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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
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अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद
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- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

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

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

कािशत सङ् या : २५०० ित

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

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

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७५, असार, िन.नं.९९६३, पृ ३८९

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

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

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

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

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

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

प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

अ तगत पन स पि का
 नेपाल
स ब धमा नेपाल
ऐन, २०६४ को
दफा ४(१)(क) ले राजा वीरे , रानी
ऐ वय र िनजह का प रवारको देहावसान
हदँ ाका बखत िनजह को नाममा रहेको
स पि
अ तगत याउने भनी नेपाल
सरकार, मि प रषदल
् े िनणय गन
अिधकारसमेत िदएको देिख छ । साथै
दफा ४ को उपदफा (३) मा चिलत
नेपाल सरकार,
कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
भूिमसुधार तथा
तापिन उपदफा (१) बमोिजमको
यव था म ालय
स पि उपर कुनै यि वा सं थाको कुनै ३८९
िव
कारको हक वा दाबी पु ने छै न र य तो
ेरणा रा यल मी
स पि मा अंश वा अपुतालीस ब धी
िसंह
कानूनबमोिजम कसैको हक वा दाबी
िसजना हने छै न भनी प कानूनी
यव था भएको पाइँदा िववािदत स पि
ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबारका नाममा नामसारी हदँ ैमा वा
राजा वीरे को प रवारका सबै सद यको
परलोक भएकै कारण त कालीन राजा
ाने मा अपतु ाली हक िसजना हन
नस ने ।
 व तुतः अंशब डा गदा अंिशयार
हकदारह का बीच िजयिजयैको भाग
सािव ी दङ् गाल
लगाउनुपन र यसरी भाग लगाउँदा
िव
४१६
बराबरी हनुपन ह छ । यसरी िजयिजयैको
मनराम सुवेदीसमेत
अंश भाग पाउने अंिशयारा सद यह
म ये मु ा च दाच दैको अव थामा कुनै
i

९९६५
3=

पूण
सवारी यान

नेपाल सरकार
िव
परमे र भ ने
कले र राउत

वा कोहीको मृ यु भएमा जीिवत
अंिशयाराबीच मा ब डा ला ने भएपिन
कुनै अंिशयारले अंश मु ा च दाच दैको
अव थामा अंश पाउने अंिशयारभ दा
बािहरको यि लाई आ नो भागको अंश
बकसप को िलखतबाट ह ता तरण
ग रिदएमा य तो िलखतबाट हक सृजना
हने यि को हक िजयिजयै पमा समान
िकिसमले अंश पाउने हकदारको पमा
नभई दैयादारको पमा हक सज
ृ ना हने
हदँ ा य ता दैयादारले आफूले ा गरेको
िलखतभ दा बढी भाग दाबी गरेमा यो
मुलुक ऐन, अंशब डाको १ नं. र २ नं. को
कानूनको उ े य र ममिवपरीत हन जाने ।
 सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा ४५ को यव था र दफा
१६१(२) को लापरवाहीपवू क सवारी
चलाउँदा मािनस मन गएमा हने
सजायस ब धी यव था एकअकामा
अ तरस बि धत रहेको पाइ छ । यस
अव थामा दफा ४५ बमोिजम सवारी
चालक अनमु ितप ा नगरी कसैले
सवारी चलाई मािनसको यान मन गएमा
४२४
उ काय लापरवाहीपूवक ग रएको मािनने
हदँ ा सवारी चालक अनुमितप निलई
सवारी चलाउनु चालकको कै िफयतकै
पमा िलनपु न ह छ जसमा उपदफा (३)
आकिषत नभई लापरवाहीपूवक सवारी
चलाई मािनसको यान मरेमा ऐनको दफा
१६१(२) आकिषत हने भई उ कसुरका
लािग दफा १६१(२) बमोिजमको सजाय
हने ।
ii
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संयु
ब चा िज मा
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कर
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संयु
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 मुलुक ऐन, लो ने वा नीको महलको
कानूनी यव थाको ३ नं. को देहाय १ मा
आमाले आफैँ पा न चाहेमा िनजले र
पुिनता देवी महतो
िनजले पा न नचाहेमा बाबुले पा नु पछ
िव
४३५
भ ने उ लेख भएबाट ५ वष नपगु ेका वा ५
नारायण महतो
वषदेिख मािथका नाबालक पा ने पिहलो
दािय व आमामा नै रहेको र िनजले पा न
नचाहेमा मा बाबुले पा न पाउने ।
 कुनै उ ोगले आ नो यवसाय स चालन
गनको लािग चिलत कानूनको अधीनमा
रही सवारी साधन ख रद गन पाउने नै
ह छ । उ ोगको यवसाियक कारोबार
ठूला करदाता
स चालन गन आव यक भई ख रद गरी
कायालय,
योगमा याइएको सवारी साधन
लिलतपरु
ख रदस ब धी
मू य
अिभवृि ४४१
िव
करबापतको कर क ा गन पाउने छुट
वीरे कुमार
करदाताले पाउने नै देिख छ ।
संघाई
यस कारको कुरामा सामा य ािविधक
तकअगािड
सारेर
करदातालाई
कानूनबमोिजमको सुिवधा ा त गनबाट
वि चत गन निम ने ।
 मािनसको बाँ न पाउने हकसँग स बि धत
िवषय भएकाले िचिक सा िव ानस ब धी
डा. िदपे
अ ययन, अ यापन गदा गराउँदा िनि चत
े समेत
मापद ड पूरा गनु अिनवाय देिख छ । यो
िव
गरे पिन हने, नगरे पिन हने काम चलाउ
नेपाल सरकार,
कृितको र औपचा रकता िनवाह गन ४४५
वा य तथा
िवषय होइन । यसैले िचिक सा िश ा र
जनसं या
सेवालाई भरपद , तरीय र स म
म ालय,
तु याउनका लािग कानून ारा िनधा रत
रामशाहपथसमेत
ि या अपनाउँदै अिधकतम् यास
िनर तर कायम रा न ज रत रहने ।
iii
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संयु
जबरज ती
करणी
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संयु
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९९७१
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संयु
िलखत बदर
दता बदर दता

 गाउँ समाजको प रवेश, ग रबीसमेतका
कारणले सामािजक भाव, दबाब वा
आिथक लोभमा परी वारदात नै नभएको
भनी िनवेदन पनलाई
ु अ वाभािवक मा न
िम दैन । वा तवमा, कुनै पिन वारदात
िड ली वाँरसमेत
स ब धमा भएको अनुस धानको नितजा
िव
नै कसुर भए नभएको त य िनधारण गन ४५५
नेपाल सरकार
मह वपूण कसीको पमा रहेको ह छ ।
पिछबाट कसरु दार होइन भनी िनवेदन
परेको वा ितवादीलाई सफाइ िदई
बकप गरेकै आधारमा मा सफाइ िदने
हो भने याय यव थाको उपहास हन
जाने ।
राजकुमार
 कुनै काननू मा भएको बाधा अड् काउ
इटेनीसमेत
फुकाउको यव था सो कानूनबमोिजम
िव
काम गदा आइपरेको कुनै बाधा अड् चन
सामा य शासन
सो कानूनको समा य यव थाले समाधान
म ालय,
गन नसके को अव थामा योग हने िवशेष
िनजामती कमचारी
यव था हो । सामा य काननू ी यव थाले ४६४
स तती छा वृि
नै आइपरेको कुनै सम या समाधानको
यव थापन
बाटो देखाएको अव थामा बाधा अड् काउ
सिमित,
फुकाउको
िवशेष
यव थालाई
िसंहदरबार,
जबरज ती पमा योग गन स बि धत
काठमाड समेत
काननू को मनसाय रहेको मा न निम ने ।
 छु ी िभ न भइसके पिछ आमाले आ नो
अंशको ज गा छोरीलाई बकसप िदन
नपाउने भ ने हदँ ैन । ब डाप मा कुनै सत
लालबाबु राय
ले दैमा सो सतले अंिशयारलाई बाँ दैन ।
यादवसमेत
अंिशयारह बीच िजयिजयै ब डा गनुपन
िव
४७०
अंशको िवषयमा ब डाप ारा अंश हक
उपने ीकुमारी राय
ा गन यि ले छु एका अ य
यादव
अंिशयारह को म जुरी निलई अंशको
ज गा बेचिबखन दान बकस गन पाउँदैन
भ नु भेदभावपूण हन जाने ।
iv
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 जुन ज गाको ोत नै जालसाजीपूण
रहेको छ । य तो ज गाको स ब धमा भए
गरेको िलखतलाई स े भनी या या गनु
यायको मा य िस ा तिवपरीत हन
म जली घोले
जाने ।
तामाङ
 गैरकानूनी तवरबाट ा हन आएको ४७७
िव
स पि कानूनस मत तवरबाट िलखत
रिवन याङ् तान
पा रत गरेको भ ने मा आधारमा
काननू स मत मा न निम ने हदँ ा
ितवादीसमेतको अंश हक ला ने ज गामा
िलनुिदनु गरी भएको िलखत वादीको
हकस म बदर हने ।
 कुनै पिन यि को स पि मािथ य तो
यि को मौिलक हक हने र य तो
स पि लाई रा यले ा गन अव थामा
रा यले कानूनको ि या अपनाई उिचत
याम साद े
मुआ जा िदनुपन िवषयमा िववाद हन
िव
नस ने ।
िज ला शासन
४८३
सरकारी कायालयको लािग ज गा

कायालय,
सरकारले आ नो योगमा िलई स ाभना
याङ् जासमेत
गन कारवाहीको उठान भएको अव थामा
ज गा नै वा मुआ जा ा ह छ भ ने
िव ासमा कुनै नाग रक रह छ भने यो
वैध अपे ा मा नपु न ।
 रा सेवामा समिपत मिहलाले एकाितर
रा यको सेवकको भूिमका िनवाह गनुका
शाि त बलमपाक
साथै सृि टको िनर तरता गन आमाको
िव
भिू मका पिन सि य रहेक ह छन् । यसरी
नेपाल सरकार,
दोहोरो भूिमकामा रहेक मिहलाका लािग
४९६
वा य म ालय,
रा यको नीित कानून िनयमले समेत
रामशाहपथ,
प पमा िवशेष संर ण गरी मिहलाको
काठमाड समेत
वीकृितिवना २ वषभ दा सानो ब चा
भएको मिहला कमचारीलाई स वा गन
निम ने प कानूनी यव थाको
v
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संयु
उ ेषण

९९७६
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संयु
िलखत दता
बदर

उ लङ् घनले
स तान
ज माउँदा
मिहलाको भूिमकालाई स मान गनुपन
ाकृितक सामािजक मा यता मा
उ लङ् घन भएको नभई संिवधानको धारा
३८(२) द सुरि त मातृ व तथा
जनन वा यस ब धी मौिलक हककै
उ लङ् घन भएको देिखने ।
 कुनै पिन सं था मुनाफामा गएको तब
मािन छ जब उ
सं थाले ितनु
बुझाउनुपन दािय व बाँक रहेको हदँ ैन ।
च साद
सामा य बुझाइमा पिन सं थाले ितनु
िनरौलासमेत
बुझाउनु पन दािय व बाँक रहेको
िव
अव थामा कुनै आिथक वषमा नाफामा
धानम ी तथा
गएको भनी अथ गनु यायोिचत हदँ ैन । ५०२
मि प रषदको
्
सं था घाटामा गएको ि थितलाई कुनै
कायालय,
जवाफदेिहता बहन गनु नपन र नाफामा
िसंहदरबार,
गएको भनी सि चत नो सानीलाई
काठमाड समेत
नजरअ दाज गरी बोनसको लािग
लालाियत हनु नैितक ि कोणबाट समेत
शोभनीय नदेिखने ।
 कसैको स पि मािथ अक यि ले
कसैको हटक िखचोला िबना चोरी वा
बदिनयत नराखी शाि तपूवक ढंगले लामो
समयस म भोग कायम रा दछ भने य तो
लामो
समयको
भोगािधकारबाट
मदनगोपाल मलेकु
भोगकताको वािम वको उदय हन पिन
िव
स ने ।
५१२
गोिव दमान
 ितकूल भोगािधकारको लािग य तो
े समेत
भोग अिविछ न र वा तिवक धनीलाई
थाहा भएको हनुपदछ । य तो भोग
बलपूवक वा चोरी गरी वा बदिनयतपूवक
गरेको अव था हनहु दँ ैन । ितकूल
भोगािधकारको समयाविध कानूनले
तोके को हन स दछ । भोगािधकार एउटा
vi
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संयु
कत य यान

नेपाल सरकार
िव
सकुर म सुरी
िमयाँसमेत

९९७८
16=

संयु
कत य यान र
रहजनी चोरी

नेपाल सरकार
िव
हार ढुङ्गाना

त य हो, जुन अिवि छ न पमा लामो
समय शाि तपूवक कायम रही रहँदा
वािम व ा हने एउटा आधार हने
स पि स ब धी िविधशा ीय थािपत
मा यता रहेको पाइने ।
 एक समहू का यि ले अक समहू का
वारदातमा संल न नै नभएका
यि ह लाई पिन झु ा पोल गन
स भावना रहने हनाले के वल पोल गरेको
भनाइकै आधारमा मा याय िन पण
गदा िनद ष यि पिन सजाय भागी
हनस ने स भावना रहने हनाले ५२०
वारदातको कृित, पीिडतको अव था,
बकप गन यि को पीिडत र
ितवादीसँग भएको स ब धसमेतलाई
िव ेषण गरी य तो अनस
ु धानमा
बुिझएका यि ह ले गरेको कागज तथा
बकप लाई हण गनपन
ु ।
 ितवादीले अदालतमा बयान गदा आरोप
वीकार गरेको अव थामा पिन िनजको
सािबती अ य माणबाट पिु ट हनुपन
भ ने िस ा तलाई वीकार ग रसके को
हा ो फौजदारी याय
णालीले
पुनरावेदकले
िजिकर
गरेज तो
अिधकार ा त
अिधकारीसम
५३५
ितवादीले गरेको सािबती बयानलाई
अ य वत
माणले समथन नगरेको
अव थामा वा अ य वत
माणले
ितवादीउपरको आरोप पुि ट नगरेको
अव थामा ितवादीका िव मा िनरपे
पमा माणमा ा मा न िम ने
नदेिखने ।
vii
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संयु
परमादेश

९९८०
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संयु
अपहरण तथा
शरीर ब धक

९९८१
19=

संयु
जबरज ती
करणी

 कुनै काय गनका लािग कानूनी कत य एवं
दािय व तोिकएको पदािधकारी वा
िनकायले चिलत कानूनअनस
ु ार सो काय
गनको लािग काननू ले तोके को सतह
५४६
पूरा भई रीत पुगेको अव थामा अ य कुनै
पिन बहाना बनाई सो काय गन इ कार
गनु वा िढलासु ती गनु यायोिचत एवं
कानूनसङ् गत देिखन नआउने ।
 पोिल ाफ परी ण प ितबाट परी ण
गरी िन के को िन कष (Finding) लाई
अनुस धान, तहिककातको
ममा
संकिलत माणबाट समिथत गरेको
अव थामा य तो पोिल ाफ परी ण
भा यनारायण बैठा
प ितबाट परी ण गरी िन के को िन कष
िव
५५३
एवं रायलाई माणको पमा ा गन
नेपाल सरकार
सिकने ।
 सह-अिभयु को पोललाई िविभ न
कोणबाट मू याङ् कन गदा, िव वसनीय र
वा तिवकता कट गरेको देिखन आउँछ
भने माणको पमा हण गनुपन ।
 पीिडत मिहलाउपर ितवादीह ले गरेको
षड् य , आपरािधक िनयत र कायह
(Mens Rea and Actus Rea) बाट नै
सामूिहक बला कार हो वा होइन भ ने
प ा लगाउनु पन ह छ । सामूिहक
बला कारको कसुर थािपत हनको लािग
नेपाल सरकार
एउटै वारदात थल र समय हनुपछ भ ने
िव
५७८
नहने ।
काश रावल
 पीिडत ितवादीह को िनय णबाट मु
भएपिछ मा अक जबरज ती करणीको
वारदात भएको भए सो वारदातलाई अलग
पमा िलन िम यो होला तर
ितवादीह को िनय णमा रहेकै
अव था
तथा
ितवादीह कै
बबी थापासमेत
िव
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

viii
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संयु
परमादेश

९९८३
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संयु
अब डा ज गा
ब डा

इ छाअनुसार थान प रवतन गरेको
अव थामा घटेका जबरज ती करणीको
वारदातह लाई एकै शृङ्खला (Chain)
अ तगत घटेको वारदात मानी हेनपछ
ु ।
अलगअलग थान र समयमा भएको भ ने
आधारमा सजायबाट छुट हन नस ने ।
 संिवधानले सावजिनक हक र सरोकारको
िववादमा उपचार दान गन जुन
े ािधकार यस अदालतलाई दान
गरेको छ सोलाई सबैलै ग भीरतापूवक
िलनु र बु नुपछ । सावजिनक हक र
सरोकारको िवषय भनी मनमा उठे को कुनै
अिधव ा
पिन िवषयलाई िबना अ ययन र िव ेषण
अ युत साद खरेल
वा सो िवषयव तु हेन दािय व सुि पएका
िव
कुनै पिन अिधकारी कहाँ जाँदै नगई र
धानम ी तथा
उनीह लाई कत य पालनतफ सचेतस म
५९२
मि प रषदको
नगराई यस अदालतमा वेश गन होइन ।
्
कायालय,
यो
े ािधकारले िनवेदकसँग सो
िसंहदरबार,
िवषयव तुसगँ साथक स ब ध र ताि वक
काठमाड समेत
सरोकार मा नभई गिहरो अ ययन मनन
र िव लेषण पिन खो दछ । िनवेदन दता
गन, सो कुरा िमिडयामा चार सार गन
गराउने, यसपिछ सो िवषयलाई
अदालतको िज मा लगाई आफू चािहँ चुप
लागी ब ने, यो कुरा वीकारयो य हन
नस ने ।
 कुनै पिन स पि अब डा रहेको भनी
ब डाप मा उ लेख नभएपिन उ
रामबाबु यादव
स पि को
ोत, कृित, पृ भूिम,
िव
अव था र उ स पि मा यी मु ाको ६०४
रामिवनोद
प को संल नता, उपि थित र लगाव एवं
यादवसमेत
वादीको जीवन ितको अिधकारको
अव था एवं मनि थितसमेतलाई याियक
ix
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संयु
उ ेषण

अिधव ा
पारसमिण
भ राईसमेत
िव
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

आधारमा हेरी एवं मू याङ् कन गरेर नै
उ स पि अब डा हो वा होइन ? भनी
िनधारण गनुपन ।
 वत ता किह यै िनरपे हदँ ैन, मौिलक
हकको पमा द उ वत ताह
िनरपे
होइनन् भ ने कुरा ितनै
वत तास ब धी मौिलक हकको
ावधानका ितब धा मक वा यांशह ले
समेत पुि गरेको देिखने ।
 सि धको प भई सहमित जनाएका
अ तराि य सि ध स झौताबाट िसिजत
६०९
दािय व स य मल
ु ुकह ले पालना र
काया वयन गदछन् भ ने अपे ा हनु
वाभािवक छ । आफूले समेत सहमित
जनाएका
अ तराि य
सि ध
स झौतालाई मुलुकको आव यकता,
उपल ध ोत, साधन र मताअनस
ु ार
मशः काया वयन हनुपछ भ ने कुरामा
िववाद हन नस ने ।

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

x

नणय नं . ९९६३
सव च अदालत, पूण इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
आदेश िमित : २०७३।९।२१
िवषयः उ ेषण / परमादेश
०७३-NF-०००४
िनवेदक / िवप ी : नेपाल सरकार, भूिमसधु ार तथा
यव था म ालय
िव
िवप ी / रट िनवेदक : काठमाड िज ला काठमाड
म.न.पा. वडा नं. १३ ब ने ेरणा रा यल मी
िसंह
०७३-NF-०००५
िनवेदक / िवप ी : नेपाल को कायालयको तफबाट
ऐ.का सिचव भीम साद उपा याय
िव
िवप ी / रट िनवेदक : काठमाड िज ला काठमाड
म.न.पा. वडा नं. १३ ब ने ेरणा रा यल मी
िसंह
०७३-NF-०००६
िनवेदक / िवप ी : नेपाल सरकार मि प रषदको
्
तफबाट ऐ.का मु य सिचव सोमलाल सवु ेदी
िव
िवप ी / रट िनवेदक : काठमाड िज ला काठमाड
म.न.पा. वडा नं. १३ ब ने ेरणा रा यल मी
िसंह
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§ िववािदत िक.नं. २५ को ज गाम ये
सािबकमा के ही ज गा
वग य
अिधराजकुमारी िवजया रा यल मी देवी
शाहका नाममा रहेकोमा पिछ त कालीन
राजा वीरे का नाममा आएको र के ही
ज गा वयं त कालीन राजा वीरे का
नाममा रहेकोमा नयाँ नापीमा सबै
ज गालाई एउटै िक ाको पमा िक.नं.
२५ कायम गरी ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटीको नाममा दता े ता
कायम भएको देिखए पिन राजा वीरे को
देहावसानको समयमा उ स पूण ज गा
र सोमा रहेको घरज गाको लालपुजामा
त कालीन राजा वीरे वीर िव म शाहको
कायम भएको िथयो । यसबाट के पुि ह छ
भने िक.नं. २५ को घर ज गा वगवासी
राजा वीरे को वािम वमा रहे भएको
देिखने ।
( करण नं.३)
§ नेपाल
अ तगत पन स पि का
स ब धमा नेपाल ऐन, २०६४ को दफा
४(१)(क) ले राजा वीरे , रानी ऐ वय र
िनजह का प रवारको देहावसान हदँ ाका
बखत िनजह को नाममा रहेको स पि
अ तगत याउने भनी नेपाल सरकार,
मि प रषद्ले िनणय गन अिधकारसमेत
िदएको देिख छ । साथै दफा ४ को उपदफा
(३) मा चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेिखएको भए तापिन उपदफा (१)
बमोिजमको स पि उपर कुनै यि वा
सं थाको कुनै कारको हक वा दाबी
पु ने छै न र य तो स पि मा अंश
वा अपुतालीस ब धी कानूनबमोिजम

नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
कसैको हक वा दाबी िसजना हने छै न
भनी प कानूनी यव था भएको पाइँदा
िववािदत स पि ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटी राजदरबारका नाममा
नामसारी हदँ ैमा वा राजा वीरे को
प रवारका सबै सद यको परलोक भएकै
कारण त कालीन राजा ाने मा
अपुताली हक िसजना हन नस ने ।
( करण नं.७)
§ िववािदत िवजयाघर त कालीन राजा
वीरे को देहावसान हदँ ाका अव थास म
िनज वगवासी राजाको नाममा रही
िनजको देहावसानप चात् नारायणिहटी
राजदरबारको नाममा नामसारी भए
तापिन सो स पि रा िहतको साथै
ऐितहािसक स पदाको ि कोणबाट
समेत कुनै यि को िनजी स पि को
पमा नामसारी भई िनजी योगमा
आउने कृितको स पि देिखएन । तसथ
िनवेिदकाले दाबी गरेको िक.नं. २५ को
े फल १५-१-०-० ज गा तथा सोमा
रहेको क पाउ ड वालसिहतको िवजया
घर रा िहत र ऐितहािसक स पदाको
ि कोणबाट समेत िनवेिदकाको िनजी
हक भोगमा आउने स पि नभई नेपाल
अ तगत पन स पि रहे भएको
देिखने ।
( करण नं.८)
§ कुनै पिन यि ले आ नो िनिववाद
हकभोगको अ को हक नला ने स पि
आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा,
राजीनामा वा अ य कुनै पिन िकिसमबाट
हक ह ता तरण गन पाउने कुरा िववादको
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िवषय होइन । तर आ नो हक नै नपु ने
स पि कुनै पिन िकिसमबाट िलखत
गरी वा नगरी अ लाई हक ह ता तरण
गन कायले भने काननू ी मा यता पाउन
नस ने ।
§ त कालीन राजाको हैिसयतले ाने
शाहलाई ा भएका सबै स पि ह
(ज तै: िविभ न थानका दरबारह ,
वन तथा िनकु जह , ऐितहािसक र
पुराताि वक मह वका स पदाह आिद)
राि यकरण ग रने संवैधािनक यव था
हदँ ा िनवेिदकाको िपतालाई राजाको
हैिसयतले ा हनआएका स पि
को
स पि को प रभाषामा पन ।
( करण नं.९)
§ राजसं थाको मख
ु ी ५ महाराजािधराज
भएकै आधारमा राजसं थाको स पि लाई
रा िहत ितकूल कसैलाई यि गत पमा
आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा,
राजीनामा वा अ य कुनै पिन िकिसमबाट
हक ह ता तरण गन हक हने भनी अथ गन
िम दैन । यसबाट िनवेिदकाले दाबी गरेको
िक.नं.२५ को घर ज गा त कालीन राजा
ाने ले दाइजो िदन पाउने कृितको
उहाँको िनजी हकको स पि नदेिखने ।
§ संिवधानले प पमा गरेको संवैधािनक
यव था र कानूनले य िनधारण
गरेको कानूनी यव थाले राजसं थाको
नेतृ व गन वगवासी राजा वीरे शाह
र िनजको प रवार एवं त कालीन राजा
ाने शाहलाई राजाको हैिसयतबाट
ा भएका भूत, वतमान र भिव य जुनसुकै
समयको र जिहले पिन बढे बढाएको
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समेतका स पि
मा जाने भएपिछ संि त य र आदेश यस कार छःिनवेिदकालाई जानकारी निदएको भ ने
िजिकर तकसङ् गत मा न निम ने ।
रट िनवेदनको संि बेहोरा
( करण नं.११)
म रट िनवेिदका पूवराजा ाने िवरिव म
शाहदेवक छोरी पूव अिधराजकुमारी ेरणा रा यल मी
िनवेदकका तफबाट : िव ान् महा यायािधव ा ी देवी िसंह हँ । मेरो िववाह िमित २०५९/१०/८ गते
रमनकुमार े , िव ान् सह यायािधव ाह
काठमाड िनवासी राजबहादरु िसंहसँग भएको हो ।
ी खगराज पौडेल, ी खेमराज वाली, ी ी ५ महाराजािधराजसँग नारायणिहटीको नाममा
रमादेवी पराजल
ु ी र ी उ व साद पडु ासैनी भएका िविभ न ठाउँका िविभ न ज गाह म ये
एवं िव ान् अिधव ा ी सदु शन थपिलया
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका,
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह ी सािबक वडा न बर ८, छाउनीि थत सािबक िक ा
ब ीबहादरु काक , ी याम साद खरेल, ी न बर २९, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ को ज मा
पूणमान शा य, ी राम साद भ डारी ‘संभव’ े फल १५-१-०-० अथात् ०७६६४.६० वग िमटर
र िव ान् अिधव ाह ी के दार साद दाहाल ज गा र सोमा बनेको घर तथा क पाउ डसमेत मेरो
र ी िमलनकुमार राई
बबु ा पूव राजा ाने ले मलाई दाइजो िदनु भएको
अवलि बत निजर :
हो । उ घरज गा मैले अिवि छ न पमा भोगचलन
§ ने.का.प. २०३७, िन.नं.१३९६, प.ृ १६४
ग रआएक छु । उि लिखत िक ा न बरको ज गा र
§ ने.का.प. २०४३, िन.नं.२६८०, प.ृ ३१३
घर मैले बबु ा ाने वीर िव म शाहदेवबाट बकस
स ब कानून :
पाएको भ ने कुरा त कालीन ी ५ महाराजािधराजका
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
मख
ु राजदरबार पदािधकारीले िमित २०६२/२/१०
§ नेपाल ऐन, २०६४
मा राजक य स पि कोष िवभाग, ढुकुटी िवभाग
राजदरबार र िवप ी मालपोत कायालय कलंक लाई
संयु इजलासमा आदेश गनः
िमित २०६३/३/१९ मा लेखेको प बाट पिु भएको
स. . यायाधीश ी रामकुमार साद शाह छ ।
मा. यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
िमित २०६२/२/१० मा राजक य स पि
कोष िवभागलाई लेिखएको प मा ी ५ महाराजािधराज
आदेश
सरकारबाट काठमाड िज ला, टंके वर ताहाचल,
. या.सश
ु ीला काक : याय शासन ज गाधनी ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को ख ड राजदरबार भनी रहेको काठमाड महानगरपािलका,
(ख) बमोिजम यस अदालतको िमित २०७२।३।६ वडा न बर १३, ताहाचल िक ा न बर २५ को
को आदेशउपर पनु रावलोकनको िन सा दान भई ०७६६४.६० वग िमटर १५-१-०-० े फल ज गा
दायर भएको र याय शासन ऐन, २०७३ को दफा र घर क पाउ डसमेत काठमाड महानगरपािलका,
११ को उपदफा (२) को ख ड (ख) बमोिजम यस वडा न बर १३, ताहाचल, छाउनी राज होइब सने
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको ी ५ अिधराजकुमारी ेरणा रा यल मी देवी िसंह
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
सरकारका जनु ाफको हक पु ने गरी दाइजो ब स
भएको छ । सोहीअनस
ु ारको यव थापन गनसमेत
आदेशानस
ु ार अनरोध छ भ ने बेहोरा उ लेख भएको
छ । सोही िमितमा ढुकुटी िवभाग राजदरबारलाई
लेखेको प मा उ ज गाको स कल ज गाधनी
माणपज
ु ा सरु ि तसाथ रा न पठाइएको छ भ ने
बेहोरा उ लेख भएको छ भने िमित २०६३/३/१९ मा
मालपोत कायालय कलंक लाई लेखेको प मा सो ज गा
मेरो नाममा रहने गरी नामसारी गनसमेत भिनएको छ ।
मैले उपयु बेहोराले दाइजो पाएको उ
ज गा हालै नेपाल को नाममा रािखएको छ भ ने
कुरा जानकारीमा आयो । नेपाल को नाममा गएको
कुरा जानकारीमा आएपिछ सो ज गा के कसरी किहले
कुन रीतले मेरो हक मेट्ने गरी िवप ी नेपाल को
नाममा गएको रहेछ भ ने कुरा बु ने ममा िवप ी
नेपाल को कायालय र मालपोत कायालयमा
सोधखोज गदा यहाँका पदािधकारीले जानकारी
गराउन असमथता देखाएपिछ उ ज गाको ज गाधनी
माणपज
ु ा पाउँ भनी िवप ीम येका नेपाल
कायालयका अ य लाई जानकारी िदएको िथएँ ।
िवप ी धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयमा
पटकपटक िनवेदन गरे ँ । तर ती िनकायबाट ज गाधनी
माणपज
ु ा िदन आलटाल ग रयो । पिछ िमित
२०७१/१०/१३ मा िवप ी नेपाल को कायालयमा
मेरो ज गा नेपाल मा याउने भनी गरेको िनणय तथा
सोसँग स बि धत कागजातको मािणत ितिलिप
पाउन िनवेदन िदएकोमा सो कायालयले िवप ी
नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित २०६७।६।८
को िनणयसिहतको कागजात िमित २०७१/१/१८ मा
मलाई उपल ध गराइयो । तर िमित २०६४/९/१ को
िनणय काया वयनस ब धी भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयको प र तत्स ब धी कागजातह उपल ध
गराइएन ।

