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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
-अ य
मु य रिज ार ी राजन साद भ राई
- सद य
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय - सद य
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
- सद य
अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
- सद य
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन- सद य
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
- सद य
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद य सिचव

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
क यटु र अिधकृ त ी िब म धान
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी

कािशत सङ् या : २५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

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

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७५, साउन, िन.नं.९९८५, पृ ६१९

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

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७५, साउन – १, पृ १

नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत बल
ु िे टन
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन्
ठे गाना

www.supremecourt.gov.np
 यो वेभसाइट खोलेपिछ दायाँतफ
तफ काशनह मा ि लक गनहोस्
ु
यसमा नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत
बल
ु ।
ु ेिटन देिख छ यसमा ि लक गनहोस्
 २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि कामा समािव िनणयह पढ् न र
हाल िन:शु क डाउनलोड गन सिकनेछ ।

नेपाल काननू पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख हालस म)
हेन, पढ् न तथा सुरि त गन
www.nkp.gov.np मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गहृ पृ मा देिखने श दबाट फैसला
खो नहु ोस् भ ने थानमा आफूले खो न चाहेअनस
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा
टाइप गनहोस्
। यसबाट खोजेअनस
ु
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेभसाइटको दो ो
शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस
अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

मू य .४०।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सूची
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९९८५
1=

बृहत् पूण
परमादेश

९९८६
2=

पूण
उ षे ण / परमादेश

प / िवप

अिधव ा
माधवकुमार ब नेत
िव
अ य , याय
प रषद् सिचवालय,
कुप डोल,
लिलतपुरसमेत

सानु े समेत
िव
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

िवषयको सारसङ् पे

पृ

 संवैधािनक परी णको मा यम ारा संिवधान
ितकूल बनेका कानूनलाई अमा य र बदर
घोिषत गरी नाग रकको मौिलक हकको
संर ण गन, संिवधानवादको मा यतालाई
थािपत गन, कानूनको शासन कायम गन र
शासक य सु यव था, िनय ण र स तुलन
कायम गन मह वपूण अिधकार र िज मेवारी
संवैधािनक इजलासमा रहेको हदँ ा यसको
अिवि छ न िनर तरता र ि याशीलता
वा छनीय देिख छ । इजलास नै गठन
नभएको वा िनर तर पमा ि याशील हन
नस ने ि थित देिखनु उिचत होइन । ६१९
िन:स देह यो ग भीर िवषय हो । नेपालको
संिवधानले य तो शू यताको ि थितको
प रक पना गरेको नदेिखने ।
 धान यायाधीशले संवैधािनक इजलासका
लािग चार जना यायाधीश तो ने
विववेकािधकार योगको अव था कायम
रा नका लािग याय प रषदबाट
चार
्
जनाभ दा बढी यायाधीशको नाम िसफा रस
गरी संवैधािनक इजलासका लािग
यायाधीशको समहू (Panel) खडा गन
सिकने ।
 सडकको सीमा तो दैमा ज गाधनीको हक,
वािम व समा हन स दैन र सरकारको
उ
स पि मा हक थापना भई
भोगािधकार ा हन स ने र अिधकारको
सज
ृ ना गरी क जा गन िवशेष प रि थितमा
बाहेक स ने देिखँदैन । नाग रकको िनजी
६२८
स पि मािथ रा यले अिधकार सज
ृ ना
गनका लािग ज गा ाि स ब धी चिलत
कानून ज गा ाि ऐन, २०३४ अनु पको
काय अिनवाय पमा गनपन
ु ।
वाता
ारा
ज
गा
ा
गदा
ज गा ाि ऐनले

तोके का अ य ि याह पूरा नगरी
i

3=

4=

सरकारले ज गामा हक थािपत गन स नक
ु ा
साथै नेपाल सरकारले ा गन चाहेको
ज गालाई वाताको मा यम ारा वे छापूवक
यि लाई आ नो हक वािम व छोडाई
सरकारको हक वािम व थापना गन स ने
अिधकार अ य पमा दान गरेको छ ।
य तो अपवादको अव थामा बाहेक अ य
अव थामा ज गा ाि ऐनले तोके का स पूण
पूव सतह
पालना भएप ात् मा
नाग रकको िनजी स पि मािथ ह त पे गन
स ने ।
 परापूवकालदेिख घरबास गरी आएको मोही
हकको ज गा िब गन वा अ य कारले हक
छाडी िदन सिकने अव थामा मोहीका
अंिशयारह बीच अंशब डा हन स ै न भ नु
मनािसब नदेिखने ।
 मोहीले भोग गरी आएको घर र सो घरले
बसदु वे ी
चचको ज गा ब डा भए पिन गठु ीको
९९८७
त डुकारसमेत
वािम ववालालाई ज गाधनीको हैिसयतमा
िव
ा हने हकमा असर पन अव था देिखँदैन । ६५५
पूण
मालपोत कायालय,
भोगािधकारको हैिसयतस म वाभािवक
चाविहल,
पमा के ही प रवतनको ि थित रहे पिन
उ षे ण / परमादेश
काठमाड समेत
वािम वको िवषयमा कुनै प रवतन हने
नदेिखएको र मोही रहेको आधारमा मोहीका
प रवारह का बीच सगोलमा िनमाण भएको
घर ब डा गन पाउने हकलाई िन योजन वा
संकुिचत हने गरी अथ लगाई अंशब डा
िलखत नै पा रत गन अ वीकार गनु
यायोिचत नहने ।
 मूल पुखामा वा मूल पुखाका कुनै हाँगातफका
स तानमा पैतक
ृ वा अचल स पि हनु र
९९८८
अक हाँगातफको स तानमा पैतृक वा अ य
राजेशकुमार िसंह
कुनै पिन ोतको स पि नभई उनीह
पूण
िव
स पि को भोग र भागबाट कुनै पिन कारणले ६६५
तेजनारायण
वि चत हनपु न अव था परेको भए य तो
ब डा बदर अंश
िसंहसमेत
स तानलाई पन गएको अ याय र मकाको
दता
हदस म यस अदालतले माण, चलन,
िविध यवहारसमेतको मू याङ् कन एवं
या या ारा के लाएर याय िन पण गनपन
ु ।
ii

९९८९
5=

संयु
ितपूित

९९९०
6=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

यित एयरलाइ स
ा.िल.
िव
घमराज लुइँटेल

अशोक
त डुकारसमेत
िव
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

 वादी र ितवादीबीच अंिशयार नातामा
िववाद नरहेको अव था भए पिन वादीका
िजजु बाजे, बाजे, िपता र वादीको नाममा
नेपालमा कुनै अचल स पि नदेिखएको र
दता, भोग, ितरो एवं िब यवहारबाट पिन
वादी ितवादीबाट अलग भएको पुि हन
नसके को भ ने पर परागत शैलीका
आधारमा वादीले सबै स पि मा पूण पमा
नै अंश भाग पाउने आधार थािपत हन
जा छ भनी भ न िम ने पिन नहने ।
 हवाई सेवा दान गन कृितको सं थाले
आ नो ािविधक किठनाई उ लेख गरी
काबुबािहरको प रि थित पन गई भएका
िढलाई स ब धमा उपभो ालाई यथाश य
चाँडो सचू ना गरेको अव थामा य तो
प रि थितलाई अ यथा भ न सिकने हदँ ैन ।
तर सेवा दायक सं थाले लापरवाहीपूवक ६९१
उडान तािलका प रवतन गरी उडानको
िनधा रत तािलकािवपरीत उडान गदा
यसको प रणाम उपभो ालाई ित पु न
गएको अव थामा पिन िटकटको सत देखाई
आ नो कुनै पिन दािय व नै नभएको भनी
पि छन निम ने ।
 ऐितहािसक मह वका व तुको संर ण गनु
एउटा गौरवपूण िवषय पिन हो । सरकारले
नै ज गाको लेनदेन गराउने, िब िवतरण
गन, भाडामा िदने ज ता काय गरी
पुराताि वक मह वका थान, स पदा वा
व तुको यापार गनु हदँ ैन । वा तवमा ६९९
सरकार सावजिनक स पदा वा स पि को
मािलक मा नभएर यसको यासधारी
संर क पिन हो । यो दािय व पूरा गन
कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन िदन
नहने ।
iii

९९९१
7=

संयु
परमादेश

९९९२
8=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

 संिवधान मूलतः अिधकारह को द तावेज
हो । हकह को घोषणा मा होइन
उपभोगसमेतको सिु नि तता गनु संिवधानको
सा य हो । यो सा यको ाि तफ सबैको
यास रहनु पछ । हकह को सहज पमा
चलन हदँ ा मा ै जनताले यायको अनभ
ु ूित
गन स छन् । संिवधान द हकह को
चलनमाफत जनतालाई यायको अनभ
ु ूित
डुमरे कामीसमेत
गराउनु नै अदालतको मख
ु कत य हो ।
िव
अदालतको
फैसलामाफत
थािपत
नेपाल सरकार,
अिधकारह को काया वयन हदँ ा नै समाजमा
धानम ी तथा
याय सिु नि त हने ।
७०९
मि प रषदको
्
 ए काइस शता दीमा पिन था पर परा
कायालय,
चलन वा अ य कुनै आधारमा मािनसको
िसंहदरबार,
शोषण ह छ, च विृ याज वा ज गा िदएको
काठमाड समेत
भ ने बहानामा पु त पु ता हिलयाको पमा
रािख छन् । उनीह ले पेटभरी खान
पाउँदैनन,् उनीह का स तानह ले िश ा र
वा य ज तो आधारभूत हकबाट वि चत
ग र छ भ ने कुरा नेपाल रा र नेपाली
समाजलाई सहु ाउने कुरा होइन । यसो ह छ
भ नस
ु म पिन राि य ल जाको िवषय ह छ
र य तो कुरा समतामल
ू क समाजको
संवैधािनक प रक पनासँग निम ने ।
 मतृ कका दैयादारले अ.बं. ६२(३) नं. को
याद ३५ िदनिभ अ.बं. ७० नं. बमोिजम
मु ा सकार गराउन आउने सामा य यव था
हो । सो याद नाघेर मु ामा िनर तर
तारेखमा रहेका मतृ कको दैयादार छोराले
ताजुि न हलवाई
अ.बं. ५९ नं.को सिु वधा िलई आ नो मु ा
िव
सकार गराई पाउँ भनी िनवेदनसमेत िदएको ७२२
पुनरावेदन अदालत,
अव थामा अ.बं. ६२ नं. को संकुिचत
नेपालग जसमेत
या या गरी मु ा सकार गन निदने हो भनी
अ.बं. ५९ नं. ले प लाई िदएको कानूनी
अिधकारबाट वि चत हने अव था आउँछ ।
यस स दभमा अ.बं. ६२ नं. र ५९ नं. लाई
एकसाथ हे रनु यायसङ् गत हन जाने ।
iv
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 नाग रकता नेपाल सरकारले जारी गरेको
नेपाली नाग रकलाई पिहचान गन
आिधका रक माण हो र यसमा उ लेख
९९९३
भएको ठेगाना अ यथा मािणत नभएस म
रामबहादरु राउत
स बि धत यि को आिधका रक ठेगाना
संयु
िव
मािन छ । िनवेदकको नाग रकतामा उ लेख ७२८
िवनोद िसंहसमेत
भएको बाराहा गा.िव.स. मा िनजको नामको
उ षे ण /
सचू ना तामेल नभई बशाहा गा.िव.स. मा
परमादेश
तामेल भएको देिखएकोले उ सूचना मल
ु ुक
ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पु याई तामेल
भएको मा न निम ने ।
आ नै
 वादीको एकसगोलको स पि
९९९४
नाताका यि ले तहतह िब गरेको कुरामा
न दीलाल
मेरोसमेत अंशहक ला ने ज गा बेचिबखन
संयु
म डलसमेत
गरेको भ ने िवषयको िववादमा ज गा
७३६
िव
पजनीको १७ नं., ज गा िम नेको १८
िलखत बदर दता बहरीदेवी थ नी
नं.आकिषत हने नभई मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
बदर दता कायम
यवहारको १० नं.को यव था आकिषत
हने ।
 िनवेदकको हकमा जालसाजी मु ाको रोहमा
संर कको भूिमकामा अ य कुनै उनाउ यि
रहेको नभई िनजको एकाघरमा रिहरहेक
आ नै आमाले िनवेदकको हकमा संर क
भई एवं आ नो हकमा समेत दायर गरेको
उ
मु ा िफता िलँदाको ि यामा
९९९५
त कालीन अव थामा संरि त रहेक यी रट
चे ा राणा
िनवेदक नाबालकको हकमा समेत वतः मु ा
िव
संयु
िफता हन जाने नै ह छ । यसरी दायर
७४३
काठमाड िज ला
भएका मु ामा वादी दाबी िफता वा खारेज
अदालत, बबरमहल,
उ षे ण /
ग रिदँदा संरि त नाबालकको हकको िफराद
काठमाड समेत
परमादेश
दाबीलाई मा बाँक रािखरा न पन
बा या मक कानूनी यव थासमेत रहेको
देिखएको छै न । य तो अव थामा
नाबालकको हकमा दायर रहेको मु ामा सोही
संर कले मल
ु ुक ऐन, अदालती ब दोब तको
९२ नं.बमोिजम िफता िलन नस ने भ ने
अथ गन िम ने नदेिखने ।
v
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संयु
उ षे ण /
परमादेश
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संयु
उ षे ण /
परमादेश

 कुनै ज गाको ज गाधनीले सो ज गाको मोही
लगत क ा ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा
िनणय गन अिधकार ा िनकाय वा
अिधकारीले िनणय गनपु ूव सो ज गाको मोही
वा िनजको हकवालालाई सनु वु ाइ र ितवाद
गन मौका िदई दवु ै प का कुरा सनु ी िनणय
ल मी साह कानु
। मोही वा िनजको हकवालालाई
गनपदछ
ु
िव
७५५
सनु वु ाइको मौका निदई के बल ज गाधनीको
राम योित कनइु न
िनवेदनको आधारमा मा एक प ीय पमा
मोही लगत क ा हने गरी भूिमसधु ार
कायालयले गरेको िनणयबाट मोहीको
मोहीयानी हकमा ितकूल असर पन हदँ ा
य तो िनणय
ाकृितक
यायको
िस ा तिवपरीत भई बदरभागी हने ।
 वा य सेवा ज तो मािनसको बाँ न पाउने
हक (Right to Life) सँग य
पमा
जोिडएको सेवालाई रा यले संवेदनशील
पमा िलई यसको िवतरण गदा पया
सावधानी अपनाउनु पछ । यसैगरी औषधी
र खोपको िवतरण गदा तथा अ य उपचारको
अिधव ा दलबहादरु
िविधह अपनाउँदा उपचारमा संल न
धामीसमेत
िचिक सकले पिन पया सावधानी (Due
िव
Diligence) अपनाउनु पछ । भावकारी
नेपाल सरकार,
उपचारको लािग सही औषधी, सही मा ामा,
धानम ी तथा
सही त रकाले, सही अविधिभ , सही ७५९
मि प रषदको
मू यमा सेवन / योग गन आव यक हने ।
्
कायालय,
 मानवीय ुिटको कारण वा वातावरण दूिषत
िसंहदरबार,
भएको कारणले खोपको भाइल दूिषत
काठमाड समेत
भएकोले बालबािलकाको मृ यु भएको भ ने
भनाइबाट रा यले उ मिु पाउन स ने
हदँ ैन । कुनै अमक
ु कारणले खोप दूिषत
भएको कारण देखाउँदैमा आफूले िवतरण
गरेको खोपले पारेको नकारा मक भावको
कारण सिृ जत दािय वबाट रा यले उ मिु
पाउन नस ने ।
vi
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संयु
ब दी य ीकरण /
परमादेश

नर वज गु ङ
िव
उ च अदालत
पोखरासमेत




९९९९
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संयु
स ब ध िव छेद

ीमती िकरण राणा
िव
पुरण शमशेर
ज.ब.रा.
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संयु
उ षे ण /
परमादेश

अिनतबहादरु
े समेत
िव
नेपाल बक िलिमटेड,
धान
कायालयसमेत



कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम
२९(२क) मा उि लिखत “असल चालचलन
भएका” र “स री वष उमेर पुगक
े ा”
कै दीह को हकमा उ िनयम २९(१क) मा
उ लेख भएबमोिजम नकारा मक सचू ीमा
परेका मु ामा नै कै द परेको भएपिन िनयम
२९(२क) बमोिजमको कै द छुट पाउन स ने ।
कानूनबमोिजम आफूले गनपन
ु िनणय नै ७७४
नगरी ब ने र प रणामतः ऐनले गरेको
यव थालाई िन भावी तु याउने छुट कुनै
सावजिनक अिधकारीलाई हन स ै न । जे
नाग रकलाई सजायमा छुट िदने स ब धमा
उिचत समयमा नै त यसङ् गत िनणय गनु
स बि धत अिधकारीको कानूनी कत य
देिखने ।
आमा, छोरा, छोरी र ीमतीको र ािश ाको िज मेवारीबाट उ क घरै छोडी
िहँड्ने लो नेले आ नी ीमतीसँग िनजको
म जुरी नहदँ ा नहदँ ै पिन स ब ध िव छेद गन
पाउँछ भ ने मनसाय मल
ु क
ु ऐन, लो ने
वा नीको महलको १ नं.को देहाय १ को ७८२
कानूनी यव थाको नभई
ीमतीले
ीमानको
म
ज
र
ीबे
ग
र
घर
छाडी
अलग
्
ु
बसेको हकमा मा आकिषत हने हदँ ा उ
कानूनी यव थाले यथ वादीलाई स ब ध
िव छेद गन छुट िदएको भ न निम ने ।
िनविृ भरण कमचारीलाई िदइने दान वा
कमचारीमािथ ग रएको दया होइन, लोक
क याणकारी रा यमा मानव अिधकारको
मू य र मा यतालगायत सामािजक
यायअनस
ु ार यवहार हनु वा छनीय ह छ ।
उनीह लाई अवकाशप ात् सामािजक वा
पा रवा रक बिह करण भएको ज तो ७८८
अनभ
ु ूित हन िदइनु हदँ ैन । य ता अवकाश
ा त वा वृ ह ित ग रने स मान, यवहार
तथा य हने धारणाले यस अवकाश ा
यि ह को बाँक जीवनकालमा िवशेष
मह व रा ने ।
य ता सिु वधा उपल ध गराउने भ ने सेवा
vii
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संयु
परमादेश

सतको यव थाले कमचारी एक छु ै वगको
हो भनी पुि ट गदछ, य तो वग सं थाको
लािग दािय व मा हो भ ने धारणा राखी
अवकाशप चातको
् सिु वधामा कटौती हनपु छ
भ ने भावना रा नु हदँ ैन । उनीह को बाँक
जीवन स मािनत तथा सख
ु कर रा ने कायमा
योगदान िदनु र ियनीह लाई सेवा
सतअनु प नै के ही मा ामा आिथक पमा
सरु ा दान गन कायलाई सामािजक
उ रदािय वका पमा िवकिसत गनु पिन
आव यक हने ।
 पीिडत मिहलास ब धी समाचार काशन
गदा काशन हने िवषयबाट पनस ने
भावको सु म पमा
येक पाटोको
दािय व स बि धत
मू याङ् कन गनपन
ु
प कार र आम स चार गहृ को हो ।
प पि का तथा छापाखानाको अिधकारको
मह व
काशन गहृ
तथा आम
अिधव ा
नाग रकसमेतलाई भएपिन उ अिधकारमा
अ यतु साद खरेल
कसैको पिन मयादा तथा आ मस मानमा
िव
ितकूल नहने गरी गोपनीयताको अिधकार
धानम ी तथा
७९७
अ तरिनिहत हने ।
मि प रषदको
्
प
का
रता
तथा
आम
स
चारको
स
दभमा

कायालय,
वतमान र े यमा िवकिसत िविभ न मू य
िसंहदरबार,
मा यताह तथा ऐन कानूनसमेतले ितव ध
काठमाड समेत
लगाएको अव थामा देशको मह वपूण
राि य दैिनक पि काबाट यसरी वादी
समूहको एक भािवत पीिडतको नाम र
त वीर तथा पेसा नै काशन हनल
ु े भािवत
पीिडतलाई हौसला दान गन उ े यले
समाचार काशन भएको भनी भ न िम ने
अव था नहने ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक
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नणय नं . ९९८५
सव च अदालत, बहृ त् पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
फै सला िमित : २०७३।१२।१०
०७३-WF-००२०
िवषयः परमादेश
िनवेदक : भ परु िज ला, म यपरु िठमी नगरपािलका
वडा नं. १६ ब ने अिधव ा माधवकुमार ब नेत
िव
िवप ी : अ य , याय प रषद् सिचवालय, कुप डोल,
लिलतपरु समेत
§ मौिलक हकको चलनका लािग संवैधािनक
उपचारको हकसमेत संिवधानको धारा ४६
ले दान गरेको छ । उि लिखत हकह म ये
संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम
उपचार दान गनका लािग संवैधािनक
इजलास कायम रहनु आव यक र अिनवाय
छ । याियक उपचार दान गन संय को
अभावमा मौिलक हकको चलन स भव
हदँ ैन । संवैधािनक इजलासको यव था
नाग रकको मौिलक हक चलनसँग
अ यो याि त पमा जोिडएको िवषय हो ।
यो वयंमा मौिलक हकको िवषय पिन हने ।
§ संवैधािनक परी णको मा यम ारा
संिवधान ितकूल बनेका कानूनलाई
619

अमा य र बदर घोिषत गरी नाग रकको
मौिलक हकको संर ण गन,
संिवधानवादको मा यतालाई थािपत गन,
कानूनको शासन कायम गन र शासक य
सु यव था, िनय ण र स तुलन कायम
गन मह वपूण अिधकार र िज मेवारी
संवैधािनक इजलासमा रहेको हदँ ा यसको
अिवि छ न िनर तरता र ि याशीलता
वा छनीय देिख छ । इजलास नै गठन
नभएको वा िनर तर पमा ि याशील
हन नस ने ि थित देिखनु उिचत होइन ।
िन:स देह यो ग भीर िवषय हो । नेपालको
संिवधानले य तो शू यताको ि थितको
प रक पना गरेको नदेिखने ।
( करण नं.६)
§ संवैधािनक ावधानह को काया वयनका
लािग किह यै कुनै अव थामा पिन
संवैधािनक इजलास अपूण रहनु
हदँ ैन । सदैव, िनर तर र अिवि छ न पमा
संवैधािनक इजलास कायम र ि याशील
रहने ब ध िमलाउनु अ याव यक
देिखने ।
( करण नं.७)
§ नेपालको संिवधानको धारा १३७(१)
मा रहेको
यव था,
याियक
काय स पादनस ब धी मा यता र
यावहा रकतासमेतलाई ि गत गदा
चार जनाभ दा बढी सं यामा संवैधािनक
इजलासका लािग याय प रषदबाट
्
यायाधीशको नाम िसफा रस गन सिकने ।
§ धान यायाधीशले
संवैधािनक
इजलासका लािग चार जना यायाधीश
तो ने विववेकािधकार योगको अव था
कायम रा नका लािग याय प रषदबाट
्
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चार जनाभ दा बढी यायाधीशको नाम
िसफा रस गरी संवैधािनक इजलासका
लािग यायाधीशको समहू (Panel) खडा
गन सिकने ।
§ िन:स देह यावहा रकताको नाउँमा
संिवधान, कानून एवं यायका मा य
िस ा त ितकूलका काम कारबाही
वीकाय हदँ ैनन् । तर संिवधान, कानून
एवं यायका मा य िस ा तअनुकूल हने
अव थामा याियक काम कारबाहीलाई
यवहार-सुलभ र सहज तु याउनु
औिच यपूण नै हने ।
( करण नं.८)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी माधवकुमार
ब नेत
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधानको धारा १३३, १३७
§ सव च अदालत (संवैधािनक इजलास
स चालन) िनयमावली, २०७२
आदेश
या.ई र साद खितवडा : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य
र आदेश यस कार छ:रट िनवेदन बेहोरा
िवप ी याय प रषद्को यव था नेपाल
अिधरा यको संिवधान, २०४७ िनमाणको समयमा
यायपािलकाको वत ता र स मता कायम रहोस्

भ ने पिव उ े यले ग रएको िथयो । यसको गठन र
काम, कत य र अिधकारह मा के ही हेरफे र भए पिन
२०४७ सालदेिख हालस म यसको अि त वको
िनर तरता कायमै रहेको छ । िवप ीका सािबकदेिखका
काम, कत य र अिधकारह को अित र संवैधािनक
इजलासको लािग ४ जना यायाधीश िसफा रस गन थप
कत य नेपालको संिवधानको धारा १३७(१) ले तोके को
छ । यसअनस
ु ार क याण े धान यायाधीश भएको
बेलामा एक पटक िसफा रस गरेदेिख बाहेक आज १०
मिहना भइस दा पिन िसफा रस गरेको छै न । वतमान
संिवधानले सबैभ दा जिटल र ग भीर संवैधािनक
भएका मु ाह संवैधािनक इजलासबाट हेन
यव था गरेको छ । यायअपे ीह का दजन मु ाह
दता भइसके का छन् भने संवैधािनक इजलास गठन
हनभु दा अिघ अथात् नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १०७(१) अ तगत सनु वु ाइ हन बाँक
रहेका पिन दजन मु ाह सनु वु ाइ हन नसक यसै
थि कएर रहेका छन् भने कितपय आधा बहस भएका
मु ाह समेत यितकै थि कएर रहेका छन् ।
नेपालको संिवधान लागू भएपिछ उ
संिवधानको धारा १३३(१) अनस
ु ार संिवधान ारा
द मौिलक हकउपर अनिु चत ब देज लगाइएको
आिद कारणले कुनै नेपाल कानून संिवधानसँग
बािझएको, देश सभाले बनाएको कानून संघीय
संसदले
् बनाएको कानूनसँग बािझएको, नगर वा
गाउँसभाले बनाएको कानून संघीय संसदले
् बनाएको
कानून वा देश सभाले बनाएको कानूनसँग बािझएको
भ ने िववाद आएको अव थामा यसको वैधािनकता
परी ण गन, संघ र देश, देश र देश, देश र
थानीय तह तथा थानीय तहह बीचको अिधकार
े को बारेमा भएको िववाद, संघीय संसद् वा देश सभा
सद यको िनवाचनस ब धी िववाद र संघीय संसदका
्
सद य वा देश सभाका सद यको अयो यतास ब धी
िववाद र ग भीर संवैधािनक या याको
रहेको
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९९८५ - अिधव ा माधवकुमार ब नेत िव. अ य , याय प रषद् सिचवालय कुप डोल, लिलतपरु समेत
देिखई धान यायाधीशबाट संवैधािनक इजलासबाट
हेन गरी तोके का मु ा संवैधािनक इजलासले सनु वु ाइ
गन यव था नेपालको संिवधानको धारा १३७ ले
गरेको छ । धारा १३७(१) ले संवैधािनक इजलासको
गठनस ब धी यव था गरेको छ र यसअनस
ु ार
धान यायाधीशको अित र िवप ी याय प रषदक
् ो
िसफा रसमा धान यायाधीशले तोके का अ य ४ जना
यायाधीश रहने यव था रहेको छ ।
याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा
१३(१) बमोिजम याय प रषदक
् ो बैठक बोलाउने
ाथिमक कत य अ य मा राखेको िथयो र यो ऐन
याय प रषद् ऐन, २०७३ ले िमित २०७३।६।३
देिख िव थापन नग जेलस म लागू रहेको िथयो ।
यित जेलस म संवैधािनक इजलास गठन नभएको ६
मिहना भइसके को िथयो । याय प रषद् ऐन, २०७३
लागू भएपिछ यसको दफा ३५(१) परु ानो ऐनको दफा
१३(१) को भ दा िवप ी अ य लाई थप अिधकार
दान गद आव यकतानस
ु ार अ य ले तोके को िमित,
समय र ठाउँमा बैठक ब नेछ भनी अिधकार िदइएको
छ । तर िवप ी अ य ले िवगत १० मिहनादेिख
संवैधािनक इजलास गठन गन त परता देखाउनु भएको
छै न । यसले िनवेदकलगायतका अ य यायको लािग
अदालतमा वेश गनले ारि भक सनु वु ाइकै लािग पिन
वषभ र तारेख धाउँदा पिन सनु वु ाइ भएको छै न ।
याय कुनै िनकाय वा पदािधकारीको कृपाको
िवषय होइन, जनताको अिधकार हो । याय कुनै
पदािधकारी वा िनकायको इ छाधीन िवषय होइन ।
संिवधान र कानूनले जनु िनकाय र पदािधकारीलाई
कुनै काम गन तोके को ह छ यो काय गनु ितनीह को
कत य हो । कुनै िनकाय वा पदािधकारीले तोिकएको
कत य नगनु भनेको कत यिवमख
ु हनु हो । यस
स दभमा िवप ीह कत यिवमख
ु भएको उि लिखत
त यबाट नै थािपत छ । जब रा यका कुनै िनकाय
वा पदािधकारीले तोिकएको कत यको पालना गदनन्

भने य ता िनकाय वा पदािधकारीलाई कत य
पालना गराउन आदेश िदने यस अदालतको पिन
संवैधािनक कत य हो । यसैले स मािनत अदालतले
िवप ीह लाई त काल संवधै ािनक अदालत गठन
गनको लािग धारा १३७(१) बमोिजम यायाधीश
िसफा रस गन परमादेशको आदेश जारी ग रयोस् ।
यायपािलकाले िछटो छ रतो याय, सबैका लािग
याय भ ने मूल नारा िलएको छ । यायपािलकाको
य तो ल यलाई सफल बनाउन अहोरा कायरत् रहनु
पन िवप ीले पटकपटक बैठक ब दा पिन जनताको
समयमै याय पाउने अिधकारलाई बेवा ता गरी
संवैधािनक इजलास गठनको लािग िसफा रस गनपन
ु
कायचािहँ नगरेको अव था छ । िवप ीह को य तो
अकाय (omission) संिवधान काया वयनमा नै
अवरोध खडा ग ररहेको मािणत छ ।
िवप ीह को
पिहलो
कत य
यायपािलकालाई आ नो संवैधािनक कत य
पूरा गन आव यक सहयोग गनु हो । तर आ नो
अि त वको आधार नै भल
ु ेको कारणले आज १०
मिहना िबितस दा पिन संवैधािनक इजलासको लािग
यायाधीश िसफा रस गरेका छै नन् । यस कारणले
यायपािलकाकै जनआ थामा नै नकारा मक भावना
सज
ृ ना गराई ते ो प चवष य रणनीितक योजनालाई
नै असफल गराउनेतफ उ त रहेकोसमेत मािणत हँदै
गएको छ । िमित २०७२।९।१४ देिख सव च अदालत
(संवैधािनक इजलास स चालन िनयमावली, २०७२)
लागू भएपिछ पिहलो रट िनवेदन िमित २०७२।९।२९
मा दता भएको देिख छ र िनवेदककै पिन ०७२WC-०००५ र ०७२-WC-०००६ का िनवेदनह
मश: िमित २०७२।११।२ र २०७२।११।३ मा
दता भएका छन् । ती िनवेदनह को ारि भक (कारण
देखाउ) आदेशकै लािग हालस म १७ वटा पेसी तारेख
सनु वु ाइ हन नसक रोिकएका छन् भने १८ औ ं पेसी
तारेख िमित २०७३।१०।२८ मा तोिकएको भए पिन
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िवप ीको कारणले यस तारेखमा पिन सनु वु ाइ हन
नस ने स भावना अ य त वल छ । िनवेदकले दता
गरेका दवु ै िनवेदनमा अ त रम आदेशको माग रहेको
छ । अ त रम आदेशको माग भएका िनवेदनह
वभावले नै ग भीर कृित र चाँडै सनु वु ाइ हनपु न
कृितका ह छन् र समयमै सनु वु ाइ हन नसके रट
िनवेदन नै िन फल ह छन् । यसैले सैवंधािनक
इजलास गठन हनु अ य त आव यक छ । जनतालाई
याय िदने र ग भीरतम् संवैधािनक ह रहेको
मु ाह भने िवप ीह को कत यिवमख
ु ताको कारणले
यितकै थि कएर रहेका छन् । सािबकमा हाल बहाल
रहेकाभ दा कम यायाधीशह भएको अव थामा
पिन संवैधािनक इजलास गठन गरी मु ाह सनु वु ाइ
ग रएको िथयो । तर हाल धेरै यायाधीशह हँदा
पिन संवैधािनक इजलास गठन नगनु िवप ीह को
बदिनयतको पराका ा हो भ ने वतः िस त य
हो । जनताको यायको अिधकार कसैको इ छा वा
अिन छामा आधा रत हन स दैन ।
याय शासनलाई िछटो छ रतो, सवसल
ु भ,
िमत ययी, िन प , भावकारी र जनउ रदायी
बनाउने रा यको नीित रहेको र धारा १२६(१) मा
नेपालको यायस ब धी अिधकार यो संिवधान,
अ य कानून र यायका मा य िस ा तबमोिजम
अदालत र याियक िनकायबाट योग ग रने ज ता
संिवधानमा सश यव थालाई काया वयन र पालना
गनपन
ु संिवधानअ तगतकै िनकाय याय प रषद्ले
बेवा ता ग ररहेको छ । संिवधानको धारा १३३(१)
ले िवधाियकाले आ नो कानून बनाउने अिधकार
दु पयोग गरी वा अधीन थ िवधाियक य अिधकारको
दु पयोग गरी कायपािलकाले कुनै कानून बनाई
कानूनी आवरणमा जनताका मौिलक हक अिधकार
अित मण गरे जनताले यस उपधाराअ तगत उपचार
िलन सकुन् भनी ग रएको यव था नै काया वयन
हनसके को छै न । यो संिवधानको पालना गनु येक

यि को कत य हनेछ भ ने संिवधानको धारा १
को उपधारा (२) को पालना गनपनमा
संवैधािनक
ु
िनकायबाट नै पालना भएको नदेिखँदा संवैधािनक
इजलासका लािग यायाधीश िसफा रस गन तु त
बैठक बोलाई आव यक ४ जना यायाधीश िसफा रस
गनु भनी परमादेश जारी ग रपाउँ र ततु िवषय
नाग रक हकसँग मा सीिमत नरही संिवधानको
काया वयन, कानूनको शासन, संवैधािनक कत य पूरा
गनपन
ु पदािधकारी तथा िनकायले संवैधािनक कत य
पूरा नगरेकोलगायतका िवषयसँग स बि धत सवािधक
मह वको िवषय भएकोले अि तम सनु वु ाइको िमितसमेत
ारि भक सनु वु ाइमै तोिकपाउँ भ ने बेहोराको रट
िनवेदन ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो? आदेश
जारी हन नपन भए आधार कारणसिहत २०७३।११।९
गतेिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको
ितिलिप साथै राखी िवप ीह का नाममा याद
सूचना पठाई सोको बोधाथ महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदनू । साथै मह वपूण सावजिनक
सरोकारको संवधै ािनक समावेश भएको िवषयमा
ततु रट िनवेदन परेको हँदा स भव भएस म
िछटो सनु वु ाइ गन आव यक र मनािसब देिखएकोले
िमित २०७३।११।११ गतेको पेसी तोक तदनस
ु ार
सनु वु ाइका लािग िनयमानस
ु ार पेस गन सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को ५क. बमोिजम आदेश
ग रिदएको छ । सो पेसीको जनाउ महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७३।१०।२५ को आदेश ।
िलिखत जवाफ बेहोरा
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नेपालको संिवधानको धारा १३७ बमोिजम
संवैधािनक इजलासमा िमित २०७२।८।२२ मा
माननीय यायाधीश ी िगरीश च लाल, ी सशु ीला
काक , ी वै नाथ उपा याय, ी गोपाल पराजल
ु ीलाई
तो न िसफा रस ग रएको िथयो । माननीय यायाधीश
ी िगरीश च लाल उमेर हदका कारण अवकाश
भएप ात् िमित २०७२।९।२२ मा संवैधािनक
इजलासमा माननीय यायाधीश ी ओम काश
िम लाई तो न िसफा रस ग रएको िथयो । यसपिछ
र हन आएका पदमा िसफा रस गनसमेतका िवषयमा
िमित २०७३।१०।२४ गते याय प रषदक
् ो बैठक बसी
छलफल भएको हो । उ िवषय अ ािप छलफलको
ममा नै रहेकोले यथा समयमा िसफा रस ग रने नै हँदा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत एकै बेहोराको
िवप ी याय प रषद् र याय प रषद् अ य को तफबाट
पन आएको छु ाछु ै िलिखत जवाफ ।
पूण इजलासमा पेस गन आदेश
यसमा संवैधािनक इजलासका लािग
यायाधीश तो ने िवषय समावेश भएको र यसरी
तोिकने यायाधीशको सं यास ब धी िवषयमा समेत
एउटा ट याियक ि कोण िनमाण हनु आव यक
देिखएको स दभमा समावेश भएको कानूनी को
जिटलता र मह वको ि ले ततु िनवेदनउपर पूण
इजलासबाट सनु वु ाइ हन मनािसब देिखएकोले सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ (१) (च)
को योजनाथ स माननीय धान यायाधीश यूसम
पेस गनु भ ने संयु इजलासको आदेशानस
ु ार पूण
इजलाससम पेस हन आएको रहेछ ।

नेपालको संिवधानको धारा १३७(१) बमोिजम रहने
संवैधािनक इजलास गठन नहँदा हाल १८९ मु ा
सनु वु ाइ हन नसक रहेका र ४५ भ दा बढी मु ा कारण
देखाउ आदेश नै नभई रिहरहेको अव था छ । लामो
समयस म संवैधािनक इजलासका लािग यायाधीश
तो ने िवषयमा यायप रषद्को बैठक पिन नबोलाउने
कायले संवैधािनक दािय व पूरा गनपन
ु िनकायले
पूरा नगरेको अव था छ । संवैधािनक इजलासबाट
हे रने मु ामा ारि भक आदेश गनसमेत ५ जनाकै
इजलास ला नु पन यव थासमेतलाई पनु िवचार ग रनु
पदछ । िवप ीह को िलिखत जवाफमा संवैधािनक
इजलासमा यायाधीश तो ने स ब धमा बैठक बसी
छलफल भएको भ ने मा देिखएको र लामो समयस म
संवैधािनक इजलासका लािग यायाधीश िसफा रस
गन काय पिन नभएको अव था छ । संिवधानअनु प
िवप ीह ले काय नगरी कत यिवमख
ु भएकोले िदन
िकटान गरी संवैधािनक इजलासको यायाधीश तो ने
गरी परमादेश जारी हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ीह तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी यामकुमार भ राईले नेपालको
संिवधानको धारा १३७(१) बमोिजम संवैधािनक
इजलासका लािग यायाधीश िसफा रस गनका
लािग याय प रषदक
् ो बैठक बसी उपयु समयमा
िसफा रस गन भ ने ितब ता य ग रएको
अव था छ । संवैधािनक इजलासको लामो समयको
र ता संिवधानले प रक पना गरेको िवषय नभएको
र संवैधािनक इजलासको गठन हनपु न भएकोले यस
स ब धमा यथास भव चाँडै स बोधन हने नै हँदा रट
िनवेदन खारेज हनपु दछ भ ने बहस िजिकर गनभयो
ु ।

कानून यवसायीको बहस
िनणय गनुपन
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
रट िनवेदन तथा िलिखत जवाफ बेहोरा
हन आएको ततु िववादमा िनवेदकतफबाट िनवेदक तथा िव ान् अिधव ा तथा िव ान् सह यायािधव ाले
वयं िव ान् अिधव ा ी माधवकुमार ब नेतले गनभएको
बहस िजिकरसमेतलाई म यनजर राखी
ु
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
हेदा अब यसमा िनवेदकको मागबमोिजम संवैधािनक
इजलासका लािग यायाधीश िसफा रस गनु भनी
िवप ीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु हो
वा होइन ? भ ने मा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
अदालतको िनणयादेश
२. िनणयतफ िवचार गदा सव थम
संवैधािनक इजलास गठन तथा काय स चालन
स ब धमा संिवधान एवं कानूनमा रहेका ावधान
स ब धमा ि िदनु सा दिभक देिख छ । संवैधािनक
इजलासका स ब धमा नेपालको संिवधानको धारा
१३७ मा िन नानस
ु ारको यव था रहेको छः
"संवैधािनक इजलासको गठनः (१)
सव च अदालतमा एक संवैधािनक
इजलास रहनेछ । य तो इजलासमा
धान यायाधीश र याय प रषदको
्
िसफा रसमा धान यायाधीशले तोके का
अ य चार जना यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोिजमको इजलासले धारा
१३३ को उपधारा (१) बमोिजम परेका
िनवेदनको अित र देहायका मु ाको सु
कारबाही र िकनारा गनछः(क) संघ र देश, देश र देश, देश
र थानीय तह तथा थानीय
तहह बीचको अिधकार े को बारेमा
भएको िववादस ब धी,
(ख) संघीय संसद् वा देश सभा सद यको
िनवाचनस ब धी िववाद र संघीय
संसद्का सद य वा देश सभाका
सद यको अयो यतास ब धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन सव च अदालतमा िवचाराधीन
कुनै मु ामा ग भीर संवैधािनक या याको
समावेश भएको देिखएमा य तो मु ा

उपधारा (१) बमोिजमको इजलासबाट हेन
गरी धान यायाधीशले तो न स नेछ ।
(४) संवैधािनक इजलासको स चालनस ब धी
अ य यव था सव च अदालतले िनधारण
गरेबमोिजम हनेछ ।"
३. मािथ उ लेख भएअनस
ु ारको नेपालको
संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (१) मा
देहायबमोिजमको ावधान रहेको देिख छः
"यस संिवधान ारा द मौिलक हकउपर
अनुिचत ब देज लगाइएको वा अ य कुनै
कारणले कुनै कानून यो संिवधानसँग
बािझएको हदँ ा य तो कानून वा यसको
कुनै भाग वा देश सभाले बनाएको कुनै
कानून संघीय संसदले
् बनाएको कुनै
कानूनसँग बािझएको वा नगर सभा वा गाउँ
सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद्
वा देश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग
बािझएको हदँ ा य तो कानून वा यसको
कुनै भाग बदर घोिषत ग रपाउँ भनी कुनै
पिन नेपाली नाग रकले सव च अदालतमा
िनवेदन िदन स नेछ र सोअनुसार कुनै
कानून बािझएको देिखएमा सो काननू लाई
ार भदेिख नै वा िनणय भएको िमितदेिख
अमा य र बदर घोिषत गन असाधारण
अिधकार सव च अदालतलाई हनेछ ।"
४. नेपालको संिवधानको उि लिखत धारा
१३७(४) बमोिजम सव च अदालत (संवैधािनक
इजलास स चालन) िनयमावली, २०७२ बनेको
देिख छ र िमित २०७२।९।१४ को नेपाल राजप मा
काशन भएपिछ उ िनयमावली काया वयनमा
आएको छ । यस िनयमावलीको िनयम ३ मा संवैधािनक
इजलासबाट हे रने िवषय तोिकएको देिख छ । िनयम
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३ को उपिनयम (२) मा "यो िनयमावली ार भ हँदाका
बखत सव च अदालत िवशेष इजलासमा िवचाराधीन
रहेको मु ा यो िनयमावली ार भ भएपिछ संवैधािनक
इजलासबाट हे रनेछ" भ ने यव थासमेत रहेको
देिख छ । िनयम ४(१) अनस
ु ार "संवैधािनक इजलासको
अिधकार े को योग धान यायाधीशसिहत
इजलासका सबै यायाधीशह बाट सामूिहक पमा
ग रनेछ" भ ने ावधान रहेको छ ।
५. मािथ उि लिखत नेपालको संिवधानको
धारा १३७ तथा सव च अदालत (संवैधािनक
इजलास स चालन) िनयमावली, २०७२ मा रहेको
यव थाको अ ययनबाट संवैधािनक इजलास
स चालनका लािग यसले पूणता ा गनु अिनवाय
देिख छ । संिवधानको धारा १३७ को उपधारा (२)
मा उ लेख भएअनस
ु ारका सबै िववादको कारबाही र
िकनारा गन े ािधकार के बल संवैधािनक इजलासलाई
दान भएको अव था छ । धारा १३७(२) बमोिजमका
िववादको िन पण संवैधािनक इजलासबाहेक अ य
इजलासबाट हनस ने देिखँदैन । यसका अित र
"ग भीर संवैधािनक या याको समावेश भएको"
भ ने आधारमा धान यायाधीशले तोके का अ य
मु ासमेत संवैधािनक इजलासबाट हे रने यव था
नेपालको संिवधानको धारा १३७(३) मा रहेको
पाइ छ । उि लिखत संवधै ािनक एवं कानूनी ावधानको
काया वयनका लािग संवैधािनक इजलास िनर तर र
अिवि छ न पमा ि याशील रहनु अिनवाय देिख छ ।
६. नेपालको संिवधानको भाग ३ मा मौिलक
हकस ब धी यव था रहेको छ । मौिलक हकको
चलनका लािग संवैधािनक उपचारको हकसमेत
संिवधानको धारा ४६ ले दान गरेको छ । उि लिखत
हकह म ये संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम
उपचार दान गनका लािग संवैधािनक इजलास कायम
रहनु आव यक र अिनवाय छ । याियक उपचार दान
गन संय को अभावमा मौिलक हकको चलन स भव

हँदैन । संवैधािनक इजलासको यव था नाग रकको
मौिलक हक चलनसँग अ यो याि त पमा
जोिडएको िवषय हो । यो वयंमा मौिलक हकको
िवषय पिन हो । संवधै ािनक परी णको मा यम ारा
संिवधान ितकूल बनेका कानूनलाई अमा य र बदर
घोिषत गरी नाग रकको मौिलक हकको संर ण गन,
संिवधानवादको मा यतालाई थािपत गन, कानूनको
शासन कायम गन र शासक य सु यव था, िनय ण र
स तल
ु न कायम गन मह वपूण अिधकार र िज मेवारी
संवैधािनक इजलासमा रहेको हँदा यसको अिवि छ न
िनर तरता र ि याशीलता वा छनीय देिख छ ।
इजलास नै गठन नभएको वा िनर तर पमा ि याशील
हन नस ने ि थित देिखनु उिचत होइन । िन:स देह
यो ग भीर िवषय हो । नेपालको संिवधानले य तो
शू यताको ि थितको प रक पना गरेको छै न ।
७.
रट िनवेदकले संवैधािनक
इजलासस ब धी के ही त यह समेत
ततु
गनभएको
छ । िवगत १० मिहनादेिख संवैधािनक
ु
इजलासले पूणता नपाएको, संवैधािनक इजलासबाट
हे रने १८९ थान िववाद सनु वु ाइको पखाइमा रहेको,
क रब ४५ थान मु ामा ारि भक सनु वु ाइस म
पिन हन नसके को, पटकपटक पेसी तोिकने तर
सनु वु ाइ नहने अव था रहेको तथा त काल सनु वु ाइ
गरी अ त रम आदेशसमेतको मा यम ारा याियक
उपचार दान गनपन
ु ि थितका ग भीर संवैधािनक
मह वका समावेश भएका िववादह पिन यितकै
थाती रहेको त य रट िनवेदकले उ लेख गनभएको
ु
देिख छ । अिहले ततु िनवेदनउपर सनु वु ाइ गदाका
अव थास म पिन संवैधािनक इजलास गठन भएको
ि थित देिखन आएन । िन य नै यो ि थित कायम
रहनु उिचत होइन । संवैधािनक ावधानह को
काया वयनका लािग किह यै कुनै अव थामा पिन
संवैधािनक इजलास अपूण रहनु हँदैन । सदैव, िनर तर
र अिवि छ न पमा संवैधािनक इजलास कायम
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
र ि याशील रहने ब ध िमलाउनु अ याव यक
देिख छ ।
८. रट िनवेदकले संवैधािनक इजलासका
लािग ४ जना यायाधीश िसफा रस गनपदछ
भनी
ु
िजिकर गनभएको
देिख छ । नेपालको संिवधानको
ु
धारा १३७(१) बमोिजम संवैधािनक इजलासमा
" धान यायाधीश र याय प रषद्को िसफा रसमा
धान यायाधीशले तोके का अ य चार जना यायाधीश
रहने" यव था भएबाट इजलास गठन हनका लािग
धान यायाधीश बाहेक अ य चार जना यायाधीश
रहनु अिनवाय देिख छ । यस सङ् गमा याय प रषद्ले
िसफा रस गदा के बल चार जना यायाधीशको नाम
मा िसफा रस गनपन
ु हो वा सोभ दा बढी सं यामा
पिन यायाधीशको नाम िसफा रस गन सिक छ भ ने
उपर िवचार गन आव यक छ । यस स दभमा
नेपालको संिवधानको धारा १३७(१) मा रहेको
यव था, याियक काय स पादनस ब धी मा यता र
यावहा रकतासमेतलाई ि गत गदा चार जनाभ दा
बढी सं यामा संवैधािनक इजलासका लािग याय
प रषदबाट
यायाधीशको नाम िसफा रस गन सिकने
्
देिखयो । यसो गन सिकने र गनपन
ु के ही कारणह
छन्:
पिहलो कारणः संिवधानको धारा १३७(१) मा
" याय प रषदको
् िसफा रसमा धान यायाधीशले
तोके को अ य चार जना यायाधीश रहने" भनी
उ लेख भएको देिख छ । याय प रषदबाट
् यिद
चार जना मा यायाधीशको नाम संवैधािनक
इजलासका लािग िसफा रस ग रने हो भने
धान यायाधीशले "तोके का अ य चार जना"
भ ने वा यांशको अथ संकुिचत हन जा छ । उ
अिभ यि बाट धान यायाधीशमा संवैधािनक
इजलासका लािग यायाधीश तो ने (छनौट
गन) के ही विववेकािधकार रहेको छ भ ने
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देिख छ । याय प रषद्बाट के बल चार जना मा
यायाधीशको नाम िसफा रस ग रएको अव थामा
धान यायाधीशले यायाधीश तो ने िवक प नै
बाँक रहने देिखँदनै । िसफा रस ग रएका सबै चारै
जना यायाधीश वतः संवैधािनक इजलासमा
रहने अव था रह छ । तसथ धान यायाधीशले
संवैधािनक इजलासका लािग चार जना यायाधीश
तो ने विववेकािधकार योगको अव था कायम
रा नका लािग याय प रषदबाट
् चार जनाभ दा
बढी यायाधीशको नाम िसफा रस गरी संवैधािनक
इजलासका लािग यायाधीशको समूह (Panel)
खडा गन सिकने देिख छ ।
दो ो कारणः मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ३० नं.,
यायाधीशको आचार संिहता, २०६५ तथा
आ नो वाथ जोिडएको िवषयमा आफै ँ िनणय गन
नहने भ ने ाकृितक यायको िस ा तसमेतका
ि ले िवचार गदा संवैधािनक इजलासबाट
हे रनु पन कितपय िववाद सो इजलासका लािग
तोिकएको कुनै यायाधीशले हेन र िछ न नहने
अव थासमेत आई पन स छ । चिलत कानून
एवं यायका मा य िस ा तअनस
ु ार यायाधीशले
आ नो वाथ जोिडएको िववाद िन पण गनबाट
अलग रहनु (Recusal) गनु पदछ । यसका
अित र आफै ँ ले पिहले गरेको िनणयउपर समेत
संवैधािनक खडा भई संवैधािनक इजलासबाट
िववादको िन पण गनपन
ु अव थासमेत आई
पन स दछ । यस अव थामा यिद संवैधािनक
इजलास गठन गन यायाधीश छनौट गन
िवक प कायम नरािखने हो भने यायाधीशको
यि गत वाथ जोिडएका िववाद िन पण
गन ि थित रहँदैन । य ता िववाद अिनणयको
अव थामा रहन पु दछन् अथवा चिलत कानून,
यायाधीशको आचार संिहता तथा यायको मा य

९९८५ - अिधव ा माधवकुमार ब नेत िव. अ य , याय प रषद् सिचवालय कुप डोल, लिलतपरु समेत
िस ा त ितकूल हने गरी िववादको िन पण
गनपन
ु ि थित रह छ । उि लिखत दवु ै ि थित
वाि छत हँदैनन् । अतः संवैधािनक इजलासबाट
अनवरत पमा वाभािवक तवरबाट िववादको
िन पण हने अव था सिु नि त गनका लािग पिन
याय प रषदबाट
् चार जनाभ दा बढी सं यामा
संवैधािनक इजलासका लािग यायाधीशको नाम
िसफा रस गरी सोम येबाट धान यायाधीश र
अ य चार जना यायाधीश रहेको इजलास गठन
गनु आव यक र मनािसब देिख छ ।
ते ो कारणः यावहा रकताको प पिन िवचारणीय
छ । िन:स देह यावहा रकताको नाउँमा संिवधान,
कानून एवं यायका मा य िस ा त ितकूलका
काम कारबाही वीकाय हँदैनन् । तर संिवधान,
कानून एवं यायका मा य िस ा तअनक
ु ू ल हने
अव थामा याियक काम कारबाहीलाई यवहारसल
ु भ र सहज तु याउनु औिच यपूण नै ह छ ।
नेपालको संिवधान जारी भएको िवगत क रब
डेढ वषको अविधमा िमित २०७२।८।२२ देिख
२०७२ चै मसा तस म संवैधािनक इजलास
गठन भई ि याशील रहेको र बाँक अविधमा
उ इजलास नै गठन नभएको (पूणता नपाएको)
ि थित देिख छ । याय प रषदबाट
् उिचत समयमा
िसफा रस नग रएको कारणबाट नै यो ि थित देखा
परेको हो । नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
जारी भएपिछ खडा भएको याय प रषदबाट
् िवगत
२५ वषको अविधबीच भएका काम कारबाहीतफ
िवचार गदा पटकपटक यो प रषद्ले अिनणयको
पीडा भोगेको र भोगाएको पाइ छ । उिचत
समयमा िछटो छ रतो पमा िनणय (िसफा रस)
गन नस नु एक कारको िनयित बनेको
देिख छ । िवगत २५ वषदेिखको िनयित अबका
िदनमा बेहोन नपला भनी िनि त हन सिकने
पया आधारह देिखँदैन । यस प र े यमा िवचार

गदा संवैधािनक इजलासका लािग िसफा रस
ग रएका यायाधीशह सेवा िनवृ भएमा वा
अ य कुनै कारणले पद र रहन पगु ेमा त कालै
अका यायाधीशको नाम िसफा रस नभएमा पनु ः
अिहलेकै ि थितको पनु राविृ हन जाने भएबाट
संवैधािनक इजलासको िनर तरता अिवि छ न
पमा सिु नि त गनका लािग पिन चार जनाभ दा
यथास भव बढी सं यामा यायाधीशको नाम
िसफा रस गरी समूह (Panel) खडा गनु र सो
समूहम येका चार जनालाई धान यायाधीशले
संवैधािनक इजलासका लािग तो ने गनु मनािसब
देिख छ । यसरी चार जनाभ दा बढी यायाधीशको
नाम िसफा रस गन संिवधान एवं कानूनका ि ले
कुनै बाधा पन देिखँदैन ।
९. अतः संवैधािनक इजलास गठन भई
िनर तर अिवि छ न पमा स चालनमा रहनु
अिनवाय देिखएको र िवगत लामो समयदेिख सो
इजलासका लािग आव यक सं यामा यायाधीश
तो ने काय नग रएको कारणबाट नाग रकको मौिलक
हक चलनस ब धी नेपालको संिवधानको धारा
१३३(१) बमोिजम परेका अनेक िववादको िन पण
हन नसक याय स पादन ि या नै अव भएको
देिखन आएको र आगामी िदनमा समेत संिवधानले
आ मसात् गरेको मा यता, िस ा त, उ े य र
मनसायको भावकारी काया वयनको मागमा अवरोध
पैदा नहोस् भ नेतफ पया संवेदनशीलता अपनाउन
वा छनीय देिखँदा मािथका करणह मा िववेिचत
कुराह लाई समेत ि गत गरी सव च अदालतमा
रहेको संवैधािनक इजलासका लािग पया (यथे )
सं यामा यायाधीश िसफा रस गन काय यो आदेशको
जानकारी ा भएका िमितले बढीमा प िदनिभ
गनु गराउनु भनी िवप ी याय प रषदका
् नाउँमा
परमादेश जारी हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी यो
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
आदेशको जानकारी महा यायािधव ा कायालयमाफत
िवप ी याय प रषद् सिचवालयसमेतमा पठाई िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. जगदीश शमा पौडेल
या. के दार साद चािलसे
या. अिनलकुमार िस हा
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृतः इ री साद भ डारी
इित संवत् २०७३ साल चैत १० गते रोज ५ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९८६
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
आदेश िमित : २०७४।६।२
०७३-WF-०००३
िवषयः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक / प : का.िज. महादेव थान गा.िव.स. वडा
नं.१ (हाल च ािगरी न.पा. वडा नं.८) ब ने
सानु े समेत
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िव
यथ / िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§ स पि को अिधकारस ब धी िविधशा ीय
मा यतामा सावजिनक िहतका लािग
राि य स पि उपर रा यको पिहलो
हक (Eminent domain) रा यमा
अ तिनिहत रहने र स पि
ा गन
स दभमा रा यलाई उ िस ा तअ तगत
यि को स पि बृह र राि य िहतका
लािग रा यले िनय ण, िनयमन र अंकुश
लगाउन स ने ।
( करण नं.३)
§ रा यलाई सावजिनक िहतका लािग
नाग रकको स पि आव यक परी
अिध हण गनपन
ु भएमा कानूनले िनधारण
गरेको ि या पु याएर मा ै अिध हण गन
सिकने ।
( करण नं.४)
§ सडकको सीमा तो दैमा ज गाधनीको हक,
वािम व समा हन स दैन र सरकारको
उ स पि मा हक थापना भई
भोगािधकार ा हन स ने र अिधकारको
सृजना गरी क जा गन िवशेष प रि थितमा
बाहेक स ने देिखँदैन । नाग रकको िनजी
स पि मािथ रा यले अिधकार सज
ृ ना
गनका लािग ज गा ाि स ब धी चिलत
कानून ज गा ाि ऐन, २०३४ अनु पको
काय अिनवाय पमा गनुपन ।
( करण नं.९)
§ िनयिमत कायको पमा स प न गनुपन
िवकास िनमाण र सोको पूवाधारको

९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनमाणको लािग ज गा ा नगरी
गन मौिलक हकको ावधान राखेको
सरकारको अिधकार सृजना हने वा
संिवधान र सोअ तगत िनिमत कानूनको
ा ज गाको मआ
अ र, भावना र ममलाई आ मसात् गरी
ु जा िदनु नपन भ ने
क पनास म पिन गन स ने अव था
ितपादन भएका िस ा तलाई अनश
ु रण
नरहने ।
गनपन
ु ।
§ स पि को सुर ा
याभूत गन
( करण नं.१५)
संवैधािनक र कानूनी यव थाको ितकूल
§ िनणय काया वयन ि यामा मािथ लो
काय गन सिक छ भनी मा यता दान
तहबाट भएको िनणयलाई असल
गन हो भने सरकार र मातहत िनकाय
िनयतपूवक त लो तहबाट काया वयन
वा पदािधकारीको इ छा र चाहनाले
गनपनमा
सो नगरी मािथ लो तहबाट
ु
कानूनमािथ शासन गन पु दछ जो सवथा
भएको िनणयिवपरीत मआ
ु जा निदई
कानूनी शासनको िस ा तको ितकूल
सडक िव तार गन गरी सिचव तरबाट
हन जाने ।
भएको िनणय कानूनबमोिजम नदेिखने ।
( करण नं.११)
( करण नं.१७)
§ वाता ारा ज गा ा गदा ज गा ाि
§ कलंक थानकोट सडक िव तार स ब धमा
ऐनले तोके का अ य ि याह पूरा नगरी
नेपाल सरकारले िमित २०३०।९।९
सरकारले ज गामा हक थािपत गन
मा अिध हण गनपन
ु ज गाको िव ततृ
स नुका साथै नेपाल सरकारले ा गन
सूचना नेपाल राजप मा कािशत गरी
चाहेको ज गालाई वाताको मा यम ारा
मआ
ु जा िवतरण ग रएको ज गा िमित
वे छापूवक यि लाई आ नो हक
२०५२।८।२२ मा सूचना कािशत गरी
वािम व छोडाई सरकारको हक वािम व
कलंक थानकोट े को दायाँ बायाँ
थापना गन स ने अिधकार अ य
८/८ िमटर सडक िव तार भएको कुरा
पमा दान गरेको छ । य तो अपवादको
राजप मा कािशत सचू नाबाट देिखँदा
अव थामा बाहेक अ य अव थामा ज गा
पिहले सोही सडक िव तार गदा ितपूित
ाि ऐनले तोके का स पूण पूव सतह
िदएको देिखएको हाल सोही े को सडक
पालना भएप ात् मा नाग रकको िनजी
िव तार गनका लािग ा गनुपन थप ३/३
स पि मािथ ह त ेप गन स ने ।
िमटर ज गाको ितपूित िदनु नपन भ ने
( करण नं.१२)
नेपाल सरकारको िनणय समानताको
§ स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन
िस ा तिवपरीत देिखने ।
गन र अ य कारोबार गन हक दान
( करण नं.१८)
गरी सोअनु प कानूनबमोिजम आिजत
र सि चत स पि को सुर णको िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
लािग ितपूित दान गरी नाग रकको
ी ह रहर दाहाल, ी श भु थापा, िव ान्
स पि को हकको सिु नि तता दान
अिधव ाह ी िजते ब ाचाय, डा. ी
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च का त वाली, ी शंकर िल बू, ी
पूण साद राजवंशी, ी िवरे महजन, ी
पदमबहादरु े , ी िवमल े
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ाह
ी खेमराज वाली, ी रमा पराजल
ु ी, ी
उ व पडु ासैनी, िव ान् अिधव ाह
ी
हरेराम ितवारी, ी भक
ु ृ ण कोइराला, ी
शैले कुमार दाहाल, ी दामोदर खड् का, ी
ब ीराज भ
अवलि बत निजर :
§ नेकाप २०५८, अंक १, २, िन.नं.६९७०
§ नेकाप २०५८, िन.नं.७०४०, प.ृ ५९१
§ नेकाप २०६२, िन.नं.७५४४, अंक ५,
प.ृ ६१८
§ नेकाप २०७०, अंक १, िन.नं.८९४२
§ नेकाप २०७२, अंक १२, ९५०८
§ स.अ.ब.ु २०६६, अंक १३, प.ृ ११
§ स.अ.ब.ु २०७०, अंक ९, प.ृ ३
स ब कानून :
§ नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
§ नगर िवकास ऐन, २०४५
§ काठमाड उप यका िवकास ािधकरण ऐन,
२०४५
§ ज गा ाि ऐन, २०३४
आदेश
या. ह रकृ ण काक : नेपालको संिवधानको
धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम यसै अदालतको
अिधकार े िभ पन भई सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूण
इजलाससम पेस हनआएको ततु रट िनवेदनको
संि त त य र आदेश यस कार छ:-

रट िनवेदनको बेहोरा
हामी रट िनवेदकह
कलंक देिख
नागढुंगास मका सडक ख डका दायाँ बायाँ घरबास
गरी बसेका थायी बािस दा ह । िनवेदकह म ये
पु त पु ता आ ना िपतापख
ु ादेिख बसोबास गरी
आएका छ । के ही कानूनबमोिजम घरज गा ख रद गरी
आ ना नाममा ज गाधनी माण पज
ु ा भएको आ ना
िनजी वािम वका घर ज गामा घर िनमाण गरी बसोबास
गरी आएका छ । िनवेदकह म येका म िवमल े का
नाममा का.िज. बल बु वडा नं.४(ख) िक.नं.११९
े फल ०-३-०-० मा घरज गा रहेको छ । िनवेदक म
सानु े को नाममा का.िज. महादेव थान वडा नं.१(ख)
िक.नं.३३६ े फल ०-४-२-२ घरज गा रहेको ।
यसैगरी मश: िनवेदकह पदमबहादरु ख ीको
नाममा का.िज. थानकोट वडा नं.९(ख) िक.नं.१३८
े फल ०-५-२-०, नेमकृ ण मान धरको नाममा
का.िज. नयाँ नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.४२०
े फल ०-०-३-०, ई मान गोपालीको नाममा
का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९(ग) िक.नं.१
े फल ०-४-१-०, रोशनी े को नाममा का.िज.
सतंगु ल गा.िव.स. वडा नं.९(क) िक.नं.९०६ र ९०९
े फल मश: ०-८-२-० र ०-१-१-१, ब ी नारायण
े को नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.७
िक.नं. २१५,२१६ र २१७ े फल मश ०-५-००, ०-५-०-० र ०-५-०-०, महाल मी े को नाममा
का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं. ८ िक.नं.३३२
े फल मश: ०-१-१-०, च बहादरु गोपालीको
नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.८१
े फल २८५ ब.िमटर पूणदेवी े को नाममा का.िज.
नयाँ नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.५०६ र ५०८
े फल मश: ०-८-३-० र ०-३-०-२, गणेशबहादरु
े को नाममा का.िज. नयाँ नैकाप गा.िव.स. वडा
नं.२ िक.नं.५०५ र ५०२ े फल मश: ०-८-३० र ०-३-०-२, शंकर मान धरको नाममा का.िज.
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९(ख) िक.नं.४१३ े फल
०-३-१-०, बु र न मान धरको नाममा का.िज.
थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.४११ े फल
०-४-२-०, सर वती मान धरको नाममा का.िज.
थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.४१२ े फल
०-४-२-०, राजमान े को नाममा का.िज. थानकोट
गा.िव.स. वडा नं. ८(ग) िक.नं.३४० े फल ०-४३-२, हषबहादरु गोपालीको नाममा का.िज. थानकोट
गा.िव.स. वडा नं.६(ख) िक.नं.१४५ र १२३ े फल
मश: ०-३-२-० र ०-२-२-२, र नबहादरु गोपालीको
नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं. ६ख िक.नं.
े फल ०-४-०-०, मैयाँ मान धरको नाममा का.िज.
महादेव थान वडा नं.१ िक.नं.३८२ े फल ०-१-२०, का छा े को नाममा का.िज. महादेव थान वडा
नं.२(ख) िक.नं.३९४ े फल ०-२-२-०, भ े को
नाममा का.िज. महादेव थान वडा नं.५ िक.नं.३४८
र ७०९ े फल १-४-१ र ०-२-३-२, ब चरु ाम
िघिमरेको नाममा का.िज.महादेव थान वडा नं.२(ख)
िक.नं.३१२ र ३१३, िकशोरकुमार मान धरको
नाममा का.िज.महादेव थान वडा नं.५ िक.नं.६२०
े फल ०-३-०-०, सभु ा े को नाममा का.िज.
महादेव थान वडा नं.५ िक.नं.३५८ े फल ०-२-३३, पणु लाल े को नाममा का.िज. महादेव थान वडा
नं.७ िक.नं. १७० े फल ०-१-०-०, िहराबहादरु
महजनको नाममा का.िज. महादेव थान वडा नं.१(ख)
ज गा शु मा े को नाममा का.िज. महादेव थान वडा
नं.१(क) िक.नं.८१७ र ८१९ े फल ०-४-०-१
र ०-०-३-०, िचर जीवी महजनको नाममा का.िज.
महादेव थान वडा नं.५ िक.नं.४४८ े फल ०-५-००, भवु ने री े को नाममा का.िज. सतंगु ल गा.िव.स.
वडा नं.८(ख) िक.नं.१३८ े फल मश: ०-३-२०, बु कुमारी मान धरको नाममा का.िज. सतंगु ल
गा.िव.स. वडा नं.८(ख) िक.नं.१३७ े फल ०-४-२०, हरी महजनको नाममा का.िज. सतंगु ल गा.िव.स.

वडा नं.८ िक.नं.३५२, २८० े फल मश: ०-१३२-० र ०-७-०-०, कृ ण साद े को नाममा का.िज.
सतंगु ल गा.िव.स. वडा नं.९(क) िक.नं.३२१ े फल
०-१४-३-१, सानबु ाबु महजनको नाममा का.िज.
सतंगु ल गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.३५३, २८२
े फल मश: ०-१३-२-० र ०-७-०-०, तयु ु े को
नाममा का.िज. सतंगु ल गा.िव.स. वडा नं.८ िक.नं.२०
े फल ०-५-०-०, ई वरी बलामीको नाममा का.िज.
महादेव थान वडा नं.५ िक.नं.४५९ र ४५० े फल
०-२-३-० र ०-१३-३-०, ह रबहादरु ट डनको
महादेव थान वडा नं.५ िक.नं.६१९ े फल ०-३१-०, यामलाल बलामीको महादेव थान वडा नं.५
िक.नं.१२१, ४४२, ७८० र ८३९ े फल ०-१-००, १-१-०-०, ०-३-०-० र ०-९-३-०, र न े को
का.िज. महादेव थान वडा नं.७ िक.नं.३४४ े फल
०-७-२-२, रामभ
े को का.िज. महादेव थान
वडा नं.७ िक.नं.१५२ े फल ०-९-०-०, रामच
खड् काको का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.९
िक.नं.७२७ े फल ०-६-०-०, ह र साद आचायको
का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.१००
े फल ०-६-०-०, िव णहु री थापाको का.िज.
ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.७१ े फल
०-१०-२-०, रामकुमारी मान धरको का.िज. नयाँ
नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.४१० र ४२६
े फल ०-२-३-१ र ०-०-३-० समेतका घरज गा
रहेका छन् । माण यसै िनवेदनसाथ ज.ध. माण पज
ु ा,
हालस म ितरो ितरेको रिसद तथा घरको कर ितरेको
माणप समेत यसैसाथ पेस गरेका छ । हामी बसेको
उि लिखत ज गा भएको थान हाल मा २०७१
सालमा च ािगरी नगरपािलका कायम भएको छ ।
नगरपािलका कायम हनअ
ु गािड गा.िव.स.मा न सा
पास गन चलन नरहेकोले पास गरेको न सा नभए
पिन हाल उ ज गाह मा हामी िनवेदकह को घरबास
रहेको छ । िवप ी यथ ह बाट कानूनबमोिजमको
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ज गा ा नगरी मआ
ु जा निदई बल जोरजबरज ती
सडक िव तार गरेमा िनवेदकह को उि लिखत ज गा
तथा यसमा रहेका घरह भि कने र सडकमा पन
जाने अव था रहेको छ ।
िमित २०७२।१०।७ मा एकाएक हरीको
सरु ा घेरा बनाई के ही यि ह ले उ सडक के
रेखाबाट ११/११ िमटर अथात् ज मा २२ िमटरको
बाटो बनाउने भनी हामीह को घरघरमा िच लगाउँदै
िहँडेकोले यसबारे सोधखोज गदा सडक िव तार गन
भ नेस म कुरा गरी अ य िव ततृ पमा कुनै िकिसमको
जानकारी गराइएन । हामी िनवेदकह को घरबास
रहेको यि गत घरज गा एकाएक सडक िव तार गन
लािगएको हो भनी सोधीखोजी गद यथ ह काठमाड
उप यका सडक िव तार आयोजना, सडक िवभाग
तथा भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयसम
माग गदा यथ म ालयबाट िमित २०७१।८।१५
मा नेपाल सरकार (सिचव तर) को िनणय भएको
छ भनी सोको छायाँ ितस म उपल ध गराइएकोले
िट पणी सदर ग रएको सो िट पणी आदेश तथा सो
िट पणी आदेश काया वयनको लािग सडक िवभागमा
पठाइएको िमित २०७१।०८।२६ च.नं.५९० को प
यसैसाथ पेस गरेका छ । स कल यथ ह बाटै
िझकाई बिु झपाऊँ । िवकास िनमाणको लािग हामी
िनवेदक बाधक ब दैन । सावजिनक िहतको लािग
सडक िव तारको कुरामा यसरी बाधक ब ने हामी
िनवेदकको इ छा पिन होइन । अिधकरण गन लागेको
ज गाको उिचत मआ
ु जा िदई ज गा अिध हण गन
कानूनी ि याको अवल बन नै नगरी नेपाल सरकार
(सिचव तर) को एउटा िट पणी आदेशले बलात पमा
िनवेदकह को घरटहरा भ काई सडक िव तार गन
कायले कानूनी राजको उपहास भएको छ ।
२०३० साल पौष ९ गते राजप मा
सूचना कािशत गरी कािलमाटी कलंक थानदेिख
थानकोटस म के रेखादेिख दायाँ बायाँ ८/८

िमटर गरी ज मा १६ िमटर सडक फरािकलो पान
ज गाधनीह लाई िविधवत् मआ
ु जा िवतरण गरी
अिध हण गरी भएकोमा हामीले सडक के रेखाबाट
८/८ िमटर ज गा छाडी घर िनमाण गरी बसोबास
गरी आएका िथय । त कालीन ी ५ को सरकार
िनमाण तथा यातायात म ालय, सडक िवभाग,
िडिभजन सडक कायालय नं. २ काठमाड बाट िमित
२०५२।८।२२ मा ज गा ाि ऐन, २०१८ को दफा
७(१) ले िदएको अिधकार योग गरी ी ५ को
सरकारले अिध हण गरी िलएको िमित २०३०।९।९
को राजप मा कािशत ज गामा सडक चौडा गरी
िनमाण काय हँदा कािलमाटी–थानकोट सडकको
(कलंक यचु ाटारतफ जाने बाटोबाट थानकोटस म)
सडकको १६ िमटरको चौडाइिभ िनमाण ग रएका घर,
टहरा, क पाउ डवाल हटाउन सूचना कािशत भएको
िथयो । सडकको के रेखाबाट ८/८ िमटर यसअिघ
नै हामी थानीय बािस दाबाट छािडसके को अव था
छ । िमित २०६५।११।१७ को गोरखाप मा
सावजिनक सूचना कािशत गरी सो टीमोड–कलंक –
नागढुंगा सडक िव तार कायको लािग हाललाई सडक
के िव ददु ेिख दायाँ बायाँ ११/११ िमटरिभ पन
सरोकारवालाह को वािम वमा रहेको घर तथा
टहराह हटाई ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा (५)
अनस
ु ार ज गा ा गरी सडक िव तार गन भिनएकामा
कुनै कारबाही नगरी हाल आएर सडक िवभाग तथा
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयबाट िमित
२०७१।८।१५ मा नेपाल सरकार (सिचव तर) को
िनणय भएको छ भनी िमित २०७२।१०।७ मा एकाएक
हरीको सरु ा घेरा बनाई के ही यि ह ले उ
सडक के रेखाबाट ११/११ िमटर अथात् ज मा २२
िमटरको बाटो बनाउने भनी हामीह को घरघरमा िच
लगाउँदै िहंडेकोले हामीह को हक भोगको स पि मा
अित मण हने भएकाले स मािनत अदालतमा
उपि थत भएका छ ।
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले
कुनै पिन सडक िनमाण, िव तार वा सधु ार गनका लािग
चिलत कानूनबमोिजम ज गा ा गनपन
ावधान
ु
छ । ज गा ा गन चिलत कानून भनेको ज गा ाि
ऐन, २०३४ नै हो । यसका अलावा त कालीन नगर
िवकास ऐन, २०४५ को दफा १६ तथा काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा
११ ले पिन चिलत नेपाल कानूनबमोिजम ज गा
ा गनपन
ावधान छ । हामी िनवेदकह को के
ु
कित ज गा सडक िव तारका लािग िलन खोिजएको
हो, कुन कुन िक ा न बरबाट के कित े फल ज गा,
पखाल, घर, टहरा वा थायी संरचना ा गन हो, नाप
न सा गरी स पूण िववरण खल
ु ाई राजप मा िविधवत्
सूचना कािशत गनपनमा
सो ग रएको छै न । यसैगरी
ु
हामी घरज गाधनीले के कुन िहसाबमा मआ
ु जा,
के कित रकम ितपूित पाउने हो यिकन ग रनु
पदछ । यस स ब धमा यथ बाट सडक िव तार
गनका लािग ज गा ाि ऐनमा उि लिखत कुनैपिन
ि या अवल बन नगरी िमित २०६५।११।१७ को
गोरखाप मा कािशत सूचनाकै आधारमा पिन ज गा
ा गन ारि भक ि या सु गन भनी यथ
नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित २०६५।११।२
को िनणयअनस
ु ार हामी िनवेदकह लाई मआ
ु जा
उपल ध गराई िविधवत् ज गा ा गरेर मा ै सडक
िव तार गन स ने अव था िनिववाद देिख छ ।
कलंक नागढुंगा सडक िमित २०२३।११।२२
को राजप मा कािशत सूचनाअनस
ु ार िव णमु ित
पल
ु देिख रिवभवन मोडस मको १३० फुटिभ को ज गा
ा गदा पिन मआ
ु जा िदई कानूनबमोिजम नै ज गा
ा गरेको र राजप को सूचनामा पिन कािलमाटीको
िव णमु ती पल
ु देिख रिवभवनको मोडस मको सडक
भनी उ लेख भएको देिख छ । िमित २०३०।९।९
र २०३०।९।११ को राजप मा कािशत सूचनामा
कािलमाटी थानकोट सडक फरािकलो गन सािबक

न सामा भएकोबाट दायाँ बायाँ ८/८ िमटर गरी १६
िमटर चौडाइिभ को ज गा अिध हण गरी ज गा ा
गदा कािलमाटी थानकोट सडक फरािकलो गन भनी
सूचना कािशत भई िव ता रत सडकिभ पन घर
ज गा र े फलअनस
ु ारको मआ
ु जा िदइएको अव था
छ । यसबाहेक हाल िव तार गन खोिजएको सडकको
िविधवत् मआ
ु जा उपल ध गराई ज गा ा गन भनी
यथ नेपाल सरकारबाट हालस म कुनै ि या
अवल बन ग रएको छै न ।
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को तावनामै
सडकको वग करण गरी ितनीह को िनमाण, स भार,
िव तार वा सधु ार गन आव यक पन ज गा ा गन र
यसको लािग मनु ािसब मािफकको मआ
ु जा िवतरण
गन भनी तावनामै उ लेख भएबाट र रा यले ज गा
ाि तथा पनु वास नीित, २०७१ पा रत गरी जनताका
िनजी स पि ा गदा चिलत चलन च तीको मोल
िदनपु न, ासक ी गन नपाइने, िव थािपतलाई अ य
पनु वास ग रनु पन, वैकि पक उपाय अवल बन गनपन
ु
नीित पा रत भइसके को अव था छ । िनवेदकह को
हकमा कलंक –थानकोट सडक िव तारको ममा
यी उि लिखत कुनैपिन ऐन कानून नीित िनयमलाई
यथ सरकारी िनकायह बाट अनशु रण ग रएको
छै न । हामी िनवेदकलाई मआ
ु जा उपल ध नगराई घर
टहरा भ काई घरबासिवहीन बनाउने यथ ह को
गैरकानूनी काम कारबाहीको िव मागबमोिजमको
रट आदेश जारी हनपु न िनिववाद रहेको छ ।
नेपालको संिवधानको धारा २५ ले येक
नाग रकलाई कानूनको अधीनमा रही स पि आजन
गन, भोग गन, बेचिबखन गन, यावसाियक लाभ ा
गन र स पि को अ य कारोबार गन हक याभूित
गद स पि स ब धी अिधकार संिवधानको भाग ३ मा
मौिलक हकको पमा याभूत गरेको छ । यसैगरी
धारा १६(१) स मानपूवक बाँ न पाउने हक, धारा
१७(२)(ङ)(च) वत पूवक बसोबास गन, पेसा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
यवसाय तथा रोजगार गन पाउने हक याभूित गरेको
छ भने धारा १८(१)(२) ले कानूनको अगािड समान
र कानूनको समान संर णबाट कसैलाई वि चत नगन
समानताको हक याभूित ग रएकोमा सो हकसमेत
यथ बाट कुि ठत गन अव था सज
ृ ना भएको छ ।
धारा ३७ ले नाग रकको आवासको हकको यारे टी
गरेकोमा यसलाई पूणतया ल याउने काम भएको छ ।
संिवधानको धारा २५(२)(३) मा रा यले नाग रकको
स पि सावजिनक िहतकै लािग अिध हण गरे पिन
िविधवत् ितपूित उपल ध गराएर मा ै गन स ने
मौिलक हक याभूत गरेको छ । संिवधानले याभूत
गरेका स पूण स पि स ब धी हकलगायतका मौिलक
हकमािथ ठाडै आघात पु याई सो हकको चलन गन
पाउनबाट िनवेदकह लाई वि चत ग रएकोले यो रट
िनवेदन दायर गन आएका छ ।
ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ५ बमोिजम
ारि भक काय सु गन नेपाल सरकारले दफा ३ वा ४
बमोिजम िविधवत् ा गन िनणय ग रएको ज गामा मा ै
िम छ । यसको लािग स बि धत िनकायको कायालय
मख
ु ले के कुन ठाउँबाट के कित ज गा ा गनपन
ु
हो सोको यिकन गनलाई ारि भक कारबाही चलाउने
यव था गरेकोले यथ नेपाल सरकार (म ी तर)
को िमित २०६५।११।२ को िनणयबाट दफा ५
बमोिजमको ारि भक कारबाही चलाउने भनेकोमा सो
भनेकै दफा ३ वा ४ बमोिजम िविधवत् मआ
ु जा िदएर
मा ै ज गा ा गन िम ने हो ।
(झ) स मािनत सव च अदालतबाट
समेत कुनैपिन जनताको िनजी वािम वका घरज गा
कानूनबमोिजम उिचत मआ
ु जा, ितपूित दान नगरी
नाग रकको ई छा िव हकभोग वािम वको िनजी
घर र ज गा रा यले जबरज ती सडक िव तारका
नाममा िलन स दैन निम ने भनी मापद डमा नै
उि लिखत कितपय सडक िकनाराका बािस दाले
समेत ितपूित मआ
ु जा पाउने फै सला भएको छ ।

यस स ब धमा ब ी साद शमा िव. ी ५ को सरकार
मि प रषद् सिचवालयसमेत (ने.का.प.२०५८,
िन.नं. ७०४०, पृ ५९१) कृ णराज पा डे िव.
काठमाड महानगरपािलकासमेत (ने.का.प. २०६२,
िन.नं. ७५४४, अंक ५, प.ृ ६१८), भीमबहादरु
े समेत िव. पि मा चल सडक िडिभजन कायालय
५ नं. िशवपरु समेत (स.अ.ब.ु २०६६, अंक १३, प.ृ
११) उप यका नगर िवकास सिमित िव. सनु के शरी
जोशीसमेत (स.अ.ब.ु २०७०, अंक ९, प.ृ ३),
िव णदु भ िव. िज.िव.स. कै लालीसमेत (स.अ.ब.ु
२०६८, अंक ८, प.ृ ३५), गणेशबहादरु बोहरासमेत
िव. धानम ी तथा मि प रषद् कायालयसमेत
(स.अ.ब.ु २०६८ अंक २० प.ृ ३) का मु ामा रट आदेश
जारी गरी िस ा त ितपादन गरेको अव था छ । हामी
िनवेदकको हकमा उि लिखत निजर िस ा तह को
समेत ितकूल यथ ह को काम काय रहेकोले
मागबमोिजमको रट आदेश जारी गरी याय पाऊँ ।
(ञ) हामी िनवेदकह को नाम दतामा रही
घरबाससमेत रहेको उ उि लिखत घरज गा िविधवत्
मआ
ु जा िदई अिध हण नै नगरी एकतफ पमा
बलज ती सडक िव तारको नाममा घर टहरा
भ काउने ग रएको यथ ह को काम कारबाहीबाट
हामी िनवेदकह लाई नेपालको संिवधानको धारा
१६(१), १७(२)(ङ)(च), १८(१)(२), २५(१)(२)
(३), ३७, ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५,
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४, काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा
११ समेत ारा याभूत मौिलक तथा कानूनी हक
अिधकारको चलनमा बाधा सज
ृ ना ग रएकोले अ य
वैकि पक उपचारको अभावमा संिवधानको धारा ४६,
१३३(२)(३) बमोिजम स मािनत अदालतसम यो
रट िनवेदन दायर गन आएका छ । िनवेदकह लाई
कानूनबमोिजम मआ
ु जा उपल ध नगराई सडक
िव तार गन भनी िट पणी उठाई सदर ग रएको नेपाल

634

९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सरकार (सिचव तर) िमित २०७१।८।२५ को िनणय
तथा सो िनणय काया वयनको लािग पठाइएको िमित
२०७१।०८।२६ च.नं.५९० को प लगायत सो
स ब धमा यथ ह बाट भए गरेका अ य स पूण
िनणय, िट पणी, आदेश, िचठीप संिवधानको धारा
१३३(२)(३) बमोिजम उ ेषणको आदेशबाट बदर
गरी िनवेदकह लाई िविधवत् मआ
ु जा उपल ध नगराई
गैरकानूनी पमा स पि को हक कुि ठत गरी घरटहरा
भ काई सडक िव तार गन काय नगनु नगराउनु भनी
ितषेधको आदेश तथा सावजिनक िहत र िवकासको
लािग सडक िव तार गन िनवेदकह को ज गा
आव यक परेको भए िनवेदकह लाई ज गा ाि ऐन,
२०३४ को दफा ३, ४, ५ तथा सावजिनक सडक ऐन,
२०३१ को दफा ४ समेतका कानूनी यव थाबमोिजम
िविधवत् मआ
ु जा उपल ध गराई ज गा अिध हण
गरी मा ै सडक िव तारको काय गनु गराउनु भनी
िवप ी यथ ह को नाममा परमादेशसमेतको जो
चािहने उपयु आ ा आदेश वा पज
ु जारी गरी पूण
याय पाऊँ । ततु रट िनवेदनउपर अि तम िकनारा
नलागेस म िनवेदकह को घर टहरा भ काई सडक
िव तार गन काय नगनु नगराउनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
अ त रम आदेशसमेत जारी गरी सनु वु ाइमा अ ािधकार
दान गरी हे रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको सानु े समेत
४७ जनाको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदन
िजिकरबमोिजम आदेश जारी गनु नपन भए कारणसिहत
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ीह म येका
नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, १२, १३ र १४ का
हकमा महा यायािधव ाको कायालयमाफत र अ य
िवप ीह को हकमा आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी आदेश
र िनवेदनको ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह का
नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा

अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनू । अ त रम
आदेशको हकमा अक प को िजिकर सनु ेर मा
आदेश गन उपयु हने हँदा त स ब धी छलफलको
लािग िमित २०७२।११।२७ को तारेख तोक
स बि धत प ह लाई सोको जानकारीसमेत गराई
कानूनबमोिजम गरी पेस गनु भ ने यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
िवप ी रट िनवेदकह ले रट िनवेदनमा
िलएको िवषय स ब धमा ि परु े रदेिख कािलमाटी
कं लक नागढुंगा सडक िव तारको ममा ठे का
यव थापन भई िनमाण काय सु भइसके को
िव मान अव थामा कं लक नागढुंगा सडक ख डमा
आयोजनाका ािविधकह तथा िनमाण यवसायीबाट
काम गन ममा थानीय बािस दाह बाट उ कायमा
अवरोध िसजना गन पखाल िनमाणको लािग लगाइएको
िकला उखे ने ज ता कायबाट िनमाण कायमा बाधा
अवरोध भएको हँदा िनमाण कायलाई सहज पमा
बढाउन आव यक सरु ा यव था िमलाई िदनु भनी
काठमाड उप यका सडक िव तार आयोजनाको
च.न.५०५ िमित २०७२।१०।१५ गतेको िज ला
शासन कायालय काठमाड लाई लेिखएको प िज ला
शासन कायालय काठमाड को च.न.२६१४ िमित
२०७२।१०।१९ गतेको प साथ यस कायालयमा
शाि त सरु ा स ब धमा लेखी आएको हँदा उि लिखत
प स ब धमा आव यक शाि त सरु ा यव था
िमलाउनु हन भनी यस कायालयको च.न.२३८२
िमित २०७२।१०।१८ गतेको प ारा महानगरीय
हरी वृ कािलमाटी थानकोटसमेतलाई प ाचार
ग रएकोस म हो । सोदेिख बाहेक रट िनवेदनमा
िलएको िजिकरअनस
ु ारको काय यस प रसरबाट
नभएको नग रएको अव थामा कपोलकि पत झु ा
बेहोरा उ लेख गरी यस प रसरसमेतलाई िवप ी बनाई
स मािनत अदालतसम िदएको रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको महानगरीय हरी प रसर
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
काठमाड को तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकह ले ि भवु न राजपथ कहाँबाट सु
हने हो भनी अ प रहेको भनी िनराधार िववाद सज
ृ ना
गनभएको
छ । ि भवु न राजपथ काठमाड ि परु े रको
ु
ि भवु नको सािलकदेिख सु भई र सौलस म पदछ ।
सोको ल बाई ज मा १६९ िक.िम. पदछ । र सौलदेिख
ना दा पिन ि भवु न राजपथ ि परु े रको ि भवु नको
सािलकस म पदछ । सो कुरामा िवप ी िद िमत
हनपु न अव था छै न । जहाँस म िवकास िवरोधी होइन ,
मआ
ु जा ितपूितिवना घर टहरा भ काउन िदँदनै भ ने
स ब धमा जनु दाबी छ सोमा घर टहरा जित पदछ
सोको ितपूित आ नो माण पु याई माग गनभएको
ु
ख डमा पाई नै हा नु हनेछ । िवप ीह हालस म
ितपूित पाउँ भनी माग गन आउनु भएको छै न होइन ।
यस राजमाग हँदै उप यकाबािहर र उप यकािभ वेश
गन मु य सडक भएको सो सडक रा यको मे द डको
पमा रहेको हँदा उ सडक अित नै साँघरु ो भई घ ट
जाम हने गरेको कुरामा सबै िनकाय तथा यस भेगका
जनता सा ा कार हनहु छ रा को मे द डको पमा
रहेको सडक िव तार कायलाई िनर तरता िदनपु न हँदा
िवप ीको रट िनवेदन खारेज भागी छ ।
िवप ीह ले आ नो िनवेदनमा सरकारको
नीित िनदशनबमोिजम सडकको ज गा छाडी घर बनाई
बसोबास गरी आएको भनी उ लेख गनभएको
छ।
ु
तर किहलेदेिख न सा पास गरी घर बनाई बसोबास
गनभएको
हो, सो कुरा िनवेदनमा किहँकतै उ लेख गन
ु
स नभु एको छै न । सोबाट पिन िवप ीको रट िनवेदन
दाबी झु ा हो, खारेज ग रपाऊँ । साथै िवप ीह ले
आ नो रट िनवेदनमा सडकको के िव दु ८-८
िमटर छाडी घर िनमाण गरेको उ लेख गनभएकोमा
ु
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को ख ड
क मा उ सडक राजमाग भनी उ लेख भएको र
राजमागको मापद ड सडक के देिख दवु ैतफ बराबर
२५/२५ िमटर गरी ज मा ५० िमटर चौडा हने बेहोरा

अनरु ोध छ । सो स ब धमा नेपाल सरकारबाट पिन
२०३४।३।२० को राजप मा उ लेख भएको छ । सो
राजप मा िनकािलएको सूचनालाई वीकार गरी बसी
हाल आएर मापद डको स ब धमा िववाद सज
ृ ना गन
िवप ीलाई हकदैया छै न ।
ततु राजमागको मापद ड सडक के बाट
दायाँ बायाँ २५/२५ िमटर भए तापिन हाललाई नेपाल
सरकारको िनदशनबमोिजम के ही सहज गराउन
मौजदु ा सडकको के िव दबु ाट दवु ैतफ११/११ िमटर
गरी ज मा २२ िमटर चौडाइको सडक हने गरी िच
लगाई सो ११ /११ िमटरिभ बनेका भौितक संरचना
हटाउन िज ला आयु को कायालय काठमाड ले
अनरु ोधस म ग रएको हँदा िवप ीले रट िनवेदनमा
उ लेख गरेज तो ेत आतंक म चाउने ज तो काय
यस िनदशनालयबाट नग रएको र यस िनदशनालयले
म ालय तथा िवभागको नीित िनदशनबमोिजम
काय गरी आएको र िवप ीह को कुनै संवैधािनक
एवं कानूनी हकमा आघात पु ने गरी कुनै काय नगरी
भएको हँदा िवप ीको झु ा रट िनवेदन खारेजभागी
छ, खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको नेपाल सरकार
सडक िवभाग म यमा चल े ीय सडक िनदशनालय
बबरमहल काठमाड को िलिखत जवाफ ।
ततु रट िनवेदनका स ब धमा सडक
िव तारको िवषय यस कायालयको े ािधकारिभ
पदन । सावजिनक उपयोगका लािग ज गा ाि गन
नगन / मआ
ु जा उपल ध गराउनु पन नपन भ ने
िवषय नेपाल सरकारको नीितगत िनणयको िवषय
हो । नेपाल सरकारबाट मआ
ु जा उपल ध गराउने गरी
िनणय भएको अव थामा ज गा ाि ऐन, २०३४ को
दफा १३ बमोिजम गिठत सिमितमा मख
ु िज ला
अिधकारीसमेत रहने ावधान रहेको छ । ऐजन दफा
३८ मा यस ऐनबमोिजम कुनै काम गन अिधकार पाएको
कुनै अिधकारीले आफूले गनपन
ु कामको िसलिसलामा
मख
ु िज ला अिधकारीको म त माग गन स ने र
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
यसरी म त मािगएकोमा मख
ु िज ला अिधकारीले
म त िदनपु न यव था छ । मआ
ु जा उपल ध गराउनु
नपन गरी नेपाल सरकारबाट िनणय भएको अव थामा
ज गा अिध हण र मआ
ु जा स ब धमा मख
ु िज ला
अिधकारीको कुनै भूिमका रहँदैन । सरकारको नीित
तथा िनणय काया वयन गन,ु सरकारी स पि को
संर ण गनु र शाि त सरु ा कायम गनु मख
ु
िज ला अिधकारीको कत य हो । सोही आधारमा नै
उि लिखत सडक िव तारको िसलिसलामा आव यक
सरु ा यव था िमलाइएको हो । िनवेदकह ले यस
कायालयलाई िवप ी बनाउनु पन कुनै कारण नै
छै न । तसथ िवकास ि यामा अवरोध गन िनयतले
दायर ततु रट िनवेदन यस कायालयको हकमा
खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको िज ला शासन
कायालय काठमाड को िलिखत जवाफ ।
सरु ा यव था िमलाउन हन भ ने
महानगरीय हरी वृ , थानकोटको च.नं.१५४७ िमित
२०७२।१०।१८ को आदेशानस
ु ार सडक िव तारको
ममा सरु ा यव था िमलाइएको हो । सरु ा
यव थाबाहेक अ य काय यस भागबाट भएको नहँदा
झठु ा बेहोरा उ लेख गरी दायर भएको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको महानगरीय हरी
भाग, बल बक
ु ो तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
कलंक नागढुंगा सडक िव तारको ममा
सरु ा यव था िमलाउन हन भ ने महानगरीय
हरी प रसर काठमाड को च.नं.२३८२ िमित
२०७२।१०।१८ को प ानस
ु ार सडक िव तारको
ममा सरु ा यव था िमलाइएको हो । सरु ाका
अलावा अ य िवषय यस कायालयसँग स बि धत
नरहेकाले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
महानगरीय हरी वृ थानकोटको तफबाट पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकारको िनणयले च ािगरी
नगरपािलका २०७१ मा थािपत भएको र न.पा.

