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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  
  

स�पादन तथा �काशनस�पादन तथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी मि�दमि�दरा शाहीरा शाही  
शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा शाखा अिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङअिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङ  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.क.िस.क.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

ना.सुना.सु.�ी .�ी अजु�न चौधरीअजु�न चौधरी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीमेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरलेिसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरले  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  

 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  केदार�साद चािलसेकेदार�साद चािलसे,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी नृप�वज िनरौलानृप�वज िनरौला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
का.मु. का.मु. रिज��ार �ी रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीनारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसहं िसजापितिवजय िसहं िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नपेाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

 

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ� ... 
…… साल …….. मिहना ……..  

उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७५, चैत, िन.नं.१०१४६, प�ृ २१७७ 

सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

  

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  
…… साल ……… मिहना …….  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७५, चैत – १, प�ृ १ 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   

ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  

अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�तु यु�तु युगागा�तरे�तरे  वा वा   

�या�या�या�या�पथ:�पथ:  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीरा: ।।धीरा: ।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  

अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसा,वा �शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  
आजै आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   

यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   

�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन ्।िवचिलत ह�दैँनन ्।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

म�ूय �.म�ूय �.४४००।।--    
  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी मा ि�लक गरी २०६५ २०६५ सालदेिखका सालदेिखका 

नपेाल नपेाल कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बलेुिटनसव��च अदालत बलेुिटन  मा मा 
समािव� िनण�यह� पढ्न र समािव� िनण�यह� पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।डाउनलोड गन� सिकनेछ ।    

साथै, नपेाल कानून पि�का मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ 
सालदेिख हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा 

जानहुोला । 
 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ्
भ�ने �थानमा कुनै श�द नपेाली युिनकोड फ�टमा टाइप गरी खो�न स�नहु��छ । वेभसाइटको दो�ो 
शीष�कमा रहेको वृहत् खोजमा गई िविभ�न िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� 
नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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िववरण 
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1=  

१०१४६ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

िदवश ढकाल 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 शव परी�ण गदा� "घाँटीको िभ�ी भागको 

जाँच गन� टाउको खोली िगदी बािहर 

िनका�ने र छाती खोली सबै अङ्ग बािहर 

िनका�नै पन� मु�य पूव�सत� ह�न ् ।" यसरी 

गनु�को कारण घाँटीको िभ�ी नरम त�तु 

तथा हड्डी वा कुरकुर े हड्डीमा भएका 

चोट िजउँदै भएका ह�न ् वा होइनन ् भनी 

िन�य�ल गन� सिकने । 

२१७७ 

2=  

१०१४७ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

अिनलकुमार 

चौधरी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 आ�नो िजउ �यान नै जाने अव�था नभई 

खतरा ट�रसकेको अव�थामा उ�टै आ�नै 

जीवनर�ाथ� भा�न लागेको मृतकलाई 

साङ्घाितक �पमा पछािडबाट पटक-

पटक धा�रलो हितयार �हार गरकेो 

काय�लाई आ�मर�ाको स�ंा िदन निम�ने 

र मृतकउपरको य�ोिव�नको नृशंस 

�हारलाई आ�मर�ाको िस�ा�तले 

�वीकृितसमेत निदने । 

२१८७ 

3=  

१०१४८ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

स�दीप नेपाली 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 डर, धाक, ध�क�को �योग गरी भएको 

जबरज�ती करणीको वारदातमा पीिडतले 

आ�नो इ�छािवपरीत आफूलाई समिप�त 

गरकेो ह�नाले य�तो अव�थामा पीिडत र 

पीडकबीच संघष� नै नह�ने ह�दँा िनजह�को 

शरीरमा सघंष�को िच� नदेिखनु 

�वाभािवक नै ह��छ । तर यसरी डर, धाक, 

२१९६ 



 

ii

ध�क�को �योग गरी गराएको स�पक� लाई 

सहमितमा शारी�रक स�पक�  गरकेो मा�न 

निम�ने । 

 �ितवादीले डर, धाक, �ास देखाई करणी 

गरकेोले सोलाई सहमितमा भएको भनी 

िनजलाई आपरािधक दािय�वबाट 

उ�मुि� िदन निम�ने । 

4=  

१०१४९ 

 

सयुं� 

 

डाँका 

िवमलकुमार यादव 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 �माणको भार शङ्कारिहत तवरले दाबी 

पुि� गन� भार वादी प�मा रहने भएकोले 

यी �ितवादीले कसुर गरकेो कुरा व�तुिन� 

�पमा वादी प�ले पुि� गन� सकेको 

नदेिखँदा सह�ितवादीले अिधकार�ा� 

अिधकारीसम� गरकेो बयानकै आधारमा 

कसुरदार ठह� याउनु �यायोिचत नह�ने ।  

२२०३ 

5=  

१०१५० 

 

सयुं� 

 

परमादेश 

अिधव�ा 

उ�म�साद 

�रजालसमेत 

िव�� 

सिंवधान सभा, 

नयाँ बाने�र, 

काठमाड�समेत 

 सै�ाि�तक�पमा हदेा� जीवनको हकिभ� 

इ�छा मरणको हकसमेत पद�छ । तर जहाँ 

अिधकांश जनताह� िजउनको लािग 

सघंष� ग�ररहकेा ह��छन ् �यहाँ रा�यको 

�यान पिन मानव मा�को अमू�य जीवन 

जोगाउनेतफ�  केि��त रहनु वा�छनीय   

ह�ने । 

२२११ 

6=  

१०१५१ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

लोकराज जोशी 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

अथ� म��ालय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड� 

 सुदूर पि�मा�चल िव� विव�ालय ऐन, 

२०६७ ऐनको दफा ३९ को अथ� नेपाल 

सरकारलाई आिथ�क दािय�व पन� गरी 

पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको 

दरब�दी �वीकृत गदा� वा �य�ता 

पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको 

२२२१ 



 

iii

पा�र�िमक तथा सेवा सुिवधा थप 

गनु�अिघ नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको 

�वीकृित िलनुपन� भ�नेस�म हो । ��तुत 

�रट िनवेदनमा �रट िनवेदकको दरब�दी 

�वीकृत भएको, वा िनजको सेवा सुिवधा, 

पा�र�िमक थप भएको िवषय नभई 

पिहला नै �वीकृत भएको िनजको 

दरब�दीको समायोजनस�म भएको भ�ने 

अव�था देिखने । 

7=  

१०१५२ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी र चोरी 

सुर�े� िव.क.समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 अिभयु�ह�को अनुस�धानका �ममा 

भएको सािबती बयान, पीडक र पीिडतको 

शारी�रक परी�णबाट देिखएको घटनासगँ 

तादा��यता देखाउने आधारह� सा�ी 

सज�िमनका भनाइबाट घटनाको 

िव�सिनयता पुि� ह�ने आधार र पीिडतले 

आफूले ब�न गरकेो �यास देिखने 

व�तुिन� आधारमा कसुर �मािणत ह�ने 

ह��छ । यी सबै कुराको अभावमा पीिडतले 

वा िनजको निजकको नातेदारको जाहरेी 

परकेो भ� ने आधारमा मा� कसैलाई 

कसुरदार ठहर गन� िम�ने नह�ने । 

२२२९ 

8=  

१०१५३ 

 

सयुं� 

 

अंश चलन 

िमरा के.सी. 

िव�� 

कौिशला थापा 

के.सी.समेत 

 केबल अंश मु�ाको िफराद दायर गरी 

तारखे गुजारी अंशस�ब�धी �� 

स�ब�धमा कुनै कारबाही नै अगािड 

नबढेको अंश मु�ाकै आधारमा सो 

िमितलाई मानो छु��एको मा�न िम�ने 

ह�दैँन । मानो छु��एको िमित कायम ह�न या 

२२४३ 



 

iv

त मानो छु��एको िलखत रिज��ेसन 

भएको ह�नुपन� या त कुनै मु�ा परी �यस 

मु�ामा अंिशयारह�बीच ब�डा ह�नुपन� 

स�पि�को तायदाती माग गन� आदेश ह�दँा 

मानो छु��एको िमित यिकन भएको  

ह�नुपन� ।  

9=  

१०१५४ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

ताराबहादुर 

बुढाथोक� 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 हा�ो देशले जीवज�तु, वन�पित र 

�ाकृितक �ोत साधन र वातावरणसगँ 

स�बि�धत अ�तरा�ि��य महासि�धह�लाई 

अनुमोदन गरी प� रा��समेत भइसकेको 

अव�थामा ती महासि�धह�बाट उ�प�न 

दािय�वह� ज�तै िसमसार �े�को 

सरं�ण गन�, दुल�भ ह�दैँ गएका बोटिव�वा 

तथा जीवज�तुको अ�तरा�ि��य �यापार 

िनय��ण गन�, जैिवक िविवधताको 

सरं�ण गन� ज�ता दािय�वबाट नेपाल 

पिछ हट्न िम�ने ह�दैँन । तसथ� नेपाल 

सरकारले कुनै खास िकिसमको वन 

पैदावारको िवदेश िनकासीमा �ितब�ध 

लगाउन स�ने नै देिखने । 

२२५१ 

10=  

१०१५५ 

 

सयुं� 

 

नामसारी हक 

कायम 

खडान�द उ�ेती 

िव�� 

गृवराज उ�तेी 

 िभ�न भएका तर हरेचाहमा सलं�न 

नभएका �ितवादीले अपुताली स�पि�मा 

बराबर हक कायम ह�नुपछ� भ�ने तक�  

अपुतालीको भ�दा अंशब�डाको 

कानूनसगँ सािम�यता रा�दछ । 

अपुतालीको हक सबै जीिवत अंिशयारमा 

सन� स�ने पिन होइन । अपुतालीको 

२२५७ 



 

v

स�ब�धमा एक पटक हक छाडी कागज 

ग�रिदने र �याहार स�भार 

नगन�लगायतका आ�नो कत��य िनवा�ह 

नगन� तर मरपेिछ मन� �यि�सगँ केबल 

नाता र हकदार ह�नुको आधार देखाएर 

अपुतालीको स�पि� दाबी गन� र �य�तो 

स�पि�मा हक �ा� गन� खो�नुलाई 

�वाभािवक मा�न िम�दैन । �य�तो 

काय�लाई कारोबारको पिव�ता र 

िनि�तता, िवब�धन, सदाचार, असल 

िनयत र नैितकताको ब�धनले छे�ने । 

11=  

१०१५६ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

कृ�णमाया डगंोल 

िव�� 

�ानबहादुर 

�जापितसमेत 

 अ.ब.ं १७ न.ं को िनवेदनको रोहमा ह�ने 

आदेशबाट कुनै प�को हक �थािपत ह�ने 

नभई त�लो अदालतमा मु�ाको कारबाही 

ह�दँा �याद नाघेको वा रीत बेरीतस�म 

ह�ेरने हो । यस �कृितको सीिमत 

अिधकार अ.ब.ं १७ न.ं बमोिजमको 

िनवेदनमा रहने ह�नाले त�लो अदालतमा 

िवचाराधीन रहकेो मु�ामा अदालतसगँ 

भएको �याियक अिधकारमा ह�त�ेप गन� 

िम�ने उ� कानूनी �यव�थाको अवधारणा 

नह�ने । 

२२६५ 

12=  

१०१५७ 

 

सयुं� 

 

िलखत दता� 

बदर 

नीता राणासमेत 

िव�� 

नृप शमशेर 

ज.ब.रा. समेत 

 िमलाप�पूव� ग�रएका �यवहारलाई 

िमलाप�ले सकुंिचत गरकेो भनी �या�या 

गन� िम�ने होइन । अंश छोडप� गरी आ-

आ�नो िब�� �यवहार ग�रसकेपिछ पिन 

अंिशयारह� पुनः सगोलमा ब�न 

स�दछन ् । सगोलमा ब�ने गरी िमलाप� 

२२७१ 



 

vi

ह�नुपूव� आ-आ�नो अंशहक आफूखुसी गन� 

अंिशयारह�लाई कुनै कानूनले रोकेको 

देिखँदैन । पिछ सगोलमा ब�ने गरी भएको 

िमलाप�ले उ� िमलाप�पूव� ग�रएको 

कारोबार �यवहारलाई असर पन� गरी 

प� चात् दश� �भाव पान� अव�था नरहने ।  

13=  

१०१५८ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

राम थापा 

िव�� 

नेपाल दूरस�चार 

क�पनी िल. 

के��ीय काया�लय, 

भ�काली �लाजा 

काठमाड�समेत 

 �प�ीकरणको आशय दफाको �े�लाई 

िव�तृत वा सङ्कुिचत पानु� होइन । 

यसको उ�े�य दफाको सिंद�धता वा 

�ािविधक अिभ�यि�लाई �प� र 

बोधग�य बनाउनु हो । कुनै पिन सरकारी 

वा गैरसरकारी सेवामा �वेश गरकेो �यि� 

कानूनी �यव�था र �ि�याबमोिजम अलग 

ह�नु �ाकृितक िनयम ज�तै ह�ने । 

२२८१ 

14=  

१०१५९ 

 

सयुं� 

 

परमादेश 

िमना नेपाली 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 �ेस �वत��ताका �ितब�धा�मक 

�ावधानह�लाई �ेसउपरको िनय��णको 

�पमा नभएर �यावसाियक अनुशासन, 

साव�जिनक िहत�ितको जवाफदेिहता वा 

सिंवधान�ारा �द� हकह�को 

साम�ज�यपूण� उपभोग (Harmonious 

Exercise of Constitutional 

Rights) का �ि�ले ह�ेरनु यथाथ�परक 

�ि�कोण    ह�ने । 

 कला, सािह�यको िवचरण गन� खु�ला 

प�रवेशमा सङ्कुचन कायम गन� �यास 

�वीकाय� ह�दैँन । सािह�य-सज�कले �योग 

गरकेो श�द, भाषा वा शैलीलाई खास 

२२८७ 



 

vii

सामािजक स�दभ� (social context) मा 

हरेी मू�याङ्कन ग�रनु पद�छ । �यसैले 

अ�यथा खराब मनसाय नदेिखएको 

अव�था र �चिलत कानूनले िनषेध 

नगरकेो कुरामा कुनै सािह�यकार वा 

सज�कलाई उतरदायी ठहराउनु उिचत र 

िववेकपूण� नठािनने । 

15=  

१०१६० 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

शा�तदेवी म�ल 

िव�� 

मालपोत काया�लय, 

चाबिहलसमेत 

 िफ�डबुकमा कुनै नाम उ�लेख भयो 

भ�दैमा सो कुराले िववािदत स�पि�मा 

िनवेदकको हक भई हा�यो भ� न िम�दैन । 

�थािपत हकस�मको �रट �े�बाट �चलन 

ह�ने हो । हक नै �थािपत छैन भने सो 

हकको उ�लङ्घन भयो भ� ने �� न उठ्न 

नस�ने । 

२३१३ 

16=  

१०१६१ 

 

सयुं� 

 

शेषपिछको 

बकसप� 

िलखत बदर 

पु�षो�म �साद 

मान�धर 

िव�� 

उमा मान�धरसमेत 

 वृ� र िबरामी भई रोगले िसिक�त भएका 

�यि�ले ग�रिदएको स�पि�को हक 

ह�ता�तरणको िलखतलाई �य�तो 

िलखत गनु� पना�को कारणको 

पृ�भूिमसिहतको प�रि�थित, कूल 

स�पि�को अव�था, उ� स�पि�सगँ 

अंिशयार एव ं हकवालाको आव�ता र 

सलं�नताको ि�थित, स�पि� ह�ता�तरण 

ग�रिदने �यि��ित िनजका अंिशयार एव ं

हकवालाले पालन पोषण �याहार स�भार 

एव ं उिचत देखरखेसिहतको उपचार र 

साथै मृ�युपय��त सद ्गत एव ं काजि�या 

आिदको स�ब�धमा गरकेो िज�मेवारी एव ं

२३१९ 



 

viii

कत��यह�, �यसरी हक ह�ता�तरण 

गरकेो स�पि�लाई सोको भौितक सरंचना 

एव ं �कृितबाट दुवै प�ले भोग एव ं �योग 

गन�मा ह�ने सहजता र असहजता 

इ�यािदसमेतलाई म�यनजर राखेर 

िलखत ग�रिदने �यि�को उमेर र 

�वा��यको अव�थासगँ जोडेर नै 

�यायोिचत �पमा हनुे�पन� । 

17=  

१०१६२ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

राम�व�प यादव 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

िश�ा म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 करार कानून िवशु� �पमा दुई प�बीच 

लागू ह�ने कानून हो । दुई प�बीचको 

�वत�� सहमितमा भएको वैध करारले 

स�बि�धत प�को हकमा कानूनसरह 

मा�यता    पाउँछ । यसो भ�दैमा करार 

कानूनले अ�य साव�जिनक कानूनको 

हैिसयत �हण गरकेो मािनदैँन । जुन 

कानूनले उपचारीय िविध तोकेको छ 

�यहीअनुसार नै मका� पन� प�ले 

उपचारको खोजी गनु� पन� । 

२३२८ 
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�नण�य नं. १०१४६

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७४।२।३१

 ०७१-CR-०४४३

म�ुाः कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : तनह� ँिज�ला �यास नगरपािलका 
वडा नं. २ ब�ने पूण�च�� ढकालको छोरा िदवश 
ढकाल

िव��
��यथ� / वादी : तनह� ँ िज�ला जामनेु गा.िव.स. वडा 

नं. ३ ब�ने रामबहादरु रानाभाटको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

 § शव परी�ण गदा� "घाँटीको िभ�ी भागको 
जाँच गन� टाउको खोली िगदी बािहर 
िनका�ने र छाती खोली सबै अङ्ग बािहर 
िनका�नै पन� म�ुय पूव�सत� ह�न् ।" यसरी 
गनु�को कारण घाँटीको िभ�ी नरम त�तु 
तथा हड्डी वा कुरकुर े हड्डीमा भएका 
चोट िजउँदै भएका ह�न ् वा होइनन ् भनी 
िन�य�ल गन� सिकने ।

(�करण नं.१३)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी कृ�ण�साद सापकोटा, �ा.
डा.�ी रिजतभ� �धानाङ्ग, अिधव�ा �ी 
नवराज थपिलया

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी रवेती ि�पाठी र िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
सोमका�ता भ�डारी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६६, अकं ४, प.ृ४५९, 

िन.नं.८११५
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
मा. िज�ला �या. �ी अजयराज उपा�याय
तनह� ँिज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िड�लीराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी महेश�साद पडुासैनी 
पनुरावेदन अदालत, पोखरा

फैसला
का.म.ु�.�या.गोपाल पराजुली : सािबक 

�याय �शासन ऐन, २०४८ र �चिलत �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन दता�  ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एव ंठहर यस�कार छ ।

म र मेरो �ीमती अ�जना ढकाल िमित 
२०६९।०८।१७ गते बेलकु� सगैँ सतेुकोमा भोिलप�ट 
िबहान अ�दाजी ०४.३० बजेको समयमा म उठी 
िनजलाई बोलाउदँा िनज नबोलेक�ले हेदा�  बेहोस भएको 
दखेी त�काल घर प�रवारलाई खबर गरी उपचारको 
लािग लैजादँा म�ृय ु भएकोले कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६९।८।१८ गतेको 
िदवश ढकालको जाहेरी ।

िज�ला तनह� ँ �यास नगरपािलका वडा नं. 
२ ि�थत चार िक�लािभ� रहेको पूण�च�� ढकालको 
घरको पिहलो तलाको पि�मप�� रहेको १४×१५ को 
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बैठक कोठा, कोठाको चारतैफ�  मािनस ब�नको लािग 
लोबेड िब�छाइएको, कोठाको बीच भागमा रहेको 
काप�टमािथको गलैचामा मतृक अ�जना ढकाल र 
िनजको �ीमान्  िदवश ढकाल सतेुकोमा अ�जनालाई 
िमित २०६९।८।१८ गते िबहान बेहोस देखी उपचारको 
लािग िब�तारासिहत उठाइ लगेको र कोठामा भएको 
टेबलुमा अ. १ िलटर पानी अट्ने गलुाबी रगंको 
�लाि�कको बोतलमा १ िगलास जित पानी रहेको 
बोतलसमेत बरामद ग�रएको भ�ने बेहोराको िमित 
२०६९।८।१८ गतेको घटना�थल मचु�ुका ।

 िज�ला तनह� ँ�यास नगरपािलका वडा नं. १० 
ि�थत दमौली अ�पतालको शव गहृमा मतृक अ�जना 
ढकालको लास उ�र टाउको दि�ण ख�ुा भएर उ�ानो 
अव�थामा रहेको, मतृकको िनधार मािथको हाड केही 
उठेको ज�तो देिखएको, त�लो ओठमा दातँको डाम 
रहेको, ओठ िनलो दिेखएको भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६९।८।१८ गतेको लास जाचँ मचु�ुका ।

मेरो छोरी अ�जना ढकाल आफँै मरकेो नभई 
िनजलाई �वाई िदवश ढकालले कत��य गरी मारकेोमा 
पूण� िव�ास लागेको कारण िनजलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६९।८।१८ गतेको रामबहादरु रानाभाटको िकटानी 
जाहेरी ।

मतृक अ�जना ढकालको म�ृय ु भौितक 
चोटपटकको कारणबाट strangulation भई भएको 
ह�न स�ने दिेख�छ भ�नेसमेत बेहोराको शव परी�ण 
�ितवेदन ।  

म र �ीमती अ�जना ढकाल दईुजना बीच 
�ेम स�ब�ध भएपिछ दवैुको घर प�रवारको सहमितमा 
िववाह भएको हो । म काठमाड�मा मा�टर िड�ी 
अ�ययन गद�छु । �ीमती घरमा बसेर आद�श बोिड�ङ 
�कुलमा पढाउने गद�िथन् । िनजमा पेटस�ब�धी र �ेसर 
लोको सम�या िथयो, चेकजाचँ गराउदँा आि�न ुपद�न 
भनी डा. को राय रहेको र डा�टरको स�लाहअनसुार 

औषधी सेवन गदै आएक� िथइन् । िमित २०६९।८।१७ 
गते म र �ीमती राित बैठक कोठाको भइुमँा िब�तारा 
लगाएर सगैँ सतेुका िथयौ । मैले ढोकाको च�ुकुल 
लगाएको िथए ँ। िनज राित १ बजेर ३।४ िमनेट जादँाको 
समयमा एकपटक उठेर बोतलमा रहेको पानीसमेत 
खाई सतेुक� िथइन्, म ए.ै १८ गते िबहान अ. 
०४.३० बजेको समयमा उठी �ीमतीलाई बोलाउदँा 
नबोलेपिछ म आि�एर आमासमेतका घर प�रवार 
तथा छरिछमेक�लाई खबर गरे ँ । �वा��यकम�समेत 
�याई चेकजाचँ गराइएको र पिछ र�नहरी अ�पतालमा 
लिगएकोमा िनजको म�ृय ुभइसकेको भ�ने कुरा थाहा 
भएको र अ�पताल लैजानअुगािड िनज �ीमती िबरामी 
भएको भ�ने कुरा िनजको माइती प�लाई त�काल 
फोनमाफ� त खबर ग�रएको िथयो । िनजलाई कोही 
कसैले कत��य गरी मार े मराएको नभई िनजको म�ृय ु
अचानक ह�न गएको हो, ग�डक� अ�पताल पोखराबाट 
ग�रएको शव परी�ण �रपोट�  के कसरी आयो ? मलाई 
थाहा छैन भ�ने बेहोराको िमित २०६९।८।२६ गतेको 
अिभय�ु िदवश ढकालको अनसु�धानसम� भएको 
बयान ।

अ�जना ढकाल र िदवश ढकालको �ेम 
स�ब�ध भई िववाह भएको हो, िनजह�को घर 
प�रवारसगँको स�ब�ध रा�ै िथयो, मतृक आदश� बोिड�ङ 
�कुलमा पढाउने गद�िथन्, िनज पेट तथा �ेसर लोबाट 
समय समयमा िबरामी ह�ने गरकेो र िनजले पढाउदँै 
गरकेो �कुलमा गत �ावण मिहनामा बेहोससमेत 
भएक� िथइन्, अ�य ठुलो िबरामी भएको थाहा छैन । 
िमित २०६९।८।१७ गते पिन िनज िव�ालयमा पढाएर 
आई घर प�रवार सगँसगैँ बसी खाना बनाई खाई केही 
समय सगैँ बसी िट.भी. समेत हेरी �ीमान्  �ीमतीसगैँ 
बैठक कोठामा एउटै िब�तारामा सतेुको अव�थामा 
१८ गते िबहान अ.४.३० बजे िदवश ढकाल उठ्दा 
अ�जनालाई बेहोस अव�थामा देखी त�काल घर 
प�रवार तथा िछमेक�ह�समेतलाई खबर गरी त�काल 
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�वा��यकम�समेबाट जचँाई, माइती प�समेतलाई 
खबर गरी र�नहरी अ�पताल दमौलीमा लिगएको 
हो । िनजलाई हामीले दे�दा कुनै चोट िनलडाम नभएको 
सामा�य अव�थामा म�ृय ुभएको ज�तो देिख�थो, िनज 
अ�जना ढकाल सतेुकै अव�थामा अचानक बेहोस 
ह�न गई म�ृय ुह�न गएक� ह�न् िनजलाई िनजको �ीमान्  
िदवश ढकालले कत��य गरी मारकेो भ�ने कुरामा 
िव�ास ला�दैन भ�ने एकै िमलानको अिखलेस िसंह, 
दयाराम पा�डे, न�दन �े�, पूण�च�� ढकाल, कमला 
अिधकारी, बालकुमारी ढकाल, स�सेर परुी, कृ�णच�� 
पा�डे, िभमकुमारी हमाल, ताराराम �े� र सितस�साद 
अिधकारीले गरकेो कागज ।

अ�ज ुढकाल र िदवश ढकालको �ेम स�ब�ध 
भएर िववाह भएको हो, अ�जनालाई घरमा िभ�ाएपिछ 
िनजको घर प�रवार तथा �ीमान्  िदवशसमेतले हेला 
गन�, िविभ�न ला�छना लगाउने, दाइजो स�ब�धमा 
िववाद िनका�ने, �ीमतीलाई हेला गरकेो कारण िदवश 
ढकाल �ीमतीलाई निलई आफू ए�लै िहड्ँने, घ�ुने, 
अ�जनालाई बेहोस अव�थामा िब�तारामा फेला 
पारपेिछ पिन माइती प�लाई खबर नगन�, �ीमतीको 
म�ृय�ुित बेवा�था देखाएका, मतृक अ�जनाको लास 
हेदा�  म�ुटो ललुो, ओठमा चोट, योिनबाट िपसाब 
िन�केको तथा शव परी�ण �रपोट�मा घाटँीको भागमा 
िभ�ी चोट देिखदँा िनजको म�ृय ुआफँै नभई िनजको 
�ीमान्  िदवश ढकालसमेतले कत��य गरी मारकेो हो 
भ�ने एकै िमलानको स�झना रानाभाट, रामबहादरु 
अिधकारी, मनोजकुमार लोहनी, बेचमुाया रानाभाट, 
पशपुती रानाभाट, दगुा�बहादरु रानाभाट तथा िमना 
रानाभाटको कागज ।

�ितवादी िदवश ढकालले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. तथा १३(३) अनसुार 
कसरु गरकेो ह�दँा िनजउपर सोही ऐन र महलको 
१३(३) नं. अनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोग प� माग दाबी रहेछ ।

हामीबीच �ेम स�ब�ध भई गत २०६८।६।३० 
गते हा�ो िह�दू पर�पराअनसुार दवैुतफ� को सहमितमा 
हामीले िववाह गरकेा ह� । योबीचमा हा�ो कुनै पिन 
िकिसमको नरा�ो िथएन �ीमती अ�जनाको माइतीप�� 
पिन रा�ै स�ब�ध िथयो । गत मङ्िसर ११ गते मैले 
तीथ� या�ा गन� जाने िनण�य गरी उनलाई पिन लाने 
भनेको िथए ँतर उनी �कुलमा पढाउने भएकाले उनको 
छु�ी निमलेपिछ म मा� तीथ� या�ा गएर १६ गते घर 
आएको िथए, मङ्िसर १७ गते बेलकुा �ीमती र आमा 
िमलेर खाना बनाउनभुयो र हामी सबै बसी खाना 
खाय� । खाना खाएपिछ हामी िट.भी. कोठामा िट.भी. 
हेरी ब�य� । आमा र अ�जनाले धपु बाट्नभुयो र केही 
समयपिछ भा�जा, आमा र बबुा स�ुन आ–आ�नो 
कोठाितर ला�नभुयो । �यसपिछ पिन म र भा�जा सगैँ 
बसेर िट.भी.  हेरी बेलकु� १०.१५ ितर कोठा ब�द गरी 
हामी टी.भी. कोठामै सतेुका ह� । राितबीचमा १ बजेितर 
अ�जना पानी खान उठेक� िथइन् । उनले पानी खाएर 
सिुतन्, �यितबेला म पिन �युिँझएको िथए ँ र मैले “के 
भयो ?” भ�दा “केही भएको छैन” पानी खान उठेको 
भनेक� िथइन् । उनको जिहले पिन मोबाइलमा आलाम� 
रा�ने गरके� िथइन् । �यो िदन पिन आलाम� लगाएक� 
रिहिछन् र िबहान ४.३० बजे आलाम� बजेपिछ म 
�युिँझए तर उनी उिठनन् । िनकै बेर मोबाइल बजेपिछ 
मैले “सान ु सान”ु भनेर बोलाए,ँ चलाए,ँ �यित गदा� 
पिन उनी नउठेपिछ मैले ढोकाको च�ुकुल खोलेर 
प�रवारलाई बोलाए ँ�यसपिछ मैले आफूलाई स�हा�न 
सिकन र आमाले मलाई िलएर ब�नभुयो र बाब ु र 
घर िछमेक� िमलेर उनलाई र�नहरी अ�पतालमा 
लानभुयो । �यो बीचमा िव�ास मेिडकल हलको दाइलाई 
बोलाएर हेन� लगाउदँा उहाको सबै चेक ग�रसकेपिछ 
�ाण छैन भनेपिछ हामीले हि�पटल लगेका ह� । उनी 
पिहले पिन बेला बेलामा बेहोस ह�ने गरके� िथइन् । 
उनको �ेसर पिन लो िथयो र उनलाई र��ाव पिन 
ह�ने गरकेो िथयो । मैले �ीमती अ�जनालाई कत��य गरी 

१०१४६ - िदवश ढकाल िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, चैत

2180

नमारकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� 
होइन भनी �ितवादी िदवश ढकालले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

बिुझएका �हरीमा कागज गन� वादीको सा�ी 
न�दन �े�, स�झना रानाभाट, बेचमुाया रानाभाट, 
घटना िववरणका मािनस ताराराज �े� �हरीमा 
कागज गन� िमना रानाभाट कृ�ण च��पा�डे, दयाराज 
पा�डे, पशपुित रानाभाट, मनोजकुमार लोहनी, सितस 
अिधकारी, कमला अिधकारी, िभमकुमारी हमाल, 
स�सेर परुी, बालकुमारी ढकाल, दगुा�बहादरु रानाभाट, 
पूण�च�� ढकाल, रामबहादर अिधकारी, जाहेरवाला 
रामबहादरु रानाभाट तथा �ितवादीको सा�ी दगुा�  
िवलास भ�राई, िनम�ला �े�, स�तोष �े�, भगवती 
�े� र भरतमणी र�ेमीसमेतको बकप� िमिसल सामेल 
रहेको ।

अदालतका आदेशानसुार िनज �ितवादी 
िदवश ढकालको अंश रो�का भएको मचु�ुका िमिसल 
सामेल रहेको । 

अदालतका आदेशानसुार िझकाइएको 
पि�मा�चल �े�ीय अ�पताल पोखराबाट �ा� राय 
�ितवेदन िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादी िदवश ढकालले अिधकार�ा� 
अिधकारी एवम् यस अदालतमा कसरुमा पूण� इ�कार रही 
बयान गरकेो, िनजका सा�ी एवम् वादीका सा�ीसमेतले 
�ितवादीको इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� 
गनु�को साथै घटना द�ेने, देखी जाने सा�ीसमेत कोही 
नभएको र जाहेरवालाले शंकास�म गरकेोसमेतका 
िमिसल सलं�न �माणह�बाट शकंाको आधारमा मा� 
�ितवादीलाई सजाय गनु�  �यायशा�िवपरीत ह�नेह�दँा 
वादीको अिभयोग मागदाबीबाट �ितवादी िदवश 
ढकालले सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
तनह� ँ िज�ला अदालतको िमित २०७०।०१।१० मा 
भएको फैसला ।

स�ुको फैसलामा िच� बझुेन । स�ु 

िज�ला अदालतको फैसला गदा� िलएका आधारह� 
�यायसङ्गत र िववेकपूण� छैनन् । मतृक अ�जना 
ढकाल र �ितवादी िदवश ढकाल एउटै कोठामा 
सतेुको अव�थामा म�ृय ु भएको ह�दँा िनजको म�ृय ु
�वाभािवक नभई िदवश ढकालको कत��यबाट 
भएकोमा पूण� िव�ास ला�छ भ�ने िकटानी जाहेरीलाई 
जाहेरवालाले अदालतमा आई गरकेो बकप�बाट 
पिु� भएको छ । लास जाचँ मचु�ुकाबाट देिखएको 
मतृकको िनधारको हड्डीमा चोट परकेो कारण हड्डी 
मािथ उठेको तथा नशामा चोट परकेो कारण घाटँी 
ललुो तथा घ�ुने अव�थामा रहेको र घाटँी िथिचएको 
कारण िन�सािसएर िपसाब बािहर आएको, ओठमा 
समेत दातँको दाग देिखएको समेतका त�यह�लाई 
शव परी�ण �ितवेदनले समेत पिु� गरकेो अव�था 
छ । Hyoid bone द�ेेप��बाट भािँचएको र रगत 
जमेको, त�लो ओठमा िनलो दाग साथै खोि�एको, 
छातीको मािथ�लो भागको छाला रातो देिखएकोबाट 
मतृकलाई भौितक चोट छािडएको ��ट देिखएको 
छ । घाटँी अठ्याएको कारण �ास ��ासमा अव�� 
भई म�ृय ुभएको (Physical injuries may due to 
strangulation) भ�ने िवशेष�ले म�ृयकुो कारण �प� 
लेखाइिदएको देिख�छ । िभसेरा परी�णबाट अ�य कुनै 
िकटनाशक िवषादी �योग गरकेोसमेत देिखएको अव�था 
छैन । मतृक �ितवादीसगँ ओ�यानमा स�ुदास�म कुनै 
रोग वा चोटपटक लागेको कुरा कहीकँतैबाट खलेुको 
छैन । �ितवादीले लो �ेसर भएको कारण ओ�यानमा 
सतेुकै ठाउमँा म�ृय ुभएको भए मतृकको Hyoid bone 
भािँचने, िनधारको हड्डी उठ्ने गरी चोट, छातीमा 
रगत ज�ने चोट कसरी लागेको हो सो िववादा�पद 
कुराह�मा मतृकसगैँ कोठा थनुी सतेुका �ितवादीले 
खलुाउन सकेको अव�था छैन । लास �कृित मचु�ुका 
र शव परी�ण �ितवेदन �ितकूलको �ितवादीको 
इ�कारी बयानलाई आधार िलई भएको फैसला �ूिटपूण� 
ह�दँा बदरभागी छ । मािथ उि�लिखत आधार �माणबाट 
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कुनै चोटपटक नलागेको �वा��य अव�थामा सतेुक� 
मतृकको शरीरमा िविभ�न चोटपटक लागेको अव�था 
र म�ृयकुो कारण strangulation भनी िदएको 
िवशेष�को रायिवपरीत �ितवादी िदवश ढकाललाई 
आरोिपत कसरु (अपराध) बाट सफाइ िदने गरी स�ु 
िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।१० को �ूिटपूण� 
फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग प� मागदाबीबमोिजम 
ह�न स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध ग�र�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत, पोखरामा परकेो पनुरावेदनप� ।

शव परी�ण �ितवेदनबाट Possible cause 
of death seems to be physical injuries may 
be due to strangulation भ�ने तथा बायातँफ� को 
Hyoid bone fracture with blood clots 
भ�नेसमेत उ�लेख भएको, घटना�थल लास जाचँ 
मचु�ुकाबाट घाटँी घमुाउदँा घ�ुने दिेखएको, �ितवादी र 
मतृक एउटै िब�तारामा सतेुको भ�ने �ितवादीको भनाइ 
रहेको तथा जाहेरवालाको िकटानी बकप�समेतका 
आधारमा स�ुको फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा 
फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम ��यथ�लाई िझकाई आएपिछ वा 
उपि�थत ह�ने समयाविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७०।६।९ मा 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको आदेश ।

म�ृयकुो कारणको स�ब�धमा उि�लिखत 
आधार, २०६९।८।१८ को पो�टमाट�म �रपोट�बाट 
देिखएको मतृकको त�लो ओठमा िनल डाम तथा 
Hyoid  bone fracture समेतका अव�थाको 
अ�तरस�ब�धका स�ब�धमा िचिक�सा शा�ीय 
िव�ानका आधारमा के कसो हो ? �माण ऐन, २०३१ 
बमोिजम त�काल �वा��य परी�ण गन� िचिक�सकह� 
डा. सिचत ग�ुङ र डा. अिमत तलुाचनको बकप� गनु�  
गराउन ुपन� दिेखदँा िमिसल संल�न उि�लिखत िमितको 

पो�टमाट�म �रपोट�  र यस आदेशको �ितिलिपसमेत 
साथै राखी पि�मा�चल �े�ीय अ�पतालमा पठाई 
स�बि�धत िचिक�सकह�लाई बकप� �योजनाथ� 
िनि�त िदन र समय तोक� तारखेमा रहेका प�लाई समेत 
सोही िदनको तारखे िददैँ बकप�को लािग इजलाससम� 
पेस गनू� । साथै ��ततु आदेशको �ितिलिपसिहत 
बकप�स�ब�धी काय�को लािग पनुरावेदन सरकारी 
विकल काया�लय पोखरालाई जानकारी िदन ुभ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७०।१२।१६ मा भएको आदेश ।

आदेशानसुार डा. अिमत तलुाचन र डा. 
सि�चत ग�ुङले इजलाससम� गरकेो बकप� िमिसल 
सामेल रहेको ।

एउटै िब�यौनामा सतेुक� �ीमतीको म�ृयकुो 
कारणका स�ब�धमा �ीमान् अथा�त्  पितको अनिभ�ता 
र आरोिपत कसरुको अ�वीकाय�ता �यायको रोहमा 
मनािसब दिेखन आएन । वारदातको �कृित, घाटँीको 
हड्डी (Hyoid bone) बायँातफ�  भािँ�चएको अव�था 
र उ� हड्डीमा रगत जमेको भ�नेसमेतका मतृक 
अ�जना ढकालको शरीरमा लागेका चोट िनलडामह� 
र म�ृयकुोस�ब�धमा भएको शव परी�ण �ितवेदन 
(Autopsy report) मा औलंाइएको बेहोरालाई 
स�बि�धत िचिक�सकह�ले ग�रिदएको बकप�को 
बेहोराले पनुपु� ि� ग�रिदएकोसमेतका व�तगुत एवम् 
प�रि�थितज�य �माणह�का आधारमा �ितवादी 
िदवश ढकालले आ�नै �ीमती अ�जना ढकालको 
घाटँी अठ्ँयाई (Manual strangulation) ह�या 
गरकेो देिखन आयो । तसथ� �ितवादी िदवश 
ढकाललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १।१३ 
नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । अिभयोग 
दाबीबाट �ितवादी िदवश ढकाललाई सफाइ िदने गरेको 
स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।।११ 
को फैसला निमलेकोले उ�टी ह��छ भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।५।१८ मा भएको 

१०१४६ - िदवश ढकाल िव. नेपाल सरकार
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फैसला ।
एउटै कोठामा सगैँ सतेुक� �ीमती िबहान 

४.३० बजे उठी �ीमतीलाई हेदा� �ीमती नबोलेको 
नचलेको कारण बबुालाई बोलाई देखाएको र बबुाले 
�वा��यकम� िछमेक� दया पा�डेलाई बोलाई 
देखाएपिछ त�ु�तै हि�टपल लगेको र सोही बेहोराको 
जाहेरी दरखा�त िदएको हो । म अ�जनासगँ �ेम 
गरी पिछ िववाह गरकेो र सगैँ घरमा बसेको �ीमती 
�कुलको िशि�का भएको र घरबाटै �कुल जाने आउने 
गद�िथन् । य�तो अव�थामा �ीमतीलाई मैले मारकेो 
भनी िलइएको दाबी केबल छोरी मरपेिछ ससरुालीघरमा 
आएको आवेग �रस र कु�ठा मा�ै हो । मैले कत��य गरी 
�ीमतीलाई मानु�पन� कुनै कारण नै छैन । सगैँ सतेुको 
आधारमा मैले मारकेो भनी जबरज�ती �या�या 
गरी मलाई कसरु ठहर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �ूिटपूण� छ । �ीमतीको Autopsy 
Report मा  Hyoid Bone भािचएको हातमा रगतका 
कोिशका जमेको भ�नेस�मका परी�णलाई आधार 
िलई कसरु ठहर गन� िम�ने होइन मलाई Manual 
strangulation (Throttling) बाट मेरो �ीमतीको 
ह�या गरकेो भनी कसरु ठहर ग�रएको कुरा �वयं लास 
जाचँ �कृित मचु�ुका र Autopsy Report बाट समेत 
पिु� ह�न नसकेको र िवशेष�को बयानमा म�ृयकुो 
कारण घाटँी िथिचएर हो भनी बकप� गरकेोलाई आधार 
िलइएको छ । �ीमतीको म�ृय ुभइसकेपिछ बसमा राखी 
पोखरा Autopsy मा लैजादँासमेत Hyoid Bone 
Fracture ह�नेतफ�  कुनै िववेचना नगरी कसरु ठहर 
गन� िम�ने होइन । फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत 
ह�न कुनै एक �माण मा� अि�तम र िनणा�यक ह�न 
स�दनै । ��येक �माणलाई अक� �वत�� र बिलयो 
�माणले पिु� गरकेो ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवाला 
र िचिक�सकको बकप�लाई अ�य �वत�� र व�तिुन� 
�माणबाट पिु� नगरी भएको फैसला Principles of 
corroboration समेत िवपरीत छ । कसरु ठहर गन� 

शंका�रहत त�रकाबाट अिभयोजन प�ले पिु� गनु�पद�छ 
भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट केय� म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�तिवपरीत मलाई कसरु ठहर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला कानून र 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भएकोले उ�टी गरी सफाइ 
पाउ ँ भ�ने �ितवादीको यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� । 

यसमा मतृकको शव परी�णको आधार 
शंका�पद रहेको अव�थामा �यसलाई �माणमा िलई 
�ितवादी िव��को अिभयोग दाबी प�ुने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसला फरक पन� 
दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं२०२ नं. बमोिजम िवप�ी 
िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।११।३ को 
आदेश ।

यसमा शव परी�ण गन� िचिक�सक डा. 
सिचता ग�ुङ (Medico Legal Subject) मा कुनै 
यो�यता नभएको र डा. अिमत तलुाचनको िवशेष�ताको 
जेनरल हे�थ साइ�सअ�तग�त भएको भनी शव 
परी�णकता�को बकप�मा उ�लेख भएको देिखदँा 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report) 
अिभयोग प� र शव परी�ण गन� िचिक�सक�यको 
पनुरावेदन अदालतमा भएको बकप�को �ितिलिप 
साथै राखी मतृकको म�ृयकुो कारण भिनएको Hyoid 
Bone म�ृय ुह�नभु�दा अिघ वा पिछ किहले भािँचएको 
हो ? सोको साथै म�ृयकुो अ�य उ�लेखनीय कारण भए 
सोसमेतको िवषयमा िविध िव�ानस�ब�धी िवशेष� 
िचिक�सकको बोड� गठन गरी �प� राय यथाशी� 
उपल�ध गराई िदन ुह�न भनी ि�.िव.िव. िचिक�साशा� 
अ�ययन स�ंथान महाराजग�जमा लेखी पठाई राय 
�ा� भएपिछ कानूनबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७३।१०।२६ को आदेश । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदनसिहतको स�ु 
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िमिसल अ�ययन ग�रयो ।
�ितवादी िदवश ढकालको तफ� बाट 

रहनभुएका िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी कृ�ण�साद 
सापकोटा, �ा.डा.�ी रिजतभ� �धानाङ्ग, 
अिधव�ा �ी नवराज थपिलयाले जाहेरवालाले 
जाहेरी दखा��तमा को कसले कसरी मारकेो हो भ�ने 
िवषयमा नै �प� िकटान गन� नसक� ‘’िदवश ढकालले 
मारकेो ह�न स�दछ’’ मा� भनेका छन् । शव परी�ण 
�ितवेदनमा िचिक�सकह�ले पिन स�भवतः घाटँी 
दबाएको कारणले म�ृय ुभएको ह�न स�दछ भनी लेखेका 
छन् । “घाटँी दबाएर ै मा�रएक� ह�न” भनी भ�न 
सकेकाछैनन् । अनमुान र आशकंाको भरमा लेिखएको 
शव परी�ण �ितवेदनको बेहोरा र िचिक�सकह�को 
बकप�लाई आधार मानेर �ितवादीलाई दोषी ठहर गनु�  
अ�यायपूण� ह�न जा�छ । लास जाचँका लािग �थानीय 
अ�पताल ह�दैँ पि�मा�चल �े�ीय अ�पताल पोखरामा 
लैजाने �ममा ह�नपुन� सावधानीको अभावमा घाटँीको 
हाडँ (Hyoid Bone) भाि�चन स�ने अव�थालाई 
पिन �मरण गनु�पन� अव�था छ । �ितवादी आरोिपत 
कसरुमा पूण� इ�कारी छन् । य�तो अव�थामा केबल 
िचिक�सकह�को अिन�या�मक रायलाई आधार मानेर 
मा� दोषी ठहर गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई सफाइ ह�नपुद�छ भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

��यथ� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेती ि�पाठी र िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी सोमका�ता भ�डारीले राित 
�व�थ �पमा आफँैसगँ सतेुक� �ीमतीको म�ृय ुभएको 
छ । म�ृयकुो कारणको स�ब�धमा कुनै िव�ासनीय 
आधार बताउन सकेका छैनन् । शव परी�ण 
�ितवेदनले घाटँीको हाड (Hyoid bone) भािँ�चएको 
भ�ने उ�लेख भएको छ । ओठमा चोट रहेको छ । मखु 
तथा ओठ िनलो रहेको छ ।  छातीमा रातो डाम रहेको 
छ । यी सबै आधारमा �ितवादी िदवश ढकालले �ीमती 

अ�जना ढकालको घाटँी दबाइ ह�या गरकेो भ�ने कसरु 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर 
होस भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

िमिसल अ�ययन गरी िव�ान् ह�ले गनु�भएको 
बहस सनुी अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी िदवश 
ढकाललाई कसरु ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मेरो छोरी 
अ�जना ढकाल आफँै मरकेो नभई िनजलाई �वाइ ँ
िदवश ढकालले कत��य गरी मारेकोमा पूण� िव�ास 
लागेकोले िनजलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने िकटानी जाहेरीबाट ��ततु म�ुाको अनसु�धान 
भएको र �ितवादी िदवश ढकालले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. तथा १३(३) अनसुार 
कसरु गरकेो ह�दँा िनजउपर सोही महलको १३(३) नं. 
अनसुार सजायको अिभयोग प� माग दाबी रहेकामा 
स�ु िज�ला अदालतबाट �ितवादीले सफाइ पाउने 
ठहर भएउपर वादी नेपाल सरकारबाट पनुरावेदन 
दायर भएकामा पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर 
गरी भएको फैसलाउपर �ितवादीको यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको रहेछ ।

३. �ीमतीको Autopsy Report मा Hyoid 
Bone भािँचएको, हातमा रगतका कोिशका जमेको 
भ�नेस�मका परी�णलाई आधार िलई कसरु ठहर 
गन� िम�ने होइन । मलाई Manual strangulation 
(Throttling) बाट मेरो �ीमतीको ह�या गरकेो भनी 
कसरु ठहर ग�रएको कुरा �वयं लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका र Autopsy Report बाट समेत पिु� ह�न 
नसकेको र �ीमतीको म�ृय ुभइसकेपिछ बसमा राखी 
पोखरा Autopsy का लािग लैजादँासमेत Hyoid 
Bone Fracture ह�नेतफ�  कुनै िववेचना नगरी 
कसरु ठहर गन� िम�ने होइन भ�ने �ितवादीको म�ुय 
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पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखयो । 
४. साझँ सबै प�रवार िट.भी. हेरी बेलकु� 

१०.१५ ितर कोठा ब�द गरी हामी टी.भी. कोठामै 
सतेुका ह� । राित बीचमा १ बजेितर अ�जना पानी खान 
उठेक� िथइन् । उनले पानी खाएर सिुतन्, �यितबेला म 
पिन �युिँझएको िथए ँर मैले के भयो ? भ�दा “केही भएको 
छैन” पानी खान उठेको भनेक� िथइन् । उनको जिहले 
पिन मोबाइलमा  घ�टी रा�ने गरके� िथइन् । �यो िदन 
पिन घ�टी लगाइक� रिहिछन् र िबहान ४.३० बजे घ�टी 
बजेपिछ म �युिँझए,ँ उनी उिठनन् । िनकै बेर मोबाइल 
बजेबिछ मैले “सान ुसान”ु भनेर बोलाए,ँ चलाए,ँ �यित 
गदा� पिन उनी नउठेपिछ मैले ढोकाको च�ुकुल खोलेर 
प�रवारलाई बोलाए ँ�यसपिछ मैले आफूलाई स�हा�न 
सिकन र आमाले मलाई िलएर ब�नभुयो । �यो बीचमा 
िव�ास मेिडकल हलको दाइलाई बोलाएर हेन� लगाउदँा 
उहालेँ सबै चेक ग�रसकेपिछ �ाण छैन भनेपिछ हामीले 
हि�पटल लागेका ह� । उिन पिहले पिन बेला बेलामा 
बेहोस ह�ने गरके� िथइन् । उनको �ेसर पिन लो िथयो 
र उनलाई र��ाव पिन ह�ने गरकेो िथयो । मतृकका 
हात गोडा छा�दा िचसा भइसकेका िथए । निजकै घर 
रहेका िचिक�साकम� (CMA स�मको अ�ययन गरकेा) 
दयाराम पा�डेसमेतका छरिछमेक�ह�लाई बोलाई 
केहीपिछ दमौली ि�थत र�नहरी अ�पतालमा लैजँादा 
अ�जना ढकालको म�ृय ुभइसकेको जानकारी भयो । 
मैले �ीमती अ�जनालाई कत��य गरी मारकेो नह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भनी 
�ितवादी िदवश ढकालले अनसु�धान र अदालतसम� 
बयान गरकेो देिख�छ ।

५. िज�ला तनह� ँ �यास नगरपािलका वडा 
नं. १० ि�थत दमौली अ�पतालको शव गहृमा मतृक 
अ�जना ढकालको लास उ�र टाउको दि�ण ख�ुा 
भएर उ�ानो अव�थामा रहेको, मतृकको िनधार 
मािथको हाड केही उठेको ज�तो दिेखएको, त�लो 
ओठमा दातँको डाम रहेको, ओठ िनलो देिखएको 

भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६९।८।१८ गतेको लास 
जाचँ मचु�ुका र मतृक अ�जना ढकालको म�ृय ुभौितक 
चोटपटकको कारणबाट strangulation भई भएको 
ह�न स�ने देिख�छ भ�नेसमेत बेहोराको शव परी�ण 
�ितवेदन देिख�छ । मतृक अ�जना ढकालको शव 
परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report) मा 

· घाटँीको हड्डी बायातँफ�  भािँचई रगत जमेको 
(Hyoid bone fracture-left side with 
blood clots)

· दवुै ह�केलामा र�कणह� जमेका (Bluish 
dislocation in both palms)

· छातीको मािथ�लो भागमा रगतको ध�बा 
(Red patches over interior upper 
chest region)

· त�लो ओठमा सानो चोट (Small wound 
in lower lip)

· कडापन (Rigor Mortis)
अ�जना ढकालको शवलाई मौकामा सयं�ु 

�पमा परी�ण गन� िचिक�सह� डा. �य �ी अिमत 
तलुाचन र �ी सि�चत ग�ुङगले पो�ट माट�म �रपोट�मा 
म�ृयकुो कारणका स�ब�धमा िदएको रायमा “म�ृयकुो 
स�भािवत कारण शारी�रक चोटपटकसिहत घाटँी 
िथिचएर मरकेो ह�नस�ने (‘’Possible cause of 
death seems to be physical injuries, may be 
strangulation...’’) देिख�छ‘’ भ�ने रहेको छ ।

६. अदालतको आदशेअनसुार उपि�थत भई 
िनजह�ले बकप� गदा� मतृक अ�जना ढकालको शव 
परी�ण आफूह�ले गरकेो र शव परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको बेहोरा िठक साचँो हो भ�दै डा. अिमत 
ढकालको बकप�मा मतृक अ�जना ढकालको शरीर 
िचसो िथयो । िजउ दरो िथयो । छातीको मािथ�लो 
भागमा रातो दाग िथयो । दवुै हातमा िनलो दाग िथयो । 
बािहरबाट हेदा� ओठको त�लोभागमा घाउ र िनलडाम 
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िथयो । िपसाब बािहर आएको िथयो । म�ृयकुो कारण 
घाटँी िथिचएर (Strangulation) हो । अ�यथा 
�मािणत नभएस�म हायोड हड्डी भािँचनकुो कारण 
घाटँी दबाएर नै हो (Fracture of Hyoid bone 
is due to manual strangulation if proven 
otherwise) आफँै झिु�डएको केशमा यो हड्डी भािँचने 
स�भावना कम ह��छ । तर �यानएुल ��याङगलेुसनमा 
यो हड्डी भािँचने स�भावना बढी ह��छ, जसलाई 
घाटँी दबाइएको अथा�त्  �ोिटलङ (Throttling) पिन 
भिन�छ । लास परी�णका लािग अ�पतालमा �याउने 
बाटोमा खा�डा ख�ुटी भएको र अ�य लापरबाहीको 
कारणले यो हड्डी भािँचने स�भावना �यून ह��छ भनी 
बकप� गरकेो पाइ�छ । �य�तै डा. सि�चत ग�ुङले 
अ�जना ढकालको घाटँीको हड्डी अथा�त्  Hyoid 
bone दे�ेप�� भािँचएको िथयो । �यसको व�रप�र 
रगत पिन जमेको िथयो । घाटँीमा दबाएको अथा�त्  
Strangulations भएको कारणले म�ृय ु भएको 
स�भावना द�ेछु । अ�जना ढकालको म�ृय ुस�भवतः 
Strangulation का कारणले भएको हो । दबाइएको 
अथा�त्  strangulation को कारणले नै हायोड बोन 
भािँ�चएको हो भनी बकप� गरकेो देिखयो ।

७. िवशेष� डा�टरह�को उपयु�� 
बकप�लाई म�ुय आधार मानी पनुरावेदन अदालतबाट 
यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरकेो दिेखयो ।

८. िवशेष�ह�को उपयु�� म�ृयकुो कारण 
घाटँी िथिचएर हो भ�ने बकप� नै Autopsy Report 
िवपरीत भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा यस 
अदालतबाट िमित २०७३।१०।२६ मा मतृक अ�जना 
ढकालको Hyoid bone िनजको म�ृय ु ह�नअुिघ वा 
पिछ किहले भािँचएको हो िवशेष� टोली गठन गरी 
Autopsy Report परी�ण गरी जवाफ पठाउन ु
भ�ने आदशेानसुार िचिक�साशा� िव�ान अ�ययन 
�ित�ान महाराजग�जबाट पूण� �पमा शव परी�ण 
नै नग�रएको र सही ढंङ्गले पिन नग�रएको शव 

परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयुको कारण यिकन गन� 
सिकँदैन । 

९. Manual Strangulation मा कुनै �यि� 
मा�रएमा पाइने ल�णम�ये Hyoid bone fracture 
पिन एक ल�ण हो तर सो हड्डी कमजोर �कृितको ह�ने 
ह�दँा Dissection तथा बािहर िनका�ने �ममा चोट 
पन� स�ने कारणले गदा� िभ� नै छामेर पिहले हेनु�  पद�छ 
वा X-ray गनु�पद�छ भनी सबै अ�वेषण (Research) 
तथा स�दभ� साम�ी (References) ह�मा उ�लेख 
ग�रएको ह��छ । 

१०. Hyoid bone फुट्ने गरी परकेो चापबाट 
घाँटीको छालामा, छालामुिनको बोसो तथा मासुका 
त�तुह�मा समेत धेर ैचोट र��ाव भएका ल�णह� 
दिेख�छन् । य�ता ल�णह� हेन�का लािग घाँटीको 
भागलाई सु�खा (Blood less) बनाई हेनु�पद�छ 
भनी सबै Autopsy सगँ स�बि�धत guideline 
ह�ले भनेका ह��छन् । यिद �यसो नग�रएमा घाँटीमा 
�श�त र�नलीह� ह�ने भएकोले शव परी�ण अथा�त्  
Dissection कै �ममा पिन र��ाव दिेखने भएकोले 
पिहले भएको हो िक परी�णको �ममा भएको हो 
छुट्याउन नसिकने ह��छ ।

११. शव परी�ण �ितवेदनमा भएको 
Special Examination भ�ने शीष�कअ�तग�त के 
कसरी �यो परी�ण ग�रयो र के क�ता ल�ण देिखए 
भनी उ�लेख गरकेो भए िजउँदैमा भाँि�चएको हो िक 
भनी तक�  गन� बढी बल िम�ने िथयो । �यसैगरी छातीमा 
दिेखएका patch वा थे�लाह�को चोट भ�ने अथ� 
लगाउन गलत ह��छ । जसको कारण मृ�युपिछ मृत 
शरीरमा देिखने Artefact ह� धेर ैह��छन् । जुन चोट 
वा artefact के हो भनी छुट्याउन Dissection गररे 
हेरमेा मा� �प� ह��छ । 

१२. ��तुत शव परी�ण �ितवेदनमा 
Manual strangulation का बािहरी स�भािवत 
ल�णह� केही नदेिखएको, �कृित मुचु�कामा पिन 

१०१४६ - िदवश ढकाल िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, चैत

2186

�य�ता ल�ण नदेिखएको र दिेखएको भिनएको Hyoid 
bone fracture पिन सही त�रकाले अवलोकन र 
अिभलेखीकरण नभएका कारणले अ�जना ढकालको 
मृ�युको कारण यिकन गन� नसिकएको भनी िचिक�सक 
बोड�बाट जवाफ आएको देिखयो । 

१३. िचिक�सक बोड�को उपयु�� रायबाट 
मतृक अ�जनाको शव परी�ण गदा� ग�रनपुन� सबै 
अङ्गह�को छु�ाछु�ै अवलोकन गरी अिभलेखीकरण 
ग�रएको पाइएन । "घाटँीको िभ�ी भागको जाचँ गन� 
टाउको खोली िगदी बािहर िनका�ने र छाती खोली सबै 
अङ्ग बािहर िनका�नै पन� म�ुय पूव�सत� ह�न् ।" यसरी 
गनु�को कारण घाटँीको िभ�ी नरम त�त ु तथा हड्डी 
वा कुरकुर ेहड्डीमा भएका चोट िजउदैँ भएका ह�न् वा 
होइनन् भनी िन�य�ल गन� सिकने भ�ने दिेखयो ।

१४. मतृकको िनधारमािथको हाड केही 
उठेको ज�तो दिेखएको, त�लो ओठमा दातँको 
डाम रहेको ओठ िनलो देिखएको भ�ने लास जाचँ 
(�कृित) मचु�ुकामा मतृक अ�जना ढकालको भौितक 
चोटपटकको कारण Strangulation भई म�ृय ुह�न स�ने 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदन र शव परी�ण गन� िवशेष� 
डा�टरको समेतबाट आशंकाजिनत �पमा (Manual 
Strangulation) बाट म�ृय ुभएको ह�नस�ने बेहोराको 
बकप� गरकेो दिेखयो । मेिडकल बोड�को जवाफमा 
शव परी�ण गदा� ग�रनपुन� सबै अङ्गको अवलोकन 
पूरा गरी अिभलेिखकरण ��ततु Case मा गरकेो 
पाइएन भ�ने रायबाट शव परी�ण गन� िवशेष�ह�ले 
शव परी�ण गदा� अपनाइन ुपन� िचिक�सक�य मापद�ड 
अन�ुप नभई सतही �पमा ग�रएको शव परी�णलाई 
पिु� गन�का लािग िवशेष�ह�बाट बकप� ग�रएको 
रहेछ भ�ने मा�नपुन� देिखन आयो ।

१५. यी �ितवादीउपर छोरी अ�जना के.सी.
लाई मारकेोमा पूण� िव�ास ला�छ भ�ने िकटानी जाहेरी 
दरखा�तसमेतका आधारमा अिभयोग दाबी िलइएकोमा 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 

बयान गदा� सगैँ सतेुक� �ीमती िबहान मोबाइलको 
घ�टी बजेर �ितवादी उठी �ीमतीलाई बोलाउदँा 
नबोलेक� र चलाई हेदा� नचलेकोले आमा बबुालाई 
बोलाई िछमेक�को सहयोगमा अ�पताल प�ुयाई म�ृय ु
भएको थाहा भयो भनी घटनाको त�यलाई बयानमा 
�य� गरकेो देिख�छ । �ितवादीको इ�कारी बयानलाई 
अिभयोजन प�बाट लास जाचँ मचु�ुका र शव परी�ण 
गन� डा�टरह�को बकप�लाई आधार मानी अिभयोग 
पिु� गरी दाबी िलइएकामा सो दाबीलाई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट आशंका जनाई िवशेष�ह�ले 
ग�रिदएको बकप�लाई मा� आधार िलई �ितवादीको 
बयानतफ�  िववेचना नै नगरी कसरु ठहर गरकेो देिखयो । 
यस अदालतको आदेशानसुार िवशेष� टोलीबाट िमित 
२०७३।११।११ मा िदइएको िचिक�सक�य रायमा 
मतृक अ�जना के.सी. को म�ृयकुो कारण यिकन गन� 
नसिकएको भनी िदइएको रायबाट यी �ितवादीको 
कत��यबाट अ�जना के.सी. को म�ृय ु भएको भ�ने 
त�य शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न आएन । केबल 
अिभयोग लगाउनु कसरु �थािपत गन� आधार ह�न 
स�दैन । फौजदारी मु�ामा शंकाको भरमा कसैलाई 
कसरुदार ठह�याउन निम�ने भनी सव��च अदालत 
पूण� इजलासबाट नेपाल सरकार िव. अजय राईसमेत, 
कत��य �यान म�ुा (ने.का.प. २०६६, अंक ४, प�ृ 
४५९, िन.नं. ८११५) मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा यी �ितवादीलाई कसरु ठहर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको फैसला िमलेको देिखन आएन ।

१६. तसथ� �ितवादी िदवश ढकाललाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु तनह� ँिज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको फैसला ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७१।५।१८ मा भएको फैसला उ�टी भई �ितवादी 
िदवश ढकालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने  
ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू�  ।
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तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी िदवश 
ढकालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरकेोले 
िनजलाई िमित २०७४।३।१ को च.नं. ५३८४ को 
प�बाट थुनाम�ु ग�रिदन ु भनी कारागार काया�लय 
तनह�मँा प�ाचार ग�रसकेको ह�दँा थप केही गरी रहन ु
परने ...........................................................१
पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसलाबमोिजम 
�ितवादी िदवश ढकालको नाउमँा राखेको कैदको 
लगत कायम रा�न पन� नह�दँा लगत क�ा ग�रिदन ुभनी 
स�ु िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ िदनू .............२
फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइ िदनू ...................................३

उ� रायमा मेरो सहमित छ ।
�या. �काशमान िसंह

इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल जे� ३१ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७५।५।१०

०७४-CR-०९८१

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : ह�रनारायण चौधरीको छोरा 
सनुसरी िज�ला, सोनापरु गा.िव.स. वडा नं. 
३ घर भई हाल कारागार काया�लय झ�ुका 
सनुसरीमा थनुामा रहेका अिनलकुमार चौधरी

िव��
��यथ� / वादी : ल�मी सहनी राजवंशीको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

 § आ�मर�ाको िजिकर िनरपे� �पमा 
�ा� ह�न े सुिवधा वा उ�मिु�को िवषय
होइन । आ�नो िजउ �यानमा उ�प�न 
भएको खतराबाट उि�कन हरस�भव �यास 
गदा� पिन स�भव नभई आ�नो िजउ�यान 
नै नरहने ि�थितको सजृना भएमा �यसबाट 
ब�ने उ�े�यले उिचत बल (reasonable 
force) �योग गन�स�मको छुट कानूनले 
�दान गरकेो पाइने । 
 § आ�नो िजउ �यान नै जान े अव�था 

नभई खतरा ट�रसकेको अव�थामा 
उ�टै आ�नै जीवनर�ाथ� भा�न लागेको 
मृतकलाई साङ्घाितक �पमा पछािडबाट 
पटक-पटक धा�रलो हितयार �हार 
गरकेो काय�लाई आ�मर�ाको स�ंा िदन 

१०१४७ - अिनलकुमार चौधरी िव. नेपाल सरकार

�नण�य नं. १०१४७
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निम�न े र मतृकउपरको य�ोिव�नको 
नशृसं �हारलाई आ�मर�ाको िस�ा�तले 
�वीकृितसमेत निदन े। 

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : 
��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६१, अकं ६, िन.नं.७३९९

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� : 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी गोपाल भ�राई
सनुसरी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी कुमार�साद पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी िवदरुिव�म थापा
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगर

फैसला
�या.बमकुमार ��े : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम �ितवादीको तफ� बाट 
पनुरावेदन पन�  आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
एवं ठहर यस�कार रहेको छ ।

सनुसरी िज�ला इटहरी ८ ि�थत पूव�मा पनुम 
होटल, पि�ममा �ेमबहादरु िव�को खाली ज�गा, उ�र 
दि�ण अनामनगर सडकबाट बसपाक�  जाने प�क� 
सडक बाटो यित चार िक�लािभ� रहेको पनुम सहनीले 
स�चालन गरकेो पनुम होटल ए�ड लजअगािड सडक 
पेटीको भागमा रगतको भल बगेको सोही �थानमा रगत 
र केशसमेत लागेको फलामकै िबडँ भएको १ िफट 
१ इ�च लामो फलामको दाउ रहेको, सोही �थानमा 
पनुम सहनीले लगाएको गलुाबी रगंको �यािजक च�पल 
रहेको, सो च�पलमा रगतको िछटाह�समेत लागेको 

च�पल १ जोडी रहेको, सो च�पल भएकै �थानमा सेतो 
रगंको सट�मा �योग ह�ने टाकँ १ र अ�ंेजी लभ लेिखएको 
िपङ्क रगंको १ जोडी लेिडज च�पल र कालोमा ह�रयो 
रातो रगंको पोतेको माला चुिँडएको अव�थामा रहेको १ 
थान, कासँको फुटेको चरुा २ टु�ा ह�रयो रगंको, उ� 
होटलको गेटदेिख ३ िमटर उ�रमा कालो छालाको 
प�ुष मािनसले लगाउने दािहने ख�ुाको ज�ुा १ 
थान रहेको, सोही �थानमा िमितः ०७०।७।१८ गते 
बेलकुा १८:३० बजेको समयमा पनुम होटल ए�ड लज 
स�चालन गन� वष� ४२ िक पनुम सहनीलाई सनुसरी 
सोनपरु ३ ब�ने वष� ४० को अिनल चौधरीले धा�रलो 
हितयार दाउले �हार गरी मरणसा�न घाइते बनाएको र 
सो �थानबाट उि�लिखत सामानह� बरामद ग�रएको 
भ�ने घट्ना�थल मचु�ुका कागज ।

सनुसरी िज�ला, इटहरी ८ ि�थत सनुसरी 
िज�ला, इटहरी १ ि�थत पूव�मा रामबाब ु फलफूल 
पसल, पि�ममा लामा होटल, उ�रमा इटहरी 
नगरपािलकाको पोखरी, दि�णमा पूव� पि�म लोकमाग� 
यित चार िक�लािभ� रहेको इलाका �हरी काया�लय 
इटहरीको हातािभ� िमित २०७०।७।१८ गते बेलकु� 
१८.३० बजेको समयमा इटहरी ८ ि�थतमा रहेको 
पनुम होटल ए�ड लजका स�चािलका िवराटनगर ७ 
मोरङ घर भएका वष� ४२ क� पनुम सहनीलाई सोही 
होटल लजअगािड पेटीमा धा�रलो हितयार फलामको 
दाउले �हार गरी स�त घाइते भएको र त�काल 
उपचारको लािग धरान घोपा लगेकोमा िनजको म�ृय ु
भएको र सो घटनामा सलं�न सनुसरी िज�ला सोनापरु 
३ ब�ने वष� ४० को अिनल चौधरीलाई प�ाउ गरी 
यस काया�लयमा �याएकोमा िनज अिभय�ुले लगाएको 
सेतो रगंको से�डो भे�टमा समेत रगतका िछका�ह� 
लागेको टाटाह� देिखएकोले सबतु-�माण ला�ने 
भएकोले उ� से�डो भे�ट १ थान, िनजले लगाइरहेको 
रगतका िछटाह� लागेको अव�थाको बाह�ला वाला 
नाइलनको सेतो रगंको ह�का धका� भएको सट�  १ 
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थानसमेत बरामद ग�रएको भ�ने उि�लिखत बरामदी 
मचु�ुका ।

सनुसरी, इटहरी ८ ब�ने रामदेव सहनी 
मेरा िपता ह�न् । मेरी आमा पनुम सहनीको नाममा उ� 
बसपाक� मा पनुम गे�ट हाउस ए�ड बार स�चालन गरी 
आमा पनुम सहनी, छोरीह� ल�मी सहनी, सर�वती 
सहनी तथा धम�क� छोरी सिुनता सहनी र एक छोरा 
�वण सहनीको जीिवका गद� आउनभुएको िथयो, 
छोरीह�म�येका धम�क� छोरी सिुनता सहनीलाई 
आजभ�दा तीन वष� अगािड सनुसरी िज�ला सोनपरु 
३ ब�ने अिनलकुमार चौधरीले �ेम िववाह गरकेो र 
एक वष� िदनको छोरीसमेत भइसकेको छ, िबहेपिछ 
मा� िनज अिनल चौधरीको जेठी �ीमती रहेको थाहा 
भयो, सोही िवषयलाई िलएर �ीमान् �ीमतीबीचमा 
झैझगडा ह�ने गद��यो, �यसपिछ एक मिहनाअिघदेिख 
िनज सिुनता सहनी माइतीमै ब�दै आएको र िनज 
अिनलकुमार चौधरीको गाउघरमै गई एक अका�लाई 
बाधा अवरोध नगन� आ-आ�नो गरी खाने ब�ने भनी 
स�झौता गरी आमा पनुम सहनीले छोरी सिुनता 
सहनीलाई िलएर माइतीमै बिसरहेकोमा िनज अिनल 
चौधरीले फोन गरी बार�बार मेरो �ीमतीलाई छुटाइिदने 
म तलँाई िस�याइिद�छु भ�दै ध�क� िदने गरी आएकोमा 
िमित २०७०।७।१८ गते अं. १८.३० बजेको समयमा 
आ�नो पसल इटहरी ८ ि�थतको आ�नो पनुम होटल 
ए�ड लजको अगािड बसी आ�नी नाितनी अपे�ा 
सहनीलाई खेलाइरहेको अव�थामा िनज अिनल 
चौधरीले के कहाबँाट मादक पदाथ� सेवन गरी आई 
खेलाइरहेको नाितनी भगाउन खोजेको अव�थामा 
िनज आमाले देखी नाितनीलाई नलैजानहुोस् भ�दा 
त ँसासूलाई आज नमारी छाड्िदन भनी के कहाबँाट 
िनजले लकुाई िलएर आएको फलामको मास ु काट्ने 
धा�रलो क�ीले आमाको छाती, गध�न, िनधारलगायतमा 
�हार गरी घाइते बनाई लडाएकोमा त�काल घाइतेलाई 
उपचारको लािग धरान घोपामा लगी उपचार गराउदँा 

गराउदँै आमाको म�ृय ुभएको ह�दँा िनज अिनलकुमार 
चौधरीउपर कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको मतृक 
पनुम सहनीक� छोरी ल�मी सहनी राजवशंीले िदएको 
िमित २०७०।७।१७ को जाहेरी दरखा�त ।

मतृक पनुम सहनीको कपाल रगतले 
िभजेको, घाटँीको दािहनेप�� अं.७ से.मी. लामो र 
पछािडको भागमा १३ से.मी. लामो धा�रलो हितयारले 
काटेको ग�भीर चोट भएको, िचउडँो मिुन िपि�सएको, 
गालामा र दािहने कुममा समेत छाला िपि�सएको घाउ 
भएको, अव�थामा रहेको भ�ने उि�लिखत धरान 
घोपाको िमित २०७०।७।१९ को लास जाचँ मचु�ुका 
कागज ।

मेरो घर सनुसरी, सोनपरु ३ मा पछ� , मेरा 
दईुवटा �ीमतीह�म�ये जेठी �ीमती िबमला दवेी 
चौधरीसगँ २०५५ सालमा मागी िववाह गरकेो र िनज 
हालसमेत घरमैा २ वटा छोराह�सगैँ बि�छन्, दो�ो 
का�छी �ीमती सनुसरी इटहरी ८ ि�थतमा पनुम  
होटल स�चालन गरी ब�ने पनुम सहनीक� माइली
छोरी सिुनता सहनीसगँ मैले ४ वष�अगािड �ेम िववाह 
गरकेो र हाल १ वष�क� छोरीसमेतको जायज�म 
भइसकेको अव�था छ, म का�छी �ीमतीसगँ २०७० 
सालको जे� मिहनादेिख काठमाड�को पे�सीकोला 
खहर ेचौकमा िचयाना�ताको पसल स�चालन गरी ब�दै 
आएको िथय� । य�तैमा िमित २०७०।७।८ गते हामी 
ितहार मनाउनको लािग भनी काठमाड�बाट घर आएका 
िथय� । काठमाड�बाट आएपिछ सोही िदन मेरी �ीमती 
सिुनता चौधरीले अिहले म माइतीमै ब�दै गछु�  भनेकोले 
मैले इटहरी ८ ि�थत सासू पनुम सहनीको होटलमै 
�ीमती र छोरीलाई छाडी म सोनापरु घरमा गएको 
िथए ँ। म घरमै रहेको अव�थामा िमित २०७०।७।१० 
गते राित अं. २०.३० बजेको समयमा सासूले 
९८१७३४८४०४ बाट मेरो ९८१२३५५२७० 
न�बरको मोबाइलमा फोन गरी नाितनी अपे�ा चौधरी 
खाटबाट लडी ख�ुा भािँचएको छ, भ�नभुएकोले म 

१०१४७ - अिनलकुमार चौधरी िव. नेपाल सरकार
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त�कालै मोटर साइकलमा इटहरी सासूकोमा आउदँा 
छोरीको ख�ुा केही नभएको, तर सासूले मलाई गाली 
गलौज गरकेोले मैले आ�नी �ीमती र छोरीसमेतलाई 
साथमा िलई घर िलएर गएको िथए,ँ सोही राितको 
अं. १.३० बजेको समयमा �ीमती सनुीता चौधरी 
छोरीलाई िलएर माइती इटहरीमा आइबसेक� 
िथइन्, सो स�ब�धमा िमित ०७०।७।११ गते सासू, 
�ीमतीलगायतसगँ छलफल गदा� �ीमती मसगँ नब�ने 
माइतीमै ब�ने, छोरी पिन �ीमतीले नै रा�ने, भेट्न 
मन ला�दा छोरीलाई भेट्न पाउने भ�ने सहमित भएको 
िथयो । सोहीबमोिजम �ीमती छोरीलाई िलएर माइतीमै 
ब�दै आइरहेक� िथइन् । य�तैमा मेरी छोरीलाई 
दाजहु�लाई टीका लगाइिदनको लािग घर लिगिदन ु
भ�नको लािग िमित २०७०।७।१८ गते बेलकु� म 
�ीमती भएको ठाउ ँइटहरी आई छोरीलाई अगािडको 
पसलबाट �ूटी िकनी िदई छोरीलाई खवुाई छोरीलाई 
�यही ँ छाडी आउछुँ भनी छोरीलाई समाउन खो�दा 
मेरो सासू र जेठी सासू ल�मी सहनी राजवंशीले मलाई 
सोही होटल अगािड गेटिनर धकल-पकल गरी लडे ँ
सोही समयमा सासू पनुम सहनीले होटलिभ�ैबाट 
फलामको दाउ ज�तो धा�रलो हितयार िलई म लडेकै 
अव�थामा मलाई �हार गदा� मैले छे�दा मेरो बाया ँ
हातको चोरी औलंा कािटई ग�भीर चोट भयो, मैले 
दािहने हातले सासूको हातबाट उ� फलामको दाउ 
खोसी सासू होटलिभ� भागी प�न ला�दा पछािडको 
घाटँीमा दािहंने साइडमा २ पटक �हार गरे ँ । सासू 
सोही �थानमा रगत प�छे भई सडक पेटीमा लड्न 
गयो, म भा�दै गदा� �हरीले प�ाउ गरकेो हो र सोही 
चोटबाट ग�भीर घाइते भएको मेरो सासू आमा पनुम 
सहनीलाई त�काल उपचारको लािग धरान घोपामा 
लगी उपचार ह�दँाह�दँकैो अव�थामा म�ृय ुभएको हो, िनज 
सासूलाई मैले दाउले �हार गरकेो चोटको कारणबाट 
नै म�ृय ु भएको हो तर सो समयमा िनज सासूलाई 
मान� मनसायले साथमा हितयार बोकेर गएको होइन 

भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अिनलकुमार चौधरीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

(Cause of death is due to shock as 
a result of chop wounds) उि�लिखत मतृक पनुम 
सहनीको लास पो�टमाट�म �रपोट�  ।

िमित ०७०।७।१८ गते साझँ म मेरो धम�क� 
आमा पनुम सहनीको पनुम होटल ए�ड लजमा िथए,ँ 
मैले �ितवादी सनुसरी, सोनपरु ३ ब�ने अिनलकुमार 
चौधरीसगँ आजभ�दा ५ वष� पिहला �ेम िववाह गरेको 
र हामीह�बाट एक छोरीसमेतको जायज�म भइसकेको 
छ । वारदात ह�नभु�दा ५ िदनअगािड मा� म माइतीमा 
आएक� िथए,ँ य�तैमा उि�लिखत वारदातको साझँ 
होटलमा आमा पनुम सहनी माछा तान� काम गद� 
ह�नहु���यो । मेरो पित अिनलकुमार चौधरी होटलमा 
आई छोरी एक िछन िदन ुभनी मा�दा िनजलाई छोरी 
िदएकोमा िनजले लैजान खोजेकोले छोरी लान आटेँको 
भनी आमाले ढोकाबािहरबाट कराउदैँ ह�नहु���यो । 
पिछ ह�लाख�ला ब�द भएको र ब�चा �ँदै गरकेोले 
म मसला िप�न छाडी बािहर हेन�  जादँा पेटीमा आमा 
रगत प�छे भई लडेको र िनधार गध�न तथा छातीमा 
तथा शरीरका भागह�मा ज�त� कािटएको, आमा 
रगतप�छे भएर लडेको अव�थामा िनज अिनलकुमार 
चौधरीले मलाई छाड्िदन भ�दै फलामको धा�रलो 
हितयार दाउले �हार गन� ला�दै गरकेोले मैले होह�ला 
गरपेिछ िनज उ� दाउ घट्ना�थलमै छाडी भागेको
हो । मेरी आमाको त�कालै उपचारको लािग धरान 
घोपामा लगी उपचारको �ममा साझँ १९.३० बजेको 
समयमा म�ृय ुभएको हो । िनज पित अिनल चौधरीले 
पटक-पटक मेरी आमालाई �यान मान� भनी ध��याउने 
गरकेो भनी आमाले भ�ने गरके� िथइन्  र सो वारदात 
समयमा पिन मेरो पितले आमालाई काटी मान� मनसाय, 
िनयतले काटेको कारणबाट मेरो आमाको म�ृय ुभएको 
हो भ�ने बेहोराको मतृकको छोरी सिुनतादवेी चौधरीले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।
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िमित ०७०।७।१८ गते अं.१८.३० बजेको 
समयमा सनुसरी इटहरी न.पा.वडा नं.८ ि�थत पनुम 
होटल ए�ड लजमा मािनसह�को होह�ला सनुी के 
भएको रहेछ भनी उ� �थानमा जादँा उ� होटलको 
अगािड सडक पेटीमा िनज पनुम सहनी घाटँीमा 
दािहनेप�� धा�रलो हितयारले �हार गरी ग�भीर 
चोट भई सोही चोटबाट िन�केको रगतको भलमा 
ल�पितएर बेहोस भई लिडरहेको, घटना�थलमा रातो 
कालो भएको पछािड िभन� �क �याक झोला र सोही 
घटना�थल छेउमा प�ुष मािनसले लगाउने कालो 
छालाको दािहने ख�ुाको ज�ुासमेत रहेको देखेका ह�, 
को-कसले वारदात घटाएको हो भ�ने ब�ुदा त�काल 
के कहाबँाट धा�रलो हितयार दाउसमेत बोक� आएका 
िनज पनुम सहनीक� माइली छोरी सिुनता सहनीको पित 
अिनलकुमार चौधरीले पूव�योजना बनाई सिुनयोिजत 
�पले आई सासू पनुम सहनीलाई मान� नै िनयतले 
घाटँीमा पटकपटक �हार गरी मरणास�न घाइते बनाई 
बेहोस अव�थामा ढलेपिछ म�यो भनी घटना�थलबाट 
भागी गएकोमा पिछ �हरीले प�ाउ गरकेो थाहा ह�न 
आएको हो भ�नेसमेतको बिुझएका मािनसह� शमशेर 
बहादरु िगरी, �ेमबहादरु िव�, योग�साद सवेुदी, रमेश 
बराल र रिवन आचाय�को व�तिु�थित मचु�ुका कागज ।

�ितवादी अिनलकुमार चौधरीले मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीतज�य कसरु 
अपराध गरकेो �प� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
सोही ऐनको १३(१) नं. बमोिजमको सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेतको अिभयोग माग दाबी ।

मेरी सासूले मलाई फोन गरी छोरी िबरामी 
छन् आउन ु भनेक�ले २०७०।८।१० गते ससरुाली 
गए ँ । छोरीलाई िलई मेरो घरमा राित गई हामी हा�ो 
घरमा सतेुको अव�थामा राित १.३०बजे नै मेरी 
�ीमती माइत गई सिकछन् । �यसपिछ मेरी �ीमतीले 
िनजक� आमालाई साथमा िलई २०७०।७।११ मा 
िस.आर.पी. �हरीमा कुटिपट गरकेो कुरा जाहेरी िदएक� 

रिहछन् । �हरीमा छलफल ह�दँा मेरी �ीमती मसगँ जान 
नमानेपिछ मैले छोरी लैजा�छु भ�दा मलाई िदएनन् । 
बेलाबेलामा भेट गन� सहमित भयो । म ससरुालीमा छोरी 
भेट्न भनी २०७०।७।१८ मा जादँा सासूले मलाई 
अपश�दले गाली ग�रन् । मैले छोरी काखमा िलई बसेको 
िथए,ँ मलाई मेरी सासू र जेठी सासूले हितयारले �हार 
गर,े म भइुमँा लडे,ँ �यसैबेला पनुः हितयारले �हार गदा� 
मैले छे�दा मेरो दे�े हातको चोर औलंामा कािटयो । 
मलाई पनुः �हार गदा� मैले सो हितयार खोसे,ँ मलाई 
फेरी जेठी सासूले �हार गदा� आफूले आ�मर�ाको 
लािग सासूबाट खोसेको हितयारले सासूलाई हातमा 
�हार गरकेो िथए,ँ िनजलाई घाटँीमा ला�न गई घाइते 
भएक� िथइन् । म �यहाबँाट कही ँनगई बसे ँ । �हरीले 
मलाई �यहीबँाट प�ाउ गरकेा ह�न् । भोिलप�ट 
स�ुदा िनजको म�ृय ु भइसकेको रहेछ मान� मनसाय 
िथएन । आफूमािथ �हार ह�दँा आ�मर�ाको लािग मैले 
िहका�एको ह� ँ भ�नेसमेतको �ितवादी अिनलकुमार 
चौधरीले अदालतसम� गरकेो बयान ।

२०७०।८।१३ का आदेशानसुार िनज 
�ितवादी हालस�म म�ुा पपु��का लािग कारागार 
काया�लय झ�ुकामा थनुामा रहेका रहेछन् ।

तपाइकँो घरनिजक पनुम सहनीलाई 
मारकेो छ भनी साथीह�ले सनुाएकाले घटना�थलमा 
जादँा उपचाराथ� िनजलाई लिगसकेको रहेछ, अिनल 
चौधरीले क�ीले घाटँी टाउकोमा काटेको भ�ने सनेुको 
भ�ने व�तिु�थितका योग�साद सवुेदीको बकप� ।

�ितवादी अिनलकुमार चौधरीले पनुम 
सहनीलाई घाटँीमा ३/४ ठाउमँा र शरीरको िविभ�न 
ठाउमँा दाउ �हार गरकेो मैले देखेको र हो भ�ने 
व�तिु�थितका शमशेरबहादरु िगरीको र �ेमबहादरु 
िव�को बकप� ।

�ितवादीले बार�बार मेरो आमालाई नमारी 
छाड्िदन भनी फोनबाट ध�क� िददैँ आएको, सोही 
�रसइवीका कारण मास ु काट्ने दाउ क�ीले गध�न, 
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छातीलगायत शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो हो भ�ने जाहेरवाली ल�मी सहनी 
राजवंशीले गरकेो बकप� ।

सासूले �ितवादीलाई मास ुकाट्ने दाउ िलएर 
वार गरायो । सासूबाट रो�दा अिनल चौधरीको हातको 
औलंा कािटएको, अक�पटक वार गन� आउदँा ए�कासी 
उठेको �रसले आफूले खोसी िलएको दाउले सासूको 
शरीरमा ज�त� काटी अपराध गरकेो हो, आ�नो 
जीवन र�ाको लािग बा�य भएर �ितवादीले खकुुरी 
�हार गरकेो हो भ�ने �ितवादीका सा�ी अशोककुमार 
चौधरीको बकप� ।

�ितवादीक� सासू पनुम सहनीको म�ृय ु ियनै 
�ितवादीले हितयार �हार गरी लागेको चोटबाट भएको 
भ�ने पिु� भएकाले �ितवादी अिनलकुमार चौधरीले 
�यानस�ब�धीको १ नं. िवपरीत कसरु गरकेो ठहरी 
िनजलाई ऐ. का १३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�म 
कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको िमित २०७१।११।१९ 
मा स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला ।

मैले �यान िलने िनयतले �रसइवीको कारण 
खकुुरी �हार गरकेो नभई मलाई जेठी सासू ल�मी सहनी 
राजवंशीले धकल-पकल गरपेिछ म भइुमँा लडेपिछ 
सासू मतृक पनुम सहनीले होटलिभ�बाट फलामको 
दाउ हितयारले म लडेकै अव�थामा �हार गरपेिछ 
मेरो बाया ँहातको चोर औलंा काटेको र त�कालै उ� 
हितयार नखोसेको भए मलाई जेठी सासू र सासू िमलेर 
�यानै मान� िथए ँ । मैले खोसेको हितयारले त�कालै 
उठेको �रस था�न नसक� २ पटक �हार गरकेो हो भनी 
बयान गरकेोमा सो बयान कागजलगायत मेरो सा�ीको 
बकप�समेतको मू�याङ्कन नगरी हितयार �ितवादीको 
हातमा आइसकेपिछ �ितवादीको भनाइअनसुार 
आ�मर�ाको लािग �हार गर ेभ�ने िम�ने भनी गरकेो 
फैसला ��य� �ूिट भई बदरभागी छ । िकनभने उ� 
घटना त�काल उठेको �रसबाट भएको हो । �यसकारण 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं.आकिष�त ह�ने अव�था 

छैन । ��ततु म�ुाको घटना�मबाट �यानस�ब�धी 
महलको ७(१) नं.आकिष�त ह�ने अव�था छ । अतः 
स�ुको फैसला बदर गरी �याियक फैसला ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अिनलकुमार चौधरीको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी अिनलकुमार चौधरीलाई 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. को कसरु गरकेो ठह�याई 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतले िमित २०७१/११/१९ 
मा गरकेो फैसला मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. र सोही महलको ७(१) नं. को 
�या�यास�ब�धी �� िव�मान भई स�ु फैसला फरक 
पन� स�ने दिेखदँा छलफलका िनिम� मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम पनुरावेदन सरकारी 
विकल काया�लय िवराटनगरलाई पेसीको सूचना िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७३/१/८ मा 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको आदेश ।

यसमा िमिसल सलं�न �माणबाट यी 
�ितवादीले दाउ ज�तो जोिखमी हितयारले �हार 
गरी आ�नी सासू पनुम सहनीलाई कत��य गरी मारेको 
दिेखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी भएको स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०७१/११/१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह��छ । मैले आ�मर�ाका लािग हितयार �हार गरेको 
ह� ँ भ�नेसमेत �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�नेसमेत ठहछ�  । तर पूव�तैयारी र योजनािवहीन 
अव�थामा मतृकको हातमा भएको हितयार खोसी �हार 
गदा� मािनस मन� गएको अव�था ह�दँा स�ु अदालतले 
मलुक� ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� प��को 
सजाय ह�न भनी राय �य� गरकेालाई संशोधन गरी 
सोही ऐनबमोिजम �ितवादीलाई १०(दश) वष�को 
सजाय गनु�  मनािसब देिख�छ भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७३।२।५ गतेको फैसला ।
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मउपर मतृक एकजना मा�ले मान� उ�े�यले 
�हार गरकेो नभई जाहेरवाली तथा अ�य मतृकका 
छोरीह�समेतले मलाई धा�रलो हितयार िलई ममािथ 
�हार गरकेो तर मैले छ�दा उ�क� मतृकको हातबाट 
हितयार खोसेको र मतृक पनुः अक� हितयार िलन 
घरिभ� प�न ला�दा मतृक तथा अ�य सहयोगीलाई 
तसा�उन तथा मेरो आ�मर�ाका लािग मतृकलाई 
�हार गरकेो भनी मैले स�ु अदालत तथा पनुरावेदन 
गदा�समेत उ�लेख गरकेो र सो कुरालाई िमिसल सलं�न 
कागजबाट ��ट भइरहेको अव�थामा �यानस�ब�धी 
महलको ७(१) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन�मा सोिवपरीत 
मलाई अ�याय पन� गरी भएको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अिनलकुमार 
चौधरीले यस अदालतसम� गरकेो पनुरावेदन िजिकर ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा �ितवादी अिनलकुमार 
चौधरीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत कसरुअपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
सोही ऐनको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
अिभयोग दाबी रहेको देिखयो ।

यसमा �ितवादी अिनलकुमार चौधरीले 
आ�नै सासू पनुम सहनीलाई धा�रलो हितयार �हार 
गरी सोही चोटको कारण म�ृय ु भएको ह�दँा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई सजायको हकमा 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ (प��) वष� कैद सजाय 
ह�न राय �य� गरी िमित २०७१/११/१९ मा फैसला 
भएको देिखयो । सो फैसलाउपर िच� नबझुी �ितवादी 
अिनलकुमार चौधरीको तफ� बाट पनुरावेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
सजायको हकमा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) 
वष� कैद सजाय ह�न राय �य� भएको दिेख�छ । 

िमिसल अ�ययन गरी हेदा� मउपर 

मतृकलगायत जाहेरवाली तथा अ�य मतृकका 
छोरीह�समेतले धा�रलो हितयार िलई �हार गरेको 
अव�थामा मतृकले िलएको हितयार खोसी सोही 
हितयारले आ�मर�ाका लािग मतृकलाई �हार गरेको 
ह�दँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ७(१) नं. 
बमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर रहेको प�र�े�यका स�दभ�मा मूलतः 
िन�न ��ह�का स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयोः

(१) यी �ितवादीकै कत��यबाट मतृक पनुम 
सहनीको म�ृय ुभएको हो होइन ?

(२) �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
�रसइवी वा मनसाय िथयो, िथएन ?

(३) �ितवादीले आ�मर�ाको �ममा गरेको 
काय�बाट सो वारदात घटेको हो, होइन ? र 
��ततु घटना�मलाई �ि�गत गदा� पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार �यानस�ब�धी महलको 
७(१) नं. आकिष�त ह�न स�छ, स�दैन ?