नेपाल को थापना र स चालन गन बनेको
नेपाल अ यादेश, २०६४ िमित २०६४/७/२०
देिख लागू भएकोमा नेपाल
ऐन, २०६४ िमित
२०६४/९/२२ देिख लागू भएको छ । नेपाल को
कायालयले मलाई उपल ध गराएको प मा नेपाल
ऐन लागू भएपिछ िवप ी नेपाल सरकार मि प रषदको
्
िनणयबमोिजम मेरो ज गाको वािम व नेपाल
मा आएको भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख भएको
देिख छ । मैले िमित २०६२/२/१० मा दाइजोबाट
ा गरेको ज गा सोभ दा पिछ बनेका कानूनी
यव थाको आधारमा मेरो स पि स ब धी अिधकार
हरण गन िम दैन । मेरो बबु ा त कालीन समयमा ी
५ महाराजािधराज सरकार भएको त यमा िववाद
छै न । मैले ज गा ा गरेको समयमा नेपाल
अिधरा यको संिवधान, २०४७ बहाल रहेको िथयो ।
सो संिवधानको धारा ३० र ३१ अनस
ु ार ी ५ ले
गरेका काम कारवाहीमा न उठाउन पाइँदैन । मल
ु क
ु
ऐन ी अंशधनको महलको ४ नं.बमोिजम माइती
मावलीप का नातेदार इ िम ले िदएको चलअचल
र यसबाट बढेबढाएको स पि दाइजो ठहछ र ऐ
५ नं.बमोिजम य तो स पि आफूखस
ु गन पाउने
स पि हो ।
मलाई बबु ाले िदएको ज गा त कालीन
वगवासी राजा वीरे , रानी ऐ वय, िनजह को जेठा
छोरा िदपे र का छा छोरा िनराजन शाहसमेत कसैको
नाममा िथएन । फुपू ब यै त कालीन अिधराजकुमारी
िवजया रा यल मी देवी शाह मोही र भीमसेन
तथा वषब धन गठु ी ज गाधनी भइरहेकोमा िमित
२०६२/२/६ गते रैकरमा प रणत भएको सो ज गा ी
५ महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारको नाममा
दता े ताकायम रहेको िथयो । िमित २०६२/२/६
मा रैकरमा प रणत भएको ज गा त कालीन राजा
वीरे र िनजको प रवारको हँदैन । तर िवप ीह ले
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राजा वीरे र रानी ऐ वय एवं िनजह को प रवारको
स पि मानी नेपाल को वािम वमा याउने िनणय
िविधस मत छै न ।
नेपाल अ यादेश, २०६४ र नेपाल
ऐन, २०६४ को तावना, दफा ३को उपदफा (१),
सोको प ीकरण र दफा ४ को उपदफा (१)(क)
समेतले त कालीन वगवासी राजा वीरे , रानी ऐ वय
र िनजह को प रवारको देहावसान हँदा िनजह को
नाममा रही िनजह को हक पु ने स पि मा मा
याउने भ ने उ लेख भएको छ । साथै सो ऐनले
त कालीन राजा वीरे वीर िव म शाहदेव र िनजको
प रवारमा रहेका ज गा मा
मा याउने यव था
गरेको छ । म वीरे समेतको प रवारको सद य
होइन । अतः िवप ीह ले मैले बबु ाबाट पाएको िक ा
न बर २५ को ज गा नेपाल को नाममा याउने
गरी गरेको िनणयले मेरो नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १३ को उपदफा (१) र (३), धारा १९
को उपधारा (१) र (२) ले याभूत गरेको संवैधािनक
हक र मल
ु क
ु ऐन, ी अंशधनको ४ तथा ५ ारा
याभूत कानूनी हकमा आघात पगु ेको हँदा िवप ी
नेपाल सरकारले नेपाल अ तगत याउने भनी गरेको
िनणय, िवप ी भूिमसधु ार तथा यव था म ालयले सो
िनणय काया वयन गन मालपोत कायालय कलंक लाई
िमित २०६४।९।१ मा लेखक
े ो प र िवप ी मालपोत
कायालय कलंक ले िवप ी नेपाल को कायालयलाई
लेखेको िमित २०६४।९।३ को प र सोसँग स बि धत
अ य िनणय एवं काम कारवाहीह नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२)
बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर गरी उि लिखत
ज गा सािबकबमोिजम िनवेिदकाको नाममा कायम गनु
गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश
जारी ग रपाऊँ । साथै ततु मु ालाई अ ािधकार िदई
िछटो िनणय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन
प ।

यस अदालत एक यायाधीशको इजलासको आदेश
यसमा िवप ीह बाट १५ िदनिभ िलिखत
जवाफ मगाउनू । साथै मु ाको कृितका आधारमा
ततु मु ालाई अ ािधकार िदई िमित २०६४।९।१
को िनणय काया वयनस ब धी प र सोसँग स बि धत
िनणयको स कल िमिसल िवप ीह बाट िझकाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस अदालत
एक यायाधीशको इजलासको िमित २०७१।१०।२७
को आदेश ।
भूिमसुधार तथा यव था म ालयको िलिखत
जवाफ
यस म ालयको काम कारवाहीबाट
िनवेिदकाको कुनै पिन संवैधािनक एवं कानूनी हक
चलनमा अवरोध पु याएको छै न । साथै नेपाल
ऐन,२०६४ बमोिजम भए गरेका काम कारवाहीमा यस
म ालयलाई िवप ी बनाई दायर गरेको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी भूिमसधु ार
तथा यव था म ालयको िलिखत जवाफ ।
नेपाल को कायालयको तफबाट पेस भएको
िलिखत जवाफ
दाबीको ज गा सािबकमा त कालीन ी ५
वीरे वीर िव म शाहदेवको हकमा रहेको देिख छ ।
पिछ नयाँ नापी हँदा उ ज गाको ज गाधनी महलमा
ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबार कायम
भएको आधारमा मा उ ज गामा त कालीन राजा
वीरे को हक गई िनवेिदकाका दाता त कालीन राजा
ाने को हक कायम भएको मा न िम दैन र हकै
नभएका यि ले उ घर ज गा दाइजो िदने हक पिन
हन स दैन । नेपाल ऐन, २०६४ को तावनामा
प पमा नै राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह को
प रवारको देहावसान हँदाका बखत िनजह का नाममा
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रहेको र हक पु ने स पि लाई
बनाई य तो
स पि को यव थापन गरी रा िहतमा योग गन
भनी उ लेख भएको देिख छ । सो ऐनको दफा ४ को
उपदफा (१) को ख ड (क) र (ग) मा राजा वीरे ,
रानी ऐ वय र िनजह का प रवारको देहावसान
हँदाका बखत िनजह को नाममा रहेको तथा िनज र
िनजह का प रवारलाई कुनै िकिसमले ा भएको
वा हनस ने वा िनजह को हक पगु ेको वा पु नस ने
र िनजह का प रवारलाई कुनै िकिसमले ा भएको
वा हनस ने वा िनजह को नाममा रहेको तथा िनज
र िनजह को हक पगु क
े ो वा पु ने अ कसैको नाममा
रािखएको वा बेनामी स पि नेपाल को वािम वमा
रहने कानूनी यव था ग रएको पाइ छ । त कालीन
राजा ी ५ वीरे वीर िव म शाहदेवलगायत
राजप रवारका सद यह िमित २०५८।२।१९ मा
देहावसान हँदास म ी ५ महाराजािधराजको पमा
कायम रहेको आधारमा नेपाल सरकार मि प रषदको
्
िनणयले उ िक.नं.२५ को ज गा नेपाल अ तगत
याउने िनणय भएको हो ।
दाबीको ज गा सािबक नापी हँदा िक.नं. ३७,
३८, ४० र ४१ समेतका ज गाह वीरे वीर िव म
शाहदेवबाट “ ी ५ महाराजािधराज” नारायणिहटी
राजदरबारको नाममा नामसारी भएका िक ाह सबै
िभडी नयाँ नापी हँदा िक.नं. २५ कायम भएको बेहोरा
मालपोत कायालय कलंक को िमित २०६४।९।३
को प बाट देिखँदा उ ज गा त कालीन राजा ी ५
वीरे को हक भोग रहेको ट छ । साथै सो ज गा
३६ बाहन गठु ीबाट रैतानी भएको देिख छ । उ ज गा
२०६२ सालमा गठु ीबाट रैतानी ग रँदा ाने को
हक ला ने भए ाने को नाममा नै नामसारी हनपु न
िथयो । तर २०५८ सालदेिख रैतानी हँदाको समय
२०६२ सालस म र नेपाल को वािम वमा
आउनपु ूवको समयस म त कालीन राजा ाने को
नाममा नामसारी भएको छै न । यसबाट समेत उ

िक.नं. २५ को ज गा त कालीन राजा वीरे वीर िव म
शाहको हकला ने हो भ ने देिख छ । त कालीन राजा
ी ५ वीरे को देहावसान भएको िमित २०५८।२।१९
स मको लािग कानून या यास ब धी ऐन,२०१० को
दफा २(ञ) (घ) बमोिजम ी ५ वीरे लाई नै जनाउने
हँदा वीरे को हक भोगको स पि नेपाल ऐन,
२०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोिजम यस
कायालयको नाममा कायम हने नै देिख छ ।
जहाँस म िनवेिदकाले दाइजोबाट ा गरेको
स पि घर ज गा हरण गन िम दैन भ ने िजिकर छ सो
स ब धमा हेदा उ ज गा त कालीन राजा ाने को
नाममा कायम छै न । आ नो नाममा कायम नभएको
ज गा अ लाई दाइजो िदन िम दैन । दाइजो पाएको
िलखत कानूनबमोिजम स बि धत िनकायबाट पा रत
भएको पिन छै न । घरसारको िलखतको आधारमा मा ै
९ वषपिछ आएर दाबी गन िवल बको िस ा तले पिन
िम दैन ।
नेपाल
ऐन, २०६४ को दफा ४ को
उपदफा (३) मा चिलत कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजमको
स पि उपर कुनै यि वा सं थाको कुनै कारको
हक वा दाबी पु ने छै न र य तो स पि मा अंश वा
अपतु ालीस ब धी कानूनबमोिजम कसैको हक वा दाबी
िसजना हँदनै भ ने उ लेख भएको छ । िनवेदन दाबीको
ज गा २०६२ सालमा रैकरमा प रणत भई िनवेिदकाले
दाइजो पाएको भिनए तापिन २०६७ सालस म पिन
िनवेिदकाको नाममा दता े ता कायम हन सके को
देिखँदनै । तसथ नेपाल
ऐन, २०६४ को दफा ४
को उपदफा (१) को ख ड (क) र (ग) बमोिजम नेपाल
सरकार मि प रषदको
ु ार दाबीको ज गा
् िनणयानस
यस को वािम वमा आएको कायमा कुनै कानूनको
िु ट नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ी नेपाल को कायालयको
िलिखत जवाफ ।

394
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नेपाल सरकार मि प रषद्को तफबाट पेस भएको
िलिखत जवाफ
नेपाल
ऐन, २०६४ त कालीन राजा
वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का प रवारको देहावसान
हँदा िनजह को नाममा रहेको र हक पु ने स पि लाई
बनाई यव थापन गरी रा िहतमा योग गन जारी
भएको हो । उ ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को
ख ड (क) मा राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह को
प रवारका सद यको देहावसान हँदाका बखत
िनजह को नाममा रहेको स पि लाई अ तगत
याउने भ नेसमेतको यव था भएको आधारमा
त कालीन राजा वीरे वीर िव म शाहदेवको
देहावसान हने िदन अथात् िमित २०५८।२।१९
स म िनज नै “ ी ५ महाराजािधराज” को पमा
कायम रहेको आधारमा िक.नं. २५ को ज गासमेत
को वािम वमा याउने गरी भएको नेपाल सरकार
मि प रषदको
् िमित २०६७।७।८ को िनणयमा कुनै
िु ट नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार मि प रषदको
्
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
यस अदालत संयु इजलासको िमित २०७२।३।६
को आदेश
िमित २०६४।७।२० र िमित २०६४।९।२२
मा लागू भएको नेपाल अ यादेश, २०६४ र नेपाल
ऐन, २०६४ को दफा ३ र सोको प ीकरण तथा
दफा ४ बमोिजम राजा वीरे , रानी ऐ वय, िनजका
छोराह िदपे शाह र िनराजन शाहको नामको
स पि स म नेपाल मा जाने कानूनी यव था
भएको र सोबाहेक राजप रवारका अ य सद यको
नामको स पि समेत सो मा जाने कानूनी यव था
नभएकोमा राजा वीरे र िनजका प रवारको
िमित २०५८।२।१९ मा देहावसानप चात् िमित

२०६२।२।६ मा रैकर प रणत भई “ ी ५
महाराजािधराज” को नाममा दता हन आएको दाबीको
िक.नं. २५ को १५-१-०-० अथात् ०,७६६४.६०
वगिमटर छाउनीि थत घरज गा त कालीन
महाराजािधराज ाने बाट आ नी छोरी पूव
अिधराजकुमारी ेरणा रा यल मी िसंह (शाह) लाई
िमित २०६२।२।१० मा दाइजो व प बकस िदएको
िनज िनवेिदकाको हक भोगको उ घरज गा िनजलाई
बु दै नबझ
ु ी सूचना तथा जानकारीसमेत निदई िनजको
हक समा हने गरी २०६४ सालमा बनी लागू भएको
नेपाल को कायालयको नाममा ऐनको दफा ३
समेतको आधार भनी उ
को नाममा नामसारी
भएको भ ने भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको
िमित २०६४।९।१ को प , मालपोत कायालय
कलंक को िमित २०६४।९।३ को प र नेपाल सरकार
मि प रषदको
् िमित २०६७।७।८ को िनणयसमेत
नेपाल
ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ िवपरीत
हनक
ु ो साथै यस अदालतबाट ितपािदत ने.का.प.
२०६८,अङ् क ८, िनणय नं. ८६६३, पृ १२७६
तथा ाकृितक यायको िस ा तसमेत ितकूल रहेको
र िवप ीह को सो िनणय र कायबाट िनवेिदकाको
स पि स ब धी हकमा आघात पगु ेको देिखएकोले
िनवेदन दाबीको ज गा नेपाल अ तगत याउने गरी
भएको िवप ी मि प रषदको
् िनणय, भिु मसधु ार तथा
यव था म ालय, मालपोत कायालय कलंक को
तत्तत् िमितको प र त प चात्को सबै काम कारवाही
एवं प नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(२) बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ ।
अब, त कालीन ी ५ महाराजािधराजका
मख
ु राजदरबार पदािधकारी कायालयले िमित
२०६२।२।१० मा राजक य स पि कोष िवभाग, ढुकुटी
िवभाग राजदरबार र िमित २०६३।३।१९ मा मालपोत
कायालय कलंक लाई लेखेको प बमोिजम उ िक.नं.
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२५ को ज गा दाइजो पाउने िनज िनवेिदकाको नाममा
त काल चलनमा रहेको प ितबमोिजम जे जो
गनपन
ु हो गनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ । सोबमोिजम गनु गराउनु भनी
ततु आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीह लाई िदई िनयमानस
ु ार गनु
भ नेसमेत बेहोराको यस अदालत संयु इजलासको
िमित २०७२।३।६ को आदेश ।
संयु इजलासको आदेश पनु रावलोकन ग रपाउँ
भ ने नेपाल को कायालयको िनवेदनप
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. १३ सािबक टंके वर वडा नं. ८ को िक.नं.
२५ को ज गा सािबक नापी हँदाका बखत िक.नं. ३७,
३८, ४० र ४१ को ज मा े फल ८-३-२-० को
ज गा ी वीरे वीर िव म शाहदेवको नाममा र िक.नं.
२९,३९ र ३६ को े फल ४-७-२-० को ज गा
वीरे वीर िव म शाहदेवबाट ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएका
िक ाह सबै िभडी नयाँ नापी हँदा नयाँ नापीमा कायम
वडा नं. १३ िसट नं. ११०३-१२ िक.नं. २५ े फल
०७६६४.६० व.िम. एउटै िक ा कायम भएको बेहोरा
मालपोत कायालय, कलंक को िमित २०६४।०९।०३
को च.नं. ४०८८ को प समेतबाट प हन
आउँछ । नेपाल
ऐन, २०६४ को तावनामा
प पमा नै राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह को
प रवारको देहावसान हँदाका बखत िनजह का नाममा
रहेको र हक पु ने स पि लाई
बनाई य तो
स पि को यव थापन गरी रा िहतमा योग गन
भनी उ लेख भएको छ । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा
(१) को ख ड (क) र (ग) मा राजा वीरे , रानी ऐ वय
र िनजह का प रवारको देहावसान हँदाका बखत
िनजह को नाममा रहेको तथा िनज र िनजह का
प रवारलाई कुनै िकिसमले ा भएको वा हनस ने

वा िनजह को हक पगु ेको वा पु नस ने वा िनजह को
नाममा रहेको तथा िनज र िनजह को हक पगु ेको वा
पु ने अ कसैको नाममा रािखएको वा बेनामी स पि
नेपाल को वािम वमा रहने कानूनी यव था
ग रएको पाइ छ ।
त कालीन राजा ी ५ वीरे वीर िव म
शाहदेवको देहावसान भएको िदन िमित २०५८।२।१९
स म उहाँ नै ी ५ महाराजािधराजको पमा कायम
रहेको आधारमा नेपाल ऐन, २०६४ को कानूनी
यव थाबमोिजम नेपाल सरकार मि प रषदको
्
िमित २०६७।७।८ को िनणयानस
ार
उ
िक.नं
.
२५
ु
को ज गा नेपाल को नाममा दता े ता कायम गन
गरी भएको िनणय बदर हनपु न कुनै आधार र कारण
छै न । िनवेिदकालाई त कालीन राजा ाने बाट
दाइजो िदएको भिनएको ज गा िनज ाने को नाममा
कायम हन आएकोसमेत नदेिखएको अव थामा उ
ज गा नेपाल को नाममा कायम गदा जानकारी वा
सनु वु ाइको मौका िदनपु न भनी स मािनत सव च
अदालतबाट िनवेदक पु पा महजन िव काठमाड
नगर प चायतसमेत भएको उ ेषणको रट िनवेदनमा
(ने.का.प.२०४३ अंक ४ िन.नं. २६८० पृ ३१३)
मा ितपािदत िस ा तिवपरीत रहेको छ । नेपालको
अ त रम संिवधान २०६३ को धारा १५९ को
उपधारा (१) मा भएको संवैधािनक यव था र नेपाल
ऐनमा भएको कानूनी यव थाबमोिजम नेपाल
सरकार मि प रषदको
ु ार त कालीन ी
् िनणयानस
५ महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारको नाममा
कायम भएको उ िक.नं.२५ को ज गा नेपाल को
नाममा कायम गन िनणय गदा िनवेिदकालाई बु नपु न
कुनै कारण र आधार छै न ।
यी रट िनवेिदकाले िमित २०६२ सालमा
दाइजो पाएको भए िलखत कानूनबमोिजम स बि धत
कायालयमा पा रत गरी आ नो नाममा दता े ता
कायम गराउन स नु प य । िनवेिदकाले दाइजो
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९९६३ - नेपाल सरकार, भिू मसधु ार तथा यव था म ालय िव. ेरणा रा यल मी िसंह
पाएको स पि नेपाल को हक ला ने स पि
होइन भनी २०६२ सालदेिख २०७१ सालस म
चपु लागी ए कासी अदालतमा दाबी िलनु िवल बको
िस ा तको ितकूल रहेको छ । ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटी राजदरबार भनेको एउटा सं था हो यि
( ी ५ ाने ) होइन ।
सं थाको स पि त कालीन राजा ाने ले
आ नो िनजी स पि ज तो गरी कसैलाई हक
ह ता तरण गरेर िदन कानूनतः िम ने अव था पिन
हँदनै । साथै नेपाल ऐन, २०६४ को दफा ४ को
उपदफा (१) बमोिजम सो ज गा यस कायालयको
वािम वमा आइसके को र िमित २०५८।२।१९
प चात् यिद घरसारका िलखत भएको भएपिन नेपाल
ऐन, २०६४ तथा नेपाल िनयमावली २०६५
को कानूनी यव थामा असर गन नस ने हँदा उ
ज गा कायालयको वािम वमा याउन भए ग रएका
स पूण काम कारवाही बदर गन गरी स मािनत सव च
अदालतबाट भएको िनणय िु टपूण भएकोले उ
िनणय पनु रावलोकन गरी बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको नेपाल को कायालयको तफबाट ऐ.का
सिचव भीम साद उपा यायको िनवेदनप ।
संयु इजलासको आदेश पनु रावलोकन ग रपाउँ
भ ने नेपाल सरकार मि प रषदको
् िनवेदनप
सािबक नापी हँदाका बखत िक.नं. ३७, ३८,
४० र ४१ को ज मा े फल ८-३-२-० को ज गा र
िक.नं. २९, ३९ र ३६ को े फल ४-७-२-० को सबै
ज गाह िभडी नयाँ नापी हँदा िक.नं. २५ कायम भई
वीरे वीर िव म शाहदेवबाट ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटी राजदरबारको नाममा नामसारी
भएको बेहोरा मालपोत कायालय, कलंक को िमित
२०६४।०९।०३ को च.नं. ४०८८ को प बाट प
हन आउँछ । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १५९ को उपधारा (१) मा त कालीन राजा

वीरे , रानी ऐ वय र िनजह को प रवारको स पि
नेपाल सरकार मातहत याई बनाएर रा िहतमा
योग ग रनेछ भ ने यव था रहेको र सोही धाराको
उपधारा (२) मा त कालीन राजाको हैिसयतले ाने
शाहलाई ा भएका सबै स पि ह ज तै िविभ न
थानका दरबारह वन तथा िनकु जह ऐितहािसक
र परु ाताि वक मह वका स पदाह आिद राि यकरण
ग रनेछ भ ने प संवैधािनक यव था ग रएको
िथयो । उ संवैधािनक यव था काया वयन गन
२०६४ सालमा लागू भएको नेपाल ऐन, २०६४ को
तावनामा नै प पमा राजा वीरे , रानी ऐ वय
र िनजह को प रवारको देहावसान हँदाका बखत
िनजह का नाममा रहेको र हक पु ने स पि लाई
बनाई य तो स पि को यव थापन गरी रा िहतमा
योग गन भनी उ लेख भएको देिख छ । त कालीन
राजा ी ५ वीरे वीर िव म शाहदेवको देहावसान
भएको िदन िमित २०५८।२।१९ स म उहाँ नै ी
५ महाराजािधराजको पमा कायम रहेको आधारमा
नेपाल
ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा
(१) को ख ड (क) र (ग) बमोिजम नेपाल सरकार
मि प रषदको
ु ार
् िमित २०६७।७।८ को िनणयानस
उ िक.नं.२५ को ज गा नेपाल को नाममा दता
े ता कायम गन गरी भएको िनणय कानूनस मत छ ।
िनवेिदकालाई त कालीन राजा ाने बाट
दाइजो िदएको भिनएको ज गा िनज ाने को नाममा
कायम हन आएकोसमेत नदेिखएको अव थामा उ
ज गा नेपाल को नाममा कायम गदा सनु वु ाइको
मौका िदनु पन अव था पिन छै न । संयु इजलासको
िमित २०७२।३।६ को िनणय सव च अदालतबाट
(ने.का.प. २०४३ अङ् क ४ िन.न. २६८० पृ ३१३)
मा ितपािदत निजर िस ा तिवपरीत रहेको छ । अतः
िनवेिदकाको नाममा मा होइन िनवेिदकालाई दाइजो
िदएको भिनएको दाताको नाममा समेत दता े ता
कायम नभएको अव थामा सनु वु ाइको मौका िदनपु छ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
भ ने स मािनत अदालतको फै सला थािपत निजर
िस ा तको समेत ितकूल रहेकोले खारेजभागी छ ।
रट िनवेिदकाले उ लेख गरेको िमित
२०६२।२।१० मा त कालीन ी ५ महाराजािधराजका
मख
ु राजदरबार पदािधकारीको कायालयबाट ढुकुटी
िवभाग राजदरबारमा लेिखएको प को आधारमा
सोअनस
ु ार ज गा दता नामसारी भएको अव था
नरहेको त यलाई स मािनत अदालतबाट आदेश हँदा
बेवा ता ग रएको छ । यी रट िनवेिदकाले िमित २०६२
सालमा दाइजो पाएको भए िलखत कानूनबमोिजम
स बि धत कायालयमा पा रत गरी आ नो नाममा
दता े ता कायम गराउन स नु प य । मल
ु क
ु ऐन
रिज ेसनको १ नं.को देहाय (१) तथा दान बकसको
१ नं.को आधारमा पिन िनवेिदकाको स माण हक पु न
गएको अव था पिन देिखँदनै । रट िनवेिदकाको नाममा
दता े ता कायम नै नभएको अव थामा िनजलाई
बु नु पन सूचना वा जानकारी िदनपु न वा आ नो कुरा
रा न वा ितवाद गन उिचत मौका िदनपु न न नै
आउँदैन । िनवेिदकाले २०६२ सालदेिख २०७१
सालस म चपु लागी ए कासी अदालतमा दाबी िलनु
िवल बको िस ा तको ितकूल रहेको छ ।
ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबार भनेको एउटा सं था हो । सं थाको स पि
िनजले आ नो िनजी स पि ज तो गरी कसैलाइ
हक ह ता तरण गरेर िदन कानूनतः िम ने अव था
पिन हँदैन । साथै नेपाल ऐन, २०६४ को दफा
४ को उपदफा (१) बमोिजम सो ज गा नेपाल को
वािम वमा आइसके को र िमित २०५८।२।१९
प चात् यिद घरसारका िलखत भएको भए पिन नेपाल
ऐन, २०६४ को कानूनी यव थामा असर गन
नस ने हँदा उ ज गा नेपाल को वािम वमा
याउन भए ग रएका स पूण काम कारवाही बदर
गन गरी सव च अदालत संयु इजलासबाट िमित
२०७२।३।६ मा भएको िनणय िु टपूण भएकोले उ

