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िवषय सचू ी
. िन.नं./ इजलास
स.
/ िववरण

९५९०
1=

पूण
मोही नामसारी

९५९१
2=

पूण
उ षे ण

प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 व ततु ः कुनै यि को एकभ दा बढी नाम हन
स ने तथा गाउँ घरमा बोलाउने नाम र
कायालयको आिधका रक नाम फरक हन
स ने ह छ । य तै एकै ठाउँमा एउटै नाम
भएका एकभ दा बढी यि ह हन स ने हदँ ा
कसैको नाममा िमलेको आधारमा हकै नपु ने
रमेशकाजी यंगोल
कुरामा हक कायम हन स ने वा कुनै यि को
े
एकभ दा बढी नाम भई कुनै एउटा नामबाट
िव
८०७
यवहार गरी आएको अव थामा िवना आधार
आशामाया
सो यि आिधका रक यि होइन भनी
य जनकारसमेत
भ न िम दैन । य तो अव थामा
आिधका रक यि यही हो भ ने कुरा अ य
माणबाट एिकन हन नसके को अव थामा
ह ता र वा या चे छापको जाँच गरी
िवशेष ले िदएको राय ितवेदनका आधारमा
िन कषमा पु न िम ने ।
ु ारको दािय व कुन
 जमानी स झौताअनस
समयमा र किहले ार भ हने भ ने कुरा मु य
करारका सतह र जमानीस ब धी करारका
सतह मा भर पन कुरा हो । जमानीकताको
दािय व जिहले पिन दो ो (Secondary)
ह छ । मूल ऋणी वा दािय व पूरा गन मूल प
अरिव द मजु दार
(Principal Debtor) ले आ नो दािय व पूरा
िव
नगरेको अव थामा मा जमानीकताको
८१५
नेपाल सरकार, अथ
दािय व सु ह छ । मूल प को दािय व नै
म ालय
सु नभएको अव थामा जमानीकताको
दािय व सु हनै स दैन । बहमत म य थको
िनणयमा Guarantee Agreement को
दफा १ लाई अ य दफाको सापे तामा नहेरी
यसलाई िनरपे (Absolute) ावधानका
पमा या या गरेको अव था छ ।
स झौताका कुनै पिन ावधानलाई अ य
i

९५९२
3=

पूण
अंश चलन

९५९३
4=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

९५९४
5=

संयु
परमादेश /
ितषेध

ावधानको प रपालनामा आि त नरहेको
भनी एकाङ् गी पमा या या गदा
Guarantee Agreement को सम तालाई
बेवा ता हन जाने ।
 कुनै स पि ब डा हने अथवा नहने भ ने
को िनणय मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महावीर साहसमेत
महलको १८ नं. र यस अदालतबाट
िव
८३३
त स ब धमा भएको फैसलाह बाट
झवरीदेवी साह
ितपािदत िस ा तको सेरोफे रोमा रही
गनपन
ु ।
वेशराम
 िनवेदकह मनोनयन हदँ ाको अव थामा
भ डारीसमेत
बढीमा ४ वषको अविधको लािग मा िनयुि
िव
भएको देिखएकाले िनयुि गन िनकायले
सङ् घीय मािमला,
जुनसक
ु ै समयमा िनजह को सेवा िलन
संिवधानसभा,
इ कार गन स ने भ ने नै देिख छ । बढीमा ८५०
संसदीय यव था
भनी वा अविध नतोक िनयुि वा मनोनयन
तथा सं कृित
गरेकोमा िनयुि कताबाट चाहेको समयमा
म ालय,
िनयु वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट
िसंहदरबारसमेत
अवकाश िदन स ने भ ने नै देिखने ।
 रतपूवक याद तामेल नभई एकतफ फैसला
भएको अव थामा अ.बं. २०८ नं. बमोिजम
फैसला भएको छ मिहनािभ थाहा पाएको
िमितले ३५ िदनिभ
ितवाद िदन
याएकोमा िलई कारवाही गनुपन देिखयो ।
यसरी एकतफ फैसला भएकोमा फैसला
भीम काश रो का
भएको छ मिहनाको याद नघाई थाहा पाएको
मगर
िमितलाई याद कायम गरी कसैले ितवाद
िव
िदन याउँछ भने य तो िनवेदनबाट
८५५
वैदिे शक रोजगार
कारवाही हन नस ने देिखयो । उ कानूनी
यायािधकरण,
यव थाले तोके को यादमा यी िनवेदकले
बबरमहल, काठमाड
उजुरी गरेका छन् वा छै नन् भ नेतफ हेदा
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा िमित
२०७०।१०।२४ मा मा िनवेदकले उजुरी
गरेको हदँ ा उ उजुरी िनवेदन अ.बं. २०८ नं.
ले िनिद गरेको यादिभ को नभएबाट उजुरी
दरपीठ हने भनी उ यायािधकरणबाट िमित
ii

९५९५
6=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

९५९६
7=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

९५९७
8=

संयु
उ षे ण /
ितषेध

२०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा अ.बं.
२०८ नं. को कानूनी ुिट रहेको भ न िम ने
देिखन नआउने ।
 इ छाइएको यि मा ीमान् वा ीमतीको
नाम उ लेख ग रनु भनेको सेवा िनवृ
कृ णबहादरु ब नेत
कमचारीको मृ यु भएपिछ इ छाइएको
िव
यि ले सामािजक सरु ाबापतको सिु वधा
राि य वािण य बक
िलन पाउनु हो । जब िक राि य वािण य बक ८६१
के ीय कायालय,
कमचारी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम
रामशाहपथ,
५९(३) को ितब धा मक वा यांशले सेवा
काठमाड समेत
िनवृ भएपिछ िववाह गरेमा य तो सिु वधा
नपाउने गरी सीमा तोिकिदएको पाइने ।
मोहनकुमार
 कानूनले प पमा कुनै िनकाय वा
उपा याय
अिधकारीले गरेको िनणय वा िनणय पचा उपर
िव
अक कुनै िनकायमा पुनरावेदन ला नेछ भ ने
आ त रक राज व
यव था गरेको छ भने कानूनले गरेको ८६५
कायालय, काठमाड
यव थालाई अदालतले सोहीबमोिजम
नं
.
१
अन
श
े
ु रण गनपन
ु ।
बबरमहलसमेत
 पशु संर ण र संव न एवम् सडकमा छाडा
छोिडएका गाई, गो , बा छा, बा छी,
साँढेलगायतका चौपायाह को िनि त
चरण े , वास थानसमेतको यव थापन
स ब धमा यवि थत कानूनी यव थाह को
भावकारी काया वयन गनपन
टड् कारो
ु
िववेक राणा
आव यकता देिखएकाले मल
ऐन
ु क
ु
िव
चौपायाको महलको कानूनी यव था,
धानम ी तथा
थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को ८७०
मि प रषदको
्
उपदफा (११) र (१२) को यव था, थानीय
कायालय,
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)
काठमाड समेत
को ख ड (ञ) को उपख ड (२) र उपख ड
(१५) को यव था एवम् िनकासी पैठारी
(िनय ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को
यव थाको भावकारी काया वयन गनु
गराउनु भनी िवप ीह का नाममा
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
iii

 अपहरणको वारदातमा दईु वा सोभ दा बिढ
यि को संल नता रहेको िनिववाद पुि
भएको अव थामा मा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण
९५९८
तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं.
नेपाल सरकार
आकिषत हने ह छ । अपहरणको कसरु मा दईु
संयु
िव
जना वा सोभ दा बढी समूह भई घिटत भएमा
८८३
9=
मु सी भ ने
कसरु को ग भीरता र घन व बढन जा छ र
अपहरण गरी
सहाबु ीन शेष
य तो भएमा काननू ले थप सजायको
ब धक बनाएको
यव था गरेको देिख छ । तर, य तो थप
सजाय गनु पूव दईु जना वा सोभ दा बढी
यि को अपहरण कायमा संल नता िथयो
भनी वादी प ले मािणत गन स नपु न ।
 अ.बं.१७ नं. को यव था कायिविधस ब धी
िवषय हो । कायिविध काननू अ तगतको
कानूनी यव थाले कसैको हक अिधकारमा
९५९९
असर पन गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश
मनु क देवी साह सडु ी
गन िम दैन । पुनरावेदन सु ने अदालतबाट
संयु
िव
अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश हदँ ा पिछ
८८९
10=
पुनरावेदन अदालत,
मातहतको अदालतले गनपन
ु िनणयलाई
उ षे ण /
जनकपुरसमेत
असर पन गरी गनु हदँ ैन । आदेश गनु अिघ सो
परमादेश
आदेशको प र य भाव मातहतको
अदालतमा रहेको िववादको िवषयमा पछ,
पदन भनी मािथ लो अदालतले सदैव ग भीर
भई िवचार गनपन
ु ।
ु े को खरबारीमा सलाईको काँटी फा दा
 सक
खरबारीमा आगो ला न स छ र यसबाट
९६००
निजकका घरमा आगो ला न स छ भ ने कुरा
ल मी साद ख ीसमेत
सामा य िववेक भएको मािनसलाई थाहा हन
संयु
िव
स ने िवषय हो । यसरी सामा य िववेकस म ८९६
11=
नेपाल सरकार
नराखी आफूले गन लागेको कायबाट अकाको
आगलागी
हानी नो सानी ह छ भ ने जानीबुझी य तो
काय गन र यसबाट नो सानी हन गएमा
ितवादीले लापरबाही गरेको मािनने ।
iv

९६०१
12=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

टंकह र दाहाल
िव
नेपाल सरकार

९६०२
संयु
13=

संरि त े िभ
संरि त िहउँ
िचतुवा मारी छाला
िनकासी
ओसारपसार गरी
घरमा राखेको

नेपाल सरकार
िव
कुलमान घले
गु ङसमेत

 िनवेदकले उठाएका बाँ न पाउने
अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको
संर ण, िवपत
यव थापनसमेतका
यव थापक य कुराह का स ब धमा िवचार
गदा नेपालको संिवधान, २०६३ ले मौिलक
मानवअिधकारको
याभूित गद ती
अिधकारको साथक काया वयन गन
िज मेवारी रा यलाई सु पेको छ । कृितक ९०७
कोपलगायत अ य कुनैपिन कारणमा
यि को मौिलक हक अिधकारको संर ण र
संव न गनपन
ु दािय वबाट रा य िवमख
ु हन
स दैन । नाग रकको संर कको हैिसयतले
आ नो ोत साधनको समिु चत प रचालन
गरी आफूले िलएको िज मेवारीबाट कुनै पिन
बहानामा रा यले पिछ हट् न निम ने ।
 राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९ को दफा २६(१) मा व यज तु मान
काय र व यज तक
ु ो आखेटो पहार
रा नेस मको िनिष कायलाइ पिन एकै
दफामा राखे पिन सो कायलाइ कसरु को
मा ानस
ु ार िवचार गरी सजाय गन अिधकतम
र यूनतम सजायको यव था गरी
यायकतालाइ विववेक य सजाय िनधारण
गन स ने गरी कानूनी ावधान िवधाियकाले
९३५
िनि त गरेको देिख छ । यसरी िवधाियकाले
द ड िनधारण गन िव ता रत ावधान राखे
पिन तजिबजी अिधकारको योग आ मगत
वा वे छाचारी पमा गन िम दैन । य तो
द डको िनधारण यायकताले सम याय
(equity), शु अ त: करण (good
conscience), ाकृितक याय (natural
justice) का आधारमा कसरु को मा ा वा
गा भीयता, घटना म र कानूनले तोके को
v

९६०३
14=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

९६०४
15=

संयु
परमादेश /
उ षे ण

९६०५
16=

संयु
परमादेश

प रिधसमेतलाइ
तल
ु ाना मक पमा
अनपु ाितक
र
उिचत
स तुलन
(proportional & proper balance)
भएको छ छै न याल गरी याियक पमा
स पादन हनपु न ।
 जायजात र प चिकत मू याङ् कनमा
अ वाभािवक फरक पन गएको अव था
देिखएकोसमेतका आधारमा सलाही िज ला
अदालतका
तहिसलदारबाट
िमित
िकसनु दास कथविनया
२०६७।८।१५ मा भएको प चिकत
िव
मू याङ् कन रतपूवकको नदेिखएको हदँ ा सो ९४७
रामपित साह
मू याङ् कनलाई सदर कायम गन गरी भएको
कलवारसमेत
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
२०६८।३।१६ को आदेश बेरीतको
देिखएकोले उ षे णको आदेश ारा बदर
हने ।
 िनवेदकले करकाप र जोरजुलमु पूण त रकाले
बा यतामा राजीनामा िदएको, वे छाले
राजीनामा निदएको, सह ा यापकको
राजीनामा वीकृत गन काय कानूनस मत
जनि य बहमख
ु ी
नदेिखएको, रोजगारीस ब धी नाग रक
या पस स चालक
वत ताको हनन् भएकोसमेत देिखँदा
सिमितसमेत
९५०
िनजलाई सह ा यापक पदबाट बि चत गन
िव
काय िनयमसंगत भएको देिखएन भने SMS
माधव साद िघिमरे
स ब धी २ जनाको िनजी मािमलामा सचेत
नगराई वा सफाइको मौकासमेत निदई पद र
रोजगारी नै हरण गन काय मनािसब मा न
नसिकने ।
बम साद िगरीसमेत  ता प आिदको स मान गरेर स पि
िव
आिदको िहसाबिकताब र यव थापन भने
गठु ी सं थान के ीय
गठु ी सं थानले अव य गन स छ । तर ९५८
कायालय, िड लीबजार
सनातनबाट चली आएको पर पराअनस
ु ार
काठमाड समेत
हलेसी महादेवको िन य पूजाआजा स चालन
vi

गन मह त मनोहर िगरीका िश य िश य र
स तानम ये यी रट िनवेदकह लाई
पर परागत पूजाआजा गनबाट हलेसी महादेव
यव थापन सिमितले रो नु यायोिचत
नदेिखने ।
 ाकृितक यायको िस ा त (Principle of
Natural justice)
येक नाग रकको
मौिलक तथा नैसिगक हकसमेत भएको र
हा ो याय णालीले यसलाई ाथिमक र
मूलभूत िस ा तको पमा अंिगकार गरी
९६०६
याय िन पणको स दभमा सवािधक मह व
श ूघन कुमार
िदई आएको छ । ाकृितक यायको
नेपालसमेत
संयु
िस ा तबमोिजम जसको िव
िनणय ९७३
17=
िव
ग र छ सो यि लाई बु ने, के कुन ग ती
ज
ृ ना नेपाल
उ षे ण / ितषेध
कसरु अपराध गरेको छ सो कुरा िनजले
ट पमा जानकारी पाउने र िनजले पिन
आ नो िव का कुराह रा न पाउनु पन
ह छ । सनु वु ाईको लािग उिचत अवसर तथा
मौका निदई गरेको िनणयले याियक
ि यामा वैधािनकता ा गन नस ने ।
 यि गत ज गादताको िवषयमा िवप ी
मालपोत कायालयले आ नो ज गादताको
अिधकार योग गदा सबदु माण, सािबक
कृ ण साद
दता, थलगत सजिमन, नापी आदी गरी
९६०७
ितिमि सनासमेत
ज गा दता गन िम ने निम ने भ ने आ नो
िव
अध याियक अिधकार योग गरी िनणयमा
संयु
अि तयार दु पयोग
पु नपु नमा यसो नगरी
तुत मु ामा ९८१
18=
अनस
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
ु धान आयोगको
उ षे ण /
टङ् गाल,
िमित २०६५/७/२८ को िनदशन र सोको
परमादेश
काठमाड समेत
आधारमा गरेको िवप ी मालपोत कायालयले
ज गाको दता यि का नाममा नगरी नेपाल
सरकारको नाममा दता गन गरी िमित
२०६५/८/१८ मा िनणय गरी दता े ता
vii

९६०८
19=

संयु
बिकङ कसरु

नेपाल सरकार
िव
बी जोशीसमेत

तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा
माणपुजासमेत तयारगरी थानीय िज ला
शासन कायालयमा पठाएको काय काननू र
िवधीगत ि याअ तगत रही भए गरेको
नदेिखने ।
 अिभयोजक प बाट अिभयोजन लगाइएको
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को
कानूनी यव था र तुत मु ाको त यगत
अव थामा तारत यता रहेको देिखँदैन ।
बिकङ कसरु ज तो ग भीर कृितको कसरु
थािपत हन सोबमोिजमको कायकारण
घिटत भएको कुरा व तुिन पमा वादी प ले
मािणत गनपन
ु ह छ । तर नेपाल रा
बकको एक कृत िनदिशका र बक तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६४ को बिखलाप गरे
भएको कायह बिकङ कसरु तथा सजाय
ऐन, २०६४ अनु पको काय मा न सिकने
अव था भएन । जुन कानून उ लङ् घन गरेको ९९१
हो, सोबमोिजम सजायको मागदाबी तुत
गनपनमा
अस ब कानूनको समु चा
ु
दफाह िवपरीतको कसरु भनी अ प र
असा दिभक दाबी िलएको पाइयो । दाबी
िलएका काननू ी दफाह के कसरी उ लङ् घन
ग रए भ ने त य पिन प पमा मािणत
गन सके को छै न । साथै माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ अनस
ु ार पिन कसरु मािणत गन
भार वादीको हने हदँ ा तुत मु ामा अिभयोग
लगाइएको कसरु वादीबाट व तुपरक एवं
िव ािसलो ढङ् गले मािणत गन सके को
नदेिखने ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सिु वधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक

viii

नणय नं . ९५९०
सव च अदालत, पूण इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
फै सला िमित : २०७२।१०।१४।५

§

मु ा : मोही नामसारी
०६८-DF-०००८
पनु रावेदक / वादी : लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं.९ यासल
ब ने तुयमु ै य जनकारको अिधकृत वारेस
का ेपला चोक िज ला धिु लखेल नगरपािलका
वडा नं.३ ब ने रमेशकाजी यंगोल े
िव
यथ / ितवादी : लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं.९ यासल ब ने
मोहनमाया य जनकार मरी म.ु स.गन ऐ.ऐ ब ने
आशामाया य जनकारसमेत
०६८-DF-०००९
पनु रावेदक / ितवादी : काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
वडा नं.३४ ब ने गोपाललाल अमा यसमेत
िव
यथ / वादी : लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं.९ ब ने तयु मु ै
य जनकार
§

मु ामा रहेको िववािदत िवषयसँग स ब
माण बु ने ममा िवशेष बाट जाँच
भई ा हन आएको रायलाई माणमा
807

§

िलन िम ने वा निम नेस ब धमा िववेचना
गरी माणमा िलन निम ने भए आधार
कारणसिहत सो रायलाई ख डन गरी
िमिसल संल न अ य त यपूण माणको
आधारमा मा िन कषमा पु नु पन ।
( करण नं.४)
दाबीको ज गाको नापीका बखत तयार
भएको िफ डबुकमा मोही जिनएको
यि को या चे छापसमेत लागेको
अव था देिखएको, मोही महलमा
उि लिखत यि आफू भएको भनी एकै
नाम गरेका दुई यि ले दाबी गरेको,
िमिसल संल न माणबाट उ यि यही
हो भनी व तुगत पमा एिकन हन नसके को
अव थामा िवशेष ले जाँच गरी िदएको
राय ितवेदन तुत मु ामा िनणायक
माण हन स ने कुरामा िववाद हन
स दैन । दुई िभ नािभ नै यि को या चे
छापमा ताि वक र आधारभूत पमा
िभ नता हने भएकोले कुनै िलखतमा परेको
या चेछाप दुईम ये जसको या चेसगँ
िभड् छ सोही यि नै उ िलखतको
या चे छापकता यि हो भनी मा नु
पन ।
( करण नं.५)
व तुतः कुनै यि को एकभ दा बढी नाम
हन स ने तथा गाउँ घरमा बोलाउने नाम
र कायालयको आिधका रक नाम फरक
हन स ने ह छ । य तै एकै ठाउँमा एउटै
नाम भएका एकभ दा बढी यि ह
हन स ने हदँ ा कसैको नाममा िमलेको
आधारमा हकै नपु ने कुरामा हक कायम
हन स ने वा कुनै यि को एकभ दा बढी
नाम भई कुनै एउटा नामबाट यवहार गरी

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
आएको अव थामा िवना आधार सो यि
आिधका रक यि होइन भनी भ न
िम दैन । य तो अव थामा आिधका रक
यि यही हो भ ने कुरा अ य माणबाट
एिकन हन नसके को अव थामा ह ता र
वा या चे छापको जाँच गरी िवशेष ले
िदएको राय ितवेदनका आधारमा
िन कषमा पु न िम ने ।
( करण नं.८)
वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा रमेशकाजी े
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ह रहर दाहाल, पदमराज का ले र िव ान्
अिधव ा राम राउत र बस त गौतम
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ भूिमस ब धी ऐन, २०२१
§
माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)
सु फै सला गन :
भूिमसधु ार अिधकारी ी बै नाथ चौधरी
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी दगु ा साद उ ेती
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल
संयु इजलासमा फै सला गन :
मा. या. ी रामकुमार साद शाह
मा. या. ी तकराज भ
फै सला
या.देवे गोपाल े : यस अदालत
संयु इजलासका माननीय यायाधीशह बीच मतै य
हन नसक िमित २०६८।४।२७ मा रायबझी फै सला
भई सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
३(१)(क) बमोिजम पूण इजलासको दायरीमा दता भई

पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर
यस कार छःकाठमाड िज ला, सािबक नयाँ बाने र
वडा नं.६(ख) िक.नं.१३३ को े फल ०-९-२
नयाँ नापीबाट कायम काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.१०(ण) िक.नं.१५६
को े फल ०-९-३-२ ज गाको मोही मेरो आमा
मोहनमाया भ ने ब हनी य जनकार भई जोत
आबाद गरी ज गाधनी अजनलाल
अमा यलाई कुत
ु
बझ
मृ यपु ात छोरा
ु ाई आएकोमा अजनलालको
ु
सरु शे लालसमेतलाई कुत बझ
ु ाई आएकोमा आमाको
िमित २०५१।६।२ मा वगवास भई उ ज गा
मैले नै जोतकमोद गरी ज गाधनीह लाई कुतबाली
बझ
ु ाउँदै आएक , उ ज गाको बाली बझ
ु ाउँदा मेरा
नाममा बाली बझ
ु ाएको भरपाई िदनस
ु भ दा नामसारी
भएपिछ िदउँला भनी भरपाई निदई बाली बु दै आएको
र २०६० सालको बाली धरौटीसमेत राखेक हँदा
आमाको हकखाने हकदार म िनवेिदका भएक ले मेरो
नाममा उ ज गाको मोही नामसारी गरी भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २६घ बमोिजम ज गाधनी तथा
मोहीसमेतलाई बाँडफाँड ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
तयु मु ै य जनकारको िनवेदन माग दाबी ।
तयु मु ै य जनकार िववािहत हन् ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ बमोिजम मोही नामसारी गरी
िलन पाउने हकदार होइनन् । मोही नामसारी गरी पाउने
कानूनबमोिजमको हकदार नै नभएको यि को नाममा
मोही नामसारी हन स ै न । िनवेदन मागदाबी खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु शे लाल
अमा यसमेतको िलिखत िति या ।
िनवेिदका तयु मु ैका नाममा मोही नामसारी
हने होइन । मोही नै म रसके को भ ने कारण देखाई
मोही नामसारी माग गन िवप ीको िनवेदन झु ा हो ।
िनज कानूनबमोिजमको नातािभ क पिन नभएक ,
िववािहत भएक र दाबी नै हचवु ा हँदा िनवेदन खारेज
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ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मोहनमायाको िलिखत
िति या ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २८ अनस
ु ार
वादीले आफू मोहनमायाको हकदार हँ भ ने माणसमेत
पेस गन नसके को र आजै मोहनमाया य जनकारको
लगाउ िमिसल नं.१५४ बाट िनज मोहनमाया
य जनकारले मोिहयानी हकको माणप पाउने गरी
िनणय भइसके को हँदा यसमा के ही ग ररहन परेन ।
वादी दाबी खारेज हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको सु
भूिमसधु ार कायालय, काठमाड को िमित २०६१।९।६
को फै सला ।
ज गाधनीह बाट हा ो वा तिवक मोही मेरो
व. आमा मोहनमाया भ ने ब हनी य जनकार हन
भनी िलिखत ितउ र िदएको अव थामा सु ले
मोहनमाया य जनकार नामको उनाउ यि लाई
मोही माणप पाउने ठहर्याई म पनु रावेदकको नाममा
मोही नामसारी नहने गरी वादी दाबी खारेज गरेको
सु को फै सला िु टपूण हँदा उ फै सला बदर गरी
मागदाबीबमोिजम मोही नामसारी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादी तयु मु ै य जनकारको अिधकृत वारेस
रमेशकाजी े को पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको
पनु रावेदनप ।
कबिु लयत र िफ डबक
ु मा लागेको मोहीको
या चे सिहछापसँग हाल मोही हँ भनी आएका
मोहनमाया य जनकारको या चे सिहछाप एक
आपसमा जाँच गराउनु पनमा य तो कुनै पिन माण
नबझ
ु ी भूिमसधु ार कायालयले िवप ी मोहनमाया
य जनकारको नाममा मोही माणप िदने गरी
गरेको फै सला िु टपूण हँदा उ फै सला बदर
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु शे लाल
अमा यसमेतको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको
पनु रावेदनप ।
यसमा यसै लगाउको दे.प.ु नं.१२१८/२९१४,
१३६८/३०९४ को मोही माणप मु ामा िवप ीलाई

िझकाउने आदेश भएको र ततु मु ा उ मु ासँग
अ तर भावी भएकोले ततु मु ामा पिन छलफलको
िनिम अ.बं.२०२ नं. बमोिजम िवप ी िझकाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६२।७।३ को आदेश ।
िवप ीको पनु रावेदन हकदैया िवहीन हँदा
खारेज गरी भूिमसधु ार कायालय, काठमाड को फै सला
कायम राखी पाउँ भ नेसमेत यहोराको मोहनमायाको
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको िलिखत ितवाद ।
. मोहनमाया य जनकार ततु मु ाको मोही हन्
भ ने देिखएको र िवप ीह ले सो त यको िव सनीय
सबदु माणबाट ख डन गन सके को अव था नदेिखँदा
मोहनमायाको नाममा
ततु मु ाको ज गाको
मोिहयानी हकको थायी माणप िदने ठहर्याई िमित
२०६१।९।६ मा भूिमसधु ार कायालय, काठमाड बाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िमित २०६३।६।३० मा भएको फै सला ।
दाबी नै नभएको कुरामा अदालतले िनणय
िदन िम दैन । ततु मु ाको दाबी मोही नामसारी
गरी ज गा बाँडफाँडको भएकोले मोही हकको थायी
माण िदने ठहर्याएको फै सला िमलेको छै न । अतः
वादी दाबीभ दा बािहर गई भूिमसधु ार कायालय
काठमाड ले गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलामा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१) को ख ड (क) र (ख) को
िु ट देिखँदा मु ा दोहोर्याई हेरी सो फै सला उ टी गरी
मोही नामसारी गरी ज गा बाँडफाँड ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादी तयु मु ै य जनकारको यस अदालतमा
परेको िनवेदनप ।
यसमा स ब कुराको मा माण बु नपु न
कानूनी यव था रहेको स दभमा ब हनी य जनकार
र मोहनमाया य जनकारको या चे सिहछाप परी ण
गरी िवशेष को बकप समेत भइसके को अव थामा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
यसतफ वेश नगरी लेखा तथा रेखा िवशेष को
य गरेको राय स ब माण नरहेको भनी गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३।६।३०
को फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ को
ग भीर कानूनी िु ट िव मान देिखँदा याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम ततु
मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान ग रिदएको छ भ ने
यहोराको यस अदालतबाट िमित २०६५।११।२१ मा
भएको आदेश ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
मा मोहीले कमाई आएको ज गामा मोहीस ब धी
िनजको हक िनजका एकासगोलका पित, प नी, छोरी,
आमा, बाब,ु धमपु , छोरा बहु ारी, नाित, नाितनी बहु ारी
वा दाजु भाइह म ये ज गाधनीले प याएको यि लाई
ा हनेछ भनी प सँग उ लेख छ । दतावाला मोही
मोहनमायाको नातास ब धी के ही नभएको मोिहयानी
माणप माग गन मोही मोहनमाया य जनकार उनाउ
यि भएको र मोही मोहनमाया य जनकारको छोरी
तयु मु ै य जनकार िववािहत भई छोरासमेत भइसके को
अव थामा भूिमसधु ारस ब धी ऐनको बिखलाप उनाउ
यि मोहनमाया य जनकारलाई मोही नामसारी
माणप िदने काय बदरभागी भएकोले िनजका नाममा
मोही नामसारी हन नस ने भएकोले मु ा दोहोर्याई
हे रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु शे लाल
अमा यसमेतको यस अदालतमा परेको िनवेदनप ।
यसमा यसै लगाउको िनवेदक वादी तयु मु ै
य जनकारको अिधकृत वारेश रमेशकाजी यंगोल
मोहनमाया य जनकारसमेत भएको
े िव
संवत् २०६३ सालको दो.िन.नं.११३८ को मोही
नामसारी मु ामा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(१) को ख ड (क) को आधारमा मु ा दोहोर्याई
हेन िन सा दान ग रएको र ततु मु ा उ मु ासँग
अ तर भावी भई पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६३।६।३० गतेको फै सलामा माण ऐन, २०३१

को दफा ३ को ग भीर कानूनी िु ट िव मान देिखँदा
याय साशन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड
(क) को आधारमा ततु मु ा दोहोर्याई हेन िन सा
दान ग रएको छ भ ने यहोराको यस अदालतबाट
भएको िमित २०६५।११।२१ को आदेश ।
वादी तयु मु ैक आमा बमनी भ ने मोहनमायाको
या चेसगँ िफ डबक
ु को मोही महलमा लागेको
सिहछापसँग िमलेको र जीिवत ितवादी मोहनमाया
य जनकारसँग निमलेको देिखएकोले बमनी भ ने
मोहनमाया नै उ िक.नं.१५६ को मोही भनी या चे
लगाउने यि हो भ ने देिखन आएकोले िनजलाई मोही
ठहर गनपनमा
नठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको
ु
फै सला िमलेको देिखएन । साथै िनज मोहीक छोरी
यी वादी तयु मु ै अिववािहत रहेको भ ने िनजले २०४४
सालमा िलएको नाग रकताबाट देिखँदा तथा िनज
िववािहत हो भ ने अ य कुनै त यपूण िववादरिहत
र िन या मक माण िवप ी ज गाधनीह ले पेस
गन सके को नभई सो कुराको मौिलक िजिकरस म
िलएकोले त यपूण माण र आधार िवना ज गाधनीको
सो िजिकर मा न िम ने देिखँदनै । आ नो िजिकरलाई
त यपूण एवं िन या मक माणबाट समिथत गराउन
नसके को अव थामा िनज वादी तयु मु ै िववािहत
रहेको भनी ठहराउन िम ने हँदैन । य तो अव थामा
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम
मोही देिखएको िनज ब हनी भ ने मोहनमायाको
मोिहयानी हक िनजको छोरी यी तयु मु ै य जनकारको
नाममा नामसारी हनेसमेत ठहर्याउनु पनमा सो नगरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला उ टी भई तयु मु ै
य जनकारको नाममा मोही नामसारी हने ठहछ भ ने
यस अदालत संयु इजलासका माननीय यायाधीश
ी रामकुमार साद शाहको राय ।
िवशेष ले िदएको राय माणमा हण गन राय
ट, तकसंगत र त यस मत हनपु दछ । िवशेष ले
िदएको राय आफै ँ मा अ प र िववाद पद देिखएको
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अव थामा माणमा हण गन िम ने हँदैन । ब हनी
भ ने तयु मु ै य जनकारक आमा तुत मु ाको
िववािदत ज गाको मोही हन भ ने कुरा कुनै त ययु
माणबाट देिखन पिु हन नआएको र मोहनमाया
यापू, य जनकार, िव दक
ु ार भ ने यि एउटै हन
भ ने नरपािलकाको िसफा रससमेतबाट समथन हन
आएको तथा मोहनमाया मोही भएको ४ नं. अ थायी
जोताह िन सा, िफ डबक
ु उ ारसमेतबाट पिु
भइरहेको देिखएको र दाबीको िक.नं.१५६ को ज गाको
मोहनमाया य जनकारले मोही हकको माणप
पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
सदर हने ठहरी पनु रावेदक तयु मु ै य जनकार िवप ी
सरु शे लाल अमा यसमेतसँगको ०६५-CI-०५७१ र
०५६९ समेतको मोही माणप पाउँ भ ने मु ामा
आज यसै इजलासबाट फै सला भएको र ततु मु ा
पिन सोही मु ासँग अ तर भावी हँदा सो मु ामा
उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट ततु मु ामा
पिन तयु मु ै य जनकारको नाममा मोही नामसारी
ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठहराएको सु
भूिमसधु ार कायालय, काठमाड को फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भ ने यस अदालत संयु इजलासका
माननीय यायाधीश ी तकराज भ को छु ै राय ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा पनु रावेिदका वादी तयु मु ै
य जनकारका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी रमेशकाजी े ले दाबीको िक.नं. १५६ को
ज गाको मोही पनु रावेिदकाक आमा मोहनमाया भ ने
ब हनी य जनकार हन् । सो कुरा िफ डबक
ु मा लागेको
या चे र पनु रावेिदकाक आमाको नाग रकतामा
लागेको या चे छाप जाँच गरी िवशेष ले िदएको राय
ितवेदनसमेतले ट गरेको छ । यी पनु रावेिदका
तयु मु ै िनज मोही मोहनमायाको हक खाने अिववािहत
छोरी भएक ले िनजका नाममा मोही नामसारी हने गरी

माननीय यायाधीश ी रामकुमार साद शाहले य
गनभएको
राय मनािसब हँदा सोही राय सदर कायम
ु
हनपु दछ भनी बहस गनभयो
। यथ मोहनमाया
ु
य जनकारका तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ाह ी ह रहर दाहाल, ी पदमराज का ले
र िव ान् अिधव ा ी राम राउतको दाबीको ज गाको
िफ डबक
ु को जोताहा महलमा मोहनमाया यापू भ ने
उ लेख भएको, उ मोहनमाया यापू भ ने यि र
यथ मोहनमाया य जनकार भ ने यि एकै भएको
भनी काठमाड महानगरपािलकाले िसफा रससमेत
ग रिदएको हँदा यथ मोहनमाया य जनकार दाबीको
ज गाको मोही हन् भ ने कुरा प ह छ । िवशेष ले
िदएको राय िवरोधाभाष पूण रहेको हँदा य तो रायलाई
माणमा हण गन िम दैन । दाबीको ज गा मोही र
ज गा धनीबीच बाँडफाँड भई िब समेत भइसके को
अव था हँदा माननीय यायाधीश ी तकराज भ ले
य गनभएको
राय सदर हनपु दछ भनी र पनु रावेदक
ु
गोपाललाल अमा यसमेतका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी बस त गौतमले पनु रावेिदका वादी
तयु मु ै य जनकारको िववाह भइसके को हँदा िनजले
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ बमोिजम मोही नामसारी
गरी िलन पाउने हकदार होइनन् । यथ ितवादी
मोहनमाया य जनकार दाबीको ज गाको मोही
नभएकोले पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला उ टी
हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
यसमा अजनलाल
अमा यका नाम दताका
ु
सािबक बाने र ६(ख) को िक.नं. ११३ हालको
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
१०(ण) िक.नं. १५६ को ०-९-३-२ ज गाको मोही मेरी
आमा मोहनमाया भ ने ब हनी य जनकार भएकोमा
ज गाधनी अजनलालको
परलोकप ात हाल उ
ु
ज गा िनजका छोरा गोपाललाल र सरु शे लालसमेतका
नाममा रहेको, आमा मोहनमायाको िमित २०५१।६।२
मा मृ यपु ात म िनवेिदकाले मोहीको हैिसयतले कमाई
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आएको हँदा िनजको हकदार म िनवेिदकाको नाममा उ
ज गाको मोही नामसारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
वादीको दाबी रहेको देिख छ । दाबीको ज गाको
िवप ीक आमा मोही नभई म मोहनमाया य जनकार
मोही भएको, वादी तयु मु ै य जनकारको िववाहसमेत
भइसके को हँदा िनजका नाममा मोही नामसारी हने
होइन भ नेसमेतको मोहनमाया य जनकारको र वादी
तयु मु ैको िववाह भइसके कोले िनज कानूनबमोिजमको
हकदार नभएकोले िनजका नाममा मोही नामसारी
गन िम दैन भ नेसमेतको ज गाधनी सरु शे लाल
अमा यसमेतको िलिखत िति या भएको ततु
मु ामा मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी दाबी खारेज
हने ठहर्याएको सु भूिमसधु ार कायालयको िनणय
सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
फै सला भएको देिख छ । उ फै सला उपर मु ा
दोहोर्याई हे रपाउँ भनी वादी तयु मु ै य जनकार
र ज गाधनी सरु शे लाल अमा यसमेतको िनवेदन
परी यस अदालतबाट मु ा दोहोर्याई हेन िन सा
दान भई संयु इजलाससम पेस हँदा माननीय
यायाधीशह बीच मतै य नभई माननीय यायाधीश
ी रामकुमार साद शाहले वादी दाबी खारेज हने
ठहर्याएको सु भूिमसधु ार कायालयको िनणय सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला उ टी गरी
वादी दाबीबमोिजम वादी तयु मु ै य जनकारका नाममा
मोही नामसारी हने गरी राय य गनभएको
र माननीय
ु
यायाधीश ी तकराज भ ले मोही नामसारी ग रपाउँ
भ ने वादी दाबी खारेज हने ठहर्याएको सु भूिमसधु ार
कायालयको िनणय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला सदर हने गरी छु ै राय य गनु
भई सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
३(१)(क) बमोिजम पूण इजलासको दायरीमा दता भई
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको देिखयो ।
उपयु बमोिजम
िव ान्
कानून
यवसायीह ले
गनभएको
बहस
सनु ी
ु

पनु रावेदनसिहतका िमिसल कागजात अ ययन गरी
उि लिखत त य भएको ततु मु ामा पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला उ टी गरी दाबीको ज गाको
मोिहयानी हक पनु रावेदक वादी तयु मु ै य जनकारका
नाममा नामसारी हने गरी माननीय यायाधीश ी
रामकुमार साद शाहले य गनभएको
राय र दाबीको
ु
ज गाको मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी तयु मु ै
य जनकारको दाबी खारेज हने ठहर्याएको सु
भूिमसधु ार कायालयको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला सदर हने गरी माननीय
यायाधीश ी तकराज भ ले य गनु रायम ये कुन
राय कायम हने हो भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, स ब िमिसल
कागजातह को अ ययनबाट दाबीको सािबक िक.नं.
११३ हालको िक.नं. १५६ को ज गाको हालका
ज गाधनी सािबक ज गाधनी अजनलालका
छोराह
ु
गोपाललाल र सरु शे लाल अमा य रहेको कुरामा िववाद
देिखँदनै । उ सािबक िक.नं. ११३ ज गाको िमिसल
संल न िफ डबक
ु को ितिलिप हेदा जोताहाको महलमा
मोहनमाया यापू भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
य तै जोताहाको अ थायी िन सा तथा ज गाधनी
माण पज
ु ामा समेत मोही मोहनमाया यापूको नाम
उ लेख भएको देिख छ । यी पनु रावेदक वादी तयु मु ल
ै े
जोताहाको महलमा उि लिखत मोहनमाया यापू
आ नी आमा मोहनमाया भ ने ब हनी य जनकार
भएक , िनजको मृ यु भइसके कोले िनजको हक खाने
आफू अिववािहत छोरी हँदा दाबीको ज गाको मोिहयानी
हक आ ना नाममा नामसारी ग रपाउँ भनी दाबी िलएको
र िलिखत जवाफ ततु कता मोहनमायाले जोताहाको
महलमा उि लिखत मोहनमाया यापू भ ने यि
आफू भएकोले वादीका नाममा मोही नामसारी हने
होइन भनी िजिकर िलएको देिखएकोले उ ज गाको
मोही यी पनु रावेिदका वादी तयु मु ै य जनकारक आमा
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आशामाया य जनकारसमेत
मोहनमाया भ ने ब हनी य जनकार हन् वा िलिखत
जवाफ ततु कता मोहनमाया हन् भ ने नै ततु
मु ाको मु य िववािदत िवषय रहेको देिखन आयो ।
३. िमिसल संल न सािबक िक.नं. ११३ को
ज गाको िफ डबक
ु को जोताहा महलमा मोहीमाया
यापू भ ने उ लेख भई िनजको या चे छापसमेत
लागेको देिख छ । हालका ज गाधनीह गोपाललाल,
सरु शे लालले यी पनु रावेिदका तयु मु ैक आमा दाबीको
ज गाको मोही होइनन् भनी ट पमा भ न नसक
वादी तयु मु ै िववािहत भएक ले भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ बमोिजम िनजका नाममा मोही नामसारी गन
िम दैन भ नेस मको िजिकर िलई िलिखत िति या
य गरेको देिख छ । दाबीको उ ज गाको २
नं. अनस
ु ूची मोहनमायाको नाममा कािशत भई
जोताहाको ४ नं. अ थायी िन सा पिन मोहनमायाकै
नाममा तयार भएको अव था देिखएको छ ।
४. यस कार दाबीको ज गाको मोही आ नी
आमा मोहनमाया भ ने ब हनी हन् भ ने वादी र उ
ज गाको मोही आफू भएको भनी यथ मोहनमायाले
िजिकर िलएको स दभमा वा तिवक मोही पिहचान गन
योजनका लािग पनु रावेदन अदालत, पाटनले उ
ज गाको िफ डबक
ु र २ नं. अनस
ु ूचीमा लागेको या चे
छाप वादीक आमा ब हनी भ ने मोहनमायाको या चे
छापसँग िभड् छ वा यथ मोहनमायाको या चे
छापसँग िभड् छ, रेखा िवशेष बाट जाँच गराउनु भनी
लगाउको मोही माणप मु ामा भएका आदेशानस
ु ार
िवशेष बाट या चे छाप जाँच गरी राय ितवेदन
ा भई जाँच गन िवशेष को बकप समेत भएको
देिख छ । पनु रावेदन अदालतले फै सला गदा
उपयु बमोिजम या चेछाप जाँच गरी िवशेष ले
िदएको राय ितवेदनलाई बेवा ता गरी सो राय ितवेदन
माणमा ला ने नला ने भ ने स ब धमा कुनै िववेचना
नै नगरी के वल तयु मु ैक आमाको नाम मोही महलका
उि लिखत नामसँग निमलेको भ ने एक मा आधारमा

पनु रावेिदका वादी तयु मु ैका नाममा मोही नामसारी नहने
भनी िन कषमा पगु ेको देिख छ । मु ामा रहेको िववािदत
िवषयसँग स ब माण बु ने ममा िवशेष बाट जाँच
भई ा हन आएको रायलाई माणमा िलन िम ने
वा निम ने स ब धमा िववेचना गरी माणमा िलन
निम ने भए आधार कारणसिहत सो रायलाई ख डन
गरी िमिसल संल न अ य त यपूण माणको आधारमा
मा िन कषमा पु नु पन ह छ । ततु मु ा पनु अगावै
सरकारी िनकायबाट आिधका रक पमा तयार भएको
िफ डबक
ु , २ नं. अनस
ु ूची ज ता कागजमा लागेको
या चे छापसँग मोही दाबी गन यि ह को या चे
छाप जाँच गरी िदएको िवशेष को रायलाई कुनै
व तगु त आधार कारणसमेत उ लेखै नगरी माणको
पमा हण नगरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
माण मू याङ् कनको रोहमा कानूनसङ् गत रहेको
देिखन आएन ।
५. यसरी दाबीको ज गाको नापीका बखत
तयार भएको िफ डबक
ु मा मोही जिनएको यि को
या चे छापसमेत लागेको अव था देिखएको, मोही
महलमा उि लिखत यि आफू भएको भनी एकै
नाम गरेका दईु यि ले दाबी गरेको, िमिसल संल न
माणबाट उ यि यही हो भनी व तगु त पमा
एिकन हन नसके को अव थामा िवशेष ले जाँच गरी
िदएको राय ितवेदन ततु मु ामा िनणायक माण
हन स ने कुरामा िववाद हन स दैन । दईु िभ ना िभ नै
यि को या चे छापमा ताि वक र आधारभूत पमा
िभ नता हने भएकोले कुनै िलखतमा परेको या चेछाप
दईु म ये जसको या चेसगँ िभड् छ सोही यि नै उ
िलखतको या चे छापकता यि हो भनी मा नु पन
ह छ । यस अथमा दाबीको ज गाको िफ डबक
ु मा मोही
जिनएको यि को या चे छापसँग पनु रावेिदका वादी
तयु मु ैक आमा ब हनी भ ने मोहनमाया र यथ
मोहनमायाम ये जसको या चे छाप िम छ सो यि
नै सो ज गाको मोही हो भनी अदालतले मा नु पन ह छ ।
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या चे छाप जाँच गरी िवशेष ले राय ितवेदन िदएको
तथा िवशेष ले अदालतमा उपि थत भई बकप समेत
गरेको अव थामा य तो रायलाई माण ऐन, २०३१
को दफा २३(७) बमोिजम माणमा िलनपु न ह छ ।
६. िमिसल संल न िवशेष को राय ितवेदन
हेदा, िफ डबक
ु को जोताहाको महलमा लागेको या चे
छाप पनु रावेिदका वादी तयु मु ैक आमा ब हनी भ ने
मोहनमायाको नाग रकताको माणप मा लागेको
या चे छाप तथा यथ मोहनमायाको या चे
छापसँग जाँच ग रएकोमा िफ डबक
ु को उ या चे
छाप र तयु मु ैक आमाको नाग रकताको या चे छाप
तल
ु ना गदा समानताका िव दहु पाईएको र ती दवु ै
या चेह च आकारका रहेको भ ने उ लेख
भएको देिख छ भने यथ मोहनमायाको औ ंठाछाप
िफ डबक
ु को या चे छापसँग िम दैन भनी प पमा
राय य भएको देिख छ । उ राय य गन
िवशेष को बकप भएको र यथ मोहनमायाका
तफबाट िजरहसमेत गरेको देिखएकोमा यथ ले उ
रायलाई व तगु त आधारमा अ यथा हो भनी पिु गन
सके को नदेिखँदा िवशेष को उ राय ततु मु ामा
माणमा िलन िम ने नै देिखयो ।
७. यसका अित र
यथ मोहनमाया
य जनकारले िफ डबक
ु को जोताहाको महलमा
उि लिखत यि आफू भएको भनी िजिकर िलए
पिन दाबीको ज गाको कािशत २ नं. अनस
ु ू ची
पनु रावेिदका वादी तयु मु ैका साथमा रहेको भनी िनजका
कानून यवसायीले बहसको ममा उ अनस
ु ूचीको
स कलै ित इजलाससम
ततु गनभएकोमा
उ
ु
स कल अनस
ु ूची पनु रावेिदकाका साथमा कसरी
रहन गएको हो यथ तथा िनजतफका िव ान्
कानून यवसायीले सोको यिु संगत आधार कारण
ततु गन सके को देिखएन । यथ मोहनमायाले
काठमाड महानगरपािलका १० नं. वडा कायालयले
मोहनमाया यापू, मोहनमाया िव दक
ु ार र मोहनमाया

य जनकार भ ने एकै यि भ ने बिु झएको भनी
ग रिदएको िसफा रसप बाहेक िनज दाबीको ज गाको
मोही भनी प पमा देिखने व तगु त आधार माण
ततु गन सके को देिखँदनै । यी पनु रावेिदका िववािहत
हँदा िनजका नाममा मोही नामसारी हन स दैन भनी
ज गाधनीले दाबी िलए पिन िमिसल संल न िनज
तयु मु ैले िमित २०४४।१२।१ मा िलएको नाग रकताको
माणप को ितिलिपको पितको महल खाली रहेको
देिख छ भने िनज िववािहत रहेको कुरा ज गाधनीले
माण ारा पिु गन सके कोसमेत नदेिखँदा िनज
तयु मु ैको िववाह भइसके को भनी मा न िमलेन । य तै
यथ मोहनमायाका तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीह ले दाबीको ज गा बाँडफाँड भई िब समेत
भइसके को भनी बहसको ममा िजिकर िलए पिन मु ा
च दा च दैको अव थामा मोही नै नभएका यि र
ज गा धनीबीच ज गा बाँडफाँड गरेको कायले कानूनी
मा यता ा गन स ने पिन हँदनै ।
८. व ततु ः कुनै यि को एकभ दा बढी
नाम हन स ने तथा गाउँ घरमा बोलाउने नाम र
कायालयको आिधका रक नाम फरक हन स ने
ह छ । य तै एकै ठाउँमा एउटै नाम भएका एकभ दा
बढी यि ह हन स ने हँदा कसैको नाम मा
िमलेको आधारमा हकै नपु ने कुरामा हक कायम हन
स ने वा कुनै यि को एकभ दा बढी नाम भई कुनै
एउटा नामबाट यवहार गरी आएको अव थामा िवना
आधार सो यि आिधका रक यि होइन भनी भ न
िम दैन । य तो अव थामा आिधका रक यि यही
हो भ ने कुरा अ य माणबाट एिकन हन नसके को
अव थामा ह ता र वा या चे छापको जाँच गरी
िवशेष ले िदएको राय ितवेदनका आधारमा
िन कषमा पु न िम नेनै हँदा पनु रावेिदका वादी तयु मु ैक
आमा ब हनी भ ने मोहनमायाको या चे छापसँग
दाबीको ज गाको िफ डबक
ु को जोताहाको महलमा
लागेको या चे छाप िमलेको र यथ मोहनमाया
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य जनकारको औ ंठाछापसँग िमलेको नदेिखएको
तथा िनज यथ ले आफू दाबीको ज गाको मोही
भएको कुरा माण ारा पिु गन नसके को अव थामा
िनज यथ दाबीको ज गाको मोही देिखएको भनी
मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने वादीको दाबी खारेज हने
ठहर्याएको सु भूिमसधु ार कायालयको िनणय सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला सदर
हने गरी यस अदालत संयु इजलासका माननीय
यायाधीश ी तकराज भ ले य गनभएको
रायसँग
ु
सहमत हन सिकएन ।
९. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
यी पनु रावेिदका वादी तयु मु ैक आमा मोहनमाया भ ने
ब हनी य जनकार दाबीको िक.नं. १५६ ज गाको
मोही भएको कुरा पिु हन आएको देिखँदा उ ज गाको
मोही हक नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी दाबी खारेज हने
ठहर्याएको सु भूिमसधु ार कायालय, काठमाड को
िमित २०६१।९।६ को िनणय सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६३।६।३० को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी यी पनु रावेिदका वादी
तयु मु ै य जनकारका नाममा दाबीको उ िक.नं.
१५६ को ज गाको मोहीहक नामसारी हने गरी यस
अदालत संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी
रामकुमार साद शाहले य गनभएको
राय मनािसब
ु
देिखँदा सदर हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम
गनू ।
तपिसल
१. मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम वादी
दाबी खारेज हने ठहर्याएको सु भूिमसधु ार
कायालयको िनणय सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला उ टी भई वादी
दाबीको सािबक िक.नं. ११३ हालको िक.नं.
१५६ को ज गाको मोहीहक यी पनु रावेिदका
वादी तयु मु ै य जनकारका नाममा नामसारी
हने ठहरेकाले उ ज गाको मोही हक यी

पनु रावेिदका वादीका नाममा नामसारी गरी
मोही माण प समेत बनाई िदनु भनी सु
भूिमसधु ार कायालयमा लेखी पठाइिदनू ।
२. ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िनयमानस
ु ार िमिसल बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
स. . या.क याण े
या.बै नाथ उपा याय
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल माघ१४ गते रोज ५ शभु म् ।

&

नणय नं . ९५९१
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
आदेश िमित : २०७२।१२।१८।५
०७०-NF-००२३
िवषय : उ ेषण
पनु रावलोकन िनवेदनकता / िवप ी : भारतीय
कानूनबमोिजम थािपत १/ए वि सटाट रो
कलक ा ७००००१ पि म बंगाल भारतमा
रिज ड कायालय भई हाल लिलतपरु िज ला,
लिलतपरु उपमहानगरपािलका, वडा नं. ३
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मा अवि थत रहेको दामोदर रोपवेज ए ड
क
शन क पनीको तफबाट अि तयार
ा अरिव द मजु दार
िव
यथ / िनवेदक : नेपाल सरकार, अथ म ालय
§

§

§

करार भनेको स बि धत प ले
आफूह बीच लागू हने गरी वत
सहमितमा गरेको कानूनबमोिजमको
स झौता हो । यसैले करारका सतह
स बि धत प का लािग ब धनकारी
ह छन् र ितनीह को पालना गनु करारका
प ह को कानूनी दािय व ब दछ । करार
कानून स बि धत करारका प ह लाई
लागू हने दािय वस ब धी कानून हो ।
करारबमोिजम पूरा गनपन
ु दािय व कुनै
एक प ले पूरा नगरेको अव थामा अक
प ले पूरा गनुपन दािय वबाट छुट् कारा
पाउन स दछ । आफैँ दािय व पूरा गन
नस ने प ले अक प लाई दािय व पूरा
गन बा य गन नस ने ।
( करण नं.४)
सारभतू पमा काय स प न भएको
मा नका लािग जनु काम वा उ े यका
लािग करार भएको हो सो काम वा
उ े य पूरा हने िकिसमबाट काय भएको
हनुपदछ । य तो उ े य ा नभएको
अव थामा सारभूत पमा काम स प न
भएको मा न नसिकने ।
( करण नं.७)
करारमा नै काय स प नता मािणत
गन अिधकार भएको िनि त अिधकारी
र ि यासमेत तोके को अव थामा
यसबाहेकको ि या अवल बन गरी
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§

§

§

§

पेस भएको िनणय (Minutes) लाई काय
स प नताको आधार बनाउन करारको
भावना ितकूल हने ।
( करण नं.८)
करारमा नै काय स प नताको माणप
जारी गन िज मेवारी कसैलाई तोके को
अव थामा य तो आिधका रक यि ले
काय स प नताको माणप जारी नगरी
अ य कुनै यि ले कुनै बैठकमा भाग
िलई िनणयमा द तखत गरेको भ ने मा
आधारमा यसैलाई काय स प नताको
आधार बनाउनु करारको भावना र
मा यताको ितकूल हने ।
( करण नं.९)
ते ो प बाट काम लगाउने वा नलगाउने
भ ने कुरा ठे कादाताको विववेकमा
भर पन िनजको अिधकारको कुरा हो ।
ठे कादाता नेपाल ओ र ड या नेसाइट
क पनीले सो अिधकार योग नगरेको
कारण करारबमोिजमको काय स प न
भइसके को अथ गन निम ने ह छ । यसबाट
करारबमोिजमको कायस प न भइसके को
भनी यस अदालत पूण इजलासबाट
पुनरावलोकनको िन सा दान गदा
िलएको आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
( करण नं.१०)
कुनै पिन स झौताको या या स पूण
स झौताका आधारमा गनुपन ह छ । कुनै
एउटा दफा वा कुनै एउटा अंशलाई मा
आधार मानेर या या गदा छु ै प रणाम
िन कन स ने ।
( करण नं.१२)
जमानी स झौताअनुसारको दािय व कुन
समयमा र किहले ार भ हने भ ने कुरा
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§

मु य करारका सतह र जमानीस ब धी
करारका सतह मा भर पन कुरा हो ।
जमानीकताको दािय व जिहले पिन
दो ो (Secondary) ह छ । मल
ू ऋणी
वा दािय व पूरा गन मूल प (Principal
Debtor) ले आ नो दािय व पूरा नगरेको
अव थामा मा जमानीकताको दािय व
सु ह छ । मूल प को दािय व नै सु
नभएको अव थामा जमानीकताको दािय व
सु हनै स दैन । बहमत म य थको
िनणयमा Guarantee Agreement को
दफा १ लाई अ य दफाको सापे तामा
नहेरी यसलाई िनरपे (Absolute)
ावधानका पमा या या गरेको अव था
छ । स झौताका कुनै पिन ावधानलाई
अ य ावधानको प रपालनामा आि त
नरहेको भनी एकाङ् गी पमा या या
गदा Guarantee Agreement को
सम तालाई बेवा ता हन जाने ।
( करण नं.१३)
स झौता सतरिहत हो वा सतयु हो
भ ने कुरा जमानत स झौताको सम
यव थाह को
आधारमा
िनणय
ग र छ । जमानतस ब धी करार भनेकै
कुनै यि ले आफूले पूरा गनपन
ु दािय व
पूरा नगरेमा य तो दािय व ते ो प ले
पूरा गन गरी भएको करार हो । यस
आधारमा हेदा पिन कुनै दुई प बीच
भएको करारले िसजना गरेको दािय व
कुनै यि ले पूरा नगरेको अव थामा
य तो दािय व म पूरा गनछु भनी पिहलो
करारका कुनै प र अक ते ो प का
बीचमा भएको करार नै जमानतस ब धी
करार हने हदँ ा जमानतस ब धी करारलाई

सबै अव थामा सतरिहत मा न सिकँ दैन
र तुत िववादसँग स बि धत जमानत
स झौतालाई सतरिहत भनी मा न सिकने
अव था नहने ।
( करण नं.१४)
पनु रावलोकन िनवेदनकता / िवप ीका तफबाट :
िव ान् व र अिधव ाह महादेव साद
यादव, नारायण ब लभ प त, श भु थापा तथा
िव ान् अिधव ाह कृ णराज पा डे र िवन
खरेल
यथ / िनवेदकका तफबाट : िव ान्
सह यायािधव ाह िकरण पौडेल, संिजवराज
रे मी, कृ णिजवी िघिमरे तथा िव ान् व र
अिधव ाह बि बहादरु काक , सशु ीलकुमार
प त, बाबरु ाम कुँवर
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को
उपदफा (२) को ख ड (च)
संयु इजलासमा फै सला गन :
स. . या. ी राम साद े
मा. या. ी मे शमा
आदेश
या.सुशीला काक : यस अदालत संयु
इजलासको िमित २०६७।३।२३ को आदेशमा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१)
को ख ड (ख) बमोिजम पनु रावलोकनको िन सा दान
भई यसइजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त य र आदेश यस कार रहेको छ :त कालीन क पनी ऐन, २०२१ अ तगत
सं थािपत नेपाल ओ र ड या नेसाइट क पनी ा.
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िल. (यसपिछ “ठे का िदने क पनी” मा भिनने)
ले दामोदर रोपवेज ए ड क
सन क पनीसँग
ख रढुंगादेिख लामोसाँघस
ु मको १०.५ िक. िम. लामो
१५० टीपीएच (TPH) मताको मोनोके वल रोपवे
िनमाण गनका लािग १४ जनवरी, १९८३ मा ठे का
स झौता स प न गरेको िथयो ।
यथ ले स प न ठे का स झौता र अ य
त स ब धी िलखतह बाट टन क ोजे टको पमा
रोपवे पूण तयार गरी ठे का िदने क पनीलाई िज मा
लगाउनु पन दािय व रहेको तथा टन क ोजे टको
चिलत मा यताबमोिजम आयोजनाको सव ण,
एलाइनमे ट, िडजाइन, सोको स लाई तथा ढुवानी,
िसिभल क
सन,
चरल याि के शन,
इरे शन, किमशन, जडान गन, आयोजनासँग
स बि धत आईपन स पूण िव तु ् मेकािनकल उपकरण
से टी िगयर उपल ध गराउने, आयोजना ह ता तरण
हन अिघस म बीमा गन, आयोजना ह ता तरण
भएको िमितले १२ मिहनास म िडफे टका िव
परफरमे स यारे टी र िडफे ट पाटपज
ु ा िनःशु क
उपल ध गराउनेसमेतका दािय वह ठेकेदारमा रहेको
भ ने िनजह बीच स प न स झौताका सतह ले प
गरेको देिख छ ।
उपयु आयोजनाको कायबापत ठेक मू य
अमे रक डलर ४०,१८,५७७।६० रहेको िथयो र
िनमाण स झौताबमोिजम मनसाय प (Letter of
Intent) जारी ग रएको िमित (मे २४, १९८२) बाट
२५ मिहनािभ ठेकेदारले आयोजनाको िनमाण
काय स प न गनपन
ु भ ने अिनवाय सतसमेत रहेको
िथयो । ठे का िदने क पनी र ठे का िलने यथ बीच
उ आयोजनाको स ब धमा स प न ठे का
स झौताको अधीनमा रही ठेक रकमम ये अमे रक
डलर २५, ८३, ६४६।६० को धन जमानी िदने गरी
िनवेदक नेपाल सरकार र ठेकेदार क पनीबीच १६
से टे बर, १९८३ मा धन जमानी स झौतासमेत

स प न भएको िथयो ।
िनवेदक नेपाल सरकार र ठेकेदार क पनीबीच
स प न जमानी स झौताको दफा ५ मा ठे केदार र
ठे का िदने क पनीबीच स प न िनमाण स झौता ारा
िनधा रत सतबमोिजम, िनधा रत समयाविधिभ र
िनमाण स झौताको सतबमोिजम पूरा भएका कामको
नेपाल सरकारले धन जमानी उपल ध गराउने भ ने
यहोरा ट उ लेख ग रएको छ । यसै गरी सो जमानी
स झौताको दफा ७ मा ततु स झौताबमोिजम
उ प न कुनै पिन मतिभ नता वा िववाद सो स झौताका
प ह ले आपसमा मै ीपूण तरीकाबाट समाधान
गनपन
ु र यसरी िववादको समाधान हन नसके मा
मा सो िववाद म य थलाई सु पने भ नेसमेत सत
रहेकोमा मै ीपूण तबरबाट समाधान गन यास नै नभई
म य थता ारा सनु वु ाई ग रएको हँदा सो सनु वु ाई र
िनणय अप रप व हनक
ु ा साथै म य थता ऐन, २०३८
को दफा २१(२)(छ) तथा जमानी स झौताको दफा ७
समेतको िवपरीत छ ।
म य थ ि बनु लले आ नो ठहरमा
एकातफ मै ीपूण समाधानलाई पूवसत नमानेको
तर अक तफसो पूरा भइसके को पया माण भएको
भनी आ नो ठहरलाई आफै ँ ारा ख डन ग रएको छ ।
मै ीपूण तवरले ततु िववाद समाधान गन स ब धमा
िनवेदक र ठे केदार क पनीबीच औपचा रक पले कुनै
िलखतसमेत आदान दान भएको छै न । तसथ ततु
स झौताको स ब धमा म य थता ारा े ािधकार
हण गन अव था नै नभई यथ बाट भएको िनणय
िु टपूण भई िनवेदक एम. िज. चतवु दी िव
ी ५ को
सरकार भएको मु ामा ितपािदत नजीर िस ा तको
समेत िवपरीत रहेको छ ।
म य थता ऐन, २०३८ ले िनिद गरेको
यव थािवपरीत िनणय काया वयनको सरु ण
आव यक नठािननु र िनजले काया वयन गदन भ ने
माण नभएको भ नक
ु ो अथ म य थताले सनु वु ाई
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हनपु ूव नै ठेकेदारको दाबीअनु प हने वा ठेकेदारको
िव मा िनणय िदनु नपन पूवा ह राखेर म य थताले
सनु वु ाई गरेको प ह छ । के क तो कानून र
आधारमा म य थले ठेकेदार क पनीका िव मा
िनणय हँदासमेत काया वयन हने माण भेटेको हो,
सो िनणयको कुनै कथन र या याबाट प हँदनै ।
य तो कारको ि थितमा कप रािसओ स भाडोरेना
दे का जादो (Corporation Salvadorena de
caldazo) िव. फुटवेयर कप रशेन अफ लो रडा
(Foolware Corporation of Florida) को िववादमा
एल.स भाडोरमा भएको म य थताको िनणय सो
मल
ु क
ु उ यूयोक महासि धको प नभएकोले संयु
रा य अमे रकामा काया वयन नहने भनी िमयामीको
संघीय अदालतले गरेको आदेशसमेत यस िववादमा
सा दिभक रह छ । अतः म य थताको िनणय पूणतः
पूवा हमा आधा रत भएको प छ ।
म य थता ऐन, २०३८ को दफा ११(१)
बमोिजम स झौतामा नै म य थ हने यि को नाम
उ लेख भएकोमा िववाद खडा भएको िमितले र िववाद
खडा भएपिछ म य थ िनयु भएकोमा यसरी िनयु
भएको िमितले तीन मिहनािभ दाबी पेस गनपन
ु
वा या मक यव था छ । फे अ
ु री ३०, १९९६ मा
मु य म य थ िनयु ग रएपिछ म य थको िनयिु
गन काय पूण पमा पूरा भएको िथयो । जहाँस म
१२ जनु १९९६ को प को छ, सो प ी यू
काठमाड रहँदाका िवषयका लिजि क िवषयमा
सीिमत छ । सोहीबमोिजम म य थता ऐन, २०३८ को
दफा ११(१) तथा म य थतास ब धी UNCITRAL
RULE को िनयम १.२ तथा १८.१ बमोिजम फे ूअरी
३०, १९९६ को िमितबाट दाबीप म य थतासम
पेस गनपनमा
यथ ले अग २१, १९९६ मा मा
ु
दाबीप पेस गरेको हनाले म य थता ऐन, २०३८ को
दफा ११(६) बमोिजम म य थताको िनयिु वतः
बदर हनपु नमा सो नभई म य थताले बदिनयतपूण

र कलिु षत भावनाले यथ नं. ३ को प मा िनणय
िदनपु न नै कुराबाट अिभ े रत भई िववादको िवषयमा
वेश गरी गरेको िनणय म य थता ऐन, २०३८
िवपरीत हनाले सो बदरभागी छ ।
नेपाल सरकार तथा यथ बीच स प न
जमानी स झौता कुनै वत र छु ै करार नभई
ठे का िदने क पनी र ठेकेदारबीच स प न िनमाण
स झौताको सहायक वा पूरक स झौताको पमा
ग रएको हो । जमानी स झौताको दफा ५ मा प पले
सो स झौताअ तगत नेपाल सरकारले िदएको
जमानी ठेकेदारले िनमाण स झौताको सतबमोिजम
र स झौताको यादिभ पूरा गरेको कायको मू यमा
मा लागू हने गरी सत तोिकएको छ । यादिभ िनमाण
काय स प न नभएको स झौताको सत ितकूल
काय भएकोमा नेपाल सरकारबाट िदइएको जमानीको
दािय व ार भ हन स ै न । ठेकेदारले के कित
कायह िनमाण स झौताबमोिजम पूरा गरेको छ, सोको
लेखाजोखा नभई जमानी स झौताका ावधान आकृ
हनै स दैन । जमानी स झौतालाई वत र छु ै
अि त व भएको करार ठानी जमानी ब ने िनवेदकलाई
पिहलो र िबना सतको जवाफदेही ठानी भएका िनणय
फै सलाह जमानी स झौताको सत नं. ५ तथा मल
ु क
ु
ऐन, जमानी गनको महलको ६ नं. समेतको ितकूल
रहेको छ ।
जनु आधारमा ठे का िदने क पनीले
यथ का िव
पेस गरेको दाबी हद यादिभ
नभएको भनी खारेज गन म य थताले िनवेदक
िव हद यादिभ
यथ ले दाबी पेस गर्यो वा
गरेन भ नेतफ यान िदइएको छै न । यसबाट समेत
म य थताको उ िनणय प पातपूण, कलिु षत र
पूवा ह े रत रहेको र सो िनणयलाई समथन गरेबाट
यथ नं. १ को फै सलासमेत सवथा कानूनिवपरीत
भई िु टपूण रहेको छ ।
िवप ी ठेकेदारका तफबाट म य थतासम

819

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
पेस भएको दाबी अिधकार ा यि बाट नभएको
हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८२ नं. बमोिजम खारेज हनपु न
भनी िनवेदकले यथ को हैिसयतबाट िलइएको
पिहलो र मख
ु िजिकरका स ब धमा म य थताबाट
यान निदई अिधकृत यि बाटै दाबी पेस भएको भनी
याियक मा यता ितकूल या या ग रएको छ । कमन
ल णालीमा कायिविध कानूनलाई सारवान कानून
सरह पालना गन र हद याद, े ािधकार, हकदैया
र कायिविध कानूनको िनयिमत ि यालाई उिचत
ढंगबाट पालना नभएमा दाबी वीकार हन स दैन ।
अतः अनिधकृत तवरले पेस भएको र वीकार गन नै
नहने दाबीप लाई वीकार गरी य को िवषयमा वेश
गरी िदइएको म य थताको िनणय सवथा बदरभागी
रहेको छ ।
यथ नं. ३ ले रोपवे िनमाण गन काय
स प न नगरी अधरु ो छाडेकोमा िववाद छै न । य तो
अधरु ो काममा सरु णबापतको रकम िनवेदकले भु ानी
गनपन
ु भ ने नै आउँदैन । ठे का िदने क पनीबाट
नखटाइएका अनािधकृत यि बाट िलएको प को
आधारमा Turn Key Project को िनमाण स प न
भएको भनी मा ने िनणय कानून एवं यायको मा य
िस ा तसमेतको िवपरीत भई सवथा बदरभागी रहेको
छ।
अतएवः मािथ उि लिखत कानून त य
माणह बाट यथ ह को स पूण काम कारवाही
िनणय तथा फै सलाबाट िनवेदकको म य थता ऐन,
२०३८ लगायत अ य चिलत नेपाल कानून ारा
याभूत कानूनी हकमा आघात पन गएकोले
यथ बाट िमित २०५९।१।९ मा भएको िनणय
फै सला तथा ३ से टे बर, १९९७ (तदनस
ु ार
२०५४।५।१८) मा भएको िनणयसमेतका फै सलाह
नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८
को उपधारा (२) बमोिजम उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी उ िनणय काया वयन नगनु नगराउनु भनी

यथ ह को नाउँमा परमादेशलगायत उपयु आ ा,
आदेश वा पूज जारी गरी पूण याय पाउँ भ नेसमेत
यहोराको नेपाल सरकार, अथ म ालयका तफबाट
ऐ.का सिचव भानु साद आचायले दायर गनभएको
रट
ु
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
यो आदेश ा भएको िमितले १५ िदनिभ िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी िवप ीलाई सूचना पठाई िलिखत
जवाफ आएपिछ वा अबिध नाघेपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको िमित
२०५९।८।२७ को आदेश ।
म य थतास ब धी ाईबनु ल काठमाड को
िमित २०५४।५।१८ को फै सलाउपर यस अदालतमा
कानूनबमोिजम िनवेदन परी यस अदालतबाट िमित
२०५९।१।९ मा नेपाल सरकारको िनवेदन खारेज हने
ठहरी फै सला भएको देिख छ । यसरी कानूनबमोिजम
फै सला भएको अव थामा िनवेदकको मागबमोिजम
नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा २३
र ८८(२) अ तगत उ ेषणको आदेश जारी हनपु न
होइन । िनवेदन दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको तफबाट
परेको िलिखत जवाफ ।
नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को
धारा ८८(२) बमोिजम उपचारसिहतको मौिलक तथा
स बैधािनक हक र उपचार रिहतको कानूनी हकको
चलनमा रा यका संय ह ले दखल, हनन, बाधा
अबरोध उ प न गरेमा मा रट े आकिषत ह छ ।
म य थ ाईबनु ल प वयंको इ छाले सिृ गरेको
संरचना तथा िनकाय हो । य तो ाईबनु ल थायी
संरचना होइन । यसरी मु ाका प ह आफूले सिृ
गरेको संरचना तथा िनकाय रा यले सिृ गरेको
िनकाय तथा संरचनािभ नपन िनिववाद छ । आफै ँ ले
उपचारको लािग िनकाय खडा गन अिन यसबाट
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ा भएको प रणामबाट कानूनी हक तथा मौिलक
एवं संवैधािनक हक अपहरण भयो भ ने अव था
आउन नस ने हँदा ार भतः रट े आकिषत हन
स दैन । नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को
धारा १७, २३र ८८(२) मा यवि थत रहेको मौिलक
हक रा यले नाग रक वा यि को लािग िनि त
गरेको हो । उ धाराले यवि थत गरेको मौिलक हक
रा यको हकमा आकिषत हने होइन । िनवेदक वयंले
इ छाएको म य थ ाईबनु लसम िनवेदकले ितदाबी
पेस गरेकोमा िववाद छै न । य तो म य थले आ नो
अनक
ु ू ल िनणय गरेको अव थामा मा ने तर आ नो
ितकूल िनणय भएको अव थामा नमा ने भ ने हन
स दैन । य तो िनवेदन Doctrine of Approbate
& Reprobate को िस ा तका आधारमा पिन खारेज
भागी छ ।
म य थ ाइबनु लले िनणय गरेपिछ िनवेदक
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा गएको र पनु रावेदन
अदालत, पाटनले समेत िनणय गरेकोमा िववाद
छै न । पनु रावेदन अदालतको फै सलाप ात ९
मिहनाभ दा पिन बढी अविध यतीत भएपिछ मा
ततु िनवेदन पन आएको छ । म य थता ऐन,
२०३८ को दफा २२ ले िनणय भएको िमितले ६०
िदनिभ िनणय काया वयन गनु गराउनु पन यव था
गरेको छ । िनणय भएको िमितले ६० िदनिभ मा नै
िनणय नै काया वयन गनपन
ु भएकोले पनु रावेदन
अदालतको िनणयमा िच नबझ
ु ेको अव थामा ६०
िदनिभ नै भावकारी उपचारको माग स बि धत
प ले अवल बन गनपन
ु ह छ । उ ६० िदनको समय
यतीत भइसके पिछ रट िनवेदन दायर गरेमा अनिु चत
िवल वको िस ा त आकिषत ह छ ।िनवेदकले
िववादको िवषयको ोतको पमा १४ जनवरी १९८३
को स झौताको िलखतलाई उ लेख गनभएको
छ।
ु
उ स झौता दवु ै प ह को बीचमा स प न भएको
करार हो । रट िनवेदनमा उठाइएको स पूण िवषयव तु

करारीय िवषयव तु रहेको र करारीय िवषय तथा
िववादमा रट े योग तथा आकिषत नहने िनिववाद
छ।
यसैगरी रोपवेको पूणतया तयारी भएको
र स चालनमा समेत आएको कुरामा िववाद छै न ।
रोपवेको तयारी स चालनको िवषय टे डरस ब धी
िलखत, यारे टीस ब धी िलखत, ते ो मल
ु क
ु को
सामानको आयात, िनणय पिु तकाको अिभलेख,
अिभलेखमा भएका सहीह , रोपवेको मतामा िववाद
आएको, धन जमानी िलनपु न वा नपन भ ने करारीय
त यस ब धी िवषयह को िन पण सबदु माणको
मू याङ् कनबाट मा हन स ने हँदा य तो माणको
मू याङ् कन ग रनु पन िवषयमा रट े आकिषत
हन स दैन । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको दामोदर रोपवेज ए ड
क
सन क पनीको तफबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल. र
दामोदर रोपवेज ए ड क
सन क पनीबीच
१४ जनवरी १९८३ मा दोलखा िज लाको
लामोसाँघदु ेिख खरीढुंगास म १५० ित टन घ टा
(TPH) ओसारपसार गन मता भएको १०.५
िक. िम. ल बाइको मोनोके वल रोपवे िनमाण गनका
लािग भएको ठे का स झौता Turnkey स झौता हो
भ ने त य थािपत हन आयो । य तो Turnkey
स झौतामा स झौताअनस
ु ारको काय पूण पमा
स प न गन दािय व ठेकेदार क पनीमा िनिहत रहनेमा
कायस प न भएको त य थािपत हन आउँछ आउँदनै
भ ने स ब धमा माण तथा व तिु थितको अ ययन,
अवलोकन, मू याङ् कन तथा िव ेषणसमेत गरी
िनणयमा पु नु पनमा सो नगरी बहमत म य थ ारा
काय स प न भएको िन कषमा पगु ी सोही िन कषलाई
िनणयाधार बनाई नेपाल सरकार र दामोदर रोपवेज
एडक
सन क पनीबीच १६ से टे बर १९८३
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मा स प न जमानी स झौताअ तगतको नेपाल
सरकारको दािय वलाई िनरपे दािय वका पमा
या या गरी नेपाल सरकारले दामोदर रोपवेज ए ड
क
सन क पनीलाई दाबीबमोिजम भु ानी
िदनपु न भनी ग रएको म य थ िनणय स झौताको
सतिवपरीत देिखन आयो । म य थको उ िनणय
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िनणयमा
समेत स झौताका सत तथा आधारभूत सै ाि तक
मा िववेचना भएको पाइएन । त कालीन म य थता
ऐन, २०३८ को दफा २१ को उपदफा (२) को ख ड
(च) मा िनणय स झौतामा उि लिखत कुनै सतको
िवपरीत भएमा यसलाई म य थको िनणय बदर गन
सिकने आधार मािनएको प र े यमा म य थ ारा
िमित २०५४।५।१८ मा भएको उ िनणय र सोउपर
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०५९।१।९
मा भएको िनणयसमेत उ कानूनी यव थाअनु प
नदेिखएकोले उ ेषणको आदेशले बदर ह छ ।
उपयु ानस
ु ारको बहससमेत सनु ेप ात
ततु मु ाको त यगत अव थाको िसंहावलोकन
गनु उपयु देिख छ । ततु िववादको िवषयमा
गिठत म य थ ि बनु ल ित िववादको एक प अथात्
िनवेदक नेपाल सरकारका तफबाट अिव ास य
भएको अव था हँदा नयाँ म य थ ारा िववाद समाधान
ग रनु वा छनीय हन आउँछ । तसथ ततु िववादसँग
स बि धत स पूण त यगत ह र स ब कानूनी
ह मा समेत िवचार गरी म य थ ि बनु लसम
ततु भएका दाबीह को स ब धमा िनणय गन
गराउन दाबीकताले चाहेमा अ म य थ ारा िनणय
गनका लािग िववादका प ह बीच भएको करार /
स झौताका सतह मा िनधा रत ि याअनस
ु ार
म य थ िनयिु को कारवाही ार भ गनु भनी
पनु रावेदन अदालत, पाटनका नाउँमा परमादेशसमेत
जारी हने ठहछ भ ने यस अदालत संयु इजलासको
िमित २०६७।३।२३ को आदेश ।

ततु रट िनवेदन नेपाल सरकारले नाग रक
सरह मौिलक हक हनन् भएको भनी दायर गरेको
अव था छ । िस ा तत: रा यको मौिलक र कानूनी
हक हँदनै । रा यले नाग रक वा यि सरह संवधै ािनक
तथा कानूनी हकको चलनका लािग उपचारको माग
अवल बन गन स दैन । करारका प ह ले आ नो
करा रय दािय व र पार प रक दािय वह पूरा गरेका
छन वा छै नन भ ने परी ण गनु मह वपूण ह छ ।
िनवेदकले करा रय दािय व पूरा गरेको तफ िववेचना
नगरी Turn key हो वा होइन भनी ािविधक कारण
देखाइ ग रएको फै सला अ यायपूण छ । िवप ीले ि थर
िव तु ् आपूित, एथे साम ी, मानव ोतको यव था
नगरेको कारण भार परी ण हन नसके को अव थामा भार
परी ण नगरेको भनी िनमाण क पनीलाई दोषारोपण
गन िम दैन । ततु िववाद १६ से टे बर १९८३ मा
नेपाल सरकार र िनमाण क पनी दामोदर रोपवेजबीच
भएको जमानी स झौतासँग स बि धत छ । प ह बीच
स प न भएको स झौताबाट सिृ जत हक र दािय वको
स ब धमा असाधारण अिधकार े अ तगत आदेश गन
िम दैन । यसस ब धमा सव च अदालतले धेरै निजर
िस ा त ितपादन ग रसके को छ । य तै असाधारण
अिधकार े अ तगतको रट िनवेदनमा माणको
मू याङ् कन गन िम दैन तर संयु इजलासले करारमा
दइु प बीच भएका प ाचारका यहोरालाई िववेचना
र मू याङ् कन गरी गरेको फै सला िु टपूणरहेको छ ।
स झौतामा Completion Certificate Engineer
In Charge ले जारी गन भ ने यव था भएकोमा
सोबमोिजमको सिटिपके ट जारी नभएको आधारबाट
काय स प न नभएको भ ने िन कषमा पु न िम दैन ।
स झौताका प ह का बीचमा सन् १९८९/५/३१,
सन् १९८९।१२।१८ र सन् १९९१/४/१५ मा भएको
बैठकका माइ यूटमा उि लिखत यहोराबाट काय
स प न भएको त य िनिववाद पमा पिु भएको छ ।
स झौतामा उ लेख भएको Engineer In
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Charge को िनयिु नगरेको कारणबाट काय स प न
नभएको भ ने िन कषमा पगु ी भएको फै सला िु टपूण
रहेको छ । जमानी स झौताबमोिजम िनमाण क पनीले
साम ी तथा सेवाह नेपाल ओ र ड या नेसाइटलाई
उपल ध गराएको छ । जमानी प मा नेपाल सरकारले
अमेरीक डलर २५,८३,६४६।६० भ दा अिधक
नहने गरी समयमा नै भु ानी िदने र सो अप रवतनीय
हने भ ने उ लेख छ । स झौताबमोिजम सेवा र साम ी
आपूित गरेकोमा सोको भु ानी नपाउनु अ यायपूण
रहेको छ । नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल. र
िनवेदक क पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा स प न
भएको रोपवे िनमाणस ब धी स झौता र नेपाल
सरकार र िनमाण क पनीबीच १६ से टे बर १९८३
मा भएको जमानी स झौता पथृ क र वत स झौता
हन् । यसबाट के वल रोपवे िनमाणसँग स बि धत रहेको
भ ने कारणबाट अ तर भावी रहेकोले भु ानी पाउन
नस ने अथ गरी भएको फै सला त यभ दा िवपरीत र
मनोगत भई बदरभागी छ । स झौताको ते ो संशोधनले
भु ानी सोधन उधारो िविधअ तगत ९० ितशत
साम ी चलान गरेप ात र १० ितशत रकमको
भु ानी साम ी प रयोजना थलमा पगु ेको ७ िदनिभ
गन यव था छ । यसरी वत करारलाई अ तर
भावी भनी भएको फै सला िु टपूण छ । अदालतबाट
भएको िनणयलाई अ य िनकाय वा अदालतबाट
मु ा मािमलामा भएका फै सलाह को समक मा
राखी िन पण गदा म य थस ब धी अवधारणा
तथा म य थता ऐनको यव था पूण पबाट समा
हने ह छ । म य थता ऐन, २०३८ को दफा २१
मा विणत खास र िवशेष अव थाह िव मान रहे
नरहेको स ब धमा मा पनु रावेदन अदालतले िनणय
गन िम ने भएपिछ पनु रावेदन अदालतको िनणयको
िवषयमा परेको िनवेदनबाट पनु रावेदिकय अिधकार
े मा ज तो अिसिमत िवषयमा िन पण गन
निम नेमा म य थता ऐनको दफा २१ लाई नै शु य

पान गरी भएको फै सला ने.का.प. २०५९, अंक ५/६,
पृ २५८, िनणय नं. ७०८९ समेतको िवपरीत भई
बदरभागी छ । तसथ संयु इजलासको आदेशमा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१)
को ख ड (ख) को अव था िव मान भएकोले ततु
मु ा पनु रावलोकन गरी हे रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
दामोदर रोपवेज ए ड क स सन क पनीको तफबाट
अि तयार ा अरिव द मजु दारको िनवेदनप ।
यसमा ियनै प िवप भएको यसै लगाउको
०६८-RV-००२२ को मु ामा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ११(१) को ख ड (ख) बमोिजम
पनु रावलोकनको अनमु ित दान ग रएको र ततु
मु ा उ मु ासँग अ तर भावी देिखँदा सोही
आधारमा ततु मु ामा समेत याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ११(१) को ख ड (ख) बमोिजम
पनु रावलोकनको अनमु ित दान ग रिदएको छ । िवप ी
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७०/११/२९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सचु ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िनवेदन
सिहतको िमिसल अ ययन ग रयो । दामोदर रोपवेज
ए ड क स सन क पनीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ाह ी महादेव साद यादव,
ी नारायण ब लभ प त, ी श भु थापा तथा िव ान्
अिधव ाह ी कृ णराज पा डे र ी िवन खरेलले
ततु रट िनवेदन नेपाल सरकारले नाग रक सरह
मौिलक हक हनन् भएको भनी दायर गरेको अव था
छ । िस ा तत: रा यको मौिलक र कानूनी हक
हँदैन । रा यले नाग रक वा यि सरह संवैधािनक तथा
कानूनी हकको चलनका लािग सव च अदालतको
असाधारण अिधकार े अ तगत उपचारको माग
अवल बन गन स दैन । करारबाट िसिजत िववादको
िवषयमा यस अदालतको असाधारण अिधकार े को
योग हन स दैन । रट े बाट त यगत ह को
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िववेचना तथा माणको मू याङ् कन ग रँदैन । ततु
िववाद १६ से टे बर १९८३ मा नेपाल सरकार र िनमाण
क पनीबीच भएको जमानी स झौतासँग स बि धत
छ । असाधारण अिधकार े अ तगतको रट िनवेदनमा
माणको मू याङ् कन गन िम दैन तर संयु इजलासले
करारका दईु प बीच भएका प ाचारका यहोरालाई
िववेचना र मू याङ् कन गरी गरेको फै सला िु टपूण
रहेको छ । स झौतामा Completion Certificate
Engineer In Charge ले जारी गन भ ने यव था
भएकोमा सोबमोिजमको सिटिफके ट जारी नभएको
आधारबाट काय स प न नभएको भ ने िन कषमा
पु न िम दैन । रोपवे िनमाणस ब धी स झौताअनस
ु ार
नेपाल ओ र ड या नेसाइटले िनधा रत िक ता र
याजको रकम नितनासाथ जमानी स झौताअनस
ु ार
सो दािय व नेपाल सरकारमा सन िनि त भएकाले
नेपाल सरकारले दािय व वहन गन कुरालाई इ कार
गन िम दैन ।नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल. र
िनवेदक क पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा स प न
भएको रोपवे िनमाणस ब धी स झौता र नेपाल सरकार
र िनमाण क पनीबीच १६ से टे बर १९८३ मा भएको
जमानी स झौता पथृ क र वत स झौता हन् । यसरी
वत करारलाई अ तर भावी भनी भएको फै सला
िु टपूण छ । तसथ म य थ ारा िमित २०५४।५।१८
मा भएको िनणय एवं पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िमित २०५९।१।९ मा भएको िनणय कानूनस मत
रहँदारहँदै बदर हने ठहर गरेको यस अदालत संयु
इजलासको िमित २०६७।३।२३ को आदेश िु टपूण
भएकोले उ आदेश बदर हनपु दछ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
िवप ी नेपाल सरकार, अथ म ालयका
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ाह
ी
िकरण पौडेल, ी संिजवराज रे मी, ी कृ णिजवी
िघिमरे तथा िव ान् व र अिधव ाह ी बि बहादरु
काक , ी सशु ीलकुमार प त, ी बाबरु ाम कुँवरले

नेपाल ओ र ड या नेसाइट र दामोदर रोपवेजबीच
रोपवे िनमाणका लािग भएको स झौता ाथिमक
स झौता भएकाले सो स झौताअनस
ु ारको काय
स प न भएपिछ मा जमानी स झौता ि याशील हने
हो । रोपवे िनमाण गरी ह ता तरण भएको भ ने कुरा पिु
नहँदास म जमानी स झौताअनस
ु ार नेपाल सरकारको
दािय व िसजना हन स दैन । स झौताको या या
गदा सम स झौतालाई अ ययन गनपनमा
जमानी
ु
स झौताको दफा १ लाई मा आधार बनाएर ग रएको
म य थको िनणय स झौताका अ य सतह को
िवपरीत रहेको छ ।स झौताअनस
ु ारको काय पूण पमा
स प न गन दािय व ठे केदार क पनीमा िनिहत रहने
ह छ । कायस प न भएको त य थािपत हन आउँछ
आउँदैन भ ने स ब धमा माण तथा व तिु थितको
अ ययन, अवलोकन, मू याङ् कन तथा िव ेषणसमेत
गरी िनणयमा पु नु पन ह छ । तर बहमत म य थ ारा
मनोगत पमा काय स प न भएको िन कषमा पगु ी
जमानी स झौताअ तगतको नेपाल सरकारको
दािय वलाई िनरपे दािय वका पमा या या गरी
नेपाल सरकारले भु ानी िदनपु न भनी ग रएको म य थ
िनणय एवं पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेश
स झौताको सतिवपरीत हनक
ु ो साथै कानून ितकूल
छ । तसथ म य थ ारा िमित २०५४।५।१८ मा
भएको िनणय एवं पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०५९।१।९ मा भएको िनणय बदर हने ठहर गरेको यस
अदालत संयु इजलासको िमित २०६७।३।२३ को
आदेश कानूनस मत हँदा उ आदेश सदर हनपु दछ
भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ततु िववादमा नेपाल सरकार, अथ
म ालयले दायर गरेको रट िनवेदनप मा नेपाल
ओ र ड या नेसाइट र दामोदर रोपवेज ए ड
क
सन क पनीबीच १४ जनवरी, १९८३
मा स प न रोपवे िनमाणस ब धी स झौता Turn
key स झौताका पमा रहेको र सो स झौताका
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आधारमा नेपाल सरकार र ठेकेदार क पनीबीच १६
से टे बर १९८३ मा जमानी स झौता भएको हो ।
मूल स झौताका पमा रहेको रोपवे िनमाणस ब धी
स झौताअनस
ु ारको काय स प न नभएको अव थामा
जमानी स झौताअनस
ु ारको दािय व िसजना नहनेमा
म य थ ि बनु ल ारा काय स प न भएको भनी
जमानीकता नेपाल सरकारले भु ानी गनपन
ु गरी
िमित २०५४।५।१८ मा िनणय गरेको र सो िनणयलाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०५९।१।९ को िनणयसमेत िु टपूण हँदा बदर
ग रपाउँ भनी मागदाबी िलएको देिख छ । िवप ी
दामोदर रोपवेज ए ड क स सन क पनीका तफबाट
पेस ग रएको िलिखत जवाफमा स झौताबमोिजम
रोपवेको िनमाणस ब धी काय स प न भइसके को,
जमानी स झौता आफै ँ मा वत स झौता भएको र
सो स झौताको पिहलो सतले भु ानीस ब धी दािय व
नेपाल सरकारमा रहने प यव था गरेको हँदा
सोही आधारमा भएको म य थ िनणय र पनु रावेदन
अदालत, पाटनको आदेश कानूनस मत भएकाले रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी माग गरेको पाइ छ ।
यस अदालत संयु इजलासबाट म य थ
ि बनु ल ारा िमित २०५४।५।१८ मा भएको िनणय
र सो िनणयलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०५९।१।९ को िनणय उ ेषणको
आदेशबाट बदर गरी िववादसँग स बि धत स पूण
त यगत ह र स व कानूनी ह मा समेत
िवचार गरी त कालीन म य थ ि बनु लसम
ततु
भएका दाबीह को स ब धमा िनणय गन गराउन
दाबीकताले चाहेमा अ म य थ ारा िनणय गनका
लािग म य थ िनयिु को कारवाही ार भ गनु भनी
पनु रावेदन अदालत, पाटनका नाममा परमादेश जारी
हने ठहर गरेकोमा दामोदर रोपवेज क सन क पनीले
पनु रावलोकनको लािग िनवेदन गरी लगाउको ०७०NF-००२५ को मु ामा रोपवेजको िनमाणस ब धी

काय स पादन भइसके को भ नेसमेत आधारमा
यस अदालत पूण इजलासबाट याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ११(१) को ख ड (ख) बमोिजम
पनु रावलोकनको अनमु ित दान भएको र ततु
मु ामा समेत सोही आधारमा पनु रावलोकन िन सा
दान भएको हँदा यस अदालतको संयु इजलासको
िमित २०६७।३।२३ को आदेश कानूनस मत भए
नभएको िवचार गनपन
ु देिखएको छ ।
ततु िववादमा िनवेदक नेपाल ओ र ड
या नेसाइट ा.िल. र दामोदर रोपवेज ए ड क
सन
क पनी (ठेकेदार क पनी) बीच १४ जनवरी १९८३
मा दोलखा िज लाको लामोसाँघदु ेिख खरीढुंगास म
१५० ित टन घ टा (TPH) ओसारपसार गन
मता भएको १०.५ िक. िम. ल बाइको मोनोके वल
रोपवे िनमाण गनका लािग ठे का स झौता भएको
देिख छ । उ स झौतामा रोपवेको Supply of design,
Drawings and Equipment and Erection and
Commissioning भ नेसमेतको यहोरा उ लेख
भएको र सोसमेतको कायका लािग अमे रक डलर
४०,१८,५७७।६० ठेक मू य कायम ग रएको पाइ छ ।
सोम ये अमे रक डलर २५,८३,६४६।६० बराबरको
सामान र सेवा Supplier's credit मा Supply
गनसमेतको यहोरा उ लेख भएको देिख छ ।मनसाय
प (Letter of Intent) जारी ग रएको िमितले २५
मिहनािभ ठे केदार क पनीले उ रोपवे िनमाण
स प न गरी स नपु नसमेतको सत स झौतामा रहेको
पाइ छ । योजना स प न गनपन
ु िनधा रत अविधिभ
turnkey basis मा िनमाण काय स प न गनपन
ु
भ ने यहोरासमेत स झौताको Article 5 मा उ लेख
भएको देिख छ ।रोपवे िनमाण स ब धमा Supplier
ले Supply गन अमे रक डलर २५,८३,६४६।६०
बराबरको सामान र सेवाबापतको भु ानीका
स ब धमा नेपाल ओ र ड या नेसाइटबाट अनरु ोध
भएअनस
ु ार स झौताको सतका अधीनमा (Set
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forth in the contract) रही नेपाल सरकार जमानी
ब ने गरी नेपाल सरकार र ठेकेदार क पनीबीच १६
से टे बर, १९८३ मा जमानत स झौता (Guarantee
Agreement) समेत भएको पाइ छ । सो स झौताले
भु ानीको याभूित (guarantee Irrevocably the
due and punctual payment) दान गरेको रसो
जमानी स झौताबमोिजम १२ अ टोबर, १९८५ मा
ठेकेदार क पनीका प मा जमानतप जारी ग रएको
देिख छ । य तै नेपाल ओ र ड या नेसाइट र ठेकेदार
क पनीबीच २५ जल
ु ाई, १९८९ मा Ropeway
Operation and Maintenance Contract स प न
भएको देिख छ ।
स झौताका प ह बीच कुनै िकिसमको
िववाद उ प न भएमा पार प रक सहमितका आधारमा
समाधान गनपन,
यसरी सहमित हन नसके मा
ु
म य थसम पेस ग रने भ ने स झौतामा सत रहेको
पाइ छ । स झौतामा म य थ सम िववाद पगु ेको
अव थामा UNCITRAL Rules अनस
ु ार कारवाही
ग रने र यसमा नेपाली कानून Applicable हने
भ नेसमेतको सत रहेको देिख छ । जमानतको रकम
भु ानी स ब धमा दामोदर रोपवेजका तफबाट
म य थ ि बनु लसम दाबी ततु ग रएको र सोही
िववादमा नेपाल सरकारका तफबाट ितदाबी ततु
ग रएको देिख छ । उ जमानत भु ानीस ब धी
िववादमा जमानी सतरिहत भएको र दाबीकताले
२ िक ताभ दा बढी भु ानी पाउन बाँक रहेको
अव था भएको, दाबीकताले करार पूरा गरेको हनपु न
भ ने ितवादीह को भनाइसँग सहमत हन सिकने
आधार नभएको भ नेसमेतका आधारमा ितवादीले
दाबीकतालाई जमानतअ तगतको साँवा र सोको
करारीय याजसमेत भु ानी गनपन
ु भनी बहमत
म य थ ारा िनणय गरेको पाइयो । सो िनणयमा
एकजना म य थ ारा आपूितकताले स झौताका
अव थाह पूरा नगरेस म भु ानी ा गन अिधकार

नरा ने भ नेसमेतको असहमितपूण नोट ततु गरेको
देिख छ । उि लिखत िनणयउपर पनु रावेदन अदालत,
पाटनमा नेपाल सरकार, अथ म ालयबाट दायर
भएको िनवेदनमा जमानतस ब धी िववादमा बहमत
म य थको िमित २०५४।५।१८ को िनणय मनािसब
हँदा सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िमित २०५९।९।१ मा फै सला भएको देिख छ ।
ततु िववादमा बहमत म य थको िमित
२०५४।५।१८ को िनणय एवं पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट िमित २०५९।१।९ मा भएको फै सला
िु टपूण रहेको भनी नेपाल सरकार अथ म ालयको
तफबाट यस अदालतमा ततु रट दायर भएको
पाइ छ । यस अदालत संयु इजलासबाट
म य थको िमित २०५४।५।१८ को िनणय र
पनु रावेदन अदालत,पाटनबाट िमित २०५९।१।९
मा भएको फै सला उ ेषणको आदेशले बदर गरी
स झौताका सतह मा िनधा रत ि याअनस
ु ार
म य थ िनयिु को कारबाही ार भ गन पनु रावेदन
अदालत, पाटनका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरेको
िमित २०६७।३।२३ को आदेशमा पूण इजलासबाट
पनु रावलोकनको अनमु ित दान गदा भएको आदेशको
प र े यमा िवचार गरी िन न ह का स ब धमा
िनणय गनपन
ु देिखएको छः१. नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल. र दामोदर
रोपवेज ए ड क
सन क पनीबीच १४
जनवरी १९८३ मा भएको स झौताअनस
ु ार
रोपवे िनमाणस ब धी काय स प नताको अव था
िववादसँग स ब त य र माणबाट पिु भएको
छ वा छै न ?
२. नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल. र दामोदर
रोपवेज ए ड क
शन क पनीबीच १४
जनवरी १९८३ मा स प न रोपवे िनमाणस ब धी
स झौता र दामोदर रोपवेज ए ड क
सन
क पनी र नेपाल सरकारबीच १६ से टे बर,
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१९८३ मा स प न जमानी स झौता एक आपसमा
अ तरस बि धत छन् वा छै नन् ? उ जमानी
स झौताअनस
ु ार जमानीकता नेपाल सरकारको
दािय व सत रिहतको िनरपे हो वा होइन ?
३. म य थ ि बनु लबाट िमित २०५४।५।१८ मा
भएको िनणय र पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको िमित २०५९।१।९ को िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनका
नाममा परमादेश जारी गरेको यस अदालत संयु
इजलासको िमित २०६७।३।२३ को आदेश
कानूनस मत छ वा छै न ?
२. िन पण गनपन
ु पिहलो का स ब धमा
िवचार गदा नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल. र
दामोदर रोपवेज ए ड क
सन क पनीबीच १४
जनवरी १९८३ मा स प न स झौताअनस
ु ार रोपवे
िनमाणस ब धी काय नै स प न नभएको भ ने नेपाल
सरकार अथ म ालयको दाबी रहेको छ । उ
दाबीलाई दामोदर रोपवेज ए ड क
सन क पनीले
इ कार गरी रोपवे िनमाणस ब धी काय स प न भएको
भनी िजिकर िलएको पाइ छ । कुनै पिन योजनाको काय
स प नता मापनको आधारह म ये योजना Turnkey
Project हो होइन भ नेसमेत हने हँदा ततु िववादमा
पिन काय स प नतास ब धी िवषयमा िवचार गनपु ूव
उ आयोजना Turnkey Project हो वा होइन भ ने
स ब धमा समेत िवचार गनपन
ु देिखएको छ ।
३. योजनाको िडजाइनदेिख िनमाणस मको
स पूण िज मेवारी Contractor मा रहने प रयोजनालाई
Turnkey प रयोजना मािन छ । ततु िववादसँग
स बि धत स झौताका िलखतह
वयंले पिन
Turn-key Project को प रभाषा ततु गरेका
छन् । Acceptance of Tender मा Complete
turn-key handing over of operating ropeway
system भिनएको छ भने सोही िलखतको Clause

2.1.7 मा रहेको Performance Guarantee
Tests स ब धी यव था पिन Turnkey Project
कै अवधारणाअनु प देिख छ । यसैगरी नेपाल
सरकार र दामोदर रोपवेजबीच स प न Gurantee
Agreement को तावनामा समेत The supply
of design, drawings and equipment
and erection and commissioning of a ...
monocable ropeway भ ने उ लेख भएको छ ।
सोही स झौताको Article 5 मा पिन the supplier
shall complete the ropeway on turnkey
basis within the time limit and condition as
stipulated in the contract भ ने उ लेख ग रएको
पाइ छ । यसैगरी Operation and Maintenance
of Ropeway को Clause 1 मा Scope of work मा
Turnkey contract basis as per Acceptance
of Tender भ ने यहोरा उ लेख ग रएको देिख छ ।
यसबाट नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल. र ठेकेदार
क पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा दोलखा िज लाको
लामोसाँघदु ेिख खरीढुंगास म १५० ित टन घ टा
(TPH) ओसारपसार गन मता भएको १०.५ िक.िम.
ल बाइको मोनोके वल रोपवे िनमाण गनस ब धी ठे का
स झौता र सोसँग स ब सबै िलखतह ले यसलाई
Turnkey Project कै पमा िच ण गरेका हँदा रोपवे
िनमाणस ब धी िववािदत ठे का स झौता Turnkey
Basis मा स प न हने प रयोजना भएको देिखयो ।
४. अब रोपवे िनमाण स ब धमा
स झौताबमोिजम काय स प न भए नभएको
स ब धमा िवचार गदा करार भनेको स बि धत प ले
आफूह बीच लागू हने गरी वत सहमितमा गरेको
कानूनबमोिजमको स झौता हो । यसैले करारका
सतह स बि धत प का लािग ब धनकारी ह छन्
र ितनीह को पालना गनु करारका प ह को कानूनी
दािय व ब दछ । करार कानून स बि धत करारका
प ह लाई लागूहने दािय वस ब धी कानून हो ।
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करारबमोिजम पूरा गनपन
ु दािय व कुनै एक प ले पूरा
नगरेको अव थामा अक प ले पूरा गनपन
ु दािय वबाट
छुट्कारा पाउन स दछ । आफै ँ दािय व पूरा गन
नस ने प ले अक प लाई दािय व पूरा गन बा य
गन स दैन । ततु िववादमा िनमाण क पनी दामोदर
रोपवेजले करारबमोिजमको काय स प न भइसके काले
रकम भु ानी गन दािय व अक प मा बाँक रहेको
भ ने िजिकर रहेको छ भने अथ म ालयसमेतले
करारबमोिजम काय स प न गनपन
ु प ले नै काय
स प न ग रनसके को हँदा आफूले दािय व वहन
गनपन
ु अव था नै िसजना नभएको भनी िजिकर
िलइएको अव था छ । यस अदालत पूण इजलासबाट
पनु रावलोकनको अनमु ित दान गदासमेत रोपवे
िनमाण काय स प न भएको भनी आधार िलइएको
हँदा काय स प नता वा अस प नताको िवषय ततु
िववादमा मह वपूण रहेको छ ।
५. करारका प ह बीचमा स प न भएका
करारीय यव थाह लाई हेदा सव थम Acceptance
of Tender को Clause 2.1.7 मा Performance
Guarantee Tests स ब धमा ग रएको
यव थाअ तगत Performance guarantee
tests shall be continued operation of the
ropeway for a total period of 120 hrs. on a
consecutive day - about 10 hrs. running on
each day (running for 4 days and break of
one day for rest and maintenances) भिनएको
छ । तर य तो Test ग रएको भनी दामोदर रोपवेजका
तफबाट दाबी गन नसक ठे का दाता नेपाल ओ र ड
या नेसाइट नै परी ण ित उदासीन रहेको भनी
तक ततु गरेको देिख छ । यिद िनमाण स प न
भइसके को भए नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल.
ले Performance Guarantee Tests नै नगरी
िनमाण स प न भइसके को रोपवे आ नो िज मामा
िलई स चालनमा न याउनु पन कुनै व तिु न आधार

र कारण देिखँदैन ।आयोजनामा नेपाल ओ र ड
या नेसाइट क पनी वयंका तफबाट रोपवेकै लािग
भा. . १,०८,७१,०००।– मू य बराबरका सामानह
क पनी आफै ँ ले आयात गरेको भ ने त य ठेकेदार
क पनीका तफबाट समेत उजागर ग रएको स बि धत
फाइलबाट देिख छ । यित ठूलो लगानी भइसके को र
रोपवेको िनमाणपिछ थु ै स भावनाह को ढोका खु ने
अव थालाई बेवा ता गरी स प न भइसके को िनमाण
प रयोजनालाई आ नो िज मामा िलने ि याबाट
नेपाल ओ र ड या नेसाइट क पनी िवमूख भएको
भ ने भनाइ िव ास द देिखँदनै ।
६. ठेकेदार क पनीका तफबाट नेपाल
सरकार ारा जमानत ितको ितब ता य
ग रएको भिनएको से टे बर ८, १९९३ को प ले पिन
कायस प न भएको कुरालाई िकटानीसाथ उ लेख गन
सके को पाइँदैन । उ प मा उ लेख भएको Contract
is a turn-key contract and your responsibility
is also to assure that the equipment’s
supplied are of required standard, erected
properly and are functioning well. Your
letter of 15th June does not mention
when the ropeway was completed and
came into operation neither it says about
performance Test and when it was handed
over to NOMPL. भ ने यहोरालाई ठेकेदार
क पनीकातफबाट पिन ख डन ग रएको िमिसल
संल न कागजातह बाट देिख न । करारमा ग रएको
संशोधनअनस
ु ार ३० से टे बर, १९८९ मा काय
स प न भइस नु पन भ ने कुरालाई ठेकेदार क पनीले
पिन वीकार गरेको देिख छ ।सो कुरा Operation
and Maintenance Contract बाट नै प
ह छ । तर यसरी िनि त ग रएको अबिधभ दा क रब
४ वष पिछ अथात् ८ से टे बर, १९९३ स म पिन
काय स प न भएको भ ने त य थािपत गन ठेकेदार
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क पनी असमथ भएको पाइ छ । काय स प नताको
स दभमा ठेकेदार क पनीका तफबाट उ तृ (२५
जल
ु ाई, १९८९ मा नेपाल ओ र ड या नेसाइट ारा
ेिषत) ग रएको Operation and Maintenance
Contract लाई हेदा यसको Clause 9 मा समेत
Since the ropeway has not been completed
strictly in terms of various conditions of
contract envisaged in Acceptance of Tender
... it is understood that the project in entirety
in terms of contract, and handed over. भ ने
उ लेख छ । सोही Clause को अ यमा प रयोजना
ह ता तरणको िमित समेत िकटान गरी Handing
over shall be organized at the earliest
but not later than 30th Sept. 1989 भिनएको
पाइ छ ।
७. म य थसम
नेपाल ओ र ड
या नेसाइट ा.िल. वादी र दामोदर रोपवेज ितवादी
भएको िववादमा म य थको िनणय हेदा बदुँ ा नं.
५.२ मा काय स पादनको जाँच वा रोपवेको परी ण
ग रएको िथएन भनी ितवादीले वीकार गरेको कुरा
उ लेख भएको पाइ छ । साथै बदुँ ा नं. ५.३ मा पिन
कामह सारभूत पमा स प न ग रएका िथए भ ने
यहोरा उ लेख ग रएको छ । सारभूत पमा काय
स प न भएको मा नका लािग जनु काम वा उ े यका
लािग करार भएको होसो काम वा उ े य पूरा हने
िकिसमबाट काय भएको हनपु दछ । य तो उ े य ा
नभएको अव थामा सारभूत पमा काम स प न भएको
मा न सिकँ दैन । ततु िववादमा ठेकेदार क पनीले
उपयु बमोिजम काम स प न गरेको कुरा मािणत गन
नसके को अव थालाई बहमत म य थको िनणयमा
िववेचना नगरी के बल सारभूत पमा करार स प न
भएको भनी अनमु ानका आधारमा िन कषमा पगु ेको
देिख छ ।
८. िववािदत रोपवे िनमाण स ब धमा

