसमेत
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तुत याद तामेली अ.बं. ११० नं. को देहाय १ 
ितकूल रहेको भ ने िनवेदकको िजिकर देिख छ । यस 

स ब धमा िनवेदकले गोकण र नगरपािलकाको िमित 
२०७२।४।१४ को िसफा रसमा बालुवा गा.िव.स. वडा 
नं. ६ हाल गोकण र नगरपािलका वडा नं. ८ घर भै 
का.िज. सािबक जोरपाटी गा.िव.स. वडा नं. ९ हाल 
गोकण र नगरपािलका वडा नं. १६ मा ब ने ी पक 
भ डारीको िनवेदनअनुसार िनज सािबक जोरपाटी 
गा.िव.स. वडा नं. ९ हाल गोकण र नगरपािलका 
वडा नं १६ मा िवगत २०६३।८।१५ देिख बसोबास 
गद आएको यहोरा िसफा रस ग र छ भ ने िलखतको 
सहारा िलनुभएको दिेख छ । तर बालवुा गा.िव.स. वडा 
नं. ६ मा िनवेदकको घर छैन भ ने िनजको िजिकर 
देिखदँैन । िमिसल संल न िनवेदकको िमित 
२०५२।१२।२५ र िनवेदकको ीमती सर वती 
(पडुासैनी) भ डारीको २०६०।४।६ को नाग रकता 

माणप को वतनमा बालवुा गा.िव.स. वडा नं. ६ 
उ लेख रहेको छ । नाग रकता माणप मा उि लिखत 
उ  वतन यहोरा प रवतन नभै यथावत्  रहेको 
देिख छ । नाग रकता माणप को उ  वतन ज म मृ यु 
तथा अ य यि गत घटना (दता गन) ऐन, २०३३ वा 
थानीय वाय  शासन ऐन, २०५५ वा नाग रकता 

ऐनलगायतका य तै अ य ऐन िनयमबमोिजमको 
मािणत िलखत र कामकारवाहीबाट प रवतन 

नभएस म गा.िव.स.को एकतफ  िसफा रसको कुनै अथ 
छैन । यो अदालतले िसफा रस होइन कानूनबमोिजमको 
िलखत माणको अिभलेख खो छ । बालवुा गा.िव.स. 
वडा नं. ६ मा रहेको िनवेदकको घर यथावतै रहेको 
अव थामा सोबाहेक कदािचत िनवेदकको अ य  पिन 
वतन रहेको देिखदँमैा पु य ली थलोको वतन अमा य 
हने भ न िम दैन । अ.बं. ११० को देहाय १ ले कुनै 

यि को दईु वतन रहेमा दवुै वतनमा याद तामेल 
गनपुन र दवुै वतनमा याद तामेल नगरमेा तामेली 
बदर हने भ ने कुनै कानूनी यव था गरेको छैन । अतः 
िनवेदकको यो िजिकर रट जारी गन आधार दिेखँदैन । 
 १२. उि लिखत याद तामेली ने.का.प. 
२०४४ िन.नं. ३०१० पृ  २५७ मा ितपािदत 
िस ा तसमेतको ितकूल छ भनी िनवेदकको िजिकर 
हेदा ने.का.प. २०४४ अंक २ मा कािशत िन.नं. 
३०१० मा अ.बं. ११० नं. ले अिनवाय गरबेमोिजम 
प च सद य वा स बि धत वडाको गा.िव.स. सिचव 
वा सा ी रहेको देिखन नआएकोले रतपूवक तामेल 
भएको भनी भ न कानूनले िम ने दिेखन आएन भनी 
िस ा त ितपादन भएको भनी िनवेदकले उ लेख 
गरेको निजरलाई ने.का.प. २०५३ अंक १ मा 

कािशत िन.नं. ६१२३ को निजरले प रमाजन गरकेो 
देिख छ । उ  िन.नं. ६१२३ मा य  िनणयाधारले 
- अ.बं. ११० नं. को दहेाय (१) ले याद तामेल गन 
स ब धमा दईु अव थाको क पना गरकेो देिखन 
आउछँ । याद तामेल गन कमचारीले स बि धत 
यि लाई आफँैले िचनेको अव थामा िनजको 

नाउँको याद य तो यि  जहासँकैु फेला परे पिन 
बझुाउन स ने र य तोमा स बि धत गा.िव.स. 
वा नगरपािलकाको ितिनिध र थानीय भलादमी 
रोहवरमा रा न पन बा यता गरकेो देिखदँैन । य तो 
याद तामेलीको स पूण िज मेवारी स बि धत 