(४) स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले यी 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरी भएको फैसला िमलेको छ, छैन ?

(५) घटनाको अव�था तथा प�रि�थितसमेतका 
आधारमा अ.बं. १८८ नं.को �योग गरी कम 
सजाय गनु�पन�स�मको अव�था छ, छैन ?

२. पिहलो ��तफ�  िवचार गदा�, यी �ितवादी 
र मतृक पनुम सहनीबीच �वाइ ँसासूको नाता रहेको 
त�यमा िववाद देिखएन । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� आ�नो का�छी �ीमती 
अथा�त्  मतृक पनुम सहनीक� छोरी सिुनता सहनीसगँ 
रा�ो स�ब�ध ह�न नसकेको कारण िनज माइत ब�न 
थालेक� र वारदात िमित २०७०/७/१८ गतेका साझँ 
६:३० बजेितर �ीमती तथा छोरीलाई भेट गन� सासूको 
होटलमा गई छोरीलाई काखमा िलएर खेलाउदँै गरेको 
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अव�थामा �ितवादीको जेठी सासू ल�मी सहनी र सासू 
पनुम सहनीसगँ वादिववाद झगडा भएको, सोही �ममा 
सासूले घरिभ�बाट दाउ िलएर आई आफूलाई �हार 
गदा� आ�नो बाया ँ हातको चोरी औलंा कािटएकोले 
दाया ँहातले मतृक सासूको हातको दाउ खोसी सासू 
होटलिभ� पसी भा�न ला�दा पछािडबाट घाटँीको 
दािहने साइडमा दइुपटक �हार गरकेो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी यी �ितवादीले अदालतसम� बयान 
गदा� मैले छोरीलाई काखमा िलएको अव�थामा मलाई 
मेरी सासू र जेठी सासूले हितयारले �हार गर,े म भइुमँा 
लडे,ँ पनुः हितयारले �हार गदा� मेरो दे�े हातको चोर 
औलंा कािटयो, फे�र पिन �हार गदा� मैले सो हितयार 
खोसी आ�मर�ाको लािग सासूबाट खोसेको हितयारले 
सासूलाई नै हातमा �हार गन� खो�दा घाटँीमा लागेको 
हो भनी बयान गरकेो देिखयो । �ितवादीको उ� बयान, 
घटना�थल मचु�ुका, घाउ जाचँ केस फाराम, मतृकको 
म�ृय ुTo Shock as a result of Multiple Chop 
Wounds भ�ने शव परी�ण �ितवेदन तथा च�मिदद 
गवाह �ितवादीक� प�नी सिुनता सहनी एव ं मौकामा 
बिुझएका शमशेर बहादरु िगरी र �ेमबहादरु िव�समेतले 
गरकेो बकप�समेतबाट यी �ितवादी अिनलकुमार 
चौधरीले �हार गरकेो धा�रलो हितयारको चोटको 
कारण मतृक पनुम सहनीको म�ृय ु भएको त�यमा 
िववाद दिेखएन ।

३. दो�ो ��तफ�  िवचार गदा� मनसाय 
त�वको िनधा�रण वा पिहचान िनजले गरकेो काय�को 
आधारमा समेत मापन ह�न स�ने िवषय हो । यी 
�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा�समेत आफूले 
�ीमतीलाई कुटिपट गरकेो िवषयमा सास ुर �ीमतीले 
िमित २०७०।०७।११ मा �हरीमा जाहेरी िदएको 
र दईु प�बीच छलफल भई ब�चालाई भेट्न िदने 
सहमित भएको भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
सोप�ात् पिन यी �ितवादीले मतृकलाई फोनबाट 
नमारी छाड्िदन भनी ध�क� िदने गरकेो भ�ने कुरा 

जाहेरवाली ल�मी सहनीको बकप�समेतबाट 
दिेख�छ । उ� घटना�मह�बाट �ितवादी र 
मतृकह�का बीच कटुतापूण� स�ब�ध रहेको आधार �प� 
ह��छ । मतृकक� छोरी सिुनता सहनी र यी �ितवादीबीच 
समुधरु स�ब�ध नभएको कारण �ितवादीक� �ीमती 
आ�नो छोरीसिहत मतृक आमाको घरमा ब�ने गरकेो, 
कटुतापूण� स�ब�ध ह�दँाह�दँै पिन यी �ितवादी मतृककै 
घर, होटलमा आएको, �ितवादीकै कथनअनसुार पिन 
मतृक पनुम सहनीले िलएको हितयार �ितवादीले 
खोिससकेपिछ िनश� �पमा रहेक� आ�नै सास ु
पनुम सहनीलाई घाटँी ज�तो संवेदनशील अंगमा मास ु
काट्ने दाउ (क�ी) ले पटकपटक �हार गरकेो काय�बाटै 
मतृक�ित यी �ितवादीको �रसइवी र मान� मनसाय 
�कट �पमा नै रहेको दिेखन आयो । 

४. ते�ो ��तफ�  िवचार गदा�, यी �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी एवं अदालतसम� गरेको 
बयानलाई नै आधार मा�दा सासू पनुम सहनीले दाउले 
यी �ितवादीलाई हा�न खो�दा सोही हितयार खोसी 
मतृकलाई हानेको भ�ने दिेख�छ । उ� कथनबाट 
समेत वारदातमा एउटा मा� हितयारको �योग भएको 
र सो हितयारसमेत यी �ितवादीले खोसी आ�नो 
हातमा आइसकेको तथा मतृकिभ�तफ�  भा�न ला�दाको 
अव�थामा घाटँीको पछािडको भागमा �ितवादीले 
काटेको भ�ने देिखयो । पनुम सहनीले िलएको हितयार 
यी �ितवादीले खोसी आ�नो हातमा िलइसकेको र 
मतृक आ�नो िजउ�यान बचाउन घरिभ� भा�न लागेको 
अव�थालाई म�यनजर गदा� �ासदीपूण� अव�था समा� 
भई मतृकबाट यी �ितवादीको िजउ�यानमािथ कुनै 
खतरा बाकँ� रहेको भ�ने देिखदैँन । �यसका अलावा 
घटना�थल �कृित मचु�ुकाबाट पनुम होटेल ए�ड 
लजअगािड सडक पेटीको भागमा रगतको भल बगेको र 
सोही ठाउमँा दाउसमेत फेला परकेो छ । अथा�त्  घटना 
घटेको खलुा ठाउबँाट सासूले हितयार िलएर आएको 
दखेी सोबाट ब�न िनज �ितवादी भागेर जोिगन स�ने 



2195

अव�थासमेत रहे भएको देिखयो ।
५. उि�लिखत घटना�मह�बाट सासूले 

�हार गरकेो भिनएको हितयारबाट यी �ितवादीको 
हातको औलंास�म कािटएको र सोप�ात् यी 
�ितवादीले सासूको हातबाट हितयार खोसी आ�नो 
हातमा िलएको भ�ने देिखयो । ��ततु वारदात 
घरबािहर खलुा सडकमा भएको अव�था छ । ख�ुला 
ठाउ ँभएका कारण भा�न उ�कन स�ने अव�था मा� 
नभई मािनसको �श�त आवतजावत ह�ने ब�तीबीचको 
सडकमा भएको सो घटनामा त�काल अ�य �यि�को 
सहयोग �ा� गन� स�ने वा हारगहुार गन� स�ने वा 
भा�न उ�कन स�ने पया�� स�भावना र अवसरसमेत 
�ितवादीलाई रहेभएकै देिख�छ । 

६. आ�मर�ाको िजिकर िनरपे� �पमा �ा� 
ह�ने सिुवधा वा उ�मिु�को िवषय होइन । आ�नो िजउ 
�यानमा उ�प�न भएको खतराबाट उि�कन हरस�भव 
�यास गदा� पिन स�भव नभई आ�नो िजउ�यान नै 
नरहने ि�थितको सजृना भएमा �यसबाट ब�ने उ�े�यले 
उिचत बल (reasonable force) �योग गन�स�मको 
छुट कानूनले �दान गरकेो हो । आ�नो िजउ�यान 
नै जाने अव�था नभई खतरा ट�रसकेको अव�थामा 
उ�टै आ�नै जीवनर�ाथ� भा�न लागेको मतृकलाई 
साङ्घाितक �पमा पछािडबाट पटक-पटक धा�रलो 
हितयार �हार गरकेो काय�लाई आ�मर�ाको स�ंा िदन 
िम�दैन र मतृकउपरको य�ोिव�नको नशंृस �हारलाई 
आ�मर�ाको िस�ा�तले �वीकृितसमेत िददैँन । 
आ�मर�ाको िजिकर �मािणत गन�भार सो िजिकर िलने 
�ितवादीमा नै रह�छ । ��ततु स�दभ�मा �ितवादीले 
अदालतसम� बयान गदा� आ�मर�ाको िजिकर िलए 
तापिन मनसायपूव�क िनम�म �पमा ग�रएको अपराधमा 
आ�मर�ाको िजिकर सा�दिभ�क र �ासङ्िगक ह�नस�ने 
अव�था पिन रहदैँन ।

७. ते�ो ��तफ�  िवचार गदा� मािथ उि�लिखत 
एवं िववेिचत आधार �माणह�बाट �ितवादी 

अिनलकुमार चौधरीले दाउ ज�तो जोिखमी हितयारले 
घाटँीसमेतमा �हार गरी आ�नै सासू पनुम सहनीलाई 
कत��य गरी मारकेो देिखदँा यी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� ठह�याएको 
सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०७१/११/१९ 
को फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७३।२।५ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ठहछ�  । 

८. कसरु गदा�को अव�था र 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गरी यी �ितवादीलाई के 
कित सजाय गनु�पन� हो भ�ने चौथो ��तफ�  िवचार 
गदा�,  मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. को �योग िववािदत 
त�य,  घटना�म,  कसरु ह�दँाको अव�था,  प�रि�थित,  
कसरुदारको मनसाय, भिवत�य हो िक भनी स�दहे गनु�पन� 
अव�था, कसरुदारले �याियक �ि�यामा प�ुयाएको 
सहयोगलगायतका िविवध स�दभ�ह�लाई मू�याङ्कन 
गरी िन�पण ग�रने अदालतको �विववेकािधकारको 
िवषय हो । यो कानूनको �योग ह�न मतृकको म�ृयकुो 
लािग कुनै न कुनै �पमा मतृक दोषी रहेको देिखन ुर 
�ितवादीले गरकेो वारदात�ित समाजले �ितवादी�ित 
पिन थोर ै भए पिन सहानभूुित देखाउन ु पन� अव�था 
िमिसलबाट �प� ह�नपुछ�  । यो कानूनी �यव�था 
अपराध र सजायबीच स�तलुन कायम गरी पूण� �याय 
गन� मनसायले िवधाियकाले �यायपािलकालाई िदएको 
िविश� अिधकार हो । यो अिधकारको �योग गदा� 
सव��च अदालतले िविभ�न म�ुा र िविभ�न समयमा 
िनि�त मापद�ड र आधारह�को (शाि�त िव.क. िव. 
नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६१ असोज, िन.नं. 
७३९९) सजृना र �या�या गरकेोसमेत पाइ�छ ।

९. ��ततु स�दभ�मा पूव�तैयारी र योजना 
िवहीन अव�थामा आ�नै छोरीलाई काखमा राखेको 
अव�थामा यी �ितवादीलाई सासू पनुम सहनीले दाउ 
(फलामको धा�रलो हितयार) िलई �हार गन� खोजेको 

१०१४७ - अिनलकुमार चौधरी िव. नेपाल सरकार
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अव�थामा मतृकको हातमा भएको सोही हितयार खोसी 
पनुम सहनीलाई �हार गदा� म�ृय ुह�न गएको घटनाको 
अव�था र प�रि�थितलाई म�यनजर गदा� यी  �ितवादी 
अिनलकुमार चौधरीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गदा� 
इ�साफको रोहमा चक� पन� जाने िच� (Conscience) 
ले देिखएकोले  मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष� मा� सजाय गदा� अपराध र सजायबीच 
स�तलुन कायम भई �यायको म�सद पूरा ह�ने अव�था 
देिखदँा यी �ितवादीलाई १०(दश) वष� मा� कैद 
सजाय ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
�य� भएको रायसमेत मनािसब देिखदँा सदर ह�ने
ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 
अिनलकुमार चौधरीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गदा� 
इ�साफको रोहमा चक� पन� जाने देिखएकोले मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� मा� कैद 
सजाय ह�ने ठहरकेाले सोअन�ुपको लगत राखी फैसला 
काया��वयन गनु�  भनी स�ु सनुसरी िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ----------------------------------------१
फैसलाको जानकारी �ितवादी अिनलकुमार चौधरीलाई 
िदनू --------------------------------------------------२
��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ----------------------------------३

उ� रायमा सहमत छु ।
का.म.ु�.�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
फैसला िमित : २०७४।५।४

०७२-CR-०३७८

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : दोलखा िज�ला, फ�कु 
गा.िव.स. वडा नं.८ घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.१५ मा बसी हाल कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवल काठमाड�मा थनुामा रहेको 
स�दीप नेपाली

िव��
��यथ� / वादी : नारायण नेपालीको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § डर, धाक, ध�क�को �योग गरी भएको 
जबरज�ती करणीको वारदातमा पीिडतले 
आ�नो इ�छािवपरीत आफूलाई समिप�त 
गरकेो ह�नाले य�तो अव�थामा पीिडत र 
पीडकबीच सघंष� नै नह�ने ह�दँा िनजह�को 
शरीरमा सघंष�को िच� नदेिखनु �वाभािवक 
नै ह��छ । तर यसरी डर, धाक, ध�क�को 
�योग गरी गराएको स�पक� लाई सहमितमा 
शारी�रक स�पक�  गरकेो मा�न निम�ने ।
 § �ितवादीले डर, धाक, �ास देखाई करणी 

गरकेोले सोलाई सहमितमा भएको भनी 
िनजलाई आपरािधक दािय�वबाट उ�मिु� 
िदन निम�ने ।

(�करण नं.६)

�नण�य नं. १०१४८
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पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा �ी देवी र�ेमी

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी संिजवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �या. �ी मह�मद जनैुद आजाद
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
माननीय �यायाधीश �ी नागे��लाभ कण�
पनुरावेदन अदालत, पाटन

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पन� भई पनुरावेदनको रोहमा दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार 
छः-

काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.१५ चमतीमा स�दीप नेपालीसमेतले स�चालन 
गरकेो झोला कारखानामा ब�दै आएकोमा िमित 
२०६८।१०।२० का िदन म लडी चोट लागी घाइते 
भएकाले स�दीप नेपालीले मलाई उपचार गराउन 
वीर अ�पताल लगेकोमा पैसा नभएकोले पैसा िलएर 
आउछुँ भनी मलाई अ�पताल छाडी िनज मेरो डेरा 
कोठामा गई मेरो �ीमती प�रवित�त नाम “बालाज ुच” 
लाई ित�ो �ीमान् लाई अ�पतालमा कुनु�पछ�  भनी 
मोटरसाइकलमा राखी वीर अ�पताल प�ुयाई िद�छु 
भनी का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१५ चमतीमा रहेको 
नक� टको झाडीमा मोटरसाइकल रोक� िनजले मेरो 

�ीमतीलाई जबरज�ती तानी अ�ँयारो ठाउमँा लगी 
डर, �ास, धाक, ध�क� िदई बो�न कराउन निदई मखु 
थनुी जबरज�ती करणी गरकेो भनी �ीमतीले बताएक� 
ह�दँा िनजउपर कानूनी कारबाही गरी सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतका �ीमान् ले िदएको जाहेरी 
दरखा�त ।

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१५ चमतीि�थत 
नक� टको झाडीमा रहेको घासँ मडा�रएको, माटो 
खोि�एको �थानमा िमित २०६८।१०।२० को 
राित १ बजेको समयमा �ितवादी स�दीप नेपालीले 
प�रवित�त नाम “बालाज ु च” लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६८।१०।१९ को राित मेरो 
�ीमान् को हातमा चोट लागी स�दीप नेपालीले आ�नै 
मोटरसाइकलमा राखी वीर अ�पतालमा प�ुयाई मलाई 
िलन भनी पनुः कोठामा आई वीर अ�पतालमा िहडँ 
भनी मोटरसाइकलमा राखी का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं.१५ चमतीमा रहेको नक� टको झाडीनिजक प�ुयाई 
मलाई मोटरसाइकलबाट ओराली अ�ँयारो �थानमा 
लगी डर, �ास, धाक, ध�क�समेत िदई बो�न कराउन 
निदई मेरो मखु थुनी जबरज�ती करणी गरी वीय� 
�खलन भएपिछ मलाई िनजको मोटरसाइकलमा 
राखी वीर अ�पतालमा लादँै गदा� करणी गरकेो कुरा 
कसैलाई नभ�न ुभनी अ�पतालमा प�ुयाई उपचार गनु�  
भनी �.५००।- िदई गएकाले िनजउपर कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पीिडत “बालाज ु
च” ले अनसु�धानको �ममा गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०६८।१०।१९ को राित मेरो 
�ीमान् को हातमा चोट लागेकोले स�दीप नेपालीले 
आ�नै मोटरसाइकलमा राखी वीर अ�पतालमा प�ुयाई 
मलाई िलन भनी पनुः कोठामा आई वीर अ�पतालमा 
िहडँ भनी मोटरसाइकलमा राखी का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं.१५ चमतीमा रहेको नक� टको झाडीनिजक 
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प�ुयाई मलाई मोटरसाइकलबाट ओराली अ�ँयारो 
�थानमा लगी जबरज�ती करणी गन� स�दीप नेपाली 
ह�न् भनी पीिडत “बालाज ुच” ले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो सनाखत कागज ।

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१५ चमतीमा 
रहेको नक� टको झाडीको एका�त �थानमा लगी 
पीिडतलाई यौन स�पक�  रा�न ��ताव रा�दा िनजले 
इ�कार गरके�ले मैले तानेर केहीपर अ�ँयारोमा लगी 
भइुमँा लडाई बो�न कराउन निदई जबरज�ती करणी
गरी िनजलाई मेरो मोटरसाइकलमा राखी 
वीर अ�पतालमा प�ुयाई िदएको ह� ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी स�दीप नेपालीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

�ितवादी स�दीप नेपालीले पीिडतलाई 
िनजको म�जरुीिवना जबरज�ती करणी गरकेोले 
�ितवादीको सो काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको १ नं. मा वण�त ऐजनको ३(४) र ३क नं. 
बमोिजमको अपराध भएकोले �ितवादी स�दीप 
नेपालीलाई सोही ऐनको दफा ३ को देहाय ४ र ३क 
बमोिजम हदैस�मको सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा १० 
बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग प� ।

जाहेरवाला मेरो झोला कारखानामा काम गन� 
भएकोले िमित २०६८।१०।२० का िदन जाहेरवाला 
ट्वाइलेटमा लडी िनजको हातमा चोट लागेकोले 
िनजलाई मैले वीर अ�पताल लगी �.५००।- िदई म 
घरमा गएको िथए ँ । प�रवित�त नाम “बालाज ुच” लाई 
वीर अ�पताल ला�छु भनी जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन । जाहेरवालाले �.५,००,०००।- मागेकोमा मैले 
िदन सि�दन भनेकोले सोही कारणले जाहेरी िदएको 
हो भ�नेसमेत �ितवादी स�दीप नेपालीले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

म र मेरो �ीमान् कारखानामा काम 
गद��य� । मेरो �ीमान् को हातको औलंा भािँचएकोले 

स�दीप नेपालीले रातको १२ बजे अ�पताल 
प�ुयाएपिछ ित�ो �ीमान् लाई इमज��सीमा राखेको 
छ, राित कुन� जानपुछ�  भनी मलाई िलएर जान ुभएको 
र चमतीमा पगेुपिछ �ितवादीले मलाई जबरज�ती 
करणी गरी अ�पतालमै िलएर गएपिछ मैले सबै बेहोरा 
�ीमान् लाई भनी पिुलस केस गरी �ितवादी स�दीप 
नेपालीलाई प�ाउ गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडतले काठमाड� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

जाहेरीमा लेिखएको बेहोरा र द�तखत मेर ै
हो । माघ १९ गते बेलकुा ७:३० बजेको समयमा 
�ितवादीको �या��ीमा काम गदा� मेरो हातको औलंा 
�या�चर भएको र हामीसगँ पैसा नभएकोले साधारण 
उपचार गरी हामी सतुी सकेको अव�थामा �ितवादी 
१२:३० बजे मेरो घरमा आई अ�पताल जाउ ँभनी वीर 
अ�पताल िलएर गएको र पैसा रहेनछ िलएर आउछुँ भनी 
गएकोमा मेरी �ीमतीलाई ित�ो �ीमान् भना� गरकेो छ, 
राित कुनु�पछ�  िहडँ भनी �ीमतीलाई �याई जबरज�ती 
करणी गरछेन्, सो कुरा �ीमतीले मलाई भनेपिछ थाहा 
पाएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवालाले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

पीिडत भिनएक� “बालाज ु च” को �ीमान् 
ट्वाइलेटितर लडेर हातमा घाउ भएकोले �ितवादी 
स�दीप नेपालीले अ�पतालमा गई �.५००।- िदई 
राित १०:०० बजे हामी भएको ठाउमँा आएका ह�न् । 
पीिडत र जाहेरवाला सगैँ छन् । �रसइवीको कारणले 
आरोप लगाएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सा�ी िवमला िव.क.ले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

पीिडतको कथन जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा 
र परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न कागजबाट 
यी �ितवादीले पीिडतलाई िनजको सहमितबेगर 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आएकाले यी 
�ितवादी स�दीप नेपालीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
तथा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३ 
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को देहाय ४ नं. बमोिजम कैद वष� पाचँ ह�ने ठहछ�  । 
पीिडतले गभ�वती भएको भनी बयान कागज गरकेो 
भएपिन िनजको भनाइलाई पिु� ह�ने �माण कागज 
िमिसल संल�न नरहेबाट िनज गभ�वती एवं अश� 
रहेको �मािणत नभएकोले ऐनको ३क नं. बमोिजम 
थप सजाय गन� �यायोिचत ह�न आएन । �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहर भएबाट ऐनको दफा 
१०(ग) बमोिजम तथा १० नं. बमोिजम �ितपूित�बापत 
प�� हजार �पैया ँपीिडतले भराई िलन पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला ।

अनसु�धानको �ममा भएको बयान मेरो 
�वे�छाले नभई �हरीले आफँैले तयार पारकेो बयानमा 
मलाई कुटिपट गरी जबरज�ती सहीछाप गराएकोले 
सो बयानलाई मेरो िव�� �माणमा िलन िम�दैन । 
जाहेरवालाले मसगँ �. ५,००,०००।– मागेकोमा मैले 
िदन नस�ने भनी जवाफ िदएकोले सोही �रसइबीले 
��ततु जाहेरी िदएका ह�न् । �माणको कुनै मू�याङ्कन 
नै नगरी म िनद�ष �ितवादीले कसरु अपराध गरकेो 
भनी मलाई जबरज�ती करणीको महलको ३ को 
देहाय ४ नं. बमोिजमको कैद वष� ५ पाचँ र ऐ. ऐनको 
दफा १०(ग) बमोिजम �ितपूित�बापत �.१५,०००।- 
पीिडतलाई भराई िदन ु भनी सजाय ठहर गरकेोमा 
�यायको �ितकूल ह�नको साथै सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएको ह�दँा 
सो फैसला बदर गरी मेरो पनुरावेदन िजिकरअनसुार 
इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी स�दीप 
नेपालीको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो 
पनुरावेदनप� । 

पीिडत गभ�वती रहेको त�य िनजको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट �मािणत भएको छ । 
पीडकले रातको समयमा एका�त�थलमा बब�रतापूव�क 
जबरज�ती करणी गरकेो सो त�यमा स�ु अदालत 
सहमत भई सजायसमेत भएको ि�थितमा पीिडतको 

भनाइ अदालतबाट परी�णसमेत भएको अव�थामा 
�याियक िन�पणको िव�दमुा यी सबै घटना, त�य, 
कानून र प�रि�थितसमेतको हलकुा आकँलन गरी 
भएको स�ु अदालतको फैसलामा ग�भीर कानूनी 
�ूिट देिखदँा उ� फैसला बदर गरी �ितवादीलाई स�ु 
अिभयोग दाबीबमोिजम हदैस�म सजाय गरी इ�साफ 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा दवुै प�को पनुरावेदन परकेो देिखदँा 
अ.बं.२०२ नं. �योजनको लािग ��ततु पनुरावेदन एक 
अका�लाई जानकारी गराई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश । 

पीिडत गभ�वती भएको कुरा िनजको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट �थािपत भएको र गभ�वती 
मिहलालाई कसैले जबरज�ती करणी गरमेा थप 
सजाय गनु�पन� बा�या�मक �यव�था ऐनमा नै भएको 
अव�थामा उ� कानूनी �यव�थालाई बेवा�ता गन� 
िम�दैन । पीिडत बालाज ु च गभ�वती भएको भ�ने 
कुरा िनजको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट दिेखई 
रहेकोमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(क) नं. बमोिजम थप सजाय नगरकेो हदस�म स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी स�दीप नेपालीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को 
दहेाय ४ बमोिजम ५  वष� र सोही महलको ३(क) नं. 
बमोिजम थप ५ वष� गरी ज�मा १० वष� कैद ह�ने ठहछ�  । 
पीिडतलाई �ितपूित� भराउने ठह�याएको हदस�म उ� 
फैसला िमलेकै दिेख�छ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला ।

पीिडत भिनएक� मिहला पिन उमेर पगेुक� 
छन् म पिन उमेर पगेुको �यि� ह� ँ । मैले जबरज�ती 
िनजको इ�छािवपरीत करणी गरकेो भए एकआपसमा 
संघष� गदा� सघंष�का िच�ह� घाउचोट, िनलडाम 
इ�यािद पीिडतको शरीरमा र मेरो शरीरमा देिखन ु
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पन�मा िवशेष�बाट परी�ण ह�दँा केही उ�लेख भएको 
पाइदँैन । �हरीमा भएको बयान मैले भनेर लेखाएको 
होइन, �हरीको दबाबले नपढी नसनुी सही गरकेो हो । 
�हरीमा भएको सािबती बयानलाई अ�य �माणह�बाट 
प�्ुयाई ं ह�नपुद�छ । जाहेरी र �हरीमा भएको सािबती 
बयानको आधारमा मा� कसरु ठहर गनु�  �याय 
कानूनसमेतबाट िम�दैन । मैले अदालतमा बयान गदा� 
पीिडतको �ीमान् ले मसगँ �.५,००,०००।- मागेको 
िथयो र निदएको कारणले �रसइवी राखी झ�ुा जाहेरी 
िदई मलाई फसाएको हो । तसथ� म िनद�ष �यि�लाई 
दोषी ठहर गरकेो िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालतको फैसला बदर गरी सव��च अदालतको 
निजरको मू�याङ्कन गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी स�दीप नेपालीको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनप� । 

यसमा उमेर पगेुक� पीिडता र �ितवादी एउटै 
मोटरसाइकलमा राितको समयमा या�ा गरकेा र बीच 
बाटोमा करणी भएकोमा पीिडताले �ितकार गरकेो 
देिखदँनै । केबल अ�पताल प�ुयाई फक� पिछ मा� करणी 
भएको भनी परकेो जाहेरीबाट म�ुा उठान भएको र 
करणी गदा� पीिडता गभ�वती िथइन् भ�ने �ितवादीलाई 
थाहा जानकारी रहेको भ�ने व�तिुन� �माणबाट पिु� 
भएको नदेिखदँा सोतफ�  िववेचना नगरी �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ 
नं. को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भनी यस 
अदालतबाट भएको आदशे ।  

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
सलं�न स�पूण� कागज अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक 
�ितवादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा �ी देवी र�ेमीले पीिडत र �ितवादी दवुै 

वय�क रहेको अव�थामा पीिडत भिनएको मिहलासगँ 
िनजको इ�छािवपरीत करणी भएको हो भ�ने पीिडत र 
पीडकको शरीरमा संघष�को िच� दिेखन ुपन�मा शारी�रक 
परी�णबाट �य�तो केही दिेखएको छैन । अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान �ितवादीको इ�छािवपरीत 
भएकोले �य�तो बयान िनज िव�� �माणमा िलन 
निम�ने ह�दँा सोको आधारमा मा� िनजलाई दोषी मा�न 
निम�ने ह�दँा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय 
गन� गरी भएको फैसला उ�टी गरी िनजले सफाइ पाउन ु
पद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज 
र�ेमीले �ितवादीले पीिडतलाई अनिुचत दबाब िदई 
करणी गरकेो ह�नाले शारी�रक सघंष�को िच� नदेिखन ु
�वाभािवक हो । पीिडतको कपडामा मानव वीय� 
भेटेकोले िनजसगँ करणी भएको त�य पिु� भएको छ । 
यी �ितवादीले सहमितमा करणी गरकेो हो भ�ने कुराको 
िजिकर िलएको अव�था छैन । पीिडतको भनाइ अ�य 
�माणबाट समिथ�त भएको छ भने �यसलाई इ�कार 
गन� सिकने अव�था ह�दँनै । �ितवादीले अदालतसम� 
गरकेो इ�कारी बयान िव�वसनीय सा�ी �माणबाट पिु� 
नभएकोले आरोिपत कसरुमा सजाय गन� गरी भएको 
फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेको छ वा छैन ? पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 
होइन? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी सि�दप 
नेपालीले ११ ह�ाक� गभ�वती पीिडतलाई िनजको 
सहमितबेगर जबरज�ती करणी गरकेोले िनजको 
सो काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. मा विण�त ऐजनको ३ नं.को देहाय ४ र ३क 
नं.बमोिजमको अपराध भएकोले सोही महलको  ३ 
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नं.को देहाय ४ सजाय गरी ऐजन ३क नं. बमोिजम थप 
सजायको मागदाबी िलई अिभयोग दायर भएकोमा यी 
�ितवादीले अदालतमा आरोिपत कसरु इ�कार गरी 
बयान गरकेा छन् । काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(४) नं. बमोिजम पाचँ वष� कैद र ऐजनको १० 
नं. बमोिजम �ितपूित�बापत �.१५ हजार पीिडतलाई 
भराई िदने ठह�याई भएको फैसलाउपर पनुरावेदन 
परकेोमा पनुरावेदन अदालतबाट जबरज�ती करणीको 
महलको ३(क) नं. बमोिजम थप सजाय नगरकेो 
हदस�म स�ुको फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई थप 
५ वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी फैसला भएकोले सोउपर 
�ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको देिख�छ ।

३. घटना�थल काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१५ चमतीि�थत नक� टको 
झाडीमा रहेको घासँ मडा�रएको माटो खोि�एको 
भनी घटना�थल मचु�ुकाबाट दिेख�छ । पीिडतको 
शारी�रक परी�ण गदा� कुनै चोटपटक नदेिखए पिन 
िनजले लगाएको स�ुवालबाट मानव वीय� फेला परकेो 
भनी के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनबाट देिख�छ । िमित २०६८।१०।२० 
को वारदातमा सोही िदन पीिडतका पितले िनजक� 
�ीमतीसगँ जबरज�ती करणी गरकेो भनी जाहेरी 
दखा��त िदएको पाइ�छ । उ� घटना�थल मचु�ुकाबाट 
देिखएको घटना�थल, पीिडतको शरीरबाट मानव 
वीय� फेला पनु�समेतका आधार �माणबाट पीिडतसगँ 
जबरज�ती करणी भएको त�य �थािपत ह�न आएको 
छ ।

४. जाहेरवालाले �ितवादी सि�दप नेपालीले 
िनजको �ीमतीसगँ जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी 
िकटानी जाहेरी वारदात भएकै िदन िदएको देिख�छ । 
उ� जाहेरी दखा��तमा पीिडतलाई अ�पताल प�ुयाई 
िद�छु भनी मोटरसाइकलमा बसाई काठमाड�-१५ 

चमती भ�ने �थानमा रहेको नक� टको झाडी एका�त 
�थानमा लगी धाकध�क� िदई डर �ासमा जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी उ�लेख भएको छ । पीिडतले 
अनसु�धानको �ममा घटना िववरण कागज गदा� पिन 
जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� िनजको �ीमान् लाई 
िमित २०६८।१०।१९ का िदन हातमा चोट लागेपिछ 
�ितवादीले पीिडतको �ीमान् लाई अ�पताल प�ुयाई 
फक� र आए । यी पीिडतलाई पिन अ�पताल प�ुयाउने 
�ममा चमती भ�ने �थानमा रहेको नक� टको झाडीिभ� 
लगी डर धाक देखाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् 
भनी लेखाई िदएको देिख�छ । जाहेरवाला र पीिडतले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� जाहेरी बेहोरा र 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज बेहोरालाई समथ�न 
गरकेो दिेख�छ । �ितवादी सि�दप नेपालीले आरोिपत 
कसरुलाई �वीकार गद� पीिडतको �ीमान् लाई अ�पताल 
प�ुयाएपिछ पैसा िलन घर आएको बेला िनजलाई पिन 
अ�पताल िलएर जाने �ममा वारदात�थलमा प�ुदा 
िनजसगँ करणी गन� मन लागी िनजको इ�छािवपरीत 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी अनसु�धानको 
�ममा बयान गरकेा छन् । तर अदालतमा उपि�थत भई 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही जाहेरवालाले 
�.५,००,०००।- मागेको र िनजले निदएको ह�दँा 
��ततु जाहेरी िदएको भनी लेखाएका छन् ।

५. जबरज�ती करणीको वारदात �ायः 
एका�त ठाउमँा ह�ने गरकेोले यसको ��य�दश� 
कमै ह��छन् । य�तो अव�थामा आफूसगँ घटेको 
घटनाको िव�ततृ जानकारी गराउने आिधका�रक 
�यि� पीिडत �वयं नै हो । पीिडतले भनेको कुरा 
िमिसल सलं�न अ�य सबदु �माणबाट पिु� भइरहेको 
छ भने �यसलाई �माणमा िलन ुनपन� कुनै कारण ह�न 
स�दैन । पीिडतले �ितवादी स�दीप नेपालीले नै 
जबरज�ती करणी गरेको हो भनी अनसु�धानको �ममा 
गरकेो कागज र अदालतमा गरकेो बकप� जाहेरी बेहोरा, 
जाहेरवालाको बकप�, िनज �ितवादीले अनसु�धानको 

१०१४८ - स�दीप नेपाली िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, चैत

2202

�ममा गरकेो बयानसमेतबाट पिु� भइरहेको अव�था 
छ । िनज �ितवादीले रकम निदएको कारणले जाहेरी 
िदएको हो भनी अदालतमा बयान गरपेिन सोलाई 
कुनै िव�सनीय �माणबाट पिु� गन� सकेको देिखदँैन । 
अक�तफ�  यी �ितवादीले आरोिपत कसरु नगरकेो भए 
िनजको िव�� वारदात भएकै िदन पीिडतको तफ� बाट 
पीिडतको �ीमान् ले जाहेरी िदन ु पन� कुनै त�यय�ु 
कारण िमिसल संल�न कागज �माणबाट देिखदँैन ।

६. पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनबाट 
िनजको शरीरमा संघष�को िच� नदेिखएको भनी 
�ितवादीले पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखए पिन 
पीिडतको अनसु�धानको �ममा भएको कागज, 
अदालतसम� भएको बकप�, अनसु�धानको �ममा 
यी �ितवादीले गरेको बयानसमेतबाट िनज �ितवादीले 
एका�त�थलमा लगी डर, धाक, ध�क� िदई जबरज�ती 
करणी गरकेो देिखएबाट य�तो डर, धाक, ध�क�को 
�योग गरी भएको जबरज�ती करणीको वारदातमा 
पीिडतले आ�नो इ�छािवपरीत आफूलाई समिप�त 
गरकेो ह�नाले य�तो अव�थामा पीिडत र पीडकबीच 
सघंष� नै नह�ने ह�दँा िनजह�को शरीरमा संघष�को िच� 
नदिेखन ु�वाभािवक नै ह��छ । तर यसरी डर, धाक, 
ध�क�को �योग गरी गराएको स�पक� लाई सहमितमा 
शारी�रक स�पक�  गरेको मा�न िम�दैन । मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १(क) नं. मा "डर, 
�ास, धाक देखाई वा करकाप, अनुिचत �भाव, 
झु�यानमा पारी वा जोरजुलुम गरी वा अपहरण गरी 
वा शरीर ब�धक राखी िलएको म�जुरीलाई म�जुरी 
मािनने छैन ।" भनी उ�लेख भएको रहेछ । उ� कानूनी 
�यव�थासमेतको प�र�े�यमा हेदा� �ितवादीले डर, 
धाक, �ास देखाई करणी गरकेोले सोलाई सहमितमा 
भएको भनी िनजलाई आपरािधक दािय�वबाट उ�मिु� 
िदन िम�दैन । यसका अित�र� िनज �ितवादीले 
पीिडतसगँ सहमितमा करणी गरकेो भनी िनजको 
पनुरावेदन िजिकरसमेत रहेको देिखदैँन । यसबाट यी 

�ितवादी स�दीप नेपालीले पीिडतसगँ जबरज�ती 
करणी गरकेो त�य शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�नआयो ।

७. अब �ितवादीलाई ह�ने सजायको 
स�ब�धमा हेदा�, पीिडत ‘बालाज ुच’ को उमेर िमिसल 
संल�न िनजको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
१८ वष�को देिखएको छ । सोही �ितवेदनबाट िनज 
११ ह�ाको गभ�वती रहेको देिख�छ । मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३ को देहाय ४ ले "सो� 
वष� वा सोभ�दा बढी बीस वष�भ�दा कम उमेरक� मिहला 
भए पाचँ वष�देिख आठ वष�स�म" सजाय ह�ने �यव�था 
गरकेो रहेछ । �ितवादीको पिहलो कसरु भएको 
स�दभ�मा हदसै�म सजाय गन� �यायोिचत नभएकोले 
जबरज�ती करणी गरबेापत ५ वष� कैद सजाय र 
पीिडत गभ�वती रहेको देिखएकोले ऐजन महलको ३क 
को कानूनी �यव�थाबमोिजम ५ वष� थप कैद सजाय 
गन� गरी भएको स�ु र पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला कानून र �यायस�मत नै देिखयो । 

८. तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी स�दीप नेपालीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को देहाय ४ बमोिजम पाचँ वष� 
कैद सजाय गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही उ�टी गरी पीिडत ११ ह�ाको 
गभ�वती रहेको दिेखएकोले ऐजन महलको ३क नं. 
बमोिजम थप ५ वष� गरी ज�मा कैद वष� १० ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।११।२६ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । 

९. ��ततु म�ुामा पीिडतले लगाएको 
स�ुवालबाट मानव वीय� फेला परकेो भनी िमित 
२०६९।४।१५ को के��ीय �हरी िविधिव�ान 
�योगशालाको �ितवेदनबाट देिखएको छ । तर सो 
वीय� यी �ितवादीको हो वा होइन भ�ने कुरा यिकन 
गन�को लािग थप परी�ण ग�रएको छैन । ��ततु म�ुामा 
िमिसल संल�न अ�य �माणबाट �ितवादीको अपराध 
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पिु� भएको देिखए पिन पीिडतको कपडामा फेला 
परकेो वीय� यी �ितवादीकै हो भ�ने कुराको यिकन 
गन� �योगशालाबाट परी�ण ग�रएको भए अनसु�धान 
काय� अझ �भावकारी ह�न गई �ितवादीउपरको कसरु 
�मािणत गन� बिलयो र वै�ािनक �माण �ा� भई �याय 
स�पादनको काय�मा सहजता प�ुन जाने िथयो । तसथ� 
अबदेिख जबरज�ती करणीको वारदातमा मानव वीय� 
फेला परकेो रहेछ भने सो वीय� आरोिपत �यि�को 
हो वा होइन सो कुराको अिनवाय� �पमा परी�ण गरी 
यिकन गनु�  गराउन ु भनी अनसु�धान काय�मा सलं�न 
ह�ने नेपाल �हरी र महा�यायािधव�ाको काया�लयको 
नाममा यो िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

१०. उ� िनद�शना�मक आदेशको 
काया��वयनको �योजनको लािग ��ततु फैसलाको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लय र नेपाल 
�हरीलाई िदई ��ततु म�ुाको पनुरावेदन दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार यस अदालतको 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७४ साल भा� ४ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 
फैसला िमित : २०७५।६।२३

०७३-CR-०९५०

म�ुाः डाकँा

पनुरावेदक / �ितवादी : धनषुा िज�ला, धनषुाधाम 
गा.िव.स. वडा नं.५ ब�ने अशेसर यादवको 
छोरा िवमलकुमार यादव

िव��
��यथ� / वादी : िवनोद यादवको जाहेरीले नेपाल 

सरकार
 

 § �माणको भार शङ्कारिहत तवरले दाबी 
पुि� गन� भार वादी प�मा रहने भएकोले 
यी �ितवादीले कसरु गरकेो कुरा व�तुिन� 
�पमा वादी प�ले पुि� गन� सकेको 
नदेिखँदा सह�ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानकै आधारमा 
कसरुदार ठह�याउन ु�यायोिचत नह�ने । 
 § अ�य �यि�को साथबाट डाँका भएका 

सामानह� बरामद गरकेो भनी शकंा�पद 
बरामदी मचुु�कालाई �ितवादीका िव�� 
�माणमा िलन निम�ने ह�दँा शंकाको 
सिुवधा �ितवादीले पाउने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल �ी 

१०१४९ - िवमलकुमार यादव िव. नेपाल सरकार

�नण�य नं. १०१४९
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महादेव�साद यादव, �ी �याम�साद खरले 
तथा अिधव�ाह� �ी िवनोद �े� र �ी 
िसताशरण म�डल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी सोमका�ता भ�डारी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी बलभ� बा�तोला

 धनषुा िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी कुमार�साद पोखरले
पनुरावेदन अदालत, जनकपरु

फैसला
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: सािबक 

�याय �शासन ऐन, २०४८ हाल �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा १२(१) बमोिजम यस अदालतमा 
पन� आएको िनवेदनमा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दता�  ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः

िमित २०६७।२।१७ गते ११:३० बजेको 
समयमा म जाहेरवाला ज.३.प.४८०९ नं. को 
मोटरसाइकल चलाई उमेश महतोको घरमा गई 
िनजसगँ �.७०,०००।– र िजते�� म�डलसगँ 
�.८०,०००।– िलई आ�नो घरतफ�  आइरहेको 
अव�थामा िज�ला धनषुा, कजरा रमौल गा.िव.स. 
वडा नं.९ ि�थत सडकमा िचनेका रमेश यादव, 
िवमल यादव, िदपे�� साह र निचनेका २ जनासमेत 
िमली मेरो क�चटमा पे�तोल िभडाई मेरो साथमा 
रहेको नगद �.१,५०,०००।– ज.३.प.४८०९ नं. 
को मोटरसाइकल, हे�मेटसमेत लटुी भा�दै जादँा 

िनजह�म�ये िदपे�� साह ज.३.प.४८०९ नं.को 
मोटरसाइकल, पे�तोल र मोबाइलसिहत प�ाउ 
परकेो ह�दँा िनजह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला धनषुा, कजार रमौल गा.िव.स. वडा 
नं.९ ि�थत सडकमा िवनोद यादव ज.३.प.४८०९ नं. 
को मोटरसाइकल चलाई आइरहेको अव�थामा िदपे�� 
साहलगायतका ५ जना मािनसह�ले जाहेरवालाको 
नगद, मोटरसाइकल, मोबाइल हे�मेटसमेत लटुी 
लगेको हो भ�ने बेहोराको घटना�थल �कृित मचु�ुका ।

िज�ला धनषुा, िमिथले�वर िनकास गा.िव.स. 
वडा नं.८ ि�थत सडकमा ज.३.प.४८०९ नं. को 
मोटरसाइकल आइरहेको िदपे�� साहको शरीर खान 
तलासी गदा� िनजको साथबाट पे�तोल गोली, मोबाइल, 
मोबाइलको िसम, हे�मेट, ज.३.प.४८०९ नं.को 
मोटरसाइकलसमेत बरामद गरकेो हो भ�ने बेहोराको 
बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६७।२।१७ गते ११:३० बजेको 
समयमा िज�ला धनषुा, कजार रमौल गा.िव.स. वडा 
नं.९ ि�थत मािनसह�ले िवनोद यादवबाट नगद, 
मोटरसाइकल, मोबाइल, हे�मेटसमेत लटुी लगेको 
हो भ�ने खबर �ा�त ह�नासाथ �हरी टोली िपछा गद� 
जादँा िदपे�� साह फेला परकेो र अ�य डाकँाह� भागी 
गएकोले िनज िदपे�� साहलाई बरामदी समानसिहत 
दािखल गरकेो छु कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �हरी �ितवेदन ।

िमित २०६७।२।१७ गते ११:३० बजेको 
समयमा िवनोद यादव ज.३.प.४८०९ नं. को 
मोटरसाइकल िलई आ�नो घरतफ�  आइरहेको 
अव�थामा िज�ला धनषुा, कजार रमौल गा.िव.स. 
वडा नं.९ ि�थत सडकमा िवमल यादव, रमेश यादव, 
िदपे�� साह र निचनेका २ जनासमेत िमली िवनोद 
यादवको क�चटमा पे�तोल िभडाई िनजको साथमा 
रहेको नगद �.१,५०,०००।– र मोटरसाइकल, 
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मोबाइल, हे�मेटसमेत लटुी भागी जादँा मसमेत 
िनजह�लाई िपछा गद� जादँा िनजह�म�ये िदपे�� 
साह ज.३.प.४८०९ नं. को मोटरसाइकल, पे�तोल, 
मोबाइलसिहत प�ाउ परकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
उितमलाल यादव, व�ल ुयादवसमेतको घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०६७।२।१७ गते ११:३० बजेको 
समयमा िवनोद यादव ज.३.प.४८०९ नं. को 
मोटरसाइकल िलई आ�नो घरतफ�  आइरहेको 
अव�थामा िज�ला धनषुा, कजार रमौल गा.िव.स. 
वडा नं.९ ि�थत सडकमा रमेश यादव, िवमल यादव, 
िवपतीया पासवान र लालवाव ुम�डलसमेत भई िवनोद 
यादवको क�चटमा पे�तोल िभडाई िनजको साथमा 
रहेको नगद, मोटरसाइकल, हे�मेटसमेत लटुी भागी 
जादँा हामीह�म�ये अ�य भागी गए । म मोटरसाइकल, 
पे�तोल, गोली, मोबाइल, हे�मेटसिहत प�ाउ परकेो ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको प�ाउ �ितवादी िदपे�� साहको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज ।

प�ाउ �ितवादी िदपे�� साहसमेत भई िमित 
२०६७।२।१७ गते राित ११:३० बजेको समयमा 
मेरो िज�ला धनषुा, कजरा रमौल गा.िव.स.वडा नं.९ 
ि�थत सडकमा िदपे�� साहसमेतले मेरो क�चटमा 
पे�तोल िभडाई मेरो साथमा रहेको ज.३.प.४८०९ 
नं.को मोटरसाइकल मोबाइल हे�मेटसमेत लटुी भागी 
गएकोमा बरामदी समानह� र िदपे�� साहलाई िचने 
यी समानह� मेरो ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको सनाखत 
कागज ।

िमित २०६७।२।१७ गते ११:३० बजेको 
समयमा िवनोद यादव ज.३.प.४८०९ नं. को 
मोटरसाइकल चलाई िलई आ�नो घरतफ�  आइरहेको 
अव�थामा िदपे�� साह, रमेश यादव, िवमल यादव 
अ�य निचनेका २ जनासमेत भई िवनोद यादवको 
क�चटमा पे�तोल िभडाई िनजको साथमा रहेको 
नगद �.१,५०,०००।–, ज.३.प.४८०९ नं.को 

मोटरसाइकल, मोबाइल, हे�मेटसमेत लटुी भागी जादँा 
हामीह�ले िपछा गद� जादँा बरामदी सामानह�सिहत 
िदपे�� साह प�ाउ परकेो ह�न् अ�य डाकँाह� भागी 
गएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुका ।

मैले जाहेरवाला िवनोद यादवलाई 
�.७०,०००।– िदएको ह� ँ । सो रकम िलई घर जाने 
�ममा बाटामा डाकँाह�ले डाकँा गरी भागेकोमा 
डाकँाह�म�ये िदपे�� साह प�ाउ परकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको उमेश महतोको कागज ।

िव�� ख�डमा उि�लिखत �ितवादीह� 
िदपे�� साह, रमेश यादव, िवनोद यादव, िवपतीया 
पासवान, लालबाब ु म�डलको उि�लिखत डाकँा गन� 
काय� मलुकु� ऐन चोरीको महलको १ नं. िवपरीत ६ 
नं. अनसुारको कसरु अपराध भएको देिखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई सोही महलको १४(४) नं.अनसुार 
कारबाही तथा सजाय ह�न जाहेरवालाको डाकँा गरी 
लगेको बरामद ह�न नसकेको नगद �.१,५०,०००।– 
समेत सोही महलको १० र २१ नं.अनसुार 
जाहेरवालालाई िदलाई भराई िदन ुह�नसमेत मागदाबी 
ग�र�छ । साथै अनसु�धान �ममा फरार रहेका 
�ितवादीह�उपर कानूनबमोिजम �याद जारी ह�न 
र फरार रहेका �ितवादीह�म�ये रमेश यादवको 
बाबकुो नाम र वतन हालस�म नखलेुको कारण पिछ 
खलुी आएका बखत तथा भारतीय नाग�रक िवपतीया 
पासवान र लालबाब ु म�डल नेपाल सरहदिभ� हाल 
फेला नपरकेो ह�दँा फेला परपेिछ वा प�ाउ भई 
दािखला ह�न आएमा छु�ै अ.बं.८८ नं.बमोिजम पूरक 
अिभयोगप� पेस ग�रने ह�दँा हाल स�बि�धत िमिसल 
कागजातह� र प�ाउ �ितवादी िदपे�� साहलाई यसै 
अिभयोगप� साथ ��ततु ग�रएको भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोग मागदाबी ।

िवनोद यादवले फसाएका ह�न् । चोर चोर भनी 
ह�ला गर,े म मामाघर राधापरु जादँ ै िथए ँ । �हरी र 
गाउलेँ िमली मलाई प�ाउ गरी िवनोद र �हरीले िपटी 
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डाकँा गर ेभनी कबोल गर भनेकोले िपटाइको डरले मैले 
कबोल गरकेो ह� ँ। मैले डाकँा गरकेो छैन झ�ुा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िदपे�� साहले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने 
गरी हाललाई अ.ब.ं११८ नं.को देहाय २ बमोिजम 
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी पपु��को 
िनिम� �ितवादी िदपे�� साहलाई थुनामा रा�न �ी 
कारागार काया�लयमा महो�रीमा पठाइ िदन ुभ�ने िमित 
२०६७।३।१३ को आदेश ।

जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत िमितमा 
�ितवादी िदपे�� साह र म िव�ालयको कोठामा सगैँ 
िथयौ ँ । जाहेरवालाको नगद र मोटरसाइकल िनजले 
लटेुको छैन । अिभयोग दाबी झ�ुा हो भ�ने िदपे�� 
साहका सा�ी नरे��कुमार भ�डारीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

जाहेरी बेहोरामा उि�लिखत िमित र 
समयमा म आ�नो िव�ालयको धनषुाधाम आवासीय 
िव�ालयमा क�ा १० को कोठामा अ�ययनरत छु । 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत बेहोरा मलाई थाहा  
छैन । अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो नह�दँा 
झ�ुा अिभयोगबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने िनवेदन साथ 
उपि�थत भएका �ितवादी िवमलकुमार यादवले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ �माण ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा हाल यी �ितवादीलाई अ.बं.११८ को दहेाय ५ र 
१० नं.बमोिजम �.५०,०००।– नगद वा सो बराबरको 
जेथा जमानी िदए तारखेमा रा�न ुर िदन नसके थनुामा 
रा�न थनुवुा पजु� िदई स�बि�धत कारागारमा पठाइ 
िदन ुभ�ने िमित २०६८।५।३० मा स�ु अदालतबाट 
भएको आदेश ।

अिभयोग दाबी झ�ुा हो । �ितवादी 
िवमलकुमार यादव जाहेरीमा उि�लिखत िमितमा 
आ�नो �कुलको क�ा कोठामा नै िथए । िनजले 

अिभयोग प�मा उि�लिखत अपराध गरकेो छैनन् भ�ने 
�ितवादी िवमलकुमार यादवका सा�ीह� हररेाम�साद 
�यौपाने, संजयकुमार �े� र �काशकुमार यादवले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह� िदपे�� साह र िवमल 
यादवसमेतले मेरो क�चटमा पे�तोल िभडाई 
मसगँ भएको नगद �.१,५०,०००।-, मोबाइल, 
मोटरसाइकल तथा हे�मेट डाकँा गरी लगेका ह�न् भ�ने 
जाहेरवाला िवनोद यादवले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत सामानह� 
�ितवादी िदपे�� साहबाट बरामद भएको हो, बरामद 
भएको मोटरसाइकलमा नाम थाहा नभएका मािनस र 
िदपे�� साह िथए । मचु�ुकाको बेहोरा िठक हो भनी 
अ.बं.११५ नं. बिुझएका �.स.िन.िवगन राय यादव र 
�.ह.तेजीलाल साहले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

मैले कुनै पिन सामानह� कोही कसैबाट 
बरामद भएको देखेको छैन । �हरीले मलाई कागजमा 
सिहछाप गर भनी भनेकाले सही गरकेो हो भ�ने 
बिुझएका रामपतृ म�डल र दशरथ म�डलले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

��ततु म�ुामा डाकँाको त�व िव�मान 
भएको देिखएन । �ितवादी िदपे�� साहसमेत भई 
जाहेरवालाको मोटरसाइकल, हे�मेट र मोबाइल 
बाटो ढुक� जबरज�ती चोरी गरकेो देिखदँा 
�.१,५०,०००।– नगद डाकँा गरकेोले अिभयोग दाबी 
वादी प�ले प�्ुयाईँ गन� नस�दा सो हदस�म अिभयोग 
दाबी प�ुन स�ने देिखएन । �ितवादी िदपे�� साहबाट 
बरामद भएको मोटरसाइकल, हे�मेट, मोबाइल गरी 
�.१,७०,५००।– �ितवादीह�ले बाटोबाट खोसी 
लटुी िलई िहिँडरहेको अव�थामा �ितवादी िदपे�� 
साह त�कालै मौकामा प�ाउ परकेो र अका� �ितवादी 
िवमल यादव फरार भएको भ�ने त�य �थािपत ह�दँा 
दवुै �ितवादीउपरको चोरीको १४(४) नं.अनसुारको 
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कसरु नठहरी ऐ.को १४(३) नं.अनसुार रहजनी चोरी 
गरकेो ठहरी सो १४(३) नं.अनसुार १२ नं.बमोिजम 
ह�ने सजायको दो�बर सजाय ह�ने ह�दँा �ितवादीह� 
िदपे�� साह र िवमल यादवलाई जनही २ मिहना कैद र 
िबगो �.१,७०,०००।– को दो�बर �.३,४१,५००।– 
ज�रवाना ह��छ । ��ततु म�ुा वारदात रहजनीमा    
प�रणत भएकोले �ितवादीह�लाई ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।१।१२ मा भएको फैसला ।

म पनुरावेदक घटना�थलमा नै घटना भएको 
समयमा �कुलमै िथए ँ । म क�ाको �थम छा� भएको 
र जाहेरवालासगैँ गाउघँरमा ज�गास�ब�धी िववाद 
िथयो । जाहेरीमा मखु छोपेकाले िच�न नसकेको भ�ने
छ । �वयम् गाउकँो िचनजान भएको �यि�लाई 
िदपे��बाट थाहा पाए भ�न ु  जाहेरी झ�ुा हो । मेरो 
घरबाट कुनै समान बरामद नभएको । �ितवादी 
िदपे��को साथबाट बरामद भएको सामानको 
आधारमा मलाई दोषी बनाउन िम�दैन । तसथ� म 
पनुरावेदक िनद�ष रहेको त�य �थािपत रहेकोले स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६९।१।१२ को 
फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत �ितवादी 
िवमलकुमार यादवको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

अनसु�धान अिधकारीमा भएको सािबतीलाई 
आधार बनाई दोषी ठहर गन�लाई �वत�� र डाकँारिहत 
�माण ह�नपुद�छ । �हरीले कुटिपट गरी सािबती 
बयान गराएको हो । अिभयोग पूण��पले वादी प�ले 
�मािणत गनु�पद�छ । शंकाको भरमा कसरु कायम गन� 
िम�दैन । जाहेरी बेहोरा झ�ुा हो बरामदी मचु�ुकामा 
लिलया गाउिँ�थत सडकमा मचु�ुका खडा गरकेो 
भ�ने छ । बकप� गदा� चौक�मा मचु�ुका खडा गरकेो 
भ�ने यी जाहेरी र बकप�मा बािझएको छ । म िदपे�� 
साहलाई दोषी ठह�याएको स�ुको फैसला त�य कानून 
एवं निजरसमेतको िवपरीत ह�दँा स�ु धनषुा िज�ला 

अदालतको िमित २०६९।१।१२ को फैसला उ�टी 
गरी सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत �ितवादी िदपे�� साहको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा परकेो पनुरावेदनप� ।

मौकामा बयान गन� िदपे�� साहले 
आफूलगायत ५ जना पे�तोल ताक� डाकँा गरकेो भ�ने 
उ�लेख गदा� गद� डाकँा चोरीको सं�या नपगेुको भनी 
र चोरीको िबगो �.१,५०,०००।– का हकमा दाबी 
नप�ुने ठहर भएको हदस�मको स�ु फैसला बदर गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी 
दाबीबमोिजम िबगो जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुमा परकेो पनुरावेदनप� ।

�ितवादीह�उपरको चोरीको १ र ६ नं. 
िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ.महलको १४(४) नं. 
अनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी भए पिन 
ऐ.महलको १ र ५ नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ. १४(३) 
नं.िवपरीतको रहजनी चोरीको कसरुमा कैद र ज�रवाना 
गरी ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठह�याई धनषुा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१।१२ मा भएको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादीह� िदपे�� साह र िवमलकुमार 
यादवको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७०।२।१ 
मा भएको फैसला ।

सव��थम स�मािनत पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुले धनषुा िज�ला अदालतको फैसलाउपर 
सदर गन�का लािग �हण गरकेो पिहलो आधारमा 
नै कानूनको तथा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तको ग�भीर �ूिट ह�न गएको छ । 
कारण वादी नेपाल सरकारले िलएको दाबी मलुकु� 
ऐन चोरीको महलको १, ६ नं. को कसरुमा १४(४) 
नं.अनसुारको सजायको मागदाबी गरी दायर गरेको 
अिभयोग दाबी पिु� ह�ने �माणसमेत नरहेको तथा 
डाकँा वारदातको कानूनी सत�समेत िव�मान नरहेको 
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आधारमा चोरीको ५ नं. अनसुार कसरु ठहर गरी 
सजाय गनु�  कानूनको ग�भीर �ूिट ह�न गएको ��ट छ । 
म िनवेदकउपर कसरु पिु� ह�ने कुनै �माण नह�दँा नह�दैँ 
उि�लिखत कसरु गरकेो भनी फैसला गनु�  �यायसङ्गत 
छैन । धनषुा िज�ला अदालतले फैसला गदा� तथा सो 
फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले सदर 
गदा�समेत जाहेरवालाको बकप�को स.ज.१५ मा ४ 
जना मखु छोपेको मािनस िथए मैले कसैलाई िच�न 
सकेन भनी भिनएको छ । सो मखु छोपेको मािनसह� 
म िथए ँ भनी �मािणत ह�ने �माण िमिसलमा के छ 
त? िच�न नसकेका �यि�िभ� म पन� स�छु त? म त 
गाउकैँ एकै ठाउमँा रहेको �यि� छु । चोरीको ५ नं.को 
कसरु ठहर ह�नको लािग बाटो घाटोमा ढुक� बसेको 
देिखन ुपन� आव�यक सत� रहेको छ । म िनवेदक िमित 
२०६७।२।१७ का िदन आफू अ�ययनरत रहेको 
क�ा कोठामा रहेको भ�ने कुराको �माण िमिसल 
सामेल रहेको, धनषुा आवासीय िव�ालयको हािजरी 
रिज�टर, िव�ालयको िसफा�रस तथा िव�ालयका 
िश�क संजयकुमार �े� र �काशकुमार यादवसमेतले 
गरकेो बकप�बाट पिु� भइरहेको अव�था छ भने 
�वयं जाहेरवालाले अदालतसम� गरकेो बकप�को 
स.ज.२५ मा “उ� िमितमा �ितवादी िवमल यादव 
क�ा कोठामा िथए”ँ भनी गरकेो बकप�बाट म 
िनवेदक आ�नो अ�ययनरत िव�ालयको क�ा 
कोठामा अ�ययनरत रहेको �माण�ारा पिु� भइरहेको 
अव�थामा ह�दँ ै नभएको ठाउमँा मैले बाटो ढुक� बसी 
चोरी गरे ँ भनी कसरु ठहर गनु�  आफँैमा ग�भीर �ूिट 
रहेको छ । वारदातमा सलं�नता रहेको �माण नै 
िमिसलमा मौजदु नरहेको अव�थामा उपयु�� आधार 
�हण गरी चोरीको ५ नं. को कसरु ठहर गरी फैसला गनु�  
स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प.२०४१, अकं 
६, िन.नं.२०१९, प�ृ ५१४, म�ुा डाकँा, राजे�वर 
दबेु बाह�न िव� गेना राउत कुम�को जाहेरीले �ी ५ को 
सरकार भएको म�ुामा �ितपािदत िस�ा�त “वारदातमा 

संल�न िथयो भ�ने कुराको त�यय�ु �माण वादी �ी 
५ को सरकारबाट आउन सकेको देिखदैँन । तसथ� 
यी �ितवादीह�लाई डाकँा गरकेो ठहराएको इ�साफ 
ग�ती ह�नाले सफाइ पाउने” समेतको िवपरीत रहेको 
छ । तसथ� मलुकु� ऐन चोरीको ५ नं. अनसुारको कसरु 
अपराध ठहर गरी म िनवेदकलाई सजाय गन� गरी गरेको 
धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६९।१।१२ को 
फैसला र सो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको िमित २०७०।२।१ 
का िदन सदर गन� गरी गरकेो फैसलामा कानूनको 
ग�भीर �ूिट तथा स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तको उ�लङ्घन भएको ह�दँा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क), (ख) र (घ) को 
�ूिट भएको ह�दँा स�मािनत अदालतबाट दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान गरी धनषुा िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१।१२ को �ूिटपूण� फैसला तथा सो 
फैसलालाई सदर गन� गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०७०।२।१ को फैसला उ�टी गरी 
म िनवेदक नाबालकलाई सफाइ �दान गरी अिभयोग 
दाबीबाट कानूनी उ�मिु� �दान ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदनप� ।

यसमा �ितवादी िदपे�� साहले अदालतमा 
बयान गदा�का अव�थामा यी �ितवादी िवमलकुमारलाई 
पोल नगरकेो र यी �ितवादी अदालतमा इ�कार रही 
बयानसमेत गरकेो देिख�छ । चोरी भएका भिनएका 
व�त ुदशीह�समेत यी �ितवादीसगँ बरामद नदेिखनकुा 
साथै जाहेरवाला अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा� स.ज.४ मा मौकामा देिखएका अिभय�ुह� मखु 
छोपेको ह�दँा आफूले निचनेको भनी उ�लेख गरेको 
दिेखदँा �माण मू�याङ्कनको रोहमा स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३ र ५४, मलुकु� ऐन अ.बं. १८४क र १८५ नं. 
अनसुार फरक पन� पन� स�ने देिखदँा सािबक �याय 
�शासन ऐन तथा हाल �चिलत �याय �शासन ऐन, 
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२०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम िन�सा 
�दान ग�रएको छ । िनयमानसुार पेस गनू� भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७३।९।२० को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल �ी महादवे�साद 
यादव, �ी �याम�साद खरले तथा अिधव�ाह� 
�ी िवनोद �े� र �ी िसताशरण म�डलले �ितवादी 
िवमलकुमार यादव वारदातको िदन िव�ालयमा हािजर 
रहेको र िनज १० क�ामा अ�ययनरत रहेको भ�ने 
रकेड�बाट दिेख�छ । सो िव�ालयका �धाना�यापक 
हररेाम�साद �े�ले बकप� गरी खलुाएको 
देिख�छ । सहअिभय�ु िदपे�� साहले मौकाको 
बयानमा पोल गरपेिन अदालतमा बयान गदा� पोल गरकेा 
छैनन् । जाहेरवालाले गरकेो बकप�मा यी �ितवादीलाई 
मौकामा दखेे िचनेको ह� ँ भनी खलुाउन सकेका 
छैनन् । िनजको साथबाट दसीको माल बरामद भएको 
छैन तसथ� िनजले सफाइ पाउनपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी सोमका�ता भ�डारीले 
िनजले अदालतमा इ�कारी बयान गर ेतापिन मौकाको 
बयानमा सािबत भई बयान गरकेा छन् । मौकाको 
बयानलाई �माणमा िलन िम�छ । �वइ�छािवपरीतको 
बयान गराएको भए मौकामा नै उजरुी गनु�  प�य� सो 
गरकेो देिखदँैन । सह �ितवादी िदपे�� साहले गरकेो 
पोल बयान �माणमा िलनपुन� ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट भएको फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

पनुरावेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहससमेत 
सनुी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१ र ५ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको १४(३) 

नं. बमोिजम सजाय ह�ने ठहराएको धनषुा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहराई पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७०।२।१ मा भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन? �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� 
िवमलकुमार यादव र िदपे�� साहलाई मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १ र ६ नं. िवपरीतको कसरुमा 
सोही ऐनको १४(४) नं. बमोिजम सजाय गरी सोही 
महलको १० र २१ नं. बमोिजम बरामद ह�न नसकेको 
नगद जाहेरवालालाई भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी 
भएकोमा स�ु अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम 
नठहराई िनजह�लाई सोही महलको १ र ५ नं. को 
कसरुमा १४(३) नं. बमोिजम जनही २ मिहना कैद र 
�.३,४१,५००।– ज�रवाना गरी ज�रवानाबापत कैद 
ह�ने ठहराई भएको फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको फैसलाउपर �ितवादी 
िवमलकुमार यादवको म�ुा दोहोराई हे�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन परी म�ुा दोहोराई हेन� िन�सा �दान भई पेस 
भएको पाइयो ।

३. सो स�दभ�मा हेदा�, िमित २०६७।२।१७ गते 
११.३० बजेको समयमा बाटो ढुक� बसी जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल रोक� क�चटमा पे�तोल ताक� िनजको 
साथमा रहेको �. १,५०,०००।- र मोटरसाइकलसमेत 
लटुी लगेकोले �ितवादीह� िवमलकुमार यादव, िदपे�� 
साह र रमेश यादव र निचनेका २ जना मािनस साथमा 
रहेकोले िनजह�लाई प�� कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुा उठान 
भएको देिख�छ । �ितवादीम�येका रमेश यादवको 
हकमा पिछ वतन खलेुका बखत पूरक अिभयोग 
लगाउने गरी प�ाउ परकेा �ितवादीह� िवमलकुमार 
यादव र िदपे�� साहलाई मलुकु� ऐन,  चोरीको महलको 
१ र ६ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको १४(४) 

१०१४९ - िवमलकुमार यादव िव. नेपाल सरकार
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नं. बमोिजम सजाय गरी सोही महलको १० र २१ 
नं. बमोिजम जाहेरवालाको लटुी लगेको नगद िदलाई 
भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी दिेख�छ ।

४. �ितवादी िवमलकुमार यादवले अदालतमा 
बयान गदा�  कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो र िनज 
उ� वारदातको िदन �ी धनषुा आवासीय िव�ालयमा 
अ�ययन ग�ररहेको िथए ँभनी बयान गरकेो र िनजको 
उ� बयानलाई उ� िव�ालयका �धाना�यापक 
हररेाम�साद �यौपानेले िव�ालयमा हािजर रहेको भनी 
िनजको बयान बेहोरा समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । उ� िव�ालयबाट �ा�त हािजर पिु�तकामा 
उ� वारदातको िदनमा िनज िव�ालयमै उपि�थत  
रहेको देिख�छ । यी �ितवादी िवमलकुमार यादवको 
साथबाट तथा िनजको घरकोठाबाट चोरी भएको 
भिनएको नगद तथा मोटरसाइकल बरामद भएको 
देिखदँनै । घटना�थलबाट �हरीले मोटरसाइकल, 
हे�मेट, मोबाइल, कटुवा पे�तोल र सोको २ राउ�ड 
गोलीसमेत �ितवादीम�येका िदपे�� साहबाट बरामद 
भएको भनी बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । उ� 
मचु�ुकामा यी �ितवादी िवमलकुमार यादवलाई दखेे 
िचनेको भनी बरामदी मचु�ुकाका मािनसह�ले लेखाउन 
सकेको देिखदँैन । घटना�थल �कृित मचु�ुकाका 
मािनसह�ले िवनोद यादवबाट िदपे�� साहसमेतका 
�यि�ह�ले कटुवा पे�तोल देखाई डाकँा गरी धनमाल 
लटुी लगेको भ�ने लेखाइिददँा यी �ितवादी िवमलकुमार 
यादवको नाम उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन ।

५. �ितवादीम�येका िदपे�� साहले 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा यी �ितवादी 
िवमलकुमार यादवसमेतले डाकँा गरकेा ह� भनी 
िनज िवमलकुमार यादवलाई पोल गरी बयान गर े
तापिन अदालतमा बयान गदा� िनजलाई पोल गरकेो 
देिखदँनै । सहअिभय�ुको पोलको आधारमा मा� 
आधार बनाई कसैलाई डाकँा चोरी ज�ता कसरुमा दोषी 
ठहर गन� िम�ने देिखदँैन । जाहेरवाला िवनोद यादवले 

अदालतमा बकप� गदा� ४ जना मखु छोपेका मािनस 
िथए । मैले कसैलाई िच�न सिकन भनी बकप� गरेको 
दिेखदँा िनजले जाहेरीमा िकटानी साथ उ�लेख गरेका 
यी �ितवादी िवमलकुमार यादवलाई अनमुानको भरमा 
िदएको जाहेरी दरखा�तलाई िनजका िव�� �माणमा 
िलन िम�ने देिखदैँन ।

६. �माणको भार शङ्कारिहत तवरले दाबी 
पिु� गन� भार वादी प�मा रहने भएकोले यी �ितवादीले 
कसरु गरकेो कुरा व�तिुन� �पमा वादी प�ले पिु� 
गन� सकेको नदेिखदँा सह�ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानकै आधारमा कसरुदार 
ठह�याउन ु�यायोिचत ह�दँैन । अ�य �यि�को साथबाट 
डाकँा भएका सामानह�लाई बरामद गरकेो भनी 
शंका�पद बरामदी मचु�ुकालाई िनजका िव�� 
�माणमा िलन निम�ने ह�दँा शंकाको सिुवधा �ितवादीले 
पाउने ह��छ । 

७. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी िवमलकुमार यादवलाई मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १ र ६ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको 
१४(४) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग 
दाबी भएकोमा स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट 
िनजलाई सोही महलको १ र ५ नं. िवपरीतको कसरुमा 
सोही महलको १४(३) नं. बमोिजम रहजनी चोरीको 
कसरुमा २ मिहना कैद र �.३,४१,५००।– ज�रवाना 
र ज�रवानाबापत कैद सजाय ह�ने ठहरी भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०७०।२।१ मा भएको फैसला निमलेकोले केही 
उ�टी भई �ितवादी िवमलकुमार यादवले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम 
गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 
िवमलकुमार यादव अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहरी फैसला भएकोले िनजको नाउमँा रहेको कैद 
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र ज�रवानाको लगत कसी असलु गनु�  भनी उ�लेख 
भएको धनषुा िज�ला अदालतको तपिसल ख�ड १ को 
�ितवादी िवमलकुमार यादवको नाउकँो लगत क�ा गनु�  
भनी स�ु िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू --------१
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 
िवमलकुमार यादव अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहरी फैसला भएकोले िनजले म�ुा पपु��को �ममा 
स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।५।३० मा माग 
भएको धरौटी �.५०,०००।– बापत जेथा जमानत 
िदएकोले कानूनका �यादिभ� ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँ
भनी दरखा�त िदए ज�गा फुकुवा ग�रिदन ु भनी स�ु 
अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------२
दायरीको लगत काटी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू --------------------------------------------३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. िव��भर�साद �े�

इजलास अिधकृत: शोभा पाठक 
इित संवत् २०७५ साल असोज २३ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
आदशे िमित : २०७४।५।७

०७१-WO-१०५५

म�ुा : परमादेश

िनवेदक : मकवानपरु िज�ला, हेट�डा 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ घर भई हाल 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ७ ब�ने अिधव�ा उ�म�साद 
�रजालसमेत

िव��
िवप�ी : संिवधान सभा, नया ँबाने�वर, काठमाड�समेत

 § बौि�क उ�सुकता वा चासो देखाई वा 
स�तो �चारबाजीको िनिहत उ�े�यले कुनै 
अमकु िववादलाई साव�जिनक सरोकारको 
िववाद भ�ने नामकरण गरी अदालतमा 
�वेश गद�मा ती सबै िववादह� �वतः 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त �याियक 
िन�पणका लािग िवचारणीय नह�न े।

(�करण नं.३)
 § सै�ाि�तक�पमा हदेा� जीवनको हकिभ� 

इ�छा मरणको हकसमते पद�छ । तर जहाँ 
अिधकांश जनताह� िजउनको लािग 
सघंष� ग�ररहकेा ह��छन ् �यहाँ रा�यको 
�यान पिन मानव मा�को अमू�य जीवन 
जोगाउनतेफ�  केि��त रहनु वा�छनीय ह�ने ।

(�करण नं.११)

१०१५० - अिधव�ा उ�म�साद �रजालसमेत िव. संिवधान सभा, नयाँ बाने�र, काठमाड�समते

�नण�य नं. १०१५०
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 § आव�यक �यूनतम �वा��य सवेा आम 
जनताको सहज पह�चँमा नरहकेो र ग�रबी, 
अिश�ा तथा अ�य ब�चनाका कारण 
समयमा �वा��य उपचार पाउन नस�ने 
प�रि�थितमा अिहले नै इ�छा मरणलाई 
अिधकारको �पमा घोषणा गनु� मानव 
अिधकारकै �ि�बाट पिन ��यु�पादक ह�न 
स�ने ।

(�करण नं.१३)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 

संिजवराज र�ेमी
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०४८, अंक १२, िन.नं.४४३०
 § ने.का.प.२०५४, िन.नं.६३९६
 § ने.का.प.२०७०, अकं १, िन.नं.८९४०
 § ने.का.प.२०७०, अकं ३, िन.नं.८९७०

स�ब� कानून :

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
३२ र १०७(२) तथा नेपालको संिवधानको 
धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारअ�तग�त पन� ��ततु �रट िनवेदनको संि��त 
त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ:-

हामी िनवेदक कानूनी �यवसायी पेसामा 
ि�याशील भई कानूनको शासन, �वत�� �यायपािलका, 
मानव अिधकार र मानव अिधकारको सरं�णको 
प�धर रही आएका छ� । ��ततु िनवेदनमा नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ 
र म�ृयदु�डको सजाय ह�ने गरी कुनै कानून बनाइने 

छैन भनी �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको 
��याभूत गरकेो छ । म�ृयदु�डको सजाय ह�ने गरी कुनै 
कानून बनाइने छैन भ�ने र सोही उपधारा (२) मा 
“कानूनबमोिजम बाहके कुनै पिन �यि�को वैयि�क 
�वत��ता अपहरण ह�न ेछैन” भनी नेपाली जनताको 
मौिलक हकको संर�ण ग�रएको छ । �यि�को बा�ँन 
पाउने अिधकारलाई रा�यको मूल कानून संिवधानले 
संर�ण गरकेो छ । Right to Alive लाई सोही 
धाराको उपधारा २ मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन 
�यि�को वैयि�क �वत��तालाई कानूनबमोिजम अझै 
�वत��ता �दान गन� बाधा प�ुयाइएको छैन । यस अथ�मा 
बा�ँन पाउने अिधकार सगँसगैँ कानूनबमोिजम मन� 
पाउने अिधकार पिन मानवको �वत��ताको अिधकार 
हो भ�ने मूल मम� हो । “मन� अिधकार” �यि�को बा�ँने 
अिधकारसगैँ जीवन अ��य गन� अिधकार पिन हो । 
आ�नो शरीरमािथ आफँैले नै िनय��ण रा�न नस�ने 
बनाउन िम�दैन । आ�नो भौितक शरीरमािथको 
िनय��ण, समाि� गन� पाउन ु�वत��ता �ाि� नै भ�ने 
Right to Death, Declaration of Mercy Killing 
को Concept रहेको छ । 

कहा ँ ब�ने, कुन ठाउमँा घ�ुने, के पढ्ने, के 
�यवसाय गन� ज�ता िवषय �यि�ले आफूखसु गन� 
पाउने संवैधािनक अिधकार ज�तै स�मानपूव�क 
जीवनको अ��य गन� पाउने पिन �वत��ताको हक
हो । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ ले �यव�था 
गरअेन�ुप म�ृयदु�डको सजाय ह�ने गरी कुनै कानून 
बनाइने छैन भनी म�ृयदु�ड िदने गरी बनाइने कानूनमा 
अकुंश लगाउन ु संिवधानको सकारा�मक प� हो । 
यसको पया�यलाई हेदा� इ�छा मरण, कानूनी म�ृय,ु 
पीडाहीन म�ृय ुपिन वैयि�क �वत��ताअ�तग�त नै पन� 
िवषय ह�न् । नेपालको सिंवधान एवम् कानूनमा य�तो 
�यव�था वा उ�मिु� िदइएको नपाइदँा सकारा�मक 
कृपापूण� मरण अनशुरण गरी अनपुयोगी वा अथ�हीन 
जीवनको अि�त�व समा� गन� अिधकारमा आघात 
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प�ुन गएकोले यो िवषयलाई Doctrine of Necessity 
को �पमा �दयगंम ग�रन ु पन� भएको छ । िव�वको 
स�दभ�मा हेदा� पिन नेदर�या�ड, उ��वे, जम�न, 
�वीट्जर�याड, पो�या�ड र संय�ु रा�य अमे�रकामा 
पिन Euthanasia �ित उदार कानून रहेको छ ।

हा�ो रा�यले नाग�रकको पूण��पमा 
आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �पले पाउने 
हकको ��याभूित �दान ग�रएको छैन । जसबाट 
नाग�रक �वयलें किह�यै िनको नह�ने पीडादायक रोगले 
�िसत भएर क�पूण� जीवन बोक� म�ृयलुाई कु�ररहनपुन� 
र मदुा�त�ुय भई िजउनपुन� अव�थामा पीडाहीन 
म�ृयवुरण गन� पाउन ु पिन नैसिग�क अिधकारको 
�पमा िलइन ु पछ�  । जहा ँ बा�ँन पाउने अिधकार छ, 
�यहा ँ मन� पाउने अिधकार पिन छ । बा�ँन पाउन ु र 
मन� पाउन ु एक अक�मा प�रपूरक र पया�यवाची पिन 
ह�न् । �यि�को जीवन म�ृयतु�ुय अव�थामा छ र 
उसले �वे�छापूव�क जीवन �याग गन� चाहेमा िनजको 
म�जरुीबाट र प�रवारिभ� कुनै �यि� िनको नै नह�ने 
रोगबाट पीिडत भई म�ृय ुअप�रहाय� छ भने उसको वा 
निजकको नातेदारको म�जरुीबाट सिजलो र पीडाहीन 
म�ृय ुगराउन पाउने अिधकारको सवंैधािनक �यव�था 
गरी �दान ग�रनपुन� आव�यकता छ ।

तसथ�ः िनकट भिव�यमा जारी तथा घोषणा 
ह�न गइरहेको संिवधानमा �द� मौिलक हकमा 
जहा ँ स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको ��याभूत 
ग�र�छ । �यसैगरी स�मानपूव�क कानूनी म�ृयवुरण 
चाहेमा म�ृयवुरण गन� हकसमेतको अिधकार �दान 
गन� आव�यक पन� कानून िनमा�णसमेतको �यव�था 
ग�रपाउन अ�य वैकि�पक उपचारको �यव�था 
नभएकोले असाधारण अिधकार �योग गरी सवंैधािनक 
तथा कानूनी ��न समावेश भएको ��ततु �रट िनवेदन 
साव�जिनक सरोकार िनिहत ह�दँा अ�ािधकार िदई 
सनुवुाइको िमितसमेत तोक� संिवधानको धारा ३२, 
१०७(२) समेत बमोिजम परमादशे, िनद�शना�मक 

आदेश वा अ�य उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक अिधव�ा 
उ�म�साद �रजालसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो िनवेदनप� ।

कारण देखाउ आदेश
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 

ह�न नपन� भए सोको आधार र कारण खलुाई आदेश 
�ा� भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
�याद सूचना पठाउन ु भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७२।३।२७ को आदेश ।

�यव�थािपका ससंद ् सिचवालय तथा सिंवधान 
सभा सिचवालयको िलिखत जवाफ

�रट िनवेदकले दायर गनु�  भएको ��ततु 
िनवेदनको स�पूण� बेहोरा हेदा� मानव अिधकारको 
हवाला िदई म�ृयवुरण गन� पाउने गरी संवैधािनक एवम् 
कानूनी �यव�था गन� माग गरी �रट दायर गनु�  भएको 
छ । म�ृयदु�ड िदने गरी कुनै पिन कानून बनाउन 
नसिकने गरी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
मा �यव�था ग�रएको छ र मानवज�तो अमू�य 
जीवन �ा� ग�रसकेपिछ िबना कुनै कारण अकालमा 
कसैले पिन म�ृयवुरण गनु�  नपरोस् भनी संिवधानमा नै 
�यस�कारको �यव�था ग�रएको छ । िव�वमा कुनै पिन 
लोकक�याणकारी मलुकुमा सरासर आ�मह�या गन� 
सिकने कानूनी �णाली रहेको छैन । अित िवकिसत 
मलुकुमा �वीजर�या�डले अङ्िगकार गरकेो �य�तो 
कानूनी �णाली नेपालज�तो अिवकिसत र अिशि�त 
मलुकुका लािग उपय�ु ह�न स�दैन । यिद �य�तो 
संवैधािनक एवम् कानूनी �यव�था ग�रएछ भने पिन 
�यसको सकारा�मक �योगभ�दा नकारा�मक �योग 
ह�न गई समाजमा िवकृित फैिलन स�ने अव�था
आउछँ । य�तो कानूनी वा संवैधािनक �यव�था 

१०१५० - अिधव�ा उ�म�साद �रजालसमेत िव. संिवधान सभा, नयाँ बाने�र, काठमाड�समते
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नेपालको स�दभ�मा सा�दिभ�क ह�न स�दैन । इ�छाएको 
हकवाला, सरं�क वा आफ�तले अचेत भएकाको हकमा 
�वीकृत िदई म�ृयवुरण गनु�  भनेको िवकृित िवसङ्गती 
िभ�याउनेबाहेक अ�यथा ह�न स�दनै । पैतकृ अंश 
�ा� गन�, अंशब�डा हक अिधकार �थािपत ज�ता 
पर�परागत �णालीह�का कारण यो कानून �णाली 
नेपालको स�दभ�मा उपय�ु छैन । अचेत अव�थामा 
रहेको वा कुनै कारणबाट अपाङ्ग �यि� सपाङ्ग वा 
स�म ह�न स�दैन भ�ने तक�  गनु�  औिच�यपूण� छैन र 
य�तो कुरा कसैले �मािणत गन� स�ने अव�थासमेत 
आउन स�दैन । अतः यी �रट िनवेदकले माग गनु�  
भएबमोिजम कुनै परमादशे जारी ह�नपुन� होइन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�यव�थािपका ससंद ् सिचवालय र संिवधान सभा 
सिचवालयको एकै िमलान बेहोराको अलग अलग 
िलिखत जवाफ ।

कानून, �याय, सिंवधानसभा तथा ससंदीय मािमला 
म��ालयको िलिखत जवाफ

स�मानपूव�क कानूनी म�ृयवुरणस�ब�धी 
�यव�था मौिलक हकको �पमा संिवधानमा 
समावेश ह�नपुन� भ�ने िनवेदन िजिकर स�ब�धमा 
सिंवधानसभाबाट नया ँ संिवधान िनमा�ण गन� काम 
भइरहेको र संिवधानमा के क�तो िवषय समावेश 
गन� भ�ने अिधकार सिंवधानसभालाई मा� भएको 
ह�दँा अस�बि�धत यस म��ालयलाई समेत िवप�ी 
बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन िनरथ�क देिखदँा 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको कानून, �याय, 
सिंवधानसभा तथा संसदीय मािमला म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको 
िलिखत जवाफ

रा�यले ��येक �यि�को बा�ँन पाउने 

अिधकारलाई मौिलक हकको �पमा �वीकार गरेको 
ह��छ । नेपालको अ�त�रम सवंधान, २०६३ को धारा 
१२(१) ले पिन ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकलाई मौिलक हकको �पमा �यव�था गरेको 
छ । बा�ँन पाउने अिधकार हरके �यि�को अहरणीय 
मानव अिधकार हो । �रट िनवेदकले मानिसक शारी�रक 
अचेतना, मि�त�कको खितमा असमथ� जीवन िबताउने 
अव�थामा जीवनभ�दा म�ृय ु �े�कर ह�ने भएकोले 
य�तो अव�थामा पीिडत वा िनजको सरं�क नातेदार 
पा�रवा�रक चाहनाबाट पीिडतलाई �वे�छापूव�क 
जीवनलाई अ��य गन� िदन ह��छ वा ह�दँैन भ�ने 
िवषयलाई साव�जिनक सरोकारको िववादका �पमा 
अदालतमा �वेश गराउन ु भएको छ । यस िवषयमा 
हेदा� िव�वका धेर ैमलुकुमा Euthanasia लाई कानूनी 
मा�यता िदने र निदने दवुै धारह� देिखएका छन् । कुनै 
�यि� कुन अव�थामा मतृ भएको घोषणा गन� हो भ�ने 
कुरा यिकन नगरी िबरामी �यि�को म�जरुीिबना उसको 
संर�क, नातेदार, पा�रवा�रक चाहनाबाट म�ृयकुो लािग 
सहमित �दान गनु�  फौजदारी कसरुसमेत ह�न स�नेतफ�  
�यान िदन ज�री ह��छ । �यि�कोमा (Permanent 
Vegetative State(PVS) मा रहदँा पिन �ास��ास 
जारी रहने, खाएको खाना पचाउन पाचन �णाली सि�य 
रहने, िबना कुनै उपकरण मटुुको चाल सामा�य रहने 
र �य�तो �यि� कुन अव�थामा सामा�य अव�थामा 
फक� न स�छ भ�नेबारमेा अदालतले अनमुान लगाउने 
िवषय नह�दँा Euthanasia लाई कानूनी मा�यता �दान 
गन� स�ब�धमा �याियक ह�त�ेप गनु�पन� अव�था छैन ।

समाजको आव�यकताअनसुार कानून ब�ने 
वा प�रमाज�न ह�ने काय� ह��छ । सिंवधानमा उि�लिखत 
मौिलक हक, रा�यका नीितह�को काया��वयन, 
रा�यका िनद�शक िस�ा�त तथा अ�य िवषयह� एवम् 
स�बि�धत मलुकुको अ�तरा�ि��य दािय�वको पालना 
तथा अदालतबाट ह�ने िनद�शना�मक आदशेअनसुार 
रा�यले �ाथिमकताको आधारमा कानून बनाई 
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लागू गद�छ । िविभ�न स�दभ�मा िविभ�न कानूनको 
आव�यकता परकेो ह�न स�छ । तर ती सबै स�दभ�लाई 
स�बोधन गरी रा�यले एकैचोटी कानून बनाउन 
�यावहा�रक �पमा पिन स�भव ह�दँैन । के क�तो िवषयमा 
कानून बनाई लागू गनु�पछ�  भ�ने िवषयमा साव�भौम 
�यव�थािपकाले िनण�य गन� हो ।  इ�छाधीन म�ृयकुो 
स�ब�धमा कानून बनाउने त�काल आव�यकता परकेो 
छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा आव�यक अ�ययन तथा 
अनसु�धान गररे मा� एउटा िन�कष�मा प�ुन सिकने 
ह��छ । �रट िनवेदकले दाबी िलएकै आधारमा रा�यले 
कुनै िवषयमा कानून बनाउने होइन । बौि�क वा �ाि�क 
चासो वा सरोकारका िवषयह� अदालतसम� प�ुयाई 
कानून बनाउन परमादशे जारी गन� माग गरकैे आधारमा 
अदालतबाट परमादशे जारी नह�ने भएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।

एिमकस �यूरकेो लािग यस अदालतबाट भएको 
आदेश

�रट िनवेदकले बा�ँन पाउने अिधकार 
सगँसगैँ कानूनबमोिजम मन� पाउने अिधकार (Right 
to death) पिन मानवताको �वत��तािभ� पन� ह�दँा 
Right to death लाई कानूनमा नै �यव�था ग�रपाउ ँ
भनी साव�जिनक सरोकारको िवषय उठाई �रट िनवेदन 
दायर गरकेो देिख�छ । �रट िनवेदकले माग गरकेो 
िवषयव�तकुो गा�भीय�लाई हेदा� सो िवषयमा बहृत् 
छलफल गनु�पन� देिखएकोले नेपाल बार एसोिसएसन 
र सव��च अदालत बार एसोिसएसनबाट Amicus 
Curiae को �पमा ��ततु िवषयमा बहस पैरवी गन� 
तीन तीनजना व�र� अिधव�ा वा अिधव�ा उपल�ध 
गराई िदन ु भनी नेपाल बार एसोिसएसन र सव��च 
अदालत बार एसोिसएसनमा लेखी पठाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।१०।२० 
को आदशे ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 

साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी दता�  ग�रएको 
िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट न त कोही बहसको 
लािग उपि�थत ह�न आए न त अदालतको 
आदेशबमोिजम Amicus Curiae माग भएकोमा 
कोही कसैको उपि�थित र�ो । िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्समेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमीले संिवधान 
बिनसकेको स�दभ�मा सिंवधानमा मौिलक हकको 
�पमा रा�न आदेश जारी गन� िम�ने अव�था 
छैन । िनवेदकह�ले उठाएको िवषय मौिलक हकिभ� 
पन� देिखदँैन । यो तलुना�मक कानूनको िवषय हो । 
�यापक�पमा छलफल ह�नपुन� य�तो िववादा�पद र 
संवेदनशील िवषयलाई कानूनी मा�यता �दान गदा� 
थप िवकृित िसज�ना ह�न स�छ । मािनस �वभावतः 
बा�ँन चाहने �ाणी हो । कुनै घटनाले मािनसलाई कु�ठा 
तथा पीडामा प�ुयाए पिन अ�ततः बा�ँने अिधकारलाई 
कुि�ठत गन� सिकँदैन । ��ततु िनवेदनमा िनवेदकह�को 
मौिलक हक हनन् भएको ि�थित छैन । यस अव�थामा 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

२. ��ततु िनवेदनमा िनवेदकह�ले 
संिवधानमा बा�ँन पाउने �वत��ताको हकज�तै 
स�मानपूव�क मन� पाउने हकको �यव�था गन�को 
लािग आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को १०७ को उपधारा (२) अ�तग�त 
�रट िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ । धारा १०७ को 
उपधारा (२) मा "यस संिवधान�ारा �द� मौिलक 
हकको �चलनको लािग वा अक� उपचारको �यव�था 
नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए पिन सो 
उपचार अपया�� वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै 
कानूनी हकको �चलनको लािग वा साव�जिनक हक 
वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै 