िनणय पनु रावलोकन गरी बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको नेपाल सरकार मि प रषदको
् तफबाट मु य
सिचव डा. सोमलाल सवु ेदीको िनवेदनप ।
संयु इजलासको आदेश पुनरावलोकन ग रपाउँ
भ ने भूिम सुधार तथा यव था म ालयको
िनवेदनप
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १५९ को उपधारा (१) मा त कालीन राजा
वीरे , रानी ऐ वय र िनजका प रवारको स पि
नेपाल सरकार मातहत याई बनाएर रा िहतमा
योग ग रनेछ भ ने यव था रहेको र सोही धाराको
उपधारा (२) मा त कालीन राजाको हैिसयतले
ाने शाहलाई ा भएका सबै स पि ह ज तै
िविभ न थानका दरबारह , वन तथा िनकु जह ,
ऐितहािसक र परु ाताि वक मह वका स पदाह
आिद राि यकरण ग रनेछ भनी प संवैधािनक
यव था रहेको िथयो । उ संिवधानको यव था
काया वयन गन नेपाल ऐन, २०६४ को दफा ३ को
उपदफा (१) मा राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजका
प रवारह को नाममा रहेको स पि यो ऐन ार भ
भएपिछ यव थापन र स चालन गरी रा िहतमा
योग गन नेपाल को नाममा एक
थापना हनेछ
भ ने उ लेख भएको र त कालीन राजा वीरे र
िनजका प रवारको देहावसानप चात् राजा ब न पगु ेका
पूवराजा ाने ले उ ज गा ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटीका नाममा नामसारी गरेको अव था
हँदा उ ज गाको त कालीन ज गा धनी राजा वीरे
नै हन् भ ने स यलाई नकान सिकँ दैन । ऐनको दफा
४ को उपदफा (१) को (क) मा राजा वीरे , रानी
ऐ वय र िनजका प रवारह को देहावसान हँदाका
बखत िनजह को नाममा रहेको स पि नेपाल
ऐनअ तगत याउने गरी नेपाल सरकार मि प रषदले
्
िनणय गरेको स पि समेत को स पि रहनेछ
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भनी कानूनी यव था भएकोले सो ज गा नेपाल को
नाममा रहनु कानूनस मत छ । सािबक नापी हँदाका
बखत िक. नं. ३७, ३८, ४० र ४१ को े फल
८-३-२-० को ज गा त कालीन ी ५ वीरे शाहको
नाममा र िक. नं. २९, ३९ र ३६ को े फल ४-७२-० को ज गा वीरे शाहबाट त कालीन ी ५
महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारको नाममा
नामसारी भएका िक ाह सबै िभडी नयाँ नापी हँदा
उि लिखत िक.नं. २५ कायम भएको बेहोरा मालपोत
कायालय कलंक को च.नं. ४०८८ िमित २०६४।९।३
को प बाट उि लिखत ज गाह वगवासी राजा
वीरे को हकभोगको रहेको भ ने पिु हन आउँछ ।
यसरी िक.नं. २५ को ज गाको ोत वगवासी राजा
वीरे नै भएबाट वगवासी राजाको स पि आ नो
नाममा गरी पूवराजा ाने ले छोरीलाई िदएको हँदा
ऐनबमोिजम उ ज गा नेपाल को नाममा कायम
गन संयु इजलासको िमित २०७२।३।६ को आदेश
िु टपूण हँदा पनु रावलोकन गरी हेरी रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयको िनवेदनप ।
यस अदालत पूण इजलासको िमित २०७३।५।१७
को पनु रावलोकन िन सा दानको आदेश
यसमा काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका सािबक वडा नं. ८ छाउनीि थत
सािबक िक.नं.२९, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१
को १५-१-०-० ज गा सािबकमा त कालीन राजा
वीरे वीर िव म शाहका नाममा रहेको भ ने िमिसल
संल न मालपोत कायालय कलंक को च.नं. ४०८८
िमित २०६४।९।३ को प बाट देिख छ । सोही ज गा
राजा वीरे बाट त कालीन ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटी राजदरबारका नाममा नामसारी भई नयाँ
नापीमा वडा नं. १३ िसट नं. ११०३-१२ िक.नं. २५
े फल ०७६६४.६० वग िमटर (१५ रोपनी १ आना)

कायम भएको भ ने उ लेख भएको देिखयो ।
उ ज गा रट िनवेिदका ेरणा रा यल मी
िसंहका िपता त कालीन राजा ाने वीर िव म
शाहका नाममा किहले पिन दता भएको अव था
नभई ी ५ महाराजािधराजका नामबाट नै नेपाल
कायालयका नाममा गएको देिख छ । दाताले आ नो
भएको थािपत हकस म ह ता तरण गन पाउने आफूमा
हँदै नभएको हक ह ता तरण गन निम ने कानूनी
मा यता रहेको र उि लिखत ज गामा त कालीन ी
५ ाने वा िनजक छोरी ेरणा रा यल मीसमेतको
कुनै कारको िनजी हक नै कायम हन आएको
नदेिखँदा हकदैया नै नभएको कुरामा ितवाद गन मौका
निदएकाले ाकृितक यायको िस ा तको िवपरीत
भयो भ न निम ने भनी पु पा महजन िव काठमाड
नगरप चायत भएको रट िनवेदन (ने.का.प. २०४३,
िन. नं., २६८०, पृ ३१३) मा ितपािदत िस ा तको
ि ले हेदा यस अदालतबाट िमित २०७२।३।६
मा जारी भएको आदेश उ िस ा तको ितकूल
देिखयो ।
यसका अित र िमित २०६४।९।१ को
िनणयबमोिजम उ ज गा नेपाल
कायालयका
नाममा े तापज
ु ा कायम भएको देिखयो । यसरी
२०६४ सालमा नै दता े ता कायम भएको िवषयमा
क रब ७ वषपिछ िमित २०७१।१०।२५ मा आएर
मा रट िनवेदन परेको पाइयो । रट िनवेदन गन ७
वषस म िढलाई गनपन
ु कुनै उिचत र पया कारण
खु न आएको देिखएन । रिवशंकर साह कलवार िव
भूिमसधु ार कायालय रौतहटसमेत भएको रट िनवेदन
(ने.का.प. २०३७, िन. नं., १३९६, पृ १६४) का
स दभमा तथा अ य कितपय िववादका स दभमा
पटकपटक यस अदालतबाट अनिु चत िवल बको
िस ा त (Doctrine of laches) ितपादन भएका
देिख छन । अनिु चत िवल ब गरी अदालत वेश गरेको
अव थामा अदालतले उपचार दान नगन िढलाइको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
उिचत र पया कारण िनवेदकले देखाउनु पन भनी यस
अदालतबाट थािपत निजर वा कानूनी िस ा तको
ितकूल यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०७२।३।६ मा रट आदेश जारी भएको देिखन
आयो ।
अतः यस अदालतको संयु इजलासबाट
ततु रट िनवेदनका स दभमा िमित २०७२।३।६ मा
जारी ग रएको रट आदेश यस अदालतबाट थािपत
निजर वा कानूनी िस ा त ितकूल देिखएको हँदा
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा
(१) को ख ड (ख) बमोिजम पनु रावलोकन गन गरी
िन सा दान ग रएको छ । अ कानूनबमोिजम गरी
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७३।५।१७
को आदेश ।
रट िनवेिदका रे णा रा यल मी देवी िसंहको
िलिखत ितवाद
यथ ह ले पनु रावलोकनको िनवेदनप मा
उ लेख गरेबमोिजम राजा वीरे , रानी ऐ वयसमेत
उहाँका प रवारको नाममा रहेको स पि नेपाल मा
जाने यव था नेपाल ऐनमा उ लेख छ । ी ५
महाराजािधराज नारायणिहटी दरबारका नाममा रहेको
स पि नेपाल मा जाने यव था उ ऐनमा रहेको
पाइँदनै । मालपोत कायालयको िमित २०६४।९।३
को प बाट िववािदत ज गाह वीरे वीर िव म
शाहदेवबाट ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबारको नाममा नामसारी सबै ज गाह नयाँ
नापीमा िक.नं. २५ कायम भई दता े ता पज
ु ा कायम
भएको छ । यसरी ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबारको नामको स पि लाई वीरे को स पि
मा न निम ने र य तो स पि लाई नेपाल मा
याउन िम ने पिन होइन । मैले दाइजो पाएको
िवजयाघरउपर हक िसजना गन वा मलाई दाइजो िदने
काय त कालीन ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी

राजदरबारबाट भएकोमा हाल सोबारे न गन र
इ साफको िवषय बनाउन िम ने होइन । मलाई
स पि दाइजो िदँदाको अव थामा मेरा पीताजीका
फुपू नाताक अिधराजकुमारी िवजया रा यल मी
शाहको त कालीन वािम व र भोगमा रहेका स पि
राजा वीरे को नाममा आई सोही स पि नामसारी
भई ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारका
नाममा कायम रहेको मालपोत े ता तथा मलाई
दाइजो िदएको प ह मा नै उ लेख भएको छ ।
राजकुमारीको हैिसयतले पाएको दाइजो स पि मा
त कालीन राजदरबारको चलन र प ाचारबमोिजम
नै हक ह ता तरण हने हो । राजा वीरे पिछ ी ५
महाराजिधराज ब नभु एका मेरा िपता राजा ाने ले
त कालीन आफू महाराजािधराज रहेकै बखत ी
५ महाराजािधराज नारायणिहटी दरबारका नाममा
रहेको स पि मलाई दाइजो िदएको कुरामा यथ
पनु रावलोकनकताले भने ज तो राजा वीरे को हकको
स पि भ न िम ने होइन । मैले दाइजो पाएको प मा
हक हने कुरामा यथ ले अिहले आएर दाबी गन िम ने
होइन । राजा वीरे र िनजको प रवारको स पि उपर
हक िसजना गन कानूनको आधारमा त कालीन ी ५
महाराजािधराजले मलाई दाइजो िदएको स पि प न
यथ पनु रावलोकनकताह लाई हकदैया रहेको
छै न । यसथ यथ ह ले राजा वीरे को नाममा नै
नरहेको स पि प
यथ नेपाल को नाममा
लाने गरी गरेको िनणय िु टयु रहेको प छ ।
अतः त कालीन दरबारबाट मैले दाइजो
पाएको स पि को दरबारको िलिखत प ाचार नै
आिधका रक हकको ोत मानी मेरो मागबमोिजम
स मािनत अदालतबाट जारी भएको आदेशमा कुनै
कानूनी र पनु रावलोकनकताले पेस गरेका निजरको िु ट
छै न । यस अदालत पूण इजलासबाट पनु रावलोकनको
िन सा दान हँदा उ लेख भएका निजरह
ततु
िववादमा आकिषत नहने प छ । त कालीन संिवधान,

400

९९६३ - नेपाल सरकार, भिू मसधु ार तथा यव था म ालय िव. ेरणा रा यल मी िसंह
कानूनी यव था र दरबारको चलनबमोिजम भएको
प ाचारबाट नै मेरो हक थािपत छ । स मािनत
सव च अदालतबाट िमित २०७२।३।६ मा भएको
आदेश दरबारको रीत पर परा संवधै ािनक र कानूनी
यव थाअनु प रहेकोले उ फै सला यथावत् सदर
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेिदका यथ
ेरणा रा यल मी देवी िसंहको िलिखत ितवाद ।
यस अदालत पूण इजलासको िमित २०७३।९।७को
आदेश
यसमा िमित २०२५।७।१८ को र.नं.
१०३६, १०३७ र १०३८ का व.िवजया रा यल मी
साहका नाममा पा रत राजीनामाका िलखतह एवं
अिधराजकुमारी िवजया रा यल मी शाहको वग
भएपिछ महाराजािधराज राजदरबार नारायणिहटीका
नाममा नामसारी गन गरी मालपोत कायालय
िड लीबजारबाट िमित २०४९।७।२५ मा भएको िम.नं.
२८२ को िमिसलका मािणत ितिलिपह मालपोत
कायालय िड लीबजारबाट एवं ी ५ महाराजािधराज
सरकार नारायणिहटी राजदरबारका नाममा नामसारी
गन गरी िमित २०६२।२।४ मा भएको िम.नं. ८७१
को िमिसलको मािणत ितिलिप मालपोत कायालय
कलंक बाट ७ िदनिभ पेस गन लगाई उ माणका
स कल िमिसलह पेसीका िदन इजलाससम देखाई
िफता लैजाने गरी िझकाउने । साथै नेपाल सरकार
मि प रषदको
् िमित २०६४।६।२१ को व. राजा
वीरे , रानी ऐ वय र िनजह को प रवारको नाममा
रहेको ज गा जिमन नेपाल को नाममा नामसारी गन
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयलाई लेखी पठाउने
भनी भएको िनणय र िमित २०६७।७।८ को उ ज गा
नेपाल का नाममा कायम गन िवषयको िनणयका
मािणत ितिलिपह ७ िदनिभ धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयबाट िझकाई १५ िदनिभ
ततु मु ा पेसीमा चढाउनु भ ने यस अदालतको

िमित २०७३।९।७ को आदेश ।
बहस र आदेश ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु िनवेदनको
िमिसल अ ययन गरी पनु रावलोकन िनवेदनकता
नेपाल सरकार मि प रषदस
् मेतका तफबाट उपि थत
िव ान् महा यायािधव ा ी रमनकुमार े , िव ान्
सह यायािधव ाह ी खगराज पौडेल, ी खेमराज
वाली, ी रमादेवी पराजल
ु ी र ी उ व साद
पडु ासैनी एवं नेपाल को कायालयका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी सदु शन थपिलयाले
रट िनवेिदका ेरणा रा यल मी िसंहले आ नो
हकको भनी दाबी गरेको िववािदत घरज गा पूवराजा
ाने शाहको िनजी हकभोगको स पि नभएको
हँदा य तो स पि छोरी पूवअिधराजकुमारी ेरणा
रा यल मी िसंहलाई दाइजो िदन िम ने कृितको
होइन । यसकारण य तो ज गा नेपाल को नाममा
कायम भएको कानूनस मत हँदाहँदै आफूले दाइजो
पाएको भनी रट िनवेदन िदने हकदैया नै नभएको
अव थामा िदएको रट िनवेदनबाट रट जारी भई
सोबमोिजम यथ िनवेिदकाको नाममा कायम हने
ठहराएको सव च अदालत संयु इजलासको िमित
२०७२।३।६ को आदेश िु टपूण छ । त कालीन राजा
ी ५ वीरे वीर िव म शाहदेवको नामबाट ी ५
महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारको नाममा
आई नयाँ नापीमा िक.नं. २५ कायम भएको त य
मालपोत कायालय कलंक को िमित २०६४।९।३ को
प बाट प छ । उ ज गा किह यै पिन िनवेिदकाको
िपता ाने को नाममा कायम भएको छै न । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १५९ मा
त कालीन राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजका
प रवारको स पि नेपाल सरकार मातहत याई
बनाएर रा िहतमा योग ग रनेछ भ ने यव था रहेको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
र उ संवैधािनक यव थालाई काया वयन गन नेपाल
ऐन, २०६४ जारी भएको हो । उ ऐनको दफा
४ को उपदफा (१) को ख ड (क) र (ग) बमोिजम
दाबीको िक.नं.२५ को ज गा नेपाल मा आउने
भई नेपाल सरकारको िनणयानस
ु ार उ ज गा नेपाल
को नाममा कायम भएको हो । िनवेिदकाले दाताको
हकै नपु ने ज गा दाइजो पाएको दाबी गरेको अव था
छ यसमा पिन उ दाइजो िदने काय िविधस मत
नभएको र सोको काया वयन नहनक
ु ा साथै सोउपरको
कानूनी उपचार खोजेको पिन देिखँदैन । संिवधान र
कानूनस मत पमा नेपाल को नाममा ज गा कायम
भइसके प चात् ७ वषस म िवल ब गरी दायर गरेको
ततु रट िवल बको िस ा तसमेतबाट खारेज भागी
छ।
संयु इजलासको आदेशमा िक.नं.२५ को
घर ज गा दाइजो पाएक िनवेिदकालाई बु दै नबझ
ु ी
दाबीको ज गा नेपाल मा याउने गरी भएको नेपाल
सरकारको िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
भएको भ ने तक कानून र यायस मत छै न । त कालीन
राजा वीरे को नाममा रहेका िक.नं. २९, ३७, ३८,
३९, ४० र ४१ समेतका ज गा िक.नं. २५ कायम भई
नापी भएको र ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबारका नाममा नामसारी भएको छ । अचल
स पि को हक ह ता तरण गन ि यालाई कानूनले
रिज ेसन हनपु न प गरेको छ । घरसारको िलखतले
कानूनी मा यता पाउन स दैन । यसमा पिन दाबीको
ज गा राजा ाने को िनजी नभएको र हक नभएका
यि ले िदएको दाइजोबाट पाउनेको हक िसजना हन
पिन नस ने अव थामा हकै नभएका यि लाई बु नु
वा सनु वु ाइको मौका दान गनको
ु कुनै औिच य नहने
हँदा संयु इजलासबाट ाकृितक यायको िस ा तको
अप या या गरी भएको आदेश िु टपूण रहेको छ ।
तसथ िक.नं. २५ को १५-१-०-० ज गा नेपाल को
नाममा नामसारी भएको भ ने भूिमसधु ार तथा यव था

म ालयको िमित २०६४।९।१ को प , मालपोत
कायालय कलंक को िमित २०६४।९।३ को प र
नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित २०६७।७।८ को
िनणय कानूनस मत रहँदारहँदै उ ेषणको आदेशले
बदर गरी परमादेशसमेत जारी गरेको यस अदालत
संयु इजलासको िमित २०७२।३।६ को आदेश
िु टपूण भएकोले उ आदेश उ टी गरी रट िनवेदन नै
खारेज हनपु दछ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
यथ रट िनवेिदका ेरणा रा यल मी
िसंहको तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ाह
ी ब ीबहादरु काक , ी याम साद खरेल, ी
पूणमान शा य, ी राम साद भ डारी ‘संभव’ र िव ान्
अिधव ाह ी के दार साद दाहाल र ी िमलनकुमार
राईले िनवेिदका त कालीन राजा ाने वीर िव म
शाहदेवको छोरी अथात् त कालीन अिधराजकुमारी
हनहु छ । दाबीको िक नं. २९, ३६,३७, ३८, ३९,
४० र ४१ को हाल कायमी िक.नं. २५ को १५१-०-० ज गा ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबारका नाममा रहेको ज गा हो । वगवासी राजा
वीरे को नामको ज गा होइन । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ ले के वल त कालीन राजा वीरे ,
रानी ऐ वय र िनजका प रवारको नाममा रहेको स पि
मा नेपाल का नाममा कायम गन यव था गरेको
हो । अ य स पि होइन । त कालीन राजा ाने ले
त कालीन ी ५ महाराजािधराजको हैिसयतले ी
५ महाराजािधराज नारायणिहटीको नाममा रहेको
ज गा त कालीन राजकुमारी रट िनवेिदका ेरणा
रा यल मी देवी िसंहलाई दाइजो िदन कुनै कानूनले
ब देज गरेको छै न । िनवेिदकाले िववािदत घरज गा
िमित २०६२।२।१० मा दाइजो पाइसके को अव था
छ । दाइजो पाउँदाका बखत त कालीन ी ५
महाराजािधराजका नाममा रहेका कुनैपिन स पि
नेपाल मा याउने कुनै संवैधािनक तथा कानूनी
यव था नै िथएन । पिछ बनेको कानूनले िनवेिदकाले
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९९६३ - नेपाल सरकार, भिू मसधु ार तथा यव था म ालय िव. ेरणा रा यल मी िसंह
दाइजो पाएको स पि मा अ यथा भाव पान
स दैन । िनवेिदकाले दाइजो व प पाएको घरज गा
नेपाल को कायालयको वािम वमा याउने गरी
िनणय गदा िनवेिदकालाई आ नो कुरा रा ने कुनै
मौका नै दान ग रएको छै न । ाकृितक यायको
िस ा तलाई अनदेखा गरी कानून र याय ितकूल
हने गरी यथ िनकायह बाट भएका िनणयह लाई
उ ेषणको आदेशबाट बदर गरेको यस अदालत
संयु इजलासको िमित २०७२।३।६ को आदेश
कानूनस मत रहेको छ ।
त कालीन ी ५ महाराजािधराजबाट रट
िनवेिदका ेरणा रा यल मी देवी िसंहले दाइजो
पाएको िक. नं. २५ को ज गा तथा घरका स ब धमा
दरबारको िलिखत प ाचार नै आिधका रक हकको
ोत मानी िनवेदन मागबमोिजम स मािनत अदालत
संयु इजलासबाट जारी भएको आदेशमा कुनै कानूनी
एवं निजरको िु ट छै न । यस अदालत पूण इजलासबाट
पनु रावलोकनको िन सा दान हँदा उ लेख भएका
निजरह
ततु िववादमा आकिषत नहने प
छ । त कालीन संिवधान, कानूनी यव था र दरबारको
चलनबमोिजम भएको प ाचारबाट नै िनवेिदकाको
िक.नं. २५ को घर ज गामा हक थािपत छ । स मािनत
अदालत संयु इजलासबाट िमित २०७२।३।६
मा भएको आदेश संिवधान, कानून र यायस मत
हँदा उ आदेश नै सदर हनपु दछ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
उि लिखत बहस सनु ी िमिसलसमेत
अ ययन गरी हेदा रट िनवेिदका ेरणा रा यल मी
िसंहले रट िनवेदनमा काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका, सािबक वडा नं. ८ छाउनी ि थत
िक.नं. २९, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ को हाल नयाँ नापी
हँदा कायम भएको काठमाड महानगरपािलका, वडा नं.
१३ को िक. नं. २५ को े फल १५-१-०-० अथात्
०७६६४.६० वगिमटर ज गा र सोमा रहेको घर ी

५ महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारका नाममा
रहेकोमा बबु ा त कालीन महाराजािधराज ाने वीर
िव म शाहदेवबाट दाइजो व प पाएको हो । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ र नेपाल ऐन, २०६४
ले त कालीन वगवासी राजा वीरे तथा उहाँको
प रवारको नाममा रहेको स पि मा नेपाल मा
याउने संवैधािनक तथा कानूनी यव था गरेकोमा
वगवासी राजा वीरे तथा िनजको प रवारको नाममा
नभएको िनवेिदकाले दाइजो व प पाएको िनवेिदकाको
हक भोगको घरज गा िनवेिदकालाई जानकारी निदई
नेपाल मा राखेको कायबाट नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १३ (१)(३), धारा १९
(१)(२), धारा २७, ी अंशधनको ४ र ५ नं.समेतले
याभूत गरेको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात
पु न गएकोले उ घर ज गा िवप ी नेपाल सरकारले
नेपाल अ तगत याउने भनी गरेको िनणय, िवप ी
भूिमसधु ार म ालयले सो िनणय काया वयन गन
मालपोत कायालय कलंक लाई िमित २०६४।९।१
मा लेखेको प र िवप ी मालपोत कायालय कलंक ले
िवप ी नेपाल को कायालयलाई लेखेको िमित
२०६४।९।३ को प र सोसँग स बि धत अ य िनणय
र काम कारवाहीह उ ेषणको आदेशले बदर गरी
उि लिखत ज गा सािबकबमोिजम िनवेिदकाको नाममा
कायम गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भनी माग गरेको पाइ छ ।
िवप ीतफको िलिखत जवाफमा सािबक
नापी हँदाका बखत िक.नं. ३७, ३८, ४०, ४१,
२९,३९ र ३६ को ज गा वीरे वीर िव म शाहदेवको
नाममा रहेकोमा सबै िक ा ज गाह िभडी नयाँ नापी
हँदा िक.नं. २५ कायम भई ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटी राजदरबारको नाममा नामसारी
भएको बेहोरा मालपोत कायालय, कलंक को िमित
२०६४।०९।०३ को च.नं. ४०८८ को प बाट प
हन आउँछ । उ ज गा एवं घर त कालीन राजा

403

नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
ाने को नाममा दता े ता कायम भएको देिखँदैन ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १५९
मा त कालीन राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजका
प रवारको स पि नेपाल सरकार मातहत याई
बनाएर रा िहतमा योग ग रनेछ भ ने यव था रहेको
र उ संवैधािनक यव थालाई काया वयन गन नेपाल
ऐन, २०६४ जारी गरी वगवासी राजा वीरे को
नाममा रहेको िनजको हकको िक.नं. २५ को ज गा तथा
सोमा रहेको घरसमेत नेपाल अ तगत याउने काय
िविधस मत रहेको छ । दाबीको ज गा राजा ाने को
िनजी नभएको र हक नभएका यि ले िदएको
दाइजोबाट पाउनेको हक िसजना हन पिन नस ने
अव थामा हकै नभएका यि लाई बु नु वा सनु वु ाइको
मौका दान गनको
ु कुनै औिच य नहने र नेपाल
सरकारको िनणयलाई साधारण अिधकार े अ तगत
चनु ौती नगरी ७ वषस म िवल ब गरी दायर गरेको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी उ लेख गरेको पाइ छ ।
यस अदालत संयु इजलासबाट िमित
२०७२।३।६ मा रट िनवेिदकाको मागबमोिजम िक.नं.
२५ को १५-१-०-० ज गा तथा घर नेपाल को
नाममा नामसारी भएको भ ने भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयको िमित २०६४।९।१ को प , मालपोत
कायालय कलंक को िमित २०६४।९।३ को प र
नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित २०६७।७।८
को िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी िक.नं. २५
को ज गा दाइजो पाउने िनवेिदकाको नाममा त काल
चलनमा रहेको प ितबमोिजम जो जे गनपन
ु हो गनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको
पाइयो । संयु इजलासको िमित २०७२।३।६ को
आदेश यस अदालतबाट थािपत निजर वा कानूनी
िस ा तको ितकूल हँदा पनु रावलोकनको िन सा
दान गरी उ आदेश उ टी गरी रट िनवेदन नै खारेज
ग रपाउँ भनी िवप ी नेपाल को कायालयसमेतले
पेस गरेको िनवेदनप मा यस अदालतको पूण

इजलासबाट संयु इजलासको िमित २०७२।३।६ को
आदेशमा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को
उपदफा (१) को ख ड (ख) बमोिजम पनु रावलोकनको
िन सा दान भई याय शासन ऐन, २०७३ को दफा
११ को उपदफा (२) को ख ड (ख) बमोिजम यस
इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको छ ।
यसरी उि लिखत त य एवं कानूनी िवषय
भएको ततु िनवेदनमा िन न िववािदत िवषयका
स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखयोः(१) िववादको िक. नं. २५ को घरसिहतको
ज गाको त कालीन वािम व कसमा
िनिहत रहेको हो र उ घरज गा नेपाल
अ तगत पन स पि हो होइन ?
(२) रट िनवेिदकाले दाबी गरेको िक. नं. २५
को घरज गा त कालीन राजा ाने ले
दाइजो िदन पाउने िनजको िनजी हकको हो
होइन? उ स पि नेपाल अ तगतको
भनी िनणय गदा रट िनवेिदकालाई
सुनुवाइको मौका िदनपु न हो होइन र संयु
इजलासको आदेशमा यस अदालतबाट
थािपत निजर वा कानूनी िस ा तको
पालना भएको छ छै न ?
(३) रट
िनवेिदकाको
मागबमोिजम
उ षे णयु परमादेश जारी गरेको संयु
इजलासको िमित २०७२।३।६ को आदेश
कानूनस मत छ छै न र उ आदेश कायम
रहन स ने हो होइन ?
२. िनणय गनपन
ु पिहलो नका स ब धमा
िवचार गदा रट िनवेिदकाले दाबी गरेको सािबक
टंके वर वडा नं. ८ िक. नं. २९, ३६, ३७, ३८,
३९, ४० र ४१ को ज गा नयाँ नापी हँदा वडा नं.
१३ िसट नं. ११०३-१२ िक.नं. २५ े फल १५१-०-० (०७६६४.६० वगिमटर) कायम भएको र
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त कालीन राजा वीरे वीर िव म शाहदेवबाट ी
५ महाराजािधराज नारायणिहटीका नाममा नामसारी
भएको त य मालपोत कायालय, कलंक को िमित
२०६४।०९।०३ को च.नं. ४०८८ को प बाट
देिख छ । उ ज गाको सािबक ोतलाई हेदा
त कालीन राजा वीरे का फुपू िवजया रा यल मी
देवी शाहले िक.नं. ४० को ज गा दयाराम भ
माथेमाबाट, िक.नं. ४१ को ज गा भवु ने वर
अमा यबाट र िक.नं. ३६, ३७ र ३८ को ज गाह
इ कला माथेमाबाट िमित २०२९।७।१८ मा
रिज ेसन न बर मशः १०३६, १०३७ र १०३८
माफत मालपोत कायालयबाट राजीनामा पा रत गरी
िलएको त य मालपोत कायालयबाट ा उि लिखत
राजीनामाका िलखतह को मािणत ितिलिपह बाट
देिख छ । उ ज गामा अिधराजकुमारी िवजया
रा यल मी देवी शाहले घर बनाई बसोबास गरी
आएकोमा िनज अिधराजकुमारी िवजया रा यल मी
देवी शाहको अिववािहत अव थामा नै परलोक भई
उि लिखत ज गा मालपोत कायालय काठमाड को
िम.नं. २८२ िमित २०४९।७।२५ को िनणयले ी
५ अिधराजकुमारी िवजया रा यल मी देवी शाहको
नामबाट नामसारी भई त कालीन राजा वीरे वीर
िव म शाहदेवका नाममा कायम भएको त यलाई
वयं रट िनवेिदकाले ०७३-NF-०००५ मा िलिखत
ितवाद गदासमेत वीकार गरेको पाइ छ । य तै िक.नं.
३६ को २-५-०-० (दोहोरो े ता पिन भिनएको) ज गा
वषव धन गठु ीबाट र िक.नं. २९ र िक.नं. ३९ को २-२२-० ज गा भीमसेन गठु ीबाट गठु ी लगत तथा तहिसल
कायालयको मशः िमित २०४९।७।२७ र िमित
२०४९।७।१६ को प ानस
ु ार त कालीन राजा वीरे
वीर िव म शाहदेवका नाममा रैकरमा प रणत भई हक
कायम भएको त यसमेत सोही िलिखत ितवादमा रट
िनवेिदका वयंले उ लेख गरेको देिख छ । त कालीन
राजा एवं राजप रवारका सद यह को उपभोगका