General Condition of Contract को Clause
19(2) ले काय स प नताको माणीकरण गन
िज मेवारी मख
ु इि जिनयर (Engineer In Charge)
लाई िदएको देिख छ । सो Clause मा Notice in
writing shall be sent by the Contractor to
the engineer-in-charge when the erection
and commissioning of equipment and
accessories in the group as a whole is
completed. भनी उ लेख भएको पाइ छ । यसैगरी
Clause 20 मा engineer-in-charge shall
pass each section of the erection and
commissioning works and such checks shall
in no way exonerate the contractor from
any of the guarantees for proper function
of the equipment and accessories supplied,
erected and commissioned as a whole.
भ ने उ लेख छ । यसरी करारमा नै काय स प नता
मािणत गन अिधकार भएको िनि त अिधकारी
र ि यासमेत तोके को अव थामा यसबाहेकको
ि या अवल बन गरी पेस भएको िनणय (Minutes)
लाई काय स प नताको आधार बनाउन करारको
भावना ितकूल ह छ ।
९. म य थ िनणयमा ३१ मे १९८९ को
बैठकको िनणय (Minutes) लाई काय स प नताको
माणप को पमा ततु ग रएको छ । उ
बैठकमा भएको Minutes को बदुँ ा नं. १ मा After
completion of Ropeway erection work and
... DRCC successfully transported twelve
numbers load buckets from Kharidhunga
to Lamosangu on 29th May, 1989 भ ने
यहोरा उ लेख ग रएको छ । सोही Minutes को बदुँ ा
नं. २ मा Further Ropeway load trial could
not be carried out as the crushing plant
and conveyor feeding to picking conveyor
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of Ropeway was not ready. भिनएको छ । यी
दवु ै बदुँ ाको अ ययन गदा ितनीह एक आपसमा
िवरोधाभाषयु देिख छन भने करारमा िनधारण
ग रएको Performance Test स ब धी ि याले
पूणता पाएको भ ने व तिु न आधार पिन देिख न । सो
Minute मा नेपाल ओ र ड या नेसाइटका तफबाट
द तखत गन PM Dixit लाई काय स प नताको
माणीकरण गन अिधकारीका पमा सो क पनीले
िनयु गरेको देिखँदैन र िनज वयंले पिन आफूलाई
सो हैिसयतमा ततु गरेका छै नन् । िनजले माच
१४, १९९७ मा म य थसम पेस गरेको Affidavit
of Mr. P.M. Dixit on behalf of M/S Nepal
Orind Magnesite (P) Ltd (NOMPL) शीषकको
आिधका रक प मा सो Minutes लाई Completion
Certificate का पमा जारी नग रएको, यसले १२
वटा Loaded Buckets रोपवेमाफत् ओसारपसार
ग रएको भ ने मा देखाएको र आफू Completion
Certificate जारी गन अिधकारी नभएको भनी उ लेख
गरेको देिख छ । सो त यका स ब धमा म य थह को
िनणयमा िववेचना भएको देिखँदैन । करारमा नै काय
स प नताको माणप जारी गन िज मेवारी कसैलाई
तोके को अव थामा य तो आिधका रक यि ले काय
स प नताको माणप जारी नगरी अ य कुनै यि ले
कुनै बैठकमा भाग िलई िनणयमा द तखत गरेको भ ने
मा आधारमा यसैलाई काय स प नताको आधार
बनाउनु करारको भावना र मा यताको ितकूल हने
ह छ।
१०. म य थको िनणयमा स भार करार गरी
आचरणबाट काय स प न भएको कुरालाई वीकार
गरेको भनी स भार करारलाई नै काय स प नताको
मु य आधार बनाइएको छ । म य थ िनणयमा स भार
करारको Clause 9 मा रहेको Handing over shall
be organized at the earliest but not later
than 30th sept 1989 भ ने यहोरालाई उिचत

िववेचना ग रएको अव था देिखँदैन । करारअनस
ु ारको
काय स प न गरी ३० से टे बर, १९८९ भ दा अिघ
नै ह ता तरण ग रस नु पन गरी ग रएको सतयु
स भार करारलाई काय स प नताको एकमा आधार
बनाउनु आफै ँ मा आ मगत हन जा छ । यसैगरी बहमत
म य थ ारा आ नो िनणयको बदुँ ा नं. २ मा ततु
ग रएको ठहरअ तगतको उपबदुँ ा नं. २.१ को अ यमा
कुनै काम कुरा अपूण रहेको िथयो भनी अनमु ान गदा
नेपाल ओ र ड या नेसाइटले दाबीकताह को जोिखम
र खचमा ते ो प ह बाट रोपवे स प न गराई पाउने
अिधकार रा द यो । ओ र ड या नेसाइटले कदािप
सो उपायसमेत अवल बन गरेन भनी उ लेख गरेको
देिख छ । ते ो प बाट काम लगाउने वा नलगाउने
भ ने कुरा ठे कादाताको विववेकमा भर पन िनजको
अिधकारको कुरा हो । ठे कादाता नेपाल ओ र ड
या नेसाइट क पनीले सो अिधकार योग नगरेको
कारण करारबमोिजमको काय स प न भइसके को
अथ गन निम ने ह छ । यसबाट करारबमोिजमको
कायस प न भइसके को भनी यस अदालत पूण
इजलासबाट पनु रावलोकनको िन सा दान गदा
िलएको आधारसँग सहमत हन सिकएन ।
११. िन पण गनपन
ु दो ो का स ब धमा
िवचार गदा नेपाल ओ र ड या नेसाइट ा.िल.
र दामोदर रोपवेज ए ड क
सन क पनीबीच
१४ जनवरी १९८३ मा रोपवे िनमाणस ब धी
ठे का स झौता भएको देिख छ । रोपवे िनमाण
स ब धमा Supplier ले Supply गन अमे रक डलर
२५,८३,६४६।६० बराबरको सामान र सेवाबापतको
भु ानीका स ब धमा स झौताको सतका अधीनमा
रही नेपाल सरकार जमानी ब ने गरी नेपाल
सरकार र ठे केदार क पनी दामोदर रोपवेजबीच १६
से टे बर, १९८३ मा जमानत स झौता ( Gurantee
Agreement) समेत भएको पाइ छ । ततु िववादमा
मु य स झौताका सतह स प न भए नभएको िवषय

830

नेपाल सरकार, अथ म ालय
नै िववािदत रहेको अव थामा जमानी स झौताको
िवषयिभ वेश गनु प रप व मािनँदैन तथािप करारको
िवषयमा स बि धत करारको िलखतका सतह
मह वपणू मािनने हँदा ततु िववादसँग स बि धत
Guarantee Agreement का सतह लाई पिन
हेनपन
ु ह छ।
१२. उि लिखत जमानी स झौताको दफा
१ मा नेपाल सरकार िनयिमत भु ानीको याभूितका
लािग अमे रक डलर २५,८३,६४६।६० बराबरको
जमानी बसेको स दभ उ लेख गद दईु िक तास म
भु ानी बाँक रहेको अव थामा माग गन सिकने सत
रािखएको छ भने दफा २ मा यसरी भु ानी गन
कुरालाई जमानतका पमा मा नराखी ाथिमक
दािय वका पमा रािखएको पाइ छ । ियनै दईु
दफालाई आधार बनाएर ठेकेदार क पनीका तफबाट
दाबी ततु ग रएको र बहमत म य थ ारा समेत
ितनै सतलाई आधार बनाएर जमानतबमोिजमको
रकम भु ानी गनपन
ु भनी िनणय िदएको देिख छ
।सोही जमानतस झौताको दफा ४ ले ठेकेदार
क पनीको दािय वका पमा स झौताबमोिजमको
िनमाण कायको गित िववरण येक ३ मिहनामा
पेस गनपन
ु र यसमा प रमाण र लागतसमेत उ लेख
हनपु न यव था गरेको देिख छ । य तै दफा ५ ले
िनधा रत समय र सतबमोिजम स प न भएको कायको
हकमा मा नेपाल सरकारको दािय व रहने गरी दफा
१ र २ लाई सतयु र दफा ५ सँग सापे बनाएको
देिख छ । सो Guarantee Agreement को Article
5 मा "HMG/N shall guarantee only the
amount equivalent to the value of those
works completed by the supplier within
the time limit and condition as stipulated
in the contract." भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
यस आधारमा हेदा Guarantee Agreement को

दफा १ र २ लाई िनरपे पमा या या गन सिकने
अव था नभई दफा ५ को सतयु ावधानलाई समेत
हेनपन
ु ह छ । कुनै पिन स झौताको या या स पूण
स झौताका आधारमा गनपन
ु ह छ । कुनै एउटा दफा
वा कुनै एउटा अंशलाई मा आधार मानेर या या गदा
छु ै प रणाम िन कन स छ ।
१३. ततु िववादमा बहमत म य थको
िनणयलाई हेदा जमानी स झौतालाई सतरिहत
जमानतका पमा ततु गरेको देिख छ । जमानी
स झौताअनस
ु ारको दािय व कुन समयमा र किहले
ार भ हने भ ने कुरा मु य करारका सतह र
जमानीस ब धी करारका सतह मा भर पन कुरा
हो । जमानीकताको दािय व जिहले पिन दो ो
(Secondary) ह छ । मूल ऋणी वा दािय व पूरा गन
मूल प (Principal Debtor) ले आ नो दािय व पूरा
नगरेको अव थामा मा जमानीकताको दािय व सु
ह छ । मूल प को दािय व नै सु नभएको अव थामा
जमानीकताको दािय व सु हनै स दैन । बहमत
म य थको िनणयमा Guarantee Agreement को
दफा १ लाई अ य दफाको सापे तामा नहेरी यसलाई
िनरपे (Absolute) ावधानका पमा या या
गरेको अव था छ । स झौताका कुनै पिन ावधानलाई
अ य ावधानको प रपालनामा आि त नरहेको
भनी एकाङ् गी पमा या या गदा Guarantee
Agreement को सम तालाई बेवा ता हनजाने ह छ ।
१४. स झौता सतरिहत हो वा सतयु हो
भ ने कुरा जमानत स झौताको सम यव थाह को
आधारमा िनणय ग र छ । जमानतस ब धी करार
भनेकै कुनै यि ले आफूले पूरा गनपन
ु दािय व पूरा
नगरेमा य तो दािय व ते ो प ले पूरा गन गरी भएको
करार हो । यस आधारमा हेदा पिन कुनै दईु प बीच
भएको करारले िसजना गरेको दािय व कुनै यि ले
पूरा नगरेको अव थामा य तो दािय व म पूरा गनछु
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भनी पिहलो करारका कुनै प र अक ते ो प का
बीचमा भएको करार नै जमानतस ब धी करार हने हँदा
जमानतस ब धी करारलाई सबै अव थामा सतरिहत
मा न सिकँ दैन र ततु िववादसँग स बि धत जमानत
स झौतालाई सतरिहत भनी मा न सिकने अव था
भएन ।
१५. ततु िववादमा नेपाल ओ र ड
या नेसाइट र दामोदर रोपवेज ए ड क
सन
क पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा स प न
रोपवे िनमाणस ब धी स झौताको काया वयनको
िसलिसलामा ठेकेदार क पनीका तफबाट Supply
ग रने सामान र उपल ध गराइने सेवाबापतको भु ानी
नेपाल ओ र ड या नेसाइटका तफबाट नभएमा य तो
भु ानीको याभूितका लािग नेपाल सरकार अथ
म ालय जमानतमा बसेको अव था देिखँदा जमानत
स झौता वाभािवक पमा रोपवे िनमाणस ब धी
स झौतासँग अ तर भावी रहेको मा नपु न ह छ ।
यसैगरी जमानत स झौतामा पिन िविभ न दफाह
रहेको र यसले दवु ै प का दािय वलाई प गरेको
अव थामा कुनै एउटा दफा वा कुनै एउटा सतलाई
िनरपे ढंगले अलग गरेर हेन िम ने अव था रहँदैन ।
स झौताका सतह एक आपसमा स बि धत र सापे
रह छन् । यो करारीय िविधशा को सामा य िस ा त
नै हो ।
१६. सरकार ारा ठेकेदार क पनीलाई
लेिखएको से टे बर ८, १९९३ को प लाई
जमानत ितको ितब ता भ ने ठेकेदार क पनीको
ि कोण रहेको स दभमा हेदा, सो प मा पिन
प पमा कायस प न भएको त य थािपत हनपु न
कुरामा जोड िदँदै भिनएको छ : It will be better
if you first settle your case with NOMPL
and come to us along with them for
amicable solution of the problem related to

guarantee. यसैगरी सोही प मा ठेकेदार क पनी र
नेपाल सरकारका बीचमा कुनै िववाद नरहेको र नेपाल
सरकार जमानीकताको हैिसयतबाट िज मेवारी िनवाह
गन तयार रहेको भ ने प गद यसअिघ ठेकेदार
क पनीका तफबाट आ नो दािय व पूरा हनपु न
कुरामा जोड िदइएको देिख छ । सो प का स ब धमा
ठे केदार क पनीबाट आिधका रक पमा ख डन गन
नसिकएको र यसलाई अ यथा भ न पिन नसिकएको
अव थामा म य थ ारा दाबीकताको दाबीलाई मा
आधार बनाएर िनणय गन सिकने अव था रहँदैन ।
म य थताबाट मु य िववादको पमा रहेको रोपवे
िनमाणस ब धी स झौता र यसका सतअनु प
स झौताका प ह ारा दािय व वहन ग रए नग रएको
भ ने त यको आधार माणसिहत िन पण हन सके को
देिखएन ।
१७. अब िन पण गनपन
ु ते ो तथा
अि तम
का स ब धमा िवचार गदा मािथ
ग रएको िव ेषणसमेतका आधारमा नेपाल ओ र ड
या नेसाइट ा.िल. र दामोदर रोपवेज ए ड क
सन
क पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा दोलखा िज लाको
लामोसाँघदु ेिख खरीढुंगास म १५० ित टन घ टा
(TPH) ओसारपसार गन मता भएको १०.५ िक. िम.
ल बाइको मोनोके वल रोपवे िनमाण गनका लािग भएको
ठे का स झौता Turnkey स झौता भएको देिखयो ।
य तो Turnkey स झौतामा स झौताअनस
ु ारको
काय पूण पमा स प न गन दािय व ठेकेदार क पनीमा
िनिहत रहनेमा कायस प न भएको त य थािपत
हन आउँछ आउँदैन भ ने स ब धमा माण तथा
व तिु थितको अ ययन, अवलोकन, मू याङ् कन तथा
िव ेषणसमेत गरी िनणयमा पु नपु नमा सो नगरी बहमत
म य थ ारा काय स प न भएको िन कषमा पगु ी सोही
िन कषलाई िनणयाधार बनाई नेपाल सरकार र दामोदर
रोपवेज ए ड क
सन क पनीबीच १६ से टे बर
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झवरीदेवी साह
१९८३ मा स प न जमानी स झौताअ तगतको नेपाल
सरकारको दािय वलाई िनरपे दािय वका पमा
या या गरी नेपाल सरकारले दामोदर रोपवेज ए ड
क
सन क पनीलाई दाबीबमोिजम भु ानी िदनपु न
भनी ग रएको म य थ िनणय स झौताको सतिवपरीत
देिखन आयो । त काल बहाल रहेको म य थता ऐन,
२०३८ को दफा २१ को उपदफा (२) को ख ड (च)
मा िनणय स झौतामा उि लिखत कुनै सतको िवपरीत
भएमा यसलाई म य थको िनणय बदर गन सिकने
आधार मािनएको प र े यमा म य थ ारा िमित
२०५४।५।१८ मा भएको िनणय र सोउपर पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०५९।१।९ मा भएको
िनणयसमेत उ कानूनी यव थाअनु प नदेिखएकोले
उ ेषणको आदेशले बदर गरेको यस अदालत संयु
इजलासको आदेश कानूनस मत देिखयो ।
१८. तसथ, ततु िववादको िवषयमा
गिठत म य थ ि बनु ल ित िववादको एक प नेपाल
सरकार अथ म ालयका तफबाट अिव ास य
भएको अव था हँदा नयाँ म य थ ारा िववाद समाधान
ग रनु वा छनीय भएकोले ततु िववादसँग स बि धत
स पूण त यगत ह र स ब कानूनी ह मा
समेत िवचार गरी त कालीन म य थ ि बनु लसम
ततु दाबीह को स ब धमा िनणय गन गराउन
दाबीकताले चाहेमा अ म य थ ारा िनणय गनका
लािग िववादका प ह बीच भएको करार / स झौताका
सतह मा िनधा रत ि याअनस
ु ार म य थ
िनयिु को कारबाही ार भ गनु भनी पनु रावेदन
अदालत, पाटनका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने
ठहर गरेको यस अदालत संयु इजलासको िमित
२०६७।३।२३ को आदेश िमलेको देिखँदा उ आदेश
सदर हने ठहछ ।दामोदर रोपवेज ए ड क
सन
क पनीको िजिकर पु न स दैन । फै सलाको जनाउ
महा यािधव ाको कायालयलाई िदई ततु मु ाको

दायरीतफको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छौ ।
या.दीपकराज जोशी
या.जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत : स तोष पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभु म् ।

&
नणय नं . ९५९२
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित :२०७२।११।६।५
०६८-NF-०००३
मु ाः- अंश चलन
पनु रावेदक / वादी : सनु सरी िज ला, नरिसंह गा.िव.स.
वडा नं. ७ ब ने महावीर साहसमेत
िव
यथ / ितवादी : सनु सरी िज ला, नरिसंह गा.िव.स.
वडा नं. ७ ब ने सरजगु साह मरी म.ु स. गन
ऐ.ऐ. ब ने झवरीदेवी साह
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कुनै स पि ब डा हने अथवा नहने भ ने
को िनणय मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ

§

§

§

महलको १८ नं. र यस अदालतबाट
त स ब धमा भएको फैसलाह बाट
ितपािदत िस ा तको सेरोफे रोमा रही
गनपन
ु ।
गंगा साद र सुकुमेर कुमारीको प रवारको
मूल पु ष ितवादी सरयुग रहेकाले सो
प रवारका कुनै सद यको नाममा रहेको
स पि अ यथा मािणत नभएस म
सगोलको मािनने ।
सो स पि बाट सरयगु का अंिशयार
वादीह को अंश नपु ने भ नका लािग
ितवादी कायम ग रएका गंगा साद र
सुकमेर आ नो िपता ससरु ा ितवादी
सरयुग साहसँग कानूनबमोिजमको
िलखतबाट अंश िलई वा मानु छु ई िभ न
बसेको वा उि लिखत स पि दान बकस
भई िनजह ले पाएको वा िनजह लाई
भएको राजीनामा िलखतमा उि लिखत
ज गाह िनजह ले एकलौटी खान
पाउने र अ अंिशयारको हक नपु ने
ज तो कुनै यहोरा रहेको वा आफूह ले
रोजगार नोकरी गरी वा मूितकार, गीतकार,
संगीतकार, कलाकार, िच कार वा कुनै
पेसाकम आिद भई िनजी आजन गरेको
माण देिखनु आव यक हने ।
गंगा सादले उ ज गाह आ नो
ान सीपबाट िनजी तवरबाट आजन
गरेको भ ने िजिकर िलन नसक बाबुले
आ ना नाममा ख रद ग रिदएको भनेको
देिख छ भने ितवादी सक
ु ु मेर कुमारीको
राजीनामामा बाबुले थैली ितरी िनजका
नाममा ख रद गरी िदएको दाइजोको ज गा
भ नेलगायतका कुनै पिन कुरा उ लेख
भएको देिखँदैन । ती ज गाह आ नो
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§

§

िववाह हनपु ूव ख रद गरेको भ ने िनजको
िजिकर पिन नरहेको र राजीनामाको तीन
पु तेमा िनजको पित राम साद साह
भ ने उ लेख भएको देिखँदा उि लिखत
ज गाह
िपता पुखाको पु य ली
स पि बाट बढेबढाएको धनबाट ितवादी
गंगा साद र सुकुमेरको नाममा ख रद
भएको मािणत हन आउने ।
पु य ली स पि बाट ख रद भएको
ज गामा
ितवादीभ दा मािथ लो
पु ताका िनजको प रवारको मल
ू पु ष
ितवादी सरयुग र ितवादी सरयुगका
अंिशयार वादीह को अंश भाग ला ने र
यसपिछ ितवादी सरयुगको भागबाट
ितवादी गंगा सादसमेतका समकालीन
अंिशयारको भाग ला ने र गंगा सादको
भागबाट मा ितवादी सक
ु ु मेरको अंश
ला ने अव था रहने ।
( करण नं.८)
मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको महलको १८
नं. समेतको सही या या गरेकोले
ितनसँग असहमित जनाउनु पन अव था
देिखएन । ततु मु ाको त यसँग ती
निजर िमले िभडेको देिखँदा
ततु
मु ामा िमित २०५८।५।१३ लाई मानो
छु एको िमित कायम गरी सो िमितभ दा
अगावै ितवादीका छोरा तथा बुहारीका
नाममा िनजह का िपता तथा ससरु ाले
थैली ितरी ख रद गरेको ज गाह ब डा
नला ने ठहर्याएको यस अदालतको संयु
इजलासको फैसला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी हने ।
( करण नं.१३)

झवरीदेवी साह
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ह रहर दाहाल
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
तल
ु सीराम िनरौला
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५७, अङ् क १०/११,
िन.नं.६९५६
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १८ नं.
सु तहमा फै सला गनःिज. या. ी पु षो म भ डारी
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. या. ी बोधरीराज पा डे
मा. या. ी कृ ण साद ब याल
यस अदालतको संयु इजलासमा फै सला गनःमा. या. ी रामकुमार साद शाह
मा. या. ी ेम शमा
फै सला
या.गोिव दकुमार उपा याय : यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०६६।७।११
मा भएको फै सला याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
११(१)(ख) बमोिजम पनु रावलोकन हँदा हेन िन सा
दान भई दायर हन आएको ततु मु ाको संि
त य र ठहर यस कार छः
बाबु झपटु र आमा दाइजी देवी साहको ३
भाइ छोरामा जेठो म िफरादी महावीर साह, मािहलो
िवप ी र का छो म िव दे री साह ह । आमाबाबक
ु ो
पिहले नै मृ यु भइसके को हँदा घरको मु य दामकाम
गन िवप ी हनभु एको, सगोलको पैतक
ृ स पि समेत
िवप ीह कै िज मामा राखी सगोलबाटै खेतीपाती गरी
बराबर बाँडी भोगी खाई आएका िथय । हामीह बीच
अंशब डा भएको छै न । प रवार बढ् न गई सगोलमा

बसी यवहार गन मनमटु ाव भई बाबक
ु ो नामको ज गा
नामसारी गर तथा िवप ीह का नाममा भएको पैतक
ृ
तथा सगोलको आजनको स पि समेत बाँडफाँड गरी
अंशब डा गर भनी िवप ीह लाई भ दा हा ो नामको
ज गासमेतबाट ितमीह लाई अंशब डा गन हा ो
म जरु छै न बाबक
ु ो नामको ज गासमेत हामी नामसारी
गन िदँदैन भनी अंशब डा गन इ कार गरी बालीसमेत
िदँदैन भनी अ यायपूण कुरा गरेकोले िफराद गरेका
छ । िवप ी घरको मु य दामकाम गन यि भएको र
पैतक
ृ तथा सगोलको आजनको स पि िवप ीह कै
िज मामा भएको हँदा िवप ीह बाट स पूण चल
अचल स पि को तायदाती फाँटवारी िलई स पूण
स पि लाई ३ भाग लगाई २ भाग हामीलाई िदलाई
चलनसमेत चलाई पाउँ भ ने िफरादप ।
बाबु व. झपटु साह नाम दताको नामसारी
हन बाँक ज गा म सरजगु साह छु ई िभ न भएपिछ
बाबआ
ु मा जीिवत रहेस म बाबआ
ु मासमेतका
िवप ीह ले र बाबआ
ु माको मृ यपु िछ यी िवप ीह ले
खाई भोगी आएका छन् । म एकासगोलमै भएको र
मु य भई यवहार गरेको भ ने दाबी झु ा हो । बाबु
झपटु साह जीिवत छँदै २०१८ सालमा यी वादीह
र बाबु आमासमेतबाट मेरो भागमा पन चल स पि
ब डा छुट्याई मेरो भाग िलई मानु छु ई िभ न बसेको,
साहको पज
ुँ ीबाट धान तोरी, पाटासमेतको काँटा
यापार गरी आएको पैयाँबाट २०२० सालमा बरही
झाँगडबाट ट पक
ु ो ५–१०–८ ज गा राजीनामा गरी
िलई प रवारसमेत िभ न बसी िनवाह गरेको छु । बाबु
झपटु साहको नाम दताको पैतक
ृ अचल ज गाबाट मा
मैले ब डा छुट्याई िलन बाँक छ । मैले िनजी तवरबाट
ख रद गरी िलएको राजीनामा िलखत र सो िलखतमा
उि लिखत वतनको साथै भूिमसधु ार लागू भएपिछ
२०२२ सालमा आ–आ ना हक दता भोगका ज गाको
बाबु झपटु साहले र म सरजगु साहले अलगअलग ७
नं. फाँटवारी भरेबाट समेत म २०१८ सालदेिख छु ई
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िभ न भई बसेको देिख छ । हा ो बाबक
ु ै पालादेिख
भारत अर रया िज लाअ तगत अचल ज गा भएकोले
सो ठाउँको ज गा पिहले नै ब डा गरी मेरो हक जित म
सरजगु साहबाट िवप ी महावीर साहले आ नो प नी
जागे री देवी साहका नाममा राजीनामा गराई िलएका
छन् । यिद अंशब डा नभएको र सगोलमै बसेको भए
ब डा गनपन
ु स पि अंिशयारबीच राजीनामा गराई
िलनपन अव था हँदैन यो । िफराद पनअगािड
नै हामी
ु
छु ई िभ न भइसके पिछ आ–आ नो िनजी आजनको
यो िज ला र भारतमा समेत आ ना नाममा छु ै दता
भएकै छन् । हा ो ब डा गनपन
ृ िपता
ु सगोलको पैतक
व. झपटु साहको नाउ दताको ज गाबाट मैले ब डा
िलन बाँक रहेको छ । आय ता सबै तपाइँह ले
खानभु एको छ, मलाई मका पर्यो, सो बाबु नामको
ज गा नामसारी गरी अंशब डा गर भ दा इ कार गरी
मैले छु एपिछ िकनेको ज गासमेत ब डा गनपछ
ु
भनेकाले िववाद भएको िथयो । मेरो िनजी आजनको
स पि समेत ब डा गरी खान सिक छ िक भनी झु ा
मु ा गरेको हँदा फुसद िदलाई पाउँ भ ने ितवादी
सरजगु साहको ितउ र ।
ितवादी सरयगु साह २०५८।१०।२७
गते कालगितले मृ यु भई िनजको ीमती झवरी देवी
साहले २०५८।११।२७ मा ततु मु ा सकार गरेको
देिखएको ।
वादी ितवादीबीच अंशब डा भएको छै न ।
सरजगु साहले घरको मु य भई काम गछन् । वादीलाई
अंश िदएका छै नन्, सबै स पि पैतक
ृ स पि बाट
आजन गरेका हन् । छु ीएर बसेका छै नन् । वादीलाई
अंश िदनु पन हो भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी
बिसर िमयाको बकप ।
सरयगु साह २०१८ काितक १५ गतेदेिख
छु ै बसेका हन् । सरजगु साहको नामको स पि
ब डा हने होइन । बाबक
ु ो स पि बाट अंश पाउने हो
भ नेसमेत यहोराको ितवादीका सा ी डोमी उरावको

बकप ।
मेरा िपता सरजगु छु ई िभ न भइसके पिछ
ितउ रमा लेिखएबमोिजम आ नो िनजी आजन गरे
जित ज गा सरजगु साहका नाउमा सािबक दता भई
सोबमोिजम भूिमसधु ार लागू हँदा ७ नं. फाँटवारी िपताले
नै दाखेल गनभएको
र सभ नापीमा बाबक
ु
ु ै नाममा नापी
दता भई हामी ितवादीह को भोगचलनमा रहेको छ ।
बाजेकै नाममा नापी भई िनजका नाममा हालस म दता
कायम रहेको छ भ ने ितवादीका वारेस राम साद
साहले गरेको कागज ।
बाबु झपटु साहको ७ नं. फाँटवारीमा उ लेख
भएका ज गा हजरु बबु ा रामचरण साह तेलीका नामको
पैतक
ृ स पि बाट आएको हो । सरजगु साहको
फाँटवारीमा उ लेख भएको ज गा सगोलको आजनबाट
ख रद गरी सरजगु कै नाममा दता ग रएको हो र सभ
नापीमा िपताका नामको ज गा िपताकै नाममा र िवप ी
नामको ज गा िवप ीकै नाममा हाल कायम रहेको छ
भ ने वादी वा.स. िव दे री साहले गरेको कागज ।
यसमा ितवादीले पेस गरेको ७ नं.
फाँटवारीको स कल स बि धत भूिमसधु ार
कायालयबाट िझकाई उ ७ नं. फाँटवारीमा
उि लिखत ज गाह को कसले के कुन यहोराबाट
के कसका नाममा के कित ज गा नापीमा दता गराएका
छन् सो अ.बं. १३३ नं. बमोिजम दवु ै प बाट खल
ु ाउन
लगाउनू । साथै िवगतका वषह मा भएको िनवाचनको
मतदाता नामावली वादी ितवादी बसेको गा.िव.स. बाट
िझकाउनु भ ने िमित २०५९।१।१८ को आदेशानस
ु ार
वादी ितवादीह का नाउँको मतदाता नामावलीसमेत
गाउँ िवकास सिमितबाट ा भएको ।
अचल स पि ब डा हन बाँक नै रहेको
अव थामा िफराद परेको िमितलाई मानु छु एको
िमित कायम गरी सोको अिघ लो िदनस मको वादी
ितवादी िज माको ब डा गनपन
ु स पि को तायदाती
फाँटवारी िलई पेस भएको फाँटवारी आपसमा सनु ाई
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नपगु कोट फ वादीबाट दािखल गन लगाई अचल
स पि ज गाको दता बझ
ु ी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
२०५९।५।२ को आदेशानस
ु ार वादी ितवादीबाट दवु ै
प बाट तायदाती फाँटवारी पेस भई िमिसल संल न
रहेको ।
एकलौटी खानका लािग तायदाती फाँटवारीमा
नदेखाई लक
ृ घरह फाँटवारीमा
ु ाई राखेका पैतक
समावेश ग रपाउँ भ ने ितवादी झवरी देवी साहको
िमित २०५९।७।१७ को िनवेदन िमिसल सामेल
रहेको ।
वादी ितवादीबाहेकका अ य यि का
नाममा ज गा दता रहेको देिखँदा िनजह लाई अ.बं.
१३९ नं. बमोिजम बझ
ु ी पेस गनु र ितवादीले िमित
२०५९।७।१७ मा पेस गरेको पैतक
ृ घरस ब धी
िनवेदन वादीलाई अ.बं. १३९ नं. बमोिजम सनु ाई
कागज गराउनू । साथै गंगा साद साहका नामको
ईन वा ९ हाल न.पा. २ को िक.नं. २०२ को दता
े ता उतार मालपोत कायालयबाट िझकाउनु भ ने
२०५९।११।१४ को आदेश ।
ितवादीले िनवेदनमा उ लेख गरेका घरह
ततु मु ा परे पिछ बनाएका हँदा र ब डा गनु नपन
हँदा तायदाती फाँटवारीमा नदेखाएको हो भनी वादीले
२०५९।१२।१ मा गरेको कागज ।
तायदातीमा उि लिखत ज गाको दता
े ताउतार ा भई िमिसल सामेल रहेको र
ितवादीको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत ज गाको
राजीनामा ितिलिपसमेत ा भएको ।
मेरा नाउँमा दता कायम रहेको िज ला
सनु सरी, नरिसंह गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ८क
िक.नं. २७ को ०–२–७ ज गा सगोलको आजनको
हँदा ब डा ला ने हो भ ने िशवनारायण साह तेलीले
२०५९।१२।२३ मा अ.बं १३९ नं. बमोिजम गरेको
बयान ।
म नाबालक हँदै २०४३ सालमा मेरा िपताले

सािल ाम रौिनयारबाट बस तपरु ९क िक.नं. १६६ को
०–३–० ज गा ख रद गरी मेरा नाममा राखी िदनभु एको
ज गा बाबु सरजगु को िनजी आजनको हो र हाल
इन वा न.पा. बडा नं. २ िक.नं. २०२ को ०–१–०
ज गा मेरा िपता सरजगु ले भारत बा मितयाअ तगतको
अंश भागको ज गा िवप ीम ये महावीरक प नी
जागे री देवीलाई राजीनामा गरी सो पैयाँले ख रद
गरी िदनभु एको मेरा बाबक
ु ो िनजी आजनको हँदा
सोबाट वादीह ले अंश पाउने होइन भनी अ.बं. १३९
नं. बमोिजम बिु झएका गंगा साद साहले गरेको बयान ।
मेरा नाउँमा दता रहेको भो ाहा गाउँ िवकास सिमित
िक.नं. २१३ को १–०–० ज गा र ऐ. िक.नं. २१४ को
०–६–६ ज गा मेरा बाबु मोही नारायण साहले आ नो
पैयाँबाट ख रद गरी मेरा नाउँमा रािखिदनभु एको मेरो
आ नो दाइजोको ज गा हँदा वादी ितवादी कसैको
अंश हक ला ने होइन भ नेसमेत यहोराको अ.बं.
१३९ नं. बमोिजम बिु झएक सक
ु मेर कुमारी साहले
गरेको बयान ।
यसमा अ.बं. १३९ नं. बमोिजमको यादमा
हािजर भई बयान गनम येका गंगा साद साहले
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत आ नो नामको ज गा
बाबु सरजगु साहले अंश पाएको ज गा बेची ख रद गरेको
र नीिज आजनको ज गा हो वादीको अंश ला ने होइन
भनी बयान गरेको र सक
ु ु मेर कुमारी साहले उ ज गा
मेरो दाइजोको हँदा एकलौटी हकको ज गा हो ब डा
गनपन
ु होइन भनी बयान गरेको देिखँदा िनजह लाई
कारणी सरह तारेखमा रा नु भ नेसमेतको िमित
२०५९।१२।२४ को आदेशानस
ु ार िनज गंगा साद
साह र सक
ु मेर कुमारी साह कारणी सरह तारेखमा
रहेका ।
यसमा ितवादीले फाँटवारीमा नदेखाएको
े टर र मोटर साइकल ब डा छुट्याई पाउँ भनी
वादीले िदएको िनवेदन यहोरा ितवादीलाई सनु ाई
िन सा िमिसल सामेल रा नु भ ने िमित २०६०।३।८
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
को आदेश ।
मेरा बाबु सरजगु साहले २०२० सालमा
ख रद गरेको ५–१२–१५ ज गा र मेरी ीमती
सक
ु मेर कुमारीका नामदतासमेतको ज गा कृिष िवकास
बङ् कमा िधतो राखी ीमती सक
ु मेर कुमारीका
नामबाट े टर ख रद गरी िलएकाले ब डा गनपन
ु
होइन साथै मेरो भाइ गंगा साद साहको िववाहमा दहेज
िदएको मोटरसाइकल िनजको एकासगोलको दाजु म
राम साद साहको नाउँमा ख रद गरी िदएकाले ब डा
गनु नपन हँदा तायदातीमा नदेखाएको हो भनी .वा.
राम साद साहले उ िनवेदन सनु ी गरेको कागज ।
वादी ितवादीका बाबु झपटुका नाममा
नामसारी भइआएको सोहीअनस
ु ार बाबु झपटुले ७
नं. फाँटवारी भरेको ज गा पैतक
ृ देिखएको, ितवादी
सरयगु ले २०२० सालमा राजीनामा गराउँदा िनज
मानु छु ई बेगल बसेको नदेिखँदा माण ऐन, २०३१
को दफा ६ अनस
ु ार समेत सगोलको स पि रहेको
अनमु ान गनपन
ु हँदा सो ज गा सगोलको देिख छ ।
यसपिछ ितवादी आ नो बाबबु ाट मानु बेगल गरी
अलग बसेको कुरा छु ै भरेको ७ नं. फाँटवारीबाट
र िनवाचन योजनको लािग कािशत नामावलीमा
वादीह को घर नं. १५८ र ितवादीको घर नं. १११
रहेबाट र ितवादीबाट वादी महावीरक प नीको
नाउँमा भारतको ज गाको हक ह ता तरण भएको
िलखत र गा.िव.स.को िसफा रससमेतबाट प
ह छ । ितवादी जेठो नभई महावीर जेठो यि भएकोले
ितवादीले सगोलको स पि बाट ज गा ख रद गरी बढे
बढाएको मा न िमलेन । यस अव थामा िनजले तथा
िनजका छोरा वा नी बहु ारीले िनजी पबाट ख रद
गरेको स पि िनजह को िनजी स पि देिखँदा
ऋणका हकमा साहको दाबी परेका बखत ठहरेबमोिजम
हने नै हँदा पैतक
ृ ज गा र ितवादीले पेस गरेको
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत ज गा स पि म ये
२०२१ सालमा मानो छु नभु दा अगािड २०२०

सालमा ितवादी सरजगु साहका नाममा ख रद
भएको ज गाबाट स म ३ भागको २ भाग ब डा पाउने
देिख छ । सोबाहेक सरजगु साह र िनजका प रवारका
अ य सद यह को नाउँमा रहेको स पि अलग भई
छु ै यवहार गरेपिछ आजन गरेको स पि देिखँदा
अ मा ब डा ला न स ै न भ ने यहोराको सु
सनु सरी िज ला अदालतको िमित २०६०।३।३० को
फै सला ।
िफराद परेको २०५८।५।१४ को िमितको
अिघ लो िदनलाई मानु छु एको िमित कायम गरेको
सु िज ला अदालतको िमित २०५९।५।२ को
आदेश यथावत् छँदै ितवादी २०२१ सालदेिख छु ै
बसेको भनी भएको फै सला अि तम आदेशिवपरीत
छ । ने.का.प. २०४९ अंक १ िन.नं. ४४६१ को मु ामा
मानु छु एको पा रत िलखत हनपु छ भनी िस ा त
ितपािदत छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
को अनमु ान सो ऐनको दफा २९ बमोिजम अ यथा गन
दािय व ितवादीबाट पूरा हन सके को छै न । ने.का.प.
२०३२ को पृ ८९ मा कािशत िन.नं. ९००, ऐ.
२०५१ पृ ९१२ मा कािशत िन.नं. ५००९,
ऐ. २०५५ अंक ६ मा कािशत िन.नं. ६५५३, ऐ.
२०५३ अंक ५ िन.नं. ६१९४ र ऐ. अंक ६ िन.नं.
६२०८ को निजरले पिन सगोलको धनमाल ब डा गनु
िस ा त ितपादन गरेको छ । ितवादी गंगा सादले
सु अदालतमा बयान गदा िनजका नाम दताको िक.नं.
१६६ र २०२ को ज गा बाबल
ु े ख रद गरी िदएको
बाबक
ु ो िनजी आजनको स पि हो भनी िजिकर
िलएको, तथा सक
ु ु मेर कुमारीको नाम दताको िक.नं.
२१३,२१४ को ज गा बाबु मोही नारायणले ख रद
गरी मेरा नाममा रािखिदएको भ ने िजिकर िलएिक
छन तर यसको माण पेस गन सके को छै न । य तै
२०२० सालमा ख रद भएको ज गासमेत िधतो राखी
सक
ु ु मेर कुमारीका नाममा ख रद भएको े टर तथा
राम सादका नाममा दता भएको मोटरसाइकलसमेत
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ब डा लगाएको छै न । िशव नारायण साहको नाममा
२०३५।११।२१ मा ख रद भएको ज गा ब डा ला ने
ठहर गद िवप ी झवरी देवीका नाम दताको िक.नं. १४६
र २१० समेतका िवप ीको तायदातीमा उि लिखत
स पूण स पि ब डा ला ने ठहर गनपनमा
सो नगरी
ु
हामीलाई हराएको हदस मको सु फै सला बदर गरी
हा ो िजिकर अनु प याय पाउँ भ ने यहोराको वादी
महावीर साहसमेतको तफबाट पनु रावेदन अदालत,
िवराटनगरमा परेको पनु रावेदनप ।
मेरो पितले २०१८ सालमा िभ न भई
छु ै यवहार गरी छु ै बसी आ नो िनजी ानसीप
यासबाट आजन गरी कमाई गरी २०२० सालमा
ख रद गरेको ज गा हँदा अ य अंिशयारलाई अंश िदनु
नपन स पि ब डा ला छ भ नेस मको सु फै सला
बदर गरी इ साफ ग रपाउँ भ ने यहोराको झवरी
देवीको तफबाट पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरमा
परेको पनु रावेदनप ।
वादी र ितवादीसमेतको पनु रावेदन परेको
देिखँदा दवु ै प लाई एक अकाको पनु रावेदन परेको
जानकारी िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६१।३।३ को
आदेश ।
७ नं. फाँटवारी, भोग िब यवहारसमेतबाट
ितवादीह िमती २०५८।५।१३ मा मा छु एको
भ न निम ने भई २०२१ सालमा नै ितवादी सरजगु
िभ न भएको देिखन आएपिछ २०२१ साललाई मानो
छु एको िमित कायम गरेको सु फै सला िमलेकै
देिखयो । तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत ज गा
स पितम ये २०२१ सालको मानो छु नभु दा
अगािड २०२० सालमा सरजगु साहका नाममा
ख रद भएको ज गाबाट स म तीन भागको दईु भाग
ब डा ला ने र सोबाहेक सरजगु साह र िनजका
प रवारका अ य सद यह का नाउँमा रहेको स पित
अलग भइसके पिछ आजन गरेको देिखँदा अ मा

ब डा ला न नस ने ठहर्याएको सनु सरी िज ला
अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ
भ नेसमेतको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
२०६१।८।१३ को फै सला ।
वादी ितवादीबीच मख
ु निमलेको अव थामा
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित
कायम गनपन
ु अव थामा एकपटक िमित २०५८।५।१३
लाई मानो छु एको िमित कायम गरी सके पिछ
सोिवपरीत २०२१ साललाई मानो छु एको िमित
कायम गन िम दैन । ितउ रमा पैतक
ृ स पि ब डा
गन बाँक छ भनी िजिकर िलएको अव था छ । २०१८
सालमा छु ई िभ न भएको कुनै माण ितवादीबाट
पेस भएको छै न । य तो अव थामा माण ऐन, २०३१
को दफा ६ (क) बमोिजम उ स पि संगोलको
स पि मा नु पन ह छ । मानो छु एको िलखत
रिज ेसन पा रत नभएको अव थामा ितवादी तथा
िनजका वा नी छोरा बहु ारी नाम दताको स पि बाट
हामीले अंश नपाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला अंशब डाको महलको २, १८ र ३२ नं. तथा
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको
ितकूल हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहोर्याई हेरी उ
फै सला बदर गरी इ साफ पाउँ भ ने यहोराको वादीको
यस अदालतमा परेको िनवेदनप ।
हामी वादी ितवादीका िपता एवं ससरु ा
झपटु साहकै जीवनकालमा िमित २०१८।७।१५ मा
वादीह िव दे री साह र महावीर साहबाट सरजगु
साह छु ई िभ न भई बसेको अव थामा यापारबाट
आिजत पैयाँबाट २०२० सालमा बरही झाँगडबाट
ट पक
ु ो ५–१०–८ ज गा राजीनामा गरी प रवार
पा दै आएको त य २०२१ सालमा भरेको ७ नं.
फाँटवारीबाट पिु ह छ । बाबु बाजेकै पालादेिख भारत
अर रया िज लाअ तगतको अचल ज गा पिहलेनै
ब डा गरी आ नो हक जित सरजगु साहबाट िवप ी
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महावीर साहले आ नी प नी जागे री देवी साहका
नाममा राजीनामा गराई िलएको पाइ छ । मानो नछु ई
सगोलमा बसेको भए अंिशयारबीच राजीनामा गराई
स पि िलनु िदनपु न अव था हँदनै यो । ने.का.प.
२०४८ पृ ६३३ िन.नं. ४३८८ मा अंिशयार
अंिशयारबीच सु िब भएको देिखँदा अंश पाउँ
भ ने कथनसँग सहमत हन नसिकने भ ने निजरसँग
सो फै सला बािझयो । मानो छु एपिछ २०२० सालमा
ख रद गरेको स पि पैतृक स पि बाट नै बढे बढाएको
हो भनी वादीले पिु गन सके को पाइँदैन । ने.का.प.
२०४६ िन.नं. ४०१४ मा पूण इजलासबाट ितपािदत
िस ा तिवपरीत फै सला भयो । वादी ितवादीको घर
नं. मशः १५८ र १११ भई अलग अलग बसी यवहार
गरेको य तोमा ने.का.प. २०४५ िन.नं. ३६०२ मा
ितपािदत िस ा तअनस
ु ार अंशब डा गन िम दैन ।
उपयु माणह एवं सव च अदालतबाट ितपािदत
िविभ न कानूनी िस ा तसमेतको आधारमा २०२०
सालमा सरजगु साहले आ नो िनजी आजनबाट ख रद
गरेको अचल स पितबाट समेत ३ भागको २ भाग
वादीले अंश भाग पाउने गरी भएको सु फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
फै सला िु टपूण हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोिजम दोहोर्याई हेन
िन सा दान गरी ितउ र िजिकर एवं पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम इ साफ पाउँ भ ने यहोराको
ितवादीको यस अदालतमा परेको िनवेदनप ।
यसमा िफराद परेको िदनलाई मानो छु एको
िमित कायम गन भ ने िस ा त कायम भएको ने.का.प.
२०५३, अकं ८, िन.नं. ६२५२, पृ ६६६ मा ७ नं.
फाराम बे ला बे लै भदमा अंश भइसके को भ न निम ने
भनी िस ा त कायम भइरहेकोमा मानो छु एको
िमितस ब धमा मख
ु निमलेको र माण नभएको
अव था देिखई िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो
छु एको िमित कायम गरी तायदाती माग गरेप ात

२०२० सालमा मानो छु एको भ ने अथ गरी सु बाट
भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
िवराटनगरको फै सला माणको मू याङ् कनमा ग भीर
िु ट भई सव च अदालतबाट ने.का.प.२०५०,
अक.१, िन.नं.४६७९ को मु ामा कायम भएको
निजरसमेतको िवपरीत भई अ.वं. १८४क नं.,
माण ऐन, २०३१ को दफा ५४,अंशब डाको ३०
नं. को िु ट देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२ को उपदफा १ को ख ड (क) र (ख) को
आधारमा दोहोर्याई हेन िन सा दान ग रिदएको छ
भ नेसमेतको यस अदालतको िमित २०६३।३।२ को
आदेश ।
िवप ी वादीसँगको अंशदता मु ामा दोहोर्याई
हेन िन सा दान भई िवचाराधीन रहेकै अव थामा
सो मु ामा मेरो पित तथा ीमतीको नाममा दता
भएको मशः िज ला सनु सरी नरिसहं गाउँ िवकास
सिमित, वडा नं. ७ को िक.नं. ९ को ५–१२–१५ तथा
ऐ.भो ाहा गाउँ िवकास सिमितको िक.न.२१३ को
१–०–० र ऐ. िक.नं. २१४ को ०–६–६ ज गा कृिष
िवकास बैङ्क शाखा कायालयलौकही, सनु सरीले िमित
२०६४।१।३ मा िललाम गन लागेकोले उ िललाम
रो का ग रपाउँ भ नेसमेतको झवरी देवी साहको िमित
२०६३।१२।२२ को िनवेदन ।
यसमा अ तरकालीन आदेशका िनि त परेको
िनवेदन पेस नगरी मु ा नै पेस गरेको देिखएकोले
िनवेदनसमेत पेसीमा चढाई पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६३।१२।२३ को आदेश ।
ततु मु ामा कृिष िवकास बैङ्क संल न
रहेको वा प रहेको भ ने नदेिखएको अव थामा प नै
नभएको कायालयबाट डाँक िललाम गन लागेको िवषयमा
ततु िनवेदनबाट अ तरकालीन आदेश जारी गरी
डाँक िललाम रो न पन अव था नहँदा मागबमोिजमको
आदेश जारी गनु परेन कानूनबमोिजम गनु भ नेसमेतको
यस अदालतको िमित २०६३।१२।२५ को आदेश ।
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यसमा तायदाती माग गदा िफराद परेको अिघ लो
िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गरी माग
ग रएकोमा फै सला गदा २०२१ साललाई मानो
छु एको िमित कायम गरी िनणय गरेको देिखयो । यी
िनवेदक ितवादीले २०१८ सालमा नै मानो छु एको
िजिकर िलएको अव थामा पनु रावेदन अदालतको
फै सला िवरोधाभाषपूण देिखएको र लगाउको दे.प.ु
नं. ९०४९ को मु ामा दोहोर्याई हेन िन सा दान
भइरहेको ि थितबाट समेत ततु मु ामा पनु रावेदन
अदालतको फै सलामा अ.बं.१८४क नं. तथा माण
ऐन, २०३१ को दफा ५४ को या या मक िु ट
देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
को ख ड (क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहोर्याई हेन
िन सा दान ग रएको छ । लगाउको दे.प.ु नं ९०४९
को मु ासमेत साथै राखी पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०६५।१।१८ को आदेश ।
यी वादी ितवादीको पु तेवारी र नाता
स ब धमा कुनै िववाद नभई िनजह को मख
ु िमलेको
छ । वादीह ले अंशब डा नै नभएकोले आफूले पाउनु
पन अंश भाग िदलाई पाउँ भनी मु य दाबी िलएको
देिख छ भने ितवादीले २०१८ सालमा नै छु ई
िभ न भई बसेकाले अंश िदनु पन होइन भनी िजिकर
िलएको देिखन आउँछ । कानूनबमोिजम िनजह बीच
ब डाप भएको वा मानो छु एको िलखत पा रत भएको
नदेिखनक
ु ा साथै सोस ब धी घरसारमा कुनै िलखत
भएको भ नेसमेत िनजह ले िजिकर िलन सके को
छै न । ब डा भएको वा मानो छु एको िमितका स ब धमा
वादी ितवादीबीच मख
ु निमली िववाद िसजना भएको
अव थामा िफराद परेको िदनलाई मानो छु एको िमित
कायम गनपन
ु भ ने िनधा रत र िनि त यव थाका
स ब धमा िववाद ग ररहनु पनसमेत देिखँदैन । सु
िज ला अदालतले तायदाती फाँटवारी मा ने गरी
आदेश गदा सोही मागदिशत ावधान अवल बन गरी
िफराद परेको िदन अथात् िमित २०५८।५।१३ लाई

मानो छु एको िमित कायम गरी सो को अिघ लो
िदनस मको ब डा गनपन
ु चल अचल स पि को वादी
ितवादीबाट तायदाती फाँटवारी माग गरेको पिन
पाइ छ र उ िमितका स ब धमा दवु ै प ले िच
बझ
ु ाई सो आदेश भई बसेको देिखएको अव थामा कुनै
त यपूण र व तिु न आधार कारणसमेत उ लेख नै
नगरी पिछ फै सला गदा अदालतले सो लाई प रवतन
गरी २०२१ साललाई मानो छु एको िमित कायम
गरेको यिु सङ् गत र त यपरक नभई आधारिहनसमेत
देिखन आउँछ ।
ितवादी सरयगु साह र िनजका बाबु व.
झपटु साहले २०२१ साल पिछ मा भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को योजनको िनिम ७ नं. फाँटवारीको लगत
अलग-अलग भरेको देिख छ र सोही ७ नं. फारामलाई
आधार मानी मानो छु एको िमित कायम गरेको छ। तर
कुनै अंिशयार वा िनजका बाबु छोराले ७ नं. फाँटवारी
अलग-अलग भरेपिन अ य योजनका लािग भरेको उ
फाँटवारीलाई िनजह छु िभ न भई अंशब डासमेत
भएको भनी अकाट् य माणको िलखतको पमा
वीकार गन िम ने हँदनै । अंिशयारह बीच पा रत
ब डाप वा यवहार माणबाट छु एको देिखने अ य
आधारभूत र िन या मक माणको अभावमा य तो
७ नं. फाँटवारी अंशब डाको योजनका लािग माण
हन स दैन । यस अदालतबाट सहजराम पासीसमेत
िव खबनु ी पासीनसमेत भएको (ने.का.प. २०५३,
िन.नं. ६२५२, पृ ६६६, अंक ८) अंश मु ामा
तत्स ब धमा िस ा तसमेत ितपािदत भइसके को
अव थामा ७ नं. फाँटवारीलाई सदासवदा अंशब डाको
अकाट् य माणको पमा हण गरी २०२१ साललाई
मानो छु एको िमित कायम गरेको िनणय थािपत
याियक प रपाटी तथा मा यतािवपरीत रहेको
देिख छ ।
जहाँस म सु तथा पनु रावेदन अदालतको
फै सलामा िनवाचन आयोग ारा २०५१ मा कािशत
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मतदाता नामावलीमा वादी ितवादीह को घर
न बर, िनजह को नाउँ फरक फरक थानमा रहेको
देखाइएकोलाई वादी ितवादी छु िभ न भई बसेको
भनी आधार िलएको छ । सोस ब धमा िवचार गदा
कुनै िनवाचनमा मतदाताको नामावली तयार गदा
मतदाता हन उमेर, यो यता, बास थान तथा घर
सङ् के त न बर उ लेख ग रनपु न भ ने िनवाचन
िनयमावलीको आव यकताबमोिजम संकिलत भएको
त य र यहोरालाई िनवाचनको योजनका लािग मा
उपयोग हनपु न हँदा सोही िनवाचन योजनको लािग
मा सो घर नं. र वडा नं. समेत पथृ क भएको मा नु पन
ह छ । मतदाता नामावलीमा अलग-अलग ठाउँमा
बसोबास रहेको वा छु ाछु ै नाम उ लेख हँदैमा सो
नामावली अंिशयारह बीच अंशब डा भइसके को भनी
अकाट् य माणको व प हण गन सिकने हँदैन । पा रत
भएको मानो छु एको िलखत वा अ य य तै कारको
िववाद हन नस ने िलखत वा कानूनी कारवाही ारा
छु एको देिखने िनिववाद त यको अभावमा ७ नं.
फाराम भरेको वा मतदाता नामावलीमा पथृ क-पथृ क
घर बसोबास भएको ज ता कुरालाई मानो छु एको
िमित िनधारण गन अकाट् य माणको पमा हण गन
सिकने हँदैन । यसरी वादी ितवादी छु िभ न बसेको
भ ने ब डाप वा यवहार माण ज ता व तिु न
सबतु माणसमेत नभएको अव थामा वादीह ले
अंशब डा ा गरी वा मानो छु ई पथृ क पमा बसी
आ नो खित उपित आ-आ नो गरी बसेका छन् भनी
मा न िम ने हँदैन। अ यथा मािणत गन ितवादीको
दािय व भएकोमा सो दािय व ितवादीले पूरा गरेको
नदेिखँदा वादी ितवादी अंिशयार भएको त यमा
समेत िववाद नभएको अव थामा िफराद परेको
िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गनपन
ु र सो को
अिघ लो िदनस मको सगोलको स पि बाट वादीले
ितवादीबाट अंश भाग पाउने देिख छ ।
जहाँस म भारत अर रया िज लामा रहेको

अचल स पि जित वादी महावीर साहले आ नी
प नी जागे री देवी साहका नाउँमा सरयगु साहका
नामबाट राजीनामा पास गराई हक ह ता तरण गरी
िलएको अव थामा मानो छु एको होइन भनी भ न
यायोिचत नहने भ ने पनु रावेदक ितवादीतफका
कानून यवसायीको िजिकर छ । सोतफ हेदा उ
हक ह ता तरण गन काय नेपाल सरहद बािहर भएको
तथा सो स ब धी कुनै मािणक िलखतका आधारभूत
माणसमेत पनु रावेदकबाट ततु हन नसके को
अव थामा िन या मक, व तिु न एवं त यपूण िलखत
माणको अभावमा िव ान कानून यवसायीको उ
बहस िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
अब तायदातीमा उि लिखत स पि
ज गाम ये िज ला सनु सरी बस तपरु गाउँ िवकास
सिमित वडा नं. ९(ख) िक.नं. १४६ को ४-३-१२१/२
ज गा आ नो पेवा रकमबाट ख रद गरेको भनी सरयगु
साहको प नी झवरी देवी साहले िजिकर िलएपिन
य तो स पि लाई पेवा भ दैमा सो थािपत हने नभई
उ ज गा पेवा रकमबाट ख रद गरेको व तिु न माण
ितवादीह बाट पेस हन सके को छै न । पेवा भ नाले
ी अंशधनको ४ नं. बमोिजम लो ने वा लो नेप का
अंिशयारले सबै अंिशयारको म जरु ीको िलखत गरी
िदएको र लो नेप का अ नातेदार वा इ िम ले
िदएको चल अचल र सोबाट बढे बढाएको स पि पेवा
ठहछ भ ने यव थाबमोिजम यी ितवादी झवरी देवीले
लो नेप का कुन अंिशयार वा नातेदारबाट सो स पि
ा गरेको हो सो कुरा भ न र तत्स ब धी िलखत भए
सोसमेत पेस गन सके को पाइँदैन । उ िक.नं. १४६
को िलखतमा सो कुरा उ लेख हनपु नमा सो को अभाव
देिखँदा सो स पि पेवाबाट पाएको देिखने अव थाको
अभावमा सो स पि मा समेत ब डा नला ने भ ने
िजिकर मनािसव एवं कानून अनक
ु ू ल देिखएन ।
अतः उपयु िववेिचत आधार माणसमेतबाट
यी वादी ितवादीह २०२१ सालमा मानो छु एको
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झवरीदेवी साह
भ ने देिखने अव था त यपरक पमा पु ् याई नभएको
अव थामा अिघ िफराद परेको िदनलाई मानो छु एको
भनी कायम गरी पिछ २०२१ साललाई मानो छु एको
िमित कायम गरी फै सला गनपन
ु कानूनबमोिजम र
यिु संगत अव था र कारण नदेिखँदा सो िमितप ात
आजन गरेको स पि ब डा नला ने भनी सु सनु सरी
िज ला अदालतबाट भएको फै सला तथा सो लाई सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
िमित २०६१।८।१३ को फै सला सो हदस म िु टपूण
देिखएकोले उ फै सलाह के िह उ टी भई िफराद
परेको िदन अथात् िमित २०५८।५।१३ लाई मानो
छु एको िमित कायम गरी सोको अिघ लो िदनस मको
ब डा गनपन
ु तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
ितवादीका अ य प रवारका नाममा रहेकोबाहेकका
स पि लाई ३ भाग लगाई सो ३ भागको २ भाग
वादीह ले अंश पाउने ठहछ भ ने यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०६६।७।११ मा भएको
फै सला ।
स मािनत अदालतको संयु इजलासबाट
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको
िमित कायम गरी फै सला भएपिन उ फै सलामा
अि तम हरफमा ितवादीका अ य प रवारका नाममा
रहेकाबाहेकका स पि लाई मा ब डा गन भनी
उ लेख ग रएको वा यांश उ फै सलाको मम र
भावनािवपरीत छ । स मािनत अदालतबाट २०२१
साललाई मानो छु एको मा ने िक िफराद परेको
िदनलाई मा ने भ ने को बारेमा या या गरी िफराद
परेको िमित २०५८।५।१३ लाई मानो छु एको िमित
कायम गरेप ात ितवादी र िनजका प रवारको नाममा
रहेका अ यथा मािणत हन नसके का जनु सक
ु ै स पि
वतः ब डा ला नपु न प छ । िफराद परेको िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम ग रसके को अव थामा के
कित कारणबाट ितवादीका अ य प रवारको स पि
ब डा नला ने हो सो कुरा उ लेखनै नगरी भएको फै सला

ने.का.प. २०४१ अंक ९ पृ ७६२ मा ितपािदत
िस ा त िवपरीत छ । िवप ीले िमित २०५९।७।१२
मा पेस गरेको तायदातीमा उ लेख भएको िवप ीको
बहु ारी सक
ु ु मेर कुमारीका नामको िज ला सनु सरी
भो ाहा गा.िव.स. वडा नं. ४(छ) िक.नं. २१३ को
१-०-० ज गा िमित २०४५।१०।२१ र ऐ. िक.नं.
२१४ को ०-६-६ ज गा िमित २०४६।२।३२ मा
राजीनामाबाट आएको देिख छ । य तै िवप ीका
का छा छोरा गंगा सादका नामको िज ला सनु सरी
इन वा न.पा. वडा नं. २ को िक.नं. २०२ को ०-१-०
ज गा िमित २०४६।३।१ मा र ऐ. बस तपरु गा.िव.स.
वडा नं. ९(क) िक.नं. १६६ को ०-३-० ज गा िमित
२०४३।४।२४ मा राजीनामाबाट आएको देिख छ ।
उ ज गाह िफराद परेको िमितभ दा अगावै पैतक
ृ
स पि र सोबाट बढे बढाएको स पि बाट ख रद गरी
िलएको स पि रहेको कुरा मािणत भइरहेको छ । उ
स पि िनजी आजनको भनी िवप ीह ले िजिकर
िलन पिन नसके को अव थामा माण ऐन, २०३१
को दफा ६(क) बमोिजम अ यथा मािणत नभएस म
उि लिखत स पि मा हा ो पिन अंश हक ला ने
प हँदाहँदै िबना कुनै आधार एवं कारण िवप ीका
प रवारको स पि बाहेक गरी भएको फै सला माण
ऐन, २०३१ को उ दफा ६(क), अंशब डाको १८
नं. तथा ने.का.प. २०५२ अंक २ िन.नं. ५०४७ पृ
११४, ने.का.प. २०५७ अंक १०/११ िन.नं. ६९५६
पृ ७९३ र ने.का.प. २०५३ अंक ११ िन.नं. ६२९३
पृ ८०४ मा ितपािदत िस ा तिवपरीत छ । अतः
िवप ीका छोरा तथा बहु ारीका नामका उि लिखत
ज गा हामीलाई ब डा नलगाई ित स पि ह लाई
बाहेक गरी स मानीत अदालतको संयु इजलासबाट
भएको फै सला िु टपूण हँदा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोिजम पनु रावलोकन
गरी याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीह को यस
अदालतमा पन आएको िनवेदन ।
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
यसमा २०५८।५।१३ लाई मानो छु एको
िमित कायम ग रए पिन ितवादीका छोरा गंगा साद
साहको नाममा िज ला सनु सरी इन वा ९(क) हाल
सनु सरी न.पा. वडा नं. २ िक.नं. २०२ को ज गा
िमित २०४६।३।१ मा, ऐ. बस तपरु गा.िव.स. वडा
नं. ९(क) िक.नं. १६६ को ज गा िमित २०४३।४।२४
मा र ितवादीका छोरा तथा बहु ारी सक
ु ु मेर कुमारीको
नाममा ऐ. भो ाहा गा.िव.स. वडा नं. ४(छ) िक.नं.
२१३ को ज गा िमित २०४५।१०।२१ र िक.नं.
२१४ को ज गा िमित २०४६।२।३२ मा राजीनामाको
िलखतबाट ख रद गरी िलएका ज गाह ब डा
ग रएको पाइएन । िनजका छोरा बहु ारीलाई िज ला
अदालतले अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बझ
ु ी कारणी
सरह मानी फै सला भएको र िफराद परेको अिघ लो
िमित अथात् २०५८।५।१३ लाई मानो छु एको िमित
वीकार गरेपिछ सो िमितपूव नै राजीनामाबाट आजन
भई ितवादीका सगोलका छोरा बहु ारीका नाममा
रहेका उ स पि ह ब डा नहने ठहर गरी यस
अदालतबाट िमित २०६६।७।११ मा भएको फै सलामा
ने.का.प. २०४१, अंक २, िन.नं. १८९३, पृ ९३ र
ने.का.प. २०५७, अंक १०/११, िन.नं. ६९५६, पृ
७९३ मा ितपािदत कानूनी िस ा त ितकूल देिखँदा
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख)
अनु प पनु रावलोकन गन िन सा दान ग रिदएको छ
भ ने यस अदालतबाट िमित २०६८।४।८ मा भएको
आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादीका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर दाहालले
ततु मु ामा मानो छु एको िमित िफराद परेको िमित
२०५८।५।१३ कायम भएको यस अदालतको संयु
इजलासको फै सलालाई ितवादीले वीकार ग रबसेको
अव थामा सो िमितस मको सगोलको स पि ब डा
गनपन
ु ह छ । ितवादी सरयगु को छोरा तथा बहु ारीको

नाममा रहेका ज गाह िनजह को िनजी आजन
समेतको ब डा नला ने स पि भएको कुनै माण
गु न आएको छै न । यस अव थामा प रवारिभ का
जो सक
ु ै को नाममा राखे रािखएको स पि ब डा
नगरेको संयु इजलासको फै सला िु टपूण भएकोले
सो हदस म उ फै सला उ टी गरी िनजह को नाममा
दता रहेको ज गासमेत ब डा ग रपाउँ भनी र यथ
ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
तल
ु सीराम िनरौलाले वादीह को अंिशयार भनेको
ितवादी सरयगु मा भएका र ितवादीह गंगा साद
र सक
ु ु मेर वादीह का अंिशयार नरहेकाले िनजह को
स पि मा माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को
अनमु ान आकिषत हँदैन । यसमा संयु इजलासले
यायस मत फै सला गरेकोले उ फै सला सदर
ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
यसमा झपटुका तीन छोरामा वादी
महावीर जेठो, ितवादी मािहलो र वादी िव दे री
का छो छोरा भई वादी ितवादी दाजभु ाइ नाताका
देिख छन् । आफूह ले ३ भागको २ भाग अंश
पाउनपु न भ ने वादीह को िजिकर रहेको छ भने बाबु
झपटु साह जीिवत छँदै २०१८ सालमा यी वादीह
र बाबु आमासमेतबाट मेरो भागमा पन स पि ब डा
छुट्याई मानु छु ई िभ न बसी साहको पज
ँु ीबाट
धान तोरी, पाटासमेतको काँटा यापार गरी आएको
पैयाँबाट २०२० सालमा बरही झाँगडबाट ट पक
ु ो
५–१०–८ ज गा राजीनामा गराएको र बाबु झपटु
साहको नाम दताको पैतक
ृ अचल ज गाबाट मा मैले
ब डा छुट्याई िलन बाँक छ । भूिमसधु ार लागू भएपिछ
२०२२ सालमा आ–आ ना हक दता भोगका ज गाको
बाबु झपटु साहले र म सरजगु साहले अलगअलग ७ नं.
फाँटवारी भरेको तथा बाबक
ु ै पालादेिख भारत अर रया
िज लाको ज गा पिहले नै ब डा गरी आ नो ज गा वादी
महावीर साहले िनजको प नी जागे री देवी साहका
नाममा राजीनामा गराई िलएका छन् । िनजी आजनको
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स पि समेत ब डा गरी खान सिक छ िक भनी झु ा
िमितका स ब धमा वादी ितवादीबीच मख
ु निमली
मु ा गरेको हँदा फुसद िदलाई पाउँ भ ने ितवादीको
िववाद िसजना भएको अव थामा िफराद परेको
ितवाद िजिकर पाइ छ ।
िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गनपन
ु भ ने
पैतक
िनधा रत र िनि त यव थाका स ब धमा िववाद
ृ ज गा र २०२१ सालमा मानो
छु नभु दा अगािड २०२० सालमा ितवादी सरजगु
ग ररहनु पन देिखँदैन । सु िज ला अदालतले
साहका नाममा ख रद भएको ज गाबाट स म ३ भागको
सोहीबमोिजम िफराद परेको िदन अथात् िमित
२ भाग ब डा पाउने देिख छ । सोबाहेक सरजगु साह र
२०५८।५।१३ लाई मानो छु एको िमित कायम
िनजका प रवारका अ य सद यह को नाउँमा रहेको
गरेको र उ िमितका स ब धमा दवु ै प ले िच
स पि अलग भई छु ै यवहार गरेपिछ आजन गरेको
बझ
ु ाई बसेको अव थामा कुनै त यपूण र व तिु न
स पि देिखँदा ब डा ला न स ै न भनी सु सनु सरी
आधार कारणसमेत उ लेख नै नगरी पिछ फै सला
िज ला अदालतको िमित २०६०।३।३० को फै सला ।
गदा सोलाई प रवतन गरी २०२१ साललाई
यसमा िच नबझ
मानो छु एको िमित कायम गरेको यिु सङ् गत र
ु ाई ितवादी गंगा सादको नाममा
दता रहेको िक.नं. १६६ र २०२ को ज गा, सक
त यपरक नभई आधारहीनसमेत देिखन आउँछ ।
ु ु मेर
कुमारीको नाम दताको िक. नं. २१३ र २१४ को ख) ितवादी सरयगु साह र िनजका बाबु झपटु साहले
ज गा, २०२० सालमा ख रद भएको ज गासमेत िधतो
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को योजनको िनिम
रािख सक
७ नं. फाँटवारीको लगत अलगअलग भरेको
ु ु मेर कुमारीका नाममा ख रद भएको े टर
तथा राम सादका नाममा दता भएको मोटरसाइकल
देिख छ । अंिशयारह बीच पा रत ब डाप
र ितवादी झबरी देवीका नाम दताको िक.नं. १४६ र
वा यवहार माणबाट छु एको देिखने अ य
२१० समेत ब डा ग रपाउँ भनी वादीह ले र २०२०
आधारभूत र िन या मक माणको अभावमा
सालमा ख रद गरेको ज गा पिन ब डा गरेको िमलेन
अ य योजनका लािग भरेको य तो ७ नं.
भनी ितवादीले पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरमा
फाँटवारी अंशब डाको योजनका लािग माण
पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले
हन स दैन । तत्स ब धमा यस अदालतबाट
दवु ै प को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ठहर्याई
ने.का.प. २०५३ अंक ८ मा कािशत िन.नं.
सु फै सला सदर गरेको देिख छ ।
६२५२ को अंश मु ामा िस ा तसमेत ितपािदत
उ फै सलालाई वादी ितवादी दवु ैले
भइसके को देिख छ ।
चनु ौती गरी यस अदालतमा मु ा दोहोर्याई हे रपाउँ ग) यसैगरी िनवाचन आयोग ारा २०५१ मा कािशत
भनी िनवेदन िदएको र दवु ैको िनवेदनमा िन सा दान
मतदाता नामावलीमा वादी ितवादीह को घर
भएको अव था छ ।
न बर, िनजह को नाउँ फरक फरक थानमा
यसमा यस अदालतको संयु इजलासबाट
रहेको देखाएकोलाई वादी ितवादी छु ई िभ न
फै सला हँदाःभई बसेको भनी सु र पनु रावेदन अदालतको
क) कानूनबमोिजम वादी ितवादीबीच ब डाप
फै सलाले आधार िलएको हकमा िनवाचन
भएको वा मानो छु एको िलखत पा रत भएको
िनयमावलीको आव यकताबमोिजम संकिलत
वा सोस ब धी घरसारमा कुनै िलखत भएको
भएको त य र यहोरालाई िनवाचनको योजनका
नदेिखएको । ब डा भएको वा मानो छु एको
लािग मा उपयोग हनपु न हँदा सोही िनवाचन
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योजनको लािग मा सो घर नं. र वडा नं. समेत
पथृ क भएको मा नपु न ह छ । पा रत भएको, मानो
छु एको िलखत वा अ य य तै कारको िववाद
हन नस ने िलखत वा कानूनी कारवाही ारा
छु एको देिखने िनिववाद त यको अभावमा ७
नं. फाराम भरेको वा मतदाता नामावलीमा पथृ कपथृ क घर बसोबास भएको ज ता कुरालाई मानो
छु एको िमित िनधारण गन अकाट् य माणको
पमा हण गन सिकने र अंिशयारह ले अंश
ा गरी वा मानो छु ई पथृ क पमा बसी आ नो
खित उपित आ-आ नो गरी बसेका छन् भनी
मा न िम ने हँदैन । अतः िफराद परेको िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम गनपन
ु र सोको
अिघ लो िदनस मको सगोलको स पि बाट
वादीले ितवादीबाट अंश भाग पाउने देिख छ ।
घ) भारत अर रया िज लामा रहेको अचल स पि
जित वादी महावीर साहले आ नी प नी जागे री
देवी साहका नाउँमा सरयगु साहका नामबाट
राजीनामा पास गराई हक ह ता तरण गरी िलएको
अव थामा मानो छु एको होइन भनी भ न
यायोिचत नहने भ ने पनु रावेदक ितवादी तफका
कानून यवसायीको िजिकर छ । सोतफ हेदा उ
हक ह ता तरण गन काय नेपाल सरहदबािहर
भएको तथा सोस ब धी कुनै ामािणक िलखतका
आधारभूत माणसमेत पनु रावेदकबाट ततु
हन नसके को अव थामा िन या मक, व तिु न
एवं त यपूण िलखत माणको अभावमा िव ान्
कानून यवसायीको उ बहस िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
ङ) िक.नं. १४६ को ४-३-१२१/२ ज गा आ नो पेवा
रकमबाट ख रद गरेको भनी सरयगु साहको प नी
झबरी देवी साहले िजिकर िलएपिन ी अंशधनको
४ नं. बमोिजम लो ने वा लो नेप का अंिशयारले
सबै अंिशयारको म जरु ीको िलखत गरी िदएको र

लो नेप का अ नातेदार वा इ िम ले िदएको
चल अचल र सोबाट बढे बढाएको स पि पेवा
ठहछ भ ने यव थाबमोिजम यी ितवादी झवरी
देवीले लो नेप का कुन अंिशयार वा नातेदारबाट
सो स पि ा गरेको हो सो कुरा भ न र
तत्स ब धी िलखत भए सोसमेत पेस गन सके को
पाइँदैन । उ िक.नं. १४६ को िलखतमा पिन सो
को अभाव देिखँदा सो स पि ब डा नला ने भ ने
िजिकर मनािसब देिखएन ।
च) अतः िज ला अदालतबाट भएको फै सला
तथा सोलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
िवराटनगरको िमित २०६१।८।१३ को फै सला
के ही उ टी भई िफराद परेको िदन अथात् िमित
२०५८।५।१३ लाई मानो छु एको िमित कायम
गरी सोको अिघ लो िदनस मको ब डा गनपन
ु
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत ितवादीका
अ य प रवारका नाममा रहेकोबाहेकका
स पि लाई ३ भाग लगाई सो ३ भागको २ भाग
वादीह ले अंश पाउने ठहछ ।
२. संयु इजलासबाट िफराद परेको िमित
२०५८।५।१३ लाई मानो छु एको िमित कायम
गरेको अव थामा के कित कारणबाट सो िमितभ दा
पिहले ितवादीका अ य प रवारको नाममा रहेको
ज गाह ब डा नला ने हो सो कुरा उ लेख नै नगरी
भएको फै सला ने.का.प. २०४१ अंक ९ पृ ७६२
मा ितपािदत िस ा तिवपरीत छ । ितवादीको
बहु ारी सक
ु ु मेर कुमारीका नामको िक.नं. २१३ को
१-०-० ज गा िमित २०४५।१०।२१ र ऐ. िक.नं.
२१४ को ०-६-६ ज गा िमित २०४६।२।३२ मा र
का छा छोरा गंगा सादका नामको िक.नं. २०२ को
०-१-० ज गा िमित २०४६।३।१ मा र िक.नं. १६६
को ०-३-० ज गा िमित २०४३।४।२४ मा िफराद
परेको िमितभ दा अगावै पैतक
ृ स पि र सोबाट बढे
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बढाएको स पि बाट राजीनामा भएको कुरा मािणत
छ । उ स पि िनजी आजनको भनी िवप ीह ले
िजिकर िलन नसके को अव थामा माण ऐन, २०३१
को दफा ६(क) बमोिजम अ यथा मािणत नभएस म
यसलाई बाहेक गरेको फै सला माण ऐन, २०३१
को उ दफा ६(क), अंशब डाको १८ नं. तथा
ने.का.प. २०५२ अंक २ िन.नं. ५०४७ पृ ११४,
ने.का.प. २०५७ अंक १०/११ िन.नं. ६९५६ पृ
७९३ र ने.का.प. २०५३ अंक ११ िन.नं. ६२९३ पृ
८०४ मा ितपािदत िस ा तिवपरीत रहेकोले याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोिजम
पनु रावलोकन गरी याय पाउँ भनी वादीह ले िनवेदन
िदएको पाइ छ ।
३. यसमा २०५८।५।१३ लाई मानो
छु एको िमित कायम ग रए पिन ितवादीका छोरा
गंगा साद साहको नामको िक.नं. २०२ को ज गा
िमित २०४६।३।१ मा, िक.नं. १६६ को ज गा िमित
२०४३।४।२४ मा र बहु ारी सक
ु ु मेर कुमारीको नाममा
िक.नं. २१३ को ज गा िमित २०४५।१०।२१ र िक.नं.
२१४ को ज गा िमित २०४६।२।३२ मा राजीनामाको
िलखतबाट ख रद गरी िलएका ज गाह ब डा ग रएको
पाइएन । िनजका छोरा बहु ारीलाई िज ला अदालतले
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बझ
ु ी कारणीसरह मानी
फै सला भएको र िफराद परेको अिघ लो िमित अथात्
२०५८।५।१३ लाई मानो छु एको िमित वीकार
गरेपिछ सो िमितपूव नै राजीनामाबाट आजन भई
ितवादीका सगोलका छोरा बहु ारीका नाममा रहेका
उ स पि ह ब डा नहने ठहर गरी यस अदालतबाट
िमित २०६६।७।११ मा भएको फै सलामा ने.का.प.
२०४१, अंक २, िन.नं. १८९३, पृ ९३ र ने.का.प.
२०५७, अंक १०/११, िन.नं. ६९५६, पृ ७९३ मा
ितपािदत कानूनी िस ा त ितकूल देिखँदा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अनु प
पनु रावलोकन गन िन सा दान ग रिदएको छ भ ने

यस अदालतको पूण इजलासको आदेश देिख छ ।
४. यस अदालतको संयु इजलासको
फै सलामा िफराद परेको िदन अथात् २०५८।५।१३
मानु छु एको िमित कायम हने भ ने कुरा य भई
सो िमितस मको सगोलको ी स पि ब डा गनपन
ु
भनी भएको फै सलालाई ितवादीले वीकार गरी
बसेको हँदा यस मु ामा िनणय गनपन
भनेको सो
ु
िमितस ममा ितवादीको छोरा गंगा साद र बहु ारी
सक
ु ु मेरका नाममा रहेको उि लिखत ज गाह ब डा
हने नहने भ ने नै देिख छ ।
५. गंगा सादका नामको िक.नं. २०२
को ज गा िमित २०४६।३।१ मा र िक.नं. १६६ को
ज गा िमित २०४३।४।२४ मा तथा सक
ु ु मेर कुमारीका
नामको िक.नं. २१३ को ज गा िमित २०४५।१०।२१
मा र िक.नं. २१४ को ज गा िमित २०४६।२।३२ मा
राजीनामामाफत िनजह का नाममा आएको देिख छ ।
६. दतावाला गंगा सादले सु िज ला
अदालतमा बयान गदा िक.नं. १६६ को ज गा
िपताले शािल ाम रौिनयारबाट ख रद गरी मेरा
नाममा रािखिदनभु एको हँदा उ ज गा बाबु सरजगु
साहको िनजी आजनको ज गा हो, िक.नं. २०२ को
ज गा िपताले भारत बासमितयामा रहेको ज गा िब
गरी आएको पैयाँम येबाट मेरा नाममा ख रद गरी
िदनभु एको बाबक
ु ो िनजी आजनको ज गा हो भ ने
यहोरा उ लेख गरेको देिख छ ।
७. य तै सक
ु ु मेर कुमारीले सु िज ला
अदालतमा बयान गदा िक.नं. २१३ र २१४ को ज गा
दाता दख
ु न साह तेलीबाट आ ना बाबु मोहीनारायणले
आ नो पैयाँबाट ख रद गरी मलाई दाइजो िदएको
मेरो मा एकलौटी हकको दाइजोको ज गा हँदा वादी
ितवादी कसैको हक ला ने होइन भ ने यहोरा
उ लेख गरेको देिख छ । उ ज गाह म ये िक.नं.
२१३ िमित २०४५।१०।२१ मा र िक.नं. २१४ िमित
२०४६।२।३२ मा दख
ु न साह तेलीबाट थैली राखी
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राजीनामाको मा यमबाट िनजका नाममा आएको
िमिसल संल न राजीनामाको ितिलिपबाट देिख छ ।
८. कुनै स पि ब डा हने अथवा नहने
भ ने को िनणय मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको
१८ नं. र यस अदालतबाट त स ब धमा भएको
फै सलाह बाट ितपािदत िस ा तको सेरोफे रोमा रही
गनपन
ु ह छ । गंगा साद र सक
ु ु मेर कुमारीको प रवारको
मूल पु ष ितवादी सरयगु रहेकाले सो प रवारका कुनै
सद यको नाममा रहेको स पि अ यथा मािणत
नभएस म सगोलको मािनने ह छ । सो स पि बाट
सरयगु का अंिशयार वादीह को अंश नपु ने भ नका
लािग ितवादी कायम ग रएका गंगा साद र सक
ु मेर
आ नो िपता ससरु ा ितवादी सरयगु साहसँग
कानूनबमोिजमको िलखतबाट अंश िलई वा मानु छु ई
िभ न बसेको वा उि लिखत स पि दान बकस भई
िनजह ले पाएको वा िनजह लाई भएको राजीनामा
िलखतमा उि लिखत ज गाह िनजह ले एकलौटी
खान पाउने र अ अंिशयारको हक नपु ने ज तो कुनै
यहोरा रहेको वा आफूह ले रोजगार नोकरी गरी वा
मूितकार, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, िच कार वा
कुनै पेसाकम आिद भई िनजी आजन गरेको माण
देिखनु आव यक ह छ । तर य तो कुनै पिन माण
िनजह ले गज
ु ान सके को देिखँदैन । गंगा सादले
उ ज गाह आ नो ान सीपबाट िनजी तवरबाट
आजन गरेको भ ने िजिकर िलन नसक बाबल
ु े
आ ना नाममा ख रद ग रिदएको भनेको देिख छ भने
ितवादी सक
ु ु मेर कुमारीको राजीनामामा बाबल
ु े थैली
ितरी िनजका नाममा ख रद गरी िदएको दाइजोको
ज गा भ नेलगायतका कुनै पिन कुरा उ लेख भएको
देिखँदैन । ती ज गाह आ नो िववाह हनपु ूव ख रद
गरेको भ ने िनजको िजिकर पिन नरहेको र राजीनामाको
तीन पु तेमा िनजको पित राम साद साह भ ने उ लेख
भएको देिखँदा उि लिखत ज गाह िपता पख
ु ाको
पु य ली स पि बाट बढेबढाएको धनबाट ितवादी

गंगा साद र सक
ु ु मेरको नाममा ख रद भएको मािणत
हन आउँछ । पु य ली स पि बाट ख रद भएको
ज गामा ितवादी गंगा सादभ दा मािथ लो पु ताका
िनजको प रवारको मूल पु ष ितवादी सरयगु र
ितवादी सरयगु का अंिशयार वादीह को अंश भाग
ला ने र यसपिछ ितवादी सरयगु को भागबाट
ितवादी गंगा सादसमेतका समकालीन अंिशयारको
भाग ला ने र गंगा सादको भागबाट मा ितवादी
सक
ु ु मेरको अंश ला ने अव था रह छ ।
९. पनु रावलोकनको िन साले आधार
िलएको ने.का.प. २०४१, अंक २, िन.नं. १८९३ को
देवकुमारी पा डेको अंश मु ामा यस अदालतको ७
सद यीय पूण इजलासको फै सलामा . यागराजले
लािज पाट तथा िखचापोखरीको घर ज गा आ नो
ीमती शंखकुमारीको दाइजो पेवाबाट ख रद गरी
बनाएको िजिकर िलएको पाइ छ । लािज पाट तथा
िखचापोखरीको ज गा शंखकुमारीको नाउँबाट ख रद
हँदा राजीनामामा दाइजो पेवाबाट आजन भएको भ ने
नदेिखएको िसफ लािज पाटको ज गा शंखकुमारीले
छोराह लाई िदएको बकसप मा मा आफूले दाइजो
दान दि णा पाई यसबाट बढे बढाएको भ नेस म
उ लेख गरेको पाइ छ । आफूले ा गदाको ि थितमा
उ लेख गन नसके को कुरा आफूले आ ना छोराह लाई
बकसप िदँदा उ लेख गरेको कारणले मानो छु एको
िमितभ दा अगािड शंखकुमारीको नाममा दता भएको
घर ज गा शंखकुमारीको आफू खस
ु ी गन पाउने स पि
हो भ न निम ने हँदा तायदातीमा समावेश गरी ब डा
हनु पन नै देिख छ ।
१०. िखचापोखरीको घर ज गा ब डा हनपु न
हो होइन भ ने तफ हेदा वादीले िखचापोखरीको घरको
स ब धमा यागराजको नाउँमा दता भनी देिखएको
निमलेको भ ने कारणबाट उ घर ज गा ब डा गन
निम ने भनी ०३७।९।५ को फुल बे चले बहमतबाट
िनणय गरेको देिख छ । वादीको फाँटवारी निमलेकै
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ि थतमा पिन ितवादीको लेखाइबाट पिन िववादको
िखचापोखरीको घर ज गा मानो छु नभु दा पिहलेको
देिखएमा जनु सक
ु ै अंिशयारको नाममा भए पिन ब डा
गनु नै देिख छ । यस ि थितमा उ घर ज गा ब डा
नहने ठहराएको फुल बे चको उ िनणय िमलेको
देिखएन ।
११. . यागराज तथा .िमनराजले १६
सालमा अंिशयारम येकै एकअकाका छोरा तथा
वा नीसमेतलाई गरी िदएको बकसप का ज गाह
ब डा गन हने वा नहने भ ने स ब धमा ०३७।९।५
को फुल बे चले बहमतबाट उ ज गाह ब डा गन
निम ने भ ने ठहर गरेको पाइ छ । उ बकसप का
ज गाह
बकसप दाताको िनजी आजनको
स पि नभई पैतक
ृ स पि ह देिखन आएका
छन् । उ स पि ह ितवादी अंिशयारबाहेकका
गैर यि ह लाई िब बकसप गरी िदएको नभई
अंिशयारह कै छोरा तथा वा नीलाई िदएको
देिख छ । मानो छु एको िमितभ दा अिघको
सगोलको पैतक
ृ स पि ब डा नहने भ न िमलेन ।
ल मणराजसमेतले यी वादी देवकुमारीउपर िदएको
तायदाती बदर मु ामा म. े.अ.को ०३२।१।२ को
िनणयउपर ब स भएका हकुम मांगीबमोिजम इ साफ
जाँच हँदा िनज ल मणराजसमेतले यागराजबाट
बकस पाएको भनेको ज गाह को तायदाती बदर
नहने आज यसै बे चबाट िनणय भएकोसमेतबाट उ
बकसप का ज गाह समेत वादीले ५ भागको १ भाग
अंश पाउने ठहछ भनी पु य ली स पि वा सोबाट
बढे बढाएको स पि जनु सक
ु ै अंिशयार वा अंिशयारको
प रवारका सद यका नाममा दता रहेको भएपिन सो
स पि अंिशयारह का बीचमा ब डा ला ने भ ने
िस ा त ितपादन गरेको पाइ छ ।
१२. यसैगरी ने.का.प. २०५७, अंक
१०/११, िन.नं. ६९५६ को इ ताज अिल मिनहार
िव. सिहर अिल मिनहारसमेत भएको िन.नं. ६९५६

को अंश मु ामा “राजीनामा िलखत पास भएको ज गा
ख रद गरेको भ नेस मको आधारमा सगोलमा रहेको
अव थामा िनजीतवरबाट आजन गरेको भ ने त य
माणको अभावमा माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
बमोिजम य तो स पि सगोलकै स पि बाट बढे
बढाएको स पि मा नु पन हँदा िनजी आजनको ब डा
नला ने स पि समेत ब डा गन गरेको पनु रावेदनको
फै सला िु टपूण भएको भ न िम ने देिखएन” भनी
यस अदालतको संयु इजलासबाट फै सलाभएको
देिख छ ।
१३. ती निजरले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महलको १८ नं. समेतको सही या या गरेकोले
ितनसँग असहमित जनाउनु पन अव था
देिखएन । ततु मु ाको त यसँग ती निजर िमले
िभडेको देिखँदा ततु मु ामा िमित २०५८।५।१३
लाई मानो छु एको िमित कायम गरी सो िमितभ दा
अगावै ितवादीका छोरा तथा बहु ारीका नाममा
िनजह का िपता तथा ससरु ाले थैली ितरी ख रद गरेको
ज गाह ब डा नला ने ठहर्याएको यस अदालतको
संयु इजलासको फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई उ िक.नं. १६६, २०२,
२१३ र २१४ का ज गाबाट समेत यी पनु रावेदक
वादीह ले ३ भागको २ भाग अंश पाउने ठहछ ।
अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
१. मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजमको यस
अदालतको संयु इजलासबाट भएको फै सला
के ही उ टी भई ितवादीका छोरा गंगा साद
साह नामदताको सनु सरी िज ला, इन वा न.पा.
वडा नं. २ िक.नं. २०२, ऐ. बस तपरु गा.िव.स.
वडा नं. ९(क) िक.नं. १६६ तथा बहु ारी सक
ु ु मेर
कुमारी साह नामदताको सनु सरी िज ला, भो ाहा
गा.िव.स. वडा नं. ४(छ) को िक.नं. २१३ र २१४
ज गाबाट समेत वादीह ले ३ भागको २ भाग अंश
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पाउने ठहरेकाले कानूनबमोिजम वादीह लाई
उ ज गाबाट समेत ३ भागको २ भाग अंश
छुट्याई चलनसमेत चलाई िदनु भनी सु िज ला
अदालतमा लेखी पठाइिदनू ।
२. वादीले ततु मु ामा भरी पाउने स पूण कोट
फ स ब धमा यस अदालतको संयु इजलासको
िमित २०६६।७।११ को फै सलाको तपिसल
ख डमा उ लेख भइसके को देिखँदा सोस ब धमा
के ही ग ररहनु परेन ।
३. ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िनयमानस
ु ार िमिसल बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या.देवे गोपाल े
या.जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल फागनु ६ गते रोज ५शभु म्।

नणय नं . ९५९३
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
आदेश िमित : २०७२।१२।१।२
०६८-WO-००६३
मु ा : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. ८ ब ने वेशराम भ डारीसमेत
िव
िवप ी : माननीय म ी, सङ् घीय मािमला,
संिवधानसभा, संसदीय यव था तथा सं कृित
म ालय िसंहदरबार, काठमाड समेत
§

&

§
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िनवेदकह मनोनयन हदँ ाको अव थामा
बढीमा ४ वषको अविधको लािग मा
िनयुि भएको देिखएकाले िनयुि गन
िनकायले जुनसुकै समयमा िनजह को
सेवा िलन इ कार गन स ने भ ने नै
देिख छ । बढीमा भनी वा अविध
नतोक िनयुि वा मनोनयन गरेकोमा
िनयुि कताबाट चाहेको समयमा िनयु
वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट
अवकाश िदन स ने भ ने नै देिखने ।
( करण नं.६)
िनवेदकह ले उ सद यको पदमा
मनोनयन हदँ ाका बखत ऐनले िनधारण
गरेको चार वषको पदाविध िकटान नभई
बढीमा चार वषको लािग भनी रािखएको
सतयु पदाविधलाई मनोनयन पाउँदाका

सङ्घीय मािमला, संिवधानसभा, संसदीय यव था तथा सं कृ ित म ालयसमेत
बखत वीकार ग रसके पिछ अिहले आएर मनोनयन भएको िमितले ४ वषस म उ पदमा
िववाद गनुलाई सा दिभक मा न नसिकने । बहाल रहन पाउनेमा हामी रट िनवेदकह ले कोषको
( करण नं.७) उ े यअनु पको कुन काय नगरेको हो यसको कुनै
आधार कारण नखल
ु ाई के वल कोषको सद य सिचवको
िनवेदकका तफबाट :
कायह रो ने य न नगरेको भ ने बदिनयतपूण बहाना
िवप ीका तफबाट :
उ लेख गरी हामीलाई ितवाद गन मौकासमेत निदई
अवलि बत निजर :
गैरकानूनी पमा हामीलाई अवकाश िदइएको काय
स ब कानून :
संिवधान एवं कानूनिवपरीत रहेको छ । यसरी हामी रट
§ पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०५० को िनवेदकह लाई प रषद्को सद य पदबाट अवकाश
दफा ८.६
िदने गरेको िवप ीको कामकारवाहीले हा ो नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),
आदेश
१३(१) एवं पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०५० को
स. . या.क याण े : नेपालको अ त रम दफा ८.६ ारा द हकमा आघात परु याएको
हँदा
्
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) संिवधानको धारा ३२, १०७ (२) अ तगत यो िनवेदन
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार े िभ पन ततु गन आएका छ । अतः पशपु ित े िवकास कोषको
रट िनवेदनको सङ् ि त य यस कार छ :
सद य पदबाट हामीलाई अवकाश िदने भिनएको
हामी िनवेदकह म येका वेशराम भ डारी, िवप ी प रषदक
् ा अ य को िमित २०६८/४/११
शीला प त र सिु नलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार को प , उ अवकाशसँग स बि धत कामकारवाही
(मा.म ी तर) को िमित २०६६/८/८ को िनणयानस
ु ार एवं िवप ीले कुनै िनणय गरेको भए सो िनणय तथा
तथा सल
ु ोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइके ललाई िमित सोको आधारमा िवप ी नं.४, ५, ६, ७, ८ लाई
२०६७/१/२७ को िनणयानस
ु ार पशपु ित े िवकास प रषदक
् ो सद य पदमा गैरकानूनी पमा मनोनयन
कोष ऐन, २०५० बमोिजम पशपु ित े िवकास कोष गरेको स पूण कामकारबाहीह समेत उ ेषणको
स चालक प रषदक
् ो सद य पदमा बढीमा ४ वषको आदेश ारा बदर गरी हामी िनवेदकह लाई सद यको
लािग मनोनयन गरेप ात हामी िनवेदकह ले िन ा पदमा मनोनयन ग रएको िमितबाट पशपु ित े
र इमानदारीसाथ आ नो पदीय दािय व िनवाह गरी िवकास कोष, स चालक प रषदक
् ो सद यको पदमा
आएका िथय । प रषदक
् ो अ य ले पशपु ित े ४ वषस म सािबकबमोिजम नै कायरत रहन िदनु भनी
िवकास कोष ऐनको दफा ८.३ को हवाला िदई िमित िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत उपयु आदेश
२०६८/०४/११ को प ानस
ु ार सोही िमितबाट लागू वा पज
ु जारी ग रपाऊँ । साथै ततु रट िनवेदनको
हने गरी हामीह लाई िवना आधार कारण वे छाचारी अि तम टुङ्गो नलागेस म हामी रट िनवेदकह लाई
ढङ् गले प रषदक
् ो सद य पदबाट अवकाश गरेका र अवकाश िदने भिनएको प काया वयन नगनु नगराउनु
उ पदह मा िवप ीम येका न दिकशोर िघराइया, तथा पशपु ित े िवकास कोष स चालक प रषदक
् ो
मक
ु े श चािलसे, कृ ण साद आचाय, म जक
ु ु मार िसंह सद य पदमा रट िनवेदकह लाई सािबकबमोिजम
म ल र राम साद दाहाललाई गैरकानूनी तवरले नै यथावत् कायरत रहन िदनु भनी िवप ीह का
मननोनयन गरेका रहेछन् । प रषदक
् ो सद य पदमा नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
यहोराको वेशराम भ डारीसमेत जना ५ को संयु
रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु भनी िवप ी
नं. १ र २ लाई र आफै ँ वा आ ना ितिनिध ारा
िलिखत जवाफ सिहत उपि थत हनु भनी िवप ी नं.
३, ४, ५, ६, ७ र ८ लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू ।
साथै काननु ारा िनिद पदाविध सिकन नपाउँदै पूव
जानकारी तथा सनु वु ाईको मौका िवना अवकाश िदइएको
काय कानून र यायस मत नदेिखँदा यो िनवेदनको
अि तम टुङ्गो नलागेस म िवप ीह म ये न दिकशोर
िघराइया, मक
ु े श चािलसे, कृ ण साद आचाय,
म जक
ु ु मार िसंह र राम साद दाहाललाई मनोिनत गन
र यी रट िनवेदकह लाई अवकाश िदने स ब धमा
िवप ी नं. १ को िमित २०६८/४/११ को प तथा
सोस ब धी अ य कुनै िनणय गरेको भए सोसमेतलाई
काया वयन नगनु नगराउनु र िनवेदकह लाई पूववत
कामकाज गन िदनु भनी सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम
आदेशसमेत जारी गरी िदएको छ । यसको जानकारी
िवप ीह लाई िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
यहोराको यस अदालतको िमित २०६८/४/१६ को
आदेश ।
पशपु ित े िवकास कोषका सद य िवप ी
िनवेदकह लाई पदाविध समा हनअ
ु गावै हटाउने
ि याकलापमा यस म ालयको सं थागत संल नता
रहेको छै न र सोस ब धमा यस म ालयबाट कुनै
शासिनक िनणयसमेत नभएकाले िवप ीह को
औिच यहीन रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको संघीय मािमला, संिवधानसभा, संसदीय
्
यव था तथा सं कृित म ालय र ऐ. म ालयका

सिचवको तफबाटसमेत ऐ. का सिचव मोदकुमार
काक को िलिखत जवाफ ।
कोषका सद य सिचव सिु शल नाहाटाले
िविभ न अिनयिमत, गलत काम गरेको र य ता
कायह रो ने य नसमेत गरेको नदेिखएकाले य ता
यि ह लाई कोषको सद य पदमा िनर तरता िदँदा
कोषको कायह मा असर पन देखी रट िनवेदकह लाई
अवकाश िदइएको हो । कोषको ऐनमा यवि थत
कायह गन, गलत कामकारवाहीलाई िनर तरता
िदन उपयु नदेिखई िनजह लाई मनोनयन गन
अिधकारीको हैिसयतबाट भएका कामकारवाहीह
कानूनअनु प हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको सङ् घीय मािमला, संिवधानसभा,
संसदीय
् यव था तथा सं कृित म ालय र आ नो
हकमासमेत ऐ. का म ी एवं पशपु ित े िवकास कोष
स चालक प रषदक
् ा अ य खगे साद साईको
िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदकह लाई पशपु ित े िवकास
कोषको सद यमा बढीमा ४ वषको लािग िनयु
ग रएको हँदा ४ वषिभ जिहले पिन हटाउन स ने
ह छ । िनवेदकह को कायकालमा पशपु ित े
िवकास कोषमा िविभ न आिथक अिनयिमतता भएको
जनगनु ासो आएको र पशपु ित े िवकास कोषको
उ े यअनु पको काय गन असफल भएको हँदा िवप ी
िनवेदकह लाई हटाइएको हो । सोही प रवेशलाई
म यनजर राखी िलिखत जवाफवाला मसमेतलाई
कोषमा नयाँ स चालक सद य िनयिु गरेको हो । म
पशपु ित े िवकास कोषको हरेक ि याकलापसँग
जानकार भएको थानीय यि भएकाले पशपु ित े
िवकास कोष स चालक प रषदक
् ो सद यमा िनयु
गरेको हो । प रषद्को आव यकता र औिच यको
आधारमा प रषद्को अ य ले गरेको रतपूवकको
िनयिु लाई अ यथा गनु पन होइन । रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको म जक
ु ु मार िसंह
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सङ्घीय मािमला, संिवधानसभा, संसदीय यव था तथा सं कृ ित म ालयसमेत
म लको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा िमिसल संल न त य तथा
माणह को अ ययन गरी हेदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु नहो होइन भ नेस ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकह म ये
वेशराम भ डारी, शीला प त र सिु नलकुमार
वंशललाई नेपाल सरकार (मा. म ी तर) को िमित
२०६६/८/८ को िनणयानस
ु ार र सल
ु ोचन डंगोल र
उमेशकुमार कुइके ललाई िमित २०६७/१/२७ को
िनणयानस
ु ार पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०५०
बमोिजम पशपु ित े िवकास कोष स चालक प रषदक
् ो
सद यमा बढीमा ४ वषको लािग मनोनयन गरेकामा
उ ४ वषको अविध पूरा नहँदै प रषदक
् ा अ य ले
िमित २०६८/४/११ को प ानस
ु ार सोही िमितबाट
लागू हने गरी कुनै आधार कारण नखल
ु ाई सफाइ
पेस गन मौकासमेत निदई उ प रषदक
् ो सद यबाट
हटाएको कायले िनवेदकह को संिवधान द
मौिलक हकमा आघात परेकाले पशपु ित े िवकास
कोषको सद य पदबाट िनवेदकह लाई अवकाश
िदने भिनएको िवप ी प रषदक
् ा अ य को िमित
२०६८/४/११ को प , उ अवकाशसँग स बि धत
कामकारवाही एवं िवप ीले कुनै िनणय गरेको भए सो
िनणय तथा सोको आधारमा िवप ी नं. ४, ५, ६,
७, ८ लाई प रषदक
् ो सद य पदमा गैरकानूनी पमा
मनोनयन गरेको स पूण कामकारबाहीह समेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकह लाई
सद यको पदमा मनोनयन ग रएको िमितबाट पशपु ित
े िवकास कोष, स चालक प रषदक
् ो सद यको
पदमा ४ वषस म सािवकबमोिजम नै कायरत रहन िदनु
भनी यथ ह का नाममा परमादेशलगायत उपयु
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य रट िनवेदन देिखयो ।
३. पशपु ित े िवकास कोषका सद य रहेका

िवप ी िनवेदकह लाई पदाविध समा हनअ
ु गावै
हटाउने ि याकलापमा म ालयको सं थागत
संल नता नरहेको र सोस ब धमा म ालयबाट कुनै
शासिनक िनणयसमेत नभएको भ ने यथ संघीय
मािमला, संिवधानसभा, संसदीय
यव था तथा
्
सं कृित म ालयको एवं कोषका सद य सिचव सिु शल
नाहाटाले गरेका िविभ न अिनयिमत र गलत कायह
रो ने य न नगरेकाले य ता यि ह लाई कोषको
सद य पदमा िनर तरता िदँदा कोषको कायह मा
असर पन देखी रट िनवेदकह लाई मनोनयन गन
अिधकारीको हैिसयतबाट िनजह लाई अवकाश
िदइएको काय कानूनअनु प रहेको भ ने सङ् घीय
मािमला, संिवधानसभा, संसदीय
यव था तथा
्
सं कृित म ालय र आ नो हकमा समेत ऐ. का म ी
एवं पशपु ित े िवकास कोष स चालक प रषदक
् ा
अ य खगे साद साईको िलिखत जवाफ परेको
देिख छ ।
४. रट हामी िनवेदकह म येका वेशराम
भ डारी, शीला प त र सिु नलकुमार वंशललाई नेपाल
सरकार (मा.म ी तर) को िमित २०६६/८/८
को िनणयानस
ु ार र सल
ु ोचन डंगोल र उमेशकुमार
कुइके ललाई िमित २०६७/१/२७ को िनणयानस
ु ार
पशपु ित े िवकास कोष स चालक प रषदक
् ो सद य
पदमा ऐ. को दफा ८.६ बमोिजम बढीमा ४ वषको
लािग मनोनयन ग रएको र पशपु ित े िवकास कोष
स चालक प रषदक
् ा अ य बाट िमित २०६८।४।११
देिख लागू हने गरी िनजह लाई सो पदबाट अवकाश
िदएको भ ने िमिसल संल न िनवेदकह को मनोनयनप
एवं अवकाशप को छायाँकिपबाट देिख छ ।
५. सद यह को िनयिु र सेवा अविधका
स ब धमा पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०५०
को दफा ८.२.११ माकोषको स चालक प रषदक
् ो
सद यमा कोषका अ य बाट सं कृितिव र धािमक
पयटनिव म येबाट बढीमा सातजना यि मनोिनत
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गन भ ने यव था भएको र ऐ. ऐनको दफा ८.६ मा
मनोिनत सद यह को पदाविध चार वषको हने भ ने
यव था भएको पाइ छ ।
६. ऐनमा पदाविध िकटान ग रएकोमा
िनयिु कताले िनयिु गदा बढीमा भ ने श द राखी
िनयिु
दान गरेको भ नेमा िववाद देिखएन ।
जहाँस म बढीमा ४ वषको लािग मनोनयन ग रएकोमा
तोिकएको समयाविध समा नहँदै अवकाश िदएको हँदा
अ य को उ काय संिवधान तथा कानूनिवपरीतको
छ भ ने को स दभमा हेदा िनवेदकह मनोनयन
हँदाको अव थामा बढीमा ४ वषको अविधको लािग
मा िनयिु भएकोदेिखएकाले िनयिु गन िनकायले
जनु सक
ु ै समयमा िनजह को सेवा िलन इ कार गन
स ने भ ने नै देिख छ । बढीमा भनी वा अविध नतोक
िनयिु वा मनोनयन गरेकोमा िनयिु कताबाट चाहेको
समयमा िनयु वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट
अवकाश िदन स ने भ ने नै देिख छ ।
७. पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०५०
दफा ८.६ मा मनोिनत सद यह को पदाविध ४ वषको
हने भ ने यव था भएको तर िनवेदकह को मनोनयन
प मा बढीमा ४ वषको भनी पदाविध उ लेख भएको
देिख छ । ऐनमा मनोिनत सद यह को पदाविध ४
वषको हने भनी िकटान भए पिन मनोनयन गदाका
बखत बढीमा ४ वष भनी मनोनयनप मा खल
ु ाइएको
अविधलाई सो मनोनयनकै अव थामा अ वीकार
गरी बढीमा भ ने श द नराखी मनोनयन हनपु न
भनी िनवेदकह कसैले पिन कही ँ कतै उजरु गरेको
भ ने िनवेदन यहोरामा खल
ु ाउन सके को पाइँदनै ।
िनवेदकह ले उ सद यको पदमा मनोनयन हँदाका
बखत ऐनले िनधारण गरेको चार वषको पदाविध िकटान
नभई बढीमा चार वषको लािग भनी रािखएको सतयु
पदाविधलाई मनोनयन पाउँदाका बखत वीकार
ग रसके पिछ अिहले आएर िववाद गनलाई
ु सा दिभक
मा न सिक न ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा
िनवेदकह म ये के हीलाई २०६६।८।८ को िनणयले र
के हीलाई २०६७।१।२७ को िनणयले बढीमा ४ वषको
लािग मनोनयन ग रएको भ ने िनजह लाई िदइएको
िमिसल संल न मनोनयन प को छायाँ ितबाट
देिखएको अव थामा िनजह को ४ वषको अविध
हालस म कायम रहन स ने देिखएन । हाल आएर
यी िनवेदकह को पदाविधसमेत यितत भइसके को
देिखँदा मागबमोिजम रट जारी गन िनरथक हने
भएकाले िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट खारेज हने
ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित २०६८।४।१६
मा जारी भएको अ त रम आदेश वतः िन कृय हने
ठहछ । ततु आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ओम काश िम
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
इित संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभु म् ।
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नणय नं . ९५९४
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
आदेश िमित : २०७२।१०।२८।५
०७१-WO-०१४५
§
मु ाः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : रो पा िज ला कोटगाउँ गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कायालय
िडि लबजारमा थनु ामा रहेका भीम काश
रो का मगर
िव
िवप ी : वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, बबरमहल,
काठमाड
§

रतपूवक याद तामेल नभई एकतफ
फैसला भएको अव थामा अ.बं. २०८ नं.
बमोिजम फैसला भएको छ मिहनािभ
थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ
ितवाद िदन याएकोमा िलई कारवाही
गनुपन देिखयो । यसरी एकतफ फैसला
भएकोमा फैसला भएको छ मिहनाको याद
नघाई थाहा पाएको िमितलाई याद कायम
गरी कसैले ितवाद िदन याउँछ भने
य तो िनवेदनबाट कारवाही हन नस ने
देिखयो । उ कानूनी यव थाले तोके को
यादमा यी िनवेदकले उजुरी गरेका छन्
वा छै नन् भ नेतफ हेदा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०६९।१२।२०
मा फैसला भएकोमा िमित २०७०।१०।२४
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मा मा िनवेदकले उजुरी गरेको हदँ ा उ
उजुरी िनवेदन अ.बं. २०८ नं. ले िनिद
गरेको यादिभ को नभएबाट उजरु ी
दरपीठ हने भनी उ यायािधकरणबाट
िमित २०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा
अ.बं. २०८ नं. को कानूनी ुिट रहेको भ न
िम ने देिखन नआउने ।
( करण नं.५)
समा ान इतलायनामा तामेल गदा रत
पुर्याउनेस ब धमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
११० नं. मा कानूनी यव था ग रएको
छ । यसरी उ न बरले यव था
गरेबमोिजम रत नपुर्याई तामेल ग रएको
यादलाई कायम राखी कुनै िनणय ग र छ
भने यसबाट यि को कानूनी हक हनन्
हन जाने र य तो कानूनी हक ाि को
लािग अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको ि या
अवल बन गरी सोही न बरले िनिद
गरेको यादिभ उजुरी गन सिकने गरी
उपचारको यव थासमेत भएको देिखन
आयो । अ.बं.२०८ नं. को यादिभ प ले
उजुर गरेमा कानूनी हक चलन हन स ने
देिखयो । तर उ यादिभ प ले उजरु
नगरी याद नघाई उजरु ी गरेको कारणले
कानूनी हक मौिलक हकमा पा तरण हने
होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ नं. को
याद नघाई परेको उजुरीउपर कारवाही
गन निम ने भनी भएको दरपीठ आदेशबाट
मौिलक हक हनन् भएको भ न निम ने ।
( करण नं.६)
वैदेिशक रोजगार
यायािधकरण,
काठमाड बाट िमित २०६९।१२।२० मा
फैसला भएकोमा िमित २०६९।२।१६
को तामेली याद बदर गरी मु ामा सामेल

