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वािम व िनधारण गन माणको पमा िलनु नै
ये कर हने ।
 वादी अंिशयार नाताका होइनन् भनी नातामा
ला पा ख बाछे शेपा
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आयोगको िनणय वा िनदशन मानी पूव िनणय
आदश िव ामि दर
बदर गन पिन िम ने हदँ ैन । कुनै िव ालय िश ा
९८०४
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ीकृ ण भ राई,
स
ब धमा कुनै अड् डा अदालतमा उजुरी वा मु ा
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दायर
गन काय वत
यायपािलकाको
अदालतसमेत
िस ा त, अवधारणा, िव यापी मा यता एवं
ममको समेत ितकूल हने हदँ ा यायाधीशले
गरेको याियक कायको स ब धमा िनजउपर
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पराजुलीसमेत
िव
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ा.िल.समेत
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संयु
बहिववाह

नेपाल सरकार
िव
छ बहादरु
भ डारीसमेत

िवप ी बनाई कुनै अड् डा अदालतमा उजुरी,
िनवेदन वा मु ा दायर गन िम ने देिखन
नआउने ।
शासक य र याियक िनकायबाट ग रने
िनणयबाट कसैको हकािधकारमा असर वा
भाव पादछ भने य तो अव थामा यायको
अनभ
ु ूित िदनका लािग िनणयकताले
दरु ाशयरिहत, िवना पूवा ह, व छ र
िन प पले िन कषमा पुगेको हो भनी
देिखनका लािग ाकृितक यायको िस ा तलाई
अिनवाय पमा पालना ग रएको हनपु न ।
कसैको हक अिधकारमा असर पु ने अिधकारीले
िनजउपर िनणय गदा सो िनणय गन े ािधकार
छ, छै न भनी ारि भक पमै िवचार पु याउनु
पदछ । कानूनले े ािधकार नै दान नगरेको
िवषयमा ग रएको िनणय कानूनस मत र
वैधािनक िनणय हन स दैन । य तो
िनणयले
कानूनी
े ािधकारिवहीन
मा यतासमेत ा त गन नस ने ।
िववािदत ज गा वादी र ितवादी दईु जनाको
नाउँमा दता रहेको र िनजह ले नै भोग चलन
गरी आएको भ ने थािपत त य देिखएको तथा
वादी र ितवादी अंिशयारिभ को नरहेको
अव थामा वादी र ितवादीको बराबर हक
ला ने भई िववािदत िक.नं. ७१ को ज गाबाट
वादीले आधी दता फारी िलन पाउने नै देिखने ।
क पनीको सेयर, िडवे चर भ नु र अ य स पि
भ नु एउटै िवषय होइन । सेयर, िडवे चर भनेको
यो हो ड गनले आ नो िनजी स पि सरह
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी बेचिबखन
हकह ता तरण गन पाउने िवषय हो तर
क पनीको नाउँमा रहेको अ य चलअचल
स पि क पनी वयम्ले बाहेक सेयरहो डरले
आफूखुशी बेचिबखन हक ह ता तरण गन स ने
अव था नै नरहने ।
लो ने र सौतासँगै बसी िनजह को वैवािहक
स ब धलाई वीकार गन र आ ना िव को
अपराध वीकार गन यी जाहेरवालीले त काल
किहँकतै उजरु
बाजरु
नगरी लामो
अ तरालप ात् आफूलाई मन लागेको बखत
उजुर गन पाउने भ न िम दैन । य तो ि थितमा
हद यादस ब धी कानूनको उ े य र
आव यकतातफ िवचार गनु पिन ज री देिखने ।
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देवीकुमारी कटु वाल
िव
अजयकुमार कटु वाल

अंक िदलाई पाउँ
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संयु
ितपूित

ा.डा.बल
ु द थापा
िव
सु मा थापा

 िमित २०७१।४।३० मा घटेको वारदातको
स ब धमा िमित २०७१।५।८ मा पीिडतको
शारी रक परी ण गराउँदा जबरज ती करणीको
वारदात थािपत गन आव यक पन माणह
न भई जाने अव था रह छ । यसका साथै
पीिडतले वयम् आ नो यहोरा लेखाउँदा एवं
अदालतमा बकप गदा ितवादीले डर धाक
देखाई वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट
य तो अव थामा हने जबरज ती करणीमा
पीडक र पीिडतबीच संघष नै नभएको हदँ ा
पीिडतको शरीरमा संघषको िच ह नदेिखन
स ने ह छ । तर पीिडत वयम्ले जबरज ती
करणी भए हो भनी लेखाएको एवं सोही यहोरा
वारदातकै िदन अ य साथीह लाई समेत
बताएको अव थामा िनजको शरीरमा संघषको
िच नभएको र जबरज ती करणी भएको कुनै
माण फे ला नपरेकोले जबरज ती करणी भएको
होइन भनी मा न निम ने ।
 आ नै ीमतीले पितउपर र आ नै छोरीले
बाबुउपर आफूह को भिव यमािथ
उठ् ने
गरी अनाहकमा मौकामा उजरु गरे होलान भनी
अनमु ान गन िम दैन । अदालतसम बकप
गदा इ कारी बयान गरेकै आधारमा अ य माण
नहेरी कसुरबाट उ मु िदनु यायसङ् गत पिन
नहने ।
ु ुक ऐन, अंश ब डाको १ नं. अनस
ु ार
 मल
अंिशयार कायम भएपिछ अंिशयारह का बीचमा
िजय िजयकै अंश छु ट् याउनु पन कानूनी
यव था रहेको अव थामा ब डा गनपन
ु स पि
नरहेको भ ने आधारमा अंिशयार नै कायम
नरहने भ ने अथ गन पिन निम ने ।
 िचिक सकले गलत सेवा दान गरेको वा
लापरवाहीपूण काय गरेको कारणबाट
उपभो ालाई असर वा हािन नो सानीको पु न
गएको अव थामा ितपूित पाउनु पीिडत
उपभो ाको कानूनी अिधकार पिन हो । के ही
िचिक सकको लावरवाही र गलत उपचारको
कारणले िचिक सा सेवा ित पन गएको
नकारा मक सोचलाई नजरअ दाज गनसमेत
सिकँ दैन । कुनै िचिक सकले लापरवाही तथा
गलत सेवा दान गरी उपभो ालाई ित पु न
गएको अव थामा ितपूित भराउने कानूनी
यव थासिहत उपभो ा संर ण ऐन जारी
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संयु
अंश

धनबहादरु भ डारीसमेत
िव
िव णुकुमारी पराजुली

भएको पाइ छ । सोही उपभो ा संर ण
ऐनअनुसार
ितपूिततफ दाबी िलएको
अव थालाई यायोिचत पबाट हे रनु पन ।
िनयु हन यो यता पु ने िश कह को वृि
िवकासलाई नै अव
हने गरी लामो
अविधस म पद र राखी अ थायी िश कलाई
िनिम िदई काय स चालन गरी रहनु वा छनीय
नहने ।
अंशब डाको ३२ नं. बमोिजम वादीले तारेख
गुजारे पिन अंश मु ा िडसिमस गन
निम नेस मकै कारणबाट वादीले तारेख गुजारी
बसेको अव थामा पिन सु तहका अदालतले
मु ामा कारवाही र िकनारा गनपदछ
भन
ु
िम दैन । अंशब डाका महलको २२ नं. लाई पिन
हे रनु पदछ र साम ज य पूण पमा या या
ग रनु पदछ । यसरी हेदा तामेलीमा रहेको
अंशमु ा तामेलीबाट जगाई बाँक कारवाही र
िकनारा गनका लागी वादी प ले अदालतमा
उपि थत भई तामेलीबाट मु ा जगाई सनु वु ाई
गन अनरु ोध गनु आव यक देिख छ । ितवादी
प उपि थत हदँ ैमा अंश मु ालाई तामेलीबाट
जगाउने योजन पूरा नहने ।
ितवादीले पेस गरेको िववािदत शैि क
यो यताको माण प लोक सेवा आयोगको
परी ामा सामेल हन भ रने दरखा त फाराममा
उ लेख गरेको अव था प रि थितबाट िनजले
सो सरहकै वा सो भ दा मािथ लो अ य शैि क
यो यता ा गरेका छन् भ ने आधारमा सो
माण प योगहीन छ भ ने मानी भइसके को र
ग रसके को कसरु बाट छु टकारा िदन निम ने ।
नाग रकताको माण प भनेको रा यले
नाग रक भएको आधारमा िदइने पिहचानको
द तावेज हो । नाग रकताले रा य र नाग रकको
स ब धलाई जोडने काय गरी य तो स ब धको
मािणत गन हदँ ा के वल नाग रकताको माण
नाता कायम गन द तावेज हन स ै न ।
नाग रकतामा कसैको बाबुको नाम मा उ लेख
भएको आधारमा कसैलाई िववािहत वा
अिववािहत भनी छु टयाउने आधार हन नस ने ।

८८२

८८९

८९२

९०३

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

नणय नं . ९८०२
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७३।१०।२७
०७२-DF-००१५
मु ाः िनणय दता बदर हक कायम ।
पनु रावेदक / वादी : िज ला लिलतपरु , लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ ब ने हेरादेवी
ब ाचायसमेत
िव
यथ / ितवादी : िज ला लिलतपरु , लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं.११ ब ने पूणलाल
महजनसमेत
§

§

सािबकको नापीमा दता बाँक रहन गएका
ज गाको हक वािम व िन पण गदा
सो नापीमा खडा भएका िफ डबक
ु मा
लेिखएका
यहोराह
मह वपूण
माणको पमा िलनुपन देिखन आउँछ ।
िफ डबुकमा लेिखने यहोरा सो ज गाको
वािम वको स ब धमा काला तरस ममा
िववादको
यिकन
गन
माण
मािन छ । यसैले िफ डबुकलाई सो
ज गाको वािम व िनधारण गन माणको
पमा िलनु नै ेय कर हने ।
( करण नं. ९)
अवैध दताको आधारमा भएको िलखत
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§

§

§

वतः अवैध, दुिषत र बदरभागी हन जाने
ह छ । ितवादीह ले िववािदत ज गा िमित
२०५३।११।१४ मा मोही कृ णबहादरु को
सहयोगमा आ नो नाउँमा दता गराई
२०५३।११।१९ मा कृ णबहादुरलाई नै
बकसप गरी हक ह ता तरण गरेको
देिख छ । सािबक ३९३ को हाल रै.नं. १४
को लगतलाई समेत आ नो नाउँमा दता
गराई ज गा ह ता तरण गरेको देिखँदा
य तो दताले काननू ी मा यता पाउने भ न
िम ने नदेिखने ।
( करण नं. १३)
िफ डबुकमा उ लेख भएको उही यहोरा
िवप ी ज गाधनीह को हकमा माणमा
ा हने र पुनरावेदक वादीह को हकमा
भल
ु वश लेिखएको भनी नजरअ दाज गन
निम ने ।
( करण नं. १३)
सावजिनक सूचना काशन गनु भनेको
असर पनको हक यसै हनन् नहोस्
भ नेतफको सिु नि ततास म हो तथािप
स बि धत प ले सावजिनक सूचनाको
जानकारी पाएको कुरा अ य माणबाट
पुि हनु पदछ । यसरी मािणत नगरेस म
यो सूचनालाई आधार बनाई हक पु ने
प को हक हनन् गन निम ने ।
( करण नं. १३)
मल
ु ुक ऐन ज गा पजनीको १७ र ज गा
िम नेको १८ नं. ले काम कारवाहीको
जानकारी पाएको िमितबाट हद याद
सु हने नभनी दता भएको थाहा पाएको
िमितबाट ६ मिहनािभ नालेस निदए
ला न स ै न भ ने यहोरा उ लेख

नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
गरेको देिखएबाट समेत िफराद वादी गन िनणय गराई िमित २०५३।११।१९ मा नै िनज
हद यादिवहीन भ न िम ने नदेिखने ।
मोहीको छोरालाई नै हालैदेिखको बकसप बाट ज गा
( करण नं. १३) हक ह ता तरण ग रिदएका छन् । िववािदत ज गाको
मोही चनवीर महजनले िफ डबक
ु मा मा नभई मोहीले
पनु रावेदक / वादी : िव ान् अिधव ा ेमिसंह धामी
भन २ नं. अनस
ु ूचीमा समेत ज गाधनी वीरनरिसं
यथ / ितवादी : िव ान् अिधव ा योगराज सवु ेदी, भनी उ लेख ग रिदएका छन् । यसरी िफ डबक
ु मा
र बहादरु े ी
उि लिखत कुरालाई २ नं. अनस
ु ूचीसमेतबाट पु ् याई ं
अवलि बत निजर :
भइरहेको अव थामा मालपोत कायालय, लिलतपरु ले
स ब कानून :
सो कुराको कुनै वा ता नगरी हचवु ाको भरमा गरेको
िनणय िु टपूण छ । यसरी ससरु ा तथा बाजे वीरनरिसं
सु तहमा फै सला गनःगभु ाजु (ब ाचाय) को िनिववाद हक रहेको लिलतपरु
मा. यायाधीश ी जनादनबहादरु खड् का
िज ला, िटकाथली गाउँ िवकास सिमित वडा नं.१(क)
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःिक.नं.१६५ े फल २-२-३-०, ऐ.ऐ. वडा नं १(ग)
माननीय यायाधीश ी रणबहादरु बम
िक.नं.४४ े फल ०-२-०-०, ऐ ऐ िक.नं.४५ े फल
माननीय यायाधीश ी माधव साद चािलसे १-१५-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.४७ े फल ०-३-०-०
सव च अदालतमा फै सला गनःसमेतका ज गाह िवप ी ितवादीह का नाममा मा
मा. यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
एकलौटी पमा दता गन गरी िमित २०५३।११।६
मा. यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
मा गरेको ज गा दता सिमितको िसफा रस र सोको
आधारमा िमित २०५३।११।१४ मा मालपोत
फै सला
कायालय, लिलतपरु ले गरेको िनणयमा ३ भागको १
या. जगदीश शमा पौडेल : याय शासन भाग हामीह को हक जितको िनणय र सो िनणयको
ऐन, २०४८ को दफा ९ को े ािधकारिभ को भई आधारमा भएको दतासमेत बदर गरी हामीह को
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१) हक कायम गरी चलनसमेत चलाई पाउँ भ ने िमित
(क) बमोिजम पेस भएको ततु मु ाको संि त य र २०६०।५।३१ को िफरादप ।
ठहर यस कार छःिफराद दाबीमा सभ नाप न सा हँदा
हामीह का ससरु ा तथा बाजे वीरनरिसं िकसानको यहोरामा यो ज गा लिलतपरु ओमबहाल
गभु ाजु (ब ाचाय) तथा िवप ीह का िपतासमेतको ब ने वीरनरिसं, मंगलाल र िकसलालसमेत ३
नाममा नापन सा भई हामीह को संयु हक भोगको जनाको हो । ३ मरु ी ९ पाथी धान ितरी आएको छु
िनिववाद पमा हक रहेको िववािदत ज गाह मा भनी मोही चनवीरले िफ डबक
ु मा लेिखिदएका छन्
िवप ीह ले सािबक मोही चनवीरको छोरालाई भ ने उ लेख गरेको छ । सािबक रिसदमा यसरी ३
हातमा िलई िनजलाई नै ज गा िदने सतमा लोभमा जना संयु दताको भनी उ लेख गन सके को छै न ।
पारी आ नो िपता चनवीरले िफ डबक
ु मा उ लेख सािबक दता ज गाभ दा हाल नापीमा नरघटी नरबढी
गरेको कुरालाई भल
ु ले नाम लेिखन गएको भनी हने कुरा वभािवकै छ र मोहीले जनु सक
ु ै यहोराबाट
बयान गराई िमित २०५३।११।१४ मा ज गा दता िफ डबक
ु मा लेिखिदए पिन दता े ताबेगर मोहीले
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लेिखिदएकै आधारबाट संयु ज गा दता हने होइन ।
िववािदत ज गामा वादीह को समेत हक ला ने ज गा हो
भने यसै लगाउको िलखत बदर मु ामा मोहीले २०५९
सालस म बाली बझ
ु ाई आएको छ भ ने उ लेख छ
सो कुरा प यारलायक छै न िकनभने िववािदत ज गा
मसमेतले दता गरी कृ णबहादरु लाई हालैदेिखको
बकसप पा रत गरी हक ह ता तरण गरी िदई
सके पिछ सो िववािदत ज गाको बाली िवप ीह लाई
बझ
ु ाउने कुरै आउँदैन । िववािदत ज गामै िवप ीह को
३ भागको १ भाग ज गा पछ भ ने कुरा िवना माण
भ न िम दैन । वादीह को दाबी झु ा हो मेरो सबदु
माण बझ
ु ी हक इ साफ गरी वादी दाबीबाट अलग
फुसद गराई पाउँ भ ने ितवादी सूयमान महजनको
ितउ रप ।
िवप ी वादीको स पूण दाबी झु ा हो ।
िववािदत ज गामा िवप ीह को कुनै हक छै न ।
वादीह लाई िववािदत ज गा कहाँ पछ, कुन यि ले
भोग चलन गरी राखेको छ, कित मू य पछ, ज गाको
अव था के छ, कुन बाली भ ने सामा य जानकारीसमेत
नभएका िबलकुलै अस बि धत उनाउ यि ह हन ।
सो कुरा २०२२ सालमा नापी भएको ज गा वीरनरिसं
भिनएका यि का नाउँबाट नाउँसारी दता गन िनवेदन
निदएबाट र ज गा पजनीको २(क) नं. बमोिजम
नामसारी हने ज गा हो भ नस म पिन नसके बाट
प ह छ । सािबक े फल २-८-० बाट हालको
े फल ४-६-३ दता गरेकोमा िवप ीले उठाउने
कानूनी र नैितक आधार छै न । िववािदत ज गाह
सािबकमा भ दा नरबढी हन गएकोस म हो । नरबढी
हँदमै ा िवप ीको हक ला ने होइन । िववािदत ज गाह
हामीह को िपताह कै सािबक लगतबाट िभडी दता
हने हा ो मा पैतक
ृ स पि हो । त कालीन मोहीको
भूलबस उनाउ यि वीरनरिसं नाम उ लेख हन
गएको मा हो । हामीले २०५३।११।१४ मा ज गा दता
गरी िमित २०५३।११।१९ मा मोही कृ णबहादरु लाई

हालैदेिखको बकसप गरी हक ह ता तरण गरेको
हो । सो स ब धमा आ नो स पि जसलाई जसरी
हक ह ता तरण गरे पिन आ नो खशु ी हने हँदा हामीले
मोहीलाई बकस िदएका ह । तसथ हामीह कासमेत
नाउँमा िववािदत ज गा दता गन गरी भएको मालपोत
कायालय, लिलतपरु को िमित २०५३।११।१४
को िनणय र सो िनणयको आधारमा भएको दता
कानूनबमोिजम नै भएको हँदा िवप ीह को िफराद
खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको ितवादीह ह रशंकर
महजन र पूणलाल महजनको संयु ितउ र प ।
िफराद दाबीको ज गा वादीह कै हकिभ को
ज गा भए २०२१ सालको नापीमा उपि थत भई ज गा
दता गन स नपु नमा गरेको छै न । सोप ात् गोरखाप मा
सावजिनक सूचना कािशत गदासमेत वादीह ले दाबी
गन नसके को साथै आ नो ज गा भए मोहीबाट बाली
बझ
ु ेको भरपाई हनपु न सो पिन छै न । मोही कृ णबहादरु
महजनले िपता च वीर महजनको नाममा मोही
कायम भएको उि लिखत ज गा िपता २०२९ सालमा
परलोक भएपिछ मैले नै ज गा जोतभोग गरी आएको
छु । िफ डबक
ु मा लेिखएको वीरनरिसं गभु ाजु उ
ज गाको ज गाधनी नभई भूलले मा लेिखन गएको हो ।
सािबक ज गाधनी िकसलाल र मंगललाल मा हन् भनी
उ लेख गरेको, सजमीनका यि ह ले समेत नापीको
समयमा भूलले उ ज गाको ज गाधनी वीरनरिसं
लेखन गएको हो । वा तिवक ज गाधनीह मंगललाल
महजन र िकसलाल महजन हन् भनी लेखाएका र
सोही आधारमा ितवादीह का नाममा दता गन
गरी िमित २०५३।११।६ मा सिमितको िसफा रस र
सोही आधारमा िमित २०५३।११।१४ मा मालपोत
कायालय, लिलतपरु ले गरेको िनणय कानूनस मत रहे
भएको देिखएकोले उ िनणय बदर ग रपाउँ भ ने वादी
दाबी पु न स दैन भ ने लिलतपरु िज ला अदालतको
िमित २०६१।११।१९ को फै सला ।
िववािदत िटकाथली गा.िव.स. वडा नं.१(क)
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िक.नं १६५, ऐ.वडा नं.१(ग) िक.नं. ४४, ४५ र ४७
का ज गामा हा ा ससरु ा तथा बाजे वीरनरिसं गभु ाजक
ु ो
हक मेिटने गरी िवप ीह को नाममा मा दता गन गरी
िमित २०५३।११।६ मा गरेको सिमितको िसफा रस र
सोको आधारमा िमित २०५३।११।१४ मा मालपोत
कायालय, लिलतपरु ले िनणय गरेको छ । सो िनणय
अनस
ु ार भएको ज गामा हा ो ससरु ा तथा बाजेको हक
िह सा ३ भागको १ भाग बदर गरी हामीह को हक
कायम ग रनपु नमा माणको मू याङ् कन तथा िववेचना
नै नगरी वादी दाबी नपु ने ठह याई भएको फै सला
अ.बं.१८४(क), १८५ नं. र माण ऐन, २०३१ को
दफा ५४ को ितब धा मक वा यांशसमेत िवपरीत
हँदा बदर गरी हा ो िफराद दाबीअनस
ु ार ग रपाउँ भ ने
यहोराको वादीह को पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
परेको पनु रावेदन प ।
दाबीको ज गा वीरनरिसं गभु ाजस
ु मेतको
हकको हो भनी नापीको समयमा नै मोहीले लेखाई
िदएको िफ डबक
ु बाट देिखन आएको अव थामा
वादीको े ता िभडाई यिकन नगरी वादी दाबी पु न
नस ने ठहर गरेको सु फै सला फरक पनस ने
हँदा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम यथ ह लाई िझकाई
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६३।२।२५ को आदेश ।
वादीले दाबी िलएका हाल कायम
िक.नं.१६५, ४४, ४५ र ४७ का िववािदत ज गाह
वादी दाबीअनस
ु ार सािबक लगत दथटु ोल ३९३ नं. को
हाल रै.नं.१४ िभ को भ ने कुराको त ययु कागज
माण पेस गन सके को देिखँदैन । नापी हँदा े ीय
िकताबको कै िफयत महलमा सािबक मोही चनवीर
यापल
ु े यो ज गा लिलतपरु वँ बहाल ब ने वीरनरिसंह
गभु ाजु भ नेसमेत ३ जनाको हो भनी जनाई िदएकै
आधारमा िववािदत ज गा वादीसमेतको संयु दताको
हो भनी मा न िम ने देिखँदैन । ज गा कमाउने सािबक
मोहीका छोरा कृ णबहादरु महजनले स बि धत

मालपोत कायालयमा गरेको बयानमा नापी हँदा बाबक
ु ो
भूलले गदा िकसानको यहोरा वीरनरिसं गभु ाजु भनी
नामस म उ लेख गरेका हन् । उ ज गाका ज गाधनी
िकसलाल र मंगललाल हन् । िकसलालको हक खाने
पूणलाल र मंगललालको हक खाने ह रशंकर, सूयमान
मा हन् भनी िमित २०५२।१०।४ मा द.नं.१४५८०
मा लेिखिदएको देिख छ । उ ज गाको ज गाधनी
वादीह का ससरु ा र बाजेसमेत ज गाधनी भई सािबक
मोही चनवीर महजन यापु वा कृ णबहादरु महजनका
बीचमा कुत कबिु लयत भई बाली ितरोभरो भएको भ ने
कुरा पिु हने आिधका रक िलखतसमेत वादी प ले
पेस गन सके को देिखएन ।
२०२१ सालमा नापी भएको ज गालाई
मौकै मा वादी प का ससरु ा बाजे तथा पित िपतासमेतले
आ ना नाउँमा दता गराई े ता कायम गन सके को
अव था पिन छै न । िववािदत ज गा २०५३।११।१४
मा नै मालपोत कायालय, लिलतपरु बाट आधा ज गा
पूणलाल महजनका नाउँमा र आधा ज गा सूयमान
महजन र ह रशंकर महजनका नाउँमा दता गन
िनणय भई सो ज गाह िमित २०५३।११।१९ मा
हालैदेिखको बकसप ारा कृ णबहादरु महजनलाई हक
ह ता तरण भइसके को भ ने देिखन आयो । वादी प
िमित २०६०।५।३१ मा मा अथात् ितवादी प का
नाउँमा दता भईसके को धेरै वषपिछ िववािदत ज गाको
िनणय बदर गरी हामीह को हक कायम ग रपाउँ भ ने
वादी दाबी त ययु ठोस सबदु माणह को अभावमा
पु न स ने देिखएन । िववािदत ज गाको दता बदर गरी
हक कायम ग रपाउँ भ ने वादीको िफराद दाबी पु न
नस ने ठहर्याएको सु लिलतपरु िज ला अदालतको
िमित २०६१।११।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६३।११।८ को फै सला ।
लिलतपरु िज ला, िटकाथली गाउँ िवकास
सिमित वडा नं.१(क) िक.नं.१६५, ऐ. ऐ. वडा
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नं.१(ग) िक.नं.४४, ४५, ४७ समेत ज गा हामीह का
ससरु ा तथा बाजे वीरनरिसं गभु ाजु (ब ाचाय) तथा
िवप ीह का िपतासमेतको ज गा ितवादी र नापीको
समयमा ज गाधनी उपि थत नभई मोहीले ज गाधनीका
नाममा नाप न सा गराई संयु मोठ े ता खडा भएका
ज गाह हन् । वा तिवक ज गा कमाउन िलने मोहीले
नै प टसँग यी यी यि ज गाधनी हन् भनेर लेखाई
िदइसके को अव थामा मोही चनवीर यापक
ु ा छोरा
कृ णबहादरु महजनले मंगललाल र िकसलाललाई मा
ज गाधनी भनेको भरमा ज गाधनी िवप ीह हन् भ न
सिकँ दैन । सािबकका मोहीले िफ डबक
ु को िकसानको
यहोरामा प सँग वीरनरिसं गभु ाजक
ु ो ज गा हो भनी
उ लेख गरेको कुरालाई लिलतपरु िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट फै सला गदा सो
कुरातफ यान िदइएन । को को ज गाधनी हो भनेर
पु ट् याई ं गन मख
ु आधार माणलाई िवचारै नगरी
फै सला ग रएको छ ।
मालपोत कायालय, लिलतपरु बाट वडा
नं.१८ मा याद जारी हँदा वडा नं.१८ मा नबहाल भ ने
ठाउँ नभएको भनी याद िफता भएको छ भने पनु ः वडा
नं.२० नबहालमा पछ भनी यहाँ याद जारी गदा घर
फे ला नपरेको भनी िफता भएको छ । याद टाँस भएको
भ ने कुरा नै गलत हो यही मािथ िफ डबक
ु मा नबहाल
लेिखएको नभई वँबहाल (ओनबहाल) ब ने वीरनरिसं
गभु ाजु भनी लेिखएको छ । ओनबहाल वडा नं.१८
मा पदछ सो ठेगानामा याद जारीसमेत भएको छै न।
सावजिनक सूचना कािशत हँदा हक दाबी नगदमा
हा ो हक जान स दैन । सावजिनक सूचना कािशत
हँदमै ा थाहा पाएको भ न निम ने भनी ने.का.प.२०५०
अंक ११ पृ ६७१ मा कानूनी िस ा त ितपादन
भएको छ । यी ितवादीह ले वा तिवक ठेगाना
नदेखाई गलत ठेगाना देखाई हा ो हक जाने गरी हा ो
हक ला ने ज गा दिु षत दता गराएको हनाले मालपोत
कायालयको िमित २०५३।११।१४ को िनणय बदर

गनपनमा
हामीलाई हराई भएको फै सला िु टपूण छ ।
ु
हामीले सािबक लगत दथुघोलको ३९३
लगत रै.प. भई हाल रै.नं.१४ को योदे १-१-० को
खलासँग िभड् ने भनी प उ लेख गरी दाबी िलएका
छ भने ब ितवादीह ले आ नो ितउ रप मा
आ नो यो सािबक लगतअ तगत फलानो खलासँग
िभड् ने ज गा हो भनी कुनै िजिकर गन सके का
िथएनन् । हामीले िफरादप मा प सािबक लगत ३९३
नं. को रिसदसँग िभड् ने भनी दाबी िलएपिछ हामीले पेस
गरेको लगतसँग निभड् ने हो भने कुन लगतसँग िभड् ने
हो यो कुरा खल
ु ाउनु पनमा ितवादीह ले कुनै लगत
नै देखाउन नसके का अव थामा हामीले त ययु
कागज माण पेस गन नसके को भ ने आधार व तिु न
छै न ।
वा तिवक ज गा जो ने मोही चनवीरले सभ
नापी हँदा ज गाधनीह उपि थत नभएकाले आफू
मोही र ज गाधनीह वीरनरिसं गभु ाजस
ु मेत ३ जना
हन् भनी लेखाई िदएका छन । सािबकदेिख ज गा
जो नेले वा तिवक कुरा लेखाई सके को अव थामा
यस बखत १२ वष भएका कृ णबहादरु ले २०५३
सालमा ज गा दता गन ममा भूलबाट लेिखन गएको
भ ने भनाई िबलकुल गलत छ । मोही चनिवरले भनेको
कुरालाई यसको हक खाने यि ले होइन भ न
माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले िवव धन ला छ।
माण ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा ३(ग)
अनस
ु ार वयम् ज गा कमाउने सािबक मोहीले भनेको
कुरालाई माणमा निलई पिछ हक ा भएका मोहीका
छोराले अ य ज गावालाह सँग िमलेमतो गरी य
गरेको कुरा माणमा िलई भएको फै सला माणको
मू याङ् कन नगरी भएको छ । जहाँस म कबिु लयतनामा
तथा भरपाइको कुरा छ मोहीले २०२१ सालभ दा
अगािडदेिख कमाएको र २ नं. अनस
ु ूचीसमेत कािशत
भएको हनाले कबिु लयतनामा हने कुरा भएन भने एक
अकाको िव ासले गदा बाली बझ
ु ेको दोहोरो भरपाई
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िलने गरेका िथएन । यिह मािथ ज गा कसको हो भ ने
कुराको ठोस माण भनेको सािबक रिसद पेस गरेका
छ । नापीकै समयमा वीरनरिसं गभु ाजक
ु ो समेत हक
भएको भनी नापी भई िफ डबक
ु तथा े तासमेत
हा ो बाजे तथा ससरु ा वीरनरिसं गभु ाजक
ु ो नाममा
तयार भएको छ । के वल मोहीको छोराको भनाईको
आधारमा ज गाधनी कायम हने होइन ।
यी ितवादीह का हकदारह ले पिन
नापीको समयमा दता गराएका िथएनन् सबैको
समान पमा े ता खडा भएको िथयो । यसरी
े ता कायम भएको ज गा मालपोत ऐन, २०३४
को दफा ७(२) तथा मल
ु क
ु ऐन ज गा पजनीको २
तथा २(क) बमोिजम जिहलेसक
ु ै दता नामसारी गन
सिक छ । सव च अदालतबाट मोठ े तालाई
माणमा िलनपु न भनी ने.का.प.२०३० िन.नं.७१९
पृ १८, ने.का.प.२०४२ िन.नं. २२६४ पृ १३७ को
निजर िस ा तबाट समेत उ िमितमा भएका फै सला
सव च अदालतबाट ितपादन भए गरेका निजर
िस ा तिवपरीत छ । हामीह ले जालसाजी मु ा दायर
नगरेको अव थामा सो कुराको यिकन गरी िनणय
गनपनमा
बहसमा उठाएको कुरालाई आधार िलई हा ो
ु
दाबी नपु ने गरी भएको फै सला िमलेको छै न ।
हामीह को हक मान िनयतले वयम्
कृ णबहादरु समेत समावेश भई दता गराई आ नो
नाममा कायम गरेका अव थामा हक ह ता तरण हँदैमा
हा ो हकमा असर पन स दैन । िवप ीह बीच िमित
२०५३।११।१९ मा भएको हालैदिे खको बकसप
िलखत बदर मु ासमेत परेको िथयो सोतफ हे रएन ।
एकाको ज गा अकाले दता गरे गराएमा मल
ु क
ु ऐन ज गा
पजनीको १७ नं. तथा ज गा िम नेको १८ नं. बमोिजम
थाहा जानकारी पाएको िमितले ऐनका यादिभ
नालेस गरेका छ । ितवादीह ले हा ो हक जाने
गरी िमित २०५३।११।१४ मा दता गराई गपु चपु गरी
बसी िलनिु दनस
ु मेत गरेको कुरा थाहा पाएपिछ ऐनका

यादिभ नालेस गरेका ह । िढलो नालेस गदमा दाबी
नपु ने भ न िम ने होइन ।
िवप ीह का ज गाका मोही र हामीह का
ज गाका मोही एकै यि भएका कारणले मोहीले
संयु पमा कमाएका हँदा सोही यहोरा िफ डबक
ु मा
लेखाई िदएका हन् । यसरी िफ डबक
ु मा प सँग
भएको यहोरा उ लेख भइरहेको अव थामा अ य
ज गाधनीह सँग िमली मोहीको छोराले झु ा कुरा
लेिखिदएको कुरालाई अदालतबाट माणमा िलई वादी
दाबी नपु ने भ नु गलत हो । िवप ीह ले के कसरी
ग ती यहोरा लेिखन गएको हो भ ने कुराको कुनै ठोस
माणले मािणत गन सके का छै नन् । हालका मोही
कृ णबहादरु लाई हातमा िलई यी िवप ीह ले झु ा
बयान गन लगाएका छन् । िववािदत ज गाह हा ो
बाजे तथा ससरु ा वीरनरिसंह गभु ाजु तथा िवप ीह का
िपताको नाममा संयु नापी भएको ज गा हो भ ने कुरा
िवप ीह ले ज गा दता गन ममा पेस गरेको सािबक
लगतबाट पिन पिु ह छ िकनभने िवप ीह ले छुट
ज गा नामसारी ग रपाउँ भनी िमित २०५२।८।१९ मा
िदएको िनवेदनमा रै.नं.३२५ तपना १।।S रै.नं.३३२
पौताल १S।। र रै.नं.१ बाट १ रोपनी गरी ज मा
सािबक े फल २-१२-२ ज गाबाट िववािदत ज गा
े फल ४-६-३-० ज गा िभड् ने भनी िनवेदन िदएका
र रै.नं.३३२ को ज गा अकको नाममा दता गरी
सके कोले उ ज गा निभड् ने भनी रै.नं.३२५ र रै.नं.१
को सािबक े फल २-१-०-० ज गासँग े फल
४-६-३-० ज गा िभडाई दता गराइएको छ । यसरी
िवप ीह ले िभड् दै निभड् ने रिसद िभडाउने कोिसस
गनका साथै सािबकको े फलभ दा हालको े फल
लगभग दो बरभ दा बढी दता गरेका छन् । िवप ीले झु ा
कुरा उ लेख गरी झु ा बयान गन लगाई हामीह को
हकमा आघात पु ने काम गरेकोले मालपोत कायालयको
िनणय बदर हने गरी फै सला गनपनमा
हा ो दाबी नपु ने
ु
गरी फै सला भएकोले लिलतपरु िज ला अदालतबाट
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िमित २०६१।११।१९ मा भएको फै सलालाई सदर हने
गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनले िमित २०६३।११।८
मा गरेको फै सला दोहोर्याई हेरी उ टी गरी वादी
दाबीबमोिजम मालपोत कायालय, लिलतपरु ले गरेको
िनणयमा ३ भागको १ भाग हामीह को हकको जित
िनणय र सो िनणयको आधारमा भएको दतासमेत बदर
गरी हामीह को हक कायम गरी चलनसमेत चलाई
पाउँ भ ने वादीको यस अदालतमा परेको िनवेदन प ।
यसमा मालपोत कायालय, लिलतपरु को
िमित २०६१।१०।२१ मा ा हन आएको वादीले
माण िदएको सािबक लगत रैकर नं.१४ को पा.द.
मा १-४-०-० ज गा िनवेदक वादीका पित िपता
वीरनरिसंहका नाउँमा दता लगत कायम भएको देिखन
आयो र सभ नापीमा वादी दाबीको िक.नं.१६५, ४४,
४५ र ४७ को ज गाको िफ डबक
ु को कै िफयत महलमा
यो ज गा लिलतपरु इ.नबहाल ब ने वीरनरिसंह गभु ाजु
र लिलतपरु ब खु ब ने मंगल यापु र ऐ. ब ने
िभरालाल यापस
ु मेत ३ जना ज गाधनी जिनएको
अव थामा वादी दाबी नपु ने ठहराएको सु लिलतपरु
िज ला अदालतबाट िमित २०६१।११।१९ मा भएको
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६३।११।८ को फै सलामा माण ऐन, २०३१
को दफा ३, ५४ र अ.बं.१८४क नं. को िु ट िव मान
देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम ततु मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान
ग रएको छ । िनयमबमोिजम गरी पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६६।९।२९ को आदेश ।
लिलतपरु िज ला, टीकाथली गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.१क िक.नं.१६५ े फल
२-२-३-०, ऐ.ऐ. वडा नं.१ग िक.नं.४४ े फल
०-२-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.४५ े फल १-१५-०-०, ऐ.ऐ.
िक.नं.४७ े फल ०-३-०-० समेतका सबै ज गाह
नापी गराउने चनिवर महजन वादी दाबीका ज गाह को
जोताहा मोही रहेको िनज मोहीले िकसानको महलमा

यो ज गा लपु वँ बहाल ब ने वीरनरिसं गभु ाजस
ु मेत
तीन जनाको हो भनी उ लेख गरेको, वादीले सािबक
दथघु ोल ३९३ लगतको ज गा रै.प. भई हाल रै.नं.१४
को योदे १-१-० को खलासँग िभड् ने भनी प उ लेख
गरी सोको माणसमेत िमिसल सामेल रहेको ि थतमा
उपरो ज गाह िवप ी ितवादीह का नाममा मा
दता हने ठहराएको मालपोत कायालय, लिलतपरु को
िमित २०५३।११।१४ को िनणयसमेतबाट वादीह को
हकको ३ भागको १ भागमा असर परेको देिखँदा वादी
दाबीबमोिजम ३ भागको १ भाग ज गाको दता बदर गरी
हककायम गरी चलनसमेत चलाई िदलाई िदनपु नमा
वादी दाबी पु न नस ने ठहराएको सु लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।८ को फै सला
उ टी भई उि लिखत ज गाको वादीह को हकको ३
भागको १ भाग दता िनणय बदर भई वादीह को हक
कायम हने र यसमा वादीह ले चलनसमेत पाउने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको संयु
इजलासका माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार
उपा यायको िमित २०७२/९/५ को राय ।
ितवादीह पूणलाल महजन, सूयमान
महजन र ह रशंकर महजनको नाममा दता नामसारी
गन मालपोत कायालयबाट िनणय भएको लामो
समयपिछ आई वादीह को हक नै कायम हन नस ने
ज गा हँदा वादी दाबी खारेज गन गरेको सु लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।८ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । उ फै सला उ टी
गरी वादी दाबी पु ने ठहराएको माननीय यायाधीश ी
गोिव दकुमार उपा यायको रायसँग सहमत नभएकोले
ततु मु ा सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ३(१)(क) बमोिजम पूण इजलासमा पेस
गनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको संयु
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
इजलासका माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर
ज.ब.रा.को िमित २०७२/९/५ को राय ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ाको पनु रावेदनसिहतको िमिसल
अ ययन गरी पनु रावेदक वादीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी ेमिसंह धामीले िववािदत
िक.नं.१६५, ४४, ४५ र ४७ को ज गाको िफ डबक
ु को
कै िफयत महलमा ज गाधनी वादीका ससरु ा / बाजे
वीरनरिसंह गभु ाजस
ु मेतको नाम उ लेख भएको छ ।
यो ज गा ल.प.ु दथल
ु ३९३ को रै.नं.१४ अ तगतको
ज गा हो । सभ नापीमा दता छुट हन गएकोले छुट
ज गा दतामा सािबक लगतलाई पिहलो माणका
पमा मािन छ । मोठ े तामा वीरनरिसंह गभु ाज,ु
िकसलाल र मंगललालको नाउँमा दता बाँक रहेको
भ ने िमित २०५३/११/१४ को मालपोत कायालयको
िनणय पचामा समेत उ लेख भएबाट सािबक ज गाधनी
वीरनरिसंह गभु ाजस
ु मेत भएकोमा िववाद छै न । वादी
ितवादीको बाजे / ससरु ाको संयु नाउँमा रहेको उ
ज गा यथ ह ले एकलौटी पमा दता गन िम ने
होइन । २०२१ सालमा नापी भएको ज गालाई मौकै मा
वादी प का ससरु ा बाजे तथा पित िपतासमेतले
आ ना नाउँमा दता गराई े ता कायम गन नसके को
भ ने आधारमा वादी दाबी पु न नस ने ठहराएको
लिलतपरु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला उ टी हने ठहर
गरी माननीय यायाधीश गोिव दकुमार उपा यायबाट
य राय सदर हनपु न भ ने बहस ततु गनभयो
ु ।
यसैगरी यथ ितवादी ह रशंकरका
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी योगराज
सवु ेदीले िववािदत ज गाह ितवादीह ले दिु षत दता
गराएको होइन । वीरनरिसंको ठेगाना िमलेको छै न ।
नबहाल र वबहाल एउटै ठाउँ होइन । उ ज गाह
ितवादीको भोगको ज गा हो । मालपोत ऐन, २०३४ को
दफा ७(२) बमोिजम छुट ज गा ितवादीह को नाउमा

दता हन आएको हो । िववािदत ज गामा वादीको हक
कायम हने होइन भनी र यथ ितवादी कृ णबहादरु
महजनको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
र बहादरु े ीले मोही कृ णबहादरु ले वा तिवक
यहोरा लेखाई कानूनबमोिजम ितवादीह को नाउँमा
नामसारी दता भई िनिववाद हकभोग भइरहेको ज गा
भएकोले य तो ज गा जिहलेसक
ु ै हक ह ता तरण गन
पाउने नै हँदा यी ितवादी ज गाधनीले ितवादीम येका
मोही कृ णबहादरु लाई हालैदेिखको बकसप िलखत
गरी हक ह ता तरण गरेका हन् । िवप ी वादीह
अंिशयार हकवाला पिन होइनन् । ज गाधनीले मोहीलाई
िमित २०५३।११।१९ मा हालैदेिखको बकसप बाट
िदइसके को ज गाका स ब धमा २०६० सालमा दायर
गरेको मु ा हद याद नाघी दायर भएको आधारमा वादी
दाबी नपु ने ठहर्याई सु अदालतले गरेको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई
सदर गन गरी माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर
ज.ब.रा.बाट य राय सदर हनपु न भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
उपरो बहस िजिकर सनु ी िमिसल संल न
माण कागजात एवं त यह को अ ययन गरी हेदा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।८ को
फै सला उ टी भई िववािदत ज गामा वादीह को हकको
३ भागको १ भाग दता िनणय बदर भई वादीह को हक
कायम हने भनी यस अदालतको संयु इजलासका
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा यायबाट
य राय तथा पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
सदर कायम गरी माननीय यायाधीश ी चोले
शमशेर ज.ब.रा. बाट य रायम ये कुन राय उपयु
ह छ भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न हन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा हामीह को
ससरु ा तथा बाजेसमेतको ३ भागको १ भाग हक पु ने
लिलतपरु िज ला, टीकाथली गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.१क िक.नं.१६५ े फल २-२-३-०, ऐ.ऐ. वडा
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नं.१ग िक.नं.४४ े फल ०-२-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.४५
े फल १-१५-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.४७ े फल
०-३-०-० समेतका सबै ज गाह
िवप ी
ितवादीह का नाममा दता गनका लािग ज गा
दता सिमितले िमित २०५३।११।६ मा गरेको
िसफा रसअनस
ु ार मालपोत कायालय, लिलतपरु ले
िमित २०५३।११।१४ को िनणयबाट दता गरेको
हँदा ३ भागको १ भाग हा ो हक पु ने ज गाको दता
बदर गरी हककायम गरी चलनसमेत चलाई पाउँ भ ने
िफराद दाबी रहेको र िववािदत ज गा हामीह ले दता
गरी कृ णबहादरु लाई हालैदिे खको बकसप पा रत
गरी हक ह ता तरण गरी िदई सके पिछ सो िववािदत
ज गाको बाली िवप ीह लाई बझ
ु ाउने भ ने हँदनै ।
उ ज गामा िवप ीह को ३ भागको १ भाग ज गा
पछ भ ने कुरा िवना माण भ न िम दैन । उ
ज गाको िफ डबक
ु मा त कालीन मोहीको भूलबस
उनाउ यि वीरनरिसंको नाम उ लेख हन गएको
मा हो । हामीले २०५३।११।१४ मा ज गा दता गरी
िमित २०५३।११।१९ मा मोही क णबहादरु लाई
हालैदिे खको बकसप गरी हक ह ता तरण गरेको
हो। हामीह कासमेत नाउँमा िववािदत ज गा दता गन
गरी भएको मालपोत कायालय, लिलतपरु को िमित
२०५३।११।१४ को िनणय र सो िनणयको आधारमा
भएको दता कानूनबमोिजम नै भएको हँदा िवप ीह को
िफराद खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको यथ ह
पूणलाल महजन, ह रशंकर महजन र पूणलाल
महजनको ितउ र िजिकर रहेको ततु मु ामा
वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरी लिलतपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०६१।११।१९ मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६३।११।८ मा फै सला भएको देिखयो ।
३. उ फै सलाउपर वादीले मु ा दोहोर्याई
पाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा यस अदालतको संयु
इजलासबाट मु ा दोहोर्याउने िन सा दान भई

पनु रावेदनको रोहमा दता भएको देिखयो ।
४. मोही कृ णबहादरु महजनले िपता च वीर
महजनको नाममा मोही कायम भएको उि लिखत ज गा
िपता २०२९ सालमा परलोक भएपिछ मैले नै ज गा
जोतभोग गरी आएको छु । िफ डबक
ु मा लेिखएको
वीरनरिसं गभु ाजु उ ज गाको ज गाधनी नभई भूलले
मा लेिखन गएको हो । सािबक ज गाधनी िकसलाल र
मंगललाल मा हन् भनी उ लेख गरेको, सजमीनका
यि ह ले समेत नापीको समयमा भूलले उ ज गाको
ज गाधनी वीरनरिसं लेखन गएको हो । वा तिवक
ज गाधनीह मंगललाल महजन र िकसलाल महजन
हन् भनी लेखाएका र सोही आधारमा ितवादीह का
नाममा दता गन गरी िमित २०५३।११।१४ मा मालपोत
कायालय, लिलतपरु ले गरेको िनणय कानूनस मत
रहे भएको भनी वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु
लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला निमलेकाले
उ टी भई िववािदत ज गामा वादीह को हकको
३ भागको १ भाग दता िनणय बदर भई हक कायम
हने ठहछ भनी यस अदालतको संयु इजलासका
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा यायबाट
राय य भएको देिख छ । ितवादीह पूणलाल
महजन, सूयमान महजन र ह रशंकर महजनको नाममा
दता नामसारी गन मालपोत कायालयबाट िनणय भएको
लामो समयपिछ आई वादीह को हक नै कायम हन
नस ने ज गा हँदा वादी दाबी खारेज गन गरेको सु
लिलतपरु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।८ को
फै सलालाई सदर कायम गरी माननीय यायाधीश ी
चोले शमशेर ज.ब.रा. बाट राय य भई रायबाझी
भएको ततु मु ा िनणयाथ पूण इजलाससम पेस
हन आएको पाइयो ।
५. यसमा मूलतः िववािदत ज गाको सािबक
ोतका स दभमा िवचार गनपन
ु देिखन आयो ।
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
िववािदत ज गाह सािबक लगत दथुघोल ३९३ नं.
हाल रै.नं.१४ िभ को हो भनी पनु रावेदक दाबीको
िफराद दाबी रहेको देिखयो । िववािदत ज गाको े ीय
िकताबको कै िफयत महलमा सािबक मोही चनवीर
यापल
ु े यो ज गा लिलतपरु वँ बहाल ब ने वीरनरिसंह
गभु ाजस
ु मेत जना ३ को हो भनी उ लेख गरेको यहोरा
उ ज गाको िफ डबक
ु बाट देिखन आयो ।
६. उ ज गाको मोही कृ णबहादरु महजनले
िपता च वीर महजनको नाममा मोही कायम भएको
उि लिखत ज गा २०२९ सालमा िपता परलोक
भएपिछ मैले नै जोत भोग गरी आएको छु । िफ डबक
ु मा
लेिखएको वीरनरिसं गभु ाजु उ ज गाको ज गाधनी
नभई भूलले मा लेिखन गएको हो । सािबक ज गाधनी
िकसलाल र मंगललाल मा हन्, िकसलालको हक
खाने पूणलाल र मंगललालको हक खाने ह रशंकर,
सूयमान हन् भनी उ लेख गरेको देिख छ भने
उ ज गा नापी हँदा िफरादीका ससरु ा तथा बाजे
वीरनरिसं गभु ाजु (ब ाचाय) तथा िवप ीह का
िपतासमेत अनपु ि थत रहेकाले ज गा कमाउने मोहीले
वीरनरिसंसमेतका नाममा नापन सा गराई संयु
मोठ े ता खडा भएको भ ने देिख छ । पनु रावेदक
वादी र यथ ितवादीह को ज गामा सािबकदेिख
चनिवर यापु मोही रहेको कुरामा िववाद देिखँदैन ।
िववािदत ज गा सािबक लगत दथघु ोलको ३९३ रै.प.
भई हाल रै.नं.१४ को योदे १-१-० को खलासँग िभड् ने
भ ने वादी दाबीलाई ख डन हने गरी सो ज गा अ य
कुनै लगतसँग िभड् ने हो भ ने िलखत माण यथ
ितवादीह ले देखाउन सके को पाइँदैन ।
७. िमिसल संल न मालपोत कायालय,
लिलतपरु को िमित २०७०/६/१५ च.नं. १५०३
को प बाट सािबक दथुघोल मौजा पोता िवता ३९३
को लगतबाट प रणत भई रै.नं.१४ कायम भएको र
उ लगतमा िविभ न खलाह कायम भई विभ न
यि ह का नाउँमा दता भएको भ ने लेिखआएको

देिख छ । उ प साथ ा ितिलिप हेदा सािबक
दथुघोल ३९३ नं.को लगतमा वीरनरिसंसमेतका
नाउँमा दता भएको हँदा.... भनी उ लेख भएको र हाल
कायम भएको रै.नं. १४ सािबक ३९३ हो भ ने कुरा
उ ितिलिपबाट देिखन आउँछ ।
८. यि िवशेषको हक पगु ेको िनजको
सािबक लगतको ज गा नापी भएपिछ दता गनको लािग
सबभ दा मह वपूण र पिहलो कुरा ज गा नापी हँदा
तयार हने े ता िफ डबक
ु हो । यी ज गा दता गराउने
चनिवर वादी दाबीका ज गाह को २०२१ सालदेिख नै
जोताह मोही रहेको र िनजको शेषपिछ िनजको छोराह
िनर तर पमा िववादका ज गाको मोही कायम भएको
त यमा िववाद देिखँदैन । िववािदत ज गा नापी हँदाका
बखत उ ज गा नापी गराउने मोही चनिवरले उ
ज गाका ज गाधनी वीरनरिसंसमेत जना ३ रहेको र उ
ज गा आफूले कमाई सो ज गाको आय ता ज गाधनीलाई
बझाउँदै आएको भनी िफ डबक
ु मा उ लेख गरेको
पाइ छ । िववादका ज गाको वािम व िनधारणको
ोतको पमा रहेको उ ज गाको िफ डबक
ु मा
उि लिखत यहोरा मोहीले िन:सत र सहज पमा
वा तिवक यहोरा खल
ु ाई उ लेख गरेको त य
वाभािवक नै देिखन आउँछ । िववािदत ज गाको मोहीले
वा तिवक यहोरा खल
ु ाई िफ डबक
ु मा उदघोष
् गरेको
त यलाई िनजको शेषपिछ मोही कायम हन आएको
िनजको छोरा कृ णबहादरु ले िफ डबक
ु मा बबु ाले
उ लेख गरेको ज गाधनीको यहोरा भल
ु वश उ लेख
भएको भ ने िनजको भनाईलाई मािणक मह व िदन
िम ने देिखएन । िनजको उ भनाईलाई स यमानी
मोही चनिवरको भनाईको ितकूल अवधारणा बनाई
िववािदत ज गामा पनु रावेदक वादीह को हक नरहने
भ न यायको रोहमा मनािसब हँदनै । ज गाको
िववादको िन पणमा िफ डबक
ु को माणले सवािधक
मह व रा ने ह छ । यसका साथै कितपय अव थामा
सो माण िनणायक हने गदछ ।
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९. यसरी सािबकको नापीमा दता बाँक रहन
गएका ज गाको हक वािम व िन पण गदा सो नापीमा
खडा भएका िफ डबक
ु मा लेिखएका यहोराह
मह वपणू माणको पमा िलनपु न देिखन आउँछ ।
िफ डबक
ु मा लेिखने यहोरा सो ज गाको वािम वको
स ब धमा काला तरस ममा िववादको यिकन गन
माण मािन छ । यसैले िफ डबक
ु लाई सो ज गाको
वािम व िनधारण गन माणको पमा िलनु नै
ेय कर ह छ । दाबीका ज गाह नापी गराउने चनवीर
वादी दाबीका ज गाह का जोताहा मोही रहेकोमा कुनै
िववाद छै न । िनज चनवीरले िफ डबक
ु को िकसानको
यहोरामा यो ज गा लपु वँ (व न) बहाल ब ने वीरनिस
गभु ाजु र लपु ब खु ब ने मंगललाल याप,ु िकसलाल
यापस
ु मेत ३ जनाको हो । मैले सगोलमा कमाई ३
मरु ी ९ पाथी धान ितरी आएको छु भनी िववािदत
ज गाह को ज गाधनी वादीह का ससरु ा तथा बाजे
वीरनरिसं गभु ाजु (ब ाचाय) समेतका यि ह रहेको
र आफूले िनजह लाई ३ मरु ी ९ पाथी धान ितरी
आएकोसमेतका कुरा उ लेख गरेको िफ डबक
ु बाट
देिख छ । यसबाट उ िववािदत ज गामा िफ डबक
ु मा
उ लेख भएका ज गाधनी सबैको बराबरी हक रहने
कुरामा िववाद रहँदैन । िफ डबक
ु मा उ लेख भएका
वीरनरिसं गभु ाजु वादीह का ससरु ा बाजे होइनन्
वा वीरनरिसं भ ने यि को अि त व िथएन भ ने
कुनै माण यथ ह बाट पेस भएको देिखँदनै ।
वीरनरिसंसमेत िववािदत ज गाह को ज गाधनी रहेको
कुरा नाप जाँचको े ता िफ डबक
ु बाट देिख छ ।
१०. वादीले उ लेख गरेको सािबक दथुघोल
३९३ नं. को हाल रै.नं.१४ को लगतको योदे १-१-०
को खला दाबीका ज गाह को ३ ख डको १ ख ड
देिख छ । ितवादीह ले रै.नं.३२१ तपेना १।।ऽ,
रै.नं.३३२ पौताल ।ऽ।। र रै.नं.१ बाट १ रोपनी गरी
ज मा २-१२-२ ज गाबाट ४-६-३-० ज गा िभड् ने
भनी िमित २०५२।८।१९ मा िनवेदन िदएका तर

बेखालालका नामको रै.नं.३३२ पौताल ज गा िमित
२०३५।३।२८ को िनणयले बेखालालको नाम खारेज
गरी िक.नं.२४०, ३४ र ३५ मा िभडाई जोगलाल,
हेराकाजीमा नामसारी दता भएकोले सो निभड् ने भनी
रै.नं.३२१ र रै.नं.१ को २-८-०-० सँग मा िभडाई
सािबकभ दा बढी ज गा दता गराएको देिखन आउँछ ।
सािबक ३९३ नं. को हाल रै.नं.१४ को लगत दाबीको
ज गा होइन अ ज गासँग िभड् ने भ ने पिु हने आधार
यथ ह बाट पेस भएको देिखँदैन ।
११. यसरी ज गामा हक पु नका लािग
आव यक नाप जाँच, लगत ज ता माणह हेदा
नाप जाँचबाट िववािदत ज गाह मा वीरनरिसंको
हक देिखएको, वीरनरिसंको हकको लगत रहेको, सो
लगत िभडेको र वादीह िनज लगतवालाका हकवाला
भएकोसमेतका िनणायक िलखत माणह बाट उ
ज गाह मा पनु रावेदक वादीसमेतको हक नरहने भ न
िम ने देिखँदैन ।
१२. जहाँस म २०५३ सालमा भएको
दताउपर लामो समयपिछ मु ा पन आएको भ ने
िजिकर रहेको छ सो स दभमा मल
ु क
ु ऐन ज गा पजनी
र ज गा िम नेको महलको कानूनी यव था अवलोकन
गनपन
ु देिखयो । उ कानूनी यव था हेदा एकाको
हकको ज गा अक ले दता गराएकोमा थाहा पाएको
िमितले ६ मिहनािभ नालेस निदए ला न स ै न भनी
मल
ु क
ु ऐन ज गा पजनीको १७ नं. मा र अ ज गाको
कुरामा थाहा पाएको िमितले ६ मिहनािभ नालेस
निदए ला न स ै न भनी ज गा िम नेको महलको १८
नं. मा हद यादको यव था गरेको देिख छ । मालपोत
कायालयले यथ ितवादीह को नाउँमा िववािदत
ज गा दता गन गरी भएको िनणय आफूह ले िमित
२०६०।४।१ मा मा थाहा पाएको भ ने वादी दाबी
रही िमित २०६०।५।३१ मा िफराद परेको देिख छ ।
िववािदत ज गा ितवादीह ले दता गराएको जानकारी
वादीलाई सो िमितमा नभई यो यस िमितमा भएको
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भ ने कुनै िलखत माण ितवादीह बाट पेस भएको
देिखँदैन । वादी दाबी ख डन हने य माणको
अभावमा हद याद नाघी अथात् दता र िलखत भएको
धेरै वषपिछ वादी अदालतमा आएको भ ने पनु रावेदन
िजिकर कानून र यायस मत देिखँदनै ।
१३. यसैगरी िववािदत ज गाह िमित
२०५३।११।१९ मा ितवादी कृ णबहादरु महजनलाई
हालैदिे खको बकसप भइसके को र यसको धेरै वषपिछ
नालेस परेको भ ने िजिकर देिख छ य तो िजिकर वैध
दताअनस
ु ार भएको िलखतको हकमा मा आकिषत
ह छ । ितवादीह को अवैध दताको आधारमा भएको
िलखत वतः अवैध, दिु षत र बदरभागी हन जाने ह छ ।
ितवादीह ले िववािदत ज गा िमित २०५३।११।१४
मा मोही कृ णबहादरु को सहयोगमा आ नो नाउँमा दता
गराई २०५३।११।१९ मा कृ णबहादरु लाई नै बकसप
गरी हक ह ता तरण गरेको देिख छ । सािबक ३९३
को हाल रै.नं. १४ को लगतलाई समेत आ नो नाउँमा
दता गराई ज गा ह ता तरण गरेको देिखँदा य तो
दताले कानूनी मा यता पाउने भ न िम ने देिखएन ।
िववािदत ज गा मोहीले २०२१ सालभ दा अगािडदेिख
कमाएको र २ नं. अनस
ु ूचीसमेत कािशत भएको भ ने
देिख छ । चनवीर महजन वादी दाबीका ज गाह का
जोताहा मोही रहेको र िनजले िववािदत ज गाको
ज गाधनी वीरनरिसंसमेत रहेको भनी लेखाएको
कुरालाई िनजका छोरा कृ णबहादरु महजनले भल
ु वश
वीरनरिसंको नाम लेिखन गएको भनी उ लेख गरेको
देिख छ । िनज कृ णबहादरु ले ितवादीह का नाउँमा
ज गा दता गन कायमा सहयोग गनका
ु अित र
िववािदत ज गा ितवादीको नाउँमा दता भए लग ै
आ नो नाउँमा उ ज गाको हालैदेिखको बकसप गरे
गराएको देिख छ । िफ डबक
ु मा उ लेख भएको उही
यहोरा िवप ी ज गाधनीह को हकमा माणमा ा
हने र पनु रावेदक वादीह को हकमा भल
ु वश लेिखएको
भनी नजरअ दाज गन िम ने हँदैन । ज गा दताका

अव थामा उ लेख भएको ठे गानामा जारी भएको
याद वादीका ससरु ा बाजेको वा तिवक वतन उ लेख
नभएको कारण िनजह लाई थाहा जानकारी नहँदा
सावजिनक सूचना कािशत भएकोमा सावजिनक
सूचना कािशत भएको िमितलाई स बि धत प ले
वतः थाहा पाएको िमित कायम गन िम दैन ।
सावजिनक सूचना काशन गनु भनेको असर पनको
हक यसै हनन् नहोस् भ नेतफको सिु नि ततास म
हो तथािप स बि धत प ले सावजिनक सूचनाको
जानकारी पाएको कुरा अ य माणबाट पिु
हनपु दछ । यसरी मािणत नगरेस म यो सूचनालाई
आधार बनाई हक पु ने प को हक हनन् गन िम दैन ।
िमिसल संल न संकिलत कागज माणबाट िववािदत
ज गाको ज गाधनी वादीको बाजे ससरु ासमेत जना ३
भएको त य उजागर भइरहेको ि थितमा ितवादीह ले
उ लेख गरेको गलत वतनमा याद जारी गरी याद
तामेल हन नसके को भनी सूचना कािशत गरी
उपि थत नभएको भ ने आधार िलएको देिख छ ।
यसमा पिन सो सावजिनक सूचना कािशत हँदा वादी
दाबीको ज गा ितवादीह को नाममा दता भइसके को
अव था छै न । मल
ु क
ु ऐन ज गा पजनीको १७ र ज गा
िम नेको १८ नं. ले काम कारवाहीको जानकारी पाएको
िमितबाट हद याद सु हने नभनी दता भएको थाहा
पाएको िमितबाट ६ मिहनािभ नालेस निदए ला न
स ै न भ ने यहोरा उ लेख गरेको देिखएबाट समेत
िफराद वादी हद यादिवहीन भ न िम ने देिखँदैन ।
१४. अतः मािथ उि लिखत त य कानूनी
यव था र िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
लिलतपरु िज ला, टीकाथली गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.१क िक.नं.१६५ े फल २-२-३-०, ऐ.ऐ.
वडा नं.१ग िक.नं.४४ े फल ०-२-०-०, ऐ.ऐ.
िक.नं.४५ े फल १-१५-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.४७
े फल ०-३-०-० समेतका सबै ज गाह
िवप ी ितवादीह का नाममा मा दता हने
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ठहराएको मालपोत कायालय, लिलतपरु को िमित
२०५३।११।१४ को िनणयसमेतबाट वादीह को
हकको ३ भागको १ भागमा असर परेको देिखँदा वादी
दाबीबमोिजम ३ भागको १ भाग ज गाको दता बदर गरी
हककायम गरी चलनसमेत चलाई िदलाई िदनपु नमा
वादी दाबी पु न नस ने ठहराएको सु लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।८ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई उि लिखत ज गाको
वादीह को हकको ३ भागको १ भाग दता िनणय बदर
भई वादीह को हक कायम हने र यसमा वादीह ले
चलनसमेत पाउने देिखँदा यस अदालतका माननीय
यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा यायबाट य
भएको राय कायम हने ठहछ । अ तपिसलबमोिजम
गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम लिलतपरु
िज ला, टीकाथली गाउँ िवकास सिमित वडा नं.१क
िक.नं.१६५ े फल २-२-३-०, ऐ.ऐ. वडा नं.१ग
िक.नं.४४ े फल ०-२-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.४५
े फल १-१५-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं.४७ े फल
०-३-०-० का ज गाह को ३ भागको १ भाग दता बदर
भई पनु रावेदक वादी हेरादेवी ब ाचायसमेतको हक
कायम हने र सो ज गामा वादीह ले चलनसमेत चलाई
पाउने ठहरी फै सला भएकोले सो ज गामा हक कायम
गरी चलनसमेत चलाई पाउँ भनी वादीह को दरखा त
पन आए ला ने द तरु िलई चलन चलाई िदनु भनी सु
लिलतपरु िज ला अदालतमा लेखी पठाईिदनू ........१
पनु रावेदक वादीले िफराद गदा राखेको कोट फ
.४४१८।- र पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गदा
राखेको सोको १५ ितशतले हने .६६२।७० पैसा
कोट फ ऐन, २०१७ को दफा १५ बमोिजम वादीले
ितवादीबाट भराई िलन पाउने हँदा सोकोट फ रकम
भराई पाउँ भनी ितवादीको यसै सरहदको जेथा

देखाई ऐनका यादिभ वादीको दरखा त पन आए
के ही द तरु निलई ितवादीबाट वादीलाई भराई िदनु
भनी सु लिलतपरु िज ला अदालतमा लेखी पठाई
िदनू ............................................................२
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ...........३
उ रायमा सहमत छ ।
या. मीरा खड् का
या. अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प त
इित संवत् २०७३ साल माघ २७ गते रोज ५ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८०३
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७३।१०।२०
०६९-NF-०००८
मु ाः अंश चलनसमेत
पनु रावलोकनकता / वादी : लिलतपरु िज ला,
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ३
पु चोक घर भई हाल काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ७ ब ने
ला पा ख बाछे शेपा
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िव
फै सला
यथ / ितवादी : लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
या. के दार साद चािलसे : सव च
उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ पु चोक ब ने अदालतको िमित २०६६।११।१३ को फै सलाउपर
ओमकुमारी शेपा
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को ख ड
(ख) बमोिजम पनु रावलोकन गरी हेन िन सा दान भई
§ वादी अंिशयार नाताका होइनन् भनी पेस हन आएको ततु मु ाको सङ् ि त य एवं ठहर
नातामा िववाद गन यथ ितवादीले यस कार छःआ नो नातातफको दाबी व तुगत
व. िपता पासाङ ख बाछे शेपाका दईु
माणको आधारमा मािणत गनपन
ीमतीह म ये जेठी िक जी, का छी ओमकुमारी
ु ।
( करण नं. ९) भएकोमा जेठी िक जी तफबाट जायज म भएकामा म
§ अंिशयार छोरा नातामा नै इ कार गरेको िफरादी र ला पा ख बाछे गरी दईु एवं का छीतफबाट
अव थामा पुनरावेदक वादीले पाउने अंश जायज म भएका जेठा वाङ् गदी र का छो ला पा
पाएको भ ने अव था नरहने ।
शेपा हन् । म िफरादीक आमा िक जी शेपनीको िमित
( करण नं. १०) २०५०।६।२५ मा र िपता पासाङ ख बाछे शेपाको
िमित २०५३।१।३१ मा परलोक भयो । िपताको
पनु रावलोकनकता / वादीको तफबाट : िव ान् ज म थान सोलख
ु ु बु भए तापिन नेपाल सरकार कृिष
अिधव ाह योगराज सवु ेदी, ब चु िसंह म ालयअ तगत ािविधक पदमा रही नोकरी गदाको
खड् का तथा काश थापा
िसलिसलामा िविभ न ठाउँह ज तै लिलतपरु , पोखरा
यथ / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ाह
र मु ताङमा गई सेवा गद आइरहेकोमा अंशब डा नहँदै
शंकर िल ब,ु भीम राई, रामह र े तथा िपताको परलोक भयो । िपताको परलोकपिछ हामी
िदनेशकुमार घले
वादी ितवादीह एकासगोलमा लिलतपरु िज ला
अवलि बत निजर :
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ को घरमा
§ ने.का.प.२०४९, िन.नं.४४६७, प.ृ १२७
ब दै आएका िथय । िपताको जािगरको समयमा मपिन
स ब कानून :
साथमा रहँदै आएकोमा आजभ दा पाँच वषअिघ म
§
माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२)
ेिकङ् गको काममा िविभ न ठाउँमा जाने गरेको र
मेरा बालब चा का छी आमा िवप ीसँग ब दै आएका,
सु फै सला गन यायाधीशः
िपताजीको परलोकपिछ मेरो प रवारलाई घणृ ा गरेका
मा.िज ला या. ी कुमार साद पोखरेल
हँदा सगोलमा ब ने अव था नभएको र िपताको स पूण
पनु रावेदन तहबाट फै सला गनः
स पि िवप ीको क जामा रहेकोले आ नो अंश भाग
माननीय यायाधीश ी ल मणमिण रसाल
माग गदा बाबक
ु ो वषिदनको काम नसके स म अंशको
माननीय यायाधीश ी माधव साद चािलसे कुरा नगर अिहले अ य कोठा िलएर बस भनेकाले
यस अदालतको संयु इजसालमा फै सला गनः
िवप ीको कुरामा िव ास गरी कोठा बहालमा िलएर
माननीय यायाधीश ी रामकुमार साद शाह ब दै आएको िथएँ । िपताको वषिदनको काम सिकएपिछ
माननीय यायाधीश ी काश व ती
िवप ीसँग आ नो भाग अंश माग गदा िवप ीले ितमी
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मेरो अंिशयार होइन म अंश िदन सि दन भनी अंश
निदएपिछ अ यायमा परी अदालतसम उपि थत
भएको छु । िपता जािगरको िसलिसलामा जहाँ जहाँ
जानभु यो यहाँ स पि जोड् नभु एकाले के ही स पि
सोलख
ु ु बमु ा, के ही स पि लिलतपरु मा, के ही स पि
पोखरामा, के ही स पि मु ताङमा समेत रहेको छ ।
िपताको शेषपिछ िनजको अंश हक खाने हकदारमा
जेठी आमातफबाट म िफरादी र ला पा ख बाछे शेपा
दईु जना र का छी आमातफ िवप ी का छी आमा
एक, िनजका दईु जना नाबालक छोराह वाङ् गदी
शेपा र ला पा शेपा गरी ३ जना गरी ज मा ५ अंिशयार
रहेका छ । व. िपता पासाङ ख बाछे शेपाका नाउँमा
रहेको चल अचल स पि का हकदार पाँचजना
अंिशयार रहेकाले िफराद परेको अिघ लो िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम गरी व. िपताको नाममा
रहेका र िपताका नामबाट नामसारी गरी कुनै स पि
िवप ीका नाममा गएको भए सोसमेतका चल अचल
स पि को िवप ीबाट तायदाती माग गरी अंशब डाको
१७ नं. बमोिजम िववाह खचसमेत छुट्याई स पूण
स पि को पाँच भाग लगाई सो पाँच भागको एक भाग
म िफरादीलाई अंश िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ला पा ख बाछे शेपाको िफरादप ।
पित पासाङक जेठी ीमती मेरी सौता िक जी
शेपाबाट कुनै स तान जायज म नभई िनःस तान रहेक
हँदा ला पा खा बाछे शेपा मेरा पित तथा सौताको छोरो
होइन । िनजका िपता िछ बी शेपा र आमा पोसी शेप नी
हो । िवप ीले आ नो भाइ भनी वीकार गरेको ला पा
ख बाछे शेपा पिन मेरो पितको छोरा नभई िनजको बाबु
पे बा गोजा शेपा र आमा लाकु शेपनी हो । िनजबाट
जेठो छोरा ला पा शेपा, माइला काजी शेपा, साइला
आ बाबु शेपा, का छा पासाङ ला चाङ् ग शेपा गरी चार
छोरा र िनमा शेपनी, कामी डोमा शेपनी, माया शेपनी
गरी तीन छोरीको जायज म भई जीिवतै रही सोलख
ु ु बु
िनमार गाउँ िवकास सिमितमा नै बसोबास गरी आएका

छन् । िफरादी ला पा ख बाछे शेपा, िछ बी शेपा तथा
पोसी शेपनीको कोखबाट जायज म भएकोमा मेरो
स पि खाने कुिनयत िचताई आ नो िपताको नाम
ढाँटी मेरो पित तथा सौताको छोरा हँ भनी झु ा िववरण
िदई क त जालसाजीबाट नाग रकता बनाई सोका
आधारमा अंश माग गन खोजेका छन् । क त नाग रकता
बनाएउपर क त जालसाजीमा छु ै िफराद गन नै छु ।
ला पा ख बाछे शेपाले सरकारी जािगर खाँदा आ नो
िपताको नाम िछ वी शेपा उ लेख गरी जािगर खाएका
र क त जालसाजी नाग रकताको आधारमा िज ला
शासन कायालय, सोलख
ु ु बमु ा गई झु ो नाता माण
प िलएको देिखएकाले सो नाता माण प बदर
भइसके को छ । िवप ीका िपता िछ बी शेपा सौता
िक जीको भाइ नाताका यि हन्। िनजले भाइ भनी
वीकारेका ला पा ख बाछे समेतले आ नो थायी
ठे गाना सोलख
ु ु बु िज ला िनमार गाउँ िवकास सिमित
भ ने नखल
ु ाई अ य को ठे गाना देखाई लिलतपरु
िज लाबाट नाग रकता माण प नं. ४६२१७ िमित
२०४६।७।६ मा झु ा नाग रकता बनाएका हन् ।
िनजका बाबक
ु ो पे बा गोजा शेपा र आमा लाकु शेपनी
मेरा पित पासाङ ख बाछे शेपका ठूलो बाबक
ु ो नाित वा
भितज नाताका यि हन् । यसरी नाता ठेगानासमेत
निमलेकोबाट िफरादी म ितवादीको छोरा नाताको
यि नभएको टै ह छ । मेरा पित तथा सौताको
छोरा हँ भनी दाबी िलने िवप ी िनजह को मृ यु हँदा
देखास म नपरेका र काजिक रयासमेत नगरेका एवं
पित जीिवत हँदा छोरा हँ भ ने दाबी नगरी बसेका र
मेरा पितको मृ यु भएपिछ जालसाजीपूण तवरबाट
नाग रकता बनाई सोका आधारमा अंशमा दाबी
गरेको टै छ । अंश मु ामा नाता स ब धकै िववाद
भएको हँदा नाता स ब धमा यिकन नै नगरी िवप ीको
अंशमा दाबी ला न नस ने हँदा हकदैयािवहीन िफराद
खारेज गरी याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
ओमकुमारी शेपाको ितउ र प ।
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
मेरा पितको बाबक
ु ो नाम िजकु हो । िजकुको
बाबक
ु ो नाम डो बु हो । डो बक
ु ो छोरा िजकु हो ।
िजकुको तीनवटा छोरामा जेठो र मािहलोको नाम
थाहा छै न । िनजह को पिहला नै मृ यु भइसके को छ ।
का छा मेरो पित पासाङ ख बाछे शेपा हो । पासाङका
दईु ीमतीमा जेठी िक जी र का छी म ओमकुमारी
शेपा भएकोमा जेठी ीमती िनःस तान भई २०५०
सालमा मृ यु भएको, पित पासाङको २०५३ सालमा
मृ यु भएको हो। हाल तीनवटा छोरा वाङ् गदी, ला पा र
दावा तथा एक छोरी रसी रहेका छन् । ला पा ख बाछे
शेपा मेरा पितक जेठी ीमती िक जीको भाइको छोरा
हन्, मेरो भदा नाता पछ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
ओमकुमारीको लिलतपरु िज ला अदालतसम को
बयान ।
मेरा बाबक
ु ो नाम पासाङ ख बाछे शेपा,
बाजेको िजकु ख बाछे शेपा हो । मेरा बाबक
ु ा दईु
ीमतीमा जेठी िक जी शेपा र का छी ओमकुमारी शेपा
हो । जेठी तफका दईु वटा छोराह मा जेठो म ला पा
ख बाछे शेपा र का छा ला पा ख बाछे शेपा हौ ँ ।
हामीह दवु ैको नाम एउटै हन आएको हो । का छी
आमा ओमकुमारीतफका छोरामा जेठो वाङ् गदी र
का छो ला पा हो छोरी छै नन् । पासाङ शेपाको िमित
२०६३।१।३१ मा मृ यु भएको हो । ओमकुमारी मेरी
का छी आमा हन् भ नेसमेत यहोराको िफरादी ला पा
ख बाछे शेपाको लिलतपरु िज ला अदालतसम को
बयान ।
ला पा ख बाछे शेपालाई २०२९।०३०
सालदेिख एउटै कुल काठमाड िवजय मेमो रयल
हाई कुलमा सँगै पढ् दादेिख िचनजान छ । किहलेकाही ँ
उनको घरमा जाँदा मेरो बबु ा हो भनेर ला पा शेपाले
िचनाएको हो । मैले सनु ेअनस
ु ार ला पा शेपाक आमा
सोलु स लेरीमा ब नु ह यो । मैले वादीक आमालाई
देखेको र िचनेको छै न । पु य ली घर सोलु स लेरी
हो पिछ लिलतपरु पु चोक हो भ नेसमेत यहोराको

वादीका सा ी ेमबहादरु लामाको बकप ।
म िछमेक हँ । आमा छोराको झगडा थाहा
छै न । वादीका िपताका दईु वटी ीमती हन् । पिहलो
म रसके क छन् । जेठीका स तान भएको मैले
देिखन । नाग रकता माण प बनाएको िवषयमा मलाई
थाहा छै न । ला पा भ ने एउटा भितजा र अक भदा
छ । उस बखतमा ीमती कोही िथएनन् । हामी िछमेक
भए पिन यसबारेमा थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको
ितवादीका सा ी ी साद बढु ाथोक को बकप ।
व. पासाङ ख बाछे शेपाक जेठी ीमती
िक जी शेपनीको तफबाट छोरा म िफरादी जेठो ला पा
ख बाछे शेपा र का छो ला पा शेपा पिन छ । ितवादी
ओमकुमारी शेपनी मेरी सौतेनी आमा हनहु छ भनी
िफरादी जेठो ला पा ख बाछे शेपाले िनजका िपताबाट
अंश नपाएको भ ने अंश दाबी गरेको, ितवादीतफबाट
नातामा िववाद देखाई िनज ला पा ख बाछे पासाङ
ख बाछे शेपाको छोरो होइन भनी िजिकर िलएको,
िफरादीले पासाङ ख बाछे शेपा मेरा िपता हन् भनी
बयान गरी िनज िवजय मेमो रयल कुलमा ६ क ा
पास भई ७ क ामा जाँदा २०२९ सालमा िदएको
चा रि क माण प मा िनजका िपता पासाङ ख बाछे
शेपा भनी उ लेख भएको र िनज िफरादीले बाली
िव ान महाशाखामा िन न तर ािविधक एल.टी. २
मा नोकरी गदा िपताको नाम पासाङ ख बाछे उ लेख
भएको देिख छ । िपताको नामबाट नाग रकता िलएको
र २०५३ सालमा पासाङ ख बाछे शेपाको परलोक
भएपिछ िज ला शासन कायालय सोलख
ु ु बबु ाट
िमित २०५३।२।२८ मा नाता मािणत ग रएको प
देिखएकाले यसरी पासाङ ख बाछे शेपा जीिवत हँदाको
अव थामा िफरादीलाई पटक पटक छोरा वीकार
गरेको कागज माणह देिखएको, यी िफरादीका
िपता पासाङ ख बाछे शेपा भ ने देिखएकाले वादी
ितवादीह नाता तथा अंिशयार भ ने देिखएको र
िपतासमेतबाट वादीले कानूनबमोिजम अंश पाएको
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नदेिखएकोले िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो
छु एको िमित कायम गरी दवु ैतफबाट तायदाती
फाँटवारी माग गन भ नेसमेत यहोराको लिलतपरु
िज ला अदालतको िमित २०६१।८।१४ को आदेश ।
वादी सानो छँदादेिख नै आ नो बाबक
ु ो नाम
पासाङ ख बाछे भनी उ लेख गनु र वयम् पासाङका
आ नो जीवनकालका ि याले पिन यी वादीलाई
आ नो छोरा हन् भनी वीकारी फाराम मािणत गन,
नाग रकता माण प को लािग िसफा रस गराउने,
नाग रकता माण प समेतका ि याकलाप एवं
यवहारबाट समेत वादी ला पा ख बाछे शेपा ितवादी
पासाङ ख बाछे शेपाका छोरा देिखएको हँदा वादी र
ितवादी ओमकुमारी शेपासमेत अंिशयार नाताका
यि ठहरेकाले वादीले ितवादीबाट अंश पाउने
ठहछ । ितवादीले आ नो फाँटवारीमा ऋणसमेत
देखाएकोमा साहले प े का बखत कानूनबमोिजम हने
नै हँदा सो ऋण स ब धमा बोली रहन परेन । वादी
ितवादीका फाँटवारीबाट देिखएको घर ज गासमेतका
अचल स पि बाट ५ ख डको १ ख ड अंश वादीले
ितवादी ओमकुमारी शेपासमेतबाट पाउने र चलन
चलाई पाउनेसमेत ठहछ भ नेसमेत यहोराको
लिलतपरु िज ला अदालतको िमित २०६३।७।२०
को फै सला ।
िवप ी वादीको नाग रकतामा भएको ठेगाना र
िमित २०५१।६।१० मा कमचारीको वैयि क िववरण
माफा मु ताङमा भरेको िसटरोलको ठे गानासमेतले
िवप ी अ यायी मेरा पित पासाङ ख बाछे शेपाको छोरा
होइन भ ने टै छ । िफरादी ला पा ख बाछे शेपा र
अका ला पा ख बाछे शेपा िपता पासाङ ख बाछे र
आमा िक जी शेपाबाट जायज म भएको भ ने उ लेख
गरे पिन कुन ला पा ख बाछे शेपा पिहले र कुन ला पा
ख बाछे शेपा पिछ जि मयो भ ने कुरा पिु गन सके को
छै न । म पनु रावेिदकाको िववाह हनभु दा पिहला नै
वादीको ज म भएको देिखएकोले मेरो छोरा होइन भ ने

कुरा पित पासाङ ख बाछे ले २०३७।१।९ मा भरेको
िसटरोलमा छोरा छोरी छै न भनी भनेबाट टै ह छ ।
िवप ी अ यायीले झु ा िववरण िदई नेपाली नाग रकता
िलएको मु ामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
आरोिपत कसरु ठहर हने गरी नाग रकता बदर हने ठहरी
िमित २०५६।६।३ मा फै सला भएको छ । बदर भएका
माणको आधारमा िड.एन.ए. परी ण नगरी िवप ी
अ यायीलाई गैरकानूनी तवरबाट छोरा कायम गरी अंश
पाउने गरी भएको िमित २०६३।७।२० को लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सला माण ऐन, २०३१ को
दफा ३, ३४, ५४, मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८४, १८५(क)
र १८६ नं. िवपरीत भएकाले उ फै सला बदर गरी
याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ओमकुमारी
शेपाको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनु रावेदन
प ।
यसमा ियनै वादीले ितवादीको लो ने
पासाङलाई बाबु बनाई िलएको नाग रकता नै झु ा
िववरण िदई िलएको कारण बदर हने ठहरी यसै
अदालतबाट िमित २०६५।६।३ मा फै सला भएको
अव थामा यसतफ माणको मू याङ् कन नै नगरी
नाता कायम गरी अंश पाउने ठहराएको सु को
इ साफ फरक पन स ने हँदा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम
यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालतबाट २०६४।७।२७ मा भएको आदेश ।
झु ा िववरण िदई नेपाली नाग रकता िलएको
मु ामा भएको फै सलाउपर पनु रावेदन परी सव च
अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव थासमेत छ ।
अंश िदलाउन िलएको आधार नै नाग रकतास ब धी
मु ामा खि डत गरी यसै अदालतबाट पिहले नै फै सला
भएको ि थितमा ततु मु ामा सु ले दाबीबमोिजम
अंश पाउने गरेको फै सला कायम रा न िम ने अव था
नदेिखँदा सु लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला
िमलेको नदेिखएकाले सो फै सला उ टी भई वादी दाबी
पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
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अदालत, पाटनको िमित २०६४।११।१४ को
फै सला ।
वादी एवं ितवादीबीच नातामा कुनै िववाद
नभएको अव थामा वादी दाबीबमोिजम अंश िदलाई
िदनपु नमा झु ा िववरण िदई नाग रकता िलएको
भिनएको मु ा सव च अदालतमा पनु रावेदन परी
िवचाराधीन रहेको भनी वादी दाबी पु न नस ने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
िु टपूण हँदा उ फै सला उ टी गरी सु लिलतपरु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर कायम
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी ला पा ख बाछे
शेपाको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
यसमा यसै लगाउको झु ा िववरण िदई
नाग रकता िलएको भ ने मु ामा िविभ न आधार र
कारणह खल
ु ाई िमित २०५८।३।४ मा मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप ी िझकाउने आदेश
यस अदालतबाट भएकोले सो मु ाका आधार र
कारणह ले ततु मु ामा भाव पान भएको हँदा यस
मु ामा पिन छलफलको लािग मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२
नं. बमोिजम यथ िझकाई लगाउका मु ासमेत साथै
राखी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०६५।१०।२२ को आदेश ।
पनु रावेदक वादी
यथ ितवादीका
अंिशयार कायम हने नदेिखएकाले पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट अंशमा वादीको दाबी नपु ने ठहर गरी भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको यस अदालतको िमित २०६६।११।१३ को
फै सला ।
यथ ितवादीका पित व. पासाङ
ख बाछे शेपा मेरा िपता रहेको भनी म िनवेदकले
पेस गरेका माणह को िववेचनास म नगरी अंश
मु ामा म िनवेदकले अंश नपाउने ठहर गरी स मािनत
अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण रहेको छ । झु ा
िववरण िदई नेपाली नाग रकता िलएको मु ामा यस