थापना हनअ
ु गािड न सा पासको चलन नरहेको
कुरा िनवेदकले वीकार गनभएको
छ । रट िनवेदन
ु
माग सडक िव तारसँग रहेको हँदा यस नगरपािलकाको
े ािधकारअ तगत नपन र सो माग स ब धमा नेपाल
सरकार, म ालय तथा सडक िव तारअ तगत रहेका
िनकायले गरेको िनणयबमोिजम नगरपािलकाले गनपन
ु
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
च ािगरी नगरपािलकाको तफबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
सावजिनक सडकह को वग करण गरी
ितनीह को िनमाण, ममत, स भार, सधु ार र सोको लािग
आव यक पन ज गा ा गन र यसको लािग मनु ािसब
मािफकको मआ
ु जा िवतरण गन सावजिनक सडक
ऐन, २०३१ जारी भएको छ । सावजिनक सडकलाई
नेपाल सरकारले राजमाग, सहायक माग, िज ला
माग र सहरी मागमा वग करण गरी य तो सडकको
के रेखाबाट दायाँ बायाँ दवु ैितर एकतीस िमटरमा
नबढाई सडक सीमा तो ने यव था सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा गरेको छ । यसरी
सडक सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक
सीमा नतोिकएकोमा सावजिनक सडकको िकनारबाट
६/६ िमटरमा नबढ् ने गरी तोके को फासलािभ
पखालबाहेक अ य कुनै िकिसमको थायी संरचना वा
भवन िनमाण गन नपाउने गरी िनषेध गन स ने र नगर
िवकासस ब धी योजना लागू भएको े मा त स ब धी
चिलत कानूनबमोिजम हने यव था सोही ऐनको
दफा ३क. मा ग रएको छ । नगर िवकास योजना
लागू भएको े मा नगर िवकास सिमितले बनाएको
िनमाणस ब धी मापद डबमोिजम भौितक संरचनाको
िनमाण गनपन
ु र कसैले मापद डिवपरीत तथा सडक
सीमा अित मण गरी िनमाण काय गरेमा यसरी
बनाइएका कुनैपिन भौितक संरचनाह हटाउन,
भ काउन र िनषेध गन स ने कानूनी यव था रहेको
छ । काठमाड उप यका िवकास ािधकरणले बनाएको
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िनमाणस ब धी मापद ड काठमाड उप यकािभ का
नगरपािलका र नगरो मख
ु गा.िव.स. का बािस दाह
सबैले पूण पमा पालना गनपन
ु यव था गरेको छ ।
यसरी मापद डिवपरीत सडकको सीमा अित मण
गरी िनमाण ग रएका भौितक संरचनाह उ
ािधकरणबाट हटाइएको ि परु े र-कािलमाटीकलंक ख डको िव तार तथा तरो नित गन िमित
२०७१।८।२५ मा िनणय भएकोले रट िनवेदन
औिच यपूण (Reasonableness) नदेिखएको हँदा
खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको भौितक
पूवाधार तथा यातायात यव था म ालयको िलिखत
जवाफ ।
िवप ीह ले आ नो िनवेदनमा सरकारको
नीित िनदशनबमोिजम सडकको ज गा छाडी घर
बनाई बसोबास गरी आएको उ लेख गनभएको
ु
रहेछ । किहलेदेिख घर बनाई बसोबास गनभएको
हो
ु
िनवेदकह को िनवेदनमा उ लेख गन स नभु एको
छै न । तर िवप ीले िववाद गनभएको
सडक राजमाग
ु
(ि भवु न राजपथ) हो । िनवेदनमा सडकको
के िव दबु ाट ८/८ िमटर छाडी घर बनाएको उ लेख
गनभएको
सडक सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को
ु
दफा ३ को ख ड (क) मा राजमाग भनी उ लेख भएको
र राजमाग सडकको के रेखादेिख दवु ैतफ बराबर
२५/२५ िम. गरी ५० िमटर चौडाइको सडक हो ।
सो स ब धमा नेपाल सरकारबाट २०३४।३।२० को
राजप मा उ लेख भएकामा सो स ब धमा िनवेदनमा
िववाद नगरी वीकार ग रएको र नेपाल सरकारबाट
काठमाड उप यकािभ का नगरपािलका र नगरो मख
ु
गा.िव.स. ह मा ग रने िनमाणस ब धी मापद डमा
पिन सो मापद डको पृ ४० मा सडकको यव था
गरी देहाय (ख) मा राजमाग भनी सडक िवभागबाट
राजमाग तोिकएकोमा के रेखादेिख २५ िमटर दवु ैतफ
थायी खालका िनमाण काय गन निदने र यसअ तगत
अरिनको राजमाग ि भवु न राजपथ उ लेख भएबाट

नै िवप ीह ले िववाद गन पाउने होइन । जहाँस म
ि भवु न राजपथ काठमाड को कहाँबाट सु हने भनी
अ प रहेको िनराधार िववाद सज
छ
ृ ना गनभएको
ु
सो सरासर गलत छ । ि भवु न राजपथ ि परु े रको
ि भवु नको सािलकदेिख सु हनेमा िनवेदकह
िद िमत हनपु न अव था नै छै न । जहाँस म िवकास
िवरोधी होइन मआ
ु जा पाउनपु छ भ ने िनवेदन
दाबी छ सो स ब धमा नेपाल सरकारको स बि धत
िनकायबाट प हने नै छ । यस ािधकरणले काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा
२६ बमोिजम नेपाल सरकारको नीित िनदशनबमोिजम
काय गन िनकाय भएको हँदा हाललाई ि भवु न राजपथ
२५/२५ िमटर गरी ५० िमटर भए तापिन हाललाई
नेपाल सरकारको िनदशनबमोिजम के ही सहज गराउन
मौजदु ा सडकको के िव दबु ाट दवु ैतफ ११/११ िमटर
गरी २२ िमटर चौडाइको सडक हने गरी िच लगाई
सो ११/११ िमटरिभ बनेको भौितक संरचना हटाउन
लगाइएको बेहोरा अनरु ोध छ भ ने बेहोराको काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण र ऐ. िज ला आयु को
िलिखत जवाफ ।
ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३
मा नेपाल सरकारको कुनै सावजिनक कामको
िनिम कुनै ज गा ा गन आव यक ठहराएमा यस
ऐनबमोिजमको मआ
ु जा िदने गरी नेपाल सरकारको
जनु सक
ु ै ठाउँका जितसक
ु ै ज गा ा गन स नेछ भ ने
तथा दफा ५(१) मा दफा ३ वा ४ को योजनको
लािग ज गा ा गन गरी नेपाल सरकारले िनणय
गरेपिछ जनु कायालयको िनिम ज गा ा ग रने
हो सो कायालयको क तीमा राजप ाङ् िकत ततृ ीय
ेणीको कमचारी वा राजप ाङ् िकत कमचारी नभएमा
कायालय मख
ु ले र कुनै प रयोजनाको लािग भए
स बि धत प रयोजना मख
ु ले कुन ठाउँमा के कित
ज गा ा गनपन
ु हो सो यिकन गनको लािग ारि भक
कारबाही चलाउन स नेछ भ ने यव थाबमोिजम
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार (सिचव तर) बाट सावजिनक
िहतको लािग सडक िव तार गन िनणय भएको र
सोको काया वयनको लािग सडक िवभागमा लेखी
पठाएको । सावजिनक िहतको लािग सडक िव तार
गन ज तो पिव कायमा िनवेदकह बाट सरकारलाई
सहयोग गनपनमा
बाधकको पमा खडा भएको देिखँदा
ु
गलत मनसाय िलई दायर भएको रट िनवेदन बदरभागी
छ, बदर ग रपाउँ भ ने बेहोराको नेपाल सरकार, गहृ
म ालयको िलिखत जवाफ ।
यस कायालयले साइड ि लयर भएपिछ मा
आ नो े ािधकारिभ को सडक िनमाण गन काय
गदछ । िवप ीले रटमा उ लेख गनभएको
सडक
ु
ि भवु न राजपथ यस िडिभजन सडक कायालयको
े ािधकारिभ पन सडकसमेत होइन । आ नो
े ािधकारिभ नपन सडकमा यस कायालयसमेतको
उपि थितमा रटमा उ लेख गरे ज तो िवप ीह
बसी आएको घरज गामा जबरज ती पमा वेश गरी
सडक िव तारको नाममा डोजर लगाई ेत आतंक
म चाउने, िवप ीह को स पि मािथ ठाडो ह त ेप
गन र िनजी स पि ह याउने काय यस कायालयबाट
भए गरेको होइन । सबै सरकारी िनकायले आ-आ नो
े ािधकारिभ रहेर े ािधकारिभ को सडकस म
िनमाण तथा िव तार गन हो । तसथ िवप ीले
रट िनवेदनको िविभ न करणमा लगाउनु भएको
आरोप िम या, झु ा तथा कपोलकि पत हन् । रट
िनवेदनमा उ लेख गरेको आरोप ज ता कुनैपिन
काय यस कायालयबाट के ही नग रएको हँदा तथा
े ािधकारभ दा बािहरको सडकमा कुनै िकिसमको
कतैबाट पिन संल न नभएको कायालयलाई के कुन
कारणले िवप ी बनाउनु भएको हो सो कुरा रटको
कुनै हरफमा ले न स नभु एको नहँदा िवप ीको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको नेपाल सरकार
सडक िवभाग िडिभजन सडक कायालको िलिखत
जवाफ ।

सवसाधारण जनताको सिु वधा तथा आिथक
िहत कायम रा नको लािग सबै िकिसमको सावजिनक
सडकह को वग करण गरी ितनीह को िनमाण,
स भार, िव तार वा सधु ार गन आव यक पन ज गा
ा गन र यसको लािग मनु ािसब मािफकको मआ
ु जा
िवतरण गन सावजिनक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको
पाइ छ । उ ऐनमा सावजिनक सडकको वग करण,
िनमाण, स भार, िव तार वा सधु ारस ब धी िव ततृ
यव था रहेको छ । सावजिनक सडक अित मण गरी
घर, टहरा वा अ य भौितक संरचना िनमाण गन वा अ य
उपयोग गन कारणले गदा सावजिनक सडकमा सवारी
साधन आवतजावत गन र पैदल या हु िहँड्डुल
गनसमेत अ य त किठन हन गई सावजिनक जीवन
नै असरु ि त हँदै गएको कारणले गदा सवारी साधन
एवं पैदल या हु लाई िहँड्डुल गन सहज बनाउने
र सावजिनक जीवनको सरु ा गनसमेत उ े यले
नेपाल सरकारले हालैका िदनह मा अित िमत
सावजिनक सडक खाली गराउने एवं सडक िव तार
गन कायलाई ाथिमकता दान गरी सोहीअनु प
काय गद आएको छ । राजधानीलाई व छ, सफा तथा
हराभरा बनाई सवारी साधनलगायत नाग रकलाई
सहज र सरल पमा आवागमन गनस ने वातावरण
सज
ृ ना गन एवं नगर िवकास सिमितले लागू गरेको
भौितक संरचनास ब धी मापद डिवपरीत सावजिनक
सडक तथा ज गा अित मण रो ने उ े यले नै
सडक िनमाण तथा िव तारस ब धी काय भएको
हो । कानूनी रा यमा सरकारका सबै काम, कारबाही,
िनणय, गितिविध र ि याकलाप कानूनमा आधा रत
रहनपु न भ ने अवधारणालाई आ मसात् गरेरै चिलत
कानूनबमोिजम उ कायह हँदै आएको छ । जहाँस म
ज गाको मआ
ु जास ब धी िवषय छ, त स ब धमा
उ काय गन अि तयारी ा िनकायको िलिखत
जवाफबाट प हने नै हँदा सो कायसँग अस बि धत
यस कायालयको हकमा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
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बेहोराको नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्
कायालयको िलिखत जवाफ ।
ि भवु न राजपथ काठमाड ि परु े रको
ि भवु नको सािलकदेिख सु भई र सौलस म
पदछ । सोको ल बाई ज मा १६९ िक.मी. पदछ ।
सो कुरामा िवप ी िद िमत हनपु न अव था छै न ।
जहाँस म िवकास िवरोधी होइन , मआ
ु जा ितिवना
घर टहरा भ काउन िदँदैनौ भ ने स ब धमा जनु दाबी
छ सोमा घर टहरा जित पदछ सोको ितपूित आ नो
माण पु याई माग गनभएको
ख डमा पाई नै हा नु
ु
हनेछ । िवप ीह हालस म ितपूित पाउँ भनी माग गन
आउनु भएको छै न । यस राजमाग हँदै उप यकाबािहर र
उप यकािभ वेश गन मु य सडक भएको सो सडक
रा यको मे द डको पमा रहेको हँदा उ सडक
अित नै साँघरु ो भई घ ट जाम हने गरेको कुरामा सबै
िनकाय तथा यस भेगका जनता सा ा कार हनहु छ ।
िव तार नगरी नहने रा को मे द डको पमा रहेको
सडक िव तार कायलाई िनर तरता िदनपु न हँदा
िव तार कायको थालनी भएको हो ।
िवप ीह ले िनवेदनमा सरकारको नीित
िनदशनबमोिजम सडकको ज गा छाडी घर बनाई
बसोबास गरी आएको भनी उ लेख गरे पिन किहलेदेिख
न सा पास गरी घर बनाई बसोबास गनभएको
हो, सो
ु
कुरा िनवेदनमा किहँकतै उ लेख गन स नभु एको
छै न । िनवेदनमा सडकको के िव दु ८-८ िमटर छाडी
घर िनमाण गरेको उ लेख गनभएकोमा
सावजिनक
ु
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को ख ड क मा उ
सडक राजमाग भनी उ लेख भएको र राजमागको
मापद ड सडक के देिख दवु ैतफ बराबर २५।२५
िमटर गरी ज मा ५० िमटर चौडा हने स ब धमा नेपाल
सरकारबाट पिन २०३४।३।२० को राजप मा उ लेख
भएको छ । सो राजप मा िनकािलएको सूचनालाई
वीकार गरी बसी हाल आएर मापद डको स ब धमा
िववाद सज
ृ ना गन िवप ीह ले पाउने होइन । नेपाल

सरकार सडक िवभागबाट समय समयमा राजमागिभ
पन तथा अ य सडकह मा समेत सडक मापद डिभ
थायी खालका िनमाण काय नगनु नगराउनु भनी
सूचना जारी ग रएको र ततु राजमागको मापद ड
सडक के बाट दायाँ बायाँ २५/२५ िमटर भए तापिन
हाललाई नेपाल सरकारको िनदशनबमोिजम के ही
सहज गराउन मौजदु ा सडकको के िव दबु ाट दवु ैतफ
११/११ िमटर गरी ज मा २२ िमटर चौडाइको सडक
हने गरी िच लगाई सो ११/११ िमटरिभ बनेका
भौितक संरचना हटाउन अनरु ोधस म ग रएको हँदा
िवप ीले रट िनवेदनमा उ लेख गरेज तो ेत आतंक
म चाउने ज तो काय यस आयोजनाबाट भएको
छै न । यस िनदशनालयले म ालय तथा िवभागको नीित
िनदशनबमोिजम काय गरी आएको र िवप ीह को कुनै
संवैधािनक एवं कानूनी हकमा आघात पु ने गरी कुनै
काय नग रएको हँदा िवप ीको झु ा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको नेपाल सरकार, सडक िवभाग
उप यका सडक िव तार आयोजना काठमाड को
िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकह ले कलंक देिख
नागढुंगास मको सडक ख डको दायाँ बायाँ घर,
टहरा िनमाण गरी बसेको भनी रट िनवेदनमा वीकार
गनभएको
छ । काठमाड को ि परु े रमा रहेको ि भवु नको
ु
शािलकदेिख नै ि भवु न राजपथ सु हने भएकोले
य ता राजमाग के िव दबु ाट दवु ैतफ २५/२५ िमटर
गरी कुल ५० िमटरस म कुनै पिन घर टहरालगायतका
संरचना िनमाण नगरी िवकासको गितिविधलाई
सचु ा बनाउनु येक नाग रकको कत य हो । यसरी
राजमाग सडकको के िव दबु ाट दायाँ बायाँ २५/२५
िमटरस म कुनैपिन संरचना नबनाई रा यले गन सडक
िव तारलगायतको िवकास गितिविधलाई नाग रकले
सघाउनु पनमा उ टै घर टहरालगायतका संरचना
बनाई बसेकोले रट िनवेदकह ले मआ
ु जा पाउनपु छ
भनी दाबी गन िम ने होइन । साथै सडक चौडा गन
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
ममा कानूनबमोिजमको िनणयानस
ु ार भएको काम
कारबाही बदर हनपु न होइन, ततु रट िनवेदन
खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको सहरी
िवकास म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकह ले
सरकारको
नीित
िनदशनबमोिजम सडकलाई आव यक पन ज गा छाडी
घर िनमाण गरेको भने पिन किहले र कुन िनकायको
वीकृित िलई घर िनमाण गरेको हो, सो कुरा किहँकतै
प पमा उ लेख गन नसके को देिखएकोले पिन
िवप ीको रट िनवेदन झु ा र िनराधार रहेको भ ने
प ह छ । राजमाग (िनमाण यव था) ऐन, २०२१
को दफा ३ बमोिजम कािशत िमित २०२१।११।११
को राजप ले उ सडकको सडक सीमा २५/२५
गज र सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३
बमोिजम कािशत िमित २०३४।३।२० को राजप ले
उ सडकको सडक सीमा के रेखादेिख दायाँ
बायाँ २५/२५ िमटर सडक सीमा िनधारण ग रएको
अव थामा उ राजप मा कािशत सूचनालाई
वीकार गरी हाल आएर सडक मापद डको िवषयलाई
िलएर िववाद सज
ृ ना गनु कानूनस मत छै न । िमित
२०२१।११।११ र िमित २०३४।३।२० मा नेपाल
राजप मा कािशत सूचनाबमोिजम नेपालका िविभ न
सडकह लाई राजमागको पमा घोषणा गरी य ता
सडकको सडक सीमासमेत प पमा िनधारण गरेको
छ । िमित २०२१।११।११ को राजप ले राजमागको
सडक सीमा सडक के रेखाबाट दायाँ बायाँ दवु ैितर
२५/२५ गज र िमित २०३४।३।२० को राजप ले
२५/२५ िमटर सडक सीमा कायम गरेको िवषयमा
स मािनत ी सव च अदालतबाट रट िनवेदक
लोकनाथ े िव. मि प रषदक
् ो सिचवालयसमेत
भएको (२०५३ सालको रट नं. ३१७२) उ ेषण
मु ामा िमित २०२१।११।११ र २०२५।११।३०
को नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी तोिकएको
राजमागको के रेखादेिख दायाँ बायाँ २५/२५

गज राजमाग े भ दा बढी २०३४।३।२० को
नेपाल राजप मा कािशत सूचनाबमोिजम सडक
के रेखादेिख दायाँ बायाँ २५/२५ िमटरिभ को
ज गा आव यक पन भए कानूनबमोिजम गरी लगत
क ा गनसमेतको काय गनु भनी आदेश भई उ
आदेशानस
ु ार कितपय ठाउँमा मआ
ु जा िदई सिकएको
छ भने बाँक रहेको ठाउँमा समेत िमक पमा
मआ
ु जा िवतरण गन ि यामा रहेको हँदा रट िनवेदन
खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको नेपाल
सरकार, भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालय
सडक िवभाग लिलतपरु को िलिखत जवाफ ।
यसमा कलंक देिख नागढुंगा ख डको सडक
िव तारको लािग आ नो घर ज गा कानूनी ि या
पूरा नगरी योग गन थािलयो भ ने िनवेदकह को
िनवेदन िजिकर रहेको र िव तार गन लािगएको
सडकमा िनवेदकह म ये के हीको घरबाससिहतको
संरचनासमेत रहेको भने रहेकोले िनवेदनमा उठाइएको
िवषयको टुङ्गो नलागी सडक िव तार ग रएमा
िनवेदकह लाई अपूरणीय ित पन जाने र यसै
िववादको िवषयमा यस अदालतबाट गोपालकृ ण
नकम को िनवेदन (०७२-WO-०७१९) मा िमित
२०७३।१।१४ र िव णु साद े को िनवेदन (०७२WO-०८३५) मा िमित २०७३।१।२० मा अ त रम
आदेश भएकोसमेत पाइएकोले सिु वधा स तल
ु नलाई
ि गत गरी ततु िनवेदनको अि तम टुङ्गो
नलागेस म िनवेदकह को घरज गालाई ित पु ने
गरी िव तार गन काय नगनु भनी िवप ीह को नाउँमा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रएको
छ । आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदनू । साथै
ि भवु न राजपथ िव तारको िवषय राि य सरोकारको
िवषय हँदा यो िवषयको िछटो टुङ्गो ला नु आव यक
हँदा मािथ उि लिखत िनवेदनह समेत साथै राखी
ततु िनवेदनलाई अ ािधकार िदई पेस गनु भ ने यस
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
अदालतको िमित २०७३।४।२३ को आदेश ।
यसमा १० िदनिभ बहसनोट माग गरी १५
िदनिभ पेस गन गरी पेसी यव थापन गनु गराउनु
भ ने यस अदालतको िमित २०७३।७।४ को आदेश
बमोिजम बहस नोट पेस भई िमिसल संल न रहेछ ।
नेपालको संिवधानको धारा २५ ले येक
नाग रकलाई स पि स ब धी हक याभूत गद
सावजिनक िहतको लािग यि को स पि अिध हण
गदा ितपूित िदनपु न, सो ितपूितको आधार
र काय णाली ऐनबमोिजम हने यव था गरेको
पाइ छ । संिवधानको यो यव थाको स दभमा
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३(क)
वा दफा ४ को या या कसरी गन, एकपटक सडक
सीमा तोिकएको वा सडक सीमाको लािग ज गा ा
गनपन
ु ि थितमा वा सडक िव तारको लािग ज गा
उपयोग गनपन
ु ि थितमा कानूनबमोिजम ज गा ा
नगरी सडक िव तार गन िम छ वा िम दैन, यसैगरी
काठमाड उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ को
दफा ११ मा भौितक िवकास योजना गन आव यक पन
ज गा चिलत कानूनबमोिजम ा गरी ािधकरणलाई
उपल ध गराइने छ भ ने उ लेख भएको ि थितमा
ज गा ा नै नगरी भौितक िवकास योजना स चालन
हनस छ वा स दैन र सोही ऐनको दफा २६ बमोिजम
सरकारको नीित िनदशनबमोिजम च ने िनकाय हो
भ ने आधारमा ज गा ा नै नगरी स पि को हक
अित मण हने गरी काय गन िम छ वा िम दैन, य तै
गरी थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा
२५८ को यव थाको िवपरीत ग रएका कायह मा
थानीय िनकायको संल नता हनस छ वा स दैन
भ ने नह
ततु र लगाउका मु ाह मा उ प न
भएको छ ।
मल
ु क
ु को सवाङ् गीण िवकासको िनि त
सडक, रेल, नहर, जलाशययु आयोजना, िव तु ्,
खानेपानी, औ ोिगक े लगायतका सावजिनक

िहतका े मा िनमाण र िव तार आव यक ह छ ।
तर िवकास िनमाणको काय र नाग रकको संिवधान
द हकबीच के क तो स तल
ु न आव यक ह छ ।
के क तो सतमा के कुन ि या ारा स पि को हकमा
संकुचन हनस छ भ ने कुरा याय िन पणको ममा
सावजिनक मह वको न ब न गएको छ । संिवधानमा
स पि स ब धी हकको याभूित नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १९ र वतमान नेपालको
संिवधानको धारा २५ मा ग रएको र ज गा ा गन
िवषयका कानूनह सोपूव िनमाण भएको अव था
छ । तसथ संिवधानको यव थाह का प र े यमा
मािथ उि लिखत ऐनह को साम ज यपूण या या
हन ज री देिख छ । य ता िवषयह मा सवकालीन र
सवजनीन या या हन स यो भने सरकारलाई उपयु
िनदशन हने र एकै कृितका िवषयमा पटकपटक
अदालतमा रट िनवेदन दता गनपन
ु अव थाको अ य
हने ह छ ।
यस अदालत संयु इजलासबाट ब ी साद
शमासमेत िव. मि प रषदस
् मेत (ने.का.प.२०५८,
िन.नं.७०४० प.ृ ५९१), िनवेदक कृ णराज पा डे
िव. काठमाड महानगरपािलकासमेत (२०६१ रट
नं.३६२०), मह तलाल े समेत िव. नेपाल सरकार
मि प रषदस
् मेत (०७१-WO-०८०८) का रट
िनवेदकह मा सावजिनक िहतको लािग ज गा ाि को
अव थामा ितपूित ा गन हक थािपत भएको
छ । यसैगरी भाइकाजी ितवारी िव. चतभु ज
ु भ समेत
भएको रट िनवेदन (ने.का.प. २०७२, िन.नं.९५०८,
प.ृ २१४५) मा यस अदालतबाट सडक िव तारको
स ब धमा ११ बदुँ ाको िनदशनसमेत जारी भएको
छ । तर सडक िव तारकै ममा सडक ऐन, २०३१
अ तगत सडक सीमा तोिकएको आधारमा गोकुलमान
त डुकारसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत भएको रट िनवेदन (ने.का.प. २०७०,
िन.नं.८९६६, प.ृ २६३) मा रट िनवेदन खारेज
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
भएको अव था पिन छ । सावजिनक िहतको लािग
ज गा ा गरेको ि थितमा ितपूितको आधार के
हने, ज गा ा गन िनणय गदाको अव थाको मू य
हने वा वा तिवक ितपूित ितदाको अव थाको मू य
हने, ितपूित िनधारण गदा घर वा ज गाको के कित
िह सा वा ितशत ा हन गएको छ, ज गा ा गरेको
कारणबाट यि को बसोबास र स पि को आिथक
मू य (Economic Value) बढ् ने वा घट् ने ि थित के
रहेको छ, पूवाधारको िनमाणबाट य तो यि लाई
फाइदा वा नो सान के हने ि थित छ, सरकारबाट
ह ता तरण भएका र समदु ायले यव थापन गरेका
सामदु ाियक वा कबिु लयत वन आिद समदु ायको अधरु ो
हक (Inchoate Right) भएका ोतह ा गरेको
अव थामा ज गा ाि ऐन, २०३४ आकिषत हने वा
नहने, ितपूित ितनपन
ु वा नपन, ितनपन
ु हो भने सोको
आधार के हने ज ता नह को पिन यस अदालतबाट
रा ोसँग िन पण भई नसके को अव था छ । सम मा
हेदा, संिवधान ारा याभूत स पि स ब धी हकमा
आघात परेको वा पन सम अव थाह लाई हेरी
सो हकमा िनय ण वा संकुचन हन स ने अव था
ितपूित र सोको आधारबारे यायपूण र सवकालीन
एवं सवजनीन ि कोणको िवकास हन अझै बाँक
रहेको देिखयो ।
यस अदालतमा परेको
ततु
रट
िनवेदनह म ये कुनैमा अ त रम आदेश भएको
र कुनैमा अ त रम आदेश नभई अि तम िनणय
हँदा बोिलने भ ने ि कोण िलइएको देिखयो । तर
अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा फै सला हनअ
ु िघ नै
घर पखाल भ काइने र ज गा सडक िव तारमा मािसने
ि थित ब न जाँदा नाग रकह को स पि स ब धी
हक र आवासस ब धी हकसमेतको सरु ा कसरी हन
स छ, ज गा ाि वा ितपूित िवषयमा कुनै िनणयस म
पिन नगरी बलज ती सडक िव तार गन िम ने हो वा
होइन भ ने नह यहाँ उ प न भएको छ । यायको

िनि त अदालत आएका प ह को सरु ा याय नमन
गरी कसरी हन स छ? िवकास िनमाण र यि गत हक
अिधकारबीच उपयु स तल
ु न कसरी हन स छ? यी
नह को जवाफ इजलाससम पेस भएका यी रट
िनवेदनह को स दभमा यायपूण ढङ् गले खोिजनु
आव यक देिख छ ।
अतः मािथ उि लिखत संयु इजलासबाट
भएका फै सलाह मा सवाङ् गीण ि कोण निलइएको
र यहाँ उठाइएका सम त नह को थायी िन पण
पूण इजलासबाट हनपु न देिखँदा सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम
ततु रट िनवेदन पूण इजलासमा पेस गनू ।
िवषयव तक
ु ो गा भीयलाई हेरी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३) बमोिजम ततु
रट िनवेदनह लाई अ ािधकारसमेत दान ग रएको
छ भ ने यस अदालतको िमित २०७३।९।२५ को
आदेशानस
ु ार ततु रट िनवेदन पूण इजलाससम
पेस भएको रहेछ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनको िमिसल अ ययन
ग रयो । िनवेदकह तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ाह
ी ह रहर दाहाल, ी श भु थापा,
िव ान् अिधव ाह ी िजते ब ाचाय, डा. ी
च का त वाली, ी शंकर िल बू, ी पूण साद
राजवंशी, ी िवरे महजन, ी पदमबहादरु े , ी
िवमल े ले सरकारले सडक सीमा तो दैमा यि
िवशेषको हक भोगको घर तथा ज गा वतः सरकारको
वािम वमा जाँदनै । घर तथा ज गाको उिचत मआ
ु जा,
ितपूित िदनपु न र कानूनस मत त रकाबाट ज गा
अिध हण गनपन
ु यव था ज गा ाि ऐन, २०३४
ले गरेको स दभमा सडक िव तारका लािग यी
िनवेदकह को घर, ज गा कानूनबमोिजम अिध हण
गरी ितपूित िदएर मा ै िव तार गनपनमा
सो नगरी
ु
सडक िव तारका लािग घर भ काउने भनी नाग रकको
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सा पि क हक कुि ठत हने गरी भएको िनणय बदर
गरी िविधवत् ज गाको मआ
ु जा उपल ध गराई सडक
िव तारको काय गनु गराउनु भ ने परमादेशको आदेश
ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकार, मि प रषद्
कायालयसमेतका तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ाह ी खेमराज वाली, ी रमा
पराजल
ु ी, ी उ व पडु ासैनीले ि भवु न राजपथ
काठमाड ि परु े रदेिख िसिसया बोडरस म भएको
न सा र िविभ न द तावेजबाट मािणत भएको
र पिहला नै सीमा तोके को सडक िव तार गदा
ितपूित आकिषत नहने हँदा रट िनवेदन खारेज
हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
। िवप ी
ु
काठमाड उप यका िवकास ािधकरणका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ाह ी हरेराम ितवारी,
ी भक
ु ृ ण कोइराला, ी शैले कुमार दाहाल,
काठमाड महानगरपािलकाको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी दामोदर खड् का, च ािगरी
नगरपािलकाको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी ब ीराज भ ले सडक िव तार स ब धमा पिहले नै
िसमाना यिकन भएको र हाल काया वयनका ममा
पनु ः अिध हण गरी ितपूित िदइरहनु पन नहँदा रट
िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
रट िनवेदनको बेहोरा, िमिसल संल न
माण कागज र िव ान्ह को बहससमेत सनु ी िव ान्
व र अिधव ाह र अिधव ाह बाट पेस भएका
िलिखत बहसनोटसमेत अ ययन गरी िनणय सनु ाउने
योजनाथ आज पेस भएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकह काठमाड कलंक देिख नागढुंगास म
सडकको दायाँ बायाँ े मा बसोबास गरेका बािस दा
भएका र सडक िव तारका ममा सडक सीमामा
ज गा, घर परेको कारण ज गाको वािम व गमु ाउन
पन हँदा सडक िव तारमा परेको ज गाको चिलत
मू यबमोिजम ितपूित िदई ज गा अिध हण गरेर मा

सडक िव तार गनु गराउनु भ ने आदेश ग रपाउँ भनी
ततु रट िनवेदन िदएको देिख छ । िवप ीह ले
सडक सीमा स ब धमा काठमाड कलंक देिख
नागढुंगास मको सडक राजमाग भनी सावजिनक
सडक ऐन, २०३१ ले उ लेख गरी नेपाल सरकारबाट
िमित २०३४।३।२० मा य तो राजमाग सडकको
के िव दबु ाट दायाँ बायाँ २५/२५ िमटर कायम
ग रसके को भए पिन हाललाई नेपाल सरकारको
िनणयबमोिजम सडक के िव दबु ाट दायाँ बायाँ गरी
११/११ िमटर कायम गरी सडक सीमा िव तार गन
िच लगाइएको र िनवेदकह ले सडक ऐन, २०३१
लागू भएपिछ के किहले घर बनाउनु भएको हो न सा
पास गरी घर बनाएको भनी माण पेस गन सके को
नदेिखँदा सडक िव तार गन कायमा अवरोध गन िम ने
होइन रट िनवेदन खारेजभागी छ भ ने िलिखत जवाफ
रहेकामा पूण इजलाससम पेस गन भनी यस अदालत
संयु इजलासबाट उठाइएका नह को िन पणका
साथै देहायका नह मा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
१. सडक िव तारका लािग अिध हण गरेको
स पि को मआ
ु जा ( ितपूित) िदनपु न हो?
होइन ?
२. िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न
हो? होइन ?
२. यी िनवेदकह
कलंक देिख
नागढुंगास मको थायी बािस दा रहेका िनजह को
वािम वमा रहेका ज गा र घरह सडक िव तारको
ममा परी ११/११ िमटर सडकको के िव दबु ाट
दायाँ बायाँ िच लगाई भ काउनका लािग िमित
२०७१।८।२५ मा सावजिनक सूचना जारी भएपिछ
ज गा कानूनबमोिजम अिध हण नगरी घर भ काउन र
ज गा अिध हण गन पाउने होइन । सडक िव तारमा
आ नो ज गा पन अव था भएमा अिध हण गनपन
ु
ज गाको चिलत मू यबमोिजम ितपूित िदएर मा ै
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
अिध हण गरी िव तार गनपन
ु र आफूह िवकास
िवरोधी नभएको भनी िनवेदन दाबी िलनभु एको
पाइ छ । कलंक नागढुंगा सडक िव तारका ममा
सडकको के िव दबु ाट दायाँ बायाँ ११/११ िमटरको
सडक िव तार गन काय सावजिनक सडक ऐन, २०३१
लागू भएपिछ नेपाल सरकारले िमित २०३४।३।२०
को राजप मा कािशत सूचनाबमोिजम ि भवु न
राजमाग (काठमाड -र सौल) भनी नामाकरण गरी
सडकको चौडाई े फल खल
ु ाई सूचना कािशत गरी
हाल काया वयनको ममा लिगएको हो । अिध हणको
िवषय होइन । िमित २०३४।३।२० को सूचनामा
ि भवु न राजमागको सडकको चौडाई सडकको
के बाट २५/२५ िमटर फरािकलो हने उ लेख ग रए
पिन हाललाई नेपाल सरकारको िनदशनबमोिजम
सडक िव तारमा के ही सहज गराउन मौजदु ा सडकको
के िव दबु ाट दवु ैतफ ११/११ िमटर गरी ज मा २२
िमटर फरािकलो सडक हने उ लेख गरी भौितक
संरचना हटाउन अनरु ोध ग रएको कुरा िलिखत
जवाफबाट देिख छ ।
३. सावजिनक िहतका लािग सरकारले
यि को िनजी स पि िलन स ने हो होइन भ ने
स ब धमा भएको हा ो संवैधािनक िवकास म र
चिलत कानूनी यव था हेदा नेपालको संिवधान
२०१९ मा स पि को हकलाई मौिलक हकमा राखी
स पि को हकस ब धी धारा १५ मा कानूनबमोिजम
बाहेक कुनै पिन यि को स पि अपहरण हने
छै न । य तै नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
को मौिलक हकअ तगत धारा १७ मा सावजिनक
िहतका लािगबाहेक रा यले कुनै यि को स पि
अिध हण वा ा गन वा य तो स पि उपर
अ कुनै अिधकारको सृजना गन छै न । सावजिनक
िहतका लािग रा यले कुनै यि को स पि
अिध हण गदा िदनपु न ितपूित कानून ारा
िनधा रत भएबमोिजम हनेछ । भ ने र नेपालको

अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ स पि को
हकअ तगत सावजिनक िहतका लािग रा यले
कुनै यि को स पि अिध हण वा ा गन वा
य तो स पि उपर कुनै अिधकारको सज
ृ ना गदा
कानूनबमोिजम ितपूित िदइनेछ । भ ने र वतमान
नेपालको संिवधानको धारा २५(२) मा सावजिनक
िहतका लािगबाहेक रा यले कुनै यि को स पि
अिध हण गन, ा गन वा य तो स पि उपर
अ कुनै कारले कुनै कारको अिधकार सज
ृ ना
गन छै न भनी र धारा २५(३) मा उपधारा २ बमोिजम
सावजिनक िहतका लािग रा यले कुनैपिन यि को
स पि अिध हण गदा ितपूितको आधार र काय
णाली ऐनबमोिजम हनेछ भनी स पि को हकलाई
येक संिवधानले यारे टी दान गरेको छ । ज गा
अिध हण गन स ब धमा चलनमा रहेको ज गा ाि
ऐन, २०३४ को तावनामा ज गा ा गनस ब धी
चिलत नेपाल कानूनमा संशोधन र एक करण गन
वा छनीय भएको भ ने उ लेख भई जारी भएको उ
ऐनको दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै सावजिनक
कामको िनिम कुनै ज गा ा गन आव यक
ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको मआ
ु जा िदने गरी
नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जितसुकै ज गा
ा गन स नेछ भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
स पि को अिधकारस ब धी िविधशा ीय मा यतामा
सावजिनक िहतका लािग राि य स पि उपर
रा यको पिहलो हक (Eminent domain) रा यमा
अ तिनिहत रहने र स पि ा गन स दभमा
रा यलाई उ िस ा तअ तगत यि को स पि
बहृ र राि य िहतका लािग रा यले िनय ण, िनयमन
र अंकुश लगाउन स ने देिखयो । यस स ब धमा
िनवेदकह ले चनु ौती िदएको नदेिखँदा थप िववेचना
गनपन
ु आव यकता रहेन ।
४. उपयु संवैधािनक र कानूनी यव थाको
सम सार भनेको कायपािलकाको वे छाचारी
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अित मणबाट कसैको स पि को अपहरण नहोस्
भनी यि को स पि संर णका लािग रा यले
गरेको ितब ता हो । रा यलाई सावजिनक िहतका
लािग नाग रकको स पि आव यक परी अिध हण
गनपन
ु भएमा कानूनले िनधारण गरेको ि या पु याएर
मा ै अिध हण गन सिकने गरी नेपालको संिवधान र
चिलत कानूनले यव था गरेको देिखन आयो ।
५. सडक िव तारका लािग चिलत
कानूनको अधीनमा रही रा यले यि का स पि
अिध हण गन स ने भएबाट य तो स पि अिध हण
गदा (मआ
ु जा) ितपूित िदनपु न हो ? होइन ? भ ने
नतफ हेदा यी िनवेदकह ले आ नो बास थानका
घरह भ काउने गरी सडक िव तार गन िनकायह ले
११/११ िमटर िसमानािभ को घरको र ज गासमेतको
मआ
ु जा माग गरेको देिख छ । िवकास िनमाणमा
आफूह बाधक नरहेको तर नेपाल सरकारको
नीितबमोिजम सडक िव तारका लािग पिहले ज गा
ाि ऐन, २०३४ बमोिजम आव यक पन घर, ज गा
अिध हण गरी मआ
ु जा िदएर मा ै सडक िव तार
गनपन
ु भ ने िनवेदन दाबी रहेकोमा रा यले सडक
िव तारलगायत सावजिनक उपभोगका काय गदा
ज गा ाि गरेर मा ै िव तार गन पाउने हो वा िलिखत
जवाफमा उ लेख भएबमोिजम िमित २०३४।३।२०
मा नेपाल सरकारबाट राजप मा सूचना कािशत गरी
ि भवु न राजपथ २५/२५ िमटरको हने उ लेख भएको
सूचनाको आधारमा हाल सडक िव तार गन ज गा
अिध हण गरी ितपूित िदनु नपन हो भ ने स दभमा
हेदा सावजिनक सडक ऐन, २०३१ ले राजमागह को
वग करण गरेको नेपाल सरकारले िमित २०३४।३।२०
मा नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी ि भवु न
राजपथ (काठमाड -र सौल) सडक के िव दबु ाट
२५/२५ िमटर हने भनी सीमा तोिकएको देिख छ ।
यसरी िमित २०३४।३।२० मा सीमाना कायम गरेको
सडकको चौडाई िव तार गन नेपाल सरकारले सु

गरेको र हाललाई २५ िमटरको स ा सडक के
िव दबु ाट ११/११ िमटर े फल कायम गन गरी
िनणय गरेको देिख छ ।
६. सहरीकरणलाई यवि थत गन स ब धमा
जारी ग रएका नगर िवकास ऐन, २०४५ र काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ लाई
पिन ततु रट िनवेदनको स दभमा हेनपन
ु देिखन
आयो । बढ् दो जनसं या तथा सहरीकरणको
प र े यमा भइरहेको नगरह को पनु ः िनमाण िव तार
र िवकासको साथै नयाँ नगरह को िनमाण गरी
नगरवासीह लाई आव यक सेवा र सिु वधा पु याउन
तथा सवसाधारण जनताको सेवा सिु वधा र आिथक
िहत कायम रा ने उ े यले जारी भएको नगर िवकास
ऐन, २०४५ ले िनदिशत ज गा िवकास काय म
स चालन गदा पिन ज गाधनीह को सहभािगता जटु ाई
काय म स चालन गनपन
ु साथै सोही ऐनको दफा
१६ ले नेपाल सरकारले नगर योजना काया वयन
गन आव यक पन ज गा चिलत कानूनबमोिजम
ा गरी सिमितलाई उपल ध गराउन स नेछ
भ ने र काठमाड उप यकामा बढ् दो जनसं या र
सहरीकरणको प र े यमा भइरहेको नगरह को पनु ः
िनमाण िव तार र िवकासको साथै योजनाब पमा
भौितक िवकास र जनसाधारणलाई आव यक सेवा
सिु वधा पु याउने उ े यले जारी भएको काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा
११ मा नेपाल सरकारले भौितक िवकास योजना
काया वयन गन आव यक पन ज गा चिलत नेपाल
कानूनबमोिजम ा गरी ािधकरणलाई उपल ध
गराई िदन स नेछ भ ने देिख छ ।
७. उपयु नगर िवकास ऐन, २०४५ र
काठमाड उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५
समेतले ज गाधनीको सहमित भएको अव थामा बाहेक
यि को ज गा ा गन चिलत नेपाल कानूनबमोिजम
ज गा अिध हण गनपन
ु र सो काय नेपाल सरकारले
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
गरी ज गा उपल ध गराउनु पन भनी चिलत नेपाल
कानून ज गा ाि ऐन, २०३४ को ि यालाई
अिनवाय पमा पालना गनतफ िनदिशत गरेको देिखन
आयो । उ कानूनको या या सोअनु प भएमा नै
यि को िनजी स पि ा गदा ितपूित िदनपु छ
भ ने संवैधािनक यव थाअनक
ु ू ल ह छ र कानूनको
या या गदा संिवधानको अ र र भावनाअनु प हने
गरेर नै गनु पदछ ।
८. अब िनवेदन मागबमोिजम आ नो ज गा
सडक िव तारमा पन भए ज गा ाि ऐन, २०३४
बमोिजम मआ
ु जा िवतरण गरी ज गा ा गरेपिछ
मा ै सडक िव तार गनु गराउनु भनी परमादेश
माग ग रएकामा िनवेदकको हक भोग वािम वका
उि लिखत ज गाको वािम व यी िनवेदकह मा
रहेको देिख छ । िव तार गन लािगएको सडकको दायाँ
बायाँतफ बनाएका घरह सडकको के िव दबु ाट
८/८ िमटर छाडी घर बनाई बसेको भ ने वयं िनवेदककै
भनाई सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३
ख ड (क) मा सडक राजमाग भनी उ लेख भएको र
नेपाल सरकारबाट िमित २०३४।३।२० मा कािशत
भएको राजप मा सडक राजमागको चौडाई २५/२५
िमटर हने भनी उ लेख भए पिन नेपाल सरकारको
िनदशनबमोिजम हाललाई ११/११ िमटर कायम
ग रएकोले ितपूित िदनपु न होइन भ ने नेपाल सरकार,
सडक िवभाग उप यका सडक िव तार आयोजनाको
िलिखत जवाफ रहेको र उ िलिखत जवाफमा घर
टहराको ितपूित मा न आएका बखत िनवेदकह ले
पाई हा नु हनेछ भ ने उ लेख गरी पिहले सडकको
सीमा िनधारण भइसके को हँदा ज गा अिध हण गरी
मआ
ु जा िदनपु न होइन भ ने िवप ीह को िलिखत
जवाफ र िव ान्ह को बहसबाट देिखन आयो । सो
स ब धमा हेदा सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को
कानूनी यव थाको िववेचना गनपन
ु देिखन आयो ।
सावजिनक सडक ऐनको तावनामा सवसाधारण

जनताको सुिवधा तथा आिथक िहत कायम रा नको
लािग सबै िकिसमको सावजिनक सडकह को
वग करण गरी ितनीह को िनमाण, स भार,
िव तार वा सधु ार गन आव यक पन ज गा ा
गन र यसको लािग मनु ािसब मािफकको मआ
ु जा
िवतरण गन सावजिनक सडकबाट लाभाि वत
हने सडक छे उका ज गावालाह बाट िवकास कर
असल
ु गन यव था समेत गन वा छनीय भएको
भ ने र दफा ३ मा सावजिनक सडकह को वग करण
तथा ितनको सडक सीमा नेपाल सरकारले नेपाल
राजप मा सूचना कािशत गरी सावजिनक सडकलाई
देहायबमोिजम वग करण गरी य तो सडकको के
रेखादेिख दायाँ बायाँ दवु ैितर एकतीस िमटरमा नबढाई
सडक सीमा तो नेछ । तर एकै िकिसमको सडकको
स पूण ल बाईमा पिन भौगोिलक ि थित (टोपो ाफ )
र ब तीको कारण य तो सडक सीमा कम वेग गन
वा पल
ु तथा पल
ु को वरपर नदीको तटब ध सरु ाको
लािग चार िक लासमेत खोली आव यक सीमा तो न
स नेछ ।
(क) राजमाग,
(ख) सहायक माग,
(ग) िज ला माग र
(घ) सहरी माग ।
३क. तोिकएको फासलािभ भवन आिद बनाउन
िनषेध गन सिकनेः (१) दफा ३ बमोिजम सडक
सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक
सीमा नतोिकएकोमा सावजिनक सडकको
िकनाराबाट ६/६ िमटरमा नबढ् ने गरी नेपाल
सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत
गरी तोके को फासलािभ पखालबाहेक अ य
कुनै िकिसमको थायी बनौट ( चर) वा
भवन कसैले िनमाण गन नपाउने गरी िनषेध
गन स नेछ । तर नगर िवकासस ब धी योजना
लागू भएको े मा त स ब धी चिलत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
नेपाल कानूनमा यव था भएबमोिजम
हनेछ । (२) उपदफा (१) बमोिजम िनषेध ग रएको
फासलािभ कसैले कुनै िकिसमको थायी बनौट
वा भवन िनमाण गरेमा य तो बनौट वा भवन
सडक िवभागको आदेशले भ काउन सिकनेछ ।
सडक िवभागले य तो बनौट वा भवन भ काउँदा
लागेको खचसमेत स बि धत यि बाट भराउन
स नेछ । य तै दफा ४ अनस
ु ार सावजिनक
सडक र सडक सीमाको िनिम ज गा ा
गन सिकने - सावजिनक सडकको िनमाण,
िव तार वा सधु ार गन वा सडक सीमाको िनिम
कुनै ज गा ा गनु परेमा नेपाल सरकारले ज गा
ाि स ब धी चिलत कानूनबमोिजम ज गा ा
गन स नेछ भनी यव था ग रएको छ ।
९. उ कानूनी यव थालाई हेदा सडकको
सीमा तो दैमा ज गाधनीको हक, वािम व समा हन
स दैन र सरकारको उ स पि मा हक थापना
भई भोगािधकार ा हन स ने र अिधकारको सज
ृ ना
गरी क जा गन िवशेष प रि थितमा बाहेक स ने
देिखँदैन । नाग रकको िनजी स पि मािथ रा यले
अिधकार सज
ृ ना गनका लािग ज गा ाि स ब धी
चिलत कानून ज गा ाि ऐन, २०३४ अनु पको
काय अिनवाय पमा गनपन
ु देिख छ ।
१०. ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा
३ मा नेपाल सरकारले कुनै सावजिनक कामको
िनिम कुनै ज गा ा गन आव यक ठहराएमा यस
ऐनबमोिजमको मआ
ु जा िदने गरी नेपाल सरकारले
जुनसुकै ठाउँको जितसक
ु ै ज गा ा गन स नेछ
भ ने देिख छ । दफा १३ मा मआ
ु जाको िकिसम,
िनधारण गन सिमित, मआ
ु जाको दर िनधारणस ब धी
यव था गरेको छ । दफा १४ ले ज गा स ामा िदने
यव था गरेको छ भने दफा १६ मा मआ
ु जा िनधारण
गदा िवचार रा नु पन कुराह को यव था गरेको

पाइ छ । दफा १८ मा मआ
ु जा पाउनेको नामावली
र यसउपरको उजरु ीस ब धी यव था गरेको छ । यी
सम कानूनी यव थाह को अ ययनबाट सावजिनक
कामको लािग सरकारले ज गा ा गन स छ तर
मआ
ु जा िनधारण गरी मआ
ु जा ( ितपूित) िदएर
मा भ ने सहज िन कष िन क छ । दफा २५ को
यव थाले यसलाई अझ बढी उजागर गरेको छ । उ
कानूनी यव था हेदा दफा २५. िवशेष प रि थितमा
ज गा ा गन स ने िवशेष अिधकारः (१) नदीले
एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणले
यातायात वा स चारको साधनलाई यथावत् चालु
रा न वा धनजनको यापक ितबाट बचावट गन वा
अ य कुनै सावजिनक स पि को संर णको िनिम वा
अ य कुनै असाधारण अव था परी नेपाल सरकारले
कुनै ज गा त कालै ा गनु परेमा यस ऐनमा अ य
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सो स ब धमा
नेपाल सरकारले िनणय गरी य तो ज गा ा गनतफ
कारबाही चलाउन थानीय अिधकारीलाई आदेश िदन
स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कामको िनिम
ा गनपन
ु ज गाको स ब धमा दफा ९ को
उपदफा (१) मा उि लिखत कुराह म ये
उपल ध भएस मका कुराह खल
ु ाई
सरोकारवाला यि ह को जानकारीको
लािग सूचना जारी गनछ र य तो सूचना
जारी गदा सरोकारवाला यि ह ले
शी ितशी जानकारी पाउन स ने भनी
थानीय अिधकारीले उपयु ठहराएको
त रकाबाट जारी गन सिकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको सूचना टाँस भएपिछ
जनु सक
ु ै बखत थानीय अिधकारीले ज गा
क जामा िलन स नेछ र यसरी क जामा
िलएकै िमितदेिख य तो ज गामा नेपाल
सरकारको वािम व कायम हन जानेछ ।
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
(४) यस दफाबमोिजम ज गा ा गदा य तो
ज गामा लागेको बाली तथा ख र यसमा
बनेको घर, पखाल आिदसमेत ा ग रने
भएमा यसबापत सरोकारवाला यि ले
ितपूित पाउनेछ ।
(५) यस दफाबमोिजम ा ग रने ज गाको
मआ
ु जाको िनधारण दफा १३ बमोिजमको
मआ
ु जा िनधारण सिमितले गनछ ।
(६) यस दफाबमोिजम ा ग रएको ज गाको
मआ
ु जा वा ितपूितको रकममा िच
नबझ
ु ेकोमा बाहेक ज गा ा ग रनु नपन
भ ने िवषयमा उजरु ला ने छै न ।
(७) ितपूित वा मआ
ु जामा िच नबु ने यि ले
ितपूित वा मआ
ु जा िनधारण भएको सूचना
जारी भएको िमितले प िदनिभ नेपाल
सरकार, गहृ म ालयसम उजरु गन स नेछ
र य तोमा नेपाल सरकार, गहृ म ालयको
िनणय अि तम हनेछ ।
(८) यस दफाबमोिजम ा ग रएको ज गाको
मालपोतको लगत क ा गन स ब धमा
दफा २३ को कायिविध अपनाई थानीय
अिधकारीले कारबाही चलाउनेछ र य तो
ज गाको स ब धमा दफा २४ को कुरा पिन
लागू हनेछ ।
११. उ कानूनी यव थामा नदीले एकाएक
धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणबाट उ प न
प रि थितमा यातायात वा स चारको साधनलाई
यथावत् चालु रा नका लािग र धनजनको यापक
ितबाट बचाउन वा अ य कुनै सावजिनक स पि को
संर ण गनपन
ु प रक पना गरेको पाइ छ । यसबाहेक
अ य असाधारण अव था पन स नेसमेत प रक पना
गरी सो अव थामा कानूनका स पूण ि या पालना
गनु अस भव ायः ह छ । य तो अव थामा ित हन

निदन वा ितलाई यूनीकरण गनका लािग त कालै
ज गा ा गन स ने अिधकार कानूनले सरकारलाई
दान गरेको छ । ज गा ा गरी त कालै क जा गन
स ने अिधकार पिन साथसाथै दान गरेको छ ।
य तो असाधारण र िवशेष प रि थित परी ा गरेका
ज गाको पिन मआ
ु जा र ितपूित िदनै पन अिनवाय
र बा या मक यव था गरेको छ । यस अव थामा
िनयिमत कायको पमा स प न गनपन
ु िवकास
िनमाण र सोको पूवाधारको िनमाणको लािग ज गा
ा नगरी सरकारको अिधकार सज
ृ ना हने वा ा
ज गाको मआ
ु जा िदनु नपन भ ने क पनास म पिन
गन स ने अव था रहँदैन । स पि को सरु ा याभूत
गन संवैधािनक र कानूनी यव थाको ितकूल काय
गन सिक छ भनी मा यता दान गन हो भने सरकार
र मातहत िनकाय वा पदािधकारीको इ छा र चाहनाले
कानूनमािथ शासन गन पु दछ जो सवथा कानूनी
शासनको िस ा तको ितकूल हन जा छ ।
१२. सोही ऐनको दफा २७ मा वाता ारा
ज गा ा गन सिकनेः यस ऐनमा अ य जुनसुकै
कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले
सावजिनक कामको लािग कुनै ज गा स बि धत
ज गावालािसत वाता ारा ा गन स नेछ र यसरी
वाता ारा ज गा ा गदा यस ऐनमा लेिखएको अ य
रीत पु याई रहनु पन छै न भ ने कानूनी यव था
भएको देिख छ । यसरी वाता ारा ज गा ा गदा
ज गा ाि ऐनले तोके का अ य ि याह पूरा नगरी
सरकारले ज गामा हक थािपत गन स नक
ु ा साथै
नेपाल सरकारले ा गन चाहेको ज गालाई वाताको
मा यम ारा वे छापूवक यि लाई आ नो हक
वािम व छोडाई सरकारको हक वािम व थापना
गन स ने अिधकार अ य पमा दान गरेको
छ । य तो अपवादको अव थामा बाहेक अ य
अव थामा ज गा ाि ऐनले तोके का स पूण पूव
सतह पालना भएप ात् मा नाग रकको िनजी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
स पि मािथ ह त ेप गन स ने देिखयो ।
१३. रा यले यि को स पि अिध हण
गदा कानूनले तोके को ि या पूरा गरेर गनपन
ु र
ितपिू त अिनवाय सतको पमा रहने भनी यस
अदालतबाट भएका िविभ न िनणयसमेत ततु
मु ामा सा दिभक भई िववेचना गनपन
ु देिखन
आयो । नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को
धारा १७(३) अनुसार सावजिनक िहतको लािग
रा यले कुनै यि को स पि अिध हण वा ा
गदा वा य तो स पि उपर कुनै अिधकारको
सृजना गदा िदनुपन ितपूित यसको आधार र काय
णाली कानून ारा िनधा रत गरेर िदनपु न ावधान
तोके को भएपिछ सोअनुसार भएको छ गरेको छ
भनी देखाउन स नुपनमा सो देखाउन बताउन
सके को पाइँदैन । ितपूित निदई कसैको स पि
अिध हण वा ा गन सिकने अव था नदेिखएको
भनी सव च अदालत पूण इजलासबाट िनणय
भई (ने.का.प. २०५८ अंक १, २ िन.नं.६९७० मा)
िस ा त ितपादन भएको छ ।
१४. कुनै योजना वा कायको िनिम यि ले
आ नो ज गा वे छाले दान गनु वेि छक काय
हो । य तो अव थामा ितपूित वा मआ
ु जाको न
आउँदैन । तर कसैको ज गा िनजको इ छा िव
योग गन सिकने यव था संिवधानले प रक पना
गरेको देिखन आउँदैन । िनवेदकह आ नो
ज गाबाट सडक बनाउन िदन म जुर नरहेको भ ने
िनजह कै िनवेदनबाट देिखएको हदँ ा िनजह को
ज गाबाट िनजह को म जुरीबेगर कानूनबमोिजम
ितपूित निदई सडक बनाउन सिकने अव था
नआएबाट आयोजनाबमोिजम सडकमा परेको
ज गाको मआ
ु जा िदनु । सावजिनक आयोजनाका
लािग यि को स पि चिलत कानूनबमोिजम
अिध हण नगरी गराएका कायले मा यता नपाउने
ज गा ाि ऐन, २०३४ को बा या मक कानूनी

यव थाको अवल बन गरी ज गा ाि ग रसके पिछ
मा ै सडक िव तार लगायतका आयोजनाको काय
गनू । भनी यसै अदालतबाट ब ी साद शमा िव. ी
५ को सरकार, मि प रषद् सिचवालयसमेत (ने.
का.प.२०५८, िन.नं.७०४०, पृ ५९१) आदेश
भएको देिख छ ।
१५. सडक िव तार गनु परेमा कानूनको
अि तयारबमोिजम िनणय गरी
चिलत
कानूनबमोिजम ज गा अिधकरण गरी मआ
ु जा
िदई गरेमा आ नो सहमित भएको भ ने कुरा
िनवेदन बेहोरामा उ लेख भएको अव था देिखँदा
र िवकास काय मको अप रहायता र जन वा य
एवं वातावरण स तुलनसमेतका कुरालाई य ता
काम कारबाही िव तार गन ममा यथोिचत यान
पु याउन नसके नेपाल अिधरा यको संिवधान,
२०४७ को भाग ४ ारा िनदिशत नीित एवं
िस ा तसमेत साथक रहन नस ने । सडक िव तार
गनपन
ु भए ि या पूरा गरी चिलत कानूनबमोिजम
ज गा ा गरी काय गनु भ ने परमादेशको आदेश
जारी हने भनी कृ णराज पा डे िव. काठमाड
महानगरपािलकासमेत (ने.का.प. २०६२, िन.नं.
७५४४, अंक ५, पृ ६१८), य तै िवषय समावेश
भएको िनवेदनमा ने.का.प.२०७० अंक १ िन.नं.
८९४२, रामकुमार आचाय िव नेपाल सरकार
भएको रट िनवेदनमा तािवत आयोजनाको स ा
अ य कुनै िवक प छ र यस िवक पको अनशु रण गदा
वातावरणीय नो सानीलाई बचाउन सिकने ि थित
छ भने िवक पले नै सवािधक ाथिमकता पाउनु पन
र सडक अ याव यक नै भए वातावरण संर ण ऐन,
२०५३ को दफा ६(४) र ५ समेतमा उि लिखत
स पूण कानूनी ि याह पूरा गरी सरोकारवाला
िवप ी वन तथा भू-संर ण म ालय र राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण िवभागसमेतको
संल नतामा स पूण िवक पह को िव ेषण गरी
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
बिदया राि य िनकु जमा कमभ दा कम ित हने
तथा ित यूनीकरण गन सिकने उपयु िवक पको
पिहचान र छनौट गरी ितवेदन वीकृत गन िनणय
गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ भनी आदेश भएको पाइ छ ।
य तै भाइकाजी ितवारी िव. चतुभुज भ समेत
भएको उ षे ण / परमादेश (ने.का.प.२०७२ अंक
१२ िन.नं.९५०८) रट िनवेदनमा एक पटक चिलत
कानूनबमोिजम घर िनमाणको लािग इजाजत
िलई िवप ी िनवेदकह को बसोबासको लािग
घर िनमाण भइसके पिछ य तो घर रहेको ज गा
नेपाल सरकार वा यसको कुनै िनकायले फरािकलो
पान योजनको लािग वा अ य कुनै सावजिनक
योजनका लािग िलनुपन भएमा चिलत
कानूनबमोिजम कारबाही चलाई िनवेदकह लाई
उिचत र िविधस मत पमा ितपूित िदई ा
गनपन
ु भ ने आदेश भएको देिख छ । भीमबहादरु
े समेत िव. पि मा चल सडक िडिभजन कायालय
५ नं. िशवपरु समेत (स.अ.ब.ु २०६६, अंक १३, पृ
११) उप यका नगर िवकास सिमित िव. सनु के शरी
जोशीसमेत (स.अ.ब.ु २०७०, अंक ९, पृ ३) मा
सडक िनमाण गदा वा िनमाण भइसके को सडक
साँघरु ो भई िव तार गनपदा
ु सो सडकले िव थािपत
गरेको ज गा घर टहरा पखाललगायतको अचल
स पि को वािम ववालालाई कानूनबमोिजम
मआ
ु जा वा ितपूित िदनुपन ह छ भ ने आदेश
जारी भई िस ा त ितपादन भएको अव था छ ।
सव च अदालतबाट ितपािदत यी िस ा तह ले
नाग रकको िनजी स पि िनजह को वे छाले
बाहेक सरकारले ा गदा ज गा ाि ऐनले तोके को
ि या पूरा गरी मआ
ु जा र ितपूित दान गनपन
ु
भ ने कानूनको अिनवाय सत हो भ ने िस ा तलाई
अंगीकार गरेको पाइ छ । स पि आजन गन, भोग
गन, बेचिबखन गन र अ य कारोबार गन हक दान

गरी सोअनु प कानूनबमोिजम आिजत र सि चत
स पि को सरु णको लािग ितपूित दान गरी
नाग रकको स पि को हकको सिु नि तता दान गन
मौिलक हकको ावधान राखेको संिवधान र सोअ तगत
िनिमत कानूनको अ र, भावना र ममलाई आ मसात्
गरी ितपादन भएका िस ा तलाई अनशु रण गनपन
ु
देिखयो ।
१६. तुत सडक िव तार स ब धमा
काठमाड उप यका सडक िव तार आयोजनाले
घर टहरा हटाई ज गा ा गन भनी िमित
२०६५।१०।२१ मा काठमाड उप यका सडक
िव तार आयोजनाअ तगत सो टी मोड, कलंक ,
नागढुंगा े को सडक िव तार गन ममा मआ
ु जा
िदई सडक िव तार गनपन
ु भएको र ज गा ाि ऐन,
२०३४ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम योजना
मख
ी सूयबहादरु भाटलाई ारि भक कारबाही
ु
चलाउने अिधकार तो न सिकने राय पेस भई माननीय
म ी तरबाट सदर भएको देिख छ । यसरी ारि भक
कारबाही चलाउने अिधकार तोिकएपिछ सो अिधकारीले
अिध हण गनपनस
मको िववरण खल
ु
ु ाई ितवेदन
थानीय अिधकारीसम िदनपु न र यसरी ितवेदन
पठाउँदा िनधा रत ितपूितको रकम र नो सानीको
स पूण िववरणसमेत उ लेख गनपन
ु यव था ज गा
ाि ऐन, २०३४ को दफा ७ मा देिख छ । यसरी
ारि भक अिधकारी तोिकनक
ु ो उ े य भनेको सडक
११/११ िमटर चौडा पारी िव तार गदा हने ितको
आकलन र मआ
ु जा िनधारण गनपन
ु भए गरी ज गा
अिध हण गरी सडक िव तारका लािग कारबाही
चलाउन ारि भक अिधकारी तोिकएको हो भ ने
बु नु पन देिखन आएकोमा उ सूचनाप ात् ज गा
ाि ऐन, २०३४ को दफा (५) अनस
ु ारको ारि भक
कारबाही चलाउने अिधकार ा अिधकारीले सूचना
काशन गन कायस म गरेको, सोबाहेक उ ऐनको
दफा ६, ७ र ८ ले तोके को कुनै कायह भएको र
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
ारि भक कारबाहीको काय स प न भएप ात्
उ ऐनको दफा ९ भ दा पिछ ज गा ाि का लािग
गनपन
ु कुनैपिन काय भएको भ ने िलिखत जवाफबाट
आउनसके को देिखएन । काठमाड उप यका सडक
िव तार आयोजनाको सडक िव तार कायमा हन स ने
स भािवत अि य घटनाह लाई म यनजर राखी
सरु ा ब ध ग रएको भनी महानगरीय हरी भाग
बल ब,ु काठमाड को तफबाट हरी िनरी कबाट पेस
भएको िलिखत जवाफमा उ लेख भएबाट शि को
योग गरी संरचनाह भ काउन गएको पिु ह छ ।
यस कार ज गा ाि नै नगरी बल योग गनु यि गत
स पि मािथको ह त ेप ह छ जो कानूनी रा यको
िस ा त र मा यतािवपरीत ह छ ।
१७. नेपाल सरकार, मि तरीय
ारि भक कारबाही गन अिधकारी तोिकएपिछ िमित
२०६५।११।१७ मा घर टहरा हटाई ज गा ाि
गन बारेको सूचना कािशत भएकोमा अ य ि या
अगािड नबढाई पनु ः िमित २०७१।८।१६ मा सोही
सडक िव तारका लािग ि या अगािड बढाइएको र
िमित २०७१।८।२५ मा मआ
ु जा उपल ध नगराई
सडक िव तार गन भनी िट पणी उठाई सिचव तरबाट
सदर ग रएको देिखन आयो । िमित २०६५।१०।२१
मा म ी तरबाट भएको ज गा अिध हणका लािग
ारि भक कारबाही चलाउने गरी भएको िनणयबमोिजम
काय स प न नगरी उ िनणयबमोिजमको काय भएको
देिखएन । सोही सडक िव तारमा पिहले म ी तरबाट
भएको िनणयको िवपरीत मआ
ु जा उपल ध नगराई
सडक िव तार गन गरी नेपाल सरकार सिचव तरबाट
िमित २०७१।८।२५ मा भएको िनणय वतः कानून र
वैधताको िस ा तिवपरीत देिखयो । िनणय काया वयन
ि यामा मािथ लो तहबाट भएको िनणयलाई असल
िनयतपूवक त लो तहबाट काया वयन गनपनमा
सो
ु
नगरी मािथ लो तहबाट भएको िनणयिवपरीत मआ
ु जा
निदई सडक िव तार गन गरी सिचव तरबाट भएको

िनणय कानूनबमोिजम देिखएन ।
१८. सोही थानको ज गा अिध हण
गनलगायतका काय गन भनी िमित २०६५।१०।२१
मा नेपाल सरकार म ी तरबाट भएको िनणयलाई
िन तेज हने गरी हाल आएर ितपूित निदई
िनवेदकह का ज गाह र सडक के िव दबु ाट
११/११ िमटर े फलिभ का घर टहरा हटाउने िनणय
गदा िनवेदकह को वािम वमा रहेको स पि मा
अनिधकृत ह त ेप हन जाने देिखयो । नेपालको
संिवधानको धारा २५ को उपधारा (२) (३) र ज गा
ाि ऐन, २०३४ को दफा ३ ले सावजिनक िहतको
लािग रा यले यि को ज गा अिध हण गनस ने
सोबापत ितपूित / मआ
ु जा िदनपु न भ ने संवैधािनक र
कानूनी यव थाको पालना नेपाल सरकारले गनपनमा
ु
सो नगरी िमित २०७१।८।२५ को नेपाल सरकार
सिचव तरीय िनणयले सरकारले िव तार गन लागेको
कलंक , थानकोट नागढुंगा सडकको दायाँ बायाँ पन यी
िनवेदकह को ज गाको ितपूित सडक सीमा िनधारण
गदाका बखत तथा हालस म पिन िदएको देिखन
आएन । कलंक थानकोट सडक िव तार स ब धमा
नेपाल सरकारले िमित २०३०।९।९ मा अिध हण
गनपन
ु ज गाको िव ततृ सूचना नेपाल राजप मा
कािशत गरी मआ
ु जा िवतरण ग रएको ज गा िमित
२०५२।८।२२ मा सूचना कािशत गरी कलंक
थानकोट े को दायाँ बायाँ ८/८ िमटर सडक िव तार
भएको कुरा राजप मा कािशत सूचनाबाट देिखँदा
पिहले सोही सडक िव तार गदा ितपूित िदएको
देिखएको हाल सोही े को सडक िव तार गनका
लािग ा गनपन
ु थप ३/३ िमटर ज गाको ितपूित
िदनु नपन भ ने नेपाल सरकारको िनणय समानताको
िस ा तिवपरीत देिखयो । सडक िव तार गदा ज गा
ाि ऐन, २०३४ को कानूनी यव थाबमोिजम
मआ
ु जा िनधारण गरी ज गा अिध हण गरेर मा ै
सडक िव तार गनपन
ु देिखयो । साथै रीतपूवक न सा
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९९८६ - सानु े समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
पास भएका घरको मा ितपूित िदइने भ ने िलिखत
जवाफ र िवप ीतफबाट बहसको ममा उ लेख भई
िनवेदकह म ये के हीले घरको ितपूित बिु झसके को
भ ने देिखँदा घर िनमाण गदाका अव थामा न सा
पास गनपन
ु कानूनी यव था नभई घर िनमाण
भएको देिखएमा घर बनेको वष र घर कर ितरेको
माणसमेतलाई आधार मानी ितपूित िनधारण
गनपन
ु देिखयो ।
१९. अब िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी हनपु न हो, होइन? भनी िवचार गदा मािथ
िववेिचत संवैधािनक र कानूनी यव था तथा सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका आधार र
कारणबाट िनवेदकह को ि भवु न राजपथ कलंक ,
नागढुंगा सडकको के िव दबु ाट ११/११ िमटरको
े मा पन घर टहरा हटाई सडक िव तारका लािग
सूचना कािशत गनलगायतका काय गदा सावजिनक
सडक ऐन, २०३१, नगर िवकास ऐन, २०४५,
काठमाड उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५
र ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम ज गा ा गरेको
र िनवेदकह लाई मआ
ु जा र ितपूित कानूनी
ि या पु याएर िदएको नदेिखँदा यी िनवेदकह को
हकमा नेपाल सरकार, भौितक पूवाधार तथा
यातायात म ालयबाट िमित २०७१।८।२५ मा
भएको सिचव तरीय िनणय, सोबमोिजम कािशत
सूचना र भए ग रएका प ाचारह समेत उ ेषणको
आदेशबाट बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदकह को
ज गासमेत पन गरी सािबकमा रहेको के रेखाबाट
८/८ िमटरको बाटो िव तार गरी ११/११ िमटरको
बनाउने भनी िमित २०७१।८।२५ को सिचव त रय
िनणयअनु प कािशत सूचनाका आधारमा ३/३
िमटर ज गाको स ब धमा ज गा ाि ऐन, २०३४ का
िवक पह म येबाट ज गाको मआ
ु जा र ितपूितको
िवषय टुङ्गो लगाउनु र ततु सडकको अिधकांश
भागमा सडक िव तार भइरहेको र सीिमत े मा

सडक िव तारको काय रोिकन गई सडक िव तारले
पूणता नपाउँदा सावजिनक यातायातमा अवरोध
पु न गई िवकास िनमाणको कायमा समेत असर पन
र सो े को पयावरणमा समेत ितकूल असर पन
देिखएकाले मआ
ु जा / ितपूित उपल ध गराउने
कायको साथसाथै सडक िव तारको काय स प न गनु
भ ने परमादेशसमेत जारी हने ठहछ ।
२०. स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन
गन र कानूनको प रिधिभ अ य उपयु तवरबाट
यव थापन गन अिधकार दान गरी नाग रकको
स पि , कानूनबमोिजम बाहेक अहरणीय हने याभूित
संिवधानले दान गरेको अिधकारको स दभमा िविभ न
समयमा िविभ न मु ाह मा िस ा त ितपादन गरी
नाग रक अिधकारको संर णमा अिभभावक य भूिमका
सव च अदालतले िनवाह ग ररहेको छ । सव च
अदालतमा आएका मु ाह को िन पणका लािग
ततु िवषयको आलोकमा सव च अदालतले िवकास
िनमाणको सरकारको दािय व र नाग रक अिधकारको
बीचमा स तल
ु न कायम गनपन
ु आव यकतालाई
पिन औ ं याएको छ । यसैगरी िवकास िनमाण गदा
वातावरण संर ण ितको अ तराि य ितब तालाई
समेत यानमा राखी वातावरणमा ितकूल असर नपन
गरी गनपन
ु त यलाई पिन सश ढंगबाट नै उठाएको
छ । संिवधानको धारा ३६ को आवासको हकलाई
स मान गनपनतफ
इंिगत गरेको छ । लोकताि क
ु
मू य र मा यतामा आधा रत कानूनी काम ित ितब
संिवधानअ तगत िनिमत सरकार, िविभ न िनकाय
र पदािधकारीले शि को आडमा बलपूवक िनजी
स पि मािथ ह त ेप ग रनु अनपेि त हने त यलाई
पिन आ ना िस ा तह मा ितिवि बत गरेको छ ।
२१. सव च अदालतबाट ितपािदत भई
िवकिसत र थािपत िस ा तको पमा रिहरहँदा पिन
सव च अदालतले ितपादन गरेका िस ा तअनु प
काय नभई नाग रक हक अपह रत भएका, वातावरणमा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
ितकूल असर परेको, परु ाताि वक मह वका सामा ी िनदशना मक आदेश जारी ग रिदएको छ ।
वा थलमा ितकूल असर परेका ज ता िवषयह
(१) सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४
उठान भई सव च अदालत र उ च अदालतमा
ले सडक सीमाको िनि त ज गा ा गनपन
ु
मु ाह परी िवचाराधीन रहेका, य ता मु ाह पन
यव था गरेको हँदा कानूनबमोिजम ज गा
म जारी रहेकोतफ यानाकषण भई ियनै िवषयह
ा गरेर मा सडक सीमा तो नू ।
स बोधन गन आव यक ठहर गद यस अदालतको
(२) आवासको हकबाट वि चत गन कायलाई
संयु इजलासबाट ततु मु ा पूण इजलासमा
अ य तै संवेदनशील ढंगले हण गरी
पठाएको पाइ छ । यी िवषयह का साथै स पि को
िवक पहीन अव थामा बाहेक आवासको
अिधकारमािथको हकबाट वि चत हँदा संिवधान ारा
सरु ालाई ितकूल असर पन गरी काय नगनु
याभूत अ य हकह ज तै नेपालको कुनै पिन
नगराउनू ।
भागमा आवतजावत र बसोबास गन, पेसा रोजगार
(३) आवास े बाट सडक िनमाण गनपन
ु
गन, उ ोग, यापार यवसायको थापना स चालन
अव था उ प न भएमा बालबािलकाको
गन वत ताको हक धारा १७(ङ) र (च), व छ
िश ाको हकलाई समेत आ मसात् गरी
वातावरणको हक धारा ३०, आवासको हक धारा
उपयु िवक पको यव था गरी ला ने
३७ समेतमा य पमा असर पु ने देिखएको छ
यथोिचत समय दान गरी ितकूल असर
भने अझ यापकतामा जाँदा िश ास ब धी हक धारा
नपन गरी यव थापन गनू ।
३१, धािमक वत ताको हक धारा २६, भाषा तथा
(४) सहज, सरल, भावकारी र िनिववाद पमा
सं कृितको हक धारा ३२ पिन भािवत हने देिख छ ।
ज गा ाि गन मा यम वाता भएको हँदा
यसबाट आम पमा आिथक पमा िवप न समदु ायका
िव समूहबाट सरोकारवालासँग वाता गरी
नाग रकह अ यायमा पन देिख छ ।
ज गा ा गन कायलाई उ च ाथिमकतामा
२२. संिवधान र सोको अधीनमा रही
रा नू ।
चलनमा रहेका कानूनह को पूण पालना र सव च
(५) ज गा ाि गदा स पूण ज गा आयोजनामा
अदालतबाट ितपािदत िस ा तह को अनशु रण गरी
परी वा अिधक ज गा परी के ही ज गा मा
िवकास िनमाणस ब धी आयोजनाह स चालन भएमा
बाँक रही उपयोिगतािवहीन भई िव थािपत
संिवधानको धारा ४२(२) मा द आिथक िवप न
हने, सो ठाउँमा भएको िनमाणबाट अिधकतम
समदु ायले ा गरेको हकसमेत संरि त हने र िवकास
लाभ वा लाभ ा गन वगमा िवभािजत
िनमाणमा सरोकारवाला नाग रकह को सहभािगता
गरी िव थािपत हनेह को पनु वास र
अिभविृ भई िवकास आयोजनामा सरोकारवालाको
पनु थापनाको हकसमेत स बोधन हने
अपन व कायम भई लि त िवकास आयोजनाह
गरी सम याियक आधारमा ज गा ाि ऐन,
समयमा नै स प न भई िवकासको ितफल सबै
२०३४ को दफा १३, १६ र ज गा ाि
नाग रकले उपभोग गन र िवकास आयोजनामा भएको
िनयमावली, २०२६ को यव थाअनु प
िढलाईका कारण बढ् ने लागत पिन कम हने प ै
मआ
ु जा र ितपूित िनधारण गनू ।
देिखएको हँदा अब ज गा ा गदा िन नानस
(६) वातावरण संर ण र परु ाताि वक मह व रा ने
ु ार गन
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९९८७ - बसदु वे ी त डुकारसमेत िव. मालपोत कायालय, चाविहल, काठमाड समेत
थलह को संर णलाई के िव दमु ा राखेर
िवकास आयोजना स चालन र िनमाण गनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. के दार साद चािलसे
या. पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृत : ई री साद भ डारी
इित संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९८७
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
आदेश िमित : २०७४।५।१५
०७४-WF-०००२
मु ा : उ ेषण / परमादेश

§ मोही हक ख रद िब हदँ ाको अव थामा
िक ाकाट हने अव था वभावत: हने
हदँ ा काननू ी यव थाले नै प रोक
लगाएकोमा बाहेक मोही ख रद िब को
बखत िक ाकाट गन काय िनयिमत काय
नै मा नु पन ।
( करण नं.८)
§ परापूवकालदेिख घरबास गरी आएको
मोही हकको ज गा िब गन वा अ य
कारले हक छाडी िदन सिकने अव थामा
मोहीका अंिशयारह बीच अंशब डा हन
स ै न भ नु मनािसब नदेिखने ।
§ मोहीले भोग गरी आएको घर र सो
घरले चचको ज गा ब डा भए पिन
गुठीको वािम ववालालाई ज गाधनीको
हैिसयतमा ा हने हकमा असर पन
अव था देिखँदैन । भोगािधकारको
हैिसयतस म वाभािवक पमा के ही
प रवतनको ि थित रहे पिन वािम वको
िवषयमा कुनै प रवतन हने नदेिखएको
र मोही रहेको आधारमा मोहीका
प रवारह का बीच सगोलमा िनमाण
भएको घर ब डा गन पाउने हकलाई
िन योजन वा संकुिचत हने गरी अथ
लगाई अंशब डा िलखत नै पा रत गन
अ वीकार गनु यायोिचत नहने ।
( करण नं.९)

िनवेदक : वारा त डुकारको बहु ारी का छा त डुकारको
ीमती काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.७ घर नं. १३८ ब ने
बसदु ेवी त डुकारसमेत
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर
िव
दाहाल र िव ान् अिधव ा ी नारायण साद
िवप ी : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
भ राई
वडा नं. ७ ि थत ी मालपोत कायालय, िवप ीका तफबाट :
चाविहल, काठमाड समेत
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अवलि बत निजर :
§ नेकाप २०६७, िन.नं.८३१६
§ नेकाप २०६४, अंक १०, िन.नं.७८८५,
प.ृ १२७५
स ब कानून :
§ भूिमस ब धी ऐन, २०२१
§ गठु ी सं थान ऐन, २०३३
यस अदालतको संयु इजलासमा फैसला गनः
मा. यायाधीश ी इ र साद खितवडा
मा. यायाधीश ी आन दमोहन भ राइ
आदेश
या.के दार साद चािलसे : सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को ख ड (क)
बमोिजम पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य
र ठहर यस कार छःकाठमाड िज ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९
बि सपतु ली ि थत ीरामच िनजी गठु ीको मोही
हा ा पित / बाबु का छा त डुकार भएको, काठमाड
िज ला, का.म.न.पा. वडा नं. ७ िसट नं. १०२११०६-०५, िक.नं. ६ को १-५-२-० ज गा पित
/ बाबक
ु ो २०३५ सालमा आ नो कालगितले मृ यु
भएकोले िनजको शेषपिछ िनवेदकम येक म बसदु वे ी
त डुकारका नाममा नामसारी भई आएको िथयो ।
सडक िव तारको ममा िक ाकाट भई िक.नं. ६०
सडकमा परी बाँक िक.नं. ६१ को १-१-१-२ ज गा
िनवेदकम येक म बसदु ेवी त डुकारको नाममा कायम
भएको िथयो । उ िक ा ज गामा हा ा पित बाबु व.
का छा त डुकारको पालामा भूिमस ब धी ऐन, २०२१
ार भ हनअिघदेिख नै ज गाधनी गठु ीको सहमितबाट
२ वटा घर बनाई बसोबास गरी उ ज गाधनी गठु ीलाई
सालसालै कुतबाली बझ
ु ाई आएको हा ो मोिहयानी
हकको घरबारीको स पि हो ।

हा ो प रवार सं या ठूलो भई एकासगोलमा
बसी यवहार गन किठन भएकोले हामी अंिशयारह बीच
छु ी िभ न भई ब ने गरी ब डाप को कागज रिज ेसन
पा रत ग रपाउँ भनी ज गाधनी रामच िनजी गठु ीको
िसफा रससाथ िवप ी मालपोत कायालय चाविहलमा
िमित २०७२।४।२० मा िनवेदन गरेको िथय । उ
िक.नं. ६१ को १-१-१-२ ज गा र सोमा बनेको घरम ये
पि चमतफबाट ०-९-०-३ ज गामा पन घर िक ा१ हामी िनवेदकम ये अंिशयार बसदु ेवी त डुकार-१,
सु ी रामकुमारी त डुकार-१ र सूय त डुकार-१ समेत
जना ३ को अंशभागबापतको घरज गा अंिशयार सूय
त डुकारको अंश भागमा, यसैगरी उ िक.नं. ६१
म ये बीचबाट ०-२-२-३ ज गा र सोमा बनेको घरसमेत
अंिशयारम येका च राज त डुकारको अंश भागमा र
सोही िक ा नं. को घरज गाम ये पूवतफबाट ०-५२-० ज गा र सोमा बनेको घरसमेत अंिशयारम येको
िवजयराज त डुकारको अंशभागमा कायम गन गरी
कानूनस मत त रकाले िलखत तयार ग रएको िथयो ।
मालपोत कायालयले ज.ध. रामच गठु ीको
वािम व यथावत् कायम राखी मोिहयानी हकको उ
घरबारी िक ाकाट गरी अंशब डा ग रिदनपु नमा नगरी
िक ाकाट गरी अंशब डा गदा गठु ीको वािम वमा
प रवतन भई स मािनत सव च अदालतको
फै सलािवपरीत हने हँदा भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख
गरी ब डाप को िलखत दरिपठ गन गरी िमित
२०७२।४।२० मा आदेश भयो । उ आदेशउपर अ.बं.
१७ नं. बमोिजम पनु रावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन
ग रएकोमा सो अदालतबाट िमित २०७२।८।४ मा
िनवेदन मालपोत कायालय चाविहलमा िफता गन गरी
आदेश भयो । िवप ी मालपोत कायालयलाई मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा ८ ले सिु पएको रिज ेसन
नामसारी दा.खा. गनपनसमे
तको िज मेवारीभ दा
ु
बािहर गई भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क)
को ितब धा मक वा यांशसमेतको िवपरीत पनु ः
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२०७२।८।१७ मा सोही िमित २०७२।४।२० को
दरिपठ आदेशको पनु राविृ गरी आदेश भयो । उ
आदेशउपर पनु ः अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िनवेदन
पनु रावेदन अदालत पाटनमा ग रएको उ अदालतबाट
िमित २०७२।१२।१२ मा िनवेदनको िवषयव तु मु ाको
काम कारबाहीको स दभको नदेिखई अंशब डाको
िलखत रिज ेसन गनस ब धी भएको देिखँदा अ.बं.
१७ नं. अ तगतको िनवेदनका मा यमबाट आदेश जारी
गन निम ने देिखएको भनी के ही ग ररहन परेन भनी
आदेश भयो । यसरी का पिनक आधारमा हा ो िलखत
पा रत नगरी चिलत कानूनिवपरीत दरिपठ गन गरी
िमित २०७२।४।२० र पनु ः २०७२।८।१७ मा भएको
ग भीर कानूनी िु टपूण आदेश र उ दरिपठ आदेशको
स ब धमा के ही बोली रहन परेन भ ने पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ को
आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी हामीबीचको
अंशब डाको िलखत रिज ेसनको १ नं. बमोिजम
पा रत ग रिदनु भनी िवप ीह को नाममा परामादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकह को
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो?
सोको आधार र कारण भए सोसमेत खल
ु ाई यो आदेश
ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
िवप ीह लाई िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश
र रट िनवेदनको न कल साथै राखी िवप ीह का
नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परेपिछ
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू ।
िनवेदकले अ ािधकार माग गरेको स ब धमा
हेदा िनवेदक म ये बसदु ेवी त डुकार ९४ वषको वृ
तथा शारी रक पमा कमजोर मिहला भएको भ ने
िनवेदनबाट देिखएको र ततु िनवेदन अंशब डा
ज तो यि को नैसिगक हकािधकारसँग स बि धत
भएकाले ततु रट िनवेदनलाई अ ािधकार िदई
िनयमानस
ु ार पेस गनू भ ने िमित २०७३।१।२२ मा

यस अदालतबाट भएको आदेश ।
मातहत कमचारीबाट भए गरेको आदेशउपर
१५ िदनिभ कायालय मख
ु सम उजरु ी गरी
िनणयकता कायालय मख
ु बाट भएको आदेशअनु प
गनपन
ु र सो आदेशमा िच नबझ
ु े मा यस अदालतमा
िनवेदन िदनपु नमा सो नगरी मातहत कमचारीकै
आदेशउपर ततु िनवेदन पन आएको अव थामा यस
अदालतबाट सो आदेश स ब धमा त काल बोिलरहन
परेन । ततु िनवेदन मालपोत कायालय चाविहलका
मख
ु मालपोत अिधकृतसम पेस गरी भएको
आदेशबमोिजम गन र सो आदेशमा िच नबझ
ु ाउने
प को यस अदालतमा िनवेदन पन आए सोही बखत
िनणय हने नै हँदा ततु िनवेदन मालपोत कायालयमा
पठाई िदनु भ ने आदेश कानूनस मत भएकोले
िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ी पनु रावेदन अदालत पाटनको िलिखत
जवाफ ।
पेस हन आएको अंशब डा िलखत पा रत हँदा
िक ाकाट भई गठु ीको ज गाको वािम वमा प रवतन
भई स मािनत सव च अदालतको फै सलािवपरीत हने
भनी यस कायालयबाट िमित २०७२।८।१७ मा भएको
दरिपठको आदेश स मािनत पनु रावेदन अदालत
पाटनले िनवेदनका मा यमबाट आदेश जारी गन िम ने
नदेिखएकोले यस कायालयको िमित २०७२।८।१७
को आदेश स ब धमा के ही बोिलरहन परेन भनी आदेश
जारी ग रसके को हँदा यस कायालयबाट भएको दरिपठ
आदेश कानूनस मत भएकोले ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी मालपोत
कायालय, चाविहलको िलिखत जवाफ ।
िववािदत घर िनवेदकह को बसोबास
रही आएको परापूवदेिखको घर हो भ ने त यमा
िववाद देिखँदनै । यस कारको परापूवदेिख घर बनाई
बसोबास गरी आएको घरसिहत घरबारीको ज गा
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. बमोिजम
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िब ब दोब त हन स ने नै ह छ । परापूवकालदेिख
घरबास गरी आएको मोही हकको ज गा िब गन
वा अ य कारले हक छाडी िदन सिकने अव थामा
मोहीका अंिशयारह बीच अंशब डा हन स ै न भ नु
मनािसब देिखँदैन । मोहीले भोग गरी आएको घर र
सो घरले चचको ज गा ब डा ला ने भएपिन गठु ीको
वािम ववाला ीरामच गठु ीलाई ज गाधनीको
हैिसयतमा ा हने हकमा असर पन अव था
देिखँदैन । भोगािधकारको हैिसयतस म वाभािवक
पमा के ही प रवतनको ि थित रह छ । मोही भ ने
आधारमा मोहीका प रवारह का बीच सगोलमा िनमाण
भएको घर ब डा गन पाउने हकलाई िन योजन वा
संकुिचत हने गरी अथ लगाई अंशब डा िलखत नै
पा रत गन अ वीकार गनु मनािसब हँदैन । अंशब डाको
िलखत पा रत भएको कारणबाट अंिशयारह मा नरहेको
हक थािपत हने वा अ कसैको कुनै स पि मा
थािपत हक समा हने पिन होइन । अंशब डाको
िलखतको मा यमबाट अंिशयारह को बीच रहेको
स पि को हक र भोगािधकार भागब डा ग रने
ह छ । यस कारको ब डाप िलखत पा रत गन ई कार
गनु मनािसब देिखँदैन । यसो गदा अंिशयारह को
अंशब डा गन पाउने नैसिगक हकमा आघात पु ने जाने
अव थासमेतबाट िनवेदकको मागबमोिजम याियक
उपचार दान गन ई कार गनु मनािसब देिखएन ।
अतः अंशब डाको िलखत पा रत नगरी दरिपठ गरेको
मालपोत कायालयको िमित २०७२।८।१७ को आदेश
र पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२
को आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर ह छ ।
साथै अ य कुराको रीत पगु ेको भए िनवेदकले ब डा
लगाउने भनी उ लेख गरेको िववािदत घर र सोले
चचको ज गा उ लेख गरी ब डाप पा रत गरी मा न
आएमा कानूनबमोिजम ब डाप को िलखत पा रत
गरी िदनु भनी मालपोत कायालय चाविहलका नाउँमा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ भ ने यस

अदालतका माननीय यायाधीश ी इ र साद
खितवडाको रायबाझी आदेश ।
रट िनवेदकबाट िक.नं. ६१ को घरज गा
िविभ न अंिशयारका नाउँमा ब डा गन कायलाई
रिज ेसन ग रनु पन भनी ग रएको अनरु ोधलाई
अ वीकार गन गरी मालपोत कायालय चाविहलको
२०७२।४।२०, पनु ः २०७२।८।१७ को आदेश र
अ.बं.१७ नं. अ तगत पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२।१२।१२ मा भएको आदेश संिवधान
र कानूनको यव था र सव च अदालतबाट िमित
२०६४।१०।१० मा भएको (िन.नं. ७८८५ को)
िनणयको मूल भावनाअनक
ु ू ल नै देिख छ । आफूले
गरेको फै सलाको मूल भावनािवपरीत ब न जाने
प रि थितलाई िन सािहत गनु पिन यस अदालतको
कत य हन आउँछ । गठु ीको भावनािवपरीत खु ला
ज गा नािसने, ख डीकरण र िनजीकरण हन गई
कारा तरले धमलोप हन जाने ि थित ब न जानु
यायको रोहमा उपयु पिन हँदैन । साथै िनवेदक
सफा हात िलई अदालत वेश गरेकोसमेत नपाइएबाट
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु उिचत र
आव यक देिखएन । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज
हने ठहछ भ ने यस अदालतका माननीय यायाधीश
ी आन दमोहन भ राइको रायबाझी आदेश ।
माननीय यायाधीशह बीच रायमा मतै यता
हन नसक सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ३(१)(क) बमोिजम पूण इजलासमा पेस गन दता
भएको देिखयो ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा िनवेदनसिहतको िमिसल
कागजात अ ययन ग रयो ।
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी ह रहर दाहाल र िव ान् अिधव ा ी
नारायण साद भ राईले दाबीका ज गामा घरसमेत
समावेश भएको िनजी गठु ीको भ नेमा िववाद छै न ।
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९९८७ - बसदु वे ी त डुकारसमेत िव. मालपोत कायालय, चाविहल, काठमाड समेत
घरबास भएको मोही लगतको ज गा सु िब गन
पाउने भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. ले
प यव था गरेको छ । दाबीको िलखतमा घरसमेत
पन गरी ब डा गन भनी िलिखतमा उ लेख भएको
अव था छ । परापूवकालदेिख घरबास गरी आएको
मोही हकको ज गा िब गन वा अ य कारले हक
छाडी िदन सिकने अव थामा मोहीको अंिशयाराबीच
ब डा हन स ै न भ नु मनािसब देिखँदैन । घर ब डा गन
िनवेदकको हकलाइ िन योजन वा संकुिचत हने गरी
अंशब डा िलखत नै पा रत गन अ वीकार गनु मनािसब
नभएकोले ब डाप को िलखतलाई दरिपठ गन िवप ी
मालपोत कायालयको िमित २०७२।८।१७ को आदेश
र पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२
को आदेश िु टपूण रहेको ट हँदा यसै अदालतको
िडिभजन बे चका माननीय यायाधीश ी इ र साद
खितवडाको राय सदर ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो ।
उपयु बहस िजिकर सनु ी िनवेदकको
मागबमोिजमको अंशब डाको िलखत पा रत नगरी
दरिपठ गन गरेको मालपोत कायालय चाविहलको
िमित २०७२।४।२० र पनु : िमित २०७२।८।१७
को आदेश तथा पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।१२।१२ को आदेश िु टपूण रहेको भ ने
िनवेदन िजिकरमा संयु इजलासमा माननीय
यायाधीशह बीच रायमा मैत यता हन नसक फरक
फरक राय य भई सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम यस इजलासमा
पेस हन आएको ततु मु ामा देहायका ह को
िन पण गनपन
ु देिखयो ।
· दाबीको गठु ी ज गामा िनवेदकह को मोही
हकको हकािधकार छ वा छै न ?
· गठु ीको ज गाको मोही हक ब डा हन स ने हो
वा होइन ?
· िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो,

होइन ? भनी िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. उि लिखत िनणायक िवषयमा वेश
गनपु ूव ततु मु ाको त यगत िवषयलाई िसंहावलोकन
गनु सा दिभक देिखयो । िनवेदकको घरसमेत भएको
मोही लागेको िनजी गठु ीको ज गालाई अंिशयारबीच
ब डा गन गरी भएको िलखतलाई दरिपठ गन गरेको
मालपोत कायालयको िमित २०७२।४।२० र पनु :
िमित २०७२।८।१७ को आदेश र उ आदेशको उपर
परेको िनवेदनमा के ही बोली रहनु परेन भ ने पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ को आदेश
पेस गरी उ आदेशह
य कानूनी िु ट रहेको
भनी उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी मोही हक ब डा
गरी िदनु भनी परमादेशसमेतको माग गरी िनवेदन दाबी
िलएको देिखयो । ीरामच िनजी गठु ीको नाममा
मालपोत कायालय चाविहल काठमाड मा दता े ता
कायम रही बासदु वे ी त डुकारको नाममा मोिहयानी
दता कायम भएको का.िज., का.म.न.पा. ७, िसट नं.
१०२-११०६-०५ को िक.नं. ६१ को १-१-१-२ घर
ज गाम ये पि चमबाट िक ाकाट गरी ०-९-०-३ घर
ज गा बसदु वे ी त डुकार, सु ी रामकुमारी त डुकार र
सूय त डुकारसमेत ३ जनाको अंशभागमा रहने, उ
घरज गाको बीच भागबाट ०-२-२-३ घरज गा च राज
त डुकारको अंशभागमा रहने र पूवतफबाट ०-५-२० घरज गा िवजयराज त डुकारको अंशभागमा रहने
गरी अंशब डाको िलखत तयार भएको िमिसल संल न
ितिलिपबाट देिखयो । उ िलखतको स ब धमा
िवप ी कायालयबाट भएको दरिपठ आदेश हेदा
िनवेदकसमेतका अंिशयारह ले २०७२।४।२० मा
िनवेदनसाथ पा रत ग रपाउँ भ ने अंशब डा िलखतमा
ज.ध. ीरामच िनजी गठु ी मोही बसदु ेवी त डुकार
कायम भएको िक.नं. ६१ को ज गाको िक ाकाट
गदा ज गाको वािम व प रवतन भई अदालतको
फै सलािवपरीत हने हँदा मोहीह बीच िक ाकाट गरी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
अंशब डा गन नसिकने हँदा अ.बं. २७ नं. बमोिजम
भनी दरिपठ ग रएको देिखयो । सोहीबमोिजमको
दरिपठ मालपोत कायालय चाविहलले पनु : िमित
२०७२।८।१७ मा समेत गरेको देिखयो । उ
आदेशउपर अ.बं.१७ नं. बमोिजम परेको िनवेदनउपर
सनु वु ाइ गदा मु ाको कारबाहीको स ब धमा आदेश
भएको नदेिखँदा मालपोत कायालयको िमित
२०७२।८।१७ मा भएको आदेश स ब धमा के ही
बोली रहन नपन भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२।१२।१२ मा आदेश भएको पाइ छ । उ
िक.नं.६१ को े.फ.१-१-१-२ को ज गामा ज गावाला
रामच गठु ी जिनइ बसदु ेवी त डुकारलाइ मोिहयानी
हकको माण प भूिमसधु ार कायालय काठमाड ले
िदएको देिख छ । उ ज गामा बसदु वे ी त डुकारको
नामको घर भएको र मूल पीच सडक रहेको भनी
काठमाड महानगरपािलका कायालयले घरबाटो
मािणत गरेको देिखएको छ ।
३. उपयु िनवेदन दाबी तथा िमिसल
कागज अवलोकनप ात् पिहलो तफ िवचार गदा
यसै मु ामा संयु इजलासमा माननीय यायाधीश
डा. ी आन दमोहन भ राइले राय य गन ममा
िक.नं. ६१ को ज गा रामच गठु ीको भनेपिछ रामच
मि दरसँग स बि धत गठु ी रहेछ भ ने बु नु पन ।
बि सपतु ली थु कोमा अवि थत सो गठु ी कमाि डङ
कणल सनकिसंह ट डन े ीले िव.सं. १९२८ मा
थापना गरेको, सनकिसंहले ी रामच समेतको
थापना गरी प चामतृ सिहत िन य पूजा आजा, ा,
मि दरको संर ण र यव थापनसमेतको लािग आ ना
िकनवु ा िबता ३२७ र सरकारबाट रझमा पाएको
४६ रोपनीसमेत ३७३ रोपनी ज गा र सोही थानमा
उनक छोरी महाकुमारीले ी महा कुमारे रसमेतका
थापना गरी २५ रोपनी गठु ी राखेको, यसैगरी सोही
थानमा मि दर थापना गरी २५ रोपनी गठु ी राखेको,
यसैगरी सोही थानमा मि दर थापना गरी िनल वज