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
ग रपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको
याद नघाई िमित २०७०।१०।२४ मा
मा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा
िनवेदन गरेको र िमित २०६९।२।१६
को तामेली याद र वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणको िमित २०७०।११।२१
को दरपीठ आदेश बदर ग रपाउँ भनी अ.बं.
१७ नं. बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन
िदई िमित २०६९।२।१६ को तामेली याद
र वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
िमित २०७०।११।२१ को दरपीठ
आदेशउपरको वैधताको िवषयमा अ.बं.
१७ नं. को रोहबाट यस अदालतबाट
िमित २०७१।२।२ मा परी ण भइसके को
देिखएकाले मागबमोिजम आदेश जारी गन
निम ने ।
( करण नं.८)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा िकरण
पौडेल
िवप ीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं., २०८ नं.
आदेश
या.देवे गोपाल े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अ तगत दायर
हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य र
आदेश यस कार छः
दीपक कटुवालसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार र ितवादी म रट िनवेदकसमेत भएको वैदेिशक
रोजगार कसरु स ब धी मु ामा तोिकएको धरौटी
बझ
ु ाउन नसक िमित २०७०।१०।५ देिख कारागार

कायालय, िडि लबजारमा थुनामा रहेको अव थामा
पूण गु ङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी मसमेत भएको वैदेिशक रोजगारस ब धी
कसरु को मु ामा मलाई सजाय र जरीवाना हने गरी
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट फै सला भएको
कुरा थाहा पाई उ फै सलाको न कल सारी हेदा उ
मु ामा म िनवेदकलाई ३ वष ६ मिहना कै द र ३ लाख
पैयाँ जरीवाना हने ठहर गरी फै सला भएको रहेछ ।
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड बाट िमित
२०६९।१।१७ मा जारी भएको ७ िदने यादमा मेरो
थायी वतन रो पा घर मा खल
ु ाई हाल काठमाड
िज ला कपन गाउँ िवकास सिमित ब ने भीम काश
रो का मगर उ लेख ग रएको रहेछ । मेरो नाममा
जारी भएको यादमा थायी वतन नखल
ु ाइएको र
अ थायी वतनमा पिन वडा नं. नखल
ु ाई जारी भएको
याद िमित २०६९।२।१६ मा काठमाड िज ला कपन
गाउँ िवकास सिमितको सूचना पाटीमा टाँस ग रएको
रहेछ । िवप ी यायािधकरणबाट म िनवेदकलाई ३ वष
६ मिहना कै द र ३ लाख जरीवाना गन ठहर गरी सु
याद गज
ु ारी बसेकाले पनु रावेदनको याद िदई रहनु
परेन भनी िमित २०६९।१२।२० मा फै सला भएको
रहेछ । यसरी म िनवेदकको थायी वतन नै नखल
ु ाई
अ थायी वतनमा समेत वडा नं. नखल
ु ाई याद जारी गरी
िमित २०६९।२।१६ मा अ.बं. ११० नं. को बेरीतपूवक
टाँस भएको यादलाई आधार मानी मलाई जरीवाना
र कै द सजायसमेत गन गरी भएको वैदेिशक रोजगार
यायािधकरण, काठमाड को फै सला व छ सनु वु ाईको
अिधकार, फौजदारी यायको िस ा त तथा नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ ारा द ितर ा गन
पाउने मौिलक हकको िवपरीत हँदा उपचारको अ य
वैकि पक यव था नभएकोले नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोिजम यो
रट िनवेदन गन आएको छु । अतः वैदिे शक रोजगार
यायािधकरण, काठमाड बाट िमित २०६९।२।१६ मा
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तामेल भएको बेरीतको याद उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी म िनवेदकलाई िवप ी वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा उपि थत भई उ मु ामा बयान
गराई मु ामा सामेल गराई पपु समेत गन िदनु भनी
िवप ीका नाममा परमादेश जारी ग रपाऊँ । साथै यो
िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागु जेलस म वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको िमित २०६९।१२।२० को
फै सला काया वयन नगन,ु नगराउनु र यथाि थितमा
रा नु भनी िवप ीका नाममा अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको भीम काश रो का
मगरको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाको यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी िवप ीलाई याद सूचना पठाई
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनू । अ त रम आदेशको माग स ब धमा दवु ै प को
छलफल सनु ी िन कषमा पु नु उपयु देिखएकाले
अ त रम आदेश छलफलको पेसी तोक सोको सूचना
िवप ीलाई िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत
यहोराको यस अदालतको िमित २०७१।५।१९ को
आदेश ।
राजे साद चौधरीसमेतको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार र ितवादी यी िनवेदकसमेत भएको
वैदेिशक रोजगार कसरु स ब धी मु ामा वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट जारी भएको ७ िदने याद
अ.बं. ११० नं. को ि या नपरु याई
् सावजिनक
थानमा िमित २०६९।२।१६ मा टाँस भएको बेरीतको
तामेली याद बदर गरी ितवाद गन मौका पाउँ
भनी रट िनवेदकले िमित २०७०।१०।२४ मा यस
यायािधकरणमा िनवेदन िदए उपर कारबाही हँदा िनज
भीम काश रो का मगरको नाउँको याद अिभयोगप मा
उि लिखत वतनमा जारी भएकोमा िनज यादवाला

र िनजको घर ार प ा नलागेको भनी थानीय
भलादमी
् दईु जना र स बि धत गाउँ िवकास सिमितको
सिचवलाई रोहवरमा राखी गाउँ िवकास सिमित
भवनमा याद टाँस भएको देिखँदा संि कायिविध
ऐन, २०२८ को दफा ७ (२) अनस
ु ार रतपूवक तामेल
भएको देिखएको र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले
तोके को अविध यितत भएपिछ ितवादीको ततु
उजरु ी िनवेदन पन आएको देिखँदा याद बदर गरी
िनवेदकको मागबमोिजम ितवाद गन मौका दान गन
िमलेन भनी अ.बं. २०८ नं. अनस
ु ार दरपीठ गरी यस
यायािधकणबाट िमित २०७०।११।२१ मा आदेश
भएको छ । सो आदेशउपर रट िनवेदकले सव च
अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम िदएको िनवेदनमा
कारवाही हँदा ततु िनवेदनसँग स बि धत मु ा
िमित २०६९।१२।२० मा फै सला भएको, सो फै सला
हनभु दा अगािड कारवाहीको िसलिसलामा िनवेदक
ितवादीको नाउँमा अिभयोगप मा उि लिखत
वतनमा िमित २०६९।२।१६ मा याद तामेल भएको,
ितवादी तफबाट अ.बं. २०८ नं. को सिु वधा ा गन
सो अ.बं. २०८ नं. ले तोके को यादिभ ितवादी
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम गएको अव था
नदेिखएको र वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम
उ िनवेदनसँग स बि धत मु ा कारवाहीयु
अव थामा रहेको नभई िमित २०६९।१२।२० मा
फै सला भइसके को देिखँदा ततु िनवेदन स ब धमा
कारवाही ग ररहनु पन औिच यपूण देिखन आएन
कानूनबमोिजम गनु भनी सव च अदालतबाट आदेश
भएको छ ।
रट िनवेदक र संखबु लामासमेत िमलेर
इलाइट एके डेमी ओपन कुल स चालन गरी
जाहेरलालाह लाई ठगी गरेको भनी अिभयोग दता
भएको र एकै कायालयका कमचारीह उपर परेको
जाहेरी दरखा त र सोका आधारमा दायर भएको
अिभयोग अ य ितवादीह ले जानकारी पाउने तर
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
यी िवप ीले जानकारी नपाउने भ ने यिु स मत
हँदनै । तसथ िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भएको
यादलाई बेवा ता गरी ब ने र प ाउ परेपिछ कै दबाट
बािहर रहने मनसाय राखी दायर हन आएको ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड को िलिखत
जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी िकरण पौडेलले
वैदेिशक रोजगार कसरु स ब धी मु ामा अिभयोगप मा
खल
ु ाइएको वतनमा नै याद जारी भएको छ । उ
याद तामेल गदा भ भलाद्मी सा ी बसी गाउँ िवकास
सिमितका सिचव रोहवरमा रहेका छन् । कानूनको
रत परु याई
याद तामेल नभएको र सो यादका
्
आधारमा फै सला भएको भए मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
२०८ नं. बमोिजमको यादिभ अदालतमा उपि थत
भई िनवेदन गनपन
ु ह छ । तर उ याद नघाई
िनवेदन गरेको अव था छ । यसरी वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणले याद बदर गरी अ.बं. २०८ नं.
बमोिजम िनवेदन िलन अ वीकार गरी भएको दरपीठ
आदेशउपर िनवेदकले सव च अदालतमा साधारण
अिधकार े को माग अवल बन गरी १७ नं. बमोिजम
िनवेदन गरेकोमा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
आदेश सदर भइसके को हँदा रट जारी हनपु न अव था
छै न भनी ततु गनभएको
बहस सनु ी िमिसल अ ययन
ु
गरी हेदा ततु रट िनवेदनमा मागबमोिजम आदेश
जारी गनपन
ु हो होइन भ ने िवषयको िन पण गनपन
ु
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा पूण गु ङसमेतको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी मसमेत भएको
वैदेिशक रोजगारस ब धी कसरु मा मु ा दायर भई म
िनवेदकका नाममा वैदेिशक रोजगार यायािधकरण,

काठमाड बाट िमित २०६९।१।१७ मा जारी भएको ७
िदने यादमा थायी वतन उ लेख नग रएको र अ थायी
वतनमासमेत गाउँ िवकास सिमितमा उ लेख गरी
वडा नं. नखल
ु ाई िमित २०६९।२।१६ मा कपन गाउँ
िवकास सिमितको कायालयको सूचना पाटीमा टाँस
गरेको हँदा उ याद अ.बं. ११० नं. को रत नपगु ेको र
सोही बेरीतको यादलाई आधार मानी मलाई जरीवाना
र कै द सजायसमेत गन गरी िमित २०६९।१२।२० मा
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड बाट भएको
फै सला व छ सनु वु ाईको अिधकार र फौजदारी
यायको िस ा तसमेतको िवपरीत भई संिवधान
द मौिलक हक उपभोग गनबाट वि चत गरेको
हँदा वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड बाट
िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भएको बेरीतको याद
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी म रट िनवेदकलाई
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा उपि थत भई उ
मु ामा बयान गराई सामेल गराई मु ाको पूप समेत
गन िदनू भनी िवप ीका नाममा परमादेश जारी ग रपाउँ
भ ने रट िनवेदनको यहोरा रहेको पाइ छ ।
३. िवप ीको िलिखत जवाफमा अिभयोगप मा
खल
ु ाइएको वतनमा रट िनवेदकका नाममा जारी
भएको याद िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भई िमित
२०६९।१२।२० मा फै सलासमेत भएकोमा उ याद
बेरीत भएबाट बदर गरी मु ामा सामेल गराई पाउँ भनी
िनवेदकले िमित २०७०।१०।२४ मा िनवेदन िदएकोमा
याद रतपूवक तामेल भएको देिखएको र मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. २०८ नं. को याद नघाई िनवेदन परेको हँदा
याद बदर गरी ितवाद गन मौका दान गन िमलेन
भनी िमित २०७०।११।२१ मा आदेश भएको छ । सो
आदेशउपर रट िनवेदकले सव च अदालतमा अ.बं.
१७ नं. बमोिजम िनवेदन िदएकोमा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणको आदेश सदर भई अि तम भइसके को
अव थामा रट े मा वेश गरेको िमलेको छै न भ ने
यहोरा उ लेख गरेको देिखयो ।
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वैदिे शक रोजगार यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड
४. वैदेिशक रोजगार यायािधकरण,
काठमाड बाट िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भएको
याद बेरीतको भएबाट आफू िव
दायर भएको
मु ामा ितवाद गन नपाएको हँदा उ याद बदर
गरी अ.बं. २०८ नं. बमोिजम मु ामा ितर ा ग रपाउँ
भ ने नै िनवेदकको मु य माग दाबी रहेको छ । पूण
गु ङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी
यी िनवेदकसमेत भएको वैदेिशक रोजगारस ब धी
कसरु को मु ामा िनवेदकलाई ३ वष ६ मिहना कै द र
३ लाख पैयाँ जरीवाना हने ठहरी वैदिे शक रोजगार
यायािधकरण, काठमाड बाट िमित २०६९।१२।२०
मा फै सला भएको भ ने देिखन आयो । वैदिे शक रोजगार
यायािधकरण, काठमाड बाट िमित २०६९।१२।२०
मा फै सला भएकोमा िमित २०६९।२।१६ को तामेली
याद बदर गरी मु ामा सामेल ग रपाउँ भनी यी
िनवेदकले वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम िमित
२०७०।१०।२४ मा मा िनवेदन गरेको हँदा अ.बं.
२०८ नं. बमोिजमको याद नघाई िनवेदन परेको भनी
िनवेदन दरपीठ हने भनी उ यायािधकरणबाट िमित
२०७०।११।२१ मा आदेश भएको देिखयो । याद
बेरीतको भएको र अ.बं. २०८ नं. बमोिजम ितवाद
गन नपाएको भ ने िनवेदकको चनु ौती रहेको हँदा उ
अ.बं. २०८ नं. को कानूनी यव था उ लेख हनु
सा दिभक हन आएको छ ।
२०८ नं.।। अड् डाबाट जारी भएको समा ान
इतलायनामाको याद तारेखमा ितवादी
निदई याद गज
ु ारी बसेका झगिडयाले
ऐनबमोिजम एकतफ माण बझ
ु ी भएका
फै सलाउपर पनु रावेदन ला न स दैन ।
समा ान इतलायनामा तामेल गदा यसै
महलको ११० न बरबमोिजम रत नपरु याई
्
तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसक ितवादी
िदन नपाई याद गु ेको भ ने उजरु ीसाथ
फै सला भएको छ मिहनािभ मा थाहा पाएको

पैतीस िदनिभ झगडीयाले ितवादी लेखी
िदन यायो भने पिहले िमिसल सामेल रहेको
तामेली समा ान हेरी रतपवू क तामेल भएको
देिखन आएन भने सोही यहोराको पचा लेखी
ितवादी दता गरी ऐनबमोिजम बु नु पन
माण बझ
ु ी मु ा फै सला गनपछ
ु । रत पगु ी
तामेल भएको देिखएमा सोही यहोरा खोली
उजरु ला न स दैन भनी दरपीठ गरी िफता
िदनपु छ ।
५. उपयु कानूनी यव थाबाट रतपूवक
याद तामेल नभई एकतफ फै सला भएको अव थामा
अ.बं. २०८ नं. बमोिजम फै सला भएको छ मिहनािभ
थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ ितवाद िदन
याएकोमा िलई कारवाही गनपन
ु देिखयो । यसरी
एकतफ फै सला भएकोमा फै सला भएको छ मिहनाको
याद नघाई थाहा पाएको िमितलाई याद कायम गरी
कसैले ितवाद िदन याउँछ भने य तो िनवेदनबाट
कारवाही हन नस ने देिखयो । उ कानूनी यव थाले
तोके को यादमा यी िनवेदकले उजरु ी गरेका छन् वा
छै नन् भ नेतफ हेदा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०६९।१२।२० मा फै सला भएकोमा िमित
२०७०।१०।२४ मा मा िनवेदकले उजरु ी गरेको हँदा
उ उजरु ी िनवेदन अ.बं. २०८ नं. ले िनिद गरेको
यादिभ को नभएबाट उजरु ी दरपीठ हने भनी उ
यायािधकरणबाट िमित २०७०।११।२१ मा भएको
आदेशमा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी िु ट रहेको भ न
िम ने देिखन आएन ।
६. समा ान इतलायनामा तामेल गदा रत
परु याउने
स ब धमा मल
्
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. मा
कानूनी यव था ग रएको छ । यसरी उ न बरले
यव था गरेबमोिजम रत नपरु याई
् तामेल ग रएको
यादलाई कायम राखी कुनै िनणय ग र छ भने यसबाट
यि को कानूनी हक हनन् हन जाने र य तो कानूनी
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हक ाि को लािग अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको ि या
अवल बन गरी सोही न बरले िनिद गरेको यादिभ
उजरु ी गन सिकने गरी उपचारको यव थासमेत भएको
देिखन आयो । अ.बं.२०८ नं. को यादिभ प ले उजरु
गरेमा कानूनी हक चलन हन स ने देिखयो । तर उ
यादिभ प ले उजरु नगरी याद नघाई उजरु ी गरेको
कारणले कानूनी हक मौिलक हकमा पा तरण हने
होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ नं. को याद नघाई
परेको उजरु ीउपर कारवाही गन निम ने भनी भएको
दरपीठ आदेशबाट मौिलक हक हनन् भएको भ न
निम ने हँदा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(२) अ तगत असाधारण अिधकार े को
योग गन िम ने देिखन आएन ।
७. िनवेदकले यस अदालतमा ततु रट
िनवेदन दायर गनु पूव िमित २०६९।२।१६ को तामेली
याद र वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित
२०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर ग रपाउँ
भनी अ.बं. १७ नं. बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन
गरेकोमा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित
२०७०।११।२१ को आदेश िमित २०७१।२।२
मा सदर भई उ आदेश अि तम भइसके को भ ने
त य िवप ीको िलिखत जवाफबाट देिखन आएको
छ । यसरी तामेली याद र िनवेदनउपरको दरपीठको
वैधताको िवषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहमा यस
अदालतबाट परी ण भइसके कोमा पनु ः सोही िवषयका
स ब धमा ततु रट िनवेदन गरेको देिखन आयो ।
साधारण अिधकार े को रोहबाट परी ण भई अि तम
भइसके को सोही िवषयको हकमा पनु ः असाधारण
अिधकार े अ तगत िनवेदन पन आएको देिखँदा
रटको े बाट मू याङ् कन गरी आदेश गन िम ने
देिखएन ।
८. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड बाट
िमित २०६९।१२।२० मा फै सला भएकोमा िमित

२०६९।२।१६ को तामेली याद बदर गरी मु ामा
सामेल ग रपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको याद
नघाई िमित २०७०।१०।२४ मा मा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा िनवेदन गरेको र िमित २०६९।२।१६
को तामेली याद र वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
िमित २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर ग रपाउँ
भनी अ.बं. १७ नं. बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन
िदई िमित २०६९।२।१६ को तामेली याद र वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको िमित २०७०।११।२१ को
दरपीठ आदेशउपरको वैधताको िवषयमा अ.बं. १७ नं.
को रोहबाट यस अदालतबाट िमित २०७१।२।२ मा
परी ण भइसके को देिखएकाले मागबमोिजम आदेश
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । यो आदेशको जानकारी िवप ीलाई िदई ततु
रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
स. . या.क याण े
इजलास अिधकृत : इि दरा शमा
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं . ९५९५
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय का.म.ु धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
फै सला िमित : २०७१।११।१०।१
०६९-CI-०८२५
मु ा : उ ेषण / परमादेश

इ छाइएको यि मा ीमान् वा ीमतीको
नाम उ लेख ग रनु भनेको सेवा िनवृ
कमचारीको मृ यु भएपिछ इ छाइएको
यि ले सामािजक सरु ाबापतको सिु वधा
िलन पाउनु हो । जब िक राि य वािण य
बक कमचारी िविनयमावली, २०६१
को िविनयम ५९(३) को ितब धा मक
वा यांशले सेवा िनवृ भएपिछ िववाह
गरेमा य तो सिु वधा नपाउने गरी सीमा
तोिकिदएको पाइने ।
( करण नं.५)

पनु रावेदक / िनवेदक : दैलेख िज ला पगनाथ गा.िव.स.
को हाल ऐ. नारायण नगरपािलका वडा नं. १ पनु रावेदक / िनवेदक :
दैलेख बजार ब ने कृ णबहादरु ब नेत
यथ / िवप ी :
िव
अवलि बत निजर :
यथ / िवप ी : राि य वािण य बक के ीय स ब कानून :
कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
§ राि य वािण य बक कमचारी सेवा
िविनयमावलीको
िविनयम
५९(३)
§ िनवृ भरणस ब धी यव था सामािजक
ितब धा मक वा यांश
सुर ाबापत सेवा िनवृ भएपिछ िनवृ
कमचारीलाई िदने सिु वधा हो भ ने पनु रावेदनमा फै सला गनःत यमा पिन िववाद छै न । पुनरावेदक
माननीय यायाधीश ी एकराज आचाय
राि य वािण य बकबाट सेवा िनवृ
माननीय यायाधीश ी रामच यादव
भएको देिखँदा सोही बकको कमचारी
िविनमायवलीले गरेको यव था नै हेरी
आदेश
िनणय गनपन
का.म.ु . या.क याण े : पनु रावेदन
ु ।
§ राि य वािण य बक सेवा िविनयमावली, अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।१० को
२०६१ को िविनयम ५९(३) को फै सलाउपर िनवेदकको तफबाट याय शासन ऐन,
ितब धा मक वा यांशमा तर यस २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पेस हन
िविनयमबमोिजम िनविृ तभरण पाइरहेको आएको ततु रट िनवेदनको संि त य र ठहर
कमचारीले दोहोरो िनवृितभरण पाउने छै न यस कार छःर िनवृ भइसके पिछ िववाह गरेमा यस
म िनवेदक िवप ी बकको पूव का.म.ु सहलेखा
अव थामा पित वा प नीले पाउने छै न अिधकृत पदबाट सेवा िनवृ भएको कमचारी हँ । मेरो
भ ने यव था भएको देिख छ ।
जेठी ीमती िललादेवी ब नेतबाट २०५१ सालमा
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एउटा छोराको ज म भएको िथयो । छोराको बस
दघु टनामा परी मृ यु भएपिछ हामी प रवारका मािनस
िवि अव थामा रहेका िथयौ । पिछ जेठी ीमतीबाट
छोरा छोरीको जाय ज म नहने भएपिछ हामी ीमान्
ीमतीका बीचमा भएको स लाहले का छी ीमतीको
पमा मैले कमला बस नेतसँग दो ो िववाह गरी
िनजबाट एकजना छोराको ज म भएको छ । यसपिछ
म, जेठी ीमती र का छी ीमती के ही समय सँगै ब दै
आएका िथयौ । का छी ीमतीबाट २०५३ सालमा
छोराको ज म भएपिछ जेठी ीमती िललादेवीले
ए कासी म र का छी ीमतीउपर अंश मु ा दायर
गरेकाले सो मु ामा मेरो पे सनमा जेठी ीमतीले
दाबी नगन गरी बहमू य स पि र घर ज गा जेठीले
पाउने गरी िमित २०६५।११।१८ मा सख
ु त िज ला
अदालतमा िमलाप भएको िथयो ।
मैले िवप ी बकबाट पाउने िनवृ भरणमा
शेषपिछको इ छाएको यि मा जेठी ीमतीको नाम
उ लेख गरेको िथए । अंश मु ामा िमलाप भएपिछ
मैले िवप ी बकमा इ छाएको यि मा का छी ीमती
कमला ब नेतको नाम समावेश गरी पाउन िनवेदन
िदए । बकले जेठी ीमतीको म जरु नामा दाखेल गन
भनेपिछ मैले जेठी ीमतीले िनवृ भरणमा दाबी नगन
भनी गरेको िमलाप पेस गरे ँ । सोप ात िवप ी बकले
राि य वािण य बक कमचारी सेवा िविनयमावली,
२०६१ को िविनयम ५९(३) मा शेषपिछको हकदार
प रवतन गन नपाईने िनयम बनाई सो कुराको मलाई
जानकारी निदई शेषपिछको इ छाएको यि प रवतन
गन नपाइने कुराको जानकारी मा गराइयो ।
उ राि य वािण य बक कमचारी सेवा
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को
ितब धा मक वा यांशको दो ो हरफमा सेवा िनवृ
भइसके पिछ िववाह गरेमा यस अव थामा पित वा
प नीले पाउने छै नन भ ने यव थाले मैले इ छाएको
यि को ि थित शु यमा रहेकोले सो िविनयम ५९(३)

को यव था बदर गरी पाउन दायर गरेको ०६७WS-०००१ को रट िनवेदनमा सव च अदालतबाट
िवप ी बकले िविनयम ५९(३) को यव थाको आधार
निलएको र िविनयमले हकदार प रवतन गन नरोके को
भ दै रट खारेज भएको िथयो । सोबमोिजम उ
आदेशको ितिलिप राखी पनु ई याइएको यि को
नाम प रवतन गन पनु : िनवेदन िदएको िथए । तर िवप ी
बकबाट मैले िदएको िनवेदनमा सव च अदालतबाट
यस बकको नाममा कुनै आदेश जारी नभएको यहोरा
मा लेखी प िदइयो । मलाई िवप ी बकले इ छाएको
यि को नाम प रवतन गन नपाइने भनी कुनै िनणय
गरी जानकारी िदइएको छै न । िविनयमावलीमा प
यव था छ भ ने अिन िविनयमावलीअनस
ु ार िनणय
नगन िम दैन ।
अतः िवप ीको काम कारवाहीले मेरो
संिवधान द वत ता, समानता, स पि स ब धी,
यायस ब धी मौिलक हक र राि य वािण य बक ऐन
तथा कमचारी सेवा िविनयमावली द कानूनी हकमा
आघात पगु ेको हँदा मेरो िनवृ भरणमा शेषपिछको
हकदार प रवतन गन निम ने भनी िवप ीबाट कुनै
आ त रक िनणय भएका भए सो िनणय र सोस ब धमा
लेिखएका गैरकानूनी प नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम उ ेषणको
आदेशले बदर गरी म िनवेदकको िनवृ भरण पाउने
हकदार िललादेवी ब नेतको स ा कमला ब नेतको
नाम समावेश गनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले
पनु रावेदकले पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरेको
िनवेदन ।
िवप ीह बाट १५ िदनिभ िलिखत जवाफ
मगाई आएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९।४।३० को आदेश ।
िनवेदकले िमित २०३३।१।२९ मा भरेको
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वेि छक नोकरी िववरण फाराममा ई छाएको यि को
नाम थरमा ीमती िललादेवी ब नेतको नाम उ लेख
गरेको छ । िनवृ भरणस ब धी यव था सेवा िनवृ
कमचारीलाई िदइने सिु वधा हो । यो संिवधान द
हक होइन । िविनयमावली अ तगतको हक हो । बकले
िविनयमावलीको यव था समयमा समयमा प रवतन
गन स छ । अंश मु ामा भएको िमलाप मा पे सनमा
समेत दाबी नगन उ लेख भएको यहोराले चिलत
कानूनलाई Override नगन हँदा िमलाप बमोिजम
गन बक वा य छै न । राि य वािण य बक कमचारी
सेवा िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को
ितब धा मक वा यांशमा...र सेवा िनवृ भइसके पिछ
िववाह गरेमा यस अव थामा पित प नीले पाउने छै न
भ ने प यव था छ ।
सो कानूनी यव था बदर गरी पाउँन
िनवेदकले दायर गरेको ०६७-WS-०००१ को रट
िनवेदन सव च अदालतबाट संिवधानसँग नबािझएको
भनी रट खारेज भइसके को छ । िनवेदकले सेवा िनवृ
भएपिछ का छी ीमती कमला ब नेतसँग िववाह गरेको
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िवप ीह को तफबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
राि य वािण य बक कमचारी सेवा
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को
ितब धा मक वा यांशमा सेवाबाट िनवृ भइसके पिछ
कुनै कमचारीले िववाह गरेको अव थामा य तो पित
प नीले िनवृ भरण नपाउने कुरा उ लेख भएको छ ।
िनवेदकले सो कानूनी यव थाउपर िदएको चनु ौतीमा
पिन सव च अदालतको िवशेष इजलासबाट उ
कानूनी यव था संिवधानसँग नबािझएको भनी आदेश
भई रहेको प र े य र स दभमा ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।१० को आदेश ।
उ आदेश िु टपूण छ । मैले सव च अदालतमा

दायर गरेको ०६७-WS-०००१ को रट िनवेदनमा
राि य वािण य बक कमचारी िविनयमावली, २०६१
को िविनयम ५९(३) को ितब धा मक वा याँशले
शेषपिछको हकदार प रवतन गन कुनै रोक नलाएको
भनी या या भएको र मैले पिन सोही कानूनी
यव थाको आधारमा शेषपिछको इ छाएको यि
प रवतन गन िनवेदन िदएको हँदा रट जारी हनु पनमा
खारेज गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर
गरी िनवेदन मागबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले
पनु रावेदकले यस अदालतमा गरेको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ाको िमिसल संल न स कल
कागजातह को अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६९।६।१० को फै सला िमलेको छ,
छै न ? पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदक
कृष्णबहादरु ब नेत िवप ी बकको का.म.ु सहलेखा
अिधकृत पदबाट िमित २०४९।३।१८ मा सेवा िनवृ
भएको त यमा िववाद छै न । सेवा िनवृ भएपिछ
पनु रावेदकले िमित २०५२।११।१८ मा कमला
ब नेतसँग िववाह गरी ीमान् ीमतीको पमा बसेको
देिख छ । यसै ममा िनजको जेठी ीमती िललादेवी
ब नेत अंश िलई छु ई िभ न भइसके क हँदा मैले
पिहले ई छाइएक िललादेवीको नाम प रवतन गरी
वैयि क नोकरी िववरण फाराममा इ छाएको यि को
महलमा कमला ब नेतको नाम कायम गरी पाउन
िवप ी बकमा िनवेदन िदएको देिख छ । िनवेदकले
िदएको उ िनवेदनमा िमित २०६७।३।२० मा बकले
शेषपिछको हकदार कायम गन निम ने भनी िनणय
गरेको देिख छ । सो िनणयप ात िनवेदकले राि य
वािण य बक कमचारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम
५९(३) को ितब धा मक वा यांशको दो ो हरफमा
उि लिखत िनवृ भइसके पिछ िववाह गरेमा यस
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अव थामा पित वा प नीले पाउने छै न भ ने यव था
संिवधानको सा पि क हकसँग बािझएको हँदा सो
हदस म बदर गरी पाउन रट दायर गरेकोमा यस
अदालतबाट उि लिखत तथा सम िविनयमावलीमा
भएका ावधानह बाट िनवृ भरणको योजनको
लािग इ छाइएको यि को नाम प रवतन गन नपाउने
वा शेषपिछको हकदार प रवतन नपाउने यव था
नभएकोले रट िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने यहोराले
आदेश भएपिछ यी पनु रावेदकले िवप ी बकमा पनु
इ छाएको यि को नाम प रवतन गन िनवेदन िदएको
देिख छ ।
३. िनवेदकले यसरी िनवेदन िदएपिछ
िवप ी बकले सव च अदालतबाट यस बकको
काम कारवाहीउपर कुनै आदेश जारी नभएको भ ने
यहोरा उ लेख गरी िमित २०६९।३।२५ मा िदएको
प िनणय नगरी िदएको र प नभई घमु ाउरो पमा
आधार र कारण नखोली लेिखएको हँदा िवप ीबाट
कुनै आ त रक िनणय भएका भए सो िनणय र हचवु ाका
भरमा लेिखएका प ह बदर गरी परमादेशको आदेश
जारी गरी पाउन माग गरेको देिख छ ।
४. िनवृ भरणस ब धी यव था सामािजक
सरु ाबापत सेवा िनवृ भएपिछ िनवृ कमचारीलाई
िदने सिु वधा हो भ ने त यमा पिन िववाद छै न ।
पनु रावेदक राि य वािण य बकबाट सेवा िनवृ
भएको देिखँदा सोही बकको कमचारी िविनमायवलीले
गरेको यव था नै हेरी िनणय गनपन
ु ह छ । राि य
वािण य बक सेवा िविनयमावली, २०६१ को िविनयम
५९(३) को ितब धा मक वा यांशमा तर यस
िविनयमबमोिजम िनविृ तभरण पाइरहेको कमचारीले
दोहोरो िनविृ तभरण पाउने छै न र िनवृ भइसके पिछ
िववाह गरेमा यस अव थामा पित वा प नीले पाउने
छै न भ ने यव था भएको देिख छ । उ यव थाले
आफूलाई ितकूल असर पारेको भनी सो यव था
बदर गरी पाउन यस अदालतमा दायर रट िनवेदनमा

उ यव था संिवधानसँग नबािझएको हँदा रट
िनवेदन खारेज हने ठहर्याई िमित २०६८।१।२२ मा
आदेश भएको देिख छ ।
५. पनु रावेदकक
जेठी
ीमती
िललादेवी ब नेतले दायर गरेको अंश मु ामा िमित
२०६५।११।१८ मा पे सनसमेतमा दाबी नगन गरी
वादी दाबी छोडी िमलाप गरेको देिख छ । पनु रावेदक
सेवा िनवृ भएको समयमा दो ो िववाह गरेको
देिखँदनै । सेवा िनवृ भएपिछ िववाह गरेमा यस
अव थामा पित वा प नीले पाउने छै न भ ने यव था
छ । िमित २०४९।३।१८ देिख वेि छक अवकाश
िलई सेवा िनवृ भएपिछ िमित २०५२।११।१८ मा
िववाह गरेको देिख छ । इ छाइएको यि मा ीमान्
वा ीमतीको नाम उ लेख ग रनु भनेको सेवा िनवृ
कमचारीको मृ यु भएपिछ इ छाइएको यि ले
सामािजक सरु ाबापतको सिु वधा िलन पाउनु हो ।
जबक राि य वािण य बक कमचारी िविनयमावली,
२०६१ को िविनयम ५९(३) को ितब धा मक
वा यांशले सेवा िनवृ भएपिछ िववाह गरेमा य तो
सिु वधा नपाउने गरी सीमा तोिकिदएको देिखँदा
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।६।१० मा
रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याई गरेको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.गोपाल पराजल
ु ी
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् ।
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आ त रक राज व कायालय, काठमाड े नं.१ बबरमहलसमेत
िनणयउपर साधारण अिधकार े अ तगत
राज व यायािधकरणमा पुनरावेदन गन
पाउने कानूनी हक हदँ ाहदँ ै असाधारण
अिधकार े को वैकि पक मागबाट
िनणय गदा आयकर ऐन, २०५८ को
दफा ११६ (१) मा भएको िवधाियक
यव था िन भावी हने त य िविदतै छ ।
पुनरावेदकले उठाएका ह को िन पण
राज व यायािधरणबाट पुनरावेदनको
रोहमा हन स ने अव थामा अदालतबाट
ह त पे गरी बो नु अिधकार े स ब धी
मा य िस ा त र यायपािलकाले हालस म
अवल बन गद आएको अ यासको समेत
ितकूल हने ।
( करण नं.५)

नणय नं . ९५९६
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय का.म.ु धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ीओम काश िम
फै सला िमित :२०७१।११।११।२
०७०-CI-०१९५
मु ा : उ ेषण / परमादेश

पनु रावेदक / िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा
नं. ३३ आन द भैरवमाग ाने र ि थत
नेपाल सािह य काशन के का ोपाइटर
मोहनकुमार उपा याय
िव
यथ / िवप ी : आ त रक राज व कायालय पनु रावेदक / िनवेदकका तफबाट :
काठमाडौ े नं.१ बबरमहलसमेत
यथ / िवप ीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ कानूनले प पमा कुनै िनकाय वा स ब कानून :
अिधकारीले गरेको िनणय वा िनणय पचा
§ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६(१)
उपर अक कुनै िनकायमा पुनरावेदन
§ राज व यायािधकरण ऐन, २०३१
ला नेछ भ ने यव था गरेको छ भने
§ याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)
कानूनले गरेको यव थालाई अदालतले
सोहीबमोिजम अनुशरण गनपन
पनु रावेदन अदालतमा फै सला गन :
ु ।
( करण नं.४)
मा. यायाधीश ी राजे साद पराजल
ु ी
§ रट े बाट अदालत वेश गनका लािग
मा. यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
साधारण अिधकार े को माग समा भएको
हनुपदछ । साधारण अिधकार े को माग
आदेश
कानूनले िदई रहेको अव थामा असाधारण
स.का.म.ु . या.क याण े : पनु रावेदन
अिधकार े बाट याय िन पण गन अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।१८ को
िम दैन । साधारण अिधकार े को माग फै सलाउपर िनवेदकको तफबाट याय शासन ऐन,
नै अवल बन गनुपदछ । कानूनबमोिजम २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पेस हन
पुनरावेदकले
यथ
िवभागको आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर यस कार
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छ:
िनवेदक फमले िवगत ३ दशकदेिख िव ालय
तहको पाठ् यपु तक तथा सािहि यक पु तकह को
काशन, मु ण, ख रद एवं िब को कारोबार गरी
आएको छ । यसै ममा के ही िव ालयह ले िव ाथ को
लािग आव यक पाठ् यपु तकको माग गरेअनस
ु ार
पु तकको यव था गरी िब गद आएकािथयौ ँ । यो
फमसँग पु तक िब गन एकािधकार छै न । यसका
ाहक भनेका जनक िश ा साम ी के , िव ाथ र
पु तक पसल नै हन् । ाहकले पाठ् यपु तकलगायतका
साम ी माग गन तर आ नो मु ण उपकरण नभएकोले
अ य बाट कापी ख रद गरी वा मु ण गन अडर गरी
ाहकको मागबमोिजम कापीसमेत उपल ध गराई
आएका छ । यो सािह य काशन के को मु य कारोबार
िव ालय तरीय सािहि यक पु तकह को िब
नै हो । ाहकको मागबमोिजम आ नो यवसायलाई
विृ गनको लािग कापीह उपल ध गराई आ नो
यवसायलाई िनर तरता िदई कानूनबमोिजम बझ
ु ाउनु
पन राज व रकम िनयिमत पमा बझ
ु ाएका छ ।
आ.व. २०६६।०६७ मा .५६,५८,९३९।–
को िब देखाई िवप ी आ त रक राज व कायालय,
काठमाडौ े नं. १ मा आय िववरण पेस गरेकोमा सो
कायालयले िबना आधार र कारण िमित २०६८।२।१८
मा िब भ दा बढी अथात् . २८,९३,५८१।–
संशोिधतिब कायम गरी िमित २०६८।२।२२ मा
संशोिधत करको जानकारी गराएको छ । तर यसरी
बढी रकम कायम गन आधार भने देखाईएको छै न ।
कर िनधारण गदा िलइएको आधारह मा जनक िश ा
साम ी के , िलिमटेडको .३,०३,४१,५४७।–,
मोडन इि डयन कुल र से ट मे रज कुलको
.१,०५,८४,८१९।– कारोबार तथा लेजरबाट
ा त याङ् कको जोड ज मा गरेर करदाताले
मािणत गरेको . १,४७,७१,८३५।– करदाताले
आय िववरणमा देखाएको िब (घटाउने) .

५६,५८,९३९।- समेत ज मा .५,५६,९८,२२१।को आय िववरण देखाई कुल नाफाको१०.१६% ले
हने . ५६,५८,९३९।- लाई कर यो य आय कायम
गरी २७,२१,१६६।– कर, शू क र याज माग ग रएको
छ।
सो कायालयको संशोिधत कर िनधारणको
िनणयमा िच नबझ
ु ेकाले सो िनणयमा पनु रावलोकन
गरी पाउन आ त रक राज व िवभागमा आयकर ऐन,
२०५८ को दफा ११५ (१) बमोिजम शासक य
पनु रावलोकनको लािग िदएको िनवेदनमा सो िवभागले
दािखला गन बाँक . २७,२१,११६।- को एक
ितहाइ . ९,०७,०५५।३३ धरौट नराखेको हँदा
त यमा वेश गरी िनणय गन निम ने भनी शासक य
पनु रावलोकनको िनवेदन नै खारेज हने गरी िमित
२०६८।९।५ मा िनणय गरेको रहेछ । यथ
िवभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१)
को िनवेदनखारेज गरेबाट ऐनको दफा ७२ तथा दफा
१३५ ले दान गरेको अिधकार िववेकस मत योग
भएको मा न िम दैन । िवभागबाट िनवेदकले िनवेदनमा
िलइएका आधार तथा पेस भएका माणह को
कुनै िववेचना नै नगरी िनवेदन खारेज गरी िवप ी
कायालयबाट भएको िु टपूण कर िनधारणलाई नै
अनगु मन र पनु रावलोकन गन इ कार गरेकोमा य तो
कानूनिवपरीतको काम कारवाही उिचत ठहर्याई
उपचारको माग अव गन गरी आयकर ऐन, २०५८
को दफा ११५(१) र (६) को कानूनी यव थालाई
सङ् कुिचत गरी िनणय गन िम दैन ।
यसमा पिन २०६० सालको रट नं.
३४४६ िनणय िमित २०६२।१२।९ मा संजय सरु क
े ा
िव
अथ म ालयसमेत भएको मु ामा सव च
अदालतबाट याियक, अध याियक वा शासक य
काय गन अिधकारीले कानूनले तोके को कायिविध वा
ि यालाई अ रश: पालना गनपन
ु ह छ । ि या र
कायिविध पालना नगरी भएको काम कारवाहीले कानूनी
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आ त रक राज व कायालय, काठमाड े नं.१ बबरमहलसमेत
मा यता पाउन स दैन भनी िस ा त ितपादन भएको
छ । आ.व. २०६६।०६७ मा िनवेदक फमले मोडन
इि डयन कुललाई कापी र िकताब िब गरेको
भनी कर िनधारण ग रएको छ र कारोबार थलबाट
बरामद गरी याएको भनी लेजर बक
ु बाट करदाताले
मािणत गरेअनु प बढी रकमको िब गरेको भनी
कर िनधारण गरेको छ । िवप ीह को उ काय
उि लिखत ितपािदत िस ा तिवपरीत छ ।
अतः
यथ आ त रक राज व
कायालयको िमित २०६८।२।१८ को िनणय पचा,
िमित २०६८।२।२२ मा जारी भएको संशोिधत
कर िनधारणको प , र यथ िवभागको िमित
२०६८।९।५ को िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१) बमोिजमको
शासक य पनु रावलोकनको िनवेदनमा दफा ११५(६)
बमोिजमको धरौटी रकम बझ
ु ाउन बा य नगनु भनी
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले
नेपाल सािह य काशन के ले पनु रावेदन अदालत,
पाटनमा िदएको रट िनवेदन ।
यसमा िवप ीह बाट बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ िलिखत जवाफ मगाउनु भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित िमित
२०६९।४।२ को आदेश ।
से ट मे रज र मोडन इि डयन कुलको
पाठ् यपु तक बे न इजाजत पाएको सािह य
काशन के ले अिभभावकलाई िबल निदई बक
ु
िल ट मा िदई राज व ठगेको उजरु ीको आधारमा
कायालयबाट कर परी णको लािग छनोट गरी िमित
२०६७।१२।२२ मा आयकर र मू य अिभविृ कर
छानिबनको ममा िनवेदकको कारोबार थलबाट
क जामा िलएका रिज र र लेजरलगायतका अ य
कागजातह िव े ण गरी कर परी ण हँदा आयमा
समावेश गनपन
ु रकम आयमा समावेश नगरेको र कर
क ी गन िलन निम ने रकम दाबी िलएको देिखएकोले

आयकर ऐन,२०५८ ले तोके को ि या पूरा गरी िमित
२०६८।२।१८ मा . १,४७,७१,८३५।- करयो य
आय कायम गरी .५६,५८,९३९।- कर, शु क र
याजसमेत माग गरी िमित २०६८।२।२२ मा संशोिधत
कर िनधारण ग रएको हो ।
मोडन इि डयन
कुलको िमित
२०६७।१२।२५ को प मा आ.वं. ०६३।०६४ देिख
०६७।०६८ स म िव ाथ ह को िकताब कापी नेपाल
सािह य काशनलाई िब िवतरणको यव था
ग रएको भ ने जवाफ आएको छ । यसै गरी से टमे रज
कुलको िमित २०६८।१।२ को प बाट िवगत १०
वषदेिख क ा १ देिख ५ स म नेपाल सािह य काशन
के का पु तकह यस कुललाई िवतरण गद
आएको र उ पु तकह िसधै अिभभावकह लाई
िब गरेको देिखएको छ । उि लिखत २ कुलबाहेक
लेजरमा रहेको िब िनवेदकले मेरो हो भनी वीकार
गरेको त यलाई मनन गरी कारोबार थलबाट बरामद
ग रएको ०६७।०६८ मा उि लिखत कुलह लाई
कापी िकताब आपूित गरेको आधारमा यस भ दा
अगािडका आ.व.ह मा वािषक २० ितशतका दरले
कारोबार फरक भएको मानी २० ितशत घटाई िवगत
वषह को िब कायम गरी आयकर ऐन, २०५८ को
दफा १०१(६) बमोिजम िनवेदकलाई सफाइको मौका
िदएको र ा जवाफको िव षे ण गरी ऐनको दफा
१०२ बमोिजम कर िनधारण गरेको काय कानूनस मत
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िवप ी आ त रक राज व कायालय,
काठमाड े नं. १ को तफबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
यस िवभागबाट शासक य पनु रावलोकनको
िनवेदनउपर िमित २०६८।९।५ मा भएको िनणयमा
िच नबझ
ु ेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६
बमोिजम राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन ला न
स ने यव था भएको र सोही यव थाअनस
ु ार
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
यस िवभागको िनणयमा िच नबझ
ु े पनु रावेदन गन
िनवेदकलाई मौका दान गनसमेत िनणय भएको हँदा
े ािधकार बािहर गई दायर भएको ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको आ त रक
राज व िवभाग र महािनदशकको तफबाट पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकलेगरेको कारोबारको आयमा मख
ु
कर अिधकृतले िनणय गरी िमित २०६८।२।१८
मा आयकर िनधारण गरेको र िमित २०६८।२।२२
मा िदएको संशोिधत कर िनधारण आदेश बदर गरी
पाउन िवभागका महािनदशकसम
शासक य
पनु रावलोकनका लािग िनवेदन िदएकोमा उ िनवेदन
िनवेदकले धरौट नराखेको कारणले खारेज हने ठहरी
िमित २०६८।९।५ मा िनणय पचा भएको देिख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ मा आ त रक
राज व िवभागले गरेको िनणयमा िच नबु ने यि ले
राज व यायािधकरण ऐन, २०३१ बमोिजम राज व
यायािधकरणमा पनु रावेदन िदन स नेछ भ ने
उ लेख भएको देिख छ । तर िनवेदकले उ ेषणयु
परमादेशको रट िनवेदन दायर गरेको देिख छ । य तो
रट िनवेदनकानूनले वैकि पक उपचारको बाटो
िनधारण नगरेको अव थामा मा सि य ह छ । कानूनले
वैकि पक बाटो देखाएको अव थामा रट े ािधकार
नभई कानूनले िनधारण गरेको माग नै अवल बन
गनपदछ
। रटको माग होइन । आयकर ऐन, २०५८
ु
को दफा ११६ बमोिजम राज व यायािधकरणमा
पनु रावेदन ला ने हँदा कानूनले िनधारण गरेको माग
अवल बन नगरी रट े बाट िनवेदक अदालत वेश
गरेको हँदा ततु िनवेदन खारेज हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९।९।१८ को आदेश ।
पनु रावेदक फमले एक आिथक वषमा गरेको
कारोबारको आय र यय िववरण भरी कर िववरण पेस
गरेकोमा कर अिधकृतले संशोिधत कर िनधारण गरी

िब कर िनधारण गरेउपर पनु रावेदकले आ त रक
राज व िवभागमा शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन
िदएकोमा सो िवभागका महािनदशकले आयकर ऐन,
२०५८ को दफा ११५(६) बमोिजमको िववािदत
रकमको एक ितहाइ धरौट नराखेको भ ने आधारमा
िनवेदन नै खारेज गरेकोले सो िनणय बदर गरी पाउन
पनु रावेदन अदालतमा उ ेषणसमेतको रट िनवेदन
िदएको हो । सो अदालतले पिन िमित २०६९।९।१८ मा
आ त रक राज व िवभागले गरेको िनणयउपर राज व
यायािधकरणमा पनु रावेदन ला नेमा रट े बाट
उपचार नपाउने भनी रट िनवेदन खारेज गरेको छ ।
आ त रक राज व िवभागले धरौट नराखेको भनी
र पनु रावेदन अदालत, पाटनले रट े बाट उपचार
नपाउने कुरा उ लेख गरेपिछ यायको खाितर िनर तर
य नशील भई यस अदालतमा पनु रावेदन गन आएका
छ । शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन खारेज
भएपिछ याय पाउने आधार समा भएको छ । याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (२) ले पनु रावेदन
अदालतलाई आ नो ादेिशक अिधकार े िभ कुनै
िनकाय वा अिधकारीले कुनै यि को कानून द
हकमा आघात परु याएमा
सो हकको चलनको लािग
्
उ ेषणको आदेशले गलत एवं गैरकानूनी िनणय बदर
गन र आव यक आदेश जारी गन े ािधकार हँदाहँदै
पिन यथ िनकायको िनणय बदर गरेको छै न ।
अध याियक िनकायले गरेको कानून
ितकूलको काय स याउन रट े नै आकिषत हने हँदा
आ त रक राज व कायालयको िमित २०६८।२।१८
को िनणय पचा, िमित २०६८।२।२२ मा जारी भएको
संशोिधत कर िनधारणको प , आ त रक राज व
िवभागको िमित २०६८।९।५ को िनणय र पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।१८ को आदेश
उ ेषणको आदेशले बदर गरी आयकर ऐन, २०५८
को दफा ११५(६) बमोिजमको रकम बझ
ु ाउन बा य
नगनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश
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आ त रक राज व कायालय, काठमाड े नं.१ बबरमहलसमेत
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेदक फमले
यस अदालतमा गरेको पनु रावेदन ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल संल न
कागजातह को अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६९।९।१८ को आदेश िमलेको छ,
छै न ? पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो
होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदकले
नेपाल सािह य काशन के को नामबाट िव ालय
तहको पाठ् यपु तक तथा सािहि यक पु तकह
काशन, मु ण र ख रद िब गरी ाहकलाई िब गद
आएको र कारोबारको आधारमा आ.व.२०६६।०६७
को आय िववरण पेस गरेकोमा िवप ीले मैले कारोबार
गरे भ दा बढी आय कायम गरी िवप ी कायालयका
मख
ु कर अिधकृतले िमित २०६८।२।१८ मा िनणय
पचा गरी िमित २०६८।२।२२ मा संशोिधत कर
िनधारण आदेशको प िदनभु एकोमा यसउपर िच
नबझ
ु ी िवप ी आ त रक राज व िवभागमा शासक य
पनु रावलोकनको िनवेदन िदएकोमा िववािदत कर
रकमको एक ितहाइका दरले हन आउने रकम धरौट
राखी पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदनपु नमा
य तो रकम धरौट नराखी िनवेदन िदएकोले िनवेदन
खारेज हने ठहर गरी िवभागका महािनदशकले िमित
२०६८।९।५ मा गनभएको
िनणय उ ेषणको आदेशले
ु
बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन पनु रावेदन
अदालत, पाटनमा रट िनवेदन िदएको देिख छ ।
सो अदालतले िमित २०६९।९।१८ मा कानूनी माग
अवल बन नगरेको भनी रट िनवेदन खारेज हने गरी
गरेको आदेशमा िच नबझ
ु ाई यस अदालतमा ततु
पनु रावेदन गरेको देिख छ ।
३. ततु िववादमा यथ आ त रक
राज व कायालयका मख
ु कर अिधकृतले संशोिधत
कर िनधारण गन गरी गरेको िनणयउपर पनु रावेदकको

तफबाट परेको शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन
िववािदत रकमको एक ितहाइ नगद धरौट नराखेको
हँदा िनवेदन खारेज हने ठहर्याई यथ आ त रक
राज व िवभागबाट िमित २०६८।९।५ मा िनणय
भएको देिख छ । उ िनणय उ ेषणको आदेशले बदर
गरी पनु रावेदकले दायर गरेको ततु रट िनवेदनमा
पनु रावेदन अदालत, पाटनले आ त रक राज व
िवभागले गरेको िनणयउपर राज व यायािधकरणमा
पनु रावेदन ला ने यव था भएकोमा रट े बाट
अदालत वेश गरेको हँदा त यमा वेश गरी याय
िन पण गन निम ने भ ने यहोराले रट िनवेदन
खारेज गरेको देिख छ ।
४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा
११६(१) मा दफा ११५ बमोिजम िवभागमा िदएको
िनवेदनउपर भएको िनणयमा िच नबु ने यि ले
राज व यायािधकरण ऐन, २०३१ बमोिजम
राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन िदन स ने छ
भ ने यव था भएको देिख छ । पनु रावेदक फमले
आ त रक राज व िवभागमा ऐनको दफा ११५
बमोिजम शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन िदएको
त यमा िववाद छै न । ततु िववादमा आ त रक
राज व कायालयका मख
ु कर अिधकृतले गरेको
संशोिधत कर िनधारणको िनणयउपर पनु रावेदकको
तफबाट आ त रक राज व िवभागमा िनवेदन परेकोमा
सो िवभागले उ शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन
खारेज गरेको देिख छ । आ त रक राज व िवभागले
कुनै यि वा फमको ऐनको दफा ११५(१) बमोिजमको
शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन खारेज गरेमा
समेत सोउपर सोही ऐनको दफा ११६(१) बमोिजम
राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन ला ने कानूनी
यव था भएको देिख छ । कानूनले प पमा कुनै
िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणय वा िनणय पचा
उपर अक कुनै िनकायमा पनु रावेदन ला ने छ भ ने
यव था गरेको छ भने कानूनले गरेको यव थालाई
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अदालतले सोहीबमोिजम अनशु रण गनपदछ
।
ु
५. रट े बाट अदालत वेश गनका
लािग साधारण अिधकार े को माग समा भएको
हनपु दछ । साधारण अिधकार े को माग कानूनले
िदइरहेको अव थामा असाधारण अिधकार े बाट
याय िन पण गन िम दैन । साधारण अिधकार े को
माग नै अवल बन गनपदछ
। कानूनबमोिजम
ु
पनु रावेदकले यथ िवभागको िनणयउपर साधारण
अिधकार े अ तगत राज व यायािधकरणमा
पनु रावेदन गन पाउने कानूनी हक हँदाहँदै असाधारण
अिधकार े को वैकि पक मागबाट िनणय गदा आयकर
ऐन, २०५८ को दफा ११६ (१) मा भएको िवधाियक
यव था िन भावी हने त य िविदतै छ । पनु रावेदकले
उठाएका ह को िन पण राज व यायािधरणबाट
पनु रावेदनको रोहमा हन स ने अव थामा अदालतबाट
ह त ेप गरी बो नु अिधकार े स ब धी मा य
िस ा त र यायपािलकाले हालस म अवल बन गद
आएको अ यासको समेत ितकूल ह छ ।
६. याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
८ (२) ले पनु रावेदन अदालतलाई आ नो ादेिशक
अिधकार े िभ का कुनै िनकाय वा अिधकारीले गरेको
िनणय बदर गन उ ेषणको आदेश जारी गन अिधकार
भए पिन सािधकार िनकायले कानूनबमोिजमको
कायिविध अवल बन नगरेमा, िनणयमा कानूनी िु ट
िव मान भएमा, हँदै नभएको अिधकार े हण गरेमा
वा भएको अिधकार े को बढी योग गरेमा वा दु पयोग
गरेमा, कानूनी कत यको पालना नभएमा वा कलिु षत
िनणय गरेमा मा य तो िनणय बदर गन उ ेषणको
आदेश जारी हने हो । ततु मु ामा आयकर ऐन,
२०५८ को दफा ११६ को उपदफा (१) ले प पमा
आ त रक राज व िवभागले गरेको िनणयउपर राज व
यायािधकरणमा पनु रावेदन ला ने यव था गरेकोमा
पनु रावेदकले राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन
नगरी रट े बाट पनु रावेदन अदालतमा वेश

गरेको अव थामा पनु रावेदन अदालतले रट े बाट
याय िन पण हन नस ने भनी गरेको आदेशमा िु ट
नदेिखँदा पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
७. अतः पनु रावेदन अदालत, पाटनले िमित
२०६९।९।१८ मा रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याई
गरेको फै सला (आदेश) िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
ततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ओम काश िम
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।

&

नणय नं . ९५९७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
आदेश िमित :२०७१।११।६।४
०६८-WO-०५२८
िवषयः उ ेषण / ितषेध
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. १ न सालमा अवि थत िडभोटेड
र्यािडकल इ भाइरो मे ट एिनमल मभु मे ट
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, काठमाड समेत
सोसाइटीका तफबाट अि तयार ा का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. १३ वाफल ब ने िववेक
राणा
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
काठमाड समेत
§

पशु संर ण र संव न एवम् सडकमा
छाडा छोिडएका गाई, गो , बा छा,
बा छी, साँढेलगायतका चौपायाह को
िनि त चरण े , वास थानसमेतको
यव थापन स ब धमा यवि थत कानूनी
यव थाह को भावकारी काया वयन
गनुपन टड् कारो आव यकता देिखएकाले
मल
ु ुक ऐन चौपायाको महलको कानूनी
यव था, थानीय शासन ऐन, २०२८
को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२)
को यव था, थानीय वाय शासन
ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को ख ड
(ञ) को उपख ड (२) र उपख ड (१५)
को यव था एवम् िनकासी पैठारी
(िनय ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ)
को यव थाको भावकारी काया वयन
गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
( करण नं.१३)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा रमेशकुमार
रो का
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा गोपीच
भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

आदेश
या.सुशीला काक : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत
दायर हन आएको ततु िनवेदनको संि त य र
आदेश यस कार छ :
सडकमा छाडा छोिडएका गाईव त,ु डामेर
छोिडएका साँढे, दूध िदन छोडेका थारो, िबरामी आिद
आिथक पमा भार मा भएका गाईगो ह को उपचार,
आवास, खानिपन, सरु ालगायतको िबना लाभको
काय जसबाट गोमु , गोबरस म ा हने, यसबाट
वातावरण स तल
ु न निबि योस् भनी ठूलो आिथक
लगानी गरी िबरामी, अश गाईगो साँढेको संर ण
लालन पालन गद पशअ
ु िधकार संर णको िदशामा
समेत हा ो सं थाले िनकै ठूलो लगानी ग रसके को
छ । नेपालका िविभ न थानह मा गोठ बनाउन सु
गरेको हँदा देश भ रमा स पूण बेसहरा, बेवा रसे, िबरामी
परी अश , थारो, दूध िदन थाके का गाई व तक
ु ो
संर ण याहार गन िवप ीह सँग अनरु ोध ग रएकोमा
हालस म सकारा मक जवाफ ा भएको छै न ।
२०६८ साल मंिसर ८ गते कािशत भएको
राजधानी दैिनक पि का र नयाँ पि का दैिनकमा "छाडा
गाई िनय ण िज मा िनजी े लाई" भ ने शीषक िदई
समाचार कािशत भएको रहेछ । सो समाचारअनस
ु ार
सहरी े िभ सावजिनक थलमा फे ला परेका
गाई, गो , साँढेह लाई नगरपािलकाह ले ठे का
ब दोब त गरी िनजी े लाई िदने भ ने लेिखएको
रहेछ । िनजी े ले ठे का बढाबढ गरी नगरपािलकाबाट
ठे का ब दोब तमा पाएपिछ िनजी स पि सरह मासु
खाने योजनको लािग मल
ु क
ु िभ ै पिन गाईगो को मासु
खाने जाित वा वगलाई बे न स ने वा िवदेशमा लगेर
बे न स ने ग भीर आशंका भएकाले िवप ीह को
उ काय तथा योजना नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ तथा मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महलले यव था
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गरेको कानूनको समेत ठाडो उ लङ् घन भएकाले यो
िनवेदन गन आएको छु ।
दधू खानको लािग पालेका गाई, भसीम ये
दधू िदन छोडेको, बेत बसेका, थारा भसीह मासु
यवसायी ारा मा रएर वा वयं मृ यवु रण गरेको
अव थामा पिन जताततै रहेका ममः रे राँह मा ममः
को िकमा बनाउने तर थारा, वेत बसेका वा दूध िदन
छोडेका वा रोग याधी, घाउ चोट लागेका गाईह लाई
गाईधनीह ले सावजिनक सडकमा बेवा रसे अव थामा
छोिडिदने चलन देिखएकाले िवप ीह ले य ता
पशहु का स ब धमा मल
ु क
ु ऐन चौपायाको महल तथा
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ तथा थानीय
शासन ऐन, २०२८ समेतका कानूनले तोिकिदएका
कत य एवम् दािय व िनवाह नगरी कानूनले अि तयारी
नै निदएको त रकाले अथात् िनजी े लाई ठे का
ब दोब त गरी िदन लागेको अव था छ ।
गाई संर ण, िवकास, संव न ज ता
कायले वातावरणको र ा गन म त पु ने त यसमेत
मननीय छ । हाल िव भरी नै ांगा रक मलको स ा
रासायिनक मलको योग बिढरहेको छ र हरेक कृिष
बागवानी कायमा यु रया, िड.ए.पी. ज ता रासायिनक
मलह को अ यिधक योगबाट खोलानाला, वन
जङ् गल, खेतवारी सबैितरको वातावरणमा नकारा मक
असर गरी रहेको पाइ छ । खोलाका जलचर र पानी
बािहरका थलचर सबैमा संकटाप न हने गरी असर
गरी रहेको वै ािनक शोधह बाट प ा लािगरहेको
छ । तसथ वातावरणमा प ररहेको य तो नकारा मक
असर कम गन खास गरी गौपालन, छाडा गाईव तक
ु ो
आ य िनमाणबाट िन कने गोबर, गोमु को संकलन
गरी ांगा रक मल, िकटनाशक औषधी बनाउने अकूत
स भावना भएको हँदा गो संर ण कायले िब दँ ो
वातावरणीय ि थित र देशको वातावरणीय सम यालाई
के ही हदस म िनय ण गन र सघाउ परु याउने
भएकाले
्
गो संर ण, संव न िवकास ज तो काय आजको माग

भएको हो ।
सडकमा छािडएका गाई व तहु बाट मानव
समाज नै िविभ न रोगह बाट िसत हने स भावना
ह छ । यसबाट िट.िव., यागतु ,े ना ले, खोरेत,
मेिन जाईिटस, इ सेफालाइिटस ज ता खतरनाक
रोगह हने गरेको पाइ छ । यी रोगह बे याहार
छोिडने गाई व तहु मा पाइने र यी रोग िसत
जनावरको स पकबाट मानव, अ पा तु जनावरह ,
पा तु चराचु ङ् गीसमेतमा सन र पा तु जनावर वा
मानवीय वा यमा महामारीको प िलने ज ता
डर ला दा दु प रणाम पिन आउने जोिखम रिहरहेकै
छ । तसथ गाईव तुबाट मािनसमा रोग सन नपाओस्
भ नाको लािग पशु िचिक सालयको रा ो ब ध गरी
पशधु नीलाई नै उ रदायी बनाउन आव यक छ ।
िवप ीह ले आ नो कानूनी कत य एवम्
दािय वलाई पूरा नगरी सो काय िनजी े लाई िदने
िनणय गन लागेको सो काय त कालै रो ने उ ेषणको
आदेश जारी गरी बदर गरी िवप ी िनकायले
उि लिखत गो संर ण संव नको े मा कुनै पिन
काय नगरी उदासीन रहेकोले य ता गाईव तल
ु ाई
मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महल, थानीय वाय शासन
ऐन, थानीय शासन ऐनलगायतका कानूनबमोिजम
का जी हाउस वा गौशालामा रा ने ब ध गन,ु िवदेश
िनकासीमा पूण पले मनाही गरी िनकासी पैठारी
िनय ण ऐनअ तगत आदेशसमेत जारी गनु गराउनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी
ग रपाऊँ । गाई धनीह ले पिन आ-आ नो थारा,
रोगी याधी गाईव तक
ु ो याहार, सस
ु ार औषधोपचार
गनपन
ु स ब धमा दािय व िलनपु न गरी आव यक
कानूनी यव था गनु गराउनु र रासायिनक मलको
आयात र खपत घटाई र कारा तरले हटाई जैिवक
एवम् ाङ् गा रक मलको योग बढाउनको लािग
र वातावरणीय स तल
ु न कायम रा नसमेत घाँस
खेती उ ोगकै पमा िब तार गरी गाईव तमु ा
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, काठमाड समेत
आधा रत उ ोग कारखाना Pilot Project को
पमा सरकार ारा नै स चालन गनु गराउनु भनी
िवप ीह का नाममा िनदशना मक आदेश जारी
ग रपाऊँ । साथै यो िनवेदनको अि तम िकनारा हन
समय ला ने भएकाले सो अविधस म मल
ु क
ु ऐन,
चौपायाको महल उ लङ् घन गरी सो ऐनले िनषेध गरेका
कायह भई नै रहने स भावना भएकाले िवप ीह को
काम कारवाहीलाई त काल रो नको लािग सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम
आदेश गरी छाडा गाईव तल
ु ाई िनय ण गन िज मा
िनजी े लाई त काल निदनु निदलाउनु भनी अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदनप ।
ततु िनवेदन िमित २०६८।८।८ को
राजधानी दैिनक पि कामा कािशत समाचारको
प र े यमा िदएको देिखएको र िवप ी बनाइएकाम ये
राजधानी सहर (उप यका) बािहर अवि थत
िवप ीह ले यो यसो गरेको वा नगरेको भ न
सके कोसमेत नदेिखएकोले िनजह का नाउँमा
हाललाई कुनै आदेश जारी ग ररहनु पन अव था
देिखएन । तसथ, सोबाहेकका िनवेदनमा िवप ी
बनाइएका ( मशः िवप ी नं. १ देिख ९ स म र ३२
देिख ३६ स मका) काठमाड उप यकािभ अवि थत
िवप ीह का हकमा स म यसमा के कसो भएको
हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन
नपन हो ? आदेश जारी हन नपन कानूनबमोिजमको
कुनै कारण भए यो आदेश वा सूचना ा भएका
िमितले बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ आ नो
भएको आधार माण खल
ु ाई जवाफ पठाउनु भनी रट
िनवेदनको न कल साथै राखी िवप ीह मशः नं.
१ देिख ९ स मलाई सूचना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई पठाउनु र िवप ी
नं. ३२ देिख ३६ को हकमा आदेश वा सूचना ा
गरेको िमितले बाटोको यादबाहेक १५ िदनिभ
कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ

पेस गनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल
साथै राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै
िनवेदकको अ त रम आदेशको मागको स ब धमा
िवचार गदा, मािथ कारण देखाउ आदेश जारी ग रएका
िवप ीह लाई समेत छलफलमा समावेश गराई
अ त रम आदेश जारी हनपु न, नपनस ब धी िनणयमा
पु नु यायोिचत र मनािसब हने हँदा सोका लािग िमित
२०६८।९।२० को िदन छलफलमा उपि थत हनु भनी
उि लिखत िवप ीह लाई सूचना िदई पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०६८।९।८ गतेको आदेश ।
छाडा गाईगो को उिचत यव थापन
गनपन
ु तथा मासु खाने योजनको लािग गाईगो को
िललाम िब गन काय, िवदेश िनकासी गन कायसमेत
कानूनबमोिजम द डनीय काय भएकोले रट िनवेदनको
राजधानी दैिनक समाचारप मा कािशत समाचारको
आधारमा रट े मा वेश पाउने कानूनी आधार र
औिच यसमेत नभएको र य तो कसरु ज य काय गन
जोसक
ु ै लाई द ड जरीवाना हने हँदा कपोकि पत र
त यगत आधार र कारणबाहेक कुनै कानूनी आधार
र कारण िनवेदकले तुत गन नसके काले ततु रट
िनवेदन खारेज गरी पाउन स मािनत अदालतसम
सादर अनरु ोध गदछु भ नेसमेत यहोराको पयटन तथा
नाग रक उड् ययन म ालयतफबाट ऐजनका सिचवको
िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले गो संर ण, संव नका
स व धमा यस म ालयबाट के क तो काम कारवाही
हनपु न हो सो कुराको िजिकर आ नो रट िनवेदनमा
कही ँ कतै पिन उ लेख नै नगरी के वल गो संर ण एवम्
संव न गन स ब धमा छु ै नीित एवम् कानून बनाई
लागू गनु भनी अस बि धत यस म ालयसमेतलाई
िवप ी बनाई िदएको रट िनवेदन खारेजभागी छ ।
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको अथ म ालयको
तफबाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
नेपाल सरकार संिवधान द धमस ब धी
हकको संर ण र संव न गरी येक नाग रकको
धमस ब धी हकको उपभोगको सिु नि तता दान
गन, गराउने कुरामा ितब छ । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ७ को उपधारा (२) बमोिजम
गाई नेपालको राि य जनावर भएकोले गाईको संर ण
स वधन गन, गराउने कुरामा समेत नेपाल सरकार
ितब रहेको यहोरा स मािनत अदालतलाई अवगत
गराउँदछु । अतः उपयु आधार र कारणसमेतबाट
यस कायालयका नाममा मागबमोिजमको आदेश जारी
हन नस ने भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको तफबाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले िमित २०६८।८।८ मा
राजधानी दैिनक पि कामा कािशत समाचार "छाडा
गाई िनय ण िज मा िनजी े लाई" आधारमा
रट िनवेदन िदएको देिख छ । थानीय वाय
शासन ऐन, २०५५ को दफा ८१ मा नगरपािलका
अिवि छ न उ रािधकारवाला वशािसत र संगिठत
सं था हने यव था रहेको छ । उ ऐनको दफा
९६ मा नगरपािलकाको काम, कत य र अिधकार
तोिकएको र सोही दफाको उपदफा (१) को ख ड
(ञ) को १५ नं. मा "छाडा पशु प ाउ गरी िललाम
गन" अिधकार नगरपािलकाको भएकोले सोबमोिजम
नै नगरपािलकाले आ नो अिधकारिभ रही काम
कारवाही गरेकाले अिधकार ा िनकायबाट भए
गरेका कामकारवाहीलाई अ यथा भ न नसिकने हँदा
रट िनवेदन खारेजभागी छ खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको उ ोग म ालयको तफबाट ऐ.का सिचवको
िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले िमित २०६८।८।८
गतेको राजधानी दैिनक पि कामा कािशत "छाडा
गाई िनय ण िज मा िनजी े लाई" भ ने शीषकको
समाचारमा सहरी े िभ सावजिनक थलमा फे ला

परेका गाई, गो , साँढेह लाई नगरपािलकाह ले
ठे का ब दोब त गरी िनजी े लाई िदने भ ने
लेिखएकोले िनजी े ले ठे का ब दोब तमा पाएपिछ
िनजी स पि सरह मासु खाने योजनको लािग
मल
ु क
ु िभ ै पिन गाईगो को मासु खाने जाित वा
वगलाई बे न स ने वा िवदशेमा लगेर बे न स ने
भनी आशंका गरी तुत रट िनवेदन दायर गरेको
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन चौपायाको महलले गाई, गो ,
साँढेह लाई मान, काट् न, िवदेशमा लान, पठाउन र
लिग िब गन पूण पमा रोक लगाएको छ । कसैले
य तो काय गरे यो कानूनबमोिजम द डनीय हने हँदा
य तो काय गन गरी थानीय िनकायह बाट छाडा
गाई िनय णको िज मा िनजी े लाई िदने अव था नै
रहँदैन । यिद कसैले कानून ारा िनषेिधत कुनै काय गछ
भने सोउपर कानूनबमोिजम अिधकार ा िनकायबाट
याियक उपचार खो न सिकने नै ह छ । य तोमा
रट े आकिषत हन पिन स दैन । िवप ी रट
िनवेदकले गो संर ण, र ा र संव नका स ब धमा
कानून र राि य नीित िनमाण गन परमादेशलगायतको
आदेश जारी ग रपाउँ भनी रट िनवेदन दायर गरेको
देिख छ । कानूनको आव यकता िवधाियकालाई
जानकारी हने र सोका आधारमा िवधाियकाले कानून
बनाउने हँदा िवधाियकाको य तो काय े उपर
यायपािलकाले वेश गनु हँदनै भ ने िविधशा को
मा य िस ा त पिन भएको स दभमा िवधाियकाको
विववेक य िववेकको िवषय याियक िन पणको
िवषय हन स ने देिखँदैन । यसैगरी गो संर ण, गो र ा
र गो संव नका स ब धमा के क तो नीित अि तयार
गन, के कसरी यव थापन गन िवषय कायका रणीको
े ािधकारिभ पन िवषय भएकोले यसलाई याियक
िन पणको िवषय बनाउन शि पथृ क करणको
िस ा तसमेतका आधारमा िम ने देिखँदनै । अतः
मािथ उि लिखत बदुँ ा एवम् माणह बाट यस
म ालयको कुनै पिन काम, कारवाही वा िनणयबाट
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् कायालय, काठमाड समेत
िवप ी रट िनवेदकलगायत कसैको पिन नेपालको
अ त रम संिवधान ारा द मौिलक हक हनन् हने
आशंकाको ि थित िसजना नभएको र म ालयबाट
चिलत कानूनिवपरीत हने गरी कुनै पिन काय
नभए नग रएकोले िवप ीको िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको थािनय िवकास म ालयको
तफबाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
काठमाड महानगरपािलका थानीय वाय
शासन ऐन, २०५५ बमोिजम सं थािपत वाय ,
वशािसत, संगिठत, अिविछ न उ रािधकारवाला,
जनउ रदायी सं था हो । काठमाड महानगरपािलका
सदैव महानगरपािलकावासीको हक िहत र
महानगरवासीलाई सेवा सिु वधा दान गन द िच
छ । यसै ममा काठमाड उप यकामा सवारी
साधन तथा पैदल या क
ु ो चाप िदनानिु दन बिढरहेको
अव थामा सडक, सावजिनक थलमा छाडा पमा
छािडएका पशहु को समेत चाप बढी दघु टना भइरहेको
र पैदल या ल
ु ाई आवागमनमा अवरोध भइरहेको
वा तिवकतालाई मनन गरी यसरी सावजिनक थल,
सडकमा छािडएका पशहु को यव थापन गन
उ े यले काठमाड महानगरपािलकाको पहलमा िमित
२०६८।४।१६ मा बसेको उप यकािभ का िज.िव.स.
नगरपािलका िडिभजन सडक कायालय, महानगरीय
ािफक हरी महाशाखा, िज ला पशु सेवा कायालय,
राजनीितक दलह का ितिनिध, स ब गैरसरकारी
सं थाका ितिनिधह र सरोकारवालाह को संयु
बैठकले "छाडा पशक
ु ो दीघकालीन यव थापन
गनको लािग काठमाड महानगरपािलकाको नेतृ वमा
उप यकाका सबै िज.िव.स. सबै न.पा. ािफक हरी
र िज ला पशु सेवा कायालयको १/१ जना ितिनिध
रहने गरी कायदल गठन गन र सो कायदलले छाडा
पशक
ु ो दीघकालीन यव थापन स ब धमा अ ययन
गरी सझ
ु ावसिहतको ितवेदन पेस भएको छ ।
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को

दफा ९६(१) को ख ड (ञ) को उपख ड (२) ले
का जी हाउस, पशु वधशाला रा ने थानको िनधारण
र यव थापन गन, ऐ.को उपख ड (१५) ले छाडा पशु
प ाउ गरी िललाम गन अिधकार नगरपािलकालाई
दान गरेको छ । यसरी थानीय वाय शासन ऐनले
िदएको अिधकार योग गरी काठमाड उप यकािभ का
िज.िव.स., नगरपािलका, लगायत सरोकारवाला
िनकायह को संयु बैठकले गठन गरेको कायदलले
गरेको ितवेदनमा औ ं याएका वतमान सम या
समाधानका लािग पेस गरेको सझ
ु ाव तावह
काया वयन गनस ब धमा छलफल गरी काया वयन
गन बाँक नै छ ।
िवप ीले रट िनवेदनमा पशअ
ु िधकार
संर णमा ि याशील रहेकोले बेसहारा, बेवा रसे,
िबरामी, थारो, गाईव तु संर ण, याहार गन काठमाड
महानगरपािलकालाई अनरु ोध गदा सकारा मक जवाफ
ा नभएको भ ने भनाइ स यतामा आधा रत छै न ।
यिद िवप ीले छाडा पशक
ु ो यव थापन गन चाहेको हो
भने कानूनबमोिजम ि या अवल बन गरेर काठमाड
महानगरपािलकासँग माग गरेमा इ कार गनपन
ु कुनै
कारण छै न । उप यकािभ का छाडा पशहु को
यव थापन स ब धमा थानीय वाय शासन ऐन,
२०५५ को दफा १२१ बमोिजम आ नो अिधकार र
कत य ित काठमाड महानगरपािलका सदैव सचेत
छ । उपयु त य एवम् कानूनी बदुँ ाह अनु प
काठमाड महानगरपािलकाको पहलमा थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा
(१) को ख ड (ञ) को उपख ड (२) र (१५) बमोिजम
उप यकािभ का छाडा पशहु को दीघकालीन
यव थापन गनका लािग अ ययन, अनस
ु धान गरी
ितवेदन पेस गन गिठत कायदलले ितवेदन पेस
गनअगावै
िमित २०६८।८।८ को राजधानी दैिनक र
ु
नयाँ पि का दैिनक भ ने पि कामा छाडा गाई िनय ण
िज मा िनजी े लाई" भ ने शीषकमा कािशत
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
भएको भिनएको समाचारलाई आधार बनाई ततु
गरेको िवप ीको िनवेदन झठु ा, िनराधार, हचवु ापूण,
औिच यहीन र िनरथक एवम् दूिषत भएको प
छ । अतः िवप ीको झठु ा, िनराधार, औिच यहीन र
दूिषत िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
काठमाड महानगरपािलकाको तफबाट ऐ.का मख
ु
कायकारी अिधकृतको िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १६, १७ र २३ ारा द मौिलक हकको
उपभोगमा के क तो आघात पगु ेको हो रट िनवेदनमा
िनवेदकले प सँग उ लेख गन स नभु एको छै न ।
जहाँस म सडकमा छोिडएको गाईव तु बोल कवोल
गरी उप यका बािहर पठाउने तयारीको
छ, सो
िवषयमा यस म ालयको कुनै संल नता नभएकोले
रट िनवेदन िजिकर िनरथक छ भ नेसमेत यहोराको
गहृ म ालयको तफबाट ऐ.का सिचवको िलिखत
जवाफ ।
िनवेदकले िनवेदनमा िललाम गरी
गाईब तु बािहर िनकासी गन आशंकाको कुरा
ले नभु एको छ । िललाम गन भनेको िनकासीको
इजाजत िदने होइन । गैरकानूनी िनकासीको काय
अथ म ालयअ तगत भ सार िवभाग र गहृ
म ालयअ तगत नेपाल हरीले हेदछ । यसमा
नगरपािलकालाई आ पे लगाउन उिचत नभएको
यहोरा सादर अनरु ोध गदछ । उि लिखत त य,
कानूनसमेतको रोहमा िवप ीको रट िनवेदन सवथा
खारेजभागी हँदा रट िनवेदन खारेज गरी अनाव यक
झ झटबाट उ मिु पाउँ भ नेसमेत यहोराको म यपरु
िथमी नगरपािलकाको तफबाट ऐ.का मख
ु कायकारी
अिधकृतको िलिखत जवाफ ।
िनकासी पैठारी र िनय ण ऐन, २०१३ को
दफा ३ को उपदफा (१) (घ) मा मानव पशपु छी वा
वन पित जीवनको वा थमा ितकूल हने कायबाट
संर ण गन सूिचत आदेश जारी गरी कुनै व तक
ु ो

िनकासी वा पैठारीमा मनाही वा िनय ण वा पूण वा
प रमाणा मक ब देज लगाउन सिकने कानूनी यव था
छ । यिह कानूनी यव थाको आधारमा नेपाल
राजप भाग ५ को ख ड ५९ सं या २८ मा िमित
२०६६।७।१६ मा सूचना कािशत गरी गोमांशको
पैठारीमा पूण ब देज लगाउने गरी सूचना जारी
ग रएको समेत छ । नेपाल सरकार (काय िवभाजन)
िनयमावली, २०६४ को (पिहलो संशोधन) २०६५
ले िनकासी तथा पैठा रस ब धी नीित, योजना तथा
काय म तजमासमे
त गन काय े यस म ालयलाई
ु
तोक िदएको आधारमा पशपु छी वा वन पित
जीवनको वा यमा ितकूल हने कायबाट संर ण
गन कुनै पशज
ु य व तक
ु ो िनकासी वा पैठारीमा पूण
वा प रमाणा मक हने हो । यस म ालयको के कुन
काम कारवाहीबाट िनवेदकको के कुन संवैधािनक तथा
कानूनी हकमा आघात पु न गयो प स म नगरी दायर
रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको वािण य तथा आपूित म ालयको तफबाट
ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार (काय िवभाजन) िनयमावली,
२०६४ अनस
ु ार गाईह को संर ण र समयको
मागअनु प अ ययन अनस
ु धान गन गराउने
कायस ब धी िवषय यस म ालयको काय े िभ को
नभएकोले अस बि धत िनकाय यस म ालयलाई
समेत िवप ी बनाई दायर गरेको रट िनवेदन िजिकर
औिच यहीन छ । जहाँस म सडकमा छोिडएको
गाईव तु बोलकबोल गरी उप यकाबािहर पठाउने
तयारीको छ, सो िवषयमा यस म ालयको कुनै
संल नता नभएकोले रट िनवेदन िजिकर िनरथक छ
भ नेसमेत यहोराको कानून तथा याय म ालयका
तफबाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
छाडा गाई िनय ण िज मा िनजी े लाई
िदने भनी लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले हालस म
कुनै िनणय गरेको छै न र कुनै प पि कामा सूचना
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् कायालय, काठमाड समेत
कािशत गरेको छै न । अ य िनकायले गरे गराएको भए
यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकालाई जानकारी र
सरोकार भएन । िवप ी वयंले िनवेदनमा िनजी े लाई
िदने िनणय भए उ षे णको आदेशले बदर ग रपाउँ भनी
उ लेख गरेबाट हचवु ा र का पिनक कुराको आधारमा
िनवेदन दता गरेको ट ह छ । थानीय वाय शासन
ऐन, २०५५ र अ य चिलत नेपाल कानूनबमोिजम
यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले गनपन
ु छाडा
गाईलगायतलाई यव थापन गनलगायतको दािय व र
कत य स भव भएस म पूरा गरी आएको छ । िवप ीको
िनवेदन यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको हकमा
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको लिलतपरु
उपमहानगरपािलकाको तफबाट ऐ.का मख
ु कायकारी
अिधकृतको िलिखत जवाफ ।
यस कायालयले गाई व तहु लाई
कानूनबमोिजमको त रकाबाहेक गैरकानूनी तवरबाट
िनकासी पैठारी गन लागेको र कुनै पिन कानूनी संर ण
ा जनावरलाई न गन काय गरेको छै न । िवप ीले
आ नो िनवेदनमा गाई व तहु लाई काठमाड
उप यकाको सहरी े िभ ै अझ मानव िभडभाडमा
कालो प े सडक र फोहरह समेत रहेका थानमा
छाड् ने, फोहरका लाि टक खानु पन, ब न पन
अव थामा रा नु पदछ भ ने भनाइ पिन देिखँदैन ।
यसरी अलप छाड् नक
ु ो िवक पमा िवप ी वयंले
ठे का िलन खोजेको हो िक भ ने पिन देिखँदैन ।
छाडा गाई व तहु लाई सडकमै छोडी रा नु नरा ो
हने भएबाट थानीय वाय शासन ऐनको आधारमा
पिन िविभ न कत यह तोिकएको र सोअनस
ु ार गन
सिकने अव था छ । यसतफ यी रट िनवेदकले यो
यस काय गन िनवेदन िदएको र यो यो कायालयबाट
यो य तो काय गन इ कार गरेको भ नेसमेत दाबी गन
नसके को अव थामा कुनै पिन आदेश जारी हनु पन
देिखँदैन । यस कायालयको कुनै कायले मौिलक हक
हनन् भएको भ ने नदेिखएको, कुन कानूनको कुन

दफािवपरीत काय भएको हो खल
ु ाउन नसके को तथा
गाईव तल
ु ाई िवदेश िनयात गन खोजेको अव थासमेत
नभएबाट िवप ीको रट िनवेदन खारेज गरी फुसद पाउँ
भ नेसमेत यहोराको भ परु नगरपािलकाको तफबाट
ऐ.का मख
ु कायकारी अिधकृतको िलिखत जवाफ ।
अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
रमेशकुमार रो काले दूध िदन छोडेका सडकमा छाडा
छोिडएका गाई, बा छा, साँढेह को उपचार, आवास,
खानिपन, सरु ा, संर ण याहार गन िवप ीह सँग
रट िनवेदक सं थाले अनरु ोध गरेकोमा हालस म
िवप ीह ले यसस ब धमा कुनै काय गरेको देिखएको
छै न । िविभ न दैिनक पि कामा "छाडा गाई िनय ण
िज मा िनजी े लाई" भ ने शीषक िदई समाचार
कािशत भएको र सो समाचारअनस
ु ार सहरी
े िभ सावजिनक थलमा फे ला परेका गाई, गो ,
साँढेह लाई नगरपािलकाह ले ठे का ब दोब त
गरी िनजी े लाई िदने भ ने उ लेख भएकाले िनजी
े ले ठे का बढाबढ गरी नगरपािलकाबाट ठे का
ब दोब तमा पाएपिछ िनजी स पि सरह मासु खाने
योजनको लािग मल
ु क
ु िभ ै पिन गाईगो को मासु
खाने जाित वा वगलाई बे न स ने वा िवदेशमा लगेर
बे न स ने अव थाको िसजना भएको छ । िवप ी
िनकायह ले य ता पशहु का स ब धमा मल
ु क
ु ऐन
चौपायाको महल तथा थानीय वाय शासन ऐन,
२०५५ तथा थानीय शासन ऐन, २०२८ समेतका
कानूनले तोिकिदएको कत य एवम् दािय व िनवाह
नगरी िनजी े लाई ठे का ब दोब तबाट िदने िनणय
गन लागेकोले त कालै रो नको लािग ितषेधको
आदेश जारी गरी गो संर ण, र ा र संव नको काम
गन एवम् सावजिनक सडकमा बेवा रसे अव थामा गाई
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बा छा छोिडिदने कायलाई रो न र यसलाई यवि थत
गन एउटा सश कानूनको यव था गन भनी उ ेषण
परमादेश ितषेधलगायत उपयु आदेश जारी हनपु छ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी गोपीच भ राईले मल
ु क
ु
ऐन, चौपायाको महलले गाई, गो , साँढेह लाई मान,
काट् न, िवदेशमा लान, पठाउन र लगी िब गन
पूण पमा रोक लगाएको छ । कसैले य तो काय गरे
यो कानूनबमोिजम द डनीय हने हँदा य तो काय गन
गरी थानीय िनकायह बाट छाडा गाई िनय णको
िज मा िनजी े लाई िदने अव था नै रहँदैन । यिद
कसैले कानून ारा िनषेिधत कुनै काय गछ भने सोउपर
कानूनबमोिजम अिधकार ा िनकायबाट याियक
उपचार खो न सिकने नै ह छ । य तोमा रट े
आकिषत हन पिन स दैन । पि कामा छािपएको
समाचारलाई आधार मानी दायर ग रएको रट िनवेदन
त ययु र आधारहीन भएकाले खारेज हनपु छ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
उ बहससमेत सनु ी ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु हो वा
होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा सडकमा छाडा
छोिडएका गाईव त,ु डामेर छोिडएका साँढे, दधू िदन
छोडेका थारो, िबरामी आिद आिथक पमा भारमा
भएका गाईगो ह को उपचार, आवास, खानिपन,
सरु ालगायत कायमा उिचत यव थापन नभएको
अव थामा िबरामी अश गाई, गो , साँढेको
संर ण लालनपालन गरी पशअ
ु िधकार संर णको
िदशामा समेत िनवेदक सं थाले िनकै ठूलो लगानी
ग रसके को र य ता सडकमा छािडएका गाईव त,ु
डामेर छािडएका साँढे, थारो, दूध िदन थाके का गाई
व तक
ु ो संर ण याहार गन िवप ीह सँग िनवेदक
सं थाबाट अनरु ोध ग रएकोमा हालस म सकारा मक

जवाफ ा नभएको अव थामा य ता पशहु का
लािग सरकारी िनकायबाट संर ण र यव थापन
हनपु नमा िनजी े लाई यसको िज मेवारी िदने भनी
पि कामा समाचार काशन भएकाले िनजी े लाई
ठे कामा िदइएमा य तो पशक
ु ो मासु काटी िब गन
स ने र िवदेशमा लगी र बे न स ने आशंका भएकाले
उ िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी य ता
गाईव तल
ु ाई मल
ु क
ु ऐन चौपायाको महल, थानीय
वाय शासन ऐनलगायतका कानूनबमोिजम काि ज
हाउस वा गौशालामा रा न र िवदेश िनकासीको लािग
पूण मनाही गनु भ ने उपयु आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदन माग रहेको देिख छ ।
३. काठमाड महानगरपािलकाको पहलमा
काठमाड उप यकामा सावजिनक थल तथा सडकमा
छािडएका पशहु को यव थापन गन उ े यले
उप यकािभ का िज.िव.स. न.पा. सडक िडिभजन
कायालय महानगरीय ािफक हरी महाशाखा, िज ला
पशस
ु ेवा कायालय, राजनीितक दलका ितिनिध एवम्
स ब गैरसरकारी सं थाका ितिनिधह समेतको
िमित २०६८।४।१६ को संयु बैठकले छाडा पशक
ु ो
दीघकालीन यव थापन गन महानगरपािलकाको
नेतृ वमा सबै िज.िव.स., न.पा., ािफक हरी र
िज ला पशस
ु ेवा कायालयका एक एकजना ितिनिध
रहने गरी कायदल गठन गरी सो कायदलले छाडा
पशक
ु ो दीघकालीन यव थापन स ब धमा अ ययन
गरी सझ
ु ावसिहत ितवेदन पेस भएकोमा कायदलले
ितवदेनमा औ ं याएका सझ
ु ाव काया वयन गन
छलफल बाँक रहेको र उप यकािभ का छाडा
पशहु को यव थापनस ब धमा महानगरपािलका
सचेत रहेको एवम् मल
ु क
ु ऐन चौपायाको महलको गाई
गोठ साँढेह लाई मान, काट् न, िवदेशमा लान पठाउन
र िब गन पूण पमा रोकलगाएकोले कानूनले नै रोक
लगाएको कुरा गन लागेको भनी पि कामा कािशत
समाचारको आधारमा दायर गरेको रट िनवेदन
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, काठमाड समेत
िनराधार भएकाले खारेज हनपु न भ ने िवप ीह को
मु य िजिकर िलइएको देिख छ ।
४. व ततु : िनवेदकले मु य पमा
२०६८।८। ८ गते िविभ न दैिनक पि कामा "छाडा
गाई िनय ण िज मा िनजी े लाई" भ ने शीषक िदई
समाचार कािशत भएकोले सो समाचारअनस
ु ार सहरी
े िभ सावजिनक थलमा फे ला परेका गाई, गो ,
साँढेह लाई नगरपािलकाह ले ठे का ब दोब त
गरी िनजी े लाई िदने भ ने लेिखएकोले िनजी
े ले ठे का बढाबढ गरी नगरपािलकाबाट ठे का
ब दोब तमा पाएपिछ िनजी स पि सरह मासु खाने
योजनको लािग मल
ु क
ु िभ ै पिन गाईगो को मासु खाने
योजनका लािग बे न स ने वा िवदेशमा लगेर बे न
स ने ग भीर आशंका भएको भनी ततु रट िनवेदन
दायर गरेको पाइयो । यसस ब धमा सरोकारवाला
िनकायम ये काठमाड महानगरपािलकाले काठमाड
उप यकामा सवारी साधन तथा पैदल या क
ु ो चाप
िदनानिु दन बिढरहेको अव थामा सडक, सावजिनक
थलमा छाडा पमा छािडएका पशहु को समेत
चाप बढी दघु टना भइरहेको र पैदल या ल
ु ाई
आवागमनमा अवरोध भइरहेको वा तिवकतालाई
मनन गरी सावजिनक थान, सडकमा छािडएका
पशहु को यव थापन गन उ े यले काठमाड
महानगरपािलकाको पहलमा िमित २०६८।४।१६
मा बसेको उप यकािभ का िज.िव.स., नगरपािलका,
िडिभजन सडक कायालय, महानगरीय ािफक
महाशाखा, िज ला पशु सेवा कायालय, राजनीितक
दलह का ितिनिध, स ब गैरसरकारी सं थाका
ितिनिधह र सरोकारवालाह को संयु बैठकले
छाडा पशक
ु ो दीघकालीन यव थापन गनको लािग
काठमाड महानगरपािलकाको नेतृ वमा उप यकाका
सबै िज.िव.स. सबै न.पा., ािफक हरी र िज ला
पशु सेवा कायालयको एक एकजना ितिनिध रहने
गरी कायदल गठन गरी सो कायदलले छाडा पशक
ु ो

दीघकालीन यव थापनस ब धमा िव ततृ अ ययन
गरी िमित २०६८।८।१५ मा सझ
ु ावसिहतको ितवेदन
पेस भएको भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
५. थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
को दफा ९६(१) को ख ड (ञ) को उपख ड (२) ले
का जी हाउस, पशु बधशाला रा ने थानको िनधारण
र यव थापन गन, ऐ.को उपख ड (१५) ले छाडा पशु
प ाउ गरी िललाम गन अिधकार नगरपािलकालाई दान
गरी उ ऐनले िदएको अिधकार योग गरी काठमाड
उप यकािभ का िज.िव.स., नगरपािलकालगायत
सरोकारवाला िनकायह को संयु बैठकले गठन
गरेको कायदलले तयार गरेको ितवेदनमा औ ं याएका
वतमान सम या, सम या समाधानका लािग पेस गरेको
सझ
ु ाव तावह काया वयन गन स ब धमा छलफल
गरी काया वयन गन बाँक नै भएको भनी िवप ी
काठमाड महानगरपािलकाको िलिखत जवाफमा
उ लेख भएबाट रट िनवेदकले िनवेदनप मा उ लेख
गरेबमोिजम सडकमा छािडएका गाईव त,ु बा छा,
बा छी, साँढेह को यव थापन िनजी े लाई िदने
कुनै िनणय भएको भ ने देिखँदनै । य तो कुनै िनणय
भएको छ भनी िनणयको अि त व रट िनवेदकले
देखाउन सके कोसमेत पाइँदैन । स बि धत िज मेवार
िनकायह बाट यसस ब धमा कुनै िनणय नै नभएको
भनी िलिखत जवाफमा उ लेख भएको यहोरालाई
अदालतले अिव ास गनपन
ु अव था पिन छै न ।
व ततु : रट िनवेदकले दैिनक पि काह मा कािशत
समाचारलाई मा आधार बनाई ततु िनवेदन दायर
गरेको दिखएको र रट िनवेदनमा चनु ौती िदइएको
िवषयव तु स ब धमा कुनै िकिसमको िनणय नै नभएको
भनी काठमाड महानगरपािलका लगायतका स ब
िज मेवार िनकायह बाट िलिखत जवाफ ा भएको
स दभमा रट िनवेदकले य गरेको िवषयव तक
ु ो
अि त व नै भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
उ ेषणको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन ।
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६. अब रट िनवेदकले माग गरेको
परमादेश स ब धमा िवचार गदा सडकमा छािडएका
गाईव तहु लाई मल
ु क
ु ऐन चौपायाको महल,
थानीय वाय शासन ऐन, थानीय शासन ऐन
लगायतका कानूनबमोिजमको यव थापन एवम्
ब ध गन र िवदेश िनकासीमा पूण पले मनाही गरी
िनकासी पैठारी िनय ण ऐनअ तगतको आदेश जारी
गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने दाबी रहेको देिखयो ।
यसस ब धमा मल
ु क
ु ऐन चौपायाको महलमा रहेका
मह वपणू यव थाको उ लेखन हन सा दिभक
ह छ । उ यव था देहायबमोिजम रहेको छ:१ नं. ...मार भ ने िनयत िलई गाई, गो मान,
मान लगाउन, मानाको उ ोग गन, सोिनयतले
िवदेशमा लैजान वा लगी िब गनसमेत
हँदनै । लेिखएबाहेक ऐनले मनाहीभएको र
आ नो हक नपु ने अ चौपाया जनावर,
पशपु ं ीसमेत मारी नो सान ग रिदनसमेत
हँदनै ।
४नं. .. ..जानीजानी गाई, गो मान
भनी कसैले हितयार उठाई वा अ कुनै
िकिसमसँग मान तयार भएको देिखयो भने
मान हँदैन भनी मनाही गनपछ
ु । नमानी मनाही
गन मािनसलाई समेत हितयार चलायो भने
यसै ठाउँमा काटी हानी मानलाई खतबात
ला दैन । सो बाहेकको अव थामा भने मान
हँदनै । प अड् डामा सपु द ग रिदनपु छ ।
५नं... .. कसैले गाई, गो लाई हितयार वा
लाठा ढुङ्गा इ यािदले हानेकोमा सो गाई,
गो सोही पीरले उठ् न नसक थला परी
ए काईस िदनिभ मर्यो भने सोही हा नेको
चोटले मरेको ठहछ । याद नाघी मरेमा वा
िहँड्न डु न लागेपिछ अ यथा लािग मरेको
मा सो हा नेलाई यसले लगाएको घा खतको
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मा सजाय ह छ ।
८नं. .. .. साँढे वा बूढाखाडा गाई, गो वा
न याउने वैला गाई िवदेशमा लान, पठाउन
र लगी िब गनसमेत हँदनै । कसैले गर्यो
भने िब भएकोमा िबगो जफत गरी िजउ
एकको एक सय पैयाँका दरले जरीवाना
गनपछ
ु िवदेशी मल
ु क
ु मा लान भनी िहंडाएको
परु याउन
नपाउँदै बीचैमा प ाउ भएको भए
्
िजउ एकको पचास पैयाँको दरले जरीवाना
गनपछ
ु ।
९नं. .. .. बसाहा वा डामी छाडेका साँढे
कसैले बे न िक न हँदैन । िकने बेचे बे नेको
थैली जफत गरी बे नेलाई सजाय गनपछ
ु ।
डामेको िच भएको थाहा नपाई िक नेलाई
बात ला दैन । बे नेबाट थैली िफता िलई
िक नेलाई िदलाई बे नेलाई सजाय गनपछ
ु ।
१०नं. .. .. नेपाल सरहदबाट कुनै कारका
गाई, गो , साँढे, बसाहा िवदेशमा लगी मान
मराउनेलाई ६ वषस म कै द गनपछ
ु ।
११नं. .. .. जानीजानी गाई गो मानलाई
बा वष र बचन िदनेलाई छ वष कै द
गनपछ
ु । च री गाई मानलाई िजउ एकको
चालीस पैयाँका दरले जरीवाना गनपछ
ु ।
१४नं. .. .. गाई गो लाई कुटिपट गरी
अङ् गभङ् ग गनलाई दईु वष कै द र घाउ रगत
प छे गनलाई दईु सय पैयाँस म जरीवाना
गनपछ
ु । च री गाईलाई अङ् गभङ् ग वा घाउ
रगत प छे गनलाई बीस पैयाँस म जरीवाना
गनपछ
ु ।
१७नं. .. .. छाडा गरी पालेको चौपायाले
वा गोठाला लाएकाले गोठालाले हेरचाह
नपरु याई
् िदँदा मािनस चौपायालाई िजउ मन
गरी चोटपटक िजउ जखम पार्यो भने छाडा
राखेको चौपायाले मारेमा चौपायाका धनीलाई

धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, काठमाड समेत
र सो वष उमेर पगु ेको होस् दु त भएको शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (११) मा
गोठालाको िज माकोले भए गोठालालाई र यव था भएकाले सो यव थाको यहाँ उ लेखन हन
सो वष उमेर नपगु ेको गोठालो िज माकाले सा दिभक ह छ । उ यव था देहायबमोिजम रहेको
भए मालधनीलाई नै बीस पैयाँस म छ :
जरीवाना गनपछ
"नगरपािलका े िभ कसैले गाईव तल
ु ।
ु ाई
१८नं. .. .. बसाहा, डामी छाडेको साँढे र गाई
सडकमा छाडा छोड् नु हँदनै र यसरी
कसैले जो न हँदैन । जो नमा योग गरेको
कसैले गाईव तल
ु ाई सडकमा छाडा छोडेमा
चौपायालाई फुसद ग रिदई जो ने मािनसलाई
र य तो छाडा गाईव तल
ु ाई स बि धत
बीस पैयाँस म जरीवाना गनपछ
नगरपािलकाले प नथुनेको अव थामा
ु ।
मख
िज ला अिधकारीले य तो
ु
७. मल
गाईव तल
ु क
ु ऐन चौपायाको महलको उपयु
ु ाई प िनजले उपयु स झेको
कानूनी यव था हेदा गाई, गो लाई कुटिपट गन,
त रका अपनाई िललाम िब गनपन
ु छर
अङ् गभङ् ग गन वा मान वा मान लगाउन एवम् सो
िललाम िब बाट आएको रकम िज ला
िनयतले िवदेश लैजानको लािग िनषेध गरी य तो
िवकास सिमितको कोषमा दािखल गनु
काय गनलाई सजाय गनसमेतको यव था रहेको
पनछ । िललाम िब हँदा कसैले नसकारेमा
पाइ छ । यसका अित र साँढे बढु ाखाडा गाई,
मख
िज ला अिधकारीले य तो
ु
गो वा न याउने बैला गाई िवदेशमा लान, पठाउन
गाईव तल
ु ाई गाईव तक
ु ो धनीबाहेक अ
र िवदेशमा लगी िब गनसमेत कानून ारा िनषेध
कसैलाई िबना मोल ह ता तरण गन स नेछ"
ग रएको देिखन आउँछ । मल
भ ने यव था छ ।
ु क
ु ऐन चौपायाको
महलको उपयु यव थाका अित र िनकासी पैठारी
सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (१२) मा
(िनय ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१) को देहाय (घ)
उपदफा (११) को यव था उ लङ् घन
मा मानव, पश,ु पं ी वा वन पित जीवनको वा यमा
गन गाईव तक
ु ो धनीलाई मख
ु िज ला
ितफल हने कायबाट संर ण गन योजनका
अिधकारीको आदेशले दईु सय पैयाँस म
लािग नेपाल सरकारले सूचीत आदेश ारा य ता
जरीवाना हने यव था रहेको देिख छ ।
व तक
ु ो िनकासी वा पैठारीमा मनाही गन वा पूण वा
प रमाणा मक ब देज लगाउन स ने यव था रहेको
९. य तै थानीय वाय शासन ऐन,
पाइ छ । यही कानूनी यव थाको आधारमा नेपाल २०५५ को दफा ९६ को नगरपािलकाको काम
सरकारले नेपाल राजप मा िमित २०६६।७।१ मा कत य र अिधकारअ तगत उपदफा (१) को ख ड
सूचना कािशत गरी गोमांशको पैठारीमा पूण ब देज (ञ) को उपख ड (२) मा का जी हाउसको लािग
लगाउने गरी सूचनासमेत जारी भइसके को भ ने िवप ी थानको िनधारण र यव थापन गन, उपख ड
वािण य तथा आपूित म ालयको िलिखत जवाफमा (१५) मा छाडा पशक
ु ो यव थापन गन अिधकार
उ लेख भएको पाइ छ ।
नगरपािलकालाई ा भई सोही ऐनले िदएको अिधकार
८. य तै नगरपािलका े िभ गाईव तल
ु ाई योग गरी काठमाड महानगरपािलकाले काठमाड
सडकमा छाडा छोड् न नहनेस ब धमा थानीय उप यकािभ का िज.िव.स., नगरपािलकालगायतका
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सरोकारवाला िनकायह को संयु बैठकले गठन
गरेको कायदलले छाडा पशहु को यव थापन
स ब धमा ितवेदनसमेत ततु भई काया वयनको
चरणमा रहेको भ ने महानगरपािलकाको िलिखत
जवाफमा उ लेख ग रएको पाइ छ ।
१०. काठमाड महानगरपािलकाको नेतृ वमा
उप यकाका सबै थानीय िनकायह , ािफक हरी र
िज ला पशु सेवा कायालयको एक एक जना ितिनिध
रहने गरी कायदल गठन भई सो कायदलले छाडा
पशक
ु ो दीघकालीन यव थापनस ब धमा िव ततृ
अ ययन गरी सझ
ु ावसिहतको ितवेदन पेस भई सो
ितवेदन काया वयनको ममा रहेको भ ने िलिखत
जवाफबाट देिखएको र िनवेदकले दाबी गरेबमोिजम
िवप ी िनकायह बाट कुनै िनणय नै भइ नसके को
भ ने िलिखत जवाफसमेतबाट देिख छ ।
११. सडकमा छािडएका गाई, गो ,
बा छा, बा छी, साँढेह को ब ध र यव थापनका
लािग मािथ उ लेख भएका कानूनी यव थाअनस
ु ार
स बि धत िनकायह बाट कानूनबमोिजमको
आ-आ नो कत यको पालना हनपु न भ ने कुरामा
दईु मत हन स ै न । सोबमोिजमको कानूनी कत यको
िनवाह भइरहेको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफमा
उ लेख भएको देिखएको छ । िवप ीम येको काठमाड
महानगरपािलकाको पहलमा छाडा छोिडएका
गाईव तस
ु ब धी यव थापनका लािग अ ययन गन
कायदल गठन भई सो कायदलले ितवेदन ततु गरी
काया वयनकै चरणमा रहेको भ ने देिखएको अव थामा
िनवेदकले दाबी िलएबमोिजम परमादेशको आदेश जारी
गनपन
ु अव थाको िव मानतासमेत देिखन आएन ।
१२. अत: उि लिखत त य, कानूनी
यव था एवम् िववेचनासमेतको आधारमा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको
िव मानता रहेको देिखन नआएकोले ततु रट
िनवेदन खारेज हने ठहछ ।

१३. अब रट िनवेदकले सडकमा छािडएका
छाडा गाईव तहु को उिचत संर ण र यव थापनका
लािग िव मान कानूनी यव था भावकारी नभएकाले
यसस ब धमा छु ै कानूनी यव था गन स ब धमा
उपयु आदेश जारी हनपु न भनी िलनभु एको िजिकर
स ब धमा िवचार गदा नेपालमा ऐितहािसक कालदेिख
नै धािमक ि कोणबाट गाई, गो , बा छा, बा छीको
संर णमा मह व िदई आएको पाइ छ । नेपालको
चिलत संिवधान र यस पूवका संिवधानह मा समेत
गाईलाई राि य जनावरको पमा मह वपूण थान
िदइएको छ । यसका अित र गाई, गो , बा छा,
बा छी एवम् साँढे ज ता पशहु को संर ण संव न
एवम् य ता पशहु को पशअ
ु िधकारको र ाको लािग
रा यले समेत िविभ न ऐन कानूनमाफत यव था
गरेको पाइ छ । ती कानूनी यव थाह म ये मल
ु क
ु
ऐन चौपायाको महल, थानीय वाय शासन ऐन,
२०५५, थानीय शासन ऐन, २०२८, िनकासी पैठारी
(िनय ण) ऐन, २०१३ का यव थाह ले गाई, गो ,
बा छा, बा छी, साँढेलगायत सडकमा छाडा छोिडएको
पशहु को उिचत यव थापन, य ता पशहु को
पशअ
ु िधकारको र ा, उिचत संर ण, ितनीह को
िनकासी पैठारीमा पूण ब देज लगाउने यव थाह
मह वपूण रहेका छन् । उि लिखत कानूनी यव थाह
आफै ँ मा अपूण रहेको भ न िम ने अव था पिन छै न
तर पशअ
ु िधकार र ितनीह को संर ण स ब धमा
थप भावकारी कानूनको आव यकताको अपे ा गन
नसिकने भ ने पिन होइन । पर तु यो िवषय सरकारको
नीितगत िवषय एवम् िवधाियक काय े िभ को िवषय
भएको स दभमा यो रट िनवेदनबाट थप के ही आदेश
जारी गनपन
ु अव था छै न । तथािप पशु संर ण र
संव न एवम् सडकमा छाडा छोिडएका गाई, गो ,
बा छा, बा छी, साँढेलगायतका चौपायाह को िनि त
चरण े , वास थानसमेतको यव थापन स ब धमा
मािथ उि लिखत कानूनी यव थाह को भावकारी
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मु सी भ ने सहाबु ीन शेष
काया वयन गनपन
ु टड् कारो आव यकता देिखएकाले
नणय नं . ९५९८
मल
ु क
ु ऐन चौपायाको महलको कानूनी यव था,
थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा
(११) र (१२) को यव था, थानीय वाय शासन
सव च अदालत, संयु इजलास
ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को ख ड (ञ) को
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
उपख ड (२) र उपख ड (१५) को यव था एवम्
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
िनकासी पैठारी (िनय ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)
फै सला िमित :२०७२।६।११।२
(घ) को यव थाको भावकारी काया वयन गनु गराउनु
०६९-CR-०६३२
भनी िवप ीह का नाममा िनदशना मक आदेश जारी
ग रिदएको छ । ततु आदेशको ितिलिपसिहतको
मु ा :अपहरण गरी ब धक बनाएको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ीह लाई िदई ततु िनवेदनको दायरी लगत पनु रावेदक / ितवादी : िज ला प देही मिसना
क ा गरी िमिसल िनयमानस
गा.िव.स. वडा नं. ५ ब ने मोिहउ ीन
ु ार गरी अिभलेख शाखामा
बझ
मस
ु ाइिदनू ।
ु लमानको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
उ रायमा सहमत छु ।
यथ / वादी : िज ला प देही मिसना गा.िव.स.
या.देवे गोपाल े
वडा नं. ३ पि डतपरु ब ने मोिसवर शेषको
छोरा मु सी भ ने सहाबु ीन शेष
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
इित संवत् २०७१ साल फागनु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
§ अपहरणको वारदातमा दुई वा सोभ दा
बिढ यि को संल नता रहेको िनिववाद
पुि भएको अव थामा मा मुलुक ऐन,
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको ७ नं. आकिषत हने ह छ ।
अपहरणको कसरु मा दुई जना वा सोभ दा
&
बढी समूह भई घिटत भएमा कसुरको
ग भीरता र घन व बढन जा छ र य तो
भएमा कानूनले थप सजायको यव था
गरेको देिख छ । तर, य तो थप सजाय
गनु पूव दईु जना वा सोभ दा बढी यि को
अपहरण कायमा संल नता िथयो भनी
वादी प ले मािणत गन स नुपन ।
§ वारदातमा संल न यि ह को हिलया
तथा वतनसमेत कही कतैबाट खु न र
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खुलाउन सके को देिखँदैन । ितवादी
मु सी भ ने सहावुि न शेखका अित र
अ य अि थ वमा नै नरहेका दईु जना
यि ह समेतको संल नताको अनमु ान
गरी मल
ु ुक ऐन, अपहरण र शरीर ब धक
िलनेको महलको ७ नं. अनु प थप सजाय
गनु यायोिचत देिखन आएन । दुई जना
वा सो भ दा बढी यि ह को संल नता
शंकारिहत तथा िनिववाद पुि हन नसक
रहेको अव थामा ितवादी साहविु न
शेषलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण र शरीर
ब धक िलनेको ७ नं. बमोिजम थप सजाय
हनुपदछ भ ने पुनरावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
( करण नं.४)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान्
सह यायिधव ा संिजवराज रे मी
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको ३ नं.
सु फै सला गनः
िज ला यायाधीश ी रामकृ ण खनाल
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी नारायण साद दाहाल
मा. यायाधीश ी नीता गौतम दीि त
फै सला
या.बै नाथ उपा याय : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको
े ािधकार िभ को ततु मु ाको त य र ठहर