तामेलदारमा हन जा छ । याद तामेल गन कमचारीले 
स बि धत यि लाई आफँैले निचनी घर डेरा प ा 
लगाई याद तामेल गदा भने स बि धत गाउ ँ िवकास 
सिमित वा नगरपािलकाको ितिनिध अिनवाय पमा 
रोहवरमा रा न पन यव था गरेको देिख छ । य तो 
याद तामेलीमा स बि धत गा.िव.स. वा नगरपािलकाको 
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ितिनिध र थानीय भलाद् मीसमेतमा िज मेवारी सन 
जाने अव था हने । िनवेदकको नाउमँा तामेल भएको 
याद ितबाट िनवेदकको नाउकँो याद तामेलदार 

आफँैले िनवेदकलाई िचनी बझुाएको नदेिखई िनजको 
घर डेरा प ा लगाई तामेल गरेको देिखन आएको र 
यसरी तामेल ग रएकोमा मािथ उ लेख ग रए झ 
नगरपािलकाको ितिनिधसमेत रोहवरमा रा नपुनमा 
सोअनसुार राखेको देिखन नआएकोले िनवेदकको 
नाउमँा काठमाड  िज ला अदालतबाट िमित 
२०४७।३।१ मा तामेल भएको यादलाई रतपूवकको 
मा न िम ने देिखएन भनी घर दलैोमा याद तामेल 
गदा स बि धत गा.िव.स. वा नगरपािलकाको ितिनिध 
अिनवाय पमा रोहवरमा रा नुपन यव था गरकेोमा 
िववाद छैन । तथािप उ  फैसलाले िनवेदकको 
मागबमोिजम रट जारी नगरी िनवेदकले आंिशक िनणय 
बदरको माग गरेको तर दाबीको िनणयलाई यसरी 
पथृक गन िम ने अव था नभएको एवम्  िनवेदकको 
दाताले उ  िनणयउपर दोहोर् याई पाउँ भनी िनवेदन 
िदएको यसबाट िनवेदकको मागको स बोधन हने 
नै हदँा भनी िनवेदकको रट खारेज गरकेो कुरा पिन 
मननयो य छ । 
 १३. याद तामेल गन अदालतको तामेलदार 
स बि धत वतनमा गएको समयमा गा.िव.स. सिचव 
फेला नपरमेा के तामेलदार फकर आउने ग भीर  
छ । मु ाको श त चाप रहेको समयमा एउटै कामको 
लािग अदालत र अदालतको कमचारीले पटकपटक 

म, समय र जनताको धनको खच गनु र िढलो याय 
अ याय भ ने यायको मा य िस ा तलाई अनदेखा 
गरी फक  आउन ु झन्  अ यायपूण ह छ । ियनै सब 
सम याले गदा अदालती कारवाहीस ब धी केही 
नेपाल (संशोधन) ऐन, २०४७ ारा मुलुक  ऐन, अ.बं. 

२२६ नं. मा २०४७।४।१० मा भएको संशोधनले यस 
महलबमोिजम गाउ ँिवकास सिमित वा नगरपािलकाको 
सद य वा ितिनिधको रोहवरमा वा य तो सद य 
वा ितिनिधको सिहछाप गराई गनु गराउनु पन कुनै 
काम कारवाही गन गराउने िसलिसलामा ...गाउ ँ
िवकास सिमित वा नगरपािलका भङ्ग भई वा अ य 
कुनै कारणले कायम नरहेको अव थामा ...अ  
कुराको रत पुगेको भए य तो सद य वा ितिनिधको 
उपि थित वा सिहछाप नभएको भ ने आधारमा मा  
सो काम कारवाही बदर हने छैन भनी अदालतबाट 
स पादन हने काम कारवाहीमा असर नपरोस्  र 
याय स पादन समयमा होस्  भ ने उ े य िलएर 