१०१५० - अिधव�ा उ�म�साद �रजालसमेत िव. संिवधान सभा, नयाँ बाने�र, काठमाड�समते
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सवंैधािनक वा कानूनी ��नको िन�पणका लािग 
आव�यक र उपय�ु आदेश जारी गरी �य�तो हकको 
�चलन गराउने वा िववादको टुङ्गो लगाउने असाधारण 
अिधकार सव��च अदालतलाई ह�नेछ । सो �योजनका 
लािग पूण��पमा �याय गरी उिचत उपचार �दान गन� 
सव��च अदालतले ब�दी��य�ीकरण, परमादेश, 
उ��ेषण, �ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत जनुसकैु 
उपय�ु आदशे जारी गन� स�नेछ" भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । िनवेदक कानून �यवसायीह�ले साव�जिनक 
सरोकारको िववाद भनी �रट िनवेदन िलएर आएको 
देिख�छ, तर न यसमा वहाहँ�ले कुनै अनसु�धान 
गरकेो वा यसबारमेा तलुना�मक िविधशा�मा िवकिसत 
कुनै िनण�यह� पेस गरकेो अव�था छ । अझ दःुखको 
कुरा त दईुजना अिधव�ाह�ले दता� गरकेो ��ततु �रट 
िनवेदनमा वहाहँ� बहसमा स�म पिन उपि�थत ह�न ु
भएन । यसलाई इजलासले चरम लापरवाहीको �पमा 
हेरकेो छ ।

३. साव�जिनक हक वा सरोकारको कुनै 
िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी 
��नको िन�पणको लािग यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त िनवेदन िदने �यि�ले िनवेदन 
िदन ु मा� पया�� र पूण� ह�न स�दैन । कुनै बौि�क 
उ�सकुता वा चासो दखेाई वा स�तो �चारबाजीको 
िनिहत उ�े�यले कुनै अमकु िववादलाई साव�जिनक 
सरोकारको िववाद भ�ने नामकरण गरी यस अदालतमा 
�वेश गद�मा ती सबै िववादह� �वतः असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त �याियक िन�पणका लािग 
िवचारणीय नै ह��छन् भ�ने होइन ।

४. साव�जिनक सरोकारको हक समब�धमा 
अिधव�ा राधे�याम अिधकारी िव�� मि��प�रषद ्
काया�लयसमेत भएको �रट िनवेदनमा (ने.का.प. 
२०४८, अंक १२, िन.नं. ४४३०) यस अदालतको 
िवशेष इजलासबाट पिहलोपटक िव�ततृ �या�या 
भएको छ । साव�जिनक सरोकारको हक के हो भ�ने 

स�ब�धमा उ� फैसलामा भिनएको छः "यिद कसैले 
कानून बिख�लाप कुनै काम गररे कुनै खास �यि� 
वा �यि�ह�लाई कुनै खास �ित पु�याउँछ भने 
�यो कुरा �य�तो �यि� वा �यि�ह�को �यि�गत 
हक वा सरोकारको कुरा ह��छ । �य�तै यिद कसैले 
कानून वा सिंवधानबमोिजम कुनै खास �यि� 
वा �यि�ह�को स�ब�धमा पालन गनु� पन� कुनै 
कानूनी कत��यको पालन गरने भने �यो पालन 
गराउने कुरा पिन �य�तो �यि� वा �यि�ह�को 
�यि�गत हक वा सरोकारको कुरा मािन�छ ।" सो 
फैसलामा "साव�जिनक हक वा सरोकारको िववादमा 
यस अदालतसम� िनवेदन िदने �यि�को �य�तो 
िववादको िवषयसगँ साथ�क स�ब�ध (Meaningful 
Relation) र ताि�वक सरोकार (Substantial 
Interest) ह�नुपन� र िववादमा मिुछएको साव�जिनक 
हक वा सरोकारको िवषयसगँ जनसाधारणको 
�ितिनिध�व िनजले सही �पमा गन� स�छ भ�ने 
कुराको िनजले अदालतलाई िव�ास िदलाउनु 
पद�छ" भनी िनि�त िस�ा�त नै कायम भएको 
दिेख�छ । साव�जिनक सरोकारको िववाद कुनै लहड 
र बौि�क िज�ासाको लािग अदालतमा �वेश गराउने 
िवषय होइन । यसै स�दभ�मा उ� फैसलामा उ�लेख 
ग�रएको छः "सरकार साव�जिनक िनकाय वा 
पदािधकारीको कुनै काम कारबाहीको केबल वैधता 
परी�ण गरी बौि�क लहडबाजी गन� वा अदालतबाट 
िन�पण ह�न नस�ने िवशु� वा �य�तै अ�य 
कुनै िववादलाई अदालतमा �याएर जनमानसमा 
आशकंा, तनाव वा कौतुहल उ�प�न गराई आ�नो 
�चार गराउने वा अदालतको िववेक, धैय� वा 
�मताको परी�ा गन� वा अ�य कुनै अवा�छनीय 
उ�े�य पूरा गन� �यास र �वृि�लाई अदालतले 
िन��सािहत गनु� पछ� ।"

५. साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी 
सो �े�ािधकारको �योगमा सही ढंगबाट ��ततु 
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नह�ने �विृ�लाई �ि�गत गद� यस अदालतको िवशेष 
इजलासले अ�यतु�साद खरले िव�� �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको उ��ेषणको 
�रट िनवेदनमा "सचेत नाग�रकको �पमा साव�जिनक 
हकिहतको �ितिनिध�व गरकेो ठा�ने जो कोहीले पिन 
आफूलाई िज�मवेार ढंगबाट ��तुत गन� स�नुपद�छ । 
केबल स�तो लोकि�यता, लहड वा चचा�मा आउने 
िहसाबले मा� ज�तोसुकै िवषयव�तुलाई िववादको 
�पमा अदालतसम� िलएर आउन े�वृि�ले �याय 
�णालीलाई नै अ�ठेरोमा धके�दछ । यसतफ�  
िनवेदकलगायत स�बि�धत सबैको �यानाकष�ण 
ह�न आव�यक छ ।" भनी (ने.का.प. २०७० अंक ३ 
िन.नं.८९७०) �यवहारस�मत �ि�कोण �य� गरकेो 
पाइ�छ ।

६. साव�जिनक हक वा सरोकारको 
िववादको स�दभ�मा यसअदालतको िवशेष 
इजलासबाट िमलनटोल सधुार सिमितका अ�य� 
िभमसेन पोखरलेसमेत िव�� �यव�थािपका ससंद ्
सिचवालयसमेत भएको �रट िनवेदनमा (ने.का.प. 
२०७०, अंक १, िन.नं. ८९४०) भएको िव�ततृ 
�या�या तथा िनद�शनह�लाई समेत यहा ँ��ततु गनु�  
सा�दिभ�क ह�ने देिख�छ । उ� �रट िनवेदनको आदशेमा 
भिनएको छः "साव�जिनक हक वा सरोकारको 
य�तो िववाद �याउने िनवेदकमा सो िववाद दता� 
गरपेिछ �यसको िन�पण भई नसकु�जेलस�म सो 
िववादमा सि�निहत ��को कानून र �यायस�मत 
समाधान गन� �ि�यामा अदालतलाई िनर�तर 
�पमा पृ�पोषण गरी सघाउ पु�याउन ुपन� दािय�व 
अ�तरिनिहत रहकेो ह��छ । कुनै खास वग� वा समूह 
वा सव�साधारण जनताको सरोकार वा िहतको 
िवषय समाई यस अदालतमा �वेश गन� �यि�ले 
केबल �रट िददँाको अव�थामा मा� अदालतलाई 
केही नयाँ खालको िववाद �याइिदएज�तो गन� 
तर �यसको िन�पणको चरणस�म आइपु�दा 

सो िवषयलाई बेवा�ता गन� �वृि�ले साव�जिनक 
सरोकार वा हकको िवषयलाई सही �ितिनिध�व 
गरकेो ठहद�न र �य�तो िववादमा िनवेदकको साथ�क 
स�ब�ध र ताि�वक सरोकार रहकेो मा�न पिन 
सिकँदैन । "�यसैगरी िनवेदनको अि�तम सनुवुाइ 
�ि�यामा सहभागी ह�न नआउने िनवेदकह�को 
स�ब�धमा उ� िनण�यमा भिनएको छः "साव�जिनक 
हक र सरोकारको िववाद भ�दै �रट िनवेदन िदने 
िनवेदकह� ��तुत �रट िनवेदनको अि�तम सुनुवाइ 
�ि�यामा सहभागी नह�नु, सो िसलिसलामा अनेक� 
पटक िनजह�लाई बोलाउँदासमते िवषयव�तुको 
ग�भीरतालाई बेवा�ता गद� िनजह� इजलास 
समयभरी इजलासमा देखासमते नपनु�ले िनजह�ले 
�रट िनवेदन दता� गदा�का बखत देखाएको चासो र 
सरोकार वा�तिवक नभई का�पिनक एवं अ�य 
अ��य उ�े�यबाट वशीभूत रहकेो भ�ने देिखएको   
छ । साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी �रट दता� 
गन� िनवेदकह�को यो हदको बेवा�तासमेतबाट 
��तुत िववादमा िनवेदकह�ले साव�जिनक 
सरोकारको नभई कुनै अमुक प� िवशेष वा 
आ�नो कुनै िनिहत उ�े�यको �ितिनिध�व गरकेो 
देिखन आएको छ । य�तो बनावटी सरोकार र 
�ितिनिध�वलाई असाधारण अिधकार�े�बाट 
िन�पण ग�रनुपन� साव�जिनक सरोकारको िववादको 
�योजनका लािग �ा� मा�न सिकन े अव�था 
रहने । तसथ� यी िनवेदकह�को ��तुत िववादको 
िवषयमा कुनै साथ�क स�ब�ध वा ताि�वक सरोकार 
रहकेो वा िवषयव�तुसगँ सरोकार रा�ने वा�तिवक 
सरोकारवालाको सही �ितिनिध�व िनजह�बाट 
भएको मा�न सिकएन ।" सो िनवेदनमा साव�जिनक 
सरोकारको िववादको िनवेदन िलएर आउने 
िनवेदकह�को समेत दािय�व रहने कुरालाई आ�मसात् 
गद� िनद�शना�मक आदशेसमेत जारी भएको पाइ�छ । 
उ� िनद�शना�मक आदेशमा "साव�जिनक सरोकारको 

१०१५० - अिधव�ा उ�म�साद �रजालसमेत िव. संिवधान सभा, नयाँ बाने�र, काठमाड�समते
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िववादको िवषयमा यस अदालतमा िनवेदन 
िदनुपूव� सो िवषयको कामकारबाही गनु�पन� वा गनु� 
नपन� कत��य भएको िनकाय वा पदािधकारीसम� 
आव�यक उपचारको लािग िनवेदन िदनुपन� र �यसरी 
िनवेदन िदएकोमा सो �ि�यामा अनुिचत िवल�ब भई 
वा सो �ि�या िन��भावी भई यस अदालतसम� 
उपचार माग गनु�परकेो भए सोको बेहोरासमेत 
िनवेदनमा खुलाउनु पन�, सोही िवषयमा यस 
अदालतमा िनवेदन िदनुपूव� िनवेदकले स�बि�धत 
पदािधकारी वा िनकायसम� सो कामकारबाही 
गर े वा नगरउेपर यस अदालतमा साव�जिनक 
सरोकारको िवषयमा िनवेदन दता� गराउन लागेको 
कुराको जानकारी गराई �यसको �माणसमेत �रट 
िनवेदनसाथ पेस गनु�पन�, साव�जिनक सरोकारको 
िववादको िवषयसगँ िनवेदकको साथ�क स�ब�ध र 
ताि�वक सरोकार रहकेो र स�बि�धत जनसमदुाय 
वा सव�साधारणको सरोकारलाई �ितिनिध�व गन� 
स�म रहकेो कुराको िव�ास ह�न े आधारह�समेत 
िनवेदनमा खुलाउनु पन�, �रट िनवेदनको िवषयव�तु 
साव�जिनक सरोकारको िववादको लािग पया�� र 
उपयु� रहकेो तथा सो िवषयमा सवैंधािनक वा 
कानूनी ��न सि�निहत रहकेो भ�ने त�य िनवेदकले 
�थािपत गनु�पन�, साव�जिनक सरोकारको िनवेदन 
दता� भएपिछ िनवेदकले सो िवषयमा िनर�तर 
�पमा अ�ययन, अनुस�धान गरी अदालतलाई 
कानून र िववेकस�मत िन�पण गन� सघाउ पु�याउनु 
पन�, काबुबािहरको प�रि�थितमा बाहके ��येक 
सुनुवाइको चरणमा उपि�थत भई �भावकारी पैरवी 
गनु� गराउनु पन�, साव�जिनक सरोकारको िववादमा 
समावेश भएको िवषयको जिटलता एवं ग�भीरता, 
आिथ�क एवं �ािविधक प� र �यसको �भाव 
मू�याङ्कन तथा सो िवषयको काया��वयनको 
अव�थासमतेको बारमेा स�बि�धत िनवेदकले 
िनवेदन दता� गनु�पूव� अ�ययन वा अनुस�धान गरी 

सोको �ितवेदनसमेत िनवेदनसाथ पेस गनु�पन�" 
भ�नेलगायतका िनद�शनह� जारी भएको पाइ�छ ।

७. साव�जिनक सरोकार िनवेदकले केबल 
िनवेदन दता� गदा�को अव�थामा मा� देखाएर पिन 
ह�दँैन । �रट िनवेदनको िकनारा ह�दँाको अव�थास�म सो 
िनवेदनको सनुवुाइको �ममा समावेश ह�न आउने सबै 
प�को िज�ासा समाधान गन� र सो िवषयको वा�तिवक 
सरोकारवालाह�लाई कुनै �ितकूल असर वा अ�याय 
नह�ने वा ग�भीर मका� नपरोस् भ�ने उ�े�यले �य�तो 
िवषयको �यायोिचत िन�पण कसरी ह�न स�छ भ�ने 
स�ब�धमा यथाथ� र िववेकस�मत सझुाव पेस गनु�  
साव�जिनक सरोकारको िववाद िलई आउने प�को थप 
िज�मेवारी र दािय�व रह�छ भनी िनवेदक बालकृ�ण 
नेउपाने िव�� मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत भएको 
�रट िनवेदनमा (ने.का.प. २०५४, िन.नं.६३९६) यस 
अदालतबाट िस�ा�त कायम भएको देिख�छ ।

८. उपयु��बमोिजम उि�लिखत �या�या 
तथा िस�ा�तह�बाट यस अदालतबाट साव�जिनक 
सरोकारका िववाद स�ब�धमा �प� धारणा ��ततु 
भएको देिख�छ । यस अदालतबाट ��ततु भएका 
��ा�तह� यो िनवेदन दायर गन� िनवेदकह�को हकमा 
समेत आकिष�त ह�ने देिख�छ । िनवेदकह� �वयं कानून 
�यवसायी रहेकाले यस अदालतबाट जारी भएका 
आदेश, िनद�शनह� तथा निजर िस�ा�तह�बार े
जानकार नभएको भ�न िमलेन । साव�जिनक 
सरोकारका िववाद स�ब�धमा यस अदालतबाट �य� 
भएका िनद�शनह�को पालना नगरी ��ततु िवषयलाई 
साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी अदालतमा दायर 
गरी प�पि�कामा अच�मको �रट दायर गरकेो भनी 
�चार�सार गराउने तर सनुवुाइको �ममा पूण��पमा 
बेवा�ता गन� �विृ� देिखएकोले िनवेदक कानून 
�यवसायीह�ले केबल लहडको आधारमा मा� िनवेदन 
गरकेो हो भ�ने अनमुान गन� सिक�छ । तर ब�ुन ुपन� 
कुरा के छ भने अदालत बौि�क लहड गन� वा आ�नो 
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उ�सकुता वा कु�ठा मेटाउने ठाउ ँहोइन ।
९. यसो भ�दाभ�द ैपिन ��ततु �रटमा जनु 

िवषय उठाइएको छ, �यसबारमेा यस अदालतबाट 
केही �ि�कोण ब�न ु उपय�ु देिख�छ । िनवेदकले 
मानवअिधकारको िवषय भनी स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकको आयामको �पमा यो िवषयलाई हेन� 
खोजेको र हा�ो सिंवधानले मानव अिधकारलाई उ�च 
मह�व �दान गरकेोले हा�ो स�दभ�मा यो िवषयलाई 
कसरी हे�रन ुपन� हो भ�ने िवषयमा यहा ँ केही �काश 
पान� आव�यक दिेखयो ।

१०. नपेालले लामो समयस�म लोकत�� 
र मानव अिधकारको लािग सघंष� ग�यो । २०४७ 
सालपिछ िनमा�ण भएका सिंवधानह�माफ� त मानव 
जीवनसगँ आधारभूत�पमा जोिडएका जीवन र 
�वत��ता, स�मान र समानता ज�ता िवषयले 
मौिलक हकको �पमा मा�यता पाएका छन ् । 
�यित मा� नभई नेपालको सिंवधानमा आिथ�क, 
सामािजक तथा साँ�कृितक अिधकारह� पिन 
��याभूत ग�रएका छन ् । यसरी हदेा� ��याभूत 
ग�रएका अिधकारह�को सूची लामो छ, तर 
अिधकारह�को लामो सूचीको सव��च �थानमा भने 
जीवन र स�मानको हक रह�छ । नेपाली जनताले 
भो�नु परकेो क�पूण� जीवन र ब�चनाको जुन ि�थित 
अिहले छ, �यसको अ��यको िनि�त पिन जीवनको 
हकको  पूण� स�मान ग�रनु आव�यक ह��छ । यसको 
िनि�त समान अवसरह� सृजना गद� रा�य�ारा 
�दान ग�रने सवेा र सुिवधामा सबै जनताको 
पह�चँ सुिनि�त ग�रएमा मा� स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउन ेहकको सहज उपभोग गन� सिक�छ । तसथ� 
स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हकको सहज उपयोग गन� 
पाउन े �यव�था गन�तफ�  रा�य सयं�� प�रचािलत 
ग�रन ुपछ� । जहा ँसहज र �व�थ जीवन िवलािसता 
ब�छ �यहाँ म�ृयु िनयिमत आकि�मकता र बा�यता 

ब�न पु�छ । यसलाई घोषणा ग�ररहनु नै पद�न ।
११. स�भवतः देशको आिथ�क, सामािजक, 

सा�ँकृितक कारणले होला नेपालमा म�ृयकुो 
अिधकारको बारमेा ग�भीरतापूव�क सोिचएको र 
छलफल भएको पाइदँनै । सै�ाि�तक�पमा हदेा� 
जीवनको हकिभ� इ�छा मरणको हकसमेत 
पद�छ । तर जहा ँ अिधकाशं जनताह� िजउनको 
लािग सघंष� ग�ररहकेा ह��छन ्�यहाँ रा�यको �यान 
पिन मानव मा�को अमू�य जीवन जोगाउनतेफ�  
केि��त रहन ुवा�छनीय ह��छ । हालको अव�था हदेा� 
रा�यले गास, बास, कपास, िश�ा, �वा��य, सरु�ा 
ज�ता अिधकारह�को वाि�छत �पमा स�मान गन� 
सकेको छैन । �यसैले यी हकह�को उपभोग गन� 
प�रि�थित िनमा�ण गन�तफ�  नै अदालतलगायतका 
सबै रा�य सयं��को �यान जानु आव�यक
देिख�छ ।

१२. जहासँ�म इ�छा मरणको �� छ, 
मािनसले आ�नो म�ृय ुरो�न पाउने िक नपाउने भ�ने 
िवषय नै ग�भीर �कृितको िवषय हो । असा�य रोगले 
थिलएको अव�थामा स�बि�धत �यि�को इ�छाअनसुार 
यसको �योगलाई अ�य�त सीिमत अव�थामा अ�य�त 
सतक� तापूव�क वैधािनकता �दान गनु�लाई केही 
हदस�म सकारा�मक �पमा िलन सिकएला तर यसले 
िन��याउने डरला�दो प�रि�थितलाई भने कसैले पिन 
िबस�न िम�दनै । यसले �याउने नकारा�मक �विृ�को 
िज�मेवारी वहन गन� हामी स�म छ� िक छैन� भनेर 
घोि�लन ु पन� ह��छ । यसमा धेर ै नैितकताका ��ह� 
पिन जोिडएर आउछँन् ।

१३. तुलना�मक िविधशा�मा िवकिसत 
मा�यताह�तफ�  हदेा� असा�य रोगीह�को 
हकमा िनज, िनजका सरं�क वा दैयादार तथा 
िचिक�सकसमेतको सहयोगमा केही सीप नला�ने 
भएपिछ औषधी टुटाएको वा भेि�टलेटरबाट 

१०१५० - अिधव�ा उ�म�साद �रजालसमेत िव. संिवधान सभा, नयाँ बाने�र, काठमाड�समते
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हटाएका आिद उदाहरणह� पाइ�छन ् । हामी 
कहाँ पिन िबरामीह�ले सचेत रहदैँको अव�थामा 
�वे�छाले उपचारस�ब�धी सवेा िलन इ�कार गरकेा 
उदाहरणह� भेिट�छन ्। यी कुराह�लाई बा�या�मक 
प�रि�थितमा �वीकार ग�रन ु एउटा कुरा हो तर 
यसैलाई अिधकारको �पमा �वीकार ग�रनु अक� 
कुरा हो । आव�यक �यूनतम �वा��य सेवा आम 
जनताको सहज पह�चँमा नरहकेो र ग�रबी, अिश�ा 
तथा अ�य ब�चनाका कारण समयमा �वा��य 
उपचार पाउन नस�न ेप�रि�थितमा अिहले नै इ�छा 
मरणलाई अिधकारको �पमा घोषणा गनु� मानव 
अिधकारकै �ि�बाट पिन ��यु�पादक ह�न स�छ ।

१४. यस स�दभ�मा िवचार ग�रन ु पन� थप 
पाटो पिन छ । नेपालमा िव.स.ं २०६२/६३ को 
राजनैितक प�रवत�नप�ात् नया ँ संिवधान बनाउनको 
लािग संिवधानसभा सद�यको िनवा�चन स�प�न 
भई गठन भएको सिंवधानसभाको मौिलक अिधकार 
तथा िनद�शक िस�ा�त सिमितको काय��े�अ�तग�त 
िविभ�न टोलीमाफ� त सझुावह� संकलन गन� �ममा 
सय� सझुावह� ��ततु भएको देिख�छ ।1 ती 
सझुावह�म�ये बा�ँन पाउने हक सरुि�त गन�का लािग 
चािहने �यूनतम सत� रा�यले पूरा गनु�पन�, �या�सर, 
मगृौला, हेपाटाइिटस, मटुु, एड्स, �ेन ट्यमुर ज�ता 
ठूला रोगको उपचारको स�पूण� िज�मा रा�यले 
िलनपुन�, आधारभूत �वा��य सेवालाई िनःश�ुक 
बनाइनपुन�, �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउनपुन� 
ज�ता जीवनसगँ स�बि�धत अिधकारह�को �यव�था 
ह�न ु पन� सझुावह� ��ततु भएको पाइ�छ ।2 तर 
िनवेदकह�ले उठाएको मन� पाउने हकको िवषयमा 
कुनै टोलीसम� पिन सझुाव ��ततु ह�न सकेको 
देिखएन । यसबाट पिन आम नाग�रकह�ले उ� 
हक�ित चासो नराखेको तथा �ाथिमकता निदएको 

1 संिवधानसभा दप�ण hr.parliament.gov.np
2 ऐ.ऐ.

�ितत ह��छ । ��ततु िनवेदन सिंवधान ब�ने �ि�यामा 
नै रहेको अव�थामा दता� गरकेो देिख�छ तर संिवधान 
िनमा�णको �ममा यी िनवेदकह�ले सझुाव िदए वा 
निदएको तथा िनवेदकह�ले यसबारमेा कुनै िकिसमको 
पहल गर ेवा नगरकेो स�ब�धमा केही खलुाउन सकेको 
दिेखएन । संिवधान िनमा�णको �ममा कुनै पिन 
मा�यमबाट सिंवधानसभासम� आ�ना सझुावह� 
प�ुयाउन स�ने अवसर सबैलाई �ा� भएकै हो । सो 
अवसरको उपयोग िनवेदकह�ले गर ेवा गरनेन् थाहा 
भएन । संिवधानमा के कुन िवषयव�त ु समेट्ने भ�ने 
कुराको िनधा�रण गन� अिधकार त�कालीन अव�थामा 
मौजदुा संिवधानसभालाई मा� भएको ह�दँा सो िवषयमा 
�यायालयबाट यसो गनु�  वा उसो गनु�  भनी िनद�श गनु�  
पिन उपय�ु ह�दँैन । साथै हाल सिंवधानसभाबाट 
नया ँ संिवधान बनी लागू भइसकेको अव�थामा उ� 
संिवधानमा मौिलक हकको �पमा रा�न ु पन� भनी 
िनवेदकह�ले उठाएको िवषय समय सा�दिभ�क पिन 
दिेखन आएन ।

१५. तसथ�, उपयु�� आधार र कारणह�बाट 
िनवेदकह�ले उठाएको िवषय स�ब�धमा नेपालको 
शैि�क चेतनाको �तर, �वा��य सेवाको अव�था, 
ग�भीर िकिसमका िनको नह�ने िबरामीह�को अव�था 
र उनीह�को भावना, अपराधको दर, सामािजक 
उ�रदािय�व, सामािजक नैितकता आिद िवषयमा 
िव�ततृ अ�ययन अनसु�धान नगरी हचवुाको भरमा 
कानून बनाउन ु पन� आव�यकता रहेको भ�न सिकने 
अव�था पिन दिेखएन । यसो त सामािजक आव�यकता 
र �ाथिमकताको आधारमा यस िवषयमा छलफल, 
अ�ययन, अनसु�धान ह�नको लािग कुनै ब�दजे रहे 
भएको अव�था पिन छैन । तर केही वष�अिघ मा� जारी 
भएको सिंवधानमा मौिलक हकको �पमा समावेश 
नग�रएको ��ततु िवषयमा कानून बनाउन ु भनी 
अदालतबाट परमादशे जारी गन� उिचत र आव�यक 
ह�ने देिखएन । तसथ�, ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने 



2221

ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइ िदनू ।

उ� राय मेरो सहमित छ ।
�या. दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत : महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल भा� ७ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही

आदेश िमित : २०७५।९।१५
०७४-WO-०९०५

म�ुा : उ��ेषण

�रट िनवेदक : क�चनपरु िज�ला भीमद� नगरपािलका 
वडा नं. १८ जानक�टोल ब�ने वष� ६४ को 
सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय महे��नगर, 
क�चनपरुका सेवा िनव�ृ लेखा िनय��क 
लोकराज जोशी

िव��
िवप�ी / ��यथ� : नेपाल सरकार, अथ� म��ालय, 

िसंहदरबार, काठमाड�

 
 § सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, 

२०६७ ऐनको दफा ३९ को अथ� नेपाल 
सरकारलाई आिथ�क दािय�व पन� गरी 
पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको 
दरब�दी �वीकृत गदा� वा �य�ता 
पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको 
पा�र�िमक तथा सवेा सुिवधा थप 
गनु�अिघ नपेाल सरकार, अथ� म��ालयको 
�वीकृित िलनुपन� भ�नसे�म हो । ��तुत 
�रट िनवेदनमा �रट िनवेदकको दरब�दी 
�वीकृत भएको, वा िनजको सेवा सुिवधा, 
पा�र�िमक थप भएको िवषय नभई पिहला 
नै �वीकृत भएको िनजको दरब�दीको 
समायोजनस�म भएको भ�ने अव�था 
देिखने ।

(�करण नं.५)
 § िनवेदक िनवृि�भरण �ा�त गन� अयो�य 

�यि� रह ेभएको भ�ने आधार �थािपत ह�न 
नसकेको ि�थितमा िनजले िनवृि�भरण 
नपाउने अथ� गनु� औिच�यपूण� नह�ने ।

(�करण नं.६)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िटकाराम भ�राई

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  
उप�यायािधव�ा�य �ी च��कुमार पोखरले, 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी टंक�साद दलुाल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
 § सदूुर पि�मा�चल िव�िव�ालय ऐन, २०६७
 § सदूुर पि�मा�चल िव�िव�ालय िश�क 

कम�चारी सेवा िनयमावली, २०६९

१०१५१ - लोकराज जोशी िव. नेपाल सरकार, अथ� म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�

�नण�य नं. १०१५१
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आदेश
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ एवं १३३(२) (३) बमोिजम यसै 
अदालतको अिधकार�े�िभ�को भई दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश यस�कार 
छः-

त�य ख�ड
म िनवेदक सदूुर पि�चमा�चल िव�विव�ालय 

ऐन, २०६७ बमोिजम �थािपत सदूुर पि�चमा�चल 
िव�विव�ालयको के��ीय  आिथ�क �शासन 
महाशाखाबाट िमित २०७३ भा� १ गते राजीनामा गरी 
अवकाश �ा� लेखा अिधकृत ह� ँ। मेरो सेवाको स�ुवात 
�ी िस�नाथ बह�मखुी �या�पस, क�चनपरुमा २०३७ 
सालबाट लेखापाल पदमा ि�भवुन िव� िव�ालयको 
िनयमानसुार सेवा सिुवधा ह�ने गरी िनयिु� भएको र िमित 
२०५०।१०।२९ को प�ले िमित २०५०।०८।०५ 
देिख लागू ह�ने गरी लेखापाल पदमा �थायी िनयिु� 
िदइएको िथयो । िमित २०५२।०४।०१ मा लेखापाल 
पदबाट �शासनको पिन कामकाज गन� गरी लेखा 
अिधकृत पदमा बढुवा ग�रएको िथयो । िनर�तर सेवा गन� 
�ममा िमित २०६१।०३।०१ बाट लागू ह�ने गरी लेखा 
िनय��क पदमा पदो�नित ग�रएको िथयो । म िनवेदक 
२०३७ सालमा ि�भवुन िव�विव�ालयबाट स�ब�धन 
�ा�त समदुायमा आधा�रत �ी िस�नाथ बह�मखुी 
�या�पसमा २०३७ सालबाट अनवरत �पमा लेखा 
�शासनको िज�मेवारी वहन गरी आएको र २०६९ 
चै� मिहनाबाट सदूुर पि�चमा�चल िव�विव�ालय ऐन, 
२०६७ लागू भएप�चात् उ� समदुाियक �या�पस 
सदूुर पि�चमा�चल िव�विव�ालयमा समायोजन ह�दँा 
�थायी लेखा िनय��कको �पमा म पिन समायोिजत 
भएको िथए ँ । िमित २०७३।५।१ मा सेवा िनव�ृ 
भएप�चात् कानूनबमोिजम �ा�त गनु�पन� िनविृ�भरण 
नपाएकोले मैले सदूुरपि�चमा�चल िव�िव�ालयमा 
िमित २०७३।८।१ दिेख पटकपटक िलिखत तथा 

मौिखक िनवेदन गदा� कुनै सनुवुाइ नै गरकेो छैन । 
िनर�तर ३६ वष� िव�विव�ालयको सेवाप�चात् हाल 
म सेवा िनव�ृ जीवन �यितत ग�ररहेको छु । जीवनको 
�वण�म काल िव�िव�ालयमा �यितत गर े तापिन 
सेवा िनव�ृ भएप�चात् कानूनबमोिजम मैले �ा�त गन� 
िनविृ�भरण निदएकोले बा�य भई िनविृ�भरण उपल�ध 
गराई पाउने �योजनाथ� स�मािनत अदालतसम� िमित 
२०७५।१।९ मा उ��ेषण परमादेश (०७४-WO-
०७४२) समेत �रट िनवेदन दता� गरी हाल उ� �रट 
िनवेदन स�मािनत अदालतमा िवचाराधीन रहेको छ ।

मैले िनविृ�भरण पाउ ँ भनी पटकपटक 
मौिखक तथा िलिखत िनवेदन गरकेो अव�थामा मलाई 
सदूुरपि�चम िव�विव�ालयले अथ� म��ालयबाट 
कुनै िनण�य र सहमित नआएको भनी िनविृ�भरण 
िदन इ�कार ग�रएको िथयो । लामो समयस�म 
पिन कुनै जवाफ नआएको र मैले कानूनबमोिजम 
पाउनपुन� रकम नपाएकोले यसै स�मािनत अदालतमा 
परमादेशसमेतको उि�लिखत �रट दता� गराएको िथए ँ। 
हाल िवप�ी अथ� म��ालयले िमित २०७४।१२।२० 
को सिचव�तरीय िनण�य भएको बेहोरा उ�लेख 
गरी २०७४।१२।२१ को च.नं. १६०९ प�को 
जानकारी िमित २०७५।०२।१३ मा गराई �यसको 
जानकारी सदूुरपि�चम िव�विव�ालयले मलाई िमित 
२०७५।२।१३ मा गराएकोले सािबक िनवेदनले 
मा� मेरो उपचार स�भव नभएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । मलाई �ा�त 
उ� प�मा िवप�ी अथ� म��ालयले सदूुरपि�चम 
िव�विव�ालय ऐनको दफा ३९ मा िव�विव�ालयले 
नेपाल सरकारलाई आिथ�क दािय�व पन� गरी कुनै 
पदािधकारी िश�क तथा कम�चारीको दरब�दी 
�वीकृत गदा� वा �य�ता पदािधकारी कम�चारीह�को 
पा�र�िमक तथा सेवा सिुवधा थप गनु�अिघ नेपाल 
सरकार अथ� म��ालयको �वीकृित िलनपुन�छ भ�ने  
�यव�था भएकोमा िनयमावलीमा अवकाश सिुवधाको 
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�यव�था गनु�अिघ यस म��ालयको �वीकृित िलएको 
नदिेखएको अव�थामा िनविृ�भरणका लािग �वीकृित 
�दान गन� नसिकने बेहोरा िमित २०७४।१२।२० 
को सिचव�तरको िनण�यानसुार अनरुोध छ भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भएको छ । उ� प�को आधारमा मैले 
सदूुरपि�चम िव�विव�ालयमा य�ो लामो समयस�ममा 
सेवा गरबेापत िनव�ृ भई ब�ने समयमा केही पिन 
नपाउने ि�थितको सजृना भएको छ । सदूुर पि�चमा�चल 
िव�विव�ालय ऐन तथा िनयमावलीले िश�क तथा 
कम�चारीलाई िनजको िनयिु� ह�दँा त�काल लागू 
रहेको तलब, उपदान, िनविृ�भरण स�ब�धमा उिचत 
�यव�था गरी सेवा सत�ह�को सिुन�चतता गरकेो छ ।

अथ� म��ालयको उ� प�मा उ�लेख ग�रए 
ज�तो िनविृ�भरण िदने िवषय दरब�दी थप वा सेवा 
सिुवधा थप गरेको िवषय नभएर सेवा िनव�ृ भएप�चात 
पाउने सिुवधा भएकोले िनविृ�भरणको िवषयमा 
उ� दफा ३९ आकिष�त ह�न स�दनै । उ� ऐनको 
दफा ३१ र दफा ४३ ले ऐनको उ�े�य काया��वयन 
गन� िव�विव�ालयले आव�यक िनयम बनाउने 
अिधकार ��यायोजन गरकेो र सोही ��यायोिजत 
अिधकारबमोिजम बनेका िश�क कम�चारी सेवा 
िनयमावली, २०६९ ले िनविृ�भरणको �यव�था 
गरकेोले िवधाियका�ारा िनिम�त ऐनको अि�तयार 
�योग गरी बनेको िनयमावलीबमोिजम िदइने सेवा 
सिुवधा िवप�ी अथ� म��ालयको �विववेकको 
िवषय नभएकोले संसद ्�ारा िनिम�त कानूनलाई नै 
शकुंिचत बनाउने गरी ग�रएको भिनएको िवप�ी अथ� 
म��ालयको सिचव�तरीय िमित २०७४।१२।२० को 
िनण�य र सोबमोिजमको प�ाचारसमेत ��यायोिजत 
िवधायनस�ब�धी अवधारणा, िवधाियक� कानून र 
कानून िनमा�णको �ि�या एवम् शि� पथृक�करणको 
िस�ा�तिवपरीत छ ।

उ� िनण�य र प�ाचारले म �रट िनवेदकलगायत 
सोही �कृितका अ�य िश�क कम�चारीले समेत 

कानूनबमोिजम पाउनपुन� िनविृ�भरण �ा�त गन� 
नसकेको �प� भएकोले िवप�ीह�को उ� काय� सदूुर 
पि�चमा�चल  िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवा 
िनयमावली, २०६९ को िनयम ५१, ५४(४), ५५ 
(१), (२), (३) तथा ऐ.को आिथ�क �शासनस�ब�धी 
िनयमावली, २०६९ को िनयम १०७(२) समेतको 
िवपरीत रहेको छ । तसथ� मािथ उि�लिखत हाल 
िवचाराधीन �रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयव�तहु� 
सोही �रट िनवेदनको रोहबाट स�बोधन ह�ने भएकोले 
��ततु �रट िनवेदनबाट ��यथ� अथ� म��ालयको सिचव 
�तरीय भिनएको िमित २०७४।१२।२० को िनण�य र 
सोको आधारमा मलाई जानकारी गराइएको प�समेत 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िव�विव�ालय 
ऐन र सोबमोिजम बनेको िनयमावलीअन�ुप म 
िनवेदकलाई िनविृ�भरणको रकम उपल�ध गराउन ु
भनी परमादेशलगायत अ�य जो चािहने आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदक लोकराज 
जोशीको तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
�रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार र कारणसिहत 
यो आदेश�ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा यो 
आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद 
सूचना पठाई सोको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध नाघेपिछ िनययानसुार पेस गनू� । साथै ियनै 
िनवेदकले िनविृ�भरण उपल�ध गराई पाउ ँभनी िमित 
२०७५।१।९ मा दायर गरकेो ०७४-WO-०७४२ �रट 
िनवेदन साथै राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७५।२।२४ को आदेश ।

१०१५१ - लोकराज जोशी िव. नेपाल सरकार, अथ� म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�
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सदूुर पि�चमा�चल िव�विव�ालयका 
अिनवाय� अवकाश तथा �वेि�छक अवकाश िलई 
िनव�ृ ह�ने िश�कका लािग िनयमानसुार िनव�ृभरण 
�दान गन� �वीकृितका लािग माग भई आएकोमा सदूुर 
पि�चमा�चल िव�विव�ालय ऐन, २०६७ को दफा 
३९ बमोिजम िव�विव�ालयले नेपाल सरकारलाई 
आिथ�क दािय�व पन� गरी पदािधकारी, िश�क 
तथा कम�चारीको दरब�दी �वीकृत गदा� वा �य�ता 
पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको पा�र�िमक तथा 
सेवा सिुवधा थप गनु�अिघ यस म��ालयको �वीकृित 
िलएको नदेिखएको अव�थामा िनविृ�भरणका लािग 
�वीकृित �दान गन� नसिकने भनी यस म��ालयबाट 
स�बि�धत िनकायलाई जानकारी गराइएको हो । सदूुर 
पि�चमा�चल िव�विव�ालय ऐन, २०६८ को दफा 
३९ मा आिथ�क दािय�व पन� िवषयमा यस म��ालयको 
�वीकृित िलई िनयम बनाउन ु पन� �यव�था रहेकोले 
यस म��ालयको �वीकृितबेगर बनेको िनयमावलीको 
�यव�थाअनसुार यस म��ालयले सोको दािय�व बहन 
गनु�  पन� होइन । िनवेदनमा उ�लेख गनु�  भएका आधार 
र कारणह�बाट िवप�ीले यस म��ालयलाई के कित 
कारणले िवप�ी बनाउन ुभएको हो, यस म��ालयको 
के क�तो काम कारबाहीबाट िनजको हक अिधकारमा 
असर पन� गएको हो भ�ने स�ब�धमा िनवेदनमा किहकँतै 
उ�लेख गन� स�नभुएको छैन । यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउन ुपन� अव�था नभएको ि�थितमा िनवेदन 
दाबी तक� सङ्गत र औिच�यपूण� छैन, �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, 
अथ� म��ालयको तफ� बाट ऐ.का सिचव िशिशरकुमार 
ढुङ्गानाको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम म�ुा पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदक लोकराज जोशीको तफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  अिधव�ा �ी िटकाराम 

भ�राईले िनवेदक ि�भवुन िव�िव�ालयबाट स�ब�धन 
�ा� समदुायमा आधा�रत िस�नाथ बह�मखुी �या�पसमा 
२०३७ सालमा लेखापाल पदमा अ�थायी�पमा 
सेवा �वेश गरकेा ह�न् । िमित २०५०।८।५ देिख 
�थायी िनयिु� भई अनवरत �पमा लेखा �शासनको 
िज�मेवारी बहन गरी आएको अव�थामा िमित २०६९ 
चै� मिहनाबाट सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, 
२०६७ लागू भएप�चात् उ� समदुाियक �या�पस 
सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालयमा समायोजन ह�दँा 
िनवेदकसमेत �थायी लेखा िनय��कको �पमा 
समायोिजत भएका िथए । पिछ �वेि�छक अवकाश 
िलई सेवा िनव�ृ भइसकेप�ात् िनवेदकले सदूुर 
पि�मा�चल िव�िव�ालय ऐन, २०६७ को दफा 
२०(४), २०(६), ४३ र ऐ.को िनयमावली, २०६९ 
को िनयम ५१, ५५(१)(२)(३), १०७(२) लगायतको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िनविृ�भरणलगायतका 
अ�य सिुवधा माग गरकेोमा िवप�ीह�ले उ� सिुवधा 
निदने भनी गरकेो िनण�य कानूनिवपरीत छ, उ� 
िनण�यबाट िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा समेत आघात पन� गएको छ । अतः िनवेदकले 
िनविृ�भरण नपाउनेस�ब�धी िवप�ी अथ� म��ालयको 
िमित २०७४।१२।२० को सिचव�तरीय गैरकानूनी 
िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकले 
�ा�त गनु�पन� कानूनबमोिजमको िनविृ�भरणलगायतको 
सिुवधा िदन,ु िदलाउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी सदूुर पि�मा�चल िव�िव�ालयको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
टंक�साद दलुालले अथ� म��ालयको प�स�ंया 
३५०-३(क) च.नं.१६०९, िमित २०७४।१२।२१ को 
प�बमोिजम िनवेदकलाई िनविृ�भरण उपल�ध गराउन 
सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, २०६७ को 
दफा ३९ को कानूनी �यव�थाबमोिजम नसिकने भ�ने 
बेहोरासिहतको प� िव�विव�ालयलाई �ा� भएको छ । 
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नेपाल सरकार अथ� म��ालयबाट बजेट िनकासा नभई 
�रट िनवेदकलाई यस िव�विव�ालयले िनविृ�भरण 
उपल�ध गराउन स�ने होइन, अथ� म��ालयको 
प�बमोिजम िनवेदकले िनविृ�भरणको सिुवधा नपाउने 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ीम�येको नेपाल सरकार, अथ� 
म��ालय, काठमाड�समेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा�य �ी च��कुमार पोखरलेले सदूुर 
पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ 
बमोिजम िव�विव�ालयले नेपाल सरकारलाई आिथ�क 
दािय�व पन� गरी पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको 
दरब�दी �वीकृत गदा� वा �य�ता पदािधकारी, िश�क 
तथा कम�चारीको पा�र�िमक तथा सेवा सिुवधा थप 
गनु�अिघ नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको �वीकृित 
िलनपुन� भ�ने �यव�था छ । आिथ�क दािय�व पन� िवषयमा 
अथ� म��ालयको �वीकृित िलएर मा�ै िनयम बनाउनपुन� 
अव�थामा िव�िव�ालयको िनयमावलीमा अवकाश 
सिुवधाको �यव�था गनु�अिघ यस म��ालयको �वीकृित 
िलएको नदेिखएकोले म��ालयको �वीकृितबेगर बनेको 
िनयमावलीको �यव�थाअनसुारको दािय�व म��ालयले 
बहन गनु�पन� होइन, �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी 
बहस गनु�भयो ।

िनवेदक िस�नाथ बह�मखुी �या�पसमा 
काय�रत रहेकोमा उ� �या�पस पिछ सदूुर पि�मा�चल 
िव�िव�ालयमा समायोिजत ह�दँा िनवेदकसमेत 
समायोिजत ह�न गएको र िमित २०७३।५।१ मा िनजले 
सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालयबाट अवकाश �ा�त 
गरपेिछ सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन तथा 
ऐ. को िनयमावली तथा िव�िव�ालयको आिथ�क 
�शासनस�ब�धी िनयमावली, २०६९ को आधारमा 
िनवेदकले उपदान, िनविृ�भरणलगायतको सिुवधा 
�ा�त गनु�पन�मा सो �ा� गन� नसकेको र उ� काय� 
कानूनिवपरीत ह�दँा �रट िनवेदकले कानूनबमोिजम �ा� 
गनु�पन� िनविृ�भरण, उपदानलगायतका अ�य सिुवधा 

त�ु�त उपल�ध गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी यस अदालतमा 
िनवेदकको िनवेदन िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
िवप�ी अथ� म��ालयको िमित २०७४।१२।२० 
को (सिचव�तरीय) िनण�यानसुार िनवेदकको 
िनविृ�भरणका िनि�त �वीकृित िदन नसिकने भनी 
गरकेो िनण�य गैरकानूनी ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी, िनवेदकलाई िनविृ�भरण िदन,ु िदलाउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने मागदाबीसिहत ��ततु �रट िनवेदन पन� आएको 
दिेखयो ।

यसरी �रट िनवेदक र िवप�ीह�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको 
बहस िजिकर सनुी �रट िनवेदनसिहतको िमिसल 
संल�न �माण कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा�, 
िवप�ीह�को नाममा �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , िनवेदक िमित 
२०३७।१०।२० मा समदुाियक �या�पसको �पमा 
रहेको िस�नाथ मानिवक� �या�पसमा ि�भवुन 
िव�िव�ालयको �चिलत िनयमानसुार तलब भ�ा 
खान पाउने गरी लेखापाल पदमा िनय�ु भई िमित 
२०५०।१०।२९ मा िनजले उ� पदको �थायी 
िनयिु� �ा� गरकेो दिेखयो । पिछ �या�पसको 
स�चालक सिमितको बैठकबाट िनवेदक िमित 
२०५२।४।१ मा लेखापाल पदबाट �शासनको 
पिन कामकाज गन� गरी लेखा अिधकृतको पदमा र 
िमित २०६१।२।२२ मा लेखा िनय��कको पदमा 
पदो�नित भई सोको बोधाथ� कम�चारी स�चयकोषलाई 
समेत िदएको देिख�छ । सोप�ात् िनवेदक स.ुप. 
िव�िव�ालयमा अिधकृत ि�तीय पदमा समायोजन 
भएकोमा िववाद देिखदैँन । यसरी समायोिजत एवं 
सोहीअन�ुप पद�थापन भई काय�रत रहदैँ आएको 
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िनवेदकले िमित २०७३।५।१ देिख लागू ह�ने गरी सदूुर 
पि�मा�चल िव�िव�ालयका रिज��ारसम� िदएको 
िनजको �वेि�छक राजीनामा प� उ� िव�िव�ालयका 
रिज��ारबाट िमित २०७३।४।३२ मा �वीकृत 
भएको देिखयो । राजीनामाप�ात् िनवेदकले आफूले 
िव�िव�ालयको िनयमानसुार �ा� गनु�पन� सिुवधा तथा 
िनव�ृभरण उपल�ध गराई पाउ ँभनी सदूुर पि�मा�चल 
िव�िव�ालयको रिज��ारसम� िदएको िनवेदनमा 
िवप�ी अथ� म��ालयको प�सं�या ३५०-३(क) च.नं. 
१६०९, िमित २०७४।१२।२१ को प�बमोिजम सदूुर 
पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, २०६७ को दफा 
३९ मा िव�विव�ालयले नेपाल सरकारलाई आिथ�क 
दािय�व पन� गरी पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको 
दरब�दी �वीकृत गदा� वा �य�ता पदािधकारी, िश�क 
तथा कम�चारीको पा�र�िमक तथा सेवा सिुवधा थप 
गनु�अिघ नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको �वीकृित 
िलनपुन�छ भ�ने �यव�था भएकोमा िनयमावलीमा 
अवकाश सिुवधाको �यव�था गनु�अिघ यस म��ालयको 
�वीकृित िलएको नदिेखएको अव�थामा िनविृ�भरणका 
लािग �वीकृित �दान गन� नसिकने भनी िनण�य गरी 
सोको प�ाचार िनवेदकलाई गरकेोले िवप�ीको उ� 
गैरकानूनी िनण�य, प�ाचार बदर गरी िनविृ�भरण 
िदलाई पाउ ँ भ�ने िनवेदकको म�ुय िजिकर रहेको 
देिख�छ ।

३. सो स�ब�धमा िवचार गदा�, ि�भवुन 
िव�िव�ालयको स�ब�धन �ा� समदुाियक 
�या�पसका �पमा �थािपत िस�नाथ बह�मखुी 
�या�पसबाट सेवा �वेश गरकेा िनज िनवेदक 
�या�पसको समायोजनसगैँ सदूुर पि�मा�चल 
िव�विव�ालयको अिधकृत ि�तीय �ेणीको पदमा 
समायोजन भएकोमा िववाद देिखदैनँ । पिछ िनवेदकले 
िदएको �वेि�छक राजीनामासमेत सदूुर पि�मा�चल 
िव� िव�ालयका रिज��ारबाट �वीकृत भएको 
देिखयो । सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, २०६७ 

को दफा ३(२) मा “यो ऐन �ार�भ ह�दँाका बखत नेपाल 
सरकारबाट अनदुान �ा� गरी ि�भवुन िव�िव�ालयको 
आङ्िगक �या�पसको �पमा क�चनपरु िज�लाको 
भीमद� नगरपािलकामा स�चािलत िस�नाथ िव�ान 
�या�पस, भीमद�नगर र स�ब�धन �ा� िस�नाथ 
बह�मखुी �या�पस भीमद�नगरलाई संय�ु �पमा 
समावेश ग�रएको भ�ने कुरा �प� उ�लेख भएको 
दिेख�छ । सोही ऐनको दफा २० को उपदफा ४ मा 
कुनै �या�पस िव�िव�ालयको आङ्िगक �या�पसको 
�पमा स�चालन भएपिछ सो �या�पसमा काय�रत 
िश�क तथा कम�चारीह� िव�िव�ालयको आङ्िगक 
�या�पसको िश�क तथा कम�चारीको �पमा रहनेछन् 
भनी उ�लेख भई ऐ. दफाको उपदफा ६ मा “उपदफा 
(४) बमोिजम िव�िव�ालयको आङ्िगक �या�पसको 
िश�क तथा कम�चारीको �पमा रहने िश�क तथा 
कम�चारीले स�बि�धत �या�पसमा गरकेो �थायी सेवा 
िव�िव�ालयअ�तग�तको आङ्िगक �या�पसमा गरेको 
मािननेछ र सोहीबमोिजम िनजह�को सेवा अविध 
गणना ह�ने” भनी उ�लेख भएको देिख�छ ।

४. िवप�ी सदूुर पि�मा�चल िव�िव�ालयबाट 
िनवेदकलाई िदइएको िमित २०६९।१२।१ को 
िनवेदकको समायोजन प�को बेहोरा हेदा�समेत 
“िनवेदक ि�भुवन िव�िव�ालयको स�ब�धन 
�ा� िस�नाथ बह�मखुी �या�पस मह�े�नगरमा 
लेखा िनय��क पदमा काय�रत रहकेोमा सदूुर 
पि�मा�चल िव�िव�ालय ऐन, २०६७ को दफा 
३(२) अनुसार िस�नाथ बह�मखुी �या�पस सदूुर 
पि�मा�चल िव�िव�ालयमा समावेश भएकोले 
स.ुप. िव�िव�ालय ऐन, २०६७, सु.प. िव�िव�ालय 
िश�क, कम�चारी सेवा िनयमावली, २०६९ को दफा 
५२(४) र १६(४) अनुसार िनजले िस�नाथ बह�मखुी 
�या�पसमा अिविछ�न �पमा पूण�कालीन सवेा सु� 
गरको िमितदेिख नै सवेा अविध गणना ह�ने गरी सु.प. 
िव�िव�ालयको काय�कारी प�रषद्को िनण�यले 
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िमित २०६९।१२।१ देिख लागू ह�ने गरी समायोजन 
ग�रएको” भनी िनवेदकलाई अिधकृत ि�तीय �ेणीको 
पदमा समायोजन ग�रएको देिख�छ । �थायी िनयिु� 
भएका िनवेदक समायोजनपूव� िस�नाथ बह�मखुी 
�या�पसमा दरब�दीरत रही काय�रत रहेकोमा पिछ 
िनवेदक काय�रत रहेको �या�पस सदुूर पि�मा�चल 
िव�िव�ालयमा समायोजन ह�न गई िनवेदकको 
पदसमेत सोहीबमोिजम समायोजन ह�न गएको भ�ने 
अव�था उि�लिखत कानूनी �यव�था र िनवेदकलाई 
िदइएको प� बेहोराबाट देिख�छ । साथै िनवेदक 
समदुाियक �या�पस ह�दैँ स.ुप. िव�िव�ालयको 
कम�चारीका �पमा रही िनजले तलब भ�ा, स�चयकोष 
क�ीलगायतका सिुवधाह� खाई पाई आएकोमा समेत 
िववाद दिेखदैँन ।

५. िमिसल संल�न िवप�ी अथ� म��ालयका 
सिचवको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ हेदा�, सदूुर 
पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ 
बमोिजम िव�विव�ालयले नेपाल सरकारलाई आिथ�क 
दािय�व पन� गरी पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको 
दरब�दी �वीकृत गदा� वा �य�ता पदािधकारी, िश�क 
तथा कम�चारीको पा�र�िमक तथा सेवा सिुवधा थप 
गनु�अिघ नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको �वीकृित 
िलनपुन� भ�ने �यव�था भएकोमा िव�िव�ालयले 
िनयमावलीमा अवकाश सिुवधाको �यव�था गनु�अिघ 
उ� म��ालयको �वीकृित िलएको नदेिखएकोले 
िनवेदकको िनविृ�भरणको दािय�व आफूले बहन 
गनु�पन� होइन भ�ने बेहोराको िलिखत जवाफ िफराएको 
देिखयो । सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय ऐन, 
२०६७ को दफा ४३ को कानूनी �यव�था हेदा�, 
“ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� िव�िव�ालयले 
आव�यक िनयम बनाउन स�नेछ” भ�ने उ�लेख छ । 
यसको अथ� िव�िव�ालयले उ� ऐनले ��याभूत गरकेो 
अि�तयारीबमोिजम आव�यकताअनसुार िनयम बनाई 
लागू गन� स�ने नै ह��छ, िनयमावली बनाउदँा अथ� 

म��ालयको अिनवाय� �वीकृित िलनपुन� भ�ने ऐनमा 
�यव�था भएको देिखदँनै । यस अथ�मा िव�िव�ालयले 
िनयमावली बनाउन अथ� म��ालयको �वीकृित िलनपुन� 
भ�ने अथ� गनु�  कानूनस�मत ह�ने दिेखदँैन । साथै ऐनको 
दफा ३९ को अथ� नेपाल सरकारलाई आिथ�क दािय�व 
पन� गरी पदािधकारी, िश�क तथा कम�चारीको दरब�दी 
�वीकृत गदा� वा �य�ता पदािधकारी, िश�क तथा 
कम�चारीको पा�र�िमक तथा सेवा सिुवधा थप गनु�अिघ 
नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको �वीकृित िलनपुन� 
भ�नेस�म हो । ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदकको 
दरब�दी �वीकृत भएको, वा िनजको सेवा सिुवधा, 
पा�र�िमक थप भएको िवषय नभई पिहला नै �वीकृत 
भएको िनजको दरब�दीको समायोजनस�म भएको 
भ�ने अव�था देिख�छ ।

६. यसैगरी सदूुर पि�मा�चल िव�विव�ालय 
िश�क कम�चारी सेवा िनयमावली, २०६९ को 
िनयम १६(४) मा "....... समावेश ग�रएका ि�भवुन 
िव�िव�ालयअ�तग�तका आङ्िगक तथा स�ब�धन 
�ा� �या�पसका िश�क, कम�चारी समायोजन भई 
यस िव�िव�ालयमा आउदँा सािबककै जे जनु पदमा 
बहाल रहेका ह�न् सोही पदमा समायोजन ह�नेछन्" भनी 
उ�लेख ग�रएको छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम ५१(१) 
ले २० वष�स�म �थायी सेवा ग�रसकेका िश�क 
वा कम�चारीलाई िनजको इ�छा भएमा अवकाशका 
िनि�त अनमुित िदन स�ने �यव�था गरकेो छ भने 
५२(४) मा सेवा अविधको गणना ".....िव�विव�ालय 
ऐनको दफा ३(२) बमोिजम यस िव�विव�ालयमा 
गािभन आएका िश�क तथा कम�चारीह� यस 
िव�विव�ालय सेवामा �वेश गरकेो मािननेछ र 
िनजह�ले सेवा सु� गरकेो सािबक अविधदेिख नै 
उपदान वा िनवृि�भरणको �योजनको लािग सेवा 
अविध गणना ग�रने" भ�ने उ�लेख छ । साथै सोही 
िनयमावलीको िनयम ५५(१)(२)(३) मा िनविृ�भरण 
पाउने अव�थाको समेत उ�लेख गरकेो छ । उि�लिखत 
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कानूनी �यव�थाको रोहबाट िनवेदक िनविृ�भरण �ा�त 
गन� अयो�य �यि� रहे भएको भ�ने आधार �थािपत 
ह�न नसकेको ि�थितमा िनजले िनविृ�भरण नपाउने 
अथ� गनु�  औिच�यपूण� ह�ने दिेखदैँन । यस ि�थितमा 
िनवेदकको हकमा दफा ३९ को कानूनी �यव�था 
आकिष�त ह�ने होइन भ�ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर 
र सोही बेहोराको िनजका तफ� बाट रहनभुएका कानून 
�यवसायीको बहस अ�यथा दिेखएन ।

७. यसरी िनवेदक िवगत २०३७ सालदेिख 
सेवा �वेश गरी, �थायी कम�चारीका �पमा िनर�तर 
सेवारत रही पिछ कानूनबमोिजम सदूुर पि�मा�चल 
िव�िव�ालयमा समायोजनसमेत भई िव�िव�ालयको 
रिज��ारबाट �वेि�छक अवकाश �वीकृत गराई सेवा 
िनव�ृ भएको दिेखएको अव�था एवं सो अविधस�ममा 
िनजको कम�चारी स�चयकोष रकमसमेत क�ी भएकोमा 
िववाद नदेिखएको ि�थितमा सदुूर पि�मा�चल 
िव�िव�ालयले आ�नो िनयमावली बनाउदँा 
िव�िव�ालयको दफा ३९ बमोिजम अथ� म��ालयको 
�वीकृित निलएको भ�ने आधारमा मा� िनजले सेवा 
िनव�ृ जीवनमा पाउनपुन� िनविृ�भरणलगायतको 
सिुवधा नपाउने भ�ने अथ� गरी सेवा िनव�ृ 
िनवेदकलाई खाली हात घर पठाउन ुएकाितर िनजको 
क�रब ३६ वष� सेवा अविध शू�यमा झन� एवं िनजले 
िव�िव�ालयमा गरकेो योगदान अविधको अवमू�यन 
ह�ने र अक�ितर िनजलाई िनविृ�भरणबाट वि�चत गनु�  
कानून र �यायको समेत �ितकूल ह�न जाने ह�दँा िनजले 
िनविृ�भरण नपाउने भ�ने बेहोराको िवप�ीको िलिखत 
जवाफ र सोही बेहोराको िव�ान्  उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट �रट िनवेदकको पद �वीकृत वा 
नया ँ नभई समायोजनस�म भएको देिखएकोले सदूुर 
पि�मा�चल िव�िव�ालय ऐन, २०६७ को दफा 
३९ को �यव�था िनवेदकको हकमा आकिष�त ह�ने 

नदेिखएको, िनवेदकको सेवा अविधसमेतको आधारमा 
िनजले िनविृ�भरण पाउनको िनि�त कुनै �कारको 
अयो�यता रहे भएको भ�ने ि�थितको िव�मानता 
नदेिखएकोलगायतका आधार कारणबाट िनवेदकले 
िनविृ�भरण पाउने नै दिेखएको ि�थितमा िनवेदकलाई 
िनविृ�भरणका लािग �वीकृित िदन नसिकने भ�ने 
बेहोराको िवप�ी नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको 
िमित २०७४।१२।२० को सिचव�तरको िनण�य 
कानूनस�मत नदिेखदँा िवप�ी म��ालयको उ� 
िनण�य र सोही बेहोराको प�ाचार उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रिदएको छ । साथै िव�िव�ालयको सेवाबाट 
सेवा िनव�ृ भएका िनज िनवेदकलाई कानूनबमोिजम 
पाउनपुन� िनविृ�भरणलगायतका सेवा सिुवधा उपल�ध 
गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रिदएको छ । सोको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई ��ततु आदेशको दायरीको लगत क�ा गरी 
िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।
 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ड�बरबहादरु शाही

इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित सवंत् २०७५ साल पसु १५ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 
फैसला िमित : २०७४।२।७

म�ुा : जबरज�ती करणी र चोरी 

०७१-CR-०८२७
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला सखु�त वीर�े�नगर 

नगरपािलका वडा नं. ३ ब�ने सरु�े� िव.क.
िव��

��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम सखु�त १९ को जाहेरीले 
नेपाल सरकार

०७१-CR-०८६९
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला सखु�त वीर�े�नगर 

नगरपािलका वडा नं. ३ घर भई हाल िज�ला 
कारागार काया�लय सखु�तमा थुनामा रहेका 
उदयबहादरु सनुार

िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम सखु�त १९ को जाहेरीले 

नेपाल सरकार

 § अिभयु�ह�को अनुस�धानका �ममा 
भएको सािबती बयान, पीडक र पीिडतको 
शारी�रक परी�णबाट देिखएको घटनासगँ 
तादा��यता देखाउने आधारह� 
सा�ी सज�िमनका भनाइबाट घटनाको 
िव�सिनयता पुि� ह�न ेआधार र पीिडतले 
आफूले ब�न गरकेो �यास देिखने व�तुिन� 
आधारमा कसुर �मािणत ह�न े ह��छ । यी 

सबै कुराको अभावमा पीिडतले वा िनजको 
निजकको नातेदारको जाहरेी परकेो भ�ने 
आधारमा मा� कसैलाई कसुरदार ठहर गन� 
िम�ने नह�ने ।

(�करण नं.५)
 § अिभयु�ह�ले अदालतसम� आफू 

दोषी रहकेो भ�ने त�य �वीकार नगरकेो 
अव�थामा वादीले �वत��, िव�वसनीय 
र भरपद� �माणबाट दाबी �मािणत   
गनु�पद�छ । जबरज�ती करणी लुक�िछपी 
गन� भएकोले �य�तो कसरुको च�मिदद 
गवाह अथा�त ् ��य� �माण साधारणतया 
�ा� ह�न स�दैन । करणीस�ब�धी 
अपराधमा पीिडत नै �मखु �माण हो । 
आफूलाई जबरज�ती करणी भएको भनी 
उ�लेख गन� पीिडतको शारी�रक अथवा 
िनजको �वा��य परी�णबाट जबरज�ती 
करणी भएको त�य �थािपत ह�नुपन� ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा �ी नारायण�साद देवकोटा

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी �ूव�साद चौहान

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६२, अंक ३, िन.नं.७५०७

स�ब� कानून :
स�ु तहमा फैसला गन� :

माननीय �यायाधीश �ी िललाराज अिधकारी
सखु�त िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी टीकाबहादरु हमाल
माननीय �यायाधीश �ी केशवराज जोशी
पनुरावेदन अदालत, सखु�त

१०१५२ - सरेु�� िव.क. समेत िव. नेपाल सरकार

�नण�य नं. १०१५२
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फैसला
�या. केदार�साद चािलस े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को ह�दँा संि��त त�य र िनण�य 
यस�कार रहेको छ:-

िज�ला सखु�त िवर�े�नगर नगरपािलका वडा 
नं.३ ि�थत िम�नगर टोलमा तेजबहादरु सनुारको 
छोराको िववाह �थलबाट घरतफ�  जाने �ममा पीिडत 
प�रवित�त नामथर सखु�त १९ लाई अ�ात समूहले 
उठाई लगी जबरज�ती करणी गरी गरगहनासमेत 
लटुी जबरज�ती चोरी गरकेो भ�ने घटना�थलतफ�  
मसमेतको �हरी टोली खिटई गई शंका�पद �पमा 
रहेका काशीराम िव.क., िनम�ल िगरी, च��बहादरु 
नेपाली, धनबहादरु िव.क., िभमबहादरु नेपाली, भरत 
कसेरा, समुन कुमाललाई प�ाउ गरी यसै �ितवेदन 
साथ दािखला गरकेो छु कानूनबमोिजम होस् भ�नेसमेत 
बेहोराको �.ना.िन. रशेम�साद आचाय�को �ितवेदन ।

िज�ला सखु�त िवर�े�नगर नगरपािलका वडा 
नं. ३ ि�थत िम�नगरको पूव�मा िहरालाल िव.क.को घर, 
पि�ममा ई��बहादरु सनुारको घर, उ�रमा जनजागरण 
समदुाियक वन जङ्गल, दि�णमा तेजबहादरु सनुारको 
घर यित चार िक�लािभ� रहेको गाई व�त ु बा�ँने 
ख�ुला एक कोठाको छा�ो उ� छा�ोको उ�र 
छेउमा प�रवित�त नामथर सखु�त १९ लाई िमित 
२०६९/११/२८ गते राित सामिुहक जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी देखाएको घटना�थलमा गाई ब�तलेु खाने 
घासँ पराल मडा�रएको, माटो खोि�एको, ह�रयो रातो 
कालो चेक रहेको ह�रयो एक जोर �लाि�कको च�पल 
रहेको, घटना�थलमा रातो स�ुतला रगंका चरुाको 
टु�ाह� रहेको घटना�थलदेिख पि�म १७ िफटमा २ 
वटा ३ यू रगंको र फु�ो रातो रगंको क��  एउटैमा बे�रएर 
रहेको उ� क��मा रातो ज�तो दाग रहेको घटना�थल 

दिेख ५० िमटर पि�ममा भ�टा रगंको �लाउज रहेको, 
गह�बँारीमा गह� ँमडा�रएको अव�थामा रहेको घटना�थल 
भ�नेसमेत बेहोराको चार िक�लाको मचु�ुका ।

िमित २०६९/११/२८ गते रातको 
अ.ं१०:०० बजेको समयमा मेरी िददी  पीिडत 
प�रवित�त नामथर सखु�त १९ िववाह �थलमा गई 
नाचगान गरी रमाइलो ग�ररहेको अव�थामा क�रब 
राितको अं.१०:०० बजेको समयमा िववाह �थलमा 
रहेका मािनसह� आ–आ�नो घरतफ�  गएका र 
मेरी िददी पीिडतलाई सखु�त िज�ला िवर�े�नगर 
नगरपािलका वडा नं. ३ ब�ने तेजबहादरु सनुारको 
�ीमती अ. वष� ४० क� �पा सनुारले आ�नो घरमा 
स�ुन भनेको र सखु�त िज�ला िवर�े�नगर नगरपािलका 
वडा नं. ३ ब�ने सब�िजत कसेराको �ीमती अ. वष� 
४२ क� न�दा कसेराले भदैनी र हामी हा�ा घर स�ुन 
जा�छौ भनी िववाह भएको घरदिेख बािहर िन�कँदा 
सोही गाउकँा त�काल् नाम ठेगाना थाहा ह�न नसकेका 
अ�ात �यि�ह�को समूह आई म जाहेरवालाको 
िददीको ए�कासी चारहात ख�ुा तथा मखु समाती बझुी 
सो ठाउँबाट उठाई सो िववाह �थलको निजकै रहेको 
गोठको करसेामा लगी िनज िददीलाई डर ध�क� िदई 
मखु बझुी हलचलसमेत गन� निदई अ�ात �यि�ह�ले 
जबरज�ती पालैपालो करणी गरी स�त घाइते बनाई 
िनज िददीले लगाई राखेको १ नं. सनुको १४ आनाको 
नौ गेडी ज�को मू�य �.५२,५००।– १ नं. सनुको ८ 
आनाको मू�य �.३०,०००।– ९८४८५६६६०३ नं. 
को िसमसिहतको नोिकया मोबाइल मू�य �.४,०००।– 
र िनजको पासमा रहेको भा.�.१,०००।– समेत 
गरी ज�मा मू�य �.८८,१००।– बराबरको िज�सी 
सामान अ�ात अ�यायीह�ले लटुी लगेकोले सा�ै 
अ�यायमा परी यो जाहेरी �याई उपि�थत भएको 
छु । सखु�त िज�ला िवर�े�नगर नगरपािलका वडा नं. ३ 
ब�ने तेजबहादरु सनुारको �ीमती �पा सनुार, न�दा 
कसेरासमेतको �यि�लाई त�काल बझुी पाउनको साथै 
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अ�यायीह�लाई खोजतलास गरी त�काल् प�ाउ गरी 
जबरज�ती करणीको महलबमोिजम हदैस�मको सजाय 
ग�रपाउ,ँ पिछ अ�यायीह� प�ा लागेमा िनजह�को 
नाममा िकटानी जाहेरी िदनेछु भ�नेसमेत बेहोराको 
प�रवित�त नामथर िदनेश थापाको जाहेरी दरखा�त ।

पीिडत सखु�त १९ लाई करणी भएको ल�ण 
यिकनका साथ भ�न नसिकने, यौनाङ्ग व�रप�र वीय� 
दाग तथा कुनै संघष�का िच�ह� देिखदँैन िनजको 
शरीरमा दािहने कुिहनोमा घष�णसिहत सिु�नएको, दवुै 
हातको पाखरुामा साना घष�णका दागह� दिेखएको, 
१×५ से.मी. कोत�रएको दाग दािहने घडुाको बािहर 
प�� पाइएको, १×३ से.मी. र १×२ से.मी. कोत�रएको 
दाग पेटको भागमा पाइएको, िनजले लगाएको कपडामा 
अ.६×५ से.मी. दाग देिखएको सो दाग वीय� हो वा होइन 
यिकनका साथ भ�न नसिकने सो भाग परी�णको 
लािग पठाइएको, प�ुषको वीय� िनज पीिडतको योिनमा 
देिखएको वा नदिेखएको यिकनका साथ भ�न नसिकने 
सोको लािग योिनिभ� र बािहरको भेिजनल �वाब 
परी�णको लािग पठाइएको, िनजको योिन भेिजनल 
�वाब परी�णको लािग संकलन गरी पठाइएको िनजको 
रगत समूह रगत परी�ण गरी O positive पाइएको 
भ�नेसमेत बेहोराको म.प. �े�ीय अ�पताल सखु�तबाट 
�ा�त परी�ण �रपोट�  । 

�ितवादी सरु�े� िव.क.को यौनाङ्गसमेतको 
�वा��य परी�ण गदा� िनजको िलङ्गमा सघंष�का 
िच�नह� छैन, िनजको िलङ्गमा योिन रस पाइ�छ 
पाइदँैन यिकन भ�न नसिकने, यसका िनिम� swab 
test को लािग पठाइएको, िनजको शरीरमा सघंष�का 
िच�ह� छैनन्, िनजको वीय� परी�णको लािग वीय� 
िनकाली पठाइएको छ भ�नेसमेत बेहोराको म.प. �े�ीय 
अ�पताल सखु�तबाट �ा�त परी�ण �रपोट�  ।

�ितवादी उदय सनुारको योनाङ्गसमेतको 
�वा��य परी�ण गदा� िनजको िलङ्गमा सघंष�का 
िच�ह� छैन, िनजको िलङ्गमा योिन रस पाइ�छ 

पाइदैँन यिकन भ�न नसिकने, यसका िनिम� swab 
test को लािग पठाइएको, िनजको शरीरमा संघष�का 
िच�ह� छैनन्, िनजको वीय� परी�णको लािग वीय� 
िनकाली पठाइएको छ भ�नेसमेत बेहोराको म.प. �े�ीय 
अ�पताल सखु�तबाट �ा�त परी�ण �रपोट�  ।

�ितवादी च��बहादरु नेपाली 
यौनाङ्गसमेतको �वा��य परी�ण गदा� उि�लिखत 
�यि�को घाटँीको पछािडप�� १×३ से.मी. दाग 
दिेखएको, कोत�रएको वा नकोत�रएको यिकनका साथ 
भ�न नसिकने, िनजको िलङ्गमा संघष�का िच�ह� 
छैन, िनजको िलङ्गमा योिन रस पाइ�छ पाइदैँन 
यिकन भ�न नसिकने, यसका िनिम� swab test को 
लािग पठाइएको, िनजको वीय� परी�णको लािग वीय� 
िनकाली पठाइएको छ भ�नेसमेत बेहोराको म.प. �े�ीय 
अ�पताल सखु�तबाट �ा�त परी�ण  �रपोट�  ।

�ितवादी िनम�ल िगरीको यौनाङ्गसमेतको 
�वा��य परी�ण गदा� उि�लिखत �यि�को शरीरमा 
संघष�का �पमा दािहने काधँमा १×१ से.मी. संघष�का 
िच�ह� पाइएको, िलङ्गमा संघष�का िच� छैन, 
िनजको िलङ्गमा योिन रस पाइ�छ पाइदैँन यिकन 
भ�न नसिकने, यसका िनिम� swab test को लािग 
पठाइएको, िनजको वीय� परी�णको लािग वीय� िनकाली 
पठाइएको, िनजको िलङ्ग व�रप�र लामो र� भेिटएको र 
सो र� �हरीको िज�मा लगाई पठाइएको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको म.प. �े�ीय अ�पताल सखु�तबाट �ा�त 
परी�ण �रपोट�  ।

म जाहेरवाला िमित २०६९/११/१७ गते 
माइती मा�न सखु�त िज�ला िवर�े�नगर नगरपािलका 
वडा नं. ३ ि�थत प�रवित�त नाम थर िदनेश थापाको 
घरमा गएको अव�थामा उि�लिखत िमित र �थानमा 
मंगल िव.क. को िववाह भएकोले िववाहको नाचगान हेन� 
म जाहेरवाली उि�लिखत �थानमा गई मंगल िव.क.को 
घरको कोठािभ� बसी नाचगान ग�ररहेको अव�थामा 
राितको अं.१०:०० बजेको समयमा फुपूले स�ुन जाउ ँ

१०१५२ - सरेु�� िव.क. समेत िव. नेपाल सरकार
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भनी भनेकाले म जाहेरवाली स�ुन जान भनी कोठा 
बािहर िन�कने िबि�कै अ�यायीह� िनम�ल िगरी, 
च��बहादरु नेपाली, उदय सनुार, सरु�े� िव.क.को 
समूह योजनाब� त�रकाले आई म जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती समाई मखु बझुी चार हातख�ुा समाई 
िववाह �थलबाट निजकै रहेको कोठाको करसेामा 
लगी अ�यायीह�ले हात ख�ुा समाती, मखु बिुझ डर 
ध�क� देखाई मैले लगाएको शरीरको लगुा जबरज�ती 
�याितई पालैपालो जबरज�ती करणी गरी स�त घाइते 
एवं बेहोस बनाई म जाहेरवालीले लगाएको १ नं. सनुको 
१४ आनाको नौ गेडी मू�य �. ५२,५००।– १ न�बर 
सनुको ८ आना सनुको �रङ्ग मू�य �. ३०,०००।– 
९८४८५६६०३ नं. को िसमसिहतको नोिकया 
मोबाइल जसको मू�य �.४,०००।– र मेरो पासमा 
रहेको भा.�.१,०००।– समेत गरी ज�मा मू�य �. 
८८,१००।– बराबरको िज�सी सामन लटुी लगेकोले 
सा� ैअ�यायमा परी यो जाहेरी �याई उपि�थत भएक� 
छु । सखु�त िज�ला िवर�े�नगर नगरपािलका वडा नं. ३ 
ब�ने तेजबहादरु सनुारको �ीमती �पा सनुार, न�दा 
कसेरासमेतको �यि�लाई त�काल बझुी पाउनको साथै 
अ�यायीह�लाई खोजतलास गरी त�काल प�ाउ गरी 
जबरज�ती करणीको महलबमोिजम हदैस�मको सजाय 
ग�रपाउ ँ पिछ अ�यायीह� प�ा लागेमा िनजह�को 
नाममा िकटानी जाहेरी िदनेछु भ�नेसमेत बेहोराका 
पीिडत सखु�त १९ को जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६९/११/२८ गते िज�ला सखु�त 
वीर�े�नगर नगरपािलका वडा नं. ३ ब�ने मंगलबहादरु 
सनुारको िववाह भएकोले म पिन सो िववाह भएको 
घरमा िववाह खान गएको िथए ँ । सोही िववाह घरमा 
मैले मादकपदाथ� सेवन गरकेो िथए ँ । �यसपिछ उदय 
सनुारले िनज हाल नाम प�रवित�त सखु�त १९ सगँ कुरा 
गरकेो छु �यो मिहलालाई िलएर जाऊ म पिछ आउछुँ 
भनेकाले िनज मिहला िववाह घरबाट िन�क� आ�नो 
माइती घर जान लागेको अव�थामा �ितवादीले िनज 

पीिडतको हात समाती जाउ भनेपिछ िनजले मेरो 
हात समाितन् अिन मेरा गालामा च�ुबा खाई िदइन् 
अिन मसगँ िहिँडन् अिन मैले निजकैको गाई गोठमा 
लगे, �यसपिछ १ पटक िनज पीिडतलाई करणी 
गर े। सोही समयमा उदय सनुार, सरु�े� िव.क., सोही 
�थानमा गई िछटो गर भनेकोले मैले छाडी िदएपिछ 
उदय सनुार िनज पीिडतको मािथ चढ्यो �यसपिछ 
सरु�े� िव.क.पीिडत मािथ चढ्यो �यसपिछ म घर जाने 
�ममा बाटोमा िनम�ल िगरीसगँ भेट भएपिछ िनजलाई 
मैले िहरालाल िव�कमा�को गाई गोठमा मिहला छ । 
मैले िनजलाई १ पटक करणी गरे,ँ अ� केटाह�ले 
पिन करणी गद�छन् ितमी जाने भएपिछ जाउ भनेपिछ 
िनम�ल िगरी पिन सोही �थानमा गएका िथए िनजले 
पीिडतलाई करणी गर ेगरनेन् मलाई थाहा भएन िनज 
पीिडतको घाटँीमा लगाएको सनुका गरगहना, मोबाइल 
मैले याद गरने र िनजको साथमा भएको मोबाइल तथा 
धनमाल लगेको होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
च��बहादरु नेपालीले गरकेो मौकाको कागज ।

पीिडत सखु�त १९ िमित २०६९/११/२८ 
गते राित मेरो का�छो छोरा मंगल सनुारको िववाह 
भएकोले घरमा राित इ�िम�लगायतका गाउलेँ छर 
िछमेक�ह� आएका िथए र राित ११/१२ बजे स�म 
नाचगान गरकेा िथय� । पीिडत सखु�त १९ पिन आएक� 
िथइन् र िनज पीिडतले पिन मादकपदाथ� र�सी सेवन 
गरके� िथइन् । �ितवादीह� िनम�ल िगरी, च��बहादरु 
नेपाली, उदय सनुार, सरु�े� िव.क.ले पिन मादक 
पदाथ� र�सी सेवन गरकेा िथए पीिडत िववाहमा आउदँा 
सनुका गरगहना लगाएक� िथइन् र १ मोबाइलसमेत 
िनजको साथमा रहेको मैले देखेक� िथए ँ िनजको 
साथमा भएको नगद पैसा भने मैले देखेन, सायद 
साथमा नै िथयो होला पीिडत िववाहमा नाचेक� पिन 
िथइन् । पिछ मेरो घरमा पाह�नाह� धेर ै भएको ह�दँा 
िनजलाई मैले याद गरने पिहला िनजलाई मेर ै घरमा 
स�ुन ु होला भनेक� िथए ँ र नाचगान सिकएपिछ सबै 
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जना आ–आ�नो घरतफ�  गएका िथए । क�रब राितको 
अं.१०:०० बजेको समयमा पीिडतलाई निचनेका 
केटाह�ले हात ख�ुा तथा मखु बझुी सो �थानबाट 
उठाई लगी निजकैको िहरा सनुारको गाई गोठमा 
लगी डर ध�क� देखाई सामूिहक जबरज�ती करणी 
गरी साथमा रहेका सनुका गरगहना र मोबाइल नगद 
रकमसमेत लटुी लगी बािहर ह�ला भएपिछ म त�काल 
घरबाट बािहर आई ब�ुदा पीिडतलाई िहरालाल 
सनुारले आ�नो घरमा �याएका रहेछन् म त�काल उ� 
�थानमा गई हेदा�  पीिडत नाङ्गो अव�थामा िथइन् र 
पिहले लगाएको गरगहनाह� पिन लगाएक� िथइनन् । 
िहरा सनुारको �ीमती पबी सनुारले पीिडतलाई लगुा 
लगाई िदएक� िथइन् । सो कुरा मैले देखेक� िथए ँउ� 
घटना को कसले घटाए मैले थाहा पाएन पिछ ब�ुदै 
जादँा पीिडतलाई �ितवादी च��बहादरु नेपालीले 
माइती घरतफ�  जाने भनी आ�नो फुपूसगँ जाने �ममा 
समाती लगेको र अ�य �ितवादीह� समेत साथमा गई 
िहराबहादरु सनुारको करसेामा लगी सामिुहक �पमा 
पालैपालौ जबरज�ती करणी गरी साथमा भएका नगद 
तथा सनुको गरगहनाह� लटुी चोरी गरी लगेको िथए 
भ�ने कुरा �हरीले िनजह�लाई प�ाउ गरी �याएपिछ 
सनुी थाहा पाएक� ह� ँ। उि�लिखत �ितवादीबाहेक अ�य 
�ितवादीह� कोही िथएनन्, प�ाउ �ितवादीह�ले नै 
उ� वारदात घटाएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
�पा सनुारको घटना िववरण कागज सोही बेहोरामा 
एकै िमलान ह�ने गरी न�दा कसेरासमेतले छु�ाछु�ै गरी 
िदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०६९/११/२८ गते वारदातको 
समयमा म आ�नै घरमा िथए ँ िनज �ितवादीह� 
च��बहादरु नेपाली, सरु�े� िव.क., उदय सनुार, 
िनम�ल िगरीलाई र पीिडत प�रवित�त नामथर सखु�त 
१९ लाई रा�ोसगँ िच�दछु । पीिडत र �ितवादी 
चारजैनालगायतका मािनसह� तेजबहादरु िव.क.को 
घरमा िथए । िववाह भएकोले िववाह भोज खान नाचगान 

हेन� गएका िथए भ�ने सनुी थाहा पाएको हो । ऐ. राित 
१०:०० बजेको समयमा प�ाउ परकेा �ितवादीह� 
४ जनाले पीिडत प�रवित�त नामथर सखु�त १९ 
लाई िववाह घरबाट मखु थुनी िववाह घरदिेख ५० 
िमटर पि�म गाई बा�ँने छा�ो छेउमा लगी िनजह�ले 
सामिुहक �पमा जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�ने 
कुरा सनुी थाहा पाएको िथए ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
काशीराम िव.क. ले गरकेो घटना िववरण कागज सोही 
बेहोरामा एकै िमलान ह�ने गरी समुन कुमाल, धनबहादरु 
िव.क. िभमराज नेपाली र भरत कसेरासमेतले छु�ाछु�ै 
गरी िदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०६९/११/२८ गतेका िदन मंगल 
सनुारको घरमा िनजको िववाह काय��म भएको ह�दँा 
मसमेतलाई िनम��णा गरकेा िथए र म उ� �थानमा 
िदउसँोदेिख नै गई राितस�म नाच गान तथा मादक 
पदाथ� र�सीसमेत सेवन गरकेो िथए ँ । मैले र�सी 
सेवन गरकेो कारण �ीमती �रसाउला भ�ने डरले म 
फे�र उदय सनुारको घरमा गए ँर िनजको घर आगँनमा 
गई मैले उदय सनुार, म सरु�े� िव.क. आएको छु भने 
पिछ िनजले आइसकेपिछ ितमीले अिघ र�सी खान 
आउन ु भनी बोलाएका ह�दँा र�सी खान आएको हो 
भ�दा िनजले पाह�नाले खाई सके भने पिछ म आ�नो 
घरतफ�  जाने �ममा िहरालाल िव�कमा�को गाई गोठमा 
लाइट बलेको देखी लाइट बा�ने को हो भ�ने कुरा 
सनेु अिन मिहला रोएको ज�तो आवाज पिन सनेुपिछ 
मसमेत सो �थानमा जादँा च��बहादरु नेपाली र िनम�ल 
िगरीसमेत २ (दईु) जना मिहला निजक िथए । अ�ँयारो 
भएकोले �प�सगँ करणी गरकेो मैले देिखन । िहरालाल 
िव�कमा�ले टच� बा�दै गोठतफ�  जान लागे पिछ िनज 
च��बहादरु नेपाली र िनम�ल िगरी सो �थानबाट भागेको 
मैले दखेे ँ। म पिन सो �थानमा नगई आ�नो घरमा गई 
सतेुको िथए ँ। िबहान भएपिछ सो �थानमा मिहलालाई 
गोठमा सामिुहक जबरज�ती करणी गरी गरगहना 
मोबाइलसमेत लगेको भनी गाउँका केटाह�लाई समेत 
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ज�मा गरकेाले मैले िनज च��बहादरु नेपालीसगँ ितमी र 
िनम�ल िगरीलाई िनज मिहला प�रवित�त नामथर सखु�त 
१९ लाई गाई गोठमा दखेेको हो गाउकँो कुरा गाउमैँ 
िमलाउन ु पछ�  भ�दा च��बहादरु नेपालीले मैले िनज 
मिहलासगँ कुरा िमलाई लगी िनजलाई करणी गरकेो 
हो तर गरगहना लगेको होइन भनेका िथए । पीिडत 
सखु�त १९ लाई मैले जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
र िनजको साथमा रहेका गरगहना नगद र मोबाइल मैले 
चोरी गरकेो होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सरु�े� 
िव.क. को बयान कागज ।

िमित २०६९/११/२८ गते मंगल सनुारको 
िववाह घरमा मसमेत गई नाचगान हेरी बसेको िथए ँ । 
राितको अ�दाजी ९:३० बजेपिछ म र सरु�े� िव.क. 
समेतका मािनसह� घरतफ�  जाने �ममा च��बहादरु 
नेपालीसगँ भेट भयो । भेट ह�दँा िनज च��बहादरु 
नेपालीले मैले एकजना मिहलालाई िमलाएर करणी 
गरे ँ िनज मिहला गोठमा छ, उदय सनुारले करणी गद� 
छ ितमीह� पिन करणी गन� भए जाऊ भनेकोले म र 
सरु�े� िव.क. िहरालाल िव�कमा�को गाई गोठमा जादँा 
प�रवित�त सखु�त १९ उ�ानो परी प�टेक� िथइन् । 
िनजमािथ उदय सनुार चढी करणी गद� िथए । उदय 
सनुारले करणी ग�रसकेपिछ सरु�े�  िव.क.ले करणी 
गर े। िनजपिछ मैले करणी गन� भनी िनज पीिडतमािथ 
चढी करणी गन� लागेको अव�थामा िहरालाल िव�कमा� 
आफनो घरबाट लाइट बा�दै सो गाई गोठमा आउने 
लागेपिछ मैले करणी न�याउदँै म उठी सो �थानबाट 
भागी घरमा गई �ीमतीसगँ सतेुको हो �यसपिछ िबहान 
भएपिछ सखु�त १९ लाई सामिुहक जबरज�ती करणी 
गरी नगद तथा सनुका गरगहनासमेत लगेका भनी 
मलाईसमेत बोलाई सोधपछु गरकेोले मैले गरकेो होइन 
भनेको िथए ँ । सो िववाह घरमा िववाह खान गएका 
केटाह� सबैलाई प�ाउ गरी �हरीमा लगेपिछ घटना 
स�ब�धमा सबैलाई जानकारी भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िनम�ल िगरीको बयान कागज ।

िमित २०६९/११/२८ गते मेरो भाइ 
मंगल सनुारको िववाह भएको ह�दँा मैले िदउसँोदेिख 
राितस�म िववाहको कामकाजमा खिटई पाह�नाह�लाई 
�वागतसमेतको काम गरकेो िथए ँ । पीिडत प�रवित�त 
नामथर सखु�त १९ पिन आएक� िथइन् र राित ९:३० 
बजेको समयमा मेरो घरमा नाचगान ब�द भएपिछ सबै 
मािनसह� घरबाट िन�क� गएका र राितको अ�दाजी 
१०:०० बजेको समयमा म आ�नै घर कोठामा सतेुको 
िथए ँ। राित अ�दाजी १०:१५ बजेको समयमा सरु�े� 
िव.क. आई मलाई बािहर बोलाई र�सी छ छैन भनी 
सोधेकोले मैले र�सी छैन भनेको र सरु�े� िव.क.ले 
िहरालाल िव�कमा�को गाई गोठमा को केटीलाई का�छा 
भ�ने च��बहादरु नेपालीले करणी गद�छन् । मैले गररे 
आए ँ। जाउ भनेकोले सरु�े� िव.क.र म घटना�थलतफ�  
जादँै गरकेो समयमा िहरालाल िव�कमा� र िनजको 
�ीमती पिन सो गाई गोठमा जाने �ममा गाई गोठमा 
भएका को को केटाह� ह�न् भागेछन् । िनज सरु�े� 
िव.क. बाटै बाट भागी गएको िथए । िहरालाल िव�कमा� 
र िनजको �ीमतीले पीिडतलाई घटना�थलमा फेला 
पारी समाती िनजको माइती घरमा लैजाने �ममा 
पीिडतको क�मरभ�दा तल पेिटकोट र साडी िथयो 
भने क�मरभ�दा मािथ कपडा िथएन । मैलै आ�नै 
घरको ट्वाइलेटबाट हेरी बसेको िथए ँ। सो समयमा म 
पीिडतको निजक गइन । पीिडत सखु�त १९ लाई मैले 
करणी गरकेो होइन सरु�े� िव.क.,च�� बहादरु नेपाली 
र िनम�ल िगरीले पिन करणी गरकेो मैले दखेेको होइन 
िबहान भएपिछ गाउकँा सबै मािनसह�ले िववाह खान 
जाने मेरो घरमा नाचगान गन� केटाह�लाई भेला ज�मा 
गरी सोधपछु गरकेा िथए । सखु�त १९ ले मेरो नाममा 
समेत जबरज�ती करणी र जबरज�ती चोरी म�ुा िदए 
तापिन मैले जबरज�ती करणी गरकेो होइन र िनजको 
कुनै सामान मैले जबरज�ती चोरी गरी लगेको होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी उदयबहादरु सनुारको 
बयान कागज ।
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वारदात समयमा म िववाह घरबाट माइती 
घरमा जाने�ममा त�काल मैले निचनेको �यि�ले 
बाटोमा मलाई समाती मेरो माइती घरमा प�ु   याई िद�छु 
भनी गाई गोठको करसेामा लगी मलाई प�टाई मेरो 
मखु बझुी मलाई करणी गन� �मशः ते�ो �यि�समेतले 
ममािथ चढी मलाई करणी गन� �ममा म िच�याएकोले 
एकजना मा�छे लाइट बाली बढुाबढुी सो �थानमा 
जाने�ममा पिछ�लो �यि�ले वीय� �खलन गन� 
नपाउदैँ उठी भागेका िथए । पिछ िहरालाल िव�कमा� 
र िनजको �ीमतीले मेरो माइती घरमा प�ुयाई िदएक� 
ह�न् । �यसपिछ सो घटनाको स�ब�धमा िववाह घरमा 
�हरीले प�ाउ गरी लगी �हरीमा सोधपछु गन� �ममा 
मेरो साम�ुनेमा सोधपछु गदा� च��बहादरु नेपालीले मेरो 
साम�ुनेमा �ितवादीह�को अगािड घटना स�ब�धमा 
बताएकाले जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत ४ जना 
केटाह�उपर मैले िकटानी जाहेरी िदएको ह� ँ । उ� 
वारदातको समयमा म मादकपदाथ� सेवन गरकेो नशामा 
िथए ँ । रातको समयमा त�काल मैले िच�न सकेन सो 
कारण मेरो भाइले जाहेरी िदएको िथए । �ितवादीह�ले 
मलाई करणी गदा� कुनै अ�थायी साधन �योग नगरी 
करणी गरकेो िथए ँभ�ने बेहोराको जाहेरवाली प�रवित�त 
नामथर सखु�त १९ को कागज ।

वारदात समयमा म आ�नो घरमा सतेुको 
अव�थामा िन�ा खलेुपिछ घरदेिख मािथ गोठमा मािनस 
रोएको ज�तो आवाज आएकोले �ीमतीसगँ मािथ 
गोठमा जादँा मेरो पूव� िचनजानक� पीिडत सखु�त १९ 
मेरो गोठबाट तलतफ�  ओल�द ैिथइन् । िनजको �लाउज 
शरीरमा िथएन साडी फु�केको लता�रद ैिहडेँको देखी 
मैले �ीमतीलाई कपडा समाती देउ भनेपिछ �ीमतीले 
पीिडतको कपडा समाती घटनाबार े सोधपछु गदा� 
पीिडतले िववाह घरबाट माइती घर जाने �ममा एक 
जना निचनेको �यि�ले माइती घरमा प�ुयाई िद�छु 
भनी समाती गोठिभ� �याई मखु बझुी डर ध�क� देखाई 
मलाई करणी गरी मेरो साथमा भएका गरगहना मोबाइल 