यस कार छः
म िज ला प देही मिसना गा.िव.स.वडा
नं. ५ नौकािडह गाउँको थाई वािस दा हँ । मेरै
गा.िव.स. वडा नं. ३ पि डतपूर गाउँ िनवासी निजमनु
िनसालाई मेरो छोरा ईसाद अहमद मस
ु लमानले
चलाएको मोटरसाइकलले ठ कर िदई मृ यु भएकोमा
सोस ब धमा कृयाखच र ितपूितबापतको एक लाख
दश हजार पैयाँ बझ
ु ाइसके को छु । सो बारेमा खनु को
बदला खनु चािह छ भनी िवप ी मु सीले भनेका
िथए । मेरो छोरा िवगत ५ मिहनादेिख इमाम अहमद िवन
ह बल तौिलहवामा क ा ६ मा अ ययन ग ररहेको घरमा
गएको बेलामा घटना भयो। घटनाको ३/४ िदन पछाडी
पनु ः अ ययन गन आएकोमा िमित २०६६/११/७ गते
िबहान सोही मदरसाको गेट अगािडबाट मु सीसमेतका
३ जना मािनसह ले मोटरसाइकलमा हाली अपहरण
गरी लगेकोले मेरो छोराको खोजतलास गरी मेरो िज मा
पाउँ र िवप ीलाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मोहीउ ीन मस
ु लमानको
खोजतलास ग रपाउँ भ ने िमित २०६६।११।७
मा िज ला हरी कायालय, किपलब तमु ा िदएको
िनवेदन ।
िज ला
किपलव त,ु
किपलव तु
नगरपािलका वडा नं. ९ तौिलहवा ि थत पूव पि म
तौिलहवा बहादरु गंज सडक ख ड, उ र एमान
ह वलिवन िवकाश के तौिलहवाको भवन गेट र
दि ण पानी टंक यित चार िक लािभ आदश टोल
भ ने थानमा जाहेरवालाको छोरा इसाद अह मद
मस
ु लमानलाई मु सी भ ने सहाबिु न शेष र अ य २
जना मािनसह ले अपहरण गरी िलई गएको भ नेसमेत
यहोराको िमित २०६६।११।८ को घटना थल
मचु ु का ।
मेरो छोराले चलाएको मोटरसाइकलले मिसना
गा.िव.स.वडा नं. ३ ब ने निजमनु िनसालाई ठ कर
िदएकोले िनजको मृ यु भएको िथयो । सोही िवषयमा
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मु सी भ ने सहाबु ीन शेष
िवप ी मु सी भ ने सहाबिु न शेषलाई कृयाखच र
ितपूत बापतको रकम बझ
ु ाई सके को िथएँ । यसको
३/४ िदन पिछ मेरो छोरा अ ययन गन मदरसाको
गेटबाट छोरालाई अपहरण गरी लगेको कुरा जानकारी
हन आएको र सोस ब धमा सरु ाक लगाउँदा िनजह ले
मेरो छोरालाई भारतको नौगढमा लगी राखेको थाहा
पाएको िथएँ । िनजह ले . एक लाख भारतीय पैयाँ
माग गरेका र निदएमा छोराको यान मान ध क
िदएका िथए । य तैमा िमित २०६६।१२।२ गते िबहान
१०.०० बजे मेरो छोरा नेपालको रंगपरु भ ने थानमा
आएको थाहा पाई सो थानमा गई घटना बारेमा
छोरालाई सो दा मलाई अपहरण गरी लैजाने बेलामा
तेरो बाबु बसपाकमा आउनभु एको छ । बोलाएका छन
जाउँ भ दा तपाईह को हो भनी सो दा के ही नबताई
मख
ु आँखा बाँधी मोटरसाइकलमा बसाली लगेका हन् ।
अिभयू ह लाई शरीर ब धक िलनेको महलबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मोिहउि न
मस
ु लमानको िमित २०६६।१२।३ मा परेको जाहेरी
दरखा त ।
मु सी भ ने सहाबिु न शेषसँग पूव रसइवी
िथयो । वारदातका िदन म सामान िक न भनी
मैले पिढरहेको इमाम ह बल मदरसाबाट बािहर
िनि कएकोमा िव ख डमा उि लिखत मािनसह
ित ो बबु ाले बसपाकमा बोलाउनभु एको छ भनी मलाई
मोटरसाइकलमा राखी भारतमा लगी राखेको र . एक
लाख िदएपिछ मा छोडी िद छौ भ दै मलाई अ ात
थानमा लक
ु ाई िछपाई राखेकोमा म ए लै भएको
अव थामा सो थानबाट भा न सफल भएको र नेपाल
वेश गरेपिछ हरी कायालय कहाँ छ भनी थानीय
मािनसह सँग सोधपछ
ु गद थानीय मािनसह ले
समेत सहयोग गरी हरी चौक रंगपरु मा पु न सके कोमा
हरीले उ ार गरेको हो । ितवादी मु सी भ ने
सहाबिु न शेषलाई रा ोसँग िच दछु । अ यलाई
रा ोसँग िचनेको छै न भ नेसमेत यहोराको पीिडत

इसाद अह मद मस
ु लमानको कागज ।
िज ला किपलव तु रंगपरु गा.िव.स. वडा
नं. ५ ि थत उ र रंगपरु गाउँ दि ण नेपाल भारतको
िसमाना, पूव सावजिनक ज गा र पि म खेत यित
चार िक लािभ िसमानाबाट पीिडत इसाद अह मद
अपहरण गरी रािखएको थलबाट भागी फे ला परेको
भ नेसमेत यहोराको मचु ु का ।
वारदात िमित र समयमा म आ नै र सा
े टर िलई वारदात थलतफ गएकोमा पिछ नाम, थर
र वतन थाहा भएको मु सी भ ने सहाबिु न शेषसमेतका
मािनसह वारदात थलमा रहेका िथए । सोिह
समयमा इमान ह वल मदरसाबाट बािहर िनि कएको
इसाद अह मद मस
ु लमानलाई िनज मािनसह ले
मोटर साइकलमा हाली िलई गएको देिखएकोमा
पिछ सो संब धमा बु दा िनज मािनसह ले इसाद
अह मद मस
ु लमानलाई अपहरण गरी िलई गएको
रहेछन । िमित २०६६/१२/२ गते िनज इसाद अह मद
मस
ु लमानलाई रंगापरु गा.िव.स. वडा नं. ५ बाट
उ ार भएको थाहा भएको हँदा िनज ितवादीउपर
कानूनबमोिजम कारवाही हनपु छ भ नेसमेत यहोराको
बिु झएका मािनसह सख
ु राम कोरी, सरु े कोरी,
सरु े नाथ चौबेले गरेको कागज र सोही यहोरा लेखाई
उमेश तमाल, राजु पा डे र सिलम खानसमेतले िमित
२०६७।२।२० मा गरेको एकै िमलानको व तिु थित
मचु ु का ।
यसमा मोहीउ ीन मस
ु लमानले िदएको
जाहेरी दरखा त, घटना थल मचु ु का इसाद अह मद
मस
ु लमानले गरी िदएको कागजलगायतका अ य कागज
माणह को आधारमा हेदा िमित २०६६/११/७
गतेको िदन मु सी भ ने सहाबिु न शेषसमेतले पीिडत
इसाद अह मद मस
ु लमानलाई अपहरण गरी भारतको
नौगढ भ ने ठाउँमा लगी कोठामा ब धक बनाई राखी
भा. .१ लाख निदए मान ध क िदएको सङ् किलत
कागज माणह बाट पिु भइरहेको र ितवादी
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
शाहबिु न शेष फरार रहेको देिखदा िनजको उ काय
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको १ र २ नं. बमोिजमको कसरु अपराध भएकोले
िनजलाई सोिह महलको ३ नं. बमोिजम सजाय गरी
२ जना भ दा बढी िमली नाबालक पीिडत इसादलाई
अपहरण गरी ब धक बनाएको देिखँदा ऐ.को ७ र ९नं.
बमोिजम थप सजाय हन र पीिडतलाई पु न गएको
शारी रक मानिसक ितको िवचार गरी ऐ. को १२ नं.
बमोिजम मनािसब मािफकको ितपूित ितवादीबाट
भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको िमित २०६७।२।२४
को अिभयोग प ।
फरार रहेका ितवादी मु सी भ ने सहाबिु न
शेषका नाउँमा िमित २०६७/३/१ मा जारी भएको
बारे टसिहतको यादी पज
ु िनजकै घरको ढोकामा
टाँस गरेको भ ने िमित २०६७/११/२ गते तामेल
भएको याद िमिसल सामेल रहेको ।
इसाद अह मदलाई कुल मदरसाबाट ३
जना मािनसह ले मोटरसाइकलमा राखी अपहरण
गरी लगेको भ ने ह ला सनु ी थाहा पाएको भ नेसमेत
यहोराको मौकामा कागज गन वादीतफका सा ी
सख
ु राम कोरीले गरेको बकप ।
मु सी भ ने सहाबिु न शेष र अ य २
जना निचनेका मा छे आएका र सहाबिु नले मलाई
ियनी इसाद हन् भनी िचनाएका िथए । मलाई बबु ाले
बसपाकमा बोलाएका छन् भनी मोटरसाइकलमा
आँखामा प बाधी भारतको कोठामा लगी थनु ी
राखेकोमा म याल खोली हामफाली क जाबाट उ क
भागी आएको हँ भ ने यहोराको पीिडत इसाद अह मद
मस
ु लमानले गरेको बकप ।
सहाबिु न शेषको दाजक
ु ो ीमती िनसालाई
इसाद अह मदले चलाएको मोटर साइकलले
चोट लागेको िथयो । के िह िदन पिछ िनजको मृ यु
भएको िथयो। पिछ हरीमा गई . १,१०,०००/ितपूितसमेत िदएको िथए । िनजले मलाई बदला िलएरै

छाड् छु भनी चनु ौती िदएका िथए । यसकारणले पीिडत
इसादलाई अपहरण गरेका हन् भ नेसमेत यहोराको
जाहेरवाला मोहीउि न मस
ु लमानको बकप ।
िमिसल संल न माणबाट यी ितवादी
मु सी भ ने सहाबिु न शेषले पीिडत इरसाद अह मद
मस
ु लमानलाई िनज पढ् ने मदरसा कुलबाट अपहरण
गरी लगी कोठामा ब धक बनाई राखेको पिु भएकोले
मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष कै द र . ७५,०००/(पचह र हजार) पैयाँ जरीवाना हने ठहछ । यसमा
२ जना भ दा बढी भई अपहरण गरेको भ ने कुरा
िमिसलबाट ठोस पमा पिु हन सके को नदेिखँदा उ
ऐनको ७ नं. को दाबी पु न नस ने र नाबालकलाई
अपहरण गरेको भ ने देिखन आएकोले उपयु
उि लिखत सजायमा ऐ. ऐनको ९ नं. बमोिजम थप
सजाय २ वष कै दसमेत हने र ऐ. ऐनको १२ नं. बमोिजम
पीिडतलाई अपहरण गरी लगेको िदन देिख छुटकारा
भएको िदनस म ित िदनको . ५००/- (पाँच सय)
को दरले पीिडतले ितवादीबाट ितपूितबापतको
रकम भरी पाउने ठहछ भ ने िमित २०६८/५/२५ को
सु किपलव तु िज ला अदालतको फै सला ।
सु
िज ला अदालतको िमित
२०६८/५/२५/१ को फै सलामा िच बझ
ु ेन । िमिसल
संल न माणह को याियक मू याङ् कन नगरी
ितवादी मु सी भ ने सहाबिु न शेषलाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ७
नं. बमोिजमको अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदई
अिभयोग मागदाबी भ दा कम सजाय गरी भएको
सु किपलव तु िज ला अदालतको फै सला बदर
गरी ितवादी मु सी भ ने सहाबिु न शेषलाई सु
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
िमित २०६९/१/१४ को वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदनप ।
यसमा जाहेरी दरखा त, व तुि थित
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मु सी भ ने सहाबु ीन शेष
मचु ु का, घटना थल मचु ु का, पीिडत इसाद अह मद
मस
ु लमान तथा जाहेरवालाले अदालतसम गरेको
बकप समेतले मु सी भ ने साहबिु न शेषले इसाद
अह मद मस
ु लमानलाई अपहरण गरी भारतमा लगी
राखेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, शरीर
ब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष कै द
र . ७५,०००/- (पचह र हजार) पैयाँ जरीवाना,
नाबालकलाई अपहरण गरेकोले ऐ. को ९ नं. बमोिजम
थप २ वष कै द गरी ज मा ११ वष कै द र ऐ. महलको
१२ नं. बमोिजम पीिडतलाई अपहरण गरी लगेको
िदनदेिख छुटकारा भएको िदनस म ितिदन .
५००/- (पाँच सय) का दरले पीिडतलाई ितवादीबाट
ितपूितबापतको रकम . १२,०००/- (बा हजार)
भराई िदने तर वारदातमा दईु जना वा सो भ दा बढीको
संल नता नदेिखदा ऐ. ७ नं. तफको बादी दाबी नपु ने
गरी भएको किपलब तु िज ला अदालतको िमित
२०६८/९/२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०६९/३/१२ को फै सला ।
यसमा पीिडत इसाद अह मद मस
ु लमानलाई
मदरसाको गेट अगािडबाट ितवादी मु सी
भ ने साहबिु न शेषसमेतका ३ जना अप रिचत
मािनसह ले मोटरसाइकलमा चढाई लगेको त य
िमिसल संल न माण कागजह बाट पिु हन आएको
छ । पीिडत वयंले आफूलाई मु सीलगायतका ३
जना यि ह ले अपहरण गरेको भनी कागज गरेको
अव था छ । १५ वषका पीिडतलाई एउटै यि ले
आँखामा प ी बाँधेर लाने अव था रहँदनै । मौकामा
बिु झएका यि ह ले समेत अपहरणमा ३ जना यि
संल न रहेका भनी गरेको कागजलाई बकप गरी पिु
गरी रहेको अव थामा ितवादी साहबिु न शेषलाई
मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको ७ नं. बमोिजम सजायको मागदाबी नठहन र
अ य ितवादीह मािथको दाबी पु न नस ने ठहर

गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी ितवादी सहाबिु न शेषलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा िमित
२०६९/१०/२५ मा परेको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक नेपाल
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् सह यायिधव ा
ी संिजवराज रे मीले मु सी भ ने सहाबिु न
शेखसमेतका ३ जना मािनसह ले मोटरसाइकलमा
रािख लगेको भ ने यहोरा जाहेरी दरखा त, बिु झएका
यि ह को कागज, पीिडतले गरेको कागज र
य दश सख
ु राम कोरीले गरेको कागजसमेतका
कागजातह बाट अपहरण गरी लगेको पिु भएको छ ।
यसैगरी पीिडत वष १५ का रहेको र िनजलाई एकजना
मा यि ले अपहरण गरी लान स ने अव थासमेत
नहदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु दछ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो । उपयु बमोिजमको
ु
बहस सनु ी वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन साथ पेस
भएका िमिसल र संल न कागजातह समेत अ ययन
गरी हेदा अिभयोग दाबी पु न स ने हो ? होइन ?
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने हो ? होइन ? सोही स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िज ला प देही
मिसना गा.िव.स. वडा नं. ५ ब ने जाहेरवाला
मोिहउि न मस
ु लमानका छोरा ईसाद अहमदलाई
ितवादी मु सी भ ने सहाबिु न शेषसमेत ३ जना
यि ह ले िमित २०६६।११।७ गते मदरसाको गेट
बािहरबाट अपहरण गरी भारतको नौगढमा लगी ब धक
बनाएको र िमित २०६६।१२।१ गते पीिडत ब धकबाट
भा न सफल भई नेपाल आएको त य खल
ु ाई कागज
गरेबाट ितवादीको उपयु काय मल
ु क
ु ऐन, अपहरण
गन तथा शरीर ब धक बनाएको महलको १ र २ नं.
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िवपरीतको कसरु अपराधमा िनजलाई सोही महलको
३ नं. बमोिजम सजाय गरी दईु जनाभ दा बढी भई उ
काय गरेको हँदा ऐ. ७ र ९ नं. बमोिजम थप सजाय
हन र ऐ. १२ नं. बमोिजम ितपूत समेत िदलाई
भराई पाउने मागदाबीसिहत अिभयोगप दायर भएको
पाइयो । ततु मु ामा यी ितवादी मु सी भ ने
साहबिु न शेषले जाहेरवालाका छोरा ईसाद अहमद
मस
ु लमानलाई अपहरण गरी मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन
र शरीर ब धक िलनेको महलको १ र २ नं. को कसरु
अपराध गरेको ठहर भएकोमा ितवादीको सोस ब धमा
पनु रावेदन परेको नहदा सोतफ के ही बोिलरहन परेन ।
३. ततु मु ाका ितवादी मु सी भ ने
साहबिु न शेष मौकामा फरार रही सु अदालतबाट
जारी भएको यादमा समेत उपि थत नभइ फरार
रहेको देिखयो । िनज मािथको अिभयोग दाबी हेदा २
जना भ दा बढी िमलेर अपहरण गरी ब धक बनाएको
अव थामा भनी मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन र शरीर
ब धक िलनेको महलको ७ नं. बमोिजम हलह जत
तफ थप सजाय नगरेकोतफ नेपाल सरकारको
ततु पनु रावेदन पन आएको देिखयो । सो स दभमा
िवचार गदा पीिडत ईसाद अहमद मस
ु लमानलाई
िमित २०६६।११।७ गते िनजको कुल मदरसाको
गेट अगािडबाट ितवादी मु सी भ ने साहबिु न
शेषसमेतका तीन जना मािनसह ले मोटरसाइकलमा
हाली लगेकोले िनजह लाई प ाउ गरी कारबाही
ग रपाउँ भ ने पीिडतका िपता मोिहउि न मस
ु लमानले
िमित २०६६।११।८ मा िनवेदन िदएकोमा मु सी
भ ने साहबिु न शेष र अ य निचनेका दईु जनासमेत
तीन जनाले अपहरण गरी भारतको नौगढमा लगी .
एकलाख निदए यान मान ध क िदएका छन् भनी
जाहेरी िदएको रहेछ । पीिडतले आफूलाई मदरसाको
गेट बािहर टंक मा सामान िक न आएको अव थामा
बोलाई तेरो बबु ा बसपाकमा आएको छ भनी मु सी र
अ य २ जना यि ह ले आँखामा प ी बाँधी भारतको

नौगढमा लगी राखेका िथए भनी कागज गरेकोमा िनज
यि ह को हन र ितनीह को हिलया क तो रहेको
िथयो भनी खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । यसैगरी
आफूलाई ज मा ३ जना भई अपहरण गरेको बताउने
यी पीिडतले िनजह कित वटा मोटरसाइकलमा
आएका िथए,सोतफ कुनै अनस
ु धान भएको र खु न
आएकोसमेत देिखँदनै । एउटै मोटरसाइकलमा तीन
जना यि आई िनज १५ वषका पीिडत ईसाद
अहमदसमेत ४ जना भई गएको भ ने िजिकर सहज र
वभािवकसमेत देिखँदैन ।
४. अपहरणको वारदातमा दईु वा सोभ दा
बिढ यि को संल नता रहेको िनिववाद पिु
भएको अव थामा मा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं. आकिषत हने
ह छ । अपहरणको कसरु मा दईु जना वा सोभ दा बढी
समूह भई घिटत भएमा कसरु को ग भीरता र घन व
बढन जा छ र य तो भएमा कानूनले थप सजायको
यव था गरेको देिख छ । तर, य तो थप सजाय
गनु पूव दईु जना वा सोभ दा बढी यि को अपहरण
कायमा संल नता िथयो भनी वादी प ले मािणत गन
स नपु न ह छ । ततु वारदातमा दईु वा सो भ दा
बढी यि ह को संल नता रहेको भनी अिभयोग प मा
प ट दाबी िलन सके को पिन देिखँदैन । वारदातमा
संल न यि ह को हिलया तथा वतनसमेत कही
कतैबाट खु न र खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । ितवादी
मु सी भ ने सहाविु न शेखका अित र अ य
अि थ वमा नै नरहेका दईु जना यि ह समेतको
संल नताको अनमु ान गरी मल
ु क
ु ऐन, अपहरण र शरीर
ब धक िलनेको महलको ७ नं. अनु प थप सजाय
गनु यायोिचत देिखन आएन । दईु जना वा सो भ दा
बढी यि ह को संल नता शंकारिहत तथा िनिववाद
पिु हन नसक रहेको अव थामा ितवादी साहविु न
शेषलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण र शरीर ब धक िलनेको
७ नं. बमोिजम थप सजाय हनपु दछ भ ने पनु रावेदन
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पनु रावेदन अदालत, जनकपरु समेत
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
नणय नं . ९५९९
५. अतः ितवादी मु सी भ ने साहबिु न
शेषलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष कै द र
सव च अदालत, संयु इजलास
नावालकलाई अपहरण गरेकोमा ऐ. को दफा ९ बमोिजम
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
थप २ वषसमेत ज मा ११ वष कै द र . ७५०००।–
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
जरीवाना तथा ऐ. १२ नं. बमोिजम ब धकमा रहेको
आदेश िमित : २०७२।७।२९।१
ितिदन . ५००।- का दरले हन आउने .
०६८-WO-०९१७
१२०००।– ितवादीबाट पीिडतलाई भराई िदने तर
ऐ. ७ नं. अनु पको थप सजाय नहने ठहर गरी सु
िवषयः उ ेषण / परमादेश
किपलब तु िज ला अदालतबाट िमित २०६८।५।२५
मा भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िनवेदक : धनषु ा िज ला जनकपरु नगरपािलका वडा
बटु वलको िमित २०६९।३।१२ को फै सला िमलेकै
नं.१२ ब ने मनु क देवी साह सडु ी
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको
िव
पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । दायरीको लगत क ा िवप ी : पनु रावेदन अदालत, जनकपरु समेत
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
§ अ.बं.१७ नं. को यव था कायिविधस ब धी
उ रायमा सहमती छ ।
िवषय हो । कायिविध कानूनअ तगतको
या.गोिव दकुमार उपा याय
कानूनी यव थाले कसैको हक अिधकारमा
असर पन गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश
इजलास अिधकृतः शा.अ. तीथराज भ राई
गन िम दैन । पुनरावेदन सु ने अदालतबाट
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभु म् ।
अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश हदँ ा पिछ
मातहतको अदालतले गनपन
ु िनणयलाई
असर पन गरी गनु हदँ ैन । आदेश गनु
अिघ सो आदेशको प र य भाव
मातहतको अदालतमा रहेको िववादको
िवषयमा पछ, पदन भनी मािथ लो
&
अदालतले सदैव ग भीर भई िवचार
गनपन
ु ।
§ मानो छु एको िमितको िवषय अंशब डा
गन योजनको िनिम िनकै मह वपूण
ह छ । मानो छु एको िमितपिछको
लागेको ऋण र आिजत स पि ब डा
ला दैन । तसथ, मानो छु एको िमित
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§

कायम गदा जोिखमको स भावनालाई
यून गनुपन ह छ । किहले मानो छु एको
हो, होइन भ ने िवषय नै िववादमा रहेको
र ितवादीह को माण िव
नालेस
परी िववादीत रहेको अव थामा पुनरावेदन
सु ने िनकायबाट िववादीत रहेकै िलखतका
िमितह लाई यथोिचत मानी सो पूवको
स पि मा ब डा ला ने गरी ह त ेप
ग रनु हदँ ैन । अिपतु त काललाई िफराद
परेको िमितलाई मानो छु एको िमित
मानी सो अिघको तायदाती माग गरी राखी
बाँक िमलाप वा अंश छोडप बदरका
मु ाह को पिछ फैसला हदँ ा के ह छ हेरी
पुनः मानो छु क
े ो िमित कायम गरी अंश
ब डा हन स ने ।
मानो छु एको िमित के कित बेला फरकफरक हन स छ हेरी िज ला अदालतबाटै
तोिकनु रा ो ह छ । मािथ लो अदालतबाट
मानो छु एको िमित तोिकदा यसलाई
पिछ िज ला अदालतले प रवतन गन
नस ने हदँ ा यायोिचत फैसला हन अ ठेरो
पिन पन स ने हन स छ । तसथ, अंश दता
मु ा मातहत अदालतमा िवचाराधीन नै
रहेको अव थामा मािथ लो अदालतबाट
यसो वा यसो गनु भनी िववादीत मु ा
हेन स म रहेको िज ला अदालतलाई
आ नो अि तम िनणय सनु ाउनु अिघ
नै ह त ेप गरी आदेश गद जाने हो भने
स बि धत अदालतलाई कानूनले नै दान
गरेको मु ा मािमला हेरी अि तम िनणय गन
े ािधकारमा ितकूल भाव पन जाने ।
( करण नं.४)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र

महादेव साद यादव
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा य
लभकुमार मैनाली र रामकृ ण िनराला
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७२ साउन, िन.नं.९३८२,
प.ृ ६५२
§ ने.का.प.२०७० पस
ु , िन.नं.९०५३,
प.ृ ११६१
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७ नं.

आदेश
या.बै नाथ उपा याय : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अ तगत
यस अदालतमा दायर हन आएको ततु मु ाको
संि त य र आदेश यस कार रहेको छःम िनवेदकले िवप ीम येका ल मण साह
सडु ी, िशलादेवी, सरु े साहसमेत उपर िमित
२०६२।७।११ मा धनषु ा िज ला अदालतमा अंश मु ा
दायर गरेक छु । उ अंश दता मु ामा धनषु ा िज ला
अदालतले िमित २०६०।१२।२ लाई मानो छु एको
िमित कायम गरी िमित २०६०।१२।१ स मको ब डा
गनपन
ु स पूण चलअचल ीस पि को तायदाती
फाँटवारी वादी ितवादी दवु ै प बाट दािखल गन
लगाउनु भनी िमित २०६८।६।५ मा आदेश भएको
छ । धनषु ा िज ला अदालतको यो आदेश गैरकानूनी
भएकोले बदर ग रपाउँ भनी पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु मा अंश मु ाका ितवादी तथा िवप ीह
ल मण साह र िशलादेवी तथा सरु े साहले अ.बं.१७
नं. बमोिजम छु ाछु ै िनवेदन िदएकोमा सो अदालतबाट
धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।६।५ को
आदेशमा मानो छु एको िमितस म बदर गरी िमित
२०५२।८।४ कायम गरी ितवादीह ल मण साह,
अिधव ा िशलादेवी र सरु े साहसमेतबाट िमित २०५२।८।४
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पनु रावेदन अदालत, जनकपरु समेत
भ दा अिघको ऋण धन चलअचल ीस पि को
तायदाती फाँटवारी िलई कारवाही िकनारा गनु भनी
िमित २०६८।१०।१२ मा आदेश भएको छ । पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु ले पित सक
ु देव साह र छोरा ल मण
साहका बीचमा िमित २०५२।८।३ मा अंश बझ
ु ेको
भरपाईलाई आधार िलई िमित २०५२।८।४ गतेलाई
मानो छु एको िमित कायम गरेको छ जनु िु टपूण
छ । व. पित सक
ु देव र ल मण साहका बीच िमित
२०५२।८।४ मा अंश बझ
ु ेको भरपाई बदर ग रपाउँ
भनी मु ा दायर गरेक छु । यसै गरी मोद साह र
ल मण साहका बीचमा िमित २०६३।१।१५ मा भएको
िमलाप लाई समेत बदर ग रपाउँ भनी धनषु ा िज ला
अदालतमा मु ा परी हाल उ मु ाह िवचाराधीन
रहेका छन् । िवप ी ल मण साहको अंश बझ
ु ेको भरपाई
िलखतमा म िनवेदीकालाई सा ी रािखएको छै न र उ
िलखतमा मेरो म जरु ी पिन छै न । यसथ, िववाद उठी
िवचाराधीन रहेका िलखतमा भएका िमितलाई आधार
मानी मानो छु एको िमित कायम गरेको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।१०।१२ को
आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी धनषु ा िज ला
अदालतको आदेशअनस
ु ार तायदाती फाँटवारी िलई
मु ाको बाँक काम गनू भनी परमादेशको आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मनु क देवी
साहसडु ीले िमित २०६८।१२।२८ मा यस अदालतमा
दायर गरेको िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो?
यो आदेश ा भएको िमितले बाटाको यादबाहेक
१५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी ततु
आदेश र रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी
सूचना पठाई िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनू । िनवेदीका िशलादेवी िव
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु समेत भएको ०६८-WO०७७७ को उ ेषण र िनवेदक ल मण साह िव

पनु रावेदन अदालत, जनकपरु समेत भएको ०६८WO-०७७८ को उ ेषण िनवेदन यसै अदालतमा
िवचाराधीन रहेकोले सोलाई समेत साथै राखी पेस
गनू । अ त रम आदेशको स ब धमा दवु ै प को कुरा सनु ी
आदेश गन उपयु देिखएको हनाले छलफल गन िमित
२०६९।१।१३ को पेसी तोक िवप ीह लाई सूचना
िदनू भनी यस अदालतबाट िमित २०६८।१२।२९ मा
भएको आदेश ।
ियनै प िवप ीबीच चलेको दे.नं.१८५७ को
अंश मु ामा पिहले कायम भएको मानो छु एको िमित
२०६०।१२।३ लाई नै यी िनवेदकले हाल दायर गरेको
अंश मु ामा पिन मानो छु एको िमित कायम गरी भएको
फाँटवारी मा ने आदेशका िव उपर परेको िनवेदनमा
पनु रावेदन अदालतले िनवेदकका छोरा ल मण साह
सडु ीले गरेको अंश छोडप को िलखतलाई आधार िलई
िज ला अदालतबाट कायम भएको मानो छु एको
िमित प रवतन गरी िमित २०५२।८।४ लाई मानो
छु एको िमित काम गरी भएको आदेश स ब धमा
ततु रट िनवेदन दायर भएको देिखयो । उि लिखत
अंश छोडप िव पिन िज ला अदालतमा मु ा परी
रहेको देिखएकोले यसरी परेको सबै मु ाह मा उठेका
ह को िन पण उि लिखत मु ाह मा फै सला हँदा
हन स ने नै देिखएकोले त काल मागबमोिजम अ त रम
आदेश जारी गरी रहनु परेन । अंश मु ामा माग ग रएको
तायदातीस ब धी िवषयमा परेको ततु िनवेदन चाँडो
िकनारा हन उपयु देिखँदा अङ् ग पगु ेपिछ अ ािधकार
िदई यसै िवषयमा परेका रट नं. ०६८-WO-०७७७
र ०६८-WO-०७७८ समेतका िनवेदनह समेत साथै
राखी िनयमानस
ु ार गरी पेस गनू भनी यस अदालतबाट
िमित २०६९।१।१३ मा भएको आदेश ।
ियनै िवप ी िनवेदीकासमेत उपर मैले रट
नं.०६८-WO-०७७७ को िनवेदन दायर गरी हाल
स मािनत अदालतमा िवचाराधीन रहेको छ । म
िलिखत जवाफकता ल मण साहले आ नो व. िपता
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
सक
ु देव साहसँग २०४६ सालमै चल
ु ो मानो छुट्याई
बेगल भई बसेको कुरा िमित २०५२।८।४ गते पा रत
र.नं.४०२८ को अंश बझ
ु ेको भरपाईमा उ लेख भएको
छ । २०४६ सालदेिख नै बेगल भई बसेको यि लाई
सगोलको देखाई नालेस दायर गनु कानूनिवपरीत रहेको
छ । उ भरपाईमा दईु भाइ सा ी बसेका र िपताबाट
यून रकम बझ
ु ी िलई अंश बझ
ु ेको भरपाई पा रत गरी
बसेको त य िनिववाद भएको अव थामा मलाई िवप ी
िनवेदीकाले सगोलमा रहेको भनी अंिशयार देखाई
दायर भएको अंश मु ा िु टपूण भएकोले िफराद खारेज
ग रपाउँ भनी अंश मु ामा ितउ र दायर गरेको हँदा
ततु िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िवप ीम येका ल मण साहले िमित २०६९।१।२५ मा
यस अदालतमा पेस गरेको िलखत जवाफ ।
ियनै िवप ी िनवेदीकासमेत उपर हामीले रट
नं.०६८-WO-०७७८ को उ ेषणको िनवेदन दायर
गरी हाल स मािनत अदालतमा िवचाराधीन अव थामा
रहेको छ । िवप ी िनवेदकले बेगल भई बसेका हामीलाई
एकासगोलको अंिशयार देखाई नालेस दायर गरेको
िु टपूण रहेको छ । पित/िपता ल मण साहसँग आ नो
व. िपता सक
ु देव साहसँग २०४६ सालमै चल
ु ो मानो
छुट्याई बेगल भई बसेको कुरा िमित २०५२।८।४ गते
पा रत र.नं.४०२८ को अंश बझ
ु ेको भरपाईमा उ लेख
भएको छ । पित/िपता अलग भई सके पिछ िनजसँग
िहतिच निमली ायजसो झैझगडा हँदै आएको कारण
िमित २०५२।७।३० गते र.नं.३९११ को अंश बझ
ु ेको
भरपाई गरी छु िभ न भएका छौ ँ । हामी िलिखत
जवाफकताह िवप ी िनवेदीकाको एकासगोलको
अंिशयार नभई रतपूवक अंश िलई बेगल ब दै आएका
छौ ँ । हामीले दःु ख क कासाथ यापार यवसाय गरी
आजन गरेको स पि बाट अंश ा गन सिक छ क
भनी िनवेदीकाले गलत आकाङ् ा राखी झठु ा िनवेदन
दायर गरेको हँदा ततु िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ीम येक िशलादेवीले िमित

२०६९।१।२५ मा यस अदालतमा पेस गरेको िलिखत
जवाफ ।
वादी मनु क देवी र ितवादी ल मण साह
सडु ीसमेत भएको २०६२ सालको दे.नं.१३८८ को
अंश दता मु ामा िमिसल संल न कागजातका आधारबाट
वादी ितवादीबीच नातामा िववाद नरहेको, िनजह का
बीच चलेको संवत् २०६० सालको दे.नं.१८५७ को
अंश मु ामा सात अंिशयार कायम गद िफराद परेको
२०६०।१२।२ लाई मानो छु एको िमित कायम गरी
२०६०।१२।१ स मको फाँटवारी िलन आदेश भएको
र दे.नं.२१७७ को िमलाप बदर मु ा र दे.नं.१६८६
को अंश छोडप को िलखत बदर मु ा िवचाराधीन
रहेकोले पिछ ठहरेबमोिजम हने नै हँदा हाललाई ततु
मु ामा िमित २०६०।१२।२ लाई मानो छु एको िमित
कायम गरी िमित २०६०।१२।१ स मको वादी तथा
ितवादीह को िज मामा रहेको ब डा गनपन
ु स पूण
चलअचल ीस पि को तायदाती फाँटवारी वादी
ितवादी दवु ै प बाट दािखला गन आदेश भएको
हो । फाँटवारी िलने काम त काल थिगत ग रपाउँ
भनी ितवादीका तफबाट पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु मा अ.वं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन दायर
भएकोमा सो अदालतबाट िमित २०५२।८।४ लाई
मानो छु एको िमित कायम गरी िदएको छ भनी िमित
२०६८।१०।१२ मा आदेश भएको छ । यस अदालतको
आदेशबाट िनवेदकको कुनै पिन संवैधािनक हक हनन्
नभएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ीम येका धनषु ा िज ला
अदालतले महा यायािधव ाको कायालयमाफत िमित
२०६९।३।१ मा पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
अंशदता मु ामा धनषु ा िज ला अदालतबाट
भएको आदेश बदर ग रपाउँ भनी यस अदालतमा
अ.बं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन परेकोमा उ िनवेदनमा
कै िफयत ितवेदन माग भई ा कै िफयत ितवेदन
इजलाससम पेस हँदा ितवादी ल मण साह िमित
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२०५२।८।४ देिख नै अलग ब दै आएको पिु भएकोले
िमित २०५२।८।४ लाई नै मानो अलग भएको िमित
कायम गनपनमा
सो नगरेको हदस म धनषु ा िज ला
ु
अदालतको िमित २०६८।६।५ को आदेश बदर
ग रिदएको हो । कानूनबमोिजम अिधकार े हण
गरी कानूनबमोिजम नै यस अदालतबाट आदेश भएको
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िवप ीम येका पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु ले महा यायािधव ाको कायालयमाफत
यस अदालतमा िमित २०६९।२।३१ मा पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस भएको ततु रट िनवेदनमा िमिसल
संल न िनवेदीकाको िनवेदन यहोरा, िवप ीह को
िलिखत जवाफ तथा लगाउका रट िनवेदनसमेतको
अ ययन ग रयो । िनवेदीकाका तफबाट िव ान् व र
अिधव ा ी महादेव साद यादवले िनवेदीकाको
सहमित निलई िनवेदीकासमेतको अंश हकमा असर
पन गरी िवप ीह ले अ य अंिशयारका बीचमा भएका
जनु सक
ु ै िमलाप का िलखत अथवा अंश बझ
ु ेका
भरपाईलगायतका कुनै पिन िलखतले कानूनी मा यता
पाउन स दैनन । यी िलखतह का िव मा िनवेदीका
अदातलमा यायका लािग आउनभु एको छ । िनवेदीका
मनु क देवी साहले अंश नपाएको हँदा िवप ीह समेत
उपर अंश मु ा दायर भएको छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७
नं. बमोिजम परेको िनवेदनमा सु िज ला अदालतबाट
जनु कानूनलाई आधार िलई आदेश गरेको हो, सो
आदेश कानूनबमोिजम भएको छ, छै न यसैमा िसिमत
रही सो आदेशलाई सदर वा बदर गनपन
ु ह छ । मु ाको
त यमा वेश गरी सु अदालतबाट हने फै सलालाई
समेत असर पन स ने गरी मानो छु एको िमित कायम
गदा त लो अदालत िनदिशत हन जा छ प रणामतः
याय पन जाँदैन । मानो छु एको िमित प रवतन गरेको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को आदेश उ ेषणको

आदेशले बदर गरी धनषु ा िज ला अदालतले कायम
गरेको मानो छुिटएको िमितका आधारमा तायदाती
फाँटवारी माग गन भनी गरेको आदेशबमोिजम नै काम
कारवाही गनु भनी धनषु ा िज ला अदालतको नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
िवप ी ल मण साह तथा िशलादेवीसमेतको
तफबाट िव ान् व र अिधव ा य ी लभकुमार
मैनाली र ी रामकृ ण िनरालाले आ ना िपता सक
ु देव
जीिवत रहेकै अव थामा प ल मण साहले अंश बझ
ु ी
सोको भरपाई पा रत गरी िलएको िलखतमा २०४६
सालमै चल
ु ो मानो अलग गरी िभ न भई बसेको भनी
उ लेख भएको छ । िवप ी िशलादेवीसमेत आ नो पित
/ िपताबाट अंश बझ
ु ी िलई िभ न भइसके को अव थामा
सु धनषु ा िज ला अदालतले सगोलमा नै रहेको अथ
गरी िमित २०६०।१२।१ स मको तायदाती फाँटवारी
माग गरेको सु धनषु ा िज ला अदालतको आदेश र सो
आदेशमा उ लेख भएको मानो छुिटएको िमितस मलाई
प रवतन गरी िमित २०५२।८।४ लाई मानो छुिटएको
िमित कायम गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
आदेश िु टपूण रहेको छ । अंश बझ
ु ेको भरपाईको िलखत
पा रत गरी अंश िलई िभ न भई बसेका िवप ीह सँग
तायदाती फाँटवारी मा ने काय गैरकानूनी भएकोले दवु ै
अदालतका आदेशह उ षे णको आदेश ारा बदर
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
दवु ै प का कानून यवसायीह को बहस सनु ी
िमिसल संल न िनवेदन, िलिखत जवाफ तथा माण
िमिसल संल न कागजातह हेरी पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को आदेश िमलेको छ छै न िनवेदकको िनवेदन
िजिकर पु न स छ स दैन सोही िवषयमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदीका
मनु क देवी साह सडु ीले िवप ीह उपर अंश पाउँ
भनी अंश मु ा दायर गरेकोमा सु अदालतले िमित
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
२०६०।१२।२ लाई मानो छु एको िमित कायम गरी
िमित २०६०।१२।१ स म वादी ितवादीका नाउँमा
रहेको ब डा गनपन
ु चलअचल ीस पि को तायदाती
फाँटवारी पेस गनु भनी बादी ितवादीको नाममा
आदेश भएको पाइ छ । धनषु ा िज ला अदालतले िमित
२०६०।१२।२ लाई मानो छु एको िमित कायम गरेको
िमलेन भनी िवप ीह ल मण साहसमेतले पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु मा अ.वं.१७ नं. बमोिजमको िनवेदन
दायर गरेकोमा सो अदालतले ितवादी ल मण
साहका हकमा अ य वादी ितवादीह सँग िमित
२०५२।८।४ मा नै मानो अलग भएको िमित कायम
गरी िदएको देिख छ । पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
उ आदेशबाट अंश दता मु ामा य असर परेकोले
ततु आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी सु
धनषु ा िज ला अदालतको आदेशबमोिजम िमित
२०६०।१२।२ लाई नै मानो छु एको िमित कायम गन
परमादेशको आदेश माग गरी ततु रट िनवेदन दायर
भएको देिख छ ।
३. पनु रावेदन अदालतको उि लिखत
आदेशलाई हेदा त लो अदालतमा िवचाराधीन रहेका
मु ाको िमिसल संल न कागजातह को िव ेषण
गरी मानो छु एको िमित प रवतन गरेको देिख छ ।
पनु रावेदीका एक अंिशयार हन् भ ने त यमा िववाद
रहेको देिखँदनै । िमित २०५२।८।४ को अंश छोडेको
भरपाईमा िनवेिदका रोहबरमा रहे बसेको अव था
पिन छै न । िनवेिदका समेतको अंश हक ला ने
स पि िवषयमा अंश छोडप ग रँदा िनजको पिन
म जरु ी हनपु छ भ नेसमेतको आधारमा उ अंश
छोडप उपर नालेस गरेको भ ने भनाइ िनवेिदकाको
रहेको छ । िवप ी ल मण साह र मोद साहबीच
२०६३।१।१५ मा अंश मु ामा िमलाप भएको
रहेछ । िनवेिदकाले अंश मु ा दायर ग रसके पिछ अक
अंश मु ामा ल मण साह र मोद साहले उ िमलाप
गरेको, आ नो मु ा पदापद अक मु ामा आफूलाई

थाहा खबर नगरी िमलाप गरेको आधारबाट िमलाप
बदरमा नालेस गरेको भ ने रट िनवेिदकाको िनवेदन
रहेको छ । यसरी पनु रावेदन अदालतले जनु िलखत वा
िमलाप को आधारमा मानो छु एको िमित तोके को छ,
ती सबै िलखतह को वैधािनकता मािथ चनु ौती िदई
िनवेदीकाले सु अदालतमा मु ा दायर गरेकोले ती
िलखतह को बैधािनकताको परी ण गन काय बाँक
नै रहेको अव था िव मान रहेको देिखयो ।
४. अ.बं.१७ नं. को यव था
कायिविधस ब धी िवषय हो । कायिविध
कानूनअ तगतको कानूनी यव थाले कसैको हक
अिधकारमा असर पन गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश
गन िम दैन । पनु रावेदन सु ने अदालतबाट अ.बं.१७
नं. को रोहमा आदेश हँदा पिछ मातहतको अदालतले
गनपन
ु िनणयलाई असर पन गरी गनु हँदनै । आदेश गनु
अिघ सो आदेशको प र य भाव मातहतको
अदालतमा रहेको िववादको िवषयमा पछ, पदन भनी
मािथ लो अदालतले सदैव ग भीर भई िवचार गनपन
ु
ह छ । मानो छु एको िमितको िवषय अंशब डा गन
योजनको िनिम िनकै मह वपूण ह छ । मानो
छु एको िमितपिछको लागेको ऋण र आिजत स पि
ब डा ला दैन । तसथ, मानो छु एको िमित कायम गदा
जोिखमको स भावनालाई यून गनपन
ु ह छ । किहले
मानो छु एको हो, होइन भ ने िवषय नै िववादमा रहेको
र ितवादीह को माण िव नालेस परी िववादीत
रहेको अव थामा पनु रावेदन सु ने िनकायबाट
िववादीत रहेकै िलखतका िमितह लाई यथोिचत मानी
सो पूवको स पि मा ब डा ला ने गरी ह त ेप ग रनु
हँदैन । अिपतु त काललाई िफराद परेको िमितलाई
मानो छु एको िमित मानी सो अिघको तायदाती माग
गरी राखी बाँक िमलाप वा अंश छोडप बदरका
मु ाह को पिछ फै सला हँदा के ह छ हेरी पनु ः मानो
छु ेको िमित कायम गरी अंश ब डा हन स ने नै ह छ ।
तर, मािथको िनकायबाट मानो छु एको िमित िफराद
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पनभु दा िनकै वष अिघ तोिकएको अव थामा त लो
िनकायबाट पिछ सो तोिकएको िमितपिछ र िफराद
पनु अिघ आिजत भएको स पि ब डा गनपन
ु ज तो
देखे पिन ब डा गन स दैन । तसथ, मानो छु एको
िमित के कित बेला फरक-फरक हन स छ हेरी
िज ला अदालतबाटै तोिकनु रा ो ह छ । मािथ लो
अदालतबाट मानो छु एको िमित तोिकदा यसलाई
पिछ िज ला अदालतले प रवतन गन नस ने हँदा
यायोिचत फै सला हन अ ठेरो पिन पन स ने हन
स छ । तसथ, अंश दता मु ा मातहत अदालतमा
िवचाराधीन नै रहेको अव थामा मािथ लो अदालतबाट
यसो वा यसो गनु भनी िववादीत मु ा हेन स म
रहेको िज ला अदालतलाई आ नो अि तम िनणय
सनु ाउनु अिघ नै ह त ेप गरी आदेश गद जाने हो भने
स बि धत अदालतलाई कानूनले नै दान गरेको मु ा
मािमला हेरी अि तम िनणय गन े ािधकारमा ितकूल
भाव पन जा छ ।
५. सु अदालतले गरेको आदेशउपर परेको
अ.बं.१७ नं. बमोिजम य तो िनवेदनको रोहबाट
पनु रावेदन सु ने अड् डाले रत बेरीतस म हेरी बेरीत
देिखन आए रत पूवक गन लगाउनको लािग आदेश
िदनस म स नेमा मु ाको त यिभ वेश गरी अि तम
नभएको मु ाको प रणाम नै फरक पन गरी पनु रावेदक य
अिधकार हण गरी सनु वु ाइ गरे ज तो िन कष िन कने
गरी आदेश गन िम ने हँदैन । कानूनी र त यस ब धी
को िन पण सु अदालतबाट मु ाको फै सला गदा
ग रनु पन िवषय देिखँदा सु अदालतको वत तापूवक
िनणय गन पाउने कुरामा भाव पन गरी अ.बं.१७ को
िनवेदनबाट आदेश ग रनु कानूनस मत हने देिखँदैन ।
सु बाट मु ा फै सला भइसके पिछ प को पनु रावेदन
परेको अव था पनु रावेदनको रोहवाट मा पनु रावेदन
अदालतले यस कार कानूनी र त यगत को
िन पण गनु कानूनस मत ह छ भनी िनवेदक अिनता
कं साकारसमेत िव
पनु रावेदन अदालत, पाटन

(ने.का.प. २०७२ साउन, िन.नं.९३८२, प.ृ ६५२)
रटमा र िनवेदक ेमकाजी शा य िव पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जसमेत भएको उ ेषणको रटमा
(ने.का.प., २०७० पस
ु , िन.नं.९०५३, प.ृ ११६१)
मा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७ नं. को रोहमा प रवतन गन
अिधकार े मािथ लो अदालतले सै ाि तक िवचलन
वा कानूनको घोर उ लङ् घन भएको अव थाका बाहेक
योग गनहँु दैन भनी यस अदालतबाट िस ा तसमेत
ितपादन भएको पाइ छ ।
६. ततु मु ामा िवप ी ल मण साहले व.
िपता सक
ु देवसँग अंश बझ
ु ी िलएको भरपाईको िलखत
र दे.नं.१८५७ को अंश मु ामा वादी मोद साह र
ितवादी ल मण साहका बीचमा िमित २०६३।१।१५
मा भएको िमलाप को वै ािनकतालाई चनु ौती िदई दवु ै
िलखतह बदर ग रपाउँ भनी िनवेिदका मनु क देवी
सडु ीले धनषु ा िज ला अदालतमा िफराद दायर गरेको
पाइ छ । िमित २०५२।८।४ को अंश भरपाई र िमित
२०६३।१।१५ को िमलाप को वैधािनकतालाई चनु ौती
िदई िनवेिदकाबाट अदालतमा मु ा दायर भएकोले सो
भरपाई र िमलाप मा उ लेख भएको मानो छु एको
िमित पिन िववािदत नै देिखन आउँछ । अदालतसम
िन पणका लािग पेस भएका सबै िववादलाई सु
अदालतले यायको रोहमा सबदु माण हेरी सोको
िव षे णबाट िनणय गन बाँक नै रहेको अव थामा
मािथ लो अदालतबाट यही िमितलाई नै मानो
छु एको िमित कायम गरी यो यसो गरी इ साफ िदनु
भनी िनदिशत गरेको आदेशमा उि लिखत कानूनी
यव था र यस अदालतबाट ितपािदत कानूनी
िस ा तसमेतको य िु ट रहेको पाइयो ।
७. अतः सु धनषु ा िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।६।५ मा भएको आदेशलाई िम ने वा
निम ने भ नेस मको आदेश गनपनमा
मानो छु एको
ु
िमित नै प रवतन गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को िमित २०६८।१०।१२ को आदेश िु टपूण
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देिखएकोले उ आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर
िव
ग रिदएको छ । सु धनषु ा िज ला अदालतको िमित
यथ / वादी : बु राज ल जेलसमेतको जाहेरीले
२०६८।६।५ को आदेशअनस
नेपाल सरकार
ु ार वादी ितवादीबाट
कानूनबमोिजम तायदाती फाँटवारी माग गरी मु ाको
बाँक कारवाही गनु भनी धनषु ा िज ला अदालतको
०७०-CR-०५८१
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ । पनु रावेदक / वादी : बु राज ल जेल समेतको जाहेरीले
आदेशको जानकारी िनवेदक र िवप ीम येका िज ला
नेपाल सरकार
अदालतलाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िव
िनयमानस
यथ / ितवादी : िज ला ते थुम स ा ती बजार
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार
उ रायमा सहमत छु ।
कायालय ते थमु मा थनु ामा रहेको ल मी साद
या.देवे गोपाल े
खी
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल काि क २९ गते रोज १ शभु म् ।

§

&

नणय नं . ९६००
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७२।६।१२।३

§

मु ा : आगलागी
०७०-CR-००५८
पनु रावेदक / ितवादी :िज ला ते थमु स ा ती बजार
गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार
शाखा ते थमु मा थनु ामा रहेको ल मी साद
खी
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सुकेको खरबारीमा सलाईको काँटी फा दा
खरबारीमा आगो ला न स छ र यसबाट
निजकका घरमा आगो ला न स छ भ ने
कुरा सामा य िववेक भएको मािनसलाई
थाहा हन स ने िवषय हो । यसरी सामा य
िववेकस म नराखी आफूले गन लागेको
कायबाट अकाको हानी नो सानी ह छ
भ ने जानीबुझी य तो काय गन र
यसबाट नो सानी हन गएमा ितवादीले
लापरबाही गरेको मािनने ।
आफू ारा हने कायबाट दु प रणाम िन कन
स दछ भ ने जानीजानी उसले गरेको
कायबाट आपरािधक काय घटन गएमा
उसको मानिसक अव था पूणतया िनद ष
रहेछ भनी मा न िम दैन । यो मनसायकै
एउटा व प हदँ ा िनजमािथ फौजदारी
दािय व आकिषत ह छ । तसथ ततु
वारदात मनसायपूवक घटेको होइन भ ने
बयान िजिकर र ग भीर लापरबाहीबाट
घटना घटेको पुि भइरहेको प र े मा
ितवादीले आपरािधक दािय वबाट

नेपाल सरकार

§

उ मुि पाउनुपदछ भ ने पुनरावेदन
िजिकर मुनािसब देिखन नआउने ।
( करण नं.५)
ितवादीले फरक फरक ठाउँमा आगो
लगाएर एकभ दा बढी घरमा ित भएको
अव था नभएको र थप घरमा आगो
लगाउन ितवादीको य संल नता
रहेको त य थािपत हन आएको
देिखँदैन । जहाँस म एकभ दा बढी घरमा
ित भएको हदँ ा आगो लगाउनेको ४ र ५
नं. आकिषत ह छ भ ने अिभयोग दाबी छ
सोतफ हेदा ितवादीले य पले घरमै
गएर जानीजानी आगो लगाएको नभई
ितवादीको ग भीर लापरबाहीको कारण
खरबारीमा फालेको सलाईको काँटीबाट
आगो स कदै गई जाहेरवालाह को घर
र कुलसमेत जली न ट भएकोमा य तो
वारदातलाई छु ाछुटै वारदात कायम गरी
सजाय गन िम ने पिन नदेिखने ।
( करण नं.६)

पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी श भबु हादरु खड् का
माननीय यायाधीश ी िवदरु िब म थापा

फै सला
या.जगदीश शमा पौडेल : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अनस
ु ार यसै अदालतको
े ािधकार िभ को भइ दायर हन आएको ततु
मु ाको सारसं ेप यस कार रहेको छःिज ला ते थमु स ाि त बजार गा.िव.स. वडा
नं. ९ ि थत पूवमा जीवनच
े को घर, पि ममा
तल
ु सी गौतमको घर, उ रमा हलाक बाटो र दि णमा
पदमबहादरु ल जेलको घर यित चार िक लािभ को
छिवलाल गौतमको घरमा ब दै आएको ओमबहादरु
ल जेलको ढुङ्गा माटोले बनेको फुसको छानो भएको ३
तलेघर सो घरमा िमित २०६८/११/२५ गते १५:३०
बजेको समयमा ओमबहादरु ल जेलको घर निजक
रहेको खरवारीबाट आगो स क न गई सोही आगो
घरमा समेत स कन गई घरमा रहेको सबै सामानह
जिल न भएको साथै निजकै रहेको पूराना गाउँ ा.
िव.मा समेत आगो लािग पूण पमा न भएको र सोही
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा िटके
कुलमा ब ने एकल मिहला छ माया िसटौलाको अं.
दाहाल
मू य ५१,४०००/- बराबरको धनमालसमेत जिल न
ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य हकबहादरु भएको भ नेसमेत यहोराको िज ला हरी कायालय
भ राई, राम साद पि डत तथा वैतिनक ते थुमबाट मौकामा भएको चार िक लासिहतको
अिधव ा िकरण गु ा
घटना थल मचु ु का ।
अवलि बत निजर :
िमित २०६८/११/२५ गते िदनको ३:३०
स ब कानून :
बजेको समयमा स ा ती बजार ९ ब ने . ल मी साद
§ मल
ु क
ु ऐन, आगो लगाउनेको महलको ४ र ख ीले मैले ब धक मा िलएको छिवलाल गौतमको
५ नं.
घरवारीमा रहेको खरवारीमा आगो लगाइिदएकोले सोही
आगो िनय ण गन नसक घर तथा मतान पूण पमा
सु तहमा फै सला गन :
जिल न भएको र परु ाना गाउँ ा.िव. समेत जलेर न
िज ला या. ी गोपाल साद बा तोला
भई मेरो मू य . ४,०९,७००/- को सामान जली न
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भएको र घरधनी छिवलाल गौतमको सामानको बारेमा
िनजले नै जाहेरी िदने हँदा आगो लगाउने ितवादी
ल मी साद ख ीलाई प ाऊ गरी कानूनबमोिजम
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बु राज
ल जेल (साक ) ले िदएको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६८/११/२५ गतेका िदन म
आ नै घरमा बसी रहेक िथएँ । िदनको अं.३:००
बजेको समयमा ल मी साद ख ी र के शव ख ी
मेरै घर निजकै को बाटो भएर आ नो घरतफ जाँदै
िथएँ । िनजह जाँदाजाँदै मेरो घर मािथ रहेको
छिवलाल गौतमको पाखो बारीमा आगो स के को देिख
लाठेह नभएको अव था ितमीह ले आगो लगाएर
खतम पाय भ दै मसमेत आगो बलेको ठाँउमा गई
आगो िनभाउन खो दा झन बढेर गएको हो । उ आगो
बढ् दै गई ओमबहादरु ल जेल ब दै गरेको छिवलाल
गौततमको घर तथा मतान र ऐ. ठाउँमा रहेको परु ाना
गाउँ ा.िव. समेतमा आगो लागी पूण पमा ित भएको
हो । गाउँका मािनसह भेला भई आगो िनय णमा
िलएपिछ ल मी साद ख ी र के शव ख ीलाई फे ला
पारी सोधपछ
ु गदा ल मी ख ीले कोया खोलाबाट घर
फकने ममा चरु ोट खानको लािग सलाई बाली बलेको
काटी खरवारीमा फािलिदएकाले सोही आगो स कदै
गई आगलागी भएको हो भ ने यहोराको नरमाया
साक ले मौकामा गरी िदएको कागज ।
िमित २०६८/११/२५ गते िदउँसो बेसी
खेतमा काम गन गएको िथएँ । काम सक घर फक
आउने ममा गाउँकै दाजु नाता पन ल मी ख ीिसत
बाटोमा भेट भई आउँदै गदा स ा ती ९ ि थतमा आई
चरु ोट स काई बाली, बली रहेको सलाइको काटी
खरबारीमा फा दा सोही आगो स कन गई छिवलाल
गौतमको घर गवु ाली र पूराना गाउँ ा.िव. समेत जिल
न भएको हो । उ आगोलागीबाट छिवलाल गौतमको
घर ब ने ओमबहादरु ल जेल तथा पूराना गाउँ ा.
िव.को के कित धनमाल जिल न भयो । सो कुरा

खल
ु ाउन सि दन उ आगो लािग हनु बली रहेको
सलाईको काटी खरबारीमा फा नु हो भनी के शव
ख ीले मौकामा ग रिदएको घटना िववरण कागज ।
िमित २०६८/११/२६ गते बेलक
ु ा म आ नो
घरमा आउँदा थानीय मािनसह ले तपाइँको दाजक
ु ो
छोरा ल मी ख ीले छिवलाल गौतमको खरबारीमा
आगो लगाउँदा उ आगो डडेलो ला दै गई छिवलाल
गौतमको घर, मतान तथा परु ाना गाउँ ा.िव. समेतमा
आगो लागी जली न भएको भ ने सनु ी थाहा पाएको
हँ । घटना थलमा गई हेदा जलेको घर तथा कुलसमेत
देखक
े ो हँ भनी चडु ामिण ख ीले ग रिदएको घटना
िववरण कागज ।
िमित २०६८/११/२५ गते स ा ती १ ि थत
डाँडा गाउँमा मेरो आफ तको िववाहमा गएको िथएँ ।
िववाहमा जान अिघ मेरो का छा छोरा ल मी ख ीलाई
गाई व तल
ु ाई घाँस हालेर आइज भनी पठाएको
िथएँ । िववाहबाट फकर घरतफ आउँदै गदा बीच
बाटोबाटै ओमबहादरु ल जेलको घर तफ ठूलो धवुँ ाको
मु लो देिखएकोले के भएछ भनी घटना थलतफ
आउँदा ओमबहादरु ल जेलको घर मतान र पूराना गाउँ
ा.िव. कुलमा आगो लागी पूण पमा ित भइसके को
िथयो । हामी ज मा भएको मािनसह ले के िह गन
सके न । बु दा मेरो का छा छोरा ल मी ख ी बेसीबाट
घर आउने ममा स ा ती ९ ि थत छिवलाल
गौतमको पाखो बारीमा आई पूगी चरु ोट स काएर
बलेको सलाइको काँटी खरबारीमा फालेको कारणले
सोही सलाईको काँटीबाट आगलागी भई उ घटना
भएको रहेछ । छिवलाल गौतमको घर तथा पूराना गाउँ
ा.िव.को के कित ित भयो मलाई थाहा भएन भनी
मानबहादरु ख ीले मौकामा ग रिदएको घटना िववरण
कागज ।
िमित २०६८/११/२५ गते आगो लागी
स बि धत मु ामा िज ला हरी कायालयमा याएका
वष १३ को के शव ख ीलाई खोजी भएको बखत यस
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कायालयमा उपि थत गराउने गरी िज मा जमानीमा
िदएको भ नेसमेत यहोराको मौकामा चडु ामणी ख ीले
ग रिदएको भरपाई कागज ।
िमित २०६८/११/२५ गते खाना खाई
स ा ती ९ ि थत बेसीमा गाई गोठ भएकोले गाई
व तल
ु ाई घाँस पानी िदनको लािग गोठमा गई िदउँसो
अं. ३३० बजेको समयमा घर फकदै गदा चरु ोट
खान मन लागी साथमा भएको चरु ोट स काई बलेको
सलाइको काँटी यिह बाटो निजकै भएको खरबारीतफ
फाली के ही अगािड िहडेपिछ पछािड ए कासी आगो
बलेको देिख आगो िनय ण गन फकर जाँदै गदा
ऐ. ब ने नरमाया काक ले समेत देिख म सँगै रहेका
काकाको छोरा के शव ख ी, म र नरमाया साक भई
आगो िनभाउन खो दा हावा चलेको कारण आगो
िनभाउन नसक घरमा समेत लागेपिछ डरले घरमा
नगई गाउँमा लक
ु े र बसेपिछ आगोले जाहेरवाला
बु राज ल जेल ब दै आएको छिवलाल गौतमको
घर मतान र पूराना गाउँ ा.िव. समेत जलेर न भई
पूण पमा ित भएको हो । उ आगलागीबाट के कित
धन स पि ित भयो, एिकन खल
ु ाई भ न सि दन ।
उ आगो मैले जानीजानी लगाएको होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ल मी साद ख ीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
बु राज ल जेलको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी मसमेत भएको आगोलागी मु ामा
म यस कायालयको हरी िहरासत थनु ामा रहेको हँदा
िमित २०६८/१२/७ गतेबाट स चालन हने एस.एल.
सी. परी ामा सहभागी हन पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी ल मी साद ख ीले िज ला हरी कायालय,
ते थमु मा िदएको िनवेदन ।
म जाहेरवाला काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.३२ मा अ थायी बसोवास
गन भनी २०६८/२/९ गतेदेिख घरबाट िहँडेको र मेरो
घरज गा ऐ. ब ने ओमबहादरु ल जेल साक लाई याज

मराउनी खाने र घर िभ का सामानह ङने गरी
रािखगएकोमा उि लिखत िमित र समयमा ितवादी
ल मी ख ीले मेरो खरबारीमा आगो लगाइिदई उ
आगो ब दै गई मेरो घर मतानसमेत जली मेरो घरिभ
ताला लगाई राखेको सामानह सबै जली अं. मू य
.१३,६३,०००/- बराबरको ित भएको हँदा
कानूनबमोिजम ग रपाउँ भ ने यहोराको छिवलाल
गौतमले िदएको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६८/११/२५ गते अं. १५:००
बजेको समयमा िज ला ते थमु स ा ती बजार
गा.िव.स. वडा नं. ९ ब ने ल मी ख ीले ऐ.ऐ. ब ने
छिवलाल गौतमको खरबारीमा आगो लगाई उ आगो
स कदै आई छिवलाल गौतमको घर, मतान र उ
घरिभ रहेको छिवलाल गौतमको .१०,४८,०००/को मालसामान र उ घर ब धक िलई ब ने
ओमबहादरु ल जेलको धनमाल तथा अ नपात मू य
.६,६५,०००/- बराबरको ित भएको भ नेसमेत
यहोराको मौकामा भएको गाउँ सजिमन मचु ु का ।
िमित २०६८/११/२५ गते अं.१५:००
बजेको समयमा ितवादीले लगाएको आगोले छिवलाल
गौतमको घर, मतानसमेत जिल सोको निजक रहेको
पूराना गाउँ ाथिमक िव ालय र सो िव ालयिभ
रहेका मालसामानह जिल मू य . ८,१०,०००/- र
सोही कुलमा बसोबास डेरा गरी ब ने एकल मिहला
छ माया िसटौलाको धनमाल अ नपात तथा नगद
समेत गरी मू य . ५१,४००/- बराबरको ित भएको
भ नेसमेत यहोराको गाउँ सजिमन मचु ु का ।
िमित २०६८/११/२५ गते िदउँसो अ दाजी
३:३० बजेको समयमा मेरो आमा नरमाया साक ले
गाउँमा रहेको छिवलाल गौतमको घरमा आगो लागेको
छ भनेको कुरा सिु न थाहा पाएको हँ । ितवादी ल मी
ख ीसमेत भई उ आगो िनय ण गदा िनय णमा
आउन नसक छिवलाल गौतमको घर मतान तथा
यिह गाउँमा रहेको पूराना गाउँ ा.िव.को भवनसमेत
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जली न भएको हो। आगो कसरी लागेको हो भ ने
बारेमा बु दा ितवादी ल मी ख ीले चरु ोट खान
स काएको आगो खरबारीमा लागी सोही आगो स कदै
गई छिवलाल गौतमको घर तथा पूराना गाउँ ा.
िव. समेतमा ला न गएको रहेछ । उ आगलागीबाट
जाहेरवाला बु राज ल जेलको घरमा भएको नगद
तथा िज सी सामान, छिवलाल गौतमको घरमा भएको
सामानह तथा पूराना गाउँ ा.िव.को भवनमा भएको
भौितक स पि ह समेत जलेर न भएको हो । उ
आगो लगाउने कायमा अ य कोही कसैको संल नता
रहेको छै न भ ने यहोरासिहत खड् गबहादरु ल जेल,
सरु े ल जेल, गोपाल ल जेलसमेतका थानीय
मािनसह ले ाय एकै िमलान हने गरी ग रिदएको
व तिु थित मचु ु का ।
अनस
ु धानको िसलिसलामा संकिलत
िमिसल संल न माणकागजातह , घटना थल
मचु ु का, बु राज ल जेल तथा छिवलाल गौतमको
जाहेरी दरखा त, पूराना गाउँ ाथिमक िव ालयको
ितपूित बारेको प , सजिमन मचु ु का, नरमाया
साक समेतका मािनसह को घटना िववरण कागज,
ितवादीको बयान तथा व तिु थित मचु ु कासमेतका
माणह बाट िमित २०६८/११/२५ गते िदउँसो
अं.१५:३० बजेको समयमा ितवादी ल मी साद
ख ीले छिवलाल गौतमको खरवारीमा आगो लगाई
िनजको घर, मतान तथा चप र पूराना गाउँ, ाथिमक
िव ालय भवनसमेतमा आगलागी गरी छिवलाल
गौतमले घरमा राखेको माल सामानसमेत गरी अं. मू य
.१०,४८,०००/- बराबरको सरसामान, िनजकै
घरमा ब ने बु राज ल जेलको अं. .६,६५,०००/मू य बरारबरको मालसामान परु ाना गाउँ ाथिमक
िव ालयको .८,१०,०००/- मू य बराबरको भवन
र उ िव ालयमा ब ने एकल मिहला छ माया
िसटौलाको अं. . ५१,४००/- मू य बराबरको
सरसामान जली न भएको आगलागी मु ाको बारदात

थािपत हन आएकोले उ कसरु मल
ु क
ु ऐन, आगो
लगाउनेको महलको १ नं. िवपरीत ४, ५ र ६ नं.
बमोिजमको कसरु भएको पिु हन आएको हँदा िनज
ितवादी ल मी साद ख ीलाई ऐ. को ४, ५ एवं
६ नं. बमोिजम सजाय गरी धनमालको ितबापत
मालधनी छिवला गौतमलाई .१०,४८,०००।ओमबहादरु ल जेललाई . ६,६५,०००/- पूरानागाउँ
ाथिमक िव ालयलाई . ८,१०,०००/- र छ माया
िसटौलालाई .५१,४००/- िनज ितवादीबाटै ऐ. को
९ नं. बमोिजम भराई पाउन मागदाबी िलई दायर भएको
अिभयोग प ।
िमित २०६८/११/२५ गते िबहानको खाना
खाई मकै छन बाँझो ख न भनी खेतमा गई िदनभर
बाझो खनी मेरो काकाको छोरा के शव ख ीसमेत सँगै
घर जान भनी खेतबाट िहँडी जाहेरवाला छिवलाल
गौतमका खरबारी हँदै घर जाने ममा सो खरबारीमा
बेलक
ु ३:३० बजे पगु ेपछी मलाई चरु ोट खान मन
लागेकाले सलाई पारी चरु ोट स काई सलाईको काँटी
सो खरवारीको बाटोमा नै फाली घरतफ के ही पर
पगु ेपिछ सो खरबारीमा आगो लागेको देखी स के को
आगो म र के शव ख ीसमेत भई िनभाउँदा सके नौ । पिछ
आगो स कदै छिवलाल गौतमको घर, पाली, ट् वाइलेट
र पूराना गाउँ ाथिमक िव ालयको के िह काठह
समेत जली न भएको हो । मैले जानीजानी आगो
लगाएको होइन । अचानक आगो लागी जाहेरवालाको
घर जलेको हो । मैले चरु ोट स काई सलाइको काँटी
फालेको िनभेको रहेनछ । कित ित भयो भ न सि दन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी ल मी साद ख ीले
अदालतमा गरेको बयान ।
यी ितवादीले लापरवाही पूवक सलाईको
काँटी फाली जाहेरवाला छवीलाल गौतमको घर,
पाली र पूराना गाँउ ाथिमक िव ालय जली न
भएको कुरा त काल ा माण कागजातह बाट पिु
भइरहेको देिखँदा पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
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गरी अ.बं.११८ को देहाय दफा २ बमोिजम ितवादी
ल मी साद ख ीलाई पपु का लािग थनु ामा रा नु
भ ने िमित २०६८/१२/२१ को आदेश ।
िमित २०६८/११/२५ गते मैले ब धक
लगाएको िज ला ते थुम स ा ती बजार गा.िव.स.
वडा नं. ९ को खरबारीबाट आगो ला दै गरेको गाउँका
मा छे ले देखी कराउँदा आगो ला दै आई िनभाउने
यास गदा नसक मैले ब धक लगाएको घरमा आगो
सि कई घरिभ रहेका सनु २ तोला ३६,०००/- पन
कलर िट.भी. .६०,०००/- पन ३ थान मोबाइल,
नगद .१,९०,०००/- भाडा कुँडा ल ाकपडा गरी
.७,००,०००/- बराबरकै ित भएको छ । उ
आगलागी ितवादी ल मी साद ख ीले चरु ोट स काई
सलाईको काँटी निनभाइ फालेका कारण आगो लागेको
भ ने िनजै ल मी साद ख ीबाट थाहा पाएको हँदा मेरो
ित भएको िबगो यी ितवादीले ितनपछ
ु भ नेसमेत
यहोराको जाहेरवाला बु राज ल जेलले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६८/११/२५ गते म घरमा
नभएकाले आगो लगाएको देिखन । सो िदन ३:३० बजे
घटना थलमा आउँदा हाल पढाई स चालन नभएको
अक ठाउँमा भवन सरेको पूराना गाउँ ाथिमक
िव ालयको खाली भवन र बु राज ल जेलले ब धक
लगाएको छवीलाल गौतमको घरसमेत ज दै गरेको
देखे ँ । ितवादीले आगो लगाएको देिखँन । बु राज
ल जेलले कमाउँदै गरेको घरबारीमा रहेको खरबारीमा
ितवादीले चरु ोट खाई सलाईको काँटी निनभाइ
फालेको कारण आगो लागेको भ ने सनु ेको हँ । बु राज
ल जेलको .६,६५,०००/- बराबरको ित भयो भनी
बु राज ल जेलले भ दा थाहा पाएको हँ भ ने वादीका
सा ी सरु े ल जेलले गरेको बकप ।
िमित २०६८/११/२५ गते म िबहेको िन तो
मा न स ा ती बजार गा.िव.स. वडा नं. ६ मा गई
बेलक
ु घर आउँदा छिवलाल गौतमको घरमा आगो

लागेछ । आगो के कसरी ला यो, के कती ित भयो थाहा
भएन । ितवादी ल मी साद ख ीले आगो लगाएको
होइन भ ने वादीका सा ी मानबहादरु ख ीले गरेको
बकप ।
वादी नेपाल सरकार ितवादी ल मी साद
ख ी भएको आगलागी मु ामा कसले आगो लगाएको
हो भ न सि दन । आगलागीप ात यी ितवादीलाई
गाउँलेह ले कुटिपट गरेका र िनज आफै ँ पिन भागेका
कारण आगो ियनै ितवादीले लगाएका हन् भ ने
स भावना मा हो । उ आगलागीमा परी बु राज
ल जेलको लगभग ७ लाख र छवीलाल गौतमको १३
लाख र िव ालयमा सामा य ित पगु ेको हो भ नेसमेत
यहोराको वादीका सा ी गोपाल र तेलले गरेको
बकप ।
िमित २०६८/११/२५ गते बेसीमा गाई चराई
बाँधी घर फकदै गदा खरबारीमा ल मी साद ख ीले
आगो िनभाउँदै गरेका र मलाई पिन िनजले आगो
िनभाउन बोलाएकोमा गई िनभाउँदा झन् आगो बढ् दै
गएकोले िनभाउन सिकएन । आगो क ले लगाएको हो
थाहा भएन । उ आगलागीबाट छवी गौतम र बु राज
ल जेलको घर जलेको तर के कित मू य बरारबरको
ित भयो खल
ु ाउन सि न भ नेसमेत यहोराको
वादीका सा ी के शव ख ीले गरेको बकप ।
िमित २०६८/११/२५ गतेको िदउँसो
२:३० बजे मेरो ठूलोबबु ा छवी गौतमको खरबारीबाट
आगो स कदै आई मेरो ठूलोबबु ाको घर र पूराना गाउँ
ाथिमक िव ालयमा आगो लागी पूराना गाउँ ा.िव.को
िटन फिनचर र भवनसमेत गरी छ लाख बराबरको
धनमाल न भएको हो भ ने पूराना गाउँ ाथिमक
िव ालयका ितिनिध िश क ी फिड गौतमले
गरेको बकप ।
छिव गौतमको जाहेरीमा उि लिखत घर
िनजकै हो । िनजको .९,००,०००/- को ित भएको
हो । बु राजको के कित ित भयो थाहा भएन । पूराना
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गाँउ ा.िव.को .१,००,०००/- बराबरको ित
भएको हो भ ने ह र साद लािमछानेसमेतले ग रिदएको
थानीय गाउँ सजिमन मचु ु का ।
आगलागीबाट छवी गौतमको
.
५,००,०००/- बराबरको ित भएको हो । बु राज
साक ले घरमा भएको के ही सामान िनकाली बाँक के
कित ित भयो थाहा भएन भ ने तेजबहादरु थापाले
गरेको गाउँ सजिमन मचु ु का ।
जाहेरवाला छिव गौतमको आगलागीबाट
.३,००,०००/- बरारबरको ित भएको हो ।
बु राजले के िह सामान िनकाले । पूराना गाउँ ा.िव.को
के िह भाग आगलागीबाट ित भएको हो । के कित ित
भयो थाहाँ भएन भ ने टोमबहादरु ख ीले ग रिदएको
गाउँ सजिमन मचु ु का ।
छिव गौतमको जाहेरीमा उि लिखत घर
िनजकै हो । िनजको .६,००,०००/- बराबरको ित
भएको हो भ ने लोकनाथ िसटौलाले ग रिदएको गाउँ
सजिमन मचु ु का ।
ितवादी ल मी साद ख ीले मौकामा र
अदालतमा बयान गदा आफूले चरु ोट स काउन योग
गरेको सलाइको काँटी फा दा खरमा पन गई यसैबाट
जाहेरवालाको घरमा आगो लागेको हो भनी वीकार
गरेका, मौकामा कागज गन यि ले अदालतमा
ितवादीकै कारण जाहेरवालाको घर जलेको हो भनी
लेखाई िदएकासमेत आधार माणबाट जाहेरवालाको
घरसमेतमा यी ितवादीकै काय कारणबाट आगो ला न
गएको कुरा पिु हन आयो । िबगोका हकमा हेदा छिव
गौतमले जाहेरीमा दाबी िलएको िबगो र अिभयोग प मा
दाबी ग रएको िबगो फरक परेको, अदालतबाट सजिमन
गरी बिु झएकोमा .६,००,०००/- जित ित भयो
भनी उ लेख भएको पाइएको सो िबगो नै जाहेरवाला
छिव गौतमले ितवादीबाट भराई िलन पाउने र अ य
जाहेरवालाह को िबगोका हकमा िव ासनीय तवरले
पिु हन नस दा दाबी पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत

यहोराको सु ते थुम िज ला अदालतको िमित
२०६९/४/३० गतेको फै सला ।
मैले चरु ोट स काई िनभाएर फालेको
सलाइको काँटीमा बचेको भागबाट आगो लागेको
थाहा पाई चरु ोट खाएको थान भ दा अं.५०० िम.
टाढा रहेको जाहेरवाला छिव गौतमको घरमा सि कन
पगु ी उ घर जलेको हो । अ कोिह कसैकोमा आगो
लागेको छै न । मैले जानाजान िनजको घरमा आगो
लगाएको होइन । आगो बढेको थाहा पाउनासाथ मसमेत
उ थानमा गई आगो िनभाउन गएको तर िनभाउन
नसक आगोले उ घर जलेको भ ने कुरा मैले आ नो
बयानमा उ लेख गरेको छु । मैले िनयत बस आगो
लगाएको नभई भिवत यबाट आगो ला न गएको कुरा
िमिसलबाट ट पमा देिखइरहेको अव थामा समेत
आगो लगाउनेको १ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा
मलाई सजाय गन गरी भएको सु ते थुम िज ला
अदालतको िमित २०६९/४/३० को फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी
ितवादी ल मी साद ख ीले गरेको पनु रावेदनप ।
ितवादी ल मी साद ख ीले आफूले आगो
लगाएको कुरा वीकार गरी जाहेरवाला छवी गौतमको
घर जलेको कुरा ठहर गरे तापिन दाबीको िबगो भ दा
कम िबगो कायम गरेको, अ य जाहेरवालाह को
दाबी नपु ने ठहराएको छ । ितवादीलाई घर, वाली,
कुलसमेत जलाएकोमा थप सजाय नगरेको हदस म
सु को फै सला िमलेको नहँदा सो हदस म बदर गरी
अिभयोग मागबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारका तफबाट दायर हन आएको
पनु रावेदनप ।
यसमा वादी ितवादी दवु ैको पनु रावेदन
पन आएको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ. बं. २०२ नं.
को योजनाथ पनु रावेदन पन आएको यहोराको
जानकारी एक अकालाई गराई िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
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२०६९/१०/१४ आदेश ।
यसमा ितवादीले अदालतमा बयान गदा
आफूले चरु ोट स काई यालेको सलाईको काँटीले
खरबारीमा आगो ला न गई सोही आगो स कदै गई
जाहेरवालाको घरसमेतमा आगलागी भएको त यमा
सािबत रहेको र िनजको सािबतीलाई घटना थल
मचु ु का तथा घटना िववरण र व तिु थित मचु ु कामा
रहेका के शव ख ीलगायतका यि ह ले गरेको बकप
तथा जाहेरवाला बु राज ल जेलको बकप समेतबाट
पिु भइरहेकोले यी ितवादी ल मी साद ख ीले
जानीजानी जाहेरवालासमेतको घरमा आगो लगाएको
नभए तापिन ितवादीको ग भीर लापरवाहीका
कारणबाट जाहेरवालाको घरसमेतमा आगो ला न
गएकोले सु ते थुम िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सजाय र ितको िबगोको स ब धमा िमलेको
नदेिखँदा उ फै सला के ही उ टी भई ितवादी
ल मी साद ख ीलाई मल
ु क
ु ऐन, आगो लगाउनेको
महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष कै द हने र जाहेरवाला
छिव गौतमलाई ३ लाख पैयाँ र पूराना गाउँ ाथिमक
िव ालयलाई . ५०,०००/- ितपूित ितवादीबाट
भराई िलन पाउने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको िमित २०६९/१२/२६ को फै सला ।
यसमा
ितवादीले
अिधकार ा
अिधकारीसम र अदालतमा समेत बयान गदा आ नै
कारणबाट खरबारीमा आगो ला न गई स कदै जाँदा
बु राज ल जेल, पूराना गाउँ िव ालय र छवीलाल
गौतमको घर जली न भएको भनी सािबती बयान गरेको
र मौकामा बिु झएका यि ह बाट पिन ितवादीकै
बयानलाई समथन हने गरी बकप गरेको अव था
छ । घर आगोलागी हदा न भएको धनमालको िबगो
खल
ु ाई पीिडतले कागज गरी िदएका र सो पिु हने गरी
बकप गरेको अव थामा धनमालको मू य र िववरण
फरक परेको भ ने आधारमा बु राज ल जेलसमेतलाई
ितपूित नभराउने गरी भएको फै सला यायसंगत

छै न । साथै परु ाना गाउँ िव ालयलाई मागदाबी
भ दा कम .५०,०००/- र छवी लाल गौतमलाई
३,००,०००/- ितपूित भराई िदने फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भनी वादी नेपाल सरकारको िमित २०७०/७/१३ मा
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
मैले जानीजानी आगो लगाएको होइन
भ ने कुरा िमिसल संल न माणबाट पिु भइरहेको
छ । हरीमा कागज गन कसैले पिन अदालतमा मैले
आगो लगाएको भनी िकटानी बकप गन सके का
छै नन् । मैले चरु ोट स काई बलेको काँटी िनभाइ
बाटोमा फालेकोमा आगो ला न गएको हो । मैले र
के शव ख ीले िनभाउन कोिसस गदा िनभाउन नसक
छवी गौतमको घर भिवत यपूवक जली न भएको
हो । मैले आगो लगाएको र ित गराएको भ ने
अिभयोग दाबी मािणत हन सके को छै न । छवी
गौतमको ित भएको िबगो एिकन हन सके को छै न ।
अतः भिवत यबाट आगलागी हन गएको पिु भइरहेको
अव थामा मलाई ४ वष कै द .३,५०,०००/ितपूित भराई िलने गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको िमित २०६९/१२/२६ को फै सला बदर
गरी पूण सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी ल मी साद ख ीले यस अदालतमा गरेको
पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा पनु रावेदक नेपाल सरकारको
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी िटके
दाहालले ितवादीकै कारणबाट खरबारीमा आगो
ला न गई स कदै जाँदा बु राज ल जेल, पूराना गाउँ
िव ालय र छवीलाल गौतमको घर जली न भएको
भनी बयान गरेको र मौकामा बिु झएका यि ह ले पिन
ितवादीकै बयानलाई समथन हने गरी बकप गरेको
अव था छ । घर आगोलागी हदा न भएको धनमालको
िबगो खल
ु ाई पीिडतले कागज ग रिदएका र सो पिु हने
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गरी बकप गरेको अव थामा धनमालको मू य र िववरण
फरक परेको भ ने आधारमा बु राज ल जेलसमेतलाई
ितपिू त नभराउने गरी भएको फै सला यायसङ् गत
छै न । साथै परु ाना गाउँ िव ालयलाई मागदाबी भ दा कम
. ५०,०००/- र छवीलाल गौतमलाई ३,००,०००/ितपूित भराई िदने फै सला िु टपूण छ भनी गनभएको
ु
बहस सिु नयो । पनु रावेदक ितवादी ल मी साद
ख ीको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य ी
हकबहादरु भ राई, राम साद पि डत तथा वैतिनक
अिधव ा ी िकरण गु ाले ितवादीले ितवादीले
जानीजानी र मनसायपूवक वारदात घटाएको भ ने
िमिसल संल न कुनै कागजातह बाट पिु हन सके को
छै न । ितवादीको पूव रसइवीसमेत के ही रहेभएको
देिखँदैन । हरीमा कागज गन यि ह कसैले पिन
अदालतमा उपि थत भई ितवादीलाई गडाउ गरी
बकप गन सके को अव था छै न । ित भएको घरमा
य आगो लगाएको नभई िनभाएर फालेको चरु ोटको
ठूटोबाट अचानक आगो स क एको अव था छ ।
ितवादीले चरु ोट िनभाइ फालेको थान र ित भएको
कुल तथा घरको दरु ी ५०० िमटर भ दा बढी रहेको
छ । अत िमिसल माणबाट ितवादी उपरको अिभयोग
दाबी पिु हन नसिक रहेको अव थामा िनजलाई सजाय
गन गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको फै सला
िु टपूण हँदा बदर हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो । यसरी दवु ै तफबाट तुत भएको तकपूण
बहस सनु ी पनु रावेदनसिहतका िमिसल कागजातह
अ ययन गरी पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले .
ल मी साद ख ीलाई ४ वष ६ मिहना कै द र .
६,००,०००।– भराई िदने गरी भएको फै सला िमले
निमलेको के हो ? पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो होइन, साथै नेपाल सरकारले
िनज ितवादीलाई थप सजायसमेत हनपु न भनी
िलएको िजिकर पु न स ने हो होइन सोही स ब धमा
िनणय गनपन
ु देिखयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा यसमा ितवादी
ल मी साद ख ीले खरबारीमा चरु ोट स काई
सलाईको बलेको काँटी खरवारीमा फािलिदएको र
सोही आगोबाट खरबारी हँदै छवी गौतमको घर तथा
परु ाना गाउँ ाथिमक िव ालयसमेतमा आगो ला न
गई ित पु न गएको हँदा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
आगो लगाउनेको ४, ५ र ६ नं. बमोिजम सजाय गरी
ित भएको िबगो .२५,७४,४००।– ितवादीबाट
जाहेरवालाई िदलाई भराई पाउँ भ ने मागदाबी िलई
अिभयोगप पेस भएकोमा सु ते थमु िज ला
अदालतले ितवादी ल मी साद ख ीलाई मल
ु क
ु
ऐन, आगो लगाउनेको महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष
६ मिहना कै द र . ६,००,०००।– ितपूितसमेत
ितवादीबाट जाहेरवालालाई भराई िदने ठहराई गरेको
फै सलाउपर वादी ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन
अदालत, धनकुटामा पनु रावेदन परेकोमा सु फै सला
के ही उ टी हने भई ितवादीलाई ४ वष कै द हने र .
३,००,०००।– मा ितपूित भराई िदने ठहराई भएको
फै सलामा िच नबझ
ु ाई दबु ै प को यस अदालतसम
पनु रावेदन परेको देिखयो ।
३. ते थमु िज ला स ाि त बजार
गा.िव.स. वडा नं. ९ मा छिवलाल गौतमको घर
ब दक िलई ओमबहादरु ल जेल बसी आएकोमा
िमित २०६८।११।२५ गते घर निजकै को खरवारीमा
लागेको आगो सि कदै आई घरमा आगो लागेको, सो
आगोले अ नपात काठपात तथा नगद िज सीसमेत .
७,३६,०००।– बराबरको धनमाल ित भएको, सोही
आगो मतान घरमा समेत ला न गई .१,५०,०००।–
को ित भएको हो । उ आगोबाट परु ानागाउँ
ाथिमक िव ालयको भवनमा समेत आगो ला न गई
.७,००,०००।– ित भएको र सोही िव ालयमा
डेरा गरी ब ने छ माया िसटौलाको . ५१,४००।–
समेत ज मा .१६,३७,४००।- बराबरको ित
भएको भनी घटना थल मचु ु काबाट देिखयो । आगो
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लगाउने यि ियनै ितवादी रहेको र उ आगोबाट
आ नो .४,१०,७००।– बराबरको ित भएको
भनी बु राज ल जेलले िमित २०६८।११।२८ मा
जाहेरी िदएको देिख छ । घटना िववरण कागज गन
नरमाया साक समेतले ितवादी ल मी साद ख ीले
चरु ोट स काई बलेको सलाईको काँटी खरबारीमा
फािलिदएको कारण आगलागी भएको हो । आगलागीबाट
के कित ित भयो थाहा भएन भनी यहोरा लेखाएको
पाइयो । सोही यहोरालाई अदालतमा बकप गरी
मािणत ग रिदएको देिखयो ।
४.
ितवादी ल मी साद ख ीले
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा बयान गदा िमित
२०६८।११।२५ गते बेसीबाट घरतफ फिकरहेको
अव थामा छिवलाल गौतमको खरबारीमा चरु ोट
खाई बलेको सलाईको काँटी फािलिदएको हँ । सोही
सलाईको काँटीबाट आगो सि कन गएको देखेपछी
के शव ख ी र थानीय नरमाया साक समेत भई आगो
िनभाउन खो दा नसके कोले घरतफ गएको हो । सोबाट
को क को के कित ित भयो भ न सि दन । सोही
आगोको कारणबाट जाहेरवालाका घर गोठ र कुलमा
आगजनी हन गएको हो भनी आफूले फालेको सलाईको
काँटीबाट आगो ला न गएको त यमा सािबत रही बयान
गरेको देिखयो ।
५. ितवादीको उ सािबती घटना थल
मचु ु का, घटना िववरण कागज, व तिु थित मचु ु का
तथा जाहेरवाला बु राज ल जेलको बकप समेतबाट
पिु भइरहेको देिख छ । यसबाट ितवादीले खरबारीमा
फालेको बलेको सलाईको काटीबाट आगो सि कदै
आई जाहेरवालाह को घर गोठ तथा कुलसमेतमा
आगलागी भएको त य पिु भइरहेको देिखयो । अव
ितवादीको उ कायबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु थािपत हन स ने हो होइन भ नेतफ िवचार
गदा मल
ु क
ु ऐन आगो लगाउनेको १ नं. हेदा कसैको
नो सान गराउन जानीजानी आगो लगाउन, लगाउन

लाउन र आगो लाउने उ ोग गन गराउनसमेत
हँदैन । कसैले लेिखएको काम गर्यो भने जती जना
मािनस भई सो काम भएको छ उित जनालाई र
मतलवीलाई बात ला छ भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । ितवादीले आफूले जानीजानी
जाहेरवालाह को घरमा आगो लगाएको होइन भ ने
िजिकरतफ हेदा ितवादीले जाहेरवालाको घरमा नै गई
आगो लगाएको नभए तापिन जाहेरवालाको खरवारीमा
बलेको सलाईको काँटी फालेको कारण वारदात भएको
कुरामा िववाद देिखँदैन । सक
ु े को खरबारीमा सलाईको
काँटी फा दा खरबारीमा आगो ला न स छ र यसबाट
निजकका घरमा आगो ला न स छ भ ने कुरा सामा य
िववेक भएको मािनसलाई थाहा हन स ने िवषय हो ।
यसरी सामा य िववेकस म नराखी आफूले गन लागेको
कायबाट अकाको हानी नो सानी ह छ भ ने जानीबझ
ु ी
य तो काय गन र यसबाट नो सानी हन गएमा
ितवादीले लापरबाही गरेको मािन छ । आफू ारा हने
कायबाट दु प रणाम िन कन स दछ भ ने जानीजानी
उसले गरेको कायबाट आपरािधक काय घटन गएमा
उसको मानिसक अव था पूणतया िनद ष रहेछ भनी
मा न िम दैन । यो मनसायकै एउटा व प हँदा
िनजमािथ फौजदारी दािय व आकिषत ह छ । तसथ
ततु वारदात मनसायपूवक घटेको होइन भ ने
बयान िजिकर र ग भीर लापरबाहीबाट घटना घटेको
पिु भइरहेको प र े मा ितवादीले आपरािधक
दािय वबाट उ मिु पाउनपु दछ भ ने पनु रावेदन
िजिकर मनु ािसब देिखन आउँदैन ।
६. अब ितवादीले गरेको कसरु ज य
कायबाट हनस ने सजायतफ िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन,
आगो लगाउनेको महलको ४ नं. हेदा घरमा आगो
लगाइिदएको नभई घरबािहर रहेको अकाको हकको
िज सी मालमा आगो लगाइिदने, आगो लगाउने उ ोग
गन र बचन िदनेलाई घर चौपाया मािनस परेको नभए
नो सान भएको िबगो भराई आगो लगाइसके को भए
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ठाउँ एकको छ मिहना, आगो लगाउन उ ोग गरेकोमा
आगो लगाउन नपाएको भए तीन मिहनाको दरले कै द
ह छ भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । यसैगरी
ऐ. ५ नं. मा अकाको घरमा आगो लगाएमा.......आगो
लगाउने र सो काममा मु य भई बचन िदने जितलाई
एक घरको ४ वष र यसदेिख बढी घर एकको एक
वषका दरले बढाई कै द गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था
रहेको देिखयो । ितवादीले छवीलाल गौतमको
खरबारीमा सलाईको काँटी फालेको कारणबाट आगो
ला न गएको र सोही आगो सि कँ दै गएर छवीलाल
गौतमको घरगोठ र परु ानागाउँ ाथिमक िव ालयको
भवनसमेतमा ित पु न गएको त य थािपत भइरहेको
देिख छ । यसबाट ितवादीले फरक फरक ठाउँमा
आगो लगाएर एकभ दा बढी घरमा ित भएको अव था
नभएको र थप घरमा आगो लगाउन ितवादीको य
संल नता रहेको त य थािपत हन आएको देिखँदैन ।
जहाँस म एकभ दा बढी घरमा ित भएको हँदा आगो
लगाउनेको ४ र ५ नं. आकिषत ह छ भ ने अिभयोग
दाबी छ सोतफ हेदा ितवादीले य पले घरमै गएर
जानीजानी आगो लगाएको नभई ितवादीको ग भीर
लापरबाहीको कारण खरबारीमा फालेको सलाईको
काँटीबाट आगो स कदै गई जाहेरवालाह को घर र
कुलसमेत जली न ट भएकोमा य तो वारदातलाई
छु ाछुटै वारदात कायम गरी सजाय गन िम ने पिन
देिखँदैन ।
७. अब जाहेरवालाई भराएको िबगोको
स ब धमा हेदा अदालतबाट भएको सजिमन मचु ु का
हेदा सबै यि ह ले जाहेरवालाको ित भएको
रकममा एक पता रहेको देिखँदैन । बादी ितवादीका
साि ह ले बकप गदा पिन ित भएको िबगोको
रकममा एक पता देिखँदैन । जाहेरवाला बु राज
ल जेलको जाहेरी र बकप यहोरा फरक रहेको
तथा िनजले आगलागी पवु नै आ नो सामान घरबाट
िनकाली सके को भ ने वादीका सा ीको बकप बाट

पिु भएको हँदा िनजको ितको एिकन हन नसके बाट
िनजलाई िबगो भराउन मनु ािसब देिखएन ।
८. जाहेरवालाम ये छवी गौतमको घरको
िततफ हेदा िनजको कुन कुन सामान जली न ट
भएको हो, सो त य घटना िववरण कागज तथा
व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले खल
ु ाउन
सके को देिखँदनै । अदालतबाट भई आएको सजिमन
मचु ु काका अिधकांश मािनसह ले िनजको छ लाख
बराबरको ित भएको उ लेख गरेको पाइयो । िनजको
घर ढुङ्गा माटोको गा ो, फुसको छानो र घरको
ल बाइ चौडाइ २७×१३ रहेको प र े मा िनजलाई
आगलागीको घटना भएको प रि थित, घरको बनावट
तथा िमिसल संल न अ य सबतु माणह का
आधारमा . ३,००,०००।– ितपूित भराउने
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा
देिखँदनै ।
९. अब परु ाना गाउँ ाथिमक िव ालयको
हकमा हेदा उ भवनमा ित पगु ेको थािपत भए
तापिन के कित ित भएको हो कही कतैबाट देिखन
आउँदैन । घटना थल मचु ु कामा काठपात र भवन ित
भएको उ लेख भए तापिन आगलागी भएको समयमा
कुल खाली रहेको बताएका तथा वादीका सा ी गोपाल
र तेलले कुल ढुङ्गा माटोको गा ोबाट िनमाण भएको
र सामा य ित भएको भ ने बकप यहोरा देिखँदा
आगलागी हँदाको व प र अव थासमेतबाट परु ाना
गाउँ ाथिमक िव ालयलाई .५०,०००।– िबगो
भराउने गरेको फै सलालाई अ यथा भ नपु न देिखन
आएन ।
१०. अतः ितवादी ल मी साद ख ीले
लापरवाहीका साथ बलेको सलाईको काँटी खरबारीमा
फालेको कारण आगलागी हन गई जाहेरवालाह को
घर तथा कुलसमेतमा ित पु न गएको कसरु
वारदात मािथ िववेिचत आधार माणह बाट पिु र
थािपत हन आएकोले िनज ितवादी ल मी साद
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ख ीलाई मल
अिधव ा मातक
ृ ा साद िनरौलाको वारेस ऐ.ऐ.
ु क
ु ऐन, आगो लगाउनेको महलको १,
४ र ५ नं. बमोिजमको कसरु मा िनजलाई ४ (चार)
ब ने टंकह र दाहाल
वष कै द र िनज ितवादीबाट . ३,००,०००।–
िव
जाहेरवाला छवी गौतमलाई र . ५०,०००।– परु ाना िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
गाउँ ाथिमक िव ालयलाई ितपूित भराइिदने
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
ठहराई भएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
काठमाड समेत
२०६९।१२।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादीको ितवादीलाई थप सजाय
§ भूक पीय जोिखममा रहेका रा यले भूक प
ग रपाउँ भ ने र ितवादीको आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पूवको अव था (Pre Disaster Stage),
पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । दायरीको
भूक प हँदाको अव था (During
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
Disaster Stage) र भक
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
ू पप ातको
अव था (Post Disaster Stage) गरी
उ रायमा सहमत छु ।
िवपत यव थापनका चरण र संय ह को
या.बै नाथ उपा याय
यव था गरको पाइ छ । नेपालका स दभमा
हेन हो भने िविभ न कोपको सामना गद
इजलास अिधकृत शा.अः- तीथराज भ राई
आए तापिन यसको यव थापन गरी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभु म् ।
जनताको जीवन र रा यको स पि को
संर ण गन त कालीन र दीघकालीन
&
योजना तथा संय ह को थापना गरी
यव थापन गन सके को नपाइने ।
( करण नं.५)
§ िनवेदकले उठाएका बाँ न पाउने
अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको
नणय नं . ९६०१
संर ण, िवपत यव थापनसमेतका
सव च अदालत , संयु इजलास
यव थापक य कुराह का स ब धमा
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
िवचार गदा नेपालको संिवधान, २०६३ ले
ु ी
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
मौिलक मानवअिधकारको याभूित गद
आदेश िमित :२०७२।५।२३।४
ती अिधकारको साथक काया वयन गन
०७१-WO-०८५७
िज मेवारी रा यलाई सु पेको छ । कृितक
कोपलगायत अ य कुनैपिन कारणमा
मु ाः उ ेषण / परमादेश
यि को मौिलक हक अिधकारको संर ण
र संव न गनपन
ु दािय वबाट रा य िवमख
ु
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
हन स दैन । नाग रकको संर कको
महानगरपािलका वडा नं. ३२ अनामनगर ब ने
हैिसयतले आ नो
ोत साधनको
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§

§

समुिचत प रचालन गरी आफूले िलएको
जिमन वैयि क तथा िनजी वाथका
िज मेवारीबाट कुनै पिन बहानामा रा यले
कारण साँगु रन पुगेको तीतो यथाथता पिन
पिछ हट् न निम ने ।
रा यका सामु चनु ौतीको पमा देखा परेको
हालैको भूक पबाट रा यले बेहोनु परेको
छ । जीवन वत ता अथात् बाँ न पाउने
ित र जनताले पाएको हैरानीको बीच
अिधकारको अथ गास बास कपासमा मा
ताद य हने गरी रा यका ि याकलाप
सीिमत छै न सरु ि त िकिसमले भयरिहत
दिशत हनपु छ । भूक प ज तो ाकृितक
वातावरणमा बाँ न पाउने र उ नित गित
कोपको पूवानुमान गन सिकने गरी
र िवकास गन पाउने अिधकार पिन आज
वै ािनक खोज अनुस धान एवं यसको
जीवनकै अिधकारको पमा िलइनु पन ।
वै ािनक पिु गन सिकने याि क
§
ाकृितक ोतको िदगो उपयोग हने गरी
उपकरणह बाट जनतालाई सस
ग रएको िवकास नै बा तवमा िदगो िवकास
ु चू ीत गराई
उनीह को जीवन र ा गनुपन दािय व
हो । िवकासको नाममा बढ् दो सहरीकरण
रा यको हो । तथािप यी सबै कुराको
र अ यवि थत ब ती िवकास एवं सरकारी
प रपूित गन रा य स म नहन स छ
एवं सावजिनक जिमनमािथको अित मण
तापिन अिहलेको Global Village भएको
गरी बनेका ठूलाठूला संरचनाले उ टै
प र े मा य ता सूचना जनतासम
समाजमा भयको वातावरण िसजना गरेको
परु ्याउन नस दा सोचेभ दा बढी ित
छ । तसथ आगामी िदनमा भूक पबाट
हन पुगेको त य ट हन आएको छ ।
हन स ने ितको यूनीकरण, ाकृितक
यसैले आगामी िदनमा य तो ाकृितक
कोप एवं िवपत् यव थापन, सुरि त
िवपि बाट हन स ने ित युनीकरण
भई बाँ न पाउने हकको स मान, िदगो
गनतफ रा यले कदम चा नु पन ।
िवकास, सुरि त, वा य, तथा सु दर
िवकासको नाममा अ यवि थत व ती
ब ती िवकास, दैवी कोपको बेला आ य
िवकास र दीघकालीन सोचबेगर बनेका
िलने पया खाली जिमनको योजनाब
भौितक संरचनाका कारण िवपद
संर ण, भूक पीय सही सूचनाको लािग
यव थापनप ात पिन जनताले आफूलाई
भूगभ िव ानको अ ययन अनुस धान
सुरि त महसुस गन नस नु अक
साथै नीित िनमाण र समसामियक
िवड बना देिखएको छ । सावजिनक तथा
कानून िनमाणका लािग काय गनु भनी
सरकारी जिमनमािथको अित मणका
िवप ी नेपाल सरकार धानम ी तथा
कारण आप कालीन अव थामा सरु ि त
मि प रषद्को कायालयसमेतका नाममा
अवतरण गन थान नपाएर पिन कितले
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
यान गुमाउनु परेको यथाथता रा यको
( करण नं.१३)
सामु देखा परेको छ । नदी िकनारा
इनार पोखरी पाटी पौवा जंगल पत िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा मातक
ृ ा साद
ज गालगायतका सावजिनक एवं सरकारी
िनरौला, हरेराम ितवारी, दामोदर खड् का
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िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
उ व साद पडु ासैनी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ पनु : िनमाण ािधकरणस ब धी अ यादेश,
२०७२
§ दैवी कोप उ ार ऐन, २०३९
§ िनकासी पैठारी (िनय ण) ऐन, २०१३
§
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
आदेश
या.गोपाल पराजुली : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ थत १०७(२)
बमोिजम दायर भई िनणयाथ पेस हन आएको ततु
रट िनवेदनको संि त य र ठहर यस कार छःम िनवेदक िवगत लामो समयदेिख कानून
यवसायमा स ल न रहेको, नेपाल बार एसोिसएसनको
सद य भई वदेश तथा िवदेशका िविभ न संघ
सं थासँग आव रहेको, अ य सावजिनक सरोकारका
िवषयमा समय समयमा बहस पैरवीसमेत गरी आएको
र ततु िवषय समेत सावजिनक सरोकारका ि ले
ग भीर तथा उपयु िवषय भएको हँदा ततु िनवेदन
गरेको छु ।
कानूनले जीवन र ाको अिधकार लाई उ च
ाथिमकतामा याभूत गरेको छ । जीवन र ाको
अिधकारिभ जीवन र ाका लािग आव यक खाना,
छाना, नाता तथा वा य, िश ा, यातायातलगायतका
आधारभूत आव यकताको
याभूत गरेको
ह छ।जीवनको अिधकार अमू य जीवनको समयोिचत,
मानवोिचत आधारभूत हक ा ी र र ाका लािग
हो।संवैधािनक कानूनको िवकास मसँगै जीवनको
अिधकारलाई संवैधािनक याभूत ग रँदै आएको
हो । चिलत नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२ तथा १२(१)(२) धारा १३ समेतले याभूत