स मािनत अदालतबाट म िनवेदकले सफाइ पाउने
ठहर गरी फै सला भएको त यसमेतबाट यथ
ितवादी र िनवेदकबीच सौतेनी आमा र छोराको
नाता रही म िनवेदक यथ ितवादीको अंिशयार
नाताको भ ने पिु भएको अव थामा व. िपता पासाङ
ख बाछे शेपाले भरेको िसटरोलमा छोरा छोरीको
महलमा क ी िच (x) लगाई भितजी िनसा शेपालाई
इ छाएको देिखएको, ितवादी ओमकुमारीका पित
पासाङ ख बाछे शेपाको थायी ठेगाना सोलख
ु ु बु
िज ला गामा गा.िव.स. वडा नं. ३ भएकोमा िनवेदक
वादीको ठेगाना ऐ. गामा गा.िव.स. वडा नं. ७ उ लेख
गरेको देिखएको भनी मलाई अंश हकबाट वि चत गन
गरी स मािनत अदालतबाट भएको फै सला ने.का.प.
२०४९ िन.नं. ४४६७ पृ १२७, ने.का.प. २०४५
िन.नं. ३३५१ पृ ९२, ने.का.प. २०४५ िन.नं. ३३६
पृ १३३समेतमा स मािनत अदालतबाट ितपािदत
निजर िस ा तसमेतको ितकूल रहेकाले ततु मु ा
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख)
बमोिजम पनु रावलोकन गरी हेरी यस अदालतबाट
िमित २०६५।११।१३ मा भएको फै सला उ टी गरी
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६३।७।२०
मा भएको फै सला सदर गरी इ साफ पाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादी ला पा ख बाछे शेपाको यस
अदालतमा पनु रावलोकनका लािग परेको िनवेदन ।
ततु मु ा पनु अगावै िनवेदक वादीले
िमित २०२९।२।२० मा िवजय मेमो रयल हाई कुल
िड लीबजारबाट ा गरेको चा रि क माण प मा
िनजका िपताको नाम पासाङ ख बाछे शेपा भ ने
उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी िमिसल संल न लोक
सेवा आयोग ारा कािशत बगै ँचे पदको लािग िमित
२०४६।७।११ मा िनवेदकले दता गराएको दरखा त
फाराममा समेत िपताको नाम पासाङ ख बाछे शेपा
उ लेख भई िमित २०४८।१।५ मा भरेको िनजामती
कमचारीको नोकरी तथा वैयि क िववरण िसटरोलमा
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समेत सोही यहोरा उ लेख भएको र कायालय
मख
ु को हैिसयतमा पासाङ ख बाछे शेपाले नै
िनवेदकको फोटोसमेत मािणत गरेको भ ने देिखन
आउँछ । यसका साथै िनवेदकले िमित २०४६।३।१८
मा पासाङ ख बाछे शेपाको छोरा भनी िज ला
शासन कायालय, काठमाड बाट नाग रकता िलएको
र िमित २०५३।३।२८ मा िज ला शासन कायालय
सोलख
ु ु बबु ाट िनजै पासाङ ख बाछे लाई िपता देखाई
नाता मािणत गराई िलएको देिखएको छ । उपरो
नाता मािणत माण प उपर यथ ओमकुमारी
शेप नीसमेतको उजरु परी िज ला शासन कायालय
सोलख
ु ु बबु ाट िमित २०५३।९।११ मा बदर भएकोमा
सोउपर िनवेदकको यस अदालतमा उ ेषणको रट परी
िमित २०५५।११।२५ को आदेशबाट नाता माण प
बदर गन गरेको िनणय बदर भएको देिख छ । साथै ियनै
यथ ओमकुमारीको जाहेरीबाट चलेको लगाउको
फौ.प.ु नं. ०६५-CR-०१४८ को झु ा िववरण िदई
नाग रकता िलएको भ ने मु ामा वादी प को दाबी
नठहरी िनवेदक ितवादीले सफाइ पाउने ठहरी एकै
िदन फै सला भइरहेको प र े यमा यी िनवेदक वादी
ला पा ख बाछे शेपा पासाङ ख बाछे शेपाकै छोरा हन्
भ ने देिखइरहेको अव थामा िमिसल संल न उपरो
माण र लगाउको नाग रकता मु ामा भएको फै सला
ितकूल ततु अंश मु ामा नाता स ब ध नै िववािदत
भएको भनी दाबी नपु ने ठह याई भएको यस अदालत
संयु इजलासको िमित २०६६।११।१३ को फै सला
ने.का.प. २०४९ िन.नं. ४४६७ पृ १२७, ने.का.प.
२०४५ िन.नं. ३३५१ पृ ९२, ने.का.प. २०४५
िन.नं. ३३६१ पृ १३३ र ने.का.प. २०५२ िन.नं.
५०२९ पृ ६९ मा ितपािदत िस ा तसमेतको
ितकूल देिखएकाले याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ११ को उपदफा (१) को ख ड (ख) बमोिजम
ततु मु ा पनु रावलोकन गरी हेन िन सा दान
ग रएको छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको

िमित २०६९।८।८ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक ला पा ख बाछे शेपाको तफबाट
िव ान् अिधव ाह ी योगराज सवु ेदी, ी ब चु िसंह
खड् का तथा ी काश थापाले पनु रावेदक ला पा
ख बाछे शेपा यथ ितवादीका पित पासाङ ख बाछे
शेपाका छोरा रहेको भ ने िमित २०२९।२।२० मा
पनु रावेदकका नाममा िवजय मेमे रयल हाई कुलबाट
िदइएको चा रि क माण प , िमित २०४६।७।११
मा बगचे पदको लािग भरेको लोक सेवा आयोगको
दरखा त फाराम, नाग रकता माण प का लािग
िमित २०४६।३।८ मा ग रएको िसफा रसको आधारमा
िज ला शासन कायालयबाट िलइएको नाग रकता,
झु ा नाग रकतास ब धी मु ामा िमित २०६६।११।१३
मा पनु रावेदकलाई सफाइ िदने गरी भएको स मािनत
अदालतको फै सला, पनु रावेदकले िमित २०४८।१।५
मा भरेको िसटरोलको फोटोमा मख
ु कृिष अिधकृत
रहेका पनु ारावेकका बाबु पासाङ ख बाछे शेपा वयम्ले
मािणत ग रिदएको त य, अदालतबाट परी ण
भई कायम रहेको िमित २०५३।३।२८ मा िज ला
शासन कायालय सोलख
ु ु बबु ाट तयार गरेको नाता
माण प समेतका त यबाट देिखँदा पनु रावेदक वादी
यथ ितवादी ओमकुमारी शेपाका सौतेनी छोरा हन्
भ ने पिु भइरहेको छ । यथ ितवादी वयम्ले
पासाङ ख बाछे क जेठी प नी पनु रावेदकक आमाबाट
जायज म भएको र छोराको मृ यु भएको भनी खल
ु ाए पिन
सो पिु गन नसके को एवं पनु रावेदकका िपता पासाङ
ख बाछे शेपा नभई अ य भएको भ ने कही ँकतैबाट पिु
हन सके को छै न । वंशजको आधारमा पनु रावेदकले ा
गरेको नाग रकतास ब धी मु ामा पनु रावेदकले सफाइ
पाएको अव थामा अंश मु ामा नातामा िववाद रहेको
भनी अंश ज तो नैसिगक अिधकारबाट पनु रावेदकलाई
वि चत गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको

767

नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
फै सलालाई सदर गरी भएको स मािनत अदालतको
संयु इजलासको फै सला आ मिन भई स मािनत
अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा तसमेतको
िवपरीत हँदा उ फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु ने
गरी भएको लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला सदर
हनपु न भ ने बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ ितवादी ओमकुमारी शेपाको
तफबाट िव ान् अिधव ाह ी शंकर िल ब,ु ी
भीम राई, ी रामह र े तथा ी िदनेशकुमार
घलेले पनु रावलोकनका लािग परेको िनवेदन नै
हद यादिवहीन रहेको छ । पटक पटक एउटै माणको
िव ेषण गदा फै सला अि तमताको िस ा तिवपरीत
हन जाने र पनु रावलोकनको िन सा दान गदा
उ लेख ग रएका निजरह
ततु मु ामा सा दिभक
नै नभएका हँदा िन साकै आधारमा थमतः िवचार
गरी पनु रावलोकनका लािग दान ग रएको िन सामा
मा ै सीिमत भई हे रनु पछ । िमित २०२९।२।२० को
चा रि क माण प मा पनु रावेदकका बाबक
ु ो नाम पासाङ
ख बाछे शेपा उ लेख गरेको भए पिन ठे गाना उ लेख
नग रएको, सो माण प का आधारमा पनु रावेदकको
ज मिमित २०१६।७।२ हने देिखए पिन नाग रकतामा
२०१६।९।११ उ लेख भई पनु रावेदकको ज म िमित
नै एक आपसमा िमलेको छै न । नाग रकतास ब धी
मु ामा फै सला हँदा पनु रावेदक वादी यथ ितवादी
ओमकुमारीका पित पासाङ ख बाछे का छोरा नभई अक
यि का छोरा भएको भ ने देिखएको छ । पनु रावेदक
वादीले जािगर खाँदा भरेको िसटरोल फाराममा बाजेको
नाम िछमी शेपा उ लेख गरी बाबक
ु ो पेसा कृिष भनी
खल
ु ाएको, पासाङ ख बाछे शेपाले २०३७ सालमा
भरेको िसटरोलको छोराछोरीको महलमा स गरी
छोराछोरी नभएको भ ने पिु भएकोसमेतबाट यथ
ितवादीका पित पासाङ ख बाछे क पिहली प नी
िनःस तान भएको भ ने कुरालाई पिु गरेको छ ।
पनु रावेदकले नाग रकतास ब धी मु ामा अिधकार ा

अिधकारीसम बयान गदा बाजेको नाम िकपा शेपा
हो, िक जी शेपा िददी र पासाङ ख बाछे शेपा िभनाजु
भएकाले िनजह ले नै धमपु सरह पालेका भ दै थायी
ठे गाना सोलख
ु ु बु िज ला गामा गा.िव.स. वडा नं. ७ भनी
खल
ु ाएका र पासाङ ख बाछे को मृ यपु िछ मा ै ततु
अंश मु ा दायर गरेबाट पनु रावेदक वादीले बदिनयत
्
िचताई ततु अंश मु ा िदएको पिु ह छ । पनु रावेदक
र यथ को पु तेवारी नै निमलेको अव थामा
िव ालयबाट ा चा रि क माण प मा बाबक
ु ो
नामस म िमलेको भ ने आधारमा िकपाको नाितलाई
िजकुको नाती भनी अंश िदन िम दैन । २०५४।७।२५
को कृिषको प बाट पनु रावेदकको िसटरोलमा रहेको
बाबक
ु ो नाम स याएको भ ने खल
ु ेबाट पासाङको मृ यु
नभएस म पनु रावेदकले भरेको िसटरोलमा बाबक
ु ो
नाम अक भएकोमा पासाङको मृ यु भएपिछ बाबक
ु ो
नाम स याइएको भ ने त यलाई िज ला अदालतबाट
समेत िव ेषण ग रएको छ । िवप ी ला पा ख बाछे र
िनजका भाइ भिनएका ला पा ख बाछे ले ३ मिहनाको
फरकमा दईु िज लाबाट नाग रकता िलएकोबाट पिन
पनु रावेदकको दिु षत मनसाय टै ह छ । य तै
नाग रकताको लािग िसफा रस गदा पनु रावेदक पासाङ
ख बाछे का छोरा हन् भनी टै खल
ु ाउन सके को
देिखँदनै । यथ ितवादीका सा ीको बकप बाट
पासाङ ख बाछे क जेठी ीमती िनःस तान रहेको र
पनु रावेदक ला पा ख बाछे यथ का पित पासाङ
ख बाछे का छोरा होइनन् भनी खल
ु ाएको समेतका
सम माणह को िववेचना गरी भएको स मािनत
अदालतको संयु इजलासको फै सला सदर हनपु न
भ ने बहस ततु गनभयो
ु ।
उि लिखत बहस सनु ी िमिसल संल न त य
एवं माणको अ ययन गरी हेदा यस अदालतको
संयु इजलासबाट भएको फै सला िमलेको छ, छै न
र पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ
स दैन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
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२. िनणयतफ िवचार गदा व. पासाङ
ख बाछे शेपाका दईु ीमतीमा जेठी व. िक जीबाट
िफरादीसिहत दईु छोरा र का छी ितवादी ओमकुमारी
शेपाबाट दईु छोरासमेत हाल ५ अंिशयार रहेका हँदा
व. िपता पासाङ ख बाछे का नामको तथा पासाङ
ख बाछे का नामबाट ितवादी ओमकुमारीका नाममा
आएका चल अचल स पि बाट पाँच भागको एक भाग
िफरादीको अंश छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउँ भ ने
िफराद दाबी रहेकोमा व. पासाङ ख बाछे क जेठी
ीमती िक जी िनःस तान रहेक हँदा वादी दाबी
झु ा हो र वादी अंिशयार नाताका यि नभएकाले
अंश िदनपु न होइन भ ने ितउ र िजिकर रहेको
पाइ छ । लिलतपरु िज ला अदालतबाट वादी
दाबीबमोिजम वादीले पाँच भागको एक भाग अंश
पाउने र चलनसमेत चलाई पाउने ठहर गरी भएको
फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
सु फै सलालाई उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठहर
गरी फै सला भएको रहेछ । उ फै सलाउपर वादीको
यस अदालतमा पनु रावेदन परेकोमा यस अदालतको
संयु इजलासबाट फै सला हँदा पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सलालाई सदर गरी भएको फै सलाउपर
वादीको पनु रावलोकनका लािग परेको िनवेदनमा
िन सा दान भई ततु मु ा पेस हन आएको पाइयो ।
३. झु ा िववरण िदई नेपाली नाग रकता
िलएको मु ामा स मािनत अदालतबाट िनवेदकले
सफाइ पाउने ठहरी फै सला भएको त यसमेतबाट
यथ ितवादी र िनवेदकबीच सौतेनी आमा र
छोराको नाता रही िनवेदक यथ ितवादीको
अंिशयार नाताको भ ने पिु भएको अव थामा व.
िपता पासाङ ख बाछे शेपाले भरेको िसटरोलमा छोरा
छोरीको महलमा क ी िच (x) लगाई भितजी िनसा
शेपालाई इ छाएको देिखएको र पासाङ ख बाछे शेपाको
थायी ठेगाना सोलख
ु ु बु िज ला गामा गा.िव.स. वडा

नं. ३ भएकोमा िनवेदक वादीको ठेगाना ऐ. गा.िव.स.
वडा नं. ७ उ लेख गरेको देिखएको भनी अंश हकबाट
वि चत गन गरी स मािनत अदालतबाट भएको फै सला
िु टपूण हँदा पनु रावलोकन गरी लिलतपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०६३।७।२० मा भएको फै सला
सदर ग रपाउँ भ ने वादीको पनु रावलोकनका लािग
परेको िनवेदनमा यस अदालतबाट िन सा दान भई
ततु मु ा पनु रावेदनको रोहमा दायर भएको देिखयो ।
४. नाग रकतास ब धी मु ामा पासाङ
ख बाछे शेपा पनु रावेदकका िपता भएको त यलाई
वीकार गरी सफाइ िदने गरी स मािनत अदालतबाट
फै सला भई नातामा िववाद नभएको अव थामा अंश
मु ामा नातामा िववाद देखाई अंश हकबाट वि चत गन
गरी भएको फै सला स मािनत अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतको िवपरीत रहेको भ ने वादीको
पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा हेदा पनु रावेदक
पासाङ ख बाछे शेपा यथ ितवादी ओमकुमारी
शेपाका अंिशयार नाताका यि हन् होइनन् भ ने
स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
५. पनु रावेदक वादीले िवजय मेमो रयल
हाई कुल, काठमाड बाट ा गरेको िमित
२०२९।२।२० को चा रि क माण प मा कुलको
रेकडअनस
ु ार पनु रावेदक ला पा ख बाछे शेपाका
बाबक
ु ो नाम पासाङ ख बाछे शेपा भनी उ लेख भएको
उ माण प को ितिलिपबाट देिख छ । िमित
२०४६।७।११ मा पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे
शेपाले बगचे पदको लािग भरेको लोक सेवा आयोगको
फाराममा बाबक
ु ो नाम पासाङ ख बाछे शेपा भनी
खल
ु ाएको िमिसल संल न उ दरखा त फारामको
ितिलिपबाट देिख छ । य तै िनजामती कमचारीको
नोकरी तथा यि गत िववरण फाराममा बाबक
ु ो नाम
पासाङ ख बाछे शेपा भनी खल
ु ाइएको र सो फाराममा
टाँस गरेको फोटोमा पासाङ ख बाछे शेपा आफै ँं ले
कायालय मख
ु को हैिसयतले फोटो मािणत गरेको
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भ ने िमिसल संल न उ फारामको ितिलिपबाट
देिखन आउँछ । पनु रावेदक वादीको नोकरी तथा
यि गत िववरण र िसटरोल फाराममा बाबक
ु ो नाम
पासाङ ख बाछे शेपा उ लेख भएको भ ने नेपाल कृिष
अनस
ु धान प रषद् बाली िव ान महाशाखाको िमित
२०५४।७।११ को प को ितिलिपबाट देिख छ ।
६. यथ ितवादी ओमकुमारी शेपाले
लिलतपरु िज ला अदालतमा बयान गदा पनु रावेदक
वादी ला पा ख बाछे पासाङ ख बाछे क जेठी
ीमती िक जीको भाइको छोरा हो भनी लेखाएको
देिख छ । यथ ितवादीका सा ी ी साद
बढु ाथोक ले बकप गदा आमा छोराको झगडामा
मलाई थाहा छै न भनी खल
ु ाएको पाइयो । सौता िक जी
शेपाबाट कुनै जायज म नभई िनज िनःस तान रहेक
भनी यथ ितवादीले िजिकर िलए पिन यथ
ितवादीका सा ी नरे बहादरु थापाले लिलतपरु
िज ला अदालतमा बकप गदा िक जी शेपाबाट
जि मएका स तानको मृ यु भएको भनी खल
ु ाएका,
यथ ितवादीले झु ा िववरण िदई नाग रकता
िलएको भनी ियनै पनु रावेदक वादीउपर चलाएको
नाग रकता मु ामा काठमाड िज ला अदालतमा
बकप गदा जेठी सौता िक जीबाट २ छोरा भएकोमा
दवु ैको मृ यु भएको भनी खल
ु ाएबाट यथ ितवादीको
भनाइमा एक पता देिखँदनै । सौता िक जी शेपाबाट
जायज म भएका भिनएका स तानको मृ यु भइसके को
भनी िजिकर िलने यथ ितवादी ओमकुमारीले सो
िजिकर पिु गन त ययु माण पेस गन सके कोसमेत
देिखएन ।
७. य तै पनु रावेदक वादीका िपता िछ बी
शेपा र आमा पोसी शेपनी हो भनी यथ ितवादीले
िजिकर िलए पिन यथ को तफबाट सो कुरालाई
पिु गन त ययु माण पेस हन आएको पाइँदैन ।
पनु रावेदक वादीले िमित २०४६।३।१८ मा िज ला
कायालय काठमाड बाट िलएको नाग रकतामा बाबक
ु ो

नाम पासाङ ख बाछे शेपा भनी उ लेख गरेको,
सो नाग रकता िलँदा राजप ाङ् िकत थम ेणीको
अिधकारी रहेका पनु रावेदक वादीका िपता पासाङ
ख बाछे शेपाले पनु रावेदक वादीलाई साथमा िलएर
आई मेरो छोरो हो नाग रकताको लािग िसफा रस
ग रिदनु भनी आ ह गरेको हँदा नाग रकताको लािग
िसफा रस गरेको हँ भनी नाग रकतास ब धी मु ामा
लिलतपरु िज ला अदालतसम ता ला उ यावले
बयान गरेको देिख छ ।
८. पनु रावेदक वादीको नाग रकतामा िपताको
नाम पासाङ ख बाछे शेपा भनी उ लेख गरेका र
पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे शेपा िव परेको
झु ा िववरण पेस गरी नाग रकता िलएको भ ने फ .
प.ु नं. ०६५-CR-०१४८ को मु ामा वादीका बाबक
ु ो
नाम पासाङ ख बाछे शेपा रहेको कुरालाई अदालतले
वीकार गरी सो मु ामा नेपाल सरकारको वादी दाबी
नपु ने र यी पनु रावेदक वादीले सफाइ पाउने ठहरी
फै सला भएको नाग रकतास ब धी मु ाको माण
िमिसलबाट देिख छ । य तै िमित २०५३।३।२८
मा पनु रावेदक वादीले िज ला शासन कायालय
सोलख
ु ु बबु ाट पासाङ ख बाछे शेपालाई िपता देखाई
नाता माण प िलएकोमा सो माण प बदरका लािग
यथ ितवादी ओमकुमारी शेपनीसमेतको उजरु ी
परी भएको कारवाहीमा कारवाही गदा िज ला शासन
कायालय, सोलख
ु ु बल
ु े उ नाता माण प बदर
गरेउपर पनु रावेदक वादीबाट परेको रट िनवेदनमा
िमित २०५५।११।२५ मा यस अदालतबाट फै सला
हँदा उ िमित २०५३।३।२८ को नाता माण प बदर
गन गरेको िज ला शासन कायालय सोलख
ु ु बक
ु ो
िमित २०५३।९।११ को िनणयलाई बदर गरी फै सला
भएको िमिसल संल न उ फै सलाको ितिलिपबाट
देिख छ । उि लिखत नाग रकता माण प र नाता
माण प स ब धमा चलेको मु ाबाट पनु रावेदक वादी
ला पा ख बाछे शेपा यथ ितवादी ओमकुमारीका
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पित पासाङ ख बाछे शेपाका छोरा होइन भ ने यथ
ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
९. पनु रावेदक वादी पासाङ ख बाछे शेपाका
छोरा हन् होइनन् भ ने स ब धमा िनणय गनपनमा
ु
बाजेको नाममा िववाद गरी वादी दाबीभ दा बािहर गई
अदालत वयम्ले िववाद िसजना गन िम दैन भ ने
पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे शेपाको पनु रावेदन
िजिकर रहेतफ िवचार गदा कानूनले सिु नि त
गरेको अिधकारअनस
ु ार पनु रावेदक वादीले यथ
ितवादीबाट आ नो भाग अंश पाउँ भनी अदालतमा
मु ा परेपिछ पनु रावेदक वादी यथ ितवादीका
पित पासाङ ख बाछे का छोरा नाताका नभएको भनी
नातामा िववाद उ प न भएको देिख छ । यथ
ितवादीका पित जीिवत छँदा नै िव ालयको रेकडमा
पनु रावेदक वादीका िपताको नाम पासाङ ख बाछे शेपा
लेखाएको, पनु रावेदक वादीले यथ ितवादीका पित
पासाङ ख बाछे शेपाको छोरो भनी २०४६ सालमा नै
नाग रकता िलएका र नोकरी िववरण फाराममा समेत
बाबक
ु ो नाम पासाङ ख बाछे शेपा भनी खल
ु ाएको
त यलाई आ नो पित जीिवत रहेकै अव थामा यथ
ितवादीले पनु रावेदक वादी ला पालाई आ नो पित
तथा सौताको छोरो होइन भ न नसक पनु रावेदक
वादीसँगको आ नो नातालाई वीकार गरी बसेको
र पितको मृ यपु ात् मा नातामा िववाद देखाएको
पाइ छ । यथ ितवादीले पनु रावेदक वादीका बाजे
को हन् भ ने स ब धमा िववाद उठाएको भ ने देिखएन ।
वादी अंिशयार नाताका होइनन् भनी नातामा िववाद गन
यथ ितवादीले आ नो नातातफको दाबी व तगु त
माणको आधारमा मािणत गनपन
ु ह छ । तर यथ
ितवादीले ितउ रप मा िजिकर िलएअनस
ु ार
वादीका बाबु िछ बी र आमा पोसी हो भ ने मािणत
गन सके को देिखँदैन । यसरी उि लखत यो वादीउपर
चलाएको झु ा िववरण िदई नाग रकताको माण प
िलएको भ ने मु ा तथा नाता माण प बदरस ब धी

कारवाहीको मु ासमेतको उि लिखत माणह बाट
पनु रावेदक वादी पासाङ ख बाछे शेपा र पनु रावेदक
वादी ला पा ख बाछे शेपा बाबु छोरा रहेको पिु हन
आएको देिखँदा पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे शेपा
र यथ ितवादी ओमकुमारी सौतेनी आमा छोरा
अंिशयार नातािभ का यि नै रहेको भ ने पिु हन
आयो ।
१०. अब नातामा रहेको िववाद िन पण
भई यथ ितवादी र पनु रावेदक वादीबीच सौतेनी
आमा छोराको नाता कायम हन आएको अव थामा
पनु रावेदक वादीले यथ ितवादीबाट अंश
पाउने हन् होइनन् भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु
देिखयो । स पि को अिधकार यि को नैसिगक
अिधकार हो । आ ना अंिशयारह बाट कानूनबमोिजम
अंश पाउने अिधकारलाई कानूले संर ण गरेको छ ।
कानूनबमोिजम बाहेक कसैले पिन अंश हकबाट वि चत
गन िम दैन । पनु रावेदक वादीलाई अंिशयार छोरा
नातामा नै इ कार गरेको अव थामा पनु रावेदक वादीले
पाउने अंश पाएको भ ने अव था रहँदैन । “वादीलाई
िदनु वा बझ
ु ाउनु पन कुरा सो कानूनबमोिजम िदए वा
बझ
ु ाएको छ भनी मािणत गन भार ितवादीको हनेछ”
भ ने कानूनी यव था माण ऐन, २०३१ को दफा
२७ (२) ले गरेको छ । सो यव थाअनस
ु ार पनु रावेदक
वादी पासाङ ख बाछे शेपाले पाउने अंश िलए
पाएको भ ने नदेिखएको र पनु रावेदक वादी यथ
ितवादीका सौतेनी छोरा भई अंिशयार रहेकाले िनजले
कानूनबमोिजम आ नो अंश िलन पाउने नै देिखयो ।
११. यसै स दभमा “ज मको नाताबाट
छोराले अंश पाउने कुरा हो, ज म जीिवत छोरालाई
लोप गदमा अंश हक लोप हँदैन” भनी तल
ु सीर नको
म.ु स. गन ि र न िव
लोकसाङ् ग नाम यालको
मु ा (ने.का.प. २०४९ िन.नं. ४४६७ पृ १२७) मा
िस ा तसमेत ितपादन भएको देिख छ । उि लिखत
िस त एवं कानूनी यव थाअनस
ु ार ततु मु ामा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे शेपा यथ
ितवादी ओमकुमारीका पित पासाङ ख बाछे शेपाका
छोरा भ ने देिखएको एवं िनज पनु रावेदक वादीले अंश
िलएको भ ने नदेिखएको अव थामा िनज पनु रावेदक
वादीले यथ ितवादीबाट अंश पाउने नै देिख छ ।
१२. अब पनु रावेदक वादीले के कित अंश
पाउने हन् भ ने स ब धमा हेदा पासाङ ख बाछे
शेपाको तथा िनजक जेठी प नी िक जी शेपाको पिहले
नै मृ यु भइसके काले जीिवत अंिशयारमा िक जीतफका
२ छोराह पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे शेपा-१
र िनजका भाइ ततु मु ाको लगाउमा रही आज यसै
इजलासबाट फै सला भएको ०७२-NF-०००८ को
अंश चलन मु ाका पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे
शेपा-१, यथ ितवादी ओमकुमारी शेपातफबाट
जि मएका वाङ् गदी शेपा-१ र ला पा शेपा-१ तथा
यथ ितवादी ओमकुमारी शेपा-१समेत ज मा ५
अंिशयार रहेको देिखयो । वादीले पिन पासाङ ख बाछे
शेपाका नाममा रहेको तथा पासाङ ख बाछे शेपाका
नामबाट यथ ितवादी ओमकुमारी शेपाका नाममा
नामसारी भएको अचल स पि बाट ५ भागको १ भाग
अंश पाउँ भ ने वादी दाबी िलएको देिख छ ।
१३. मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १
नं. मा “अंशब डा गदा यस महलका अ य न बरह को
अधीनमा रही बाब,ु आमा, लो ने, वा नी, छोरा,
छोरीह को िजयिजयैको अंश गनपछ”
ु भ ने यव था
रहेको र ऐ. २ नं. मा “यस महलमा अ यथा लेिखएकोमा
बाहेक यसै महलको १ न बरबमोिजम अंशब डा
गदा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गनपछ”
भ ने
ु
यव था रहेको छ । ततु मु ामा पनु रावेदक वादी
ला पा ख बाछे शेपाले आ नो भाग अंश िलई छु ी
िभ न भएको भ ने नदेिखएको अव थामा उ कानूनी
यव थाअनस
ु ार पासाङ ख बाछे शेपाका नाममा रहेको
एवं िनजका नामबाट यथ ितवादी ओमकुमारी
शेपाका नाममा नामसारी भएको तायदाती फाँटवारीमा

उि लिखत अचल स पि को पाँच ख डको एक ख ड
अंश यथ ओमकुमारी शेपाबाट पनु रावेदक वादीले
पाउने नै देिखयो ।
१४. अतः उि लिखत त य, कानूनी
यव था, िस ा त एवं माणसमेतबाट पनु रावेदक
वादी यथ ितवादीका अंिशयार रहेको पिु भएको
हँदा लिलतपरु िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी
गरी पनु रावेदक वादीको अंशमा दाबी नपु ने ठहराएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६४।११।१४
को फै सलालाई सदर गरेको यस अदालतको संयु
इजलासको िमित २०६६।११।१३ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ऋणको स ब धमा
साहले पि एको बखत कानूनबमोिजम हने र वादी
तथा ितवादीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा
देखाएका घर ज गासमेतका अचल स पि बाट पाँच
ख डको एक ख ड अंश पनु रावेदक वादीले ितवादी
ओमकुमारी शेपासमेतबाट छुट्याई िलई सोको चलन
चलाई पाउनेसमेत ठहर गरी सु लिलतपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०६३।७।२० मा भएको फै सला
सदर हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएअनस
ु ार पनु रावेदक वादी
ला पा ख बाछे शेपाले यथ ितवादी ओमकुमारी
शेपासमेतबाट अंश नपाउने ठहर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६४।११।१४ को
फै सलालाई सदर गन गरी यस अदालतको संयु
इजलासबाट िमित २०६६।११।१३ मा भएको फै सला
उ टी भई पनु रावेदक वादी ला पा ख बाछे शेपाले
यथ ितवादी ओमकुमारी शेपाबाट तायदाती
फाँटवारीमा पेस भएको अचल स पि बाट पाँच
ख डको एक ख ड अंश पाउने र चलनसमेत चलाई
पाउने ठहर गरी भएको सु लिलतपरु िज ला
अदालतको फै सला सदर हने ठहरी फै सला भएको
हँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलाको तपिसल
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ख डमा रािखएको लगत क ा गरी सु लिलतपरु
िव
िज ला अदालतको तपिसल ख डमा रािखएको लगत िवप ी : नेपाल सरकार, िश ा म ालय, िसंहदरबार,
कायम गनु भनी सु लिलतपरु िज ला अदालतमा
काठमाड समेत
लेखी पठाउनू ----------------------------------------१
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
§ िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
िनयमानस
११(२क) मा कुनै यि वा सं थाले िनजी
ु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ----१
गुठीको पमा िव ालय स चालन गन
उपरो रायमा हा ो सहमित छ ।
गरी कुनै िव ालयलाई भवन वा ज गा
या. सारदा साद िघिमरे
दान दात य िदएमा य तो िव ालय िनजी
या. अिनलकुमार िस हा
गठु ीको पमा स चालन गन सिकने भ ने
कानूनी यव था रहेको स दभमा उ
इजलास अिधकृत : इि दरा शमा
िव ालयको हातािभ को िशलाप मा
इित संवत्् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शभु म् ।
िव ालय िनमाणमा सहयोग पु याउने
च दादाताको नाम नामाङ् िकत हदँ ैमा
&
िनजी शैि क गुठी नरहेको भनी अथ गन
निम ने ।
( करण नं. ७)
§ अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोिजम
अनुिचत काय गन यि ले गरेको कायको
औिच यमा वेश नगरी वा अनुिचत काय
स ब धमा िनणय नगरी सो दफाबमोिजम
नणय नं . ९८०४
दु प रणाम स ब धमा िनणय गनस ने
सव च अदालत, संयु इजलास
अव था नरहने ।
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
( करण नं ९)
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
§ िववादमा ाचार वा अनुिचत काय गरेको
आदेश िमित :२०७२।११।०४
भनी कसैलाई भ न नसक वत पमा
०६९-WO-१०१८
कुनै िनकायले कानूनबमोिजम गरेको
िनणय वा काम िठक वा बेिठक भनी
िवषय: उ ेषण / परमादेश
अविश पमा अिधकार हण गरेको
देिख छ । तर यसरी अिधकारै नभएको
िनवेदक : िज ला लिलतपरु , ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं.
िवषयमा अिधकार हण गन निम ने ।
५ मानभवनि थत आदश िव ामि दर उ च
§ िश ा ऐनबमोिजम शैि क शासन
मा.िव.को यव थापन सिमितसमेत
गन अिधकार ा िनकायले गरेको
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काम अस बि धत आयोगको िनणय वा
िनदशन मानी पूव िनणय बदर गन पिन
िम ने हदँ ैन । कुनै िव ालय िश ा ऐनको
वग करणबमोिजम कुन सावजिनक गठु ी,
कुन िनजी वा कुन क पनीअ तगत पन हो
भ ने कुरा िवप ी आयोगले छुट् याउने िवषय
होइन । अनुिचत काय वा ाचार गरेको
भ ने आरोप नै नभएको िवषयमा दु कृित
स चाउने भनी परमादेश कृितको आदेश
जारी गन अिधकार िवप ी आयोगलाई
कानूनले दान गरेको नदेिखने ।
( करण नं. १०)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ब ीबहादरु काक , च डे र े तथा िव ान्
अिधव ाह सितशकृ ण खरेल र सरु े थापा
िवप ीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
बालकृ ण वा ले
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७० अंक ३, िन.नं. ८९८१ पृ
४०८
स ब कानून :
§ िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३(१)
§ िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
११(२क)
आदेश
स. . या.क याण े : त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२,
१०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार छ :
हामी िनवेदकह म ये १ नं. र २ नं. को
िनवेदक सं था २०२२ सालदेिख िव ालय स चालन

गन र २०६३।१०।१० मा िनजी शैि क गठु ीको िवधान
दता गन सरकारबाट वीकृित ा गन उ सं थागत
िव ालय स चालन गरी आएका छ । हामीह का पित
एवं िपता व. स यनारायण बहादरु े ले २०२२
सालदेिख िनजी लगानी तथा यव थापनमा थापना
गरी स चालन भई आएको आदश िव ा मि दर उ.मा.
िव. िश ा ऐन, २०२८ मा भएको सात संशोधनप ात्
िनज सं थापक व. स यनारायण बहादरु े का हामी
हकवाला स तितह ले शैि क िनजी गठु ीको िवधान
दता गरी गठु ीयारको हैिसयतले स चालक सिमितको
िविभ न पदािधकारी तथा सद य भई िव ालयको
यव थापन सिमितमा समेत रही सोही शैि क िनजी
गठु ीअ तगत आदश िव ा मि दर उ.मा.िव. स चालन
गरी आएका छ । सो आदश िव ा मि दर उ.मा.िव. को
ि ि सपल पदमा हामी िनवेदकह म येको म सिु जता
मान धर कायरत छु ।
२०१९।४।१० मा जारी भएको िश ा ऐन,
२०१९ को दफा ३ को उपदफा (१) ले ी ५ को
सरकारले बाहेक अ ले िश ालय खो न चाहेमा
तोिकएको अिधकारीको अनमु ित िलनपु नछ भ ने
यव था गरेको िथयो । िश ा ऐन, २०१९ जारी
भएपिछ नेपालमा दईु कारका िव ालयह लाई
प पमा मा यता िदइयो, पिहलो सरकारी िव ालय
िथए भने अ सरकारीबाहेक िनजी तरमा थािपत
िव ालय िथए । २०२२ सालमा सोही ऐनको दफा
३(१) बमोिजम वीकृित ा गरी िनवेदकह म येका
३ नं. देिख ६ नं. स मका िनवेदकह का पित तथा
िपता िश ा ेमी एवं समाजसेवी स यनारायण बहादरु
े ले आदश िव ा मि दर नामको िव ालयको
थापना लिलतपरु मा गनभयो
ु । त काल चिलत िश ा
ऐनको दफा ३(१) बमोिजम वीकृित िलई थापना
गरेको िव ालय रहेको कुरामा कसैले कुनै कारको
िववाद गन स दैन । आदश िव ा मि दर किहले
कुनै कारले नेपाल सरकारको िनय णमा रहेन ।
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सदैव िनजी े बाट थािपत िव ालयको पमा नै
स चािलत भई आएको िथयो र छ । थापना कालदेिख
अनवरत पमा िनजी े को थािपत िव ालयको
पमा रही गणु तरीय िश ा दान गरी आएको छ ।
२०२८ सालको िश ा ऐनको दफा १६ ले
िव ालयको स पि मा सरकारको वािम व हने कुरा
उ लेख ग रएको कारणले यसले कुनै िनजी े को
िव ालयको स पि मा समेत ब देज लगाउन त
खोिजएको होइन भ ने
बार बार उठ् ने गरेकोमा
२०४७ सालको राजनीितक तथा सामािजक
प रवतनप ात् िश ा ऐनमा भएको पाँच संशोधनमा
प पमा िव ालयको वग करणमा िनजी िव ालय
र सावजिनक िव ालयको वग करण गरेको िथयो ।
सो वग करणप ात् आदश िव ा मि दर आवासीय
मा यािमक िव ालयसमेत िनजी े को िव ालयको
वग करणिभ परेको हनाले सोबमोिजम स चालन भई
आएको िथयो र छ । सो कुरामा कसैले कुनै कारले
िववाद गन स ने अव था छै न ।
२०४९ सालमा िनिमत िश ा िनयमावली,
२०४९ को िनयम १२० को (१) मा िनजी िव ालयको
स पि मा सं थापकह को हक समा हने यव था
गरेकोमा सो ावधानलाई असंवैधािनक रहेको भनी
स मािनत सव च अदालतको िवशेष इजलासबाट
वस तबहादरु े िव नेपाल सरकार मि प रषद्
सिचवालयसमेत भएको रट िनवेदनमा उ िनयम
संिवधान ितकूल भएको ठहर गरेको िथयो । सो
फै सलामा प पमा िश ा ऐनमा िव ालय भ ने
श दको प रभाषािभ िनजी िव ालय पिन पछ
भिनएको छै न । िनजी िव ालयको प रभाषा बे लै भएको
प र े यमा दफा २ को (ठ) िभ पन िनजी िव ालय
पिन िव ालय श दिभ समावेश गन खोिजएको भए
दफा २ को ख ड (ख)(घ) बमोिजमको िश ा िदइने
िव ालय भिनए ज तो ख ड (ठ) पिन पदछ भनी
सो िव ालयको प रभाषािभ पनपन,
सावजिनक
ु

िव ालय र िनजी े को िव ालयमा मु य िभ नता
वािम वमा ह छ । सावजिनक िव ालय भ नासाथ
िव ालयको वािम वको पमा सावजिनक ह छ
भ ने अथ वतः आउँछ भने िनजी िव ालय भ नाले
िनजी वािम वको आधारमा खोिलने र स चालन हने
िव ालयको प रक पना िवधाियकाले गरी िव ालय
िनजी ो साहनबाट चलाउन िनजी वािम वको
हकलाई वीकार गरेको मा नु पछ । िनजी े को
िव ालयको स पि सावजिनक हो भ ने प रक पना
ी ५ को सरकारले पिन गरेको छै न भ ने कुरा िनयम
१२०(१) मा नै िव ालय सचु ा पले स चालन
भएस म िनजी नै रहने ावधानबाट पिन टै
ह छ । तर िव ालय सचु ा पले स चालन भएस म
एक कारको वािम व र च न नसके बाट ब द भएमा
अक कारको वािम व हने िववािदत िनयम १२०(१)
को ावधानबाट स पि को व प नै प रवतन हने
मह वपूण सारवान् यव था यित सिजलोसँग िनयममा
यवि थत ग रएकोलाई संिवधान वा ऐनले िदएको
अिधकार सीमािभ रही ग रएको मा न िम छ भ न
सिकने ि थित नदेिखने भनी िस ा तह थािपत
गरेको छ ।
आदश िव ा मि दर सरकारी वा सावजिनक
भवनमा स चालन भएको िव ालय होइन । यो सरकारी
वा सावजिनक ज गामा भवन बनाई स चालन भएको
िव ालय पिन होइन । िव ालयका सं थापक वयम्ले
आ नो िनजी म िसप र लगानीबाट ख रद गरेको घर
ज गाबाहेक कुनै यि वा सं थाले िव ालयको नाममा
भवन वा ज गा दान दात यमा िदएको, भवन वा य तो
ज गामा भवन बनाई स चालन भएको िव ालय पिन
होइन । िव ालयलाई अ य कसैले दान दात य िदएको
नभई िव ालयक सं थापकको म िसप र लगानीमा
िव ालयको आ नो नाउँमा ज गा ख रद ग रएको हो ।
ख रद ग रएका सबै घर ज गाह मु य ितरी राजीनामा
िलखत पा रत गरी िलइएको छ । िश ा ऐनको दफा
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३ को (६) बमोिजम कसैबाट दान दात यका पमा
ा गरेको होइन । अचल स पि दात यको पमा
कसैले िव ालयलाई ह ता तरण गरी िदएको अव था
छै न । न त सरकारले यसमा लगानी वा दािय व बेहोरेको
छ । कानूनबमोिजम सरकारले यो िव ालयलाई
अनमु ित िदएको छ । पूण पमा मा यता िदएको छ र
िव ालय स चालनको वीकृित िदएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
आदश िव ा मि दरलाई िनजी शैि क गठु ीमा दता
गरेको भ ने िवषयमा अनस
ु धान सु गरेको रहेछ
जसको प जानकारी िव ालयलाई िथएन । समय
समयमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
िव ालयलाई प ाचार गरी के ही िववरणह को
माग गन र म िनवेदकम येक सिु जता मान धरलाई
बोलाएर बयानमा ह सो ने गरेको भए तापिन सो
अनस
ु धानको िवषय िव ालयको िनजी शैि क गठु ीको
दता हो भ ने कुराको जानकारी किहले िदइएन । अ यथा
िनजी शैि क गठु ीमा दता गनको
ु कानूनस मत िवप ी
आयोगलाई प पमा गराउने मौका िनवेदकह ले
पाउने नै िथयो ।
यसैबीच अचानक िव ालय सं थागत िनजी
आवासीय िव ालय भएको र सोहीअनस
ु ार चिलत
िश ा ऐन िनयमबमोिजम िनजी शैि क गठु ीमा दता
भएको यो िव ालयको दता िश ा िनदशनालयको
िमित २०६९।९।१८ को िनणयानस
ु ार खारेज ग रएको
भ ने यहोराको प े ीय िश ा िनदशनालयबाट
िज ला िश ा कायालय लिलतपरु लाई िदएको
यसको बोधाथस म यस िव ायको नाउँमा पठाएको
रहेछ । आ य परी सो स ब धमा कानूनी उपचारको
लािग आव यक जानकारी ा गनका बु दै जाँदा
िज ला िश ा कायायलले े ीय िश ा िनदशनालय,
म यमा चललाई देखाई सो िवप ी े ीय िश ा
िनदशनालयमा िमित २०६९।१०।१५ मा स पक
राखी सोस ब धी िनणय कागजात माग गदा कुनै

िनणयको ितिलिप उपल ध नगराई मौिखक पमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िनदशनको आधारमा यसो गरेको भनी भनेकोले
सोस ब धी िनणयको ितिलिप ा गनका लािग
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा द.नं.
१३७४७ िमित २०६९।११।९ मा दरखा त िदएकोमा
हालस म सो ितिलिप उपल ध नगराई आलटाल गरी
रहेको हनाले सो स ब धमा कुनै उपाय नभई राि य
सूचना आयोगमा उजरु ी गन िनणयमा पगु ेका छ । यसरी
असर पन प ले िनणय माग गदा सोस म पिन उपल ध
नगराउने िवप ी आयोगको अिधकारीह को पूवा ह
र कुिटलता िनजह को काम कारवाहीबाट नै प
छ । यस स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िनणयको ितिलिप ा भएपिछ
कानूनबमोिजम थप कुनै उपचारको आव यकता भएको
अव थामा सो स ब धमा उपयु उपचारको बाटो
खो ने हा ो अिधकार सरु ि त नै रहेको भए तापिन यस
िव ालयको नाममा िवप ी िज ला िश ा कायालय र
सो कायालयलाई िवप ी े ीय िश ा िनदशनालयले
जारी गरेको प बाट जानकारी भएस मको त यह को
आधारमा यो िनवेदन गन आएका छ ।
िवप ी िनदशनालयको िमित २०६९।९।१८
को िनणय, सो िनणयको जानकारी गराएको िमित
२०६९।९।१९ को बोधाथप िमित २०६९।९।२७ मा
ा गरेकोमा सो िनणय र प को आधारको पमा रहेको
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िनणय, प र जे जो कारवाहीबाट िनवेदकलाई
नेपालको अ त रम संिवधानको धारा १२(३)(घ)(च)
ले दान गरेको पेसा रोजगारको वत ता, धारा १३
ले याभूत गरेको कानूनको समान संर ण हक, िश ा
ऐन, २०२८ को दफा ३(४) ले दान गरेको िव ालयको
व प चयन गन हक र िश ा िनयमावलीको िनयम
११ बमोिजम िनजी शैि क गठु ीमा दता गन पाउने
हकमा य आघात पु न गएको यहोरा अनरु ोध
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गदछ । िवप ीह को उपरो बमोिजमका िनणय,
प लगायतको काम कारवाहीलाई बदर गरी पाउनका
लािग अ य कुनै भावकारी उपचारको यव था
नभएको हनाले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ३२, १०२(२) बमोिजम यो िनवेदन गन
आएका छ ।
नेपालमा स चालमा रहेको िनजी े का
िव ालयह मा कुनै िव ालय स चालनका लािग
िव ाथ वा अिभभावकह को य र अ य
सानाितना आिथक र अ य सहयोग नरहेको कुनै
िव ालय अपवादको पमा मा हनस छ । तर य तो
आिथक र अ य सहयोग ा गरेको कारणले कुनै
पिन िव ालय िनजी शैि क गठु ीमा दता हन नस ने
भ ने कुरा कानूनको आशय होइन । यसैले ऐनको
दफा (३) को उपदफा (६) ले कुनै कारको नगदी
िज सी सहयोगलाई उ लेख नगरी प पमा या त
कुनै यि वा सं थाले िव ालयको नाममा भवन वा
ज गा दान दात य िदएको हनपु न र य तो भवनमा वा
य तो ज गामा भवन बनाई िव ालय स चालन गरेको
हनपु न प मापद ड राखेको छ ।
आदश िव ा मि दर सो मापद डिभ कुनै
कारले पदन भ ने कुराको यथोिचत छानिबनप ात्
िन कष िनकाली िवप ी े ीय िश ा िनदशनालयले
िनजी शैि क गठु ीमा दता गरेको हो । िनयमावलीको
िनयम ११ मा थप ग रएको उपिनयम (२क) को
यव थाले ऐनको दफा ३(६) को ावधानलाई अझ
खक
ु ु लो पारी िदएको छ । उ उपिनयम (२क) मा
उपिनयम (२) को ितव धा मक वा यांशमा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै यि वा सं थाले िनजी
शैि क गठु ीको पमा िव ालय स चालन गन गरी कुनै
िव ालयलाई भवन वा ज गा दानदात य िदएमा य तो
िव ालय िनजी शैि क गठु ीको पमा स चालन गन
सिकनेछ भ ने यव था ग रएको छ । सो यव थाले
दान दात यमा घर ज गा ा गरेको अव थामा पिन

य तो दात य िदनेको आसय िनजी शैि क गठु ीमा
स चालनमा गन भएको अव थामा िनजी शैि क गठु ीमा
स चालन गन पाउने यव था ग रएको छ । य तो कुनै
दान दात यमा स पि ा गरेको नभई सं थापकले
राजीनामा गरी ख रद गरेको अचल स पि मा भएको
िव ालयलाई िनजी शैि क गठु ीमा दता गरेको खारेज
गरी सावजिनक शैि क गठु ीमा जबरज ती दता गराउने
िवप ीह को िनणय र काम कारवाही कानूनिवपरीत
रहेको छ ।
िवप ी िश ा कायालय र िनदशनालयबाट
उि लिखत गैरकानूनी िनणय सो िनकायह को
वत िनणय नभई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िनदशनमा आधा रत भई ग रएको हो । िवप ी
े ीय िश ा िनदशनालयले िदएको बोधाथ प मा
तहाँको िमित २०६९।९।१ को प को स ब धमा भनी
उ लेख ग रएको यहोराबाट समेत िवप ी आयोगको
संल नता प भएको छ । यस िव ालयको दता िनजी
शैि क गठु ीमा गरेको िवषयमा िवप ी आयोगले कुनै
ाचारको मु ा चलाएको जानकारी िनवेदकलाई छै न
सो भएको भए िनि त पिन िनवेदकह का नाममा समेत
याद ा हने िथयो । यसैगरी कसैका िव अनिु चत
काय गरेको भनी कारवाही गरेको अव थासमेत कतैबाट
देिखएको छै न । कानूनले दान नै नगरेको अिधकारको
योग िवप ी आयोगले गन पाउने होइन भनी यस
स मािनत अदालतबाट िस ा त ितपादन भएको
छ । िवप ी आयोगको किथत िनणय िनदशन, प ाचार र
सोको आधारमा िवप ी िनदशनालयले गरेको दता बदर
खारेज गन िनणय र जारी गरेको प यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा तिवपरीत भएको हनाले उ ेषणको
आदेशबाट बदरभागी छ ।
िवप ीह को कायले नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२(२)(३)(घ)(च), १३(१)
र १९ एवं िश ा ऐन / िनयम ारा द िनवेदकह को
मौिलक हक र कानूनी हकमा समेत आघात पन गएको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
हँदा उ िमित २०६९।८।२५ मा भएको भिनएको
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धानको िनणय,
िमित २०६९।९।१८ को े ीय िश ा िनदशनालय,
म यमा चलको िनणय र सोको आधारमा भए गरेका
प ाचार, प रप लगायतका िवप ीह को स पूण
काम कारवाही उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
िनवेदकह को यव थापनमा संचािलत िव ालयको
पूव वीकृत िवधान एवं दता माण प यथावत्
वहाल गरी िनवाद पमा स चालन गन िदनु भनी
परमादेशलगायत उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै
यो िनवेदनको िकनारा नलागेस म िवप ीह को िनजी
िव ालयको दता खारेज गनलगायतका काम कारवाही
काया वयन गन गराउनेलगायतका कुनै पिन काम
नगनु नगराउनु भनी सिु वधा स तल
ु नको िस ा तको
आधारमा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१ बमोिजम िवप ीह को नाउँमा अ त रम
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाको यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसलसमेत साथै राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको एक ित
न कलसमेत साथै राखी िवप ीह लाई सूचना िदई
यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा
पठाई िलिखत जवाफ परेपिछ वा सोको अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै अ त रम आदेशसमेतको
मागका स ब धमा िवचार गदा िव ालयको वीकृित
िदने र िनयमन गन िनकाय े ीय िश ा िनदशनालय,
म यमा चलबाट िनवेदक िव ालयलाई िनजी शैि क
गठु ीको पमा िवधान दता गरी स चालन गन वीकृित
दान गरेअनु प िव ालय स चालन भई आएकोमा
िनवेदक िव ालयलाई बु दै नबझ
ु ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट सावजिनक शैि क

गठु ीअ तगत दता गन लेखी पठाउने भनी गरेको
िनणयअनस
ु ार आ नै पूव िनणयिवपरीत िनजी शैि क
गठु ीको िवधान दता खारेज गरेको िमित २०६९।९।१८
को िनणय ततु रट िनवेदनको अि तम िकनारा
नभएस म काया वयन नगनु नगराउनु भनी
िवप ीह का नाममा सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ त रम आदेश जारी
ग रिदएको छ । सोको सूचना िवप ीह लाई िदनु भ ने
यस अदालतको िमित २०६९।१२।२५ को आदेश ।
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ११
२(क) मा कुनै यि वा सं थाले िनजी शैि क गठु ीको
पमा िव ालय स चालन गन गरी कुनै िव ालयलाई
भवन वा ज गा दानदात य िदएमा य तो िव ालय
िनजी गठु ीको पमा स चालन गन स नेछ भ ने
उ लेख भएकोमा आदश िव ा मि दर मा.िव. लाई
कुनै यि वा सं थाले िनजी शैि क गठु ीको पमा
िव ालय स चालन गनको लािग भनी िकटानीका साथ
ज गा दान दात य आिद िदएको देिखँदैन । िव ालयका
सं थापक व. नारायणबहादरु े भए तापिन उ
िव ालयमा िनजी लगानी रहेको कतै अिभलेख
नदेिखएको, भवन िनमाण आिद कायमा च दादाता एवं
थानीय समदु ायको सहयोग रहेको अिभलेख िव ालय
हातामा रहेको िशलाप मा देिखँदा यस िव ालय िनजी
शैि क गठु ीको पमा स चालन हनस ने अव था
नरहेको रट िनवेदन खारेज भागी छ ।
आदश िव ामि दर हाइ कुलमा िविभ न
समयमा िज ला िश ा कायालयबाट थायी िश कह
पठाएको देिखँदा उ िव ालय िनजी लगानीको मा
हो भ ने आधार देिखँदैन । अत उ रट िनवेदन
खारेज भागी छ । िव ालयको नाममा भएको ज गाह
व. स यनारायण बहादरु े को नाममा रहेको नभई
िविभ न समयमा िविभ न सं थाह तथा यि बाट
आदश िव ामि दर मा यिमक िव ालयको नाममा
राजीनामा पास भएको देिख छ । यसरी एउटा सं थाको
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नाममा रहेको स पि कसैको िनजी स पि नै हो
भ न सिकने अव था छै न । व. स य नारायणबहादरु
े को पहलकदमीमा थापना भई संचािलत यसै
िज लाि थत ी महे आदश िव ा म सातदोबाटो
सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत स चालन भएको
अव था छ । उपरो िविभ न त यह को आधारमा
िनज रट िनवेदकको कुनै मौिलक र कानूनी अिधकार
हनन् नभएकोले रट िनवेदन खारेज भागी छ भ ने
िज ला िश ा कायालय लिलतपरु को िलिखत जवाफ ।
रट िनवदेक आदश िव ा मि दर िव ालय
यव थापन सिमितसमेतले आफूले चिलत ऐन,
िनयमावलीबमोिजम िनजी शैि क गठु ी खारेज गरी
सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत िव ालय स चालन
गन गरी भएको िनणयउपर िच नबझ
ु ी स मािनत
अदालतसम िनवेदन िदनु भएको रहेछ । उ िनजी
शैि क गठु ीले त कालीन िव ालय यव थापन
सिमितका सद य सिचव तथा ि ि सपल स यनारायण
बहादरु े समेतको उपि थितमा िमित २०५३।७।१
मा सो िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितको
बैठकले िव ालय, िव ाथ , अिभभावक र अ य
िश ा ेमीसमेतका जनताको सहयोगमा ज गा जिमन
ख रद भएकोले िव ालयको चल अचल स पि
जनताको स पि हो भनी गरेको िनणयसमेतलाई
गमु राहमा राखी त कालीन िनदशकबाट िवधान
मािणत गराई िनदशनालयमा िवधान दता गराउनु
भएको रहेछ । अतः य तो सावजिनक कृितको
िव ालयको स पि लाई िनजी शैि क गठु ीअ तगत
स चालन गन गरी भएको िनणयलाई कानूनबमोिजम
अि तयार ा अिधकारीलाई त कालीन अव थामा
भएको िु टपूण िनणय स चाउन अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगसमेतबाट उ िनजी शैि क
गठु ीको स ब धमा आव यक छानिबन भई त कालीन
अव थामा ग रएको िनणय स चाउन िनणय भएको र
सोही मतु ािबक िश ा म ालयको च.नं. ४२७ िमित

२०६९।९।६ को प बाट िनणय काया वयनका लािग
लेखी आएको हँदा त कालीन अव थामा ग रएको
िनणयलाई खारेज गरी पनु ः उ िनजी शैि क
गठु ीलाई सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत रहने गरी
सािबकको िव ालय स चालन गनपन
ु गरी भएको
िनणय कानूनस मत रहेको हँदा िव ालय यव थापन
सिमितसमेतले िदनु भएको रट िनवेदन खारेजयो य छ
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत े ीय िश ा िनदशनालय
म यमा चलको िलिखत जवाफ ।
त कालीन िश ा तथा खेलकुद म ालयबाट
च.नं. ३४९ िमित २०५९।६।२ मा जारी भएको
िनदशनको ख ड(घ) मा सं था वा यि िवशेषले
अनदु ान, दान, दात य िदएर चलाएको गठु ी वा
िव ालयलाई सावजिनक शैि क गठु ीमा दता गनु
गराउनु पन भनी िनदशन जारी भएको र उ आदश
िव ा मि दर िव ालयको नाममा भएको ज गाह व.
स यनारायण बहादरु े को र िनजको प रवारको
नाममा नभई िविभ न समयमा िविभ न सं था तथा
यि बाट आदश िव ा मि दरको नाममा राजीनामा
पास एवं लालपज
ु ा भएको देिख छ । िव ालयका
सं थापक व. स यनारायण बहादरु े भए तापिन
उ िव ायलमा स यनारायण बहादरु े को िनजी
स पि भएको अिभलेख नदेिखएको, भवन िनमाण
आिदमा च दादाता एवं थानीय समदु ायको सहयोग
रहेको अिभलेख िव ालय हातामा रहेको िशलाप मा
देिखँदा यस िव ालय िनजी शैि क गठु ीको पमा
स चालन हने अव था िश ा ऐन तथा िनयमअनस
ु ार
नदेिखएबाट िनवेदकह को माग दाबी पु न स ने
अव था नरहेकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
व.स यनारायण बहादरु े को पहलकदमीमा सोही
समयमा थािपत सोही कृितको महे आदश
िव ा म सातदोबाटो सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत
स चालनमा रहेको छ भ ने िश ा म ालयको िलिखत
जवाफ ।
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सामदु ाियक िव ालयको पमा रहेको
आदश िव ा मि दर लिलतपरु लाई े ीय िश ा
िनदशनालयका त कालीन िनदशक सिु शल
पा डेसमेतको िमलेमतोमा िमित २०६३।१०।१० मा
िनजी शैि क गठु ीमा दता गरेको हँदा उ दता खारेज
गरी सावजिनक िव ालयलाई िनजी गठु ीमा प रणत गन
यि उपर कारवाहीसमेत ग रपाउँ भनी यस आयोगमा
पन आएको उजरु ीउपर छानिबन हँदा आदश िव ा
मि दर िव ालय थापना गन ि ि सपल स यनारायण
बहादरु े समेतको उपि थितमा िमित २०५३।७।१
मा भएको िव ालय यव थापन सिमितको बैठकको
िनणयमा यो िव ा मि दर िव ाथ अिभभावक र
अ य िश ा ेमीसमेतका जनताको सहयोगमा ज गा
जिमन ख रद भएको र भवनह बनेका हनाले यो
िव ा मि दरको चल अचल स पि जनता ारा
ा िव ालयको स पि हो । यसमा सरकारको वा
कुनै यि िवशेषको हक अिधकार छै न भनी टै
ग र छ भनी उ लेख भएको देिखएको र सं था वा
यि िवशेषले अनदु ान दान दात य िदएर चलाएको
िव ालयलाई सावजिनक शैि क गठु ीमा दता गनु
गराउनु भ ने िश ा तथा खेलकुद म ालयबाट िमित
२०५९।५।३१ मा िनणय भई प रप समेत गरेको
देिखन आएको साथै हालको िनजी गठु ी दताको
िवधानमा उ लेख भएअनस
ु ार स यनारायण बहादरु
े को िनजी लगानी एवं वािम व िव ालयको चल
अचल भौितक स पि एवं संरचनामा रहे भएको
भ ने आधार माणसमेतको अभावमा त कालीन
म यमा चल े ीय िश ा िनदशक सशु ील पा डेले
िमित २०६३।१०।१० को िनणयनस
ु ार आदश िव ा
मि दरलाई शैि क िनजी गठु ीमा दता गरी स चालन गन
वीकृित िदएको काय चिलत नेपाल कानूनिवपरीत
भएकोले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १२ख बमोिजम उ िनणय बदर
गरी दु प रणाम स चाई उ िव ालयलाई सावजिनक

शैि क गठु ीअ तगत दता गन े ीय िश ा िनदशनालय
म यमा चललाई लेखी पठाउने साथै उ गलत िनणय
गन कायमा सघाउ पु ने गरी ितवेदन िदने िज ला
िश ा कायालय, लिलतपरु का त कालीन िव ालय
िनरी क ह रहर िधताल र िनजी गठु ीमा दता गन
िनणयकता त कालीन िनदशक शशु ील पा डेसमेत
२ जनाको हकमा िनजह लाई सचेत गराउन नेपाल
सरकार िश ा म ालयलाई लेखी पठाउने गरी यस
आयोगबाट िमित २०६९।८।२५ मा िनणय भएको
देिख छ ।
लिलतपरु मानभवनमा रहेको आदश िव ा
मि दर उ च मा.िव. २०२२ सालमा स यनारायण
े ले ७ क ास मको वीकृित िलई २०२५ सालमा
मा.िव. को वीकृित िलएकोमा उ िव ालयका
लािग िज ला िश ा कायालय लिलतपरु बाट िमित
२०३४।४।३ मा िन.मा.िव. िश क र २०३३।३।११
मा मा.िव. िश क िनयिु ग रएको साथै िव ालयको
नाममा रहेको ज गा यि िवशेषले ख रद नगरेको र
िमित २०५३।७।१ को िव ालय यव थापन सिमितको
िनणयबाट पिन यो िव ा मि दर िव ाथ अिभभावक
र अ य िश ा ेमी जनताको स पि हो भनी वीकार
ग रएको देिखँदा यो िव ालय िनजी शैि क गठु ी नभई
सावजिनक शैि क गठु ी नै रहेको टै छ । सावजिनक
शैि क गठु ीको पमा रहेको िव ालयलाई िनजी
शैि क गठु ीमा दता गन गरी िनणय गन त कालीन
िनदशक सशु ील पा डे र िव ालय िनरी क ह रहर
िधताललाई िवभागीय कारवाही व प सचेत गराई
उ िव ालयलाई सावजिनक शैि क गठु ीमा दता
गन गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १२ख बमोिजम स बि धत िनकायमा
लेखी पठाउने गरी यस आयोगबाट भएको िनणयबाट
रट िनवेदकको कुनै पिन हक अिधकारमा आघात
नपरेको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
जहाँस म िनणयको ितिलिप िदएन भ ने रट िनवेदन
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िजिकरका स ब धमा उ िव ालयबाट िनणय
ितिलिप पाउँ भनी िमित २०६९।११।१० मा प ा
हन आएको तर ितिलिप िलन खटाइएको िव ालयक
ि ि सपल सिु जता मान धरलाई आयोगमा बोलाई यस
िवषयमा सोधपछ
ु समेत ग रएको हँदा सनु वु ाईको मौका
नपाएको भ ने रट िनवेदन िजिकरसमेत िनराधार हँदा
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ । आयोगबाट
भएको िनणयउपर स बि धत अदालतमा पनु रावेदन
गन सिकने कानूनी यव था अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) मा
रहेको हँदा वैकि पक कानूनी मागको अवल बन नगरी
रट े मा वेश गरेकोसमेत हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ाह ी ब ीबहादरु
काक , ी च डे र े , िव ान् अिधव ाह ी
सितशकृ ण खरेल र ी सरु े थापाले िनवेदक
िव ालय िश ा, २०१९ को दफा ३(१) अनस
ु ार
सरकारबाहेक पिन िनजी यि ले िव ालय खो न
पाउने यव थाबमोिजम २०२२ सालमा सरकारको
वीकृित िलई िनजी े को ोतबाट खोिलएको
हो । २०४७ सालमा िश ा ऐनमा भएको ५ औ ं
संशोधनले िव ालयलाई िनजी र सरकारी िव ालय
भनी वग करण ग रएको िथयो । िश ा िनयमावली,
२०४९ को िनयम १२०(१) ले िनजी िव ालयको
स पि मा सं थापकह को हक समा हने यव था
गरेकोमा यस अदालतको िवशेष इजलासबाट उ
यव था असंवैधािनक ठहर भई सके को छ । िश ा
ऐन सात संशोधनको दफा ३(४) बमोिजम िनजी
ोतबाट थापना भएको िव ालय भए सावजिनक
शैि क गठु ी, िनजी शैि क गठु ी र क पनीम ये कुनै
एकमा िवक प छा ने यव था भएबमोिजम िनवेदक

िव ालय िनजी शैि क गठु ीअ तगत िवधानसिहत दता
भई दता माण प ा गरेको हो । कानूनी ि या
पूरा गरी िनजी शैि क गठु ीअ तगत स चालन भएको
िव ालयको दता खारेज गदा िनवेदकलाई बिु झएको
छै न । ाकृितक यायको िस ा तको आधारमा
ितवाद गन मौका िदइएको छै न । अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले िनणय गदा उ लेख गरेको
२०५३।७।१ मा िव ालय यव थापन सिमितबाट
भएको भिनएको बैठकको माइ यटु को अि त व
छै न । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
िनजी पमा दता भएको शैि क गठु ीउपरको उजरु ी
हेन अिधकार कुनै कानूनले दान गरेको छै न । कुन
सावजिनक गठु ी, कुन िनजी वा कुन क पनी हो भ ने
कुरा आयोगले छुट्याउने िवषय होइन । अनिु चत काय
वा ाचार भएको हो होइन भ ने िसलिसलामा कुनै
िनणयको प रणाम स चाउनु पन भए िनदशन िदन
स ने हो । ततु िववादमा आयोगले पनु रावेदन सनु े
सरह िनणय गरेको छ जनु प तः कानूनिवपरीत छ ।
सं था वा यि िवशेषले दान दात य िदएर चलाएको
िव ालय सावजिनक गठु ीको पमा दता गनपन
ु हो
तर िनवेदक िव ालय कसैले दान िदएको स पि
होइन सरकारी अनदु ानबाट चलेको पिन होइन । यस
अव थामा िनवेदक िव ालयको दता खारेज गन भनी
आयोगबाट भएको िनणय र सो िनणयको आधारमा
े ीय िश ा िनदशनालयबाट भएको िनणयलगायतका
काम कारवाही िु टपूण भएकोले उ ेषण जारी हनपु छ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
िवप ीतफबाट उपि थत िव ान् उपयायािधव ा ी बालकृ ण वा लेले आदश िव ा
मि दरका सं थापक स य नारायणले आ नो
जीवनकालभरी सो िव ालय िनजी गठु ीको पमा दता
गरी पाउन माग गनु भएको छै न । उ िव ालय िनजी
ोतबाट बनेको वा चलेको नभई सावजिनक कृितको
भएको भ ने कुरा िव ालयको हातािभ रािखएको
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िशलालेखमा च दादाताह को सहयोगबाट िव ालय
िनमाण ग रएको भ ने उ लेख गरी च दादाताह को
नामावली रािखएकोबाट प छ । यसका अित र
िव ालयको ज गा जिमन सं थापकको नाममा ख रद
गरेको नभई िव ालयको नाममा ख रद ग रएको
राजीनामाबाट देिख छ । िव ालयका सं थापकले नै
उ िव ालयको चल अचल स पि जनताको हो
भनी २०५३।७।१ मा िव ालय यव थापन सिमितको
बैठकमा वीकार गरी सोहीबमोिजम िनणय भएको
छ । य तो अव थाको िव ालय िनजी शैि क गठु ीको
पमा दता हनै स दैन । य तो िव ालयको िनजी
गठु ीको दता बदर भएको काय कानूनस मत छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िनणयले
दु कृित स चाउनेस म काय भएको हो । सो िनणय
गनपु ूव िव ालय ि ि सपलको बयानसमेत िलइएकोले
सनवु ाईको मौका निदइएको भ न िम दैन । सावजिनक
िव ालयलाई िनजी शैि क गठु ीअ तगत दता ग रएको
काय िु टपूण भएको आधारमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले दु कृित स चाउने भनी
िनणय भएको एवं े ीय िश ा िनदशनालयबाट उ
िव ालयको िनजी शैि क गठु ी खारेज गरी सावजिनक
शैि क गठु ी दतास ब धी ि या अिघ बढाउने भनी
ग रएको िनणयबाट िनवेदकह को संिवधान र कानून
द हक अिधकार हनन भएको छै न । उ ि या
कानूनस मत भएकोले रट िनवेदन खारेज हनपु दछ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
उ बहससमेत सनु ी ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा
होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा आदश िव ा
मि दर उ च मा.िव. २०२२ सालदेिख स चालन भई
िमित २०६३।१०।१० मा िनजी शैि क गठु ीको िवधान
दता गन सरकारबाट वीकृित ा भएको हो । यसरी
कानूनबमोिजम दता भएको सं थालाई म यमा चल

े ीय िश ा िनदशनालयको िमित २०६९।९।१८ को
िनणयानस
ु ार भनी िनजी शैि क गठु ीको िवधान दता
खारेज गरी सावजिनक गठु ीअ तगत स चालनका
लािग िज ला िश ा कायालयलाई प ाचार गरी
यसको बोधाथ िनवेदक सं थालाई िदइयो । यो
स ब धमा बु दै जाँदा िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०६९।८।२५ को
िनणयको आधारमा उ िनणय र प ाचारह भएको
जानकारीमा आयो । िनवेदक सं थाले िश ा ऐन,
२०२८ को दफा ४ र िश ा िनयमावली, २०५९
को िनयम ११ बमोिजम िनजी शैि क गठु ीमा दताको
आवेदन गरेपिछ आव यक छानिबन गरी े ीय
िश ा िनदशनालयले िनयम ११ को उप िनयम (२)
को ितब धा मक वा यांशको कुनै अव था नरहेको
कुरामा िव त भई िनजी शैि क गठु ीमा दता गरी
माण प समेत िदएको हो । य तो अव थामा िनवेदक
सं थालाई बु दै नबझ
ु ी, सनु वु ाईको मौका दान नगरी
थापनाकालदेिख िनजी पमा स चालन ग रएको
िव ालयलाई सावजिनक शैि क गठु ी कायम गन
गरेको उ िनणय एवं प ाचारह िु टपूण भएकोले
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िव ालयको पूव िवधान
एवं दता माण प यथावत् बहाल गरी स चालन गन
िदनु भ ने परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने रट
िनवेदकको मु य दाबी रहेको पाइ छ ।
३. िवप ी े ीय िश ा िनदशनालयको
िलिखत जवाफमा सावजिनक कृितको िव ालयको
स पि लाई िनजी शैि क गठु ीअ तगत स चालन
गन िनणय िु टपूण भएको भनी उ िनणय स चाउन
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िनणय
भई सोस ब धी ि या अिघ बढाउन लेखी आएकोले
िनवेदक सं थाको िनजी शैि क गठु ीको िवधान खारेज
गरी सावजिनक शैि क गठु ी दताको लािग आव यक
ि या अिघ बढाइएको भ ने िजिकर रहेको पाइ छ ।
४. य तै िवप ी अि तयार दु पयोग
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अनस
ु धान आयोगको िलिखत जवाफमा आदश िव ा
मि दरका सं थापक स यनारायण बहादरु े समेतको
उपि थितमा िव ालय यव थापन सिमितको िमित
२०५३।७।१ को बैठकबाट उ िव ालय िव ाथ
अिभभावक र अ य जनताको सहयोगबाट ज गा जिमन
ख रद र िव ालय भवन बनेको भ ने उ लेख भएको,
िनजी गठु ी दता िवधानमा उ लेख भएबमोिजम िनजी
लगानी र वािम वको िव ालय नभई सावजिनक
शैि क गठु ी रहेको देिखएकोले िमित २०६३।१०।१०
को िनजी गठु ीमा दता गन िनणय कानूनिवपरीत भएकोले
बदर गरी दु प रणाम स चाई उ िव ालयलाई
सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत दता गन े ीय िश ा
िनदशनालयलाई लेखी पठाउने भनी िनणय भएको
भ नेसमेत िजिकर रहेको पाइ छ ।
५. यस स ब धमा िमिसल संल न कागजात
अवलोकन गदा िनवेदक आदश िव ा मि दरलाई
े ीय िश ा िनदशनालय, म यमा चलबाट िमित
२०६३।१०।१० को िनणयबमोिजम िनजी शैि क
गठु ीको पमा िवधान दता गरी िवधानअनस
ु ार
स चालन गन वीकृित दान ग रएको भ ने कुरा सो
िनदशनालयको िमित २०६३।१०।१० को प बाट
देिखएको छ । उ िव ालय सरकारी वा सावजिनक
ज गा वा भवनमा स चालन नभई िव ालयका
सं थापकले आ नो िनजी म िसप र लगानीबाट
घर ज गा ख रद गरेको र कुनै यि वा सं थाले
िव ालयको नाममा भवन ज गा दान दात यमा निदएको
अव थामा िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३(४) र िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम ११ बमोिजम िनजी
शैि क गठु ीमा दताको लािग आवेदन परेपिछ े ीय
िश ा िनदशनालयले आव यक छानिबन गरी िनजी
शैि क गठु ीमा दता गरेको हँदा य तो कानूनबमोिजम
भएको दता बदर हन नस ने भ ने िनवेदकको कथन
रहेको छ ।
६. यस स ब धमा िश ा ऐन, २०२८ को

दफा ३(१) को यव था हेदा नेपाल सरकारबाहेक
कसैले िव ालय खो न चाहेमा तोिकएको िववरण
खल
ु ाई स बि धत िज ला िश ा सिमितको
िसफा रससिहत नेपाल सरकार वा तोिकएको
अिधकारीसम अनमु ितको लािग िनवेदन िदनपु न
र यसरी िनवेदन िदँदा सं थागत िव ालय खो न
चाहनेले सो िव ालय क पनी वा शैि क गठु ी
कुन पमा स चालन गन हो सोसमेत खल
ु ाउनु पन
यव था रहेको पाइ छ । सोही ऐनको दफा ३(२) मा
उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेमा नेपाल सरकार
वा तोिकएको अिधकारीले सो िनवेदनउपर आव यक
जाँचबझ
ु गरी िव ालय खो न अनमु ित िदन मनािसब
देिखएमा तोिकएको सत ब देज पालना गरी अनमु ित
िदनेछ भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उ ऐनको दफा
३(४) मा संवत् २०५८ साल माघ २५ गतेभ दा अिघ
सं थागत िव ालयको पमा स चालन भई आएका
तर क पनी वा शैि क गठु ीअ तगत दता नभएका वा
यसरी दता गन िनवेदन निदएको िव ालयले य तो
िव ालय क पनी वा शैि क गठु ी कुन अ तगत
स चालन गन हो सो स ब धमा तोिकएको िववरण
खल
ु ाई यो उपदफा ार भ भएको िमितले एक वषिभ
िनवेदन िदनपु न यव था रहेको पाइ छ । य तै दफा
३(६) मा देहायका िव ालयलाई क पनीको पमा
स चालन गन अनमु ित पाउने गरी वीकित निदइने
भ ने उ लेख भई सरकारी वा सावजिनक भवनमा
स चालन भएको िव ालय, सरकारी वा सावजिनक
ज गामा भवन बनाई स चालन भएको िव ालय, कुनै
यि वा सं थाले िव ालयको नाममा भवन वा ज गा
दान दात य िदएकोमा सो भवनमा वा य तो ज गामा
भवन बनाई स चालन भएको िव ालयलाई अनमु ित
निदइने भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
७. रट िनवेदकले आफूले २०२२ सालदेिख
िनजी सीप र ोतबाट थापना एवं स चालन गरेको
िव ालय उि लिखत ऐनको दफा ३(४) बमोिजम
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
िनजी शैि क गठु ीको पमा दता गरेको भ ने ततु
रट िनवेदनमा दाबी भएको स दभमा िवप ीह को
िलिखत जवाफमा सो त यलाई अ यथा भ न सके को
देिखँदनै । िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िलिखत जवाफमा उ िव ालयका
सं थापकको उपि थितमा सो िव ालयको स पि
सावजिनक स पि भएको भनी िमित २०५३।७।१
मा िव ालय यव थापन सिमितबाट िनणय भएको
भ ने िजिकर रहेको देिखए पिन यसरी िनणय ग रएको
माइ यटु को स कल वा मािणत ितिलिपसमेत
ततु हन सके को देिखँदनै । य तै े ीय िश ा
िनदशनालयको िलिखत जवाफमा सो िव ालयलाई
भवन िनमाण आिदमा च दादाताको सहयोग रहेको भ ने
िशलाप िव ालयको हातािभ रहेकोले उ िव ालय
िनजी शैि क गठु ी नरहेको भ ने िजिकरका स ब धमा
हेदा शैि क गठु ी सावजिनक हनका लािग सोही आधार
पया हने भनी िश ा ऐन तथा िनयमावलीमा किहँकतै
उ लेख भएको देिखँदैन । यसका अित र िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम ११(२क) मा कुनै यि
वा सं थाले िनजी गठु ीको पमा िव ालय स चालन
गन गरी कुनै िव ालयलाई भवन वा ज गा दान दात य
िदएमा य तो िव ालय िनजी गठु ीको पमा स चालन
गन सिकने भ ने कानूनी यव था रहेको स दभमा
उ िव ालयको हातािभ को िशलाप मा िव ालय
िनमाणमा सहयोग पु याउने च दादाताको नाम
नामाङ् िकत हँदैमा िनजी शैि क गठु ी नरहेको भनी अथ
गन िम ने हँदैन । सोही िनयमावलीको िनयम ११(२)
को ितब धा मक वा यांशमा ऐनको दफा ३(६) मा
िव ालय स चालन गन िनजी गठु ी दता गन नसिकने
आधारह उ लेख भएकोमा िनवेदक िव ालय उ
दफा ३(६) मा विणत सरकारी वा सावजिनक ज गा
वा भवनमा उ िव ालय स चालन भएको नदेिखएको
एवं कुनै यि वा सं थाले सो िव ालयको नाममा
भवन वा ज गा दान दात य िदएको तथा यसरी दान

दात य िदएको भवन वा ज गामा सो िव ालय स चालन
भएको भ ने नदेिखएको अव थामा िवप ी े ीय िश ा
िनदशनालयको उ िजिकर मनािसब देिखँदैन ।
८. व ततु ः ततु रट िनवेदनमा िवप ी
े ीय िश ा िनदशनालय म यमा चलको िलिखत
जवाफसाथ पेस भएको २०६९।९।१८ को िट पणी
र आदेशको यहोरा हेदा सो िनदशनालयले िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०६९।८।२५ िनणय र सो आयोगको िमित
२०६९।९।५ को प अनस
ु ार सो िनणय काया वयनका
लािग िश ा म ालयको िमित २०६९।९।६ को
प बाट लेखी आएअनस
ु ार िनजी शैि क गठु ीअ तगत
स चालन गन ग रएको िवधान दता खारेज गरी
सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत िव ालय स चालनका
लािग लेखी पठाउने भनी सो िनदशनालयबाट िनणय
भएको देिख छ । य तै िमित २०६३।१०।१० को
िनणयानस
ु ार आदश िव ा मि दरलाई शैि क िनजी
गठु ीमा दता गरी स चालन गन वीकृत िदएको काय
चिलत कानूनिवपरीत भएकोले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख.
बमोिजम उ िनणय बदर गरी दु प रणाम स चाई
उ िव ालयलाई सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत
दता गन े ीय िश ा िनदशनालय म यमा चललाई
लेखी पठाउने भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िमित २०६९।८।२५ मा िनणय भएको भ ने
कुरा िलिखत जवाफसाथ ा उ िनणय उतारबाट
देिखएको छ ।
९. मूलतः िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले गरेको िमित २०६९।८।२५
को िनणय हेदा सो आयोगले अनिु चत कायको िनणय
नगरी दु प रणाम स चाउने आदेश गरेको देिख छ । तर
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा १२ख बमोिजम अनिु चत काय गन यि ले
गरेको कायको औिच यमा वेश नगरी वा अनिु चत
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काय स ब धमा िनणय नगरी सो दफाबमोिजम
दु प रणाम स ब धमा िनणय गन स ने अव था
रहँदैन । ततु िववादमा शैि क िनजी गठु ी दता गन
कायउपर ाचार वा अनिु चत कायको उजरु ी परेको,
यसमा कारवाही भएको र यसको स ब धमा िनणय
भएको भ ने नै देिखँदैन । उ ऐनको पूवाव थाको
पमा मु य त वह को अभावमा खास कानून ज तै
िश ा ऐन, २०२८ र िश ा िनयमावली, २०५९
बमोिजम क पनी, गठु ी आिद के मा दता गनपन
ु हो
भ ने स ब धमा आव यक ि या पूरा गरी िनजी
शैि क गठु ीमा दता गरेको अव थामा सोको वैधता
र औिच यतामा कानूनबमोिजम बाहेक वेश गन
सिकँ दैन । ततु िववादमा भई सके को िनजी गठु ीको
दता बदर गन अमक
ु कानूनको आधार िलई िनणय भएको
देिखँदैन । िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले उ िव ालय िनजी गठु ी वा क पनी के मा
दता हनपु न हो भ ने कुराको िनणय गन स ने आधार
र कानून िलिखत जवाफसमेतबाट टै हन सके को
छै न । आफूमा अिधकार े रहेको प आधार िलई
कारवाही नगरेको र िनणय नगरेको अव थामा य तो
िनकायको िनणय वा िनदशन िविधवत् अिधकार ा
िनकायलाई ा , स वा ब धनकारी हँदैन । शैि क
शासन गन िनकायले कानूनले गन काय वयम्
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले गन
स दैन । आयोगको य तो िनदशन पिन शैि क
शासन गन िनकायले पालन गनु गराउनु पन अव था
हन स दैन ।
१०. यसै सङ् गमा ने.का.प. २०७० अंक
३, िन.नं. ८९८१ पृ ४०८ मा कािशत "अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
१२क बमोिजमको अनिु चत कायको ठहर गरेपिछ
मा दफा १२ख बमोिजम अनिु चत कायबाट उ प न
दु प रणाम स चाउन आदेश गनस ने" भ ने निजर
ततु िववादमा समेत आकिषत हने देिख छ ।

मूलतः िनवेदकको िव ालयलाई िनजी गठु ीमा दता
गन ि यामा सरोकारवाला वा हकवालाको दाबी नै
पेस भएको छै न । सो नभएको अव थामा अनािधकार
िनकायबाट ह त ेप गन िम दैन । ततु िववादमा
ाचार वा अनिु चत काय गरेको भनी कसैलाई भ न
नसक वत पमा कुनै िनकायले कानूनबमोिजम
गरेको िनणय वा काम िठक वा बेिठक भनी अविश पमा
अिधकार हण गरेको देिख छ । तर यसरी अिधकारै
नभएको िवषयमा अिधकार हण गन िम दैन । िश ा
ऐनबमोिजम शैि क शासन गन अिधकार ा
िनकायले गरेको काम अस बि धत आयोगको िनणय
वा िनदशन मानी पूव िनणय बदर गन पिन िम ने
हँदैन । कुनै िव ालय िश ा ऐनको वग करणबमोिजम
कुन सावजिनक गठु ी, कुन िनजी वा कुन क पनीअ तगत
पन हो भ ने कुरा िवप ी आयोगले छुट्याउने िवषय
होइन । अनिु चत काय वा ाचार गरेको भ ने आरोप
नै नभएको िवषयमा दु कृित स चाउने भनी परमादेश
कृितको आदेश जारी गन अिधकार िवप ी आयोगलाई
कानूनले दान गरेको देिखँदैन । आयोगले अनिु चत
काय वा ाचार भएको हो होइन, सो िसलिसलामा
कुनै िनणयको प रणाम स चाउनु पन भए मा िनदशन
िदनस ने हो । तर ततु िववादमा य तो भएको
देिखएको छै न ।
११. व ततु ः कानूनअ तगत कुनै सं था
दता भएकोमा सोउपर उजरु वा गनु ासो भए यसको
लािग के क तो कानूनी यव था छ भ ने स ब धमा
िश ा ऐन २०२८ को दफा ३(६) एवं दफा १६ख मा
खास यव था भएकोले सोको अधीनमा रही हेनपन
ु
हन आउँछ । उ दफा ३(६) को यव थाअनस
ु ार
िव ालय स चालन भएको भ ने िवप ीह को िजिकर
रहेको छै न । दफा १६ख अ तगत सं थागत िव ालयले
दफा ३ को उपदफा ४ बमोिजमको यादिभ िववरण
निदएमा वा यो ऐन वा ऐनअ तगत बनेको िनयमिवपरीत
अ य कुनै काम गरेमा तोिकएको अिधकारीले य तो
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िव ालयलाई द ग रएको अनमु ित वा वीकृित
र गन भ ने यव था रहेकोमा उि लिखत कारण
परी िनजी गठु ीको पमा स चालन गन गरी िवधानमा
वीकृित जनाएको िव ालयको अनमु ित वा वीकृित
र गरेको भ ने पिन िवप ीह को िनणय वा प बाट
देिखँदैन ।
१२. यसका अित र िनवेदकह को िनजी
गठु ी दता गरी सोहीबमोिजम स चालन गरी यसबाट
हक, हैिसयत दािय व हािसल गरी सके को अव थामा
य तो हक, हैिसयत, दािय व नै समा हने गरी िनणय
गनपु ूव अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
िनवेदकलाई आ नो िनजी गठु ी दता खारेज गनु
नपन कुराको कानूनसिहतको ितवाद गन मौका
िदएको देिखँदैन । िश ा ऐन, २०२८ को दफा १६ख
को ितब धा मक वा यांशमा िव ालयलाई दान
भएको अनमु ित वा वीकृित र गनअिघ
स बि धत
ु
िव ालयलाई आ नो सफाई पेस गन मौकाबाट वि चत
ग रने छै न भ ने यव था भएकोमा सो यव थाको
पालना ग रएको नदेिखँदा ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत िनवेदकको िनजी शैि क गठु ीको
दता खारेज गन गरेको प पमा देिखन आएको छ ।
उि लिखत अव थामा िवप ीह बाट भए गरेका काम
कारवाही एवं िनणय र प ाचारह कानूनस मत रहेको
भ न िम ने देिखन आएन ।
१३. तसथ िश ा ऐन, २०२८ को दफा
३(४) बमोिजम िनजी शैि क गठु ीमा कानूनबमोिजम
अि तयार ा िनकायबाट दता भएको िनवेदक आदश
िव ा मि दरको िनजी शैि क गठु ीको दता खारेज
गन गरेको िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६९।८।२५ को िनणय एवं सोही
िनणयको आधारमा िवप ी े ीय िश ा िनदशनालय
म यमा चलबाट भएको िमित २०६९।९।१८ को
िनणय एवं सो स ब धमा भएका स पूण कारवाही
एवं प ाचारह िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३(४),

दफा १६ख, िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
११ एवं अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा १२ख समेतको िु टपूण
भएकोले उ षे णको आदेशले बदर ग रिदएको
छ । अब रट िनवेदक िव ालयलाई े ीय िश ा
िनदशनालय म यमा चलबाट िमित २०६३।१०।१०
मा दान ग रएको िनजी शैि क गठु ीको वीकृत
िवधानबमोिजमको वीकृित एवं माण प यथावत्
वहाल गरी स चालन गन िदनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशसमेत जारी ग रिदएको छ । यो
आदेशको काया वयनको लािग आदेशको जानकारी
िवप ीह लाई िदई ततु िनवेदनको दायरी लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ओम काश िम
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित संवत्् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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नणय नं . ९८०५
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
आदेश िमित: २०७३।३।५
०७२-WH-००५८
§
िवषयः- ब दी य ीकरण
िनवेदक : मोरङ िवराटनगर उपमहानगरपािलका
वडा नं. ९ आदश टोल घर भई हाल के ि य
कारागार कायालय, जग नाथदेवल (मिहला
कारागार) काठमाड मा थनु ामा रहेक ित
भा जली पराजल
ु ीको हकमा िनजक छोरी
का.िज. बढु ािनलक ठ नगरपािलका वडा नं. ५
पािसकोट ब ने आ ना पराजल
ु ी
िव
िवप ी : िज ला यायाधीश ीकृ ण भ राई, भ परु
िज ला अदालतसमेत
§