लािग उपल ध हने स पि को ब ध रा यबाट हने
हँदा अिववािहत अिधराजकुमारीको नामको िववािदत
घर ज गा स पि को ोत राि य ोत नै मा नु पन
ह छ । स पि धारण गन त कालीन अिधराजकुमारीको
मृ यपु चात् फुपूको नाताबाट उ घर ज गा अ य को
नाममा नगई राजाको नाममा गयो र त कालीन
महाराजािधराज वीरे को नामबाट नारायणिहटी
दरबारको नाममा दता गरी सावजिनक कृितको
स पि ब न गएको देिख छ । उि लिखत सािबक िक.
नं. २९, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ का समु चा
ज गाह नै मालपोत कायालय कलंक को िम.नं. ८७१
िमित २०६२।२।४ को नामसारी िनणयले हाल सािबक
भई हालको िववािदत िक.नं. २५ को े फल १५१-०-० (०७६६४.६० वग िमटर) कायम भई ी ५
महाराजािधराज नारायणिहटी दरबारको नाममा दता
भई ज गाधनी दता माणपज
ु ा बनेको देिख छ । यसरी
हाल कायम भएको िक.नं. २५ को ज गा त कालीन
राजा वीरे वीर िव म शाह र िनजको प रवारको
िमित २०५८।२।१९ मा देहावसान हनपु ूव त कालीन
राजा वीरे को हकको भएको त य प भएको छ ।
३. िववािदत िक.नं. २५ को ज गाम ये
सािबकमा के ही ज गा वग य अिधराजकुमारी िवजया
रा यल मी देवी शाहका नाममा रहेकोमा पिछ
त कालीन राजा वीरे का नाममा आएको र के ही ज गा
वयं त कालीन राजा वीरे का नाममा रहेकोमा नयाँ
नापीमा सबै ज गालाई एउटै िक ाको पमा िक.नं.
२५ कायम गरी ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटीको
नाममा दता े ता कायम भएको देिखए पिन राजा
वीरे को देहावसानको समयमा उ स पूण ज गा र
सोमा रहेको घरज गाको लालपज
ु ामा त कालीन राजा
वीरे वीर िव म शाहको कायम भएको िथयो । यसबाट
के पिु ह छ भने िक.नं. २५ को घर ज गा वगवासी
राजा वीरे को वािम वमा रहे भएको देिखयो ।
४. िववािदत िक.नं. २५ को े फल १५-१-
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
०-० ज गा तथा सोमा रहेको क पाउ ड वालसिहतको
घर नेपाल अ तगत पन स पि हो होइन भ ने
स ब धमा िवचार गदा त काल बहाल रहेको नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को संवैधािनक यव था
हेनु सा दिभक रहेको छ । जसअ तगत िन न
संवैधािनक यव था भएको पाइ छः
धारा १५९.स पि
बनाई रािखनेः
(१) त कालीन राजा वीरे , रानी ऐ वय र
िनजह का प रवारको स पि नेपाल
सरकार मातहत याई बनाएर रा िहतमा
योग ग रनेछ ।
(२) त कालीन राजाको हैिसयतले ाने
शाहलाई ा भएका सबै स पि ह
(ज तैः िविभ न थानका दरबारह , वन
तथा िनकु जह , ऐितहािसक र पुराताि वक
मह वका स पदाह आिद) राि यकरण
ग रनेछ ।

स पि रहनेछः–
(क) राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
प रवारको देहावसान हदँ ाका बखत
िनजह को नाममा रहेको स पि
अ तगत याउने भनी नेपाल
सरकार, मि प रषदल
् े िनणय गरेको
स पि ,
(ख) ख ड (क) बमोिजमको स पि बाट
बढे बढाएको वा य तो स पि बापत
यो ऐन ार भ हनभ
ु दा अिघ ा
भएको वा यो ऐन ार भ भएपिछ ा
हने स पि ,
(ग) राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
प रवारलाई कुनै िकिसमले ा भएको
वा हनस ने वा िनजह को हक पुगेको
वा पु नस ने वा िनजह को हक
पुगक
े ो वा पु ने अ कसैको नाममा
रािखएको वा बेनामी स पि ,
५. उ संवैधािनक यव थाबमोिजम राजा
(घ) ख ड (क), (ख) वा (ग) मा लेिखएबाहेक
वीरे , रानी ऐ वय र िनजह को प रवारको देहावसान
राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
हँदाका बखत िनजह को नाममा रहेको र हक पु ने
प रवारलाई यो ऐन ार भ भएपिछ
स पि लाई बनाई य तो स पि को यव थापन
ा हनस ने अ य कुनै स पि ,
गरी रा िहतमा योग गन स ब धमा कानूनी यव था (२) उपदफा (१) को ख ड (क), (ख), (ग) वा (घ)
गन िवधाियका ारा नेपाल
ऐन, २०६४ िनमाण
बमोिजमको स पि यो ऐन ार भ हदँ ाका
गरेको पाइ छ । नेपाल
ऐन, २०६४ को मु य
बखत वदेश वा िवदेश जहाँ जे ज तो
कानूनी यव था यस कार भएको पाइ छःअव थामा जुनसुकै यि वा सं थाको
दफा ३. को थापनाः- (१) राजा वीरे , रानी
नाममा रहेको भए तापिन यो ऐन ार भ
ऐ वय र िनजह को प रवारको नाममा रहेको
भएपिछ य तो स पि वतः को नाममा
स पि यो ऐन ार भ भएपिछ यव थापन र
ह ता तरण भएको वा य तो स पि मा
स चालन गरी रा िहतमा योग गन नेपाल
वतः को हक कायम भएको मािननेछ ।
नामको एक
थापना हनेछ ।
दफा ४. को स पि ः६. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
(१) नेपाल सरकारले राि यकरण गरी छु ै को धारा १५९ को देहाय १ को संवैधािनक एवं नेपाल
यव था गरेकोमा बाहेक मा देहायको
ऐन, २०६४ को उि लिखत कानूनी यव थाले
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राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का प रवारको
देहावसान हँदाका बखत िनजह को नाममा रहेको
स पि वा राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
प रवारलाई कुनै िकिसमले ा भएको वा हनस ने
वा िनजह को हक पगु ेको वा पु नस ने वा िनजह को
हक पगु ेको वा पु ने अ कसैको नाममा रािखएको वा
बेनामी स पि लाई नेपाल अ तगत याई रा
िहतमा योग ग रने कुरालाई प गरेको छ । ऐ.
संिवधानको धारा १५९ को उपधारा २ ले त कालीन
राजाको हैिसयतले ाने शाहलाई ा भएका सबै
स पि ह (ज तैः िविभ न थानका दरबारह , वन
तथा िनकु जह , ऐितहािसक र परु ाताि वक मह वका
स पदाह आिद) मा त कालीन राजा ाने को हक
कायम हन नस ने त यलाई समेत थप प गरेको
छ । नेपाल ऐन, २०६४ को उि लिखत कानूनी
यव थाको प हेदा प चात्दश भावसमेत राखेको
पाइ छ । उ कुरा य तो स पि जो जसका नाममा
अिघपिछ गए पिन िफता गनस ने कानूनी ावधानबाट
ट छ । िनवेदक प को कानून यवसायीह को
बहसमा र िनवेिदकाको िलिखत ितवाद हेदा िववािदत
स पि िनवेिदकालाई बकसप ग रिदँदाका बखत
वग य राजा वीरे को नाममा नभई नारायणिहटी
दरबारको नाममा कायम भएको हँदा उ स पि
नेपाल को कायम हन स दैन भनी िजिकर िलएको
पाइ छ । त कालीन अिधराजकुमारी िवजयाको
स पि िनजको परलोकप चात् अ कुनै यि वा
हकदारमा नगई त कालीन राजाको हैिसयतमा राजा
वीरे मा नामसारी भएको पाइ छ । उ स पि
राि य तथा सावजिनक स पि को पमा दरबारको
नाममा कायम भएको हो । उ स पि को कृित कुनै
यि लाई बकस ग रिदन पाउने यि गत स पि रहे
भएको नदेिखएको र संिवधान एवं कानूनले नै य तो
कृितको स पि
अ तगत रा िहतमा योग
ग रने भ ने संवैधािनक एवं कानूनी यव था गरेको

अव थामा िनवेदक प को िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
७. मािथ करणह मा िववेचना ग रएअनस
ु ार
िववािदत िक.नं. २५ को े फल १५-१-०-०
ज गा तथा सोमा रहेको क पाउ ड वालसिहतको
घर त कालीन राजा वीरे को देहावसान हँदाका
बखत िनज राजा वीरे को नाममा रहेको देिखँदा
उ स पि नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को संवैधािनक यव था र नेपाल ऐन, २०६४
को मािथ उि लिखत कानूनी यव थाले नेपाल
अ तगत पन आउने स पि भएको त य िनिववाद
देिखएको छ । त कालीन राजा वीरे को नाममा रहेको
उ िववािदत घर ज गाह िनज वगवासी राजाको
देहावसानप चात् मालपोत कायालय कलंक को िम.नं.
८७१ िमित २०६२।२।४ को नामसारी िनणयले हाल
सािबक भई िक.नं. २५ को े फल १५-१-०-० कायम
भई ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारको
नाममा दता भई ज गाधनी माणपज
ु ा बने पिन
त कालीन राजा वीरे को नाममा राजाको हैिसयतमा
रहेको राि य स पि नारायणिहटी राजदरबारका
नाममा नामसारी गरी यी िनवेिदकाले बकस पाएको
भ ने आधारमा मा उ स पि िनवेिदकाको िनजी
स पि हन स दैन । राजा वीरे को हकबाट ी ५
महाराजािधराज नारायणिहटी राजदरबारको नाममा
नामसारी ग रएको राि य स पि नेपाल अ तगत
पन स पि देिखयो । नेपाल
ऐन, २०६४ को
तावनाले नै राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
प रवारको देहावसान हँदाका बखत िनजह को नाममा
रहेको र िनजह को हक पु ने स पि
बनाई य तो
स पि को यव थापन राि य िहतमा योग गन ल य
राखेकोले भूत भावी असर (Retrospective effect)
उ े य रहेको नेपाल ऐन, २०६४ को दफा ४(१)
(ख) ले यो ऐन ार भ हनअ
ु िघ ा भएको स पि
पिन मा जाने यव थाबाट पिन कानूनको भूत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
भावी असर रहेको देिख छ । नेपाल अ तगत पन
स पि का स ब धमा नेपाल ऐन, २०६४ को दफा
४(१)(क) ले राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
प रवारको देहावसान हँदाका बखत िनजह को नाममा
रहेको स पि
अ तगत याउने भनी नेपाल
सरकार, मि प रषदल
् े िनणय गन अिधकारसमेत
िदएको देिख छ । साथै दफा ४ को उपदफा (३) मा
चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन उपदफा (१) बमोिजमको स पि उपर कुनै
यि वा सं थाको कुनै कारको हक वा दाबी पु ने
छै न र य तो स पि मा अंश वा अपतु ालीस ब धी
कानूनबमोिजम कसैको हक वा दाबी िसजना हने
छै न भनी प कानूनी यव था भएको पाइँदा उ
िववािदत स पि ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबारका नाममा नामसारी हँदैमा वा राजा
वीरे को प रवारका सबै सद यको परलोक भएकै
कारण त कालीन राजा ाने मा अपतु ाली हक
िसजना हन नस ने ह छ ।
८. राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
प रवारका नाममा रहेका स पि ह लाई नेपाल
अ तगत याउन संिवधानले नै मागिनदश
गरेबमोिजम कानून बनाई िनवेिदकाले दाबी गरेको
िवजयाघरसमेतको घरज गा नेपाल
अ तगत
याइएको देिख छ । नेपालको इितहासमा शाह वंशीय
राजसं था धेरै लामो समयस म शासन स चालनमा
सि य रहेको पाइ छ । यसै ममा िमित २०५८।२।१९
गते नारायणिहटी राजदरबारमा भएको िवभ स
ह याका डमा एकै पटक आफू र आ ना प रवारका
सबै सद यह को देहावसान भएको वगवासी राजा
वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का प रवारका नाममा
रहेका िविभ न दरबारह र ज गाह समेतका
राजक य स पि ह आफै ँ मा रा को स पि भएको
त यलाई संिवधानको बिलयो ावधानले नै यसलाई
वीकार गरेको छ । य ता स पि को वतमान समयमा

रा िहतको लािग जित मह व रहेको छ, भिव यमा
रा िहतका साथसाथै ऐितहािसक स पदाको पमा
उि कै मह व रहने कुरासमेत नकान सिकँ दैन । य ता
राि य स पि तथा ऐितहािसक स पदा कुनै यि
िवशेषको िनजी स पि का पमा कायम गन काय
राि य स पि को िहनािमना मा नभएर ऐितहािसक
स पदाको लोप गन गराउने काय मािनने ह छ ।
नेपालका ऐितहािसक स पदाह ज तै हनमु ानढोका
दरबार वायर, पाटन दरबार वायर, भ परु
दरबार वायरको मह व नेपालमा मा नभएर िव वमा
नै िव व स पदा सूचीको पमा सचू ीकृत रहेको छ ।
गोखा दरबार, नवु ाकोट दरबार, पा पा दरबार र
पा पाको रानी महल पिन ऐितहािसक स पदाको
पमा यितकै मह व रहेको छ । य ता कृितका
राि य तथा ऐितहािसक मह वका स पि तथा
स पदालाई िव वका हरेक रा ले आ नो राि य
तथा ऐितहािसक स पदाको पमा संर ण तथा
संव न ग रआएको पाइ छ । ततु मु ामा िववािदत
िवजयाघर त कालीन राजा वीरे को देहावसान
हँदाका अव थास म िनज वगवासी राजाको
नाममा रही िनजको देहावसानप चात् नारायणिहटी
राजदरबारको नाममा नामसारी भए तापिन सो स पि
रा िहतको साथै ऐितहािसक स पदाको ि कोणबाट
समेत कुनै यि को िनजी स पि को पमा नामसारी
भई िनजी योगमा आउने कृितको स पि देिखएन ।
तसथ िनवेिदकाले दाबी गरेको िक.नं. २५ को े फल
१५-१-०-० ज गा तथा सोमा रहेको क पाउ ड
वालसिहतको िवजया घर रा िहत र ऐितहािसक
स पदाको ि कोणबाट समेत िनवेिदकाको िनजी हक
भोगमा आउने स पि नभई नेपाल अ तगत पन
स पि रहे भएको देिखयो ।
९. िन पण गनपन
ु दो ो िववािदत न
रट िनवेिदकाले दाबी गरेको िक. नं. २५ को घर
ज गा त कालीन राजा ाने ले दाइजो िदन पाउने
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९९६३ - नेपाल सरकार, भिू मसधु ार तथा यव था म ालय िव. ेरणा रा यल मी िसंह
िनजको िनजी हकको हो होइन र उ स पि नेपाल
अ तगतको भनी िनणय गदा रट िनवेिदकालाई
सनु वु ाइको मौका िदनु पन हो होइन भ ने स ब धमा
िवचार गदा रट िनवेिदका रे णा रा यल मी िसंहले
ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटीको नाममा
रहेको िक.नं. २५ को ज गा त कालीन ी ५
महाराजािधराजको हैिसयतमा रहेका राजा ाने बाट
दाइजो िदने हक रही िमित २०६२।२।१० मा
िनवेिदकाले पाएको दाइजो िविधस मत रहेको भनी
दाबी गरेको पाइ छ । उ कुराको माणको पमा
त कालीन राजदरबार पदािधकारीको कायालयबाट
ढुकुटी िवभागलाई र राजक य स पि कोष िवभागलाई
िमित २०६२।२।१० गते लेखेको प उ लेख गरेको
पाइ छ । कुनै पिन यि ले आ नो िनिववाद हकभोगको
अ को हक नला ने स पि आफूखस
ु ी दान, बकस,
दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अ य कुनै पिन िकिसमबाट
हक ह ता तरण गन पाउने कुरा िववादको िवषय
होइन । तर आ नो हक नै नपु ने स पि कुनै पिन
िकिसमबाट िलखत गरी वा नगरी अ लाई हक
ह ता तरण गन कायले भने कानूनी मा यता पाउन
स दैन । नेपाल
ऐन, २०६४ को दफा ४ मा
क ता स पि
को हने स ब धमा यव था गरेको
पाइ छ । दफा ४(१)(क) मा राजा वीरे , रानी ऐ वय
र राजप रवारको अ य सद यको नाममा देहावसान
हँदाका बखत रहेको स पि भिनएको छ । (ख) बढे
बढाएको स पि (ग) भिव यमा ा हने (घ) ऐन
ार भपिछ ा हने स पि । अथात् देहावसान हँदा
रहेको र सोबाट बढे बढाएको भिव यमा आउने र ऐन
ार भ भएपिछ पाउने कुनै पिन स पि लाई को
े ािधकारिभ पारेको छ । िनवेदकबाट दरबारको
नामको र ऐन ब नपु ूव ा गरेको हो भ ने तकलाई
ऐनको प चातदश भाव रहेको भूत, भिव य र वतमान
सबै स पि लाई को कायम हने भनी मानेको
पाइ छ । ततु िववादमा रट िनवेिदकाले दाइजो

पाएको भनी दाबी गरेको स पि िनजको दाता अथात्
त कालीन राजा ाने शाहको हकभोगको स पि
हो होइन वा उ स पि िनजले दाइजो िदन पाउने
कृितको हो होइन भ ने मु य न टड् कारो पमा
खडा भएको छ । िववादको िक.नं. २५ को े फल
१५-१-०-० ज गाम ये सािबकका िक.नं. ३७, ३८,
४० र ४१ का ज गा वग य अिधराजकुमारी िवजया
रा यल मी देवी शाहका नाममा रहेको र िक.नं.
२९, ३९ र ३६ को ज गा त कालीन राजा वीरे को
नाममा रहेकोमा िवजया रा यल मी देवी शाहको
परलोकप चात् उ सबै ज गा त कालीन राजा
वीरे का नाममा कायम भएको पाइयो । नयाँ नापीमा
सबै ज गालाई एउटै िक ाको पमा िक.नं. २५ कायम
गरी मालपोत कायालय कलंक को िम.नं. ८७१ िमित
२०६२।२।४ को नामसारी िनणयले ी ५ वीरे बाट
ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटीका नाममा कायम
हन आएको ज गा नै त कालीन राजा ाने ले िनजक
छोरी रट िनवेिदका ेरणा रा यल मी िसंहलाई दाइजो
िदएको भ ने देिख छ । त कालीन राजाको हैिसयतले
ाने शाहलाई ा भएका सबै स पि ह (ज तै
िविभ न थानका दरबारह , वन तथा िनकु जह ,
ऐितहािसक र परु ाताि वक मह वका स पदाह
आिद) राि यकरण ग रने संवैधािनक यव था
हँदा िनवेिदकाको िपतालाई राजाको हैिसयतले ा
हनआएका स पि
को स पि को प रभाषामा पन
देिख छ ।
१०. रट िनवेिदकाले िववािदत िक.नं. २५
को े फल १५-१-०-० ज गा तथा सोमा रहेको
क पाउ ड वालसिहतको िवजया घर सािबकमा आ ना
दाता अथात् त कालीन राजा ाने शाहका नाममा
रहेको िनजको िनजी हकको हो भनी दाबी गनसके को
पाइँदैन । मालपोत कायालयबाट ा माणह बाट
िववािदत िक.नं. २५ को घरज गा त कालीन राजा
ाने शाहका नाममा कुनै पिन समयमा रहे भएको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
भ ने देिखँदैन । िनवेिदकाले ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटीका नाममा कायम हन आएको ज गा
त कालीन राजाको हैिसयतले दाइजो िदएको हँदा
उ काय त काल चिलत संिवधानबमोिजम भएको
भ नेस म दाबी गरेको पाइ छ । िनवेिदकाको उ
दाबीका स ब धमा िवचार गदा िक.नं. २५ को े फल
१५-१-०-० को सािबक िक.नं. का कुनै पिन ज गा
िनवेिदकाको दाता ाने शाहका नाममा नरही
िवजया रा यल मीबाट त कालीन राजा वीरे हँदै
ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटीका नाममा कायम
भएको छ । ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटीका
नाममा कायम हनु भनेको रा को मख
ु राजसं थाका
नाममा कायम भएकोमा िववाद देिखएन । राजसं थाको
मख
ु भएको यि ले आ नो िनजी स पि आफूखस
ु
गनस ने कुरामा िववाद हन स दैन । तर ततु
मु ामा िववािदत िक.नं. २५ को ज गा त कालीन राजा
ाने शाहको यि गत स पि को पमा कायम
भएको होइन । ी ५ वीरे को देहावसानप चात्
त कालीन अव थामा रा य स चालन गन सं थाको
पमा रहेको राजसं थाको नाममा वगवासी राजाबाट
नामसारी भई आएको स पि के वल रा िहतको
लािग मा योग हनस ने ह छ । राजसं थाको
मख
ी ५ महाराजािधराज भएकै आधारमा
ु
राजसं थाको स पि लाई रा िहत ितकूल कसैलाई
यि गत पमा आफूखस
ु ी दान, बकस, दाइजो,
पेवा, राजीनामा वा अ य कुनै पिन िकिसमबाट हक
ह ता तरण गन हक हने भनी अथ गन िम दैन ।
यसबाट रट िनवेिदकाले दाबी गरेको िक.नं.२५ को
घर ज गा त कालीन राजा ाने ले दाइजो िदन पाउने
कृितको उहाँको िनजी हकको स पि देिखएन ।
११. अब िववािदत िक.नं. २५ को े फल
१५-१-०-० को ज गा नेपाल अ तगतको भनी नेपाल
सरकारबाट िनणय गदा रट िनवेिदकालाई सनु वु ाइको
मौका िदनपु न हो होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा रट

िनवेिदकाले ततु रट िनवेदनमा दाबीको िक.नं. २५
को ज गा त कालीन ी ५ महाराजािधराज ाने वीर
िव म शाहदेवबाट िमित २०६२।२।१० मा दाइजो पाई
भोग गरी आएकोमा िवप ीह ले बु दै नबझ
ु ी ाकृितक
यायको िस ा त ितकूल सनु वु ाइको मौकासमेत
दान नगरी उ ज गा नेपाल को वािम वमा
याउने भनी नेपाल सरकारबाट भएको िनणय भूिम
सधु ार तथा यव था म ालयको िमित २०६४।९।१
को प एवं सो आधारमा नेपाल को कायालयमा
उ ज गाको े ता पज
ु ा बनाउने समेतका काम
कारवाही उ षे णको आदेश ारा बदरको माग गरेको
पाइ छ । िवप ीतफको िलिखत जवाफमा दाबीको
ज गामा रट िनवेिदकाको दाता त कालीन राजा
ाने को दाइजो िदने हक नै नभएको र हकै नभएका
दाताले िदएको दाइजोका आधारमा रट िनवेिदकाको
समेत हक कायम नभएको हँदा उ ज गा नेपाल मा
याउँदा रट िनवेिदकालाई सनु वु ाइको मौका दान
ग ररहनु पन अव था नभएको भनी उ लेख भएको
पाइ छ । यस अदालत संयु इजलासले िनवेिदकाले
दाइजो पाई िनजको हक भोगमा रहेको िक.नं. २५
को घर ज गा िनजलाई बु दै नबझ
ु ी सूचना जानकारी
निदई उ घर ज गामा िनवेिदकाको हक समा हने
गरी गरेको नेपाल सरकारको िनणय ाकृितक यायको
िस ा त ितकूल भएको भनी िक.नं. २५ को घर
ज गा नेपाल को वािम वमा याउने गरी भएका
स पूण िनणय तथा काम कारवाहीह उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने गरी िमित २०७२।३।६ मा आदेश
जारी गरेको पाइ छ । िनवेिदकाले िववािदत ज गा हकै
नभएका िनजका िपताबाट ा गरेको एकातफ छ भने
अक तफ कानूनको रीत पु याई पा रत भएको अव था
पिन छै न । िक.नं. २५ को घर ज गा बकस ग रिदन
हकै नपु ने अव थामा घर ज गाको हक ह ता तरणका
स ब धमा आव यक कानूनी ि या पूरा नगरी िमित
२०६३।९।१९ मा मालपोत कायालयलाई लेखेको
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प मा को आधारमा घरज गा ह ता तरण हने एवं
सोमा हक कायम हने अव था रहँदैन । दाबीको घर
ज गा नेपाल को नाममा कायम भएको ७ वषपिछ
मा िनवेिदकाले दाबी गन आएको अव थामा उ
घर ज गामा िनवेिदकाको हकभोग रहेको िथयो
भनी अनमु ान गन नसिकने ह छ । िनवेिदकाको
दाबीअनस
ु ार िनवेिदकाको हक भोगमा रहेको मा ने हो
भने पिन उ घर ज गा नेपाल को नाममा कायम
भई पखालसमेत लगाएको अव थामा ७ वषस म
िनवेिदकालाई जानकारी नभएको कुरालाई तकसङ् गत
मा न नसिकने हँदा िनवेिदकाले अनिु चत िवल ब गरी
रट दायर गरेको पाइयो । जहाँस म सनु वु ाइको मौका
निदएको भ ने िजिकर छ, संिवधानले प पमा
गरेको संवैधािनक यव था र कानूनले य िनधारण
गरेको कानूनी यव थाले राजसं थाको नेतृ व गन
वगवासी राजा वीरे शाह र िनजको प रवार एवं
त कालीन राजा ाने शाहलाई राजाको हैिसयतबाट
ा भएका भूत, वतमान र भिव य जनु सक
ु ै समयको
र जिहले पिन बढे बढाएको समेतका स पि
मा
जाने भएपिछ िनवेिदकालाई जानकारी निदएको भ ने
िजिकर तकसङ् गत मा न िमलेन । िनवेिदकाको जनु
स पि को दाबी छ यो दाता र ा कताको वैध
स पि रहेको पिन देिखँदैन ।
१२. संयु इजलासको आदेशउपर नेपाल
को कायालयसमेतको तफबाट दायर भएको
पनु रावलोकनको िनवेदनमा संयु इजलासको िमित
२०७२।३।६ को आदेशमा यस अदालतबाट थािपत
निजर वा कानूनी िस ा त ितकूल देिखएको भनी
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा
(१) को ख ड (ख) को आधारमा िमित २०७३।५।१७
मा पनु रावलोकनको िन सा दान भएको पाइ छ ।
१३. मािथ िन पण गनपन
न नं. १ मा
ु
ग रएको िववेचनाबाट िक.नं. २५ को े फल १५१-०-० ज गाको सािबक िक.नं. २९, ३६, ३७,

३८, ३९, ४० र ४१ का ज गाह वगवासी राजा
वीरे को नाममा रही त कालीन राजा वीरे वीर
िव म शाह र िनजको प रवारको िमित २०५८।२।१९
मा देहावसानप चात् मालपोत कायालय कलंक को
िम.नं. ८७१ िमित २०६२।२।४ को नामसारी िनणयले
हाल सािबक भई िक.नं. २५ को े फल १५-१-०० कायम भई ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटी
राजदरबारको नाममा दता भए पिन त कालीन राजा
वीरे को देहावसान हँदाका समयस म िनजकै िनजी
हकको भएको एवं िमित २०६२।२।३ स म िववािदत
ज गाह त कालीन राजा वीरे को नाममा नै रहेको
त य प भएको छ । यसरी राजा वीरे को नामको
स पि लाई नेपाल अ तगत लगी रा िहतमा
योग गन भ ने नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को संवैधािनक यव था र नेपाल ऐन, २०६४ को
दफा ३ र ४ को कानूनी यव थासमेतका आधारमा
िक.नं. २५ को े फल १५-१-०-० ज गा तथा सोमा
रहेको क पाउ ड वालसिहतको िवजया घर नेपाल
अ तगत पन स पि रहेभएको देिखएको छ ।
१४. मालपोत कायालय कलंक को िम.नं.
८७१ िमित २०६२।२।४ को नामसारी िनणयले ी
५ वीरे बाट ी ५ महाराजािधराज नारायणिहटीका
नाममा कायम हन आएको िक.नं. २५ को े फल
१५-१-०-० ज गा तथा सोमा रहेको क पाउ ड
वालसिहतको िवजया घर नै त कालीन राजा ाने ले
िनजक छोरी रट िनवेिदका ेरणा रा यल मी देवी
िसंहलाई दाइजो िदएको देिख छ । मािथ करणह मा
ग रएको िववेचनाबाट िववािदत िक.नं. २५ को घर ज गा
त कालीन राजा ाने का नाममा कुनै पिन समयमा
रहे भएको नदेिखएकोले उ घरज गा त कालीन राजा
ाने ले दाइजो िदन पाउने कृितको िनजको िनजी
हकको स पि नभएको त य प भएको छ । यसरी
त कालीन राजा ाने ले आ नो हकै नपु ने िक.नं.
२५ को घरज गा आ नी छोरी अथात् ततु रट
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
िनवेिदका रे णा रा यल मी िसंहलाई दाइजो िदएको
देिखयो ।
१५. कुनै पिन यि ले आ नो नाममा रहेको
अ को हक नला ने कानूनबमोिजम आ नो हक पु ने
चल अचल स पि कानूनले तोके को ि या पूरा गरी
दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अ य कुनै
पिन िकिसमबाट हक ह ता तरण गन स ने ह छ ।
आ नो नाममा नभएको आ नो हक नला ने स पि
कुनै पिन तरहबाट अ लाई हक ह ता तरण गन काय
ारि भक पमा नै कानूनी वैधता शू य हने ह छ ।
दाताको नै हक नभएको स पि जनु सक
ु ै तरहबाट ा
गरेको भए पिन ाि को ोतको वैधता नै शू य भएको
अव थामा य तो स पि मा पाउनेको हक िसजना हन
स दैन । ततु िववादमा त कालीन राजा ाने ले
आ नो नाममा नभएको आ नो हक नै नपु ने िक.नं.
२५ को घर ज गा आ नी छोरी रट िनवेिदका ेरणा
रा यल मी देवी िसंहलाई दाइजो िदएको काय आँफैमा
वैध नभएको र दाबीको िक.नं. २५ को स पि मा िनजी
हक नभएका यि बाट ा गरेको दाइजो कानूनी
मा यता शू य हने हँदा िक.नं. २५ को े फल १५-१०-० ज गा तथा सोमा रहेको क पाउ ड वालसिहतको
िवजया घरमा रट िनवेिदकाको कानूनी हक िसजना
भएको देिखएन ।
१६. ाकृितक यायको िस ा त व छ
सनु वु ाइको िस ा तसँग स बि धत रहेको छ । कुनै
पिन यि को िजउ, धन र वत तामा असर पन
िववादसँग स बि धत िवषयमा िनणय गनपु ूव य तो
असर पन यि लाई सनु वु ाइको उिचत मौका िदई
उसको कुरा सनु ी माण बझ
ु ी िनणय गनपन
ु कुरालाई
ाकृितक यायको िस ा तले आ मसात् गरेको
ह छ । ाकृितक यायको िस ा त हा ो याय
णालीको अिभ न अंगको पमा रहेको कुरामा कसैको
पिन िबमती हन स दैन । स पि सँग स बि धत
देवानी िववादका िवषयमा कुनै िनणय गदा य तो