र नगद �पैयासँमेत लटुी लगेको र पिछ अ�य निचनेको 
�यि�ह� समेत आई िनजह�ले पिन पालैपालो करणी 
गरकेा ह�न् भनी पीिडतले बताएक� िथइन र पिछ 
ब�ुदै जादँा च��बहादरु नेपाली, िनम�ल िगरी, सरु�े� 
िव.क. र उदय सनुारले पीिडतलाई सामिुहक �पमा 
करणी गरकेा ह�न् भ�ने कुरा सनेुको हो भ�ने िहरालाल 
िव�कमा�को घटनािववरण कागज सोही बेहोरासगँ एकै 
िमलान ह�ने गरी भिबसरा सनुारले गरी िदएको घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०६९/११/२८ गते राित िछमेक� 
मंगल िव.क.को घरमा िनजको िववाह भएको ह�दँा उ� 
घरमा छरिछमेकलगायतका िनजका इ�िम�समेत 
भेला ज�मा भएका िथए । म राित गएन आ�नै 
घरमा सतेुको हो र भोिलप�ट िबहान अथा�त्  ऐ.२९ 
गते पीिडत सखु�त १९ लाई सामिुहक जबरज�ती 
करणी गर ेभनी �हरी टोली घटना�थलमा आई िनज 
पीिडतको �लाउज, क��समेतका सामानह� बरामद 
गरकेो देखेको हो र हाल अनसु�धानमा रहेका प�ाउ 
�ितवादीह� च��बहादरु नेपाली, सरु�े� िव.क., उदय 
सनुार र िनम�ल िगरीले पीिडत सखु�त १९ लाई उ� 
वारदात समयमा सामिुहक �पमा जबरज�ती करणी 
गरी िनजको साथमा रहेका गरगहना तथा मोबाइल र 
नगद �पैयासँमेत लटुी लगेका भ�ने कुरा सनुी थाहा 
पाएको हो । उ� घटना घट्नपूुव� पीिडत सखु�त १९ ले 
जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत गरगहनाह� लगाउने 
गरकेो देखेको हो भ�नेसमेत बेहोराको जैसरा िव.क.को 
घटना िववरण कागज सोही बेहोरासगँ एकै िमलान 
गरी केशव�साद कोइराला, िड�ली�साद आचाय� र 
च���साद कोइरालाले गरकेो छु�ाछु�ै घटना िववरण 
कागज ।

�ितवादी च��बहादरु नेपाली र �ितवादी 
उदयबहादरु सनुारले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो ह�दँा पीिडतको 
उमेरअनसुार िनजलाई सोही ऐन, सोही महलको ३ 
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नं. को दहेाय ५ बमोिजम सजाय गरी �ितवादी िनम�ल 
िगरीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं.को कसरु गरकेो ह�दँा पीिडतको उमेरअनसुार  
िनजलाई सोही महलको ३ नं. को देहाय ५ बमोिजम 
सजाय गरी �ितवादीह� च��बहादरु नेपाली, 
उदयबहादरु सनुार, िनम�ल िगरी र सरु�े� िव.क.जना 
४ ले मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ नं. को कसरु 
४ नं. का �ि�या�ारा गरकेो ह�दँा िनजह�लाई सोही 
महलको १२ नं को आधारमा १४ नं. को दहेाय २ 
बमोिजम सजाय गरी चोरीको िबगो �ितवादीह�बाट 
चोरीको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई िदलाई भराई 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी ।

वारदात�थल र िमितमा म आ�नो घरमा 
स�ंथाको कागजातह� िमलाई रा�न ु पन� काम 
परकेाले घरमै िथए ँ। पीिडतलाई िचि�दन । गाउ ँघरमा 
आ�त�रक �रसइवीका कारण मलाई फसाउने षडय�� 
ग�रएको र केही गरी खान लागेको �रसइवीले पिन 
मलाई झ�ुा उजरु िदएको हो । अपराध गरकेो नह�दँा 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी 
सरु�े� िव.क.ले अदालतमा गरकेो बयान ।

अिभयोग साथ पेस गरकेो िस.डी. च�कामा 
मेरो ��य, ��य रकेड� पिन कायम ग�रएको छ,  सो 
रकेड� मलाई कुटिपट गरी कायल पारपेिछ जबरज�ती 
बो�न लगाएको ह�दँा उ� िस.डी. रकेड� पिन झ�ुा हो । 
तसथ� मैले कसरु नगरकेो ह�नाले सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी च��बहादरु नेपालीले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

म ि�ि�चयन धम� मा�ने ह�दँा गाउ ँ घरमा 
ह�ने िह�दूह�को पजुामा नजाने भई वारदात िमित 
२०६९/११/२८ गते राित म आ�नै घरमा िथए ँ । 
घटना�थलमा नगएको ह�दँा घटना बेहोरा ऐ. २९ गतेका 
िबहान गाउ ँ घरमा ह�ला भएकाले थाहा पाएको ह� ँ । 
मैले पीिडतलाई जबरज�ती करणी र जबरज�ती चोरी 
गरकेो होइन । अिभयोग मागदाबीअनसुारको कसरु 

अपराध नगरकेो ह�दँा पूण� सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�ने 
�ितवादी िनम�ल िगरीले अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६९/११/२८ गते मेरो आ�नो भाइ 
का�छाको िववाह ह�दँा साझँ ८:०० बजेस�म िववाहमा 
�य�त रही सोपिछ थकान लागेकाले �ीमती सगँसगैँ 
आ�नो घरमा स�ुन गएको ह� ँ। घटना�थलमा म गएको 
होइन र जबरज�ती करणी र जबरज�ती चोरी पिन 
गरकेो होइन । मैले कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा दाबीबाट 
फुस�द िदलाई पाउ ँ भ�ने �ितवादी उदय सनुारले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६९/११/२८ गते मलाई कसैले पिन 
जबरज�ती करणी गरकेा होइनन् । मैले उि�लिखत 
�ितवादीह�लाई िच�दैन । उ� िमितमा म िववाहमा 
िदउसँो गई खाना खाई आएको ह�,ँ राित किहकँतै गइन 
भ�ने पीिडत प�रवित�त नाम सखु�त १९ ले गरेको 
बकप� ।

िमित २०६९/११/२८ गते रातमा मेरा 
�ीमान्  र म साथमा नै सतेुका साथमा रहेका �ीमान् ले 
कसरी �यहा ँचोरी र जबरज�ती करणी गर ेमलाई थाह 
छैन । सरु�े� िव.क.ले जबरज�ती करणी र जबरज�ती 
चोरी गरकेा होइनन् भ�ने �ितवादी सरु�े� िव.क.का 
सा�ी तारा िव.क. ले गरकेो बकप� ।

िमित २०६९/११/२८ गते उदय सनुार र म 
घरमा सतेुका िथयौ तसथ� उ� अिभयोग दाबी झ�ुा हो 
भ�ने �ितवादी उदय सनुारको सा�ी भिवसरा सनुारले 
गरकेो बकप� ।

अिभयोग दाबी झ�ुा हो । उ� िमित र 
समयमा भाइ च��बहादरु घरमा नै िथयो भ�ने �ितवादी 
च��बहादरु नेपालीको सा�ी रामबहादरु नेपालीले 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी िनम�ल िगरी उ� िमित र समयमा 
मेरो साथमा घरमा नै ह�नहु���यो । हामीह� ि�िचयन 
धम� मा�ने भएकाले िववाहमा िन�ता पिन िथए र 
िनज �ितवादी िनम�ल िववाहमा गएका पिन होइनन् 
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र जबरज�ती चोरी र जबरज�ती करणी पिन गरकेा 
होइनन् भ�ने �ितवादी िनम�ल िगरीका सा�ी माया 
िगरीले गरकेो बकप� ।

यी �ितवादीह� आपसमा िमली पीिडत 
सखु�त १९ लाई िववाह घरबाट िन�केको अव�थामा 
समाई िहरालालको गाई गोठमा लगी जबरज�ती करणी 
गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ र ३(५) नं. को 
कसरु गरकेो दिेखदँा �ितवादीह� च��बहादरु सनुार, 
िनम�ल िगरी, उदयबहादरु सनुार र सरु�े� िव.क. लाई ५ 
वष� कैद ह�ने ठहछ�  । �यसै गरी िनजह�ले सामिुहक �पमा 
बला�कार गरकेो देिखदँा ऐ.१० नं. बमोिजम जनही 
थप ५ वष� कैद ह��छ । ऐ. १०(ग) अनसुार पीिडतले 
�ितवादीह�बाट �.२०,०००।- �ितपूित�समेत भरी 
पाउने ठहछ�  । जाहरवेाली पीिडतले वारदातको िदन 
िनजले दाबी गरअेनसुारको गरगहना लगाएको कसैले 
देखेको ह� ँ भनी भ�न नसकेको र �ितवादीह�ले ती 
गहना चोरी गरकेो भ�ने सकंिलत सबदु �माणबाट 
पिु� ह�न नआएको ह�दँा चोरीतफ� को दाबी प�ुन 
स�दनै । चोरीको अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने सखु�त िज�ला अदालतको 
फैसला ।

�.स.िन. रमेश�साद आचाय�को 
�ितवेदनसाथ दाखेल भएका शकंा�पद भिनएका 
�यि�ह�मा मेराउपर कुनै शकंासमेत �य� ग�रएको 
छैन र जाहेरीमा समेत मेरो नाम उ�लेख नभएको र मैले 
अनसु�धान र अदालतसमेतमा कसरु अपराध गरकेोमा 
पूण� इ�कार रही बयान गरकेो छु । अनसु�धानको �ममा 
कागज गन� केही �यि�ह�ले वारदातमा मेरो संल�नता 
िथयो भनी भ�न सकेका छैनन् । मेरो इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी मेरा सा�ीले बकप� गरकेोसमेतबाट 
वारदातमा मेरो संल�नता नरहेको भ�ने पिु� भइरहेको 
अव�थामा मलाई कसरुदार ठह�   याई भएको सखु�त 
िज�ला अदालतको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा बदर गरी 
पूण� सफाइ पाऊँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सरु�े� 

िव.क. को पनुरावेदन प� । 
हामी पनुरावेदकले आरोिपत कसरुमा पूण� 

इ�कार रही अदालतमा बयान गरकेा छौ ँ भने अ�य 
�ितवादीह� सरु�े� िव.क. र उदय सनुारले अदालत 
तथा अनसु�धानमा गरकेो बयानसमेतमा हामीलाई पोल 
गरकेो अव�था छैन । हा�ा सा�ीले हामी पनुरावेदकह� 
वारदातमा नभई घरमा भएको र हामीह�ले आरोिपत 
कसरु गरकेो होइन भनी बकप� गरी िदएका र वारदातमा 
हा�ो संल�नता िथयो भनी ��य�दश�को अभाव भएको 
अव�थामा हचवुाको भरमा हामीलाई कसरुदार ठह�   याई 
भएको सखु�त िज�ला अदालतको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा 
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िनम�ल िगरी र �ितवादी च��बहादरु 
नेपालीको सयं�ु पनुरावेदन प� ।

मैले अनसु�धानको �ममा र अदालतमा 
समेत कसरु अपराध गरकेोमा पूण� इ�कार रही बयान 
गरकेो छु । अ�य �ितवादीह�ले अदालतमा गरेको 
बयानमा मलाई पोल गरकेो अव�था छैन र मेरो इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी मेरा सा�ीले बकप� गरी 
िदएको अव�थामा सहअिभय�ुह�ले अनसु�धानको 
�ममा पोल गरकेो भनी हचवुाको भरमा मलाई 
कसरुदार ठह�   याई भएको सखु�त िज�ला अदालतको 
फैसला �ूिटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी उदय 
सनुारको पनुरावेदन प� ।

पीिडतले गहना लगाएको कुरा पीिडत 
र िनजको भाइको भनाइबाट �थिपत भइसकेको 
र वारदातप�ात् पीिडतसगँ गहना भएको भ�ने 
दिेखदैँन । जाहेरीमा उि�लिखत िबगो बराबरको गहना 
मोबाइलसमेत �ितवादीह�ले जबरज�ती चोरी गरेको 
�थािपत ह�दँाह�दँै चोरीतफ� को मागदाबी नप�ुने भनी 
�ितवादीह�लाई जबरज�ती चोरीमा सफाइ िदने 
गरी भएको सखु�त िज�ला अदालतको फैसला सो 
हदस�म �ूिटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 

१०१५२ - सरेु�� िव.क. समेत िव. नेपाल सरकार
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�ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

यसमा पीिडतको अदालतसम� भएको 
बकप� तथा िमिसल सलं�न �माणको मू�याङ्कनको 
�ममा स�ु फैसला िवचारणीय ह�दँा छलफलको लािग 
अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ को �योजनाथ� दवैु प�को 
पनुरावेदन परकेो देिखदँा दवैु प�को पनुरावेदन प�को 
जानकारी एक अका�लाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको आदेश ।

यसमा पनुरावेदक �ितवादीम�येका 
च��बहादरु सनुार र िनम�ल िगरीको तफ� बाट �ितर�ा 
गन�का लािग यस अदालतमा िनय�ु वैतिनक कानून 
�यवसायीलाई पेसीको जानकारी िदई िनयमानसुार गनु�  
भ�ने पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको आदेश ।

यी �ितवादीह� आपसमा िमली पीिडत 
सखु�त १९ लाई िववाह घरबाट िन�केको अव�थामा 
समाई िहरालालको गाई गोठमा लगी जबरज�ती करणी 
गरी मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको १ र ३(५) नं. 
को कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादीह� च��बहादरु 
सनुार, िनम�ल िगरी, उदयबहादरु सनुार र सरु�े� िव.क. 
लाई ५ वष� कैद ह�ने गरी र िनजह�ले सामिुहक �पमा 
बला�कार गरकेो देिखदँा ऐ. १० नं. बमोिजम जनही 
थप ५ वष� कैद ह�ने तथा ऐ. १०(ग) अनसुार पीिडतले 
�ितवादीह�बाट �.२०,०००।– �ितपूित�समेत 
भरी पाउने ठहरी भएको फैसला र चोरीको अिभयोग 
दाबीवाट �ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहराई भएको 
स�ु सखु�त िज�ला अदालतको िमित २०७०/५/१६ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट िमित २०७१/०३/१८ मा भएको फैसला ।

िमित २०६९/११/३० गते म�यपि�मा�चल 
�े�ीय अ�पताल सखु�तबाट भएको �वा��य’ परी�ण 
�ितवेदनको नं. १ मा करणी भएको ल�ण यिकनका 
साथ भ�न नसिकने, नं. २ मा यौनाङ्ग व�रप�र 

वीय� दाग तथा संघष�का िच�ह� देिखदैँनन्  भ�ने 
बेहोरा रहेको, मेरो �वा��य परी�णमा घाउ ँ चोट 
संघष�का िच� नरहेको, के��ीय �हरी िविध िव�ान 
�योगशालाबाट भएको नमनुा परी�णमा मेरो वीय�को 
बीज पीिडतको योिनमा भेिटएको छैन । घटना�थलमा 
भेिटएका भिनएका स�ुतला रङ्गको कपडाको टु�ा 
पे�टी, �लाउज कसका ह�न सनाखत गराएको छैन । 
घटना�थलमा फुटेका भनेका चरुा च�पल कसका ह�न् 
सनाखत ग�रएको छैन । पीिडतका साथमा घरमा जाने 
भिनएक� च�दा कसेरालाई बिुझएको छैन, घटना�थल 
मचु�ुका छा�ो छेउको उ�र कोठामा वारदात भएको 
भिनएको छ भने घटना िववरण कागज गन� र �. ह�को 
बयानमा गोठको करसेामा भएको भनी उ�लेख भएको 
छ । पीिडतलाई अ�ात समूहले उठाई लगेर ज.क. 
गरकेो भ�ने रशेम�साद आचाय�को �ितवेदन छ । 
िदनेश थापाले िदएको मौकाको जाहेरीमा कसैको नाम 
िकटान नगरकेो अव�थामा जबरज�ती चोरी गरेको 
भ�नेतफ�  दाबी नठहराई जबरज�ती करणी गरेको 
भनी हचवुाको भरमा भएको उ� फैसला �ूिटपूण� भई 
बदर भागी छ । अतः एवम्  मािथ �करण �करणह�मा 
उ�लेख भएबमोिजम वारदात नै नभएको, म पनुरावेदक 
�ितवादी िनद�ष भएको, आरोिपत कसरु नगरकेो र दोषी 
िस� नभएकाले मलाई कसरुदार ठहर गरी भएको िमित 
२०७१/३/१८ गतेको पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
उ� फैसला �ूिटपूण� भई बदरभागी भएकाले सो फैसला 
बदर उ�टी गरी म पनुरावेदक �ितवादीलाई पूण� सफाइ 
िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी सरु�े� िव.क. र �ितवादी 
उदयबहादरु सनुारको छु�ाछु�ै यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदनप� ।

�ितवादीह� आरोिपत कसरुमा 
अिधकार�ा�त अिधकारी तथा स�ु अदालतमा 
समेत इ�कारी रही बयान गरकेो, पीिडतले िमित 
२०६९/१२/१३ मा गरकेो कागजमा रातको समयमा 
त�काल िच�न नसकेको भनी लेखाई िदएक� र 
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अदालतमा गरकेो बकप�मा पिन जबरज�ती करणी 
नभएको त�य उ�लेख गरकेो िछन् भने िनजको योिनबाट 
िनकािलएको Swab को नमूनामा Semen नभेिटएको 
भनी िमिसल संल�न के��ीय �हरी िविध िव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट देिखएकोमा 
यी पनुरावेदक / �ितवादीह�लाई मागदाबी अनसुार 
जबरज�ती करणीमा सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको फैसला फरक पन� ह�दँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. २०२ नं. �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई सूचना िदई पनुरावेदक / �ितवादीह�को 
तफ� बाट बहस पैरवी गन� वैतिनक कानून �यवसायीलाई 
तोक� कानूनबमोिजम गरी पेस गनु�होला भ�ने यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०७३/०७/०९ 
मा भएको ��यथ� िझकाउने आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा, पनुरावेदनप�सिहतको 
स�ु तथा रकेड� िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक / 
�ितवादीह� उदयबहादरु सनुार र सरु�े� िव.क.को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा �ी 
नारायण�साद देवकोटाले �ितवादीह� आरोिपत 
कसरुमा अिधकार�ा�त अिधकारी तथा स�ु 
अदालतमा समेत इ�कारी रही बयान गरकेो, पीिडतले 
िमित २०६९/१२/१३ मा गरकेो कागजमा रातको 
समयमा त�काल िच�न नसकेको भनी लेखाई िदएक� 
र अदालतमा गरकेो बकप�मा पिन जबरज�ती करणी 
नभएको त�य उ�लेख गरके� िछन् भने िनजको  
योिनबाट िनकािलएको Swab को नमूनामा Semen 
नभेिटएको भनी िमिसल संल�न के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट 
देिखएकोमा यी पनुरावेदक / �ितवादीह�लाई माग 
दाबीअनसुार जबरज�ती करणीमा सजाय गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला �ूिटपूण� 
ह�दँा बदर गरी पनुरावेदक / �ितवादीह� सरु�े� िव.क. र 
उदयबहादरु सनुारलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 

िदलाई �याय ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।
मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. बमोिजम 

िझकाइएका वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �ूव�साद चौहानले 
पीिडत प�रवित�त नाम सखु�त १९ लाई �ितवादीह�ले 
जबरज�ती करणी गरी िनजले लगाएको गहनासमेत 
जबरज�ती चोरी गरी िलएकोले िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

उपयु�� दवैु प�को बहस िजिकरसमेत सनुी 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको फैसला िमलेको 
छ वा छैन ? तथा पनुरावेदन / �ितवादीह� सरु�े� 
िव.क. र उदयबहादरु सनुारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�छ वा स�दैन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०६९।११।२८ गते रातको अ. १०:०० बजेको 
समयमा मेरी िददी पीिडत प�रवित�त नामथर सखु�त 
१९ िववाह �थलमा गई नाचगान गरी रमाइलो 
ग�ररहेको अव�थामा क�रब राितको अ. १०:०० 
बजेको समयमा िनम�ल िगरी, च��बहादरु नेपाली, 
उदय सनुार, सरु�े� िव.क.को समूह योजनाब� 
त�रकाले आई म जाहेरवालीलाई जबरज�ती समाई 
मखु बझुी चार हातख�ुा समाई िववाह �थलबाट 
निजकै रहेको कोठाको करसेामा लगी अ�यायीह�ले 
हात ख�ुा समाती, मखु बझुी डर ध�क� देखाई मैले 
लगाएको शरीरको लगुा जबरज�ती �याितई पालै पालो 
जबरज�ती करणी गरी स�त घाइते एव ं बेहोस बनाई 
म जाहेरवालीले लगाएको १ नं. सनुको नौगेडी, �रगं, 
नोिकया मोबाइल र नगदसमेत गरी ज�मा मू�य �. 
८८,१००।– बराबरको िज�सी सामन लटुी लगेकोले 
�ितवादीह� च��बहादरु नेपाली, उदयबहादरु सनुार, 
िनम�ल िगरी र सरु�े� िव.क.जना ४ ले मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरु गरेको 

१०१५२ - सरेु�� िव.क. समेत िव. नेपाल सरकार
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ह�दँा सोही महलको ३ नं. को देहाय ५ बमोिजम सजाय 
ह�न र  मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ नं. को कसरु 
४ नं. का �ि�या�ारा गरकेो ह�दँा िनजह�लाई सोही 
महलको १२ नं. को आधारमा १४ नं. को देहाय २ 
बमोिजम सजाय गरी चोरीको िबगो �ितवादीह�बाट 
चोरीको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई िदलाई भराई 
पाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी रहेको देिखयो । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह� आपसमा िमली पीिडत सखु�त 
१९ लाई िववाह घरबाट िन�केको अव�थामा समाई 
िहरालालको गाई गोठमा लगी जबरज�ती करणी गरी 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ र ३(५) नं. को 
कसरु गरकेो दिेखदँा �ितवादीह� च��बहादरु सनुार, 
िनम�ल िगरी, उदयबहादरु सनुार र सरु�े� िव.क. लाई 
जनही ५ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । �यसैगरी िनजह�ले 
सामिुहक �पमा बला�कार गरकेो देिखदँा ऐ. १० 
नं. बमोिजम जनही थप ५ वष� कैद ह��छ । ऐ.१०(ग) 
अनसुार पीिडतले �ितवादीह�वाट �.२०,०००।- 
�ितपूित�समेत भरी पाउने ठहछ�  र �ितवादीह�ले 
जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत गहना चोरी गरकेो 
भ�ने संकिलत सबदु �माणबाट पिु� ह�न नआएको ह�दँा 
चोरीतफ�  वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन 
स�दनै । चोरीको अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने ठह�याई सखु�त िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/५/१६ मा भएको फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकार तथा �ितवादीह�को पनुरावेदन परी 
स�ु अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तबाट िमित २०७१/३/१८ मा भएको 
फैसलाउपर �ितवादीह� सरुे�� िव.क. र उदयबहादरु 
सनुारको यस अदालतमा पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस 
ह�न आएको देिखयो ।

३. िज�ला सखु�त वी.न.न.पा. वडा नं. ३ 
ि�थत िम�नगर टोलमा तेजबहादरु सनुारको छोराको 
िववाह �थलबाट घर जाने �ममा पीिडत प�रवित�त नाम 
सखु�त १९ लाई अ�ात समूहले उठाई लगी जबरज�ती 

करणी गरी पीिडताले लगाइरहेको गरगहनासमेत 
जबरज�ती चोरी गरी िलएकाले मसमेतको �हरी टोली 
घटना �थलतफ�  खिटई गई शंका�पद �पमा रहेका 
�ितवादीह�लाई प�ाउ गरी �ितवेदनसाथ दािखला 
गरी पेस गरकेो छु । कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने �हरी �ितवेदन परकेो देिखयो । पीिडत सखु�त १९ 
लाई करणी भएको ल�ण यिकनका साथ भ�न नसिकने 
िनजको योिन भेिजनल �वाव परी�णको लािग संकलन 
गरी पठाइएको भ�ने म.प. �े�ीय अ�पताल सखु�तको 
पीिडतको �वा��य परी�ण �रपोट�  रहेको देिख�छ । 
यी पीिडत सखु�त १९ ले मेरो रोहबरमा सोधपछु गदा� 
�ितवादी च��बहादरु नेपालीले घटनाको स�ब�धमा 
बताएकोले जाहेरीमा उि�लिखत ४ जना �ितवादीह� 
उपर िकटानी जाहेरी िदएक� ह� ँ । उ� वारदातको 
समयमा म मादकपदाथ� सेवन गरी नसाको सरुमा 
िथए ँ। रातको समयमा त�काल मैले िच�न सिकन, सोही 
कारणले भाइले जाहेरी िदएको हो । �ितवादीह�ले 
मलाई जबरज�ती करणी गदा� कुनै पिन अ�थायी 
साधन �योग गरकेा िथएनन् भनी अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� कागज ग�रिदएको पाइ�छ । यी पीिडत 
सखु�त १९ ले िमित २०६९/११/२८ गते मलाई कसैले 
पिन जबरज�ती करणी गरकेा होइनन् । मैले उि�लिखत 
�ितवादीह�लाई िचि�दन । उ� िमितमा म िववाहमा 
िदउसँो गई खाना खाई आएको ह�,ँ राित कहीकँतै गइन 
भनी स�ु अदालतमा बकप� गरेको देिखयो ।

४. �ितवादी जनक ि�पाठी िव�� वादी 
नेपाल सरकार भएको जबरज�ती करणी म�ुा (ने.
का.प. २०६२, भाग ४७, अंक ३, िन.नं. ७५०७) मा 
“अनुस�धान अिधकारीबाट ह�ने कानूनअनू�पको 
अनुस�धानबाट सकंिलत यथाथ�परक र व�तुिन� 
�माणह� नै कसरु ठहर गन� म�त पु�ने पिहलो 
खुट्िकलो हो । �यो खुट्िकलो नै कमजोर, 
आधारिवहीन र कानूनअनु�प भएको छैन र 
जाहरेवाला र �वयं पीिडत पिन अनसु�धानको 
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�ममा �हरीमा बयान गदा� एकै बेहोरा उ�लेख नगरी 
अदालतमा बकप� गदा� फरक फरक बयान गरी 
आफूउपर अपराध नै नभएको भ�ने बकप� गद�छन ्
भने अ�य �माणको अभावमा अनुमान र शंकाको 
भरमा कसुर कायम गरी पीिडत �यि�लाई समेत 
�याय �दान गन�  सरल र सुगम ह�न नस�ने” भनी 
यस अदालतको पूण� इजलासबाट िस�ा�त �ितपादन 
भएको छ ।

५. िन�य पिन कुनै नातेदारले आ�नो छोरी 
बिहनीको अि�मता र भिव�यमािथ �� िच� ला�ने गरी 
उजरु गन� अव�था आउदँैन । तर यसको अथ� पीिडतको 
आचरण र �यवहार तथा अनसु�धान अिधकारीबाट 
कानूनअन�ुपको अनसु�धान भएको छैन भने 
अनमुानका भरमा कसरुदार कायम गन� िम�दनै । 
अनसु�धान अिधकारीबाट यथे��पमा अनसु�धान 
भई च�मिदद �यि�ह�को भनाइ, अिभय�ुह�को 
अनसु�धानका �ममा भएको िव�सनीय बयान, पीिडत 
र पीडक दवुैको शारी�रक परी�णको �ितवेदनबाट 
जबरज�ती करणी भएको यथाथ� र व�तिुन� आधार 
देिखन आउछँ भने य�तो अव�थामा साना ितना 
�ािविधक �ूिट वा कमी कमजोरीबाट य�ता �कृितका 
अपराधमा उ�मिु� िदन निम�ने िस�ा�तह�लाई 
अदालतले �वीकार गरी आएको छ । अझ भ�न ुपदा� 
अिभय�ुह�को अनसु�धानका �ममा भएको सािबती 
बयान, पीडक र पीिडतको शारी�रक परी�णबाट 
देिखएको घटनासगँ तादा��यता देखाउने आधारह� 
सा�ी सज�िमनका भनाइबाट घटनाको िव�सिनयता 
पिु� ह�ने आधार र पीिडतले आफूले ब�न गरकेो 
�यास देिखने व�तिुन� आधारमा कसरु �मािणत ह�ने 
ह��छ । यी सबै कुराको अभावमा पीिडतले वा िनजको 
निजकको नातेदारको जाहेरी परकेो भ�ने आधारमा 
मा� कसैलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने ह�दँैन ।

६. ��ततु म�ुामा �ितवादीह� आरोिपत 
कसरुमा अिधकार�ा�त अिधकारी तथा स�ु 

अदालतमा समेत इ�कारी रही बयान गरेको 
दिेख�छ । पीिडतले िमित २०६९/१२/१३ मा गरेको 
कागजमा रातको समयमा त�काल िच�न नसकेको 
भनी लेखाई िदएक� र अदालतमा गरकेो बकप�मा 
पिन �ितवादीह�ले आफूलाई जबरज�ती करणी 
नगरकेो त�य उ�लेख गरकेो देिख�छ । पीिडतको 
योिनबाट िनकािलएको Swab को नमूनामा Semen 
नभेिटएको भनी िमिसल सलं�न के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट 
दिेख�छ । पीिडत सखु�त १९ लाई �ितवादीह�ले 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�ने कुरा सनुी थाहा 
पाएको हो भनी मौकामा बिुझएका मािनसह� 
काशीराम िव.क., समुन कुमाल, धनबहादरु िव.क. 
िभमराज नेपालीसमेतले कागज गरकेो देिखए तापिन 
ती बिुझएका मािनसह�ले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गरकेो देिखदैँन । सनेुर थाहा पाएको भ�ने 
भनाईलाई िन�चया�मक �माणमा �हण गन� िम�ने 
ह�दँैन । वारदातप�चात् घटना�थल गाईगोठबाट 
िहरालाल सनुारले उ�ार गरी आ�नो घरमा �याई 
िनजको �ीमती पिव सनुारले पीिडतलाई लगुा 
लगाइिदएको भ�ने त�यलाई पिन िनज िहरालाल 
सनुारलाई अदालतसम� उपि�थत गराई िनजको 
अनसु�धानमा भएको बेहोरा पिु� गराउन सकेको 
दिेखदैँन । �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारी 
तथा स�ु अदालतसम� गरकेो इ�कारी बयानलाई 
िनजका सा�ीह� तारा िव.क., भिवसरा सनुारले 
हामीह� वारदातका िदन घरमा सतेुका िथय� भनी पिु� 
गरी बकप� िदएको पाइ�छ । 

७. मािथ ग�रएको िव�ेषणबाट ��ततु 
िववादमा जाहेरी दरखा�तमा लेिखएको बेहोरा �माण 
परी�णबाट िव�ासनीय रहेको देिखन आएको छैन । 
पीिडत भिनएक� प�रवित�त नाम सखु�त १९ लाई यी 
पनुरावेदक / �ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरेको 
हो भ�ने पीिडतको बकप�समेतबाट देिखन आएन । 

१०१५२ - सरेु�� िव.क. समेत िव. नेपाल सरकार
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�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले कसरु �मािणत 
गन� भार वादीको रहने कानूनी �यव�था गरकेो छ । 
अिभय�ुह�ले अदालतसम� आफू दोषी रहेको भ�ने 
त�य �वीकार नगरकेो अव�थामा वादीले �वत��, 
िव�वासनीय र भरपद� �माणबाट दाबी �मािणत 
गनु�पद�छ । जबरज�ती करणी लकु�िछपी गन� भएकोले 
�य�तो कसरुको च�मिदद गवाह अथा�त्  ��य� �माण 
साधारणतया �ा� ह�न स�दैन । करणीस�ब�धी 
अपराधमा पीिडत नै �मखु �माण हो । आफूलाई 
जबरज�ती करणी भएको भनी उ�लेख गन� पीिडतको 
शारी�रक अथवा िनजको �वा��य परी�णबाट 
जबरज�ती करणी भएको त�य �थािपत ह�नपुन� 
ह��छ । पीिडतले जाहेरी दरखा�तमा यी पनुरावेदकह� 
समेतको नाम उ�लेख गरी जाहेरी िदए पिन िनजले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कागजमा आफूलाई 
करणी गन� मािनस िच�न नसकेको, आफू सो समयमा 
मादक पदाथ� सेवन गरी नशामा रहेको रातको समयमा 
त�काल िच�न नसकेको, �हरीले प�ाउ गरी सोधपछु 
गन� �ममा �ितवादी च��बहादरुले घटना स�ब�धमा 
बताएकोले सोही आधारमा जाहेरी दरखा�त िदएको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख गरेको देिख�छ । �माण ऐनको 
दफा १०(१)(ख) मा कुनै काम घटना वा अव�थाबाट 
पीिडत �यि�ले �य� गरकेो कुरालाई �माणमा िलइन ु
पन� �यव�था रहेको छ । यस म�ुामा पीिडतले �हरीमा 
बयान गदा� आफूउपर �ितवादीह�ले जबरज�ती 
करणी ग�रएको भ�ने उि�लिखत अव�थाका आधारमा 
जाहेरी दरखा�त िदएपिन अदालतमा बकप� गदा� 
आफूलाई कसैले पिन जबरज�ती करणी नगरकेो भनी 
लेखाएको दिेख�छ । यसरी जाहेरवाली पीिडत सखु�त 
१९ ले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप�लाई �माणमा 
िलन निम�ने अव�था देिखदँैन । िनज पीिडतको उमेर 
४५ वष� रहेको भ�ने देिख�छ । िनजलाई डर, धाक, 
ध�क� वा कुनै आिथ�क �लोभन िदएर आफँै जाहेरी 
दरखा�तको बेहोराको �ितकूल बकप� गनु�पन� अव�था 

िसज�ना भएको भ�ने दिेखन आउदैँन । पीिडतलाई 
िविभ�न डर �ास िदई वा आिथ�क �लोभनमा पारी 
�ितकूल बकप� गराउने स�भावना रह�छ । यिद 
कसरु �मािणत ह�ने शंकारिहत यथे�ट �माण िमिसल 
संल�न छन् भने पीिडतले �ितकूल बकप� गरकैे 
आधारमा कसरु ठहर नह�ने अव�था ह�दैँन । कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�नेमा ठोस ��य� �माण 
वा अ�य प�रि�थितज�य �माणबाट समेत समिथ�त 
ह�नपुन�मा यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने �मािणत नभएको ह�दँा 
शंकाको सिुवधा अिभय�ुह�ले पाउने (Benefit of 
doubt goes to the Accused) फौजदारी �यायको 
मा�य िस�ा�तसमेतका आधारमा यी पनुरावेदक / 
�ितवादीह�ले पीिडत सखु�त १९ लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने अिभयोग दाबीसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । 

८. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट पनुरावेदक / �ितवादीह�ले 
पीिडत भिनएक� प�रवित�त नाम सखु�त १९ लाई िववाह 
घरबाट िन�केको अव�थामा समाई िहरालालको 
गाई गोठमा लगी मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३(५) नं. बमोिजम जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न नआएकोले पनुरावेदक / 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदनपुन�मा 
कसरुदार ठहर गरी सोही महलको १ नं. र ३(५) नं. को 
कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादीह� उदयबहादरु सनुार 
र सरु�े� िव.क. लाई ५ वष� कैद ह�ने गरी र िनजह�ले 
सामिुहक �पमा बला�कार गरकेो देिखदँा ऐ. १० नं. 
बमोिजम जनही थप ५ वष� कैद ह�ने तथा ऐ. १०(ग) 
अनसुार पीिडतले �ितवादीह�वाट �.२०,०००।– 
�ितपूित�समेत भ�रपाउने ठहर गरी स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई िमित 
२०७१/०३/१८ मा भएको पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको फैसला निमलेको ह�दँा बदर भई सो हदस�म 



2243

उ�टी ह�ने ठहछ�  । र चोरीको अिभयोग दाबीवाट 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठह�याई भएको स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतको िमित २०७०/०५/१६ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट िमित २०७१/०३/१८ मा भएको फैसला 
चोरीतफ�  िमलेको दिेखदँा सो हदस�म सदर ह�ने 
ठहछ�  । अतः पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला 
केही उ�टी भई पनुरावेदक / �ितवादीह� सरु�े� िव.क. 
र उदयबहादरु सनुारले जबरज�ती करणीतफ� को 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादीह� 
सरु�े� िव.क. र उदयबहादरु सनुारले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले िनज 
पनुरावेदक / �ितवादीह� सरु�े� िव.क. र उदयबहादरु 
सनुार िमित २०७४/२/७ को सिं��त आदशेबाट थुना 
म�ु भई गइसकेको देिखदँा केही ग�ररहन ुपरने -----१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू --------१

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. �काशमान िसंह राउत

इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत,संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

फैसला िमित : २०७३।५।२९
०७२-CI-०८९१

म�ुाः अंश चलन

पनुरावेदक / �ितवादी : कुलबहादरु के.सी.क� बहुारी, 
उ�मबहादरु के.सी.क� �ीमती का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.३३ पतुलीमाग� ब�ने िमरा 
के.सी.

िव��
��यथ� / वादी : कुलबहादरु के.सी.क� बहुारी, 

उ�वबहादरु के.सी.क� �ीमती का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. ३३ ब�ने कौिशला थापा 
के.सी. समेत

 § केबल अशं म�ुाको िफराद दायर गरी तारखे 
गुजारी अंशस�ब�धी �� स�ब�धमा कुनै 
कारबाही नै अगािड नबढेको अशं म�ुाकै 
आधारमा सो िमितलाई मानो छु��एको 
मा�न िम�ने ह�दैँन । मानो छु��एको िमित 
कायम ह�न या त मानो छु��एको िलखत 
रिज��ेसन भएको ह�नपुन� या त कुनै म�ुा 
परी �यस म�ुामा अिंशयारह�बीच ब�डा 
ह�नुपन� स�पि�को तायदाती माग गन� 
आदेश ह�दँा मानो छु��एको िमित यिकन 
भएको ह�नपुन� । 
 § पिहलो म�ुामा कुनै आदेश नै नभएको र 

सो म�ुा परपेिछसमेत एकासगोलमा बसेको 

१०१५३ - िमरा के.सी. िव. कौिशला थापा के.सी. समेत

�नण�य नं. १०१५३
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भ�ने वादी �ितवादीह�को �यवहारबाट 
देिखएको अव�थामा पिहलो म�ुाको िफराद 
परकेो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम 
गन� निम�न े।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी ई�री�साद भ�राई तथा �ी िव�णमुाया 
भसुाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी गोपी 
शमा� सवेुदी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन�ः 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी कृ�णबहादरु थापा 
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी टीकाबहादरु हमाल
माननीय �यायाधीश �ी �काशच�� गजरुले
पनुरावेदन अदालत, पाटन

फैसला
�या. सारदा�साद िघिमर े : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको िमित २०६९/९/५ को फैसलाउपर 
�ितवादीको तफ� बाट म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन परी यस अदालतबाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार 
छः-

ससरुा बाजे कुलबहादरु के.सी.का दईु 
�ीमतीह�म�ये जेठी भागवत दास ख�ी �े�ी र 
का�छी प�ुपा के.सी ह�नहु���यो । का�छी सासू ब�यै 

प�ुपा के.सी. बाट दईुजना छोराह�को ज�म भएकोमा 
जेठा िवप�ी िमरा के.सी.का पित उ�मबहादरु के.सी 
र का�छो िवप�ी हा�ा पित िपता उ�वबहादरु के.सी. 
ह�नहु��छ । जेठी ब�यै सासूबाट कुनै स�तानको 
जायज�म भएको िथएन । ससरुा बाजे कूलबहादरुको 
िमित २०३० सालमा तथा िनजक� का�छी �ीमती 
प�ुपा के.सी. को २०५२ सालमा र जेठी �ीमती 
भागवतदास ख�ी �े�ीको २०६२ सालमा कालगितले 
िनधन भइसकेको र कूलबहादरुको जेठो छोरा तथा 
हा�ा जेठाज ु एवं ठूलोबबुा उ�मबहादरु के.सी.को 
पिन िमित २०५२/११/१ मा म�ृय ु भइसकेको ह�दँा 
िवप�ी पित िपता एवम् जेठानी ठूली आमाले हामीलाई 
इ�जत आमदअनसुार खान लाउन निदई घरबाट 
िनकाला गरकेो ह�दँा र पैतकृ स�पि� िवप�ी पित 
िपता उ�व के.सी. र िवप�ी जेठानी ठूलीआमा िमरा 
के.सी. को नाममा रहेको ह�दँा िवप�ीह�बाट स�पूण� 
चल अचल स�पि�को तायदाती फाटँवारी माग गरी सो 
स�पि�लाई २ भाग लगाई २ भागम�ये िवप�ी पित 
िपताको भागलाई पनु: ४ भाग गरी सोम�ये ३ भाग अंश 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी । 

िवप�ीले आ�नो िफराद प�मा उ�लेख 
गरकेो नाताका स�ब�धमा िववाद गन� ठाउ ँ छैन । 
िवप�ीम�येक� कौिशला थापा के.सी र म उ�वबहादरु 
के.सी. का बीच रीत पर�पराअनसुार िववाह भई हा�ो 
दा�प�य स�ब�धबाट २ छोरीह�को ज�म भएको र 
िपता कुलबहादरु के.सी को २०३० सालमा िनधन 
भएपिछ दईुवटी आमा भागवत दास ख�ी र प�ुपा 
के.सी. तथा जेठो दाज ु उ�मबहादरु के.सी.समेतको 
संय�ु प�रवार िथयो । िपताजीको पिहले नै म�ृय ु
भएपिछ बबुाको नाममा रहेको ज�गा पिहला आमाह�को 
नाममा नामसारी रहेको र आमा प�ुपा के.सी र दाज ु
उ�मबहादरु के.सी. को पिन िनधन भएपिछ उ� 
स�पि� जेठी आमा भागवतदास �े�ी ख�ीको नाममा 
रहेको िथयो । िनजको पिन २०६२ सालमा आ�नै 



2245

कालगितले िनधन भएपिछ भाउज ुसह�ितवादी िमरा 
के.सी. समेतको नाममा भएको िथयो । िवप�ीलाई मैले 
खान लाउन निदई घरबाट िनकाला नगरकेो ह�दँा पैतकृ 
स�पि�मा ब�डा गरी दईु भागको एक भाग मैले �ा�त 
गन� नै ह�दँा सो �ा�त गरपेिछ �ीमती एवम् छोरीह�लाई 
अंश िदन म�जरु रहेको भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
उ�वबहादरु  के.सी.को �ितउ�र प� ।

िवप�ीको िफराद प�को कथन झ�ुा, 
कपोलकि�पत, आधारहीन, गैरिज�मेवारीपूण� र द:ुख 
िदने मनसायबाट उ��े�रत भई िफराद प� दता� भएको 
छ । िवप�ीह�ले िनजकै पित उ�वबहादरु के.सी.बाट 
अंश पाउने हो म बाट होइन । मबाट अंशबापत पाउने 
चल अचल स�पि� मेरो िज�मामा छैन । मेरा नाममा 
भएको स�पि� मैले आ�नो िनजी �यासबाट आज�न 
गरकेो र सो स�पि� ब�डा नला�ने ह�नाले िवप�ीको 
िफराद प� मेरो हकमा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
�ितवादी िमरा के.सी.को �ितउ�र प� ।

यसमा नाता स�ब�ध र अिंशयारमा कुनै 
िववाद नरहेकोले �ितवादीह�बाट वादीले अशं पाउने नै 
देिखदँा िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम ग�रिदएको छ । वादी �ितवादीह�बाट 
स�पूण� चल अचल स�पि�को तायदाती फाटँवारी 
िलई पेस गनु�  भ�ने स�ु अदालतको आदेशानसुार माग 
भएको तायदाती फाटँवारी वादी �ितवादी दवुै प�बाट 
पेस भई स�ु िमिसल संल�न रहेको छ । 

वादी �ितवादीह� सगोलको अंिशयारह� 
भएको र वादीह�ले �ितवादीवाट अंश पाउन ुपन� देिखदँा 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी िदएको छ । �ितवादी िमरा के.सी.ले पेस 
गरकेो तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत िक.नं.२४५ 
को घर ज�गा र वादीले िमित २०६८/११/२८ 
को िनवेदनसाथ देखाएको िक.नं. ५९९, ३६०९, 
१०७७, २२१९ र १५३३ को ज�गाको दता� �े�ताले 
िमले िभडेस�मको स�पूण� ज�गाको २ भाग गरी �यसको 

१ भाग वादीह�को बाब ुपित उ�व के.सी.को १ भाग 
छुट्याई सो १ भागको ४ भाग गरी �यसबाट ३ भाग 
स�पि� अशं �ितवादीह�बाट वादीलाई िदलाई भराई 
िदने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८/११/२८ को फैसला । 

िवप�ी वादी कौिशला थापा मसगँ २०५७ 
सालितर मानो छु��एका ह�न् । तायदातीमा देखाएका 
ज�गाम�ये िक.नं.३६०९ को ज�गा मेरो आ�नै बिहनी 
नानी मैया थापाबाट हालैको बकसप� गरी िलएको ह�दँा 
ब�डा नला�ने स�पि� हो । िक.नं.२२१९, १५३३ र 
१०७७  को ज�गा िवप�ीह�सगँ मानो छु��ई िभ�न 
भएपिछ ख�रद गरकेो हो । िक.नं.५९९ को ज�गा 
मेरा �ीमान् को म�ृयपुिछ �ीमान् को स�चयकोष तथा 
सिुवधाबाट ख�रद गरी िलएको ह�दँा उ� स�पि�को 
�ोत एवं दता� �े�ता नै नबझुी स�ुले गरेको 
फैसला �ूिटपूण� ह�दँा उ�टी गरी मेरो स�ु �ितउ�र 
िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी िमरा के.सी.
ले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरकेो पनुरावेदन 
प� ।

यसमा पनुरावेदक �ितवादीले िक.नं.३६०९ 
समेतको ज�गा आ�नै बिहनी माया थापासगँ हालैको 
बकसप� गरी िलन ु भएकोमा सो ज�गासमेत ब�डा 
ला�ने गरी भएको स�ु फैसला अशंब�डाको १८ नं. को 
स�दभ�मा फरक पन� स�ने ह�नाले छलफलको िनि�त 
२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९/६/२५ 
को आदेश ।

पनुरावेदीकाको नाममा रहेका सला�ही ह�रवन 
गा.िव.स. वडा नं.९ (ग) को िक.नं. ५९९, मकवानपरु 
हेट�डा न.पा. वडा नं.८क को िक.नं.१५३३, २२१९ र 
ऐ. वडा नं.७ को िक.नं.१०७७ को ज�गाह� सगोलमा 
रहे बसेको अव�थामा पनुरावेिदका / �ितवादीका 
नाममा राजीनामाको मा�यमबाट �ा�त भएको 
दिेख�छ । सो ज�गा िनजी आज�नको भनी दाबी गन� 

१०१५३ - िमरा के.सी. िव. कौिशला थापा के.सी. समेत
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�ितवादीले सोको �माण िदन सकेको पिन नपाइदँा 
उपयु�� ज�गाह�लाई िनजको िनजी आज�नबाट 
�ा�त भएको स�पि� भनी मा�न सिकएन । �यसैगरी 
हेट�डा न.पा.को िक.नं. ३६०९ को ०-१०-० 
ज�गा बिहनी नानी मैया थापाबाट २०५३ सालमा 
हालैदेिखको बकसप�बाट �ा�त गरकेो स�पि� ब�डा 
नला�ने स�पि� हो भनी िलएको िजिकरतफ�  हेदा� 
�ितवादीले तायदाती पेस गदा� आ�ना नाममा रहेको 
उपयु�� ज�गा िनजी आज�नको भई ब�डा नला�ने भनी 
सोको �माणसमेत देखाई तायदाती पेस गन� सकेको
पाइदँैन । तसथ� काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९/९/५ को फैसला ।

म पनुरावेिदका २०५७ साल चै� २७ गते 
िवप�ीका पित एवं िपताउपर अंश म�ुा दायर गरी मानो 
छु��ई अलग ब�दै आएक� छु । मेरो िज�मामा ब�डा 
ला�ने स�पि� िक.नं. २४५ बाहेक अ�य कुनै स�पि� 
नरहेको भनी मैले स�ु �ितउ�रप�मा उ�लेख गरकेो 
र सोही बेहोरा तायदाती फाटँवारीमा समेत उ�लेख 
गरके� िथए ँ। िवप�ीह�सगँ मानो छु��ई अलग भएप�ात 
मैले िविभ�न �ोतबाट �ा� गरकेो स�पि� िवप�ीह�ले 
म�ुा फैसला ह�दँाकै िदन िदएको िनवेदनका आधारमा 
ज�गाको �े�ता, �े�फल तथा �ोतसमेत यिकन 
नगरी मलाई नसनुाई नदेखाई िवना जानकारी मेरो 
िनजी आज�नको स�पि�समेत ब�डा ला�ने गरी भएको 
फैसला �ूिटपूण� छ । िवप�ीले देखाएको मेरा नाउकँो 
िक.नं.३६०९ को ज�गा मेरी बिहनी नानीमैया थापासगँ 
हालैको बकसप�बाट �ा� गरी िलएको अंशब�डाको 
१८ नं. बमोिजम ब�डा नला�ने स�पि� हो । �यसैगरी 
िक.नं. २२१९, १५३३ र १०७७ का ज�गाह� मैले 
िललाम सकार गरी िलएको ब�डा नला�ने ज�गा हो । 
साथै िक.नं. ५९९ को ज�गा मेरा पितको स�चयकोष 
तथा अ�य सिुवधाबाट ख�रद गरकेो ह�दँा सो ज�गासमेत 
ब�डा ला�ने स�पि� होइन । मेरा नाउमँा कुनै पैतकृ 

स�पि� नामसारी भएर आएकोसमेत नदेिखएको 
अव�थामा सोतफ�  केही नबझुी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला �ूिटपूण� भएकाले सो फैसला बदर 
गरी मेरो �ितउ�र िजिकरबमोिजम �याय पाउ ँ भ�ने 
िमरा के.सी.को यस अदालतमा परकेो म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� ।

अिंशयारह�बीच िमित २०५७/१२/२७ मा 
अशं म�ुा परकेोमा सो म�ुा दायर भएको िमितलाई मानो 
छु��एको िमित कायम नगरकेो साथै २०५३ सालमा 
बकसप�बाट �ितवादीले �ा� गरकेो ज�गासमेतमा 
ब�डा ला�ने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलामा मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १८ र ३० नं. 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ एवं मलुकु� 
ऐन, अ.बं. को १८४क नं. समेतको �या�या�मक �ूिट 
िव�मान रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७२/८/३ मा भएको आदेश ।

िवप�ी पनुरावेिदकाले हामीह�लाई 
अशंज�तो नैसिग�क अिधकारबाट वि�चत गन� म�ुा 
दायर गरके� ह�न् । यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ह�दँा िलएका आधार पिु� गन� �माण 
िवप�ीसगँ छैन । ��ततु म�ुामा दोहो�याई पाउने 
िनवेदन पनु�अगावै स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाबमोिजम फैसला काया��वयनसमेत भइसकेको 
ह�दँा स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादीह�को तफ� बाट पेस ह�न 
आएको िलिखत �ितवाद ।

यसमा ियनै पनुरावेदक िमरा के.सी.वादी भई 
चलेको ०५८ सालको दे.नं.४४४९ को अंशब�डाको 
िमिसल काठमाड� िज�ला अदालतबाट िझकाई 
लगाउका म�ुाह� साथै राखी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतबाट िमित २०७३/३/८ मा भएको आदशे ।
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िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक / �ितवादीका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी ई�री�साद 
भ�राई तथा �ी िव�णमुाया भसुालले पनुरावेदकसगँ 
भएको िक.नं.२४५ को ज�गा मा� पैतकृ हो । 
सोबाहेकका अ�य ज�गा २०५७ सालमा अंश म�ुा 
दायर भई मानो छु��एपिछ बकसप� र राजीनामाबाट 
�ा� भएका ह�न् । राजीनामाबाट �ा� ज�गासमेत 
िललाम भएको ज�गा माइती दाज ु राज ु के.सी.ले 
सकार गरी बिहनीलाई िदएको ह�दँा सोसमेत ब�डा 
ह�नपुन� होइन । साथै वादीह�ले िफरादप�मा हेट�डाको 
ज�गा नदेखाई काठमाड�को ज�गा मा� देखाएकोमा 
बकसप�बाट पाएको र िनजी आज�नको ज�गासमेत 
ब�डा ला�ने गरी स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा बकसप�बाट पाएको तथा 
िनजी आज�नको ज�गा ब�डा नला�ने ठहर ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

��यथ� / वादीह�का तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ा �ी गोपी शमा� सवेुदीले पनुरावेदकले अंश 
म�ुा दायर गरकेो भएपिन सोप�ात् �ितवादीह� 
एकासगोलमा बसेका छन् । पनुरावेदकले दाबी गरकेो 
ज�गाह� िनजी आज�नबाट ख�रद गरकेो नभई 
एकासगोलमा बसी सयं�ु �यासबाट ख�रद गरकेो 
स�पि� भएकाले स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले 
उ� स�पि� ब�डा लगाउने गरी फैसला गरकेो ह�दँा सो 
फैसला सदर ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको बहस सनुी ��ततु म�ुाको 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदक / �ितवादीका 
नाउमँा रहेको ज�गासमेत ब�डा ला�ने गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ छैन र पनुरावेदक / �ितवादी िमरा 
के.सी.को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ स�दैन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

यसमा िवप�ीह�ले खान लाउन निदई 
घरबाट िनकाला गरकेो ह�दँा र पैतकृ स�पि� िवप�ी पित 
/ िपता उ�वबहादरु के.सी र िवप�ी जेठानी ठूली आमा 
िमरा के.सी.को नाममा रहेकोले स�पूण� स�पि�लाई २ 
भाग लगाई २ भागम�ये िवप�ी पित / िपताको भागलाई 
पनुः४ भाग गरी सोम�ये ३ भाग अंश िदलाई पाउ ँ
भ�ने वादीको दाबी भएकोमा पैतकृ स�पि� २ भागको 
१ भाग मैले �ा�त गरपेिछ वादीह�लाई अंश िदने हो 
भ�ने �ितवादीम�येका उ�व के.सी.को �ितउ�र 
िजिकर तथा मसगँ अंशबापत पाउने चल अचल पैतकृ 
स�पि� मेरो िज�मामा नभएकाले िवप�ीले मबाट अंश 
पाउने होइन भ�ने िमरा के.सी. को �ितउ�र िजिकर 
रहेको देिख�छ । तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
िक.नं.२४५ को घर ज�गा तथा वादीले िनवेदनसाथ 
दखेाएको िक.नं. ५९९, ३६०९, १०७७, २२१९  र 
१५३३ को ज�गाबाट २ भागको १ भाग वादीका पित 
/ िपताको १ भाग छुट्याई सो १ भागको ४ भाग गरी 
�यसबाट ३ भाग स�पि� वादीले �ितवादीबाट छुट्याई 
िलन पाउने ठह�याई स�ु अदालतले गरकेो फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलामा िच� नबझुाई �ितवादीम�येक� िमरा के.सी.
को तफ� बाट यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई हेरी पाउ ँ
भ�ने िनवेदन परी म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको दिेखयो । 

२. उपयु��ानसुारको त�यगत अव�था रहेको 
��ततु म�ुामा िनण�यतफ�  िवचार गदा� वादीले देखाएको 
प�ुतेवारी तथा अंिशयारह�मा �ितवादीले अ�यथा 
भनेको नदेिखदँा वादी �ितवादीह� एकासगोलका 
अिंशयार रहे भएकोमा िववाद देिखएन । पनुरावेदकले 
वादीह�का पित / िपताउपर २०५७ साल चै� २७ 
मा यी पनुरावेिदकाले अंश म�ुा दायर गरकेो ह�दँा सोही 
िमित नै मानो छु��एको िमित कायम ह�नपुछ�  भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर रहेको र ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� 

१०१५३ - िमरा के.सी. िव. कौिशला थापा के.सी. समेत
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िन�सा �दान ह�दँा सो ��लाई समेत आधार िलएको 
देिखएकोले सव��थम वादी �ितवादीह�का बीचमा 
मानो छु��एको िमित किहले कायम ह�ने भ�ने स�ब�धमा 
िनण�यमा प�ुन ुमनािसब दिखएको छ । 

३. यस स�ब�धमा �माणमा आएको ियनै 
पनुरावेिदका वादी भई चलेको संवत् २०५७/०५८ 
सालको दे.दा.नं. १३२२/४४४९ को अंश चलन 
म�ुाको िमिसल हेदा�  सो म�ुामा मानो छु��एको िमित 
कायम गरी अंशको तायदाती फाटँवारी माग भएको 
देिखदँनै । सो म�ुामा “वादीले यस अदालतबाट 
तोिकएको तारखे गुजारकेो र था�ने थमाउने �यादसमेत 
बाँक� नरहेको र अंशब�डाको ३२ नं.को कानूनी 
�यव�थाबमोिजम मु�ा िडसिमस गन� निम�ने भएकाले 
बाँक� कारबाहीका लािग मु�ा जगाई मा�न आएमा 
उसै बखत बाँक� कारबाही िकनारा गन� गरी हाल 
��तुत मु�ा अंशब�डाको २२ नं. बमोिजम फैसला 
ग�रिदएको छ” भनी िमित २०५९/५/१९ मा फैसला 
भएको देिख�छ । यसरी उ� म�ुामा वादी िमरा के.सी. 
आफँैले तारखे गजुारी बसेको कारणबाट म�ुाको बाकँ� 
कारबाही अगािड बढ्न नसक� म�ुा तामेलीमा रहेको 
देिख�छ । वादी आफँैले तारखे गजुारी बसेका कारण 
म�ुाको कारबाही अगािड बढ्न नसक� कुनै कारबाही 
नभएको म�ुाको कारणबाट मानो छु��एको िमित कायम 
गन� िम�ने दिेखएन ।

४. मलुकु� ऐन अशंब�डाको 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 गनु� पन�मा 
सो गरी रा�नुपद�छ । सोबमोिजम नभएको ब�डा सदर 
ह�ँदैन” भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । यसरी उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार रीतपूव�कको ब�डाप�को 
िलखत खडा गरी रिज��ेसन नभएस�म अंशब�डा 
भएको मा�न सिकने अव�था रहदँैन । ब�डाप� नभएको 
अव�थामा या त मानो छु��एको रीतपूव�कको िलखत 

ह�नपुन� वा अदालतमा म�ुा परी सो म�ुाको रोहबाट 
अशंको तायदाती फाटँवारी माग भई मानो छु��एको 
िमित कायम भएको ह�नपुन� ह��छ । मुलुक� ऐन, 
अशंब�डाको ३२ नं. मा “... अंश मु�ामा वादीले तारखे 
गुजार ेपिन मु�ा िडसिमस नगरी ठहरबेमोिजम फैसला 
गनु� पद�छ” भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । 
सोही कानूनी �यव�थाबमोिजम वादी यी पनुरावेिदका 
िमरा के.सी. र �ितवादी भगवती दासी ख�ीसमेत 
भएको उ� १३२२/४४४९ को अशं चलन म�ुामा 
वादीले अदालतबाट तोिकएको तारखे गजुारकेा कारण 
तायदाती फाटँवारी माग गन�लगायतका सबै काम बाकँ� 
नै रहेको देिख�छ । 

५. ��ततु म�ुामा पनुरावेिदकाले आ�नो 
�ितउ�रप�मा िवप�ी वादी र आफूसगैँ ब�दै आएका 
र आपसी स�लाहअनसुार वादी कौशलालाई वैदेिशक 
रोजगारीको लािग खच�को जोहो गरी िवदशे पठाएको 
भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । साथै वादी कौिशला 
थापा के.सी.ले यी पनुरावेिदकालाई खच� रकमसमेत 
पठाइरहेको िमिसलबाट देिखन आएको छ । व�ततुः 
पनुरावेदकले २०५७/१२/२७ मा िज�ला अदालतमा 
अशं म�ुा दायर गरकेोमा सो म�ुा ियनै पनुरावेदकले 
तारखे गजुारेको कारण तामेलीमा रहन गई सो म�ुाबाट 
मानो छु��एको िमितको िनधा�रण एवम् अंश �ा� गन� 
स�ने नस�ने स�ब�धमा कुनै िन�कष�मा प�ुन सकेको 
दिेखएको छैन । यसरी केबल अंश म�ुाको िफराद दायर 
गरी तारखे गजुारी अंशस�ब�धी �� स�ब�धमा कुनै 
कारबाही नै अगािड नबढेको अशं म�ुाकै आधारमा 
सो िमितलाई मानो छु��एको मा�न िम�ने ह�दँनै । मानो 
छु��एको िमित कायम ह�न या त मानो छु��एको िलखत 
रिज��ेसन भएको ह�नपुन� या त कुनै म�ुा परी �यस 
म�ुामा अिंशयारह�बीच ब�डा ह�नपुन� स�पि�को 
तायदाती माग गन� आदेश ह�दँा मानो छु��एको िमित 
यिकन भएको ह�नपुन� ह��छ । पिहलो म�ुामा कुनै आदेश 
नै नभएको र सो म�ुा परपेिछसमेत एकासगोलमा बसेको 
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भ�ने वादी �ितवादीह�को �यवहारबाट देिखएको 
अव�थामा पिहलो म�ुाको िफराद परकेो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गन� निम�ने ह�दँा मानो 
छु��एको िमित स�ब�धमा यस अदालतबाट भएको 
म�ुा दोहो�याई हेन� आदेश र �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब दिेखन आएन ।

६. पनुरावेदक / �ितवादीले आ�नो नाममा 
दता� भएको िनजी सीप �ोतबाट कमाएको स�पि�समेत 
ब�डा गन� गरी स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले गरकेो 
फैसला िमलेको छैन भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� 
वादी �ितवादीह�का बीचमा ��ततु म�ुाको िफराद 
परकेो अिघ�लो िदन अथा�त् िमित २०६७/३/२८ मानो 
छु��एको िमित कायम भएको देिखयो । ��ततु म�ुाको 
िफराद दायर ह�नभु�दा अगािडस�म वादी �ितवादीह� 
एकासगोलमा रहे बसेको दवुै प�को �यवहारबाट पिु� 
भएको र पनुरावेदकले आ�नो िनजी आज�नको भनी 
दाबी गरकेा सला�ही िज�ला ह�रवन गा.िव.स. वडा नं.९ 
(ग) को िक.नं. ५९९ तथा मकवानपरु िज�ला हेट�डा 
न.पा. वडा नं. ७ को िक.नं. १०७७ र ऐ. वडा नं. ८क 
को िक.नं. २२१९ र १५३३ का ज�गाह� सगोलमा 
रहेको अव�थामा ख�रद गरकेो देिख�छ । अंिशयारह� 
एकासगोलमा रहे बसेको अव�थामा ख�रद गरकेा 
ज�गाह� आ�नो िनजी आज�नबाट ख�रद गरकेो हो 
भ�ने कुराको पिु� नभएस�म सो स�पि� सगोलको 
मा�न ुपन� ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ को 
(क) मा अ�यथा �मािणत नभएस�म एकाघरसगँका 
अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारका नाममा रहेको 
स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले अनमुान 
गन�छ भ�ने कानूनी �यव�थाअनसुार पिन उ� स�पि� 
सगोलको स�पि� हो भ�ने अनमुान गनु�पन� ह��छ । 

७. पनुरावेदक / �ितवादीले िववािदत िक�ा 
नं.५९९, १०७७, २२१९ र १५३३ का ज�गाह� 
िनजी आज�नको भएकाले अंशब�डाको १८ नं.बमोिजम 
ब�डा नला�ने स�पि� हो भनी िजिकर िलएको 

दिेखएपिन उ� ज�गाह� आफूले िनजी �ान, सीप 
तथा �यासबाट ख�रद गरकेो हो भ�ने कुरालाई पिु� ह�ने 
गरी सवतु �माण पेस गन� सकेको दिेखदैँन । मलुकु� ऐन 
अशंब�डाको १८ नं. मा भएको कानूनी �यव�था हेदा�  
“मानो नछु��ई सँग बसेका अिंशयार छन् भने जुनसुकै 
अिंशयारले सगोलको स�पि�बाट वा सगोलको खेती, 
उ�ोग, �यापार �यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको 
आज�न र लेनदेन �यवहारको ८ नं.बमोिजम लगाएको 
ऋण सबै अंिशयारलाई भाग ला�छ । सोबाहेक कुनै 
अिंशयारले आ�नो �ान वा सीप वा �यासबाट 
िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी तवरले दान 
वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परकेो वा �ी 
अशंधनको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा 
पाएको स�पि� सो आज�न गन� वा पाउने अिंशयारको 
िनजी ठहरी आफूखुसी गन� पाउँछ । ब�डा गन� कर 
ला�दैन । अंश नभएपिन मानो छु��ई िभ�न बसेका वा 
रिज��ेसन नगरी खती उपित आ�नो आ�नो गरी 
आ�नो िह�सासगँ मा� राखी खानु िपउनु गरकेोमा 
एकै ठाउँमा भएपिन मानो छु��एको िभ�न भएको 
ठहछ� ” भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । एकासगोलका 
प�रवारका सद�यका नाउमँा रहेको स�पि� कसैले 
आ�नो िनजी आज�नको भई अंशब�डाको १८ नं. 
बमोिजम ब�डा नला�ने हो भनी िजिकर िलएमा �य�तो 
स�पि� आ�नो िनजी �ान, सीप तथा �यासबाट 
आज�न गरकेो भ�ने सबतु �माण पिन िनजैले पेस गरी 
�मािणत गनु�  पद�छ । यसरी �मािणत नभएस�म �य�तो 
स�पि� एकासगोलको मा�नपुन� ह��छ । यस अव�थामा 
िक.नं.५९९,१०७७,२२१९ र १५३३ का ज�गाह� 
सगोलको स�पि� ठह�याई ब�डा गन� ठह�याएको स�ु 
र पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
सिकने अव�था छैन ।

८. अब पनुरावेदक िमरा के.सी.ले िनजक� 
बिहनी नानीमैया थापाबाट हालैको बकसप�बाट 
�ा� गरकेो िक.नं.३६०९ को ज�गा िनजी आज�नको 

१०१५३ - िमरा के.सी. िव. कौिशला थापा के.सी. समेत
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भई अशंब�डाको १८ नं. बमोिजम ब�डा ह�न ु नपन� 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� स�ु 
र पनुरावेदन अदालतले उ� िक.नं.३६०९ को 
ज�गासमेत सगोलको भएको भ�ने आधारमा ब�डा 
ह�ने ठहर गरकेो देिख�छ । मकवानपरु िज�ला हेट�डा 
न.पा. िक.नं. ३६०९ को ०-१०-० ज�गा पनुरावेदक 
/ �ितवादी िमरा के.सी.ले बिहनी नानीमैया थापाबाट 
२०५३/११/२७ मा हालैदेिखको बकसप�बाट �ा�त 
गरकेो िमिसल सलं�न उ� िलखतबाट देिखएको 
छ । उ� िलखतको बेहोरा हेदा�  उ� िक.नं.३६०९ 
को ज�गा पनुरावेदकक� बिहनी नानीमैया थापाले 
�रझबापत हालैको बकसप� गरी िदएको भ�ने जिनएको 
देिख�छ । अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम समान 
प�ुतामा रहेका अंिशयारह�ले आ�नो िनजी �यासबाट 
�ा� गरकेो स�पि� पैतकृ मा�न सिकँदैन । �य�तो 
स�पि�उपर अ�य अंिशयारको हक �थािपत ह�न  
स�दनै । िववादमा आएको सो िक.नं.३६०९ �े�फल 
०-१०-० को ज�गा पनुरावेिदकाले हालैको बकसप�बाट 
�ा� गरकेो देिखदँा उ� ज�गा यी पनुरावेिदका िमरा 
के.सी.को िनजी आज�नको देिखएकाले ब�डा ला�ने 
देिखन आएन । यसरी पनुरावेदकले आ�नो िनजी 
�यासबाट आ�नो हक �थािपत गरकेो स�पि�उपर 
समान प�ुताका अ�य अंिशयारको हक नला�ने भई 
अंशब�डा गन� नपरी िनजी आज�नको स�पि� ठहर 
गनु�पन�मा सो स�पि�समेत सगोलको ठह�याई ब�डा 
ला�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सो हदस�म मनािसब देिखएन ।

९. अतः उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट वादी �ितवादीबीच िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी सो 
िमितस�मको वादी �ितवादीले पेस गरकेो तायदातीमा 
उि�लिखत स�पि�म�ये िक�ा नं.५९९, १०७७, 
२२१९ र १५३३ का ज�गाह� सगोलामा रहेबसेको 
अव�थामा अिंशयारम�येक� यी पनुरावेिदकाका नाममा 

राजीनामाको मा�यमबाट ख�रद गरी �ा�त गरेको 
दिेखएको र िनजले सो ज�गा िनजी आज�नको भ�ने पिु� 
ह�ने �माण पेस गन� सकेको नदिेखदँा उ� िक�ा नं. 
५९९, १०७७, २२१९ र १५३३ का ज�गाह�बाट 
वादीले अशं पाउने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९/९/५ को 
फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा उ� फैसलालाई 
अ�यथा ग�ररहन नपरी सदर ह��छ । हेट�डा न.पा.को 
िक.नं. ३६०९ को ०-१०-० ज�गा पनुरावेदकले बिहनी 
नानीमैया थापाबाट २०५३ सालमा हालैदिेखको 
बकसप�बाट �ा�त गरकेो िनजी आज�नको भई ब�डा 
नला�ने ह�दँा सो ज�गा ब�डा नला�ने ठहर गनु�  पन�मा 
ब�डा ला�ने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९/९/५ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई िमरा के.सी. का नाउमँा रहेको 
उ� िक.नं.३६०९ को ज�गा ब�डा नला�ने ठहछ�  । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला केही उ�टी भई पनुरावेदक 
/ �ितवादी िमरा के.सी.का नाउकँो हेट�डा न.पा.को 
िक.नं. ३६०९ को ०-१०-० ज�गा ब�डा नला�ने 
ठहरी फैसला भएको ह�दँा उ� िक.नं.३६०९ को 
ज�गाबाहेक अ�य ज�गाह�को हकमा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलाको तपिसल ख�ड १ मा 
लेिखएबमोिजम ब�डा छुट्याई िदन ु भनी फैसलाको 
�ितिलिपसिहत स�ु काठमाडौ िज�ला अदालत 
तहिसल शाखामा लेखी पठाइिदनू ...............१
वादीले स�ुमा रा�नपुन� कोट� फ� �.३०,८९५/- 
दािखला नगरी सिुवधा �ा� गरकेो देिखदँा उ� कोट�  
फ� वादीह�बाट िनयमानसुार असलु गरी िलन ु भनी 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालत तहिसल शाखामा 
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लेखी पठाइिदनू..................२ 
मािथ ठहर ख�डमा पनुरावेदक / �ितवादी िमरा के.सी.
का नामको िक.नं.३६०९ को ज�गा ब�डा नला�ने 
र अ�य ज�गा ब�डा ला�ने ठहरी फैसला भएकाले 
सो ब�डा ला�ने ठहरबेमोिजमको िबगोको कोट� फ� 
मा� वादीह�ले �ितवादीह�बाट भराई पाउने ह�दँा 
वादीह�ले �ितवादीह�को यसै सरहदिभ�को जेथा 
देखाई कोट� फ� असलु ग�रपाउ ँभनी ऐनका �यादिभ� 
दरखा�त िदए कुनै द�तरु निलई �ितवादीह�बाट 
वादीलाई उ� कोट� फ� िनयमानसुार गरी भराइिदन ु
भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाइिदनू .........३
�ितवादीम�येका िमरा के.सी.ले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा पनुरावेदन गदा�  िमित २०६९/३/५ मा सोको 
आधा �.१५,४४७/५० धरौटी राखेको देिखदँा सो 
धरौटी रकम िफता� पाउ ँ भनी �यादिभ� िनज िमरा 
के.सी.को िनवेदन पन� आए सो रकम िनजलाई िफता� 
िदन ु भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा लेखी पठाइ 
िदनू ..................४ 
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू..........५

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. िव��भर�साद �े�

इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका 
माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�

आदेश िमित : २०७५।१।३१
०६८-WO-०४८७

म�ुा: उ��ेषण / परमादशे

�रट िनवेदक : कासीरामको नाती िड�लीबहादरुको 
छोरा दाङ िज�ला फुलवारी गा.िव.स. वडा 
नं.३ ब�ने वष� ४८ को ताराबहादरु बढुाथोक�

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § ��येक नाग�रकले आ�नो स�पि�को 
उपभोग गदा� कानूनको अधीनमा रही 
गन� पाउने देिख�छ । कानूनिवपरीतका 
काय� गरी नाग�रकले स�पि� आज�न गन�, 
उपभोग गन� पाउने छुट कानूनले कसैलाई 
िदएको छैन । रा�यले साव�जिनक िहतका 
लािग �यि�को िनजी स�पि�मा समेत 
कानूनबमोिजम िनय��ण, िनयमन गन� 
स�न े।
 § िनवेदकको नाममा दता� रहकेो ज�गामा 

रहकेा �खह� िनजी स�पि� भए पिन 
�ख िव�वाज�ता जैिवक िविवधता 
रहकेा व�तुह�ले साव�जिनक �पमा नै 
पया�वरणलाई बचाई रा�न म�त गरकेो  
ह��छ । य�तो व�तुको उपभोग, �योग 
पया�वरण र जैिवक िविवधतालाई �ित 

१०१५४ - ताराबहादरु बढुाथोक� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०१५४
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नह�ने गरी ह�न पद�छ । �य�तो स�पि�को 
उपभोग आफू मा� होइन, समाज 
रा��समेतको िहतमा हरेी गनु� पन� ।
 § हा�ो देशले जीवज�तु, वन�पित र 

�ाकृितक �ोत साधन र वातावरणसगँ 
स�बि�धत अ�तरा�ि��य महासि�धह�लाई 
अनुमोदन गरी प� रा��समेत भइसकेको 
अव�थामा ती महासि�धह�बाट उ�प�न 
दािय�वह�: िसमसार �े�को सरं�ण 
गन�, दुल�भ ह�दैँ गएका बोटिव�वा तथा 
जीवज�तुको अ�तरा�ि��य �यापार 
िनय��ण गन�, जैिवक िविवधताको सरं�ण 
गन� ज�ता दािय�वबाट नपेाल पिछ हट्न 
िम�न ेह�दैँन । तसथ� नेपाल सरकारले कुनै 
खास िकिसमको वन पैदावारको िवदेश 
िनकासीमा �ितब�ध लगाउन स�ने नै 
देिखने ।

(�करण नं.६)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
जगदीशच�� पा�डे

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वाली

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § वन ऐन, २०४९
 § वन िनयमावली, २०५१

आदेश
�या. मीरा खडका : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवं 
ठहर यस�कार छः- 

म िनवेदकका नाममा दता� कायम रहेको दाङ 
िज�ला गगही गा.िव.स. हाल राजपरु गा.िव.स. वडा 
नं.९(घ) िक.नं.५ �े�फल ४-३-१५ ज�गा हालस�म 
ितरो ितरी भोगचलन गरी आएको छु । उि�लिखत 
ज�गामा १५० थान सालका �ख लगाई हाल िचरान र 
कटानयो�य अव�थामा रहेका छन् । मेरो िनजी ज�गामा 
रहेका सालका �खह�ले कृिष बालीमा छाया ँपारी बाली 
उ�पादन ह�न निदएकाले �खह� कटान गरी िचरान 
उपभोग गन� पाउने संवैधािनक अिधकारअन�ुप �ख 
कटान गरी उपभोग गन� गा.िव.स.को िसफा�रससिहत 
िज�ला वन काया�लय दाङमा िनवेदन िदएको िथए ँ । 
िज�ला वन काया�लय दाङले साल जातको �ख 
ओसारपसार, िवदशे िनकासी र कटानसमेतमा नेपाल 
सरकारले राजप�मा सूचना �कािशत गरी �ितब�ध 
लगाएको ह�दँा अनमुित िदन निम�ने भनी िनवेदकलाई 
जानकारी गराइयो । वन ऐन,२०४९ को दफा ३८ ले 
िनजी वनस�ब�धी �यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी 
वन िनयमावली,२०५१ को िनयम ६२ मा िनजी वन 
पैदावार �योग गन� भएमा सो वन पैदावारको जात र 
प�रणाम खोली स�बि�धत गा.िव.स. वा नगरपािलकाको 
सद�यको िसफा�रससाथ �योग गनु�भ�दा क�तीमा २४ 
घ�टाअगावै स�बि�धत इलाका वन काया�लयमाफ� त वा 
सोझै िज�ला वन काया�लयमा िलिखत �पमा सूचना 
िदई �योग गन�स�ने भ�ने �यव�था रहेको छ । उपयु�� 
कानूनी �ावधानअन�ुप िनवेदन िददँा िनवेदकको 
िनवेदनलाई ठाडै इ�कार ग�रएबाट िनवेदकले आ�नो 
जिमनमािथको भोगािधकार गमुाउने अव�था रहेकोले 
आ�नो जिमनमा रहेका �खह� कटान गरी उपभोग 
गरी िब�� िवतरण गन� नपाउने भ�ने िवप�ी िज�ला 
वन काया�लयको िमित २०६८।०६।१२ च.नं.३६० 
को प�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकको 
ज�गामा रहेको �ख कटान गरी िनिव�वाद उपभोग तथा 
िब�� िवतरण गन� िदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
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�रट िनवेदनप� ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? जारी 
ह�न ुनपन� कुनै आधार र कारण भए आदेश�ा� भएका 
िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट भएको 
िमित २०६८।८।२१ को आदेश ।

नेपाल राजप� भाग घ, ख�ड ४४, चै� २०, 
२०५१ अित�र�ाङ्क ५४ मा �कािशत सूचनाले 
सालजातको �ख ओसारपसार, िवदशे िनकासी र 
कटानमा �ितब�ध लगाएको ह�दँा सोही आधारमा 
िवप�ीको िनवेदनमा उि�लिखत बेहोरा जनाई िनवेदन 
िफता� िदने गरी िज�ला वन काया�लय दाङबाट 
भएको काय� कानूनबमोिजम ह�दँा िनवेदकको िनवेदन 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।

वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा जैिवक 
िविवधता र वातावरण संर�णका लािग तोिकएको वन 
पैदावारको सकंलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, 
िब�� िवतरणमा �ितब�ध लगाउन स�ने कानूनी 
�यव�थाअन�ुप साल, सितसाल, िवजयसाल, 
ओखरसमेतका �खह� कटानी गन� �ितब�ध 
लगाइएको हो । िनवेदकले ख�रद गरकेो ज�गा २०२६ 
सालमा मा� �यि�को नाममा दता� भई �े�ता कायम 
भएको पाइएको, साल जातका �खह� कटानयो�य 
ह�नका लािग कि�तमा पिन ७०।८० वष� ला�ने ह�दँा 
�यि�को नाममा �े�ता पजुा� कायम भएपिछ सालका 
�खह� रोपी कटानयो�य भएका छैनन् । यसथ� 
�यि�को नाउमँा �े�ता पजुा� कायम ह�नपूुव�दिेख नै 
सालका �खह� रहेको ह�दँा िनवेदकको िनवेदन दाबी 
आधारहीन छ । नेपाल सरकारले आव�यकताअनसुार 
िविभ�न �जाितका �खह�को कटान, उपभोग, िब�� 

िवतरण तथा िनकासीसमेतमा �ितब�ध लगाउन स�ने 
नै ह�दँा िनवेदकको माग दाबी आधारहीन ह�दँा खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी वन तथा भू-
संर�ण म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल राजप� भाग ३, ख�ड ४४, चै� २० 
गते २०५१ साल (अित�र�ाङ्क ५४) नेपाल सरकार 
वन तथा भू-संर�ण म��ालयको सूचना नं.३ मा वन 
िनयमावली,२०५१ को िनयम १२ र िनयम १३ को 
उपिनयम २ ले िदएको अिधकार �योग गरी सूचनाको 
दहेाय ३ मा ओसारपसार, िवदशे िनकासी र कटानमा 
�ितब�ध भनी सोको ख�ड (अ) को दहेाय (ग) मा 
साल जातको �ख उ�लेख भएको ह�दँा िनवेदकलाई 
साल जातको �ख कटान गन� अनमुित निदइएको 
हो । िज�ला वन काया�लय, दाङको काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् नभएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ी िज�ला वन काया�लय दाङको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी वन िवभागका नाममा यस अदालतबाट 
जारी भएको �याद िमित २०६५।९।११ मा रीतपूव�क 
तामेल भई िलिखत जवाफ निफराएको ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
�ी जगदीशच�� पा�डेले वन ऐन,२०४९ को दफा 
३८ मा िनजी वनस�ब�धी �यव�था ग�रएको छ । 
उ� दफाअनसुार िनजी वनको िवकास, सरं�ण, 
�यव�थापन गन� तथा वन पैदावारको उपभोग गन� 
वा मू�य िनधा�रण गरी िब�� िवतरण गन� सिकने 
�यव�था ग�रएको छ । िनवेदकले दाबी िलएको ज�गामा 
लगाइएको वन पैदावार िनवेदकको िनिव�वाद हकभोग, 
दता� �े�तािभ�को भएकोमा िववाद नरहेको अव�थामा 
वन िनयमावली, २०५१ को िनयम ६२ को �ि�या 
पूरा गरी कटानको अनमुित माग गदा� अनमुित निदने 
िवप�ी िज�ला वन काया�लय दाङको काय� कानून 

१०१५४ - ताराबहादरु बढुाथोक� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िवपरीतको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�नपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

यसैगरी िवप�ीह�का तफ� बाट �ितर�ाथ� 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी खेमराज 
�वालीले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी जैिवक 
िविवधता र वातावरण सरं�णको �योजनको लािग 
तोिकएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, 
ओसारपसार, िब�� िवतरण वा िवदेश िनकासीमा 
�ितब�ध लगाउन स�ने �यव�था रहेको छ । उपयु�� 
कानूनी �यव�थाअन�ुप नेपाल सरकारले राजप�मा 
सूचना �कािशत गरी सालजातको वन�पितलाई 
ओसारपसार, िवदेश िनकासी र कटानसमेतमा 
�ितब�ध लगाएको अव�था ह�दँा िनवेदन िजिकर खारजे 
भागी रहेको छ भनी बहस गनु�भयो । 

िनवेदक तथा िवप�ीह�को तफ� बाट ��ततु 
भएको बहस िजिकर तथा िमिसल सलं�न कागज 
�माणह�का आधारमा िनवेदकको मागबमोिजमको 
उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� ह�न आयो ।

२. सोतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकको नाममा 
दता� रहेको दाङ िज�ला गगही गा.िव.स. हाल राजपरु 
गा.िव.स. वडा नं.९(घ) िक.नं.५ �े�फल ४-३-
१५ ज�गामा रहेको सालको �ख कटान गरी िब�� 
िवतरण गन� अनमुितको लािग िदइएको िनवेदनमा 
वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ तथा वन िनयमावली, 
२०५१ को िनयम ६२ िवपरीत िज�ला वन काया�लय 
दाङले अनमुित िदन निम�ने भनी ग�रएको िमित 
२०६८।०६।१२ को िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी न�बरी र आवादी ज�गामा लगाइएका सालका 
�ख आफूखसुी गन� िदन ु भ�ने परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको म�ुय दाबी रहेको 
देिखयो । वन ऐन,२०४९ को दफा ७०(क) मा जैिवक 

िविवधता र वातावरण संर�णका लािग तोिकएको वन 
पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, 
िब�� िवतरणमा �ितब�ध लगाउन स�ने कानूनी 
�यव�थाअन�ुप साल, सितसाल, िवजयसाल, 
ओखरसमेतका �खह� कटानी गन� �ितब�ध 
लगाइएको हो भ�ने िवप�ीह�को म�ुय िलिखत 
जवाफको बेहोरा दिेखन आयो । 

३. उपयु�� बेहोराको �रट िनवेदन तथा 
िलिखत जवाफ भएबाट �रट िनवेदन तथा िलिखत 
जवाफमा उि�लिखत ऐन िनयमह�को अ�ययन गनु�  
वा�छनीय ह�न आयो । वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ 
हेदा� “िनजी वनको धनीले आ�नो इ�छाअनसुार 
िनजी वनको िवकास, सरं�ण, �यव�थापन 
गन� तथा वन पैदावारको उपयोग गन� वा मू�य 
िनधा�रण गरी िब�� िवतरण गन� स�नछे” भ�ने र 
ऐ. ऐनको दफा ७०(क) मा “नेपाल सरकारले नेपाल 
राजप�मा सूचना �काशन गरी जैिवक िविवधता 
र वातावरणको सरं�णको �योजनका लािग 
तोिकएको वन पैदावारको सकंलन, कटान, उपभोग, 
ओसारपसार, िब�� िवतरण वा िवदेश िनकासीमा 
�ितब�ध लगाउन स�नेछ ।” भनी कानूनी �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी वन िनयमावली, २०५१ को 
िनयम १२ मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �कािशत गरी कुनै खास िकिसमको वन 
पैदावारको सकंलन, उपभोग, िब�� िवतरण तथा 
ओसारपसारमा �ितब�ध लगाउन स�नेछ” भ�ने 
र उ� िनयमावलीको िनयम १३(२) मा “नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 
गरी कुनै खास िकिसमको वन पैदावारको िवदेश 
िनकासीमा �ितब�ध लगाउन स�नेछ” भ�ने 
�यव�था रहेको छ । ��ततु कानूनी �यव�थाको रोहमा 
िवचार गदा� िनजी वनका धनीले आ�नो इ�छाअनसुार 
िनजी वनको िवकास, संर�ण, �यव�थापन गन� तथा 
वन पैदावारको उपभोग गन� वा मू�य िनधा�रण गरी िब�� 
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िवतरण गन�स�ने �यव�था भएपिन नेपाल सरकारले 
नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी जैिवक िविवधता 
र वातावरणको सरं�णको �योजनका लािग तोिकएको 
वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, 
िब�� िवतरण वा िवदेश िनकासीमा �ितब�ध लगाउन 
स�ने देिखयो । 

४. िनवेदक ताराबहादरु बढुाथोक�को नाममा 
दता� रहेको दाङ िज�ला गगही गा.िव.स. हाल राजपरु 
गा.िव.स. वडा नं.९(घ) िक.नं.५ �े�फल ४-३-१५ 
ज�गामा रहेको साल जातको १५० थान �खह� कटान 
गरी िब�� िवतरण गन� अनमुित पाउ ँभनी िज�ला वन 
काया�लय दाङमा यी �रट िनवेदकले २०६८ सालमा 
िनवेदन िदएको पाइ�छ । सो िनवेदनमा िज�ला वन 
काया�लय दाङले “नेपाल राजप� भाग ३, ख�ड ४४, 
काठमाड� चै� २० गते २०५१ साल, अित�र�ाङ्क 
५४ नपेाल सरकार वन तथा भू-सरं�ण म��ालयको 
सूचना न.ं३ मा वन िनयमावली, २०५१ को िनयम 
१२ र िनयम १३ को उपिनयम २ ले िदएको 
अिधकार �योग गरी देहायको वन पैदावारको 
हकमा देहायबमोिजम �ितब�ध लगाएको छ भनी 
सोही सूचनाको देहाय ३ मा ओसारपसार, िवदेश 
िनकासी र कटानमा �ितब�ध भनी सोको ख�ड (अ) 
को देहाय (ग) मा साल जातको �ख उ�लेख भई 
साल जातको �ख ओसारपसार, िवदेश िनकासी 
र कटानमा समेत �ितब�ध लगाएकोले तपाइँलाई 
न�बरी आवादीको साल जातको �ख कटान गरी 
आफूखुस �योग गन� अनुमित िदन निम�ने भएकोले 
तपाइँको द.न.ं६७५ िमित २०६८।६।८ को स�कलै 
िनवेदनसमेत यसैसाथ तपाइँलाई िफता� िदइएको 
छ” भिन �रट िनवेदकको नाम स�बोधन गरी िज�ला 
वन काया�लय दाङले च.नं.३६० िमित २०६८।६।१२ 
मा प�ाचार गरकेो िमिसल सलं�न कागजातह�बाट 
देिखन आयो ।

५. अब नेपाल राजप� भाग ३, ख�ड ४४, 
काठमाड� चै� २० गते २०५१ साल, अित�र�ाङ्क 
५४ नेपाल सरकार वन तथा भू-संर�ण म��ालयको 
सूचना नं.३ हेदा� “वन िनयमावली, २०५१ को िनयम 
१२ र िनयम १३ को उपिनयम २ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी साल जातको �ख  ओसारपसार, िवदेश 
िनकासी र कटानमा �ितब�ध लगाएको छ” भ�ने 
उ�लेख भएको देिखयो । नेपाल राजप�मा �कािशत 
उ� सूचना कानूनबमोिजम नै �कािशत भएको 
दिेख�छ । उ� िमितमा �कािशत सूचनाले िनजी 
ज�गामा भएको वन पैदावारको िनजी �पमा उपभोग 
गन� पाउने भए तापिन �ितबि�धत �खह� �यापा�रक 
�योजनका लािग कटान गन�, एकठाउबँाट अक� 
ठाउमँा ओसारपसार गन�, िवदेश िनकासी गन� �ितब�ध 
लगाएको देिख�छ । िनवेदकले उ� सूचनालाई बदर 
गराउनेतफ�  कुनै चनुौती िदनसकेको देिखन आउदँनै । 
ऐनको अधीनमा रही �कािशत ग�रएको उ� सूचनाले 
कानूनसरह मा�यता पाउने नै देिख�छ । 

६. जहासँ�म �रट िनवेदकले त�काल बहाल 
रहेको नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १९ ले िदएको स�पि�स�ब�धी मौिलक हकमा 
िवप�ीह�ले आघात प�ुयाएको भ�ने िलएको दाबीका 
स�ब�धमा हेदा� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १९ को उपधारा १ मा “��येक नाग�रकलाई 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न 
गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य 
कारोबार गन� हक ह�नेछ” भ�ने तथा नेपालको 
संिवधानको धारा २५ को उपधारा १ मा “��येक 
नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक 
लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� 
हक ह�नेछ” भ�ने सवंैधािनक �यव�था रहेको छ । 
यसरी ��येक नाग�रकले आ�नो स�पि�को उपभोग 

१०१५४ - ताराबहादरु बढुाथोक� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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गदा� कानूनको अधीनमा रही गन� पाउने दिेख�छ । 
कानूनिवपरीतका काय� गरी नाग�रकले स�पि� आज�न 
गन�, उपभोग गन� पाउने छुट कानूनले कसैलाई िदएको 
छैन । रा�यले साव�जिनक िहतका लािग �यि�को िनजी 
स�पि�मा समेत कानूनबमोिजम िनय��ण, िनयमन 
गन� स�दछ । िनवेदक ताराबहादरु बढुाथोक�ले िज�ला 
वन काया�लय दाङमा २०६८ सालमा आ�नो नाममा 
दता� रहेको दाङ िज�ला गगही गा.िव.स. हाल राजपरु 
गा.िव.स. वडा नं.९(घ) िक.नं.५ को ज�गामा रहेको साल 
जातको १५० थान �खह� कटान गरी िब�� िवतरण 
गन� अनमुित पाउ ँिनवेदन िदएको देिख�छ । िनवेदकको 
नाममा दता� रहेको ज�गामा रहेका �खह� िनजी 
स�पि� भए पिन �ख िव�वा ज�ता जैिवक िविवधता 
रहेका व�तहु�ले साव�जिनक �पमा नै पया�वरणलाई 
बचाई रा�न म�त गरकेो ह��छ । य�तो व�तकुो 
उपभोग, �योग पया�वरण र जैिवक िविवधतालाई �ित 
नह�ने गरी ह�न पद�छ । �य�तो स�पि�को उपभोग आफू 
मा� होइन, समाज रा��समेतको िहतमा हेरी गनु�पन� 
ह��छ । हा�ो दशेले अ�तरा�ि��य मह�वको रामसार 
महासि�ध, १९७१, सकंटाप�न व�यज�त ु तथा 
वन�पितको अ�तरा�ि��य �यापारस�ब�धी महासि�ध, 
१९७३, जैिवक िविवधतास�ब�धी महासि�ध, 
१९९२ लगायतका जीवज�त,ु वन�पित र �ाकृितक 
�ोत साधन र वातावरणसगँ स�बि�धत अ�तरा�ि��य 
महासि�धह�लाई अनमुोदन गरी प� रा��समेत 
भइसकेको अव�थामा ती महासि�धह�बाट उ�प�न 
दािय�वह� ज�तै िसमसार �े�को सरं�ण गन�, दलु�भ 
ह�दैँ गएका बोटिव�वा तथा जीवज�तकुो अ�तरा�ि��य 
�यापार िनय��ण गन�, जैिवक िविवधताको संर�ण 
गन� ज�ता दािय�ववाट नेपाल पिछ हट्न िम�ने
ह�दैँन । तसथ� नेपाल सरकारले कुनै खास िकिसमको 
वन पैदावारको िवदेश िनकासीमा �ितब�ध लगाउन 
स�ने नै देिखयो । 

७. यसै स�ब�धमा िनवेदक टेकबहादरु 
भ�डारी तथा िवप�ी नेपाल सरकार वन तथा भू-
संर�ण म��ालय, िसंहदरबारसमेत भएको २०७०-
WF-०००३ को उ��ेषण म�ुामा यस अदालतको 
पूण� इजलासबाट िमित २०७३।११।१२ मा फैसला 
ह�दँा "नेपाल सरकारबाट राजप�मा �काशन ग�रएको 
सूचनाबाट साल जातको �ख कटान गरी िनजी 
�योगमा लगाउन (स�बि�धत �यि�ले आफँै उपभोग 
गन�) �ितब�ध लगाएको देिखएन । स�बि�धत वन 
काया�लयबाट अनमुित िलई तोिकएको सत�को पालना 
गरी िनजी हक �वािम�वको ज�गामा रहेको वन 
पैदावार िनजी घरबास वा उपभोगमा �याउन पाउने नै 
दिेखयो । सो हदस�मबाहेक �य�तो वन पैदावार 
�यापा�रक �योजनमा �याउन वा ओसारपसार गन� वा 
िनकासी गन� वा कुनै �पमा स�ाप�ा ज�ता मा�यमबाट 
कारोबार गन� �ितब�ध लगाउने गरी नेपाल सरकारले 
वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क समेतका कानून�ारा 
�द� अि�तयारीको प�रिधिभ� रहेर राजप�मा सूचना 
�कािशत गरी िनषेध गरकेो देिखयो । िनषेिधत साल 
जातका �खह� कटान गरी �यापा�रक उपभोगमा 
�याउन, िब�� िवतरण, स�ाप�ा, ओसारपसार 
गन� पाउ ँ भ�ने िनवेदकको दाबी कानूनअनकूुल 
दिेखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ� " भनी फैसला 
भएको दिेख�छ । यसरी ��ततु िनवेदनका स�दभ�मा 
�रट िनवेदकले उठाएका ��को िन�पण उ� ०७०-
WF-०००३ को �रट िनवेदनबाट समेत भइसकेको 
दिेखदँा मागबमोिजम �रट जारी पाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी 
तथा िनवेदकतफ� बाट रहन ुभएका िव�ान्  अिधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. अतः ��ततु �रट िनवेदनमा �रट 
िनवेदकको सिंवधान �द� हकको हनन् भएको 
नदेिखदँा �रट िनवेदन मागअनसुारको आदशे जारी गनु�  
परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको 
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दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७५।४।१७

०७३-CI-१३८९

म�ुाः नामसारी हक कायम

पनुरावेदक / वादी : िज�ला िचतवन गा.िव.स. खैरहनी 
वडा नं. ४ मगनी घर भई हाल खैरहनी 
नगरपािलका वडा नं. ८ ब�ने महा�� उ�ेतीको 
छोरा खडान�द उ�ेती

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला का�ेपला�चोक गा.िव.स. 