नाग रक अिधकार एवं मानव अिधकारको
संर ण गन यायपािलका स म र वत
हनुपछ भ ने िव यापी मा यता रहेको
छ । वत
यायपािलकालाई कानूनी
शासन र लोकत को आधारशीलाको
पमा िलइ छ । सम याय णाली
मानव अिधकार, कानूनी शासन, यायका
िव यापी मू य र मा यतामा आधा रत
रहेको ह छ । िन प , सहज, भावकारी
र िछटो छ रतो, गुण तरीय याय ज ता
प ह
यायालय ितको जनिव ास
अिभवृि गन एवं याियक वत ता
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तथा वत र स म याय णालीका
आधारभूत त व हन् । यायपािलकाको
मख
ु काय नाग रक एवं मानव अिधकारको
र ा गद िववािदत िवषयमा संिवधान,
कानून र यायका मा य िस ा तबमोिजम
िन प पमा याय िन पण गनु र
कानूनको शासनको याभूित गनु नै हने ।
( करण नं. ४)
अदालतमा दता भई पेस हन आएका मु ा
एवं िनवेदनमा सनु वु ाई गरी संिवधान,
कानून एवं यायका मा य िस ा तबमोिजम
आदेश वा फैसला गनु यायाधीशको
याियक काय एवं िज मेवारी हो । मु ाको
कुनै प ले आफूले चाहेबमोिजम आदेश
वा फैसला इजलासबाट नभएकै आधारमा
अदालत र यायाधीशलाई िवप ी बनाई
रट िनवेदन िदने र अदालतले पिन य तो
िनवेदनलाई दता गरी इजलासमा पेस गरी
यायाधीशलाई मु ाको प को पमा
ितउ र वा िलिखत जवाफ िदनपु न वा
मु ा खे नुपन अव था आउनु याियक
वत ताको मम र मा यतािवपरीत हने ।
( करण नं. ९)
यायाधीशले स पादन गरेको याियक
कायको स ब धमा नेपालको संिवधान
एवं याय प रषद् ऐन एवं अ य चिलत
कानूनअनस
मािथ लो
तहको
ु ार
अदालतमा पुनरावेदन ला ने एवं याय
प रषदल
् े अनश
ु ासनमा कारवाही गनबाहेक
यायाधीशउपर िनजले गरेको याियक
कायको स ब धमा कुनै अड् डा अदालतमा
उजुरी वा मु ा दायर गन काय वत
यायपािलकाको िस ा त, अवधारणा,
िव यापी मा यता एवं ममको समेत
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ितकूल हने हदँ ा यायाधीशले गरेको
याियक कायको स ब धमा िनजउपर
िवप ी बनाई कुनै अड् डा अदालतमा
उजरु ी, िनवेदन वा मु ा दायर गन िम ने
देिखन नआउने ।
( करण नं. ११)
अदालतमा अिभयोगप दायर भई
थनु छेकको योजनको लािग भएको
आदेशमा िच नबुझेको अव थामा
वैकि पक उपचारको पमा रहेको मल
ु क
ु
ऐन अ.बं. १७ नं. को कानूनी माग अवल बन
गरी मािथ लो अदालतमा िनवेदन िदनस ने
उपचारको माग िनवेदकसँग रहेकोमा
सो उपचारको अवल बन नगरी आदेश
गन यायाधीश एवं अदालतसमेतलाई
िवप ी बनाई यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत अदालत वेश गनु
र रट दता गन अिधकारीले समेत य तो
ग भीर िवषयमा उदािसन रही िनवेदन
दता गनु रट िविधशा ीय मा यता,
वत यायपािलकाको मम एवं नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) एवं मल
ु ुक
ऐन अ.बं. १७ नं.समेतको ितकूल रहेको
देिखने ।
( करण नं. १३)

आदेश
स. . या.सश
ु ीला काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६, १३३ बमोिजम यस
अदालतमा पन आएको ततु ब दी य ीकरणको
रट िनवेदनसिहतको स पूण कागजातह को संि
यहोरा र ठहर यस कार छः§
िमित २०२९ साल पौष २५ गते नेपाल
राजप मा कािशत सूचनाबमोिजम भ परु िज ला
सािबक िद य री गा.िव.स. वडा नं. ८(क) िक.नं.
४४२ ज गाको े फलबाट े फल १-८-०-० ज गा
त कालीन ी ५ को सरकार हाल नेपाल सरकार िनमाण
तथा यातायात म ालय हवाई िवभागको िनिम सानो
िठमी रिसिभङ् ग टेशनका िनिम अिध हण गन
िनणयबमोिजम राजप मा सूचना कािशत भएको
उ उि लिखत िक ा नं. को ज गासमेतमा िनकट
भिव यमा काय ार भ गन भनी कुनै िकिसमको बाली
लगाउन निदने भनी िमित २०३२/८/८ मा त कालीन
ी ५ को सरकार िनमाण तथा यातायात म ालय,
हवाई िवभागले िज ला कायालय भ परु लाई प ाचार
गरेको, अिध हण ग रएका ज गाको िक ा नं. र े फल
जोताहाको नामसमेतका मआ
ु जा बझ
ु ेको तािलका
हेरी लगत क ा गरी अिध हण ग रएका ज गाह
यस िवभागका नाउँमा दता गरी ज गाधनी माणपज
ु ा
पठाइिदनु हन भनी िमित २०४०/७/१० को हवाई
िवभागको प रहेछ ।
भ परु सािबक िद य री गा.िव.स. वडा नं.
िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ८(क) को िक. नं. ४४२ को ज गा े.फ. म येबाट
ब ीबहादरु काक , िव ान् अिधव ा य उ व िक ाकाट भई िक.नं. १३८१, १३८२, १३८३
के .सी., रामबहादरु खड् का
कायम भएकोमा िक. नं. १३८३ िक ाकाट भई िक.नं.
िवप ीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा बालकृ ण १३८४ मा े.फ. ०-४-०-० र िक.नं. १३८५ मा े.फ.
वा ले
०-१२-०-० िमित २०६७/२/२४ र िमित२०६७/३/१
अवलि बत निजर :
मा िक ाकाट भएको िमित २०७३/१/३० गते मािणत
स ब कानून :
िक ाकाट ( लट रिज रको अिभलेख) बाट देिखएको
जो िमिसल संल न रहेको छ ।
788

नेपाल नाग रक उड् ययन ािधकरणले िमित
२०७१/२/११ मा हालस म ज.ध. माणपज
ु ा ा हन
नसके कोले ज.ध. माणपज
ु ा उपल ध गराई िदने प
यहोरा उ प मा सािबक िक. नं. ४४२ नं. उ लेख
भएको साथै मैले ख रद गरी बकमा िधतोसमेत राखेको
ज गा क चा भयो भनी कै लास िवकास बैकले िमित
२०७१/४/१४ मा खबर गरेप ात् उ ज गा ख रद
गदा आफूलाई झु यानमा पारी ठगी गरेको स ब धमा
के ि य अपराध अनु धान यरु ो काठमाड मा उजरु
गरेकोमा उ यरु ोले िमित २०७१/५/१० गते च.नं.
५१३ बाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
पठाएको र उ आयोगले प मा हरी प रसर
भ परु लाई लेखी पठाएपिछ उ ठगी मु ा सु भएको
हो ।
भ परु िज ला सािबक िद य री गा.िव.स.
वडा नं. ८(क) िक.नं. ४४२ ज गा े फल १-८०-० ज गा रो कासमेत नभएको अव थामा िमित
२०६७/१/२९ गतेको मा.पो.का. भ परु को िनणयले
ह रबहादरु बकाजीको नामबाट ह रबहादरु े को
नाउँमा नामसारी भई आएको उ िक ाबाट िक ाकाट
भई िक ा नं. १३८१, १३८२ मशः जयराम
े र कालीमाया े लाई िमित २०६७/२/२४
मा िब गरी िक.नं. १३८३ बाँक रहेकोमा िक.नं.
१३८३ िक ाकाट भई ०६७/३/१ मा िक.नं. १३८४
०-४-० ज गा िब गरी रामकुमार ख ीलाई िदई
िक.नं. १३८५ को ०-१२-० बाँक रहेकोमा सो
ज गा िमित २०६७/११/९ को मा.पो.का. भ परु को
िनणयबमोिजम रामच े का नाउँमा नामसारी भई
उ िक.नं. १३८५ नं. को ज गा िमित २०६८/२/१३
को राजीनामाबमोिजम हाल ब दी अव थामा रहेक
ितभा जली पोखरेलका नाउँमा राजीनामा पा रत
भई आएकोमा मैले सी.आइ.वी. काठमाड मा गरेको
उजरु ी अनस
ु ार नै अ.द.ु अ.आ. को ानस
ु ार आ नो
हकभोगमा नरहेको सरकारी ज गा जानी जानी अ य

यि लाई िब गरेको देिखएकोले उ कारोबार
िनता त ठगीको महलअ तगत पन भएकोले कारवाही
गनु भनी िमित २०७१/९/१३ गतेको प ानस
ु ार नेपाल
सरकार वादी तथा रामच े समेत ितवादी भएको
िमित २०७१/११/१७ मा ठगी मु ा भ परु िज ला
अदालतमा दायर भएको छ ।
उ मु ामा उि लिखत िक.नं. ४४२ को
ज गासमेत अिध हणमा परेको भ ने सनु ेको उ ज गा
रो का पिन नरहेको र मैले मआ
ु जा पिन नपाएकोले
बबु ाको मृ यपु ात् मेरो नाउँमा नामसारी गरी ख रद
गन मािनस आएकोले अिध हणमा परेको जानकारी
निदई ितभा जली पोखरेललाई िब गरेको हँ भनी
. रामच
े ले अनस
ु धानमा बयान गरेको र
अदालतमा पिन आ ना नाउँमा नामसारी दता भएको
किहँकतैबाट रो कासमेत नरहेको ज गा िब गरेको
हँ भ नेसमेत यहोराको बयान गरेको अव थामा
ितवादी रामच ले उ ज गा अिध हणमा परेको
भनी जानकारी भएकोमा उ ज गामा आफूले भोग
चलनसमेत नगरी हवाई िवभागले अ यलाई ठे कामा
िदएको अव थामा आ ना नाउँमा नामसारी गराई िब
गरेकोले अ.बं. ११८(५)(१०) बमोिजम .रामच
े को हकमा .५०,०००/- (अ पी पचास हजार
पैयाँ) धरौटी िलई मु ा पपु गराएको अव था रहेको
र िमित २०७१/११/१७ मा दता भएको उ मूल
अिभयोगमा प बाट खु न आएका ज गा ख रद गरी
िलने ितभा जली पोखरेलसमेतका यि ह को
हकमा ठगीमा संल नता रहेको देिखन आएमा ितवादी
कायम गरी अ.बं.८८ नं. बमोिजम पूरक अिभयोग
दायर ग रने यहोरा उ लेख गरी अिभयोगप दायर भई
सोमा बयान काय स प न गरी िमित २०७१/११/१९
गते थुनछे क काय स प न हँदा िनवेिदका ज गा ख रद
गरी िलने यि का नाउँमा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम ७
िदने याद जारी गन आदेश भएको हो ।
सोबमोिजम स मािनत भ परु िज ला
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
अदालतमा िमित २०७१/१२/९ मा उपि थत
भई अ.बं. १३९ नं. बमोिजम आ नो बयान गरी
िनवेिदकालाई उ ठगी अपराध कसरु मा संल न रहेको
देिखन नआएको कारणले सो बयान काय स प न
भएप ात् उ अदालतबाट कारणीसरह नदेिखएको
भ दै सोही िदन साधारण ता रखमा समेत नराखी उ
मु ाबाट िनवेदकलाई उ मु िदएको अव था रहेको
छ । आफू ठिगएको यहोरा उ लेख गरी महानगरीय
हरी प रसर भ परु मा उजरु ी दता गराएकोमा हाल
सोमा कुनै कारवाही भएको छै न र त प ात् िज ला
शासन कायालय भ परु माफत उ यहोराको
जाहेरी द.न. १८६०/२०७२/१२/२८ मा दता गरी
सोही िमितमा सो जाहेरीसमेत उ प रसरमा पठाई
दता भएकोमा सोसमेत हाल िवचाराधीन रहेको
अव था छ ।
यसरी िमित २०७१/११/१७ मा दता भएको
मूल अिभयोग प बमोिजम अदालतको कारवाहीको
िसलिसलामा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम म िनवेिदकालाई
बझ
ु ी बयान िलई कारणीसरह नदेखी तारेखमा समेत
रा न इ कार गरी उ कसरु अपराधबाट भ परु
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१२।९ मा उ मिु
िदइसके पिछ मलाई िमित २०७३/१/१२ मा प ाउ
गरी ०७३/१/१३ गते अनस
ु धानको बयान िलई
पनु ः मसमेतलाई ितवादी बनाई भ परु िज ला
अदालतमा िमित २०७३/२/६ गते पूरक अिभयोग दता
भई उ अदालतमा मेरो बयान कायसमेत स प न भई
उ अदालतबाट िमित २०७३/२/११ गते थुनछे क
आदेश हँदा अिघ मूल मु ामा मलाई अ.बं. १३९ नं.
बमोिजम बिु झएकोमा बयान कायसमेत भई तारेखमा
कारणीसरह रा ने इ कार ग रएको त यलाई याियक
जानकारीमा िलई उ अ.बं. १३९ नं. बमोिजमको
बयानमा उ लेख भएको त यसमेतलाई थुनछे क
आदेशको आधार बनाई मलाई पपु का िनिम
थुनामा रा ने आदेश ग रएकोले फौजदारी यायको

सवमा य िस ा त, समान त यको असमान िववेचना
एवं नेपालको संिवधान २०७२ को धारा १७, १८ र
२० बमोिजम फौजदारी यायस ब धी हकको संर क
नपाई चलन संकटमा रहेको र व छ पपु को
िस ा त एवं कानूनी शासनको याभूितस ब धी
हकसमेतमा आघात पनका
ु साथै दोहोरो खतराको
िस ा तिवपरीत मु ा चलाइएकोले िवप ीह को
याियक कारवाहीको आवरणमा गैरकानूनी कारवाही
गरी थुनामा रािखएकोले ब दी य ीकरणको रट
जारी गरी थनु ाबाट मु ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको आदेश िकन जारी
हनु नपन हो ? आदेश जारी हनु नपन मनािसब आधार
कारण र माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद
ा भएका िमितले ३ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफसिहत उपि थत
हनु भनी िनवेदन प र यो आदेशको ितिलिपसमेत
साथै राखी िवप ीह को नाममा सूचना याद जारी
गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध यितत भएपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।
नेपाल सरकारले त कालीन हवाई िवभागको
लािग अिध हण गरेको भ परु िज ला, सािबक
िद य री ८(क) िक.नं. ४४२ बाट िक ाकाट भई
कायम हन आएको िकन नं. १३८५ को ज गा
िब गरी ठगी गरेको मु ाको अनस
ु धानबाट खु न
आएका म यपु र िठमी नगरपािलका वडा नं. ८ का
सिचव पूण योित ब ाचाय, सेतो कपडामा देिखएका
यामबहादरु , रे रे टमा आएका मालपोत कायालय
िपयन, फाँटवाला, वडा कायालयको िसफा रस याई
ज गाधनी दता माणपज
ु ाका ितिलिप िदन िम छ
भ ने कमचारी, रिज ेशन िलखतमा सा ी ब नेह ,
उ ज गा ख रदकता ितभा जली पोखरेललगायतका
यि ह को हकमा ठगीमा संल नता रहेको देिखन
आएमा िनजह समेतलाई ितवादी कायम गरी िनजह
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उपर अ.बं. ८८ नं. बमोिजम पूरक अिभयोगप दायर
ग रने भ नेसमेत यहोराको अिभयोगप दायर भएकोमा
िवप ी िनवेिदकासमेतलाई . ४९,००,०००।- िबगो
कायम गरी सोही ऐनको सोही महलको ४ नं. बमोिजम
कै द र ज रवाना हन मागदाबी िलई पूरक अिभयोग पेस
भएको रहेछ ।
मैले जानी जानी अिध हणमा परेको ज गा
हो भनी ख रद गरेको होइन । मैले यो ज गाका बारेमा
सबै कुरा सबैसगँ र मालपोत कायालयका र नापी
कायालय, भ परु का कमचारीह बाट समेत बझ
ु ी मा
ख रद गरेक हँ । सािबक ज गाधनीले के कसो गरेका
िथए मलाई िनजह ले भनेका िथएनन् र उ ख रद
गरेको अव थामा मलाई कही ँकतैबाट कुनै जानकारी
एवं सूचनासमेत थाहा िथएन । मैले ज गा पास गरी
मेरा नाउँमा आएपिछ मैले ज गा िलएको ऋण िलएको
रकमह िलएको ितन बझ
ु ाउनको लािग मैले उ
ज गालाई सािबकमा अ नपूण फाइना स हाल कै लास
िवकास बकमा िधतो राखी ४८ लाख ऋण िलएको
िथएँ । बकले पिन मेरो कागजप बझ
ु ी मालपोतमा उ
ज गालाई रो काको लािग प ाचार गरी रो का राखी
मा मलाई बकले िधतो िदएको हो ।
यही िधतो बकले पिछ मलाई तपाईले बकलाई
िधतो िदएको ज गा हवाई िवभागको अिध हणको
रहेछ । उसले अिध हण ग रएको हँदा िधतोबापत
अक ज गा घर जे छ याउनु भनेपिछ मैले उ
बकको िधतोबापत अक ज गा दाजभु ाइ पनको ज गा
म जरु ीनामा िलई बकलाई िदएको हँ । यसपिछ उ
ज गा क चा भएको जानकारी पाएपिछ मैले भ परु
हरी कायालयमा उजरु ी िलिखत िलई आएक मा
हरी कायालयअ तगत पदन िठमी हरीले हेछ भ नु
भएकाले िठमीले पिन मलाई तपाई ठिगएको माण
के हो भनी सो माण िलई आउनु भनेकाले म फे री
मालपोत कायालय आएँ र भरखर स वा भई आएका
हािकमलाई मैले ख रद गरेको ज गाका बारे सबैकुरा

जानकारी गराएको हँदा िनज हािकमले मेरो े तासमेत
हेरी तपाई ठिगनु भएको छै न भ ने जवाफ पाएपिछ
के ही िदनपिछ खोजतलास गद जाँदा मलाई िच
नबझ
ु ी मैले पिु लसको के ीय अनस
ु धान यूरोबाट
प ा ला छ भनी यहाँ गई उजरु गन जाँदा मैले ख रद
गरेको ज गाको माण प सिहतको उजरु ीप दता
गरे ँ । यहाँबाट जवाफ नआएपिछ के ही समयपिछ
अि तयारमा उजरु ी प िदएक िथएँ भ ने यहोरा
उ लेख भएको देिख छ ।
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बु ने ममा िमित
२०७१।१२।९ मा यस अदालतमा गरेको बयानमा
"मैले ख रद गरेको ज गा कही ँ मैले हाल िधतो
राखी ह ता तरण गरेको छै न, मेरै नाममा छ" भनी
त य ढाँटेको अदालतलाई गमु राहमा पान खोजेको
देिखयो । सोही बयानको स.ज. ४ मा "ज गा िब को
लािग काि तपरु दैिनकमा िब कताको नामसिहत
िन के को देखी फोन गदा याम भ ने यि ले फोन
उठाएर ज गाको स ब धमा थाहा पाएको" उ लेख
गरेक ितवादीले अदालतको िमित २०७३।२।९
को बयानको स.ज. ३ मा "यो ज गा िब मा रहेछ
भ ने कुरा मेरो काठमाड पािसकोट ब ने िछमेक
मोहन खड् का भ नेले जानकारी िदएको" भनी त यमा
फरक पारी िवरोधाभाषपूण यहोरा लेखाएको देिख छ
भने िमित २०६८।२।१६ मा िधतो ब धक िलएको
ज गा अिध हणमा परी क चा ठहरेकाले पनु ः अक
िधतो माग भई िमित २०६८।१२।१६ मा िधतो
प रवतन गदा मा थाहा भएको िजिकर िलएकै भनाई
िव वास गन हो भनेपिन यिद आफू ठिगएको भए
त कालै ठ ने यि ह उपर जाहेरी िदई कारवाहीको
दायरामा याउनपु नमा निदई चपु लागी बसेकोले पिन
ितवादीको भनाई िव ासयो य देिखएन ।
तसथ अ.बं. १३९ नं. को बयान,
अनस
ु धानको ममा एवं अदालतमा बयान गदा
िनज ितभा जली पोखरेलले लेखाएका त यह

791

नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
फरक पन गएको, ज गा पा रत हनभु दा ४।५ िदन
अगावै योजनाव पमा ज गा िक ने कजाको लािग
संयु िनवेदन हाली रकम िनकाली उ रकमम ये
ज मा .२,५०,०००।- रकम मा ज गा िब गन
भिनएका रामच
े लाई िदई उ रकमम ये पिन
. १,७५,०००।- िफता लगेको भनी रामच े र
यामसु दर े ले लेखाइिदएको यहोरा समिथत हन
आएकोले अिभयोजन प ले लगाएको अिभयोग िमिसल
संल न त काल ा माणबाट खि डत हन नसके को
एवं यसै मु ाका अका ितवादी सनराइज बकमा
कायरत अ ण पराजल
ु ी ितभा जली पोखरेलका
एकाघरका पित रहे भएका र िनज ितभा जली
पोखरेलका हरेक कायमा िनजको उपि थित बराबरको
सहयोग देिखन आएकोमा िनजले अनस
ु धान कायमा
सहयोग नगरी हाल फरार रहेको अव थासमेतलाई
िवचार गदा ितवादी ितभा जली पोखरेललाई
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार होइनन् भन िव ास
गन मनािसब आधार िव मान नदेिखएकोले िनजलाई
हाल धरौट वा जमानत िलई वा तारेखमा राखी मु ाको
पपु गन सिकने अव था िव मान नदेिखएकोले
पिछ थप माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
हाललाई मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ११८ को देहाय (२) नं.
बमोिजम िवप ी िनवेिदका ितभा जली पोखरेललाई
मु ा पपु को लािग थनु ामा रा न पठाएको काय
कानूनस मत नै हँदा िवप ी िनवेिदकाको िनवेदन
खारेजभागी छ भ ने िज ला यायाधीश ी कृ ण
भ राई र भ परु िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
त कालीन हवाई िवभागको लािग रिपिटसन
टावर तथा ा सिमिटङ टेशन िनमाण गन योजनको
लािग नेपाल सरकारले २०२९ सालमा अिध हण
गरेको भ परु िज ला, सािबक िद य री गा.िव.स.
८(क) अ तगत पन िक.नं. ४४२ बाट िक ाकाट
भई हाल कायम हन आएको िक.नं. १३८५ को
ज गा यि ले िब गरी ठगी गरेको भ ने िवषयमा

ी महानगरीय हरी प रसर, भ परु बाट सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम अनस
ु धान गरी
ठगीको कसरु मा मु ा चलाउन भनी सोही ऐनको दफा
१८ बमोिजम ी िज ला सरकारी विकल कायालय,
भ परु मा रायसिहतको ितवेदन पेस गरेकोले ी
िज ला सरकारी विकल कायालय, भ परु ले उ
कसरु मा संल न देिखएका रामच
े समेत उपर
ितवादी कायम गरी िमित २०७१।११।१७ मा ी
भ परु िज ला अदालतमा ठगी मु ामा अिभयोग
प दायर गरेको हो । तर िवषयव तक
ु ो जिटलताको
कारणले सो कसरु मा अ य यि ह को हकमा पिन
अनस
ु धान जारी रा नपु न देिखई अनस
ु धान जारी
रा नु भनी यस कायालयले ी महानगरीय हरी
प रसर, भ परु लाई सोही समयमा िनदशन िदँदै सो
कसरु मा अ य यि को संल नता देिखन आएमा
िनजह उपर मल
ु क
ु ऐन, अ.व. ८८ नं. बमोिजम
पूरक अिभयोगप पेस ग रने यहोरासमेत उ लेख गरी
ी भ परु िज ला अदालतमा उ अिभयोगप पेस
भएको हो ।
पनु ः अनस
ु धानबाट सो कसरु मा रट िनवेदक
ितभा जली पोखरेललगायत अ य यि ह को
समेत संल नता रहेको देिखएको भनी ी महानगरीय
हरी प रसर, भ परु ले ी िज ला सरकारी
विकल कायालय, भ परु मा िमित २०७३।२।४ मा
रायसिहतको ितवेदन पेस गरेकोले ततु िवषयमा
रट िनवेदन ितभा जली पोखरेलसमेत उपर िज ला
सरकारी विकल कायालय, भ परु बाट ी भ परु
िज ला अदालतमा ठगी मु ामा पूरक अिभयोग प
पेस ग रएको हो । यसरी पेस भएको उ ठगी मु ामा
ी भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०७३।२।६
मा थुनछे कमा आदेश भई िनज रट िनवेदक सोही
आदेशबमोिजम थुनामा रहेकोले ततु रट िनवेदनमा
यस कायालयलाई िवप ी बनाउनपु न कुनै आधार
नभएकोले ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
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िज ला सरकारी विकल कायालय, भ परु को िलिखत
जवाफ ।
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयका के क तो काम, कारवाही
वा िनणयबाट िनवेदकको के क तो संवैधािनक तथा
कानूनी हक अिधकारको हनन् भएको हो ? यसको
प पमा रट िनवेदनमा उ लेखस म गन सके को
अव था छै न । चिलत कानूनबमोिजम काय गन
अि तयार ा अ य िनकाय एवं पदािधकारीबाट
भए गरेका काम कारवाही एवं िनणयउपरसमेत यस
कायालयलाई िवप ी बनाई रट िनवेदन दायर गन
िम ने पिन हँदैन । जहाँस म िनवेदकलाई प ाउ
गरी भ परु िज ला अदालतको आदेशले पपु को
िसलिसलामा के ीय कारागार, कायालय जग नाथ
देवल काठमाड मा थनु ामा रािखएको कुरा िनवेदनमा नै
उ लेख भएको र स म अदालतबाट भएको आदेशले
कारवाहीको िसलिसलामा याियक िहरासतमा रहेको
कायलाई गैरकानूनी पमा थुनामा रहेको मा न िम ने
पिन हँदैन । तसथ रट खारेज ग रपाउँ भ ने धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम मु ा पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकका तफबाट िव ान् व र अिधव ा ी
ब ीबहादरु काक , िव ान् अिधव ा य ी उ ब
के .सी., ी रामबहादरु खड् काले समान त यका
बीचमा उही अदालतमा िनराकरण भएको िववादको
िवषयमा पनु ः फरक कोणबाट वेश गरी समान
त यको असमान िववेचना गरी िनवेिदकालाई पपु को
लािग थनु ामा रा ने गरी भएको आदेश ाङ यायको
िस ा तको बिखलाफ रहेको छ । एकै कसरु मा एक
यि लाई पटक-पटक कानूनी कारवाही गन गरी दोहोरो
खतराको िस ा तबमोिजम ा संवैधािनक एवं कानूनी
संर णसमेतबाट वि चत हने गरी थुनामा रा ने आदेश
भएको छ । िनवेिदकालाई थुनामा रा न पठाउने आदेश

कानूनबमोिजमको व तिु न नभई िनता त पमा
आ मिन रहेको छ । उ आदेशले कानूनबमोिजम
बाहेक कुनै यि को वैयि क वत ता अपहरण
ग रने छै न भनी नेपालको संिवधानको धारा १७ ारा
द वैयि क वत ताको हक अपहरण हन गएको
छ । मूल अिभयोगमा मूल ितवादीलाई धरौटी तारेखमा
रािखएकोमा अनिधकृत एवं हद यादसमेत नाघी दता
भएको पूरक अिभयोगबाट याियक िहरासतको नाउँमा
गैरकानूनी पमा िनवेिदकालाई थुनामा राखी कारवाही
गनु कानूनको समान संर णको िस ा तिवपरीत
ह छ । उ आदेश नेपालको संिवधानको धारा १७
एवं २०(६)(९) ारा द मौिलक हकको ितकूल
रहेको टै छ । उ िनराधार आदेश बदर घोिषत
गरी संिवधान ारा िनवेदकको संिवधान द वैयि क
वत ताको हकको संर ण गरी िनवेिदकालाई
त काल िवप ीको गैरकानूनी थनु ाबाट मु गनु भ ने
ब दी य ीकरणको आदेश जारी होस भ नेसमेत
बहस ततु गनभयो
ु ।
यसैगरी
िवप ीतफबाट
िव ान्
उप यायािधव ा ी बालकृ ण वा लेले रट िनवेदक
ितभा जली पोखरेललगायत अ य यि ह को
समेत संल नता रहेको ठगी मु ामा अनस
ु धान
काय जारी रहेको र िनजह को हकमा पिछ पूरक
अिभयोगप दायर हने भनी उ लेख भएकै िथयो ।
अनस
ु धानबाट महानगरीय हरी प रसर, भ परु ले
िज ला सरकारी विकल कायालय, भ परु मा
रायसिहतको ितवेदन पेस गरेअनु प रट िनवेदक
ितभा जली पोखरेलसमेत उपर भ परु िज ला
अदालतमा ठगी मु ामा पूरक अिभयोगप पेस ग रएको
हो । यसरी पेस भएको उ ठगी मु ामा भ परु िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।२।६ मा थनु छे क आदेश
भई उ आदेशबमोिजम िनजलाई थनु ामा रािखएको
हो । अदालतको आदेशबमोिजम मु ा पपु का लािग
थनु ामा रहेको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं.
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बमोिजम पनु रावेदन अदालतमा जानपु नमा वैकि पक
उपचारको बाटो हँदाहँदै ब दी य ीकरणको रट
िनवेदन दायर गरेको िमलेको नहँदा उ झु ा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी ततु गनभएको
बहस
ु
िजिकरसमेत सिु नयो ।
उ बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल
संल न कागजातह समेत अ ययन गरी हेदा
ततु रट िनवेदनमा िनवेदन दाबीअनस
ु ारको
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन स ने हो होइन
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा भ परु िज ला,
सािबक िद य री गा.िव.स. ८क िक.नं. ४४२ ज गा
े फल १-८-०-० ज गा रो कासमेत नभएको
अव थामा िमित २०६७।१।२९ गतेको मालपोत
कायालय, भ परु को िनणयले ह रबहादरु बकाजीको
नाउँमा नामसारी भई आएको उ ज गा िक ाकाट
भई िक ा नं. १३८१, १३८२, १३८३ जयराम
े लगायतका यि को नाममा र िक.नं. १३८५ को
ज गा िमित २०६८।२।१३ मा हाल ब दी अव थामा
रहेको ितभा जली पोखरेलका नाउँमा राजीनामा
पा रत भई आएकोमा म िनवेदकले के ीय अनस
ु धान
यूरो काठमाड मा गरेको ठगीको उजरु ीअनस
ु ार नै
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले आ नो
हक भोगमा नरहेको सरकारी ज गा जानी जानी अ य
यि लाई िब गरेको देिखएकोले उ कारोबार
िनता त ठगीको महलअ तगत पन भएकोले कारवाही
गनु भनी िमित २०७१।९।१३ को प अनस
ु ार नेपाल
सरकार वादी तथा रामच े समेत ितवादी भएको
िमित २०७१।११।१७ मा ठगी मु ा भ परु िज ला
अदालतमा दायर भएकोमा ख रद गन ितभा जली
पोखरेल ठगीमा संल नता नदेिखएको भनी िनवेदकलाई
उ मिु िदएको अव थामा िमित २०७३।१।१२
मा प ाउ गरी िमित २०७३।१।१३ मा बयान िलई
पनु ः मसमेतलाई ितवादी बनाई भ परु िज ला

अदालतमा िमित २०७३।२।६ मा पूरक अिभयोग
दता भई उ अदालतबाट िनवेदकलाई थनु ामा रा ने
आदेश ग रएको काय नेपालको संिवधानको धारा १७,
२०(६)(९) एवं दोहोरो खतरा िस ा तको िवपरीत
रहेको हँदा िमित २०७३।२।६ मा दायर भएको पूरक
अिभयोग गैरकानूनी आदेशलगायतको स पूण काय
बदर गरी िनवेदकलाई त काल थुनाबाट मु गनु भनी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको रट िनवेदनमा िवप ीह इ कार रहेको
पाइ छ ।
३. यस स दभमा याियक काय स पादन
गरेको स ब धमा यायाधीशसमेतलाई िवप ी बनाई
दायर हन आएको िनवेदनको स दभमा यायपािलका
क तो सं था हो र याियक काय स पादन गन
यायाधीशलाई िनजले स पादन गरेको याियक
कायको स ब धमा िनजउपर कुनै अड् डा अदालतमा
उजरु ी वा िनवेदन वा मु ा दायर गन िम ने निम ने
स ब धमा टै हनु सा दिभक देिखन आएकोले
सोस ब धी उ लेख गनु उपयु देिखन आयो ।
४. नाग रक अिधकार एवं मानव अिधकारको
संर ण गन यायपािलका स म र वत हनपछ
भ ने िव यापी मा यता रहेको छ । वत
यायपािलकालाई कानूनी शासन र लोकत को
आधारशीलाको पमा िलइ छ । सम याय णाली
मानव अिधकार, कानूनी शासन, यायका िव यापी
मू य र मा यतामा आधा रत रहेको ह छ । िन प ,
सहज, भावकारी र िछटो छ रतो, गणु तरीय याय
ज ता प ह यायालय ितको जनिव ास अिभविृ
गन एवं याियक वत ता तथा वत र स म याय
णालीका आधारभूत त व हन् । यायपािलकाको
मख
ु काय नाग रक एवं मानव अिधकारको र ा गद
िववािदत िवषयमा संिवधान, कानून र यायका मा य
िस ा तबमोिजम िन प पमा याय िन पण गनु र
कानूनको शासनको याभूित गनु नै हो ।
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५. याियक वत ता व छ सनु वु ाई र
कानूनको शासनको लािग अप रहाय ह छ । कानूनको
शासन र व छ सनु वु ाईको आधारभूत याभूित नै
याियक वत ताको पूव सत हो । यसैले यायाधीशले
यि गत एवं सं थागत पमा यायपािलकाको
वत ता सु ढ गन उदाहरणीय पमा ि याशील हनु
पदछ। याियक वत ता अदालतले िन प पमा
काय स पादन गन आव यक सत हो । य तो वत ता
सं थागत (Institutional), कायगत (Functional)
तथा प रि थितज य (Circumstantial) गरी तीन
कोणबाट सिु नि त ग रनु पदछ । याय स पादनको
िज मेवारी पाएको यायाधीशले कसैको दवाव
र भावमा नपरी िन प याय दान गन स ने
वातावरणको िसजना गन यायपािलकाको सं थागत,
कायगत र प रि थितज य वत ता अप रहाय
ठािन छ । य तो वत ता यायकम को पमा
काय गन यायाधीशले याियक काय स पादन गरेको
िवषयमा िनजउपर कुनै अड् डा अदालतमा उजरु ी वा
मु ा नग रने, खासगरी उनीह को सेवाका सतह
र पाउने सिु वधा छु ै कानून ारा यवि थत हनपु न
र यसका लािग कायपािलकाको मख
ु ता नु नपन
अव थाको सिु नि ततासमेत हो । साथै याियक
वत ता यायाधीशले याय स पादनको ममा
उपयोग गन सं थागत वत ता र वाय ताको
यवहा रक योगबाट सिु नि त ह छ । य तो अव थामा
मा यायाधीशले कानून र िववेकको योग गरी िन प
र िनिभक पमा याय िन पण गन स दछन् ।
६. ततु स दभमा याियक वत ताको
स ब धमा United Nations Basic Principles
on the Independence of the Judiciary,
१९८५ को समेत अवलोकन हनु उपयु देिख छ।
उ द ताबेजमा याियक वत ताको बारेमा “The
independence of the judiciary shall be
guaranteed by the State and enshrined in

the Constitution or the law of the country.
It is the duty of all governmental and other
institutions to respect and observe the
independence of the judiciary. The judiciary
shall decide matters before them impartially,
on the basis of facts and in accordance with
the law, without any restrictions, improper
influences, inducements, pressures, threats
or interferences, direct or indirect, from any
quarter or for any reason” भ ने उ लेख भएको
छ। यसैगरी याियक काय स पादनको िसलिसलामा
गरेको कायबाट िसजना हनस ने दािय वबाट
यायाधीशले उ मिु
पाउने भ नेसमेत उ
द ताबेजमा उ लेख छ। सो द तावेजमा “Without
prejudice to any disciplinary procedure or
to any right of appeal or to compensation
from the State, in accordance with national
law, judges should enjoy personal immunity
from civil suits for monetary damages for
improper acts or omissions in the exercise
of their judicial functions” भ ने उ लेख छ ।
यायाधीशले गरेको याियक कायबाट यायाधीशले
उ मिु पाउने भ ने स ब धमा Singhvi Declaration
ले यायाधीशलाई याियक काय स पादन गरेबापत
यि गत पमा मु ा लगाई िन सािहत गन कायबाट
उ मिु ह छ भ ने उ लेख गरेको छ । यसैगरी ICJ
को International Commission of Jurists को
सन् २००७ को एक ितवेदनमा “Judges shall be
protected from the harassment of personal
litigation against them in respect of their
judicial functions and shall not be sued or
prosecuted except under an authorization of
an appropriate judicial authority” भ ने उ लेख
छ । तसथ United Nations Basic Principles on
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
the Independence of the Judiciary, १९८५
समेतको उ यव थाअनस
ु ार यायाधीशले स पादन
गरेको याियक कायको स ब धमा पनु रावेदन गन
वा अनशु ासनको कारवाही गन बाहेक िनजउपर कुनै
अड् डा अदालतमा मु ा दायर गन िम ने देिखन
आएन् ।
७. अमे रक सव च अदालतले याियक
कायमा यायाधीशले पाउने उ मिु को स ब धमा
Bradley v. Fisher को मु ामा “Judges of
courts of record of superior or general
jurisdiction are not liable to civil actions
for their judicial acts, even when such acts
are in excess of their jurisdiction, and are
alleged to have been done maliciously or
corruptly. A distinction as to their liability
made between acts done by them in excess
of their jurisdiction and acts done by them
in the clear absence of all jurisdiction over
the subject matter” भनी एवं Pierson v. Ray को
मु ामा "The judges are protected by absolute
immunity when they act in a judicial capacity,
even if they act unconstitutionally. If the
threat of civil action lies in the background of
litigation, so the argument goes, judges will
be reluctant to exercise the discretion and
judgment inherent in their position and vital
to the effective operation of the judiciary"
भनी या या गरेको छ । तसथ यायाधीशह ले
याियक काय स पादन गन िसलिसलामा भए गरेको
कायमा यायाधीशले पूण उ मिु पाउने भ ने थािपत
मा यता रही आएको देिख छ ।
८. वत यायपािलकाको अवधारणालाई
मूत प िदन यायाधीशको िनयिु , स वा, बखासी
तथा सेवाका अ य सतह
वत संवैधािनक

िनकाय ारा हनपु न िव यापी मा यता रही आएको छ ।
वत यायपािलकाको स ब धमा यव था गन बनेका
िविभ न अ तराि य द तावेज एवं सि धह ले समेत
यायाधीशको िनयिु , स वा, कारवाही, बखासी,
तथा सेवाका सतह को स ब धमा छु ै वत र
स म िनकायबाट गन याभूित सद य रा ह को
संिवधान तथा कानूनमा नै ग रनपु न उ लेख गरेका
छन् । ियनै िव यापी मा यताह को अनशु रण गद
िविभ न मल
ु क
ु मा िविभ न त रकाबाट यायाधीश
िनयिु , स वा, बढुवा, अनशु ासनको कारवाही तथा
बखासीको अ यास ग रआएको पाइ छ । Common
Law System अपनाउने के ही मल
ु क
ु ह मा
रा मख
ु बाट यो अ यास हँदै आएको पाइ छ
भने Civil Law System का अनयु ायी यरु ोिपयन
मल
पेन तथा ा सको याय णालीमा
ु क
ु ह
प रषदीय अवधारणा थािपत छ । दि ण एिशयाली
मल
ु क
ु ह पािक तान तथा ीलंकाले समेत यस
अवधारणाको अनशु रण गरेका छन् । यायपािलकाको
यही अवधारणालाई मूत प िदन नेपालको संिवधानमा
एउटा छु ै वत िनकायको पमा याय प रषदक
् ो
यव था ग रएको छ ।
९. अदालतमा दता भई पेस हन आएका
मु ा एवं िनवेदनमा सनु वु ाई गरी संिवधान, कानून एवं
यायका मा य िस ा तबमोिजम आदेश वा फै सला
गनु यायाधीशको याियक काय एवं िज मेवारी
हो । मु ाको कुनै प ले आफूले चाहेबमोिजम आदेश
वा फै सला इजलासबाट नभएकै आधारमा अदालत
र यायाधीशलाई िवप ी बनाई रट िनवेदन िदने
र अदालतले पिन य तो िनवेदनलाई दता गरी
इजलासमा पेस गरी यायाधीशलाई मु ाको प को
पमा ितउ र वा िलिखत जवाफ िदनपु न वा मु ा
खे नपु न अव था आउनु याियक वत ताको
मम र मा यतािवपरीत ह छ । यायाधीशले याियक
काय स पादनको रोहमा गरेको फै सला वा आदेशलाई
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िलएर असाधारण अिधकार े हण गरी य तो
यायाधीशलाई िवप ी बनाई मु ा गद जाने हो
भने यायाधीशले वत र िन प भएर काम गन
वातावरणको िसजना नहने भई स पूण याियक
ि यमा नकारा मक असर पन हँदा मु ा वा िनवेदन
दता हँदाको बखत दता गन अिधकारीले रा ोसँग जाँच
गनु िनजको मख
ु िज मेवारी हो । साथै इजलासबाट
ारि भक आदेश हँदासमेत क ता िवप ीका नाउँमा
कारण देखाउ आदेश गनपन
ु हो र कसका नाउँमा
कारण देखाउ आदेश जारी गन नपन हो सोसमेतमा
यान पु याउनु पन ह छ तर ततु िनवेदनमा सो
िवषयमा इजलासले िवचार पु याएको देिखन आएन ।
य ता खालका कामकारवाही दोहो रन निदन मु ा एवं
रट दता शाखाका दता गन अिधकारीले अदालतमा
दता गन याएका उजरु ी वा िनवेदनमा िवप ी
बनाइएका यि ह को बारेमा अिनवाय पमा थप
यान पु याउनपु न आव यकता देिखएको छ ।
१०. नेपालको संिवधानले यायाधीशको
िनयिु , स वा, अनशु ासनस ब धी कारवाही, बखासी
र याय शासनस ब धी अ य कुराको िसफा रस गन
वा परामश िदन याय प रषद्को थापना गरेको छ ।
याय शासनको काममा याय प रषदक
् ो भूिमकालाई
िवशेष िज मेवारी रहने गरी नेपालको संिवधानमा याय
प रषदक
् ो काय े तोिकएको छ । नेपालको स दभमा
यायाधीशले स पादन गरेको याियक कायमा कुनै
ग ती वा िु ट भएको रहेछ भने सो कायउपर मािथ लो
अदालतमा पनु रावेदन ला ने संवैधािनक एवं कानूनी
यव था रहेको एवं यायाधीशलाई कारवाही गनपन
ु
भएमा कारवाही गन नेपालको संिवधानले याय
प रषदक
् ो यव था गरेको छ । तसथ यायाधीशले
स पादन गरेको याियक कायको िवषयमा मािथ लो
अदालतमा पनु रावेदन ला ने र याय प रषद्ले
आव यक कारवाही गरी सजाय गन स ने तर अड् डा
अदालतमा यायाधीशउपर उजरु ी वा मु ा दायर हन

स ने संवैधािनक एवं कानूनी यव था रहेको देिखँदनै ।
११. उि लिखत त य, संवैधािनक एवं
कानूनी यव था, याियक वत तास ब धी
िव यापी मा यतासमेतको आधारमा वत
यायपािलकाको एउटा मह वपूण अवयवको पमा
यायाधीशको पद रहने भई याियक काय गन वत
रहने एवं यायाधीशले गरेको याियक काय मािथ लो
अदालतबाट पनु रावेदनको रोहमा परी ण हन र
अनशु ासनमा कारवाही हन स ने तर सोस ब धमा
यायाधीशउपर कुनै अड् डा अदालतमा उजरु ी वा
मु ा दायर गन िम ने देिखँदनै । तसथ यायाधीशले
स पादन गरेको याियक कायको स ब धमा नेपालको
संिवधान एवं याय प रषद् ऐन एवं अ य चिलत
कानूनअनस
ु ार मािथ लो तहको अदालतमा पनु रावेदन
ला ने एवं याय प रषदल
् े अनशु ासनमा कारवाही
गनबाहेक यायाधीशउपर िनजले गरेको याियक
कायको स ब धमा कुनै अड् डा अदालतमा उजरु ी
वा मु ा दायर गन काय वत यायपािलकाको
िस ा त, अवधारणा, िव यापी मा यता एवं ममको
समेत ितकूल हने हँदा यायाधीशले गरेको याियक
कायको स ब धमा िनजउपर िवप ी बनाई कुनै अड् डा
अदालतमा उजरु ी, िनवेदन वा मु ा दायर गन िम ने
देिखन आएन ।
१२. अब िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी हने वा नहने भ नेस ब धमा िवचार गदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गदा थनु ाको कारण
कानूनसङ् गत छ छै न, थनु ामा रा ने अिधकारीको
कानूनी अि तयारी छ छै न, अि तयारवालाको आदेशले
थनु ामा रािखएको हो होइन, थुनामा रा दा कानूनी
कायिविध पूरा गरेको छ छै न, जनु कानूनको आधारमा
थनु ामा रािखएको हो सो कानूनको संवैधािनकता छ छै न
भ ने ज ता िवषयमा गहन पमा िवचार गनपन
ु हछ।
ततु िनवेदनमा नेपालको संिवधानको धारा २०(१)
बमोिजम िनवेिदकालाई प ाउ भएको कारणसिहतको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
सूचनासिहतको प ाउ पज
ु सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा १४(१)(४) बमोिजम िदई
ऐ. को १५(२) बमोिजम याद थपको अनमु ितको
योजनाथ अदालतमा उपि थत गराउँदाका
बखतसमेत िनवेदकतफबाट कानून यवसायी
उपि थत भई याद थपको औिच यताको स ब धमा
इजलासमा पटक-पटक बहस भई अदालतबाट
अनस
ु धानको ममा ऐ. ऐनको दफा १५(४) बमोिजम
स तोषजनक पमा तहिककात भएको देिखएकोले
पटक-पटक याद थपको अनमु ित पाई अनस
ु धान
काय समा भएप ात अिभयोगप साथ थनु छे कको
योजनको लािग अदालतमा पेस भएको देिख छ ।
तसथ ततु िनवेदनमा अदालतबाट कानूनी ि या
पूरा गरी पटक-पटक याद थप गरी थुनछे कको ममा
रट िनवेदकलाई थनु ामा रा ने आदेश जारी भएको र
सोही आदेशको आधारमा िनवेदकलाई थुनामा राखेको
देिखन आएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हने अव थाको िव मानता रहेको देिखन आएन ।
१३. साथै िनवेदकले अनस
ु धानको ममा
िहरासतमा रहँदाकै बखत संिवधानको धारा २०(२) ले
याभूत गरेको आफूले रोजेको कानून यवसायी ारा
पपु गन हक पूण पमा उपभोग गरेको अव था
छ । यिद गैरकानूनी पमा थनु ामा राखेको अव था
भए उसै बखत अदालतमा िनवेदन िदन स ने र
गैरकानूनी देिखएमा अदालतबाट याद नै थप नहने
अव था हन स यो तर िनवेदकले सोस ब धमा
अदालतमा चनु ौित िदने कानूनी बाटो अवल बन नगरी
िच बझ
ु ाई बसेको देिख छ । यसैगरी अदालतमा
अिभयोगप दायर भई थुनछे कको योजनको लािग
भएको आदेशमा िच नबझ
ु ेको अव थामा वैकि पक
उपचारको पमा रहेको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं.
को कानूनी माग अवल बन गरी मािथ लो अदालतमा
िनवेदन िदन स ने उपचारको माग िनवेदकसँग रहेकोमा
सो उपचारको अवल बन नगरी आदेश गन यायाधीश

एवं अदालतसमेतलाई िवप ी बनाई यस अदालतको
असाधारण अिधकार े अ तगत अदालत वेश गनु र
रट दता गन अिधकारीले समेत य तो ग भीर िवषयमा
उदािसन रही िनवेदन दता गनु रट िविधशा ीय
मा यता, वत यायपािलकाको मम एवं नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) एवं मल
ु क
ु ऐन अ.बं.
१७ नं.समेतको ितकूल रहेको देिखयो । तसथ
पनु रावेदक य े ािधकारको वैकि पक उपचारको बाटो
अवल बन नगरी असाधारण अिधकार े अ तगत
ब दी य ीकरण िनवेदन िलई अदालत वेश गनु
संिवधान, कानून एवं िविधशा ीय मा यतासमेतको
ितकूल हने देिखन आएकोले िनवेदन मागबमोिजमको
ब दी य ीकरण आदेश जारी हने अव था देिखन
आएन ।
१४. अतः उि लिखत त य एवं
िववेचनासमेतबाट रट िनवेदकलाई ा बैकि पक
उपचारको माग अवल बन नगरी यस अदालतको
असाधारण े ािधकारअ तगत वेश गरेको काय
रटको सै ाि तक अवधारणासमेतको िवपरीत
रहेको र िनवेदकलाई अदालतको आदेशानस
ु ार
कानूनबमोिजम थनु ामा राखेको देिखन आएकोले
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
अव थाको िव मानता रहेको देिखएन । रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । तथािप यायाधीशले गरेको याियक
कायको स ब धमा यायाधीशलाई यि गत पमा
िवप ी बनाई कुनै अड् डा अदालतमा उजरु ी वा
मु ा दता गनु याियक वत ताको अवधारणा एवं
ममिवपरीत हने भएकोले अबउ ा त यायाधीशले
गरेको याियक कायको स ब धमा यायाधीशलाई
िवप ी बनाई कुनै अड् डा अदालतमा िनवेदन, उजरु ी
वा मु ा दता नगन,ु नगराउनु र सोहीबमोिजमको प रप
मातहतका याियक तथा अध याियक िनकायका
अिधकारीह लाई समेत गनू भनी यस अदालतका
रिज ारका नाममा िनदशना मक आदेशसमेत जारी
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हने ठहछ । ततु िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।

§

उ रायमा सहमत छु ।
या. जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
इित संवत्् २०७३ साल असार ५ गते रोज १ शभु म् ।

&

§

नणय नं . ९८०६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
आदेश िमित : २०७३।०७।०८
०७०-WO-०९७७
िवषयः उ षे ण / परमादेश
§
िनवेदक : िज ला नवलपरासी गडाकोट गा.िव.स.
वडा नं. ५ ि थत मौलाकािलका हाइ ोपावर
क पनी ा.िल. को अि तयार ा गरी आ नो
हकमा समेत ऐ. स चालक सिमितका ब ध
स चालक लिलतपरु िज ला लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ झ सीखेल
ब ने तुलसी साद यौपाने
िव
िवप ी : ऊजा म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
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ाकृितक यायको आ मा भनेको
अिधकार ा
अिधकारीको
काम
कारवाहीमा व छता कायम गन,ु यायका
िनि त अ याय हनुबाट रो नु हो ।
कानूनको उिचत ि या (Due process
of law) र ाकृितक यायको िस ा तको
प रपालना नगरी ग रएका िनणय उिचत
नभई मनोगत पमा भएको मािनने ।
कुनै यि को हकािधकारमा असर र
भाव पनगरी िनणय ग र छ भने य तो
अिधकारीले व छ िकिसमले कारवाही
गरी िनणयमा पुगेको देिखनु पदछ भ ने
मा यता ाकृितक यायको िस ा त
हो । ाकृितक यायको िस ा त िन प ता
र व छता कायम गन योजनका लािग
जसका िव अिभयोग वा दाबी पेस गरी
िनणय ग र छ उसलाई आ नो दाबी र
भनाइ रा ने र माण पेस गन मौका दान
ग रनपु दछ भ ने कुरासँग स बि धत छ ।
यसले िनणय ि यालाई व छ (Fair)
याियक (Just) र िन प (Impartial)
बनाउन म त गन ।
( करण नं. ६)
शासक य र याियक िनकायबाट
ग रने िनणयबाट कसैको हकािधकारमा
असर वा भाव पादछ भने य तो
अव थामा यायको अनभु ूित िदनका लािग
िनणयकताले दुराशयरिहत, िवना पूवा ह,
व छ र िन प पले िन कषमा पगु ेको हो
भनी देिखनका लािग ाकृितक यायको
िस ा तलाई अिनवाय पमा पालना
ग रएको हनुपन ।
( करण नं. ७)

नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
§

§

आधिु नक स य िविधशा (Civilized
Jurisprudence) ले वीकार गरेको
कानूनी शासन, काननू को उिचत
ि या, कानून ारा िनधा रत कायिविध,
ाकृितक यायको िस ा त, मनािसब
र िववेकपूण कारवाही ज ता यायका
मा य िस ा तह को उ े य भनेको
उिचत र िन प याय ाि का लािग नै
हो । आधुिनक स य समाजले िवकिसत
गरेका शासक य िविधशा का मा य
िस ा तह को उ े य रा यशि योग
गन अंग र पदािधकारीह को व छ
यवहार (Fair dealing) र असल शासन
(Good Governance) को मा यम ारा
याय दान गनका लािग नै हो भ ने
देिखने ।
( करण नं. ८)
संिवधान, कानून र यायका मा य
िस ा तह ले थािपत गरेका सारवान्
र कायिविधगत यायको अवधारणालाई
आ मसात गरी काय गनु कुनै पिन कानूनी
अि तयार ा अिधकारीको ाथिमक
र आधारभूत दािय व हो । संिवधान र
कानूनबमोिजम कसैका िव
िनणय
गदा अवैधािनक (Illegality), अिववेक
(Irrationality), कायिविधगत असङ् गित
(Procedural impropriety) हने
गरी गन नहने गरी कानूनी संर ण
दान गरेको ह छ । कुनैपिन यि को
हकािधकारमा असर पु ने गरी िनणय गदा
य तो िनणयकताको काम कारवाही
कानूनी (Lawfullness), मनािसब
(Reasonableness),
व छतापूण
(Fairness) र िन प (Impartial)
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§

§

हनुपदछ भ ने कुरामा िववाद छै न । यही नै
ाकृितक यायको िस ा तको मल
ू मम र
अभी हने ।
( करण नं. ९)
लोकक याणकारी शासन यव थाको
अवधारणाले रा यको शासन स चालनको
एक मा पा सरकारलाई मा दै आएकोमा
नाग रकका अपे ा पूरा गन सरकारबाट
मा स भव नहने हदँ ा सरकारी,
िनजी साझेदारी (Public Private
Partnership) को मा यता िवकास
भएको हो । शासन स चालनको आधुिनक
र निवनतम अवधारणा अनुसार भयशि
(Threat power) रा यसँग रहने, आिथक
शि (Economic power) िनजी
े सँग रहने र सामािजक शि (Social
power) नाग रक समाजसँग रहने ह छ ।
शासन यव थाका ि प ीय आयामह
सरकार, िनजी े र नाग रक समाजको
सहकाय र सम वयबाट शासन स चालन
ग रएमा य तो शासन लोकताि क
मू य र मा यतामा आधा रत सुशासनका
अवयवह को पूण प रपालनासिहतको
शासन यव था थािपत हने ।
( करण नं. १३)
वैध अपे ाको िस ा त सरकारको
वे छाचा रतालाई िनय ण गन र
नाग रक ित व छ यवहार (Fair
Treatment) गन कायसँग स बि धत
रहेको ह छ । वैध अपे ाको िस ा त िव
गई सावजिनक पदािधकारीह ले सरकारी
नीित काया वयन गरेको अव थामा रट
े ािधकारबाट य ता काम कारवाहीको
परी ण गरी अदालतबाट उपयु आदेश

§

जारी गन सिकने नै ह छ ।
सरकारका िनकायले लामो समयदेिख काम
कारवाहीलाई अगािड बढाइरहेको र उ
काम कारवाहीबाट सकारा मक प रणाम
आउने कुरामा िनवेदक िव त रिहरहेको
अव थामा काम कारवाही माग गन प लाई
उ काम कारवाही ित वैध अपे ा उ प न
हने गदछ । वैध अपे ाको िस ा तले
सरकारी िनकायका काम कारवाही ित
जनताको िव सनीयता िसजना हने
र जनताको सरकार ित भरोसासमेत
रहने गदछ । सरकारी िनकायमा कायरत
सावजिनक पदािधकारीह ले िवकाससँग
स बि धत िवषय र िवकास कानूनका
स दभमा िनणय गदा त झन् वैध अपे ाको
िस ा तलाई संवेदनशील पमा हण
गनपन
ु ह छ । यसले सरकारको काम
कारवाहीमा भरयो यता र िव सनीयता
अिभवृि गन म त पु याउने ।
( करण नं. १५)

िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ाह शरद साद
कोइराला र भोलानाथ नेपाल
िवप ीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
सि जवराज रे मीले
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४(१)
§ िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ४
आदेश
या.गोपाल पराजुली : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
पन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य र

आदेश यस कार छःिनवेदकम ये मौलाकािलका हाइ ोपावर
क पनी ा.िल. (यसपिछ "क पनी" मा भिनएको)
िव तु ् सव ण उ पादन, सारण र िवतरणसमेत
गन उ े यले दता भएको कानूनी यि हो । िनवेदक
म येको म तल
ु सी साद यौपाने सं थापक सेयरधनी
भई क पनीको काम कारवाहीमा य सरोकार रा ने
नेपाली नाग रक हँ । क पनीले नवलपरासी िज लाको
रतनपरु र गडाकोट गा.िव.स. (Latitude २७0४६'००"
देिख २७0४१'३०" (उ र), Longitude
८५0२१'३०" देिख ८४0१९'००" िभ ) कालीग डक
नदीबाट जलिव तु ् उ पादन गरी िब गन छनौट
गरी सोको थम चरणमा िव तु ् उ पादन सव ण गन
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ र िव तु ् िनयमावली,
२०५० को िनयम ४ बमोिजम िमित २०६५।११।१५
मा दरखा त गरेको िथयो । यस स ब धमा कारवाही
गन िव तु ् िवकास िवभाग (यसपिछ िवभाग भिनएको)
बाट पटकपटक प ाचार भई आव यक कागजात एवं
आिथक ोतको यव था गरेको िववरण पेस गरेको
छ । िविधवत सव ण अनमु ित ा भएपिछ सव ण
गन, सव णबाट प ा ला ने अवसर सिु नि त हने
भएकोले िवदेशी लगानीकताले लगानी गन सहमित एवं
ितव ता य ग रसके को अव था छ ।
क पनीले सव ण अनमु ितको िनवेदनमा
यथ िवभागबाट िव तु ् िनयमावली, २०५० को
िनयम ७ बमोिजम ारि भक जाँचबझ
ु गदा िविभ न ४
वटा िववरणह के ही पिहले नै पेस भएको र पेस हन
बाँक िववरणह िमित २०६७।१०।२ को प सिहत
पेस ग रएको िथयो । तत् प ात िवभागबाट िमित
२०६९।६।७ को च.नं. ०६९/०७०-५९५ को प बाट
क पनीको जलिव तु ् आयोजना अनमु ित प स ब धी
िनदिशका, २०६८ बमोिजम क पनीको Net Worth
कायम गरी Audit Report पेस गन-१, Desk Study
Report- update गन जिडत मता यिकन गन-१,
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देवघाट े िवकास सिमितको िसफा रस पेस गन-१,
िचतवन राि य िनकु जको Buffer Zone मा पन
नपन स ब धमा िति या पेस र राि य िनकु जिभ
पन भए वन तथा भू-संर ण म ालयको सहमित-१
पेस गन लेखी आएको िथयो ।
उि लिखत प ाचार भएपिछ एकाएक
जलिव तु ् आयोजना अनमु ित प स ब धी िनदिशका
िमित २०६८।५।५ मा जारी गरी १० मेगावाटभ दा
बढी मताका िव तु ् उ पादनस ब धी सव णको
अनमु ित एवं कारवाही र गरी पनु ः कारवाही गन
ब ध ग यो । यसउपर सरोकारवाला सं थाबाट
स मािनत अदालतमा रट िनवेदन दायर गनु परेको
िथयो । पिछ यथ बाट उ िनदिशका िव थािपत
गरेको िथयो । तत्प ात सव ण अनमु ितको कारवाही
अगािड बढ् ने अव थामा िमित २०६९।६।१५ मा
सव ण अनमु ितप को शु क विृ ग रयो । उ विृ
भएको शु कलाई प ातदश असर िदई लागू ग रएउपर
िनवेदक क पनीले स मािनत अदालतमा दायर गरेको
रट नं. ०६९-WO-०६४१ उ ेषण मु ामा स मािनत
अदालतबाट िमित २०७०।७।२५ मा २०६९।६।१५
को संशोिधत शु कको राजप को सूचना आउन
अगािडको नवीकरण िनवेदन ग रसके काको हकमा
संशोिधत द तरु लागू नहने अि तम आदेश भएपिछ
क पनीको सव ण अनमु ितको िनवेदनमा अगािडको
कारवाही हनस ने वातावरण कायम भयो ।
यस पृ भूिममा िमित २०७१।२।१७ मा
देवघाट े िवकास सिमितको िसफा रससिहत ९
वटा कागजात पेस गरी सव ण अनमु ितप को लािग
ऊजा म ालयमा िमित २०७१।२।७ द.नं. ५५७ मा
िनवेदन ग रएको िथयो । यस स ब धमा यथ ह बाट
पटक पटक मौिखक पमा िनदशन भएका कागजात
िववतरण पेस गरी िनर तर स पकमा रही सव ण
अनमु ितप को लािग अनरु ोध गरी आएका िथय ।
िवप ीको िज मेवार पदािधकारीबाट सकारा मक

आ ासन िदएको हँदा सव ण अनमु ितप ा
हनेमा िव त भएको अव थामा अचानक िमित
२०७१।३।१५ मा िवभागको च.नं. ३४०९ को प ारा
स ग डक बहउ े यीय आयोजनालाई ितकूल
ाभव पान भएकोले तािवत आयोजनाको सव ण
अनमु ित खारेज गन र धरौटीबापतको रकम िफता गन
जानकारी िदइयो ।
के कुन आधारमा उपरो िनणय भएछ
भनी िनणयको न कल माग गदा िनवेदन दता
गन इ कार ग रयो र हलाकमाफत िनवेदन ेिषत
ग रयो । िवप ीको उपरो कायबाट िनवेदकको
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च), १३(१), िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा
४(१)(२)(५)(१) र िव तु ् िनयमावली, २०५० को
िनयम ८ र क पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(१) ारा
द कानूनी र मौिलक हकमा आघात पु याएको हँदा
अ य वैकि पक र भावकारी उपचारको अभावमा ऐ.
संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम िनवेदन
प िलई स मािनत अदालतसम उपि थत भएका
छ।
िनवेदकह ले िव तु ् उ पादन अनमु ितप को
लािग िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ र िव तु ्
िनयमावली, २०५० को िनयम ४ बमोिजम पेस गरेको
दरखा तमा िवप ीबाट सव ण अनमु ित दान गन
आव यक पन कागजात िववरण पेस गराउने, अ ययन
गराउने, सहमित िलन लगाउने काय भएका छन् ।
तदनस
ु ार स पूण काय पूरा भएपिछ िनवेदकलाई
सनु वु ाईको मौका निदई एकतफ पमा लगभग ६
वषपिछ दरखा तप र गन िनणय ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत छ ।
िवप ी ारा िनवेदकलाई पठाइएको प मा
स ग डक वेिशनको गु योजना पिहचान भएको
स ग डक बहउ े यीय आयोजनालाई ितकूल
भाव पन भएकोले तािवत आयोजनाको सव ण
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अनमु ितमा कारवाही नगरी दरखा तप र गन
िनणय भएको यहोरा उ लेख छ । िव तु ् उ पादन गन
आयोजनाले िनि त थानमा आंिशक पानीको बहाव
प रवतन गरी ऊजा उ पादन घरबाट पनु ः नदीमा नै
फकाउँछन् । तत्प ात पनु ः अक आयोजनाले उपयोग
गन स दछ । तसथ स ग डक आयोजनाको भाव
स ब धमा पया जानकारी, असर पन स ने वा
नस ने ज ता िवषयमा िनवेदकलाई आ नो भनाई
राखी ितवाद गन अवसर निदई भएको एकतफ
िनणय कानून ितकूल रहेको छ ।
स ग डक आयोजना र िनवेदकको
आयोजनाबीच धेरै दूरी भएमा सोबीचका पानीका
ोतह ले िनवेदकको आयोजना स चालन हन
स भव हन स दछ । िनवेदकको मागबमोिजम ४९.५
मेगावाटको लािग स भव नभए यसको मता घटाई
सोभ दा कम मेगावाटको लािग स भव हन स दछ ।
ाकृितक साधन ोत वातावरणले जे जित स भव
हनस दछ यसमा िनवेदकको सहमित िलई आयोजना
स चालन गन स दछ । उपरो बमोिजम यवसाय
स चालन गन अवसरबाट वि चत गन िवप ीको
िनणय एवं तत्स ब धी कायबाट िनवेदकको नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)
बमोिजमको पेसा यवसाय गन पाउने मौिलक हक एवं
क पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ ारा द हकबाट
वि चत गन काय भएको छ।
यथ ले िव तु ् सव ण अनमु ितप को
लािग ज मा ग रएको धरौटी िफता िदने िनणय
भएकोले िनवेदकको हकमा कुनै असर नपरेको
िजिकर गरेपिन यो कदािप यायोिचत र मा य हन
स दैन । जलिव तु ् सव ण, उ पादन र िवतरणसमेतको
उ े य भएको िनवेदकले सव णको लािग दरखा त
गन र अनमु ितप को धरौटी ज मा गन काय मा गरेको
होइन । यसको िनि त िविभ न अ ययन, िववरण ा
गन, सहमित िलने, वैदेिशक लगानीको लािग वातावरण

बनाउने काय गरेको छ । अनमु ितप को धरौटीको रकम
भिव यको अवसरको लािग हालस म िनि य रहेको
हो । हाल धरौटी रकमको मूलधन िफता िदएको कारणले
सोभ दा धेरै लगानी भएको पृ भूिममा उपरो िनणय
यायोिचत छै न । सो आधारमा िनवेदकको कानूनी एवं
मौिलक हकमा असर नपन िजिकर मा य हन स दैन ।
िव तु ् सव ण अनमु ितप को लािग दरखा त
गरी सोको लािग तोिकएको द तरु दािखला भएपिछ
दरखा तवालाको िनि त अिधकार सज
ृ ना ह छ ।
िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ११ मा दोहोरो
पन गरी अनमु ितप दान नग रने ावधान छ । तसथ
उ पादन सव ण अनमु ितको लािग िनि त थानमा
दोहोरो नपन गरी दरखा त गरेपिछ यसमा िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ४(२), िव तु ् िनयमावली,
२०५० को िनयम ६,७ तथा िनदिशका बमोिजमको
ि या परु ा गरी वभािवक पमा अनमु ितप ा गन
हकािधकार रह छ । यसले रा य संय मा यसाियक
काय ि यामा सहभागी हनस
ु मेत सोको यायोिचत,
कानून स मत, औिच यपूण अिधकार र िनणयको
हकािधकार ा ह छ। स मािनत अदालतबाट
ि यार भ भएकोमा सोको ि या परु ा नगरी करोड
लगानी ग रसके को अव थामा सोको यायोिचत
अिधकार र ितफल ा गन िनवेदकको हकािधकार
हो । ि या मागमा वेश भएपिछ िनि त अिधकार
ा हने िनवेदकले यस अिघ दायर गरेको िनवेदनमा
स मािनत अदालतबाट िमित २०७०।७।२५ मा भएको
आदेशले नै पिु गदछ ।
िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितको
दरखा त वयम्मा कानूनी काय भएको कुरा िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ४(१) र िव तु ् िनयमावली,
२०५० को िनयम ४ ले टै गदछ । यो कानूनी काय
िवप ीको इ छामा िनभर नभई कानूनले तोके को
िविध र आिधका रक िनकायको याियक िनणयमा
अगािड बढ् ने हो । िवप ीबाट अ य आयोजना भािवत
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हने भनी एकतफ िनणय भएको छ । िवप ीको
िनणयानस
ु ार कसरी भािवत हने हो यिकन गरी
आंिशक भािवत भएमा सो हदस मको यावसाियक
काय अगािड बढाउने वा नबढाउने िनणय गन पाउने
िनवेदकको मौिलक र कानूनी हक हो । यसमा पिन
किथत आयोजना िनवेदकको ािविधकसमेत संल न
गरी अक आयोजनाबाट िनवेदकको आयोजनामा पन
भाव अ ययन गरी गराई िनवेदकलाई यावसाियक
िवक प खोजी गन अवसर िदनु भनी िनवेदकको
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी ग रपाऊँ ।
िनवेदकले सव ण अनमु ितमाफत िव तु ्
उ पादन र िवतरण गन राखेको े यातायातको सहज
पहँच, राि य सारणमा सहज पहँच बजारलगायत
ि कोणले अित स भा य थानमा रहेको छ । यस
आयोजनामा अ य ित पध ले चासो रा ने आँखा
लगाउने काय गरी आएको पृ भूिममा िवप ीबाट
एकाएक दरखा त र गन र धरौटी िफता गन
उदारता देखाइएको भए तापिन अ य जलमािफया र
ित पध को भावमा िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका
निदई, पन भावको अ ययन गन निदई िनवेदकलाई
यावसाियक अवसरबाट वि चत गरी भएको िनणयबाट
िनवेदकलाई िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४(१)(२)
(६), िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ४,६,७,८
र ११ ारा द कानूनी हकमा असर पान काय
भएको छ ।
अ य नेपाली नाग रक तथा यि ह ले
दता गरेको सव ण अनमु ितप मा वाभािवक र
ाकृितक पमा कानूनी कारवाही अगािड बढाई
ाकृितक साधन (पानी) वातावरणले स भा य हने
हदस मको अनमु ितप िदनेगरी आएकोमा िनवेदकको
दरखा त प एकतफ पमा अ य आयोजनाको
कारणले र गन िनणयले िनवेदकको नेपालको
अ त रम संिवधान २०६३ को धारा १२(३) र १३(१)
ारा द पेसा यवसाय र समानताको मौिलक हक

एवं क पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ ारा द
यवसाियक हक अपहरण गन काय भएको छ। यसमा
पिन सोको न कल उपल ध नगराई संिवधानको धारा
२७ ारा द सूचनाको हकबाट वि चत ग रएको छ।
िनणयको न कल स मािनत अदालतबाट िझक बझ
ु ी
पाऊँ ।
अतः मािथ करणह मा विणत कानून,
कानूनी िस ा त एवं त यह को आधारमा िनवेदकको
जलिव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप को दरखा त
र गन यथ को िमित २०७१।३।१० को िनणय
तत्स ब धी स पूण कारवाही र प ह गैरकानूनी,
अनिधकृत भएकोले उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी यस आयोजनालाई अ य िनवेदकभ दा
अिघका आयोजनाबाट भाव पन भएमा िनवेदकको
ािविधकसमेत सहभागी गराई भाव अ ययन गन
िदई ाकृितक साधन ोत, वातावरण र तोिकएको
मापद डले जलिव तु ् उ पादन गन स भव भएस मको
सव ण अनमु ितको इजाजत िदनु िदलाउनु भनी
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२
र १०७(२) बमोिजम परमादेशलगायत जो चािहने
आ ा आदेश वा पज
ु जारी ग रपाऊँ । साथै ततु
िनवेदनको अि तम िकनारा नभएस म िनवेदकले
सव णको अनमु ितको दरखा त गरेको े मा अ यको
सव ण अनमु ितलगायतको थप कायको दरखा त
िलने कारवाही गन र अनमु ित िदने कुनै काय नगनु
नगराउनु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१ बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी गनु नपन भए सोको कारण र आधार
खोली यो आदेश ा भएको िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ (प ) िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो
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आदेश तथा रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ीह का नाउँमा याद सूचना जारी गरी
यादिभ िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु । साथै अ त रम आदेशको
मागका स ब धमा िवचार गदा, िनवेदकलाई अपूरणीय
ित हन स ने अव थाको िव मानता नदेिखँदा र
िनवेदनको पूण सनु वु ाई हँदाका बखत िनकास हने नै
देिखँदा हाल अ त रम आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।
िवप ी क पनीले कािलका कालीग डक
जलिव तु ् आयोजनाको सव ण अनमु ित प ाि को
लािग िमित २०६५।११।१५ मा दरखा त िदई
िमित २०६९।५।३ (र.नं. ३५३७) मा धरौटी स म
ज मा गरेका िथए । उ दरखा तउपर कारवाही हने
ममा ग डक गाईघाट तथा ततु मौलाकािलका
कालीग डक जलिव तु ् आयोजनाह को सव ण,
अ ययन एवं िवकास अिघ बढाउन उपयु हने
वा नहने स ब धमा जल तथा ऊजा आयोगको
सिचवालयमा राय परामश माग गदा सिचवालयको
िमित २०७०।११।२६ को प माफत दवु ै जलिव तु ्
आयोजनाह को काया वयनबाट ग डक वेिशनको
गु योजनामा पिहचान भएको स ग डक बहउ े यीय
आयोजना भािवत हने नै देिखएकोले "जलिव तु ्
आयोजना अनमु ित प स ब धी िनदिशका, २०६८"
को दफा ४(३) एवं वीकृत गु योजनाको पालना हन
उपयु देिखएको राय ा भएको छ ।
तािवत कालीग डक आयोजना पिहले नै
पिहचान भएको स ग डक आयोजनासँग िसधै बािझने
(conflict हने) गरी ताव ग रएको छ । राि य
मह वको जलाशययु आयोजनाको िवकासलाई
भािवत हने गरी रट िनवेदकको नदी भािवत
आयोजनालाई ाथिमकता िदनु यिु सङ् गत हँदैन ।
तसथ, जलिव तु ् आयोजना अनिु मत प स ब धी

िनदिशका, २०६८ को दफा ४(३) मा "कोशी, ग डक ,
कणाली र महाकाली गु योजना अ तगत पिहचान
भएका आयोजनाह लाई ितकूल भाव पान गरी
िदएको दरखा तउपर िवभागले कुनै कारवाही गन
छै न" भ ने यव थाबमोिजम तािवत आयोजनाले
स ग डक वेिशनको गु योजनामा पिहचान भएको
स ग डक बहउ े यीय आयोजनालाई ितकूल
भाव पान भएकाले तािवत कािलका कालीग डक
आयोजनाको सव ण अनमु ितप स ब धमा कुनै
कारवाही नगरी दरखा तसाथ अनमु ितप को द तरु को
लािग ा धरौटी रकम िफता गन नेपाल सरकार ऊजा
म ालयले िमित २०७१।३।१० मा िनणय गरेको
हो । चिलत कानूनअनस
ु ार नेपाल सरकारबाट भएको
कानूनस मत िनणयले िवप ी रट िनवेदकको संिवधान
द कुनै पिन मौिलक तथा कानूनी हक हनन भएको
छै न । चिलत कानूनको अधीनमा रही अनमु ित दान
गन वा नगन िनणय गन अिधकार म ालयलाई रहेको
हँदा रट िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी हने
अव था रहेको नहँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िव तु ् िवकास िवभागको िलिखत जवाफ ।
िव तु ् ऐन, २०४९ तथा िव तु ् िनयमावली,
२०५० बमोिजम कुनै व कले दरखा त िदँदमै ा
य तो आयोजनालाई अनमु ित िदनपु न बा या मक
यव था छै न । िव तु ् ऐन, २०५० को दफा ४
को उपदफा (२) मा "आव यक जाँच गरी गराई"
भ ने वा यांश रहनक
ु ो ता पय आव यक जाँच गरी
अनमु ितप िदन िम ने अव थामा मा अनमु ितप
िदनु भ ने हो । िवप ीले दरखा त िदई माग गनु भएको
े ग डक वेिशनको गु योजनामा पिहचान भएको
स ग डक बहउ े यीय आयोजनासँग िसधै बािझने
देिखएको छ । यिद िवप ीको मागबमोिजम अनमु ितप
िदने हो भने नेपाल सरकारले ाथिमकतामा राखेको
स ग डक बहउ े यीय आयोजना ब न स ने अव था
रहँदैन । ग डक वेिशनको गु योजना िवप ीले

805

नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
दरखा त िदनअ
ु गावै पिहचान भइसके को आयोजना
हो । स ग डक बहउ े यीय आयोजना कसरी अगािड
बढाउने स ब धमा नेपाल सरकारले काम कारवाही
गरी नै रहेको एवं आव यक समयमा िनणय ग रने नै
हँदा सो आयोजनासँग बािझने गरी दरखा त परेको
हँदा िवप ीको दरखा तउपर कुनै कारवाही नग रएको
िवषय कानूनबमोिजम नै भएकोले रट िनवेदन खारेज
भागी छ ।
िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ९४क
बमोिजम म ालयले बनाएको जलिव तु ् आयोजना
अनमु ित प स ब धी िनदिशका, २०६८ को दफा
४ को उपदफा (३) मा "कोशी, ग डक , कणाली
र महाकाली गु योजना अ तगत पिहचान भएका
आयोजनाह लाई ितकूल भाव पन गरी िदएको
दरखा तउपर िवभागले कुनै कारवाही गन छै न" भ ने
यव थासमेत रहेको कारणबाट रट िनवेदन खारेज
भागी छ ।
चिलत कानून अनस
ु ार नेपाल सरकारबाट
भएको कानूनस मत िनणयले िवप ी रट िनवेदकको
संिवधान द कुनै पिन मौिलक तथा कानूनी हक
हनन भएको छै न । चिलत कानूनको अधीनमा रही
अनमु ितप दान गन वा नगन िनणय गन अिधकार
म ालयलाई रहेको हँदा रट िनवेदकको मागबमोिजम
रट जारी हने अव था नहु दँ ा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने ऊजा म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी सनु वु ाईको
लािग पेस भएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकका
तफबाट िव ान् अिधव ाह
ी शरद साद
कोइराला र ी भोलानाथ नेपालले मौलाकािलका
हाइ ोपावर िव तु ् सव ण, शारण र िवतरणसमेत
गन उ े यले दता भएको क पनी हो । यस क पनीले
कालीग डक नदीबाट िव तु ् उ पादन गरी िब समेत
गन उ े यले िव तु ् उ पादन सव ण गन िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ४ र िव तु ् िनयमावली, २०५० को

िनयम ४ बमोिजम िमित २०६५।११।१५ मा िव तु ्
िवकास िवभागमा िनवेदन दता गरेको िथयो । िव तु ्
िवकास िवभागबाट िनवेदक क पनीबाट आव यक
कागजात माग गन प ाचार भएबमोिजमका कागजात
एवं आिथक ोतको यव था गरेको िववरणसमेत
िनवेदक क पनीले पेस ग रसके को छ । यसरी िनवेदक
क पनीले िदएको िनवेदनबमोिजम िवप ीह बाट
सव ण अनमु ित दान गन आव यक पन कागजात
िववरण पेस गराउने, अ ययन गराउने, सहमित िलन
लगाउनेसमेतका काय स प न भएपिछ िनवेदक
क पनीलाई सनु वु ाईको मौकासमेत दान नगरी
एकतफ पमा िनवेदन िदएको ६ वषपिछ िनणयमा
आधार र कारणसमेत उ लेख नगरी दरखा तप
नै र गनगरी ग रएको ऊजा म ालयको िमित
२०७१।३।१० को िनणय र िव तु ् िवकास िवभागको
िमित २०७१।३।१५ को प समेत ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत रहेको हँदा खारेजभागी छ । िनवेदकले
िव तु ् उ पादनको लािग सव ण अनमु ित माग गरेको
आयोजनाले स ग डक बहउ े यीय आयोजनालाई
ितकूल भाव पान भएकोले िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप स ब धमा कुनै कारवाही नगरी दरखा त
र गरी अनमु ितप द तरु का लािग ा धरौटी
रकमसमेत िफता िदनु भ ने यहोरा िव तु ् िवभागको
प मा उ लेख भएकोमा स ग डक बहउ े यीय
आयोजनािभ िनवेदक क पनीले स चालन गन
लागेको आयोजना पन नपन स ब धमा किहँकतै
अ ययन, सव ण नगरी मनोगत आधारमा िनणय
ग रएको त य प देिख छ । असर पन प लाई थाहा
जानकारी नै निदई एकलौटी पमा ग रएको ऊजा
म ालयको िनणय गैरकानूनी र िु टपूण हँदा सो िनणय
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदक क पनीलाई
िव तु ् उ पादन गन सव ण अनमु ितप िदनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
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िवप ीह का
तफबाट
िव ान्
सह यायािधव ा ी सि जवराज रे मीले िनवेदकह ले
िव तु ् उ पादनका लािग सव ण अनमु ितप माग गरेको
आयोजना स ग डक बहउ े यीय आयोजनािभ
पन भई िनवेदक क पनीले िव तु ् उ पादन गन माग
गरेको आयोजनालाई िव तु ् उ पादनको लािग सव ण
अनमु ित िदँदा स ग डक बहउ े यीय आयोजना
स चालन गन ितकूल भाव पनस ने हँदा ऊजा
म ालयले िनवेदकको दरखा त प उपर कुनै
कारवाही अगािड नबढाई दरखा तप नै र गन गरेको
िमित २०७१।३।१० को िनणय कानूनस मत नै हँदा
रट िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
िनवेदकको िनवेदन दाबी, िवप ीह बाट
ततु िलिखत जवाफसमेतको अ ययन गरी
दवु ैतफका िव ान् कानून यवसायीह ले गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो । अब नेपाल सरकार ऊजा
म ालयले िनवेदकको िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप पाउँ भनी िदएको दरखा त प नै र गन
गरेको िमित २०७१।३।१० को िनणय बदर हने हो वा
होइन र िनवेदक क पनीलाई िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप िदनु भनी परमादेशको आदेश जारी हन
स ने हो होइन भ ने स ब धमा नै िनणय गनपन
ु
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदक
मौलाकािलका हाइ ोपावर क पनी िव तु ् सव ण,
उ पादन, शारण र िवतरणसमेत गन उ े यले
कानूनबमोिजम दता भएको क पनी हो । यस
क पनीले नवलपरासी िज लाको रतनपरु र गैडाकोट
गा.िव.स. अ तगत कालीग डक नदीबाट जलिव तु ्
उ पादन गरी िब गन उ े यले िव तु ् उ पादन
सव ण गनका लािग ४९.५ मेगावाटको कािलका
कालीग डक जलिव तु ् आयोजनाको स चालनको
लािग िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप पाउँ
भनी िमित २०६५।११।१५(द.नं. ३२११) मा

िव तु ् िवकास िवभागमा दरखा तप दता गराएको
िथयो । िनयमबमोिजम ला नै धरौटी दािखला
गरी िव तु ् िवकास िवभागबाट २०६५।५।१४,
२०६७।११।५ र २०६९।६।७ मा पटकपटक प ाचार
गरी आयोजनास ब धी आव यक कागज माण र
क पनीको आिथक हैिसयतसमेत माग भएको िथयो।
िवभागबाट माग भएका स पूण कागज माण र आिथक
हैिसयत टै देिखने बकको कागजातसमेत िनवेदक
क पनीले पेस गरेको िथयो । िनवेदक क पनीले
कानूनबमोिजम िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप
ा हने िव ास गरी बिसरहेको अव थामा ए कासी
िनवेदकलाई थाहा जानकारी नै निदई ऊजा म ालयले
िमित २०७१।३।१० मा दरखा तप नै र गन
िनणय गरेको भनी िव तु ् िवकास िवभागबाट िमित
२०७१।३।१५ च.नं. ३४०९ को प बाट िनवेदक
क पनीलाई जानकारी ा भयो । कुनैपिन िनणय
गदा असर पन प लाई बु दै नबझ
ु ी एकतफ पमा
आधार र कारणसमेत नखोली मनोगत पले ग रएको
उ िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत भई
िु टपूण हँदा बदरभागी छ । साथै िनवेदकले िव तु ्
िवकास िवभागबाट माग भएका सहमित प लगायतका
कागज माणह समेत पेस ग रसके को र ला ने
धरौटीसमेत दािखल गरेको अव थामा हठात पमा
दरखा त प नै र गन काय वैध अपे ाको िस ा त
(legitimate expectation) समेतको िवपरीत हँदा
ऊजा म ालयको िमित २०७१।३।१० को िनणय
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ितप िदनु भनी परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन िजिकर
रहेको देिख छ ।
३.
तािवत कािलका कालीग डक
जलिव तु ् आयोजना स ग डक बहउ े यीय
आयोजनासँग बािझने गरी ताव ग रएको आयोजना
हो। िनवेदकले िव तु ् उ पादनका लािग सव ण
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अनमु ितप माग गरेको आयोजना स चालन हँदा
स ग डक बहउ े यीय आयोजना भािवत हने र
ितकूल भाव पान भएकोले तािवत कािलका
कालीग डक आयोजनाको सव ण अनमु ितप
स ब धमा कुनै कारवाही नगरी दरखा त साथ
अनमु ितप द तरु को लािग ा धरौटी रकम िफता गन
नेपाल सरकार ऊजा म ालयको िमित २०७१।३।१०
को िनणय कानूनस मत रहेको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने ऊजा म ालयसमेतको िलिखत
जवाफमा उ लेख भएको पाइ छ ।
४. यसमा िनवेदक मौलाकािलका हाइ ोपावर
क पनी ा.िल. नेपाल सरकार उ ोग म ालय क पनी
रिज ारको कायालयमा दता नं. ६०२३/०६५/०६६
िमित २०६५।१०।२४ मा क पनी ऐन २०६३ को
दफा ५(१) बमोिजम दता भई कानूनबमोिजम थािपत
एक कानूनी यि को हैिसयत ा क पनी रहेको
कुरा उ क पनीको क पनी दताको माण प बाट
देिख छ। उ कानूनी यि को हैिसयत ा क पनीले
कालीग डक नदीबाट ४९.५ मेगाबाट िव तु ् उ पादन
गनका लािग िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप
पाउँ भनी िमित २०६५।११।१५ (द.नं. ३२११)
मा िव तु ् िवकास िवभागमा दरखा तप दता गरेको
देिख छ । उ दरखा तउपर कारवाही हँदा िव तु ्
िवकास िवभागबाट िमित २०६७।५।१४, २०६९।६।६
र २०६७।११।२ मा मौलाकािलका हाइ ोपावर
क पनीका नाममा प ाचार गरी आव यक कागजातह
माग गरेकोमा िनवेदक क पनीले आयोजना स चालन
हने स बि धत े िभ पन गडाकोट आदश गा.िव.स.,
कोटथर गा.िव.स., िज ला िवकास सिमितको
कायालय नवलपरासी, िज ला िवकास सिमितको
कायालय तनहँ, देवघाट े िवकास सिमित देवघाट,
तनहँसमेतबाट तािवत ४९.५ मेगाबाटको कािलका
कालीग डक जलिव तु ् आयोजना स चालन गदा
स बि धत े मा कुनै ितकूल भाव नपन र िव तु ्