स पि को वामी अथात् सो स पि मा कानूनी हक
रहेको यि लाई िववािदत िवषयको सूचना िदई बझ
ु ी
िनजको पिन कुरा सनु ी िनणय गनु ाकृितक यायको
िस ा तको सार हो । कसैले कुनै स पि मा के वल
दाबी गनु र सो स पि मा कानूनी हक हनु फरक
कुरा हो । कुनै स पि का स ब धमा िनणय गदा सो
स पि मािथ ारि भक पमा नै हक नभएका वा हक
रहेको भ ने नदेिखएका यि ह लाई सनु वु ाइको
मौका दान नगरेकै कारण कानूनस मत भए गरेको
िनणयलाई ाकृितक यायको िस ा त ितकूलको
िनणय मा न िम दैन र सोही आधारमा य तो
िनणय बदर पिन हन स दैन । ाकृितक यायको
िस ा तअनस
ु ार सनु वु ाइको मौका िववािदत िवषय वा
िववािदत स पि मा के वल कानूनी हक भएका यि ले
ा गन कुरा हो ।
१७. ाकृितक यायको िस ा तका
स ब धमा यस अदालतबाट पु पा महजन िव
काठमाड नगर प चायत भएको रट िनवेदनमा
हकदैया नै नभएको कुरामा ितवाद गन मौका
निदएकोले ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
भयो भ न नसिकने भनी (ने.का.प. २०४३, िन.नं.
२६८०, पृ ३१३) मा िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ । ततु िववादमा िक.नं. २५ को े फल
१५-१-०-० ज गा तथा सोमा रहेको क पाउ ड
वालसिहतको िवजयाघर रट िनवेिदका ेरणा
रा यल ी िसंहका िपता त कालीन राजा ाने वीर
िव म शाहका नाममा किहले पिन दता भएको अव था
नभई ी ५ महाराजािधराजका नामबाट नै नेपाल
कायालयका नाममा गएको देिख छ । दाताले आ नो
भएको थािपत हकस म ह ता तरण गन पाउने
ह छ । आफूमा हँदै नभएको हक ह ता तरण गन
निम ने हँदा उि लिखत ज गामा त कालीन राजा
ाने वा िनजक छोरी रट िनवेिदका ेरणा
रा यल मी िसंहसमेतको कुनै कारको िनजी हक नै
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कायम हन आएको नदेिखँदा िक.नं. २५ को घरज गा
नेपाल अ तगत याउने िनणय गदा हकदैया नै
नभएको कुरामा रट िनवेिदकासमेतलाई ितवाद
गन मौका दान गनु अिनवाय नदेिखएको हँदा
नेपाल सरकारबाट भएको िनणय ाकृितक यायको
िस ा तको िवपरीतको नदेिखएको अव थामा यस
अदालत संयु इजलासबाट िमित २०७२।३।६ मा
भएको आदेश उि लिखत निजर िस ा तको ितकूल
देिखयो ।
१८. रट िनवेिदकाले २०६२ सालमा
िक.नं. २५ को घरज गा दाइजो पाएको भनी दाबी गरे
तापिन मालपोत कायालयमा गई आ नो नाममा दता
े ता कायम गन सके को पाइँदनै । उ घरज गा
त कालीन राजा वीरे को स पि देिखई नेपाल
ऐन, २०६४ को आधारमा २०६४ सालमा नै नेपाल
अ तगत याई दता े ता कायम भएको िवषयमा
त काल सो स ब धमा कुनै चनु ौती नगरी ७ वषपिछ
२०७१।१०।२५ मा आएर ततु रट िनवेदन दायर
गरेको पाइ छ । रट िनवेदनमा ७ वषस म िढलाई गनपन
ु
उिचत तथा पया आधार र कारण उ लेख गरेको
देिखँदैन । आ नो अिधकार ित सजग र सचेत रहने
प लाई अदालतले उपचार दान गनस छ । अनिु चत
िवल ब गरी अदालत वेश गरेको अव थामा अदालतले
उपचार दान गन स दैन । रिवशंकर साह कलवार
िव भूिमसधु ार कायालय रौतहटसमेत भएको रट
िनवेदनमा सव च अदालतबाट िवल ब हनुको उिचत
कारण िनवेदकले िदनसके को नदेिखएकोले िढला गरी
परेको रट िनवेदन िवल बको िस ा तको आधारमा
खारेज हने भनी (ने.का.प. २०३७, िन.नं. १३९६,
पृ १६४) मा निजर िस ा त ितपादन भएको
समेत छ । यसरी अनिु चत िवल ब गरी दायर भएको
ततु रट िनवेदन िवल बको िस ा त (Doctrine
of Laches) एवं सव च अदालतबाट ितपािदत
उि लिखत निजर िस ा तसमेतको ितकूल हने गरी

यस अदालत संयु इजलासबाट िमित २०७२।३।६
मा आदेश जारी भएको पाइयो ।
१९. अब िन पण गनपन
ु ते ो तथा अि तम
न रट िनवेिदकाको मागबमोिजम उ षे णयु
परमादेश जारी गरेको संयु इजलासको िमित
२०७२।३।६ को आदेश कायम रहनस ने हो होइन
भ ने स ब धमा िवचार गदा मािथ िन पण गनपन
ु
न नं. १ र २ का स ब धमा ग रएको िववेचनाबाट
िक.नं. २५ को घरज गाको सािबकका िक ाह म ये
िक.नं. ३६,३७, ३८, ४० र ४१ का ज गा सािबकमा
ी ५ अिधराजकुमारी िवजया रा यल मी देवी
शाहको भएकोमा िनजको देहावसानप चात् नामसारी
भई त कालीन राजा वीरे वीर िव म शाहदेवका
नाममा कायम भएको पाइ छ । य तै िक.नं. २९ र
३९ त कालीन राजा वीरे वीर िव म शाहदेवको
भएकोमा नयाँ नापीमा उि लिखत सबै ज गाह एउटै
लटमा नापी भई िमित २०६२।२।४ को िनणयबाट
हालको िववािदत िक.नं.२५ कायम भई ी ५
महाराजािधराज नारायणिहटीका नाममा नामसारी
भएको र नेपाल सरकार मि प रषदको
् िनणयले नेपाल
मा सान िनणय गदास म पिन ी ५ महाराजिधरामै
रहेको देिख छ । त कालीन राजा वीरे वीर िव म
शाहको देहावसान हँदा िमित २०५८।२।१९ स म
उ ज गा िनज वगवासी राजा वीरे को देिखएको
हँदा त कालीन नेपालको अ त रम संिवधान तथा
नेपाल
ऐनअनु प नेपाल अ तगत पन
स पि देिख छ । उ स पि त कालीन राजा
ाने को हकको नभएकोले िनजले यि गत
दाइजो िदन िम ने कृितको स पि नभएको हँदा
हकै नभएका दाताले िदएको दाइजोको आधारमा रट
िनवेिदकाको उ स पि मा हक कायम हन नस ने
देिखयो । वैधािनक पमा घर ज गा वािम वमा आउने
गरी रिज ेसन पा रत नभएको हकदैया नभएको
यि लाई सनु वु ाइको मौका दान नगरेको आधारमा
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भएको िनणय ाकृितक यायको िस ा त ितकूल
भएको मा न निम ने र उिचत र पया आधार कारण
िबना अनिु चत िवल ब गरी रट े बाट अदालत वेश
गनलाई अदालतले सहयोग गन नस ने भनी यस
अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा त ितकूल
संयु इजलासबाट िमित २०७२।३।६ मा आदेश
जारी भएको हँदा संयु इजलासको आदेश कायम
रिहरहन स ने देिखएन ।
२०. तसथः मािथ िववेचना ग रएअनस
ु ार
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका, वडा
न बर १३ िक.नं. २५ को १५-१-०-० े फल अथात्
०७६६४.६० वगिमटर रहेको घर क पाउ डसिहतको
ज गा त कालीन राजा वीरे को हकको स पि
भएकोले नेपाल ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को
कानूनी यव थाअनस
ु ार उ घरज गा नेपाल का
नाममा याउने भनी नेपाल सरकारले गरेको िनणय
तथा उ िनणय काया वयन गन भूिमसधु ार तथा
यव था म ालयले मालपोत कायालय कलंक लाई
लेखेको िमित २०६४।९।१ को प , मालपोत कायालय
कलंक ले नेपाल को कायालयलाई लेखेको िमित
२०६४।९।३ को प र नेपाल सरकार मि प रषदको
्
िमित २०६७।७।८ को िनणय कानूनस मत रहेकोमा
उ िनणयह लाई उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी िक.नं. २५ को ज गा दाइजो पाउने िनवेिदकाको
नाममा त काल चलनमा रहेको प ितबमोिजम गनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको
यस अदालत संयु इजलासको िमित २०७२।३।६
को आदेश सव च अदालतबाट ितपािदत निजर
िस ा तसमेतको ितकूल हँदा उ टी भई ततु रट
िनवेदन नै खारेज हने ठहछ ।

संकिलत राि य ढुकुटीबाट िविभ न थानह मा भ य
महल, दरबार एवं अ य िविभ न भौितक संरचनाह को
िनमाण गरेको पाइ छ । ती भौितक संरचनाह म ये
कितपय संरचनाह अिहले ऐितहािसक एवं राि य
स पदाकै पमा मा नरही िव व स पदा सूचीमा
समेत सूचीकृत भई राि य गौरवको पमा समेत
प रिचत छन् । इितहासको कितपय कालख डका
सरकारको ऐितहािसक स पदाह को संर णस ब धी
नीितगत कमजोरी भई य ता स पदाह को मह व
ितको दरु ि नरा नाको प रणाम व प कितपय
महल, दरबार, घरह एवं सोका क पाउ डवालह
तहसनहसको ि थितमा छ । आम सवसाधारणह को
सावजिनक िहतमा योग भएका तथा भिव यमा
सावजिनक िहतमा योगमा आउने कितपय सावजिनक
तथा सरकारी ज गाह टु ाटु ा भई िब भएर
गए भने कितपय ज गा यि िवशेषका नाममा दता
हन पगु े । राि य एवं सावजिनक स पि को संर ण
गन र यसलाई सरकारीकरण गन यास यून हन
गयो । येक कुरालाई यि गत पा रवा रक लाभ तथा
फाइदामा सीिमत गन विृ को कारण आम सावजिनक
स पि दान गठु ी आिद समेतको उिचत संर ण हन
सके को छै न । अ यवि थत शहरीकरणको िव तारले
गदा स पूण खल
ु ा थानह मानव ब तीले भ रनक
ु ा
साथै सावजिनक ज गा र स पि समेतको संर ण
हन नस दा अ यवि थत शहरीकरणले वातावरणीय
दूषण भई वा यको ि ले समेत काठमाड
उप यका जोिखमपूण बनेको छ ।
२२. त कालीन अिधराजकुमारी िवजया
रा यल मी देवी शाह राजा ि भवु नक अिववािहत
छोरी रहेक िथइन् । उनको जीवन गज
ु ारा रा य ोत र
दरबारबाटै हने गरेको िथयो । उनको नाममा रहेको हाल
िनदशना मक आदेश ख ड
कायमी िक.नं. २५ को ज गा एवं सोमा िनिमत िवजया घर
२१. नेपालको इितहासको िविभ न राजप रवारका सद यह वा वा रसह बीचमा बाँिडने
कालख डमा शासन गन शासकह ले जनताबाट कृितको स पि भएको भए उनको जीवनकालमै
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वा परलोकप चात् िनजका हकदारको नाममा वतः
नामसारी भई जाने िथयो । तर उ स पि यि को
नाममा नामसारी नभई त कालीन दरबारको िनयम
र यव थाअनस
ु ार राजसं थाका मख
ु त कालीन
राजा ी ५ वीरे को नाममा आएकोमा राजा
वीरे को देहावसानप चात् ी ५ महाराजािधराज
नारायणिहटीका नाममा रा कै स पि को पमा दता
कायम भएको पाइ छ । मल
ु क
ु मा आएको राजनीितक
प रवतनप चात् जारी भएको नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को संवैधािनक यव था र नेपाल
ऐन, २०६४ ले याएको कानूनी यव थाअनस
ु ार
वग य राजा वीरे , रानी ऐ वय र िनजह का
प रवारको देहावसान हँदाका बखत िनजह को नाममा
रहेको स पि एवं त कालीन दरबारको स पि को
वािम व रा मा आई नेपाल अ तगत रा िहतमा
योग हने भ ने रहेको छ । संसारका अ य देशले य ता
कारका स पि लाई मह व िदएको अ यासलाई हेन
हो भने िछमेक रा चीनमा िमङ् ग वंशको दरबार हेर ,
१३/१४ औ ं शता दीदेिखका १४/१५ औ ं वंशका राजा
रानीका अ तस
ु म सरु ि त छन् । य तै िछमेक रा
भारत एवं अ य मल
ु क
ु मा सानासाना महल दरबारह
पिन स पदाको पमा सरु ि त रािखएका छन् ।
तर नेपालमा राि यकरण ग रएको आम जनताको
िहत र राि य वाथअनक
ु ू ल रा को स पि तथा
स पदाह को योग र उिचत संर णको अभाव हन
जानक
ु ा साथै य ता स पि मा िविभ न भू-मािफया
र दलालबाट आ मण र दु पयोगका कारण ज गा र
भवन िहनािमना भई स पदाको अि त व नै लोप हन
गएका छन् । हाल नेपाल को नाममा कायम भएको
िक.नं. २५ को ज गा एवं सोमा िनिमत िवजया महल
रा को स पि मा नभई ऐितहािसक स पदा हो ।
िवजया शाह त कालीन राजा ि भवु नक छोरी अथात्
इितहासक राजकुमारी हन् । अिववािहत पमा नै
जीवन िबताएक उनका िदनचया एवं कायह पिन

अ ययनका िवषय हँदा उनको पिहचानको िवषय
पिन मह वपूण रहेको छ । तसथः उनका जे ज ता
ऐितहािसक मह वका िवषयह छन्, पाए भेटेस म
सङ् ह गन, उ स पि मा वागबगै ँचा लगाई पाक
बनाई पयावरणको सधु ारमा सहयोग गन, उ राि य
स पि लाई टु ाउने िब एवं स ाप ा नगन र
यसबाट कुनै आय भएमा िवजया घरको ममत एवं अ य
परोपकार र आम सवसाधारणको िहत हने गरी नेपाल
ऐन, २०६४ को दफा ५ को यव थाअनस
ु ार
समेत रा िहतको कायमा उपयोग गनको लािग नेपाल
को नाममा यो िनदशना मक आदेश जारी ग रिदएको
छ । ततु आदेशसिहत िनदशना मक आदेशको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत्
िवप ी कायालयह लाई िदनू । साथै
ततु
आदेशको काया वयनका स ब धमा अनगु मन गन
ततु आदेशको जानकारी यस अदालतको फै सला
काया वयन िनदशनालयसमेतलाई िदई ततु मु ाको
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. दीपककुमार काक
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृत / उपसिचवः िवदरु का ले
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २१ गते रोज ५ शभु म् ।
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नभई दैयादारको पमा हक सज
ृ ना हने
हदँ ा य ता दैयादारले आफूले ा गरेको
िलखतभ दा बढी भाग दाबी गरेमा यो
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १ नं. र २ नं. को
कानूनको उ े य र ममिवपरीत हन जाने ।
( करण नं.५)
§ यि को कानूनी हक अिधकारको
ठाडै हनन् भएको ि थितमा फैसलामा
य िनणयधारको या या गदा उ
िनणयधारिभ को सीिमत वा य, वा यांश
वा श दका आधारमा मा या या नगरी
कानूनको उ े य र यायको माग सुिनि त
हने तवरबाट या या गनु पदछ । यिद
शाि दक पमा या या ग रयो भने यो
के वल ािविधक मा हन गई कानून र
यायको मकसदिवपरीत हन जाने ।
( करण नं.६)

नणय नं . ९९६४
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७४।५।१५
०७१-WF-०००५
िवषय: उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला जोरपाटी गा.िव.स. वडा
नं. २ ब ने पतु ली सवु ेदीको म.ु स. गन ऐ.ऐ.
ब ने सािव ी दङ् गाल
िव
िवप ी : लिलतपरु िज ला इमाडोल गा.िव.स. वडा नं.
९ ब ने मनराम सवु ेदीसमेत

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी िहरा
रे मी एवं िव ान् अिधव ाह
ी यामजी
धान, ी वु मान धर, ी भोजराज भ र
ी अजनु आचाय
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी च डे र
े एवं िव ान् अिधव ाह ी डेके साद
सवु ेदी र ी सानु शा य
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
यस अदालतको संयु इजलासमा आदेश गन
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
मा. यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय

§ व तुतः अंशब डा गदा अंिशयार
हकदारह का बीच िजयिजयैको भाग
लगाउनुपन र यसरी भाग लगाउँदा
बराबरी हनपु न ह छ । यसरी िजयिजयैको
अंश भाग पाउने अंिशयारा सद यह
म ये मु ा च दाच दैको अव थामा
कुनै वा कोहीको मृ यु भएमा जीिवत
अंिशयाराबीच मा ब डा ला ने भएपिन
कुनै अंिशयारले अंश मु ा च दाच दैको
अव थामा अंश पाउने अंिशयारभ दा
बािहरको यि लाई आ नो भागको अंश
बकसप को िलखतबाट ह ता तरण
ग रिदएमा य तो िलखतबाट हक सृजना
आदेश
हने यि को हक िजयिजयै पमा समान
या.सारदा साद िघिमरे : यस अदालतको
िकिसमले अंश पाउने हकदारको पमा संयु इजलासबाट िमित २०७१।७।४ मा आदेश हँदा
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संयु इजलासमा संल न माननीय यायाधीशह बीच
रायमा मतै य हन नसक सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम िनणयका लािग
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य र िनणय
यस कार रहेको छ ।
तोरणबहादरु सवु ेदीको दईु
ीमतीम ये
नानीमैया सवु ेदीतफको छोरा यथ म येका मनराम र
पतु ली सवु ेदीको छोरी म िनवेिदका हँ । यथ मनराम
सवु ेदीसमेतले तोरणबहादरु र पतु लीउपर ततु गरेको
अंश चलन मु ामा तहतह हँदै िमित २०६०।९।२१
मा सव च अदालतसमेतबाट हाल दईु अंिशयार मा
कायम गरी म िनवेिदकाले २ भागको १ भाग अंश
पाउने ठहरेको छ । वादी मनरामसमेत भएको िलखत
बदर मु ामा समेत दईु भागको १ भाग मा िलखत बदर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला सदर हने
ठहरी सव च अदालतबाट फै सला भई अि तम भएर
बसेको छ ।
वादी नानीमैया सवु ेदीसमेत ितवादी पतु ली
सवु ेदीसमेत भएको अंश मु ाको अि तम फै सलाअनस
ु ार
अंश मु ाको वादी िवप ी मनराम सवु ेदीले व.
वादी आमा नानीमैयाँबाट आफूले ा गरेको
अ लोहसिहतको बकसप समेत अनस
ु ार तायदातीमा
उि लिखत स पि तीन भाग गरी दईु भाग आफूलाई
छुट्याई पाउँ भनी ततु गरेको दरखा तबमोिजम
यथ तहिसल शाखाबाट २०६३।११।१४ मा
भएको ब डा मचु ु का र तहिसलदारबाट िमित
२०६३।११।१६ मा भएको आदेशउपर इजलाससम
उजरु ी गरेकोमा सो ब डा मचु ु का र तहिसलदारको
आदेश सव च अदातलको फै सलािवपरीत भएको भनी
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६४।१।२८
मा भएको आदेशउपर िवप ीको पनु रावेदन अदालत
पाटनमा अ.बं. १७ नं. को िनवेदन परी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट काठमाड िज ला अदालतको
आदेश सदर हने ठहरी िमित २०६४।४।१३ मा

आदेश भएको िथयो । उ आदेशउपर िवप ी
मनरामले यस अदालतमा रट िनवेदन िदएकोमा यस
अदालतको िमित २०६०।९।२१ को फै सलाबमोिजम
कानूनको रीत पु याई ब डा छुट्याउनु भनी यस
अदालतबाट २०६६।५।१७ मा परमादेश जारी भएको
छ । सोबमोिजम फै सला काया वयन गन ममा
काठमाड िज ला अदालतका तहिसलदारले फै सला
काया वयनमा अडबड परेको हँदा कित अंिशयार
कायम गरी वादीलाई कित अंिशयार छुट्याउने हो
यिकन आदेश ग रपाउँ भनी इजलाससम िमिसल पेस
गदा, यसमा सव च अदालतबाट िमित २०६०।९।२१
मा फै सला भई अि तम भइरहेको फै सलाबमोिजम
गनु गराउनु भनी काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६७।१०।७ मा भएको आदेशउपर िवप ी
मनरामले अ.बं. १७ नं. को िनवेदन ततु गरेकोमा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६७।१०।७ को आदेश बदर गरी
स मािनत सव च अदालतबाट िमित २०६६।५।१७
मा िनणय हँदा मनरामले शेषपिछको बकसप पाएको
कुरा अनदेखा गरी वा िनज वादी भई िदएको मु ामा
अंिशयार वीकार गरी अंश पाउने ठहर भइरहेको
त य अनदेखा गरी अंशको हक इ कार गन निम ने
र िमिसलबाट नानी मैया र पतु ली सवु ेदीको मृ यु भए
तापिन शेषपिछको बकसप को कारणबाट िनजह को
एक एक भाग र मनराम वादी भएको कारणबाट िनजको
एक भाग गरी ब डा गनपनमा
सो नगरी भएको तहाँको
ु
उ िमित २०६७।१०।७ को आदेश बेरीतको देिखँदा
बदर ग रिदएको छ । स मािनत सव च अदालतबाट
०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई ि गत गरी जो जे
बु नपु छ बझ
ु ी कानूनबमोिजम ब डा छुट्याउनु होला
भनी िमित २०६७।११।२६ मा आदेश भयो ।
ततु िववादमा अंिशयार सं या घटेको
नभई फै सलाबाट नै दईु अंिशयार मा कायम भई
िववादको अ य भइसके को अव थामा पनु रावेदन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
अदालत पाटनबाट िमित २०६७।११।२६ मा भएको
आदेश िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम ७८ख समेतको ितकूल भएकोले बदर गरी
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६७।१०।७
मा भएको आदेशबमोिजम ब डा छुट्याई फै सला
काया वयन गनु गराउनु भनी यथ ह को नाममा
परमादेशसमेत जारी ग रपाऊँ । साथै ततु रट
िनवेदन स मािनत अदालतसम िवचाराधीन रहेकै
अव थामा यथ ह ले पनु रावेदन अदालत पाटनको
आदेशानस
ु ार फै सला काया वयन भएमा यस रट
िनवेदनको योजन नै समा त हने हँदा रट िनवेदनको
अि तम िकनारा नभएस म पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६७।११।२६ को आदेशबमोिजम
फै सला काया वयन नगनु नगराउनु भनी अ त रम
आदेशसमेत जारी पाउँ भ ने बेहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का
नाममा सूचना िदई िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम गरी पेस गनु भ ने यस
अदालतको आदेश ।
स मािनत सव च अदालतबाट िमित
२०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई ि गत गरी जो
जे बु नु पछ बझ
ु ी कानूनबमोिजम गरी ब डा छुट्याउनु
होला भनी यस अदालतबाट िमित २०६७।११।२७
मा भएको आदेश कानूनस मत भएकोले िवप ीको
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी पनु रावेदन
अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।
िमित २०६७।१०।०७ मा यस अदालतबाट
आदेश हँदा स मािनत सव च अदालतको िमित
२०६०।९।२१ मा अंश मु ामा भएको अि तम
फै सलाबमोिजम गनु गराउनु भनी भएको आदेशउपर
िनवेदक मनरामको पनु रावेदन अदालत पाटनमा अ.बं.