भ�ुलटुार वडा नं. २ ब�ने महा�� उ�ेतीको 
छोरा गवृराज उ�ेती

 

 § िभ�न भएका तर हरेचाहमा सलं�न नभएका 
�ितवादीले अपुताली स�पि�मा बराबर 
हक कायम ह�नुपछ� भ�ने तक�  अपुतालीको 
भ�दा अंशब�डाको कानूनसगँ सािम�यता
रा�दछ । अपुतालीको हक सबै जीिवत 
अंिशयारमा सन� स�ने पिन होइन । 
अपुतालीको स�ब�धमा एक पटक 
हक छाडी कागज ग�रिदन े र �याहार 
स�भार नगन�लगायतका आ�नो कत��य 
िनवा�ह नगन� तर मरपेिछ मन� �यि�सगँ 
केबल नाता र हकदार ह�नुको आधार 
देखाएर अपुतालीको स�पि� दाबी 
गन� र �य�तो स�पि�मा हक �ा� गन� 
खो�नुलाई �वाभािवक मा�न िम�दैन । 
�य�तो काय�लाई कारोबारको पिव�ता 
र िनि�तता, िवब�धन, सदाचार, असल 
िनयत र नैितकताको ब�धनले छे�न े।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी श�भ ुथापा र िव�ान्  अिधव�ा �ी अ�ज ु
शमा� (बमा�)

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी ह�रहर दाहाल र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
यवुराज भ�डारी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी लेखनाथ ढकाल
िचतवन िज�ला अदालत

१०१५५ - खडान�द उ�ेती िव. गवृराज उ�ेती

�नण�य नं. १०१५५
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी स�रता शमा�
पनुरावेदन अदालत, हेट�डा

फैसला
�या. ह�रकृ�ण काक� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२(१) बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
पाउनको लािग िन�सा �ा� भई पनुरावेदनको �पमा 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको त�य र ठहर यस�कार 
रहेको छः-

त�य ख�ड
महा�� तथा गंगाल�मीको गभ�बाट जेठो 

िवप�ी �ितवादी गवृराज र का�छो म िफरादी खडान�द 
र छोरी योगमायाको ज�म भएकोमा छोरीको िववाह भई 
हामीबीचमा २०४४ सालमा अशंब�डा भइसकेको छ । 
िपता र मातासमेतको देहा�त भएको र िवप�ी गवृराज 
का�ेपला�चोक भ�ुलटुार बसेका तथा म २०३२ 
सालदेिख आमासगैँ िचतवन खैरहनीमा बसी आएको 
छु । िचतवन खैरहनी वडा नं. १/क िक.नं. ११२० 
को ०-४-० ज�गा आमाको अंश भागमा परकेो िथयो । 
२०४७ सालमा िवप�ी दाज ुर िनजका छोरा �काशराज 
उ�ेती िचतवन आई कुराकानी गरी हालस�म आमाको 
पालन पोषण ितमीले गरकेा छ� । आमाको शेषपिछ सो 
ज�गा ितमीले नै खान ु भनी िनजका छोरालाई सा�ी 
राखी कागजसमेत गरकेा िथए । आमाको २०६४ साल 
असोजमा म�ृय ुभयो । आमाको काजि�यालगायतका 
सबै काय� मैले गरकेाले उि�लिखत स�पि� मेरा नाउमँा 
नामसारी ग�रपाउ ँभनी मालपोत काया�लयमा िनवेदन 
िदएकोमा हक बेहकको �� उठेकाले अदालतबाट 
हक कायम गरी �याउन ु भनी िमित २०६९|४|११ 
मा िनण�य भएकाले सो िनण�य सनुी पाएको िमितले 
�यादिभ�ै यो िफराद िलई उपि�थत भएको छु । तसथ� 
आमा गंगाल�मीलाई २०३२ सालदेिख सगैँ राखी 

पालन पोषण गरी उपचार, ितथ��त र दानप�ुयसमेतका 
काय� म िफरादीले गरकेाले र आमाको म�ृयपु�ात् पिन 
काजि�यासमेतको स�पूण� खच� म आफँैले बेहोरेको 
ह�दँा आमाको नाउकँो िक.नं. ११२० को ०-४-० ज�गा 
म िफरादीका नाउमँा एकलौटी दा.खा. नामसारी हक 
कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िफराद प� । 

वादीको दाबी झ�ुा हो । आमालाई पालन 
पोषण, िबरामी ह�दँा औषधी उपचार र म�ृयपु�ात् 
काजि�यामा लागेको स�पूण� खच� हामी दवैु दाजभुाइले 
गरकेो हो । आमा गंगाल�मी, छोरी योगमाया मैनालीको 
रखेदेख र सरं�ण ब�दै आउदँा िमित २०६४|६|४ 
मा िचतवनको देवघाटमा दहेावसान भएको र आमा 
वै�णव धमा�वल�बी भएको ह�दँा छोरी योगमाया र हामी 
वादी �ितवादी दवैु दाजभुाइले काजि�या गरकेो ह�दँा 
आमाको नाउकँो िक.नं. ११२० को ०-४-० ज�गामा 
वादीको एकलौटी हक नला�ने भई म �ितवादीको पिन 
बराबर हक ला�ने ह�दँा सोहीअनसुार गरी िवप�ीको 
झ�ुा दाबीबाट फुस�द िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी गवृराज उ�ेतीको �ितउ�रप� ।

अदालतको आदेशले नामसारीको िमिसल 
मालपोत काया�लय िचतवनबाट �ा� भई िमिसल 
सामेल भएको । 

अदालतको आदेशले वादीका सा�ी 
भरत�साद उ�ेतीले आमा गंगाल�मीको पालन पोषण 
र काजि�यासमेतका काय� वादीले गरकेोले आमाको 
नाउकँो ज�गा वादीको नाउमँा दता� ह�नपुन� हो भ�ने 
र �ितवादीका सा�ी शेखरराज उ�ेतीले आमाको 
स�पि� दवुै छोराले पाउने ह�न् भनी गरकेो बकप� 
िमिसल सामेल रहेको । 

वादीले आ�नो दाबीबमोिजम आमाको 
नाउकँो स�पि� एकलौटी खान पाउने कुनै त�यय�ु र 
िव�सनीय आधार ��ततु गन� सकेको पाइदँनै । मलुकु� 
ऐन, अपतुालीको महलको ३ नं. र १० नं. ले गरेको 
�यव�थाबमोिजम िभ�न भएक� आमाको म�ृयपुिछ 
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िनजको अंश अपतुाली हक वादीले मा� एकलौटी 
�पमा खान पाउने नदेिखदँा गंगाल�मीको म�ृयपुिछ 
िनजको अंशहकको ज�गाको २ भागको १ भाग 
नरमकरम िमलाई वादीको नाउमँा दा.खा. नामसारी 
हक कायम ह�ने ठहछ�  । िववािदत िक.नं. ११२० को 
�े. ०-४-० पूर ैज�गा एकलौटी दा.खा. नामसारी हक 
कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी भने प�ुन स�दैन भ�ने 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।३० 
को फैसला । 

आमा गंगाल�मीको अंश भागमा परकेो 
दाबीको िक.नं. ११२० को ज.िव. ०-४-० क�ा र िक.नं. 
२०१ को ज.िव. ०-४-० ज�गा २०४७ सालमा िवप�ी 
र िनजको छोरा �काश िचतवनमा आई म िफरादी र 
�वग�य आमासगँ कुराकानी सरस�लाह गरी आमाको 
जीवन रहेस�म उ� स�पि� आमाले र आमाको शेषपिछ 
ितमीले खान ुभनी िमित २०४७।१२।४ मा घरसारको 
कागज गरी िदएकोमा हाल आएर आमाको शेषपिछ 
बाकँ� रहेको उ� िक.नं. ११२० को ज�गामा िवप�ीले 
दाबी गन� िवब�धनको िस�ा�तसमेतले निम�ने ह�दँा 
उ� ज�गा मेरो एकलौटी नह�ने आधा आधा ह�ने भनी 
भएको फैसलामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४क नं. १८५ 
नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३४ समेतको 
ग�भीर �ूिट भएको ह�दँा स�ु फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजम �याय पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी 
खडान�द उ�ेतीको पनुरावेदन प� । 

�ितउ�रसाथ पेस गरकेो िमित 
२०४७।१२।४ को कागज अ.बं. ७८ नं. बमोिजम 
नसनुाई ग�रएको स�ुको फैसला काय�िविध र �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा िवचारणीय भई फरक पन� स�ने 
देिखदँा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत, 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
छलफलका लािग ��यथ� िझकाई िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७०।८।२८ गतेको आदेश । 

िमित २०४७।१२।४ को घरसारको िलखत 
दखेाउदँा देखे ँ । उ� िलखतमा भएको सहीछाप र 
बेहोरा गवृराज उ�ेतीको हो । तर उ� िलखत पा�रत 
नभएको ह�दँा हक जाने होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
��यथ� �ितवादीका वारसे �काशराज उ�ेतीले अ.बं. 
७८ नं. बमोिजम गरकेो बयान ।

यी वादी �ितवादी र िनजको आमा िभ�निभ�न 
बसेको भ�ने दिेखएको, वादी �ितवादीबीचमा भएको 
कागज घरायसी कागज भई रिज��ेसन भएको 
नदेिखएको र उ� िलखतमा अशं िलई अलग बसेक� 
आमाको कुनै म�जरुी िलएको वा सा�ी राखेको 
नदेिखएको, वादी �ितवादीको आमा अलग बिसरहेको 
अव�थामा िनजले आ�नो अशंभागको ज�गा यो यसले 
खाने भनी कुनै िलखत ग�रिदएको भ�ने नदेिखएको 
अव�थामा अंश िलई अलग बसेक� आमाको नाउकँो 
अपतुाली स�पि� िभ�न रहेका दवुै छोराह�को बराबरी 
हक रहने नै ह�दँा गंगाल�मीको म�ृयपुिछ िनजको 
अशंहकको ज�गाको २ भागको १ भाग वादीको नाउमँा 
दा.खा. नामसारी हक कायम ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
िज�ला अदालतको िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�ने पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला ।

िपता महा�� र माता गंगाल�मी उ�ेतीका 
तीन स�तानम�ये जेठा िवप�ी गवृराज उ�ेती, का�छो म 
िनवेदक खडान�द उ�ेती र छोरी योगमाया ह� । बिहनी 
योगमायाको िववाह भइसकेको छ भने िपता महा��को 
२०२३ सालमा म�ृय ुभएको छ । २०४४/१०/७ मा 
हामी दईु दाजभुाइ र आमाबीचमा अशंब�डा भएको हो । 
हामी आमा छोरा २०३२ सालदेिख नै िचतवनमा ब�दै 
आएका िथय� भने िवप�ी दाज ु का�ेमा ब�न ु भएको 
हो । अशंब�डा ह�दँा दाजकुो नाउमँा का�ेको सबै स�पि� 
र िचतवनमा समेत १० क�ा जिमन भएकोमा २०४७ 
सालमा उ� जिमन बे�न ुभएको हो । २०४७ सालमा 
दाज ुगवृराज र उहाकँो छोरा �काशराज िचतवन आई 
आमाको �याहार स�भार र हेरचाह ितमीले गरकेाले 

१०१५५ - खडान�द उ�ेती िव. गवृराज उ�ेती
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आमाको नाउकँो िक.नं. ११२० र २०१ को ज�गा 
आमाको शेषपिछ ितमी नै खान ुभनी दाजलेु आ�नो 
छोरालाई सा�ी राखी घरयासी कागजसमेत ग�रिदन ु
भएको अव�था छ । िवप�ी दाजकुा वारसेले पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डामा ग�रिदएको सनाखत कागजको 
सवाल जवाफ ३ बाट समेत सो कुरा पिु� ह��छ । एक 
पटक हक छाडी कागज ग�रिदएको अव�था पनु: दाबी 
गनु�  िवब�धनको िस�ा�तले समेत िददैँन । आमाको 
हेरचाह र पालन पोषण मैले गरकेो भ�ने कुरा िमित 
२०६८/९/२७ को खैरहनी नमनुा गा.िव.स. को 
सज�िमन, २०६३ सालस�मको मतदाता नामावली 
र िवप�ी गवृराजले गरकेो म�ृय ु दता�को कागजमा 
आमाको िनधन िचतवनमा भएको भ�ने बेहोरासमेतबाट 
पिु� ह��छ । िलखतमा एकलौटी हक कायम भएको 
अव�था नरहेकोले उ� िलखत रिज��ेसन गनु�  पन� 
अव�था आउदैँन । मलुकु� ऐन, अपतुालीको महलको 
११ नं., १५ नं.  समेतबाट सो कुरा पिु� ह�न आउछँ । 
िवप�ी गवृराजले ग�रिदएको िलखत शेषपिछको िलखत 
नभएको र दाजलेु आ�नो हक छाडी कागज ग�रिदएको 
अव�थामा म एक मा� हकदार रहेको अव�था छ । 
य�तो अव�थामा अपतुालीको २० नं. बमोिजमको 
हद�यादिभ� हक कायम गराउन ु आव�यक ह�दँनै । 
िवप�ीले पालनपोषण र हेरचाह िचतवनमा बिहनी र म 
िनवेदकले गरकेो भनी िफराद दाबी र �ितउ�र प�मा 
उ�लेख गरबेाट िनजले हेरचाह गरकेो हैन भ�ने कुरा 
पिु� ह�न आएको छ ।  तसथ� िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा उ�टी गन� �योजनाथ� म�ुा 
दोहो�याउने अनमुित पाउ ँ भ�ने िनवेदकको िनवेदन 
िजिकर ।

यसमा िववािदत ज�गा गंगाल�मीको 
नामको भ�नेमा िववाद नभएको, �ितवादीले िमित 
२०४७/१२/४ मा आ�नै छोरालाई सा�ी राखी 
आ�नो आमाको शेषपिछ िनजको नामको स�पूण� 

ज�गा एकलौटी दता� गरी खान ु भनी �वे�छाले 
प�र�याग ग�रसकेकोमा उ� कागजलाई �माणमा 
निलई दईुभागको एक भाग मा� वादीको हक कायम 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१/२/४ को फैसलामा मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
२, ३, १० र १५ नं. को �या�या�मक �ूिट ह�नाको 
साथै यस अदालतबाट ने.का.प. २०४७ अंक ७, 
िन.नं. ४१८० मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
दिेखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ र �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड 
(क)  (ख) को आधारमा ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� 
िन�सा / अनमुित �दान ग�रिदएको छ । िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७३/११/११ को आदेश ।

िमित २०४७/१२/४ को िलखत रिज��ेसन 
पा�रत भएको होइन । सो िलखतमा आमा गंगाल�मीको 
संल�नता रहेको छैन । य�तो अव�थामा िवप�ीको 
आमाको स�पूण� ज�गामा हक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
हकदैया �ा� ह�दैँन । िवप�ीले आमालाई पालन पोषण 
गरकेो भ�ने त�यलाई �माणसिहत पेस गन� सकेको 
छैन । आमाले िवप�ीलाई आ�नो हकको स�पि� 
एकलौटी खान ुभनी कुनै िलखत गरकेो अव�थासमेत 
छैन । अपतुालीको २ नं. बमोिजम हामी दईु भाइ 
अपतुालीको बराबर हकदार भएको अव�था छ । 
आमालाई बिहनी योगमायाले पालन पोषण गरकेोले 
आमाले २०५२/४/४ मा िक.नं. २०१ को ज�गा 
शेषपिछको बकस प� ग�रिदन ु भएकोमा सो बदर 
गरी २०६४/४/२० मा सोही ज�गा हालैको बकसप� 
ग�रिदन ुभएको हो । बाकँ� रहेको िक.नं. ११२० को 
ज�गा कसैको नाउमँा िलखत नग�रिदएको अव�थामा 
उ� ज�गामा दवुै दाजभुाइको बराबर हक ला�ने हो । 
मैले २०४७/१२/४ मा ग�रिदएको िलखतमा आमाको 
पालन पोषण र हेरिवचार गरी आएको बेहोरासमेत 
उ�लेख नभएको र आमाले पालन पोषण गरकेो भ�ने 



2261

कुरा पिन अिभ�य� नगरकेोले िवप�ीको मा� एकलौटी 
हक कायम ह�ने अव�था होइन । तसथ� पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर होस् भ�ने िवप�ी गवृराज उ�ेतीको िलिखत 
�ितवादको बेहोरा । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादीको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा र िव�ान्  अिधव�ा �ी अ�ज ुशमा� (बमा�) ले वादी 
�ितवादीका बीचमा िमित २०४४/१०/७ मा अंशब�डा 
भई �ितवादी का�े िज�लामा र वादी खडान�द र 
आमा गंगाल�मी िचतवनमा बसेको अव�था हो । 
�ितवादी गवृराजले छोरा �काशराजलाई सा�ी राखी 
िमित २०४७/१२/४ मा आमाको नाउकँो िक.नं. 
११२० समेतका ज�गामा कुनै दाबी नगन� भनी कागज 
ग�रसकेको र सो कागज स�े हो भनी अदालतमा वारसे 
रहेका िनजका छोरा �काशराजले सनाखतसमेत गरकेो 
अव�थामा पनु: िवब�धनको िस�ा�तिवपरीत आधा 
स�पि�मा दाबी गन� िम�ने ह�दैँन । मतदाता नामावलीमा 
आमा गगंाल�मीको नाउ ँ िचतवनमा रहेको, खैरहनी 
नमनुा गा.िव.स.को काया�लयले गरकेो सज�िमन र 
िसफा�रसमा आमाको पालनपोषण खडान�दले गरकेो 
भ�ने देिखएको अव�था छ । मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको ११ नं. ले पालनपोषण गन�ले अपतुाली 
पाउने �यव�था गरकेो अव�था छ । अपतुालीको 
२० नं. ��ततु िववादको स�दभ�मा आकिष�त 
ह�दैँन । तसथ� स�ु िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
आमाको अपतुाली स�पि�मा दवैु प�को बराबर हक 
ला�ने भनी भएको फैसला उ�टी गरी पनुरावेदक 
वादीको एकलौटी हक कायम गरी दा.खा. नामसारी 
ह�ने गरी फैसला ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो । ��यथ� �ितवादी गवृराज उ�ेतीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल 

र िव�ान्  अिधव�ा �ी यवुराज भ�डारीले २०४४ 
सालमा भएको ब�डाप�मा आमाको अपतुाली कसले 
खाने भ�ने स�दभ�मा कुनै बेहोरा उ�लेख भएको 
छैन । िमित २०४७/१२/४ मा भएको कागज रिज��ेसन 
पिन नभएको र आमाको सहमितसमेत नभएकोले 
�माणमा िलन िम�ने होइन । आमाले २०५२ सालमा 
आ�नो नाउकँो २ िक�ा ज�गाम�ये िक.नं. २०१ को 
ज�गा बिहनी योगमायाको नाममा शेषपिछको बकसप� 
ग�रिदएिकमा पिछ सो बकसप� बदर गरी हालैको 
बकसप� ग�रिदएबाट छोरीले पालन पोषण गरकेो भ�ने 
दिेखन आउछँ । आमाको काजि�या दवैु भाइले गरेको 
र गा.िव.स.को िसफा�रससमेत दवैु भाइको नाउमँा 
भएको अव�था रहेकोले स�ु िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर होस् भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

आमा गंगाल�मी र म खडान�द २०३२ 
सालदेिख िचतवनमा बसेका  र दाज ु िवप�ी गवृराज 
का�ेमा बसी आएकामा िमित २०४४/१०/७ मा 
हामीह�बीचमा अंशब�डा भई दाजकुो नाउमँा िचतवन 
र का�े तथा आमा तथा मेरो नाउमँा िचतवनमा 
अशंब�डाको ज�गा रहेको िथयो । दाजकुो नाउकँो 
ज�गा िनजले २०४७ सालमा नै बेचिबखन गरकेा र 
का�ेमा बसेका ह�न् । िमित २०४७/१२/४ मा िवप�ी 
दाज ु र िनजको छोरा �काशराजले आमाको नाउमँा 
िचतवनमा रहेको ज�गामा आमाको शेषपिछ कुनै 
दाबी नगन� भनी कागज ग�रिदएका र आमालाई मैले 
पालन पोषण र हेरचाह गरी काजि�या गदा� लागेको 
खच�समेत भ�ुान गरकेो अव�थामा आमाको अपतुाली 
ज�गामा मेरो एकलौटी हक कायम ह�ने ह�दँा मेरो 
नाममा नामसारी हक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद 
दाबी रहेको देिखयो । आमालाई �ितवादीले नभई 
बिहनी योगमायाले पालन पोषण गरके� ह�न् । आमाको 
नाउमँा रहेको ज�गा आमाको म�ृयपु�ात् हकदारका 
�पमा रहेका हामी दवुै दाज ु भाइले आधा आधा 

१०१५५ - खडान�द उ�ेती िव. गवृराज उ�ेती
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खान पाउने हो । िमित २०४७/१२/४ मा ग�रिदएको 
कागज रिज��ेसन नभएको र आमाको सहमितमा 
नभएको अव�थामा �माणमा िलन िम�ने होइन । तसथ� 
आमाको अपतुालीको ज�गामा दवुै दाजभुाइको बराबर 
हक कायम ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको �ितउ�र रहेको 
��ततु म�ुामा स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट उ� 
अपतुालीको ज�गामा दवैु वादी �ितवादीको बराबर हक 
कायम ह�ने ठहरी भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसलाउपर 
िच� नबझुाई वादीले आमाको अपतुाली ज�गामा 
एकलौटी हक कायम ह�नपुछ�  भनी ��ततु िनवेदन गरी 
िन�सा �ा� भई पनुरावेदनको �पमा दता� ह�न आएको 
देिखयो ।

अब, स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
िमलेको छ वा छैन ? र पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सोही िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, पनुरावेदक वादी 
खडान�द उ�ेती, ��यथ� �ितवादी गवृराज उ�ेती 
र आमा गंगाल�मीबीचमा िमित २०४४/१०/७ मा 
अंशब�डा भएको र अशंब�डाप�ात् वादी खडान�द 
र आमा गंगाल�मी िचतवनमा र �ितवादी गवृराज 
का�ेमा बसेको भ�ने स�ब�धमा िववाद देिखएन । 
२०४७ सालमा िचतवनमा रहेको आ�नो अंशभागको 
ज�गासमेत �ितवादी गवृराजले बेचिबखन गरकेो भ�ने 
िफराद दाबीसमेतबाट देिख�छ । िमित २०४७/१२/४ 
मा �ितवादी गवृराजले आ�नो छोरा �काशराज 
उ�ेतीलाई सा�ी राखी िचतवनमा आ�नो आमाको 
नाउमँा रहेको २ िक�ा ज�गा पनुरावेदक वादी खडान�द 
उ�ेतीलाई िदने गरी आ�नो हक छाडी िदएको 
देिख�छ । उ� िलखतमा िचतवन िज�ला खैरहनी 
गा.िव.स. वडा नं. १क. को िक.नं. ११२० र ऐ. चैनपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ७ख. को िक.नं. २०१ को ज�गा 

आमा गंगाल�मी उ�ेतीको शेषपिछ उि�लिखत ज�गामा 
मैले कुनै िकिसमको दावा िखचोला गरी मैले पिन पाउन ु
पन� ज�गा हो भनी िखचोला गन� छैन । आमाको शेषपिछ 
ितमी भाइ खडान�द उ�ेतीले बाकँ� रहेको स�पूण� ज�गा 
आ�नो नाउमँा एकलौटी दा.खा. दता� गरी खान,ु पिछ 
कुनै िखचोला गन� छैन गरमेा यसै कागजलाई आधार 
मानी कानूनबमोिजम ग�रिलन ु भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरी कागज ग�रिदएको देिख�छ । उ� कागज बेहोरा 
र कागजमा भएको सिहछाप गवृराज उ�ेतीको नै 
भएको भनी वारसे रहेका िनजको छोरा �काशराजले 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िमित २०७१/०१/०७ 
मा ग�रिदएको सनाखत कागजबाट दिेख�छ । यसबाट 
उ� िमित २०४७/१२/४ को िलखतको स�ब�धमा 
िववाद रहेको देिखन आउदँैन ।

३. एकपटक �वे�छाले आ�नो हक ला�ने 
ज�गा िल�न भनी हक छाडी िव�ास िदलाई कागज 
ग�रसकेको अव�थामा उ� कागज बेहोराको �ितकूल 
ह�ने गरी सोही ज�गामा हक कायम ग�रपाउ ँभनी पनु: 
दाबी गनु�  िवब�धनको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) मा “कुनै �यि�ले 
लेखेर, बचनले वा आचरण�ारा कुनै �यि�लाई कुनै 
कुरा य�तो हो भ�ने िव�ासमा पारी वा �यसो िव�ासमा 
पन� िदई सो �यि�बाट कुनै काम गराएमा वा ह�न िदएमा 
िनज र सो �यि�का बीचमा चलेको कुनै मु�ामा सो कुरा 
�य�तो होइन वा िथएन भनी िनजले ख�डन गन� पाउने 
छैन” र ऐ. ३४(२) मा “उपदफा (१) मा उ�लेख भएका 
कुराह� सो उपदफामा उ�लेख भएका �यि�ह�बाट 
मु�ास�ब�धी िवषय व�तुमा कुनै �कारको हक �ा� 
गन� �यि�लाई समेत लागू ह�नेछ” भ�ने �यव�था गरेको 
दिेख�छ । ��ततु म�ुामा समेत �ितवादी गवृराज 
उ�ेतीले वादी खडान�दलाई आमाको नाउकँो शेषपिछ 
बाकँ� रहेको ज�गामा कुनै दाबी नगन� भनी �प��पमा 
कागज गरकेो अव�था छ । यसबाट वादीलाई िव�ासमा 
पारी एकपटक कागज गरी िदइसकेको अव�थामा उ� 
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कागजमै भएको बेहोराको �ितकूल ह�ने गरी पनु: दाबी 
गनु�  िवब�धनको िस�ा�तिवपरीत रहेको दिेखन आयो । 

४. वादी खडान�द उ�ेती, �ितवादी 
गवृराज उ�ेती र िनजह�को आमा गंगाल�मी िमित 
२०४४/१०/७ मा छु��िभ�न भई अलग अलग 
बसेकोमा िववाद देिखदँनै । छु��िभ�न पिछ �ितवादी 
गवृराज का�े िज�लामा बसोबास गरकेो र २०४७ 
सालमा आ�नो भागमा परकेो िचतवन िज�लाको 
ज�गासमेत बेचिबखन गरकेो देिखन आउछँ । �ितवादीले 
आ�नो भागको िचतवनमा रहेको ज�गासमेत बेचिबखन 
गरकेो र आफू का�ेमा बसेको ि�थितमा आमाको 
आव�यकतामा हेरचाह गन� दािय�व आफूले �हण गन� 
नस�ने ठानी आमाको हेरचाह वादी खडान�दले गरोस् 
भ�ने मनसायले आ�नो छोरालाई सा�ी राखी िमित 
२०४७/१२/४ मा कागज ग�रिदएको दिेख�छ । उ� 
कुरा कागजमा भएको आमा गंगाल�मीको शेषपिछ 
उि�लिखत ज�गामा कुनै िकिसमको दावा िखचोला 
नगन� भ�ने बेहोराबाट �प� ह��छ । खैरहनी नमनुा 
गाउ ँ िवकास सिमितबाट िमित २०६८/९/२७ मा 
भएको सज�िमन र खैरहनी नमनुा गा.िव.स. बाट भएको 
सोही िमितको िसफा�रससमेतबाट मतृक आमाको 
पालनपोषण खडान�द उ�ेतीले गरकेो भ�ने देिखएबाट 
वादी खडान�द र आमा गंगाल�मी िचतवनमा छु�ाछु�ै 
बसी आएको भए पिन आमा गगंाल�मी वादी खडान�दकै 
रखेदेख हेरचाहमा रहेको देिखन आउछँ । िभ�न भएका 
तर आमाको हेरचाहमा संल�न नभएका �ितवादीले 
आमाको अपतुाली स�पि�मा बराबर हक कायम 
ह�नपुछ�  भ�ने तक�  अपतुालीको भ�दा अंशब�डाको 
कानूनसगँ सािम�यता रा�दछ । अपतुालीको हकज�तो 
सबै जीिवत अंिशयारमा सन� स�ने पिन होइन । 
अपतुालीको स�ब�धमा एक पटक हक छाडी कागज 
ग�रिदने र �याहार स�भार नगन�लगायतका आ�नो 
कत��य िनवा�ह नगन� तर मरपेिछ मन� �यि�सगँ केबल 
नाता र हकदार ह�नकुो आधार देखाएर अपतुालीको 

स�पि� दाबी गन� र �य�तो स�पि�मा हक �ा� 
गन� खो�नलुाई �वाभािवक मा�न िम�दैन । �य�तो 
काय�लाई कारोबारको पिव�ता र िनि�तता, िवब�धन, 
सदाचार, असल िनयत र नैितकताको ब�धनले छे�ने 
ह��छ । ती छेकवारह� िनरथ�क ह�ने गरी अपतुालीको 
महललगायतका कानूनले म�त गरकेो र �ितवादीले ती 
कानूनको आधार िलन सकेकोसमेत देिखदँैन ।

५. �ितवादीले २०४७/१२/४ को िलखत 
रिज��ेसन नभएको अव�थामा उ� िलखतलाई 
�माणमा िलन िम�दैन भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । 
िमित २०४७/१२/४ को कागजबाट ज�गा ह�ता�तरण 
गरकेो नभई आमाको शेषपिछ दाबी िखचोला नगन� गरी 
वादीलाई िव�ास िदलाई आफूले हक छािडिदएको 
अव�था रहेको र आमाको म�ृयपु�ात् ज�गा बाकँ� 
रहेमा मा� खान पाउने भ�ने उ�लेख भएको अव�था 
ह�दँा सो कागजलाई रिज��ेसन नभएको अव�थामा 
�माणमा िलन ह�दैँन भ�न िम�दनै । आ�नो हाल हक 
नप�ुने पिछ ला�न स�ने हकमा आफूले दाबी गन� छैन 
भनी भएको य�तो िलखत मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको 
महलको १ नं. बमोिजम पा�रत ह�न स�ने अव�थाको 
समेत दिेखदँैन ।

६. वादी �ितवादी समान हकवाला भए 
पिन �ितवादी गवृराज उ�ेतीको �थायी वतन का�े 
िज�लाको भ�ुलटुार भएको र �ितवादीले आमालाई 
�याहार स�भार हेरचाह गरकेो भ�ने िजिकर िलएकोसमेत 
दिेखदैँन । अक�तफ�  पनुरावेदक वादी खडान�द 
र आमा गगंाल�मीको वतन िचतवन िज�लाको 
खैरहनी रहेको र पनुरावेदक वादीले िफराद दाबीमा नै 
आमालाई आफूले हेरचाह गरकेो भ�ने िजिकर िलएको 
दिेख�छ । उ� कुरालाई �ितवादीले िमित 
२०४७/१२/४ मा ग�रिदएको कागजबाट समेतबाट 
पिु� भएको दिेख�छ । मतदाता नामावली हेदा�समेत 
मतृक आमा गंगाल�मीको नाम िचतवनमा रहेको देिखन 
आउछँ । खैरहनी नमनुा गाउ ँिवकास सिमितबाट िमित 

१०१५५ - खडान�द उ�ेती िव. गवृराज उ�ेती
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२०६८/९/२७ मा भएको सज�िमनबाट समेत मतृक 
आमाको पालनपोषण खडान�द उ�ेतीले गरकेो भ�ने 
देिख�छ भने खैरहनी नमनुा गा.िव.स.बाट भएको 
सोही िमितको िसफा�रसमा समेत खडान�दले नै 
मतृक आमाको पालनपोषण गरकेो भ�ने बेहोरा देिखन  
आउछँ । �ितवादीले बिहनी योगमायाले पालेको भने 
पिन सो कुरा अ�य �माण�ारा पिु� ह�न आउदँैन । 
य�तो अव�थामा मतृक आमा वादी खडान�दकै 
हेरचाहमा रहेक� र िनजले नै आमाको पालन पोषण 
हेरचाह गरकेो हो भनी मा�न ु पन� ह��छ । आमाको 
हेरचाह वादी खडान�दले नै गरकेो अव�थामा मलुकु� 
ऐन, अपतुालीको महलको २ नं. र ११ नं. बमोिजम 
समेत आमाको अपतुाली स�पि�मा िनजको एकलौटी 
हक कायम ह�ने नै देिख�छ । 

७. तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतका आधारमा स�ु िज�ला अदालतबाट 
िज�ला िचतवन खैरहनी गा.िव.स. वडा नं. १/क िक.नं. 
११२० को ज�गाम�ये २ भागको १ भाग ज�गामा वादी 
खडान�द उ�ेती हक कायम ह�ने ठहरी भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको 
िमित २०७१/२/४ को फैसला निमलेको ह�दँा उ�टी 
भई आमा गंगाल�मीको नाउकँो उ� िक.नं. ११२० को 
०-४-० ज�गामा पनुरावेदक वादी खडान�द उ�ेतीको 
एकलौटी हक कायम भई दा.खा. नामसारीसमेत ह�ने 
ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनु�होला ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसला उ�टी भई आमा गंगाल�मीको 
नाउकँो िज�ला िचतवन खैरहनी गा.िव.स. वडा नं. 
१/क िक.नं. ११२० को ०-४-० ज�गा पनुरावेदक 
वादी खडान�द उ�ेतीको नाउमँा एकलौटी हक कायम 
दा.खा. नामसारी ह�ने ठहरकेोले उ� िक.नं. ११२० 
को ०-४-० ज�गा पनुरावेदक वादी खडान�द उ�ेतीको 

नाउमँा दा.खा. नामसारी ग�रिदन लेिखपठाउन ु भनी 
स�ु िज�ला अदालतमा पठाउनू ........................१
पनुरावेदक वादी खडान�द उ�ेतीले िफराद गदा� स�ु 
िज�ला अदालतमा र.नं. ५३९ िमित २०६९/४/१९ 
मा राखेको कोट� फ� �.८,७७०/-, िनज वादी खडान�द 
उ�ेतीले पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पनुरावेदन 
गदा� र.नं. १५७ िमित २०७०/४/७ मा राखेको कोट�  
फ� �.१२१५/५० र िनज वादी खडान�द उ�ेतीले 
सव��च अदालतमा दोहो�याई पाउ ँभ�ने िन�सा पाई 
पनुरावेदन �पमा दता� गदा� र.नं. २९१४१ िमित 
२०७३/१२/१० मा राखेको कोट�  फ� �.९३७/- समेत 
गरी ज�मा कोट� फ� �.१०,९२२/५० मा� भराई पाउ ँ
भनी �ितवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई ऐनको 
अविधिभ� दरखा�त िदए वादीबाट केही द�तरु निलई 
�ितवादीबाट उ� रकम वादीलाई भराई िदन ुभनी स�ु 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ....................२
��ततु आदेशलाई क��यटुर �णालीमा अपलोड गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइ 
िदनू ............................................................३
न�कल मा�ने सरोकारवालालाई िनयमानसुार न�कल 
िदनू ............................................................४

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई

 इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय�
इित संवत् २०७५ साल �ावण १७ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
आदेश िमित : २०७५।१०।२९

०७५-WO-००२३

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.५ हाडँीगाउ ँ ब�ने 
�ानबहादरु �जापितको नाितनी, िकरण 
�जापितक� छोरी वष� १३ क� िनशा �जापितको 
संर�क भई आ�नो हकमा समेत ऐ.को बहुारी, 
ऐ.को �ीमती ऐ.ऐ. ब�ने कृ�णमाया डंगोल

िव��
िवप�ी : ऐ.ऐ. वडा नं. ५ ��मती माग� घर नं. 

३८९८/२७ ब�ने पारिसं �जापितको नाित, 
बेखानारायण �जापितको छोरा �ानबहादरु 
�जापितसमेत

 § पुनरावेदन सु�ने अदालतबाट मलुुक� ऐन, 
अ.ब.ं १७ न.ं बमोिजमको िनवेदनमा आदेश 
ह�दँा सो आदेशले तलको अदालतमा 
चिलरहकेो म�ुामा के क�तो असर पछ� 
भ�ने िवषयमा सचेत रही आदेश गनु� पन� ।
 § अ.ब.ं १७ नं. को िनवेदनको रोहमा ह�ने 

आदेशबाट कुनै प�को हक �थािपत ह�ने 
नभई त�लो अदालतमा म�ुाको कारबाही 
ह�दँा �याद नाघेको वा रीत बेरीतस�म 
ह�ेरने हो । यस �कृितको सीिमत अिधकार 
अ.ब.ं १७ न.ं बमोिजमको िनवेदनमा रहने 

ह�नाले त�लो अदालतमा िवचाराधीन 
रहकेो म�ुामा अदालतसँग भएको �याियक 
अिधकारमा ह�त�ेप गन� िम�न े उ� 
कानूनी �यव�थाको अवधारणा नह�न े।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िहरा 
र�ेमी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी धनबहादरु 
�े�

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६२, अंक ९, िन.नं.७५८९

स�ब� कानून :

आदशे
�या. ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारअ�तग�तको भई दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं आदशे यस�कार 
रहेको छ:-

��ततु िवषयमा िवप�ी पित सासू 
ससरुासमेतले मलाई घोर अ�याय गनु�भएको ह�दँा िवप�ी 
पित, सासू, ससरुा देवरको िव��मा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा अशं चलन तथा मानाचामल म�ुा िमित 
२०७४।१।१७ दायर गरके� िथए ँ। अंश म�ुामा िवप�ी 
सासू, ससरुा तथा पित, दवेरको तफ� बाट �ितउ�रप� 
लगाउदँाको ि�थितमा िवप�ी सासू ससरुासमेतबाट 
हा�ा पित िपता िकरण �जापित िमित २०७३।८।१३ 
मा र.नं.८८४ को अशं भरपाइको िलखतबाट छु�ी 
िभ�न भएको भनी �ितउ�रप� लगाउन ु भएको ह�दँा 
सो कुराको जानकारी ह�ने िबि�कै मेरोतफ� बाट उ� 
अशं भरपाइको िलखतको न�कल िमित २०७४।३।७ 
मा सारी हा�ो अंश हक मान� िकिसमबाट असमान 
अशं भएको अशं भरपाइको िलखत बदर तथा 

१०१५६ - कृ�णमाया डंगोल िव. �ानबहादरु �जापितसमेत

�नण�य नं. १०१५६
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जालसाजी म�ुा िमित २०७४।३।१३ मा दायर गरके� 
िथए ँ । �यसैगरी िवप�ीह�को �ितउ�रप�मा मेरो 
मानमद�न गन� िकिसमबाट जवाफ लगाउन ु भएको 
ह�दँा िवप�ीह�को िव��मा िमित २०७४।४।११ मा 
गाली बेइ�जित म�ुासमेत दायर गरके� िथए ँ । यसरी 
मेरो तफ� बाट दायर गरकेा स�पूण� ५ थान म�ुाह� एकै 
लगाउमा भई काठमाड� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेका िथए । लगाउका म�ुाम�येको मूल 
अंश म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।१।२३ मा आदेश ह�दँा िफराद परकेो अिघ�लो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी वादी तथा 
सबै �ितवादीह�बाट तायदाती मा�ने आदेश भएको 
िथयो । काठमाड� िज�ला अदालतबाट तायदाती 
मा�ने आदशेउपरमा िवप�ीको तफ� बाट उ�च अदालत 
पाटनमा १७ नं. को िनवेदन गनु�भएकोमा उ�च अदालत 
पाटनबाट काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७५।१।२३ को तायदाती मा�ने आदेश बदर गरी 
अब उ� अंश भरपाइ िलखत बदर र जालसाजी म�ुाको 
टुङ्गो लगाई त�प�चात् मा� जे जो गनु�पछ�  पनुः आदेश 
गनु�होला भनी िमित २०७५।२।१७ मा आदेश भएको 
रहेछ । उ�च अदालत पाटनको आदशेमा मेरो नेपालको 
सिंवधानको धारा १८ ले �दान गरकेो समानताको 
हक, धारा २० ले �दान गरकेो �यायस�ब�धी हक, 
धारा २५ ले �दान गरकेो स�पि�को हकबाट समेत 
वि�चत भएक� ह�दँा उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।२।१७ को आदेश बदर गन� �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोिजम अ�य वैकि�पक 
कानूनी उपचारको बाटोसमेत नभएको र हा�ो संिवधान 
�द� हकमा समेत आघात प�ुयाएको ह�दँा ती हकह� 
�चलन गराई मा�न मलाई नेपालको संिवधानको धारा 
४६ र धारा १३३(२) ले संवैधािनक उपचारको हक 
�द� गरकेो ह�दँा यस अदालतको शरणमा आएक� छु । 
अतःउ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।१७ मा 
भएको आदेशलगायत मलाई असर पान� ती आदशेसगँ 

स�बि�धत स�पूण� आदशे कारबाहीह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन अशं म�ुालगायतका लगाउका म�ुाह� 
एकैसाथ राखी म�ुाको काम कारबाही अगािड बढाउन ु
भ�नेसमेत बेहोराको परमादशेलगायत जे जो आदेश 
गनु�पन� हो गरी हक �चलन ग�रपाउ ँसाथै ��ततु �रट 
िनवेदनको टुङ्गो नलागेस�म उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५।२।१७ मा भएको आदेशको काया��वयन 
नगनु�  र काठमाड� िज�ला अदालतबाट अशं म�ुामा 
िमित २०७१।१।२३ मा भएको आदशेअनसुार 
लगाउका सबै म�ुामा एकैसाथ राखी िनर�तर �पमा 
काम कारबाही अगािड बढाउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९ अनसुार अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको कृ�णमाया �जापित 
डंगोलसमेतको संय�ु िनवेदनप� ।

यसमा िवप�ीबाट १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ मगाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  साथै अ�त�रम आदेश 
माग भएको स�ब�धमा दवैु प� राखी छलफल गन� 
उपय�ु दिेखएकोले अ�त�रम आदेश छलफलको लािग 
िमित २०७५।४।१७ को पेसी तो�न ु र छलफलको 
टुङ्गो नलागेस�म उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७५।२।१७।५ मा भएको आदेश काया��वयन 
नगरी यथाि�थितमा रा�न ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । िवप�ीह�लाई 
सोको सूचना िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७५।४।१० को आदेश ।

यसमा िवप�ीह�को नाउमँा यस 
अदालतबाट जारी भएको सूचना �याद बेप�े तामेल 
भई आएको दिेखयो । यी िवप�ीह� स�ु िज�ला 
अदालतमा चिलरहेको म�ुामा तारखेमा रिहरहेको 
भ�ने कुरा िनवेदकका कानून �यवसायीले छलफलमा 
उ�लेख गनु�भएको छ । िज�ला अदालतमा तारखेमा 
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रिहरहेको प�को �याद बेप�े तामेल भई आएको भए 
तामेली फाटँलाई िवशेष �यानाकष�ण गराउने साथै 
िनज िवप�ीह�को वतन िनवेदकलाई देखाउन लगाई 
रीतपूव�क तामेल गरी आदेशानसुार छलफलको लािग 
िमित २०७५।४।३१ को पेसी तोक� अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने, नह�ने भ�ने स�ब�धमा टुङ्गो नलागेस�म 
िमित २०७५।०४।१० मा जारी भइरहेको अ�त�रम 
आदशेलाई िनर�तरता �दान ग�रएको छ । िनयमानसुार 
गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७५।४।१७ मा 
भएको आदेश ।

ियनै िवप�ीबीच काठमाड� िज�ला अदातलमा 
चलेको ०७३-CP-४४५८ को अशं भरपाइ िलखत बदर 
र ०७३-PC-५०२९ को जालसाजी म�ुा िकनारा भई 
नसकेको अव�थामा उ� अशं भरपाइको िलखतलाई 
अनदेखा गरी वादी र �ितवादीह� एकासगोलका भनी 
तायदाती फाटँवारी माग गन� गरी भएको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७५।०१।२३ गतेको 
आदशे िमलेको नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब 
उ� अशं भरपाइ िलखत बदर र जालसाज म�ुाको 
टंुगो लगाई त�प�चात् मा� जो जे आदेश गनु�पछ�  
पनु: आदेश गनु�  होला भनी िमित २०७५।२।१७ गते 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट आदेश भएको 
पाइ�छ । यसरी िनवेदन संल�न कागज �माणको 
मू�याङ्कन र िव�लेषण गरी त�य �माण र कानूनको 
आधारमा सयं�ु इजलासबाट आदेश भएको अव�थामा 
यस अदालतको हकमा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न ुपन� होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पाटनको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

ियनै प� िवप�बीच �यहा ँअदालतमा चलेको 
०७३-CP-४४५८ को अशं भरपाइ िलखत बदर म�ुा 
र ०७३-PC-५०२९ को जालसाजी म�ुा िकनारा भई 
नसकेको अव�थामा उ� अशं भरपाइको िलखतलाई 
अनदेखा गरी वादी �ितवादीह� एकासगोलका 

भनी तायदाती फाटँवारी माग गन� गरी भएको �यहा ँ
अदालतको िमित २०७५।०१।२३ को आदेश िमलेको 
नदेिखदँा बदर गरी िदएको छ । अबः उ� अंश भरपाइ 
िलखत बदर र जालसाज म�ुाको टंुगो लगाई त�प�चात् 
मा� जो जे आदेश गनु�पछ�  पनुः आदेश गनु�होला भ�ने 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।०२।१७ 
गतेको आदेशबमोिजम कारबाही चिलरहेको ह�दँा 
िनवेदकले माग गरबेमोिजम िनवेदकको कुनै पिन हकमा 
आघात पन� काम कारबाही यस अदालतबाट नभए 
नगरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम भए गरकेो काय�मा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ुनपन� ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

अ�त�रम आदेश छलफल स�ब�धमा पेस 
भएको ��ततु �रट िनवेदनमा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकरका स�दभ�मा िवचार 
गदा� एउटै अदालत (काठमाड� िज�ला अदालत) 
मा अंश, अशं भरपाइ िलखत बदर, जालसाजी म�ुा 
चली िवचाराधीन रहेका लगाउका म�ुाह�मा एकैसाथ 
कानूनबमोिजम फैसला ह�दँा िवचार ह�ने नै ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदनको टंुगो नलागेस�म काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट अशं म�ुामा तायदाती फाटँवारी माग गन� 
आदेशलाई रो�न ुपन� अव�था नदिेखदँा उ�च पाटनको 
िमित २०७५।०२।१७ को आदेश काया��वयन नगनु�  
भनी यस अदालतबाट िमित २०७५।४।१०।५ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदेशलाई िनर�तरता �दान 
ग�रिदएको छ । िनयमानसुार गनु�  भनी यस अदालतबाट 
िमित २०७५।५।७ मा भएको आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदकह�का पित िपता म 
िलिखत जवाफवालाले िकरण �जापितले िमित 
२०७३।८।१३ गते र.नं.८८४(घ) को अशं बझेुको 
भरपाइ िलखतबाट म िलिखत जवाफवालाले घरको 
म�ुय �यि� िपता �ानबहादरु �जापितसगँ मेरो अंश 
हकबापत चलको हकमा नगद �.७०,००,०००।-र 

१०१५६ - कृ�णमाया डंगोल िव. �ानबहादरु �जापितसमेत
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अचल स�पि�को हकमा का�ेपला�चोक िज�ला 
महाकँाल गा.िव.स. वडा नं.२(क) िक.न.२७७ �े.फ.३-
११-०-३ मू�य �.६६,१७,७५५।– र ऐ.ऐ.िक.नं.२८६ 
�े�फल१-१४-१-० मू�य �.३३,८२,२४५।- समेत 
ज�मा मू�य �.१,००,००,०००।- समेतको चल र 
अचल स�पि�समेत गरी ज�मा �.१,७०,००,०००।– 
बराबरको अंशबापत बझुी िलई अंश बझुेको भरपाइ 
िलखत गरी िदएको िथए ँ । यसरी मालपोत काया�लय 
िड�लीबजार काठमाड�बाट पा�रत भएको अंश बझेुको 
भरपाइ िलखतका आधारमा म िलिखत जवाफवाला 
मेरा बबुा, आमा तथा भाइसगँ अलग बेगल छु��िभ�न 
भइसकेको अव�थामा कसरी पनु: बबुा आमा र 
भाइसमेतलाई एकासगोलका अिंशयार कायम गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनजह�सगँ समेत 
अंश म�ुामा तायदाती फाटँवारी माग गरकेाले �याय 
िन�पणमा सहज होस् भ�ने उ�े�यले उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७५।२।१७ गते आदेश भएको 
हो । मैले मा�ै िवप�ी �ीमती कृ�णमाया डंगोल र छोरी 
ितसा �जापितलाई अशं िदन ु पन� हो । बबुा आमा र 
भाइले होइन । उ�च अदालत पाटनबाट भएको उ� 
आदशेको कारणले नेपालको संिवधानको धारा १७, 
१८, २०, २५ �ारा �द� िवप�ी �रट िनवेदकह�को 
सवंैधािनक तथा मौिलक हकमा आघात भएको ि�थित 
छैन । उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।१७ 
गते भएको आदेश सदर कायम राखी िवप�ीह�को 
उ� �रट नं.०७५-WO-००२३ को �रट िनवेदन 
खारजे गरी सव��च अदालतबाट िमित २०७५।४।१० 
र िमित २०७५।५।७ गते भएको अ�त�रम आदेशसमेत 
िनि��य घोिषत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िकरण 
�जापितको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िलिखत 
जवाफ ।

काठमाड� िज�ला अदालतमा िवप�ी �रट 
िनवेदकले ०७३-CP-३७१५ को अशं चलन म�ुा 
लगाउमा रहेको ०७३-CP-४४५८ को अशं बझेुको 

भरपाइ बदर र ०७३-CP-५०२९ को जालसाजी 
म�ुा दायर गरकेोमा उ� अंश बझुेको भरपाइ बदर म�ुा 
र जालसाजी म�ुासमेत थान २ म�ुामा अदालतबाट 
अि�तम �याय िन�पण नभएस�म अशं चलन म�ुामा 
�ितवादी कायम ग�रएका हामी िलिखत जवाफवालाह� 
�ानबहादरु �जापित, िव�णदुवेी �जापित र अिनल 
�जापितसमेत जना ३ िनज िवप�ी ितसा �जापित 
र कृ�णमाया डंगोलको पित िकरण �जापितको 
एकासगोलको अंिशयार हो, होइन भ�ने कुरा यिकन 
गन� नसिकने भएकोले एकासगोलको अंिशयार कायम 
भएको अव�थामा सबै अंिशयारसगँ तायदाती फाटँवारी 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको २०, २१, २२, 
२३ बमोिजम िलन िम�ने हो । अ�यथा एकासगोलको 
अिंशयार नै कायम नभएको अव�थामा अंशब�डाको 
िलखतबाट अलग बेगल भएको �यि�सगँ एकासगोलको 
अिंशयार कायम गरी तायदाती फाटँवारी मा�न िम�ने 
अव�था रहदैँन । उ�च अदालत पाटनबाट भएको उ� 
आदेशको कारणले नेपालको संिवधानको धारा १७, 
१८, २०, २५ �ारा �द� िवप�ी �रट िनवेदकह�को 
संवैधािनक तथा मौिलक हकमा आघात भएको ि�थित 
छैन । उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।१७ 
गते भएको आदेश सदर कायम राखी िवप�ीह�को 
उ� �रट नं.०७५-WO-००२३ �रट िनवेदन खारजे 
गरी सव��च अदालतबाट िमित २०७५।४।१० र 
िमित २०७५।५।७ गते भएको अ�त�रम आदेशसमेत 
िनि��य घोिषत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ानबहादरु �जापितसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो संय�ु िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी िहरा र�ेमीले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा अशं भरपाइ िलखत बदर, जालसाजी र अंश 
म�ुालगायतका म�ुा एकसाथ लगाउमा रही कारबाही 
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चिलरहेकोमा अशं म�ुामा िमित २०७५।०१।२३ 
मा तायदाती फाटँवारी माग गन� आदशे भएउपर 
िवप�ीह�ले उ�च अदालत पाटनमा अ.बं. १७ नं. 
बमोिजम िनवेदन गनु�भएकोमा उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५।२।१७ मा िज�ला अदालतको आदेश 
बदर गन� गरी आदेश भएबाट एकै लगाउका म�ुाको 
एकसाथ कारबाही िकनारा गन� बाधा पन� जाने र 
िनवेदकह� समयमा �याय पाउनबाट वि�चत ह�ने 
ह�दँा उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।१७ 
मा भएको आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िवचारािधन अंश 
म�ुालगायतका लगाउका म�ुाह� एकैसाथ म�ुाको
काम कारबाही अगािड बढाउन ुभनी परमादेशसमेतको 
आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी तथा िवप�ीह�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी धनबहादरु �े�ले अंश 
भरपाइ बदर ह�ने नह�ने भनी िनण�य नभई अंश म�ुामा 
सबैलाई सगोलको अंिशयार मानी सबैबाट तायदाती 
फाटँवारी मा�ने काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश 
�ूिटपूण� ह�दँा बदर गन� गरकेो उ�च अदालत पाटनको 
आदशे कानूनस�मत ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन, �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� बहस िजिकर रहेको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िमिसल कागज अ�ययन गरी हेदा�, 
िवप�ी पित सासू ससरुासमेतले मलाई घोर अ�याय 
गनु�भएको ह�दँा िवप�ी पित, सासू, ससरुा, दवेरको 
िव��मा काठमाड� िज�ला अदालतमा अशं चलन 
तथा मानाचामल म�ुा दायर गरकेोमा िवप�ीतफ� बाट 
�ितउ�रप� लगाउदँा िवप�ी सासू ससरुासमेतबाट 
हा�ा पित िपता िकरण �जापित िमित २०७३।८।१३ 
मा र.नं.८८४ को अंश भरपाइको िलखतबाट छु�ी 
िभ�न भएको भनी �ितउ�रप� लगाउन ु भएको ह�दँा 
हा�ोतफ� बाट उ� अशं भरपाइको िलखत बदर तथा 
जालसाजी र गाली बेइ�जित म�ुासमेत दायर गरकेो 

र स�पूण� ५ थान म�ुाह� एकै लगाउमा भई काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िवराचाराधीन अव�थामा रहेका 
िथए । लगाउका म�ुाम�येको मूल अशं म�ुामा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।१।२३ 
मा आदशे ह�दँा िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी वादी तथा सबै �ितवादीबाट 
तायदाती मा�ने आदशे भएको िथयो । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको तायदाती मा�ने आदेशउपरमा 
िवप�ीको तफ� बाट उ�च अदालत पाटनमा अ.बं.१७ 
नं. को िनवेदन गनु�भएकोमा उ�च अदालत पाटनबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७५।१।२३ 
को तायदाती मा�ने आदेश बदर गरी अब उ� अंश 
भरपाइ िलखत बदर र जालसाजी म�ुाको टुङ्गो लगाई 
त�प�चात् मा� जे जो गनु�पछ�  पनुः आदेश गनु�होला 
भनी िमित २०७५।२।१७ मा आदेश भएकोले हा�ो 
नेपालको संिवधानको धारा १८, २० र २५ ले 
�दान गरेको हकबाट समेत वि�चत गरकेो ह�दँा उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।१७ मा भएको 
आदेशलगायत हामीलाई असर पान� ती आदेशसगँ 
स�बि�धत स�पूण� आदशे तथा कारबाहीह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन अशं म�ुालगायतका लगाउका म�ुाह� 
एकैसाथ राखी म�ुाको काम कारबाही अगािड बढाउन ु
भ�नेसमेत बेहोराको परमादशेलगायत जे जो आदेश 
गनु�पन� हो गरी हक �चलन ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन माग 
दाबी रहेकोमा अंश भरपाइ बदर ह�ने नह�ने भनी िनण�य 
नभई अंश म�ुामा सबैलाई सगोलको अंिशयार मानी 
सबैबाट तायदाती फाटँवारी मा�ने काठमाड� िज�ला 
अदालतको आदेश �ूिटपूण� ह�दँा बदर गन� गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको आदशे कानूनस�मत ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� होइन, �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भ�ने िलिखत जवाफ रहेको देिखयो ।

उपयु�� बहस िजिकर र त�य रहेको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िमिसल कागजात अ�ययन गरी हेदा�, 

१०१५६ - कृ�णमाया डंगोल िव. �ानबहादरु �जापितसमेत
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िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणलगायत परमादेशको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? सो िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. सो स�दभ�मा हेदा�, मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको १७ नं. मा "पुनरावेदन सु�ने 
अड्डाले आ�ना मातहतका अड्डामा परकेा मु�ाको 
काम कारबाहीमा �याद नाघेको वा बेरीत भएको छ 
भ�ने कुरा झगिडयाको िनवेदनबाट वा अ� कुनै 
िकिसमबाट थाहा पाएमा आव�यकताअनुसार सो 
मु�ाको िमिसलसमेत िझक� प�� िदनस�ममा कैिफयत 
तलब गरी बु�दा �याद नघाएको वा बेरीत भएको 
देिखएमा कानूनबमोिजम गनु�, गन� लगाउनु पछ� " भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । सो कानूनी �यव�था हेदा� 
पनुरावेदन स�ुने अड्डाले कैिफयत तलब गरी ब�ुदा 
आ�ना मातहतका अड्डामा परकेा म�ुाको काम 
कारबाहीमा �याद नाघेको वा बेरीत भएको देिखएमा 
कानूनबमोिजम गनु� , गन� लगाउन ुपछ�  तर �याद नाघेको 
वा बेरीत भएको नदेिखए पनुरावेदन सनेुज�तो गरी 
म�ुाको िवषयव�तमुा �वेश गरी िनण�य गन� स�ने 
देिखदँनै ।

३. पनुरावेदन स�ुने अदालतबाट मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िनवेदनमा आदेश ह�दँा 
सो आदेशले तलको अदालतमा चिलरहेको म�ुामा 
के क�तो असर पछ�  भ�ने िवषयमा सचेत रही आदेश 
गनु�पछ�  । अ.बं. १७ नं. को िनवेदनको रोहमा ह�ने 
आदशेबाट कुनै प�को हक �थािपत ह�ने नभई त�लो 
अदालतमा म�ुाको कारबाही ह�दँा �याद नाघेको वा रीत 
बेरीतस�म हे�रने हो । यस �कृितको सीिमत अिधकार 
अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िनवेदनमा रहने ह�नाले त�लो 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुामा अदालतसगँ 
भएको �याियक अिधकारमा ह�त�ेप गन� िम�ने 
उ� कानूनी �यव�थाको अवधारणा होइन । त�लो 
अदालतमा अंश भरपाइ िलखत बदर म�ुा च�दाच�दैको 
अव�था छ । अशं म�ुा तथा अंश भरपाइ िलखत बदर 

म�ुाह� एक अका�सगँ अ�यो�याि�त �पमा आब� 
रहेका छन् । वादी दाबीबमोिजम अंश भरपाइ िलखत 
बदर भएमा वादी �ितवादीह�को अंशभागमा फरक पन� 
स�ने अव�था सजृना ह�न जा�छ । उ�च अदालतको 
आदेशमा उ�लेख भएज�तो अशं भरपाइ िलखत बदर 
म�ुाह� लगाउबाट फुटाई फैसला नभई अंश म�ुामा 
तायदाती फाटँवारी नमा�ने हो भने अंश म�ुाको काम 
कारबाही लि�बन जाने र यी िनवेदकले समयमा अंश 
पाउनबाट वि�चत ह�न जाने देिख�छ । अशं म�ुामा 
तायदाती फाटँवारी मा�दैमा सबै अिंशयार कायम ह�ने 
र अंशब�डा ह�ने नभई को को अंिशयार कायम ह�ने, 
िनवेदकह�ले को कोबाट के कित भाग अशं पाउने भनी 
लगाउमा रहेका अंश भरपाइ िलखत बदरसमेतका म�ुा 
र अंश म�ुा फैसला ह�दँा िन�य�ल ह�ने नै ह�दँा अंश म�ुामा 
तायदाती फाटँवारी माग गरी सबै म�ुाह� एकसाथ 
राखी कारबाही गदा� अ.बं.१७ नं. बमोिजम �याद 
नाघेको वा बेरीत भएको भ�न िम�ने देिखदँैन । अंश 
भरपाइ िलखत बदर म�ुामा यी िनवेदकह�ले आ�नो 
हक मान� भनी ग�रएको भ�दै अदालतमा चनुौती िदएको 
ह�दँा पिछका िदनमा म�ुामािथ म�ुा थिपने अव�था 
सजृना ग�रने काय� अदालतबाट ग�रन ु�यायको रोहमा 
उिचत ह�दँनै । अदालतले �यि�को हक �चलन गराउन 
सरल र सलुभ माग� ��याभूत गनु�पछ�  । यसै स�दभ�मा 
िनवेदक िनतुकुमारी ख�ी िवप�ी पुनरावेदन अदालत, 
नेपालग�जसमेत भएको उ��ेषणयु� परमादेश मु�ा (ने.
का.प. २०६२ अकं ९ िन.नं. ७५८९) मा अ.बं.१७ नं 
को अिधकार �े� सीिमत भएकोले तलको अदालतको 
मु�ामा ��य� असर पन� गरी िनण�य गन� नह�ने भनी यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको छ ।

४. ��ततु म�ुाको त�य हेदा� अंश तथा 
माना चामललगायतका म�ुा दता� ग�रसकेपिछ 
�ितवादीह�को �ितउ�रप�मा यी िनवेदकका पित 
िपता आ�ना बबुा आमाबाट अंश भरपाइ गरी छु��ई 
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िभ�न ह�दँा आफूह�को अंश हक मान� गरी घटी अंश 
िलएको भनी अशं भरपाइ िलखतउपर चनुौती िदएको 
देिख�छ । सो अशं भरपाइ कायम ह�ने नह�ने भनी 
अि�तम फैसला ह�दँा िन�य�ल ह�ने र सोही आधारमा 
अंश म�ुामा अंिशयार सं�या कायम ह�ने नै ह�दँा अंश 
म�ुामा तायदाती फाटँवारी माग गरी सबै म�ुाह� 
एकसाथ राखी कारबाही अगािड बढाउदँा सबै म�ुाको 
िकनारा एकसाथ ह�न गई समयमै �याय िन�पण ह�न 
जाने देिख�छ । यस अव�थामा �ितवादीह� सबैबाट 
तायदाती फाटँवारी मा�ने आदशे ह�दँा सम� अंिशयारको 
ि�थित र ज�गा जिमनको ि�थित हेरी �याय गन� िज�ला 
अदालतका �यायाधीशले िनण�य गन� सहज ह�ने ह��छ । 
िज�ला अदालतको सो अिधकारमा पनुरावेदन स�ुने 
अदालतबाट सो काय�मा रोक लगाउदँा �वत�� �याय 
स�पादनमा अनिुचत ह�त�ेप ह�न जाने अव�थाको 
सजृना ह�न जा�छ । स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चिलरहेको अंश म�ुामा �ितवादीह�बाट तायदाती 
फाटँवारी माग ह�दँैमा अशं म�ुामा असर पन� अव�था 
ह��छ नै भ�ने पिन ह�दँैन । स�ु िज�ला अदालतले 
तायदाती फाटँवारी माग गरकेो आदेश बदर गन� गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।१७ मा 
भएको आदशे मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. को उ�े�य, मम� 
एवं �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत देिखएकाले 
कायम रहन स�ने देिखएन ।

५. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
अंश भरपाइ बदर, जालसाजीसमेतका म�ुाह� 
एकसाथ फैसला ह�न स�ने र म�ुा अ��य गररे 
मा� अंश म�ुामा तायदाती फाटँवारीलगायतका 
कारबाही स�ु ग�रन ुपद�छ भ�ने कुरा �यायका मा�य 
िस�ा�तअन�ुप नदेिखदँा उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५।२।१७ मा भएको आदेश उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर गरी िदएको छ । अब अशं भरपाइ 
िलखत बदर, जालसाजीसमेतका लगाउका म�ुाह� 
एकसाथ राखी म�ुाको िनयिमत �ि�या अगािड 

बढाई अिवल�ब म�ुा टुङ्गो लगाउन ु भनी काठमाड� 
िज�ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
इित सवंत् २०७५ साल माघ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश �ी डा. आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७४।४।१५

०७३-CI-१०२१

म�ुा : िलखत दता� बदर

िनवेदक / वादी : नपृ शमशेरक� बहुारी िदपक 
शमशेरक� प�नी काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.११ थापाथली हाइट 
उि�माग� ब�ने नीता राणासमेत

िव��
��यथ� / �ितवादी : काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. 

वडा नं.११ थापाथली हाइट उि�माग� ब�ने 
नपृ शमशेर ज.ब.रा.समेत

१०१५७ - नीता राणासमेत िव. नपृ शमशेर ज.ब.रा. समेत

�नण�य नं. १०१५७
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 § िमलाप�पूव� ग�रएका �यवहारलाई 
िमलाप�ले सकुंिचत गरकेो भनी �या�या 
गन� िम�ने होइन । अशं छोडप� गरी 
आ-आ�नो िब�� �यवहार ग�रसकेपिछ 
पिन अिंशयारह� पुनः सगोलमा ब�न 
स�दछन ् । सगोलमा ब�ने गरी िमलाप� 
ह�नुपूव� आ-आ�नो अंशहक आफूखुसी गन� 
अिंशयारह�लाई कुनै कानूनले रोकेको 
देिखँदैन । पिछ सगोलमा ब�ने गरी भएको 
िमलाप�ले उ� िमलाप�पूव� ग�रएको 
कारोबार �यवहारलाई असर पन� गरी 
प�चात ्दश� �भाव पान� अव�था नरहने । 
 § िफराद दायर गनु� र िमलाप� वा फैसलाबाट 

हक अिधकार �थािपत ह�न ु अलग अलग 
िवषय ह�न े।

(�करण नं.३)

िनवेदक / वादीका तफ� बाट : 
��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी मरुारीबाब ु�े�
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमलता माथेमा
पनुरावेदन अदालत, पाटन

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम यस अदालतमा 

दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं 
ठहर यस�कार छः- 

िवप�ी नपृ शमशेर ज.ब.रा. र �व. न�दा 
राणाका एक मा� छोरा दीपक शमशेर ज.ब.रा. 
ह�नहु��छ । िनज दीपक शमशेर ज.ब.रा.सगँ म िफरादी 
नीता राणाको २०२७ सालमा आ�नो कुल रीत 
पर�पराअनसुार िववाह भएको हो । िनज दीपक शमशेर 
ज.ब.रा. र म नीता राणाबाट २ स�तानको जायज�म 
भएकोमा छोरा िफरादीम�ये दीपाल शमशेर ज.ब.रा.
को २०२९ सालमा र छोरी �वाती राणाको २०३३ 
सालमा जायज�म भएको हो । छोराछोरी दवैुको िववाह 
भइसकेको छ । नाितनाितनाह� भइसकेका छन् । म 
नीता राणाको िवप�ीम�ये नपृ शमशेर ज.ब.रा. ससरुा 
र दीपक शमशेर ज.ब.रा. मेरो पित ह�नहु��छ भने म 
वादी दीपाल शमशेर ज.ब.रा.का िनजह� �मशः 
हजरुबबुा र बबुा ह�नहु��छ । हा�ो स�पूण� अशं ला�ने 
�ीस�पि� हजरुबबुा / ससरुा नपृ शमशेर ज.ब.रा.का 
नाम िज�मामा रहेको र िनजले हामीलाई अंश िदन 
नपरोस् भनी िविभ�न हक� त गन� था�नभुएको तथा 
घरज�गासमेत िब�� गन� �ाहकसमेतको खोजी गरेको 
बिुझएकाले हामीले स�मािनत अदालतसम� द.ेनं. 
५९८३ िमित २०६८।३।२३ मा अंश म�ुाको िफराद 
दायर गरकेो भोिलप�टै िमित २०६८।३।२४ मा मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१७१(क) नं. बमोिजम िनजको नाममा दता� 
रहेको का.िज., का.म.न.पा. वडा नं. ११ को िक.नं. 
१०० को १-१०-२-३ घरज�गा र ऐ. िक.नं.१०१ को 
ज�गा रोपनी ०-१०-१-० घरज�गा रो�का राखी पाउन 
िनवेदन गरकेोमा सो ज�गाको �े�ता ब�ुन स�मािनत 
अदालतबाट िमित २०६८।३।२७ मा च.नं.६१८१ 
को प� मालपोत काया�लय, िड�लीबजारका नाममा 
प�ाचार गरी मालपोत काया�लयले सो प�को जवाफ 
�व�प सोही िदन च.नं.१०३४० मा जवाफ पठाउदँा 
साथै पठाएको �े�ताको �ितिलिपबाट सो घरज�गाम�ये 
िक.नं.१०० को घरज�गा िवप�ीम�ये दीपे��कुमार 
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ठकुरीका नाममा गइसकेको भ�ने बिुझएकोले के 
रहेछ भनी बचेको िक.नं. १०१ को ज�गा रो�का 
�ि�या पूरा गरी िमित २०६८।३।३० मा मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार गई न�कल सारी हेदा�, िदने 
िवप�ी ससरुा / हजरुबबुा नपृ शमशेर ज.ब.रा. र िलने 
िवप�ी दीपे��कुमार ठकुरी भई िवप�ी केशव�साद 
सवुेदीलाई साधारण सा�ी राखी किथत�पमा सरं�क 
भ�ने उ�लेख गरी िनज िवप�ीह�कै म�ुय भूिमका 
र जालसाजी ि�याकलापसगँ मोल �.२ करोड 
पचास लाख उ�लेख गरी र.नं.३८९०(ख) िमित 
२०६८।३।२३ मा िक.नं.१०० को घरज�गा राजीनामा 
िलखत पा�रत गरी जालसाजीपूव�क ज�गा हक 
ह�ता�तरण गरकेो रहेछ । सोउपर हामीले जालसाजी 
म�ुा दायर गरकेा छ� । िनज हजरुबबुा / ससरुा नपृ शमशेर 
ज.ब.रा.८८ वष�को व�ृ भएको कारण होस ठेगानमा 
समेत नभएकोले हामी बहुारी नाितसमेतले िनजलाई 
पालनपोषण, औषधोपचार, �याहारस�भारसमेत गरी 
आएका छ� । जनुकुरा निभ�क अ�पताल थापाथली 
काठमाड�, वीर�े� सैिनक अ�पतालसमेतमा पटक-
पटक औषधोपचारको लािग लगी भना�समेत गरकेा 
पटकपटकका अ�पतालका रकेड� �माणबाट पिु� ह�न 
आउछँ । जनु कुरा खोिजएका बखत हामी �माण पेस 
गन�छ� । िवप�ी ससरुा / हजरुबबुा नपृ शमशेर ज.ब.रा.
को संर�क भ�दै िनजसगँ कुनै नातास�ब�ध नभएका 
ओखलढुङ्गा िज�ला, नव�दे�वर गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं.१ ब�ने उनाउ मािनस िवप�ी केशव�साद 
सवुेदीलाई किथत संर�क भएको भ�दै हामी सगोलका 
बहुारी नाितको वा�तै नगरी गलत र झ�ुा बेहोरा बनाई 
खडा गरी राजीनामा िलखत पा�रत गरी गराई िलएको 
ह�दँा हामीलाई थाहा जानकारी नै निदई हामी हकदार 
सरं�कको सहमित, सहीछाप, रोहबरबेगर, ८८ वष�को 
व�ृ, अस�, होस ठेगानमा नभएको मािनसबाट कुनै 
कागज नै ह�न नस�ने र भएको भएपिन शू�य ह�ने, मा�य 
नह�ने भ�ने मलुकु� ऐन, लेनदेनको �यवहारको ४० नं., 

अ.बं. ११, १४, २५, ८३ नं. समेतका कानूनी �यव�था 
भएकाले िवप�ीह�ले उपयु�� कानूनी �यव�था र 
मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० र ४० नं. समेतको 
िवपरीत काम कारबाही गरकेाले उ� िलखत पूण�तः 
बदर गरी सो िलखतको आधारमा िवप�ी दीपे��कुमार 
ठकुरीका नाममा रहन गएको उ� ज�गाको दता� बदर 
गरी हा�ा नाउमँा दता� कायम गरी ज�गाधनी �माण पजुा� 
िदलाई पाऊँ । कथम् कदािचत उ� िलखत पूण�तः 
बदर नह�ने ठहरमेा मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको 
१० नं. बमोिजम लगाउको अंश म�ुामा उ�लेख गरी 
माग गरकेो हा�ो भागजित िक.नं. १०१ सगँ िमलान 
ह�नेगरी नरम-करम िमलाई उ� िलखत बदर गरी सो 
िलखतका आधारमा भएको उ� ज�गाको िवप�ी 
दीपे��कुमार ठकुरीका नामको दता� बदर गरी हा�ो 
नाममा दता� कायम गरी ज�गाधनी �माण पजुा� िदलाई 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िफरादप� ।

द.नं. ३४ िमित २०६८।४।१ को ज�गा 
रो�का राखी पाउ ँभ�ने िनवेदनमा अंश चलन म�ुामा 
िक.नं. १०० �े�फल १-१०-२-३ को ज�गाको 
दता� �े�ता �ा�त भएको दिेखयो । उ� ज�गाबाट 
वादीह�को हक िक.नं. १०० लाई २ भाग गरी सो 
दईु भागको १ भागलाई ३ भाग गरी सो ३ भागको १ 
भाग ज�गा �ितवादीको िनवेदन परमेा सोही बखत र 
नपर ेम�ुाको अि�तम िकनारा नभएस�मको लािग अ.बं. 
१७१ (क) नं. बमोिजम रो�का राखी िदइएको छ भ�ने 
िमित २०६८।४।२ को स�ु अदालतको आदेश ।

िवप�ीह�को िफरादमा उि�लिखत नाताको 
िवषयबाहेक स�पूण� बेहोरा का�पिनक ह�न् । वादीह�का 
बाब ुतथा पितले अशं भाग माग नगनु�पन� कारण िफरादमा 
��ट छैन । र.नं. ७४०१ िमित २०३६।१२।२८ को 
अशं छोडप�को आधारमा िभ�न भई बसेकोले मसगँ 
अशंमा दाबी गन� हकै समा�त भइसकेकोले यसमा सोही 
बेहोरा ियनै वादीले मसमेतउपर िदएको अंश म�ुामा म 
नपृ शमशेरले खलुाई सकेकोले यसमा सोही बेहोरा 

१०१५७ - नीता राणासमेत िव. नपृ शमशेर ज.ब.रा. समेत
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�माण लगाई पाऊँ । म िमित २०३६।१२।२८ को 
अंश छोडप�को आधारमा िभ�न भई बसेको हालस�म 
कुनै �कारले होस नभएको लाटो, कान नस�ुनेलगायत 
अपाङ्गसमेत छैन । जे� नाग�रक ऐन, २०६३ को 
दफा ६ ले �प� आ�नो अंश भागको स�पि� आफूखसु 
गन� पाउने कानूनी हक भएकोले सोहीबमोिजम मेरो 
एकलौटी अंश भाग कसैलाई अंश िदन नपन� स�पि� 
र.नं. ३८९०(ख) िमित २०६८।३।२३ मा दीपे��कुमार 
ठकुरीलाई राजीनामा पा�रत गरी िदएको िलखत 
हरहालतमा बदर ह�नै स�दैन । उ� िलखत पा�रत गरी 
िददँा म आफँै स�म रहेको र कानूनले नै इ�छाएको 
�यि�लाई संर�क रा�न पाउने अिधकार िदएको 
ह�दँा िफरादीह� र�क नभई भ�क भएका ह�दँा म नपृ 
शमशेरलाई �याहारससुार गरी मसगँ बसेका �यि�लाई 
सा�ी राखेकै कारणले पिन उ� राजीनामा पा�रत 
िलखत बदर ह�ने हैन । हकदैया नभएका �यि�ह�ले 
िविभ�न आरोप लगाउदैँमा उ� िलखत बदर ह�ने हैन । 
अतः िफराद दाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा.को �ितउ�रप� ।

म �ितवादीले २०४० सालदेिख िनज नपृ 
शमशेर ज.ब.रा.को भा�सा तथा िनजकै �याहारससुार, 
सेवाटहल गद� ब�दै आएको मािनस ह� ँ। उहा ँव�ृ भए 
तापिन आजस�म कुनै काम गदा� मलाई सोधी मसगँ 
सरस�लाह गरी गन� गरकेो छैन, उहा ँ आफँै स�म 
एवं �व�थ ह�नहु��छ । अिहलेस�म उहालँाई केहीको 
साहारा िलनपुरकेो अव�था छैन । �यो घरमा मैले 
दे�दादेिख छोरा दीपक शमशेर ज.ब.रा. र िनज नपृ 
शमशेर ज.ब.रा. अलग-अलग भा�सा गरी छु�ीिभ�न 
भई आ-आ�नो कारोबार आ-आफँै गरकेा छन् । म 
मा� िनज नपृ शमशेरको सेवकको िहसाबले अ�ाएको 
मा�नपुन� भएकोले र नपृ शमशेर ज.ब.रा. स�म �व�थ 
ह�दँा र आफँै आ�नो िनण�य आफँै गन� स�ने ह�दँा 
मैले उहालँाई ललाई-फकाई कुनै काम गराउन स�ने 
अव�था छैन । मैले भनेबमोिजम नपृ शमशेर ज.ब.रा.ले 

कुनै काय� गन� स�ने अव�था रहेन । िनज नपृ शमशेर 
ज.ब.रा.ले आफँैले िनण�य िलई आफूखसु गन� पाउने 
का.िज., का.म.न.पा. वडा नं. ११ को िक.नं. १०० को 
१-१०-२-३ घरज�गा स�पि� हक ह�ता�तरण गरेको 
ह�दँा सो िलखत बदर ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी केशव�साद सवुेदीको �ितउ�रप� ।

�ितवादीम�येका नपृ शमशेर ज.ब.रा.ले ज�गा 
िब�� गनु�पन�छ, म ए�लै छु । मैले छोरालाई र.नं. ७४०१ 
िमित २०३६।१२।२८ मा नै अंश िदई अशं छोडप�को 
िलखत पा�रत भइसकेको छ । मेरो छोरा / बहुारी, नाित 
कसैलाई सो�नपुद�न । मेरो एकलौटी हकभोगको ज�गा 
हो भनी अंश छोडप�को कागजसमेत देखाउनभुएको 
र उ� ज�गा तपाइ ँिलनहुोस् भनी पटक-पटक मलाई 
��ताव गनु�भएको र के रहेछ भनी सबै ब�ुनपुन� बझुी 
हेरी नपृ शमशेर ज.ब.रा.लाई �.२,५०,००,०००।- 
िदई िमित २०६८।३।२२ मा र.नं. ३८९०(ख) माफ� त 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजार काठमाड�बाट 
राजीनामा पा�रत गरी िलएको घरज�गा हो । िवप�ी 
वादीह�का पित / िपताले अशं बिुझिलई मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार काठमाड�मा र.नं. ७४०१ 
िमित २०३६।१२।२८ को अंश छोडप�को कागज 
गरी िदई सोही िमितबाट िभ�न बसेको ह�दँा िवप�ीह� 
नपृ शमशेरसगँ एकासगोलमा बसेको भ�ने कुरा झ�ुा 
हो । वादीह�ले नपृ शमशेरलाई हेरिवचार, पालनपोषण 
नगरकेो ह�दँा संर�क सा�ी केशव�साद सवेुदीले नपृ 
शमशेरको घरमा बसी िनजको सेवा एवं संर�ण गद� 
आएका छन् । जसले �याहारस�भार, पालनपोषण 
गछ�  । �यही ँ �यि� संर�क ह�ने कानूनी �यव�था 
छ । काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.१ को काया�लयले िमित २०६८।२।२३ 
मा �थलगत सज�िमन गरी िनज नपृ शमशेरलाई 
पालनपोषण, �याहारस�भार र संर�ण गन� �यि� 
केशव�साद सवुेदी भएको कुरा �प��पमा सज�िमन 
मचु�ुकासिहतको िसफा�रस गरकेो आधारबाट पिन 



2275

नपृ शमशेरको संर�क केशव�साद सवुेदी भएको कुरा 
�प� भइरहेको अव�था र िनज नपृ शमशेर हालस�म 
कुनै �कारले होस नभएको लाटो, कान नस�ुनेलगायत 
अपाङ्गसमेत ह�नहु��न । मेरो दाता नेपाल आम�को 
जन�लज�तो ग�रमामय पदबाट िनव�ृ भएको �यि� 
ह�नहु��छ । �यसैले मलुकु� ऐन, अ.बं. २४, २५ र ८३ 
नं. आकिष�त ह�न स�दनै । एकपटक पित तथा िपताले 
अंश िलइसकेपिछ िपता तथा पितसगँ अंश िलनपुन�मा 
सो नगरी अ�को भागको समेत अंश दाबी गनु�  सरासर 
झ�ुो भएको ह�दँा मेरो हकमा राजीनामा पा�रत भएको 
ज�गा िलखत बदर ह�नपुन� अव�था छैन । सो िवप�ीले 
भनेबमोिजम जालसाजी काय� मसमेतले गर े नभएको 
ह�दँा िवप�ीको िफराद दाबी खारजे गरी मेरो हकमा 
िलखत कायम गरी �याय इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको दीपे��कुमार ठकुरीको �ितउ�रप� ।

�ितवादी दीपक शमशेर ज.ब.रा.को �यादिभ� 
�ितउ�रप� नपरकेो ।

�ितवादी दीपे��कुमार ठकुरीको द.नं. ४७६० 
िमित २०६८।६।१ र द.नं. २८१० िमित २०६८।५।९ 
को �ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा.को रो�का रहेको ज�गा 
फुकुवा ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनमा वादीह�को बाब ुतथा 
लो�ने �ितवादी दीपक शमशेर ज.ब.रा.ले �ितवादी नपृ 
शमशेर ज.ब.रा.लाई अशं छोडप� गरेको िलखतलाई 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुासमेत परी िवचाराधीन रहेको 
देिखदँा ��ततु म�ुामा पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने नै हदँा 
�ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा.ले �ितवादी दीपे��कुमार 
ठकुरीलाई िब�� गरकेो िक.नं.१०० को ज�गाम�ये २ 
भागबाट तीन भागको एक भाग रो�का रा�ने गरी िमित 
२०६८।४।२।२ मा भएको आदेश िनवेदन मागबमोिजम 
बदर गनु�परने भ�ने बेहोराको िमित २०६८।७।१८ मा 
स�ु अदालतको आदेश ।

उपयु�� िवप�ीसगँको उ� म�ुामा हामी 
वादीले �ितवादीम�येका दीपे��कुमार ठकुरीको नाउमँा 
दता� रहेको का.िज., का.म.न.पा. वडा नं. ११ को िक.नं. 