उ पादनको अव थामा पिन ५० ितशत पानी नदीमा
रहने हँदा ारि भक सव ण अनमु ित िदनका लािग
िव तु ् िवकास िवभागका नाममा िसफा रस ग रएको
उ कायालयह को िसफा रस प को ितिलिप
िमिसल संल न रहेको पाइ छ । िनवेदक क पनीले
कानूनबमोिजम रा नपु न धरौटी रकम . ५ लाख
िव तु ् िवकास िवभागमा २०६५ र २०६६ सालमा
ितवष बझ
ु ाएको धरौटी रिसद िमिसल संल न
रहेको देिख छ। िनवेदकले २०६५।११।१५ मा दता
गराएको दरखा तप मािथ िव तु ् िवकास िवभागबाट
कारवाही अगािड बढाइरहेकोमा ए कासी िमित
२०७१।३।१० को ऊजा म ालयको िनणयानस
ु ार
भनी तािवत आयोजनाले स ग डक बहउ े यीय
आयोजनालाई ितकूल असर पान भएकोले तािवत
आयोजनाको सव ण अनमु ितप स ब धमा कुनै
कारवाही नगरी दरखा तप नै र गरी दरखा तप
साथ ा अनमु ितप द तरु का लािग ा धरौटीमा
रहेको रकमसमेत िफता गन िनणय भएको हँदा उ
दरखा तप र भएको यहोरा जानकारी गराइ छ
भनी िव तु ् िवकास िवभागको च.नं. ३४०९, िमित
२०७१।३।१५ को प बाट मौलाकािलका हाइ ोपावर
क पनीलाई जानकारी गराएको देिख छ ।
५. रट िनवेदकले िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप का लािग िमित २०६५।११।१५
मा िव तु ् िवकास िवभागमा िदएको दरखा त उपर
कुनै कारवाही नै नगन गरी दरखा त नै र गन गरेको
ऊजा म ालयको िमित २०७१।३।१० को िनणय र
सो िनणयका आधारमा िनवेदक क पनीलाई िनणयको
जानकारी गराएको िव तु ् िवकास िवभागको च.नं.
३४०९, िमित २०७१।३।१५ को प कानूनस मत
छ, छै न र उ िनणय र प बाट िनवेदक क पनीको
कानूनी हकमा असर पन गएको छ, छै न भ ने स ब धमा
हेदा िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४(१) मा िव तु ्
उ पादनको लािग अनमु ितप को यव था स ब धमा
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"िव तु ्को सव ण, उ पादन, शारण वा िवतरण गन
चाहने यि वा संगिठत सं थाले स बि धत िवषयको
आिथक, ािविधक र वातावरणीय अ ययन ितवेदन
तथा तोिकएबमोिजमका िववरणह खल
ु ाई तोिकएको
अिधकारीसम अनमु ितप को लािग दरखा त
िदनपु नछ" भ ने कानूनी यव था रहेको छ । सोही
दफाको ितब धा मक वा यांशमा "तर िव तु ्को
सव णको अनमु ितप को लािग दरखा त िदँदा य तो
अ ययन ितवेदन संल न गन आव यक पन छै न"
भ ने उ लेख ग रएको पाइ छ । सोही ऐनको उपदफा
(२) मा "उपदफा १ बमोिजम परेको दरखा तमा
तोिकएको अिधकारीले आव यक जाँचबझ
ु गरी
गराई दरखा त परेको िमितले िव तु ्को सव ण
अनमु ितप को हकमा तीस िदनिभ तोिकएबमोिजमको
ढाँचामा दरखा तवालालाई अनमु ितप िदनपु नछ"
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । य तै
िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ४ मा "िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप को लािग दरखा त िदने
स ब धमा िव तु ् उ पादनको सव ण गन चाहने यि
वा संगिठत सं थाले अनस
ु ूची २ बमोिजमको ढाँचामा
तािवत िव तु ् उ पादन प रयोजनासँग स बि धत
िववरणह खल
ु ाई तीन ित दरखा त फारम िव तु ्
िवकास िवभागमाफत सिचवसम िदनपु नछ" भ ने
यव था रहेको पाइ छ । रट िनवेदक मौलाकािलका
हाइ ोपावर क पनीले सोही कानूनी यव थाबमोिजम
४९.५ मेगाबाटको कािलका कालीग डक जलिव तु ्
आयोजनाबाट िव तु ् उ पादन गन सव ण अनमु ितप
पाउनका लािग कानूनबमोिजम ला ने द तरु समेत
धरौटी राखी िव तु ् िवकास िवभागमा दरखा त दता
गरी िव तु ् िवकास िवभागबाट माग ग रएका आव यक
कागजात र िसफा रसप ह समेत पेस गरेको त यमा
िववाद रहेको देिखँदैन ।
६. रट िनवेदकले िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप पाउँ भनी िमित २०६५।११।१५ मा िदएको

दरखा तप िमित २०७१।३।१० मा िनवेदकलाई बु दै
नबझ
ु ी जानकारी नै निदई एकतफ पमा दरखा त
प उपर कुनै कारवाही नै नगन भनी दरखा त नै र
गन गरेको ऊजा म ालयको िनणय ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत भएको हँदा उ िनणय बदर हनपु दछ
भनी िनवेदन िजिकर िलएको पाइ छ । सो स ब धमा
ाकृितक यायको िस ा त र यसको योग र
पालनाका स ब धमा थािपत मा यताह को अ ययन
गदा अिधकार ा अिधकारीको काम कारवाही सबै
प रि थितमा व छ र िन प िकिसमले भएको छ
भ ने अनभु ूित गनको िनिम नै ाकृितक यायको
िस ा त (Principle of natural justice) को िवकास
भएको हो। ाकृितक यायको िस ा त मु यतया
िववाद िन पण गन अि तयार ा अिधकारी वृ
भावनाबाट वत हनपु दछ (Nemo Judex in re
sua: i.e. the authority deciding the matters
should be free from bias) र जनु िनणयबाट
जसलाई असर पछ य तो प लाई ितवादको
मौका िदनपु छ (Audi alteram partem: i.e. a
person affected by a decision has a right to
be heard) भ ने नै हो । ाकृितक यायको आ मा
भनेको अिधकार ा अिधकारीको काम कारवाहीमा
व छता कायम गन,ु यायका िनि त अ याय हनबु ाट
रो नु हो । कानूनको उिचत ि या (Due process
of law) र ाकृितक यायको िस ा तको प रपालना
नगरी ग रएका िनणय उिचत नभई मनोगत पमा
भएको मािन छ । कुनै यि को हकािधकारमा असर र
भाव पनगरी िनणय ग र छ भने य तो अिधकारीले
व छ िकिसमले कारवाही गरी िनणयमा पगु ेको देिखनु
पदछ भ ने मा यता ाकृितक यायको िस ा त
हो । ाकृितक यायको िस ा त िन प ता र व छता
कायम गन योजनका लािग जसका िव अिभयोग
वा दाबी पेस गरी िनणय ग र छ उसलाई आ नो दाबी
र भनाइ रा ने र माण पेस गन मौका दान ग रनपु दछ
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भ ने कुरासँग स बि धत छ । यसले िनणय ि यालाई
व छ (Fair) याियक (Just) र िन प (Impartial)
बनाउन म त गदछ ।
७. शासक य र याियक िनकायबाट ग रने
िनणयबाट कसैको हकािधकारमा असर वा भाव
पादछ भने य तो अव थामा यायको अनभु ूित िदनका
लािग िनणयकताले दरु ाशयरिहत, िवना पूवा ह, व छ
र िन प पले िन कषमा पगु ेको हो भनी देिखनका
लािग ाकृितक यायको िस ा तलाई अिनवाय पमा
पालना ग रएको हनपु न ह छ । यस िस ा त अनस
ु ार
असर पन प लाई उिचत सूचना िदएको हनपु न, आ नो
िव का माण परी ण गन पाउनपु न, आ नो प मा
माण पेस गन पाउनपु न, सनु वु ाइको मौका िदनपु न
ज ता यव थाह लाई वीकार ग रएको ह छ ।
जसको उ े य आ नो िव को माणको ख डन गन
वा त यह प गनका लािग नै हो ।
८. आधिु नक स य िविधशा (Civilized
Jurisprudence) ले वीकार गरेको कानूनी
शासन, कानूनको उिचत ि या, कानून ारा
िनधा रत कायिविध, ाकृितक यायको िस ा त,
मनािसब र िववेकपूण कारवाही ज ता यायका मा य
िस ा तह को उ े य भनेको उिचत र िन प याय
ाि का लािग नै हो । आधिु नक स य समाजले िवकिसत
गरेका शासक य िविधशा का मा य िस ा तह को
उ े य रा यशि योग गन अंग र पदािधकारीह को
व छ यवहार (Fair dealing) र असल शासन
(Good Governance) को मा यम ारा याय दान
गनका लािग नै हो भ ने देिख छ ।
९. संिवधान, कानून र यायका मा य
िस ा तह ले थािपत गरेका सारवान् र कायिविधगत
यायको अवधारणालाई आ मसात गरी काय गनु कुनै
पिन कानूनी अि तयार ा अिधकारीको ाथिमक
र आधारभूत दािय व हो। संिवधान र कानूनबमोिजम
कसैका िव िनणय गदा अवैधािनक (Illegality),

अिबवेक (Irrationality), कायिविधगत असङ् गित
(Procedural impropriety) हने गरी गन नहने
गरी कानूनी संर ण दान गरेको ह छ । कुनैपिन
यि को हकािधकारमा असर पु ने गरी िनणय
गदा य तो िनणयकताको काम कारवाही कानूनी
(Lawfullness), मनािसब (Reasonableness),
व छतापूण (Fairness) र िन प (Impartial)
हनपु दछ भ ने कुरामा िववाद छै न । यही नै ाकृितक
यायको िस ा तको मूल मम र अभी हो ।
१०. ततु रट िनवेदनमा िनवेदक क पनीले
कालीग डक नदीबाट िव तु ् उ पादन गनका लािग
सव ण अनमु ितप पाउँ भनी िव तु ् िवकास िवभागमा
िमित २०६५।११।१५ मा िदएको दरखा तप नै
र गन गरी ऊजा म ालयले िमित २०७१।३।१०
मा िनणय गदा िनवेदकलाई आ ना भनाइ रा ने
र िनवेदकले ताव गरेको िव तु ् आयोजनाले
स ग डक बहउ े यीय आयोजनालाई भाव पान
वा नपान कुरा देखाउने माण पेस गन िनवेदकलाई
सूचना िदई जानकारी गराएको भ ने िवप ीह को
िलिखत जवाफ र िमिसल संल न कागज माणबाट
देिखँदनै । िनवेदकको हकािधकारमा असर पन गरी
िनणय गन ऊजा म ालयले िनवेदकले ताव
गरेको िव तु ् आयोजनाले यो यस कारणले तािवत
आयोजनाले स ग डक बहउ े यीय प रयोजनािभ
पन र उ आयोजना स चालनमा यो यो कारणले
ितकूल भाव पन भनी िनणयमा आधार कारण
खल
ु ाई िनणय गन सके को समेत देिखँदैन । यसरी
िनणय गन अिधकारीले सो िनणयबाट असर पन यी
रट िनवेदक क पनीलाई थाहा जानकारी नै निदई
िमित २०६५।११।१५ मा िदएको िनवेदनमा यसको
६ वषपिछ एकतफ पमा िनवेदक क पनीको
दरखा त प नै र गन गरेको ऊजा म ालयको
िमित २०७१।३।१० को िनणय ाकृितक यायको
िस ा तको प रपालना नगरी एकतफ र मनोगत पमा
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ग रएको त य थािपत हन आएको देिखँदा उ िनणय
कानून अनक
ु ू लको हो भनी मा न िम ने देिखएन ।
११. नेपालको संिवधानले संघीय
लोकताि क गणत ा मक शासन यव थाको
मा यम ारा िदगो शाि त, सशु ासन, िवकास र समिृ को
आकां ा परु ा गन संिवधान िनमाण ग रएको भ ने कुरा
संिवधानको तावनामा उ लेख गरेको पाइ छ । य तै
सावजिनक, िनजी र सहकारी े को सहभािगता तथा
िवकासमाफत उपल ध साधन र ोतको अिधकतम
प रचालन ारा ती आिथक विृ हािसल गद िदगो
आिथक िवकास गन तथा अथत लाई आ मिनभर,
वत तथा उ नतशील बनाई वत र समृ
अथत को िवकास गन रा यको आिथक उ े य हने
रा यका िनदशक िस ा तमा संवैधािनक ितब ता
य ग रएको छ । य तै सावजिनक, िनजी र सहकारी
े को सहभािगता र वत िवकासमाफत राि य
अथत सु ढ गन, जनसहभािगतामा आधा रत वदेशी
लगानीलाई ाथिमकता िदँदै जल ोतको बहउ े यीय
िवकास गन रा यको अथ, उ ोग र वािण य नीित
र ाकृितक साधन ोतको उपयोगस ब धी नीित
रहने संवैधािनक ितव ता रहेको पाइ छ । साथै
िव तु ्को सव ण, उ पादन, शारण वा िवतरणलाई
यवि थत गन, िव तु ् शि को िवकास गन र िव तु ्
सेवालाई तरीय एवं सरु णयु बनाउने िव तु ् ऐन,
२०४९ को उ े य रहेको उ ऐनको तावनाबाट
देिख छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ मा
िव तु ् उ पादन, सव ण अनमु ितप को यव था
ग रएको देिख छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४
र िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ४ बमोिजम
िनवेदक क पनीले कािलका कालीग डक िव तु ्
आयोजना (४९.५ मेगावाट) स चालन गन सव ण
अनमु ितप का लािग िव तु ् िवकास िवभागसम िमित
२०६५।११।१५ मा िनवेदन पेस गरेको देिख छ ।
१२. िनवेदक क पनी क पनी ऐनबमोिजम

वदेशी नाग रकह बाट नै थािपत क पनी रहेको
र उ क पनीले जलिव तु ्को उ पादनका लािग
सव ण अनमु ितप माग गरेको अव था रहेको
पाइ छ । िनवेदकले दरखा त दता गराएप ात िव तु ्
िवकास िवभागमा कानूनबमोिजम ला ने धरौटी
रकमसमेत िव तु ् िवकास िवभागले िलएको, आयोजना
स चालन गनका लािग चािहने कागजातसमेत माग
गरेकोमा माग गरेका कागजात र स बि धत िनकायका
सहमती तथा िसफा रस प समेत िनवेदक क पनीले
पेस गरी स पूण ि या परु ा गरेको कुरालाई िवप ीह ले
िलिखत जवाफमा पिन अ यथा भ न सके को पाइँदनै ।
यसरी संिवधानले नै आिथक उ े यमा िनजी े लाई
समेत सहभागी गराई आिथक िवकास गन घोषणा
गरेको संवैधािनक ितब तासमेतको िवपरीत हने गरी
ऊजा म ालयले िनवेदक क पनीलाई कुनै जानकारी
र सूचना नै निदई ाकृितक यायको िस ा तको
िवपरीत हने गरी एकतफ पमा दरखा त प नै र
गन गरी गरेको िनणय संिवधान, कानून र यायको मा य
िस ा त र उिचत कायिविधअनु पको भई यायोिचत
रहेछ भनी मा न िम ने देिखन आएन ।
१३. लोकक याणकारी शासन यव थाको
अवधारणाले रा यको शासन स चालनको एक मा
पा सरकारलाई मा दै आएकोमा नाग रकका अपे ा
परु ा गन सरकारबाट मा स भव नहने हँदा सरकारी,
िनजी साझेदारी (Public Private Partnership)
को मा यता िवकास भएको हो । शासन स चालनको
आधिु नक र नवीनतम अवधारणाअनस
ु ार भयशि
(Threat power) रा यसँग रहने, आिथक शि
(Economic power) िनजी े सँग रहने र सामािजक
शि (Social power) नाग रक समाजसँग रहने
ह छ । शासन यव थाका ि प ीय आयामह
सरकार, िनजी े र नाग रक समाजको सहकाय र
सम वयबाट शासन स चालन ग रएमा य तो शासन
लोकताि क मू य र मा यतामा आधा रत सशु ासनका
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
अवयवह को पूण प रपालनासिहतको शासन यव था
थािपत ह छ । यो िस ा तलाई हा ो नेपालको
वतमान संिवधानको तावना, िनदशक िस ा त र
नीितह ले समेत आ मसात गरेको पाइ छ । शासनमा
सशु ासनको अनभु ूित िदलाउनका लािग आिथक
उदारीकरण र िनजीकरणको अवधारणा िवकास
भएसँगै सरकारको भूिमका अनगु मनकता, सहजकता,
सपु रीवे णकता, सम वयकता, अिभभावकमा सीिमत
रहने गदछ । िनजी े र नाग रक समाजले गन
नचाहने, गन चाहेर पिन गन निम ने र गन नस ने काय
भने सरकारको काय े (Domain) मा रहने गदछ ।
सरकारको यही प रवतनमख
ु ी भूिमकालाई नेपालको
वतमान संिवधान र कानूनह ले समेत वीकार गरेको
पाइ छ । िव तु ् उ पादन, सव ण अनमु ितप का लािग
दरखा त िदन र िव तु ् उ पादन गरी िब िवतरण
गनका लािग िनजी े लाई समेत संिवधान र कानूनले
माग श त गरेको र सोहीबमोिजम िनवेदक क पनीले
िव तु ् िवकास िवभागमा कािलका कालीग डक
जलिव तु ् आयोजना स चालन गन िव तु ् उ पादन
सव ण अनमु ितप पाउँ भनी दरखा त दता गरेको
काय संिवधान र कानूनस मत नै रहेको कुरामा िववाद
छै न ।
१४. अब िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ित
प पाउँ भनी िनवेदकले िनवेदन िदएको लामो
समयस म पिन कुनै कारवाही नगरी िवप ीह मौन
बसेको देिख छ । िनवेदक क पनीले दरखा तप
दता गरेको लामो समय प ात मा अथात् दरखा त
िदएको ६ वषपिछ िवप ी ऊजा म ालयबाट िमित
२०७१।३।१० मा िनणय गरी िनवेदक क पनीको
दरखा त प नै र गन भनी िमित २०७१।३।१५
मा िव तु ् िवकास िवभागको प माफत िनवेदक
क पनीलाई जानकारी गराएको पाइ छ । उ जानकारी
प मा िनवेदकले के कुन माग गरेका कागजात पेस गन
नसके को कारणले उ दरखा त प र गनपरे
ु को हो

भ ने के ही पिन नखल
ु ाई के वल तािवत आयोजनाले
स ग डक बहउ े यीय आयोजनालाई ितकूल भाव
पान भएकोले सव ण अनमु ितप स ब धमा कारवाही
नगरी दरखा त र ग रएको भ ने यहोरा उ लेख
भएको पाइ छ । स ग डक बहउ े यीय आयोजना
किहलेबाट कुन कुन े मा कसरी स चािलत हने र
िनवेदकको तािवत आयोजनाले उ आयोजनालाई
यस कारणले यसरी भाव पान भ ने कुनै कारण
उ लेख गन सके को समेत पाइँदनै भने सो कुरा ऊजा
म ालयले आ नो िलिखत जवाफमा पिन खल
ु ाउन
सके को देिखँदनै ।
१५. िनवेदकले िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप पाउनका लािग लगानी ग रसके को र
िव तु ् िवकास िवभागबाट माग भएबमोिजमका स पूण
कागजातह समेत पेस गरेको अव थामा लामो
समयपिछ स ग डक बहउ े यीय आयोजनालाई
ितकूल भाव पन भ ने ऊजा म ालयको
िनणयको आधार र कारण व छ, उिचत र तकयु
नहनक
ु ा साथै उ िनणय वैध अपे ाको िस ा त
(Principle of Legitimate Expectation) को
िस ा त अनु प पिन भएको देिखएन । वैध अपे ाको
िस ा त सरकारको वे छाचारीतालाई िनय ण गन
र नाग रक ित व छ यवहार (Fair Treatment)
गन कायसँग स बि धत रहेको ह छ । वैध अपे ाको
िस ा त िव
गई सावजिनक पदािधकारीह ले
सरकारी नीित काया वयन गरेको अव थामा रट
े ािधकारबाट य ता काम कारवाहीको परी ण
गरी अदालतबाट उपयु आदेश जारी गन सिकने
नै ह छ । सरकारका िनकायले लामो समयदेिख
काम कारवाहीलाई अगािड बढाइरहेको र उ काम
कारवाहीबाट सकारा मक प रणाम आउने कुरामा
िनवेदक िव त रिहरहेको अव थामा काम कारवाही
माग गन प लाई उ काम कारवाही ित वैध अपे ा
उ प न हने गदछ । वैध अपे ाको िस ा तले सरकारी
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िनकायका काम कारवाही ित जनताको िव सिनयता
िसजना हने र जनताको सरकार ित भरोसासमेत
रहने गदछ । सरकारी िनकायमा कायरत सावजिनक
पदािधकारीह ले िवकाससँग स बि धत िवषय र
िवकास कानूनका स दभमा िनणय गदा त झन वैध
अपे ाको िस ा तलाई संवेदनशील पमा हण गनपन
ु
ह छ । यसले सरकारको काम कारवाहीमा भरयो यता
र िव सिनयता अिभविृ गन म त पु याउँदछ । ततु
रट िनवेदनमा िनवेदकले आफूले माग गरेको काम
कारवाहीमा स पूण ि या पु याई सकारा मक नितजा
आउने ित ामा बिसरहको अव थामा ए कासी
कारवाही नै अगािड नबढाउने गरी ारि भक पमै
दरखा तप नै र गन ऊजा म ालयको िनणयबाट
िनवेदकको वैध अपे ाको िस ा तलाई उपे ा गरी
िनणय गरेको देिखँदा उ िनणय वैध अपे ाको
िस ा तको समेत िवपरीत रहेको देिखन आयो ।
१६. ततु स ब धमा िनवेदक क पनीले
िमित २०६५।११।१५ मा िव तु ् सव ण अनमु ितप
पाउँ भनी िव तु ् िवकास िवभागमा दरखा त
दता गराएको देिखयो । यसको ६ वषपिछ िमित
२०७१।३।१० मा मा िनवेदक क पनीको दरखा तप
नै र गन भनी ऊजा म ालयले िनणय गरेको काय नै
रह यपूण रहेको पाइयो र सो गनको
ु औिच य पिन पिु
गन सके को देिखएन । िनजी े बाट िव तु ् आयोजना
िवकास गन र स चालन गनको लािग ऐन िनयमह ले
माग श त गरेकै छ । यिद िव तु ् उ पादन कायमा
सरकारले िनजी े सँग सहकाय गन इ छुक छ भने
सहकायकै भावनामा सरकारी काम कारवाही अगािड
बढाउनु पदछ । िव तु ् उ पादनका लािग अनमु ितप
दान गन सरकारी िनकायह य तो अिधकारको
योग गदा िन:स देह पमा संवेदनशील हनै पदछ ।
न िव तु ् उ पादनमा िनजी े लगानी गन आकिषत
नहन स दछन र यसको असर रा र सवसाधारण
नाग रकसमेतमा पन जा छ । य तो नकारा मक

प रणामको दोष अ ततोग वा सरकारमा जा छ ।
तािवत प रयोजनाको िवकास र िनमाणमा स-साना
कानूनी कमजोरी र िछ ह देखाई अनमु ितप
िदन इ कार गद जाने हो भने िव तु ् उ पादनका
लािग यासरत िनवेदक ज ता िनजी क पनी र
लगानीकताह िन सािहत हने अव थाको िसजना
हन पु दछ । य ता काम कारवाहीले रा यलाई नै
घाटा पु ने ह छ । अ ततोग वा िनजी े लाई स-साना
बहाना बनाई िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप नै
निदने कायले िव तु ् उ पादनमा अवरोध िसजना हन
पु दछ । प रणामतः नाग रकले िनर तर लोडसेिडङको
मार यहो ररहनु पन ज तो ग भीर अव थाको िसजना
हन गई मल
ु क
ु कै िहतमा समेत ितकूल असर पन जाने
ह छ।
१७. ततु रट िनवेदनको स ब धमा
प पमा थािपत हन आएको िवषय के हो भने
िनवेदकले िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप पाउँ
भनी २०६५।११।१५ मा िव तु ् िवकास िवभागमा
िव तु ् ऐन र िनयमावलीबमोिजम दरखा त दता गराएको
पाइ छ । दरखा त प साथ सव ण अनमु ित प िलन
ला ने द तरु समेत दािखला गरेको र िव तु ् िवकास
िवभागले िनवेदक क पनीसंग आव यक कागजात
माग गरेकोमा माग गरेका कागजातह समेत पेस गरेको
अव था रहेको छ । के कुन कागजात नपगु क
े ो कारण
दरखा त प नै र गरेको हो भनी प खल
ु ाई ऊजा
म ालयले िनणय गन सके को पाइँदैन । िनवेदकले
िव तु ् उ पादन गनका लािग चािहने लगानीको
ोतसमेत जटु ाई सके को िमिसलबाट देिख छ । यसरी
स पूण ि या परु ा गरी सव ण अनमु ितप पाउने
अपे ामा रहेको िनवेदक क पनीलाई ६ वष पिछ
दरखा त प नै र गन गरेको ऊजा म ालयको िमित
२०७१।३।१० को िनणय याियक मनको योग नगरी
ाकृितक यायको िस ा तसमेतको िवपरीत हन गई
िु टपूण रहेको देिखन आयो ।
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१८. अतः मािथ िववेिचत कानूनी यव था,
नणय नं . ९८०७
आधार र कारणह समेतबाट िवप ी ऊजा म ालयले
िनवेदक क पनीले िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ित
प पाउँ भनी िमित २०६५।११।१५ मा िव तु ् िवकास
सव च अदालत, संयु इजलास
िवभागसम िदएको दरखा त प नै र गन भनी िमित
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
२०७१।३।१० मा ऊजा म ालयबाट भएको िनणय
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
र सो िनणयका आधारमा कािलका कालीग डक
आदेश िमित :२०७३।०७।०९
जलिव तु ् िवकास आयोजनाको िव तु ् उ पादनको
०७१-WO-०३००
सव ण अनमु ितप को दरखा त र ग रएको बारे
भनी िव तु ् िवकास िवभागले िनवेदक क पनीलाई
िवषयः- उ ेषण / परमादेश
च.नं. ३४०९ िमित २०७१।३।१५ मा जानकारी
गराएको जानकारी प समेत कानूनी पमा िु टपूण िनवेदक : िज ला बैतडी, सलेना गाउँ िवकास सिमित
रहेको हँदा ऊजा म ालयको उ िनणय र िव तु ्
वडा नं. ३ ब ने लोकराज जोशी
िवकास िवभागको जानकारी प समेत उ ेषणको
िव
आदेशले बदर हने ठहछ । अब ऊजा म ालयको िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
उ िनणय र िव तु ् िवकास िवभागको जानकारी
टंगालसमेत
प समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहरेको
हँदा रट िनवेदक मौलाकािलका हाइ ोपावर क पनीले
§ कसैको हक अिधकारमा असर पु ने
िमित २०६५।११।१५ मा कािलका कालीग डक
अिधकारीले िनजउपर िनणय गदा
जलिव तु ् आयोजनाबाट ४९.५ मेगाबाट जलिव तु ्
सो िनणय गन े ािधकार छ, छै न
उ पादनको लािग िव तु ् उ पादनको सव ण
भनी ारि भक पमै िवचार पु याउनु
अनमु ितप पाउँ भनी िदएको िनवेदन मागबमोिजम
पदछ । कानूनले े ािधकार नै दान
िनवेदक क पनीलाई िव तु ् उ पादनको सव ण
नगरेको िवषयमा ग रएको िनणय
अनमु ित िदनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको
कानूनस मत र वैधािनक िनणय हन
आदेशसमेत जारी हने ठहछ । यो आदेशको ितिलिप
स दैन । य तो े ािधकारिवहीन
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िनणयले कानूनी मा यतासमेत ा त गन
िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
नस ने ।
िमिसल िनमयमानस
( करण नं. ६)
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
§ उ षे णको आदेश कुनै याियक र
उ रायमा सहमत छु ।
अध याियक िनकाय तथा सो िनकायमा
या. ह रकृ ण काक
काय गन सावजिनक पदािधकारीह ले
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
(Abseance
े ािधकारिवहीन
इित संवत्् २०७३ साल काि क ८ गते रोज २ शभु म् ।
of Jurisdiction) िनणय गरेमा,
े ािधकारको दु पयोग गरी (Obuse
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of Jurisdiction) िनणय ग रएमा
र े ािधकार नाघी (Excess of
Jurisdiction) िनणय गरेको देिखएमा
जारी हने ।
( करण नं. ७)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा माधवकुमार
ब नेत
िवप ीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा िटके
दाहाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३७,
१४०, १४२, १४३
आदेश
या. गोपाल पराजल
ु ी : नेपालको अ त रम
संिवधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम पन आएको ततु रट िनवेदनको संि
त य र आदेश यस कार छः
म िनवेदक के दारे र उ च मा यिमक
िव ालय, दगु ा थान, बैतडीमा ा.िव. ि ीय ेणीमा
दरब दी रही िज ला िश ा कायालय, बैतडीअ तगत
ोत के , सलेनामा ोत यि को पमा लामो
समयदेिख कायरत रहेको िथएँ । यसैबीच नेपाल
सरकारको छा विृ कोटामा बढु ािनलक ठ कुलमा
अ ययनको िनि त छनौट भएक ल मी लोहार,
भूिमराज सामदु ाियक ाथिमक िव ालय, बैतडीमा
अ ययनरत रहेको िनजको भना अिभलेखलगायत
कागजातबाट देिखएको र िनज सोही िव ालयमा
अ ययनरत रही छा विृ छनौट परी ामा ित पधा
गरी छनौट भई बढु ािनलक ठ कुलमा अ ययन
ग ररहेक छन् ।
म ोत यि भएको हनाले मैले िनज अ ययन

ग ररहेको भिनएको भूिमराज सामदु ाियक िव ालयमा
गई बु दा िनजको भना रिज रमा नाम अिभलेिखत
रहेको, िनजले सोही िव ालयमा क ा ४ अ ययन गरी
त कालीन अव थामा क ा ५ मा अ ययन ग ररहेको
भनी सो िव ालयका धाना यािपकाले िलिखत पमा
मािणत पिन ग रिदएको र यस बखतमा िनज
यही िव ालयमा अ ययनरत रहेको देिखएकोले
सोहीबमोिजमको ितवेदन िज ला िश ा कायालयमा
िदएको िथएँ ।
िज ला िश ा कायालय, बैतडीको आ.ब.
०७०/०७१, च.नं. १७७२, िमित २०७१/१/३०
मा िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
र िश ा िवभाग, सानोिठमीसमेतलाई बोधाथ िदई
"तपाईले झु ा िववरणको ितवेदन पेस गरेको कारण
िश ा िवभाग (शासक य सधु ार तथा आ त रक
गणु तर शाखा) सानोिठमी, भ परु को च.नं. ३२७
िमित २०७१/१/२३ को प ानस
ु ार तपाईलाई
िश ा िनयमावली २०५९ को िनयम १३७ को
ावधानअनस
ु ार ५ वषस म तलब विृ रो का
गन गरी कारवाही गनु नपन कुनै कारण भएमा ७
िदनिभ िलिखत प ीकरण" पेस गनु भनी अक मात्
प ीकरण माग गरेको प ा त भएपिछ मा मलाई
िनज ल मी लोहार सो िव ालयक वा तिवक िव ाथ
नभएक थाहा भयो । भूिमराज सामदु ाियक ाथिमक
िव ालयक धाना यािपका पु षा लोहारले आ नो
िव ालयमा भना रिज र र िसफा रससमेत झु ो
बनाएक रिहछन् भ ने जानकारी हन आयो । यसरी
मलाई प ीकरण माग गरेपिछ मैले भएको यथाथ
यहोराको प ीकरण िमित २०७१/२/१३ मा
िदएपिछ मैले प ीकरण बझ
ु ाउने िबि कै अिघ नै
तयार ग रएको अक प ीकरणको प बझ
ु ाइयो । मैले
यसको पिन यादैिभ प ीकरण पेस गरेको िथएँ ।
िमित २०७१/२/१८ मा मेरो ५ वषस म
तलब विृ रो का ग रएको रहेछ । तर यसको
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िनणयको न कल हालस म पिन मलाई िदइएको छै न ।
यसको िव मा मैले उपचार खो ने तयारी गरी मैले
िनणयलगायतका कागजात ा त गन यास ग ररहेको
अव थामा पनु ः िवप ी िज ला िश ा कायालय,
बैतडीले प ीकरणसमेत नसोधी एकाएक िमित
२०७१/३/३१ मा मेरो ोत यि को स ब धमा
भएको करार पिन सोही िमितदेिख लागू हने गरी र
ग रएको तथा मलाई पिहलाको सजाय पनु रावलोकन
गरी २ वष बढुवा रो का ग रएको भ ने प िदइयो ।
िवप ीको य तो वे छाचारी िनणयको िवषयमा
कारवाहीसँग स बि धत स पूण कागजात माग गन
िनवेदन िदँदा िज ला िश ा कायालयले िनवेदनसमेत
दता गन नमानी आफूले कुनै पिन कारवाही अगािड
नबढाएको र जित पिन काम कारवाही ग रएको छ, यो
सबै िश ा िवभागको िनदशनबमोिजम गरेको हनाले सबै
कागजात िवभागबाटै िलनु भिनयो ।
मलाई अनौपचा रक पमा ा त भएको
िश ा िवभाग, शासक य सधु ार तथा आ त रक
गणु तर शाखाले प.सं.शा.स.ु आ.ग.ु ०७०/०७१,
च.नं. २०४-५४, िमित २०७१/३/१६ मा िवभागीय
कारवाही गन स ब धमा िवषयक प मा िज ला िश ा
कायालय, बैतडीलाई "िमित २०७०/३/१५ मा यस
िवभागबाट के दार ा.पस. कुजागढ, बैतडीका ा.िव.
ि ीय णे ीका िश क तथा िज ला िश ा कायालय,
बैतडीका ोत यि लोकराज जोशीका हकमा िनजले
िववरण यिकन गन ममा झु ा िववरण मािणत गरी
ितवेदन गरेको हँदा िनजलाई ोत यि को पमा
कामकाज गराउन उपयु नदेिखँदा िनजसँग भएको
करार स झौता र गन र िनजलाई आचारणस ब धी
िनयम उ लङ् घन गरेको देिखँदा यस पूवको िवभागीय
कारवाही पनु रावलोकन गरी िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १३७ (ग) बमोिजम िनयमानस
ु ार
कारवाही गन िज ला िश ा कायालय, बैतडीलाई
लेखी पठाउने िनणय भएकोले आव यक ि या

पु याई िनज ोत यि लोकराज जोशीलाई िवभागीय
कारवाही गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
र यस िवभागलाई अिवल ब जानकारी गराउनु हन
िनणयानस
ु ार अनरु ोध छ" भनी प लेिखएको रहेछ ।
यसरी मलाई िश ा ऐन तथा िनयमिवपरीत,
काम नगदा पिन िवना कारण पटकपटक सजाय
प रवतन गद मलाई नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२(१), १२(२), र १२(३)(च),
१३(१), १८ तथा १९ समेतका हक हनन गन गरी
िश ा ऐन, २०४८ तथा िश ा िनयमावली, २०५९
िवपरीत कारवाही ग रएको हनाले ती स पूण गैरकानूनी
काम कारवाही बदर गराउने अ य कुनै वैकि पक
कानूनी उपाय नभएको हनाले धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम यो रट िनवेदन िलएर उपि थत भएको
छु । िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०६९/६/१६ को िनणय र यसैको आधारमा
िश ा िवभागलाई लेखेको प यसैको आधारमा
िश ा िवभागले िज ला िश ा कायालय, बैतडीले
िमित २०७१/१/३० र २०७१/२/१२ मा मागेको
प ीकरण, िश ा िवभागको िमित २०७१/३/१५ मा
भएको कारवाही पनु रावलोकन गन भ ने िनणय तथा
यसैका आधारमा िज ला िश ा कायालय, बैतडीलाई
लेखेको प तथा िवभागको यही प को आधारमा
िमित २०७१/३/३१ मा मलाई लेखक
े ो प समेतका
स पूण काम कारवाहीलाई उ ेषणको आदेशबाट बदर
गरी मलाई पूववत् ोत यि कै पमा काम कारवाही
गन िदनु र प ीकरणसमेत निलई एकतफ पमा
िमित २०७१/३/३१ बाट भंग ग रएको करारबमोिजम
मैले पाउने स पूण तलब भ ा तथा सिु वधासमेत िदनु
भ ने परमादेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
िववादको िवषय रहेको ल मी लोहारको
अ ययन गरेको िव ालयको स ब धमा मैले
ितवेदन गरेबमोिजम भूिमराज सामदु ाियक ाथिमक
िव ालयमा िनजको भना रिज र अिभलेख रहेको
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र िनज यही िव ालयमा अ ययनरत रहेको भनेर
यही िव ालयक धानअ यािपका पु पा लोहारले
मािणतसमेत ग रिदएको िवषयमा िववाद छै न ।
धानअ यािपकाले मलाई स बोधन गरी िदएको प मा
ल मी लोहारले शै.स. ०६७ को वािषक परी ामा
क ा ४ उ ीण गरी क ा ५ मा अ ययन ग ररहेको
भ ने छ र सो िव ालयको भना अिभलेखमा म आफै ँं ले
िनरी ण गदा भना अिभलेखमा पिन जिनएको हँदा
सोहीबमोिजम मैले ितवेदन िदएको हो । मैले अ य
कुनै पिन गलत यहोराको ितवेदन िदएको छै न र मैले
ितवेदन िदएको यहोरा िु टपूण नभई भूिमराज ा.
िव. क धानअ यािपकाले नै अक िव ालयबाट क ा
४ को परी ा िदएक िव ाथ लाई आ नो िव ालयको
भना अिभलेखसमेत तयार गरी मािणतसमेत गरेको
हनाले िनजलाई कारवाही हनपु न हो, मलाई होइन ।
मलाई िवभागीय कारवाही िज ला िश ा
कायालय, बैतडीको नामबाट ग रएको भए पिन िवप ी
िश ा िवभागबाट नै िमित २०७१/१/२३ को पत.सं.
२०४-०७०/०७१, च.नं. ३२७, िमित २०७१/१/२३
को प मा नै कुन िनयमबमोजम, के कारवाही गन
भ ने अिघ नै िनधारण गरी सोही िमितमा िनणय गरी
"आव यक ि या पु याई" िवभागीय कारवाही गरी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगसमेतलाई
जानकारी िदनु भिनएको छ । यसबाट िवप ीम येको
िश ा िवभागले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको दबाबको कारणले मलाई कारवाही गरेको,
मलाई प ीकरण मा नु अिघ नै िवभागको िमित
२०७१/१/२३ मा नै कुन िनयमबमोिजम के सजाय गन
भनी िनणय गरेर िज ला िश ा कायालयमा पठाएको
र िवप ी िज ला िश ा कायालयले याियक मन
योग नगरी के वल काया वयनकताको भूिमका मा
िनभाएको छ । यसैले िवप ी िज ला िश ा कायालयले
प ीकरण िलने र कारवाही गन अिधकार नै नभएको
िनकायले अिघ नै सजायसमेत िनधारण गरी यसलाई

कानूनी जलप लगाउनको लािग पिछ मािगएको हनाले
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४० बमोिजम
बैधता ा गन स दैन ।
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
१४३ मा सजाय गन अिधकार तोिकएको छ । िनयम
१४३(१)(क) बमोिजम दईु भ दा बढी तलब विृ
रो का गन अिधकार यव थापन सिमितलाई रहेको
छ । तर मेरो हकमा िव ालय यव थापन सिमितलाई
कुनै पिन ि यामा संल न नै गराइएको छै न । अिधकार
नै नभएको िश ा िवभागले प ीकरण मा नभु दा ७
िदन अगावै ५ वष तलब विृ रो का गन भनी िनणय
गरेर िज ला िश ा कायालय, बैतडीलाई पठाएको
छ । िवप ीको मलाई कारवाही गन काय िश ा
िनयम, २०५९ को िनयम १४३(१)(क) िवपरीत भई
अिधकार े को अित मण गरी ग रएको छ । जसको
प रणाम व प सो िनणय अधकार े िवहीन भई
बदर भागी छ ।
मलाई कारवाही गदा िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १४३ मा सजाय गन अिधकारी
तोिकएको छ । िनयम १४३ (१)(क) बमोिजम दईु भ दा
बढी तलब विृ रो का गन अिधकार यव थापन
सिमितलाई रहेको छ । तर मेरो हकमा िव ालय
यव थापन सिमितलाई कुनै पिन ि यामा संल न नै
गराइएको छै न । अिधकार नै नभएको िश ा िवभागले
प ीकरण मा नु भ दा ७ िदन अगावै ५ वष तलब विृ
रो का गन भनी िनणय गरेर िज ला िश ा कायालय,
बैतडीलाई पठाएको छ । अतः िवप ीले मलाई
कारवाही गन काय िश ा िनयम, २०५९ को िनयम
१४३(१)(क) िवपरीत भई अिधकार े को अित मण
गरी ग रएको छ । जसको प रणाम व प सो िनणय
अिधकार े िवहीन भई िु टपूण छ ।
मलाई कारवाही गदा िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १३७ को " ावधानबमोिजम" भनी
प ीकरण माग ग रएको र सोहीबमोिजम कारवाही
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
ग रएको छ । तर िनयम १३७ मा िविभ न ६ वटा
अव थाह को यव था ग रएको छ र यसम ये
मलाई कुन कसरु मा सजाय ग रएको हो भ ने टै
ग रएको छै न । यसैले कानूनको कुन चािहँ यव थाको
उ लङ् घन भएको हो भ नेसमेत िकटान नगरी ग रएको
सजाय िु टपूण छ ।
िवप ीह ले मेरो तलब रो का गरेको
िव मा उपचार खो ने तयारी गरी आव यक
कागजात ात गन यास गदा गद िवप ीह म येको
िश ा िवभागले पनु ः िमित २०७१/१/२३ को िनणय
िमित २०७१/३/१५ मा पनु रावलोकन गरेको भनेर
मैले आचारणस ब धी िनयम उ लङ् घन गरेको
देिखएको भनी िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
१३७(ग) बमोिजम कारवाही गन भनी िज ला िश ा
कायालयलाई पठाई सोही प लाई आधार मानी मलाई
प ीकरणसमेत नमागी एकाएक िमित २०७१/३/३१
को प बाट िज ला िश ा कायालयबाट मेरो ोत
यि को करार र ग रएको र दईु वष बढुवा रो कासमेत
ग रएको छ । एकातफ िवप ी िश ा िवभागलाई मलाई
कारवाही गन अिधकार नै िश ा िनयमावलीको िनयम
१४३ ले िदएको छै न । अक तफ आफै ँं पिहला एउटा
सजाय गन गरी िनणय गन र यसलाई फे री पनु रावलोकन
गरेको भनी अक सजाय गन अिधकार पिन िश ा ऐन
तथा िनयमले दान गरेको छै न । अतः उि लिखत
संिवधान र कानूनसमेतका आधारमा िवप ीह ारा
ग रएको स पूण काम कारवाही उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी मेरो मागबमोिजम परमादेशको आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो यो
आदेश ा त भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसल साथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र िनवेदनको एक ित न कल

साथै राखी िवप ीह लाई याद सूचना पठाई िलिखत
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस
गनु । िनवेदकले अ त रम आदेशसमेत माग गरेको
देिखँदा सो स ब धमा दवु ै प राखी छलफल गरी
िन कषमा पु नु उपयु हने देिखएकोले सो योजनका
लािग िमित २०७१/७/१९ को छलफलको पेसी
तोक सोको जानकारी िवप ीह लाई समेत िदई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७१/७/१३ को आदेश ।
भूिमराम सामदु ाियक ा.िव. बैतडीमा
अ ययन गरेको िसफा रस र माकिसटसमेत तयार
गरी बढु ािनलक ठ कुलमा अ ययन ग ररहेक
छा ा ल मी लोहार सो िव ालयको िनयिमत छा ा
नभई जग नाथ िन.मा.िव., नोहाट बैतडीमा अ ययन
गरेको देिखएको हँदा उ भूिमराज सामदु ाियक ा.
िव.मा अ ययन गरेको भनी िसफा रस प लगायतका
कागजातह तयार गन सो िव ालयको िशि का
पु पा लोहार र ोत यि लोकराज जोशी (िनवेदक)
लाई िवभागीय कारवाही गनको लािग िश ा िवभागमा
प ाचार गन िनणय ग रएको हँदा िनज िनवेदकको
िनवेदन िजिकर खारेज भागी छ । छा विृ कोटामा
बढु ािनलक ठ कुलमा अ ययनको लािग िसफा रस
ग रएक छा ा ल मी लोहार उि लिखत भूिमराज
सामदु ाियक ा.िव.क छा ा नभएको स ब धमा वयम्
िनवेदकले समेत अ यथा भ न सके को अव था छै न ।
िनवेदक ोत यि को पमा रही आ नो े िभ पन
िव ालयह तथा सोमा अ ययन गन िव ाथ ह को
िज मेवार अिधकार रहेको अव थामा िनज छा ालाई
धाना यािपकाले िसफा रस गरेको कारणले आ नो
दोष नभएको भनी गैर िज मेवार ब न िम ने अव था
रहँदैन । तसथ िनवेदकको िनवेदन िजिकर खारेज
भागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ ने अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िलिखत जवाफ ।
भूिमराज सामदु ाियक िव ालयमा ल मी
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लोहार नामक छा ाले क ा ४ मा अ ययन गरे नगरेको
स ब धमा िनवेदकले ोत यि को हैिसयतले
अिभलेख िनरी ण गरी, अ ययन गरी परी ासमेत
िदए निदएको स यापन गउनपु नमा िनजले आ नो
िज मेवारी इमा दारीपूवक बहन नगरी जानी जानी यस
कायालयमा गलत त याङ् क िदएको देिखन आएबाट
सोका स ब धमा प ीकरण माग गदा िनजले आफूले
िव ालयको रेकड र धाना यापकले िव ालयको
लेटर याडमा िसफा रस िदएको आधारमा पेस गरेको
हँ भनी प ीकरण िदएको छ । तर िनजले आफै ँं ले सो
अिभलेख हेरी उ प को स यापन गनपनमा
सो गरेको
ु
अव था नहँदा िनजलाई यस कायालयबाट ग रएको
कारवाही कानूनअनु प नै भएकोले िनज िनवेदकको
िनवेदन खारेज भागी छ साथै िवप ी िनवेदकका उपर
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा उजरु ी परी
यसको छानिबन एवं अनस
ु धान काय उ आयोगबाट
नै भई िनजलाई िवभागीय कारवाही गन िनदशन
आयोगबाट िश ा िवभाग र िश ा िवभागबाट यस
कायालयलाई िनदशन भए मतु ािबक यस कायालयबाट
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४० अनस
ु ार
िनजबाट प ीकरण माग ग रएको र िनजले पेस
गरेको प ीकरण िच बु दो नभएकोले ऐ. को िनयम
१३७(ग) अनस
ु ार िनजलाई २ वषस म बु दा रो का
ग रएको हो ।
िश ा िवभाग शासक य सधु ार तथा आ त रक
गणु तर शाखा, सानोिठमी, भ परु को च.नं. २०४५४ िमित २०७१/३/१६ को प बाट िनवेदक ोत
यि लोकराज जोशीलाई िवभागीय कारवाही गन
स ब धमा यस कायालयलाई लेखी आएअनस
ु ार िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम १३७(ग) बमोिजम
िनज िवप ीलाई िमित २०७१/३/३१ मा तलब विृ
रो का गन पूववत् कारवाही पनु रावलोकन गरी दईु
वषस म बढुवा रो का ग रएको र करार स झौता भङ् ग
गन अिधकार स ब धमा िश ा िवभागको िनदशन िश ा

िनयमावली, २०५९ को िनयम १६(ल) बमोिजम यस
कायालयले पालन गनपन
ु भएकोले सोको प रपालना
ग रएको हँदा रट िनवेदन खारेज भागी हँदा खारेज
ग रपाउँ भ ने िज ला िश ा कायालय, बैतडीको
िलिखत जवाफ ।
भूिमराज सामदु ाियक िव ालयमा ल मी
लोहार नाम र छा ाले क ा ४ मा अ ययन गरे नगरेको
स ब धमा िनज िवप ी िनवेदकले ोत यि को
हैिसयतले अिभलेख िनरी ण गरी, अ ययन गरी
परी ासमेत िदए निदएको स यपान गनपनमा
िनज
ु
िवप ीले आ नो िज मेवारी इमा दारीपूवक बहन
नगरी जानी जानी िज ला िश ा कायालयमा गलत
त याङ् कन िदएको देिखन आएबाट सोका स ब धमा
प ीकरण माग गदा िनज िवप ीले आफूले िव ालयको
रेकड र धाना यापकले िव ालयको लेटर याडमा
िसफा रस िदएको आधारमा ितवेदन पेस गरेको हँ भनी
प ीकरण िदएको छ तर िनजले आफै ँं ले सो अिभलेख
हेरी उ प को स यपान गनपनमा
सो गरेको अव था
ु
नहँदा िनजलाई िज ला िश ा कायालय, बैतडीबाट
ग रएको कारवाही कानूनअनु प नै रहेको छ ।
िनवेदकका उपर अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगमा उजरु ी परी यसको छानिबन
एवं अनस
ु धान काय उ आयोगबाट नै भई िनजलाई
िवभागीय कारवाही गन िनदशन आयोगबाट लेखी आए
बमोिजम िश ा िवभागबाट िज ला िश ा कायालय,
बैतडीलाई िनदश भए मतु ािबक िज ला िश ा कायालय,
बैतडीबाट िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४०
अनस
ु ार िनजबाट प ीकरण माग ग रएको र िनजले
पेस गरेको प ीकरण िच बु दो नभएकोले ऐ. को
िनयम १३७(ग) अनस
ु ार उ लङ् घन गरेकोले िनज
िवप ीलाई २ वषस म बढुवा रो का ग रएको हो ।
यस िवभागको शासक य सधु ार तथा
आ त रक गणु तर शाखाको च.नं. २०४-५४ िमित
२०७१/३/१६ को प बाट िनवेदक ोत यि
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
लोकराज जोशीलाई िवभागीय कारवाही गन स ब धमा
िज ला िश ा कायालय, बैतडीलाई लेखी पठाए
अनस
ु ार िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३७(ग)
बमोिजम िनज िवप ीलाई िमित २०७१/३/३१ मा
तलब विृ रो का गन पूववत् कारवाही पनु रावलोकन
गरी दईु वषस म बढुवा रो का ग रएको र करार
स झौता भङ् ग गन अिधकार स ब धमा िनज ोत
यि सँगको करार िज ला िश ा कायालय, बैतडीबाट
भएकोले िनज ोत यि ले झु ा िववरण पेस गरी
आचरण िवपरीतको काय गरेको हँदा िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १३७(ग) बमोिजमको कारवाही
तथा ोत यि पदको करारसमेत भङ् ग गन िज ला
िश ा कायालय बैतडीलाई लेिखएबमोिजम िज ला
िश ा कायालय बैतडीबाट िनजउपर गरेको उ
कारवाही िश ा ऐन, २०२८ तथा िश ा िनयमावली,
२०५९ बमोिजम भएकोले िवप ीको रट िनवेदन
खारेज भागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ ने िश ा िवभाग,
ऐ. का महािनदशक र िश ा िवभाग शासक य सधु ार
तथा आ त रक गणु तर शाखाले पथृ क पथृ क पमा
पेस गरेको एकै िमलानको िलिखत जवाफ ।
यसमा रट िनवेदकले अ त रम आदेश जारी
ग रपाउँ भनी माग गरेको िनवेदन मागबमोिजमको
अव थाको िव मानता नरहेको नदेिखँदा हाललाई
अ त रम आदेश जारी ग ररहनु परेन । िवषय
व तक
ु ो गाि भयतालाई िवचार गरी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(च ५) बमोिजम
अ ािधकार िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस
अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट िव ान् अिधव ा ी
माधवकुमार ब नेतले रट िनवेदक लोकराज जोशी
उ च मा यिमक िव ालय दगु ा थान, बैतडीमा ा.
िव. ि ीय ेणीमा दरब दी रही िज ला िश ा

कायालय, बैतडीअ तगत ोत के सलेनामा
ोत यि को पमा कायरत कमचारी हन् । रट
िनवेदकलाई ल मी लोहार नामक छा ालाई भूिमराज
सामदु ाियक ाथिमक िव ालय बैतडीमा अ ययनरत
रहेको भनी झु ा ितवेदन तयार गरी िज ला िश ा
कायालय, बैतडीमा िदएको भनी िनजउपर अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा उजरु ी परी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको प ानस
ु ार िश ा
िवभाग सानोिठमी, भ परु को िमित २०७१/१/२३
को प ले यी रट िनवेदकलाई ५ वषस म तलब
विृ रो का गन िमित २०७१/१/२३ को िनणय र
सो िनणय पनु रावलोकन गरी पनु ः २ वषस म बढुवा
रो का गन गरेको िज ला िश ा कायालय, बैतडीको
िमित २०७१/३/३१ को प अिधकार े िवहीन
भई िु टपूण रहेको छ । िश कलाई िवभागीय
कारवाही गन अिधकार िश ा िवभाग र िज ला िश ा
कायालयलाई िश ा ऐन र िनयमले दान नगरेको हँदा
उ े ािधकार िवहीन िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी रट िनवेदकलाई पूववत् पमा ोत यि को
पमा काम कारवाही गन िदनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हनपु दछ भनी
बहस गनभयो
ु ।
िवप ीह का
तफबाट
िव ान्
उप यायािधव ा िटके दाहालले यी रट िनवेदकले
भूिमराज सामदु ाियक िव ालयमा ल मी लोहार नामक
छा ाले अ ययन नै नगरेको िवषयमा सो िव ालयमा
िनजले अ ययन गरेको भनी झु ा ितवेदन िदएको
कुरा िनजले समेत रट िनवेदनमा वीकार गरेका
छन् । यसरी िनजले आ नो पदीय दािय व
िज मेवारीपूवक िनवाह नगरेकोले िनजको ोत
यि को करार भंग गरी िनजलाई २ वषस म बढुवा
रो का गरेको िज ला िश ा कायालय, बैतडीको िनणय
कानूनस मत् हँदा रट िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी
बहस गनभयो
ु ।
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दवु ै प को उपरो ानस
ु ारको बहससमेत
सनु ी रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन ग रयो ।
अब रट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो,
होइन भ ने स ब धमा नै िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा रट िनवेदक
लोकराज जोशी के दारे र उ च मा यिमक िव ालय,
दगु ा थान, बैतडीमा ा.िव. ि ीय ेणीमा दरब दी
रही िज ला िश ा कायालय, बैतडीअ तगत ोत
के
सलेनामा ोत यि को पमा कायरत
कमचारी हन् । नेपाल सरकारको छा विृ कोटामा
बढु ािनलक ठ कुलमा अ ययनको िनिम छनौट
भएक ल मी लोहार भूिमराज सामदु ाियक ाथिमक
िव ालय, बैतडीमा अ ययनरत नरहेकोमा उ
कुलमा अ ययन गरेको भनी झु ा ितवेदन िज ला
िश ा कायालय, बैतडीमा िदएको िवषयमा िनजउपर
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा उजरु ी
परी अि तयारबाट िश ा िवभागमा प ाचार भई
िवभागको िमित २०७१/१/२३ को िनणयबमोिजम
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३७ बमोिजम
५ वषस म तलब विृ रो का गनु भ ने िनणयबमोिजम
िज ला िश ा कायालय, बैतडीले िनजलाई ५ वषस म
तलब विृ रो का गन िनणय े ािधकारिवहीन भई
कानूनिवपरीत रहेको छ । साथै िश ा िवभागको िमित
२०७१/३/१५ को प ले िनजउपरको यसअिघको
िवभागीय कारवाही पनु रावलोकन गरी िनजले
आचरणस ब धी िनयम उ लङ् घन गरेको हँदा िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम १३७(ग) बमोिजम
िवभागीय कारवाही गनु भ ने िनदशन भएअनस
ु ार
िज ला िश ा कायालय, बैतडीले िमित २०७१/३/३१
मा पनु ः दईु वषस म बढुवा रो का गन गरी गरेको
िवभागीय कारवाहीसमेत े ािधकार िवहीन छ । यसरी
मेरो ोत यि को पमा गरेको करार स झौता
एकतफ पमा भंग गरी अिधकार र अि तयारी नै
नभएको िनकाय र अिधकारीबाट भएको दवु ै िवभागीय

कारवाही िश ा ऐन र िनयमिवपरीत रहेको हँदा उ
िवभागीय कारवाही उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
मलाई पवू वत् पमा ोत यि का पमा कामकाज
गन िदनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन मागदाबी रहेको देिख छ ।
३. यी रट िनवेदक लोकराज जोशीले
भूिमराज सामदु ाियक िव ालयमा ल मी लोहार नामक
छा ाले क ा ४ मा अ ययन गरे नगरेको स ब धमा
ोत यि को हैिसयतले अिभलेख िनरी ण गरी,
अ ययन गरी परी ासमेत िदए निदएको स यपान
गनपनमा
सो नगरी पदीय िज मेवारी इमा दारीपूवक
ु
बहन नगरी लापरवाहीपूवक िज ला िश ा कायालय,
बैतडीमा बझ
ु ाएको ितवेदनमा झु ा िववरण उ लेख
गरी पदीय आचरण उ लङ् घन गरेको हँदा िनजलाई
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३७(ग)
बमोिजम २ वषस म बढुवा रो का गन गरेको िज ला
िश ा कायालय, बैतडीको िनणय कानूनस मत् हँदा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िलिखत जवाफमा
उ लेख भएको पाइ छ ।
४. यी रट िनवेदक लोकराज जोशी के दारे र
उ च मा यिमक िव ालय दगु ा थानमा ा.िव.
ि ीय ेणी दरब दी रही िज ला िश ा कायालय,
बैतडीअ तगत ोतके सलेनामा ोत यि को
पमा कायरत कमचारी रहेको कुरामा िववाद रहेको
देिखँदनै । िववादको िवषय ल मी लोहारले अ ययन
गरेको िव ालय भूिमराज सामदु ाियक ाथिमक
िव ालय, बैतडीमा अ ययन गरेको स ब धमा िनज
छा ा ल मी लोहार सो िव ालयमा अ ययनरत
नरहेको तर यी रट िनवेदकले ल मी लोहार नामक
छा ा भूिमराज सामदु ाियक ाथिमक िव ालयमा
अ ययन गरेको भनी झु ा िववरण लेखी गलत ितवेदन
िदएको हँदा िनजलाई ५ वषस म बढुवा रो का गनु
भनी िश ा िवभाग सानोिठमी, भ परु ले िज ला िश ा
कायालय, बैतडीलाई लेखी पठाएबमोिजम िज ला
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िश ा कायालय बैतडीले िनजलाई ५ वषस म तलब
विृ रो का गन िनणय भएको पाइ छ । पनु ः िश ा
िवभागले पिहलाको िवभागीय कारवाही पनु रावलोकन
गरी िनजलाई आचरणस ब धी िनयम उ लङ् घन
गरेकोमा िवभागीय कारवाही गनु भनी िश ा िवभाग
सानोिठमीले िमित २०७१/३/१५ मा िनणय गरी ऐ.
१६ मा िज ला िश ा कायालय, बैतडीलाई प ाचार
गरेप ात् िज ला िश ा कायालय, बैतडीले पनु ः
िनजलाई २ वषस म बढुवा रो का गन गरेको िवभागीय
कारवाही े ािधकार िवहीन रहेको भ ने मागदाबीका
स ब धमा सामदु ाियक िव ालयको ा.िव. ि ीय
ेणीको िश कको िवभागीय कारवाही गन िज मेवार
िनकाय र अिधकारी िश ा िनयमावली, २०५९ ले
कसलाई तोके को रहेछ भनी िनयमावलीको यव था
हेदा िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४३ मा
िश कलाई सजाय गन अिधकारी देहायबमोिजम हने
यव था रहेको पाइ छ ।
(क) िश कलाई निसहत िदने वा दईु तलब विृ
रो का गन धाना यापक र सोभ दा बढी तलब
विृ रो का गन यव थापन सिमित
(ख) धाना यापकलाई निसहत िदने र तलब विृ
रो का गन िज ला िश ा अिधकारी
(ग) बढुवा रो का गन िज ला िश ा अिधकारी
(घ) नोकरीबाट हटाउने वा बखा त गन स बि धत
िनदशक
(१क) उपिनयम १ को ख ड (ख) (ग) वा (घ) मा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन समूह ारा स चािलत
िव ालयका िश क तथा धाना यापकलाई
सो ख डबमोिजमको सजाय गन अिधकारी
यव थापन सिमित हनेछ भ ने यव था रहेको
छ । साथै िश ा िनयमावली, २०५९ को १४०(१)
बमोिजम सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै
िश कलाई सजाय गन आदेश िदनभु दा अिघ
िनजलाई आ नो सफाई पेस गन मौका िदनपु छ ।

यसरी सफाईको मौका िदँदा िनजमािथ लगाइएको
आरोप र सजाय प पले िकिटएको हनु
पनछ । य तोमा स बि धत िश कले पिन
यादिभ आ नो सफाई पेस गनपनछ
भ ने र
ु
उपिनयम २ मा उपिनयम (१) बमोिजम िश कले
प ीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरेको प ीकरण
िच बु दो नभएमा सजायको आदेश िदन पाउने
अिधकारीले सजाय ताव गरी पनु ः प ीकरण
माग गनछ भ ने सजायस ब धी कायिविधको
यव था रहेको छ । य तै िश कले िनयम १४०
बमोिजम पेस गरेको प ीकरण स तोषजनक
नदेिखएमा सजाय गन अिधकारीले यसको कारण
खल
ु ाई सजाय गनछ भ ने िनयमावलीको िनयम
१४२ मा यव था रहेको देिख छ ।
५. िश ा िनयमावलीमा मािथ उि लिखत
यव थाबमोिजम यी रट िनवेदकलाई िवभागीय
कारवाही गन अिधकार िव ालय स चालक सिमितलाई
रहेको देिख छ । रट िनवेदक लोकराज जोशीलाई
िश ा िवभागले िमित २०७१/१/२३ मा ५ वषस म
तलब विृ रो का गनु भनी िज ला िश ा कायालय,
बैतडीलाई िमित २०७१/१/२३, च.नं. ३२७ मा
प ाचार गरेबमोिजम िज ला िश ा कायालय, बैतडीले
५ वषस म तलब विृ रो का गरेकोमा पनु ः िश ा
िवभागले िमित २०७१/३/१५ मा रट िनवेदकलाई ५
वषस म तलब विृ रो का गरेको िवभागीय कारवाही
पनु रावलोकन गरी २ वषस म बढुवा रो का गनु भनी
िमित २०७१/३/१६ मा िज ला िश ा कायालय,
बैतडीलाई प ाचार गरेप ात् पनु ः िमित २०७१/३/३१
मा िज ला िश ा कायालय, बैतडीले िनजलाई २
वषस म बढुवा रो का गन गरेको िवभागीय कारवाही
मागी उि लिखत िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
१४३ ले िनिद गरेको े ािधकार िभ को नहनक
ु ा
साथै िनयम १४० ले िनिद गरेको कायिविधअनु पको
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ि यासमेत अवल बन गरी िवभागीय कारवाही गरेको
समेत िमिसल संल न माण कागजबाट देिखन आएन ।
६. कसैको हक अिधकारमा असर पु ने
अिधकारीले िनजउपर िनणय गदा सो िनणय गन
े ािधकार छ, छै न भनी ारि भक पमै िवचार
पु याउनु पदछ । कानूनले े ािधकार नै दान
नगरेको िवषयमा ग रएको िनणय कानूनस मत् र
वैधािनक िनणय हन स दैन । य तो े ािधकार
िवहीन िनणयले कानूनी मा यतासमेत ा त गन
स दैन । िश ा ऐन र िनयमावलीले िश कलाई
िवभागीय कारवाही गन अिधकार किहँकतै पिन
िश ा िवभागलाई दान गरेको पाइँदैन । अिधकारै
नभएको िवषयमा सजाय नै िकटान गरी कारवाही गनु
भनी िनदशन िदने अिधकार िश ा िवभागलाई ऐन र
िनयमावलीले दान नै नगरेका र य तो िनदशनको
पालना गरी िज ला िश ा कायालय, बैतडीले यी रट
िनवेदकलाई पिहला पटक ५ वषस म तलब विृ
रो का गन र िश ा िवभागको िनदशनबमोिजम भनी
अिघ आफै ँं ले गरेको िनणय पनु रावलोकन गरी दो ो
पटक पनु ः २ वषस म बढुवा रो का गन गरी ग रएको
िज ला िश ा कायालय, बैतडीको िनणय कमचारीको
सेवा िविधशा (Service Jurisprudence) को
यनू तम मू य र मा यताको पालना गरी ग रएको समेत
देिखँदनै । यसरी स बि धत ऐन र िनयमावलीले
े ािधकार नै दान नगरेको िवषयमा यी रट
िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गन गरी िज ला िश ा
कायालय, बैतडीबाट भएका उपरो दवु ै िनणयह
े ािधकार िवहीन हनक
ु ा साथै कानून ारा िनधा रत
ि यासमेतको पालना नगरी याियक मनको
अभावमा ग रएको देिखँदा सो िनणयह कानूनस मत्
रहेको देिखन आएन ।
७. उ ेषणको आदेश कुनै याियक
र अध याियक िनकाय तथा सो िनकायमा काय
गन सावजिनक पदािधकारीह ले े ािधकार

िवहीन (Abseance of Jurisdiction) िनणय
गरेमा, े ािधकारको दु पयोग गरी (Obuse of
Jurisdiction) िनणय ग रएमा र े ािधकार नाघी
(Excess of Jurisdiction) िनणय गरेको देिखएमा
जारी हने ह छ । यी रट िनवेदक ा.िव. तहको िश क
रहेको र िनजलाई िवभागीय कारवाही गन अिधकार
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४३ (१)(क)
र (१क) ले िव ालय यव थापन सिमितलाई दान
ग ररहेकोमा ऐन र िनयमावलीको यव थाको अ ययन
नै नगरी िज ला िश ा कायालय, बैतडीले यी रट
िनवेदकलाई अिधकार े भ दा बािहर गएर िवभागीय
कारवाहीको िनणय गरेको देिखएको हँदा िमित
२०७१/१/२३ को िश ा िवभागको िनदशनबमोिजम ५
वषस म तलब विृ रो का गन र पनु ः िश ा िवभागको
िमित २०७१/३/१५ को िनणयबमोिजम भनी २
वषस म बढुवा रो का गन गरी यी रट िनवेदकलाई
िवभागीय कारवाही गन गरी ग रएको िनणय र
प ाचारसमेत े ािधकार िवहीन भई कानूनिवपरीत
रहेको देिखन आयो ।
८. तसथ, मािथ उि लिखत त य, कानूनी
यव था र िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट रट
िनवेदक लोकराज जोशीलाई िश ा िवभाग सानोिठमी,
भ परु ले िज ला िश ा कायालय, बैतडीलाई
िमित २०७१/१/२३ मा लेखक
े ो प र सो िमितको
िनणय तथा िश ा िवभागले िमित २०७१/३/१५ मा
िनवेदकउपरको िवभागीय कारवाही पनु रावलोकन गनु
भनी गरेको िनणयबमोिजम िज ला िश ा कायालय,
बैतडीलाई लेखेको प तथा िज ला िश ा कायालय,
बैतडीले िमित २०७१/३/३१ मा दईु वषस म रट
िनवेदकको बढुवा रो का गन भनी लेखेको प समेत
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४३ (१)
(क) (१क) बमोिजम कानूनिवपरीत रहेको देिखँदा
मािथ उि लिखत िमितमा रट िनवेदकलाई िवभागीय
कारवाही गन स ब धमा ग रएको िनणय तथा प ह
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उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ ।
नणय नं . ९८०८
९. अब रट िनवेदकको ोत यि को करार
एकतफ पमा िज ला िश ा कायालय, बैतडीले भङ् ग
गरेको हँदा ोत यि को पमा यथावत् पमा काम
सव च अदालत, संयु इजलास
कारवाही गन िदनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी
माननीय यायाधीश ी िदपकराज जोशी
ग रपाउँ भ ने मागका स ब धमा िवचार गदा यी रट
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
िनवेदकलाई िश ा िवभागको दोहोरो िनदशनबमोिजम
फै सला िमित : २०७३।०९।२१
िज ला िश ा कायालय, बैतडीले िनजलाई गरेको
०७१-CI-०२५४
िवभागीय कारवाहीको सजाय उ ेषणको आदेश ारा
बदर भइसके को अव थामा यी रट िनवेदक र िज ला
मु ाः- दता फारी ग रपाऊँ ।
िश ा कायालय, बैतडीबीच ोत यि का स ब धमा
िमित २०७०/१०/२६ मा भएको करार स झौतासमेत पनु रावेदक / ितवादी : िज ला पाँचथर फा े प
िश ा िवभागको िनदशनबमोिजम भनी िज ला िश ा
गा.िव.स. वडा नं. ८ ब ने माहािसंको छोरा
कायालय, बैतडीले िनजलाई बु दै नबझ
जयकुमार राई
ु ी सनु वु ाईको
मौका नै दान नगरी एकतफ पमा उ करार
िव
स झौता र गरेको भनी िवभागीय कारवाहीको सजाय
यथ / वादी : िज ला पाँचथर फा े प गा.िव.स. वडा
गरेको प को जानकारी गराउँदा मा सो स ब धमा
नं. ८ ब ने माहािसंको छोरी पदमकुमारी राई
िनजलाई थाहा जानकारी भएको िमिसलबाट देिखन
आएबाट िनजउपर ग रएको िवभागीय सजायको
§ वादी तथा ितवादी िददी भाइ नाताको
कारवाही नै बदर भइसके को अव थामा िश ा ऐन,
भएको र संयु नाममा रहेको िक.नं. ७१
िनयम एवं ोत यि स ब धी कायिविधसमेतको
ज गा सगोलको भएकोले अ य अंिशयारमा
नीितअनु प िनजले ग ररहेको सेवामा ितकूल नहने
समेत अंश ला नु पछ भनी ितवाद गरेको
गरी कामकाज गन िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह को
देिखएकोमा अंश भाग पाउनको लािग
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ ।
कानूनबमोिजमको अंिशयार नातािभ को
ततु आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
पनपन ह छ । ितवादीको ितउ र
कायालयमाफत िवप ीह लाई िदई दायरीको लगत
लेखबाटै समेत पिन २०२८ सालभ दा
क ा गरी िमिसल िनयमानस
पिहले नै वादीको िववाह भइसके को र
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनु ।
२०२८ सालमा स ब ध िव छेद गरेको
उ रायमा सहमत छु ।
भ ने देिखएकोले वादी र ितवादी अंिशयार
या. काशमान िसंह राउत
नातािभ का पछन् भनेर भ न सिकने
अव था पिन रहेन । तुत पृ भूिममा
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
संयु दताको ज गाको हक वािम वका
इित संवत्् २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् ।
स ब धमा माण ऐन २०३१ को दफा
६(क) मा उि लिखत एकाघर सँगका
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§

अंिशयारह म ये जुनसुकै अंिशयारको
नाममा रहेको स पि सगोलको स पि
हो भनी अदालतले अनमु ान गनछ भ ने
कानूनी यव था
ततु िववादमा
आकािषत हने अव था नरहने ।
( करण नं. ३)
िववािदत ज गा वादी र ितवादी दुई
जनाको नाउँमा दता रहेको र िनजह ले
नै भोग चलन गरी आएको भ ने थािपत
त य देिखएको तथा वादी र ितवादी
अंिशयारिभ को नरहेको अव थामा वादी
र ितवादीको बराबर हक ला ने भई
िववािदत िक.नं. ७१ को ज गाबाट वादीले
आधी दता फारी िलन पाउने नै देिखने ।
( करण नं. ४)

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
तु ीकुमारी रे मी तथा िकरण कुमारी गु ा
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क), ६(ख)
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी िवमल साद ढुंगेल
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा.मु य या. ी गोिव दकुमार उपा याय
मा. यायाधीश ी उदय काश चापागाई
फै सला
या. िदपकराज जोशी : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन अदालत,
इलामको िमित २०७०।९।१४ को फै सलाउपर
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त त य

एवं ठहर यस कार छःम िफरादी िवप ीका विगय िपता माहािसंह
राईको छोरी भई हामी िददी भाइ नाताको भएकोले
सगोलमा ज गा ख रद गरी िलने भई पाँचथर फा े प
गा.िव.स वडा नं.४ ब ने मलहाङ िल ब,ु जसबीर
िल ब,ु सनकबहादरु िल ब,ु हंशबीर िल बस
ु मेत ४
जनाको नाममा सगोल दता भएको पाँचथर फा े प
गा.िव.स. वडा नं.८ क िक.नं.७१ रो २०–१–१–३ को
ज गा थैली .३५००।– मा दतावालाह बाट िमित
२०३४।६।२ मा म िफरादी र िवप ीले सगोलबाटै
ख रद गरी िलई हा ा नाममा सगोल दता कायम
रहेको उ िक.न.७१ को ज गाबाट आधा २ ख डको
१ ख ड म िफरादीको हक वािम व कायम भएको
ज गा हँदा म िफरादी र िवप ीका नाममा सगोल
दता कायम रहेको िक.नं.७१ को ज गा सगोलबाटै म
िफरादी र िवप ी िमलेमतोबाट भोग गरी आएकोमा म
िफरादी वृ अव था र रोगी भएकोले खेतीको काम
गन नस ने भई सगोलबाट ज गा कमाई गन सम या
परेको र सगोलबाट हामीले कमाई गरी आएको धेरै वष
भएको हँदा दता फारी गरी आ–आ नो भागको ज गा
आ–आ नै नाममा याई कमाई गन र अ य यवहार
गनसमेत सिजलो नहने भएकाले दता फारी गर भनी
म िफरादीले िवप ीलाई पटक पटक अनरु ोध गदासमेत
दता फारी गन ज रत छै न, म दता फारी गिदन, ित ो
जा दो गनु भनी दता फारी गन ई कार गरी नकारा मक
जवाफ िदई मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको ३५
नं.मा लेिखएअनस
ु ारको काय गरी अ याय गरेकाले म
िफरादी र िवप ीको नाममा सगोल दता कायम रहेको
िक.न.७१ रो २०–१–१–३ को ज गाम ये २ ख डको
१ ख ड मेरो भाग दि णतफ रो १०–०–२–३ को
ज गा दता फारी गरी मेरा नाममा दा.खा. नामसारीसमेत
ग रपाउँ भ ने यहोराको िमित २०६९।१।२९ को
िफराद प ।
िफरादी र म िददी भाइ नाताका भई फा े प
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
गा.िव.स.वडा नं.८ क िक.न.७१ को रो.२०–१–१–३
को ज गा हामी वादी ितवादीको गो वारा हो । हा ा
िपता महािसंहले अगािड नै ज गा दाताह लाई ज गा
ख रद गन बापतको रकम .३५००।– िदई पास गन
बाँक हँदा २०२६ सालमा िपताको देहा त भएको र
दाजु परदेश गएको र आमा सोझी भएक ले िफरादी
िददी नै हा ो घरमा हताकता भई घर यवहार समालेक
र िददी २०१५ सालमा कुटु ब घर गए तापिन यवहार
गरी खान नसक माईतीमा नै बसी २०२८ सालमा
स ब ध िव छे द गरी हामीसँगै बसेका िथय । सगोलमा
रहँदा २०३४ सालमा अगािड बबु ाले थैली ितरेको
ज गा पास गरी िलने ममा दाजहु घरमा नभएको
हँदा िददी िफरादी र म ितवादीको नाममा राजीनामा
गरी सगोलमा राखेका ह । हा ा िपताले मु य ितरी
ख रद गरी पास गन मा बाँक ज गा हामी िददी भाइको
नाममा पास गरी िलए तापिन जेठा दाजु र नबहादरु ,
म ितवादी जयकुमार, का छो भाइ कृ णकुमार,
िददी अिववािहता सर वतीसमेतको अंश हक ला ने
हँदा हामी अंिशयारबीचमा सगोलमा रहेको स पि
अंशब डा भएको छै न । िपताले िकनेको पास गन
बाँक रहेको हा ा नाममा पास गरी िदएको िक.नं.७१
को ज गा हो । यसरी अंशब डा नभएको अंिशयार धेरै
हनाले हामी िददी भाइ २ जनाको बीचमा उ ज गाको
दता फारी हने होइन । सो ज गा सबै अंिशयारह बीच
अंशब डा नभई २ जनाको मा िक ा फोर गन पाउने
होइन । उ ज गा ब डा नहँदास म सगोलमा नै राखी
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितउ र प ।
वादी पदमकुमारी र ितवादी जयकुमार
राईका नाममा सगोलमा दता रहेको फा े प वडा नं.-८
क िक.नं.७१ को रो २०–१–१–३ म ये आधा आधा
गरी वादी र ितवादीलाई २ भाग लगाई २ भागम ये
१ भाग दि णतफबाट वादीले दता फारी गरी दा.खा.
नामसारी गरी िलन पाउने हो भ नेसमेत यहोराको
वादीका सा ी स तबहादरु राईले सु अदालतमा

गरेको बकप ।
वादी ितवादी गरी पाँच अंशब डा हनपु न,
जेठा र नबहादरु , माईला जयकुमार, का छा
कृ णकुमार, बिहनी सर वती, वादी पदमकुमारी गरी ५
जना अंिशयार भएकोले िक.न.७१ को ज गा २०२६
साल अगावै बबु ा आमाले नै ख रद गरी सके को पास
गन बाँक रहेको अव थामा माहािसंहको मृ यु भएको
कारणले भाइ जयकुमार र वादी पदमकुमारीको
नाममा दतासमेत गरेको हो । पाँच जनाकै अंशको
ज गा हँदा वादी र ितवादीले मा दता फारी गरी
खान पाउने होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादीको
सा ी गणेशबहादरु चे जोङले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
वादी ितवादी २ जनाले मा दता फारी
लान पाउँदैन, वादी ितवादीका बाबु आमाको पैतक
ृ
स पि बाट उ ज गा ख रद गरेको हो । यसैले ज मा
अंिशयार ५ जना छन् । वादी पदमकुमारीसमेतको
५ अंश भाग ला ने हँदा वादीले दता फारी गरी िलन
नपाउने हो भ नेसमेत यहोराको ितवादीको सा ी
च बहादरु चे जोङले सु अदालतमा गरेको बकप ।
वादी ितवादी २ जनाले मा दता फारी गरी
लान पाउने होइन । ज मा ५ भाग अंश ला नु पन हो
भ नेसमेत यहोराको ितवादीको सा ी िटकाच
चे जोङले सु अदालतमा गरेको बकप ।
यसमा वादी िववािहता िददी भएक तथा
२०२६ साल अगावै नगद ितरेको ज गा पास नगरी
२०३४ सालमा पास भएको भ ने कुरा यिु यु देिखएन
भने िबना योजन िववािहता िददी र ितवादीको
नाममा राजीनामाबाट आएको ज गाको िलखतले नै
त काल नगद ितरी िकनेको भ ने यहोरा देखाएको
समेतले आधा वादीकै भएको देिखयो । यसैले दाबीको
ज गा वादी र ितवादीको नाममा देिखएपिछ माण
ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) समेतले वादीको आधा
हक रहेको देिखएकै हँदा दाबी बमोिजमको िक.न.७१
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को २०–१–१–३ ज गा आधी दि णतफबाट वादीले
दता फोर गरी एकलौटी दता गराई िलन पाउने
ठहछ भ ने सु पाँचथर िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।७।२३।५ मा भएको फै सला ।
दाबीको ज गा िवप ी िददी आफू ए लैले
ख रद गरेको भए मेरो नामसिहत सगोलमा हने िथएन,
िददीसँग पिन रकम िथएन, हामी दईु जनाको रकमबाट
ख रद नगरेको हँदा घरको पैतक
ृ रकमबाटै हो भ ने
टै भएको छ । अ य अंिशयारह को पिन अंश
भाग ला ने हँदा अ अंिशयारह पैतक
ृ स पि बाट
वि चत हने अव था आएको र २०३४ साल भ दा
अगािड .३५००।– गाउँ घरको अव थामा िनकै ठूलो
रकम हो, कुन ोतबाट ा गरेको भ नेसमेत खल
ु ाउन
नस नाले पिन हा ा िपताकै आजनबाट ज मा गरेको
भ ने पिु भएको, िवप ी र मसमेतको नाममा अ य
अंिशयारले पाँचथर िज ला अदालतमा अंश चलन
मु ासमेत दायर गरी िवचाराधीन अव थामा छ ।
ितपािदत निजरह समेतका आधारमा िक.नं.७१
रो.२०–१–१–३ िक ा फोर भई िवप ीको नाममा
दि णतफबाट आधा कायम हने गरी भएको फै सला
उ टाई बदर गरी सु को ितउ र िजिकरबमोिजम
याय िदलाई पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
संयु दताको ज गा फोड गदा दवु ै प लाई
मका नपन गरी रोकपोक नरम गरम िमलाई दताफारी
गनपन
ु ह छ । सु अदालतले यसतफ यान निदई
वादीको मागबमोिजम दि णतफबाट दताफारी हने
ठहराएको फै सलाको सो हदस मको अंशलाई याय
र कानूनस मत मा न िम ने देिखएन । तसथ दाबीको
िकनं ७१ को २०-१-१-३ े फलको ज गा रोकपोक
नरमगरम िमलाई दता फोड हने ठहर गनपनमा
ु
दि णतफबाट आधी ज गा दताफोड हने ठहराएको
हदस मको पाँचथर िज ला अदालतको िमित
२०६९।७।२३।५ को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही

उ टी भई उ आधी ज गा रोकपोक नरमगरम िमलाई
वादीले दताफोड गरी िलन पाउने ठहछ । अ सु
फै सला सदर हने ठहछ । वादी दाबी पु नु पन होइन भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन इलामको िमित ०७०।९।१४ को
फै सला ।
पनु रावेदन
अदालतबाट
िवप ीको
अंिशयारह को समेत अंश हक नला ने गरी भएको
हदस म सो फै सला मनािसब नै छ । दता फारी गदा
रोक पोक नरम गरमा िमलाउनु भ ने हदस मको
फै सला िु टपूण छ । िववािदत िक.नं. ७१ को ज गाको
दि णतफबाट धेरै अिघदेिख म िफरादीले भोग गद
आएको मल जल गरी िव वा हकाएको र क ची
घरसमेत बनाई यसमा बसोबास गरेको हँ यसरी
स लाहले नै भोग चलन गरी आएको दि णतफ
कै ज गा मैले फारी दता गरी पाउनु पनमा नरमगरम
िमलाई दता फोड हने ठहर्याएको फै सला के ही उ टी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीको यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदनका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी तु ीकुमारी रे मी तथा िकरण कुमारी गु ताले
वादी ितवादीको स लाहबमोिजम लामो समय देखी
वादीले भोग गरी आएको र घरसमेत बनाई बसेको
तफको ज गा नै वादीले पाउने गरी फै सला हनपु नमा
नरम गरम िमलाउने गरी भएको हदस मको पनु रावेदन
अदालतको फै सला के ही उ टी हनपु छ भनी गनु भएको
बहस सनु ी िमिसल अ ययन गरी िवचार गदा पनु रावेदन
अदालत इलामको फै सला िमलेको छ छै न भनी िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, िज ला
पाँचथर गा.िव.स. फा े प वडा नं. ८ क िक.नं. ७१
को २०-१-१-३ ज गा वादी ितवादीको नाउँमा संयु
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दता रहेकोमा दता फारी दि णतफबाट आधी ज गा
दता गरी पाउन वादीको िफराद परेकोमा सगोलको
ज गा भएकोले सबै अंिशयारको भाग ला ने हो वादीले
मा आधी पाउने होइन भनी ितउ र परेको र
दाबीबमोिजम वादीले दि णतफबाट आधी ज गा
दता फारी गरी पाउने ठहर गरी सु फै सला भएकोमा
पनु रावेदन अदालतबाट दता फारी गरेकोस म सु
फै सला सदर गरी दि णतफबाट िदन निम ने नरम
गरम िमलाई दता हने गरी के ही उ टी गरी भएको
फै सलाउपर वादीप को िच नबझ
ु ी यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको देिखयो ।
३. वादी तथा ितवादी िददी भाइ नाताको
भएको र संयु नाममा रहेको िक.नं. ७१ को २०-११-३ को ज गाको यवहार िमलाउन दता फारी गरी
आधी आ नो नाउँमा गरी पाउन वादी प को िफराद
परेको देिख छ । ितवादीले उ ज गा सगोलको
भएकोले अ य अंिशयारमा समेत अंश ला नु पछ भनी
ितवाद गरेको देिखएकोमा अंश भाग पाउनको लािग
कानूनबमोिजमको अंिशयार नातािभ को पन पन ह छ।
ितवादीको ितउ र लेखबाटै समेत पिन २०२८
सालभ दा पिहले नै वादीको िववाह भइसके को र २०२८
सालमा स ब ध िव छे द गरेको भ ने देिखएकोले वादी
र ितवादी अंिशयार नातािभ का पछन् भनेर भ न
सिकने अव था पिन रहेन । ततु पृ भूिममा संयु
दताको ज गाको हक वािम वका स ब धमा माण
ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा उि लिखत एकाघर
सँगका अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारको नाममा
रहेको स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले
अनमु ान गन छ भ ने कानूनी यव था ततु िववादमा
आकािषत हने अव था रहेन ।
४. माण ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) मा
उि लिखत कानूनी यव था हेदा “दईु वा सोभ दा
बढी यि ह को भोग चलनमा रहेको स पि मा
ती यि ह सबैको बराबर हक छ भनी अदालतले

अनमु ान गन छ” भ ने यव था रहेको देिख छ ।
यसबाट दईु वा सोभ दा बढी यि ह को भोग चलन
भएको ख डमा जो जित यि छन् ती सबैको बराबर
हकला ने अव था टै देिख छ । िववािदत ज गा
वादी र ितवादी दईु जनाको नाउँमा दता रहेको र
िनजह ले नै भोग चलन गरी आएको भ ने थािपत
त य देिखएको तथा वादी र ितवादी अंिशयारिभ को
नरहेको अव थामा वादी र ितवादीको बराबर हक
ला ने भई िववािदत िक.नं. ७१ को ज गाबाट वादीले
आधी दता फारी िलन पाउने नै देिख छ ।
५. संयु
दतामा भएको ज गाको
दि णतफबाटै आ नो नाउँमा दता हनपु छ भ ने
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा िववािदत ज गाको
उ भागमा वादीको िनयिमत भोग रहेको अथवा
आपसी सहमितले घर िनमाण गरेको कुनै त ययु
व तगु त आधार माण रहेको नदेिखएको अव थामा
हचवु ाको भरमा कुनै एकातफबाट मा वादीलाई दता
गरी िदने गरी ठहर गन निम ने भएकोले िक.नं. ७१
को दि णतफबाट दता फारी वादीको नाउँमा दता
हने ठहराएको हदस मको सु अदालतको फै सला
निमलेको हँदा सो हदस म के ही उ टी गरी ज गाको
रोकपोक नरमगरम िमलाई वादीले दता फोड गरी िलन
पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित
२०७०।९।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको
दायरी लगत क ा गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइ िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
इित संवत्् २०७३ साल पौष २१ गते रोज ५ शभु म् ।

828

नणय नं . ९८०९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
फै सला िमित : २०७३।०८।१३
०६७-CI-०३३३