गरेको वत ता र समानताको हक रा यका तफबाट
नाग रक तथा मल
ु क
ु वासीका लािग ग रएको ितब ता
हो । रा यले गरेको य तो ितव ता ज ताको त तै
याभूत गन रा य बा य र िज मेवार ह छ ।
चिलत संिवधानले
याभूत गरेको
नाग रकको मौिलक हक असरु ि त हने गरी कुनै भवन
संरचना खडा गन र आफूखस
ु असरु ि त ब ने हक
कसैलाई हँदैन । सहर बजार तथा घना आवादी े
कही ँ पिन अ को अिहत हने गरी कुनै संरचना िनमाण
गन कुनै यि वत हँदैन भने रा यले पिन य तो
अनमु ित िदन िम दैन । आव यक परेका बखत हेभी
इि वपमे ट सहजै वेस गन स ने वेश माग नभएको
ठाउँमा घर बनाउने वीकृित िदन र बनाउन पाउनु
सरु ि त र हािनरिहत घर बनाउने कत य सबैको
ह छ । मानव जीवननै धरापमा पन गरी संरचना
बनाउने र बनाउन िदने हकसमेत कसैलाई रा यका
िनकायको वीकृित र अनगु मनमा आफूले बनाएको
कुनै पिन संरचनाबाट थमत आफै ँ, आफूमा आि त
प रवार र छर िछमेक पिन सरु ि त हनु पदछ । िणक
यापा रक लाभको वाथले कमजोर र कमसल भवन
संरचना बनाई अनिु चत स वृ ी हािसल गन हक पिन
कसैलाई हँदनै । ठे का प ामा कै िफयत गरी स बि धत
यि सँगको नाजायज मोलािहजामा गणु तरिहन,
कमजोर र असरु ि त संरचना िनमाण गन गराउने
हकसमेत कसैलाई हँदैन । य तै अनिु चत काय तथा
ाचार गरी कमशल र कमजोर िनमाण गरे गराएका
हँदा यही वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाभूक प
तथा भूक पका कारण मल
ु क
ु ले ठूलो हताहत बेहोनु
पर्यो । खरब को स पि नो सान भयो र संिवधान
तथा कानूनले याभूत गरेको जीवन र ाको हक मािथ
गि मर आघात पन गयो । यस घटनाबाट धेरक
ै ो यान
गयो । जो जीिवत छन् िसत र मनोवै ािनक स ासको
िसकार बनेका छन् । बाल वृ ा सबै आतंिकत बनेका
छन् । गैरिज मेवार तवरले ठूला भवनह बनाएका र
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बनाउन िदएकाले अबोध बालबािलका, िनद ष आफ त
तथा प रवारजन तथा िछमेक ह समेत घर छोडेर
िहँड्न बा य छन् । बक िवि य सं थाबाट ऋण िलएर
जोिखमपूण घर याट बनाई अनिु चत मनु ाफा खाने
बदिनयतले गदा अरब को स पि डुबेको छ । यसैबाट
बङ् क िवि य सं थाह िवमा क पनी धरासायी
हँदछ
ै न् । य ता ठूला भवन याटका धनी मा नभई
यसका िछमेक ह पिन बेघरवार भई भौता रएका
छन् । सबैको बाँ न पाउने हक संकटमा परेको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी र िनजी घर भवनसमेत
संकटमा परेका छन् । य तो दख
ु द अव थाका बाहक
ती घर तथा असरु ि त संरचना बनाउने मा होइन
बनाउन िदने उिचत अनगु मन नगन, आव यक नीित
िनयम नबनाउने र भएको कानून, नीित िनयमको
पालना नगन र नगराउने सबै िज मेवार छन् ।
तसथ सबै िवप ीह को लापरवाही,
गैरिज मेवारीपना, बदिनयतले चिलत कानूनको
उ लङ् घन र उ लङ् घनमा ो साहन भइरहेको तथा
नयाँ समय सापे कानून तथा नीित िनयम िनमाणमा
बेवा ता गरेको, िणक लोभ र वाथका कारण कानून
काया वयन र अनगु मनमा लापरवाही गरेको, जीवन
सरु ाका लािग ब नु पन भवन संरचना नै घातक
ब न पगु ेको ज ता अनेक कारणले आज नेपालका
सहर बजार तथा ािमण ब तीमा समेत सबै नाग रक
असरु ि त बनेका छन् । रा को ढुकुटी खच गरी बनेका
सबैिनजी, सरकारी अध-सरकारी तथा संवैधािनक
िनकायका घर भवनसमेत यसमा काम गन मानव
संशाधन िव को धरापमा प रणत भएका कित
बेला कसको यान मािथ वा घर मािथ लड् ने हो भ ने
ासले िनध क ब न र बाटो िहँड्न स ने अव था
छै न । यापा रक उ े यले बनाइएका ठूला भवन तथा
अपाटमे टका कारण यसमा आ य िलने मा होइन
िनद ष र अवोध िछमेक को समेत बास उजािडएको र
य ता अनेक भयावह ि थितको िसजना भएको हँदा

यथ ह र अ य स बि धत सबैको य ता काम
कारवाहीबाट नेपाली नाग रकलाई नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३ समेत ारा
द मौिलक हकमा आघात परेको िविभ न चिलत
कानूनह , नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा
६, ७, ९, १० नं. समेत थानीय वाय शासन ऐन,
२०५५ को दफा २६, २८, ९६, १५६, १६१ तथा
१६३ समेत मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको २,३
र ४ नं. समेत लगायतका अ य िविभ न कानूनले दान
गरेको नाग रकको वैयि क मौिलक हक तथा सामिु हक
सावजिनक हकसमेत हनन् भएको र नेपालको अ त रम
संिवधान र तत् तत् कानूनले िदएको िज मेवारी
िवप ीह ले पालना नगरेको, नाग रक हकको र ाको
ितव ता उ लङ् घन गरेको, यसस ब धमा िविभ न
अ तराि य कानून ारा वीकार गरेको िज मेवारी
ित उदािसन रही नाग रक हक संकटमा परेको हँदा
संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम देहायको िवषय
स बोधन हने गरी उ ेषण वा परमादेश वा अ य
उपयु आ ा आदेश वा पूज जारी गरी मल
ु क
ु भर लागू
गराई पाऊँ ।
स मािनत अदालतका आदेश ारा स बोधन
हनपु न िवषयह :
१) चिलत कानूनिवपरीत वा कानूनको छलछाम
तथा दु पयोग गरी िदए िदलाइएका सबै
िनमाण इजाजतह , िनमाणसँग स बि धत
सबै िनणयह बदर ग रपाऊँ ।
२) इजाजत िदएभ दा बढी वा िवपरीत बनाइएका
भवन संरचना छानिवन, अनगु मन गराई
भ काउन लगाई पाऊँ ।
३) जीवन र ाको हक समा गन गरी बनाइएका
कानून तथा मापद ड िवपरीतका सबै भवन
तथा अपाटमे ट संरचनाले समदु ायमा समेत
गि मर असर पन भएकोले यसरी बने

910

नेपाल सरकार

४)

५)

६)

७)

बनाइएका सबै भवन सरु ा र सापे ताको
याियक ि अवल बन गरी ५ तला वा द र
िज मेवार ािविधक ारा िठक ठहर भएभ दा
बढीका सबै तला भवन संरचना भ काउन
आदेश जारी ग रपाउँ साथै भूक पले धराप
बनेका घरह यथाशी हटाउन समेत
आदेश जारी ग रपाऊँ ।
हालका िमितमा असरु ि त देिखएका िनजी
तथा सबै सरकारी, अधसरकारी, संवैधािनक
िनकाय, आयोग, सिमित सबैका भवन
हटाउन लगाई पाऊँ ।
िनि त भौगोिलक े मा सबै भवन संरचना
एकै साइज उचाइमा कायम रा न आदेश
जारी गरी कथंकदािचत कुनै एक िछमेक को
भवन संरचना लडेका अक िछमेक को घर
बसोवासमा नो सानी नहने याभूितका
गराई पाउँ र मापद ड तथा वीकृितिवपरीत
बनेका घरले िछमेकमा ित गरेमा यसको
ितपूित यसै घरधनीले ितनु पन आव यक
आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
िनजी आवासीय योजनका सामान
भवनबाहेक यापा रक वा सावजिनक
उ े यले बनेका र ब ने सबै संरचनाको
वातावरणीय भाव मू याङ् कन र य तो
भाव यूनीकरणको यव था अिनवाय गन
गराउन आदेश जारी ग रपाऊँ ।
स बि धत िवशेष सिहतको सिमित गठन गरी
मल
ु क
ु भर पथृ क पथृ क भू- े मा िनमाण हने
भवन संरचनाको उपयु मापद ड यथािश
तैयार गन लगाई सो मापद डबमोिजम मा
सरु ि त घर संरचना िनमाण गराउन येक
नगरपािलका, गाउँ िवकास सिमितको
वीकृित र अनगु मनको यव था गन आदेश
पाउँ ।
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८) दीघकालस म िदगो सरु ि त, व थकर
तथा सु दर ब ती िवकासका लािग सरकारी
तथा थानीय िनकायमाफत यवि थत
ािमण तथा सहरी ब ती िवकास सु गरी
सबै नाग रकका लािग सहरी े मा सहज
वेशमागसिहत योजनाब ब ती िवकास
र बसोबासको लािग उिचत आदेश जारी
ग रपाऊँ ।
९) भू-उपयोग तथा ब ती िवकासका लािग
राि य नीित तजमा,
ु िव ततृ कानून िनमाण
र काया वयनको लािग आव यक आदेश
जारी ग रपाऊँ ।
१०) मल
ु क
ु का सबै िज लालाई राि य राजमागमा
जोड् नु र सबै गा.िव.स. तथा नगरपािलकालाई
ेि य तथा थानीय सडकमा जोड् नु दैवी
कोप उ ारका ीले पिन अप रहाय भएको
हँदा िवप ीह का नाममा आव यक आदेश
जारी ग रपाऊँ ।
११) दल
ु भ ब दै गएको भूिममािथ िवप ीह कै
चरम अित मण र दु पयोग भएको के ही
नाग रकलाई सक
ु ु बासी आयोगका नाममा
थायी सक
ु ु बासीकरण ग रएको, सबै
जिमनमा िनर तर अित मण भएको र
भूक प ज ता कोपमा आ य िलने खु ला
जिमनको खाँचो यादै बढेको हँदा कुनै
पिन नाममा सरकारी सावजिनक जिमन
तथा सामदु ियक तथा राि य वन े अब
उ ा त कसैलाई दता गन निदनु निदलाउन,ु
न कली सक
ु ु वासीका नाममा िदएको जिमन
खोज तलास गरीिफता िलनु र दैवी कोपका
बेला आ य िलने पया खाली जिमनको
योजनाब संर ण गनु भनी आदेश जारी
ग रपाऊँ ।
१२) चिलत कानून तथा मापद डको उ लङ् घन

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
गन, कानूनी कत य पालना नगन, अनगु मन र
सधु ार नगराउने, अिनयि त र वे छाचारी
िनमाण गन िदने िदलाउने र िनमाण गनसमेतले
अनिु चत काय तथा
ाचारज य कसरु
गरेको र कानूनिवपरीत अपराध गरेको मािनने
हँदा य ता सबैलाई कानूनबमोजम कारवाही
गन गराउन िवप ीह का नाममा आदेश
जारी ग रपाऊँ ।
१३) ततु िनवेदन िवशु सावजिनक िहत
संर णका लािग भएको हँदा िनवेदकले ि
परु याउन
नसके को िवषयमा समेत आव यक
्
उपयु आ ा आदेश वा पूज जारी गरी िदई
आगामी िदनमा सरु ि त बास थान र िदगो
िवकासको व नको पथ दशन ग रपाऊँ ।
मल
ु क
ु लाई भूक पले जरजर बनाएको,
धेरै नाग रकको यान गएको, धेरक
ै ो अंगभंग तथा
घाइते भई बाँ न सफल भएका, अ य धेरै नाग रक
सकुशल भएपिन घरवार िवहीन भएका हँदा यसरी
घरवारिवहीन बनेका नाग रक रहे बसेको ठाउँमा वा
िहँड्डुल गन ठाउँमा लड् न लागेका धराप बनेर बसेका
सबै घर संरचना त काल हटाई नाग रकको बसोबास र
आवतजावतमा अवरोध र असरु ा हन निदनु अ थायी
वा थायी उपयु आ य थल र राहतको उपयु
यव था गरी गराई िनजह लाई सरु ि त र मयािदत
जीवन िजउने हकको सिु नि त हने गरी यव था
गनु भनी िवप ीह का नाममा सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को दफा ४१(१) बमोिजम
अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ । िवषयव तक
ु ो
गाि भयताका ि ले ततु रट िनवेदनको िश
सनु वु ाईको व ध िमलाई पाउँ भ नेसमेतको रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमकोआदेश िकन जारी हनु नपन हो ? आदेश

जारी हननु पन कारण भए कानूनबमोिजमको आधार,
कारण खल
ु ाई ७ (सात) िदनिभ िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी उि लिखत िवप ीह का नाउँमा याद
सूचना पठाई ततु िनवेदनमा उठाइएको िवषयव तु
र ०७१-WO-०८४४ को रट िनवेदनमा उठाइएको
िवषयव तस
ु मेत ततु रट िनवेदनसँग स बि धत
भएको देिखएकोले उ रट िनवेदनसाथ ततु रट
िनवेदनसमेत यही िमित २०७२/२/१४ गतेका िदन
पूण सनु वु ाईका लािग पेस गनू ।
साथै रट िनवेदकले रट िनवेदनको
करण नं. ३ मा उ लेख गरेबमोिजम भूक प र
यसका पराक पनह ले परु याएको
ितको प रणाम
्
व प जनसाधारण िहँडडुल गन वा िनजह वा हन
स ने जोिखम, अवरोध र असरु ा हटाउनेतफ पूव
सावधानीको उपायको पमा जे जो गनपन
ु गरी तु त
यव था गनू गराउनु भनी िवप ी नेपाल सरकारका
नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी ग रिदएको
छ । ततु आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीलाई िदनू ।
यस भ परु नगरपािलकाबाट थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ र िनयमावली २०५६
अ तगत रही सेवा ािहह को मागअनस
ु ार कायस पादन
गद आइरहेको छ । नगरपािलकाले आफनो े िभ
भौितक पूवाधार तथा िनमाण मापद डस ब धी
िविनयम, २०६० बमोिजम न सा पास गद आएको
र घर िनमाणको स ब धमा कुनै पिन अिनयिमत काय
यस नगरपािलकाबाट नभएको र गन िदएकोसमेत
छै न । रट िनवेदकले उठाएको ाचारज य कुनै पिन
काय नगरपािलकाबाट भएको छै न । भूक पबाट िजण
भई धराप बनेको घरह को कारणले अ य धनजनको
ित हन निदन यस नगरपािलका सचेत भई िजण र
धराप भएका घरह लाई आव यक यव था गद
आइरहेको छ । अतः उि लिखत आधार कारणबाट
उ ेषणको आदेश माग िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
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भ परु नगरपािलकाको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले स बोधन हनपु न िवषयह भनी
िविभ न बदुँ ाह मा उ लेख गरेका िवषयह म ये
कितपय सरकारले ग ररहेका िवषय भएका र कितपय
सरकारले िनर तर ग ररहेको भएकाले रट जारी
ग ररहनु नपन हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
संिघय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयको
िलिखत जवाफ ।
िवप ीले िनवेदनमा उ लेख गनभएको
ु
मागमा यस काठमाड उप यका िवकास ािधकरणको
असहमती छै न । तर यस ािधकरणले गनपन
ु के
काय गरेन भ ने सम िनवेदनबाट आभाष पाइँदनै ।
यस ािधकरणले गरेका र गरी रहेको रचना मकर
सकारा मक काय ित िनवेदकले उ लेख गन स नु
भएको छै न । यस ािधकरणले काठमाड उप यकाका
सहरी े मा नेपाल सरकार ारा ि वकृत मापद ड
िवपरीतसडक अित िमत गरी िनमाण ग रएका भौितक
संरचना हटाउन आदेश िदएको, काठमाड उप यका
िवकास ािधकरण ऐन, लागू हनभु दा अिघ पिन आ नो
दािय व िनवाह गरी आएको, काठमाड , लिलतपरु ,
भ परु नगरपािलकािभ नेपाल सरकारले िनधारण
गरेको सडक अित मण गरी िनमाण ग रएको िविभ न
यि , संघ, सं था, सरकारी अध सरकारी भवन तथा
अ य भौितक संरचना हटाई सडक चौडा पारी आवत
जावतमा सहज गराएको, यस ािधकरणलाई काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा ५,
६, ७, ८, ९, २६ ले तोिकिदएबमोिजम सरकारले
तोके को राजमाग या सहरी मागमा अित िमत गरी
िनमाण ग रएको भौितक संरचना अित उ च मनोवलका
साथ हटाई सडक फरािकलो पा रएको र बाँक रहेको
सडक अित मण गरी बनाइएको भौितक संरचना
हटाई सडक चौडा पाद लिगने यहोरासमेत सदर
अनरु ोध छ।िविभ न यि ले अमक
ु त रकाले अवरोध
परु याए
् पिन यसको सामना ग रएको, िव ता रत

सडकमा िमित २०७२।१।१२, १३ र २९ गतेको
भूक पमा नाग रकले सहारा िलई के ही राहत महसस
ु
गरेकाले यस ािधकरणले थोरै भएपिन स तिु रहेको
छ । बमोिजम दैवी कोप, ाकृितक कोप वा अ य
कारणबाट सहरिभ रहने बािस दालाई यूधनको र ा
खाितर हरेक घरमा ए बल
ु े स, दमकल, पानी ट् याङ् कर
एवं उ ारका अ य सवारी साधान सहज पमा आवत
जावत हनपु दछ भ ने मा यताका साथ सडक िव तार
गरेको, काठमाड उप यका साना ग ली ग लीको
दवु ैतफ िबजल
ु ीका पोल ठड् याई िबजल
ु ीका तार,
टेिलफोनतारलगायत जडान ग रएको र साना सडक
(ग ली) को दायाँ बायाँ दवु ैतफ मापद डिवपरीत पूरा
ज गा ओगटी िनमाण भएका अ ला घर वरपर किह कतै
खाली ज गासमेत नरहेको अव थामा हन स ने घट् ना
ित सचेत भई यहाँ बसोबास गन बािस दाको िजउ
यानको र ाथ िविभ न चनु ौतीको सामना गद यस
ािधकरण िवचिलत नभई आ नो काय सचु ा गरेको
छ । न सा एवं मापद डिवपरीत अ य घरलाई आघात
पु ने गरी िनमाण ग रएको घर भ काई मापद डिभ रहन
र मापद डिवपरीत िनमाण भएका घर भवन भ काउने
िनणय गरेको र सहरमा िव दै गएको अव थालाई
सधु ार गरी अिनयिमतता गन निदई कानूनबमोिजम
बाहेक जोसक
ु ै बाट भएका गलत कायलाई िन सािहत
गरी रहेको हँदा िवप ीका झु ा िनवेदन खारेज गरी
अलग फुसद पाउँ भ ने काठमाड उप यका िवकास
ािधकरणको िलिखत जवाफ ।
िनजामती कमचारीले िनजामती सेवा ऐन तथा
िनयमावलीिवपरीतको काम गरेमा य तो िनजामती
कमचारीलाई स बि धत िनकायको अिधकार ा
अिधकारीले सजाय गन स ने यव था चिलत
कानूनमा रहेको देिख छ । रट िनवेदकले रट िनवेदनमा
उठाएका िवषयव तु यस म ालयको काय े िभ पन
देिखँदनै । अतः यस म ालयको काय े िभ नपरेको
िवषयका स ब धमा यस म ालयलाई िवप ी बनाई
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दायर भएको रट िनवेदकको िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने नेपाल सरकार सामा य शासन म ालयको
िलिखत जवाफ ।
िमित २०७२ साल वैशाख १२ गते
गोरखाको बारपाकलाई के िव दु बनाई आएको ७.६
रे टर के लको िवनासकारी भूक पले देशका १४
वटा िज लामा ग भीर र यापक पमा तथा अ य
िज लामा समेत जनधन, घर, सडक, पल
ु , िव तु ,
स चार, खानेपानी, अ पताल, िव ालय, कलेज,
धािमक, सा कृितक, ऐितहािसक र परु ाताि वक
स पदाका साथै रंगशाला, कभड हल ज ता संरचना
र सरकारी तथा िनजी भवनह मा अपरु णीय ित पु न
गयो । भूक प गएको के ही समयपिछ सोही िदनै के ीय
दैवी कोप उ ार सिमितको आ ानमा यसका स पूण
तहगत संरचना, नेपाली जनता, नेपाली सेना, नेपाल
हरी र सश हरी बल, सामािजक संघ सं थाह
खोजी र उ ार कायमा प रचािलत भए।खोजी र उ ार
कायमा अ तराि य सहयोग टोलीसमेत प रचािलत
भए । सरकारले भूक प पिछको पिहलो काय
भ नावशेष र पिहरो आिदमा पु रएका यि ह को
खोजी र जीिवतै उ ार गर्यो । यसमा नेपाली सेना,
नेपाल हरी, सश हरीबलसँगै िनजामती कमचारी,
थानीय शासन, थानीय िनकाय, जनसाधारण तथा
गैरसरकारी सं थाह समेत प रचािलत भए । नेपाल
सरकारले त काल उ ार तथा राहत िवतरण कायका
लािग आव यक पन रकम दैिव कोप राहत कोषमा
िनकासा िदई अ पताल खल
ु ा गन र सबै िचिक सक
तथा वा यकम ह लाई समेत आ-आ नो काय
े मा उपि थत गराउने यव था िमलाइयो।खोज
उ ार तथा राहत कायमा आउने िवदेशी मानवीय
सहायता कम ह को सहज आगमनका लािग सबै
अ यागमन कायालय चौिवस घ टा खु ने गरी िवशेष
क ा थापना गन र चोट पटक लागेका यि ह लाई
सावजिनक, सामदु ाियक र िनजी अ पतालसमेतबाट

स पूण आकि मक उपचारको यव था िनःशु क
ग रयो । भ सार छुट सिु वधामा लगत राखेर राहत
साम ीह ा गन र मख
ु िज ला अिधकारीको
संयोजक वमा गिठत सिमितबाट राहत िवतरण गन
ब ध िमलाइयो । सरकारका उ च पद थ कमचारीह
त काल भूक पबाट ित भएका सबै िज लामा खिटएर
सम वया मक ढगबाट काम गन काय भयो । यसरी िवपद्
यव थापनमा नेपाल सरकारले िज मेवारपूण भूिमका
िनवाह गर्यो । अ तराि य सहयोगकम ह खोजी
र उ ारका चरणमा संल न भई आ-आ नो मल
ु क
ु
फिक सके का छन् । भूक पप ात सु ग रएको उ ार
तथा राहत िवतरणको काय अिहले पिन चिलरहेको
छ । भक
ु पो र ितकाय तथा पनु लाभ एक कृत
काययोजना-२०२७ मि प रषद् आिथक तथा
पूवाधार सिमितबाट िमित २०७२।२।८ मा वीकृत
गरी नेपाल सरकारले आ नो ोत साधन र मताले
याएस म िनमाण तथा पनु थापनाको कायलाई
भावकारी पमा अिघ बढाइरहेको छ । नेपाल सरकार,
मि प रषदल
् े िमित २०७२।१।२४ मा भूक प भािवत
े मा खिटने टोलीको संि कायिविध, २०७२
वीकृत ग रएको छ । साथै िमित २०७२।१।१२ गते
र यसपिछ पिन िविभ न िमितमा गएको भूक पबाट
भािवत भएका सङ् कट त िज लाह का अित
भािवत/ भािवत (पचह र ितशत र पचास
ितशतभ दा मािथ ित भएका) गाउँ िवकास सिमित
र नगरपािलकाह मा राहत िवतरण, पनु वास एवं
पनु थापनालगायत िवपदप ातको आव यकता
मू याङ् कन (Post Disaster Need Assessment)
का कायह गनसमेत ािविधकसिहतको एक एक वटा
टोली खटाउने यव था गन आव यक भएकोले उ
कायिविध तयार गरी लागू ग रएको छ । साथै भूक प त
े िभ ज गा एक करण, व ती िवकास, बाटो, सडक,
पल
ु ज ता पूवाधार िनमाण, आचारसंिहता (Building
Code) को पनु रावलोकनसिहतको नविनमाण योजना
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राि य योजना आयोगले एक ह ािभ तयार गरी पेस
गनसमेतको िमित २०७२।१।२४ मा नेपाल सरकार
मि प रषदबाट
् िनणय भएको छ । चिलत कानूनले
िनधारण गरेको मापद डिवपरीत बनाइएका एवं
भूक प प ात ित त भई सरु ाको ि ले धरापमा
परेका भौितक संरचनाह को उिचत यव थापन
गन नेपाल सरकार ढ छ । यसका साथै नेपाल
भूक पीय उ च जोिखममा परेको त यलाई ि गत
गरी सरु ाको ि कोणले भौगोिलक अ ययन गरी
िनि त मापद ड बनाएर मा नयाँ भौितक संरचना
बनाउने एवं योजनाब सह रकरण र ब ती िवकासका
काय मह लागू गन र यसको लािग आव यक
पन उपयु नीितगत तथा कानूनी संरचना तयार
पान र राि य भवन संिहता, २०६० लागू भएप ात
वीकृत न सा, मापद ड गणु तर र कृया पूरा
गरी बनेका नयाँ सरकारी भवनह , यापा रक मल,
िसनेमा घर, अपाटमे ट ज ता भवनह भि कएको
भएमा क-कसको कमजोरीबाट य तो भएको हो सोको
छानिवन गरी ितवेदन पेस गन ािविधकसमेत रहेको
अिधकार स प न उ च तरीय आयोग गठन गन नेपाल
सरकार ितब रहेको छ ।
भूक पबाट ती भएका भौितक संरचना,
सरकारी तथा सावजिनक भवन/िव ालय, ऐितहािसक
धािमक र पूराताि वक स पदाको पूनिनमाण तथा
भूक प त िज लाह मा वीकृत िडजाइनअनस
ु ार
उपयु िविधका घर र सिु वधायु ब ती िनमाणमा
भूक प पीिडतह लाई सहयोग लगायत पनु वास एवं
पनु िनमाण काय म स चालन गन दईु सय अबको
राि य पनु िनमाण कोष थापना गन, सो कायका
लािग राि य योजना आयोगले अथ म ालय एवं
अ य स बि धत म ालय/िनकायसमेतको सम वय
र सहयोगमा अिवल ब काय म तयार पान, यस
योजनका लािग नेपाल सरकारको तफबाट बीस
अब पैयाँ दान गन र बाँक अ तराि य एवं अ य

ोतबाट प रचालन गनर उि लिखत उ े य पूरा गन
आव यकताअनस
ु ार चालु आ.व.को िविनयोिजत
बजेट पनु ःसंरचना गन र आगामी आ.व.को बजेट
स बि धत म ालयह ले यव थासमेत गन भनी
िमित २०७२।१।१७ मा िनणय भएको छ ।
भूक पपिछको उ प न प रि थितलाई
यव थापन गन नेपाल सरकारले आ नो ोत
साधन र मताले याएस म कायह गद आइरहेको,
एवं भूक पपिछ ग रने पनु िनमाण तथा पनु लाभका
ि याकलापह लाई योजनाब र भावकारी पले
काया वयन गन आव यक पन रणनीित तथा
काययोजना बनाई यवहारमा पा तरण गन नेपाल
सरकार कृयाशील रहेको र आउँदा िदनमा थप सश
ढंगले अिघ बढ् नसमेत ितब रहेको हँदा िनवेदनको
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु आधार र कारण
रहेको छै न भ ने नेपाल सरकार धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत जवाफ ।
हालैको भूक पबाट ित त घर तथा
भवनह भ काउने स ब धमा यस िवभागबाट समय
समयमा सावजिनक सूचनामाफत सवसाधारणलाई
जानकारी गराइएको छ । काठमाड उप यकािभ का
भवनह भूक पको कारण ित भएको र सो भवन
िनरी ण गरी योग गन िम ने, निम ने, ममत गरी योग
गन िम ने वा भ काउनु पन भएमा भ काई आसपासका
ित नभएका भवनह लाई पन जोिखमयु ित त
भवनह भ काउनका लािग िविभ न िनकायह
ि यािशल रहेको छ । काठमाड उप यका िभ का
अ पताल भवनह , सरकारी कायालय भवनह
तथा िनवास भवनह , अित िविश यि ह का
भवन तथा िनवासह , म ी िनवास भवनह तथा
अदालत भवनह को Rapid Visual Assessment
गन ािविधकह को ७ वटा टोली गठन भई िनरी ण
काय भइरहेको छ । अपाटमे ट तथा हाउिजङस ब धी
भवनह को लािग िवभागबाट ािविधक टोलीले
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Assessment गरी सोअनस
ु ार थप कृया (Detail
Evaluation) का लािग सावजिनक सूचनासमेत
काशन गरी स बि धत िडजाइनर वा सोभ दा उ च
यि वबाट थप अ ययन गराई ितवेदन ा गरी
आव यक कृया अगाडी बढाउने गरी िनदशन भएको र
सोस ब धमा िडिभजन कायालय, काठमाड बाट काय
भइरहेको छ । काठमाड उप यका बािहरका भवनह मा
समेत स बि धत िडिभजन कायालयह बाट िनरी ण
गरी योग गन यो य/अयो य रहेको एिकन भइसके को
छ । यस िवभागको सम वयमा नेपाल इि जिनयस
एसोिसयसनबाट वयंसेवक इि जिनयरह ले भवन
परी ण गरी ब न िम ने/निम ने स ब धमा हालस म
५०,००० भवनह का घरधनीह लाई राय परामश
दान ग रसेकको अव था छ।पयटन म ालयबाट
स चालन ि वकृती पाएका ठूला होटल भवनह को
िनरी ण स ब धमा यस िवभागको सम वयमा
पयटन िवभागमा कायरत ािविधकह बाट परी ण
भइरहेको छ । जोिखमयु भवनह लाई सरु ि त ढंगले
भ काउन नेपाल सरकारबाट के ीय तहमा ित त
जोिखमयु भवन भ काउन िसफा रस सिमत गठन
भई काय भइरहेको छ भने सो सिमितको िनणय अनु प
िज ला दैवी कोप उ ार सिमितबाट थानीय तरमा
भ काउनपु न भवनह को थलगत िनरी ण तथा
ािविधक परी ण गरी भ काउने िसफा रस गनका
लािगसमेत ािविधक सिमित गठन गरी िनरी णको
यव था िमलाइएको छ । ािविधक सिमितको
िसफा रसमा भ काउनु पन भवनह को दैवी कोप
उ ार सिमितसँग सम वय गरी नेपाली सेना, सश
हरी र नेपाल हरीको संयु टोलीले भ काउने
काय भइरहेको र हाल स म ७२० वटा भवनह
भ काइसके को अव था रहेको । भावकारी पमा
भवन भ काउने कायलाई काया वयन गन भ काउने
टोलीलाई आव यक Equipment लगायतका
साम ीह को सूची तयार गरी िसफा रस साथ

यव थापनका लािग सहरी िवकास म ालयमाफत
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयमा अनरु ोध
गरी पठाएको र मौजदु ा साम ी र भाडामा समेत िलई
काय िनर तर भइरहेको । जोिखमयु भवनह
भ काउनेस ब धी कायिविध, २०७२ म यौदा तयार
गरी वीकृितको चरणमा रहेको छ भ नेसमेत सहरी
िवकास तथा भवन िनमाण िवभागको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले रटको करण २ मा उ लेख
गरेको कायह यस म ालयको काय े िभ
पदनन् । य पी िविभ न िनकायले कायस पादनको
ममा आव यक सरु ा यव था माग भई आएमा
म ालयले सरु ा यव था िमलाउँदै आएको छ । दैवी
कोप उ ार ऐन, २०६९ बमोिजम गहृ म ालयले
खोजी उ ार तथा राहतस ब धी िज मेवारी
अनस
ु ारका काय स पादन गद आएको भ ने नेपाल
सरकार गहृ म ालयको िलिखत जवाफ ।
मल
ु क
ु मा आइपरेको िवपि लाई त काल
यव थापन गरी जनधनलाई थप ित हन निदनेतफ
समेत यस सहरी िवकास म ालय खिटरहेको छ ।
य तो िवप ीको समयमा यस म ालयमाफत गनपन
ु
त काल राहत एवं पनु थापनास ब धी कायह
नेपाल सरकारका अ य िनकायह सँगको सहयोग
र सम वयमा ग रँदै आएको छ । तोिकएको काय
े िभ रही यस म ालय एवं नेपाल सरकारका अ य
िनकायह बाट तदा कताका साथ काय भइरहेको
हँदा िवप ीको ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने सहरी िवकास म ालयको िलिखत जवाफ ।
यस
काठमाडौ
महानगरपािलकाले
मापद डिवपरीतका भवनह भ काउने िनणय गरी
भ काउने काम गद आएको, नेपाल सरकार ारा वीकृत
भवन िनमाणस ब धी मापद डको आधारमा भवन
िनमाण इजाजत िदने गरेको, नेपाल सरकारबाट समय
समयमा उ मापद ड संशोधन हँदै आएको, का.म.पा.
ले भवनको तला थप णाली पिन नेपाल सरकारले
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िनधारण गन र यस का.म.पा.ले काया वयनस म
गन हो । का.म.न.पा. िभ देिखएका धराप घर/टहरा/
पखाल यस का.म.न.पा. समेतको सहभागीतामा
भ काइने काय जारी छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको
भूक प पिछ यस का.म.पा.ले कानूनअनस
ु ार आ नो
काय िनवाह गद आएको हँदा िवप ीको रट िनवेदन
अ त रम आदेशसमेत खारेज ग रपाउँ भ ने काठमाड
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफ ।
भूक पलगायतको
दैवी
कोपबाट
सवसाधारण जनताको जीउ धन तथा सावजिनक
स पि को सरु ा गन अिभ ायले बनेको दैवी कोप
(उ ार) ऐन, २०३९ तथा धानम ी दैवी कोप
सहायता कोष स चालन िनयमावली, २०६३ र
अ य चिलत कानूनबमोिजम यस म ालयबाट
स पादन हनु पन उ ार तथा राहतको कायह
यु तरमा स चालन हँदै आएको छ । नेपाल
सरकार मि प रषदक
् ो िमित २०७२।२।१२ र िमित
२०७२।२।१३ को िनणयबमोिजम खा ा नलगायत
अ य अ याव यक व तक
ु ो िनयिमत आपिु त यव था
िमलाउन र िनजी े सँग सम वय गरी तयारी
खा व त,ु पे ोिलयम पदाथ, पानीलगायतका साम ी
उपल ध गराउन पसलह खल
ु ाई आपिु त यव था
िनयिमत गराउने कायको लािग के मा यस म ालयको
सहसिचवको संयोजक वमा एक सिमित गठन भएको
छ।साथै, भूक प भािवत िज लामा मख
ु िज ला
अिधकारीको संयोजक वमा आव यकताअनस
ु ार
ितिनिध रहेको सिमित गठन भई ती सिमितह ले
अ याव यक व तक
ु ो िनयिमत आपिु त यव थालाई
सु ढ र यवि थत गन काय गद आएको, उपभो य व तु
वा सेवाको िब िवतरण, िनकासी पैठा रस ब धी
यव थालाई यवि थत गन तथा थानीय तरमा
यून आपिु त भएका व तक
ु ो ाि तथा िवतरणको
लािग उिचत यव था गन र अ व थ वा अनिधकृत
यापा रक ि याकलापलाई रोक लगाउने अिभ ायले

समेत नेपाल सरकारले िनकासी पैठारी (िनय ण) ऐन,
२०१३ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी घर
वा संरचना िनमाणको लािग योग हने कोरोगेटेट सीट
(ज ता पाता) लाई २०७२ साल असार मसा तस मका
लािग िनकासी गन नपाउने गरी रोक लगाएको,आपूित
यव थालाई सहज र सल
ु भ पान कायमा स ब भई
काय गद आएको छ । यसको अित र खा ा न,
पाललगायतका राहत साम ी िवतरण गन कायलाई
यवि थत पमा स चालन गनके ीय तरमा यस
म ालयलगायत गहृ र सहरी िवकास म ालयका
सिचव रहेको सिमित गठन भएको छ । राहत िवतरण
काय भावकारी पमा स चालन गन यस म ालयले
राहत िवतरण सम वय सिमितको गठनसमेत गरी
राहत िवतरण काय स चालन गद आएको र उपभो य
व तु वा सेवाको गणु तर प रमाण एवं मू यको
अिनयिमतताबाट उपभो ा वगलाई संर ण दान गन,
एकािधकार एवं अनिु चत यापा रक ि याकलाप ारा
मू य विृ हन स ने अव थालाई रो न र उपभो य
व तु वा सेवाको उपयोिगता एवं योगस ब धी झु ा
तथा मा मक चार सार हन निदई सरु ि त तथा
गणु तरयु उपभो य व तु वा सेवाको िव िवतरण
िनकासी पैठारी र स चयस ब धी यव थालाई
यवि थत गन स ब धमा यो म ालय सदैव कटीव
छ । यसस ब धी कायलाई अझ यवि थत र िनयिमत
गन अिभ ायले यस म ालयको पहलमा िविभ न
आदेश, िनदिशका तथा नीित जारी भई लागू भएको र
सो अनु प संयु बजार अनगु मन िनदिशका, २०६९
तथा आपूित नीित, २०६९ ले आपिु त यव थालाई
सहज पान कायमा सहयोग परु याउदै
आएको छ ।
्
आगामी िदनको लािग खा ा नलगायत पे ोिलयम
पदाथको पया मौ दातको यव था िमलाएको छ ।
उपभो ाको हक िहतमा ितकूल असर निदन नेपाल
सरकारले उपभो ा संर ण िनयमावली, २०५६ को
िनयम ५१ को उपिनयम (१) ले िदएको अिधकार योग
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गरी उपभो य व तु तथा सेवाको आपूित यव था मू य
गणु तर शु ता आिदका स ब धमा सपु रवे ण तथा
अनगु मन गन योजनाथ के ीय अनगु मन सिमितको
गठन गरी आपूितस ब धी यव थालाई सहज पान
काय गद आएकोमा हाल भूक प पीिडत िज लाह मा
उ यव थाको ावधानलाई काया वयन गन उ च
ाथिमकता िदई त स ब धी काय हँदै आएकोले
िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी हनु नपन हँदा
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार वािण य
तथा आपूित म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले यस म ालयको के क तो
कारवाही र िनणयबाट के क तो कानूनी र संवैधािनक
हक अिधकारह हनन् भएको हो भ ने स ब धमा रट
िनवेदनमा कही ँ कतै प पमा उ लेख छै न, नेपाल
सरकार काय िवभाजन िनयमावलीमा वन तथा भूसंर ण म ालयले गनपन
ु र यस म ालयको काय
े िभ पन िवषयह िनवेदनमा उ लेख भएका िवषय
नभएकोले यस म ालयको काय े िभ नपन िवषयमा
यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार वन
तथा भू-संर ण म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले उठाउनु भएको िवषय यस
म ालयलाई दान गरेको िज मेवारीिभ नरहेको र
यस म ालयको काय े अनस
ु ारको काम नगरेको
भनी िनवेदनमा कही कतै िकटान गन नसके को तर
िनवेदकले उठाएको िवषयमा िज मेवारी ा भएको
अव थामा म ालयले उिचत भूिमका िनवाह गन नै
हँदा यस म ालयलाई अनाव यक पमा िवप ी बनाई
दायर भएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल
सरकार शाि त तथा पनु िनमाण म ालयको िलिखत
जवाफ ।
आिथक ोत, साधन र ािविधक ि कोणले
स भव भएस म िज लाका मु य सडकलाई राि य
राजमागमा जोड् नेतफ यो म ालय सजग र सचेत

छ । िविधक परी णबाट बसोबासको लािग यो य
नदेिखएको, धराप बनेर बसेका घर, भवनलगायतका
भौितक संरचनाले कुनै पिन नाग रकको िजउ
धनको खतरा पु न स ने अव था देिखएकोमा यस
म ालयको े ािधकारिभ परेका य ता संरचनाह
हटाउने तथा भ काउने कायमा म ालय ितव
छ । सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को अिधनमा
रही नेपाल सरकारले सावजिनक सडकह लाई
राजमाग सहायक माग सहरी माग र िज ला माग गरी
चार वगमा विगकरण गरी य ता सडकह को सडक
सीमासमेत तोक सो सडक सीमािभ कुनै कारको
भौितक संरचना िनमाण गन नपाउने गरी िनषेध गरी
दीघकालीन पमा सडकको िवकास एवं िव तार गन
नीित अंगा दै आएकोले यस म ालयलाई िवना कारण
िवप ी बनाई दायर ग रएको ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार भौितक पूवाधार तथा
यातायात म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु िनवेदनमा
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
मातक
ृ ा साद िनरौलाले यही २०७२ साल वैशाख
१२, १३ र २९ गते गएको महाभूक प तथा यस
पिछका पराक पका कारण मल
ु क
ु ले ठुलो हताहत बेहोनु
पर्यो । भूक प ाकृितक कोप हो तथािप यसबाट
सिृ जत िवपि को डटेर सामना गन नाग रक हकलाई
अझ बढी व न गन सरकार िज मेवार छ । कुनै पिन
ाकृितक िवपि पूव िनधा रत हँदनै न तर भूक प ज ता
ाकृितक िवपि यहोन बा य भएका र नभएका यि
प रवार र समाजबीचमा िभ नता हन निदन सरकार
िज मेवार छ । य तो ाकृि क िवपि को सामना
ग रस दा मानव समाजको यवि थत पा तरण
हनपु छ । ततु िवषय सावजिनक सरोकारको िववाद
भएको र PublicInterest litigation अदालत वेश
नगरेका सबै वगलाई भावकारी सामािजक याय दान

918

नेपाल सरकार
गन सश मा यम पिन भएकोले अदालत वयंको
अ ययन िव ेषणसमेतका आधारमा अदालतले
सकृयता देखाई Public Interest litigation को
िस ा तबमोिजम भावकारी याय दान गन ज री
र आव यक छ । हालैको िवनासकारी भूक प ज तो
ाकृितक कोपको पूव सतकता र कोपप ातको
उ ारको काय पिन सही पमा हन नस दा अ बढी
जनधनको ित हन गयो । जनताको िजउधनको सरु ा
गरी मौिलक मानव अिधकारको सु ा गनु रा यको
दािय व हो । तर रा य आ नो दािय वबाट िवमख
ु
भएको छ । नगर े मा मानव जीवन नै धरापमापान
गरी संरचना बनाउने र बनाउन िदने हकसमेत
कसैलाई हँदैन । बनाएका कुनै पिन संरचनाबाट आफू
र छर िछमेक पिन सरु ि त हनपु दछ । जे नाग रक,
अपाङ् गता भएका नाग रक, बालबािलका सबैका लािग
सरु ि त या ा, सरु ि त आवास, सगु म घर बसोवास,
वेशयो य र पहचयो य माग हनपु दछ। तर घर,बाटो,
सावजिनक थलसमेत नाग रकको जीवनको सरु ा
छै न, सावजिनक वा सरकारी र िनजी भवनसमेत
अपाङ् ग मै ी छै नन् ,सहजै वेस माग छै न, भने य तो
नभएको ठाउँमा घर बनाउने वीकृित िदने र बनाउन
पाउने अिधकार पिन कसैलाई हनु हँदैन । िणक
यापा रक लाभका वाथले गैरिज मेवार भई कमजोर र
कमशल भवन संरचना बनाई अनिु चत स बृ ी हािसल
गन हक पिन कसैलाई हँदैन । नाजायज मोलािहजामा
गणु तरिहन, कमजोर र असरु ि त संरचना िनमाण गन
गराउने हक पिन हँदैन । कै िफयत र अनिु चत काय तथा
ाचार गरी कमजोर संरचना िनमाण गरे गराएका हँदा
नै यही वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाभूक प
तथा भूक पका कारण मल
ु क
ु ले ठुलो हताहत बेहोनु
पर्यो । संिवधान तथा कानूनले याभूत गरेको जीवन
र ाको हक मािथ गि मर आघात पन गयो, धेरक
ै ो
यान गयो । जो जीिवत छन् िसत र मनोवै ािनक
स ासको िसकार बनेका छन् । बालबृ ा सबै

आतंिकत बनेका छन् । मनु ाफा खाने बदिनयतले गदा
अरब को स पि डुबेको छ । अबोध बालबािलका,
िनद ष आफ त तथा प रवारजन तथा िछमेक ह
समेत घर छोडेर िहँड्न बा य छन् । सबैको बाँ न पाउने
हक नै संकटमा परेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी
र िनजी घर भवन ह धरापमा छन् । य तो द:ु खद
अव थाका कारक य ता घर तथा असरु ि त संरचना
बनाउने मा होइन बनाउन िदने उिचत अनगु मन नगन,
आव यक नीित िनयम नबनाउने र भएको कानून,
नीित िनयमको पालना नगन र नगराउने सबै िज मेवार
छन् । आफूखस
ु ी अ को अिहत र नो सान हने गरी
कुनै संरचना िनमाण गन कुनै पिन यि वत छै न ।
िविभ न िनजी यापा रक तथा सरकारी िजण र धराप
घर कित बेला कसको यान मािथ वा घर मािथ लड् ने
हो भ ने ासले िनध क ब न र बाटो िहँड्न पिन
सके का छै नन् । भयबाट मिु पाउने अिधकार गमु ेको
छ । यापा रक उ े यले बनाइएका ठूला भवन तथा
अपाटमे टका कारण यसमा आ य िलने मा होइन
िनद ष र अवोध िछमेक को समेत बास उजािडएको
र य ता अनेक भयावह ि थितको िसजना भएको
हँदा यथ ह र अ य स बि धत सबैको य ता
काम कारवाहीबाट नेपाली नाग रकलाई नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२,१३ समेत
ारा द मौिलक हकमा आघात परेको, िविभ न
चिलत कानूनह , नाग रक अिधकार ऐन, २०१२
को दफा ६, ७, ९, १० नं. समेत थानीय वय
शासन ऐन, २०५५ को दफा २६, २८, ९६, १५६,
१६१ तथा १६३, मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको
२, ३ र ४ नं. लगायत अ य िविभ न कानूनले दान
गरेको नाग रकको वैयि क मौिलक हक तथा सामिु हक
सावजिनक हकसमेत हनन् भएको र नेपालको
अ त रम संिवधान र तत् तत् कानूनले िदएको
िज मेवारी िवप ीह ले पालना नगरेको, रा यले
नाग रक हकको र ाको ितव ता उ लङ् घन गरेको
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साथै यसस ब धमा िविभ न अ तराि य कानून ारा
वीकार गरेको िज मेवारी ित उदािसन रही नाग रक
हक संकटमा पारेको हँदा ततु रट िनवेदनमा
उठाइएका सशु ासनस ब धी, िवकास र योजना
स ब धी र ाकृि क कोपको यव थापनस ब धी
िबषयलाई स बोधन र मागदशन हनेगरी उ ेषण वा
परमादेश वा अ य उपयु आ ा आदेश जारी हनपु छ
भ नेसमेतको बहस ततु गद आ नो बहस नोटसमेत
ततु गनु भयो । व र अिधव ा रिवनारायण
खनालले सहर तथा व तीमा बनेका संरचनाको
न सापास देिख भवन िनमाण स प न हँदास म
अनगु मन हनपु न, बनाइएका संरचनाबाट नाग रकले
ढु क भई बाँ न पाउने अव था र स मताको िवकास
गरीनु पन, य तो िवपि को पूव सचेतना गन णाली
िवकिसत गनपन
ु भ नेसमेतको बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारका तफबाट उप थत
िव ान् उप यायािधव ा ी उ व साद पडु ासैनीले
२०७२ साल वैशाख १२ र १३ र २९ गतेका भूक प
र यसका पराक पले देशका १४ वटा िज लामा
यापक र ग भीर पमा र अ य िज लामा समेत
जनधन, धािमक सा कृितक स पदा सरकारी र िनजी
भवनह मा अपरु णीय ित पु न गयो । यो ाकृि क
िवपि भूक प आएको त कालै के ीय दैिव कोप
उ ार सिमितको वैठक बसी सिमितको आ ानमा
रा यका संय प रचािलत गरी उ ार र राहत काय
सु गरी हालस म राहत काय चालु छ । भक
ु पो र
ितकाय तथा पनु लाभ एक कृत काययोजना, २०७२
मि प रषद् आिथक तथा पवु ाधार सिमितबाट िमित
२०७२।२।८।६ मा वीकृत गरी नेपाल सरकारले
आफनो ोतले याएस म िनमाण तथा पनु थापनाको
कायलाई भावकारी पमा अिध बढाइरहेको छ ।
भूक प भािवत े मा उ ार तथा राहतका कायह
शी सम वया मक एवं भावकारी पमा स चालन
गन, पीिडत जनतालाई त काल पनु लाभ, पनु थापना

तथा पनु वासको यव था िमलाउने, भूक पबाट
ित त संरचनाको नविनमाण गन उ े यले उ
काय योजना याइएको र यस काय योजनामा
िज मेवार िनकाय, सहयोगी िनकाय काय अविधसमेत
िनि त ग रएको र अनगु मन र मू याङ् कनको ठोस
त रकासमेत उ काययोजना मा तोिकएको छ । नेपाल
सरकार मि प रषदबाट
िमित २०७२।०१।२४
्
मा भूक प भािवत े मा खिटने टोलीको संि
कायिविध, २०७२ वीकृत ग रएको छ । उपभो य व तु
वा सेवाको िब िवतरण, िनकासी पैठा रस ब धी
यव थालाई यवि थत गन तथा थानीय तरमा
यून आपिु त भएका व तक
ु ो ाि तथा िवतरणको
लािग उिचत यव था गन र अ व थ वा अनिधकृत
यापा रक ि याकलापलाई रोक लगाउने अिभ ायले
समेत नेपाल सरकारले िनकासी पैठारी (िनय ण)
ऐन, २०१३ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग
गरी घर वा संरचना िनमाणको लािग योग हने
सामान िनकासी गन नपाउने गरी रोक लगाएको र
आव यक पन ज तापाता सरल कृयाबाट ख रद गन
व ध िमलाइएको संयु , बजार अनगु मन िनदिशका
२०६९, आपिु त नीित, २०६९ का ावधानह को
काया वयनमा जोड िदइएको छ । भूक प पीिडतह लाई
सहयोग लगायत पनु वास एवं पनु िनमाण काय म
स चालन गन राि य पनु िनमाण कोष थापना गरी
यसमा नेपाल सरकारको तफबाट र अ तराि य
एवं अ य ोत प रचालन गन गरी मि प रषदबाट
्
२०७२।०१।१७ मा िनणय भई दाताह को स मेलन
गरी दाताह बाट सहयोगको ितब ता ा भएको
छ । िमित २०७१।११।२७ मा िवधेयक सिमितको
वैठकबाट िवपद यव थापनस ब धी िवधेयक संसदमा
्
पेस गन वीकृत िदने िनणय भई िवपद यव थापन
िवधेयक, २०७१ संसदमा
् दता भएकोमा िवनासकारी
भूक पपिछको अव थालाई म यनजर गरी उ
िवधेयकमा प रमाजन गरी संसदमा
् पेस गन गरी िफता
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िलइएको छ र उ िवधेयकमा आव यक थप घट ग र
संसदमा
् पेस ग रने छ । भूक पको भावबाट ित त
संरचनाको िदगो द रलो र योजनाब पमा यथािश
िनमाण काय स प न गन तथा भूक पबाट िव थािपत
भएका यि र प रवारको पनु वास तथा थाना तरण
गरी राि य िहत ब न तथा सामािजक याय
दान गन अिधकार स प न पनु िनमाण ािधकरणको
थापना गरी आव यक यव था गन भूक पबाट
भािवत संरचनाको पनु िनमाणस ब धी अ यादेश,
२०७२ िमित २०७२।०३।०७ बाट लागू भइरहेकोमा
हाल उ अ यादेशलाई ित थापना गन िवधेयक
संसदमा
् िवचारािधन छ । काठमाड उप यकाका
अ पताल एवं सरकारी कायालय भवनह को (Rapid
Visual Assessment) गन काय सहरी िवकास तथा
भवन िनमाण िवभागका ितिनिधबाट भएको छ भने
िनजी तथा अ य संघ सं थाले िवभागको सम वयमा
इि जिनयरह को सपु रवे णमा ब न िम ने निम ने
स ब धमा ५०,००० भ दा बढी भवनमा घर धनीलाई
राय परामश दान ग रएको छ । जोखीमयु ित त
भवनह भ काउन िविभ न िनकायह कृयािशल
रहेका र य ता भवनह सरु ि त ढंगले भ काउन
िसफा रस सिमित तथा िविभ न ािविधक सिमित
गठन गरी काय भइरहेको छ । ममत तथा विलकरण
ग र योग गन नसिकने अव थाका भवनह
सरु ि त तवरले भ काउन संल न हने िनकायह ले
सम वया मक ढंगले भावकारी पमा काय स प न
गरी जनमानसमा उ प न भएको ि िवधा ास र
जोिखम यूनीकरण गनका लािग सहरी िवकास
तथा भवन िनमाण िवभागले भूक पबाट ित त
जोिखमयु भवनह भ काउनेस ब धी कायिविध,
२०७२ जारी गरी काय गद आएको, भूक पबाट ित
हन पगु ेका जनतालाई अ थायी टहरा तयार गनको
लािग ित घर . १५०००।– दान ग रसके को र
आ.व. ०७२।०७३ को बजेटमा पनु िनमाण गन ९१

अव छुट्याइएको छ भने पनु िनमाण कायलाई नव
िनमाणको अवसरको पमा उपयोग गन सोचका
साथ राहत पनु थापना र पनु : िनमाणका कायलाई
पिहलो ाथिमकतामा राखी ५ वष मा पनु :िनमाणको
काय स प न गन अठोट िलइएको छ । ित त
घर र िनि त मापद डका आधारमा आफै ँ िनमाण
गन चाहने पीिडतका लािग २ लाख पैयाँ सहायता
उपल ध गराउने यव था ग रएको, ऋण िलन चाहेमा
सरल पृ या अपनाई यून याजदरमा काठमाड
उप यकािभ २५ लाख र बािहर १५ लाख पैयाँ बक
तथा िवि य सं थामाफत कजा िलन सिकने यव था
ग रएको, पनु िनमाणको लािग आवासतफ ५० अव
सावजिनक भवनमा ३ अव, परु ाताि वक संरचनालाई
२ अव अ य भौितक पूवाधारमा ७ अव उ पादन
े लाई र सामािजक े मा मश ६ अव खच ग रने
ल य रािखएको र िवपदपिछको आव यकता पिहचान
अ ययनका अनस
ु ार पनु िनमाणमा ६ खव ६७ अव
ला ने छ यसम ये ९१ अव यसै चालु वषमा र बाँक
४ अव पिछ ला वषमा खच ग रने ल य रहेको, पनु
िनमाण गन सीप िवकास तािलम के ह बाट ५०
हजार यवु ालाई िसकम डकम लगायत धारा तथा
िबजल
ु ीस ब धी तािलम दान गन, भूक पबाट
अ य बसोबास ग ररहेका समदु ायको पनु थापना र
पनु वांसको काय ािधकरणबाट ग रने काय म छ ।
यसथ नेपाल सरकार धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयसमेतका सरकारी िनकायह जनताको Life,
Liberty र Property को सरु ामा लािग रहेको छ ।
दैवी कोप उ ार ऐन, २०३९ लाई समय
सापे बनाउन सरकार ितब छ । पनु िनमाण
अ यादेश २०७२ िमित २०७२।०३।०७ मा लागू
भइसके को र यसैको ित थापना िवधेयक संसदमा
्
िवचारािधन छ, जोिखमयु भवनह भ काउनेस ब धी
कायिविध, २०७२ जारी भई काय अगाडी बढाइएको
र उ ार तथा राहत कायह शी भावकारी पमा
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स चालन गन, पनु थापना तथा पनु वासको यव था
िमलाउन र ित त संरचनाह को नविनमाण
गनको लािग भक
ु पो र ितकाय तथा पनु लाभ
एक कृत काययोजना, २०७२ िमित २०७२।२।८
बाट काया वयनमा याइएको छ । यस वषको बजेट
व यमा पनु : िनमाणको काय मह समावेश गरी
आव यक रकम िविनयोजन ग रएको र थप रकमको
लािग नेपाल सरकारले िवदेशी रा , दातृ िनकायसंग
अनरु ोध गरी सहयोग आउने म जारी रहेको,सरकारले
त काल र दीघकालको राहतको काय म याएको,
भवन िनमाण संिहतालाई कडाईका साथ पालना ग रने
र कमजोर भ–ु बनौटमा रहेको व तीलाई थाना तरण
गरी एिककृत र यवि थत व ती िवकासको गु योजना
तयार गरी काया वयन गन सरकार ितव हँदै "हा ो
धरोहर हा ै दािय व" नामक अिभयान अिघ सारी
यसका लािग स पदा कोषको घोषणासमेत सरकारले
ग रसके को छ ।
भू–उपयोग तथा व ती, िवकासका लािग
आव यक पन कानून बनाउने एकलौटी अिधकार
िवधाियकाको भएको हँदा यो य तो कानून बनाउनु
भनी यायपािलकाले आदेश िदन िम ने हैन,
योजनाब व ती िवकास कसरी गन, भू-उपयोग
तथा व ती िवकासका लािग राि य नीित क तो
हने, एउटा िछमेक को घरले अक िछमेक को घरमा
ित गरेमा यसको ितपूित कसरी िदने कित िदने
भ ने कुरा कायका रणीको नीितगत िवषयिभ पन
िवषयहँदा अदालतले आदेश गन िम दैन, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश नगरी रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत सनु ी िनजबाट पेस
ु
भएको बहसनोट समेत अ ययन ग रयो ।
िवप ी काठमाडौ उप यका िवकास
ािधकरणको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी हरेराम ितवारीले ािधकरणले गरेका काय ित
िनवेदकको ी नपगु ेको, ािधकरणले गनु पन के

काम नगरेको हो िनवेदकले उ लेख गन नसके को,
यस ािधकरणले नेपाल सरकार ारा ि वकृत
मापद डिवपरीत सडक अित िमत गरी िनमाण
ग रएका भौितक संरचना हटाउन आदेश िदएको
र सडक अित मण गरी िनमाण ग रएको िविभ न
यि , संघ, सं था, सरकारी अध सरकारी भवन
तथा अ य भौितक संरचना हटाई सडक चौडा पारी
आवत जावतमा सहज गराएको छ, दैवी कोप,
ाकृितक कोप वा अ य कारणबाट सहरिभ रहने
बािस दालाई िजउधनको र ा खाितर हरेक घरमा
ए बल
ु े स, दमकल, पानी ट् याङ् कर एवं उ ारका अ य
सवारी साधन सहज पमा आवत जावत हनपु दछ
भ ने मा यताका साथ सडक िव तार गरेको र
उप यकाका साना ग ली ग लीको दवु ैतफ िबजल
ु ीका
पोल ठड् याई िबजल
ु ीका तार, टेिलफोन तारलगायत
जडान ग रएको साथै न सा एवं मापद डिवपरीत अ य
घरलाई आघात पु ने गरी िनमाण ग रएको घर भ काई
मापद डिभ रहन िविभ न यि ह लाई पटकपटक
िनणय गरी जानकारी गराइएको, सहरमा िब दै गएको
अव थालाई सधु ार गन जो सक
ु ै बाट भएका गलत
कायलाई िन सािहत गरी रहेको हँदा िनवेदन खारेज
हनपु छ भनी गनभएको
बहस सनु ी िनजबाट पेस भएको
ु
बहस नोटसमेत अ ययन ग रयो ।
िवप ी काठमाडौ महानगरपािलकाको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी दामोदर
खड् काले
महानगरपािलकाले भूक पप ात
सवसाधारणलाई खतरा हने भौितक सरचना आफै ँ ले
िनरी ण गन, उजरु ी िलने काम गरी भ काउने काम
गद आएको, मापद डिवपरीतका भवनह भ काउने
िनणय गरी भ काएको र कित तला, कता बाटो, क तो
भवन भ ने कुरा िनवेदकले भने ज तो हन नस ने र
िविधकको ि , घडेरी सहरको सु दरता आिदमा भर
पन र कानूनबमोिजम नै सो काम गरी आएकोले िनवेदन
खारेज हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
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यसमा यही २०७२ साल वैशाख १२, १३ र
२९ गते गएको िवनासकारी भूक प तथा यस पिछका
पराक पका कारण मल
ु क
ु ले ठुलो हताहत बेहोनु
परेको, य तो िवनासकारी ाकृितक कोपको पूव
सतकता र कोपप ातको राहत तथा उ ारलगायत
पनु थापना तथा पनु िनमाणका ितकाय पिन
सही पमा हन नस दा अ बढी जनधनको ित
हन गयो । जनताको िजउधनको सरु ा गरी मौिलक
मानव अिधकारको सरु ा गनु पन रा यको दािय व
बाट रा य िवमख
ु भई, नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२,१३ समेत ारा द मौिलक
हकमा आघात परेको, िविभ न चिलत कानूनह ,
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ७, ९,
१० नं. समेत थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
को दफा २६, २८, ९६, १५६, १६१ तथा १६३
समेत मल
ु क
ु ऐन घर बनाउनेको महलको २, ३ र ४
नं. समेतलगायतका अ य िविभ न कानूनले दान
गरेको नाग रकको वैयि क मौिलक हक तथा सामिु हक
सावजिनक हकसमेत हनन् हनक
ु ो साथै यसस ब धमा
िविभ न अ तराि य कानून ारा रा यले वीकार
गरेको िज मेवारी ित उदािसन रही नाग रक हक
संकटमा पारेकोले देहायका सशु ासनस ब धी,
िवकास र योजनास ब धी र ाकृि क कोपको
यव थापनस ब धी लगायत स मािनत अदालतले
आव यक र उपयु देखेको अ य िवषयलाई स बोधन
र मागदशन हने गरी देहायको आदेश जारी गरी पाउन
सावजिनक सरोकारको िवषयअ तगत ततु िनवेदन
पन आएको पाइयो ।
१) चिलत कानूनिवपरीत िदए िदलाइएका सबै
िनमाण इजाजतह , िनमाणसँग स बि धत
सबै िनणयह बदर ग रपाउन ।
२) इजाजत िदएभ दा बढी वा िवपरीत बनाइएका
भवन संरचना छानिवन, अनगु मन गराई
भ काउन लगाई पाउन ।
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३) कानून तथा मापद ड िवपरीतका सबै भवन
तथा अपाटमे ट संरचनाले समदु ाय समाजमा
समेतमा ग भीर असर पन भएकोले यसरी
बने बनाइएका ५ तला वा द र िज मेवार
ािविधक ारा ठीक ठहर भएभ दा बढीका
सबै तला भवन संरचना भ काई धराप बनेका
घरह यथािश हटाउने आदेश जारी
ग रपाउन ।
४) असरु ि त देिखएका िनजी तथा सबै सरकारी
अधसरकारी भवन हटाउन लगाई पाउन ।
५) िनि त भौगोिलक े मा सबै भवन संरचना
एकै साइज उचाइमा कायम रा न र कुनै
एक िछमेक को भवन वा संरचना लडी अक
िछमेक को घर बसोबासमा नो सानी नहने
याभूित गराई नो सानी भएमा यसको
ितपूित यसै घरधनीले ितनपन
ु गरी
आव यक आदेशसमेत जारी ग रपाउँन ।
६) िनजी आवासीय योजनबाहेक यापा रक
वा सावजिनक उ े यले बनेका र ब ने सबै
संरचनाको वातावरणीय भाव मू याङ् कन र
भाव यूनीकरणको यव था अिनवाय गन
गराउन आदेश जारी ग रपाउँन ।
७) मल
ु क
ु भर पथृ क पथृ क भू- े मा िनमाण हने
भवन संरचनाको उपयु मापद ड यथािश
तैयार गन लगाई सो मापद डबमोिजम मा
सरु ि त घर संरचना िनमाण गराउन येक
नगरपािलका, गाउँ िवकास सिमितको
वीकृित र अनगु मनको यव था गन आदेश
पाउँन ।
८) िदगो ब ती िवकासका लािग ामीण
तथा सहरी ब ती िवकास सु गरी सबै
नाग रकका लािग सहरी े मा क तीमा ६
िमटरको वेशमाग सिहत योजनाब ब ती
िवकास र बसोबासको लािग उिचत आदेश

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
जारी ग रपाउँन ।
९) भू-उपयोग तथा ब ती िवकासका लािग
राि य नीित तथा कानून िनमाण गरी
काया वयनको लािग आव यक आदेश जारी
ग रपाउँन ।
१०) मल
ु क
ु का सबै िज लालाई राि य राजमागमा
र सबै गा.िव.स. तथा नगरपािलकालाई ेि य
तथा थानीय सडकमा जोड् न आव यक
आदेश जारी ग रपाउँन ।
११) दल
ु भ ब दै गएको भूिम मािथ िनर तर
अित मण भई र भूक प ज ता ाकृितक
कोपमा आ य िलने खु ला जिमनको खाँचो
हँदा कुनै पिन नाममा सरकारी सावजिनक
जिमन तथा सामदु ाियक तथा राि य वन
े कसैलाई दता गन निदनु निदलाउन,ु
न कली सक
ु ु वासीका नाममा िदएको जिमन
खोज तलास गरी िफता िलनु र पया खाली
जिमनको योजनाब संर ण गनु भनी आदेश
जारी ग रपाउँन ।
१२) चिलत कानून तथा मापद डको
उ लङ् घन गन, कानूनी कत य पालना नगन,
अनगु मन र सधु ार नगराउने, अिनयि त र
वे छाचारी िनमाण गन िदने िदलाउने र
िनमाण गन कायसमेतले अनिु चत काय तथा
ाचारज य कसरु मािनने हँदा य ता
सबैलाई कानूनबमोिजम कारवाही गनु भनी
आदेश जारी ग रपाउँन ।
१३) ततु िनवेदनमा ि पु न नसके को वा
अ य आव यक िवषयमा समेत उपयु
आ ा आदेश वा पूज जारी गरी आगामी
िदनमा सरु ि त बास थान र िदगो िवकासको
व नको पथ दशन ग रपाउँन ।

यवसायीह को बहस सनु ी ततु िनवेदनसिहत
िमिसल संल न बहसनोटह समेत अ ययन गदा
देहायका िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
(क) ततु िवषय सावजिनक सरोकारको िवषय
हो हैन ?
(ख) नेपाल सरकार
धानम ी तथा
मि प रषदको
कायालयसमेतका
िवप ीह को ि याकलापले मौिलक हक
तथा कानूनी हक हनन् भएको छ छै न ?
(ग) िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकले उठाएका
िविवध िवषयलाई संबोधन हने गरी आदेश
जारी हनु पन हो हैन ?

२. िनणयतफ िवचार गदा ततु िनवेदन
२०७२।१।१२, १३, र २९ गतेका शि शाली भूक प
र यस पिछका पराक पनका कारण नेपालका १४
िज लामा यापक र ग भीर तथा अ य िज लामा समेत
जनधन, घर, सडक, पल
ु , िव तु , स चार, खानेपानी,
अ पताल, िव ालय, कलेज, धािमक, सां कृितक,
ऐितहािसक तथा परु ाताि वक स पदाको साथै रंगशाला,
कभडहल ज ता भौितक संरचना र सरकारी तथा
गैरसरकारी भवन यापा रक अपाटमे टमा पु न गएको
ित र रा यले भूक प पूव अपनाउनु पन सतकता वा
जनतामा वाह गनपन
ु सूचना वाह गन नस दा र
भक
ु पो र चा नु पन कदम भावकारी नहँदा तथा
जनताको जीवन वत ता तथा स पि को सरु ाको
लािग िनबाह गनपन
ु दािय व िनबाह गन नस दा वा
नगरेकोले भूक पबाट मल
ु क
ु ले ठूलो जनधनको ित
बेहोनु परेको साथै भूक प पीिडत े तथा िज लाका
जनताले बेहोनु परेको िपडा र सहरी े मा बनेका
अ ला र मापद डिवपरीत बनेका ठूला ठूला घर तथा
अपाटमे टका कारण घरमा ब दा वा सडकमा िहड् दा
महसस
ु गनु परेको असरु ा साथै भूक पो रको उ ार,
प िवप का तफबाट उपि थत िव ान् कानून राहत, ितपूित, पनु थापना तथा पनु : िनमाणको लािग
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चा नु पन भावकारी कदम नचालेको, जनतालाई
दान गनपन
ु सरु ाको याभूितसमेतका स ब धमा
िवप ी िनकायह मा भएको दािय व र िज मेवारी
पालन नगरेको र रा यले िविभ न राि य तथा
अ तराि य कानून ारा वीकार गरेको िज मेवारी
पूरा नगरेकोले जनताको मौिलक तथा नाग रक हकमा
आघात परेको र िवपत यव थापन स ब धमा भएका
कानून भावकारी नभएको, समय सापे कानून िनमाण
गरी लागू गन आव यक भएको, भ नेसमेतका िवषय
उठाई िवप ीह का नाममा उ ेषण परमादेशलगायत
उपयु आदेश जारी गरी पाउन ततु िनवेदन दायर
हन आएकोले र िनवेदनमा उठाएका िवषय िनवेदकको
वैयि क वाथिसत मा स बि धत नरही नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ ले याभूत गरेका
वत ताको हक (धारा १२), स प ीको हक (धारा
१९) ज ता अित संवेदनशील हकको काया वयनिसत
स बि धत आम जनताको यापक र ग भीर चासो र
सरोकारको िवषय हनक
ु ो साथै समाजमा दीघकालीन
भाव पान िवषयह रहेको देिखएकोले ततु िनवेदन
सावजिनक सरोकारको िवषयिसत स बि धत भई
ततु िनवेदन गन पाउने अिधकार िनवेदकलाई रहे
भएकै देिखयो ।
३. ाकृितक िवपि पूव िनधा रत र
अनमु ान यो य हँदनै न् तापिन नेपालले िवगतमा पटक
पटक य ता भूक प तथा महा भूक पबाट सिृ जत
िवपि यहोन बा य भएको र स पूण नेपाल रा य
भूक पको उ च जोिखममा रहेको कुरा िविभ न
अ ययन अनस
ु धानबाट िविदत हँदा हँदै पिन य तो
िवपि बाट हन स ने ितलाई यूनीकरण गन सिकने
उपाय अवल बन गन तफ रा यले कदम नचालेको,
भूक पप ात यसबाट उ प न कोप यव थापन
नभएको, िवप ी िनकायह ले कानून तथा
मापद डिवपरीत भवनलगायतका संरचना िनमाण गन
अनमु ित दान गरेको, कानून तथा माद ड अनु पनै

अनमु ित िदइए तापिन यसको सही अनगु मन परी ण
नभएको, िदगो िवकास योजना नभएको, रा यले समय
सापे कानून तथा नीित िनमाण नगरेको र भइरहेको
कानूनको पालन नभएको ज ता कारणले गदा जनताको
जीवन वत ता र स पि को अिधकार कुि ठत भई
संिवधान द मौिलक तथा नाग रक हक हनन् भएको
र रा यले आफनो दािय व िनवाह गन नसके कोले
उि लिखत िवषयलाई स बोधन हने गरी आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदनमाग रहेको देिख छ ।
४. नेपाल यरु िे सयन लेट र अ ेिलयन
लेटको संगममा रही िविभ न पवत शङ
ृ ् खलाले
ओगटेको नेपाललाई भूक पीय ि ले जोिखम े को
पमा हेन गरेको पाइ छ । नेपालका िहमालयह
िनर तर लामो समयस मको भौगिभक उथलपथु लको
प रणाम उ प न भएका हन् भ ने मािनएको छ । कारण
जे सक
ु ै भए पिन सन् १२५५, सन् १५०५, िव.सं.
१९९०, िव.सं. २०३७, िव.सं. २०४५ र िव.सं.
२०६८ सालमा नेपालका िविभ न भागमा गएका
शि शाली भूक पबाट नेपालले ठूलो जनधनको ित
बेहोनु परेको कुरा इितहासबाट रा य सस
ु ूिचत छ ।
नेपाल सरकार उ ोग म ालयअ तगतको खानी तथा
भू-गभ िवभागमा रहेको भूक प मापन के ले मापन
गरेको भूक पको मताको सूचना स ेषणबाहेक भूगभ य अ ययन अनस
ु धान गरी भूक पका बारेमा
सूचना स ेषण गन र भूक पस ब धी पूव चेतावनी
िदन स ने वै ािनक िविधको िवकास नेपालमा हन
सके को देिखँदैन । य पी भूक पस ब धी िविभ न
अ ययन अनस
ु धान भएका भए पिन िव का अित
िवकिसत मल
ु क
ु ह ले पिन भूक पको पूवानमु ान
गरी जनतालाई सस
ु ूिचत गन सके को उदाहरण भने
पाइँदैन । तथािप िविभ न मल
ु क
ु ले यसस ब धी
राि य तरका अ ययन अनस
थापना
ु धान के
गरी य ता अनस
ु धान के बाट उपल ध सूचनाको
जानकारी जनतालाई गराउदै आएको भने पाइ छ ।
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भारतमा पृ वी म ालयअ तगत रहेको National
Centre for Seismology ले अ ययन अनस
ु धान
गरी भूक पस ब धी आिधका रक सूचना उपल ध
गराउने (http://moes.gov.in/in/programmes/
national-centre-seismology), चीनमा State
Council अ तगत रहेको China Earthquake
Administration लाई भूक पीय ित कम गन
स ब धी उपाय अवल बन गन कानून ारा नै यव था
गरी
(http://en.wikipedia.org/wiki/China_
Earthquake_Administration) यस अ तगतको
Bureau of Monitoring and prediction ले
भूक पको अनगु मन र आिधका रक भिव यवाणी गन
(http://www.gov.cn/english/2005-10/02/
content_74193:htm), बेलायतमा British
Geology Survey ले भू-िव ानस ब धी िवषयमा
आिधका रक सूचना उपल ध गराउने, यव था भएको
देिख छ । नेपालमा आिधका रक िनकायको पमा
खानी तथा भूगभ िवभागले भूक पस ब धी त यांक
रेकड गरी सूचना जारी गन गरी आए तापिन भौगिभक
वै ािनक खोज अ ययन अनस
ु धान गरी आधा रक
सूचना वाह गन कुनै पिन स म िनकायको थापना
भई य तो काय हन सके को देिखएन ।
५. भूक प अित नै संवेदनशील र िवनासकारी
कोपको पमा िवगतदेिख सािबत हँदै आएको त य
िविभ न काल ख डमा आएका भूक पको इितहासबाट
प हन आउँछ । पनु राविृ हँदै घटेका य ता दैवीय
िवनासबाट रा यका नाग रकको िजउधन र राि य
स पि को सरु ा किठन र कितपय अव थामा यि को
पहँचभ दा परको कुरा हो तापिन य तो िवनासबाट हन
स ने ितलाई यूनीकरण गन उपाय अवल बन गन
िज मेवारी भने रा यको हो । िवगतदेिख हालस म
रा यले ठूलो ित बेहोरी स दा पिन यसबाट हन
स ने ित कम गन रा यले आ नो ोत र साधनले
याएस मको यूनतम उपाय अवल बन गनपनमा
ु

य तो गन नस नल
ु ाई रा यले आ नो दािय व
पूण पमा पूरा गरेको भ न िम दैन । यसस ब धमा
िविभ न मल
ु क
ु को अ यास हेन हो भने भूक पीय
जोिखममा रहेका रा यले भूक पपूवको अव था (Pre
Disaster Stage), भूक प हँदाको अव था (During
Disaster Stage) र भूक पप ातको अव था (Post
Disaster Stage) गरी िवपत यव थापनका चरण
र संय ह को यव था गरको पाइ छ । नेपालका
स दभमा हेन हो भने िविभ न कोपको सामना गद
आए तापिन यसको यव थापन गरी जनताको
जीवन र रा यको स पि को संर ण गन त कालीन
र दीघकालीन योजना तथा संय ह को थापना गरी
यव थापन गन सके को पाइँदैन ।
६. जहाँस म रा यले हालैको िवनासकारी
भूक पप ात उ प न प र थितको उिचत यव थापन
नहँदा य तो घटनाबाट सरु ि त र स मानपूवक
बाँ न पाउने हक तथा स पि को हकमा आघात
पगु ेको भ ने छ, यसस ब धमा नेपाल सरकारले
चालेका कदम, रा यले यूनतम पमा वहन गनपन
ु
दािय वअनु प भए नभएकोस ब धमा िवचार गनपन
ु
देिखयो । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२ (१) ले मािनसको बाँ न पाउने हक सिु नि त
गरेको छ । नाग रक तथा रानीितक अिधकारस ब धी
रा संघीय अनबु ध (ICCPR) १९६६ को धारा
६ ले मािनसको बाँ न पाउने अिधकारलाई कानूनले
संरि त गनपन
ु रा यको दािय व िनधारण गरेको छ भने
मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप (UDHR) को
तावनामै भयबाट मिु पाउने अिधकार मानवमा मा
रहेको उ लेख गद कुनै पिन रा यका सरकारले
य तो वातावरण िसजना गनपन
ु दािय व वहन गनछन्
भिनएको छ । गास बास कपास मािनसको आधारभूत
आव यकता हो तथािप ती कुराको आपूित बाट मा
पिन जीवन वत ताको साथकता रहँदनै । िविभ न डर
ाशबाट मु भएर बाँ न पाइएन भने जीवन िजउनक
ु ो
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सार हँदैन । अ य कुराको अित र अनगल चार
अफवाहबाट िसजना हने भय तथा भौितक संरचनाबाट
िसजना हने भयबाट मु रही ढु क भएर बाँ न पाउने
अिधकार नै वा तवमा जीवनको वत ता हो । भूक प
ज तो पूवानमु ानको आभाष हन नस ने िवषयमा रा य
तरबाटै सवसाधारणलाई वै ािनक यथाथपरक
जानकारी िदएर महािवपि को समयमा अनगल चार
अफवाहबाट िसजना हने भयबाट सवसाधारणलाई
मु गनु पिन रा यको दािय व हो । तर य तो ाकृितक
िवपि को समयमा रा यले संिवधानमाफत वीकार
गरेका दािय व ज ताको य तै पूरा गनपछ
ु वा प य
भनी िनरपे पमा अनमु ान गरी रा यको मतामािथ
सध
उठाउन पिन िम ने हो हैन भ नेतफ पिन
िवचार गनपन
ु ह छ । संसारका िवकिसत र धनाढ् य
मल
ु क
ु कह मा पिन य तो िवपि को समयमा रा यले
नचाहँदा नचाहँदै पिन मौिलक मानव अिधकारको
उ लङ् घन हन पगु ेका उदाहरणह श तै पाइ छ
। कितपय अव थामा रा यको यव थापक य शैली
र मता पिन मौिलक अिधकारह को याभूितका
लािग िनणायक हन स छ । उि लिखत िमित २०७२
वैशाख १२, १३ र २९ गतेका शि शाली भूक प
गएको के ही समयपिछ नै के ीय दैिव कोप उ ार
सिमितको आ ानमा रा यका स ब सबै संय
प रचािलत भएको, त कालै उ ार तथा राहत
काय सु गरी यसलाई िनर तरता िदइएको, भ ने
िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिख छ । यसका
अित र खा ा न, पाललगायतका राहत साम ी
िवतरण गन कायलाई यवि थत पमा स चालन गन
के ीय तरमा सिमित गठन र राहत िवतरण सम वय
सिमितको गठनसमेत गरी राहत िवतरण काय स चालन
गद आएकोर उपभो य व तु वा सेवाको गणु तर
प रमाण एवं मू यको अिनयिमतताबाट उपभो ा
वगलाई संर ण दान गरी उपभो य व तु वा सेवाको
गणु तर वा उपयोिगता कायम रा दै एकािधकार एवं

अनिु चत यापा रक ि याकलाप ारा मू य विृ हन
स ने अव थालाई रो न र उपभो य व तु वा सेवाको
उपयोिगता एवं योगस ब धी झु ा तथा ामक चार
सार हन निदई सरु ि त तथा गणु तरयु उपभो य
व तु वा सेवाको िब िवतरण िनकासी पैठारी र
स चयस ब धी यव थालाई यवि थत ग रएको,
आगामी िदनको लािग खा ा नलगायत पे ोिलयम
पदाथको पया मौ दातको यव था िमलाएको,
उपभो ाको हक िहतमा ितकूल असर पान िकिसमका
एकािधकार तथा अनिु चत यापा रक ि याकलापलाई
अनगु मन रोकथाम र िनय ण गन काय योजना बनाई
उ काययोजना काया वयन गन तथा उपभो ाको हक
िहत संर ण गनको िनिम उपभो य व तु वा सेवाको
आपूितलाई यवि थत िनयि त तथा िनयिमत गन
ज ता काय ग रएको भ ने पिन िवप ीह को िलिखत
जवाफबाट देिखएको अव था हँदा िनवेदकले उठाए
ज तो रा यले कुनै पिन िज मेवारी पूरा नै नगरी
जीवन र स पि को अिधकारमा आघात परु याएको
्
अव था भने देिखँदैन । रा यले आफनो ोत र िवदेशी
सहायतासमेत ा गरी जनताको मौिलक हकको
संर ण गन यासरत रहेको देिखयो ।
७. भूक पप ात िवपत् यव थापन हन
नसके को, भयरिहत वातावरण िसजना नभएको पनु लाभ
तथा पनु थापना काय हन नसके को भ ने स ब धमा
िवचार गदा भूक पको ित र जनताको सरु ालाई
यानमा राखी घर वा संरचनाको लािग योग हने
उ पादनलाई िनयात गन रोक लगाइएको, ित भएको
भौितक संरचना, सिु वधायु व ती िनमाणका भूक प
पीिडतह लाई सहयोगलगायत पनु वास एवं पनु िनमाण
कोष थापना ग रएको र दाताह बाट सहयोगको
ितब ता ा भएको, काठमा डौ उप यका एवं अ य
थानका अ पताल, सरकारी कायालय भवनह को
सरकारी, िनजी तथा अ य संघ सं थाको तफबाट
Rapid Visual Assessment भई ब न िम ने
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निम ने घरका स ब धमा घर धनीलाई राय परामश
दान ग रएको, जोखीमयु
ित त भवनह
भ काउनका लािग िविभ न िनकायह ि यािशल
रहेको र सरु ि त तबरले भ काउन ािविधक
सिमित गठन ग रएको, भक
ु पो र ितकाय तथा
पनु लाभ एक कृत काययोजना, २०७२ वीकृत गरी
नेपाल सरकारले आफनो ोतले याएस म िनमाण
तथा पनु थापनाको कायलाई भावकारी पमा
अिघ बढाइएको, उि लिखत काय योजना भूक प
भािवत े मा उ ार तथा राहतका कायह शी
सम वया मक एवं भावकारी पमा स चालन गन
र पीिडत जनतालाई त काल पनु लाभ, पनु थापना
तथा पनु वासको यव था िमलाउने तथा ित त
संरचनाको नव िनमाण गन उ े यले याइएको र
यस काय योजनामा िज मेवार िनकाय, सहयोगी
िनकाय तथा काय अविधसमेत िनि त गरी अनगु मन
र मू याङ् कनको ठोस त रकासमेत िनधारण ग रएको
भ नेसमेत िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखन
आएकोले रा यले भूक पप ात पनु लाभ पनु थापना
तथा पनु िनमाणको कायमा य निशल नै नरहेको भ ने
देिखन आएन ।
८. रट िनवेदकले चिलत कानूनिवपरीत
िदए िदलाइएका सबै िनमाण इजाजतह , िनमाणसँग
स बि धत सबै िनणयह बदर ग रपाउँ, इजाजतिवपरीत
बनाइएका भवन संरचना छानिवन, अनगु मन गरी
भ काउन लगाई पाउँ, कानून तथा मापद डिवपरीतका
सबै भवन तथा अपाटमे ट यथािश हटाउने आदेश
जारी ग रपाउँ, असरु ि त देिखएका िनजी तथा सबै
सरकारी अधसरकारी भवन हटाउन लगाई पाउँ,
भवन िनमाणको उपयु मापद ड यथा शी तयार
गन लगाई सो मापद डबमोिजम मा घर वा सरकारी
भवन संरचना बनाउने र सोको काया वयनको
अनगु मन गन भावकारी संय का लािग आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने स ब धमा िवचार गदा सव थम के कुन

िनकाय वा पदािधकारी चिलत कानूनिवपरीत िनमाण
इजाजत िदएको हो भ ने स ब धमा िनवेदकले यो
कानूनिवपरीत य तो पदािधकारीबाट यी यी यि वा
सं थालाई कानूनिवपरीत िनमाण इजाजत िदइएको
भनी स माण उ लेख गन सके को देिखँदैन । तसथ
िनवेदनमा उ लेख गदमा अनमु ानको आधारमा बो न
िम ने पिन भएन ।
९. जहाँस म ठूला अ ला तथा धराप भई
बसेका जोिखमयु घरलगायतका संरचनाको कारण
िनभयसाथ बाँ न पाउने अथात् भयबाट मु हन
नपाएकोले इजाजतिवपरीत बनाइएका भवन संरचना
छानिवन, अनगु मन गरी भ काउन लगाई पाउँ भ ने
िवषय छ सोस ब धमा उि लिखत भूक प पिछ
जोिखमयु
ित त भवनह सरु ि त तबरले
भ काउनका लािग िविभ न िनकायह ि याशील
रहेको, के मा जोिखमयु भवन भ काउनका लािग
िसफा रस सिमित तथा िविभ न ािविधक सिमित
गठन भई काय भइरहेको, जोिखम यु घर भवनह ले
थप जोिखम हने हँदा ममत वा विलकरण गरेर पिन
ब न नसिकने घर भवन सरु ि त तबरले भ काउन
२०७२।२।३ मा नै जोिखम घर भ काउनेस ब धी
कायिविध, २०७२ जारी भइसके को र के ीय
तरको सिमितले िनणय गरी भ काउनु पन घर भवन
दैवी कोप उ ार सिमितको सम वयमा नेपाली
सेना, नेपाल सश हरी र नेपाल हरीको संयु
टोिलले भ काउने काय ग ररहेको र य तो टोलीलाई
आव यक उपकरणसिहत यव थापनको लािग
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयमा अनरु ोध
ग रएकोर मौजदु ा साम ी र भाडामा समेत िलई काय
भइरहेको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट
देिखएकोले जनतालाई ाशबाट मु रा न रा यको
तफबाट सके स मको याश पिन भएकै पाइयो ।
१०. भवन िनमाणको उपयु मापद ड
नभएको र िदगो, सरु ि त र व थकर तथा सु दर ब ती
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िवकासको लािग पथृ क े मा पथृ क भवन संरचनाको
उपयु मापद ड नभएकोले यथाशी तयार गरी सबै
नाग रकलाई सहज वेशमागसिहतको योजनाब
व ती िवकास सु गन, पीिडतलाई सहयोगलगायत
पनु बास एवं पनु : िनमाण काय म स चालन गन
राि य पनु िनमाण कोष थापना गरी राि य तथा
अ य ोत प रचालन गन स ब धमा नेपाल सरकारबाट
२०७२।१।१७ मा िनणय भएको, ित त संरचनाको
िदगो द रलो र योजनाब िनमाण तथा िव थािपत
यि तथा प रवारको पनु वास तथा पनु थापना र
पनु : िनमणको लािग अिधकार स प न पनु : िनमाण
ािधकरणको थापना गन पनु : िनमाणस ब धी
अ यादेश, २०७२ पा रत भई लागू भइरहेकोमा सो
अ यादेश ित थापना िवधेयक संसदमा
् िवचारािधन
रहेको, राहत, पनु : थापना र पनु : िनमाण कायलाई
आ.व. ०७२/७३ को बजेटमा ाथिमकतामा रािखएको
र ५ वषमा पनु : िनमाण काय स प न गन ितब ता
रहेको भ ने पिन िवप ी मि प रषद् सिचवालयको
िलिखत जवाफ रहेको पाइ छ । यसै गरी भवन िनमाण
संिहतालाई कडाइकासाथ पालन ग रने कमजोर भूबनोटमा रहेको ब तीलाई थाना तरण गरी एिककृत
र यवि थत ब ती िवकासको गु योजना तयार गरी
काया वयन गन सरकार ितब रहेको भ नेसमेत
िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको देिखँदा पनु लाभ
तथा पनु िनमाणस ब धी काय गन पिन रा य उ त
रहेको देिख छ ।
११. मल
ु क
ु का िविभ न राजमागह लाई
राि य राजमागमा जोड् नु पन भ ने पिन िनवेदनमाग
देिख छ । नेपाल सरकारले सावजिनक सडकलाई
राज माग, सहायक माग, सहरी माग र िज ला माग
गरी चार वगमा वग करण गरी य ता सडकह को
सडक सीमासमेत तोक सडक दायाँबायाँ अित मण
हन निदने र दीघकािलन पमा सडकको िवकास एवं
िव तार गन नीित िलएको र स भव भएस म िज लाका

मु य सडकलाई राजमागमा जोड् नेतफ सरकार
सजग रहेको भ ने भौितक पूवाधार तथा यातायात
म ालयको िलिखत जवाफबाट देिखएको र राजमाग
अित मण गरी बनाइएका संरचना हटाउन उप यकामा
काठमाड उप यका िवकास ािधकरणले िनर तर
काय ग ररहेको भ ने देिखएकोले राजमाग तथा अ य
सडक ह को यव थापन गनतफ पिन सरकार लािग
परेको देिख छ ।
१२. चिलत कानूनको उ लङ् घन र समय
सापे कानून तथा नीित िनमाण हन नसके को वा
बेवा ता भएको भ ने िनवेदकको आरोपका स ब धमा
िवचार गदा ाकृितक िवपि को बेलामा सि य हने दैवी
कोप उ ार ऐन, २०३९, िनकासी पैठारी (िनय ण)
ऐन, २०१३, संयु बजार अनगु मन िनदिशका,
२०६९, आपूित नीित, २०६९, थानीय वाय
शासन ऐन, २०५५, लगायतका कानूनह सि य
रहेको र दैवी कोप उ ार ऐन, २०३९ लाई समय
सापे र वतमानको प रि थितलाई स बोधन गन गरी
िवपद यव थापन ऐन बनाउन िवधेयक संसद्मा दता
भएको, पनु : िनमाणस ब धी अ यादेश, २०७२ जारी
भई लागू रहेको र यसलाई ित थापन गन िवधेयक
संसदमा
् िवचारािधन रहेको, जोिखमयु घरह
भ काउनेस ब धी कायिविध, २०७२ जारी भई काय
अगाडी बढाइएको, भूक पो र ितकाय तथा पनु लाभ
एक कृत काययोजना, २०७२ काया वयनमा आएको,
िवपत यव थापन िवधेयक, २०७१ यव थािपका
संसदमा
् दता भएकोमा भूक प पिछ अझ समसामियक
संशोधनको लािग संसदबाट
् िफता िलई आव यक
प रमाजन गरी पेस गन काय भइरहेको, उपभो ा संर ण
ऐन तथा िनयमावली, २०५६ लगायतका कानूनह
लागू रहेको र समसामियक संशोधन तथा िनमाणको
ममा रहेको भ ने िलिखत जवाफबाट देिखएकोले
वतमान कानूनको संशोधन तथा प रमाजन गनतफ
पिन सरकार लािगपरेकोले िनवेदकको मागबमोिजम
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आदेश जारी हन स ने अव था देिखएन । तसथ रट
िनवेदकले मापद डिवपरीत बनाइएका भवन संरचना
भ काउन लगाउने भूक प बाट असरु ि त ब न पगु ेका
सबै सरकारी तथा अध सरकारी संरचना भ काउन
लगाउने, भवन िनमाणका उपयु मापद ड यथािश
तयार गन लगाई सो मापद डबमोिजम मा घर संरचना
गराउने र सोको काया वयनको अनगु मन गन उ ेषण
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेतका माग
भए तापिन िवप ी िनकायह वयंले रट िनवेदनमा
माग भएबमोिजम भूक पको कोपबाट सिृ जत िवपत
यव थापन तथा पनु : िनमाण पनु थापनाको काय
गन र कानून िनमाणलगायतका काय गन य नशील
रहेको र ितब ता य गरेको देिखएकोले िनवेदकले
उठाएको वल त िवषयह को प रपूित हन नस ने
भ ने नदेिखँदा उ ेषण परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने हदस म िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
१३. साथै िनवेदकले उठाएका बाँ न पाउने
अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको संर ण,
िवपत यव थापनसमेतका यव थापक य कुराह का
स ब धमा िवचार गदा नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ ले मौिलक मानवअिधकारको याभूित गद
ती अिधकारको साथक काया वयन गन िज मेवारी
रा यलाई सु पेको छ । कृितक कोपलगायत अ य
कुनैपिन कारणमा यि को मौिलक हक अिधकारको
संर ण र संव न गनपन
ु दािय वबाट रा य िवमख
ु
हन स दैन । नाग रकको संर कको हैिसयतले
आ नो ोत साधनको समिु चत प रचालन गरी
आफूले िलएको िज मेवारीबाट कुनैपिन बहानामा
रा यले पिछ हट् न िम दैन । यो वा यो कारणलाई
आधार बनाई जनताका मौिलक हक कुि ठत हने
गरी ग रएका रा यका ि याकलापलाई वैधता दान
गन गरी कुनै पिन काय गन अिधकारपिन रा यलाई
हँदनै । मौिलक मानवअिधकारको संर ण गनपन
ु
दािय व पूरा गन ग रएका ि याकलाप यवहारमा

पिन देिखन स नपु छ । यसैले रा यले जनताका
लािग अिधकारको संर ण संव न गदा जनताको
सहमित र स मित हने िकिसमबाट गनपछ
ु । जीवन
वत ताको अथ बाँ न पाउने कुरामा मा सीिमत
हनु हँदैन, स मानपूवक बाँ न पाउने हक नै वा तवमा
जीवन वत ताको हक हो भ ने कुराको देिखनु
पछ । हालैको भूक प बाट रा यले बेहोनु परेको
ित र जनताले पाएको हैरानीको बीच ताद य हने
गरी रा यका ि याकलाप दिशत हनपु छ । भूक प
ज तो ाकृितक कोपको पूवानमु ान गन सिकने गरी
वै ािनक खोज अनस
ु धान एवं यसको वै ािनक
पिु गन सिकने याि क उपहरणह बाट जनतालाई
सस
ु ूिचत गराई उनीह को जीवन र ा गनपन
ु दािय व
रा यको हो । तथािप यी सबै कुराको प रपूित गन
रा य स म नहन स छ तापिन अिहलेको Global
Village भएको प र े मा य ता सूचना जनता सम
परु याउन
नस दा सोचे भ दा बढी ित हन पगु ेको
्
त य ट हन आएको छ । यसैले आगामी िदनमा
य तो ाकृितक िवपि बाट हन स ने ित यनु ीकरण
गनतफ रा यले कदम चा नु पन देिखन आएको
छ । िवकासको नाममा अ यवि थत ब ती िवकास
र दीघकालीन सोच बेगर बनेका भौितक संरचनाका
कारण िवपद यव थापनप ात पिन जनताले
आफूलाई सरु ि त महसस
ु गन नस नु अक िवड बना
देिखएको छ । सावजिनक तथा सरकारी जिमनमािथको
अित मणका कारण आप कालीन अव थामा सरु ि त
अवतरण गन थान नपाएर पिन कितले यान
गमु ाउनु परेको यथाथता रा यको सामु देखा परेको
छ । नदी िकनारा इनार पोखरी पाटी पौवा जंगल
पत ज गालगायतका सावजिनक एवं सरकारी जिमन
वैयि क तथा िनजी वाथका कारण सागु रन पगु ेको
तीतो यथाथता पिन रा यका सामु चनु ौतीको पमा
देखा परेको छ । जीवन वत ता अथात् बाँ न पाउने
अिधकारको अथ गास बास कपासमा मा सीिमत छै न
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सरु ि त िकिसमले भय रिहत वातावरणमा बाँ न पाउने
र उ नित गित र िवकास गन पाउने अिधकार पिन
आज जीवनकै अिधकारको पमा िलइ छ । ाकृितक
ोतको िदगो उपयोग हने गरी ग रएको िवकास नै
बा तवमा िदगो िवकास हो । िवकासको नाममा बढ् दो
सहरीकरण र अ यवि थत ब ती िवकास एवं सरकारी
एवं सावजिनक जिमनमािथको अित मण गरी बनेका
ठूलाठूला संरचनाले उ टै समाजमा भयको वातावरण
िसजना गरेको छ । तसथ आगामी िदनमा भूक पबाट
हन स ने ितको यूनीकरण, ाकृितक कोप एवं
िवपत् यव थापन, सरु ि त भई बाँ न पाउने हकको
स मान, िदगो िवकास, सरु ि त, वा य, तथा सु दर
ब ती िवकास, दैवी कोपको बेला आ य िलने पया
खाली जिमनको योजनाब संर ण, भूक पीय सही
सूचनाको लािग भूगभ िव ानको अ ययन अनस
ु धान
साथै नीित िनमाण र समसामियक कानून िनमाणका
लािग देहायको काय गनु भनी िवप ी नेपाल सरकार
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेतका
नाममा देहायको िनदशना मक आदेश जारी ग रिदएको
छ।
१. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२ (१) ले मािनसको बाँ न पाउने हक
सिु नि त गरेको छ । नाग रक तथा रानीितक
अिधकारस ब धी रा संघीय अनबु ध
(ICCPR)१९६६ को धारा ६ ले मािनसको
बाँ न पाउने अिधकारलाई कानूनले संरि त
गनु पन रा यको दािय व िनधारण गरेको छ
भनेमानव अिधकारको िव यापी घोषणाप
(UDHR) को तावनामै भयबाट मिु
पाउने अिधकार मानवमा मा रहेको उ लेख
गद कुनै पिन रा यका सरकारले य तो
वातावरण िसजना गनपन
ु दािय व वहन
गनछन् भिनएको छ । भूक पलगायतका
ाकृितक कोपले समाजमा भौितक तथा
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मानवीय ित मा नभई दीघकालस म भाव
रहने गरी मनोवै ािनक असर परु याएको
्
ह छ । य तो कोपबाट पन गएको भौितक
वा मानवीय ित देखरे , भागेर वा सनु रे
यि का मन मि त कमा पन गएको असरले
समाजलाई िसत र भयिभत बनाएको
ह छ । यो कोपप ातको िपडा (Post
disaster trauma) को अव था हो । भयबाट
मु हन पाउने अिधकारको याभूितको
लािग रा यले आिथक, भौितक सामािजक
वा मनोवै ािनक उपायह अवल बन गरी
यि लाई भयरिहत वातावरणमा बाँ नस ने
अव थाको सिु न तता िदलाउनु पछ ।
भूक पप ातको िपडाको स बोधनका लािग
रा यले यथोिचत पमा मनोसामािजक
परामश (Psycho-social counseling)
सेवा स चालन गन आव यक ब ध
िमलाउने । भूक पलगायतका कुनै ाकृितक
िवपि का बारेमा आम जनमानसलाई
आतङ् िकत र िसत पान गरी कुनै िनराधार
सूचना, समाचार वा भिव यवाणी गन िनषेध
गन । िवना आधार आम जनमानसलाई
आतङ् िकत पान गरी सावजिनक चार सार
वा सचू ना, समाचार, आलेखह काशन
गन कायलाई द डनीय बनाउने गरी कानून
िनमाण गन ।
२. नेपाल भूक पीय जोिखमका ि ले अ य तै
जोिखमपूण भौगिभक े मा रहेको भ ने
त यह सावजिनक भइरहेको स दभमा
आगामी िदनमा िविभ न भौितक संरचना
िनमाण गदा वा ब ती िवकास गदा भौगिभक
ि कोणले उपयु
थानको पिहचान
गरेर मा भौितक संरचना िनमाण वा
ब ती बसाउने काय गन योजनको लािग

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
स बि धत सरोकारवाला िनकाय तथा
यसस ब धी िव ह समेत संल न संय
िनमाण गरी काय गन ।
३. काठमाडौ उप यकालगायत नेपालका
िविभ न सहरह मा घना तथा अ यवि थत
ब तीको कारण िवपि को समयमा यान
बचाउन आव यक खल
ु ा थानको अभाव
छ । पर परागत पमा कायम रहेको खल
ु ा तथा
सावजिनक थानह अित मण ग रएको वा
मापद डिवपरीत घर टहरालगायतका िनमाण
ग रएको भए य ता संरचनालाई िविधस मत
त रकाले हटाउन लगाई येक ब ती टोलमा
यूनतम पमा आव यक खल
ु ा आ य थल
चौर कायम गन यसस ब धी िनकायले
त काल काय ार भ गन ।
४. तोिकएभ दा बढी उचाइका सबै अ ला
भवनमा भूक पले परु याएको
ितको कारण
्
आसपासका सवसाधारणका साना र आवास
योजनको लािग बनेका वा ब ने घरह लाई
ित पु न स ने देिखएको र यसरी बनाइएका
अ ला संरचनाका कारण िछमेकका जनताले
सध ाशको वातावरणमा बाँ नु पन िनयित
िसजना हन पगु ेको छ । जनु यायोिचत हन
स दैन । तसथ य ता संरचना िछमेकका
अ य संरचनालाई असर नपान गरी सरु ि त
कृितका छन् भ ने कुराको सिु न तता
अपेि त ह छ । अत: मापद डिवपरीत बनेका
सबै संरचना भ काई उपयु त लामा िसिमत
गन लगाउने र यसरी बनेका अ ला घरह
ािविधक परी ण गरी ािविधक ि ले
सरु ि त भएको याभूित िदन लगाउने ।
५. आिधका रक भगु भ य सूचना सं ेषण गन
स ने भूगभिवदह् को अभाव महसस
ु भएको
प र े मा वदेशमै पिन भगु भ शा ीय
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िवधामा वै ािनक अ ययन अनस
ु धान खोज
गन आव यक भएकोले सरकारी तरमा
अ ययन अनस
ु धान के को थापना गनु र
िवदेशमा अ ययन गरेका वदेशी वा िवदेशी
भूगभिवदह् को यो यता मता परी ण
गन संय र पेसागत मयादाको िनयमन
गन िनयमनकारी िनकाय पिन नभएको
ले य तो िनकायको पमा कानून ारा
नै के ीय तरमा एक अनस
ु धानमल
ु क
एवं िनयमनकारी िनकाय थापना गनु
गराउनू । य तो िनकायमाफत भूक पस ब धी
आव यक य र भरपद सूचना िदने एवं
नेपाल भूक पीय जोिखम मल
ु क
ु भएकोले
भूक पस ब धी सामा य जानकारी रा न
मा यािमक तहमा अ ययन अ यापन गराउने
र यसमा िवशेष ता हािसल गन उ च िश ा
दान गन यव था िमलाउने ।
६. औ ोिगक िवकासस ब धी नीित िनमाण
ऐन िनयम तजमा
ु स मको िज मेवारी भएको
उ ोग म ालयअ तगत रहेको खािन तथा
भगु भ िवभाग मातहत भूक प मापन के
रािखँदा यसको के ीय िनकायको पमा
रहेको उ ोग म ालयको उ े यिसत मेल
खाएको देिखँदनै । िसङ् गो नेपाल भूक प
जोिखम े मा रहेको भ ने त य सावजिनक
भइरहेको स दभमा यसस ब धी के ीय
िनकायको पमा कानून ारा छु ै म लयको
थापना गरी सोअ तगत िविभ न अ ययन
अनस
ु धान के तथा प रषदह् को गठन
गन बा छनीय देिखएकोले यसस ब धी
भारत तथा चीन र स भव भए अ य मल
ु क
ु को
अ याससमेतको अ ययन अवलोकन गरी
छु ै म ालय, िनकाय, अ ययन के तथा
प रषदह को गठन गरी भूक पको अ ययन

नेपाल सरकार
अनस
ु धान र आिधका रक चेतावनी (Early
Warning System) एवं संकट त े
घोषणा गनपन
े िनधारण गनसमेतको
ु
िज मेवारी नेपाली सेना, सश
हरी,
जनपद एवं िवशेष हरीह लाई सु पने
यव था िमलाउने ।
७. कुनै खास े मा गएको भूक पको जानकारी
तरु त िदन सके अक े मा हन स ने
ितलाई जोगाउन सिकने हँदा भूक पको
अ ययन अनस
ु धान गन आिधका रक
िनकायको गठन नभएस म पूव चेतावनी
णाली (Early Warning System) जडान
गरी ूत स चार मा यमबाट जानकारी
गराउने यव था िमलाउने ।
८. हाल चलनमा रहेको दैवी कोप उ ार ऐन,
२०३९ उ ार र राहतमा मा सीिमत रहेको
र भूक प ज तो महािवपि को समयमा िवपत
यव थापन एवं पनु : िनमाण तथा पनु थापना
कायको लािग यो ऐन पया र समसामियक
नदेिखएकोले िवपत यव थापन एवं पनु :
िनमाण तथा पनु थापनास ब धी राि य
नीित िनमाण गरी िवपत यव थापनका तीन
चरण Reduce, Response र Recovery
लाई स बोधन हने गरी यथाशी सोस ब धी
ऐन तथा िनयमको तजमा
ु गरी लागू गन
यव था िमलाउने ।
९. सवसाधारणको ब तीमा आवत जावत, हावा,
काशमा अवरोध पु ने साथै सवसाधारणले
जीवनभर आजको भू-स पि को उपयोिगता
समा हने गरी कुनै पिन सरकारी सावजिनक
वा िनजी यापा रक योजनका अ ला भवन
तथा अपाटमे ट िनमाण गनपु ूव यसबाट
अ य यि को घर आवास वा अ य स पि
वा आवत जावतको वत तामा ितकूल
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असर पन भएमा मका पन स बि धत प लाई
यथाथ सूचना र यथोिचत ितपूित िदने
र यसरी िनमाण हने संय बाट अ लाई
यूनतम मा ित पु ने कुराको सिु न तता
गराएर ाकृितक ोतको अिनयि त दोहन
नहने गरी मा िनमाण गन अनमु ित िदने
यव था गन ।
१०.ब ती िवकास, सहरीकरण वा आवास
योजना स चालन गदा भूिमको स भा यता
र उपयु ता र भूक पीय जोिखमको सव ण
गरी ाकृितक ोतसाधनको िदगो उपयोग
हने गरी स चालन गन यव था िमलाउने ।
११.अित मण भएका सरकारी तथा सावजिनक
जिमन सरकारले ा गरी दैवी कोपको
बेला आ य िलने पया खाली जिमनको
योजनाब संर णको लािग आव यक
यव था िमलाउने ।
१२.भूक पको जोिखमलाई यूनीकरण गन हाल
भइरहेको भवन िनमाणसंिहता र मापद डको
पनु रावलोकन गरी पथृ क े मा िनमाण हने
भवन संरचनाको उपयु मापद ड यथाशी
बनाई लागू गन र यसको स ब िनकाय
तथा थानीय िनकायबाट िनयिमत अनगु मन
गन यव था िमलाउने ।
१३.राजमाग तथा ामीण सडक िनमाण गदा
मापद ड िनधारण गरी भूक पलगायतका
ाकृितक कारणबाट हनस ने भू खलन र
यसबाट हन स ने जोिखमको सव ण गरी
बम लाि टङ ज ता जिमनको िभ ी भागमा
क पन याउने उपकरणको योग नगन
यव था िमलाउने ।
१४.नेपालका जंगल, िहमाल, परु ाताि वक तथा
ऐितहािसक मह वका थल तथा मठ मि दर
पाटी पौवा आिद िव स पदा सूचीमा परी
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िव कै स पि का पमा रहेको स दभमा
भूक पको कारणले परु याएको
ितको सव ण
्
गरी पूववत् अव थामा याउन य ता
मह वका व तक
ु ो पनु : िनमाण िजण ारको
राि य योजना िनमाण गरी त काल लागू गन
यव था िमलाउने ।
१५.िवपि को सामनाप ात य तो िवपि
बेहोन बा य र न यहोरेका बीच आधारभूत
िभ नता हन निदन उ ार तथा राहत
कायप ात योजनाब
पनु : थापना,
पनु लाभ तथा पनु :िनमाणको काय रा यले
सु ग रस नपु छ तर भूक प गएको मिहनौ
िबितस दा पिन रा यले पनु थापना,
पनु लाभ, पनु िनमाण तथा पनु थापनाको
ठोस नीित र योजना अिघ सारेको पाइएन ।
तसथ अपाङ् गता भएका, घरबास गमु ाएका,
जीवन गज
ु ाराको िवक प नभएका, अस ,
बालक, मिहला, वृ यि ह को लािग
राि य नीित बनाई यथाशी पनु थापना,
पनु लाभ, पनु िनमाणको काय यथाशी सु
गन यव था िमलाउनू ।
१६.भूक पको जोिखम यव थापन गरी जनताको
जीवन र रा यको स पि को संर ण गन
भूक पपूवको अव था (Pre Disaster
Stage), भूक प हँदाको अव था (During
Disaster Stage) र भूक पप ातको
अव था (Post Disaster Stage) गरी
त कालीन र दीघकालीन योजना तथा
संय ह को थापना गन यव था
िमलाउने ।
१७.िवपतको समयमा खा ा न, औषधी पानी
इ धनलगायतका अ याव यक व तक
ु ो अभाव
देिखएको साथै सावजिनक यातायातको
साधनको यव थापन हन नसक जनताले

बेहोनु परेको हैरानीलाई ि गत गरी आगामी
िदनमा य ता अ याव यक व तु र सेवालाई
रा यले िनय णमा िलई यसको उिचत
यव थापन गन यव था िमलाउने ।
१८.भूक पकै कारण िजउ बचाउन सफल भए
तापिन कितले घरबास र आ य गमु ाएको
अव था हँदा य ता यि को पिहचान गरी
ितनीह लाई रोजगारको यव था गन सीप
िसकाई पनु िनमाणको कायमा संल न हने
ब ध िमलाउने ।
ततु आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
िदई ततु िनवेदनको दायरीको लगत क ा िमिसल
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . ९६०२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
फै सला िमित : २०७२।६।७।५
मु ा : संरि त े िभ संरि त िहउँ िचतवु ा मारी
छाला िनकासी ओसारपसार गरी घरमा राखेको
०७०-CR-००५६
पनु रावेदक / वादी : िज ला हरी कायालय, मु ताङको
जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : गोरखा िज ला करौजा गा.िव.स.
वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कायालय,
का क मा थुनामा रहेका कुलमान घले
गु ङसमेत

यव था गरी यायकतालाइ विववेक य
सजाय िनधारण गन स ने गरी कानूनी
ावधान िवधाियकाले िनि त गरेको
देिख छ । यसरी िवधाियकाले द ड
िनधारण गन िव ता रत ावधान राखे पिन
तजिबजी अिधकारको योग आ मगत
वा वे छाचारी पमा गन िम दैन ।
य तो द डको िनधारण यायकताले
सम याय (equity), शु अ त: करण
(good conscience),
ाकृितक
याय (natural justice) का आधारमा
कसुरको मा ा वा गा भीयता, घटना म
र कानूनले तोके को प रिधसमेतलाइ
तुलाना मक पमा अनुपाितक र उिचत
स तुलन (proportional & proper
balance) भएको छ छै न याल गरी
याियक पमा स पादन हनपु न ।
( करण नं.६)