वमाले िमित १९८१ सालमा पाँच रोपनी गठु ी
राखेको भनी ऐितहािसक ोत अिभलेखको उ रण
(Citation) गरी स दभ त यको िव ेषण गनभएको
ु
पाइ छ । उपयु त यह समेतका िमिसल संल न
कुनै पिन कागजातबाट व तिु न माणबाट दाबीको
ज गा राजगठु ी वा गठु ी सं थान अधीन थ ज गा
रहेको पिु भएको पाइँदैन । ततु िनवेदनमा दाबीको
ज गालाइ िनवेदकले रामच िनजी गठु ी हो भनेकोमा
यसै कृितका अ य िक ाको स ब धमा िववाद
उठेकोमा रामच गठु ीको ज गालाइ िनजी गठु ी भनी
बोिलएको पाइ छ । दाबीको ज गालाइ रामच िनजी
गठु ीको भ ने िनवेदन िजिकर भएकोमा िवप ीतफबाट
राजगठु ीको हो भनी ित िजिकर निलएको अव थामा
अदालत वयंले उठाइ िववाद सज
ृ ना गन िम ने
अव थासमेत हँदनै ।
४.
ततु मु ामा िनवेदकले िमित
२०५८।५।१८को िनणयले का छा त डुकारका
नाउँबाट बसदु वे ी त डुकारका नाउँमा नामसारी
भइ कायम हन आएको भ ने भूिमसधु ार कायालय
काठमाड बाट दान ग रएको मोही हकको माण
प नै पेस गरेको देिखएबाट अ यथा पिु नभएस म
िनजी गठु ी भ ने िनवेदन दाबीलाइ अ यथा भ न िम ने
देिखएन । मोही लागेको गठु ी ज गा देिखँदा जोतकमोत
वा कुनै भोगका मा यमबाट गठु ीको उ े यलाइ
िनर तरता िदने भनी बु नु पन हँदा जोत भोग गन
निम ने देिखँदैन । गठु ीको ज गा जोतकमोत गरेको
कारण समेतबाट गठु ीमा मोही हक ा हने हँदा य तो
ज गा कमाउने मोहीको पख
ु ाले नै गठु ी राखेको पिु
हन अिनवायता छ भ न िम दैन । साथै गठु ी सं थान
ऐन, २०३३ को दफा १९क बमोिजम िनजी गिु ठयारले
गठु ीको लगत तोिकएको ढाँचामा सं थानमा िदनपु नछ
भ ने कानूनी यव था भए पिन यी िनवेदकह गिु ठयार
नभएको र गिु ठयारले य तो लगत िदए निदएको
ततु मु ामा उठेको पाइँदैन । यसरी िववाद उठी
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९९८७ - बसदु वे ी त डुकारसमेत िव. मालपोत कायालय, चाविहल, काठमाड समेत
िन पण गनपन
ु नदेिखएको र मोहीको हैिसयतका यी
िनवेदकलाइ य तो लगत िदनपु न गरी अिनवायता
नभएको तथा सो लगत निदएको कारणले मा मोही
हकमा असर पु ने अव था पिन देिखँदनै ।
५. भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२५(३)(ख) ले गठु ी सं थान अधीन थ ज गा
कमाउने यि लाइ मोहीको हक ा नहने यव था
गरेको देिख छ । गठु ी सं थान ऐन, २०२९को दफा
२६(ग) को ितब धा मक यव थाको (१) मा यो
ऐन वा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ वा अ य चिलत
नेपाल कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
गठु ी तैनाथी ज गामा सं थानले िलिखत म जरु ी
गरी मोिहयानी दान गरेकोमा बाहेक २०३० साल
चै मसा तस म य ता ज गामा कसैले मोिहयानी
हक ा गन छै न र सो अविधिभ सं थानले आफै ँ
खेती, वागवानी वा पशपु ालन गन चाहेमा चिलत
कानूनबमोिजम मोही पजनी गन स ने याम समयमा
ज गा िझ न स नेछ भ ने यव था भएबाट २०३०
साल चै मसा तअिघ गठु ी तैनाथी ज गामा के बल
कमाइ गरेको आधारबाट मोही कायम हन स ने
देिखँदैन । उपयु अव था र िववादसमेत ततु
मु ामा देिखएको पाइँदनै । साथै गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ को दफा २६ र २७ बमोिजम खास जोताहा
िकसानले मोिहयानी हक पाउने नै देिखएको छ । गठु ी
सं थान ऐन, २०३३ को दफा २६(७) मा “यस
दफामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै
गुठी अधीन थ ज गामा कसैले कानूनबमोिजम
अिधकार पाइ घरबारी बनाइ बसोबास गरी आएको
भए चिलत नेपाल कानूनबमोिजम घरबारीबापत
रा न पाउने ज गाको हदस म ज गा सोही
यि को नाममा मोिहयानी दता हनेछ” भ ने
कानूनी यव थासमेतबाट राजगठु ी र िनजी गठु ी दवु ै
कृितको गठु ीमा मोही ला ने देिखएकोमा िनवेदन
बेहोरासमेतबाट ज गा रामच गठु ीको देिखइ बसदु ेवी

त डुकार मोही देिखँदा उ ज गा मोही लागेको ज गा
र मोहीको घरबाससमेत रहेको भ ने देिखन आएकोले
िनवेदकह दाबीको गठु ी ज गाको मोही रहेको देिखँदा
मोही हकािधकार रहेको देिखन आयो ।
६. गठु ीको ज गाको मोही हक ब डा हन स ने
हो वा होइन ? भ ने दो ो तफ हेदा, गठु ी सं थान
ऐन, २०३३ को दफा २(ग) मा “गठु ी भ नाले कुनै
मठ वा देवी देवताको पव, पूजा वा जा ा चलाउन
वा कुनै धािमक वा परोपकारी कामको लािग कुनै
मि दर, देव थल, धमशाला, पाटी-पौवा, इनार,
पोखरी तलाउ धारा, िपयाउ, बाटो, घाट, पुल
चौतारा, गौचरण बाग, बगचा, जंगल, पु तकालय,
पाठशाला, औषधालय, िचिक सालय घर, इमारत
वा सं था बनाउन वा यसको संर ण गन कुनै
दाताले आ नो चल अचल स पि वा आय ता
आउने अ कुनै रकममा कुनै हकछाडी राखेको
गठु ीसमेतलाइ स झनु पछ ।” भनी प रभाषा गरेको
देिख छ । उपयु प रभाषासमेतबाट गठु ी भनेको
धािमक, सां कृितक परोपकारी आिद पर परा, मा यता,
चलन थालाई स चालन र कायम रा न, यसको
िवकास गराउनसमेतको िहतकारी उ े यको लािग
थािपत भएको सं था, गिु ठयारको योगदान र गठु ीको
स पि समेतलाइ बु नु पन ह छ । “गठु ी रा नेले
आ नो इ छाप माफत य इ छालाई नमािसने
गरी जोगाई िनर तरता (Perpetual continuity)
दान गनु रा य वा रा यको अङ् गका पमा रहेका
सबै िनकायह को कानूनी कत य हने ।” भनी यसै
अदालतबाट िस ा त (िनवेदक मनोजमान जोशीसमेत
िव भूिमसधु ार कायालय, बाने रसमेत ने.का.प.
२०६७ िन.नं.८३१६) ितपादन भएको पाइ छ ।
दाताले आ नो चल अचल स पि वा आय ता वा
स पि मा आ नो हक छाडी समूह, स दाय वा
सावजिनक िहतका लािग समपण गन हँदा य तो
गठु ीको स पि बाट नै कुनै सामािजक वा धािमक
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
काय िनर तर गन उ े य अ तिनिहत हने भएकोले
गठु ी रा नेको इ छा र गठु ीको उ े यलाई नमािसने
गरी जोगाई िनर तरता (Perpetual Continuity)
दान गनपन
ु तथा गठु ी सामािजक, धािमक र
सां कृितक पर पराको एक अिभ न अंग भएकोले
गठु ीको भावकारी उपयोग गरी दु पयोग वा धमलोप
हन निदने गरी गठु ी स पदाको सिु नि तता हनपु नमा
समेत िववाद हन स ै न । तथािप गठु ीको दानप
िशलालेखसमेतको िलखतबमोिजमको काम चलाउने
दािय व मूलत: गिु ठयारह मा हने भए पिन अव था,
प रि थित र कानूनी यव थाअनस
ु ार यस िकिसमका
स चालन र यव थापनस ब धी दािय वसमेत
गिु ठयारबाहेकका मोही वा गठु ीको सरोकार देिखएका
यि ह मा समेत पन स छ । साथै गठु ीको
उ े यअनु पको य तो दािय वको वहन गठु ीको
स पि को ोतबाट नै उपाजन गरी गनपन
ु हँदा सोही
ोत नै प रचालन गरी गठु ी स चालनको िनयिमत काय
गनपन
ु र गठु ीको अिविछ नताको लािग भैपरी काय वा
समय प रि थितअनस
ु ार सधु ार ग रने काय गनपन
ु
ह छ । य तो काय गदासमेत गठु ीको िनर तरता र
जीव तता (Continuity and existence) लाइ असर
नपन गरी गनपन
ु ह छ । उपयु ानस
ु ार सम अव था
प रि थित, ऐितहािसक अव था र घटना म, गठु ीको
स पि को अवि थित, कानूनी यव थासमेतका
सम िव ेषणबाट नै गठु ीको िनर तरता र जीव तता
(Continuity and existence) लाइ असर परे
नपरेको िन य ल गनपन
ु देिखएको छ । ततु मु ाको
िवषयव तु हेदा मोहीले गठु ीको ज गा कमाएबापत
गठु ीको मोही हक ा गरेको र लामो समयदेिख घर
बनाइ बसोबास गरेकोमा कुनै िववाद देिखँदैन । यसरी
रट िनवेदकम येका वसदु ेवी त डुकार मोही कायम
भइरहेकोले जोतकमोत वा भोग गन िम ने कृितको
गठु ी ज गा देिखएको र य तो गठु ीको ज गाको मोही
हकस म ह ता तरणको काय आफै ँ मा गठु ीको

िनर तरता र जीव तता (Continuity & existence)
तथा गठु ी स पि को पिव ता (Sanctity of trust
property) िव असर पन कुनै अव था पिु हन
आउँदनै । उपयु ानस
ु ार िववादको प रि थित र
स दभ (circumstances & contextually) ले
िववािदत नदेिखए पिन मोहीको हकवालालाइ ा
हक ह ता तरण गन काय र मोही हक बाँडफाँडले
गठु ीको िनर तरता र जीव तता (Continuity and
existence) लाइ असर पन नपन स दभको िववािदत
िवषय कानूनी िववाद देिखन आएको छ ।
७.
ततु मु ामा उठेको कानूनी
िववादको स ब धमा स ब कानूनी यव था र
ितपािदत निजर िस ा तसमेतको अवलोकन गरी
हेदा “परापूवकालदेिख िविभ न उ े य राखी
दाताह बाट रािखएका गुठी ज गाह िविभ न
ि याबाट रैतान न बरीमा प रणत हदँ ै जाने
अव थाको िसजना भएको पाइएको हदँ ा सं कृितको
संर ण र स वधन तथा धािमक थल र धािमक
गुठीको स चालन र संर ण गन संिवधान द
हकमा नै आघात पु न जाने अव था देिखएको
छ । य तो अव था िसजना हन निदई सं कृितको
संर ण र स वधन तथा धािमक थल र धािमक
गठु ीको स चालन र संर णको संवैधािनक
हकको सिु नि तताका लािग गठु ी सं थान ऐन,
२०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को ख ड
(ग) र ऐ. दफा ३६ नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोिजम
आजैका िमितदेिख लागू हने गरी अमा य र बदर
हने । ऐन ारा समिथत नरहेका र सं कृितको
संर ण र स वधन तथा धािमक थल र धािमक
गुठीको स चालन र संर णका लािग ग रएको
संवैधािनक हकसमेतको ितकूल रहेका िनणयह
र यसका आधारमा भए गरेका प रप ह समेत
उ षे णको आदेश ारा बदर हने ।” भनी यसै
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अदालतबाट ने.का.प. २०६४, अंक १० िन.नं. ७८८५
पृ १२७५ रट िनवेदक काशमणी शमासमेत िव
मि प रषदस
् मेत भएको संवत् २०५८ सालको रट
नं. ७७ मा िस ा त ितपादन भई गठु ीलाई िनर तरता
िदनपु न र जीव तता रा नु पन स ब धको र गठु ी
ज गा रैतान न बरीमा प रणत गन नसिकने िवषयको
देिखएकोले उ निजर िस ा त गठु ी वािम वमा नै
असर परे िव जारी भएको देिखएको छ । ततु
मु ामा उठे को िवषय रामच िनजी गठु ी तथा
ज गाधनी यथावत् कायम रहने देिखएकोले वािम व
प रवतनसँग कुनै स ब ध देिखँदैन । ब मोही हकसँग
स बि धत रहेको देिखएकोले ने.का.प. २०६४, िन.नं.
७८८५, प.ृ १२७५ मा कािशत उि लिखत निजर
िस ा त फरक त यका स दभमा ितपादन भएको
देिखयो ।
८. गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा ३०
मा “मोिहयानी हक ख रद िब गन सिकने िवशेष
यव था: भूिमस ब धी ऐन, २०२१ तथा अ य
चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन यस ऐनबमोिजम मोिहयानी कमाइ आएको
ज गाको मोिहयानी हक ख रद िब हनस नेछ”
भ ने देिखँदा मोही हक ह ता तरणले गठु ीको
िनर तरता र जीव तता (Continuity & existence)
तथा गठु ी स पि को पिव ता (Sanctity of trust
property) मा असर नपन आधारमा नै िवधाियकाले
उपयु कानूनी यव था गरेको मा नु पन ह छ ।
मोही हक ख रद िब हँदाको अव थामा िक ाकाट
हने अव था वभावत: हने हँदा कानूनी यव थाले
नै प रोक लगाएकोमा बाहेक मोही ख रद िब को
बखत िक ाकाट गन काय िनयिमत काय नै मा नु पन
देिखँदा मोही हकको ह ता तरण, िक ाकाटसमेत गन
निम ने कानूनी आधार देिखएन । गठु ीको वािम वमा
प रवतन नगरी िनर तरता िदइ यथावत् पमा जोगाइ
रा नु गठु ीको अवधारणा, उ े यसमेतबाट थायी

कृित (Static or immutable nature) भएकोले
गठु ीको िनर तरता र जीव ततामा असर पन िकिसमको
कुनै पिन िकिसमका वािम वको प रवतन गठु ीको
अवधारणा तथा उ े यबाटै वीकाय हन स ै न ।
तर गठु ीको आ दानी व पको कुनै ज गा जिमन
घर कसैले योग भोग गन िम ने अव थाको भएमा
य तो भोगज य आ दानीबाट गठु ीको िनर तरता
र जीव ततालाई नै सघाउ परु याउने
हँदा सो गठु ीको
्
उ े यअनु प नै हने ह छ ।
९. भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६क.
मा “ चिलत नेपाल कानूनमा जेसक
ु ै लेिखएको भए
तापिन मोिहयानी हक ख रद गन वा दान दात यको
पमा वा अ िकिसमले हक छोडाई िलन पाइने
छै न र सरकारी वा गैर सरकारी िबगो वा सजायमा
िललाम िब हनेछैन । तर यो ऐन ार भ हनभु दा
अगावै कुनै मोहीले ज गावालाको वीकृित िलई
वा परापूवदेिख प क घर बनाएको रहेछ भने सो
घरवारीको ज गा िब गन वा अ य कुनै कारले
हक छोडी िदन स नेछ र य तो ज गाका हकमा
दफा ८ को अिधकतम हदस ब धी कुरा लागु हने
छै न” भ ने उ लेख भएको देिखयो । िववािदत घर
िनवेदकह को बसोबास रही आएको परापूवदेिखको
घर हो भ ने त यमा िववाद देिखँदैन । यस कारको
परापूवदेिख घर बनाई बसोबास गरी आएको घरसिहत
घरबारीको ज गा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २६क. बमोिजम िब ब दोब त हन स ने नै
देिखयो । परापूवकालदेिख घरबास गरी आएको मोही
हकको ज गा िब गन वा अ य कारले हक छाडी िदन
सिकने अव थामा मोहीका अंिशयारह बीच अंशब डा
हन स ै न भ नु मनािसब देिखएन । मोहीले भोग गरी
आएको घर र सो घरले चचको ज गा ब डा भए पिन
गठु ीको वािम ववाला ीरामच गठु ीलाई ज गाधनीको
हैिसयतमा ा हने हकमा असर पन अव था
देिखएन । भोगािधकारको हैिसयतस म वाभािवक
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
पमा के ही प रवतनको ि थित रहे पिन वािम वको
िवषयमा कुनै प रवतन हने नदेिखएको र मोही रहेको
आधारमा मोहीका प रवारह का बीच सगोलमा िनमाण
भएको घर ब डा गन पाउने हकलाई िन योजन वा
संकुिचत हने गरी अथ लगाई अंशब डा िलखत नै पा रत
गन अ वीकार गनु यायोिचत हँदैन । अंशब डाको
िलखत पा रत भएको कारणबाट अंिशयारह मा
नरहेको हक थािपत हने वा अ कसैको कुनै
स पि मा थािपत हक समा हने पिन होइन ।
अंशब डाको िलखतको मा यमबाट अंिशयारह को
बीच रहेको स पि को हक र भोगािधकार भागब डा
गन िम ने नै देिखएकोमा यस कारको ब डाप
िलखत पा रत गन ई कार गनु मनािसब देिखँदैन ।
मूलत: गठु ीको ज गाको मोही हक ह ता तरण हने
नै देिखएकोले य तो मोही हक अंिशयारह बीच
अंशब डा गनु पिन हक ह ता तरणकै एक व प हँदा
य तो अंशब डामा रोक लगाउनु नैसिगक सा पि क
हक र कानून द हकमा आघात पु न जाने देिखएको
छ । मोहीका प रवारले परापूवदेिख भोग गरी आएको
घर ब डा लगाएकै कारणबाट गठु ीको अिभ ाय परा त
ह छ वा यसबाट कुनै कारको धािमक वा साँ कृितक
कुरामा असर पदछ भनी मा न सिकने कुनै उिचत
कारणसमेत नदेिखँदा गठु ीको मोही हक ब डासमेत गरी
हक ह ता तरण गन िम ने देिखयो ।
१०. अब, िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी हने हो, होइन ? भ ने ते ो तफ हेदा
िववेिचत आधार माणसमेतबाट दाबीको गठु ी ज गामा
िनवेदकको मोहीयानी हक कायम रहेको देिखएको र
मोिहयानी घर ज गा ब डा गन स ने नै देिखएकोले
अंिशयारले ब डाप बमोिजम मोही हक ब डा गन
िलखत पेस ग रसके प ात् ब डा ग रिदनपु नमा
अंशब डाको िलखत पा रत नगरी दरिपठ गरेको
मालपोत कायालयको िमित २०७२।४।२० र पनु :
िमित २०७२।८।१७ को आदेश तथा पनु रावेदन

अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ को
आदेश िु टपूण देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर
ग रिदएको छ । अ य कुराको रीत पगु ेको भए िनवेदकले
ब डा लगाउने भनी उ लेख गरेको िववािदत घर र
सोले चचको ज गा उ लेख गरी ब डाप पा रत गरी
मा न आएमा कानूनबमोिजम ब डाप को िलखत
पा रत ग रिदनु भनी मालपोत कायालय चाविहलका
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ । रट
िनवेदन खारेज हने ठहर गरेको माननीय यायाधीश
डा. ी आन दमोहन भ राईको रायसँग सहमत हन
नसिकएकोले िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
हने ठहरेकोले माननीय यायाधीश ी ई वर साद
खितवडाको राय सदर हने ठहछ । दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइ िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. काशमान िसंह राउत
या. पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् ।

664

&

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत

नणय नं . ९९८८
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
फै सला िमित : २०७४।११।१६
०७३-NF-००३४
मु ाः ब डा बदर अंश दता
पनु रावेदक / वादी : जग नाथ साद िसंहको म.ु स. गन
महो री िज ला धमौरा गा.िव.स. वडा नं. ८
ब ने राजेशकुमार िसंह
िव
यथ / ितवादी : िज ला महो री धमौरा गा.िव.स.
वडा नं.८ मा ब ने वीरबहादरु िसंहको छोरा
तेजनारायण िसंहसमेत
§ भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को योजनको
लािग भ रने स पि को ७ नं.फाँटवारी
सािबकमा अंिशयारह अलग भइसके को
र नभएको भ ने दवु ै त यलाई प पान
ामािणक मह वको काय गदछ । यसरी
भ रएको ७ नं. फाँटवारीबमोिजमका
स पि आआ ना नाममा दता भइसके का
छन् र सो दता एक कारले समानुपाितक
एवं यायोिचत पमा िमलेको र िब
यवहारको ि यासमेत भइसके को देिख छ
भने यसले अंिशयारह एकआपसमा
अलग भइसके को भ ने त यलाई पुि
गदछ भने फाँटवारीअनस
ु ार ज गाको दता
िनजका नाउँमा भएको छै न र दता भएपिन
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सो यायोिचत एवं समानुपाितक पमा
भएको र िमलेको देिखँदैन भने यसबाट
अंिशयारह सािबकमै अलग भइसके का
रहेछन् भनी भ न निम ने ।
( करण नं.१५)
§ मूल पुखामा वा मल
ू पुखाका कुनै
हाँगातफका स तानमा पैतृक वा अचल
स पि हनु र अक हाँगातफको स तानमा
पैतृक वा अ य कुनै पिन ोतको स पि
नभई उनीह स पि को भोग र भागबाट
कुनै पिन कारणले वि चत हनुपन अव था
परेको भए य तो स तानलाई पन गएको
अ याय र मकाको हदस म यस अदालतले
माण, चलन, िविध यवहारसमेतको
मू याङ् कन एवं या या ारा के लाएर
याय िन पण गनपन
ु ।
( करण नं.१६)
§ वादी र ितवादीबीच अंिशयार नातामा
िववाद नरहेको अव था भए पिन वादीका
िजजु बाजे, बाजे, िपता र वादीको नाममा
नेपालमा कुनै अचल स पि नदेिखएको
र दता, भोग, ितरो एवं िब यवहारबाट
पिन वादी ितवादीबाट अलग भएको पिु
हन नसके को भ ने पर परागत शैलीका
आधारमा वादीले सबै स पि मा पूण पमा
नै अंश भाग पाउने आधार थािपत हन
जा छ भनी भ न िम ने पिन नहने ।
( करण नं.१७)
§ नेपालमा रहेको स पि को हकमा िवदेश
वा भारतमा ब दै आएका अंिशयारबीच
समेत ब डा गदा भारत वा अ य मुलुकमा
य ता अंिशयारसँग रहेको स पि लाई
पिन यानमा राखेर नेपालमा पैतृक वा
अ य स पि को संर ण र जगेना गद

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
ब दै आएका अंिशयारलाई पिन याय याय शासन ऐन, २०४८ र हाल चिलत याय
हने िहसाबले नेपालमा रहेको स पि मा शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२)
अंशब डा गन गरी मु ा िवशेषको पृ भूिमको को ख ड (ख) बमोिजम मु ा पनु रावलोकन गरी हेन
आधारमा हा ो याियक अ यासलाई अनमु ित ा भई दता हन आएको ततु मु ाको
अगािड बढाउँदै जानु पन ।
संि त य र ठहर यस कार छः( करण नं.२०)
मूल पु ष वग य दिु खत भ ने दख
ु ी िसंहका
तीन छोराह मा जेठा म िफरादीका हजरु बबु ा व.
वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह ी हेमराज िसंह, मािहला व. भेगराज िसंह र का छा व.
ह रहर दाहाल, ी ल मीबहादरु िनराला, जोगा िसंह हनहु यो । जोगा िसंह िनस तान वग य
िव ान् अिधव ा ी वै नाथ झा
हनभु एकोले िनजको अंश अपतु ाली खाने कोही पिन
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह ी छै न । व. भेगराज िसंहका चार भाइ छोरामा जेठा व.
महादेव साद यादव, ी लभकुमार मैनाली र राजे साद िसंह, मािहला व. इनरदेव िसंह, सािहँला
िव ान् अिधव ा ी जयनारायण पौडेल
व. राम उदार िसंह र का छा व. चेतु िसंह भएकामा
अवलि बत निजर :
जेठा र का छा मश: राजे साद र चेतु िनस तान
§ नेकाप २०४२, अंक १२, िन.नं.२५५३, वग य हनु भएकोले िनजह को पिन अपतु ाली खाने
प.ृ १०४४
कोही छै नन् । मािहला व. इनरदेव िसंहका छोरा
§ नेकाप २०६३, अंक ७, िन.नं.७७३७
वग य वीरबहादरु र वीरबहादरु को छोरा ितवादी
स ब कानून :
नगनारायण िसंह, तेजनारायण िसंह र िव नारायण
§ याय शासन ऐन, २०४८
िसंह दाजभु ाइ हनहु यो । सािहँला व. राम उदार
िसंहका छोराह व. राम प िसंह र राम व प
सु फै सला गनः
िसंह २ दाजभु ाइ हनहु यो । व. राम पको छोराह
माननीय यायाधीश ी काश च गजरु ल
ितवादी कामे र साद िसंह र ितवादी सरु शे साद
े
महो री िज ला अदालत
िसंह हनहु छ भने वग य राम व प िसंहका २ भाइ
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
छोरा ितवादी िवजयकुमार िसंह उफ ब चा िसंह र
माननीय यायाधीश ी िटकाबहादरु हमाल अजयकुमार िसंह उफ ववन िसंह हनहु छ । यस कार
माननीय यायाधीश ी िमिहरकुमार ठाकुर
ितवादीह नातामा म वादीका भितजा र नाित
पनु रावेदन अदालत जनकपरु
पनहु छ । हजरु बबु ा पु ताका जोगा िसंह िनस तान
यस अदालतमा फै सला गनः
वग हनु भएकाले अंशब डाको योजनको लािग
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ितवादीह र म िफरादी आधा आधाका अंिशयार
ु ी
मा. यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा. ह । ितवादी र म िफरादीका बीच अंशब डा भएको
छै न । २०४२ साल फा गणु मिहनामा घरसारमा
फै सला
चु होमानोस म छु एको हो । म वादी २०१८
या. तेजबहादुर के .सी.: यस अदालतको सालदेिख भारत सरकारको सेवामा कायरत रहेकोमा
िमित २०७१।९।२५ को फै सलाउपर त काल चिलत इ.स. १९९६।२।१ मा अवकाश पाए । ितवादीह
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तेजनारायण िसंह, राजकुमारी िसंह र सरु शे साद
िसंहसमेत ितवादी र ितवादी तेजनारायण िसंहको
छोराह अभयकुमार िसंह र अिजतकुमार िसंह वादी
भई २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को अंश मु ा दता
गरी फै सलासमेत भएको कुरा मेरो छोरा राजेशकुमार
िसंहमाफत स बि धत कागजको न कल िमित
२०६२।११।२८ मा िलँदा थाहा हन आएको छ ।
सो मु ाको िफरादप मा ितवादी तेजनारायणका
बबु ा व. वीरबहादरु र ितवादी तेजनारायण िसंह र
कामे र साद िसंहका बीच िमित २०२०।४।२९ मा
मालपोत कायालय महो रीबाट अंशब डाको िलखत
पा रत भएको बेहोरा उ लेख भएको छ । यसमा म
वादीको अंश नै लोप गरी अंशब डा भएको कुरा थाहा
पाएको छु । अतः म वादीको अंश भाग लोप हने गरी
भएको िमित २०२०।४।२९ को पा रत अंशब डाको
िलखत र सो िलखतबमोिजम ितवादीका नाममा
भएको दतासमेत बदर गरी ितवादीसँग स पणू अचल
स पि को तायदाती फाँटवारी िलई २ ख डको १
ख ड अंश िदलाई मेरो नाममा दतासमेत ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराले वादीले महो री िज ला अदालतमा
पेस गरेको िफराद प ।
वादी हा ो अंिशयार होइनन् । वादी हा ो अंशी
नरहेपिछ अमक
ु िमितमा मानो छु एको भ ने कथनको
कुनै अथ हँदनै । हा ो पु तावलीको अ ययनबाट
लगभग २ सय वषस म सगोलमा बिसरहने अव था नै
हन स दैन । कारण हा ा पर बाजे ससरु ा व. भेगराज
िसंह नै ३ दाजभु ाइ हनहु यो । ती ३ दाजभु ाइको
स पि पिन सगोलमै िथयो भ ने कुराको चचा
वादीको िफरादप मा ग रएको छै न । हा ो परबाजे तथा
परबाजे ससरु ाह आ नै पालामा छु ी ब नु भएको
िथयो । यसथ थम पु ता नै छु सके को अव थामा
हामी ते ो वा चौथो पु ताका यि सगोलमा बसेका
छै न । सगोलमा बिसरहने अव था आउँदैन र यसो

हन स दैन भ नेसमेत बेहोराले ितवादी तेजनारायण
िसंह र राजकुमारी देवीसमेतले संयु पमा पेस गरेको
ितउ र प ।
व हेमराज िसंह, भेगराज िसंह र जोगा
िसंहबीच एकसय वषअिघ नै छु ी िभ न हनभु एको
त यलाई लक
ु ाई तथाकिथत पमा २०४२ साल
फा गणु मिहनामा चु होमानोस म छु एको भ ने
िफराद बेहोरा सवथा झु ा हो । हेमराजका स तान
भारतको पु य ली िवहार रा यमा नै फिकनु भयो ।
भेगराजका स तान नेपालमा ब नु भएको हो । हा ा
बाजे पु ता पिन पिहले नै छु नु भएको िथयो । २०२२
सालमा संयु नाममा ज गा दता छ भनी वादीले
वीकार गरेबाट सगोल प रवारका सद यह को संयु
नाममा ज गा छ भ न िम दैन । छु ी िभ न भएका
यि ह का मा संयु नाममा ज गा हने हँदा २०२२
सालभ दा अिघ वादीका पख
ु ा छु ी िभ न भएको
पिु गदछ । दे.नं. १९३९ को मु ा महो री िज ला
अदालतबाट फै सला भई अि तम भएर बसेको छ । उ
फै सला वादीले बदर नगराएबाट सो फै सलालाई वादीले
वीकार नै गरेको देिखएबाट समेत वादीले हामीबाट
अंश पाउने होइन भ ने बेहोराको ितवादी सरु शे साद
िसंह र कामे र साद िसंहले संयु पमा पेस गरेको
ितउ र प ।
वादीले उ लेख गरेको पा रवा रक तािलका
साँचो हो । हा ो पख
ु ाको घर भारतमा िथयो, पिछ
पा रवा रक सं या बढ् न गई स पि आजन गनलाई
नेपालमा आई बसेका हन् । प रवारका के ही सद य
भारतमा नै ब नभु यो र के ही सद य नेपालमा आई
स पि आजन गन कायमा लागेअनस
ु ार नेपालमा
आय आजन गनमा हा ो प रवारह को सहयोग ा
भएकोमा कुनै दईु मत छै न । यसरी नेपालको महो री
िज लामा जे जित स पि छ, सबै सगोलको नै
हो । मैले गरेको अंश मु ाबाट मैले अंश पाउन नसके को
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भए पिन वादीलाई अंश िदलाई िदएमा मेरो म जरु छ
भ नेसमेत बेहोराले ितवादी िव ानारायणको तफबाट
पेस भएको ितउ र ।
सु अदालतबाट ितवादी नगनारायण,
ितवादी िवजयकुमार उफ ब चा िसंह र ितवादी
अजयकुमार िसंहका नाममा जारी भएको याद िमित
२०६३।३।२९ मा तामेल भई िनजह ले ितउ र
निफराई यादै गज
ु ारी बसेको ।
स पूण स पि बाट आधा स पि वादीले
पाउनु पन हो भ नेसमेत बेहोराले ितवादीका
िव ानारायणका सा ी निजर कवारी, जमसेद
कवारीसमेतले गरेको बकप ।
ितवादी कामे र साद र सरु शे साद
िसंहका बीच २३ वष पिहले अंशब डा भइसके को छ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कामे र साद िसंहका
सा ी राम सागर यादवले गरेको बकप ।
वादी ितवादी १००-१५० वष पिहलादेिख
िभ न भई अलग अलग छन् । ितवादी तेजनारायण
िसंहसमेतबाट वादीले अंश पाउने होइन भ नेसमेत
बेहोराले ितवादी तेजनारायण िसंह र राजकुमारी
देवीका सा ी महे कुमार म डलले गरेको बकप ।
ितवादी सरु शे साद िसंहको नाममा महो री
िज ला धमौरा भवानीपरु गा.िव.स. वडा नं. ९(क)
अ तगतका िक.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७,
१६९, वडा नं. ९(ख) अ तगतका िक.नं. ६४, २१६,
२२१, अंजनीकुमार िसंहको नाममा ऐ. वडा नं. ५(क)
िक.नं. २, रािजवकुमार िसंहको नाममा ऐ. वडा नं.
९(क) िक.नं. २१८, रािजवकुमार िसंह र अंजनीकुमार
िसंहको संयु नाममा ऐ. वडा नं. ९(ख) िक.नं. १२९,
४३६, कामे र साद िसंह नामको ऐ. वडा नं. ५(क)
िक.नं.४६, ऐ. वडा नं. ९(क) अ तगत िक.नं. १३७,
३३, १८, ९८, वडा नं. ९(ख) अ तगतका िक.नं.
१७०, ३४०, २२३, ऐ. वडा नं. ८ ि थत . १ लाख

मू य पन २ कोठा र फुसको घर, ितवादी राजकुमारी
देवीको नाममा ऐ. वडा नं. ९(ख) अ तगतका िक.नं.
२८६, ३७९, २१९, ५२१, वडा नं. ९(क) को िक.नं.
१९७, ितवादी तेजनारायण िसंह नाममा ऐ. वडा
नं. ५(क) अ तगत िक.नं. ६०, ६१, १४८, १४९,
१५०, ऐ. वडा नं. ५(घ) को िक.नं. २, वडा नं. ९
(क) को िक.नं. २११, २००, ऐ. वडा नं. ९(ख) को
िक.नं. ६६८, ६६६, ६७०, ७१२, िक.नं. २२१ को
ज गा अजयकुमार िसंहको िनजी हो, वडा नं. ५(क)
को िक.नं. २३० को ज गा तेजनारायण बहु ारीको
िनजी हो, वडा नं. ९(ख) को िक.नं. ६५४ को ज गा
ओममूत रािजवकुमार िसंहको नाममा भएको अित र
तेजनारायण िसंहले िविभ न यि बाट गरी ज मा
.३,२५,०००।–ऋण िलएको भ नेसमेत बेहोराको
तायदाती फाँटवारी िमिसल सामेल रहेको देिख छ ।
मानो छु एको िमितमा दवु ै प को मख
ु
निमलेकोले िफराद परेको अिघ लो िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम भइसके को र वादीको
अंशहक लोप गरी ितवादीह का बीच भएको िमित
२०२०।४।२९ को ब डाप वादीले पाउने अंश
भागस ममा बदर भई वादीले ितवादीबाट अंश
पाउने देिखँदा तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत दता
े तासँग िभडेका हकभोगको माण भएका ज गाबाट
२ भागको १ भाग अंश छु याई वादीले दता गराई िलन
पाउने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको महो री िज ला
अदालतको िमित २०६५।३।१९ को फै सला ।
उ फै सला िमलेको छै न । िकनभने िमित
२०२०।४।२९ मा भएको ब डाप पिछस म िजउँदै
रहनु भएका यी वादीका बबु ा आमाले यो ब डाउपर
उजरु गन नसके पिछ अब यी वादीलाई उजरु गन हक
नै नरहेको हँदाहँदै पिन सो कुरालाई नजरअ दाज
गरी भएको सु अदालतको िमित २०६५।३।१९ को
फै सला बदर गरी पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ
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भ नेसमेत बेहोराले ितवादी तेजनारायण िसंह र
राजकुमारी देवीले संयु पमा पनु रावेदन अदालत
जनकपरु मा पेस गरेको पनु रावेदन प ।
वादीको दाबी हामीउपर ला न स दैन ।
िव ानारायण िसंहले हामीसमेत उपर अंश मु ा र
िलखत बदर मु ा िदनभु एकोमा अंश मु ामा वादीले
तारेख गज
ु ारी बसेको हँदा मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको
महलको २२ र २७ नं. बमोिजम मु ा तामेलीमा
रािखिदने ठहरी िमित २०६१।१।२७ मा फै सला
भएको छ । सो फै सलालाई सु अदालतले माणमा
हण गरेको देिखँदनै । साथै सो फै सला वादीले बदर
गराउन स नभु एको छै न । यसथ बु नु पन माण
नबझ
ु ी भएको सु फै सला माण ऐन, २०३१ को
दफा ३, ५४ र मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८४क नं. समेतको
िवपरीत हँदा बदर गरी पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराले ितवादी सरु शे साद
िसंह र कामे र साद िसंहले संयु पमा पनु रावेदन
अदालत जनकपरु मा पेस गरेको पनु रावेदन प ।
यसमा दे.प.ु नं. ३३१० को मु ामा यवहार
माणबाट अंश पाउन बाँक रहेको नदेिखएको
अव थामा पिन वादीले अंश पाउने ठहर गरेको महो री
िज ला अदालतको िमित २०६५।३।१९ को फै सलामा
माण मू याङ् कनको मा िु ट गरेको भई इ साफ
फरक पन स ने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२
नं. बमोिजम यथ िझकाउनु भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०६७।६।३
को आदेश । साथै सोही िमितमा दे.प.ु नं. ३३०९ को
मु ासँग अ तर भावी भएकोले छलफलका िनिम
यथ िझकाउनु भ ने बेहोराले भएको आदेश िमिसल
सामेल रहेको देिखयो ।
वादीले खल
ु ाएको नाता र पु तावारीलाई
ितवादीह ले वीकार गरेको देिख छ । वादीका
बाबु बाजेले पिहले अंश िलई छु ी िभ न भएको भनी

ितवादीह ले िजिकर िलएको भएपिन सो िजिकरलाई
माणबाट पिु गन सके को पाइँदैन । माणमा आएको
२०५८ सालको दे.नं. १९३९ को वादी अिजतकुमार
िसंहसमेत र ितवादी ियनै तेजनारायण िसंहसमेत
भएको अंश दता मु ामा ितवादी जेतनारायण िसंहको
ितउ र प को करण ४ मा धमौरा भवानीपरु
गा.िव.स. वडा नं. ९(क) िक.नं. २०, ९९, १३९, ४३,
४७, १६७ र १६९ तथा ऐ. वडा नं. ९(ख) को िक.नं.
६४, २१७ र २२१ गरी ज मा १० िक ाको १०१८-१८ े फल ज गा ितवादी म तेजनारायण िसंह,
ितवादी सरु शे साद िसंह र हा ा काका जग नाथ
िसंहसमेत ३ जनाको साझा हक भोगअ तगतको हो
भनी उ लेख गरी वादी एकासगोलमा रहेको त यलाई
वीकार गरेको हँदा वादी अंिशयार रहेको कुरामा माण
ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम ितवादीह
िवबि धत भएको देिखयो । २०२२ सालमा भरेको
७ नं. फाँटवारीमा यी वादी जग नाथसमेतको संयु
स पि भनी फाँटवारी पेस भएकोसमेतबाट यी
वादी ितवादीह एकै सगोलका अंिशयार रहेको
देिख छ । ितवादीह का बीचमा चलेको अंश मु ामा
भएको फै सलाले वादीको अंशहक जान स दैन ।
वादीले अंश पाइसके को भ ने माणबाट नदेिखएकोले
ितवादीह ले िमित २०२०।४।२९ मा पा रत
ब डाप मा वादीको अंशहक लोप गराएको देिखन
आएको हँदा उ ब डाप वादीको हकस म बदर
भई वादीले अंश पाउने नै देिखन आएकाले महो री
िज ला अदालतको िमित २०६५।३।१९ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०६८।१।२८
को फै सला ।
उ फै सला िमलेको छै न । िमित
२०२०।४।२९ मा पा रत ब डा प बदर गराउन
वादीले िमित २०२०।५।१ गतेबाट लागू भएको नयाँ
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मल
ु क
ु ऐनको ज गा िम नेको महलको १८ नं. लाई
बनाएको आधार हण गरी ततु मु ामा फै सला
भएको छ । यो िु टपूण छ । िकनभने पिछ लो संशोिधत
मल
ु क
ु ऐन लागू हनभु दा अिघ िमित २०२०।४।२९
मा भएको पा रत ब डा प को िलखत पिछ बनेको
कानूनको आधारमा बदर हन स दैन । यसरी िमित
२०२०।४।२९ को पा रत ब डा प लाई िमित
२०२०।५।१ बाट लागू भएको कानूनले बदर नहने
प हँदाहँदै पनु रावेदन अदालतबाट वादी दाबी पु ने
गरी भएको फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा ५४
तथा अ.बं. १८४(क) समेतको िु ट छ, नयाँ मल
ु क
ु
ऐनको ज गा िम नेको महलको १८ नं. मा िलखत
भएको िमितले २ वषिभ बदर गराउनु पन बा या मक
कानूनी यव था िथयो । सो हद याद पिन यितत गरी
मल
ु क
ु ऐन सात संशोधन (िमित २०३४।९।२७)
ारा थप भएको यव था अवल बन गरी दता भएको
मु ाको िफराद प हद यादिवहीन भएको ट हँदाहँदै
यसलाई िववेचना नगरी भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सलामा मल
ु क
ु ऐन ज गा िम नेको महलको १८ नं.
को िु ट छ ।
िमित २०२०।४।२९ मा ब डा प पा रत हँदा
वादीका बबु ा आमा जीिवतै हनहु यो । वादीका बाबु
आमा जीिवत रहँदाकै अव थामा सो ब डा प बदर
गराउन अ.बं. ८२ नं. बमोिजम हकदैया देखाएर आउनु
भएन । अ.बं. ८२ नं. बमोिजम िमित २०२०।४।२९
मा ब डा पा रत हँदा जीिवत रहेका वादीका बबु ा
आमाले नालेस नगरी िनजह को मृ यपु ात् यी वादी
जग नाथ िसंहले नालेस िदन नपाउने हँदा पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सलामा अ.बं. ८२ नं. को िु ट
छ । झ डै २०० वषको लामो पु तावलीले आजस मका
पु ताह एकासगोलमा बसेको होला भ ने कुरालाई
आ मसात् गदन । वादी ते ो पु ताका हनहु छ,
अंशब डाको महलको १, ३ र ५ नं. ले िनधारण गरेको

पु तािभ वादी परेको देिखँदैन, हामीले पु तावलीस म
वीकार ग य , अंिशयार भनेर हामीले वीकारेका छै न ,
पु तावली वीकानु र अंिशयार वीकानु अलग-अलग
कुरा हन् । िमित २०२०।४।२९ मा सगोलमा रहेका
यि ह बीच ब डा भएको िथयो । यस समयमा यी
वादी सगोलका िथएनन् । २०२२ सालमा तीन जनाको
नाम उ लेख भई ब डा प बाहेकका ज गा देखाई साझा
भनी ७ नं. फाँटवारी भ रएकोबाट सगोलको भ न
िम दैन । स पि को वामी जित जना पिन हनस ने
कुरालाई नकान िम दैन ।
िव ानारायण िसंह वादी र तेजनारायण
िसंहसमेत ितवादी भएको २०५३ सालको दे.नं.
१५१६ को मु ा र दे.नं. १९३९ को अंश मु ामा िमित
२०२०।४।२९ को ब डाप लाई आधार मानी फै सला
भएको छ । उ दवु ै फै सलाह अि तम भएर रहेको छ ।
यसथ उ फै सलालाई हण गरेर फै सला गनपनमा
सो
ु
नगरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलामा माण
ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को िु ट छ । साथै
वादीले ततु मु ाको िफरादको करण (३) मा मेरो
अंशको ज गाको आय ता सालसालै मलाई ितवादी
तेजनारायणले बझ
ु ाउने गरेको माण मसँग छ भनी
उ लेख गनभएको
छ । यसरी उ लेख भएपिछ वादीले
ु
अंशमा दाबी गनु गलत ह छ, अंश भइसके को भ ने
कुरामा वादी िवबि धत रहेको अव थामा यसलाई
माणमा निलई भएको फै सलामा माण ऐन, २०३१
को दफा ३४ को पिन िु ट हँदा पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट भएको फै सलामा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड (क)
र (ख) को आधारमा मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराले ितवादी तेजनारायण
िसंह, राजकुमारी देवी, सरु े साद र कामे र साद
िसंहको म.ु स. गन अंजनीकुमार िसंहले यस अदालतमा
िदएको िनवेदन ।
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९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत
यसमा िमित २०२०।४।२९ मा मालपोत
कायालय महो रीबाट पा रत अंशब डाको िलखतको
स ब धमा िमित २०६२।१२।१३ मा मा वादीले
िफराद दायर गरेको, वादीका बाबु आमा जीिवतै हँदा
सोलाई बदर गराउन नसके को अव थामा कानून
तथा माणको समिु चत मू याङ् कन नगरी महो री
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०६८।१।२८
मा भएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको
१, ३२, ३५ नं.,अ.बं. १८४ (क) नं. र माण ऐन,
२०३१ को दफा ३ तथा ५४ को िु ट िव मान रहेको
देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२
को उपदफा (१) को ख ड (क) र (ख) बमोिजम मु ा
दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको छ भ ने बेहोराको
यस अदालतको िमित २०७०।३।१६ को आदेश ।
वादीका बाबक
ु ो २०३० सालमा र आमाको
२०५० सालमा मृ यु भएको भ ने ितवादीह को
िजिकरलाई वादीले होइन भनी ितवाद गनसके को
अव थासमेत देिखँदनै ।२०२२ सालमा भरेको ७
नं. फाँटवारीमा आ-आ नो नामका ज गाह आ नै
िववरणमा र संयु नामको ज गाको िववरणमा मा
तीन जनाको नाम उ लेख भएको भ ने त यलाई वादी
वयंले वीकार गरेको र ७ नं. फाँटवारी िववरणमा
नाम उ लेख भएको कारणले मा वादी ितवादीह
सगोलका अंिशयार हन् भ न िम ने देिखँदैन ।
ितवादीह बीचमा िफराद पनपु ूव नै
अंशब डा भइसके को देिखएको र ितवादी तेजनारायण
िसंहले आफूलाई वािषक पमा बालीको आय ता
बझ
ु ाउने गरेको भ ने वादीको भनाइबाट छु ी िभ न
नभएका अंिशयारले अका सगोलका अंिशयारलाई
बालीको आय ता बझ
ु ाउने गरेको भ ने तकले वादीलाई
म त गन स ने देिखँदैन । वादी ितवादीह बाट
फरक फरक पमा पेस भएका तायदाती फाँटवारीमा

देखाइएका ज गाह ितवादीतफका अंिशयारह का
नाममा दता े ता, हक भोगमा रहेका ज गाह को
िववरण मा उ लेख भएका र ितवादीह बीचमा
ज गा ख रद िब समेत भएको देिखएको र २०५३
सालको दे.नं.१५१६, २०५८ सालको दे.नं.१९३९
समेतका अंश मु ाह एकाितर महो री िज ला
अदालतबाट फै सला भई अि तम भएकोले अि तम
भएको फै सलाअनस
ु ार वादी ितवादीह बीचमा
“ यवहार माणबाट” अंशब डा भइसके को त य
थािपत हन आएको छ भने अक तफ वादीका बबु ा
आमाले २०२० सालमा पा रत भएको अंशब डालाई
वीकार गरी बसेको अव थामा यी वादीलाई सो
ब डाप बदर गराउन पाउने हकदैया अ.बं. ८२ नं. ले
दान गरेको पिन देिखँदैन ।
वादीले दाबी िलएको ज गा िम नेको महलको
१८ नं. को कानूनी यव था ज गा िखचोलासमेतका
िवषयमा मा योग हनेमा ततु अंश मु ामा सो
कानूनी यव था योग गरेको िमलेको देिखएन ।
ितवादीह बीचमा ब डाप भएको ४२ वषपिछ
यी वादीलाई सो दता बदर गराई पाउन माग दाबी
िलन हद यादले सिु वधा दान गरेको छै न । २०२०
मा पा रत अंशब डाको िलखतबमोिजम भएको
दता बदर गराउन त काल िव मान रहेको कानूनी
यव थाअनस
ु ार २ वषिभ मा नािलस ग रस नु
पनमा ितवादीह बीचमा िमित २०२०।४।२९ मा
अंशब डा भएको कुरा पिछ थाहा पाई वादीले िमित
२०६२।१२।१३ मा िफराद गरेको भ ने दाबी मु ा दायर
गनपन
ृ ना भएको समयमा िव मान रहेको
ु कारण सज
हद याद स ब धी कानूनी यव थाअनक
ु ू ल देिखन
आएन । मल
ु क
ु ऐन सात संशोधनपूवको यवहारमा
यसपिछ िमित २०३४।९।२७ मा भएको संशोिधत
हद यादको यव था ला न स दैन । त काल चिलत
ऐनले तोके को हद यादिभ ै नालेस िलई आउनु पछ,
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
हद याद नाघी परेको िफरादको आधारमा त यिभ
वेश गरी इ साफ गन िम दैन भ ने स ब धमा यस
अदालतबाट ने.का.प.२०६३, अङ् क ७, िनणय नं.
७७३७ मा िस ा त ितपादन भएको देिखँदासमेत
हाल िव मान मल
ु क
ु ऐन ज गा िम नेको महलमा
भएको कानूनी यव थाबाट ितवादीह बीचको
अंशब डाको आधारमा भएको दता बदर गरेको काय
हद यादिवहीन देिखयो ।
अतः वादी दाबीबमोिजम ितवादीका बीच
भएको िमित २०२०।४।२९ को ब डाप वादीले पाउने
अंश भागस म बदर गरी २ भागको १ भाग अंश छु याई
वादीले दता गराई िलन पाउने ठहर गरी महो री
िज ला अदालतबाट िमित २०६५।३।१९ मा भएको
फै सला सदर गन पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६८।१।२८ को फै सला उ टी भई वादी दाबी
पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतको
संयु इजलासको िमित २०७१।९।२५ को फै सला ।
उ फै सला िमलेको छै न । िकनभने यस
अदालतको संयु इजलासको फै सलामा २०३४
सालमा संशोिधत ज गा िम नेको महलको १८ नं. र सो
१८ नं. को या या भएको भिनएको ने.का.प.२०६३,
अङ् क ७, िनणय नं. ७७३७ मा ितपािदत
िस ा तलाई योग ग रएको छ । जबक उ िस ा त
ब डा बदर गरी अंश पाउँ भ ने िववादमा ितपादन
भएको होइन । िमित २०२३।११।२३ को दता बदर
गनपरे
ु को िफरादको स दभमा िमित २०३४।९।२७ मा
संशोिधत ज गा िम नेको १८ नं. अनस
ु ार हद यादको
अभावमा खारेज हने भनी िस ा त ितपादन भएको
हँदा सो निजर यस िववादमा आकिषत हन स दैन । मैले
अंश पाएको वा नपाएको स ब धमा यस अदालतको
फै सलामा िववेचना भएको छै न । अंश पाइसके को भ ने
त य मािणत नभएको अव थामा हादजंग थापा
िव
उमािद ये री थापासमेत भएको ने.का.प.

२०४२, अंक १२, िनणय नं. २५५३, पृ १०४४ मा
ितपादन भएको िस ा त लागू ह छ । अंश पाइसके को
भ ने त य मािणत हनको लािग पिहले ब डाप
िविधवत् पमा रिज ेसन पा रत भएको हनपु छ भने
दो ो कुरा अंशब डाको ३० नं. बमोिजम छु ाछु ै
भोग िब यवहारको आधारमा अंिशयारह पर पर
पमा िभ न भएको मािणत हनपु दछ ।
ितवादीह बीचमा भएको भिनएको िमित
२०२०।४।२९ को ब डाप मा मेरो बबु ा वा बाजेको
संल नता गराइएको छै न । यसैगरी हामी वादी
ितवादीबीच ब डा भएको भ ने कुरा िस हने भोग
र िब यवहार देिखने कुनै आधार र माण िव मान
छै न । मेरो िपता वा बाजेबाट कुनै ज गाको बेचिबखन
वा हक ह ता तरण भएको छै न । पख
ु ा दिु खत िसंहका
हेमराज, भेगराज र जोगा िसंह गरी ३ छोराह भएकामा
हेमराजतफको स तान म वादी हँ । ितवादीह बीच
भएको िमित २०२०।४।२९ को ब डाप मा भेगराज
िसंहका स तान ितवादीह ले मा ज गा पाएका
छन् । ब डाप मा हेमराजतफका स तान कोही कसैको
संल नता नरहेको हँदा मेरो अंशहक जान स दैन ।
मेरोसमेत अंश भागको ज गा ितवादीह ले ब डा
गरेको भ ने कुरा ितवादीह आफै ँ ले २०२२ सालमा
भरेको ७ नं. फाँटवारीमा ब डाप मा समावेश भएका
ज गा मेरो बबु ा जग नाथ साद िसंहसमेतको भनी
मालपोत कायालयमा पेस गरेबाट ट भएको छ ।
मालपोत कायालयको िमित २०५९।५।२ को प बाट
पिन मेरो बबु ासमेतको संयु नाममा ज गा भएको कुरा
ट भएको छ ।
ितवादीह ले भरेको ७ नं. फाँटवारी र
मालपोत कायालयको प मा ज गा संयु नाममा
रहेको भ ने देिखँदा हा ो प रवार एकासगोलमा रहेको
मािणत ह छ । माणको पमा पेस भएको संवत्
२०५८ सालको दे.न. १९३९ को अंश दता मु ामा
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ितवादी तेजनारायण िसंहले पेस गरेको ितउ र
प को करण नं. (४) मा धमौरा भवानीपरु गा.िव.स.
वडा नं. ९ (क) िक.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७,
१६७, १६९ ऐ.९ (ख) िक.नं. ६४, २१७ र २२१
समेतका १० िक ा ज गामा िनजको काका अथात्
मेरो बबु ा जग नाथसमेतको भोग अ तरिनिहत रहेको
उ लेख भएको छ । सोही मु ामा महो री िज ला
अदालतबाट तायदाती फाँटवारी मगाउने भनी गरेको
आदेशउपर अभयकुमार िसंह र ओममूित भ ने
अिजतकुमार िसंहले अ.बं. १७ नं. बमोिजम पनु रावेदन
अदालत जनकपरु मा पेस गरेको िनवेदनको करण
नं. ३ (ग) र (ङ) मा ७ नं. फाटवारीबमोिजमका ज गा
जग नाथ िसंहसमेतको संयु स पि हो भनी वीकार
गरेबाट माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनस
ु ार
ितवादीह िवबि धत छन ।
मल
ु क
ु ऐन, २०२०।५।१ मा लागू हनपु ूवको
ब डाप बदर गराउन २०२० सालको सो मल
ु क
ु
ऐनको यव था आकिषत हँदनै भ ने यस अदालतको
संयु इजलासको फै सला कानूनस मत छै न । जिहले
पिन वहाल रहेको कानूनको आधारमा नै िफराद ग रने
हो । २०२० सालको ब डा प प ात् २०२२ सालमा
भ रएको ७ नं. फाँटवारी र दे.नं. १९३९ को मु ामा
स पि ह हा ा बाजेसमेतको नाममा संयु पमा
रहेको त यलाई वीकार गरेप ात् २०२० सालको
ब डाप वतः िनि य भएको छ । यस अव थामा
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको १ नं. बमोिजम
दायर भएको िफरादप कानूनस मत छ । यसैले ७
नं. फाँटवारी भरेको भ ने आधारमा वादी ितवादी
सगोलका अंिशयार हन स दैनन् भनी उ तृ ग रएको
ने.का.प. २०५६, िनणय नं. ६७११, पृ ३०७ मा
ितपािदत िस ा त पिन यस मु ामा आकृ हन
स दैन । अतः मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको १,
३० को कानूनी यव था, ने.का.प. २०४२, अंक

१२, िनणय नं. २५५३, पृ १०४४, ने.का.प.
२०५२, अंक २, िनणय नं. ५०४७, पृ ११४ मा
ितपािदत िस ा त, दे.न. १९३९ को मु ामा उ लेख
भएको आधार र कारणसमेतबाट यस अदालतको
िमित २०७१।९।२५ को फै सलामा िु ट रहेको हँदा
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा
(२) को ख ड (ख) बमोिजम मु ा पनु रावलोकन गरी
हेन अनमु ित पाउँ भ नेसमेत बेहोराले वादीले यस
अदालतमा पेस गरेको िनवेदन प ।
यसमा पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
फै सलाको ठहर ख डमा उि लिखत संवत् २०५८
सालको दे.नं. १९३९ को मु ामा वादीका बाजे
जग नाथ िसंहसमेत सगोलको भ ने वीकार गरी
ितउ र प िदएको र िमित २०२०।४।२९ मा पा रत
भएको ब डाप मा यी वादीको हाँगातफका कोही संल न
भएको नदेिखएको अव थामा अंशब डा नहने गरी यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०७१।९।२५
मा भएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको
१, ३० नं., माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको
स दभमा र ने.का.प.२०४२, अंक १२, िनणय नं.
२५५३, पृ १०४४, ने.का.प. २०५२, अंक २,
िनणय नं. ५०४७, पृ ११४ मा ितपािदत कानूनी
िस ा तसमेतको ितकूल भएकोले सािबक याय
शासन ऐन, २०४८ र हाल चिलत याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को
ख ड (ख) बमोिजम पनु रावलोकनको अनमु ित दान
ग रिदएको छ भ ने बेहोराको यस अदालतको िमित
२०७४।१।८ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक
वादीको तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ाह
ी ह रहर दाहाल, ी ल मीबहादरु िनराला, िव ान्
अिधव ा ी वै नाथ झाले यस िववादमा यथ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
ितवादीह बाट पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सलाउपर मु ा दोहो याई हेरी पाउन िनवेदन परी
यस अदालतबाट िन सा भई दोहो याई हेरी भएको
िनणयउपर पनु ः पनु रावलोकनको अनमु ितबाट हेन
निम ने भनी िजिकर िलएको देिख छ । यस स ब धमा
िवचार गदा हा ो प ले हाल लागू भएको याय शासन
ऐन, २०७३ लागू हनभु दा पिहला नै िनवेदन िदएकोले
सािबक याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को
उपदफा (१) को ख ड (ख) अ तगत दायर भएको हँदा
िनवेदनमा हालको याय शासन ऐनको यव था लागू
हँदनै । बहसनोटमा यथ ितवादीह का कानून
यवसायीले ने.का.प. २०५९, अंक ३/४, िनणय
नं. ७०७० मा ितपािदत िस ा तिवपरीत भनी
िजिकर िलएको भए पिन उ िस ा त एउटै मु ामा
कुनै ितवादीलाई १० वषभ दा बढी कै द सजाय
भएर पनु रावेदन गन पाउने र कुनै ितवादीलाई १०
वषभ दा कम कै द सजाय भएमा उसले पनु रावेदन
अदालतको फै सलाउपर मु ा दोहो याई पाउँमा आउनु
पन भएकाले १० वषभ दा बढी कै द सजाय भएको
मु ामा पनु रावेदनको रोहमा नै आउन उिचत हने गरी
ितपादन भएको हो । यस मु ामा कै द सजाय भएको
पिन छै न र कसैले पनु रावेदन, कसैले मु ा दोहो याई
पाउँमा आएको नदेिखएको र यस िववादसँग स बि धत
भई या या पिन नभएको हँदा सो िस ा त आकिषत
हन स दैन । तसथ त यमा वेश गरी हे रनु पदछ ।
त यमा वेश गरी हेदा हा ो प वादी र
ितवादीह बीचमा िविधवत् पमा अंशब डा भएको
आधार माण बेगर वादीको अंशहक लोप गन गरी
ितवादीह बीचमा िमित २०२०।४।२९ मा भएको
ब डाप अ यायपूण छ । वादी ितवादीको पु तेवारीमा
िववाद पिन देिखएको छै न । के बल वादीले अंश पाउने
होइन भ ने मा उ लेख छ । वादी जािगरको ममा
भारतमा कायरत रहँदाकै अव थामा ितवादीह ले

िमलेमतो गरी झु ा बेहोराले िमित २०२०।४।२९ मा
ब डा गरेकोले सो कुरा सोही समयमा वादीलाई थाहा
जानकारी हन स ने िवषय होइन । िविधवत् पमा
िनजलाई थाहा जानकारी भएपिछ कानूनका यादिभ ै
ततु िफरादप दायर भएको छ । ितवादीह ले
भरेको ७ नं. फाँटवारी र मालपोत कायालयको प मा
ज गा संयु नाममा रहेको भ ने देिखँदा वादी ितवादी
एकासगोलमा रहेको मािणत ह छ । ितवादी
अिजतकुमार िसंहसमेत वादी र ितवादी तेजनारायण
िसंह ितवादी भएको संवत् २०५८ सालको दे.न.
१९३९ को अंश दता मु ामा ितवादी तेजनारायण
िसंहले पेस गरेको ितउ र प को करण नं. (४) मा
धमौरा भवानीपरु गा.िव.स. वडा नं. ९ (क) िक.नं. २०,
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९ ऐ.९ (ख) िक.नं.
६४, २१७ र २२१ समेतका १० िक ा ज गामा
तेजनारायण िसंहको काका अथात् हा ो प को बबु ा
जग नाथ िसंहसमेतको भोग अ तरिनिहत रहेको कुरा
उ लेख भएको छ । यसरी हा ो प लाई एकासगोलको
देखाउने ितवादीले यस मु ाको ितउ रप मा वादी
पु तावलीिभ का हन्, अंिशयार होइनन् भ ने उ लेख
गरेको बेहोरा त यगत पमा िमलेको छै न । यसै गरी
तेजनारायणले वादीलाई आय ता बझ
ु ाएको भ ने
कुराको माण पिन पेस भएको छै न । मु ामा उठान
भएका िवषयव तल
ु े वादी अंिशयार देिखएकोमा
मौिखक भनाई माण ा हन स दैन ।
वादी र ितवादीको पु तावलीअनस
ु ार पख
ु ा
दिु खत िसंहका हेमराज, भेगराज र जोगा िसंह गरी ३
छोराह भएकामा हेमराजतफको स तान वादी हन् ।
जोगा िनस तान वग हनभु एको छ । ितवादीह बीच
भएको िमित २०२०।४।२९ को ब डाप मा भेगराज
िसंहका स तान ितवादीह ले मा ज गा पाएका
छन् । जोगा िसंह िनस तान भएपिछ हेमराज र भेगराजका
स तानले आधा-आधा अंश पाउने कुरामा िववाद हन
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स दैन । ब डाप मा हेमराजतफका स तान कोही
कसैको संल नता नरहेको हँदा वादीको अंशहक लोप
हन स दैन । वादी ितवादीबीच ब डा भएको भ ने कुरा
िस हने भोग र िब यवहार देिखने कुनै आधार र
माण िव मान छै न । भोग िब यवहार देिखने माण
नभएको हँदाहँदै पिन वादीले अंश नपाउने गरी भएको
फै सला यस अदालतको पूण इजलासबाट ने.का.प.
२०५२, अंक २, िनणय नं. ५०४७ मा ितपािदत
िस ा तको िवपरीत छ । तर यस अदालतको संयु
इजलासले वादी ितवादीबीच यवहार माण िस
भएको उ लेख गरेको छ । िववािदत ज गामा वादीको
हक, भोग र यवहार माण भएको भए वादीको िपता
वा बाजेबाट ज गाको बेचिबखन वा हक ह ता तरण
हनसके को छै न । यस अव थामा वादीले अंश नपाउने
गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०७१।९।२५ मा भएको फै सला िु टपूण हँदा िमित
२०७४।१।८ मा मु ा पनु रावलोकन गरी हेन दान
भएको अनमु ितमा उ लेख भएको कानूनी यव था
र ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा संयु
इजलासको िमित २०७१।९।२५ को फै सला बदर भई
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला सदर हनपु दछ
भ नेसमेत बेहोराले बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ
ितवादीह
तेजनारायण
िसंहसमेतको तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ाह ी महादेव साद यादव, ी लभकुमार
मैनाली र िव ान् अिधव ा ी जयनारायण पौडेलले
यस िववादमा मु य पमा िन पण हनपु न िवषय
कानूनी छ । हा ो प ले पनु रावेदन अदालतबाट
भएको फै सलाउपर मु ा दोहो याई हेरी पाउन िनवेदन
गरी यस अदालतबाट िन सा भई याय िन पणको
ममा यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०७१।९।२५ मा वादी दाबी नपु ने ठहरी फै सला
भएको त यमा िववाद छै न । यस अदालतबाट एक पटक

मु ा दोहो याई हे रसके पिछ सो फै सला पनु रावलोकन
गरी हेन याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को
उपदफा (३) को ख ड (घ) ले अनमु ित िदएको छै न । तर
पिन वादीले िदएको िनवेदनमा यस अदालतबाट मु ा
पनु रावलोकन गरी हेन अनमु ित िदएको छ । पनु रावेदन
अदालतको फै सलाउपर मु ा दोहो याई हे रसके पिछ
मु ा पनु रावलोकन गरी हेन िम दैन । याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) ले पिन सम मु ालाई
इङ् िगत गरेको हँदा पनु रावलोकनको मा यमबाट अब
वेश गन नपाइने हँदासमेत त यमा वेश गरी िनणय
गन मनािसब हँदैन ।
तथािप त यमा नै वेश गरी हेनपन
ु भएको
अव थामा वादी ितवादीह को पु तावली हेदा
क रब १००-१५० वषअगािडको देिखएको र लामो
अविधस म िनजह सगोलमै बसी अंशब डा नभएको
भ ने वादीको िफराद दाबी तकसंगत एवम् वाभािवक
मा न सिकने अव था छै न । वादी ितवादीका पिहलो
पु तादेिख नै िभ न भई आ-आ नो यवहार गद आएको
देिख छ । ितवादीम येका तेजनारायण िसंह र िनजका
बाबु बीरबहादरु िसंह बीचमा िमित २०२०।४।२९ मै
ब डाप पा रत भई आएको िमिसल संल न माणबाट
देिखएको र सोही ब डाप लाई आधार िलई महो री
िज ला अदालतबाट भएका िविभ न फै सलाह
अि तम भएका छन । अि तम भएको फै सला काया वयन
नगरी अमक
ु िवषयमा फरक फै सला गन िम दैन ।
यो फै सला अि तमताको िस ा त हो । यसैगरी
वादीका बाबु आमा जीिवत नै रहेको अव थामा भएको
िववािदत भिनएको उ २०२० सालको ब डाप लाई
िनजह ले अ यथा भ न नसके को अव थामा यित
लामो समयाविधपिछ मा वादीले दायर गरेको ततु
मु ा हकदैयािवहीन छ । यस कुरालाई यस अदालतको
िमित २०७१।९।२५ को फै सलाले पिन वीकार गरेको
छ । मल
ु क
ु ऐन, २०२० आउनपु ूवको यवहारलाई
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पिछ बनेको कानूनले िनदिशत गन स दैन र मु ा दायर
गन हद याद स ब धमा पिन ज गा िम नेको महलको
१८ नं. को यव था यस िववादमा आकिषत हन
स दैन ।
७ नं. फाँटवारीमा उ लेख भएका ज गाको हक
िह सा क को के कित हो भनी यस मु ाबाट छु ् याउन
िम ने िवषय होइन । ७ नं. फाँटवारी अंश सगोलमा
रहेको वा छु ी िभ न भएको भ ने आधार र कारण
जनाउने िलखत हन स दैन । यदाकता अंिशयाराह
बीच अ.बं. ३० नं. को योजनाथ छु ी िभ न भएको
जनाउने एउटा प रि थितज य माणको सज
ृ ना गन
य तो ७ नं. फाँटवारीलाई माणमा िलइँदै आएको
कुरा यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तबाट देिखए
पिन य तो कागज यी वादी ितवादीह को हकमा
माणमा िलनु पन देिखँदैन । ७ नं. फाँटवारीमा विणत
ज गा प रवितत भई िविभ न िक ा कायम भएपिछ सो
७ नं. फाँटवारीको ज गामा आ नो हक िह सा खो न
नगई छु ी िभ न भइसके को यि ह का िव मु ा
िदने हक वादीमा रहन स दैन । अंशहक नैसिगक हक
हो, तर अंश छु सके पिछ पिन यो नैसिगक हक रही
रह छ भ न िम दैन ।
िमित २०२०।४।२९ मा ब डाप को िलखत
पा रत भएपिछ ितवादीम येका तेजनारायण िसंहले
बाबु वीरबहादरु िसंहबाट िविभ न िक ा ज गाह
ख रद गरेका हन्, २०५३ सालको दे.नं.१५१६ र
२०५८ सालको दे.नं.१९३९ समेतका अंश मु ाह मा
महो री िज ला अदालतबाट फै सला भई ती फै सला
अि तम भएबाट वादी ितवादीह बीचमा “ यवहार
माणबाट” अंशब डा भइसके को त य थािपत हन
आएको छ । वादीले िफरादमा २०४२ साल फा गणु मा
चु हो मानो छु एको भने पिन ितउ रमा िनजको
प रवार भारतमै गएर बसेको देिख छ । यस कुरालाई
आज पेस गरेको रिसदबाट पिन पिु ह छ । भलै

भारतको ज गाको स ब धमा भारतको कानूनबमोिजम
हने भए पिन नेपालको स पि मा नेपालकै कानून लागू
हने ह छ । यस अदालतबाट मु ा पनु रावलोकन गरी
हेन अनमु ित दान गदाको आदेशमा उ लेख भएको
बेहोरा सा दिभक छै न । तसथ यस अदालतको संयु
इजलासको िमित २०७१।९।२५ को फै सला सदर
हनपु दछ भ नेसमेत बेहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
साथै दवु ैतफबाट पेस भएका िलिखत बहसनोटको पिन
अ ययन ग रयो ।
उपयु बमोिजम दवु ै तफबाट उपि थत
िव ान् कानून यवसायीह ले गनभएको
बहस, िफराद,
ु
ितउ र प र पेस भएको िलिखत बहसनोटसिहतको
िमिसल अ ययन गरी हेदा िन न को िववेचना गरी
याय िन पण गनपन
ु देिखन आयो ।
(१) पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सलाउपर
यस अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा
दान भई फै सला भएप ात् यस अदालतबाट
पनु पनु रावलोकनको अनमु ित भएपिछ
पनु रावलोकनको रोहमा याय िन पण गन
िम छ, िम दैन?
(२) वादीको िफराद हद यादिभ को हो, होइन ?
(३) यस अदालतको संयु इजलासको िमित
२०७१।९।२५ को फै सला िमलेको छ, छै न
र वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो,
होइन?
वादीले मूल पु ष दिु खत भ ने दख
ु ी िसंहका
तीन छोराह मा जेठा म िफरादीको हजरु बबु ा हेमराज
िसंह, मािहला भेगराज िसंह र का छा जोगा िसंह
रहेकोमा जेठा हेमराजका एक मा छोरा पनु ा िसंह उफ
राम पनु मण िसंह, िनजका पिन एक मा छोरा वादी
जग नाथ साद िसंह र िनजको पिन एक मा छोरा
राजे साद िसंह रहेका छन् । जोगा िसंह िनस तान
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९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत
रहेकोले िनजको अंश अपतु ाली खाने हकदार कोही
नभएको, मािहला भेगराज िसंहका चार छोरामा जेठा
राजे साद िसंह, मािहला इनरदेव िसंह, सािहला
राम उदार िसंह र का छा चेतनारायण िसंहम ये जेठा
राजे साद र का छा चेतनारायण िसंह िनस तान
रहेका, इनरदेव िसंहका एकमा छोरा वीरबहादरु िसंह र
वीरबहादरु का छोराह नगनारायण िसंह, तेजनारायण
िसंह र िव ानारायण िसंह ३ दाजभु ाइ, सािहला रामउदार
िसंहका छोराह राम प िसंह र राम व प िसंह भई
राम प िसंहका छोराह ितवादी कामे र साद िसंह
र सरु शे साद िसंह तथा राम व प िसंहका छोराह
िवप ी िवजयकुमार िसंह उफ ब चािसंह र अजयकुमार
िसंह उफ ववन िसँह हनु भई ितवादीह मेरो भितजा
र नाित नातामा पनु ह छ । हामी वादी ितवादीमा
िविधवत् पमा अंशब डा भएको छै न । २०४२ साल
फा गणु मा घरसारमा चु होमानोस म छु एको हो । म
२०१८ सालदेिख भारत सरकारको सेवामा कायरत
रही इ.स. १९९६।२।१ मा अवकाश ा भएको हँ,
तेजनारायण िसंहका छोराह अभयकुमार िसंह र
अिजतकुमार िसंह वादी, ितवादीह तेजनारायण
िसंह, राजकुमारी िसंह, ओममूित अिनलकुमार िसंह र
सरु शे साद िसंह ितवादी भई २०५८ सालमा चलेको
दे.नं. १९३९ को अंश मु ामा फै सला भएको कुरा मेरा
छोरा राजेशकुमार िसंहमाफत िमित २०६२।११।२८
मा न कल िलई थाहा पाए, सो मु ामा ितवादी
तेजनारायणका बाबु वीरबहादुर, ितवादीह
तेजनारायण र कामे र साद िसंहका बीचमा िमित
२०२०।४।२९ मा अंशब डाको िलखत पा रत भएको
उ लेख भएको छ । तर सो अंशब डाको िलखतमा मेरो
अंशभागको बारेमा के ही उ लेख नभएको हँदा िमित
२०२०।४।२९ को पा रत अंशब डाको िलखत र सो
िलखतबमोिजम ितवादीको नाममा भएको दतासमेत
बदर गरी तायदाती फाँटवारी िलई २ ख डको १ ख ड

अंश िदलाई पाउँ भ ने िफराद रहेकोमा वादी हा ो
अंिशयार होइनन्, लगभग २०० वषस म सगोलमा
बसी रहने अव था हन स दैन, हा ो बाजे तथा परबाजे
ससरु ाह आ ना पालामा छु ी ब नु भएको हो, हामी
ते ो वा चौथो पु ताका यि सगोलमा बसेका छै नौ
भ ने बेहोराको ितवादी िव ानारायण िसंहबाहेकका
अ य ितवादीह को ितउ र िजिकर रहेको
देिख छ ।
उपयु बेहोराको िफरादप र ितउ रप
भएको ततु मु ामा महो री िज ला अदालतबाट
वादीले पाउने अंश भागस ममा िमित २०२०।४।२९
को ब डाप बदर भई पनु रावेदक वादीले यथ
ितवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने देिखँदा
ताँयदाती फाँटवारीमा उि लिखत दता े तासँग
िभडेका हक भोगको माण भएका ज गाबाट नरम
करम िमलाई २ भागको १ भाग अंश छु याई वादीले
दता गराई िलन पाउने ठहर गरी भएको फै सलाउपर
ितवादीह को तफबाट परेको पनु रावेदनमा
पनु रावेदन अदालत जनकपरु ले िमित २०६८।१।२८
मा सु फै सला सदर गरेको देिख छ । यसउपर पिन
ितवादीह कै तफबाट मु ा दोहो याई हेरी पाउन यस
अदालतमा दायर भएको िनवेदनमा याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड
(क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहो याई हेन िन सा
दान भई िमित २०७१।९।२५ मा यस अदालतको
संयु इजलासबाट पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
फै सला उ टी भई वादी दाबी नपु ने गरी फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलाउपर वादीले मु ा पनु रावलोकन
गरी हेरी पाउन िदएको िनवेदनमा यस अदालतबाट
पनु रावलोकनको अनमु ित पाई सनु वु ाइ सिकई ततु
मु ा आज िनणय सनु ाउने तारेख तोिकएको देिखयो ।
२. अब उपयु त यसमेतको आधारमा
िन पण ग रनु पन पिहलो तफ िवचार गदा यस
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अदालतबाट िमित २०७४।१।८ मा याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को ख ड (ख)
बमोिजम मु ा पनु रावलोकन गरी हेन अनमु ित दान
भएको स दभमा यथ ितवादीबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीले पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर
यस अदालतबाट एक पटक मु ा दोहो याई हेन िन सा
भई मु ा फै सला भएप ात् पनु ः मु ा पनु रावलोकन
ग रपाउँ भ ने िनवेदन नला नेमा पिन अनमु ित भएकोले
मु ाको त यमा वेश गन िम दैन भ ने बेहोराले बहस
िजिकर िलनभु एको छ ।
३. याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
११ को उपदफा (२) को ख ड (ख) मा सव च
अदालतबाट थािपत निजर वा कानूनी िस ा तको
ितकूल फै सला वा अि तम आदेश भएको देिखएमा
यस अदालतबाट पनु रावलोकन गन स ने यव था
भएको देिख छ । सोही ऐनको दफा११ को उपदफा
(३) को ख ड (घ) मा यो ऐन ार भ हनअ
ु िघ चिलत
कानूनबमोिजम मु ा दोहो याई फै सला भएकोमा
सव च अदालतले आ नो फै सला वा अि तम
आदेशको पनु रावलोकन गन छै न भ ने यव था गरेको
देिख छ । ततु िववादमा पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सलाउपर ितवादीह को तफबाट
परेको मु ा दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनमा यस
अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा भई िमित
२०७१।९।२५ मा फै सला भएको त यमा िववाद छै न ।
उ फै सलाउपर वादीको तफबाट मु ा पनु रावलोकन
गरी पाउन यस अदालतमा िमित २०७३।२।११ मा
िनवेदन परेको देिख छ । िमित २०७३।२।११ मा
याय शासन ऐन, २०४८ बहाल रहेकोमा उ ऐनको
दफा ११ को उपदफा (१) को ख ड (ख) मा सव च
अदालतबाट थािपत निजर वा कानूनी िस ा तको
ितकूल िनणय भएको देिखएमा सव च अदालतले
आ नो फै सला वा अि तम आदेशको पनु रावलोकन

गन स ने छ भ ने यव था भई याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को ख ड
(ख) र याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को
उपदफा (२) को ख ड (ख) मा मु ा पनु रावलोकन गरी
हेन स ब धमा समान यव था भएको देिख छ ।
४. वादीले मु ा पनु रावलोकन ग रपाउँ भनी
िमित २०७३।२।११ मा यस अदालतमा िनवेदन िदएको
समयमा याय शासन ऐन, २०७३ ार भ भएको
देिखँदनै । सो ऐन ार भ भएप ात् िमित २०७४।१।८
मा मु ा पनु रावलोकन गरी हेन अनमु ित दान भएको
देिख छ । याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को
उपदफा (३) को ख ड (घ) ले यो ऐन ार भ हनअ
ु िघ
चिलत कानूनबमोिजम मु ा दोहो याई फै सला
भएकोमा पनु रावलोकन गरी हेन निम ने सीमा र सत
राखेको भए पिन सािबक ऐनअनस
ु ार दता भएको मु ा
वा िनवेदनमा पिछ लो ऐन ार भ भएको समयस म
सािबकमा दता भएको मु ा वा िनवेदनमा उठान भएका
िववाद िन पण नभएमा ती मु ाको हैिसयत के हने
भ ने स ब धमा याय शासन ऐन, २०७३ मा ट
यव था भएको देिखँदैन । यसमा हाल लागू भएको
ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को ख ड (ख)
मा सव च अदालतबाट थािपत निजर वा कानूनी
िस ा तको ितकूल फै सला वा अि तम आदेश
भएको देिखएमा यस अदालतबाट पनु रावलोकन गन
स ने यव था भएको देिखएको र यस अदालतबाट
पनु रावलोकनको अनमु ित दान गदा यस अदालतबाट
भएको फै सला ितपािदत िस ा तको ितकूल भनी
औ ं याएको देिख छ । यसरी सािबक ऐनअनस
ु ार दता
भएको मु ा वा िनवेदनमा पिछ लो ऐन अथात् कानूनी
यव थाले के हने भ ने ट गरेको छै न ।
५. याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
११ को उपदफा (२) को ख ड (ग) मा यो ऐन ार भ
हनअ
ु िघ चिलत कानूनबमोिजम मु ा दोहो याई
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िनणय भइसके को वा ऐ. को ख ड (घ) मा दफा १२
बमोिजम दोहो रएको मु ामा पनु रावेदन अदालतको
इ साफ सदर भएमा पनु रावलोकन गरी हेन निम ने
बा या मक यव था गरेको देिख छ । उपयु बमोिजम
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा
(२) को ख ड (ग) को यव था २०४८ सालभ दा
पिहलेको मु ामा लागू हने देिखँदा यहाँ िववेचना गरी
रहनु पन देिखएन ।
६. ख ड (घ) मा दफा १२ बमोिजम
दोहो रएको मु ामा पनु रावेदन अदालतको फै सला
यस अदालतबाट सदर भएमा पनु रावलोकनको मु ा
नला ने कुरा िनदश भएको देिख छ । हाल लागू भएको
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा
(३) को ख ड (ङ) ले मु ा दोहो याई हेन िदएको
िन साअनस
ु ार यस अदालतबाट उ च अदालतको
फै सला सदर भएमा वा दोहो याई हेन िन सा दान
नभएको अव थामा मु ा पनु रावलोकन गरी हेन निम ने
देिख छ । यस िववादमा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ११ को उपदफा (२) को ख ड (ङ) मा उ लेख
भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सला उ टी भई वादीले अंश नपाउने
ठहर भएको छ । यसरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
फै सला सदर नभई उ टी भएको अव थामा मािथ

उ लेख भएका कानूनी यव थाअनस
ु ार वादीको
मु ा पनु रावलोकनको अनमु ितबाट याय िन पण गन
निम ने भ न यायोिचत हने देिखएन । ितवादीह को
तफबाट उपि थत िव ान् कानून यवसायीले बहसको
ममा मु ा पनु रावलोकन गरी हेन निम ने कुराको
यिु यु आधार र कारण देखाउन पिन सके को
पाइँदैन । मु ा पनु रावलोकन गरी हेन ने.का.प. २०५९,
अंक ३/४, िनणय नं. ७०७० मा ितपािदत िस ा त
यस िववादमा आकिषत हने देिखएन । यस कार
यथ / ितवादीह को तफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीले गरेको बहस के बल यस अदालतको
िमित २०७१।९।२५ को फै सला अ य पमा
यथावत् रहोस् भ ने आशयले मा मु ामा उ
कानूनी को अवरोध देखाएको ज तो देिखँदा
ितवादीह का कानून यवसायीले त यमा वेश गरी
हेन निम ने भनी गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन
ु
सिकएन । यसरी कानूनी
असा दिभक भएको
अव थामा मु ाको िनणयमा पु न त यमा नै वेश
गरी हेनु पन देिखयो । अब मु ाको त यमा वेश गन
सव थम वादी ितवादीको मूल पख
ु ा र पु तेवारी
हेन बु न आव यक देिखँदा सो देहायको तािलकामा
उ लेख ग रएको छः
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व. दख
ु ीत िसंह (मूल पु ष)
व. हेमराज (जेठो छोरा)

व. भोगराज िसंह (मािहला छोरा)

राजे . िसंह
(जेठा)(िनस तान)

पनु ा िसंह उफ राम पनु मण िसंह
(२०३० सालमा मृ य)ु ( ीमती
२०५० सालमा मृ य)ु

व. जग नाथ . िसंह
(वादी) (२०६६ सालमा
मृ य)ु
गृ द मोहन िसंह

नारायण िसंह
( ितवादी)
अतल
ु िसंह

व. जोगा िसंह (का छा छोरा) िनस तान

व. इनरदेव िसंह
(मािहला)

व. राम उदार
िसंह (सािहला)

चेत ना. िसंह
(का छा)(िनस तान)

िवरबहादरु िसंह

व. राम प िसंह

व. राम व प िसंह

तेजनारायण िसंह
( ितवादी)

िव ानारायण िसंह
( ितवादी)

ीमती राज कुमारी
देवी ( ितवादी)

कामे र . िसंह
( ितवादी)(२०६७
मा मृ य)ु

सरु शे . िसंह
( ितवादी)
काश कु. िसंह

रािजव कु. िसंह

ऊँ मिु त अभय कु. िसंह

राजेश कु. िसंह
(म.ु स.गन)

राके श कु. िसंह
( व.)

ि यरंजन िसंह

ऊँ मिु त अिजत कु. िसंह

च दन कु. िसंह

ऊँ मिु त अिन कु. िसंह

मक
ु े श कु. िसंह
(का छा)

िवजय िसंह
भ ने ब चा िसंह
( ितवादी)

सिचदान द िसंह

अंजनी कु. िसंह

िनरज कु. िसंह
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अजय कुमार
भ ने बबन िसंह
( ितवादी)

राहल िसंह

रोशन िसंह
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७. उपयु तािलका र िफराद प मा उ लेख
भएअनस
ु ार वादी ितवादीको पु तावलीमा मूल
पु ष वग य दिु खत िसंहका तीन छोराह मा जेठा
िफरादीका हजरु बबु ा व. हेमराज िसंह, मािहला व.
भेगराज िसंह र का छा व. जोगा िसंह भई जोगा िसंह
िनस तान वग भएप ात् जेठा हेमराजबाट एकमा
छोरा पनु ा िसंह उफ राम पनु मण िसंह र िनजबाट पिन
एक मा छोरा वादी जग नाथ साद िसंह र िनजका
पिन छोरा वादीको मु ा सकार गन जेठा छोरा राजेश र
अ य राके शकुमार र मक
ु े शकुमार िसंह रहेका र मािहला
भेगराजको तफबाट ज मेका चार भाइ छोराह मा जेठा
व. राजे साद िसंह, मािहला व. इनरदेव िसंह,
सािहला व. राम उदार िसंह र का छा व. चेतु िसंहको
ज म भएको देिख छ । भेगराजको ४ भाइ छोराम ये
जेठा र का छा मश: राजे र चेतु िनस तान
वग य भई मािहला व. इनरदेव िसंहका एक मा
छोरा वग य वीरबहादरु र वीरबहादरु का तीन भाइ
छोराह मा ततु मु ाका ितवादी नगनारायण िसंह,
तेजनारायण िसंह र िव ानारायण र साथै सािहला व.
राम उदार िसंहका दईु भाइ छोराह मा व. राम प
िसंह र राम व प िसंह रहेकोमा जेठा राम पबाट
दईु भाइ छोराह
मश: ितवादी कामे र साद
र सरु शे साद िसंह रहेका छन् । का छा राम व प
िसंहबाट ितवादी िवजयकुमार िसंह उफ ब चा िसंह र
अजयकुमार िसंह उफ ववन िसंहको जाय ज म भएको
देिखएकोमा ितवादीह ले पिन ितउ रप मा उ
पु तावली वीकार गरेको देिखयो ।
८. िन पण ग रनु पन दो ो
वादीको
िफराद हद यादिभ को हो होइन ? भ ने स ब धमा
िवचार गदा, मूल पख
ु ा दिु खत िसंहका तीन छोरा
जेठा हेमराज, मािहला भेगराज र का छा जोगा
िसंहम ये मािहला छोरा भेगराजका चार छोराम ये
मािहला इनरदेवका नाित वीरबहादरु का मािहला
छोरा यस मु ाका ितवादी तेजनारायण िसंहले िमित

२०२०।४।२९ मा आ नो िपता वीरबहादरु िसंहबाट
पैतक
ृ स पि स म आ नो िह सा भाग अंशब डा
पा रत गरी िलएको देिख छ । उ पा रत अंशब डामा
वादी ज गनाथ साद िसंह (म.ु स. गन राजेशकुमार
िसंह) र वादीका बबु ा राम पनु मण िसंहको अंश
भागबारे के ही पिन उ लेख भएको देिखँदनै । मल
ु क
ु
ऐन अंशब डाको महलको ३२ नं. मा अंशब डा गदा
ऐनबमोिजम ग रिदनपु छ, घटी बढी गनु हँदैन । अंशमा
िच नबु ने सो वष नाघेकोले ब डाप को कागज
भएको िमितले र सो वष मिु नकाले सो वष नाघेका
िमितले तीन मिहनािभ नािलस नगरे ला न स दैन
भनी उ लेख भएकोले अंशब डामा िच नबु नेले सो
अंशब डा भएको िमितले तीन मिहनािभ र सो वष
मनु ीकाले सो वष नाघेका िमितले तीन मिहनािभ
नािलस नगरे ला न नस ने भनी यव था भएकोले
यो नं. को योजनको लािग अंशब डाप को िलखत
खडा भएको हनपु छ, अंशब डा नभई यो ऐनअ तगत
नािलस गन
उठ् न स दैन । पैतक
ृ स पि मा
अंिशयारबीच िजयिजयै अंश भाग लगाएको अव था
भए मा िच नबु नेले यो ऐनको यादिभ नािलस
गनपछ
ु । तोिकएको यादिभ िफराद नगरे ला न
नस ने यव था गरेको देिख छ ।
९. एकातफ वादी र वादीतफका िजजबु ाजेसगँ
सािबकमा नै पैतक
ृ स पि रहे भएको प अव था
देिखन आउँदनै भने अक तफ यथ ितवादीह ले
अंशब डाको िलखत पा रत गरी आ नो अंश भाग
िलएको ४०/४२ वषपिछ वादीले ते ो / चौथौ
पु ता तलका भितजा नाित नाताका यि िव
िफराद दायर गरेको देिख छ । यस अदालतको ५
सद यीय पणू इजलासबाट हादजंग थापा िव
उमािद य री थापासमेत भएको (ने.का.प. २०४२,
अंक १२, िनणय नं. २५५३, पृ १०४४) अंश मु ामा
"एक पटक सबै अंिशयारबीच अंशब डा भएको
भए सो अंशब डाअनस
ु ार अंशमा िच नबु नेले
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तीन मिहनािभ िफराद गनपन
ु ह छ । मल
ु ुक ऐन
अंशब डाको महलको ३२ नं. ले उ यव था
गरेकोमा अंशब डा नभएको अव थामा अंश पाउँ
भ ने िफराद गन हद याद नला ने" भ ने िस ा त
ितपादन भएको देिख छ । य िप यस अदालतको
संयु इजलासबाट ने.का.प. २०६३, अंक ७, िनणय
नं. ७७३७ मा वादीको िफराद हद यादिवहीन
भएकोले त यमा वेश गन निम ने भ ने िस ा त
ितपादन भए तापिन अंशब डा नभएको अव थामा
अंशमा िफराद गन हद याद नला ने भनी ने.का.प.
२०४२, अंक १२, िनणय नं. २५५३, पृ १०४४ मा
ितपािदत िस ा तलाई यस इजलासले अ यथा भ न
िम ने आधार देिखन आउँदनै । दुई पु तास मका
अंिशयारबीच अंश मु ा िदँदा यवहारतः वाभािवकै
हने भए पिन ते ो / चौथो पु तामा पिन अंश मु ा
िदएको अव थामा िलखत एवं य माणका
आधारमा काननू ी पमा नै वादीको अंशहकको
ि थित हेररे असा यै ग भीरताका साथ कारबाहीलाई
अगािड बढाउनु पन ह छ । ितवादी तेजनारायण
िसंह आ नो िपता वीरबहादरु िसंहबाट अंश भाग िलई
२०२२ सालमा पा रत ब डाप ारा अलग भए पिन यी
वादी जग नाथ साद िसंह र िनजका िपता राम पनु मण
िसंहको नाममा पैतक
ृ स पि आएको र भएको नदेिखँदा
र साथै वादी जग नाथ साद िसंह र ितवादी र िनजका
िपतासमेतको संयु नाममा ७ नं. फाँटवारी भरेको र
ितवादीले के ही ज गामा यी वादी जग नाथ साद
िसंहको समेत भाग ला ने भनी वीकारोि जनाएको
हँदा य तो अव थाको पृ भूिममा वादीले आ नो
पैतक
ृ स पि खोजी गनु कानूनी कत य र अिधकार
नै रहेको देिखन आउँदा वादीले ितवादीह सँग अंश
पाउँ भनी तीन चार पु तापिछ िदएको िफराद प लाई
हद यादिवहीन छ भनी यायोिचत आधारमा पूण पमा
उपे ा ग रहा न िम ने अव था देिखँदैन । िफराद धेरै
तल तीन / चार पु ताउपर िदएको हँदा हद याद िवहीन

छ भ ने ितवादीह को िजिकरसँग पिन सहमत हन
सिकने अव था रहेन ।
१०. िन पण ग रनु पन ते ो
यस
अदालतको संयु इजलासको िमित २०७१।९।२५
को फै सला िमले िमलेको छ, छै न ? र वादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो होइन ? भ ने स ब धमा िवचार
गदा, मूल पु ष दिु खत िसंहका तीन छोरा हेमराज,
भेगराज र जोगा िसंहम ये जोगा िसंह िनस तान
परलोक भई बाँक दईु भाइ हेमराज र भेगराज रहेकामा
भेगराजतफका स तान रहेका यी ितवादीह ले
व. वीरबहादरु िसंहको जीवनकालमा आपसमा
२०२०।४।२९ मा ब डाप पा रत गरी िलएप ात्
हेमराज िसंहका छोरा पनु ा िसंह उफ रामपनु मण िसंहको
छोरा एवं नाित पु ताका यी वादी जग नाथ साद
िसंहले अंशमा दाबी गरी ततु िववादको उठान
गरेको देिख छ । ितवादीह ले ितउ र प मा अंश
िदन िलन बाँक अंिशयार नभएको भने पिन महो री
िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत जनकपरु ले
वादीले ितवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने
ठहर गरेकोमा यस अदालतको संयु इजलासबाट
वादीले अंश नपाउने ठहर गरेको देिख छ । यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०७१।९।२५
मा पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला उ टी
गदा मूलतः २०२२ सालमा अलग अलग भरेको ७
नं. फाँटवारीका ज गा आ-आ नो नाम वा हाँगातफका
स तानह को फाँटवारी िववरणमा उ लेख भए पिन
वादी जग नाथ साद िसंह र ितवादीसिहत तीन
जनाको फाँटवारी िववरणमा समेत ज गाको िववरण
रहे भएको भ ने त यलाई ितवादीसमेतले वीकार
गरे पिन ७ नं. फाँटवारी िववरणमा वादीसमेतको
संयु
पमा नाम उ लेख भएको कारणले मा
वादी ितवादीह सगोलका अंिशयार हन् भ न
िम ने नदेिखने, ितवादीह बीचमा िफराद गनपु ूव नै
अंशब डा भइसके को, अंशब डा भएका ज गा ख रद
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९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत
िब समेत भएको देिखएको, २०५३ सालको दे.नं.
१५१६ र २०५८ सालको दे.नं. १९३९ समेतका
अंश मु ाको फै सलाअनस
ु ार वादी ितवादीह
बीचमा “ यवहार माणबाट” अंशब डा भइसके को
देिखँदा वादीलाई अ.बं. ८२ नं. ले मु ा गन हकदैया
नभएको र अंश मु ामा ज गा िम नेको महलको १८
नं. को यव था आकिषत नहने भ ने त यलाई यस
अदालतको संयु इजलासले आ नो फै सलाको
आधारको पमा िलएको देिख छ ।
११. उ फै सलाउपरको पनु रावलोकनको
िनवेदनमा िन साको अनमु ित िदँदा मल
ु क
ु ऐन
अंशब डाको महलको ३० नं. मा अंशब डा गदा सा ी
राखी कानूनबमोिजम ब डा छुट्याई ब डाप को कागज
खडा गरी िलने िदनेको र सा ीको समेत सिहछाप गरी
रिज ेसन गनपनमा
सो गरी रा नु पछ । सोबमोिजम
ु
नभएको ब डा सदर हँदैन । तर यो ऐन ार भ
हँदास ममा ब डाप खडा गरी वा नगरी घरसारमा
नरमगरम िमलाई अचल स पि अंशब डा गरी छु ी
आ-आ नो िहसाब भाग शाि तबमोिजम िलई पाई
दािखल खारेजसमेत गराइसके को वा ब डाबमोिजम
आ-आ नो भागको अचल छु ाछु ै भोग िब यवहार
गरेकोमा यवहार माणबाट ब डा भइसके को ठहरेमा
पिछ ब डाप रिज ेसन भएको छै न वा ब डा घटीबढी
असल कमसल भयो भ न पाइँदनै । रिज ेसन नभए
पिन ब डा भएको सदर ह छ । पाउने अंशभ दा घटी
अंश िजउनी िलएकोमा र अंश छोडप गरेकोमा भने
रिज ेसन भएको हनपु छ भ ने कानूनी यव थाको
आधार िलएको देिख छ ।
१२. यस कार मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको
महलको ३० नं. ले दईु वा दईु भ दा बढी
अंिशयारह बीचमा अंशब डा भएको छ वा छै न भ ने
िववािदत त यको िनणय गन एउटा िनि त मापद ड
िनधारण गरेको छ । िमिसलमा उ लेख भएका
त य, व तिु थित, कानूनको या या र माणको

मू याङ् कनबाट मा िववादको िन पण ह छ ।
अंिशयारबीच पा रत ब डाप को मा यम वा यवहार
माणबाट पिन अंिशयारह बीच अलग-अलग भई
ब ने चलन रहँदै आएको त यलाई पिन इ कार
गन सिकँ दैन । उि लिखत जनु सक
ु ै मा यमबाट होस्
अंिशयारह एकअकाबीच िभ न भई िभ न यवहार
गरी िभ न भएको पिु हने आधार देिखएमा यवहारमा
भएको ब डामा िववाद नउठोस् भ नका लािग कानूनमा
रिज ेसन नभए पिन यवहारमा भएको ब डा सदर
हने कानूनी यव था रहे भएको देिख छ ।
१३. मािथ उ लेख भएबमोिजम दता, भोग,
िब , यवहार र पा रत ब डाप बाट वादी र ितवादीका
पख
ु ा र पख
ु ाका हाँगाह सँगै बसेका र साथै अलग
भएको ि थित पिन देिखँदैन । िमित २०२०।४।२९
को ब डाप वादीका माइला हजरु बबु ा भेगराजका
स तानमा नाित, पनाित र भितजा पु ताका वीरबहादरु ,
िनजका छोरा तेजनारायण र भेगराजकै साइँला छोरा
राम उदर िसंहका नाित कामे र र सरु शे साद िसंहका
बीच भएको देिख छ । उ समयकालमा वादीका
पख
ु ा एकातफ ितवादीका पख
ु ा सँगसँगै बसेका र
अलग भएको पिन ि थित देिखँदनै भने अक तफ िनज
वादीका पख
ु ा एवं हजरु बबु ा हेमराज एवं बबु ा पनु ा िसंह
उफ राम पनु मण िसंहको नाममा पिन पैतक
ृ लगायत
अ य कुनै पिन स पि आएको र रहे भएको
देिखँदनै । साथै २०२० सालको ब डाप मा पिन
िनजका पख
ु ा एवं यी वादीको नामसमेत उ लेख नभएको
प पिन िवचारणीय देिखन आउँछ । यो अव थाका
वादीका मूल पु ष एवं पख
ृ
ु ासँग नेपालमा पैतक
स पि भएको नदेिखए पिन िनजले ितवादीह बाट
अंश पाउने र नपाउनु पन दवु ै अव था िव मान रहेको
देिखन आउँछ ।
१४. यस अदालतको संयु इजलासले
वादीका पख
ु ाह ितवादीह का पख
ु ाबाट अंशब डाको
महलको ३० नं. मा यु भएको " यवहार माण"
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अनस
ु ार सािबकदेिख नै ितरो, भोग र िब यवहारबाट
अलग अलग भई अंशब डा गरी ब दै आएको िववेचना
गरेको देिख छ । तर वादीका पख
ु ा र स तानका नाममा
नेपालमा के कुन ज गा र अचल स पि रहेको िथयो
भ ने कुरा उ लेख हनसके को देिखँदैन । अंशब डाको
महलको ३० नं. को योजनको लािग यवहार
माण भ नाले दता, े ता, ितरो, भोग र यवहार
बे लाबे लै गरी य तो स पि वत पमा िब वा
ह ता तरण गरेको े ता माणबाट समेत अंशब डा
गरेसरह अलग-अलग छु एको हो भ ने त य देिखन
ज री ह छ । यसरी यवहार माणबाट अंशब डा गरी
छु ी िभ न भएको देिखने माणबाट अदालत पिन
स तु हनपु दछ । े ता एवं िलखत माणह बाट यी
वादीका मूल पु ष, पख
ु ा र पु ताले आ नो नाम, भोग
र भागको अचल स पि छु ै, िब , भोग, यवहार
गरेको देिखएको अव था छै न । वादीका हजरु बबु ा
हेमराज, बबु ा पनु ा िसंह उफ राम पनु मणको नाममा ७
नं. फाँटवारी र अलग ज गा दता रहे भएको ि थितसमेत
देिखन आउँदैन । यस अदालतबाट ने.का.प. २०५२,
िनणय नं. ५०४७ मा मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको
३० नं. मा २०३४।९।२७ (सात संशोधन) मा
भएको संशोधनबमोिजम उ िमितस ममा यवहार
माणबाट छु एको ि थित देिखनको लािग ब डाप
खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरमगरम िमलाई अचल
स पि अंशब डा गरी छु ी आ-आ नो िहसाब
भाग शाि तबमोिजम िलई पाई दाखेल खारेजसमेत
गराइसके को वा ब डाबमोिजम आ–आ नो भागको
अचल छु ाछु ै भोग िब यवहार गरेको अिनवाय
पमा हनपु छ भ ने िस ा तसमेत ितपादन
भइसके को अव था छ । िमित २०२०।४।२९ को
ब डाप मा वादी वा वादीको बबु ाको नाम समावेश
नभएको अव थामा वादीका पख
ु ा एवं वादीले नेपालको
स पि मा अंश भाग नपाउने नै रहेछन् भनी भ न
िम ने अव था देिखँदैन । िकनभने अंशहक नैसिगक