§

मु ाः करारबमोिजमको सेयर नामसारी दाखेल खारेज
ग रपाउँ
पनु रावेदक / वादी : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १६ ि थत मिु
ी
ा.िल. को अिधकार ा अ य अजेयराज
समु ाग पराजल
ु ीसमेत
िव
यथ / ितवादी : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ३ महाराजगंज ि थत
धान कायालय रहेको िहमालयन ि ङ् ग
वाटर क पनी ा.िल.समेत
§

§

हने हो, सेयरहो डर वा स चालकले गरेका
यि गत स झौता वा दािय वको बारेमा
क पनीलाई िज मेवार बनाउन निम ने ।
( करण नं. ३)
क पनीको सेयरका साथै अ य चलअचल
स पि समेत वतः िनवेदकको नाउँमा
आउनुपन भ ने पुनरावेदन िजिकर
स ब धमा हेदा क पनीको सेयर, िडवे चर
भ नु र अ य स पि भ नु एउटै िवषय
होइन । सेयर, िडवे चर भनेको यो
हो ड गनले आ नो िनजी स पि सरह
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी
बेचिबखन हकह ता तरण गन पाउने
िवषय हो तर क पनीको नाउँमा रहेको अ य
चलअचल स पि क पनी वयमले
् बाहेक
सेयरहो डरले आफूखुशी बेचिबखन हक
ह ता तरण गन स ने अव था नै नरहने ।
( करण नं. ५)
यि का नाममा रहेका क पनीका सेयर
भनेका यि गत स पि हन् । य तो
स पि लाई कानूनको ि या पूरा गरी
भोग गन, दानदात य िदन, िधतो रा न वा
बेचिबखन हक ह ता तरण गन पाउने नै
हन जाने ।
िनजी तवरमा ख रद िब हने उ
क पनीका सेयरह स झौताअनुसार
करारका प ह ले पूरा गरे गरेनन् भ ने
स ब धमा क पनीलाई िज मेवार बनाउन
िम ने पिन नदेिखने ।
( करण नं. ६)

क पनी भ नु र क पनीका सेयरहो डर
भ नु िस ा ततः िनता त फरक िवषय
हो । संगिठत सं थाको िस ा त, सीिमत
§
दािय वको िस ा त एवं वत कानूनी
यि वको िस ा तअनुसार क पनी,
यसका सेयरहो डर तथा स चालक वा
सं थापक भ नु बे लाबे लै िवषय हन् ।
नेपालको क पनी ऐन, २०६३ ले समेत
उ िस ा तह को अनश
ु रण गरेको
पाइ छ । क पनीको तफबाट कसैिसत पनु रावेदक वादीको तफबाट :
स झौता वा करार ग रएमा यसबाट
यथ ितवादीको तफबाट :
उ प न हने दािय वमा क पनी िज मेवार अवलि बत निजर :
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स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी िवनोद मोहन आचाय
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी मोहन साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
फै सला
या. ओम काश िम : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त त य
एवं ठहर यस कार छःिवप ीम येको िहमालयन ि ङ् ग वाटर
क पनीको ज मा जारी गरेको सेयर थान १५ लाख
िक ाम ये िवप ीह म ये िवजय म लका नाउँमा
१ लाख िक ा, िवप ी िवरणी राणाका नाउँमा ४
लाख िक ा, िवप ी के दारभ
े ठका नाउँमा ५
लाख िक ा र िवप ी कृ णबहादरु े ठसँग ५ लाख
थान गरी ज मा १५ लाख थान सेयर रहेकोमा उ
िवप ी क पनीको स पूण सेयरसिहत स पूण उ ोग
नै िफरादी क पनीले ख रद गन भई िवप ीह र
िफरादी क पनीवीच िमित २०६४।८।१४ मा सेयर
ख रद िब स झौता भएको िथयो । सोही िमितमा
िवप ीह ले यादिभ सेयर तथा उ ोग र सो
क पनीको चल अचल जायजेथा कानूनबमोिजम
नामसारी गरी िलन स ने गरी कबिु लयतनामा समेत
भएको िथयो । सोही िमितबाट िवप ीह ले क पनीको
रसवु ाि थत िहमालयन ि ङ् ग वाटर उ ोग
िफरादीलाई ह ता तरण गरेकामा आव यक कमचारी
राखी उ ोग उपभोग गरी रकम लगानी गरी उ ोग मेरै
िज मामा रही स झौताबमोिजमको बक कजा र अ य
दािय व आसयप ा त नभएस म त काल िफरादीले
यहोनु नपन गरी मोल . १८ करोडम ये सेयर तथा

क पनीको ीस पि को मोल . २,७५,००,०००।–
िवप ीह लाई बक चेकमाफत बझ
ु ाएको िथएँ । उ
िमितमा िवप ीह बाट िन नबमोिजमको सतह
पालना गन कुरा स झौतामा उ लेख भएको िथयो ।
§ अदालतको आदेशले रो का रहेका सेयर
फुकुवा गन,
§ क पनीको नाउँमा नेपाल िव तु ् ािधकरणको
बाँक ब यौता रकम फरफारक गन,
§ राि य वािण य बकबाट रो का रहेको
सेयरका हकमा ऋण चु ा गरेपिछ फुकुवा गन
यहोराको आसयप पेस गन,
§ राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
िवभागसँग भएको १० वष य स झौतालाई
नवीकरण गराउनु पन ।
उपरो सतह िवप ीले ४५ िदनिभ पूरा
गनपन
ु र सो गरेको ५ िदनिभ िफरादीले बाँक रकम
चु ा गन भ ने स झौता भएकोमा स झौताबमोिजमको
अविधमा उ सतह पूरा नगरेकोले िवप ीह को
नाउँमा रहेका सेयर तथा िवप ीले स चालन गद
आएको उ ोग एवं स पूण चल अचल स पि म
िफरादीको क पनीको नाउँमा कानूनतः नामसारी
हनपु नमा हालस म पिन सो काय नगरेकोले उ बाँक
रकमसमेत िवप ीह लाई बु न लगाई करारको सत
पालना गन लगाई भु ानी भइसके को रकम र उ ोगमा
थप लगानी ग रसके को रकम बराबरको हजाना र
िवप ी क पनीको नाउँको जायजेथासिहतको स पूण
सेयर तथा िवप ी क पनीको नाउँमा भएको चल अचल
ीस पि तथा कारखाना सबै म िफरादी क पनीका
नाममा नामसारी गन लगाई िफरादी क पनीको नाममा
दा.खा.समेत ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीको
िफराद दाबी ।
िवप ीले उ लेख गरेको िमित २०६४।८।१४
को स झौता प मा म िहमालयन ि ङ् ग वाटर क पनी
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ा.िल.को कुनै संल नता नरहेको, िहमालयन ि ङ् ग
वाटर क पनी ा.िल.का सेयरवालाह ले आ-आ नो
नाउँको सेयर ख रद िब गन वा नगन िनज
सेयरवालाह को िनजी िवषय हो । सेयरवालाह ले
गरेको स झौता प को आधारमा यस क पनीउपर
मु ा गन िम ने होइन । िवप ीले दाबी िलएबमोिजम
िनजलाई कारखाना ह ता तरण भएको होइन ।
क पनीको सेयर ख रद िब हनपु ूव नै िवप ीले
क पनीमा कमचारी राखेको, ममत स भारलगायतका
काम गरेको भ ने िवप ीको लेखाई झु ो र बनावटी
हो । क पनीको स चालक सिमितको पूव वीकृित वेगर
सेयर नै िब गन नपाइने र िब ग रएको रहेछ भने
पिन क पनीले दाखेल खारेज गन पाइँदैन । तोके को
कानूनी यव थािवपरीत कुनै काय सेयरधनी र वादी
क पनीबीच भएको भए पिन सोलाई काया वयन गन
निम ने हँदा उि लिखत कानूनह को ितकुलको
कायलाई कानूनी प दान गन बदिनयतका साथ यस
क पनीलाई मिु छएको हँदा ततु मु ा अ.बं. १८०
नं. बमोिजम खारेज हनपु छ भ नेसमेत यहोराको
ितवादीम येका िहमालयन ि ङ् ग वाटर क पनी ा.
िल.का तफबाट ऐ.का अिधकार ा त स चालक िवजय
म लले अदालतमा पेस गरेको ितउ र प ।
िमित २०६४।८।१४ मा भएको स झौता
प मा मसमेतको नाउँमा कायम रहेको सेयरस म ख रद
िब गन स झौता भई उ स झौता प मा िहमालयन
ि ङ् ग वाटर क पनी ा.िल.को चल अचल जायजेथा
ीस पि ख रद िब गन भनी कुनै यहोरा उ लेख
नभएको भ नेसमेत यहोराको ितवादी िकसन े ठ
भ ने कृ णबहादरु े ठले अदालतमा पेस गरेको
ितउ र प ।
िमित २०६४।८।१४ मा भएको स झौता
प मा मसमेतका नाउँमा कायम रहेको सेयर स म ख रद
िब गन स झौता भई उ स झौता प मा िहमालयन
ि ङ् ग वाटर क पनी ा.िल. को चल अचल जायजेथा

ीस पि ख रद िब गन भनी कुनै यहोरा उ लेख
नभएको, यसै िववादको स ब धमा िवप ीले िज ला
हरी कायालय, रसवु ामा ठगी मु ा िदई थनु ामा
रािखएकोमा पिछ छािडएको िथयो । का पिनक र
झु ा मु ा दायर गरी द:ु ख िदने िवप ीको मनसाय
भएको हँदा दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादीह िवरणी राणा, िवजय म लसमेतको संयु
ितउ र प ।
यसमा एकाको नाउँमा कायम रहेको सेयरह
अकाका नाउँमा नामसारी, दािखल खारेज गन भनी
कानूनी आधार नरहेकाले िवप ीले दाबी िलएकै भरमा
िनजको नाउँमा सेयर नामसारी दािखल खारेज हन
स दैन । िमित २०६४।८।१४ मा भएको स झौता
प मा हामीसमेतको नाउँमा कायम रहेका सेयरस म
ख रद िब गन स झौता भई उ स झौता प मा
िहमालयन ि ङ् ग वाटर क पनी ा.िल.को चलअचल
जायजेथा ीस पि ख रद िब गन भनी कुनै यहोरा
उ लेख नभएको, यसै िववादको स ब धमा िवप ीले
िज ला हरी कायालय, रसवु ामा ठगी मु ा िदई थनु ामा
रािखएकोमा पिछ छािडएको, िवप ीले द:ु ख िदने तथा
का पिनक र झु ा मु ा दायर गन िनजको मनसाय
भएको हँदा दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी के दारभ े ठको ितउ र प ।
यसमा िववेिचत त यह एवं स ब कानूनी
यव थाअनस
ु ार वादीको िफराद दाबी कानूनस मतको
देिखन नआएको र यसबाहेक वादीले ितवादीह सँग
िमित २०६४।८।१४ मा स झौता प हँदा . २ करोड
७५ लाख नगद ितवादीह ले बिु झिलएको भनी
िफरादमा उ लेख गरेकोमा सो िफरादमा वादीले उ
रकम दाबी गन सके को समेत नदेिखएको र सोबमोिजम
िफराद परे उसै बखत िन य ल गन गरी तथा िफराद
दाबी कानूनस मत नभएको कारणबाट उपरो िफराद
दाबी खारेज हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०६५।३।१५ मा भएको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
फै सला ।
ततु मु ामा क पनीको स पूण चलअचल
स पि लाई अलग गरी सेयरको मू य िनधारण भएको
हँदनै । यसैले िज ला अदालतले िमित २०६४।८।१४
को स झौतामा क पनीको अचल स पि को िववरण
नभएको भनी िलएको आधार गलत एवं सेयरको गलत
अथ गरी ग रएको भ ने टै देिखएकोले उि लिखत
आधार माण त यह का आधारमा सु काठमाड
िज ला अदालतको फै सला िु टपूण भएकोले बदर गरी
याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक अजेय
समु ाग पराजल
ु ीको पनु रावेदन प ।
यसमा ततु िफराद करार ऐन, २०५६
बमोिजमको दाबी िलई दायर भएकोमा क पनी ऐन,
२०६३ को दफा १६९ बमोिजम गिठत क पनी
बोडको े ािधकार भएको भ ने आधारमा दाबी खारेज
गन गरी भएको फै सला िवचारणीय देिखँदा छलफलको
लािग यथ ह लाई िझकाई पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०६५।३।१२ मा भएको
आदेश ।
क पनीका स पूण सेयरको दाबीतफ हेदा
वादीले उ लेख गरेअनस
ु ार पे क बाहेकको रकम
धरौटी राखी िफराद गरेको पिन नदेिखएको, हजाना
र ितपिू तको सत स झौता प मा उ लेख भएको
समेत नदेिखएको हँदा वादी दाबी पु न स ने अव था
देिखएन । सु िज ला अदालतले पे क रकम बारेमा
वादीको दाबी परेका बखत कानूनबमोिजम हने ठहर
गरेको हँदा पे क बापतको रकममा दाबी परेका बखत
कानूनबमोिजम हने नै हँदा यसतफको सु इ साफ
िमलेकै देिखयो । क पनीको सेयर ख रद गन स झौता
भएकोमा ती सेयर ख रद गन आव यक रकम धरौट
नराखी माग दाबी गन आएको देिखएको र िनजी
तवरमा ख रद गरेको सेयरको िज मेवार क पनी नहने
र आ नो सेयर िनजी तवरमा िब गन वा नगन
भ ने िवषय स बि धत सेयर हो डरको िनजी िवषय

हने हँदा िनजी तवरमै ि या पु याई सेयर ख रद
गनु पनमा सोबमोिजम नगरेको सु अदालतले वादी
दाबी पु न नस ने ठहर गनपनमा
अ.बं. १८० नं.
ु
बमोिजम िफराद दाबी खारेज गन गरेकोस म काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६५।३।१५ को फै सला
निमलेको हँदा यित हदस म सु को फै सला बदर भई
प रणामतः दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६६।११।३ को फै सला ।
क पनीको सेयर छु ै र क पनीको स पि
तथा कारखाना छु ै हामी पनु रावेदक क पनीका
नाममा नामसारी दाखेल खारेज गन माग ग रएको
होइन । करारबमोिजमका दािय वह हामी पनु रावेदक
वादीले परु ा ग रसके को तर िवप ीले परु ा नगरेको हँदा
िविश ट स पादनको उपचारअ तगत अदालतमा वेश
ग रएको हो । क पनीको सबै सेयर िब भइसके प ात
यसको स पि मािथ पूव सेयरहो डरह को िनय ण
रहँदैन । क पनी दामासाहीमा गएको अव थामा
दामासाहीस ब धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को
उपदफा १ को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ),
(ज), (झ), (ञ) उपदफा (२) र उपदफा (३) को दािय व
नरहेका अव थामा क पनीको स पूण स पि उपदफा
(४) अ तगत सेयरमा सीिमत रही सेयरवालाले ा त
गदछ। ऐनले क पनीको सेयर र स पि को कानूनी
हैिसयत प ट पारेको अव थामा स झौताबमोिजम
िफरादीका नाममा सेयर नामसारी भएको अव थामा
क पनीको स पि र चलअचल जायजेथा सेयरधनीको
नाताले वतः हामी पनु रावेदकले ा त गन हँदा सो
ितकुल भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
कानूनिवपरीत रहेको छ ।
िवप ीह ले गनभएको
स झौता क पनीको
ु
स चालक र सेयरहो डर दवु ै हैिसयतले सही गनभएको
ु
हो । यस अथमा क पनी ऐन, २०६३ को दफा
९७ को उपदफा ९ अ तगत स चालक सिमितको
वीकृितको ब देजबाट उ मिु
ा त भएको छ ।
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क पनी ऐन, २०६३ को दफा १०४(१) अ तगत
क पनीलाई ब धनकारी हने उ स झौता सेयर ख रद
िब का लािग स म हो । यसै स ब धमा ी सव च
अदालतबाट रामकृ ण थापाको म.ु स.गन मधस
ु दु न
थापा िव. धनबहादरु गु ङ भएको “करारबमोिजम
गराई पाउँ, मु ामा (सव च अदालतबाट ितपािदत
चल स पि स ब धी के ही मह वपूण निजरह , भाग
७, पृ ठ ३९) “कानूनबमोिजम दईु प िबच भएको
स झौताअनस
ु ार उ प न दािय व िवप ीले परु ा गनपन
ु
होइन भ न निम ने ।” “करारको दािय व प ह को
िनि त बा या मक हने” िस ा त कायम भएको छ ।
िमित २०६४।८।१४ को स झौता प को
दफा ९(क) मा सो स झौता करार ऐन, २०५६
अनस
ु ार मा य हने उ लेख रहेको तथा सोही ऐनको
दफा ८३(२) अ तगत ितपूित उ लेख ग रएको
तर सो ितपूित Specific performance को
स ा नरहेको हँदा सेयरको हक ह ता तरण अथात्
चल स पि को नामसारी दाखेल खारेज क पनी
रिज ारको कायालयमा उपि थत भई सनाखत
गरेपिछ मा नामसारी ि या पूण हने चलन रहेको
हँदा यस कारको चल स पि सेयरको नामसारीमा
धरौटी रा नु पन कानूनी यव था क पनी ऐन, २०६३
वा करार ऐन, २०५६ ले समेत नगरेको र धरौटी भ ने
कुरा अदालतले माग गरेका बखत रा नपु न ह छ तर
अदालतबाट य तो आदेश नभएको हँदा पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला कानूनिवपरीत भई बदर
भागी रहेको छ । यस स ब धमा भारतीय सव च
अदालतबाट समेत थु ै मु ामा िस ा त ितपादन
भएको पाइ छ ।
िनजी क पनीको सेयर हक ह ता तरण गन
ि यामा कुनैपिन सरकारी िनकायको संल नता रहेको
हँदनै । क पनी रिज ारको कायालयले अिभलेख मा
रा ने हो । ज गा ज तो मालपोत कायालयमा गई
रिज ेसन पा रत गनपन
ु कानूनी यव था क पनीको

सेयर नामसारीमा छै न । सामा य सेयरवालाह को लगत
तयार गरी क पनीको पदािधकारीले सो लगत मािणत
गरी स चालक सिमितले सेयर नामसारी गन िनणय
गरेमा वतः नामसारी हने हँदा करार ऐन, २०५६ को
दफा ८६ अ तगत िविश ट स पादन माग गदा रकम
धरौट रा नपु न अव था रहँदैन । यस कारको कानूनी
यव था िव मान रहेको अव थामा सेयर ख रदमा
धरौट रा नपु न या या गनु िु टपूण ह छ । ततु
सेयरको ख रद िब िनजी मा न िम ने अव थासमेत
रहेको छै न । िवप ीह ले िमित २०६४।८।१४ को सेयर
ख रद िब नामामा क पनीका पदािधकारी अथात्
मशः अ य र स चालक भनी सही गनभएको
छ।
ु
क पनी ऐन, २०६३ को दफा १०४(१) ले क पनीको
लािग अिधकार ा त क तीमा एकजना स चालक वा
क पनीको लािग काम गन अि तयार ा त यि ारा
भए गरेको कामकारवाही र सही भएको कागजात
क पनीको लािग मा य र ब धनकारी हने कानूनी
यव थाका बाबजदु क पनीका स पूण सेयरधनीले
पदािधकारीसमेतको हैिसयतमा आ ना खशु ीराजीले
गरेको िमित २०६४।८।१४ को िलखतलाई बेवा ता
गरी िलखतको सामिु हक कृित र (Corporate
Legal Liability) सं थागत कानूनी दािय वतफ कुनै
िवचार नगरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
फै सला क पनी ऐन, २०६३ को दफा ९७ को उपदफा
(९) समेतका िवपरीत छ ।
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १४
को देहाय (घ) को कानूनी यव थाको प र े यमा
ततु मु ामा सु अदालतको खारेजी फै सला गरेको
अव थामा पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलाबाट
त लो अदालतमा मु ा िनणयाथ फकाइ िदनपु नमा
सोतफ कुनै कुरा नबोली भएको फै सला वतः
बदरभागी छ ।
क पनीको सेयर िनजी तवरमा ह ता तरण
गन सिकने र यसरी ह ता तरण हँदा वािम वस म
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
प रवतन हने हो, यसले क पनीको हैिसयतमा कुनै
भाव पादन अथात सेयर ह ता तरण भएपिन क पनी
यथावत रहने ह छ । स पि हामी पनु रावेदकका
नाममा आउन स ै न र हा ो यो माग पिन
छै न । सेयर ह ता तरण स झौता िविधस मत रहेको
कुरामा पनु रावेदन अदालतबाट अ यथा भिनएको
पिन छै न । यस प र े यमा उ करारको आधारमा
Specific Performance को आदेश हनु नपन कुनै
कानूनी अड् चन नभएको हँदा िमित २०६५।३।१५
को काठमाड िज ला अदालतको फै सला र सोलाई
आंिशक पमा बदर गरी बाँक सदर गन गरी भएको
िमित २०६६।११।३ को पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला बदर गरी हामी पनु रावेदकको िफराद
दाबीबमोिजम याय इ साफ पाउँ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदक वादीको तफबाट यस अदालतमा परेको
पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ाको स पूण िमिसल अ ययन
ग रयो । िमिसल संल न त य एवं पनु रावेदन
िजिकरसमेतलाई म यनजर गरी हेदा ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको फै सला िमलेको छ
वा छै न र पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने
हो वा होइन भ ने कुरामा नै िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िवप ी ितवादीह
सेयरहो डर रहेको िहमालयन ि ङ् ग वाटर क पनीको
१५ लाख िक ा सेयर एवं सो क पनीका कारखाना
लगायत चलअचल स पि ह १८ करोडमा वादीले
िलने र त काललाई . २,७५,००,०००।– वादीले
ितवादीह लाई िदने सतमा िमित २०६४।८।१४
मा स झौता प भएकोमा सो स झौता प अनस
ु ारका
सतह
ितवादीले पालना नगरेकोले स झौता
प बमोिजमको बाँक रकम मलाई बझ
ु ाउन लगाई अ
सेयरह एवं उ क पनीका कारखानालगायतका

चलअचल स पि ह िफरादी क पनीका नाउँमा
दािखल खारेज गराई पाउँ भ ने मू य िफराद दाबी
देिखयो । क पनीका सेयरवालाले आ नो सेयर
िब गन नगन भ ने कुरा उनीह को िनजी िवषय
भएको, िमित २०६४।८।१४ को स झौता प मा यस
क पनीको संल नता नरहेको, क पनीको तफबाट
सेयर िब गनपदा
ु क पनीको स चालक सिमितको
पूव वीकृित िलनु आव यक हने तर सो नभएको हँदा
सो सेयरको िवषय तोिकएको कानूनबमोिजम हनपु न
भएकोले िफराद खारेज ग रपाउँ भ ने ितउ र िजिकर
देिखन आयो । सु अदालतबाट िफराद खारेज हने
ठहर्याएको फै सला पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
पे क रकम बारेमा बादीको दाबी परेका बखत
कानूनबमोिजम हने भ नेस मको सदर हने र िनजी
तवरमा गरेको सेयर ख रद िब मा क पनी िज मेवार
नहने एवं सेयर िब गन नगन भ ने िवषय िनजी िवषय
हने हँदा सेयरको हकमा िनजी तवरमै ि या पु याई
ख रद गनपनमा
सोबमोिजम नगरेकोले वादी दाबी पु न
ु
नस ने ठहर गनपनमा
िफराद खारेज गरेको हदस म
ु
सु को फै सला बदर हने र प रणामतः वादी दाबी पु न
नस ने ठहर्याएको फै सलाउपर ततु पनु रावेदन पन
आएको देिखयो ।
३. िफराद प मा दाबी गरेको िमित
२०६४।८।१४ को स झौता प हेदा सो स झौता गन
िवषयमा िब े ता भिनएको िहमालयन ि ङ् ग वाटर
क पनीको आिधका रक िनणय, क पनीको तफबाट
स झौता गन अि तयारी लगायत कुनैपिन िनणय
भएको देिखन आउँदैन । यसका साथै उ स झौतामा
क पनीको छाप तथा आिधका रक ितिनिधको
द तखतसमेत रहेको देिखँदैन । क पनी भ नु र
क पनीका सेयरहो डर भ नु िस ा ततः िनता त
फरक िवषय हो । संगिठत सं थाको िस ा त, सीिमत
दािय वको िस ा त एवं वत कानूनी यि वको
िस ा तअनस
ु ार क पनी, यसका सेयरहो डर तथा
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स चालक वा सं थापक भ नु बे लाबे लै िवषय
हन् । नेपालको क पनी ऐन, २०६३ ले समेत उ
िस ा तह को अनशु रण गरेको पाइ छ । क पनीको
तफबाट कसैिसत स झौता वा करार ग रएमा यसबाट
उ प न हने दािय वमा क पनी िज मेवार हने हो,
सेयरहो डर वा स चालकले गरेका यि गत स झौता
वा दािय वको बारेमा क पनीलाई िज मेवार बनाउन
िम दैन ।
४. ततु मु ाको स दभमा िमिसल संल न
िहमालयन ि ङ् ग वाटर क पनीका सेयरधनीह
एवं मिु
ी क पनीको बीचमा स झौता प हँदा
उ िहमालयन क पनीका सेयरधनीह िवजय
म लसमेतको यि गत संल नता रहेपिन यस कारको
स झौता गन भ ने क पनीको आिधका रक िनणय
भएको देिखएन । यसैगरी क पनीको तफबाट स झौता
गन भनी िनजह िवजय म लसमेत कोही कसैलाई
आिधका रक ितिनिध तोके को पिन देिखएन ।
स झौता प मा सेयरहो डर, स चालक वा क पनीको
जनु सक
ु ै तहको पदािधकारीको हैिसयतमा काम गरेपिन
क पनीको तफबाट ितिनिध व गदा सो स ब धमा
क पनीको आिधका रक िनणय एवं अि तयारीको
अभावमा य तो काय क पनीको तफबाट भएको
मा न सिकने अव था रहँदनै । य तो िनणय एवं
क पनीको तफबाट करार गन अि तयारीसमेत रहेको
नदेिखँदा वादी दाबीअनस
ु ारको िमित २०६४।८।१४
को स झौता प मा उ िहमालयन ि ङ् ग वाटर
क पनीको कुनै संल नता देिखन आएन ।
५. क पनीको सेयरका साथै अ य चलअचल
स पि समेत वतः िनवेदकको नाउँमा आउनपु न
भ ने पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा क पनीको
सेयर, िडवे चर भ नु र अ य स पि भ नु एउटै
िवषय होइन । सेयर, िडवे चर भनेको यो हो ड गनले
आ नो िनजी स पि सरह कानूनबमोिजमको ि या
पूरा गरी बेचिबखन हकह ता तरण गन पाउने िवषय हो

तर क पनीको नाउँमा रहेको अ य चलअचल स पि
क पनी वयम्ले बाहेक सेयरहो डरले आफूखशु ी
बेचिबखन हक ह ता तरण गन स ने अव था नै
रहँदनै । िमित २०६४।८।१४ को उ स झौता प
क पनीको तफबाट नभएको भ ने स ब धमा मािथको
करणह मा प ट भइसके को र उ स झौता
प मा क पनीको नाउँमा रहेका चलअचल जायजेथा
ीस पि तथा कारखानाका बारेमा स झौतामा
उ लेख भएको पिन नदेिखँदा स पूण चलअचल
जायजेथा एवं क पनीनै आ नो हनपु न भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
६. क पनीका स पूण सेयरको हक
ह ता तरण स झौताको सतबमोिजम नभएको
भ ने दाबीतफ हेदा वादीले उ लेख गरेअनस
ु ार
िनजले चु ा गरेको भनेको पे क बापतको रकम
.२,७५,००,०००।– िहमालयन ि ङ् ग वाटर
क पनीलाई बझ
ु ाएको नभई करारका प ह िवजय
म ल, िवरणी राणा, के दारभ
े ठ एवं िकसन
े ठको नाउँमा कायम रहेका उ क पनीका िविभ न
सं यामा रहेका सेयरह बापत बझ
ु ाएको रकम हो भ ने
देिख छ । मािथ िविभ न करणह मा क पनी र यसका
सेयर सद यको अि त व अलगअलग हने भ ने कुरामा
काश पा रसिकएको हँदा यहाँ पनु ः दोहोर्याई रा नु
पन देिखएन । यि का नाममा रहेका क पनीका सेयर
भनेका यि गत स पि हन । य तो स पि लाई
कानूनको ि या पूरा गरी भोग गन, दानदात य
िदन, िधतो रा न वा बेचिबखन हक ह ता तरण गन
पाउने नै ह छ । िहमालयन ि ङ वाटर क पनी ा.
िल.को सेयर हो डरह बाट उ क पनीको सेयर यी
पनु रावेदकसमेतले ख रद गन स झौता भएको भ ने
देिख छ जबिक ितवादी बनाउँदा उ क पनीलाई
समेत बनाएको देिख छ । िनजी तवरमा ख रद िब
हने उ क पनीका सेयरह स झौताअनस
ु ार
करारका प ह ले पूरा गरे गरेनन् भ ने स ब धमा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
क पनीलाई िज मेवार बनाउन िम ने पिन देिखँदनै ।
नणय नं . ९८१०
उ सेयर ख रद गन स झौताअनस
ु ार बाँक रकम यी
पनु रावेदकले बझ
ु ाई सके को वा सोबापत धरौट राखी
माग दाबी गन आएको पिन नदेिखँदा यसतफको
सव च अदालत, संयु इजलास
वादीको दाबीसमेत थािपत हनस ने अव था देिखन
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े ठ
आएन । बझ
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
ु ाई सके को रकम स ब धमा कानूनबमोिजम
दाबी परेका वखत कानूनअनस
फै सला िमित : २०७३।११।३०
ु ार िन पण हने हँदा
यहाँ के ही बो न िमलेन ।
०७०-CR-०२९९
७. तसथ सु िज ला अदालतले पे क
रकम बारेमा वादीको दाबी परेका बखत कानूनबमोिजम
मु ाः- बहिववाह ।
हने ठहर गरेको इ साफ सदर हने र वादी दाबी पु न
नस ने ठहर गनपनमा
ततु िवषयमा क पनी पनु रावेदक / वादी : मालादेवी भ डारीको जाहेरीले
ु
बोडले अदालतको े ािधकार हण गनस ने कानूनी
नेपाल सरकार
यव थािवपरीत परेको िफराद खारेज हने भनी सु
िव
अदालतले िफराद दाबी खारेज गन गरेकोस म फै सला
यथ / ितवादी : मोरङ िज ला, हो लावारी
निमलेको हँदा यित हदस म बदर भई प रणामतः दाबी
गा.िव.स. वडा नं. २ ब ने छ बहादरु
पु न नस ने भनी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
भ डारीसमेत
पाटनको िमित २०६६।११।३ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादीको पनरावेदन िजिकर
§ लो ने र सौतासँगै बसी िनजह को
पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
वैवािहक स ब धलाई वीकार गन र
िनयमानस
आ ना िव को अपराध वीकार
ु ार बझ
ु ाई िदनु ।
गन यी जाहेरवालीले त काल किहँकतै
उ रायमा सहमत छु ।
उजरु बाजरु नगरी लामो अ तरालप ात्
या. के दार साद चािलसे
आफूलाई मन लागेको बखत उजरु गन
पाउने भ न िम दैन । य तो ि थितमा
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
हद यादस ब धी कानूनको उ े य र
इित संवत्् २०७३ साल मङ् िसर १३ गते रोज २ शभु म् ।
आव यकतातफ िवचार गनु पिन ज री
देिखने ।
§ कुन काम वा ि यालाई फौजदारी कानून
भनी मा नपु न हो, कुन कसरु को लािग कित
सजाय गनुपन हो र कुन कसरु को स ब धमा
&
कित समयाविधिभ उजुरी वा अिभयोग
दायर गरी स नपु न हो भ नेसमेतका
कुराह िवधाियकाले ऐन ारा िनधा रत
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§

गन कुरा हन् । कुनै कसुरको स ब धमा
मु ा वा दाबी गन हद याद सीिमत नरहने
गरी खु ला रा न र कुनै वा के ही कसरु का
लािग सीिमत हद यादको यव था पिन
ऐनमा िवधाियकाले नै गन कुरा हो । यी
सबै िवधाियक काय े (Legislative
Function) िभ का कुरा हन् । तर ऐनले
गरेको हद यादस ब धी यव था सबैले
मा नु र लागू गनुपन ।
बहिववाहको ि यालाई िवहावारीको ऐनले
द डनीय फौजदारी काननू को पमा
प रभािषत गरी सो स ब धमा अिभयोग
दाबी गन वा मु ा गन समयाविधको सीमा
पिन सोही महलको ११ नं. ले िनधा रत
गरेको छ । अथात् बहिववाह मु ा गनका
लािग सीिमत समयाविधको हद याद
कानूनले िनधा रत गरेको छ । यसमा कुनै
िववाद छै न । बहिववाह मु ा दायर गन
खु ला वा असीिमत हद याद वा जिहले
पिन दायर गन सिकने भ ने ऐनले यव था
नगरेकोले सीिमत हद यादिभ ै बहिववाह
मु ा दायर गनुपन ऐनको यव था र
उ े य प छ । यसलाई एक वा अक
तक वा कारणको आधारमा िवधायिकय
मनसायिवपरीत असीिमत वा खु ला
हद यादको पमा प रणत वा प रभािषत
गन निम ने ।
( करण नं. ६)

§ ने.का.प.२०६८, अंक ११, िन.नं.८७१६
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी च डीराज ढकाल
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
मा. यायाधीश ी नरे कुमार िशवाकोटी

फै सला
या. देवे गोपाल े ठ : पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।९।१ को
फै सलाउपर यस अदालतमा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोिजम मु ा
दोहोर्याई हेन िन सा दान भई सोही ऐनको दफा ९(१)
अनस
ु ार यसै अदालतको अिधकार े अ तगतको भई
पनु रावेदन प दायर हन आएको ततु मु ाको संि
त य र ठहर यस कार छःिमित २०४१।१०।१६ गते िज ला मोरङ,
हो लाबारी-२ ब ने छ बहादरु भ डारीले म ीमती
हँदाहँदै पादेवीलाई िववाह गरेको र िनजको ीमती
घरमा भएको थाहा हँदाहँदै िववाह गरी आएकोले
िनजह लाई कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ भ ने
यहोराको जाहेरी दरखा त ।
मैले २०३६ सालमा जाहेरवाली
मालादेवीसँग िववाह गरी १ छोरीको जायज म भएपिछ
मेरो र मालादेवीको बीचमा घरायसी िववादको कारण
मनमटु ाव भएकाले ीमती हँदाहँदै पादेवीलाई दो ो
िववाह गरेको हँ भ ने यहोराको ितवादी छ बहादरु
पनु रावेदक / वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा भ डारीको बयान कागज ।
ह रशंकर वाली
२०४० सालको कुरालाई आधार मानेर मेरो
यथ / ितवादीको तफबाट :
बबु ालाई जबरज ती प ाउ गरी थनु ामा राखेको हँदा
अवलि बत निजर :
थनु ामु ग रपाउँ भ ने यहोराको रोशन भ डारीले
§ ने.का.प.२०६३, िन.नं.७६९४६७, प.ृ ५५४ िदएको िनवेदन ।
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िमित २०४१।१०।१६ गते मोरङ हो लावारी
वडा नं. २ ब ने छ बहादरु भ डारीले घरमा ीमती
हँदाहँदै पालाई दो ो िववाह गरेको हँदा िनजह लाई
बहिववाहमा कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ भ ने एकै
िमलानको छु ाछु ै पमा खल
ु ाई िदएको व तिु थित
मचु ु का ।
ितवादी छ बहादरु भ डारी र पादेवीले
बहिववाह गरेको मािणत भएकोले िवहावारीको १० नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने यहोराको वादी नेपाल
सरकारको अिभयोग प ।
जाहेरवालीसँग २०३६ सालमा िववाह
भएको िथयो । िनजले नै दो ो िववाह गनु भनेकाले
२०३९ सालमा पादेवीसँग दो ो िववाह गरेको
हँ । मैले पालाई मेरो ीमती छ भ ने थाहा िदएको
िथएन । ज गाजिमन जेठी ीमतीको नाउँमा
रहेको र िनजले स लाह नगरी ज गा िब गरेकाले अंश,
िलखत बदर र जालसाजसमेतका मु ा दता गरेपिछ
झु ा यहोराको जाहेरी िदएको हो । अनस
ु धानमा
भएको बयान मैले नभनेको कुरासमेत लेखी यहोरा
नसनु ाई सही गराएको हो । अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय हने होइन भ ने यहोराको ितवादी छ बहादरु
भ डारीको बयान ।
वादीका सा ी वेणु साद िशवाकोटी,
जाहेरवाली मालादेवी भ डारी र ितवादीका सा ी
मेघमाया े ले गरेको बकप िमिसल सामेल रहेको ।
२०४१ सालमा बहिववाह भएको भनी
ितवादीह उपर २०६७ सालमा दाबी िलई दायर
भएको अिभयोगप मनािसब नहँदा ितवादीह ले
आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने ठहछ भ ने यहोराको
मोरङ िज ला अदालतको फै सला ।
२०४१ सालमा भएको िववाहलाई २०६७
सालमा अिभयोग दायर भएको भ ने आधारमा
अिभयोग दाबी पु न स दैन भ ने फै सलाको
आधारलाई हेदा, वयम् िज ला अदालतले

नै स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत
िन.नं. ७६१४ को िस ा तलाई वीकार गरेकोले
हद यादिभ को अिभयोग भएकोमा िववाद देिखँदैन ।
ितवादी छ बहादरु ले दो ो िववाह गन जाहेरवालीको
म जरु ी िथयो भनी िलएको िजिकरलाई यी ितवादीले
आधार माणबाट पिु गराउन सके को पाइँदनै ।
ितवादी पादेवी र जाहेरवालीको घर बसोबास एकै
वडामा भएको अव थामा यी पादेवीलाई ितवादी
छ बहादरु को जेठी ीमती भएको थाहा जानकारी नै
िथएन भ न निम ने हँदा सु ले यी ितवादीह ले
आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने ठहर्याएको फै सला
निमलेको हँदा उ टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने यहोराको वादी नेपाल सरकारको
तफबाट पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरमा पन आएको
पनु रावेदन प ।
ितवादी छ बहादरु भ डारीले जाहेरवालीको
म जरु ीमा दो ो िववाह गरेको हो भनी िजिकर िलएको
देिख छ । आफूसँग २०३६ सालमा र ितवादी पासँग
२०४१ सालमा ितवादी छ बहादरु को िववाह भएको
भ ने यहोरालाई जाहेरवालीले अदालतमा आई गरेको
बकप बाट पिु भइरहेको देिख छ । जाहेरवालीले
आ ना नाम दताका ज गा िब गरेउपर ितवादी
छ बहादरु ले िलखत बदरसमेतका मु ा दायर गरेपिछ
जाहेरवालीले यी ितवादीसमेतका उपर बहिववाहमा
जाहेरी दरखा त िदएको देिखन आएको छ । यसरी
जाहेरवाली र ितवादीका बीच २०४१ सालदेिख
२०६७ सालस म अथात् पा रवा रक िववाद नहँदास म
कुनै उजरु नै नगरी जाहेरवाली बसेक र आफूले िब
गरेको ज गाको िलखत बदर गराउन ितवादीले
िफराद िदएपिछ जाहेरवालीले पिन बहिववाहमा
जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ । जाहेरवालीले
थाहा जानकारी नै निदई ितवादी छ बहादरु २०४६
सालदेिख स पकमा नआउनु भएको भने पिन िमित
२०६०।१०।१८मा पित छ बहादरु भनी यी ितवादी
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छ बहादरु सा ी बसी िलखत पा रत भएको देिखन
आएकाले जाहेरवालीको उ जाहेरी यहोरा खि डत
भइरहेको देिख छ । यी जाहेरवालीले आ ना पितले
२०४१ सालमा दो ो िववाह गरेको कुरा थाहा
जानकारी भएर पिन बहिववाहमा जाहेरी दरखा त निदई
लामो समयस म अथात् २०६७ सालस म चपु लागेर
ब नल
ु े पिन यी जाहेरवालीले म जरु ी य गरी बसेको
भ ने देिखन आउँछ । बकसप बदर मु ाको िफराद
तथा ितउ रमा उि लिखत ितवादी पादेवीबाट
जि मएका छोराछोरीको उमेरलाई हेदा पिन २०४१
सालको वैवािहक स ब धलाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखँदा ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाई
पाउने ठह याई मोरङ िज ला अदालतबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला ।
ितवादी छ बहादरु भ डारीले जाहेरवाली
जेठी ीमती हँदाहँदै पादेवी भ डारीसँग दो ो िववाह
गरेको त यमा िववाद नरहेको, जाहेरवालीसँगको लो ने
वा नीको स ब ध पिन कायम नै रहेको, जाहेरवालीले
लो नेसगँ अंश िलई िभ न बसेको पिन नदेिखएको
तथा िवहावारीको महलको ९ नं. तथा १० नं. को
अव थाको िव मानता पिन नभएको, लामो समयस म
जाहेरी निदएको तथा जाहेरवालीको म जरु ीले दो ो
िववाह गरेको भ ने आधारमा सफाई िदएको, बहिववाह
गन पाउने कानूनी आधार नरहेको अव थासमेत हँदा
ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको फै सला भएको
छ । यी ितवादीले अनस
ु धानको ममा बयान गदा
का छी ीमती पादेवीलाई घरमा जेठी ीमती िछन्
भ ने कुरा थाहा िथयो भनी लेखाएको तथा ितवादी
िनज पादेवी एउटै वडा अथात् हो लाबारी वडा नं. २
ि थत िवरबहादरु काक को छोरी हन् भनी लेखाएबाट
िनज ितवादी पादेवीलाई ितवादी छ बहादरु को
जेठी ीमती भएको थाहा िथएन भ ने अव था
नरहेको प छ । अतः उि लिखत आधार माण एवं

ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतका आधारबाट यी
ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
नगरी सफाई िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला कानून एवं निजरसमेतको
ितकूल हँदा बदर गरी ितवादीह लाई सु अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
मु ा दोहोर्याई पाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले यस
अदालतमा दता गरेको िनवेदन प ।
यसमा यस अदालतको पूण इजलासबाट
पनु रावेदक ितवादी िदपक पा डेसमेत र यथ वादी
नेपाल सरकार भएको बहिववाह मु ा (ने.का.प. २०६३
िन.नं. ७६९४ पृ ५५४) मा ितपािदत िस ा तको
आधारमा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको
फै सलामा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को
उपदफा १ को ख ड (क) र (ख) को अव था िव मान
देिखँदा मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान ग रिदएको
छ । िवप ी िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७०।५।२ मा भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी आज यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
तफबाट महा यायािधव ाको कायालयबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी ह रशंकर वालीले
ितवादी छ बहादरु भ डारीले बहिववाह गरेकोमा
िववाद छै न । आरोिपत कसरु मा सािबत भई ितवादीले
बयान गरेका छन्। ितवादीको बयानलाई अ य वत
माणले पिु ग ररहेको अव थामा ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्याएको सु को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
फै सला निमलेको हँदा यथ िझकाउने आदेश
हनपु दछ भनी गनु भएको बहस सिु नयो ।
उि लिखत िव ान् उप यायािधव ाको बहस
सनु ी पनु रावेदनसिहतको स कल िमिसल अ ययन
गरी हेदा, ितवादी छ बहादरु भ डारी र पादेवीले
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बहिववाह गरेको मािणत भएकोले िवहावारीको १० नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी भएकोमा
अिभयोग दाबीबाट ितवादीह ले सफाई पाउने
ठहर्याएको सु िज ला अदालतको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सलामा
िच नबझ
ु ाई सो फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको
तफबाट पनु रावेदन पन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला िमलेको छ,
छै न ? पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िमित
२०४१।१०।१६ गते िज ला मोरङ, हो लावारी–२
ब ने छ बहादरु भ डारीले म मालादेवी भ डारी
ीमती हँदाहँदै पादेवीलाई दो ो िववाह गरेको र
आ नो ीमती घरमा भएको थाहा हँदाहँदै िववाह गरी
आएकोले िनजह लाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम
कारवाही ग रपाउँ भ ने यहोराको जाहेरवाला मालादेवी
भ डारीको जाहेरी दरखा त परी ततु मु ाको उठान
भएको पाइ छ ।
३. ितवादी छ बहादरु भ डारीले अिधकार
ा अिधकारीसम बयान गदा मैले २०३६ सालमा
जाहेरवाली मालादेवीसँग िववाह गरी १ छोरीको
जायज म भएपिछ मेरो र मालादेवीको बीचमा
घरायसी िववादको कारण मनमटु ाव भएकाले ीमती
हँदाहँदै पादेवीलाई दो ो िववाह गरेको हँ भ ने
यहोराको ितवादी छ बहादरु भ डारीले बयान गरेको
देिख छ । अदालतसम को बयानमा यी ितवादी
छ बहादरु ले जाहेरवालीसँग २०३६ सालमा िववाह
भएको िथयो । िनजले नै दो ो िववाह गनु भनेकाले
२०३९ सालमा पादेवीसँग दो ो िववाह गरेको
हँ । मैले पालाई मेरो ीमती छ भ ने थाहा िदएको
िथएन । ज गाजिमन जेठी ीमतीको नाउँमा रहेको
र िनजले स लाह नगरी ज गा िब गरेकाले अंश,

िलखत बदर र जालसाजसमेतका मु ा दता गरेपिछ
झु ा यहोराको जाहेरी िदएको हो भनी बयान गरेको
पाइ छ ।
४. यी ितवादीह उपर मल
ु क
ु ऐन,
िवहावारीको १० नं. बमोिजम सजाय गरी पाउन
अिभयोग दाबी िलएको देिख छ । ितवादी छ बहादरु
भ डारीले जाहेरवालीको म जरु ीमा दो ो िववाह गरेको
हो भनी िजिकर िलएको देिख छ । जाहेरवाला मालादेवी
भ डारीले अदालतमा गरेको बकप को सवाल जवाफ
४ र ८ मा आफूसँग २०३६ साल फागनु १५ गते र
ितवादी पासँग िमित २०४१।१०।१६ गते ितवादी
छ बहादरु को दो ो िववाह भएको भ ने यहोरालाई
जाहेरवाली मालादेवीले अदालतमा आई बकप गरेको
देिख छ । यसैगरी जाहेरवालीले का छी ीमतीतफ ५
जना छोराछोरी रहेको, छोरालाई देखेको भ दै मेरा पित
२०३८ सालदेिख घर छोडी िहँडेको भनी अदालतमा
बकप गरेको देिख छ । आ ना नाम दताका ज गा
िब गरेउपर ितवादी पित छ बहादरु लाई सा ी
राखेको छै न भनी बकप गरेको देिख छ । ितवादी
छ बहादरु का सा ी मेघमाया े ले दवु ै जनाको
सहमितमा िमित २०३९।८।१८ मा ितवादीले दो ो
िववाह गरेका हन् भनी अदालतमा बकप गरेको
देिख छ ।
५. जाहेरवालाले आ नो नाम दताका
ज गा िब गरेउपर ितवादी छ बहादरु ले िलखत
बदरसमेतका मु ा दायर गरेपिछ जाहेरवालीले यी
ितवादीसमेतका उपर बहिववाहमा जाहेरी दरखा त
िदएको देिखन आएको छ । यसरी जाहेरवाली
र ितवादीका बीच २०४१ सालदेिख २०६७
सालस म अथात् पा रवा रक िववाद नहँदास म कुनै
उजरु नै नगरी जाहेरवाली बसेक र आफूले िब
गरेको ज गाको िलखत बदर गराउन ितवादीले
िफराद िदएपिछ जाहेरवालीले पिन बहिववाहमा जाहेरी
दरखा त िदएको देिख छ । यी जाहेरवालीलाई थाहा

840

जानकारी नै निदई ितवादी छ बहादरु २०४६
सालदेिख स पकमा नआउनु भएको भने पिन िमित
२०६०।१०।१८ मा पित छ बहादरु भनी यी ितवादी
छ बहादरु सा ी बसी मालपोत कायालय, झापाबाट
र.नं. १९१५ को राजीनामाको िलखत पा रत भएको
देिखन आएकाले जाहेरवालीको उ जाहेरी यहोरा
खि डत भइरहेको देिख छ । यी जाहेरवालीले आ ना
पितले २०४१ सालमा दो ो िववाह गरेको कुरा थाहा
जानकारी भएर पिन बहिववाहमा जाहेरी दरखा त
निदई लामो समयस म अथात् २०६७ सालस म चपु
लागेर ब नल
ु े पिन यी जाहेरवालीले म जरु ी य गरी
बसेको भ ने देिखन आउछ । बकसप बदर मु ाको
िफराद तथा ितउ रमा उि लिखत ितवादी
पादेवीबाट छोराछोरीको उमेरलाई हेदा पिन २०४१
सालको वैवािहक स ब धलाई अ यथा भ न िम ने
अव थासमेत देिखँदैन ।
६.
ततु मु ामा जाहेरवाली मालादेवी
भ डारी र ितवादीम येका छ बहादरु भ डारीले
२०३६ सालमा िववाह गरी ३ जना छोरीको जायज म
भई २०३९ सालमा जाहेरवालीसमेतको म जरु ीमा
का छी पा काक सँग दो ो िववाह भई ५ स तानको
जायज म भएको अव था छ । साथै जाहेरवाला तथा
ितवादी छ बहादरु को २०३६ सालमा नै िज ला
झापा लखनपरु गा.िव.स.बाट िववाह दतासमेत भएको
पाइ छ । यी त यह र त यसँग स बि धत िमितको
स ब धमा कुनै िववाद छै न । िववाह भएको कुरा थाहा
पाएको िमितको स ब धमा मा िववाद रहेको पाइ छ ।
यस स ब धमा घटना म हेदा ितवादी छ बहादरु ले
जाहेरवाली मालादेवीलाई २०३६ सालमा िववाह
गरी २०३७, २०४२, २०४६ सालमा मशः ३
छोरीसिहत दो ी ीमतीलाई आ नो घरमा याएको
अव थामा सोही घरमा बसी आएक जाहेरवालीले
उसै बेला थाहा पाएको नै वभािवक अनमु ान गनपन
ु
देिख छ । साथै िवप ीको का छी ीमती पादेवीको

कोखबाट ५ जना छोराछोरीको समेत ज म भई
िनजह समेत वय क भएको िमिसल संल न माण
कागजातह बाट देिख छ । यी ितवादी तफका ५
जना छोराछोरीसमेतले जाहेरवाली तथा िनजतफको
अंिशयार का छी छोरीसमेतलाई िवप ी बनाई िमित
२०६७।५।२ मा झापा िज ला अदालतमा अंश
चलन मु ा दायर गरेपिछ यसको िवपरीत िमित
२०६७।५।२० लाई थाहा पाएको िमित कायम गरी
२०६८।३।७ मा जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ ।
ितवादीह ले दो ो िववाह गरेको िमितदेिखको हरेक
घटना मको य दश का पमा रहेक जाहेरवालीले
िमित २०६७।५।२० गतेभ दा अगािड नै दो ो िववाह
गरेको थाहा पाई सो कुरालाई वीकार गरी आएको
देिखयो । यसरी ितवादी दो ो िववाह गरी दवु ै सौतासौता एकै घरमा लामो समयको अ तरालस म सँगसँगै
बसी सोको प रणामलाई आ मसात् गरी उ वैवािहक
स ब ध पछािडको हरेक गितिविधह लाई वीकार
गरी बसी आएको देिख छ । यसरी लो ने र सौतासँगै
बसी िनजह को वैवािहक स ब धलाई वीकार गन र
आ ना िव को अपराध वीकार गन यी जाहेरवालीले
त काल कही ँकतै उजरु बाजरु नगरी लामो अ तराल
प ात् आफूलाई मन लागेको बखत उजरु गन पाउने भ न
िम दैन । य तो ि थितमा हद यादस ब धी कानूनको
उ े य र आव यकतातफ िवचार गनु पिन ज री
देिख छ । कुन काम वा ि यालाई फौजदारी कानून
भनी मा नपु न हो, कुन कसरु को लािग कित सजाय
गनपन
ु हो र कुन कसरु को स ब धमा कित समयाविध
िभ उजरु ी वा अिभयोग दायर गरी स नपु न हो
भ नेसमेतका कुराह िवधाियकाले ऐन ारा िनधा रत
गन कुरा हन् । कुनै कसरु को स ब धमा मु ा वा दाबी
गन हद याद सीिमत नरहने गरी खु ला रा न र कुनै वा
के ही कसरु का लािग सीिमत हद यादको यव था पिन
ऐनमा िवधाियकाले नै गन कुरा हो । यी सबै िवधाियक
काय े (Legislative Function) िभ का कुरा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
हन् । तर ऐनले गरेको हद यादस ब धी यव था सबैले
मा नु र लागू गनपन
ु ह छ । बहिववाहको ि यालाई
िवहावारीको ऐनले द डनीय फौजदारी कानूनको
पमा प रभािषत गरी सो स ब धमा अिभयोग दाबी
गन वा मु ा गन समयाविधको सीमा पिन सोही महलको
११ नं. ले िनधा रत गरेको छ । अथात् बहिववाह मु ा
गनका लािग सीिमत समयाविधको हद याद कानूनले
िनधा रत गरेको छ । यसमा कुनै िववाद छै न । बहिववाह
मु ा दायर गन खु ला वा असीिमत हद याद वा जिहले
पिन दायर गन सिकने भ ने ऐनले यव था नगरेकोले
सीिमत हद यादिभ ै बहिववाह मु ा दायर गनपन
ु ऐनको
यव था र उ े य प छ । यसलाई एक वा अक तक
वा कारणको आधारमा िवधायिकय मनसायिवपरीत
असीिमत वा खु ला हद यादको पमा प रणत वा
प रभािषत गन िम दैन ।
७. एउटा पु ष र एक जना मिहला
लो ने वा नी भएर ब छन् वा आ नो सामािजक रीत,
पर परानस
ु ार वैवािहक स ब ध गाँसेर ब दछन्; सो
घटनाको अिधकार ा िनकायमा दता गराउँछन्;
वैवािहक स ब धबाट एक वा अनेक स तानको
जायज म ह छ, फे र एक अकाबीच मु ा मािमला
ह छ । यी सबै हँदा गदा पिन न सँगै रहेक पिहलो
ीमतीले थाहा पाउँिछन् र न त अनस
ु धान गरी मु ा
दायर गन अि तयारी पाएका सरकारी संय ले थाहा
पाउँछ । य तो ि थितको क पना िवहावारीस ब धी
कानूनले गरेको पाइँदनै । के ही समयस म बहिववाह
गनह ले आ नो स ब धलाई लक
ु ाउन नस ने
भ ने पिन होइन । यसकारण के ही समयस म थाहा
नपाउन स ने पिन ह छ । के ही समय भ नाले के ही
िदन वा मिहना हन स दछ वा एक दईु सालस म पिन
हन स दछ । तर यसको आडमा िववाह गनह ले
अिनि तकालस म आ नाबीचको स ब धलाई लक
ु ाई
रा ने भ ने कुराको क पना गद िनि त र सीिमत
हद यादलाई अिनि त वा असीिमत बनाउन पाइने

होइन । िकनभने लो ने वा नी भएर ब नु वा िववाह
गरी ब नु भनेको समाजमा पित र प नीको पमा
थािपत हनु पिन हो । वैवािहक स ब धलाई सामािजक
मा यता ा गनु पिन हो । समाजले मा यता दान
ग रसके को, छोरा, छोरी जि मसके को, ितनीह को
ज मदता पिन ग रसके को अव थामा पिन पिहलो
प नी वा अनस
ु धान र मु ा गन सरकारी िनकायले
थाहा नपाउनु भनेको सीिमत हद यादस ब धी कानूनी
यव थाको बेवा ता वा उपे ा गनु हो । कुनै पितप नीमािथ आजीवन बहिववाहको अिभयोग दायर हन
स ने भ ने ऐनले यव था गरेको छै न । यसकारण
बहिववाहमा जिहले पिन नािलस ला छ भनी सो नु
वा अथ गनु भनेको िवहावारी ऐनको हद यादस ब धी
कानूनी यव था र यसको उ े यलाई र िवधाियकाको
मनसायलाई पिन पराजीत गनु हो । जिहलेसक
ु ै पिन
अिभयोग दाबी गन सिकने भए िवहावारीको ११ नं. मा
तीन मिहने हद यादको सीमा नै उ लेख गनपन
ु िथएन
भनी यस अदालतबाट कमलमोहन चापागाईसमेत
िव
नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०६८,
अंक ११, िन.नं. ८७१६) बहिववाह मु ामा िस ा त
ितपादनसमेत भएको पाइ छ ।
८. यसथ यस अदालतबाट िन सा दान गदा
पनु रावेदक ितवादी िदपक पा डेसमेत र यथ वादी
नेपाल सरकार भएको बहिववाह मु ा (ने.का.प. २०६३
िन.नं. ७६९४ पृ ५५४) मा ितपािदत िस ा त पूण
इजलासबाट हद याद स ब धमा ितपािदत कानूनी
िस ा तलाई िवहावारीको ११ नं. लाई िनि य
वा िन योजन गन गरी अथ, या या वा योग गन
िम ने देिखँदनै । उ निजरसँग स बि धत मु ामा
यस अदालतले य तो हने गरी फै सला गरेको पिन
देिखँदनै । यसलाई आफूखस
ु ी ऐनको उ े यिवपरीत
हने गरी या या गन िम दैन । ततु मु ाको प रि थित
र त यह उ निजरको मु ासँग िब कुल फरक
रहेको देिखँदा हद याद स ब धमा यस अदालतबाट
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उि लिखत निजरको आधारमा िदएको िन सासँग
उपरो निजर ततु मु ामा आकिषत हने वा योग
हने अव था नदेिखँदा िन सासँग सहमत हन सिकएन ।
९. मल
ु क
ु ऐन, िवहावारीको ११ नं. ले
िवहावारीको ६ र ७ नं. का कुरामा भए गरेका िमितले
र अ मा थाहा पाएको िमितले तीन मिहनािभ
नािलस निदए ला न स दैन भ ने कानूनी यव था
गरेको प र े यमा ितवादीह छ बहादरु भ डारी
र मालादेवीबीच २०३६ सालमा िववाह भएको र
२०३७, २०४२ र २०४६ सालमा तीन छोरीह को
जायज म भई पितकै घरमा बसेको देिखनक
ु ो साथै
ितवादी पादेवी भ डारीबाट ब चाह समेत ज मी
हिकसके को अव था देिख छ । जाहेरवालीको जाहेरी
एवं बकप िवप ी पादेवी भ डारीको िमित २०४१
सालमा छ बहादरु सँग दो ो िववाह भएको, िनज
का छी ीमतीको तफबाट पाँच जना छोराछोरीको
ज म भई २०४६ सालमा सगोलमै बसेको एवं यी
ितवादीतफका ५ जना छोराछोरीसमेतले जाहेरवाली
तथा िनजतफको अंिशयार का छी छोरीसमेतलाई
िवप ी बनाई िमित २०६७।५।२ मा झापा िज ला
अदालतमा अंश चलन मु ा दायर गरेपिछ िमित
२०६८।३।७ गते मा यी जाहेरवालीले आ ना
पितउपर बहिववाह मु ाको जाहेरी िदएको देिखयो ।
साथै छोरीह को ज मदता एवं आफूह को िववाह
दतासमेत भइसके को अव थामा तबस म सगोलमा
नै रहेको भनी दाबी गन जाहेरवालीलाई ितवादीह
बीच िववाह भएको कुरा िमित २०६७।५।२० मा थाहा
पाएको भनी िमित २०६८।३।७ मा जाहेरी दरखा त
िदएको र िमित २०६८।३।२७ मा अिभयोग दायर
भएको देिखँदा उि लिखत कानूनको हद यादिभ
ततु अिभयोग प दायर भएको देिखन आएन ।
१०. अतः मािथ उि लिखत आधार,
कारण र माणसमेतबाट ितवादीह छ बहादरु
भ डारी र पादेवी भ डारीले अिभयोग दाबीबाट

सफाई पाउने ठह याई मोरङ िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।१०।१७ मा भएको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।९।१
को फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट िमित
२०७०।५।२ मा दान ग रएको िन सासँग सहमत
हन सिकएन । पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
२०६९।९।१को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमित छ ।
या. पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृतः- कोशले वर वाली
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३० गते रोज २ शभु म् ।
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नणय नं . ९८११
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
फै सला िमित : २०७३।०८।०८
०७२-CR-०९५५

§

मु ाः जबरज ती करणी ।
पनु रावेदक / ितवादी : का ेपला चोक िज ला, पनौती
नगरपािलका वडा नं. २ घर भई हाल कारागार
कायालय, का ेपला चोक, धिु लखेलमा कै दमा
रहेको सु बा गाउँ तीन (नाम प रवितत)
िव
यथ / वादी : सु बा गाउँ एक (नाम प रवितत) को
जाहेरीले नेपाल सरकार
§

साथीह लाई समेत बताएको अव थामा
िनजको शरीरमा संघषको िच नभएको र
जबरज ती करणी भएको कुनै माण फे ला
नपरेकोले जबरज ती करणी भएको होइन
भनी मा न निम ने ।
( करण नं. ३)
ितवादीले जबरज ती करणी भएको
त यलाई थािपत गन कुनै भौितक
सबुद
माण नभएको, पीिडतको
शरीरमा संघषको िच ह नभएको भनी
िजिकर िलएको देिख छ। जबरज ती
करणीको अपराधमा योिनिभ पु षको
िवयलगायतका अ य सबुद माण फे ला
पनको लािग वारदात घटे लग ै पीिडतको
शारी रक परी ण भएको हनपु दछ । य तै
वारदातप ात् पीिडतले कपडा फे दा
पीिडतको कपडामा पाउन सिकने पु ष र
भेिटने स भावना हदँ ैन । पीिडतले वारदात
पिछ नुहाएमा पिन धेरै सबुद माणह न
हन जाने ।
( करण नं. ५)
वारदात भएको यित लामो समय यितत
भएप ात् भएको शारी रक परी णबाट
पीिडत र ितवादीबीच यौनस पक भएको
माण फे ला पान स भावना एकदम यून
देिख छ । य
माणको अभावमा
प रि थतीज य माणको म तले िनणय
गनपन
ु ।
( करण नं. ५)

िमित २०७१।४।३० मा घटेको वारदातको
स ब धमा िमित २०७१।५।८ मा पीिडतको
शारी रक परी ण गराउँदा जबरज ती
§
करणीको वारदात थािपत गन आव यक
पन माणह न भई जाने अव था
रह छ । यसका साथै पीिडतले वयम्
आ नो यहोरा लेखाउँदा एवं अदालतमा
बकप गदा ितवादीले डर धाक देखाई
वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट
य तो अव थामा हने जबरज ती करणीमा
पीडक र पीिडतबीच संघष नै नभएको
हदँ ा पीिडतको शरीरमा संघषको िच ह
पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान् व र
नदेिखन स ने ह छ । तर पीिडत वयमले
अिधव ा डा. रंिजतभ
धानाङ् ग र
्
जबरज ती करणी भए हो भनी लेखाएको
अिधव ा सागर िव
एवं सोही यहोरा वारदातकै िदन अ य
यथ / वादीको तफबाट :
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अवलि बत निजर :
बजे घरमा कोही नभएको मौका पारी बबु ाले जबरज ती
स ब कानून :
करणी गरेको हँदा मैले आ नो भ ने बबु ाबाटै य तो
§ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको अ याय गरी कसैबाट पिन सहयोग नपाएकोले घरबाट
१, २ र ३(४) नं.
िहँडी बनेपामा आई तरकारीमा हा ने िवषादी िकनी
धिु लखेल आई जंगलमा िवष सेवन गरेको िथएँ । मैले
सु तहमा फै सला गनः
िछमेक दाइ बु ब नेतलाई मैले आ नो मा छे बाट
मा.िज ला या. ी गोपाल साद बा तोला अ याय भो न परेको कसैबाट सहयोग नपाएक ले
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
अि तम बाटो रोजे ँ भिन यथाथ िववरण भनी
मा. या.डा. सलाह ीन अ तर िसि क
मेटासीट िवषादी सेवन गरी छट् पटाएकोस म थाहा
मा. या. ी नारायण साद े
छ । पिछ धिु लखेल अ पतालको बेडमा रहेको थाहा
पाएँ । यसपिछ मरेर पिन बाँ न सफल भएपिछ म
फै सला
साहसका साथ अपराधको िव मा याय पाउँन यस
या. जगिदश शमा पौडेल : याय शासन कायालयमा उपि थत भएको छु भ नेसमेत यहोराको
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम दायर भई पेस हन पीिडत सु बागाउँ एकले िमित २०७१।०५।०८ मा
आएको ततु मु ाको संि त त य र ठहर यस कार िज ला हरी कायालय, का ेपला चोकमा पेस गरेको
रहेको छ:िनवेदन ।
सु बागाउँ तीनको तीन तले प क घरको
म जाहेरवालालाई िवगत ९ वष अगािड
दो ो तलाको पि म उ रतफको कोठामा सु बागाउँ हजरु बबु ाले मेरो ढाड िम ने बहानामा कसैलाई नभ नु
एकलाई सु बागाउँ तीनले िमित २०७१।४।३० को भनी डरधाक देखाई ममािथ पटकपटक जबरज ती
िदन जबरज ती करणी गरेको भ नेसमेत यहोराको करणी गरेको िथयो । िवगत ६ वष अगािडदेिख ितवादी
िमित २०७१।५।८ को घटना थल मचु ु का ।
सु बागाउँ तीनले मलाई िविभ न डर ास देखाई मसँग
म िनवेिदका आ नै घरमा िवगत ९ वष यौन स ब ध रा दै आएको र नमाने मलाई गु डा
अगािडदेिख हजरु बबु ाबाट र ६ वष अगािडदेिख आ नै लगाई िद छु, घरबाट िनकाला गरी तेरो भाइ बिहनी
बबु ाबाट जबरज ती करणीको पीडा भो दै आइरहेको आमा समेतलाई सडकमा परु याइिद
छु भनी पटक
्
र मलाई लामो समयबाट आ नै संर कह बाट पटक जबरज ती करणी गद आउनभु एको िथयो । मैले
अ याय भएको कुरा मैले मेरो ममीलाई र मेरो साथी आमा साथीह लाई भ दा कोहीले प याएनन् । उ टै
पूिणमा लामा तामाङलाई समेत सनु ाउँदा पिन यायको आमाले मलाई गाली गनभयो
ु । कसैलाई भ न नसक
आशा गद आएकोमा िनजबाट मैले के ही िनकास पाउन िभ -िभ मनमा सक नसक पीडा सहेर बिसरहेको
सिकन । मलाई पटक-पटक घर प रवारबाट नै अ याय अव थामा पिन िमित २०७१।४।३० गते १:०० बजे
भइरहेकोमा य तो कुरा बािहर सनु ाउँदा कसले िव ास घरमा कोही नभएको मौका पारी ितवादी सु बागाउँ
गला अझ बबु ाले गु डा लगाइिदने र मा रिदने आमा तीनले मलाई जबरज ती करणी गन खो दा मैले
भाइबिहनीसमेतलाई सडकमा परु याई
् िदने र उ टै मेरै इ कार गदा डर धाक-ध क िदई बलपूवक जबरज ती
बदनाम ग रिदने ध क िदँदै मलाई जबरज ती करणी करणी गर्यो । सो कुरा मैले सहन नसक सोही िदन
गन गरेको र िमित २०७१।०४।३० गते िदउँसो १:०० ३:०० बजेितर बनेपामा गई तरकारीमा हा ने मेटािसट
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औषधी िकनी बनेपाबाट धिु लखेलको जंगलमा आई
खाएँ । त कालै मेरो साथी पूिणमा तामाङलाई यथाथ
िववरण फोनबाट भने र म छट् पिटएँ । मलाई िछमेक
दाइह ले अ पतालमा याएर मेरो यान बचाएको
कुरा अ पतालमा थाहा पाएँ । मलाई सु बागाउँ तीन
र सु बागाउँ चारले जबरज ती करणी गरेको हँदा
िनजह लई सजाय गरी ितपूितसमेत िदलाई भराई
याय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोरको सु बागाउँ एकको
जाहेरी दरखा त ।
िनज ितवादीले मलाई जबरज ती करणी
गरेको घटना स ब धमा उजरु बाजरु गरेमा ठीक हनेछैन
भनी धाकध क समेत िदई िनजसँग भएको फोन संवाद
भएको िसडी यसै िनवेदनमा साथ पेस गरेको छु,
िमिसल संल न गरी थप माण लगाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको सु बागाउँ एकको िनवेदन ।
जाहेरवाली "बबु ा, तपाइँले म छोरीलाई िकन
बला कार गनु भो ? िकन ?" ितवादी -"जबरज ती
करणी गरेको मैले ग ती महसस
ु ग रसके ँ , मैले तलाई
पिहले नै भिनसके ँ यस कुरालाई issue नबना, यो
कुरा उठाइस् भने, issue बनाइस् भने रा ो हँदैन"
भ नेसमेत यहोरा उ लेख भएको ितवादी र
जाहेरवाली बीच भएको फोन संवाद (CD / Phone
Record को Print) लाई िलिपब ग रएको ितिलिप
िमिसल साथ रहेको ।
जाहेरवाली सु बागाउँ एक मेरो जेठी छोरी
हन् । छोरी बु ब नेतसँग िहँड्ने गरेकोले बु ब नेतको
अगािड छोरीलाई िपटेको िथएँ । मेरो बेइ जत गर्यो भिन
यो जाहेरी िदएको हनपु छ । मैले छोरीलाई जबरज ती
करणी गरेको छै न । म र पीिडतबीच भएको फोन संवाद
मेरो वर ज तो ला छ । यदी मैले योग गद आइरहेको
९८४१८४९९३६ नं. बाट संवाद गरेको उि लिखत
यहोरा कल िडटे सबाट देिखन आएमा कानूनबमोिजम
सहन भो न म जरु छु भ नेसमेत यहोराको ितवादी
सु बागाउँ तीनले अनस
ु धानको ममा गरेको बयान ।

जाहेरवाली पीिडत मेरो जेठी छोरी हन् भने
ितवादी सु बागाउँ तीन मेरो ीमान् हन् । २०७०
सालको मंिसर मिहनामा छोरीले बबु ाले मलाई सतु ायो
भिन भ दा िनज ितवादीले छोरीलाई जबरज ती
करणी गरेको थाहा पाएँ । सो कुरा ीमान्सँग सो दा
ीमान् के ही नबोलेपिछ यस िदनदेिख छोरी ए लै
ब ने, अनहु ारमा तनाव रहेको ज तो गरी ब ने गरेको
र सो कुरा िनज छोरीले पनु ः मलाई िजिकर नगरेक
र ितवादी बबु ासँग रा ोसँग बो न थालेको हँदा यो
कुरा बािहर याएमा आ नो प रवारको बेइ जत ह छ
भिन मैले घटनालाई िबिसएर बसेको िथएँ । फे री िमित
२०७१।०४।३० मा मसमेत घरमा भएको अव थामा
छोरी ए लै भएको मौकापारी ितवादीले जबरज ती
करणी गरेको थाहा पाएँ । छोरीलाई जबरज ती करणी
गरेको हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको सु बागाउँ दईु ले
अनस
ु धानको ममा गरेको कागज ।
सन् २०१४-०८-०२ तदनस
ु ार िमित
२०७१।०४।१७ गते ितवादी सु बागाउँ तीनले योग
गन गरेको मोबाइल नं. ९८४१८४९९३६ र पीिडत
सु बागाउँ एकले योग गन गरेको ९८०३७३५१९०
नं. बीच तीन पटक फोन स पक गरेको देिखएको कल
टेटमे ट ।
क याजाली परु ानो याितएको छ । मानिसक
अव था तनाव त िथयो भ ने यहोराको पीिडतको
वा य परी ण ितवेदन ।
ितवादी र मबीच फोन संवाद रेकड भएको
९८०३७३५१९० नं. को िसमकाडसिहतको कलस
क पनीको सेतो रङ् गको मोबाइल थान एक यसै
िनवेदनसाथ पेस गरेको छु, ितवादीउपर थप माण
लगाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको सु बागाउँ एकको
िनवेदन ।
पीिडतले िनवेदनसाथ पेस गरेको मोबाइलमा
कुनै फोन रेकडह छ, छै न ? यिद फोन रेकड छ
भने के कित नं. बीच भएको फोन रेकड रहेको छ,

846

उ फोन संवाद के कुन िमित र समयमा भएको
देिख छ भ नेसमेत यहोरा उ लेख गरी माणीकरण
िनय कको कायालय िसंहदरबार काठमाड लाई
लेखेको प ।
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको घटना स ब धमा जाहेरवाली र ितवादीबीच
भएको फोन संवाद Voice Record ितवादीको वर
हो वा होइन यिकन गनको लािग तल
ु ना मक परी ण
योजनाथ ितवादीसँग अनस
ु धान अिधकृतले
Voice Record िलई िसडीमा उतार गरेको भ नेसमेत
यहोराको मचु ु का ।
जाहेरवाली पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको घटना स ब धमा जाहेरवाली र ितवादीबीच
भएको फोन संवाद Voice Record िलई िनजले
बोलेको वर हो वा होइन यिकन गनको लािग िनज
ितवादीसँग संवाद गरी सो संवादलाई Voice
Record गरी िसडीमा कपी गरी Voice Spectrums
Analysis को लािग पठाउने योजनाथ पेस गरेको
भ नेसमेत यहोराको हरी ितवेदन ।
जाहेरवाली प रवितत नाम सु बागाउँ एक र
ितवादीबीच भएको फोन संवाद Voice Record र
अनस
ु धान अिधकृतले ितवादी सु बागाउँ तीनसँग
िलएको Voice Record तल
ु ना मक पमा एक
आपसमा मेल खा छ खाँदनै भनी परी णको लािग
के ीय अनस
ु धान यरु ो काठमाड लाई लेखेको प ।
वा य परी णको ममा परोपकार सतु ी
तथा ीरोग अ पताल थापाथलीले पीिडतबाट िलएको
Vaginal Swab र घटना वारदातको समयमा पीडक
ितवादीले लगाएको पे टी परी णको लािग के ीय
हरी िवधी िव ान योगशालामा पठाइएको प ।
६ वष अगािड देिख म, आमा, भाइ, बिहनीलाई
सडकमा परु याइ
् िद छु भ ने ध क िदँदै पटकपटक
ितवादी (बबु ा) ले मलाई जबरज ती करणी गद
आएको हो, प रवारको िवजोग ह छ भनेरै कतै उजरु

ग रन । आमालाई भ दा आमाले पिन सहयोग गनु
भएन । मेरो साथी पूिणमा तामाङ र बु ब नेतलाई सो
कुरा सनु ाएँ । साउन ३० गते िबरामी भएर म कोठामा
सिु तरहेको, आमा, भाइ, बिहनी नभएको अव थामा
मलाई पनु ः बबु ाले जबरज ती करणी गरेकोले मनको
ु
िवक प नभएपिछ Suicide Note लेखेर घरमा छोडी
बनेपाबाट मेटािसट िकनेर धिु लखेलको गोखरु े र वनमा
आई िवष खाएँ । बु ब नेतलाई मैले म िवष खाएर
मदछु, घरमा भिनिदनु भने ँ र पूिणमा तामाङलाई पिन
बताउँदै गदा म बेहोस भएँ, होस आउँदा अ पतालमा
पाएँ, िवष सेवन गरेको लगभग एक ह ा अगािड
ितवादीलाई फोन गरे ँ र म ितवादी बीच भएको कुरा
Record गरे ँ । मलाई बबु ाले जबरज ती करणी गरेको
हो भ नेसमेत यहोराको पीिडत तथा जाहेरवाली
सु बागाउँ एकले अनस
ु धानको ममा गरेको कागज ।
सु बागाउँ चारको िमित २०७१।०५।१० मा
मृ यु भएको भ ने यहोराको िमित २०७१।०४।२४
को मृ यु दताको माण प ।
जाहेरवालीले जबरज ती करणी भएको घटना
स ब धमा ितवादी सु बागाउँ तीनसँग गरेको फोन
संवाद Voice Record संकेत A अनस
ु धानको ममा
अनस
ु धान अिधकृतको ितवादीसँग िलएको Voice
Record लाई संकेत B िलई तल
ु ना मक परी ण
गरी हेदा CD A/ Sample 01 The speakers
identification traits match with confidence
level of more than 99.1% match probability
is more than 59.3% CD A/ Sample 02 The
speakers identification traits match with
confidence level of more than 99% match
probability is more than 62.4%. CD A/
Sample 03 The speakers identification traits
match with confidence level of more than
99% match probability is more than 61.9%
भ नेसमेत यहोराको Voice Spectrum Analysis
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
गरी िवशेष ह बाट परी ण भई के ीय अनस
ु धान
यरु ोबाट ा परी ण ितवेदन ।
परी णको लािग ा मोबाइल Sd Card
को Recording िभ को Call Recording Folder
र ४ वटा Call Record रहेको बाँक तीन Call
९८०८३०१७२३ नं. को मोबाइल नं. मा Call
गदा रहेको बाँक तीन Call ९८४१८४९९३६ को
मोबाइल नं. मा Call गदाको रहेको देिखएको, पिहलो
Call ०८/०२/२०१४ मा Record ग रएको ३ िमनेट
२० से. रहेको, दो ो Call सोही िमित ४:३७ pm मा
३४ सेके ड रहेको, ते ो कल ४:४० pm मा १ िमनेट
५१ सेके ड र चौथो कल ४:४३ ए.एम मा ३ िमनेट
१८ सेके ड ग रएको देिखएको भ नेसमेत यहोराको
माणीकरण िनय कको कायालय, िसंहदरबार
काठमाड बाट ा परी ण ितवेदन ।
मलाई िवगत ६ वष अगािडदेिख आ नै
बबु ाले डर ास देखाई जबरज ती करणी गद आएको
छ । सोही कारणले म कोहीसँग िहँडेको देखेमा यो कुरा
खो छ भिन निहँड्न,ु नबो नु भिन कुटिपट गछ भनेर
पीिडतले बताइन् । सोप ात मैले िनजलाई स झाई
बझ
ु ाई गरी ितमीलाई सहयोग गछु भने । साउन ३०
गते बबु ाले फे री Rape गरेपिछ पीिडतले िवष खानु
अिघ मलाई फोन ग रन् र मैले हरीमा आई घटनाको
जानकारी गराएको हो । ितवादीबीच भएको मेरो
छलफलमा ितवादीले ग ती गरेको हँ भनेको हो । सो
कुरा िनजसँग भएको फोन संवादलाई Record समेत
गरी सो Record लाई CD मा Copy गरी पेस गरेको
छु भ नेसमेत यहोराको बु ब नेतले अनस
ु धानको
ममा गरेको घटना िववरण कागज ।
एउटै College पढ् ने बु ब नेतमाफत मेरो
िचनजान सु बागाउँ एकसँग भएको हो । पीिडतलाई
भेट्दा बोलाएमा मा बो ने, अनहु ार सधै ँ तनावपूण
देखे ँ, किहले अनहु ार, गाला सिु नएको दे ने गदा
ितमीलाई के भएको छ भिन सो दा ६ वष अगािड

देिख बबु ाले जबरज ती करणी गद आइरहेको र अिहले
पिन बबु ाले मलाई िविभ न डर ास धाक ध क िदई
जबरज ती करणी ग ररहेको छ भिन भनेक िथइन् ।
िमित २०७१।४।३० का िदन पीिडतले मलाई फोन
गरी आज १:०० बजेको समयमा म घरमा ए लै
भएको अव थामा बबु ाले मलाई डर ास धाकध क
िदई जबरज ती करणी गर्यो । धिु लखेल हजारिसडी
छे उमा िवष खाई मदछु भनेक िथई । ितवादीले
िवगत समयदेिख नै पीिडतलाई जबरज ती करणी
गन गरेको र पीिडतसँगै िहँड्दा िनजले मलाई मेरो
छोरीसँग निहँड्न,ु नबो नु भिन ध काउनेसमेत
गरेकोले यी ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेकै हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको पूिणमा तामाङले
अनस
ु धानको ममा गरेको घटना िववरण कागज ।
पीिडत सु बागाउँ एक यस अ पतालको
आकि मक क मा िमित २०७१।०४।३० मा िवषादी
सेवन गरी उपचारको लािग आएको र थप उपचारको
लािग सघन उपचारक तथा मेिडकल वाडमा भना भई
िमित २०७१।०५।०८ मा िड चाज भएको उपचारमा
संल न कागजातह छायाँ ितसमेत पठाइएको
भ नेसमेत यहोराको धिु लखेल अ पतालबाट
ा प । साथै उ अ पतालबाट ा पीिडतको
उपचारसँग स बि धत कागजातको छायाँकिपम ये सो
अ पतालको मनोिव ान ओ.पी.डी.मा डा. सु तबाट
पीिडतको चेकजाँच हँदा A २० Years femal
who is a case of op poisoning in past. H/O
Dissociative Disorder. H/O Physical and
sexual abuse by father. Has repeated flash
backs of the events and has developed,
avoidal tendency towards parents' भ ने
उ लेख भएको Kathmandu University Hospital,
Dhulikhel को परी ण ितवेदन ।
सु बागाउँ एक साउन ३० गते िवष सेवन गरी
उपचारमा रहेको । पीिडतले मलाई बबु ाले कुटिपट गन,
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यौनस पक गन गरेको यसैले िवष खाई आ मह या
गन खोजेको भनी पीिडतले बताएको हँदा सोही कुरा
Prescription मा मैले लेखेको हो भ ने यहोराको
धिु लखेल अ पतालको मानिसक एवं मनोवै ािनक
परामश िवभागमा कायरत पीिडतको चेकजाँचमा
संल न डा. सु त कोइरालाले गरेको कागज ।
िनवेदकले यस कायालयमा िदएको िनवेदनको
ितिलिप यसै प साथ हजरु को कायालयमा पठाएका
छ । पीिडत जनु िदन िनवेदन िलई हामीकोमा आएक
िथइन उ िदन पीडकले कुटिपट गरेको चोटसिहत
आएक िथइन् । अनस
ु धानमा थप सहयोग होस भ ने
हेतल
ु े उनको आँखामनु ी देिखएको चोटसिहतको फोटो
पिन पठाएका छ भ नेसमेत यहोराको र ा नेपालबाट
ा पीिडतले िदएको िनवेदनसिहतको प ।
"तपाइँले छोरीलाई Rape गनभो"
ु भ ने बु
ब नेतको ितवादीसँग फोनमा भएको संवादमा Sorry,
यो कुरा अब Issue नबनाउ" भनी ितवादीबाट
िदएको जवाफसमेतका Phone Records.
जाहेरवाली पीिडतलाई िनजको बाजे, बाबल
ु े
िविभ न िकिसमको धाकध क िदँदै डर ासमा पारी
बलपूवक पटकपटक जबरज ती करणी गद आएको
कारणले पीिडत जाहेरवाली बबु ा बाजेको ीमती भई
कित बाँ ने भनी जीवनदेिख हरेस खाई मन खोिजरहेको
छ भनी थाहा पाई िनज पीिडतलाई स झाईबझ
ु ाई गरी
पीिडतको आमासँग घटनाबारेमा कुरा गदा िनजले
आ नो छोरी मािथ िवगतमा भएको बाजे बबु ाबाट
बला कृत भएको हामीसम वीकार गरी यो कुरा बािहर
ह ला नगरी िदनु मेरो घर यवहार िबि छ । सबैलाई
िमलाएर रा छु अबदेिख य तो हँदैन भनी बताएकोले
िनज पीिडतलाई समाजमा पनु ः थापना हन यसको
भाव पन भएकोले पीिडतको पिछको जीवन हेरी
बसेकोमा पनु ः िमित २०७१।०४।३० गते ितवादी
सु बागाउँ तीनले पीिडतलाई घरमा कोही नभएको
अव थामा ए लै रहेको मौका छोपी धाकध क िदँदै

बलपूवक जबरज ती करणी गरेको कारणले पीिडतले
अब बबु ाको ीमती भई नबाँ ने भनी घरबाट िनि कएर
धिु लखेलि थत हजारिसँढीमा िवषादी सेवन गरेको
कुरा मसमेतले थाहा पाई िनज ितवादीसमेतलाई
सो कुराको जानकारी गराउँदा ितवादीले मन गएक
मरोस् भनी बताएकोले पीिडत मरेमा यो कुरा बािहर
आउँदैन भनी ितवादीले छोरी मरोस् भनेको र िनज
ितवादीले िवगत र िमित २०७१।०४।३० गते िदनको
अं. १:०० बजेको समयमा जाहेरवालीलाई जबरज ती
करणी गरेको एउटै यहोराको बिु झएका मािनस सफल
तामाङ, सागर काक र सिु नल भज
ु ेलले गरेको एउटै
यहोराको छु ाछु ै कागज ।
सु बागाउँ एकलाई ितवादीले जबरज ती
करणी गरेको ितवादी प ाउ परेपिछ सनु ेको हो । यस
अिघ थाहा पाएको िथइन भ ने यहोराको सु बागाउँ
पाँच, सु बागाउँ छ, सु बागाउँ सातको कागज ।
ितवादी सु बागाउँ तीनले योग गन गरेको
मोबाइल नं.९८४१८४९९३६ नं. बु ब नेतले
योग गन गरेको मोबाइल नं.९८०८७५४३१२ र
९८१८२९१७११ बीच पटक पटक स पक भएको
देिखएको कल टेटमे ट िववरण ।
िमिसल संल न माणह बाट ितवादीले
जाहेरवालीलाई िवगत ६ वषअगािडदेिख जबरज ती
करणी गद आई िविभ न िकिसमको शारी रक तथा
मानिसक यातना िदने कायह गद आइरहेको र
अि तम पटक िमित २०७१।०४।३० का िदन
िदउँसो १:०० बजे पीिडत िबरामी भई घरमा आराम
ग ररहेको अव थामा समेत डर ासमा पारी जबरज ती
करणी गरेको र सोही कारण सहन नसक पीिडतले
िवष खाई आ मह या गन यास गरेको पिु हन
आएकोले ितवादी सु बागाउँ तीनले आ नै छोरीलाई
जबरज ती करणी गरेको त य िनिववाद पमा पिु
हन आएकोले ितवादी सु बागाउँ तीनको काय मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १, २ र ३(४) नं.
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बमोिजमको कसरु भएको हँदा िनज ितवादी सु बागाउँ
तीनलाई उ कसरु गरेकोमा सोही महलको ३(४) नं.
बमोिजम सजाय गरी मल
ु क
ु ऐन, हाडनातामा करणी
गन महलको १ नं. बमोिजम थप सजायसमेत हन र
सोही जबरज ती करणीको महलको १० र १० ग
नं. बमोिजम ितवादी सु बागाउँ तीनबाट जाहेरवाली
सु बागाउँ एकलाई मनािसब ितपूित िदलाई भराई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प ।
िमित २०७१।४।३ का िदन हामी सबै प रवार
घरमा नै िथय । जाहेरवाला छोरीलाई स चो नभएकोले
उनी अचेत भई सिु तरहेक मा अ दाजी १२:३०
बजेितर उठे र आ नो कोठामा भाइ बिहनीसँग यापटप
चलाई बिसरहेको अव थामा म आ नै कोठामा बसी
अ दाजी ३:०० बजेितर तरकारी िक न भनी बनेपा
गई फिकदा उनी घरमा िथइनन् । जाहेरवाला छोरीलाई
यरोग लागी मछ
ु ा परी अचेत हने र के ही थाहा नहने
र पिछ होस आएपिछ मा उनलाई सबै कुरा थाहा
ह यो । मैले उ िदन जाहेरवाली छोरीलाई करणी
गरेको छै न । छोरीको बु ब नेतसँग स पक भएकोले
छोरी र बु ब नेत िमली नाटक रची मेरो स पि का
लािग िनजह ले मलाई फसाउन खोजेका हन् । मबाट
टाढा भई के टा िलई ४, ५ िदन घरबाट हराउने र
च र नरा ो भएको कारणले गदा पिन मलाई फसाउन
खोजेक हन् । मेरी छोरी मानिसक रोगी भएकोमा
उपचार गराउन ि परु े र, बाने र, रगत जाँच गन
िवदेशसमेत पठाएकोमा रपोटमा के ही छै न भ ने रपोट
आयो र हाल पिन १ वषभ दा अगािडदेिख धिु लखेल
अ पतालमा पिन जाँच गराइरहेको छु । मैले फोनमा
य तो कुरा गरेको छै न । कुरा बढाई चढाई भएको
हो । हरीमा भएको बयानको यहोरा मेरो होइन
सहीछाप मा मेरो हो । बयानमा यहोरा बढाई चढाई
नभए नगरेको कुरा लेिखएको छ । यिद मैले य तो
गरेको भए पढाईमा िड टव हने अ य नरा ो छाप
पद यो होला । यो बनावटी षड् य र फसाउने िनयत