१७ नं. बमोिजम िनवेदन परेकोमा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट यहाँको उ िमित २०६७।१०।०७ को
आदेश बेरीतको देिखँदा बदर ग रएको छ । स मािनत
सव च अदालतबाट िमित २०६६।०५।१७ मा
भएको आदेशलाई ि टगत गरी जो जे बु नु पछ बझ
ु ी
कानूनबमोिजम ब डा छुट्याउनु होला भनी िमित
२०६७।११।२६ मा आदेश भएपिछ सोहीबमोिजम
यस अदालतबाट भए ग रएको काम कारवाही
कानूनबमोिजम भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने िवप ी काठमाड िज ला अदालतको िलिखत
जवाफ ।
िवप ीले दता गरेको िनवेदनमा आफूलाई
वग य पतु ली सवु ेदीको छोरी भनी गलत दाबी गरेक
रिहछन् । िनज हामीह को नाता स ब धको मािनस
नभई के बल सौतेनी आमा व. पतु ली सवु ेदीको शे.ब.
ा गरेक मािनस मा हन् । यसैगरी िवप ीले
ततु मु ाको स ब धमा यसअिघ भए गरेको फै सला
िनणय आदेश र स मािनत सव च अदालतबाट िमित
२०६६।५।१७ को फै सला आदेशसमेतको िवपरीत
हने गरी वयम् अदालतसमेतलाई गमु राहमा राखी
पनु ः ततु िनवेदन दता गराएक हँदा िवप ीको
आधारहीन रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी
मनराम सवु ेदीको िलिखत जवाफ ।
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक को राय
उि लिखत आधार एवं िववेचनासमेतको
आधारमा यस अदालतसमेतबाट वादी ितवादीले
तायदातीमा उि लिखत स पि म ये आधाआधा
अंश पाउने ठहरी भएको फै सला अि तम भई बसेको
र यस अदालतबाट उ िमित २०६०।९।२३ को
फै सला काया वयन गनु भनी िवप ीह को नाउँमा
िमित २०६७।५।१७ मा परमादेशसमेत जारी भएको
त यमा कुनै िववाद देिखँदैन । फै सलाको अि तमताको
िस ा त (Principle of Finality of Judgement)
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अनस
ु ार स म िनकायबाट माणह को मू याङ् कन
गरी फै सला भई अि तम भई बसेको फै सलालाई
बदर नगरेस म उ फै सला कायमै रहेको मा नु पन
ह छ । ततु स दभमा यस अदालतबाट िविभ न
मु ामा िस ा तसमेत ितपादन भएको छ ।
अिधकार ा िनकायबाट भएको वैध िनणय बदर नहँदा
कायम नै रह छन्, य ता िनणय बदर गराउने िनि चत
ि या र िविधसमेत कानूनले नै तोिकिदएको ह छ ।
“ यसरी तोिकएको ि या अवल बन नगरी पिहलेका
िनणयलाई शू यमा प रणत गद जाने हो भने यसले
िववादका िवषयह लाई सदैव अिन य र अ यौलमा
रा ने हँदा ि यास मत पमा चनु ौती िदन नसक
अि तम भएर रहेको िनणय वा फै सलालाई अ य
सङ् गमा वा अ य मु ाको कारवाहीको िसलिसलामा
पूविनणयको अि त वलाई शू यमा प रणत गन
गरी िजिकर िलन निम ने” भनी यस अदालतबाट
नारायण साद राजभ डारीको मु.स. गन शारदा
राजभ डारी िव
वेद साद भ राईसमेत भएको
जोत छुट्याई पाउँ भ ने मु ामा िस ा त ितपादन
भएको छ ।1 तसथ उ िस ा तसमेतको आधारमा
यस अदालतको अि तम फै सलाबमोिजम फै सला
काया वयन गन गरी काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६७।१०।७ मा भएको आदेश कानूनबमोिजम
रहेको देिखन आयो । पनु रावेदन अदालत पाटनले
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।७
को आदेश बदर गरी स मािनत अदालतको िमित
२०६७।५।१७ मा भएको आदेशलाई ि टगत गरी
जो जे बु नु पछ बझ
ु ी कानूनबमोिजम ब डा छुट्याउनु
भनी गरेको आदेश िमलेको नदेिखँदा उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने र यस अदालतबाट समेत िमित
२०६०।९।२१ मा फै सला भई अि तम भइरहेको
फै सलाको भावनाअनु प २ (दईु ) अंिशयार कायम गरी
ब डा ला ने ठहरेको स पि म ये िनवेदक र िवप ी
1 ने.का.प. २०६९,अंक ३, िनं.नं.८७८०,पृ.३७८

मनरामको बीच आधाआधा हने गरी ब डा लगाउनु
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने
ठहछ । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा यायको
रायसँग सहमत हन नसके कोले सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ (१)(क) नं. बमोिजम
ततु िनवेदनको संयु इजलासको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी पूण इजलाससम पेस गनू ।
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा यायको
राय

अत: उि लिखत त य,
िस ा त र िववेचनासमेतको आधारमा काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।७ को आदेश
बदर गरी स मािनत अदालतको िमित २०६६।५।१७
मा भएको आदेशलाई ि टगत गरी जो जे बु नु पछ
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बझ
ु ी कानूनबमोिजम ब डा छुट्याउनु भनी पनु रावेदन
अदालत पाटनले गरेको २०६७।११।२६ को आदेश
िमलेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हने अव था देिखन आएन ततु रट िनवेदन खारेज
हने ठहछ । ततु रट िनवेदन जारी हने ठह याएको
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक को रायसँग
सहमत हन नसके कोले सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ३(१)(क) नं. बमोिजम ततु
िनवेदनको संयु इजलासको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी पूण इजलाससम पेस गनू ।
िनयमबमोिजम आजको पेसी सूचीमा चढी
सनु वु ाइको लािग पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसल अ ययन गरी िनवेिदका सािव ी दङ् गालको
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी िहरा
रे मी एवं िव ान् अिधव ाह ी यामजी धान, ी
वु मान धर, ी भोजराज भ र ी अजनु आचायले
सव च अदालतबाट अंश मु ामा िमित २०६०।९।२१
मा भएको अि तम फै सलाले िनवेिदका र िवप ी मनराम
सवु ेदीसमेत दईु अंिशयार कायम भई फै सला भएको
छ । फै सला अि तमताको िस ा तअनस
ु ार उ फै सला
कानूनतः बदर नभएको ि थितमा यसलाई काया वयन
गनपछ
ु । अि तम भई बसेको उ फै सलाबमोिजम
ब डा छुट्याई िदने कानूनी अिधकार रहेको काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।७ को आदेश
बदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६७।११।२६ मा भएको आदेश बदर गरी िनवेिदका
र िवप ी मनरामले आधा आधा अंश छुट्याई िलन
पाउने ठह याएको माननीय यायाधीश ी सशु ीला
काक बाट य राय कायम हने िनणय हनपु दछ भनी
बहस गनभयो
ु ।
िवप ी मनराम सवु ेदीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी च डे र े एवं िव ान्
अिधव ाह
ी डेके साद सवु ेदी र ी सानु
शा यले अंिशयार नानी मैयाको छोरो मनराम सवु ेदी

भएकोमा िववाद छै न । अंश मु ा च दाच दै आ नो
हकजित छोरो मनरामले पाउने गरी िनजलाई शेषपिछको
बकसप ग रिदएको अव था छ । िनवेिदकाको हैिसयत
दैयादारसरह पतु लीको हकजितमा मा र मनराम वयं
अंिशयार भई िनजले आ नो भाग एवं शेषपिछको
बकसप को िलखतबाट हक हन आएको आमा नानी
मैयाको हकको भागसमेत २ भाग पाउने कानूनी
अिधकार छ । सव च अदालतबाट अंश मु ामा िमित
२०६०।९।२१ मा फै सला हँदा अंिशयार थपघट
गरेको नभई सु एवं पनु रावेदन अदालतबाट वादी
आमा नानीमैया र िनजसमेतले ४ भागको २ भाग अंश
पाउने ठहरी भएको फै सलालाई सदर गरेको अव था
छ । अंिशयारभ दा बािहरक िनवेिदकाले अंिशयार
पतु लीको हकस ममा मा बकसप को िलखतको
आधारमा स पि पाउने हो । यस ि थितमा मनरामले
आमा नानी मैयाबाट ा गरेको शेषपिछको बकसप को
िलखतलाई पिन ि गत गरी ब डा छुट्याउनु भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।११।२६
मा भएको आदेश मनािसब भनी िनवेदन खारेज गन
ठहर गरेको माननीय यायाधीश ी गोिव द कुमार
उपा यायको राय मनािसब हँदा सदर ग रपाउँ भनी
बहस गनभयो
ु ।
२. यसमा िनणयतफ हेदा िवप ी मनराम
सवु दे ी र िनजक आमा नानीमैया सवु ेदीले आफूह
वादी भई िपता / पित तोरणबहादरु के .सी र िनजक
का छी ीमती पतु ली सवु ेदीलाई ितवादी बनाई दायर
गरेको अंश मु ामा वादी ितवादी चार अंिशयार कायम
गरी ४ भागको २ भाग वादीह ले अंश पाउने ठहरी
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०४९।९।१३
मा फै सला भएको देिख छ । उ फै सला सदर
हने ठहरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०५७।७।२७ मा फै सला भएको र उ फै सलाउपर
ितवादी पतु ली सवु ेदीबाट बकसप पाउने िनवेिदका
सािव ी दंगालको पनु रावेदन प र यस अदालतबाट
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९९६४ - सािव ी दङ्गाल िव. मनराम सवु ेदीसमेत
िमित २०६०।९।२१ मा वादी नानी मैया, ितवादी
तोरणबहादरु सवु ेदी र पतु ली सवु ेदीको मृ यु भई
वादी नानीमैया सवु ेदीको िनजको एकै उदरको छोरा
मनराम सवु दे ीले िमित २०५२।३।२७ मा बकसप
पाएको र ितवादी पतु लीले िमित २०५०।१२।१९
मा िनवेिदकालाई िदएको शेषपिछको बकसप लाई
वीकार गद िनवेिदका सािव ी दंगालले मु ा सकार गरी
हाल २ अंिशयार मा कायम रहेको देिखन आएबाट
सु लिलतपरु िज ला अदालतले अंशब डाको
१, २ र २८ नं. बमोिजम ब डा छुट्याई िलन पाउने
ठह याएको इ साफ सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ भनी
फै सला भएको देिख छ । उ फै सला पनु रावलोकन
गरी हेन िन सा िदन निम ने गरी यस अदालतको पूण
इजलासबाट िमित २०६२।१२।१७ मा आदेश भएको
ि थित छ । अंश मु ामा लिलतपरु िज ला अदालतबाट
भएको फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याई पाउँ भनी
िवप ी मनराम सवु ेदीको दरखा त परी कारवाही हँदै
जाँदा िमित २०६३।११।१४ को ब डा मचु ु का िमित
२०६३।११।१६ को तहिसलदारले गरेको आदेश
निमलेको हँदा बदर ग रिदएको छ । िवप ी वादी
मनरामलाई २ भागको १ भाग ब डा छुट्याई िदनु भनी
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६४।१।२८
मा आदेश भएको पाइयो । सो आदेश सदर हन गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६४।४।१३ मा
आदेश भएको देिखयो ।
३. पनु रावेदन अदालतबाट भएको सो
आदेशउपर िवप ी मनराम सवु ेदीले यस अदालतमा
२०६४-WO-०१२७ को रट िनवेदन दता गरेको
पाइ छ । उ िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०६६।५।१७ मा आदेश हँदा काठमाड िज ला
अदालत र पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश बदर
गरी सव च अदालतको िमित २०६०।९।२१ को
फै सलासमेतले अंश पाउने इ साफ सदर ठह याएको

देिख छ । वादीको हक शेषपिछको बकसप समेतबाट
िनवेदकले पाउने हँदा सोबमोिजम कानूनको रीत
पु याई ब डा छुट्याउनु भनी परमादेशको आदेश
जारी भएको देिखन आउँछ । उ आदेशप ात ब डा
छुट्याउने कारवाही पनु ः सु गन योजनाथ के कित
अंिशयारा कायम गरी ब डा छु ाउने कारवाही गन हो
यिकन आदेश हन भनी तहिसलदारले इजलाससम
पेस गरेकोमा काठमाड िज ला अदालतबाट यस
अदालतबाट िमित २०६०।९।२१ मा अंश मु ामा
भएको फै सलाबमोिजम गनु भनी िमित २०६७।१०।७
मा आदेश भएको पाइ छ । उ आदेशउपर िवप ी
मनराम सवु ेदीको पनु रावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन
परेकोमा "िमिसलबाट नानीमैया र पतु ली सवु ेदीको
मृ यु भए तापिन शेषपिछको बकसप को कारणबाट
िनजह को एक एक भाग र मनराम वयं वादी भएको
कारणबाट िनजको एक भाग गरी कानूनबमोिजम
ब डा गनपनमा
सो नगरी भएको बेरीतको देिखँदा
ु
बदर ग रिदएको छ । स मािनत सव च अदालतबाट
०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई ि गत गरी जो जे
बु नपु छ बझ
ु ी कानूनबमोिजम ब डा छुट्याउनु भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।११।२६
मा आदेश भएको देिख छ । यही आदेश बदर ग रपाउँ
भनी िनवेिदकाले ततु िनवेदनमा दाबी िलएकोमा
संयु इजलासका माननीय यायाधीशह को बीचमा
मतै य हन नसक िनणयका लािग यस इजलासमा पेस
भएको पाइयो ।
४. सोतफ हेदा िनवेिदका वग य पतु ली
सवु ेदीको आ नोतफको स तान नभएपिछ मतृ क
पतु लीले वादी नानी मैयासमेत ितवादी आफूसमेत
भएको अंश मु ा च दैको अव थामा िमित
२०५०।१२।१९ मा िनवेिदकालाई पा रत ग रिदएको
बकसप को िलखतबमोिजम िनवेिदका ितवादी
पतु लीको हक खाने हकदारको सज
ृ ना भई दैयादारको
पमा रहेको पाइ छ । मतृ क पतु लीको दैयादार ा
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हकवालाको नाताले िनवेिदकालाई पतु लीतफको
हकस म ा गन कानूनी अिधकार रहेको
देिख छ । यसैगरी िवप ी मनराम सवु ेदीले अंश मु ा
च दाच दैको अव था अथात् िमित २०५२।३।२७
मा वादीम येक आमा नानीमैया सवु ेदीबाट "मेरो
अंश भागमा पन चलअचल दोपाय, चौपाय, अ लोह
गै ीस पि ितमी मेरो एकाघरको छोरा लिलतपुर
िज ला इमाडोल गा.िव.स. वडा नं. ९ ब ने वष २८
को मनराम सुवेदीले आ नो जानी खानु बेहोनु भनी
मेरो मनोमान राजीखुसीले मेरै घर बैठकमा बसी
यो शेषपिछको बकसप ग रिदया भ ने बेहोराले
अ लोहसमेतको शेषपिछको बकसप ा गरेको
देिख छ । िवप ी छोरो नाताको मनरामले अंिशयार
हकदार कायम भई सोबापतमा आ नो एक भाग
र आमा नानीमैयाको अ लोहसमेतको शेषपिछको
बकसप िलखतबाट सज
ृ ना भएको आमा नानीमैयाको
एक भाग अंशसमेत दईु भाग अंश पाउने हकदार रहेको
िवषयमा िववाद देिखँदैन । यस अदालतबाट िमित
२०६०।९।२१ मा भएको फै सलामा वादी नानीमैयाको
मनराम सवु ेदीले शेषपिछको बकसप बाट हक ा
गरेको त यलाई िनणयधारमा वीकार गद अंश ा
गन दईु अंिशयार रहेको भनी बोलेको पाइ छ । सोही
मु ामा सु लिलतपरु िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालतबाट फै सला हँदा नानीमैयासमेत अंिशयार
कायम भई फै सला भएको र मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १
नं., २ नं., र २८ नं. समेतका आधारमा ब डा छुट्याई
िलन पाउने भनी िनदशन गरेकोसमेत देिख छ । यसरी
िवप ी मनरामले आ नी वग य आमा नानीमैया
सवु ेदीको भागमा पन अंश भाग शेषपिछको बकसप
ा गरेको कुरा अंश मु ामा यस अदालतबाट िमित
२०६०।९।२१ मा भएको फै सलाले वीकार गरी सो
िलखतको रोहमा अंिशयार भनी बोलेको अव थामा
सोबापत र िवप ी मनराम वयं आफै ँ वादी अंिशयार
भएतफ िनजको भागसमेत गरी दईु भाग अंश िनजले

पाउने कुरामा दईु मत हन स दैन ।
५. व ततु ः अंशब डा गदा अंिशयार
हकदारह का बीच िजयिजयैको भाग लगाउनपु न र
यसरी भाग लगाउँदा बराबरी हनपु न ह छ । यसरी
िजयिजयैको अंश भाग पाउने अंिशयारा सद यह
म ये मु ा च दाच दैको अव थामा कुनै वा कोहीको
मृ यु भएमा जीिवत अंिशयाराबीच मा ब डा ला ने
भएपिन कुनै अंिशयारले अंश मु ा च दाच दैको
अव थामा अंश पाउने अंिशयारभ दा बािहरको
यि लाई आ नो भागको अंश बकसप को िलखतबाट
ह ता तरण ग रिदएमा य तो िलखतबाट हक सज
ृ ना
हने यि को हक िजयिजयै पमा समान िकिसमले
अंश पाउने हकदारको पमा नभई दैयादारको पमा
हक सज
ृ ना हने हँदा य ता दैयादारले आफूले ा
गरेको िलखतभ दा बढी भाग दाबी गरेमा यो मल
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको १ नं. र २ नं. को कानूनको उ े य
र ममिवपरीत हन जाने ह छ । वादी व. नानी मैया
र ितवादी व. पतु ली सवु ेदी समान तहका अंिशयार
हन । ितवादी पतु ली सवु ेदीले मृ यु हनभु दा अगािड
दैयादारको हैिसयतले सािव ी दंगालले िनजबाट
ा गरेको बकसप को िलखतबाट पतु ली सवु ेदीको
हकजित सािव ीको कायम हने तर समान तरक
नानीमैयाले यसैगरी आ नो हकमा पन अंश भाग छोरो
मनरामलाई ग रिदएको अ लोहसमेतको शेषपिछको
बकसप िलखतका आधारमा िनजले पाएको अंश
भागले मा यता नपाउने भ न उ तै बीच उ तै यबहार
गनपछ
ु भ ने समानताको िस ा त ितकूलसमेत हन
जाने ह छ ।
६. अतः उपयु आधार र कारणबाट रट
जारी हने ठह याएको माननीय यायाधीश ी सशु ीला
काक को रायले यस अदालतबाट िमित २०६०।९।२१
मा भएको फै सलाको श दलाई मा हण गरेको
अव था छ । यि को कानूनी हक अिधकारको ठाडै
हनन् भएको ि थितमा फै सलामा य िनणयधारको
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९९६४ - सािव ी दङ्गाल िव. मनराम सवु ेदीसमेत
या या गदा उ िनणयधारिभ को सीिमत वा य,
वा यांश वा श दका आधारमा मा या या नगरी
कानूनको उ े य र यायको माग सिु नि त हने तवरबाट
या या गनु पदछ । यिद शाि दक पमा या या ग रयो
भने यो के वल ािविधक मा हन गई कानून र यायको
मकसदिवपरीत हन जा छ ।
७. मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १ नं. र २ नं.
ले अंिशयार हकदारबीच िजयिजयैको ब डा गरी समान
तवरबाट अंश िवतरण गनपछ
ु भनी कानूनी यव था
गरेको देिख छ । अंश हक यि को ज मिस र
नैसिगक हक हो भ ने कुरालाई मनन् गरी सु
लिलतपरु िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत
पाटनले वादीह आमा छोरा मनराम र नानीमैयाले ४
भागको २ भाग अंश पाउने गरी िकटानी फै सला गरेको
र अंश मु ा च दाच दैको ि थितमा वादी नानीमैयाले
वादी छोरा मनरामलाई शेषपिछको बकसप गरी
आ नो भागमा पन सबै स पि दान गरेको त य
एवं यस अदालतबाट पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला सदर गदा िनणयमा उ लेख गरेको त यलाई
ि निदई बकसप को िलखतले हक हन आएको
आमाको एक भाग स पि िवप ी मनरामले नपाउने
भ न यायपूण हँदैन । कानून र माणको िववेचना गरी
पूण याय दान गन दािय व र अिधकार भएको यस
अदालतबाट िमित २०६०।९।२१ मा भएको फै सलामा
उ लेख भएको "दईु भाग अंिशयार" भ ने श दलाई
मा हण गरी २ भागको १ भाग मा िवप ी मनरामले
अंश छुट्याई िलन पाउने भ न उपयु हँदैन । फै सला
काया वयन स प न नभइसके को ि थितमा फै सलामा
दईु मा अंिशयार जीिवत रहेको भ ने वा यांश उ लेख
भएको आधारलाई मा हण गरी फै सला अि तमताको
िस ा त (Principle of Finality of Judgement)
का आधारमा पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६७।११।२६ को आदेश खारेज गरेको माननीय
यायाधीश ी सशु ीला काक को राय कानून र

यायस मत नदेिखँदा सहमत हन सिकएन ।
८. तसथ, मािथ िववेिचत त य र कानूनी
आधार माणबाट काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६७।१०।७ को आदेश बदर गरी िवप ी
मनराम सवु ेदी िनवेदक यी िनवेिदका िवप ी भएको
२०६४ सालको रट नं. १२७ को उ ेषण / परमादेश
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०६६।५।१७ मा
भएको आदेशलाई ि गत गरी जो जे बु नपु छ बझ
ु ी
कानूनबमोिजम ब डा छुट्याई िदनु भनी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६७।११।२६ मा भएको
आदेश कानूनस मत भनी ततु िनवेदन खारेज हने
ठह याएको संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी
गोिव दकुमार उपा यायको िमित २०७१।७।४ को राय
मनु ािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । ततु फै सलाको
जानकारी िवप ीह लाई िदई दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. ओम काश िम
या. अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृत : किपलमणी गौतम
इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार

नणय नं . ९९६५
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७३।८।१६
०७३-CF-०००१
मु ाः सवारी यान
पनु रावेदक / वादी : रामच िघिमरेको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : भारत मोतीहारी नकरदेही
थाना घर भई हाल िचतवन िज ला भरतपरु
नगरपािलका वडा नं.९ ब ने गोपाल राउतको
छोरा परमे र भ ने कले र राउत
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी अजनु साद कोइराला
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७०, फागनु , िन.नं.९०७३,
प.ृ १३२७
स ब कानून :
§ सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
सु तहमा फै सला गन:
माननीय यायाधीश ी भोलानाथ चौलागाई
िचतवन िज ला अदालत ।
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९९६५ - नेपाल सरकार िव. परमे र भ ने कले र राउत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
िदनेशकुमार काक
बमकुमार े
पनु रावेदन अदालत हेट डा ।

फै सला
या.जगदीश शमा पौडेल : यसमा यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०७२।९।१६
मा सव च अदालत िनयमावली २०४९, को िनयम
३(१)(क) बमोिजम पूण इजलाससम पेस गनु भ ने
भएका आदेशानस
ु ार पूणइजलासको दायरीमा दता भई
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर
यस कार रहेको छःिज ला िचतवन भरतपरु नगरपािलका वडा
नं. ७ ि थत पूवमा खाली ज गा पि ममा सनराइज
बोडङ कुल क पाउ ड, उ रमा चौबीसकोठीतफ
जाने सडक र दि णमा गौरीग जतफ जाने सडक, यित
चार िक लािभ रहेको सडकमा िमित २०६७/६/६
गते अ दाजी १४:०० बजेको समयमा परमे र भ ने
यि ले चलाएको नं. नखल
ु ेको मोटरसाइकल दघु टना
हँदा मोटरसाइकल पछािड ब ने िचतवन भरतपरु
नगरपािलका वडा नं. ७ ब ने वष ३२ क गीता िघिमरे
घाइते भएको भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७/६/६
को घटना थल मचु ु का ।
िमित २०६७/६/६ गते अ दाजी १४:३०
बजेको समयमा मेरी ीमती गीता िघिमरे सनराइज
बोिडङमा नानीह को िफस ितन भनी भरतपरु
नगरपािलका वडा नं. ९ मा डेरा गरी ब ने परमे र
भ ने यि को नं. नखल
ु ेको मोटरसाइकलमा चढी
जाँदा सनराइज बोिडङ निजक सडकमा परमे र भ ने
यि ले सवारी दघु टना गराउँदा मेरी ीमती घाइते

भई उपचारको ममा सोही िदन राित १०:३० बजेको
समयमा यूरो अ पताल बाँसबारी काठमाड मा मृ यु
भएको हँदा िनज परमे र भ ने यि लाई प ाउ
गरी कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रामच
िघिमरेले िमित २०६७/६/७ मा महानगरीय हरी वृ
महाराजग ज काठमाड मा िदएको जाहेरी दरखा त ।
दािहने हातको कुिहनामा सानो घाउ भएको,
सो घाउबाट रगत बगेको, नाडीमा सानो िनलडाम रहेको,
ह के लामा िनलडाम, बायाँ कुमको भागमा ददा रएको
घाउ, कुिहनामा सानो घाउ, पु ामा ददा रएको घाउ
रहेको भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७/६/७ को
लासजाँच मचु ु का ।
Cause of Death: Blunt Force
Injuries to Head भनी मतृ क गीता िघिमरेको िमित
२०६७/६/७ को लास पो माटम रपोट ।
िमित २०६७/६/६ गते परमे र भ ने यि ले
चलाएको नं. थाहा नभएको मोटरसाइकल दघु टना हँदा
मोटरसाइकल पछािड ब ने मेरी ीमती वष ३२ को
गीता िघिमरे घाइते भई उपचारको ममा मृ यु भएको र
मृ यपु ात् मैले महानगरीय हरी वृ महाराजग जमा
जाहेरी दरखा त िदई लास बझ
ु ी सदगत गरेको
हँ । वारदातप ात् फरार रहेका िनज मोटरसाइकल
चालक परमे र भ ने कले र राउत हाल भरतपरु
नगरपािलका-१२ मालपोत चोकनिजक भवन िनमाण
गन काय गरी ब ने गरेको भ ने बिु झएकोले िनजलाई
प ाउ गरी िनजबाट ि या खचलगायत ितपूित
िदलाई हदैस मको सजाय ग रपाउँ भ ने रामच
िघिमरेले िमित २०६८/४/१६ मा िज ला हरी
कायालय िचतवनमा िदएको थप जाहेरी दरखा त ।
जाहेरवाला रामच िघिमरेको घरमा रङ
लगाएको बाँक याला िलन िमित २०६७/६/६ मा
िनजको घरमा जाँदा िनजक ीमती गीता िघिमरेले
भरे सर आएपिछ उ याला िदउँला, मलाई ित ो
मोटरसाइकलमा ब चाको िफस ितन बोिडङ कुलस म
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लिगदेउ भनेकाले िनजलाई मोटरसाइकलको पछािड
राखी बोिडङ िलई जाने ममा मोटरसाइकलबाट लडी
िनज घाइते भएको र थानीय १ जना मािनससमेतको
सहयोगमा उठाउन खो दा िनज नउठेक र उ
थानीय यि गाडी खो न गएको अव थामा रामच
िघिमरेलाई फोन गरी घटनाको बारेमा जानकारी गराई
म भारतीय नाग रक भएकोले डरले भागी गएको हँ ।
मैले सवारी चलाउने अनमु ित प पाएको छै न । उ
दघु टना गराउने मोटरसाइकल मैले जसबाट िलएको
िथएँ उसैलाई िफता ग रसके को हँदा न बर याद
छै न । दघु टना हँदाको बखत सवारी धनी म नै िथएँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कले र राउतको िमित
२०६८/४/१९ मा अनस
ु धान अिधकारीसम को
बयान ।
िमित २०६७/६/६/ गते १४:३० बजेको
समयमा िज ला िचतवन भरतपरु नगरपािलका वडा
नं. ७ ि थत सडकमा कले र राउतले चलाएको
नं. नखल
ु ेकोले मोटरसाइकल दघु टना हँदा उ
मोटरसाइकल पछािड बसेक गीता िघिमरे घाइते
हँदा मोटरसाइकल चालक कले र राउत िनजलाई
घाइते अव थामा छोडी भागी फरार भएको हो । गीता
िघिमरेको उपचारको ममा सोही राित मृ यु भएको हो
भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका मािनसह िभमबहादरु
राउत ेम पौडेल र ह र साद पा डेले गरेको िमित
२०६८/४/२९ को घटना िववरण कागज ।
सवारी चालक अनमु ित प समेत निलएका
परमे र भ ने कले र राउतले लापरवाहीपूवक
चलाएको िनजको आ नै मोटरसाइकलबाट सोको
पछािड बसेक गीता िघिमरे सडकमा बजा रन पगु ी
टाउकोसमेतमा चोट लागी सोही चोट पीडाबाट घटना
भएकै िदन िमित २०६७/६/६ राित १०:३० बजेको
समयमा यूरो अ पताल काठमाड मा मृ यु भएको
देिखँदा ितवादी परमे र भ ने कले र राउतलाई
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा

१६१ (२) अनस
ु ार सजाय गरी ऐ. को दफा १६१
(४) नं. बमोिजम थप सजायसमेत ग रपाउँ र मतृ कका
हकदारले पाउनु पन ि या खच तथा ितपूितबापतको
रकम .१,००,०००।- मतृ कका ीमान् रामच
िघिमरेले िमित २०६८/५/६ मा िज ला शासन
कायालय िचतवनबाट बिु झिलएको भरपाई िमिसलसमेत
हँदा ितपूिततफ मागदाबी िलइएको छै न भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०६८/५/८ को अिभयोग प ।
िमित २०६७/६/६ गते रामच िघिमरेको
घरमा काम गरेको बाँक पैसा िलन गएको िथएँ ।
जाहेरवाला घरमा िथएनन् । िनजको ीमतीलाई साहजी
किहले आउनहु छ भनी सो दा भोिल आउनहु छ ।
मलाई एकिछन सनराइज बोिडङस म पु याइदेउ िफस
ितनु छ भनेकाले ह छ भनी मेरो (अिहले न बर याद
भएन) मोटरसाइकलमा राखी िनजको घर कृ णपरु बाट
बोिडङतफ आउँदा बाटामा ख नु भयो र घाइते
हनभु यो । वहाँ ख ने िबि कै वहाँको ीमान्लाई
फोन गरे ँ । मेिडकल जाउ भ नभु यो । मैले ए लैले
लान नस ने भएकाले डर ला यो र यहाँबाट भागी
पोखरातफ गई काम गरे ँ । मैले लापरवाहीसाथ चलाएको
िथइनँ । लगभग ३०/३५ को ि पड िथयो । सो समयमा
मैले कुनै नसालु पदाथ सेवन गरेको िथइनँ । मेरो कुनै
लापरवाही नहँदा मलाई दाबीबमोिजम सजाय हनपु न
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कले र राउतले
िचतवन िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु
गरेका हन् भनी िव ास गन सिकने मनािसब आधार
माण िमिसलमा रहे भएको साथै िनज िवदेशी
नाग रक भएको देिखँदा पिछ थप माण बु दै जाँदा
ठहरेबमोिजम गन गरी हाल मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११८ को
देहाय २ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा रा न
कारागार कायालय िचतवन भरतपरु मा पठाइिदनु भनी
िचतवन िज ला अदालतबाट िमित २०६८/५/८ मा
भएको आदेश ।
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९९६५ - नेपाल सरकार िव. परमे र भ ने कले र राउत
कले र राउतले दघु टना नघटाएकोले
िनजले सजाय पाउनपु न होइन भनी ितवादीका सा ी
कृ ण साद रे मीले िचतवन िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादीले आफूले चलाएको मोटरसाइकलमा
पछािड बसेक गीता िघिमरे उ मोटरसाइकलबाट
खसी घाइते भई उपचारको ममा मृ यु भएकोमा
िववाद देिखँदैन । यी ितवादीले उ सवारी साधन
लापरवाहीपूण चलाएको भ ने कुरा िमिसल संल न
माण कागजबाट देिखँदनै । चालक अनमु ित प निलई
सवारी चलाएको एक मा आधारबाट ितवादीले सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१
(२) अनस
ु ार सजाय गन यायसङ् गत नहने हँदा यी
ितवादीले गरेको कसरु अपराध ऐ.को दफा १६१(३)
अ तगतको हँदा यी ितवादी परमे र भ ने कले र
राउतलाई सोही दफाअनस
ु ार १ (एक) मिहना १५
(प ) िदन कै द र .२,०००।- (दईु हजार) ज रवाना
र ऐ. को दफा १६१(४) अनस
ु ार थप २,०००।- (दईु
हजार) ज रवाना ह छ । ऐ. को दफा १६१ (२) अनस
ु ार
सजाय ग रपाउँ भ ने हदस म वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग माग दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने िचतवन
िज ला अदालतबाट िमित २०६८/६/५ मा भएको
फै सला ।
सवारी चलाउने अनमु ितप नभएको यि
य तो सवारी चलाउन अयो य रहेको भिन छ । अयो य
यि ले सवारी ज तो जोिखमी साधन चलाउँदा
दघु टना हनस ने र मािनसको मृ यस
ु मेत हनस छ
भ ने कुरा वतः जानकारी िलनपु नमा यतातफ कुनै
िवचारै नगरी ततु मु ामा यी ितवादीले सवारी
दघु टना हनस छ भ ने जानीजानी लापरवाही गरेको
ट देिख छ । एकाितर सवारी चालक अनमु ित प
नै नभएको अव था छ भने अक ितर आफूले चलाएको
सवारी साधनको न बरस म पिन जानकारी नराखेको
समेतका त यबाट ितवादीको चरम लापरवाही प