हक हो । य तो हक अंश नपाउँदास म मेिटँदैन,
रिहरह छ । िमित २०२०।४।२९ को ब डाप मा
वादीको पख
ृ स पि बाट अंश पाउने
ु ाले पैतक
नपाउने स ब धमा के ही पिन उ लेख नगरेको र साथै
ितवादीह सँगको संयु नाममा ७ नं. फाटवारी
भरेको देिखँदादेिखँदै पिन यस अदालतको संयु
इजलासले वादीका पख
ु ा एवं स तान सािबकमै भोग,
िब एवं यवहारबाट अलग भएको भनी िलएको
आधार पिन कानून एवं यायस मत देिखन आउँदैन ।
१५. यस अदालतको संयु इजलासले
आ नो फै सलामा ितवादीह बीच २०२० सालमा
ब डाप भएपिछ २०२२ सालमा वादी जग नाथ साद
िसंहले ितवादीह र िनजका िपतासँगको संयु
नाममा ७ नं. फाँटवारी भरेको देिख छ । ७ नं. फाँटवारी
भरेको हँदा वादी र वादीका िपता सािबकमा नै अलग
भइसके को भ ने आधार िलएको देिख छ । िमिसल
संल न कागजात हेदा वादी जग नाथ साद िसंह र
ितवादी र िनजह का िपता वीरबहादरु , तेजनारायण,
िव ानारायण र सरु शे साद िसंहसँग संयु नाउँमा ७ नं.
फाँटवारी भरेको देिख छ । ७ नं. फाँटवारी भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को योजनको लािग स पि को िववरण
उ लेख गरी भ रने हँदा यसबाट अंिशयारह आ नो
भागको स पि अलगअलग दता गरी सािबकमै
छु िभ न भइसके का हन् भ न िम ने ि थित
हँदैन । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को योजनको
लािग भ रने स पि को ७ नं. फाँटवारी सािबकमा
अंिशयारह अलग भइसके को र नभएको भ ने
दुवै त यलाई प पान ामािणक मह वको काय
गदछ । यसरी भ रएको ७ नं. फाँटवारी बमोिजमका
स पि आ-आ ना नाममा दता भइसके का छन् र
सो दता एक कारले समानपु ाितक एवं यायोिचत
पमा िमलेको र िब
यवहारको ि यासमेत
भइसके को देिख छ भने यसले अंिशयारह एकआपसमा अलग भइसके को भ ने त यलाई पुि
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गदछ भने फाँटवारीअनस
ु ार ज गाको दता िनजका
नाउँमा भएको छै न र दता भएपिन सो यायोिचत एवं
समानपु ाितक पमा भएको र िमलेको देिखँदैन भने
यसबाट अंिशयारह सािबकमै अलग भइसके का
रहेछन् भनी भ न िम दैन । अतः भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ ले िनिद गरेबमोिजम भ रएको ७
नं. फाँटवारीले सो भन अंिशयारह दता ितरो
एवं भोगको आधारमा सािबकमै अलग भइसके का
रहेछन् भनेर कानूनी पमा नै िन कषमा पुगी हा ने
अव था हन स दैन ।
१६. उपयु ानस
ु ार अंशब डाको ३० नं.
र वादीले भरेको ७ नं. फाँटवारीको आधारमा वादी
जग नाथ साद िसंह र िनजका िपताको नाममा
सािबकदेिख नै अचल ज गा स पि दता भएको
नदेिखई वादीले हामी अंिशयारबीच ब डा भएको छै न
भनी िववादको सज
ृ ना गरी अदालत वेश गरेको
हँदा यस कुराको िन पण गन कानूनी दािय व यस
अदालतको हन जा छ । यस िववादमा मूल पख
ु ा दिु खत
िसंहका मािहला छोरा भेगराजका चार छोराम ये
मािहला छोरा इनरदेव र िनजका छोरा वीरबहादरु िसंह र
नाित तेजनारायण िसंह र उनकै भितजा कामे र साद
िसंहबीच मा पैतक
ृ स पि मा िमित २०२०।४।२९
मा ब डाप पा रत गरी अंश िलनिु दनु गरेको कारणले
मूल पख
ु ा दिु खत िसंहका जेठा छोरा हेमराजका नाित
अथात् ते ो / चौथो पु तामा रहेका यी वादीले अंशमा
दाबी िलएको देिख छ । पु तावलीमा िववाद नभए पिन
मूल पख
ु ा दिु खत िसंहका जेठा छोरा हेमराज र िनजका
हाँगातफका स तान यी वादीका नाममा नेपालमा
स पि रहेको, आएको र ब डा भएकोसमेत नदेिखएको
ि थितले वादीले ितवादीह बाट अंश पाउने नपाउने
स ब धमा एउटा अंह खडा गरेको देिख छ । मूल
पख
ु ाका एउटा हाँगा र सोतफका स तानमा अचल
स पि हने र अक हाँगा र सोतफको स तानमा
अचल स पि नहनाको अव था र कारणबारे पिन

कानूनी पमा नै सोधखोज गन ज री ह छ । यही
सोधखोजमा मूल पुखामा वा मूल पुखाका कुनै
हाँगातफका स तानमा पैतक
ृ वा अचल स पि
हनु र अक हाँगातफको स तानमा पैतक
ृ वा अ य
कुनै पिन ोतको स पि नभई उनीह स पि को
भोग र भागबाट कुनै पिन कारणले वि चत हनुपन
अव था परेको भए य तो स तानलाई पन गएको
अ याय र मकाको हदस म यस अदालतले माण,
चलन, िविध यवहारसमेतको मू याङ् कन एवं
या या ारा के लाएर याय िन पण गनपन
ु ह छ।
१७. संयु प रवारको पृ भूिमबाट मूल
पख
ु ाका एउटा हाँगा र ितनका तीन पु तास मका
स तानमा एकातफ पैतक
ृ लगायत कुनै पिन स पि
आ नै नाममा दता नहनु र अक तफ अक हाँगाको पख
ु ा
र स तानमा अचल स पि रहेको र य तो स पि मा
उनीह को स तानबीच मा अंशब डा भएको ि थितले
हरेक अंश मु ाले एउटा आ नै कारका इितहास र
त यलाई अँगालेको ह छ भ ने कुरालाई िच ण गरेको
देिखन आउँछ । वादी र ितवादीबीच अंिशयार नातामा
िववाद नरहेको अव था भए पिन वादीका िजजु
बाजे, बाजे, िपता र वादीको नाममा नेपालमा कुनै
अचल स पि नदेिखएको र दता, भोग, ितरो एवं
िब यवहारबाट पिन वादी ितवादीबाट अलग
भएको पिु हन नसके को भ ने पर परागत शैलीका
आधारमा वादीले सबै स पि मा पूण पमा नै अंश
भाग पाउने आधार थािपत हन जा छ भनी भ न
िम ने पिन हदँ ैन ।
१८. वादीले अंशमा दाबी गरे पिन ितवादी
तेजनारायणले वादीका हजरु बबु ा सािबकदेिख नै
भारतमा बसेका र यी ितवादीका हजरु बबु ा भेगराज
मा नेपाल आई स पि जोडेको भ ने ितवादीह को
िजिकर रहेको छ । वादीले पिन आफू भारतमै नोकरी गरी
उतै ब ने गरेको भ ने बेहोरा िफरादमा उ लेख गरेका
छन् भने भारतमा आ नो बबु ा र आ नो नाममा स पि
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
रहेको भनी ितरो ितरेको रिसदह का ितिलिपसमेत
बहसको ममा इजलाससम पेस गरेको देिखन
आउँछ । भारतमा रहेको स पि मा यी ितवादीह को
नामसमेत रहेको ितरो ितरेको उ रिसदका
ितह बाट देिख छ । वादीले िफरादमा उ लेख गरेको
बेहोरा र पेस गरेको भारतको स पि को अिभलेख
देिखने रिसदबाट वादीका हाँगातफका पख
ु ा एवं वंशज
हेमराज िसंह र वादीसमेत सािबकदेिख नै भारतमा ब दै
आएको र भारतमा वादी ितवादीह सबैको साझा
स पि यी वादीका िपता पख
ु ा एवं वादीको िज मामा
रहेको त यलाई पिु गदछ । यस कारणले नै वादीका
हाँगातफका वंशका नाममा नेपालमा कुनै अचल स पि
नरहेको र साथै िनजह का नाममा पैतक
ृ स पि पिन
नामसारी एवं ब डाप को मा यमबाट आउन नसके को
त यसमेत पिु हन आउँदछ । न मूल पख
ु ाका एउटा
हाँगामा नेपालमा पैतक
ृ स पि रहेको अव थामा तीन
पु तास म नामसारी ब डाप वा कुनै न कुनै मा यम
वा ि याबाट वादीका हाँगातफका वंश र स तानका
नाममा पिन अचल स पि हनपु न वा ह ता तरण भएर
आउनु पन ह यो, यसो भएको देिखन आउँदैन । मूल
पु ष दिु खत िसंहको नाममा नै स पि रहेको देिखन
नआउँदा य तो स पि यी ितवादी तेजनारायण
िसंहका बढु ा िजजबु ाजे भेगराज िसंहको नाममा
नामसारी भई आएको अव थासमेत पिु हनसके को
देिखँदैन । ितवादीका बढु ा िजजबु ाजे भेगराज िसंह
र ितनका पिन चार छोराह मश: राजे साद,
इनरदेव, रामउदार र चेतनारायणम ये कसैका नाममा
पिन अचल स पि रहेको र पैतक
ृ स पि को पमा
नामसारी भएर आएको अव थासमेत िमिसल संल न
कागजबाट देिखन आउँदैन । एकै चोटी भेगराजका
नाित अथात् मािहला छोरा व. वीरबहादरु िसंहका
जीवनकालमा िमित २०२०।४।२९ गते वीरबहादरु
र िनजका तीन छोराम ये मािहलो तेजनारायण र
वीरबहादरु का सािहला बबु ा राम उदारका स तानबीच

के ही अचल स पि मा ब डा भएको देिख छ । यसरी
मूल पख
ु ा दिु खत िसंहका पनाित खलक वीरबहादरु
िसंहको पु तामा यस समयकालका के ही अंिशयारबीच
मा यस समयमा व. वीरबहादरु िसंहको नाममा
रहेको स पि मा अंशब डा भएको देिखए पिन व.
वीरबहादरु को नाममा भने पैतक
ृ स पि नै नामसारी
हँदै आएको भ ने त य िमिसल संल न कुनै पिन कागज
एवं कसैको पिन भनाईको बेहोराबाट खु नसके को
पाइँदैन । िव.स. २०२० सालमा भएको उ ब डाप मा
वादीका मूल पख
ु ाका बाजे / िजजबु ाजेका स तानको
बसोबास एवं स पि को ि थित िनजह को नाम र अंश
भाग उ लेख भएको देिखँदनै । यस कारणले नै वादीका
पख
ु ा नै सािबकदेिख नै नेपालमा नआई भारतमै ब दै
आएकाले नेपालमा िनजह को नाममा कुनै अचल
स पि दता नहनक
ु ो अित र उ २०२० सालको
ब डाप मा वादीका पख
ु ाका हाँगातफका स तानको
नाम उ लेख नभएको भ ने ितवादीह को िजिकर
रहँदै आएको छ ।
१९. वादी ितवादीका पु ताह बीच
यसअिघ पिन अंश मु ा चलेको माण िमिसल र
बहसको ममा दवु ै प का िव ान् व र एवं अ य
कानून यवसायीह ले पेस गरेको फै सलाका ितका
कागजातह बाट देिखन आउँछ । वादीले उ २०२०
सालको ब डाप र ितवादीतफका पख
ु ाका हाँगाबीच
चलेको २०५३ सालको दे.नं. १५१६ र २०५८
सालको दे.नं. १९३९ को अंश मु ाको फै सलालाई
पिन चनु ौती िदएर बदर गराउन सके को ि थित देिखन
आउँदैन । मु ाको त यको स दभमा उ ती सबै मु ा
र ितनमा भएको कारबाहीको स दभलाई हेदा ततु
मु ामा सु महो री िज ला अदालतबाट अंशको
फाँटवारी मा ने भनी भएको आदेशउपर ितवादी
भ ने ओमकुमार िसंह र ओम मिु त भ ने अिजतकुमार
िसंहले िदएको १७ नं. िनवेदनको करण ३ (ग) र
(ङ) मा ७ नं. फाँटवारीबमोिजमको स पि हा ा
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िपता तेजनारायण िसंह, काका सरु शे साद िसंह तथा
वादीका बाबु जग नाथ साद िसंहको संयु स पि
हो भनी उ लेख गरेका छन् । उपयु अनस
ु ार एकातफ
ितवादीह ले वादीको पिन के ही स पि मा संयु
हक छ भनी वीकारोि जनाएका छन् भने अक तफ
वादी जग नाथ साद िसंहले अ य ितवादीह
र िनजका िपतासँग संयु
पमा ७ नं. फाटवारी
भरेको अव था छ । के ही ितवादीह बीच २०२०
सालमा पा रत भएको ब डाप पिछ उ ब डाप
गन ितनै ितवादीह सँग वादीले २०२२।०२३
सालितर संयु पमा ७ नं. फाँटवारी भरे पिन उ
फाँटवारीबमोिजमको स पि वादीले आ नो नाममा
दता गराउन सके को पाइँदैन भने य ो वषस म उ
ज गा आ नो नाममा दता गराउने स ब धमा कुनै चासो,
सि यता र सोध खोजसमेत गनसके को पाइँदैन । वादी
र ितवादीह ले संयु पमा भरेको ७ नं. फाँटवारी
र सोबमोिजमको स पि िनजका नाममा दता हन
नसके बाट वादी सािबकमा नै अलग भइसके को भ ने
त यलाई पिन पिु गदन । अतः वादी जग नाथ साद
िसंहले ितवादीह बाट के ही स पि अंशबापत पाउन
पन अव था रहेको देिखन आउँछ ।
२०. वादीले तीन चार पु ताको अ तरालमा
अक हाँगातफका नाित पनाित पु तासँग अंशको दाबी
गरेका र ितवादीले वादीका बबु ा, बाजे र िजजबु ाजे
सािबकदेिख नै भारतमा ब दै आएका र भारतमा रहेको
सबै स पि ियनै वादीह कै िज मामा रहेको िनजले
पेस गरेको ितरो ितरेका रिसदका ितह बाट देिखन
आएकोले यसबाट वादीका िजजबु ाजे सािबकदेिख
नै अलग ब दै आएकाले अंश िदनपु न होइन भ ने
िजिकर िलएका छन् । य तो अव थामा हा ो काननू ी
र याियक चलनमा नेपालको स पि मा सबै
अंिशयारह को हक हने र भारत अथात् िवदेशमा
रहेका स पि मा पिन यहाँको कानूनबमोिजम हने
भ ने ग रएको छ । व तुतः य तो याियक अ यासले

समान वा पृथकपृथक सँ कृित र स पि मािथको
हक अिधकारस ब धी कानूनी यव थाको कारणले
भारत वा अ य मल
ु क
ु मा रहेको स पि को हकमा
नेपालमा रहेको अंिशयारले आ नो हकजित
अंश भाग पाउन नस ने अव था हने र नेपालमा
रहेको स पि मा भने िवदेशमा रहेका अंिशयारले
आ नो अंश भाग पाउने हदँ ा नेपालमा पैतृक
वा अ य स पि को संर ण र जगेना गद ब दै
आएका अंिशयारको हकमा अंिशयारह सँग रहेको
स पि मा समान िवतरण हन नसक अ याय पन
स ने अव था हन जाने देिख छ । नेपालमा रहेको
स पि को हकमा िवदेश वा भारतमा ब दै आएका
अंिशयारबीच समेत ब डा गदा भारत वा अ य
मल
ु ुकमा य ता अंिशयारसँग रहेको स पि लाई
पिन यानमा राखेर नेपालमा पैतृक वा अ य
स पि को संर ण र जगेना गद ब दै आएका
अंिशयारलाई पिन याय हने िहसाबले नेपालमा
रहेको स पि मा अंशब डा गन गरी मु ा िवशेषको
पृ भूिमको आधारमा हा ो याियक अ यासलाई
अगािड बढाउँदै जानु पन हन जा छ ।
२१. मािथ उि लिखत ितउ र प र १७
नं. को िनवेदनमा उि लिखत बेहोराले ितवादीम ये
तेजनारायण िसंहका िपता वीरबहादरु आ नो अंश
भाग िलई २०२० सालमा पा रत ब डाप ारा अलग
भए पिन के ही ज गा ितवादी तेजनारायणका िपता
वीरबहादरु , ितवादी तेजनारायण िसंह, सरु े साद
िसंह र वादी जग नाथ साद िसंहसमेतको बीच ब डा
ला ने के ही स पि रहेको देिखन आउँछ । पैतक
ृ
स पि हेदा भेगराजका चार भाइ छोराम ये माइला
इनरदेव िसंहका छोरा वीरबहादरु ितवादीम ये
तेजनारायणका िपता रहेका र वीरबहादरु िसंहबाट
ितवादी तेजनारायण िसंह २०२० सालमा पा रत
ब डाप बाट अलग भएको देिखए पिन मूल पु ष
दिु खत िसंहका तीन स तानम ये मािहला ितवादीका
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िजजबु ाजे भेगराज िसंहको नाममा पैतक
ृ स पि
रहे भएको यिकन पमा भ न सिकने अव था
देिखँदैन । यी ितवादी तेजनारायण िसंहका बाजे
इनरदेव र िपता वीरबहादरु िसंहको नाममा पिन
पैतक
ृ स पि नामसारी हँदै आएको भ न िम ने पिन
देिखँदैन । ितवादी तेजनारायणका बबु ा वीरबहादरु
एकजना र बाजे चार जनाम ये २ जना जेठा
राजे साद र का छा चेतनारायण िनस तान र दईु
जना मािहला इनरदेव र साँिहला रामउदार िसंह रहे
पिन िनस तान दईु बाजेले पिन आ नो जीवनकालमा
के ही स पि िलएका र िब यवहार गरेको भ ने पिन
िमिसल संल न कागज माणबाट खु दैन । यसरी नै
बाँक दईु बाजे ितवादी तेजनारायण िसंहका िपता
इनरदेव र ितवादी सरु े साद िसंहका बाजे रामउदार
िसंहबीच पिन स पि को बाँडफाँड भए नभएको
त य प पमा खु दैन । स पूण पैतक
ृ स पि यी
ितवादी तेजनारायणका बाजे इनरदेवमा मा सीिमत
रही िनजका छोरा ितवादी तेजनारायणका िपता
वीरबहादरु िसंहको नाममा आएको र सो स पि पिन
वीरबहादरु िसंहका तीन भाइ छोराम ये यी ितवादी
तेजनारायणले मा ा गरेका छन् भनी माणका
आधारमा भ न सिकने प अव था पिन देिखँदैन । यस
त यबाट पिन वादी जग नाथ साद िसंहले यी ितवादी
तेजनारायण िसंहबाट मा अंश भाग पाउने हन् भनेर
भ न िम ने ि थित प तः देिखँदैन । ितवादीम ये
सरु शे साद िसंहका बाजे राम उदार र राम पका
दईु दाजभु ाइको हकमा पिन यही अव था लागू हने
ि थित रहेको छ । यसबाट ितवादी तेजनारायण िसंह
र सरु शे साद िसंहका नाममा वादी जग नाथ साद
िसंहले अंशबापत पाउने पैतक
ृ स पि मूल पख
ु ा बाबु
बाजे र िजजबु ाजेबाट तहतह हँदै आएको भ न सिकने
अव था देिखँदैन । यसैले वादीका िपता र बाजे पिन
वाभािवक पमा नै नेपालमा आएको र िनजह ले
पिन स पि आजन गरी भोग गरी ब दै आएका भ ने

त य माणले पिु नगरे पिन िनज वादी ितवादीका
अंिशयार नाताका रहेका र ३/४ पु ताबीच ततु अंश
मु ा चले पिन मु ाको त यले के ही स पि बाट वादीले
अंश पाउनु पन अव था देिखन आउँछ ।
२२. यसै स दभमा ततु मु ामा मु ाका दवु ै
प को बीच समय समयमा चलेको अंश स पि स ब धी
मु ाह मा भएको िनणयलगायत हामीले गै यि का
साथै आपसमा समेत पटकपटक गरी हक ह ता तरण
गरी आएको तपिसलबमोिजमको ज गाह को ख रद
िब स ब धी यवहार माणह लाई स बि धत
िनकायबाट िभडाई हे रएमा समेतबाट बु नमा आउने
नै छ भनी िमित २०६८ वैशाख ८ गते ग रएको
कागजमा र तायदातीमा उि लिखत िक.नं. १९६,
२१०, ४८६, २२१, २२८, ५५९, २०१, १०७,
२३०, २२१, ३४, १३४, १३५, ४२, १२३, २५८
का ज गाह आपसमा ब डा नला ने, आ-आ नै हने
भनी लेखाई िदएका छन् । यस अथमा पिन २०२०
सालको ब डाप लाई ितवादीह ले वीकार गरेका
र यसपिछको यवहारह आ-आ नै हनेछ भ नेमा
एकआपसमा सहमत भएका देिख छन् । यसरी नै
ितवादीम ये तेजनारायण र तीनका स तानले
पिन २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को अंश मु ामा
ितउ र िफराउँदा िक.नं. २०, ९९, १३९, ४३,
१६७, १६९, ६४, २१७ र ३२१ को ज गामा यी
वादी जग नाथ साद िसंहसिहत तीन भाग ला ने भनी
उ लेख गरेका छन् । ितवादी तेजनारायणको यो
ितवादलाई ितवादीम ये सरु शे साद िसंहले वीकार
गरेका छै नन् र साथै ती िक.नं. का ज गाह पिन ततु
मु ाका सरु शे साद िसंहकै नाममा रहेका र तायदातीमा
पिन चढेको र ती ज गा ब डा ला ने भनी तलका
अदालतबाट ठहरसमेत भएका छन् । वादी ितवादीका
अंिशयार नातामा परे पिन वादीको हाँगातफका मूल
पु ष अथात् बाजे, बढु ा बाजे सािबकदेिख नै नेपालमा
आई बसोबास नगरेको र िनजह को नाममा पैतक
ृ
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स पि नरहेको देिखएको अव थामा मु ाको पृ भूिम
र त यले नेपालको स पि मा िनज वादीलाई पिहलो
र दो ो पु तास मको अंिशयारसरह नै कानूनी पमा
यवहार गनपन
ु अव था देिखँदनै । मूल पु षका
अक हाँगातफका स तान अंिशयार एवं ितवादी
तेजनारायण र तीनका स तानले यी वादीको पिन
के ही िक.नं. का ज गाह मा तीन भागको एक भाग
अंश ला छ भनी वीकारेको कथनको हदस मलाई
भने यायोिचत पले हेनु पन नै हन जा छ । यही
त य ित िवचार गदा ितवादी तेजनारायण िसंहसिहत
के ही ितवादी अंिशयारह २०२० सालमा भएको
ब डाप ारा अलग भएपिछ भरेको ७ नं. फाँटवारीबाट
अंश भागबापत के ही स पि िनज वादीले पाउनु पन
भ ने कुरा िनजह कै अिभ यि र यवहारबाट देिखन
आएको र सोसँग स बि धत स पि िक.नं. २०,
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र
३२१ का ज गा रहेको र सोमा ितवादी तेजनारायण
िसंह, सरु े साद िसंह र यी वादी जग नाथ साद
िसंहसमेतको भाग ला ने भनी ितवादीम येका
तेजनारायण िसंहले आ नो ितउ रमा उ लेख गरेको
हँदा वादीले ितनै िक.नं. का ज गाह बाट मा आ नो
अंश भाग पाउने अव था यी वादी ितवादीह को
पा रवा रक बसोबासको इितहास, पृ भूिम र मु ाको
माण कागजातह को त यबाट देिखन आउँछ ।
२३. वादीले ती िक.नं. का ज गाबाट के कित
भाग पाउने हो ? भ ने स ब धमा िवचार गदा दिु खत
िसंहका तीन भाइ छोरा हेमराज, भेगराज र जोगा
िसंहम ये का छा जोगा िसंह िनस तान रहेको कुरा
मािथ नै उ लेख भइसके को छ । जेठा हेमराज र तीनका
स तान भारतमै बसी खती उपती उतैितर गद आएको
भ ने ितवादी तेजनारायणसमेतको िजिकर रहेको र
िनज र िनजका स तानका नाममा नेपालमा कि पिन
स पि नरहेको अव थाले पिन सो त यलाई पिु
गदछ । माइला भेगराज सािबक आ नै समयकालदेिख

नै नेपालमा आई बसोबास गद आएको ि थित देिखन
आउँछ । माइला भेगराजका नाित वीरबहादरु को
पालामा मा वीरबहादरु र िनजका भितजा सरु शे साद
िसंह र छोरा तेजनारायण िसंहबीच िव.सं. २०२०
सालमा ब डा भएको देिख छ । मूल पु षको के कित
स पि िथयो ? िनजका कुन हाँगातफका कुन कुन
स तान र क-कसको नाममा के बेहोराबाट के कित
स पि नामसारी हँदै आए वा आएनन् ? र का छा
जोगा िसंह कोसँग ब दै आएका र बसेका िथए ? सो
त यबारे िमिसल संल न कागजातबाट के ही पिन
खु दैन । एकै चोटी मूल पु ष दिु खत िसंहका माइला
छोरा भेगराजतफका वंशका स तानह मा चौथो पु ता
अथात् पनाित / खलाित तहका स तान र िनजका
छोरा तेजनारायण र भितजा सरु शे साद िसंहका बीच
२०२० सालमा अंशब डा भएको देिखन आउँछ ।
मािहला भेगराजका चार छोरामा दईु जेठा र का छा
िनस तान िबतेका र माइला इनरदेवतफका छोरा
वीरबहादरु र नाित यी ितवादी तेजनारायण र साइँला
रामउदारतफका नाित ितवादी सरु शे सादबीच ब डा
भए पिन वीरबहादरु िसंहका तीन छोरा नगनारायण
िसंह, तेजनारायण र िव ानारायणम ये नगनारायण र
िव ानारायण भेगराजका साइला छोरा रामउदार िसंह
र िनजका जेठा छोरा राम प िसंह र िनजका पिन दईु
छोरा कामे वर साद िसंह र सरु शे साद िसंहम ये
कामे वर साद िसंहको अंशब डाको ि थितबारे
िमिसल संल न कागजबाट नखल
ु ेको देिखँदा सोही
आधारमा िनजह ले भोग यवहारबाट आ-आ नो अंश
भाग सािबकमा नै िलई ा गरेर ब दै आएको अव था
रहेको भनी िन कष िनका नु पन हन आउँछ । यसरी
नै वादी ितवादीका मूल पख
ु ा र िनजका वंशजह को
प रवारको इितहास, पृ भूिम र मु ाको त यगत
अव थाले मूल पु ष दिु खत िसंहका का छा छोरा जोगा
िसंह (िनस तान वग) पिन नेपालमा रहँदै ब दै आए
पिन िनजसँग पिन अचल स पि रहे नरहेको अव था
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प तः देिखन आउँदैन । िनज जोगा िसंह नेपालमा
नै ब दै आएको त य देिखँदा िनज यी ितवादीका
िजजबु ाजे भेगराजको सँगसाथमा रहेको र िनजह बाट
जोगा िसंहको रेखदेख र याहार स भार हँदै र िनजको
मृ यपु िछ पिन काजि यासमेत िनजबाटै भएको हनपु छ
भ ने त यलाई अ यथा मािणत नभएस म शंका गरी
हा नु पन अव थासमेत देिखन आउँदैन । जोगा िसंह
नेपालमै भेगराजको साथ रहँदा मृ यु भएको र २०२०
सालमा वीरबहादरु र िनजका छोरा तेजनारायण र
भितजा सरु शे साद िसंहबीच ब डाप भएपिछ पिन
भेगराजका छोरा र नाित खलकबीच चलेका २०५३
सालको दे.नं. १५१६ र २०५८ सालको दे.नं.
१९३९ का अंश मु ाको ितउ र प मा िक.नं. २०,
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र
३२१ का ज गामा तेजनारायण, सरु शे साद िसंह र
हेमराजका छोरा जग नाथ साद िसंहबीच तीन भाग
ला छ भनी उ लेख भएको र सोलाई २०२० सालको
ब डाप पिछ उ िक.नं. का ज गाको स ब धमा
भ रएको ७ नं. फाँटवारीमा जग नाथ साद िसंहसिहत
यी ितनै जनाको नाम उ लेख भएको त यले समेत पिु
गरेको देिख छ । यी उपयु त यले तीन चार पु ता
तलका अंिशयारबीच चलेको अंश मु ालाई पिहलोपिहलो, पिहलो-दो ो र दो ो-दो ो पु ताका
अंिशयारबीच चलेको मु ाको अव थासरह काननू ी
पमा नै हेन र यवहार गन त य र यायोिचत
िहसाबले पिन उपयु देिखन आउँदैन । उपयु
त यगत िव ेषणका आधारमा उ िक.नं. २०,
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र
३२१ का ज गाम ये िक.नं. २० र २१७ का ज गा
सु अदालतको फै सलामा उ लेख छै नन् । अत:
उपयु िक.नं. का ज गाम ये हाल दता कायम भएको
नदेिखएको िक.नं. २० र २१७ का ज गाबाहेक बाँक
रहेका अ य िक.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७,
१६९, ६४ र ३२१ का ज गाह मा पिन हाल सबतु

दता कायम रहेका िक.नं.का ज गाम येबाट मा वादीले
आ नो अंश भाग पाउने प तः देिखन आउँछ ।
२४. अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणबाट वादीले ितवादीह बाट कि पिन अंश
नपाउने गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट
िमित २०७१।९।२५ मा भएको फै सला त य, माण
र कानूनको रोहमा िमलेको नदेिखँदा उ फै सला
बदर र वादीले अंश पाउने हदस म सु महो री
िज ला अदालतले िमित २०६५।३।१९ मा गरेको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०६८।१।२८ को फै सला भने
सदर हने ठहछ । अब वादी (म.ु स. गन राजेशकुमार
िसंह) ले अंशबापत ितवादीह बाट के कित अंश
भाग पाउने हो भ ने स ब धमा िवचार गदा, सु
महो री िज ला अदालतले मूल पख
ु ा व. भेगराजका
स तानह यी ितवादीह बीच िमित २०२०।४।२९
को ब डाप र ततु मु ामा माग ग रएको तायदातीमा
उ लेख भएका स पि बाट तीन भागको एक भाग
वादीले अंश पाउने गरी गरेको फै सलालाई पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको
फै सला सदर गरेको अव था छ । मूल पु षका तीन
जना छोराह हेमराज, भेगराज र जोगा िसंह रहेकोमा
जोगा िसंह िनस तान रहेका र िनज सािबकदेिख नै
नेपालमा भेगराजको साथमा ब दै आएका िनजको
रेखदेख याहार स भार र मृ यपु िछ पिन दाहसं कार
र काजि यासमेत भेगराज र िनजतफका स तानबाट
भएको र िनजसँग कुनै अचल स पि रहे नरहेको
बारे प नभएको भ ने त यगत बेहोरा मािथ नै
उ लेख ग रसिकएको छ । यो अव थाले यी वादीले
कित भाग अंश पाउने हन् ? भ ने योजनको लािग
जोगा िसंहलाई बे लै अंिशयार सं याको पमा हेनु
पन अव था देिखन आउँदैन । अतः जोगा िसंहको
मृ यु िनस तानको पमा नै भएकाले तायदातीमा
पेस भएका स पूण स पि बाट िजयिजयैको अंश
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गनपन
ु कानूनी यव थाको आधारमा मा वादीले २
भागको १ भाग अंश पाउने गरी सु अदालतबाट िमित
२०६५।३।१९ को फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट भएको िमित २०६८।१।२८
को फै सला पिन उपयु ानस
ु ार िववेिचत त य, माण
एवं कानूनी आधार र कारणबाट निमलेको हँदा उ
फै सलाह सो हदस म बदर भई ितवादी सरु शे साद
िसंह र िनजका अंिशयार वा स तानका नाममा रहेका
वादीले अंश भाग पाउने ठह रएका िक.नं. ९९, १३९,
४३, ४७, १६७, १६९, ६४ र ३२१ का ज गाह को
हदस म ितवादीह बीच िमित २०२०।४।२९
मा भएको ब डाप बदर भई पेस भएको तायदाती
फाँटवारीमा उि लिखत स पि को िववरणम ये िक.नं.
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४ र ३२१
का ज गाम ये पिन दता सबतु कायम रहेका ज गाबाट
मा नरमकरम िमलाई ३ भागको १ भाग अंश छु याई
वादीले दता गराई िलन पाउनेसमेत ठहछ । अ य
कुरामा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम वादीले
ितवादी ितवादीबीच िमित २०२०।४।२९ को पा रत
भएको ब डाप अनस
ु ारको तायदाती फाँटवारीमा
उि लिखत स पि को िववरणम ये ितवादी
सरु स
े साद िसंह, िनजका अंिशयार वा स तानका
नाममा रहेका िक.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७,
१६९, ६४ र ३२१ म ये पिन दता सबतु कायम
रहेका र दता े तासँग िभडेको ज गाबाट मा नरम
करम िमलाई ३ भागको १ भाग अंश छु ् याई वादीले
दता गराई िलन पाउनेसमेत ठहरेकोले वादीले ऐनका
यादिभ फै सला काया वयन ग रपाउँ भनी दरखा त
िदएमा उ लेख भए कानूनबमोिजम ३ भागको १
भाग वादीलाई छु ् याई िदनु भनी महो री िज ला
अदालतमा लेखी पठाउनू----------------------------१
कोट फ को हकमा कानूनबमोिजम गनु भनी सु

अदालतमा लेखी पठाई ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू-----२
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. पु षो म भ डारी
या. बमकुमार े
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९८९
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७२।५।३१
०६८-CI-०७१४
मु ा : ितपूित
पनु रावेदक / ितवादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ८
ितलगंगाि थत यित एयरलाइ स ा.िल.
िव
यथ / वादी : उपभो ा िहत संर ण म चको प ले
लिलतपरु िज ला ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं. १०
ि थत रेिडयो सगरमाथामा टेसन मेनेजरको
पमा कायरत घमराज लइु टँ ेल
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§ हवाई सेवा दान गन कृितको सं थाले
आ नो ािविधक किठनाई उ लेख
गरी काबबु ािहरको प रि थित पन गई
भएका िढलाई स ब धमा उपभो ालाई
यथाश य चाँडो सूचना गरेको अव थामा
य तो प रि थितलाई अ यथा भ न
सिकने हदँ ैन । तर सेवा दायक सं थाले
लापरवाहीपूवक उडान तािलका प रवतन
गरी उडानको िनधा रत तािलकािवपरीत
उडान गदा यसको प रणाम उपभो ालाई
ित पु न गएको अव थामा पिन िटकटको
सत देखाई आ नो कुनै पिन दािय व नै
नभएको भनी पि छन निम ने ।
( करण नं.७)
§ उडान तािलकामा यथास भव हेरफे र
गनहु दँ ैन । प रवतन गनपन
ु बा या मक
अव था र काबुबािहरको प रि थितमा
पिन मनािसब कारण बताउनु
पछ । उपभो ालाई उडान तािलकामा
भएको प रवतनको सूचना र जानकारी
यथाश य चाँडो गराई उपभो ाको
िहतलाई यथाश य अ भािवत रहने काम
गनपछ
ु । सचू ना िविधको चरम िवकास
भएको अिहलेको समयमा उ कत य
िनवाह गरी उपभो ालाई सूचना र
जानकारी दान गन कुरा अस भव काय
पिन नहने ।
( करण नं.१०)
§ हवाई यातायात सेवा नेपालको लािग
आधारभूत र अ याव यक सेवाअ तगत
पन भएकाले य तो सेवाको गण
ु तरको
िनधारण हन अप रहाय देिखएको छ ।
तोिकएको समयमा मनािसब कारणिवना

नै उडान र ग रनु, उडान र ग रएको
पूवसूचना उपभो ालाई यथासमयमा
निदइनु ज ता कुरा पिन हवाई यातायातको
गण
ु तरिभ पन ।
( करण नं.१४)
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
सितशकृ ण खरेल
वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ उपभो ा संर ण ऐन, २०५४
सु फै सला गनः
ितपूित सिमित
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
फै सला
. या.क याण े : पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६७।५।२३ को फै सलाउपर याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम ितवादीको
तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन परेको ततु
मु ाको संि त य र ठहर यस कार छःम िनवेदक घमराज लइु टँ ेल िव तु ीय स चार
े मा कायरत यि भएको हँदा सोही कामको
िसलिसलामा १ माच २००७ देिख ८ माच २००७
स मको िवराटनगरको रेिडयो काय म स चालनका
लािग सोही िमितमा काठमाड -िवराटनगर जाने र ८
माच २००७ मा िवराटनगर-काठमाड उडान भन
गरी यित एअर लाइ सको िटकट ख रद गरी आ नो
िटकट समयअनस
ु ार उडान भन १ माच २००७
का िदन िबहान ८.३० बजे ि भवु न अ तराि य
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िवमान थलमा गएकोमा िबहान ९ बजे उडान हनपु न
िवमान पिहले नै उिडसके को र ८ माच २००७ मा फक
आउँदा पिन िवराटनगरबाट काठमाड को िदउँसो ३
बजेको उडान हनपु नमा क रब २ घ टा िढलो उडानका
कारणले १ माचदेिख ८ माचस मको िवराटनगरको
काय म र काठमाड मा फक सो थानमा गन
सिकने काय मसमेत भािवत हन गएकाले सो
उडानको अिनयिमत उडान तािलकाको कारणबाट म
िनवेदकलाई आिथक सामािजक साख मापनमा . १
लाख, िवराटनगरको काय ममा ा गन पा र िमक
. २५,०००।- र काठमाड पगु ी काम गरेबापत ा
हने . १०००।- समेत गरी कूल .१,२६,०००।ित हन गएकोले सो ित रकम उपभो ा संर ण ऐन,
२०५४ को दफा २४ बमोिजम ितपूित िदलाई भराई
पाउँ भनी ितपूित सिमित काठमाड मा पेस भएको
िनवेदन प ।
िनवेदक घमराज लइु टँ ेल िवप ी यित
एयरलाइ स भएको ितपूित मु ा यस कायालयमा पेस
भएको हँदा सो स ब धमा िवप ी यित एयरलाइ सको
नाममा िनवेदनको ितिलिपसिहत याद जारी ग रएको
छ भ ने बेहोराको च.नं. ३५२ िमित २०६४।१।१३ को
प बाट ितपूित सिमितबाट प ाचार भएको ।
िवप ी िनवेदकले िलएका िजिकर आधारहीन
त य हन् । सो िनवेदनसमेत हद याद ३५ िदनिभ दता
हन नआएको हँदा वतः खारेजभागी छ । िनवेदनमा
उ लेख भएको समयमा उडान भन नस नक
ु ो िविभ न
कारणम ये मौसम, ािविधक कारण, सरु ालगायतका
हन स ने भएकोले सोपूव िनधा रत समयमा हवाई
जहाज उडाउने य न गदा पिन अस भव हन गएको
मा हो । तसथ अमूत िवषय स दभ देखाई िनवेदकले
ितपूित माग गनु अ यावहा रक र झु ा भएकोले
उ उजरु ी खारेज गरी फुसद िदलाई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको यथ यित एअरलाइ स ा.िल. को तफबाट
िमित २०६६।२।६ मा पेस भएको ितउ र प ।

िनवेदक काम िवशेषले १ माच २००७ (िव.सं.
२०६३।११।१७) मा एउटा रेिडयो काय मको लािग
िवराटनगर जानपु न भई उडानको लािग जाँदा उडान
समयभ दा आधा घ टाअगावै जहाज उडी मलाई
िनधा रत समयमा िवराटनगर जान वि चत गरेको र
यसबाट ितपूितको बेहोरा दशाई ितपूित दाबी गरी
िमित २०६३।१२।२८ मा ४० िदनपिछ िनवेदन दता
गराएकोमा उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा
२२ बमोिजमको हद यादिभ उजरु ी िनवेदन नपरी
४० िदनपिछ मा उजरु ी िनवेदन परेको देिखँदा ततु
मु ामा त यमा वेश ग ररहन परेन । हद यादको कारण
उजरु ी िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने उपभो ा संर ण
ऐन, २०५४ को दफा २३ बमोिजम गिठत ितपूित
सिमितले िमित २०६६।३।३ मा गरेको िनणय बेहोरा ।
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा २२
मा कारण परेको िमितले भनी उ लेख भएको र आफूले
यित एअर लाइ स ा.िल. को िवराटनगर-काठमाड
उडानको ८ माच २००७ को उडानमाफत काठमाड
ि भवु न अ तराि य िवमान थलमा म उजरु कता
नआई पगु ेस म सो ऐनको दफा २२ मा लेिखएको कुनै
पिन कारण पन अव था िव मान नहने एवं आँकलन
हन नस ने र सो आइपगु ेपिछ (Landing) प ात् मा
हािन नो सानी भएको वा नभएको कारण ात हने
भएकाले सोही ८ माच २००६ को िमितले मैले ऐ. ऐनको
दफा २२ बमोिजम ितपूित दाबी गरी उजरु ी गरेकोमा
सोही ऐनको उि लिखत दफा २२ को बमोिजम उजरु ी
हद यादिभ नपरेको भ ने आधार कारणबाट उजरु ी
िनवेदन खारेज गन गरी ितपूित सिमित, काठमाड ले
िमित २०६६।३।३ मा गरेको िनणय िु टपूण भएकोले
सो िनणय उ टी गरी म पनु रावेदक उजरु ीकताको
दाबीबमोिजम ितपूित पाउने गरी ई साफ ग रपाउँ
भ ने उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा २५
बमोिजम पनु रावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको
पनु रावेदन प ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
यसमा १ माच २००७ मा िवप ी
एअरलाइ सको काठमाड बाट िवराटनगरको उडान
आधा घ टाअगावै र ८ माचको िवराटनगरबाट
काठमाड को उडान २ घ टा िढलो भएको भ ने
आधारमा ितपूितको दाबी िलएकोमा १ माच २००७
को उडानको आधारमा मा हद यादिभ उजरु ी
नपरेको भनी उजरु ी िनवेदन खारेज गन गरेको सु
िनणय फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२
नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग यथ िझकाई
िनज हािजर भए वा याद नाघेपिछ पेस गनु भ ने िमित
२०६६।११।५ को पनु रावेदन अदालत पाटनको
आदेश ।
िनवेदकको
मागबमोिजम
िनजलाई
िवराटनगरबाट काठमाड आउनेसमेतको िमित
२०६३।११।२४ को िटकटबाट फकदा िवनाकारण
िवमानको उडान समयमै नगरेको र िढलाई भएकाले
िनवेदकले माग गरेबमोिजमको .१०००।- (अ पी
हजार मा ) िवप ी यित एअरलाइ सबाट पनु रावेदक
घमराज लइु टेलले ितपूित पाउने िनणय गनपनमा
ु
हद यादको कारण िनवेदन खारेज गन गरेको िज ला
ितपूित सिमित काठमाड को िमित २०६६।३।३
को िनणय िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदकले
.१०००।- यथ यित एअरलाइ सबाट ितपूित
भराई पाउने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६७।५।२३ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा िच बझ
ु ेन ।
वादी आफै ँ ले १ माच २००७ मा िवराटनगर गएको भनी
वीकार गरेकोमा मु ा गनपन
ु कारण सोही िमितबाट
ार भ भएको हो । सो िमितबाट हद याद गज
ु ारी उजरु ी
परेकोमा य तो उजरु ी ला नै नस ने हो । नेपालको
कुनै कानूनमा उडान िढला भएको स ब धमा ितपूित
िदनपु न यव था छै न । पनु रावेदन अदालतको फै सला
िु टपूण भएकाले उ टी गरी दाबी खारेज ग रपाउँ भ ने

ितवादीको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ाको पनु रावेदनसिहतको
िमिसल अ ययन ग रयो । पनु रावेदक ितवादीतफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी सितशकृ ण
खरेलले वादीले हद याद नाघी दायर गरेको उजरु ीबाट
इ साफ गन िम ने अव था छै न । िनज आफै ँ ले १
माच २००७ को उडानबाट िवराटनगर गएको भनी
वीकार गरेको अव था छ । ित भएको भनी दाबी
िलनेले ऐनका यादिभ दाबी िलई स नु पछ । ऐनको
हद याद नाघी दायर भएको उजरु ीबाट इ साफ गन
िम दैन । उपभो ा संर ण ऐन, २०६४ को दफा ११
बमोिजम उडान िढलाई हँदा कित ितपूित िदने भ ने
मापद ड छै न । कानूनले य तो मापद ड नतोके को
अव थामा ितपूित िनधारण गन िम दैन । भारतमा
Civil Aviation Requirement (CAR) मा के
क तो अव थामा एयरलाइ सह ले ितपूित ितनपन
ु
र के क तो अव थामा नपन भ ने यव था रहेकोमा
नेपालमा य तो कुनै कानूनी यव था नभएकाले
िटकटको सतबमोिजम कुनै हािन पगु ेको अव थामा
बाहेक ितपूित दाबी गन िम दैन । यो अव थामा
वादीको उजरु ी खारेज गनपनमा
ितपूित ितनपन
ु
ु
ठहराएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण
भएकाले उ टी भई वादीको उजरु ी खारेज हनपु छ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
उ बहससमेत सनु ी
ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेको छ
वा छै न र पनु रावेदन िजिकर पु ने हो वा होइन भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यथ वादी
घमराज लइु टेल स चार े मा कायरत यि भएकोमा
आ नो कामको िसलिसलामा काठमाड बाट िवराटनगर
जान यित एयरलाइ सको १ माच २००७ को िबहान ९
बजे उडान भएको िटकट ख रद गरेकोमा िनज िबहान
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९९८९ - यित एयसलाइ स ा.िल. िव. घमराज लइु टँ ेल
८.३० मा ि भवु न अ तराि य िवमान थल पु दा
िनधा रत समयभ दा पिहले नै उ िवमान उिडसके को
र ८ माच २००७ मा िवराटनगरबाट काठमाड फक
आउँदा सोही एयरलाइ सको िदउँसो ३ बजेको
उडान हनपु नमा क रब २ घ टा िढलो उडान गरेकाले
िवमान क पनीले गरेको उडान तािलकामा भएको उ
प रवतनबाट िनजलाई .१,२६,०००।– ित पु न
गएकोले ितबापतको रकम ितपूित िदलाई पाउन
माग दाबी गरी ितपूित सिमित काठमाड मा िनवेदन
गरेको देिख छ ।
३. सो ितपूित सिमितले िनवेदकले
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा २२
बमोिजमको हद यादिभ उजरु ी नगरी ४० िदनपिछ
मा उजरु ी गरेकाले हद यादको अभावमा दाबी
खारेज गरेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनले ितपूित
सिमितको िनणय उ टी गरी वादीले िवप ी एयरलाइ स
क पनीबाट .१,०००।- ितपूित भराई िलन पाउने
ठहराएको िनणयउपर ितवादी एयरलाइ स क पनीको
तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ यस
इजलाससम पेस हन आएको रहेछ ।
४. पनु रावेदक ितवादीले यस अदालतमा
पनु रावेदन गदा उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को
दफा २२ बमोिजमको हद यादिभ वादीको उजरु ी
नपरी हद याद नघाई दायर भएको, उडानमा भएको
िढलाईबापत ितपूित िदने कानूनी यव था नभएको र
उजरु कताले िटकटको सत पालना नगरेका अव थामा
उजरु ी खारेज गनपनमा
सो नगरी ितपूित भराई
ु
िदने ठहराएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िु टपूण रहेको भ ने िजिकर िलएको पाइ छ ।
५. यस स ब धमा ततु मु ाको त यगत
अव था हेदा उजरु ीकता िनवेदक घमराज लइु टेलले
पनु रावेदक यित एअरलाइ सको िमित १ माच
२००७ र ८ माच २००७ को मश: काठमाड बाट
िवराटनगरको िबहान ९ बजेको िटकट तथा

िवराटनगरबाट काठमाड को िदउँसो ३ बजेको िटकट
ख रद गरेको भ ने कुरामा िववाद छै न । उजरु ीकताले
दाबी गरेबमोिजमको उडान तािलकाबमोिजमको
िटकट ख रद गरेको कुरालाई पनु रावेदक क पनीले
समेत अ यथा भ न सके को देिखँदैन । सो समय
तािलकाबमोिजम उजरु ीकता १ माच २००७ को
िबहान ९ बजेको उडानको लािग िबहान ८.३० मा
ि भवु न अ तराि य िवमान थल पगु ेकोमा ८.३०
बजेभ दाअगावै जहाज उिडसके को भ ने िनजको कथन
रहेको छ । य तै उजरु ीकता उ एअरलाइ सबाट
८ माच २००७ मा िवराटनगरबाट काठमाड फकने
ममा यित एअरलाइ सले समयमा उडान नभरेको
कारण भएको िढलाईबाट आफूलाई ित पु न गएको
भनी उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा
२२ बमोिजम ितपूितको दाबी गरी उजरु ी गरेको
देिखयो । उ उजरु ीमा ८ माच २००७ को ३ बजेको
समयमा िवराटनगरबाट काठमाड उडानमाफत फकनु
पनमा २ घ टा िढलो काठमाड का लािग िवमान
उडाइएको र सो कारणले गदा िनज उजरु ीकताको
काठमाड को काय ममा िढलो पहँचका कारणबाट
सहभागी हन वि चत भएको भ ने उ लेख गरेको
देिख छ ।
६.
ततु मु ामा पनु रावेदकले यस
अदालतमा पनु रावेदन गदा वादीको उजरु ी हद यादिभ
नपरेकोले उजरु ी खारेज हनपु न भनी िलएको िजिकर
स ब धमा िवचार गदा उपभो ा संर ण ऐन, २०५४
को दफा २२ मा व तु वा सेवा िब िवतरण वा दान
गरेको कारणबाट कुनै उपभो ालाई कुनै पिन िकिसमको
हािन नो सानी हन गएमा य तो उपभो ा वा सं थाले
ितपूित भराई पाउँ भनी ितपूित सिमितसम
३५ िदनिभ उजरु ी गनपन
ु कानूनी यव था गरेको
देिख छ । सो कानूनी यव थाअनस
ु ार कुनै
उपभो ालाई व तु तथा सेवाको उपभोगबाट कुनै
िकिसमको हािन नो सानी पगु ेमा ितपूितको माग
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दाबी िलई उजरु गन हद याद ३५ िदनिभ रहेको भ ने
कुरामा कुनै िववाद छै न । यी उजरु कता पनु रावेदक
क पनीको उडानबाट १ माच २००७ मा िवराटनगर
गई ८ माच २००७ मा काठमाड फकने िटकट
ख रद गरी सोहीअनस
ु ार ८ माच २००७ अथात्
२०६३।११।२४ मा काठमाड आइपगु ेको भ ने िनजको
िजिकर रहेको छ । उजरु कता सोही िमितमा काठमाड
फकको भनी िलएको दाबीका स ब धमा पनु रावेदक
क पनीबाट पनु रावेदन प मा अ यथा िजिकर िलइएको
देिखँदैन । िमिसल संल न कागजातबाट समेत िनज सोही
िमित २०६३।११।२४ मा नै काठमाड फकको भ ने
देिखँदा सोही फकको िमितबाटै हद याद ार भ भएको
मा नपु न ह छ । उजरु कताले िमित २०६३।१२।२८
मा ऐनको दफा २२ बमोिजम ितपूित सिमितसम
उजरु ी िदएको भ ने ितपूित सिमितको िनणयमा नै
उ लेख भएको प र े यमा ितपूितको उजरु ी हद याद
नाघी दायर भएको भ न िम ने भएन । िमिसल संल न
उि लिखत त यको आधारमा उ उजरु ी कानूनको
हद यादिभ दायर भएको देिखएको स दभमा हद याद
नाघी दायर भएको उजरु ी नै खारेज हनपु न भ ने
पनु रावेदक क पनीको िजिकर मनािसब देिखएन ।
७. अब उजरु कतालाई . एक हजार
ितपिू त भराइिदने ठहराएको पनु रावेदन अदालतको
िनणय निमलेको भ ने पनु रावेदन िजिकर स ब धमा
िवचार गदा उजरु ीकताले िटकटका सतह पालना
नगरेकाले िवमान क पनीले कुनै ित बेहोनु नपन
भ ने पनु रावेदन प मा िजिकर िलएको देिख छ ।
तर उजरु कताले के क तो सतह पालना नगरेको
भनी पनु रावेदन प मा व तिु न पमा के ही उ लेख
ग रएको पाइँदैन । पनु रावेदक ज ता हवाई सेवा दान
गन कृितको सं थाले आ नो ािविधक किठनाई
उ लेख गरी काबबु ािहरको प रि थित पन गई भएका
िढलाई स ब धमा उपभो ालाई यथाश य चाँडो
सूचना गरेको अव थामा य तो प रि थितलाई

अ यथा भ न सिकने हँदैन । तर सेवा दायक सं थाले
लापरवाहीपूवक उडान तािलका प रवतन गरी उडानको
िनधा रत तािलकािवपरीत उडान गदा यसको प रणाम
उपभो ालाई ित पु न गएको अव थामा पिन िटकटको
सत देखाई आ नो कुनै पिन दािय व नै नभएको भनी
पि छन िम ने हँदैन । उडानको पूव िनधा रत तािलका
िविभ न कारणले प रवतन हनस छ, तर य तो
प रवतन ग रने आधार मनािसब हनपछ । यी उजरु ीकता
स चार े सँग स बि धत यि व भई आ नो े को
कायस पादन गन िसलिसलामा काठमाड -िवराटनगर
र िवराटनगर-काठमाड या ा गनपन
ु भई पनु रावेदक
हवाई क पनीको िटकट िलएकोमा पूविनधा रत समय
तािलकामा ग रएको प रवतन स ब धमा िनजलाई कुनै
कारको पूवजानकारी गराइएको भ ने पिन देिखएको
छै न । य तो पूवजानकारी गराइएको भ ने पनु रावेदक
क पनीको िजिकर पिन छै न । य तै के कित कारणले
र के क तो काबबु ािहरको अव था एवम् प रि थित परी
उडान तािलकामा प रवतन गनु परेको भ ने स ब धमा
पिन पनु रावेदकले त ययु आधार देखाउन सके को
पाइँदैन । यस अव थामा के बल िटकटमा उ लेख
भएका सतह देखाई सेवा दायक पनु रावेदक क पनी
आ नो दािय वबाट उि कन िम ने हँदैन ।
८. यी उजरु कताको या ाको लािग
िनधा रत ग रएको समय तािलकाबमोिजम उडान
गन नसिकएको भ ने कुरालाई पनु रावेदक क पनीले
अ यथा भ नसके को देिखँदनै । यसरी काबबु ािहरको
कुनै प रि थित परी उडान तािलकामा प रवतन
गनु परेको भए उपभो ालाई सो कुराको सूचना
यथासमयमा गनपन
दािय वसमेत पनु रावेदक
ु
क पनीको भएकोमा य तो सूचना यी उजरु कतालाई
यथासमयमा दान गरेको भ ने पिन देिखएको छै न ।
यस अव थामा उजरु कताले आफूलाई िवराटनगरको
काय म तथा काठमाड को काय ममा समेत उडान
तािलकामा भएको प रवतनबाट ित पु न गएको भनी
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९९८९ - यित एयसलाइ स ा.िल. िव. घमराज लइु टँ ेल
.१,२६,०००।- को ितपूितको दाबी िलएकोमा
पनु रावेदन अदालतले उजरु ीकता काठमाड मा आई
काम गरेबापत ा हने पा र िमकस म ित भएको
देिखएको भनी पनु रावेदक क पनीबाट उजरु कतालाई
. एक हजार ितपूित भराई िदने ठहराएको फै सला
मनािसबै देिखन आयो ।
९. तसथ उि लिखत आधार र कारणबाट
ितपूित सिमितको िनणय उ टी गरी यी उजरु कताले
उजरु गरेको स पूण ितपूितको दाबी नपु ने गरी ८ माच
२००७ को िटकटबाट साँझ ३ बजे िवराटनगरबाट
काठमाड आउनु पनमा जहाज उडानमा िढलाई भएको
कारणबाट िनजलाई सो िदनको पा र िमकबापत .
१,०००।- ित भएको भनी . १,०००।– स म मा
िवप ी यित एअरलाइ स क पनीबाट उजरु कतालाई
ितपूित िदलाई िदने गरी सोको काया वयन गरी िदन
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा २४ बमोिजम
ितपिू त सिमित काठमाड लाई आदेश िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।५।२३ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न ।
१०. हवाई सेवा दान गन सेवा दायकले
तोिकएको समयमा नै उडान गनपन
ु िनजह को
ाथिमक दािय व हो । उडान तािलकामा यथास भव
हेरफे र गनहँु दनै । प रवतन गनपन
ु बा या मक अव था
र काबबु ािहरको प रि थितमा पिन मनािसब कारण
बताउनु पछ । उपभो ालाई यसरी उडान तािलकामा
भएको प रवतनको सूचना र जानकारी यथाश य चाँडो
गराई उपभो ाको िहतलाई यथाश य अ भािवत
रहने काम गनपछ
ु । सूचना िविधको चरम िवकास
भएको अिहलेको समयमा उ कत य िनवाह गरी
उपभो ालाई सूचना र जानकारी दान गन कुरा
अस भव काय पिन होइन ।
११. आजको यगु मा उपभो ालाई सावभौम
मािन छ । कुनै व तु वा सेवाको मू य चु ा गन

उपभो ाले आफूले चु ा गरेको मू यबापत गणु तरीय
व त,ु सेवा र यसबाट स तिु ा गन पाउनु नै
उपभो ाको अिधकार ाथिमक चरण हो । उपभो ाको
स तिु को कुरा गदा गणु तरीय व तु तथा सेवाको
वाह नै मह वपूण कुरा ह छ । उपभो ाले पाउने
गणु तरयु सेवाको कुरा गदा अनिु चत िवल ब पिन
गणु तर भािवत हने कुरािभ पन आउने ह छ ।
आजको यगु को सावभौम उपभो ालाई सेवा दायक
सं थाले उिचत स मान िदई गणु तरीय व तु तथा
सेवा उपल ध गराउनु पन अव थामा हवाई सेवा ज तो
सेवा दायक क पनीले हवाई िटकटमा उ लेख गरेको
साधारण सतह कै कारणबाट सो सतह लाई िनरपे
र अकाट् य मानी आ नो अ कुनै पिन दािय व नै नहने
भ ने कुरा यायोिचत हन स ै न । आधिु नक यगु मा
हवाई सेवा अ याव यक र आधारभूत आव यकताको
साधन भएको स दभमा हवाई यातायातको गणु तरमा
ास आउन स ने वा िवना औिच य जनु सक
ु ै बेला पिन
हवाई क पनीले वेमनु ािसब तवरबाट सेवा ाहीलाई
सूचना निदई वा िदएर पिन य तो सूचनाले ती ाहक
वगको अिहत हने िनि त दे दादे दै के बल हवाई
क पनीको लाभका लािग एकतफ र औिच यिवहीन
ढङ् गबाट उडान तािलका प रवतन गनु य तो सेवा
दायक क पनीको अिधकार भएको मा न सिक न ।
आजको समयमा ित पधा मक, गणु तरीय र भरपद
हवाई सेवा स चालन गनपनमा
हेलचे याई ंसिहत
ु
हवाई सेवा दायक क पनीले सेवा ाही ित यवहार
गन अपे ा पिन गन सिकँ दैन ।
१२. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को
दफा ६ मा उपभो ाको अिधकारको संर ण तथा
स ब नस ब धी यव थाअ तगत उपदफा (१) मा
उपभो ाको हक िहत संर ण गन योजनको िनिम
येक उपभो ालाई देहायका अिधकारह
ा
हनेछन् भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
(क) जीउ, यान, वा य तथा स पि मा हािन
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(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

पु याउने उपभो य व तु तथा सेवाको िब
िवतरणबाट सरु ि त हन पाउने अिधकार,
अनिु चत यापा रक ि याकलापबाट सरु ि त
हनको िनिम उपभो य व तु तथा सेवाको
मू य, गणु , प रमाण, शु ता, गणु तर
आिदबारे सूिचत हने अिधकार,
यथास भव ित पधा मक मू यमा उपभो य
व तु तथा सेवाको छनौट गन पाउने अवसरमा
िव त हने अिधकार,
उपभो ाको हक िहत संर णका स ब धमा
उपयु िनकायबाट सनु वु ाइ ह छ भ ने
कुरामा िव त हने अिधकार,
अनिु चत
यापा रक ि याकलापबाट
उपभो ाह मा हने शोषण तथा मकाको
िव सनु वु ाइ र ितपूित पाउने अिधकार,
र
उपभो ा िश ाको अिधकार ।

१३. सोही ऐनको दफा २(क) मा उपभो ा
भ नाले कुनै उपभो य व तु वा सेवा उपभोग वा योग
गन यि वा सं था स झनु पछ भनी उपभो ा भ ने
श दावलीको प रभाषा गरेको पाइ छ । य तै दफा
२(ङ) मा सेवा भ नाले कुनै कामको िनिम कुनै पिन
िकिसमको सेवा शु क वा ितफल िलई दान ग रएको
म सिु वधा वा परामश स झनपु छ भ ने उ लेख
छ । दफा ८ मा उपभो य व तु वा सेवाको आपूितलाई
यवि थत तथा िनयि त गन अिधकारअ तगत
उपभो ाको िहत संर ण गनको िनिम उपभो य
व तु वा सेवाको आपूितलाई यवि थत, िनयि त
तथा िनयिमत गन अिधकार नेपाल सरकारलाई
ा भई उपभो य व तु वा सेवाको गणु तर, मू य
िनधारण र आपूित यव थास ब धी नीित िनमाण
गन अिधकारसमेत नेपाल सरकारलाई ा भएको
देिख छ । सोही ऐनको दफा ११ को उपभो य व तु वा

सेवाको गणु तरअ तगत उपदफा १ मा कुनै उपभो य
व तु वा सेवामा कुनै पदाथको गणु तर वा मा ा कुन
प रिधिभ को हनपु नछ भ ने कुराको िनधारण भएको
रहेछ भने नेपाल सरकारले य तो व तु वा सेवाको
गणु तरको िनधारण तोिकएबमोिजमको ि या पूरा
गरी गनछ भ ने यव था रहेको छ ।
१४. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४
मा उि लिखत उपयु यव थाले उपभो ाको
अिधकारलाई कानूनी मा यता दान गरेको र
उपभो ाले योग गन हरेक कारका व तु र
सेवा गणु तरीय हनपु न भ ने कुरामा िववाद हन
स ै न । य तै उ कानूनी यव थाअनस
ु ार
उपभो ाले योग गन हरेक कारका व तु र
सेवाको गणु तरको िनधारण एवम् सोस ब धी नीित
िनमाणलगायतको काय नेपाल सरकारले गनस ने नै
देिखन आयो । हवाई यातायात सेवा नेपालको लािग
आधारभूत र अ याव यक सेवाअ तगत पन भएकाले
य तो सेवाको गणु तरको िनधारण हन अप रहाय
देिखएको छ । तोिकएको समयमा मनािसब कारणिवना
नै उडान र ग रन,ु उडान र ग रएको पूवसूचना
उपभो ालाई यथासमयमा निदइनु ज ता कुरा पिन
हवाई यातायातको गणु तरिभ पन कुरा हन् । सेवाको
मू य चु ा गरेका उपभो ालाई गणु तरीय सेवा ा गन
संवधै ािनक र कानूनी हक पिन हो । य तो गणु तरीय
सेवा दान नगरी लापरवाही गरी उपभो ालाई ित
पु न गएको अव थामा हवाई यातायात सेवा दायक
सं थाले य तो ितपूितको दािय वसमेत वहन
गनपन
ु यव था गरी य ता सेवा दायक सं थालाई
िज मेवार बनाउनु आजको आव यकता रहेको छ । तर
स बि धत िनकायबाट य तो कारको ितपूितको
रकमको िनधारणको मापद ड िनमाण ग रएको भ ने
देिखन नआएको स दभमा उपयु ानस
ु ार ितपूितको
रकम िनधारणका लािग उपभो ा संर ण ऐन,
िनयमसमेतको आधारमा आव यक मापद ड िनधारण
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९९९० - अशोक त डुकारसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
गरी लागू गनु भनी नाग रक उड् डयन म ालयलाई
र उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा ११ को
योजनका लािगसमेत हवाई यातायातको गणु तर
िनधारण गनु भनी नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो
नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी ग रिदएको छ । यो
आदेशको काया वनको लािग फै सलाको ितिलिपसाथ
राखी महा यायािध ाको कायालयमाफत नाग रक
उड् डयन म ालय र नेपाल सरकार मि प रषदमा
्
फै सलाको जानकारी िदई ततु मु ाको दायरी लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् ।

नणय नं . ९९९०
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
आदेश िमित : २०७३।६।५
०६९-WO-१४२६
िवषय : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. ११ ि थत रातो कुमारी िवकास सेवा
सिमितको तफबाट अि तयार ा भई आ नो
हकमा समेत ऐ.का अ य ऐ.ऐ. ब ने अशोक
त डुकारसमेत
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
§ नेपाल सरकारले कमचारी
ेड
युिनयनह का लािग भवन िनमाण गन
सरकार अधीन थ रहेको के ही खाली
ज गाको भोगािधकारस म उपल ध
गराएको र सो ज गामा भवन िनमाणका
लािग सािधकार िनकायबाट िविधवत्
पमा न सा पास गरी भवन िनमाण गरेको
कायलाई कानून ितकूल काय मा न
निम ने ।
( करण नं.३)
§ हा ा पुराना र ऐितहािसक धरोहरह
(Historical Heritage) नािसने मािसने,
अित मण हने वा यि का नाउँमा कायम
ग रने ि थित उ प न हन निदई य ता

&
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
स पदाको संर ण र स ब न गनु रा यको
कत य हने ।
§ ऐितहािसक धरोहरह पख
ु ाको अमू य
िनशानी र स यताको प रचायक व तहु
हन् । यसैले य ता स पदाको संर ण
गनुपदछ भ ने कुरालाई संसारभर
मह वका साथ िलने ग रएको छ । हा ा
अनेक स पदासँग पुखाका गौरवमय गाथा
जोिडएका छन् । त कालीन शासकको
ाथिमकता, िच र वीरगाथा ज ता
कुराह का आधारमा िभ निभ न
कालख डमा िभ निभ न शैलीका
ऐितहािसक स पदाह िनमाण हन पुगेको
पाइ छ । यी सबैको संर ण हनु पन ।
§ ऐितहािसक मह वका व तुको संर ण
गनु एउटा गौरवपूण िवषय पिन हो ।
सरकारले नै ज गाको लेनदेन गराउने,
िब िवतरण गन, भाडामा िदने ज ता
काय गरी पुराताि वक मह वका थान,
स पदा वा व तुको यापार गनु हदँ ैन ।
वा तवमा सरकार सावजिनक स पदा वा
स पि को मािलक मा नभएर यसको
यासधारी संर क पिन हो । यो दािय व
पूरा गन कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन
िदन नहने ।
( करण नं.४)
§ भोगािधकार िदएकोस ब धी कुरालाई
अन तकालस म कायम रहन िदनु
उिचत देिखँदैन । िनि त समयमा यो
भोगािधकारको अ त ग रनु पन ।
( करण नं.५)

िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
खेमराज वाली, िव ान् अिधव ा
टीकाराम भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

ी
ी

आदेश
. या.सुशीला काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य
एवं ठहर यस कार छ :
हामी रट िनवेदकह म ये म अशोक
त डुकार थानीय तरमा धम, सं कृित, वातावरण,
कला, भाषा र सािह यको उिचत संर ण र स ब न गन
तथा वा य, जनसं या, वातावरण संर ण र दूषण
िनय णलगायतका कायह गन गराउन थािपत रातो
कुमारी िवकास सेवा सिमितको अ य हँ । म भाइराजा
शा य थानीय समाजसेवी तथा थानीय तरमा मठ,
मि दर, िसमसार आिदको संर णमा यासरत छु । म
िह मत िसंह लेकाली थानीय ोत साधनको वै ािनक
तरीकाले समिु चत उपभोग गरी वातावरण सधु ार,
मौसम प रवतन, िश ा, वा य तथा सरसफाइज ता
सेवामूलक काय म गरी समदु ायलाई आ मिनभर
बनाउन सहयोग गन समाजसेवी एवं नेपाली समाज र
सां कृितक प ह को स ब न र ब न गन गराउने
सं था व ड िपस सोिलडारीटी नेपालको अ य
हँ । म ानक
ु ु मार ब ाचाय थानीय तरमा राजेश माग
टोल सधु ार सिमितको अ य रही ाकृितक तथा
सां कृितक स पदाको संर ण, स ब न र िवकासमा
ि याशील छु ।
हामी ब दै आएको का.म.न.पा. वडा नं.
११ ि थत हालको वन िवभाग तथा भू तथा जलाधार
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी भीमाजनु संर ण िवभागभ दा पछािड िल छवी कालदेिख नै
आचाय
रातो कुमारी मि दर अवि थत छ । ऐितहािसक रातो
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९९९० - अशोक त डुकारसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
कुमारी मि दर प रसरले नागराजको थान, पोखरी र
िसमसार े समेत गरी राि य िनकु ज तथा व यज तु
संर ण िवभागको दि णतफ क रब ३-८-०-० ज गा
रहेको छ । सो थानमा थानीय नेवार समदु ायको
जीिवत कुलदेवीको मि दर रहेको र पोखरीमा परापूव
कालदेिख दैिनक िन य पूजाआजा हँदै आएको छ । सो
थानमा िव.सं. १९०३ सालदेिखको तेलीय इँ ा छ र
उ खनन गरे परु ाताि वक मह वका थप स पदाह ा
हनस ने देिख छ । य तो थानलाई भावी पु तामा
ह ता तरण हने गरी िचरकालपय त संर ण हनपु दछ
र सरकारलाई यस कायमा िज मेवारी हा ो हो ।
हालै नेपाल सरकारले यो थललाई नेपाल
िनजामती कमचारी यिु नयन र नेपाल िनजामती मधेसी
म चसमेतलाई भोगािधकार िदएको छ । सो आधारमा
यस े लाई न सा िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं.
२४९२, २४९३, २४९४ र २४९५ समेत कायम भएको
छ । ती चारै िक ा ज गाह ऐितहािसक र संरि त े
रहेभएकोले सो थानमा भवन िनमाणलगायतका काय
गनु हँदैन । कसैलाई भोगािधकार िदने ई छा नेपाल
सरकारलाई भएमा अ य श त िवक प हँदाहँदै
यो ऐितहािसक थल िदन िम दैन । परु ाताि वक
मह वको े सरकारले कसैलाई भोगािधकार िदएकै
भरमा य तो े मा कुनै कारको भवन िनमाण गन
निम ने हँदा थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
दफा १५३(क) बमोिजम यो रट िनवेदन िलई आएका
छ । सो ज गामा भवन िनमाणको लािग न सा पास
नगन भनी िवप ी काठमाड हामीले महानगरपािलकामा
िनवेदन गरेकोमा हा ो मागिवपरीत न सा पास गरी
भवन िनमाण गन अनमु ित दान भएकोले यायको
लािग हामीले यो िनवेदन िलई आएका छ ।
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
दफा ९६ बमोिजम काठमाड नगर े िभ ह रयो े ,
उ ान र मनोर जन थलह को िवकास गन र खल
ु ा
थानलगायत परु ाताि वक मह वको थानको संर ण

गन िज मेवारी काठमाड महानगरपािलकाको भएकोमा
महानगरले सो िज मेवारी पूरा नगरेकोले यो रट िनवेदन
गनपरे
ु को हो । िसमसार े मा पनस ने भाव कम गन
र लोपो मख
ु अव थामा रहेका िसमसारह को संर ण
गन सरकारको नीितिवपरीत ऐितहािसक पोखरी रहेको
रातो कुमारी मि दर अवि थत प रसरमा दैिनक िन य
पूजा भािवत हनेगरी कसैलाई भोगािधकार िदन र
भवन िनमाण गन अनमु ित िदने गरी न सा पास गन
िम दैन । हामीले समयमै यसको सूचना उजरु ी काठमाड
महानगरपािलकालगायतका िवप ीह मा गरेका
िथय । तथािप िवप ीह नेपाल िनजामती कमचारी
यिु नयन र नेपाली मधेसी िनजामती कमचारी म चसमेतले
भोगािधकारको ज गाधनी माणपज
ु ा िवप ी मालपोत
कायालय काठमाड बाट ा ग रसके को आधारमा
काठमाड महानगरपािलकाका मख
ु तथा कायकारी
अिधकृत ल मण अयालको इजलासबाट िमित
२०७०।२।३१ का िदन भोगािधकारवालाह को नाममा
न सा पास ग रिदनु भनी अ यायपूण फै सला भई सो
फै सलासमेतका आधारमा िमित २०७०।३।९ मा दवु ै
भोगािधकारवालाह को न सा पास कायसमेत स प न
भइसके कोले या र भावकारी अक वैकि पक
उपचारको अभाव हँदा न सा पासलगायतका काय
यस ऐितहािसक मह वको े मा नगन,ु कुनै िनमाण
काय नगनु र ाचीन मि दर र पोखरीसमेतको संर ण
गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी
ग रपाऊँ ।
यसबाट िवप ी नेपाल िनजामती कमचारी
यिु नयनको नाममा भोगािधकार माणप ा का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. ११ ि थत िक.नं. २४९२ े फल
१-०-०-० र नेपाल मधेसी िनजामती कमचारी म चको
नाममा भोगािधकार माणप ा िक.नं. २४९४
े फल ४७७ व.िम. जिमनसमेतको भोगािधकार
िनणय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम
खारेजभागी छ । भू तथा जलाधार संर ण ऐन, २०३९
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
को दफा ४ र वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को दफा
१० बमोिजम उ थानमा कसैलाई भोगािधकार
िदई भवन बनाउने इजाजत िदन िम दैन । नेपाल
सरकारले उपयु बमोिजम भोगािधकार िदनका लािग
िमित २०६८।३।१ मा मि प रषद्बाट िनणय गरी
ऐितहािसक परु ाताि वक मह वको थान िनधारण गन
िनकाय परु ात व िवभागसमेतको कुनै समथन वीकृित
निलई गरेको भोगािधकार िदने िनणय र ाणी तथा
वन पितका लािग अित नै मह वपूण रहेको िसमसारमा
भवन िनमाण गन िदने गरी िमित २०७०।३।५ र ऐ. ९
मा गरेको न सा पासको िनणय खारेजभागी छ ।
यसैबीच परु ात व िवभागको च.नं. २००३
िमित २०७०।२।१६ को सं कृित पयटन तथा
नाग रक उड् डयन म ालयलाई लेखेको प मा उ
िवभागका ािविधकबाट थलगत िनरी ण गरी पेस
गरेको ितवेदनतफ नेपाल सरकारले यान निदएको र
सोअनस
हरी
ु ार गन गराउन अनरु ोध गदा हामी िव
प रचालन गरी जबरज ती भवन िनमाण गराउने काय
हन लागेकोले ततु रट िलई उपि थत भएका छ ।
अतः उपयु आधार, कारण माणह
समेतको आधारमा िवप ी नेपाल सरकार,
मि प रषदब् ाट िमित २०६८।३।१ मा िनणय भई
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ ि थत द िट बर
कप रेसन अफ नेपाल िल. र वन िवभाग प रसरिभ को
भनी किथत बेहोरा उ लेख गरे तापिन मािथ उ लेख
गरेबमोिजम ऐितहािसक थल िनयिमत पूरा हने रातो
कुमारी मि दर पोखरीलगायतको सावजिनक मह वको
थानम ये िवप ी नेपाल िनजामती कमचारी यिु नयनको
नाममा भोगािधकार माणप िदइएको का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. ११ ि थत िक.नं. २४९२ े फल
१-०-०-० र नेपाल मधेसी िनजामती कमचारी म चको
नाममा भोगािधकार माणप िदइएको िक.नं. २४९४
े फल ४७७ व.िम. जिमनसमेतको भोगािधकार िनणय
सोप ात् िवप ी भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको

िमित २०६८।४।१० को िनणय, भूिमसधु ार तथा
यव थापन िवभागको िमित २०६८।४।११ र १२
गतेको भोगािधकार उपल ध गराउने िवप ी भूिमसधु ार
तथा यव था िवभागका प ह का साथै िवप ी
मालपोत कायालय िड लीबजारबाट उपयु बमोिजम
भोगािधकार ज गाधनी माणपज
ु ा उपल ध गराउने
िमित २०६८।४।१५ को िनणय र िमित २०६८।४।१७
का उपयु २ ज गाधनी माणपज
ु ाह , काठमाड
महानगरपािलकाको िमित २०७०।२।३१ को िनणय र
सोको आधारमा ऐ. नगरपािलकाबाट िमित २०७०।३।८
र ९ मा उपयु दवु ै भोगािधकार ा नेपाल िनजामती
कमचारी यिु नयन र नेपाल मधेसी िनजामती कमचारी
म चको नाममा न सा पास ि ल थ लेभल (िड.
िप.सी.) स मको इजाजतप ह र सो स ब धमा भए
गरेका स पूण काम कारबाही उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी उपयु सावजिनक थानको ऐितहािसक
धरोहर तथा जलाधार िसमसार े संर ण गनु
गराउनु भनी परमादेशलगायत उपयु आदेश जारी
ग रपाऊँ । साथै नेपाल सरकारको भोगािधकार िदने
गलत िनणय त काल लागू हँदा हामीह लाई अपूरणीय
ित हने भएकोले सिु वधा स तल
ु नको ि कोणबाट
उपयु बमोिजम भोगािधकार ा थानमा हाल कुनै
पिन िनमाण नगनु नगराउन,ु न सा पाससमेतका
िनणयह
ततु रटको अि तम िकनारा नभएस म
यथाि थितमा रा नु भनी सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप ीह का
नाममा अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ ने बेहोराको
अशोक त डुकारसमेतको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ स बि धत िमिसल साथै राखी िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी रट िनवेदनको १ ित न कलसाथै राखी
िवप ीह लाई याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ
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९९९० - अशोक त डुकारसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस
गनू । साथै िनवेदकले अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भनी माग गरेको स ब धमा िवचार गदा
अ त रम आदेश हने नहने स ब धमा दवु ै प ह लाई
राखी छलफल गराउन उपयु देिखएकोले िमित
२०७०।४।२३ को पेसीको तोक सोको सूचना
िवप ीह लाई िदनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७०।४।१३ को आदेश ।
यसमा काठमाड महानगरपािलकाले न सा
पास गदा खडा गरेको िनणय पचासिहतको कागजात
भएको फाइल काठमाड महानगरपािलकाबाट र
िनवेदनमा उि लिखत परु ात व िवभागको च.नं.
२००३ िमित २०७०।२।१६ को सं कृित, पयटन
तथा नाग रक उड् डयन म ालयलाई लेखेको प मा
उ िवभागका ािविधकबाट थलगत िनरी ण गरी
ितवेदन पेस गरेको भ ने देिखँदा सो ितवेदनसमेत
उ िवभागबाट िझकाई पूवआदेशबमोिजम अ त रम
आदेशमा छलफलका लािग अक पेसी तोक
िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७०।४।२३ को आदेश ।
यसमा रट िनवेदनबमोिजम दाबीको
भोगािधकारको ज गा दता स ब धमा यस िवभागबाट
िनणय नभएको, रट िनवेदनमा यस िवभागबाट भएको
िमित २०६८।४।११ र १२ को भोगािधकार उपल ध
गराउने प ाचार, नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो
िमित २०६८।३।१ को िनणय काया वयन स ब धमा
च.नं. ११३ िमित २०६८।३।९ को सामा य शासन
म ालयको प एवं भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयको च.नं. १११ िमित २०६८।४।११ र
च.नं. १२४ िमित २०६८।४।१२ को प बाट लेखी
आएबमोिजम भएको हँदा ततु िवषयमा यस
िवभागलाई िवप ी बनाइरहनु पन अव था नहँदा
िबनाआधार र कारण यस िवभागलाई िवप ी बनाई
िदए रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने भूिमसधु ार तथा

यव थापन िवभागको िलिखत जवाफ ।
यसमा काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा
नं. ११ ि थत िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं.
२४९२ े फल १-०-०-० ज गा नेपाल िनजामती
कमचारी यिु नयनको नाममा तथा ऐ.ऐ. िक.नं. २४९४
े फल ४७७ वग िफट ज गा मधेसी िनजामती
कमचारी म चको नाममा भोगािधकार िदनेलगायतका
कायह मा यस कायालयको संल नता नरहेकोले
यस कायालयको हकमा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने िज ला शासन कायालय काठमाड को िलिखत
जवाफ ।
नेपाल िनजामती कमचारी यिु नयन र नेपाल
िनजामती मधेसी म चसमेतलाई नेपाल सरकारले
भोगािधकार िदई सो थानमा न सा पास गरी भवन
िनमाण काय सु गदा रातो कुमारी मि दर र सो
आसपासको ऐितहािसक र परु ाताि वक मह वमा असर
परेको तथा आफूह ले परापूव कालदेिख मानी आएको
धािमक थल अित मण भएको भनी उ लेख गरेको
िवषयतफ हेदा सरकारी ज गाको भोगािधकार उपल ध
गराउनेस ब धी कायनीित, २०६२ को दफा ३(ङ) मा
भोगािधकारको माणप िदनेस ब धी प कानूनी
यव था उ लेख छ । साथै नेपाल सरकार सामा य
शासन म ालयको च.नं. ११३ िमित २०६८।३।९
को मि प रषदक
् ो िनणय पठाइएको िवषयस ब धी
प , वन तथा भू-संर ण म ालयको च.नं. १२६ िमित
२०६८।४।१ को प र स बि धत ेड यिु नयनह को
मागसमेतका आधारमा भोगािधकार िदन यस
म ालयबट भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागलाई
ग रएको प ाचार कानूनस मत भएको र भोगािधकार
िदइएको ज गा रातो कुमारी मि दर े को नभई नेपाल
सरकार वन तथा भं-संर ण म ालयअ तगत राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण िवभागको दि ण र
िट.िस.एन.देिख पूवतफ नेपाल सरकारको वािम वमा
रहेको ज गा भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
भ ने भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको िलिखत
जवाफ ।
यसमा ज गा िदने गरी भएको मि प रषदक
् ो
िनणयसँग स बि धत कागजातसिहतको फाइलको
ितिलिप िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०७०।५।९ को आदेश ।
यसमा रट िनवेदनमा उ लेख ग रए ज तो
भोगािधकार िदइएको ज गा कुमारी मि दर े को नभई
नेपाल सरकार वन तथा भू-संर ण म ालयअ तगत
राि य िनकु ज तथा व यज तु आर ण िवभागको
दि ण र िट.िस.एन. देिख पूवतफ नेपाल सरकारको
वािम वमा रहेको ज गा हनाले वा तिवक त यलाई
बङ् याई आफूलाई अिधकार नै नभएको िवषयमा
िवल ब गरी दायर भएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने नेपाल िनजामती कमचारी यिु नयनको िलिखत
जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकारले िवप ीम येकै नेपाल
मधेसी िनजामती कमचारी म चलाई भोगािधकार
िदनक
ु ो अथ भोगस म गन योजनका लािग िदएकोमा
िववाद छै न । नेपाल सरकारले यसरी भोगािधकार
िदएको ज गामा थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
को प रिधिभ रही न सापास स ब धमा िनणय गदा
नेपाल सरकारले ितवादीह लाई भोगािधकार िदएको
िनणय यस कायालयबाट अ यथा हनस ने अव था
नभएकोले
तािवत थानमा परापूवकालदेिख
पूजाआजा गन मि दर रहेको छ छै न भनी हेदा यस
कायालयमा चलेको मु ाको सनु वु ाइको ममा
िवप ीतफबाट समेत तािवत भवनको छे उमा मि दर
रहेको, सो थानलाई सरु ि त रा ने ितब ता गरेको
र यस कायालयका ािविधकले थलगत िनरी ण
गरी पेस गरेको ितवेदनमा उ थानमा पोखरीको
अि त व रहेको देखाएकोले सोसमेतलाई यानमा
राखी पूजाआजालाई फरक नपन सतमा न सा पास
ग रएको र यसबाट िनवेदकह को हकमा कुनै असर

नपरेकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने काठमाड
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफ ।
यसमा यस नेपाल मधेसी िनजामती
कमचारी म चलाई भोगािधकार ा िववािदत ज गामा
ाचीनकालदेिख नै रातो कुमारी मि दर, नागराजको
थानलगायत पोखरी रहेको भ ने भनाई स यतामा
आधा रत छै न । यस ेड यिु नयनलाई भोगािधकार ा
भएपिछ िवप ीह ले िववाद खडा गरी िविभ न सरकारी
िनकाय तथा थानीय िनकायमा प ाचार गरेको र
स बि धत सबै िनकायह ले िववादका स ब धमा
आव यक छानिबन गरी यस ेड यिु नयनलाई भवन
िनमाण गन अनमु ित िदने आिधका रक िनणय गरेका
छन् । स बि धत आिधका रक कायालयह का काय
र िनणय गलत हने र आ नो कपोलकि पत भनाई
मा स य हने भ ने रट िनवेदकको भनाई हा या पद
छ । रट िनवेदकले रट िनवेदनमा उ लेख गरेका
निजरह
ततु मु ासँग नभई सावजिनक ज गालाई
गलत ढंगबाट यि िवशेषका नाममा नामसारी
ग रएको कायका िव मा भएका देिख छन् । यस
ेड यिु नयनले संवैधािनक पमा काठमाड िज ला
का.म.न.पा. वडा नं. ११ िसट नं. १०२-११४५-१४
िक.नं. २४९४ को ज गा वैधािनक पमा ा भएकोले
िवप ी रट िनवेदकको रट िनवेदन िजिकर आधारहीन
भएकोले खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल मधेसी िनजामती
कमचारी म च के ीय कायालय काठमाड को िलिखत
जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकह ले यस कायालयको
के क तो संल नताबाट आफूह को संवैधािनक
र कानूनी हक हनन् भएको हो भ ने िवषयमा प
खल
कुनै कुराको
ु ाएको देिखँदैन । कसैका िव
दाबी िलँदा त स ब धमा रहेको संल नता र यथ
बनाउनक
ु ो आधार र कारण प सँग उ लेख गनपनमा
ु
रट िनवेदकह ले यसो नगरेको हनाले रट जारी
हने अव था छै न । िमित २०६८।३।१ को िववािदत
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९९९० - अशोक त डुकारसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनणय नेपाल सरकार मि प रषदब् ाट भएको हो । यस
कायालय र नेपाल सरकार मि प रषद् दईु पथृ कपथृ क
िनकाय भएकाले यस कायालयको हकमा रट जारी
हनस ने अव था नहँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको
िलिखत जवाफ ।
यसमा िवभागको के कुन काम तथा िनणय
ि याबाट िवप ी रट िनवेदकह लाई असर पन
गएको हो भ ने बेहोरा प र बोधग य पमा उ लेख
नगरी िदएको रट िनवेदन िु टपूण हँदा खारेज ग रपाउँ
भ ने वन िवभागको िलिखत जवाफ ।
ज गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ)
र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)२ मा भएको
प रभाषािभ पन िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं.
२४९४ े फल ४७७ व.िम. नेपाल मधेसी िनजामती
कमचारी म च, के ीय सिमित काठमाड र ऐ. िक.नं.
२४९२ े फल १-०-०-० नेपाल िनजामती कमचारी
यिु नयन, के ीय काय सिमित काठमाड को नाममा तत्
तत् यिु नयनको िवधानबमोिजम दता कायम रहेस म
भोगािधकार कायम रहने र वािम व नेपाल सरकारको
नाममा पूववत् हने गरी नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो
िमित २०६८।३।१ को िनणयबमोिजम िनजामती
सेवाका राि य तरका ेड यिु नयनले आफै ँ ले भवन
िनमाण गन, िनजामती सेवा ऐनबमोिजम अि त व
समा भएमा भोगािधकार समा भई नेपाल सरकारमै
आउने सतमा चिलत कानूनबमोिजम म तथा
वैदेिशक रोजगार िवभागमा दता भएका राि य तरका
ेड यिु नयनलाई भोगािधकार उपल ध गराइएको हो ।
सरकारी कृितको र नेपाल सरकारको नाममा दता
े ता कायम रहेको ज गा चिलत कानूनबमोिजम
नेपाल सरकारले भोगािधकार उपल ध गराएको
हो । आिथक ऐन, २०६९ बमोिजम .१०,०००।भोगािधकार िदई िनयमानस
ु ार भोगािधकार उपल ध
गराएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ

भ ने मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड को
िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको िमित २०७०।५।९ को
आदेशानस
ु ारको कागजात ा भएको नदेिखँदा उ
आदेशमा उि लिखत मि प रषदक
् ो कायालयको
स कल िनणयसमेत िलई अ त रम आदेशमा
छलफलको िदन उपि थत हन महा यायािधव ाको
कायालयलाई सूचना िदई पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमत २०७०।७।५ को आदेश ।
यसमा िवप ीह को िलिखत जवाफ
प रसके को देिखएकोले पूण सनु वु ाइका लािग
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७०।८।९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु रट िनवेदनमा रट िनवेदनको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी भीमाजनु
आचायले िववािदत िक.नं. २४९२ र २४९४ नं.को
ज गा धािमक एवं वातावरणीय ि ले मह वपूण हनक
ु ो
साथै ाचीन ऐितहािसककालदेिख नै संर ण हँदै आएको
े हो । थानीय समदु ायको धािमक मू य मा यतासँग
स बि धत सावजिनक ज गाको भोग र वािम व नेपाल
सरकारले कसैलाई ह ता तरण गन नपाउनेमा उपयु
ज गाह िवप ी ेड यिु नयनह लाई भोगािधकार िदई
ती ज गाह मा थायी संरचनाह िनमाण गन न सा
पास गन गरी भएका काम कारबाहीबाट रातो कुमारीको
धािमक एवं परु ाताि वक अि त व लोप हने अव था
देिखएकोले य तो भोगािधकार िदने र भवन िनमाणको
लािग न सा पास गनलगायतका िवप ीह का िनणय
र काम कारवाही बदर गरी िनवेदन दाबीको ज गामा
कसैबाट ह त ेप नहनको लािग रट जारी हनपु दछ
भनी गनभएको
बहस सिु नयो । िवप ी नेपाल सरकारको
ु
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी
खेमराज वालीले चिलत कानूनको दायरामा रहेर
नेपाल सरकारको नाममा रहेको ज गाको भोगािधकार
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
िवप ी ेड यिु नयनह लाई िदइएको र भिव यमा ती
यिु नयनह को दता कायम नरहेमा यी ज गाह वतः
नेपाल सरकारकै वािम व र भोगािधकारमा फिकने
एवं भोगािधकार र न सा पासस ब धी िनणयबाट
धािमक र वातावरणीय प को स ब नमा थप टेवा
पु ने हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु । िवप ी काठमाड महानगरपािलकाको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी टीकाराम भ राईले
यसमा भोगािधकार ा ेड यिु नयनह ले समेत
िववािदत थानको परु ाताि वक एवं धािमक मह वलाई
वीकार गरेको र काठमाड महानगरपािलकाले
तािवत भवनको धािमक एवं परु ाताि वक मह व
वीकार गरी मि दर, पूजाआजा काय र थानको
सरु ा गन ितब ता य गरेको हनाले रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो । अब रट
ु
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न हो होइन
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा रातो कुमारी थान
धािमक, ऐितहािसक, परु ाताि वक र वातावरणीय
मह वको थान रहेको हनाले यसको संर ण हनपु न
र य तो मह वको थानलाई सरकारी वािम वमै
रा नपु नमा नेपाल िनजामती कमचारी यिु नयन र नेपाल
मधेसी िनजामती कमचारी म चलाई भोगािधकार िदने
र सो थानमा चिलत कानूनी यव थािवपरीत भवन
िनमाण गन न सा पास गन गरी िमित २०७०।२।३१
मा भएका िनणयलगायतका कायह उ ेषणको
आदेशले बदर गरी सो थानको संर णको लािग
परमादेश जारी हनपु दछ भ ने नै रट िनवेदकह को
मु य िजिकर रहेको छ । अब यसमा नेपाल सरकारले
िवप ी कमचारी यिु नयनह लाई भोगािधकार िदएको
तथा न सा पासस ब धी काय चिलत कानूनअनस
ु ार
छ छै न भ ने स ब धमा नै मूल पमा िवचार गनपन
ु
देिखयो । नेपाल सरकारले िवप ीह लाई भोगािधकार
िदएको िनणयलाई अ यथा गन नसिकने र िववािदत

थानको संर ण गनमा ितब रहेको भनाई
काठमाड महानगरपािलकाको रहेको छ । उ े मा
परापूवकालदेिख पूजाआजा गन मि दर रहेको र
उ थानलाई सरु ि त नै रािखने भनी काठमाड
महानगरपािलकाले िजिकर गरेको देिख छ । उ
थानमा रहेको मि दर े लाई सरु ि त राखी यसमा
अवरोध िसजना नहने गरी न सा पास गरी भवन
िनमाण गन अनमु ित िदने भनी िवप ी महानगरले िनणय
गरेको देिखन आएको छ । िववािदत थान धािमक,
परु ाताि वक, ऐितहािसक र वातावरणीय मह वको
थान रहेकोले सो थानको संर ण र पूजाआजामा
अवरोध नहने गरी िवप ी ेड यिु नयनह लाई चिलत
कानूनी यव थाको अधीनमा रहेर भोगािधकारस म
िदइएको, वािम व नेपाल सरकारमै रहेको, कुनैबेला
िवप ी कमचारी यिु नयनह को दता खारेजी भएमा
वा ितनीह को भोगािधकार नरहेमा वािम व नेपाल
सरकारमै आउने हँदा नेपाल सरकारले िदएको
भोगािधकार कानूनस मत नै रहेको भ ने भनाई
मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड को रहेको
छ । पूजाआजामा अवरोध नहने र उ थानको
संर ण ग रने भ ने नै सम मा िवप ीह को भनाई
रहेको देिख छ ।
३. ऐितहािसक एवम् परु ाताि वक मह वका
स पदाह को संर ण हनपु दछ भ ने कुरामा
िवप ीह बाट कुनै कारको असहमित वा िवमित
ततु हन आएको देिखँदैन । रातो कुमारी रहेको
थानको धािमक मह वमा कमी नआउने, पूजाआजामा
अवरोध नहने र संर ण गन कुरालाई सबै िवप ीह ले
वीकार गरेको र संर ण गन गराउने ितब तासमेत
य गरेको पाइयो । िमित २०७०।२।३१ को
काठमाड महानगरपािलकाले िववािदत थानमा भवन
िनमाण गनको लािग न सा पास गन शहरी िवकास
िवभागमा पठाउने िनणय गदा तािवत भवनको
छे उमा पूजाआजा गन मि दर रहेको, उ थानलाई
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९९९० - अशोक त डुकारसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सरु ि त रािखने र पूजाआजामा कुनै अवरोध िसजना
नहने भनी उ लेख गरेकोसमेत देिख छ । न सा
पास गरी भवन िनमाण भएपिछ पिन उ थान
आसपासको े र मि दरसमेतको संर ण गनपन
ु
अिनवायता रहेको छ । शहरी िवकास िवभागबाट न सा
पासको ममा तािवत भवन, मि दर र आसपासको
ज गाको े फलसमेत तोक ती े ह सरु ि त
रा ने कुरासमेत उ लेख भएको देिख छ । रातो
कुमारी रहेको थानको संर ण गन भनी काठमाड
महानगरपािलका, नेपाल मधेसी िनजामती कमचारी
यिु नयन र नेपाल िनजामती कमचारी यिु नयनसमेतले
ितब ता जनाएको अव था छ । उ ऐितहािसक
एवम् साँ कृितक मह व रा ने परु ाताि वक स पदालाई
ना ने, मा ने वा कुनै पमा िव थािपत गन यास
भएको वा यस कारको अिभ ाय िवप ीह ले राखेको
देिखन आएन । यस अव थामा नेपाल सरकारले
कमचारी ेड यिु नयनह का लािग भवन िनमाण
गन सरकार अिधन थ रहेको के ही खाली ज गाको
भोगािधकारस म उपल ध गराएको र सो ज गामा भवन
िनमाणका लािग सािधकार िनकायबाट िविधवत् पमा
न सा पास गरी भवन िनमाण गरेको कायलाई कानून
ितकूल काय मा न िमलेन । तसथ यसमा िनवेदन
मागबमोिजम परमादेश, उ ेषणसमेतको आदेश जारी
गरी रहनु परेन ।
४. िनवेदकले दाबी गरेको थानमा रातो
कुमारीको िल छवीकालीन मि दर र पोखरी रहेको कुरा
िवप ीले पिन वीकार गरेको देिख छ । िवप ीह को
भोगािधकार कायम गरी बनाएको घरको न सासिहतका
कागजातबाट उ थानमा मि दर र पोखरी रहेको
पिु ह छ । हा ा परु ाना र ऐितहािसक धरोहरह
(Historical Heritage) नािसने-मािसने, अित मण
हने वा यि का नाउँमा कायम ग रने ि थित उ प न
हन निदई य ता स पदाको संर ण र स ब न गनु