वादीका तफबाट : उप यायािधव ा पु य साद पाठक
ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा जयनारायण
०७०-CR-००५७
पौडेल
पनु रावेदक / ितवादी : मु ताङ िज ला माफा गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.१ घर भई हाल कारागार अवलि बत निजर :
कायालय, का क मा थनु ामा रहेका याम साद स ब कानून :
लालचन
सु फै सला गन :
िव
स पक अिधकारी ी कमलजंग कुँवर
यथ / वादी : िज ला हरी कायालय, मु ताङको
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
जाहेरीले नेपाल सरकार
माननीय यायाधीश ी माधव साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी राजकुमार वन
§ राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा व यज तु
फै सला
मान काय र व यज तुको आखेटो पहार
या.ओम काश िम : याय शासन
रा नेस मको िनिष कायलाइ पिन
एकै दफामा राखे पिन सो कायलाइ ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको
कसुरको मा ानुसार िवचार गरी सजाय े ािधकारिभ पन मु ाको संि त य एवं ठहर
गन अिधकतम र यूनतम सजायको यस कार छः935
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िज ला हरी कायालय, मु ताङको
िमित २०६८।२।१५ च.नं.१२६८ को प बाट
िज ला मु ताङ माफा गा.िव.स. वडा नं.१ मा रहेको
याराडाइज गे ट हाउसमा िमित २०६०।२।१४ गते
खानतलासी गदा २ वटा िहउँ िचतवु ाको छाला बरामद
भएकोले उ गे ट हाउसका मािलक याम साद
लालचन, च.नं. १२७७ िमित २०६८।२।१६ को
प ानस
ु ार िमित २०६८।२।१५ गते िज ला गोरखा
करौजा गा.िव.स वडा नं.४ घर भई हाल िज ला
मु ताङ माफा गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने याम साद
लालचनको च री गोठमा काम गन कुलमान घले गु ङ
ाउ भएको, च.नं. १३१२ िमित २०६८।२।२७ को
प ानस
ु ार गोरखा करौजा गा.िव.स. वडा नं.१ घनु चक
ु
घर भई हाल िज ला माफा गा.िव.स. वडा नं.४ ब ने
रि जन िहराचनको चौरी गोठमा काम गन का छावीर
गु ङसमेत बरामदी मचु ु का िहउँ िचतवु ाको छाला
िहउँ िचतवु ाको हड् डीसमेतका दशी सबतु माणसिहत
आव यक कानूनी कारवाहीको लािग पेस भएको जाहेरी
ितवेदन ।
िमित २०६८।२।१४ गते िज ला मु ताङ
माफा गा.िव.स. वडा नं.१ मा पन ितवादी याम साद
लालचनको याराडाइज गे ट हाउसमा हरी टोलीले
खानतलासी गदा होटलको मूल ढोकाबाट वेश गरी
मािथ लो तलामा जाने प क िसंढी रहेको उ िसंढी
चढी मािथ लो तलामा गई हेदा होटलका िविभ न
कोठाह रहेको, उ कोठाम ये बाथ म लेिखएको
ताला लगाई ब द रहेको कोठाको ढोका खोली हेदा
िव तरासिहतको २ वटा खाट रहेको, कोठाको कुनामा
काठको टंगालोमा सेता, कालो, खैरो रंगको टाटेपाङ् े
टाउको खु ा तथा पु छरसमेत भएको १ िमटर ७४
से.िम.को थान १ र १ िमटर ७३ से.िम. को थान १ गरी
ज मा थान २ िहउँ िचतवु ाका छाला झु ड् याई रािखएको
अव थामा बरामद भएको भ ने हरी िनरी क राममणी
उ ेतीसमेतले खडा गरेको बरामदी मचु ु का ।
िज ला मु ताङ माफा गा.िव.स. वडा नं.१
ि थत याराडाइज गे ट हाउस मेरो आ नै हो ।

िमित २०६८।२।१४ गते हरीह आएर मेरो होटल
खानतलासी गरे । बाथ म भनी लेिखएको कोठामा
खानतलासी गदा क रब १ िम.७४ से.िम. र अक
१ िम. ७३ से.िम. को दइु वटा िहउँ िचतवु ाको छाला
सक
ु ाएर राखेको अव थामा बरामद गरेका हन् । क रब
१ मिहना जित अगािड िज ला गोरखा करौजा गा.िव.स.
वडा नं.४ थायी घर भई हाल माफाि थत मेरो चौरी
गोठमा काम गन वष ४८ को कुलमान घले गु ङले
याएर मलाई रा नको लािग भनी िदएको हो । मैले मेरो
होटलको मािथको ढलानको छानामा सक
ु ाउनको लािग
िफँ जाएर राखे ँ । यसपिछ बाथ म भनी लेिखएको
कोठामा काठको बारमा सक
ु ाएर राखेको िथएँ । हरी
आएर खानतलासी गरी बरामद गरेर छालासिहत
मलाई िज ला हरी कायालय, जोमसोममा िलएर
गए । उसले िदएको छाला आलो िथयो । मैले नग हाओस्
र नकुिहयोस् भनी ननु छालामा दलेर सक
ु ाएँ । टु चे
गा.िव.स. फचे भवाङमा भएको मेरो चौरी गोठमा उसले
काम गछ । उसले रासन िलन आउँदा छाला िलएर
आएको हो । मैले ओछ् याउनको लािग भनी राखेको हो ।
कहाँ र कसरी मरेको बारेमा मलाई थाहा भएन । त वीर
नं. १ मा कुलमान घले गु ङ र मैले हातमा िलएको
िहउँ िचतवु ाको छाला नै कुलमान घले गु ङले मलाई
याएर िदएको र मेरो याराडाइज गे ट हाउसबाट
हरीले बरामद गरेको छाला यही नै हो भनी ितवादी
याम साद लालचनले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको सािबती बयान ।
२०६८ साल वैशाख मिहनाको १५/१६ गते
हन स छ । १ वटा पोथी र १ वटा भाले िचतवु ा मरेको
देखे ँ । मैले २ वटै िचतवु ालाई धपु ीको पातले नदे ने
गरी छोपे ँ । यसपिछ भोिलप ट िबहान वतासेमा
रि जन िहराचनको च री गोठमा काम गन िज ला
गोरखा के रौजा गा.िव.स. वडा नं. १ का का छावीर
गु ङलाई भेट्न गएँ । उसलाई चौरी गोठमा काम गदा
देिख नै िचनेको हो । मैले उसलाई भवाङभ दा मिु न
चौरमा २ वटा िहउँ िचतवु ा मरेको फे ला पारे ँ छाला
काढ् नको लािग सहयोग गनु पर्यो भने ँ । ऊ मलाई
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कुलमान घले गु ङसमेत
सहयोग गन तयार भयो । मैले छाला काढे र साहको
घरमा पठाउने हो उसले जेसक
ु ै गरोस् भनेको हो । हामी
दबु ै जनाले च कुले उ दईु वटा िहउँ िचतवु ाको छाला
काढ् य र मासु र हड् डी यही ँ छाड् य । भोिलप ट नै
२ वटा छाला बोके र याई माफाि थत मेरा साहलाई
याएर िदएँ । साहले झोलाबाट िनकालेर हेरयो
् र
२ वटा हो भनी सो यो । साहले उ छालाह
मािथ छतमा रा नु भ यो । मैले छतमा िफँ जाएर
राखे ँ । यो रात साहको होटलमा बसेर भोिलप ट नै
फकँ । १५/१५ िदनमा रासन खच िलन साहकहाँ
आउँछु । छाला बझ
ु ाउनभ दा ६ िदन अगािड रासन
िलन माफा साहकहाँ आएको िथएँ । २०६८।२।१५
गते हरीह आएर मरेको िहउँ िचतवु ा कहाँ छ देखाउ
भने । म र हरीह गएर खो दा भिलङ िभरमा िहउँ
िचतवु ाको टाउको मे द डलगायतका हड् डी ग हाएको
अव थामा फे ला पर्यो । उ हड् डीह हरीले
उठाएर याए । चौरीमा िवष हालेर िहउँ िचतवु ाले खाई
छट् पटाउँदै आएर भवाङमिु नको िभरमा आएर मरेको
हन स छ । िकनिक यहाँ पासो पिन छै न । ब दक
ु ले
हानेको वाल पिन छै न । त वीर नं.१ मा देखाएको
हड् डीह भवाङ िभरमा फे ला पारेको हड् डी तथा
छालाका टु ाह नै हो । त वीर नं. २ मा मेरो साह
याम साद लालचन र मैले हातमा िलएको छाला िहउँ
िचतवु ाको छाला हो । सो त वीर २ मा देखाएको २
थान छाला नै मैले मेरो साह याम साद लालचनलाई
उसको होटलमा लगेर िदएको हो भनी िज ला गोरखा
के रौजा गा.िव.स. वडा नं.४ थायी घर भई हाल िज ला
मु ताङ माफा गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने याम साद
लालचनको चौरी गोठमा काम गन ितवादी कुलमान
घले गु ङले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
सािबती बयान ।
टुकुचे गा.िव.स. मा पन बतासे भ ने ठाउँमा
रि जन िहराचनको च री गोठमा काम गछु । गते मलाई
याद भएन तर िबहान क रब १० बजेितर बतासेमा
चौरी चराएर फकर आई खाना खाने बेलामा कुलमान
घले गु ङ आयो । उसले अिल तल िभरको चौरमा

िहउँ िचतवु ा मरेको छ, छाला काढ् न सहयोग ग रदेउ
भ यो । मैले यो छाला के गछ भनी सोध । उसले पिछ
काम ला छ भ यो । कुलमान तथा मैले च कु योग
गरी पालैपालो २ वटा मरेको िहउँ िचतवु ाको छाला
काढ् य । यसपिछ उ िहउँ िचतवु ाको छाला िलएर
कुलमान आ नो गोठितर गयो । म आ नो गोठितर गएँ ।
ऊ छाला िलएर भोिलप ट माफा साहकहाँ गयो रे भ ने
मैले सनु े ँ । छाला काढेपिछ हामीले हड् डी तथा मासु
यही ँ छाडेका हो । पिछ िग ले सबै िलएर गयो रे भ ने
सनु े ँ । कुलमानलाई हरीले याउँदा िहउँ िचतवु ाको
हड् डीसिहत याएको देखेको हो । मलाई थाहा नभएर
छाला काढ् न सहयोग गरेको हो भनी िज ला गोरखा
के रौजा गा.िव.स. वडा नं.१ घर भई हाल िज ला
मु ताङ माफा गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने ितवादी
का छावीर गु ङले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
सािबती बयान ।
ितवादी
याम साद
लालचन,
कुलमान घले गरु ङ तथा का छावीर गु ङलाई म
िच छु । याम साद लालचन माफाि थत याराडायज
गे ट हाउसका मािलक हन् । कुलमान घले गु ङ
याम साद लालचनको चौरीगोठमा काम गन मािनस
हन् । का छावीर गु ङ माफा ब ने रि जन िहराचनको
च री गोठाला हन् । याराडाइज गे ट हाउसबाट
२ थान िहउँ िचतवु ाको छालासिहत याम साद
लालचनलाई हरीले प ाउ गरेको भ ने मैले सनु े ँ ।
पिछ हरीले कुलमानलाई पिन चौरी गोठमा नै गएर
प े र याएको भ ने सनु । िहउँ िचतवु को छाला यित
धेरै मह व ह छ ज तो मलाई ला दैन । याम साद
लालचनलाई िहउँ िचतवु ाको छाला रा न हँदैन भ ने
थाहा नहोला ज तो ला छ । याम साद लालचन
िहउँ िचतवु ाको छालाको यापार गन मा छे ज तो
ला दैन । यो गाउँमा िहउँ िचतवु ाको छालाको यापार
हँदैन ज तो ला छ । याम साद रा ो आचरणको मा छे
हन् । कुलमान घले र का छावीर पिन खराब आचरणका
मािनस होइनन् । तर माफामा बािहरको मािनस आएर
क तूरीको िसकार गछन् । हामीले प े र ए यापलाई

937

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
बझ
ु ाएका पिन ह । िहउँिचतवु ाको छाला ज तो कुरा
उहाँले रा न नहने िथयो िहउँ िचतवु ाको छाला याएर
िदएकोले उनीह को िनयत क तो िथयो भ न सिक न
भ ने िज ला मु ताङ माफा गा.िव.स.वडा नं.४ ब ने
वष ७० का नरबहादरु िहराचन तथा ऐ. वडा नं.३
ब ने वष ६१ का भि िहराचनसमेतका जना ७ ले
ग रिदएको सजिमन मचु ु का ।
राि य िविध िव ान योगशाला, खमु टारको
च.नं.१११२ िमित २०६८।३।५ को प ानस
ु ार यस
कायालयबाट परी णको लािग पठाइएको २ थान
छाला िहउँ िचतवु ा(Snow leopard) को हो भनी
मािणत भएको तथा हड् डी िबग याट यािमलीको
हाडखोर भएको भ ने परी ण ितवेदन ा भएको ।
जाहेरी ितवेदन बरामदी मचु ु का सािबती
बयान कागज िविभ न यि ह ले थप माण
बु नको लािग ग रिदएको कागजातह , िविध िव ान
योगशालाको परी ण ितवेदनलगायतका सबै
कागजातह अनस
ु धान गरी हेदा िज ला मु ताङ
माफा गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने ितवादी याम साद
लालचन िज ला गोरखा के रौजा ४ घर भई हाल िज ला
मु ताङ माफा गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने याम साद
लालचनको चौरी गोठमा काम गन ितवादी कुलमान
घले गु ङले च रीमा िवष हाली िहउँ िचतवु ालाई मारी
ितवादी का छावीर गु ङको सहयोगमा यसको छाला
िनकालेर यापार गन उ े यले कुलमानले याम साद
लालचलनलाई याएर िदएको र यसको ओसारपसार
गन इरादा राखेको ठहछ । यसबाट का छावीर गु ङले
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
दफा ५(ख) तथा संर ण े यव थापन िनयमावली,
२०५३ को िनयम १६(क) बमोिजमको कसरु गरेको
तथा याम साद लालचन र कुलमान घले गु ङले
सोही ऐनको दफा ५(क) र २६(१) बमोिजमको कसरु
तथा संर ण े यव थापन िनयमावली, २०५३
को िनयम १६(क) को कसरु अपराध गरेकोले िनज
ितवादी का छावीर गु ङ, याम साद लालचन तथा
कुलमान गु ङलाई राि य िनकु ज तथा व यज तु

संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) बमोिजम
हदैस मको सजाय गन साथै बरामद भएको २ थान
िचतवु ाको छाला सोही ऐनको दफा २८ बमोिजम जफत
गन मागदाबी िलई अनस
ु धान अिधकृतले स पक
अिधकारीको कायालयमा िमित २०६८।३।९ मा पेस
गरेको अिभयोगप ।
िज ला माफा गा.िव.स. वडा नं.१ ि थत
याराडाइज गे टहाउस मेरो आ नै हो । िमित २०६८
साल जे १४ गते हरीह आएर मेरो होटल
खानतलासी गरे । बाथ म भनी लेिखएको कोठामा
खानतलासी गदा क रब १ िम. ७४ से.िम. अक १ िम.
७३ से.िम. को दईु वटा िहउँ िचतवु ाको छाला सक
ु ाएर
राखेको अव थामा बरामद गरेका छन । क रब १
मिहना जित अगािड िज ला गोरखा के रौजा गा.िव.स.
वडा नं.४ थायी घर भई हाल माफाि थत मेरो चौरी
गोठमा काम गन कुलमान घले गु ङले याएर मलाई
रा न भनी िदएको हो । मैले मेरो होटलको मािथ
ढलानको छानामा सक
ु ाउनको लािग िफँ जाएर राख ।
यसपिछ बाथ म भनी लेिखएको कोठाको काठको
बारमा सक
ु ाएर राखेको िथएँ । हरी आएर खानतलासी
गरी बरामद गरेर छालासिहत मलाई िज ला हरी
कायालय जोमसोममा िलएर गए । उसले िदएको छाला
आलो िथयो । मैले नग हाओस् र नकुिहइयोस् भनी
ननु छालामा दलेर सक
ु ाएँ । टु चे गा.िव.स. को फचे
भवाङमा भएको मेरो चौरी गोठमा उसले काम गछ ।
उसले रासन िलन आउँदा छाला िलएर आएको हो ।
मैले ओ याउनको लािग भनी राखेको हो । कहाँ र
कसरी मरेको बारेमा मलाई थाहा भएन । त वीर नं.१
मा कुलमान घले गु ङ र मैले हातमा िलएको िहउँ
िचतवु ाको छाला नै हो कुलमान घले गु ङले याएर
याएर िदएको र मेरो याराडाइज गे टहाउसबाट
हरीले बरामद गरेको छाला यही ँ नै हो भनी ितवादी
याम लालचनले सु स पक अिधकारीसम गरेको
बयान ।
२०६८ साल वैशाख मिहनाको १५/१६ गते
हन स छ । १ वटा पोथी र १ वटा भाले िचतवु ा मरेको
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कुलमान घले गु ङसमेत
देखे ँ । मैले २ वटै िचतवु ालाई धपु ीको पातले नदे ने
गरी छोपे ँ । यसपिछ भोिलप ट िबहान वतासेि थत
चौरी गोठमा काम गन िज ला गोरखा के रौजा गा.िव.स.
वडा नं.१ का छावीर गु ङलाई छाला काढ् नको लािग
सहयोग मागे ँ । मैले छाला काढेर साह कहाँ पठाउने
हो उसले जे सक
ु ै गरोस भनेको हो । हामी दवु ै जनाले
च कुले उ दईु वटा िहउँ िचतवु ाको छाला काढ् य ।
भोिलप ट नै सोही बोरामा भएको छाला बोके र याई
मेरा साह याम साद लालचनलाई उनको होटलमा
याएर िदएँ । साहले झोलाबाट िनकाले र हेरयो
् र२
वटा हो भनी सो यो । साहले उ छालाह मािथ
छतमा रा नु भ यो । मैले छतमा िफजाएर राखे ँ ।
२०६८।२।१५ गते हरीह आएर मरेको िहउँ िचतवु ा
कहाँ छ देखाउ भने । म र हरीह गएर खो दा
भवाङ िभरमा िहउँ िचतवु ाको ख पर छाला तथा हड् डी
ग हाएको अव थामा फे ला पर्यो । उ हड् डीह
हरीले उठाएर याए । चौरीमा िवष हालेर िहउँ
िचतवु ाले खाई छट् पटाउँदै आएर भवाङ मिु नको चौरमा
आएर मरेको हन स छ । िकनिक यहाँ पासो पिन
छै न । ब दक
ु ले हानेको वाल पिन छै न । त वीर नं.१
मा देखाएको हड् डीह भिलङ िभरमा फे ला पारेको
हड् डी तथा छालाका टु ाह नै हो । त वीर नं.२ मा
मेरो साह याम साद लालचन र मैले हातमा िलएको
छाला िहउँ िचतवु ाको छाला हो । सो त वीर २ मा
देखाएको २ थान छाला नै मैले मेरो साह याम साद
लालचनलाई उसको होटलमा लगेर िदएको हो भनी
ितवादी कुलमान घलेले सु स पक अिधकारीसम
गरेको बयान ।
टुकुचे गा.िव.स. मा पन बतासे भ ने ठाउँमा
रि जन िहराचनको च री गोठमा काम गछु । गते मलाई
याद भएन तर िबहान क रब १० बजेितर बतासेमा
चौरी चराएर फकर आई खाना खाने बेलामा कुलमान
घले गु ङ आयो । उसले अिल तल िभरको चौरमा
िहउँ िचतवु ा मरेको छ छाला काढ् न सहयोग ग रदेउ
भ यो । मैले यो छाला के गछ भनी सोध । उसले पिछ
काम ला छ भ यो । च कु योग गरी कुलमान तथा

मैले पालै पालो २ वटा मरेको िहउँ िचतवु ाको छाला
काढ् य । यसपिछ उ िहउँ िचतवु ाको छाला िलएर
कुलमान आ नो गोठितर गयो । म आ नो गोठितर गएँ ।
ऊँ छाला िलएर भोिलप ट माफा साहकहाँ गयो रे भ ने
मैले सनु े । छाला काढेपिछ हामीले हड् डी तथा मासु
यही छाडेका हो । पिछ िग ले सबै िलएर गयो रे भ ने
सनु े । कुलमानलाई हरीले याउँदा िहउँ िचतवु ाको
हड् डीसिहत याएको देखेको हो । मलाई थाहा नभएर
छाला काढ् न सहयोग गरेको हो भनी िज ला गोरखा
के रौजा गा.िव.स. वडा नं.१ घर भई हाल िज ला
मु ताङ माफा गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने ितवादी
का छावीर गु ङले सु स पक अिधकारीसम गरेको
बयान ।
अड् डामा बिु झएका धनबहादरु प नचन,
कानमा लालचन, ठूलाका छा लालचन, सरु े
कुमार िहराचन, मंगला लालचन, मान वहादरु
िहराचन, ह र साद लालचन, समु न लालचनसमेतका
सा ीह को बकप बाट समेत ितवादी याम साद
लालचनको गे टहाउसबाट बरामद भएको त य
वीकार ग रएको र दीपक राना, िदपक वगाले, गोिव द
बहादरु राना, िदपकराज बोहरासमेतका सा ीह को
बकप बाट उ िहउँ िचतवु ाको छाला ितवादी
याम साद लालचनको गे ट हाउसको बाथ मबाट
बरामद भएको हो । सो छाला चौरी गोठालाह
ितवादी कुलमान घले र का छावीर गु ङ भएर चौरी
गोठको खकमा िहउँ िचतवु ा मारी छाला काढेर कुलमान
घलेले याम साद लालचनलाई िदएको हो । उ चौरी
खकबाट सिडगली अव थामा रहेको िहउँ िचतवु ाको
हड् डी र ितवादी कुलमान घले गु ङलाई समेत
प ाउ गरी कानूनी कारवाहीको लािग पेस गरेको हो
भ ने बकप ।
ितवादीह याम साद लालचन कुलमान
घले गु ङ र का छावीर गु ङसमेतको संल नतामा
गै कानूनी त रकाले िहमालक रानी Queen of
the mountain उपनामले प रिचत संरि त दल
ु भ
लोपोउ मख
ु तथा संकटापन (Protected by
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Act, Rare, Endangered and Threatened)
व यज तु िहउँ िचतवु ाको छाला काढी ओसार पसार
गरी ह ता तरण गरेको तथा लक
ु ाईिछपाई आ नो
घरमा राखेको देिखन आयो । तसथ संरि त व यज तु
िहउँ िचतवु ाको छाला काढी ओसारपसार ह ता तरण
तथा घरमा राखेको अिभयोगमा राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१)
अनस
ु ार कसरु को मा ा हेरी ितवादीह याम साद
लालचन र कुलमान घले गु ङ दवु ै जनालाई जनही
.१०००००।– (एकलाख) मा जरीवाना र १५
(प वष) कै द सजाय हने ठहछ । ितवादी का छावीर
गु ङले ितवादी कुलमान घले गु ङको अनरु ोधमा
िहउँ िचतवु ाको छाला काढ् नमा सहयोग गरेको तथा
िनजको उमेर वृ अव था रहेकोसमेत देिखँदा राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा
२६(१) अनस
ु ार कसरु को मा ा हेरी िनजलाई जरीवाना
.८००००।– (असी हजार) मा हने ठहछ । बरामद
भएको िहउँ िचतवु ाको छाला थान २ र हड् डीह
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९
को दफा २८ बमोिजम जफत हने ठहछ भ ने सु
स पक अिधकारीको २०६९।१।२० को फै सला ।
सु अ नपूण संर ण े आयोजनाको
स पक अिधकारीले गरेको िमित २०६९।१।२०।४
को फै सलामा िच बझ
ु ेन । म पनु रावेदकले िहउँ
िचतवु ा मारेको र चौरीमा िवष हालेको होइन । म
चौरी चराएर साँझ गोठमा फिकने ममा आकाशमा
िग ह घिु मरहेकोले के कुन जनावर हो भ ने कुरा
जानकारी नभई भोिलप ट वृ उमेरका का छावीर
गु ङको सहयोगमा छालास म काढेको हो । मेरा
साह याम साद लालचनले छाला याउन भनेका
होइनन् । िमिसल संल न माणह बाट िहउँ िचतवु ा
मारेको भ ने कुरा कही कतैबाट पिु हन सके को
छै न । सोतफ नहेरी के वल मु ाको नामलाई मा या
आधार मानी सु स पक अिधकारीले एकप ीय पमा
फै सला गदा ित यि कसरु के हो ? भ ने नछुट्याई
गोलमोल पमा सबैलाई दाबीबमोिजम हने ठहर गरी

हचवु ाको भरमा िनद ष कुनै िहउँ िचतवु ा नमारेको
िसकार नगरेको यि लाई कसरु दार ठहर गरी मेरो
भएका माणको मू याङकन नगरी अ यायपूण फै सला
भएको हँदा सो िु टपूण फै सला बदर उ टी गरी मलाई
याय इ साफ िदलाई पाउँ भ ने कुलमान घले गु ङको
पनु रावेदन अदालत, पोखरामा िलएको पनु रावेदन
िजिकर ।
सु अ नपूण संर ण े आयोजनाको
स पक अिधकारीले गरेको िमित २०६९।१।२०।४ को
फै सलामा िच बझ
ु ेन । िहउँ िचतवु ा मारेको मान लगाएको
तथा छाला काढी याउन भनेको होइन । सो िहउँ िचतवु ा
मान मान लगाउन र छाला काढ् न लगाउनमा मेरो कुनै
संल नता छै न । सु मु ा हेन अिधकारीबाट मौकामा
बिु झएका मािनसह को भनाइ लेखाई सरकारी सा ी,
सह ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी तथा थनु छे क
योजनाथ गरेको बयान कागजसमेतलाई नहेरी एक
पि य पमा ग रएको फै सला मेरो हकमा कदापी कायम
रहन नस ने हँदा बदर भागी छ । जाहेरी दरखा त
बरामदी मचु ु कासमेतबाट म पनु रावेदकले िहउँ िचतवु ा
मारी ओसार पसार गरेको भ ने त य िमिसल संल न
रहेको छै न । मैले कुनै िहउँ िचतवु ा नमारेको िसकार
नगरेको कोही कसैलाई कुनै ढंगबाट िहउँ िचतवु ा मान
छाला स चय ओसार पसारलगायतका काम काय गन
नलगाएको िवप ीका सा ी सजिमनसमेतले मलाई
कुनै गलत काम कायमा कुनै संल नता नभएको रा ो
सामािजक आचरण भएको सोझो िसधा यि हो भनी
कागज गरेको अव था िव मान हँदा म पनु रावेदक
िनद ष रहेको कुरा मािणत भइरहेकोमा झु ा अिभयोग
लगाई सो झु ा अिभयोग दाबीको आधारमा कसरु दार
ठहर गरी अ यायपूण फै सला गनभएको
हँदा सो
ु
अ यायपूण फै सला बदर उ टी गरी सफाइ िदलाई पाउँ
भ ने ितवादी याम साद लालचनको पनु रावेदन
अदालत, पोखरामा िलएको पनु रावेदन िजिकर ।
यसमा बरामद भएको िहउँ िचतवु ाको छाला
मरेको अव थामा देखी छाला िनकालेको हो । िहउँ
िचतवु ालाई मारेको होइन भनी अिधकार ा अिधकारी
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र मु ा हेन अिधकारी सम समेत पनु रावेदक ितवादी
कुलमान घलेको बयान कागज र च री गोठमा काम गन
ितवादी कुलमानले बरामद भएको िहउँ िचतवु ाको
छाला याएको भनी अक पनु रावेदक ितवादी
याम साद लालचनले गरेको बयान कागजसमेतको
प र े यमा हदैस मको सजाय गन गरी सु
अ नपूण सर ण े आयोजना स पक अिधकारीको
कायालयले गरेको फै सला यायको रोहबाट िमलेको
नदेिखँदा छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय, पोखरालाई
सूचना जारी गरी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, पोखराको िमित २०६९।४।३० को आदेश ।
ितवादीह दवु ैजना एक आपसमा पर पर
पोल गरी बसेको अव थासमेत भएबाट कानून ारा
संरि त दल
ु तथा संकटापन व यज तु
ु भ लोपो मख
(Protected by Act, Rare, Endangered,
threatened) पहाडको रानी (Queen of the
mountain) उपनामको िचिनने िहमिचतवु ाको
छाला काढी ितवादी कुलमानले ओसार पसार गरी
ह ता तरण गरेको र ितवादी याम साद लालचनले
उ संरि त व यज तु िहमिचतवु ाको २ वटा छाला
ितवादी कुलमानबाट िलई लक
ु ाई िछपाई गो य
त रकाले होटलको योग नगरेको बाथ ममा राखेको
प सँग देिखएकोले ितवादीह को उ काय
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९
को दफा २६(१) को ितकूल काय भएको हँदा राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण िवभाग राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण िवभाग अ नपूण
संर ण े आयोजनाका स पक अिधकारीले िमित
२०६९।१।२० मा पनु रावेदक ितवादी याम साद
लालचन र कुलमान घले गु ङले संरि त व यज तु
िहउँिचतवु ाको छाला काढी ओसारपसार ह ता तरण
तथा घरमा राखेको कसरु मा राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१)
अनस
ु ार िनज ितवादीह दवु ै जनालाई जनही १
(एक) लाख जरीवाना र १५ (प ) वष कै द सजाय

हने ठहरर्याएको फै सलामा सजायको हकमा निमलेको
हँदा उ फै सला के ही उ टी हने ठहछ । बरामद भएको
िहउँ िचतवु ाको छाला थान २ र हड् डीह सोही ऐनको
दफा २८ बमोिजम जफत हने ठहर्याएको हदस म
िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक ितवादीह याम साद
लालचन र कुलमान घलेलाइ राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१)
बमोिजम कसरु को मा ाअनस
ु ार जनही .७५,०००।(पचह र) जरीवाना र जनही ७ (सात) वषका दरले
कै द हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत, पोखराको
िमित २०६९/१२/२७ को फै सला ।
म पनु रावेदकले कुनै िहउँिचतवु ा नमारेको,
िसकार नगरेको अ यले रा न िदएको नासो राखीस म
िदएको, आफूलाई थाहा नभई िहउँ िचतवु ाको छाला
घरमा राखेकोले अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय
हने होइन । सु ले गरेको फै सला के ही उ टी गरी
मलाई ७ वष कै द र .७५,०००।- पैयाँ जरीवाना
गन गरी पनु रावेदन अदालत, पोखराले गरेको फै सला
ग भीर िु टपूण हँदा बदर उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने ितवादी याम साद लालचनले यस
अदालतमा िलएको पनु रावेदन िजिकर ।
यी ितवादीह उपर िलइएको दाबी राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा
२६ (१) अनस
ु ार िनजह लाई एक लाख जरीवाना र
१५ (प ) वष कै द हन स ने ावधान रहेको र ितवादी
कुलमान घले गु ङ र का छावीर गु ङ भई िहउँ
िचतवु ा मारेको भ ने त यमा िववाद नभएको र सोको
छाला िनकाली याम साद लालचनलाई उपल ध
गराएको र िनजले िब गन उ े यले योजनाब
एवं िनयोिजत तबरबाट आ नो होटलको बाथ ममा
लक
ु ाइ राखेको देिखन आएबाट संरि त, दल
ु भ
लोपो मख
ु तथा संकटाप न व यज तु िहउँिचतवु ा मारी
छाला काढी ओसार पसार गरी ह ता तरण गरेको तथा
लक
ु ाई िछपाई पयटन यवसायी ज तो याम साद
लालचनले आ नो घरमा राखेकोले हदैस मको
सजाय हनपु नमा पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
तजिबजी सु कायालयबाट भएको सजाय घटाई यी
ितवादीह लाइ कम सजाय गदा सजायको हकमा
निमलेको भ नेबाहेक कुनै आधार र कारण खल
ु ाइएको
पाइँदैन । याियक िनणय गन अिधकारीले आ नो
तजिबजी अिधकार योग गदा याियक त रकाले
गनपनमा
सु ले गरेको सजायलाई घटाई पनु रावेदन
ु
अदालत, पोखराबाट भएको फै सला िु टपूण भएकोले
बदर गरी ितवादीह लाई सु कायालयबाट भएको
सजाय नै कायम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
यस अदालतमा िलएको पनु रावेदन िजिकर ।
यसमा पटकपटक गडा मारी खाग िब
गरेको अव थामा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
दफा १९(१) को कसरु मा ऐ. को २६ (१) बमोिजम
पाँच वष कै द र पचास हजार पैयाँ जरीवाना गन गरी
पूण इजलासबाट फौ.प.ु नं. ०६८-CF-०००१ को
मु ामा िन.नं. ८९११ िमित २०६९/५/२८ मा फै सला
भएको प र े यमा यस मु ामा िहमिचतवु ा मारेको नभई
मरेको िहमिचतवु ाको छाला राखेको कसरु को मा ाको
रोहमा कै द वष ७ र जरीवाना .७५,०००।- गरेकोबाट
पटकपटक अपराध कसरु को मा ा र सजायबीचको
अनपु ाितक तथा तल
ु ना मक आधार के क तो हनपु न
भ ने िवषयमा एक िनि त सोच आधारको ि एिकन
गरी यायको रोहमा एक पता ग रनु पन भई पनु रावेदन
अदालत, पोखराबाट भएको िमित २०६९।१२।२७
को फै सला फरक पन स ने देिखँदा अ.बं. २०२ को
योजनाथ वादी नेपाल सरकार तथा ितवादीम येका
याम साद लालचनको दोहोरो पनु रावेदन परेको हँदा
उ पनु रावेदनप को जानकारी महा यायािधव ाको
कायालय तथा ितवादी याम साद लालचन एक
अकालाई गराई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७१।३।३० को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदनसिहतको िमिसल
कागजात अ ययन भयो ।
ितवादी
का छािवरले
ितवादी
कुलमानलाई िहमिचतवु ाको छाला काढ् न सहयोग

गरेकोले का छािवरलाई राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा ५ क तथा
संर ण े यव थापन िनयमावली, २०५३ को िनयम
१६(क) बमोिजम कसरु मा र ितवादी याम साद
लालचन र कुलमान घले गु ङले सोही ऐनको ५(क)
दफा २६(क) बमोिजम कसरु तथा संर ण े
यव थापन िनयमावली, २०५३ को िनयम १६(क)
बमोिजम कसरु अपराध गरेकोले ितवादीह तीनै
जनालाई राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९ को दफा २६(१) बमोिजम हदैस मको सजाय
ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी भएकोमा ितवादी
याम साद लालचन र ितवादी कुलमान घलेलाई
जनही १,०००००।– (एकलाख पया) जरीवाना
र १५ वष कै द हने र ितवादी का छा वीर गु ङले
िहउँिचतवु ाको छाला काढ् न मा सहयोग गरेको र वृ
अव थासमेत देिखँदा राि य िनकु ज तथा व यज तु
संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) अनस
ु ार
कसरु को मा हेरी िनजलाई जरीवाना .८०,०००।हने ठहछ भ ने अ नपूण संर ण े आयोजनाका
स पक अिधकारीले िमित २०६९।१।२० गते फै सला
गरेकोमा सो फै सलाउपर का छािवरको पनु रावेदन
तहमा नै पनु रावेदन परेको पाइएन । ितवादीह
याम साद लालचन र कुलमान घलेलाइ राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
दफा २६ (१) बमोिजम कसरु को मा ाअनस
ु ार जनही
.७५,०००।- जरीवाना र जनही ७ वषका दरले
कै द हने ठहराई भएको फै सलाउपर वादी र ितवादी
याम साद लालचनको पनु रावेदन पन आएको
पाइयो ।
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका तफबाट
उपि थत उप यायािधव ा ी पु य साद पाठकले
ितवादीह को बयान यहोराबाटै िहउँिचतवु ा िसनोमा
िवष हाली मारेको हन स छ भनी बयान गरेको र
कुलमान घले तथा का छावीर गु ङले छाला काढेको
त य वीकार गरेको छ । यी ितवादीह ले िहउँ
िचतवु ा अिभयोग दाबीबमोिजम दल
ु भ ज तु िहमिचतवु ा

942

कुलमान घले गु ङसमेत
मारी छाला काढी राखेको कुरा िमिसलबाट पिु
भएकै छ । ितवादी याम साद लालचनको घरबाट
िहमिचतवु ाको छाला बरामद भएकोमा िववाद छै न ।
ितवादी कुलमान घलेले िहमिचतवु ाको छाला याई
मलाई िदएको र मैले घरमा राखेको हो भनी ितवादी
याम साद लालचनले अिधकार ा अिधकारी एवं मु ा
हेन अिधकारीसम सािबती बयान गरेको र ितवादी
कुलमानले पिन उ छाला ितवादी याम सादलाई
लगेर िदएको भ ने कुरा मौकामा अिधकार ा
अिधकारीसम एवं मु ा हेन स पक अिधकारीसम
समेत आरोिपत कसरु मा सािबती बयान िदएको हँदा
कम सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको
फै सला सो हदस म बदर उ टी गरी ितवादीह लाई
सु ले गरेको सजाय तथा जरीवाना िमलेकै हँदा सु
स पक अिधकारीको फै सला कानूनअनु प हँदा सदर
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
पनु रावेदक याम साद लालचनको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी जय नारायण पौडेलले
िहउँ िचतवु ा मारेको दे ने घटना य दश सा ी
छै न । मरेको व यज तक
ु ो छाला घरमा रा दा राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा
५ (क) आकिषत हने होइन । उ कानूनी ावधान
िसकार गरेमा आकिषत हने हो । छालाबाट िहउँ िचतवु ा
हो भनेर Identify भएको छै न । यी ितवादीले हितयार
योग गरेको, गोली हानेको, िवष खवु ाइ मारेको भनेर
वादी प ले िकटानी दाबी निलएको र छाला घरमा
राखेकै आधारमा मा अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु ठहर गरी कसरु को मा ा िवचार नगरी अ यािधक
सजाय गरेको सु स पक अिधकारी तथा पनु रावेदन
अदालतबाट गरेको फै सला िु टपूण हँदा बदर उ टी
गरी पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरबमोिजम कसरु
सजायबाट सफाइ ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
अब सु स पक अिधकारीले गरेको फै सला
के ही उ टी गरी गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको
फै सला िमलेको छ, छै न ? वादी र ितवादी याम साद
लालचनको पनु रावेदन िजिकर पु ने हो, होइन ? भनी

िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदाअिधकार ा
अिधकारीसम
ितवादी याम साद लालचनले
बयान गदा आ नो चौरी गोठमा काम गन कुलमान
घलेले हरी ारा बरामद ग रएको छाला गोठबाट
राशन िलन आउँदा याई आफूलाई रा न िदएको हो ।
िचतवु ाको छाला याउन भनेर मैले िनजलाई अ ाएको
पिन होइन । कहाँ मार्यो कसरी मार्यो मलाई थाहा
छै न भनी उ लेख गरेको पाइ छ । ितवादी कुलमान
घलेले अनस
ु धान अिधकारीसम चउरमा िग
उडेको देखेर गई हेदा मरेको २ वटा िहमिचतवु ा देखे ँ
भोिलप ट का छािवर र आफू भई िहमिचतवु ाको छाला
काढ् यौ ँ मासु र हड् डी यही ँ छाडी चौरी गोठमा लगेर
राखे ँ । भोिलप ट मािलक याम साद लालचनलाई
याराडाइज गे ट हाउसमा याएर िदएको हँ भनी
बयान गरेको देिख छ । अिधकार ा अिधकारीसम
ितवादी का छािवरले बयान गदा िभरको चौरमा
िहमिचतवु ा मरेको छ छाला काढ् न सहयोग ग रदेउ
भनी ितवादी कुलमानले भ दा मैले यो छाला के
गछ भनी सो दा पिछ काम ला छ भने, कुलमान र
मैले पालैपालो गरी २ वटा मरेको िहमिचतवु ाको
छाला काढ् यौ, छाला कुलमानले नै िलएर गए भनी
उ लेख गरेको पाइ छ । िनज ितवादी का छावीरले
मु ा हेन स पक अिधकारीसम समेत सोही यहोरा
उ लेख गरी छाला काढेको त यमा सािबत नै रहेको
देिख छ । यसै गरी अ नपूण संर ण े स पक
अिधकारीको कायालयमा बयान गदा ितवादी
कुलमानले मरेको िहमिचतवु ाको छाला काढेको,
िचतवु ाको छाला काढ् न हँदनै भ ने थाहा िथएन भनी
बयान गरेका छन् । ितवादी याम साद लालचनले
अ नपूण संर ण े स पक अिधकारीको कायालयमा
बयान गदा ितवादी कुलमानलाई िहमिचतवु ाको छाला
याउन भनेर अ ाएको होइन । क रब १ मिहना जित
अगािड मेरो चौरी गोठमा काम गन कुलमान घले गु ङले
याएर उ छाला मलाई रा न भनी िदएको हो । मैले
मेरो होटलको मािथ ढलानको छानामा सक
ु ाउनको
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लािग िफँ जाएर राखे ँ । यसपिछ बाथ म भनी लेिखएको
कोठाको काठको बारमा सक
ु ाएर राखेको िथएँ । हरी
आएर खानतलासी गरी बरामद गरेर छालासिहत
मलाई िज ला हरी कायालय, जोमसोममा िलएर
गए । उसले िदएको छाला आलो िथयो । मैले नग हाओस्
र नकुिहयोस् भनी ननु छालामा दलेर सक
ु ाएँ । कुलमान
मेरो चौरी गोठमा काम गछ । उसले रासन िलन आउँदा
छाला िलएर आएको हो । छाला मैले ओ याउनको
लािग भनी राखेको हो । कहाँ र कसरी मरेको बारेमा
मलाई थाहा भएन । िहउँ िचतवु ाको छाला सनाखत गरे
छाला यही नै हो जनु कुलमान घले गु ङले याएर
िदएको र मेरो गे टहाउसबाट हरीले बरामद गरेको हो
भनी बयान गरेको पाइ छ । ितवादीह को उपयु
मौका तथा इजलाससम को बयानबाट िनजह ले
िहउँ िचतवु ा मारेको भ ने देिखन आउँदैन ।
३. ितवादी याम साद लालचनले
स चालन गरेको Paradise guest house को
बाथ म लेिखएको कोठाको िभ ी भागमा २ वटा
िहमिचतवु ाको छाला लक
ु ाइराखेको अव थामा बरामद
भएको भ ने उ लेख भएको र सो मचु ु कामा ितवादी
याम साद लालचन रोहवरमा बसेको देिख छ ।
नरबहादरु िहराचन, मानबहादरु िव कमा, सरु े कुमार
िहराचन, धनबहादरु प नाचनलगायतका यि ह ले
सजिमन मचु ु काको कागजमा घटना आफूह ले
नदेखेको, कसरी िहउँिचतवु ा मरे आफूह लाइ थाहा
नभएको भ ने यहोरा उ लेख गरेका छन् । य तै वादी
प का सा ी ठूलाका छा लालचन, कामना लालचन,
धनबहादरु प नाचनसमेतले स पक अिधकारीसम
बकप गदा ितवादीह ले िहउँिचतवु ा मारेको
होइन । याम साद लालचनले य तो ि याकलप गन
लगाएको पिन होइन भनी बकप गरे तापिन ितवादी
याम साद लालचनको गे ट हाउसबाट छाला
बरामद भएको त यमा भने िनजह को अ यथा कथन
देिखँदैन । वादी प का सा ी .स.िन. िदपक राना,
.ह. गोिव द राना, .ज. िदपकराज बोहरा, .ज.िदपक
वगालेले स पक अिधकारीको कायालयमा बकप

गदा याम साद लालचनले गोठालाह लाइ आिथक
लोभन देखाइ िहउँिचतवु ा मान लगाइ छाला िब
िबतरण गरेको हनपु छ भनी शंकास म य गरे पिन
िहउँिचतवु ा मारेको घटना भने नदेखेको कुरा उ लेख
गरेका छन । िमिसल संल न उपयु त यह बाट
अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीह ले िहउँिचतवु ा
मारे मराएको दे ने य दश देिखँदैन भने राि य
िविध िव ान योगशालाबाट ा परी ण ितवेदनमा
२ थान छाला िहउँिचतवु ा (Snow leopard) को
छालासँग समानता पाइएको तथा हड् डी Big Cat
Family को हाडखोर भएको भ ने देिख छ तथािप िवष
हाली वा गोली हानी मारेकोसमेतको त य थािपत
हने कुनै यहोरा उ परी ण ितवेदनबाट खल
ु े को
पाइँदैन । िहउँिचतवु ा मारेको दे ने कुनै य दश
सा ी र अ य व तिु न माण वादी प ले पेस गन
नसके को अव थामा अिभयोग दाबीकै भरमा र वादी
प का के ही सा ीले शंका य गरेकै आधारमा यी
ितवादीह ले िहउँ िचतवु ा मारे मराएको कसरु
ठहराउन िम ने देिखएन । व ततु : राि य िनकु ज
तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९को दफा ५ (क)
मा राि य िनकु ज वा आर िभ व यज तक
ु ो िसकार
गन िनषेध गरेको र य तै संर ण े यव थापन
िनयमावली, २०५३ को िनयम १६ (क) मा पिन
संर ण े िभ व यज तक
ु ोिसकार गन िनषेिधत
गरेको देिखएकोमा यी ितवादीह
याम साद
लालचन, कुलमान घले गु ङ र का छावीर गु ङले
उपयु बमोिजम व यज तक
ु ो िसकार गरेको िमिसल
माणबाट नदेिखएकोले राि य िनकु जिभ यी
ितवादीले िसकार गरेको भ नेतफको अिभयोगदाबी
माणको अभावमा पु ने देिखएन ।
४. ितवादीह याम साद लालचनसमेतले
िहमिचतवु ा राि य िनकु जिभ तथा अ य समेत
िसकार गरेकोवा मारे मराएको ततु िमिसलबाट
नदेिखए तापिन ितवादी याम साद लालचनले
कुलमान घले गु ङसमेतबाट छाला ा गरेपिछ
स बि धत िनकायलाइ जानकारी गराएको पाइँदैन ।
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कुलमान घले गु ङसमेत
ब बाथ म लेिखएको कोठामा िनषेिधत व यज तु
िहउँिचतवु ाको छाला सरु ि त साथ लक
ु ाइ राखेको
त य ितवादीह को सािबती बयान, बरामदीसमेतका
कुराबाट मािणत भएको छ । ितवादीह कुलमान
घले गु ङ र का छावीर गु ङले मरेको िचतवु ाको
छाला काढेको तथा सो छाला ितवादी याम साद
लालचनलाइ िदएको त यमा िनज ितवादी कुलमान
घले र का छावीर गु ङ मौका तथा मु ा हेन स पक
अिधकारीसम समेत सािबत रहेको र ितवादी
याम साद लालचनसमेत िहउँिचतवु ाको छाला
आफूले कुलमान घलेबाट िलइ आफूले स चालन
गरेको गे ट हाउसको बाथ म लेखेको कोठामा एक
मिहनादेिख राखेको त यमा मौका तथा मु ा हेन स पक
अिधकारीसम समेत सािबत रहेको रहेको देिख छ ।
िहमिचतवु ाको छाला काढ् न, घरमा रा नु हँदैन भ ने
आफूह लाई थाहा नभएको भनी ितवादीह ले
बयान गरेको देिखए पिन कानूनको अ ानता य
नहने (ignorance of law is no excuse) भ ने
सवमा य कानूनको िस ा त रहेको र िहमिचतवु ाको
छाला उपल ध भइसके पिछ निजकको हरी चौक मा
लगी िज मा नलगाई एक मिहनादेिख लक
ु ाइ राखेको
घटना थल कृित मचु ु का, ितवादीह को सािबती
बयान तथा बरामद ग रएका दशी एवं िमिसल संल न
िहमिचतवु ाको छालाको फोटोसमेतबाट पिु भइ
िनषेिधत छाला ह ता तरण गरी िलने िदने काय
ितवादीह बाट भए गरेको पिु भइरहेको ि थित
देिख छ ।
५. उपयु बमोिजम िमिसल संल न कागज
माणबाट ितवादीह कुलमान घले गु ङ र
का छावीर गु ङले मरेको िहमिचतवु ाको छाला
काढेको र ितवादी कुलमान घले गु ङले सो काढेको
छाला याई ितवादी याम साद लालचनलाइ
िदएकोमा िनज याम साद लालचनले आ नो
याराडाइज होटलमा राखेकोस म ि थित देिखएको र
िहमिचतवु ाको छाला तथा अ य संरि त व यज तक
ु ो
आखेटोपहार रा ने, ख रद िब गनसमेतको कायलाई

समेत राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९ को दफा २६(१) ले िनषेिधत काय मानी द ड
सजायसमेत तोके को देिखँदा यी पनु रावेदक ितवादी
याम साद लालचनले िहउँिचतवु ाको छाला ितवादी
कुलमान घलेबाट िलइ राखेको काय उपयु कानूनी
यव थाले िनिष गरेको काय गरेको देिखँदा आफू
िनद ष रहेकोले सफाइ पाउँ भ ने िनजको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
६. अब
ितवादी
याम साद
लालचनसमेतलाइ के क तो सजाय हने हो भ नेतफ
हेदा राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९ को दफा २६(१)मा “ गैरकानूनी तरीकाले गडा,
बाघ, हा ी, क तरु ी मगृ , वाँसे िचतवु ा, िहँउ िचतवु ा वा
गौरी गाइ मान, घाइते बनाउने, ख रद गन,िब गन
वा ह ता तरण गरी िलने िदने तथा गडाको खाग वा
क तरु ीको िबना, िहँउ िचतवु ाको छाला तथा य तै
अ य संरि त व यज तक
ु ो आखेटोपहार रा ने, ख रद
गन वा िब गन यि लाइ पचास हजार पैयाँदेिख
एकलाख पैयाँस म जरीवाना वा पाँच वषदेिख प
वषस म कै द वा दवु ै सजाय हनेछ” भ ने कानूनी
यव था देिख छ । यी ितवादीह याम साद
लालचनसमेतले संरि त व यज तु िहमिचतवु ा मान,
छाला आँखेटोपहार ख रद गन वा िब गन काय
गरेको नदेिखए पिन ितवादी कुलमान र का छावीरले
िहमिचतवु ाको छाला काढी ितवादी कुलमानमाफत
ितवादी याम साद लालचनलाई ह ता तरण
गरेको र ितवादी याम सादले संरि त व यज तु
िहमिचतवु ाको छाला आफूले स चालन गरेको
याराडाइज होटलको बाथ ममा लक
ु ाई राखेको काय
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९
को दफा २६(१) को िवपरीत देिखए पिन िहउँिचतवु ा
मारेको त य पिु भएको नदेिखँदा कसरु को मा ालाइ
िवचार गदा राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) ले तोके बमोिजमको
अिधकतम सजाय गन यायोिचत देिखएन । राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
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दफा २६(१) मा व यज तु मान काय र व यज तक
ु ो
आखेटोपहार रा नेस मको िनिष कायलाइ पिन एकै
दफामा राखे पिन सो कायलाइ कसरु को मा ानस
ु ार
िवचार गरी सजाय गन अिधकतम र यूनतम सजायको
यव था गरी यायकतालाइ विववेक य सजाय
िनधारण गन स ने गरी कानूनी ावधान िवधाियकाले
िनि त गरेको देिख छ ।यसरी िवधाियकाले द ड
िनधारण गन िव ता रत ावधान राखे पिन तजिबजी
अिधकारको योग आ मगत वा वे छाचारी पमा
गन िम दैन । य तो द डको िनधारण यायकताले
सम याय (equity), शु अ त: करण (good
conscience), ाकृितक याय (natural justice)
का आधारमा कसरु को मा ा वा गा भीयता, घटना म
र कानूनले तोके को प रिधसमेतलाइ तल
ु ाना मक पमा
अनपु ाितक र उिचत स तल
ु न (proportional&
proper balance) भएको छ छै न याल गरी
याियक पमा स पादन हनपु न ह छ ।
७. पटकपटक गडाको खाग िब गरेको र
गडाको खाग आ नो घरमा नै राखी राि य िनकु ज
तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा१९(१)
को कसरु मा ऐ. को दफा २६(१) बमोिजम पाँच वष कै द र
पचास हजार पैयाँ जरीवाना हने भनी यसै अदालतबाट
(पनु रावेदक वादी रे जर माधव खड् काको जाहेरीले
नेपाल सरकारिव
यथ ितवादी ओमबहादरु
रानासमेत िन.नं. ८९११) फै सला भई द ड िनधारण
भएको प र े यमा ततु मु ामा िहमिचतुवा मारेको
नभई मरेको िहमिचतवु ाको छाला राखेको कसरु स म
गरेको देिखएबाट कसरु को मा ाको तल
ु ना मकताका
रोहमा कम ग भीर कृितको देिखएकोमा आरोिपत
ितवादीह याम साद लालचन र कुलमान घलेलाइ
कै द वष ७ र जरीवाना .७५,०००।– गन गरी उपयु
बढी ग भीर कृितको कसरु भ दा पिन बढी द ड
िनधारण गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित
२०६९।१२।२७ फै सला यायको रोहमा अनपु ाितक
र उिचत स तल
ु न (proportional & proper
balance) भएको नदेिखँदा िमलेको देिखएन ।

८. ितवादीह याम साद लालचन र
कुलमान घलेले राि य िनकु ज तथा व यज तु
संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) बमोिजमको
िनषेिधत काय गरी संरि त व यज तक
ु ो ओखेटोपहार
ह ता तरण गरी िलने िदने तथा ओखेटोपहार
रा नेसमेतको काय गरेकोमा िववाद छै न । िचतवु ाको
छाला काढ् न सहयोग गन सह ितवादी का छावीर
गु ङलाइ सु अ नपूण संर ण े आयोजनाका
स पक अिधकारीले िमित २०६९।१।२० मा
.८००००।– जरीवानाको सजाय मा हने ठहर
गरेकोमा सो फै सलास ब धमा वादी नेपाल सरकारले
पनु रावेदन तहदेिख नै कुनै िजिकरसमेत िलएको
देिखँदनै । तसथ ितवादी का छावीर गु ङले ज तै
उ तैउ तै वा समान तरको कसरु गरेका पनु रावेदक /
ितवादी याम साद लालचन र ितवादी कुलमान घले
गु ङलाइ सोहीबमोिजम ओखेटेपहार ह ता तरण गरी
िलने िदने तथा ओखेटोपहार रा नेसमेतको िनषेिधत
कायलाई कसरु कायम गरी समान तरको द ड सजाय
िनधारण हन यायोिचत हने हँदा पनु रावेदन गन िनज
ितवादी याम साद लालचनको कसरु र समान
कसरु मा पनु रावेदन नगन सह ितवादी कुलमान घले
गु ङलाई राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) नं. बमोिजम कै द
वष ७(सात) र जरीवाना .७५०००।– (पचह र
हजार) गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित
२०६९।१२।२७ को फै सला िमलेको नदेिखएकोले
पनु रावेदक / ितवादी याम साद लालचनको हकमा
र पनु रावेदन नगन ितवादी कुलमान घले गु ङ हकमा
समेत मल
ु क
ु ऐन, २०२० को अ.बं.२०५ नं. बमोिजम
सो फै सला उ टी भई िनज दवु ै ितवादीह याम साद
लालचन र कुलमान घले गु ङलाई राि य िनकु ज
तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१)
नं. बमोिजम जनही .१,००,०००।– (एक लाख)
जरीवाना हने ठहछ । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार र कसरु सजायबाट सफाइ
पाउँ भ ने ितवादी याम साद लालचनको पनु रावेदन
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रामपित साह कलवारसमेत
िजिकर पु न स ै न । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
नणय नं . ९६०३
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादीह
याम साद लालचन र कुलमान घले गु ङलाइ जनही
सव च अदालत, संयु इजलास
.१,००,०००।– (एक लाख) जरीवाना हने ठहरेको
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
र दवु ै जना िमित २०६८।२।१६ देिख थनु ामा बसेको
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
देिखएकोले थनु ा / कै दमा बसेको जित िदनको .२५
फै सला िमित :२०७३।१।५।१
का दरले क ा गरी बाँक जरीवानाबापतको रकम
०६८-WO-०७७३
बझ
ु ाउन म जरु गरे िलइ थुना मु गनू । बाँक जरीवाना
नितरेमा मल
िवषय : उ ेषण / परमादेश
ु क
ु ऐन, २०२० को द ड सजायको ३८
नं. समेत बमोिजम गनु र सोहीबमोिजम पनु रावेदन
अदालतको फै सलाबमोिजमको कायमी लगत संशोधन िनवेदक / प : सलाही िज ला बरहथवा गा.िव.स.
गनु भनी सु अ नपूण संर ण े स पक अिधकारीको
वडा नं. ८ ब ने रामऔतार दासको छोरा वष
कायालय का क पोखरालाइ लेखी पठाइिदनू ------१
६१ को िकसनु दास कथविनया
यो िमिसलको दायरी लगत क ा गरी िमिसल
िव
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ------------------------------१ िवप ी / यथ : सलाही िज ला धनगठा गा.िव.स.
वडा नं. २ ब ने सयगु साहको छोरा वष ६२ को
उ रायमा सहमत छु ।
रामपित साह कलवारसमेत
या.गोपाल पराजल
ु ी
§ िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
इजलास अिधकृत : हकबहादरु े ी
िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत कायालयले
इित संवत् २०७२ साल आि न ७ गते रोज ५ शभु म् ।
रिज ेसन द तुरको योजनको लािग
िनधारण गरेको मू यसमेतलाई प चिकत
मू याङ् कनको आधार बनाउन सिकने भए
तापिन स बि धत ज गामा गई थानीय
यि ह को रोहवरमा िनधारण ग रएको
चलन च तीको मोल र पिछ तहिसलदारले
िनधारण गरेको मोलको बीचमा ठूलो
&
अ तर भएको देिख छ । यसरी ठूलो अ तर
हनुको िवशेष कारण प चिकत मचु ु कामा
उ लेख गरेकोसमेत नदेिखएबाट जायजात
तायदात ग रनुको औिच यमै
िच
खडा भएको ि थित देिखने ।
( करण नं.४)
§ जायजात र प चिकत मू याङ् कनमा
अ वाभािवक फरक पन गएको अव था
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देिखएकोसमेतका आधारमा सलाही
िज ला अदालतका तहिसलदारबाट
िमित २०६७।८।१५ मा भएको प चिकत
मू याङ् कन रतपूवकको नदेिखएको हदँ ा
सो मू याङ् कनलाई सदर कायम गन गरी
भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको
िमित २०६८।३।१६ को आदेश बेरीतको
देिखएकोले उ षे णको आदेश ारा बदर
हने ।
( करण नं.५)
िनवेदक / प का तफबाट :
िवप ी / यथ का तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम ७५(५)
आदेश
या.दीपकराज जोशी : िवप ी रामपित
साह कलवारले म िनवेदकउपर सलाही िज ला
अदालतमा िबगो नं. २६६ को िबगो मु ा चलाई उ
मु ामा मेरो नाममा रहेको िज ला सलाही हज रया
गा.िव.स. वडा नं. २ िक.नं. ३०६ े फल ०-१०-५
ज गाको प चिकत मोल सलाही िज ला अदालतको
तहिसलदार यूले िमित २०६७।८।१५ गते ितक ा
. २१,०००।– कायम गनभएकोले
उ प चिकत
ु
मोल बदर गरी कानूनबमोिजम रत परु याई
् पनु ः चिलत
मोल कायम ग रपाउँ भनी उ आदेशउपर सलाही
िज ला अदालतमा अ.बं. ६१ नं. बमोिजम िनवेदन
िदएकोमा मेरो िनवेदन िजिकर स ब कुराको ख डन
नगरी तहिसलदार यूले गरेको आदेश नै सदर गन गरी
सलाही िज ला अदालतबाट िमित २०६७।१०।६ गते
आदेश भएकोमा उ आदेशउपर पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु मा उ बेरीतको आदेश बदरको लािग अ.बं.
१७ नं. अनस
ु ार िनवेदन िदएकोमा पनु रावेदन अदालत,

जनकपरु बाट सलाही िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।१०।६ गते भएको आदेशलाई नै सदर गरी
िमित २०६८।३।१६ गते आदेश भएको छ । प चिकत
मचु ु का हँदा िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७५(४) अनस
ु ार गा.िव.स. को ितिनिध
सा ी नराखेकोले बेरीतको छ भने अक तफ िज.अ.िन.
(२०५२ को िनयम ७५(५)(घ) ले यव था गरेअनस
ु ार
अदालत रहेको मलंगवा न.पा. र मालपोत कायालय,
सलाहीको ितिनिध सा ी राखी प चिकत मोल
कायम नभएकोले बदरभागी छ भने अक तफ सलाही
िज ला अदालतबाट िमित २०६७।६।१६ गते ज गामा
गई जायजात तायदात मचु ु का हँदा उ ज गाको
मोल ितक ा . ५०,०००।– कायम ग रएको छ र
सोमा िवप ी रामपित साह कलवारले समेत वीकार
गरी सहीछाप गरेको छ, सोलाई प चिकत मोल कायम
गदा मू याङ् कन गरेको नदेिखएकोले बदर भागी छ र
मेरो ज गामा उ रतफको निजकको सँिधयार सिु म ा
देवीले आ नो नामको सलाही िज ला हज रया
गा.िव.स. वडा नं. २ िक.नं. ५७७ को ०-२-० े फल
ज गा िमित २०६७।३।२ गते . २,००,०००।– दईु
लाखमा र.नं. ११३२३(क) मङनी साह कानल
ु ाई
िब गरेकोमा सोलाई पिन आधार िलनपु छ भनी मले
आ नो िनवेदनमा उ लेख गरी िनवेदन िदएकोमा सो
को कुनै मू याङ् कन नग रएको र मले मेरो िनवेदन
साथ स बि धत हज रया गा.िव.स. बाट मेरो ज गाको
ख रद िब मोल . २,००,०००।– दईु लाख
ितक ा पछ भनी च.नं. २० िमित २०६७।४।१८ को
िसफा रससमेत पेस गरेकोलाई नजरअ दाज गरेको
देिख छ र प चिकत मू याङ् कन हँदा िज.अ.िन.
२०५२ को िनयम ७५(५) को (ग)(घ)(छ) र (झ)
ले यव था गरेअनस
ु ारको प चिकत मोल कायम
नभएकोले मेरो ज गाको बेरीतपूवक . २१,०००।–
ितक ा जाने भनी सलाही िज ला अदालतका
तहिसलदार यूबाट िमित २०६७।८।१५ गते भएको
प चिकत मोललाई सदर गन गरी सलाही िज ला
अदालतबाट िमित २०६७।१०।६ गते भएको आदेश
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रामपित साह कलवारसमेत
र सो आदेशलाई नै सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६८।३।१६मा भएको
आदेश बेरीतपूण रहेकोले उ आदेशबाट मेरो मौिलक
हकको हनन् भएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
मेरो माणको मू याङ् कनसमेत गरी पनु ः प चिकत
मोल कायम गनु भनी परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेदनप ।
िनवेदकको िक.नं. ३०६ को ज गाको सलाही
िज ला अदालतबाट जायजात तायदात मचु ु का हँदा
ितक ा . ५०,०००।– मू य कायम भई आएको
देिखयो । िज ला अदालतबाट आफै ँ ले गरेको जायजात
मचु ु कामा कायम भएको मू यलाई आधार िलनु नपन
उिचत र पया कारणसमेत नखोली तहिसलदारबाट
प चिकत मू य कायम गदा मालपोत कायालयले
रिज ेसन द तरु को योजनका लािग तोिकएको
ितक ा . २१,०००।– मा कायम गरी ज गाको
प चिकत मू य कायम ग रएकोमा ताद यता नदेिखई
अ वाभािवक देिखँदा ततु िनवेदनको अि तम
िकनारा नलागेस म िनवेदकको िक.नं. ३०६ को
ज गाको िललामी काय नगनु नगराउनु भनी िवप ी
सलाही िज ला अदालतसमेतका नाउँमा सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१)
बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ
भ नेसमेत यहोराको यस अदालतबाट भएको िमित
२०६८।११।२८ को आदेश ।
िनवेदक िकशनु दास कथविनयाँ िवप ी भएको
िबगो मु ामा सलाही िज ला अदालतको आदेशउपर
िनवेदकको यस पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन
परी कै िफयत ितवेदनसमेत भई कानूनबमोिजम
अिधकार े हण गरी कानूनबमोिजम नै यस
अदालतबाट आदेश भएको हँदा यस अदालतको उ
आदेशबाट रट िनवेदनमा उ लेख गरेबमोिजम रट
िनवेदकको हक हनन् नभएकोले रट खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको तहिसल शाखा

तथा
तहिसलदारबाट
िज ला
अदालत
िनयमावलीबमोिजमको ि या पूरा गरी प चिकत मोल
कायम भएको काम कारवाहीबाट िनवेदकको कुनै हक
अिधकारमा ितकूल असर परेको नहँदा ततु रट
िनवेदन खारेज हन अनरु ोध छ भ नेसमेत यहोराको
सलाही िज ला अदालतका तहिसलदारको तफबाट
परेको िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको तहिसल शाखाबाट िज ला
अदालत िनयमावलीको ि या पूरा गरी प चिकत
मोल कायम भएको काम िनवेदकको िनवेदन परी
कायवाही भई यस अदालतबाट िमित २०६७।१०।६
मा भएको आदेशबाट िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा
ितकूल असर परेको नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज
हन अनरु ोध छ भ नेसमेत यहोराको सलाही िज ला
अदालतका तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
अ ययन ग रयो ।
यसमा िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन हो होइन भनी
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िवप ीम येका रामपित साह कलवार
वादी भई चलेको लेनदेन मु ाको फै सलाबमोिजम
िबगो भ रभराउतफ कारवाही चलेकोमा िनवेदनमा
उि लिखत िक.नं. ३०६ को ज गाको िमित
२०६७।६।१६ गतेमा जायजाती भई आएको र उ
जायजाती मचु ु काबमोिजम ितक ा . ५०,०००।–
मू य पन उ लेख भई आएको अव था छ । जायजात
पिछ िबगो भ रभराउको ि यामा िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५ बमोिजम
तहिसलदारले प चिकत मोल कायम गन ममा िमित
२०६७।८।१५ गते उ िक.नं. ३०६ को ज गाको
मोल ितक ा २१,०००।–हने भनी मू य िनधारण
गरेको देिखयो ।
३. तहिसलदारबाट भएको उ ज गाको
मू य िनधारण गलत र बेरीतको भएको भ ने िनवेदन
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
परेको स दभमा िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७५(५) मा उ लेख भएबमोिजम मू य
िनधारण गदा िवचार गनपन
ु िविभ न कुराह लाई
आधार मानी िनणय गनपन
ु ह छ । िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५(५) को यव था
हेदा उ िनयममा उि लिखत अ य आधारह का
अित र िनयम ७५(५)(घ) मा तायदात गदा
भई आएको थानीय मू याङ् कन अनस
ु ारको
मू यसमेतलाई आधार िलन सिकने कानूनी यव था
रहेको देिख छ भने िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत
कायालयले रिज ेसन द तरु को योजनको लािग
िनधारण गरेको मू यसमेतलाई आधार िलन सिकने
देिख छ । सो आधारबाट हेदा जायजात तायदात
भई आएको मू य ितक ा .५०,०००।– देिख छ
भने प चिकत मू याङ् कन मचु ु का हेदा मालपोत
कायालयबाट सो ज गाको मू य यूनतम ितक ा .
२१,०००।– कायम भएको भ ने उ लेख भई ितक ा
. २१,०००।– मू य िनधारण गरेको देिखयो ।
४. िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत कायालयले
रिज ेसन द तरु को योजनको लािग िनधारण गरेको
मू यसमेतलाई प चिकत मू याङ् कनको आधार
बनाउन सिकने भए तापिन स बि धत ज गामा गई
थानीय यि ह को रोहवरमा िनधारण ग रएको
चलन च तीको मोल र पिछ तहिसलदारले िनधारण
गरेको मोलको बीचमा ठूलो अ तर भएको देिख छ ।
यसरी ठूलो अ तर हनक
ु ो िवशेष कारण प चिकत
मचु ु कामा उ लेख गरेकोसमेत नदेिखएबाट जायजात
तायदात ग रनक
िच खडा भएको
ु ो औिच यमै
ि थित देिखएको छ ।
५. यस कार भई आएको जायजात र
प चिकत मू याङ् कनमा अ वाभािवक फरक पन गएको
अव था देिखएकोसमेतका आधारमा सलाही िज ला
अदालतका तहिसलदारबाट िमित २०६७।८।१५ मा
भएको प चिकत मू याङ् कन रतपूवकको नदेिखएको
हँदा सो मू याङ् कनलाई सदर कायम गन गरी भएको

पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।३।१६
को आदेश बेरीतको देिखएकोले उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ठहछ । अब पनु ः यथोिचत पमा प चिकत
मू य कायम गरी कावाही गनु भनी िवप ीह का
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रिदएको
छ । ततु आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
िदनू । ततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. देवे गोपाल े
इजलास अिधकृत : समु नकुमार यौपाने
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ५ गते रोज १ शभु म् ।

&

नणय नं . ९६०४
सव च अदालत,संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित :२०७३।१।१२।१
०७०-CI-१३०८
मु ाः परमादेश / उ ेषण
पनु रावेदक / िवप ी : का क िज ला, पोखरा
उपमहानगरपािलका वडा नं. ८ ि थत जनि य
बहमख
ु ी या पस स चालक सिमितसमेत
िव
यथ / िनवेदक : ग डक अ चल, का क िज ला,
पोखरा उप महानगरपािलका वडा नं. १७ घर
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माधव साद िघिमरे
भई हाल ऐ. वडा नं. ८ ि थत जनि य बहमख
ु ी गद आएको यि हँ । िवगत १५ वष अगािडदेिख
या पसका त कालीन मख
ु पदमा कायरत जनि य बहमख
ु ी या पसमा उप ा यापकको
रहेको माधव साद िघिमरे
पमा सेवा सु गरेको, नेपाली िवषयको िवभागीय
मख
ु , सहायक या पस मख
ु रही िन ा र
§ िनवेदकले करकाप र जोरजुलुमपूण मयादाको साथ कत य िनवाह गरी आएको र आ नो
त रकाले
बा यतामा
राजीनामा यो यता र द ताले जनि य बहमख
ु ी या पसको
िदएको, वे छाले राजीनामा निदएको, एकमा सह ा यापक भई ा यापन गद आएको
सह ा यापकको राजीनामा वीकृत छु । मेरो पूववत या पस मख
ु भरतराज गौतमले
गन काय कानूनस मत नदेिखएको, छाड् नभु एपिछ र हन आएको या पस मख
ु पदमा
रोजगारीस ब धी नाग रक वत ताको स चालक सिमितले मलाई या पस मख
ु िनयिु
हनन् भएकोसमेत देिखँदा िनजलाई गन िनणय गरी िमित २०६९।५।१३ देिख या पस
सह ा यापक पदबाट बि चत गन काय मख
ु को पमा काम गन गरी िनयु गरेको हो । मले
िनयमसंगत भएको देिखएन भने SMS या पस मख
ु पद समा दा शैि क एवं अ य सबै
स ब धी २ जनाको िनजी मािमलामा े मा या पसको गितिविध अ त य त बनाइएको
सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत िथयो । यही अ यव थाबाट लाभ उठाइरहेका त व नै
निदई पद र रोजगारी नै हरण गन काय मेरा िनयिु को िव िथए र मबाट पिन य तो काम
मनािसब मा न नसिकने ।
गराई लाभ िलन चाहने यो यता नपगु ेको र गणु तर
( करण नं.९) नरहेकालाई पदो नती गराउन मलाई िनर तर दबाब
पिन िदएका िथए । य ता अवाि छत दबाबलाई मले
पनु रावेदक / िवप ीका तफबाट :
ितकार गद आएको िथएँ ।
यथ / िनवेदकका तफबाट :
िमित २०७०।७।५ को िदन पठनपाठन ब द
अवलि बत निजर :
रहेको भए पिन शासन खल
ु ेकोले म आ नो पदीय
स ब कानून :
दािय वका कामले गदा या पस गएको िथएँ । उ िदन
अपरा क रब ४.३० बजेको समयमा यसै या पसका
सु तहमा फै सला गन :
पूव का.वा. अ य एवं वतमान स लाहकार परशरु ाम
माननीय यायाधीश ी ेमराज काक
बरालले या पसको मूल भवनको ते ो तलामा
माननीय यायाधीश ी ीमणकुमार गौतम रहेको िव िव ालय अनदु ान सिमित (U.G.C.) को
अिफसमा आउनहु ोस् भनी मलाई बोलाउनभु यो र
आदेश
म ते ो तलामा पगु ेर सो कायालय कोठािभ खु ा
या.दीपकराज जोशी : पनु रावेदन अदालत, रा नासाथ मलाई िनजले या पसका नाउँमा रहेको
पोखराको िमित २०७०।१०।०८ को फै सलाउपर याय र मेरो िनजी िसमकाडसमेत रहेको मोबाइल खोसी
शासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१)(क) बमोिजम यस घो ाए । मानव अिधकारकम मािनने िव णु साद
अदालतमा दायर हन आएको ततु मु ाको संि
बरालले मलाई मु टाउँदै थ पड हाने । यी दवु ै जनाले
त य एवं ठहर यस कार रहेको छः
बोिलस् भने मा रिद छौ भ दै अ धाधु ध ढाड, घाँटी,
म िनवेदक िवगत दईु दशकभ दा अगािडदेिख खु ा, आँखा र मख
ु मा मु का हार गरे । या पसका
देशका िविभ न महािव ालयह मा ा यापनको काय िसनेटर िललाधर बराल पिन आई भकाभक िपट् न
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थाले । लामो समयदेिख मधमु ेहको रोगले पीिडत कमजोर
शारी रक अव थाको म िनवेदकलाई बोिलस् भने
तलाई माछ तेरो छाला ताछ , या पस मख
ु पदबाट
राजीनामा लेख् भनेर मलाई एउटा कागज र कलम
िदए । कुटिपट, करकाप, जोरजल
ु मु गरी यी जल
ु मु ीह ले
जे भ छन् यही यहोरा ले न भनी रहेकै अव थामा
स चालक सिमितका अ य दामोदर चािलसे र लेखा
शाखामा काम गन गंगा देवकोटा (पौडेल) नामक एक
मिहला कमचारी पिन यही कोठामा आई पिु गन् र
हामीलाई नटेन राजीनामा लेख् भनी मेरो इ छािव
करकापका साथ या पस मख
ु पदबाट राजीनामा
ले न बा य बनाए । िनजह ले मलाई पिहला या पस
मख
ु पदबाट मा राजीनामा ले न लगाएकोमा
पिछ सह यापक पदबाट समेत राजीनामा भनी
थ न लगाए । ियनीह ले हरीलाई फोन गरी बैदाम
इलाका हरी कायालयबाट हरी बोलाएका रहेछन्,
मेरो िव गंगालाई गालीगलौज गरेको भनी कृि म
एवं झु ो वारदात खडा गरी रहेको पिन रहेछ, मलाई
वडा हरी कायालय हँदै िज ला हरी कायालय
लिगयो । िव ख डमा लेिखएका दामोदर चािलसे
र अ य परशरु ाम, िव णु साद तथा गंगाउपर का क
िज ला अदालतमा कुटिपट, करकाप मु ा दायर गरेको
छु । मेरो िव गंगा देवकोटाले झु ा जाहेरी िदएक
र सो आधारमा के ही सावजिनक अपराधमा मु ा
चलाएको छ । लेिखएअनस
ु ार जोरजल
ु मु करकाप गरी
पिहले या पस मख
ु पदबाट र पिछ सह ा यापक
पदबाट समेत राजीनामा भनी थ न लगाए । िवप ी
दामोदर चािलसेले िमित २०७०।७।५ मै मेरो राजीनामा
वीकृित गरेको भनी मलाई प िदनभु एकोले मलाई
सा ै अ याय पन गई यो िनवेदनका साथ यायको
याचना गरी स मािनत अदालतमा वेश गरेको छु ।
िमित २०७०।७।५ मा मलाई कुटिपट जोर
जल
ु मु गरी जनि य बहमख
ु ी या पसको या पस
मख
ु र सह ा यापक पदबाट करकापपूण तवरमा
गराइएको कागजको आधारमा िवप ी दामोदर
चािलसेले स चालक सिमितको अ य को हैिसयतले

राजीनामा वीकृत ग रएको बारे भ दै मलाई स बोधन
गरी लेखेको राजीनामा वीकृितको प गैरकानूनी हनक
ु ो
साथै नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) ले
मलाई याभूत गरेको पेशा रोजगार गन पाउने नाग रक
अिधकारको समेत हनन् भएकोले िवप ीको उ काय
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ साथै मबाट
गराइएको किथत राजीनामाप को आधारमा या पस
मख
ु र सह ा यापक पदको राजीनामा वीकृित
ग रएको काय कानूनिवपरीत एवं गन नहने काय गरेको
हँदा मलाई जनि य बहमख
ु ी या पसको या पस
मख
ु पदमा र सोही या पसको सह ा यापक पदमा
सािबकबमोिजम हािजर गराई काम काज गन िदनु भनी
परमादेशको आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै िनवेदनको
अि तम टुङ्गो नलागेस म म िनवेदकलाई या पस
मख
ु र सह ा यापक पदमा हािजर भई काम गन
िदनु भनी िवप ीह का नाउँमा अ त रम आदेश जारी
ग रपाउँ भनी िनवेदक माधव साद िघिमरेले िमित
२०७०।७।२७ मा गरेको िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम परमादेशसिहतको उ ेषणको आदेश
िकन जारी हन नपन हो ? कानूनस मत आधार र
कारणसिहत याद (सूचना) ा िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ आफै ँ वा कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
३३(२) बमोिजम िवप ीह का नाउँमा कारण देखाउ
आदेश जारी ग रएको छ ।
साथै िनवेदकले जनि य बहमख
ु ी
या पसको या पस मख
ु र सह ा यापक पदमा
हािजर भई काम गन िदनु भ ने अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भनी िलएको मागदाबीका स ब धमा
छलफल गनु गराउनु पन देिखन आयो । अतः िनवेदक
माधव साद िघिमरेले िदएको भ ने िववाद पद
राजीनामा र तत्स ब धमा या पस स चालक
सिमितबाट भए गरेको काम कारवाहीह देिखने िनणय
पिु तकासिहतका जो जे छन् स ब कागजह समेत
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माधव साद िघिमरे
िलई िनवेदकको मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी
गन वा नगन भ नेस ब धमा छलफलका लािग आफै ँ वा
कानूनबमोिजमको ितिनिध राखी पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३(क) बमोिजमको
सूचना िवप ीह समेतलाई िदनू ।
िनवेदनमा उ लेख भएको का क िज ला
अदालतमा िवचाराधीन रहेको कुटिपट करकाप मु ा
र िज ला शासन कायालय, का क मा िवचाराधीन
रहेको के ही सावजिनक अपराध मु ाह को
िमिसलसमेत सोही िदन इजलाससम देखाई िफता
लैजाने गरी स बि धत िनकायबाट िझकाउनु र
िनवेदकलाई समेत सोही िदनको पेसी तारेख तोक
छलफलको लािग पेस गनु भ ने यहोराको पनु रावेदन
अदालत, पोखराको िमित २०७०।४।२८ को आदेश ।
यसमा आदेशअनस
ु ार िज ला अदालत,
का क बाट ा करकाप, कुटिपट मु ा र िज ला
शासन कायालय, का क बाट ा के ही सावजिनक
अपराधसमेतका िमिसल तथा िवप ीह बाट पेस
भएका िनणयपिु तकासिहतका स ब कागजह
अ ययन ग रयो ।
ि भवु न िव िव ालयको िनयमानस
ु ार
सावजिनक िबदाको समय रहेको २०७०।७।५ का
िदन करकापपूण काय गरी गराई या पस मख
ु
पदबाट राजीनामा ले न लगाई पिछ नेपाली िवषयको
सह ा यापक पदबाट समेत राजीनामा िदएको यहोरा
थ न लगाई सोही िदन राजीनामा वीकृितको प
िदएको भ ने िनवेदनको यहोरा रहेको छ । स बि धत
कागजातह हेदा २०७०।७।५ गते द.नं. १४ मा
दता भएको राजीनामामा स चालक सिमितबाट पिछ
अनमु ोदन गन गरी प दता गरी राजीनामा वीकृत
भएको प तयार ग रिदने भ ने यहोरा लेखी स चालक
सिमितका अ य ले सिहछाप गरेको देिख छ ।
यसस ब धमा का क िज ला अदालतमा कुटिपट
करकाप मु ा िवचाराधीन रहेको भ नेसमेत देिख छ ।
या पस मख
ु र सह ा यापक पदको
िनयिु तथा कारवाहीको ि या एवं अिधकार

र सिु वधासमेत अलग अलग रहेको प र े यमा
उि लिखत यहोराबाट राजीनामा वीकृत गन काय
सिु वधा स तल
ु न (balance of convenience)
समेतको ि बाट हेनपन
ु भई नेपाली िवषयको
सह ा यापक पदमा स म पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३ क(१) को
ितब धा मक वा यांशको देहाय २ मा उ लेख भएको
सतको अधीनमा रही यस अ त रम आदेशबाट िवप ी
जनि य बहमख
ु ी या पसलाई ित हन गएमा सोसमेत
बेहोन िलिखत ितब तासिहतको कागज िनवेदकलाई
यसै अदालतमा गराई, सह ा यापक पदमा स म मा
अ यापनको काम गन पाउने गरी हािजर गराउनु भनी
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
३३ क(१) बमोिजम िवप ीह का नाउँमा यो अ त रम
आदेश जारी ग रिदएको छ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७०।८।१३
को आदेश ।
िवप ीले जनि य बहमख
ु ी या पसको
या पस मख
ु एवं सह ा यापक पदबाट नैितकताको
कारण देखाउँदै िमित २०७०।७।५ मा आ नै
वह तले राजीनामा लेखेर या पसको स चालक
सिमितको अ य म िलिखत जवाफ ततु कता
दामोदर चािलसेलाई िदनभु एको हो । उ राजीनामा
जनि य बहमख
ु ी या पस ( थापना २०४८) को
िनयमावली २०५४ (छै ट संशोधन २०६९) को
िनयम ८.३.८ ले िदएको अिधकार योग गरी सोही
िदन उ राजीनामाप वीकृत गरी राजीनामा वीकृत
भएको जानकारी प िवप ी िनवेदकलाई िदइएको हो ।
िवप ीले या पसमा पेस गरेको राजीनामाप करकाप
हो बदर ग रपाउँ भनी का क िज ला अदालतमा मु ा
दायर गनभएको
कुरा आ नै िनवेदनमा खल
ु
ु ाउनभु एको
छ । करकाप हो होइन भ ने त यको
सु
अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव थामा नाग रक
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) आकिषत हन
स दैन । िववािदत िवषयव तक
ु ो िकनारा लगाउने माग
रट े ािधकार होइन । साथै या पस स चालक
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सिमितको अ य को हैिसयतले राजीनामा वीकृत गरी
िवप ीलाई िदएको प ले उ ेषणको आदेशले बदर गन
िम दैन । स चालक सिमितको िनणयले िवप ीलाई
हटाएको होइन । वे छाले िदएको राजीनामा वीकृत
हने गन काय िनणय होइन । अकाट् य, िववादरिहत
र त य िवनाको मागदाबी खारेज भागी छ, खारेज
ग रपाऊँ ।
मले िवप ीलाई िन दनीय ढंगले या पस
मख
ु एवं सह ा यापक पदबाट करकाप तवरले
राजीनामा गराउनु पन कुनै यि गत एवं सांगठिनक
तथा राजनैितक कारण छै न । िवप ीको कुनै
कारको रसइवी िथएन छै न । जहाँस म िवप ीले
या पस मख
ु एवं सह ा यापक पदबाट राजीनामा
िदनपु नस म प रि थित िसजनाको कुरा छ,
त स ब धमा या पसको कमचारी गंगा देवकोटा
जो बय क एकल मिहला हन्, उनी ितको िवप ीको
कु ि , गलत यवहारयु टेिलफोन संवाद, मोबाइल
एस.एम.एस.का साथै से सयु ल हेरस
े मे टयु घिटत
यवहार सहन गन नसक गंगा देवकोटाले जनि य
बहमख
ु ी या पसको कमचारी संघ, ा यापक संघमा
िलिखत उजरु ी गरेपिछ िवप ीको बौि क तथा ाि क
आचरणहीनता काशमा आएपिछ िवप ीको नैितक
धरातल भािसन पगु ेपिछ, आ मा लािन व प सो
राजीनामा आएको िवषयमा िलखत जवाफ ततु कता
या पसमा सेवारत िश क कमचारीह प छ ,
छन् । यवु ा अव थाका तीन हजार छा छा ाको
अिभभावक व सु पेका िवप ीको च र हीन हरकत
सावजिनक भइसके को अव थामा अब पनु ः िवप ीको
या पसमा पनु रागमनबाट छा छा ाह का उ ेग
या पस शासनले थे न स ने अव था छै न । पूण
सामदु ाियक या पससँग अ तरस बि धत र आब
अिभभावक, िव ाथ एवं िसंगो समदु ाय ित उ रदायी
रही ितिनिध व गनपन
या पस स चालक सिमित
ु
एवं अ य ले िवप ीलाई सह ा यापकको हैिसयतमा
हािजर गराए पिन िनजबाट स पादन हने काय वीकाय
बनाउन नसिकने प रि थित िसजना भएको यावहा रक

धरातलीय यथाथतालाई समेत मनन् गरी र वयं
िवप ी पिन हालस म सह ा यापक पदमा हािजर हन
नआएको अव था हँदा स मािनत अदालतबाट िमित
२०७०।८।१३ गतेका िदन जारी भएको अ त रम
आदेशसमेत खारेज गरी िनवेदन मागदाबी नपु ने ठहर
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोरा उ लेख भएको जनि य
बहमख
ु ी या पस स चालक सिमित र ऐ. का अ य
दामोदर चािलसेको िमित २०७०।९।७ को िलिखत
जवाफ ।
यसमा िनवेदक माधव साद िघिमरेले
जनि य बहमख
ु ी या पसको या पस मख
ु
पदबाट िदएको राजीनामा स ब धमा का क िज ला
अदालतमा िमित २०७०।७।२६ मा कुटिपट करकाप
मु ा दायर भई िवचारिधन रही सोमा ठहरेबमोिजम हने
नै हँदा र िनवेदकको ा यापन गन पाउने हक नाग रक
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) ले याभूत
गरेको पेसा रोजगारको अिधकारमा िमित २०७०।७।५
को राजीनामा वीकृत ग रएको भ ने िवप ी या पस
स चालक सिमितका अ य को प बाट वीकृत
ग रएको प उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
छ । िनवेदकलाई नेपाली िवषयको सह ा यापक
पदमा हािजर भई काम गन िदनु भनी िवप ीका नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ भनी पनु रावेदन
अदालत, पोखराले िमित २०७०।१०।०८ मा गरेको
फै सला ।
पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सलामा
िच बझ
ु ेन । िवप ी माधव साद िघिमरेले आफू
२०६९।५।१३ देिख जनि य बहमख
ु ी या पसको
या पस मख
ु पदको पमा सेवा गद आएकोमा हाल
नैितकताको ि कोणले सो पदमा रिहरहन उपयु
नभएकोले मले या पस मख
ु र नेपाली िवषयको
सह ा यापक पदबाट राजीनामा िदएको छु । राजीनामा
वीकृत ग रिदनु हन अनरु ोध गदछु भनी िमित
२०७०।७।५ गते या पसको स चालक सिमितको
अ य सम राजीनामा पेस गनभएको
र सो राजीनामा
ु
अ य ारा सोही िदन तोक लगाई राजीनामा वीकृत
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गरी राजीनामा वीकृत भएको प समेत सोही िदन
िवप ी माधव साद िघिमरेले बु नु भई या पस मख
ु
र सह ा यापकको पदबाट िवप ी रािजखस
ु ीले सेवा
िनवृ भई ब नभु एको हो । सो राजीनामा िदनपु न
कारणमा िवप ीले नैितकतालाई आधारको पमा
उ लेख गनभएकै
छ । िवप ीको नैितकतामािथ िकन
ु
खडा भयो त कालीन प रि थित चचा खोजीको
िवषय िथयो । या पसमा सेवारत कमचारी गंगा
देवकोटा (पौडेल) ले जनि य बहमख
ु ी या पसको
कमचारी संघमा िवप ी माधव साद िघिमरेबाट आ नो
अि त व असरु ि त भएको भनी २०७०।७।५ का िदन
िनवेदन िदनभु एको रहेछ । यसरी ठूलो पदको कायकारी
मख
ु ले मातहतका मिहला कमचारीमािथ गरेको
अशोभनीय अ यायपूण यवहार काशमा आएपिछ
िवप ीले नैितकताको कारण देखाउँदै जनि य बहमख
ु ी
या पसबाट नै अलग हने इरादाले वह त िलिखत
राजीनामा पेस गनभएको
हो । िनजलाई राजीनामा िदन
ु
बा य पा रएको र पानपन
ु बा कुनै रसइवी, ेष के ही
िथएन । यसरी पद र सेवाबाट राजीनामा गरेको िवषय
छापा समाचारमा आएपिछ सामािजक लोकलाजबाट
ब नका िवप ी अदालत वेश गनभएको
स म हो । यसरी
ु
वह ता रले लेखेको राजीनामा वीकृत भइसके पिछ
राजीनामा करकापमा पारी लेखेको हँ बदर गराई पाउँ
भनी का क िज ला अदालतमा करकाप मु ा दायर
भई हालस म िवचाराधीन रिहरहेको पृ भूिममा सो
िववादको राजीनामा करकापबाट भएको हो होइन भ ने
त यको
िन पण सो अदालतबाट भई नस दै
र अदालतमा मु ा िवचाराधीन रहँदाकै अव थामा
मनोगत पमा राजीनामालाई करकापमा भएको भनी
राजीनामा वीकृत ग रएको प उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ठहर गरी भएको फै सला कानूनिवपरीत छ ।
अतः िवप ीले वह त ारा वे छाले
राजीनामा िदई लोकलाजबाट ब नका लािग पिछबाट
करकापमा राजीनामा िदन लगाए भ ने आरोप िम या
हँदाहँदै बनावटी एवं तु छ भई अदालतलाई घोर
झु यानमा पारी दायर गरेको ततु िनवेदन खारेज

गनपनमा
उ टो सनु वु ाईको मौकासमेत निदई पद
ु
र रोजगारी नै हरण गरेको देिखयो भ दै गलत पमा
भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको उ फै सला
उ टी गरी िवप ी माधव साद िघिमरेले िदएको
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी जनि य बहमख
ु ी
या पसको स चालक सिमितसमेतले यस अदालतमा
गरेको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल अ ययन
ग रयो । जनि य बहमख
ु ी या पस पोखराको
स चालक सिमितसमेतले यस अदालतमा गरेको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो होइन र पनु रावेदन
अदालत, पोखराले गरेको फै सला िमलेको छ छै न भ ने
स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
यसमा िनवेदकलाई कुटिपट, जोरजल
ु मु
गरी या पस मख
ु तथा सह ा यापक पदबाट
करकापपूण त रकाले राजीनामा गराइएको र सोही िदन
वीकृत ग रएको काय नाग रक अिधकार ऐन, २०१२
ले याभूत गरेको पेसा तथा रोजगारीको अिधकारलाई
हनन् गरेकोले या पस मख
ु तथा सह ा यापकको
पदबाट िदएको राजीनामा ि वकृत ग रएको प
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई हािजर
गराई कामकाजमा लगाउनु भ ने परमादेशको आदेश
जारी ग रपाउँ भनी गनभएको
िनवेदन यहोरा भएकोमा
ु
िवप ी या पससमेतको तफबाट िनज माधव साद
िघिमरेले वह त ारा वे छापूवक नैितकताको
आधार देखाई िदएको राजीनामा वीकृत भई राजीनामा
वीकृितको जानकारी प समेत िनवेदकले बिु झिलएको
अव थामा कानून द हकमा आघात पगु ेको भनी पन
आएको िवप ीको िनवेदन खारेजभागी हँदा खारेज
ग रपाउँ भनी जनि य बहमख
ु ी या पससमेतले
िलिखत जवाफ लगाएकोमा सु पनु रावेदन अदालत,
पोखराले या पस मख
ु पदबाट जबरज ती राजीनामा
गराएकोमा का क िज ला अदालतमा चलेको कुटिपट
र करकाप मु ामा पिछ ठहरेबमोिजम हने र नेपाली
िवषयको सह ा यापक पदबाट राजीनामा वीकृत

955

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
ग रएको प उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनजलाई
नेपाली िवषयको सह ा यापक पदमा अ यापन गन िदनु
िदलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भई पनु रावेदन
अदालत, पोखराबाट फै सला भएकोमा सो फै सलामा
िच नबझ
ु ाई या पस स चालक सिमितसमेतले यस
अदालतमा पनु रावेदन गरेको देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचारगदा, कानून ारा
थािपत िनकायिभ सरकारको वािम व वा
िनय णमा रहेका िनकायह , सरकारबाट बजेट ा
गन िनकायसमेत पदछन् । जनि य बहमख
ु ी या पस
अिवि छ न उ रािधकारवाला वशािसत सं था
हो । या पस िनयमावली, २०५४ को तावनामा
ि .िव. ऐन, २०४९ को दफा २६ अनस
ु ार स ब धन
ा सं थाको पमा थािपत भएको संगिठत सं था
र कानूनी यि हो । कानूनी यि ले कानून ारा
दान ग रएको अिधकारबमोिजम मा काय गन स छ
र गनपिन
ु पदछ । कानूनले दान गरेको अिधकारको
प रिध नाघेर उसले कुनै काय गदछ भने य तो कायले
कानूनी मा यता ा गन स दैन । कुनै पिन सरकारी
वािम व वा कुनै अमक
ु वािम वमा स चालन भएको
भएपिन सामा य तथा िवशेष कानूनले िनधारण
गरेको िसमारेखा उ लङ् घन गन काय कही ँ कतैबाट
हनहु दँ नै ।
३. यस स दभमा या पस मख
ु र
सह ा यापक भनेको अलग अलग दािय व, कत य र
कृितका कानूनी पद हन् । जनि य बहमख
ु ी या पस
पोखराको िनयमावली, २०५४ को िनयम १०.१.३
अनस
ु ार या पस स चालनका लािग आव यक पन
ा यापक र कमचारीको िनयिु छनौट सिमितको
िसफा रसका आधारमा गन र सहायक या पस मख
ु ,
ा यापक, िश क तथा कमचारीह को राजीनामा
वीकृत गन काम, कत य र अिधकार या पस
मख
ु कै हने उ लेख भएकोमा िनज या पस मख
ु
माधव साद िघिमरेको राजीनामा या पस स चालक
सिमितका अ य दामोदर चािलसेबाट वीकृत
ग रएको िवषय नै िवचारिणय रहन आयो ।

४. य तै िश क तथा कमचारीह को सेवा
अवधीका स ब धमा िश क तथा कमचारी सेवास ब धी
िविनयम, २०६३ ले सेवा अवधीको उमेरको हद
६३ वष पूरा भएपिछ मा अिनवाय अवकाश िदने
यव था रहेकोमा िनज माधव साद िघिमरेको उमेर
५२ वष भएको देिखएकोले िविनयमावलीमा उ लेख
गरेको उमेर पगु ी अवकाश िदएकोसमेत देिखएन भने
या पसका अ कुनै पिन िश क तथा कमचारीले
राजीनामा िदएकोसमेत देिखएन । या पसका कुनै
पिन िश क तथा कमचारीले राजीनामा िदन चाहेमा
सामा यतः तीन मिहना अगािड अि म सूचना िदई
राजीनामा िदन स नेछन् भ ने ऐ. िविनयमावलीको
िनयम ४८ मा उ लेख छ । यहाँ उ अव थाको
िव मानता पिन देिखएन । यसैगरी सेवाबाट हटाउने वा
बखा त गन स ब धमा या पस स चालक सिमितले
या पस मख
ु को िसफा रसमा हटाउन वा बखा त
गन स ने ावधान सोही या पसको िश क तथा
कमचारी सेवास ब धी िविनयम, २०६३ को िनयम
३५ ले गरेको पाइयो । उ िविनयमको िनयम ३६
मा २० वष सेवा ग रसके का या पसका कुनै िश क
वा कमचारीले िनयु गन अिधकारीसम वेि छक
अवकाश िलन पाउने यव था गरेको देिख छ ।
५. िनवेदक माधव िघिमरेको सह ा यापक
पदको सेवा अवधी २० वष पगु ेको पिन देिखँदैन भने
या पस मख
ु पदमा पिन पूरा ४ वष सेवा अवधी
पगु ेको देिखँदैन । यसबाट िनवेदकले सेवा अवधी नै
नपगु ी िवना कारण िविनयमावलीिवपरीत हने गरी
वेि छक अवकाशको लािग पदबाट राजीनामा गन
िनवेदन िदए होलान भ ने तक यिु संगत देिखँदैन ।
अक तफ यिद िनजले राजीनामाको लािग िनवेदन
िदएको भएपिन वे छाले राजीनामा नगरेको भनी
ततु िनवेदन िनजले अदालतमा िदनपु न आव यकता
नै रहने िथएन । यसैले वे छाले राजीनामा निदएको
भ ने कुरा िनवेदकले २०७०।७।२१ मा जनि य
बहमख
ु ी या पस पोखराको स चालक सिमितका
अ य सम पेस गरेको िनवेदनबाट समेत देिख छ ।
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करकाप गरे नगरेको भ ने स ब धमा का क िज ला
अदालतमा मु ा दायर भई िवचाराधीन रहेको हँदा
यसतफ सोही अदालतबाट ठहर हने नै हँदा सोतफ
के ही बोिलरहनु परेन ।
६. यसैगरी िमिसल संल न राजीनामा
भिनएको प को िशरमा लेिखएको यहोरा सरसत हेदा
शासनलाई स बोधन गरी प दता गरी राजीनामा
वीकृत भएको प तयार ग रिदनेभ ने यहोरा उ लेख
भएकोमा पिछबाट सोही िनवेदनको तोक आदेशको
यहोरामा थप गरी ी एकनारायण अयाल पिछ
अनमु ोदन गनगरी स चालक सिमितबाट भ ने वा यांश
थप गरेको देिखयो । सोही िनवेदनको तल यहोरामा
या पस मख
ु भ ने श दको पिछ र नेपाली िवषयको
सह ा यापक भ ने वा यांश थप ग रएको िनवेदनबाट
देिख छ । यसरी पिहले एकपटक तोक आदेश जिनई
सके को िनवेदनप को िशर यहोरामा पिछबाट अलग
आकृितको अ र थप गरी फरक अथ िन कने
िकिसमबाट यहोरा संशोधन गरेको देिख छ ।
७. या पस मख
ु को पद िविनयममा
तोिकएबमोिजमको यव थापिकय पद हो जसको
कायकाल चार वषको रह छ भिनएको छ । तर
सह ा यापकको कायकाल तोिकएको छै न भने िनजको
कत य नै ा यापन गनु हो । या पस मख
ु िनयिु र
बखा तको िनयम नै फरक छ । यव थापन सिमितले
या पस मख
ु लाई िश क कमचारी सेवास ब धी
िविनयम, २०५४ बमोिजम कारवाही गन स दछ भने
सह ा यापकलाई या पस मख
ु ले कारवाही गन
ावधान पिन यही िविनयममा ग रएको छ ।
८. यसैगरी लेखा शाखामा काम गन कमचारी
गंगा देवकोटा (पौडेल) र यी िनवेदक माधव साद
िघिमरेका बीच भएको SMS, काय थलमा काम
गन बाधा यवधान परु याएको
र िनजलाईमानिसक
्
तनाव िदएको भ ने स ब धमा पीिडत भिनएक गंगा
देवकोटाले कमचारी संघमा िमित २०७०।७।५ मा
उजरु ी िनवेदन गरेको देिखयो । सो िनवेदनको अ तमा
बैठकमा पेस गरी छलफल गरी िनणय गन भ ने िमित

२०७०।७।५ को तोक आदेशमा लेखेको देिखयो । सोही
िदन यी िनवेदकले या पस मख
ु र सह ा यापक
पदबाट राजीनामाको िनवेदन लेखेको देिख छ ।
यसैगरी सोही िदन उ िनवेदन या पस स चालक
सिमितका अ य बाट वीकृत गरी सोही िदन नै
राजीनामा वीकृतको जानकारी प यी िनवेदकलाई
बझ
ु ाएको देिख छ । य तो कायबाट िनवेदकलाई सो
उजरु ीको स ब धमा आ नो कुरा भ ने मौकासमेत
दान गरेको देिखँदैन । सनु वाईको मौकासमेत निदई
िनवेदक माधव साद िघिमरेको राजीनामा वीकृत गन
गरेको काय कानून अनक
ु ू ल भएको मा न िमलेन ।
९. यसथ िनवेदक माधव साद िघिमरेले
करकाप र जोरजल
ु मु पूण त रकाले बा यतामा
राजीनामा िदएको, वे छाले राजीनामा निदएको,
सह ा यापकको राजीनामा वीकृत गन काय
कानूनस मत नदेिखएको, रोजगारीस ब धी नाग रक
वत ताको हनन् भएकोसमेत देिखँदा िनजलाई
सह ा यापक पदबाट बि चत गन काय िनयमसंगत
भएको देिखएन भने SMS स ब धी २ जनाको िनजी
मािमलामा सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत
निदई पद र रोजगारी नै हरण गन काय मनािसब मा न
सिकँ दैन भने अक तफ या पस मख
ु को पदबाट
िदएको राजीनामाका स ब धमाका क िज ला
अदालतमा िमित २०७०।७।२६ को कुटिपट करकाप
मु ा दायर भई मु ा िवचाराधीन रहेकोले उ त यका
स ब धमा स बि धत अदालतबाट ठहरेबमोिजम हने
नै हँदा सो िवषयमा हाल के ही बोिलरहनु परेन । य तो
अव थामा िनवेदकलाई सह ा यापक पदबाट िदएको
राजीनामा वीकृित भएको प उ ेषणको आदेशले
बदर गरी सोमा काम गन िदनु भनी परमादेशको आदेश
जारी गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सला
मनािसब नै देिखयो ।
१०. अतः िनवेदक माधव साद िघिमरेले
जनि य बहमख
ु ी या पसको या पस मख
ु पदबाट
िदएको राजीनामाको स ब धमा स बि धत अदालतबाट
कुटिपट करकाप मु ा दायर भई िवचाराधीन रहेकोमा
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सोमा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा िनवेदकको ा यापन गन
नं ४ हलेिस गठु ी ब ने वष ७८ को बम साद
पाउने नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७)
िगरीसमेत
ले याभूत गरेको पेसा रोजगारको अिधकारमा िमित
िव
२०७०।७।५ को राजीनामा वीकृत ग रएको भ ने िवप ी : गठु ी सं थान के ीय कायालय, िड लीबजार,
यथ को प बाट वीकृत ग रएको प उ ेषणको
काठमाड समेत
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । िनवेदकलाई नेपाली
िवषयको सह ा यापक पदमा हािजर भई काम गन
§ ता प बाट पज
ु ारी भएका हलेसी महादेव
िदनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
मि दरका मनोहर िगरीको स तान
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, पोखराले िमित
यी िनवेदकह भएको कुरामा िववाद
२०७०।१०।८ मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
छै न । य तो पज
ु ारीको िश य िश यबाट
हने ठहछ । िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी िवप ीह बाट
पूजाआजा गराउनु पन गरी यो गठु ीको
परेको पनु रावेदन िजकर पु न स दैन ।
यव था भई यसको लािग ज गा आिद
समेत दान भएको रा य मख
ु को काम
उ रायमा सहमत छु।
कारवाहीलाई गुठी सं थानले स मान र
या.जगदीश शमा पौडेल
आदर गनुपन ।
§ मनोहर िगरीका िश य िश य यी िनवेदक
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
स तान बाहेक अ देिखन आएका छै नन् ।
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् ।
मनोहर िगरीका हकवाला िनवेदकसमेतका
स तानले कुनै बेिहसाब गरेमा सफाइको
&
मौका िदई पालोवालालाई िनका न
नसिकने होइन । यसपिछ िनजह का
हकवाला भएमा हकवालाले र नभएमा
मा गुठी सं थानले पुजारीसमेतको
ब दोब त गदा ता प र खड् गिनसानाको
पिन स मान ह छ । सो नभई अचानक
नणय नं . ९६०५
नयाँनयाँ पुजारी िनयु हदँ ा भ जनले
सव च अदालत,संयु इजलास
पिन कतैनकतै के ही असिजलो महसस
ु
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
गन प रणाम आउन स छ । पूजाआजाको
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा
आ नै गोपनीयता र िविधिवधान ह छ
फै सला िमित : २०७२।११।२।१
जुन गो य पमा गाय ी म ज तै अ ले
०७०-WO-०२३९
थाहा नपाउने गरी िश य िश य वा पु ता
दरपु ता ह ता तरण ह छ । यो खास कला
मु ा :परमादेश
र सीप पिन हो । यसकारण जबस म मनोहर
िगरीका िश य िश य र स तानबाट
िनवेदक : राजबोल िगरीको नाित तल
मि दरको पूजाआजा िविधिवधानबमोिजम
ु सी िगरीको छोरा
खोटाङ िज ला महादेव थान गा.िव.स. वडा
ह छ यसमा िबना मतलब खलल पानु
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§

उिचत हदँ ैन । यस कारको खललबाट
धमकायको संर ण भएको मा न निम ने ।
यवहारबाट पिन िवप ीह ले मनोहर
िगरीका स तानको िवक पमा अ रा ो
र उपयु पुजारी पाउन सके को देिखँदैन ।
अतः िनवेदकह लाई पुजारी भनी ५ वषको
लािग िवप ी सं थानले िनयिु िदएको
िमले पिन िनज पुजारीह लाई अवरोध हने
गरी गठु ी सं थानले सिमित आिद गठन गरी
कुनै काम कुरा गनु फलदायी हने नदेिखने ।
ता प आिदको स मान गरेर स पि
आिदको िहसाबिकताब र यव थापन भने
गुठी सं थानले अव य गन स छ । तर
सनातनबाट चली आएको पर पराअनुसार
हलेसी महादेवको िन य पूजाआजा
स चालन गन मह त मनोहर िगरीका
िश य िश य र स तानम ये यी रट
िनवेदकह लाई पर परागत पूजाआजा
गनबाट हलेसी महादेव यव थापन
सिमितले रो नु यायोिचत नदेिखने ।
( करण नं.१७)

स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा २३
§ गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा १६,
१७, १९, ३६