१०० को १-१०-२-३ घरज�गा समेत हा�ो अंश 
भागमा पन� भनी घरज�गा रो�का राखी पाउन िदएको 
िनवेदनमा स�ु अदालतबाट िमित २०६८।४।२ मा 
भएको आदशेमा दईु भागको एक भागबाट तीन भागको 
दईु भाग रो�का रा�न ुभ�ने आदशे ह�नपुन�मा भूलवश 
तीन भागको एक भाग रो�का रा�न ु भ�ने उ�लेख 
भएको ह�नाले िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ५१ र ५२ बमोिजमको िमित २०६८।४।२ 
को आदेशबमोिजम रो�का रा�न प� पठाई सोबमोिजम 
मालपोत काया�लयबाट रो�कासमेत रािखसकेको 
दिेखन आएबाट िनवेदन मागबमोिजम सशंोधन गनु�परने 
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६८।९।२८ को स�ु 
अदालतको आदेश ।

�ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा. व�ृ भएपिन 
िनजको होस ठेगानामा नभएको आफूले गरकेो कामको 
प�रणाम ब�ुन नस�ने अव�थाको भएको भ�ने �मािणत 
भएको देिखदँनै । �यसको साथै �ितवादी नपृ शमशेर 
ज.ब.रा.को छोरा तथा यी वादीह�को पित तथा िपता 
दीपक शमशेर ज.ब.रा. भएको अव�थामा �ितवादी 
नपृ शमशेर ज.ब.रा. ले आ�नो नाममा रहेको घरज�गा 
राजीनामा गदा� यी वादीह�को म�जरुी िलनपुन� तथा 
यी वादीह�लाई थाहा जानकारी िदनपुन� बा�या�मक 
कानूनी �यव�था भएको पाइदँनै । िववादको िक.नं. 
१०० को घरज�गा �ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा.ले 
�ितवादी दीपे��कुमार ठकुरीलाई िमित २०६८।३।२३ 
मा राजीनामा गरी िददँा यी वादीह�को म�जरुी िलनपुन� 
अव�था नदेिखएको ि�थितमा वादी दाबीबमोिजम 
सो घरज�गा राजीनामा गरकेो िलखत बदर गनु�पन� 
दिेखएन । अतः �ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा.ले 
�ितवादी दीपे��कुमार ठकुरीलाई गरी िदएको िमित 
२०६८।३।२३ र.नं.३८९०(ख) को राजीनामाको 
िलखतम�ये वादीह�को हकजित सो राजीनामाको 
िलखत र सो िलखतअनसुार �ितवादी दीपे��कुमार 
ठकुरीको नामको दता� बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी 

१०१५७ - नीता राणासमेत िव. नपृ शमशेर ज.ब.रा. समेत
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प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।५।२६ को फैसला ।

�ितवादीम�येका हा�ा हजरुबबुा तथा ससरुा 
एवं पित तथा िपता त�कालीन �ी ३ दवेशमशेर 
ज.ब.रा.का स�तान ह�न् । िनजह� बाब ुर छोरा गरी दईु 
जना मा� ह�दँा पिन िनजह�का बीचमा अंश छोडप�को 
िलखत गरी िलनिुदन ु गन�स�मको कुनै पिन अव�था 
नदिेखएको, अंश छोडप� ह�दँा चल अचल धनमाल 
िलनिुदन ुनगनु�को कुनै पिन कारण नै नभएको र अचल 
स�पि� पिन िनजह� दइुजनाले बराबर नपारी क�रब 
३ ख�डको दईु ख�ड �ितवादीम�येका नपृ शमशेर 
ज.ब.रा.ले रा�नकुो कुनै आधार पिन नदेिखएकोमा 
िनज िवप�ीह�ले हा�ो अंशहक मान� उ�े�यले मा� 
सो अशं छोडप�को िलखत खडा गरकेो भ�ने ��ट 
छ । �यसैले सो िलखत अशंब�डाको १ र २ नं. 
समेतका �चिलत कानूनह�को िवपरीत ह�नकुा साथै 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत ने.का.प.२०५६ 
िन.नं.६७१० प�ृ ३०४ ऐ. २०६८ िन.नं.८६९६ 
र ८७०१ �मशः १५९९ र १७०७ मा �कािशत 
निजरह�समेतका िवपरीत भएको ह�नाले सो िलखत 
कायम नरहने ��ट छ । अंश छोडप�को िलखत 
बदर ग�रपाउ ँ भनी हामीह�ले म�ुा दायर गरकेा र 
सो म�ुामा हा�ो दाबी कायम रहने गरी र अशं म�ुामा 
सगोलमा ब�ने गरी िमित २०६९/५/५ मा िमलाप� 
भइसकेकोसमेत छ, य�तोमा िमित २०३६/१२/२८ 
मा अंश छोडप�को िलखत भएको भ�ने आधारमा 
गरकेो फैसला �ूिटपूण� छ ।

हामी वादीह� �ितवादीम�येका नपृ शमशेर 
ज.ब.रा.को बहुारी र नाित एव ं अका� �ितवादी 
दीपक शमशेर ज.ब.रा.को प�नी र छोरा भएको भ�ने 
कुरामा िववाद छैन । साथै िनज �ितवादीह� र 
हामी वादीह� एकाघर सगोलमा बसेका र िववादको 
का.िज.,का.म.न.पा.वडा नं.११ को िक.नं.१०० को 
घरज�गा पैतकृ स�पि� ह�नकुा साथै सो स�पि� हा�ो 

बाकँ� स�पि�भ�दा बढी भएको र सोमा हामीह�को 
समेत भोग भएको भ�ने कुरामा पिन िववाद छैन । 
यसरी हामीह�को समेत अंश ला�ने उ� घरज�गा 
िब�� गदा� हामीह�को म�जरुी िलनपुन�, हामीह�लाई 
सा�ी रा�नपुन�मा सो केही नगरी हा�ोसमेत हक 
अशं ला�ने घरज�गा िब�� गरकेो अंशब�डाको १, २ 
र ३५ नं. समेतको कानूनको �ितकूल छ । घरज�गा 
िब�� गरकेो िलखतमा वादीह�को म�जरुी छ, 
छैन र सो िलखतले हामीह�को हक मन� गएको छ, 
छैन ? भ�ने मूल ��नको िवचार नै नगरी गरकेो फैसला 
अ.बं.१८४क र १८५ तथा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ७(ग) र ५४ समेतको िवपरीत छ । �ितवादी नपृ 
शमशेर ज.ब.रा.को उमेर व�ृ भई होस ठेगान नभएको 
�यि�को एकाघरका हामी संर�क ह�दँाह�दैँ उनाउ 
�यि�लाई संर�क राखी िलखत ग�रएको छ । साथै 
व�ृ भएकोले होस ठेगानमा नभएको कुरा उठेपिछ 
िनज �ितवादीले आफू स�े भएको र व�ृ भएपिन 
कामको प�रणाम थाहा पाउन स�छु भनी �ितउ�र 
लगाएको अव�थामा िनजको होस ठेगानमा छ, 
छैन ? गरकेा कामको प�रणाम थाहा पाउन स�ने हो, 
होइन ? भ�ने िवषयमा �माण बिुझएको छैन । हामीले 
अशं म�ुाको िफराद दायर गरेकै िदन िलखत पा�रत 
ग�रएको छ । घरज�गाको मू�य �.६,५०,००,०००।- 
कायम ग�रएकोमा �.१,५०,००,०००।- िलई
उधारोमा िब�� ग�रएको छ । यसबाट पिन हा�ो 
िफरादलाई असर पान� सोचबाट िलखत पा�रत ग�रएको 
��ट छ । य�तो दोषपूण� िलखत बदर गनु�पन�मा 
नग�रएको फैसला बदर भागी छ । अतः एवं उपयु�� 
�करणह�मा विण�त त�य कानून तथा �थािपत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा स�ुको फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदनप� । 

यसमा यी पनुरावेदक वादीका पित िपता 
�ितवादी दीपक शमशेर ज.ब.रा. र िवप�ीम�ये नपृ 
शमशेर राणा अथा�त् वादीका ससरुा / बाजेबीच िमित 
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२०३६।१२।२८ मा अंश छोडप�को कागज भएको 
मालपोत काया�लयबाट �ा�त िलखत �ितिलपीबाट 
देिखन आयो । उ� अंश छोडप�को िलखत जालसाजी 
घोिषत ग�रपाउ ँ भनी ियनै पनुरावेदक वादीले ियनै 
िवप�ी नपृ शमशेर र दीपक शमशेरसमेतउपर जालसाज 
(०६८-०१९०९) म�ुामा यी वादीले अ.बं. ९२ नं. 
बमोिजम म�ुा िफता� िलएको सो म�ुाको �माणमा 
रहेको िमिसलबाट देिख�छ । यसरी वादीका पित / 
िपता िदपक शमशेरले आ�नो िपता अथा�त् िवप�ी नपृ 
शमशेरबाट आ�नो अशं भाग बझुी िलइसकेको पिु� ह�न 
आएको अव�थामा िवप�ी नपृ शमशेर राणाले आ�नो 
अंश भागमा परकेो िववािदत िक.नं. १०० को घरज�गा 
िब�� गन� यी वादी पनुरावेदकह�को म�जरुी िलनपुन� 
अव�था नदिेखएकोले �ितवादी नपृ शमशेर राणा र 
दीपे��कुमार ठाकुरबीच ख�रद िब�� भएको र.नं. 
३८९०(ख) िमित २०६८।३।२० को िलखत बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६९।५।२६ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।३।६ को फैसला ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा िच� 
बझेुन । बाब ु र छोरा २ जना मा� अिंशयार भएकामा 
कुनै पिन कारणिवना अशं छोडप�को िलखत गरी 
अचल स�पि� पिन दईु जनाले बराबर नपारी क�रब 
३ ख�डको २ ख�ड �ितवादीम�येका नपृ शमशेरले 
राखी हा�ो हक मान� उ�े�यले मा� सो अंश छोडप�को 
िलखत खडा गरकेो भ�ने ��ट छ । सो अंश छोडप�को 
िलखत अशंब�डाको १ र २ नं. समेत कानूनी �यव�था, 
�ितपािदत निजर िस�ा�तको प�र�े�यमा �ूिटपूण�     
छ । िमित २०६३।१२।२८ को अंश छोडप�को िलखत 
बदर ग�रपाउ ँभनी दायर म�ुामा हा�ो दाबी कायम रहने 
गरी अंश म�ुामा सगोलमा ब�ने गरी िमित २०६९।५।५ 
मा िमलाप� भएको हो । य�तो ि�थितमा हामी हालस�म 
सगोलमा नै रही रहेको पिु� �मािणत रहेको अव�थामा 

अशं म�ुाको िमलाप� हेद� नहेरी जालसाजी म�ुा िफता� 
िलएको भनी त�य �माणको �यालै नगरी गरेको 
फैसला �ूिटपूण� ह�दँा उ�टी गरी बदर भागी छ । 

िनज �ितवादी र हामीह� एकाघरमा 
बसेका र िववादको काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ११ िक.नं. १०० को घरज�गा 
पैतकृ स�पि� ह�नकुो साथै सो स�पि� हा�ो बाकँ� 
पैतकृ स�पि�भ�दा बढी भएको ह�दँा उ� घरज�गामा 
हा�ो हक �वतः �थािपत भएको ��ट छ । हा�ोसमेत 
हक भएको उ� स�पि� हा�ो म�जरुी निलई थाहा 
जानकारी नै निदई हामीह�को अंश म�ुाको िफराद 
परकैे िदन िवप�ीह�ले राजीनामाको िलखत गरी 
िलनिुदन ु गरकेाले हा�ो हकजित बदर ह�नपुन� �प�ट 
छ । मूल प�ुष नपृ शमशेरको नाममा रहेको घरज�गाबाट 
पित िपता िदपक शमशेर, िदपक शमशेरबाट 
पनुरावेदकह�ले अंश पाउने िववादरिहत छ । िवप�ी 
नपृ शमशेर ज.ब.रा. सगँ हामीह�को सगोलता िनर�तर 
रहेको छ । य�तो सगोलको घर ज�गा हक ह�ता�तरण 
गरकेो िलखतउपर �चिलत कानूनबमोिजम दायर 
भएको िफराद दाबीबमोिजम िलखत बदर गनु�पन�मा 
वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी स�ु िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा म�ुा दोहो�याई 
िन�सा �दान गरी �ूिटपूण� र कानूनिवपरीत भएको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबीअनसुार उ� राजीनामाको 
िलखत र सो िलखतको आधारमा भएको दता�समेत 
बदर गरी हा�ा नाममा दता�समेत ह�ने ठहर फैसला गरी 
इ�साफ पाउ ँभ�ने िनवेदनप� ।

यसमा िमित २०६९।५।५ को िमलाप�मा 
वादी �ितवादी सगोलमा बसेको र िमित २०६८।३।२३ 
मा िफराद दायर गरी िक.नं. १०१ र १०० का 
ज�गा रो�का गन� मागसमेत गरकेो अव�थामा िक.नं. 
१०० को ज�गा िब�� भई गएको जानकारी �ा�त 
भएप�चात् ��ततु िलखत बदर दता� बदर, जालसाजी 

१०१५७ - नीता राणासमेत िव. नपृ शमशेर ज.ब.रा. समेत
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म�ुा हद�यादिभ� दायर गरी िववािदत ज�गामा यी 
िफरादीको समेत अंश भाग ला�ने देिखएकोले स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा लेनदेन 
�यवहारको १० नं., �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र 
५४, मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४क र १८५ नं. को कानूनी 
�यव�थाको �या�या�मक �ूिट रहेको देिखदँा सािबक 
�याय �शासन ऐन, तथा हाल �चिलत �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम 
िन�सा �दान ग�रएको छ । िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७३।९।२० को आदेश ।

उ� िक.नं. १०० को �े�फल १-१०-२-
३ को घर ज�गा मैले िमित २०६८।३।२३ मा र.नं. 
३८९०(ख) बाट नगद �. २,५०,००,०००।– ितरी 
राजीनामा पा�रत गरी ख�रद गरी िलएको हो । िवप�ी 
वादीह�का पित तथा िपताले मा.पो.का. िड�लीबजारमा 
िमित २०३६।१२।२८ मा र.नं. ४७०१ को पा�रत अंश 
छोडप� कागज गरी सोही िमितदिेख िभ� बसेका र उ� 
िलखतबाट �ा�त ज�गा िमित २०५३।३।१६ मा िम.नं. 
७४२ बाट दा.खा. नामसारी गरी िलई िनज वादीह� 
�वयं कारणी सा�ी बसी मा.पो.का. िड�लीबजारमा 
गई िमित २०६०।९।१८ मा र.नं. ७२९७ बाट 
शैले��बहादरु �े�समेतलाई िब�� �यवहार गरबेाट 
छोरा िदपक शमशेर अशं भाग बझुी िलई छु�ी िभ�न 
बसी अलग �यवहार गरकेो देिख�छ । का.म.न.पा. वडा 
नं. ११ को काया�लयले िमित २०६८।३।२३ गतेको 
�थलगत सज�िमनसमेतबाट िनज नपृ शमशेरलाई 
पालन पोषण �याहार ससुार र संर�ण गन� �यि� 
केशव�साद सवेुदी भएको सज�िमन मचु�ुकासिहत 
िसफा�रस गरकेो अव�थामा मैले नगद ितरी राजीनामा 
पा�रत गरी िलएको ह�दँा लेनदेन �यवहारको १० 
नं. आकिष�त ह�ने अव�थासमेत रहेको छैन । यी 
वादीका पित तथा िपताले २०३६।१२।२८ मा अंश 
छोडप�बाट �ा�त घर ज�गा िमित २०५३।३।१६ मा 
िन.न. ७४२ बाट दा.खा. गरी िलएको र उ� ज�गा 

िमित २०६०।९।१८ मा र.नं. ७२९७ बाट िदने िदपक 
शमशेर िलने शैले��बहादरु �े�समेत र कारणीका सा�ी 
ियनै वादी िनता राणा, िदपाल राणा दवुै बसी िलनिुदन ु
भएको अव�था छ । लेिखएबमोिजम वादीह�को अंश 
हक ला�ने स�पि� नभएको ह�दँा स�मािनत सव��च 
अदालतको िमित २०७३।९।२० को आदेश तथा 
िवप�ी वादीह�को िनवेदनसमेत खारजे भागी छ । उ� 
आदेश तथा िनवेदनको िजिकर खारजे गरी स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर गरी �याय इ�साफ 
ग�रपाउ ँभ�ने ��यथ� �ितवादी िदपे�� कुमार ठकुरीको 
िलिखत �ितवाद ।

म नपृ शमशेरको एक मा� छोरा अंिशयार 
िदपक राणा भएको िनजले िमित २०३६।१२।२८ मा 
अशं छोडप� िलखतबाट �ा�त ज�गा िब�� िवतरणसमेत 
गरकेो अव�था छ । यी वादीह� मेरो अंिशयार नभएको, 
मेरो अंिशयारले अशं िलई हालस�म िच� बझुाई बसेको 
र यी वादीले मलाई म�ुा गन� हकदैयासमेत नभएको 
नरहेको अव�था छ । मेरो आफूखसु गन� पाउने स�पि� 
िब�� िवतरण गरकेो र सोमा कसैको हक अिधकार 
नभएको अंश म�ुा िमलाप� ह�नपूुव� नै मेरो अंश भाग 
मैले बेचिबखन गरकेो ज�गा हो । आ�नो अशं भागको 
स�पि� आफूखसुी गन� पाउने कानूनी हक भएकाले मेरो 
एकलौटी अंश भागको कोही कसैलाई अशं भाग िदन 
नपन� स�पि� र.नं. ३८९०(ख) िमित २०६८।३।२३ 
मा िदपे�� कुमार ठकुरीलाई रा.पा. ग�रिदएको िलखत 
बदर ह�नपुन� छैन । मैले यी वादीह�को कुनै हक मेट्ने 
मान� काय� नगरकेो ह�दँा िन�सा िददँा िलएको आधार 
म�ुामा नरहेको ह�दँा िन�सा पाउने आदेश र िनवेदन 
खारजे गरी स�ु तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला सदर गरी �याय इ�साफ पाउ ँ भ�ने ��यथ� 
�ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा. का तफ� बाट यस 
अदालतमा ��ततु िलिखत �ितवाद ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िमिसल 
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सलं�न कागजातह�को अ�ययन ग�रयो ।
यसमा �ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा. को 

नाममा दता� रहेको का.म.न.पा. वडा नं. ११ को 
िक.नं. १०० को घर ज�गा िनज �ितवादीले �ितवादी 
िदपे�� ठकुरीलाई िमित  २०६८/३/२३ मा राजीनामा 
ग�रिदएको उ� ज�गा आफूह�को समेत अंश भाग 
ला�ने ज�गा भएकाले सो दता� बदर गरी वादीह�को 
नाममा कायम गरी ध.�.पजुा�समेत िदलाई पाउ ँभ�ने 
िफराद र वादीह�को पित िपताले आफूबाट िमित 
२०३६।१२।२८ मा अशं छोडप�को िलखत ग�रिदई 
िभ�न अलग भई बसेको र आ�नो अंश भागको 
स�पि� आफूखसु गन� पाउने कानूनी हक भएकोले 
सोहीबमोिजम आ�नो एकलौटी अंश भाग कसैलाई 
अंश िदन नपन� स�पि� िमित २०६८।३।२३ मा िदपे�� 
कुमार ठकुरीलाई राजीनामा ग�रिदएको िलखत बदर 
ह�नपुन� हैन भ�ने �ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा. को तथा 
�ितवादी नपृ शमशेर आफँै �व�थ एवं स�म भएको र 
मैले देखेदेिख नै छोरा िदपक शमशेर र िनज नपृ शमशेर 
अलग अलग भा�सा गरी आ-आ�नो कारोबार आफँै 
गरी आएकाले िनज नपृ शमशेरले आफूखसु गन� पाउने 
िक.नं. १०० को घर ज�गा ह�ता�तरण गरकेो ह�दँा बदर 
ह�नपुन� हैन भ�ने �ितवादी केशव�साद सवेुदी र िनज 
नपृ शमशेरको एकलौटी हक भोगको कसैलाई अंश िदन 
नपन� पालन पोषण गरी बसेका �यि�लाई सा�ीसमेत 
राखी अड्डाबाट राजीनामा पा�रत गरी िलएको ज�गाको 
िलखत बदर ह�नपुन� अव�था छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
िदपे��कुमार ठकुरीको छु�ाछु�ै �ितउ�र िजिकरसमेत 
रहेको ��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला नै सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा िच� 
नबझुी म�ुा दोहो�याई पाउ ँभनी वादीह�बाट ��ततु 
िनवेदनप�मा म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
इजलाससम� पेस ह�न आएको देिखयो । त�स�ब�धमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेको छ, 

छैन ? पनुरावेदक / िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने नप�ुने के हो ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन�    
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, वादी दाबीको 
घरज�गा राजीनामा ग�रिदने ��यथ� �ितवादी नपृ 
शमशेर ज.ब.रा. को पनुरावेदन वादी िनता राणा बहुारी 
र पनुरावेदक वादी िदपाल शमशेर ज.ब.रा. नाित भएको 
कुरामा िववाद भएको देिखदँनै । पनुरावेदक वादीह�को 
पित तथा िपता �ितवादी िदपक शमशेर ज.ब.रा. ले 
िनजको िपता �ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा. बाट 
िमित २०३६।१२।२८ मा अशं छोडप�को िलखत 
ग�रिदएको भ�ने दिेख�छ । सो िलखत बदर ग�रपाउ ँ
भनी ियनै वादीह�ले ियनै �ितवादीम�येका नपृ शमशेर 
ज.ब.रा. समेतलाई �ितवादी बनाई काठमाड� िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो दे.नं. ३९-०६८-०३४८२ 
को िलखत बदर र फौ नं. ३९-०६८-०१९०९ को 
जालसाजी म�ुाको साथै ियनै वादीह�ले �ितवादी नपृ 
शमशेर ज.ब.रा. र िदपक शमशेर ज.ब.रा. उपर द.ेनं. 
३९-०६७-०५९८३ को अशं म�ुा दायर गरकेोमा 
अशं म�ुामा वादी �ितवादी सगोलमा ब�ने गरी अंश 
छोडप�को िलखतमा वादी दाबी कायम ह�ने गरी िमित 
२०६९।५।५ मा िमलाप� गरकेो र जालसाजी म�ुा 
सोही िमितमा यी वादीह�को अशं म�ुामा िमलाप� 
भएकाले ��ततु म�ुाको औिच�य समा�त भई अ.बं. 
९२ नं. अनसुार िफता� पाउ ँभनी िनवेदन िदई िफता� 
भएको िमिसल संल�न �माण िमिसलह�बाट देिख�छ ।

३. अंश म�ुामा िमलाप� ह�दँा काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ११ को 
िक.नं. १०१ को ज.रो. ०-१०-१ र सो मा बनेको 
घर वादी िदपाल शमशेर �ितवादीह� नपृ शमशेर र 
िदपक शमशेर ितनै जनाको नाउमँा सयं�ु दता� कायम 
गरी वादी दाबी र �ितउ�र िजिकर छाडी छोडाई 
िमित २०६९।५।५ मा िमलाप� भएको पाइ�छ । सो 
िमलाप�को कागजबाट यी वादीह�का ससरुा / बाजे 

१०१५७ - नीता राणासमेत िव. नपृ शमशेर ज.ब.रा. समेत
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नपृ शमशेर र पित / िपता िदपक शमशेरका बीच भएको 
िमित २०३६।१२।२८ को अंश छोडप�को कागज 
अमा�य वा बदर भएको बेहोरा उ�लेख भने भएको 
देिखदँनै । अंश छोडप�को िलखतबाट �ा�त धन स�पि� 
आ-आफूले िब�� िवतरण गरी �यवहार चलाएको कुरामा 
िववाद रहेको पिन देिखदँनै । िमित २०६९/५/५ को 
िमलाप�बाट सगोलमा रहने भ�ने बेहोरासमेत उ�लेख 
छ । िमलाप�पूव� ग�रएका �यवहारलाई िमलाप�ले 
सकुंिचत गरकेो भनी �या�या गन� िम�ने होइन । अंश 
छोडप� गरी आ-आ�नो िब�� �यवहार ग�रसकेपिछ 
पिन अिंशयारह� पनुः सगोलमा ब�न स�दछन् । 
सगोलमा ब�ने गरी िमलाप� ह�नपूुव� आ-आ�नो अंशहक 
आफूखसुी गन� अिंशयारह�लाई कुनै कानूनले रोकेको 
देिखदँनै । पिछ सगोलमा ब�ने गरी भएको िमलाप�ले 
उ� िमलाप�पूव� ग�रएको कारोबार �यवहारलाई असर 
पन� गरी प�चात् दश� �भाव पान� अव�था रहदँैन । अिघ 
गरकेो िब�� �यवहारलाई सो िमलाप�ले िन�तेज पान� 
स�दनै । िफराद दायर गनु�  र िमलाप� वा फैसलाबाट 
हक अिधकार �थािपत ह�न ु अलगअलग िवषय हो । 
िफराद दायर गदा�समेत पिहले भएको अशं छोडप�को 
िलखतको कानूनी मा�यता �थािपत नै रही रहेको र 
िमलाप�बाट पिन सो छोडप�को िलखत अमा�य 
बदर ह�ने भ�ने बेहोरा दिेखन नआएको ि�थितमा सो 
अंश छोडप�को िलखतबमोिजम �ितवादी नपृ शमशेर 
ज.ब.रा. लाई �ा�त अंश हक समा�त भएको मा�न िम�ने 
ह�दैँन । आफूले �ा�त अंशहक आफूखसु गन� पाउने र 
वादीह�को सहमित म�जरुी िलनपुन� देिखएन ।

४. उ� अंश म�ुा र जालसाजी म�ुाको 
िमलाप�को रोहबाट अब सो म�ुाका वादीह�ले यो 
िववािदत िलखतको घर ज�गामा अंश हक रहने, 
पाउने अव�था देिखन आएन प�रणामतः िक.नं. १०० 
को िववािदत घर ज�गा �ितवादी नपृ शमशेरको अंश 
हकको भ�ने नै देिखयो । िमित २०६८।३।२३ मा 
अंश म�ुा दायर गरकेो र सो अंश म�ुा दायर गरकैे 

िदनमा �ितवादी नपृ शमशेरले िक.नं. १०० को घर 
ज�गा राजीनामा पा�रत गरी हक ह�ता�तरण गरेको 
दिेख�छ । वादीका पित िपताले २०३६।१२।२८ मा 
ग�रिदएको अशं छोडप�को िलखतबाट अलग भइरहेको 
त�य वादीह�ले �वीकार गरी सो अंश छोडप� 
िलखतलाई जालसाजी भनी िदएको म�ुा अ.बं. ९२ नं. 
बमोिजम िफता� िलइसकेको पिन देिख�छ ।

५. अतः िववादको िक.नं. १०० को घरज�गा 
�ितवादी नपृ शमशेर ज.ब.रा. ले �ितवादी िदपे��कुमार 
ठकुरीलाई िमित २०६८।३।२३ मा राजीनामा ग�रिददँा 
यी वादीह�को म�जरुी िलनपुन� अव�था नदेिखएको 
भनी वादी दाबीबमोिजम सो घर ज�गा राजीनामा 
गरकेो िलखत बदर गनु�  नपन� गरी वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।३।६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत : नगे�� केशरी पोखरले
इित संवत् २०७४ साल �ावण १५ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदेश िमित : २०७४ साल जेठ ७
०७०-WO-०५९७

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला डाछँी गा.िव.स. वडा नं. १ 
घर भई नेपाल दूरस�चार काया�लय न�सालमा 
तह ७ को लेखा अिधकृतको पदमा काय�रत राम 
थापा

िव��
िवप�ी : नेपाल दूरस�चार क�पनी िल. के��ीय 

काया�लय, भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत

 § कानूनमा भएको कुनै अंशलाई बाहके 
गरी आफूलाई अनुकूल ह�ने अशंको 
मा� दाबी िलई अदालत �वेश गनु� 
�याय तथा िववेकको �ि�ले उिचत 
देिखँदैन । कुनै पिन कानूनको �या�या 
गदा� सम� दफा वा न�बरको अ�ययन 
गरी गनु�पछ� । िनि�त उ�े�यले बनेको 
कानूनको कुनै भागलाई अलग गरी �या�या 
गदा� कानून �या�या�ितको अ�याय ह�न 
पु�दछ । यसरी �या�या गन� हो भने कानूनको 
मम� र उ�े�यसमते पूरा ह�न नस�ने ।
 § �प�ीकरणको आशय दफाको �े�लाई 

िव�तृत वा सङ्कुिचत पानु� होइन । यसको 
उ�े�य दफाको सिंद�धता वा �ािविधक 
अिभ�यि�लाई �प� र बोधग�य बनाउनु 

हो । कुनै पिन सरकारी वा गैरसरकारी 
सवेामा �वेश गरकेो �यि� कानूनी �यव�था 
र �ि�याबमोिजम अलग ह�नु �ाकृितक 
िनयम ज�तै ह�ने ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा र िव�ान् अिधव�ा �ी कृ�ण थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी पीता�बर 
भ�डारी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § दूरस�चार िविनयमावली, २०६१
 § दूरस�चार स�ंथान कम�चारी सेवा सत� 

िविनयमावली, २०६१

आदशे
�या. सपना �धान म�ल : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा पन� आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य एव ंआदेश यस�कार छ :- 

त�य ख�ड
म िनवेदक �नातक शैि�क यो�यता हािसल 

गरी नेपाल दूरस�चार सं�थानमा िमित २०४२।११।१ 
दिेख �यालादारी, अ�थायी  ह�दँै िमित २०५४।४।१ 
दिेख �थायी िनयिु� पाई सेवामा �वेश गरी हाल लेखा 
अिधकृत ७ औ ंतहमा काय�रत छु । सेवा �वेश गदा�को 
अव�थामा दूरस�चार सं�थान ऐन, २०२८ बमोिजम 
गिठन सं�थान रहेकोमा २०६१ सालमा नेपाल 
सरकारको पूण� �वािम�व भएको क�पनीमा प�रणत 
भएको हो । सेवा �वेशको बखतमा नेपाल दूरस�चार 
सं�थान कम�चारी सेवा सत� िविनयमावली, २०३३ 
बहाल रहेकोमा हाल सेवा सत� िविनयमावली, २०६१ 
बहाल रहेको छ ।

१०१५८ - राम थापा िव. नेपाल दरूस�चार क�पनी िल. के��ीय काया�लय, भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०१५८
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िविनयमावली २०६१ को िविनयम १०५ 
मा कुनै कम�चारीको उमेर ५८ वष� पूरा भएमा अवकाश 
िदइने �यव�था छ । उमेरको हकमा िविनयम १०७(१) 
मा सेवामा �वेश गदा� पेस गरेको एस.एल.सी. वा सो 
सरहको �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितबाट 
ह�न आउने उमेर र (२) मा सोबमोिजमको अिभलेख 
नभएमा नेपाली नाग�रकताको �माणप� वा सेवा �वेश 
गदा� भरकेो िसटरोलमा लेिखएको ज�मिमितबाट कायम 
ह�न आउने उमेरलाई आिधका�रक मािनने �यव�था
छ । मेरो ज�मिमित २०१४।६।२ मा भएको कुरा 
एस.एल.सी. को सिट� िफकेटमा उ�लेख भई 
सोहीअनसुार िसटरोल भरकेो अव�था छ । िमित 
२०३१।०१।०२ गते जारी भएको नाग�रकताको 
�माणप�मा ज�मिमित उ�लेख नगरी १८ वष� उमेर 
भनी उ�लेख भएको अव�था छ । मैले पेस गरकेो 
�माणप�मा ज�मिमित २०१४।०६।०२ नै भएको 
त�य पिु� भइरहेको अव�थामा काया�लयको शाखामा 
रहेको अिभलेख दता� िकताबमा िमित २०७१।०१।०२ 
मा ५८ वष� उमेर प�ुने भनी मलाई अवकाशको प� 
बझुाइएको ह�दँा ज�मिमित खलेुको नाग�रकता र 
िसटरोलमा भरकेो उमेरको आधारमा ज�मिमित कायम 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएको िथए ँ। सो िनवेदनमा कुनै 
सनुवुाइ नभएकाले पनु: २०७०।१०।१२ मा ��यथ� 
अ�य��यू सम� अवकाशको प� संशोधन ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदन िदएकोमा क�पनीको स�चालक सिमितको 
िमित २०७०।९।३ को िनण�यबाट िविनयमावलीको 
िविनयम १०७ को �ितब�धा�मक �यव�था उपिनयम 
(१) र (२) दवैुको हकमा लागू ह�ने ह�दँा नाग�रकताको 
�माणप�को आधारमा �यि�गत अिभलेखमा ज�मिमित 
२०१३।१।२ कायम ह�न आएको भ�ने बेहोराको प� 
िदइयो । साथै म��ालयको प�ानसुार बोड�बाट भएको 
िनण�यको आधारमा अवकाश िदइएको भ�ने मौिखक 
जानकारी गराइयो । सो िनण�यको �ितिलिप माग गदा� 
हालस�म मैले �ा� गरकेो अव�था छैन ।

यसरी िविनयम १०५ ले ५८ वष� पूरा नह��जेल 
सेवामा रहने हक सरुि�त गरकेो, िविनयम १०७(१) 
ले उमेरको िहसाब सेवामा �वेश गदा� पेस गरेको 
एस.एल.सी.वा सोसरहको �माणप�को आधारमा 
गनु�पन�, १०७(२) मा सोबमोिजमको अिभलेख नभएमा 
नाग�रकताको �माणप� वा िसटरोलमा उि�लिखत 
ज�मिमितलाई उमेरको आधार िलनपुन� भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेभएकोमा यिकन ज�मिमित खलेुको 
�माणप� ह�दँाह�दँै सोही नं. मा भएको �प�ीकरणको 
�यव�थालाई अङ्िगकार गरी ज�मिमित नै नखलेुको 
नाग�रकता �माणप�को आधारमा उमेरको िहसाब 
गरी मलाई अवकाश िदने गरी भएको िनण�य नेपालको 
अ�त�रम संिवधान २०६३, �ारा �द� मौिलक हक 
तथा िविनयम, १०५, १०७(१),(२) �ारा �द� 
कानूनी हक तथा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िविभ�न कानूनी िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�दँा िनवेदकले २०७०।१।२ देिख अवकाश 
पाउने भनी जानकारी गराइएको िमित २०७०।९।२ 
को प�लगायत जनशि� िवकास िवभाग शाखाको 
िमित २०७०।१०।१९ को प�, िमित २०७०।९।३ 
को स�चालक सिमितको िनण�य र सो स�ब�धमा 
��यथ�ह�बाट भए गरकेा िट�पणी, आदेश, 
िनण�यप�लगायतका स�पूण� काम कारबाहीह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकलाई ५८ वष� 
प�ुने अविध २०७२।६।१ स�म यथावत काय� गन� िदन ु
भनी परमादशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो 
आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� आफँै वा कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी �रट िनवेदनको एक�ित 
न�कल साथै राखी िवप�ीह�को नाउमँा सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ 
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पेस गनु� , अ�त�रम आदेश माग स�ब�धमा िवचार गदा� 
दवैु प�को छलफल सनुी िन�कष�मा प�ुन ु उपय�ु 
ह�ने ह�दँा सो �योजनको लािग िमित २०७०।१२।४ 
को तारखे तोक� सोको जानकारी िवप�ीलाई समेत 
िदई उ� अविधस�मको लािग िनवेदकलाई उमेरको 
हदको कारणले अवकाश गन� गरी भएको िमित 
२०७०।९।३ को िनण�य तथा सो िनण�यको आधारमा 
िनवेदकलाई अवकाशको अ�ीम जानकारी िदनेबारकेो 
िमित २०७०।९।२२ को प� काया��वयन नगनु�  
नगराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
अ�पकालीन अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ, 
अ.आ.छलफलको लािग िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
िमित २०७०।११।२२ मा यस अदालतबाट भएको 
आदशे ।

यसमा अ�त�रम आदेश जारी ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� , िनवेदकले �ा� गरकेो िमित 
२०३१।१।२ को नाग�रकतामा उ�लेख भएको 
उमेरको आधारमा अवकाशको िमित कायम गरकेो 
देिखएकोले िमित २०७०।११।२२ यस अदालतबाट 
जारी भएको अ�पकालीन अ�त�रम आदेशलाई 
िनर�तरता िदइरहनपुन� दिेखएन भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७०।१२।१८ मा भएको 
आदशे ।

िवप�ी राम थापा सहायक �तर �थम �ेणी 
(�ा.) टाइिप� पदमा अ�थायी पदमा २०४३।४।१ 
मा िनयिु� भई तत् प�ात् िमित २०५४।०३।३१ 
मा �थायी िनयिु� ह�नभुएको हो । िनजले अ�थायी 
कम�चारीमा िनयिु� ह�दँा पेस गरकेो नाग�रकताको 
�माणप� नं. ५८६८ मा वष� १८ उ�लेख भई जारी 
िमित २०३१।१।२ देिख�छ । िविनयमावली २०६१ 
को िविनयम १०७ मा कम�चारीको उमेर सेवामा �वेश 
गदा� पेस गरकेो एस.एल.सी. वा सोसरहको �माणप�मा 
उ�लेख भएको ज�मिमित र सोअनसुारको अिभलेख 

नभएमा नेपाली नाग�रकताको �माणप� वा िसटरोलमा 
उि�लिखत िमित कायम ह�ने �यव�था छ । तर उ� 
�माणप�ह�मा कम�चारीह�को उमेर �मािणत गन� 
आधारह� फरक फरक देिखएमा तीम�ये सबैभ�दा 
बढी उमेर ह�न आउने िमितलाई आधार मानी उमेर 
कायम ग�रने �यव�था छ । उमेरको गणना स�ब�धमा 
यस क�पनीको िविनयमावली, २०६१ को िविनयम 
१०७(१)(२) को �प�ीकरण तथा स�चालक सिमितले 
िमित २०७०।९।३ मा गरकेो िन.नं. २५५१ को िनण�य 
तथा �या�यासमेतको आधारबाट िनजको नाग�रकता 
�माणप� नं. ५८६८ िमित २०३१।१।२ मा १८ वष� 
उमेर किटसकेको अव�थामा ज�मिमित २०१३।१।२ 
कायम ह�ने भएकोले सोही आधारमा अवकाशको प� 
िदइएको हो । यसबाट िवप�ीको कुनै पिन िकिसमको 
संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन नभएको ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िल. के��ीय काया�लय भ�काली 
काठमाड�समेतको सयं�ु िलिखत जवाफ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा �रट िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु थापा र िव�ान् अिधव�ा 
�ी कृ�ण थापाले दूरस�चार स�ंथान कम�चारी सेवा 
सत� िविनयमावली, २०६१ को िविनयम १०७(१) 
मा कम�चारीको उमेर िहसाब गदा�  सेवामा �वेश गदा� 
कम�चारीले पेस गरकेो एस.एल.सी. वा सोसरहको 
�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितबाट ह�न आउने 
उमेरलाई िहसाब ग�रने छ र सोको अिभलेख नभएमा 
मा� कम�चारीको नेपाली नाग�रकताको �माणप� वा 
सेवामा �वेश गदा� भरकेो िसटरोललाई आधार मानी 
िहसाब ग�रने भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा यी 
िनवेदकको िविनयम १०७ (१) मा उ�लेख भएको 
�माणप� र १०७ (२) बमोिजम सेवामा �वेश गदा� 

१०१५८ - राम थापा िव. नेपाल दरूस�चार क�पनी िल. के��ीय काया�लय, भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत
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भरकेो िसटरोललाई बेवा�ता गद�, नाग�रकता िलएको 
िमितमा उि�लिखत वष�लाई उमेर पगेुको आधार मानी 
हचवुाको भरमा ५८ वष� नप�ुदै २०७०।१।२ बाट 
अवकाश ह�ने भनी ग�रएको िनण�य �ूिटपूण� ह�दँा उ� 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी ५८ वष� प�ुने 
अविधस�म यथावत् काय� गन� िदन ुभनी परमादेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेडको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
पीता�बर भ�डारीले क�पनीको िविनयमावली, २०६१ 
को िविनयम १०७ को �प�ीकरणमा नाग�रकता 
�माणप�मा ज�मिमित �प� नभई उमेर मा� उ�लेख 
भएमा उ� �माणप� िलएको िमितमा उि�लिखत 
उमेर पूरा भएको मािननेछ भ�ने �यव�था भएको र 
क�पनीको स�चालक सिमितको िमित २०७०।९।३ 
को िनण�य नं. २५५१ समेतले सोही �प�ीकरणमा 
उि�लिखत आधारमा कम�चारीको अवकाश ह�ने भनी 
िनण�य ग�रसकेको अव�था छ । िवप�ीले िलएको 
नाग�रकता �माणप�को िमित २०३१।१।२ देिखदँा 
िनज उ� िमितमा १८ वष� किटसकेकोले िनजको 
ज�मिमित २०१३।१।२ कायम ह�ने ह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

अब, िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो, होइन ? सो स�ब�धमा  िनण�य िदन 
पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यी िनवेदकले 
आफू २०४२ सालमा �यालादारी पदमा �वेश गरी 
अ�थायी पदमा रही २०५४।४।१ देिख �थायी िनयिु� 
पाई सेवामा �वेश गरेको, त�कालीन अव�थामा पेस 
गरकेो नाग�रकतामा उमेर उ�लेख नभएको ह�दँा 
िविनयमावली, २०६६ को िविनयम १०७(१) बमोिजम 
एस.एल.सी.को �माणप�मा उि�लिखत उमेर र 
िसटरोलमा भरकेो उमेर कायम ग�रनपुन�मा सोबमोिजम 

नगरी उमेर नखलेुको नाग�रकताको आधार िलई मलाई 
५८ वष� नप�ुदै सेवाबाट हटाउने गरी गरकेो िनण�य बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको म�ुय �रट िजिकर ��ततु 
�रट िनवेदनमा देिख�छ । िनवेदकले सेवा �वेश गदा� 
पेस गरकेो एस.एल.सी. �माणप�मा िनजको ज�मिमित 
२०१४।६।२, िमित २०३१।१।२ मा जारी भएको 
नाग�रकतामा िनजको उमेर १८ वष� भनी उ�लेख 
भएको पाइयो । िमित २०६८।५।८ मा मा� उमेर 
खलुाई नाग�रकता िलएको ना.�.नं, १०१२/८४५५५ 
को �ितिलिपमा चा�रि�क �माणप�सगँ मेलखाने गरी 
ज�मिमित कायम भएको पाइयो ।  

३. दूरस�चार सं�थान कम�चारी सेवा सत� 
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम १०७(१) मा 
कम�चारीको उमेर िहसाब गदा� सव��थम सेवामा �वेश 
गदा� कम�चारीले पेस गरकेो एस.एल.सी. वा सोसरहको 
�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितबाट ह�न 
आउने उमेर र िविनयम १०७ (२) मा सोबमोिजमको 
अिभलेख नभएमा कम�चारीको वैयि�क नोकरी 
िसटरोलमा उि�लिखत उमेरलाई गणना ग�रने तर 
उ� �माणप�ह�मा कम�चारीको उमेर �मािणत 
गन� आधारह� फरक भएमा तीम�ये सबैभ�दा बढी 
उमेर ह�न आउने िमितलाई आधार मानी उमेर कायम 
ग�रने �यव�था रहेको देिख�छ । साथै सोही नं. को 
�प�ीकरणमा नाग�रकता �माणप�मा ज�मिमित 
�प� नभई उमेर मा� उ�लेख भएको भएमा �माणप� 
िलएको िमितमा उि�लिखत उमेर पूरा भएको मािनने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेखयो । क�पनीको स�चालक 
सिमितको िमित २०७०।९।३ को िन.न. २५५१ 
ले समेत िविनयमावलीको १०७ को �प�ीकरणको 
�यव�था (१) र (२) दवैुको हकमा लागू ह�ने भनी िनण�य 
भएको िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो पाइयो । यस 
अव�थामा िनवेदकले िमित २०४३।४।१ मा अ�थायी 
िनयिु� ह�दँा पेस गरकेा नाग�रकताको �माणप� 
५८६८ को उमेर महलमा १८ वष� उ�लेख भएको र 



2285

जारी िमित २०३१।१।२ उ�लेख भएको अव�थालाई 
िनवेदकले अ�यथा भ�न सकेको अव�थासमेत
देिखएन । उमेर खलेुको नाग�रकताको �माणप�लाई 
रकेड� कायम ग�रपाउ ँ भनी िमित २०७०।९।२४ मा 
िनवेदन िदएको भएपिन िविनयमावलीको उपिनयम 
१०७ (२) पिछ रहेको �प�ीकरणको वा�यांश र 
सोही आधारमा क�पनीको स�चालक सिमितको िमित 
२०७०।९।३ को िन.न. २५५१ बाट भएको िनण�यलाई 
यी िनवेदकले अ�यथा भ�न सकेको अव�थासमेत 
देिखएन । 

४. उ� िविनयमावली को िविनयम १०७ 
नं. को सम� कानूनी �यव�थामा उमेर खलेुको कुनै 
�माणप� भएमा सबैभ�दा बढी उमेर ह�न आउने 
िमितलाई आिधका�रक मा�ने भ�ने देिखयो । साथै 
नाग�रकतामा ज�मिमित उ�लेख नभई उमेर मा� 
उ�लेख भएकोमा उ� �माणप� िलएको िमितमा 
उि�लिखत उमेर पूरा भएको मािनने भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइयो । यस अव�थामा िनवेदकले 
सेवा �वेश गदा� पेस गरकेो नाग�रकतामा १८ वष� उमेर 
उ�लेख भएको र जारी िमित २०३१।१।२ देिखदँा 
एस.एल.सी को �माणप� र िसटरोलमा भरकेो उमेर 
सोभ�दा पिछको देिखन आउदँा सबैभ�दा पिहला उमेर 
प�ुने िमित नाग�रकताकै दिेखदँा �यसैलाई आिधका�रक 
मा�नपुन� देिखयो । श�ु आचरण र इमा�दा�रता ��येक 
कम�चारीसगँ सिंवधान, कानूनले अपे�ा गरकेो ह��छ । 
सेवा �वेश गदा� पेस गरकेो नाग�रकताका स�ब�धमा 
समयमै ख�डन गन� नस�ने र सेवा िनव�ृ ह�ने बखतमा 
आ�नो उमेरका स�ब�धमा आफँैले िववाद सजृना गन� 
खो�नलेु कम�चारीको इमा�दा�रताको स�ब�धमा �� 
उठ्छ ।  सेवा �वेश गरकेो क�रब २६ वष�पिछ एक वष� 
पाचँ मिहना फरक पन� गरी एस.एल.सी. �माणप�सगँ 
िमलाई नाग�रकता िलएकोमा उ� िविनयमको १०७ 
नं. को �प�ीकरणले स�ु स�कल नाग�रकता िलएको 
िमितमा उि�लिखत उमेर पगेुको भनी ��ट पारी 

सकेको अव�थामा पिछ�लो नाग�रकता र सोसगँ 
स�बि�धत ज�मिमितको आधारमा उमेर कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको दाबी �यायोिचत कानूनसङ्गत र 
तक� सङ्गत देिखएन । 

५. दूरस�चार िविनयमावली, २०६१ को 
िविनयम १०७ (१) मा कम�चारीको उमेर िहसाब गदा� 
सेवामा �वेश गदा�  कम�चारीले पेस गरकेो एस.एल.सी. वा 
सोसरहको �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितबाट 
ह�न आउने उमेरका आधारमा ग�रने, १०७ (२) नं. मा 
उपिनयम १०७ (१) बमोिजमको अिभलेख नभएमा 
कम�चारीको नेपाली नाग�रकताको �माण प� वा सेवामा 
�वेश गदा�  भरकेो िसटरोलमा लेिखएको ज�मिमितबाट 
कायम ह�न आउने उमेरका आधारमा ग�रने र उ� 
�माणप�ह�मा कम�चारीको उमेर �मािणत गन� 
आधारह� फरक देिखएमा सबैभ�दा बढी उमेर ह�न 
आउने िमितलाई आधार मानी उमेर कायम ग�रने 
�यव�था छ । सोही नं. को �प�ीकरणमा नाग�रकता 
�माणप�मा ज�मिमित �प� नभई उमेर मा� उ�लेख 
भएमा उ� �माणप� िलएको िमितमा उि�लिखत उमेर 
पूरा भएको मािननेछ भ�ने �यव�था देिख�छ । कानूनमा 
भएको कुनै अंशलाई बाहेक गरी आफूलाई अनकूुल ह�ने 
अशंको मा� दाबी िलई अदालत �वेश गनु�  �याय तथा 
िववेकको �ि�ले उिचत देिखदैँन । कुनै पिन कानूनको 
�या�या गदा� सम� दफा वा न�बरको अ�ययन गरी 
गनु�पछ�  । यो कानून �या�याको िनयम पिन हो । िनि�त 
उ�े�यले बनेको कानूनको कुनै भागलाई अलग गरी 
�या�या गदा� कानून �या�या�ितको अ�याय ह�न 
प�ुदछ । यसरी �या�या गन� हो भने कानूनको मम� र 
उ�े�यसमेत पूरा ह�न स�दैन । िविनयमावली १०७ 
नं. को िविनयम १ र २ पिछ रहेको �प�ीकरणले 
िविनयमको दफामा भएको �यव�थालाई �प� पारेको 
दिेख�छ । सो �प�ीकरणलाई बाहेक गरी �या�या गदा� 
िविनयमको उदे�य नै अपूण� ह��छ । िकनभने �य�ता 
�प�ीकरण िविनयम सगँसगैँ जारी ह�ने भएकाले ती पिन 

१०१५८ - राम थापा िव. नेपाल दरूस�चार क�पनी िल. के��ीय काया�लय, भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत
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िविनयमकै भाग ह�न् । �प�ीकरणको आशय दफाको 
�े�लाई िव�ततृ वा सङ्कुिचत पानु�  होइन । यसको 
उ�े�य दफाको संिद�धता वा �ािविधक अिभ�यि�लाई 
�प� र बोधग�य बनाउन ु हो । कुनै पिन सरकारी वा 
गैरसरकारी सेवामा �वेश गरकेो �यि� कानूनी �यव�था 
र �ि�याबमोिजम अलग ह�न ु �ाकृितक िनयम ज�तै 
हो । कानूनी �यव�था�ितकूल ह�ने गरी गलत �ि�याबाट 
कसैलाई पदबाट हटाउन खोिजए �यसको उपचारको 
माग� र �ि�या पिन कानूनले नै िनधा�रण ग�रिदएको 
ह��छ । मका� पन� �यि� सफा िनयतले सफा हातले 
अदालतमा �वेश गरमेा िनजले कानूनी उपचार �ा� गन� 
कुरामा कुनै ि�िवधा छैन । यी िनवेदकले आफू सलं�न 
रहेको सं�थाको िविनयमको प�रपालना गनु�  िनजको 
दािय�व तथा कत��य नै हो । कानूनी �यव�थाबमोिजम 
कानूनको �ि�या प�ुयाई नेपाल टेिलकमबाट िमित 
२०७०।१०।१९ मा उमेरस�ब�धी भएका िनण�य र 
सो िनण�यबमोिजमको प�ाचारह� प� कानूनबमोिजम 
नै भएको देिखदँा िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा आघात पारकेो दिेखएन । 

६. अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणबाट िविनयमावली, २०६१ को िविनयम १०७ 
को १ र २ नं. पिछ रहेको �प�ीकरणको वा�यांशमा 
उि�लिखत �यव�थाबमोिजम िनवेदकले नाग�रकता 
िलएको िमितमा उि�लिखत उमेरलाई सो उि�लिखत 
उमेर पगेुको मा�नपुन� ह�दँा सोही आधारमा िनजको 
उमेर गणना गनु�पन� अव�था देिख�छ । यस अव�थामा 
िनजले २०४२।११।१ सालमा सेवा �वेश गदा� 
बझुाइएको पिहलो पटक �ा� गरकेो िमित २०३१।१।२ 
मा १८ वष� पूरा भएको नाग�रकताको िमितबाट उमेर 
गणना गदा� िनज ५८ वष� पूरा ह�ने िमित २०७१।१।२ 
भई िनजले िमित २०७१।१।३ बाट अिनवाय� अवकाश 
पाउने नै देिखयो । नेपाल टेिलकमबाट भएको उ� 
िनण�य र सो िनण�यअनसुारको प�ाचार कानूनस�मत 
नै रहेको दिेखदँा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 

जारी गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ई�र�साद खितवडा

  इजलास अिधकृत : राजे�� वा�ले
इित सवंत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
आदेश िमित : २०७५।११।१५

०७५-WO-०३१६

म�ुा : परमादेश

�रट िनवेदक : दाङ िज�ला �ीगाउ ँगा.िव.स. वडा नं 
१, हाल ऐ. तलुसीपरु उपमहानगरपािलका वडा 
नं. ६ ब�ने िमना नेपाली

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०१५९
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 § “मािनसको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक”, “िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता” 
तथा “�ेस �वत��ता” म�ये एउटा कुनै 
हकको तुलनामा अक� हकलाई कमजोर 
वा कम मह�वको �पमा ह�ेरनु वा बुिझनु 
ह�दैँन । तर हकह�का स�ब�धमा �ि�कोण 
िनमा�ण गदा� भन े सिंवधान�ारा िनधा��रत 
सीमा, दायरा वा प�रिध�ित समिुचत 
ह�ेका रा�नु पन� । 

(�करण नं.३)
 § कुनै िवषयका िवचारक, लेखक वा ��ाले 

आ�नो िवचार वा अिभ�यि�को �वत��ता 
�योग गदा� सिंवधानमा रहकेो �ावधान�ित 
समेत �ि� िदनु वा�छनीय ह�ने । 

(�करण नं.४)
 § �से �वत��ताका �ितब�धा�मक 

�ावधानह�लाई �सेउपरको िनय��णको 
�पमा नभएर �यावसाियक अनुशासन, 
साव�जिनक िहत�ितको जवाफदेिहता 
वा सिंवधान�ारा �द� हकह�को 
साम�ज�यपूण� उपभोग (Harmonious 
Exercise of Constitutional Rights) 
का �ि�ले ह�ेरनु यथाथ�परक �ि�कोण    
ह�ने ।

 § नाग�रकका िविवध मौिलक हक 
अिधकारको मू�यमा �सेको िनरपे� 
�वत��ताको प�रक�पना सिंवधानले 
गरकेो नदेिखने ।

(�करण नं.६)
 § सिंवधानको �या�यामा ��तावनाको 

सा�दिभ�कता रह�छ र यसले सिंवधानको 
कुनै धारा, उपधाराको अथ� ि�िवधाजनक 
वा अ��ट भएको अव�थामा �यसको 

वा�तिवक अथ� यिकन गन� सहयोग 
�दान गद�छ । ��तावना �वयमले कुनै 
कानूनी हक, अिधकार, कत��य वा दािय�व 
िनधा�रण गन� गद�न । यसले कुनै सीमा 
ब�देज िनधा�रण गन� वा धारा, उपधारामा 
�यवि�थत कुरालाई खुकुलो वा साघँुरो 
पाछ� भ�न ेपिन नमािनने ।

 § सिंवधानमा रहकेा िविभ�न �ावधानह�को 
सापे�तामा “पूण� �से �वत��ता” 
सिंवधानले �दान गरकेो छ भ�न े देिखन 
आउने ।

(�करण नं.७)
 § उप�यासमा �योग ग�रएका केही श�दलाई 

िलएर लेखक�य �वत��तामा अङ्ंकुश 
लगाउने िकिसमबाट ह�ेरनु वा अथ� लगाउनु 
िववेकपूण� नदेिखने ।

(�करण नं.१०)
 § कला, सािह�यको िवचरण गन� खु�ला 

प�रवेशमा सङ्कुचन कायम गन� �यास 
�वीकाय� ह�दैँन । सािह�य-सज�कले �योग 
गरकेो श�द, भाषा वा शैलीलाई खास 
सामािजक स�दभ� (social context) 
मा हरेी मू�याङ्कन ग�रन ुपद�छ । �यसैले 
अ�यथा खराब मनसाय नदेिखएको 
अव�था र �चिलत कानूनले िनषेध नगरकेो 
कुरामा कुनै सािह�यकार वा सज�कलाई 
उतरदायी ठहराउन ु उिचत र िववेकपूण� 
नठािनने ।

(�करण नं.१३)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा डा. 
�ी च��का�त �वाली, अिधव�ाह� �ी शशी 
ब�नेत, �ी मोहन साशंकर, �ी सानलु�मी गसी 
र �ी शम�ला �े�ठ

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
ह�र�साद र�ेमी, िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
बस�तराम भ�डारी र िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी �यामबहादरु पा�डे, �ी �ेमिसहं धामी, �ी 
सवुास आचाय�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं��त त�य एवं आदशे यस�कार छ :- 

�रट िनवेदन बेहोरा 
हामी िनवेदक तथा हामी आब� सं�था राि��य 

वादी प�रषद् वादी समदुायको हकिहतमा काय�रत 
स�ंथा हो । यो सं�था वादी समदुायको स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने मौिलक हकको काया��वयनका लािग 
ि�याशील स�जाल (Network) भएको िनवेदन 
गद�छ� । हामी िनवेदक तथा िनवेदक आब� सं�था 
�याय तथा अिधकार सं�था-नेपाल (जरुी-नेपाल) 
जनताको नाग�रक, राजनीितक, आिथ�क, सामािजक 
तथा सां�कृितक अिधकारह�को संर�ण, �व��न र 
िवकासमाफ� त सामािजक �याय, कानूनी राज र असल 
शासनका िनि�त फरक त�रकाले सेवारत रहने मूल 
�येयका साथ िव.सं २०६८ मा स�ंथािपत भएको हो। 
हामी अ�य िनवेदकह� पिन मानव अिधकार, कानूनी 
राज तथा असल शासनको �व��न र मानव अिधकारको 
�े�मा िनर�तर ि�याशील रही आएको छ ।

वादी समदुायको ऐितहािसक प�ृभूिम तथा 
वादी समदुायसगँ नेपाल सरकारले िमित २०६४।६।२८ 
गते गरकेो स�झौताको स�ब�धमा िन�नानसुार िनवेदन 
गद�छ� :- 

ऐितहािसक पृ�भूिम : वादी समदुाय 
आिथ�क, सामािजक, शैि�क, राजनीितक, सां�कृितक 
सबै प�बाट पछािड पा�रएको दिलतिभ�को पिन अित 
िपछिडएको अ�पसं�यक समदुाय हो। यस समदुायको 
धम�, सां�कृितक मू�य र मा�यता अ�य िह�दू धमा�ल�बी 
समदुायसरहको नै रहेको छ । यस समदुायको 
पर�परागत पेसा भनेको नाचगान गन�, वा�वादनका 
साम�ी (मादल, ढोलक र तबला आिद) िनमा�ण गन�, 
जाल ब�ुने र माछा मान�, स�ुपा, िचिलम र ट�रया 
बनाउने रहेको छ । यो समदुाय खास गरी नदी िकनार, 
खोलाछेउ र ओडार आिदमा ब�न बा�य समदुाय हो 
र आ�नो जीिवकोपाज�न घमु�ते समदुायको �पमा 
�यितत गद� आएको सीमा�तीकृत समदुाय हो ।

नेपाल सरकारसगँको स�झौता : वादी 
समदुायले आ�नो अिधकार �ाि�का लािग २०६४ 
साल �ावण ३१ गते देिख ४८ िदनस�म आ�दोलन 
गरी २०६४ असोज २८ गते नेपाल सरकार र वादी 
समदुायका बीच दईु प�ीय वाता� / स�झौता भएको 
िथयो। राि��य वादी अिधकार संघष� सिमितले िमित 
२०६४।०४।३१ मा राि��य स�मेलन गरी ��ततु 
गरकेो २६ बुदँ े मागका स�ब�धमा सरकारी वाता� 
टोली र वादी अिधकार संघष� सिमितका संयोजक 
(टोली) बीच िमित २०६४।६।२८ मा २ बदँ ेसहमित 
प�मा ह�ता�र भएको िथयो । सहमित प�को बुदँा 
नं. १ मा २०६५ आि�न १५ गते दवुै प�बीच भएको 
सहमितबमोिजम गिठत सिचव�तरीय काय�दलले 
��ततु गरकेो �ितवेदनलाई सै�ाि�तक सहमित 
�दान गन� । वादी समदुायको आ�मस�मानमा - ठेस 
प�ुने श�दह� भाडँ, बदेनी, पातर आिद श�दह�को 
�योगमा रोक लगाउने । साथै यसै समदुायको संघष� 
र वादी अ�ययन काय�दलको िसफा�रसमा नेपाल 
सरकारले वादी समदुायमा रहेको यौन शोषणलाई 
२०६५ साल पौष २३ गतेका िदन अ��य भएको 
घोषणा गरकेो छ र सोही िदनदेिख वादी समदुाय यौन 
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शोषणरिहत समदुायको �पमा �ित�थािपत भएको छ 
(वादी समदुायको अ�ययन गन� गिठत काया�दल�ारा 
तयार पा�रएको अ�ययन �ितवेदन २०६५ को प.ृ१)
१) “निथया” तथा “ऐलानी” उप�यास र “पि�डत 

बाजेको लौरी” नामक चलिच� तथा �यसमा 
�योग भएका श�द तथा �यसमा िदएको पा�को 
भूिमकाले सिंवधानले ��याभूत गरकेो आधारभूत 
मौिलक हकह�को उ�लङ्घन ह�ने गरी सम� 
वादी समदुाय एव ं िवशेष �पमा वादी मिहलाको 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक तथा वादी समदुाय 
एवं िवशेष �पमा वादी मिहलाको भावना, मम�, 
इ�जत, �ित�ा, स�मानमा आघात पान� ग�भीर 
चोट प�ुयाउने काय� भएको अव�था छ । यसैले 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम 
यसको �याय िन�पणको लािग उपय�ु आ�ा 
आदशे पजु� जारी गरी पाउन स�मािनत अदालतमा 
�रट िनवेदन दता� गन� आएका छ� । साथै यो िवषय 
साव�जिनक सरोकारको िवषय पिन भएकोले 
हामी िनवेदकह� यस अदालतको असाधारण 
�े�ािधकार �हण गन� आएका छ� ।
क) बकु-िहल पि�लकेसनले �काशन गरकेो 

सर�वती �ती�ा�ारा िलिखत “निथया” 
नामको उप�यासले नेपाल सरकारसगँको 
स�झौताबमोिजम �योग गन� रोक लगाइएको 
श�दह�लाई यस समदुायको आ�मस�मान, 
�ित�ा, भावनामा ��य� ठेस प�ुने गरी �योग 
गरकेो देिख�छ । सम� समदुायलाई �ितकूल 
असर ह�ने खालका अपमािनत श�द ज�तैः 
बदेनी, पातर, र�डी, वे�या, रखेल ज�ता 
श�दह� तथा �ि�याह� उप�यासमा �योग 
ग�रएको छ । अझ यस प�ुतकक� लेिखकाले 
प�ृ ३ को 'अक�  िथए,ँ अक�  भए ँमा ९५ �ितशत 
कथा स�य हो भनी दाबी गनु�भएको छ र यो 
उप�यास वादी समदुायका केही मिहलाह�, 

जो यौन शोषणमा ��य� पीिडत िथए, 
उनीह�लाई र उनीह�को जीवन कथालाई 
आधार बनाई लेिखएको भिनएको छ । 
“निथया” को शीष�क नै गलत �पमा �योग 
ग�रएको छ र यसको अथ� वा “निथया” लाई 
प�रभाषा गदा� जाितय िवभेदलाई सं�थागत 
गरकेो पाइ�छ । यसमा �योग भएका श�दह� 
�वयंमा आपि�जनक र  िवभेदय�ु छन् ।

ख) सांि�ला पि�लकेसन�ारा �कािशत िववेक 
ओझा�ारा िलिखत “ऐलानी” उप�यासमा 
वादी समदुायका मिहलाह�को शरीर 
“ऐलानी” जिमनसरह हो भ�ने भाव �कट 
गरकेो देिख�छ । यस उप�यासमा पिन बदेनी, 
पातर, र�डी, वे�या, रखेल ज�ता श�द �योग 
भएको र एउटा वादी मिहलाको जीवनलाई 
“ऐलानी” जिमनसगँ जोडी जसले पिन 
उपभोग गन� स�ने, �योग गन� स�ने ज�तो 
गलत स�दशे �वाह ग�रएको छ । समाजमा 
वादी समदुायको �यि�को आ�मस�मानमा 
ठेस ला�ने र जसको नकारा�मक �भावले 
यस समदुायका मिहलाको अि�मतामािथ 
आचँ प�ुन गई भावी िपढँीमा नकारा�मक 
स�देशका साथै मनोसामािजक असर पन� 
दिेख�छ । यसमा �योग भएका श�दह� 
�वयंमा आपि�जनक, िवभेदय�ु भएकाले 
यस िनवेदनमा पनुराविृ� ग�रएको छैन ।

ग) दशेका िविभ�न चलिच� हलमा एक साथ 
�दश�न भएको थमनकुमार भ�डारी�ारा 
िनिम�त “पि�डत बाजेको लौरी” नामक 
चलिच�मा �योग ग�रएका कितपय श�दह�, 
��तिुतको शैली तथा पा�को भूिमका तथा 
यसले िदन खोजेको स�देशले समाजलाई 
वादी  समदुायको ऐितहािसक वा�तिवकताका 
स�ब�धमा समेत �म पान� खोजेको र वादी 

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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समदुायको अपमान गन� खोजेको छ । 
यसको उदाहरणका लािग का�छा वादीको 
भूिमकामा रहेका पा�ले आ�नै �ीमतीलाई 
यौन पेशामा लगाउने, �ाहक आफँैले खोजेर 
�यसको कमाईबाट जीिवकोपाज�न गन� 
ग�रएको देखाइएको छु जनु अपमानजनक 
छ र �ीमान् बाट किह�यै पिन �यस�कारका 
�यवहार ि�याकलाप कहीकँतै र किह�यै 
पिन भएको िथएन र छैन । �यसले �यस 
समदुायकै आ�मस�मान, �यस समदुायको 
पखुा�ह�को भावनामा आघात पन� रहेछ भने 
�यसलाई स�दो हटाउन ुपन�मा अझ उजागर 
गरी पखुा� र �यस समदुायको वत�मानमा 
रहेका �यि�ह�मा घणृा, लाज शम� ला�ने 
गरी �दश�न ग�रएको छ । �यसैगरी का�छा 
वादीक� �ीमतीका �पमा रहेक� मि�दरा 
बदेनीको भूिमकामा िववािहत वादी मिहलाले 
यौन �यवसाय गरकेो देखाइएको छ । जसले 
गदा� वादी मिहलाको अि�मतामािथ ठुलो 
आचँ प�ुन गई उनीह�को आ�मस�मानमा 
चोट प�ुनकुा साथै मानव अिधकारसमेत 
ग�भीर उ�लङ्घन ह�न पगेुको छ । यस 
चलिच�मा “वादी” �था मािनएको छ तर 
यो “�था” नभई यौन शोषण हो । चलिच�ले 
वादी समदुायमा लागेको कलङ्क, ला�छना 
र भेदभावलाई झन् बढावा िदई समाजमा 
नकारा�मक �भाव पारकेो छ । साथै, 
भिव�यमा यसले सोही समदुायको �यि�लाई 
ल�जाबोध ह�ने र अ�य समदुायका �यि�ले 
उ� समदुायलाई साहै घणृा गन�, हेयको 
�ि�ले हेन� �बल स�भावना देिख�छ र यस 
समदुायका मिहला प�ुष पनुः ला�छना र 
भेदभावमा पन� र समाजमा उ�सािहत भई 
रचना�मक काय� गन�बाट वि�चत ह�ने अव�था 

सजृना भएको छ ।
घ) “निथया” तथा “ऐलानी” उप�यास र 

“पि�डत बाजेको लौरी” नामक चलिच�ले 
सम� वादी समदुाय एवं िवशेष �पमा वादी 
मिहलाको संिवधान �द� मौिलक हकको 
उ�लङ्घन गरकेो छ । संिवधानको धारा 
१६ (१) मा ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने मौिलक हक सरंि�त ग�रएको

 छ । “स�मानपूव�क बाँ�न पाउने” हक भ�नाले 
मया�दापूव�क बा�ँन पाउने Life with dignity 
को हक हो । स�मानपूव�क भ�नाले ��येक 
�यि�को आ�नो इ�छाअनसुार कसैको 
दबाब, ध�क�, अपमान, आ�मस�मानमा चोट 
प�ुने श�द, �भाव वा डरमा नपरी आ�नो 
शरीर, स�पि� र बास�थानमा गोपनीयताका 
साथ रहन पाउने र कसैले अित�मण गन� 
नपाउने र सरुि�त िज�दगी िजउने हक हो । 
��येक नाग�रकले आ-आ�नो इ�छाअनसुार 
आ-आ�नो �ित�ा कायम गरी बा�ँन पाउन ु
पछ�  भ�ने हो ।

मािथ िविभ�न �करणमा उि�लिखत 
आधारमा दहेायबमोिजमको आदेश जारी गरी वादी 
समदुायका नाग�रकह�को स�मानजनक त�रकाले 
बा�ँन पाउने अिधकारको ��याभूित गराई पाऊँ :- 
क) िवप�ीह�ले “निथया” तथा “ऐलानी” 

उप�यास र “पि�डत बाजेको लौरी” नामक 
चलिच�ले �काशन, िवतरण र �दश�न गरी 
सम� वादी समदुायलाई नै लि�त गरी ��य� 
�पमा नकारा�मक �भाव पारी मािथ उि�लिखत 
संिवधानको मौिलक हकह�, अ�तरा�ि��य कानून 
र स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तह�समेतको ग�भीर उ�लङ्घन गरकेोले 
र उ� दईु उप�यास र चलिच�को िब�� िवतरण 
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तथा �सारण त�काल नरोिकए यसको िव�तारले 
आममािनसमा दिलत, वादी समदुाय र वादी 
मिहलाको बारमेा थाहा नह�ने मािनसमा समेत 
नकारा�मक भावना पैदा भई आम वादी समदुाय 
र वादी समदुायको मिहलाह�को इ�जत, मान, 
�ित�ा, भावनाका साथै आ�मस�मान पूव�क बा�ँन 
पाउने अिधकारमा समेत अपूरणीय �ित प�ुन 
जाने ह�दँा उ� मािथ उि�लिखत दईु उप�यासको 
िब�� िवतरण तथा मािथ उि�लिखत चलिच�को 
�सारण त�काल ब�द गन� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ अनसुार 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

ख) “निथया” तथा “ऐलानी” उप�यास र “पि�डत 
बाजेको लौरी” को िब�� िवतरण, िनकासी, 
पैठारी, पनु��पादन, अनवुाद, �ितिलिप 
आयात, साव�जिनक �दश�न, ��तिुत, �सारण र 
साव�जिनक स�चार गन�लगायतको स�पूण� काय� 
नगनु�  गन� निदन ुभनी आदशे ग�रपाऊँ ।

ग) “निथया” तथा “ऐलानी” उप�यासका लेखक 
र “पि�डत बाजेको लौरी” का िनद�शक 
तथा �यसका आिधका�रक �यि�ह�ले वादी 
समदुायलाई ��य� �पमा नकारा�मक �भाव 
पारी िवभेद, ला�छना, शोषण, सामािजक �पमा 
बेइ�जत गरकेो, भावनामा ठेस प�ुयाएको कारण 
अबदेिख य�ता काय� नगन� नगराउन तथा 
मािनसह� बीच उचनीच दसा�उने, मािनस�ित 
घणृा फैलाउने भावनाको सजृना ह�ने खालका 
अिभ�यि�ह�लाई आमूल प�रवत�न (संशोधन) 
गरी वादी समदुायको �यि�ह�को इ�जत, 
�ित�ा, मान स�मान बढ्ने गरी आव�यक सशंोधन 
गन�, अिहलेस�म जे भयो, सोमा स�चारको सबै 
मा�यमह�माफ� त साव�जिनक �पमा ग�ती भयो 
भनी िनि�चत समयाविधस�म माफ� मा�ने भनी 
िनज िवप�ीह�को नाममा आव�यक आदेश जारी 

ग�रपाऊँ ।
घ) िवप�ीह�ले जात जाित, धम�, वग�, �े�, 

स��दायका मािनसह�को बीच वैमन�य उ�प�न 
गन� तथा सा��दाियक दभुा�वना फैलाउने तथा 
सव�साधारण जनताको सदाचार, नैितकता र 
सामािजक मया�दामा आघात पन� जाने काय� 
गरकेा कारण िनजह�बाट अब य�ता �कृितका 
�यवहारह�, किह�यै पिन कुनै पिन समदुायका 
लािग नगन� आशयको सिहतको औपचा�रक �पमा 
भूल सधुार गन� �ितब�ताका लािग आव�यक 
आदेश ग�रपाऊँ ।

ङ) चलिच� बोड� तथा चलिच� जाचँ सिमितलाई 
ल�िगक तथा जाितय सवंेदनशील बनाई, चलिच� 
बोड�ले �भावकारी �पमा काय� गर े नगरेको 
अनगुमन गन� िवप�ी स�चार तथा सूचना 
म��ालयको नाममा आव�यक िनद�शन जारी 
ग�रपाऊँ ।

च) उपयु�� िवषयले हामी सम� वादी समदुायमािथ 
समदुाियक हािन तथा �ित भएकोले उ� काय�बाट 
िवप�ीह�ले गरकेो लाभको रकम वादी समदुायको 
समि�गत िहत र सरोकार एवं वादी समदुायको िहत 
र िवकासका �े�मा खच� गन� गरी आव�यक आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । साथै य�तै समदुाियक हािन तथा 
�ित भएको अव�थामा स�बि�धत समदुायलाई 
सोको लािग उिचत �ितपूित�  उपल�ध गराउन नया ँ
कानूनको तजु�मा गन� सरकारको नाउमँा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा 
परकेो �रट िनवेदन ।

कारण देखाउ आदेशः-
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक 
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१५ िदनिभ� िवप�ी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ 
का हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
र अ�य िवप�ीह�का हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त ि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 काया�लयलाई 
िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु� , साथै यसमा अ�त�रम आदेश 
माग भएको स�ब�धमा िवचार गदा� दवैु प�लाई राखी 
छलफल गरी िन�कष�मा प�ुन मनािसब ह�ने देिखदँा िमित 
२०७५/६/१५ गतेलाई छलफलको लािग पेसीको िमित 
तोक� िवप�ीह�लाई सूचना �याद िदई िझकाउने र सो 
अविधस�म िवषयव�तकुो सवंेदनशीलता, सामािजक 
�पले पन� स�ने असर, उ� समदुायका मािनसह�को 
मान �ित�ा, आ�मस�मानमा पन� स�ने अपूरणीय 
�ितसमेतलाई िवचार गदा� छलफल नटुङ्िगएस�मको 
समयको लािग “निथया” तथा “ऐलानी” उप�यास 
र “पि�डत बाजेको लौरी” चलिच� यथाि�थितमा 
रा�न ु िब��, िवतरण, �काशन नगनु�  नगराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९(२) बमोिजम अ�पकालीन 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७५।६।५ को 
आदशे ।

िवप�ी राि��य मिहला आयोगको िलिखत जवाफः-
राि��य मिहला आयोगले आ�नो अिधकार 

�े�िभ� रहेर िनवेदकको मागका स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायमा िसफा�रससिहत गनु�  पन� काम ग�रसकेको 
ह�दँा स�पूण� काम कानूनबमोिजम भई �ि�याअनसुार 
नै भएकोले �रट िनवेदकले यस राि��य मिहला 
आयोगलाई िवप�ी बनाई रा�न ुपन� अव�था नै नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 

राि��य मिहला आयोगको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी नेपाल सरकार, गृह म��ालयको िलिखत 
जवाफः-

नेपालको सिंवधान तथा कानून�ारा �द� 
नाग�रकका हक अिधकारको स�मान संर�ण र 
स�ब��न गन� गहृ म��ालय सदा किटब� छ । नेपालको 
संिवधानको धारा १८ मा समानताको हकको �यव�था 
ग�रएको छ । ऐ. धाराको उपधारा (३) मा रा�यले 
नाग�रकह�का बीच उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, 
िलङ्ग, आिथ�क अव�था, भाषा �े�, वैचा�रक आ�था 
वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव गन� छैन भनी 
�प�सगँ उ�लेख भएको छ । यस म��ालयले आ�नो 
िनयिमत काम कारबाही गद� आइरहेको छ । नेपाल 
सरकार, काय� िवभाजन िनयमावली, २०७४ मा 
�रट िनवेदकले उठाएको िवषयव�तकुा स�ब�धमा 
गहृ म��ालयको �े�ािधकारको िवषयिभ�समेत पन� 
दिेखदैँन । गहृ म��ालयको के-क�तो काम कारबाहीबाट 
वादी समदुायको सिंवधान�ारा �द� अिधकारको 
उपयोग तथा आ�मस�मान, �ित�ान एवं भावमा 
��य� ठेस प�ुन गएको भ�ने स�दभ�मा �प� मागदाबी 
िलन स�न ुभएको नदेिखदँा व�तिुन� आधार र कारण 
िवना दायर भएको �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी “ऐलानी” का लेखक िववेक ओझाको 
िलिखत जवाफः-

मैले लेखेको िवधा आ�यान हो । प�कारले 
समाचार बनाउछँ र कलाकारले अिभनय गछ�  । 
सोहीअन�ुप लेखकको ले�न ुपेसा हो । लेखकले ले�ने 
यसै समाजका कथाह� ह�न् । सािह�यमा नदेिखएको, 
चेिपएको र वा�ता नभएको सम�याह�लाई उजागर 
गनु�  मूल मा�यता रह�छ र म �यो मा�यता रा�दछु । 



2293

यो िव� सािह�य बजारमा आम कुरा हो । िनवेदकले 
ममािथ लगाएका आरोपह� वा�तवमा संिवधानको 
मू�यिवपरीत छन् । मेरो हकमा, उि�लिखत धारा १६, 
१८, २८, ३९, ४०, ४६, १३३(२) तथा १३३(३) 
को पूण� �पमा ख�डन गन� चाह�छु । वा�तवमा म यी 
धाराह�को प�मा िनकै बिलयो गरी उिभएको छु । ितनै 
धाराह�लाई आधार बनाई आरोप लगाइन ुअच�मको 
कुरा हो । कानून र सािह�यको आ-आ�नै िकिसमको 
भाषा र गणु ह�दँा िनवेदकह� झिु�कएको ह�न स�ने मेरो 
अनमुान छ । 

��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक संिवधानले िदएको छ । “ऐलानी” मा पिन यही 
धारा अन�ुपको कुरा छ “साहबे, यो धत�मा हामीले 
फेन� हावा के बाट बनेको ह��छ? हामीले छँुदैमा 
िनम�ल पानी के मा बदिल�छ ? हा�ो आङमा छुने 
जूनको शीतलता जुठो ब�छ िक नाई ? हामीलाई 
�यानो िदने सूय�का र�मीह� कुन �ेणीका ह�न ् ? 
भन साहबे, मलाई सु�नु छ ित�ो भाषण” भाषा र 
त�रका फरक भए पिन आशय िनता�त एउटै भएको 
कुरा स�मािनत अदालतसम� दाबी गन� चाह�छु । एवं 
रीतले मैले लेखेको आशय सिंवधानको मम�अन�ुप नै 
छ । “ऐलानी” ले�न मैले साढे तीन वष� लगाए ँ। जािगर 
छोडेर यवुा ऊजा� र जोश यसमै खनाए ँ । साढे तीन 
वष�स�म लगातार म आ�नो घर िच�न स�थे ँ । मेरो 
उ�े�य अवहेलना र अिधकार हनन गन� होइन । यिद 
अवहेलना वा अिधकार हनन गन� उ�े�य िथयो भने म 
यित ग�भीर भएर प�ुतक ले�ने नै िथइन । यित धेर ै
समय र ऊजा� खिच�न आव�यक पिन िथएन ।

जहासँ�म उप�यासमा �योग भएका 
श�दह�को कुरा छ ती िनता�त प�रवेशले िन��याएका 
श�दह� ह�न् । लेखक�य अिभ�ायले मैले िनयतवश 
कुनै पिन श�दको द�ुपयोग गरकेो छैन । श�दह�लाई 
नै िलएर प�ुतक �या�ड ह�ने हो भने ससंारका अिधकांश 
सािहि�यक प�ुतकह� यही सूचीमा पन� छन् । मैले 

लेखक�य चेतले कुनै पिन उि�लिखत श�दह� ज�तै 
बदेनी, पातर, वे�या आिद �योग गरकेो छैन । ती 
त प�रवेश र पा�ह�ले यथाथ�ता समा�न बोलेका 
छन् । प�रवेश िच�णमा �योग भएका श�दह�लाई 
िलएर यसरी आपि� जनाउने हो भने �यसको िसकार 
लाख� प�ुतकह� ह�न स�छन् । “ऐलानी” श�दलाई 
िलएर वादी मिहलाको शरीरलाई “ऐलानी” गराइयो 
भ�ने जो आरोप छ �यो गलत बझुाई छ । �थमतः 
वादीह� “ऐलानी” ज�गामा ब�ने र िफर�ता भएका 
कारण प�ुतकको नाम “ऐलानी” जरुाइएको हो । 
दो�ोमा, जो वादी मिहलालाई �योग गन� साम�त वग� 
छ उनीह�ले वादी मिहलालाई “ऐलानी” (बिलयोले 
उपभोग गन�) व�त ुठा�न ुह��न र सब समान ह�न् भ�ने 
अिभ�ायले “ऐलानी” नामाकरण ग�रएको हो । तर, 
नजािनदो िकिसमले कसैलाई हािन पन� गएको भए �मा 
याचना गद�छु । 

अतः सबै समान ह�नपुछ�  भनेर उठाएको 
आवाजलाई यसरी अदालतको ढोकास�म िखची 
�याउदँा म दिुखत भएको छु । आवाज उठाउने हरके 
मा�यम ह��छन् । िवरोध गन� अनेक मा�यम ह��छन् । 
काटु� िन�ट काटु�न कोररे आवाज उठाइरह�छ र लेखक 
लेखेर ैआवाज उठाउछँ । �यसको भाषा िवधाअनसुार 
ह�न ु �वाभािवक हो । यो प�ुतक पिन एक िवरोध वा 
आ�दोलन हो । म स�ुदर समाजको प�धर ह� ँ । मेरो 
िनयत स�ुदर समाज हो भ�ने “ऐलानी” उप�यासका 
लेखक िववेक ओझाको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी “निथया” उप�यासका �काशक बुकिहल 
पि�लकेशनको िलिखत जवाफः-

सािह�य लेखनमा ��ाले किहलेकाही ँ
का�पिनक �पमा त किहले समाजको वा�तिवकतालाई 
पा�सिहत वा पा�रिहत ��ततु गन� गद�छन् । 
सािह�यको उ�े�य नै समाजमा भएका िवकृित, 
कु�था, कुस�ंकार तथा �चलनसमेतलाई �यङ्�य 
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वा लेखनमाफ� त उजागर गन� काय�मा यसको मह�व 
रह�छ । यसको मह�वपूण� उदाहरणको �पमा 
िव�े�र�साद कोइरालाको “सिु�नमा” तथा 
पािक�तानक� लेिखका तसिलमा नस�रनको “ल�जा” 
लगायत पि�मा समाजमा ��यात अमे�रक� अ�वेत 
सािह�यकार टोनी म�रसनको “से�स अफ शोलोमन” 
आिद छन् भने मोपॉसा बा�जाक ज�ता �िस� 
सािह�यकारको कथा तथा उप�यासमा यौनकम� 
मिहलाको कथा पाइ�छ । ��ततु �रट िनवेदनले उठान 
गरकेो कुरा “निथया” मा य�तै कथा तथा वादी 
मिहलाले भो�न ुपरकेो सम�या समेिटएको छ । सािह�य 
कृित नाटक, गीत, किवता, कथा र उप�यासले कुनै न 
कुनै पाठकलाई बो�ने गछ�  । सो कृितका पाठकलाई 
वा�तिवक यथाथ�परक अनभुिुत होस ्भ�ने कुराको मम� 
लेखकको रह�छ । सोहीबमोिजम लेिखका सर�वती 
�ती�ाले आ�नो कृितलाई यथाथ�परक बनाउन 
पा�ह� बीचको संवादलाई उजागर गरके� ह�न् । ��ततु 
उप�यास पिन वादी जाितका समदुायलाई हो�याउने, 
िनच दखेाउने अिभ�ाय नभई सो जाित िवशेषमा रहेको 
मिहलाको सवंेदनालाई उजागर मा� गन� खोजेकोमा 
प�ुतक िबमोचनको समयमा �देश नं. ७ क� मा. 
सभासद उमा वादीले “निथया” लाई वादी जाितको 
“गीता” स�म भ�न ुभएबाट समेत ��ट ह��छ । य�तो 
सािह�य तथा कृित यसका पा�माफ� त भएको संवादले 
सवंैधािनक हक हनन ग�यो भनी �रट दायर गनु�  जायज 
छैन ।

“निथया” उप�यासले वादीजाितको 
मानमद�न गरकेो नभई वादी जाित र सो समदुायमा मा� 
होइन सम� नेपाली समाजमा भएको कुरीितह�लाई 
समेत उजागर गरकेो छ । �रट िनवेदनमा “निथया” 
उप�यासले वादी जाितको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक के कसरी ब�दजे लगाउने काय� ग�यो सोतफ�  
�प� नगरी गोलमटोल �पमा उप�यासमा उ�लेख 
भएको केही श�द (जो िनता�त यसका भ�ुभोगी 

पा�ह�माफ� त �योग ग�रएको छ) लाई मूल म�ुा बनाई 
�रट िनवेदन दता� गन� पया�� ह�दँैन । उप�यासको �काशन 
समयलाई नजर अ�दाज गरी �रट िनवेदन दायर गरेको 
दिेख�छ । वादी जाित समदुायमा ता�कालीन समयमा 
(खास गरी २०४५ साल र सोअिघ) �चलनमा र 
ती जाितका मिहलामािथ भए गरकेा यौन शोषणलाई 
उप�यासमा पा�माफ� त ��ततुीकरण मा� ग�रएको 
हो । अतः त�य परक ढंगबाट नभई केवल �मपूण� 
�पमा ��ततु �रट दायर गनु�भएको छ ।  

“निथया” उप�यासमा बदेनी, पातर, र�डी, 
वे�या र रखेल ज�ता वादी समदुायलाई �ितकूल 
असर ह�ने खालका अपमािनत श�द, आपि�जनक, 
िवभेदय�ु श�दह� �योग भएको उ�लेख गनु�भएको 
छ । यी श�दह� नेपाली समाजमा नसिुनएका श�दह� 
भने अव�य होइनन् । कितपय सािह�यको �कृितह�मा 
यी र य�तै खालका श�दह�को �योगलाई 
अिनवाय�तासमेत मािन�छ र य�ता श�दह�को �योग 
सािह�यको कृितका िहसाबले सामा�य पिन मािन�छ 
अ�यथा सािह�य सािह�य नै ह�दैँन । “निथया” मा �रट 
िनवेदकले उ�लेख गनु�भएको कितपय श�दह� �योग 
ग�रएको छैन । पातर, रखेल ज�ता श�द उप�यासमा 
उ�लेख ग�रएको छैन भने र�डी, वे�या ज�ता श�दह� 
उप�यासमा पा�माफ� त संवादको �पमा �योग ग�रएको 
श�द ह�न् । “बिदनी” श�द उप�यासको म�ुय पा� 
नै वादीजाित मिहला भएकोले �योग भएको हो । 
उप�यासमा लेिखका सर�वती �ित�ाले “अक�  िथए, 
अक�  भए” भनी लेखक आफँैले भोगेको �ि�कोणलाई 
प�ुतकको भूिमकामा समावेश गनु�भएको हो तर सोलाई 
गलत अथ� लगाई उ� वा�य वदीनी मिहलालाई �योग 
गरकेो भनी संवैधािनक हक हनन् भयो भनी दायर 
गनु�भएको �रट िनवेदनको कुनै  औिच�य छैन ।

िवप�ी �रट िनवेदकले “निथया” उप�यासलाई 
�ितब�ध लगाउने र हालस�म सो उप�यास िवतरणबाट 
�ा� रकम वादी जाितको हकिहतको लािग �योग 
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गन� िदने तथा यसका अिधकारकम� �यि�ह�ले 
उप�यासमा वादी समदुायको �यि�ह�को इ�जत, 
�ित�ा, मान स�मान बढ्ने गरी आव�यक सशंोधन 
गन�, अिहलेस�म जे भयो सोमा स�चारको सबै 
मा�यमह�माफ� त साव�जिनक �पमा ग�ती भयो 
भनी एक समयाविधस�म माफ� मा�ने, अब उ�ा�त 
य�ता �कृितका �यवहारह� किह�यै पिन कुनै पिन 
समदुायका लािग नगन� आशयसिहतको औपचा�रक 
�पमा भूल सधुार गन� �ितब�ताका लािग आव�यक 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी मागसमेत गनु�भएको 
छ । म िनवेदक �काशनस�ब�धी �यवसाय गरी आएको 
छु । सािह�य िवधा समाजको ऐना पिन हो, सािह�यमा 
�योग ह�ने तथा ग�रने कितपय श�द वा�यलाई यसरी 
�ितब�ध लगाउने हो भने सम� सािह�य िवधामा नै 
�ितब�ध लगाए सरह ह��छ, जो �जाताि��क �यव�था 
अपनाएको हा�ो ज�ता दशे तथा मानव अिधकार 
सबल भएको समाजमा अस�भव �ायः ह��छ । सािह�य 
लेखन तथा �काशन �सारणलाई �ितब�ध लगाउने 
गरी नेपालको सिंवधान (२०७२) ले कहीकँतै �यव�या 
गरकेो छैन । �रट िनवेदकले माग गरकेो उपयु�� आदेश 
सिंवधान �द� वा तथा वैयि�क �वत��ता, शोषण 
िव��को हक, �काशन तथा �सारणको हकसमेतको 
िव�� भएकोले ��तुत �रट िनवेदन खारजे गरी अलग 
फुस�त पाउ ँ भ�ने िवप�ी “निथया” उप�यासको 
�काशन बकुिहल पि�लकेशनको अ�य� भपेु�� 
खड्काको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी “निथया” उप�यासको लेिखका सर�वती 
�ती�ा भ�ने सर�वती लालचनको िलिखत जवाफः-

नेपालको सिंवधानले लेखकह�को मौिलक 
अिधकार पिन सिुनि�त गरकेो छ । एक लेखक भएको 
नाताले म देशका सबै धम�, जाित र समदुायको स�मान 
गनु�पछ�  भ�ने �ढ मा�यता रा�दछु । तर ��येक धम�, 
जाित र समदुायका जनताह�को वा�तिवकता र सखु 

द:ुखको कथा ले�न र ितनलाई एउटा िनि�त ग�त�य 
िदने �यास गनु�  मेरो लेखक�य धम� हो । लेखकले 
सामािजक यथाथ�को िच�ण गन� िसलिसलामा कुनै 
धम�, जाित, समदुायका केही च�र�ह�को िच�ण गदा� 
ितनका यथाथ� बोलीवचन िट�दा स�पूण� जाितको 
अपमान भयो भनी स�झन ु अ�ानता हो । यिद यो 
अ�ानता होइन भने िनवेदकह�को असिह�णतुा 
मा� हो । नेपाल सहअि�त�व र सिह�णतुाको महान् 
दशे हो । यहा ँ कुनै िह�दू च�र�ले अपमानय�ु भाषा 
बो�यो भने वा िनच जीवन बा�ँयो भने सम�त िह�दूले 
अपमान महससु गद�नन् । यही अ�य बौ�, मसुलमान र 
अ�य धम� समदुायमा िव�मान छ । कुनै नेवार वा ग�ुङ 
च�र�ले कथा उप�यासमा �य�तै जीवन बाचेँ भने 
नेवार, ग�ुङ समाजले असिह�ण ुभइ अपमान महससु 
गद�नन् । मेरो उप�यास “निथया” मा पिन यही स�य 
िव�मान छ । िनवेदकह�ले उ�लेख गरझे� उप�यासमा 
वदनेी, र�डी, वे�या, ज�ता श�द �य�ु छन् । यी श�द 
वादी समदुायलाई अपमािनत गन� �योग ग�रएको होइन, 
यथाथ� िच�ण गन� �योग ग�रएको हो । य�ता श�दह� 
अ�य जाितमा पिन �योग ह��छन् । 

िनवेदकले ९५ �ितशत कथा स�य हो भनी 
दाबी गनु�भएको छ र यो उप�यास वादी समदुायका 
केही मिहलाह� जो यौन शोषणमा ��य� पीिडत िथए, 
उनीह�लाई र उनीह�को जीवन कथालाई आधार 
बनाई लेिखएको भनी मेरा कथन उ�लेख गरकेा छन् । 
स�य हो, िकताबको भूिमकामा पिन मैले लेखेक� छु । यो 
उप�यास एउटी वादी मिहला र केही अ�य मिहलाह�को 
स�य कथा हो । उनीह�ले मलाई जसरी कथा सनुाए, 
�यो कथा मैले ज�ताको त�तै प�केक� ह� ँ। मसगँ म�ुय 
पा� र अ�य पा�ह�सगँ ग�रएको कुराकानी अिडयो 
रकेड� पिन छ । सो स�मािनत अदालतसम� पेस गरेको 
छु । यहा ँनेर “वादी समदुायका केही मिहला” भिननकुो 
अथ� सबै वादी मिहला होइनन् । �यसैले वादी समदुायले 
मेरो औप�यािसक च�र�ह� मािथ आपि� जनाउन ुपन� 

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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कुनै कारण र आधार छैन । िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेो 
मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप�, १९४८ को 
धारा ३ ले “��येक �यि�लाई जीवनको �वत��ता 
र सरु�ाको अिधकार ह�नेछ” भ�ने कुराले यो पिन 
िस� गछ�  िक जीवनको �वत��ता र सरु�ाअ�तग�त 
िव�भरका लेखक, सािह�यकारका �वत��ता र सरु�ा 
पिन पद�छन् । �यसैले लेखक�य �वत��ता उपयोग गरी 
लेखकले समाजको उपयोिगताको साथ कुनै �यि� 
र जाित समदुायका केही �यि�का च�र�गत यथाथ� 
उनीह�कै अनमुितले बयान गदा� �यसलाई िवभेदकारी 
आखँाले हेनु�  असहनशील र असिह�णतुा हो । मैले 
िविभ�न वादी ब�तीमा गई मिहन� लगाएर अनसु�धान 
गररे र वष� लगाएर “निथया” उप�यास लेखेक� ह� ँ । 
यी सबै काम र मेहनत मैले वादी समदुायका य�ता 
मिहलाह� शोषणम�ु ह�नपुछ�  भ�ने धारणाले �े�रत 
भएर गरेक� िथए ँ। कुनै पिन जाित र समदुायले झै वादी 
समुदायका �यि�ह�ले आ�मस�मानपूव�क नाग�रकको 
मौिलक हक अिधकार शोषण र िवभेदम�ु भई �योग 
गन� र बा�ँन पाउनपुछ�  भ�ने कुरामा कुनै दईुमत ह�न 
स�दनै । एक लेखकको हैिसयतले म सध� नाग�रकको 
सवंैधािनक अिधकारको प�मा उिभएक� छु । �यसैले मेरो 
उप�यास “निथया” ले वादी समदुायको मौिलक हक 
र अिधकार तथा वादी मिहलाह�को आ�मस�मानलाई 
उ�लङ्घन गन� कुनै अिभ�ाय राखेको छैन ।

अतः िवश�ु मनोगत आरोपह� पेस गरी 
स�मािनत सव��च अदालतसम� परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भनी �रट िनवेदन िदई अदालतको 
बह�मू�य समय खेर फा�ने म ज�तो वादी समदुाय, 
िवशेष गरी वादी मिहलाह�को उ�थानको प�मा 
उिभने लेखकले जाितय िवभेद, ल�िगक िहसंालगायत 
िवप�ीह�को सिंवधान �द� हक अिधकारमा आघात 
ह�ने कुनै �कारको काय� नगरकेो ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ी “निथया” उप�यासको 
लेिखका सर�वती �ित�ा भ�ने सर�वती लालचनको 

िलिखत जवाफ ।

राि��य मानव अिधकार आयोगको िलिखत जवाफः-
�रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�  भएबमोिजम 

यस आयोगको �यानाकष�ण गराएको बेहोरास�म ठीक 
भएपिन सो स�ब�धमा यस आयोगबाट केही पिन 
कारबाही नभएको भनी िलनभुएको दाबी झ�ुा हो । 
�रट िनवेदकका तफ� बाट यस आयोगमा �यानाकष�ण 
प� �ा� ह�नासाथ आयोगले सोही िदन नै स�बि�धत 
सरोकारवाला िनकायह� स�चार तथा सूचना �िविध 
म��ालय, चलिच� िनमा�ता तथा उप�यासकारका 
नाउमँा िलिखत प�ाचार गरी सो स�ब�धमा जानकारी 
उपल�ध गराउन अनरुोध गरेको छ । आयोगको िलिखत 
प�ाचारपिछ नै िवप�ीले �यानाकष�ण प�मा उ�लेख 
गनु�भएका िवषयमा के��ीय चलिच� जाचँ सिमितले 
चलिच�मा �योग भएका (दाङ्ग, बदेनी, वे�या, वादी 
�था) ज�ता श�दह� हटाउन लगाई सो स�ब�धमा 
के��ीय जाचँ सिमितबाट िमित २०७५/४/२८ मा 
िनण�य गरकेो जानकारी �ा� ह�न आएको बेहोरा अनरुोध 
छ । “ऐलानी” का उप�यासकारले पिन उप�यासमाफ� त 
वत�मान प�रवेश र पा�को यथाथ� िच�ण गरी 
आफूह�ले स�बि�धत िनकायको �यानाकष�ण गराई 
समाज सधुारको �यास गन� खोजेको भनी आयोगलाई 
जानकारी गराएको बेहोरा पिन अनरुोध छ । 

आयोग सधै ँ मानव अिधकारको संर�ण र 
स�ब��नमा �ितब� र किटब� रहेको बेहोरा सादर 
अनरुोध गद� मानव अिधकारको मू�य र मा�यता, सयं�ु 
रा�� संघीय मानव अिधकारस�ब�धी द�तावेजह�, 
नेपालको संिवधान र अ�य �चिलत कानूनबमोिजमको 
काय� सबैबाट ह�न ु पन� र �यसिवपरीतका काय�ह� 
कहीकँतै र कसैले पिन कुनै वाहना र चाहनामा भएमा 
�यसबाट मानव अिधकारको उ�लङ्घन ह�ने ह�दँा 
िवप�ीह�को मानव अिधकार र मानवीय मया�दाको 
स�मान ह�न ुपन�मा आयोग �प� रहेको छ । साथै मानव 
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अिधकारस�ब�धी सयं�ु रा�� संघीय महासि�धह�, 
नेपालको सिंवधान, मानव अिधकारस�ब�धी 
�चिलत कानूनह� र सव��च अदालतबाट भएका 
आदशेबमोिजम समेत कुनै समाचार, स�पादक�य, 
लेख, रचना वा अ�य कुनै पाठ्य, ��य, ��य��य 
साम�ीको �काशन, �सारण, �दश�न वा सूचना �वाह 
गदा� अिनवाय� �पमा मानव अिधकार मै�ी श�द, वा�य 
र भाषाको �योग गरी राि��य मानव अिधकार आयोग 
ऐन, २०६८ को दफा २(च) ले गरकेो प�रभाषाबमोिजम 
�यि�को जीवन, �वत��ता, समानता र मया�दाको 
स�मान ह�नपुछ�  भ�ने िवषयमा �प� र �ढ रहेको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन आयोगको हकमा जारी ह�नपुन� 
होइन, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने मानव अिधकार आयोगका 
सिचव मरुारी�साद खरलेको िलिखत जवाफ ।