रा यको कत य हो । ऐितहािसक धरोहरह पख
ु ाको
अमू य िनशानी र स यताको प रचायक व तहु हन् ।
यसैले य ता स पदाको संर ण गनपदछ
ु भ ने कुरालाई
संसारभर मह वका साथ िलने ग रएको छ । हा ा अनेक
स पदासँग पख
ु ाका गौरवमय गाथा जोिडएका छन् ।
त कालीन शासकको ाथिमकता, िच, र वीरगाथा
ज ता कुराह का आधारमा िभ निभ न कालख डमा
िभ न िभ न शैलीका ऐितहािसक स पदाह िनमाण
हन पगु ेको पाइ छ । यी सबैको संर ण हनु पन हो । तर
कितपय स पदाह को संर ण हन नसके का र नािसएर
गएका ा त पिन देिखएको छ । उदाहरणका लािग
अरिनको ारा िनिमत कला-कृितलाई िलन सिक छ ।
कलाकार अरिनकोले बनाएको वा तक
ु लाको नमूना
काठमाड का घर, मठ र मि दरमा पाउन सिक छ ।
काठमाड उप यकाको तीन शहरलाई कला नै कला
भ रएको मि दरै मि दर भएको एउटा आकषक शहरका
पमा ित थापना गन सिकएको िथयो । अरिनकोको
यागोडा शैलीको घर संसारभरी यात छ । नेपाली
कलाकार अरिनकोको चीनमा त कालीन समयमा र
हालस म भएको कदर गौरव गन लायक छ र उनको
कला िव भरी नै यात छ । उनको मूित अिहले
पिन चीनको से ल पु तकालयको छे उमा रहेको
छ । तर हामीले उनको कलाको जगेना वाि छत
हदमा गन नसके को अव था छ । पख
ु ाले थािपत
गरेका धरोहरह दलाल र िवचौिलयाको नाफा
कमाउने साधन ब न पु नु दःु खद् कुरा हो । तर हा ा
कितपय देवालयमािथ आिलसान भवन बनेका छन्;
सावजिनक मह वका मठ, मि दर, देवल र पोखरीका
ज गाह अित िमत भएका छन् । यो म अझ पिन
कायम रहेको पाइ छ । तर यस प मा अझ पिन
सरकारले वाि छत मा ामा संवेदनशीलता अपनाएको
देिखँदनै । िवप ीम येका ेड यिु नयनह लाई
परु ाताि वक स पदा रहेको ठाउँ छे उको ज गा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
भोगािधकारमा दान गदा सरकारले परु ाताि वक
एवम् साँ कृितक स पदाको संर णतफ वाि छत
संवेदनशीलता नअपनाएको हो िक भ ने पिन
महसस
ु भएको छ । काठमाड उप यकाको परु ानो
ऐितहािसक शहरमा कहाँ कुन े मा के िनमाण गन
र परु ाताि वक मह वका दरबार, मठ मि दर, भवन,
बगचा र मूितह को संर ण कसरी गन भ ने स दभमा
दरु ि राखी गु योजना िनमाण गरी काया वयन गनु
आव यक देिखएको छ । ऐितहािसक मह वका व तक
ु ो
संर ण गनु एउटा गौरवपूण िवषय पिन हो । सरकारले
नै ज गाको लेनदेन गराउने, िब िवतरण गन, भाडामा
िदने ज ता काय गरी परु ाताि वक मह वका थान,
स पदा वा व तक
ु ो यापार गनु हँदैन । वा तवमा
सरकार सावजिनक स पदा वा स पि को मािलक मा
नभएर यसको यासधारी संर क पिन हो । यो दािय व
पूरा गन कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन िदइनु हँदैन ।
५. सावजिनक स पि को उपभोग तथा
ब दोब ती गनसमेतका िवषय सरकारको े ािधकारको
कुरा हो । तर यसको ता पय परु ाताि वक मह वका मठ,
मि दर, पोखरी आिदको भोगािधकार नै जथाभावी
पमा सु पन ह छ भ ने होइन । िनजीकरण गरेको
ज तो तीत हने गरी भोगािधकार िदँदा भिव यमा
मठ, मि दरसमेतको ज गालाई क जा गरी मि दरको
अि त व लोप हने स भावना रह छ । पख
ु ाको पौरख
व पका ऐितहािसक एवम् साँ कृितक धरोहर भावी
स तितका िनि त उपहार पिन हो । य ता व तु एवम्
थानको संर ण हनपु दछ । “ ाचीन मारकह को
संर ण, परु ाताि वक व तहु को यापार र ाचीन
मारकह भएका ठाउँको खनाईसमेतमा िनय ण
राखी ाचीन मारकह र परु ात वस ब धी,
ऐितहािसक वा कला मक व तहु को उपलि ध र
संर णसमेत गन” उ े यले जारी भएको ाचीन मारक
संर ण ऐन, २०१३ बमोिजम रातो कुमारी ज ता

स पदाह को संर ण हन आव यक देिख छ । संयु
रा संघको त वावधानमा जारी भएको Convention
Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage, 1972 ले पिन
परु ाताि वक मह व रा ने मठ, मि दर तथा ाचीन
मारक भएका थानको संर ण गनपन
ु कुरामा जोड
िदएको छ । यसरी संर ण गन मु य दािय व रा यमा
नै रहेको छ । उि लिखत महासि धमा अिभ य मम
र भावनाअनस
ु ार पिन रातो कुमारी ज ता साँ कृितक
धरोहरह को संर ण गनु वा छनीय देिख छ । यस
ि बाट िवचार गदा ततु िववादका स दभको
भोगािधकार िदएकोस ब धी कुरालाई अन तकालस म
कायम रहन िदनु उिचत देिखँदैन । िनि त समयमा
यो भोगािधकारको अ त ग रनु पदछ । कमचारी ेड
यिु नयनह का लािग कुनै ज गा उपल ध गराउनु
पन भए ऐितहािसक र साँ कृितक मह व रा ने मठ,
मि दर रहेको ज गाबाहेक अ य ै ठाउँको खाली ज गा
उपल ध गराउन सिकने नै ह छ । तसथ मठ, मि दर,
र पिव पोखरी ज ता ऐितहािसक एवम् साँ कृितक
मह वका स पदाह को संर ण होस भ ने अिभ ायले
िवप ीह म येका नेपाल िनजामती कमचारी यिु नयन,
के ीय सिमित र नेपाल मधेसी िनजामती कमचारी
म च, के ीय सिमितलाई अबको बढीमा १०(दश)
वषिभ उ थानबाट अक कुनै उपयु थानमा
ठाउँमा थाना तरण गनु गराउन,ु रातो कुमारीको
मि दरलगायत लगापात, पोखरीसमेतका ज गाको
संर ण गनु र सो थानमा कमचारी ेड यिु नयन वा
य तै अ य कुनै योजनका लािग अब कुनै संरचना
िनमाण गन निदन,ु निदलाउनु र हाल िव मान
संरचनाह म ये मि दरको संर ण, यव थापन र
परु ाताि वक उपयोगका ि ले आव यक संरचनाबाहेक
अ य संरचनाह १०(दश) वषिभ हटाउन,ु हटाउन
लगाउनु भनी िवप ीह का नाममा िनदशना मक
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
आदेश जारी हने ठहछ । आदेशको जानकारी
िवप ीह लाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९९१
सव च अदालत, संयु इजलास
स.का.म.ु धान यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
आदेश िमित : २०७४।१२।१४
०७०-WO-०९०५
िवषय : परमादेश
िनवेदक : िज ला डडे धरु ा, अमरगढी नगरपािलका
के ीय कायालय भएको राि य मु हिलया
महासंघ र आ नो हकमा समेत सो महासंघका
पूव अ य िज ला डोटी, डौड गा.िव.स. वडा
नं.६ ब ने ड मर िव.क. भ ने डुमरे कामीसमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय िसंहदरबार,
काठमाड समेत
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§ संिवधानका ितब ताह र याभूत
ग रएका हकह मह वपण
ू छन् । यसैले यी
हकह हरेक यि वग र समदु ायले कसरी
उपभोग गन पाउँछ, यो वाभािवक पमा
याियक चासोको िवषय ब ने ।
§ संिवधान
मूलतः
अिधकारह को
द तावेज हो । हकह को घोषणा मा
होइन उपभोगसमेतको सिु नि तता गनु
संिवधानको सा य हो । यो सा यको
ाि तफ सबैको यास रहनु पछ ।
हकह को सहज पमा चलन हदँ ा मा ै
जनताले यायको अनुभूित गन स छन् ।
संिवधान द हकह को चलनमाफत
जनतालाई यायको अनुभूित गराउनु नै
अदालतको मख
ु कत य हो । अदालतको
फैसलामाफत थािपत अिधकारह को
काया वयन हदँ ा नै समाजमा याय
सुिनि त हने ।
§ संिवधानले प रक पना गरेअनु प
सामािजक याय थािपत गनतफ
अदालतका
यान के ि त रहनु
पछ । यसको लािग यसरी हेिपएका
जनताह को हक मख
ु रत गन र दिबएका
आवाजह लाई वाणी दान गन काय
गनपन
ु ।
( करण नं.२)
§ संिवधानले नै कुनै िकिसमको शोषण
र दास व वीकार गदन र ती कायह
मानव अिधकार िव समेत छन् भने
य ता कुराह को अ य गनु रा यका
सबै िनकायको दािय व ब छ । सरकारले
हिलयाह का ितिनिधह सँग जे ज तो
सहमित गरेको छ ती कुराह संिवधानतः

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
सरकारले बहन गनपन
ु िवषयिभ समेत
पन ।
( करण नं.४)
§ ए काइस शता दीमा पिन था पर परा
चलन वा अ य कुनै आधारमा मािनसको
शोषण ह छ, च वृि याज वा ज गा
िदएको भ ने बहानामा पु त पु ता
हिलयाको पमा रािख छन् । उनीह ले
पेटभरी खान पाउँदैनन्, उनीह का
स तानह ले िश ा र वा य ज तो
आधारभूत हकबाट वि चत ग र छ भ ने
कुरा नेपाल रा र नेपाली समाजलाई
सुहाउने कुरा होइन । यसो ह छ भ नस
ु म
पिन राि य ल जाको िवषय ह छ र य तो
कुरा समतामूलक समाजको संवैधािनक
प रक पनासँग निम ने ।
( करण नं.५)
§ संिवधानले चलनीय हक भनी याभूत
ग रसके को अव थामा हकह को
काया वयनमा रा यको आिथक मता
वा ोत साधनको सीमा हन स छ तर
ोतको उपल ध हनसके को ि थितलाई
देखाएर यूनतम् पिन काय नगरी रा यले
उ कन िम दैन । रा यसँग हकह को
काया वयनको योजना र कायनीित
हनैपछ । लोकत मा यो अपे ा सदा
सवदा रहने ।
( करण नं.६)
§ संिवधान ारा याभूत स मान, समानता
र िवभेदहीनता संिवधान ारा द सबै
हकह को जगमा रह छन् भने शोषण
िव को हकको याभूितले िवभेदको
अ य गरी स मानपूवक बाँ न पाउने
अव थाको सृजना गछ । शोषणको अ य

हनुले यूनतम पमा िवभेदको अ यलाई
इंिगत गछ तर िवभेदहीनताको ि थित
ब न िश ा, वा य, रोजगारी र राि य
जीवनमा सहज सहभािगता ज ता हकह
सुिनि त ग रनु आव यक हने ।
§ संिवधान ारा द हकह लाई सम तामा
िलन र एक अकाको प रपूरकको पमा
बु न र रा य ारा सकारा मक कदम
चािलनु ज री ह छ । हक अिधकारह को
सम तामा चलन हदँ ा सामािजक याय
कायम हने र समावेशी लोकत को
अथपूण योग गन ि थित ब न जाने ।
§ वतमान संिवधान ारा लि त समाजवाद
उ मख
ु समाजको थापना गन सव थम
ग रब, िनमख
ु ाह को उ ार र पुन थापन
गरी उनीह आ नो खु ामा उिभन स ने
ि थित ब नु पछ । सदा उपेि त र शोिषत
रहेका हिलयाह संिवधानतः यसको
मख
ु दाबेदार हन् भ नेमा कुनै ि िवधा
नहने ।
( करण नं.७)
िनवेदकका तफबाट :
िवप ीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या.डा.आन दमोहन भ राई : नेपालको
अ त रम संिवधानको धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा पन आएको ततु िनवेदनको
संि त य र आदेश यस कार रहेको छ ।
नेपालको म यपि म र सदु ूरपि ममा
िव मान हिलया थाको अ यका लािग हिलयाह को
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
आ दोलनको ममा ११ बदुँ े माग पेस गरेको र िमित
२०६५।५।२० गते आ दोलनकारी हिलयातफबाट
मु हिलया महासंघ र सरकारको तफबाट त कालीन
शाि त तथा पनु िनमाण म ीबीच भएको ५ बदुँ े
सहमितको दफा २ मा राि य हिलया महासंघको
११ बदुँ े माग अ ययन गरी ठोस काय गन पीिडत
हिलया र स बि धत यि तफबाट ६ जना र सरकारी
िनकायबाट ३ जना गरी नौ सद यीय कायदल गठन
गन, उ कायदलले गठन भएको १५ िदनिभ
ितवेदन पेस गन, दफा ४ मा राि य हिलया
महासंघका ११ बदुँ े मागह ित सकारा मक रहँदै सबै
मागह को स ब धमा कायदलले गरेको िसफा रसमा
नेपाल सरकारले सम या समाधानका लािग कारबाही
अगािड बढाउने सतमा स झौता भई काठमाड के ि त
आ दोलन िफता भएको िथयो ।
िमित २०६५।५।२० को स झौता मतु ािबक
नौ सद यीय सिमित गठन भई सो सिमितको
संयोजकमा शाि त तथा पनु िनमाण म ालयका
त कालीन सहसिचव िव णु साद नेपाल भई सो
सिमितले १० बदुँ े िसफा रस नेपाल सरकारलाई
पेस गरेको िथयो । जसको दफा २ मा ट पमा
हिलयाह ले ब दै आएको घरबास, भोगचलन ग रएको
ज गा मािलकबाट हिलयाको नाममा दता गराई घरबास
िनमाणका लािग आव यक सामा ीसिहत कमाई खाने
ज गा ाि तकारी भूिमसधु ार लागू नह जेलस मका
लािग तराईमा क तीमा १० क ा र पहाडमा १०
रोपनी ज गा स पूण हिलया प रवारलाई उपल ध
गराउने, दफा ४ मा अल गै कानूनको आव यक पन
भएकोले मु हिलयाको लािग अल गै ऐन िनमाण
गन, जाितय छुवाछुतको िवभेदलाई अ य गन, दफा
६ मा सबै मु हिलयाको त याङ् क सङ् कलन गरी
उनीह लाई सरकारले प रचयप दान गनलगायतका
िसफा रसह िथए । सोअनस
ु ार त याङ् क सङ् कलन
गन काय िवप ी शाि त तथा पनु िनमाण म ालयले

ग यो भने पनु थापनाको काय िवप ी भूिमसधु ार तथा
यव था म ालयबाट भयो । ा त याङ् कअनस
ु ार
ज मा मु हिलया प रवारको सं था १९०५९
िनकािलयो । तर कितपय िज लाह मा हिलयाह
त याङ् कबाट छुटेका छन् । एकाितर उनीह को
त याङ् क सङ् कलन गनपन
ु सम या छ भने अक ितर
त याङ् कमा परेका मु हिलयाह को पनु थापना गन
तथा माणीकरण गन काय नभएका कारण उनीह ले
कुनै पनु थापनाको कायबाट राहत पाएका छै नन् ।
िवप ीम येको पनु थापनाको िज मेवारी
िलइरहेको र कछुवाको पमा काय थालनी ग ररहेको
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयले हाल पिछ लो
पटक मु हिलया पनु थापना तथा अनगु मनस ब धी
कायिविध, २०६९ जारी गरी सो कायका लािग
के मा एक सिमित र िज लामा िविभ न िज ला
सिमितह गठन गन यव था ग रएको िथयो
भने सो सिमितले के ही काय थालनीस म गरेको
िथयो । सोअिघ अक िवप ी शाि त तथा पनु िनमाण
म ालयले गरेको त याङ् कबारे सो दा त याङ् क
सङ् कलन गरी भूिमसधु ार तथा यव था म ालयमा
बझ
ु ाइ सके कोले आ नो िज मेवारी कुनै नभएको भनी
जवाफ िदने र भूिमसधु ार तथा यव था म ालयलाई
सो दा त याङ् क अक म ालयले सङ् कलन गरेको
हनाले सङ् किलत त याङ् कलाई आधार मानेर अिघ
बढ् ने भनी जवाफ िदने गरेको अव था छ । िवप ी
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयअ तगत मु
कमैया महाशाखाको नामबाट मु हिलयाको काय
थालनी गरी सम बजेट िविनयोजन गन र यसिभ को
सानो यिु नटको पमा काय अगािड बढाई यून बजेट
मु हिलयाको लािग िविनयोजन गन र िविनयोिजत
बजेट पिन शासिनक खचमा स ने अिन बाँक रहेको
रकम ि ज जाने, िविभ न मण, गो ीलगायतका काय
गित भएको नाममा ितवेदन मा तयार गन काय
भइरहेको छ । अिहले पिछ लो पटक मु य पमा ५
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बदुँ े सहमितको एक प राि य मु हिलया महासंघ
र सोमा आब कितपय हिलया कायकता तथा मु
हिलयाह समेतलाई बाइपास गरी एकतफ पमा उ
५ बदुँ े स झौता तथा १० बदुँ े िसफा रससमेतलाई थाती
राखी मनपरी त रकाले सके स म मु हिलयाह को
पनु थापनाका लािग अल गै ऐनको आव यकता
नभएको, यसका लािग अल गै काय म, अल गै
वत आयोगको नचािहने, सरकारी कमचारीह
मा भएको म ीको संयोजक वमा एक सिमित
बनाउने, सो सिमितलाई स चालन गन कमचारीह
मा रहेको सिमित बनाउने अथात् कोर किमटी बनाउने
अिन िज ला सरकारी कमचारीह को बाह यता मा
रहेको िज ला सिमित बनाउने, मु हिलयाह लाई
सके स म ज गा निदने, िदनु परे पिन िसिमत सं यामा
एकदम यून िदने, उनीह लाई जिमनको हकबाट
बेदखल गन कृितको गठन आदेश, २०७० जारी
गरी काय थालनी ग ररहेको अव था छ जस ित हामी
िनवेदकह खासगरी राि य मु हिलया महासंघ
तथा यस आव िविभ न िज ला संघह तथा हिलया
अिधकारकम ह को ग भीर आपि रहेकोले सोबारेमा
िवप ीम येका भूिमसधु ार तथा यव था म ालयलाई
यानाकषण प िदइसके को भए पिन स पूण पमा
बेवा ता गरी स झौताप को एक प लाई बाइपास गरी
मनपरी त रकाले काय गन, मु हिलयाह को हक
िहतमा भ दा पिन आ नो सहजतामा पनु थापनाको
काय अिघ बिढरहेको छ ।
िमित २०६५।५।२० गते नेपाल सरकार
र मु हिलया महासंघसँग भएको ५ बदुँ े स झौता,
िमित २०६५।६।१० गते नेपाल सरकार, शाि त
तथा पनु िनमाण म ालयका सहसिचव िव णु साद
नेपालको संयोजक वमा गिठत सरकारी सिमितले
पेस गरेको १० बदुँ े िसफा रससमेतका आधारमा
पनु थािपत गनपनमा
औपचा रक पमा मु भएका
ु
भिनएको समयदेिख ६ वष भइस दा पिन सं या मक

पमा िनकै धेरै यून हिलयाह को त याङ् क
सङ् कलन गरी उनीह लाई पनु थािपत ग रनक
ु ो साटो
के कसरी प छाउन सिक छ सो कायितर िवप ीह
लागेका कारण आफू मु भई वत जीवन िजउन
आतरु कितपय मु ग रएका भिनएका हिलयाह मु
भएको महसस
ु नै नगरी मृ यवु रण ग रस नु भएको र
अझ यो पनु थापनाको काय कछुवाको गितमा अगािड
बिढरहेको र ५ बदुँ े स झौता र १० बदुँ े िसफा रसलाई
ल याउने काय भइरहेको छ ।
राि य तथा अ तराि य कानूनह का
आधारमा िवप ीह सँग भएको ५ बदुँ े स झौता
तथा सोही स झौताबमोिजम गिठत उ च तरीय
सिमितले पेस गरेको १० बदुँ े िसफा रसलाई ल याई
एकतफ मनपरी त रकाले कायविध बनाउने, गठन
आदेश जारी गन लगायतका काय भइरहेको तर मु
भिनएका हिलयाह , हिलया मिहलाह तथा हिलया
बालबािलकाह को पनु थापना नभई उनीह को
दैिनक गज
ु ारी गन नसिकने, भोकभोकै ब नपु न, घर
छा ो झनै वषा घाममा ओत ला ने ठाउँ नभएको,
बेरोजगार भएका, िश ाबाट वि चतलगायतका सबै
अिधकारबाट बेदखल पान काय भइरहेकोले उ ५
बदुँ े सहमित तथा १० बदुँ े िसफा रसबमोिजम काय
गरी उनीह को मानव अिधकारको यारे टी गनका
लािग नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ धारा
३२ र १०७(२) बमोिजम िवप ीह का नाममा
परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश जारी गरी
पाउन स मािनत सव च अदालतमा उपि थत भएका
छ । मु भएको ६ वषभ दा बढी भइसके को भए पिन अझै
पनु थापनाको काय स झौता तथा िसफा रसबमोिजम
नभई रहेको अव थामा सो काय त काल अगािड
नबढाए मु भएका भिनएका हिलयाह , हिलया
मिहलाह , हिलया बालबािलकाह को अव था हाल
पिन िबच ली भइरहेको तथा त काल उनीह को
मानव अिधकारको सरु ा गन काय नभए थप क कर
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९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
जीवन िजउनु पन, कितपय हिलयाह पनु थापना
नहँदै मृ यक
ु ो मख
ु मा पगु ेका छन् भने थप यो अव था
आउने भएकोले सामा य ि यामा ततु रटको
टुङ्गो ला न समय िनकै धेरै ला ने हँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)
(ङ) बमोिजम अ ािधकारका साथ मु ाको सनु वु ाइ
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िमित २०७१।०३।११ को रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ।
आदेश जारी हन नपन भए आधार र कारणसिहत
िलिखत जवाफ िलई उपि थत हनु भनी िवप ीह का
नाममा िनयमानस
ु ार याद जारी गनू । यसमा मु
हिलयाको हक अिधकारस ब धी न समावेिशत
भएको देिखनाले सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ६३(३)(च५) बमोिजम अ ािधकार दान
ग रिदएको छ भ ने बेहोराको िमित २०७१।३।१७ को
आदेश ।
नेपाल सरकार, अथ म ालय रा यको
साधन, ोतले याएस म रा यले िलएको नीित
काया वयन गन गराउन स ब धमा सदैव सकारा मक
रहेको बेहोरा स मािनत अदालतसम सादर
अनरु ोध गदछु । िनवेदकह को संिवधान एवं कानून
द हकमािथ आघात पन गरी यस म ालयबाट
कुनैपिन िकिसमको काम कारबाही नभएको, नगरेको
र नाग रकको हक हनन् हने काम कारबाही नहने
बेहोरासमेत स मािनत अदालतसम सादर अनरु ोध
गदछु भ ने बेहोराको नेपाल सरकार, अथ म ालयको
िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय संिवधान तथा चिलत
नेपाल कानूनको प रपालना गरी गराई कानूनी रा यको
अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका संिवधान
तथा कानून द हक, अिधकारह को स मान,

संर ण र स ब न गद उपभोगको सिु नि तता दान
गन कुरामा किटब रहेको छ । रा यको दािय व
र नीित काया वयन गन ममा म यपि मा चल
िवकास े का सख
ु त, जाजरकोट र ह ला तथा
सदूरपि मा चल िवकास े को कै लाली, क चनपरु ,
डडे धरु ा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजरु ा र
दाचला
ु गरी १२ िज लामा रहेको हिलया थालाई
अ य गरी उनीह को आिथक सामािजक अव थामा
सधु ार याई यायोिचत जीवन िबताउन स ने अवसर
दान गन नेपाल सरकार, मि प रषदल
् े िमित
२०६५।५।२१ गते सबै हिलयालाई मु गन घोषणा
ग रसके को छ । हिलयालाई मु घोषणा गरेप ात् वा
सोभ दा अिघ हिलयाह बाट भएको आ दोलन तथा
नेपाल सरकार र आ दोलन प बीच भएका सहमितको
अनमु ोदन गरी शाि त तथा पनु ः िनमाण म ालयबाट
मु हिलयाको लगत सङ् कलन गन, माणीकरण,
वग करण र प रचयप िवतरणलगायतका काय म
स चालन गन के र िज ला तरमा समेत (मु
हिलया पनु थापना तथा अनगु मन) कायदल गठन
ग रएको छ । यसरी गठन भएका कायदलमा मु
हिलयाका ितिनिधसिहत के मा ९ सद यीय र
िज ला मख
ु िज ला अिधकारीको संयोजक वमा ७
सद यीय कायदल गठन भएको छ । मु हिलयाको
लगत माणीकरण, आिथक ि थितका आधारमा ४
वगमा वग करण गरी प रचयप िवतरण गन र िज लाको
मागको आधारमा सीपमूलक तथा आयमूलक तािलम
दान गरी मु हिलयालाई वरोजगार तु याउने
कामह भइरहेको छ । आिथक वष २०७१/०७२
को नेपाल सरकारको नीित तथा काय मले समेत
दिलत, भूिमहीन, सक
ु ु बासी मु कमैया तथा
हिलया र पछािड परेका समदु ायलाई स बोधन गरेको
छ । मु हिलया पनु थापना तथा अनगु मनस ब धी
कायिविध, २०६९ ले हिलयाका े मा ि याशील
यि ह म येबाट नेपाल सरकारबाट िनयु यि
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संयोजक रहने गरी के मा के ीय कायदल गठन
गरेको र िज लामा मख
ु िज ला अिधकारीको
संयोजक वमा िज ला तरीय मु हिलया पनु थापना
तथा अनगु मन कायदलको गठन गरेको छ । िज लामा
गठन हने िज ला त रय मु हिलया पनु थापना
तथा अनगु मन कायदलको सद यह मा िज ला
कायदलको संयोजकले हिलयाको े मा कायरत संघ
/ सं थाका पदािधकारीम येबाट तोके को एकजना
मिहलासिहत तीनजना ितिनिध सद य रहने र के ीय
कायदलमा हिलयाको े मा कायरत संघ सं थाका
पदािधकारीम येबाट म ालयले तोके को एकजना
मिहलासिहत तीनजना ितिनिध रहने यव था
भएबाट उ कायदलह मा सरकारी कमचारीको मा
बाह यता रहेको भ न िम दैन भ ने बेहोराको नेपाल
सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयको
िलिखत जवाफ ।
माननीय शाि त तथा पनु िनमाण म ीको
संयोजक वमा िमित २०६७।४।१ मा भूिमसधु ार
तथा यव था म ी, भूिमसधु ार तथा यव था
म ालय र म ालयका सिचवह समेतको
उपि थितमा म ालयअ तगत मु हिलया त याङ् क
सङ् कलन सिमित गठन भई सङ् कलन भएको
त याङ् क िववरणह
शोधनलगायतका अि म
काय गन भूिमसधु ार तथा यव था म ालयबाट
हनपु न िवषयमा िस ा ततः सहमित रहेको भनी
िनणय भएको, यसैगरी माननीय शाि त तथा
पनु िनमाण म ीको संयोजक वमा म ालयमा िमित
२०६७।४।१३ मा भूिमसधु ार तथा यव था म ी,
राि य योजना आयोगका सद य, भूिमसधु ार तथा
यव था म ालय र म ालयका सिचवह , अथ
म ालयका सहसिचवसमेतको उपि थितमा मु
हिलयाह को संकिलत त याङ् क शोधन गन
स ब धमा हालस म उपल ध त याङ् क िववरणको
टेबल
ु ेसन गन काय म ालयले गरी नामावलीसिहतको

सबै िववरण भूिमसधु ार तथा यव था म ालयलाई
बझ
ु ाउने भनी िनणय भएबमोिजम नेपाल सरकारले
२०६५।५।२१ गते सबै हिलयाह लाई मु घोषणा
गरेप ात् नेपालको म यपि म र सदु ूरपि म िवकास
े का १२ िज लामा ज मा १९,०५९ हिलया
प रवारको त याङ् क सङ् कलन म ालयबाट िलएको
लगत एवं पेस भएको कायदलको सझ
ु ावसिहतको
ितवेदनलगायतका काय भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयमा िमित २०६७।१०।१२ मा पठाइसिकएको
रहेछ । नेपाल सरकार (मि प रषद)् को िमित
२०७१।३।२ को िनणयानस
ु ार पनु रावेदन अदालतका
पूव मु य यायाधीशको अ य तामा शाि त तथा
पनु िनमाण म ालय थापनाप ात् भएका सहमित
स झौता काया वयन िसफा रस आयोग, २०७१ गठन
भई आयोगले काय ार भ ग रसके को अव थामा
अनाव यक दाबी िलई दायर भएको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको शाि त तथा पनु िनमाण
म ालयको िलिखत जवाफ ।
नेपालको
म यपि मा चल
तथा
सदु ूरपि मा चल िवकास े का १२ िज लामा रहेका
हिलयाह को मिु को घोषणा नेपाल सरकारले िमित
२०६५।५।२१ गते गरेको हो । शाि त तथा पनु िनमाण
म ालयबाट मु हिलयाका ितिनिधसमेत रहेको
लगत सङ् कलन टोली गठन भई १२ िज ला ज मा
१९०५९ प रवारको लगत सङ् कलन गरी यस
म ालयमा िमित २०६७।१०।१२ मा ह ता तरण
भएको िथयो । लगत ा भएपिछ िनजह को
यव थापनका लािग नेपाल सरकार (माननीय
उप धानम ी तथा भूिमसधु ार तथा यव था
म ी तर) को िमित २०६८।१।१९ को िनणयअनस
ु ार
त कालीन माननीय सभासद ह रराम ीपाइलीको
संयोजक वमा मु हिलया पनु थापना तथा अनगु मन
कायदल गठन भई मु हिलयाको लगत माणीकरण,
वग करण र प रचयप िवतरणलगायत मु हिलया
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९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
प रवारलाई सीपमूलक तथा आयमूलक तािलम दान
गन काय गद आएको र २०७० पौष मसा तस म मा
कायदलको याद रहेको िथयो । कायदलको तोिकएको
िज मेवारी पूरा गनका लािग िमित २०६८।८।५ मा
नेपाल सरकार (माननीय म ी तर) को िनणयबाट
वीकृत मु हिलया पनु थापना तथा अनगु मनस ब धी
कायिविध, २०६८ लागू ग रएको िथयो । कायदलले
हालस म १०६२२ प रवारको लगत माणीकरण गरी
७३६७ प रवारलाई प रचयप िवतरण ग रसके को
छ । मु हिलया यव थापनलाई अझ यवि थत र चु त
बनाउने उ े यले “मु हिलया पनु थापना सम या
समाधान सिमित गठन आदेश, २०७० र काययोजना”
नेपाल सरकार (मि प रषद)् बाट िमित २०७०।१२।७
मा वीकृत भई काययोजनालाई यावहा रक पमा
काया वयन गन उ े यले चालु आ.व.मा २० वटा घर
िनमाण, १३१ प रवारलाई ज गा ख रद र १२५ वटा
घर ममतको काय म ६ वटा िज ला सख
ु त, ह ला,
कै लाली, क चनपरु , अछाम र दाचला
ु िज लामा
स चालनमा रहेका छन् । यी काय मह स चालनका
लािग “मु हिलयालाई ज गा ख रद तथा दता र घर
िनमाण तथा ममतस ब धी अनदु ान उपल ध गराउने
कायिविध, २०७१” माननीय म ी तरको िनणयबाट
िमित २०७१।१।२८ मा वीकृत भई काया वयनमा
रहेको छ । यसैगरी आगामी वष २०७१/०७२ मा मु
हिलयाको लािग १७१ घर िनमाण, १७१ घर ममत,
१७१ प रवारलाई ज गा ख रद गन काय म रहेको
छ । यसबाहेक मु हिलयाको मागलाई संवोधन गरी
बाँधा म (िनषेध, रोकथाम र पनु थापन) स ब धमा
िवधेयकको तजमा
ु गरी स बि धत सरोकारवाला
म ालयको राय ा गरी कानून, याय, संिवधान
सभा तथा संसदीय मािमला म ालयमा सहमितका
लािग पठाउने चरणमा रहेको छ । यसरी मु हिलया
पनु थापना काय मलाई नेपाल सरकारले पिहलो
ाथिमकतामा राखी काय म स चालन ग ररहेको,

नीितगत यव थामाफत मु हिलयाको सम यालाई
संवोधन गरी पनु थापनाको याके ज उपल ध गराउँदै
आएको छ । पनु थापनको कायह सु भइसके को
अव थामा रहेको हँदा िवप ी िनवेदकले हचवु ा र
मनगढ ते िकिसमले यस म ालय र मु हिलया
पनु थापन सम या समाधान सिमितसमेतलाई िवप ी
बनाई दायर ग रएको ततु रट िनवेदन कानूनस मत
र तकसङ् गत समेत नदेिखँदा खारेजभागी छ खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको भूिमसधु ार तथा यव था
म ालय र मु हिलया यव थापन सिमितको संयु
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट
िमित २०७४।०४।२३ गतेको तारेख गज
ु ा रएको
देिखयो । यसरी सावजिनक हक र सरोकारको िवषय
भनी यस अदालतमा नेपालको अ त रम संिवधानको
धारा १०७(२) अ तगत दता ग रएको िनवेदनमा
िनवेदकतफबाट लापरवाही हन आएको पाइ छ । तर
ततु रट िनवेदन मु हिलयाको पनु थापनको
िवषयसँग स बि धत हँदा सावजिनक हक र सरोकारको
िवषय देिखन आयो । यसैले िनवेदन र िलिखत
जवाफसमेतको अ ययन गरी ततु िववादमा िनणय
िन कषमा पु नु पन हन आयो ।
रट िनवेदन नेपालको सदु रू पि म र
म यपि मका १२ वटा िज लाह मा चलनमा
रहेको हिलया थाको अ य र मु हिलयाह को
पनु थापनसँग स बि धत देिख छ । हिलयाह ायः
आ नो घरबास नभएका, ऋणले िथिचएका र ऋणको
भार बो न नस दा बाधा वा दास ज तो जीवन िबताउन
बा य पा रएका यि ह हन् । हिलयाह को सम या
अ ययन गन सरकार ारा गिठत कायदलले िमित
२०६५।६।१० मा शाि त तथा पनु िनमाण म ालयमा
बझ
ु ाएको ितवेदनमा हिलयाह को िवषयमा यसो
भिनएको छः
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
"पु त पु तादेिख जिमनको सानो टु ामा
तफबाट ६ जना र सरकारी िनकायबाट ३
वा ऋणको याजबापत वा पर पराको आधारमा
जना गरी ९ सद सीय कायदल गठन गन ।
जिम दारको हलो जो ने र लाए अ ाएका स पूण
उ कायदलले गठन भएको १५ िदनिभ
कृिषज यलगायतका कायह गन एक कारको
ितवेदन पेस गन,
ब धकारी म गनु नै हिलया था हो । हिलया था
३. हिलया आ दोलनकारी तथा हिलया
एउटा दास थाको अवशेष हो । हिलया था मधेशमा
प रवारलाई आव यकताअनस
ु ार सरु ा
हरवा, चरवा पहाडमा हिलयाका पमा नेपालका
दान गन,
सबै ठाउँ भएपिन म यपि म र सदु ूरपि मका पहाडी
४. राि य हिलया मिु समाज, महासंघका
िज लामा यापक पमा रहेको छ । अिधकांश
११ बदुँ े मागह ित सकारा मक रहँदै सबै
हिलयाह दिलत छन ।
मागह को स ब धमा कायदलले गरेको
यी कृिष वधवु ा कामदारह हन् जो पु त
िसफा रसमा नेपाल सरकारले सम या
पु तादेिख ितन बाँक ऋणको कारण जिम दारह कोमा
समाधानका लािग कारबाही अगािड बढाउने,
ब धकको पमा काम गन बा य ह छन् । सामा यतया
५. राि य हिलया मिु समाज, महासंघले गद
हिलयाह तीन िकिसमका ह छन् :
आएका स पूण आ दोलनका काय मह
क) ऋणको याजबापत काम गन ।
आजैदेिख िफता िलने ।"
ख) ज गा उपभोग गरेबापत काम गन ।
ग) पर परागत पमा एउटा िनि त रकम
नेपाल सरकारको तफबाट शाि त तथा
िलएर खेती लगाउनेदिे ख िभ याउनेस मका स पूण पनु िनमाण म ी र राि य हिलया मिु समाज,
कायह गन ।"
महासंघको तफबाट उनीह का ४ जना ितिनिधह ले
सिहछाप गरेको सो स झौता हिलया आ दोलनका
ब धनकारी मको थाबाट मिु को अगवु ाह ले सरकारसम पेस गरेको ११ बदुँ े माग
िनि त २०६५ सालमा हिलयाह ले आ दोलन गरी प मा आधा रत देिख छ । उ ११ बदुँ े मागप मा
राि य हिलया मिु समाज, महासंघले ११ बदुँ े माग अ य कुराको अित र मु हिलयाह को बसोबासको
सरकारमा पेस गरे । प रणामतः उनीह का अगवु ाह
लािग तराईमा १० क ा र पहाडमा १० रोपनी ज गा
र सरकारको बीचमा िमित २०६५।५।२० मा एउटा उपल ध गराउने, उनीह को मिु र पनु थापनाको
स झौता भएको देिख छ । उ स झौतामा देहायका लािग "उ च तरीय हिलया मिु तथा पनु थापन
कुराह उ लेख छन् :
आयोग" गठन गन, अ त रम राहतको लािग ित
१. "पु त पु तादेिख हिलया प रवारको नाममा प रवार .१,००,०००।- उपल ध गराउनक
ु ा साथै
रहेको ऋण खारेजीसिहत नेपाल सरकारले रोजगार, छुवाछुत र भेदभावको अ य र हरेक तह
औपचा रक पमा हिलया मिु को घोषणा े मा समानपु ाितक ितिनिध वका कुराह उ लेख
गन,
भएको िमिसल संल न उ मागह को ितिलिपबाट
२. राि य हिलया मिु समाज, महासंघका देिख छ ।
११ बदुँ े मागह अ ययन गरी ठोस काय
नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो तफबाट
गन पीिडत हिलया र स बि धत यि का पेस भएको िलिखत जवाफमा उ स झौताप ात्
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९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िमित २०६५।५।२१ मा मि प रषदल
् े सबै
हिलयालाई मु गन घोषणा गरेको र सोपूव ग रएका
सबै सहमितको अनमु ोदन ग रएको कुरा उ लेख
छ । पाँच बदुँ े सहमितबमोिजम गठन भएको कायदलले
हिलयाह को पनु थापन पूव उनीह को सं या
आिथक अव थासमेतको त याङ् क आउनु पन
भ ने िसफा रस गरेबमोिजम मु हिलयाह को लगत
सङ् कलन, माणीकरण, वग करणलगायतका काय
गन के र िज ला तरमा कायदल गठन ग रएको, मु
हिलया पनु थापना तथा अनगु मनस ब धी कायिविध,
२०६९ जारी ग रएको कुरा पिन उ लेख छ । य तै
गरी शाि त तथा पनु िनमाण म ालयको िलिखत
जवाफमा नेपालको सदु ूरपि म र म यपि म िवकास
े का १२ िज लामा १९,०५९ हिलया प रवारको
त याङ् क सङ् कलन ग रएको कुरा उ लेख छ । य तै
गरी भूिमसधु ार तथा यव थापन म ालयको िलिखत
जवाफमा लगतमा परेका यी प रवारह म ये के हीको
माणीकरण गरी प रचयप िवतरण ग रएको, सानो
सं यामा हिलया प रवारको िनि त घर िनमाण, ज गा
ख रद, घर ममत आिद ग रएको भ ने उ लेख छ । पेस
भएका िलिखत जवाफह को अ ययनबाट सरकारले
हिलयाह ले भो नु परेको सम याको पिहचान गरी
र उनीह को मिु प ात् पनु थापनाको लािग के ही
कायको ार भस म गरेको तर सम याको पूण पमा
संवोधन हन बाँक नै रहेको भ ने देिख छ ।
ततु
रट िनवेदनमा मु य पमा
हिलया मिु प ात् उनीह को पनु थापनाको
काय तदा खताका साथ स प न हन नसके को,
सो कायका लािग गिठत कायदल / सिमितह मा
सरकारी कमचारीह को बाह यता रही हिलयाह को
ितिनिध व हन नसके को, माणीकरण िु टपूण रहेको,
हिलयाह को पनु थापनामा यून बजेट िविनयोजन
ग रएको र िविनयोिजत रकम पिन शासिनक खच
र मण गो ी आिद र कागजी ितवेदनमा स ने

काय भएको िजिकर िलइएको छ । धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयबाट ा िलिखत जवाफमा
मु हिलया पनु थापना तथा अनगु मनको लािग के
र िज लामा गिठत येक कायदलमा हिलयाका
े मा कायरत संघ / सं थाका पदािधकारीह म ये
बाट एकजना मिहलासिहत तीन जना ितिनिध
सद य रहने यव था गरेको भ ने उ लेख भएबाट
पनु थापनस ब धी कायमा हिलयाह को ितिनिध व
भएको रहेनछ भ न सिकने अव थाचािहँ देिखएन । तर
सो कायदल हालस म कायरत छ वा छै न प हन
सके न ।
रट िनवेदनमा सरकारको तफबाट
पनु थापना लगायत जे जित मागह को काया वयनको
कुरा उठाइएका छन् यी िवषयह िव मान
कानूनको उ लङ् घन वा चलनको िवषयभ दा
पिन नयाँ कानूनको िनमाण एवं नीितगत यव था
र यावहा रक र समय सा रणीमा आव रणनीित
तथा काय म बनाइनु पन कुराह उ लेख ग रएको
छ । संिवधान र कानून द हकको उ लङ् घन
हँदा उ ेषण वा परमादेशको आदेश जारी हने
हो । सरकारसम पेस भएका माग स झौताका बदुँ ा
वा यसपिछ गिठत कायदलको ितवेदन आिद कानून
होइनन् । यी द तावेजको आधारमा कसैको चलनीय
हक ब दैन । यसैले यहाँ जनु सम याको उ लेख भएको
छ यी कुराह को संवोधन उ ेषण वा परमादेशको
आदेश ारा भ दा पिन एउटा िव ततृ िकिसमको र
यवहारमा काया वयन गन सिकने आदेशमाफत ग रनु
पन िवषय देिख छ । के क तो आदेश जारी गन भ ने
स दभमा सम याको कृित, सा दिभक संवैधािनक
यव थाको िववेचना गरी उपयु उपचार िविध तय
गनपन
ु अव था यहाँ देिख छ । यसैले उ ेषण तथा
परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु भ ने िनवेदन खारेज
ग रएको छ ।
२. अब के क तो आदेश जारी गन भ ने
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स दभमा ार भमा नै प गरी हा नपु न कुरा के छ
भने हिलयाह यसै देशका नाग रक हन् । सरकार
आफैँले गरेको स झौता र घोषणाको आधारमा हेदा
पिन उनीह प पमा छुट् याउन सिकने एउटा
वगको मािनस एवं समदु ाय हन् । यसैले संिवधान
द हकह उनीह लाई यि गत र सामूिहक
पमा ा ह छन् । हिलयाह को सम याको
कृित हेदा ग रबी, भूिम िवहीनता, अिश ा, पछौटेपन
र रोजगारीको अभाव मा नभई दास थाको एक
कारको िनर तरता हो भ ने देिख छ र उनीह को माग
यही दासताको अ य गनतफ सारभूत पमा के ि त
देिख छ । रट िनवेदन दता गदाको बखत िव मान
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र वतमान
नेपालको संिवधान दुवैले स मानपूवक बाँ न पाउने
हकको साथै वत ता र समानताको मा यतालाई
आ मसात् गद जातीय, वग य, िलङ् ग, धम आिद
कुनै पिन िकिसमको भेदभावलाई अ वीकार गरेका
छन् ।1 यसका साथै जातीय छुवाछुत र भेदभाव,
धम पर परा, सं कार वा अ य कुनै पिन आधारमा
ग रएको शोषण, दास वा बाधा बनाउने वा इ छा
िव काममा लगाउने काय संिवधान ारा िनषेिधत
छन् ।2 संिवधानका यी ितब ताह र याभूत
ग रएका हकह मह वपूण छन् । यसैले यी हकह
हरेक यि वग र समदु ायले कसरी उपभोग गन
पाउँछ, यो वाभािवक पमा याियक चासोको
िवषय ब छ । संिवधान मूलतः अिधकारह को
द तावेज हो । हकह को घोषणा मा होइन
उपभोगसमेतको सुिनि तता गनु संिवधानको सा य
हो । यो सा यको ाि तफ सबैको यास रहनु
पछ । हकह को सहज पमा चलन हदँ ा
मा ै जनताले यायको अनभु ूित गन स छन् ।
1. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३ र नेपालको
संिवधानको धारा १६, १७, १८
2. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १४, २९ र नेपालको
संिवधानको धारा २४, २९

संिवधान द हकह को चलनमाफत जनतालाई
यायको अनुभूित गराउनु नै अदालतको मख
ु
कत य हो । अदालतको फैसलामाफत थािपत
अिधकारह को काया वयन हदँ ा नै समाजमा याय
सुिनि त ह छ । तसथः संिवधानले प रक पना
गरेअनु प सामािजक याय थािपत गनतफ
अदालतका यान के ि त रहनु पछ । यसको लािग
यसरी हेिपएका जनताह को हक मख
ु रत गन र
दिबएका आवाजह लाई वाणी दान गन काय
गनपछ
ु ।
३. नेपालको संिवधानको धारा ५१(ञ)
को देहाय ख ड (छ) मा “मु कमैया, क हलरी,
हरवा, चरवा, हिलया, भूिमहीन, सुकु बासीह को
पिहचान गरी बसोबासको लािग घर घडेरी तथा
जीिवकोपाजनका लािग कृिषयो य जिमन वा
रोजगारीको यव था गद पुन थापना गन"
िवषयलाई रा यले नीितको पमा वीकार ग रसके को
छ । य िप संिवधानको भाग ४ मा विणत रा यका
िनदशक िस ा त, नीित तथा दािय वह काया वयन
भए वा नभएको स ब धमा अदालतमा न उठाउन
िम दैन तर वतमान संिवधानले मौिलक हकको
काया वयनको लािग तीन वषिभ कानूनी यव था
गन ितब ता य गरेको छ र हिलयाह को मौिलक
हकह को काया वयनको लािग रा य नीितको मािथ
विणत पिहचान, बसोबास, जीिवकोपाजन र रोजगारी
ज ता यव था सा दिभक ह छन् भने आफूसम
परेका िववादह मा “ भावकारी र जन उ रदायी”
याय गनपन
ु र आफूसम परेका िववादमा उिचत
उपचार दान गनपन
ु संवैधािनक दािय व भएको यस
अदालतले सो िवषयमा बो न र याय िन पण गन
निम ने भ ने हँदनै ।
४. रट िनवेदन दता गदाको अव थामा
िव मान अ त रम संिवधान र वतमान संिवधानले
कुनै पिन िकिसमको शोषण र दास वा बाँधा बनाउने
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९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
कायलाई िनषेध गरेको त छँदै छ नेपाल प रहेका मानव
अिधकारस ब धी महासि धह मा पिन बाँधा बनाउने,
बा यकारी ममा लगाउने, यालाबेगर काममा लगाउने
आिद कायलाई िनषेध ग रएको छ । महासि धह म ये
दासता उ मल
ु न महासि ध, १९२६ को धारा २, ४, ५
मह वपूण छन् । य तैगरी नाग रक तथा राजनीितक
अिधकारस ब धी महासि ध, १९६६ को दफा ८ ले
दासता (Slavery, Servitude) र बा यकारी म
(Compulsory Labor) लाई िनषेध गरेको कुरा िवशेष
मरणीय छ । यी र अ य महासि धका यव था ित
सरकारको ितब ता रहेकै पाइ छ । यहाँ कसैले मानव
अिधकारस ब धी महासि धका यव था मा नु पदन
भनेको पिन छै न । तसथ ती यव थाह बारे िव ततृ
िववेचना र िव ेषण यहाँ आव यक भएन । संिवधानले
नै कुनै िकिसमको शोषण र दास व वीकार गदन र ती
कायह मानव अिधकार िव समेत छन् भने य ता
कुराह को अ य गनु रा यका सबै िनकायको दािय व
ब छ । सरकारले हिलयाह का ितिनिधह सँग
जे ज तो सहमित गरेको छ ती कुराह संिवधानतः
सरकारले बहन गनपन
ु िवषयिभ समेत पछन् ।
५. हिलया थाकै कुरा गदा बु नु पन कुरा
के छ भने कुनै का पिनक िवषय होइन, शोिषत पीिडत
जनताह ले भो नु परेको यथाथ हो । ए काइस
शता दीमा पिन था पर परा चलन वा अ य
कुनै आधारमा मािनसको शोषण ह छ, च वृि
याज वा ज गा िदएको भ ने बाहनामा पु त पु ता
हिलयाको पमा रािख छन् । उनीह ले पेटभरी
खान पाउँदैनन,् उनीह का स तानह ले िश ा र
वा य ज तो आधारभूत हकबाट वि चत ग र छ
भ ने कुरा नेपाल रा र नेपाली समाजलाई सहु ाउने
कुरा होइन । यसो ह छ भ नुस म पिन राि य
ल जाको िवषय ह छ र य तो कुरा समतामल
ू क
समाजको संवैधािनक प रक पनासँग िम दैन ।
६. जहाँस म संिवधान द हकह को

कुरा छ यो स य हो िक वतमान संिवधानले याभूत
गरेका कै य हकह ले रा यको तफबाट सकारा मक
कदमको अपे ा गदछन् । तीनको काया वयनमा
आिथक ोत र साधनको आव यकता पिन
पदछ । तर यसो भनेर नाग रक र राजनीितक कृितका
हकह को काया वयनमा सकारा मक कदम र
आिथक ोत नचािहने भ ने हँदैन । संिवधानले
चलनीय हक भनी याभूत ग रसके को अव थामा
हकह को काया वयनमा रा यको आिथक मता
वा ोत साधनको सीमा हनस छ तर ोतको
उपल ध हनसके को ि थितलाई देखाएर यूनतम्
पिन काय नगरी रा यले उ कन िम दैन । रा यसँग
हकह को काया वयनको योजना र कायनीित
हनैपछ । लोकत मा यो अपे ा सदासवदा रह छ ।
७. संिवधान ारा
याभूत स मान,
समानता र िवभेदहीनता संिवधान ारा द
सबै हकह को जगमा रह छन् भने शोषण
िव को हकको याभूितले िवभेदको अ य
गरी स मानपूवक बाँ न पाउने अव थाको सज
ृ ना
गछ । शोषणको अ य हनुले यूनतम पमा िवभेदको
अ यलाई इङ् िगत गछ तर िवभेदहीनताको ि थित
ब न िश ा, वा य, रोजगारी र राि य जीवनमा
सहज सहभािगता ज ता हकह सिु नि त ग रनु
आव यक ह छ । संिवधान ारा द हकह लाई
सम तामा िलन र एक अकाको प रपूरकको पमा
बु न र रा य ारा सकारा मक कदम चािलनु ज री
ह छ । हक अिधकारह को सम तामा चलन हदँ ा
सामािजक याय कायम हने र समावेशी लोकत को
अथपूण योग गन ि थित ब न जा छ । वतमान
संिवधान ारा लि त समाजवाद उ मख
ु समाजको
थापना गन सव थम ग रब, िनमख
ु ाह को उ ार
र पुन थापन गरी उनीह आ नो खु ामा उिभन
स ने ि थित ब नु पछ । सदा उपेि त र शोिषत
रहेका हिलयाह संिवधानतः यसको मख
ु
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दाबेदार हन् भ नेमा कुनै ि िवधा छै न ।
८. हिलयाह को स दभमा सरकारले
प पमा उनीह को पिहचान, माणीकरण र
वग करण गरी पनु थापन गन कुरालाई वीकार
ग रसके को छ । नेपालको संिवधानले हिलयासिहतका
कमजोर र िपछिडएका वग तथा यि ह को
पुन थापनलाई रा यको दािय व हने भनी वीकार
ग रसके को अव थामा हिलयाह को मागको
स बोधन गन कुरा अब कसैको लहडको िवषय रहन
स दैन । यो अब गरे पिन हने नगरे पिन हने सरकारी
वे छाको िवषय हन स दैन ।
९. हिलयाह ले रा यसम पेस गरेका
मागह को सार ऋण मिु को घोषणा र पनु थापनसँग
स बि धत देिख छन् । पनु थापनको लािग उनीह ले
घरबास र जीवन िनवाहका लािग के ही जिमन,
घरबासको लािग आव यक सामा ी, अ त रम राहतको
लािग कही रकम, रोजगारी, छुवाछुतको अ यको साथै
राि य जीवनका हरेक े र तहमा समानपु ाितक
ितिनिध व एवं सरु ासमेतको माग गरेका छन् । ती
कुराह सवथा संिवधानअनक
ु ू ल र रा यले यूनतम
पमा पिन पालन गनपन
ु दािय वका िवषयह
देिख छन् । नेपालको संिवधानको धारा ५१(ञ) को
(छ) मा हिलयासमेतका सक
ु ु बासीह को पिहचान
गरी बसोबासको लािग घर घडेरी, जीिवकोपाजनको
लािग कृिषयो य जिमन वा रोजगारीको यव था गद
पुन थापन गन कुरालाई रा यका िनदशक िस ा त
नीित र दािय वको पमा वीकार ग रसिकएको
हँदा अबको चासो र स दभ सो दािय वको कसरी
यावहा रक पमा काया वयन गन भ ने हनपु छ ।
संवैधािनक यव थामाफत रा यले हिलयाह को
माग काया वयन र पनु थापनको दािय व वीकार
ग रसके को छ भने यी संिवधानस मत दािय वह को
काया वयन गनु नै अब अदालतसिहत रा यका सबै
िनकायह को चासो र िच ता रहनपु छ ।

१०. रट िनवेदक र िलिखत जवाफसिहत
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन गदा रा यले
सो दािय वको सही ढंगबाट काया वयन गरेको
छै न भ ने देिख छ । पनु थापनको ममा आिथक
वष ०७०।०७१ मा २० वटा घर िनमाण, १३१
प रवारलाई ज गा ख रद र १२५ घर ममतको काय म
रहेको, आिथक वष ०७१/०७२ मा हिलयाको लािग
१७१ घर िनमाण, १७१ घर ममत र १७१ प रवारलाई
ज गा ख रद गन काय म छ भ ने िवप ी भूिमसधु ार
तथा यव था म ालयको िलिखत जवाफ रहेको
देिख छ । संवत् २०६५ सालमा पनु थापनको
िज मेवारी बोके को सरकारले आिथक वष
२०७१/०७२ स म भइु ँ सतहमा गरेको काय
गित यि हो, यो पिन काय मको पमा । यो
काय मबाट भइु ँ सतहमा के कित हािसल भयो सो
जा न सिकने कुनै आधार िमिसलमा भेिटँदैन । िवप ी
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको वेभसाइट
हेदा पिन हिलयाह को पनु ः थानमा स दभमा कुनै
थप सूचना रहे भए पाइँदनै । यस ि थितमा सरकार
आफै ँ ले पिहचान गरेका १९,०५९ हिलया प रवारको
पनु थापनको स दभमा कुनै गहिकलो काय गरेको
भ न सिकने अव था देिखएन । कागजी पमा तयार
गरेका कायिविध, ितवेदनले पनु थापनलाई सिु नि त
गदनन् । यसको लािग भइु ँ सतहमा नै देिखने गरी
काय ग रनपु छ । यसको लािग प आदेशसिहतको
संरचना, बजेट र द जनशि आव यक ह छ । सो
जटु ेको वा जटु ाइएको छ भ न सिकने ि थित िमिसलबाट
देिखएन । यस ि थितमा सारभूत पमा सम त
हिलयाह को पनु थापन नभएस म सरकारले
उनीह स म िमित २०६५।५।२० मा गरेको स झौता
र यसको भोिलप ट िमित २०६५।५।२१ मा गरेको
घोषणामा खरो उ ेको छ भ न सिकने अव था
देिखएन ।
११. सरकारले हिलया मिु को घोषणा गरेको
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९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
दश वषभ दा बढी भइसके को छ । तर हिलयाह को
म शोषण, िवभेद, अवहेलना र ितर कारको
अव थाको अ य हनसके को छै न । संिवधान ारा
याभूत उनीह को स मानपूवक बाँ न पाउने
हकको सिु नि तता, िवभेदपूण अव था, शोषण तथा
छुवाछुतको अ य, उनीह को वा यस ब धी हक,
आवासस ब धी हक, खा स ब धी हक, सामािजक
यायको हक, सामािजक सरु ाको हक र उनीह का
छोराछोरीको िश ाको हक कुि ठत भइरहेको अव था
छ ।3 अिधकारह को स मान हन नस दा र रा यले
आफूले य गरेको ितब ता पूरा गन नस दा
संिवधान र संिवधान सिृ जत रा यका िनकायह ित
नै िनरासा उ प न हन जा छ । भोका, िन रह र
सिदय देिख शोिषत हिलयाह ले िबना कुनै राहत
आ नै खु ामा उिभन स ने अव था अिहले छै न ।
१२. अतः उपयु आधार र कारणह बाट
समेत हिलयाह को पनु थापनको लािग शी र
तािलकाब एवं यवि थत पबाट काय गनु आव यक
देिखयो । यस िनि त हिलयाह का ितिनिधह को
सहभािगतामा एउटा उ च तरीय आयोगमाफत
उनीह को पनु थापन गनपन
ु देिखँदा सो आयोग
थापना गरी सो आयोगलाई प कायादेश र
कायाविधसमेत तोक पनु थापनको कायस प न
गनपन
ु हन आयो । तसथ हिलयाह को संल नतामा
एउटा अिधकार स प न उ च तरीय हिलया
पुन थापन आयोग खडा गरी सरकारले पिहचान
गरेका सख
ु त, जाजरकोट, ह ला, कै लाली, क चनपरु ,
डडेलधरु ा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजरु ा र
दाचलासमे
तका िज लाह मा रहेका हिलयाह को
ु
हक संर णको स दभमा उनीह ले पेस गरेका ११
बदुँ े मागसमेत हेरी यसको पृ भूिममा हिलयाह को
पिहचान, वग करण, प रचयप िवतरण गन स दभमा

हालस म भएका काय पूरा गन, साथै पनु थापनको
िनि त बसोबासको यूनतम आव यकता पूरा गन
भूक प ितरोधी घर, खेतीको लािग उनीह लाई
सिु वधा पु ने ठाउँमा खोलो पिहरोको जोिखम नभएको
र रा ो उवराशि भएको खेतीयो य ज गा दान गन,
आय आजनका अवसरह सज
ृ ना गन, सो नभएस म
र ज गाबाट उ जनी नआएस मको अविधको लािग
पोषणयु खा ा न उपल ध गराउने र वा यको
सरु ा र छोराछोरीको िश ा दी ाको ब धसमेत
िमलाई पारदश िहसाबले सम त कायह आदेश
ा भएको िमितले तीन मिहनािभ ार भ गरी तीन
वषिभ स प न गनु भनी िवप ीह का नाउँमा यो
िनदशना मक आदेश जारी ग रएको छ । यो आदेशको
ितिलिप काया वयनको लािग िवप ीह लाई
पठाइिदनू र सव च अदालतको फै सला काया वयन
िनदशनालयमाफत अनगु मन गनु गराउनू । दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
का.म.ु . या. दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृतः इ वरमणी ओझा
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।

3. नेपालको संिवधान धारा १६, १७, १८, २४, २९, ३०, ३१, ३३, ३४,
३५,३६, ३७, ४०, ४२ र ४३
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
बस तराम भ डारी र िव ान् अिधव ा ी
राके शकुमार शमा
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी शरदकुमार
कोइराला
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

नणय नं . ९९९२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
फै सला िमित : २०७४।२।२८
०७२-WO-०७६०
िवषय: उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : इ ािहम हलवाईको मु ा सकार गन िज ला
बाँके नेपालग ज उपमहानगरपािलका वडा नं.
९ ब ने ताजिु न हलवाई
िव
िवप ी : पनु रावेदन अदालत, नेपालग जसमेत
§ मतृ कका दैयादारले अ.बं. ६२(३) नं.
को याद ३५ िदनिभ अ.बं. ७० नं.
बमोिजम मु ा सकार गराउन आउने
सामा य यव था हो । सो याद नाघेर
मु ामा िनर तर तारेखमा रहेका मतृ कको
दैयादार छोराले अ.बं. ५९ नं.को सिु वधा
िलई आ नो मु ा सकार गराई पाउँ भनी
िनवेदनसमेत िदएको अव थामा अ.बं. ६२
नं. को संकुिचत या या गरी मु ा सकार
गन निदने हो भनी अ.बं. ५९ नं. ले प लाई
िदएको कानूनी अिधकारबाट वि चत हने
अव था आउँछ । यस स दभमा अ.बं.
६२ नं. र ५९ नं. लाई एकसाथ हे रनु
यायसङ् गत हन जाने ।
( करण नं.३)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी

आदेश
या.ओम काश िम : नेपालको संिवधान
को धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोिजम पन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार
रहेको छ:वादी इ ािहम हलवाई ितवादी िवप ीह
यामबहादरु के .सी. र देवीकुमारी ख ी भई बाँके िज ला
अदालतमा दायर भएको दूिषत िलखत िसफा रस
िक ला तथा दा.खा. दता बदरसमेतको मु ामा वादी
इ ािहम हलवाईले म िनवेदक ताजिु न हलवाईलाई
वारेस राखेकाले / मक
ु रर गरेकाले अदालतले
तोके को तारेखमा रहने ममा िमित २०७२/१२/२८
गतेको तारेख िलएर बसेको छु । यसै ममा इ ािहम
हलवाईको िमित २०७२/१/२९ गते मृ यु भएकाले
िनजको निजकको हकदारको हैिसयतले मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. ७० नं. बमोिजम उ मु ा सकार गरी पाउनको
लािग बाँके िज ला अदालतमा िमित २०७२/३/२४
गते िनवेदन दता गरेको िथएँ । वादी इ ािहम हलवाईको
िमित २०७२/१/२९ गते मृ यु भएका िमितले मल
ु क
ु
ऐन अ.बं. ६२(३) नं. को याद ३५ िदनिभ मु ा
सकार नगरेकोले सो मु ा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १७९ नं.
बमोिजम िडसिमस ग रपाउँ भनी यामबहादरु के .सी.
र देवीकुमारी ख ीले िमित २०७२/३/२३ गते बाँके
िज ला अदालतसम िनवेदन िदनभु एको िथयो । मैले
अ.बं. ७० नं. बमोिजम मु ा सकार गनको लािग िदएको
िनवेदनमा कारबाही हँदा यादिभ सकार ग रपाउँ
भनी िनवेदन नपरेकाले मु ा सकार गराई िदन िमलेन
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९९९२ - ताजिु न हलवाई िव. पनु रावेदन अदालत, नेपालग जसमेत
भनी बाँके िज ला अदालतबाट िमित २०७२/३/२४
गते आदेश भएको हो । उ आदेश बदर गनको लािग
अ.बं. ६१ नं. बमोिजम परेको िनवेदनमािथ कारबाही
हँदा मागबमोिजम मु ा सकार गराइिदनु भनी माननीय
िज ला यायाधीशबाट िमित २०७२/५/१० गते
आदेश भएको हो । सो आदेशउपर िवप ीह को अ.बं.
१७ नं. बमोिजम परेको िनवेदनमािथ कारबाही भई
िमित २०७२/३/२३ गते दायर भएको िडसिमस गराई
पाउँ भ ने िनवेदनमा आदेश नभई िमित २०७२/३/२४
गते दायर िनवेदनमा मा आदेश भएको भनी पनु ः दवु ै
िनवेदनउपर एकै साथ आदेश गनु भनी पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जबाट आदेश भयो ।
त प चात् बाबक
ु ो मृ यपु चात् पिन छोराले
अदालतबाट तोिकएको तारेख िनर तर पमा िलएको
देिखएको र तोिकएको तारेख नगज
ु ारेकाले अ.बं.
६२(३) नं. बमोिजम याद तारेख थमाउने अव थाको
िव मानता नदेिखएकाले मु ा सकार गन इ कार
गरेको े तेदारको िमित २०७२/३/२४ गतेको आदेश
बदर ग रिदएको छ भ ने बाँके िज ला अदालतको
िमित २०७२/१०/१९ को आदेश भएको हो । सो
आदेशउपर िवप ीह को १७ नं. को िनवेदन परेकोमा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०७२/१०/१९
गतेको आदेश बदर गन गरी पनु रावेदन अदालतबाट
िमित २०७२/१२/८ गते भएको आदेश कानूनअनु प
रहेको छै न ।
तारेख िनर तर रहेकाले मु ा िडसिमस हन
नस ने भनी गरेको बाँके िज ला अदालतको िमित
२०७२/१०/१९ गतेको आदेश कानूनस मत रहेको
छ । पनु रावेदन अदालतले अ.बं. ६२(३) नं. को
स ब धमा आदेश गरी अ.बं. ७० नं. को स ब धमा
प ट नहनाले अ.बं. १९२ नं. को योगमा िु ट
रहेको देिख छ भ ने आदेश भएको पाइ छ । ततु
मु ामा अ.बं. ६२(३) नं. को अव था िव मानता
रहेको देिखँदनै । अ.बं. ६२(३) नं. को िव मान

हन तारेखमा रहनेको मृ यु भएको हनपु छ । तारेख
नगज
ु ारेको अव थामा था ने थमाउने ि थित
रहँदैन । तारेखमा रहेको यि को मृ यु भएको अव थामा
आकिषत हने कानून वारेस िदने यि मरेको अव थामा
लागू गन गरी भएको सो आदेश कानूनस मत रहेको
छै न । वारेस िदनेको मृ यु भएमा उसको दैयादारले
अ.बं. ७० नं. बमोिजम कित िदनिभ सकार गन भ ने
कुरामा कानूनले प ट गरेको छै न । अ.बं. ६२(३) नं.
को र ७० नं. को कानूनी ावधानको एउटै अथ गरी
या या गन िम दैन । उपयु स दभमा िवप ीह ले
िमित २०७२/३/२३ गते अ.बं. १७९ नं. बमोिजम
मु ा िडसिमस गरी पाउन िदएको िनवेदको आधारमा
अ.बं. ५९ र ६२(३) नं. को अविधिभ अथात् तारेख
थमाउन पाउने अविधिभ मु ा िडसिमस गन पाउने
गरी भएको आदेश कानूनस मत रहेको छै न । उ काय
अ.बं. १७९ नं. को िवपरीत हो । उ गैरकानूनी िनणय
बदर गराउन अक वैकि पक उपचारको बाटो पया
नभएकाले उ ेषण आदेश जारी गरी पूण याय पाऊँ ।
साथै िवप ीह को नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो?
आदेश जारी हनु नपन मनािसब आधार र माण भए
सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद ा त भएका िमितले
बाटाको यादबाहेक १५ (प ) िदनिभ िवप ी नं. १,
२ र ३ लाई महा यायािधव ाको कायालयमाफत र
अ य िवप ीह लाई आफै ँ वा आ नो ितिनिधमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िनवेदनप र यो आदेशको
ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह को नाममा
सूचना याद जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु र अ त रम आदेशको
मागका स ब धमा िवचार गदा, दवु ै प लाई छलफलमा
राखी आदेश हन उपयु देिखएकोले अ त रम
आदेशको छलफलको लािग िमित २०७३/१/१५ गते
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
पेसी तोक िवप ीह लाई सोको सूचना िदनू । साथै,
सो अविधस म पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट
भएको िमित २०७२/१२/१८ को आदेश काया वयन
नगनु नगराउन,ु मु ाको काम कारबाही यथाि थितमा
रा नु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप ीह को नाममा यो
अ पकालीन अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ ।
सोको सूचना िवप ीह लाई िदनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७२/१२/२६ गतेको आदेश ।
वादी इ ािहम हलवाई र ितवादी
यामबहादरु के .सी. समेत भई चलेको दूिषत िलखत
िसफा रस िक ला तथा दा.खा. दता बदर मु ामा
वादीको िमित २०७२/१/२९ गते मृ यु भएप चात् पिन
वारेस ताजिु न हलवाई यस अदालतबाट तोिकएको
िविभ न िमितको तारेख िलइरहेको र अ.बं. ७० नं.
बमोिजम मु ा सकार नगरेको अव थामा िवप ीह
यामबहादरु के .सी. समेतले अ.बं. ७० नं. बमोिजम
यादिभ मु ा सकार नगरी वारेसले तारेख िलएकाले
वारेसको हैिसयतले िलएको तारेख अवैध घोिषत गरी
ततु मु ा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७९ नं. बमोिजम
िडसिमस गराई पाउँ भनी िमित २०७२/३/२३ गते
िदएको िनवेदन र वादीका हकदार ततु मु ाका
वारेस ताजिु न हलवाईले अ.बं. ७० नं. बमोिजम
मु ा सकार गराई पाउँ भनी िमित २०७२।३।२४ गते
िदएको िनवेदनउपर कारबाही हँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.
६२(३) नं. को याद ३५ िदनिभ याद तारेख थामी
मु ा सकार नगरेको आधार देखाई यस अदालतका
े तेदारबाट िमित २०७२/३/२४ गते मु ा सकार
ग रिदन इ कार गरेकोस म हो । सोउपर अ.बं.६१
नं. को िनवेदन परेकोमा यस अदालतबाट िनवेदन
मागबमोिजम मु ा सकार गराई तारेखमा रा नु भनी
िमित २०७२/५/१० गते आदेश भएको हो । मु ा
सकार गराई िदने गरी भएको आदेशउपर ितवादी
देवीकुमारी ख ीको िनवेदन परेकोमा बाँके िज ला

अदालतको िमित २०७२/५/१० को आदेश बदर गरी
अ.बं. १७९ नं. बमोिजम मु ा िडसिमस ग रपाउँ भनी
िदएको िनवेदन र मु ा सकार ग रपाउँ भ ने िनवेदन
एकै साथ राखी जे जो आदेश गनपछ
ु भनी पनु रावेदन
अदालतबाट िमित २०७२/९/२ गते आदेश भएको
हो । त प चात् ताजिु न हलवाईलाई मु ा सकार गराई
तारेखमा रा ने गरी आदेश भइसके को हँदा अ.बं. १७९
नं. बमोिजम मु ा िडसिमस ग रपाउँ भ ने िनवेदनका
स ब धमा के ही ग ररहनु परेन, कानूनबमोिजम गनु भनी
िमित २०७२/१०/१९ गते बाँके िज ला अदालतबाट
आदेश भएको हो । उ आदेशउपर पनु ः अ.बं. १७
नं. को िनवेदन परेकोमा बाँके िज ला अदालतका
े तेदारबाट िमित २०७२/३/२४ गते मु ा सकार
नगराउने गरी भएको आदेश बदर गरेको बाँके िज ला
अदालतको िमित २०७२/१०/१९ गतेको आदेश
बेरीतको देिखँदा बदर ग रिदएको छ भ ने पनु रावेदन
अदालतबाट िमित २०७२/१२/१८ गतेको आदेश
भएबाट यस अदालतको काम कारबाहीबाट िनवेदकको
संिवधान द हक अिधकारमा कुनै आघात नपगु ेकाले
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बाँके िज ला अदालत
तथा ऐ.का े तेदारको िलिखत जवाफ ।
यसैसगँ को लगाउमा रहेको दूिषत िलखत
िसफा रस िक ला बदर मु ामा बाँके िज ला
अदालतबाट िमित २०७२/१०/१९ गते भएको
आदेश बेरीतको देिखँदा बदर हने गरी आदेश भएकाले
ततु िनवेदनका स ब धमा यस अदालतबाट िमित
२०७२/१२/१८ गते भएको आदेश कानूनस मत
भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको िलिखत जवाफ ।
मु ा गन यि को मृ यु भएको अव थामा
हकवाला वा दैयादारले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ६२ (३)
नं. को कानूनी यव थाबमोिजम नालेस गनको मृ यु
भएका िमितले बाटाका यादबाहेक ३५ िदनिभ
मु ा सकार गनपन
ु कानूनी यव था रहेको छ । यसरी
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९९९२ - ताजिु न हलवाई िव. पनु रावेदन अदालत, नेपालग जसमेत
तोिकएको कानूनी यव थाबमोिजम े तेदारले मु ा
सकार गन इ कार गरेको आदेश कानूनस मत रहेको
छ । तोिकएको याद यितत भएको अव थामा
अदालतले याद था न स दैन । मु ा गन यि को
मृ यु भई मु ा सकार गन स ब धमा अ.बं. ७० नं. को
ावधान आकिषत हँदनै । अ.बं. ६२ र ५९ नं. फरक
फरक कुरा हो । उ यादबमोिजम मु ा सकार गन
िदएको आधारमा मु ा सकार गन इ कार गरेको बाँके
िज ला अदालतका े तेदारको आदेश कानूनस मत
भएकाले रट खारेज ग रपाउँ भ ने देवीकुमारी ख ीको
िलिखत जवाफ ।
यसमा यस अदालतबाट िमित
२०७२/१२/२६ मा जारी भएको अ त रम आदेशलाई
िनर तरता दान गरी िदइएको छ । सोको जानकारी
िवप ीह लाई िदई सबै िवप ीह को िलिखत जवाफ
परेपिछ ततु रट िनवेदनलाई अि तम सनु वु ाइको
लािग िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७३/१/१५ गतेको आदेश ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा
ी बस तराम भ डारी र िव ान् अिधव ा राके शकुमार
शमाले दूिषत िलखत िसफा रस िक ला तथा दा.खा.
दता बदर मु ाका वादी इ ािहमको िमित २०७२/१/२९
गते मृ यु भई िनजको मृ यपु चात् उ मु ा सकार
गन अिधकार िनजको छोरालाई रहेको कुरामा िववाद
छै न । िनजको मृ यपु चात् पिन अदालतबाट तोिकएको
िविभ न िमितको तारेख हकवालाको हैिसयतले
िनजको छोराले िलएको त यमा समेत कुनै िववाद
रहेको पाइँदैन । यस त यले ततु मु ामा तारेख
गु ेको देिखँदैन । अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजमको याद
यितत भएपिछ पिन अ.बं. ५९ नं. बमोिजम थमाउन
नपाइने भ ने छै न । अ.बं. ७० नं. बमोिजम िनवेदकले
मु ा सकार गन पाउने नै देिख छ । मु ा सकार गराउन

िमलेन भनी आदेश गरेको बाँके िज ला अदालतका
े तेदारको िमित २०७२/३/२४ गतेको आदेश बदर
गरी िनवेदकलाई मु ा सकार गराई तारेखमा रा ने गरी
भएको बाँके िज ला अदालतको िमित २०७२/१०/१९
को आदेश कानूनस मत रहेको छ । िज ला अदालतको
उ कानूनस मत आदेशलाई बेरीतको भनी बदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
२०७२/१२/१८ गतेको आदेशमा अ.बं. ६२(३), ७०,
१७९ र १९२ नं. को ग भीर िु ट भएकाले बदर गरी
मु ा सकार गन आदेश गरी मु ा पपु गन पाउँ भनी
गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
य तै िवप ी देवीकुमारी ख ीको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी शरदकुमार कोइरालाले
िमित २०७२/१/२९ गते मृ यु भएका वादीको वारेस
रहेका िनजको छोराले अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजम
िनजको मृ यु भएको िमितले ३५ िदनिभ अ.बं. ७० नं.
बमोिजम सकार गनपनमा
नगरी िमित २०७२/३/२४
ु
गते मु ा सकार गन भनी िदएको िनवेदन अ.बं. ६२(३)
नं. को िवपरीत रहेको छ । ततु मु ामा अ.बं. ५९ नं.
लागू हँदैन । मु ा सकार गन इ कार गरेको बाँके िज ला
अदालतका े तेदारको िमित २०७२/३/२४ गतेको
आदेश कानूनस मत नै रहेको छ । े तेदारको उ
आदेशलाई बदर गरी मु ा सकार गराउनु भनी ग रएको
बाँके िज ला अदालतको िमित २०७२/१०/१९
गतेको आदेश अ.बं. ६२(३) नं. को िवपरीत रहेकोले
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको िमित
२०७२।१२।१८ गतेको आदेश कानूनस मत
रहेकाले सो आदेश कायम गरी यस अदालतबाट िमित
२०७२/१२/२६ गतेको आदेश िनि य ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
अब यसमा रट िनवेदन मागबमोिजम बाँके
िज ला अदालतबाट अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजम मु ा
सकार ग रिदने गरी भएको आदेश बदर हने भनी िमित
२०७२/१२/१८ गते त कालीन पनु रावेदन अदालत,
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नेपालग जबाट भएको आदेश कानूनअनक
ु ू ल छ वा
छै न ? उ ेषण परमादेशको आदेश जारी हने हो वा
होइन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
उपयु स दभमा वादी इ ािहम हलवाई र
ितवादी यामबहादरु के .सी. समेत भएको बाँके िज ला
अदालतमा चलेको दूिषत िलखत िसफा रस िक ला
तथा दा.खा. दता बदर मु ामा वादीको वारेस भई िनर तर
तारेख िलएकोमा िनजको िमित २०७२/१/२९ गते
मृ यु भएकोले म दैयादारसमेत भएकोमा अ.बं. ७० नं.
बमोिजम मु ा सकार ग रपाउँ भनी िमित २०७२/३/२४
गते िनवेदन िदएकोमा सो मु ा अ.बं. ६२(३) नं.
बमोिजम सकार नगरेउपर िज ला यायाधीशसम
अ.बं. ६१ नं. िनवेदन िदएकोमा मु ा सकार गराई
िदने गरी भएको आदेशउपर िवप ीह को पनु रावेदन
अदालतमा िनवेदन परेकोमा पनु रावेदन अदालतबाट
मु ा सकार गराउन निम ने भनी े तेदारको िमित
२०७२/३/२४ गतेको आदेश बदर गरेको िज ला
यायाधीशको िमित २०७२/१०/१९ गतेको आदेश
गरी पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०७२/१२/१८ मा
आदेश भएउपर सो आदेश बदरको लािग रट िनवेदन
परेको रहेछ । वादीको िमित २०७२/१/१९ गते मृ यु
भएप चात् अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजमको याद ३५
िदनिभ अ.बं. ७० नं. बमोिजम मु ा सकार गनपनमा
ु
सो याद नघाई परेको िनवेदनबमोिजम मु ा सकार
नगराउने भनी े तेदारबाट िमित २०७२।३।२४ गते
भएको आदेश बदर गरेकोमा िज ला यायाधीशको
िमित २०७२।१०।१९ गतेको आदेश बदर गरी मु ा
सकार गन निम ने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
िमित २०७२/१२/१८ को आदेशले िनवेदकको कुनै
हक हनन् नभएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
िनणयतफ िवचार गदा यसमा बाँके िज ला
अदालतका े तेदारबाट िमित २०७२/३/२४ गते
६२(३) नं. बमोिजम मु ा सकार गन निम ने भनी

गरेको आदेश बदर गरेको िज ला अदालतको िमित
२०७२/१०/१९ गतेको आदेश बदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जको िमित २०७२/१२/१८ गतेको
आदेश कानूनस मत छ, छै न ? भ ने नै िववादको
िन पण गन मख
न रहेको छ ।
ु
२. दूिषत िलखत िसफा रस िक ला तथा
दा.खा. दता बदर मु ाका वादी इ ािहम हलवाईको
एकाघरको छोरा ताजिु न हलवु ाईले बाबक
ु ो वारेस भई
िमित २०७२/२/३, २०७२/२/१०, २०७२/२/२२,
२०७२/३/३२, २०७२/३/९ र २०७२/३/१५
गतेको तारेख िलएको त यमा कुनै िववाद रहेको
छै न । ततु िनवेदकको िपता तथा वादी इ ािहमको
िमित २०७२/१/२९ गते मृ यु भएप चात् पिन बाँके
िज ला अदालतबाट तोिकएको िविभ न िमितको
तारेख िनर तर पमा िलएर बसी िमित २०७२/३/२४
गते मतृ कको दैयादारको हैिसयतले अ.बं. ७० नं.
बमोिजम मु ा सकार ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको
देिख छ । सो िनवेदनउपर मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ६२(३)
नं. को हद याद नाघेको कारण देखाई मु ा सकार
गन बाँके िज ला अदालतका े तेदारबाट इ कार
गरेको पाइ छ । उ स दभमा हेदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.
६२ नं. मा देहायका अव थामा याद तारेख गु ेमा
देहायबमोिजम गनुपछ भ ने यव था भएको पाइ छ ।
उ अ.बं. ६२(३) नं. को यव था हेदा ऐनले िबगो
भनु भराउनु, िदनु िदलाउनु वा स पि चलन चलाउनु
िलनुपन मु ाका याद ता रखमा हािजर हनुपन यि
मरी वा बौलाहा वा बेप ा भई याद ता रख गु ेमा
मरी वा बौलाहा वा बेप ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक पतीस िदनिभ िनजको दैयादारले याद
ता रख थामी मु ा सकार गन अड् डामा हािजर भई
िनवेदनप िदएमा याद ता रख थामी िदई मु ा सकार
गराई िदनुपछ तर मरी वा बौलाहा वा बेप ा भएको
िमितको पतीस िदनपिछको याद ता रख तोिकएको
रहेछ भने सो तोिकएको ता रखको िदन अड् डामा
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हािजर भई मु ा सकार गनको लािग िनवेदनप िदए
पिन सकार गराई िदनुपछ भ ने कानूनी यव था भएको
पाइ छ । उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम मृ यु
भएको मािनसको हकमा ३५ िदनपिछको याद तारेख
तोिकएकोमा तोिकएको िदन अड् डामा हािजर भई मु ा
सकार गन पाउने यव था भएकोमा उपयु ६२ नं.
को देहाय दफा ३ मा याद तारेख थािमिदने यव था
भइरहेकोले याद तारेख गु ेमा ३० िदन था न पाउने
भनी मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
५९ नं. मा यव था भइरहेकाले यी रट िनवेदकले
उ सिु वधा नपाउने भ न िम ने देिखएन । कानूनको
या या गदा उदार र साथक प रणाम आउने गरी ग रनु
पदछ । कानूनको संकुिचत या या यायोिचत नहने हँदा
अ.बं. ५९ नं. बमोिजमको ३० िदनको याद था न
नपाउने भ न निम ने हँदा सो यादिभ ै अथात् िमित
२०७२।३।२४ मा मु ा सकार गन आएको एकाघर
सगोलको छोरालाई याद गज
ु ारी सकार गन आएको
भ ने अथ गन िम ने देिखन आएन । यसमा पिन वारेस
भएको रट िनवेदक मतृ कको दैयादारसमेत भएकोले
अ.बं. ७० नं. को यव थाले मु ा सकार गन नस ने
भ न िम ने अव था देिखएन ।
३. इ ािहम हलवाईको िमित २०७२/१/२९
गते मृ यु हनअ
ु िघदेिख िनजको छोरा तथा उ
मु ाका दैयादार वारेसले अदालतबाट तोिकएको
तारेख िनर तर पमा िलई िमित २०७२/३/२४ गते
अ.बं. ७० नं. बमोिजम मु ा सकारको लािग िनवेदन
िदँदाको अव थामा ५८ िदन पगु ेको देिख छ । मतृ कका
दैयादारले अ.बं. ६२(३) नं. को याद ३५ िदनिभ
अ.बं. ७० नं. बमोिजम मु ा सकार गराउन आउने
सामा य यव था हो । सो याद नाघेर मु ामा िनर तर
तारेखमा रहेका मतृ कको दैयादार छोराले अ.बं. ५९
नं. को सिु वधा िलई आ नो मु ा सकार गराई पाउँ
भनी िनवेदनसमेत िदएको देिख छ । य तो अव थामा
अ.बं. ६२ नं. को संकुिचत या या गरी मु ा सकार

गन निदने हो भनी अ.बं. ५९ नं. ले प लाई िदएको
कानूनी अिधकारबाट वि चत हने अव था आउँछ ।
यस स दभमा अ.बं. ६२ नं. र ५९ नं. लाई एकसाथ
हे रनु यायसङ् गत हन जा छ । यसरी हेदा अ.बं. ५९
नं. ले थमाएर मु ा सकार गन उ कानूनले बाधा
िदएकोसमेत देिखँदैन ।
४. याद तारेखमा रहनु भनेको स बि धत
मु ाको ितिनिध व गरी अड् डा अदालतले गरेको
आदेशबमोिजमको काय स प न गन सहयोग गनु
हो । गु ेको याद तारेख थामी मु ामा िनर तर पमा
रहँदैमा सो मु ामा िनजको माण बिलयो भई सो कायले
िवप ीको कुनै कानूनी तथा संवैधािनक हक हनन् हने
अव थासमेत आइनपरेकाले ततु मु ाका दैयादार
वारेसले मु ा सकार गरी तारेखमा ब दैमा िवप को
कुनै हक अिधकारको हनन् भएकोसमेत देिखन आएन ।
५. पनु रावेदन अदालतले िमित
२०७२/१२/१८ गते गरेको आदेशमा अ.बं. ६२(३)
नं. को यव थाबाट वारेसको हैिसयत समा त
भइसके कोले वारेसको हैिसयतले िलएको पटक
पटकको तारेखको औिच य समा त भएको भ नेतफ
हेदा, मतृ क मरी िनजको दैयादारले मु ा सकार गन
कुरा र मु ाको दैयादार नै वारेस बसी अदालतबाट
तोिकएको तारेख िनर तर िलने अलग कुरा हो ।
ततु रटको िववादमा मतृ कको मृ यु भएप चात्
सकार गरी िलने हकदार / दैयादार नै िनर तर पमा
तारेखमा रहेको देिख छ । यस स दभमा वादी इ ािहम
हलवाईको िमित २०७२/१/२९ गते मृ यु भएप चात्
अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजम ३५ िदनिभ सकार गन
नसके मा िनजले अ.बं. ५९ नं. बमोिजम था न पाउने
याद ३० िदन योग गरी अ.बं. ७० नं. बमोिजम मु ा
सकार गन पाउने ६५ िदनको यादिभ ै मतृ कको
दैयादारले मु ा सकार गरी तारेखमा ब न पाउँ भनी
िदएको िनवेदन अ यथा देिखन आएन ।
६. तसथ, मािथ िववेिचत त य आधार
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कारणको आधारमा अ.बं. ६२(३) नं. तथा अ.बं. ७०
नणय नं . ९९९३
नं. बमोिजम रट िनवेदकको दैयादारको हैिसयतले
मु ा सकार गरी तारेखमा ब न पाउँ भनी िदएको
िनवेदनबमोिजम मु ा सकार गन इ कार गरेको आदेश
सव च अदालत, संयु इजलास
बदर गरी मु ा सकार गराई िनवेदकलाई तारेखमा रा नु
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
भनी बाँके िज ला अदालतबाट िमित २०७२/१०/१९
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
मा भएको आदेश बदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
आदेश िमित : २०७४।१२।३०
नेपालग जको िमित २०७२/१२/१८ गतेको आदेश
०६७-WO-०८४९
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । बाँके
िज ला अदालतको िमित २०७२/१०/१९ गतेको
िवषयः उ ेषण / परमादेश
आदेशबमोिजम मु ा सकार गराई िनवेदकलाई तारेखमा
राखी बाँक मु ाको काम कारबाही अिघ बढाउनु िनवेदक : उदयपरु िज ला बाराहा गा.िव.स. वडा नं. ७
भनी बाँके िज ला अदालतको नाउँमा परमादेशको
ब ने रामबहादरु राउत
आदेशसमेत जारी हने ठहछ । रट िनवेदनको दायरीको
िव
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू । िवप ी : पूव े ीय हरी कायालय, िवराटनगरका
हरी नायब महािनरी क िवनोद िसंहसमेत
उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खड् का
§ नाग रकता नेपाल सरकारले जारी
गरेको नेपाली नाग रकलाई पिहचान गन
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
आिधका रक माण हो र यसमा उ लेख
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् ।
भएको ठेगाना अ यथा मािणत नभएस म
स बि धत यि को आिधका रक ठे गाना
मािन छ । िनवेदकको नाग रकतामा
उ लेख भएको बाराहा गा.िव.स. मा
िनजको नामको सूचना तामेल नभई बशाहा
&
गा.िव.स. मा तामेल भएको देिखएकोले
उ सूचना मल
ु ुक ऐन, अ.बं. ११० नं. को
रीत पु याई तामेल भएको मा न निम ने ।
( करण नं.४)
§ हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८९(२) मा भएको यव था ऐ. को
ितब धा मक वा यांशमा उि लिखत
अव थामा बाहेक अ य अव थामा
बा या मक कृितको देिख छ । कानूनमा
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भएको बा या मक यव था आकिषत
नहने कुनै अपवादा मक अव था कानूनमा
उ लेख भएको रहेछ भने सो अपवादा मक
अव था उ प न नभएस म बा या मक
कानूनी यव थाको पालना नगरी
भएको काम कारबाही कानूनस मत हन
स दैन । हरी िनयमावलीको उ यव था
हरी कमचारीलाई मनमानी बखा ती
हनबाट बचाउनको लािग ग रएको भनी
हरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा भएको
यव थाबाट देिखने ।
§ सफाइको मौका िदनुपन उपयु कानूनी
यव था रा नुको उ े य ाकृितक
यायको व छ सनु वु ाइको िस ा तलाई
कानूनी पमा याभूत गनु हो । कानूनमा
उ लेख नभए पिन सामा यतः कानूनसरह
नै पालना गनपन
ु यो िस ा तलाई पालना
नगनुपन कुनै युि यु कारण नदेिखएको
अव थामा पिन यसलाई नजरअ दाज गरी
भएको काम कारबाही ाकृितक यायको
मा य िस ा तसमेत िवपरीत रहेको
मा नुपछ र य तो काम कारबाही बदरयो य
हने ।
( करण नं.६)

आदेश
या. ओम काश िम : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यस अदालतमा दायर भएको ततु रट िनवेदनको
संि त त य एवं आदेश यस कार छःम िनवेदक नेपाल हरीको हरी सेवाअ तगत
िज ला हरी कायालय सनु सरी इन वा मातहतको
सीमा हरी चौक भ टाबारी सनु सरीमा दरब दी
भई हरी जवानको पदमा सेवा अविधमा मैले पदीय
कत य इमा दारीपवू क िनवाह गरेको िथएँ । िमित
२०६३।४।२५ को स वा आदेशले मलाई सीमा हरी
चौक भ टाबारी सनु सरीबाट इलाका हरी कायालय
कटारी उदयपरु मा स वा ग रयो । सोबमोिजम िमित
२०६३।५।६ मा रमानाप बझ
ु ी साँझ घर आई
बसेपिछ मलाई घा खोक लािग मेरो शारी रक
ि थित िबि एकोले त कालै कायरत हन भनी पठाएको
कायालयमा पु न नसक वा य उपचारतफ थानीय
बाराहा उदयपरु मा ाथिमक उपचार गरे ँ । यहाँ उपचार
भावकारी हन नसके पिछ राजिवराज ि थत डा.
ल मण म डलसँग वा य उपचार गराउँदा िनजले
मलाई Tuberculosis को ल ण देिखएकोले लामो
समयस म उपचारमा रहनपु छ भनी उपचारको लािग
Prescription गरेकोले इलाका हरी कायालय कटारी
उदयपरु मा सोहीबमोिजम मेरो वा य ि थितको
बारेमा बेलाबखत मौिखक पले जानकारी गराउँदै
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी श भु आएको िथएँ ।
थापा, अिधव ा य ी शंकर सवु ेदी र ी
आ नो उपचार सके र रमाना प िलई
ब लभ ब नेत
इलाका हरी कायालय कटारी उदयपरु मा हािजर हन
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी जाँदा मलाई यस कायालयमा हािजर हन िदइएन ।
च का त खनाल
हािजर हन निदएको कारण बु दै जाँदा मलाई गैरहािजर
अवलि बत निजर :
भएको भनी नोकरीबाट हटाउने गरी िवप ी अ चल
स ब कानून :
हरी कायालय सगरमाथा राजिवराज स रीबाट
§ हरी िनयमावली, २०४९
िमित २०६३।८।२६ मा मेरो िव मा मलाई थाहा
जानकारी निदई िनणय ग रएको रहेछ । उ िनणयउपर
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
मैले िवप ी पूव े ीय हरी कायालय िवराटनगरसम
पनु रावेदन गरेकोमा िनज िवप ीबाट सु सदर हने गरी
िमित २०६७।१०।२० मा िनणय भयो ।
मलाई नोकरीबाट हटाउने िनणय
गनअगािड
कुनै पिन सनु वु ाइमा सफाइको मौकासमेत
ु
िदइएन । हरी ऐन, २०१२ को दफा १०,११ र हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ ले िवभागीय सजाय
गनअिघ
ु सफाइको मौका िदनपु न बा या मक कानूनी
यव था छ । सफाइको मौका िदन मनािसब नभएमा
सोको मनािसब आधार कारण खल
ु ाई पचा खडा गरी
िमिसल सामेल रा नु पन ऐजन िनयमावलीको िनयम
८९(ग) मा ट कानूनी यव था रहेको छ । िवप ी
कायालयबाट मेरो नाममा जारी भएको भिनएको याद
मेरो वा तिवक ठेगानामा टाँस नगरी अ य टाँस
गरेकोले सो याद सूचनाबाट मल
ु क
ु ऐ.अ.बं. ११० नं.
को कायिविध पूरा हन स दैन । िवप ी कायालयलाई
मेरो प ठेगानाको बारेमा जानकारी हँदाहँदै पिन
उदयपरु िज ला बशाहा गा.िव.स. वडा नं. ७ मा मेरो
नामको याद सूचना वाह भएबाट मेरो हकमा कुनै
असर पन होइन । सो याद सूचनाको थाहा जानकारी
मलाई िथयो भनी अथ गन िम ने होइन । बाराहा
गा.िव.स. र बशाहा गा.िव.स. पथृ क ठाउँ भएकोले
यसथ म िव ग रएको कारबाहीको बारेमा मलाई
थाहा जानकारी हन स ने अव था नभई सनु वु ाइको
मौका नपाएको हँदा म िव भए गरेका काम कारबाही
वतः बदरभागी छन् ।
यथ को कामकारबाही तथा िनणयमा िनयम
८८(ङ) अनस
ु ारको आचरण के कसरी नगरेको हो सो
खल
ु ाइएको छै न । आफू िबरामी भई उपचारको ममा
रही मनािसब पमा इलाका हरी कायालय कटारी
उदयपरु लाई मौिखक जानकारी गराई रहेको हँदा िनयम
८८(झ) अनस
ु ारको कसरु पिन पिु हन स दैन । म
िनवेदकले य तो िवशेष कृितको सजायको भागीदार
बनाउन मैले कुनै फौजदारी काय गरेको पिन होइन ।