हन आउँछ । दघु टना हँदा ितवादीले ितघ टा ४०
िक.मी. को ि पडमा चलाएको भ ने वयं वीकार
गरेको देिख छ र चालक अनमु ित प नभएको
अव थामा उ गितमा सवारी चलाउने ितवादीको
काय वतः लापरवाहीपूण देिख छ । सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (४) ले
चालक अनमु ित प नभएको यि ले उ ऐनको दफा
१६१ (१) र १६१ (२) नं. बमोिजमको कसरु गरेमा सो
दफाबमोिजम हने सजायमा थप सजायको कसरु गरेको
दफा १६१ (४) नं. बमोिजम सजाय हनस ने अव था
देिख न । ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय नगरी कम सजाय हने गरी सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोिजम
सजाय ठहर गरेको िु टपूण फै सला हँदा सो हदस म
बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
ितवादीलाई सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोिजम १ मिहना
१५ िदन कै द र .२,०००।- ज रवाना तथा ऐ. को
उपदफा (४) बमोिजम .२,०००।- थप ज रवाना गन
गरी िचतवन िज ला अदालतबाट िमित २०६८/६/५
मा भएको फै सला िमलेकै देिखएकोले सदर हने
ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६९।४।३० को फै सला ।
ितवादीसँग मोटरसाइकल चलाउने अनमु ित
प नभएको, अनमु ित िदँदा िलिखत, योगा मक
परी ा र अ तवातासमेत िलई सवारीस ब धी ान,
सवारी चलाउने द ता र मता जाँच गरी उ ीण
हनेलाई अनमु ित प दान ग रने हँदा सो नभएको
यि सँग य तो द ता मता हनस ने भ न
िम दैन । सवारी चलाउने ान नभएको यि ले सवारी
साधन चलाउँदा सवारीलाई आ नो िनय णमा
रा न नस ने भई कुनै पिन बखत दघु टना हनस ने
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र यसबाट मािनसको मृ यस
ु मेत हनस छ भ ने कुरा
वत: प छ । ितवादीले मौकामा अनस
ु धान
अिधकारी तथा अदालतसम समेत बयान गदा
आफूले चलाएको सवारी साधनको न बर र सवारी
धनीसमेत उ लेख गन सके को पाइँदनै । दघु टना
हँदा ितवादीले ितघ टा ४० िक. िम. को ि पडमा
चलाएको भ ने ितवादीले वीकार गरेको देिख छ र
चालक अनमु ितप नभएको अव थामा उ गितमा
सवारी चलाउने ितवादीको काय वत: लापरवाहीपूण
देिखन आएकाले िमिसल संल न माणको मू याङ् कन
नै नगरी भएकोले पनु रावेदनको फै सला िु टपूण
छ । सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६१(४) को यव थालाई हेदा पिन चालक
अनमु ितप नभएको यि ले उ ऐनको दफा
१६१(१) र १६१(२) बमोिजमको कसरु गरेमा भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । यसबाट पिन अनमु ित प
ा नगरेको यि ले सवारी चलाई दघु टना भएमा उ
ऐनको दफा १६१(१) र १६१(२) बमोिजमको कसरु
हने टै देिख छ । यसरी उ ऐनको दफा १६१(४)
को वनौटबाट पिन िनजले गरेको कसरु मा दफा
१६१(२) आकिषत हने नै देिख छ । य तै (सव च
अदालत बल
ु ेिटन वष १९ अंक २० माघ २, २०६७,
पूणाङ् क ४४६) मा ितपािदत िस ा तमा "सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा ४५ तथा
१६१(२) को कानूनी यव था अ तरस बि धत रहेको
र ती कानूनी यव थालाई अनस
ु ाङ् िगक पमा या या
गदा सवारी चालक अनमु ित प निलएको वा एउटा
वगको ह का सवारी चलाउने अनमु ित प िलई अक
वगको भारी सवारी साधन चलाउँदा सोही आधारमा
उ ऐनअ तगत सो काय लापरवाहीयु काय हन जाने
प छ" भनी उ लेख भएको पाइँदा उ ितपािदत
निजरसमेतको ितकूल हने गरी सवारी चालक
अनमु ित प ा नगरेको िनज ितवादीलाई ऐ. ऐनको
१६१(२) आकिषत र पिु भइरहेको अव था हँदाहँदै

पिन यसरी ततु वारदातको त यबाट आकिषत
नै हन नस ने दफा १६१(३) नं. लगाई कम सजाय
ठहर गरेको फै सलामा उि लिखत कानूनी यव था
एवं निजरसमेतको ग भीर िु ट हन पगु ी ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीभ दा कम सजाय हने मागदाबीभ दा
पथृ क कसरु मा सजाय ठहर गरेको फै सलामा ग भीर
कानूनी तथा निजरसमेतको िु ट भएकोले बदर गरी
िनज ितवादीलाई सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै
सजाय गरी पाउन मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
गरी पनु रावेदनको रोहमा दता ग रपाउँ भ ने नेपाल
सरकारको पनु रावेदनसरहको िनवेदन प ।
ितवादीउपर सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को अिभयोगमा
दफा १६१(२) बमोिजम सजाय गरी दफा १६१(४)
बमोिजम थप सजायको माग दाबी िलई अिभयोगप
दायर भएको देिख छ । माणह को अ ययन
गदा उ ऐनको दफा १६१(२) नै आकिषत हनेमा
ितवादीले उ ऐनको दफा १६१(३) बमोिजमको
कसरु गरेको भनी एक मिहना प िदन कै द र . दईु
हजार ज रवाना तथा दफा १६१(४) बमोिजम थप .
दईु हजार ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट फै सला भएको देिखयो । उ ऐनको दफा
१६१(४) को यव था दफा १६१ (१) र १६१(२)
बमोिजमको कसरु मा आकिषत हनेमा दफा १६१(३)
को कसरु कायम गरी दफा १६१(४) बमोिजम थप
ज रवाना गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला
सो ऐनको दफा १६१(३) र दफा १६१(४) र माण
ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को िु टपूण हनक
ु ा साथै
स.अ. बल
ु ेिटन, २०६७ माघ २ पृ ६३ मा ितपािदत
िस ा तसमेतको िवपरीत भएकाले याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड
(क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
ग रिदएको छ । स बि धत सु र रेकड िमिसलसमेत
िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
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अदालतको िमित २०७०।४।२८ को आदेश ।
ततु मु ामा ितवादीको काय सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१
को उपदफा ३ र ४ बमोिजमको कसरु अपराध हन
गई ितवादीलाई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६१ (३) बमोिजम १ मिहना १५ िदन कै द
र .२,०००।– ज रवाना तथा ऐ. को उपदफा (४)
बमोिजम .२,०००।– थप ज रवानासमेत गन गरी
गरेको फै सला मनािसब नै देिखयो । ितवादीको काय
अिभयोग दाबीबमोिजमको दािय वअ तगत परेको
नदेिखँदा पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर तथा यस
अदालतबाट िमित २०७०/४/२८ मा मु ा दोहो याई
हेन िन सा दान ग रएको आधारसँग समेत सहमत
हन सिकएन । पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६९।४।३० को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन भ नेसमेत बेहोराको माननीय यायाधीश ी
गोपाल पराजल
ु ीको राय ।
सवारी चलाउने यि ले सवारी चालक
अनमु ितप िलनपु न गरी ऐनमा भएको यव था
ऐि छक नभई बा या मक र अिनवाय पमा पालना
गनपन
ु यव था भएकोले सवारी चालक अनमु ितप
ा नगरेको यि ले सवारी साधन चलाउन हँदनै
भ ने कुरामा पिन कुनै िववाद हन स दैन । सवारी
चालक अनमु ितप ा नगरेको यि मा सवारी साधन
चलाउने यो यता, मता र ान नभएको भ ने मािनने
भएकाले य ता यि ले सावजिनक सडकमा सवारी
चलाउँदा कसैको यान मन स ने ठूलो स भावना
रह छ भ ने कुरालाई इ कार गन सिकँ दैन । यस
अथमा हेदा सवारी चालक अनमु ितप ा नगरेको
यि ले सावजिनक सडकमा सवारी चलाउने काय गनु
भनेको आफै ँ मा लापरवाहीपूण काय हो । साथै यसरी
सवारी चालक अनमु ितप ा नगरेको यि ले

चलाएको सवारी साधनबाट ठ कर लागी वा िकची
मािनसको यान गएमा सो काय वतः लापरवाहीपूवक
ग रएको कायको प रणाम व प भएको भ ने मा नपु न
ह छ । यस अव थामा दफा ४५ बमोिजम सवारी चालक
अनमु ितप ा नगरी कसैले सवारी चलाई मािनसको
यान मन गएमा उ काय लापरवाहीपूवक ग रएको
मािनने हँदा लापरवाहीपूवक सवारी चलाई मािनसको
यान मरेमा ऐनको दफा १६१ (२) आकिषत हने भई
उ कसरु का लािग दफा १६१ (२) बमोिजमको सजाय
हने नै देिखन आएकोले पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला उ टी भई ितवादीले अिभयोग दाबीको
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१ (२) को कसरु गरेको ठहछ र ितवादीलाई सोही
दफा १६१ (२) बमोिजम २ वष कै द र दफा १६१
(४) बमोिजम थप २ हजार ज रवानासमेत हने
ठहछ । माननीय यायाधीश गोपाल पराजल
ु ीको रायसँग
सहमत हन सिकएन भ नेसमेत बेहोराको माननीय
यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा यायको राय ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा संयु इजलासका
माननीय यायाधीशह बीच राय बाझी भई सव च
अदालत िनयमावली २०४९, को िनयम ३ (१) (क)
बमोिजम पूण इजलासको दायरीमा दता भई िनणयाथ
ततु इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
हनभु एका िव ान् उप यायािधव ा ी अजनु साद
कोइरालाले ितवादी वारदात भएपिछ भागेर १०
मिहनापिछ मा हरीले प ाउ गरेको छ । सवारी
चालक अनमु ित प ा नै नगरी सवारी चलाउनु
आफै ँ मा लापरवाहीपणू काय हो । सवारी चालक अनमु ित
ा गनपन
ु भ ने कुरा वैि छक नभई अिनवाय पिन
हो । सवारी चालक अनमु ित प ा नगरी सवारी
चलाउँदा दघु टना हनस छ भ ने सामा य समझको
मािनसले बु न स ने कुरा हो । तसथ ितवादीलाई
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) बमोिजम ितवादीलाई सजाय गनपनमा
ु
दफा १६१(३) बमोिजम यो पिन यूनतम मा
सजाय गरेको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला निमलेकोले उ टी गरी यस
अदालतको संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी
गोिव दकुमार उपा यायको राय सदर कायम ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
िव ान् उप यायािधव ाले गनभएको
बहस
ु
िजिकरसमेत सनु ी सु तथा पनु रावेदन अदालतको
फै सला, यस अदालतको संयु इजलासबाट भएको
फै सला तथा िमिसल संल न रहेका कागजातह समेत
अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
हेट डाले गरेको फै सला िमलेको छ छै न ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न हो होइन भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
िनणयतफ िवचार गदा ितवादी परमे र
भ ने कले र राउतले लापरवाहीपूवक मोटरसाइकल
चलाउँदा मोटरसाइकल पछािड बसेक गीता िघिमरे
सडकमा बजा रन पगु ी िनजको टाउकोसमेतमा कडा
चोट लागी सोही चोट पीडाबाट िनजको मृ यु भएकोले
ितवादीलाई सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) को कसरु मा सोहीअनस
ु ार
सजाय गरी ऐ. को दफा १६१(४) बमोिजम थप
सजायसमेत ग रपाउँ भनी अिभयोग मागदाबी
रहेकोमा चालक अनमु ित प निलई सवारी चलाएको
एक मा आधारबाट ितवादीलाई सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२)
अनस
ु ार सजाय गन यायसङ् गत हँदैन । ितवादीले
गरेको कसरु ऐ. को दफा १६१(३) अ तगतको हँदा
ितवादीलाई सोही दफाअनस
ु ार १ मिहना १५ िदन
कै द र .२,०००।- ज रवाना र ऐ. को दफा (४)
अनस
ु ार थप २,०००।- ज रवाना ह छ । ऐ. को दफा
१६१(२) अनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने हदस म वादी

नेपाल सरकारको अिभयोग माग दाबी पु न स दैन भनी
सु िज ला अदालतबाट फै सला भएकोमा पनु रावेदन
अदालतले सो फै सलालाई सदर गरेउपर वादी नेपाल
सरकारले मु ा दोह याई पाउन िनवेदन िदई दोह याउने
िन सा दान भई पनु रावेदनको रोहमा दता भई संयु
इजलासका माननीय यायाधीशह बीच राय बाझी
भई सव च अदालत िनयमावली २०४९, को िनयम
३ (१) (क) बमोिजम पूण इजलासको दायरीमा दता
भई िनणयाथ पेस हन आएको देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादीले
चलाएको मोटरसाइकलबाट मतृ क लडी सडकमा
बजा रन पगु ेको र टाउकोसमेतमा चोट लागी सोही
चोटपीडाबाट घटना भएकै िदन िमित २०६७/६/६
गते राित १०:३० बजे यूरो अ पताल काठमाड मा
मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादी परमे र भ ने
कले र राउतलाई सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसरु मा सोही
दफाअनस
ु ार सजाय गरी दफा १६१(४) नं. बमोिजम
थप सजायसमेत ग रपाउँ भ ने मागदाबी िलई
अिभयोगप दायर हन आएको देिख छ । मतृ कको
लास जाँच मचु ु का हेदा दािहने हातको कुिहनामा
सानो घाउ भएको, सो घाउबाट रगत बगेको, नाडीमा
सानो नीलडाम रहेको, ह के लामा नीलडाम, बायाँ
कुमको भागमा ददा रएको घाउ, कुिहनामा सानो
घाउ, पु ामा ददा रएको घाउ रहेको भ ने बेहोरा
उ लेख भएको देिख छ । िमित २०६७।६।७ को
शव परी ण ितवेदन हेदा मृ यक
ु ो कारण blunt
force injury to head भ ने बेहोरा उ लेख भएको
देिख छ । मोटरसाइकलबाट लडेको त काल वा के ही
समयपिछ लड् नासाथ मतृ कको मृ यु भएको कुरा
National Institute of Neurological and Allied
Sciences ले २०६७।६।६ मा िदएको मतृ कको मृ यु
माणप मा brought death र मृ यक
ु ो कारणमा RTI
with severe head injury भनी उ लेख भएको
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पाइ छ । मािथ उि लिखत घटना िववरणह बाट
मतृ क गीता िघिमरेको मृ यु यी ितवादीले चलाएको
मोटरसाइकल दघु टनाबाट भएको भ ने त य थािपत
हन आयो । आफूले चलाएको मोटरसाइकलको
दघु टनाबाट मतृ क गीता िघिमरेको मृ यु भएपिछ
ितवादी भागेको र लामो समयस म प ाउसमेत नपरी
१० मिहना पछािड मा हरीले प ाउ गरी याएको
देिख छ ।
३. ततु मु ामा यस अदालतले मु ा
दोहो याउने िन सा दान गदा ितवादीउपर सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) को अिभयोगमा दफा १६१ (२) बमोिजम
सजाय गरी दफा १६१(४) बमोिजम थप सजायको
माग दाबी िलई अिभयोगप दायर भएकोमा पनु रावेदन
अदालत हेट डाले उ ऐनको दफा १६१(३)
बमोिजमको कसरु गरेको भनी एक मिहना प िदन
कै द र . दईु हजार ज रवाना तथा दफा १६१(४)
बमोिजम थप . दईु हजार ज रवाना हने ठह याई
फै सला गरेको देिखएकोले उ फै सला फरक पनस ने
भनी िन सा दान गरेको देिखयो । यस अदालतका
माननीय यायाधीशह बीच राय बाझी हँदा माननीय
यायाधीश गोपाल पराजल
ु ीले सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसरु
कायम हने भनी राय य गनभएको
पाइ छ भने
ु
माननीय यायाधीश गोिव दकुमार उपा यायले
अिभयोग माग दाबीबमोिजम १६१(२) को कसरु
कायम हने हँदा पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला
उ टी हनपु न राय य गनभएको
देिख छ ।
ु
४. िमिसल संल न िविभ न त यगत
अव थाले सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) कसरु कायम हने हो वा
१६१(३) को कसरु कायम हने हो र ऐनको १६१(४)
सँगको स ब धलाई िवधाियकाले कसरी यव था गन
खोजेको हो भ ने स ब धमा िव ेषण गरी िन कषमा

पु नु वा छनीय देिखयो ।
१६१. यान मरेमा हने सजायः
(२) ….... सवारी चलाउँदा कसैको यान
मन स ने ठूलो स भावना छ भ ने कुरा
जानीजानी वा लापरवाही गरी सवारी
चलाएको कारणबाट सवारी दुघटना हन
गई यसैको कारणबाट कुनै मािनसको
मृ यु हन गएको रहेछ भने यसरी सवारी
चलाउने यि लाई कसुरको मा ाअनुसार
दईु वषदेिख दश वषस म कै द हनेछ ।
(३) कसैको यान मन स छ भ ने ज तो
नदेिखएको अव थामा कसैले कुनै सवारी
चलाउँदा सवारी दुघटना हन गई सवारीमा
रहेको वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा रहे
बसेको कुनै मािनसको मृ यु हन गएको रहेछ
भने यसरी सवारी चलाउने यि लाई
एक वषस म कै द वा दईु हजार पैयाँस म
ज रवाना वा दुवै सजाय हनेछ ।
(४) चालक अनुमितप नभएका यि ले
सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२)
बमोिजमको कसरु गरेमा िनजलाई सोही
उपदफाबमोिजम हने सजायमा थप दुई
हजार पैयाँसमेत ज रवाना हनेछ ।
५. उपयु कानूनी यव थालाई सू म
ढंगले िव ेषण गदा उपदफा २ ले लापरवाहीपूण
त रकाले सवारी चलाउँदा कसैको यान मरेमा
सजाय गन यव थालाई इङ् िगत गरेको देिख छ भने
उपदफा ३ मा यान मन स छ भ ने नदेिखएको
अव थामा सवारी चलाउँदा अथात् हेलचे याई ं गरी
सवारी चलाउँदा कसैको यान मन गएको अव थामा
सजाय गन सिकने यव थाको वणन गरेको देिख छ ।
उपदफा ४ को यव थालाई म नजर गदा (१) वा (२)
बमोिजमको कसरु सवारी चालक अनमु ित प निलएको
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यि ले गरेमा थप दईु हजार पैयाँसमेत ज रवाना
हनेछ भ ने उ लेख गरेको देिखयो । उपदफा ३ र ४
को स ब ध देिखँदैन उपदफा १ र २ मा उि लिखत
अपराध कसैले गरेमा थप २ हजार पैयाँ ज रवाना
हने यव था गरेको देिखयो तर उपदफा ३ बमोिजमको
कसरु का हकमा उपदफा ४ ले कुनै कुरा उ लेख गरेको
देिखएन । वादी नेपाल सरकारले ितवादीलाई उपदफा
२ बमोिजमको कसरु गरेकोले सोही दफा र उपदफा
४ बमोिजम थप सजायसमेत ग रपाउँ भनी अिभयोग
मागदाबी िलएको देिखयो । सु , पनु रावेदन अदालत
हेट डाले गरेको फै सलाले मागदाबीबमोिजमको कसरु
कायम हन नआएको र उपदफा ३ बमोिजमको कसरु
कायम गरी सजाय िनधारण गरेको देिख छ भने संयु
इजलासका माननीय यायाधीश गोपाल पराजल
ु ीले
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला सदर हने राय
य गनभएको
देिख छ ।
ु
६. ितवादीको काय उ ऐनको उपदफा
२ अ तगत पन हो वा उपदफा ३ अ तगत पन हो
भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु देिखयो । सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को
उपदफा (३) मा भएको यव थाअनस
ु ार "कसैको
यान मन स छ भ ने ज तो नदेिखएको अव थामा
कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दघु टना हन गई
सवारीमा रहेको वा सवारी बािहर जनु सक
ु ै ठाउँमा
रहे बसेको कुनै मािनसको मृ यु हन गएको रहेछ भने
यसरी सवारी चलाउने यि लाई एक वषस म कै द
वा दुईहजार पैयाँस म ज रवाना वा दुवै सजाय
हनेछ ।" भनी "कसैको यान मन स छ भ ने ज तो
नदेिखएको अव थामा" भ ने वा यांशले कानूनले
तोके को सबै मापद ड पूरा गरेको, चालकले सवारीको
ेक, ि टय रंग, िगयर, पाङ् ा, शीशा आिद र या हु
बसेको सीट तथा सवारीको याल, ढोका, छत आिद
बझ
ु ी हेरी अब सब ठीक छ भ ने कुरामा िव त भई
कुशल र स म चालकले चलाउने िहसाबले सवारी

चलाउँदा भएको वारदातमा आकिषत हने ावधान
हो भ ने देिख छ । अथात् चालकको कुनै कै िफयत
नरहेको, उसले के ही नगरे निबराएको अव थामा
समेत उसले चलाएको सवारीको कारणबाट कसैको
यान गएको अव था हनपु दछ भ ने नै उपदफा ३ को
मनसाय रहेको देिख छ । यसको मतलब चालकको
कै िफयत देिखने िबि कै उपदफा (३) आकिषत
हनस ने देिखँदैन ।
७. सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) मा ………….
सवारी चलाउँदा कसैको यान मन स ने ठूलो
स भावना छ भ ने कुरा जानीजानी वा लापरवाही
गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दुघटना हन
गई यसैको कारणबाट कुनै मािनसको मृ यु हन
गएको रहेछ भने यसरी सवारी चलाउने यि लाई
कसुरको मा ाअनुसार दुई वषदेिख दश वषस म कै द
हनेछ ।" भनी कसैको यान मन स ने ठूलो स भावना
छ भ ने कुरा जानीजानी भ ने एउटा र लापरवाही गरी
भ ने उपधारा (२) मा दईु अव था रहेको पाइ छ ।
ततु वारदातमा सवारी चालकले सवारी चलाउने
अनमु ित प ा नगरी सवारी चलाएको अव था
छ । आफूले चलाएको मोटरसाइकलको पछािड मतृ क
गीता िघिमरे बसेक र मोटरसाइकलबाट जाँदै गदा
मोटरसाइकलबाट लडेक र िनजको अव था हेदा
मृ यु भइसके ज तो लागेको, उठाउन जित यास
गदा पिन नसके को, लड् दा टाउकोको भाग िपचमा
ठोि कएको र आफू डरले भागेको भ ने बेहोरा उ लेख
गरी उ मोटरसाइकल ३ नं. िगयरमा क रब ितघ टा
४० िक.मी. को ि पडमा चलाएको र मोटरसाइकल
चलाउने अनमु ितप नरहेको भ ने बेहोरा उ लेख
गरी घटना घटेको िमित २०६७।६।६ को १० मिहना
१० िदनपिछ २०६८।४।१६ मा हरी ारा प ाउ
परी २०६८।४।१९ मा मौकामा बयान गरेको देिख छ
भने ३ नं. िगयर बढी गितमा मोटरसाइकल चलाएको

432

९९६५ - नेपाल सरकार िव. परमे र भ ने कले र राउत
देिख छ ।
८. कुनै पिन सवारी साधन चलाउँदा
सवारीचालक अनमु ित प ा गरेको हनपु न सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा ४५
मा सवारी चालक अनमु ित ा नगरी कसैले सवारी
साधन चलाउन नहने भ ने यव था भएको र ततु
मु ाका ितवादीले सवारी चालकको अनमु ित प ा
नगरी सवारी चलाएको प देिखएको छ । ऐनको दफा
४५ मा भएको उि लिखत यव था वेि छक नभई
अिनवाय र बा या मक यव था भएको देिख छ । दफा
४५ को यव था र दफा १६१(२) को लापरवाहीपूवक
सवारी चलाउँदा मािनस मन गएमा हने सजायस ब धी
यव था एकअकामा अ तरस बि धत रहेको
पाइ छ । यस अव थामा दफा ४५ बमोिजम सवारी
चालक अनमु ितप ा नगरी कसैले सवारी चलाई
मािनसको यान मन गएमा उ काय लापरवाहीपूवक
ग रएको मािनने हँदा सवारी चालक अनमु ितप
निलई सवारी चलाउनु चालकको कै िफयतकै पमा
िलनपु न ह छ जसमा उपदफा (३) आकिषत नभई
लापरवाहीपूवक सवारी चलाई मािनसको यान मरेमा
ऐनको दफा १६१(२) आकिषत हने भई उ कसरु का
लािग दफा १६१(२) बमोिजमको सजाय हने नै देिखन
आयो ।
९. पनु रावेदन अदालत हेट डाले ितवादीलाई
उपदफा ३ को कसरु कायम गरी उपदफा ४ बमोिजम
थप दईु हजार पैयाँ ज रवानासमेत हने ठह याएको
र सोही फै सलालाई संयु इजलासका माननीय
यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ीले सदर हने राय
य गनभएको
स दभमा हेदा सवारी तथा यातायात
ु
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा
(४) को यव थालाई िवचार गनपन
ु हन आयो । उ
उपदफा ४ मा "चालक अनुमितप नभएका यि ले
सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको
कसुर गरेमा िनजलाई सोही उपदफाबमोिजम हने

सजायमा थप दुई हजार पैयाँसमेत ज रवाना
हनेछ ।" भनी उपदफा (४) ले उपदफा (१) र (२)
मा उ लेख गरेको पाइयो । उपदफा (३) को सजाय
पाउने ितवादीलाई उपदफा (४) बमोिजम थप सजाय
गनु िवधाियक मनसायभ दा बािहर हन जा छ । यस
स दभमा ने.का.प. २०७० फागनु िन.नं. ९०७३
प.ृ १३२७ मा कािशत नेपाल सरकार िव
राजकुमार तामाङसमेत भएको सवारी यान मु ामा
यस अदालतको पूण इजलासबाट सवारी चलाउने
अनमु ितप निलएको वा एउटा वगको हलक
ु ा सवारी
साधन चलाउने अनमु ितप िलई अक वगको भारी
सवारी साधन चलाउने गरेको काय लापरवाहीयु
मा नु पन भनी िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार ितवादी
िवजे पोडेसमेत भएको ०६६-CR-००१३ को सवारी
यान मु ामा यस अदालतको संयु इजलासले सवारी
चालक अनमु ितप ा गनका लािग स बि धत
िनकायबाट िलइने िलिखत एवम् योगा मक
परी ाका िविभ न ि याह पूरा गरेप ात्
य ता परी ामा उ ीण भएका यि ह लाई मा
स बि धत आिधका रक िनकायबाट सवारी चालक
अनुमितप दान ग रने यव था पिन सवारी
तथा यातायातस ब धी कानूनमा उ लेख भएको
पाइ छ । सवारी साधन चलाउने यि मा
अिनवाय पमा हनुपन सोस ब धी मता र
यो यताको सुिनि तता गरी सवारी दुघटनाबाट
हनस ने जीउधनमािथको स भािवत जोिखम
हटाउनका लािग नै िवधाियकाले उि लिखत कानूनी
यव था गरेको हो भ ने कुरामा िववाद हन नस ने ।
१०. सवारी चालक अनमु ितप ा नगरेको
यि ले सावजिनक सडकमा सवारी चलाउने काय
गनु भनेको आफैँमा लापरवाहीपूण काय हो । साथै,
यसरी सवारी चालक अनुमितप ा नगरेको
यि ले चलाएको सवारी साधनबाट ठ कर लागी
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वा िकची मािनसको यान गएमा सो काय वतः
लापरवाहीपूवक ग रएको कायको प रणाम व प
भएको भ ने मा नपु न । भनी िस ा त थािपत भएको
पाइ छ । यसैगरी सव च अदालत बल
ु ेिटन २०६५,
पूणाङ् क ३८६, पृ २४ मा कािशत ेमबहादरु
क दङवा िव नेपाल सरकार भएको सवारी यान
मु ामा यस अदालतको संयु इजलासबाट भएको
फै सलामा सवारी चालक ...अनुमितप ा नगरी
सवारी चलाउनु सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा ४५ िवपरीत देिख छ । यसरी
कानूनबमोिजमको चालक अनमु ितप निलई सवारी
चलाउनु वयंमा नै लापरवाहीपूण ि या भएको भ ने
िस ा त ितपादन भएको पाइ छ ।"
११. कुनै पिन सवारी साधन चलाउनको
लािग िनि त यो यता एवं मताको आव यकता पन
कुरा सवारी तथा यातायात यव था ऐनले गरेको
छ । िवधाियकाले सवारी तथा यातायात स चालन गन
स ब धमा िवशेष कानून िनमाण गरी चालक अनमु ितप
ा गनको लािग िनि त यो यता र मताको परी ण
अिनवाय पमा हनपु न लगायतको कानूनी यव था
गरेको पिन छ । यसका लािग सवारी चालक अनमु ितप
ा गनका लािग स बि धत िनकायबाट िलइने िलिखत
एवं योगा मक परी ाका िविभ न ि याह पूरा
गरेप ात् य ता परी ामा उ ीण भएका यि ह लाई
मा स बि धत आिधका रक िनकायबाट सवारी चालक
अनमु ितप दान ग रने यव था पिन सवारी तथा
यातायातस ब धी कानूनमा उ लेख भएको पाइ छ ।
सवारी साधन चलाउने यि मा अिनवाय पमा हनपु न
सोस ब धी मता र यो यताको सिु नि तता गरी सवारी
दघु टनाबाट हनस ने जीउ धनमािथको स भािवत
जोिखम हटाउनका लािग नै िवधाियकाले उि लिखत
कानूनी यव था गरेको मा नपु न ह छ । सवारी
चालक अनमु ितप िलनु पन गरी ऐनमा भएको उ
यव था ऐि छक नभई बा या मक र अिनवाय पमा