आदेश
या.गोिव दकुमार उपा याय : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा
१०७ (२) बमोिजम यसै अदालतको अिधकार े िभ
§
पन ततु रट िनवेदनको संि त य र ठहर आदेश
यस कार छःत कालीन राजा ी ५ गीवाणयु िव म
शाहबाट िव.सं. १८४३ मा मह त मनोहर िगरीलाई
हलेसी महादेव मि दरको िन य नैिम य पूजाआजा
चलाउने गरी सवाङ् ग माफ गरी गठु ी चलाउन ता प
ब सेको िथयो । त कालीन अव थामा पज
ु ारीको
वगवास भएपिछ हा ो बाजे राजबोल िगरीलाई पूजा
चलाउन लालमोहर ब स भई पूजा चलाई आएका
िथयौ । बाजे राजबोल िगरीको २००५ सालमा वगवास
भएपिछ वहाँका ३ छोरा भएकोले पनु : २००६ साल
पौष २९ गते खड् ग िनसाना भई १।१ वष आलोपालोमा
िनवेदकका तफबाट :िव ान् व र अिधव ा राम साद ३ भाइ छोराह म येका जेठा धनबहादरु को २०३७
भ डारी
सालमा माइला तल
ु सीको २०४२ मा र का छा अमतृ
िवप ीका तफबाट :िव ान् उप यायािधव ा भरतलाल िगरीको २०४९ सालमा देहा त भएपिछ ितनैको
शमा, िव ान् अिधव ा ह र साद राई
स तानले मि दरको िन य नैिम य पूजा चलाई
अवलि बत निजर :
आएका र हालस म िनजह का स तान हामीह ले
§ ने.का.प.२०३२, अङ् क ११, िन.नं.९४६
पूजा चलाएका छ । यसरी पूजाआजा स चालन गरी
§ ने.का.प.२०४६, अङ् क ४, िन.नं.३८०४
आउने ममा गठु ी सं थानले पज
ु ारी िनयिु ि या
§ ने.का.प.२०४८, अङ् क १०, िन.नं.४३११ थालेकाले ि याबमोिजम हा ा शाखा स तानले गठु ी
§ ने.का.प.२०६३, अङ् क १, िन.नं.७६४१
चलाई आएको छ । हा ो शाखा र स तानले िजउता भर
§ ने.का.प.२०६४, अङ् क १०, िन.नं.७८८५ भलाउन पाउने गरी राजा िगवाणयु िव म शाहबाट
§ ने.का.प.२०६६, अङ् क १०, िन.नं.८२३८ ब स भएको लालमोहरबमोिजम हलेसी महादेव
§ ने.का.प.२०६७, अङ् क १, िन.नं.८३००
गठु ीको स चालन पूजाआजा िन य नैिम य चिलरहेकै
§ ने.का.प.२०६८, अङ् क ४, िन.नं.८६०४
अव थामा हलेसी महादेव धािमक ि कोणले र
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परु ाताि वक ि कोणले देशकै गहना भएकोले यसको
संर ण र संव न गन त कालीन ी ५ को सरकारले
हलेसी महादेव थान िवकास सिमित गठन आदेश
२०५३ जारी गरी नेपाल राजप मा २०५४।२।६ मा
सूचना कािशत गरेको िथयो।सोही सूचना आदेश
बमोिजम सिमित गठन भएपिन गठन हँदाको अव थामा
हा ा पख
ु ाले िज मा पाएको गठु ी स चालन र िन य
नैिम य पूजाआजामा सिमितबाट ह त ेप नभए पिन
अ य कुरामा समय समयमा अवरोध हन था यो ।
गठु ी सं थान के ीय कायालय,
िड लीबजारको च.नं. २०८३ िमित २०६१।१२।११
को प बमोिजम खोटाङमालबाट २०६१।१२।२४
को आलोपालोसँग पूजा स चालन गन भनी ५
वषको लािग िनयिु पाएपिछ २०६१।१२।१ देिख
म रट िनवेदकम येको बम साद िगरीको पालो
िथयो । पर पराअनस
ु ार िन य नैिम य पूजा चलाउँदै
आएकोमा माओवादी
का कारण २०६२।८।१
गतेको िदन पज
ु ारीम येका भवानीशंकर िगरीको घरमा
सरु ि त रािखएका िशवजीलाई पिहराउने गरगहना
सनु चाँदी ल ाकपडा बाकस गठु ीका कागजप भाँडा
बतनसमेत सबै जबरज ती उठाई आफूखस
ु ी गफ
ु ा
सिमित चयन गरी स पूण सामान िवप ी गजरु मान
राईसमेतका माओवादीले सिमितको िज मालगायतको
र १८६१ को ता प बमोिजम हामीले भोगचलन गद
आएको खेत पिन क जा गरी निदने पर परा रीितिथित
पूजाआजा ब द गरी काय गन निदएकाले माओवादी
का कारण के ही समय चपु लागी ब नु परेको
िथयो । पिछ समाधान भएपिछ पटक पटक हामीले
सनातनदेिख चलाई आएको परा पराबमोिजम पूजा
स चालन गन लिु टएका समान िफता िदलाइपाउँ भनी
गठु ी सं थानलाई अनरु ोध गदा गठु ी सं थान के ीय
कायालयले िमित २०६४।३।१ चं. नं. २७१२ को
प बाट िज ला शासन कायालय,खोटाङसमेतलाई
अनरु ोध गरी पठाएकोमा मागबमोिजम नगरी िविभ न
िनकायमा िनवेदन िदँदासमेत हालस म कुनै टुङ्गो
लागेको अव था छै न ।

हामी िनवेदकसमेतले ५ वषको लािग
आलोपालो पूजा गन पाएको िनयिु िमित २०६६ फागनु
मसा तमा समा भएको हँदा गठु ी सं थान के ीय
कायालय, काठमाड को च.नं. २६१।२०६५ िमित
२०६६।११।१८ को िनदशन र मालपोत कायालय,
खोटाङको िमित २०६७।४।२६ को िनणयअनस
ु ार
हामी िनवेदकले ५ वषको लािग िनयिु प पाई हामी
पज
ु ारीदजा भएपिन गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को
दफा १६ र १७ ले िदएको अिधकारबमोिजम भ दै
हलेसी महादेव मि दर यव थापन सिमित गठन गरी
काम कत य र अिधकारस ब धी यव था, २०६७
तथा सोपिछ २०६९ जारी भई िवप ी गजरु मान
राईको अ य तामा १३ सद यीय सिमित गठन भएको
िथयो । हलेसी महादेव गठु ी तथा मि दरको स पूण
आय आ दानीको िववरण िवप ी सिमितकै िज मा
रहेकोले गठु ी सं थानबाट आय यय िववरण माग हँदा
आय यय िववरण िवप ी सिमितको िज मा रहेको
यहोरा जनाई िमित २०६९।६।१५ मा आय यय पेस
गन नस ने यहोराका जानकारी गरी सं थालाई िदई
िवप ी सम भेटीघाटी संकलन गन पाउनु पन तथा
पूजा यव थापन सिमितको खच यव थापन ग रनु
पन र हामीले सनातन देिख चलाई आएको यवहारमा
यवधान नपरु याइयोस्
भनी मि दर यव थापन
्
सिमित िज मा रहेको र पूजासँग स बि धत पूजा
साम ीलगायत गरगहना माग गदासमेत निदई उ टै
पज
ु ारीलाई जबरज ती मि दरबाट िनकाला गरेकोले
भेटीघाटी संकलन गन र मि दरको यवहार चलाउन
उिचत यव थाका लािग िमित २०६८।१।२१ मा गठु ी
सं थान के ि त कायालयसमेतमा िनवेदन िदएकोमा
कही ँ पिन कुनै सनु वु ाई भएको छै न । मि दरबाट भएको
आय आ दानी सिमित मातहत रािखएकोमा गिठत
सिमितले हामी पज
ु ारीह र आ ित साधु स तह को
खच यवहार नहेन आ दानीको रकम अनिधकृत
खच गन र सनातनदेिख चिल आएको िन य पूजाकम
गन बाधा यवधान गन िवप ीह को काय िव.सं.
१८६१ को ता प तथा २००६ सालको खड् ग
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गठु ी सं थान के ीय कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
िनसानासमेतका िवपरीत हनक
ु ो साथै गठु ी सं थान
ऐन, २०३३ को दफा १६, १७ र नेपाल अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १९ र २३ समेतका
िवपरीत छ ।
िवप ी मि दर यव थापन सिमितले
अनिधकृत हा ा स तानभ दा बािहरका यि लाई
पज
ु ारी िनयिु गन खोिजएबाट िवप ीह का उ
काय सनातन धम पर परा र गठु ी सं थान ऐन, २०३३
को भावना एवम खोटाङ िज ला हलेसी महादेव मि दर
यव थापन सिमितका काम कत य र अिधकारस ब धी
यव था, २०६९को दफा १४समेतका िवपरीत छ ।
मि दर यव थापन सिमितका अ य गजरु मान राईले
आ नै छोरा वा नी आफ तलाई पटकपटक पहेलो
व पिहराई भेटी संकलन गन र िहनािमना गन कायले
बेिथित उ प न भएको छ । हलेसी महादेव मि दरका
पूजाआजाका साम ी मनोहर िगरीका शेषपिछ िनजका
स तान दरस तान रट िनवेदक बम साद िगरी अजनु
िगरी म दीप िगरी र िवजे िगरी िज मा लगाई सािबक
िनयिु बमोिजम िन य पूजाआजा चलाउन िनवेदक
पज
ु ारीह लाई नरो नु नरोकाउन,ु मह तका नाममा
जिनएका ज गा र सोबाट ा हने आय ता तथा
हलेसी महादेव मि दरमा भ जनह बाट संकिलत हने
भेटीह िनयिु पाएका पज
ु ारीह लाई संकलन गन
िदई पज
ु ारीसमेतलाई रोहवर राखी आय यय िववरण
दु त रा नु ममत स भारको यव था लगायत
पज
ु ारीह लाई पा र िमकको यव था गरी मि दरलाई
सां कृितक परु ाताि वक एवं पयटक य थानको पमा
िवकिसतसमेत गराउनु भ ने परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
िव.सं. १८६१ मा राजा िगवाणयु िव म
शाहका पालादेिख ता प खड् ग िनसानासमेत
बमोिजम हा ो पख
ु ा मह त मनोहर िगरीलाई िनजका
दर स तानसमेतले चलाउन पाउने गरी मह तका नाम
जिनएका गठु ी ज गा चल अचल स पि र सोबाट
भएको आय आ दानी र हलेसी महादेव मि दरको
िन य नैिम य पूजाआजाका लािग पज
ु ारीसम रहने
सरसामान गरगहनासमेत पज
ु ारी िज मा लगाई िन य

पूजाआजा गनबाट पज
ु ारीह लाई नरो नु नरोकाउन र
मनोहर िगरीका शेषपिछ िनजकै स तान दर स तानमा
ममा अनस
ु ार पज
ु ारी भई काय चिल आएकोले सो
भ दा बािहरको पज
ु ारी िनयिु नगनु र साधु स तको
लािग आव यक पन सनातन देिख चलेको खच
चलाउन िदनु र पज
ु ारीह लाई आव यक शाि त
सरु ा िदनु भनी नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०७(२) बमोिजम िवप ीह का नाममा
परमादेशलगायत जो चािहने उपयु आ ा आदेश
पज
ु जारी ग रपाऊँ । साथै िनवेदक अजनु साद िगरी
म दीप िगरी र बम साद िगरीसमेतले गठु ी सं थानबाट
पाएको िनयिु अनस
ु ार हलेसी महादेव मि दरको
पज
ु ारी भएपिन िवप ी मि दर यव थापन सिमितले
हामीलाई किहले मि दर वेश गरी पूजाआजा गन िदने
र किहले मि दर वेश गनबाट रोक लगाई काम गन
निदएकोले सनातनबमोिजम पूजाआजामा योग हने
सरसामानह पज
ु ारी िज मा लगाई सनातन देिख चली
आएको पूजाआजा गन िदनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन आधार र कारण भए यो आदेश
ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
िलिखत जवाफ पठाउनु भनी िवप ी नं. ४, ५, ६,
७, ८, ९, १० र ११ को हकमा महा यायािधव ाको
कायालयमाफत र िवप ी नं. १, २, ३, १२, १३, १४
र १५ को हकमा आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु भनी यो
आदेश र ततु रट िनवेदन ितिलपीसमेत साथै
राखी िवप ीह लाई सूचना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई िलिखत
जवाफ ा भएपिछ वा अविध यतीत भएपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू ।
यी िनवेदकह गठु ी सं थानबाट पज
ु ारीमा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
िनयिु पाएको देिखएकोले ततु िनवेदनको टुङ्गो
नलागेस म यी िनवेदकह लाई हलेसी महादेवको
मि दरमा सनातनदेिख चिलआएबमोिजमको
पूजाआजा गनबाट रोकटोक नगनु मि दर वेश गनबाट
िनषेध नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नामममा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को ४१ (१)
बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । यसको
जानकारी िवप ीह लाई िदनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७०।६।९ को आदेश ।
िवप ी रट िनवेदकह ले नेपाल सरकारको
गहृ म ीको हैिसयतबाट मैले गरेको के कुन काम
कारवाही वा िनणयबाट िनजह को संिवधान
हक वा अ य कानूनी हकको चलनमा कसरी बाधा
परेको हो भ नेस ब धमा आ नो रट िनवेदनमा
प उ लेख गन नसके को अव थामा गहृ म ीको
हैिसयतमा यि गत तवरबाट मलाई िवप ी बनाई
रट िदन िम ने होइन । िवप ीले दाबी िलएझै ँिनजलाई
पज
ु ारीबाट हटाउने, मि दरमा वेश गन वा पूजा अचना
गन निदनेलगायतका कुनै पिन काम कारवाही मबाट
भए गरेको छै न । चिलत कानूनबमोिजम आ नो
सामािजक वा सां कृितक पर पराको मयादा राखी
आ नो धमको अवल बन, अ यास र संर ण गनमा
िनवेदकलाई कसैले वाधा िवरोध गरेमा चिलत
कानूनबमोिजम उपचार खो न जानु पनमा िवप ीले
सो ि या अवल बन नगरी स मािनत अदालतको
असाधारण े ािधकारअ तगत दायर भएको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको गहृ म ी र गहृ
सिचवको अलग अलग िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदनको स पूण यहोरा झठु ा हो ।
गठु ी सं थान अधीन थ राजगठु ी खोटाङ िज ला
ि थत हलेसी महादेव मि दर राजगठु ीको लगतमा
दता रहेको गठु ी सं थान ारा ब दोब त र स चालन
गरी आएको हो । सो गठु ीको यव थापनका लािग
पिछ लो पटक गजरु मान राइको अ य तामा ी
हलेसी महादेव मठ गठु ी यव थापन सिमित गठन गरी
सो सिमितले सािबकको सनद िलखत पर पराबमोिजम

काय गरी आएको छ । गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को
दफा १६ बमोिजम राजगठु ी मठ मि दरको ब दोब त
र स चालनका लािग आव यकअनस
ु ार मह त पज
ु ारी
यव थापक िनयु गरी स चालन गन स ने एवं
गठु ीको ब दोब त र स चालन गिु ठयार मह त पज
ु ारी
बनाई कसैलाई सु पन स ने अिधकार सं थानमा
िनिहत छ । सोअनस
ु ार यव थापन सिमित गठन भई
िलखत पर पराबमोिजमको धािमक पव पूजा स प न
भई आएको छ ।
रट
िनवेदकलाई
आलोपालोमा
पर पराअनस
ु ार हले र महादेव मि दरको दैिनक
र िन य नैिम य पूजा स चालन गन गरी मालपोत
कायालय, खोटाङबाट िमित २०६७।४।२६ मा पज
ु ारी
पदमा िनयु भएको देिख छ । तर िनज पज
ु ारीले
आफूले िनवाह गनु पन कत य पूरा नगरी अ ले
काम गन िदएनन् भनी उ टो रट िनवेदन गनभएको
ु
रहेछ । वा तवमा ी हले र महादेवमा कुमार के टा ारा
पूजाआजा गन परा परा रहेको र सोहीअनस
ु ार पूजा
ग रआएको अव था छ । रट िनवेदक पज
ु ारीमा िनयु
भए तापिन आफूह ले पज
ु ारीको हैिसयतले मि दरको
पूजाआजाको काय नगरी अ य यि पठाउने गरी
आउनभु एको छ । आफूह पूजाआजा गन नजाने तर
मि दरको भेटीघाटीमा दाबी गन गनभएको
छ । आफूले
ु
आ नो कत य पूरा नगन तर यव थापन सिमित र
गठु ी सं थानले बाधा िवरोध गर्यो भनी झु ा उजरु
गनभएको
छ।
ु
रट िनवेदकले १८६१ को ता प खड् ग
िनशानसमेत बमोिजम स तान दरस तान सो मठको
चल अचल स पि र पज
ु ारीको हक आफै मा मा रहेको
भ ने दाबी गनभएको
रहेछ । गठु ी सं थान ऐन, २०३३
ु
को दफा १९ ले छुट गठु ीको गिु ठयार खा गीदारको
सबै अिधकार समा गरेको हँदा गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ आउनभु दा अगािडका िलखत माणबाट कुनै
अिधकार िसजना हन स ने पिन होइन । गठु ी सं थान
ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोिजम
रट िनवेदकलाई ५ वषको लािग पज
ु ारीस म िनयु
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गठु ी सं थान के ीय कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
हनभु एको हो । सोबमोिजमको पज
ु ारीको हैिसयतले मा
काय गन पाउने हो । गठु ीको स पूण चल अचल स पि
र सोको आ दानी मठ मि दरकै हने हो पज
ु ारीको हने
होइन । पाँच वषका लािग िनयिु हने पज
ु ारीले स तान
दरस तान पज
ु ारीको हैिसयत ा गन स ने पिन
होइन । एकतफ रट िनवेदकले २०६७।४।२६ को
मालपोत कायालयको िनणयअनस
ु ार ५ वषको लािग
पज
ु ारी िनयु भएको भ ने कुरा वीकार गनभएको
ु
छ भने अक तफ स तान दरस तान पज
ु ारी भई
गठु ी स चालन गन पाउनपु न िजिकर िलनभु एकोमा
िवरोधाभासपूण छ । गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को
दफा १६ एवं दफा १७ ले सं थानलाई दान गरेको
अिधकारको अधीनमा रही हलेसी महादेव मि दरको
यव थापन र स चालन गरी आएको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको गठु ी सं थान
के ीय कायालय, िड लीबजार काठमाड को अ य
तथा पनु रावेदक र गठु ी सं थान के ीय कायालय गठु ी
तथा अिभलेख शाखा कायालय,भ काली काठमाड को
संयु िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार
धानम ी तथा
मि प रषदको कायालय एवं मि प रषदका
अ य समेतको के कुन काम कारवाही वा
िनणयबाट िनवेदकको कुन हकमा आघात परेको हो
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेखस म पिन गन सके का
छै नन् । हामीलाई िवप ी नै बनाउन िम दैन । हलेसी
महादेव मि दरको िन य नैिम य पूजा एवं मि दर
यव थापनस ब धी िवषय स ब धमा हलेसी
महादेव थानको सामािजक, धािमक, सां कृितक
र आिथक िवकास गन हलेसी महादेव थान िवकास
सिमित गठन आदेश, २०५३ जारी भएको पाइ छ ।
उ आदेशको दफा ३ ले हलेसी महादेव थान िवकास
सिमितको गठन स ब धमा यव था गरेको र दफा ४
ले सो सिमितको काम, कत य र अिधकार तोके को
छ । हलेसी महादेव मि दरको िन य नैिम य पूजाआजा
पख
ु ा मह त मनोहर िगरी र िनजका दरस तानसमेतले
चलाउन पाउनेमा हलेसी महादेव मि दर यव थापन

सिमितले अनिधकृत पले िनवेदकह का स तानभ दा
बािहरका यि लाई पज
ु ारी िनयु गन खोजेको भनी
रट िनवेदकले उ लेख गरेको स ब धमा स बि धत
िनकायको िलिखत जवाफबाट ट हने नै हँदा
सोस ब धमा ततु िलिखत जवाफमा के ही उ लेख
ग ररहनपु न देिखएन । अत: रट िनवेदन खारेजभागी
छ खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मि प रषद्
अ य को िलिखत जवाफ ।
हलेसी महादेव मि दर पिव , िस ,
ऐितहािसक परु ाताि वक र अित मह वपूण धािमक थल
भई गठु ी सं थानबाट राजगठु ीमा दता भएको मि दर
हो । रट िनवेदकको बाजे मनोहर िगरीलाई १८६१
मा ता प ा भएको भएतापिन गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ को दफा १९ बमोिजम छुट गठु ीको गिु ठयार
खा गीदारको सबै अिधकार समा भई गठु ीको हक
दािय व गठु ी सं थानमा नै रहेको हँदा गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ भ दा अगािडको तामप बाट रट िनवेदकलाई
कुनै िकिसमको अिधकार रहेको छै न । हलेसी महादेव
मि दर हले र महादेव गठु ी सं थान अधीन त राजगठु ी
भएकोले गठु ी सं थान ारा ब दोव त र स चालन गरी
आएको मि दर भएकोले गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को
दफा १६ बमोिजम राजगठु ीको मि दरको ब दोब त र
स चालनका िनिम मि दरलाई आव य ाअनस
ु ार
मह त पज
ु ारी, यव थापनको लािग ी हलेसी
महादेव मि दर यव थापन सिमितको काम कत य
र अिधकारस ब धी यव थासिहत म गजरु मान
राईको अ य तामा १३ सद यीय यव थापन
सिमित २०६७।६।३ मा गठन गरी काय गरेकोमा
२०६९।११।१० मा समेत म गजरु मान राईकै
अ य तामा १५ सद यीय मि दर यव थापन सिमित
गठन गरी गठु ी सं थानबाट तोिकएबमोिजमको काम
कत य र अिधकारबमोिजम हलेसी महादेव मि दरको
पर परा बमोिजमको िन य नैिम य पूजाआजा र पव
पूजा मि दर यव थापन सिमितले गद आएको छ ।
रट िनवेदकलाई २०६७।४।२६ मा ५ वषको
लािग पज
ु ारी िनयिु गरेको भए तापिन िनज रट

963

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
िनवेदकह ले हलेसी महादेव मि दरको िन य नैिम य
पूजा गरी मि दरको आय ताबाट मि दरकै संर ण गनु
पन कत य पूरा नगरेको हँदा गठु ी सं थानबाट हलेसी
महादेव मि दर यव थापन सिमित गठन ग रएको प
छ । गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोिजम
गठन भएको हलेसी महादेव मि दर यव थापन सिमित
गठन गरी मि दरको स पूण आय आ दानीसमेत मि दर
यव थापन सिमितको खच यव थापन पन पाउने
अिधकार नै छै न । मि दर यव थापन सिमित िज मा
रहेको र पूजासँग स बि धत पूजा साम ीलगायत
गहरगहनासमेत कानूनबमोिजम गठु ी सं थाबाट गिठत
मि दर यव थापन सिमितको िज मामा रही पूजाआजा
पव मेलामा महादेवलाई पिहराई सरु ि त र यवि थत
गरी रा नु पन पूजा साम ी अ य त परु ाताि वक
साम ी भएकोले मि दर यव थापन सिमितभ दा अ य
अनािधकृत यि लाई िदन निम ने भएकोले हलेसी
महादेव मि दर यव थापन सिमितमा नै िज मा रहेको
छ । रट िनवेदकह को सनातन देिख चिल आएको
पर पराबमोिजम रट िनवेदकह को धमकम पूजा
पाठमा कुनै िकिसमको अवरोध हलेसी महादेव मि दर
यव थापन सिमित र सोको अ य समेतले परु याएको
्
छै न ।
हलेसी महादेव मि दर ऐितहािसक मि दर
भएको र यस मि दरमा पूजाआजा गन पर परादेिख नै
कुमार के टाबाट गराउनु पन भएबाट िनवेदकम येका
िनजह कै स तानह म ये रट िनवेदक बम साद
िगरीको नाित नायस िगरी र कुलदीप िगरीको नाित
स त िगरीलाई वाल पज
ु ारीको पमा िनयु गरी
मािसक .३०००।-का दरु ले पा र िमक िदइआएको
र िव.सं. १८६१ मा ता प ा मनोहर िगरीको
पनाित गोपाल िगरीलाई पूजाको रेखदेख गन भनी
हेरालक
ु ो पमा िनयु ग रएको हो । गठु ीसं थान
ऐन, २०३३ र हलेसी मि दर यव थापन सिमितको
काम कत य र अिधकारस ब धी यव था, २०६९
को दफा १४ िवपरीत रट िनवेदकह लाई पूजाआजा
गन कुनै िकिसमको रोकावट गरेको छै न । मि दर

यव थापन सिमितले मि दरको समिु चत यव थापन
गरी मि दरको पूजा िन य नैिम य गराउनु पन काम
कत य र अिधकार भएकोले पज
ु ारीलाई पूजा गनबाट
रोक लगाउने ै आउँदैन । हलेसी महादेव मि दरको
गठु ीको चल अचल स पि र भ जनह बाट भेटीको
पमा संकलन हने रकम मि दर यव थापन सिमितले
रट िनवेदकलाई एकलौटी पमा खान निदई मि दरको
आ दानी कोषमा ज मा गरेको हँदा आफूले िलन खान
नपाएकोले िलने खाने दूिषत िनयतबाट रट िनवेदन
गरेको हो।गठु ी सं थान के ीय कायालयले हलेसी
महादेव मि दर यव थापन सिमितको काम कत य र
अिधकारस ब धी यव था, २०६९ ले तोिकिदएको
सिमितको काम कत य र अिधकारस ब धी
यव थाबमोिजम मि दरको दैिनक िन य पूजा तथा पव
पूजा, जा ा मेलाको यव था मा गन काय गद आएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
हलेसी महादेव मि दर यव थापन सिमितका
अ य को िलिखत जवाफ ।
हलेसी महादेव थान िवकास सिमितले
मि दर पज
ु ारीको िनयिु र मि दरको िन य नैिम य
पूजाआजाको काय गन नभई हलेसी महोदव थान
िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५३ को दफा ४
बमोिजमको काम कत य र अिधकारको यव था
भएबमोिजम हलेसी महादेव थानको िवकासस ब धी
मा काय गन भएकोले हलेसी महादेव थान िवकास
सिमितले रट िनवेदकलाई पूजाआजा गनबाट रोक
लगाएको समेत छै न । रट िनवेदकह ले हलेसी
महादेव मि दरको िन य नैिम य पूजा गरी मि दरको
आय ताबाट मि दरकै संर ण गनु पनमा कत य पूरा
नगरेको हँदा गठु ी सं थाबाट हलेसी महादेव मि दर
यव थापन सिमित गठन ग रएको हो।देव थलमा
आएका साधु स तह को सेवा सं कार गनलगायतका
काम गन गरी पूजा र पज
ु ारीको यव था हलेसी महादेव
मि दर यव थापन सिमितले नै गन स ने हो । रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको हलेसी
महादेव थान िवकास सिमितको िलिखत जवाफ ।
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गठु ी सं थान के ीय कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
हलेसी महादेव मि दर हले र महादेव गठु ी
अधीन थ राजगठु ी भई गठु ी सं थान ारा ब दोब त
र स चालन ग रने मि दर भएकोले गठु ीसं थान ऐन,
२०३३ को दफा १६ बमोिजम राजगठु ीको मि दरको
ब दोब त र स चालनका िनिम मि दरलाई
आव यकतानस
ु ार मह त पज
ु ारी यव थापनको लािग
हलेसी महादेव मि दर यव थापन सिमितको काम
कत य र अिधकारस ब धी यव थासिहत गजरु मान
राईको अ य तामा १३ सद यीय सिमित २०६७।६।३
मा र २०६९।११।१० मा १५ सद यीय सिमित
गठन गरी महादेव थान गा.िव.स. को कायालय उ
सिमितको ितिनिधको पमा रही गठु ी सं थानबाट
तोिकएबमोिजमको काम कत य र अिधकारबमोिजम
हलेसी महादेव मि दरको सनातनदेिख चिलआएको
पर पराबमोिजमको िन य नैिम य पूजाआजा र पव पूजा
मेला जा ासमेत हलेसी महादेव मि दर यव थापन
सिमितले गद आएको अव था छ ।
रट िनवेदकका बाजे मनोहर िगरीलाई १८६१
मा तामप ा भएको भए तापिन गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ को दफा १९ बमोिजम छुट गठु ीको गिु ठयार
खा गीदारको सबै अिधकार समा भई गठु ीको हक
दािय व गठु ी सं थानमा नै रहेको हँदा गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ भ दा अिघको ता प बाट रट िनवेदकलाई
कुनै कारको अिधकार रहेको अव थासमेत छै न ।
गठु ी सं थानहलेसी महादेव मि दरको िन य
नैिम य पूजा गरी मि दरको िन य संर ण गनपन
ु
कत य पूरा नगरेको हँदा गठु ी सं थानबाट हलेसी
महादेव मि दर यव थापन सिमित गठन ग रएको
हो । मि दरको आ दानीको िज मा पिन यव थापन
सिमितमा नै रहेको रट िनवेदकलाई भेटीघाटी संकलन
र खच गन अिधकार छै न । पूजासँग स बि धत पूजा
साम ीलगायत गरगहनासमेत मि दर यव थापन
सिमितको िज मामा रही पूजाआजा पव मेलामा
महादेवलाई पिहराई सरु ि त र यवि थत रा नु पन
भएकोले ती सबै हलेसी महादेव मि दर यव थापन
सिमितसँग रहेको छ । िनवेदकह ले सनातन देिख

चिल आएबमोिजम धमकम पूजा पाठमा हलेसी महादेव
मि दर यव थापन सिमित र यस कायालयसमेतले
अवरोध परु याएको
छै न । रट िनवेदन खारेज
्
ग रपाउँभ ने यहोराको महादेव थान गा.िव.स.को
कायालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले यस म ालयसमेतलाई
िवप ी बनाउनभु एको छ । तर िवप ी बनाउनु पनाको
खास कारण रट िनवेदनमा कह कतै खल
ु ाउन
स नभु एको छै न । म ालयको कुम काम कारवाहीबाट
िवप ीको हक अिधकारमा के क तो आघात पन गएको
हो सोको पिु गन नस नभु एकोले यो रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको सं कृित पयटन तथा
नाग रक उड् डयन म ालय िसंहदरबारको िलिखत
जवाफ ।
अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक मु ा
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसलको अ ययन भयो ।
रट िनवेदकको िनवेदन िजिकर र िनवेदकका
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी
राम साद भ डारीको बहसको सारलाई यसरी रा न
सिक छःत कालीन ी ५ महाराजािधराज गीवाणवीर
िव म शाहबाट िव.सं. १८४३ मा मह त मनोहर
िगरीलाई हलेसी महादेव मि दरको िन य नैिम य
पूजा-आजा चलाउने गरी ता प ब स भएको
र २००६।९।२९ गते खड् गिनसाना ब स भई
िनवेदकका पख
ु ाबाट र िनजह को शेषपिछ हकवाला
स तानह बाट पूजाआजासमेतका काय भइआएको
िथयो । यसमा ी ५ को सरकारले हलेसी महादेव थान
िवकास सिमित गठन आदेश, २०५३ जारी गरी
सिमित गठन भएपिन हा ा पख
ु ाले िज मा पाएको गठु ी
स चालन र िन य नैिम य पूजाआजामा सिमितबाट
ह त ेप नभए पिन अ य कुरामा समय समयमा
अवरोध हन था यो । गठु ी सं थान के ीय कायालयको
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प बमोिजम मालपोत कायालयबाट २०६१।१२।२४
मा आलोपालोसँग पूजा स चालन गन भनी ५ वषको
लािग िनयिु िदने काम भएको नै अनिधकृत छ ।
तथािप सोबमोिजम पालोवाला रट िनवेदक बम साद
िगरीले पर पराअनस
ु ार िन य नैिम य पूजा चलाउदै
आएको हो । िवप ी गजरु मान राईसमेतका माओवादीले
२०६२।८।१ गतेको िदन पज
ु ारी भवानीशंकर िगरीको
घरबाट िशवजीलाई पिहराउने सनु चाँदीका गरगहना
ल ाकपडा भाँडा बतन र गठु ीका कागजप रहेको
बाकससमेत जबरज ती उठाई आफूखस
ु ी सिमित
चयन गरी स पूण सामान सिमितको िज मा लगाएका
िथए । िव.सं. १८६१ को ता प बमोिजम हामीले
भोगचलन गद आएको खेतको भोगचलनसमेत
गन निदई पर परादेिख चिलआएको रीितिथित
पूजाआजासमेतको काय गन िदएनन् । माओवादी
का कारण के ही समय चपु लागी ब नु परेको
िथयो ।
समाधान भएपिछ सनातनदेिख चलाई
आएको परा पराबमोिजमको पूजा स चालन गन
लिु टएका समान िफता िदलाई पाउँ भनी गठु ी
सं थानलाई अनरु ोध गरेका िथय । गठु ी सं थानबाट
आय यय िववरण माग हँदा हलेसी महादेव गठु ी तथा
मि दरको स पूण आय आ दानी िवप ी सिमितकै
िज मा रहेकोले पेस गन नस ने जानकारी िमित
२०६९।६।१५ मा सं थालाई िदएका िथय । मि दर
यव थापन सिमित िज मा रहेको पूजा साम ी र
गरगहनासमेत माग गद हामीले सनातनदेिख ग रआएको
पूजाआजा गन, भेटीघाटी संकलन गन पाउनु पन र
पूजा यव थापन सिमितको खच यव थापनसमेतको
उिचत यव थाका लािग िमित २०६८।१।२१ मा गठु ी
सं थान के ीय कायालयमा िनवेदन िदएकोमा गठु ी
सं थानबाट कुनै सनु वु ाई भएको छै न । िवप ी मि दर
यव थापन सिमितले हा ा स तान भ दा बािहरका
यि लाई पज
ु ारी िनयिु गन खोजेको छ । िमित
२०६६ फागनु मसा तमा ५ वषिनयिु समा भएकोले
िनवेदकह पज
ु ारीमा दज भएपिन गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ को दफा १६ र १७ ले िदएको अिधकारबमोिजम

भ दै गठु ी सं थान के ीय कायालय, काठमाड को
िमित २०६६।११।१८ को िनदशन र मालपोत
कायालय, खोटाङको िमित २०६७।४।२६ को
प अनस
ु ार हलेसी महादेव मि दर यव थापन सिमित
काम कत य र अिधकारस ब धी यव था २०६७
तथा सो पिछ २०६९ जारी गरी िवप ी गजरु मान
राईको अ य तामा १३ सद यीय सिमित गठन
ग रयो । यो ठाडै िव.सं. १८६१ को ता प तथा २००६
सालको खड् गिनसाना, गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को
मम, भावना र दफा १६ र१७, सनातन धम पर परा
एवं हलेसी महादेव मि दर यव थापन सिमितको
काम कत य र अिधकारस ब धी यव था, २०६९को
दफा १४ तथा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा २३ समेतको िवपरीत छ । य ो वष हा ा
पख
ु ाले ता प , खड् गिनसाना र लालमोहरसमेतका
त कालीन कानूनी शि का िलखतबाट कुनै ब देज
िबना हलेसी महादेव मि दरको पज
ु ारीको हक पाएको
र हामीबाट उ मि दरको िदनानिु दन ीविृ हँदै
आएकोमा िबना कुनै कारण सो सिमित गठन गरी
आफूखस
ु ी गन पाउने अिधकार कसैलाई पिन छै न ।
गिठत सिमितले मि दरको रा ो हेरचाह पिन गरेको
छै न । मि दरको रकम जथाभावी खच गरेको र
सनातनदेिख चलीआएको िन य पूजाकमसमेतमा बाधा
यवधान गरेको छ । यसमा अदालतले मूकदशक भएर
ब न िम दैन । िवप ी मि दर यव थापन सिमितले
पूजाआजा गन िदने समेतको काम गन निदएकोले
मह तका नाम जिनएका गठु ी ज गा र सोबाट ा हने
आय ता तथा हलेसी महादेव मि दरमा भ जनह बाट
संकिलत हने भेटीह पज
ु ारीह लाई संकलन गन िदन,ु
हलेसी महादेव मि दरको िन य नैिम य पूजाआजाका
लािग पज
ु ारीसम रहने सरसामान गरगहनासमेत
पज
ु ारी िज मा लगाई िन य पूजाआजा गनबाट
पज
ु ारीह लाई नरो नु नरोकाउन,ु मनोहर िगरीका
स तान दरस तानभ दा बािहरको यि लाई पज
ु ारी
िनयिु नगन,ु साधु स तको लािग आव यक पन सनातन
देिख िदइआएको खच िदन,ु पज
ु ारीह लाई आव यक
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गठु ी सं थान के ीय कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
शाि त सरु ा िदनु पज
ु ारीह लाई पा र िमकको
यव था गरी मि दरलाई सां कृितक परु ाताि वक
एवं पयटक य थानको पमा िवकिसतसमेत
गराउनु भनी नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०७(२) बमोिजम िवप ीह का नाममा
परमादेशलगायत जो चािहने उपयु आ ा आदेश
पज
ु जारी ग रपाउँ। सनातनबमोिजम पूजाआजामा
योग हने सरसामानह पज
ु ारी िज मा लगाई सनातन
देिख चली आएको पूजाआजा गन िदनु भनी सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१)
बमोिजम िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेदकह को माग
देिख छ ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी भरतलाल शमा, िवप ी
हलेसी महादेव मि दर िवकास सिमितको तफबाट
िव ान् अिधव ा ी ह र साद राईको बहस र
िवप ीह को िलिखत जवाफको सार यस कारको
छःिनवेदकह ले म ालयसमेतलाई िवप ी
बनाउनु पनाको कारण खल
ु ाउन स नभु एको र
म ालयको कुन काम कारवाहीबाट िनवेदकह को
हक अिधकारमा के कसरी आघात पन गएको हो
सोको पिु गन स नभु एको छै न । हलेसी महादेव थान
िवकास सिमितले गठु ी सं थान ऐन, २०३३ र हलेसी
महादेव मि दर यव थापन सिमितको काम कत य
र अिधकारस ब धी यव था, २०६९ को दफा १४
िवपरीत कुनै कामकारवाही गरेको र िनवेदकह लाई
हलेसी महादेवको पूजाआजा गन रोकावट गरेको छै न ।
हलेसी महादेव मि दर हले र महादेव गठु ी अधीन थको
राजगठु ी भएकोले यसमा गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को
दफा १६ र १७ बमोिजम मि दर स चालनका िनिम
आव यकतानस
ु ार मह त पज
ु ारीसमेतको यव थापन
गनपन
ु सोअनस
ु ार सं थानले हलेसी महादेव मि दरको
पूजाआजा स चालनसमेतको यव थापन गन दािय व
हलेसी महादेव थान िवकास सिमितलाई िदएको

सोअनु प िलखत पर पराबमोिजमको िन य नैिम य
पूजाआजा र पव पूजा मि दर यव थापन सिमितले गद
आएको छ । गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले
छुट गठु ीको गिु ठयार खा गीदारको सबै अिधकार समा
गरेको हँदा गठु ी सं थान ऐन, २०३३ आउनु भ दा
अगािडका िलखत माणबाट कुनै अिधकार िसजना
हन स ने पिन होइन । गठु ी सं थान ऐन, २०३३
को दफा १६ उपदफा (२) बमोिजम रट िनवेदकह
५ वषको लािग पज
ु ारीस म िनयु हनभु एको हो ।
सोबमोिजम िनजह ले पज
ु ारीको हैिसयतले मा काय
गन पाउने हो । गठु ीको स पूण चल अचल स पि
र सोको आ दानी मठ मि दरकै हने हो पज
ु ारीको
हने होइन । पाँच वषका लािग िनयिु हने पज
ु ारीले
स तान दरस तान पज
ु ारीको हैिसयत ा गन स ने
पिन होइन । रट िनवेदकह ले पज
ु ारीको हैिसयतले
मि दरको पूजाआजा नगरी अ य यि पठाउने गनु
भई आ नो दािय व पूरा नगनले मि दरको भेटीघाटीमा
दाबी गन िम दैन । रट िनवेदकले २०६७।४।२६ को
मालपोत कायालयले िनवेदकह लाई ५ वषको लािग
पज
ु ारी पदमा िनयु गरेको िनणय वीकार ग रसके को
अव था छ । उ पदाविध भु ान भएपिछ स तान
दरस तान पज
ु ारी भइरहनु पन भ ने िजिकर िलन
िम दैन । अ य त परु ाताि वक मह वका हलेसी महादेव
मि दरको पूजा साम ीलगायतको गरगहनासमेत मि दर
यव थापन सिमितको िज मामा रही पूजाआजा मेलामा
महादेवलाई पिहराई सरु ि त र यवि थत रा नु पन
भएकोले सिमितबाहेकका अ य अनिधकृत यि लाई
िदन िम ने होइन । हलेसी महादेव थानको सामािजक,
धािमक, सां कृितक र आिथक िवकास गन हलेसी
महादेव थान िवकास सिमित गठन आदेश, २०५३
जारी भएको पाइ छ । उ आदेशको दफा ३ ले हलेसी
महादेव थान िवकास सिमितको गठनस ब धमा
यव था गरेको र दफा ४ ले सो सिमितको काम,
कत य र अिधकार तोके को छ । हलेसी महोदव थान
िवकास सिमित (गठन) आदेश २०५३ को दफा ४
बमोिजमको काम कत य र अिधकारको यव था
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भएबमोिजम हलेसी महादेव थानको िवकासस ब धी
मा काय गन भएकोले हलेसी महादेव थान िवकास
सिमितले रट िनवेदकलाई पूजाआजा गनबाट रोक
लगाएकोसमेत छै न । सो को लािग हलेसी महादेव
मि दर यव थापन सिमितको काम कत य र कत य
अिधकार स ब धी यव थासिहत २०६७।६।३ मा
गजरु मान राईको अ य तामा १३ सद यीय सिमित
र २०६९।११।१० मा १५ सद यीय सिमित गठन
भएको हो । सिमितले गठु ी सं थानबाट तोिकएबमोिजम
हलेसी महादेव मि दरको सनातनदेिख चिलआएको
पर पराबमोिजमको िन य नैिम य पूजा गनको लािग
ता प पाएका मह तकै कुमार स तानलाई तोक
मािसक . ३ हजार पा र िमकसमेतको यव था
गरेको छ । हलेसी महादेव मि दरको पव पूजा मेला
जा ासमेतको यव थापन सिमित आफै ँ ले गद
आएकोछ ।
अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
गनपन
ु हो होइन िनणय िदनपु न भई िनणयतफ िवचार
गदा िनवेदकह ले हलेसी महादेव मि दरका मह तका
नाम जिनएका गठु ी ज गा र सो बाट ा हने आय ता
मह तका स तान िनवेदकह ले पाउनु पन भनी माग
गरेको देिख छ । तर य तो िवषयमा िक.नं. आिद खल
ु ाई
सबदु माण देखाई साधारण अिधकार े बाट उपचार
िलन स नु पन ह छ । साधारण अिधकार े िभ पन
िवषयव तमु ा रटबाट बो नु उपयु देिखँदैन ।
२. िवप ी मि दर यव थापन सिमितले
पूजाआजा गन िदने समेतको काम गन निदएकोले
हलेसी महादेव मि दरमा भ जनह बाट संकिलत
हने भेटीह पज
ु ारीह लाई संकलन गन िदन,ु हलेसी
महादेव मि दरको िन य नैिम य पूजाआजाका लािग
पज
ु ारीसम रहने सरसामान गरगहनासमेत पज
ु ारी
िज मा लगाई िन य पूजाआजा गनबाट पज
ु ारीह लाई
नरो नु नरोकाउनु भ ने िनवेदकह को अक मागको
हकमा उ सिमितको अविध २ वष रहेको र सो अविध
यतीत भइसके को देिखँदा िनवेदकह लाई भएको यो
अवरोध पिन समयले नै फुकाएको देिख छ । तथािप

उ गठु ी यथावत् रहेकोले गठु ीको पूजाआजासमेतका
यव थापनका स ब धमा र मनोहर िगरीका स तान
दरस तानभ दा बािहरको यि लाई पज
ु ारी िनयिु
नगन,ु साधु स तको लािग आव यक पन सनातन
देिख िदइआएको खच िदन,ु पज
ु ारीह लाई आव यक
शाि त सरु ा िदनु र पज
ु ारीह लाई पा र िमकको
यव था गरी मि दरलाई सां कृितक परु ाताि वक एवं
पयटक य थानको पमा िवकिसत समेत गराउनु
भ ने िनवेदकह को थप मागमा र य तो गठु ीको
कानूनी ि थित आिदका स ब धमा यो इजलासले
बो नु आव यक छ ।
३. गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा
१६, १७, १९ र हलेसी महादेव मि दर यव थापन
सिमितको काम, कत य र अिधकारस ब धी यव था,
२०६९ को दफा १४ को अधीनमा रही हलेसी महादेव
मि दरको यव थापन र स चालन गरी आएको हो ।
िनवेदकह ले पाँच वष िनयिु प वीकार गरेको हँदा
अब मह त मनोहर िगरीको स तान दरस तान मा
पज
ु ारी भइरहनु पन भनी िनवेदकह ले भ न िम दैन
भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ देिख छ ।
४. गठु ी सं थानले िनवेदकह लाई पज
ु ारी
िनयु गरेको र सोबमोिजम िनवेदकह ले पज
ु ारी भई
काम गरीआएको अव थासमेतबाट हलेसी महादेव
मि दर राजगठु ी भई गठु ी सं थानले ब दोब त गनपन
ु
कुरामा िनवेदक र िवप ी गठु ी सं थानका बीचमा
खासै िववाद देिखँदनै । िनवेदकह लाई हलेसी
महादेवको पूजाआजा स चालन गन त कालीन ी
५ महाराजािधराज गीवाणयु िव म शाहबाट िव.सं.
१८४३ मा मह त मनोहर िगरीलाई गठु ी चलाउनको
लािग ता प िदएको देिख छ । उ ता प मा "...
आगे मनोहर िगरीके ... ीती गठु ी िबता चढाएको
हलेसी म े ...यित चार िक ला िभ को ...षेत मरु ी
१२०, ...षेत मरु ी ४० जमा षेत मरु ी एकसै साठी ...
जमीन ...ता प गरी ब स ...िन य नैिम य पूजा
गरी हामीलाई आशीवाद दी िसषे िसषे स म गठु ी
िबता जानी परम सख
ु भो या गरी िबना त सीर नहनु
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गठु ी सं थान के ीय कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
गिु ठयारले चार िक ला भ दा अ यालो नचा नु . येस
स ब धमा जो रहँदैन सो येस लोकमा भ याको पातक
हो ..." भ ने यहोरा उ लेख छ । िव.सं. २००६
सालको खड् गिनसानालाई िवप ीह ले अ यथा भ न
सके को पाइँदैन ।
५. यो रट दायर हँदा कायम रहेको
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २३
धम स ब धी हकः "(१) येक यि लाई चिलत
सामािजक एवं सां कृितक पर पराको मयादा राखी
परापूवदेिख चिलआएको आ नो धमको अवल बन,
अ यास र संर ण गन हक हनेछ ।" भनी र वतमान
नेपालको संिवधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा
पिन " येक धािमक स दायलाई धािमक थल तथा
धािमक गठु ी स चालन र संर ण गन हक हनेछ । तर
धािमक थल तथा धािमक गठु ीको स चालन र संर ण
गन तथा गठु ी स पि तथा ज गाको यव थापनका
लािग कानून बनाई िनयिमत गन बाधा पगु ेको मािनने
छै न" भनी धमस ब धी हकलाई मौिलक हकमा राखेको
पाइ छ । यसमा कानून बनाई गठु ीको यव थापन गन
स ने यव था पाइ छ । यो धारा आउनभु दा पिहले
पिन कानून रहेको अव था हँदा यसस ब धी कानून
हेनु आव यक छ ।
६. यसमा गठु ी सं थान ऐन, २०३३
आकिषत हने कुरामा िनवेदकह को खासै आपि
देिखँदैन । िवप ीह ले आधार िलएको गठु ी सं थान
ऐन, २०३३ को दफा १६ को शीषक राजगठु ीको
ब दोब त र स चालन देिख छ । यसको उपदफा
(१) मा "... राजगठु ी, मठ, मि दरको ब दोब त र
स चालनको लािग आव यकतानस
ु ार मह त, पज
ु ारी,
यव थापक र अ कामदार, कमचारीको िनयिु गरी
दानप िलखत भए । सो र पर पराबमोिजमको पव
पूजा इ यािद गनपन
ु काम अमानतबाटै गराउनेछ ..."
उपदफा (२) मा "...दानप , िलखत र पर पराबमोिजम
पव पूजा इ यािद गनु पन काम नरोिकने र धमलोप नहने
गरी ... उपदफा (१) बमोिजम अमानतबाट गठु ीको
काय स चालन नगराई सं थानले आ नै रेखदेख,

िनय ण र िनदशनमा बढीमा पाँच वषस मको अविध
तोक य तो गठु ीको ब दोब त र स चालन सािबकमा
चलाई आएको दता गिु ठयार, मह त, पज
ु ारी वा अ
कसैलाई सु पन स नेछ । ..." भ ने यहोरा रहेको
पाइ छ । उ ऐनको दफा १७ िन कै िव ततृ छ ।
यसको शीषक सं थानको काम, कत य तथा अिधकार
रहेको छ । उ ऐनको दफा १७ (३) मा " दानप ,
िलखत, पर पराबमोिजमको धािमक पव पूजा धमलोप
नहने गरी चलाउने वा चलाउन लगाउने भनी उ लेख
भएको पाइ छ । दफा १९ को शीषक छुट गठु ीको हक
दािय व सं थानमा सन रहेको छ र सो दफामा ... "छुट
गठु ीको भइराखेको सबै अिधकार सं थानमा सनछ र
य ता छुट गठु ीका गिु ठयार खा गीदारको सबै हक
अिधकार समा हनेछ ।" भनी उ लेख भएको पाइ छ ।
७. ती दफाह ले दानप , िलखत र
पर पराबमोिजम पव पूजा इ यािद गनपन
ु काम नरोिकने
र धमलोप नहने गरी गनपन
भ
ने
क
ु
ु रामा िन कै जोड
िदएको अव था छ ।
८. यसस ब धमा सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा तह देहायका फै सलाह मा
पाइ छ जनु यस कार छः- ने.का.प. २०३२ अंक ११
िन.नं. ९४६मा यस अदालतको िडिभजन बे चले बाली
नितन मोहीको हकमा ८५५ साल जे बदी ६ रोज ५
को ताडप ब देज, १८६७ सालको लालमोहर सनद
सवालबमोिजम असल
ु गन खो दा सं थान अधीन थ
राजगठु ी भएको भनी गठु ी सं थानले काठमाड िज ला
अदालतमा जवाफ िदई िखचोला गरेकोले ीको भोगरागै
रोिकन जाने स भव भयो सािबक लालमोहरसमेत
बमोिजम ग रपाउँ भनी पशपु ितनाथका मूल भ
रावल प नाथ शा ीले ी ५ को हजूरमा चढाएको
िबि तप मा सोबमोिजम मूलभ ले गन र हा ो हजूरमा
जाहेर गन भनी ह बकस भएअनस
ु ार राजदरबारको
मख
ु सिचवबाट मि प रषदलाई ०३१।८।१८ मा प
लेखी मूल भ लाई बोधाथ िदएको देिखयो । सािबक
रीिति थितअनस
ु ार २०२९ सालको बाली अमालकोट
कचहरीमा बझ
ु ाउनु पनमा अिधकार नभएको गठु ी
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
सं थानमा धरौटी राखेको कानूनबमोिजम देिखएन ।
उ हकुम मांगीबाट ती लालमोहर आिद कायमै रहेको
देिखएकोले बाली नितन िनवेदकलाई पजनी गरी अक
मोही कायम गरेको अमालकोटको िनणय बदर ग रपाउँ
भ ने रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
९. ऐ ं २०४६ अंक ४ िन.नं. ३८०४ मा
महादेवको पूजा गन बै रया गठु ीमा हने कायह लाई
हामी िह दहू ले धम काय हो भनी पर परागत पले
मानी आएका छ । य तोधमकायमा बाधा पन कुरा
धमलोप ह छ । धमलोप सबै नेपालीको चासोको िवषय
भएको । गठु ी सं थानको २०३२ सालको प बाट
"बै रया मठ राजगठु ीमा दता भई छुट पाएको गठु ी हो
सो मौजाको मालपोत असल
ु तहसील गरी छुट पाएको
रकमबाट मह तले नै सो थानको पव पूजा धम सदावत
चलाउने" भ ने उ लेख भएको र "मठ गठु ीको हकमा
२००० सालदेिख सालको . २०५ पैयाँ दईु दाम
दरले साल बसाली खतमी सलामी बझ
ु ाई धमलोप नहने
गरी आ दानी खच गरी दरब दीबमोिजम चलाउन"ु भ ने
ी ५ को सरकार गठु ी लगत जाँच २००१ सालको
लगतबाट देिखएको हँदा पूजाआजा चलाई शेष खान
पाउने मह तले धमलोपमा उजरु गन पाउने । उजरु गन
नपाउने भ दा हा ो धम गठु ी सं थानको िज मा रहेको
हन गई धमलोप गन चाहेमा गठु ी सं थानले सिजलैसगँ
गन पाउने भ ने घमु ाउरो अथ ला न जाने हँदा य तो
भ नु यायोिचत हँदनै िकनभने िह दू धम संिवधानले
संरि त रा धम हो । पसा मालको २०१४।२।२७
र वीरगंज गो ाराको २०१६ सालको फै सलालाई
गठु ी सं थान ऐनमा भएको प रवतनले असर पारेको
छ भ दैमा सो ऐनले धमलोप हने यस कारका कुरामा
पिन हकदैया ा हन नस ने भनी ब देज लगाएको
भ न िमलेन । यस िवषयमा एकपटक इ साफ गन
पठाएको कुरालाई फे र खारेज गरेको म यमा चल
े ीय अदालतको फै सला बदर ह छ । कानूनबमोिजम
इ साफ गनु भनी प िवप लाई तारेख तोक िमिसल
म यमा चल े ीय अदालतमा पठाइिदनू ।
१०. ऐ ं २०४८ अंक १० िन.नं. ४३११

मा िनवेदकह का पख
ु ा मोहनमान पािलखेले गणेश
देवताको दैिनक िन य पूजा बाजा बजाउने जा ा
पवसमेतको धम कायका लािग गठु ी राखेको र राणा
ाइिमिन र जु शमशेरबाट १९९९।३।२ मा सनद
पिन ब स भएकोमा िववाद देिखँदनै । गणेश देवताको
गठु ीको सनदमा बाजा बजाउने दमाइ के खा गी धान
५। नगरा बाजा बजाउने खा गी जानी खाने ७।२ भनी
उ लेख भएको देिख छ । िन य पूजा बाजा बजाउने
र सो ज गाको खा गी खाने गरी गठु ी राखेकोमा गठु ी
सं थानले गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा ३६
को अधीनमा रही िनणय गरेको र दफा १९ बमोिजम
गिु ठयार खा गीदारको सबै हकािधकार समा हनेछ
भ ने भएबाट िवप ीलाई रटिनवेदन गन अिधकार छै न
भ ने गठु ी सं थानको जवाफबाट देिख छ । धम कायमा
बाधा पन जाने कुरालाई हामी सनातनदेिख धमलोप
भ दै आएका छ , गठु ीमा धमलोप गन अिधकार
अ लाई त के कुरा गठु ी सं थानलाई पिन हँदनै ...
भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०४६, अंक ४,
िन.नं ३८०४, प.ृ ४४० मा िस ा तसमेत ितपादन
भइसके को हँदा िनवेदकह को रटिनवेदन गन
अिधकार छै न भ न िमलेन । अतः गणेश देवताको िन य
पूजा नगरा बाजा बजाएबापत मा खा गीको पमा
खान पाउने ज गा यथ ह को नाउँमा रैतान न बरीमा
दता गन गरेको िमित २०४५।१।९, ०४५।३।३ को
िनणय र सो आधारमा भएका िनणयह उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । उपयु ११ िक ा
ज गाह पूववत् गणेश गठु ीको बाजा बजाउने खा गी
गठु ीको ज गा नै कायम गनु गराउनु भनी िवप ी गठु ी
सं थान तथा मालपोत कायालय, का क का नाउँमा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ ।
११. ऐ ं २०६३ अंक १ िननं ७६४१ मा
वग ारी आ म बाल तप वी महा भु हंसान दबाट
१९५२ िव.सं.मा थापना र१९९६ सालमा
महा भबु ाट ता प खडा भएको । मल
ु क
ु ऐन गठु ीको
महलको २ नं. मा रत परु याई
् राखेको धमक ित कसैले
िबगानु र के ही कसरु गरेपिन हन हँदैन भनी र ऐ. ११ नं.
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गठु ी सं थान के ीय कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
मा भेषधारीह को शेषपिछ चेलाले ज गाको पोत ितरी
आय ताबाट सािबकबमोिजमको काम चलाउन पाउने
कुरा रहेको छ । राजगठु ी कायम गरी सिमित गठन गन
गठु ी सं थानको िनणयबाट आ मको नाममा दता
रहेको ज गा गठु ी रैतानमा प रणत हने र आ मलाई
मालपोत ितरो बराबरको रकम ा हने भई य को
होमािद काम खि डत हने देिखँदा आ म मख
ु लाई
आ मको धमक ित लोप हन निदन र स पि को र ा
गन रट िदने हकदैया रहेनछ भ न निम ने । महा भक
ु ो
झोलीको आजनबाट ख रद भएका ज गा तथा वाय
पमा स चालन हँदै आएको आ म राजगठु ी हन
स ने देिखँदैन । राजगठु ीको स चालन र ब दोब तको
लािग ी ५ को सरकारबाट सिमित गठन हन स ने
अव था पिन हँदैन । ी ५ ि भवु नबाट बकस भएका
कुनै पिन ज गा आ मको नाममा दता रहेको नदेिखई
महा भक
ु ो झोलीको पैसाबाट िश य िश यको
नाममा ख रद भई नामसारी दता भएको ज गा मा
देिख छ । माणबाट वग ारी आ मको नाममा
दता भएका ज गाह बाल तप वीबाट थालनी
भएको अख ड महाय खि डत हन निदन ी ५ को
सरकार र गठु ी सं थान ारा बेलाबेलामा संर ण ा
िवशेष कृितको िनजी गठु ी देिखन आयो । आ मको
नाममा दता रहेको ज गा कुनै पिन िकिसमले खि डत
र िहनािमना हन निदन आव यक संर ण दान गनु
गराउनु भनी भूसु र सं थानको के ीय कायालयको
नाममा परमादेश जारी ह छ ।
१२. ऐ. २०६४ अंक १० िन.नं. ७८८५ मा
पूण इजलासले दाताको इ छालाई अनादर गन नहने
स दभमा फै सलाको करण ८ मा "...दाताले िलएको
िव ास टुट्छ ।" करण ९ मा "...जनु सक
ु ै कारको
गठु ीमा पिन गठु ी रा ने दाताले अव य पिन िनि त
उ े य राखी िलखत, िशलाप , दानप समेतका
मा यमबाट य तो गठु ीको उपभोगको आधार खडा
ग रिदएको ह छ । ...गठु ी खडा ग रएको आधारलाई
िव मिृ तमा परु याएर
य तो सावजिनक गठु ी स पदालाई
्
पनु ः िनजीमा प रणत गन ि यालाई कानून ारा नै

ो साहन ग रनु कुनै पिन तकमा जायज देिखँदैन ।"
करण १० मा "आ नो स पि गठु ीमा समपण गन
यि लाई दाता भिन छ । दाता भनेको दान िदने यि
हो । एक पटक दान िदइएको व तु िफता हँदनै र पख
ु ाले
िदएको दान उसका स तानले पिन िफता िलन हँदैन ।
दाता भनेको स मान पिन हो, यसरी स मान ग रएको
यि ले जनु कमका लािग स मान पाएको छ, यो कम
नै मेटाउने गरी उसका स तानले कुनै काय गनु हँदनै
र य तो कायलाई कसैले ो साहन पिन गनु हँदनै ।"
भनी य गरेको िनणयाधार मह वपूण देिख छ ।
१३. ऐ. २०६६ अंक १० िन.नं. ८२३८
मा यस अदालतको पूण इजलासले "गठु ी, यि को
हक समा हने र समूह, समदु ायको हक िसजना हने
ि या भएकोले गठु ी रा नेले आ नो इ छाप माफत्
य गरेको इ छालाई नमािसने गरी जोगाई िनर तरता
(Perpetual Continuity) दान गनु रा य वा
सरकारको अंङ्गको पमा रहेको गठु ी सं थान
ज ता िनकायह को कानूनी कत य हने भनी िनवेदक
अिधव ा काशमिण शमासमेत िव
नेपाल
सरकार मि प रषद सिचवालयसमेत िवप ी भएको
संवत् २०५८ सालको रट नं.७७ यस अदालतको
िवशेष इजलासबाट िमित २०६४।१०।१० मा िनणय
भई ने.का.प. २०६४, पृ १२७५ मा िस ा तसमेत
ितपादन भएको अव था छ ।" भनी िन.नं. ७८८५ को
मु ामा ितपािदत िस ा तलाई थप बल दान गरेको
छ।
१४. ऐ. २०६७ अंक १ िन.नं. ८३०० मा
सािबकदेिख मठको सेवा गरी मठको ज गालगायत
स पि संर ण गरी आएका िनवेदकलगायतका
यि ह सँग सरोकार नै नराखी सोही मठको नामबाट
सो गठु ीको वाथसँग भएकाह ले छु ै सं था दता
गनको
ु औिच य नभएको । सोको तावनामा नै मठको
ीस पि को संर णसमेत गन भनी उ लेख भएबाट
चिलत यव थामा ह त ेप हने ि थित देिखएको ।
२०४७ को संिवधानको धारा १३ को समानता, धारा
१९(१) को स पि र धारा २३(२) को येक धािमक
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
स दायलाई आ नो वत अि त व कायम राखी
धािमक थल र धािमक गठु ीको स चालन र संर ण गन
हक हने भनी भएको यव थाबाट िनवेदकले धािमक
हक र कत य िनवाह गरेको कुरामा दखल िदनका लािग
सं था खडा गन निम ने । यो गठु ीको महलको ११
नं. िवपरीत पिन भएको । िज ला शासनबाट भएको
िवप ी सं था दता गन िनणय र माणप समेत बदर र
उ ११ नं. िवपरीत ह त ेप नगनु भनी परमादेश ।
१५. ऐ. २०६८ अंक ४ िन.नं. ८६०४ मा
इटुंबहाल देवता गठु ी हामी बजाचायको एकलौटी हो
भ ने ब ाचायह तथा यो गठु ी ब ाचाय र शा यले
देवाली पूजा गन साझा घर हो भनी िववाद उठेको
देिख छ । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा २३ ले येक धािमक स दायलाई
कानूनबमोिजम आ नो धािमक थल र धािमक
गठु ीको स चालन र संर ण गन हक दान गरेको छ ।
सामािजक एवं सां कृितक पर परा िनधारण गन आधार
ताडप , भोजप , गठु ीप , िशलालेख, सनद, सवाल,
इि तहार र िववादका िनणयह ज ता ऐितहािसक
िलखत ह छन् । तर य ता िलखत फे ला नपन पिन
स छन । य तोमा माण ऐनको दफा १५(२) र २३(३)
बमोिजम कािशत पु तक, लेख, धािमक, जातीय वा
सावजिनक हक र रीिति थितको िवशेष जानकारी
रा ने यि को राय माणमा िलन सिकने ह छ ।
१६. ०६४-CR-०८४४, गठु ी सं थान
िव. शाि त िच कारसमेत, रैतान बदर तैनाथी
कायम मु ामा यस अदालतको संयु इजलासले
िमित २०७१।५।१५ मा गरेको फै सलामा पिन
"...दाताको इ छाअनस
ु ार गठु ीको स चालन र
यव थापनसमेतका धमकाय स प न हनपु न ... भ ने
कुरा प ह छ । ...दाताले यो गठु ी ज गाको तैनाथी
व प प रवतन भएर सरोकार नै नभएका यि ले
मोहीहकको पमा पाउने र रैतान न बरीमा दता हने
कुराको प रक पनास म पिन गरेका िथएनन् । िबना
सत ब देजको एक िकिसमको गठु ीज गामा कसैको कुनै
हक उ प न हने िबि कै दाताको इ छाको उ लङ् घन

भएको मा नपु छ ।" भनी दाताको इ छािवपरीत जान
निम ने धारणा य गरेको अव था छ ।
१७. ता प बाट पज
ु ारी भएका हलेसी महादेव
मि दरका मनोहर िगरीको स तान यी िनवेदकह भएको
कुरामा िववाद छै न । य तो पज
ु ारीको िश य िश यबाट
पूजाआजा गराउनु पन गरी यो गठु ीको यव था भई
यसको लािग ज गा आिद समेत दान भएको रा य
मख
ु को काम कारवाहीलाई गठु ी सं थानले स मान
र आदर गनपछ
ु । मनोहर िगरीका िश य िश य
यी िनवेदक स तानबाहेक अ देिखन आएका
छै नन् । मनोहर िगरीका हकवाला िनवेदकसमेतका
स तानले कुनै बेिहसाब गरेमा सफाइको मौका िदई
पालोवालालाई िनका न नसिकने होइन । यसपिछ
िनजह का हकवाला भएमा हकवालाले र नभएमा मा
गठु ी सं थानले पज
ु ारीसमेतको ब दोब त गदा ता प
र खड् गिनसानाको पिन स मान ह छ । सो नभई
अचानकबाट नयाँनयाँ पज
ु ारी िनयु हँदा भ जनले
पिन कतैनकतै के ही असिजलो महसस
ु गन प रणाम
आउन स छ । पूजाआजाको आ नै गोपनीयता र
िविधिवधान ह छ जनु गो य पमा गाय ी म ज तै
अ ले थाहा नपाउने गरी िश य िश य वा पु ता
दरपु ता ह ता तरण ह छ । यो खास कला र सीप पिन
हो । यसकारण जबस म मनोहर िगरीका िश य िश य र
स तानबाट मि दरको पूजाआजा िविधिवधानबमोिजम
ह छ यसमा िबना मतलब खलल पानु उिचत
हँदैन । यस कारको खललबाट धमकायको संर ण
भएको मा न िम दैन । यवहारबाट पिन िवप ीह ले
मनोहर िगरीका स तानको िवक पमा अ रा ो
र उपयु पज
ु ारी पाउन सके को देिखँदनै । अतः
िनवेदकह लाई पज
ु ारी भनी ५ वषको लािग िवप ी
सं थानले िनयिु िदएको िमले पिन िनज पज
ु ारीह लाई
अवरोध हने गरी गठु ी सं थानले सिमित आिद गठन
गरी कुनै काम कुरा गनु फलदायी हने देिखँदैन । ता प
आिदको स मान गरेर स पि आिदको िहसाबिकताब
र यव थापन भने गठु ी सं थानले अव य गन
स छ । तर सनातनबाट चली आएको पर पराअनस
ु ार
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जृ ना नेपाल
हलेसी महादेवको िन य पूजाआजा स चालन गन
मह त मनोहर िगरीका िश य िश य र स तानम ये
यी रट िनवेदकह लाई पर परागत पूजाआजा गनबाट
हलेसी महादेव यव थापन सिमितले रो नु यायोिचत
देिखँदैन । अतः मनोहर िगरीको शेष पिछ चिलआएको
रीितिथितबमोिजम िनजको िश य िश य र स तान
दरस तानमा उपयु
यि भएस म िनजलाई
पज
ु ारी भई िन य पूजागन िदनु र सो काय गन नरो नु
नरोकाउनु र सो को लािग आव यक यव था गनु
भ नेस मको िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश
जारी हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।

िव
यथ / िवप ी : िज ला पसा, िवरगंज उ.म.न.पा.
३ घर गई काठमाड का.म.न.पा. वडा नं. १२
ई री शमा नेपाल को म.ु स. गन ज
ृ ना नेपाल

उ रायमा सहमत छु ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
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माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित : २०७२।३।६।१
०६८-CI-१३०५

§

िनि त कानूनबमोिजमको कायिविध पूरा
नगरी ग रएको िनणय िु टपूण ह छ ।
िनवेिदकाउपर चलेको मु ामा रतपूवक
याद सूचना निदई गरेको िनणय ाकृितक
यायको िस ा तको पिन िवपरीत छ ।
स बि धत यि लाई नबुझी आ नो भ ने
मौकासमेत निदई िनवेिदका यथ को
हक ितकूल हने गरी िनणय गन निम ने ।
ाकृितक यायको िस ा त (Principle
of Natural justice) येक नाग रकको
मौिलक तथा नैसिगक हकसमेत भएको र
हा ो याय णालीले यसलाई ाथिमक
र मूलभूत िस ा तको पमा अंिगकार
गरी याय िन पणको स दभमा सवािधक
मह व िदई आएको छ । ाकृितक यायको
िस ा तबमोिजम जसको िव
िनणय
ग र छ सो यि लाई बु ने, के कुन ग ती
कसुर अपराध गरेको छ सो कुरा िनजले
ट पमा जानकारी पाउने र िनजले पिन
आ नो िव का कुराह रा न पाउनु
पन ह छ । सनु ुवाईको लािग उिचत अवसर
तथा मौका निदई गरेको िनणयले याियक
ि यामा वैधािनकता ा गन नस ने ।
( करण नं.५)

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
िवषय :उ ेषण / ितषेध
िधरजकुमार यादव
यथ / िवप ीका तफबाट :
पनु रावेदक / ितवादी : ूव साद शमाको छोरा पसा अवलि बत निजर :
िज ला, िवरगंज महानगरपािलका, वडा नं. ३ स ब कानून :
ब ने श ूघन कुमार नेपालसमेत
§ ज म, मृ यु तथा यि गत घटना (दता गन)
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ऐन, २०३३ को दफा १५ को उपदफा (२) िनवेिदकाउपर िमित ०६७।६।१८ मा पसा िज ला
§ िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १० अदालतमा अिभयोग प दायर भएकोमा उ मु ामा
को उपदफा (१)
साधारण तारेखमा रही मु ाको पपु गरी आएक
छु । उ नाग रकता मु ामा, जाहेरवालातफबाट िज ला
सु तहमा फै सला गन :
शासन कायालय, पसाबाट िमित २०६७।१०।१० मा
मा. यायाधीश ी िदनेशकुमार काक
फै सला भएको झु ा िववाह दता माणप बदरस ब धी
मा. यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
मु ाको फै सलाको ितिलिप पेस भएकोले सो
फै सलाको न कल िलई हेदा, ूव साद शमा नेपाल र
आदेश
ई री शमा नेपालको िमित २०५३।११।१७ मा िववाह
या.ओम काश िम : पनु रावेदन अदालत, भएको भनी िमित २०५१।५।१३ मा दता भएको िववाह
हेट डाबाट िमित २०६८।१२।८ मा भएको अि तम दता माणप नै आिधकारीक पमा दता भएको
आदेश पनु रावेदनको तफबाट याय शासन ऐन, नदेिखई आफै ँमा शु य कृितको भई िववाह दता
२०४८ को दफा ९ (१) अनस
ु ार पनु रावेदन परी पेस बदरतफ कुनै कारवाही गरी रहनु नपन िववाह दता
हन आएको ततु आदेशको संि त य एवं यहोरा माणप िकत कृितको देिखँदा सोतफ सरकारी छाप
यस कार छःद तखत िकत मु ामा आव यक अनस
ु धान गनपन
ु
ूव साद शमाका २ ीमतीह म ये देिखएको र उ िवषय सरकारी मु ास ब धी ऐन,
जेठी ीमती प कुमारी नेपाल र का छी ीमती म २०४९ को अनस
ु ूची १ िभ को भई यस कायालयको
िनवेिदका इ री शमा नेपाल हँ । ूव साद र िनजको े ािधकार िभ को नहँदा सोस ब धमा आव यक
जेठी प नीको तफबाट २ छोरा िवप ी भरत साद शमा कारवाहीका लािग स कल िमिसल िज ला हरी
नेपाल र का छा श ूघनकुमार शमा नेपालको जायज म कायालयमा पठाई िदनु भ नेसमेत यहोराको िनणय
भएको छ । य तै म िनवेिदकाको तफबाट दईु छोरीह
भएको जानकारी हन आयो । यसरी िज ला शासन
ज
ृ ना नेपाल र सिवना शमा नेपालको जायज म कायालय पसाले मेरो नाममा रत पूवक याद तामेल
भएको छ । पित ूव साद शमा आ ना कालगतीले नभई मलाई ितवादको मौका नै निदई एकतफ पमा
िमित २०६१।२।३ मा परलोक भइस नभु एको भएको उ लिखत फै सलामा नेपालको अ त रम
छ । मैले ितवादी भरत साद नेपालउपर पसा िज ला संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६) सरकारी
अदालतमा दायर गरेको दे.नं. २६३१ को अंशदता मु ास ब धी ऐन, ०४९ को दफा ३१, ज म, मृ यु
मु ामा पसा िज ला अदालतबाट दाबीबमोिजम तथा अ य यि गत घटना (दता गन) ऐन, ०३३ को
अंशहक पाउने गरी िमित २०६४।९।२४ मा र दफा ५, १३, १४ एवम् ाकृितक यायको िस ा तको
सोही फै सला सदर हने गरी िमित २०६७।१।१३ िवपरीत भएकोले िज ला शासन कायालय, पसाको
मा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट फै सला भएको िमित २०६७।१०।१० को फै सला र सो फै सलाका
छ । एक िक ा ज गाको हकमा मलाई िच नबझ
ु ेकोले आधारमा िज ला हरी कायालय पसालाई सरकारी
मैले स मािनत सव च अदालतमा पनु रावेदन गरेक छाप द तखत िकत मु ामा कारवाही चलाउनका लािग
छु, उ मु ा िवचाराधीन रहेको छ । मैले अंश हक पठाएको प समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी,
पाउने गरी फै सला भइसके प ात मलाई दःु ख हैरानी सो फै सलाको आधारमा म िनवेिदकाउपर सरकारी
िदने िनयतले झु ा िववरण िदई नाग रकता ा गरेको छाप द तखत िकत मु ाको कारवाही नगनु नगराउनु
भनी भरत नेपालक प नी अि बका देवी नेपालले म भनी िवप ीह को नाउँमा ितषेधको आदेशसमेत
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जृ ना नेपाल
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेिदका ई री
शमा नेपालको िमित २०६८।४।३१ को िनवेदन ।
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हन
नपन कुनै कारण, माण भए सोसमेत उ लेख गरी
कानूनबमोिजम सूचना तामेल भएको िमितले बाटाको
यादबाहेक १५ िदनिभ ी पनु रावेदन सरकारी
वक ल कायालय, हैट डामाफत िलिखत जवाफ पेस
गनु भनी िवप ी नं. १, २, ३ र ४ का नाउँमा तथा
आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिध माफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ी नं. ५ र ६ का
नाउँमा सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा अवधी
यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । अ त रम
आदेश माग गरेतफ िवप ीलाई समेत छलफलमा राखी
आदेश गन उिचत हने देिखएकोले िमित २०६८।५।१३
गते १०.०० बजेको समय तोक िवप ीह लाई
समेत सूिचत गरी पेस गनु भनी पनु रावेदन अदालत,
हेट डाबाट िमित २०६८।४।३२ मा भएको आदेश ।
िवप ी िनवेदक सफा हात र शु दयले
अदालत वेश गनभएको
छै न, त य र माण लक
ु
ु ाई
ाि त खडा गरी अपराधबाट उ कने दिु नयतले वेश
गनभएको
छ । झु ा िववाहको दता माण स ब धमा
ु
ज म मृ यु तथा अ य यि गत घटना (दता गन)
ऐन, २०३३ को दफा १३(२) अनस
ु ार िववाह दता
बदर गरी सजाय गन अिधकार सोही ऐनको दफा १५
ले मख
ु िज ला अिधकारीलाई भएकोले आ नो
े ािधकारी िभ को िवषय हेरक
े ो भ ने कुरामा
िववाद छै न । यी िनवेिदकालाई ितवादको मौका
िदएको छ । िनवेिदकाको नामको प ०६७।१०।३ मा
िनवेिदका वयंले बझ
ु ी िलनु भई सहीछाप गनभएको
ु
छ । उपि थत नहने यि लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
२०८ नं. ले पनु रावेदन याद िदइरहनु पदन । िनणयको
जनाउ िनवेिदकालाई िदएको िमित ०६७।११।६ मा
तामेल भएको छ । िवप ी िनवेिदकाले लेखाएको िववाह
माणमा िववाह दता िमित ०५१।५।१३ उ लेख
भएको िववाह िमित २०५३।११।१७ ितिलिप
िलएको िमित २०५३।५।१६ उमेर ३० वष उ लेख

भएको, िनवेिदकाको ज मिमित २०२१।११।५ मा
भएको भनेको िववाहको स कल माण दािखल गन
नसके को, सव च अदालतमा चलेको मु ाह मा िमित
०४३।११।१७ मा िववाह भएको भनेको, िवरग ज
उपमहानगरपािलका कायालय, वीरग जले च.नं.
५२४६ िमित २०६७।९।२० को प बाट िनजको
िववाह दतास ब धी कुनै पिन अिभलेख रेकडमा
नभएको भनेपिछ मख
ु िज ला अिधकारीले आफूले
हेन निम ने िवषयमा सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को अनस
ु ूची १ िभ को सरकारी छाप द तखत
िकत मु ामा आव यक अनस
ु धान गन िज ला हरी
कायालय, पसामा पठाएकोमा कुनै कानूनी िु ट छै न ।
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ मा
समावेश सरकारी छाप द तखत िकत िवषयको कानून
द अिधकारबमोिजम अनस
ु धान तहिककात
गन कायलाई अव हने गरी आदेश जारी गनपन
ु
अव था नहँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने समेत
यहोराको यथ श ूघन कुमार नेपाल र भरत साद
नेपालको िमित २०६८।५।१२ को संयु िलिखत
जवाफ ।
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम
कुनै अपराधको स ब धमा जो सक
ु ै ले सूचना गन स ने
यव थालाई समेत म यनजर गरी त काल िनवेदकको
माग अनस
ु ारको अ त रम आदेश जारी ग ररहनु परेन
कानूनबमोिजम गनु भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट िमित २०६८।६।१३ मा भएको
आदेश ।
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गनभएको
ु
यहोरामा कुनै स यता छै न । िवप ी रट िनवेिदकाउपर
िववाह दता माण प बदर मु ा िज ला शासन
कायालय, पसामा दता भई सो कायालयबाट
िनवेिदकाउपर सरकारी छाप द तखत िकत मु ा दता
गरी आव यक कारवाही गन हन भनी फाईल यस
कायालयमा ा हन आएकोमा सो फाइल आव यक
कारवाहीको लािग यस अदालतमा पठाई िदनु भनी पसा
िज ला अदालतको च.नं. २८८ िमित २०६८।४।१७
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गतेको प ारा माग भई आएकोले उ स कलै फाईल
यस कायालयको च.नं. ८३६ िमित २०६८।४।१९
गतेको प साथ पसा िज ला अदालतमा पठाइएकोले
सो फाईल िमिसल स ब धमा यस कायालयबाट
कुनै कारवाही भएको छै न । िनवेिदकाले िनवेदनमा
उ लेख गरेअनस
ु ार िनजलाई यस कायालयबाट
गैरकानूनी पमा धर पकड गन गराउने काय नग रएको,
नगराइएको हँदा िवप ी िनवेिदकाले कपोलक पीत
िनराधार झु ा यहोरा उ लेख गरी दायर गरेको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला
हरी कायालय, पसाको िमित २०६८।५।१३ को
िलिखत जवाफ ।
झु ो िववाह दता भएको स ब धमा ई री
शमाउपर भरत साद नेपालले िज ला िवकास
सिमित, पसामा िनवेदन िदई सो कायालयबाट
उ िनवेदन आव यक कारवाहीको लािग यस
कायालयमा आएकोमा सोस ब धमा छानिवन गदा
ई री शमा नेपालको िववाह दता माणस ब धी कुनै
पिन अिभलेख कायालयको रेकडमा नभएको भनी
वीरग ज उपमहानगरपािलकाको िमित २०६७।९।२०
को प बाट देिखएको, िमिसल संल न िववाह दताको
ितिलिप समेत हेदा िववाह भएको भिनएको िमित
भ दा अगावै िववाह दता जारी भएको भ ने देिखएको
समेतका आधारमा िववाह दता बदरतफ थप कारवाही
गनपन
ु अव था नदेिखएको र िववाह दता माणप नै
शंका पद देिखएको कारण सोस ब धमा अनस
ु धान
एवं छानिबन गन अिधकार कानूनबमोिजम यस
कायालयको नभएको कारण सोस ब धमा छानिवन
गन िमिसल िज ला हरी कायालय, पसामा पठाउने
गरी िनणय भएको हो । यसरी अिधकार े नभएको
िवषयमा अिधकार े िनिहत रहेको िनकायमा
सोस ब धमा छानिबनको लािग पठाउने गरी ग रएको
यस कायालयको िमित २०६७।१०।१० को िनणय
कानूनस मत नै हँदा र य तो िनणयले िनवेिदकाको
कुनै हकमा असर समेत नपरेको अव थामा यस
कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई दायर भएको रट

िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला
शासन कायालय, पसाको िमित २०६८।५।२० को
िलिखत जवाफ ।
िमिसल संल न कागज हेदा ूव साद शमा
र ई री शमा नेपालबीच थानीय पि जकािधकारीको
कायालय पि जकरण शाखाबाट िमित २०५१।५।१३
मा दता नं. ४३/०५१ को िववाह दताको माणप
जारी भएको भ ने उ लेख भएको देिखएको हँदा
२०५१ साल भा मिहनाको िववाह दताको स कल
अिभलेख वीरग ज उपमहानगर पािलकाबाट पेसीको
िदन देखाई लैजाने गरी िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
िमित २०६८।९।२० मा भएको आदेश ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट २०५१
सालको िववाह दताको स कल अिभलेख वीरग ज
उपमहानगर पािलकाबाट िझकाइएकोमा वीरग ज
उपमहानगरपािलका कायालयको िमित २०६८।१०।३
च.नं. ६१०६६, ०६८/६९ को प बाट त कालीन
िज ला िवकास सिमित, पसाको मातहतको कमचारीले
अिभलेख बझ
ु ाउँदा अदालतबाट माग भएको कागज
बरबझ
ु ारथ भएको संल न कागजातबाट नदेिखएको
भ ने प ा हन आएको हँदा उ प र सो साथ
संल न रहेको भरपाई िलखतसमेतको फोटोकपी
संल न राखी यहोरा अवगत गराई िज ला िवकास
सिमित पसाबाट २०५१ सालको िववाह दतास ब धी
अिभलेख (दता िकताब) िझकाई िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनु भ नेसमेत यहोराको िमित २०६८।१०।२५ को
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको आदेश ।
िनवेिदकाले िनवेदनमा आफूलाई आ नो कुरा
भ ने सफाइ पेस गन ाकृितक याय ारा सिु नि त
अवसरबाट वि चत ग रयो भनी िलएको दाबीका
स ब धमा िलिखत जवाफमा उपि थितको लािग
लेिखएको प िनवेिदका वयंले िमित २०६७।१०।३
मा बझ
ु ेको हँदा सफाइको अवसरबाट बि चत नग रएको
भ ने िजिकर िलएको देिखयो । सो स दभमा कानूनी
यव था हेदा ज म, मृ यु तथा यि गत घटना
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जृ ना नेपाल
(दता गन) ऐन, २०३३ को दफा १५(२) ले मख
ु
िज ला अिधकारीले िवशेष अदालत ऐन, २०५९
को कायिविध अनस
ु रण गनपन
ु भ ने उ लेख भएबाट
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १०(१) हेदा
नेपालिभ रहेको ितवादीको नाउँमा याद पठाउँदा
प िदनस मको अविध तोक समा ान जारी गनपन
ु
यव था रहेको र यसरी जारी ग रने समा ानको
ढाँचा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १०२ नं. मा िदइएकोमा उ
कानूनह ले िनि त गरेको कायिविधको अनस
ु रण गरी
याद जारी भएको देिखएन । िमिसल हेदा, िज ला
हरी कायालय, पसाले िमित २०६७।१०।३ मा
िववाह दतास ब धी कुरा बझ
ु ्नको लािग प ाचार
गरेको पाइयो । सो यादमा माथी उि लिखत
कानून ारा िनदिशत ि या पूरा भएको पाइएन न त
सो याद िज ला शासन कायालयबाट जारी गरेको नै
पाइयो । सो प यी िनवेिदका ई री शमाले बझ
ु ेको
मानेमा पिन कानून ारा िनि त ि या पूरा गरी मख
ु
िज ला अिधकारीले समा ान जारी गनपन
ु िवषयमा
िज ला हरी कायालयले लेखेको प , जसमा न कुनै
आरोप छ, न उजरु ीको यहोरा नै छ, य तो प को
आधारमा िनवेिदकालाई आ नो कुरा भ ने अवसर
िदइयो र यसबाट ाकृितक याय ारा सिु नि त आ नो
सफाइ पेस गन अवसर दान ग रयो भनी मा न िम ने
देिखएन । िमित २०६७।१०।३ मा प बझ
ु ाइए पिछ िमित
२०६७।१०।१० मा ततु िवषयमा फै सला भए पिन
कानून द सफाइ पेस गन अवसर यी िनवेिदकालाई
िदइएको मा न िमलेन । ततु िववादको स ब धमा
िलिखत जवाफमा अ दईु वटा कुराह उठाइएको छ ।
पिहलो, मख
ु िज ला अिधकारीबाट कुनै िनणय नभई
सरकारी कागज िकतमा अनस
ु धानका लािग अिधकार
ा िनकायमा फायल पठाउने कामस म भएको छ ।
दो ो, िनवेिदकालाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०८ नं. ारा
िनि त वैकि पक उपचारको माग ा हँदा रट े बाट
ह त ेप गन िम दैन । िवप ीका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाले पिन ियनै िजिकरह िलनभु एको
छ । तर यी तकह एक आपसमा िवरोधाभाषी छन् िकन

भने यिद िवप ी मख
ु िज ला अिधकारी ारा िनणय
भएको नै छै न भनी मा ने हो भने िनणय नै नभएको
ि थितमा अ.बं. २०८ नं. को अव था नै उ प न हँदनै
र य तोमा अ.बं. २०८ नं. को माग उपल ध छ भ न
िम दैन । तर, ततु मु ाको िमिसल हेदा िवप ीह ले
भने ज तो अव था देिखँदनै । यहाँ मख
ु िज ला
अिधकारीबाट िमित २०६७।१०।१० मा कुनै िनणय
नभएको भ न िम ने अव था छै न । ा िमिसलबाट
ततु िवषयमा मख
ु िज ला अिधकारी ारा जनु
िनणय भएको छ यसलाई फै सला भिनएको छ, त यको
िटपोट गद कायालयको “ठहर ख डमा” ूव साद
शमा र ई री शमा नेपालको िववाह भएको भनी जारी
भएको िववाह दता माणप लाई अिधकारीक पमा
दता भएको नदेिखई “आफै मा शु य कृितको भई
िववाह दता बदर तफ कुनै कारवाही गन नपरी िववाह
दता माणप िकत कृितको देिखँदा” भ ने उ लेख
भएको छ । िववाह दताको माणप शु य कृितको वा
िकत कृितको भिनएबाट यो िवषयमा मख
ु िज ला
अिधकारी एउटा िनणय िन कषमा पगु ेको भ नु पन
ह छ । िववाह दताको माणप लाई िकत वा शु य भ दा
यसबाट स बि धत यि का सारवान अिधकारह
भािवत ह छन् । मख
ु िज ला अिधकारीबाट ग रएको
य तो घोषणाबाट िनवेिदकाका हकह
भािवत
हने ि थितसमेत उ प न भएको हँदा मख
ु िज ला
अिधकारीले कुनै िनणय नै गरेको छै न भ ने कुरा यहाँ
वीकार यो य नदेिखएको र यी िनवेिदकालाई अ.बं.
२०८ नं. को वैकि पक उपचारको माग ा छ वा
छै न भ ने छ, मािथ उ लेख गरेबमोिजम ततु
मु ाको अनस
ु धान एवं मु ाको कारवाही कानून ारा
िनि त ि या अनस
ु रण गरी नभएको र कानून ारा
िनि त अविध तोक समा ान जारी गरी िनवेिदकालाई
बझ
ु ाएको देिखएन । मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०८ नं. बमोिजम
समा ान वा इतलायनामा जारी हनक
ु ो लािग िफराद वा
अिभयोगप िविधवत एवं िनि त ि या पूरा गरी दता
भएको हनपु छ । अ.बं. २०८ नं. योग गनलाई ऐनले
िनधारण गरेको समा ान याद जारी गरी तामेल गरेको
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
हनपु नमा सो भए गरेको नदेिखँदा अ.बं. २०८ नं. ारा
िनि त मागको पवु ाव थाको पालना भएको नपाइएकोले
यी िनवेिदकाको हकमा अ.बं. २०८ नं. को वैकि पक
उपचारको बाटो आकिषत हने देिखएन । य तो
पूवाव थाको िव मानता नै भएको अथात् कानून ारा
िनि त ि या पूरा नगरी कारवाहीको उठान भएको
ि थितमा पिन अ.बं. २०८ नं. को माग मा एउटा
माग हो भ ने हो भने अनिधकृत िनणयह लाई चनु ौती
िदने र व छ सनु वु ाई गरी पाउने हकबाट मु ाको
प वि चत हन जाने ि थित उ प न ह छ । यहाँ
कानून ारा िनि त ि या पूरा नगरी िनवेिदकाको
वैवािहक स ब ध र सोमाफत ा हनेलगायतका अ य
हकह मा असर पन गरी र अदालतमा चिल तह तह
फै सलासमेत भई सके को मु ामा समेत असर पन गरी
एवं मु ाको एउटा प को हकमा माण ब ने गरी मख
ु
िज ला अिधकारीले ह त ेप गरेको देिखन आयो ।
य तो िविधस मत माग अनस
ु रण नग रएको िनणय
कानूनको ीमा िु टपूण हँदा कायम रहन स ने देिखन
आएन । ऐनले िनिद गरेको कायिविध अवल बन नगरी
िनवेिदकालाई ितवाद गन अवसर नै निदई ाकृितक
यायको िस ा तको िवपरीत हने गरी िवप ी िज ला
शासन कायालय, पसाबाट िमित २०६७।१०।१०
मा भएको फै सला निमलेको कानूनको ीमा िु टपूण
रहेको देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा उ फै सला
बदर हने ठहछ । फै सला बदर भइसके को ि थितमा
िनवेिदकाको अ य मागको स ब धमा के ही बोलीरहनु
परेन भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको आदेश ।
िवप ी ूव साद शमाको का छी ीमती
हन् । िवप ी वादीह सँग हा ो अंश मु ा चली हाल
सव च अदालतमा िवचाराधीन रहेको छ । िनजले
झठु ा िववरण भरी िज ला शासन कायालय, पसाबाट
िववाह दता गराएक र नाग रकतासमेत िकत यहोरा
गरी िलएक हन भ ने जाहेरी दरखा त परी सो िवषयमा
िज ला शासन कायालयबाट अनस
ु धानमै कानूनी
ि या पूरा गरी ितर ाको जानका रसमेत िदई

भएको फै सलालाई अ.बं. २०८ नं. बमोिजम मलाई
याद नबझ
ु ाई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत गरी
मेरो सनु वु ाई नै नगरी िकत गरी िववाह दता ज मदता
र नाग रकतासमेत िलएको भनी अिभयोग दाबी पिु
भइरहेको अव थामा म उपर लगाइएको अिभयोग
दाबीमा सनु वु ाईको मौका नै निदई गरेको सो िज ला
शासन कायालयबाट भएको फै सला गैरकानूनी
भएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भनी
ई री शमाले पनु रावेदन अदालत, हेट डामा िदएको
रट िनवेदनउपर सनु वु ाई हँदा िनज िनवेदकलाई अ.बं.
२०८ नं. को ि या पूरा गरी सनु वु ाईको मौका िदई
िनणय भएको नपाइएकोले उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सलाबाट िवप ी िनवेदकले गरेको आपरािधक
काममा छानिवन र अनस
ु धान गन कायमा रोक
लगाउने गरी भएको फै सला बदर भागी रहेको छ ।
िकनभने िनज िनवेिदकालाई सो मु ामा प बझ
ु ाई
जानकारी गराई मु ाको ितर ा गन मौका िदई
िनणय भएकोले सो फै सला बदर गरी िज ला शासन
कायालयबाट भएको िनणय कायम ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदकह श ूघन कुमार नेपाल र भरत
साद नेपालले यस अदालतमा दायर गरेको संयु
पनु रावेदनप ।
यसमा यसै लगाउको ियनै प िवप बीच
चलेको अंश छोडप मु ामा पनु रावेदन अदालत,
हेट डाबाट भएको फै सलाउपर ितवादी भरत साद
नेपालले िदएको ०६७-RI-०८९३ को िनवेदनमा यस
अदालतबाट िमित २०६७।११।२ मा मु ा दोहोर्याई
हेन गरी िन सा दान भएको र ततु मु ासमेत
सोही मु ासँग अ तर भावी भइरहेको देिखँदा ततु
मु ासमेतमा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको
फै सला सोही आधार कारणबाट फरक पन स ने
देिखँदा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई
आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यहोराको यस
अदालतको िमित २०६९।३।१३ को आदेश ।
िनयमानस
ु ार सा ािहक तथा दैिनक पेसी
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जृ ना नेपाल
सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको तुत मु ामा
पनु रावेदकका तफबाट रहनु भएका िव ान् अिधव ा
ी िधरजकुमार यादवले यी िवप ी वादी ई री
शमाले नाग रकता, िववाहदता र ज मदता बनाई
ितवादीह उपर अंश दता गरेका ित माणह िकत
र झठु ो यहोराका हन भनी जाहेरीदरखा त परेको र
िनजउपर अनस
ु धान भई अिभयोग दायर भएपिछ
सु िज ला शासन कायालयले ०६७।१०।१० मा
िनणय हँदा िववािदत िववाह दतासमेतको माण प
अिधकारीक पमा दता रहे भएको नदेिखई आफै ँ मा
शु य कृितको भई सोतफ हेदा सरकारी कागज
द तखत िकत मु ाको पमा अनस
ु धान गनपन
ु
देिखएकोले सरकारी मु ास ब धी ऐन, ०४९ को
अनस
ु ूची ३ अ तगतको े ािधकार िभ को भएकोले
आव यक अनस
ु धान र कावाहीको लािग िज ला
हरी कायालय पठाई िदनु भ नेसमेत यहोराको िनणय
भएको जानकारीबमोिजम अनस
ु धान गदा मलाई
कानूनबमोिजमको याद, सूचना पठाएर ितवाद गन
मौका नै निदई िज ला शासन कायालयले संिवधान,
कानून र ाकृितक यायको िस ा तको िवपरीत गरेको
सो फै सला र सो फै सलाको आधारमा िज ला हरी
कायालय, पसालाई सरकारी छाप द तखत िकत
मु ामा कारवाही चलाउनका लािग पठाएको प समेत
गैरकानूनी भएकोले उ ेषणको आदेश ारा सो िनणय
बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेिदकाले
पनु रावेदन अदालतमा िलएको िनवेदन दाबी झठु ा हो
िकनभने सु िज ला शासन कायालयले कानूनी
ि या अपनाई याद तामेल गरी सूचनाको जानकारी
िलएको अव थालाई नजर अ दाज गरी पनु रावेदन
अदालतले िमित २०६७।१०।१० मा गरेको फै सला
कानूनको ि मा िु टपूण रहेको देिखँदा उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ठहर्याएको फै सला िमलेको
छै न । िनज िनवेिदकालाई कानूनको रत परु याई
्
जानकारी िदई ितवाद गन सनु वु ाईको मौका
िदई िज ला शासन कायालयबाट भएको िनणय
कानूनबमोिजम नै रहेभएकोले पनु रावेदन अदालतको

आदेश बदर गरी िज ला शासन कायालयको िनणय
सदर ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
यसमा सु
पनु रावेदन अदालतले
गरेको आदेश िमले निमलेको के हो ? यी िवप ी
पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो,
होइन? सोही िवषयमा िनणय िदनूपन देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा
यथ
िनवेिदकाले ूव साद शमा नेपालसँग भएको िववाह
दता नै झठु ो भएको भनी िवप ी िज ला िवकास
सिमितको कायालय, पसामा अि बका देवी नेपालले
िदएको िनवेदनउपरको कारवाहीमा िवप ी िज ला
शासन कायालयले म स बि धत यि लाई बु दै
नबझ
ु ी सनु वु ाईको मौका निदई िववाह दता माणप
नै अिधकारीक पमा दता भएको नदेिखई आफै ँमा
शु य कृितको भई िववाह दता बदरतफ कारवाही
ग ररहन परेन । िववाह दता माणप िकत देिखँदा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु चू ी १
बमोिजम अनस
ु धान र कारवाही गन स कल िमिसल
िज ला हरी कायालयमा पठाई िदनु भ ने यहोराको
िनणय भएको जानकारी भएकोले सो कायालयको
िमित २०६७।१०।१० को िनणय नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६), सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३१, ज म
मृ यु तथा अ य यि गत घट् ना (दता गन) ऐन,
२०३३ को दफा ५, १३, १४ र ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत हँदा ऐ. संिवधानको धारा १०७(२)
बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर गरी सरकारी छाप
द तखत िकतमा मलाई कारवाही नगन,ु नगराउनु भनी
िवप ीह को नाममा ितषेधको आदेशसमेत जारी
गरी पाउन दायर भएको ततु मु ामा पनु रावेदन
अदालत, हेट डाले िमित २०६८।१२।८ मा िवप ी
िज ला शासन कायालयको सो िमितको िनणय बदर
गरेप ात िवप ी भरत र स ूघन कुमार नेपालले सो
फै सलामा िच नबझ
ु ाई यस अदालतमा पनु रावेदन
गरेको देिख छ ।
३. पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकरमा

979

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
िनवेिदकाको ूव साद शमासँग िववाह गरी दता गरेको
िववाह दता माणप झठु ो भएको अव थामा य तो
िववाद सरकार वादी फौजदारी मु ा हने र फौजदारी
मु ामा आव यक छानिवन र अनस
ु धान गन नपाउने
गरी पनु रावेदन अदालतबाट जारी भएको आदेश
िु टपूण हँदा बदर गरी पाउन माग गरेको देिख छ ।
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा
(२) मा पनु रावेदन अदालतलाई आ नो ादेिशक
अिधकार े िभ कुनै िनकाय वा अिधकारीले कुनै
यि को कानून द हकमा आघात परु याएमा
सो हक
्
चलनको लािग आव यकताअनस
ु ार उ ेषणसमेतको
आदेश जारी गन अिधकार भएको देिख छ ।
४. पनु रावेदक भरत साद नेपालको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार ितवादी यथ ई री शमा
भएको २५०३ नं. को झठु ो िववाह दता बनाएको
मु ा िज ला शासन कायालय, पसामा चलेको
देिख छ । उ मु ामा िज ला शासन कायालयले
आफै ँ ले िनवेिदका यथ लाई मु ाको स ब धमा
जानकारी िदएको देिखँदैन । ज म, मृ यु तथा
यि गत घटना (दता गन) ऐन, २०३३ को दफा
१५ को उपदफा (२) ले मख
ु िज ला अिधकारीले
मु ाको कारवाही गदा िवशेष अदालत ऐन, २०५९
बमोिजमको कायिविध अपनाउने छ भ ने यव था
भएको देिख छ । उ ऐनको दफा १० को उपदफा
(१) मा नेपालिभ रहेको ितवादीको नाममा याद
पठाउँदा १५ िदनस मको अविध तोक समा ान
जारी गनपन
ु यव था गरेको देिख छ । सोबमोिजम
िनवेिदकाको नाममा िज ला शासन कायालयबाट
याद जारी नभई िज ला हरी कायालय, पसाबाट
िमित २०६९।१०।३ मा िववाह दतास ब धी कुरा
बु नको लािग प ाचारस म गरेको देिख छ । यो यादमा
एकाितर कायिविधको ि या पूरा गरेको देिखँदैन भने
अक ितर यथ िनवेिदकालाई कुन आरोपमा बु न
खोिजएको हो सो कुरा उ लेख भएको छै न । यसथ
मख
ु िज ला अिधकारीले िवशेष अदालत ऐन, २०५९
को कायिविध अनशु रण गरेकोसमेत पाइएन । यसै गरी

पनु रावेदकले िज ला िवकास सिमित पसामा िनवेदन
िदएकोमा िज ला िवकास सिमितले िज ला शासन
कायालयलाई िमित २०६७।९।२ मा अनस
ु धानको
तथा कारवाहीको लािग लेखी पठाएकोमा िज ला
शासन कायालयले यसैलाई आधार मानी यथ को
हकमा मु ाको उठान गरी िनणय गरेको देिख छ ।
५. सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
अनस
ु ूची िभ नपरेका सरकारी मु ाका स ब धमा सो
ऐनको दफा ३१ बमोिजम नेपाल सरकारका तफबाट
चलाउने ततु िववाह दता मु ा हेन अिधकारी मख
ु
िज ला अिधकारीसम सबतु माण संकलन गरी
अिभयोग प वा िफरादप दायर गन आ नो रायसिहत
मु ा च ने वा नच ने स ब धमा अिधकार ा
अिधकारी सरकारी वक लसम िमिसल पेस भई मु ा
च ने िनणय भई रतपूवक अिभयोग प पेस भएको
देिखँदनै । िनि त कानूनबमोिजमको कायिविध पूरा
नगरी ग रएको िनणय िु टपूण ह छ । िनवेिदकाउपर
चलेको मु ामा रतपूवक याद सूचना निदई गरेको
िनणय ाकृितक यायको िस ा तको पिन िवपरीत
छ । स बि धत यि लाई नबझ
ु ी आ नो भ ने
मौकासमेत निदई िनवेिदका यथ को हक ितकूल हने
गरी िनणय गन िम दैन । ाकृितक यायको िस ा त
(Principle of Natural Justice) येक नाग रकको
मौिलक तथा नैसिगक हकसमेत भएको र हा ो याय
णालीले यसलाई ाथिमक र मूलभूत िस ा तको
पमा अंिगकार गरी याय िन पणको स दभमा
सवािधक मह व िदई आएको छ । ाकृितक यायको
िस ा तबमोिजम जसको िव िनणय ग र छ सो
यि लाई बु ने, के कुन ग ती कसरु अपराध गरेको छ
सो कुरा िनजले ट पमा जानकारी पाउने र िनजले
पिन आ नो िव का कुराह रा न पाउनु पन
ह छ । सनु वु ाईको लािग उिचत अवसर तथा मौका निदई
गरेको िनणयले याियक ि यामा वैधािनकता ा
गन स दैन । अतः ऐनले िनिद गरेको कानूनी ि या
अवल बन नगरी सनु वु ाईको पया र उिचत अवसर नै
दान नग र िनवेिदका िव िमित२०६७।१०।१०
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अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग, टङ्गाल, काठमाड समेत
मा िज ला शासन कायालय, पसाबाट भएको फै सला
उ ेषणको आदेश ारा बदर हन ठहर्याएको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाका िमित २०६८।१२।८ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरी लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : गजे बहादरु िसंह
इित संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शभु म् ।

&
§

नणय नं . ९६०७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७३।२।४।३
०६८-WO-०५४६
मु ा:- उ ेषण / परमादेश
§
िनवेदक : काठमाड िज ला, धम थली गा.िव.स.
वडा नं. ४ ब ने वष ५१ को कृ ण साद
ितिमि सनासमेत
िव
िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टङ् गाल, काठमाड समेत
§

यि गत ज गादताको िवषयमा िवप ी
मालपोत कायालयले आ नो ज गादताको
981

अिधकार योग गदा सबुद माण, सािबक
दता, थलगत सजिमन, नापी आदी
गरी ज गा दता गन िम ने निम ने भ ने
आ नो अध याियक अिधकार योग गरी
िनणयमा पु नपु नमा यसो नगरी तुत
मु ामा अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगको िमित २०६५/७/२८ को िनदशन
र सोको आधारमा गरेको िवप ी मालपोत
कायालयले ज गाको दता यि का नाममा
नगरी नेपाल सरकारको नाममा दता गन
गरी िमित २०६५/८/१८ मा िनणय गरी
दता े ता तयार गरी नेपाल सरकारको
नाममा माणपुजासमेत तयारगरी थानीय
िज ला शासन कायालयमा पठाएको
काय कानून र िवधीगत ि याअ तगत
रही भए गरेको नदेिखने ।
आफूले अध याियक अिधकारको योग
गन पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले
दान गरेको ज गा दता गन काय ऐन,
कानून र यायका मा य िस ा त योग
गरी याियक िववेकको आधारमा िनणयमा
पु नुपनमा यसो नगरेको हदँ ा िवप ी
आयोगको िनदशनमा रही गरेको मालपोत
कायालयको िमित २०६५/८/१८ को
िनणय कानूनबमोिजमको नहदँ ा कायमै
रहन स ने अव था नदेिखने ।
िवप ी आयोगको िनणय पिन याियक
िववेक र कानूनी िविधगत ि याअनु प
ा अिधकारको सीमािभ रही गरेको
नभई अिधकारको अित योग गरी अनुिचत
काय र ाचारको स ब धमा छानिवन
अनुस धान र तहिककात गन गराउने
अिधकार पाएको िनकायले सुनुवाईको
मौकानै निदई गरेको कारवाही एवं िनणय
पिन याियक मा यता र व छ सुनुवाईको
िस ा तिवपरीत भएको देिखएको

नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
छ । जसलाई मका पन वा पीिडत हो सो
यि लाई नबुझी ग रएको अि तयार
दु पयोग अनुस धान आयोगको िनणय
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत समेत
देिखने ।
( करण नं.३)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा य
याम साद खरेल र श भु थापा
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा रमादेवी
पराजल
ु ी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) र
२४(२)
आदेश
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
र सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
४०(१) अ तगत दायर भएको ततु रट िनवेदन
यस अदालतको े ािधकारिभ को हँदा मु ाको संि
त य र िनणय यस कार छ:काठमाड िज ला, का े थली गा.िव.स. वडा
नं. ५(ङ), िक.नं. १०७ को े.रो. २-१-०-० र ऐ. वडा
नं. ५(घ) िक.नं. १२१ को ज.रो. ३-१-०-० ज गाह
िपता तोयनाथ ितिमि सनाको रै.नं. ७५९ िभडी दता
हने िनजी ज गाह हन् । उ ज गाह सािबकदेिख
नै िपता तोयनाथ र िनजका प रवार िनवेदकह ले
िनवाध पबाट िनजी ज गाको पमा भोगचलन
गरी आएका छ । ज गामा रहेको िनवेदकह को
भोग चलनमा कसैको कुनै कारको दाबी िवरोध
रहेको छै न । ज गा पत कायम हने कृितको रहेको
छै न । नापीको समयमा िपता तोयनाथसमेत ज गामा
उपि थत हन असमथ रहेकोले िु टवश उ िक.नं.का
ज गाह को िवरहमा पत जिनन गएको रहेछ । उ

लगत तथा अ य लगतह समेतमा उ िक.नं. ह को
अित र अ य िविभ न िक.नं.का ज गाह रहेकोमा
नापीको समयमा दता हन छुट भएकोले २०४१
सालमा दतावाला तोयनाथले दताको कारवाही
चलाउनभु एकोमा िमित २०६२।४।५ मा िपता
तोयनाथको आ नै कालगितले वगारोहण भइसके को
छ । िनवेदकह िपता तोयनाथको हक खाने हकदार
छोराह रहेका छ । उ िक.नं.का ज गाह दता
ग रपाउँ भनी िदएको कारवाही िकनारा नहँदै व.
िपताजीका वगारोहण भएको कारणबाट िनवेदकह ले
मु ा सकार गरेका िथय ।
यथ मालपोत कायालयबाट उ ज गाह
छुट दता गन स ब धमा कारवाही भई थलगत सजिमन
गन, ज गा के क तो अव थामा रहेको छ र क को भोग
चलनमा रहेको छ भ ने स ब धमा ितवेदन िलने
तथा संिधयारसँग बु ने, ज गा दता सिमितमा पेस
भई सिमितबाट दताको सहमतीको लािग मालपोत
िवभागमा पठाउनेलगायतका कारवाहीह भएका छन् ।
उपयु बमोिजमका कारवाही भई िवचाराधीन
रहेकै अव थामा उ २ िक ा ज गाह को स ब धमा
उजरु ी परेको भनी यथ आयोगबाट िमित
२०६५/८/११ को "काठमाड िज ला, का े थली
गा.िव.स. वडा नं. ५(घ) को िक.नं. १२१ को ३ रोपनी
र ऐ. ५९ को िक.नं. १०७ को २ रोपनी सावजिनक
ज गा मालपोत कायालयका कमचारी र भू-मािफयाको
िमलोमतोमा तोयनाथ ितिमि सनाको नाममा दता
गन लागेकोले सो काय रोक पाउँ भ ने उजरु ीया
िनज तोयनाथ ितिमि सनाको माण पु ने ज गाह
िमित २०४३/३/२५ मा नै दता गन गरी मालपोत
कायालय, िड लीबजारबाट िनणय भइसके को र
का े थली ५(ङ) को िक.नं. १०७ को े.फ. २-१० र ऐ. ५(घ) को िक.नं. १२१ को े.फ. ३-१-०
ज गाको िफ डबक
ु को ज गाधनी जोताहा महल खाली
भएकोबाट समेत उ ज गा सरकारी कृितको ज गा
यि को नाममा दता गन िम ने अव था नदेिखँदा
उि लिखत िक.नं. १०७ र १२१ का ज गाह नेपाल