िवप ीलाई मौिखक जानकारी िदँदािदँदै पिन िट.िव.
रोगबाट पीिडत भई उपचारको लािग िचिक सकले
बेडरे मा ब नपु न भनी िदएको स लाहअनस
ु ार हािजर
हन नसके को त य िचिक सकको जाँच परी णबाट
प हँदाहँदै पूवा ह राखी सामा य सजाय एक
पटक पिन नभएको कमचारीलाई एकै चोटी िवशेष
सजायको भागीदार बनाई नोकरीबाट हटाउने भ ने
िनणय याियक मा यता र िववेकस मत नभएको ट
ह छ । िवप ीह को उ िनणय एवं काम कारबाहीले
मलाई पेसा रोजगार गन पाउने संवैधािनक हकबाट
वि चत गरेकोले अ चल हरी कायालय सगरमाथाबाट
िमित २०६३।८।२६ मा भएको िनणय र सोसँग
स बि धत कामकारबाही तथा िवप ी पूव े ीय हरी
कायालय, िवराटनगरले िमित २०६७।१०।२० मा सु
सदर गन गरेको पनु रावेदन िनणय पचालगायत यससँग
स बि धत जो भएका कामकारबाही िच ी प ाचार
आिद उ ेषणको आदेशले बदर गरी म िनवेदकलाई
सेवाबाट हटाएको अविधको तलब भ ा सिु वधासमेत
पाउने गरी पूववत् पदमा पनु वहाली गरी काममा लगाउनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशसमेत
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रामबहादरु राउतले यस
अदालतमा दायर गरेको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो?
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसल साथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
िज ला हरी कायालय सनु सरीबाट यस
इलाका हरी कायालय कटारीमा स वा भई आएका
.ज. रामबहादरु राउतको ठेगाना िज ला उदयपरु
वसाहा गा.िव.स. वडा नं. ७ भएको कुरा िज. .
का. सनु सरीबाट ा अिभलेखबाट देिख छ । िनज
रामबहादरु राउत यस कायालयको .ज. पदमा स वा
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भई रमाना प समेत बिु झसके पिछ िनयमानस
ु ार हािजर
हन आउनपु नमा िलिखत तथा मौिखक जानकारी
नगराई लामो समयस म कायालयमा हािजर नभई
हरी ज तो संवदे नशील पदको कुनै वा ता नगरी
गैरहािजर रहेका िथए । िनवेदक रामबहादरु राउतलाई
नोकरीबाट हटाउने अिधकार यस कायालयलाई
नभएको र िनजलाई नोकरीबाट हटाउँदा अ चल हरी
कायालय राजिवराजबाट अपनाइएको कायिविधका
स ब धमा यस कायालयलाई कुनै जानकारी नहने
भएकोले िनजले यस कायालयसमेतलाई िवप ी
बनाई िदएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको इलाका हरी कायालय कटारीको यस
अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
आफू िबरामी भई उपचारमा संल न रहेको
भनी जानकारी नगराई िवना इजाजत लामो समयस म
गैरहािजर रही स पक थािपत गन यास गदा स पक
थािपत गन अस भव भएको हरी कमचारीलाई
सफाइको मौका िदइरहन नपन भनी हरी िनयमावली,
२०४९ (संशोधतसिहत) को िनयम ८९ को २(क) मा
यव था रहेको छ । मौिखक जानकारी गराएको भनी
िनजले ततु गरेको ितवेदनमा उ लेख भएबाट
िनज स बि धत कायालयमा हािजर हन नगएको
पु ् याई ंहन आएको हँदा िनजले सफाइ पेस गन मौका
पाइन भनी िलएको िजिकरसमेत िनराधार छ । िनज
११२(एक सय बा ) िदन गैरहािजर रहेप चात् हरी
िनयमावलीबमोिजम िनजले गरेको कसरु अनस
ु ार
नोकरीबाट हटाएको र सोही िनणय सजायलाई सदर
ग रएको यस कायालयको िनणयसमेत हरी ऐन तथा
िनयमावलीको िनिद ावधानबमोिजम भएको हो ।
िनजले कानूनले िनषेध गरेको काय गरी अदालतमा म
पान गरी झु ा बेहोरा बनाई िदएको रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी पूव े ीय हरी
कायालय रानी िवराटनगर र ऐ.कायालयका हरी
नायब महािनरी कको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।

िनवेदक िज ला हरी कायालय सनु सरीबाट
िमित २०६३।०५।०६ मा रमाना बझ
ु ी िज ला हरी
कायालय उदयपरु हािजर हन िहँडेका त कालीन
.ज. रामबहादरु राउत समयमा कायालयमा हािजर
हन नआई गैरहािजर रहेकोले अ.व.नं. ११० बमोिजम
बाटो यादबाहेक २४ घ टे याद सूचना िनजको
घर वतनमा टाँस भई सो यादसमेत गज
ु ारी ११२
िदनस म स पकिवहीन भई पदीय िज मेवारी बहन
नगरी उदािसन रहेकोले त काल हरी िनयमावली,
२०४९ को िनयम ८८ को (झ) अनस
ु ारको कसरु मा
ऐ. िनयमावलीको ९३ को २(ख) ले िदएको अिधकार
योग गरी ऐ. िनयमवालीको िनयम ८४(छ) बमोिजम
नोकरीबाट हटाउने भनी िमित २०६३।८।२६
मा िनणय भएको देिख छ । उ िमितमा भएको
यस कायालयको िनणयउपर िनवेदकले े ीय
हरी कायालय िवराटनगरमा िदएको पनु रावेदनमा
पनु रावेदन तरबाट िमित २०६७।१०।२० मा िनणय
भएको रहेछ । िनवेदक कायालयमा हािजर हने ममा
वा यको कारण नै िढलो हने भए उपयु िनणय
हनपु ूव राजिवराज ि थत डा. ल मण म डलले
िसफा रस गरेको उ Prescription कागतसिहत
निजकै रहेको यस तालक
ु अ चल हरी कायालयमा
िबदा वीकृत तथा थप उपचारको लािग अनरु ोध नगरी
िनवेदकले ए कासी पनु रावेदन गन बेलामा मा िमित
२०६३।०५।०६ मा एकपटक चेकअप गराएको अधरु ो
माण िलई उपि थत भएका छन् । लामो समयस म
स पकिवहीन रहेकोले हािजर हन जाने बेहोराको
अ.बं. ११० बमोिजम २४ घ टे याद सूचना िनजको
घर दैलोमा िमित २०६३।७।३० मा टाँस भई उ
यादसमेत गज
ु ारी स पक थािपत गन नआउने
कमचारीलाई सफाइको मौका िदइरहनु नपन भनी
हरी िनयमावली, २०४९ (संशोधनसिहत) िनयम
८९ को २(ग) मा प यव था रहेको छ । ११२
िदन गैरहािजर रहेप चात् यस कायालयबाट िमित
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२०६३।८।२६ गते भएको िनणय पूव र तत्प चात्
पिन आ नो पेसा रोजगारी ित ता पयता नदेखाउने
हरी कमचारीलाई संगठनको अनशु ासनमा नरही
हरी आचरणिवपरीत काय गरेकोसमेतको आधारमा
भएको उपयु कारबाही हरी ऐन िनयमावलीबमोिजम
र मनािसब छ । यस कायालयबाट भएको उ िनणय
कानूनबमोिजम भएको र िनवेदकको हक अिधकारमा
कुनै बाधा नपरेको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ी अ चल हरी कायालय
सगरमाथा राजिवराजका त कालीन हरी उपरी कका
तफबाट ऐ.कायालयका हरी व र उपरी क
के शरीराज िघिमरेको यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
िमिसल संल न स पूण कागज अ ययन ग रयो ।
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा
ी श भु थापा, अिधव ा य ी शंकर सवु ेदी र ी
ब लभ ब नेतले िनवेदक नेपाल हरीको हरी
जवान पदमा कायरत रहेकोमा िनजलाई नोकरीबाट
हटाउँदा िनजलाई आ नो कुरा रा न, सफाइ पेस गन
मौका िदनपु न वा निदए यसको कारण खल
ु ाउनु पन
बा या मक कानूनी यव था भए पिन सो यव था
ितकूल िनवेदकलाई सो िनणयको स ब धमा कुनै
जानकारी िदइएन । िवप ीह ले िनवेदकको वा तिवक
ठेगानामा याद टाँस नगरी अ य याद टाँस गरेकोले
िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका ा भएको मा न
िम दैन । िनवेदकलाई जािगरबाट हटाउनपु ूव िनजसँग
प ीकरण सो नपु नमा सोसमेत सोिधएको छै न ।
यसका अित र नोकरीबाट हटाउने िनणय भएको
िमितभ दा अगािडको िमितदेिख नै िनवेदकलाई
हटाउने गरी भूतल यी िनणय भएको रहेछ । जबिक
कानून प पमा अि तयार निदएकोमा बाहेक
भूतल यी िनणय गन पाइँदैन । यसथ िनवेदकलाई

नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणय र यसलाई सदर
गरेको पनु रावेदन िनणय ाकृितक यायको िस ा त
एवं चिलत कानूनिवपरीत रहेकोले यसबाट संिवधान
द िनवेदकको मौिलक हक हनन भएको हँदा उ
िनणयह उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई
पूववत् पदमा बहाली गनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेश जारी होस् भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ीको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी च का त खनालले िनवेदक आफू
कायरत रहेको हरी चौक बाट िनजको स वा भएको
इलाका हरी कायालयमा कानूनबमोिजमको समयिभ
हािजर हन जानपु नमा ११२ िदनस म अनपु ि थत भई
स पकसमेत गरेका िथएनन् । िनजलाई नोकरीबाट
हटाउँदा कायालयको रेकडमा रहेको िनजको ठेगानामा
सफाइको मौका सिहतको याद तामेल भए पिन
िनवेदक आ नो कुरा रा न कायालयसम उपि थत
भएका िथएनन् । िनज कायालयमा अनपु ि थत रहेकोले
अनपु ि थत भएको िमितदेिख नोकरीबाट हटाउने गरी
भएको िनणय भूतल यी नभएको र कानूनको रीत
पु याई नोकरीबाट हटाउने िनणय भएकोले िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था नहँदा रट
िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी बहस तुत गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य एवं बहस
िजिकर रहेको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन?
सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, म िनवेदकलाई
सफाइको मौकासमेत निदई भिव यमा सरकारी
नोकरीको लािग समा यतः अयो य नहने गरी नेपाल
हरीको हरी जवान पदबाट हटाएको काय कानून
िवपरीत भएकोले यसबाट संिवधान द मेरो
मौिलक हक हनन भएको हँदा उ िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई पूववत् काममा लगाउनु
भनी परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन मागदाबी
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९९९३ - रामबहादरु राउत िव. िवनोद िसंहसमेत
र िनवेदक लामो समयस म िनज स वा भएको
कायालयमा हािजर नभई बेप ा भएकोले िनजको
नाममा हािजर हन आउनु भनी जारी भएको यादिभ
िनज उपि थत हन नआएकोले कानूनको रीत पु याई
नोकरीबाट हटाएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनहु दँ नै भनी िवप ीह को िलिखत
जवाफ रहेको छ ।
३. रट िनवेदक रामबहादरु राउत नेपाल
हरीको हरी जवान पदमा कायरत रही सीमा हरी
चौक भ टावारी सनु सरीबाट इलाका हरी कायालय
कटारी उदयपरु मा स वा हँदा िनज िमित २०६३।५।६
का िदन िज ला हरी कायालय सनु सरीबाट रमानाप
बझ
ु ी ११२ िदन स म िनज स वा भएको कायालयमा
गैरहािजर रहेकोले िमित २०६३।८।२६ का िदन
िनजलाई हरी िनयमावली, २०४९ (संशोधनसिहत)
को िनयम ८८ को देहाय (ङ), (झ) को कसरु मा ऐ.
िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीको लािग सामा यतः अयो य नठह रने गरी िनज
गैरहािजर रहेको िमित २०६३।५।६ बाट नै लागू हने
गरी नोकरीबाट हटाउने िनणय भएको िमिसल संल न
अ चल हरी कायालय सगरमाथाको सोही िमितको
प को ितिलिपबाट देिख छ । िनवेदक रामबहादरु
राउतले ११२ िदन कायालयमा गैरहािजर रहेको
कुरा रट िनवेदनमा ख डन नगरेको हँदा सो त यमा
िववाद रहेन । िनवेदक कायालयमा यित लामो
समयस म अनपु ि थत रहेको र खोजतलास गदा
फे ला नपरेकोले बाटाका यादबाहेक २४ घ टािभ
स बि धत कायालयमा हािजर हन जानहु ोला नभए
हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम सेवाबाट हटाइने
वा बखा त गन तफ कारबाही भई जाने बेहोराको
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजमको सूचना
उदयपरु िज ला बशाहा गा.िव.स. वडा नं. ७ मा िमित
२०६३।७।३० मा टाँस भएको देिख छ ।
४. यी िनवेदकले यस अदालतमा िनवेदन िदँदा

उ सूचना िनजको ठेगानामा टाँस नभई अ य टाँस
भएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. को कायिविध पूरा
नभएको भनी दाबी िलएका छन् । सोतफ हेदा रामबहादरु
राउतले यस अदालतमा ततु रट िनवेदन दायर गदा
सोसँगै पेस गरेको िनजको नाग रकताको ितिलिपबाट
िनजको ठेगाना सगरमाथा अ चल उदयपरु िज ला
बाराहा गा.िव.स. वडा नं. ७ रहेको देिखन आउँछ ।
तर मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ११० नं. बमोिजम िनजको
नाममा जारी भएको सूचना उदयपरु िज ला बशाहा
गा.िव.स. वडा नं. ७ मा टाँस भएको िमिसल साथ
रहेको सूचनाको स कल ितबाट देिख छ । मल
ु क
ु
ऐन अ.बं. ११० नं. मा "समा ान, इतलायनामा,
याद, सूचना तामेल गन पठाउँदा स बि धत यि
जहाँ फे ला परे िनजलाई बुझाउन ह छ । स बि धत
यि फे ला नपरे वा निचने िनजको ठे गानामा गई
बुझी घर डेरा प ा लगाई स बि धत यि भेट भए
िनजैलाई, िनज भेट नभए उमेर पुगक
े ा एकाघरका
कुनै यि लाई िदई र िनजह पिन भेट भएन वा
बुझी िलएन भने यस घर डेराको ढोकामा सबैले
दे ने गरी टाँ नुपन" भ ने कानूनी यव था रहेको
छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार जसको नाउँमा
याद सूचना जारी भएको हो िनज जहाँ फे ला परे यही ँ
बझ
ु ाइ िदन वा फे ला नपरे िनजको ठेगानामा िनजलाई
वा िनजको एकाघरका कुनै सद यलाई िदनपु न कोही
भेट नभएको अव थामा घर वा डेराको ढोकामा टाँ नु
पन देिख छ । तामेल भएको भिनएको याद सूचना हेदा
यी िनवेदकले वा िनजको एकाघरका कुनै यि ले सो
याद सूचना बझ
ु ेको देिखँदैन । िनजको घरको ढोकामा
टाँस भएको भिनए पिन िनवेदकको नाग रकताको
माणप को ितिलिपमा उ लेख भएको ठेगाना
र िनजको नाममा जारी भएको सूचनामा उ लेख
भएको ठेगानामा गा.िव.स. को नाम नै फरक परेको
देिख छ । नाग रकता नेपाल सरकारले जारी गरेको
नेपाली नाग रकलाई पिहचान गन आिधका रक माण
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हो र यसमा उ लेख भएको ठेगाना अ यथा मािणत
नभएस म स बि धत यि को आिधका रक ठेगाना
मािन छ । िनवेदकको नाग रकतामा उ लेख भएको
बाराहा गा.िव.स. मा िनजको नामको सूचना तामेल
नभई बशाहा गा.िव.स. मा तामेल भएको देिखएकोले
उ सूचना मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पु याई
तामेल भएको मा न िमलेन ।
५. हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८९ को उपिनयम (२) मा " हरी कमचारीलाई
सजायको आदेश िदनअ
ु िघ कारबाही गन लािगएको
उ लेख गरी हन स ने सजायसमेत खुलाई सूचना
िदई िनजलाई आ नो सफाइ पेस गन मौका
िदनपु नछ । य तो सूचना िदँदा लगाइएको आरोप
प पले िकिटएको हनुपदछ र येक आरोप
कुन कुरा र कारणमा आधा रत छ सोसमेत खुलाउनु
पनछ । यसपिछ य तो हरी कमचारीले सजाय
गन अिधकारीले तोिकिदएको यादिभ आ नो
सफाइको र तािवत सजायको स ब धमा िलिखत
प ीकरण पेस गनुपनछ" भ ने कानूनी यव था
रहेको छ । िनयमावलीको उ यव थाअनस
ु ार हरी
सेवाबाट कसैलाई हटाउन ला दा िनजले गरेको कसरु
र सो कसरु लाई मािणत गन माणह र िनजलाई
हन स ने सजायसमेत प पमा खल
ु ाई िनजलाई
आ नो सफाइ पेस गन मनािसब समय िदएर आ नो
कुरा रा न मौका िदनपु दछ । िनयमावलीको उ
यव था बा या मक रहेको देिखए पिन यसको के ही
अपवाद पिन रहेको देिख छ । सोही िनयम ८९(२)
को (क) मा "भागी प ा नलागेको वा अ कुनै
कारणले स पक थािपत गन अस भव भएको
हरी कमचारीको स ब धमा यस िनयमबमोिजमको
कायिविधको रीत पु याउनु पन छै न", (ख) "नैितक
पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट
अपराधी मािणत भइसके को आधारमा कुनै हरी
कमचारीलाई सजाय िदनुपन भएमा सजाय गन

अिधकारीले िनजलाई गन लागेको सजायको बारेमा
सूचनास म िदनुपनछ", (ग) "सफाइ पेस गन मौका
िदँदा मनािसब नपन भएमा सो कुराको पचा खडा गरी
य तो हरी कमचारीलाई यस उपिनयमबमोिजम
सफाइ पेस गन मौका िदनुपन छै न" भ ने कानूनी
यव था रहेको छ । िनवेदकको घरमा याद टाँस
गरेको हो भनी िवप ीह ले िजिकर िलएको देिखएबाट
िनज भागी बेप ा भएको मा न िमलेन, िनजउपर कुनै
फौजदारी अिभयोग लािग अदालतबाट सजाय भएको
अव था पिन देिखँदैन वा िनजलाई सफाइको मौका
िदनु नपन कुनै मनािसब कारणसमेत िनणयमा उ लेख
भएको नदेिखएको हँदा सफाइको मौका िदनपु न
भनी िनयमावलीको यव थाको अपवादको अव था
िनवेदकको हकमा योग ग रएको छै न र योग हने
अव था पिन िमिसल सामेल कागजबाट देिखँदैन ।
६. िज ला हरी कायालय उदयपरु बाट
जारी भएको िमित २०६३।७।३० को सूचनामा
हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम सेवाबाट हटाइने
वा बखा त ग रने तफ कारबाही भई जाने बेहोरा
उ लेख भए पिन हरी ऐन, िनयमको कुन ावधान
अनस
ु ार के क तो कसरु मा के क तो कारबाही हने
हो भ ने कुरा खल
ु ाएको पाइँदैन । हरी िनयमावली,
२०४९ को िनयम ८९(२) मा भएको यव था ऐ. को
ितब धा मक वा यांशमा उि लिखत अव थामा
बाहेक अ य अव थामा बा या मक कृितको
देिख छ । कानूनमा भएको बा या मक यव था
आकिषत नहने कुनै अपवादा मक अव था कानूनमा
उ लेख भएको रहेछ भने सो अपवादा मक अव था
उ प न नभएस म बा या मक कानूनी यव थाको
पालना नगरी भएको काम कारबाही कानूनस मत हन
स दैन । हरी िनयमावलीको उ यव था हरी
कमचारीलाई मनमानी बखा ती हनबाट बचाउनको
लािग ग रएको भनी हरी ऐन, २०१२ को दफा १०
मा भएको यव थाबाट देिख छ । सफाइको मौका
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९९९३ - रामबहादरु राउत िव. िवनोद िसंहसमेत
िदनपु न उपयु कानूनी यव था रा नक
ु ो उ ेय
ाकृितक यायको व छ सनु वु ाइको िस ा तलाई
कानूनी पमा याभूत गनु हो । कानूनमा उ लेख
नभए पिन सामा यतः कानूनसरह नै पालना गनपन
ु
यो िस ा तलाई पालना नगनपन
ु कुनै यिु यु कारण
नदेिखएको अव थामा पिन यसलाई नजरअ दाज
गरी भएको काम कारबाही ाकृितक यायको मा य
िस ा तसमेत िवपरीत रहेको मा नपु छ र य तो काम
कारबाही बदरयो य ह छ । अतः िमित २०६३।७।३० मा
िज ला हरी कायालय उदयपरु ले जारी गरेको सूचना
आफै ँ मा प नभएको, उ सूचनाबाट िनवेदकलाई
कुन कानूनबमोिजमको के कसरु मा के क तो कारबाही
हने भ ने नखल
ु ेको र सो सूचना कानूनको रीत पु याई
िनवेदकको कानूनबमोिजमको ठेगानामा तामेल भएको
नदेिखएको हँदा यसलाई िवभागीय कारबाहीको पमा
सोिधएको प ीकरण मा न सिकएन ।
७. कानूनले कुनै िनणय गन अि तयार
िदएको कुनै पदािधकारीले सो कानूनको योग गरी
कुनै िनणय गदछ भने सो िनणय गनपन
ु आधार र
कारणसमेत खल
भनी ाकृितक
ु ाई िनणय गनपदछ
ु
यायको िस ा तले िनणयकतासँग अपे ा राखेको
ह छ । आधार र कारण खोली भएको िनणयबाट सो
िनणयमा व छता, िन प ता, औिच यता देिखनक
ु ा
साथै सोबाट असर पु ने यि ह ले समेत आ नो िच
बझ
ु ाउने मौका ा गदछन् । यी िनवेदकउपर कारबाही
गदा हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२)(क)
बमोिजम प ीकरण निलने अव था िथयो भने सो कुरा
िनणय पचामा उ लेख गनपु य । तर सो कुरा िनणय
पचामा समेत उ लेख भएको नपाइएकोले िनवेदकलाई
हरी सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०६३।८।२६ मा
अ चल हरी कायालय राजिवराज स रीबाट भएको
िनणयलाई सदर गरेको पूव े ीय हरी कायालय
रानी िवराटनगरको िमित २०६७।१०।२० को िनणय
चिलत कानूनअनक
ु ू ल भएको मा न िमलेन ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
अ चल हरी कायालय सगरमाथा राजिवराजले
िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग
सामा यतः अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने
गरी िमित २०६३।८।२६ मा गरेको िनणयलाई सदर
गरेको पूव े ीय हरी कायालय रानी िवराटनगरको
िमित २०६७।१०।२० को िनणय ाकृितक यायको
िस ा त एवं चिलत ऐन िनयममा भएको कानूनी
यव थालाई उ लङ् घन गरी भएकोले कायम रहन
नस ने हँदा उ दवु ै िनणय उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । अब िनवेदक रामबहादरु राउतलाई
पूववत सेवामा बहाल गरी िनजलाई नोकरीबाट
हटाइएको िमित २०६३।५।६ देिखको तलब
भ ासमेत उपल ध गराउनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेश जारी हने ठहछ । यस आदेशको जानकारी
िवप ीह लाई िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार यस अदालतको
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खड् का
इजलास अिधकृतः रामु शमा
इित संवत् २०७४ साल चैत ३० गते रोज ६ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
स ब कानून :

नणय नं . ९९९४

सु तहमा फैसला गनः
माननीय यायाधीश ी राम साद ओली
स री िज ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गनः
माननीय यायाधीश ी अिल अकवर िमकरानी
माननीय यायाधीश ी श भबु हादरु खड् का
पनु रावेदन अदालत, राजिवराज

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
फै सला िमित : २०७३।८।५
०६७-CI-०८३६
मु ाः िलखत बदर दता बदर दता कायम
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला स री गा.िव.स.
क याणपरु वडा नं. ३ ब ने न दीलाल
म डलसमेत
िव
यथ / वादी : िज ला स री गा.िव.स. मै हासह वाह
वडा नं.१ ब ने बहरीदेवी थ नी
§

वादीको एकसगोलको स पि आ नै
नाताका यि ले तहतह िब गरेको
कुरामा मेरोसमेत अंशहक ला ने ज गा
बेचिबखन गरेको भ ने िवषयको िववादमा
ज गा पजनीको १७ नं., ज गा िम नेको
१८ नं.आकिषत हने नभई मल
ु क
ु ऐन,
लेनदेन यवहारको १० नं.को यव था
आकिषत हने ।
( करण नं.९)

ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी रामच
सवु ेदी
वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ नेकाप २०७३, अंक १, िन.नं.९५३३,
प.ृ ८५२

फै सला
या. काशमान िसंह राउत : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको
े ािधकार अ तगतको भई दायर हन आएको ततु
मु ाको त य एवं ठहर यस कार छःमूल पख
ु ा यारे चौधरीको तीन छोरामा जेठा
व.जदु मािहला व.रौदी र का छा व. नाथु रहेकोमा
जेठा जदु िनस तान भएको मािहला रौदीको दईु
छोरामा जेठा मस
ु ाई र का छा िचचाई चौधरी हन मस
ु ाइ
चौधरीको तीन छोरामा जेठा व. डोमी चौधरी मािहला
मेरो पित व. कानन चौधरी र मबाट कुनै स तानको
ज म नभई कानन चौधरी वग हन भएकोले म एक
मा हकदार रहेको देवर सख
ु ैर चौधरी आजभ दा १५,
१६ वष पिहले बािहर गई हालस म फक आएका
छै नन् । य तै िचचाइ चौधरीको एक मा छोरा अ तु
चौधरी धेरै वष पिहले छु िभ न भई मोरङ गएका नाथु
चौधरीको २ छोरामा जेठा िमठु र का छा िवप ी ल मी
रहेको िमठुको स तान छोरा छोरी कोही पिन नरहेको
यस अव थामा िवप ी ल मी चौधरीले मेरो अंशहक
मानको लािग िमित २०४९ सालमा मलाई अंिशयार
हकदार नदेखाई डोमी चौधरीलाई मा ितवादी
बनाई आफू वादी बनी ज मा दइु मा अंिशयार रहेको
बेहोरा उ लेख गरी िज ला अदालत स रीमा दायर
गरेको २०४९ सालको दे.नं. ३१०२ को अंश मु ामा
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९९९४ - न दीलाल म डलसमेत िव. बहरीदेवी थ नी
अंशब डा हने स पूण सगोलको स पि समेत नदेखाई
दइु अंश भाग लगाई िदने गरी िमित २०४९।१।१७ मा
अंश मु ा िमलाप गरेको कुरा िमित २०५९।१०।६ मा
गाउँघरमा सनु ी थाहा पाई िवप ी ल मी चौधरीउपर
मैले यसै स री िज ला अदालतमा दायर गरेको िमित
२०५९ सालको दे.नं. २४९२ को िमलाप बदर अंश
कायम मु ामा दाबी पु ने गरी िमित २०६१।४।१८
मा फै सला भएकोमा िवप ी ल मी चौधरी तथा डोमी
चौधरीले िमित २०४९।१।१७ को िमलाप बाट ा
ितवादी ल मी चौधरीले आ नो नाउँ दताको स तरी
िज ला, क याणपरु गा.िव.स. वडानं.७ िक.नं. ६५१को
०-१०-० ज गा र.नं. ३८९५ िमित २०४९/११/१०
को हालैको बकसप िलखत पा रत गरी आ नो
ीमती ितवादी राधादेवी चौधरीलाई िदएको र
िनजबाट र.नं. ५९५० िमित २०५०/०१/२०, र.नं.
८४९७ िमित २०५५/०३/०८ र र.नं. ८४९८
िमित २०५५/०३/०९ गतेसमेतमा मश: ितवादी
न दीलाल म डल, ितवादी रोिजया कुजनी, ितवादी
अिसयादेवीलाई मेरो अंशहक ला ने स पि मेरो
म जरु ी िवना िलखत पा रत गरी िदएको हँदा अथात्
२ ख डको १ ख ड ज गा िलखत दतासमेत बदर गरी
मेरो नाउँमा दतासमेत ग रपाउँ भ ने वादी बहरी देवीको
िमित २०६१।५।४ को िफराद प ।
िमित २०४९।१।१७ गते ल मी चौधरी र
डोमी चौधरीबीच भएको िमलाप बमोिजमका ज गाम ये
सा. िक.नं. ४० र ल मी चौधरीका नाउँमा दा.खा. हँदा
िक ा फोड भई कायम भएको िक.नं. ६५१ को ०-१०० ज गालाई दाबी गदा सािबक ज गाधनी व. मस
ु ाई
चौधरीको नाउ दा.खा. भएको स ब धमा िवप ीको
वीकारोि नै देिख छ । ततु िफराद दाबी झठु ा
हो । यिद िवप ी वादी अंशहक ला ने अंिशयार भएको
भए लेनदेन यवहारको १० नं. र िकत कागजको १८
नं. को हद यादिभ नालेस गनपन
ु हो । यो नभएर
क रब ११ वषपिछ आकिषत नै नहने मल
ु क
ु ऐन,

ज गा पजनीको नं. २, २(क) १७ नं. र ज गा िम नेको
१८ नं. को कानूनलाई आधार बनाई दायर ग रएको
ततु िफराद दाबी वतः खारेज भागी छ । िमित
२०५९ सालको सा.दे.नं. २४९० को िमलाप बदर
अंश कायम मु ालाई मख
ु आधार बनाई ततु
िफराद दायर भएको देिख छ । उ मु ाको फै सलाले
िवप ीले तायदातीमा उि लिखत ज गाबाट अंश पाउने
गरी फै सला भएको छ । अंश मु ा पनभु दा अगावै नै
भएका काम कारबाहीबाट अथात् हामी ितवादीह का
नाउँमा दता रहेको ज गाबाट िवप ी वादीले अंश ा
पाउने भ ने फै सला भएको छै न । हामी ितवादीह ले
राधादेवीबाट अलग िमितमा रीतपूवकको राजीनामा
िलखत पा रत गरी िलएको ज गामा वादीको अंशहक
ला ने होइन । हद यादिवहीन िफराद दाबी खारेज हने
गरी इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत ितवादी न दीलाल
म डल, अिसयादेवी, रोिजया कुजनी, गल
ु ाब िमयाँ
समेतको संयु ितउ र िजिकर ।
ितवादी ल मी चौधरी र ितवादी राधादेवी
चौधरी नाउँको याद िमित २०६१/०५/१७ मा तामेल
भई िनजह ले उ र निफराई सु यादै गज
ु ारी बसेको
िमिसल सामेल रहेको छ ।
िमित २०६१/१२/१४ को आदेशानस
ु ारको
मालपोत कायालय स तरीबाट ा त र.नं. ५९५०,
३८९५, ७५९०, ८४९७ र ८४९८ माफत पा रत
िलखतह को े ता िमिसल सामेल रहेको छ ।
वादीको अंशहकसमेतको ज गा कुनै
कारले हक ह ता तरण गदा िनजको म जरु ी
िलनपु नमा निलई वादीको अंशहक ला ने िवप ी
ितवादी ल मी चौधरीले आ नो नाउँ दताको
स तरी िज ला, क याणपरु गा.िव.स. वडा नं. ७
िक.नं. ६५१ को ०-१०-० ज गा र.नं.३८९५ िमित
२०४९/११/१० को हालैको बकसप िलखत पा रत
गरी आ नो ीमती ितवादी राधादेवीलाई िदएको
िनजबाट र.नं. ५९५० िमित २०५०/०१/२०, र.नं.
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८४९७ िमित २०५५/०३/०८ र र.नं. ८४९८
िमित २०५५/०३/०९ गतेसमेतमा मश: ितवादी
न दीलाल म डल, ितवादी रोिजया कुजनी, ितवादी
गल
ु ाव िमयाँ र ितवादी अिसयादेवीलाई िलखत
पा रत गरी िदएको देिखँदा वादी दाबीबमोिजम वादीको
अंशहकसमेतको उ िलखतह को २ भागको १ भाग
िलखत दतासमेत बदर भई वादीको नाममा दतासमेत
हने ठहछ भ ने समेत बेहोराको सु स तरी िज ला
अदालतबाट िमित २०६३/०२/०९ को फै सला ।
ततु मु ामा हामीह को नाउँको ज गाको
िलखत बदर हने ठहर गरी फै सला हँदा उ सा.दे.
नं. २४९२ को मु ालाई मु य िनणयाधार बनाई
फै सला हँदा लेनदेन यवहारको १० नं. को कानूनी
यव थालाई प छाएर भएको फै सला िु टपूण छ ।
िवप ीले अंश मु ा दायर ग रसके पिछ िफराद परेको
िदनदेिख वा अिघ लो िदनदेिख अ अंिशयारसँग मानो
छु एको मा नु पन ह छ । एकसगोलमा रहेको िवप ीले
एकासगोलको ज गा िब यवहार गदा म जरु ी नभए
ऐनको यादिभ आ नो हक सरु ि त रा न अड् डामा
िफराद गन जानु पनमा यसो गरेको अव था छै न ।
सु फै सलाले िवप ी वादीको म जरु ी िवना भएको
यवहार हँदा भनी कुनै कानूनी आधार निदई र.नं.
३८९५ िमित २०४९/११/१०, र.नं. ५९५० िमित
२०५०/०१/२०, र.नं. ८४९७ िमित २०५५/०३/०९
लगायतका िलखतह र दताह बदर हने भनी ठहर
ग रएको छ । यसमा सु ितउ र िजिकरमा उ लेख
ग रएको हद याद स ब धमा कतै उ लेख ग रएको
छै न । िवप ीलाई हामी ितवादी पनु रावेदकह ले अंश
िदनपु न पिन होइन । हामीह ले िवप ीका अंिशयारबाट
ख रद गरेको ज गामा जिहले पिन नािलस लािग बदर
हन स ने भ ने कानूनी यव था पिन छै न । साल
२०५९ को सा.दे.नं. २४९२ को िवप ी र ल मी
चौधरीबीच चलेको िमलाप बदर अंश कायम मु ामा
हामी पनु रावेदकह को दताका ज गामा िवप ीको हक

कायम हने भनी उ लेख ग रएको पिन छै न । िवप ीले
फै सलामा उ लेख भएको स पि बाट अंश पाउने
हो । फै सलाले नबोलेको कुरामा िवप ीले आ नो
अिशयारबीच मेलवु ा िकिसमले चलाएको मु ाले अंश
मु ा पानभु दा ६/७ वषअगािड भएको यवहार अथात्
िलखतह बदर हने अव था छै न । सु फै सलाले कुनै
कानूनी आधार निदई एकप ीय पमा हामीह को
ज गामा िलखत बदर, दता बदर ठहरी भएको फै सला
बदर गरी सु ितउ र िजिकरबमोिजम इ साफ
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिसयादेवी ख वेनीसमेत
४ जनाको पनु रावेदन अदालत राजिवराजमा परेको
संयु पनु रावेदन प ।
कानूनको हद यादिभ िफराद नपरेको
बेहोरा दसाई ितउ र परेकोमा सोतफ के ही नबोली
दाबीअनस
ु ार िलखत बदर हने ठह याई भएको सु
िज ला अदालतको फै सला िु टपूण भई फरक
पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को दफा ४७
बमोिजम छलफलका लािग यथ िझकाई लगाउको
जालसाजी मु ा साथै राखी िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने िमित २०६३/०८/२७ को पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको आदेश ।
ितवादी ल मी चौधरीले म वादीको
अंशहकलाई दरिकनारा गरी डोमी चौधरीसँग िमली
स री िज ला अदालतमा सा.दे.नं. ३१०२ को अंशदता
मु ा िमित २०५९।१।१७ मा िमलाप गरी गैरकानूनी
गरेको ट छ । अब गैरकानूनी पले ल मी चौधरीको
नाउँमा कायम हन आएको दाबीको ज गाह फ ा फ ी
ितवादीह का नाउँमा पा रत गद गएको अव थामा म
वादीले मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको १७ नं. बमोिजम
एकाको हकको ज गा अ ले दता गराएमा थाहा पाएको
छ मिहनामा नािलस गनपन
ु रहेको कानूनी यव थाको
आधारमा याय गहु ान अदालत वेश गरेको हँ । तर सो
त यलाई बङ् याई िवप ीले लेनदेन यवहारको १०
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९९९४ - न दीलाल म डलसमेत िव. बहरीदेवी थ नी
नं. बमोिजम नालेस गनपन
ु भनी िलइएको पनु रावेदन
िजिकर एवं ितउ र िजिकरलाई हण नगरी ज गा
पजनीको १७ नं. बमोिजम हद यादयु िफराद दाबी
ठह याएको सु फै सला यायसङ् गत रहेको सदर
ग रपाऊँ । तर ततु िवषय व तमु ा कुनै अंिशयारलाई
दरिकनारा गरी िमलाप बाट आ नो हक सज
ृ ना गराई
मा बेचिबखन यवहार गरेमा य तो अव थामा लेनदेन
यवहारको १० नं. आकिषत हने नभई ज गा पजनीको
१७ नं. र ज गा िम नेको १८ नं. आकिषत ह छ । म
वादीको अंशहकको ज गा गैरकानूनी पले िवप ीह ले
आ-आ नो नाउँमा पा रत गराई िलन पाउने होइन ।
िवप ी लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजम नालेस
गनपन
ु भनी िलइएको पनु रावेदन िजिकर एवं ितउ र
िजिकरलाई हण नगरी ज गा पजनीको १७ नं. तथा
ज गा िम नेको १८ नं. बमोिजम हद यादिभ को
िफराद दाबी ठह याएको सु फै सला यायसङ् गत
रहेकोले सदर कायम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
बहरीदेवी थ नीको िलिखत ितवाद ।
यारे चौधरीको छोरा रौदी चौधरी, रौदी
चौधरीको छोरा मस
ु ाई चौधरीको तीन छोराम ये डोमी
चौधरी र यारे चौधरीकै छोरा नाथु चौधरी र नाथु
चौधरीको छोरा ल मी चौधरीको बीचमा िमलाप
भएको देिख छ । मस
ु ई चौधरीको हाँगा दईु अंिशयार
डोमी र काननको ीमती यी वादी बहरी देवी भएको
अव थामा ल मीको एक भाग र डोमी र बहरी देवीको
एक भागम ये आधा वादीको हकको देिखदा ४ ख डको
एक ख डको मा िलखत बदर गनपनमा
दईु ख डको
ु
एक ख डको िलखत दता बदर दता कायम गरी सु
स री िज ला अदालतबाट िमित २०६३।२।९।३ मा
भएको फै सला सो हदस म निमलेको हद के ही उ टी
भई चार ख डको एक ख डको िलखत बदर दता बदर
भई वादीको नाममा दतासमेत हने ठहछ भनी िमित
२०६६।३।३ मा पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
भएको फै सला ।

िवप ीले िफराद दाबीमा उि लिखत
िवप ीको अंशी ल मी चौधरीबीच अंशब डाको को
हकमा अदालतमा अंशब डातफ नालेस परेपिछ परेको
िमितलाई नै मानो छु एको िमित कायम गनपन
ु र
यस आधारमा लेनदेन यवहारको १० नं. हद याद
र अं बं. ७२ नं. का कुरा अवल बन गनपन
ु भनी
ितउ र गरेका िथय । हामी ितवादीह ले ख रद
गरेको ज गा येक ख रद गन मािनसह छु ाछु ै
पन गरी ख रद िब गन मािनसमािथ छु ाछु ै िफराद
गनपनमा
सो नगरी सबै ख रद गनह एकै ठाउँ पन
ु
गरी सबै ितवादीह मािथ एउटै िफराद गरेकोमा सोझै
वादी दाबीअनस
ु ारको आधी िलखत दता बदर हने
गरी स री िज ला अदालतबाट भएको फै सलाउपर
पनु रावेदन अदालत राजिवराजमा पनु रावेदन गरेकोमा
पनु रावेदन अदालत राजिवराजले ४ ख डको १
ख ड िलखत बदर हने ठह याई भएको फै सला अ.बं.
७२ नं. को ितकूल र (ने.का.प. पृ ५१६ िन.नं.
२०२३) को निजरसमेतको आधारमा खारेजयो य हँदा
पनु रावेदन अदालतको फै सला बदर गरी िवप ीको
िफराद दाबीअनस
ु ार नगरी ितउ रबमोिजम इ साफ
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।८।५ गतेको
न दीलाल म डलको पनु रावेदन प ।
यसमा अंश मु ा र िमलाप मु ा दता हन
भ दा क रब ४ वषअिघ नै िब ग रसके को स पि मा
जालसाजी ठह याई िलखत बदर हने गरेको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सलामा हद यादको
उपि थत भई फरक पन स ने देिखँदा अ.बं. २०२ नं.
बमोिजम यथ िझकाउने िमित २०७२।८।२ गतेको
यस अदालतको आदेश ।
म वादीको अंशहकबाट हटाई ितवादी
ल मी चौधरीले डोमी चौधरीसँग िमली स री िज ला
अदालतमा सा.दे.नं. ३१०२ को अंशदता मु ामा
िमित २०४९।१।१७ मा िमलाप गरेकोले म वादीले
स री िज ला अदालतमा गरेको २०५९ साल सा. दे.
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नं. २४९२ को िमलाप बदर अंशहक कायम मु ामा
दाबी ठहरी िमित २०६१।४।१८ गते फै सला भएको
छ । जनु आधारले िवप ी ल मी चौधरीले दाबीको
ज गा ा गरेको छ । सो ज गाह को िमलाप नै
कायम रहन नसके को अव थामा सोही दाबीको
ज गाह गैरकानूनी पले ितवादीको नाउँमा कायम
भएको दाबीको ज गाह अ य ितवादीह को नाउँमा
पा रत गद आएको अव थामा म वादीले मल
ु क
ु ऐन,
ज गा पजनीको १७ नं. बमोिजम एकाको हकको ज गा
अ ले दता गराएमा थाहा पाएको ६ मिहनामा नालेस
गनपन
ु रहेको कानूनी यव थाको आधारमा अदालत
वेश गरेको हँ । तर सो त यलाई बङ् याई िवप ीले
लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजम नालेस गनपन
ु भनी
िलइएको पनु रावेदन िजिकर एवं ितउ र िजिकरलाई
हण नगरी ज गा पजनीको १७ नं. बमोिजम हद याद
यु िफराद दाबी ठह याएको सु फै सला यायसङ् गत
रहेकोले पनु रावेदन अदालत राजिवराजले के ही
हदस म उ टी गन गरी गरेको फै सला ग भीर कानूनी
िु ट भई बदर उ टी गरी सु को फै सलालाई सदर
कायम ग रपाऊँ । ततु मु ामा मल
ु क
ु ऐन अंशब डा
महलको १ र २ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम
िजयिजयै अंशीको अंशहक ला ने ह छ । सो सगोलमा
बसेको अंिशयारले ज गा िब यवहार गरेमा मा
लेनदेन यवहारको १० नं. आकिषत ह छ । तर ततु
िवषयमा कुनै अंिशयारलाई दरिकनारा गरी िमलाप बाट
आ नो हक सज
ृ ना गराई मा बेचिबखन यवहार गरेमा
य तो अव थामा लेनदेन यवहारको १० नं. आकिषत
हने नभई मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको १७ नं. र ज गा
िम नेको १८ नं. आकिषत हने हँदा ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६६।३।३
गते सु फै सलालाई के ही हदस म उ टी गरी चार
ख डको एक ख ड ज गाको िलखत बदर दता बदर
हने गरी भएको फै सला पूण िु ट रहेकोले बदर उ टी
गरी स री िज ला अदालतको फै सला सदर कायम

ग रपाउँ बेहोराको वादीको िमित २०७२।१२।२२
गतेको िलिखत ितवाद ।
िनयमानस
ु ार दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ामा िमिसल संल न
कागजातह अ ययन गरी पनु रावेदक ितवादीको
तफबाट रहनभु एका िव ान् अिधव ा ी रामच
सवु ेदीले वादीको अंशहक ला ने ज गा होइन । मल
ु क
ु
ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं. को यादिभ िफराद
नपरेको हँदा सु अदालत र पनु रावेदन अदालत
राजिवराजले गरेको फै सला हद याद र ने.का.प.
२०४१ िन.नं. २०३२ पृ ५१६ को निजरसमेतको
आधारमा िफराद खारेज गरी मेरो प लाई याय िदलाई
पाउँ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ततु मु ामा िव ान् कानून यवसायीको
बहस सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन
अदालतको जनकपरु को फै सला िमलेको छ वा छै न ?
र पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु ने
हो वा होइन? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
यसमा ितवादी ल मी चौधरीले िमलाप बाट
ा स तरी िज ला, क याणपरु गा.िव.स. वडा नं.७
को िक.नं. ६५१ को ०-१०-० िमित २०४९।११।१०
गते बकसप िलखत पा रत गरी आ नो ीमती
राधादेवी चौधरीलाई िदएको सोही ज गालाई िनजबाट
राजीनामा पा रत हँदै मश: ितवादी न दीलाल
म डल ख वे, ितवादी रोिजया कुजन , ितवादी
गल
ु ाब िमयाँलाई िदएको र न दीलालले ितवादी
अिसया देवीलाई हालैको बकसप पा रत ग रिदएको
र सो िलखतह लाई लगाउको जालसाज मु ा
समेतबाट जालसाज ठहर गरी िलखत दतासमेत बदर
गरी मेरो नाउँमा दतासमेत ग रपाउँ भ ने वादीको
िफराद दाबी रहेको पाइयो । वादीको िफराद पनभु दा
अगािड ितवादीह ले राधादेवीबाट राजीनामा पा रत
गरी िदएको ज गामा वादीको अंशहक ला ने होइन ।
हद यादिभ नपरी िदएको िफराद खारेज ग रपाउँ भ ने
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९९९४ - न दीलाल म डलसमेत िव. बहरीदेवी थ नी
ितवादीको ितउ र िजिकर रहेको पाइयो । ततु
मु ामा सु िज ला अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम
उ िलखतह को ज गाबाट २ भागको १ भाग िलखत
दतासमेत बदर भई वादीको नाममा दतासमेत हने
ठह याई भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई पनु रावेदन
अदालत राजिवराजमा ितवादीह ले पनु रावेदन
गरेकोमा सु िज ला अदालतको फै सलामा के ही
उ टी हने ठहरी चार ख डको एक ख डको मा िलखत
दता बदर दता कायम हने ठह याई भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सलाउपर ितवादीह को पनु रावेदन
परेको पाइयो । ततु िवषयमा कुनै अंिशयारलाई
दर िकनारा गरी िमलाप बाट आ नो हक सज
ृ ना
गराई मा बेचिबखन यवहार गरेमा य तो अव थामा
लेनदेन यवहारको १० नं. आकिषत हने नभई मल
ु क
ु
ऐन, ज गा पजनीको १७ नं. र ज गा िम नेको १८ नं.
आकिषत हने हँदा ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको िमित २०६६।३।३ गते सु फै सलालाई
के ही हदस म उ टी गरी चार ख डको एक ख ड
ज गाको िलखत बदर दता बदर हने गरी भएको फै सला
पूण िु ट रहेकोले बदर उ टी गरी स री िज ला
अदालतको फै सला सदर कायम ग रपाउँ बेहोराको
वादीको िलिखत िजिकर रहेको पाइयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ामा यी
वादी र ितवादीह बीच नाता स ब ध रहेको कुरामा
िववाद देिखँदैन । वादी दाबीको उि लिखत िक ाका
ज गाह ितवादी ल मी चौधरीले स तरी िज ला,
क याणपरु गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं. ६५१ को
०-१०-० ज गा िमित २०४९।११।१० गते हालैको
बकसप िलखत पा रत गरी आ नो ीमती राधादेवी
चौधरीलाई िदएको िमिसल सामेल रहेको राजीनामा
बकसप िलखतबाट देिख छ भने िनज राधदेवी
चौधरीले सोही िक ा नं. को ज गाबाट दि णप बाट
िक.नं. ६५४ को ०-४-० ज गा न दीलाल म डललाई
िमित २०५०।१।२० मा र िक.नं. ६५५ को ०-६-०

म येबाट िक.नं. ७५५ को ०-४-० ज गा उ रबाट
िविव रोिजया कुजन लाई िमित २०५५।३।९ मा र
िक.नं. ६५५ को ०-६-० म येबाट दि णितरबाट
िक.नं. ७५४ को ०-२-० ज गा गल
ु ाब िमयालाई िमित
२०५५।३।८ मा रिज ेसन पास गरी िदएको कुरा
िमिसल सामेल रहेको मालपोत कायालय स रीबाट
ा रिज ेसन िलखतबाट देिख छ । ितवादी
न दीलालले हालैको बकसप र.नं. ७५९० को
आिसया देवी ख वेनी िक.नं. ६५४ को ०-४-० ज गा
िमित २०५१।२।३१ मा िलखत पा रत गरी िदएको
िमिसल सामेल रहेको मालपोत कायालय स रीबाट
पा रत रिज ेसन िलखतबाट देिखन आयो ।
३. यसरी वादी दाबी उ िक ाह
िमित २०४९।११।१०, िमित २०५०।१।२०,
िमित २०५५।३।८, िमित २०५५।३।९ र िमित
२०५१।२।३१ मा ितवादीह ले िलिखत राजीनामा
पा रत गरी िलएको िमिसल सामेल रहेको मालपोत
कायालय स तरीबाट ा त र.नं. ५९५०, ३८९५,
७५९०, ८४९७ र ८४९८ का िलखतह िमिसल
सामेल रहेको देिख छ ।
४. उ उि लिखत िक ा ज गाह
ितवादीह ले जालसाजपूण काम कारबाहीबाट
िलिखत राजीनामा पा रत गरेको भनी वादीले िमित
२०६१।५।।४ िलखत दता बदर गरी मेरो नाउँमा दता
गराई पाउँ भनी िफराद गरेको देिख छ ।
५. ततु मु ामा उ िक ा नं. का ज गाह
िमित २०४९।११।१०, िमित २०५०।१।२०,
िमित २०५५।३।८, िमित २०५५।३।९ र िमित
२०५१।२।३१ मा ितवादीह ले िलिखत राजीनामा
पा रत गरी िलनु िदनु गरेको कुरा िमिसलबाट ट
देिखएको छ । उ ज गा िलखत राजीनामा पा रत गरी
िलएको कुरा वादीले िमित २०६१।५।३ मा न कल
सारी थाहा पाएकोले िमित २०६१।५।४ मा िफराद
गरेको भ ने देिख छ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
६. अब हद यादस ब धी कानूनी यव था
हेदा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं. मा "अंश
नभएको अंिशयारले सगोलको अचल स पि बेचिबखन
गदा वा कुनै िकिसमले हकछाडी िदँदा ऐनले आफूखस
ु ी
गन पाउने अ को म जरु ी िलन नपन बाहेक अ मा
एकासगोलको अंिशयार सा ी बसेको वा िनजह को
म जरु ीको िलखत भएमा मा प का ठहछ । सा ी पिन
नबसेको र म जरु ीको िलखत पिन नभए म जरु नहनेले
एकवष स ममा थाहा पाएको िमितले पतीस िदनिभ
उजरु ग यो र िनजको म जरु ी ठह रएन भने िनजको हक
जित िफता गराइ िदनपु छ" भ ने यव था रहेको छ ।
७. उ लेनदेन यवहारको १० नं.
को हद यादको यव थाबमोिजम उ िववािदत
ज गाह को राजीनामा िलखतमा म जरु ी नभए वादीले
१ वषस ममा थाहा पाएको ३५ िदनिभ मा िफराद
िलई अदालत वेश गरेको देिखँदैन ।
८. वादीले मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको १७
नं. र ज गा िम नेको १८ नं. समेतको आधारमा िफराद
िदएको भ ने देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको
१७ नं. मा "तालक
ु दारले खापी खाएकाबाहेक एकको
हकको ज गा अक ले दता गराएकोमा थाहा पाएको
िमितले छ मिहनािभ र अ कुरामा भए गरेको िमितले
दईु वषिभ नालेस निदए ला न स दैन" भ ने यव था
छ भने ज गा िम नेको १८ नं. मा "रो का भएको ज गा
िलए िदएको र ज गा दपोट वा ितरो दपोट गरेको कुरामा
बाहेक अ ज गाको कुरामा थाहा पाएको िमितले
छ मिहनािभ कूत बालीको कुरामा तीन वषिभ र
ज गाको झगडा परेको बालीको हकमा ज गाको हक
छु ई अि तम िकनारा भएको िमितले एक वषिभ
नालेस निदए ला न स दैन" भ ने यव था रहेको छ ।
९. वादीको एकसगोलको स पि आ नै
नाताका यि ले तह-तह िब गरेको कुरामा
मेरोसमेत अंशहक ला ने ज गा बेचिबखन गरेको भ ने
िवषयको ततु िववादमा ज गा पजनीको १७ नं. ज गा

िम नेको १८ नं. आकिषत हने नभै मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको १० नं. को यव था आकिषत ह छ ।
१०. उ िववािदत ज गा पिहला नै ितवादी
ल मी चौधरी र डोमी चौधरीबीच िज ला अदालत
स रीमा चलेको २०४९ सालको दे.नं. ३१०२ को
अंश मु ामा िमित २०४९।१।१७ मा अंश मु ा िमलाप
गरेको कुरा ियनै वादीले िमित २०५९।१०।६ मा नै
गाउँ घरमा सनु ी थाहा पाई िवप ी ल मी चौधरीउपर
स री िज ला अदालतमा िमित २०५९ सालको
दे.नं. २४९२ को िमलाप बदर अंश मु ामा वादी
दाबी पु ने गरी िमित २०६१।४।१८ मा फै सलासमेत
भएको अव था देिखँदा िववािदत ज गाह िमित
२०४९।११।१० देिख २०५५।३।९ स म तहतह िब गरी राजीनामा िलखत भएको कुरा िमित
२०६१।५।३ मा मा न कल सारी थाहा पाई सोउपर
िमित २०६१।५।४ मा िफराद गरेको भ ने कुरा िमलेको
देिखएन ।
११. मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं.
ले एकासगोलको अंिशयारको म जरु ी निलई िलखत
रािजनामा ग रिदएको रहेछ भने म जरु ी नहनेले एक
वषस ममा थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ उजरु ी
गनपन
ु यव थाबमोिजम उि लिखत िक ाका ज गाह
िमित २०४९।११।१० देिख २०५५।३।९ गतेस म
तह-तह िब गरेउपर वादीको िमित २०६१।५।४
मा ऐनले तोके को हद याद नघाई िफराद पन आएको
देिखयो । कानूनले जसको हक हनन् भएको हो िनज
आ नो हक ित सचेत रही कानूनले िनधारण गरेको
हद यादमा उपचार खो नु पदछ । मािथ उि लिखत
मल
ु क
ु ऐन लेनदेन यवहारको १० नं. ले िनधारण
गरेको हद यादिभ िफराद पन आएको देिखएन । (ने.
का.प.२०७३, अंक१, िन.नं.९५३३, पृ ८५२) को
दशनलाल चौधरी िव राधादेवी चौधरीसमेत भएको
िलखत बदर मु ामा "लेनदेन यवहारको १० नं. को उ
कानूनी यव थाअनस
ु ार य तो िलखत बदर गराई
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९९९५ - चे ा राणा िव. काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
पाउन १ वषस ममा ३५ िदनिभ मु ा दायर गरी स नु
पन देिख छ भने १ वषको अविध नघाई जिहले सक
ुै
मु ा दायर गन स ने देिखँदैन । आ नोसमेत हकला ने
ज गा सगोलका हकवालाले िब गरेकोमा तहतह िब
भइसके पिछ नालेस गन उि लिखत हद याद नाघेपिछ
मा न कल सारी थाहा पाएको भ ने आधारमा जिहले
सक
ु ै उि लिखत ज गाह को िलखत बदर गराई मा न
पाउने हक यी वादीलाई कानूनले सरु ि त गरेको देिखन
आउँदैन" भ ने िस ा त ितपादन भई या यासमेत
भएको देिख छ ।
१२. यी वादीले एकासगोल ज गा तह तह
िब हँदै िलखत भएको लामो समयपिछ मा न कल
सारी थाहा पाएको भनी िफराद गरेको देिखँदा उ
लेनदेन यवहारको १० नं. को कानूनी यव थाले यी
वादीको हकलाई सरु ि त गरेको देिखएन ।
१३. तसथ सु स री िज ला अदालतले
िवप ी ल मी चौधरीउपर िमित २०५९ सालको
दे.नं. २४९२ को िमलाप बदर अंश मु मा िमित
२०६१।४।१८ भएको फै सलाको न कल सारी थाहा
पाएको िमितलाई र ततु मु ामा आकिषत नै नहने
मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको १७ नं. ज गा िम नेको १८
नं. लाई आधार मानी गरेको िफराद िलई सु स री
िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत राजिवराजले
गरेको फै सला िमलेको देिखन आएन ।
१४. तसथ: मािथ उि लिखत आधार र
माणबाट लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजम
रिज ेसन भएको १ वषिभ थाहा पाएको िमितले
३५ िदनिभ िफराद दायर गनपनमा
सो हद याद
ु
नघाई पन आएको िफराद िलई सु स री िज ला
अदालतले २ भागको १ भाग िलखत बदर गरेको
फै सला र सो फै सलामा ४ ख डको १ ख डमा
िलखत बदर गनपनमा
२ ख डको १ ख ड िलखत
ु
बदर गरेको फै सला के ही उ टी गरेको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको िमित २०६६।३।३ को

फै सलासमेत िमलेको नदेिखँदा उ टी भई हद यादको
आधारमा ततु िफराद खारेज हने ठहछ । ततु
मु ाको दायरीका लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम. िवक.
इित संवत् २०७३ साल मंिसर ५ गते रोज १ शभु म् ।

&
नणय नं . ९९९५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
आदेश िमित : २०७४।५।१२
०६८-wo-०६३३
मु ाः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ३४ बाने र संगम
चोक माग ब ने चे ा राणा
िव
िवप ी : काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल,
काठमाड समेत
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िनवेदकको हकमा जालसाजी मु ाको
रोहमा संर कको भूिमकामा अ य
कुनै उनाउ यि रहेको नभई िनजको

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
एकाघरमा रिहरहेक आ नै आमाले
िनवेदकको हकमा संर क भई एवं आ नो
हकमा समेत दायर गरेको उ मु ा िफता
िलँदाको ि यामा त कालीन अव थामा
संरि त रहेक यी रट िनवेदक नाबालकको
हकमा समेत वतः मु ा िफता हन जाने नै
ह छ । यसरी दायर भएका मु ामा वादी
दाबी िफता वा खारेज ग रिदँदा संरि त
नाबालकको हकको िफराद दाबीलाई मा
बाँक रािखरा न पन बा या मक काननू ी
यव थासमेत रहेको देिखएको छै न ।
य तो अव थामा नाबालकको हकमा दायर
रहेको मु ामा सोही संर कले मल
ु ुक ऐन,
अदालती ब दोब तको ९२ नं.बमोिजम
िफता िलन नस ने भ ने अथ गन िम ने
नदेिखने ।
( करण नं.६)
आ नै आमा ज ले आ नी छोरीको
संर ण ग ररहेक छन् उसैले छोरीको िहत
ितकूल काय गछ भ ने सो न सिकने
िवषय होइन । प कारणको अभावमा
आमाले छोरीको िहत ितकूल काय गरेको
भनी िन कष िनका न निम ने ।
( करण नं.८)

नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७(२) बमोिजम यस अदालतको े ािधकारअ तगत
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य
एवं ठहर यस कार रहेको छ:िवप ीम ये िपता मदनजंग राणा, आमा
काहानी राणा र उहाँको कोखबाट िवप ी दाजु यासजंग
राणा, स नजंग राणा र म िनवेिदकाको जायज म भएको
हो । म िनवेिदका यही २०६८ साल असोज २२ गते
१६ वष उमेर पूरा गरी नेपाल कानूनअनस
ु ार साबािलक
भएको छु । म िनवेिदकालगायत अ य छोराछोरीलाई
िवप ी िपताले २०६४ सालदेिख नै खाने लाउने उिचत
िश ामा यान निदएकोले हा ो भिव यसमेत अ धकार
हने भएको र म िनवेिदका नाबािलका भएकोले िवप ी
आमाले नै मलाई पालनपोषण तथा िश ादी ा गराई
हाल भाडाको घरमा जीिवकोपाजन ग ररहेका छ ।
िवप ी आमालाई हा ो पैतक
ृ स पि खोई, हामी
काठमाड मा धनी प रवार राणाका छोराछोरी िकन
§
भाडाको घरमा बसेको भ दा हा ो स पूण स पि
िपता मदनजंग राणाले िब गरी हामीलाई पाटीको
बास बनाउनु भयो । िवप ी िपताले हा ो पैतक
ृ स पि
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं.१० को िक.नं. ४०० को े फल ०-१५-३-२ ज गा
र सो ज गामा बनेको घरसमेत भएकोमा सो स पूण
िब गरेकोले सोउपर काठमाड िज ला अदालतमा
जालसाजी मु ा दता गरेकोमा िवप ी िपतालगायत घर
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी ज गा ख रद गन िवप ीह ले सो मु ा ग ररहेकोमा मु ा
लोकभ राणा र िव ान् अिधव ा ी ह र
िफता निलएमा िवप ी आमालाई समेत मान ध क
सवु ेदी
िदएकोले म अवला नारीले बा य भई मु ा छाडी िदएँ
िवप ीका तफबाट :
भनी िवप ी आमा काहानी राणाले भनेकोले वा तिवक
अवलि बत निजर :
कुरा के रहेछ भनी िवप ी काठमाड िज ला अदालतमा
स ब कानून :
गई कागजातको न कल िमित २०६८।९।१३ मा सारी
हेदा, िवप ीम ये काहानी राणाले म िनवेिदकाको
आदेश
संर क बनी अंश चलन १ तथा जालसाजी २ थान
या.दीपककुमार काक : त कालीन मु ा दता गरी अंश चलन मु ामा तारेख छाडी िदई
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तामेलीमा गएकोले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको
३२ नं. बमोिजम मु ा िडसिमस नहने भएकोले तामेली
जगाई मेरो अंश पाउने हक सरु ि त छ ।
म िनवेिदकाको संर क बनी िवप ी काहानी
राणाले दायर गरेको थान २ जालसाजी मु ाम ये िमित
२०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको
िलखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर गरेको िफराद
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोिजम मु ा िफता िलई
मु ालाई फै सला गन निदई िमित २०६५।१२।३० मा
मु ाको अ य ग रएको रहेछ । म िनवेिदका त काल
नाबािलका रहेको, मेरो संर क िहतको लािग अथात्
मेरो अंशहक बचाउनको लािग मु ा गनस म अ.बं.
८३(१) नं.बमोिजम िवप ीलाई िवप ी काठमाड
िज ला अदालतले अनमु ित िदएकोमा मेरो हकमा
ितकूल असर पन गरी िमित २०६५।१२।३ मा मु ा
िफता िलन अनमु ित िदई मेरो अंशहक मान काम गरी
मु ा अ य ग रएको रहेछ । िवप ीह को िमलेमतोमा
मेरो अंशहक मान अथात् संिवधानको धारा १२(३)
बमोिजम मेरो स पि मािथको शोषणसमेत भएको
र म िनवेिदका िमित २०६८।६।२२ मा साबािलक
भएकोले आ नो हक सरु ाको लािग स मािनत
अदालतमा यायको लािग उपि थत भएको छु । मेरो
पैतक
ृ स पि मा िक.नं. ४०० को घर ज गा रहेको
सो स पि समेत िब गरेको िलखतउपर दायर
भएको मु ा म नाबािलक हँदै अड् डाको अनमु ित
िलई मु ा दता गन िदएको अनमु ितलाई िवप ीह ले
दु पयोग गरी मु ा िफता िलने गरेको काय तथा िवप ी
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६५।१२।३०
को आदेशले म िनवेिदकाको संिवधानको धारा १२(३)
(ङ)(च), १३, १९, २२ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३(१) नं.
समेत ारा द संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन्
भएकोले सो आदेश बदर गराउने अ य भावकारी
उपचारको बाटो नभएकोले संिवधानको धारा ३२
तथा १०७(२) ले यस स मािनत अदालतलाई दान

गरेको असाधारण अिधकार े गहु ान आएको छु । म
िनवेिदकाको संवैधािनक तथा कानूनी हक जाने गरी
िमित २०६५।१२।३० मा मु ा िफता िलने आदेश
उ ेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी मु ा
दता गरी कानूनबमोिजम याय िन पण गनु भ ने
परमादेशको आदेश िवप ी िनकायका नाममा जारी
हनपु न अव था िव मान छ भनी िन निलिखत िनवेदन
गदछु ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. भनेको उमेर
नपगु ेको नाबालकको हक अड् डाको अनमु ित िलई
संर कले संर ण गन कानून हो । िवप ीलाई अदालतले
मेरो हक संर ण गन िदएको अि तयारीलाई दु पयोग
गरी मेरो हक मान, मेरो हक जाने गरी मु ा िफता िलने
काय अ.बं. ८३(१) नं. को िवपरीत छ ।
संर कले जिहले पिन नाबालकको िहतको
लािग काय गनपदछ
सो कुरा करार ऐन, २०५६ को
ु
दफा ३(३) ले करार स ब धमा संर ण गरेको छ र
स मािनत अदालतले समेत धेरै मु ामा संर कले
नाबालकको िहतिवपरीत गरेको काय मा य नहने,
दूिषत हने भनी िस ा तसमेत ितपादन गरेको छ ।
िवप ीह िमली मेरो अंशहक जाने गरी मु ा नै िफता
िलने गरेको काय वतः बदरभागी छ ।
िवप ी काठमाड िज ला अदालतमा अंश
चलन मु ासमेत िवचाराधीन भएको अव थामा
लगाउमा रहेको जालसाजी मु ा अ.बं. ९२ नं. बमोिजम
मु ा िफता िलनपु न कुनै कारण छै न । िवप ीह को
िमलेमतोमा मेरो अंशहक मान मा ै उ े य हो ।
जालसाजी मु ा िफता िलएपिछ अंशचलन मु ाको कुनै
योजन छै न । िकनिक ब डा गनपन
ी स पि भनेको
ु
नै िक.नं. ४०० को घर ज गा हो । यसरी मेरो अंशहक नै
मान उ े यले मु ा िफता िलने काय संिवधानको धारा
१९ को िवपरीत छ । अदालतले समेत मु ा िफता गन
अनमु ित िदँदा नाबालकको हक संर ण भएको छ छै न
भनी हेन दािय व हो । मु ा िफता गदा म िनवेिदकाको
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अंशहक संर ण भएको छै न भ ने कुरा देिखराखेको
अव थामा मु ा िफता िलन िदएको आदेश वतः
बदरभागी छ ।
म िनवेिदका हाल साबािलक हँदा हामीबीच
अंशब डा गन कुनै पिन स पि बाँक छै न । भएको
एउटा स पि पिन िब गन र सो िब उपर काठमाड
िज ला अदालतमा दायर गरेको जालसाजी मु ासमेत
िवप ीह िमली म नाबािलकाको हक जाने गरी मु ा
िफता िलने काय दिू षत काय हो । य तो दूिषत कायले
कदािप पिन कानूनी मा यता पाउँदैन ।
नाबालकलाई संर कको मा यमबाट
नाबालकको हक थािपत गराउन अथात् हक संर ण
गन कानूनले यव था गरेको हो । िकनिक नाबालकले
Better Judgement गन स ै न तर संर कले
नाबालकको लािग Better Judgement गन स छ
भ ने हो । िवप ी काहानी राणाले म िनवेिदकाको
अंशहक सरु ि त गन िकत कागजको ३ नं. बमोिजम
दायर गरेको मु ामा मेरो अंशहक संर ण नगरी मेरो
अिहत हने गरी िफराद दाबी मािणत गन नस ने भनी
मु ा िफता िलने काय पूणतः त काल म नाबालकको
अिहतमा छ र मु ा िफता िलने काय म िफरादीको लािग
मैले कुनै िकिसमको हक ा नगरी मु ा िफता िलने
काय कदािप पिन Better Judgement होइन । य तो
काय वतः शू य छ ।
अतः मािथ उि लिखत त य तथा
कानूनका आधारमा िवप ीह को काम कारबाहीले
म िनवेिदकाको संिवधानको धारा १२(३) (ङ)
(च), १३, १९, २२ र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३(१)
नं. समेत ारा द संवैधािनक तथा कानूनी हक
हनन् भएकोले िवप ी काठमाड िज ला अदालतमा
िवप ीह ले अ.बं. ९२ नं. बमोिजम मु ा िफता िलन
िदएको िनवेदन तथा काठमाड िज ला अदालतले
िमित २०६५।१२।३० मा मु ा िफता िलने िदने गरेको
आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका स पूण

काम कारबाही संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम
उ ेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी मु ा
दता गरी म िनवेिदकालाई मु ामा तारेखमा राखी
कानूनबमोिजम याय िन पण गनु भनी िवप ी
काठमाड िज ला अदालतका नाममा परमादेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदक चे ा राणाको तफबाट
िमित २०६८।१०।०६ मा यस अदालतमा दायर
भएको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित
न कल साथै राखी िवप ी नं.१ लाई सूचना पठाई
यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा
िदनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी
हन नपन हो ? यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ िलई
आफै ँ वा आ नो ितिनिध ारा उपि थत हनु भनी
रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी अ य
िवप ीह लाई स बि धत िज ला अदालतमाफत
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।८ मा भएको
आदेश ।
िववािदत काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १० को िक.नं. ४०० को
े फल ०-१५-३-२ ज गा र सोमा बनेको तीनतले
घरसमेत हामी िफरादी अंिशयारको हक मान
िनयतले िमित २०६१।१०।२८ गते र.नं.१०९६०
बाट राजीनामाको रिज ेसन िलखत जालसाजी
त रकाबाट िवप ी ितवादीह ले एक आपसमा
राजीनामा पास गरी िलन िदन गरेको राजीनामाको
रिज ेसन िलखत कानूनिवपरीत भएको हँदा हामी
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९९९५ - चे ा राणा िव. काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
िफरादीको हकमा पन ५ भागको ४ भाग हने भएकोले
उ रिज ेसन राजीनामा िलखतलाई ५ भाग लगाई
४ भाग जालसाजी घोिषत गरी हा ो नाउँमा ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६५।७।११ को िफराद
प ।
जालसाजी मु ाबाट जालसाजी गरेको
ठहरेको अव थामा जालसाजी गनलाई सजायस म हने
हो । ऐनका यादिभ िलखत बदर दता बदरको मु ा
निदएपिछ जालसाजी मु ाबाट कानूनबमोिजम पा रत
भएको िलखत र सोको आधारमा भएको दता कदािप
बदर हन स दैन । य िप मेरा दाताले पा रत गराई
िलएको िलखत र दाता शंकरबहादरु बाट मैले पा रत
गराई िलएको िलखत जालसाजी होइन भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०६५।१०।१७ को ितउ र
िजिकर । हामीले िलएको दाबी हामीह ले मािणत गन
नस ने भएकोले हामी वादी भई चिलरहेको जालसाजी
मु ामा िलएको स पूण दाबी खारेज गरी िवप ीको
नाउँमा भएको िलखत सदर होस् भनी अ.बं.९२
नं.बमोिजम स पूण वादी दाबी िफतापाउँ भनी वादीले
िमित २०६५।१२।३० मा िदएको िनवेदन प । वादीको
िनवेदनअनस
ु ार अ.बं.९२ नं.बमोिजम मु ा िफता गरी
िदएको छ भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट िमित
२०६५।१२।३० मा भएको आदेश ।
अतः यसरी यस अदालतबाट भएका
उि लिखत कारबाहीह कानूनस मत पमा भए
गरेको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषण परमादेश
जारी हनपु न होइन । यस अदालतको हकमा रट
िनवेदन खारेजभागी छ खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ीम येको काठमाड िज ला अदालतले
िमित २०६८।०२।२२ मा यस अदालतमा िदएको
िलिखत जवाफ ।
मदनजंग राणा र म काहानी राणाबाट िवप ी
िनवेिदकाको जायज म भएको हो । िवप ी नाबालक
भएकोले मैले नै आमाको हैिसयतले पालनपोषण

गरी आएको िथएँ । हा ो पैतक
ृ स पि को नाउँमा
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं. १० को िक.नं. ४०० को े फल ०-१५-३-२
ज गा र सो ज गामा बनेको घर पित मदनजंग राणाको
नाउँमा दता कायम भई भोगचलन गरी आई सोही
घरज गाको भाडा आय ताले हा ो घर यवहार चली
आएको िथयो । यसै मु ाका िवप ी मदनजंग राणा
लो नेले मलाई र अ य अंिशयारको समेत म जरु ी
नै निलई िमित २०५९।१०।२ को र.नं. ८२१०क
राजीनामाको िलखतबाट शंकरबहादरु के .सी.लाई
.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख)
मा स पूण िब गरेको रहेछ । यसप चात् पनु ः
शंकरबहादरु के .सी.ले िमित २०६१।१०।२८मा र.नं.
१०९६० को राजीनामाको िलखत गरी सिु जता शाही
(खड् गी) लाई िब गरेको कुरा थाहा पाई म काहानी
राणाले नाबालकको हकमा संर क भई लो नेलाई र
अ य ख रदकतालाई समेत िवप ी बनाई काठमाड
िज ला अदालतमा २ थान जालसाजी र अंश चलन
मु ा दायर गरी कारबाही चिलरहेकोमा िवप ीह उपर
दाबी िजिकर गरी दता भएको मु ाको माण पु याउन
नस ने भएकोले मैले मु ा अ.बं. ९२ बमोिजम िफता
िलन नै िठक ठानी िमित २०६१।१०।२८ को र.नं.
१०९६० को राजीनामाको िलखत जालसाजी ठहराई
पाउन दायर गरेको िफराद मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ९२ नं.
बमोिजम नाबालकको संर क र साबालकको हकमा
िमलाप गन म जरु ी िलई मु ा िफता िलन िनवेदन दता
गरी िमित २०६५।१२।३० मा मु ा िफता िलएको हो ।
यस अव थामा मलाई मु ा िफता िलन नै उिचत ठानी
िफता िलएको हो । साथै म यासजंग राणाको हकमा
आमाले नै वा रस िलई मु ा गरेको र हामीलाई आमा
काहानी राणाले नै पालनपोषण गरेकोले िनज आमाले
जे गनभयो
यसमा सहमित जनाएको हो ।
ु
अतः मािथ उि लिखत त य तथा कानूनका
आधारमा संिवधानको धारा १२(३) (ङ) (च), १३,
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
१९, २२ र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. समेत ारा
द संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन नभएकोले
काठमाड िज ला अदालतमा िवप ीह ले अ.बं. ९२
नं. बमोिजम मु ा िफता िलन िदएको िनवेदन तथा
काठमाड िज ला अदालतले िमित २०६५।१२।३०
मा मु ा िफता िलने िदने गरेको आदेश तथा सो
आदेशका आधारमा भएका स पूण काम कारबाही
संिवधानबमोिजम भएकोले िवप ीको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ीम येका
यासजंग राणा र काहानी राणाले िदएको िलिखत
जवाफ ।
म मदनजंग राणा र काहानी राणाबाट िवप ी
िनवेिदकाको जायज म भएको हो । काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१० को िक.नं.४००
को े फल ०-१५-३-२ ज गा र सो ज गामा बनेको
घरसमेत म यथ मदनजंग राणाको नाउँमा दता
कायम भई भोगचलन गरी आई सोही घरज गाको भाडा
आय ताले हा ो घर यवहार चिलआएको िथयो ।
य तो अव थामा मलाई घर खच गनको लािग रकमको
आव यकता परेकोले िमित २०५९।१०।२ को
र.नं.८२१० को राजीनामाको िलखतबाट शंकरबहादरु
के .सी.लाई .१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास
लाख) मा स पूण िब गरी घर खच गरेको हो । म
घरको मूली भएकोले उ घर ज गा िब गदा िवप ी
नाबालक र अ य अंिशयारलाई म जरु ी िलनपु न
होइन यसरी मैले िब गरेको ज गामा िवप ीको
कुनै हक ला ने अव था नै छै न । उ घरज गा मैले
िब गरी सके पिछ पनु ः शंकरबहादरु के .सी.ले िमित
२०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको
िलखत गरी सिु जता शाही (खड् गी) लाई िब गरेको
उपरमा िवप ीको संर क बनी िवप ी काहानी राणाले
मलाई समेत िवप ी बनाई मु ा काठमाड िज ला
अदालतमा थान २ जालसाजी मु ा दायर गरेका
छन् । यस िवषयमा वा तिवक कुरा िवप ी शंकरबहादरु

के .सी.लाई र पवन काक को माफतबाट िचनजान भई
कुरा गदा िनजले मेरो घर यवहार स चालन गनको
लािग .१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास
लाख) िदने सहमित भएकोले त कालको समयमा मोल
.७,००,००,०००।- (सात करोड) पन घर ज गा भए
तापिन िनजलाई घर यवहार चलाउन र मेरो उ घर
ममतसमेत गनको लािग ि ब धक को पमा िदने
भ ने सहमित भएकोमा शंकरबहादरु के .सी.ले पनु ः
मलाई भेटी राजीनामाको िलखत गरी िदने भएमा मा
तपाइँलाई म रकम िदनस छु अ यथा िदनस ने अव था
छै न साथै िलखत ग रिदनभु एमा सो िमितले ३ वषमा
उ रकम िफता िलई तपाइँको घर ज गा तपाइँलाई नै
िफता गरी िदने छु भनी भनेको कारणले मेरो घर ज गा
िफता हने िव वासमा िनजलाई यवहार अक भए पिन
राजीनामाको िलखत गरी िदई .१,५०,००,०००।(एक करोड पचास लाख) िलएको हो । िनजले
भाखािभ उ रकम बझ
ु ाई घर ज गा िफता गन करार
स झौता बनाई िद छु । यसमा िच ता गनु पदन भ दै
आएको तर सो मौिखक भनाइबमोिजम करार कागज
बनाएका िथएनन् । य तैमा िनज शंकरबहादरु के .सी.ले
मेरो अमे रका जाने िड.िभ. िभसा परेकोले म अमे रका
जाँदैछु यसैले मलाई मेरो रकम िफता गनपछ
ु भनेकोमा
मसँग त काल रकम नभएकोले िनजलाई नै लगानी गन
मािनस तपाइँले खो नहु ोस् तपाइँको नाउँबाट उसको
नाउँमा सारी यवहार िमलाउन म सहमित छु भनेकोले
रकम लगानी यि को पमा सिु जता शाही भए हो भनी
िनजले ताव राखेपिछ िनजसँग िचनजान भई कुरा
गदा शंकरबहादरु के .सी.लाई िदन बाँक रहेको रकम
बराबरको र यसमा याजसमेत जोडी एकमु पमा
िलखतमा रकम उ लेख ग रिदने शंकरबहादरु के .सी.
र िलने सिु जता शाही भई िमित २०६१।१०।२८ र.नं.
१०९६० बाट राजीनामा पा रत भएको हो । िनज
सिु जता शाहीलाई समेत मेरो घर ज गा िफता गन
स ब धमा दोहोरी कागज बनाउनु पछ भ दा मलाई
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िव वास गनहोस्
ु म तपाइँको घरज गा राजीनामा गरी
िलएको भए पिन हा ो यवहार यो ज गा धरौटीको
पमा राखेको हँदा तपाइँले ३ वषिभ जिहले रकम
याएमा पिन िफता गन िज मा मेरो भयो भनी सिु जता
शाहीले नै भनेको कारणले िव ासमा परेको िथएँ तर
िनजलाई िफता गनपन
ु रकम तयार गरी अब घरज गा
मलाई पास ग रिदनहु ोस् भ दा आलटाल गद आएका
िथए । यसरी िमित २०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६०
को राजीनामाको िलखत जालसाजी ठहराई पाउन
दायर गरेको िफराद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोिजम
नाबालकको संर क बनी मु ा िफता िलई मु ालाई
फै सला गन निदई िमित २०६५।१२।३० मा मु ाको
अ य ग रएको रहेछ । कानूनतः िवप ीको आमा
नै संर क कानूनबमोिजम बनी जालसाजी मु ामा
माण पु याउन नस ने भनी िदएको िनवेदनउपरमा नै
कारबाही मु ा िफता भई अि तम भएकोले सोउपर हाल
आएर रट दता गन िम दैन । अतः मेरो हकमा ितकूल
असर पन गरी िमित २०६५।१२।३ मा मु ा िफता िलन
अनमु ित िदई मेरो अंशहक मान काम गरी मु ा अ य
ग रएको रहेछ भ ने दाबी गलत हो ।
अतः मािथ उि लिखत त य तथा कानूनका
आधारमा संिवधानको धारा १२(३)(ङ)(च), १३,
१९, २२ र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. समेत ारा
द संवधै ािनक तथा कानूनी हक हनन् नभएकोले
काठमाड िज ला अदालतमा अ.बं. ९२ नं. बमोिजम
मु ा िफता िलन िदएको िनवेदन तथा काठमाड िज ला
अदालतले िमित २०६५।१२।३० मा मु ा िफता िलने
िदने गरेको आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका
स पूण काम कारबाही संिवधानबमोिजम भएकोले
िवप ीको रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िवप ीम येका मदनजंग राणाको तफबाट िमित
२०६९।०१।३१ मा यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
म िलिखत जवाफ ततु कता शंकर के .सी.

लाई यथ म येका मदनजंग राणाले मेरो घर ज गा
बकमा िधतो रहेको र बकको साँवा याजसमेत ितन
बझ
ु ाउन नसके काले मेरो घर ज गा कौडीको भाउमा
िललाम हन लागेको छ तपाइँले उ घरज गा ख रद
गनहु छ भने म िब गदछु भनी भनेकाले मैले िमित
२०५९।१०।२ गते काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका, वडा नं.१० को िक.नं. ४०० को
े फल ०-१५-३-२ को ज गा र घरसमेत राजीनामा
पास गरी ख रद गरी िलएको हो ।
मैले उ घर ज गा ख रद गरी िलएपिछ मलाई
पिन रकम आव यक परेको हँदा मैले उ घरज गा
िमित २०६१।१०।२८ गते सिु जता शाही (खड् गी)
लाई िब िवतरण ग रसके पिछ मेरा दाता मदनजंग
राणाले आ नो ीमती काहानी राणा र छोरीसमेतलाई
आ नो घर यवहार चलाउनका लािग २०५९ सालमा
िब गरेको िलखतउपर २०६५ सालमा जालसाजी र
अंशब डाको मु ा दायर गन लगाएका हन् । िनजह ले
आफूले िब गरेको घर ज गालाई प र थितवश भाउ
बढेको देखी कानूनी दाउपेच लगाउन सिक छ िक भ ने
उ े यकासाथ मु ा दता गन लगाएका हन् । उ ज गा
२०६५ सालमा नै राजे े लाई िब भइसके को
छ । आफै ँ ले ज गा िब गन अिन आफै ँ मु ा दता गन
लगाउने काय कदािप कानूनस मत छै न ।
िवप ी यथ को आमाले मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको ८३नं.बमोिजम संर क
ब न स मािनत अदालतको अनमु ित िलएर मु ा
दता गनभएको
हो । कुनै पिन स तानको आमाभ दा
ु
निजकको संर क अ य कोही कदािप हन स दैन ।
आमाले आ नो स तानको बारेमा अिहत कदािप
गन काय गिदनन् । एकासगोलका पित िपताले िमित
२०५९।१०।२ मा िब गरेको िलखत जनु िलखत
मालपोत कायालयबाट पा रत भएको छ उ िलखत
जालसाजी ठह याउन नस ने र हद याद समेत नहने,
लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजमको हद यादिभ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
िलखत बदरमा दाबीसमेत िलन नसकके को आधारले
उ जालसाजीको दाबी पिु गन सि दन भनी मु ा
िफता िलने काय भएको हो । स मािनत िज ला
अदालतले अ.बं.९२ नं.बमोिजमको कानूनी ि या
पूरा गरी .२५।- ज रवाना गराई मु ा िफता िलने
आदेश गरेको हो । उ आदेशमा कुन ि यामा िु ट
भयो भनी िवप ीले िजिकरसमेत िलन सके का छै नन् ।
ि यागत िु ट पिन छै न र कानूनी िु ट पिन नरहेको
अव थामा कदािप रट े आकिषत हन नस ने
भएकाले िवप ीको रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज
ग रपाऊँ ।
िमित २०६६।१।३१ गते माननीय िज ला
यायाधीश यूबाट भएको आदेशमा िवप ीको िच
नबझ
ु ेको भए अ.बं. १७ नं. बमोिजमको ि या
अपनाउन स ने वैकि पक कानूनी उपचारको अव था
हँदाहँदै सो अवल बन नगरी हद याद नभएको मु ालाई
रट े मा वेश गराई हद याद सज
ृ ना गन सिक छ िक
भ ने आसयले मा ै दायर गरेको रट िनवेदन खारेज
भागी छ, खारेज ग रपाऊँ ।
अतः उपयु करणह मा विणत ग रएका
त य एवम् कानूनह को आधारमा िवप ीले हद याद
समा भइसके को मु ालाई अ य वैकि पक उपचारको
माग हँदाहँदै सो माग अवल बन नगरी कानूनी दाउपेच
लगाउन खोजी स पूण यि ह िमली दायर गरेको
िवप ीको रट िनवेदन खारेज गरी अलग फुसद ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ीम येका शंकरबहादरु
के .सी.को तफबाट िमित २०६९।०३।२७ मा परेको
िलिखत जवाफ ।
िवप ीम येका मेरा पित मदनजंग राणाको
िमित २०७३।०१।२८ गतेका िदन परलोक भएकोले
िनजको हकमा अ.बं.६२(३) नं.बमोिजम मु ा सकार
ग रपाउँ भनी िवप ीम येकै कहानी राणाले िमित
२०७३।०४।०३ मा िदएको िनवेदनमा यसमा िवप ी
मदनजंग राणाको िमित २०७३।०१।२८ गते मृ यु

भएको भ ने मृ यदु ता माणप र नाता स ब धको
माणप को ितिलिपसमेत साथै देिखँदा िनजको
हकमा मु ा पपु गन अ.बं. ६२(३)नं. अनस
ु ार
िनजको ीमती िनवेदकलाई सकार ग रिदनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३।०४।२३ मा
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा िनवेदकको तफबाट उपि थत हनु भएका
िव ान् व र अिधव ा ी लोकभ राणा र िव ान्
अिधव ा ी ह र
सवु ेदीले िनवेदकसमेतको
अंशहक िनिहत रहेको पैतक
ृ स पि को िनजका िपता
मदनजंग राणाले अंिशयार प रवारका सद यको म जरु ी
निलई िब यवहार गरेकोले सो स ब धमा नालेस
उजरु गनको लािग िनवेदक त कालीन अव थामा
नाबालक रहेका कारण िनज नाबालकको हकमा
संर क रहनभु एक िनजक आमा िवप ी काहानी
राणाले िवप ी काठमाड िज ला अदालतमा अंश तथा
जालसाजी मु ाको िफराद दायर गन कानूनबमोिजम
अनमु ित िलई मु ा दता गरी मु ाको पपु हँदाकै
अव थामा िवप ी आमाले उ मु ाह म ये अंश
चलन मु ामा तारेख छाडी िदई तामेलीमा गएकोले
उ मु ा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको ३२ नं.
बमोिजम िडसिमस नहने भई तामेलीमा रहेकोले सो
मु ाको हकमा तामेली जगाई पाउने हक सरु ि त रहे
तापिन िनवेिदकाको संर क बनी िवप ी काहानी
राणाले दायर गरेको थान २ जालसाजी मु ाम ये िमित
२०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको
िलखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर भएको िफराद
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोिजम िफता पाउँ भनी
िवप ीले िनवेदन गदा त काल नाबालकको हक
संर ण हने गरी मु ा िफता िलनपु नमा नाबालकको
हकमा के ही बो दै नबोली मु ा िफता गन िनवेदन
िदएको र सोहीअनस
ु ार मु ा िफता ग रएको देिखएको
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छ । कानूनतः यस कृितका मु ामा नाबालकको हक
सरु ि त र संरि त नगरी मु ा िफता िलन तथा य ता
िनवेदन िलई मु ा िफता ग रिदनसमेत निम नेमा उ
मु ा िफता िलने र िदने गरी िमित २०६५।१२।३० मा
मु ाको अ य ग रएको छ । त कालीन समयमा नाबालक
रहेक िनवेदकले आ नो हकमा कानूनबमोिजम िमित
२०६८।०६।२२ मा १६ वष उमेर पगु ेको हँदा सो
उमेर पगु ेका यादिभ ै सो गैरकानूनी कायले िनजका
हकमा आघात पगु ेको सो मु ा िफता भएको कायसमेत
बदर गरी पाउन अ य कुनै वैकि पक बाटो बाँक
रहेको अव थासमेत छै न । सोही कारणले िनवेदकबाट
आ नो उमेर पगु ेको िमितले यादिभ ै ततु रट
िनवेदन दायर भएको छ । सामा यतः नाबालकको
हकमा संर क रहेर िफराद दायर गदा नै अनमु ित
िलनपु न अ.बं.८३ नं.को ावधानले नाबालकको
हकिहतलाई भरपरु संर ण कायम गन सिकयोस्
भ ने नै उ नं.को उ े य हो । संर कले अनमु ित
िलएर दायर भएको मु ामा सोबमोिजमको कानूनी
उ े य पूरा हन स यो सके न भ ने कुरा अ.बं.९२ नं.
बमोिजमको ि यामा पु दासमेत अवल बन हन पन
ह छ । नाबालकको हक िहत सरोकार रहेको मु ामा
उ ८३ नं.को म सदअनस
ु ारको उ े यसमेत जोडेर
हे रने िवषय होइन वा हन नस ने भनी संकुिचत
अथमा हेन िम ने होइन । नाबालकको संर क भई
दायर भएको मु ामा संरि तको हक िहत संर ण भयो
वा भएन भनेर य ता मु ामा सू म पले हे रनपु न
ह छ । नाबालकको संर ण भएको भ ने िव ास
दान नगरी य ता मु ा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ९२ नं.
बमोिजम िफता हनु र िदनल
ु े सो स दभमा अ.बं.८३
नं. को या यामा ग भीर िु ट हन जाने ह छ । तसथ
यी िनवेदक नाबालक रहेका अव थामा नाबालकको
हकमा अनमु ित िलई दायर भएको िनवेदन दाबीमा
उि लिखत मु ामा िवप ीह बाट िनज िनवेदकको
हकिहत संर णको कुनै याभूित नै नगरी िनजको

हकमा ितकूल असर पन गरी िमित २०६५।१२।३०
मु ा िफता िलने र िदने गरी भएका कायबाट िनजको
हकमा दायर भएको उ जालसाजी मु ाह को
दायरीको लगत क ासमेत भएकोले सो स पूण काय
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी उ मु ा िनवेदकको
हकमा पनु दायर गरी कारबाहीयु अव थामा
रा नु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी
हनपु दछ भ नेसमेतको बहस िजिकरसमेत सनु ी
रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी हेदा,
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हने
हो, होइन भ ने स ब धमा नै िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ीम ये िपता
मदनजंग राणा र आमा काहानी राणाको कोखबाट
िवप ी दाजु यास जंग राणा, स नजंग राणा र म
िनवेिदकाको जायज म भएको हो । म िनवेिदका यही
२०६८ साल असोज २२ गते १६ वष उमेर पूरा गरी
नेपाल कानूनअनस
ु ार साबािलक भएको छु । िवप ी
िपताले हा ो पैतक
ृ स पि काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १० को िक.नं.
४०० को े फल ०-१५-३-२ ज गा र सो ज गामा
बनेको घरसमेत स पूण िब गरेउपर म िनवेिदकाको
संर क बनी िवप ी काहानी राणाले काठमाड िज ला
अदालतमा दायर गरेको थान २ जालसाजी मु ाम ये
िमित २०६१।१०।२८ को र.नं.१०९६० को
राजीनामाको िलखतलाई जालसाजी ठहराई पाउँ भनी
दायर गरेको िफराद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोिजम
िनज काहानी राणाले मु ा िफता िलई मु ालाई फै सला
गन निदई िमित २०६५।१२।३० मा मु ाको अ य
ग रएको रहेछ । म िनवेिदका त काल नाबािलक
रहेको, मेरो हकिहत संर णको लािग अथात् मेरो
अंशहक बचाउनको लािग मु ा गनस म अ.बं. ८३(१)
नं. बमोिजम िवप ीलाई िवप ी काठमाड िज ला
अदालतले अनमु ित िदएकोमा मेरो हकमा ितकूल
असर पन गरी िमित २०६५।१२।३० मा मु ा िफता
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िलन अनमु ित िदई मेरो अंशहक मान काम गरी मु ा
अ य ग रएको रहेछ । िवप ीह को िमलेमतोमा मेरो
अंशहक मान कायले मेरो स पि मािथको शोषणसमेत
भएको र म िनवेिदका िमित २०६८।६।२२ मा साबािलक
भएकोले मेरो पैतक
ृ स पि को पमा रहेको िक.नं.
४०० को घरज गासमेत िब गरेको िलखतउपर
दायर भएको मु ा म नाबािलक हँदै अड् डाको अनमु ित
िलई मु ा दता गन िदएको अनमु ितलाई िवप ीह ले
दु पयोग गरी मु ा िफता िलने गरेको काय तथा िवप ी
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६५।१२।३०
को आदेशले म िनवेिदकाको संिवधानको धारा १२(३)
(ङ)(च), १३, १९, २२ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३(१) नं.
समेत ारा द संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन्
भएकोले म िनवेिदकाको संवैधािनक तथा कानूनी हक
जाने गरी िमित २०६५।१२।३० मा मु ा िफता िलने
िदने गरी भएको आदेश उ ेषणको आदेशले बदर गरी
सो जालसाजी मु ा दता गरी म िनवेिदकालाई मु ामा
तारेखमा राखी कानूनबमोिजम याय िन पण गनु
भनी िवप ी काठमाड िज ला अदालतका नाममा
परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने नै िनवेदकको मु य
िनवेदन िजिकर रहेकोमा िवप ी िनवेदकको आमा
काहानी राणाले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
८३ नं. बमोिजम संर क ब न स मािनत अदालतको
अनमु ित िलएर मु ा दता गनभएको
हो । कुनै पिन
ु
स तानको आमाभ दा निजकको संर क अ य कोही
हनै स दैन । िवप ी िनवेदकको एकासगोलका पित
िपताले िमित २०५९।१०।२ मा िब गरेको िलखत
मालपोत कायालयबाट पा रत भएको छ । उ िलखत
जालसाजी ठह याउन नस ने र हद यादसमेत
नहने तथा लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजमको
हद यादिभ िलखत बदरमा दाबीसमेत िलन
नसकके को आधारले उ जालसाजीको दाबी पु
गन सि दन भनी त काल उ मु ा िफता िलने काय
भएको हो । िज ला अदालतले अ.बं.९२ नं.बमोिजमको

कानूनी ि या पूरा गरी गराई मु ा िफता िलने आदेश
गरेको हो । उ आदेशमा ि यागत िु ट पिन छै न र
कानूनी िु ट पिन नरहेको अव थामा रट े आकिषत
हन नस ने भएकाले िवप ीको रट िनवेदन खारेज
भागी छ, खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीह को तफबाट
िलिखत जवाफ रहेको देिखयो ।
३. रट िनवेदक िमित २०६८।०६।२२
मा मा १६ वष पूरा भएको देिखएकोले उ िमित
अगािडस मका िनवेदकका हकमा आघात पन गरी भए
गरेका कामकारबाहीह उपर कानूनबमोिजम नालेस
उजरु गन उ िमितस म िनवेदक वयंलाई कानूनले
हक दान गन नसके कै आधारमा िनजका हकमा
िमित २०६१।१०।२८ मा मालपोत कायालयबाट
पा रत भएको र.नं. १०९६० को िलखत जालसाजी
घोिषत ग रपाउँ भनी िफराद दायर गनको िनिम
िवप ीम येक कहानी राणाले आफूसमेतका हकमा
र िनवेदकको हकमा सबैभ दा निजकको संर क
आमाको हैिसयतले िनज िवप ीम येक कहानी राणाले
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ८३ नं.बमोिजम
अनमु ित िलई काठमाड िज ला अदालतमा िमित
२०६५।०७।११ मा अंश चलन तथा जालसाजी
मु ाह को िफराद दायर गरेको देिखयो ।
४. कानूनबमोिजम नाबालकको हकमा
िफराद दायर गन अनमु ित िलई उ काठमाड
िज ला अदालतमा दायर ग रएका उ मु ाह म ये
द.ु फौ.नं.१७२३ को जालसाजी मु ा तथा द.ु फौ.
नं.१७२४ को जालसाजी मु ामा वादीह ले िमित
२०६५।१२।३० मा काठमाड िज ला अदालतसम
उपि थत भई िदएको िनवेदनमा "हामी वादीह र
िवप ी ितवादीह को बीचमा एकआपसमा यस
स मािनत अदालतमा मािथ उि लिखत िलखतलाई
जालसाजी घोिषत ग रपाउँ भ ने िवषयको िववादमा
चलेको मु ामा हामीले वादी प मा िलएको दाबी
हामीह ले मािणत गन नस ने भएकोले हामी वादी
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९९९५ - चे ा राणा िव. काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
भई चिलरहेको जालसाजी मु ाको स पूण दाबी खारेज
गरी िवप ीको नाउँमा भएको िलखत सदर होस् भनी
अ.बं.९२ नं. बमोिजम स पूण वादी दाबी िफता ग रपाउँ"
भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख गरी उ जालसाजी
मु ामा कायम रहेका वादीह कहानी राणा, यासजंग
राणा र स नजंग बहादरु राणासमेतले संयु िनवेदन
िदएको देिख छ । उ मु ा िफताको िनवेदनमा
काठमाड िज ला अदालतबाट आदेश हँदा "यसमा यो
मु ा िफता ग रपाउँ भ ने िनवेदन दता गन वादीह लाई
िनवेदन बेहोरा इजलासबाट देखाई पढीबाची मतलब र
प रणामसमेत स झाउँदा बझ
ु ाउँदा बेहोरा िठक छ भनी
मु ा िफता गन म जरु गरी वादीह ले सिहछापसमेत
गरेकाले अ.बं.९२नं.बमोिजम मु ा िफता ग रिदएको छ"
भ नेसमेत बेहोरा उ लेख गरी उ मु ाको दायरीको
लगत क ा ग रिदने भ ने आदेश भएको देिखएबाट यी
िनवेदकको हकमा समेत उ मु ा िफता हन गएको
देिखयो ।
५. मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको उ
८३ नं.मा भएको यव था हेदा, उ नं.को देहाय १ मा
"सो वष नपुगक
े ा नाबालक वा उमेर पुगेको भएपिन
वृ ाव था वा कुनै िकिसमको कडा रोगले गदा होस
ठेगानमा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आँखा नदे ने
अ धाअ धी वा ब क लाटालाटी मािनसह को र
िवदेशमा गई फक आउने ठे गान नभएका मािनसको
हक पु ने जुनसुकै कुरामा नािलस, ितउ र,
पुनरावेदन, िनवेदन िदन वा मु ा मािमलास ब धी
अ य कुनै काम कारबाही गनुपन भएमा अड् डाको
अनमु ित िलई ती मािनसह को एकाघरसँग बसेका
सो वष नाघेको हकवालाले हद यादिभ गन
पाउनेछ" भ ने उ लेख भएको र सोही नं.को देहाय२ मा "मािथ दफा १ मा लेिखएबमोिजम एकाघरका
हकवाला नभएमा सोही दफामा लेिखएको यि को
हकमा िनजलाई रेखदेख वा संर ण गन यि ले
अड् डाको अनुमित िलई सो यि को तफबाट