संशोधन भएको देिख छ । िववािदत याद तामेली 
हदँा गा.िव.स.ह मा िनवािचत वा मनोिनत गा.िव.स. 
अ य लगायत सद यसमेतका पदािधकारी कायम 
देिखदँैनन् । गा.िव.स.का अ य  र सद यह  कायम 
रहेका अव थामा तहिसलदारको काम िन कै सहज 
ह छ । उसले सहज पमा स बि धत पदािधकारी फेला 
पारी याद तामेल गन स छ । तर ती कायम नरहेका 
अव थामा सिचवउपर अ यिधक कामको भार बढ्ने 
र िनज भेट नहने अव था ायः आइरह छ । सिचव 
भनेको गा.िव.स.को शासक य देिख सबै काम गन 
पदािधकारी हो । उसको एउटा मा ै काम हदँनै । यस 
ि थितमा सिचव भेट नभए तामेलदार फक  आउन ुपन 
भनी भ दा कानूनको भूिमका र काय यायको सहयोगी 
नभै यायको िवरोधी हन पु छ । याद तामेली नै 
अव  हने गरी अ.बं. ११० नं. को याद तामेलीलाई 
सतही र ािविधक िहसाबले मा  हेनु उपयु  हदँैन । 
यसरी हेदा अ याय र अ यव थाले झन् बढावा पाउने 

ह छ ।   
 १४. गा.िव.स.लाई तामेली यादको ते ो 

९५१७ - सर वती भ डारी (पुडासैनी) िव. काठमाड  िज ला अदालतसमेत
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ित बुझाएको अव था छैन । सो नभएको तामेली 
ने.का.प. २०४८ अंक १० मा कािशत िन.नं. 
४३९२ मा ितपािदत िस ा त ितकूल भयो 
भ ने पिन िनवेदन िजिकर रहेको छ । उ  रटमा 
२०४२।२।१० मा भएको याद तामेलीको  
उपि थत िथयो । यसपिछ यस स ब धमा अ.बं. 
११० नं. मा २०४७ मा संशोधन भै ... यसरी गाउँ 
िवकास सिमित वा नगरपािलकालाई नबझुाइएको वा 
नटािँसएको कारणबाटै स बि धत यि को घरदैलामा 
रतपूवक टािँसएको याद बे रत भएको मािनने छैन 

भनी प  यव था गरकेो देिख छ । रट उपचार 
सम यायको उपचार हो । यसमा याय दान गन मुख 
उ े य रह छ । यसैले यसलाई तजिबजी उपचार पिन 
भिन छ । यसमा अदालतले कानून र यसको िुटमा  
भ ने एकमा  आधारबाट उपचार िददँैन । यसबाट 
प लाई मूलभूत पमा अ याय परेको छ छैन सो पिन 
हेछ । यसैले यो मागमा वेश गनले व छ र सफा 
हात िलई अदालतमा वेश गनु पछ । कानून संशोधन 
भैसकेको अव थामा सोभ दा पिहले बनेको निजरलाई 
उ ृत गरी िनवेदकले यस अदालतलाई गुमराहमा 
पान काम गनु भएको छ । रट खारेज गनका लािग यो 
आधार नै पया  छ । यसमािथ आमाले नै याद बु नु 
भएक  र बालवुा गा.िव.स. वडा नं ६ मा िनवेदकको घर 
छँदै छैन भ ने अव था पिन नदेिखएकोले उ  याद 
तामेलीबाट िनवेदकलाई अ याय परकेो भनी भ ने ठाउँ 
पिन नरहेको कुरा पिन रट खारेज गन थप आधार 
देिख छ । 
 १५. ने.का.प. २०५० अङ्क ११ मा 

कािशत िन.नं. ४८२६ को निजरले गोरखाप मा 
सावजिनक सूचना कािशत गरकेोलाई रतपूवकको 
याद तामेली मा न निम ने भ ने िस ा त ितपादन 

गरेको देिख छ । यसमा य तो अव था नरहेकोले 
िनवेदकको यो िजिकर पिन यस अदालतलाई याय 
स पादनमा सहयोग गन गरी आएको देिखदँैन । 
 १६. मािथ उ लेख भएबमोिजम िनवेदकउपर 
दायर मु ामा रतपूवककै वतनमा याद तामेल भएको 
देिखदँा रट िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन सिकएन । कानूनस मत तवरबाट काम कारवाही 
र फैसलासमेत भएको र िनवेदकको सिंवधान द  
मौिलक हकमा आघात पगुेको नपाइएको देिखँदा 

तुत रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत 
क ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमित छ । 
या.ओम काश िम  

इजलास अिधकृत : गेहे राज रे मी
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २४ गते रोज ५ शुभम् ।
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम  

माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फैसला िमित : २०७२।९।१२।१

०७२-WO-०३६५

िवषय : उ ेषण

िनवेदक : कानून अ ययन समाज नेपालका अ य  
एवम्  भ परु बार एसोिसएसन एकाइका सद य 
भ परु नगरपािलका वडा नं.१ ब ने अिधव ा 
राम साद जापितसमेत

िव
िवप ी : अ य , नेपाल बार एसोिसएसन, के ीय 

कायसिमित, रामशाहपथ, काठमाड -१, मुख 
िनवाचन अिधकृत ह रशंकर िनरौला, नेपाल 
बार एसोिसएसन िनवाचन सिमित, २०७२ 
रामशाहपथ, काठमाडौ

  नेपाल बार एसोिसएसन िवधान, 
२०४८ एवम ् नेपाल बार एसोिसएसन 
िविनयमावली, २०४९ नेपाल बार 
एसोिसएसनको के ीय महािधवेशनबाट 
िनणय भई बनेको र िविनयमावली, २०४९ 
सोही िवधानअ तगत बनेको द ताबेज 
देिखँदा संिवधानको धारा १३३(२) 
बमोिजम उ  िवधानलाई कानूनसरह 
मा न निम ने ।

  रट िनवेदनमा िनवेदकले नेपाल बार 
एसोिसएसनको िवधान, २०४८ एवम्  

नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, 
२०४९ अ तगतको हक चलनको लािग 
धारा १३३(२) अ तगत िनवेदन िदएको 
र उ  िवधान एवम ् िविनयमावलीलाई 

चिलत नेपाल कानूनको सं ा िदन 
निम ने भएबाट िनवेदकको कानूनी हक 
अपहरण भएको भ न निम ने ।

( करण नं.१०)

िनवेदकका तफबाट : िव ान्  अिधव ा राम साद 
जापित

िवप ीका तफबाट : िव ान् व र  अिधव ा ह रशंकर 
िनरौला र अिधव ा ी भैरवराज प त

अवलि बत निजर :
  ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ िनणय नं. 

७२३६ 
स ब  कानून :

  नेपालको संिवधानको धारा १७, १३३ (२)
  नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ 

को दफा ८, ११ (१) र (२)
  कानून यवसायी आचार संिहता, २०५१
  नाग रक अिधकार ऐन, २०१२
  सं था दता ऐन, २०३४ 
  नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१० 
  नेपाल बार एसोिसएसनको िविनयमावली, 

२०४९ को  िविनयम २१(२) 
  सव च अदालत िनयमावली, २०४९ िनयम 

४१ को उपिनयम  (४)  

आदेश
 या.ओम काश िम  : नेपालको संिवधान 
धारा ४६ बमोिजम धारा १३३(२) अ तगत दता 

नणय नं.९५१८

९५१८ - अिधव ा राम साद जापितसमेत िव. अ य , नेपाल बार एसोिसएसन
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हनआएको ततु रट िनवेदनको सङ् ि  त य र 
िनणय यस कार छ :
 हामी िनवेदकह ले नेपाल कानूनी 
यवसायी प रषद ्बाट िमित २०५८ मा कानून 
यवसायी अनमुितप  िलइसकेका छ  । नेपाल बार 

एसोिसएसनको िवधान, २०४८ को  दफा ११ (१) र 
(२) मा सद यह ले एसोिसएसनको साधारण सभा र 
िवशेष साधारणसभामा भाग िलन र तावको प मा 
वा िवप मा मतदानमा भाग िलन र उ मेदवार हन पाउने 
यव था रहेको छ । नेपाल बार एसोिसएसन के ीय 

कायसिमितको िमित २०७२।६।७ को िनणयानुसार 
व र  अिधव ा ी ह रशंकर िनरौलाको सयंोजक वमा 
गिठत िनवाचन सिमितले िमित २०७२।९।२५ 
मा हने के ीय कायसिमितको िनवाचनका लािग 
िमित २०७२।८।६ मा काि तपरु राि य दिैनकमा 

कािशत िनवाचन काय मस ब धी सूचनाको ७ नं. 
मा उ मेदवारीको लािग शु क िनधारण गरी अ य को 
लािग . २०,०००।- उपा य , महासिचव र 
कोषा य को लािग ित उ मेदवार . १५,०००।- र 
सद यको लािग  .१०,०००।- तोकेको उ मेदवारी 
शु क चक  हन गएकाले िवधानबमोिजमको मतदान गन 
र उ मेदवार हन पाउने हामी कानून यवसायीह को 
संिवधान द  राजनीितकस ब धी मौिलक हकको 