मा हो । बु ब नेतले फोन गरेपिछ थाहा पाई म
धिु लखेल अ पतालमा आएको हो । पूिणमा तामाङले
गरेको कागजको यहोरालगायत अ य कागज गनह ले
लेखाइिदएको कुरा मलाई थाहा भएन । मैले पीिडतलाई
करणी गरेको नहँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी सु बागाउँ
तीनले िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
पीिडतको िकटानी जाहेरी, सो घटनाकै
कारण मृ यु अँगा न िवष सेवन गरेको भ ने त य,
संल न परी ण गरे ँ भिनन,ु पूिणमा तामाङ र बु
ब नेतका कागजबाट यी ितवादीले पीिडतलाई
करणी गरेको कुरा पिहले नै पीिडतले भनेक िथइन
भ ने र पीिडतको शारी रक तथा मानिसक परी ण
ितवेदनका आधारमा त काल ा माणबाट यी
ितवादीको िनद िषता िस हँदैन । तसथ माण बु दै
जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी हाल यी ितवादीलाई
मु ा पपु का लािग अ.बं. ११८ को देहाय-२ बमोिजम
थनु ामा रा न थानीय कारागारमा पठाउनु भ ने
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।६।३ को
थनु छे क आदेश ।
जाहेरी यहोरा मैले भनेबमोिजम लेिखएको
र यसमा भएको सिहछाप पिन मेरो हो । मलाई मेरो
हजरु बबु ाले जबरज ती करणी गरेपिछ म िबरामी
पर, मलाई वरो आउने, रगत जाने, कुलमा जान
नस ने अव थामा पगु ेपिछ हजरु बबु ाले बनेपाको एउटा
अ पतालमा लगी औषधी वाएपिछ स चो भई म
कुल जान थाले ँ । ममी मािथ घरमा ब ने गनहु यो,
ममी तल घरमा आएपिछ मैले ममीलाई सहयोग
गनहु छक भनी भनेको िथएँ । बाबु भनाउँदो बािहर
िवदेशमा िथयो। म क ा ९ मा पढ् दै गदा बबु ा नेपाल
आएकोमा ममीले हजरु बबु ाले जबरज ती गरेको भ ने
कुरा नसनु ेपिछ बबु ालाई भने ँ । फुपु िददी िबरामी भई
ममी कुन जाँदा बिहनीह िट.भी. हेन बोलाएकोले
िट.भी. हेन जाँदा बिहनीह िट.भी. हेदा हेद
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िनदाए । बिहनीह लाई आ नो कोठामा याई
सतु ाएपिछ बबु ाले हजरु बबु ाको बारेमा स लाह गन
भ दै आ नो खाटमा बोलाई निजकै आई हात समाती
य तो बढु ो मा छे ले पिन से स गन स दो रहेछ र
भनी आ नो हात लगी मेरो संवेदनशील अङ् गमा छुन
था यो । मैले हो ड् याडी म झु ो कुरा गछु र मैले ममीलाई
पिन भने ँ तर सु नु भएन भने ँ । बबु ाले साँ चै हो र म
चेक गछु भनेर मेरो सबै कपडा खो न ितर लागेकोले
उसको छुवाई र हजरु बबु ाको छुवाई एउटै लागेर के गनु
भाको ड् याडीभ दा के ही होइन भनेकोमा मैले मलाई कु
ि ले हेन लागेको भ ने लागी म बािहर िन कन ला दा
मलाई तानेर कुटेर टाउकोिभ ै िभ ामा ठो काइ
अचेत बनाई सबै कपडा खो न ला दा कराएकोले
उसको पे टी मेरो मख
ु मा घस
ु ारी िदयो र खु ा हात
यापी मलाई बला कार गर्यो । यसपिछ मलाई
ध काई यो कुरा बािहर याइस् भने म तँलाई नै नरा ो
बनाइिद छु । म पैसा भएको मािनस यिह मसँग सु न
आएको हो भिनिद छु । तेरो आमा, भाइ, बिहनी
कसैलाई हेिदन । तँलाई पिन गु डा लगाई मा रिद छु
भनी पटकपटक २ वष स म करणी ग रर ो । डर ासले
गदा त काल भ न नसके कोमा पिछ ममीलाई भ दा
कौसीमा लगेर िहजो हजरु बबु ाले भनीस आज बबु ाले
र भोली भाइले भ छे भनी मलाई कुट् नु भयो । घरमा
ब न डर भएकोले कै य रात िपँढीमा, पाटीमा, म दीरमा
र आफ तको घरमा िबताएँ । मलाई यही कुराले गदा
मानिसक तनाव र िड ेसन ह यो । अ सम या के ही
िथएन । मलाई अि तम पटक २०७० साल ावण
३० गते िदउँसो १:०० बजे बबु ाले जबरज ती करणी
गरेको हो भ नेसमेत यहोराको पीिडत नाम प रवितत
सु बागाउँ एकले िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित याद भएन ४/५ मिहना पिहले पीिडत
जाहेरवालीले मलाई मेरो बाजेले करणी गनभयो
ु । अिन
बबु ाले पिन पटकपटक गनभयो
ु भिनन् । मैले भेटेको
समयदेिख िनजको अनहु ार मिलन िथयो । मैले धेरै

िनराश नहोऊ भनी स झाउँदा उनी म यस संसारमा
रह न िवष सेवन गरी मछु भि थन् । िमित २०७१।४।३०
का िदन िनज पीिडत जाहेरवालीले िवष सेवन गरी फोन
गरी तँसगँ अि तम भेट हो । मैले िवष सेवन गरे ँ भनेक ले
मैले कहाँ छस् भनी सो दा धिु लखेल हजार िसँढीमा
भिनन् । हामीबीचको फोन स पक टुट्यो । यसपिछ
मैले सु बागाउँ तीनलाई फोन गरी जानकारी गाउँदा
यो मरे पिन मरोस् मलाई मतलब छै न भनेकोले मैले
साथी बु ब नेतलाई फोन गरेक हँ । बु ब नेतले
नै िनजलाई अ पताल परु याई
उपचार गराउनु
्
भएछ । भोिलप ट म धिु लखेल अ पतालमा
आउँदास म िनजको होस खल
ु ेको िथएन । यसको
भोिलप ट फे री अ पतालमा गई मैले य ो स झाउँदा
पिन िकन यसो गरेकोभ दा मलाई मेरै बबु ाले पटकपटक
यौन शोषण गरेको कुरा ख न नसिक, मन ि थर रा न
नसक मन असल भनी िवष खाएको भिनन् । पीिडतले
मलाई ४/५ मिहना अगािड भनेकोमा ितवादीले मलाई
नै फोन गरी मेरो यि गत मामलामा कुरा गरे ठीक
हँदैन भनेर ध याउनु भयो । पीिडत जाहेरवाली, म र
बु ब नेतबीच भेट ४/५ मिहना अगािड को रयन भाषा
िस ने ममा नेसनल िमिडया इि ट यटु मा भएको हो
भ ने यहोराको बिु झएका मािनस पूिणमा तामाङले
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
मैले पीिडतलाई भेटेपिछ िनजले मलाई आफू
१० वषको उमेरमा हजरु बबु ाबाट बला कृत भएको
र बबु ाबाट ६ वषदेिख बला कृत हँदै आएको छु । म
मछु भ ने गरेकोमा मैले स झाउने गदथे ँ । पीिडतले
भनेपिछ मैले उ कुरा ितवादीको ीमतीलाई
भनेकोमा िनजक ीमतीले पिन मलाई छोरीले भनी
िनजलाई भनेकोमा मलाई उ टै ध काएकोले मैले
मख
ु मा थिु किदएँ भनेक हन् । पिछ आ नो ीमान्लाई
भिनछन् र ितवादीले मलाई फोन गरी ध काउन
था यो । पनौतीमा भेटी यो कुरा बािहर नलान भ नु
भयो । आिथक लोभन देखाउनु भयो । पीिडतलाई
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ितवादी िनजको ीमती र भाइले मानिसक तनाव िदने
गदा रहेछन् । िमित २०७१।४।३० का िदन पीिडतले
मलाई फोन गरी म मदछु भनेकोले म र मेरो २ जना
साथीह हजार िसँढीमा आई २ भाइलाई अ पताल
लैजाउ भनी पठाई मैले िनजको प रवारलाई फोन गदा
मरे मरोस् हामी आउँदनै ौ भनेकोले मैले िज ला हरी
कायालय, धिु लखेलमा आई जानकारी गराएँ भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरणमा कागज गन बु ब नेतले
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
दाइ बु ब नेतको मोटरसाइकलको साँचो
मसँग भएकोले दाइले फोन गरी िददीले िवष खाइछन्
जाउँ भनेकोले हामी बाइकमा हजार िसँढी आय । यहाँ
िददी िवष सेवन गरी बेहोस अव थामा रहेकोमा दाइ
बु िज ला हरी कायालय धिु लखेलमा उजरु गन जानु
भएकोमा म र मेरो साथी िमलेर धिु लखेल अ पतालमा
ल य । एकिदन दाइ बु ब नेतले मािनस भेट्नु छ
भनेकोले म, बु दाइ र सागर गएकोमा बु दाइ र िवप ी
मा छे बीच ठूलो ठूलो आवाजमा भनाभन भएकोले हामी
जाँदा िवप ी मा छे ले बला कारको घटनाको कुरा गरी
भइसके को कुरालाई Issue नबनाउन, ितमी पिन के टा
मा छे र म पिन, ितमीले मेरो सपोट गनपछ
ु ब म
ितमीलाई सहयोग गछु भ नु भएको िथयो भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरण कागज गन सिनल भज
ु ेलले
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७१।५।२५ मा भएको घटना िववरण
कागजको रोहबरको सहीछाप मेरो हो र ितवादीलाई
कडाभ दा कडा सजायँ हनपु छ भ नेसमेत यहोराको
घटना िववरण कागजको रोहबरमा ब ने सागर ब नेतले
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
म कहाँ उ िबरामी धिु लखेल अ पतालबाट
िड चाज भई आउनु भएको िथयो । िबरामीले मेटािसट
खाएको भनी धिु लखेल अ पतालमा लिगएको
रहेछ । िबरामीलाई मैले सो दा र दे दा िबरामी गि भर,
टे सनमा र
सो दा रोइरहेक िथइन् । िनजको

मानिसक अव था तनाव त िथयो । शरीरमा घाउ
र चोट कतै िथएन । क या जाली परु ानो याितएको
िथयो । मैले िनजलाई सोधपछ
ु गदा रोइरा ने र
ब चामा हजरु बबु ाले ३ पटकस म करणी गरेको, ९
क ा पढ् दादेिख बबु ाले आमा नहँदा शारी रक स ब ध
रा ने गरेकोमा आमालाई भ दा पिहला आमाले सपोट
गरेकोमा पिछ आमा बबु ा िमली कुटेकोले िनजले
बाँ न मन नलागेर मेटािसट खाएको रहेछ । Sign for
struggle, forcefull के ही िथएन तर िनजको िबहे
नभएको भएपिन हामीले examination गदाखेरी परु ानो
क याजाली याितएको हनाले सिजलोसँग परी ण गन
सिकने िथयो भ नेसमेत यहोराको िवशेष डा. अ का
े ले िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडत सु बागाउँ एकको र आमाको
भनाई अनस
ु ार िमित २०७१।४।३० मा ितवादीले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको हो भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरणमा बिु झएका सागर काक ले
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
सन् २०।८।२०१४ मा भएको OPD परी ण
ितवेदनमा लेिखएको यहोरा मैले भनेबमोिजम
लेिखएको हो । मैले परी ण गदा उ िबरामीले म ए लै
कुरा गन चाह छु भनेको र हामीकहाँ य ता िबरामीलाई
ए लै कुरा गन ि या पिन भएकोले म र एकजना नस
यशोदा बसेर कुरा गदा वहाँले आ नो िन ा िब क
े ो,
खानामा िच घटेको बताउनभु यो । हामीले िकन िवष
खाएको भनी सो दा वहाँले आ नो बबु ाले शारी रक
िपटाई र जबरज ती करणी गन गरेको बताउनु
भयो । उ घटना बार बार मेरो आँखा अगािड
आइरह छ । सके स म म आ नो बबु ा आमा अगािड
देखा पन चाह न भ दै उहाँ िनराश देिखनहु यो भ ने
यहोराको िवशेष डा. सु त कोइरालाले िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७१।५।८ को घटना थल
मचु ु काको यहोरा मलाई पढी नसनु ाई सहीछाप
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गनहोस्
ु के ही हँदैन भनेकोले सहीछाप गरेको हो ।
उ यहोरा मैले सनु ेको छै न, िकन यसरी मचु ु का
गरे थाहा छै न भ ने यहोराको घटना मचु ु कामा
ब ने खड् गबहादरु थापाले िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
मेरो, िपताको र िददीको स ब ध रा ो
िथयो । िमित २०७१।४।३० िबहान म कलेज गई
१० बजे घरमा आउँदा म, िपता र िददीले खाना खाई
यापटपमा िफ न हेन काम गय । िपता १ बजे बनेपा
जानभु यो भने एकिछन पिछ म पिन िनि कएँ । म घर
फकदँ ा िददी घरमा िथइनन् र बबु ा पिन आउनु भएको
िथएन । १० क ा पिढसके पिछ ११ क ा पढ् दापढ् दै
िददी िबरामी प रन् र पढ् न छोिडन् र के टाह को
साथमा िहँड्न थािलन् । कित के टाह लाई घरमा
पिन याउँिथन् । दिु नयाँ के टाह सँग लागी आ नो
इ जत गमु ाइसके पिछ बु ब नेतको बहकाउमा
लािग िपतालाई यो झु ा आरोप लगाएक हन् भ ने
यहोराको ितवादीका सा ी भाकार काक ले
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
यो आरोप िनता त झु ा हो । वादी सु बागाउँ
एक िवगत २ वषदेिख िबरामी परी छो ने, बबराउने,
लामो समयस म सिु तरहने गिथन् भनी पा रवा रक
ोतबाट थाहा पाएको हो । िनजको िपताले धेरज
ै सो
अ पतालमा लगी उपचार गराउँदा पिन िनको भएको
छै न । मेरो गाउँमा जा ने भएकोले धामी झाँ माफत्
उपचार गराउन मेरो घरमा राखेकोमा कितपटक उनी
एका तमा के टासँग बसेको मैले देखेको हो । सु बागाउँ
एकले हजरु बबु ा तथा बबु ालाई अकाको षड् य पूण
जालमा परी आरोप लगाएक हन् । सु बागाउँ तीन
िनद ष छन् भ नेसमेत यहोराको ितवादीको सा ी
ह रशरण अिधकारीले िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
आ नै सहोदर छोरीलाई यी ितवादीले
जबरज ती करणी गरे भ ने उजरु ी मािथ म िव ास

गिदन् । जाहेरवालीको उजरु ी झु ा हो । मैले देखेस म
ितवादी मेरो वाँइको घरमा सबै रा ो िथयो । भा जी
जाहेरवाली क रब डेढ मिहनाजित लगातार मेरो घरमा
बिसन् । मैले कित पटक जाहेरवालीलाई बु ब नेतसँग
एका तमा बसेको देखेको हँ । को हो यो के टाभ दा मैले
दाइ बनाएको भि थन् । भा जीले िनज बु ब नेतकै
बहकाउमा लागेर यो हनै नस ने अपराधको आरोप
लगाएक हन् । यो अपराध ितवादीबाट भएको छै न
र हनै स दैन भ नेसमेत यहोराको ितवादीका सा ी
राजु रायमाझीले िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७१।४।३० मा िबहन ९:०० बजे
कुल गई िदउँसो १:०० बजे फिकएकोमा घरमा दाइ
िददी मा हनहु यो । िददी बनेपा जा छु भनी गएकोमा
बेलक
ु ा ५:०० बजेस म नफिकएकोले ममीले िददीलाई
फोन गरेकोमा लागेन । बेलक
ु ा खाना खाइसके पिछ
ममीलाई िददीले धिु लखेल डाँडामा िवष खाएको
भनी फोन आयो । िददी िदउँसोभरी के टाह सँग
िहँड्ने र बेलक
ु ा घर िढला आउँदा बबु ाले गाली
गरेकोमा बबु ालाई नै नरा ो मानी १/२ िदन नबो ने
गनहु यो । उजरु ी झु ा हो । घरमा के टाह याई
रा ने गिथन् । आफू धेरै के टाह सँग िहँडी के टाह ले
छाडेपिछ बबु ालाई फसाउन िददीले उजरु ी िदएक
हन् भ नेसमेत यहोराको ितवादीका सा ी कृित
काक ले िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७१।४।३० मा हामी सबै घरमा
िथय । म ११:३० बजेितर छोरीह को रज ट हेन गई
रज ट याई जाहेरवाला, ितवादी सबैले हेरक
े ोमा म
गोठमा गई ध दा सक ३ बजे घरमा आउँदा घरमा छोरी
ीमान् कोही िथएनन् । कृितलाई िददी कहाँ गइन्
भ दा बनेपा गएक भिनन् । छोराछोरी घरमा नै भएको
बखत छोरी मािथ आ नै बबु ाले कसरी बला कार गन
स छ । आफू िविभ न के टाह सँग िहँड्ने र घरबाट
खच िदन छाडेपिछ छोरीले आ नै बाबल
ु ाई करणी
गरेको झु ा आरोप लगाएक हन् । य तो कुकम मेरो
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ीमान्ले गरेको छै न । िनज छोरीले मलाई बाबल
ु े
जबरज ती करणी गरेको भनेको भए म आफै ँं ले उजरु ी
िदई सजाय गराउने िथएँ । पीिडतले अ ले उचालेर
स पि खानलाई मेरो ीमान्लाई फसाउन खोजेको
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादीका सा ी क पना
काक ले िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िज. .का. का ेबाट पाएको २ थान िस.िड.
ह म ये एउटामा पीिडत र ितवादीबीचमा भएको
फोनको रेकिडङ र अक मा िज. .का. का ेको
अनस
ु धान अिधकृत र ितवादीको बीचमा भएको
थान २ िस.िड. ा भएको, सोको Sampling गदा
Voice Sample (Phone Sample) बाट िनजको
आवाजह काटी Sample बनाई िज. .का. का ेको
Voice Recording लाई पिन सोहीअनस
ु ारको रेकड
बनाई Voice spectrum analysis (VSA) मा राखी
परी ण गदा voice िम न गएको, सो Software मा
५०% भ दा मािथ आएको रज टलाई सही मािन छ
भ नेसमेत यहोराको िस.िड. परी ण गन .ना.िन.
आन द िनरौलाले िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
परी णका लािग आएका िस.डी. परी ण गरी
िनजह को वरह को sample बनाई परी ण गदा
देिखएका वरह को रेकडअनस
ु ार परी ण गरी भएको
वरह को ितवेदन तयार पारी ितवेदन िदएको हो ।
वरह क यटु रमा राखेपिछ अ य पछाडी बोिलएका
श दह , ह लाई क यटु रले नै हटाई जनु नमूना जाँच
गन हो यसलाई मा िनका छ । हामीलाई ा भएको
िस.डी. कहाँ उतार भएको हो थाहा छै न । परी णका
लािग ा नमूनाह लाई परी ण गन यो य छ छै न भनी
हेदा ९९% यो य छ भनी बताउँछ। ५०% भ दा मािथ
भएपिछ परी ण गन यो य देिखएको मािन छ । यसमा
परी ण गदा ६२.४% आएको हो । यसैले परी ण गन
यो य मािनएको देिख छ भ नेसमेत यहोराको िस.डी.
परी ण गन .ना.िन. लोकराज पाठकले िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।

िबरामी र िबरामीको साथीको भनाई अनस
ु ार
िनजले मेटािसट (Organophosphere poisoning)
सेवन गरेको भनेको र यही त यमा रहेर यसैको
आधारमा उपचार गरेको हो । िनजको शरीर चेक जाँच
गदा िवष खाए नखाएको यिकन गन सिकएन । आँखा,
छाती, नारी (मटु ु को गित), िज ो सामा य देिखएको
िथयो भ नेसमेत यहोराको िवशेष डा. रामकुमार
महतोले िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडतले आफूउपर हने गरेको कुकृ यका
स ब धमा सहारा नपाएपिछ िवष सेवन गनपनस
मको
ु
प रि थित परेको भनी मौकै मा साथी पूिणमा
तामाङलाई र बु ब नेतलाई भनेको, िवषको
उपचारको ममा र पिछ शारी रक परी णको ममा
डा टरह का सामु िपताले करणी गन गरेको कुरा
बताएको, जाहेरी र कागजमाफत हरीसम बताएको
तथा बकप को ममा अदालतसम बताएको त यमा
सम पता भई पीिडतले िकटानी पमा अदालतसम
य भनाई माण ऐन, २०३१ को दफा १० ले थम
माण मािननु पछ । िपतालाई य ो कसरु मा फसाउनु
पनस मको प रि थित कतैबाट पिु नभएकोले यी
ितवादीले जाहेरवालीउपर जबरज ती करणी गरेको
देिखएकोले ितवादीलाई जबरज ती करणीको ३(४)
नं. बमोिजम ८(आठ) वष कै द सजाय तथा आ नै
छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको हँदा जबरज ती
करणीको २ नं. तथा हाडनाता करणीको १ नं. बमोिजम
थप १०(दश) वषको सजायसमेत ज मा १८(अठार)
वषको कै द सजाय हने ठहछ । साथै आ नै छोरीउपर
जबरज ती करणी भएको देिखएको, िनजको मानिसक
अव था तनावपूण रहेको भ ने डा टरको भनाईबाट
देिखएको समेत आधारबाट यी पीिडतले ितवादीबाट
. २,००,०००।- ितपूित व प भराई िलन पाउने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको िमित २०७१।०९।२२ को
का ेपला चोक िज ला अदालतको फै सला ।
पीिडतक सँगै एउटै िव तारामा सु ने
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बिहनी, ज म िदने आमाको बकप लाई अनदेखा
गरी जाहेरवालीको जीवनशैली र आचरण के हो?
वा तिवकता के हो? ज ता कुरालाई बेवा ता गरी
उ साहटमा िदएको जाहेरीको आधारमा मेरो िव
अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु कायम गरी फै सला
गदा आरोिपत कसरु को स ब धमा यसलाई पु ाई
गन िन प माणका आधार शंकाको सिु वधाबाट
मािथ उठी फै सला हनपु नमा िमित २०७१।०४।३०
गते िदउँसो १:०० बजे भएको भिनएको वारदातमा
घटना थल कृित मचु ु का र पीिडत भनीएक
यि को वा य परी ण ितवेदनका अलावा किथत
वारदात समयमा घर भरी नै प रवारका अ य सद य
स तानह रहेको, संल न कागजबाट प भइरहेको
अव थामा, मलाई सजाय गन गरी सु अदालतबाट
भएको फै सला िु टपूण हँदा उ फै सलालाई बदर गरी
अिभयोग दाबीबाट अलग फुसद ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदक सु बा गाउँ तीन (नाम प रवतन)
को पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनु रावेदन
प ।
पीिडतले आफूउपर हने गरेको कुकृ यका
स ब धमा सहारा नपाएपिछ िवष सेवन गनपनस
मको
ु
प रि थित परेको हो भनी मौकामा पीिडतको साथी
पूिणमा तामाङ र बिु झएका मािनस बु ब नेतलाई
भनेको, िवषको उपचारको ममा डा टरह सँग र
अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतसम बकप
गदा एउटै यहोरा उ लेख गरी बकप गरेको देिखनक
ु ा
साथै पनु रावेदनको पनु रावेदन िजिकर ज तै उसको
भनाई झठु ो हो भ ने कुरा व तिु न र त यपरक पमा
पिु हने माण िमिसल संल न रहेको नदेिखएको हँदा
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणीको ३(४)
नं. बमोिजम ८ वष कै द सजाय तथा आ नै छोरीलाई
जबरज ती करणी गरेको समिथत भएको हँदा
जबरज ती करणीको २ नं. तथा हाडनाता करणीको
(१) एक नं. बमोिजम वष १० (दश) वषको सजायसमेत

ज मा १८ (अठार) वष कै द सजाय हने ठह याई सु
अदालतले गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०७२।३।२९ को फै सला ।
ततु मु ामा जाहेरी यहोरालाई िनज
जाहेरवालीको वा य परी ण ितवेदनले समथन
नगरेको मा नभई अ य वत माणह ले समेत
अिभयोग दाबीलाई पिु गन नसके को, म पनु रावेदक
ितवादीलाई फसाउनका लािग िनज पीिडत र िनजका
साथीह बु ब नेत तथा पूिणमा तामाङसमेतले
बनाएको योजना र का पिनक कथालाई िमिसल
संल न उ कल िडटेलह ले नै उजागर गरी गलत
सािबत गरेको हँदा िनजह ले मौकामा कागज गदा
लेखाएको तथा अदालतमा आई गरेको स पूण बकप
नै झु ा भएको हँदासमेत म पनु रावेदक ितवादी िनद ष
एवं बेकसरु रहेको पिु भई जाहेरवालीको जाहेरी नै
गलत रहेको अव था हँदाहँदै म पनु रावेदक ितवादीले
पीिडतलाई पटक पटक जबरज ती करणी गरेको
होला भनी अनमु ान र शंकाको भरमा मा कसरु दार
कायम गराएको फै सला थािपत यायका मा य
िस ा त र फौ दारी कानूनका सवमा य िस ा तह
िवपरीत भएको, ततु मु ामा पीिडतको शरीर तथा
योिनमा कुनै घाउ चोट नरहेको तर परु ानो क याजाली
याितएको भनी लेिखएको यहोराले जबरज ती
करणीको कुनै संकेतह नरहेको भ ने त य रहँदारहँदै
स मािनत अदालतले सो त यह लाई माणमा निलई
जाहेरवालीको भनाईलाई मा माणमा िलई गरेको
फै सला कानूनसङ् गत छै न । फौजदारी मु ामा सव थम
अपराध भएको त य अथात् वारदात (Corpus
delicti) थापना एवं मािणत हनपु दछ । यिद वारदात
नै थापना छै न भने यस आरोिपत कसरु अपराधमा
अिभयोिजत यि को सहभािगता वा संल नता रहे
भएको वा नभएको भ नेतफ अदालत वेश गन
नस ने ह छ । ततु मु ामा अिभयोिजत वारदात
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
नभएको भ ने कुरा पीिडतलाई िनजका हजरु बबु ाले ३
पटक करणी नै गरेको हो भनी पिु नभएको, िनजले
िवष सेवन गरेकै हो भनी मािणत नभएको, िस.डी.
ह स कली नै हन भनी वादीले स माण भ न
नसके को, मौकामा बिु झएका मािनसह बु ब नेत र
पूिणमा तामाङका बीच फोन संवाद भएको कुरा कल
िडटेलमा नदेिखएकोले पिु गरेको छ । य तै पीिडत
जाहेरवालीको दईु ठाउँमा भएको वा य परी ण
ितवेदनले समेत जबरज ती करणीको भएकै हो भनी
खु न नसके को अव थामा स मािनत अदालतबाट
पीिडतले बदला िलने उ े यका साथ िदएको झु ा
जाहेरीकै कारणबाट जबरज ती करणी गरेको होला
भनी शंका र अनमु ानको भरमा कसरु दार कायम
गराएको मा हो । म पनु रावेदक ितवादी िवलकुल
िनद ष रहेको, िमिसल संल न माणलाई गलत पमा
मू याकन गरी अिभयोजन प ले अिभयोग प दायर
गरेकै भरमा जबरज ती करणी कसरु गरेको आशंका
र अनमु ान गरी ठहर ग रएको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला उ टी गरी पूण पमा सफाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादीको यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा डा. ी रिजतभ धानाङ् ग र
अिधव ा ी सागर िव ले ततु मु ामा वारदात
भएको त य थािपत भएको छै न। अिभयोग प र
िमिसल संल न माणह एक आपसमा बािझएका
छन् । जबरज ती करणी गरेको भए पीिडतको शरीर
तथा योिनमा घाउ चोट देिखनु पनमा िनजको शारी रक
परी णबाट य तो के ही देिखएको छै न । पीिडतको
अक मा छे सगँ ेम स ब ध रहेको र सोही के टाको
उ साहटमा लािग आ नै बबु ाउपर जबरज ती
करणी ज तो अपराधको आरोप लगाएकोमा िनजको

यहोरालाई मा आधार बनाई ितवादी सु बा गाउँ
तीनलाई आरोिपत कसरु मा सजाय हने ठह याई भएको
का ेपला चोक िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलामा िमिसल
संल न माणको समिु चत मू याङ् कन नभएको हँदा
बदर गरी ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु
पदछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपरो बमोिजमको त य एवं बहस िजिकर
रहेको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको फै सला िमलेको छ, छै न? पनरु ावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन?
सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. ितवादी सु बा गाउँ तीनले आ नै
छोरीलाई जबरज ती करणी गरेकोले िनजको सो काय
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १, २ र
३(४) नं. अनस
ु ारको कसरु भएको हँदा िनजलाई सोही
महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय गरी ऐजनको १०
नं. बमोिजम ितपूित िदलाई हाडनाता करणी गनको
मह वको १ नं. बमोिजम थप सजायसमेत ग रपाउँ
भनी अिभयोग माग दाबी रहेको छ । ितवादीले
आरोिपत कसरु मा इ कार रही अदालतमा बयान गरे
पिन ितवादीले जबरज ती करणी गरेको ठह याई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. ८
वष र हाडनाता करणी गनको महलको १ नं. बमोिजम
थप १० वष गरी १८ वष कै द सजाय तथा पीिडतले
ितवादीबाट . २०००००/- ितपूित पाउने ठह याई
भएको िज ला अदालतको फै सलाउपर ितवादीको
पनु रावेदन पदा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट समेत
सोही फै सला सदर भएको देिख छ । सो फै सलाउपर
िच नबझ
ु ी ितवादीको यस अदालतमा पनु रावेदन
पन आएको देिखयो ।
३. पीिडत सु बा गाउँ एकले सु बा गाउँ
तीन र सु बा गाउँ चारले जबरज ती करणी गरेको
हँदा सजाय ग रपाउँ भनी जाहेरी दरखा त िदएको
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पाइयो । पीिडतको शारी रक परी ण हँदा क याजाली
परु ानो याितएको, मानिसक अव था तनाव त िथयो
भनी ितवेदनमा उ लेख भएको देिख छ । पीिडतले
िनजको बबु ा र हजरु बबु ाले आफूसँग जबरज ती करणी
गरेको भनी आ नो साथी पूिणमा तामाङसमेतलाई
बताएको िमिसल संल न िनज पूिणमा तामाङको कागज
यहोराबाट देिख छ । पीिडतको शारी रक परी ण गन
डा. अन त े लाई समेत सोही यहोरा बताएको
देिख छ । आफूसँग भएको वारदातको भु भोगी र
य दश समेत यी पीिडत वयम् भएको िनजले
सो कुरा आ ना अ य साथीह लाई समेत बताएको
अव था िमित २०७१।४।३० मा घटेको वारदातको
स ब धमा िमित २०७१।५।८ मा पीिडतको शारी रक
परी ण गराउँदा जबरज ती करणीको वारदात थािपत
गन आव यक पन माणह न भई जाने अव था
रह छ । यसका साथै पीिडतले वयम् आ नो यहोरा
लेखाउँदा एवं अदालतमा बकप गदा ितवादीले डर
धाक देखाई वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट
य तो अव थामा हने जबरज ती करणीमा पीडक र
पीिडतबीच संघष नै नभएको हँदा पीिडतको शरीरमा
संघषको िच ह नदेिखन स ने ह छ । तर पीिडत
वयम्ले जबरज ती करणी भए हो भनी लेखाएको
एवं सोही यहोरा वारदातकै िदन अ य साथीह लाई
समेत बताएको अव थामा िनजको शरीरमा संघषको
िच नभएको र जबरज ती करणी भएको कुनै माण
फे ला नपरेकोले जबरज ती करणी भएको होइन भनी
मा न िमलेन । उ वारदातको य दश यी पीिडत
वयम् भएकोले य तो अव थामा िनजको भनाईलाई
ा ता िदनपु न देिख छ ।
४. पीिडत सु बा गाउँ एकले जाहेरी िदँदा
ितवादी सु बा गाउँ तीनलाई िकटान गरी िदएको
देिख छ । िनजले अदालतमा उपि थत भई बकप
गदा आ नो जाहेरी यहोरालाई समथन गद म मी
घरमा नभएको बेला हजरु बबु ाको बारेमा स लाह गन

भ दै बोलाई मेरो संवेदनशील अङ् गमा छुन था दा
मैले के गरेको हो? भनी ितरोध गद बािहर िन कन
खो दा तानेर कुट् दै टाउको िभ ामा ठो काई अचेत
बनाई सबै कपडा खो न खो दा कराएकोले उसको
पे टी मेरो मख
ु मा घस
ु ारी िदयो । हात खु ा यापी
मलाई बला कार गरेपिछ यो कुरा बािहर कसैलाई
भनेमा गु डा लगाई मा रिद छु भनी ध क िदएको हो
भनी िसलिसलेवार पमा लेखाई िदएको देिख छ ।
ितवादी सु बा गाउँ तीनले अनस
ु धानको ममा
बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही छोरी बु
ब नेतसँग िहँड्ने गरेकोले बु ब नेतको अगािड
छोरीलाई िपटेको िथएँ । यही िनहँमा जाहेरी िदएको
हनपु दछ भनी लेखाएको देिख छ । अदालतमा बयान
गदा पिन आरोिपत कसरु मा इ कार रही छोरी र बु
ब नेतले नाटक रची मलाई फसाउन खोजेका हन्
भनी लेखाइिदएका छन् । ितवादीको ीमती तथा
पीिडतक आमा सु बा गाउँ दईु ले छोरी ए लै भएको
मौका पारी ितवादीले जबरज ती करणी गरेको थाहा
पाएको भनी लेखाई िदएको देिख छ । अनस
ु धानको
ममा कागज गन बु ब नेत र ितमा तामाङको
िवगत ६ वषदेिख पीिडतको बबु ाले डर ास देखाई
जबरज ती करणी गद आएको कुरा पीिडतले बताएको
भनी लेखाउनक
ु ा साथै सोही यहोरालाई समथन हने
गरी अदालतमा बकप समेत ग रिदएको देिख छ ।
पीिडत ितवादीको आ नै छोरी भएको त यमा िववाद
भएन । पीिडतले २०७१।४।३० मा आ मह या गन
याससमेत गरेको देिख छ । यी ितवादीले आ नै
छोरीलाई जबरज ती करणी नगरेको भए पीिडतले
सो कुरा आ ना साथीह लाई र आमासमेतलाई
बताउनु पन कारण के ही देिखँदन । आमा समेतलाई सो
कुराभ दा आमाले िनजलाई नै ह काए पिछ ितवादीले
फे री जबरज ती करणी गदा िमित २०७१।४।३० मा
आ मह या गन यास गरेको देिख छ । ितवादीले
यदी य तो काय नगरेको भए िनजको आ नै छोरीले
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य तो आरोप लगाउने िव सनीय कारणसमेत
खल
ु ाउन सके को छै न । िनजले अदालतमा बयान गदा
पीिडत के टा िलई ४/५ िदन घरबाट हराउने र च र
नरा ो भएको कारणले मलाई फसाउन खोजेक भनी
लेखाएका छन् । य तै यस अदालतमा पनु रावेदन
गदा पीिडतलाई आिथक सहयोग नगरेको र िनजलाई
सही बाटोमा याउनको लािग ह का र सावधानीपूवक
िहकाएको कारणले बदला िलने उ े यले जाहेरी िदएको
भनी ितवादीले उ लेख गरेका छन् । तर पीिडत आफै ँ
एउटा वय क एवं पढेलेखेको मा छे भएको देिखएको
अव थामा उपरो कारणह ले गदा मा पीिडतले
आ नै बाबउु पर जबरज ती करणी ज तो घिृ णत
अपराध गरेको आरोप लगाउन स ने आधार देिखँदैन ।
५. ितवादीले जबरज ती करणी भएको
त यलाई थािपत गन कुनै भौितक सबदु माण
नभएको, पीिडतको शरीरमा संघषको िच ह नभएको
भनी िजिकर िलएको देिख छ । जबरज ती करणीको
अपराधमा योिनिभ पु षको िवयलगायतका अ य
सबदु माण फे ला पनको लािग वारदात घटेलग ै
पीिडतको शारी रक परी ण भएको हनपु दछ । य तै
वारदातप ात पीिडतले कपडा फे दा पीिडतको
कपडामा पाउन सिकने पु ष र भेिटने स भावना
हँदनै । पीिडतले वारदात पिछ नहु ाएमा पिन धेरै
सबदु माणह न हन जा छ । ततु वारदातमा
ितवादीले पीिडतसँग ६ वषदेिख जबरज ती करणी
गद आएको उ लेख भए पिन पिछ लो पटक िमित
२०७१।४।३० मा जबरज ती करणी गरेको भनी
जाहेरी िदएकोमा िमित २०७१।५।८ मा मा िनजको
शारी रक परी ण भएको देिख छ । वारदात भएको
यित लामो समय यितत भएप ात भएको शारी रक
परी णबाट पीिडत र ितवादीबीच यौनस पक भएको
माण फे ला पान स भावना एकदम यून देिख छ ।
य माणको अभावमा प रि थितज य माणको

म तले िनणय गनपन
ु ह छ।
६. सु बा गाउँ एकले ितवादीसँग भएको
फोन संवादको िस.डी. पेस गरेकोमा सो संवाद
अनस
ु धानको ममा यी ितवादीलाई सनु ाउँदा मेरो
वर ज तो ला छ भनी लेखाएको देिख छ । ितवादी
सु बा गाउँ तीनले योग गन गरेको ९८४१८४९९३६
नं. को मोबाइल र पीिडत सु बा गाउँ एकले योग
गन गरेको ९८०३७३५१९० नं. को मोबाइलबीच
तीन पटक फोन स पक गरेको कल टेटमे टबाट
देिख छ । पीिडत र ितवादीबीच भएको कुराकानीको
Voice Record लाई Voice Spectrums Analysis
को लािग पठाउँदा ितवादीको नमनु ा आवाजसँग
record भएको आवाज मशः ५९.३%, ६२.४%
र ६१.९% िमलेको भनी के ीय अनस
ु धान यरु ो
महाराजग जबाट ा भएको परी ण ितवेदनबाट
देिख छ । सो परी ण गन .ना.िन. आन द िनरौलाले
ितवादीको नमूना आवाज र शंका पद Voice
recording लाई Voice Spectrum Analysis
मा राखी परी ण गदा Voice िम न गएको, सो
Software मा ५०% भ दा मािथ आएको िनज टलाई
सही मािन छ भनी अदालतमा आई बकप ग रिदएको
देिख छ । पीिडत र ितवादीबीच भएको उ संवादमा
मैले ग ती महसस
ु गरीसके यस कुरालाई issue, नबना
यो कुरा उठाइस भने issue बनाइस भने रा ो हँदनै
भिन ितवादीले भनेको देिखयो । यसरी यी ितवादीले
आ नो ग ती महसस
ु गरी Issue नबनाउन भनी
ितवादीले पीिडतसँग गरेको फोन संवादको आवाज
िनजको आवाजसँग मेल खाएको, पीिडतले आ नै
बबु ाउपर जबरज ती करणी गरेको आरोप लगाउनक
ु ो
अक कुनै िव सनीय कारण नदेिखएको, पीिडतले
उ वारदातको स ब धमा आ नो आमालगायत अ य
साथीह लाई समेत सोही समयमा बताएको, िनजका
साथीह ले समेत सोही यहोरालाई समथन हने गरी
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अनस
ु धानको ममा एवं अदालतमा समेत बकप
ग रिदएको अव थामा यी ितवादीले आरोिपत कसरु
गरेका होइनन् भनी मा न िमलेन । आरोिपत कसरु बाट
ितवादीले सफाई पाउनु पदछ भनी ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर एवं िनजको तफबाट उपि थत
िव ान् कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग
सहमत हन सिकएन ।
७. अब ितवादीलाई हने सजायको स दभमा
हेदा पीिडतको उमेर १६ वषभ दा बढी र २० वषभ दा
कम देिखएकोले यी ितवादीलाई सजाय गदा मल
ु क
ु
ऐन जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम
सजाय हने देिखयो। ितवादीले पीिडतलाई धाक
ध क िदई कुटिपटसमेत गरी करणी गरेको देिखएको,
वारदातप ात्समेत ध याउने गरेको देिखएको,
पीिडतलाई बार बार करणी गरी िनजको मानिसक
वा यमा समेत असर परेको देिखएकोले िनजलाई
जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम ८
वष कै द र ितवादीले आ नै छोरीलाई करणी गरेको
काय मल
ु क
ु ऐन, हाडनाता करणीको १ नं. िवपरीतको
काय भएको सो १ नं. बमोिजम थप १० वष कै द सजाय
हने ठहर्याएको फै सलालाई अ यथा मा न िमलेन ।
८. तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारण र
माणबाट पनु रावेदक ितवादीले आ नै छोरीलाई
जबरज ती करणी गरेकोले िनज ितवादी सु बा
गाउँ तीनलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(४) नं. बमोिजम ८ वष कै द र पीिडत
िनजको आ नै छोरी भएकोले ऐजन २ नं. बमोिजम
तथा हाडनाता करणीको १ नं. बमोिजम थप १० वष
कै द सजाय हने ठह याइएको का ेपला चोक िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।३।२९ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु

मु ाको पनु रावेदन दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
यस अदालतको अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृत: रामु शमा
इित संवत्् २०७३ मंिसर ८ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८१२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
फै सला िमित : २०७३।१०।१८
२०६८-CR-१२९४
मु ाः जबरज ती करणी
पनु रावेदक / ितवादी : िदलबहादरु को छोरा िज ला
भोजपरु मल
ु पानी गा.िव.स.वडा नं.१ घर भई
हाल े ीय कारागार शाखा झु कामा थनु ामा
रहेका कुमार गु ङ
िव
यथ / वादी : माया गु ङको जाहेरीले नेपाल सरकार
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§

समयको अ तरालपिछ अदालतमा
भएको बकप मा पीिडत र जाहेरवालाले
ितवादीलाई फाइदा पु ने गरी वा
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§

§
§

§

सजायबाट उ मिु िदने कुनै लोभ लालच
वा भाव वा दबाबसमेतमा परी वा माफ
िदने सोच बनाई आ नै मौकाको भनाईलाई
ख डन गरेपिन पीिडतको वा य
परी णले वारदात थािपत भइरहेको
अव थामा पीिडतको मौकाको भनाईलाई
माणमा िलन िम ने ।
( करण नं. ५)
फौजदारी मु ामा अिभयु बाट आरोिपत
कसरु भएको हो होइन भ ने त यगत
सबदु ह को आधारमा िन कषमा पगु ी
िनणय गनुपन ह छ । हा ो समाजमा
सामािजक र पा रवा रक ि थितको
कारणले ितवादीलाई सजायबाट उ मिु
िदने िनयतले वयम् पीिडतलगायत कसैले
अदालतमा आई मौकाको बयानिवपरीत
इ कारी बयान िदन स ने ि थितलाई
यानमा राखी यायकता यसतफ सजग
हनुपदछ । िमिसल संल न माणह को
िव ेषण गरी ितवादीले कसुर गरेको हो
होइन भनी िन कषमा पु नु पन ।
िनरपराध ठहर हने गरी कसैले ितवादीका
हकमा बयान िदएको आधारबाट मा
ितवादीलाई उ मु िदन निम ने ।
पीिडतले मौकामा बयान गदा करणी गरेको
भ ने ितवादीउपर पोल गद सािबती
बयान गन र अदालतसम होइन भनी
इ कारी बयान गरेकै आधारमा कसरु
ठहर हने र नहने भ नु भ दा पिहले फरक
फरक अिभ यि का बयानमा उि लिखत
अ तरिनिहत व तुि थितलाई िव लेषण
गद िन कषमा पु नु पन ।
तुत मु ा गि भर कृितको भएको र
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§

§

§

§

य ता मु ामा ितवादीले सा ीह लाई
आश, ास वा लोभनमा पारी
अनस
ु धानका ममा मौकामा िदएको
बयानमा अ य मोड् न Hostile बनाउन
खो दछन् । Hostile भएकै आधारमा
ितवादीलाई आरोिपत कसुरबाट सफाई
िदन निम ने ।
िमिसल संल न रहेका ा त माणह बाट
ितवादीले कसरु गरेको थािपत हन
आएको ि थितमा पीिडत जाहेरवालाले
ितवादीले कसरु गरेको होइन भनी बकप
गरी िदँदैमा िमिसलबाट थािपत त यलाई
अ यथा गन निम ने ।
अपराध हदँ ाको प रि थित, समय र प को
भनाई र िमिसल संल न माणह को
िव लेषण गरी कसुर भएको हो वा होइन
भनी यिकन गरी कसरु गन ितवादीलाई
सजाय िदनु यायको मा य िस ा त हने ।
( करण नं. ७)
आ नै ीमतीले पितउपर र आ नै
छोरीले बाबुउपर आफूह को भिव यमािथ
उठ् ने गरी अनाहकमा मौकामा
उजरु गरे होलान भनी अनमु ान गन
िम दैन । अदालतसम बकप गदा
इ कारी बयान गरेकै आधारमा अ य माण
नहेरी कसरु बाट उ मु िदनु यायसङ् गत
पिन नहने ।
जबरज ती करणी अपराधमा च मिदद
गवाह पीिडतनै ह छन् । पीिडतले
मौकामा य गरेको कुरा नै स य ह छ
िकनक यसबेला आफूलाई परेको पीडा
मानसपटलबाट हटेको नहने ।
( करण नं. ११)

पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा
भूपाल ब नेत
यथ / वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ान साद भस
ु ाल
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६१, अंक ७, िन.नं.७४११,
प.ृ ८९३
§ ने.का.प.२०६६, अंक ६, िन.नं.८१७९,
प.ृ १०३८
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, हाडनातामा करणी गनको
महलको १ नं.
सु फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी बालकृ ण उ ेती
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमा. यायाधीश ी िग रराज पौड् याल
मा. यायाधीश ी नरे कुमार िसवाकोटी
फै सला
या. सारदा साद िघिमरे : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको
े ािधकारअ तगत पन भई दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त त य एवं ठहर यस कार छःमेरी जेठी सौताको तफबाट जि मएक छोरी
वष १३ क नाबािलका सिमला गु ङ (नाम प रवतन)
लाई मेरो ीमानले िमित ०६७।८।१० मा कुटिपट
गरेको छोरी रोएकोले कोठाबाट िनकाली अक कोठामा
सतु ाएको िथएँ । सोको भोिलप ट छोरी आफ तको
घरमा गएक बेलामा बाबल
ु े करणी गरेको भ ने सनु ाए
र मैले पिन सनु ी छोरीसँग बु दा बाबल
ु े जबरज ती
करणी गरेको भ ने कुरा भनेक ले िनज ितवादीउपर
आव यक कारवाही ग रपाउँ भनी माया गु ङको
जाहेरी दरखा त ।

िमित ०६७।८।१० गते राित बबु ा ितवादी
कुमार गु ङ म सतु ेको ठाउँमा आई आफूले लगाएको
लगु ा खोली चपु चाप ह ला गरेमा मा रिद छु भनी
एकहातले मख
ु िथची मैले लगाएको पाइ ट र पे टी
खोली िदई आ नो ठाडो िलङ् ग मेरो योिनमा पसाई
जबरज ती करणी गरी िवयसमेत झारी छाडेका हन्
भ ने पीिडत सिमला गु ङ (नाम प रवतन) ले गरेको
कागज ।
िमित ०६७।८।१० गते बेलक
ु ९/१०
बजेितर म मेरो छोरी सिमला गु ङसँग िट.भी. हेरी
बसेको िथएँ । मलाई यौन उ ज
े ना भएकोले मैले सबै
आ ना लगु ा खोली छोरीलाई बो न कराउनसमेत
निदई उसले लगाएको लगु ा खोली मेरो ठाडो िलङ् ग
िनजको योिनमा जबरज ती िछराई जबरज ती करणी
गरी आ नो ओछ् यानमा सतु ेको हो भ ने ितवादी
कुमार गु ङको बयान ।
िमित ०६७।८।१० गते राित पीिडत सिमला
गु ङ (नाम प रवतन) लाई िव ख डका ितवादी
कुमार गु ङले जबरज ती करणी गरेको कुरा िनज
पीिडतले नै भनेकोले थाहा पाएको हो भ ने व तुि थित
मचु ु का ।
िमित ०६७।८।१० गते राित पीिडत
नाबािलका सिमला गु ङ (नाम प रवतन) र िनजकै बाबु
ितवादी कुमार गु ङले िट.भी. हेरी बसेको अव थामा
ितवादीलाई यौन उ ेजना भएको अव थामा छोरी
सिमला गु ङलाई ह ला गरेमा मारी िद छु भनी ध क
िदई दबाबमा पारी जबरज ती करणी गरी जबरज ती
करणीको महलको १ र ३(२) बिखलाप कसरु गरेको
देिखँदा ऐ. महलको ३(२) बमोिजम सजाय हन र ऐ.
ऐनबमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई उिचत ितपूित
िदलाई पाउँ साथै पीिडत र ितवादी बाबु छोरी नाताका
देिखँदा हाडनाता करणीको १ नं. र २ नं. बमोिजम थप
सजाय हनसमेत अनरु ोध ग र छ भ ने अिभयोग प ।
मेरी जेठी प नीतफक छोरी सिमला गु ङ
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
(नाम प रवतन) रात िवरात जहाँ मन ला यो यही
िहँड्ने किहले २/४ िदनस म पिन घर नआउने हँदा
मैले छोरीलाई स झाई बझ
ु ाउने गदा सो कारण मसँग
रसाउने गदिथन । ०६७।८।१० गते राित छोरीलाई
स झाउँदा पिन नमानेक ले मैले २/४ थ पड लगाएकोमा
भोिलप ट पाँचक या गएर मलाई बाबल
ु े करणी गरेको
भनी ह ला गरी झठु ा जाहेरी मेरी प नीलाई िदन
लगाइन मैले जबरज ती करणी गरेको होइन भ ने
ितवादी कुमार गु ङले अदालतमा गरेको बयान ।
जाहेरवाली माया गु ङ ितवादीका सा ी
रेनु गु ङ पीिडत सिमला गु ङसमेतले अदालतमा
बके को बकप ।
ितवादीले आ नै छोरीलाई जबरज ती
करणी गरेको हँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम कै द वष १०
र हाडनाता करणीको १ नं. बमोिजम थप सजाय कै द
वष १० समेत सजाय हने र जबरज ती करणीको १०
नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई .१०,०००ितपूितसमेत भराई पाउने ठहर गरी सनु सरी िज ला
अदालतबाट िमित ०६८।३।२८ मा भएको फै सला ।
वयम् जाहेरवाली र पीिडतले समेत
जबरज ती करणी भएको होइन भनी अदालतमा बकप
गरेको, िवशेष को रायबाट त यगत माणले समेत
म ितवादीको िनद िषता पिु ग ररहेको अव थामा
सु िज ला अदालतबाट ितवादीलाई सजाय हने
ठहर गरी गरेको फै सला िु टपूण, उ टीयो य भएकोले
सु फै सला उ टी गरी मलाई सफाई पाउने गरी
इ साफ पाउँ भनी सु िज ला अदालतको फै सलामा
िच नबझ
ु ाई कुमार गु ङले िमित ०६८।४।२५
गते पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरमा दायर भएको
पनु रावेदन प ।
यसमा पनु रावेदक ितवादी कुमार गु ङले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको हैन छै न भनी
पीिडत र जाहेरवालीले अदालतसम बकप गरेको

स दभमा माण मू याङ् कनको रोहमा सु को फै सला
फरक पनस ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.२०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, ०४८ को िनयम ४७
बमोिजम छलफलको लागी यथ िझकाई उपि थत
भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको आदेश ।
यसमा जाहेरवाली माया गु ङको जाहेरी
(सूचना) को करण ५ मा उ लेख ग रएक िज ला
सनु सरी पाँचक या गा.िव.स. वडा नं.५ ि थत खैरने ी
ब ने िसजना गु ङलाई वादी प बाट उपि थत गराई
िदनु भनी िमित िकटान गरी िझकाई ितवादीको
रोहबरमा बकप गराउन िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
यस अदालतको ०६८।९।१७ को आदेश ।
ितवादी कुमार गु ङ र पीिडता शिमला
गु ङ (प रवितत) का बीच बाबु छोरीको नातास ब ध
रहेको त यमा िववाद देिखन आएन । ितवादी िपताले
िनजकै छोरीलाई हाडनातामा पन गरी जबरज ती
करणी गरेको भनी ततु मु ा दायर भएको देिख छ ।
पनु रावेदक ितवादी अदालतमा कसरु मा इ कार रहेको
देिखए पिन िनजले अिधकार ा अिधकारीसम
आरोिपत कसरु मा पूण सािबत रही बयान कागज गरेको
देिख छ । िपिडताको मौकाको कागज र ितवादीको
अिधकार ा अिधकारीसम को भनाइमा घटनाको
स ब धमा पर पर मेल खाएको अव था देिखएको
छ । िपिडतको वा य परी ण ितवेदन हेदा Labia
Minora मा Bilateral abrasion र Hymen Torn
भ ने यहोरा उ लेख भएबाट िपिडतालाई करणी
भएको ल णह खु न आएको छ । िचिक सकले
तयार गरेको case history मा पिन िपताले जबरज ती
करणी गरेको बताएक िथइन भ ने यहोरासमेत
उ लेख भएको देिख छ । अदालतसम बकप गदा
िपिडता र िनजक सौतेनी आमा जाहेरवाली माया
गु ङले ितवादी िनद ष रहेको मा न िम ने अव था
देिखएन । ितवादीले िपिडता छोरीलाई जबरज ती
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करणी गरेको भनी िनज िव िनजकै ीमती माया
गु ङको िकटानी जाहेरी परेको िपिडतको िनजउपरको
मौकाको िकटानी पोल भएको र िपिडताको वा य
परी ण ितवेदनबाट खु न आएको यहोराबाट
ितवादी िनद ष रहेको मा न िम ने देिखन नआएकोले
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको
ठहर्याइ ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३(२) नं. र हाडनाता
करणीको महलको १ नं. बमोिजम सजाय गन गरी सु
सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित २०६८।०३।२८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ
भ ने पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
२०६८।११।०३ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको
फै सलामा िच बझ
ु ेन । उ अदालतबाट सु सनु सरी
िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई सदर गदा
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १० क नं.
मा भएको यव थाअनस
ु ार पीिडत वा नी मािनसको
बयान गराउँदा मिहला हरी कमचारी र मिहला हरी
कमचारी नभएमा समाजसेवीको रोहवरमा अ य हरी
कमचारीले गराउन स ने कानूनी ावधानको पालना
ग रएको ि थित नभएको कुरालाई हे रएको छै न । िनज
नाम प रवितत (सिमला गु ङ) को अदालतमा भएको
बकप मा आफू मािथ जबरज ती करणीको घटनास म
नभएको ितवादी िनद ष रहेको यहोरा उ लेख
गरेको अव था छ । वा य परी ण ितवेदनमा
समेत करणी भएको भ न सिकने राय िदएको अव था
छै न । मैले अदालतमा बयान गदा पूणत इ कार रही
गरेको बयानलाई सा ी रेनु गु ङले ग रिदएको
बकप ले पिु गरेको छ । त यगत माणसमेतबाट
िनद ष देिखरहेको अव थामा माणको कुनै िव ेषण
नै नगरी भएको पनु रावदेन अदालत, िवराटनगरको
फै सला िु टपूण बदर यो य हँदा उ टी गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी िनज

कुमार गु ङको यस अदालतमा दायर पनु रावेदन प ।
यसमा पीिडतको बकप को रोहमा पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरको फै सला फरक पन देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोिजम िवप ी िझकाई
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू
भ ने यस अदालतबाट िमित २०७२।१०।६।४ मा
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ाको िमिसल संल न माण कागजातह अ ययन
गरी पनु रावेदक ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी भूपाल ब नेतले सौतेनी मामला रहेको
र हेरचार नपगु ेको हनस ने कारणबाट आवेशमा आई
जाहेरी दरखा त िदएको हनस छ । जाहेरवाला छोरी
/ प नीले अदालतमा आई बकप ग रिदँदा कसरु मा
इ कार रही बकप ग रिदएको अव था छ । आफूले
ज म िदएको छोरीलाई य तो काम गरे होलान भनी
अनमु ान गन पिन सिक न । बल योग भएको भ ने
अव था शोभिनय छै न । अिधकतम सजाय गनु नै
मा पया त छै न भनी ितपािदत िस ा तअनु प
वैकि पक िजिकर िलएको छु भनी बहस गनभयो
ु ।
यसैगरी वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी ान साद भस
ु ालले
ितवादी मौकामा कसरु मा सािबत रहेका छन् ।
हाडनातािभ को घटना भएकोले मौकामा िदएको
सािबती िकटानी बयानिवपरीत अदालतमा इ कारी
बयान गरेको अव था छ । पा रवा रक र सामािजक
दबाबका कारण य तो भएन होला भ न सिक न ।
जेठी ीमतीको छोरी पीिडत हन् । का छी ीमतीले
जाहेरी िदएको अव था छ । पीिडत नाबािलक रहेक
र बाबक
ु ै संर णमा हकनु पन अव थामा बाबस
ु गँ
संघष वा ितवाद गन स ने कुरा पिन भएन । घा
जाँच के श फाराम ितवेदनबाट जबरज ती करणी
भएको अव था देिख छ । अदालतमा Hostile भएकै
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आधारमा मा कसरु दारले सजायबाट मु पाउने
अव था छै न । जबरज ती करणीको घटना थािपत
भएको अव थामा ितपािदत निजर िस ा तसमेतबाट
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला सदर
हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
यसमा ितवादी कुमार गु ङले छोरी नाताक
नाम प रवितत (सिमला गु ङ) लाई जबरज ती करणी
गरेको हँदा हदैस मको कारवाही ग रपाउँ भ ने जाहेरी
दरखा त रहेकोमा कसरु मा सािबत रही बयान गन िनज
ितवादीको उ काय मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी
महलको १ र ३(२) नं. तथा हाडनाता करणी गनको
महलको १ नं. बिखलाप कसरु हँदा सोही महलको १
नं., ३(२) नं. बमोिजम सजाय हन र ऐजन महलको
१० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई उिचत
ितपूित िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेतको अिभयोगप
पेस भएकोमा सु सनु सरी िज ला अदालतबाट िनज
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी भएको सजाय उपर
ितवादीको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरमा परेको
पनु रावेदनमा समेत सु सनु सरी िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर भएकोमा िच नबझ
ु ी िनज
ितवादी कुमार गु ङको यस अदालतमा पनु रावेदन
प दायर हन आएको देिखयो । त स दभमा पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरको फै सला िमलेको छ, छै न ?
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु ने नपु ने
के हो ? सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िमित
२०६७।८।१० गते राित ७:३० बजेको समयमा बाबल
ु े
आफूलाई जबरज ती करणी गरेको यहोरा आफ त
नातापन िसजना गु ङकोमा गई सनु ाएको र िनजबाट
थाहा पाई छोरीसँग बु दा करणी भएको भ ने थाहा
पाएकाले िनज कुमार गु ङलाई हदैस मको कारवाही
ग रपाउँ भनी माया गु ङले िदएको जाहेरी दरखा तबाट
ततु मु ाको उठान भएको देिख छ । ितवादी कुमार
गु ङले मौकामा बयान गदा पीिडतलाई करणी गरेको

कुरा वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । अदालतसम
बयान गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ ।
३. उ जाहेरी यहोरालाई समथन हने
गरी पीिडत नाम प रवितत (सिमला गु ङ) ले घटना
िववरण खल
ु ाई करणी भएको भनी अनस
ु धान
अिधकृतसम मौकामा िनजले घटना िववरण कागज
गरी िदएको पाइ छ भने अदालतसम बकप गदा सो
यहोरा इ कार गरी बकप ग रिदएको पाइ छ ।
४. िमिसलबाट ितवादी कुमार गु ङ
पीिडत सिमला गु ङ (प रवितत नाम) का बीच
बाबु छोरीको नाता स ब ध रहेको त यमा िववाद
देिखएन । ितवादी कुमार गु ङले अदालतसम बयान
गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरे तापिन अनस
ु धान
अिधकृतसम मौकामा बयान गदा कसरु मा सािबती
रही बयान गरेको देिख छ ।
५. पीिडतको िमिसल संल न शारी रक
जाँच ितवेदनमा Labia Minora मा Bilateral
abrasion र Hymen Torn भनी उ लेख भएको र
पीिडत र जाहेरवालाले अदालतसम गरेको बकप मा
करणीको घटना नै नभएको भनी उ लेख ग रिदएकोमा
सोतफ के ही िववेचना नै नगरी र िमिसल संल न
त यगत माणसमेतबाट म िनद ष रहेको मािणत
हँदा मलाई सजाय गन गरी भएको फै सला िु टपूण
छ भ ने ितवादीको िजिकरतफ हेदा नाम प रवितत
पीिडता सिमला गु ङक सौतेनी आमा मायाँ
गु ङले ितवादीको िव िकटानी जाहेरी िदएको
देिख छ । मौकामा कागज गदा पीिडत र जाहेरवालाले
ितवादीले कसरु गरेको हो भनी यहोरा लेखाई िदएको
पाइ छ । िनजह ले अदालतमा उपि थत भई बकप
गदा आ नो मौकाको भनाइमा इ कार रही वारदात नै
नभएको भनी आ नै मौकाको भनाईलाई ख डन गरी
यहोरा लेखाएको पाइ छ । पीिडतले अदालतमा आई
ख डन गरेको आ नो मौकाको भनाईलाई माणमा
िलन िम छ िम दैन भ ने स ब धमा िवचार गदा यी
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पीिडतको मौकामा कागज हँदा जाहेरवाला मायाँ
गु ङसमेत रोहवरमा बसेको देिख छ । पीिडतको
वा य परी ण ितवेदनमा Labia Minora मा
Bilateral abrasion र Hymen Torn भनी उ लेख
भएको हँदा पीिडतसँग करणी भएको अव था देिखएको
छ, वारदात नै नभएको अव थामा छोरी र ीमतीले
बाबु लो ने िव य तो सङ् िगन आरोप लगाउनु पन
अव था हँदैन, समयको अ तरालपिछ अदालतमा
भएको बकप मा पीिडत र जाहेरवालाले ितवादीलाई
फाइदा पु ने गरी वा सजायबाट उ मु िदने कुनै लोभ
लालच वा भाव वा दबाबसमेतमा परी वा माफ िदने
सोच बनाई आ नै मौकाको भनाईलाई ख डन गरेपिन
पीिडतको वा य परी णले वारदात थािपत
भइरहेको अव थामा पीिडतको मौकाको भनाईलाई
माणमा िलन िम ने ह छ । यस स ब धमा नेपाल
कानून पि का २०६१, अङ् क ७, िन.नं ७४११, पृ
८९३ मा कािशत ी ५ को सरकार िव
याम माझी
भएको जबरज ती करणी मु ामा यस अदालतबाट
फौजदारी मु ामा अिभयु ले अपराध गरेको हो िक
होइन भ ने त यगत सबदु ह को आधारमा िनणय
गन कुरा हो, अपराधीलाई बचाई िदने िनयतले वयम्
पीिडतलगायत कसैले बयान िदन स ने ि थितलाई
यानमा राखी यायकताको िनणय िदँदा कसैले सफाई
िदने बयान िदँदमै ा अिभयु िनरअपराध ठहर गनपन
ु वा
कसैले अिभयु िव बयान िदँदमै ा अपराधी ठह रनै
पन भ न सिक न । यि को बयानलाई सबदु क
ै ो पमा
मा िलन सिक छ, तर अकाट् य माण मा न नसिकने
भ ने िस ा त ितपादन भएको छ । यसैगरी नेपाल
कानून पि का २०६६ अङ् क ६, िन.नं. ८१७९,
पृ १०३८ मा कािशत ी ५ को सरकार िव
नारायणबहादरु राउत भएको जबरज ती करणी मु ामा
यस अदालतबाट पिहला अनस
ु धान अिधकारीसम
जबरज ती करणी भएको हो भनी कागज ग रिदएको
र सो कुरा ितवादीको बयानलगायतका अ य

माणबाट पिु भइरहेको अव थामा पिछ अदालतमा
आएर जबरज ती करणी भएको होइन भनी पीिडत
तथा अ य यि ले बकप गरेको आधारमा मा
ितवादीको वीकारोि तथा िचिक सक य ितवेदन
(Medical Report) को ितकूल हनेगरी जबरज ती
करणी भएको होइन भ ने िन कषमा पु न नसिकने भ ने
िस ा त ितपादन भएको छ । ततु मु ामा १३
वष या पीिडतको वा य परी ण ितवेदनमा Labia
Minora मा Bilateral abrasion र Hymen Torn
भनी उ लेख भई सो वा य परी ण ितवेदनबाट
वारदात थािपत भइरहेको अव था हँदा यी ितवादीले
पीिडत र जाहेरवालाले अदालतसम गरेको बकप मा
करणीको घटना नै नभएको भनी आ नो मौकाको
भनाईलाई ख डन गरेको कायबाट फाइदा पाउनस ने
अव था हँदनै ।
६. पीिडतले आ नै िपतालाई भिव यस म
सामािजक ला छना यहोनु पन गरी करणी ज तो
गि भर कृितको आरोप लगाउनु पन कुनै कारण
पिन देिखँदैन । मौकामा बयान गदा आमासँग साथ
लािग बयान गन पीिडत र आ नै पितलाई आरोिपत
कसरु मा सजाय माग गन जाहेरवालीले पिछ अदालतमा
आई इ कारी बयान गनलाई
सामािजक प रवेश र
ु
बदिलँदो अव थाको उपज मा नु पन ह छ । छोरी /
प नीले आ नै बाबु / पितउपर पोल गरी उजरु ी िदने,
र कागज ग रिदएको यहोरा िचिक सकसम समेत
सोही कुरा उ लेख गरेको देिखएबाट मौकामा गरेको
कागजलाई बकप गदा अ यथा भनी ितवादीलाई
सजायबाट मिु िदने उ े यले गरेकोस म देिखँदा ती
कुरा माणयो य ह छन् भ न िम दैन ।
७. फौजदारी मु ामा अिभयु बाट आरोिपत
कसरु भएको हो होइन भ ने त यगत सबदु ह को
आधारमा िन कषमा पगु ी िनणय गनपन
ु ह छ । हा ो
समाजमा सामािजक र पा रवा रक ि थितको कारणले
ितवादीलाई सजायबाट उ मिु िदने िनयतले वयम्
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पीिडतलगायत कसैले अदालतमा आई मौकाको
बयानिवपरीत इ कारी बयान िदन स ने ि थितलाई
यानमा राखी यायकता यसतफ सजग हनपु दछ ।
िमिसल संल न माणह को िव षे ण गरी ितवादीले
कसरु गरेको हो होइन भनी िन कषमा पु नु पछ ।
िनरपराध ठहर हने गरी कसैले ितवादीका हकमा
बयान िदएको आधारबाट मा ितवादीलाई उ मु
िदन िम दैन । पीिडतले मौकामा बयान गदा करणी
गरेको भ ने ितवादीउपर पोल गद सािबती बयान
गन र अदालतसम होइन भनी इ कारी बयान गरेकै
आधारमा कसरु ठहर हने र नहने भ नभु दा पिहले
फरक फरक अिभ यि का बयानमा उि लिखत
अ तरिनिहत व तिु थितलाई िव ेषण गद िन कषमा
पु नपु दछ । ततु मु ा ग भीर कृितको भएको र
य ता मु ामा ितवादीले सा ीह लाई आश, ास
वा लोभनमा पारी अनस
ु धानका ममा मौकामा
िदएको बयानमा अ य मोड् न Hostile बनाउन
खो दछन् । Hostile भएकै आधारमा ितवादीलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाई िदन िम दैन । िमिसल
संल न रहेका ा माणह बाट ितवादीले कसरु
गरेको थािपत हन आएको ि थितमा पीिडत
जाहेरवालाले ितवादीले कसरु गरेको होइन भनी
बकप ग रिदँदैमा िमिसलबाट थािपत त यलाई
अ यथा गन िम दैन । अपराध हँदाको प रि थित,
समय र प को भनाई र िमिसल संल न माणह को
िव ेषण गरी कसरु भएको हो वा होइन भनी यिकन गरी
कसरु गन ितवादीलाई सजाय िदनु यायको मा य
िस ा त हो ।
८. यस स ब धमा कानूनी यव था क तो
छ पीिडताले ग रिदएको इ कारी बयानको मह व क तो
ह छ भ नेतफ हेदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
१ नं. मा "कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म जरु ी
निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम उमेरक
बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई करणी

गरेमा िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ" र सोही
महलको २ नं. मा "हाडनाताक वा नी मािनसको
जबरज ती करणी गरेमा यस ऐनबमोिजमको सजायमा
हाडनातामा करणीमा गनको महलमा लेिखएको
सजायसमेत थपी सजाय ह छ । ज मकै दको सजाय
पाउनेमा भने जबरज ती करणीबापतको सजाय थप
हँदैन" भ ने यव था रहेको देिखयो । यसैगरी ऐजन
महलको ३(२) नं. मा "जबरज ती करणी गनलाई
दश वष वा सोभ दा बढी चौध वषभ दा कम उमेरक
बािलका भए आठदेिख बा वषस म" सजाय हनेछ
भ ने उ लेख भएको देिखयो ।
१०. यसैगरी मल
ु क
ु ऐन, हाडनातामा करणी
गनको महलको १ नं. मा "आफूलाई ज माउने आमाको
करणी गनलाई ज मकै द ह छ । आ ना एकै बाबबु ाट
ज मेका िददी बिहनी वा आफूले ज माएका छोरीको
करणी गनलाई दश वष कै द ह छ ।" भ ने यव था
रहेको पाइयो ।
११. ततु मु ामा ितवादी कुमार गु ङले
मौकामा घटनाको िव ततृ िववरण उ लेख गद
जबरज ती करणी गरेकोमा सािबत भई बयान गरेको
पाइ छ । अदालतमा इ कारी बयान गरे तापिन सो
अ यथा हो भनी मािणत गराउन कुनै माण पेस
गन सके को देिखँदैन । अिधकार ा त अिधकारीसम
भएको िनजको बयान िमिसलबाट अ यथा मािणत
हन सके को छै न । आ नै ीमतीले पितउपर र आ नै
छोरीले बाबउु पर आफूह को भिव य मािथ उठ् ने
गरी अनाहकमा मौकामा उजरु गरे होलान भनी अनमु ान
गन िम दैन । अदालतसम बकप गदा इ कारी बयान
गरेकै आधारमा अ य माण नहेरी कसरु बाट उ मु
िदनु यायसङ् गत पिन हँदैन । जबरज ती करणी
अपराधमा च मिदद गवाह पीिडतनै ह छन् । पीिडतले
मौकामा य गरेको कुरा नै स य ह छ िकनक
यसबेला आफूलाई परेको पीडा मानसपटलबाट
हटेको हँदनै । य तो अव थामा उ लेख ग रिदएको
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त य िमिसल संल न अनस
ु धानको ममा वा संकलन
भएका माणह ले मािणत ह छ भने बकप गदा
पीिडतले आ नो पीडा िबस घटना घटेको होइन भनी
उ लेख गरेपिन मािथ उि लिखत त यबाट सो माण
हण यो य हँदैन । िमिसलबाट ितवादी कुमार गु ङ
पीिडतको बाबु भएको, आ नै ीमतीले िकटानी जाहेरी
दरखा त िदएको, पीिडता नाबालक रहेक , पीिडतले
आफू सौतेनी आमा र बाबक
ु ो संर णमा भिव यमा
जीवन गज
ु ान पन अव था देिखँदा प रि थितलाई
स झी मौकामा गरेको बयानलाई अ यथा भनी इ कार
गरेकै आधारमा ितवादीलाई सजायबाट उ मिु िदन
िम दैन । ितवादीले पीिडत छोरीलाई जबरज ती
करणी गरेको भनी िनज िव िनजकै ीमती माया
गु ङको मौकामा िकटानी जाहेरी परेको, पीिडत
सिमला गु ङ (नाम प रवतन) को िनजउपरको
मौकाको िकटानी पोल भएको र पीिडतको वा य
प र ण ितवेदनमा Labia Minora मा Bilateral
Abrasion र Hymen Torn भएको बाट पीिडत
नाबािलकलाई जबरज ती करणी भएको र सो काय
यी ितवादीले गरेको भ ने मािणत भएको देिखँदा र
सो माणह अ यथा हन भनी ितवादीले मािणत
गन नसके बाट ितवादी िनद ष रहेको मा न िम ने
देिखएन ।
१२. तसथ, मािथ िववेिचत कानूनी यव था,
आधार र माणबाट ितवादी कुमार गु ङलाई
आरोिपत कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(२) नं. बमोिजम १० वष कै दको सजाय
हने र िनज ितवादीले आ नै छोरीलाई जबरज ती
करणी गरेको देिखन आएकोले िनजलाई जबरज ती
करणीको महलको २ नं. बमोिजम हाडनाता करणीको
महलको १ नं. बमोिजम थप सजाय कै द वष १० र
जबरज ती करणीको १० नं. बमोिजम ितवादीबाट
पीिडतलाई .१०,०००।– ितपूितसमेत िदलाई
िदने ठह याई सु सनु सरी िज ला अदालतबाट

िमित २०६८।३।२८ मा भएको फै सला सदर हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
२०६८।११।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावदेन िजिकर
पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खड् का
इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८१३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
फै सला िमित : २०७३।१०।२१
०७२-CI-०८३९
िवषयः अंश िदलाई पाउँ ।
पनु रावेदक / वादी : िज ला ता लेजङ
ु , खोि लङ
गा.िव.स. वडा नं. ६ ब ने देवीकुमारी कटुवाल
िव
यथ / ितवादी : िज ला ता लेजङ
ु , फुङिलङ
गा.िव.स. वडा नं. ४ ब ने बलबहादरु कटुवालको
हक खाने छोरा ऐ.ऐ. ब ने अजयकुमार कटुवाल
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
§

मल
ु ुक ऐन, अंश ब डाको १ नं. अनुसार
अंिशयार कायम भएपिछ अंिशयारह का
बीचमा िजय िजयकै अंश छुट् याउनु पन
कानूनी यव था रहेको अव थामा ब डा
गनुपन स पि नरहेको भ ने आधारमा
अंिशयार नै कायम नरहने भ ने अथ गन
पिन निम ने ।
( करण नं. ३)

पनु रावेदक / वादीको तफबाट :
यथ / ितवादीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
मा.िज ला यायाधीश ी पशपु ित आचाय
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी मोदकुमार े वै
माननीय यायाधीश ी रामच राई
फै सला
या. मीरा खड् का : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन अदालत,
इलामको िमित २०७१।२।२८ को फै सलाउपर
दोहोर्याई पाउन िनवेदन परी दोहोर्याउने िन सा भई
पनु रावेदनको रोहमा दता हन आएको ततु मु ाको
संि त त य र ठहर यस कार रहेको छःिवप ी पित बलबहादरु कटुवालका २ वटी
प नीमा जेठी सािब ी कटुवाल र का छी म देवी कटुवाल
हँ । जेठीतफबाट जायज म भएको जेठा टंक कटुवाल
र का छा मदन कटुवाल हन् । म िफरादीतफबाट
जायज म भएका छोरा िवप ीम येका अजयकुमार
कटुवाल र छोरी इि दरा हन् । जेठी सािब ी कटुवाल

र िनजतफका छोराह छु िभ नभई आ-आ नो
खेित पाित यहोरी खाई आएका छन् भ ने सनु ेक
छु । दवु ैतफका छोरा छोरीह का िववाह भइसके को
छ । अंशब डा गनपन
ु अंिशयारह मा िवप ीह पित
बलबहादरु कटुवाल, छोरा अजयकुमार कटुवाल र
म िफरादी देवी कटुवालसमेत ३ जना ह । हामी ३
अंिशयारका बीचमा हालस म अंशब डा भएको छै न ।
जेठी सौता सािब ी कटुवाल र िनजका छोराछीरीसमेत
याई एकासगोलमा रा न खोजेका कारण िवप ी
पितसँग वादिववाद हन गई िवप ी पित तथा जेठी सौता
र िनजतफको छोराह समेत िमली मलाई शारी रक
तथा मानिसक यातना सिहत खान लाउन निदई
िमित २०५७।८।१५ गते घरबाट िनकाला गरेको हँदा
हालस म माइतीको शरणमा ब दै आएक छु । उ िमित
२०५७।८।१५ गतेलाई मानो छु एको िमित कायम
गरी अंशब डा गनपन
ु वादी ितवादीह मा िवप ी पित
बलबहादरु कटुवाल िवप ी छोरा अजयकुमार कटुवाल
र म िफरादी देवी कटुवालसमेत ३ जना सगोलका
अंिशयार भएकोले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको २१, २२,
२३ र २४ समेतका आधारमा वादी ितवादीबाट चल
अचल स पि को तायदाती फाँटवारी िलई ३ भागको
१ भाग अंश िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
िफराद प ।
ितवादीह का नाममा अदालतबाट जारी
भएको इतलायनामा याद िमित २०६८।७।२७ मा
तामेल भएकोमा ितउ र प निफराई ितवादीह ले
सु यादै गज
ु ारी बसेका ।
यी वादीलाई ितवादी बलबहादरु कटुवालले
२, ३ वष अगािडनै घरबाट िनकाला गरेका हन् ।
फुङिलङ गा.िव.स. वडा नं. ४ को िक.नं. १८०१ को
ज गा वादीले अंश पाउनु पछ भ नेसमेत यहोराको
वादीका सा ी धन साद ओझाले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
वादी ितवादी अंिशयार भएको त यमा
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िववाद देिखँदैन । दवु ैबीच मानो छु एको वा अंशब डा
भएको माणसमेत देिखँदैन । वादी ितवादीबीच
अंशब डा हने नै देिखयो । वादीका एकमा सा ीले वादी
दाबीलाई समथन गरी बकप गरेकोले ितवादीबाट
तायदाती पेस नभएको, वादीबाट तायदाती फाँटवारी
माग हँदा वादी ितवादीसँग कुनै स पि नरहेको भनी
वयम् वादीले नै वीकार गरी तायदाती फाँटवारी
पेस गरेको देिखँदा वादी ितवादीसँग कुनै स पि
नरहेको अव थामा अंशब डा गरी रहनु पन अव था र
ि थितसमेत नरहेकाले अंश पाउँ भ ने वादी दाबी हाल
नपु ने ठहछ भ ने सु ता लेजङ
ु िज ला अदालतको
िमित २०७०।२।८ गतेको फै सला ।
म पनु रावेिदकाले मेरो पित वग य बलबहादरु
कटुवालका नाउँमा दता रहेको मेरोसमेत अंश भाग
ला ने िज ला ता लेजङ
ु फुङिलङ गा.िव.स.वडा नं. ४
को िक.नं. १८०१ को े फल ०-१-२-१ को ज गा
र यसमा भएको ४ तले घरसमेत मेरो अंश हक मान
िनयतले िनज बलबहादरु कटुवालले नेपाल बङ् क
िलिमटेड शाखा ता लेजङ
ु मा ि ब धक राखेका
रहेछन् । यसैगरी िच कुमारी मादेन, बलराम भारती,
लालबहादरु िशवाले मेरो पितका िव मा लेनदेनमा
िफराद प दता गरी यसमा िनजह ले उ बैङ्कको
कजा ितरी सो मेरो भाग ला ने ज गा िललाम गरी िलएछन्
िवप ीह िमली गरेको काय पूण जालसाज भएकाले
ती िलखतलाई बदर वातेल गरी जालसाज घोिषत गरी
सो स पि ब डा ग रपाउँ भनी तायदातीमा उ लेख
भएको छ । मेरो अंश ज तो नैसिगक अिधकारबाट
मलाई वि चत गन मािथ उ लेख ग रएको ज गा
नेपाल बङ् क िलिमटेडमा ि ब धक रहेकोमा सो
बङ् कको ऋण बलराम भारतीसमेत ४ जनाले मेरो
जानकारी बेगर ऋण ितरी सो ज गा, घर ता लेजङ
ु
िज ला अदालतबाट िललाम गन ि या नै गैरकानूनी
हँदा उ िललाम काय बदर गरी यही स पि बाट
मैले ब डा पाउने गरी सु बाट फै सला हनपु नमा सो

कायिविध नग रएको हँदा सु फै सला बदर गरी उ
ज गाबाट घर ज गा ब डा ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
वादीको पनु रावेदन प ।
वादी ितवादी सगोलको अंिशयार भई
अंशब डा भएको नदेिखए पिन वादी ितवादी दवु ै
प का नाममा कुनै स पि नरहेको प र े यमा
अंशब डा गनपन
ु स पि नदेिखएकोले वादी दाबी
हाल नपु ने ठहराएको सु फै सला अ यथा हन स ने
नदेिखएकोले, दाबीअनस
ु ार अंश पाउनु पछ भ ने
पनु रावेदन िजिकरसमेतसँग सहमत हन सिकएन ।
अतः वादी ितवादीसँग स पि नरहेको देिखँदा
हाल अंश पाउँ भ ने वादी दाबी नपु ने ठहछ भनी सु
ता लेजङ
ु िज ला अदालतबाट िमित २०७०।२।८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
पनु रावेदक, वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, इलामको
िमित २०७१।२।२८ को फै सला ।
पित बलबहादरु कटुवालको ीमती नाताको
अंिशयार भएको र छोरासमेतको अंिशयार देिखएको
अव थामा अंिशयार कायम गरी कानूनबमोिजम िजय
िजयैको अंश ला ने गरी फै सला गनपनमा
सो नगरी
ु
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण रहेकोले
दोहोर्याई हेन िन सा दान ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको िनवेदन प ।
यसमा वादी ितवादी अंिशयार देिखएको र
िनजह का बीचमा अंश ब डा भई नसके को अव थामा
वादी ितवादीसँग स पि नरहेको भ ने आधारमा
वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याएको सु फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
२०७१।२।२८ को फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अशब डाको
१, २ नं. तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४
समेतको या या मक िु ट देिखँदा मु ा दोहोर्याई हेन
िन सा दान ग रिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतबाट भएको िमित २०७२।६।१८ को आदेश ।
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िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन अदालत, इलामको
फै सला िमलेको छ छै न? िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, यी
पनु रावेिदका बलबहादरु कटुवालक ीमती रहे भएको
र िनजह बाट जाय ज मभएको १ छोरा ितवादी
अजय कटुवाल रहेकोले तीन भागको एक भाग अंश पाउँ
भ ने िफराद दाबी रही वादीका सा ीले समेत सो कुरा
समथन गरी बकप ग रिदएकोमा हाल तायदातीबाटै
ब डा गनपन
ु कुनै स पि नदेिखएकोले वादी दाबी
नपु ने ठहराई सु िज ला अदालतबाट फै सला भई
सो फै सलालाई पनु रावेदन अदालतबाट सदर गन
गरी फै सला भएउपर वादी प को यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको देिखयो ।
३. वादीले पित र छोरा अंिशयार देखाई
३ भागको १ भाग अंश माग गरी िफरादप दायर
गरेकोमा ितवादीले ितउ र निफराई बसेको
देिखएको र अंब डा हन बाँक रहेको भ ने वादीका
सा ीको बकप बाट समेत देिखन आएको आधारमा
यी पनु रावेदक वादी तथा ितवादी एकासगोलका
अंिशयार भएकोमा िववाद देिखँदैन । यी वादी र ितवादी
सगोलका अंिशयार रहेपिन िनज अंिशयारह का बीच
अंश ब डा भएको भ ने पिन नदेिखएको अव था
छ । यसरी वादी ितवादी एकासगोलका अंिशयार
देिखएको र ३ अंिशयारबीच अंशब डा हनपु छ भनी
िफराद दाबी भएकोमा िफरादप परेपिछ वादीका पित
बलबहादरु कटुवालको मृ यु िमित २०६८।११।१५
मा भएको िमिसलबाट देिखयो । वादीले पेस गरेको
तायदाती फाँटवारीबाट वादी ितवादीको नाउँमा कुनै
स पि दता नरहेको भनी उ लेख भएको देिखएको
छ । मल
ु क
ु ऐन, अंश ब डाको १ नं. अनस
ु ार अंिशयार
कायम भएपिछ अंिशयारह का बीचमा िजय िजयकै
अंश छुट्याउनु पन कानूनी यव था रहेको र ततु

अव थामा ब डा गनपन
ु स पि नरहेको भ ने
आधारमा अंिशयार नै कायम नरहने भ ने अथ गन पिन
िम दैन ।
४. वादी ितवादीह का बीचमा अंश ब डा
भई नसके को र ३ अंिशयारम ये वादीका पित बलबहादरु
कटुवालको मु ा च दाकै अव थामा मृ यु भइसके को
देिखँदा २ अंिशयार मा कायम रहेको देिख छ । ततु
अव थामा कायम भएका २ अंिशयारमा २ भागको १
भाग अंश वादीले पाउने गरी अंिशयार ठहर गनपनमा
ु
दाबी नपु ने ठह याई भएको सु िज ला अदालतको
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट
भएको िमित २०७१।२।२८ को फै सला निमलेको
हँदा उ टी भई वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने
ठहछ । हाल ब डा गनपन
ु स पि के ही नदेिखएकोले
ब डा छुट्याउनु पन स पि देिखएको अव थामा
कानूनबमोिजम गन गरी हाल ब डा छुट्याइ रहनु
परेन । अ मा तपिसलबमोिजम गरी ततु मु ाको
दायरी लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाइ िदनू ।
तपिसल
वादीले िफराद गदा राखेको कोटफ .१००।–
ितवादीबाट भराई पाउने हँदा सोबमोिजम भराई पाउँ
भनी यसै सरहदको जेथा देखाई कोट फ ऐन, २०१७
को दफा १५ बमोिजम वादीको दरखा त पन आएमा
कुनै द तरु निलई भराईिदन लगत रा नु भनी सु
िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनु .....................१
उ रायमा सहमत छु ।
या. काशमान िसंह राउत
इजलास अिधकृतः समु न कुमार यौपाने
इित संवत्् २०७३ साल माघ २१ गते रोज ६ शभु म् ।