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको 
िलिखत जवाफः-

नेपालको सिंवधानको धारा १८ ले समानता र 
धारा १६ ले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको ��याभूत 
गरकेो छ । �यसैगरी धारा २४ मा छुवाछुत िव��को 
हकको �यव�था गरी सोही धाराको उपधारा (३) मा 
उ�पि�, जात, जाित वा शारी�रक अव�थाको आधारमा 
कुनै �यि� वा समदुायलाई उ�च वा नीच दशा�उने, जात, 
जाित वा छुवाछुतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई 
�यायोिचत ठा�ने वा छुवाछूत तथा जाितय उ�चता वा 
घणृामा आधा�रत िवचारको �चार �सार गन� वा जाितय 
िवभेदलाई कुनै पिन िकिसमले �ो�साहन गन� पाइने छैन 
भ�ने सवंैधािनक �यव�था गरी सोही धाराको उपधारा 
(५) मा उ� काय�लाई ग�भीर सामािजक अपराधको 
�पमा कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने कुरा ��ट गरकेो 
छ । उ� संवैधािनक �यव�थालाई कामयाबी गराउने 
स�ब�धमा िविभ�न कानूनह�को तजु�मा ग�रएको 
अव�था छ । �यसैगरी संवत् २०७५ साल भदौ १ गते 
देिख काया��वयनमा आएको मलुकु� अपराध (संिहता) 

ऐन, २०७४ को दफा १६६ मा जाितपाितको आधारमा 
छुवाछुत र अ�य भेदभावपूण� �यवहार गन� नह�ने 
�यव�था गरी उ� काय� गरमेा द�डनीय ह�ने कुरालाई 
�प� ग�रएको छ । कुनै पिन समदुायको िव��मा 
घणृाज�य अिभ�यि� (Hate Speech) �कट गन� 
गरी िवचार तथा अिभ�यि�को �वत��ताको उपभोग 
गन� िम�ने पिन ह�दैँन । प�ुतक, चलिच�लगायतका 
कुनै साम�ीमा रहेको कुनै अ�तरव�त,ु ��तिुत वा 
अिभ�यि�वाट कुनै �यि� वा समदुायलाई उ�च वा 
नीच दशा�उने, भेदभावलाई �यायोिचत ठह�याउने 
वा घणृाज�य िवचारलाई �चार �सार गन� कुनै काय� 
भएको देिखएमा �य�तो काय� कानूनबमोिजम द�डनीय 
ह�नेमा कुनै िववाद छैन । नेपाल सरकार �चिलत 
कानूनको बिख�लाप ह�ने गरी कुनै पिन काय� भएमा 
कानूनबमोिजम कारबाही गन� कुरामा �ितब� छ । 
जहासँ�म हालै �काशनमा आएको भिनएका “निथया” 
तथा “ऐलानी” उप�यास र “पि�डत बाजेको लौरी” 
नामक नेपाली चलिच�को िवषय छ, सो स�ब�धमा 
िनयमन गन� स�बि�धत िनकायबाट ��ततु ह�ने िलिखत 
जवाफवाट ��ट ह�ने नै ह�दँा ��ततु िलिखत जवाफमा 
थप उ�लेख ग�ररहन ुपरने ।

अतः मािथ उि�लिखत बुदँा �माणको 
आधारमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे गरी पाउन 
स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध गद�छु भ�ने 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी अधृत िफ�मस ्�ा.िल.को िलिखत जवाफः-
कुनै पिन चलिच� बनाउदँा सव��थम कथा 

छनौट ग�र�छ । का�पिनक घटना र पा�ह�को िसज�ना 
गरी जीवन जगत् र ऐितहािसक कालख�डका �मिृतह� 
कथाकारले मालामा उनेर कथालाई मूत� �प िद�छ । 
�यसै कारण चलिच� बनाउदँा र �दश�न गन� बेलामा 
पिन “चलिच�मा ��ततु भएका घटना र पा�ह� 

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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का�पिनक ह�न् कसैको वा�तिवक जीवनसगँ मेल 
खादँैनन्, मेल खाएको ख�डमा संयोग मा� ह�नेछ” भने 
उ�लेख गन� ग�र�छ । कानूनमा �यव�था भएबमोिजम 
कसैले चलिच� बनाउन ुपरमेा स�ुमा कथा �वीकृित, 
िनमा�ण इजाजत �वीकृित र अ�तमा �दश�न �वीकृित 
रा�यका िनकायबाटै िलन ु पद�छ । चलिच� िनमा�ण 
इजाजतप� �ा� गरी चलिच� िवकास बोड�बाट �ा� 
ह�ने िनद�शनह� पालना गद� यस क�पनीले “पि�डत 
बाजेको लौरी” चलिच� तयार गरी के��ीय चलिच� 
जाचँ सिमितबाट जाचँ गराई �दश�नको लािग �वीकृित 
�ा� गरकेो छ । 

चलिच�मा वादी समदुायलाई नकारा�मक 
�भाव पान�, हो�याउने गरी कथाव�त ु बनाइएको 
छैन । स�पूण� कथा सदिनयतले ऐितहािसक 
कालख�डलाई �मरणमा िलई स�मानपूव�क िनमा�ण 
ग�रएको छ । सोहीअनसुार चलिच�लाई िनयमन 
गन� िनकाय के��ीय चलिच� जाचँ सिमितबाट जाचँ 
भई �वीकृित �ा� भई आएको छ । रा�यको एउटा 
िज�मेवार िनकायले कथाव�त ु �वीकृत गरी चलिच� 
िनमा�ण इजाजत प� िदएर करोड� खच� गरी चलिच� 
िनमा�ण गन� िदने र िनिम�त चलिच�लाई �दश�नमा 
जानबाट रो�न लगाउने काय� गरी नाग�रकको धनको 
आघात गन� िम�दनै । नेपालमा चलिच� िवकास 
सरं�ण, �व��न गन� भनी �थापना भएका िनकायह� 
चलिच� िवकास बोड�, चलिच� जाचँ सिमितह�ले 
चलिच� लगानीकता�ह�को लगानीको सिुनि�तता 
गराउने दािय�व �ित उदासीन ह�दँा हामीह� वष�देिख 
अ�यायमा पद� आएका छ� । यसरी लगानीको 
सिुनि�तता ह�नपुन� र हामीले िनमा�ण गरकेो चलिच� 
“पि�डत बाजेको लौरी” �वत���पमा �दश�न ह�न 
निदई प�ुयाएको �ित रकम भरी भराई पाउन उजरु गन� 
हा�ो हक सरुि�त नै छ । 

��ततु “पि�डत बाजेको लौरी” चलिच� 

एक बौि�क स�पि� भएको र यसको आज�न, कारोबार, 
�यवसाय, भोगलगायतका काय� �चिलत नेपाल कानून, 
चलिच� (िनमा�ण, �दश�न तथा िवतरण) ऐन, २०२६, 
चलिच� (िनमा�ण, �दश�न तथा िवतरण) िनयमावली, 
२०५७ र �ितिलिप अिधकार ऐन, २०५९ अ�तग�त 
ह�दँै आएको छ । ��ततु चलिच� कानूनको पूण� 
प�रपालनबाट िनमा�ण भई आएको, चलिच�मा वादी 
समदुायलाई नकारा�मक �भाव पान�, �यङ्ग गन�, 
हो�याउने गरी कथाव�तकुो िनमा�ण नगरकेो, वादी 
समदुाय �ित चलिच� र यसका िनमा�ण समूहको 
पिन उि�कै स�मान रहेको, रा�यको िनकायबाट 
कानूनबमोिजमको �दश�न �वीकृित भएकाले यसको 
नेपालिभ�को �दश�न, िब�� िवतरण, दशेबािहर ह�ने 
�दश�न, िनकासी, पैठारी, पनु��पादन, ��तिुत, 
�सारणलगायतका �यावसाियक काय�ह� �चिलत 
कानूनबमोिजम नै ह�ने ह�दँा िवप�ीह�को झ�ुा, 
िनराधार र कपोलकि�पत �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने अधतृ िफ�मस् �ा.िल. का स�चालक थमनकुमार 
भ�डारीको िलिखत जवाफ ।

अधृत िफ�मस ्�ा.िल.को सेयरधनी सद�य िदपक 
वलीको िलिखत जवाफ

कुनै पिन चलिच� बनाउदँा कथा छनोट 
ग�र�छ । का�पिनक घटना र पा�ह�को कुनै पिन 
चलिच� बनाउदँा सव��थम िसज�ना गरी जीवन जगत् 
र ऐितहािसक कालख�डका �मिृतह�लाई कथाकारले 
कडीमा उ�दै कथालाई मूत�  �प िद�छन् । �यसै कारण 
चलिच� बनाउदँा �सारण गन� बेलामा पिन “चलिच�मा 
��ततु भएका घटना र पा�ह� का�पिनक ह�न्, कसैको 
वा�तिवक जीवनसगँ मेल खादैँनन्, मेल खाएको 
ख�डमा संयोग मा� ह�नेछ” भनी उ�लेख गन� ग�र�छ। 
कानूनमा �यव�था भएबमोिजम कसैले चलिच� बनाउन ु
परमेा स�ुमा कथा �वीकृित, िनमा�ण इजाजत �वीकृित 
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र अ�तमा �दश�न �वीकृित रा�यका िनकायबाटै 
िलनपुद�छ । चलिच� िनमा�ण इजाजतप� �ा� गरी 
चलिच� िवकास बोड�बाट �ा� ह�ने िनद�शनह� पालना 
गद� यस क�पनीले “पि�डत बाजेको लौरी” चलिच� 
तयार गरी के��ीय चलिच� जाचँ सिमितबाट जाचँ 
गराई �दश�नको लािग �वीकृित �ा� गरकेो छ ।

वादी समदुाय नेपालको सीमा�त, समदुायमा 
पन� एक हो । यसको आ�नै िविश� इितहास छ । 
चलिच�मा वादी समदुायलाई नकारा�मक �भाव पान�, 
हो�याउने गरी कथाव�त ु बनाइएको छैन । स�पूण� 
कथा सदिनयतले ऐितहािसक त�यलाई �मरणमा 
िलई स�मानपूव�क िनमा�ण ग�रएको छ । सोहीअनसुार 
चलिच�लाई िनयमन गन� के��ीय चलिच� जाचँ 
सिमितबाट जाचँ भई �वीकृित �ा� भई आएको छ ।

अतः ��ततु “पि�डत बाजेको लौरी” 
चलिच� एक बौि�क स�पित भएको र यसको आज�न, 
कारोबार, �यवसाय, भोगलगायतका काय� �चिलत 
नेपाल कानूनह� चलिच� (िनमा�ण, �दश�न तथा 
िवतरण) ऐन, २०२६, चलिच�, (िनमा�ण, �दश�न 
तथा िवतरण) िनयमावली, २०५७ र �ितिलिप 
अिधकार ऐन, २०५९ अ�तग�त ह�दँ ै आएको छ । 
��ततु चलिच� कानूनको पूण� प�रपालनबाट िनमा�ण 
भई आएको, चलिच�मा वादी समदुायलाई नकारा�मक 
�भाव पान�, �यङ्ग गन�, हो�याउने गरी कथाव�त ु
िनमा�ण नगरकेो, वादी समदुाय �ित चलिच� र यसका 
िनमा�ण समूहको उि�कै स�मान रहेको, रा�यको 
िनकायबाट कानूनबमोिजमको �दश�न �वीकृित 
भएकाले यसको नेपालिभ�को �दश�न, िब�� िवतरण, 
देश बािहर ह�ने �दश�न, िनकासी पैठारी, पनु��पादन, 
��तिुत �सारणलगायतका �यावसाियक काय�ह� 
�चिलत कानूनबमोिजम नै ह�ने ह�दँा झ�ुा, िनराधार 
र कपोलकि�पत �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
अधतृ िफ�मस ्�ा.िल. का सेयर सद�य दीपक वलीको 
िलिखत जवाफ ।

२) मिहला, बालबािलका तथा जे�ठ नाग�रक 
म��ालयको िलिखत जवाफः-

नेपालको संिवधानको धारा १८ ले समानता र 
धारा १६ ले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको ��याभूत 
गरकेो छ । �यसैगरी धारा २४ मा छुवाछुत िव��को 
हकको �यव�था गरी सोही धाराको उपधारा (३) मा 
उ�पि�, जात, जाित वा शारी�रक अव�थाको आधारमा 
कुनै �यि� वा समदुायलाई उ�च वा नीच दशा�उने, जात, 
जाित वा छुवाछूतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई 
�यायोिचत ठा�ने वा छुवाछूत तथा जाितय उ�चता वा 
घणृामा आधा�रत िवचारको �चार �सार गन� वा जाितय 
िवभेदलाई कुनै पिन िकिसमले �ो�साहन गन� पाइने छैन 
भ�ने संवैधािनक �यव�था गरी सोही धाराको उपधारा 
(५) मा उ� काय�लाई ग�भीर सामािजक अपराधको 
�पमा कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने कुरा ��ट गरेको 
छ । उ� सवंैधािनक �यव�थालाई कामयावी गराउने 
स�ब�धमा िविभ�न कानूनह�को तजु�मा ग�रएको 
अव�था छ । �यसैगरी सवंत् २०७५ साल भदौ 
१ गतेदिेख काया��वयनमा आएको मलुकु� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा १६६ मा जाितपाितको 
आधारमा छुवाछुत र अ�य भेदभावपूण� �यवहार गन� 
नह�ने �यव�था गरी उ� काय� गरमेा द�डनीय ह�ने 
कुरालाई �प� ग�रएको छ । नेपाल सरकार �चिलत 
कानूनको बिख�लाप ह�ने गरी कुनै पिन काय� भएमा 
कानूनबमोिजम कारबाही गन� कुरामा �ितब� छ । 
जहासँ�म हालै �काशनमा आएको भिनएका “निथया" 
तथा "ऐलानी" उप�यास र “पि�डत बाजेको लौरी” 
नामक नेपाली चलिच�को िवषय छ सो स�ब�धमा 
िनयमन गन� स�बि�धत िनकायबाट ��ततु ह�ने िलिखत 
जवाफबाट ��ट ह�ने नै ह�दँा ��ततु िलिखत जवाफमा 
थप उ�लेख ग�ररहन ुपरने । 

अतः मािथ उि�लिखत त�य �माणको 
आधारमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
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मिहला, बालबािलका तथा जे�ठ नाग�रक म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।

अ�य िवप�ीह� राि��य दिलत आयोग, 
के��ीय चलिच� जाचँ सिमित, सां�ीला पि�लकेशन, 
स�चार तथा सूचना �िविध म��ालयको तफ� बाट �याद 
िभ� िलिखत जवाफ परकेो िमिसलबाट नदेिखएको ।

३) िनवेदकको तफ� बाट ��तुत भएको िलिखत 
बहसनोटको सारस�ंेप

�रट िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम 
“निथया” तथा “ऐलानी” नामक उप�यास र “पि�डत 
बाजेको लौरी” नामक चलिच�मा �योग भएको श�द 
र पा�को भूिमकाले वादी मिहलाको स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउनेलगायतको मौिलक हकमा आघात पारकेो कुरा 
देहायका आधारमा �मािणत ह��छः-

उप�यासको शीष�क नै गलत �पमा �योग 
भएका छन् । “निथया” मा �योग भएका श�दह� 
बिदनीले - प�ृठ ३७, माल नया ँ चािह�छ प.ृ ७०, 
बिदनीको ......बाउ ह��छ ? प.ृ१५३, वे�याह� प.ृ 
१८१, र�डी .....हो प�ृठ २२७, आज स�म ....... 
िथयो प.ृ २२८ तथा बदेनी पातर, र�डी, वे�या, रखेल 
ज�ता श�दह� अ�य प�ृठमा उ�लेख भएका छन् जनु 
श�द आपि�जनक छन् । “ऐलानी” उप�यासमा �योग 
भएका वादी बार े पढेको .... ध�दा गछ� होली (प.ृ९) 
आइमाइले पूरा ....., फा��या (प.ृ १५०), मेरो शरीर 
...... छन् (प.ृ१९७) आिद ज�ता श�द आपि�जनक 
छन् । 

“पि�डत बाजेको लौरी” नामक चलिच�मा 
का�छा वादीको भूिमकामा रहेका पा�ले आ�नै 
�ीमतीलाई यौन पेसामा लगाउने, �ाहक आफँैले 
खो�ने र �यसको कमाइबाट जीिवकोपाज�न गन� 
ग�रएको देखाइएको छ जनु आपि�जनक छ । 

वादी समदुायको आ�म स�मानमा ठेस प�ुने 
कुनै पिन श�दह� ज�तै भाड, वदेनी, पातर, वे�या, 

रखेल आिद श�दको �योगमा रोक लगाउने साथै नेपाल 
सरकारले वादी समदुायमा रहेको यौन शोषणलाई 
२०६५ साल पौष २३ गतेका िदन अ��य भएको घोषणा 
गरकेो छ । श�द �योगमा लैङ्िगक सवंेदनशीलता 
ह�नपुन� मानव अिधकारको �मखु मापद�ड हो तर 
ती श�दह� संिवधानले संरि�त गरकेो �यि�गत 
गोपनीयताको हक िवपरीत ह�नकुा साथै आपि�जनक 
र वादी समदुायमािथ लाि�छत ह�ने अव�थाको 
सजृना गन� खालको भई सो समदुायका स�तानसमेत 
ला�छनाबाट पीिडत ह�ने देिख�छ । अतः वादी मिहला 
तथा सम� वादी समदुायको मौिलक अिधकार, मानव 
अिधकार तथा आ�मस�मानको सिुनि�चतता गरी 
रा�यलाई िज�मेवार बनाउन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको व�र� अिधव�ा डा. 
च��का�त �वाली तथा अिधव�ाह� �ी शशी ब�नेत, 
�ी शिम�ला �े�ठ, �ी  मोहन साशंकर र �ी िव�ण�ुसाद 
पोखरलेको िमित २०७५।१०।२९ को िलिखत बहस 
नोट ।

४) िवप�ी बुकिलह पि�लकेशन र “निथया” 
उप�यासका लेिखका सर�वती �ित�ाको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत बहस नोटको सारस�ेंपः-

वादी जाितका मिहलालाई कुनै समयमा 
रा�य�यव�थाले नै यौन पेसामा सहभागी ह�न बा�य 
बनाएको यथाथ� वा�तिवकता कसैबाट ल�ुन सकेको 
छैन । �यो �वेि�छक नभई संरचनागत बा�यता 
िथयो । “निथया” उप�यासले �यो सरंचनागत 
बा�यताको �या�या गरकेो छ । उप�यासमा नेपाली 
समाजमा अिततमा कसरी वादी मिहलाह� यौनज�य 
र अ�य शोषणमा परकेा िथए भ�ने िवषयको उजागर 
ग�रएको छ । “निथया” मािथ लगाइएको आरोपको 
स�दभ�मा “निथया” कुन समयको कथा हो भनेर समय 
पिन �याल नगनु�  भएको �ितत ह��छ । लेखकले उ� 
िकताबको भूिमकामै, “निथया ३० को दशकबाट सु� 
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भएर ४० को दशकमा आएर सिकएको कथा हो । 
जुन व�तीको कथा छ अिहले उनीह� �थाना�तरण 
भएर अ�तै गइसकेका छन ् र उनीह� म�ये कोही 
पिन देह�यापारमा सलं�न छैनन ् ।” निथयाको मूल 
क�य २०४५ सालभ�दा पिहलाको वादी समाजले 
भोगेको पीडाको िच�ण हो। िनकट िवगतमै पिन कसरी 
वादी समदुायलाई रा�यले वि�चतीमा पारकेो िथयो 
भ�ने यो प�ुतकले उजागर गछ�  । के यसरी इितहासको 
िवभेद उजागर गनु�  गलत हो ? यिद यसलाई गलत 
मा�ने हो भने ससंारका सारा सािह�य �ितब�ध ह�नपुन� 
ह��छ । एक वष�अगािड स�ु भएको �ासट्याग िम टु 
आ�दोलनले सबै मिहलालाई आफूले भोगेको यौन 
�यवहारको कथा सनुाउन उ��े�रत गछ�  । के �यो 
आ�दोलन पिन �ितब�धमा पनु�पन� हो ? 

समाजमा िव�मान िवभेदको उजागर 
गनु�  अ�याय होइन अ�यायको िवरोध गनु�  हो । कुनै 
पिन िवभेदको िवरोध िवभेदको उजागरबाट स�ु 
ह��छ । �यसैले निथया िवभेदकारी होइन िवभेदिवरोधी 
आ�दोलनको आवाज हो । निथयाको पेज नं. १७८ 
देिख १८४ को अ�याय �यसको उदाहरण हो । उ� 
अ�यायमा मािथ�लो जातका मा�छेह�ले त�लो 
जातका भनेर वादी मिहलाह�लाई कुवा छुन िददँैनन् । 
पानी भन� िददँैनन् । मािथ�लो जातकाह�ले दया गररे 
पानी भ�रिदएपिछ मा� उनीह�ले घरमा पानी िलएर 
जान स�छन् । मािथ�लो जातकाह�ले गरकेो छुवाछुत 
र अ�यायले एकिदन वादी मिहलाह� िव�फोिटत 
ह��छन् र िव�ोहमा उ��छन् । उ� िसगंो अ�याय नै 
छुवाछुत र िथचोिमचो िव��मा लेिखएको अ�याय
हो । यसरी िकताबको मूल �वर तथा मम�लाई नै 
बङ्�याएर जाितय िवभेद ग�यो भ�न ु �याियक कुरा 
कदािप ह�न स�दनै ।

�रट िनवेदकले उठान गनु�  भएको िवषयव�त ु
िन:स�देह पिन संवेदनशील रहेकोमा िववाद छैन तर 
�रट िनवेदकले गोलमटोल �पमा िविभ�न िवधाका 

िवषयव�तलुाई एकै �पमा हेनु�  भएको �ितत ह��छ । 
�रट िनवेदनमा “निथया” र “ऐलानी” उप�यास तथा 
“पि�डत बाजेको लौरी” लाई समान �ि�बाट हेदा�  
�याय नपन� स�ने खतरासमेत रह�छ । एक लेखकले 
�योग गरकेो श�द तथा �ि�याह� अक� लेखकको 
श�द तथा �ि�याह�सगँ सङ्गती निम�ने, कथाको 
प�रवेशअनसुार सोमा �य�ु श�द सोहीअनसुार चयन 
ह�ने ह�दँा ��ततु िनवेदनमा सबैलाई समान �ि�बाट 
हेनु�  उपय�ु अव�य पिन होइन । िवषयव�त ु अलग 
भई सोमा को कसले के कित िवभेदय�ु काय� गरेको 
हो छु�ाछु�ै हे�रन ु पन� र “ऐलानी” मा �योग भएको 
�ि�या तथा श�दको भािगदार “निथया” ह�न नस�ने 
ह�दँा समान �ि�कोण रा�न ुउपय�ु नभई गोलमटोल 
�पमा आएको िनवेदन आफँैमा �मय�ु छ ।

�रट िनवेदन खारजे भागी रहकेो ह�दँा खारजे गरी 
पाउँ भ�ने सवैंधािनक तथा कानूनी आधारह�:
१) नेपालको संिवधान २०७२ को धारा १७ (२)(क) 

र (च), १८,१९ र २५ 
२) छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को 

दफा २(ण), (त), दफा १४, १५, १९ ३२ र ४० 
समेत ।
क) धारा १७(२)(क) नेपालको संिवधान 

(२०७२) को धारा १७(२)(क) मा �यि�को 
िवचार अिभ�यि�को �वत��ताको �यव�था 
ग�रएको छ। धारा १७(१) मा कानूनबमोिजम 
बाहेक कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क 
�वत��तावाट वि�चत ग�रने छैन भनी 
उ�लेख भएको छ । यसैको �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा कुनै कुराले नेपालको 
साव�भौमस�ा, भौगोिलक अख�डता, 
राि��यता र �वाधीनता वा संघीय इकाइ वा 
िविभ�न जातजाित, धम�, स��दायबीचको 
ससु�ब�धमा खलल पन�, जाितय भेदभाव 
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वा छुवाछुतलाई द�ु�साहन गन�, �म�ित 
अवहेलना गन�, गाली बेइ�जती, अदालतको 
अवहेलना ह�ने, अपराध गन� द�ु�साहन गन� वा 
साव�जिनक िश�ाचार वा नैितकताको �ितकूल 
ह�ने काय�मा मनािसब �ितब�ध लगाउने गरी 
ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छैन । 
उ� �यव�था भएबाट संिवधानले �यि�को 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई उ�च 
मह�वका साथ �हण गरकेो छ । �यि�को 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई 
कानून बनाएर मा� मनुािसब �ितब�ध मा� 
लगाउन स�ने िवषयमा दईुमत ह�न स�दैन 
तर कानून नै नबनाई हचवुाको भरमा िवचार 
र अिभ�यि�को �वत��तालाई कुि�ठत गन� 
नसिकने �ावधानसमेत सोही धारामा भएको 
देिख�छ । यसको अथ� कानूनको अिधनमा 
रही िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई 
मनुािसब �ितब�ध लगाउन स�ने �यव�था 
उ� धाराले गरकेो हो । िवप�ीले आ�नो �रट 
िनवेदनमा कुन कानूनको कुन दफािवपरीत 
काय� भई �रट िनवेदन िलई अदालत आउन ु
प�यो भ�ने कुरा नै खलुाउन स�न ु भएको 

 छैन । यसैगरी धारा १७(२)(च) मा नेपालको 
कुनै पिन भागमा पेसा रोजगार गन� र उ�ोग 
�यापार तथा �यवसायको �थापना र स�चालन 
गन� �वत��ताको ��याभतु गरकेो छ । कानून 
बनाएर उ� �वत��तालाई रोक लगाउने वा 
सरकार आफँैले स�चालन गन� वा सत� तो�ने 
काय� ह�न स�ने �यव�था �ितब�धा�मक 
वा�यांशले गरकेो छ । “निथया” नामक 
उप�यासका लेखक तथा �काशकले उ� 
कानूनी �यव�थाको �ितकूल कुनै पिन काय� 
नगरकेो कुरा उप�यासको स�दभ�बाट ��ट 
भइरहेको छ । यसरी लेखकको लेखक�य 

अिधकार तथा �काशकको �काशनको 
अिधकार मािथ स�मािनत अदालत चनाखो 
भई �याय िन�पण गनु�पन� टड्कारो �पमा 
दिेखएको र �रट िनवेदकको लेखक तथा 
�काशकले कुनै मौिलक हकको हनन् नगरेको 
ब� उ�टै एउटी मिहलाले समाजमा बेहोनु�  
परकेो संघष�गाथा र उ� संघष�बाट कसरी 
उ�मिु� पाइन् भ�ने िवषय समेिटएको 
िवषयव�तलुाई अ�यथा अथ� गरी �रट िनवेदन 
दायर भएको छ ।

अदालतले य�ता खालका कृितलाई 
ब�देज लगाउदँै जादँा यसबाट सािह�यमा पन� स�ने 
असरसमेतलाई �यानमा राखी िनण�य िदन ुपन� अव�था 
िव�मान रहेको छ । एउटा लेखकको मिहन�को 
अनसु�धान, वष�को मेहनत र �ममािथ ह�त�ेप नह�ने 
अव�थासमेतलाई म�यनजरमा राखी िनण�य िदन ुपन� 
अव�था रहेको छ । िवगतमा कृ�णलाल अिधकारीको 
मकैको खेतीलाई �ितब�ध लगाएर लेखकलाई 
कारबाही गनु�लाई आज आएर जसरी एक कलंकको 
�पमा हे�र�छ । सोही िनयती नहोस् भ�नेसमेत 
�यान िदन ु आव�यक छ । यसथ� मािथ ��ततु 
ग�रएको त�यगत आधार तथा कारणह�, संिवधान 
�द� मौिलकह� तथा कानूनी �यव�थाअनसुार 
“निथया” उप�यास एउटा िनता�त सािहि�यक 
यथा�थवादी (Realistic) कृित भएको, यसले िवगतका 
कथाव�तलुाई उजागर गरकेो, त�कालीन अव�थामा 
रहेका िवभेद, वादी मिहलाह�को अव�था, सामािजक 
प�रवेशलगायतका िवषयव�तहु� सिमिटएको र कथाले 
एउटी सघं�षशील मिहलाले क�ता दःुख क� सहेर 
कसरी आ�नो स�तानलाई सो दलदलबाट िनकािलन् 
भ�ने िवषयव�तलुाई औप�यािसक त�रकाबाट ��ततु 
गरकेो, यसमा भएका श�दह� प�र�थितवश कथाको 
मागअनसुार �योग भएको, �य�ता श�दह� अ�य 
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जातजाित स��दायबीच पिन �चलनमा रहेको, 
उप�यासमा �योग भएका केही श�दह� अ�य कृितबाट 
साभार ग�रएको अव�थासमेतबाट “निथया” को 
लेखक तथा �काशकले िनवेदकह�को सवंैधािनक 
तथा कानूनी हकको उलङ्घन गन� काय� नगरेको ह�दँा 
मािथ उि�लिखत त�य, कानून तथा संिवधानसमेतको 
आधारमा �रट िनवेदन ला�न नस�ने ह�दँा खारजे भागी 
रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको “निथया” का लेिखका 
तथा �काशकको तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी बस�तराम भ�डारी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
�यामबहादरु पा�डे र �ी �ेमिसंह धामीको िमित 
२०७५।१०।२९ मा पेस भएको िलिखत बहस नोट ।

५) “पि�डत बाजेको लौरी” चलिच� स�चालक 
थमनकुमार भ�डारी तथा िनद�शक िदपक वलीको 
तफ� बाट ��तुत बहस नोटः-

चलिच� िनमा�ण, �दश�न तथा िवतरण 
स�ब�धमा लागू भएका स�पूण� ऐन कानून, िनयम 
िनयमावलीह�को अ�रशः पालना गरी “पि�डत 
बाजेको लौरी” चलिच� िनमा�ण गरी, आिधका�रक 
िनकायबाट नेपालभर �दश�न गन� �वीकृित �ा� गरी 
अधतृ िफ�मस् �ा.िल.ले उ� चलिच� �दश�नका 
लािग िमित २०७५।०४।०४ बाट पिहलो चरणमा 
काठमाड�िभ� र बािहरका केही पदा�ह�मा िफ�म 
�दश�न गन� थालेको िथयो । िवप�ीह�को �ेषपूण� 
�चारबाजी र रोकावटका कारण थप चलिच� घरह�मा 
�दश�नका लािग जान नपाई �दश�नमा आएका 
चलिच� घरह�बाट समेत िमित २०७५।०४।०७ का 
िदनदिेख पदा�बाट उतान� थािलयो । चलिच� िनमा�णको 
कुल लागत �.१,१५,००,०००।- भएको र िमित 
२०७५।०४।०४ बाट िमित २०७५।०४।०७ स�म 
उप�यकािभ�का ४० वटा र उप�यका बािहरका १९ 
वटा गरी ज�मा ५९ वटा चलिच� घरबाट ज�मा �. 
७,५७,२०७ रकम उठेको छ । �रट िनवेदकह�को 

उ� काय�को असरबाट चलिच� �दश�न ह�न नपाई 
ऋण सापट िलई चलिच� िनमा�ण गरकेा मेरो प�ह� 
थमनकुमार भ�डारी तथा िनद�शक िदपक वली आ�नो 
लगानीसमेत उठाउनबाट वि�चत भई ठुलो धनराशीको 
�ित बेहोनु�  पन� अव�था छ । 

�रट िनवेदकह�ले चलिच�को कथाव�त ु
तथा पा�ह�को भूिमकालाई अवाि�छत, इितहास 
अिम�दो भनी िजिकर िलएको स�ब�धमा हेदा�  
चलिच�ह� िविभ�न िकिसमका ह��छन् र चलिच� 
िनमा�ण गनु�को फरक फरक उ�े�य ह�नकुा साथै 
दश�कह� पिन फरक ह��छन् । स�य घटनामा आधा�रत 
चलिच�, का�पिनक चलिच� (fictional movie), 
व�ृिच� (Doc-umentary) लगायत िविभ�न िवधाका 
चलिच� ह��छन् । “पि�डत बाजेको लौरी” चलिच� 
स�य घटनालाई देखाउने भनी िनमा�ण गरकेो नभई 
समाजमा स�देश �वाह गन� र दश�कलाई मनोर�जन 
िदने उ�े�यले कथाव�त ु तयार गरी िनमा�ण ग�रएको 
चलिच� हो । यसमा का�पिनक कथा र पा�ह�को 
संयोजन ग�रएको छ, �यसैकारण चलिच� �दश�न 
गनु� पूव� नै “चलिच�मा �योग भएका घटना र पा�ह� 
का�पिनक ह�न् कसैको जीवनसगँ मेल खाएमा संयोग 
मा� ह�नेछ” भनी �दश�नको �ममा उ�लेख ग�र�छ । 
जनु यस चलिच�मा समेत लागू भएको छ । चलिच�लाई 
�यि� िवशेष वा समदुाय लि�त गरी िनमा�ण ग�रएको, 
इितहासलाई गलत ढङ्गबाट ��ततु ग�रएको भ�न ु
अनिुचत छ । 

वादी समदुाय नेपालको सीमा�तकृत 
समदुायमा पन� एक हो । यसको आ�नै िविश� इितहास 
छ । चलिच�मा वादी समदुायलाई नकारा�मक 
�भाव पान� �यङ्ग गन�, हो�याउने गरी कथाव�त ु
बनाइएको छैन । स�पूण� कथा सदिनयतले ऐितहािसक 
कालख�डलाई �मरणमा िलई स�मानपूव�क िनमा�ण 
ग�रएको र सोहीअनसुार चलिच�लाई िनयमन गन� 
िनकाय के��ीय चलिच� जाचँ सिमितबाट �वीकृित 

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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�ा� भई आएको छ । 
रा�यको एउटा िज�मेवार िनकायले एकपटक 

िवषय, कथाव�तु �वीकृत गरी चलिच� िनमा�ण इजाजत 
प� िदएर करोड� खच� गरी चलिच� िनमा�ण गन� िदने र 
िनिम�त चलिच�लाई �दश�नमा जानबाट रो�न लगाउने 
काय� गरी नाग�रकको धनको �ित गन� स�दैन । ऋण 
सापटी िलई लगानी जटुाई करोड� �िपया ँखच� गररे 
िनमा�ण ग�रएको चलिच� िवप�ीह�को सिुनयोिजत 
िवरोध र नेपालमा चलिच� जगतको िवकास, 
सरं�ण, �व��न गन� भनी �थापना भएका िनकायह� 
चलिच� िवकास बोड�, चलिच� जाचँ सिमित चलिच� 
लगानीकता�ह�को लगानीको सिुनि�तता गराउने 
दािय�व �ित उदािसन ह�दँा चलिच� �े� करोड�को �ित 
बेहोन� बा�य छ । “पि�डत बाजेको लौरी” चलिच� 
पिन करोड� �ित बेहोरकेो चलिच�म�ये एक हो । 

अतः “पि�डत बाजेको लौरी” चलिच�को 
आज�न, कारोबार, �यवसाय, भोगलगायतका काय� 
�चिलत नेपाल कानूनह� चलिच� (िनमा�ण, �दश�न 
तथा िवतरण) ऐन, २०२६, चलिच� (िनमा�ण, �दश�न 
तथा िवतरण) िनयमावली, २०५७ र �ितिलिप 
अिधकार ऐन, २०५९ अ�तग�त कानूनको पूण� 
प�रपालनाबाट िनमा�ण भई आएको, चलिच�मा वादी 
समदुायलाई नकारा�मक �भाव पान�, �यङ्ग गन�, 
हो�याउने गरी कथाव�तकुो िनमा�ण नग�रएको, वादी 
समदुाय�ित चलिच� र यसका िनमा�ण समहुको 
पिन उि�कै स�मान रहेको, रा�यको िनकायबाट 
कानूनबमोिजमको �दश�न �वीकृित पाएकाले 
यसको नेपालिभ�को �दश�न, िब�� िवतरण, देश 
बािहर ह�ने �दश�न, िनकासी, पैठारी, पनु��पादन, 
�सारणलगायतका �यावसाियक काय�ह� �चिलत 
कानूनबमोिजम नै ह�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने “पि�डत बाजेको लौरी” नामक चलिच�का 
स�चालक तथा िनद�शकको तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा 

�ी सजुन पा�डेको िमित २०७५।१०।२९ को िलिखत 
बहस नोट ।

यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा डा. 
�ी च��का�त �वाली, अिधव�ाह� �ी शशी ब�नेत, 
�ी मोहन साशंकर, �ी सानलु�मी गसी र �ी शम�ला 
�े�ठले सर�वती �ित�ा�ारा िलिखत र २०७४ 
माघमा Book Hill Publication बाट �कािशत 
“निथया” नामक उप�यास र िववेक ओझा�ारा 
िलिखत तथा २०७४ मंिसरमा Sangria-La Books 
बाट �कािशत “ऐलानी” नामक उप�यासले नेपालको 
पि�मी भूभागमा बसोबास गन� वादी जाितका मिहला 
तथा वादी समदुायलाई ला�छनाय�ु श�दह� �योग 
गरी मािनसको स�मान पूव�क बा�ँन पाउने संवैधािनक 
हकको हनन गरकेो छ । �यसैगरी अधतृ िफ�मस् 
�ा.िल. बाट िनिम�त तथा िदपक वलीबाट िनद�िशत 
“पि�डत बाजेको लौरी” नामक चलिच�ले समेत कुनै 
�यि� यौन पेसामा लागेको िथयो वा छ भ�ने आधारमा 
सम�त वादी समदुायलाई नै लाि�छत र अपमानजनक 
दखेाउने शैलीमा िनमा�ण र �सारण गरेको ह�दँा य�ता 
ि�याकलापलाई ब�दजे र आगामी िदनमा �काशन 
र �सारण गदा� मानव अिधकारको उिचत स�मान र 
संर�ण ह�ने गरी काय� गन� गराउन भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेलगायत जो चिहने आ�ा आदशे जारी 
ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी ह�र�साद र�ेमी “निथया” 
उप�यासका लेिखका तथा उप�यासका �काशन 
बकु िहल पि�लकेशनका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी बस�तराम भ�डारी र िव�ान्  
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अिधव�ाह� �ी �यामबहादरु पा�डे तथा �ी �ेमिसंह 
धामी तथा िवप�ी “पि�डत बाजेको लौरी” नामक 
चलिच�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
सवुास आचाय�ले नेपाल सरकारसगँ भएको वादी 
समदुायको स�झौता आफँैमा कानून सरह ह�दैँन । 
उि�लिखत उप�यासले र चलिच�ले वादी समदुायको 
िवगतको यथा�थतालाई उजागर गरी समाजमा भएका 
िवकृितलाई हटाउनपुछ�  भ�ने स�दशे िदन खोजेको छ । 
सािह�य लेखन र कला तथा चलिच� िनमा�ण गदा�  केही 
रोचक श�द र ��तिुत ह�न ु आव�यक र अिनवाय� नै 
रह�छ । पा�ले बोलेका श�द ज�ताको त�तै उतान� काम 
भएको र चलिच�को केही श�दह� नेपाल सरकारको 
नीितअन�ुप स�बि�धत िनकायको िनद�शनमा हटाई 
सिकएको पिन छ । तसथ� िनवेदनले माग गर े ज�तो 
वादी समदुायको मानव अिधकार, स�मानजनक बा�ँन 
पाउने हकलगायतको कुनै पिन कुरामा आचँ आउने 
काय� नभए नगरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  
भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िनण�य गनु� पन� ��ह�ः 
६) अब यसमा देहायका ��नह�मा केि��त रही 
िनण�य िदनुपन� देिखयोः 

क. नेपालको सिंवधानमा उ�लेख भएको 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता तथा �ेस 
�वत��तास�ब�धी हकह� िनरपे� हक ह�न् 
वा यी हकह�को उपभोग गन� कुराको कुनै 
सीमासमेत िनधा��रत छन ?

ख. िनवेदनमा उ�लेख भएको “निथया” तथा 
“ऐलानी” नामक उप�यास र “पि�डत 
बाजेको लौरी” नामक चलिच�को �काशन 
र �सारण काय� कानून�ितकूल भएको छ वा 
छैन ?

ग. िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  पन� 
हो वा होइन ?

िनण�यादेशः
२. नेपालको संिवधानको धारा १६ (१) मा 

“��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक 
ह�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको छ । स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक (Right to dignified life) आधारभूत 
मानव अिधकारको िवषय पिन हो । यो हकलाई 
अहरणीय र अिवभा�य हक मािन�छ । कुनै पिन 
बहाना वा आवरणमा यो हकमा ब�देज लगाउन ु वा 
अपहरण ग�रन ुह�दँैन । ��येक �यि�को स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हकलाई संर�ण गनु�  रा�यको मह�वपूण� 
कत��य ह��छ । नेपालको संिवधानमा रहेको �ावधानका 
अित�र� नेपालले मानव अिधकारको सरं�ण र 
स�ब��न गन� कुरामा अ�तरा�ि��य �पमा जनाएको 
�ितब�ताका �ि�ले पिन स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हकको संर�ण�ित रा�यको िवशेष संवेदनशीलता र 
ि�याशीलता वा�छनीय छ । �यसैले ��तुत िववादका 
स�दभ�मा उ�लेख ग�रएका वादी समदुायलगायतका 
मािनसह�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको 
संर�ण ह�न ुनै पद�छ । यस कुरामा कुनै िवमित जनाउने 
वा थप लामो चचा�-प�रचचा� ग�ररहन ुपन� आव�यकता 
दिेखदैँन ।

३. ��ततु िववादको स�दभ�मा “मािनसको 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक”, “िवचार र अिभ�यि�को 
�वत��ता” तथा “�ेस �वत��ता” स�ब�धी ि�कोणीय 
हकको िवषय जोिडएको पाइयो । यी सबै हकह�को 
सामा�ज�यपूण� तवरबाट �योग ग�रएमा नै यसको 
साथ�कता मखु�रत ह�न स�दछ । उि�लिखत हकह� 
सबै नै आ-आ�नो ठाउँमा मह�वपूण� छन् । एउटा 
कुनै हकको तलुनामा अक� हकलाई कमजोर वा कम 
मह�वको �पमा हे�रन ुवा बिुझन ुह�दँनै । तर हकह�का 
स�ब�धमा �ि�कोण िनमा�ण गदा� भने संिवधान�ारा 
िनधा��रत सीमा, दायरा वा प�रिध�ित समिुचत हे�का 
रा�न ु पन� ह��छ । नेपालको संिवधानको धारा १७ 

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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(१) मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �यि�लाई 
वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत ग�रने छैन” भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । उि�लिखत “कानूनबमोिजम 
बाहेक” भ�ने वा�यांशको ता�पय� कानून बनाएर 
वैयि�क �वत��तामा ब�देज लगाउन सिक�छ भ�ने 
देिख�छ । तर यसरी ब�देज लगाउने कानून 
भने �यायोिचत, �व�छ र तक� पूण� (Just, Fair 
and Reasonable) ह�नपुद�छ भ�ने सवंैधािनक 
िविधशा�को मा�यता रही आएको छ । अक� श�दमा 
भ�दा वैयि�क �वत��तामा सीमा-ब�दजे िनधा�रण गदा� 
भने कानूनको सारवान उिचत �ि�या (Substantive 
Due Process) स�ब�धी मा�यतालाई आ�मसात् 
गरकेो ह�नपुद�छ भ�ने मािन�छ । �वे�छाचारी वा य�तै 
�कृितको कानूनबाट मा� संिवधानको धारा १७(१) मा 
�य�ु “कानून” को �योजन पूरा ह�दँनै ।

४. नेपालको संिवधानको धारा १७(१) मा 
उ�लेख भएको वैयि�क �वत��ताको हकलाई थप 
प�रभािषत गद� धारा १७(२) मा “��येक नाग�रकलाई 
देहायको �वत��ता ह�नेछ” भनी देहाय (क) मा “िवचार 
र अिभ�यि�को �वत��ता” स�ब�धी �यव�था 
समावेश ग�रएको दिेख�छ । तर यो धारा १७(२) को 
�वत��तास�ब�धी हक भने िनरपे� �पको हक भ�ने 
देिखदँनै । उि�लिखत धारा १७ (२) को �ितब�धा�मक 
वा�याशकंो �करण (१) मा “ख�ड (क) को कुनै कुराले3  
नेपालको साव�भौमस�ा, भौगोिलक अख�डता, 
राि��यता र �वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा िविभ�न 
जात, जाित, धम�, स��दायबीचको स-ुस�ब�धमा खलल 
पन�, जाितय भेदभाव वा छुवाछुतलाई द�ु�साहन गन�, 
�म�ित अवहेलना ह�ने, अपराध गन� द�ु�साहन गन� 
वा साव�जिनक िश�ाचार वा नैितकताको �ितकुल ह�ने 
काय�मा मनािसब �ितब�ध लगाउने गरी ऐन बनाउन 
रोक लगाएको मािनने छैन” भ�ने �यव�था रहेको 

3 “िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता” स�ब�धी “कुनै कुरा“ लाई 
समेिटएको ।

छ । उि�लिखत अव�थाह� “िवचार वा अिभ�यि�को 
�वत��ता” मा �ितब�ध लगाउन सिकने गरी (िनयमन 
गन� सिकने गरी) संिवधान�ारा िनधा��रत मापद�डह� 
ह�न् । “िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता” स�ब�धी 
हक िनरपे� तवरको हक नभएर संिवधानको धारा 
१७(२) को सापे�तामा �योग र �चलन ह�ने हकको 
�पमा रहेको दिेख�छ । �यसैले कुनै िवषयका िवचारक, 
लेखक वा ��ाले आ�नो िवचार वा अिभ�यि�को 
�वत��ता �योग गदा� सिंवधानमा रहेको उपयु�� 
�ावधान�ित समेत �ि� िदन ु वा�छनीय छ । ��ततु 
िववादको स�दभ� रहेको “निथया” तथा “ऐलानी” 
नामक उप�यास र “पि�डत बाजेको लौरी” नामक 
चलिच�का स�ब�धमा समेत यही प�र�े�यमा िव�ेषण 
र मू�याङ्कन ह�न ुमनािसब दिेख�छ ।

५. “�ेस �वत��ता” स�ब�धी �� पिन 
��ततु िववादका स�दभ�मा िन�पण ग�रन ु पन� अक� 
मह�वपूण� िवषय रहेको दिेखयो । िवप�ी िलिखत 
जवाफ ��तुतकता�ह�ले “पूण� �ेस �वत��ता” को 
िजिकर गनु�भएको समेत पाइयो । यस स�ब�धमा 
नेपालको संिवधानमा रहेका �ावधानह�तफ�  �ि�गत 
गदा� संिवधानको ��तावनामा “पूण� �ेस �वत��ता” 
भ�ने वा�यांश उ�लेख भएकोसमेत देिख�छ । यसका 
अित�र� संिवधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा 
“िव�ुतीय �काशन, �सारण तथा छापालगायतका 
जुनसुकै मा�यमबाट कुनै समाचार, स�पादक�य, लेख, 
रचना वा अ�य कुनै पाठ्य ��य, ��य��य साम�ीको 
�काशन तथा �सारण गन� वा सूचना �वाह गन� वा 
छा�न पूव� �ितब�ध लगाइने छैन” भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । तर यो हकको समेत केही सीमा वा 
प�रिध िनधा��रत छन् । धारा १९(१) मा �ितब�धा�मक 
�ावधान समावेश गरी “नेपालको साव�भौमसता, 
भौगोिलक अख�डता, राि��यता वा संघीय इकाई 
बीचको स-ुस�ब�ध वा िविभ�न जात, जाित, धम� वा 
स��दायबीचको स-ुस�ब�धमा खलल पन�, रा�य�ोह, 
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गाली बेइ�जती वा अदालतको अवहेलना ह�ने वा 
अपराध गन� द�ु�साहन गन� वा साव�जिनक िश�ाचार, 
नैितकताको �ितकूल काय� गन�, �म�ित अवहेलना 
गन� र जाितय छुवाछुत एवं ल�िगक भेदभावलाई 
द�ु�साहन गन� काय�मा मनािसब �ितब�ध लगाउने गरी 
ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छैन” भनी उ�लेख 
ग�रएको देिख�छ । धारा १९ को उपधारा (२) मा “कुनै 
��य, ��य��य वा िव�तुीय उपकरणको मा�यम वा 
छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, स�पादक�य रचना, 
सूचना वा अ�य कुनै साम�ी, म�ुण �काशन, �सारण 
गर ेवा छापेबापत �य�तो साम�ी �काशन �सारण गन� 
वा छा�ने रिेडयो, टेिलिभजन अनलाइन वा अ�य कुनै 
िकिसमको िडिजटल वा िव�तुीय उपकरण, छापा वा 
अ�य स�चार मा�यलाई ब�द, जफत वा दता� खारजे वा 
�य�तो साम�ी जफत ग�रने छैन” भ�ने �ावधान रहेको 
छ । तर यो �ावधानसमेत िनरपे� भने दिेखदँैन । धारा 
१९ को उपधारा (२) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
“यस उपधारामा लेिखएको कुनै कुराले रिेडयो, 
टेिलिभजन, अनलाइन वा अ�य िकिसमको िडिजटल 
वा िव�तुीय उपकरण, छापाखाना वा अ�य स�चार 
मा�यमको िनयमन गन� ऐन बनाउन ब�देज लगाएको 
मािनने छैन” भनी उ�लेख भएवाट सो िवषयस�ब�धी 
िनयमन गन� ऐन बनाउन सिकने देिख�छ । धारा १९ 
को उपधारा (३) मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै छापा, 
िव�ुतीय �सारण तथा टेिलफोनलगायतका स�चार 
साधनलाई अव�� ग�रने छैन” भनी स�चारस�ब�धी 
हक उ�लेख भएको छ । 

६. यस�कार नेपालको सिंवधानमा �ेस 
�वत��ता तथा स�चारको हकस�ब�धी िवषयलाई 
मह�वका साथ उ�लेख ग�रएको देिख�छ । लोकत��को 
एउटा मह�वपूण� आधार-�त�भको �पमा �ेसले भूिमका 
िनवा�ह गद�छ, गनु�  पद�छ । �ेसउपरको अनाव�यक 
सीमा, ब�देज कायम रािखन ुह�दँनै भ�ने मा�यतालाई 
आ�मसात गररे संिवधान िनमा�ताले �ेस �वत��ता 

र स�चारको हकलाई संिवधानमा समावेश गरेको 
दिेख�छ । तथािप िनरपे� �वत��ताबाट यदाकदा 
िवचलन देखा पन� स�ने र संिवधानले हािसल गन� 
खोजेका अ�य कितपय अिभ� पूरा गन� माग�मा बाधा 
अवरोध पैदा ह�ने स�भािवत अव�थासमेतलाई �ि�गत 
गररे केही िवषय वा प�मा िनयमन गन� गरी कानून 
बनाउन सिकने �ावधान �यवि�थत गरकेो देिख�छ । 
यी �ावधानह�लाई �ेसउपरको िनय��णको �पमा 
नभएर �यावसाियक अनशुासन, साव�जिनक िहत�ितको 
जवाफदेिहता वा संिवधान�ारा �द� हकह�को 
साम�ज�यपूण� उपभोग (Harmonious Exercise 
of Constitutional Rights) का �ि�ले हे�रन ु
यथाथ�परक �ि�कोण ह�नेछ । �ेस जगत् ले नाग�रकका 
सम�त हक अिधकारह�को �योग र �चलनका लािग 
रचना�मक र िसज�ना�मक भूिमका िनवा�ह गनु�पन� 
ह��छ । स�चार जगत् पिन आम नाग�रकको हकिहत 
र�ा र स�ब��नका लािग उ�रदायी छन् । नाग�रकका 
िविवध मौिलक हक अिधकारको मू�यमा �ेसको 
िनरपे� �वत��ताको प�रक�पना संिवधानले गरेको 
दिेखदैँन । 

७. नेपालको संिवधानको ��तावनामा 
उ�लेख भएको “पूण� �ेस �वत��ता” भ�ने वा�यांशको 
स�दभ�मा थप केही ��ट पानु�  �ासङ्िगक छ । 
संिवधानले अङ्िगकार गरकेो दश�न बझुाउन संि�� 
�पमा थोर ै श�दमा प�रभािषत ग�रएको �ा�कथन 
संिवधानको ��तावना हो4 । भारतीय सव��च 
अदालतले ��तावनाको ता�पय� "The preamble 
to the constitution is the loadstar and 
guides those who find themselves in a 
gray area while dealing with its provisions"5  
भनी उ�लेख गरकेो छ । संय�ु रा�य अमे�रकाको 
4 Keshavananda Bharti V. State of Kerala, AIR 1973 SC 

1461
5 Steel Authority of India Ltd. V. National Union Water 

Front Workers, AIR 1995 SC 3527

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सिंवधानको ��तावनालाई ''…is a part of the 
Constitution but 'walks before it''6 भनी उ�लेख 
गन� ग�रएको छ । अमे�रक� सिंवधानको स�दभ�मा 
��तावनालाई संिवधान मसौदाकारह�को भावनाको 
अिभ�यि�को �पमास�म िलने ग�र�छ । यसलाई 
कानूनी अथ�मा संिवधानको अंगको �पमा िलने ग�रएको 
पाइदँैन । सिंवधानको ��तावनालाई ''a preliminary 
statement of the reasons which made the 
passing of the Constitution necessary and 
desirable'' भनी िववेचना गन� गरकेो पाइ�छ7 । 
केशवान�द भारतीको िववादमा सन् १९७३ मा भारतीय 
सव��च अदालतले संिवधानको ��तावनामा उ�लेख 
भएको भावना र मम�लाई संिवधानको आधारभूत 
सरंचना (Basic Structure) को �पमा मा�यता 
िदएको छ8 । तर भारतीय सव��च अदालतले “Power 
must be derived from specific provisions 
of the constitution”9 भनी �या�या गरकेोसमेत 
पाइ�छ । नेपालको स�दभ�मा संसद् िवघटनस�ब�धी 
पिहलो िववादमा २०५२ भदौ १२ मा भएको 
फैसलामा10  ��तावनाको स�दभ� उ�लेख गद� यसमा 
उ�लेख भएको भावना र उ�े�य संिवधानको मह�वपूण� 
6 Jagadish Swarup, Constitution of India, 2nd Ed. (2007) 

Vol. 1, P.48
7 Jagadish Swarup, Constitution of India, 2nd Ed. (2007) 

Vol. 1, P.49
8 Keshavananda Bharti V. State of Kerala, AIR 1973 

SC 1461 -  यस िववादमा भारतका �धान�यायाधीश Sikri ले 
��तावनाको �योगका स�ब�धमा भनेका छन् : “It seems to 
me that the preamble of our constitution is of extreme 
importance and the constitution should be read and 
interpreted in the light of the grand and noble vision 
expressed in the preamble.” Likewise, Shelat and 
Grover JJ observed; “Our Court has consistently 
looked to the Preamble for guidance and given 
it a transcendental position while interpreting the 
constitution or other laws.”

9 Synthetics & Chemicals Ltd. V. State of Uttar Pradesh 
1990 1 SCC 109 (7 Judges Bench)

10 सव��च अदालत बलुेिटन, २०५२, भा� १६-३१, अंक १

भाग हो भिनएको छ । व�ततुः संिवधानको �या�यामा 
��तावनाको सा�दिभ�कता रह�छ र यसले संिवधानको 
कुनै धारा, उपधाराको अथ� ि�िवधाजनक वा अ��ट 
भएको अव�थामा �यसको वा�तिवक अथ� यिकन 
गन� सहयोग �दान गद�छ । ��तावना �वय�ले कुनै 
कानूनी हक, अिधकार, कत��य वा दािय�व िनधा�रण गन� 
गद�न । यसले कुनै सीमा ब�देज िनधा�रण गन� वा धारा, 
उपधारामा �यवि�थत कुरालाई खकुुलो वा साघँरुो 
पाछ�  भ�ने पिन मािनदँैन । यसै स�दभ�मा नेपालको 
संिवधानको ��तावनामा �य�ु “पूण� �ेस �वत��ता” 
भ�ने वा�यांशको अथ�-वोध ह�न आव�यक छ । सं�ेपमा 
भ�दा सिंवधानमा रहेका िविभ�न �ावधानह�को 
सापे�तामा “पूण� �ेस �वत��ता” संिवधानले �दान 
गरकेो छ भ�ने देिखन आउदँछ । यही प�ृभूिममा ��ततु 
िववादका िवप�ीह�का तफ� बाट ग�रएको पूण� �ेस 
�वत��तास�ब�धी िजिकरलाई हेनु�पन� दिेखन आयो ।

८. �रट िनवेदकह�ले मूल �पमा वादी 
समदुाय र िवशेष गरी वादी समदुायका मिहलाह�को 
इ�जत, मान, �ित�ा, भावना तथा आ�मस�मानमा 
“निथया” र “ऐलानी” उप�यास तथा “पि�डत 
बाजेको लौरी” नामक चलिच�ले आघात प�ुयाएको 
भनी िजिकर गरकेो पाइयो । वादी समदुायको स�मान, 
भावना वा �ित�ामा आघात पान� नभएर समाजका 
केही �ितिनिध घटनालाई िलएर सािह�य िसज�ना 
गरकेो हो भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ बेहोरा 
दिेख�छ । कसैको पिन मान, स�मान, ई�जत, �ित�ा 
वा भावनामा आघात पान� काम कसैबाट पिन ह�न 
ह�दँैन । सदभ्ावपूण� र सिह�ण ुसमाज िनमा�णका लािग 
एक अका�को भावना�ित संवेदनशील ह�न ु नै पद�छ । 
सािह�य िसज�नाको स�दभ�मा पिन �वाभािवक मानवीय 
भावना र �ित�ा�ित िववेक प�ुयाउन सिकएमा नै 
यसले समाजको अपन�व �हण गन� स�दछ । कितपय 
सािह�य िसज�नामा सामािजक यथाथ�ता �ितिवि�बत 
ह�ने गद�छन । तर सामािजक यथाथ�को िच�ण गन� 
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नाममा कुनै जात जाित, वग� वा समदुायको स�मान 
र �ित�ामा आघात पान� काय� ह�न ु शोभनीय ह�दँैन । 
यस प�मा सािह�य-��ाह�वाट सदभ्ावपूण� �ि�कोण 
रािखने छ भ�ने अपे�ा रा�न ु�वभािवक छ । 

९. ��ततु िववादको सनुवुाइ र िन�पणका 
स�दभ�मा िववािदत “ऐलानी”, “निथया” तथा 
“पि�डत बाजेको लौरी” समेतका स�ब� कृितह�को 
अ�ययन ग�रयो । उि�लिखत कृितह�मा वादी 
समदुायको रहनसहन, सामािजक जीवनका भोगाई, 
बेहोनु�  परकेा पीडा, आिथ�क तथा सा�ँकृितक प�रवेश 
आिद िविवध प�लाई समेिटएका कथा-व�तहु� 
िच�ण ग�रएको पाइयो । िवषयव�तकुो ��ततुीकरण 
गदा� केही �सङ्गमा चा�रि�क कुराह� पिन केही 
��य� वा ख�ुला तबरबाट उ�लेख गरकेो पाइयो । 
यसबाट वादी समदुायका कितपय मािनसको मनमा 
निमठो लागेको ह�न स�दछ । आ�नै प�रवेशको कुरा 
भएकाले यसरी केही निमठो ला�न ु �वाभािवक पिन 
देिख�छ । तर सामािजक सधुार र प�रवत�नका लािग 
अि�य ला�ने कुराह� पिन यदाकदा भ�न ु र स�ुन ु
पन� प�रि�थितह� पैदा ह�ने गद�छन् । उि�लिखत 
कृितह�ले सम� वादी समदुायको च�र� एउटै �पमा 
िच�ण गरकेो भ�ने देिखदँैन11 । िविवधताले भ�रएको 

11 यस �सङ्गमा “खस जाितको खास कुरो“ शीष�कमा डा. माधव�साद 
पोखरेलको अ�नपूण� दैिनक, शिनबार ११ फागनु २०७५ मा 
�कािशत िवचार िव�ेषणको केही अंश उ�ृत गनु�  �ासङ्िगक ह�नेछ :

“खसह�का धेर ै चलन भारतका िह�दूका चलनसगँ 
िम�दैनन् । आज पिन ह��ला र डो�पामा ४०५ प�रवारमा �ौपदी �था 
पाइ�छ । यो चलन ित�बती मुलका जनतामा मा� होइन, खसह�मा 
पिन पाइ�छ । वादीह�को बह�पित �था िहमाली �े�को “�ौपती 
�था“ भ�दा फरक छ । िपतृस�ा�मक समाजले धेरै दरबारका राजा 
महाराजाह�मा �चिलत एउटै प�ुषले बेलकैु िप�छे अका� अक�  
मिहलािसत रात िबताएको धेरै अ�वाभािवक मा�दैनन् । अ�कै 
छोरा-बहुारी र प�नीह�िसत एकैचोटी रास-िलला मनाउने प�ुषलाई 
भगवान कृ�ण मानेर पजुा गन� समाजले केही पिन अ�ठेरो मानेको 
छैन । कृ�णजी र राजा महाराजाह�लाई समाजले च�र�हीन 
ठहर ्याएर कलङ्िकत गरकेो छैन । तर मातसृ�ा�मक समाजमा 
�यसैगरी उएटै मिहलाले बे�ला-बे�लै प�ुषिसत रात िबताएको पिन 
�वाभािवक ह��छ भ�ने कुरा हा�ो िपतसृ�ा�मक आखँाले ब�ुन 

हा�ो नेपाली समाजमा असल-खराब सबै कुरा सबै 
जात, जाित, समदुाय वा स��दायमा पाउन नसिकने 
होइन । तर यसको ता�पय� कुनै �ा�णको छोरा-छोरी 
वा नेवारको छोरा-छोरीमा कुनै चा�रि�क दोष पाइयो 
भ�दैमा ती समदुायका सम�त मािनसको आ�मस�मान 
र �ित�ामा आघात नै पा�रएको भ�ने अथ�मा ब�ुन ु
पिन मनािसब ह�दैँन । वादी समदुायका हकमा पिन यही 
कुरा लागू ह��छ । वादी समदुायको िवगतलाई िच�ण 
गन� केही �ितिनिध-पा� बनाई ग�रएको सािह�य-
िसज�नाबाट यस समदुायको आिथ�क, सामािजक तथा 
सा�ँकृितक उ�थानमा योगदान प�ुन जाने प� नै �वल 
रहेको देिख�छ12 । िववािदत कृितह�को अ�ययनबाट 
वादी समदुाय�ित खराब भावना वा कुनै पूवा��ह राखेर 
तयार ग�रएको भनी मा�न सिकनेस�मको अव�था 
दिेखदैँन । लेखक�य भावना सधुार, प�रवत�न र मूल 
राि��य जीवनमा वादी समदुायलाई �वाहीकरण 
गन�तफ�  नै अिभमखु रहेको �ितत ह��छ ।

१०. अब उप�यासका अ�तरव�त ुस�ब�धमा 
िनवेदक तथा िवप�ीह�ले िलएको िजिकरतफ�  िवचार 
गनु�  सा�दिभ�क देिख�छ । िववेक ओझा�ारा िलिखत 
उप�यास “ऐलानी” नामक उप�यासको शीष�क “जसले 
पिन उपभोग गन� स�ने” अथ�मा �योग ग�रएको छ भ�ने 
िनवेदकह�को िजिकर रहेको छ । यस स�ब�धमा 
िवप�ीले “�ायः वादीह� ऐलानी ज�गामा ब�ने गरेका 
र िफर�ता भएका कारण प�ुतकको नाम ऐलानी 
जरुाइएको हो । कुनै वेला वादी मिहलालाई �योग गन� 

स�दैन । वादीह�को समाजमा मातसृ�ा�मक समाजको �यही 
अवशेष छ । जहा ँ �ीमतीह� गाउकँा राजा रजौटा र ठालूह� 
कहा ँ नाचगान गररे रात िबताउन प�ुदछन् । उनीह�को पितह� 
चाही ँमादल र बाजा बजाएर सहजकता� ह��छन् । वादीह�ले खस 
जाितह�को ऐितहािसक चलन साचेँको देिख�छ ।“

12 वादी समदुायको िवगत उ�लेख गदा�  �वयं �रट िनवेदकबाट 
“अित िपछिडएको, अ�पसङ्�यक समदुाय हो, यस समदुायको 
पर�परागत पेसा भनेको नाचगान गन�, वा�वादनको साम�ी (मादल, 
ढोलक र तबला आिद) िनमा�ण गन�, जाल ब�ुने, माछा मान� खासगरी 
नदी िकनार, खोला छेउ आिदमा ब�ने, सीमा�तकृत समदुाय“ भनी 
प�रचया�मक िववरण उ�लेख गरकेो देिख�छ ।

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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साम�त वग�ले अव वादी मिहलालाई “ऐलानी” ठा�न ु
ह��न । उनीह�को मान मया�दा, इ�जत, �ित�ाको 
अ� मािनससरह समान �पमा स�मान ह�नपुद�छ भ�ने 
अिभ�ायले "ऐलानी" नामकरण ग�रएको हो । तथािप 
यसबाट कसैलाई आघात पन� गएको भए �मायाचना 
गद�छु” भ�ने बेहोरा िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो 
पाइयो । यसैगरी, "निथया" उप�यासक� लेिखका 
िवप�ीम�येक� सर�वती �ती�ाले “आ�नो उप�यासले 
वादी मिहलाको आ�मस�मानमा आघात पान� कुनै 
अिभ�ाय राखेको छैन । यो उप�यास वादी मिहलाह�को 
उ�थानको लािग सचेतना अिभविृ� होस भ�ने अिभ�ाय 
राखेर लेिखएको हो” भ�ने भावसिहत िलिखत जवाफ 
��ततु गरकेो पाइयो । “निथया” िकताबको �ारि�भक 
��ततुीमा नै “पोयिटक �रयािल�मको निजक-निजक” 
शीष�कअ�तग�त भूिमकामा लेिखएको छः “आजभ�दा 
प�चीस-तीस वष� अगाडीको दाङको जनु ठाउकँो कथा 
मैले भनेक� छु, अिहले �यो ठाउँबाट �थाना�तरण 
भएर वादीह� निजकैको अक� ठाउँमा गइसकेका छन् 
र तीम�ये कोही पिन देह�यापारमा छैनन्” । यसबाट 
उप�यासले ऐितहािसक स�दभ�को ��ततुी गन� 
खोजेको, तर ला�छना लगाउने अिभ�ाय नराखेको 
भ�ने ब�ुन सिक�छ । लेखकह�बाट हािद�कतापूव�क 
��ततु ग�रएको उि�लिखत अिभ�यि� मननयो�य 
छ । उप�यासमा �योग ग�रएका केही श�दलाई िलएर 
लेखक�य �वत��तामा अङ्ंकुश लगाउने िकिसमबाट 
हे�रन ुवा अथ� लगाउन ुिववेकपूण� देिखदँनै ।

११. उप�यास र चलिच�मा �योग भएका 
“बदेनी, पातर, र�डी, वे�या, रखेल” ज�ता श�दह��ित 
िनवेदकको आपि� रहेको पाइयो । व�ततुः य�ता 
श�द �योग गररे कसैलाई स�बोधन ग�रयो भने गाली 
बेइ�जतीको िवषय ब�दछ । यी श�दह� स�मानजनक 
श�द ह�दैँ होइनन् । तर उप�यासमा य�ता श�दह� 
वादी समदुायका मािनसलाई गाली गन�, हो�याउन वा 
अपहेिलत गन� �योग ग�रएका ह�न् िक वादी समदुायका 

मािनसह�ले भो�न ु परकेो अपमान, पीडा वा कथा-
�यथालाई उजागर गन� हेतलेु उ�लेख ग�रएका ह�न् 
भ�ने प� मह�वपूण� छ । उप�यासको अ�ययनबाट 
उि�लिखत श�दह�को �योग प�रि�थित र प�रवेशको 
िच�ण गन�का लािग भएको देिखन आउदँछ । यिद 
यी श�दह� अनिुचत �पमा ला�छना लगाउने दोषी 
मनसायले �योग ग�रएका ह�न भनी मा�ने हो भने पिन 
यस �कारको िवषयमा गाली बेइ�जतीस�ब�धी �चिलत 
कानूनबमोिजम उपचार खोिजन ुपन� अव�था रह�छ । 
यसलाई अदालतको असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
�याियक उपचारको िवषय बनाउन ुउिचत देिखदँनै । 

१२. अधतृ िफ��स् �ा.िल. को तफ� बाट 
��ततु भएको िलिखत जवाफको बेहोरामा ‘चलिच� 
िवकास बोड�बाट �ा� िनद�शनह�को पालना गद� 
"पि�डत बाजेको लौरी" नामक चलिच� तयार गरी 
के��ीय चलिच� जाचँ सिमितबाट जाचँ गराई �दश�नीको 
लािग �वीकृित �ा� गरकेो छ । चलिच� बनाउदँा र 
�दश�न गन� बेलामा पिन "चलिच�मा ��ततु भएको 
घटना र पा�ह� का�पिनक ह�न्, कसैको वा�तिवक 
जीवनसगँ मेल खाएमा संयोग मा� ह�नेछ" भ�ने 
उ�लेख ग�रएको छ । “यो चलिच� िनमा�ण गदा� वादी 
समदुायका कुनै पिन �यि�को आ�मस�मानमा आघात 
पान� कुनै अिभ�ाय रािखएको छैन । वादी समदुायको 
उ�थान तथा सामािजक सधुारको स�देशसिहत 
मनोर�जनका लािग चलिच�को िनमा�ण ग�रएको हो” 
भ�ने बेहोरासमेत िलिखत जवाफमा उ�लेख गरेको 
पाइयो । कानून�ारा िनधा��रत �ि�याह�को अनशुरण 
गरी उ� “पि�डत बाजेको लौरी” नामक चलिच�को 
िनमा�ण र �दश�न ग�रएको देिख�छ । िवप�ीम�येको 
राि��य मानव अिधकार आयोगबाट ��ततु ह�न 
आएको िलिखत जवाफमा “आयोगको िलिखत प�ाचार 
पिछ िवप�ीले �यानाकष�ण प�मा उ�लेख गनु�भएको 
िवषयमा केि��य चलिच� जाचँ सिमितले चलिच�मा 
�योग भएको दाङ्ग, बदेनी, वे�या, वादी �था, ज�ता 
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श�दह� हटाउने स�ब�धमा िनण�य भएको जानकारी 
�ा�त ह�न आएको” भनी उ�लेख भएको पाइयो । ��ततु 
िववादको िवषय मिहला आयोगमा पिन �ेिषत भएको 
र मिहला आयोगको पहलप�ात् चलिच� जाचँबझु 
सिमितले २०७५/४/२८ मा िनण�य गरी चलिच�बाट 
केही श�दह� हटाएको भ�नेसमेत देिखयो । चलिच� 
(िनमा�ण, �दश�न तथा िवतरण) ऐन, २०२६ को दफा 
७ बमोिजम गिठत सिमितबाट अ�ील श�द हटाउने 
तथा चलिच� �दश�नका लािग केही सत� तो�ने गरी 
भए-ग�रएका उि�लिखत काय� वादी समदुायको 
भावनाको कदर गन� अिभ�ायले नै ग�रएका ह�न् भनी 
मा�न सिक�छ ।

१३. सािह�य िसज�नाको आ�नै िविश� 
शैली ह��छ । यो एक कला पिन हो । कुनै सािह�यमा 
क�पनाशीलताको �चरुता रहेको ह��छ भने कुनै 
सािह�यले सामािजक जीवनमा देिखएका कथा-
�यथाह�लाई जीव�त �पमा उजागर गरकेा ह��छन् । 
समाजमा भएको कुरीित, िवसङ्गती, दमन, शोषण, 
उ�पीडन ज�ता कुराह�लाई श�द र शैलीमा उताररे 
आम मािनसमा जाग�कता र सचेतना जागतृ गन� कुरामा 
सािह�य-िसज�नाको िविश� मह�व रह�छ । सज�कह�ले 
िवषयव�तलुाई रोचक, पठनीय र स�दशेमूलक 
बनाउनका लािग किहले आलङ्का�रकता, किहले 
�ितका�मकता भन� शैलीसमेत अपनाउने गरकेो 
पाइ�छ । सािह�य िसज�ना गदा� कितपय स�दभ�ह� 
मािनसको वा�तिवक जीवनसगँ मेल खाने पिन 
ह�न प�ुदछन । सािह�य िसज�नाको ि�ितज अन�त 
छ । एउटा कहावत पिन छः “जहाँ नपह�चेँ रिव, वहाँ 
पह�ँचे किव” !! यहा ँ �य�ु “रिव” श�द �ितका�मक 
देिख�छ । यो कहावतको ता�पय� सािह�य िसज�नाको 
कुरालाई साघँरुो दायरामा राखेर हेन�  ह�दैँन भ�ने पिन 
हो । कला, सािह�यको िवचरण गन� ख�ुला प�रवेशमा 
सङ्कुचन कायम गन� �यास �वीकाय� ह�दैँन । सािह�य-
सज�कले �योग गरकेो श�द, भाषा वा शैलीलाई 

खास सामािजक स�दभ� (social context) मा हेरी 
मू�याङ्कन ग�रन ु पद�छ । �यसैले अ�यथा खराब 
मनसाय नदेिखएको अव�था र �चिलत कानूनले 
िनषेध नगरकेो कुरामा कुनै सािह�यकार वा सज�कलाई 
उ�रदायी ठहराउन ुउिचत र िववेकपूण� ठािनदँनै ।

१४. मािथका �करणह�मा िववेिचत सम�त 
प�मा िवचार गदा� िनवेदकले उठाएका कितपय िवषय 
सामािजक तथा नैितक �पमा मह�वपूण� दिेख�छन् । 
तथािप यी िवषह�लाई �रट �े�ािधकारबाट िन�पण 
ग�रने “�याियक �यव�थापन-यो�य” (Judicially 
Manageable) िवषयको �पमा हेनु�  मनािसब ह�दँैन । 
“निथया” तथा “ऐलानी” नामक उप�यास र “पि�डत 
बाजेको लौरी” नामक चलिच�को �काशन र �सारण 
काय� कानून�ितकूल भएको छ भनी मा�न सिकने 
अव�था देिखएन । तसथ� परमादेशको आदेश जारी 
गनु�  पन�स�मको अव�था िव�मान रहेको नदेिखएकाले 
िनवेदन मागबमोिजम परमादेश जारी गरी रहन परने ।

१५. श�दमा शि� ह��छ भिन�छ । कुनै 
श�दले मािनसको अ�तर-मनलाई छु�छ र आनि�दत 
त�ुयाउदँछ, कुनै श�दले पीडा-बोध गराउछँ । भाषा, 
श�द, ��तिुत, वण�-िव�यास ज�ता कुरामा लेखक�य 
बिु�मता र कलाको सयंोजन अपेि�त रह�छ । सदभ्ाव 
र सिह�णतुामा आधा�रत िसज�नशील र �गितशील 
समाजको िनमा�ण हामी सबैको चाहना र िज�मेवारीको 
िवषय हो । �यसैले हा�ा कम�ह� पिन �यही अभी� 
�ाि��ित प�रलि�त ह�न ु पद�छ । हा�ो लेखक�य, 
�काशक�य वा वैयि�क �वत��ताको उपभोग गदा� 
अ�को वैयि�क �ित�ामा आचँ आउने वा आघात 
पन� अव�था देिखन ु शोभनीय ह�दँनै । “िव�ान् लाई 
इसारा नै काफ� ह��छ” भ�ने कहावत पिन छ । �यसैले 
“ऐलानी” तथा “निथया” को अक� सं�करण �काशन 
गदा� तथा अ�य कुनै सािह�य िसज�ना गदा� स�बि�धत 
�यि�, वग� वा समदुायको भावनामा आघात नप�ुनेतफ�  
िवप�ीह� लेखक / लेिखका तथा �काशकह�को 

१०१५९ - िमना नेपाली िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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समिुचत �यानाकष�ण ह�ने कुरामा यो इजलास िव�ास 
�य� गद�छ । 

१६. �रट िनवेदकह�ले कितपय 
समसामियक मह�वका सामािजक, आिथ�क, 
सां�कृितक िवषयह�मा समेत �याियक उपचारको 
अपे�ा राखेको देिख�छ । लोक क�याणकारी 
रा�यको अवधारणाअनसुार नाग�रकको सव�तोमखुी 
िहत र क�याण, हक अिधकारको सरं�ण तथा वादी 
समदुायको लािग समानता र स�मानपूण� राि��य 
जीवनमा �वाहीकरणस�ब�धी ��ह� पिन उपि�थत 
भएका छन् । �रट िनवेदनमा िमित २०६४/६/२८ 
मा नेपाल सरकार र वादी अिधकार संघष� सिमितका 
बीच भएको सहमितको काया��वयन ह�न ु पन� �सङ्ग 
पिन उठाइएको देिख�छ । सहमित भएको दशक 
पिछस�म पिन प�रि�थितमा आशातीत प�रवत�न नह�न ु
शोभनीय कुरा देिखदँनै । वादी समदुायको िहत-र�ा र 
क�याणका लािग सरकारको तफ� बाट सिुनि�त ग�रन ु
पन� नीितगत �प�ता र काय��ममा �भावका�रता अझै 
देखा नपरकेो �तीत ह��छ । वादी समदुायलाई लि�त 
गरी �योग ग�रने भाषा, श�द, शैली तथा उनीह��ित 
ग�रने �यवहारका कुरामा पिन सदभ्ाव र स�मानपूण� 
�ि�कोण अपनाउन वा�छनीय देिखएको छ । यही �रट 
िनवेदनलाई समेत कुनै रहर, बिु�-िवलास वा वौि�क 
स�तिु�को िवषयको �पमा नभएर वादी समदुायको 
आ�मस�मान र �ित�ामा परकेो चोट, पीडा तथा 
आघातको औपचा�रक अिभ�यि�को �पमा ब�ुन 
सिकने अव�था देिख�छ । उि�लिखत सम� िवषय 
र प�मा िवचार गरी देहायबमोिजम गनु� , गराउन ुभनी 
देहायका िवप�ीह�का नाउमँा यो िनद�शना�मक आदेश 
जारी ग�रएको छः

क. िमित २०६४/६/२८ मा नेपाल सरकार र 
वादी अिधकार संघष� सिमितका बीच भएको 
सहमितको काया��वयन गन� आव�यक 
कानूनी तथा नीितगत �यव�था िमलाई 

लि�त समदुायसमेतको सहभािगतामा 
आव�यक सामािजक सधुार, आिथ�क 
िवकास, सा�ँकृितक संर�ण तथा सचेतना 
अिभविृ�स�ब�धी काय��म स�चालन गनु� , 
गराउन ु भनी नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, गहृ म��ालय, 
मिहला, बालबािलका तथा जे� नाग�रक 
म��ालय; एवम् स�चार तथा सूचना �िविध 
म��ालयसमेतको नाममा यो िनद�शना�मक 
आदेश जारी ग�रएको छ ।

ख. वादी समदुायलगायत कुनै पिन जात 
जाित, धम�, वण�, �े�, स��दायका 
मािनसह�को मान-मया�दा, इ�जत-�ित�ा र 
आ�मस�मानमा आघात प�ुने, कसै�ित घणृा, 
�ेष वा वैमन�यता उ�प�न गन�, सा��दाियक 
दभुा�वना फैलाउने ज�ता श�द-िच�सिहतका 
चलिच�ह�को �दश�न गन� कुरामा िनय��ण 
कायम गन� नेपालको संिवधान एवम् �चिलत 
कानून�ारा िनद�िशत दायरामा रही �भावकारी 
�पमा िनयमनकारी भूिमका िनवा�ह गनु�  भनी 
चलिच� बोड� तथा चलिच� जाचँ सिमितका 
नाउमँा यो िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रएको छ ।

१७. ��ततु आदेशको जनाउ 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत:- ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७५ साल फागनु १५ गते रोज ४ शभुम् । 
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
फैसला िमित : २०७५।१०।८

०६७-WO-०५५८

म�ुाः उ��ेषण

प� / �रट िनवेदक : उपे��िव�म शाहको अिधकृत वारसे 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. १६ �हेपी ब�ने शा�तदेवी म�ल

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 

वडा नं. ७ चाबिहलि�थत मालपोत काया�लय, 
चाबिहलसमेत

 § छुट ज�गा दता�को हद�याद नाघेको कैय� 
दशक पिछ छुट दता�को नाममा िनवेदन 
प�यो भ�दैमा सो ज�गा दता� गनु� पन� वा 
तेरो मेरोमा सनुाउन ुपन� बा�यता मालपोत 
काया�लयलाई नरहन े।

(�करण नं.६)
 § िफ�डबुकमा कुनै नाम उ�लेख भयो 

भ�दैमा सो कुराले िववािदत स�पि�मा 
िनवेदकको हक भई हा�यो भ�न िम�दैन । 
�थािपत हकस�मको �रट ��ेबाट �चलन 
ह�ने हो । हक नै �थािपत छैन भन ेसो हकको 
उ�लङ्घन भयो भ�ने ��न उठ्न नस�ने ।

(�करण नं.७)

प� / �रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
मदन र�ेमी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वाली

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मालपोत ऐन, २०३४
 § ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९

आदशे
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान २०६३ को धारा १०७ (३) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको ��ततु म�ुाको 
संि��त त�य एव ंठहर यस�कार छ:

सािबक �यान शाहको संवत् १८८९/९/१२ 
को पोता पशपुित पाटी गठुी सवा�ङ्ग माफ� िबता� 
लगतअ�तग�त देउपाटन िसमडोल बालािपट मौजा 
िभड्ने िमित २०४२/१२/५ को िनण�यले रकैर प�रणत 
भएका काठमाड� िज�ला गोठाटार गा.िव.स. वडा नं. ५ 
िक.नं. २७, ३५,३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४३ र १६० 
का ९ िक�ा ज�गाह� पूण�च�� शाह र उपे�� िव�म 
शाहको नाममा संय�ु दता� भई िमित २०६०/६/७ 
गतेको िनण�यले मेरो बबुा उपे�� िव�म शाहको नाममा 
एकलौटी हक कायम भइसकेको लगत र �े�ता 
िभडेको काठमाड� िज�ला गोठाटार गा.िव.स. वडा नं. 
५ िक.नं. १७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, 
२२८, २२९, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, 
२३९, २४०, २४१, २४२ समेत १७ िक�ा ज�गा र 
�यी ज�गाका बीचमा रहेका दता� बाकँ� ज�गाधनी ल�मी 
नानी बनेनीको काठमाड� िज�ला गोठाटार गा.िव.स. 
वडा नं. ५ िक.नं. २२१, २२३, २२४, २२५, २२६ 
समेतका ५ सिहत ज�मा २२ िक�ा ज�गाह� नया ँ
नापीको िफ�डबकुमा काठमाड� िज�ला जोरपाटी 
गा.िव.स. वडा नं. ३ िसट १०२-१०६९-१६ िक.नं. 
७० र १६० िभडाई पूण�च�� शाहको हकवाला उपे�� 
िव�म शाहको म�जरुी�ा� छोरी म शा�तदेवी म�लको 

१०१६० - शा�तदवेी म�ल िव. मालपोत काया�लय, चाबिहलसमेत

�नण�य नं. १०१६०
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नाममा छुट ज�गा दता� गरी अिधकरणमा परकेो िक�ा 
ज�गाह� मअु�जा �योजनको िनिम� र अ�य िक�ा 
ज�गाह�को ज�गाधनी �माणप� पजुा� पाउ ँभनी िमित 
२०६७/०५/१० मा िनवेदन गरके� िथए ँ।

सािबक माफ� िवता�को लगत िभडी पूण�च�� 
शाहको �े�तामा िमित २०४२/१२/०५ र िमित 
२०६०।६।७ को िनण�यले उपे�� िव�म शाहको नाममा 
हक कायम भई िनिव�वाद रकैर हक भनी �मािणत 
भएको छ । उ� ज�गाको बीचमा ल�मीनानी बनेनीको 
दता� बाकँ� भनेको ज�गामा पिन मेरो िनवेदन परकेो सो 
ज�गासमेत मेरो चार िक�लािभ� पन� मालपोत ऐन, 
२०३४ बमोिजम म िनवेदकको नाउमँा छुट ज�गा 
दता� गरी िदन ु पन�मा सो नगरी िववािदत काठमाड� 
िज�ला गोठाटार गा.िव.स. वडा नं. ५ सािबक िक.नं. 
१७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२९, 
२३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, 
२४१ र २४२ का ज�गा पूण�च�� शाहको नाममा 
दता� अ�मािणत रहेको भए पिन, �ी पशपुितनाथको 
गठुी उ�लेख गरी गठुी काया�लयबाट गठुीमा दता�  गन� 
िनण�य भएको र िक.नं. २२१, २२३, २२४, २२५ 
र २२६ को ज�गा ल�मी नानी बनेनीको भएको एवम् 
िक.नं. २२१ को ज�गाको िकसानको बेहोरामा यो ज�गा 
वडाको हो, िक.नं. २२९ को ज�गा पशपुितनाथ गठुी 
भनी उ�लेख भएकोले िनवेदकले उ� ज�गा स�ब�धमा 
ठोस �माण िदन नसक� िनवेदकको मागबमोिजमका 
ज�गा सवा�ङ्ग माफ� िवता�को लगतबाट िभड्ने यिकन 
ह�न नसकेको भनी मालपोत काया�लय चाबिहलबाट 
िमित २०६७/०६/१९ मा भएको गै�कानूनी  िनण�यबाट 
मेरो नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा १३ र १९ 
समेत�ारा �द� हकमा आघात प�ुन गएकाले उ� 
िनण�य बदर गरी मेरो हक संर�ण तथा �चलन गन� 
अ�य वैकि�पक उपचारको माग� नरहेकाले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ 
बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पूण�च�� 

शाहको हकवाला उपे�� िव�म शाहको म�जरुी�ा� 
छोरी म शा�तदेवी म�लको नाममा छुट ज�गा िदन ुभनी 
मालपोत काया�लय चाबिहलको नाममा परमादशे जारी 
ग�रपाउ ँ भनी उपे�� िव�म शाहको वारसे शा�तदवेी 
म�लले यस अदालतमा दायर गरकेो �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी मालपोत काया�लय चाबिहलसमेतलाई 
सूचना पठाई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमा पठाई िदनू । िनवेदकको मागबमोिजम 
आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो आदेश �ा� भएका 
िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ िलई आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत 
ह�न ुभनी �रट िनवेदनको १ �ित न�कल साथै राखी 
िवप�ी �ी पशपुितनाथ अमालकोट कचहरीसमेतलाई 
स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना पठाई 
िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने िमित २०६७/६/४ को 
यस अदालतको आदशे ।

िवप�ीले ियनै ज�गाका स�ब�धमा �ी 
पशपुितनाथ अमालकोट कचहरीसमेतलाई िवप�ी 
बनाई ०६५-WO-०१२० को �रट दायर गरकेोमा यस 
गठुीको तफ� बाट यथाथ� िववरण खलुाई िलिखत जवाफ 
पेस गरपेिछ दाबी �मािणत गन� सि�दन भनी म�ुा िफता� 
िलन ुभएको हो । अिहले ितनै अिघ�लो िफता� िलएका 
�रटका कुरा हािसल गन� अदालतलाई गमुराहमा पारी 
मालपोत काया�लयले िक.नं. २२३, २२४, २२५, 
२२६, २२९ समेत ५ िक�ा ज�गा �ी पशपुितनाथ 
अमालकोट कचहरी गठुीका नाममा दता� भई िनवेदकको 
नाममा दता� गन� निम�ने ह�दँा िनण�यमा िच� नबझुेमा 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गनु�  होला भनी 
भएको िनण�यउपर साधारण �े�ािधकारको �योग नगरी 
�रट िलई स�मािनत अदालतसम� दायर गरकेो �रट 
हकदैया नभएको साथै काय�िविधगत �ूिटसमेत ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ी 
पशपुितनाथ अमालकोट कचहरी तथा आ�नो हकमा 
समेत पशपुित �े� िवकास कोषका सद�य सिचव 
सिुशल नाहाटाले यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकले दता� नामसारी माग गनु�भएको 
काठमाड� िज�ला गोठाटार वडा नं. ५क िक.नं. १७१, 
१७२, १७४, २२८, २२९, २३६, २३७, २३९, 
२४०, २४१, २२२, २३५, २४२ का ज�गाह� 
पूण�च�� शाहको नाममा दता� अ�मािणत मोठ �े�ता 
कायम रहेकोमा नापीको िफ�डबकुमा �ी पशपुितनाथ 
गठुी उ�लेख भएकोमा सोम�ये कितपय िक�ा ज�गाह� 
गठुी कायम गन� िनण�य भएकोमा सोउपर िनवेदकले �रट 
दायर गरकेोमा िनवेदकले नै �रट िफता� िलएको र गठुी 
काया�लयले गरकेो िनण�य बदर भएको नदेिखएको । 

िक.नं. २२३, २२४, २२५, २२६ का 
ज�गा नापी िफ�डबकु र मोठ �े�ताबाट ल�मी नानी 
बनेनी कायम रहेको, िक.नं. २२१ र २२९ ज�गा नापी 
िफ�डबकुमा मोही उ�लेख भई िकसानको बेहोरामा 
वाणाको ज�गा र ज�गाधनीको बेहोरामा पशपुितनाथको 
ज�गा देिखएको । िक.नं. २२१ मा ज�गाधनी खाली र 
िक.नं. २२९ को ज�गा गठुीको नाममा दता� बाकँ� भएको 
ह�दँा पूण�च�� शाहको भ�न सिकने अव�था नरहेको । 
उपे�� िव�म शाहले छुट ज�गा दता� माग गरकेा उ� 
िक�ा ज�गाह� �माणको अभावमा सवा�ङ्ग माफ� 
िवता�को लगतबाट दता� ह�ने भ�ने यिकन ह�न नसकेको 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम िनजको नाममा दता� 
ह�न नस�ने भनी िमित २०६७/०६/१९ मा िनण�य 
भएकोमा सोमा िच� नबझेु पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा पनुरावेदन गन� जान ुभनी उ�लेख भएकोमा 

सोबमोिजम पनुरावेदन अदालत, नगई यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त �रट दायर गरकेोमा 
निमलेकाले िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको मालपोत काया�लय चाबिहल एवम् 
�मखु मालपोत अिधकृतको तफ� बाट यस अदालतमा 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदक शा�तदेवी म�लका छोरा जनकराज म�लले 
दाबीका ज�गाह� सािबक �े�ताको आधारमा 
उपे��िव�म शाहका नाउमँा दता� गनु�पन�मा नगरेको 
मालपोत काया�लयको िनण�य बदर ह�नपुछ�  भनी रा�न ु
भएको भनाइ र ��ततु �रट िनवेदनमा स�रक ह�न 
पाउ ँ भनी इजलाससम� िनवेदन पेस गन� जानक� 
शाहका कानून �यवसायी िव�ान्  अिधव�ा �ी मदन 
र�ेमीले उपे�� िव�म शाहको वारसे भई िनजक� 
छोरी शा�तदेवी म�लले ��ततु �रट िनवेदन दायर 
गरकेोमा �वयं उपे�� िव�म शाहको म�ृय ुभइसकेको 
अव�थामा िनज शा�तदेवी म�लले म�ुा सकार गन� 
कानूनी हैिसयत नभएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
�याययो�य नभएको ह�दँा िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भनी तथा मालपोत काया�लयको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वालीले 
कानूनबमोिजम गठुीका नाममा दता� भएका ज�गा 
छुट दता�  ग�रपाउ ँभनी िनवेदकले माग गद�मा �रटको 
मा�यमबाट हेन� निम�ने ह�दा ँ िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
 उपयु�� बहस िजिकर भएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो । 