योग हनबाट वि चत गरकेो छ ।
 नेपालको संिवधान र नेपालमा चिलत 
िनवाचनस ब धी ऐन िनयमह बमोिजम देशको 
कायकारी मुख रा पित, उपरा पित, धानम ी, 
सभामुख र उपसभामखु हनलाई समेत उ मेदवारी 
शु क ला ने यव था गरेको, यव थािपका संसदको 
सद य अथात्  सांसद पदको उ मेदवार हनलाई  
धरौटी व प उ मेदवारी द तुर िलने यव था रहेको 
अव थामा नेपाल बार एसोिसएसनको िनवाचनमा 

भाग िलन उ मेदवारी दताको लािग चािहने चक  
शु कका कारण कानून यवसायीह को पेसागत 
संगठनमा ऐन िनयम आचारसंिहता पालना गन कानून 
यवसायीह ले आ नो मौिलक हक एवम्  बारको 

िवधानबमोिजम उ मेदवार हन पाउने हकबाट वि चत 
हनुपन प  देिखएको छ । नेपाल बार एसोिसएसनले 
कुनै आधार तथा  मापद ड िवना िनवाचन शु क 
िनधारण गन िनणय गन पाउने होइन । यसरी कुनै 
मापद ड िवना नेपाल बार एसोिसएसनको िनवाचन 
सिमित २०७२ को काय सिमितको िनवाचन 
काय मका लािग उ मेदवारी शु क िनधारण गन 
िनणय नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ को 
दफा ८ दफा ११ (१) (२), कानून यवसायी आचार 
संिहता, २०५१, नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा ३, ६ र १२, नेपालको संिवधानको धारा १७ 
र १८ समेतको िवपरीत भएकाले उ मेदवारी शु क 
तय गन स ब धमा अ य बैठकबाट कुनै िनणय भएको 
रहेछ भने सो िनणय र स पूण ि या उ ेषणको 
आदेश ारा बदर गरी परमादशेलगायत उपयु  आ ा 
आदेशको साथै तुत रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो 
नलागेस म कािशत िनवाचन काय मस ब धी 
सूचनाबमोिजमको कुनै काय नगनु नगराउन ु भनी 
िवप ीह को नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी 
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको कानून समाज नेपालका 
अ य  एवम्  भ परु बार एसोिसएसन इकाइका 
सद य अिधव ा राम साद जापितसमेत २ जनाको 
िमित २०७२।८।११ को संयु  िनवेदन ।
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ु नपन हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी हन ु नपन कुनै आधार 
कारण भए सबतु माणसिहत याद सूचना पाएका 
िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ  िवप ीह ले 
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आफँै वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत 
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी आदेश र  िनवेदनको 

ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह का नाममा 
याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 

नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू । साथै अ त रम 
आदेशको हकमा िवचार गदा दवैु प को बहस सुनी 
िन कषमा पु न उपयु  भएकोले िमित २०७२।८।१६ 
लाई छलफलको लािग तारेख तोक  यथ ह लाई 
पिन सोको जानकारी गराई कानूनबमोिजम गरी पेस गनु 
होला भ ने यस अदालतको िमित २०७२।८।१३ को 
आदेश ।
 नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ 
वा कानून यवसायी आचार संिहता, २०५१ मा 
भएको ावधानलाई नेपाल कानून या यास ब धी 
ऐन,  २०१० को दफा २(ङ) र (ड) ले  कानून मानेको 
छैन । नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ 
बमोिजम नै हामीले कत य पालन गरी आएका हदँा 
दफा ११ बमोिजम िनवेदकह को अिधकार चलनमा 
हामीले कुनै बाधा िवरोध अवरोध नपरु ्याएकाले दफा 
११ (२) बमोिजम िनवाचनमा उ मेदवार हन पाउने 
हकसमेत  िनवेदकह को सुरि त रहेको छ ।
 नेपाल बार एसोिसएसनको िविनयमावली, 
२०४९ को  िविनयम २१(२) को अधीनमा रही िमित 
२०७२।८।३ मा िनवाचन सिमितले उपयु  स झेको 
उ मेदवारह को लािग शु क  तोकेको  हो । यसरी 
उ  शु क िनधारण गदा नेपाल बार एसोिसएसनको 
िवगतका िनवाचनह को पृ भूिम र अनभुवलाई 
समेत आधार मानी शु क िनधारण ग रएको हदँा 
यसबाट िनवेदकह को संिवधान द  मौिलक हक 