870

&

नणय नं . ९८१४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित :२०७३।१२।२१
०६८-CI-१५५५
मु ा : ितपूित
§
पनु रावेदक / ितवादी : बागमती अ चल, काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं.१५ वय भ,ु िसि चरण माग, घर नं.
२६०/१९ घर भई वीर अ पतालमा कायरत
ा. डा. बल
ु द थापा
िव
यथ / वादी : सगरमाथा अ चल, उदयपरु िज ला,
ि यगु ा नगरपािलका वडा नं. १२ धमपरु घर
भई हाल बागमती अ चल, काठमाड िज ला
काठमाडौ महानगरपािलका वडा नं. ३४ ब ने
सु मा थापा
§

िचिक सकलाई
सेवा ाहीह ले
दैवीशि को पमा हण गरी यवहार
गन तर िचिक सकबाट ा हने सेवा
भने यापारतफ प रणत भई ि कोण
र यवहारमा फरकपन आई िचिक सा
सेवामा नै ग भीर असर पन गएको
देिख छ । िचिक सा सेवा यापार होइन
र सौदाबाजीको यवहार गनुपन पेसा पिन
होइन । िचिक सकह ले िबरामीह लाई
पया परामश नगन, आ नो लगानी रहेको
याबमा पठाई बराबर परी ण गन लगाउने,
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§

पूण परी ण नै गरी श यि या गन तथा
तु त एि टबायोिटक चलाउने गरेको
पाइ छ । ायः श य िचिक सकह बाट
त तु तै िचरफार नगरी नहने, जितस दो
चाँडो िचरफार गनुपन भनी दबाब सज
ृ ना
गरी मनोवै ािनक पले असर पान ज ता
यवहारबाट हा ो िचिक सा सेवाले दान
गन खोजेको सेवा यादै संवेदनशील िवषय
ब न गएको पाइने ।
( करण नं. ७)
िचिक सकले गलत सेवा दान गरेको
वा लापरवाहीपूण काय गरेको कारणबाट
उपभो ालाई असर वा हािन नो सानीको
पु न गएको अव थामा ितपूित पाउनु
पीिडत उपभो ाको कानूनी अिधकार
पिन हो । के ही िचिक सकको लावरवाही
र गलत उपचारको कारणले िचिक सा
सेवा ित पन गएको नकारा मक सोचलाई
नजरअ दाज गनसमेत सिकँ दैन । कुनै
िचिक सकले लापरवाही तथा गलत सेवा
दान गरी उपभो ालाई ित पु न गएको
अव थामा ितपूित भराउने कानूनी
यव थासिहत उपभो ा संर ण ऐन जारी
भएको पाइ छ । सोही उपभो ा संर ण
ऐनअनुसार ितपूिततफ दाबी िलएको
अव थालाई यायोिचत पबाट हे रनु
पन ।
िचिक सकले लापरवाही गरेको वा गलत
उपचार गरेको अव थामा पिन अ
िचिक सकले गलत तथा लापरवाही भएको
भनी ितवेदन िदन इ कार गन वा ितवेदन
नै िदन नचाहने कारणले उपभो ा मारमा
परेको र गलत तथा लापरवाही गनले
उ मिु पाउँदै जाँदा य तो नरा ो वृि ले
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ो साहन पाउने नभई िचिक सा सेवामा
नकारा मक असर पन जाने ह छ । अब
य तो गि भर मकालाई यायको पबाट
िवचार नगदा सवदा उपभो ालाई चक
मार पन जाने ह छ जसको कारणबाट धन
र वा यको समेत अपूरणीय ित हन
जाने ।
( करण नं. १२)
पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान्् अिधव ा
लोकभ राना
िवप ी / वादीको तफबाट : िव ान् अिधव ाह
िव णु साद लािमछाने, कहरिसंह खड् का र
नरबहादरु खड् का
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा २२
सु िनणय गन अिधकारी :–
.िज.अ. ी भोला साद िशवाकोटी
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. या. ी य साद ब याल
मा. या. ी सु मालता माथेमा
फै सला
या. पु षो म भ डारी : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदक
ितवादीका तफबाट पनु रावेदन पन आएको ततु
मु ाको संि त त य र ठहर यस कार छःमेरो दायाँ खु ाको घडुँ ाभ दा पछािड बढेको
मासक
ु ो वा य परी ण गराउन िमित २०६२।७।६
मा भरतपरु ि थत िव.पी. कोइराला मेमो रयल
या सर अ पताल पु य । ए सरे गन लगाएर यसको
रपोट हेररे एम.आर.आई. गनपछ,
ु काठमाड मा गएर

गनस्
ु भनेकोले काठमाड आएर छाउनीि थत ी
वीरे अ पतालमा काि क १० गते एम.आर.आई.
गराएँ । यसको तीन िदनपिछ रपोट िलन जाँदा मासमु ा
ट् यमु र बढेको रहेछ सामा य अ शे न गरेर हटाउनु पछ
भनी डा. िशवबहादरु ब नेतले वीर अ पतालमा डा.
बल
ु द थापालाई रेफर लेटर िदएकाले वीर अ पताल
आय । िमित २०६२।७।१३ गते डा. बल
ु द थापाले
मलाई भना गनभयो
ु । भोिलप ट िपसाब र रगत जाँच
गराएँ । डा.थापा राउ डमा आउँदा नयाँ के श छ, अ ेशन
गन फोटो िलनु भ नभु यो । काि क १५ गतेदिे ख २९
गतेस म डा. थापा आउनु भएन । िचिक सकह लाई
मेरो अ ेशन िकन नगरेको भनी सो दा डा. बल
ु द
थापा नआई अ ेशन गन िम दैन भनेर मलाई िड चाज
ग रयो । यसप ात मंिसर २ गते काठमाड मेिडकल
कलेजमा जचाउँन गय । काठमाड मेिडकल कलेजमा
फे री एम.आर.आई. गराउनु पछ भनेकोले दईु चोटी
एम.आर.आई. िकन गराउनु भनी हामी फे री वीर
अ पतालमा गय । यहाँ डा. बल
ु द थापासँग फे री भेट
भयो । भना हनपु छ भ नभु यो र म २०६२।८।४ गते
वीर अ पतालमा पनु ः भना भएँ । िमित २०६२।८।१०
गते मेरो खु ामा बढेको मासक
ु ो भागबाट सानो
मासक
ु ो टु ा Biopsy जाँचको लािग िझके र अ ेशन
गनु पन नपन रपोट आएपिछ थाहा ह छ भिनयो ।
िमित २०६२।८।१७ गते Biopsy Report आएपिछ
अ ेशन गनपछ
ु भनी २०६२।८।२४ गते मलाई
अ ेशन गन कोठामा लगी डा. बल
ु द थापाले अ ेशन
गनभयो
ु । अ ेशन गरेको भोिलप ट मेरो दाँया खु ा
नचलेकोले डा टरलाई सोधे ँ । उहाँले ६ ह तापिछ
च छ भ नभु यो । यसको भोिलप ट मंिसर २६ गते
मेरो अ ेशन गन डा. बल
ु द थापा राउ ड जाँचमा
आउँदा मैले खु ा चलेन भ दा ित ो मासक
ु ो ड लो
िझिकएको छ, यसैले ६ ह ता पिछ च छ भ नभु यो ।
मेरो खु ा एकदमै िचसो ह यो र िसधा नभई लि एको
िथयो । सपोट िदनपु छ भनेकोले िकनेर याई सपोट
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िदएर रािखएको िथयो । २०६२।८।२६ गते बेलक
ु ादेिख
मेरो दाँया खु ाको बढु ी औ ंलामा कालो दाग देखा प यो ।
मैले नसलाई देखाउँदा नसले एक डा टरलाई बोलाएर
याउँदा के ही होइन खु ा िचसो भएर य तो भएको हो,
तातो पानपछ
ु भ नभु यो र भोिलप ट पिन यही ँ जवाफ
आयो । िमित २०६२।८।२८ गते बेलक
ु ादेिख मेरो दाँया
खु ाको पैताला र पाँचवटै औ ंलामा कालो दाग देखा
प रसके को िथयो । अक एक डा टरलाई देखाउँदा
नसा जाम भएको छ, खु ा नकाटी हँदनै भ नभु यो र
मलाई हेपाडीन भ ने औषिध िदन थािलयो । बबु ाले
डा.बल
ु द थापालाई सो दा अ ेशन गरेर हटाइएको
मासु जाँ न लिगएको छ । रपोट आएपिछ खु ा काट् नु
पन, नपन थाहा ह छ भ नभु यो । िमित २०६२।९।२
गते रपोट आएपिछ यो रपोट हेररे डा.बल
ु द थापाले
खु ा काट् नु पदन, ६ ह तापिछ लड सकुलेसन
हन था छ, अिन ठीक ह छ भनेर िहड् नभु यो । िमित
२०६२।९।७ गते डा.थापा आएर मलाई हेपाडीन खाई
राखेको छ भ नभु यो । मैले खु ा देखाउँदा हे रसके को
छु भनेर यस िदनबाट मेरो वा य उपचारमा संल न
डा. बल
ु द थापा िहड् नु भएको फे री आउनु भएन । मेरो
दािहने खु ाको तलको भाग पैतालादेिख कालो हँदै मािथ
बढ् दै िथयो । बबु ाले डा. दामोदर पो ेललाई बोलाएर
याउँदा Gangrene भएको हो, खु ा िछ ै काट् नपु छ
भनी डा. पो ेलले गाडी िलएर िलन पठाउँदा पिन डा.
बल
ु द थापा आउनु भएन। डा. बल
ु द थापा नआएपिछ
िदनेश काक को घरमा भेट्न जाँदा म भोिल आउँछु
भनेर डा. रिव माफत अ ेशनको सामान िक न
सूची िदइयो । अ ेशन गनु अिघ हेपाडीन ब द ग रयो ।
यितखेर मेरो खु ाको कालो दाग धेरै मािथ आइसके को
िथयो । डा. बल
ु द थापा नआएकोले दईु पटक अ ेशन
रोिकयो । एकजना िबरामीको िचनजानमाफत वा य
म ालयको सिचवलाई याएर २०६२।९।२५ गते
एउटा यिु नट बनाएर २०६२।९।२९ गते डा. अशोक
ब ाचायको यिु नटले अ ेशन गरेर मेरो दाँया खु ाको

घडुँ ा मनु ी कािटयो । खु ा काटेको के ही िदनपिछ कालो
दाग काटेको ठाउँमा देखा परी माि तर सन थालेकोले
डा टर आएर फे री ित ो खु ा काट् नपु छ भनी
२०६२।१०।१६ गते दो ो पटक घडुँ ाभ दा मािथ
मेरो खु ा कािटयो । िमित २०६२।११।१६ गते म डा.
बल
ु द थापालाई नभेटी जा नभ दा मलाई जबरज ती
यहाँबाट िड चाज ग रयो । Neurofibroma Tumor
जसले शरीरलाई यित ठूलो हािन नो सानी नगन र
सामा य अ ेशन गरेर हटाउन सिकनेमा िवप ी ारा
ट् यमु र अ ेशन गन ममा असावधािनका कारण
Deep Profundus Artery Vessel कािटएको
कारणले पीिडतको खु ा Gangrene हँदै आएको
अव थालाई बेवा ता ग रन,ु कुनै परी ण िबनै
Thrombosis भयो भनी Exact Site प ा नलगाई
हचवु ाको भरमा दईु चोटी Amputation ग रन,ु
िबरामीको औ ंलामा Gangrene भएको देिखना साथ
औ ंला मा काटेर उपचार हन स यो िक भ नेतफ
यान निदई ६ ह तामा िठक हने झु ो आ ासन
िदन,ु काय मताको अभाव देिखनु र िचिक सकबाट
िबरामी पूरै उपेि त हनु ज ता िु टह भएका कारण
मह वपूण िचिक सक य कत यको पमा रहेको ड् यटु ी
अफ के यरको गि भर उ लङ् घन भएकोले िवप ीबाट
य र अ य ठूलो हािन नो सानी पन गएकोले
उपभो ा अिधकार हनन् गरेकोले उपभो ा संर ण
ऐन, २०५४ को दफा १८(ङ)(२), २२, २३ बमोिजम
उ हािन नो सानी पगु ेको स पि .९,२०,०००।
िवप ीह बाट िदलाई भराई िवप ीह लाई हदैस म
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला ितपूित
सिमितमा सु मा थापाले िमित २०६२।१२।९ मा पेस
गरेको िनवेदन ।
मसमेतले उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को
दफा ७, ९, १० र यस ऐन वा यस ऐनअ तगत बनेको
िनयमिवपरीत काम कारवाही गरेको म ये क तीमा कुनै
एक कसरु गरेको अिधकार ा त िनकायबाट कायम
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
नभएस म ितपूित दाबी गन िम ने होइन । उपभो ा
संर ण ऐन, २०५४ को दफा २२ र २४ बमोिजम
ितपिू त सिमितलाई के बल हािन नो सानी पु न गएको
रकम यिकन गरी ितपूित िदलाउने अिधकार रहेको
छ । उ ऐनअ तगतको कसरु कायम गन अिधकार
रहेको छै न । िवप ीको दाँया खु ाको ित ा पछािडको
ट् यमु र मैले अ ेशन गरी िनका दा Deep profundus
artery vessel काटेको होइन । Deep profundus
artery vessel भनेको ित ाको अगािड प
ह छ । Inguinal ligament (काई) को १.५ इ च
तल Femoral artery बाट िन के को भई यसको
Tranches ित ाको अगािड प नै ह छ । पछािड
प हँदनै । िवप ीलाई घो टो पारेर ित ा पछािडको
भागमा रहेको Neurofibroma Tumor िनका न
अ ेशन गदा Deep profundus artery vessel
कािटने अव था नै ह न र कािटएको पिन िथएन ।
Deep profundus artery vessel कािटएको भए
र ाव भई ित ाको मसल तु तै कालो िनलो हने
र कुिहएर जाने ह यो । िवप ीको ित ामा य तो
कुनै ल ण देखा परेको िथएन । Deep profundus
artery vessel कािटएको ि थितमा खु ा नच ने
ह छ । िवप ीको Tumor Neurofibroma नसाबाट
िन कने Tumor हो । िवप ीको ित ा पछािड रहेको
सो Tumor मा Scitic nerve जेिलएको िथयो । सो
Scitic nerve अित होिसयारपूण प छाउँदै Tumor
िनकािलएको हो । Tumor को कारणबाट सो Scitic
nerve ति कएको िथयो। सो ति कएको Scitic
nerve आ नो पूवाव थामा आउन २ ह तादेिख ६
मिहनास म ला ने ह छ । अ ेशन अगािड िवप ीको
Distal neuron vascular status मा Blood
circulation volume कम िथयो । Tumor व रप र
नसाह फुलेर नीलो भएको िथयो । िवप ीलाई अ ेशन
ठूलो ह छ, ३–४ घ टा समय ला ने, अ ेशनमा
खु ा काट् नसमेत पन स भावना ह छ भने जानकारी

गराएको र िवप ीको िलिखत Consent पिन िलइएको
िथयो । औ ंला कालो, िचसो हँदैमा औला मा काटी
हा न िम दैन । Demarcation Line नआई काट् न
ह न र य तो Demarcation Line ७ देिख १०
िदनिभ देखा पन ह छ । मैले Vascular surgeon
लाई रेफर गरेप ात स बि धत Vascular surgeon ले
िवप ीलाई Clinically examine गरी Thrombosis
of the right tibial artery नभएर Poplitial artery
काे Thrombasis भएको िकटान गनभएको
हो र
ु
Demarcation Line देिखए पिछ मा खु ा काट् नु
पन हन आएको हो । Neuro praxia status २ ह ता
देिख ६ मिहनास म रहन स ने हँदा क रब ६ ह ता
पिछ िवप ीको खु ा च न स ने भनी अनमु ान ग रएको
हो । म वीर अ पतालमा हािजर रहँदा मैले आव यकता
अनस
ु ार Follow-up गरेको हँ । िमित २०६६।९।१०
देिख २०६२।१०।९ स म िबरामी िवदामा रहेको
िथएँ । म िबरामी िवदामा रहेको अव थामा पिन मैले
आ नो यिु नटको िचिक सकह लाई िवप ीको
के शमा फोनमाफत आव यक सहयोगसमेत गरेको
िथएँ । Vascular surgeon लाई रेफर भइसके को
िथयो । िनजबाट Follow-up भइरहेको र उपचार
भइरहेको िथयो । ततु मु ामा मलगायत वीर
अ पताललाई िवप ी बनाइएको र स बि धत अ य
िचिक सकलाई िवप ी बनाइएको छै न । अ शे न गदा
आव यक पन Suture material मैले यि गत पमा
उपल ध गराएको िथएँ । आव यक Saline water
र antibiotics समेत Chritine clinic नामको
सामािजक सं थाले िवप ीलाई उपल ध गराएको र
िवप ी General bed मा रहनु भएको हँदा अ ेशन,
अनस
ु धान, अ चाजह िनःशु क ह छ । यस
ि थितमा ित वा तिवक नरहेको, िवप ीलाई उपचार
गदा मैले आ नो कत य पूण पले िनवाह गरेको हँदा
दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेस त यहोराको ितवादी
बल
ु द थापाको ितउ र प ।
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िनवेदक सु मा थापाको घडुँ ाभ दा मािथ
पछािडको भागमा ट् यमु र भएकोले उपचारको लािग
वीर अ पताल गई डा. बल
ु द थापालाई देखाउँदा
अ शे न गन स लाह िदनु भई अ ेशन भएपिछ खु ा
चलाउन नभई डा. बल
ु द थापालाई देखाय । िनजले
उ खु ा मशः िनलो हँदै जा छ भनेपिछ िनज
डा टरलाई देखाउँदा मशः ठीक ह छ भ दै रहनु
भएको र २ िदनदेिख आउनै छाड् नु भयो । अक िटमले
हेन नमानेको र खु ै नच ने भएपिछ अक िटमको
डा टरले पनु ः हेरपे िछ खु ा काट् नु पन अव था भई
हाल खु ा काटी ब नु भएको छ । यसरी डा.बल
ु द
थापाको लापरवाहीले गदा सु मा थापाले खु ा ज तो
मह वपूण अंग गमु ाउनु परेको हँदा उजरु ी िदएको हो ।
िनजले ितपूित पाउनु पन माग गरेको हो भ ने िनवेदक
सु मा थापाको सा ी ल मी खड् काले िज ला ितपूत
सिमित, काठमाड मा गरेको बकप ।
िनवेदक सु मा थापाको दायाँ खु ा पछािडको
भागमा मासक
ु ो ड लो पलाएकोमा अ ेशन गरी मासक
ु ो
ड लो फा ने ममा खु ाको नशा नै कािटन गई खु ा
नच ने अव थामा पगु ेको र पिछ सोही नशा कािटएको
कारणले खु ा नै काटेर फािलएको अव था देिखँदा
उपचारमा भएको लापरवाहीका कारण िनवेदकलाई
मानिसक, भौितक तथा शारी रक ित पगु ेको र
अपाङ् ग भएर बाँ नु पन अव थासमेतलाई ि गत
गरी उपचारमा संल न डा टर बल
ु द थापाबाट
दाबीबमोिजम .९,२०,०००।- र चलन च तीको
याजसमेत ितपूित भराउने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको िज ला ितपूित सिमित, काठमाड को
िमित २०६६।२।१४ को िनणय ।
िज ला ितपूित सिमित, काठमाड बाट
भएको िनणयमा िन कषमा पिु गएको आधार र कारण
के हन् िनणयमा खल
ु ाइएको छै न । ततु मु ामा
याियक मनको योग भएको छै न । वीर अ पताल र
म गरी दईु जनाबाट ितपूित माग ग रएकोमा मबाट

मा .९,२०,०००।- िवप ीलाई िदलाउने िनणय
ग रएको छ । ितउ रप मा उठाएका िजिकरको
ख डन ग रएको छै न । अध याियक िनकायले िनणय
गदा याियक मनको योग गनपदछ
भ ने कानूनी
ु
िस ा तह सव च अदालतबाट ितपािदत भएको
छ । उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा १८(ङ)(२),
२२, २३ समेतमा ितपूितको अलावा याज भराउने
यव था ग रएको छै न । याजसमेत भराउने गरी िनणय
भएको, िवशेष को राय माग ग रएकोमा स बि धत
िवशेष ले यिकन राय िदन नसके को ि थितमा सो
नबझ
ु ी हचवु ा िनणय गरेको छ । मेरो िजिकर ख डन
नगरी मैले लापरवाही गरेको ठहर्याएको ठाडै हचवु ा,
आधारिहन एवं पूवा ही रहेको हँदा िज ला ितपूित
सिमित, काठमाड बाट भएको िमित २०६६।२।१४।५
को िनणय िु टपूण भएको हँदा सो िनणय बदर गरी
मेरो ितउ र एवं पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी ा.डा. बल
ु द थापाले
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरेको पनु रावेदन
प ।
यसमा के क तो आधार र कारणले गदा
उपचारमा लापरवाही भएको हो? सोको िव ेषण र
मू याङ् कन नगरी भएको िज ला ितपूित सिमित,
काठमाड को िनणय माण मू याङ् कनको रोहमा फरक
पन स ने देिखँदा छलफलको िनिम मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को दफा ४७ बमोिजम यथ िझकाई
उपि थत भए वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।
पीिडतलाई मानिसक भौितक तथा शारी रक
ित पगु ेको र अपाङ् ग भएर बाँ नपु न अव थासमेतलाई
ि गत गरी उपचारमा संल न डा. बल
ु द थापाबाट
िनवेदकको दाबीबमोिजम . ९,२०,०००/- ितपूित
भराउने िनणय मनािसब देिख छ । िनवेदकले याजको
मागदाबी निलएको अव थामा ितपूित सिमितले
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चलनच तीको याजसमेत ितपूित भराउने भनी
िमित २०६२/२/१४ मा गरेको हदस मको िनणय
िमलेको नदेिखँदा सो हदस म िनणय बदर हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६८/१२/१३ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनले हा ो
अ पतालको Function प ित नबझ
ु ी हचवु ाको भरमा
फै सला गरेको छ । ततु मु ामा याियक मनको योग
भएको छै न । वीर अ पताल र म गरी दईु जनाबाट
ितपिू त माग ग रएकोमा मबाट मा .९,२०,०००।िवप ीलाई िदलाउने भराउने िनणय भएको छ ।
िवशेष को राय माग ग रएकोमा स बि धत िवशेष ले
यिकन राय िदन नसके को ि थितमा वयम् िज ला
ितपूित सिमित, काठमाड ले नबझ
ु ी हचवु ा िनणय
गरेको टै हँदाहँदै पनु रावेदन अदालत, पाटनले
मेरो िजिकर ख डन नगरी मैले लापरवाही गरेको
ठहर्याएको समेत ठाडै हचवु ा, आधारिहन एवं पूवा ही
रहेको हँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित
२०६८/१२/१३ को फै सला पूणतः कानूनी िु टपूण
भएको हँदा सो फै सला बदर गरी मेरो पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको डा.
बल
ु द थापाले यस अदालतमा पेस गरेको पनु रावेदन
प ।
सु बाट मु ाको कारवाहीका िसलिसलामा
िवशेष को राय उपल ध गराउन नेपाल मेिडकल
काउि सलमाफत लेिखएकोमा उपल ध रायमा
िवशेष भनेको िचिक सकले आ नो कुनै राय नै
य नगरी आफूले राय िदन नस ने भनी िवशेष
सिमित गठन गन अनरु ोध ग रएकोमा यसतफ कुनै
थप कारवाही भएको देिखँदनै । ितवादीको गि भर
लापरबाही वा िु टयु उपचारको कारण िनवेदकले
ित बेहोनु परेको हो, होइन भ ने स ब धमा वै ािनक
र मािणक िव ेषण हन ज री हनेमा सो गरेको
नदेिखएको र िनवेदकले ितवादी डा. बल
ु द थापाका

अित र वीर अ पताललाई समेत िवव ी बनाई
दाबी ग रएको अव थामा वीर अ पतालको हकमा
कुनै इ साफ बोलेको पिन देिखएन । यस अव थामा
पनु रावेदन अदालतबाट समेत भएको कारवाही एवम्
िनणय िु टपूण भई फरक पन स ने देिखँदा छलफलको
िनिम मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप ी
िझकाई िनयमानस
ु ार गनु भनी यस अदालतबाट भएको
आदेश ।
ततु िववादमा िज ला ितपूत सिमितले
िमित २०६६।२।१४ मा गरेको स कल िनणय पिु तका
िझकाई िनयमअनस
ु ार पेस गनु भिन यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक ितवादी बल
ु द थापाको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी लोकभ रानाले
ततु मु ाको िवषय कानून यवसायी र अदालतबाट
समाधान हने िवषय होइन । यो Complex Matter
भएकोले िवशेष टोली गठन गरी राय िलई िन कषमा
पु नपु न ह छ । िवशेष को राय िबना फै सला गदा याय
पदन । जहाँस म मेरो प ले आफू िबदामा ब दा
िबरामीलाई अ य कुनै िवशेष डा टरको िज मा
नलगाएको भ ने सवाल छ, वीर अ पताल सरकारी
अ पताल हो । यहा िवशेष ह को समूह ह छ ।
Duty Doctor ह छ । आ नो पालामा अ ेसन गरेको
िबरामीको बारेमा िबदा ब दा िलिखत पमा अक
डा टरलाई भ दै पछ भ ने होइन । दायाँ खु ाको
घडुँ ा पछािडको भागमा मासक
ु ो ड लो पलाएकोमा
उ ड लो फा दा ित ामा हने नशा कािटने कुरा
आउँदैन । नशा कािटएमा तु तै रगत िनर तर ब न
गई शरीर कालो िनलो ह छ । िनवेदकको Tumor
भएकोले खु ा नचलेको हो । अतः िज ला ितपूित
सिमित, काठमाड बाट भएको िनणयलाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला बदर
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गरी पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
यथ वादीका तफबाट उपि थत िव ान््
अिधव ाह ी िव णु साद लािमछाने, ी कहरिसंह
खड् का र ी नरबहादरु खड् काले ितवादी डा टर
बल
ु द थापाले पीिडत लाई अपरेसन गन ममा
लापरबाहीपूण यवहार गरी कत य पालनको ममा
िबरामी ित परु ा गनपन
ु कुनै पिन दािय व िनवाह
गरेको अव था छै न । पीिडत सु मा थापाको दाया घडु ा
पछाडी बढेको मासक
ु ो ड लो अपरेसन गन ममा
खु ामा Gangrene भएको अव थालाई ितवादी
डा टरले बेवा ता गरेका छन् । कुनै प र ण िबना
पीिडत को खु ाको अपरेसन गनपन
ु िनणयमा पगु ेका
ितवादी डा टरले सोही अपरेसनको कारण उ प न
जिटल र संवेदनिशल अव थालाई उपे ा गरी लामो
िबदामा बसेका छन् । आफूले उपचार गरेको िबरामीको
वा य अव थाको िनयिमत Follow Up गनपनमा
ु
सो नगरी आफू लामो िबदामा ब दासमेत अक सहकम
डा टरलाई िज मा निदई लापरबाहीपूण यवहार
देखाएका छन् । यसकारण पीिडतलाई ितपिु त िदने
ठहर गरी भएको िज ला ितपिु त सिमित काठमाड को
िनणय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
फै सला सदर हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िव ान् अिधव ाह को उपरो बहस सनु ी
िज ला ितपूित सिमित काठमाड को िनणय सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेको
छ, छै न? पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स छ, स दैन भ ने िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, पीिडतको दायाँ
खु ाको पछािडको भागमा मासक
ु ो ड लो पलाएकोमा
अ ेसन गरी मासक
ु ो ड लो फा ने ममा खु ाको
नशा नै कािटन गई खु ा नच ने अव थामा पगु ेको
र पिछ सोही नशा कािटएको कारणले खु ा नै काटेर

फािलएकोले ितपूित िदलाई िवप ी ितवादीह लाई
सजाय ग रपाउँ भनी पीिडत सु मा थापाले िज ला
ितपूित सिमित, काठमाडौमा िनवेदन िदएको
देिखयो । पीिडतको उपचारमा भएको लापरवाहीका
कारण मानिसक, भौितक तथा शारी रक ित पगु ेको
र अपाङ् ग भएर बाँ नपु न अव थासमेतलाई ि टगत
गरी उपचारमा संल न डा टर बल
ु द थापाबाट दाबी
बमोिजमको .९,२०,०००।– र चलन च तीको
याजसमेत ितपूित भराउने ठह याई िज ला
ितपूित सिमित, काठमाड बाट िनणय भएको
देिखयो । सोही िनणयउपर ितवादीका तफबाट िनणय
बदर ग रपाउँ भनी पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट उ िनणयलाई के ही उ टी
गरी चलन च तीको याज भराउने गरी ग रएको
िनणयको हदस म उ टी गरी .९,२०,०००।–
ितपूित भराउने िनणयलाई सदर गरी फै सला भएको
देिख छ । सोही फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई ितवादीको
तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन गरी ततु मु ा
दायर हन आएको देिखयो ।
३. िज ला ितपूित सिमितले पीिडतलाई
ितपूित भराउने ठह याई िनणय गदा याियक मनको
योग नगरेको, वीर अ पतालसमेतबाट ितपूित
माग ग रएकोमा मबाट मा िदलाउने िनणय भएको
निमलेको, िवशेष को राय माग ग रएकोमा िवशेष ले
राय िदन नसके को ि थितमा सो नबझ
ु ी गरेको हचवु ा
िनणय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िु टपूण फै सला बदर ग रपाउँ भ ने नै मु य पनु रावेदन
िजिकर रहेको देिख छ ।
४. िमिसल अ ययन गरी हेदा पीिडत सु मा
थापाले दायाँ खु ाको घडुँ ाभ दा पछािड बढेको मासक
ु ो
ड लालाई िवरे अ पताल वा य परी ण गराउँदा
यहाँबाट वीर अ पतालका डा. बल
ु द थापालाई रेफर
लेटर िदएपिछ सोहीअनस
ु ार पीिडतको खु ाको मासक
ु ो
ड लोको Biopsy जाँच गरेपिछ पीिडतको डा. बल
ु द
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थापा ारा िमित २०६२।८।२४ गते अ ेसन ग रएको
देिख छ । यसको दईु िदनपिछ डा. बल
ु द थापा
राउ ड जाँचमा आएको अव थामा पीिडतले खु ा
चलेन भनेको र अ डा टरह लाई पिन देखाएकोमा
यसलाई डा टरले वाभािवक पमा िलई ६ ह तामा
खु ा च छ भनी भिनएको देिखयो । अपरेसन पिछ
िव तारै खु ामा कालो दाग देखा पद आएकोले िमित
२०६२।९।२ गते र िमित २०६२।९।७ गते डा. थापाले
हेरक
े ो देिख छ । पीिडतको दािहने खु ाको औ ंलाको
भागदेिख कालो हँदै मािथ बढ् दै आएकोले िमित
२०६२।९।२९ मा डा. अशोक ब ाचायको यिु नटले
अ ेसन गरेर दायाँ खु ाको घडुँ ा मिु न कािटएको तथा
के ही िदनपिछ कालो दाग काटेको ठाउँबाट देखा
परी मािथितर सन थालेपिछ िमित २०६२।१०।१६
मा दो ो पटक अपरेसन गरी घडुँ ाभ दा मािथदेिख
पीिडतको खु ा कािटएको देिख छ ।
५. ततु मु ामा मु य पमा पीिडतको
खु ा गु नमु ा ितवादीको लापरवाही िथयो वा िथएन र
उपचारको ममा सावधानी अपनाएको िथयो वा िथएन
भ ने िवषयमा के ि त रहनपु न देिखयो । पीिडत सु मा
थापाको घडुँ ाभ दा पछािडको भागमा Neurofibroma
Tumor िनका नको लािग अ ेसन गन यिु नटको
नेतृ व गन िटममा डा. बल
ु द थापा नै रहेको
देिख छ । अ स
े नप ात उ यिु नटको इ चाजको
हैिसयतले िबरामीको जाँच परी ण र िनगरानी गन
कत य यिु नट इ चाजको हने देिख छ । डा. बल
ु द
थापाले पीिडतको उपचारको ममा िनर तर जाँच
परी ण गरेको भ ने िमिसल संल न त यबाट
देिखँदैन । िनजले आफूले पीिडतको उपचारमा
सावधानी अपनाएको र पटक-पटक उपि थत भई
िनर तर चेक जाँच गरेको भनी पिु गन सके को
देिखँदैन । वा य उपचारमा संल न यिु नट इ चाजले
आफू लामो समय िबदामा ब दा अक डा टरलाई
स पूण िववरणसिहत यसको िज मेवारी सिु पएको

नदेिखएको साथै िबरामीले बार बार आ नो अव थाको
बारेमा सोधी रहँदा र खु ा नै नच ने भएपिछ सो
जानकारी गराउँदासमेत ग भीरतापूवक िलएको भ ने
िमिसलसंल न माणबाट देिखन आएन ।
६. उपचारमा संल न िचिक सकले िबरामीको
उपचारको स ब धमा पया त समय िदई उपचारसँग
स बि धत आव यक परी ण गराउनु पन, उिचत
परामश गनपन,
ु पूण पले परी ण गरेर मा श यि या
गनपन,
ु श यि या पिछ दान गनपन
ु उिचत सेवा
दान गनपन,
ु रोगको सही िनदान गरी श यि या
गन, िचिक सकले श यि या गरी श यि याप ात
आव यक अ य कुरामा िवचार गनपनमा
उपरो
ु
कायह नगरेको कारणबाट िबरामीले यातना भो नु
परेको प रि थितलाई नकान सिकने अव था
देिखँदनै । िचिक सा पेसामा संल न यि ह मा
मानवीय संवेदनशीलता हराउँदै गई िबरामी ित
सरल र उिचत यवहार नदेखाएको कारणबाट तथा
िबरामीह लाई दान गनपन
ु सेवामा पया त समय
निदने विृ को िवकास भइरहेको अव थामा सोही
यवहारको िशकार पीिडता भएको देिख छ ।
७. नेपाली समाजमा िचिक सकलाई देवताको
पमा हे रने पर परा रहेको पाइ छ । तर, सोको िवपरीत
िचिक सकको िबरामी ितको संवेिदनशीलतामा कमी
आएको देिख छ । िचिक सकलाई समाजले देवता
माने तापिन यसैको आडमा आफूले जे गदा पिन वात
ला दैन भ ने सोचबाट अिभ े रत भई िबरामी ित
गनपन
यवहारमा प रवतन आएको कारणबाट
ु
नाग रकले वा य सेवामा पाउनु पन उिचत
यवहारबाट टाढा हँदै गएको देिख छ । िचिक सकलाई
सेवा ाहीह ले दैिवशि को पमा हण गरी यवहार
गन तर िचिक सकबाट ा हने सेवा भने यापारतफ
प रणत भई ि टकोण र यवहारमा फरकपन आइ
िचिक सा सेवामा नै ग भीर असर पन गएको देिख छ ।
िचिक सा सेवा यापार होइन र सौदावाजीको यवहार
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गनपन
ु पेसा पिन होइन । कितपय िचिक सकह ले
िबरामीह लाई पया परामश नगन, आ नो लगानी
रहेको याबमा पठाई बराबर परी ण गन लगाउने,
पूण परी ण नै गरी श यि या गन तथा तु त
एि टबायोिटक चलाउने गरेको पाइ छ । ायः श य
िचिक सकह बाट त तु तै िचरफार नगरी नहने,
जितस दो चाँडो िचरफार गनपन
ृ ना
ु भनी दबाब सज
गरी मनोवै ािनक पले असर पान ज ता यवहारबाट
हा ो िचिक सा सेवाले दान गन खोजेको सेवा यादै
संवेदनशील िवषय ब न गएको छ । यस प र े यमा
िचिक सकह सचेत भई मानिवय संवदे निशलता ित
गि भर हनपु न र वा य उपचार ज तो कायमा कुनै
कारको वाथ िनिहत नभई सेवाभावको भावनाबाट
े रत भई सेवा दान गनु आजको आव यकता र
जनचाहना पिन हो ।
८. ितवादीले आ नो ितउ र प मा
िबरामीको Doppler Study वा कुनै अनस
ु धान वा
परी ण नगरी कालो दाग (Gangrene) देखा पनु
Thrombosis of the Right Artery को सम याले
भएको हो भनी कसरी प ा ला यो भ ने मा
िनजले Vascular Surgeon लाई Refer गरेप ात
स बि धत Vascular Surgeon ले िवप ीलाई
Clinically Examine गरी Thrombosis of the
Right Tibial Artery नभएर Poplitial Artery
को Thrombosis भएको िकटान गनु भएको हो र
Demarcation Line देिखएपिछ मा खु ा काट् नपु न
हन गएको हो भनी उ लेख गरेको देिख छ । िबरामीको
अव थाको संवेदनशीलता अ ययन गरी िनरोधा मक
र उपचारा मक िविध अपनाउनपु न ह छ । खु ामा
कालो दाग देिखएपिछ के कारणले गदा य तो दाग
देिखन गयो भ ने िवषयलाई ग भीर अ ययन गरी
यसको असर कम गनतफ यी पनु रावेदक ितवादी
डा टरले चासो राखी कुनै पहल गरेको पिन िमिसल
संल न कागजातबाट देिखन आएन ।

९. नेपालको संिवधानको भाग ३ धारा ४४
मा उपभो ाको हकलाई नाग रकको मौिलक हकको
पमा यव था गरेको छ । जसको उपधारा (१) मा
“ येक उपभो ालाई गणु तरीय व तु तथा सेवा ा
गन हक हनेछ” भ ने र उपधारा (२) मा “गणु तरहीन
व तु वा सेवाबाट ित पगु ेको यि लाई कानूनबमोिजम
ितपूित पाउने हक हनेछ भ ने” ावधान रहेको
देिख छ । उपरो संवैधािनक ावधानअनु प येक
नाग रकलाई गणु त रय सेवा ा हने हक रहेको र
य तो सेवा िलने ममा ित पगु ेको अव थामा
ितपूत पाउने हक येक नाग रकलाई रहने यव था
रहेको देिख छ ।
१०. ततु मु ामा पीिडत िबरामीलाई
उपचारप ात् Gangrene देिखएको भिनएको
छ । सो रोग सामा यतयाः Weakened Immune
System, Vascular Diseases, Smoking,
Diabetes, Injury or Surgery (Mistake)
को कारणबाट हने गछ । यो रोग Dry, Wet,
Gas, Internal र Fournter's गरी ५ कारका
ह छन् । तर ४० ितशत Wet Gangrene Surgery
(अ ेसन) हँदा पया त यान नपु याएको कारणबाट
सं मण (Infection) ारा हने र ५० ितशत भने
ग भीर कृितको चोटपटकसमेतको कारणबाट हन
स छ । उपरो कारणह बाट Gangrene रोग भई
हालेमा अनस
ु धाना मक Tools (X-Ray वा CT वा
MRI वा अ य) ारा शरीरको कुनै ठाउँ वा भागमा के
क तो सं मण छ भनी यिकन गन स नपु न ह छ ।
Histopathology Test गन Prescribe गरेबमोिजम
ा त रपोटमा “...... Necrosis or Features of
Malignant Pherpthype identitied.....” भनी डा.
अशोक जोशी, Consultant Pathologist को िमित
११/२३/२००४ को प बाट के वल Neurofibroma
छ भ ने िनचोड उ लेख गरेको पाइ छ ।
११. जबक ततु रपोटह का आधारमा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
(Gas वा Nercrosis वा दवु ै) स बि धत अंगको
Cell / Tissue को अनस
ु धान ारा यथाि थित प ा
लगाई थप उपचार वा अ ेशनको तयारी गनपनमा
सो
ु
ि या अपनाएको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट
दैिखँदैन । पीिडतको उपचारप ात् के कारणबाट दायाँ
खु ामा कालो देिखँदा आयो भ नेतफ यिकन नगरी
यिकन रपोटको आधार िबना Gangrene भएको
भनी पटक-पटक अ ेसन गरी पीिडतको दायाँ खु ा नै
गमु ाउनु परेको अव था देिख छ । यसबाट पीिडतको
उपचारमा संल न ितवादी डा टर बल
ु द थापाले
Duty पालनाको ममा आफूले िनवाह गनपन
ु सामा य
िचिक सिकय धमको पालना नगरेको कारण पीिडतको
खु ा काट् नु परी िजवनभर अपाङ् ग भएर बा नु पन
ि थतीको िसजना भएको देिखयो ।
१२. पीिडतको उपचारको ममा ितवादी
डा टरबाट भएको कमी, कमजोरी र िनज ितवादीले
पूण सावधानी नअपनाएको कारणले गदा पीिडतले
आ नो संवेदनशील अंग नै गमु ाउनु परेको अव थामा
मानिसक, भौितक तथा शारी रक ित भएकोले
ितपूित व प .९,२०,०००।– माग गरेको
देिख छ । उ माग दाबीबमोिजम पीिडतलाई भएको
ित र पीिडतले िजवनभर अपाङ् ग भएर बाँ नपु न
आव थासमेतलाई ि टगत गरी िज ला ितपूित
सिमित, काठमाड को िमित २०६६।२।१४ को
िनणयले पीिडतलाई . ९,२०,०००।– र चलन
च तीको याजसमेत ितपूित भराउने िनणय गरेको
देिखयो । नेपालमा िनशु क वा य सेवालाई मौिलक
हकको पमा अंिगकार ग रएको अव थामा सहज,
सल
ु भ र गणु तरीय सेवा ा गनु नाग रकको हक
हो भने य तो सेवा दान गनु िचिक सकको कत य
पिन हो । किहले काही ँ के ही िचिक सकको सामा य
िु टबाट पिव सेवाको पमा रहेको सम िचिक सा
सेवामा ितकूल असर पन गएको देिख छ । यो सेवा

िज मेवार हन िनता त आव यक पिन छ । किहले
काही ँ िचिक सकह बाट गैर िज मेवारपूण यवहारको
दशन गन,ु िनयमन र िनय णको उिचत यव थापन
नहन,ु असर पगु ेका उपभो ा तथा सेवा ाहीले व छ
सनु वु ाई ग रने तथा उिचत ितपूितको यव था
नभएकै कारणबाट िचिक सा सेवामा ितकुलता
देिखन गएको हो । िचिक सकले गलत सेवा दान
गरेको वा लापरवाहीपूण काय गरेको कारणबाट
उपभो ालाई असर वा हािन नो सानीको पु न गएको
अव थामा ितपूित पाउनु पीिडत उपभो ाको कानूनी
अिधकार पिन हो । के ही िचिक सकको लावरवाही र
गलत उपचारको कारणले िचिक सा सेवा ित पन
गएको नकारा मक सोचलाई नजरअ दाज गनसमेत
सिकँ दैन । कुनै िचिक सकले लापरवाही तथा गलत
सेवा दान गरी उपभो ालाई ित पु न गएको
अव थामा ितपूित भराउने कानूनी यव थासिहत
उपभो ा संर ण ऐन जारी भएको पाइ छ । सोही
उपभो ा संर ण ऐनअनस
ु ार ितपूिततफ दाबी
िलएको अव थालाई यायोिचत पबाट हे रनु पन नै
ह छ । यसरी दाबी िलएको अव थामा िचिक सकले
लापरवाही गरेको वा गलत उपचार गरेको अव थामा
पिन अ िचिक सकले गलत तथा लापरवाही भएको
भनी ितवेदन िदन इ कार गन वा ितवेदन नै िदन
नचाहने कारणले उपभो ा मारमा परेको र गलत
तथा लापरवाही गनले उ मिु पाउँदै जाँदा य तो
नरा ो विृ ले ो साहन पाउने नभई िचिक सा
सेवामा नकारा मक असर पन जाने ह छ । अब य तो
गि भर मकालाई यायको पबाट िवचार नगदा
सवदा उपभो ालाई चक मार पन जाने ह छ ज को
कारणबाट धन र वा यको समेत अपूरणीय ित हन
जा छ ।
१३. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को
दफा २२ ले “... ितपूितको िनिम परेको उजरु ीउपर
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छानिबन गरी ितपूित सिमितले उपभो ालाई हािन
नो सानी पु न गएको ठहर गरेमा हािन नो सानीको
आधारमा ितपूितबापतको रकम उपभो ा वा िनजको
हकवालालाई िदलाउने” भ ने ावधान उ लेख भएको
देिख छ । उ ावधानअनु प उपभो ाले भो नु
परेको हािन नो सानीको आधारमा ितपूित पाउन
स ने कानूनी यव था भएको देिख छ । तथािप यस
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ ले पीिडतलाई ितपूित
भराउँदा सोको याजसमेत भराउनु पन भ ने यव था
गरेको देिखँदैन । यसको साथै पीिडत िनवेदकले
ितपिू त माग गदा सोको याजसमेत भराइ पाउनेतफ
कुनै माग गरेको पिन देिखँदैन । य तोमा ितपूितको
स दभमा पीिडत लाई याजसमेत भराउनेतफ के ही
बोली रहनु पन देिखएन ।
१४. वीर अ पतालसमेतबाट ितपूित
माग ग रएकोमा मबाट मा ितपूित िदलाउने िनणय
भएको निमलेको भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा
ततु मु ामा पीिडतको अपरेसनको ममा वीर
अ पतालको कारणबाट कुनै लापरबाही भएको
कुरा िमिसल संल न त यह बाट पिु हन आएको
देिखँदैन । वीर अ पतालको कारणबाट पीिडतको
उपचारमा लापरबाही भएको भ ने कुरा मािणत हने
त यह यी ितवादीबाट पेस हन सके को पिन नदेिखँदा
वीर अ पतालबाट समेत पीिडत लाई ितपूित भराउनु
पन भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
१५. िवशेष को राय माग ग रएकोमा
िवशेष ले राय िदन नसके को ि थितमा सो नबझ
ु ी
गरेको हचवु ा िनणय गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकरको
स दभमा हेदा ततु मु ामा िवशेष को राय माग
भई मेिडकल काउि सलको च.नं. ५६/०६५-०६६
िमित २०६५/४/१७ को प बाट िज ला शासन
कायालय, काठमाड मा ेिषत िवशेष को रायमा
ठोस आधार र कारण उ लेख नगरी पीिडतको खु ा

दो ो पटक अपरेसन गरी कािटएको र यस िवषयमा
थप यिकन गनको लािग िवशेष सजनह को किमटी
गठन गनपन
ु कुरा उ लेख गरेको देिखयो । पीिडतको
उपचारको ममा खु ा गमु ाउनु परेको त यमा िववाद
देिखँदनै । िनज पीिडतको खु ामा ितवादी डा टरबाट
अपरेसन भए पिछ के कित कारणले कालो हँदै गयो
भ नेतफ यिकन नगरी पटक-पटक अपरेसन गरी
खु ा कािटएको कुरा मािणत भइरहेको हँदा िवशेष
सजनह को किमटी गठन नगरेकै आधारबाट मा
ितवादी डा टरले उ मिु पाउन स ने ि थित रहेको
देिखँदनै । यसथ िवशेष को राय नबझ
ु ी िनणय गरेको
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
१६. िज ला ितपूित सिमित, काठमाड ले
पीिडतको उपचारको ममा िनजको अंगमा ग भीर
हािन नो सानी भई दायाँ खु ासमेत गमु ाउनु परेको
अव थामा उपचारमा लागेको खच र अपाङ् ग
हनु परेकोले जीवन िनवाह गनका लािग यूनतम
रकमसमेत गरी .९,२०,०००।– माग गरेकोमा
सो हदस म ितपूित सिमितको िनणय मनािसब
देिख छ । जहाँस म चलन च तीको याजसमेत
भराउने गरी िनणय भएको हदस म निमलेको भनी बदर
गन ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
फै सलामा कानूनी िु ट रहेको देिखएन ।
१७. अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणह बाट िनवेदन मागबमोिजम पीिडतलाई
. ९,२०,०००।- ( .नौ लाख बीस हजार मा ) र
चलन च तीको याजसमेत ितवादी डा टर बल
ु द
थापाबाट भराउने गरी िज ला ितपूित सिमित,
काठमाड को िमित २०६६।२।१४ को िनणयमा चलन
च तीको याज भराउने हदस म बदर गरी पीिडतलाई
. ९,२०,०००।- ितपूित भराउने िनणय सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१२।१३
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
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ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।

§

उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खड् का
§
इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभु म् ।

&
§

नणय नं . ९८१५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७३।१२।१५
०७०-CI-०५१५
मु ाः उ ेषण / परमादेश

िनयु हन यो यता पु ने िश कह को
वृि िवकासलाई नै अव
हने गरी
लामो अविधस म पद र राखी अ थायी
िश कलाई िनिम िदई काय स चालन
गरी रहनु वा छनीय नहने ।
कानूनको प रपालना नगरी कानूनले
िदएको छुट वा सुिवधालाई िनि त वाथ
पूितका लािग योग गनु भनेको कानूनकै
उ लङ् घन गनु हो । कानूनले िदएको
सिु वधा उपयोगको अव था काननू को पूण
पालनाबाट मा वीकाय हने ।
( करण नं. ५)
थायी िश क भइरहेको अव थामा
अ थायी िश कलाई िव ालयको
धाना यापक ज तो मह वपूण पदमा
काय ग ररहन िदनु िश ा िनयमावलीको
उि लिखत यव था र धाना यापकको
काम, कत य र अिधकारलाई अनदेखा
गरेको ह छ । रट िनवेदक िनज अ थायी
िश क लेखनाथ सवु ेदी भ दा व र र
थायी पदमा िनयुि भइरहेको भ ने
देिख छ । लामो समयस म अ थायी
िश कलाई मह वपूण िज मेवारी िदन
स ने विववेक य अिधकार यव थापन
सिमितलाई िश ा िनयमावलीले िदएको
नपाइने ।
( करण नं. ६)

पनु रावेदक / िवप ी : झापा िज ला, शरणामित गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.५ ि थत जनता उ च
मा यिमक िव ालय, शरणामित झापासमेत
िव
पनु रावेदक / िवप ीको तफबाट :
यथ / िनवेदक : झापा िज ला, शरणामती गाउँ
यथ / िनवेदकको तफबाट :
िवकास सिमित वडा नं. ५ ि थत जनता उ च अवलि बत निजर :
मा यिमक िव ालयका िश क तारानाथ स ब कानून :
रजाल
§ िश ा िनयमावली, २०५९
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सु फै सला गनः
मा.मु य या. ी गोिव दकुमार उपा याय
मा. यायाधीश ी उदय काश चापागाई
आदेश
या. िव भर साद े : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर
आदेश यस कार छः
म िनवेदक िमित २०४६ सालदेिख
मा यिमक िव ालय अ थायी िश कमा िनयिु भई
भ काली मा यिमक िव ालयको हवरा–२ झापामा
दरब दी भई २०५२।१२।७ बाट जनता मा यिमक
िव ालय, शरणामितमा स वा भई हालस म
िनर तर कायरत छु । सो िव ालयमा मभ दा व र
अ कुनै थायी िश क छै नन् । मैले मु य िवषय
इितहासमा मानिवक मा मा र िड ी र नेपाली िवषयमा
िश ा शा मा पिन िड ी गरेको छु । हालस म उ
िव ालयमा धाना यापक नभएकोले िवप ी नं.४
का अ थाई िश क लेखनाथ सवु ेदीले िनिम
.अ.भई शैि क तथा आिथक शासन चलाई आउनु
भएको छ । म िमित २०६१।१।१० बाट मा यिमक
िव ालय दरब दीमा थायी भई िमित २०६९।६।२४
बाट मा यिमक िव ालय ि तीयमा बढुवा भएको
यो यतम् व र तम िश क हँदाहँदै किन र अ थायी
िश कलाई धाना यापक ाचायको िज मेवारी िदन
िश ा िनयमावली, २०४९ को िनयम ९२ (१२) ले
निम ने भएकोले मलाई ाधाना यापकको िज मेवारी
िदनु भनी मैले िवप ी नं.२ सम िमित २०६९।४।४
मा िनवेदन गरेकोमा िमित २०६९।५।४ मा िवप ी
नं.२ को बैठक बसी हाल बहालवाला ाचायलाई
नै के ही शैि क स स म लैजाने भनी िनणय गरेको
तथा यसपिछ पनु ः िमित २०६९।५।१० मा िवप ी
नं.२ को बैठक बसी लेखनाथ सवु ेदीलाई नै ाचाय

पदमा िनर तरता िदने भनी िनणय गरेबाट िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम ९२(१२) ले मैले
िनिम .अ.( ाचाय) भई काम गन पाउने कानूनी
अिधकारमा कुठाराघात गरेको र मैले पेसा यवसाय
गन पाउने नाग रक अिधकारमा समेत बाधा गरेकोले
उ िनयमावलीिवपरीत गरेको िमित २०६९।५।४ को
बैठकको िनणय नं.१ तथा ऐ.को िमित २०६९।५।१०
को बैठकको िनणय नं.१ लाई उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी िवप ीह १, २, ३, ४, ५ र ६ का
नाममा म रट िनवेदकलाई धाना यापकको थायी
पदपूित नभएस मको लािग िनिम धाना यापकको
िज मेवारी िदई कानूनबमोिजमको काम काज गन िदनु
भनी परमादेश जारी ग रपाऊँ । साथै यो यता नपगु ेको
िवप ी लेखनाथ सवु ेदीलाई यो रट िनवेदनमा अि तम
आदेश नभएस म काम गरी रहन िदँदा िव ालयको
आिथक ि याकलापमा समेत ितकूल असर पन
भएको र मेरो िश ा िनयमावलीले िदएको अिधकार
कुठाराघात भइरहने हँदा िवप ी लेखनाथ सवु ेदीलाई
िनिम
.अ.को हैिसयतले कुनै पिन शैि क,
शासिनक र आिथक कारोबार नगनु नगराउनु भनी
िवप ीह को नाममा त काल अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िमित २०६९।८।६
को िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणयु परमादेशको आदेश
िकन जारी गनु नपन हो ? जारी गनु नपन कुनै आधार
र कारण भए सोको सबदु माणसिहत बाटाको
यादबाहेक १५(प ) िदनिभ िवप ी नं.५ र ६ ले
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय, इलाममाफत र
अ य िवप ी नं. १, २, ३ र ४ नं. ले आफै ँं वा आ नो
कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस
गनु भनी िवप ीह का नाममा यो आदेश र िनवेदनको
ितिलिपसमेत साथै राखी याद सूचना जारी गरी
पठाई िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध नाघेपिछ
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िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु । साथै िनवेदकले अ त रम
आदेशसमेतको माग गरेको देिखँदा िवप ीह समेतलाई
राखी छलफल गनपन
ु हँदा िमित २०६९।८।२७।४
गतेका िदन अ त रम आदेश जारी गन नगन स ब धमा
छलफल हने हँदा सो िदन उपि थत हनका लािग सोको
जानकारी िवप ीह लाई िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनु भ ने यहोराको पनु रावेदन अदालत, इलामको
िमित २०६९।८।७।५ को आदेश ।
यसमा रट िनवेदकको पिहलो पेजको २०
औ ं हरफ, दो ो पानाको ते हरफ र करण नं. २ को
पिहलो हरफमा िनयम ९३ (१२) हनपु नमा क यटु र
गदा भल
ु वश ९२(१२) हन गएकोले भूल स याई पाउँ
भ ने िनवेदकको दाबी हँदा िनवेदन माग दाबीबमोिजम
नै पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम २० अनस
ु ार रट िनवेदनमा उि लिखत िनयम
९२(१२) को स ा ९३(१२) कायम गरी भूल सधु ार
ग रिदएकोछ भ ने यहोराको पनु रावेदन अदालत,
इलामको िमित २०६९।८।१०।१ को आदेश ।
जनता मा यिमक िव ालय, शरणामितको
र
.अ.पदमा िव ालय यव थापन सिमितको
िमित २०५४।११।९ को िनणयबमोिजम िज ला िश ा
कायालय, झापाको च.नं.२६६५ िमित २०५५।१।३
को प बाट उ िव ालयका मा यिमक तह
अ थायी िश क लेखनाथ सवु दे ीलाई अक यव था
नभएस मको लािग िन. .अ.को िज मेवारी िदइएको,
िवप ी तारानाथ रजाल िमित २०५२।१२।७ मा
सो िव ालयमा स वा भई गएको, उ िव ालयका
त कालीन िन. .अ.धनपित रजालले अ व थताको
कारण जनाई िव ालय यव थापन सिमितको
िमित २०५४।११।१८ को िनणयबमोिजम लेखनाथ
सवु ेदीलाई िन. .अ.को िज मेवारी िदएको र सो
अविधमा रट िनवेदकले िन. .अ. लेखनाथ सवु ेदीलाई
वीकार गरी सो िमितदेिख हालस म कायरत रहेको,
िश ा िनयमावली २०५९ को िनयम ९३ को उपिनयम

(१२) मा “सामदु ाियक िव ालयमा धाना यापक
अनपु ि थत भएमा वा कुनै कारणले धाना यापकको
पद र भएमा धाना यापक उपि थत नभएस म
वा धाना यापकको पदपूित नभएस मका लािग सो
िव ालयमा कायरत िश कह म ये व र तम थायी
िश कले िनिम धाना यापक भई काम गनछ”
भ ने यहोरा उ लेख भएको तर उ िव ालयमा
धाना यापकको पदमा िन. .अ.लेखनाथ सवु ेदी
कायरत रहेको र िव ालय यव थापन सिमितले सोही
िनयमको उपिनयम (२) बमोिजम धाना यापकको
पदपूितको दरखा त आ ान गरेको अव था नभएको,
िव ालय यव थापन सिमितले पटक पटक िनणय गरी
लेखनाथ सवु ेदीलाई नै िन. .अ.पदमा िनर तरता िदने
िनणय गरेको र िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
९३ मा यव था भएबमोिजम धाना यापक छनौट
हन बाँक रहेको अव थामा िनवेदकको मागबमोिजम
आदेश जारी गरी रहनु पन अव था िव मान नदेिखँदा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िज ला िश ा कायालय, झापाका तफबाट िन.िज ला
िश ा अिधकारी अशोककुमार कालाखेतीले पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
यसमा िव ालय यव थापन सिमितबाट
सािबकबमोिजम नै काय स चालनमा िनर तरता
िदइएको देिखएकाले हाल अ त रम आदेश जारी
गरी रहनु परेन, िमिसल िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु
भ ने यहोराको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
२०६९।८।२७।४ को आदेश ।
म िलिखत जवाफकता लेखनाथ सवु ेदी
ी जनता मा यिमक िव ालय, शरणामित झापामा
२०४८।९।२१ गते िनजी ोतबाट अ थाई
िश कको पमा िनयु भई सोही िमितदेिख
.अ.को कामकाजसमेत गरी आएको छु, सोप ात
िव ालय स चालक सिमितको िमित २०४९।९।६ को
िनणयअनस
ु ार िनजी ोतबाट अ थायी िनयिु िदने
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ि या परु ा गरी काम गरी आई िमित २०५१।३।१४
च.नं.४५७८ बाट सरकारी दरब दीमा िनयिु पाई
हालस म िनयिमत पमा वहाल रही आएको छु ।
िमित २०५४ सालमा िव ालयका धाना यापक
धनपित रजाल अ व थताका कारण िबदामा
ब नपु न भई िव ालयको दैिनक शैि क शासिनक
तथा आिथक प समेत िनर तर स चालन गन गरी
िव ालय यव थापन सिमितको िमित २०५४।११।९
को िनणयअनस
ु ार म िलिखत जवाफ कता लेखनाथ
सवु ेदीलाई िनिम .अ.को िज मेवारी िदइएकोमा
सो िनयिु लाई िज ला िश ा कायालय, झापाले
समेत समथन गरी िनयिमत कामकाज गरी आएकोमा
धनपती रजालले राजीनामा िदएप ात िज ला िश ा
कायालय, झापाले िमित २०५५।१।३ मा च.नं.२६६५
बाट अक यव था नभएस म िन. .अ.भई कामकाज
गन भ ने प िदएकोले सोहीबमोिजम हालस म
िन. .अ.को हैिसयतले कामकाज गरी आएको
हँदा िनवेदन िजिकर खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत र
िनवेदकले िमित २०६९।५।४ र २०६९।५।१० को
िनणय बदर गरी पाउन िनवेदन गरे तापिन िनवेदक
तारानाथ रजाल यस िव ालमा थायी िनयिु भई
आउँदासमेत लेखनाथ सवु ेदीले िनिम
.अ.को
कामकाज गरी रहेको र यस जनता उ च मा यिमक
िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितले हालस म
धाना यापकको लािग आव यकता महसस
ु गरी िश ा
िनयमावली, २०४९ बमोिजम दरखा तसमेत आ ान
गरेको अव था छै न । के वल रट िनवेदकले ाचाय
पदमा िनयिु पाउँ भनी यव थापन सिमितसम
िदएको िनवेदनमा हाल िनिम .अ.बाट नै काम
चलाउने, ाचाय िव ालयको िविभ न कारणले िनयिु
नगन भनी गरेको िनणयलाई हाल लेखनाथ सवु ेदीलाई
िनयिु िदइयो, तारानाथलाई िदइएन भनी अनमु ान
गन िम ने होइन । यव थापन सिमितले आव यकता
महसस
ु गरेका बखत सो ि या अवल बन गन नै

छ । हाल सो ि यामा जानपु न अव थाको आव यकता
नदेखी िव ालय यव थापन सिमितले .अ.िनयिु
ि या नबढाएको मा हँदा िमित २०६९।५।४ र
२०६९।५।१० को िनणयले िवप ीलाई के ही असर
नपरेको र िव ालय यव थापन सिमितले नयाँ
.अ.को आव यकता महसस
ु गरी दरखा त आ ान
गरेको बखत िवप ीको हक सरु ि त नै रहने हँदा उ
िनणय बदर हनपु न होइन । िनवेदन खारेज ग रपाउँ तथा
हाल .अ.भएर काम गन पाउँ भ ने िवप ीको िव ालय
यव थापन सिमितमा िनवेदनसमेत नपरेकोले
परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु पन नहँदा सोसमेत
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको जनता उ च
मा यिमक िव ालय, शरणामती िव ालय यव थापन
सिमितको अ य
बजगाई र ऐ. उ च मा यिमक
िव ालयका िनिम धाना यापक ( ाचाय) लेखनाथ
सवु ेदीको तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
यसमा उि लिखत ऐन कानूनको बिखलाप
गरी िवप ी लेखनाथ सवु ेदीलाई िनिम धाना यापक
पदमा काम गन िदएको समेतको िवप ी जनता उ च
मा यिमक िव ालयको यव थापन सिमितको िमित
२०६९/५/४ को िनणय नं.१ तथा २०६९/५/१०
को िनणय नं.१ उ ेषणको आदेश ारा बदर ह छ ।
अब िश ा िनमयावली, २०५६ को िनयम ९३(१२)
अनस
ु ार याना यापकको पदपूित नभएस मका लािग
यो यता पगु ेकालाई िनिम धाना यापकको पदमा
कामकाज गन िदनु भनी िवप ी िव ालय यव थापन
सिमित तथा सोका अ य एवं िवप ी िव ालयका
नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०६९/११/९
को आदेश ।
पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सलामा
िच बझ
ु ेन । पनु रावेदक िनिम ा याना यापक
लेखनाथ सवु ेदी िमित २०४९/९/६ बाट िश क
पदमा कायरत रही बोटानी र Sociology दईु वटा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
िवषयमा नातको र उ ीण एवं अ थायी नै भए पिन
व र तम िश क रहेको, िमित २०५४/११/१८ देिख
िनिम .अ. िनयु भई कुशलतापूवक िव ालय
स चालन गरी आएको र िनजले कुशलतापूवक
िव ािलयको नेतृ व दान गरेको कारण िव ालयको
तर उ नती भएको, िश क िव ाथ अिभभावकबीच
सम वय र िनय ण कायम गन सफल भएको र
िव ालय यव थापन सिमितलाई यो य कुशल
िश कम येबाट धाना यापक तथा िनिम
धाना यपक िनयमावलीको िनि त ि या पूरा गरी
िनयु गन अिधकार भएअनु प िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम ९३(१२) मा यवि थत वैकि पक
यव था अनु प ९३(१६) मा यवि थत (छै ठ
संशोधन २०६७) कानूनी ावधानअनु प िमित
२०६९/५/४ तथा िमित २०६९/५/१० को िनणयबाट
पनु ः व र तम िश क लेखनाथ सवु ेदीलाई िनिम
धाना यापकमा िनयु ग रएको हो । िनयिु गदा
कानूनको बा या मक पमा पालना नग रएको भनी
िलइएको िनणयाधार िमलेको छै न । िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम ९३(१२) को ितब धा मक
वा यांशको ावधानले व र तम अ थायी िश क पिन
िनिम धाना यापक हन स ने यव था रहेको छ ।
िव ालय े सधु ार योजनाको पा रत नीित SSPR
को पृ ८२ मा पिन िव ालयको धाना यापक हनका
लािग तोिकएको यूनतम यो यता पगु ेका सबै िश क
र कायरत धाना या मक सहभागी हन पाउने भ ने
यव थालाई बेवा ता गरी िनणय भएकोछ । पनु रावेदक
िन. .अ. लेखनाथ सवु ेदी उ िव ालयको अ थायी
भए पिन व र तम िश क हो । िश ा िनयमावलीले
धाना यापकको पदाविध ५ वषको हने र िनज पनु ः
सो पदमा िनयु हन स ने यव था छ । िनजले िनवाह
गरेको भूिमका र जनभावनाअनु प ो साहन व प
कानूनबमोिजम िनयिु ग रएको हँदा सोतफ ि ट
नपु याई गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला

िु टपूण रहेको र उ िव ालय यव थापन सिमितको
िनणयले रट िनवेदकको हक अिधकारमा कुनै असर
पन अव था नभएकोले रट जारी हने गरी भएको
आदेश बदर गरी पनु रावेदन िजिकरबमोिजम िवप ीको
रट िनवेदन खारेज हने गरी हक इ साफ पाउँ भ ने यस
अदालतमा दायर पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
संल न कागजातह अ ययन ग रयो ।
यसमा िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
९३ को उपिनयम (१२) िवपरीत िव ालयमा व र तम
िश क हँदाहँदै किन अ थायी िश क िवप ी लेखनाथ
सवु ेदीलाई िव ालयको िनिम धाना यापक पदमा
कामकाज गन िदएकोसमेतको िवप ी िव ालय
य थापन सिमितका िनणयह र सोबमोिजमका
काम कारवाहीसमेत िविधस म नभएकाले बदर
गरी म रट िनवेदकलाई धाना यापकको थायी
पदपूित नभएस मको लािग िनिम धाना यापकको
िज मेवारी िदई कानूनबमोिजमको कामकाज गन
िदनु भ ने परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन
र िनज िवप ीम येका लेखनाथ सवु ेदीलाई िनिम
धाना यापकको पमा रट िनवेदकले २०५४
सालेदेिख नै वीकार गरेको तथा धाना यापक
छनौट हन बाँक रहेको अव थामा रट जारी हनपु न
हैन भ ने िवप ी िज ला िश ा कायालय, झापाको
तथा यस िव ालयको यव थापन सिमितले हालस म
आव यकता महसस
ु गरी धाना यापकको लािग
िश ा िनयमावलीबमोिजम दरखा त आ ान गरेको
छै न । िवप ीले धाना यापकको लािग दरखा त
लगाएको समेत देिखँदैन । िनवेदकले ाचाय पदमा
िनयिु पाउँ भनी िव ालय यव थापन सिमितसम
िदएको िनवेदनमा हाल िन. .अ. बाट नै काम चलाउने,
िव ालयको िविभ न कारणले ाचाय िनयिु नगन भनी
गरेको िनणयलाई अ यथा अनमु ान गन िम ने होइन ।
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हाल यव थापन सिमितले धाना यापकको िनयिु
ि या अगािड नबढाएको मा हँदा आव यकता
महसस
ु गरेका बखत सो ि या अवल बन हने
नै हँदा िव ालय यव थापन सिमितले गरेको
िमित २०६९/५/४ र २०६९/५/१० को िनणयले
िवप ीलाई के ही असर नपरेको र िव ालय यव थापन
सिमितले नयाँ धाना यापकको आव यकता महसस
ु
गरी दरखा त आ ान गरेका बखत िवप ी रट
िनवेदकको हक सरु ि त नै रहने हँदा उ िनणय बदर
हनपु न होइन । िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िव ालय
यव थापन सिमितका अ य , िनिम धाना यापक
( ाचाय) को संयु िलिखत जवाफ रहेको ततु
िनवेदनउपर सनु वु ाई हँदा िनवेदन मागबमोिजम
िव ालय यव थापन सिमितको िमित २०६९/५/४
को िनणय नं.१ तथा िमित २०६९/५/१० को
िन.नं. १ उ ेषणको आदेश ारा बदर हने भनी िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३(१२) अनस
ु ार
धाना यापकको पदपूित नभएस मका लािग यो यता
पगु ेकालाई िनिम धाना यापकको पदमा कामकाज
गन िदनु भनी परमादेश जारी हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत, इलामबाट भएको आदेशउपर िच नबझ
ु ी
िवप ीह को यस अदालतमा संयु पनु रावेदन प
दायर हन आएको देिखयो । त स दभमा पनु रावेदन
अदालत, इलामबाट भएको फै सला िमलेको छ, छै न?
पनु रावेदक िवप ीह को पनु रावेदन िजिकर पु ने,
नपु ने के हो ? सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िव ालयमा
व र तम र थायी िश क हँदा हँदै किन र अ थायी
हाल िनिम धाना यापक पदमा कायरत िश क
लेखनाथ सवु ेदीलाई नै िनर तरता िदने गरी भएको
िव ालय यव थापन सिमितको िमित २०६९/५/४ र
िमित २०६९/५/१० को िनणय बदर गरी थायी पदमा
कायरत रट िनवेदकलाई सो पदमा िज मेवारी िदनका
लािग परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने नै मु य

िनवेदन िजिकर रहेको देिखयो । िश ा िनयमावली,
२०५९ बमोिजम यो यता पगु ेको यि लाई िनयिु
नगरी यो यता नै नभएको अ थायी िश कलाई
धाना यापक िनयिु ग रएको भनी उि लिखत
आदेश जारी हनपु न भनी िववादको मु य िवषय रहेको
देिख छ ।
३. तत् स दभमा िव मान कानूनी
यव थालाई हेदा िश ा िनयमावली, २०५९ को
प र छे द १७ को िनयम ९३ को उपिनयम (१) देिख
(१६) स म धाना यापकस ब धी यव थाको
उ लेख रहेको देिखयो । उ िनयमको उपिनयम (१) मा
"िव ालयको ाि क तथा शासक य मख
ु को पमा
काम गन येक िव ालयमा एक जना धाना यापक
रहने" उपिनयम (२) देिख (७) स म यव थापन
सिमितले सामदु ाियक िव ालयमा र धाना यापक
पदमा िनयिु को लािग िनि त शैि क यो यता िकटान
गरी स बि धत िव ालयको स बि धत तहमा कायरत
थायी िश कह म येबाट दरखा त आ ान गनछ
भनी िनयिु को ि यासमेत िनधारण गरी यव था
ग रिदएको पाइयो । यसका अित र उ िनयमको
उपिनयम (८) मा “ धाना यापकको पदाविध ५(पाँच)
वषको हनेछ र िनज पनु ः सो पदमा िनयु हनेछ" भ ने
यव थासमेत गरेको देिखयो ।
४. ततु िववादमा िनवेदक तारानाथ
रजाल मा यिमक िव ालय दरब दीको थायी
िश क रहेका र िवप ीम येका िनिम धाना यापक
लेखनाथ सवु ेदी सोही िव ालयका अ थायी िश क
रहेको कुरामा िववाद देिखएन । अ थायी िश क
भएपिन िनज िनवेदक स वा भई यस िव ालयमा
आउँदा नै आफू िनिम धाना यापक पदमा कायरत
रिहरहेको, िव ालय यव थापन सिमितले आफूलाई
नै िज मेवारी िदई िनिम धाना यापकमा िनर तरता
िदइरहेको तथा धाना यापकको पदपूित ि या नै
सु नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम गनपन
ु होइन
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भनेतापिन उ धाना यापक पदमा रहन आ नो
यो यता पगु ेको वा थायी िश क हँ भनी भ न सके को
देिखँदैन । उि लिखत कानूनी यव थालाई हेदा
धाना यापक पदमा िनयिु का लािग थायी िश क
पदमा कायरत रहनपु न अिनवाय यव था गरेको भने
देिख छ ।
५. सोही िनयमको उपिनयम (१२) मा
"सामदु ाियक िव ालयमा धाना यापक अनपु ि थित
भएमा वा कुनै कारणले धाना यापकको पद र
भएमा धाना यापक उपि थत नभएस म वा
धाना यापकको पद पूित नभएस मका लािग सो
िव ालयमा कायरत िश कह म ये व र तम
थायी िश कले िनिम धाना यापक भई काम
गनछ" भ ने उ लेख छ । यो यव थाले प पमा
कुनै कारणबाट धाना यापकको पद र भएमा
त काल काम चलाउनका लािग िनिम धाना यापक
तोक काय सचु ा गनपन
ु कुरालाई िनदिशत गरेको
देिख छ । यसको अथ धाना यापक पदको िनयिु
ि या नै रोक िनिम धाना यापकबाट अन त
कालस म काम चलाउन सिक छ भ ने होइन । िनयु
हन यो यता पु ने िश कह को विृ िवकासलाई नै
अव हने गरी लामो अविधस म पद र राखी
अ थायी िश कलाई िनिम िदई काय स चालन गरी
रहनु वा छनीय हँदनै । कानूनको प रपालना नगरी
कानूनले िदएको छुट वा सिु वधालाई िनि त वाथ
पूितका लािग योग गनु भनेको कानूनकै उ लङ् घन
गनु हो । कानूनले िदएको सिु वधा उपयोगको अव था
कानूनको पूण पालनाबाट मा वीकाय ह छ ।
६. ततु िववादमा उ िव ालयको
धाना यापकको पद िमित २०५४/११/१८ देिख
नै र रिहरहेको भ ने िवप ी पनु रावेदकको सु को
िलिखत जवाफबाट नै खिु लरहेको देिख छ । र
रहेको धाना यापक ज तो िज मेवारपूण र पदाविध
तोिकएको पद लामो समयस म र राखी सो पदमा

िनिम धाना यापक तोक काम गराउनु र य तो
पदमा कायरत रहेको भनी िनवेदकले समेत नेतृ व
वीकार गरेको कुरा उठाई िबव धन वा समपणको
िस ा त लगाई िनर तरता पाउनपु छ भ नु उपयु
हँदैन । रट िनवेदकले आफू सो पदका लािग यो य
भएको कुराको िजिकर िलइरहेको अव थामा
पनु रावेदक िवप ीम येका लेखनाथ सवु ेदीले भने
कानूनले तोके को यो यता आफूसँग रहेको अव था
पु ट् याई गनस नु भएको देिखँदनै । यव थापन
सिमितले यथ अ थायी िश क लेखनाथ सवु ेदीलाई
िमित २०६९/५/४ र िमित २०६९/५/१० मा िनिम
धाना यापक पदमा िनर तरता िदने गरी िनणय
गरेको देिखयो । यथ रट िनवेदक सो िव ालयका
थायी िश क भएको भ ने देिख छ । थायी िश क
भइरहेको अव थामा अ थायी िश कलाई िव ालयको
धाना यापक ज तो मह वपूण पदमा काय ग ररहन
िदनु िश ा िनयमावलीको उि लिखत यव था र
धाना यापकको काम, कत य र अिधकारलाई
अनदेखा गरेको ह छ । रट िनवेदक िनज अ थायी
िश क लेखनाथ सवु ेदी भ दा व र र थायी पदमा
िनयिु भइरहेको भ ने देिख छ । लामो समयस म
अ थायी िश कलाई मह वपूण िज मेवारी िदन स ने
विववेक य अिधकार यव थापन सिमितलाई िश ा
िनयमावलीले िदएको पाइँदनै ।
७. तसथ, मािथ उि लिखत त य, िववेिचत
आधार र कारणबाट िश ा िनयमावली, २०५९ को
िनयम ९३(१२) अनस
ु ार व र तम िश क िनिम
धाना यापक हने कानूनी यव था भएकोमा सो
कानूनी यव थािवपरीत अ थायी किन िश कलाई
सो पदमा काय गन िनर तरता िदने भनी यथ िवप ी
िव ालय यव थापन सिमितबाट िमित २०६९/५/४
को िनणय नं.१ तथा िमित २०६९/५/१० को िनणय नं.१
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी सोही िनयमावलीको
िनयम ९३(१२) अनस
ु ार धाना यापकको पदपूित
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नभएस मका लािग यो यता पगु ेकालाई िनिम
िव
धाना यापक पदमा कामकाज गन िदनु भनी िवप ी िवप ी : भ परु िज ला, म यपरु िठमी नगरपािलका
िव ालय यव थापन सिमित तथा सोको अ य एवं
वडा नं. ४ को हाल ऐ. ऐ. वडा नं. १६
िवप ी िव ालयको नाममा समेत परमादेशको आदेश
लोक थली ब ने िशवे भ धानाङ् गसमेत
जारी गन गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित
२०६९/११/९ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
§ अंशब डाको ३२ नं. बमोिजम वादीले
हने ठहछ । पनु रावेदक िवप ीह को पनु रावेदन िजिकर
तारेख गज
ु ारे पिन अंश मु ा िडसिमस गन
पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
निम नेस मकै कारणबाट वादीले तारेख
िमिसल िनयमानस
गज
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइ िदनू ।
ु ारी बसेको अव थामा पिन सु तहका
अदालतले मु ामा कारवाही र िकनारा
उ रायमा म सहमत छु ।
गनपदछ
भ न िम दैन । अंशब डाका
ु
या. अिनलकुमार िस हा
महलको २२ नं. लाई पिन हे रनु पदछ
र साम ज य पूण पमा या या ग रनु
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
पदछ । यसरी हेदा तामेलीमा रहेको
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
अंशमु ा तामेलीबाट जगाई बाँक कारवाही
र िकनारा गनका लागी वादी प ले
&
अदालतमा उपि थत भई तामेलीबाट मु ा
जगाई सनु ुवाई गन अनुरोध गनु आव यक
देिख छ । ितवादी प उपि थत हदँ ैमा
अंश मु ालाई तामेलीबाट जगाउने योजन
पूरा नहने ।
( करण नं. २)
नणय नं . ९८१६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
आदेश िमित : २०७४।०१।१७
०७३-WO-०५५४
मु ा : - उ ेषण ।

िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा डा. िव दीप
अिधकारी
िवप ीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको २२, ३२
नं.