982

अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग, टङ्गाल, काठमाड समेत
सरकारका नाममा दता गरी दता पज
ु ा िज ला शासन
कायालयमा पठाई आयोगलाई पज
ु ाको ितिलिप
पठाउन मालपोत कायालयलाई लेिख पठाउने भनी
आयोगको िमित २०६५/७/२८ को बैठकबाट िनणय
भएकोले िनणयानस
ु ार हन अनरु ोध ग र छ ।" भ ने
यहोराको प मालपोत कायालय, काठमाड लाई
ेिषत ग रएको छ ।
यथ आयोगको उ प ा भएप ात
यथ मालपोत कायालय, काठमाड ले "अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको चलानी नं. ६३६,
िमित २०६५/८/११ को िनणय र काया वयन हन पेस
भएबमोिजम िनणयका लािग पेस गदछु" भनी उठेको
िमित २०६५/८/१८ को िट पणीलाई सोही िमितमा
सदर गरी ज गाह
यथ नेपाल सरकारको नाममा
दता गन गरी िनणय भएको छ ।
यथ मालपोत कायालय, काठमाड का
उ िनणयउपर याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ८ बमोिजम पनु रावेदन ला ने भएकोले ी
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पनु रावेदन गरेका
िथय । उ अदालतबाट मालपोत कायालय,
काठमाड को िनणयलाई सदर गन गरी िमित
२०६७/१२/१३ मा फै सला भएकोले उ फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम
मु ा दोहोर्याई हे रपाउँ भनी यस अदालतमा िन.नं.
०६८-RI-०३४६ को िनवेदनप दायर गरी हाल यस
अदालतमा िवचाराधीन रहेको छ ।
िनवेदकह को िनजी ज गालाई यथ
नेपाल सरकारको नाममा दता गन गरी यथ मालपोत
कायालय, काठमाड ले आफै ँ ले सबदु माणको
मू याङ् कन गरी वत पबाट िनणय नभई यथ
आयोगको िनणय काया वयनस म गरी िनणय गरेको
छ । मालपोत कायालयको िनणयउपर पनु रावेदन
ला ने यव था भएकोले उ िनणयउपर पनु रावेदन
नगई यथ आयोगको िनणयउपर िसधै रट े मा
आउँदा मातहत अदालतमा मु ा िवचाराधीन छ
भनी रट े योग गन इ कार गन स ने भएकोले

ी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट फै सला भएपिछ
आयोगको िनणयलाई चनु ौती गरी बदरमा दाबी निलँदा
यस अदालतमा िवचारािधन मालपोत कायालयको
िनणयउपरको िनवेदन िनरथक हन स ने र ज गा
सरकारी ठहर गरेको िनणयको िव मा रट े नै
ला ने भएकोले यो रट िनवेदन दायर गरेका छ ।
यथ आयोगले िनवेदकह को ज गा नेपाल
सरकारको नाममा दता गन िनदशन िदने गरी िनणय
गदा िनवेदकह लाई बझ
ु ी प कायम नग रएको,
ऐनको दफा ११, १२ १२क, १२ख लगायत बमोिजम
कारवाही नगरेको जरीवाना गरेकोलगायतको कृितको
आदेश नभई ज गा दता गन िनणय भएकोले िनणयउपर
ऐनको दफा ३५ग बमोिजम पनु रावेदन ला ने अव था
नरही बैकि पक उपचारको सवथा अभाव छ ।
यथ आयोगको िनणय े ािधकार िवहीन रही
आफै ँ मा शु यपूण रहनक
यथ मालपोत
ु ा अित र
कायालयले उ िनणयको काया वयन गरी ज गा
नेपाल सरकारको नाममा दता गन िनणय गरेपिछ
िनवेदकह िनर तर पबाट उपचारको माग अनशु रण
गरी आएको तथा दिु षत, अनािधकार िनणय सवथा
शु यपूण हने भएकोले िनवेदन गन िवल बको िस ा त
आकिषत हन स ने अव था कदापी पिन छै न ।
यथ ह को उपयु कामकारवाही िनणय
र प ह ले िनवेदकह को संिवधानको धारा १३, १९
समेत ारा द हक आघाितत भएको र यथ ह बाट
भएको काम, कारवाही, िनणय र प ह बदर गरी हकको
संर ण तथा चलन गरी पाउने भावकारी वैकि पक
कानूनी उपचारको माग नरहेकोले संिवधानको धारा
३२ र १०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकार े योग गराई मा न आएका छ । काठमाड
िज ला, का े थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ) िक.नं.
१०७ को े फल रोपनी २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ)
िक.नं. १२१ को ज गा रोपनी ३-१-०-० ज गा नेपाल
सरकारको नाममा दता गन िनदशन िदने गरी यथ
आयोगबाट िमित २०६७/५/२८ को बैठकबाट भएको
भिनएको िनणय, िनणयको आधारमा लेिखएको िमित
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
२०६५/८/११ को प , प को आधारमा मालपोत
कायालय, काठमाड ले िमित २०६५/८/१८ मा गरेको
िनणय, िनणयको आधारमा यथ नेपाल सरकारको
नाममा तयार भएको दता े ता तथा ज गाधनी
माण पज
ु ालगायत सोस ब धमा यथ ह बाट भए
ग रएका िट पणी, आदेश, िनणय, प ाचारलगायतका
स पूण काम कारवाहीह संिवधानको धारा ३२
र १०७(२) बमोिजम उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी िनवेदकह ले चलाएको छुट ज गा दतास ब धी
कारवाहीको िकनारा गरी ज गा िनवेदकह को नाममा
दता गनु गराउनु भ ने परमादेशको आदेशलगायत अ य
जो चािहने उपयु आ ा आदेश वा पिु ज यथ ह को
नाममा जारी ग रपाऊँ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को
अधीनमा स बि धत मालपोत कायालय, काठमाड बाट
मा योग हन स ने अिधकार योग गरी यथ
आयोगबाट भएको िनणय सवथा े ािधकार िवहीन
तथा अिधकार े को अिध मण गरी भएकोले अ.बं.
३५ नं. समेतको िवपरीत रही थम ि मा नै बदर
भागी छ । मूल िनणय नै बदर भएपिछ सो िनणयको
काया वयन गन गरी यथ मालपोत कायालय,
काठमाड बाट भएको िनणयसमेत कायम रहन नस ने
िववादरिहत छ ।
संिवधानको धारा १२० मा यव था भएको
काम, कत य र अिधकारको योग गनको लािग यथ
आयोगको गठन भएको हो । आयोगको गठन गन
संिवधानले नै आयोगको काम, कत य र अिधकार के
हने भनी एिकन उ लेख गरेको छ । यसरी काम, कत य
र अिधकार तो दा ज गा िनजी, सरकारी, सावजिनक
के हने भनी मालपोत ऐनलगायत अ य चिलत
कानूनको अिधकार योग गरी ज गा यि को नाममा
वा सरकारको नाममा दता गन िनणय गन अिधकार
तोके को छै न । संिवधानले नै अिधकार े तोके को
अव थामा सो दायरा नाघी अिधकार े को योग गन
िकमाथ पिन िम ने हँदनै । ज गा सरकारी कृितको
रहेकोले सरकारको नाममा दता गन िनदशन िदने भनी

यथ आयोगबाट भएको िनणय तथा उ िनणयको
आधारमा मालपोत कायालय, काठमाड बाट भएको
िनणयसमेत उ संवैधािनक यव थाको प त:
िवपरीत रही बदर भागी छन् ।
संिवधानको धारा १२०(६) ले आयोगको
अ य काम, कत य र अिधकार तथा कायिविध
कानून ारा यव था भएबमोिजम हनेछ भ ने यव था
गरी ऐनको दफा ४ ले आयोगको अिधकार े र दफा ६,
७, ८, ९, १० र ११ लगायतले कायिविधको यव था
गरेको छ । ततु ज गा दता गन िनणय दफा ४ ले
यव था गरेको यथ आयोगको अिधकार े िभ नै
पदन भने दफा ६, ७, ८, ९, १० र ११ लगायतका
कायिविधह अनशु रण ग रएको पिन छै न ।
यथ आयोगलाई यसो गनु वा यसो नगनु
भनी िनषेधा ा परमादेश कृितका परमािधकारी
आदेशह जारी गन े ािधकार संिवधान र चिलत
कानूनले दान गरेको छै न । य तो अिधकार के वल
अदालतह बाट मा योग हन स दछन् । ऐनको दफा
२८(१) मा सझ
ु ाव िदन स ने भ ने यव था रहेकोमा
उ यव थाअ तगत यसो गनु वा नगनु भ ने परमादेश
िनषेधा ा कृितका आदेशह िदन िम ने नभई य ता
िनदशनह संिवधान र कानूनको सापे तामा मा
िसिमत रहने ह छन् । यथ आयोगबाट भएको िनणय
सोबमोिजम नभई जे जनु सक
ु ै िवषयमा जे ज तो सक
ुै
िनणय गन वा आदेश िनदशन िदन स ने सवािधकार
आफूमा रहेको ठानी वे छाचारी तवरबाट भएकोले
यायको रोहमा कायम रहन नस ने िववाद रिहत छ ।
छुट ज गा दतास ब धी कारवाही स बि धत मालपोत
कायालय, काठमाड बाट भएपिछ उ िनणयउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) लगायतको
आधारमा स बि धत पनु रावेदन अदालतबाट
पनु रावेदनको रोहबाट हेरी मालपोत कायालय,
काठमाड बाट भएको िनणय ठीक बेठीक के हो र सदर
बदर के हने हो भनी पनु रावेदक य े ािधकारअ तगत
िन पण गन े ािधकार स बि धत पनु रावेदन
अदालतको र उ िनणय फै सलाह कानूनस मत
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छन् छै नन् भनी हेरी िन पण गन े ािधकार याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा १२ ले सव च
अदालतलाई दान गरेको छ । यथ आयोगको
िनणयले पनु रावेदन अदालत तथा यस स मािनत
अदालतको े ािधकारको अित मण गरेको कारणबाट
िनणय बदर भागी छ ।
यथ आयोगबाट िपता तोयनाथले
दताको लािग कारवाही चलाई िनर तर कारवाही
चली रहेको ज गाको स ब धमा िनणय ग रएको
छ । उ िनणय गदा ज गा आ नो हो भनी दाबी गरी
िनर तर कारवाहीमा रहने िनवेदकह लाई बिु झएको
तथा सफाइ र सनु वु ाइको मौका दान ग रएको
छै न । ज गादताको लािग तोयनाथले कारवाही चलाएको
भ ने िनणयमा नै उ लेख भएको छ । यसरी दताको
कारवाही चलाउने यि लाई िनणय ि या िनणयमा
स रक नगराई, सफाइ र सनु वु ाईको मौका नै दान
नगरी दता कारवाही चलाउने िनवेदकह को िव मा
कुनै िनणय गन नै िम दैन । िनणय ि यामा स रक
गराउन नपन तथा सफाइ र सनु वु ाईको मौका दान
गनु नपन कुनै कारण िनणयमा उ लेख भएको छै न ।
हक भािवत हने िनवेदकह लाई िनणय ि यामा
सहभागी नगराई सफाइ र सनु वु ाईको मौका दान नगरी
भएको िनणय ाकृितक यायको सवमा य िस ा तको
सवथािवपरीत रहेकोले कायम रहन नस ने िनिववाद
छ।
ज गा िनता त िनजी रहेका छन् । िनजी रहेको
कारणबाट व. िपताको जीवनकालदेिख िनवेदकह ले
िनवाध पबाट भोगचलन गरी आएका छ । ज गामा
िनवेदकह को भोग चलनको स ब धमा किह यै पिन
कुनै कारको िववाद र िखचोला रहेको छै न । यथ
मालपोत कायालय, काठमाड बाट कारवाहीको ममा
२०६३/१०/१५ मा मालपोत अिधकृतलगायतका
कमचारीह लाई थलगत िनरी णको लािग खटाई
ितवेदन िलने, सँिधयार बु नेलगायतका कायह
भएका छन् । उ सबै कायह बाट ज गा िनजी रही
िनवेदकह ले सािबकदेिख नै िनजी पबाट भोग चलन

गरी आएको भ ने िनिववाद पबाट मािणत भएको
छ । य तो ज गालाई कुनै आधार र कारण िबना
मनोमानी र सनकको आधारमा सरकारी कायम गन
गरी भएको िनणयले कानून र कानूनको शासनको
ग भीर उपहास गरेको कारणबाट बदर भागी छ ।
यथ आयोग वा आयोगका पदािधकारीले
मनोगत पबाट इ छाएको आधारमा ज गा सरकारी
कायम हन स छ वा स दैन ? भनी िन पण हने
होइन । यसको लािग व तिु न र कानूनबमोिजमको
आधार हन अिनवाय छ । क तो ज गा सावजिनक हने
भ ने स ब धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)
मा सरकारी ज गाको प रभाषा गरेको छ । जसअनस
ु ार
"कुनै ज गा सरकारी कायम हनको लािग ज गा सडक,
बाटो, रे वे तथा सरकारी घर, भवन, कायालय रहेको
ज गा, सरकारको अधीनमा रहेको वन बटु ेन, जङ् गल,
नदी खोलानाला, नदी उकास, ताल पोखरी तथा सोको
िडल, नहर कुलो, ऐलानी पत वा अ य ज गा भीर
पहरा डगर बगर हनपु न ह छ । िनवेदकह ले दताको
कारवाही चलाएको िनवेदकह को िनजी ज गा उ लेख
भएम ये कुनै अ तगत पिन पदनन् । य तो ज गालाई
सरकारी ठहर गरी भएको िनणय व छपूण बदिनयत
पूण र उ कानूनी यव थाको ितकूल छ ।
ज गाह को ज गाधनी तथा जोताहा महल
खाली भएको कारणबाट ज गा सरकारी कृितको
देिखएको भ ने प मा उ लेख भएको छ । नापीको
समयमा ज गाधनी र जोताहाको नाम खाली रहेको
कारणबाट ज गा सरकारी कायम हन स ने कदापी
होइन । िलखत, लगत, मोठ तथा े तालगायतका
माणह को आधारमा मा ज गा सके को हो वा होइन
भनी िन पण गन सिकने ह छ । िनवेदकह ले उ लेख
गरेको लगतबाट िभडी रहेको ज गा सावजिनक कायम
हन नै नस ने भएकोले िनणय बदर भागी छ ।
िमित २०४३/३/२५ मा के ही ज गा िपता
तोयनाथको नाममा दता भएको कारणबाट िक.नं.
१०७ र १२१ का ज गाह दता हन नस ने भ ने
आशय िनणय भएको छ । व ततु : िमित २०४३/३/२५
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
को िनणयले उ िक.नं.ह मा रहेको हक समा गरेको
नभई उ िक.नं.ह को कारवाहीपिछ हने गरी अ य
ज गाह को स ब धमा िनणय भएको हो । य तो
िनणयले ज गामा रहेको हक नै समा भएको भ ने र
मा न निम ने भएकोले िनणय कायम रहन स दैन ।
अतएव: यथ ह को उपयु कामकारवाही
िनणय र प ह ले िनवेदकह को उि लिखत हकको
अित र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १३, १९ समेत ारा द हक आघाितत
भएको र यथ ह बाट भएको कामकारवाही, िनणय
र प ह बदर गरी हकको संर ण तथा चलन गरी
पाउने भावकारी वैकि पक कानूनी उपचारको माग
नरहेकोले संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
स मािनत अदालतको असाधारण अिधकार े
योग गराई मा न आएका छ । काठमाड िज ला,
का े थली गा.िव.स., वडा नं. ५(ङ), िक.नं. १०७
को े फल २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ), िक.नं.
१२१ को े फल ३-१-०-० ज गाह नेपाल
सरकारको नाममा दता गन िनदशन िदने गरी यथ
आयोगबाट िमित २०६७/५/२८ को बैठकबाट भएको
भिनएको िनणय, िनणयको आधारमा लेिखएको िमित
२०६५/८/११ को प , प को आधारमा मालपोत
कायालय काठमाड ले िमित २०६५/८/१८ मा गरेको
िनणय, िनणयको आधारमा यथ नेपाल सरकारको
नाममा तयार भएको दता े ता तथा ज गाधनी
माणपज
ु ालगायत सोस ब धमा यथ ह बाट भए
ग रएका िट पणी, आदेश, िनणय, प ाचारलगायतका
स पूण काम कारवाहीह संिवधानको धारा ३२
र १०७(२) बमोिजम उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी िनवेदकह ले चलाएको छुट ज गा दतास ब धी
कारवाहीको िकनारा गरी ज गा िनवेदकह को नाममा
दता गनु गराउनु भ ने परमादेशको आदेशलगायत अ य
जो चािहने उपयु आ ा आदेश वा पज
यथ ह को
ु
नाममा जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन
मागदाबी ।
ततु रट िनवेदन दता गन िम ने निम ने

स ब धमा िवचार गदा िनवेदकले रटमा बदर गन दाबी
गरेको मालपोत कायालय, काठमाड , िड लीबजारको
िमित २०६५/८/१८ को िनणय पनु रावेदनको रोहबाट
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट सदर गरेको र सो
फै सलाउपर यसै अदालतमा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२ अ तगत दोहोर्याई पाउँ िनवेदन
दायर गरेको भ ने िनवेदन लेखबाटै देिखन आयो । यसरी
साधारण अिधकार े अ तगत तहतह फै सला भई यस
अदालतमा िवचाराधीन रहेको िवषयमा उठाई यस
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत वेश
गरी ततु रट िनवेदन दता गन िमलेन भ नेसमेत
यहोराको सव च अदालतको का.म.ु रिज ारको
दरपीठ आदेश ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसलसाथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ीह लाई सूचना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई िदनू । िलिखत
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनु भ ने सव च अदालत एकल इजलासको
आदेश ।
काठमाड िज ला, का े थली गा.िव.स.
वडा नं. ५(ङ) िक.नं. १०७ े फल २-१-० र ऐ.
वडा नं. ५(घ) िक.नं. १२१ े फल ३-१-० ज गाह
दता नामसारी हन नसके को ि थित रहेकोमा पनु :
आ नो नाममा दता गन तोयनाथ ितिमि सनाको
िनवेदन परी यास गरेको देिखयो । िफ डबक
ु को
ज गाधनी जोताहा महल खाली भई िवरह महलमा
पत उ लेख भएकोबाट उ ज गा सरकारी कृितको
ज गा देिखन आयो । यस कारका ज गाह कसैले
पिन आ नो हकको माण पेस गन नसके को र
सरकारी कृितको ज गा नेपाल सरकारको नाममा
दता गरी दतापज
ु ा िज ला शासन कायालयमा
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पठाई आयोगलाई पज
ु ाको ितिलिप पठाउन मालपोत
कायालय, िड लीबजारलाई लेखी पठाई िदने भ ने
िनणय भएकोले सो िनणय काया वयनका लािग
िमित २०६५/८/११ को प बाट लेखी पठाइएको
हो । आयोगको िमित २०६५/७/२८ को िनणयउपर
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा ३५ ग बमोिजम िवशेष अदालतमा पनु रावेदन
ला न स ने वैकि पक उपचारको माग हँदाहँदै सो माग
अवल बन नगरी िवप ी सोझै रट े मा वेश गरेबाट
पिन रट िनवेदन थम ि मा नै खारेज भागी रहेको
छ । आयोगमा परेका उजरु ीको स ब धमा अनस
ु धान
गद जाँदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १२, १२(क) र १२(ख) बमोिजम
आव यक आदेश वा िनदशन िदनपु न देिखएमा सो
आदेश िनदशन िदने र नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२० ले ाचार एवं अनिु चत
कायसँग स बि धत उजरु ीका स ब धमा आयोगले
अनस
ु धान र तहिककातप ात मु ा चलाउने
अिधकारसमेत पाएकोले आयोगले िनणय गरेको हो ।
िवप ी िनवेदकले मालपोत कायालय,
िड लीबजार, काठमाड बाट िमित २०६५/८/१८ मा
ज गाह नेपाल सरकारको नाममा दता गन गरी भएको
िनणयउपर पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पनु रावेदन
गरेकोमा सु िनणय सदर गरी उ अदालतबाट िमित
२०६७/१२/१३ मा फै सला भएको र सो फै सलाउपर
दोहोर्याई पाउन भनी स मािनत अदालतमा िनवेदन
िदएको कुरा िनवेदनमा उ लेख गनभएको
छ । अक ितर
ु
िनवेदकले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३५ग बमोिजमको माग अवल बन
नगरी लामो समयपिछ िवल ब गरी पनु रावेदन तहको
िनणय िवचार गरी रट े मा वेश गरेको देिखएबाट
रट िनवेदन खारेज भागी रहेको ट छ । आयोगबाट
िनणय भएको िक.नं. १०७ र १२१ को ज गाह को
िवरहमा पत जिनएको र नापीको िफ डबक
ु का अ य
महलमा समेत खाली रहेको अव थामा िनवेदकको
िनिववाद वािम व कायम हन स ने कृितको ज गा

नभएको नापीका बखत सािधकार िनकायसम उजरु ी
गरी आ नो कायम गराउन नसके को ज गालाई नेपाल
सरकारका नाममा दता गराउने भनी आयोगबाट भएको
िनणयबाट िनवेदकको हकमा नै अपरु णीय ितसमेत
भएको नहँदा रट खारेज भागी छ, खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको तफबाट आएको िलिखत जवाफ ।
िनवेदनमा उि लिखत ज गाह िवप ीको
भएको भए ऐनमा िनधा रत ि या कायिविध र
यादको अवल बन गरी कानूनबमोिजम आ नो
नाममा दता गराएको हनपु नमा सो नगरी हाल नेपाल
सरकारको नाममा कायम भइसके प ात मेरो हो भनी
भ नमु ा अदालतलाई समेत ममा पारी सरकारी
ज गा झु याई खाने िवप ी िनवेदकको िनयत रहेको
पिु ह छ । यिद उि लिखत ज गा आ नो हो भ ने
कुराको अकाट् य माण रहेको भए िनजले उि लिखत
िनणय बदर गरी आ नो नाममा हक कायम दतासमेत
ग रपाउँ भनी स बि धत अदालतमा जानस ने
वैकि पक माग हँदाहँदैमा सो मागको अवल बन
नगरी स मािनत अदालतको रट े ािधकारमाफत
ज गास ब धी िववादमा ज तो सबदु माण संकलन,
िव ेषण गरी िनणयमा पु न सिकने पिन हँदैन । उपयु
आधार कारणसमेतबाट मागबमोिजमको आदेश जारी
हन नस ने भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको तफबाट आएको िलिखत जवाफ ।
सरकारी र सावजिनक ज गा नेपाल
सरकारबाट उिचत ठहर्याएको कुनै पिन कामका
लािग यव था गन बाधा छै न । कसैले मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २४(२) ले यव था गरेअनस
ु ार यो
दफा ार भ हनु अगािड वा पछािड कुनै सरकारी वा
सावजिनक ज गा यि िवशेषका नाममा दता गरी
आवाद गरेकोमा य तो दता वत: बदर हनेछ । य तो
ज गा यि िवशेषका नाममा रहेको दता लगतसमेत
मालपोत कायालय वा नेपाल सरकारले तोके को
अिधकारीले क ा गनछ । उपयु उपदफा ३ अनस
ु ार
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
सरकारी ज गा वा सावजिनक ज गास ब धी मालपोत
कायालयले दता गरी अिभलेख तयार गरी अ याविधक
रा नपु न भ ने कानूनी यव था भएको हँदा कुनैपिन
िनकायले काम गदा चिलत कानून र िविधलाई
अवल बन गनपन
ु ह छ । िवप ी िनवेदकले दाबी िलएको
ज गाह को िफ डबक
ु मा पत जिनएको र जोताहा
तथा ज गाधनीको महल खाली रहेको िनवेदकका
नाममा दता रहेको भनेर कुनै ठोस माण नै नभएको
अव थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)
बमोिजम सरकारी वा सावजिनक ज गा यि िवशेषका
नाममा दता गन वा आवाद गराउन नहने र मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा २(ख) बमोिजम सरकारी ज गा
(पित, बगर, नदी) को प रभाषािभ पन देिखएकोले
हाल जे ज तो अव थामा भएपिन ऐ. ऐनको दफा
२४(३) बमोिजम सरकारी ज गाको अिभलेख पगु ेको
अव थामा सरकारी नै रहने गरी नेपाल सरकारको
नाममा दता कायम रहने गरी िमित २०६५/८/१८ मा
िनणय भइसके कोले यस कायालयलाई िवप ी बनाउनु
पन होइन । रट खारेज भागी छ, खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको मालपोत कायालयको तफबाट
आएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
आज यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
उ ेषणयु परमादेशसिहतको िमिसल अ ययन
गरी रट िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा य ी याम साद खरेल एवं ी श भु थापाले
मेरो प को हकभोगको काठमाड िज ला, का े थली
गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ५(घ), िक.नं.१२१,
े फल ३-१-० र ऐ. वडा नं. ५(ङ), िक.नं. १०७,
े फल २-१-० ज गाह को िफ डबक
ु मा जोताहा
महल खाली भएपिन उ ज गाह नापीको समयमा
िनवेदकका िपता तोयनाथसमेत ज गामा उपि थत
हन असमथ रहेको कारण िवरहमा पत जिनन गएको
रहेछ । उ लगत तथा अ य लगतह समेतमा २०४१
सालमा दतावाला तोयनाथले दताको कारवाही चलाउनु
भई उ अ य १५ िक ा ज गाह २०४३ सालमा

नै दता भई ज गाधनी दता माणपज
ु ा ा भइसके को
अव थामा दाबीका दईु िक ा ज गाह को हकमा भने
िनवेदकह का िपता तोयनाथको वगारोहण भइसके को
यी िनवेदकह तोयनाथको हक खाने हकदारह
हनहु छ । उ ज गाह मालपोत कायालयमा
छुट दता गन स ब धमा कारवाही भई िवचाराधीन
रहेको अव थामा उजरु ी परेको भनी िवप ीह म ये
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले यि गत
ज गालाई सरकारको नाममा दता गनु भनी िनणय
गरी प ाचारसमेत भई मालपोत कायालयमा लेखी
पठाई ज गाको हकभोगको माण बझ
ु ी िनणय गनपन
ु
अदालतको े ािधकारको िवषयलाई हठात पमा
सरकारको नाममा दता गन भनी िनणय गरी अिधकार
े ा मक िु ट गरी िनणय भएको र सो िनणय बदर गन
अ य उपाय नहँदा रटमा वेश गरी अदालतसम
आएको अव था हँदा रट जारी हनपु दछ भनी ततु
गनभएको
बहससमेत सिु नयो । िवप ी नेपाल सरकारको
ु
तफबाट उपि थत महा यायािधव ाको कायालयको
िव ान् सह यायािधव ा ी रमादेवी पराजल
ु ीले
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा २८ मा अनस
ु धानको जनु सक
ु ै समयमा
स बि धत कायालयलाई ऐनको दफा १२, १२क र
१२ख बमोिजम आव यक आदेश वा िनदशन िदनपु न
देिखएमा सो आदेश िनदशन िदने काय आयोगबाट हने
गरेको कानूनी यव थाअ तगतकै कुरा हो । आयोगले
मालपोत ऐनकै कानूनी ावधानबमोिजम पत ज गा
खोला, पोखरीलगायतको िवरह भएकोसमेत ज गामा
मालपोत कायालयले मालपोत िवभागको िनदशनमा
मालपोत कायालय आफै ँ ले पिन मालपोत ऐन, २०३४
को दफा २४(२) बमोिजम ज गा सरकारको नाममा
दता गन स ने अिधकार छ । आयोगले ाचार एवं
अनिु चत कायको िसलिसलामा अनस
ु धान गरी िनणय
गन आयोग, कानून र संिवधानत: अिधकार पूण एवं
वत र स म हँदा आयोगको िनणय बदर हनपु न
होइन, रट खारेज हनपु दछ भनी ततु गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो । दवु ै तफका िव ान् कानून
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अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग, टङ्गाल, काठमाड समेत
यवसायीह को बहस सनु ी िनणयतफ िवचार गदा
यसमा रट िनवेदकको मागदाबीबमोिजम रट जारी हने,
नहने के हो ? यसतफ हेरी िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. यसमा यथ आयोगले िनवेदकह को
काठमाड िज ला, का े थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ)
िक.नं. १०७ र ऐ. ५(घ) िक.नं. १२१ को ज गाह को
वािम व यि को हकबाट सरकारको नाममा दता
गन िनदशन िदने गरी िनणय गदा िनवेदकह लाई
बिु झ प कायम नग रएको र अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२,
१२क, १२ख लगायत कारवाही नगरी जरीवाना
गरेकोलगायतको कृितको आदेश नभई ज गा दता
गन िनणय भएकोले िनणयउपर ऐनको दफा ३५ग
बमोिजम पनु रावेदन ला ने अव था नरही बैकि पक
उपचारको अभावमा े ािधकार िवहीन आयोगको
िनणय आफै ँ मा शु यपूण रहनक
यथ
ु ा अित र
मालपोत कायालयले उ िनणयको काया वयन गरी
हामीह को हकको ज गा नेपाल सरकारको नाममा
दता गन िनणय गरेपिछ िनवेदकह िनर तर पबाट
उपचारको माग अनशु रण गरी आएको तथा दिु षत,
अनािधकार िनणय सवथा शु यपूण हने भएकोले
यथ आयोगबाट िमित २०६७/५/२८ को
बैठकबाट भएको भिनएको िनणय र सोका आधारमा
लेिखएको िमित २०६५/८/११ को प को आधारमा
मालपोत कायालयले िमित २०६५/८/१८ मा गरेको
िनणय र सोका आधारमा यथ नेपाल सरकारको
नाममा तयार भएको दता े ता तथा ज गाधनी
माणपज
ु ालगायत यथ ह बाट भए गरेका आदेश,
िनणय, प ाचारलगायत स पूण काम कारवाहीह
संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकह ले
चलाएको छुट ज गा दतास ब धी कारवाहीको िकनारा
गरी ज गा िनवेदकह को नाममा दता गनु गराउनु
भ ने परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको रट िनवेदकह को िनवेदन मागदाबी
भएकोमा काठमाड िज ला, का े थली गाउँ िवकास

सिमित वडा नं. ५(घ) िक.नं. १२१ को े फल ३-१० र ऐ. वडा नं. १०७ को े फल २-१-० ज गाह
दता नामसारी हन नसके को ि थित रहेकोमा पनु :
आ नो नाममा दता गन तोयनाथ ितिमि सनाले
यास गरेको देिखयो । उ िक.नं.का ज गाह को
िफ डबक
ु को ज गा धनी जोताहा महल खाली भई
िवरह महलमा पत उ लेख भएबाट उ ज गा सरकारी
कृितको ज गा देिखन आयो । यस कारका ज गाह
कसैले पिन आ नो हकको माण पेस गन नसके को
र सरकारी कृितको ज गा देिखन आयो । यस
कारका ज गाह कसैले पिन आ नो हकको माण
पेस गन नसके को र सरकारी कृितको ज गा नेपाल
सरकारका नाममा दता गरी दता पज
ु ा िज ला शासन
कायालयमा पठाई आयोगलाई पज
ु ाको ितिलिप
पठाउन मालपोत कायालयलाई लेखी पठाइिदने भ ने
िनणय भएको हो । सो काया वयनका लािग आयोगको
िमित २०६५।८।११ को प बाट लेखी पठाएको हो
भ नेसमेत िवप ी आयोगको िलिखत जवाफबाट
देिख छ । आयोगको िनदशनानस
ु ार िनणय गरी नेपाल
सरकारका नाममा दता कायम रहने िनणय भएको
हो भ नेसमेत िवप ी मालपोत कायालयको तफबाट
िलिखत जवाफ ा भएको देिखयो । यसैगरी काठमाड
िज ला, का े थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ) िक.नं.
१०७ को े फल २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ) िक.नं.
१२१ को े फल ३-१-०-० ज गाह का स ब धमा
भएको िनणयस ब धी का स ब धमा मालपोत
ऐन, २०३४ ले ज गा शासनका स ब धमा िनि त
ि यासिहत अिधकार, कत य र दािय वसमेत तत्
तत् यि र पदािधकारीलाई तोिकएको छ । ऐ. ऐनको
दफा २४ को उपदफा (१) मा सरकारी वा सावजिनक
ज गा यि िवशेषका नाममा दता वा दता आवाद
गराउन हँदनै भ ने यव था ग रएको छ । िनवेदकले
दाबी गरेको ज गाह े ीय िकताबमा पत जिनएको र
जोताहाको महलमा खाली रहेको भनी िनवेदक वयंले
आ नो रट िनवेदनमा उ लेख गरेको हँदा सावजिनक
ज गा नेपाल सरकारको नाममा दता गराउने गरी तत्
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स ब धमा भएको िनणयलाई कानूनबमोिजमको िनणय
मा नपु न अ यथा भ न िम ने हँदैन । उ ज गाह
िनजको भएको ऐनमा िनधा रत ि या कायिविध
हद यादको अवल बन गरी कानूनबमोिजम आ नो
नाममा दता गराएको हनपु नमा सो नगरी हाल नेपाल
सरकारको नाममा कायम भइसके प ात मेरो हो भनी
भ नभु एको र सरकारी ज गा झु याई खाने िनयत
रहेको पिु ह छ भ नेसमेत यहोराको धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयको िलिखत जवाफमा
उ लेख भएको देिख छ ।
३. िनवेदकको िनवेदन माग दाबी एवं
िवप ीह को िलिखत जवाफमा िलइएको िजिकर
अ ययन गरी िवचार गदा यि गत ज गादताको
िवषयमा िवप ी मालपोत कायालयले आ नो
ज गादताको अिधकार योग गदा सबदु माण, सािबक
दता, थलगत सजिमन, नापी आदी गरी ज गा दता
गन िम ने निम ने भ ने आ नो अध याियक अिधकार
योग गरी िनणयमा पु नपु नमा यसो नगरी ततु
मु ामा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०६५/७/२८ को िनदशन र सोको आधारमा
गरेको िवप ी मालपोत कायालयले ज गाको दता
यि का नाममा नगरी नेपाल सरकारको नाममा दता
गन गरी िमित २०६५/८/१८ मा िनणय गरी दता े ता
तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा माणपज
ु ासमेत
तयारगरी थानीय िज ला शासन कायालयमा
पठाएको काय कानून र िवधीगत ि याअ तगत रही
भए गरेको देिखएन । आफूले अध याियक अिधकारको
योग गन पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले दान
गरेको ज गा दता गन काय ऐन, कानून र यायका
मा य िस ा त योग गरी याियक िववेकको आधारमा
िनणयमा पु नपु नमा यसो नगरेको हँदा िवप ी
आयोगको िनदशनमा रही गरेको मालपोत कायालयको
िमित २०६५/८/१८ को िनणय कानूनबमोिजमको
नहँदा कायमै रहन स ने अव था देिखएन । िवप ी
आयोगको िनणय पिन याियक िववेक र कानूनी
िविधगत ि याअनु प ा अिधकारको सीमािभ

रही गरेको नभई अिधकारको अित योग गरी अनिु चत
काय र ाचारको स ब धमा छानिवन अनस
ु धान
र तहिककात गन गराउने अिधकार पाएको िनकायले
सनु वु ाईको मौकानै निदई गरेको कारवाही एवं िनणय पिन
याियक मा यता र व छ सनु वु ाईको िस ा तिवपरीत
भएको देिखएको छ । जसलाई मका पनवा पीिडत हो
सो यि लाई नबझ
ु ी ग रएको अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िनणय ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत समेत देिख छ ।
४. अतएव: अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िमित २०६५।७।२८ मा िदएको िनदशन
र सोको आधारमा भएको मालपोत कायालय,
िड लीबजारको िमित २०६५।८।१८ को िनणय र
सो आधारमा यथ नेपाल सरकारको नाममा तयार
भएको दता े ता तथा ज गाधनी पज
ु ासमेत उ ेषणको
आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदकह ले
चलाएको छुट ज गा दतास ब धी िवषयमा सबदु माण
बझ
ु ी दता हने वा नहने िवषयमा िनणय गनु भनी िवप ी
मालपोत कायालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी
ह छ । िवप ीह लाई रट जारी भएको जानकारी िदई
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमबमोिजम गरी
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.देवे गोपाल े
इजलास अिधकृत:िवनोद रखाल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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नणय नं . ९६०८
§

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७२।१२।३०।३
०७२-RB-०१४०
मु ा: बिकङ कसरु
पनु रावेदक / वादी : नेपाल रा बक सपु रीवे ण
िवभाग बालवु ाटार काठमाड को प जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : ितथलाल जोशीको नाित,
िव णल
ु ाल जोशीको छोरा, काठमाड िज ला
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.३३
िड लीबजार घर भई त कालीन नेपाल
ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स
िलिमटेडका कायकारी अ य हाल कारागार
कायालय, न खु लिलतपरु मा रहेको वष ६८
को बी जोशीसमेत
§

नेपाल रा बकबाट उि लिखत सं था
गािभने स ब धमा सै ाि तक एवं
अि तम वीकृित िदइसके पिछ िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा
१०(१) र नेपाल रा बकको एक कृत
िनदशन, २०६७ िवपरीत हने गरी कजा
वाह भएको स ब धमा अनुस धान
गरी अिभयोजन तुत गरेको पाइयो ।
उपयु ानुसारको कारबाहीको ार भ हेदा
नेपाल रा बकबाट जारी िनदशन र बक
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
को िवपरीत काय भएकाले कारबाहीको
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ार भ भएको देिखँदैन भने अिभयोग
लगाएको कानूनी यव था फरक रहेको
पाइने ।
अिभयोजक प बाट अिभयोजन लगाइएको
बिकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को
कानूनी यव था र तुत मु ाको त यगत
अव थामा तारत यता रहेको देिखँदैन ।
बिकङ कसरु ज तो ग भीर कृितको कसुर
थािपत हन सोबमोिजमको कायकारण
घिटत भएको कुरा व तुिन पमा
वादी प ले मािणत गनुपन ह छ । तर
नेपाल रा बकको एक कृत िनदिशका
र बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
२०६४ को बिखलाप गरे भएको कायह
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
अनु पको काय मा न सिकने अव था
भएन । जनु काननू उ लङ् घन गरेको
हो, सोबमोिजम सजायको मागदाबी
तुत गनुपनमा अस ब कानूनको
समु चा दफाह िवपरीतको कसुर भनी
अ प र असा दिभक दाबी िलएको
पाइयो । दाबी िलएका कानूनी दफाह
के कसरी उ लङ् घन ग रए भ ने त य
पिन प पमा मािणत गन सके को
छै न । साथै माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ अनुसार पिन कसरु मािणत गन भार
वादीको हने हदँ ा ततु मु ामा अिभयोग
लगाइएको कसरु वादीबाट व तुपरक एवं
िव ािसलो ढङ् गले मािणत गन सके को
नदेिखने ।
( करण नं.४)
नेपाल रा बकको एक कृत िनदशन,
२०६७ िवपरीतको कसरु मा बिकङ
कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ आकिषत
हने अव थासमेत देिखँदैन । बिकङ
सं थालाई अनुशािसत र मयािदत बनाउन
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जारी हने िनदशनले कानूनको प हण
गन स ने पिन देिखँदैन । यसरी जारी
भएको िनदशनको अव ा गन यि वा
सं थालाई ग रने कारबाहीको कृित र
व प पिन फरक हने ह छ । िनदिशकाले
आफैँमा कानूनको प धारण गन नस ने
हदँ ा सो िनदशनिवपरीतको काय काननू ी
कसुरज य काय पिन हन नस ने ।
( करण नं.५)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
उ व साद पडु ासैनी
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
को दफा १०(१)
§ बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
§
माण ऐन, २०३१ को दफा २५
सु फै सला गन :
मा. या. ी िभमबहादरु बोहरा
मा. या. ी बाबरु ाम रे मी
फै सला
या.देवे गोपाल े : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१)(क) बमोिजम यस अदालतको
े ािधकारिभ पन ततु मु ाको संि त य र ठहर
यस कार रहेको छ :
सािबक नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ
ए ड फाइना स क पनी िलिमटेड नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडसँग गा ने गािभने स ब धमा नेपाल रा
बकबाट सै ाि तक सहमित िमित २०६७/०८/१७
गते एवं अि तम वीकृित िमित २०६७/0९/१८ गते
िदइसके पिछ पिन बक तथा िव ीय सं थास ब धी
ऐन, २०६३ को दफा १०(१), नेपाल रा बकको

एक कृत िनदिशका, २०६७ को िनदशन नं.६ को
बदुँ ा ६(ख) िवपरीत हने गरी सं थापक समहु (एन.
बी. समूह) सँग स ब बक, सं था एवं क पनीको
सं थापक सेयरको िधतोमा ऋणी राइिजङ हाउिजङ
ए ड कमिसयल क ले स, निबन े , िवजयकुमार
े र शैले कुमार े को कजाको योजनसमेत प
उ लेख नभएको र अ य बक तथा िव ीय सं थामा
ठूलो प रणाममा भाखा नाघेको कजा ब यौता हँदाहँदै
िबना पु ् याई यि गत जमानीबाहेक कुनै िधतोसमेत
निलई माग गरेभ दा बढी हने गरी ऋणी च डीराज
ढकाल, काश िघिमरेलाई बदिनयतपूण त रकाले कजा
दान गरी उ कजाह को हालस म कुनै सावाँ याज
ितरेका छै नन् । साथै उपयु यि तथा सं थालाई
अनिु चत फाइदा पु ने र िव ीय सं थालाई य हानी
नो सानी परु याएको
पाइएकोले उ कजा वाह गन
्
िनणयमा संल न सािबक ीलङ् का मच ट बिकङ
ए ड फाइना स क पनी िलिमटेडका स चालकह
बी जोशीसमेतलाई कारबाहीको लािग अनरु ोध भ ने
नेपाल रा बक बक सपु रवे ण िवभागको प ।
नेपाल रा बकबाट नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडमा नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स क पनी िलिमटेड गा ने सै ाि तक सहमित
२०६७/०८/१७ गते र दवु ै सं था गा ने अि तम
वीकृित िमित २०६७/०९/१८ गते िदइएको र िमित
२०६७/१०/०९ गते दवु ै सं था गािभएको, सािबक
नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स
क पनी िलिमटेडमा कायकारी अ य बी जोशी,
स चालकमा एिलजा वै , डा. ीराम लािमछाने,
गौरीशङ् कर चौधरी, मक
ु ु द कमाचाय र जेन े
रहेको, सो गा ने गािभने भनी सै ाि तक सहमित
भएप ात ऋणी राइिजङ हाउिजङ ए ड कमिसयल
क ले सलाई .२,३०,००,०००/- NB पु को
NCCB को गीता े को नामको २२८७८ िक ा
सेयर, Capital investment and Securities
Pvt. Ltd. को १,००,००० िक ा सेयर र साि ला
इ भे मे ट ाइभेट िलिमटेडको एन बी ई यरु े स
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क पनीको ७३७५ िक ा सेयर िधतो राखी कजा वाह
गरेको, ऋणी निबन े लाई .५,०५,००,०००/NB पु को NCCB को ४२,३०० िक ा सेयर र
सांि ला इ भे मे ट ाइभेट िलिमटेडको NCCB को
१४५५०० िक ा सेयर िधतो राखी कजा वाह गरेको,
ऋणी िवजयकुमार े लाई . ५,०३,००,०००/सांि ला इ भे मे ट ाइभेट िलिमटेडको NCCB को
२३१०८० िक ा सेयर िधतो राखी कजा वाह गरेको,
ऋणी शैले कुमार े लाई .२,३०,००,०००/सांि ला इ भे मे ट ाइभेट िलिमटेडको NCCB को
१,८६,००० िक ा सेयर र NB इ भे मे ट ाइभेट
िलिमटेडको NCCB को १५०१३० िकता सेयर िधतो
राखी कजा वाह गरेको, ऋणी च डीराज ढकाल र
ऋणी काश िघिमरेले .२,००,००,०००/- कजा माग
गरेकोमा .२,०८,००,०००/- िवना िधतो यि गत
जमानीमा कजा वाह भएको, ऋणी अ का हि पटलका
अ य ितलकबहादरु थापा र िनजक ीमती
िव ा े लाई सं थागत एवं यि गत जमानतमा
.२,५०,००,०००/- कजा वाह गन िनणय भई
कजा वाह भएको, नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडले
िमित २०६८/०१/०९ मा उ हि पटललाई याज
िनयिमत नभएको र िधतो उपल ध गराउन या स पूण
सावाँ याज चु ा गन प पठाएकै अव थामा नेपाल
बङ् गलादेश बक िलिमटेडको सन् २०११ मे १८
मा बसेको स चालक सिमितको १७३ औ ं बैठकले
ऋणी अ का हि पटल ाइभेट िलिमटेडलाई वाह
भएको कजा चु ा गन योजनको लािग ितलकबहादरु
थापालाई .७०,००,०००/- तथा िनजको ीमती
िव ा े लाई .२,००,००,०००/- िनजह को
यि गत जमानतमा कजा दान गरेको पाइएकोले
नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स
क पनी िलिमटेड र नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेड
एक आपसका गा ने गािभने सहमित िदइसके प ात
पिन के ही ऋणीह लाई सािबक नेपाल ीलङ् का
मच ट बिकङ ए ड फाइना स क पनी िलिमटेडबाट
नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडका सं थापक सेयर

धनीह एवं िनजह को सं थापक सेयरको िधतो
सरु णमा कजा वाह भएको पाइएको ।
ऋणी च डीराज ढकाल, काश िघिमरेलाई
वाह भएको कजाका स ब धमा िनजह ले माग
गरेभ दा बढी रकम कजा उपल ध गराउने िनणय
गरेको पाइएको, ऋणी अ का हि पटल ाइभेट
िलिमटेडलाई सािबक नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ
ए ड फाइना स क पनी िलिमटेडबाट वाह भएको
कजा िनयिमत नहदाँ कै अव थामा सोही कजा
चु ा गन योजनको लािग नेपाल बङ् गलादेश बक
िलिमटेडबाट अक कजा दान गरेको देिख छ भ ने
नेपाल रा बकको िनरी ण ितवेदन, ऋणी राइिजङ
हाउिजङ ए ड कमिसयल क ले स, ऋणी निबन े ,
ऋणी िवजयकुमार े र ऋणी शैले कुमार े लाई
िमित २०६९/०२/३२ गते बकले कजा चु ा गन ३
िदने यादसिहतको सूचना िदएको सोही सूचनाको
आधारमा ऋणी क पनीले िमित २०६९/०३/०३ को
प माफत सो कजा यसै बकको सं थापक समूहसँग
स बि धत रहेको र स बि धत सं थापकह ले आ नो
नाममा रहेको यस बकको स पूण सेयर िब का लािग
नेपाल रा बकमा वीकृितका लािग आवेदन गरेको र
सो वीकृित पिछ सेयरह को िब गरी ा रकमबाट
कजा राफसाफ गन भनी ितब ता य गरेको छ ।
ऋणी च डीराज ढकाल, काश िघिमरे, ितलकबहादरु
थापा र िव ा े ले वाह भएको कजाको सावाँ याज
ितनतफकुनै त परता नदेखाएकाले कजा सूचना
के बाट कालोसूचीमा समावेश ग रएको भ ने नेपाल
बङ् गलादेश बकबाट नेपाल रा बकलाई प ाचार
ग रएको। सािबक नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स क पनी िलिमटेडको िमित २०६७/९/७
गतेको २३५ औ ं स चालक सिमितको बैठकबाट ऋणी
राइिजङ हाउिजङ ए ड कमिसयल क ले सलाई
थप .२,३०,००,०००/- कजा दान गन िनणय
भएको, सोही फाइना सको िमित २०६७/०९/२९
गतेको २३७ औ ं स चालक सिमितको बैठकबाट ऋणी
िवजयकुमार े लाई थप .५,०३,००,०००/-
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
कजा दान गन िनणय भएको, सोही फाइना सको
िमित २०६७/१०/०३ गतेको २३८ औ ं स चालक
सिमितको बैठकबाट ऋणी निबन े लाई थप
.५,०५,००,०००/- कजा दान गन िनणय भएको,
सोही फाइना सको िमित २०६७/0९/0७ गतेको
२३५ औ ं स चालक सिमितको बैठकबाट ऋणी
शैले कुमार े लाई थप .२,३०,००,०००/कजा दान गन िनणय भएको, सोही फाइना सको
िमित २०६७/०६/१७ गतेको २२८ औ ं स चालक
सिमितको बैठकबाट ऋणी च डीराज ढकाल र
काश िघिमरेलाई यि गत जमानीमा जनही
.२,०८,००,०००/- कजा दान गन िनणय भएको
भ नेसमेत यहोराको नेपाल रा बक, बक सपु रवे ण
िवभागको िमित २०६९/०६/२३ गतेको प ।
म नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स िलिमटेडको िमित २०६४ साल माघबाट
स चालक सद यको पमा िनयु भएको िथए,
यस बखत स चालक सिमितको अ य मा उदय
नेपाली े हनहु यो । उदय नेपाली े ले राजीनामा
िदएपिछ २०६५ सालको ावण भा मिहनाबाट उ
फाइना स क पनी िलिमटेड नेपाल बङ् गलादेश बक
िलिमटेडमा गािभएको िमित २०६७/१०/९ गतेस म म
स चालक सिमितको अ य भएको, क पनी सिचव,
महा ब धकमाफत आएका तावह उपर छलफल
गराउने, पास भएका िनणयह काया वयनको लािग
पठाउने मु य काम ह यो । मैले सो फाइना समा
ए जक
ु े िटभ चेयरमेनको पिन काम गथ । सो
फाइना समा कजा वीकृत गनको लािग कजा शाखा,
क पनी सिचव, महा ब धक र स चालक सिमितको
भिु मका ह थो । स चालक सिमितमा म अ य ,
गौरीशङ् कर चौधरी, एिलजा वै , डा. ीराम लािमछाने,
मक
ु ु द कमाचाय र जेन े िथयौ । महा ब धक पिन
म नै िथए । फाइना समा गािभएप ात स पूण दािय व
नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडमा सरेको िथयो ।
कजा उठाउने, कजा उठाउन ताके ता गन स पूण
काम नेपाल बङ् गलादेश बकको हो । दवु ै सं था

गािभएप ात बङ् गलादेश बकको स चालक सिमितमा
बसेको िथएँ । पिछ मेरो स ामा एन.बी. पु ले अक
मािनस याएकोले म स चालक सिमितबाट िन के को
िथएँ । नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स
क पनी िलिमटेडको स चालक सिमितको िनणयबाट
राइिजङ हाउिजङ ए ड कमिसयल क ले स
ाइभेट िलिमटेडलाई
.२,३०,००,०००/-,
ऋणी निबन े लाई .५,०५,००,०००/-, ऋणी
िवजयकुमार े लाई .५,०३,००,०००/- र ऋणी
शैले कुमार े लाई .५,०५,००,०००/- कजा
वाह भएको िथयो । एन.बी. पु को अ तगतको सेयर
धनीह को सेयर िधतो राखी राइिजङ हाउिजङ ए ड
कमिसयल क ले स ाइभेट िलिमटेडलगायतका
ऋणीह लाई कजा वाह ग रएको िथयो । कित
िक ा सेयर िधतो राखेका िथए थाहा भएन । एन.बी.
पु का ल मीबहादरु े को यि गत दबाबका कारण
उ क पनीलगायतका मािनसह लाई कजा वाह
भएको िथयो । िनजकै दबाब र मौिखक यारे टीमा
सो कजा वाह ग रएको िथयो । म, एिलजा वै ,
डा. ीराम लािमछाने, गौरीशङ् कर चौधरी र मक
ुु द
कमाचायसमेत भई कजा िदने िनणय भएको हो । सो
क पनी र मािनसह लाई पिहला कजा वाह भएको
स ब धमा मलाई थाहा भएन ।
नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स क पनी िलिमटेड नेपाल बङ् गलादेश बक
िलिमटेडमा गािभने अव थामा तरलता, अिनवाय
नगद मौ दात तथा पज
ुँ ी कोषको अव था ठीक
िथयो । नेपाल रा बकलाई रा नपु न अिनवाय
मौ दात रा नपु न रकम पगु ेको िथयो । ऋणीह लाई
कजा वाह गन पु ने रकम िथयो । सं थाको अव था
यित नाजक
ु िथएन । यि गत जमानीमा कजा वाह
निदनु भ ने अिभ ाय मा नेपाल रा बकको हो ।
बकको जोिखमलाई हेरी यि गत जमानीमा कजा िदन
पाइ छ । सोही जोिखम हेरी ऋणीह लाई यि गत
जमानीमा कजा वाह गरेको हो । कजा वाह भएका
ऋणीह को जाय जेथाबाट असल
ु उपर गरी िलने

994

बी जोशीसमेत
कारबाही अिग नबढाइकन उनीह ले िलएको कजा
खराव भयो भ न िम दैन । सो कजा असल
ु ीउपर
तफअगािड बढेको देिखँदनै । ऋणीह ले आ नो
यवसाय स चालनको लािग कजा िलएका हन् । कजा
िलएप ात स पूण कागजातह नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडमा लगेकोले िनर तर सपु रीवे ण तर
ताके ता र िललामी ि या गन काम पिन सोही
बकको हो । मलगायतका सबै स चालक सिमितका
सद यलाई एन.बी. पु का अ य ल मी े ले कजा
िदन असा यै दबाब िदने गरेका िथए । यो मेरो कजा
हो बङ् गलादेश बकमा पिन मै हँ, मैले नै ितन हो
२०६७ असार मसा तस म सबै कजा राफसाफ गरी
िद छु ढु क हनहु ोस् भनेकाले कजा वाह गन गरेका
िथय । िनज ल मीबहादरु े ले कजाका स ब धमा
कुनै कागजातह गरेका छै नन् । ऋणी निबन े ले
राखेको ल मीदेवी े को नामको ज गाको मू याङ् कन
कताको स ब धमा मलाई एिकन थाहा भएन । कजा
वाह गदा कानूनस मत ढङ् गले कजा वाह गन गरेको
हो । एन.बी. पु का ल मीबहादरु े ले दबाब र मौिखक
यारे टीसमेत िदने गरेका िथए । कजा फायल नेपाल
बङ् गलादेश बकमा भएकोले नपगु िधतो राखे राखेनन्
थाहा भएन । िधतो मू याङ् कन स ब धमा िखमबहादरु
िड.सी., िमनराजजंग शाही, यज
ु कुमार बयल, भोलाद
भ लाई थाहा होला । ऋणीह सँग नाता स ब ध के ही
छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी बी जोशीको
बयान कागज ।
िमित एिकन भएन २०६७ माघ मिहनाबाट
नेपाल बङ् गलादेश बकमा गािभनु अिघस म म
नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स
क पनी िलिमटेडको स चालक सिमितको सद य
िथएँ । मलाई उ फाइना स िलिमटेडका सं थापक
सेयर धनी ल मीबहादरु े ले सं थापक सेयरको
ितिनिध व रहने गरी स चालक सिमितमा रहन
िसफ रस गरेका िथए । फाइना सबाट कजा वाह गदा
यव थापन ईकाईबाट महा ब धककोमा पु यो ।
महा ब धकको अि तयारी भए िनजले नै िदन स ने र

महा ब धकको अि तयारीबाहेक बािहरको स चालक
सिमितमा पेस ह थो । उ सं थामा कजा किमटी पिन
िथयो । फाइना सको स चालक सिमितमा कायकारी
अ य बी जोशी, स चालकमा म, डा. ीराम साद
लािमछाने, मक
ु ु द कमाचाय, एिलजा वै र जेन
े समेत ५ जनाको सिमित िथयो । नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडमा मेरो कुनै हैिसयत िथएन । दवु ै सं था
गािभने ममा कजा फाइलसमेतका कागजातह बु ने
र बिु झिलनेबीच बझ
ु बझ
ु ारथ महा ब धक बी जोशी
र नेपाल बङ् गलादेश बकबीच भएको िथए । यसरी मज
भइसके पिछ नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स क पनी िलिमटेडको कजा उठाउने स पूण
दािय व नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडमा सरेको
िथयो । नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स
क पनी िलिमटेड र नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडमा
सं थापक सेयर भएका एन.बी. पु को NCC बकमा
भएको सेयर िधतो राखी राइिजङ हाउिजङ ए ड
कमिसयल क ले स लाई .२,३०,००,०००/-,
ऋणी निबन े लाई .५,०५,००,०००/-, ऋणी
िवजयकुमार े लाई .५,०३,००,०००/-, ऋणी
शैले कुमार े लाई .५,०५,००,०००/- कजा
वाह भएको िथयो । सो ऋण वाह गदा के कित
सेयर स या िधतो राखी वाह ग रएको एिकन भ न
सि दन । िविधवत् पमा मज भएपिछ सो ऋण असल
ु ी
भयो भएन भ ने स ब धमा मलाई कुनै जानकारी भएन
र स ब धको िवषय पिन नभएकोले जानकारी रा ने
यास पिन ग रन । मलाई जानकारी भएअनस
ु ार कजा
ि या पगु ेर नै कजा वाह भएका िथए । प रयोजना
के क तो िथयो र प रयोजनाअनस
ु ार काम भयो
भएन मलाई एिकन भएन । पिहला कजा िदए निदएको
मलाई एिकन भएन । एन.बी. पु को ५० ितशत बढी
सं थापक सेयर िथयो । िनजह ले माग गरेकोभ दा
बढी कजा पाएको भ ने स ब धमा पिन मलाई थाहा
भएन । ऋणीह ले कजा रकम बक तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन तथा िनदशन स ब धमा मलाई
थाहा भएन । मैले िनयतवश बकलाई हािन नो सानी
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हने गरी कजा वाह गरेको होइन कजा वाह गदा
िलएको िधतो, यि गत जमानी, ऋणीको साख हेरी
कजा वाह भएकोले ऋणीको अ य जायजेथा र
यि गत जमानीका यि को जायजेथाबाट असल
ु
उपर ग रने भएकोले नेपाल बङ् गलादेश बकबाट
सोस ब धमा अगािड बढाइनु पदछ । प रयोजना
हेरी लगानी गनु पद यो । यव थापनले हेनपु य ।
बक गािभएकोले स चालकह बाट अनगु मन भएन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी गौरीशङ् कर चौधरीको
बयान कागज ।
म नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स क पनी िलिमटेडमा २०६५ सालबाट
स चालक सिमितको सद यमा िनयु भएको िथए ।
मेरो हैिसयत स चालक सिमितको बैठकमा उपि थत
हने स चालक सिमितको सद यको हैिसयतले
काम गन र बैठकमा उपि थत भई पेस भएका
िवषयव तक
ु ो छलफलमा भाग िलने िथयो । कजा
वाह गदा यव थापन ईकाईबाट महा ब धकमा र
महा ब धकको अि तयारी भए महा ब धकबाट र
महा ब धकको अि तयारी बािहरको भए स चालक
सिमितमा पेस ह यो । महा ब धकले के कित कजा
वीकृत गन अि तयारी छ मलाई एिकन भएन ।
फाइना समा कजा किमटी पिन िथयो । कजा वाह
गदा यव थापनबाट ततु हने एजे डामा ततु
भएको यहोराह अ य ले स चालकलाई पढीवाची
सनु ाउने गनहु यो । सोही तावह मा स चालक
सिमितमा छलफल भई िनणय ह यो । एजे डाको
तावको यहोराह एिकन भएन । स चालक
सिमितको िनणयअनस
ु ार कजा वाह ह यो । यसरी
मज भएपिछ नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स क पनी िलिमटेडको स चालक सिमित
िवघटन भए लग ै मेरो फाइना समा कुनै हैिसयत
रहेको िथएन । नेपाल बङ् गलादेश बकमा मेरो कुनै
पदीय हैिसयत िथएन । राइिजङ हाउिजङ ए ड
कमिसयल क ले सलाई नेपाल ीलङ् का मच ट
बिकङ ए ड फाइना स क पनी िलिमटेड र नेपाल

बङ् गलादेश बक िलिमटेडका सं थापक सेयर रहेका
एन.बी. पु को NCC बकमा रहेको सेयर िधतो राखी
.२,३०,००,०००/- कजा वाह ग रएको िथयो । सो
कजा वाह गदा के कित सेयर सं या िधतो राखी कजा
वाह ग रएको िथयो एिकन भ न सि दन । मैले ऋण
वाह गदा िनणयमा द तखत गरेको छु । स झौता दवु ै
बकबाट भई नेपाल रा बकमा पेस हँदा संशोधनाथ
िफता भएकोले सो कजा वाह अविधमा कजा वाह
नगनू भ ने कुनै िनदशन िथएन । ऋणी निबन े लाई
NCC बकको सेयर िधतो राखी थप कजा वाह भएको
हो । म सो कजा वाह गन िनणय हँदा उपि थत
िथइन ।
ऋणी िवजयकुमार े लाई कजा वाह
गदा मैले कायकारी अ य तथा नायब महा ब धक
िखमबहादरु िड.सी.लाई कजा वाह गन उिचत ह छ
हँदैन भनी सोधेको िथएँ । िकन भने मलाई शैि क े को
िश क बिकङ े को बारेमा यित थाहा िथएन । िनज
कायकारी अ य बी जोशी र नायब महा ब धक
िखमबहादरु िड.सी.ले यस ऋण कजा वाह गदा
कुनै बाधा पदन भ ने जवाफ िदएपिछ मैले स चालक
सिमितको बैठकको िनणयमा द तखत गरेको हँ । के
कुन प रयोजनाको लािग कजा वाह भएको िथयो
मलाई थाहा छै न । िनजले पिहला कजा िलएको िवषयमा
मलाई थाहा छै न । कायकारी अ य को मौिखक राय
अनस
ु ार कजा वाह भएको हो । कजा था ने िधतो
िथयो िथएन मलाई थाहा भएन । ऋणी शैले कुमार
े लाई कजा वाह गदा कायकारी अ य बी
जोशी र नायब महा ब धक िखमबहादरु िड.सी.सँग
जानकारी िलदा ऋण कजा वाह गदा कुनै फरक नपन
भनी िव ास िदलाएकोले मैले िनणयमा द तखत गरेको
हँ । ऋणी शैले कुमार े ले पिहला कुनै कजा िलएका
िथए िथएनन् । पिहलाको कजा चु ा नहँदै थप कजा
वाह गन यव थापनले सहमित िदई यसमा कुनै बाधा
पदन भ ने िव ासमा मैले द तखत गरेको हो । सेयर
मू य थाहा भएन । ऋणी च डीराज ढकाल र काश
िघिमरेलाई कजा वाह हदाँ यव थापनले कजा वाह
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बी जोशीसमेत
गन राय िदएकाले कजा वाह भएको हो । कित कजा
वाह भएको िथयो मलाई एिकन भएन । यसमा अ य
बी जोशीले माग गरेभ दा बढी कजा िदन िम छ
भनी िव ास िदलाएकोले साथै यव थापनले ि या
ठीक छ भनेकोले मैले स चालक सिमितको िनणयमा
द तखत ग रिदएको हँ । के कुन प रयोजनाको लािग
कजा वाह ग रएको हो मलाई थाहा भएन । अ का
हि पटल लाई कजा वाह गरेको स ब धमा अ य
बी जोशी र नायब महा ब धक िखमबहादरु िड.सी.
लाई थाहा होला । मलाई स झना भएन । वाह भएको
ऋण ितन दािय व स बि धत कजावालाह को हो ।
हालस म के कित ितरे मलाई जानकारी छै न । वीकृत
भएको कजा रकम के कुन मा यमबाट ऋणीह िदने
गरेको िथयो । सो बारेमा थाहा भएन । कजा िदने
िसफा रस यव थापनले नै गन गरेकोले कजा िदने
िनणय स चालक सिमितमा गन गरेको िथयो । पिुँ ज
भए नभएको कुरा स चालक सिमितमा पेस गन गरेका
िथएनन् । यस कारण सो बारे मलाई थाहा भएन ।
मलाई बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ र
नेपाल रा बकको एक कृत िनदशन स ब धमा मलाई
थाहा भएन ।
कजा वाह गदा यव थापनले स पूण
अ ययन गरी िसफा रसको िनिम स चालक
सिमितमा पेस गरेको भ ने कुरा यव थापनले
िव ास िदलाएकोले द तखत गरेको हो । योजनको
स ब धमा यव थापनले अ ययन गनपद
ु यो । यसमा
कुनै अनगु मन भए नभएको कुनै जानकारी भएन । यस
कारण योजनको वतमान अव था मलाई थाहा छै न ।
मैले कोही कसैको दबाब करकापमापरी कजा वीकृत
गरेको होइन । कजास ब धी िववरण बारे कजा सिमित
तथा स चालक सिमित र यव थापनसिहत संल न
भएको छलफलको आधारमा िनणयमा द तखत
गरेको हो । म बिकङ े को स ब धमा अनिभ यि
भएकोले कजा वीकृत गन ममा कजाको योजन
र कजाका स ब धमा स चालक सिमितका अ य
तथा नायब महा ब धक िखमबहादरु िड.सी.सँग

परामश राखी ठीक छ िदँदा फरक पदन भ ने स लाह
िदएपिछ ऋण वाह गदा सहमित व प द तखत
गन गरेको िथएँ । ऋणीह सँग मेरो कुनै नाता स ब ध
छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी डा. ीराम साद
लािमछानेको बयान कागज ।
म नेशनल हाइ ोपावर क पनी िलिमटेड
अनामनगरमा व र शासन अिधकृत पदमा कायरत
छु । एन.बी. पु मा पिन छु । मैले बिकङस ब धी र
सेयरस ब धी कामह हेन गछु । िमित एिकन भएन
सन् २०१२/१०/०१ र सन २०१२/१०/०९ ितर
होला सोम ये सन् २०१२/१०/०१ मा म एन.बी. को
आ नै यािवनमा िथए । िदनको अं.१५:०० बजेको
समयमा च डीराज ढकालले मलाई बोलाएपिछ बोड
ममा गएँ । सोही बोड मबाट काश िघिमरेले मलाई
.१०,००,०००/- िदई काश िघिमरेको नाममा
खाता स चालन रहेको नेपाल बङ् गलादेश बकको
खाता नं.०१९००२६९१५ मा रकम ज मा ग रिदनू
भनेकोले सोबमोिजम मैले .१०,००,०००/- रकम
ज मा गरी भौचरको अधक ी एन.बी. पु को लेखापाल
ऋिषके श अयाललाई िदएको हँ । रकम ज मा गरेको
खबर मैले ल मीबहादरु े लाई फोनबाट गरेको
हँ । यसैगरी सन् २०१२/१०/०९ मा मलाई एन.बी.
पु को अिफसमा रहेको अव थामा ल मीबहादरु
े को कोठामा बोलाइयो । एन.बी. पु को कायालयमा
रहेको ल मीबहादरु े को कोठामा पु दा ल मीबहादरु
े मा कोठामा िथए मलाई ल मीबहादरु े ले
.१५,००,०००/- िदई यो रकम िलएर काश
िघिमरेको नाममा स चालन रहेको नेपाल बङ् गलादेश
बकको पतु ली सडक शाखामा रहेको कजा िहसाबको
खाता न.०१९००२६९१५ मा ज मा गरी ज मा
गरेको भौचर याई एन.बी. पु को लेखापाल
ऋिषके श अयाललाई िदनभु नेबमोिजम मैले रकम
.१५,००,०००/- काश िघिमरेको खातामा ज मा
गरी भौचरको अधक ी याई लेखापाललाई िदएको
िथए । मैले ज मा .२५,००,०००/- काश िघिमरेको
नेपाल बङ् गलादेश बकको पतु लीसडक खातामा ज मा
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गरेको ठीक साँचो हो भ नेसमेत यहोराको राजु भ ने
सु दरराज पडु ासैनीको कागज ।
म एन.बी. पु कमलादी काठमाड मा
office boy पदमा िवगत १४ वष अिघदेिख कायरत
छु । मेरो काम अ य कायालयमा प लैजाने र
अ य कायालयबाट आएका प ह याउने काम
गछु । िमित सन् २०१२/१०/०९ गते म MB पु को
कायालयमा रहेको अव थामा एन.बी. पु का मेनेिजङ
डाइरे टर ल मीबहादरु े ले मलाई बोड ममा
बोलाई .२५,००,०००/- िदए र यो रकम िलएर
नेपाल बङ् गलादेश बक पतु लीसडक शाखामा रहेको
च डीराज ढकालको खातामा ज मा ग रिदनू, खाता
नं. बकमा सोधेपिछ थाहा ह छ भनेकोले ल मीबहादरु
े ले िदएको .२५,००,०००/- रकम झोलामा बोक
नेपाल बङ् गलादेश बक पतु लीसडकमा गई च डीराज
ढकालको खातामा ज मा गरी रकम ज मा गरेको
अधक ी भौचर याई लेखापाल ऋिषके श अयाललाई
िदएको हँ भ ने यहोराको दगु ा साद अयालको
कागज ।
ितवादीह
बी जोशी, एिलजा वै ,
डा. ीराम साद लािमछाने र मक
ु ु द कमाचायले
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को
ख ड (घ) र (च), दफा ८, दफा ९ को उपदफा (१) र
(२) तथा दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध गरेको
पिु भएको हँदा िनज ितवादीह लाई सोही ऐनको
दफा १५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको
दफा १५(२) बमोिजम िनजह बाट नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडलाई िबगो .२,३०,६६,६०४/७४
िदलाई भराई पाउन, ितवादी िखमबहादरु िड.िस.ले
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७
को ख ड (घ) र (च), दफा ८, दफा ९ को उपदफा
(१) र (२) तथा दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध
गरेको पिु भएको हँदा िनज ितवादी िखमबहादरु
िड.सी.लाई सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोिजम
सजाय गरी सोही ऐनको दफा १५(२) बमोिजम
िनजबाट नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडलाई िबगो

.२,३०,६६,६०४/७४ िदलाई भराई पाउन,
ितवादी काश िघिमरेले बिकङ कसरु तथा सजाय
ऐन, २०६४ को दफा ७ को ख ड (घ) र(च), दफा ८ र
दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध गरेको पिु भएको
देिखएकोले उ कसरु अपराध गन िनजलाई सोही ऐनको
दफा १५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको
दफा १५(२) बमोिजम िनजबाट नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडलाई िबगो .२,३०,६६,६०४/७४
िदलाई भराई पाउन, ितवादी चि डराज ढकालले
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७
को ख ड (घ) र(च), दफा ८ र दफा १४ िवपरीतको
कसरु अपराध गरेको पिु भएको देिखएकोले उ
कसरु अपराध गन िनजलाई सोही ऐनको दफा
१५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा
१५(२) बमोिजम िनजबाट नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडलाई िबगो .२,३०,६६,६०४/७४
िदलाई भराई पाउन, ितवादी ल मीबहादरु े ले
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७
को ख ड (घ) र (च), दफा ८, दफा ९ को उपदफा
(१) र (२) तथा दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध
गरेको पिु भएको हँदा िनजलाई सोही ऐनको दफा
१५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा
१५(२) बमोिजम िनजबाट नेपाल बङ् गलादेश बक
िलिमटेडलाई िबगो .२,३०,६६,६०४/७४ िदलाई
भराई पाउन मागदाबीसिहतको अिभयोग ।
म गैर बिकङ े को यि हँ । बिकङ
स ब धमा मेरो अनिव ता छ, यसैले कुनै पिन िनणय
हँदा स चालक सिमितका अ य र कायकारी मख
ु
र नायब महा ब धकसमेतलाई सोधी यी कजाका
िनणय गदा के क तो भाव पदछ भनी सोधपछ
ु गदथे,
िज ासा रा दथे । यो जाहेरी यहोरा स ब धमा पिन
मैले िज ासा राखी बु दा के ही फरक नपन िव ास
उहाँह बाट ा भएपिछ मैले िनणयमा सही गरेको
हँ । मैले कायकारी अ य सँग िज ासा रा दा बिकङ
कारोबारको ावधानिभ ऋणीको हैिसयतलाई
यि गत जमानीमा कजा वाह गन सिक छ भ ने कुरा
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बी जोशीसमेत
मलाई बताउनु भयो सोही आधारमा उ कजा वाह
गन िनणयमा सही मैले गरेको हो । हाल उ कजाको
के ही याज वझ
ु ाएको भ ने सु नमा आएको छ । मैले कुनै
बदिनयतपूवक यो कजा वाह गरेमा छै न । ावधानिभ
रही भएको हँदा कजा कानूनी ावधानिभ पदछ भ ने
मलाई िव ास कायकारी अ य बाट ा भयो ।
िनज काश िघिमरेलाई म िचि दनँ, िनजलाई
कुन योजनका लािग कजा वाह ग रएको हो ।
यो मलाई जानकारी भएन । चि डराज ढकालको
यि गत जमानीमा उ कजा वाह ग रएको हो ।
यि गत जमानी कजा वाह गन ावधान छ र भनी
कायकारी अ य लाई सो दा बिकङ ावधान िभ ै यो
पदछ भनी आ त गराउनभु एको हँदा ऋण कजाको
िनणयमा सही गरेको हँ । नेपाल बङ् गलादेश बकमा
गािभने िनणय भइसके पिछ कजा वाह गन िम छ भ ने
िवषयमा ी लङ् का मच ट बिकङ कायकारी अ य ले
मजको स झौता प मा सोकुरा उ लेख नभएकोले
कजा वाह गन बाधा पदन भ नभु यो । उ िनणय नं.
२२८ बमोिजम ऋण . २ करोड ८ लाख वाह गरेको
हो । अिभयोग यहोरा सनु े, यसमा यि गत जमानीमा
ऋण वाह गन िम छ भ ने कुरा बिकङ ावधानमा
रहेको भनी कायकारी अ य ले जानकारी गराएको
आधारमा उ कजा वाह भएको यस पृ भूिममा
मलाई लगाइएको अिभयोगमा मैले भो नु पन होइन ।
म िनद ष छु । कुनै खराब िनयतले िनणयमा द तखत
गरेको होइन । उ दाबीको रकम बारेमा मलाई थाहा
भएन चि डराज ढकाललाई २ करोड ८ लाख कजा
वाह गरेको हो र काश िघिमरेलाई पिन यित नै
रकम कजा वाह भएको भ ने अ य ले बताउनभु एको
हो । मैले बिकङ कसरु नगरेको हँदा सजाय हनपु न
होइन भ ने ितवादी डा. ीराम साद लािमछानेले
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
ीलङ् का मच ट ए ड फाइना समा
कायकारी अ य मा २०६५ साल माघदेिख २०६७
साल फा गणु स म रहेको र सोभ दा अगािड म यहाँ
स चालकको पदमा रहेको िथएँ । २०६५ साल माघभ दा

अगािड िथए । बङ् गलादेश बकमा २०६८ वैशाखदेिख
ऐ. मंिसरस म स चालक सिमितको सद य िथएँ । मेरो
यी दवु ैमा कुनै सेयर लगानी छै न । मैले र मेरो निजकको
कुनै यि ह ले उ दवु ै िव ीय िनकायबाट कुनै पिन
कजा िलएको छै न । राइिजङ हाउिजङ ए ड कमिसयल
क ले स, निबन े , िवजय े र शैले कुमार
े लाई िदएको ऋण ऐन कानून, िनयमअ तगत नै रहेर
िदएको हो। यी कजाह मा के ही िधतोह समेत छन्।
घरज गा, अ बकका सेयरह समेत िधतो रािखएका
छन् । िधतो नपगु े ३ मिहनािभ थप िधतो िलने िनणय
ग रएकोमा ऋणका फाइलह सबै नेपाल बङ् गलादेश
बकमा गािभएपिछ यहाँ गएको हो। सो फाइल यो
बकमा गइसके पिछ सोही बङ् गलादेश बकले नपगु ेको
िधतो भए मा नपु न र असूलीको कारबाही अगािड
बढाउनपु नमा यसरी गािभएको झ डै २ वषपिछ ३५
िदने सूचना कािशत गरेको छ। यसरी यी ऋणीह बाट
असल
ु गरी िलने काम बाँक नै छ ।
ऋणीह ले ऋण चु ा नगरेको अव थामा
उनीह ले राखेको िधतो िललाम गरी असल
ु गरी सिकने
नै छ। यसबाट पिन नपगु भएमा उनीह ले गरेको
यि गत यारे टीअनस
ु ार उनीह को जायजेथाबाट
पिन असल
ु उपर गन सिकने नै छ । यसबाट ऋणीबाट
कजा नउठ् ने, बकको स पि नो सान भएको हन
नस ने प छ। मलाई प ाउ गरेको १ मिहनाभ दा
बढी समय नाघी सके पिछ ३५ िदने कजा चु ा गन
आउनू भनी सूचना कािशत गरेको हँदा पिहला
ि या नगरी हामीलाई थनु ामा रािखएको छ । िनजसँग
य तो िचनजान, नाता स ब ध के ही छै न । िनजको
काका च डीराज ढकालको अनरु ोधमा यवसायी
स चालन गनको लािग िदएको हो । च डीराज
ढकालको यि गत जमानीमा उ कजा वाह
ग रएको िमित याद भएन । तमसक
ु समेतका कागजह
स झौता गरी कबिु लयत स झौताको आधारमा नै कजा
वाह ग रएको हो । उ स चालक सिमितको बैठक
नं.२२८ को िनणयको ितिलिप देखाउँदा देखे ँ सोमा
भएको सही मेरोसमेत हो । यस कजाको याज २५
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
लाख ितरेको अव था छ । कजा चाँडै चु ा गन भनी
नेपाल बङ् गलादेश बकमा स पकसमेत गरेको अव था
छ । कजा चु ा भइसके को छ, छै न हाल मलाई थाहा
भएन । ऋण वाहको पछािड एन.बी. पु का ल मीबहादरु
े ीलङ् का मच ट फाइना सका मु य सं थापक
सेयरहो डर हन् स चालक सिमितको बैठकह मा
आएर ब नु ह यो, उहाँले नै ऋण िनकासा गरी िदनु
पर्यो भनेर अनरु ोध गनु ह यो । िनजह बयानमा
मैले भनेर गरेको भनी उ लेख गरेका छन् यो झु ा
हो । ल मीबहादरु े ले उनीह लाई मेरै अगािड जोड
िदएको हो । अिभयोग दाबीबमोिजम मैले कसरु गरेको
छै न । िनयम कानूनबमोिजम कजा वाह भएको हो ।
िधतो स ब धमा यि गत जमानीमा कजासमेत वाह
भएको हो । सोहीअनस
ु ार य तो यि गत जमानीका
स पि बाट असल
ु हने नै ह छ । यसैले मलाई कसरु
नगरेको ततु दाबीको अिभयोगमा सजाय हनपु न
होइन । कजा वाह भएका सबै लोन एन.बी. पु र
रा बकमा िलिखत वीकृतसमेत भएको अव था
छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी बी जोशीले
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
त काल ा माण हेदा माग ग रएकोभ दा
बढी ऋण वाह गरी िवना िधतो यि गत जमानतमा
एउटाले ऋण िलँदा अक र अक ले ऋण िलँदा अक
गरी ऋण वीकृत गरेको र िमिसल संल न बिु झएका
सु दरराज पडु ासैनी र दगु ा साद आचायसमेतले
एकअकाको खातामा िमलोमतो गरी रकम ज मा गरेको
भ नेसमेत देिखन आएको हँदा त काल ा माणबाट
यी ितवादीह कसरु दार रहेको देिखन आएकोले
यो मु ामा पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
अिहलेलाई ितवादीह उपर अिभयोजन भएको कसरु
माग दाबीअनु प मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१२१ नं.बमोिजम
िसधा खान पाउने गरी ितवादीह बी जोशी र डा.
ीराम साद लािमछानेलाई सोही महलको ११८ (२)
नं. बमोिजम कानूनबमोिजम थनु ामा राखी मु ाको
पपु गनू भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९/0८/१८ को आदेश ।

ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स
िलिमटेडमा मैले ऋण मा ने काय गरी ि यामा गएको
हो । पिछ सेयर ा नहने अव था भएपिछ मैले
कजा िलएको छै न । हाल उ बक िलिमटेडमा मेरो
कुनै स ब ध र हैिसयत छै न । सो बकमा मेरो सेयर
छै न । ततु मु ामा देिखएको लोनबाहेक मेरो सो
बकमा अ य कुनै कजा छै न मेरो निजकको यि ले
सो बकबाट कुनै कजा िलएको छै न । काश िघिमरेको
नाउँमा ऋण उपल ध गराउने भ ने कागजातमा
उहाँलाई ऋण िदए ह छ भ ने िलखतमा म सा ी बसेको
हँ र उहाँको नाउँमा देिखएको भिनएको कजा स बि धत
ि याअनस
ु ार नै चु ा भएको कुरा पिन जानकारी
गराउँछु । म र काश िघिमरेले एउटै योजनका लािग
एउटै यि र सं थासँग एउटै कृितको उ े यका
लािग ऋण उपल ध गराउने कागजातमा ह ता र गरी
िनवेदनस म गरेका ह । िनजले २ करोड कजा माग
गरेका िथए । सो कजाबापतमा म जमानीमा बसेको
िथए । िनज काश िघिमरेको हकमा ल मीबहादरु
े का भा जा सिवन े को बवु ाले रकम मैले नै
चलाएको हँ र म मेरो घर घरनाबाट मैले जारी गरेको
चेकबाट ा हन नसके मा ऋण ितन छु भनी िनज
ल मीबहादरु े लाई सा ी राखी िदएको कागजात
र चेक पिन िनज काश िघिमरेसगँ भएको हनाले
आव यक परेमा यस स मािनत अदालतमा उपल ध
गराउने नै छ । िनजको नाउँबाट िलएको कजा पिन
चु ा भइसके को यहोरा अवगत गराउँछु । मेरो जमानी
भिनएको कजाको कृित र योग पिन उ तै िहसाबको
भएको कारण र सो रकम चु ा भइसके को यहोरा
स बि धत बकबाट प ाचार पिन भइसके को अव थामा
यसमा मलाई कुनै कसरु सजाय हनु नपन हो । अिभयोग
माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी चि डराज
ढकालले पनु रावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
यी िनवेदकले बयानसाथ पेस गरेको एन.बी.
बकको िमित २०७०/०९/२१ को प बाट देिखएको र
आफूले बिकङ कसरु नगरेको भनी कसरु मा इ कारी
बयान गरेकोसमेतका त काल ा आधार माणबाट
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बी जोशीसमेत
ततु मु ामा हालै यी ितवादी कसरु दार रहेछन्
भ न सिकने अव था िव मान रहेको नदेिखँदा पिछ
बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी हाल यी ितवादी
चि डराज ढकाललाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.४७ नं.
बमोिजम तारेखमा रािख तुत मु ाको पपु गन
भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित
२०७०/०९/२२ को आदेश ।
जाहेरीमा मलाई कजा मख
ु भिनएको
यहोरा गलत हो । सो पदमा त कालीन अव थामा
मिनराजजंग शाह हनहु यो । ततु फाइना सबाट
कजा लगानी स ब धमा मेरो कुनै भूिमका रहेको छै न ।
कजा वाह गदा ततु मु ा र गाउँका अ य मु ाह मा
स चालक सिमितको ठाडो िनणयबाट भएको हो । मेरो
आ नो पिदय हैिसयतले पिन कजा स ब धमा कुनै
संल नता रहँदैन । स चालक सिमितबाट भएको िनणय
तयार ग रिदने र अ ाविधक ग रिदने साथै नायब
महा ब धकको हैिसयतले शासनस ब धी दैिनक
काम हेन मेरो िज मेवारी र भूिमका हो । िनज र लगाउका
मु ाह का कुनै पिन ऋणीह सँग िचनजान नाता
स ब ध के ही छै न । यो कजा ि यागत पमा तलबाट
जानपु नमा ऋणीले स चालक सिमितमा िनवेदन िदई
सो सिमितले ठाडो िनणय गरी कजा िदएको हो । िधतो
सरु णबापत के राखेको िथयो थाहा भएन । ततु मु ा
र यसैसगँ लगाउमा रहेका अ य सबै मु ाह को कजा
सावाँ याजसिहत िमित २०७०/०५/२६ भ दा अगावै
चु ा भइसके को छ । ततु मु ा र अ य लगाउका
मु ाह मा वाह भएको कजा स ब धमा स चालक
सिमितको ठाडो िनणयबाट कजा वीकृत भएको हो । म
क पनी सिचव र नायब महा ब धकका हैिसयतले काम
गदा कजा वाह स ब धमा कुनै भूिमका र संल नता
रहेको छै न । कजा सदपु योग दु पयोग स ब धमा
हेनपन
ु दािय व कजा िवभागको हो । ीलङ् का मच ट
बिकङ ए ड फाइना स िमित २०६७/१०/०९ मा
नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडमा गािभएपिछ सोको
स पूण दािय व बङ् गलादेश बकमा सरी गएको, सो यी
आपसमा मजर भएप ात म बकको कुनै पिन हैिसयतमा

नरहेकाले कजा सदपु योग दु पयोग स ब धमा मलाई
थाहा भएन । कजा वाह स ब धमा मेरो कुनै संल नता
रहेको छै न । यि गत लाभका लािग मैले कुनै अिनयिमत
काय गरेको छै न । मउपर लगाइएको अिभयोग झु ा
हो । स चालक सिमितबाट ठाडै िनणय गरी कजा वाह
भएका हन् । साथै हाल स पूण कजाह चु ा पिन
भइसके काले मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हनपु न होइन । अिभयोगबाट सफाइ पाउनपु दछ भ ने
ितवादी िखमबहादरु िड.सी.ले पनु रावेदन अदालत,
पाटनमा गरेको बयान ।
यी ितवादी उ बकको नायब महा ब धक
र क पनी सिचवको पदमा बहाल रहेका, बकलाई
हािन नो सानी हनबाट रो ने कायमा कुनै पहल
गरेको नदेिखएको र िनजउपर िलएको आरोिपत
कसरु समेतलाई िवचार गदा पिछ बु दै जाँदा
ठहरेबमोिजम हने गरी हाललाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११८
को देहाय ५ र १० नं. अनस
ार
यी
ितवादी
िखमबहादरु
ु
िड.सी. बाट नगद .२५,०००/- (प चीस हजार
पैयाँ) वा बक यारे टी वा सो बराबरको जेथा जमानी
िदए िलई पपु को िनिम तारेखमा राखी कारबाही
गनू । उ धरौटी वा जमानत िदन नसके कानूनबमोिजम
गनू भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित
२०७०/०९/२४ को आदेश ।
कजाको लािग चािहने आव यक ि या सेयर
ख रद गन योजनाथ अिघ बढाएको हो । पिछ से चरु ी
बकको सेयर ख रद ि या अिघ बढ् न नसके कोले माग
गरेको कजा िलनेतफ चासो ग रएन । सोही ि यालाई
आधार मािन ल मीबहादरु
े ले मलाई कुनै
जानकारी नगराई मैले सु मा माग गरेको कजा आ नो
भितजाको नाममा िलएका रहेछन् । सो कुरा मलाई पिछ
जानकारीमा आएपिछ िनज ल मीबहादरु े लाई भेटी
िज ासा रा दा मेरो नामबाट िनकािलएको कजा आफै ँ
उपयोग गरेको र आफै ँ ले ितछु भनी मलाई आ व थ
िदलाई िनजका वाई रामे र साद े को नामबाट
NCC बकको पिछ लो शाखाको मलाई चेकसमेत
िदएका हन् । उ कजा मैले िलएको होइन छै न । हाल
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नेपाल कानून पि का, २०७३, भदौ
िनज ल मीबहादरु े ले मेरो नामबाट िलएको कजा
चु ासमेत ग रसके का छन् । जाहेरी यहोराअनस
ु ार
मलाई कुनै पिन कारबाही हनपु न होइन । मैले उ
फाइना स िलिमटेडमा से चरु ी बकको सेयर ख रद गन
भनेर .२ करोड ८ लाख माग गरी आवेदन गरेको हँ ।
तर उ बकको सेयर ख रद गन ि या अिघ नबढेपिछ
मबाट उ फाइना समा कजा िलने काम भएन । पिछ
मैले जानकारी पाउँ मेरो नाउँको कजा ल मीबहादरु
े ले िनजकै आफ तह बाट उपयोग गरेको
देिखयो । नेपाल बङ् गलादेश बकले मलाई कजा चु ाको
लािग पटक-पटक गरेको ताके ताको स ब धमा मेरो
भनाइ यो छ िक उ प ा हन साथ आफूले कजा
निलएको र मेरो नाउँको कजा देखाई ल मीबहादरु
े ले आफू आ ना नातेदार िमलेर उपयोग गरेको
खल
ु ासा भएपिछ िनज ल मीबहादरु े ले यस पिछ
मेरो नाउँको कजा चु ा पिन ग रसके का छन् ।
यसरी मेरो नाउँमा फाइना स िलिमटेड
हालको नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेडको ऋण
देिखए तापिन उ ऋण मैले िलएको होइन । सेयर
ख रद गन भनी रकमको आव यकता परेकोले .२
करोड ८ लाख कजा ऋणको लािग त कालीन
ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड फाइना स िलिमटेडमा
आवेदन गरी ि या अगािड बढाएको िथएँ । तर मैले
ख रद गन खोजेको सेयरको ख रद ि या अिघ
नबढेपिछ मलाई ऋणको आव यकता परेन । ऋण
भु ानी िलनभु दा अगािडका सबै ि या पूरा गरेको
तर पिछ उ रकम आव यक नपरेपिछ रकम भु ानी
िलन ि या अगािड नबढाएको अव थामा उ ऋण
रकम के कित कारणले ल मीबहादरु े ले आ ना
नातेदारका नाउँमा उपयोग गरेको जानकारी पाएपिछ
िनज ल मीबहादरु े लाई भेटी जानकारी िलँदा
उ रकम आफै ँ ले चलाएको र चाँडै भु ानी गरी
िदने ितब तासिहत आ नो वाइँ रामे र े को
नामबाट NCC बकको चेकसमेत उपल ध गराई उ
ऋण चाँडोभ दा चाँडो चु ा ग रिदने आ ासन िदए ।
सोहीअनस
ु ार के ही रकम उहाँले उ ऋण खातामा

ज मा ग रिदए र बाँक रकम उहाँको बङ् गलादेश
बकको सेयर िब बाट आएको रकमबाट चु ा
ग रिदए । तसथ उ ऋण रकम मेरो नाउँमा देिखए
तापिन मैले उपभोग नगरेको र सो कजा चु ासमेत
भइसके कोले मलाई सजाय हनपु न होइन । अिभयोग
दाबीबाट फुसद पाऊँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
काश िघिमरेले पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िमित
२०७०/०९/३० मा गरेको बयान ।
त काल ा आधार माणबाट यी ितवादीले
आ नो नाउँमा वीकृत ऋण िनजले योग गरेको पिु
नभए तापिन िनजले ऋण माग गरेको र ित ाप मा
सहीसमेत गरेको अव था र ऋण भाखा ना दास म
त काल ऋण चु ा नभएको अव थासमेतलाई िवचार
गदा थुनछे क योजनाथ यी ितवादीका हकमा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११८ को देहाय २ को अव था
आकिषत हने देिखएन । तसथ पिछ थप माण बु दै
जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी हाल यी ितवादी काश
िघिमरेसगँ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११८ को देहाय ५ र १०
नं. बमोिजम .२,००,०००/- (दईु लाख पैयाँ) नगद
वा सो बरावरको जेथा वा बक यारे टी माग गनू भ ने
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०/०९/३०
मा भएको आदेश ।
यी िनवेदक ितवादीको उमेर ६४ वष
नािघसके को र िनजलाई िविभ न कारको रोग लागी
कारागारमाफत् िविभ न अ पतालबाट समय समयमा
उपचारसमेत गराइरहेको देिखएकोले िनजको शारी रक
र वा य अव थासमेतलाई िवचार गरी हाल िनज
ितवादी ीराम साद लािमछानेलाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. ११८ को देहाय ७ बमोिजम थनु ामा रा न
उपयु नहँदा अ.बं.४७ नं. बमोिजम साधारण तारेखमा
राखी मु ाको पपु गनू भ ने यस अदालतको िमित
२०७१/०२/१४ को आदेश ।
नेपाल रा बकको प सं या बै.स.ु
िव. / एन.बी., डे क/िविवध/६/०७०/७१ िमित
२०७०/०५/२६ को कजा याज पूण पमा चु ा
भइसके को भनी लेिखएको प िमिसल संल न रहेको
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बी जोशीसमेत
र सोही प लाई आधार मानी ियनै िनवेदक सरहका
ितवादीह
ीराम साद लािमछाने ितवेदन
नं.०७०-RE-०१५० र ितवादी गौरीशङ् कर
चौधरीको ितवेदन नं.०७०-RE-०१०७ मा
यस अदालतको मशः िमित २०७१/०२/१४ र
२०७१/०२/०७ को आदेशबाट साधारण तारेखमा
रहेको देिखँदा सोसमेतका आधारमा समान तरको
िनवेदक बी जोशीको हकमा पिन यस अदालतबाट
भएको िमित २०६९/०८/१८ र २०७०/०६/०७ को
आदेश िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ । िनजलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११८ नं.को देहाय ७ बमोिजम
थुनामा रा न उपयु नहँदा अ.बं.४७ नं. बमोिजम
साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपु गनू भ ने यस
अदालतको िमित २०७१/०३/११ को आदेश ।
ऋणीको सामािजक ित ा बक तथा िव ीय
सं थासँग भएको पूव कारोबार वा अ य कुनै कारणबाट
बक वा िव ीय सं थाले प याएका यि लाई कुनै
िधतो निलकनै यि गत जमानीका आधारबाट समेत
कजा वाह गन स ने र य तो प रपाटी बक तथा
िव ीय सं थामा चलनमा रहेको पिन पाइ छ । कजा
वाह गन सािधकार िनकाय स चालक सिमितबाट
कजा वाह गन िनणय भएको पिन देिख छ । य तो
ि थितमा नेपाल रा बकबाट जारी भएको एक कृत
िनदिशकाको प रपालना नगरी यसबाट िनधारण भएको
सत र ि याको उ लङ् घन गरी कजा वाह भएमा
नेपाल रा बक ऐन, २०५८ एवं बक तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६३ बमोिजम िनयमनकारी
िनकायबाट आव यक िनदशनसिहत स बि धत बक
एवं िव ीय सं थाका स चालक र पदािधकारीलाई
जरीवाना गन सिकने यव था रहे भएको प र े यमा
प पमा बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को
विखलाप कसरु भएको पिु नहँदास म य तो िनदशन
उ लङ् घनको िवषयलाई बिकङकसरु कायम गरी
सजाय गन िम ने देिखँदैन । ितवादीह ले अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०७१/०७/२० को

फै सला ।
नेपाल रा बकबाट जारी भएको एक कृत
िनदिशकाको प रपालना नगरी यसबाट िनधारण
भएको सत र ि याको उ लङ् घन गरी कजा
वाह भएमा नेपाल रा बक ऐन, २०५८ एवं बक
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ बमोिजम
िनयमनकारी िनकायबाट आव यक िनदशनसिहत
जरीवाना गन सिकने िवषय हो । तर ततु वारदातमा
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ ले प रभािषत
गरेको कसरु भएको पिु हने पया आधार र कारण
रहेका छन् ।यसैगरी मु ा दायर भएप ात मा िबगो
ितरेको अव थामा कसरु गदाका बखतको गैरकानूनी
कायको प रणाम व प सजाय हनपु नमा िबगो
ितरेको आधारमा कसरु बाट उ मिु पाउने होइन ।
तसथ अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितवादीह लाई
सजाय हनपु नमा सफाइ िदने ठहरी भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको तफबाट
यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी उ व साद पडु ासैनीले
बकको स चालक सिमितका पदािधकारीह को
िमलोमतोमा गैरकानूनी पमा यि गत लाभ िलने
िनयतले िबना िधतो तथा यि गत जमानीमा ऋण
िलई िदई बकलाई हानी नो सानी परु याउने
गरी खराब
्
कजा वाह भएको छ । रा बकबाट दईु वटा बिकङ
सं था गािभने सहमित दान भइसके को अव थामा
ऋण वाह नगनू भनी प िनदशनसमेत भएको
देिख छ । यसरी दान भएको नेपाल रा बकको
िनदशन एवं चिलत बिकङ कानूनसमेतको बिखलाप
कजा िलने िदने गरी बिकङ कसरु को वारदात भएकाले
ितवादीह लाई सजाय हनपु नमा सफाइ िदने गरी
भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला बदर गरी
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भनी ततु
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गनभएको
बहस िजिकर सिु नयो ।
रहेको पाइ छः
ु
उि लिखत बहस िजिकर एवं िमिसल संल न
दफा ७ “अनिधकृत पमा कजा िलन वा िदन नहने”
माण कागज अ ययन गरी हेदा, ततु मु ामा
(घ) “आफूलाई ा भएको अि तयारी वा वीकृत
पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको फै सला िमलेको
िसमाभ दा बािहर गई कजा, सिु वधा वा सहिलयत
छ, छै न ? सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन
ा गन वा उपल ध गराउन,”
आयो ।
(च) “वा तिवक पमा यवसाय स चालन
२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ा
गन स ने िव ीय हैिसयत नभएको वा आफूले
र लगाउका मु ाह मा आपसी िमलेमतोमा बकको
अनिु चत भाव पान स ने यि को नाममा सं था
कजा लगानी नीित तथा नेपाल रा बकको एक कृत
सं थापना गराई य तो सं थामाफत् कजा िलन
िनदिशकािवपरीत नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ
वा य तो कुरा जानी जानी कजा िदन,”
ए ड फाइना स िलिमटेड र नेपाल बङ् गलादेश बक
दफा ८ “कजाको दु पयोग गन नहनेः- कसैले पिन
िलिमटेड एक अकामा गािभने भनी नेपाल रा बकबाट
बक वा िव ीय सं थाबाट जनु योजनको लािग
सै ाि तक सहमित भइसके प ात दवु ै बक गािभन
कजा सिु वधा िलएको हो सोही योजनमा नलगाई
लागेको अव थामा कमसल सेयर िधतो रािखएको,
अ य योग गरी वा गराई कजाको दु पयोग गनु
यि गत जमानीमा ऋण वाह ग रएको, वाह ग रएको
वा गराउनु हँदनै ”
ऋण प रयोजनामा योग नगरी सं थापक समहु का
दफा ९ “बिकङ ोत, साधन र स पि को
यि ले योग गरेको, िधतो नराखेको, कमसल
दु पयोग गन नहनेः- (१) बक वा िव ीय सं थाको
िधतो वीकार गरेको, स चालक सिमितकै सद य र
सं थापक, स चालक, चिलत कानूनबमोिजम
नातागोताका यि लाई ऋण वाह भएको, भाखािभ
िव ीय वाथ रहेको मािनने सेयर धनी, मख
ु
ऋण फ य ट नभएको र बकको कालो सूचीमा परेका
कायकारी अिधकृत, कमचारी, स लाहकार,
यि लाई ऋण वाह भएको आिद कायह बिकङ
मेनेिजङ एजे ट वा स ब यि वा सं था वा
कसरु तथा सजाय ऐनअ तगत पन हँदा सो ऐनबमोिजम
य तो यि का प रवारका सद य वा निजकका
कारबाही ग रपाउँ भ ने मु य अिभयोग मागदाबी रहेको
नातेदारले बक वा िव ीय सं थाबाट कजा वा
पाइ छ । ततु अिभयोग मागदाबी अनस
सिु वधा िलई वा अ य कुनै त रकाले बक वा िव ीय
ु ारको काय
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अनु पको
सं थाको ोत र साधनको दु पयोग गनु हँदैन ।”
वारदात हो, होइन ? सोस ब धमा िववेचना गनपन
दफा १४ “अिनयिमत आिथक तथा िव ीय
ु
देिखयो । ततु मु ाका ितवादीह लाई अिभयोग
कारोबार गन गराउन नहनेः- बक वा िव ीय
दाबी िलएको उ बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
सं थालाई हानी नो सानी परु याउने
उ े यले
्
२०६४ को दफा ७ को ख ड (घ) र (च), दफा ८,
कसैले पिन कुनै काम गराउन वा नगराउन,
दफा ९ को उपदफा (१) र (२) र दफा १४ को कसरु मा
मोलािहजा गन वा नगन, कुनै िकिसमको रकम
दफा १५(२) र (घ) बमोिजम सजायको मागदाबी
िलन वा िदन, िबना मू य वा कम मू यमा कुनै माल,
िलएको देिखयो । उि लिखत अिभयोग दाबी िलएका
व तु वा सेवा िलन वा िदन, दान, दात य, उपहार
दफाह ले प रभािषत गरेको बिकङ कसरु र ततु
वा च दा िलन वा िदन, गलत िलखत तयार गन
मु ाको त यगत अव था िव ेषण गनपन
वा गराउन, अनवु ाद गन वा गराउन वा गैरकानूनी
ु देिखयो ।
सव थम अिभयोग दाबी िलएको उि लिखत कानूनको
लाभ वा हािन परु याउने
बदिनयतले कुनै काय गन
्
यव था के रहेछ भ ने स ब धमा हेदा िन न यव था
वा गराउन हँदनै ।”
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बी जोशीसमेत
३. उपयु ानस
ु ारको कानूनी यव था
िवपरीतको काय गरेकोले सोबमोिजमको कसरु मा
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी रहेको ततु
मु ाको त य के रहेछ? सोस ब धमा िव ेषण गनपन
ु
देिखयो । सािबक नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ
ए ड फाइना स क पनी िलिमटेड नेपाल बङ् गलादेश
बक िलिमटेडसँग गा ने गािभने स ब धमा नेपाल रा
बकबाट सै ाि तक सहमित िमित २०६७/०८/१७
गते एवं अि तम वीकृित िमित २०६७/०९/१८ गते
िदइसके पिछ पिन बक तथा िव ीय सं थास ब धी
ऐन, २०६३ को दफा १०(१), नेपाल रा बकको
एक कृत िनदिशका, २०६७ को िनदशन नं.६ को
बदुँ ा ६(ख) िवपरीत हने गरी सं थापक समहु (एन.
बी. समूह) सँग स ब बक, सं था एवं क पनीको
सं थापक सेयरको िधतोमा ऋणी राइिजङ हाउिजङ
ए ड कमिसयल क ले स, निबन े , िवजयकुमार
े र शैले कुमार े को कजाको योजनसमेत प
उ लेख नभएको र अ य बक तथा िव ीय सं थामा
ठूलो प रणाममा भाखा नाघेको कजा ब यौता हँदा हँदै
िबना पु ् याई यि गत जमानीबाहेक कुनै िधतोसमेत
निलई माग गरेभ दा बढी हने गरी ऋणी च डीराज
ढकाल, काश िघिमरेलाई बदिनयतपूण त रकाले कजा
दान गरी उ कजाह को हालस म कुनै सावाँ याज
ितरेका छै नन् । साथै उपयु यि तथा सं थालाई
अनिु चत फाइदा पु ने र िव ीय सं थालाई य हािन
नो सानी परु याएको
पाइएकोले उ कजा वाह गन
्
िनणयमा संल न सािबक ीलङ् का मच ट बिकङ
ए ड फाइना स क पनी िलिमटेडका स चालकह
बी जोशीसमेतलाई कारबाहीको लािग अनरु ोध भ ने
नेपाल रा बक बक सपु रवे ण िवभागको प अनस
ु ार
कारबाही ार भ भएको पाइयो ।
४. यसरी नेपाल रा बकबाट उि लिखत
सं था गािभने स ब धमा सै ाि तक एवं अि तम
वीकृित िदइसके पिछ िव ीय सं थास ब धी ऐन,
२०६३ को दफा १०(१) र नेपाल रा बकको
एक कृत िनदशन, २०६७ िवपरीत हने गरी कजा

वाह भएको स ब धमा अनस
ु धान गरी अिभयोजन
ततु गरेको पाइयो । उपयु ानस
ु ारको कारबाहीको
ार भ हेदा नेपाल रा बकबाट जारी िनदशन र बक
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को िवपरीत
काय भएकाले कारबाहीको ार भ भएको देिखँदनै
भने अिभयोग लगाएको कानूनी यव था फरक रहेको
पाइयो । यसरी अिभयोजक प बाट अिभयोजन
लगाइएको बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को
कानूनी यव था र ततु मु ाको त यगत अव थामा
तारत यता रहेको देिखँदैन । बिकङ कसरु ज तो
ग भीर कृितको कसरु थािपत हन सोबमोिजमको
कायकारण घिटत भएको कुरा व तिु न पमा वादी
प ले मािणत गनपन
ु ह छ । तर नेपाल रा बकको
एक कृत िनदिशका र बक तथा िव ीय सं थास ब धी
ऐन, २०६४ को बिखलाप गरे भएको कायह बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अनु पको काय मा न
सिकने अव था भएन । जनु कानून उ लङ् घन गरेको
हो, सोबमोिजम सजायको मागदाबी ततु गनपनमा
ु
अस ब कानूनको समु चा दफाह िवपरीतको कसरु
भनी अ प र असा दिभक दाबी िलएको पाइयो ।
दाबी िलएका कानूनी दफाह के कसरी उ लङ् घन
ग रए भ ने त य पिन प पमा मािणत गन सके को
छै न । साथै माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
पिन कसरु मािणत गन भार वादीको हने हँदा ततु
मु ामा अिभयोग लगाइएको कसरु वादीबाट व तुपरक
एवं िव ािसलो ढङ् गले मािणत गन सके को पिन
देिखँदनै ।
५. नेपाल रा बकको एक कृत िनदशन,
२०६७ िवपरीतको कसरु मा बिकङ कसरु तथा
सजाय ऐन, २०६४ आकिषत हने अव थासमेत
देिखँदनै । बिकङ सं थालाई अनशु ािसत र मयािदत
बनाउन जारी हने िनदशनले कानूनको प हण गन
स ने पिन देिखँदैन । यसरी जारी भएको िनदशनको
अव ा गन यि वा सं थालाई ग रने कारबाहीको
कृित र व प पिन फरक हने ह छ । िनदिशकाले
आफै ँ मा कानूनको प धारण गन नस ने हँदा सो
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िनदशनिवपरीतको काय कानूनी कसरु ज य काय पिन
हन स दैन ।
६. उि लिखत नेपाल बङ् गलादेश बक
िलिमटेड र नेपाल ीलङ् का मच ट बिकङ ए ड
फाइना स िलिमटेडका मेजर सेयरह एउटै पु अथात्
एन.बी. पु को भएकोले मज गन ताव पेस भई सोका
लािग नेपाल रा बकबाट वीकृित ा भएको त य
िमिसलबाट ट भएको पाइ छ । यसरी दवु ै सं थाह
मज भएपिछ बकको चु ा पज
ुँ ी विृ भई आिथक
अव था सु ढ हनक
ु ा साथै िव ीय गितिविधमा समेत
बढो री हने असल िनयतका साथ उ सं थाह
मज भएको पाइ छ । साथै दवु ै सं थामा एन.बी. पु को
मेजर सेयरह भएको र एउटै पु बाट दईु वटा सं था
स चालन हनभु दा एउटै सं था स चालन हनु उपयु
देिखई रा बकबाट मजस ब धी वीकृितसमेत ा
भएको देिख छ । यसरी मज हनेस ब धी स झौता
(MOU) मा पिन उपयु ानस
ु ारको वीकृित ा
भएपिछ ऋण वाह नगन स ब धमा कुनै सहमित
भएको पिन देिखँदैन । साथै गािभने सहमित भएपिछ
कजा वाह गन निम ने गरी कुनै कानूनले रोक
लगाएको पिन पाइँदैन । मज भएपिछ आ नोसमेत
वािम व रहने नेपाल बङ् गलादेश बकलाई नो सानी
परु याउने
उ े यले कजा वाह भएको पिन देिखँदैन ।
्
साथै उ कजाको असल
ु ीका स ब धमा िनयमानस
ु ार
कारबाहीको ि यामा जानपु नमा उ काय बिकङ
कसरु अ तगत पन भनी ग भीर कसरु कायम गरी
सजायका लािग मागदाबी गरेको कुरा यायोिचतसमेत
देिखँदैन ।
७. साथै कजा वाह हँदा रािखएको सं थापक
सेयरको मू याङ् कन भएको छ भने रािखएको िधतोले
कजा खा ने अव था पिन देिखएको छ । अक तफ
यि गत जमानीमा कजा वाह गन नसिकने अव था
पिन छै न । ने सेले िनधारण गरेको मू यमा रा
बकको िनदशनको अनपु ातमा मािजन कटाएको पिन
देिख छ । कजा वाह गन सािधकार िनकाय स चालक
सिमितबाट कजा वाह गन िनणय भएको पिन

देिख छ । ऋणी च डीराज ढकालको यि गत जमानीमा
ऋणी काश िघिमरेलाई .२,०८,००,०००/कजा वाह भएकोमा सो कजा चु ा भइसके को र
उ कजा वाह गदा सो कजा वाहको ि यामा
संल न भएका बकका कमचारी, स चालक सिमितका
सद य एवं ऋणीका बीचमा िमलोमतो भई गैरकानूनी
लाभ िलनिु दनभु एको िथयो भ ने कुराको अिभयोजन
प बाट त ययु िकिसमबाट पिु गनसके को
समेत पाइँदैन । नेपाल रा बक, बक सपु रीवे ण
िवभागको ब.स.ु िव./एन.बी.डे क/ िविवध/०७०/०७१
िमित २०७१/०३/०३ को प तथा नेपाल
बङ् गलादेश बक िलिमटेडको NB: HO: CEO’s
Office/01/97/070/71 िमित २०७१/०२/२७
को प बाट कजा चु ा भइसके को देिख छ । य तो
अव थामा चु ा भइसके को कजाको िवषयलाई आधार
बनाएर बिकङ कसरु कायम गन िम ने देिखँदनै ।
८. तसथ, नेपाल रा बकको एक कृत
िनदिशकाले िनदश गरेको काय उ लंघन गदा बिकङ
कसरु गरेको नमािनने अव थामा वाह भएको
कजा चु ा भइसके को र अिभयोग दाबीबमोिजम
ितवादीह उपरको कसरु मािणत हन नसके कोले
ितवादीह लाई सफाइ िदने ठहर्याई पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०७१/०७/२० मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ाइिदन
।
ु
ू
उ रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत : इ बहादरु कठायत
इित संवत् २०७२ साल चैत ३० गते रोज ३ शभु म् ।
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