तथा कुनै कानूनी हकको हनन् वा अित मण भएको 
छैन । हाल नेपाल बार एसोिसएसन कायसिमितको 
२०७२।८।११ को तथा िनवाचन सिमित २०७२ को 

िमित २०७२।८।१३ को िनणायानसुार राि य दैिनक 
काि तपरुमा २०७२।८।६ मा कािशत िनवाचन 
स ब धी स पूण काय म अक  सूचना कािशत 
नभएस मका लािग थिगत भइसकेको देिखदँा रट 
िनवेदन खारजे ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल 
बार एसोिसएसनको का.वा. अ य  एवम्  मखु 
िनवाचन अिधकृत ह रशंकर िनरौलाको िलिखत 
जवाफ ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनणयाथ इजलाससम  पेस हनआएको ततु रट 
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्  
अिधव ा ी राम साद जापितले नेपाल बार 
एसोिसएसन के ीय कायसिमितको िमित २०७२।६।७ 
को िनणयानुसार िमित २०७२।९।२५ गते स प न हने 
नेपाल बार एसोिसएसनको िनवाचन काय मको लािग 
तोिकएको शु क चक  पन गई िनवाचनमा भाग िलन र 
उ मेदवार हन पाउने हकबाट वि चत  हनुपन भएको 
हदँा सो िनणय उ ेषणको आदेशबाट बदर ग रपाउ ँ
भनी बहस गनुभयो ।
 िवप ी तफका िव ान् व र  अिधव ा य 

ी ह रशंकर िनरौला र अिधव ा ी भैरवराज प तले 
नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ सं था 
दता ऐन, २०३४ अ तगत थािपत िनकायबाट तयार 
गरी लागू ग रएको हदँा य तो सं थाको िवधानलाई 
नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१० को २(ङ) 
र (ड) ले कानून नमानेको अव थामा रट दायर हन 
स ने नै होइन । नेपाल बार एसोिसएसन के ीय 
कायसिमतको िनणयअनसुार बार एसोिसएसनको 
िविनयमावली, २०४९ को िविनयम २१(२) बमोिजम 
िनवाचन सिमितले उपयु  स झेको उ मेदवारह को 
लािग िनवाचन काय मको लािग शु क तोकेको हो । 
जनु िवगतका िनवाचनह को पृ भूिम र अनभुवलाई 

९५१८ - अिधव ा राम साद जापितसमेत िव. अ य , नेपाल बार एसोिसएसन
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समेत िनणायक आधारको पमा िलएको हदँा यसबाट  
िवप ीह को संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् 
नभएकाले रट खारजे ग रपाउ ँभनी बहस गनभुयो । 
 दवैु तफको बहस सनुी िमिसल अ ययन गरी 
हेदा िनवेदकको मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी 
गनपुन वा नपन र उ ेषणयु  परमादशेको आदेश  
जारी हने हो वा  होइन ?  भ ने  मा िनणय िदनु पन 
देिखयो ।
 २. नेपाल बार एसोिसएसन के ीय 
कायसिमितको िमित २०७२।६।७ को िनणयानुसार 
के ीय कायसिमितको िनवाचन काय मको लािग 
अ य को लािग .२०,०००।- उपा य , महासिचव 
र कोषा य को लािग ित उ मेदवार .१५,०००।- 
र सद यको लािग .१०,०००।- उ मेदवारी शु क 
तोक  काि तपुर राि य दैिनकमा िमित २०७२।७।८ 
मा सूचना कािशत भएकोमा उ मेदवारी शु क 
कुनै आधार र मापद ड िवना तोिकएको हदँा 
नेपाल बार एसोिसएसनको िवधानबमोिजम कानून 
यवसायीह को िनवाचनमा भाग िलन तथा उ मेदवार 

हन पाउने राजनीितस ब धी मौिलक हकबाट वि चत 
हनपुन अव था िसजना गरकेोले साथै सो सूचना नेपाल 
बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ को दफा ८, ११ 
(१) र (२),  कानून यवसायी आचार सिंहता २०५१, 
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ र नेपालको संिवधानको 
धारा १७ र १८ समेतको िवपरीत हदँा  िनवाचन 
सिमित २०७२ को उ  िनणय र उ मेदवारीको शु क 
तय गन स ब धमा अ य बैठकबाट कुनै िनणय भएको 
रहेछ भने सो िनणय र स पूण ि या बदर ग रपाउँ 
भ ने िनवेदकको मु य मागदाबी रहेको पाइ छ । 
 ३. सं था दता ऐन, २०३४ अ तगत 
नेपाल बार एसोिसएसन दता भएको हदँा रट ला ने 
होइन । नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१० 