िनवेदक : भ परु िज ला, म यपरु िठमी नगरपािलका
आदेश
वडा नं. ४ को हाल ऐ.ऐ. वडा नं. १६ लोक थली
या. ई र साद खितवडा : नेपालको
ब ने िशवभ धानाङ् ग
संिवधान धारा १३३ को (२) (३) नं. बमोिजम परेको
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ततु रट िनवेदनको त य एवं आदेश यस कार छःिवप ीम येका िशवे भ र शैले भ
नाताबाट मेरो छोरा हन् । मेरी ीमती परलोक भई
सके को र मैले अक िववाह नगरेकोले अंिशयारमा
हामी ३ जना मा छ । हामी एकसाथमा बसी मेरै
आजन र पु य ली स पि बाट िवप ीह लाई पालन
तालन ग रआएको िथए । तर िवड बना, अ को
बहकाउमा लािग िनजह ले मेरोउपर अंश, िलखत
बदर, जालसाजी मु ाको भार बोकायो । जालसाजी र
िलखत बदर नहने ठहरी फै सला भएको, अंश मु ामा
तारेख छोडेकोले िमित २०७१।१।१६ मा भ परु
िज ला अदालतमा तामेलीमा रा ने आदेश भएको
िथयो । म ७३ वष नािघ सके को वृ यि हँ । मेरो
कमाउने अव था समा भइसके को छ । आ नो
भएको आय ताबाट मेरो िजिवका चलाउने एवं धम
कम गन पाउने मेरो यि गत एवं नैसिगक अिधकार
हो । भ परु िज ला अदालतबाट उ मु ा िमित
२०७१।१।१६ मा तामेली राखी िदएको र सो तामेली
रा न िम दैन, मु ा िकनारा लगाई पाउँ भनी मैले
िनवेदन िदएकोमा भ परु िज ला अदालतबाट िमित
२०७२।१०।१५ मा ितवादीबाट िदएको िनवेदनको
आधारमा तामेलीबाट जगाउन िमलेन भ ने आदेश
भयो । सो आदेशउपर अ.बं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन
िदँदा उ आदेश बे रत नदेिखँदा प रवतन गन परेन
भनी त कालीन ी पनु रावेदन अदालत, पाटन,
लिलतपरु बाट िमित ०७३।१।३१ मा आदेश भयो । जनु
उ े यले भिव यको लािग के ही जगेना गरेको हो, यो
उ े य एवं मािनस भई बाँ न पाउने अिधकार समा
हने गरी आदेश गरेको र ाकृितक यायको िवपरीत
भएको आदेश बदरको लािग अ िवक प नभएको
हनाले स मािनत अदालतसम यो िनवेदन ततु गन
आएको छु ।
अतः सािबक पनु रावेदन अदालत, पाटन
हाल उ च अदालत पाटनको िमित २०७३।१।३१

को आदेश र भ परु िज ला अदालतको िमित
२०७२।१०।१५ को आदेश नेपालको संिवधानको
धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) मा विणत
गरेअनस
ु ार उ षे णलगायत जो चािहने आ ा आदेश
वा पज
ु जारी गरी हक चलन ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो?
आदेश जारी हन नपन कानूनबमोिजमको आधार र
कारण भए माणसिहत यो आदेश ा भएका िमितले
बाटोको यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप
साथै राखी सूचना याद जारी र तामेल गरी यादिभ
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघे पिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनू भ ने िमित २०७३।९।४ मा यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
िनवेदक र िनजका छोराह का बीच चलेको
अ य मु ामा वारेस िनयु गरी पठाई उ मु ाह
िनर तर कारवाहीमा रहेको, अंश मु ामा वारेस िनयु
गरी पठाइएको नदेिखएको र वादीले तारेख नै छोडी
िदएको देिख छ । वादीबाट अंशको फाटवारी िलने,
कोट फ नपगु हनेमा सो िलनेसमेतका ि या परु ा
हन स ने देिखएन । तसथ मु ामा बाँक कारवाही
गरी िकनार गन भिन माग गरी वादीले दरखा त
िदन आएका बखत जगाई कारवाही िकनारा गन गरी
हाललाई ततु मु ा तामेलीमा रािखिदएको छ भनी
िमित २०७१।१।१६ मा तामेली आदेश भएको हो ।
उ आदेशउपर यी िनवेदक ितवादीले तामेलीबाट
जगाई कारवाही ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा
ितवादीको िनवेदनबाट तामेली जगाई कारवाही गन
िमलेन भनी यस अदालतबाट िमित २०७२।१०।१५
मा भएको आदेश बे रत नदेिखँदा प रवतन ग ररहन
परेन भ ने यहोराको िमित २०७३।१।३१ को
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको छ ।
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िवप ी िनवेदकको िनवेदन मागअनस
ु ार उ ेषण,
परमादेशसमेतको आदेश जारी ग ररहनु नपन भई
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी भ परु
िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले
उठाएको अंश मु ा तामेली
भएको र बाँक कारवाही र िकनारा गन माग गरी वादीले
दरखा त िदन आएको बखत बाँक कारवाही िकनार
गन गरी तामेलीमा रा ने गरी भएको आदेशउपर
अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन िदएकोमा ितवादीको
िनवेदनबाट तामेली जगाई कारवाही गन िमलेन, आदेश
बे रतको नदेिखँदा बदर ग ररहनु परेन, कानूनबमोिजम
गनु भनी िमित २०७३।१।३१ मा आदेश भएको
कुरा यस अदालतमा रहेको ितवेदन रिज रबाट
देिख छ । उ आदेश कानूनस मत भएकोले िनवेदन
मागबमोिजम रट जारी हनपु न होइन। खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ी उ च अदालत पाटनको
िलिखत जवाफ ।
भ परु िज ला अदालतको आदेशउपर
त कालीन पनु रावेदन अदालतमा अ.बं. १७ नं.
बमोिजम िनवेदन परेको र उ आदेश बदर नभएको
अव थामा रट े बाट अदालत वेश गरेको हँदा
उ रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िवप ीम येका िशवे भ धानाङ् गसमेतको िलिखत
जवाफ ।
िनयमानस
ु ार आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िववादमा िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा डा. िव दीप अिधकारीले अंश ज तो
नैसिगक हकमा वादीले बदमासी गरेको कारणले
मु ाको कारवाही अन तकालस म रोक रा न
िम दैन । अन तकालस म अंश मु ा तामेलीमा
राखी रा ने हो भने यसले ितवादीलाई असर पन
जा छ । अंशब डाको महलको ३२ नं. ले समेत वादीले
तारेख गज
ु ारे पिन मु ा िडसिमस नगरी ठहरेबमोिजम

फै सला गनपछ
ु भ ने उ लेख छ । तसथ तामेली
मु ाको कारवाही अगािड बढाउन िदएको िनवेदनको
मागबमोिजम आदेश नगरेको िज ला अदालत र
पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेश िु टपूण छ भनी
बहस गनभयो
ु ।
अब यसमा िनवेदकको मागबमोिजम
तामेलीमा रहेको अंश मु ा जगाई कारवाही िकनार गनु
भनी आदेश जारी हने हो, होइन? भ ने िवषयमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा रट िनवेदकले
उ लेख गरेको अंश मु ाका वादी िशवे भ
धानाङ् गसमेत र ितवादी िशवभ धानाङ् ग भएको
कुरामा िववाद देिखँदनै । उ अंश मु ामा तायदाती
फाँटवारी िलने, नपगु कोट फ असल
ु गनलगायतका
ि या स प न नहँदै वादीले तारेख गज
ु ारेको
देिख छ । यी ि या पूरा गन वादी प को अदालतमा
उपि थित वा सनु वु ाई ि यामा सहभािगता आव यक
ह छ । यायको खोजीमा अदालतमा वेश गनलाई नै
अदालतले याय दान गन हो । वादी प वयम् मु ामा
पैरवी गन छाडी तारेख नै गज
ु ारेर बसेको अव थामा
अदालतले य ता प लाई म त गन अव था सीिमत
ब न पु दछ । यसैले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको
२२ नं. मा मु ा तामेलीमा रा न सिकने ावधान
यवि थत भएको देिख छ । वादीले तारेख गज
ु ारी
बसेको र मु ामा परु ा गनपन
ि या बाँक नै रहेको
ु
ि थितमा अंशब डाको महलको २२ नं. बमोिजम मु ा
तामेलीमा रा ने याियक चलन पिन रही आएको
छ । वादी प अनपु ि थत रहेको कारणबाट मु ा तामेली
रहने हँदा वभावतः यस कारको तामेली जगाउन
पिन वादी प कै उपि थित आव यक र अिनवाय
ब दछ । ितवादी उपि थत भएको कारणबाट नै वादी
उपि थित हनु पन कुराको योजन परु ा हँदैन । उही
एउटै मु ाको वादीको थान ितवादीले हण गन
स दैन । मु ामा वादी र ितवादी दवु ैको भूिमका,
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िज मेवारी वा दािय व फरक फरक ह छन् । सम मा
भ नपु दा मु ामा वादीको दाबी कायम हने वा हक
चलन गराइने हो । अंशब डाको ३२ नं. बमोिजम
वादीले तारेख गज
ु ारे पिन अंश मु ा िडसिमस गन
निम नेस मकै कारणबाट वादीले तारेख गज
ु ारी बसेको
अव थामा पिन सु तहका अदालतले मु ामा कारवाही
र िकनारा गनपदछ
भ न िम दैन । अंशब डाका
ु
महलको २२ नं. लाई पिन हे रनु पदछ र साम ज य
पूण पमा या या ग रनु पदछ । यसरी हेदा तामेलीमा
रहेको अंशमु ा तामेलीबाट जगाई बाँक कारवाही र
िकनारा गनका लागी वादी प ले अदालतमा उपि थत
भई तामेलीबाट मु ा जगाई सनु वु ाई गन अनरु ोध गनु
आव यक देिख छ । ितवादी प उपि थत हँदैमा
अंश मु ालाई तामेलीबाट जगाउने योजन पूरा हँदैन ।
३. मु ा तामेलीबाट जगाउन इ कार ग रएको
कारणबाट आफू अंश ा गनबाट वि चत हन पगु ेको र
नैसिगक हकमा असर परेको भ नेसमेत रट िनवेदकको
िजिकर रहेको पाइयो । रट िनवेदक िशवभ
धानाङ् गले छोराह बाट आ नो अंश भाग छुट्याई
अलग ब न चाहेको अव थामा िनज वयम् वादी
भई अदालतमा वेश गन स ने नै देिख छ । िनवेदक
िशवभ को छोरा िशवे भ समेतले दायर गरेको अंश
मु ा तामेलीबाट नजगाएको कारणबाट िशवभ ले अंश
ा गन माग नै ब द हने अव था देिखँदनै । तसथ
िववािदत तामेली नजगाएको कारणबाट रट िनवेदकको
कुनै कारको मौिलक हक वा कानूनी हकमा असर
परेको वा पन अव था देिखन आएन ।
४. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
िनवेदनमा दाबी िलइएको भ परु िज ला अदालतको
िमित २०७२।१०।१५ र पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०७३।१।३१ को आदेश कानून
अनक
ु ू ल देिखन आएको र सो आदेशको कारणबाट
िनवेदकको कुनै कारको हक अिधकारमा असर परेको
अव था नदेिखएको हँदा उ आदेश उ ेषणको

आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन औिच यपूण
देिखएन । िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८१७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
फै सला िमित : २०७३।११।२४
२०६६-CR-००५०
मु ाः- टाचार (न कली माण प )
पनु रावेदक / ितवादी : अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगका अनस
ु धान अिधकृत
ने साद सवु ेदीको ितवेदनले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : यागराज आचायको नाित
जयह र आचायको छोरा, जु ला िज ला िवराट
गा.िव.स. वडा नं.७ िसंजा घर भई िज ला
शासन कायालय, रामेछापमा सहायक मख
ु
िज ला अिधकारी (शा.अ.) पदमा कायरत
जयनारायण आचाय
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§

§

िववािदत माण प पेस गरेको कुरालाई
ितवादीले अनुस धान एवं अदालतसम
वीकारी बयान गरेको अव थामा सो
माण प झु ा देिखएपिछ ितवादीले
आरोिपत कसरु गरेको होइन भनी भ न
िमलेन । मु ाको ज रयामा उठेको िववादको
िन पण सोही िब दुमा समा हने गरी
अदालतले िनणय िदनपु न ।
( करण नं. ८)
लोक सेवा आयोगको दरखा त फाराममा
आफूले त लो तहको शैि क यो यता
उ लेख गनुपन महलमा झु ा माण प नै
उ लेख ग ररहेका ितवादीले उ ओहदा
वा पद ा गनका लािग पेस गरेका हैनन,्
िथएनन् भनी मा नु र सो माण प को
आधारमा नोकरीमा वेश गरेको होइनन्
िथएनन् भ नु मनािसब नदेिखने ।
( करण नं. ८)
ितवादीले पेस गरेको िववािदत शैि क
यो यताको माण प लोक सेवा
आयोगको परी ामा सामेल हन भ रने
दरखा त फाराममा उ लेख गरेको अव था
प रि थितबाट िनजले सो सरहकै वा सो
भ दा मािथ लो अ य शैि क यो यता
ा गरेका छन् भ ने आधारमा सो माण
प योगहीन छ भ ने मानी भइसके को
र ग रसके को कसुरबाट छुटकारा िदन
निम ने ।
( करण नं. ८)

िव ान् अिधव ा भीमाजनु आचाय
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, अंक १०, िन.नं.८६९७
स ब कानून :
§
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२
§
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१६(१)
सु फै सला गनःअ य मा. यायाधीश ी गौरीबहादरु काक
सद य मा. यायाधीश ी भोला साद खरेल
सद य मा. यायाधीश ी ओम काश िम

फै सला
या. आन दमोहन भ राई : िवशेष अदालत
ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम यस अदालतमा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त त य एवं
ठहर यस कार छः§
लोक सेवा आयोगबाट िलइएको शाखा
अिधकृतको खु ला ितयोिगतामा शाखा अिधकृत
पदमा उ ीण भएका जयनारायण आचायले
इ टरिमिडयट परी ाको माण प भारतबाट याएको
हँदा कारवाही ग रपाउँ भनी पवन कुमार यौपानेले
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा िमित
२०६०।७।७ मा उजरु ी (िनवेदन) दता गराएको
देिखयो ।
सामा य शासन म ालयबाट िनजको
माण प मगाउँदा िनजले शाखा अिधकृत पदमा सु
िनयु हन पेस गरेको सन् १९९५ मा अनु माङ् क
७१५६२७ बाट इ टरिमिडयट परी ा, मा यिमक
पनु रावेदक वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा िश ा प रषद, उ र देश भारतबाट उ ीण गरेको
कुल साद पा डे
शैि क यो यताको माण प समेत ा भएकोले सो
यथ ितवादीको तफबाट : िव ान् व र
माण प उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी
अिधव ा य श भु थापा, ह रहर दाहाल तथा भ परु माफत माणीकरणको लािग लेखी पठाउँदा
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मा यिमक िश ा प रषद,् े ीय कायालय, बाराणासी
भारतको स यापन २१७ िदनाङ् क १२।०३।२००४
को प साथ ा माणीकरण िववरणको .सं.१०
मा परी ाः इ टरिमिडयट, वष १९९५, अनु मांकः
७१५६२७, अनू."अनूदािनत नही है" भनी लेखी
आएको िववरण उ च मा यिमक िश ा प रषद,्
सानोिठमी भ परु को िमित २०६०।१२।२३ को
प साथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
ा त भएको देिखयो ।
म लोक सेवा आयोगको िसफा रसमा िमित
२०५९।११।६ देिख शाखा अिधकृत पदमा िनयिु
भई कायरत छु । मैले माण प तह जे.जे.जे.के .उ.मा.
िब.वहराईचबाट उ ीण गरेको छु । मैले उ माण प
ि .िव.िव.मा पढ् न र लोक सेवा आयोगमा अिधकृत
तरको परी ा हँदा पेस गरेको िथएँ । मेरो माण
प को िवषयमा लेखी आएको माणीकरण िववरण
हेरे ँ, उ िववरणमा मेरो िस.नं. अनदु ािनत नही है भनी
लेखी आएको रहेछ । सो माणीकरण िववरणमा समेत
सनाखत गरी िदएँ । उ माणीकरण िववरणअनस
ु ार
मेरो माण प गलत देिखए पिन मैले ि भवु न
िव िव ालयमा दता गरी पढेको हँदा मउपर सजाय
हनपु न होइन भनी ितवादीले अनस
ु धानको ममा
गरेको बयान ।
त य र माणका िववेचनाबाट ितवादी
जयनारायण आचायले सािबक टाचार िनवारण ऐन,
२०१७ को दफा १२, २९ एवं चिलत टाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसरु
गरेको देिखन आएकोले िनजलाई टाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं चिलत टाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने यहोराको आरोप प ।
मैले २०४९ सालमा एस.एल.सी, जु लाबाट,
२०५२ सालमा मा यिमक िश ा प रषद, उ र देश
भारतबाट इ टरिमिडएट र ि भवु न िव िव ालयबाट

२०५७ मा माण प तह, २०५७ सालमा नातक
तह, २०५९ सालमा नातको र तहको परी ा पास
गरेको छु । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
लगाइएको आरोप झु ा हो । शाखा अिधकृत पद
इ टरिमिडएटको माण प को आधारमा ित पधा गन
पाइँदैन यो त नातक तहको माण प को आधारमा
हो । मैले भारतको इ टरिमिडएटको माण प ा
गनको
ु साथै नेपालबाटै माण प तहसमेत उ ीण
गरी माण प ा त गरी सके को छु । मैले भारतबाट
ा गरेको माण प सेवा वेशको योजनाथ पेस
गरेको होइन र सो माण प म आफै ँं ले परी ा िदई
उ ीण भएको हँदा आरोप प दाबीबाट सफाई पाउनु
पदछ भनी ितवादी जय नारायण आचायले िवशेष
अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी जय नारायण आचायको सन्
१९९५ मा भारतबाट उ ीण गरेको भिनएको
इ टरिमिडएटको माण प "अनदु ािनत नही है" भनी
स बि धत िनकायबाट लेखी आएको प र े यमा
पिछ बु दै जादा ठहरेबमोिजम हने गरी हाललाई
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) र
(च) बमोिजम िनज ितवादीले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगमा राखेको .२३,२५०।- लाई नै
ततु मु ाको लािग धरौट कायम गरी िदएको छ भ ने
यहोराको िवशेष अदालतको िमित २०६१।७।२० को
आदेश ।
ितवादीको माण प को स ब धमा आरोप
प साथ संल न मा यिमक िश ा प रषद, े.का.
बाराणसीको िमित १२।०३।२००४ माणीकरण
प मा अनदु ािनत नही है भनी यहोरा उ लेख भएको
देिखएको तर ितवादीले २०६२।१।९ को िनवेदन साथ
पेस गरेको उ प रषदको िदनाङ् क १५।०३।२००५
को प मा ि तीय ेणीमा उ ीण भनी यहोरा उ लेख
भएको स यापन सूचीबाट देिखएको हँदा ती दईु िमितका
माणीकरण िववरणम ये कुन चािहँ यहोरा स य हो
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जो जे बु नु पन हो बझ
ु ी जवाफ पठाई िदनु भनी दवु ै
प को ितिलिप साथै राखी उ च मा यिमक िश ा
प रषदमा प ाचार गरी जवाफ आएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनभु ने िवशेष अदालतको िमित २०६२।१।९ को
आदेश ।
जय नारायण आचायको शैि क यो यताको
माण प को स ब धमा मा यिमक िश ा प रषद,्
े.का. वाराणसीबाट ि तीय ेणीमा उ ीण भनी
िदनाङ् क २८/९/२००५ को प साथ लेखी आएको
माणीकरण िववरण उ च मा यिमक िश ा प रषद्
सानो िठमी भ परु बाट स कल ितसिहत िमित
२०६३।३।२६ को प ारा िवशेष अदालतमा ा
भएको ।
यसमा ितवादी जयनारायण आचायले
मा यिमक िश ा प रषद,् वराणसीले िमित २८-९२००५ मा उ च मा यिमक िश ा प रषद्, सानोिठमी
भ परु लाई लेखेको प को ितिलिप िनवेदनसाथ पेस
गरेको देिखँदा उ प यस कायालयमा ा भएको
छ वा छै न ? प ा भएको भए उ प को स कलै
ित यस अदालतमा पठाई िदनु भनी उ च मा यिमक
िश ा प रषद, सानो िठमीलाई िनवेदन संल न प को
ितिलिप साथै राखी लेखी पठाई प ा भएपिछ वा
जवाफ ा भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िवशेष
अदालत, काठमाड को िमित २०६३।०२।२९ को
आदेश ।
यसमा ितवादीको माण प को स ब धमा
मा यिमक िश ा प रषद े ीय कायालय, वराणशीले
िमित १२-३-२००४ को उ च मा यिमक िश ा
प रषदलाई
लेखेको प साथ संल न स यापन
्
िववरणको कै िफयत महलमा वष १९९५, ७१५६२७
अनु माङ् क अनदु ािनत निहँ है भनी लेखी आएकोमा
ितवादीले पेस गरेको ितिलिप तथा उ च
मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी भ परु को िमित
२०६३।३।२६ च.नं १८०१ को प साथ संल न

मा यिमक िश ा प रषद् े ीय कायालय, वाराणसीले
उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी भ परु लाई
लेखेको िमित २८-९-२००५ को प साथ संल न
स यापनमा िनज ितवादीले इ टरमेिडयट तह ि तीय
ेणीमा पास गरेको पिु ह छ भ ने यहोराको प
लेखी आएको देिखँदा एउटै िवषयमा के कसरी दईु
िभ दािभ दा यहोरा उ लेख भई आएको हो ? सो दईु
फरक यहोराम ये कुन यहोरा आिधका रक हो ? जो
जे जहाँ बु नपु छ बझ
ु ी यिकन जवाफ पठाई िदनु भनी
िमिसल संल न िमित २८-९-२००५ को स यापन
प को ितिलिप साथै राखी उ च मा यिमक िश ा
प रषद,् सानोिठमी भ परु लाई लेखी पठाई जवाफ ा
भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६३।०५।०२ को आदेश ।
यस स मािनत अदालतको िमित
२०६३।११।२ च.नं १८५३ प बाट ी जयनारायण
आचायको माण प स ब धी माग ग रएबमोिजम
मा यिमक िश ा प रषद् उ र देश, े ीय कायालय,
वाराणसी माणीकरण गन गएको टोलीमाफत आएको
प मा "इ टर प र ा वष १९९५ मे अनदु ािनत निहँ
है" भनी िदनाङ् क २५-४-२००७ र प ाङ् क ४५८
मा उ लेख भएको यहोरा लेखी पठाउने िनणय
भएबमोिजम प को मािणत ितिलिप यसै साथ
िनणयानस
ु ार पठाइएको यहोरा अनरु ोध छ भ ने
उ च मा यिमक िश ा प रषदको प.सं.२०६३।६४
च.नं २१२० िमित २०६४।२।६ को िवशेष अदालत,
काठमाड लाई लेखेको प ।
िनवेदक / ितवादी जयनारायण आचायले
िवशेष अदालत, काठमाड मा चढाएको िमित
२०६४।३।२० को िनवेदन प ।
यसमा ितवादीको माण प मा मा यिमक
िश ा प रषद, उ र देश इलाहावाद लेिखएको तर
उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानो िठमीको िमित
२०६४।२।६ को प साथ ा स यापन प को
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
ितिलिपमा मा यिमक िश ा प रषद, वाराणसी भनी
उ लेख भएको हँदा माण प िदने िनकाय र स यापन
गन िनकाय एउटै हो, होइन ? उ च मा यिमक
िश ा प रषद, सानोिठमीसँग सोधी जवाफ आएपिछ
िनयमबमोिजम गरी पेस गनू भ ने िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६४।०३।२९ को आदेश ।
यसमा िमित २०६४।३।२९ को आदेशानस
ु ार
उ च मा यिमक िश ा प रषद, सानोिठमीबाट ा
च.नं. १०८ िमित २०६४।४।९ को िमिसल संल न
जवाफ प उ कायालयले स बि धत िनकायमा
नबझ
ु ी आ नै कायालयको तफबाट जवाफ पठाएको
देिखँदा िमित २०६४।३।२९ को आदेशानस
ु ार
स बि धत िनकायबाटै बझ
ु ी सो स ब धमा यिकन
जवाफ पठाइ िदनु भनी उ च मा यिमक िश ा प रषद,्
सानोिठमी भ परु लाई प लेखी जवाफ ा भएपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६५।०१।२६ को आदेश ।
यसमा स मािनत अदालतको िमित
२०६५।१।२९ च.नं १८२४ को प बाट ी जयनारायण
आचायको माण प का स ब धमा जवाफ पठाइिदने
यहोराको प का स ब धमा िनजले पेस गरेका स पूण
माण प मा मा यिमक िश ा प रषद, वाराणसी
नै लेिखएको र प रषदले २०६४।२।६ मा पठाएको
प साथ संल न माणीकरण प मा पिन वाराणसी नै
लेिखएको हँदा सोही यहोरा अनरु ोध छ । साथै िनजले
पेस गरेको माणीकरणको प र प रषदले पठाएको
प को मािण ितिलिप पनु ः यसैसाथ संल न गरी
पठाउने िनणय भएबमोिजमको यहोरा अनरु ोध छ भ ने
उ च मा यिमक िश ा प रषद, सानोिठमी, भ परु को
च.नं २२८१ िमित २०६५।०२।२७ को िवशेष
अदालत, काठमाड लाई लेखेको प ।
यसमा "स मािनत िवशेष अदालतको िमित
२०६५।९।२ च.नं. ८२७ को प बाट ी जयारानयण
आचायको माण प का स ब धमा माग भएबमोिजम

यस प रषदले
् िमित 23 Jan 2009 को प साथ एक
टोली पनु ः माणीकरणको लािग मा यिमक िश ा
प रषद, उ र देश, े ीय कायालय वाराणसी गएकोमा
सो प रषदको अिभलेखअनस
ु ार िनज जयनारायण
आचायले पेस गरेका माण प का स ब धमा छानिबन
गदा " म 01 परी ा Intermediate वष 1995
अनु माङ् क 715627 े ीय कायालय, वाराणसी ारा
ये अनु माङ् क अनदु ािनत निह है" भनी उ लेख गरी
माण प माणीकरण गरी उपल ध गराएको यहोरा
उ लेख गरी स मािनत िवशेष अदालतमा पठाउने
िनणय ग रएअनस
ु ार सोही यहोरा अनरु ोध छ भ ने
उ च मा यिमक िश ा प रषद, सानोिठमी, भ परु को
च.नं.१४९८ िमित २०६५।११।११ को प ।
यस अदालतबाट भएका अ य आदेश,
ितवादीले पेस गरेको माण कागज तथा उ च
मा यिमक िश ा प रषद् सानोिठमीले पठाएको प ह
िमिसल सामेल रहेको ।
यसमा ितवादीले इ टरिमिडयट परी ाको
िववािदत माण प को आधारमा नभई ि भवु न
िव िव ालयबाट बी.एड. परी ा उ ीण गरेको कारणले
मा परी ामा समावेश भई सफल भएको देिख छ ।
यसरी दाबीअनस
ु ार िववािदत इ टरिमिडएट परी ाको
माण प को आधारमा नोकरीमा वेश गरेको नभई
बी.एड. उ ीण गरेको शैि क यो यताको माण प को
आधारमा लोक सेवा आयोगबाट िलइएको शाखा
अिधकृत पदको खु ला ितयोिगतामा सहभागी भई
सो परी ा उ ीण गरेको देिखन आयो । कुनै ओहोदा वा
पद पाउन वा बढुवा योजनको लािग न कली माण
प ा गरेको अव था देिखन नआई नेपालबाट
स चािलन एस.एल.सी र ि भवु न िव िव ालयबाट
िलइएको माण प तह, बी.एड, एम.एड. र एल.एल.
िव. परी ासमेत उ ीण गरेको अव था रहे भएको
देिखँदा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार
ठहर गन यायोिचत र कानूनस मत नभएकोले
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ितवादीले यायको रोहमा आरोिपत कसरु बाट सफाई
पाउने ठहछ भ ने िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
२०६६।२।१७ को फै सला ।
िवशेष अदालत, काठमाड को फै सलामा िच
बझ
ु ेन । ितवादी जयनारायण आचाय - लोक सेवा
आयोगको िव ापन नं. ९९६।०५८।०५९ को शाखा
अिधकृत परी ा उ ीण गरी सो पदमा बहाल रहेका र
िनजले उ िव ापन नं. को दरखा त साथ पेस गरेको
मा यिमक िश ा प रषद,् उ र देश, भारतअ तगतको
जे.जे.जे.के एच.एस. िव ालयबाट इ टरिमिडयट
परी ा सन् १९९५ मा उ ीण गरेको शैि क यो यताको
माण प उ च मा यिमक िश ा प रषद, सानोिठमी
भ परु माफत परी ण भई आउँदा माणीकरण हन
नसके काले िनजले झु ा शैि क यो यताको माण
प पेस गरी शाखा अिधकृतको परी ा उ ीण भई
सो पदमा बहाल रहेको कसरु मािणत भएकोले
सजायको मागदाबी िलई मु ा दायर भएको हो । उ
इ टरिमिडयट परी ा उ ीण गरेको शैि क यो यताको
माण प झु ा रहेको त यमा ततु फै सलामा िवमित
रहेको देिखँदैन । िनजले वयम् िववरण उ लेख गरी
पेस गरेको दरखा त फाराम र सोही आधारमा िनजले
उ परी ा उ ीण गरी सावजिनक पद धारण गरेको
देिख छ । शाखा अिधकृत पदका लािग यूनतम शैि क
यो यता नातक तह उ ीण रहेको कारण सोभ दा
तलका शैि क यो यताह लाई योजनहीन मा न
िम ने अव था हँदैन । ितवादीले शाखा अिधकृत पद
पाउने उ े यले पेस गरेको इ टरिमिडयट परी ा उ ीण
गरेको शैि क यो यताको माण प झु ा देिखएको,
उ माण प झु ा रहेको भ ने माणीकरण भई
आएको, उ माण प आफूले दरखा त फाराम साथै
पेस गरेको भ ने ितवादीको वीकारो समेत रहेको
अव थामा उ माण प बाट लाभ निलएको भ ने
गलत या या गरी स मािनत सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा तह समेतको अवल बन नगरी

भएको िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला यायका
मा य पर परािवपरीत हँदा बदर गरी ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजायसमेत ग रपाउँ भ ने
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको तफबाट
यस अदालतमा दायर हन आएको पनु रावेदन प ।
यसमा ितवादी जयनारायण आचायले
मा यिमक िश ा प रषद् उ र देश भारतबाट
इ टरिमिडयट पास गरेको भ ने आधारमा नेपालको
ि भवु न िव िव ालयबाट २०५७ सालमा िब.एड.
र २०५७ सालमै माण प उ ीण गरेको पाइ छ ।
िनजले शाखा अिधकृत पदको सेवा वेशको िनिम
उि लिखत सबै माण प ह पेस गरेको िमिसल
संल न दरखा त फारामको मािणत ितिलिपबाट
देिख छ । ितवादीले पेस गरेको उि लिखत
इ टरिमिडयट माण प को परी ण गन उ च
मा यिमक िश ा प रषद् सानोिठमीमाफत पठाउँदा
मा यिमक िश ा प रषद उ र देश े ीय कायालय,
बाराणसीबाट ई.सं.१९९५ मा ७१५६२७ नं. को
रोल नं. उ ीण नभएको भ ने जवाफ ा भएको र
उ झु ा माण प सेवा वेश गदा पेस गरेको हँदा
ने.का.प.२०६५, अंक ६, िन.नं.७९७४ पृ ६८७
(तारा राज भ डारी िव.नेपाल सरकार) को मु ामा
भएको या यासमेतका आधारमा िवशेष अदालतबाट
िमित २०६६।२।१७ मा भएको फै सला फरक पन
स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोिजम
यथ िझकाई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस
अदालतबाट िमित २०६७।५।२० मा भएको आदेश ।
यसमा िनवेदकले ( ितवादी) ले शाखा
अिधकृत पदको लािग लोक सेवा आयोगको परी ामा
ित पधा गन भरेको दरखा त फाराम स कलै
सामा य शासन म ालय वा जहाँ छ यहाँबाट
िझकाई आएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६९।०३।०५ को आदेश ।
सामा य शासन म ालय (कमचारी शासन
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
शाखा 'क') प.सं.क. .क. (१५-१) २०६८।६९
च.सं.७४७ िमित २०६९।०३।२६ को "स कलै
फाराम पठाइएको बारे" को प िमिसल सामेल रहेको ।
यसमा तारा राजभ डारी (काक ) िव
नेपाल सरकारको २०६५ सालको फौ.प.ु इ.नं.०६५CF-००२४ मा ितपािदत कानूनी िस ा तका
आधारमा अ.बं.२०२ नं. अनस
ु ार िवप ी
िझकाउने आदेश भएको र बहसको ममा यथ
ितवादीतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाले उ
मु ामा ितपािदत कानूनी िस ा त छु ै त यको रोह र
योजन भएकोले यस मु ासँग सा दिभकको स कल
िमिसल यसै साथ राखी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७०।११।२७ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
कागजातको अ ययन गरी पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा
ी कुल साद पा डेले िववािदत शैि क यो यताको
माण प ितवादीले शाखा अिधकृतको िव ापनमा
आवेदन गदा पेस गरेको, िनजले ा गरेको नातक
(बी.एड.) तहको अ ययन सोही माण प का आधारमा
गरेका हन् । सोही नातक तहको शैि क यो यताका
आधारमा िनजले सेवा वेशका लािग आवेदन गरेको
देिख छ । यूनतम् शैि क यो यता नातक भएपिन
सोको जराधार पिन सही हनपु नमा सो नै न कली
भएपिछ अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम हनपु नमा
त य, माण र कानूनी यव थािवपरीत िवशेष
अदालत, काठमाड बाट भएको फै सला िु टपूण हँदा
उ टी गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम होस भनी र
यथ / ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा य ी श भू थापा, ी ह रहर दाहाल तथा
िव ान् अिधव ा ी भीमाजनु आचायले लोक सेवा
आयोगको दरखा त फाराम भदमा हैिसयत ा त हने
हैन । दरखा तमा Profile mentain का लािग मा

सो माण प पेस गरेको देिख छ । उ िववािदत
माण प पेस नगरेको भएपिन मेरो प को यो यता
पगु ेको अव था छ । स ब ि भवु न िव िव ालयले
यस िवषयमा उठाएको छै न । अ य ा शैि क
यो यताको माण प बाट नै मेरो प उ पदमा सेवा
गन यो य भएकाले अयो यतास ब धी ै उठ् दैन । सु
अदालतको फै सलामा समेत यो यहोरालाई उ लेख
ग रएको अव था छ । उ िववािदत माण प का
आधारमा सेवा वेश नै नगरेको र सोही समानको अक
शैि क यो यताको माण प रतपूवक ा ग रसके को
हँदा मेरो प को हकमा उ माण प योजनिहन
अव थामा छ । आफूउपर शंका लागेको कुरामा शु ता
ा ग रसके को अव थामा यो कुरालाई मा नपु न
ह छ । यूनतमभ दा बढी र िववािदत तहको अक
शैि क यो यतासमेत हािसल गरी पटक पटक खु ला
ितयोिगताबाट परी ा उ ीण गरी सेवामा कायरत
मेरा प को सो िववािदत माण प कुनै पिन तरहले
मु याङ् कन भई लाभ िलने वा िलनस ने स भावना
पिन नभएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी
भएको िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला सदर
हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो । साथै दवु ै
ु
प ह को िलिखत बहस नोटसमेत पेस भई िमिसल
सामेल रहेछ ।
यसमा लोक सेवा आयोगबाट िलइएको
शाखा अिधकृतको खु ला ितयोिगतामा शाखा
अिधकृत पदमा उ ीण भएका जयनारायण आचायले
इ टरिमिडयट परी ाको माण प भारतबाट याएको
हँदा कारवाही ग रपाउँ भ ने उजरु ी परेको आधारमा
िनजको माण प मगाउँदा िनजले शाखा अिधकृत
पदमा सु िनयिु हन पेस गरेको सन् १९९५ मा
अनु माङ् क ७१५६२७ बाट इ टरिमिडयट परी ा,
मा यिमक िश ा प रषद उ र देश भारतबाट उ ीण
गरेको शैि क यो यताको माण प समेत ा भएकोले
सो माण प उ च मा यिमक िश ा प रषद, सानोिठमी
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भ परु माफत माणीकरणको लािग लेखी पठाउँदा
मा यिमक िश ा प रषद, े ीय कायालय, वराणसी
भारतको स यापन २१७ िदनाङ् क १२।०३।२००४
को प साथ ा माणीकरण िववरणको .सं.१०
मा परी ाः इ टिमिडयट, वषः १९९५, अनु माङ् कः
७१५६२७, अनू."अनदु ािनत निहँ है" भनी लेखी
आएको िववरण उ च मा यिमक िश ा प रषद्
सानोिठमी भ परु को िमित २०६०।१२।२३ को
प साथ ा भएको देिखयो । उ काय सािबक
टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९
एवं चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१६(१) को कसरु देिखन आएकोले िनजलाई टाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं चिलत
टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने यहोराको आरोप प पेस
भएकोमा ितवादीको इ टरिमिडयट परी ाको शैि क
यो यताको माण प झठु ा देिखन आएपिन उ शैि क
यो यता पिछ पिन ितवादीले ि भवु न िव िव ालय
नेपालबाट माण प तह तथा बी.एड.परी ा उ ीण
गरी बी.एड.को माण प को आधारमा लोक सेवा
आयोगबाट िलइएको शाखा अिधकृतको खु ला
ितयोिगतामा सहभागी भई सफल भई कामकाज गरेको
देिखयो । इ टिमिडयट परी ाको िववािदत माण
प को आधारमा नभई ि भवु न िव िव ालयबाट
बी.एड.परी ा उ ीण गरेको कारणले मा परी ामा
समावेश भई सफल भएको देिखँदा कुनै ओहोदा वा
पद पाउन वा बढुवा योजनको लािग न कली माण
प ा गरेको अव था देिखन नआई नेपालबाट
स चािलन एस.एल.सी. र ि भवु न िव िव ालयबाट
िलइएको माण प तह, बी.एड., एम.एड र एल.एल.वी.
परी ासमेत उ ीण गरेको अव था रहे भएको देिखँदा
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गन
यायोिचत र कानूनस मत नभएकोले कसरु बाट सफाई
पाउने ठह याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट भएको

फै सलामा िच नबझ
ु ी वादी नेपाल सरकारको यस
अदालतमा पनु रावेदन प दायर हन आएको रहेछ । तत्
स ब धमा सु िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला
िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु ने नपु ने के हो ? सोही स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यसमा ितवादी
जयनारायण आचायले इ टरिमिडयट परी ाको माण
प भारतबाट याई लोक सेवा आयोगबाट िलइएको
शाखा अिधकृतको खु ला ितयोिगतामा उ ीणसमेत
भएको भ ने आधारमा परेको उजरु ीबाट ततु मु ाको
उठान भएको रहेछ ।
३. िनज ितवादी जयनारायण आचायले
अनस
ु धानका ममा र िवशेष अदालतसम बयान
गदासमेत िववािदत मा यिमक िश ा प रषद् उ र
देश भारतबाट सन् १९९५ मा उ ीण गरेको भिनएको
इ टरिमिडयट परी ाको अनु माङ् क ७१५६२७ को
शैि क यो यताको माण प लोक सेवा आयोगबाट
िलइएको शाखा अिधकृतको िव ापनको दरखा तको
फाराम साथ पेस गरेको, शाखा अिधकृत पदका लागी
यनु तम शैि क यो यता नातक उ ीण गरेको, साथै
नेपालबाटै माण प तहसमेत उ ीण गरी माण प
ा ग रसके को छु । मैले भारतबाट ा गरेको माण
प सेवा वेशको योजनाथ पेस गरेको होइन र सो
माण प म आफै ँं ले परी ा िदई उ ीण भएको हँदा
आरोप प दाबीबाट सफाई पाउनपु छ भनी एकै िमलान
यहोराको बयान ग रिदएको देिख छ ।
४. ितवादी जयनारायण आचायले
मा यिमक िश ा प रषद् उ र देश भारतबाट
इ टरमेिडयट परी ा सन् १९९५ मा उ ीण गरेको
अनु माङ् क ७१५६२७ को शैि क यो यताको माण
प िनजले आफै ँं ा गरी शाखा अिधकृत परी ामा
समावेश हन पेस गरेको कुरामा िववाद देिखएन । सो
कुरालाई शाखा अिधकृतको लािग ारि भक परी ामा
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समावेश हन िव.सं. २०५७ सालमा िनजले पेस
गरेको िमिसल संल न लोक सेवा आयोगको दरखा त
फाराममा उि लिखत िववरणबाट समेत पु ट् याई
भइरहेको अव था छ ।
५. िनज ितवादी जय नारायण आचायको
सन् १९९५ मा भारतबाट उ ीण गरेको भिनएको
उि लिखत इ टरिमिडयट माण प को स दभमा
आरोप प साथ संल न मा यिमक िश ा प रषद,्
े ीय कायालय, वाराणसीको १२।०३।२००४ को
माणीकरण प मा "अनदु ािनत नही है" भनी यहोरा
उ लेख भएको देिखएको तर ितवादीले २०६२।१।९
को िनवेदन साथ पेस गरेको उ प रषदको िदनाङ् क
१५।०३।२००५ को प मा ि ितय ेणीमा उ ीण
भनी यहोरा उ लेख भएको स दभमा पिछ लो पटक
िमित २०६४।२।६ को प साथ उ च मा यिमक
िश ा प रषद,् सानोिठमीमाफत ा मा यिमक िश ा
प रषद् उ र देश े ीय कायालय, वाराणसीको
२५।०४।२००७ को प समेतबाट १९९५ ई.सं. मा
७१५६२७ न बरको रोल न बर "अनदु ािनत नही है"
भ ने यहोरा लेखी आएको देिखयो । सोही यहोरालाई
समथन हने गरी पनु ः ा उ च मा यिमक िश ा
प रषद, सानोिठमी भ परु को च.नं. १४९८ िमित
२०६५।११।११ को प बाट समेत देिखइरहेको
अव था छ । पटकपटक फरकफरक िववरण ा
भएपिन आिधका रक िनकाय उ च मा यिमक िश ा
प रषद,् सानोिठमी, भ परु को ा िववरणमा िनजको
इ टरिमिडयट परी ाको माण प न कली हो
भ ने भनाइमा एक पता देिखएको छ । आिधका रक
िनकायको ा माणलाई अ यथा नभएस म माणमा
िलनु नै पन ह छ । यसरी वादी नेपाल सरकारले
अनस
ु धानका ममा र पिछ अदालतका आदेशले
बु दासमेत आिधका रक िनकायबाट ा िववरणले
िनज ितवादीको उ इ टरिमिडयट परी ा उ ीण

गरेको उि लिखत माण प झु ा भएको त य
थािपत हन आएको छ ।
६. यी ितवादी जय नारायण आचायले
शाखा अिधकृत पदका लािग चािहने यूनतम शैि क
यो यता नातक नेपालबाटै पास गरेको र अ य उ च
िश ासमेत ा त गरेको अ य िवषयमा मािणत माण
प तहसमेत नेपालबाटै पास गरेको भनी शैि क
यो यताका माण प ह समेत पेस गरी उ माण
प को योग नै नगरेको हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
हनपु न हैन भनी सफाईको मागदाबीसिहतको मु य
िजिकर िलएको देिखयो ।
७. ितवादीले २०४९ सालमा एस.एल.सी.
र २०५२ साल (१९९५) मा भारतबाट इ टरिमिडयट
परी ा उ ीण गरेको भ ने झु ा माण प का आधारमा
ि भवु न िव िव ालयबाट २०५७ सालमा मािथ लो
शैि क यो यता िब.एड. हािसल गरी उ झु ा शैि क
यो यतालाई आधार बनाई ा शैि क यो यताका
आधारमा २०५९ सालमा रा सेवकको पमा
सेवा वेश गरेको भ ने कुरा अिभयोग प मा उ लेख
भइरहेको देिख छ । सो यहोरालाई ितवादीले
इ कार गन स ने देिखँदैन । िनजले अ य समान र
उ च तहका शैि क यो यताका माण प ह पेस गरी
आ नो यो यता र मताको उ लेख ग ररहेको अव था
छ । िमिसल सामेल रहेको लोक सेवा आयोगको
शाखा अिधकृत तहको िनि त ारि भक परी ाको
दरखा त फाराम भदा शैि क यो यता उ लेख गनपन
ु
ख डको म सं या ३ मा "मा.िव.िश.प रषद् उ. .
जे.जे.जे.उ.मा.िव ालय २०५२" भ ने उ लेख गरेको
देिखयो । यसबाट िववािदत माण प को उ लेख
गरेको र सोही आधारमा २०५८ मा शाखा अिधकृतको
रि भक प र ामा सामेल भई २०५८।११।१० मा
उ ीण माण प िलएको र २०५९ सालमा मूल
परी ामा सामेल भई शाखा अिधकृत पदमा उ ीण
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गरेको अव था देिख छ । िववािदत शैि क यो यताको
माण प झठु ा भएको भ ने आिधका रक िनकायबाट
पटकपटक लेखी आएको त यलाई समेत िवचार गदा
जनु िववादमा िनणयका लािग पेस भएको हो सोही
िववादमा के ि त भई िनणय िदनु अदालतको समेत
कानूनी दािय व हो ।
८. शाखा अिधकृत परी ाका लािग दरखा त
फाराममा संल न उि लिखत शैि क यो यताका माण
प सोही योजनका लािग पेस भएका हन् भ ने मा नपु न
ह छ । ितवादीले दरखा त फाराममा उि लिखत
माण प झु ा ठहर भएका अव थामा अ य कारण
देखाई सो यो यताको माण प अनाव यक िथयो
भनी भ नु र सो अयो यतालाई थािपत गरी कसरु
देिखएको काम कारवाहीलाई ढाक छोप गन गरी िनणय
गनु यायसङ् गत हँदैन । िववािदत माण प पेस गरेको
कुरालाई ितवादीले अनस
ु धान एवं अदालतसम
वीकारी बयान गरेको अव थामा सो माण प झु ा
देिखएपिछ ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको होइन
भनी भ न िमलेन । मु ाको ज रयामा उठेको िववादको
िन पण सोही िब दमु ा समा हने गरी अदालतले
िनणय िदनपु न ह छ । सु िवशेष अदालतबाट ततु
िववािदत शैि क यो यताको माण प झु ा देिखन
आएको कुरालाई वीकार गरेको अव था छ । त लो
तहको शैि क यो यता नै झु ा मािणत भइरहेको
अव थामा मािथ लो तहको शैि क यो यता ा गरेको
छ भ ने आधारमा पिहले गरे भएको कसरु अपराधबाट
छुटकारा पाउने अव था रहँदनै । ततु मु ामा शाखा
अिधकृत परी ामा सामेल हन चािहने यूनतम नातक
तहको शैि क यो यता सोही िववािदत इ टरिमिडयट
तहको शैि क यो यताका आधारमा िलएको वादी
प को िजिकरलाई ितवादीले ख डन गन सके को
अव था देिखँदैन । िनजले २०५७ सालमा िब.एड.
र सोही साल आई.ए.पास गरेको बाट िब.एड. तहमा

भना हने आधार नेपालबाट २०५७ मा पास गरेको
आई.ए. नभई भारतकै २०५२ सालको आइ.एससी.
को माण प रहेछ भ ने बु नु पन हन आयो । साथै
लोक सेवा आयोगको दरखा त फाराममा आफूले
त लो तहको शैि क यो यता उ लेख गनपन
ु महलमा
सोही झु ा माण प नै उ लेख ग ररहेका ितवादीले
उ ओहदा वा पद ा त गनका लािग पेस गरेका
हैनन्, िथएनन् भनी मा नु र सो माण प को आधारमा
नोकरीमा वेश गरेको होइनन् िथएनन् भ नु मनािसब
देिखएन । ितवादी जयनारायण आचायले लोक
सेवा आयोगबाट िलइने शाखा अिधकृतको ारि भक
परी ामा सामेल हन ा शैि क यो यताको महलमा
उ िववािदत शैि क यो यताको माण प को उ लेख
गरेको कुरा थािपत भइरहेको अव था छ । "न कली
माण प पेस गरी यसबाट फाइदा वा सिु वधा िलने
यि ले सो फाइदा वा सिु वधा िलइरहेस म र य ता
फाइदा वा सिु वधा निलए पिन पेस गरेको सो न कली
माण प को अि त व रहेस म न कली शैि क माण
प सँग स बि धत कसरु वारदातको िनर तरता रही
रह छ" भनी िमला राई ( े ) िव. नेपाल सरकार
भएको टाचार (न.शै. .प) मु ामा िस ा त (नेकाप
२०६८, भाग ५३, अंक १०, िन.नं. ८६९७) समेत
ितपािदत भइरहेको देिख छ । यसरी ितवादीले पेस
गरेको िववािदत शैि क यो यताको माण प लोक
सेवा आयोगको परी ामा सामेल हन भ रने दरखा त
फाराममा उ लेख गरेको अव था प रि थितबाट
िनजले सो सरहकै वा सोभ दा मािथ लो अ य शैि क
यो यता ा गरेका छन् भ ने आधारमा सो माण प
योग हीन छ भ ने मानी भइसके को र ग रसके को
कसरु बाट छुटकारा िदन िम ने देिखएन । यसकारण
उ िववािदत शैि क यो यताको माण प आव यक
छै न भ ने आधारमा अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउनु
पछ भनी ितवादीका तफबाट ततु बहस िजिकर
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मनािसब देिखएन ।
९. त स ब धी कानूनी यव था तथा माग
दाबीतफ हेदा, टाचार िनवारण ऐन,२०१७ को दफा
१२ मा" कुनै यि ले रा सेवकको ओहदा पाउने
वा सो ओहदामा बहाल रहने उ े यले िश ास ब धी
कुनै यो यता, नाम, ितनपु ते, उमेर, जात, थर, वतन
नाग रकता वा अयो यता ढाँटेमा िनजलाई कसरु को
मा ाअनस
ु ार २ वषदेिख ६ वषस म कै द वा ज रवाना
वा दवु ै सजाय हनेछ" भ ने यव था गरेको पाइयो ।
सोही ऐनलाई खारेज गन गरी बनेको टाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १६(१) मा "कुनै यि ले
रा सेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बहाल
रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ वा सिु वधा पाउने उ े यले
शैि क यो यता, नाम तीनपु ते उमेर, जात, थर,
ठेगाना, नाग रकता वा यो यता वा अ य कुनै कुराको
झु ा िववरण िदएमा वा सोस ब धी झु ा माण प पेस
गरेमा िनजलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार ६ मिहनादेिख
एक वषस म कै द र दस हजार पैयाँदेिख बीस हजार
पैयाँस म ज रवाना हनेछ" भ ने यव था रहेको
देिखयो ।
१०.
ततु मु ामा िनज ितवादी
जयनारायण आचायले िववािदत शैि क यो यताको
माण प २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको
शाखा अिधकृतको ारि भक परी ामा सामेल हन पेस
गरी परी ामा सामेल भई उ ीणसमेत भई सेवा वेश
गरेको देिखयो । उि लिखत कानूनी यव थाले यो यता
वा आयो यता ढाँट्ने कायलाई अपरािधक काय भनी
प रभािषत गरी सजायसमेतको यव था गरेको हँदा
दफा १२ अनस
ु ारको अपराध हन यो यता वा अयो यता
ढाँटेकोमा यसबाट लाभ िलई सके को वा िलन नपाएको
वा निलएको भ ने कुरा सा दिभकता हँदैन । ततु
मु ामा ितवादीले मौकामा उ न कली झु ा माण
प पेस गरी परी ामा सामेल भएको र सोही परी ामा

उ ीण भएका आधारमा हालको उ च तह हािसल
गरेकोसमेत देिखँदा उ िववािदत शैि क यो यताको
माण प पेस गरी लाभ निलएको भ ने कुरामा सहमत
हन सिकएन ।
११. िनज ितवादीले २०५७ सालमा नै
आ नै शैि क यो यताको माण प मा उि लिखत
िववािदत माण प को उ लेख गरेको र यसपिछ
सो माण प लक
ु ाई अ य शैि क यो यताको माण
प ह योग गन गरेको िमिसल संल न िनजामती
िकताबखानाको रेकडबाट सो माण प हटाइएको
कुराबाट देिखएको छ । ितवादीको उि लिखत काय
त काल चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०१७
अ तगत कै कसरु देिखन आयो । टाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा १२ मा यो यता वा अयो यता ढाँटे
पिन यसको लाभ िलइसके को भएमा अपराध ठह रने
भिनएको पिन छै न । त कालीन नेपाल अिधरा यको
संिवधान, २०४७ को धारा १४, नेपालको अ त रम
संिवधान, ०६३ को धारा २४(४) र वतमान नेपालको
संिवधान, २०७२ को धारा २० मा फौजदारी
यायस ब धी हकको यव थाका साथै उपधारा (४)
मा "त काल चिलत कानूनले सजाय नहने कुनै काम
गरेबापत कुनै यि सजायको भागी हने छै न र कुनै
पिन यि लाई कसरु गदाको अव थामा चिलत
कानूनमा तोिकएभ दा बढी सजाय िदइने छै न" भ ने
यव था ग रएको देिख छ ।
१२. िनज ितवादीलाई ाचार िनवारण
ऐन, २०१७ र सो ऐनलाई ित थापन गरी आएको
नयाँ टाचार िनवारण ऐन, २०५९ दवु ै ऐनको कसरु
अिभयोगमा सजाय माग दाबी गरेको देिख छ । नयाँ
टाचार िनवारण ऐन, २०५९ िमित २०५९।३।५
देिख लागू भएको र सािबक ऐनमा यो यता लक
ु ाउने
वा अयो यता ढाँट्ने कायलाई अपरािधक काय मानी
सजायको यव था भइरहेको पाइ छ । िनज ितवादीले
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आ नो अयो यतास ब धी िववरण २०५९।३।५
भ दा अगािड नै पेस गरेको स दभमा फरक सजायको
यव था भएपिन िनजको कायमा त काल चिलत
टाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै लागू हने देिखयो ।
टाचार िनवारण ऐन, २०१७ र २०५९ म ये कुन
ऐन लागू हने हो भ ने स ब धमा पनु रावेदक / ितवादी
तारा राजभ डारी िव नेपाल सरकार भएको ०६५CF-००२४ को टाचार (न. .प.) मु ामा िव ततृ
या या र िव ेषण भइरहेको देिखँदा सो स ब धमा
थप िववेचना ग ररहन परेन ।
१३. तसथ, मािथ उि लिखत त य कानूनी
यव था, आधार कारणबाट ितवादी जयनारायण
आचायलाई आरोिपत कसरु बाट सफाई िदने गरी िमित
२०६६।२।१७ मा िवशेष अदालत, काठमाड बाट
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िनज
ितवादीले आफूसँग नभएको झु ा शैि क यो यताको
माण प दरखा त फाराममा उ लेख गरी सेवा
वेश गरेको काय त काल चिलत टाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको कसरु गरेको
देिखँदा िनजलाई सोही ऐनको दफा २९ बमोिजम
.५००।– (पाँच सय) ज रवानासमेत हने ठहछ । अ
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम सु िवशेष
अदालत काठमाड बाट िमित २०६६।२।१७ मा
सफाई पाउने ठह याई भएको फै सला उ टी भई
िनज ितवादी जयनारायण आचायलाई कसरु दार
ठहर गरी .५००।– ज रवाना हने फै सला भएकोले
सोहीबमोिजम िनज ितवादी जय नारायण आचायको
ज रवानाको लगत रा नु भनी सु िवशेष अदालत र
स बि धत िज ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ......१
ततु मु ाको फै सलाको ितिलिप साथै राखी फै सला
भएको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई िदनू ...२

ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू............३
उ रायमा सहमत छु ।
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृत : नगे के शरी पोखरेल
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८१८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
फै सला िमित : २०७३।१२।०९
२०६६-CI-०३८४
मु ा: अंश
पनु रावेदक / ितवादी : का क िज ला पोखरा
उप.म.न.पा.वडा नं. १५ ब ने धनबहादरु
भ डारीसमेत
िव
यथ / वादी : का क िज ला, पोखरा उप.म.न.पा.
वडा नं. १५ ढुङ्गेसाँगु त लो िसमलबोट घर
भएक िव णु भ डारी भनी वादीको पनु रावेदन
प र पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सलामा
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लेिखएको भए तापिन सो नभई का क िज ला, पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ाह
भरतपोखरी गा.िव.स. वडा नं. ७ डाँडागाउँ घर
शारंगा सवु ेदी र शा तीिसंह भ डारी, िव ान्
भई हाल ऐ.ऐ. पोखरा उप म.न.पा.वडा नं. १०
अिधव ाह ई री साद भ राई, नवराज
रामबजार डेरा गरी ब ने िव णक
थपिलया र ममता बा कोटा भ राई
ु ु मारी पराजल
ु ी
यथ / वादीको तफबाट : िव ान् अिधव ाह
§ नाग रकताको
माण प
भनेको
शेरबहादरु के .सी., िभमाजनु आचाय, रामच
रा यले नाग रक भएको आधारमा िदइने
पौडेल र सधु ा खितवडा
पिहचानको द तावेज हो । नाग रकताले अवलि बत निजर :
रा य र नाग रकको स ब धलाई
§ ने.का.प.२०३७, िन.नं.१३४१
जोडने काय गरी य तो स ब धको स ब कानून :
मािणत गन हदँ ा के वल नाग रकताको
§
माण ऐन, २०३१ को २३(४)
माण नाता कायम गन द तावेज हन
स ै न । नाग रकतामा कसैको बाबुको नाम सु तहमा फै सला गनःमा उ लेख भएको आधारमा कसैलाई
माननीय यायाधीश ी वीरे कुमार बटाजु
िववािहत वा अिववािहत भनी छुटयाउने पनु रावेदन तहमा फै सला गनःआधार हन नस ने ।
मा. यायाधीश ी खेमराज शमा
§ वादी िव णक
मा. यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
ु ु मारीको नाग रकता िनका ने
ममा सोको लािग भनुपन फारम िनज
आफैँले भ रिदएको भ ने कुरालाई वीकार
फै सला
गरेको देिखएको छ । िनजले त प ात
या. सपना धान म ल : पनु रावेदन
वादीको नाममा नाग रकता िनका न अदालत, पोखराको िमित २०६३/४/२२ को
इ कार गरेको अव थामा वादीले रा यबाट फै सलाउपर ितवादीका तफबाट त कालीन याय
ा हने सिु वधा र लाभका लािग पिन शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस
नाग रकता आव यक हने अव थामा अदालतमा पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको
आ नो िपताको सहयोगमा नाग रकता संि त य एवं ठहर यस कार छ :
िलने कुरा वभािवक नै हन जा छ । यसका
ससरु ा जगतबहादरु भ डारीका २ ीमतीमा
अित र बाबुको नामबाट नाग रकता जेठी सर वती भ डारी-१ का छी कलावती भ डारीिलएकै आधारमा कुनै मिहला िववािहत वा १ समेत २ जना भएकोमा जेठी सर वतीबाट-२
अिववािहत छुट् याउने आधार हन नस ने र छोरा दगु ाबहादरु -१, कृ णबहादरु -१ तथा का छी
उ नाग रकतामा िववािहत भनी उ लेख कलावतीबाट छोरा धनबहादरु भ डारी-१ छोरी ौपित
नभएकै आधारमा कुनै मिहला अिववािहत भ डारी-१ समेत जना २ छोरा छोरीको जायज म
रहेको भनी मा न निम ने ।
भएकोमा छोरी ौपतीको िववाह दान भई अ य
( करण नं. ३) अंिशयारको अंशब डासमेत भइसके को छ । िवप ी पित
धनबहादरु भ डारी आई.एन.एफ (I.N.F.) को कमचारी
904

भएकोले जािगरका िसलिसलामा िनज र मेरोबीच
िचनजान प रचय भई हामीबीच ेम स ब ध कायम रही
आएकोमा िमित २०५०/०९/२६ गतेका िदन िवप ीले
आ नै बढु ीऔला काटी रगत िनकाली मेरो िसउँदोमा
िस दरु व प रगत र िस दरु समेत लगाई िदएपिछ
िवप ी पितले मलाई ीमतीको पमा वीकार गरी
मलाई का क पो. उ. म. न. पा वडा नं. १० रामबजार
डेरामा रा नु भयो । िवप ी पितले २०५८ साल माग
मिहनामा पोखरा ढुङ्गेसाधु त लो िसमलबोट ि थत
घरमा लानु भयो । घरमा िवप ी पितक अक ीमती
िगता भ डारी र छोराह समेत रहेभएको जानकारी
भयो । िवप ी पित धनबहादरु क जेठी ीमती धना
भ डारीसमेत भएको र िनजतफ १ छोरा र १ छोरीको
जाय ज म भई छोरीको िववाहदानसमेत भएको
जानकारी भयो । के ही समय हा ो प रवारमा सौहादपूण
वातावरण ज
ृ ना भयो । समय िब दै जाँदा िवप ी
पितकै स लाहले घरमा नबसी फे री रामबजारमा नै
डेरा िलई बसी आएक मा २०६१/०७/०६ गतेको
िदन िवप ी सौता िददी डेरामा आई धाक ध क
पूण दु यवहार गरेक ले िमित २०६१/०७/०८/१ मा
शाि त सरु ा ग रपाउँ भनी वडा हरी कायालयमा
िनवेदन िदए, यसरी हरीमा िनवेदन िदएप ात िवप ी
पितसमेतले मलाई रेखदेख संर ण निदएको, मलाई
िक खान लाउन िदनहु ोस न अंश िदनहु ोस भनी िवप ी
पितसँग अनरु ोध गदा जानेको गर अंशसमेत िद न
भनेकाले अ याय परी अदालतको शरणमा आएको
छु । हामी ज मा ६ अंिशयार छ । जेठी सौता िददी धना
भ डारीले पिहले नै पनु : िववाह गरीस नु भएको छ ।
तसथ ब डा गनपन
ु स पूण स पि िवप ीह िज मा
नै भएकाले मल
ु क
ु ऐन, अंश ब डाको २०, २१, २२,
२३, २४ नं. बमोिजम िवप ीह बाटै ब डा गनपन
ु
चल अचल ीस पि को तायदाती फाँटवारी मागी
िववाह हन बाँक छोराह को िववाह खचसमेत पर
सारी िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको

िमित कायम गरी ६ भागको १ भाग अंश िदलाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको िफराद प ।
िवप ी वादी का क िज ला भरतपोखरी
गा.िव.स. डाँडागाउँ ब ने ड डपािण पराजल
ु ीक
अिववािहता छोरी हनहु छ । िवप ीसँग म धनबहादरु
भ डारीको िववाह भएको होइन । अंश पाउँ भ ने
वादी दाबी झु ा हो । िनजसँग जािगरको िसलिसलामा
िचनजान भएको हो । िवप ी २०५८ साल माग मिहनामा
प नी र सौताको पमा हा ो घरमा आई बसेको भ ने
वादी दाबीसमेत झु ा हो । िनज यस अव थामा र
हालस म पिन पोखरा १०, रामबजारमा िनजको दाजु
कृ ण पराजल
ु ीसमेतका प रवारसँगै डेरामा ब ने गनु
ह छ । िवप ी वादीले हा ो िम वत यवहारको नाजायज
फाइदा उठाउने उ े यबाट हामीसँग अ वाभािवक
चाल चलन गन था नु भयो । हामीसँग ऋण सापट
भनी पटकपटक पैसा मा नेसमेतका काय िवप ीबाट
भए । िवप ीले २०६० सालको आिखरीदेिख किहले
फोनबाट यानै िलनेस मको डरधाक ध क िदने
किहले गु डा के टाह लगाई बाटोमा कुटिपट गन
लगाउने ज ता काय गरी हामीलाई द:ु ख हैरानी िदँदै
आउनु भएको हो । िवप ीबाट हा ो िजउधनको खतरा
भएपिछ शाि त सरु ा पाउनका लािग २०६१/०९/०६
मा म ितवादी िगता भ डारीले द.नं. ७५ मा िज ला
हरी कायालय, का क मा िनवेदन दता गरेको िथएँ ।
म धनबहादरु भ डारीले पिन िनज िवप ीका िव मा
२०६१/११/०९ मा दता नं. ९१६७ मा शाि त
सरु ा पाउनको लािग िनवेदन दता गराएको िथएँ ।
यसरी िवप ीले डरधाक ध क िदने द:ु ख हैरानी िदने
गरेक मा को क को उ साहटमा लागी स मािनत
अदालतसम झु ा यहोरा उ लेख गरी अंश मु ा
दायर गनभएको
रहेछ । जेठी ीमती धनमायाले दो ो
ु
िववाह गरी म धनबहादरु सँग लो ने वा नीको नाता
स ब ध िव छे द गरेक हन् । जेठी प नीको कोखबाट
छोरी रचना र छोरा जीवन भ डारीको ज म भएका
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हो । िगता भ डारीको कोखबाट छोरा रवी भ डारी र
छोरा आिशष भ डारीको ज म भएको छ । २०४४
सालमा बाबु आमासमेत सँग अंश िलई छु िभ न भई
िज मेवारी पूण तवरले घर यवहार चलाई बसेको मैले
िवप ीसँग िववाह गनपन
ु कुनै कारण र आव यकता नै
छै न । वादीको कथन आफै ँमा अप या रलो हँदा झु ा
हो । िवप ी हामी अंिशयार नाताक यि नहँदा हामीले
िनजलाई अंश िदनपु न होइन । झु ा िफराद खारेज गरी
िवप ी वादी लाई मल
ु क
ु ऐन, अंश ब डाको महलको
३४ नं. बमोिजम सजायसमेत ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको धनबहादरु भ डारी र िगता भ डारीको
संयु ितउ र प ।
वादी िव णु भ डारी, मेरो ीमान
धनबहादरु क ीमती होइनन् । यी वादी अिववािहता
हन् । ियनी द डपाणी पराजल
ु ीको छोरी हन् । ियनी
किह यै पिन मेरो ीमानको ीमती बनी घरमा आएक
होइनन् । वादीको िफराद तथा बयान स पूण झु ा
हो । यी वादी मेरो ीमान्को ीमती नहदा मसँग सौता
िददीको नाता कायम हने होइन । हामीसंग अंश पाउने
होइन भ नेसमेत यहोराको िगता भ डारीले अ.बं. ८०
नं. बमोिजम नाता कामयतफ गरेको बयान ।
ितवादी धनबहादरु भ डारीले मलाई
नोकरी िदने भनी धेरै लोभन देखाई मैले इ कार
गदा पिन आ नो बढु ीऔ ंला काटी रगतको िस दरु
मेरो िसउँदोमा लगाई ीमती वीकार गनभएको
ु
िथयो । पृ वीचोक ि थत ममता होटलमा राखी
हामीबीच ीमान् ीमतीको स ब ध थािपत भएको
िथयो । यसपिछ पटकपटक ीमानको इ छाअनस
ु ार
शारी रक स ब ध थािपत भयो । के ही समय डेरामा
राखी २०५८ सालमा मलाई िवप ीले घरमा लानु
भयो । के ही समय िमलाएर रा नु भयो । पिछ मलाई खान
लगाउन निदने अ ील श दह योग गन गनभएकोले
ु
पिछ फे री मेरो लािग कोठा खोजी रामबजारमा याई
रा नु भएको िथयो । मेरो नाग रकता बनाई िदनहु ोस

भ दा नबनाई िदनु भएकोले मैले माइतीबाट नाग रकता
बनाएक हँ । यसैले यी ितवादी धनबहादरु सँग लो ने
र . िगता भ डारीसँग सौता िददीको नाता कायम
गरी कानूनबमोिजम अंश पाउँ भ नेसमेत वादी िव णु
भ डारीले अ.बं. ८० नं. बमोिजम नाता कायमतफ
गरेको बयान ।
वादी मेरी ीमती होइनन् । वादीले २०६१
सालमा नाग रकता िलँदासमेत मेरो िववाह भएको छै न
भनी बाबक
ु ो नाम राखी माइती तफबाट नाग रकता
िलएक छन् । यी वादी मेरी ीमित नहँदा ीमती
नाता कायम हने होइन । यी वादीले मसँग अंश पाउने
होइनन् । वादी दाबी एवं बयान स पूण झु ा हो भनी
ितवादी धनबहादरु भ डारीले अ.बं. ८० नं. बमोिजम
नातामा गरेको बयान ।
वादी ितवादीका सा ीले गरेको बकप
िमिसल संल न रहको । िव णु कुमारी पराजल
ु ीले िज ला
शासन कायालय, का क मा ना. . प बनाउँदा पेस
गरेको कागजातको ितिलिप िमिसल संल न रहेको ।
या एवं िव ासयो य माणको अभावमा
एउटी नारीले उनाउ यि लाई लो ने भ दैमा लो ने
वा नीको नाता कायम गन निम ने भनी ने.का.प.
०५२ अंक ६ िन.नं. ६०३१ मा समेत िस ा त
ितपािदत भइरहेको हँदा ततु मु ामा वादी िव णु
भ डारीलाई पित धनबहादरु भ डारीको वा नी
कायम गन िमलेन । लो ने वा नीको नाता कायम नहने
ठहर भएकोले वादीले ितवादीह बाट अंश पाउँ भ ने
दाबी पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत यहोराको सु
का क िज ला अदालतको िमित २०६३/०४/२२
को फै सला ।
सु का क िज ला अदालतको फै सलामा
िच बझ
ु ेन । मेरो वादी दाबीलाई मेरा सा ीह , फोटो
र प समेतले पिु गरी रहेकोमा सो माणह लाई
इ कार गद भएको सु फै सला िु टपूण छ । उनाउ
यि लाई यसै मैले मेरो लो ने हो भ नु पन स मको
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कारण िवप ीह ले देखाउन नसके को अव था, दशौ
वष पित प नी भई बसेको कुरालाई प गद िफराद
गरेको र मेरो दाबीलाई सा ीह ले पिु गरेको समेत
अव थामा उनाउ यि उपर मैले कुनै दाबी नगरेको
त य िमिसलबाट उजगार भइरहेको अव थामा
आकिषत नै नहने निजर मेरा िव
माण लगाई मलाई
हराई ग रएको फै सला िु टपूण छ । अत: मेरो पनु रावेदन
िजिकरको मू याङ् कन गरी र िमिसल संल न माणको
याियक िववेचना गरी सु का क अदालतको
िमित २०६३/०४/२२ को फै सला बदर गरी िवप ी
ितवादी धनबहादरु भ डारीसँग पनु रावेदीकाको प नी
नाता कायम गरी िवप ी ितवादीह बाट तायदाती
फाँटवारी िलई मेरो िफराद दाबीबमोिजम ६ भागको
१ भाग अंश छुट्याई मलाई िदलाई याय इ साफ
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी िव णु भ डारीको
पनु रावेदन प ।
यसमा वादी ितवादीको संयु फोटो पेस
भएकोसमेत स दभमा सु को फै सला फरक पन स ने
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम
छलफलको लागी यथ िझकाई आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, पोखरा संयु इजलासबाट िमित
२०६४/०२/१६ मा भएको आदेश ।
यसमा पनु रावेदक, वादीका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ाह शारंगा सवु ेदी र
शा तीिसंह भ डारीले गनभएको
बहससमेत सिु न
ु
िवचार गदा वादीले पेस गरेको िमित २०५०/१०/०५
को प लाई ितवादीले आ नै ह ता रको हो भनी
वीकार गरेको देिखएको, सो प को लेख यहोराबाट
िनजह बीचको स ब ध लो ने वा नीको होइन
भ ने आभाष नभएको, वादीले पेस गरेको फोटोह
वभािवक पमा िखिचएका हन भ ने ितवादीको
वीकारोि रहेको, वादीका सा ीह ले गरेको

बकप बाट िनजह ले िववाह गरी लो ने वा नीको
पमा रहेको भ ने देिखएको वादीले नाग रकता िलँदा
पितको नाम लेखाउन नस ने कारणह िदएक र
अबला नारीको हकमा उ कारण अ वभािवक होइन
भ ने पिन नदेिखएको अित र िनजले िस दरु पोते
लगाएको फोटो नाग रकतामा रा नु पन कारण एवं
उनाउ यि लाई पित हो भनी आ नो च र लाई
लाि छत गनपन
ु कारण ितवादीले प पमा िदन
खल
ु ाउन नसके को ज ता माणह बाट वादीलाई
ितवादी धनबहादरु भ डारीले ेम िववाह गरी
शारी रक स पक थािपत गरी वा नी बनाएको होइन
रहेछ भ ने नदेिखँदा िनजह बीच लो ने वा नीको
नाता कायम हने देिखयो ।
िनजह बीच लो ने वा नीको नाता कायम
हने अव था प रलि त भएको हँदा वादीले ितवादीबाट
अंशसमेत पाइसके को अव था नहँदा िफराद परेको
अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम गरी
मल
ु क
ु ऐन, अंश ब डाको २०, २१, २२ र २३ नं.
बमोिजम वादी, ितवादीबाट तायदाती फाँटवारी िलई
एक अकालाई सनु ाई नपगु कोट फ कानूनबमोिजम
िलई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, पोखरा संयु इजलासको िमित
२०६५/०२/१३ को आदेश ।
पनु रावेदन अदालत, पोखराका आदेशानस
ु ार
माग भएको तायदाती फाँटवारी पनु रावेदक, वादी िव णु
भ डारी र यथ , ितवादी धनबहादरु भ डारी र
िगता भ डारीले दािखला गरी िमिसल संल न रहेछ ।
यसमा पनु रावेदक वादीले तायदाती फाँटवारी
िदँदा सासु कलावती भ डारी पिन रहेको र िनजका
नाउँमा स पि पिन छ भ ने हँदा िनजलाई बु नु पन
देिखँदा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम िनजलाई िझकाउन
वादीबाट वतन खल
ु ाई ७ िदने याद िदई िझकाई
आएपिछ िनजका नाउँमा भएको स पि ब डा हने नहने
स ब धमा िति या िलई ब डा नहने कारण र माण
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भए सो पेस गराई अ य अंिशयार भएमा िनजह को
नाम वतनसमेत िनजबाट खल
ु ाई िनजह लाई समेत
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम िझकाई िनजह का नाउँमा
भएको स पि को िववरण खल
ु ाई पेस भएका तायदाती
एक अकालाई सनु ाई परु ानो मु ा हँदा चाँडो काय
स प न गरी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, पोखरा संयु इजलासको िमित
२०६५/०८/०४ को आदेश ।
यसमा िमित २०६५/०८/०४ को
आदेशानस
ु ार बिु झई आज कागज गन कलावती
भ डारीले आफू २०४४/११/१३ मा अंश बझ
े ो
ु क
भरपाई पा रत गरी अंश िलई छु िभ न भई बसेको,
सगोलको ब डा गनपन
ु स पि आफू िज मा नभएको र
अ आफूसँग सगोलका अंिशयार नभएको भनी कागज
गरेको भए तापिन पनु रावेदक वादी िव णु भ डारीले
िमित २०६५/०५/२३ मा िदएको तायदातीउपरको
उजरु ी िनवेदनमा यी कागज गन कलावती भ डारीका
नाउँमा ब डा गन स पि छ भनी िजिकर िलएको
देिखँदा िनजलाई तारेखमा राखी कानूनबमोिजम गनु
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, पोखरा
संयु इजलासको िमित २०६५/०९/२१ को आदेश ।
यसमा कारणीसरह देिखएक कलावती
भ डारीले कागज गदा िज ला अदालत का क मा
द.ु फौ. १०८ को जालसाजी मु ासमेत रहेको भनी
कागजबाट देिखँदा उ मु ाह स बि धत िज ला
अदालतबाट िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनु भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, पोखरा
संयु इजलासको िमित २०६५/१०/२६ को आदेश ।
वादी
ितवादीबीच २०६५/०२/१३
मा नाता कायम हने गरी भएको आदेशअनु प
माणह समेतको मू याङ् कनबाट िनज ितवादी
धनबहादरु भ डारी र वादी िव णु भ डारीबीच लो ने
वा नीको नाता कायम हने ठहछ । सो ठहनाले िफराद
परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम

गरी िनज ितवादीबाट तापादातीमा उि लिखत
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. १५ मा पन िक.नं.
१५४६ को ०-५-०-० (पाँच आना) ज गा र सोमा
बनेको खु न आएको घरसमेतको ६ भागको १ भाग
अंश वादीले ितवादीबाट पाउने ठहछ । तायदातीमा
देखाइएको ऋणका स ब धमा पेस भएको िववरण
अनस
ु ार २०६४/०९/२४ मा मु ा प रसके पिछ मा
ऋण िलएको देिखँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने नै हँदा
हाल ऋण वादीलाई ब डा हने अव था देिखँदैन ।
यसरी िज ला अदालत का क ले वादीले अंश नपाउने
ठह याई गरेको िमित २०६३/०४/२२ को फै सला
उ टी हने ठहछ । बिु झएक कलावती भ डारी अिघनै
छु ी सके क देिखँदा यसतफ वादीको दाबी पु ने
देिखँदनै भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
पोखराको िमित २०६६/०२/५ को फै सला ।
िवप ी वादी र म ितवादी धन बहादरु
भ डारीबीच लो ने वा नीको नाता कायम हने र हामी
ितवादीह बाट वादीले अंशसमेत पाउने ठहर गरी
भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सलामा िच
बझ
ु ेन । बादीका सा ी कसैले पिन वादी र ितवादी
धनबहादरु बीच िववाह भएको मैले देखेको हो भ न
लेखाउन स नु भएको छै न । वादीले आ नो िफराद
प मा िववाह पिछ २०५८ सालमा धनबहादरु को
घरमा गई प रवारसँग सौहाद पूण पमा बसेको भ ने
उ लेख गनभएको
छ । हामीले ितउ र पेस गरेपिछ
ु
र स य त य खल
ु ेको र माणबाट िववाह भएको घरमा
गई बसेको कुरा झु ा देिखएपिछ यस पिछको बयान
र पनु रावेदन प मा समेत आ नो कथनलाई फे रेर
२०६० सालमा नाग रकता माण प िलँदास म
पिन हा ो िववाह कािशत भएको िथएन भ नु भएको
देिख छ । हामी ितवादीह को ितउ र िजकर र
बयानह लाई समथन हनेगरी हा ा सा ीह ले वादी
र ितवादी धनबहादरु भ डारीबीच लो ने वा नीको
नाता स ब ध नभएकोले वादीलाई ितवादीह ले
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अंश िदनपु न होइन भनी बकप गनभएको
छ । वादी
ु
आफै ँ ले र िनजका माइला दाजु कुल साद पराजल
ु ीले
पिन २०६० सालमा वादीले नाग रकता माण प
िलदा वादीको हालस म िववाह भएको छै न भिन
अिववािहत भएको पित नभएको यहोरा उ लेख
गनभएको
छ । िज ला शासन कायालय, का क ले
ु
िदएको नाग रकता माण प मा पिन पित छै न भ ने
जनाइएको छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ३४
अनस
ु ार कुनै पिन िनह र बहाना देखाएर िनजले ख डन
गन पाउने होइनन, यसमा िवव धनको िस ा त लागू
ह छ । पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट भएको उ
फै सला ने.का.प. २०५२, अंक ७, िन.नं. ६०४६, पृ
६४७ मा कािशत स मािनत ी सव च अदालतबाट
ितवािदत “पया एवं िव वास यो य प का माणको
अभावमा एउटी नारीले उनाउ यि लाई लो ने भ दैमा
लो ने वा नीको नाता कायम गन याियक ि ले
िमलेन देिखँदैन” भ ने िस ा तको समेत िवपरीत
भएकोले ितवादीह बाट वादीले अंशसमेत पाउने
ठहरे गरी भएको ी पनु रावेदन अदालत, पोखराको
िमित २०६६/०२/०५ को फै सला िु टपूण हँदा सो
फै सला बदर गरी िवप ी वादीको दाबी नपु ने ठहर गरी
सु का क िज ला अदालतको फै सला सदर कायम
राखी याय इ साफ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी
धनबहादरु भ डारीसमेतको यस अदालतमा पन
आएको पनु रावेदन प ।
यसमा वादीको िमित २०६१/०२/१५
मा िज ला शासन कायालय, का क बाट नेपाली
नाग रकताको माण प िलँदा िपताको नाउँ द डपाणी
पराजल
ु ी उ लेख गरेको पितको नाउँ उ लेख नभएको,
नाग रकताको माण प पाउन िदएको दरखा तको
पछाडीप ी िनजको माइला दाजु कुल साद पराजल
ु ी
र वयम् वादीले सो िमित २०६०/०२/१३ स म
अिववािहत रहेको भिन उद्घोष गरेकोसमेतका माण
पेस हँदाहँदै पिन सोको मू याङ् कन नगरी वादी र

ितवादी धनबहादरु बीच लो ने वा नीको नाता
कायम हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको
फै सलामा अ.बं. १८४ क, १८५, १८९, माण ऐन
२०३१ को दफा ३, ६(ङ), ५४ को ितब धा मक
वा यांशको िु ट भएको देिखई सो फै सला फरक पन
स ने हनाले अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप ी िझकाई
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ नेसमेत यहोराको यस अदालत संयु इजलासको
िमित ०६९/०२/३१ को आदेश ।
यसमा वादीले ितवादी आ नो पित भएकोले
अंश िदलाई पाउँ भनी दाबी गरेकोमा वादी आ नो
प नी नभएको भिन वादीलाई अंश िदन इ कार गरेको
देिखएकोले ततु िववादमा नाता स ब धस ब धी
िववाद रहेकोले ततु िववाद मेलिमलापबाट िन पण
गन बढी वा छनीय र उपयु हने देिखँदा ४५ िदनिभ
मेलिमलाप गराई पठाउनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६५ घ बमोिजम दवु ै
प लाई तारेख तोक यस अदालतको मेलिमलाप
के मा पठाई िदनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालत
संयु इजलासको िमित २०७१/०७/१९ को आदेश ।
पनु रावेदन धनबहादरु भ डारीसमेत यथ
िव णक
ु ु मारी पराजल
ु ी भएको संवत् २०६६ सालको
०६६-CI-०३८४ को अंश चलनसमेत मु ामा
मेलिमलाप गराउन मलाई िमित २०७१/०६/२८ मा
मेलिमलापकताको पमा काय गन तोिकएअनस
ु ार
प ह सँग छलफल हँदा प ह को िबचमा िमलाप
नहने गरी टुंगो लागेको हँदा ितवेदन पेस गरेको
भ नेसमेत यहोराको मेलिमलापकता राम साद
भ राईको िमित २०७१/१०/२६ को ितवेदन ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदन प सिहतका िमिसल अ ययन ग रयो ।
पनु रावेदक ितवादी धनबहादरु भ डारीसमेतको
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् अिधव ाह
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नेपाल कानून पि का, २०७४, भदौ
ी ई वरी साद भ राई, ी नवराज थपिलया र
ी ममता बा कोटा भ राईले पनु रावेदक ितवादी
धनबहादरु भ डारीले सु का क िज ला अदालतमा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८० नं. बमोिजम बयान गदा उ
िच ीको ह ता र मेरो होला ज तो छ, यिद मेरो भएमा
पिन स बोधन अ कसैलाई गरेको हनपु छ वादीलाई
लेखेको िच ी होइन भ नभु एको छ यस प मा वादीलाई
स बोधन गरी लेिखएको पिन छै न । उ प लो नेले
वा नीलाई लेखेको प हो भ ने आभास िदने खालको
छै न । उ प पनु रावेदक ितवादीको िव मा माण
ला ने िलखत हन स दैन । पेस भएका फोटोह म ये
वादी िव णु पराजल
ु ी र ितवादी धनबहादरु भ डारी
वभािवक पमा साथै बसेर िखचेको फोटो होइन,
आधिु नक िविधबाट २ अलगअलग फोटोह लाई
एकै ठाउँमा राखी फोटोबाट फोटो तयार ग रएको फोटो
हो । वयम् वादीले २०६० सालमा नाग रकता माण
प िलँदा आफू अिववािहत छु भनी कागज गरेक र
बाबक
ु ो नाम राखी माइतीतफबाट नाग रकता िलएक
िछन । माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनस
ु ार
िनजलाई िबव धन को िस ा त लागू ह छ । या
एवं िव ासयो य माणको अभावमा एउटी नारीले
उनाउ यि लाई लो ने भ दैमा लो ने वा नीको
नाता कायम गन निम ने भनी ने.का.प. २०५२
अंक ६ िन.नं. ६०३१ मा समेत िस ा त ितपादन
भइरहेको हँदा पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित
२०६६/०२/०५ मा भएको फै सला िु टपूण हँदा बदर
गरी वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको सु का क िज ला
अदालतको िमित २०६३/०४/२२ को फै सला सदर
हनपु दछ भिन ततु गनभएको
बहस िजिकर सिु नयो ।
ु
यथ वादी िव णु भ डारीको तफबाट
उपि थत हनभु एका िव ान् अिधव ाह
ी
शेरबहादरु के .सी., ी िभमाजनु आचाय, ी रामच
पौडेल र ी सधु ा खितवडाले २०५० सालमा
कुमार पराजल
ु ीमाफत ितवादी िव णु भ डारी र

धनबहादरु भ डारीबीच िचनजान भएको हो । त प ात्
ितवादी धनबहादरु भ डारीले यी वादी िव णु
भ डारीलाई जािगर लगाई िद छु भ ने लोभनमा पारी
२०५०/०९/२६ गतेका िदन पोखराको पृ वी चोक
ि थत मिमता होटलमा बोलाई हािकम साहेब यहाँ
आउनु ह छ जािगरको बारेमा कुरा गरौला भनी बोलाई
रोक राखी सोही होटलको कोठामा आफनो बढु ी औ ंला
काँटी रगतको िस दरु िव णु पराजल
ु ीको िसउँदोमा
लगाई ीमती वीकार गनभएको
हो । बाबक
ु
ु ो नाम
राखी माइतीतफबाट नाग रकता िनका दैमा नाता छै न
भ न िम दैन । वादीले पेस गरेको िमित २०५०/१०/५
को प लाई ितवादी धनबहादरु भ डारीले आ नै
ह ता रको प हो भिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८० नं.
बमोिजम नातामा गरेको बयानमा वीकार गरेका
छन् । वादीले २०५०/०९/२६ मा िसउदोमा रगत हाली
वा नी बनाएको हो भनी दाबी िलएको कुरासँग िनजले
पेस गरेको २०५०/१०/५ को प यहोरामा “पौष
२६ गतेको िवषयले अिल सम या पारेको” भ ने कुरा
२०५०/०९/२६ को िववाहलाई भनेको हो । वादीले
पेस गरेका फोटोह
वभािवक पमा िखिचएका
फोटोह हन् । यसरी यी वादीलाई ितवादी धनबहादरु
भ डारीले ेम िववाह गरी वा नी बनाएका हँदा िनज
ितवादी धनबहादरु भ डारी र वादी िव णबु ीच लो ने
वा नीको नाता कायम हने ठहर गरी ६ भागको १
भाग अंश वादीले ितवादीबाट पाउने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सला सदर हनपु दछ
भनी गनभएको
बहस िजिकरसमेत सिु नयो ।
ु
अब ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत,
पोखराको फै सला िमलेको छ, वा छै न? पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन?
सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िवप ी पित
धनबहादरु भ डारी र मेरोबीच िवगत २०५० सालदेिख
िचनजान प रचय भई सोही समयबाट हामीबीच ेम
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स ब ध कायम रही आएकोमा २०५०/०९/२६
गतेका िदन िवप ी पितले आ नै बढु ी औ ंला काटी
रगत िनकाली मेरो िसउँदोमा िस दरु व प रगत र
िस दरु समेत लगाई िदएपिछ िवप ी पितले मलाई
ीमतीको पमा वीकार गरी िववाह गनभएको
हँदा ६
ु
भागको १ भाग अंश िदलाई पाउँ भ ने वादीको िफराद
दाबी भएकोमा िवप ी वादीसँग म धनबहादरु भ डारीको
िववाह भएको होइन । अंश पाउँ भ ने वादी दाबी झु ा
हो भ ने ितउ र िजिकर भएको ततु मु ामा
वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याएको सु फै सलाउपर
पनु रावेदन अदालत, पोखरामा वादीको पनु रावेदन
परेकोमा सु फै सला उ टी भई ६ भागको १ भाग अंश
वादीले ितवादीबाट पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन
अदालत, पोखराको फै सलाउपर ितवादीको तफबाट
यस अदालतमा पनु रावेदन पन आएको देिख छ ।
३. पनु रावेदक ितवादी धनबहादरु भ डारीले
नातामा इ कार गरे पिन आ नो ितउ र प मा वादीसँग
जािगरको िसलिसलामा िचनजान भएको त य वीकार
गरेको पाइ छ । यसै गरी यी ितवादी धनबहादरु
भ डारीले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८० नं. बमोिजमको बयान
गदा यी वादीले २०६१ सालमा नाग रकता िलँदा मेरो
िववाह भएको छै न म अिववािहत हँ भनी बाबक
ु ो नाम
राखी माइतीतफबाट नाग रकता िलएक छन् । यसरी
नाग रकता र जािगर खाँदा अिववािहत लेखाएपिछ
हाल आएर िववािहत भनी िलएको दाबीसँग सहमत
हन नस ने भनी पनु रावेदक ितवादीले िजिकर
िलए तापिन नाग रकताको माण प भनेको रा यले
नाग रक भएको आधारमा िदइने पिहचानको द तावेज
हो । नाग रकताले रा य र नाग रकको स ब धलाई
जोड् ने काय गरी य तो स ब धको मािणत गन हँदा
के वल नाग रकताको माण नाता कायम गन द ताबेज
हन स ै न । नाग रकतामा कसैको बाबक
ु ो नाम मा
उ लेख भएको आधारमा कसैलाई िववािहत वा
अिववािहत भनी छुटयाउने आधार हन स ै न । ततु

मु ाको स दभमा ितवादी धनबहादरु ले अदालतमा
गरेको बयानको स.ज. ३ मा वादी िव णक
ु ु मारीको
नाग रकता िनका ने ममा सोको लािग भनपन
ु फारम
िनज आफै ँ ले भ रिदएको भ ने कुरालाई वीकार
गरेको देिखएको छ । िनजले त प ात् वादीको नाममा
नाग रकता िनका न इ कार गरेको अव थामा वादीले
रा यबाट ा हने सिु वधा र लाभका लािग पिन
नाग रकता आव यक हने अव थामा आ नो िपताको
सहयोगमा नाग रकता िलने कुरा वभािवक नै हन
जा छ । यसका अित र बाबक
ु ो नामबाट नाग रकता
िलएकै आधारमा कुनै मिहला िववािहत वा अिबवािहत
छुट्याउने आधार हन नस ने र उ नाग रकतामा
िववािहत भनी उ लेख नभएकै आधारमा कुनै मिहला
अिववािहत रहेको भनी मा न िम ने नहँदा ितवादीको
िजिकर यायोिचत देिखँदैन ।
४. यथ वादी िव णु भ डारीले पनु रावेदक
ितवादी धनबहादरु भ डारीले २०५०/०९/२६ मा
मेरो िसउँदोमा रगत र िस दरु हाली वा नी बनाएको
हो भनी दाबी िलई सबदु माणको पमा पेस गरेका
फोटोह िमिसल संल न रहेको देिख छ । बहसको
ममा स कल प समेत पेस भएको देिख छ । वादीका
सा ीह ले िव णु भ डारी ितवादी धनबहादरु
भ डारीको वा नी हन भनी बिक लेखाई िदएको
अव था छ । िनज वादी िव णु भ डारीले मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. ८० नं. बमोिजमको बयान गदा िवप ी
धनबहादरु ले मलाई धेरै लोभन देखाई मैले इ कार
गदा पिन आ नो बढु ी औ ंला काटी रगतको िस दरु
मेरो िसउँदोमा लगाई ीमती वीकार गनभएको
हो ।
ु
यसप ात् िनजको इ छाअनस
ु ार मलाई ठाउँ-ठाउँमा
बोलाई इ छाअनस
ु ार करणी गनु ह यो भनी आ नो
यहोरा लेखाई िदएक छन् । वादीले बयानको ममा
पेस गरेको २०५०/१०/०५ को िच ीको ह ता रलाई
ितवादी धनबहादरु भ डारीले ितउ र बयान गदा
उ िच ीको ह ता र मेरै होला ज तो छ भनी त य
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वीकार गरी बयान गरेको पाइ छ । उ २०५०/१०/५
को प मा पौष २६ गतेको िवषयले अिल सम या
पारेको िथयो । घरमा मु क ल साथ सफाई पेस गरे।
तसथ २/४ िदन अिल सतकता अपनाउनु परेको छ
भनी उ लेख भएको उ प को बहसको ममा पेस
गरेको स कलबाट देिखयो । प को सो यहोराबाट
पिन यी वादी र ितवादीबीचमा २०५०/९/२६ मा
िववाह भएको रहेछ र सोही िववाहलाई स बोधन गरेको
रहेछ भनी बु नपु न हन आयो । यसै गरी वादीले पेस
गरेका फोटोह हामी २ जना म र ितवादी धनबहादरु
काठमाड गई जोमसोम होटलमा बास ब दा आफै ँं ले
यामरा लगी दवु ै जनाले िखचेको हो । उ फोटो म र
धनबहादरु को हो भनी बयानमा लेखाई िदएक छन् । उ
फोटोको व प हेदा वभािवक पमा नै िखिचएका
कुनै उपकरणको म तले फोटो जोिडएको भ ने
देिखँदैन । उ फोटोह लाई ितवादी धनबहादरु
भ डारीले ख डन गन सके का छै नन् । माण ऐन,
२०३१ को दफा २३(४) अनस
ु ार अदालतले कुनै
यि को अक कुनै यि सँग कुनै नाता स ब ध
छ वा छै न भ ने कुरा यिकन गनु परेमा य तो नाता
वा स ब धको िवशेष जानकारी हन स ने ि थितमा
भएका यि को राय माणमा िलन ह छ भ ने कानूनी
यव था रहेको छ । ततु मु ामा कुमार साद
पराजल
ु ी वादी िव णु भ डारी र ितवादी धनबहादरु
भ डारी दवु ै जना लाई रा ोसँग िच ने जा ने ि थितमा
रहेका यि भएका िनजले बकप गदा वादी िव णु
भ डारीले दाबीबमोिजम आ नो अंश छुट्याई िलन
पाउनु पछ भिन लेखाई िदएको भ ने कुराको मािणक
मह व अ सा ीह को भनाई भ दा बढी ह छ र
माणमा सरोकार ह छ । नाता स ब ध कायम गन
कुरामा माण ऐन, २०३१ को २३(४) अनस
ु ार
स बि धत यि ह लाई िच ने जा ने ि थितमा
रहेको यि भएको माणमा सरोकार हने िस ा त

ने.का.प. २०३७ िन.नं. १३४१मा ितपादन भएको
छ । एक नारीले िबनाकारण उनाउ यि लाई पित
हो भिन आ नो च र मािथ लाि छत गन कुरा
आउँदनै । यसरी िफराद दाबीलाई अ य माणह ज तै
वादीका सा ीह , फोटो, प समेतले पिु ग ररहेको
स दभमा पनु रावेदन िजिकर र पनु रावेदकतफका
िव ान् अिधव ाह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । यी वादी िव णु भ डारी र ितवादी धनबहादरु
भ डारीबीच लो ने वा नीको नाता देिखएकाले वादीले
ितवादी धनबहादरु भ डारीबाट अंश पाउने नै देिखन
आयो ।
५. यस अव थामा तुत मु ामा वादी दाबी
नपु ने ठहर्याएको सु फै सला उ टी गरी पेस भएको
माणसमेतको मू याङ् कनबाट ितवादी धनबहादरु
भ डारी र वादी िव णु भ डारीबीच लो ने वा नीको
नाता कायम हने ठहर्याई ६ भागको १ भाग अंश
वादीले ितवादीबाट पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन
अदालत, पोखराको फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन ।
६. तसथ मािथ उि लिखत आधार
माणसमेतबाट सु का क िज ला अदालतको
िमित २०६३/०४/२२ को फै सलालाई उ टी गरेको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६६/०२/०५
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
गरी बझ
ु ाई िदनु ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा. आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत : िवदरु कुमार उपा याय
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभु म् ।
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