नािलस, ितउ र, पुनरावेदन, िनवेदन िदन वा
मु ा मािमलास ब धी अ य कुनै काम कारबाही गन
पाउनेछ" भ ने उ लेख भएको देिखएबाट उ नं.ले
संर क रहनु पन भनी उि लिखत यि ह को हकमा
नालेस उजरु गनलगायतका कामकारबाहीको िनिम
अड् डाको अनमु ित िलनु पन भ ने यव था गरेको
देिखएको छ ।
६. उ मु ा दता हँदाका बखत िनवेदक
नाबालक रहेकोले नै िनजको हकमा संर कको
पमा िनजको एकासगोलमा रहेक आमा ियनै
िवप ीम येक कहानी राणाले संर कको हैिसयतले र
आ नो हकमा समेत िफरादप दायर गरेको देिखएको
छ । उ मु ामा िफराद गन अ य वादीह समेत ियनै
िनवेदकको एकाघर प रवारका साखै दाजहु रहेको
देिखएको छ । िनजह ले उ मु ाको दाबी िफता गरी
िलँदा यी िनवेदकको हकमा िनजको कुनै सा पि क
हक ित उदािसन रहेको वा बदिनयत राखेको वा
िनज नाबालकलाई ा हन आउने कुनै स पि ित
बेवा ता गरी छाडी िदने गरी मु ा िफता गरी िलएिदएको
अव थासमेत देिखएन । िनवेदकको हकमा उ मु ाको
रोहमा संर कको भूिमकामा अ य कुनै उनाउ यि
रहेको नभई िनजको एकाघरमा रिहरहेक आ नै
आमाले िनवेदकको हकमा संर क भई एवं आ नो
हकमा समेत दायर गरेको उ मु ा िफता िलँदाको
ि यामा त कालीन अव थामा संरि त रहेक यी रट
िनवेदक नाबालकको हकमा समेत वतः मु ा िफता
हन जाने नै ह छ । यसरी दायर भएका मु ामा वादी
दाबी िफता वा खारेज ग रिदँदा संरि त नाबालकको
हकको िफराद दाबीलाई मा बाँक रािखरा न पन
बा या मक कानूनी यव थासमेत रहेको देिखएको
छै न । य तो अव थामा नाबालकको हकमा दायर
रहेको मु ामा सोही संर कले मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको ९२ नं. बमोिजम िफता िलन नस ने
भ ने अथ गन िम ने देिखँदैन ।
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७. अ.बं. ८३ नं. अनस
ु ार नाबालकको हकमा
अड् डाको अनमु ित िलई िफराद दायर गनु भनेको
िनज नाबालकको हक िहत संर णाथ नै हो । आमाले
छोरीको हकमा समेत मु ा दायर गरेकोमा आ नो र
छोरीको हकमा समेत मु ा िफता िलएको अव था
छ । यसरी दायर भएको मु ा िफता गन नै नसिकने
भ ने कुनै कानूनी ब देज पिन छै न । यसरी मु ा
िफता िलँदा आमाले नाबािलकको हक िहतमा ग भीर
आघात पु याउने उ े यले नै मु ा िफता िलएको भ ने
प पमा पिु भएको हनपु छ । मु ा िफता िलएको
मा आधारमा आमाले नाबािलकाको िहत ितकूल
मु ा िफता िलएको भनी िन कषमा पु न यायोिचत
देिखएन ।
८. आ नै आमा जसले आ नी छोरीको
संर ण ग ररहेक छन् उसैले छोरीको िहत ितकूल काय
गछ भ ने सो न सिकने िवषय होइन । प कारणको
अभावमा आमाले छोरीको िहत ितकूल काय गरेको
भनी िन कष िनका न िम दैन । जालसाज मु ा िफता
िलएकोमा आमासमेत उपर ततु रट िनवेदन परेको
देिख छ तर सोही जालसाजी मु ा िदने अ य वादीले
सो स ब धमा कुनै िववाद याएको देिखएको छै न ।
९. रट िनवेदकको हकमा दायर अंश
मु ा िज ला अदालतमा तामेलीमा रहेको अव था
छ । सो अंश मु ा तामेलीबाट जगाई कारवाही अिघ
बढाउन सिकने अव था पिन िनवेिदकालाई रहेकै
देिख छ । य तो अव थामा आ नी आमाले मु ा
िफता िलएकोलाई छोरीको िहत ितकूल काय भयो
भनी िवनाआधार, िवना माण मा न सिकने ि थित
देिखएन ।
१०. यसरी त कालीन अव थामा
नाबालक रहेक यी रट िनवेदकको हकमा िनजको
संर क आमाले नै दायर गरेको उ मु ाबाट िनज
नाबालकको हक मा ने वा असरु ि त गरी िनजको कुनै
स पि मा संर कले बदिनयत राखी उ मु ा िफता

गरी िलए िदएको अव थासमेत देिखन नआएकोले
कानूनबमोिजम मु ा िफता िलने िदने गरी िमित
२०६५।१२।३० मा भए ग रएका उपयु कायह बाट
िनवेदकको कुनै कानूनी तथा संवधै ािनक हकमा असर
पु न गएको भनी मा न िम नेसमेत देिखएन ।
११. तसथ, काठमाड िज ला अदालतमा
िवप ीह ले अ.बं. ९२ नं. बमोिजम मु ा िफता िलन
िदएको िनवेदन तथा काठमाड िज ला अदालतले
िमित २०६५।१२।३० मा मु ा िफता िलने िदने
गरेको आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका
स पूण काम कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर गरी
सो जालसाजी मु ा दता गरी म िनवेिदकालाई मु ामा
तारेखमा राखी कानूनबमोिजम याय िन पण गनु
भनी िवप ी काठमाड िज ला अदालतका नाममा
परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । ततु रट दताको दायरी लगत
क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृत : सरु थ साद ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभु म् ।
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९९९६ - ल मी साह कानु िव. राम योित कनइु न
यथ का तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

नणय नं . ९९९६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
फै सला िमित : २०७४।११।३०
०६९-CI-१०७१

सु तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
मा. यायाधीश ी स यमोहन जोशी था
पनु रावेदन अदालत हेट डा

मु ा: उ ेषण / परमादेश
पनु रावेदक / िवप ी : पसा िज ला, अलौ गा.िव.स.
वडा नं. २ ब ने ल मी साह कानु
िव
यथ / रट िनवेदक : पसा िज ला, अलौ गा.िव.स.
वडा नं. २ ब ने राम योित कनइु न
§ कुनै ज गाको ज गाधनीले सो ज गाको
मोही लगत क ा ग रपाउँ भनी िदएको
िनवेदनमा िनणय गन अिधकार ा िनकाय
वा अिधकारीले िनणय गनुपूव सो ज गाको
मोही वा िनजको हकवालालाई सुनुवाइ र
ितवाद गन मौका िदई दवु ै प का कुरा
सनु ी िनणय गनपदछ
। मोही वा िनजको
ु
हकवालालाई सुनुवाइको मौका निदई के बल
ज गाधनीको िनवेदनको आधारमा मा
एक प ीय पमा मोही लगत क ा हने गरी
भूिमसुधार कायालयले गरेको िनणयबाट
मोहीको मोहीयानी हकमा ितकूल असर
पन हदँ ा य तो िनणय ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत भई बदरभागी हने ।
( करण नं.८)
पनु रावेदकका तफबाट :

आदेश
या. मीरा खड् का : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको
संि त य र ठहर यस कार छःकृ णा कुमारीको नाउँमा सव नापी दता
रहेको िक.नं. ४४ को ज.िव. १-१-० को दतावाला
िविधवत् मोही म िनवेदकको व.ससरु ा बली साह
हनभु ई वहाँले जोतभोग गरी मोहीको १ नं. लगत भरी
३ नं. माणप समेत ा त गरी भोगचलन गद आउनु
भएको िथयो । ससरु ाको २०३१ सालमा मृ यु भयो भने
वहाँक प नीको सोअगावै मृ यु भएको िथयो । ससरु ा
बली साहको मृ यपु चात् वहाँका ४ भाइ छोराह ले
घरसारमा चल
ृ स पि
ु ो मानो अलग गरी भएको पैतक
र मोही हकको ज गा जिमनसमेत मौिखक पमा ब डा
लगाई भोगचलन गरेका िथय । उि लिखत िक.नं.
४४ बाट िक ाकाट भई िवप ी ल मी साहको नाउँमा
कायम भएको िक.नं. २३८ को ०-१०-० ज गा म
िनवेदकका पितले मोहीको हैिसयतले जोतभोग गन
र मोही हकसमेत मेरा पितले नै नामसारी गराउने
सहमित भएकोले सोहीबमोिजम म िनवेदकसमेतले
भोगचलन गरी आउने ममा पित मग साह
कानक
ु ो २०४१।७।१० मा िनधन भयो । उ ज गा
म िनवेदकले आजस म मोहीको हैिसयतले भोगचलन
गरी कुत बालीसमेत बझ
ु ाउँदै आएकोमा िवप ी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
भूिमसधु ार कायालय पसाबाट िमित २०६८।१२।२१
मा सनु वु ाइको मौका निदई मोही लगत क ा गन गरी
भएको िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
हँदा उ िनणय बदर गरी मोहीयानी हक यथावत्
रा नु भनी िवप ीह का नाउँमा उ ेषणलगायत
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने राम योती
कनइु नको िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गनु नपन हो ?
आदेश जारी गनु नपन कुनै आधार माण र कारण
भए साथै राखी बाटोको यादबाहेक १५ िदनिभ
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय नेपालग जमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी आदेश र िनवेदन प को
ितिलिप साथै राखी िवप ीह का नाममा याद
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध
यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । िनवेदकले
अ त रम आदेशसमेतको माग गरेको स ब धमा िवचार
गदा दवु ै प लाई राखी छलफल गराउन उपयु
देिखँदा िमित २०६९।५।५ गते छलफलको िदन तोक
िवप ीह लाई सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६९।४।२९
को आदेश ।
िनवेदकले दाबी िलएको सािबक िक.नं. ४४
को मोही िनवेदकको व.ससरु ा बली साह भएको
मोिहयानी हकको माण प बाट देिखएको छ ।
सोही ज गा िक ाकाट भई िक.नं. २३८ को जगामा
िनवेदकले मोहीको हैिसयतमा जोतपोत, भोगचलन गन
ह त ेप नगनु भनी पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ३३क(१) बमोिजम यथ ल मी
साह कानूको नाउँमा अ त रम आदेश जारी ग रिदएको
छ । सोको जानकारी िवप ी ल मी साहलाई िदई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०६९।५।५ को आदेश ।
सनु र साह, ह र साह, बली साह र न दु साह

सगोलमा रहँदाको अव थामा २०२३।११।४ का िदन
दाबीको ज गा कृ णकुमारीबाट ख रद गरेको र उ
ज गामा बली साह मोही हनभु एको हँदा ४ अंिशयार
सगोलमा नै रहेको हँदा भूिमसधु ार कायालय, पसाबाट
माणसमेतको मू याङ् कन गरी मोही लगत क ा हने
गरी िनणय भएको छ । िवप ी राम योतीसमेतको
नाउँमा दता रहेको िज ला पसा गा.िव.स. अलौ वडा
नं. ३ िक.नं. ४३ को ज.िव. १-१-० ज गाको मोही बली
साहका भाइ न दु साह कानू हनभु एकोमा िवप ीह ले
ी भूिमसधु ार कायालय, पसामा सगोलको मोही
लगत क ा ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनको आधारमा
िमित २०६८।९।२७ मा न दु साहको नाउँको मोही
लगत क ा हने िनणय भइसके को छ । स य कुरा लोप
गरी दायर गरेको िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ल मी साह कानूनको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले दाबी िलनु भएको ल मी साह
कानूको नाममा दता कायम रहेको िज ला पसा गा.िव.स.
अलौ वडा नं. ३ िक.नं. २३८ को ज.िव. ०-१०-०
ज गाको मोही बली साह कानूको नाम भूिमसधु ार
कायालय, पसाको च.नं. ७३५ िमित २०६८।१२।२१
को प ानस
ु ार मोहीको नाउँ क ास म गन काय यस
कायालयबाट भए गरेको हो । रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मालपोत कायालय,
पसाको िलिखत जवाफ ।
भूिमसधु ार कायालय, पसाको नाउँमा जारी
भएको सूचना याद िमित २०६९।४।३२ मा तामेल
भएकोमा िलिखत जवाफ परेको नदेिखएको ।
बली साह र राधा साहको बाबु ह र साह
दाजभु ाइ भई िववािदत िक.नं. २३८ को ज गाधनी
हक ा त हँदा सगोलमा रहेको भ ने कुरा थािपत गन
सबदु माण पेस गन नसके को ि थितमा बली साह वा
िनजको हक खाने िनवेिदकालगायतका हकवालाह
कसैलाई नबझ
ु ी िनजह लाई आ नो कुरा भ ने मौका
निदई मोही लगत क ा गन गरी भूिमसधु ार कायालय
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९९९६ - ल मी साह कानु िव. राम योित कनइु न
पसाबाट भएको िमित २०६८।१२।२१ को िट पणी
आदेश ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत देिखँदा
उ ेषणको आदेश जारी भई बदर हने ठहछ । भूिमसधु ार
कायालयको उ िनणय बदर हने ठहरेकाले िक.नं.
२३८ को मोिहयानी हक यथावत् कायम ग रिदनु भनी
िवप ी भूिमसधु ार कायालयका नाउँमा परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रिदएको छ भ ने पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६९।८।१३ को आदेश ।
न छे द साह कानूको ४ छोरा सनु र साह, ह र
साह, बिल साह र न दु साह भएकोमा ह र साहको छोरा
राधा साह र राधा साहको छोरा म पनु रावेदक ल मी
साह कानु हँ र िवप ी राम योती कनूईन बली साहका
छोरा मगर साहक प नी हन् । सािबक ज गाधनी व.
कृ णकुमारीका नाउको िक नं. ४३ र िक न ४४ ज गा
हा ो बाजेह सगोलमा रहँदाको अव थामा प रवारको
संयु
मले जोती कमाई आएकोमा भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २(क) बमोिजम िक नं ४४ मा
िवप ीका ससरु ा बली साह र िक नं. ४३ मा का छा
बाजे न दु साह मोही भएकोमा िमित २०२३।११।४
मा िक.नं. ४४ को ज गा कृ णकुमारीबाट म
पनु रावेदकको िपता राधा साह कानूले ख रद गरी
िक ाकाट हँदा िक.नं. २३८ कायम भएको हो । उ
िक.नं. २३८ को ज गाको मोही िवप ीको ससरु ा बली
साह र पित मग साहको समेत मृ यु भइसके को र
िवप ीले मोही नामसारी नगराएको तथा सगोलको
अंिशयार भएकोले माणसमेतको मू याङ् कन गरी
कानूनबमोिजम भूिमसधु ार कायालय पसाबाट मोही
लगत क ा हने गरी िमित २०६८।१२।७ मा िनणय
भएको अव था हँदा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
भएको फै सला एकासगोलको प रवार मोही हँदैन भनी
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको
िवपरीत हँदा बदर ग रपाउँ भ ने बेहोराको ल मी साह
कानूको िमित २०६९।१२।१८ मा यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन प ।

यसमा भूिमसधु ार कायालय, पसाबाट भएको
िमित२०६८।१२।२१ को िट पणी आदेश बदर भएको
अव थामा पनु रावेदकलाई ितवादको मौका िदई
पनु ः िनणयाथ पठाउनु पनमा मोहीयानी हक यथावत
कायम ग रिदनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६९।८।१३
को आदेश फरक पनस ने देिखँदा अ.बं. २०२ नं.
बमोिजम िवप ीलाई िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने िमित २०७३।५।२६ को यस अदालतको
आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदन प सिहतको स पूण िमिसल अ ययन
गरी ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट रट
जारी गन गरी भएको िमित २०६९।८।१३ को आदेश
िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
पु नस छ, स दैन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा कृ णा कुमारीको
नाउँमा सव नापी दता रहेको िक.नं. ४४ को ज.िव.
१-१-० को दतावाला िविधवत् मोही म िनवेदकको
व.ससरु ा बली साह हनु भई वहाँले जोतभोग गरी
मोहीको १ नं. लगत भरी ३ नं. माण प समेत ा त
गरी भोगचलन गद आउनु भएको िथयो । िक.नं. ४४
बाट िक ाकाट भई िवप ी ल मी साहको नाउँमा
कायम भएको िक.नं. २३८ को ०-१०-० ज गा म
िनवेदकका पितले मोहीको हैिसयतले जोतभोग गन
र मोही हकसमेत मेरा पितले नै नामसारी गराउने
सहमित भएकोमा सनु वु ाइको मौका निदई भूिमसधु ार
कायालय पसाबाट िमित २०६८।१२।२१ मा मोही
लगत क ा गन गरी भएको िनणय ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत हँदा उ िनणय बदर गरी मोहीयानी
हक यथावत् रा नु भनी िवप ीह का नाउँमा
उ ेषणलगायत परमादेशको आदेश ारा जारी ग रपाउँ
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भ ने िनवेदन दाबी रहेको देिखयो ।
३. सनु र साह, ह र साह, बिल साह र न दु साह
सगोलमा रहँदाको अव थामा िमित २०२३।११।४ मा
कृ णकुमारीबाट ख रद गरेको दाबीको ज गाको मोही
एकासगोलको अंिशयार िवप ीको ससरु ा बिल साह
भएको र एकासगोल अंिशयार मोही हन नस ने हँदा
माणको मू याङ् कन गरी मोही लगत क ा भएकोले
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िलिखत जवाफ रहेको
ततु मु ामा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणलगायत
परमादेशको आदेश जारी हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको आदेशउपर िवप ी ल मी साह
कानूको िच नबझ
ु ी ततु पनु रावेदन पन आएको
रहेछ ।
४. पनु रावेदन प मा ततु मु ामा िववािदत
िक नं २३८ को मोही िवप ी राम योती कनूईनका
सस
ु रु ा बली साह एकासगोलको अंिशयार भएको
र एकासगोलको प रवार मोही हँदैन भनी सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत
हँदा बदर ग रपाउँ भनी मु य िजिकर िलएको देिख छ ।
५. पनु रावेदन प को बेहोराबाट न छे द साह
कानूको ४ छोरा सनु र साह, ह र साह, बिल साह र
न दु साह भएकोमा ह र साहको छोरा राधा साह र
राधा साहको छोरा यी पनु रावेदक ल मी साह कानू
र यथ राम योती कनूईन बली साहका छोरा मगर
साहक प नी हन् भ ने देिख छ । कृ णकुमारीका
नाउँमा दता रहेको सािबक िक.नं ४४ को मोही यथ
/ रट िनवेदकका ससरु ा बली साह भएको र िनजले
मोहीयानी हकको माण प समेत ा गरेको कुरामा
िववाद देिखँदनै ।
६. िमिसल संल न भूिमसधु ार कायालय,
पसाको िमित २०६८।१२।२१ को िट पणी आदेशको
ितिलिपबाट कृ णकुमारीका नाउँमा दता रहेको
सािबक िक.नं ४४ बाट िक ाकाट गरी िक.नं २३८
यी पनु रावेदकका िपता राधा साह कानूले िमित

२०२३।११।०४ ख रद गरी िलएको र उ ज गाको
मोही बली साह नै रहेको भ ने त य यी पनु रावेदकले
िलिखत जवाफमा समेत वीकार गरेको देिखयो ।
७. पनु रावेदकका िपता राधा साह कानूले
िक.नं २३८ को ज गा ख रद गरेपिछ यी पनु रावेदकले
उ ज गाको मोही सगोलको अंिशयार भएकोले मोही
लगत क ा ग रपाउँ भनी िमित २०६८।१२।७ मा
भूिमसधु ार कायालय, पसामा िनवेदन िदएको र सो
िनवेदनको आधारमा िमित २०६८।१२।२१ मा मोही
महलमा रहेको बली साहको नामको मोही लगत क ा
गन िनणय गरेको देिख छ । यसरी िक नं २३८ को
मोही बली साहको नाउँको मोही लगत क ा गन िनणय
गनअिघ
ु भूिमसधु ार कायालयले मोही बली साहका हक
खाने छोरा बहु ारीलाई सनु वु ाइको मौका िदएकोसमेत
देिखँदनै ।
८. कुनै ज गाको ज गाधनीले सो ज गाको
मोही लगत क ा ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा िनणय
गन अिधकार ा िनकाय वा अिधकारीले िनणय
गनपु ूव सो ज गाको मोही वा िनजको हकवालालाई
सनु वु ाइ र ितवाद गन मौका िदई दवु ै प का कुरा
सनु ी िनणय गनपदछ
। मोही वा िनजको हकवालालाई
ु
सनु वु ाइको मौका निदई के बल ज गाधनीको िनवेदनको
आधारमा मा एक प ीय पमा मोही लगत क ा
हने गरी भूिमसधु ार कायालयले गरेको िनणयबाट
मोहीको मोहीयानी हकमा ितकूल असर पन हँदा
य तो िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत भई
बदरभागी ह छ ।
९. ततु मु ामा बली साहको हक खाने
छोरा बहु ारी रट िनवेिदकालगायतका हकवालालाई
नबझ
ु ी िनजह लाई सनु वु ाइको मौका निदई बली
साहको नामको मोही लगत क ा गन गरी भूिमसधु ार
कायालय, पसाबाट भएको िमित २०६८।१२।२१
को िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत देिखन
आएकोले पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट उ ेषण र
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९९९७ - अिधव ा दलबहादरु धामीसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत
परमादेशको आदेश जारी गन गरी भएको फै सलालाई
िव
अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा पनु रावेदकको पनु रावेदन िवप ी : नेपाल सरकार धानम ी तथा मि प रषद्
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
सिचवालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
१०. अतः मािथ िववेिचत त य, आधार
र माणबाट पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
§ वा यस ब धी अिधकार आिथक,
२०६९।८।१३ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
सामािजक
तथा
साँ कृितक
हने ठहछ । पनु रावेदक ल मी साह कानूको पनु रावेदन
अिधकारअ तगत पन अिधकार हो । यी
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
अिधकारको काया वयनको लािग रा यले
क ा गरी िमिसल िनयमानस
उपल ध ोत साधनह को अिधकतम
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उपयोग गद गितशील पमा ा
उ रायमा सहमत छु ।
गद जानको लािग आव यक उपायह
या. तेजबहादरु के .सी.
अपनाउनुपछ तर मानव जीवनको
आधारभूत आव यकतासँग जोिडएका
इजलास अिधकृतः भगवती शमा ढुङ्गाना
िवषयह ज तै खा ा न, आवास,
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३० गते रोज ४ शभु म् ।
आधारभूत िश ा तथा वा यलगायतका
अिधकारह रा यको Core minimum
&
obligation अ तगत पन भएकोले
यी अिधकारह को काया वयनको
लािग देशको आिथक अव था तथा
ोत साधनको उपल धतालगायतका
नणय नं . ९९९७
िवषयह असा दिभक ह छन् र रा यले
सव च अदालत, संयु इजलास
यी अिधकारह को काया वयनको लािग
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
त काल कदमह चा नपु न ।
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
( करण नं.९)
आदेश िमित : २०७५।३।१४
§ रा यले नाग रकलाई औषधी /
०६९-WO-०२०२
खोपलगायतका
वा य सेवाह
उपल ध गराउनु मा ै पया हदँ ैन र यसो
िवषयः उ ेषण / परमादेश
गदमा नाग रकह को वा यस ब धी
अिधकार याभूत भएको भनी मा न
िनवेदक : िज ला बझाङ मौलाली गा.िव.स. वडा
िम दैन । रा यले उपल ध गराएका
नं.४ रकै ल थायी घर भई हाल काठमाड
यस कारका सेवाह कुन गुण तरका छन्
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा
र ितनले लि त वगको वा यस ब धी
नं.११ बबरमहल ब ने अिधव ा दलबहादरु
सम या समाधान गन स छन् वा स दैनन्
धामीसमेत
भ ने सवाल पिन उि कै मह वपूण
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ह छ । गुण तरीय सेवा पाउनु नाग रकको
हक हो भने गुण तरीय सेवा उपल ध
गराउनु रा यको कत य हने ।
§ िबरामीलाई खोप िदई उपचार गन काय
उपभो ा संर ण ऐनको योजनको लािग
‘सेवा’ िभ पन भएकोले उपभो ालाई
िवतरण ग रने व तु तथा सेवामा गण
ु तर
कायम गन दािय व रा यमा रहेको हने ।
§ वा य सेवा ज तो मािनसको बाँ न
पाउने हक (Right to Life) सँग य
पमा जोिडएको सेवालाई रा यले
संवेदनशील पमा िलई यसको िवतरण
गदा पया सावधानी अपनाउनु पछ ।
यसैगरी औषधी र खोपको िवतरण गदा
तथा अ य उपचारको िविधह अपनाउँदा
उपचारमा संल न िचिक सकले पिन पया
सावधानी (Due Diligence) अपनाउनु
पछ । भावकारी उपचारको लािग सही
औषधी, सही मा ामा, सही त रकाले, सही
अविधिभ , सही मू यमा सेवन / योग गन
आव यक हने ।
( करण नं.११)
§ रा यले नाग रकलाई खोप तथा औषधी
िवतरण गनु कोरा औपचा रकताको िवषय
होइन । यो नाग रकको वा यस ब धी
सम या समाधान गरी नाग रकको
वा यस ब धी अिधकारको याभूत
गनको लािग रा यले गनुपन अहम्
दािय वको िवषय हो । तसथ औषधी
/ खोपको तर क तो छ र यसले
योगकता नाग रकह लाई नकारा मक
असर गछ वा गदन भ ने स ब धमा रा यले
पया गहृ काय गनुपछ र कुनै कारको
नकारा मक असर वा हािन पु न गएको

अव थामा अपनाउनपु न उपायह को
स ब धमा समेत रा य सजग र तयार
रहनपु न ।
( करण नं.१२)
§ मानवीय ुिटको कारण वा वातावरण
दूिषत भएको कारणले खोपको भाइल
दूिषत भएकोले बालबािलकाको मृ यु
भएको भ ने भनाइबाट रा यले उ मिु
पाउन स ने हदँ ैन । कुनै अमक
ु कारणले
खोप दिू षत भएको कारण देखाउँदैमा
आफूले िवतरण गरेको खोपले पारेको
नकारा मक भावको कारण सृिजत
दािय वबाट रा यले उ मुि पाउन
नस ने ।
( करण नं.१५)
िनवेदकका तफबाट :
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायिधव ा
यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३

ी

आदेश
या. िव भर साद े : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा
१०७(२) बमोिजम दता हन आएको ततु िनवेदनको
संि त य र आदेश यस कार रहेको छः
रट िनवेदनको बेहोरा
हामी िनवेदकह सि य कानून यवसाय
पेसा गद आएको यि ह साथै मानव अिधकारको
े मा पिन काम गद आएको अिधकारकम पिन ह ।
िवप ी नेपाल सरकारले दादरु ा िव को खोप लगाउने

760

९९९७ - अिधव ा दलबहादरु धामीसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत
योजनाअनु प डोटी िज लाको काडामाड गा.िव.स.
लगायतका बालबािलकाह लाई दादरु ा िव को
खोप लगाउने ममा चार जना बालबािलकाको मृ यु
भएको, सोही कारणबाट कय बालबािलकाह िबरामी
भएको समाचार बािहर आएको िथयो । यस घटनाको
बारेमा ारि भक छानिबनबाट दादरु ाको खोपकै
कारणले मृ यभु एको भिनएको छ भने यसबारेमा िवप ी
वा य म ालयको बाल िवशेष समेतको टोलीले
घटना थलको अ ययन गरी स यत य ितवेदन
सावजिनक गन िज मा िलएकोमा अझै ितवेदन बािहर
याएको छै न । तर िवप ीह ले य तो ग भीर खालको
घटना भई अनाहकमा चार जना बालबािलकाले यान
गमु ाइस दासमेत सो काय मलाई त काल रो नक
ु ो
साटो खोप लगाउने काय जारी राखेकोले डडे धरु ाको
गणेशपरु ७ का बालकको मृ यु भयो । यसरी पटक
पटक बालबािलकाह को मृ यु तथा िबरामी भइरहेको
अव थामा पिन िवप ीह ले फे री पिन खोप काय म
जारी राखेकोले उ खोप त काल ब द नगरे अ
िनद ष बालबािलकाह को मृ यु हने स भावना
भएकोले यस घटनाको स ब धमा छानिबन गन
उ च तरीय छानिबन गठन गरी पीिडत प रवारलाई
ितपूितका साथ अब उ ा त मानवको िजउन पाउने
हकमािथ नै खेलवाड गद िविभ न खोप तथा औषधीको
नाममा हेलचे याई नगरी खोप परी ण गनका लािग
िनि चत ि या अपनाई मानव जीवनको यारे टी
गरेर मा खोप लगाउने यव था गन उ ेषणयु
परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश जारी गरी
पाउन नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम स मािनत सव च
अदालतमा उपि थत भएका छ ।
मौिलक हकअ तगत नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धार १२ ले येक यि लाई
स मानपूवक बाँ न पाउने हक हनेछ भ ने यव था
गरेको छ । यसैगरी धारा १६ ले वातावरण तथा

वा यस ब धी हक तथा धारा २२ले बालबािलकाको
हकको यारे टी गरेको छ । नेपालले आिथक, समािजक
तथा सां कृितक अिधकारस ब धी अिभसि ध,
१९६६, मिहला िव का सबै कारका भेदभाव
उ मल
ु न गनस ब धी महासि ध, १९७९, बाल
अिधकारस ब धी महासि ध, १९८९ समेतका धेरै
मानव अिधकारस ब धी अ तराि य कानूनह लाई
अनमु ोदन ग रसके को छ । बाल अिधकारस ब धी
महासि ध, १९८९ को धारा ६ ले बाँ न पाउने हक
येक बालबािलकाको ज मिस अिधकार हो भनी
प रा वीकार गछन् भिनएको छ भने धारा १४
मा वा यको अिधकारको यारे टी गरेको छ ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को तावनामा
बालबािलकाको हक, िहतको संर ण गरी ितनीह को
शारी रक, मानिसक र बौि क िवकास गन तथा दफा
४ मा वा यको अिधकारको यारे टी ग रएको छ ।
अ तराि य कानूनह लाई अनमु ोदन ग रसके पिछ
सोअनस
ु ार राि य कानूनह िनमाण गनपन
ु हछ।
नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले अ तराि य
महासि ध अिभसि धह लाई अनमु ोदन ग रसके पिछ
राि य कानूनसरह लागू ग रनपु न कानूनी यव था
गरेको छ ।
िवप ी नेपाल सरकार तथा वा य तथा
जनसं या म ालयले यसअिघ पिन पटकपटक
सवसाधारण जनताको वा यमा खेलबाड गरी
िविभ न औषधी परी ण गन गरेको समाचार बािहर
आइरहेका िथए । नेपालमा बालबािलकाह को
वा य ि थित एकदम कमजोर रहेको अव था
यसैमा सदु रु पि चममा यो म अझ यून रहेको छ ।
दादरु ा िव को खोप लगाउने काय आफै ँ मा नरा ो
होइन, तर सो खोपको सकारा मक नकारा मक असर
के पछ सोबारेमा अ ययन नै नगरी, असर परी हालेमा
सोको उपचार कसरी गन सोबारेमा कुनै पूवयोजना नै
नगरी बालबािलकाको जीउन पाउने हकमा कुठाराघात
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
पान गरी थालनी गरेको र सोही सईु को कारणले
बालबािलकाको मृ यु भएको भनी िज ला वा य
कायालयका अिधकृतले सावजिनक ग रसके का तथा
डोटी िज ला अ पतालका डा टरसमेतले यसै सईु का
कारणले बालबािलकाको मृ यु भएको हनस ने भनाई
सावजिनक ग रसके पिछ पिन काय मलाई थिगत
नगन भनाई सावजिनक गद सोही कारणले डडे धरु ा
गणेशपरु का बालकको मृ यु भएको सावजिनक हनु
िवप ीह को मु य कारणले िनद ष बालबािलकाको
मृ यु भएको यथाथता हो । अझ यसै कारणले कित
बालबािलकाको यान खतरामा छ सोको कुनै
त याङ् क छै न । डोटीमा मा कय बालबािलकाह
अझै अ पतालमा भना गरी उपचार भइरहेको समाचार
बािहर आइरहेका छन् ।
तसथ यसरी हचवु ाको भरमा कुनै पिन खोप
काय म स चालन गदा खोपको बारेमा गिहरो अ ययन
गरी सोबाट आउनस ने नकारा मक प रणामलाई
रोकथाम गनका लािग िव ततृ पूवतयारी गरेर मा
खोप स चालन गन, सबै नाग रकको बाँ न पाउने हक
अिधकार सिु नि चत गरी थप बालबािलकाह अझै
बढी संवेदनशील र कमजोर हने भएकाले उनीह ले
बाँ न पाउने अिधकार, वा य अिधकारमा यान
िदएर मा काय म स चालन गन साथै मतृ क
बालबािलकाह को सबै अिभभावकलाई उिचत
ितपूित िदलाई अ य िबरामी बालबािलकाह को
हकमा िन:शु क उपचार तथा उनीह ले बेहोनु
परेको हैरानीको उिचत थप ितपूितसमेतका लािग
िवप ीह को नाममा उ ेषणयु परमादेश जारी
ग रपाऊँ ।
ततु रट िनवेदनको टुङ्गो ला न
समय ला ने भएको तर िवप ीह ले दादरु ा खोप
काय म हालस म नरोक थानीय गाउँ गाउँमा
खोप काय मह जारी राखेको अव था रहेको तथा
थानीयह ले आ ना बालबािलकाह लाई यो खोप

नलगाउने भने पिन जबरज ती गन तथा सो सईु बाट
कुनै पिन असर पदन भ दै थानीय वा यका
कमचारीह माफत खोप लगाउने म जारी रहेकोले
ठूलो सं यामा बालबािलकाह जोिखममा पन
स भावना भएकोले मु ाको टुङ्गो नलागेस मका
लािग उ खोप काय म थिगत गनु गराउनु
भ ने िवप ीह को नाममा अ त रम आदेश जारी
ग रपाऊँ । साथै बालबािलकाको यान तथा वा य
ज तो संवेदनशील िवषय भएको र यसलाई िढलो गदा
अझ थप असर पन स भावना भएकोले सव च अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ६३(३) बमोिजम
अ ािधकार िदई मु ाको सनु वु ाइ हने यव थासमेत
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन प ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकह को
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन
नपन हो? यो आदेश ा त भएको िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु भनी रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी िवप ीह लाई
सूचना पठाई यसको बोधाथ महा यायािधव ाको
कायालयमा पठाई िदनु र िलिखत जवाफ परेपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु ।
िनवेदकले अ त रम आदेशसमेतको माग
गरेको देिखँदा सो स ब धमा दवु ै प राखी छलफल
गरी आदेश गनु उपयु हने देिखएकोले सोको लािग
िमित २०६९।५।२७ को पेसी तोक छलफलमा भाग
िलन ितर ीह को नाउँमा सूचना पठाई िनयमानस
ु ार
पेस गनू । साथै ततु िनवेदन जनसाधारणको
वा यसँग य स बि धत रहेको देिखँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)
(च५) बमोिजम अ ािधकार दान ग रिदएको छ भ ने
बेहोराको िमित २०६९।५।१८ मा यस अदालतबाट
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भएको आदेश ।
िज ला वा य कायालय, डोटीको िलिखत जवाफ
डोटी िज लाको काडामाड गा.िव.स.
लगायतमा बालबािलकालाई दादरु ा िव को खोप
लगाउने ममा खोपकै कारण मृ यु भएको भिनएको
छ, यो एकदमै िनराधार छ । डोटी िज लाको
काडामाड गा.िव.स. खोप काय मअ तगत पिहलो
चरणको सानागाउँ इलाका वा य चौक िभ
पदछ । उपयु पिहलो चरणमा काडामाड गा.िव.स.
लगायत १० गा.िव.स. र िसंगो नगरपािलकामा एकै साथ
खोप काय म स चालन भएको ह छ । यसरी
खोप लगाइँदा िमित २०६९।५।३ गते काडामाड
गा.िव.स.मा कुल १९ जना बालबािलकालाई खोप
लगाइएकोमा दादरु ाको खोप लगाइएका ६ जना
बालबािलकाम ये ४ जनाको िनधन भयो भ ने
खबर िमित २०६९।५।४ गते साँझ ६ बजे िज ला
वा य कायालय डोटीलाई ा त भएपिछ िमित
२०६९।५।५ गते िबहान डा.सि दप े को नेतृ वमा
िज ला वा य कायालय डोटीका खोप फाँट मख
ु ,
सानागाउँ वा य चौक का मख
ु र प कारसिहतको
टोली घटना थलतफ गई थलगत अवलोकन र
अ ययन गरी टोलीले िदएको जानकारीका आधारमा
दादरु ाको खोप लगाइएका काडामाड गा.िव.स. वडा
नं.६ धानक
ु ाडा ब ने १२ मिहनाको बालक िमलन
नेपालीले िमित २०६९।५।३ गते िबहान ११ बजे
खोप लगाएकोमा िनजलाई साँझ ६ बजे High grade
fever with rigors देिखई िमित २०६९।५।४ गते
िबहान ५ बजे िनधन भएको, ऐ.ऐ.वडा नं.७ थापागाउँ
ब ने ८ मिहनाको बािलका सज
ु ाता नेपालीले िमित
२०६९।५।३ गते िबहान ९:३० बजे खोप लगाएकोमा
िनजलाई साँझ ६ बजे High grade fever with
rigors देिखई िमित २०६९।५।४ गते िबहान ५ बजे
िनधन भएको, ऐ.ऐ. वडा नं.७ थापागाउँ ब ने १९

मिहनाक बािलका गौरी िचरालले िमित २०६९।५।३
गते िबहान १० बजे खोप लगाएकोमा िनजलाई साँझ
६ बजे Vomiting loose stool, fever with rigors
देिखई िमित २०६९।५।४ गते िबहान ३:३० बजे
िनधन भएको र पोखरी गा.िव.स. वडा नं.९ घर भई
काडामाड गा.िव.स. मामाघरमा रहेक ९ मिहनाक
अ जु िव.क.ले िमित २०६९।५।३ गते िबहान ११
बजे खोप लगाइएकोमा िनजलाई Vomiting & loose
stool, fever with rigors देिखई िमित २०६९।५।४
गते िबहान ५ बजे िनधन भएको र मतृ क ४ जना
बालबािलकाह लाई िनजह का आफ तह ले
वा य सं थामा कुनै जानकारी नगराई दाहसं कार
ग रएको पाइयो । खोप लगाइएका अका बालक
काडामाड गा.िव.स. वडा नं.५ धानक
ु ाडाका ११
मिहनाका रतन धानक
ु ले िमित २०६९।५।३ मा
िदउँसो १२ बजे खोप लगाएकोमा िनजलाई साँझ ६
बजे Fever with rigors followed by vomiting
२ episodes & loose watery stool overnight
देिखई िनज बालकलाई िमित २०६९।५।४ गते िदउँसो
२ बजे थानीय ि लिनकमा उपचार गन याइँदा
यहाँबाट रफर गरी िमित २०६९।५।५ गते साँझ
७:३० बजे डोटी िज ला अ पतालमा याई उपचार
गदा िनजको अव थामा सधु ार आई हाल िनजको
अव था सामा य रहेको छ भने सोही िमितमा खोप
लगाइएका अका ७ मिहनाका बालक भजन धानक
ु लाई
सामा य वरो आई पिछ िनजको अव था सामा य
रहेको भ ने थाहा हन गएको । यसथ, ब चाह लाई
खोप िदइसके पिछ िनजह लाई कामेर वरो आई
पखाला लािग बा तासमेत भएकोमा त काल उपचार
नपाएका कारण
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िज मेवारी पालना गद आएको हँदा

ततु

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
रट िनवेदनको औिच य समा त भएकोले िनवेदन
खारेजी भागी छ भ ने बेहोराको िज ला वा य धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयको
कायालय, डोटीका तफबाट ऐ.का िनिम कायालय िलिखत जवाफ
मख
नेपाल सरकार संिवधान तथा कानून द
ु राम वाथ यादवको िलिखत जवाफ ।
नाग रकका मौिलक एवं कानूनी हक, अिधकारको
िज ला वा य कायालय, डडे धुराको िलिखत संर ण एवं संव न गद उपभोगको सिु नि चतता दान
जवाफ
गन कुरामा ितब रहेको छ । यसै स दभमा दादरु ाज य
वा यमा खोपले मह वपूण भूिमका रोगबाट बालबािलकाह लाई सरु ि त गरी सबल र
खेलेको छ । संसारका अ य मल
ु क
ु ह मा पिन खोप व थ नाग रक िनमाण गन पिु नत उ े य िलई नेपाल
काय म स चालन छ । िवफर संसारबाट उ मल
ु न सरकारबाट बालबािलकालाई दादरु ा िव को खोप
भयो । पोिलयो उ मल
ु न हने ममा छ । नेपाल स चालन गरेकोमा िववाद छै न । दादरु ा िव को खोप
सरकार वा य तथा जनसं या म ालयबाट नै काय म स चालन भएकै समयमा िवप ी िनवेदकले
खोप काय म नेपाल रा यभर स चालनमा छ । दाबी िलनु भएज तो के ही िज लामा बालबािलकाको
हाल नेपालमा खोपबाट आठवटा रोगह को रोग मृ यु भएको भ ने कुरा सिु नन आएको स य हो । यस
दरमा कमी तथा बाल मृ यदु रमा समेत कमी आएको स ब धमा अ ययन गरी स यत य ितवेदन पेस गन
छ । सन् २००१ मा बाल मृ यदु र ित हजार ६४ नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयबाट
बाट घटेर सन् २०११ मा ित हजार ५४ पगु ेको छ बाल िवशेष सिहतको टोली गठन ग रएको र हालस म
र बालबािलकाह को खोप पाउने मौिलक अिधकार सो टोलीले त स ब धमा ितवेदन नबझ
ु ाएको भनी
भएको र रा यले उपल ध गराएको सेवा पाउनु िवप ी वयंले आ नो िनवेदनमा उ लेख गनभएको
ु
बालबािलकाह को ज मिस अिधकार भएकोले छ । यस अव थामा नेपाल सरकारबाट स चािलत दादरु ा
खोप ब द गदा झन रोगह बाट ब चाह को मृ यदु र िव को खोप काय मकै कारण बालबािलकाको
बढने भएकोले र अनस
ु धानका ममा याि सनमा मृ यु भएको हो भ ने िन कष िनका न मनािसब
खराबी नदेिखएकोले खोप काय म ब द गन िम दैन । हँदैन । िवप ीका अ य दाबीका हकमा स बि धत
यस डडे धरु ा िज लामा दादरु ा खोपले ब चाको मृ यु िनकायको िलिखत जवाफबाट प हनै नै छ । अतः
भएको होइन । िव.िस.िज. खोपले भएको भ ने कुरा उपयु आधार र कारणसमेतबाट यस कायालयलाई
समाचार मा यममा आए तापिन सो समाचार स ेषण िवप ी कायम गरेको हकमा स म रट िनवेदन खारेज
गदा योग ग रएको खोपको गणु तर एवं उपादेयताका भागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल
स ब धमा कुनै वा य िव को िन कष नै समावेश सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको
नगरी स ेषण ग रएको तथा अनस
ु धानबाट समेत िलिखत जवाफ ।
िनराधार भएको पिु भएकोले रट िनवेदन डडे धरु ाको
हकमा कपोकि पत र आधारहीन भएकोले खारेज वा य सेवा िवभागको िलिखत जवाफ
ग रपाउँ भ न बेहोराको िज ला वा य कायालय
उ घटनाको अनगु मन तथा अनस
ु धान
डडे धरु ाको तफबाट िनिम कायालय मख
ु डा.दगु ा गन वत सिमित (AEFI Committee) ले गरेको
ढुङ्गानाको िलिखत जवाफ ।
िनणय तथा िसफा रसअनस
ु ार ती बालबािलकाह लाई
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९९९७ - अिधव ा दलबहादरु धामीसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत
Toxic shock syndrome भएको जनु थानीय पमा
उ याि सन भाइल दूिषत (Contaminated)
भएको कारणले हनस ने उ लेख भएको उ भाइल
योग भइसके पिछ िनयिमत ि याअनस
ु ार नै न गरी
सिकएको, भाइल दूिषत हनमु ा वा यकम वयं सजग
हँदाहँदै पिन सेवा दान गन ममा मानवीय िु टका
कारण वा थानीय तरमा वातावरण दूिषत भएको
कारणले वा सरसफाइमा भएको कमीका कारणले पिन
हन स ने अव था देिखएकोले ती बालबािलकाको मृ यु
खोप याि सनको कारणले नभएको बेहोरा स बि धत
सबैमा अनरु ोध ग रएको साथै य तो घटना दोहो रने
निदन अनगु मन तथा अनस
ु धान गन वत सिमित
(AEFI Committee) ले िदएको सझ
ु ावह लाई
कडाइका साथ लागू गन म ालयले मातहतका
िनकायह लाई िनदशन िदएको र सो घटना खोप
याि सनको कारणले नभएको हनाले ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल
सरकार वा य तथा जनसं या म ालय, वा य
सेवा िवभागका िन. महािनदशक डा.िमङमार गे जेन
शेपाको िलिखत जवाफ ।
वा य तथा जनसं या म ालयको िलिखत
जवाफ
उि लिखत घटनाको अनगु मन तथा
अनस
ु धान गन वत सिमित (AEFI Committee)
ले गरेको िनणय तथा िसफा रसअनस
ु ार मृ यु भएका
बालबािलकाह लाई Toxic shock syndrome
भएको, जनु थानीय पमा उ याि सन भाइल
दिू षत (Contaminated) भएको उ भाइल योग
भइसके पिछ िनयिमत ि याबाट नै न गरी सिकएको,
भाइल दूिषत हनमु ा वा यकम वयं सजग हँदाहँदै
पिन सेवा दान गन ममा मानवीय िु टका कारण वा
थानीय तरमा वातावरण दूिषत भएको कारणले वा
सरसफाइमा भएको कमीका कारणले पिन हनस ने

अव था भएकोले ती बालबािलकाको मृ यु खोपको
कारणले नभएको तथा अगामी िदनमा य ता घटना
दोहो रन निदन अनगु मन तथा अनस
ु धान गन
वत सिमितले िदएका सझ
ु ावलाई कडाइका साथ
लागू गन म ालयले मातहतका िनकायलाई िनदशन
िदइसके को हँदा ततु रट िनवेदन खारेज भागी छ,
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार
वा य तथा जनसं या म ालय, रामशाहपथ,
काठमाड को तफबाट ऐ.का िनिम सिचव डा.
तीथराज बल
ु ाकोटीको िलिखत जवाफ ।
े ीय वा य िनदशनालयको िलिखत जवाफ
डडे धरु ा िज लाको गणेशपरु गा.िव.स.
वडा नं.७ मा २१ िदनको एक बालकको िब.िस.
जी.खोपबाट िमित २०६९।५।६ गते मृ यु भयो भ ने
खबर िमित २०६९।५।९ गते साँझ ४:०० बजे िज ला
जन वा य कायालयमा जानकारी आएकोमा िमित
२०६९।५।११ गते वा य अनस
ु धान टोलीले
अनस
ु धान गदा िमित २०६९।५।६ गते िदउँसो
११:३० बजे एउटै भायलबाट ४ जना ब चाह ले
खोप पाएकोमा अ ब चाह लाई के ही पिन नभएको,
उ २१ िदनको ब चा खोप पाएपिछ घर लगेर आमाले
ब चालाई दूध खवु ाएको ब चाले दूध खाएपिछ ब चा
सतु ेको र साँझ ७:०० बजे ओठ िनलो तथा पेट
सिु नएर मृ यु भएकोमा अनस
ु धान फाराम “ग”
बदुँ ामा िब.िस.जी.खोपबाट नभई ास ास रोगबाट
हनस ने िन कष तथा वा य सेवा िवभागको
िवशेष टोलीको बैठकको िनणयबाट पिन खोपबाट
नभई अ य कारणबाट हनस ने िन कष तथा वा य
सेवा िवभागको िवशेष टोलीको बैठकको िनणयबाट
पिन खोपबाट नभई अ य कारणबाट हनस ने पिु
भएकोले रट िनवेदकले खोपबाट भएको भ ने कुरा
आधारहीन भएको पिु ह छ भ नेसमेत बेहोराको
सदु रु पि चमा चल े ीय वा य िनदशनालय
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िदपायल, डोटीको तफबाट ऐ.का का.म.ु े ीय िनदशक
डा.िवकास लािमछानेको िलिखत जवाफ ।
कानून यवसायीह को बहस िजिकर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयको
लािग यस इजलासमा पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकको तफबाट बहस िनिम कोही
पिन उपि थत हनभु एन । िवप ीह को तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी यामकुमार
भ राईले नाग रकको वा यस ब धी अिधकार तथा
बाँ न पाउने अिधकारको संर ण गन सरकार ग भीर
छ । खोप लगाउने काय िव यापी पमा नै छ । खोप
चरणब पमा िवकास हँदै आएको छ । खोप उ पादन
कताले खोप उ पादन गरेपिछ WHO ले मािणत
गरेर िठक छ भनेपिछ मा बजारमा आउने हो । खोप
लगाउनअ
ु गािड हरेक तहमा परी ण ग र छ र िठक
भएपिछ मा खोप लगाइ छ । सेवा दान गन ममा
मानवीय िु टको कारण वा थानीय तरमा वातावरण
दूिषत भएको कारणले बालबािलकाको मृ यु भएको
हनस छ । दादरु ाको खोपको कारणले बालबािलकाको
मृ यु भएको होइन । उ घटनाको अनगु मन
तथा अनस
ु धान गन वत सिमितले िदएको
सझ
ु ावह लाई कडाइको साथ पालना गन वा य
म ालयले मातहतका िनकायह लाई िनदशन िदएको
र सो घटना खोपको याि सनको कारणले नभएको
हनाले ततु रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी बहस
गनभयो
ु ।
अदालतको िनणयादेश ठहर
रट िनवेदन, िलिखत जवाफ तथा
िलिखत बहसनोटको अ ययन गरी तथा िव ान्
सह यायािधव ाको बहस िजिकर सनु ी िनणयतफ
िवचार गदा ततु रट िनवेदनमा देहायको ह मा
के ि त रही िनणय गनपन
ु देिखयो ।

(१) वा यस ब धी अिधकार क तो कारको
अिधकार हो र नाग रकलाई यो अिधकारको
याभूत गनको लािग रा यको के क तो
दािय व रहेको ह छ?
(२) रा यले औषधी तथा खोपको िवतरण गदा
के क ता उपाय र सावधानीह अपनाउनु
पछ र सदु रु पि म े मा स चालन गरेको
खोप िवतरण काय ममा उ सावधानी
अपनाइएको िथयो वा िथएन?
(३) िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
गनपन
ु हो, होइन?
२. िनणयतफ िवचार गदा िवप ीह ले
सदु रु पि म े मा दादरु ा िव को खोप लगाउने
काय म स चालन गरेकोमा उ खोपको कारणबाट
बालबािलकाको मृ यु भएकोले त काल उ खोप
काय म ब द गरी कुनै पिन खोप काय म स चालन
गदा खोपको बारेमा गिहरो अ ययन गरी सोबाट
आउनस ने नकारा मक प रणामलाई रोकथाम गनका
लािग िव ततृ पूवतयारी गरेर मा खोप स चालन गन,
सबै नाग रकको बाँ न पाउने हक अिधकार सिु नि चत
गरी बालबािलकाह को बाँ न पाउने अिधकार,
वा य अिधकारमा यान िदएर मा काय म
स चालन गन साथै मतृ क बालबािलकाह को
सबै अिभभावकलाई उिचत ितपूित िदलाई अ य
िबरामी बालबािलकाह को हकमा िन:शु क उपचार
तथा उनीह ले बेहोनु परेको हैरानीको लािग उिचत
ितपूितसमेतका लािग िवप ीह को नाममा
उ ेषणयु परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग
रहेको देिख छ ।
३. सरकारले दादरु ाको खोप लगाउने काय
आफै ँ मा नरा ो नभए तापिन उ खोप लगाउँदा सो
खोपको सकारा मक र नकारा मक असर के पछ भ ने
स ब धमा अ ययन नै नगरी तथा असर परी हालेको
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अव थामा सोको उपचार कसरी गन भ ने बारेमा कुनै
पूवयोजना िवप ीह ले नबनाएकोले उ खोपबाट
भािवत भई बालबािलकाको मृ यु भएको भ ने
िनवेदकह को दाबी रहेको छ । यसअगािड पिन िवप ी
नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयले
जनसाधारणको वा यमा खेलबाड गरी िविभ न
औषधीह को परी ण गरेको समाचार बािहर आएको
भनी समेत िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको
देिख छ । यसरी ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले
सरकारले पूवयोजना र तयारी नग रकन परी ण गनको
लािग औषधी तथा खोपको िवतरण गरेको कारणले
नाग रकह को मृ यु भई नाग रकह को बाँ न पाउने
हक र वा यस ब धी हकको हनन् हन गएको भ ने
ग भीर उठाएको देिख छ ।
४. अब वा यस ब धी अिधकार क तो
कारको अिधकार हो र नाग रकलाई यो अिधकारको
याभूत गनको लािग रा यको के क तो दािय व रहेको
ह छ भ ने पिहलो को स ब धमा िवचार गदा व थ
रहन पाउनु मािनसको आधारभूत मानव अिधकार
हो । नेपालको स दभमा हेदा वा यस ब धी
अिधकारलाई संिवधानले नै मौिलक हकको पमा
यव था गरेको छ । ततु रट िनवेदन दायर हँदाको
समयमा िव मान नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १६(२) ले येक नाग रकलाई रा यबाट
कानूनमा यव था भएबमोिजम आधारभूत वा य
सेवा िनःशु क पमा पाउने हक हनेछ भनी यव था
गरेको िथयो भने हाल िव मान नेपालको संिवधानले
यस स ब धमा िव ततृ पमा थप यव था गद धारा
३५ मा िन न यव था गरेको छ ।
३५. वा यस ब धी हक : (१) येक
नाग रकलाई रा यबाट आधारभूत वा य सेवा
िनशु क ा गन हक हनेछ र कसैलाई पिन
आकि मक वा य सेवाबाट वि चत ग रने छै न ।
(२) येक यि लाई आ नो वा य उपचारको

स ब धमा जानकारी पाउने हक हनेछ ।
(३) येक नाग रकलाई वा य सेवामा समान
पहचँ को हक हनेछ ।
(४) येक नाग रकलाई व छ खानेपानी तथा
सरसफाइमा पहचँ को हक हनेछ ।
५. वा यस ब धी अिधकारलाई िविभ न
अ तराि य द तावेजह ले आधारभूत मानव
अिधकारको पमा यव था गरेका छन् । मानव
अिधकारस ब धी िव यापी घोषणाप , १९४८
ले वा यस ब धी अिधकारको स ब धमा अलग
यव था नगरेको भए तापिन धारा २५(१) मा येक
यि लाई आ नो प रवारको वा य र क याणको
लािग खा ा न, कपडा, आवास र औषधोपचारको
सुिवधा र आव यक सामािजक सेवाह ा गन
अिधकार रहेको ह छ भ ने यव था गरेको छ भने
आिथक,सामािजक तथा साँ कृितक अिधकारस ब धी
अ तराि य महासि ध, १९६६ मा यस स ब धमा
के ही िव ततृ यव था गद धारा १२(१) मा तुत
महासि धका प रा ह येक यि को शारी रक र
मानिसक वा यको उ चतम् ा य तरको उपभोग
गन अिधकार वीकार गदछन् भनी उ लेख ग रएको
छ । यसैगरी बाल अिधकारस ब धी महासि ध,१९८९
को धारा २४ मा बालबािलकाको वा यस ब धी
अिधकारको स ब धमा िवशेष यव था गद प
रा ह ले बालबािलकाको वा यको उ चतम
ा य तरको उपभोग तथा रोगको उपचार गन
पाउने र वा यको पुनलाभ गन पाउने सुिवधाको
अिधकारलाई वीकार गछन् । कुनै पिन बालबािलकाका
य तो वा य याहार सेवाह उपर पहँच पाउने
अिधकारबाट वि चत नभएको सुिनि त गन प
रा ह ले य न गनछन् भ ने यव था रहेको छ ।
६. यसरी नाग रकको वा यस ब धी
अिधकारलाई िविभ न अ तराि य कानून तथा

767

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
नेपालको संिवधान र ततु रट िनवेदन दायर हँदाको
समयमा िव मान रहेको नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ ले समेत आधारभूत मानव अिधकारको पमा
वीकार गरेको पाइ छ ।
७. वा यस ब धी अिधकारमा क तो
कारको अिधकारह रहेको ह छ भ ने स ब धमा
हेदा यसअ तगत वा यस ब धी वत ता र
वा यस ब धी हक वा दाबीको सम व पलाई
बु नपु छ । यसै स ब धमा संयु रा संघको आिथक,
सामािजक तथा साँ कृितक अिधकार सिमितले
आ नो िट पणी नं.१४ (General Comment
No.14) मा वा यस ब धी अिधकारको या या
गद वा यस ब धी अिधकारले वा यस ब धी
वत ता (Freedom) र वा यस ब धी हक वा दाबी
(Entitlement) दवु ैलाई समेट्छ । वा यस ब धी
वत ताले यौन तथा जनन वत ता, आ नो ई छा
िव को िचिक सक य परी ण र वा योपचारको
िव को वत तासमेतलाई समावेश गद आ नो
शरीर र वा यमािथ िनय णको अिधकारलाई
जनाउँछ भने हक वा दाबीले सबैलाई समान पमा
वा यको उ चता ा य तरमा अवसर दान
गन वा य र ा णालीको उपल धतासमेतलाई
जनाउँछ भनी या या गरेको देिख छ । सम तामा
वा यस ब धी अिधकार नाग रकह सके स म बढी
व थ रहन स ने वातावरणको याभूित हो र सोको
याभूित िदलाउने दािय व रा यको हो । संिवधान
तथा िविभ न अ तराि य कानूनले वा यस ब धी
अिधकारलाई मानव अिधकारको पमा यव था
गरेकोमा यसको काया वयन गरी नाग रकलाई यस
अिधकारको याभूत गन दािय व रा यमा रहेको
हछ ।
वा यस ब धी अिधकारअ तगत
वत तासँग स बि धत अिधकारको काया वयन
गराउनको लािग रा यको अह त ेप नै पया ह छ तर
हक वा दाबीसँग स बि धत वा यस ब धी अिधकार

सकारा मक कृितको अिधकार (Positive rights)
हन् जसले अक प बाट काय (Action) खोजेको
ह छ । अथात् यस कारको वा यस ब धी
अिधकारको काया वयन गनको लािग रा यले िनि त
कायह गनपछ
ु ।
८. वा यस ब धी अिधकार नाग रकलाई
दान गनको
ु अथ यसको याभूत गन कत य
रा यमा रहेको ह छ र रा यले आफूसँग उपल ध ोत
साधनको अिधकतम उपयोग गद गणु तरीय सेवाह
दान गनको लािग स पूण समूिचत उपायह अपनाई
यो अिधकारको गितशील पमा काया वयन गद
जाने गरी कदमह चा नु पछ । संयु रा संघको
आिथक, सामािजक र साँ कृितक अिधकार सिमित
(Committee on Economic, Social and
Cultural Rights) ले आ नो िट पणी नं. १४ मा
वा यस ब धी अिधकारको या या गद अनु छे द
१२ मा अ य अिधकार उपयोग गन ज तै यो अिधकार
उपयोग गन चार आयामह हनपछ भनी उ लेख
गरेको छ जसअ तगत पिहलो, वा य सं थाह बाट
उपल ध सावजिनक र वा य हेरचाह सेवा, व तु
तथा सेवाह को साथै काय मह पया मा ामा
उपल ध हनपु न, दो ो, वा य सिु वधा, व तु तथा
सेवाह सबैलाई िवनाभेदभाव उपल ध हनपु न, ते ो,
वा यस ब धी सिु वधाह वा यस ब धी मयादा
सापे र साँ कृितक पले उपयु हनपु न तथा चौथो
उपल ध सेवा सिु वधाह वै ािनक तथा वा यको
ि ले उपयु र गणु तरीय हनपु न रहेका छन् ।
९.
वा यस ब धी
अिधकारको
काया वयन गनको लािग रा यको के क तो दािय व
रहेको ह छ भ ने स ब धमा हेदा वा यस ब धी
अिधकारको याभूत गनको लािग रा यले यो यो
कदम चा नपु छ भनी सीिमत त रकाले सूचीब गन
सिकँ दैन । देशको सामािजक, आिथक र साँ कृितक
अव था, नाग रकको चेतना तरलगायतका िविभ न
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अव थाले रा यले चा नपु न कदमह फरकफरक
हनस छ । य िप वा यस ब धी सेवा र सिु वधाह
नाग रकलाई उपल ध गराउने, उपल ध सेवा सिु वधामा
कुनै कारको भेदभाविवना सबै नाग रकको समान
पहँच कायम गन, उपल ध गराइएका सेवा र सिु वधाह
साँ कृितक तथा वा यको ि कोणले वीकाय तथा
गणु तरीय छन् भ ने कुराको सिु नि त गन लगायतका
दािय व रा यमा रहेको ह छ र रा यले सोहीबमोिजम
कदमह चा नु पछ । वा यस ब धी अिधकार
आिथक, सामािजक तथा साँ कृितक अिधकारअ तगत
पन अिधकार हो । यी अिधकारको काया वयनको
लािग रा यले उपल ध ोत साधनह को अिधकतम
उपयोग गद गितशील पमा ा गद जानको लािग
आव यक उपायह अपनाउनपु छ तर मानव जीवनको
आधारभूत आव यकतासँग जोिडएका िवषयह
ज तै खा ा न, आवास, आधारभूत िश ा तथा
वा यलगायतका अिधकारह रा यको Core
minimum obligation अ तगत पन भएकोले यी
अिधकारह को काया वयनको लािग देशको आिथक
अव था तथा ोत साधनको उपल धतालगायतका
िवषयह असा दिभक ह छन् र रा यले यी
अिधकारह को काया वयनको लािग त काल
कदमह चा नपु छ ।
१०. ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले
उठाएको मु य
भनेको रा यले सदु रु पि ममा
दादरु ा िव को खोप काय म स चालन गदा औषधी
र खोपको परी ण नगरी हेलचे ाई ं गरी िवतरण
गरेकोले बालबािलकाको मृ यु भएको भ ने भएकोले
कुनै पिन खोप काय म स चालन गदा वा औषधीको
िवतरण गदा रा यले के क तो सावधानी अपनाउनु
पछ र रा यले सदु रु पि म े मा स चालन गरेको
खोप िवतरण काय ममा उ सावधानी अपनाएको
िथयो वा िथएन भ ने दो ो को स ब धमा िवचार
गर ।

११. मािथ ला अनु छे दमा उ लेख गरेज तै
वा यस ब धी सेवा र सिु वधाह नाग रकलाई
उपल ध गराउने र उपल ध सेवा सिु वधामा कुनै
कारको भेदभाविवना सबै नाग रकको समान पहँच
सिु नि त गन दािय व रा यमा रहेको ह छ । तर रा यले
नाग रकलाई औषधी / खोपलगायतका वा य
सेवाह उपल ध गराउनु मा ै पया हँदैन र यसो गदमा
नाग रकह को वा यस ब धी अिधकार याभूत
भएको भनी मा न िम दैन । रा यले उपल ध गराएका
यस कारका सेवाह कुन गणु तरका छन् र ितनले
लि त वगको वा यस ब धी सम या समाधान
गन स छन् वा स दैनन् भ ने सवाल पिन उि कै
मह वपूण ह छ । गणु तरीय सेवा पाउनु नाग रकको
हक हो भने गणु तरीय सेवा उपल ध गराउनु रा यको
कत य हो । यही कुरालाई ि गत गद उपभो ा संर ण
ऐन,२०५४ को दफा ६(१)(क) उपभो ाको हक
िहतको संर ण गन योजनको िनिम उपभो ालाई
जीउ यान, वा य तथा स पि मा हािन पु याउने
उपभो य व तु तथा सेवाको िब िवतरणबाट सरु ि त
हन पाउने अिधकार रह छ भ ने यव था ग रएको छ
भने सोही ऐनको दफा ८(२) मा उपभो ाको हक िहत
संर ण, आपूित यव था िनयिमत र उपभो य व तु
तथा सेवाको मू य एवं गणु तर िनय णस ब धी
यव थाह को भावकारी ढंगबाट काया वयन गन
नेपाल सरकारले आव यक यव था गन भ ने यव था
गरेको पाइ छ । िबरामीलाई खोप िदई उपचार गन काय
उपभो ा संर ण ऐनको योजनको लािग (सेवा) िभ
पन भएकोले उपभो ालाई िवतरण ग रने व तु तथा
सेवामा गणु तर कायम गन दािय व रा यमा रहेको
ह छ । वा य सेवाज तो मािनसको बाँ न पाउने
हक (Right to Life) सँग य पमा जोिडएको
सेवालाई रा यले संवेदनशील पमा िलई यसको
िवतरण गदा पया सावधानी अपनाउनु पछ । यसैगरी
औषधी र खोपको िवतरण गदा तथा अ य उपचारको
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िविधह अपनाउँदा उपचारमा संल न िचिक सकले
पिन पया सावधानी (Due Diligence) अपनाउनु
पछ । भावकारी उपचारको लािग सही औषधी, सही
मा ामा, सही त रकाले, सही अविधिभ , सही मू यमा
सेवन / योग गन आव यक ह छ ।
१२. िबरामी र िचिक सकको स ब ध
पर परागत पमा Professional Standard of
Care भ ने मा यतामा आधा रत रहेकोमा सन्
१९६० को दशक यता िबरामी र िचिक सकको
स ब ध Informed Consent Theory मा आधा रत
ग रएको छ । जसअनस
ु ार िचिक सकले िबरामीलाई
उसको रोग, यसको उपचार, िवक प, उपचार गदा
वा नगदा हनस ने जोिखम िवषयह को बारेमा
जानकारी िदई िबरामीको म जरु ी िलएर मा उपचारको
कायलाई अगािड बढाउनु पछ । यसरी पिछ लो
मा यताअनस
ु ार िचिक सक िबरामी ित बढी िज मेवार
ब नपु छ र पूण होिसयारी र सावधानीको साथमा
उपचार गनपछ
ु सो नगरी िबरामीलाई कुनै ित पगु ेमा
यसको िज मेवारीसमेत संल न िचिक सक तथा
वा यकम ले िलनपु छ । औषधी / खोपलगायतका
साम ी गणु तरीय नभएको वा िमित गिु सके को भएमा
यसको योगले वा यमा झनै जिटलता उ प न
हन स छ । अतः य ता सा गीको िवतरण गदा
गणु तरीय भए नभएको, वै ािनक िहसाबबाट उपयु
भए नभएको कुराको सिु नि त गन तथा दघु टना वा
जोिखमको यूनीकरण गन दािय व पिन रा यको नै
हो । रा यले नाग रकलाई खोप तथा औषधी
िवतरण गनु कोरा औपचा रकताको िवषय होइन । यो
नाग रकको वा यस ब धी सम या समाधान गरी
नाग रकको वा यस ब धी अिधकारको याभूत
गनको लािग रा यले गनपन
ु अहम् दािय वको िवषय
हो । तसथ औषधी / खोपको तर क तो छ र यसले
योगकता नाग रकह लाई नकारा मक असर गछ वा
गदन भ ने स ब धमा रा यले पया गहृ काय गनपछ
ु र

कुनै कारको नकारा मक असर वा हािन पु न गएको
अव थामा अपनाउनपु न उपायह को स ब धमा
समेत रा य सजग र तयार रहनपु छ । अझ हा ो ज तो
आिथक पमा िपछिडएको मल
ु क
ु जहाँ जनसं याको
ठूलो िह सा अिशि त छ र क तो कारको औषधी
तथा खोप योग ग रँदै छ भ ने कुराको समा य
जानकारीसमेत िलन स दैन यहाँ रा यले आफूले
िवतरण गन वा य सेवाको गणु तरको परी ण
गरी गणु तरीय सेवाको सनु िु तता गनपन
ु दािय व
अझ बढी ह छ । यसै स ब धमा संयु रा संघको
आिथक, सामािजक र साँ कृितक अिधकार सिमित
(Committee on Economic, Social and
Cultural Rights) ले आ नो िट पणी नं. १४ मा
वा यस ब धी अिधकारको या या गन ममा
वा य सेवा सिु वधाको गणु तरीय हनपु न कुरालाई
जोड िदँदै अनु छे द १२ मा िन न कुरा उ लेख गरेको
देिख छ ।
12(d) Quality- As well as being culturally
accepted, health facilities, goods and
services must be scientifically and
medically appropriate and of good quality.
This requires inter alia skilled personnel,
scientifically approved and unexpired drugs
and hospital equipment, safe and potable
water, and adequate sanitation.
१३. यसरी उ सिमितले रा यले उपल ध
गराउने सेवा सिु वधाह वै ािनक तथा वा यको
ि ले उपयु र गणु तरीय हनपु न र सोको लािग
द जनशि तथा वै ािनक पमा मािणत तथा
याद निसि एका औषधी र उपकरणह र पया
सरसफाइलगायतको आव यकता पन भनी उ लेख
ग रएको छ ।
१४. यसरी नाग रकलाई वा य सिु वधा
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उपल ध गराउँदा सो सेवा, सिु वधा उिचत र उपयु
गणु तरको भएको सिु नि त गन दािय वसमेत रा यमा
रहने देिख छ । सदु रु पि म े मा स चालन गरेको
खोप िवतरण काय ममा उ सावधानी अपनाएको
िथयो वा िथएन भ ने स ब धमा िवचार गदा ततु
रट िनवेदनमा िनवेदकले खोप काय म स चालन
गदा खोपको बारेमा गिहरो अ ययन गरी सोबाट आउन
स ने नकारा मक प रणामलाई रोकथाम गनको लािग
कुनै उपाय नै नअपनाएकोले बालबािलकाको मृ यु
भएको भनी िजिकर िलएको देिख छ । िवप ीह ले
पेस गरेको िलिखत जवाफ हेदा काय मबाट कोही पिन
नछुटुन् भनेर येक गा.िव.स.मा ५ वटा खोप के ह
थापना गरी खोप काय म स चालन गरेको देिख छ
भने मतृ क बालबािलकाह रहेको काडामाड गा.िव.स.
सानागाउँ इलाका वा य चौक अ तगत पन
देिख छ । उ इलाका वा य चौक ले िमित
२०६६।५।३ गते काडामाड गा.िव.स. मा कुल १९
जना बालबािलकालाई खोप लगाएकोमा दादरु ाको
खोप लगाइएका ६ जना बालबािलकाम ये ४ जनाको
मृ यु भएको देिख छ । यसरी मृ यु हनेमा काडामाड
गा.िव.स. वडा नं. ६ ब ने वष १२ को िमलन
नेपालीलाई िमित २०६९।५।३ मा खोप लगाइएकोमा
िमित २०६९।५।४ गते मृ यु भएको देिख छ । अक
बािलका सोही गा.िव.स.को वडा नं. ७ ब ने ८ मिहनाक
बािलका सज
ु ाता नेपालीलाई िमित २०६९।५।३ मा
खोप लगाएकोमा िमित २०६९।५।४ मा मृ यु भएको

डडे धरु ा िज लाको गणेशपरु गा.िव.स.मा समेत
खोपको कारणले बालकको मृ यु भएको भनी उ लेख
गरेको भए तापिन मृ यु भएको भिनएका बालकको
िववरण खल
ु ाउन सके को देिखँदनै भने िवप ी
िज ला जन वा य कायालय, डडे धरु ाको िलिखत
जवाफमा खोपको कारण उ िज लामा कसैको पिन
मृ यु नभएको भनी िजिकर िलएको देिख छ । यसरी
खोपको योग भएपिछ डोटी िज लाको काडामाड
गा.िव.स.मा ४ जना बालबािलकाको मृ यु भएकोमा
उ बालबािलकाह को मृ यु भएपिछ सो स ब धमा
अनगु मन र अनस
ु धान गन वत सिमितको गठन
ग रएको र उ सिमितले िदएको ितवेदनअनस
ु ार
बालबािलकाको मृ यु खोपको कारणले नभई Toxic
shock syndrome को कारणबाट भएको जनु थानीय
पमा उ खोपको भायल दूिषत भएको कारणले
हनस ने भनी उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी उ
भायल दूिषत हनमु ा वा यकम वयं सजग हँदाहँदै
पिन सेवा दान गन ममा मानवीय िु टका कारण
वा थानीय तरमा वातावरण दूिषत भएको
कारणले वा सरसफाइमा भएको कमीका कारणले
पिन हनस ने तर उ भायल योग भइसके पिछ
न ग रएकोले उ भायलको योगशालामा थप
परी ण गन सिकएन भनीसमेत उ लेख ग रएको
छ । यसरी िवप ीह को िलिखत जवाफमा घटनाको
स ब धमा अनगु मन र अनस
ु धान गन सरकार ारा
गिठत वत आयोगको ितवेदनअनस
ु ार सरकारबाट
खोप िवतरण कायमा ग ती भएको त यलाई वीकार
गरेको देिख छ । बालबािलकाको मृ यक
ु ो कारण
खोप नभई थानीय पमा उ खोपको भायल
दूिषत भएकोले भ नेस म िजिकर रहेको भए तापिन
बालबािलकालाई खोप िदइसके पिछ बाँक रहेको
औषधी पनु ः योग गदा अपनाउनु पन सावधानी
नअपनाएको कारणले सो औषधीको भायल दूिषत
१५. रट िनवेदकले आ नो रट िनवेदनमा हन गएको देिख छ । खोप िवतरण गनको लािग द
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जनशि र तािलम ा िवशेष को यव था गरी
खोपलाई सरु ि त पमा गणु तरीय रा नको लािग के
क तो िविधको योग ग रएको िथयो भ ने कुरासमेत
िवप ीह को िलिखत जवाफमा उ लेख गनसके को
देिखँदैन । यसरी सरकारले द जनशि को योग गरी
खोप औषधीलाई सरु ि त रा नको लािग अवल बन
गनपन
ु वै ािनक उपायह अपनाउन नसके को
अव था देिख छ भने य तो दूिषत भायलको
योग गरेको भोिलप ट नै बालबािलकाको मृ यु
भएको देिख छ । यसरी रा यले खोप िवतरण गदा
अपनाउनपु न सतकता नअपनाएको कारण चार जना
िनद ष बालबािलकाको मृ यु हनु अ य त द:ु खद् कुरा
हो र यस घटनालाई यस अदालतले ग भीरताको साथ
िलएको छ । िवप ीह ले खोपको भायल दूिषत हनमु ा
मानवीय िु टको कारण वा थानीय तरमा वातावरण
दिू षत भएको कारणले भएको हनस ने भनी उ लेख
गरेको देिख छ । खोपको भाइल दूिषत हनक
ु ो कारण
जेसक
ु ै भए तापिन यसको िज मेवारी रा यले नै
िलनपु छ । रा यले आफूले िवतरण गन खोप तथा
औषधीलगायतका सामानह सही र गणु तरयु छन्
भ ने कुराको सिु नि तता गनको
ु साथै िवतरण गदाको
अव थामा स म सरु ापूवक रा नपु छ । यसैगरी उ
खोपको िवतरण गनको लािग तािलम ा जनशि र
वै ािनक उपकरणको यव था गन िज मेवारीसमेत
रा यको नै हो । मानवीय िु टको कारण वा वातावरण
दूिषत भएको कारणले खोपको भाइल दूिषत भएकोले
बालबािलकाको मृ यु भएको भ ने भनाईबाट रा यले
उ मिु पाउन स ने हँदनै । कुनै अमक
ु कारणले खोप
दिू षत भएको कारण देखाउँदमै ा आफूले िवतरण
गरेको खोपले पारेको नकारा मक भावको कारण
सिृ जत दािय वबाट रा यले उ मिु पाउन स दैन ।
१६. ततु रट िनवेदनसाथ संल न
िमिसलको अ ययन गरी हेदा ितपूित िदलाई भराई
पाउँ भनी मतृ क बालबािलकाका अिभभावकह

शा तबहादरु नेपाली, गगन नेपाली, जनु देवी िव.क.र
रघनु ाथ िचरालले िमित २०६९।०५।१९ गते िज ला
शासन कायालय, डोटीमा िनवेदन िदएकोमा उ
कायालयले िज ला वा य कायालय, डोटीमा
आव यक कारबाहीको लािग पठाएको देिख छ भने
सो कायालयले ...मृतकका प रवारलाई ितपूित
िदन मनािसब देिखएको हँदा ितपूितस ब धी
िट पणीसिहतको फाइल थान १ आव यक
कायवाहीको लािग ताँहा पठाइएको बेहोरा अनुरोध
छ भ ने बेहोरा उ लेख गरी सदु रु पि मा चल े ीय
िनदशनालयमा िमित २०६९।५।२४ मा पठाएकोस म
देिख छ । सो प को बेहोरा हेदा मतृ कको प रवारलाई
ितपूित िदनपु न दािय वलाई रा यले वीकार गरेको नै
देिख छ । य िप हालस म मतृ कका प रवारले के कित
ितपूित ा गरे भ ने स ब धमा किहँकतै िमिसलबाट
खु न आएको देिखँदैन भने िवप ीह ले पेस गरेको
िलिखत जवाफमा पिन ितपूित ा ग रसके को भनी
उ लेख गनसके को देिखँदनै । यसरी रा यको एउटा
िनकायबाट ितपूित िदन मनािसब देिखएको भनी
प ाचारसमेत भइस दा पिन ितपूित स ब धमा
हालस म कुनै ि या अगािड बढ् न नस नु यायोिचत
हन स दैन ।
१७. अब रट िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु हो वा होइन भ ने ते ो को
स ब धमा िवचार गदा मािथ िववेिचत कारण र
आधारमा रा यले आफूले िवतरण गरेको खोपको
बारेमा गिहरो अ ययन गरी सोबाट आउन स ने
नकारा मक प रणामलाई रोकथाम गनको लािग कुनै
उपाय अपनाएको देिखन नआएबाट बालबािलकाह को
मृ यु हनबाट नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२, १६, २२ समेत ारा द हकको
उ लङ् घन हन गएको पाइयो । असावधानीपूवक
खोप लगाएको कारण डोटी िज लामा नाबालकह
िमलन नेपाली, सज
ु ाता नेपाली, गौरी िचराल र अ जु
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९९९७ - अिधव ा दलबहादरु धामीसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत
िव.क.समेतको खोप लगाएकै िदन के ही घ टापिछ
नै िबरामी परी भोिलप ट नै मृ यु हन गएको भ ने
िज ला जन वा य कायालयको िलिखत जवाफबाट
देिखयो । यसरी संिवधान द हकको उ लङ् घन भई
रा यका अिधकारीह को असावधानी र गैरिज मेवार
कायका कारण िनद ष बालबािलकाको यान गएको
देिखएकोले ितन मिहनािभ मतृ क बालबािलकाह को
अिभभावकलाई जनही दश (१०) लाख पैयाँ
ितपूित िज ला शासन कायालय, डोटीमाफत्
िदलाई सो दूिषत भायलको योगबाट िबरामी
भएका अ य बालबािलकाह को हकमा िन:शु क
उपचार तथा उनीह ले बेहोनु परेको हैरानीको लािग
उिचत ितपूितसमेतका लािग िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ । साथै आगामी
िदनह मा खोप तथा औषधीको िब िवतरण
गदा देहायबमोिजम गनु भनी िवप ीह को नाउँमा
िन नबमोिजमको िनदशना मक आदेशसमेत जारी
ग रिदएको छ ।
वा यस ब धी खोप तथा औषधीको
िवतरण गनपु ूव ख रददेिख िवतरण
गदास मको हरेक तहमा परी ण गरी
अ तराि य मापद डबमोिजम उ खोप
तथा औषधी सही र गणु तरीय भएमा मा
िवतरण गरी िवतरण कायलाई सरु ि त
बनाउनको लािग आव यक साम ी तथा द
जनशि को उिचत ब ध गरेर मा िवतरण
िकया अगािड बढाउनू,
खोप काय म स चालन गदा खोपको
योगबाट हनस ने नकारा मक प रणामलाई
रोकथाम गन िव ततृ पूवतयारी गरी
खोप तथा औषधीको िवतरणपूव यसको
योगकताह लाई सो स ब धमा पया
जानकारी िदई सोको योग गन अनमु ित
िदएको अव थामा मा योग तथा िवतरण

गन गनू,
खोप तथा औषधीको िवतरणको काय म
उिचत तवरबाट स चालन भएको छ र कुनै
िकिसमको दषू ण भएको छै न भ ने कुरा
सिु नि त गनको लािग भावकारी अनगु मनको
यव था गरी खोप तथा औषधीको योगबाट
योगकता नाग रकलाई कुनै कारको हािन
पु न गएमा त काल िनशु क उपचारको
यव था गरी कानूनबमोिजम उिचत
ितपूितसमेतको यव था गनको लािग
आव यक ब ध गनू,
१८. यस आदेशको काया वयनको स ब धमा
अनगु मन गनको लािग यस आदेशको जानकारी फै सला
काया वयन िनदशनालयमा पठाई तथा यस आदेशको
जानकारी िवप ीह लाई िदई ततु रट िनवेदनको
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृतः स देश े , दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७५ साल असार १४ गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं . ९९९८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
आदेश िमित : २०७४।८।२९
०७४-WH-००२९
मु ाः ब दी य ीकरण / परमादेश
िनवेदक : स तोके गु ङको छोरा याङ् जा िज ला
राङभाङ् गा.िव.स.-१ को प रवितत पतु लीबजार
न.पा. वडा नं.२ घर भई का क िज ला पोखरा
लेखनाथ म.न.पा. वडा नं. १२ मा बसोबास गद
आएको हाल कारागार कायालय का क मा
थनु ामा रहेको नर वज गु ङ
िव
िवप ी : ी उ च अदालत पोखरासमेत

परेको भएपिन िनयम २९(२क) बमोिजमको
कै द छुट पाउन स ने ।
§ जे नाग रकलाई काननू ले दान गरेको
सिु वधालाई संकुिचत अथमा हण गरी
सुिवधा िदनबाट वि चत गनु मनािसब
हदँ ैन । जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
को दफा १२ तथा कारागार िनयमावली,
२०२० को िनयम २९(२क) ले गरेको
यव थाअनुसारको सुिवधा दान गन
ई कार गनपन
ु कुनै काननू ी आधार तथा
मनािसब कारण देिखन नआउने ।
( करण नं.६)
§ िनणय गन अिधकारीले िववेकपूण र
त यपरक तजिबजको योग गरी ऐनले
तोके को दायरािभ रहेर उिचत िनणय
गनु नै पदछ । तजिबजी अिधकार हो
भ ने कुराको आडमा िनणय नै नगरी ब न
िम दैन । कानूनबमोिजम आफूले गनुपन
िनणय नै नगरी ब ने र प रणामतः ऐनले
गरेको यव थालाई िन भावी तु याउने
छुट कुनै सावजिनक अिधकारीलाई हन
स ै न । जे नाग रकलाई सजायमा
छुट िदने स ब धमा उिचत समयमा
नै त यसङ् गत िनणय गनु स बि धत
अिधकारीको कानूनी कत य देिखने ।
( करण नं.७)

§ जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
जे नाग रकह को िहत, सुिवधा तथा
क याणका लािग जारी ग रएको िवशेष
ऐन हो । िवधाियकाबाट िनिमत ऐनले
गरेको यव था ितकूल यिद कुनै िनयममा
ावधान छन् भने पिन य तो ावधानले
मा यता पाउन स ै न । ऐनकै यव थाको
अनश
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
ु रण ग रनु पन ।
§ कारागार िनयमावली, २०२० को
िव राज भ राई र िव ान् अिधव ा ी सरोज
िनयम २९(२क) मा उि लिखत “असल
अिधकारी
चालचलन भएका” र “स री वष उमेर िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
पुगेका” कै दीह को हकमा उ िनयम
संिजवराज रे मी
२९(१क) मा उ लेख भएबमोिजम अवलि बत निजर :
नकारा मक सूचीमा परेका मु ामा नै कै द
§ नेकाप २०७३, िन.नं.९५५५, प.ृ २३
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९९९८ - नर वज गु ङ िव. उ च अदालत पोखरासमेत
स ब कानून :
§ जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
§ कारागार िनयमावली, २०२०
आदेश
या. ई र साद खितवडा : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम दता
हन आएको ततु रट िनवेदनको त य र आदेश
यस कार रहेको छः
िमित २०७१।०९।२७ देिख म थनु ामा
छु । िमित २०७४।०२।१४ स ममा नै मेरो कै द
सजाय ३३.५६ ितशत भु ान भइसके को छ भ ने
कुरा िवप ी नं.६ र ७ ले गनभएको
२५ ितशत कै द
ु
भु ान भइसके का वृ र िनको नहने रोगीको हकमा
बडादश २०७४ को उपल यमा बाँक कै द िमनाहा
गन योजनको लािग ग रएको िसफा रसबाट प
ह छ । हालस म मेरो झ डै ४० ितशत कै द भु ान
हन लािगसके को अव था छ । हाल म ७६ वष पूरा
ग रसके को अित वृ अव थाको शारी रक तथा
मानिसक पमा कमजोर डायिबिटज रोगबाट समेत
िसत अव थामा छु । जे नाग रकस ब धी ऐन,
२०६३ को दफा १२(१)(ग) मा प सँग पचह र
वष उमेर पूरा भएको जे नाग रकलाई पचह र
ितशतस म कै द सजाय छुट िदन सिकने यव था
ग रएको छ भने कारागार िनयमावली, २०२० को
िनयम २९(२क) मा स री वष उमेर पगु ेका कै दीह को
हकमा पचह र ितशतस मको कै द सजाय छोट् याउन
सिकने यव था छ भने ऐ. िनयम २९(३) मा ग रएको
यव थानस
ु ार कै दको सजाय छोट् याउन जेलरले
रायसाथ मख
ु िज ला अिधकारीसम पेस गरी .
िज.अ.ले े ीय शासन कायालयमाफत कारागार
यव थापन िवभागमा पठाउनु पनछ र कारागार
यव थापन िवभागले पिन िनकासाको लािग गहृ
म ालयमा पेस गनपनछ
भ ने प यव था ग रएको
ु

छ । यस ि थितमा उ च अदालत पोखराले गरेको
िमित २०७३।११।१० को अि तम फै सला, िमित
२०७४।०३।१५ को आदेश, कै द छुटको लािग मैले
पटक-पटक माग गरेको िनवेदन तथा वयं िवप ी
िज. .का. र जेलरले गरेको िसफा रससमेत उपर
हालस म कुनै िनणय कारबाही नै नगरी िवप ीह बाट
मलाई गैरकानूनी पमा थुनामा रा ने काय भएको
छ । जसबाट मेरो संिवधान द वत तापूवक
बाँ न पाउने हक, जे नाग रकलाई रा यबाट दान
ग रने िवशेष संर ण तथा सामािजक सरु णको
हकलगायतका मौिलक हकमा आघात पु न गएको
अव था भएकोले जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
को दफा १२(१)(ग) तथा कारागार िनयमावली,
२०२० को िनयम २९(२क), (३) बमोिजम अिवल ब
जे जो गनपन
ु आव यक काय गरी गैरकानूनी थुना
मु ग रिदनु भनी िवप ीका नाममा परमादेश ब दी
य ीकरणलगायत जे ज तो आव यक आदेश जारी
गरी गैरकानूनी कै द मु ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी नर वज गु ङको यस अदालतमा परेको रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजम 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 ा
भएको िमितले बाटाको यादबाहेक ३ (तीन) िदनिभ
िवप ीह लाई महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह को नाममा
याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध
यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको आदेश ।
िनवेदक ितवादीले िमित २०७४।०३।०५
मा कारागार कायालयमाफत जे नाग रक ऐनले
गरेको कानूनी यव थाअनस
ु ार कै द मु हने गरी
आदेश ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनउपर
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कारागार कायालय का क सँग कै िफयत ितवेदन
माग भएबमोिजम पेस भएको कै िफयत ितवेदनमा
मौजदु ा कारागार िनयमावलीको िनयम २९(१) मा
असल चालचलन भएका कै दीलाई तोिकएको कै दमा
बढीमा ६० ितशत कै द छोट् याउन सिकनेछ भिनए
तापिन सोही िनयमको उपिनयम १(क) मा जबरज ती
करणीको हकमा कै द छोट् याउन सिकने छै न भनी
उ लेख भएको छ । जेलरलाई जे नाग रक ऐन,
२०६३ को दफा १३(ग) काया वयन गरी कै दी पज
ु
संशोधन गन अिधकार मौजदु ा कारागार ऐन तथा
िनयमावली र जे नाग रक ऐन, २०६३ मा नभएको
भनी उ लेख भएको सो कै िफयत ितवेदनसिहतको
िनवेदन यस अदालतको संयु इजलाससम पेस
हँदा “यसमा कारागार िनयमावलीको िनयम २९(२क)
को ि या अवल बन गरेका बखत ठहरेबमोिजम हने
नै हदा यसमा के ही बोिलरहन परेन । कानूनबमोिजम
गनहोला”
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।०३।०५
ु
मा यस अदालतबाट आदेश भएको । सो आदेश तथा
िमित २०७३।११।१० को फै सला कानूनबमोिजम भए
गरेको र उ आदेश तथा फै सलाबाट यी िनवेदकको
कुनै संवैधािनक एवं कानूनी हक अिधकारको हनन्
नभएकोले ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत पोखराको
िलिखत जवाफ ।
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरी उ च अदालत पोखराबाट िमित
२०७३।११।१० मा भएको फै सलाअनस
ु ार रट
िनवेदक आफूले गरेको कसरु बमोिजम कारागार
कायालय का क मा थनु ामा रहेको देिख छ । स मािनत
अदालतको फै सला काया वयनको िसलिसलामा िनज
रट िनवेदकलाई आफूले गरेको कसरु को सजाय
भु ानको लािग थनु ामा रािखएको, यस कायालयलाई
िवप ी बनाउनपु न प आधारसमेत िनवेदनमा
उ लेख नभएको साथै िनजको संवैधािनक तथा कानूनी

हक अिधकारसमेत हनन् हने काम यस कायालयबाट
नभएकोमा यस कायालयलाई िवप ी बनाई दायर
भएको ब दी य ीकरण रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको े ीय शासन कायालय,
पि मा चल िवकास े पोखराको िलिखत
जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको के
क तो काम, कारबाही वा िनणयबाट िनवेदकको के
क तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको
हनन् भएको हो? प पमा उ लेखस म गन
नसके को अव थामा यस कायालयलाई िवप ी
बनाई रट िनवेदन ला न स दैन । साथै, चिलत
कानूनबमोिजम स म अदालतबाट अि तम फै सला
भई सोही फै सलाबमोिजम कारागारमा बसेको िवप ीले
गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी दाबी िलई रट िनवेदन
दायर गन िम दैन । िनवेदन िजिकरमा कै द छुटको लािग
पटक पटक िनवेदन गरेकोमा हालस म कुनै िनणय
नै नगरी गैरकानूनी थुनामा रा ने काय भएको भ ने
स ब धमा जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा
१२(१) मा चिलत कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन सरकार वादी भई चलेको कुनै मु ामा
कै द सजाय पाई कै द भोिगरहेको ये नाग रकलाई
िनजको उमेर र कसरु को अव था हेरी कै द छुट िदन
सिकने यव था गरी जे नाग रकह को भलाई एवं
क याणको लािग रा यले गरेको िवशेष यव था हो ।
रा यले छुट िदन स नेस मको उ यव थालाई छुट
िदनैपन गरी अथ गन िम दैन । साथै रा यले सिु वधा
िदन स नेस मको विववेक य यव थालाई आधार
बनाई संिवधान द हक उ लङ् घन भएको भनी मा न
िम ने र सोही आधारमा रट जारी हने अव थासमेत
नहँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
धानम ी तथा मि प रषद्को कायलयको
िलिखत जवाफ ।
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िनवेदकको माग दाबी स ब धमा हेदा असल
चालचलन भएका कै दीको सजाय छोट् याउने यव था
गरी कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१)क
ले जबरज ती करणीस ब धी मु ामा कै द छोट् याउन
निम ने यव था गरेको छ । सजाय माफ मल
ु तबी
प रवतन वा कम गनस ब धी कायिविध, २०७१
को ३ नं. ले पिन जबरज ती करणी मु ामा सजाय
माफ मल
ु तबी प रवतन वा कम ग रने छै न भ ने प
यव था गरेको छ । कारागार यव थापन िवभागले
सजाय छुट िदनेस ब धी यव थामा जबरज ती
करणी मु ा नपरेको हँदा िनवेदकले सजायमा छुट पाउँ
भनी िदनु भएको िनवेदनमा कारबाही नभएको हो ।
जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)
ले सरकारवादी भई चलेको मु ामा कै द सजाय पाई
कै द भोिगरहेका ये नाग रकलाई िनजको उमेर र
कसरु को अव था हेरी कै द छुट िदन सिकने यव था
िनवेदकले भनेझ कानूनी अिधकारको कुरा होइन,
सिु वधा मा हो । सिु वधा र अिधकार पथृ क कुरा
भएकोले सिु वधालाई अिधकारको पमा मागदाबी गद
परेको रट िनवेदन खारेजभागी छ भ नेसमेत बेहोराको
कारागार यव थापन िवभागको िलिखत जवाफ ।
कारागार कायालयको मु य काम भनेको
कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४(१) मा भएको
यव थाबमोिजम चिलत कानूनबमोिजम रीत पु याई
थु न वा कै द गन पठाइएको यि लाई बझ
ु ी िलई
कानूनबमोिजम थनु ामा वा कै दमा रा ने काम हो । िनज
ितवादी नर वज गु ङलाई पिन का क िज ला
अदालतको च.नं.९७३७ िमित २०७३।१२।१३ को
कै दी पज
ु बमोिजम २०७१।०९।२७ देिख आठ (८)
वषको लािग अथात् २०७९।०९।२६ स मको लािग
थुनामा रािखएको हो । जे नाग रक ऐनको काया वयन
गन िनकाय कारागार कायालय होइन र अिधकार ा
कानूनी िनकायबाट िलिखत आदेश ा हनासाथ िनज
ितवादीलाई जनु सक
ु ै बखत पिन तु त थनु ामु

ग रने बेहोरासमेत अनरु ोध छ । कारागार िनयमावली,
२०२० को िनयम २९(२क) को यव थाबमोिजम िनज
ितवादी नर वज गु ङको हकमा यस कारागारमा
थनु ामा रहँदा िनजको चालचलन असल भएको, उमेर
७५ (पचह र) वष नाघेको तथा तोिकएको कै दम ये
२५ ितशतभ दा बढी अविध कै द बिससके को हँदा
यस कायालयको तफबाट बडादश २०७४ को शभु
अवसरमा बाँक कै दको माफ िमनाहा हन कारागार
यव थापन िवभागमा िसफा रस गरी पठाइएको
हो । उ सिु वधा िदने वा निदने काम नेपाल सरकारको
हो । िनज ितवादी नर वज गु ङको हकमा यस
कायालयबाट ग रएका कुनै पिन ि याकलापले मौजदु ा
संिवधान ारा द कुनै मौिलक हकको हनन् नभएको
र कानूनबमोिजम नै थुनामा रािखएको हँदा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको कारागार
कायालय का क को िलिखत जवाफ ।
चिलत कारागार ऐन, २०१९, कारागार
िनयमावली, २०२० तथा कायिविधह मा िनि त
अविध पूरा गरेका कै दी ब दीह को कै द छुट िदन
सिकने ावधानह उ लेख ग रएका छन् । कारागार
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) मा असल
चालचलन भएका स री वष उमेर पगु ेका कै दीह को
हकमा पचह र ितशतस मको कै द सजाय छोट् याउन
सिकने यव था रहेको छ । साथै, जे नाग रक ऐन,
२०६३ को १२(१)(ग) मा पचह र वष उमेर पूरा भएका
जे नाग रकलाई िनजको उमेर र कसरु को अव था
हेरी पचह र ितशतस म कै द छुट िदन सिकनेछ भ ने
यव था भए तापिन कारागार िनयमावली, २०२०
को िनयम २९(१क) मा जबरज ती करणी मु ामा
कै द सजाय पाएको यि को कै द सजाय छोट् याउन
सिकने छै न भ ने यव था रहेको छ । यसैगरी
सजाय माफ , मल
ु तबी, प रवतन वा कम गनस ब धी
कायिविध, २०७१ को दफा ३ मा जबरज ती करणी
अपराधलगायतका २१ वटा अपराधमा कसरु दार
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
ठह रएको यि को सजाय माफ , मल
ु तबी प रवतन वा
कम ग रने छै न भनी कै द माफ नग रने अपराधह को
नकारा मक सूची उ लेख ग रएको छ । िनवेदक कै द
माफ नग रने नकारा मक सूचीमा रहेको अपराधबापत
कै द सजाय भोिगरहेको कै दी भएको हँदा िनजलाई
य तो छुट निदइएको हो । जे नाग रक ऐन, २०६३
तथा कारागार िनयमावली, २०२० मा भएको कै द छुट
िदन सिकनेछ भ ने ावधानह बा यकारी होइनन् ।
चिलत कानूनमा भएको “सिकनेछ” भ ने यव थाले
रट िनवेदकले भनेज तो कै द छोट् याउनको लािग
बा या मक अव थाको सज
ृ ना गरेको छै न र जनाउँदैन ।
गहृ म ालयको के क तो काम कारबाहीबाट िवप ीको
संवैधािनक एवं कानूनी हक उ लङ् घन हन गएको हो
भ ने स ब धमा रट िनवेदनमा उ लेख गन नसके को
अव थामा यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर गरेको
रट िनवेदन बदरभागी छ । चिलत कानूनबमोिजम
िवप ी नर वज गु ङलाई कै द भु ानीको लािग
कारागारमा रािखएको हो । िनजलाई ब दी बनाई
रािखएको होइन भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार
गृह म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदन मागदाबीको स ब धमा िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी उ च
अदालत पोखराबाट िमित २०७३।११।१० मा
भएको फै सलाअनस
ु ार रट िनवेदक आफूले गरेको
कसरु बमोिजम कारागार कायालय का क मा थुनामा
रहेको देिख छ । अदालतको फै सला काया वयनको
िसलिसलामा रट िनवेदकलाई आफूले गरेको कसरु को
सजाय भु ानको लािग थुनामा रािखएको अव थामा
िनजको संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारसमेत
हनन् हने काम यस कायालयबाट नभएकोमा यस
कायालयलाई िवप ी बनाई दायर भएको उि लिखत
ब दी य ीकरण रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िज ला शासन कायालय,
का क को िलिखत जवाफ ।