ले नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ तथा 
कानून यवसायी आचार संिहता, २०५१ लाई 
कानूनको पमा निलएको र नेपाल बार एसोिसएसन 
के ीय कायसिमितको िमित २०६८।६।७ मा 
िनणय भएअनुसार नेपाल बार एसोिसएसनको िवगत 
िनवाचनह को पृ भूिम, अनभुव र नेपाल बार 
एसोिसएसनको िविनयमावली, २०४९ को  िविनयम 
२१(२) बमोिजम िमित २०७२।८।३ को िनणयले 
िनवाचनका लािग शु क िनधारण गरी िनवाचन 
काय मस ब धी सूचना िमित २०७२।८।६ मा राि य 
दैिनक काि तपरुमा कािशत भएको हो । सो कायबाट 
िनवेदकह को संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारमा 
कुनै बाधा िवरोध अवरोध नपुर ्याएको र  िनवेदकह ले 
िनवाचनमा भाग िलन पाउने नै हदँा ततु रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउँ भ ने िलिखत जवाफ परेको देिख छ ।
 ४. यसमा मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी 
गनपुन हो वा होइन भ ने स ब धमा हेदा तुत  रट 
िनवेदनमा िवप ीह को तफबाट िलिखत जवाफ पेस 
भैसकेको देिखदँा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ 
िनयम ४१ को उपिनयम  (४)  बमोिजम आजै िनणय 
गन कुनै बाधा नभएकोले यसतफ िवचार गदा ततु 
िनवेदनमा नेपाल बार एसोिसएसन िवधान, २०४८ 
एवम्  िवधानअ तगत बनेको िविनयमावली, २०४९ 
को ावधानबमोिजम नेपाल बार एसोिसएसनको 
िनवाचन सिमित ारा उ मेदवारी शु क िनधारण गरी 
िमित २०७२।८।६ मा सूचना काशन गरकेो कायले 
िनवेदकह को िनवाचनमा भाग िलन पाउने संवैधािनक 
तथा कानूनी अिधकार कुि ठत भएको भनी नेपालको 
संिवधानको धारा १३३ (२) बमोिजम बदर ग रपाउ ँ
भनी दाबी िलएको अव था देिख छ । 
 ५. नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, 
२०४८ एवम्  िविनयमावली, २०४९ को िनमाणलाई 
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िनवेदकको मागदाबीको स दभलाई िलएर िवचार 
गनपुन प र े यमा राि य िनदशन ऐन, २०१८ 
अ तगत थािपत भएको नेपाल बार एसोिसएसनको 
वतमान िवधानलाई प रवितत र संशोधन गरी राि य 
अिधवेशनको िनणयानसुार िवधानको तजुमा भएको 
र नेपाल बार एसोिसएसन िनवाचन सिमितले नेपाल 
बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ र  नेपाल बार 
एसोिसएसनको  िविनयमावली, २०४९ को िविनयम 
२१(१) बमोिजम िनवाचन सिमितले उपयु  स झेका 
उ मेदवारह को लािग िमित २०७२।८।३ मा शु क 
तोकेको देिख छ । यसथ िववािदत िवधान एवम्  
िविनयमावली वयम्  नै िवधाियका ारा िनिमत ऐन वा 
य तो ऐनले यायोजन गरकेो अिधकार योग गरी 

बनेको नभई राि य िनदशन ऐन, २०१८ अ तगत 
थािपत भै नेपाल बार एसोिसएसनका राि य 

अिधवेशन एवम्  नेपाल बार एसोिसएसन िनयमावली, 
२०४९ र के ीय काय सिमितको िनणयबाट िनमाण 
भएको देिख छ ।
 ६. राि य िनदशन ऐन, २०१८ अ तगत 
थािपत भएको नेपाल बार एसोिसएसनको वतमान 

िवधानलाई प रवितत र सशंोधन गरी राि य 
अिधवेशनको िनणयानसुार िवधानको तजमुा भएको र 
नेपाल बार एसोिसएसन के ीय  कायसिमितले तोकेको 
िमितबाट ार भ हनेछ भनी नेपाल बार एसोिसएसनको 
िवधान, २०४८ को तावनामा उ लेख भएको 
पाइ छ । सोही िवधानको धारा ५३(१) को अि तयार 