२. मेरो िजज ुबाजे चौत�रया �यान शाहको 
नाममा िव.सं. १८८९ सालको �.१२ मा पशपुितमा 
िनमा�ण ग�रएको पाटी गठुी सवा�ङ्गमाफ� िबता� 

१०१६० - शा�तदवेी म�ल िव. मालपोत काया�लय, चाबिहलसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, चैत

2316

लगतबमोिजम िसमडोल पाखो खेत िभड्ने वहाकँो 
एक मा� छोरा गौरी�साद शाहले कण�ल कमा�डर 
तेजबहादरु राणालाई भोग ब�धक� िदई िब�� िलनिुदन ु
भएको ज�गा िनजका नाताका रणिव�म शाहले हक 
सफा गरी संवत् १९७९ सालमा लालमोहर न�कल 
पाएको, २०२१ सालको नापीले िनजका छोरा पूण�च�� 
शाहको नाममा नापन�सा भई दता� �े�ता कायम भई 
अ�मािणत रहेको सािबक गोठाटार वडा ५क िक.नं. 
१७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२८, 
२२९, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, 
२३९, २४०, २४१, २४२ समेतका िक�ा ज�गा 
पूण�च�� शाहका हकवाला उपे�� िव�म शाहका नाममा 
दता� गराई पाउ ँ भनी उपे�� िव�म शाहको अ.वा. 
शा�तदेवी म�लले मालपोत काया�लय चाबिहलमा 
िमित २०६४।११।४ मा िनवेदन िदएको देिख�छ । सो 
िनवेदनपूव� पिन िमिसल तामेलीमा रहेकोमा तामेलीबाट 
जगाई ज�गा दता� नामसारी ग�रपाउ ँिमित २०६४।२।२, 
२०६४।२।३ र उि�लिखत िक�ा ज�गाह�म�ये केही 
िक�ा ज�गा गठुी काया�लयले ज�गा दता� कारबाहीका 
लािग सूचना िनकालेको र उ� ज�गा स�ब�धमा अ�य 
हकदारह�लाई कुनै मौका निदई कारबाही चलेको ह�दँा 
ज�गा दता� रो�का ग�रपाउ ँभनी िमित २०६४।२।२४ 
मा यी नै शा�तदेवी म�लले मालपोत काया�लयमा 
िनवेदन िदएको देिख�छ ।

३. िनवेदकले दता� नामसारी माग गरकेा 
काठमाड� िज�ला गोठाटार वडा नं. ५ िक�ा नं. 
१७२, २१९, २२२, २२७, २२८, २३७, २३८, 
२३९, २४०, २४१ र २४२ समेत ११ िक�ा 
ज�गाह� �ीपशपुितनाथ अमालकोट कचहरीको िमित 
२०६५।१।८ को िनण�यअनसुार गठुीमा दता� गन� िनण�य 
भई गठुीका नाममा कायम भएकोमा सो िनणयउपर 
उपे�� िव�म शाहको तफ� बाट यस सव��च अदालतमा 
�रट दायर भएकोमा कारबाही चिलरहेको अव�थामा 
िनवेदक आफँैले िनवेदन िदई िमित २०६७।६।८ मा 

�रट िनवेदन िफता� िलएकोसमेत देिख�छ । 
४. मािथ उि�लिखत ज�गासिहत काठमाड� 

िज�ला गोठाटार गाउ ँिवकास सिमित वडा ५क िक.नं. 
१७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२८, 
२२९, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, 
२३९, २४०, २४१, २४२ समेत ज�गाह� नापीको 
िफ�डबकुमा �ी पशपुितनाथ गठुी भनी बेहोरा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । साथै िक.नं. २२३, २२४, २२५, र 
२२६ का ज�गा नापी िफ�डबकु र मोठ �े�ताबाट 
मोही महलमा ल�मी नानी बनेनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । मािथ उि�लिखत िक.नं. का ज�गाह� छुट 
दता� ग�रपाउ ँभनी उपे�� िव�म शाह र जानक� शाहको 
िनवेदन दाबी रहेकोमा उ� ज�गाह� सवा�ङ्ग माफ� 
िवता�को लगतबाट दता� गन� लगत िभड्ने यिकन ह�न 
स�ने पिन देिखएन । अत: उपे�� िव�म शाह र जानक� 
शाहको नाममा उपयु�� िक�ा ज�गा छुट ज�गा दता� ह�न 
नस�ने र यो िनण�यमा िच� नबझेु पनुरावेदन गन� �ी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा जानहुोला भनी िमित 
२०६७।६।१९ मा मालपोत काया�लय चाबिहलबाट 
िनण�य भएको दिेख�छ । 

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को 
उपदफा २ मा ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम नाप 
न�सा भएको कुनै ज�गा दता� गन�स�म छुट भएकोमा उ� 
ज�गाको सािबक दता�, ितरो र भोगसमेतको आव�यक 
छानिबन गरी तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा�रसमा 
तोिकएको �ि�या अपनाई मालपोत काया�लयले 
�य�तो ज�गा दता� गन� स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको 
दिेख�छ । साथै सोही ऐनको दफा ३१ मा २०७२ मा 
संशोधन ह�नअुगािड मालपोत काया�लयको िनण�यउपर 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन ला�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�थासमेत रहेको देिख�छ । नापीको समयमा नापी 
काया�लयले तयार गरकेो िफ�डबकुको िकसानको 
महलमा यो ज�गा �ी पशपुितनाथ गठुीको ज�गा हो भनी 
उ�लेख भएको िक�ा नं. १७२, २१९, २२२, २२७, 
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२२८, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१ र २४२ 
का ज�गाह� �ीपशपुितनाथ अमालकोट कचहरीको 
िमित २०६५।१।८ को िनण�यअनसुार गठुीमा दता� गन� 
िनण�य भई �ीपशपुितनाथ गठुीका नाममा कायम गरकेो 
देिखयो । सािधकार िनकाय अमालकोट कचहरीको 
सािबकदेिख नै गठुीमा रहेका ज�गाको संर�ण गन� 
कानूनी दािय�व रहेको र सोबमोिजम गठुीमा दता� 
गराएको बेहोरा उ�लेख भएको र सोउपर परकेो �रट यी 
िनवेदकतफ� बाट िफता� पिन िलएबाट सो ज�गाह�को 
हकमा िववाद टुङ्गीसकेको भ�न पन� ह�न आयो । 

६. ��ततु म�ुामा दता� माग गरकेो ज�गा 
पशपुितनाथ गठुी भ�ने िफ�डबकुको बेहोराबाट 
देिखएको छ । आरा�यदेव �ी पशपुितनाथको नाउमँा 
राजादेिख सव�साधारणसमेतले र देशिभ� र बािहर 
रहेका भ�जनह�ले धमा�थ�िनि�त गठुी राखेको 
कुरा इितहासले बताउछँ । यस अदालतले िनवेदक 
तलुसी िसखंडा िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को  काया�लयसमेत भएको ने.का.प. 
२०७४ अकं ७ िन. नं. ९८४९ उ��ेषण म�ुामा 
पशपुितनाथज�तो �ाग ऐितहािसक एवं परुाताि�वक 
मह�वको िव�व स�पदा सूचीमा परकेो धािम�क स�पदाको 
र�ा गनु�  रा�यको राि��य एव ंअ�तरा�ि��य कत��य ह�न 
आउने भ�ने िस�ा�त �ितपादन गरकेोसमेत स�दभ�मा 
िववािदत ज�गाको िवषयलाई हेनु�पन� ह��छ । िववािदत 
ज�गा गोठाटारमा रहेको र गोठाटारमा पशपुितनाथ 
गठुीका अ�य ज�गाह�समेत रहेको अव�थामा 
यो िवषयव�तकुो अ��यस�म नपगुी सबै िवषयको 
अनसु�धान नगरी कसैको नाम िफ�डबकुमा लेिखयो 
भ�दैमा वा जोताहा जिनयो भ�दैमा �यि�को ह�न स�छ 
भ�न िम�दनै । २०२१ सालको नापीको िफ�डबकुमा 
�ी पशपुितनाथको नाम प�रसकेको ज�गा कसैको 
बे�मािणक र शंका�पद लगतको आधारमा �यि�को 
स�पि� मानी दता�  ह�ने िवषय नै होइन । एकभ�दा बढी 

प�ह�ले दाबी गरकेा छन् वा कुनै अड्डा अदालतले 
तेरो मेरोमा जान भनी सनुाएको अव�था छ भ�दमैा वा 
प�ह� आपसमा िववाद िलई आए भ�दैमा दईुम�ये एक 
प�को नाममा ज�गा दता�  ग�रहा�न ुपछ�  भ�ने ह�दँैन । मठ 
मि�दरका नाम परकेा स�पि�ह� ती स�पदाकै नाममा 
रहन ुपछ�  । �यसो गन� सकेमा मा� हा�ो धम�, पर�परा र 
सं�कृित जोिग�छ । यस िवषयमा अदालतलगायत सबै 
स�बि�धत िनकाय िवशेष �पमा चनाखो रहन ु पछ�  । 
धम�, स�ँकृित र स�पदा रा��को पिहचानसगँ जोिडएको 
िवषय हो यसको संर�णमा रा�यका सबै िनकाय ला�न ु
पद�छ भनी अिधव�ा �काशमणी शमा�समेत िनवेदक र 
िवप�ी नेपाल सरकार मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत 
भएको उ��ेषण परमादेश म�ुामा ने.का.प.२०६४ 
अकं १० िन.नं. ७८८५ िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको अव�था छ । ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को 
दफा ८ मा नाप जाचँको काम र दता� �े�ता तयार 
गन� काम समा�त भएपिछ ज�गाधनी दता� �माण 
पजुा� तयार गरी स�बि�धत ज�गावाला वा िनजको 
�ितिनिधलाई िदनपुन�छ सोमा िच� नब�ुने �यि�ले 
साठी िदनिभ� तोिकएको अिधकारीसम� कारणसिहत 
उजरु गन� स�नेछ भ�ने कानूनी �यव�थािवपरीत छुट 
ज�गा दता�को हद�याद नाघेको कैय� दशकपिछ छुट 
दता�को नाममा िनवेदन प�यो भ�दैमा सो ज�गा दता� 
गनु�  पन� वा तेरो मेरोमा सनुाउन ुपन� बा�यता मालपोत 
काया�लयलाई रहदैँन ।

७. ��ततु िववादमा �ी पशपुितनाथ 
अमालकोट कचहरी, �ी पशपुित �े� िवकास कोषलाई 
िवप�ी बनाएकोमा िवप�ीम�ये अमालकोट कचहरीको 
तफ� बाट िलिखत जवाफ पेस गरकेो पाइएन भने �ी 
पशपुित �े� िवकास कोषबाट िलिखत जवाफ पेस 
गरकेो पाइए तापिन बहसमा कोही उपि�थत भएको 
पाइएन । िज�मेदार िनकायबाट ��ततु िववादमा 
दखेाएको उदािसनता र लापरवाही अ��य छ । िशव� 
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र ���को र�ा गनु�  सबैको कत��य हो । भगवान् �ी 
पशपुितनाथको स�पि�, स�पदा र प�रसरको र�ा गन� 
दािय�व भएका स�ंथाह�को त सव�प�र कत��य हो 
भ�ने कुरामा अदालत �प�ट छ । �यसैले यो लापरवाही 
छ भनेर अदालत चपु लागेर ब�ने वा बे�मािणक 
कुराह�को पिछ ला�ने कुरा भएन । यहा ँ िनवेदकले 
जनु गोठाटार गा.िव.स. वडा ५क िक.नं. १७१, १७२, 
१७४, २१९, २२२, २२७, २२८, २२९, २३३, 
२३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, 
२४१, २४२ समेतका िक�ा  ज�गाह� दता�  ह�न ुपन� 
भनी िजिकर िलएका छन् सोही िवषयमा यसअिघ परकेो 
�रट िमित २०६७।८।६ मा िफता� िलइसकेको अव�था 
एकातफ�  छ भने िफ�डबकुमा कुनै नाम उ�लेख भयो 
भ�दैमा सो कुराले िववािदत स�पि�मा िनवेदकको 
हक भई हा�यो भ�न िम�दैन । �थािपत हकस�मको 
�रट �े�बाट �चलन ह�ने हो । हक नै �थािपत छैन 
भने सो हकको उ�लङ्घन भयो भ�ने ��न उठ्न 
स�दनै । यस ि�थितमा िनवेदकसमेतको माग 
अ�वीकार गरी मालपोत काया�लय चाबिहलबाट 
िमित २०६७।६।१९ मा भएको िनण�य कानूनिवपरीत 
नदिेखदा सो बदर ह�नपुन� अव�था देिखएन ।

८. अत: उि�लिखत आधार कारणबाट 
मालपोत काया�लय चाबिहलबाट पया�� �माणको 
अभावमा िनवेदकको मागबमोिजम छुट ज�गा दता� गन� 
िमलेन भनी िमित २०६७।६।१९ मा भएको िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी छुट ज�गा दता� गरी 
िदन ु भ�ने परमादशेको आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भनी दायर भएको ��ततु िनवेदन यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�ािधकार आकिष�त ह�ने 
अव�था नदिेखदँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी यो आदेशको �ितिलिप 
सबै िमिसलमा रा�न ु र जानकारीका लािग मालपोत 
काया�लय चाबिहल, पशपुित अमालकोट कचहरी र 

�ी पशपुित �े� िवकास कोषमा पठाई िदई िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
इित सवंत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७३।८

०७३-CI-१७७१

म�ुाः शेषपिछको बकसप� िलखत बदर

िनवेदक / वादी : कृ�ण�सादको छोरा िज�ला धनषुा 
रघनुाथपरु गा.िव.स. वडा नं.७ घर भई हाल 
काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं.११ 
ि�परु�ेवर ब�ने प�ुषो�म �साद मान�धर

िव��
��यथ� / �ितवादी : �व. कृ�ण�साद मान�धरको 

छोरी ब�ुकृ�ण मान�धरको �ीमती काठमाड� 
िज�ला का.म.न.पा. वडा नं.२९ ठमेल ब�ने 
उमा मान�धरसमेत

�नण�य नं. १०१६१
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 § वृ� र िबरामी भई रोगले िसिक�त भएका 
�यि�ले ग�रिदएको स�पि�को हक 
ह�ता�तरणको िलखतलाई �य�तो िलखत 
गनु� पना�को कारणको पृ�भूिमसिहतको 
प�रि�थित, कूल स�पि�को अव�था, उ� 
स�पि�सगँ अिंशयार एव ं हकवालाको 
आव�ता र सलं�नताको ि�थित, स�पि� 
ह�ता�तरण ग�रिदने �यि��ित िनजका 
अिंशयार एव ं हकवालाले पालन पोषण 
�याहार स�भार एव ंउिचत देखरखेसिहतको 
उपचार र साथै म�ृयुपय��त सद ्गत एव ं
काजि�या आिदको स�ब�धमा गरकेो 
िज�मवेारी एवं कत��यह�, �यसरी हक 
ह�ता�तरण गरकेो स�पि�लाई सोको 
भौितक सरंचना एव ं�कृितबाट दुवै प�ले 
भोग एवं �योग गन�मा ह�ने सहजता र 
असहजता इ�यािदसमेतलाई म�यनजर 
राखेर िलखत ग�रिदने �यि�को उमेर 
र �वा��यको अव�थासगँ जोडेर नै 
�यायोिचत �पमा हनुे�पन� ।

(�करण नं.६)

िनवेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी ह�रहर दाहाल र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
�स�न कृ�ण दास

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी रामच�� �साद वण�वाल र अिधव�ा �ी 
�वि�तका दलुाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�: 
 माननीय �यायाधीश �ी नागे��लाल कण�
 काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�: 
 माननीय �यायाधीश �ी िवनोद शमा�
 माननीय �यायाधीश �ी थीरबहादरु काक�
 पनुरावेदन अदालत, पाटन

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम पनुरावेदनको 
रोहबाट पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
एव ंठहर यस�कार रहेको छः- 

बबुा कृ�ण�साद मान�धर र आमा नारायणदवेी 
मान�धरबाट एक छोरा म िफरादी प�ुषो�म�साद 
मान�धर र ४ जना छोरीह� िवप�ीह� उमा मान�धर, 
रमा मान�धर, िनिलमा मान�धर र श�ुमाकुमारी मान�धर 
गरी ५ जना स�तानह� छ� । िददी बिहनीह� ४ जनाको 
िववाह भइसकेको छ । बबुा कृ�ण�साद मान�धरको 
२०३५ सालमा म�ृय ुभएको हो । बबुाको म�ृयपुिछ म 
िफरादी र आमा नारायणदेवी मान�धर गरी २ अंिशयार 
अशंब�डा भएको छैन । आमा नारायणदेवी मान�धर 
�या�सरको िबरामी भएकाले हेरचाह �याहार ससुार 
औषधी उपचारलगायतको छोराले गनु�पन� कत��य गरी 
आएकोमा आमा �या�सरको िबरामीको कारण िमित 
२०६८।९।१५ गते म�ृय ु भयो । आमाको म�ृयपु�ात् 
आमाको नाममा रहेको सबै स�पि�ह�मा सगोलको 
एक मा� अंिशयार म िफरादीको एकलौटी हक रहेको 
आमाका नाममा रहेको स�पि� नामसारी गन� भनी 
म�ृयदुता� र नाता �माणप� िलई मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारमा जादँा आमाको नामको काठमाड� 
िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ िक.नं. २२०१ को 
�े.फ.०–१–२–३ को घर ज�गा िमित २०६७।१२।१७ 
मा शेषपिछको बकसप�को िलखतबाट िवप�ीह� उमा 
मान�धर, रमा मान�धर, िनिलमा मान�धर र श�ुमा 
मान�धरको नाम उ�लेख गरी िमित २०६९।१।२० मा 
मालपोत काया�लय िड�लीबजारको िनण�यले नामसारी 

१०१६१ - प�ुषो�म �साद मान�धर िव. उमा मान�धरसमेत
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भई गएको कुरा िमित २०६९।५।८ मा न�कल सारी 
हेदा�  थाहा जानकारी ह�न आयो । मेरो छोरा प�ुषो�म 
मान�धरले मेरो हेरचाह नगरी छोरीह�ले गरकेो र मेरो 
शेषपिछ पिन धािम�क पर�पराअनसुार गनु�पन� कत��य 
पूरा गरी बाकँ� रहेको स�पि� ितमी छोरीह�ले खान ु
भनी मा.पो.का. चाबिहलबाट शेषपिछको बकसप� 
पा�रत भएको रहेछ । आमा नारायणदवेी मान�धर 
�या�सरको िबरामी परी हेरचाह �याहार ससुार औषधी 
उपचारलगायत स�पूण� काय� मैले नै गरकेो िथए ँ। उ� 
स�पि� ह�ता�तरण गदा� शेषपिछको बकसप� अ�लोह 
िददँा म एकाघरको छोराको म�जरुी िलन ु पन�मा सो 
नगरी िवप�ीह� िमलेमतोमा िमित २०६७।१२।१७ 
मा पा�रत िलनिुदन ुगरकेो शेषपिछको बकसप� िलखत 
बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िफरादप� । 

िवप�ी वादीले बबुा आमाको जीवनकालमा नै 
हेरचाह नगरी अलग िभ�न बसेको र बबुा कृ�ण�सादको 
म�ृयपु�ात् आमालाई हेरचाह, औषधी उपचार केही 
नगरकेोले आमालाई हामी छोरीह�ले साथैमा लगी 
पालन पोषण गरी �या�सरज�तो िबरामी परकेोले 
िविभ�न हि�पटलह�मा लगी औषधी उपचार गराउदैँ 
आएका िथय� । यसै अव�थामा आमाले आफू सवलै 
भएको अव�थामा हामीलाई मालपोत काया�लय 
चाबिहलमा लगी आ�नो भागमा पन� जित स�पि� 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १९(४) नं. बमोिजम 
आफूखसुी गन� पाउने स�पि� मा� शेषपिछको 
बकसप� िलखत पा�रत ग�रिदन ुभएको हो । आमालाई 
त�काल पालन पोषण गरी रहेक� म जेठी छोरी उमा 
मान�धरले उ� शे.व.को िलखतमा आमाको संर�कमा 
बसी सहीछाप गरकेो ह� ँ । हामीले आमाको औषधी 
उपचार एवं पालन पोषण र हेरचाह गरकेो कागजह� 
पेस गरकेा छ� । आमाले आफूखसुी गन� पाउने स�पि� 
मा� हामीलाई शे.व. गरी िदन ुभएकोले िवप�ीको हक 
अिधकारमा कुनै आघात नपरकेोले उ� िलखत बदर 
गनु�  नपन� ह�दँा िवप�ीको िफराद दाबी खारजे ग�रपाउ ँ

भ�नेसमेत बेहोराको उमा मान�धर, रमा मान�धर, 
िनिलमा मान�धरसमेत जना ३ को संय�ु �ितउ�र 
प� । 

िवप�ी वादी िनजको बबुा आमाको 
जीवनकालमा नै हेरचाह नगरी अलग िभ�न बसेको 
र बबुा कृ�ण�सादको २०३५ साल मङ्िसरमा म�ृय ु
भएको िथयो । सोप�ात् पिन िनजले आमालाई हेरचाह, 
औषधी उपचार केही नगरकेोले छोरीह�ले आमालाई 
साथैमा लगी पालन पोषण गरी िविभ�न अ�पतालह�मा 
लगी औषधी उपचार गराउदँै आएका िथय� । आमाको 
म�ृयपुिछ िनज छोरीह�ले नै दाहसं�कार तथा 
काजि�या गरकेा ह�न् । नारायणदेवी मान�धरले हामी 
लेखक तथा सा�ीह�को रोहबरमा हामी आमा छोराबीच 
अशंब�डा नभए पिन छोरा प�ुषो�म�साद मान�धर 
मसगँ नबसी मेरो घर �यवहारमा सहयोग नगरी अलग 
बसी आएको र म िबरामी र व�ृ अव�थामा औषधी 
उपचार र �याहार स�भार नगरी बेवा�ता गरी अलग 
बसी आएको र मेरो व�ृ अव�थामा ितमी छोरीह� उमा, 
रमा, िनिलमा र श�ुमा मान�धरले म बाचँ�ुजेल �याहार, 
स�भार, �वा��य उपचार गरकेो र मेरो म�ृयपु�ात् 
पिन हा�ो धािम�क पर�पराअनसुार जे जे गनु�पछ�  गन�छु 
भनी �रझाएबापत २ अंिशयारम�येको मेरो भागमा 
पन� आधा अंश खाए भनी हा�ो रोहबरमा दवैुजनाको 
म�जरुीमा नारायणदेवीले भनेबमोिजम िलखत तयार 
भई अड्डामा गई रखेा�मक तथा लेखा�मक ह�ता�र 
गरपेिछ हामी लेखक तथा सा�ीले द�तखत सहीछाप 
गरी िदएका िथय� । सो िलखत रिज��ेसन ह�ने समयमा 
मालपोत काया�लयबाट पढी बाची सनुाउदँा मतलब 
प�रणामसमेत बिुझसकेपिछ सहीछाप गरकेो र उ� 
िलखत काया�लयबाट �मािणतसमेत भएको हो । िनज 
नारायणदेवीलाई ललाई फकाई उ� िलखत पा�रत 
नगराएकाले उ�  िलखत बदर ह�नपुन� होइन । सो 
िलखत गरपेिछ छोरीह�ले िनज नारायणदवेी िबरामी 
ह�दँा िविभ�न अ�पतालमा लगी उपचार गराई िनजको 



2321

म�ृयपु�ात् पिन िनजको सद ्गत गरी काजि�यासमेत 
गरकेा छन् । सोहीबमोिजम पा�रत भएको िलखतको 
िलखत बदर ह�नपुन� होइन । िवप�ीको झ�ुा िफराद अ.बं. 
१८० नं. बमोिजम खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�वय�भलुाल मान�धर र च��दवे मान�धरसमेत जना 
२ को �ितउ�र िजिकर ।

यसमा आजै फैसला भएको फौ.नं. २२९३ 
को म�ुामा वादी दाबी नप�ुने गरी फैसला भएको ह�दँा 
सो फैसलासमेतको आधार �माणबाट ��ततु म�ुामा 
समेत वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७०/२/६ 
गतेको फैसला । 

��ततु म�ुामा का.िज.अ.बाट कुनै पथृक 
िनण�याधार अवल�बन नगरी आज यसै लगाउको 
जालसाजी म�ुामा भएको फैसलालाई मा� उ�ृत 
गरी सो फैसलाको आधारमा ��ततु म�ुामा दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर ह�दँा अित अ�यायमा परी लगाउको 
म�ुाको पनुरावेदनप�मा स�पूण� कुरा िववेचना 
ग�रसकेको ह�दँा सो पनुरावेदनलाई आधार मानी 
पाउन यो पनुरावेदन गरकेो छु । अत: उपयु��ानसुार 
स�ु अदालतबाट सू�म अ�ययन र िव�ेषण नगरी 
भएको फैसला अ.बं. २४, ८३, १८४क, �माण ऐनको 
दफा ३,५४ नं. दानबकसको महलको १, २ तथा �ी 
अंश धनको महलको १, २ नं. तथा ज.प. को १७ नं. 
समेतको �ितकूल भएको ह�दँा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी र पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम �याय पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
वादीको पनुरावेदन प� । 

यसमा आजै यसै इजलासबाट ०७०-CS-
०२३७ जालसाजी म�ुामा ��यथ� िझकाउने आदेश 
भएकोले ��ततु म�ुा पिन सो म�ुासगँ अ�तर�भावी 
ह�दँा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको िमित २०७१/७/१३ गतेको आदेश ।
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 

काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।२।६ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन 
भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७२/०२/३२ मा भएको फैसला ।

िनवेदक एकासगोलका अंिशयारह� बीचमा 
अशंब�डा नभएको प�रि�थितमा ७२ वष�को आमा 
�या�सरको िबरामी  रहेको अव�थामा सगोलको 
अिंशयार िनवेदक छोरालाई सरं�क सा�ी राखी मा� 
मलुकु� ऐन, २४ नं. बमोिजम  म िनवेदक एकासगोलको 
अिंशयार ह�दँाह�दँै पिन संर�क नराखी उमा मान�धर 
�वयं संर�क बसी िनज उमा मान�धरको घरमा 
गएको समयमा िमित २०६७।१२।१७ को शेषपिछको 
बकसप� दूिषत भएकोले बदर भागी छ । �व. आमा 
नारायणदेवी मान�धरले आ�नो �वा��य ि�थित र 
�व�छाले शेषपिछको बकसप� गरकेो भए संर�कको 
आव�यकता नै ह�दँैन िथयो । एकासगोलको निजकको 
हकदार म िनवेदक ह� ँ। यस त�यबाट आमाको संर�क 
म िनवेदकबाहेक अ�य कोही �यि� ह�न स�दैन । 
िववािहता िददीह� आमाको संर�क ह�न नस�ने ह�दँा 
वादी दाबी नप�ुने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला मलुकु� ऐन अ.ब.२४ नं. र ८३ नं. तथा 
दानबकसको १ र २ नं. �यव�था र ने.का.प. २०५१, 
अकं ८, प�ृ ६०२, िन.नं. ४९९४ मा �ितपािदत 
िस�ा�तको �ितकूल भएकोले उ� फैसला उ�टी 
गरी िफराद दाबीबमोिजम �याय पाउ ँ भ�ने बेहोराको 
पनुरावेदक वादी प�ुषो�म�साद मान�धरको 
दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन ।

यसमा यसै लगाउको ०७२-RI-०२६८ 
को शेषपिछको बकसप� िलखत बदर म�ुामा म�ुा 
दोहो�याउने िन�सा �दान भएको र सोही म�ुासगँ 
��ततु म�ुा अ�तर�भावी भएको ह�दँा ��तुत म�ुामा 
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समेत सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ तथा �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) (क) र (ख) 
अनसुार म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको 
छ भ�ने यस अदालतको िमित २०७४।२।२५ को   
आदशे ।

बाब ु कृ�ण�साद मान�धर जीिवत छँददैेिख 
छोरा प�ुषो�म�साद मान�धर अलग बसी आएको 
र बाब ु कृ�ण�साद मान�धरको म�ृय ु भएपिछ िबरामी 
आमा नारायणदेवी मान�धरको औषधी उपचार, 
�याहार र घर �यवहार चलाउनसमेत हामी छोरीह�ले 
आ�नै खच�बाट गरी आएकोमा आमा नारायणदेवी 
मान�धर र छोरा प�ुषो�म�साद मान�धर २ जना 
मा� अिंशयारह� भएकोमा स�पूण� चल अचल 
घर ज�गा �ी स�पि�मा २ भागको १ भाग आमा 
नारायणदेवी मान�धरको अंश हक भाग भएको र 
चल अचल �ी स�पि� घर मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १९ (४) नं  बमोिजम आफूखसु गन� पाउने 
िनजको अशं भाग स�पि� मा� हामी छोरीह�लाई 
अ�लोहसिहतका शेषपिछको बकसप� ग�रिदनभुएको 
हो । हामीले आमा नारायणदेवी मान�धरलाई ललाई 
फकाई शेषपिछको बकसप� िलिखत पा�रत गराएका 
होइन� । आमा नारायणदेवी मान�धर आफँै मालपोत 
काया�लय चाबिहल काठमाड�मा हामीलाई लगी 
स�पूण� स� े साचँो �यवहारबाट उ� शेषपिछको 
बकसप� रिज��ेसन पा�रत ग�रिदनभुएको छ । हामी 
छोरीह�लाई शेषपिछको बकसप� गरी िदनको लािग 
िवप�ी प�ुषो�म�साद मान�धरलाई अ. ब.२४ नं. 
८३ नं. बमोिजम सरं�क रा�न ु पन� ज�री छैन । 
िनज आमा नारायणदेवी मान�धरलाई औषधी उपचार 
पालन पोषण �याहार स�भारसमेत गरी आउने जेठी 
छोरी म उमा मान�धरले आमालाई सरं�ण गरी आएको 
ह�नाले नै उ� शेषपिछको बकसप� िलखतमा आमाको 
सरं�कमा सहीछाप गरकेो ह� ँ । उ� शेषपिछको 
बकसप� िलखत हामी �ितवादी उमा मान�धर र रमा 

मान�धर िनिलमा मान�धर र स�ुमा कुमारी मान�धरले 
मा�ै आ�नै खच�बाट औषधी उपचारसमेत गर ेगराएको 
ओम अ�पताल, गंगालाल अ�पताल र िव. ए�ड िव. 
अ�पतालको स�कल �माण कागजातह� फोटोह� 
पेस गरकेा छ� । स�कल �माण कागजको अभावमा 
िवप�ी वादी प�ुषो�म�साद मान�धरको मौिखक 
भनाइ नै �माणको �पमा �हण गन� िम�दैन । अतः 
पनुरावेदक अंिशयार भए पिन आमा म�ुय भएको 
र आमाको पालनपोषण, औषधी उपचार र �याहार 
स�भार पनुरावेदकले नगरकेोले आमाले आ�नो अंश 
हक भागको स�पि� मा� कानूनबमोिजम शेषपिछको 
बकस ग�रिदएको ह�दँा वादी दाबी नप�ुने गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीह�को सय�ु िलिखत �ितवाद ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पनुरावेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल र िव�ान्  अिधव�ा 
�ी �स�न कृ�ण दासले पनुरावेदक प�ुषो�म मान�धर 
र िनजको आमा एकासगोलका दईु अिंशयार मा� 
रहेकोमा िनजह�बीच अशंब�डा भएको छैन । आमाको 
हेरचार पालनपोषण �वा��य उपचार पनुरावेदकले नै 
गद� आएकोमा िनजको म�जरुीबेगर थाहा जानकारी 
निदई ��यथ� िववािहता िददी बिहनीह� व�ृ आमाको 
संर�क सा�ी बसी शेषपिछको बकसप� िलखत 
पा�रत गरी िलनिुदन ुगरकेो काय� मलुकु� ऐन, अंशब�डा 
महलको १९(१), �ी अंशधनको १ र २ नं.  तथा अ.बं. 
२४ नं. को �यव�थािवपरीत भएकोले उ� िलखत 
बदर ह�नपुन�मा वादी दाबी नप�ुने गरी स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा उ�टी गरी 
इ�साफ पाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��यथ�ह�का तफ� बाट रहन ु भएका िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी रामच���साद वण�वाल र 



2323

अिधव�ा �ी �वि�तका दलुालले पनुरावेदक र आमा 
नारायणदेवी मान�धर दईु अंिशयारको रहेकोले दईु 
भाग अशंम�ये आमा नारायणदवेी मान�धरले मलुकु� 
ऐन, १९ (४) बमोिजम आफूखसु गन� पाउने आ�नो 
अंश भागमा पन� स�पि� मा� छोरीह�लाई पालन 
पोषण औषधी उपचार गरबेापत चलअचल स�पि� 
अ�लोहसिहतको शेषपिछको बकसप� पा�रत ग�रिदन ु
भएको हो । पनुरावेदकको अंश भागमा पन� स�पि� 
शेषपिछको बकसप� ग�रिदएको होइन । उ� िलखतलाई 
सदर कायम गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

उपयु�� त�य र उि�लिखत बहस  
िजिकरसमेत सनुी र िमिसल सलं�न कागजातह� 
अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७२।२।३२ मा भएको फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
पनुरावेदकको िजिकर प�ुन स�छ वा स�दैन ? भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, म पनुरावेदक 
र आमा नारायणदवेी मान�धर दईु मा� अंिशयार 
रहेकोमा म छोराको म�जरुी निलई काठमाडौ िज�ला 
का.म.न.पा. वडा नं.११ िक.नं.२२०१ को �े.फ.०-
१-२-३ को घर ज�गा मालपोत काया�लयको िमित 
२०६७।१२।१७ मा आमा नारायणदेवी मान�धरले 
आ�नो अंश भागजित स�पि� िवप�ी छोरीह�को 
उमा मान�धर, रमा मान�धर, िनिलमा मान�धर र 
श�ुमाकुमारी मान�धरलाई शेषपिछको बकसप� गरी 
िदएको र सोबमोिजम मालपोत काया�लयको िमित 
२०६९।१।२० को िनण�यले �ितवादीह�को नाउमँा 
नामसारी भएको कुरा िमित २०६९।५।८ मा जानकारी 
पाएकोले उ� शेषपिछको बकसप�को िलखत बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने िफरादको म�ुय दाबी रहेकोमा बाब ु
आमाको जीवनकालस�म प�ुषो�म मान�धरले 

अलग बसी आएको बाबकुो म�ृयपुिछ आमालाई 
�याहार ससुार औषधी उपचारसमेत नगरकेोले हामी 
छोरीह�ले आमाको �याहार ससुार र औषधी उपचार 
गरी �रझाएबापत आमाको अंश भाग पन� स�पि� मा� 
नामसारी ग�रिलएको हो । पनुरावेदकको अंश भाग िदएको 
नह�दँा उ� शेषपिछको बकसप� िलखत बदर ह�नपुन� 
होइन भ�ने �ितउ�र िजिकर रहेको देिख�छ । वादी 
दाबी नप�ुने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।२।६ मा फैसला भएको रहेछ । उ� 
फैसलाउपर पनुरावेदन परी स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ठह�याई पनुरावेदन अदालतबाट िमित 
२०७२।२।३२ मा भएको फैसलाउपर पनुरावेदक 
वादीको यस अदालतमा दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन 
परी दोहो�याई हेन� अनमुित �ा� भई िनणा�याथ� पेस ह�न 
आएको देिखयो ।

३. ��ततु म�ुामा बाब ुकृ�ण�साद मान�धर 
र आमा नारायणदवेी मान�धरको १ छोरा प�ुषो�म 
मान�धर र ४ छोरीह� उमा मान�धर, स�ुमा कुमारी 
मान�धर, िनिलमा मान�धर र रमा मान�धर रहेको     
छन् । �ितवादीह� िददी बिहनीको िववाह भइसकेको 
छ । बाब ु कृ�ण�साद मान�धरको म�ृयपु�ात् आमा 
नारायणदेवी मान�धर र छोरा प�ुषो�म मान�धर दईु 
अिंशयार मा� रहेको देिख�छ । आमा छोराबीचमा अंश 
ब�डा नभएको कुरा िववाद देिखदँनै ।

४. काठमाडौ िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. 
११ िक.नं. २२०१  �े.फ. ०-१-२-३ को घर ज�गा 
आमा नारायणदेवी मान�धरले आ�नो अशं भागमा पन� 
ज�गा �ितवादी छोरीह� उमा मान�धर, रमा मान�धर, 
स�ुमाकुमारी मान�धर र िनिलमा मान�धरलाई 
शेषपिछको बकसप� िमित २०६७।१२।१७ मा गरी 
िदएको मालपोत काया�लय काठमाड�को िमिसल संल�न 
बकस प� िलखतबाट देिख�छ । सोही िलखतको 
आधारमा यी �ितवादीह�ले आमा नारायणदवेीको 
म�ृयपु�ात् मालपोत काया�लयको िमित २०६९।१।२० 
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को िनण�यले का. िज. का. म. नं. पा. िक. नं. २२०१ 
�े�फल ०-१-२-३ को र.नं. ४८४० को घर ज�गा 
�ितवादीह� उमा मान�धर, रमा मान�धर, स�ुमा 
कुमारी मान�धर र िनिलमा मान�धरका नाममा 
नामसारी दता� भएको भ�ने ज�गाधनी �माण पजुा�बाट 
देिख�छ । उि�लिखत त�यबाट आमा छोरा दईु 
अंिशयार मा� एकासगोलमा रहेका र िनजह� बीचमा 
अंशब�डा भई नसकेको अव�थामा आमाले आ�नो 
अंश हकजित भनी शेषपिछको िलखत पा�रत गरी 
�ितवादी िववािहताह�लाई िदएको देिखयो । 

५. उपयु�� स�दभ�मा उपयु�� दाबी र 
�ितवादमा िजिकरमा िलइएका कानूनी �यव�थाह� 
हेदा�  मलुकु� ऐन �ी अशं धनको महलको १ नं.मा 
"क�या सधवा वा िवधवा �वा�नी मािनसले आ�नो 
आज�नको चल अचल आ�नो खुस गन� पाउँछन”् 
भ�ने ऐ.ऐ. को  २ नं. मा  "िभ�न भएको क�या, सधवा 
वा िवधवाले आ�नो अशं हकको अचल स�पि� 
आफूखुस गन� पाउँछन"् भ�ने र दानबकसको महलको 
१ नं. मा "आ�नो हक पु�ने स�पि� दान वा बकस 
गरी िदन ह��छ । आ�नो खुस गन� पाउनेबाहके अ�मा 
अिंशयार र हक पु�नेह�को म�जुरीको िलखत निलई 
वा सा�ी नराखी दानबकस ग�रिदन ह�दैँन" भ�ने 
�यव�था रहेको छ । यसैगरी �ितवादीह�ले आ�नो 
�ितवादमा िजिकर िलएको मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १९ (४) नं. मा "आफूखुस गन� नपाउने 
अव�थामा पिन आ�नो हकको अंश हक जित भने 
आफूखुस गन� पाउँछ" भ�ने �यव�था रहेको छ । �व. 
नारायणदेवीले िमित २०६७।१२।१७ मा �ितवादी 
छोरीह�लाई ग�रिदएको शेषपिछको बकसप�को 
िलखतलाई उपयु�� कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा 
��ततु िववादसगँ जोडेर हेदा�, उ� िलखत गदा�, सरं�क 
वा हकवालाको म�जरुी ह�न वा िनजह� िलखतको 
रोहबरमा ह�न आव�यक पन� नपन� ? एवं �य�तो 
िलखत गदा�, संर�क को ह�ने ? हेदा�, �थमतः मतृक 

वादी �ितवादीह�क� आमा नारायणदेवी मान�धर 
�या�सरको िबरामी भएकोले िमित २०६७।१२।१७ 
को शेषपिछको बकसप�को िलखतमा संर�कको 
�पमा बकसको िलखत िलने  नारायणदेवीको जेठी 
छोरी रहेक� छन् । आमा र म वादी छोराबीच अंशब�डा 
भएको छैन, हामी एकासगोलमा छ� । आमाको �याहार 
स�भार र रखेदखे मैले गरकेो छु । अतः आमाको 
संर�क आमासगँ नै एकासगोलमा बसेको एक मा� 
छोरा म वादी भएकोले मेरो म�जरुी एवं रोहबरिवना 
भएको उ� िलखत कानूनिवपरीत रहेको भ�ने वादीको 
दाबी रहेको छ । सो स�दभ�मा हेदा�  बबुा �व. कृ�ण�साद 
मान�धर र आमा �व. नारायणदेवी मान�धरका एक 
मा� छोरा यी वादी रहेका र िनजह�बीच अंशब�डा 
भएको अव�था छैन । �ितवादी ४ छोरीह� सबैको 
िववाह भइसकेको अव�था छ । आमा नारायणदवेी 
�या�सरको िबरामी भएक� र  िनजको उपचारमा वादी 
छोरा र �ितवादी छोरीह� कम बेसी दवैुजना संल�न 
रहेको अव�था दिेखन आउछँ भने म�ृयपु�ात् को 
दाहस�ंकार र काज ि�याको काय� धािम�क आ�ना 
रीितिथितअनसुार यी वादीले गरकेो अव�था िमिसल 
संल�न पेस भएका िचिक�सक�य परी�णका कागज 
एव ंफोटो �माणह�बाट देिखन आउछँ । उ� िलखत 
गदा�को अव�थामा मतृक आमा नारायणदेवीको उमेर 
७२ वष� र �या�सरज�तो कडा एवं ग�भीर रोगबाट 
��त रहेक� िछन् । ��ततु िलखतबाट स�पि� �ा� 
गन� �यि� दाताक� छोरीह� रहेका छन् । यी वादीले 
आमा �व.नारायणदवेी मान�धरलाई हेरचाह �याहार 
स�भार र उपचारसमेत नगरी िनज आमा आ�ना 
िववािहत छोरीह�कहा ँ गई बसेकाले यी वादी �व. 
नारायणदेवीको संर�क ह�न स�दनै भ�ने �ितवादीह� 
िजिकर रहेको छ । मतृक आमा नारायणदेवी र वादी 
छोरा एकातफ�  एकासगोलमा रहेका र िनजह�बीच 
अशंब�डा नभएको अव�थामा �व.नारायणदवेीको 
संर�क कानूनतः एकासगोलमा बसेका छोरा यी 
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वादी नै ह�ने अव�थालाई िववाद ग�ररहन ु पन� देिखन  
आउदैँन । �ितवादी छोरीह� एकातफ�  िववािहत छन् 
भने अक�तफ�  शेषपिछको बकसप� िलखतबाट स�पि� 
�ा� गन� �यि� नै छोरीह� भएको अव�थाले दाताबाट 
स�पि� �ा� गन� �यि�लाई नै दाताको कानूनी सरं�क 
ह��छ भनेर भ�न िस�ा�त एवं कानूनी आधारबाट पिन 
िम�दैन ।

६. मलुकु� ऐन अ.बं. को २४ नं. मा "........ 
उमेर पगेुका भए पिन  कुनै िकिसको रोगले होस ठेगानमा 
नभएका वा बौलाएका मािनससमेतको कागज िलन वा 
गराउन ुपदा� उसको संर�क वा हकवाला नराखी कुनै 
कागज गराउन ु ह�दैँन........" भ�ने �यव�थाले अित 
व�ृ अव�था र िसिक�त िबरामी भएका �यि�को 
कागज गराउदँा पिन यो नं. बमोिजम कागज ग�रिदने 
�यि�को सरं�क वा हकवालाको रोहबरमा गराउनपुन� 
ह��छ । अदालती ब�दोब�तको महलको २४ नं. को 
उ� �यव�था आ�नो अशं हक र आफूखसु गन� पाउने 
स�पि�सगँ ��य� �पमा जोिडएको ह�दँा कानूनका 
ती �ावधानह�सगँ अ.बं. २४ नं. को �यव�थालाई 
पिन जोडेर सगँसगैँ हे�रन ुपन� ह��छ । अंशब�डाको १९ 
(४) नं. मा "आफूखसु गन� नपाउने अव�थामा पिन 
आ�नो हकको अंशजित भने आफूखसु गन� पाउछँ" 
भ�ने �यव�था रहेको छ । यसैगरी �ी अंशधनको २ 
नं. ले "िभ�न भएको क�या, सधवा वा िवधवाले आ�नो 
अंश हकको चल अचल स�पि� आफूखसुी गन� 
पाउछँन्" भ�ने र साथै दान बकसको महलको १ नं. 
मा "आ�नो हक प�ुने स�पि� दान वा बकस ग�रिदन 
ह��छ । आ�नो खसु गन� पाउनेबाहेक अ�मा अंिशयार 
र हक प�ुनेह�को म�जरुीको िलखत निलई वा सा�ी 
नराखी दान बकस ग�रिदन ह�दैँन" भ�ने �यव�था रहेका 
छन् । �ी अंशको २ नं. ले "िभ�न नभई सगोलमा रहेको 
क�या, सधवा वा िवधवाले आ�नो हक र आफूखसु गन� 
पाउने स�पि�जित िनिव�वाद �पले हक ह�ता�तरण 
गन� नपाउने ज�तो आशय बिुझने गरी अथ� ला�ने 

भए पिन �थमतः आ�नो अशं हकजित र आफूखसु 
गन� पाउने  स�पि�लाई कुनै पिन �कारले हक 
ह�ता�तरण गन� कुनै कानूनी ब�देज रहे भएको भनी 
ब�ुन ह�दँैन" । उपयु�� स�ब�धमा व�ृ र िबरामी भई 
रोगले िसिक�त भएका �यि�ले ग�रिदएको स�पि�को 
हक ह�ता�तरणको िलखतलाई �य�तो िलखत गनु�  
पना�को कारणको प�ृभूिमसिहतको प�रि�थित, कूल 
स�पि�को अव�था, उ� स�पि�सगँ अंिशयार एवं 
हकवालाको आब�ता र संल�नताको ि�थित, स�पि� 
ह�ता�तरण ग�रिदने �यि��ित िनजका अिंशयार एवं 
हकवालाले पालन, पोषण, �याहार, स�भार एवं उिचत 
दखेरखेसिहतको उपचार र साथै म�ृयपुय��त सद ्गत 
एव ं काजि�या आिदको स�ब�धमा गरकेो िज�मेवारी 
एव ं कत��यह�, �यसरी हक ह�ता�तरण गरेको 
स�पि�लाई सोको भौितक संरचना एवं �कृितबाट दवैु 
प�ले भोग एव ं�योग गन�मा ह�ने सहजता र असहजता 
इ�यािदसमेतलाई म�यनजर राखेर िलखत ग�रिदने 
�यि�को उमेर र �वा��यको अव�थासगँ जोडेर नै 
�यायोिचत �पमा हेनु�पन� ह��छ ।

७. अंशब�डाको महलको १९ (४) नं. ले 
"आ�नो हकको अशंजित आफूखसु गन� पाउने र दान 
बकसको १ नं. बमोिजम "आ�नो हक प�ुने स�पि� दान 
वा बकस ग�रिदन ह��छ" भ�ने कानूनी �यव�थालाई 
हक ह�ता�तरण ग�रिदने �यि�को उमेर र �वा��यको 
अव�थासगँ स�बि�धत रहेको अदालती ब�दोब�तको 
महलको २४ नं. को �यव�थासगँ जोडेर नै हेनु�  पन� 
ह��छ । यसरी हेदा� आमा नारायणदवेी अित व�ृ र रोगले 
िसिक�त भएको कारणले िनज पूण� �पले होस र सचेत 
अव�थामा रही रहने �व�थ अव�थाक� नदेिखदँा 
िनजले अंशब�डाको महलको १९ (४) नं. र दानबकस 
महलको १ नं. बमोिजम आ�नो अशं हक प�ुने स�पि� 
भए पिन �य�तो स�पि� िनवा�ध �पले जनुसकैु तवरले 
हक ह�ता�तरण गन� उनी �व�छ�द �पले �वत�� रहे 
भएको देिख�नन् । �य�ता अव�थाका �यि�ले आ�नो 
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अंश हकको आफूखसु गन� पाउने स�पि� नै भए पिन 
जनुसकैु तवरले हक ह�ता�तरण गदा�को समयमा 
मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको महल २४ नं. 
बमोिजम संर�क वा हकवाला भने रोहबर वा सा�ीमा 
रा�न ुपन� ह��छ ।

८. अब िववािदत िमित २०६७।१२।१७ को 
शेषपिछको बकसप�को िलखतलाई उपयु�� कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा हेदा�, आमा दाता नारायणदेवीले 
का.म.न.पा. ११ को  िक.नं. २२०१ को �े�फल ०-१-
२-३ ज�गा र सोमा बनेको एककोठे घर शेषपिछको 
बकसप��ारा हक ह�ता�तरण गरी छोरीह�लाई 
िदएक� र उ� घरज�गा आ�नै पालामा बाब ुकृ�ण�साद 
मान�धरले जोडेको देिख�छ । वादी छोरा प�ुषो�म 
मान�धर र �व. आमा नारायणदेवीबीच अंशब�डा 
भएको अव�थासमेत छैन । आ�नै पालामा आज�को 
र वादीसगँ अंश ब�डासमेत नभएको  अव�थाले उ� 
ज�गा घरको आधा भागमा नारायणदेवीको समेत अंश 
हक ला�नेमा कुनै िववाद देिख�न । य�तो स�पि� अंश 
ब�डाको महलको १९ (४) एव ंदानबकसको महलको 
१ नं. अनसुार आफूखसु गन� वा ��ततु िलखत 
ग�रिदएज�तो अ�लोहको �पमा दानबकससमेत गन� 
नपाउने भ�ने ह�दँैन । 

९. उपयु�� कानूनी �यव�था एव ं त�यको 
प�ृभूिममा उ� िववािदत िलखतको स�ब�धमा 
िवचार गदा� �व. आमा नारायणदेवी मान�धरले िमित 
२०६७।१२।१७ मा र. न. ४८४० बाट ४ छोरीह�लाई 
ग�रिदएको बकसप�को िलखतमा उ� िक.नं. २२०१ 
को �े. फ. ०-१-२-३ को ज�गा र सोमा बनेको 
एककोठे घरमा िनज र छोरा यी वादी प�ुषो�मसमेत 
दईु अंिशयार मा� ब�द ैआएका र हालस�म िनजह� 
बीच रीतपूव�क ब�डा नभएकोमा उ� स�पि�मा 
दवैुजना बराबरी अंशको हकदार भएका ह�दँा एकातफ�  
उ� िलखतको आधा घर ज�गा �व. नारायणदेवीले 
अंशब�डाको १९ (४) नं. बमोिजम आफूखसु गन� पाउने 

नै ह�दँा उ� कानूनी आधारमा आधा स�पि� िनजले 
बकस िदन पाउने नै देिखन आउछँ भने अक�तफ�  आमा 
नारायणदेवी िलखत गन� समयमा ७२ वष�क� रहेक� 
र िनज �या�सरज�तो कडा रोगले िसिथल भएक� 
अव�थामा समेत दिेखि�छन् । पेस भएका िमिसलमा 
संल�न रहेका फोटो र उपचारका िचिक�सक�य 
कागजातह�बाट यी वादीसमेत आमा बाच�ुजेल 
िनजको उपचार र मरपेिछ सद ्गत एवं काजि�याको 
काय�मा सलं�न रहेको देिख�छन् । य�तो अव�थामा 
नारायणदेवीका एक मा� छोरा यी वादी सगोलमा रहेका 
ह�दँा िनज नै निजकको कानूनी संर�कबाहेक अ�य 
अथा�त्  िववािहत छोरीह� ह�न स�ने देिखदँैन । आमा 
नारायणदेवीको उमेर, रोगको �कृित र सोको कारणले 
िनजको कमजोर �वा��यको ि�थित एवं वादी छोरा 
पिन आमा नारायणदेवीको उिचत रखेदेख, �याहार 
स�भार एव ंउपचारको काय�मा सलं�न रहेको प�ृभूिममा 
नारायणदेवीले उ� शेषपिछको बकसप�को िलखत 
ग�रिददँा एकासगोलका एक मा� छोरा यी वादीलाई 
पिन अ.बं. २४ नं. बमोिजम संर�कको �पमा सा�ी 
राखेको भए कानूनी �पमा बढी उपय�ु ह�ने देिखन 
जा��यो । नारायणदेवीले उ� िलखत ग�रिददँा सो 
हदस�मको कानूनी �ि�या अपनाएर पूरा गरेको  
पाइदैँन । साथै अक�तफ�  आमा नारायणदवेीको 
उपचारको �ि�याको काय�मा छोरा यी वादीसमेत 
संल�न ह�नकुो साथै आमा �वग� भएपिछ उनीको िचतामा 
दागबि� िदने, काजि�या गन� र ि�या ब�ने काय� यी 
वादीबाट नै भएको िमिसल संल�न रहेको फोटोबाट 
��ट ह�न आउछँ । यसको साथै आमा नारायणदेवीले 
छोरीह�लाई आ�नो हकजित शेषपिछको बकसप� 
ग�रिदएको घर अित कम �े�फलको ज�गा ०-१-२-
३ मा एककोठेको संरचनामा बनेको देिख�छ । य�तो 
घरमा एउटै नाता र प�रवारिभ�का भए पिन म�ुा 
गरकेा दवैु प� एउटै भ�याङको बाटो �योग गरी जाने 
आउने गरी शाि�तपूव�क ब�नसमेत स�ने अव�था 
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ह�दैँन । �ितउ�र लेखको आधारबाट पैतकृ स�पि�को 
�पमा मधेसितर अझ पिन केही स�पि� बाकँ� रहेको 
देिख�छ । ती स�पि� ज�गाह�को स�ब�धमा पिन 
नालेस परकेा बखतमा कानूनबमोिजम ह�ने अव�था 
बाकँ� नै रही रहेको देिख�छ । वादीक� आमा �व. 
नारायणदेवीले आफूखसु गन� पाउने आ�नो अंश 
हकजितको स�पि� िववािहता छोरीह�लाई शेषपिछको 
बकसप� गरी िदए पिन उ� िलखत गदा�को समयमा 
िनजको उमेर ७२ वष�को व�ृ रहेको र �यसमा पिन 
िनज �या�सरज�तो अित कडा रोगले ��त र िसिक�त 
भएको अव�थामा सगोलका एक मा� छोरा यी वादी 
िनजको  औषधी उपचारको काय�मा संल�न ह�दँाह�दैँ 
पिन उ� िलखत गदा� संर�कको �पमा िनज छोरा 
यी वादीलाई सा�ीसमेत नराखी वादीसमेत सगैँ ब�दै 
आएको एककोठे एउटै मा� िनकास भएको घर ज�गा 
बकस ग�रिदने काय�लाई कानून एवं �यायस�मत मा�न 
िम�ने दिेखन आउदँैन । आमा नारायणदेवी मान�धरले 
आ�नो अशं हकजित आफूखसु गन� पाउने स�पि� 
भनी मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�त महलको २४ नं. 
बमोिजमको �ि�या पूरा नगरी िववािहता छोरीह�लाई 
शेषपिछको बकसप� पा�रत गरी िदएको काय� मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १९ (४), दान बकसको १ नं. र �ी 
अंशधनको २ नं. को िवपरीत भएकोले उ� िलखतले 
कानूनी मा�यता �ा� गन� बिलयो आधार भएको 
नदिेखदँा उि�लिखत िक.नं. २२०१ को घर ज�गामा 
�ितवादी छोरीह�लाई कानूनी हक �ा� ह�न स�दैन । 
अबः िक.नं. २२०१ को घर ज�गाको स�ब�धमा िमित 
२०६७।१२।१७ मा पा�रत ग�रिदएको शेषपिछको 
बकसप�को िलखत बदर ह�ने देिखन आयो ।  

१०. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।२।६ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७२।२।३२ मा भएको फैसला 

िमलेको नदेिखदँा सो उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम 
�व. आमा नारायणदेवी मान�धरले �ितवादी छोरीह� 
उमा मान�धर, रमा मान�धर, स�ुमाकुमारी मान�धर 
र िनिलमा मान�धरलाई िमित २०६७।१२।१७ गते 
पा�रत ग�रिदएको िक.नं. २२०१ को घर ज�गाको 
शेषपिछको बकस प�को िलखत बदर ह�ने ठहछ�  । 
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम. िव.क.
इित सवंत् २०७३ साल मङ्िसर ७ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

१०१६१ - प�ुषो�म �साद मान�धर िव. उमा मान�धरसमेत
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७४।९।१६
०७३-WO-११७६

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : रौतहट िज�ला, कडरवाना गा.िव.स. वडा नं. 
६ घर भई हाल �ी मा.िव. बे�ही �ोत के��का 
�ोत �यि� भई काय�रत वष� ५८ को राम�व�प 
यादव

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, िश�ा म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत

 § करार कानून िवशु� �पमा दुई प�बीच 
लागू ह�ने कानून हो । दुई प�बीचको �वत�� 
सहमितमा भएको वैध करारले स�बि�धत 
प�को हकमा कानूनसरह मा�यता    
पाउँछ । यसो भ�दैमा करार कानूनले अ�य 
साव�जिनक कानूनको हैिसयत �हण गरकेो 
मािनदैँन । जुन कानूनले उपचारीय िविध 
तोकेको छ �यहीअनसुार नै मका� पन� प�ले 
उपचारको खोजी गनु� पन� ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य �ी अिल 
अकबर िमकरानी तथा �ी र�ने�र�साद शमा�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
नारायण पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

ऐन, २०४८

आदशे
�या.पु�षो�म भ�डारी : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोिजम दता�  ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश 
यस�कार छः-

रा�यको िवकासमा िश�ाले मह�वपूण� भूिमका 
खेलेको ह��छ । जब रा�यका ��येक �यि� िशि�त एवं 
सा�र ह��छ तब मा� रा�यको िवकास स�भव ह��छ । 
रा�यको िवकासको मे�द�ड नै िश�ा हो । यसै कुरालाई 
म�यनजर राखी म िनवेदकले िबगत ४० वष�देिख 
िश�क भई अ�यापन गरी आएको छु । म िनवेदकले 
२०३५ सालदेिख िश�कमा िनयिु� भई जनता रा.�ा.
िव. टरीया ल�कड-७ मा �थायी अ�यापन गरेको 
िथए ँ। �यसै �ममा िमित २०५१।८।८ को िनण�यअनसुार 
िज.िश.काया�लय, आ.�ा.िश.प.एकाई धनषुाको �ोत 
�यि� (रा.प.त.ृ�ा.) मा िनयिु� भई काम गद� आइरहेको 
िथए ँ। �यसैगरी िश�ा, सं�कृित तथा समाज क�याण 
म��ालयको िमित २०७२।२।१५ को िनण�यअनसुार 
म िनवेदकलाई िलयन पद सािबकको िव�ालयमा 
नै यथावत् कायम रहने गरी �ोत �यि�मा काजमा 
िनयिु� ग�रएको िथयो र िमित २०६२/९/२४ को 
िनण�यअनसुार �ी के.एस.एच.एस.बी.उ.मा.िव. खजरुी 
�ोत के��को �ोत �यि� पदमा बढीमा २०६४ साल 
आषाढ मसा�तस�मको लगी करारमा िनयिु� ग�रएको 
िथयो । यसै �ममा िमित २०७२।३।२१ प� स�ंया 

�नण�य नं. १०१६२
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२०७१।०७२ च.नं. ४३७९ बाट म िनवेदकलाई 
�ी मा.िव.बे�ही �ोत के��मा स�वा ग�रएको र 
यसै िव�ालयमा काय�रत रहेको अव�थामा िमित 
२०७३।०४।०१ को िनण�यअनसुार म िनवेदकलाई 
यसै िव�ालयको �ोत �यि�मा करारमा िनयिु� 
िदइएको िथयो ।

यसरी म िनवेदक सोही िव�ालयमा काय�रत 
रहेको अव�थामा िश�ा िवभागको िमित २०७३।६।२ 
को िनण�य (महािनद�शक �तर) अनसुार म िनवेदकलाई 
�ोत �यव�थापन (दो�ो संशोधन) िनद�िशका, २०७१ 
को प�र�छेद-८ (क) को ८ क.१आ.अनसुार करार 
स�झौता र� गन�, करार स�झौता र�प�ात् िलयन 
पद नभएमा �वतः सेवा म�ु ह�ने, िलयन पद भएमा 
उ� िलयन पदमा िफता� गरी िश�ा िनयमावली, 
२०५९ (सशंोधनसिहत) को िनयम १३५ तथा 
सोही िनयमावलीको िनयम १४३ बमोिजम तोिकएको 
अिधकारीमाफ� त िवभागीय सजाय गन� गराउने �यव�था 
िमलाउने भनी िनण�य भएको र सो िनण�यबमोिजम िमित 
२०७३।१०।२७ गते �ी �े�ीय िश�ा िनद�शनालय 
म�यमा�चल, हेट�डाको च.नं. ४९६ िमित 
२०७३।९।२४ को �ा� प�ानसुार यस काया�लयको 
िमित २०७३।१०।२७ को िनण�यानसुार तपाइलँाई 
के.एस.एच.एस.िव.मा.िव.खजरुी मह�वा धनषुामा रहेको 
िलयन पदमा िफता� ग�रएको भनी म िनवेदकलाई प� 
पठाइएको काय� करार ऐन, २०५६ तथा नेपालको 
सिंवधानको िवपरीत रहेको ह�दँा अ�यायमा परी यो 
िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु ।

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगाल�ारा िनण�य गदा� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) 
र (छ) �ितकूल ह�ने गरी तोिकएको िज�मेवारी 
प�रपालन नगरी अनिुचत काय� गरकेोले सोही ऐनको 

दफा १२(क) बमोिजम िवभागीय कारबाही गन� िमित 
२०७१।०६।०२ को िनण�यले आदेश िदएको र सो 
आदेशबमोिजम िश�ा िवभागले िमित २०७३।०६।०२ 
को (महािनद�शक �तर) को िनण�यले िवभागीय कारबाही 
गन� आदेश िदएको हो । सो आदेश प�रपालन गन� 
िज�ला िश�ा काया�लय धनषुाले िवभागीय कारबाही 
गरकेो अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ तथा िश�ा ऐन िनयमावलीको िवपरीत ह�नकुो 
साथै नेपालको संिवधानिवपरीत रहेको ��ट छ । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १२क मा िवभागीय कारबाही गन� �यव�था 
नरहेको र जनु िमितमा िवभागीय कारबाही गन�का 
लािग िश�ा िवभाग ह�दँ ै िज�ला िश�ा काया�लयस�म 
प�ुदा दईु वष� लागेको र �यस बेलास�म �यसै म�ुामा 
कारबाही ग�रएका अ�य कम�चारीह�मािथ िवशेष 
अदालतमा ग�रएका म�ुामा अ�य कम�चारीह� िमित 
२०७२।०३।२८ को फैसलाले सफाइ पाइसकेको 
अव�थाको जानक़ारी िवप�ीह�लाई ह�दँाह�दैँ सोही 
िवषयमा मलाई िवभागीय कारबाही गनु�  सरासर गलत, 
गैरकानूनी र अिधकारिवहीन िनकायबाट िवभागीय 
कारबाही ग�रएको िनण�य �ूिटपूण� छ ।
 िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुा र म 
िनवेदकबीच िमित २०७३।४।२५ गते करार स�झौता 
भएको िथयो । सो करारको सत�ह�को बुदँा नं. (च) मा 
�प� उ�लेख ग�रएको छ िक हािजर भएको िमितदेिख 
बढीमा २०७४ अषाढ मसा�तस�म काम गन� गरी लागू 
ह�नेछ र सो अविधभर अ�य काया�लयमा स�वा ग�रने 
छैन । म िनवेदकले उ� करारमा भएका सत�ह�बमोिजम 
नै काम कारबाही गद� आइरहेको छु । 
 िमित २०७३/६/२ को िश�ा िवभागको 
िनण�य तथा स�वा करार ऐन, २०५६ को िवपरीत 
ह�नकुा साथै नेपालको संिवधानको धारा १८, २७ ले 
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�द� हक अिधकारमा आघात पगेुको र म िव��मा 
कुनै िनण�य गदा� मलाई सफाइ पेस गन� मौका िदन ु
पन�मा सोसमेत निदएकोबाट �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०७१।०६।०२ को िनण�य, िश�ा 
िवभागको िमित २०७३।०६।०२ को िनण�य, िज�ला 
िश�ा काया�लय, धनषुाको िमित २०७३।१०।२७ को 
िनण�य तथा िवप�ीह�को काम कारबाही र प�समेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी �ोत के�� खजरुी 
धनषुामा नै काम गन� िदन ुस�वा नगनु�  भनी िवप�ीको 
नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन�  
हो ? सोको कुनै आधार कारण भए बाटाको �यादबाहेक 
यो �याद सूचना पाएको िमितले १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  ।
 अ�त�रम आदेश जारी होस् भनी िनवेदन 
माग रहेको स�दभ�मा हेदा� �े�ीय िश�ा  िनद�शनालय 
म�यमा�चल हेट�डाको िमित २०७३।९।२४ को 
प�का आधारमा िज�ला िश�ा काया�लय धनषुाले 
िमित २०७३।१०।२७ मा "िवभागीय कारबाही 
स�ब�धमा" भ�ने िवषय उ�लेख गरी काज िफता� गन� 
गरी प� लेिखएको देिखयो । �े�ीय िश�ा िनद�शनालय 
म�यमा�चल, हेट�डाको उ� २०७३।९।२४ को 
प�बाट अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
प�ानसुार िवभागीय कारबाही गन� प�ाचार ग�रएको भ�ने 
देिख�छ । नेपालको संिवधान जारी भएप�ात् अनिुचत 

काय�को िवषयमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट कारबाही ग�रएको देिखदँा सम� स�दभ�तफ�  
िवचार गदा� सिुवधा स�तलुनका �ि�ले यो �रट 
िनवेदनको टंुगो नलागेस�म िनवेदकलाई हाल काय�रत 
�ोत के��मा नै काय� गन� िदन ुउिचत देिखएकोले िज�ला 
िश�ा काया�लय धनषुाको िमित २०७३।१०।२७ को 
प� हाल काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । सोको 
सूचना िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७४।०१।२८ को आदेश ।

��ततु िवषयमा धनषुा िज�ला, खजरुी 
�ोत के��अ�तग�त जनता रा.�ा.िव. ट�रया ल�कड-
७ धनषुाका िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� 
राजे�र यादव, �धाना�यापक िव�दे�र यादव र लेखा 
अिधकृत ��ाद भजुेलले सरकारी अनदुानको रकम 
द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो त�य अनसु�धानबाट पिु� 
भई िवशेष अदालत काठमाड�मा िमित २०७१।८।२ 
गते आरोपप� दायर भएकोमा �ितवादीह�बाट बे�ज ु
रकम दािखला गरकेो देिखएको भ�नेसमेतका आधारमा 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी िमित २०७२।३।२८ 
मा भएको फैसलाउपर िच� नबझुी आयोगबाट 
स�मािनत सव��च अदालतमा िमित २०७२।६।२४ 
मा पनुरावेदनप� दता� ग�रएको अव�था छ । 
 �रट िनवेदक खजरुी �ोत के��मा काय�रत 
राम�व�प यादव जनता रा.�ा.िव. ट�रया ल�कडको 
�थापनादेिख हालस�म �ोत �यि� पदमा काय�रत 
रहेको साथै उ� िव�ालय �थापना अनमुितको लािग 
फाराम भररे �ितवेदन गरकेो र िव�ालय स�चालनमा 
नरहेको भनी आयोगसम� बयान गरकेो, �ोत �यि� 
�यव�थापन िनद�िशका, २०६८ बमोिजम िनजले 
िव�ालयको िनयिमत सपुरीवे�ण गन�, �ितवेदन िदने 
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तथा िव�ालय िश�ासगँ स�बि�धत स�पूण� सूचनाह� 
िज�ला िश�ा काया�लयमा पेस गनु�  पन� साथै िव�ालयको 
Flash Report मा �ोत �यि�ले अिनवाय� ह�ता�र 
गनु�पन�मा सोसमेत गरकेो नदिेखएको, उ� िव�ालयलाई 
िनकासा िददँा र िव�ालयलाई जनुसकैु िकिसमको 
सिुवधा िददँा �चिलत ऐन िनयमको प�रपालन नगरी 
सो िवपरीत ह�ने गरी िनरी�ण, अनगुमन र सपुरीवे�ण 
तथा कुनै िनण�य वा आदेश गदा� बा�या�मक �पले 
अपनाउन ु पन� काय�िविधको पालना नगरी आ�नो 
पदको �कृितअनसुार पालन गनु�  पन� पदीय कत��य 
पालन नगरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (छ) बमोिजमको 
अनिुचत काय� गरकेो िनजको बयान बेहोरासमेतबाट 
देिखई िनज राम�व�प यादवलाई सोही ऐनको 
दफा १२क बमोिजम िवभागीय कारबाहीको लािग 
अि�तयारवालासम� लेखी पठाउने गरी आयोगको 
िमित २०७१।६।२ मा िनण�य भएअनसुार आयोगबाट 
िमित २०७१।८।२ को प�बाट िश�ा िवभागमा लेखी 
पठाइएको हो । 
 वैकि�पक उपचार (Alternative remedy) 
�ा� नह�ने अव�थामा मा� �रट �े�बाट उपचार खो�न 
पाउने �रटस�ब�धी अवधारणाको मा�य िस�ा�त 
हो । आयोगबाट भएको िनण�य / आदेशउपर िवशेष 
अदालत काठमाड�मा पनुरावेदन गन� सिकने कानूनी 
�यव�था अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा ३५ग मा रहेको छ । तर िवप�ीले सो 
पनुरावेदक�य कानूनी उपचारको माग� अवल�बन नगरी 
�रट �े�मा �वेश गरकेो ह�दँा िनज सफा हात निलई 
अदालतमा �वेश गरकेो ��ट देिखएकाले पिन ��ततु 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमते बेहोराको 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको िलिखत 
जवाफ ।

सव��थमतः िवप�ी / �रट िनवेदकले िश�ा 
म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ु परकेो �प� कारण 
�रट िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख ग�रएको देिखएन । 
यस म��ालयबाट िनवेदकको हक अिधकार कुि�ठत 
गन� गरी कुनै िनण�य नभएको बेहोरा अनरुोध गद�छु । 
�रट िनवेदकलाई अिधकार�ा� िनकायबाट िवभागीय 
कारबाही गरकेो स�ब�धमा अ�य उपचारको बाटो 
अवल�बन गरकेो देिखएन । �रट िनवेदकको संिवधान 
�द�, हक, अिधकारमा आघात प�ुयाउने गरी 
म��ालयबाट कुनै िनण�य नभएको र यस स�ब�धमा 
िश�ा िवभाग साथै िज�ला िश�ा काया�लय धनषुाबाट 
पेस ह�ने िलिखत जवाफबाट स�मािनत अदालतलाई 
�प� ह�ने बेहोरा सादर अनरुोध गद�छु भ�नेसमेत 
बेहोराको िश�ा म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �ोत �यि�को �पमा करारमा 
कामकाज ग�ररहेकोमा िलयन पदमा िफता� गन� गरी 
िज�ला िश�ा काया�लय धनषुाले िनण�य गरकेो हो । 
िश�ा िवभाग, िव�ालय कम�चारी तथा �ोत के�� 
�यव�थापन शाखा, सानोिठमी भ�परुको च.नं. १६ 
िमित २०७३।१।२० को िवभागीय कारबाही स�ब�धमा 
लेिखएको िनद�शनअनसुार यस िनद�शनालयले िज�ला 
िश�ा काया�लय धनषुालाई प� पठाएको आधारमा 
िनजलाई िवभागीय कारबाही भएको हो । यस िवषयमा 
मािथ�लो िनकायबाट �ा� िनद�शन िज�लालाई 
जानकारी गराउने िनकायको �पमा यस िनद�शनालय 
रहेको र सो िनद�शन काया��वयन गन� िनकाय िज�ला 
िश�ा काया�लय भएकोले िनवेदकको मागदाबी िनराधार 
दिेखदँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नसेमते बेहोराको 
��ेीय िश�ा िनद�शनालय म�यमा�चल, हटे�डाको 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक िज�ला िश�ा काया�लय, 
धनषुाका त�कालीन �ोत �यि� राम�व�प यादवले 
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स�चालनमा नरहेको जनता राि��य �ाथिमक 
िव�ालय, टरीया ल�कड ७ को स�दभ�मा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
३ (ख) र (छ) �ितकूल ह�ने गरी तोिकएको िज�मेवारी 
प�रपालना नगरी अनिुचत काय� गरकेोले सोही 
ऐनको दफा १२(क) बमोिजम िवभागीय कारबाही 
गरी सोको जानकारी यस आयोगमा िदन ु ह�न भनी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प.स.ं म�ुा 
०७१/०७२ च. नं. ४०१ िमित २०७१।०८।०२ को 
प� यस िवभागमा �ा� भएको हो । 
 अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट �ा� िनद�शन काया��वयनका स�दभ�मा 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी �ोत �यि� 
�यव�थापन िनद�िशका, २०७१ (दो�ो संशोधनसिहत) 
को प�र�छेद ८(क) को बुदँा न�बर ८क.१ आ अनसुार 
करार स�झौता र� गरी िलयन पदमा िफता� गरी 
गराई िश�ा िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहत) 
को िनयम १३५ तथा सोही िनयमावलीको िनयम 
१४३ बमोिजम तोिकएको अिधकारीमाफ� त िवभागीय 
सजाय गनु�  गराउन ु ह�न भनी िवभागको च.नं. १६ 
िमित २०७३।०१।२० को प�बाट स�बि�धत �े�ीय 
िश�ा िनद�शनालयमा लेिख पठाइएको हो । सोही 
आधारमा �े�ीय िश�ा िनद�शनालय, म�यमा�चल 
हेट�डाको च.नं. ४९६ िमित २०७३।९।२४ बमोिजम 
िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुा जनकपरुधामको िमित 
२०७३।१०।२७ को िनण�यबाट िनजलाई आ�नो 
मा�यिमक तहको िलयन पद रहेको के.एस.एच.एस.
िव. मा�यिमक िव�ालय, खजरुी मह�वा धनषुामा 
िलयन िफता� ग�रएको हो । उि�लिखत स�दभ�मा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल 
काठमाड�बाट िनजमािथ भएको कारबाही तहिककात 
स�ब�धमा स�बि�धत अि�तयारवालाले कारबाही गन� 

स�दभ�मा यस िवभागबाट लेखी पठाइएको र सोही 
आधारमा स�बि�धत अि�तयारवालाबाट िनजमािथ 
िनयमानसुारको कारबाही भएको अव�थामा िश�ा 
िवभागबाट ग�रएको यस�कारका काय�ले आ�नो 
संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् भयो भ�न ु गलत 
छ । यस काय�बाट िनजले दाबी गरअेनसुार िनजको 
संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन् नभएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नसेमते बेहोराको नेपाल सरकार िश�ा िवभागको 
िलिखत जवाफ ।

�ोत �यि� �यव�थापन िनद�िशका, २०७१ 
को प�र�छेद-६ (क) को  “ङ” बमोिजम गलत त�याङ्क 
र अिभलेख �माणीकरण गरमेा करार स�झौता र� 
गन� स�ने कानूनी �ावधानअन�ुप करार स�झौता 
र� ग�रएको छ । िज�ला धनषुाको िनजकै �ोत 
के��अ�तग�त स�चािलत कितपय (झोले िव�ालय) 
िव�ालय नभएको िव�ालयह� गलत अिभलेखीकरण 
गरी गलत �पले �माणीकरण गरी रा�यको राज�वलाई 
गलत िव�ालयमा िनकासा गराउन िसफा�रस गद� 
आएकोमा रा�य  कोषको अप�यय भएको अव�था 
छ । िनज राम�व�प यादवले �ी रा.�ा.िव. दवुरकोट 
हथलेटवा (झोले िव�ालय) मा पाठ्यप�ुतक, िश�क, 
कम�चारी र अ�य शीष�कह�मा िनकासा उपल�ध गराउन 
िसफा�रस गद� आउन ु भएकोले िनजको स�झौता र� 
ग�रएको हो । िवप�ी िनवेदकको �ोत के��मा रहेका 
अिनयिमत िव�ालयह�को िनकासामा गैरिज�मेवारी 
�पले  िसफा�रस गद� रा�यको राज�व चहुावट गरेको 
दिेखएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला िश�ा काया�लय धनुषाको िलिखत 
जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
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िनवेदनसिहतका िमिसल कागजह� अ�ययन 
ग�रयो । िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा�य �ी अिल अकबर िमकरानी तथा �ी 
र�ने�र�साद शमा�ले िनवेदक २०३५ सालदेिख 
िश�ण पेसामा िनय�ु भई सािबक िव�ालयमा िलयन 
पद राखी हाल मा.िव. वे�ही �ोत के��को �ोत 
�यि�को �पमा काय�रत छन् । स�चालनमा नरहेको 
जनता राि��य �ाथिमक िव�ालय ट�रया, ल�कड-
७ को नाममा िनकासा भएको रकम िहनािमना गरी 
��ाचार गरकेो स�दभ�मा यी िनवेदकसमेत उपर िवशेष 
अदालतमा म�ुा चली सफाइ पाइसकेको अव�था 
छ । उही िवषयमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले पनु: िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी 
पठाउन िम�ने होइन, उ� पूवा��ाही िनण�य बदर 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।
 िवप�ी नेपाल सरकार, िश�ा म��ालय 
िसंहदरबारसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी नारायण पौडेलले सािबक 
िव�ालयमा िलयन पद राखी िनवेदक �ोत �यि�को 
�पमा करारमा कामकाज गद� आइरहेकोमा िनजलाई 
सािबक िलयन पदमा नै िफता� ग�रएको हो । �ोत 
�यि�को �पमा कामकाज गदा� िनवेदकले आफूलाई 
तोिकएको िज�मेवारी पालना नगरी अनिुचत काय�समेत 
गरकेोले िनजलाई िवभागीय कारबाहीको लािग 
स�बि�धत िनकायह�लाई प�ाचार ग�रएको काय� 
कानूनस�मत भएकोले िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणसमेतको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन ? भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा सािबक 
िव�ालयमा िश�क पद िलयन राखी हाल मा.िव. वे�ही 

�ोत के��को �ोत �यि� पदमा करार िनयिु� / स�वा 
भई कामकाज गद� आइरहेकोमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७१।८।२ को िवभागीय 
कारबाहीस�ब�धी प�को आधारमा िश�ा िवभाग, 
िज�ला िश�ा काया�लयसमेतको िमित २०७३।१०।२७ 
को िनण�यअनसुार िवभागीय कारबाही �व�प मलाई 
मेरो िलयन पद रहेको सािबक िव�ालयमा िफता� गरी 
िवभागीय कारबाहीको लािगसमेत लेखी पठाएकोले 
िवप�ीह�को यस काय�बाट िनवेदकको संवैधािनक 
तथा कानूनी हकमा आघात परकेोले िवप�ीह�को 
उ� िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी �ोत के��, 
खजरुी धनषुामा नै कामकाज गन� िदन,ु स�वा नगनु�  
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदकको म�ुय 
िनवेदन िजिकर रहेको देिखयो । 

३. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िलिखत जवाफ हेदा� िनवेदकको �ोत 
के��अ�तग�त रहेको जनता राि��य �ाथिमक 
िव�ालय ट�रया ल�कडको �थापनाको लािग अनमुित 
फाराम भररे �ितवेदन गरकेो, िव�ालय स�चालनमा 
नरहेको भनी आयोगसम� बयान गरकेो, �ोत �यि� 
�यव�थापन िनद�िशका, २०६८ बमोिजम िनजले 
िव�ालयको िनयिमत सपुरीवे�ण गन�, �ितवेदन िदने 
तथा िव�ालयसगँ स�बि�धत स�पूण� सूचनाह� िज�ला 
िश�ा काया�लयमा पेस गनु�पन� साथै िव�ालयको 
Flash Report मा �ोत �यि�ले अिनवाय� �पमा 
ह�ता�र गनु�पन�मा सोसमेत नगरकेो, िव�ालयमा 
�ा� ह�ने सेवा सिुवधा, िनकासा रकमसमेत �चिलत 
ऐन िनयमको पालना नगरी अनिुचत काय� गरकेोले 
िवभागीय कारबाहीको लािग िमित २०७१।०८।०२ 
मा िनण�य गरी अि�तयारवालासम� लेखी पठाइएको 
हो । सो िनण�यउपर �रट िनवेदकले अि�तयार 

१०१६२ - राम�व�प यादव िव. नेपाल सरकार, िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत
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द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
३५ग बमोिजम िवशेष अदालत काठमाड�मा पनुरावेदन 
गन� स�ने देिख�छ । िनवेदक सो िनण�यउपर पनुरावेदन 
नगरी �रट �े�को मा�यमबाट अदालत �वेश गन� िम�ने 
होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी उ�लेख भएको 
देिखयो । �यसैगरी �रट िनवेदककै �ोत के��अ�तग�त 
स�चािलत कितपय (झोले िव�ालय) िव�ालय 
नभएको िव�ालयह�को गलत अिभलेखीकरण गरी 
गलत �पले �माणीकरण गरी रा�यको राज�लाई 
गलत िव�ालयमा िनकासा गराउन िसफा�रस गद� 
आएकोले िनजउपर कारबाही ग�रएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुासमेतको 
िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

४. िनवेदक राम�व�प यादव िश�क पदमा 
िनय�ु भई सािबक िव�ालयमा िलयन पद राखी मा.िव. 
वे�ही �ोत के��का �ोत �यि�का �पमा काय�रत रहेको 
कुरामा िववाद रहेन । िनवेदकलाई िश�ा, सं�कृित तथा 
समाज क�याण म��ालयको िमित २०५२।०२।१५ 
को िनण�यअनसुार सािबक िव�ालयमा नै िलयन पद 
यथावत् कायम रहने गरी आधारभूत तथा �ाथिमक 
िश�ा प�रयोजना एकाई धनषुामा काजमा खटाइएको 
देिखयो । िमित २०६२।०९।२४ को िनण�यअनसुार 
�ी के.एच.एस.िव.उ.मा.िव. खजरुी �ोत के��को 
�ोत �यि� पदमा बढीमा २०६४ साल आषाढ 
मसा�तस�मको लािग करारमा िनवेदकलाई िनयिु� 
ग�रएको भ�ने िज�ला िश�ा काया�लय धनषुाको 
च.नं. १२३४ िमित २०६२।०९।२४ को प�बाट 
देिख�छ । �यसैगरी िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाको 
च.नं. १५०३ िमित २०६३।१२।१६ को प��ारा �रट 
िनवेदकलाई खजरुी �ोत के��मा नै अक� �यव�था 
नभएस�मका लािग यथावत् कामकाज गन� खटाइएको 
भ�ने बेहोराको प� रहेको पाइयो । �रट िनवेदकलाई 

उ.मा.िव. खजरुी �ोत के��बाट मा.िव. वे�ही �ोत 
के��को �ोत �यि� पदमा १ वष�को लािग स�वा 
ग�रएको िज�ला िश�ा काया�लय धनषुाको च.नं. 
४३७९ िमित २०७२।०३।२१ को प�बाट देिख�छ । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प.सं. म�ुा 
०७१।७२ च.नं. ४०१ िमित २०७१।०८।०२ को 
प�बाट धनषुा िज�ला खजरुी �ोत के��का �ोत �यि� 
राम�व�प यादवले जनता रा.�ा.िव. ट�रया ल�कड-
७ (स�चालनमा नरहेको िव�ालय) को स�दभ�मा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ३(ख) र (छ) �ितकूल ह�ने गरी तोिकएको 
िज�मेवारी प�रपालना नगरी अनिुचत काय� गरकेोले ऐ. 
ऐनको दफा १२(क) बमोिजम िवभागीय कारबाही गन� 
आयोगको िमित २०७१।०६।०२ को िनण�यबमोिजम 
अि�तयारवालालाई लेखी आएबमोिजम िश�ा िवभागले 
�े�ीय िश�ा िनद�शनालयलाई र िनद�शनालयले िज�ला 
िश�ा काया�लयलाई सोहीबमोिजम गरकेो प�ानसुार 
�रट िनवेदक राम�व�प यादवलाई के.एस.एच.एस. 
मा.िव. खजरुी मह�वा धनषुामा रहेको िलयन पदमा 
िफता� ग�रिदएको छ भनी िज�ला िश�ा काया�लय, 
धनषुाको च.नं. १८३५ िमित २०७३।१०।२७ को 
प��ारा िवभागीय कारबाही गरेको देिखयो ।

५. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १२ हेदा� "अ�य आव�यक 
कारबाहीका लािग लेखी पठाउने साव�जिनक 
पद धारण गरकेो �यि�ले अनुिचत काय� गरी 
नेपाल सरकार वा साव�जिनक स�ंथालाई हािन 
नो�सानी पु�याएकोमा �य�तो हािन नो�सानी 
स�बि�धत �यि�बाट भ�रभराउ गन� वा आयोगले 
उपयु� ठानकेो अ�य आव�यक कारबाही गन�का 
लािग स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीलाई 
लेखी पठाउनेछ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
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देिख�छ । सिंवधान एवं कानूनअन�ुप �थािपत 
िनकायह�ले आ�नो काय� एवं अिधकार�े�को �योग 
कानूनअन�ुप नै गनु�पन� ह��छ । कुनै पिन िनकायका 
पदािधकारीले आफूलाई �ा� अिधकारको �योग गदा� 
कानूनभ�दा बािहर गएर गन� ह�दँनै । कानूनले तोकेको 
िज�मेवारी (कत��य) सबैले कानूनबमोिजम नै िनभाउन ु
पन� ह��छ । ��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा� िनवेदकको 
�ोत के��अ�तग�त रहेको जनता राि��य �ाथिमक 
िव�ालय ट�रया ल�कड-७ को नाममा िनकासा 
भएको रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो िवषयमा 
यी िनवेदकउपर समेत िवशेष अदालत काठमाड�मा 
म�ुा चलेको र सो म�ुामा �ितवादीह�ले िव�ालयको 
नाममा िनकासा भएको रकमम�ये दाबीको रकम ज�मा 
भइसकेको, दाबीको रकमलाई बे�ज ु भनी प� लेखी 
असलु गर े गराएकोसमेत देिखएकोले �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०७२।०३।२८ को 
िमिसल संल�न फैसलाबाट देिख�छ । �रट िनवेदकले 
��ाचार (रकम िहनािमना) म�ुामा सफाइ पाए पिन 
िनजको �ोत के��अ�तग�त रहेको जनता राि��य 
�ाथिमक िव�ालय ट�रया ल�कड-७ (स�चालनमा 
नरहेको झोले िव�ालय) को गलत अिभलेखीकरण 
गरी गलत�पले �माणीकरण गरी बा�या�मक�पले 
अपनाउन ुपन� काय�िविधको समेत पालना नगरी आ�नो 
पदको �कृितअनसुार पालन गनु�पन� पदीय कत��य 
पालन नगरी अनिुचत काय� गरकेो देिख�छ । िनवेदकले 
सो कुरालाई अ�यथा हो भनी भ�नसमेत सकेको 
देिखदँनै । कुनै िनण�य वा आदेश गदा� बा�या�मक �पले 
अपनाउन ु पन� काय�िविधको पालन नगरकेो, आ�नो 
पदको �कृितअनसुार पालन गनु�पन� कुनै पदीय कत��य 
पालन नगरमेा �य�तो काय� अनिुचत काय� भई सो 
काय�का स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोिजम 
आव�यक कारबाहीको लािग अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले स�बि�धत अि�तयारवालासम� 
लेखी पठाउन स�ने नै देिख�छ । िनवेदकसमेत उपर 
िवशेष अदालतमा सोही िवषयमा म�ुा चली सफाइ 
भइसकेको अव�थामा पनु: िवभागीय कारबाहीको 
लािग लेखी पठाउन िम�ने होइन भनी िनवेदकको 
तफ� बाट गनु�भएको िव�ान् कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

६. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३५ हेदा� "आयोगले यस 
ऐनअ�तग�त कारबाही गरी कसैलाई ज�रवाना वा 
कुनै रकम असुलउपर गन� िदएको आदेश वा अ�य 
कुनै आदेशउपर स�बि�धत अदालतमा पुनरावेदन 
गन� सिकनेछ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । कानूनले �प� �पमा कुनै िनकाय वा 
अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर कुनै अक� िनकायमा 
पनुरावेदन ला�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो छ भने कानूनले 
गरकेो �यव�थालाई �यि�ले पिन सोहीबमोिजम 
अनशुरण गनु�पद�छ । �रट �े�बाट अदालत �वेश गन�का 
लािग साधारण अिधकार�े�को माग� समा� भएको 
ह�नपुद�छ । साधारण अिधकार�े�को माग� कानूनले 
िदइरहेको अव�थामा असाधारण अिधकार�े�बाट 
�याय िन�पण गन� िम�दैन । साधारण अिधकार�े�को 
माग� नै अवल�बन गनु�  पद�छ । ��ततु िववादमा �रट 
िनवेदक राम�व�प यादव अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७१।०६।०२ गतेको 
िवभागीय कारबाही गनु�  भनी गरकेो िनण�यउपर 
स�बि�धत पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन गरकेो भ�ने 
िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखदैँन । पनुरावेदन गन� 
पाउने कानूनी हक ह�दँाह�दँ ैअसाधारण अिधकार�े�को 
वैकि�पक माग�बाट िनण�य गदा� अिधकार�े�स�ब�धी 

१०१६२ - राम�व�प यादव िव. नेपाल सरकार, िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत
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सव�मा�य िस�ा�त र �यायपािलकाले हालस�म 
अवल�बन गद� आएको अ�यासको समेत �ितकूल ह�न 
जाने दिेख�छ ।

७. जहासँ�म िनवेदकले िज�ला िश�ा 
काया�लय धनषुा र म िनवेदकबीच करार ऐन, २०५६ 
बमोिजम भएको करारिवपरीत भएको स�वास�ब�धी 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी िलएको िजिकर छ, सोतफ�  
हेदा�  यी िनवेदक र िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाबीच 
बढीमा २०७४ साल आषाढ मसा�तस�म काम 
गन� गरी लागू ह�ने र सो अविधभर अ�य काया�लयमा 
स�वा ग�रने छैन भनी िमित २०७३।०४।२५ मा 
करार स�झौता भएको कुरामा पिन िववाद देिखएन । 
यी िनवेदकले ��ततु िनवेदनमा दाबी िलएको नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३ को �यव�था भनेको सवंैधािनक 
वा कानूनी हक हनन् भएमा मा� आकिष�त ह�ने 
सवंैधािनक �यव�था हो । अ�य �भावकारी उपचारको 
अभावमा मा� सिंवधानको धारा १३३ आकिष�त ह�ने 
हो । िनवेदक र िज�ला िश�ा अिधकारीबीच भएको 
करार उ�लङ्घन भएमा करार ऐन, २०५६ ले 
�भावकारी उपचारको �यव�था गरकेो देिख�छ । करार 
कानून िवश�ु �पमा दईु प�बीच लागू ह�ने कानून 
हो । दईु प�बीचको �वत�� सहमितमा भएको वैध 
करारले स�बि�धत प�को हकमा कानूनसरह मा�यता
पाउछँ । यसो भ�दैमा करार कानूनले अ�य साव�जिनक 
कानूनको हैिसयत �हण गरकेो मािनदँैन । जनु कानूनले 
उपचारीय िविध तोकेको छ �यहीअनसुार नै मका� पन� 
प�ले उपचारको खोजी गनु�पछ�  । ��ततु िववादमा 
िनवेदकले सो माग� अवल�बन नगरी सिंवधानले �दान 

गरकेो यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�को 
�योग गरी िनवेदन गरकेो देिखदँा ��ततु िनवेदनबाट 
उपचार �दान गन� िम�ने देिखन आएन । 

८. अत: मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�रट िनवेदक राम�व�प यादवले आ�नो पदको 
�कृितअनसुार पालन गनु�पन� कुनै पदीय कत��य पालन 
नगरी अनिुचत काय� गरकेोले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िवभागीय कारबाहीको लािग 
अि�तयारवालासम� पठाउन ु भनी गरकेो िमित 
२०७१।०६।०२ को िनण�य, िवभागीय कारबाही 
स�ब�धमा सोबमोिजम िश�ा िवभागको िमित 
२०७३।०१।१६ को िनण�य, िज�ला िश�ा काया�लय, 
धनषुाको िमित २०७३।१०।२७ को िनण�यबमोिजम 
िनवेदकलाई �ोतके�� बे�हीबाट के.एस.एच.एस.
िव. मा.िव. खजरुी मह�वा धनषुामा रहेको िलयन पदमा 
िफता� ग�रएको िज�ला िश�ा काया�लय धनषुाको 
िमित २०७३।१०।२७ गतेको िनण�य कानून �ितकूल 
नदेिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन ु परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िम िसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत: गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी
इित सवंत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––