यसमा िमित २०७४।०४।२९ मा कारागार
कायालय का क ले असल चालचलन भएका यि को
७५ ितशतस म कै द छोट् याउने योजनका लािग
यी िनवेदकको हकमा समेत कारागार यव थापन
िवभागसम लेखी पठाएको देिखँदा सो िवषयमा
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२)
अनस
ु ार कारबाहीको ि या के कुन अव थामा रहेको
छ सोको जानकारी कारागार यव थापन िवभागबाट
मगाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित
२०७४।०७।२७ को यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनउपर
सनु वु ाइको स दभमा िनवेदकको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी िव राज भ राई र िव ान्
अिधव ा ी सरोज अिधकारीले ४० ितशत कै द
भु ान भइसके को ७६ वषको वृ अव थाको जे
नाग रकलाई जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ तथा
कारागार िनयमावली, २०२० ले यव था गरेको
स री वष उमेर पगु ेका कै दीह को हकमा पचह र
ितशतस मको कै द सजाय छोट् याउन सिकने
यव था भएबमोिजम कै द छुटको लािग पटक पटक
िनवेदन माग गरेको सोउपर हालस म कुनै िनणय
कारबाही नै नगरी गैरकानूनी पमा थनु ामा रा ने काय
भएको हँदा जे जो गनपन
ु आव यक काय गरी गैरकानूनी
थनु ा मु ग रिदनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश,
ब दी य ीकरणलगायत आव यक आदेश जारी गरी
गैरकानूनी कै द मु ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
नेपाल सरकारको िविभ न िनकायह को
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी
संिजवराज रे मीले जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
ले ये नाग रकलाई िनजको उमेर र कसरु को अव था
हेरी पचह र ितशतस म छुट िदन स ने कानूनी
यव था भए तापिन कारागार िनयमावली, २०२०
को िनयम २९(१)(क) ले जबरज ती करणीस ब धी
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मु ामा कै द छोट् याउन निम ने भनी यव था गरेको,
सजाय माफ मल
ु तबी प रवतन वा कम गनस ब धी
कायिविध, २०७१ को दफा ३ ले पिन जबरज ती
करणी मु ामा सजाय माफ , मल
ु तबी प रवतन वा
कम ग रने छै न भ ने प यव था ग रनक
ु ा साथै
कारागार ऐनले पिन जबरज ती करणी मु ा सजाय
छुट िदन िम ने िभ नपरेको हँदा िनवेदकको िनवेदनमा
कारबाही नभएको हो । जे नाग रकस ब धी ऐनले
ये नाग रकलाई दान गरेको कै द छुटको यव था
सिु वधाको िवषय मा हो, अिधकारको कुरा होइन ।
चिलत कानूनबमोिजम अदालतबाट अि तम फै सला
भई सोही फै सलाबमोिजम कारागारमा बसेको िवप ीले
गैरकानूनी थनु ामा रहेको भ ने दाबी िलन िम दैन भनी
बहस गनभयो
ु ।
अब रट िनवेदक तथा िवप ीह को तफबाट
ततु बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न स पूण
माण कागजातह अ ययन गरी िनणयतफ िवचार
गदा मूलतः देहायका नह को िन पण गनपन
ु
देिखयोःकरणीको कसरु मा कै द
1. जबरज ती
सजाय भोिगरहेको जे नाग रकले जे
नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ बमोिजम कै द
सजायमा छुट पाउन स ने हो वा होइन ?
2. िनवेदक गैरकानूनी पमा थन
ु ामा रहेको हो
वा होइन ? रट िनवेदकको मागबमोिजमको
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनु पन हो
वा होइन ?
२. िनणयतफ िवचार गदा, िमित
२०७१।०९।२७ देिख थनु ामा रही झ डै ४० ितशत
कै द भु ान हन लािगसके को अव था रहेको र हाल ७६
वष पूरा गरी वृ अव थाको शारी रक तथा मानिसक
पमा कमजोर डायिबिटज रोगबाट समेत िसत
अव थामा रहेको हँदा जे नाग रकस ब धी ऐन,

२०६३ को दफा १२(१)(ग) तथा कारागार िनयमावली,
२०२० को िनयम २९(२क), (३) बमोिजम सिु वधा िदई
अिवल ब गैरकानूनी थनु ा मु ग रिदन भनी िवप ीका
नाममा परमादेश, ब दी य ीकरणलगायत आव यक
आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन
देिख छ । जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ मा
ये नाग रकलाई िनजको उमेर र कसरु को अव था
हेरी पचह र ितशतस म छुट िदनस ने कानूनी
यव था रहेको छ । तर कारागार िनयमावली, २०२०
को िनयम २९(१)(क) ले जबरज ती करणीस ब धी
मु ामा कै द छोट् याउन निम ने यव था गरेको छ ।
सजाय माफ , मल
ु तबी, प रवतन वा कम गनस ब धी
कायिविध, २०७१ को िनयम ३ ले पिन जबरज ती
करणी मु ामा सजाय माफ , मल
ु तबी प रवतन
वा कम ग रने छै न भ ने प यव था गरेको छ ।
सजाय छुट िदने यव थामा जबरज ती करणी मु ा
समावेश नभएको हँदा िनवेदकलाई सजायमा छुट
िदन िम दैन । जे नाग रकस ब धी ऐनले ये
नाग रकलाई िनजको उमेर र कसरु को अव था
हेरी कै द छुट िदन सिकने भ ने यव था सिु वधाको
िवषय भएको र सिु वधालाई अिधकारको पमा िलन
िम दैन । चिलत कानूनबमोिजम अदालतबाट अि तम
फै सला भई सोही फै सलाबमोिजम कारागारमा बसेको
िवप ीले गैरकानूनी थनु ामा रहेको भनी दाबी िलई
रट िनवेदन दायर गन िम दैन भ नेसमेत बेहोराको
िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
३. रट िनवेदक ७६ वषको जे नाग रक
रहे भएको भ ने िमिसल संल न माणह का
साथै िवप ीह को िलिखत जवाफह बाट समेत
िववादरिहत तवरबाट पिु भइरहेको देिखयो । अब
जे नाग रकलाई हने सजाय र सजाय छुटको
स ब धमा जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ ले गरेको
यव थातफ ि िदनु आव यक देिख छ । उ ऐनको
दफा १२(१) मा िन न ावधान रहेको छः
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“ चिलत कानूनमा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन सरकार वादी भई चलेको कुनै
मु ामा कै द सजाय पाई कै द भोिगरहेको ये
नाग रकलाई िनजको उमेर र कसरु को अव था
हेरी देहायबमोिजमको छुट िदन सिकनेछः(क) पैस ी वष उमेर पूरा भई स री वष
ननाघेका ये नाग रकलाई प चीस
ितशतस म
(ख) स री वष उमेर पूरा भई पचह र वष
ननाघेका ये नाग रकलाई पचास
ितशतस म
(ग) पचह र वष उमेर पूरा भएका ये
नाग रकलाई पचह र ितशतस म”
४. उ कानूनी यव थाअनस
ु ार अदालतको
फै सलाबमोिजम कै द सजाय भएका िविभ न उमेर
समूहका ये नाग रकलाई फरकफरक ितशतको
आधारमा कै द छुट िदन सिकने देिखयो । उ दफामा
"...कै द भोिगरहेको ये नाग रकलाई िनजको उमेर
र कसुरको अव था हेरी कै द छुट िदन सिकनेछ"
भ ने श दावली योग भएको देिख छ । यसबाट
कसरु दारको उमेर, कसरु को कृित, घटना मको
अव था र प रि थितसमेतका सम प मा िवचार गरी
कित ितशत कै द छुट िदने भ ने िवषयको िन पण
गनपन
ु देिख छ । जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
को दफा १२ ले गरेको कै द छुट हनस ने उप लो
हदको यव थालाई िनरपे हकको पमा हेन
िम ने देिखँदैन । िनणय गन अिधकारीले त यपरक
र बिु म ापूण तजिबजको योग गरी कै द छुट िदने
कुराको िनधारण गनु पदछ । यसरी तजिबज योग
गरी िनणय गनपन
ु कुरामा िनणय नग रएकोस मकै
कारणबाट िनवेदकलाई थनु ामा रािखएको कायलाई
गैरकानूनी भनी ठहर गनु मनािसब देिखँदैन । यस

स ब धमा यस अदालतबाट रामदेव मिु खया िव. नेपाल
सरकार, ने.का.प. २०७३, िन.नं.९५५५, पृ २३
मा िस ा तसमेत ितपादन भएको छ । रट िनवेदक
नर वज गु ङलाई जबरज ती करणी मु ामा उ च
अदालतबाट िमित २०७३।११।१० मा ८(आठ) वष
कै द सजाय हने ठहर भएअनस
ु ार िनजले २ वष ११
मिहना कै द भु ान गरेको देिख छ । अदालतबाट
भएको फै सलाले तोके बमोिजमको अिधकांश कै द
िनजले भु ान गन बाँक नै रहेको पाइयो ।
५. जबरज ती करणी गरेको कसरु मा कै द
सजाय भोिगरहेको जे नाग रकले कै द सजायमा छुट
पाउने हो वा होइन भ ने स ब धमा हेदा कारागार
िनयमावली, २०२० को िनयम २९ मा देहायअनस
ु ारको
ावधान रहेको देिखयोः
२९(१): “असल चालचलन भएका कै दीलाई
तोिकएको कै दको सजायमा बढीमा पचास
ितशतस म कै दको सजाय छोट् याउन
सिकनेछ” ।
२९(१क): “उपिनयम (१) मा जुनसुकै कुरा
लेिखएको भए तापिन देहायको मु ामा कै द सजाय
पाएको यि को कै द सजाय छोट् याउन सिकने
छै नः(क) जीउ मा ने बे ने,
(ख) जबरज ती करणी,
(ग) कै दबाट भागे भगाएको,
(घ) भ सार चोरी िनकासी पैठारी,
(ङ) लागु औषधको कारोबार,
(च) ाचारस ब धी,
(छ) जासूसीस ब धी,
(ज) संरि त व यज तुस ब धी,
(झ) पुराताि वक व तुस ब धी ।
२९ (२क): “उपिनयम (१) र (१क) मा जुनसुकै
कुरा लेिखएको भए तापिन असल चालचलन
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भएका स री वष उमेर पुगेका कै दीह को हकमा
पचह र ितशतस मको कै द सजाय छोट् याउन
वा दुवै आँखा नदे ने वा दुवै खु ा नच ने वा
अङ् गभङ् ग भई ओ यान परी िनको नहने
अव थामा पुगेको भनी सरकारी िचिक सकले
िसफा रस गरेका कै दीको हकमा बाँक कै दको
सजाय छोट् याउन सिकनेछ” ।
६. कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम
२९ मा रहेको ावधानलाई सम मा हेदा असल
चालचलन भएका कै दीलाई तोिकएको कै दको सजायमा
बढीमा पचास ितशतस म कै दको सजाय छोट् याउन
सिकने यव था रहेको देिख छ । तर जबरज ती
करणीको अपराधलगायतका के ही कसरु बापत सजाय
भोिगरहेको कै दीह को हकमा कै द सजाय छोट् याउन
नहने अपवाद व पका अव थाह समेत उ
िनयममा उ लेख भएको देिखयो । यो सामा य पमा
लागू हने ावधान हो । उि लिखत िनयम २९(१क) मा
रहेको ावधानका आधारमा जबरज ती करणी मु ाका
कसरु दारलाई कै द छुटको सिु वधा िदन नपन भ ने
अिभ ाय िवप ीह ले िलिखत जवाफमा य गरेको
पाइयो । यो िजिकरलाई उिचत मा न सिकने अव था
देिखँदैन । जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ जे
नाग रकह को िहत, सिु वधा तथा क याणका लािग
जारी ग रएको िवशेष ऐन हो । िवधाियकाबाट िनिमत
ऐनले गरेको यव था ितकूल यिद कुनै िनयममा
ावधान छन् भने पिन य तो ावधानले मा यता
पाउन स ै न । ऐनकै यव थाको अनशु रण ग रनु
पदछ । यसका अित र कारागार िनयमावली, २०२०
को िनयम २९(२क) वयंले अ य अव थाका अित र
स री वष पगु ेका कै दीको हकमा उपिनयम (१क) को
ावधान आकिषत नहने यव था गरेको देिख छ ।
िनयम २९ को उपिनयम (२क) मा “उपिनयम (१)

र (१क) मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
असल चालचलन भएका स री वष उमेर पुगेका
कै दीह को हकमा पचह र ितशतस मको कै द
सजाय छोट् याउन...सिकनेछ” भ ने यव था रहेको
देिख छ । िनयमावलीको िनयम २९(२क) मा उि लिखत
“असल चालचलन भएका” र “स री वष उमेर पगु ेका”
कै दीह को हकमा उ िनयम २९(१क) मा उ लेख
भएबमोिजम नकारा मक सूचीमा परेका मु ामा नै कै द
परेको भएपिन िनयम २९(२क) बमोिजमको कै द छुट
पाउन स ने नै ह छ । यो अपवाद व पको िवशेष
ावधान हो । रट िनवेदक ७६ वषको जे नाग रक
हन भ ने कुरामा िववाद छै न । यस अव थाका जे
नाग रकलाई कानूनले दान गरेको सिु वधालाई
संकुिचत अथमा हण गरी सिु वधा िदनबाट वि चत गनु
मनािसब हँदैन । जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
को दफा १२ तथा कारागार िनयमावली, २०२० को
िनयम २९(२क) ले गरेको यव थाअनस
ु ारको सिु वधा
दान गन ई कार गनपन
ु कुनै कानूनी आधार तथा
मनािसब कारण देिखन आएन ।
७. जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ तथा
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क)
बमोिजम सिु वधा दान गदा तजिबज योग गरी
मू याङ् कन ग रनु पन अव था रहेको देिख छ । तर
यसको ता पय िनणय गन अिधकारीले यस कारको
तजिबजी अिधकार हो भ ने कुराको आडमा िनणय
नै नगरी ब ने (अिनणयको अव थामा रहने) छुट भने
पाउँदैन । कानूनले कुनै सावजिनक अिधकारीलाई
कुनै तजिबजी अिधकार िदनक
ु ो ता पय वे छाचारी
हनका लािग नभएर उ चतम बिु म ाको योग गरी
यायोिचत प रणाम सिु नि त गनका लािग तजिबजी
अिधकार िदइएको हो । जे नाग रकको लािग कानूनले
सजायमा छुट िदने यव था ट श दमा गरेको
देिख छ । िनणय गन अिधकारीले िववेकपूण र त यपरक
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तजिबजको योग गरी ऐनले तोके को दायरािभ रहेर
उिचत िनणय गनु नै पदछ । तजिबजी अिधकार हो
भ ने कुराको आडमा िनणय नै नगरी ब न िम दैन ।
कानूनबमोिजम आफूले गनपन
ु िनणय नै नगरी ब ने
र प रणामतः ऐनले गरेको यव थालाई िन भावी
तु याउने छुट कुनै सावजिनक अिधकारीलाई हन
स ै न । जे नाग रकलाई सजायमा छुट िदने स ब धमा
उिचत समयमा नै त यसङ् गत िनणय गनु स बि धत
अिधकारीको कानूनी कत य देिख छ ।
८. अतः िनवेदक नर वज गु ङ जे नाग रक
भएको त य िववादरिहत तवरबाट पिु भइरहेको, जे
नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ये
नाग रकलाई उमेर हदको आधारमा बढीमा पचह र
ितशतस म सजायमा छुट िदन सिकने यव था
रहेको, कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९
(२क) मा समेत असल चालचलन भएका स री वष
उमेर पगु ेका कै दीह को हकमा कै द सजाय छोट् याउन
सिकने ावधान रहेको देिखयो । सोबमोिजम सिु वधाको
लाभ िनवेदक नर वज गु ङलाई िदनु नपन वा िनजले
सो सिु वधा नपाउने कुनै कारण देिखन आएन । तसथ
जे नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क)
समेतका चिलत नेपाल कानूनबमोिजम के कित
सिु वधा िदने हो भ ने स ब धमा अिवल ब िनणय
गरी रट िनवेदक नर वज गु ङलाई कानूनबमोिजम
िनजले पाउने कै द छुट सिु वधा िदन,ु िदलाउनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने ठहछ ।
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाउँ भनी
िजिकर ग रएको स दभमा हेदा फै सलाबमोिजम
लागेको कै दको अिधकांश भाग भु ान हन बाँक नै
रहेको देिखँदा िनवेदकलाई कै दमा रािखएको कायलाई
गैर कानूनी मा न र ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गन िमलेन । यस आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िदई ततु

िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार गरी
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत: गीता े
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २९ गते रोज ६ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९९९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
फै सला िमित : २०७५।१।२८
०६७-CR-०७२६
मु ाः स ब ध िव छे द
पनु रावेदक / ितवादी : काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
वडा नं.१ न साल ब ने परु ण शमशेर ज.ब.रा.
क ीमती िकरण राणा
िव
यथ / वादी : काठमाड िज ला, का.म.न.पा. वडा
नं.१ न साल घर भई हाल ऐ.का.म.न.पा. वडा
नं.४ बालवु ाटारमा डेरा गरी ब ने परु ण शमशेर
ज.ब.रा.
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स ब कानून :
§ आमा, छोरा, छोरी र ीमतीको र ािश ाको िज मेवारीबाट उ क घरै छोडी
िहँड्ने लो नेले आ नी ीमतीसँग िनजको
म जुरी नहदँ ा नहदँ ै पिन स ब ध िव छे द
गन पाउँछ भ ने मनसाय मल
ु ुक ऐन,
लो ने वा नीको महलको १ नं.को देहाय
१ को कानूनी यव थाको नभई ीमतीले
ीमानको
् म जुरीबेगर घर छाडी अलग
बसेको हकमा मा आकिषत हने हदँ ा
उ कानूनी यव थाले यथ वादीलाई
स ब ध िव छेद गन छुट िदएको भ न
निम ने ।
( करण नं.३)
§ प नीले घर प रवारको (सासु र
बालब चाको) िज मा िलई घरमा ब दा
घरको आिथक यवहार िमलाउनका िनि त
अंश िलनस ने तर पा रवा रक पिहचान
(Identity) र सामािजक सं कारको
िनि त स ब ध िव छे द नगरी ब नस ने नै
ह छन् । अतः प नीले अंश िलएमा पितलाई
आ नी प नीसँग िववाहवारीको महलको
१० नं. ले अक िववाह गनस ने भ नक
ु ो
अथ स ब ध िव छे द गन बाटो खल
े ो
ु क
भनी अथ गन निम ने ।
( करण नं.५)

सु तहमा फै सला गन :
ी लेखनाथ िघिमरे
काठमाड िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
ी देवे गोपाल े
ी िदनेश कुमार काक
पनु रावेदन अदालत पाटन

फै सला
या. सपना धान म ल : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर
हन आएको ततु मु ाको संि त त य एवं ठहर
यस कार छः
िवप ी िकरण राणा र मबीच धािमक
पर पराअनस
ु ार िववाह भई १ छोरा सनु शमशेर र
१ छोरी क र माको समेत जायज म भइसके को छ;
१५।१६ वष अगािडदेिख मबाट छु ै बसी मेरो उपचार
नगरी उ टै मानिसक यातनासमेत िदई मेरो पैतक
ृ
स पि मा समेत िनजले नै भोगचलन ग ररहेको छ;
यसैगरी िवप ी िकरण राणाले यस अदालतमा अंश मु ा
दायर गरी हामी ४ जना अंिशयारम ये छोरी र आमाको
समेत अंश िलई िभ न बसेको अव थामा हामीह बीच
स ब ध िव छे द गरी छु ई जीवनयापन गन उिचत
ठानेको हँदा लो ने वा नीको स ब ध िव छे द ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी परु ण शमशेरले काठमाड
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र महानगरपािलकामा पेस गरेको िनवेदन प ।
अिधव ा ी लोकभ राणा
मलाई स ब ध िव छे द गन म जरु छै न ।
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा आधा उमेर पार गरेपिछ छोरा छोरीको िववाह नहँदैको
ी मक
ु ु द शमा पौडेल र िव ान् अिधव ा ी अव थामा समेत लो ने वा नीको स ब ध िव छे द गन
सिशनाथ मरासीनी
उपयु ह न । िवप ीले पलायनवादी नीित अवल बन
अवलि बत निजर :
गनभएको
देिख छ । आ नो सामािजक, यावहा रक र
ु
§ नेकाप २०६७, अंक १०, िन.नं.८४८७
नैितक कत यबाट मािनसले िवमख
ु हन हँदनै । लो ने
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
वा नीको स ब ध स पि र अंशमा मा सीिमत
हँदनै । वा नीको म जरु ीबेगर कुलत र कुसङ् गतमा
लािग वा नीलाई १५।१६ वषस म छाडी हेरिवचार
नगरी उ टै स ब ध िव छे द गन ीमान्को िनयत मैले
बु नसके को छै न । वा नीलाई कामदारको पमा
योग गन र परु ानो जु ा ज तो फुकाली फा न
िम ने अमानवीय काय ीमान्बाट गरेको हँदा य ता
सानाितना िववादलाई िबस ीमान्सँगै जीवनयापन
गन ण गरेको हँदा स ब ध िव छे द हनपु न होइन
भ नेसमेत बेहोराको ितउ र प ।
म हालस म पिन या सर रोगबाट पीिडत
रहेको अव थामा पिन प नीले गनपन
ु कत य पालन
नगरेको र आमा खड् ग कुमारीसँग िमली मलाई
अंशहकबाट पिन वि चत गराएको हँदा िनवेदन
दाबीबमोिजम स ब ध िव छे द हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको वादीका वारेस िधरे िसंहले काठमाड
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
वादी ीमान्लाई मैले छाडेको नभई म घरमा
नै हालस म बिसरहेको अव था हँदा स ब ध िव छे द
हनपु न होइन भ ने बेहोराको ितवादी िकरण राणाले
काठमाड िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
वादी ितवादीबीच १५।१६ वषदेिख छु ै
बसेको अव था रहेको, ितवादीलाई वादीले अंशसमेत
िदइसके को र सँगै ब ने वातावरणसमेत टुिटसके को
हँदा वादी ितवादी बीचको लो ने वा नीको स ब ध
िव छे द हनपु दछ भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी
िनरज के .सी.ले अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीलाई छोडी वादी अ तै ब दै
आउनभु एको छ । प रवारलाई हेरिवचार गनभएकोसमे
त
ु
छै न । अंश मु ा परी फै सला भइसके पिन अंश पाउनु
भएको छै न । छोरा छोरीको भिव य तथा िहतको लािग
स ब ध िव छे द नगरी िमलेर ब नु उपयु ह छ भ ने
ितवादीको सा ी शु मा राणाले गरेको बकप ।
मल
ु क
ु ऐन, लो ने वा नीको महलको १

नं. को देहाय १ को कानूनी यव था हेदा वा नीले
लो नेको म जरु ीबेगर लगातार ३ वष वा सोभ दा
बढी समयदेिख अल गै ब ने गरेको ख डमा य तो
वा नीसँग लो नेले स ब ध िव छे द गन पाउने
भएकोले सोही यव थाबमोिजम वादीले स ब ध
िव छे दको कारबाही चलाएको पाइ छ । तथािप ततु
स दभमा ितवादी आफै ँ घर छाडेर अलग ब ने गरेको
नभई वादी नै घर छोडी डेरा िलई बसेको भ ने ि थितमा
उि लिखत कानूनी यव था आकिषत हने अव था
भएन । वादी ितवादीको बीचमा अंश मु ा चली
ितवादीले दाबीबमोिजम अंश िलई यवहार अलग
भएको कारण स ब ध िव छे द गन बाटो खल
ु ेको अथ
गन िम दैन । साथै वादी ितवादीको उमेर अव था,
पा रवा रक ि थित, छोराछोरीको उमेरसमेतलाई
िवचार गरी सामािजक तथा यावहा रक पले समेत
स ब ध िव छे द गन बेम जरु ी जनाएको ितवादीको
भनाईमा असहमत रहनु पन कुनै कारणसमेत नदेिखँदा
पित प नीबीचको स ब ध िव छे द ग रपाउँ भ ने
वादीको दाबी पु न स दैन भ ने काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६५।१०।८ को फै सला ।
कानूनी आधारमा लो ने वा नीको महलको
१ नं. को देहाय १ बमोिजम कुनै पिन लो ने वा नीका
बीचमा असल स ब ध हन नसक अ यथा वा नी
मािनसले ३ वषस म घर छोडी अलग बसेमा वा लो नेको
यानस म जाने कुनै काय गरेमा लो नेले स ब ध
िव छे द गनस ने कुरा प उ लेख भएकोमा मैले आफू
या सर ज तो रोगले त भएको अव थामा मेरो
हेरिवचारसाथ सहायतासमेत के ही नगरी पैतक
ृ स पि
अ लाई नै ह ता तरण गन आमा खड् ग कुमारीलाई
सहयोग गरेको तथा आफू बा य भई घर छाडी अलग
ब न परेको बा यतालाई लो ने वा नीको महलको
१ नं. को प रभाषािभ नपन भनी गरेको या याले
अ याय गरेको छ । यसैगरी िवप ीले काठमाड
िज ला अदालतमा गरेको बकप मा छोरा छोरी ठूलै
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भइसके को कारण यस समयमा आएर स ब ध िव छे द
गनु उपयु नहने भ ने भनाई तथा मैले आफै ँ घर
छाडी िहँडेको र िनज ितवादीले मलाई िनकाला गरेको
होइन भ ने भनाई कुनै माणबाट समिथतसमेत भएको
छै न । अतः िवप ीले म ित गरेको अ याय अ याचार सबै
कुरा िनजबाटै प देिखँदादेिखँदै उ आधारह लाई
वा ता नै नगरी त य माणमा वेश नै नगरी लो नेले
िदएको िनवेदनउपर स ब ध िव छे द गन निम ने भनी
गरेको फै सला अ यायपूण हँदा उ फै सला बदर गरी
ितवादीसँगको मेरो लो ने वा नीको स ब ध िव छे द
ग रपाउँ भ ने वादी परु ण शमशेर ज.ब.रा. को त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदन प ।
ितवादीले अंश मु ा दायर गरी मानो
छु ई अलग बसेको अव थामा स ब ध िव छे द गन
इ कार गरेको सु को फै सला फरक पन स ने देिखँदा
अ.बं.२०२ नं. को योजनाथ छलफलका िनि त
िवप ी िझकाई हािजर भए वा अविध नाघेपिछ पेस गनु
भ ने त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६६।७।११ को आदेश ।
ितवादी िकरण राणाले वादी परु ण शमशेर
ज.ब.रा. को म जरु ीबेगर लगातार ३ वषभ दा बढी
१५।१६ वषदेिख या सरबाट पीिडत पितको उपचार
याहार स भार गनतफ नलागी उ टै िनजउपर
अंश मु ा गरी पितलाई छाडी अलग बसेको कुराको
पिु हन आएको अव थामा दाबीबमोिजम वादी
ितवादीबीचको लो ने वा नीको स ब ध िव छे द गरी
िदनपु नमा वादी दाबी नपु ने गरी सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६५।१०।८ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबीबमोिजम वादी
ितवादीबीचको लो ने वा नीको स ब ध िव छे द हने
ठहछ भ ने त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६७।३।९ को फै सला ।
मल
ु क
ु ऐन लो ने वा नीको महलको
१ नं. को देहाय १ मा उि लिखत कानूनी यव था

( वा नीले लो नेलाई िनजको म जरु ीबेगर लगातार
३ वष वा सोभ दा बढी समयदेिख छोडी अलग ब ने
गरेमा) अनस
ु ार घर छोडेर जाने यि नै दोषी ह छ
अथात् घर छोडेर अ य ब न गएमा ऐ. कानूनी
यव था आकिषत हनस ने ह छ । ततु मु ामा
म घरमै रहेक छु । यस त यलाई िवप ीले नकान
स नु भएको छै न भने पनु रावेदन अदालत पाटनले
पिन मानेको छ । यस ि थितमा ऐ. कानूनी यव था
आकिषत भई स ब ध िव छे द हने ठह याएको फै सला
पूणतः कानूनी िु टपूण रहेको सो फै सला बदर गरी
ततु मु ामा सु काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६५।१०।८ को फै सला सदरै कायम राखी
याय पाउँ भ ने बेहोराको ितवादीको यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन प ।
यसमा वादी परु ण शमशेरलाई लागेको
भिनएको रोगको स ब धमा माण नै नबझ
ु ीसबध
िव छे द हने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
फरक पन देिखएकाले अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप ी
िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७०।०७।१० को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक ितवादीका तफबाट िव ान् व र
अिधव ा ी लोकभ राणाले लो ने वा नीको
महलको १ नं. को देहाय १ को कानूनी यव था
ीमतीले घर छोडी ीमान्सँग अलग भएमा लागू
हने हो, ीमान् वयंले घर छोडी िहँडी अलग भएको
अव थामा उ कानूनी यव था आकिषत हन
स दैन । ततु मु ाको प रवेशसमेतलाई िव ेषण
गन हो भने वादी नै दोषी देिख छन् । य तो अव थामा
वादी दाबीबमोिजम स ब ध िव छे द हने ठह याएको
पनु रावदेन अदालत पाटनको फै सला िु टपूण हँदा उ
फै सला उ टी भई सु काठमाड िज ला अदालतको
फसला सदरै कायम हनपु छ भनी बहस िजिकर ततु
गनभयो
ु ।
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यथ वादीका तफबाट िव ान् व र
अिधव ा ी मक
ु ु द शमा पौडेल र िव ान् अिधव ा
ी सिशनाथ मरासीनीले पित प नीको आपसी स ब ध
र समझदारी कायम नभएको अव थामा १५।१६
वषदेिख अलग रहेका ीमान् ीमतीलाई जबरज ती
वैवािहक स ब ध कायम राखी रा न औिच यपूण
हँदनै । वादी कृ ण शेरचन र ितवादी पदम कुमारी
शेरचन भएको ने.का.प. २०६७ अंक १० िन.नं.
८४८७ मा कािशत स ब ध िव छे द मु ामा
ितपािदत भएको निजर िस ा तसमेतका आधारमा
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला सदर कायम
हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु ानस
ु ारको बहस िजिकर सनु ी
पनु रावेदनसिहतका िमिसल कागजात अ ययन गरी
हेदा पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।३।९
मा भएको फै सला िमलेको छ वा छै न? र पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु नस ने हो वा होइन?
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ाक
पनु रावेिदका आ नो ीमान्सँग १५।१६ वषदेिख
सँगै नरहेको भ ने कुरामा कुनै िववाद देिखँदैन ।
पनु रावेिदका आ नो ीमान्बाट यित लामो समयस म
सँगै नबसी अलग रहे तापिन िनजले आ नो घर छाडी
अ य गएको भ ने देिखँदनै । पनु रावेिदका ितवादी
आ नो घरमै सासू र ब चाह लाई हेरचाह गरी बसेको
भ ने कुरा िनजको ितउ रप र सु अदालतमा
गरेको बयानसमेतबाट देिख छ । सो कुरालाई यथ
वादीले अ यथा ख डन गनसके को देिखँदैन । वादीले
आफू घरमा नरही अ य ै डेरा गरी छु ै बसेको भनी
आ नो िफराद प समेतमा वीकार गरेका छन् ।
यथ वादीले आफै ँ घर छाडी िहँडेको नभई घरबाट
िन कन बा य पारी िव थािपत ग रएको भ ने िजिकर
िलए तापिन के -कसरी घर छाड् नेस मको ि थित पैदा
भयो भ ने कुरा उनले प खल
ु ाएको पाइएन । िनज

यथ वादीले मंजे ी राणासँग िमित २०४७।१।५ मा
अक िववाह गरेका रहेछन् भ ने कुरा बहसको ममा
पेस भएको थानीय पि जकािधकारीको कायालय,
नेपालग जबाट िमित २०५६।११।२३ मा जारी भएको
िववाह दताको माणप को ितिलिपबाट देिखन
आउँछ । यसरी अक मिहलाको िनि त घर छाडी िहँड्ने
वादीलाई पनु रावेिदकाले घरबाट िन कन बा य गरेक
होिलन् भनी िव ास गन सिकएन ।
३. ीमान् वयंले ीमतीलाई घरमा छाडी
लगातार तीन वषभ दा बढी समय अलग रहेको
कारणबाट िनजलाई ीमतीसँग स ब ध िव छे द
गन अिधकार ह छ वा हँदैन? भ ने
िवचारणीय
देिखन आउँछ । सो स ब धमा िवचार गदा, नेपालको
कानूनले सबै अव थामा सरल त रकाले स ब ध
िव छे दको अिधकार िदएको नभई दवु ैको म जरु ी हँदा
सके स म मेलिमलापको वातावरण बनाउनु पन कुरा
कानूनमा प यव था रहेको छ भने अ य अव थामा
सतसिहतको स ब ध िव छे दको मा यव था गरेको
छ । अब लगातार ३ वषस म अलग रहेमा स ब ध
िव छे द गन सिकने भ ने यव थाको स दभमा
हेदा" वा नीले लो नेलाई िनजको म जुरीबेगर
लगातार तीन वष वा सोभ दा बढी समयदेिख
छोडी अलग ब ने गरेमा.... य ती वा नीिसत
लो नेले आ नो स ब ध िव छे द गन पाउँछ" भनी
लो ने वा नीको १ नं. को देहाय १ मा उ लेख भएको
पाइ छ । ततु म ामा वयं ीमान्ले नै घर छाडी
अलग बसेको भ ने त य तथा माणबाट देिखन
आयो । यसरी आमा, छोरा, छोरी र ीमतीको र ािश ाको िज मेवारीबाट उ क घरै छोडी िहँड्ने लो नेले
आ नी ीमतीसँग िनजको म जरु ी नहँदानहँदै पिन
स ब ध िव छे द गन पाउँछ भ ने मनसाय उ कानूनी
यव थाको नभई ीमतीले ीमान्को म जरु ीबेगर घर
छाडी अलग बसेको हकमा मा आकिषत हने हँदा उ
कानूनी यव थाले िनज यथ वादीलाई स ब ध
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िव छे द गन छुट िदएको भ न िम दैन ।
४. यथ वादी परु ण शमशेर लामो
समयदेिख िबरामी भई अस भएको भ ने िनजको
िफराद प मा उ लेख भई अदालती बयानको ममा
समेत य भएको पाइ छ । यसैलाई आधार िलई
यस अदालतबाट यथ िझकाउने आदेशसमेत
भइसके पिछ आव यक माणह गज
ु ारी आ नो
भनाईलाई पिु गन र अदालतको आशंका हटाउने काय
गनपनमा
यथ वादीले सो गनसके को देिखएन । वादी
ु
वयंले आ नो भनाईलाई आफै ँ ले पिु गन नसके को
ि थित तथा पनु रावेिदका वयंले पितक आमा तथा
स तानलाई हेरचाह गरी बसेको प र े यमा उनले
पितको हेरचाह नगरी ीमान्लाई शारी रक र मानिसक
क हने काय गरेक होिलन् भनेर मा न िम ने अव था
पिन रहेन । यसरी ितवादी आफै ँ घर छोडी डेरा िलई
ब ने गरेको नभई वादी नै घर छाडी डेरा िलई बसेको र
िनजलाई शारी रक र मानिसक क हने काय प नीबाट
भए गरेकोसमेत देिखन नआएको अव थामा लो ने
वा नीको महलको १ नं. को देहाय १ बमोिजम वादी
ितवादीबीचको लो ने वा नीको स ब ध िव छे द गन
िम ने देिखएन ।
५. वादी ितवादीबीचमा अंश मु ा चली
ितवादीले दाबीबमोिजम अंश पाउने ठहर भएको
अव थामा वादी ितवादीबीचको स ब ध िव छे द हने
वा नहने तफ िवचार गदा, प नीले घर प रवारको
(सासु र बालब चाको) िज मा िलई घरमा ब दा घरको
आिथक यवहार िमलाउनका िनि त अंश िलन स ने
तर प रवा रक पिहचान (Identity) र सामािजक
सं कारको िनि त स ब ध िव छे द नगरी ब न स ने
नै ह छन् । अतः प नीले अंश िलएमा पितलाई आ नी
प नीसँग िवहावरीको महलको १० नं. ले अक िववाह
गन स ने भ नक
ु ो अथ स ब ध िव छे द गन बाटो
खल
ु ेको भनी अथ गन िम दैन । चिलत कानूनले यस
मा यतालाई वीकारेको पिन छै न । अतः अक िववाह

गन, छु िभ न भई ब ने र स ब ध िव छे द हनु फरक
अव था हन् ।
६. वादी कृ ण शेरचन र ितवादी पदमकुमारी
शेरचनको स ब ध िव छे द मु ामा ितपािदत िस ा त
(ने.का.प.२०६७, अंक १० िन.नं.८४८७) ततु
मु ाको हकमा आकिषत हने हो वा होइन भनी उ
मु ाको फै सला अ ययन गरी हेदा ीमतीले ीमान्को
म जरु ीबेगर लामो समयदेिख घर छाडी माइतीमा
बसेको भ ने त यसँग उ मु ा स बि धत भएको
देिखन आयो । ततु मु ामा ीमान्ले नै घर छाडी
अलग बसेको र ीमतीले आपसी समझदारी बढाउन
घर प रवारलाई नै हेरी बसेको देिख छ । यसरी एउटा
फरक त य रहेको मु ाको हकमा ितपािदत िस ा त
ततु मु ाको हकमा लागु हने देिखँदैन । अतः यथ
वादीतफका कानून यवसायीले ततु गरेको निजर
िस ा तले यस मु ाका वादी परु ण शमशेरलाई आ नी
ीमतीसँग स ब ध िव छे द गन सहयोग पु याउने
देिखँदनै ।
७. तसथ, वादी दाबीबमोिजम वादी
ितवादीबीचको लो ने वा नीको स ब ध िव छे द
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६७।३।९ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई पित प नीको स ब ध िव छे द ग रपाउँ
भ ने वादीको दाबी पु न स दैन भ ने ठह याएको सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६५।१०।८
को फै सला सदर हने ठहछ । ततु मु ाको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृतः िशव साद आचाय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २८ गते रोज ६ शभु म् ।
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नणय नं . १००००
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७४।१०।२१
०७१-WO-०७७७
मु ा : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : ान मनु ी शा यको नाती र न मनु ी शा यको
छोरा का.िज. का.म.न.पा. वडा नं.२० कोिहटी
टोल ब ने वष ५६ को अिनतबहादरु े समेत
िव
िवप ी : काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा नं.
२२ धमपथ, नयाँ सडक ि थत नेपाल बक
िलिमटेड, धान कायालयसमेत
§ कुनै कमचारीले सेवाबाट अवकाश िलयो
वा पायो भ दैमा य तो िनज कायरत
रहेको सं था िनजउपरको िज मेवारीबाट
पूणतः मु ह छ भ ने हदँ ैन । तोिकएको
अविधस म सेवारत रही आ नो िज दगीको
अमू य तथा उ पादनमूलक समय खचपिछ
य ता सं थाको सेवा सतबमोिजम
सेवा िनवृ भएको कमचारीह को सख
ु
सुिवधाको बारेमा हेन चासो िलन िनजह
उपरको दािय व बेहोनु कानूनी मा नभई
सामािजक यायको एक आयाम पिन हने ।
§ कमचारीले कानून तथा आ नो सेवा
सतिवपरीत कुनै कामकाज गरेबापत कुनै
कारको कारबाही भएको रहेछ र य तो
कारबाहीको प रणाम व प य ता सेवा
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सतले कुनै कारको सिु वधा पाउनबाट
वि चत लगाएको रहेछ भने य ता
कमचारीलाई अ य कमचारीभ दा के ही
फरक यवहार हनस छ तर य तो फरक
यवहार पिन कानून एंव सेवा सतअनु प
नै हनुपन ।
§ िनवृि भरण कमचारीलाई िदइने दान वा
कमचारीमािथ ग रएको दया होइन, लोक
क याणकारी रा यमा मानव अिधकारको
मू य र मा यतालगायत सामािजक
यायअनुसार यवहार हनु वा छनीय
ह छ । उनीह लाई अवकाशप ात्
सामािजक वा पा रवा रक बिह करण
भएको ज तो अनुभूित हन िदइनु
हदँ ैन । य ता अवकाश ा त वा वृ ह ित
ग रने स मान, यवहार तथा य हने
धारणाले यस अवकाश ा यि ह को
बाँक जीवनकालमा िवशेष मह व रा ने ।
( करण नं.४)
§ बकले आ नो यव थापन सुधारको
मागिच बनाई कमचारी शासनलाई
बढी चु त र द बनाउन िलएको नीित
एवं आव यकता िवचार गरी य तो कदम
चालेको अव थामा कमचारीले आफूले
पाउने सुिवधामा पन ितकूल भावलाई
वीकार गरी अवकाश िलएको व पमा
हेनु उिचत नहने ।
§ त कालको अव था र प रि थितमा
त काल काया वयनमा रहेको सेवा
सतबमोिजम सिु वधा िलई सेवाबाट
अलि गए पिन य तो सेवा सतबमोिजम
अवकाशप चात्को बाँक जीवनको लािग
आशा गरेर बसेको िवषयमा स बि धत
प , रा य वा अदालतले बेवा ता गन

१०००० - अिनतबहादरु े समेत िव. नेपाल बक िलिमटेड, धान कायालयसमेत
िम दैन । स बि धत कमचारीले आफूले
ा त गन यस कृितको लाभको माग गनु
यायोिचत हने ।
§ य ता सिु वधा उपल ध गराउने भ ने सेवा
सतको यव थाले कमचारी एक छु ै वगको
हो भनी पुि ट गदछ, य तो वग सं थाको
लािग दािय व मा हो भ ने धारणा राखी
अवकाशप चातको
सिु वधामा कटौती
्
हनुपछ भ ने भावना रा नु हदँ ैन ।
उनीह को बाँक जीवन स मािनत तथा
सुखकर रा ने कायमा योगदान िदनु र
ियनीह लाई सेवा सतअनु प नै के ही
मा ामा आिथक पमा सुर ा दान गन
कायलाई सामािजक उ रदािय वका
पमा िवकिसत गनु पिन आव यक हने ।
( करण नं.५)
§ पिछ बनेको काननू ले कानून ब नपु ूवको
कामकारबाही तथा थािपत हक
अिधकारलाई भूतल ी पमा भाव पान
स दैन भ ने कानूनको मा य िस ा त
हो । िस ा तत: कसैले पिन पिहला
भए गरेको काम कारबाहीलाई असर
पु याउने गरी िनयम वा भतू ल ी काननू
(Retrospective Law) सामा यतया
बनाउन वा यसमा संशोधन गन िम ने
देिखँदैन । यिद य तो काय भए गरेमा सो
भए गरेको िमितदेिख नै खारेज हने भनी
कानूनको सवमा य िस ा तसमेत रहेको
देिखने ।
( करण नं.६)
§ नेपाल सरकारसमेतको लगानी भएको
नेपाल बक िलिमटेडमा कायरत
कमचारीह ले पिन आ नो सेवा सतको
अधीनमा रही समान यवहारको अपे ा

गनलाई
ु अ यथा भ नु उिचत नहने ।
( करण नं.७)
§ िनविृ भरण पाउने कुरा कमचारीसँग
स बि धत सेवा सतले तो ने िवषय हो भने
य तो रकम कसरी पाउने भ ने भु ानीको
िविधसँग स बि धत िवषय हने ।
§ कुनै पिन िवधाियक वा यायोिजत
िवधाियक अिधकारको योग गरी
बनेको ऐन, िनयम वा िविनयम इ यािदमा
भएको यव थामा सोही ि या अपनाई
संशोधन हनस छ, तर भइरहेको य ता
ावधानह को प रिधलाई कुनै कारको
प ीकरणबाट संकुिचत गन निम ने ।
§ कानून बनाई वा आ नो अिधकारिभ
रही िनयम िविनयमको यव था गनु जुन
उ े यले उ िनयम िविनयम बनाई लागू
ग रएको हो, सोही उ े य र मनसाय
अनु प य को यव था हनु यायको
मा य िस ा तिभ को िवषय हने ।
( करण नं.८)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह ी
ह र साद उ ेती, ी पूणमान शा य, ी रमन
े र िव ान् अिधव ा ी के दार साद गरु ागाई
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी कुमार रे मी,
ी िनरा ता चामडेल, ी रेशम राज रे मी, ी
समु न आचाय र ी रामशरण पोखरेल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपाल बक िलिमटेड कमचारी सेवा
िनयमावली, २०६८
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आदेश
या. अिनलकुमार िस हा : त कालीन

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२
तथा धारा १०७(२) बमोिजम यसै अदालतको
अिधकार े िभ पन ततु रट िनवेदनको संि त
त य यस कार छ :
हामी िनवेदकह ले िविभ न िमितमा
“विृ भएको िनविृ भरण रकम उपल ध गराई पाउँ
भ नेबारे” मा िदएको िनवेदनमा “हामी तपिसलका
भ.ु प.ु कमचारीह िविभ न िमितमा अवकाश भई
ने.ब.िल. कमचारी सेवा िविनयमावली, २०६८
मा यव था भएबमोिजमको सिु वधाअनस
ु ार ७
वषको एकमु िनविृ भरण रकम भु ानी िलई सेवा
िनवृ भएकोमा सोप ात् तलबमानमा विृ भएको
फरक िनविृ भरण रकम मािसक पमा भु ानी
पाउने यव था गरी िदनहु न अनरु ोध गदछ ” भनी
ने.ब.िल. धान कायालय यव थापन समूहका
संयोजक यूलाई स बोधन गरी िनवेदन पेस गरेका
िथय । यसैगरी हामी अ रट िनवेदकह ले पिन
सोही बेहोरा उ लेख गरी यव थापनसम िविभ न
िमितमा विृ भएको िनविृ भरण रकम उपल ध गराई
पाउँ भनी िनवेदन पेस गरेकोमा, सो िनवेदनउपर
िमित मश: २०७१।११।१४, २०७१।०८।२३,
२०७१।०७।१७ मा िवप ी ने.ब.िल. धान कायालय
मानव ोत यव थापन िवभागबाट हामीह लाई
स बोधन गरी “नेपाल बक िलिमटेड कमचारी सेवा
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९) मा
भएको यव थाबमोिजम एकमु िनविृ भरण िलएका
कमचारीह ले जित वषको िनविृ भरण एकमु िलएको
हो सोही अविधिभ पनु : िनविृ भरण दाबी गन िम ने
नदेिखएकोले तपाइँह को मागअनस
ु ार िनविृ भरणमा
विृ भएको रकम उपल ध गराउन निम ने भनी
िमित मश: २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७,
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ मा िनणय
भएकोले सोही बेहोरा जानकारी गराइ छ” भनी प
िदएबाट हामी रट िनवेदकह लाई विृ भएको तलब

उपभोग ग ररहेका बहालवाला तथा एकमु िनविृ भरण
िलएका कमचारीबाहेकका अ य अवकाश ा
कमचारीह भ दा पथृ क वे छाचारी एवं भेदभावपूण
यवहार गरी नेपाल अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च) ारा ा पेसा रोजगारीको हक धारा,
१३(१) ारा ा कानूनको समान संर णको हक,
धारा १८(१)(२) ारा ा रोजगारी तथा सामािजक
सरु ाको हक, धारा १९(१) ारा ा स पि को हक,
धारा २४(९) ारा ा यायस ब धी संवैधािनक
हकका साथै मौिलक हकको चलनमा ग भीर कु ठा
एवं अवरोध िसजना भएको र अ य भावकारी
वैकि पक उपचारसमेत िव मान नभएको हँदा बा य
भई धारा ३२ र १०७(१)(२) समेतका अधारमा यो
िनवेदन प िलई स मािनत अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत यो िनवेदन प िलई उपि थत
भएका छौ ँ ।
हामी सेवा िनवृ ने.ब.िल.का कमचारी जसले
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९) बमोिजम ७
वषको एकमु िनविृ भरण िलई सेवा िनवृ भएप ात्
िमित २०६८।०४।०१, िमित २०७०।०४।०१ र
िमित २०७१।०४।०१ मा ने.ब.िल. का कमचारीको
मािसक तलबमानमा विृ भएको अनस
ु ार हामी रट
िनवेदकह को पिन मािसक िनविृ भरण रकम उपल ध
गराई पाउँ भनी िदएको िनवेदनउपर िवप ी बकले िमित
मश: िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७,
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनणयले
हामी रट िनवेदकको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च), धारा १३(१)(२), धारा १८(१)(२),
धारा १९(१), धारा २४(९) ारा द संवैधािनक
हक हनन् भएको हँदा उपयु िवप ने.ब.िल.को िनणय
र सो िनणयको आधारमा भएको अ य प ाचार एवं
काम कारबाही उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी हामी
रट िनवेदकह िनवृ भइसके प ात् िविभ न िमितमा
विृ भएको तलबमानको अनपु ातमा विृ भएको
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फरक िनविृ भरण रकम तत्तत् समयदेिख नै तत्तत्
पदको िनविृ भरण रकम िदनु िदलाउनु र अवरोध
यवधान नगनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेशसमेत जारी गराइपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िमित
२०७१।१२।१९ गतेको अिनतबहादरु शा यसमेत
२५९ जनाको रट िनवेदन ।
िवप ीह नेपाल बक िलिमटेडबाट कमचारी
सेवा िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९)
बमोिजम एकमु िनविृ भरण िलई अवकाश ा
कमचारीह भएको र हामीह को अवकाशप ात्
नेपाल सरकार तथा बकसमेतले िविभ न पटक
कमचारीह को तलबमा विृ गरेको र सोहीबमोिजम
हामी िनविृ भरण ा गन कमचारीह समेतले
विृ भएको िनविृ भरण पाउनु पनमा बकले िमित
२०७१।०२।२२ मा उ िविनयममा संशोधन गरेको
तथा सोहीबमोिजम विृ भएको िनविृ भरण रकम
पाउँ भनी बकमा िनवेदन िदएकोमा ने.ब.िल.को
प.सं.७७/६६३६ िमित २०७१।०७।१७ को प बाट
जित वषको एकमु िनविृ भरण िलएको हो सो
अविधिभ पनु : िनविृ भरण दाबी गन निम ने भनी
प िदएकोले बकको प तथा िनणयह उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रपाउँ साथै ने.ब.िल.का बहालवाला
कमचारीह को तलबमान विृ भएको अनपु ातमा
हामीह को िनविृ भरणसमेत विृ गरी सो विृ भएको
रकम िदनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ
भ ने िववािदत रहेकोमा िवप ीह ले नेपाल बक
कमचारी िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१
मा भएको िनविृ भरणस ब धी यव था र िविनयम
६२ मा भएको उपदानस ब धी यव थाअनु प
िविनयम ६१(९) मा भएको यव थाबमोिजम ७
वषको एकमु िनविृ भरण रकम उपभोग गरेको र
उ िविनयमावलीमा एकमु िनविृ भरण िलएको
कमचारीले जित वषको िनविृ भरण एकमु िलएको हो
सो अविध भु ान भएपिछ मा मािसक िनविृ भरण

आजीवन पाउने यव था रहेको छ । िविनयमावली,
२०६८ को िविनयम ६१(१) बमोिजम मािसक
िनविृ भरण िलइरहेका कमचारीह को हकमा बकले
िविनयम ६१(७) बमोिजम विृ रकमसमेत दान
ग ररहेको हँदा िविनयम ६१(७) र िविनयम ६१(९)
स ब धमा कमचारी िविनयमावलीमा पथृ क यव था
रहेकोले एउटा यव थालाई िनि य गरी अक एक
यव थाको मा अनशु रण गन िम दैन ।
िवप ीले रट िनवेदनमा एकमु िनविृ भरण
िलएका कमचारीले समेत सो अविधमा विृ भएको
रकम िदने यव था नेपाल रा बक, नेपाल सरकार
तथा अ य सं थाह मा समेत रहेको भनी उ लेख
गरेको स ब धमा भएको कानूनी यव था तत्तत् संघ
स थालाई िनयमन गन ऐन कानूनको यव थाबमोिजम
हने भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।०१।१७ गतेको
यथ नेपाल बक िलिमटेड धान कायालय, बकका
स चालक सिमित, बकको मानव ोत यव थापन
िवभाग, मानव ोत यव थापन िवभाग मख
ु र बकका
मख
ु कायकारी अिधकृत देवे ताप शाहसमेतको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट
िव ान् व र अिधव ाह ी ह र साद उ ेती, ी
पूणमान शा य, ी रमन े र अिधव ा ी के दार साद
गरु ागाई ंसमेतले सेवा िनवृ ने.ब.िल.का कमचारीले ७
वषको एकमु िनविृ भरण िलई सेवा िनवृ भएप ात्
िमित २०६८।०४।०१, िमित २०७०।०४।०१ र
िमित २०७१।०४।०१ मा तलबमानमा विृ भएको
अनस
ु ारको मािसक िनविृ भरण रकम नपाउने गरी
नेपाल बक िलिमटेडले गरेको िनणय र सो िनणयको
आधारमा भएको अ य प ाचार एवं काम कारबाहीसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी विृ भएको रकम िदनु
िदलाउनु र अवरोध यवधान नगनु भनी िवप ह को
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गराई पाउँ भ ने
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बेहोराको ततु गनभएको
बहस तथा िवप ी नेपाल
ु
बक िलिमटेडका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी कुमार रे मी, िनरा ता चामडेल, नेपाल रा बकका
तफबाट अिधव ा ी रेशम राज रे मी, समु न आचाय
र ी रामशरण पोखरेलसमेतले िनवेदकह ले नेपाल
बक कमचारी िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१
मा भएको िनविृ भरणस ब धी यव था र िविनयम
६२ मा भएको उपदानस ब धी यव थाअनु प
िविनयम ६१(९) मा भएको यव थाबमोिजम ७
वषको एकमु िनविृ भरण रकम उपभोग गरेको र
उ िविनयमावलीमा एममु िनविृ भरण िलएको
कमचारीले जित वषको िनविृ भरण एकमु िलएको हो
सो अविध भु ान भएपिछ मा मािसक िनविृ भरण
आजीवन पाउने यव था रहेको भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
यसमा सेवािनवृ ने.ब.िल.का कमचारीले
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९) बमोिजम ७
वषको एकमु िनविृ भरण िलई सेवा िनवृ भएप ात्
िमित २०६८।०४।०१, िमित २०७०।०४।०१ र
िमित २०७१।०४।०१ मा ने.ब.िल. का कमचारीको
मािसक तलबमानमा विृ भएको अनस
ु ारको मािसक
िनविृ भरण रकम उपल ध गराई पाउँ भनी िमित
२०७१।७।१० मा िदएको िनवेदनउपर िवप ी बकले
िमित मश: िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७,
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनणयले हामी
रट िनवेदकह को संवैधािनक हक हनन् ग रएको हँदा
उ िनणय र सो िनणयको आधारमा भएको अ य
प ाचार एवं काम कारबाहीसमेत उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी हामी रट िनवेदकह िनवृ भइसके प ात्
िविभ न िमितमा विृ भएको तलबमानको अनपु ातमा
विृ भएको फरक िनविृ भरण रकम तत्तत्
समयदेिख नै तत्ततत् पदको िनविृ भरण रकम िदनु
िदलाउनु र अवरोध यवधान नगनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गराई पाउँ भनी

नेपाल बक िलिमटेड, के ीय कायालयका नाममा
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने बेहोराको
रट िनवेदन रहेकोमा रट िनवेदकह ले नेपाल बक
कमचारी िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१
मा भएको िनविृ भरणस ब धी यव था र िविनयम
६२ मा भएको उपदानस ब धी यव थाअनु प
िविनयम ६१(९) मा भएको यव थाबमोिजम ७
वषको एकमु िनविृ भरण रकम उपभोग गरेको र
उ िविनयमावलीमा एकमु िनविृ भरण िलएको
कमचारीले जित वषको िनविृ भरण एकमु िलएको हो
सो अविध भु ान भएपिछ मा मािसक िनविृ भरण
आजीवन पाउने यव था रहेको छ । िविनयमावली,
२०६८ को िविनयम ६१(१) बमोिजम मािसक
िनविृ भरण िलइरहेका कमचारीह को हकमा बकले
िविनयम ६१(७) बमोिजम विृ रकमसमेत दान
ग ररहेको हँदा िविनयम ६१(७) र िविनयम ६१(९)
स ब धमा कमचारी िविनयमावलीमा पथृ क यव था
रहेकोले एउटा यव थालाई िनि य गरी अक एक
यव थाको मा अनशु रण गन िम दैन, िनवेदन माग
दाबी बदरयो य छ भ ने बेहोराको िलिखत जवाफ
रहेको पाइयो ।
२. अब िनवेदकह को मागबमोिजम रट
जारी हनपु न हो, होइन भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न भई
त स ब धमा िवचार गदा, नेपाल बक िलिमटेड कमचारी
सेवा िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम
९ मा “उपिनयम (३) र (८) बमोिजम िनवृि भरण
पाउने कमचारीले बढीमा ७ वषको िनवृि भरण
िलएको कमचारीले जित वषको िनवृि भरण
एकमु िलएको हो सो अविध भु ान भएपिछ
मा मािसक िनविृ भरण (विृ भएको भए विृ
भएको रकमसमेत जोडी हने मािसक िनवृि भरण)
आजीवन पाउनेछ” भनी उ लेख भएको अव थामा
नेपाल बक िलिमटेड कमचारी सेवा िनयमावली,
२०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम ९ मा िमित
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१०००० - अिनतबहादरु े समेत िव. नेपाल बक िलिमटेड, धान कायालयसमेत
२०७१।२।२२ को प.सं. ७७/१९३२ को प रप ले
प ीकरण थप ग रएको पाइयो । उ प ीकरणमा
“कुनै क भ ने कमचारी िमित २०७०।११।१
गतेदेिख अवकाश ा हदँ ा .१००।- मािसक
िनवृि भरण कायम हने देिखएबमोिजम िनजले
७ वषको एकमु (९१ मिहना) िनवृि भरण रकम
.९१००।- भु ानी िलए भने ७ वषको अविधमा
२०७४ सालमा .१० र २०७६ सालमा .१२
िनवृि भरण वृि भएको रहेछ भने िनजले मािसक
िनविृ भरण .१२२ का दरले भु ानी पाउनेछ तर
७ वषको एकमु िनवृि भरण उपभोग ग रसके पिछ
उ अविध (२०७०।११।१ देिख २०७७।१०।३०
स म) को वृि भएको िनवृि भरण रकम भने पाउने
छै नन”् भ ने उ लेख गरेको पाइयो ।
३. यसै अदालतमा चलेको िनवेदक
ई वरी साद उपा याय तथा िवप ी नेपाल बक
िलिमटेड धान कायालयसमेत भएको २०५२
सालको रट नं. २९९२ को उ ेषणको रट िनवेदनमा
िमित २०५४।९।२९ मा फै सला हँदा “िनवेदकले
भता मा पाउने भनी तलब वृि पिछ वतः वृि
हने िनवृि भरण ेड, सि चत िबदाको रकम
इ यािदलाई बाहेक गरेको अव था देिखँदैन । कुनै
कमचारीको तलब विृ भएपिछ तलबको अनपु ातमा
वा मािसक तलबको अंकबाट िहसाब हने गरी
िनवृि भरण, ेडलगायतका सुिवधाह तलबमा
आधा रत वा तलबबाट िन प न हने कृितका
िवषयह हन् । यस अदालतको संयु इजलासको
िमित २०५१।७।२२ को आदेशबमोिजम िनवेदकले
सेवा िनवृ भएको िमित २०४९।५।२१ स मको
बढी तलबसमेत पाउने भएपिछ सो तलब विृ सँग
अनषु ािगक पमा रहने िनवृि भरण, डे र सि चत
िबदाको रकमसमेतमा पिन वतः वृि हने देिखँदा
सो वृि भएका सुिवधाह िनवेदकले नपाउने भ न
कानून तथा यायसङ् गत नदेिखँदा िनजको सेवा

अविध कायम भएको िमित २०४९।५।२१ स मको
आिखरी तलबमानअनुसार िनवेदन मागबमोिजम
िनविृ भरण, सि चत िबदाको रकम र ेड वषको
एक मिहनाको दरले पाउने तथा िनयमानस
ु ार
पाउने सिु वधाह को िहसाब गरी सो सिु वधाह
िनवेदकलाई िदनु भनी यथ नेपाल बक
िलिमटेडसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी
हने ठहछ” भ ने आदेश भएको देिख छ । यसैगरी यसै
अदालतमा चलेको पनु रावेदक/वादी गहृ ल मी महाजु
तथा िवप ी स चालक सिमित, नेपाल बक िलिमटेड
धान कायालय समेत भएको २०६० सालको
दे.प.ु नं. ९३७३ को रकम िदलाई पाउँ मु ामा िमित
२०६५।७।२१ मा फै सला हँदा “वादीले पिन पिछ
भएको तलब वृि को आधारमा िनवृि भरण, ेड र
सि चत िबदाको रकमसमेत पाउने नै देिखयो, अतः
सेवा िनवृ भएपिछ बकमा काम गरेको अविधको
अ य वहालवाला कमचारीसरह बढी तलब मा
पाउने तर िनवृि भरण, डे र सि चत िबदाको
रकम तथा अ य सुिवधा नपाउने गरी भएको सु
मोरङ िज ला अदालतको फैसला सदर गन गरी
गरेको पुनरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला
ुिटपूण हदँ ा सो फैसला उ टी हने ठहछ सो ठहनाले
तलब विृ को आधारमा अ य सिु वधा (िनविृ भरण,
डे र सि चत िबदाको रकम) समेत पाउने ठहछ”
भनी यस अदालतबाट फै सला भएको देिख छ ।
४. कुनै कमचारीले सेवाबाट अवकाश िलयो
वा पायो भ दैमा य तो िनज कायरत रहेको सं था
िनजउपरको िज मेवारीबाट पूणतः मु ह छ भ ने
हँदैन । तोिकएको अविधस म सेवारत रही आ नो
िज दगीको अमू य तथा उ पादनमूलक समय
खचपिछ य ता सं थाको सेवा सतबमोिजम सेवा
िनवृ भएको कमचारीह को सख
ु सिु वधाको बारेमा
हेन चासो िलन िनजह उपरको दािय व बेहोनु कानूनी
मा नभई सामािजक यायको एक आयाम पिन हो ।
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अवकाश पाएका कमचारीबारे यदाकदा अनु पादक
भनी नकारा मक पमा ततु भएको देिख छ । यसले
समाजमा अवकाश ा त कमचारीह ित स मान विृ
गदन । कमचारीले कानून तथा आ नो सेवा सतिवपरीत
कुनै कामकाज गरेबापत कुनै कारको कारबाही
भएको रहेछ र य तो कारबाहीको प रणाम व प
य ता सेवा सतले कुनै कारको सिु वधा पाउनबाट
वि चत लगाएको रहेछ भने य ता कमचारीलाई
अ य कमचारीभ दा के ही फरक यवहार हनस छ तर
य तो फरक यवहार पिन कानून एवं सेवा सतअनु प
नै हनपु छ । सामा य अव थामा अवकाश ा कमचारी
समाजमा स मानका पा ह छन् र हनपु छ । उनीह को
बाँक जीवनमा िवशेष संर णको आव यकता ह छ ।
अवकाश ा त वा वृ ह को लािग नेपाल ज तो पूण
सामािजक सरु ाको कानूनी यव था नभएको देशमा
आ नो उ पादनमूलक समय सं था ित समपण गरेको
र त कालका सेवा सतअनु प सेवा िनवृ भएपिछ
आ नो आिथक सरु ाको लािग तोिकएको िनविृ भरण
पाउने वैधािनक अपे ा राखी बसेकाह ित उदार
ि टकोण रािखनु आव यक ह छ । यसको अथ कुनै
दबाब वा भावमा परी सिु वधा विृ गद ल नपु छ भ ने
पिन होइन । सेवा िनवृ हँदाको अपेि त वैधािनक
सिु वधा दान गन िवषयमा या याको आव यकता
परेमा सं थाले यव थापक य स मता र कुशलता
दिशत हने गरी उदार या या गनु वा छनीय
ह छ । िनविृ भरण य ता कमचारीलाई िदइने दान वा
कमचारी मािथ ग रएको दया होइन, लोक क याणकारी
रा यमा मानव अिधकारको मू य र मा यतालगायत
सामािजक यायअनस
ु ार यवहार हनु वा छनीय
ह छ । उनीह लाई अवकाशप ात् समािजक वा
पा रवा रक बिह करण भएको ज तो अनभु ूित हन
िदइनु हँदनै । य ता अवकाश ा त वा वृ ह ित
ग रने स मान, यवहार तथा य हने धारणाले यस
अवकाश ा यि ह को बाँक जीवनकालमा िवशेष

मह व रा दछ ।
५.
ततु
रट िनवेदन हेदा यी
िनवेदकह लाई ७ वषबापत एकमु रकम िदई
अवकाश िदइएको देिख छ । बकले आ नो यव थापन
सधु ारको मागिच बनाई कमचारी शासनलाई बढी
चु त र द बनाउन िलएको नीित एवं आव यकता
िवचार गरी य तो कदम चालेको अव थामा कमचारीले
आफूले पाउने सिु वधामा पन ितकूल भावलाई
वीकार गरी अवकाश िलएको व पमा हेनु उिचत
हँदैन । त कालको अव था र प रि थितमा त काल
काया वयनमा रहेको सेवा सतबमोिजम सिु वधा िलई
सेवाबाट अलि गए पिन य तो सेवा सतबमोिजम
अवकाशप चात्को बाँक जीवनको लािग आशा गरेर
बसेको िवषयमा स बि धत प , रा य वा अदालतले
बेवा ता गन िम दैन । स बि धत कमचारीले आफूले
ा त गन यस कृितको लाभको माग गनु यायोिचत
ह छ । य ता सिु वधा उपल ध गराउने भ ने सेवा
सतको यव थाले यी कमचारी एक छु ै वगको हो भनी
पिु ट गदछ, य तो वग सं थाको लािग दािय व मा
हो भ ने धारणा राखी अवकाशप चात्को सिु वधामा
कटौती हनपु छ भ ने भावना रा नु हँदैन । उनीह को
बाँक जीवन स मािनत तथा सख
ु कर रा ने कायमा
योगदान िदनु र ियनह लाई सेवा सतअनु प नै के ही
मा ामा आिथक पमा सरु ा दान गन कायलाई
सामािजक उ रदािय वका पमा िवकिसत गनु पिन
आव यक ह छ ।
६. यस अव थामा िवप ीह लाई नेपाल
बक िलिमटेड कमचारी सेवा िनयमावली, २०६८ मा
िमित २०७१।२।२२ मा प ीकरण लेखी, स याई वा
प ीकरणको ावधान राखी अिघ थािपत भएको हक
अिधकारलाई समेत असर पु याउने गरी िनयमावली
संशोधन गन िम ने हो वा होइन भ ने स ब धमा
िवचार गनपन
ु देिखन आयो । पिछ बनेको कानूनले
कानून ब नपु ूवको कामकारबाही तथा थािपत हक
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१०००० - अिनतबहादरु े समेत िव. नेपाल बक िलिमटेड, धान कायालयसमेत
अिधकारलाई भूतल ी पमा भाव पान स दैन भ ने
कानूनको मा य िस ा त हो । िस ा तत: कसैले पिन
पिहला भए गरेको काम कारबाहीलाई असर पु याउने
गरी िनयम वा भूतल ी कानून (Retrospective
Law) समा यतया बनाउन वा यसमा संशोधन गन
िम ने देिखँदैन । यिद य तो काय भए गरेमा सो भए
गरेको िमितदेिख नै खारेज हने भनी कानूनको सवमा य
िस ा तसमेत रहेको देिख छ । नेपाल बक िलिमटेडको
िमित २०७१।२।२२ को प रप मा उि लिखत
प ीकरण हेदा यी रट िनवेदकह लाई “िविभ न
समयमा मािसक तलबमानमा विृ भएअनस
ु ारको
मािसक िनविृ भरण रकमलाई लि त गरी “(िमित
२०७०।११।१ देिख २०७७।१०।३० स म) को
वृि भएको िनवृि भरण रकम पाउने छै नन”् भ ने
उ लेख गरी यी िनवेदकह लाई य असर पन गरी
उ िनयमावलीको यव था प ीकरणको मा यमबाट
संशोधन गन खोजेको देिख छ ।
७. नेपाल सरकार ारा वेि छक अवकाश
िलन चाहने िनजामती कमचारीह को सत र सिु वधाको
जानकारीको लािग िमित २०६६ साल वैशाख ३१ गतेमा
कािशत नेपाल राजप को भाग ५ मा उ लेख भएको
सत र सिु वधाको म सं या ४ र ५ मा “ वेि छक
अवकाश िलने कमचारीह लाई िनजले सात वषको
िनयमानस
ु ार पाउने िनविृ भरण रकम एकमु
अि म पमा दान ग रनेछ र वहालवाला िनजामती
कमचारीको तलब वृि भएमा िनवृि भरणमा
वृि हने रकम अवकाश िलएका कमचारीह ले
िनयिमत पमा िलन पाउनेछन्” भ ने उ लेख गरेको
देिख छ । यसैबाट पिन नेपाल सरकारले िलएको
नीित अवकाश ा गन कमचारीतफ उदार रहेको
बिु झ छ । नेपाल सरकारसमेतको लगानी भएको नेपाल
बक िलिमटेडमा कायरत कमचारीह ले पिन आ नो
सेवा सतको अधीनमा रही समान यवहारको अपे ा
गनलाई
ु अ यथा भ नु उिचत हँदनै ।

८. िनविृ भरण पाउने कुरा कमचारीसँग
स बि धत सेवा सतले तो ने िवषय हो भने य तो
रकम कसरी पाउने भ ने भु ानीको िविधसँग
स बि धत िवषय हो । नेपाल बक िलिमटेड कमचारी
सेवा िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१(७) मा
“वहालवाला कमचारीको तलब वृि हदँ ा तलबको
सु अङ् कमा जित रकमले वृि ह छ िनवृि भरण
पाइरहेको यि को पिन िनजले खाईपाई आएको
िनवृि भरण अङ् कमा सो पदमा वहालवाला
कमचारीको विृ भएको तलबको दईु ितहाई बराबर
रकम थप गरी दान ग रनेछ” भ ने यव था यी रट
िनवेदकह अवकाश हनभु दा पूवकै अव थामा कायम
रहेको र कमचारीह ले अवकाश िलँदा यसमा िकटानी
पमा संशोधन भइसके को अव था नभई नेपाल
बक िलिमटेड कमचारी सेवा िनयमावली, २०६८
को िनयम ६१ को उपिनयम ९ मा प ीकरणस म
थप ग रएको अव था देिखयो । कुनै पिन िवधाियक
वा यायोिजत िवधाियक अिधकारको योग गरी
बनेको ऐन, िनयम वा िविनयम इ यािदमा भएको
यव थामा सोही ि या अपनाई संशोधन हनस छ,
तर भइरहेको य ता ावधानह को प रिधलाई
कुनै कारको प ीकरणबाट संकुिचत गन िम ने
हँदैन । कानून बनाई वा आ नो अिधकारिभ रही
िनयम िविनयमको यव था गनु जनु उ े यले उ
िनयम िविनयम बनाई लागू ग रएको हो, सोही उ े य
र मनसायअनु प यसको यव था हनु यायको
मा य िस ा तिभ को िवषय हो । तुत िवषयमा
काया वयनमा रहेको िनयमावलीको िनयम ६१(७)
को यव था संशोधन वा प रवतन नगरी िनयम ६१
को उपिनयम ९ मा प ीकरण थप ग रएकै आधारमा
उपयु िनयम ६१(७) को यव था पिन संकुिचत
भएको र सोअनु प संसोिधत कृितबाट भएको
यव था काया वयन हनपु न भ ने तकसँग सहमत
हनस ने देिखएन । यसबाट िमित २०६८।०४।०१,
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
िमित २०७०।०४।०१ र िमित २०७१।०४।०१
समेतमा विृ भएको तलबमानको दईु ितहाई रकम
यी िनवेदकह ले थप पाउनमा िमित २०७१।२।२२
मा भएको प ीकरणले भािवत गरेको छ भनी मा न
यायोिचत हने देिखएन ।
९. यसरी नेपाल बक िलिमटेड कमचारी सेवा
िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम (९)
मा “बढीमा ७ वषको िनवृि भरण िलएको कमचारीले
जित वषको िनवृि भरण एकमु िलएको हो सो
अविध भु ान भएपिछ मािसक िनविृ भरणमा विृ
भएको भए वृि भएको रकमसमेत जोडी हने मािसक
िनवृि भरण आजीवन पाउनेछ” भनी उ लेख भएको
अव थामा यी रट िनवेदकह ले बीचमा विृ भएको
तलबमानबमोिजमको िनविृ भरण रकम नपाउने
गरी िवप ी नेपाल रा बकले िमित २०७१।२।१३
मा िदएको वीकृित एवं िमित २०७१।२।१३
को प बमोिजम िवप ी नेपाल बक िलिमटेडको
यव थापन सिमितको िमित २०७१।२।२२ को
प रप बमोिजम नेपाल बक िलिमटेड कमचारी सेवा
िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम ९
को “ प ीकरण” तथा िवप ी नेपाल बक िलिमटेडले
गरेको िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७,
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनणय र
सो िनणयको आधारमा भएको अ य प ाचार एवं
काम कारबाहीसमेत सो हदस म नेपाल बक िलिमटेड
कमचारी सेवा सत िनयमावली, २०६८ को मूल मम
र आसयअनु प नदेिखँदा यायोिचत भ न सिकएन ।
१०. अतः यी िनवेदकह ले सो ७ वष
िनविृ भरण योजनाअ तगत एकमु िनविृ भरण
िलने गरी िनवृ भएका यी िनवेदक कमचारीह को
हकमा समेत बीचमा विृ भएको तलबको जनु
िहसाबबाट िनविृ भरण पाउने हो, यसको िहसाब
गरी सो िनविृ भरण पाउने नै हँदा सो बीचको
अविधको िनविृ भरण निदने भनी नेपाल बक

िलिमटेड यव थापन सिमितको २०७१।०२।२२ को
प रप बमोिजम नेपाल बक िलिमटेड कमचारी सेवा
िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उप िनयम ९
मा थप ग रएको “ प ीकरण” यी रीट िनवेदकह को
हकमा काया वयन हनस ने अव था नहँदा सो बीचको
अविधको िनविृ भरण निदने भनी िवप ी बकले
गरेको िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७,
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनणय र
सो िनणयको आधारमा भएको अ य प ाचार एवं
काम कारबाहीसमेत उ ेषणको आदेशले बदर हने
ठहछ । अब उ ७ वष िनविृ भरण योजनाअ तगत
एकमु िनविृ भरण िलने कमचारीको हकमा समेत
बीचमा विृ भएको तलबको नेपाल बक िलिमटेड
कमचारी सेवा िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१(७),
(९) समेतले जनु िहसाबबाट िनविृ भरण पाउने हो
सोबमोिजम िहसाब गरी यी रट िनवेदकह लाई सो
विृ भएको फरक िनविृ भरण रकम िदनु िदलाउनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी
ह छ । ततु आदेशको सूचना िवप ीह लाई िदई
ततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइ िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत: िदपे कुमार ितवारी
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
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१०००१ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा म ीप रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

नणय नं . १०००१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
फै सला िमित : २०७४।७।३०
०७३-WO-१०५८
मु ा: परमादेश
िनवेदक : का ेपला चोक िज ला, खरेलथोक
गा.िव.स. वडा नं.४ खरेलथोक ब ने अिधव ा
अ यतु साद खरेल
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
§ व तुतः एउटा उपेि त र उ पीिडत
कमजोर वग (Weaker Section) को
पीिडत मिहलाको ित ा एवं आ मस मान
र गोपनीयताको िवषयव तउु पर जनु सक
ुै
सवसाधारणको साथक तथा सारभतू
स ब ध थािपत भई सावजिनक चासो
एवं मह वको िवषय कायम हनु वाभािवक
नै देिखन आउने ।
( करण नं.६)
§ मानव अिधकारको ि कोणबाट हेदा
यि गत मयादा, ित ा, आ मस मान र
गोपनीयताको अिधकार येक यि को
नैसिगक अिधकार हो । आ मस मान तथा
गोपनीयताको अिधकारले स मानपूवक
मयािदत भएर बाँ न पाउने (Right to
Life with Dignity) अिधकारसमेतलाई
याभूत गन ।
( करण नं.७)
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§ पीिडत
मिहलास ब धी
समाचार
काशन गदा काशन हने िवषयबाट
पनस ने भावको सु म पमा येक
पाटोको मू याङ् कन गनुपन दािय व
स बि धत प कार र आम स चार गृहको
हो । प पि का तथा छापाखानाको
अिधकारको मह व काशन गहृ तथा आम
नाग रकसमेतलाई भएपिन उ अिधकारमा
कसैको पिन मयादा तथा आ मस मानमा
ितकूल नहने गरी गोपनीयताको अिधकार
अ तरिनिहत हने ।
( करण नं.१९)
§ भािवत पा को स पूण िववरण उ लेख
गरी त वीरसिहत यौनकम एवं देह यापार
र प रवारसमेतको नाम समावेश भई कथा
िच ण ग रएको अव थालाई भािवत एवं
पीिडतको संवेदनशील प लाई उपे ा
नगरेको भनी भ न िमलेन । साथै य तो
कायले िन य नै स बि धत मिहला एवं
िनजको प रवारको इ जत ित ठा एवं
आ मस मानमा असर पुगेको प तः बु नु
पन ।
( करण नं.२२)
§ प का रता तथा आम स चारको स दभमा
वतमान र े यमा िवकिसत िविभ न
मू य मा यताह तथा ऐन कानूनसमेतले
ितव ध लगाएको अव थामा देशको
मह वपूण राि य दैिनक पि काबाट यसरी
वादी समूहको एक भािवत पीिडतको नाम
र त वीर तथा पेसा नै काशन हनुले
भािवत पीिडतलाई हौसला दान गन
उ े यले समाचार काशन भएको भनी
भ न िम ने अव था नहने ।
( करण नं.२३)
§ चिलत कानूनह ले समाचार काशन
सारण आिद गदा गोपनीयता कायम

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
गनपन
ु भ नेबारे िविभ न कानूनी यव था
गरेको अव था हदँ ाहदँ ै पिन कानूनको
ितकूल काय गन कसैलाई छुट नरहेको
हदँ ा सबै प पि का तथा स चार
मा यमह ले उ कानूनी यव थाह को
पालना गनु परम कत य एवं दािय व हने ।
( करण नं.२४)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी अ यतु साद
खरेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी राजेश
कटुवाल, िव ान् अिधव ा ी ह र साद
राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ ेस काउि सल ऐन, २०४८
§ प पि का तथा छापाखानास ब धी ऐन,
२०४८
§ प कार आचारसंिहता, २०७३
आदेश
या.पु षो म भ डारी : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम
यस अदालतको असाधारण े अ तगत दायर हन
आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य र आदेश
यस कार छ:

Women’s Human Rights
(Women’s Violence)
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ु ा साथै प का रतास ब धी मू य
मा यताको ि टकोणबाट हेदा पीत प का रता
Yellow Journalism
समेत
भएकोले
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को

नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
कारबाही स प न भएप चात् असल मनसायले
सफलताको कथाको पमा नाम नामेसी उ लेख
गरेरै कािशत ग र छ । ेस काउि सल नेपालले जारी
गरेको प कार आचारसंिहता, २०७३ ले प कार
र स चारमा यमह ले गन हने कायह र गन नहने
कायह को यव था गरेको छ । तसथ नाम नामेसी
काशन गन नहनेस ब धी यव था काशनस ब धी
नेपाल कानूनमा गनु गराउनु भ ने रट िनवेदकको माग
खारेजभागी छ । अमे रकन इितहासकार तथा प कार
याङ् क लथु र मोटका अनस
ु ार पीत प का रता
(Yellow Journalism) का िवशेषताह मा "सामा य
िवषयलाई पिन ठूलो ठूलो अ रमा थम पृ ठमा
काशन ग रनु, का पिनक िच ह ारा तुत
ग रनु, जालसाजी त रकाले अ तवाता तुत ग रनु"
लगायतका पदछन् । उ कािशत समाचारमा दाबी
ग रएको श दावली Yellow Journalism नभएको
हँदा सो िनजको दाबी अथहीन भएको र उ कािशत
समाचारले स बि धत मिहला र िनजको प रवारको
इ जत, ित ठा एवं मान स मानमा ित पगु ेको कुनै
संवैधािनक र कानूनी आधार नभएको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने ेस काउि सल नेपालको िलिखत
जवाफ ।
अ य तथा ब ध िनदशक ी कै लाश
िसरोिहया, काि तपरु िमिडया ा.िल., धान स पादक
ी सिु धर शमा, काि तपरु राि य दैिनक, काि तपरु
िमिडया ा.िल. र संवाददाता ी वस त ताप
िसंह,काि तपरु राि य दैिनकको तफबाट यादिभ
िलिखत जवाफ पेस भएको नदेिखएको ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको
ततु रट
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी िनवेदकतफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी अ यतु साद खरेलले

ित ामा
एकाितर आँच पु याएको छ भने अक ितर प का रताको
मू य मा यताको िवपरीत उ काम भएको छ । तसथ
अब आइ दा य तो काय नगन नगराउन र पीिडत
मिहलाको पनु थापना गन तथा यौन िहंसाबाट पीिडत
मिहला एवं

नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा राजेश कटुवालले प पि कामा
कािशत हने समाचारको िवषयमा अनगु मन गन
िनकाय ेस काउि सल हो । नेपालको संिवधान र
प पि का तथा छापाखानास ब धी ऐन, २०४८
लगायतका िविभ न ऐनह ले प पि कामा कािशत
हने समाचारलाई िनयिमत गदछ । तसथ स बि धत
सरोकारवाला िनकायह ले िनयिमत ग ररहेको
िवषयमा रट जारी हने अव था नहँदा िनवेदन खारेज
हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको बहस गनभयो
ु ।
िवप ी ेस काउि सलको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी ह र साद राईले काि तपरु मा
कािशत भएका उ समाचार एउटा सफल कथाको
पमा कािशत भएको छ । गलत मनसाय राखी
उ समाचार काशन भएको छै न । िवगतका िततो
घटनाह लाई उजागर गरी समाजलाई सचेत बनाउने
काय भएको छ । आमस चारलाई िनयिमत गन िहसाबले
प कार आचारसंिहता, २०७३ लागू भएको छ । सोही
अनस
ु ार काउि सलबाट िनयिमत पमा अनगु मन
भइरहेको हनाले ततु रट िनवेदन खा रजभागी छ,
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको बहस सिु नयो ।
उपयु बमोिजमको त य एवं बहस िजिकर
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
रहेको ततु रट िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश
३. िवप ी नेपाल
जारी हनपु न हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िलिखत जवाफमा
िदनपु न देिखयो ।

Women’s Human
Rights
(Women’s Violence) को िवषय हनक
ु ा साथै
प का रतास ब धी मू य मा यताको ि टकोणबाट
हेदा पीत प का रता (Yellow Journalism) को
िवषयसमेत भएको छ ।

ेस काउि सलको

िहंसा एवं बेचिबखन
िव को कारबाही स प न भएप चात् असल
मनसायले सफलताको कथाको पमा नाम नामेसी
उ लेख गरेरै नै कािशत ग र छ । ेस काउि सल
नेपालले जारी गरेको प कार आचारसंिहता, २०७३
ले प कार र स चार मा यमह ले गन हने कायह
र गन नहने कायह को यव था गरेको छ । साथै
उ कािशत समाचारमा दाबी ग रएको श दावली
Yellow Journalism नभएको हँदा िनवेदकको सो
दाबी अथहीन भएको र स बि धत मिहला र िनजको
प रवारको इ जत, ित ठा एवं आ मस मानमा कुनै
ित नपगु ेको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने िजिकर रहेको पाइ छ ।
४. यसैगरी, िवप ीह कानून याय तथा
संसदीय मािमला म ालय, सूचना स चार तथा
िविध म ालय, िसंहदरबार र कानून आयोगसमेतका
िलिखत जवाफमा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
रहेको पाइ छ ।

जनु सक
ु ै सवसाधारणको साथक तथा सारभूत स ब ध
थािपत भई सावजिनक चासो एवं मह वको िवषय
कायम हनु वाभािवक नै देिखन आउँछ । साथै ततु
स दभमा उि लिखत

Right to Life with Dignity

Right to Privacy
eaker Sect ion)
Universal Declaration on Human ights

ह त ेप अथवा चोटका िव
कानूनी
Prime acie संर णको अिधकार हनेछ” । (No one shall be
subjected to arbitrary interference with his
privacy, family, home or correspondence,
nor to attacks upon his honor and reputation.
Everyone has the right to the protection
Social Dignity
of the law against such interference or
व ततु ः
attacks). उ धाराले यि को स मान, याित तथा
eaker Sect ion) को पीिडत मिहलाको ित ा िनजको आवास, प रवार तथा प ाचारको गोपनीयताको
एवं आ मस मान र गोपनीयताको िवषयव तु उपर अिधकारलाई सिु नि त गरेको पाइ छ भने नाग रक
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तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य
अनबु ध (International Covenant on Civil
and Political Rights) १९६६ को धारा १७ ले
“ यि को ित ा तथा मान मयादामा कानूनी िवना
ह त ेप गन लगाउन पाइने छै न । येक यि को
य ता ह त पे वा आ मण िव
कानूनबाट
र ा पाउने अिधकार हने छ” । (1. No one
shall be subjected to arbitrary or unlawful
interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to unlawful attacks on
his honor and reputation. 2. Everyone has
the right to the protection of the law against
such interference or attacks) भ ने यव था
गरेर यि को मान स मान तथा ित ा आिदको
गोपनीयताको संर ण हनपु न कुरामा जोड िदएको
पाइ छ । यसैगरी म
अ तराि य
onvent ion on t he El iminat ion of Al l f or ms
of Discrimination Against Women

मानव अिधकारस ब धी अ तराि य महासि धह
सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोिजम राि य
मा यता ा भई यसअिघ यस अदालतबाट भएका धेरै
िनणयह ले श त या या ग रसके कोले यसतफ
थप या या ग ररहनु परेन ।

ight t o Pr ivacy)
niver sal Decl ar at ion on Bioet hics and
Human Rights) को धारा ९ ले पिन “स बि धत
यि
तथा िनजको यि गत सूचनाको
गोपनीयताको पिन संर ण ग रनु पदछ” । (The
privacy of the persons concerned and the
confidentiality of their personal information
should be respected) भ ने अिधकार सिु नि त
गरेको पाइ छ ।
१०. मािथ उि लिखत महासि धह र
घोषणाप ले यि को गोपनीयताको हकलाई संर ण
Right to Life with Dignity) सँग
गन मख
ु दािय व रा यको देिख छ । यी उि लिखत अ तरस बि धत पिन रहको देिख छ ।
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१५. प कार आचारसंिहता, २०७३ ले
प कार र स चार मा यमह ले गन हने कायह
र गन नहने कायह को यव था गरेको छ । गन हने
कायह सँग स बि धत बदुँ ा नं ४(३) र ४(४) “प कार
तथा स चार मा यमले बालबािलका, मिहला, ये
नाग रक अश असहाय, अपाङ् गता भएका यि
तथा पछािड पा रएका उ पीिडत वग समदु ाय े
भाषाभाषी र अ पसं यक लोपो मख
ु समदु ायको
उ थान र िवकासमा सहयोग पु याउने सचू ना
स ेषण गनुपदछ” भ ने उ लेख रहेको देिख छ ।
गन नहने कायह सँग स बि धत बदुँ ा नं. ५(४)१ मा
“प कार तथा स चार मा यमले िवपि वा शोकमा
परेका, दु:ख पीडा भोिगरहेका यि वा उनका
आफ तजनमा थप पीडा पु ने गरी वा सावजिनक
संवेदनशीलतामा ितकूल असर पन गरी कुनै पिन
िववरण, िच , संकेतलगायतका साम ी उ पादन,
काशन, शारण र िवतरण गनु हदँ ैन” र ५(४) २
मा “प कार तथा स चार मा यमले यौन अपराध

वा सामािजक िवभेद तथा घृणाका कारण उ प न
घटना वा मानवतािवरोधी अपराधबाट भािवत
यि (Survivor) वा पीिडत यि (Victim)
लाई नकारा मक असर पानस ने सामा ी उ पादन,
काशन र िवतरण गनु हदँ ैन । भािवत यि को
वीकृित िवना र भाव मू याङ् कन नगरी य
वा अ य पमा भािवत वा िनजको तफबाट
उजुरी िदने यि को नाम ठे गाना र पिहचान य
वा अ य पमा खुलाउनु हदँ ैन” उ लेख रहेको
पाइ छ । ऐ. आचारसंिहताको बुँदा नं. ५(२) मा
“यौन अपराध वा समािजक िवभेद तथा घृणाका
कारण उ प न घटना वा स दभमा भािवतको
सचेत वीकृित र भावको मू याङ् कन िवना नाम
ठे गाना र पिहचान खु ने गरी समाचार, त वीर र
य उ पादन, िवतरण वा काशन – शारण गनु
हदँ ैन” भ नेसमेत उ लेख रहेको पाइ छ ।
१६. उि लिखत यव थाका अित र
प कार आचारसंिहता, २०७३ को बदुँ ा नं. ५(१) र
(२) मा “प कार तथा स चार मा यमले अश
असहाय तथा अ पसं यक समदु ायका बारेमा
समाचार सामा ी स ेषण गदा उनीह को
मयादा, भावना तथा आ मस मानमा ितकूल
असर पु याउनु हदँ ैन” । “प कार तथा स चार
मा यमले मिहला तथा जे नाग रकबारेमा समाचार
साम ी स षे ण गदा उनीह को मयादा, भावना
तथा आ मस मानमा ितकूल असर पु याउनु
हदँ ैन” भ ने यव था रहेको पाइ छ ।

806

१०००१ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा म ीप रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

१९. उि लिखत अ तराि य द तावेजह ,
संवैधािनक एवं कानूनी यव था, यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा त तथा जारी िनदिशका र प कार
आचारसंिहतासमेतले भािवत एवं पीिडत मिहलासँग
स बि धत िवषयमा काशन हने कुनै पिन िवषयको
समाचारलाई एउटा संवेदनशील प को पमा िलएको
देिख छ । समाचार काशन- सारण गदा िवशेषत:
मिहला, जात, जाित वा स दायको स-ु स ब धमा
खलल पान, मान, मयादा, भावना तथा आ मस मान
ज ता यि गत तथा सामािजक मयादामा ितकूल
असर पान नहनेतफ उिचत ितब ध लगाएको
देिख छ । पीिडत मिहलास ब धी समाचार काशन गदा
काशन हने िवषयबाट पन स ने भावको सू म पमा
येक पाटोको मू याङ् कन गनपन
ु दािय व स बि धत
प कार र आम स चार गहृ को हो । प -पि का तथा
छापाखानाको अिधकारको मह व काशन गहृ तथा
आम नाग रकसमेतलाई भएपिन उ अिधकारमा
कसैको पिन मयादा तथा आ मस मानमा ितकूल
नहने गरी गोपनीयताको अिधकार अ तरिनिहत हने
गदछ । उि लिखत त यले भािवत प को सचेत
वीकृित र भावको मू याङ् कन िवना नाम, ठेगाना र
पिहचान खु ने गरी समाचार, त वीर र य उ पादन,
िवतरण वा काशन - सारण गनु हँदैन भ ने उिचत
रोक (Reasonable Restrictions)
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Watch dog)

Success
Stories
२१. मािथ उ तृ सबै ि कोण मनन गदा

(Journalists should tell the real story
and be careful about selecting a narrative
when reporting on violence against women
as part of another social issue) ।
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Women’s Human Rights

२५. पीिडतले जनु सक
ु ै व पको िहंसा एवं
अ याय भो नु परेको होस्, यसमा मलहम लगाउनक
ु ो
स ा कितपय गलत िव ासको कारण िनजउपर नै
हा ो सामािजक ि कोण नकारा मक बनेको पिन
हनस छ । य तो भयो भने उसले पिहला भोगेका
यौन िहंसाको अित र उसको ि थित सावजिनक
ग रएबाट वा सो कुरा अिभलेख ग रएबाट दो ो
चरणको िहंसा वा पीडा पिन िनर तर यहोनपन
ु
अव था हनस छ । िहंसाको कारणले यि मा पन
मनोवै ािनक तनाव वा हािन पनु ि भइरहने भई थप
िहंसा भएको प िलन सिक छ । भािवत यि को
सचेत वीकृित र समाचारको भाव मू याङ् कनिवना
कािशत समाचारले उ अव था िन याउँदनै भ ने
अव था रहँदैन तथा पीिडत तथा पीिडत प रवारलाई
पनु थापनाको आव यकता पनस ने अव था
नआउने पिन होइन । उि लिखत प ह लाई मनन
गदा िनवेदकले माग गरेको पनु थापनाको अव था
िसजना भएको ि थितमा र स बि धत पीिडत
प बाट पनु थापनाको दाबी िलइएमा रा यको
स बि धत िनकाय र आव सं था िज मेवार भई
पनु थापनासमेत गराउने हँदा ततु रट िनवेदनको
रोहमा पनु थापनाको दाबीतफ थप बोिलरहनु
परेन । पनु थापनाका पाटोमा समाचारमा उि लिखत
पा को त काल रट िनवेदनको रोहबाट मनन गनु
नपन भएपिन पनु थापना र पनु ः एक करण आिदको
ि थित भिव यमा य तै कारका सा रत समाचारबाट
आउन नस ने भ ने होइन । अतः यी प तफ पिन
िवप ीह ले भिव यमा यान के ि त गनु ज री रहको
मरण गराउन उपयु नै देिखयो ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, साउन
प का रतास ब धी मू य
मा यताको ि टकोणबाट पीत प का रता (Yellow
Journalism) को िवषयसमेत भएको भ ने िनवेदन माग
दाबी रहेको छ । यस स ब धमा अ तराि य अ यास
हेन हो भने पीत प का रता (Yellow Journalism) का
िवशेषताह मा "त यमा आधा रत स य समाचार नहन,ु
सामा य िवषयलाई पिन ठूलो ठूलो अ रमा थम पृ ठमा
काशन ग रन,ु त यलाई अनाव यक पमा बढाई
चढाई गरी ह ला िफँ जाउन,ु का पिनक िच ह ारा
ततु ग रनु र जालसाजी त रकाले अ तवाता ततु
ग रन"ु आिदलाई बझ
ु ाउँछ । यसैगरी पीत प का रता
वा पीत ेस भनेको य तो प का रता हो जसले त यमा
आधा रत वा तिवक समाचार स ेषण गदन । यसले
भड् िकला शीषकह को योग ारा पाठकको यान
आकषण गरी धेरै पि का िब गदछ । यसमा अितरंिजत
त य तथा अफवाह फै लाउने खालका िवषयव तु
समावेश हन स छन् । (Yellow journalism is a type
of journalism that does not report much real
news with facts. It uses shocking headlines
that catch people›s attention to sell more
newspapers. It might include exaggerating
facts or spreading rumors). उपयु स दभमा
स बि धत वादी मिहलाको स ब धमा उ काशन
गहृ बाट कािशत समाचार अवलोकन गदा ततु
समाचारलाई पीत प का रता (Yellow Journalism)
को सं ा िदन िम ने नदेिखए पिन उ कािशत
समाचारले स बि धत मिहला र िनजको प रवारको
इ जत, ित ठा एवं मान स मानमा असर नपु याएको
भनी भ न िम ने देिखँदैन ।
२७. अतः उपयु त यह को िव लेषण,
कानूनी यव थाको या या र िववेचनासमेतको आधारमा
काि तपरु राि य दैिनक पि कामा कािशत समाचारले
स बि धत वादी मिहला र िनजको प रवारको इ जत,
ित ठा एवं मान स मानमा आँच पु याउने काय भई
स बि धत यि को गोपनीयताको अिधकारसिहतको

मयािदत एवं स मानपूवक बाँ न पाउने अिधकारको
उपे ा भएको देिखँदा य तो कारको समाचार काशन
नगन,ु नगराउनु तथा समाचार काशन गदा प कार
आचारसंिहतासमेतलाई याल गरी समाचार कािशत
गनु गराउनु भनी िवप ीह काि तपरु मेिडया ा.
िल.का अ य तथा ब ध िनदशक र काि तपरु राि य
दैिनकका धान स पादकसमेतको नाउँमा परमादेश
जारी ग रिदएको छ ।
२८. साथै गोपनीयतास ब धी छु ै एक कृत
कानूनको अभाव रहेको देिखँदा नेपालको संिवधानमा
उि लिखत मौिलक हकह को काया वयनको स दभमा
भिव यमा कानूनह िनमाण हने नै हँदा सो ममा

कानून िनमाण गनु भनी िवप ी कानून
याय तथा संसदीय मािमला म ालयको नाउँमा तथा
प पि का तथा स चार मा यमबाट काशन - सारण
हने समाचारको भावकारी िनयमन र अनगु मन गरी ेस
काउि सल ऐन, २०४८ तथा प कार आचारसंिहता,
२०७३ ले तोके को दािय व वहन गन गराउनु भनी िवप ी
ेस काउि सलसमेतको नाउँमा िनदशाना मक आदेश
जारी ग रिदएको छ । यो आदेशको काया वयनको लािग
आदेशको ितिलिपसमेत साथ राखी महा यािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीह लाई जानकारी िदई दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृत: न दिकशोर साद यादव
इित संवत् २०७४ साल काि क ३० गते रोज ५ शभु म् ।

810