योग गरी के ीय  काय सिमितबाट िविनयम िनमाण 
भएको देिख छ । 
 ७. यसथ िववािदत िवधान एवम्  िविनयमावली 
वयम्  नै िवधाियका ारा िनिमत ऐन वा य तो ऐनले 
यायोजन गरकेो अिधकार योग गरी बनेको नभई 

राि य िनदशन ऐन, २०१८ अ तगत थािपत भै 

नेपाल बार एसोिसएसनका राि य अिधवेशन एवम्  
नेपाल बार एसोिसएसन िनयमावली, २०४९ को 
के ीय काय सिमितको िनणयबाट िनमाण भएको 
देिख छ ।
 ८. संिवधान ारा द  कानूनी हक चलनको 
लािग परकेो रट िनवेदनमा उपचार गन यव था र 
त काल चिलत अ त रम संिवधानको धारा १०७ 
ले गरेको देिख छ । क तो द ताबेजलाई कानून मा न 
िम ने हो यस स दभमा कानून या यास ब धी ऐन, 
२०१० दफा २ (ङ) र (ड) मा िन न यव था भएको 
पाइ छ ।

दफा २(ङ)  ऐन - यो श दले ऐन, सवाल ितनमा 
लेिखएको कुनै कुरालाई समेत जनाउँछ । 
दफा २(ड) नेपाल कानून- यो श दले नेपाल 
ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू 
हने ऐन, सवाल, िनयम, आदेश वा उपिनयम 
स झन ुपदछ ।
नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान तथा िविनयम 
उपरो  कानूनी ावधानअ तगत नेपाल 
कानूनको ेणीिभ  नपन हदँा यस कारको 
िवधान चलनको लािग रटको उपचार दान 
गन निम ने देिख छ ।

 ९. यसै िवषयमा का क  िज ला पोखरा 
उ.म.न.पा.वडा नं. ३ ब ने अिधव ा सुकदेव गौतम  
िव  नेपाल बार एसोिसएसन पनुरावेदन अदालत 
बार इकाइ, पोखराका त कालीन काय सिमितका 
अ य  िव ण ु कुशल भुजेलसमेत भएको उ ेषण 
मु ामा नेपाल बार एसोिसएसन िवधान, २०४८ एवम्  
नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, २०४९ नेपाल 
बार एसोिसएसनको के ीय महािधवेशनबाट िनणय भई 
बनेको र िविनयमावली, २०४९ सोही िवधानअ तगत 

९५१८ - अिधव ा राम साद जापितसमेत िव. अ य , नेपाल बार एसोिसएसन
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बनेको द ताबेज देिखदँा सिंवधानको धारा ८८(२) 
बमोिजम उ  िवधानलाई कानूनसरह मा न निम ने 
साथै िनवेदकले नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, 
२०४८ एवम्  नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, 
२०४९ अ तगतको हक चलनको लािग धारा 
८८(२) अ तगत िनवेदन िदएको र उ  िवधान एवम्  
िविनयमावलीलाई चिलत नेपाल कानूनको सं ा 
िदन निम ने भएबाट िनवेदकको कानूनी हक अपहरण 
भएको भ न निम ने भनी सव च अदालतबाट 
ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ िनणय नं. ७२३६  मा 
िस ा त ितपादन भएको छ ।
 १०. तसथः नेपाल बार एसोिसएसन िवधान, 
२०४८ एवम्  नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, 
२०४९ नेपाल बार एसोिसएसनको के ीय 
महािधवेशनबाट िनणय भई बनेको र िविनयमावली, 
२०४९ सोही िवधानअ तगत बनेको द ताबेज देिखदँा 

संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम उ  िवधानलाई 
कानूनसरह मा न िमलेन । तुत रट िनवेदनमा 
िनवेदकले नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, 
२०४८ एवम्  नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, 
२०४९ अ तगतको हक चलनको लािग धारा 
१३३(२) अ तगत िनवेदन िदएको र उ  िवधान एवम्  
िविनयमावलीलाई चिलत नेपाल कानूनको सं ा 
िदन निम ने भएबाट िनवेदकको कानूनी हक अपहरण 
भएको भ न िम दैन । रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । 
िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल

इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७२ साल  पसु १२ गते  रोज १ शभुम् ।

 