पालना गनपन
ु यव था भएकोले सवारी चालकले
सवारी चलाउनअ
ु िघ अनमु ितप ा गरेकै हनपु न
देिख छ । अनमु ित ा नगरी सावजिनक सडकमा
सवारी चलाउँदा कसैको यान मन स ने ठूलो
स भावना रह छ भ ने कुरालाई अ यथा भ न पिन
सिकँ दैन र यसरी अनमु ितप ा नगरेको यि ले
सावजिनक सडकमा सवारी चलाउने काय आफै ँमा
लापरवाहीपूण काय हो । साथै यसरी सवारीचालक
अनमु ितप
ा नगरेको यि ले चलाएको
सवारीसाधनबाट ठ कर लागी वा िकची मािनसको
यान गएमा सो काय वतः लापरवाहीपूवक ग रएको
कायको प रणाम व प भएको भ ने मा नु पन ह छ ।
१२. तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार
कारण र माणसमेतबाट ितवादी परमे र भ ने
काले र राउतलाई सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम सजाय
गनपनमा
सो नगरी ऐ. ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम
ु
१ मिहना १५ िदन कै द र . २ हजार ज रवाना गरेको
सु िचतवन िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६९।४।३० को
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादीले
अिभयोग दाबीको सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) को कसरु गरेको ठहछ र
ितवादीलाई सोही दफा १६१(२) बमोिजम २ वष
कै द र दफा १६१(४) बमोिजम थप . २ हजार
ज रवानासमेत हने ठह याएको माननीय यायाधीश
गोिव दकुमार उपा यायको राय मनािसब देिखँदा सदर
हने ठहछ । सु िचतवन िज ला अदालतको फै सला
सदर गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला सदर हने भनी माननीय यायाधीश गोपाल
पराजल
रायससँग सहमत हन
ु ीले य गनभएको
ु
सिकएन । अ मा तपिसलबमोिजम गनु ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी परमे र
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भ ने कले र राउतलाई सवारी तथा यातायात
नणय नं . ९९६६
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसरु
गरेको ठहर भई ितवादीलाई सोही दफा १६१(२)
बमोिजम २ वष कै द र दफा १६१(४) बमोिजम
सव च अदालत, संयु इजलास
थप २ हजार ज रवानासमेत हने ठहरेकाले िनज
स.का.म.ु धान यायाधीश ी दीपकराज जोशी
ितवादीलाई सु िज ला अदालतको फै सलाको
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
तपिसल ख डको करण १ मा राखेको लगत क ा
फै सला िमित : २०७४।१२।१४
गरी िनज ितवादी िमित २०६८/४/१६ गतेबाट हरी
०६८-CI-०१४७
िहरासतमा रही सु िचतवन िज ला अदालतका िमित
२०६८/५/८/५ का आदेशले पूप का लािग थनु ामा
मु ाः ब चा िज मा लगाई पाऊँ
बसेको र िमित २०६८/६/५ मा थनु ामु भएको
देिखँदा िनजलाई लागेको कै द वष २ (दईु ) म ये १ पनु रावेदक / ितवादी : राम िवलास महतोको ीमती
मिहना १९ िदन असल
िज ला स री, गा.िव.स. कोचाबखारी वडा नं.
ु भइसके को र बाँक कै द १
(एक) वष (दश) १० मिहना (एघार)११ िदन कै दको
४ ब ने पिु नता देवी महतो
लगत कसी असल
िव
ु उपर गनु भनी सु िचतवन िज ला
अदालतमा लेखी पठाइिदनू .........१
यथ / वादी : सक
ु देव महतोको छोरा ऐ.ऐ. ब ने
ितवादीलाई लागेको ज रवाना ४०००/- (चार
नारायण महतो
हजार पैयाँ) सु िचतवन िज ला अदालतको
र.नं.१७२६ िमित २०६८/६/५ बाट बझ
§ िफराद दायर हनअ
ु ाइसके को
ु िघ नै लो ने वा नीको
देिखँदा ज रवानाको लगत क ा ग रिदनु भनी सु
महलको ३ को देहाय २ नं.को कानूनी
िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ...........२
यव था लैङ्िगक समानता कायम गन
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सला
के ही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३
अपलोड गरी िनयमानस
ले खारेज ग रसके को देिखन आएकाले
ु ार िमिसल अिभलेख शाखामा
बझ
िफराद माग दाबीबमोिजम वादीलाई याय
ु ाइिदनू ........३
दान गन िम ने देिखन नआउने ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
( करण नं.४)
या. ई र साद खितवडा
या. डा.आन दमोहन भ राई
§ मल
ु ुक ऐन, लो ने वा नीको महलको
कानूनी यव थाको ३ नं. को देहाय १
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
मा आमाले आफैँ पा न चाहेमा िनजले र
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभु म् ।
िनजले पा न नचाहेमा बाबुले पा नु पछ
भ ने उ लेख भएबाट ५ वष नपुगेका वा ५
वषदेिख मािथका नाबालक पा ने पिहलो
&
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
दािय व आमामा नै रहेको र िनजले पा न देवीबीचको लो ने वा नीको स ब ध िव छे द हने
नचाहेमा मा बाबुले पा न पाउने ।
ठहरी र धनमाल मु ामा वादी दाबी नपु ने ठहरी िमित
( करण नं.६) २०६२।११।११ मा स री िज ला अदालतबाट
फै सला भएको छ । सो फै सला पनु रावेदन नपदा िमित
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा २०६४।२।१ गते िवप ीह सिमपमा गई मेरो नाबालक
ी डालकुमार खड् का
छोरालाई म आफै ँ पा छु मेरो िज मा िदनस
ु ् भ दा
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी िवप ीह ले ित ो छोरा िदँदनै भनी जवाफ िदएका
ताराबहादरु यौपाने
हँदा तथा मल
ु क
ु ऐन लो ने वा नीको महलको दफा
अवलि बत निजर :
३ को देहाय २ मा ५ वषदेिख मािथका नाबालकलाई
स ब कानून :
आमाले अक िववाह गरेको अव थामा बाबल
ु े पा नु
पछ भ ने कानूनी यव था भएको र मेरो छोरा िमित
सु तहमा फै सला गनः
२०६४।२।१ गते ५ वष पूरा गरी छै ठ वषमा वेश
मा.िज ला या. ी श भरु ाम काक
गरेकोले मेरो नाबालक छोरा िवकासकुमार महतोलाई
स री िज ला अदालत ।
मेरो िज मा लगाई पाउँ भ ने बेहोराको वादी नारायण
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
महतोको िफराद प ।
मा. यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
वादीको छोरा िवकासकुमार महतोलाई
मा. यायाधीश ी दीपककुमार काक
हामी ितवादीह ले राखेको होइन छै न । हामी
पनु रावेदन अदालत राजिवराज ।
ितवादीह को िज मामा वादीको छोरा िवकासकुमार
छै न । वादीले हामीह उपर दायर गरेको सा.दे.नं.
फै सला
२००६ को धनमाल मु ामा छोरा िवकासकुमारको
का.म.ु . या.दीपकराज जोशी : याय नाम किहँकतै उ लेख भएको छै न । यी वादीले स ब ध
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम अनमु ित िव छे द मु ामा ितउ र िफराउँदा िवकासकुमार मेरो
दान भई पनु रावेदन दायरीमा दता हन आई िनणयाथ छोरा होइन भनी िजिकर िलएक छन् । हा ो िज मा
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर वादीको छोरा िवकासकुमार नभएको हँदा झु ा दाबी
यस कार रहेको छः
दाबीबाट फुसद पाउँ भ ने ितउ र िजिकर ।
िवप ीम येका पिु नता देवी मेरो प नी नाताको
यी वादी र ब चा िवकासको आमाबीच
भई हा ो दा प य जीवनबाट २०५९ साल वैशाख स ब ध िव छे द भइसके को देिखएको र यी वादीका
मिहनामा एक छोरा िवकासकुमार महतोको जायज म छोरा िवकासकुमार ितवादीह कै सँगसाथमा रहेको
भएको छ । िमित २०५९।८।२९ गतेमा िवप ी पिु नता देिखँदा ततु मु ामा वादी दाबीबमोिजम वादीको छोरा
देवी मेरो धनमालसमेत िलई िवप ी रामिवलाससँग िवकास वादीको िज मा लगाई पाउने ठहछ भनी सु
पोइल गएकोमा िनजह उपर सा.दे.नं. २००६ को स री िज ला अदालतबाट िमित २०६४।१०।२७ को
धनमाल तथा म र िवप ी पिु नता देवीबीचको लो ने फै सला ।
वा नीको स ब ध िव छे द ग रपाउँ भनी स ब ध
सा.दे.नं. २००६ को मु ामा यथ वादीले
िव छे द मु ा चलाएकोमा म वादी र िवप ी पिु नता छोरा िवकासकुमारको उ लेख कतैकतै नगरेको,
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य तै स.फौ.नं. १२६ को स ब ध िव छे द मु ामा म
पनु रावेदक रामिवलास महतोको वीयबाट िवकासकुमार
ज मेको हो भ ने ितउ र िजिकरमा उ लेख गरेबाट
पिन यथ वादीले मु ा गनपन
ु अव था नै रहँदनै ।
साथै यथ वादीले उ लेख गरेको िवकासकुमार
हा ो साथमा पिन छै न । तसथ सु अदालतको फै सला
बदर ग रपाउँ भनी पनु रावेदक ितवादीह रामिवलास
महतो र पिु नता देवी महतोको पनु रावेदनप ।
नाबालक िवकासकुमारको उमेर ६ वष
लागेको समेत पिु भएको अव थामा यी िवप ी
वादीको छोरा िवकासकुमार ियनै िवप ी वादी
नारायण महतोको िज मामा नै लगाउनु पन अव था
देिखन आएकोले सु िज ला अदालतको िमित
२०६४।५।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ भ ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०६६।४।१८ को फै सला ।
सु िज ला अदालतको म िनवेिदका
ितवादी पिु नता देवी महतोले रामिवलास महतो जो
मेरो अिहलेको पिन हन, िनजको वीयबाट जायज म
भएको नाबालक जो अिहले क ा ४ मा पढ् दै गरेको
िव ाथ ब चा िनजको कुनै आशयसमेत नबझ
ु ी
िनजको म जरु ीसमेत निलई खारेज भइसके को लो ने
वा नीको महलको दफा ३(२) नं. को कानूनी
यव थाको आधारमा परेको गैरकानूनी िफराद प को
आधारमा लो ने वा नीको महलको दफा ३(१) नं.
को िवपरीत हने गरी ब चा िज मा लगाउने गरी गरेको
फै सला सदर गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको िमित २०६८।३।२३ को फै सला िु टपूण
भएकोले मु ा दोहो याउने अनमु ित दान गरी सु को
फै सला बदर गरी वादी दाबी खारेज गरी नाबालक
ब चा म आमालाई िज मा लगाई पाउँ भ ने बेहोराको
ितवादी पिु नतादेवी महतोको िनवेदन ।
सु स री िज ला अदालतले कानूनिवपरीत
हने गरी गरेको फै सलालाई चनु ौती िदई यस स मािनत

अदालतमा िनवेदनसमेत गरेको हँदा मेरो छोरा मसँगै
रा न पाउने कानूनी अिधकारको संर ण गरी हाल
गैरकानूनी फै सलाको आधारमा काया वयनको
िसलिसला चलेको हँदा ततु मु ाको अि तम सनु वु ाइ
नभएस म फै सला काया वयन नगनु नगराउनु भ ने
िवशेष आदेश जारी ग रपाउँ भ ने बेहोराको ितवादी
पिु नतादेवी महतोको िनवेदन ।
ततु िनवेदन दोहो याई पाउँ भ ने
िनवेदनका स दभमा पन आएको हँदा यसरी दईु तहबाट
सदर भइसके को फै सलाउपर पन आएको ततु
िनवेदन मागबमोिजम अ तरकालीन आदेश जारी गदा
फै सला काया वयनको ि या रोिकन जाने भएकोले
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन भ ने
बेहोराको यस अदालतका रिज ारबाट भएको िमित
२०६८।३।२७ को आदेश ।
वादीले मल
ु क
ु ऐन लो ने वा नीको महलको
दफा ३ को आधारमा आमाले अक िववाह गरेको
अव थामा ५ वषभ दा मािथको नाबालक बाबल
ु े रा न
पाउने भनी नालेस िमित २०६४।३।१० मा दायर गरेको
र सोहीअनस
ु ार सु िज ला तथा पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट फै सला भएको देिखयो । तर ततु
मु ा पनपु ूव नै िमित २०६३।७।१७ मा उ लो ने
वा नीको ३ नं. मा “पाँच वषको उमेर नपगु ेस म” भ ने
श दको स ा “नाबालकलाई” भ ने श द रािखएकोबाट
नाबालकलाई आमाले पा न चाहेमा आमाले नै पा न
पाउने अव था देिखन आयो । अतः ततु मु ा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनस
ु ार
दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको छ भ ने बेहोराको
िमित २०६८।४।३० मा आदेश ।
िनयमानस
ततु
ु ार पेस हन आएको
मु ामा पनु रावेदक ितवादीतफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी डालकुमार खड् काले लैङ्िगक समानता
कायम गन के ही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३
ारा संशोधन भएको लो ने वा नीको महलको
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देहाय १ नं. मा आमाले पा न नचाहेमा मा बाबल
ु े
पा न पाउने कानूनी यव थािवपरीत पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सला देिखन आएकोले उ
िु टपूण फै सला बदर गरी नाबालक िवकासकुमारको
पालनपोषणको अिधकार आमामा ह ता तरण ग रपाउँ
भनी र यथ वादी नारायण महतोका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ताराबहादरु
यौपानेले वादी नारायण महतोसँग ितवादी पिु नता
देवी महतोको वैवािहक स ब ध कायम भई २०५९
साल वैशाख मिहनामा िवकासकुमारको ज म भएको
हो । ितवादी पिु नतादेवीले २०५९ साल मङ् िसरमा
दो ो िववाह अका ितवादी रामिवलास महतोसँग
गरेक हन् । यी ितवादी वयंले िदएको स ब ध
िव छे द मु ामा वादी नारायण महतोसँग स ब ध रहेकै
अव थामा छोरो िवकासकुमारको जायज म भएको भनी
वीकारसमेत ग ररहेको र नाबालक िवकासकुमारको
उमेर हाल १४ वषको समेत भइसके को हँदा वादीका
छोरा िवकासकुमारलाई वादी नारायण महतोको िज मा
लगाउने गरी सु र पनु रावेदन दईु तहबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ग रपाउँ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
उपयु बमोिजम प िवप तफबाट उपि थत
िव ान्ह को बहस िजिकर सनु ी िमिसल अ ययन
गरी हेदा लो ने वा नीको महलको ३ को देहाय २
नं. मा ५ वष देिख मािथका नाबालकलाई आमाले
अक िववाह गरेको अव थामा बाबल
ु े पा नु पछ भ ने
कानूनी यव था भएको र नाबालक िवकासकुमार छै ठ
वषमा वेश गरेकोले आ नो िज मा लगाई पाउँ भ ने
िफराद दाबी भई हामी ितवादीह ले वादीको छोरा
िवकासकुमारलाई साथमा नराखेको हँदा झु ा िफराद
दाबीबाट अलग फुसद ग रपाउँ भ ने ितउ र िजिकर
रहेकोमा वादी दाबीबमोिजम नाबालक िवकासकुमार
वादीको िज मा लगाई पाउने ठहछ भ ने सु स री
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन

अदालत राजिवराजको िमित २०६६।४।१८ को
फै सला िमलेको छ छै न ? सो स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यी पनु रावेदक
ितवादी पिु नता देवी र यथ वादी नारायण
महतोबीच २०५७ सालमा िववाह भई २०५९ साल
वैशाख मिहनामा िवकासकुमारको जायज म भएको
िववाद देिखँदैन । नाबालक िवकासकुमारको ज मप ात्
यी पनु रावेदक ितवादी पिु नता देवीले ितवादी
रामिवलास महतोसँग दो ो िववाह गरेको देिख छ ।
यथ वादी नारायण महतोले यी पनु रावेदक ितवादी
पिु नतादेवी अका ितवादी रामिवलास महतोसँग
दो ो िववाह गरेकाले स ब ध िव छे द ग रपाउँ भ ने
र धनमाल िफतातफ िफराद दायर गरी यथ वादी
नारायण महतो र पनु रावेदक ितवादी पिु नतादेवीबीच
स ब ध िव छे द भइसके कोमा िववाद देिखँदनै । यथ
वादी नारायण महतोले मल
ु क
ु ऐन लो ने वा नीको
महलको ३ नं. को देहाय २ मा ५ वषदेिख मािथका
नाबालकलाई आमाले अक िववाह गरेको अव थामा
बाबल
ु े पा नु पछ भ ने कानूनी आधारमा िफराद माग
दाबी िलई ततु िफराद िमित २०६४।३।१० गते
स री िज ला अदालतमा दायर गरेको देिख छ ।
३. सु स री िज ला अदालतले िमित
२०६४।१०।२७ मा वादी नारायण महतो र ितवादी
पिु नतादेवीबीच स ब ध िव छे द भइसके को र यी
वादीका छोरा िवकासकुमार ितवादीह कै सँगसाथमा
रहेको देिखँदा वादी दाबीबमोिजम वादीको छोरा
िवकास वादीको िज मा लगाई पाउने ठहछ भ दै ऐन
संशोधन भइसके को कुरालाई बेवा ता गद मु ा फै सला
गरेको देिख छ भने पनु रावेदन अदालत, राजिवराजले
पिन िमित २०६६।४।१८ मा सु फै सला सदर गदा
संशोिधत ऐन स ब धमा िवचार गनसके को देिखन
आएन । यस अदालतबाट िमित २०६८।४।३०
मा “ ततु मु ा पनपु ूव नै िमित २०६३।७।१७ मा
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९९६६ - पिु नता देवी महतो िव. नारायण महतो
उ लो ने वा नीको ३ नं. मा “पाँच वषको उमेर
वषदेिख मािथका नाबालक पा ने िवषयमा
नपगु ेस म” भ ने श दको स ा “नाबालकलाई” भ ने
देहायबमोिजम ह छ:
श द रािखएकोबाट नाबालकलाई आमाले पा न
नाबालकलाई आमाले आफैँ पा न चाहेमा
चाहेमा आमाले नै पा न पाउने अव था देिखन आयो”
िनजैले र िनजले पा न नचाहेमा बाबल
ु े
भनी मु ा दोहो याउने िन सा दान भएको देिख छ ।
पा नु पछ.........................................१
४. यसरी यथ वादीको िफराद माग
......................................................२
दाबीको कानूनी आधार लो ने वा नीको महलको ३
यस न बरको १ दफामा जुनसक
ु ै कुरा
को देहाय २ नं. को ५ वषदेिख मािथका नाबालकलाई
लेिखएको भए तापिन आमा बाबु दुवैको
आमाले अक िववाह गरेको अव थामा बाबल
म जुरी भएमा य तो नाबालकलाई आमा
ु े पा नु
पछ भ ने यव था नै लैङ्िगक समानता कायम
बाबमु ये कुनैले वा आलोपालो गरी पा न
गन के ही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३ ारा
पाउँछ .............................................३
खारेज भइसके प ात् ततु िफराद प दायर भएको
आमा बाबुम ये जोसुकैले पाले पिन
देिख छ । ततु िफराद दायर हनअ
नाबालकको अिहत हने अव था वा य तो
ु िघ नै लो ने
वा नीको महलको उ कानूनी यव था लैङ्िगक
अिहत हने मनािसब आशङ् का नभएमा
समानता कायम गन के ही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन,
पा ने आमाबाबुले नपा ने आमा वा
२०६३ ले खारेज ग रसके को देिखन आएकाले ततु
बाबुलाई बीचबीचमा नाबालकसँग भेटघाट
िफराद माग दाबीबमोिजम यी वादीलाई याय दान
गन मौका िदनपु छ । य तो मौका अक
गन िम ने देिखन आएन । अतः सु र पनु रावेदन
िववाह गन आमाले पिन पाउँछ .............४
अदालतबाट भएको फै सलालाई कानूनस मत मा न
आमाले पा दा बाबुले आ नो इ जत
िमलेन ।
आमदअनस
ु ार नाबालकलाई खान,
५. यी पनु रावेदक ितवादी पिु नता देवी
लाउन, िश ा र औषधी उपचारसमेतको
मल
मनािसब खच िदनुपछ । आमाले नपाली
ु क
ु ऐन लो ने वा नीको महलको संशोिधत कानूनी
यव थाबमोिजम ब चा आफूले पालनपोषण गन
बाबल
ु े य तो नाबालक पालेको रहेछ र
पाउनपु छ भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको स ब धमा
बाबभ
ु दा आमाको आय ता बढी रहेछ भने
हेदा मल
अड् डाले अव था िवचार गरी आदेश ारा
ु क
ु ऐन लो ने वा नीको महलको ३ नं. को
कानूनी यव था हेनपन
तोिकिदएबमोिजम
य तो
वा नी
ु ह छ।
लो ने वा नीको महलको ३ नं. को कानूनी
मािनसले पिन नाबालकको खान, लाउन,
यव था हेदाःिश ा र औषधी उपचारको खच यहोनु
३ नं. ऐनबमोिजम लो ने वा नीको
पछ ................................................५
स ब ध िव छे द भएको िमितले दईु सय
बह र िदनिभ ज मेको स तान अ यथा
६. उि लिखत कानूनी यव थाको ३ नं.
मािणत नभएमा सो स ब ध िव छे द को देहाय १ मा आमाले आफै ँ पालन चाहेमा िनजले र
भएको लो नेकै स तान ठहछ । य ता िनजले पा न नचाहेमा बाबल
ु े पा नु पछ भ ने उ लेख
स तान र पाँच वष नपुगेका वा पाँच भएबाट ५ वष नपगु ेका वा ५ वषदेिख मािथका नाबालक
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पा ने पिहलो दािय व आमामा नै रहेको र िनजले
पा न नचाहेमा मा बाबल
ु े पा न पाउने देिख छ ।
ततु मु ामा नाबालक िवकासकुमारको पालन पोषण
आफूले गन पाउनु पछ भ ने पनु रावेदक ितवादी
पिु नता देवीको पनु रावेदन िजिकरसमेत रहेको देिखँदा
यी नाबालक िवकासकुमारको पालनपोषण गन पाउने
पिहलो अिधकार आमा पनु रावेदक ितवादी पिु नता
देवी महतोको नै रहेको देिखन आयो । उि लिखत
कानूनी यव थाबमोिजम नाबालक िवकासकुमारको
पालनपोषण गन पाउने पिहलो अिधकार आमा
पनु रावेदक ितवादी पिु नता देवी महतोको नै रहेको
देिखन आए तापिन हालस म यी नाबालकका बाबु
वादी नारायण महतोले िनजको िहत हने गरी आ नो
इ जत आमदअनस
ु ार खान, लाउन, िश ा र औषधी
उपचारसमेत उपल ध गराई पाली आएको देिखन
आएकाले उि लिखत कानूनी यव थाको ३ नं. को
देहाय ४ मा उ लेख भएबमोिजम मनािसब आशंका
नभएमा पा ने आमा बाबल
ु े नपा ने आमा वा बाबल
ु ाई
बीचबीचमा नाबालकसँग भेटघाट गन मौका यी वादी
नारायण महतोले पाउनु पन कुरामा अ यथा देिखँदैन ।
७. उि लिखत आधार कारणबाट पनु रावेदक
ितवादी पिु नता देवी र यथ वादी नारायण
महतोबीच स ब ध िव छे द भइसके को र नाबालक
५ वष लागेकोसमेत पिु भएको भ दै नाबालक
िवकासकुमारलाई यथ वादी नारायण महतोको
िज मा लगाउने गरी गरेको सु िज ला अदालतको
फै सला सदर गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको िमित २०६६।४।१८ को फै सला
उ टी भई नाबालक िवकासकुमारलाई िनजक आमा
पनु रावेदक ितवादी पिु नतादेवी महतोको िज मा
लगाउनु पन ठहछ । मल
ु क
ु ऐन लो ने वा नीको
महलको ३ नं. को देहाय ४ बमोिजम हालस म आ नो
इ जत आमदअनस
ु ार खान, लाउन, िश ा र औषधी
उपचारसमेत उपल ध गराई पालन पोषण गन बाबु

वादी नारायण महतोले नाबालक िवकासकुमारलाई
बीचबीचमा भेटघाट गन पाउनु पनसमेत ठहछ । अ मा
तपिसलबमोिजम गनु ।
तपिसल
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६६।४।१८
को फै सला उ टी भई नाबालक िवकासकुमारलाई
िनजक आमा पनु रावेदक ितवादी पिु नता देवी
महतोको िज मा लगाउने ठहरी फै सला भएकोले ऐनका
यादिभ ितवादीको दरखा त परे नाबालकलाई
यथ वादीबाट िफता गराई पनु रावेदक ितवादी
पिु नता देवी महतोलाई िज मा लगाई िदनु भनी सु
िज ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ....................१
लो ने वा नीको महलको ३ नं. को देहाय ४ बमोिजम
नाबालकमा बाबु वादी नारायण महतोले नाबालक
िवकासकुमारलाई बीचबीचमा भेटघाट गन पाउनु
पनसमेत ठहछ भनी फै सला भएकाले वादी नारायण
महतोले नाबालक िवकासकुमारसँग भेटघाट गन पाउँ
भनी िनवेदन िदए भेटघाटको यव था िमलाई िदनु भनी
सु िज ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ..............२
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ...........................३
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत: ई वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल चै १४ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . ९९६७
सव च अदालत संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
फै सला िमित : २०७४।१।१९
०७२-RB-०४५४

ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
च डे र े
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

सु तहमा फै सला गनः
मख
ु कर शासक ी सरु शे धान
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय अ य ी दीपककुमार काक
मु ाः मू य अिभविृ कर (आ.व.०६४/०६५)
लेखा सद य ी ह र पोखरेल
राज व सद य ी मिणदेव भ राई
पनु रावेदक / वादी : ठूला करदाता कायालय, लिलतपरु
राज व यायािधकरण काठमाड ।
िव
यथ / ितवादी : थानीय लेखा न बर
फै सला
५००००१३१६८ को पशपु ित िसमे ट ा.
या. ई र साद खितवडा : राज व
िल.का अ य वीरे कुमार संघाई
यायािधकरण काठमाड को िमित २०६९।९।२२
गतेको फै सलाउपर राज व यायािधकरण ऐन, २०३१
§ कुनै उ ोगले आ नो यवसाय स चालन को दफा ८(घ) बमोिजम पनु रावेदनको अनमु ित दान
गनको लािग चिलत कानूनको अधीनमा भई िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ाको संि
रही सवारी साधन ख रद गन पाउने नै त य एवं ठहर यस कार रहेको छः
ह छ । उ ोगको यवसाियक कारोबार
पशपु ित िसमे ट ा.िल.को लेखा परी ण
स चालन गन आव यक भई ख रद स प न भई पेस भएको ितवेदनका आधारमा मू य
गरी योगमा याइएको सवारी साधन अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा २९(१) बमोिजम
ख रदस ब धी मू य अिभविृ करबापतको कर, ज रवानासमेत ज मा .१,५९,९४६।- को
कर क ा गन पाउने छुट करदाताले पाउने ारि भक कर िनधारण आदेश आ त रक राज व
नै देिख छ । यस कारको कुरामा सामा य कायालय, काठमाड बाट िमित २०६७।३।३१ गते
ािविधक तकअगािड सारेर करदातालाई जारी भई उ कर िनधारण हनु नपन वा प रवतन
कानूनबमोिजमको सुिवधा ा त गनबाट गनपन
ु कुनै ठोस सबदु माण भए प ा गरेको १५
वि चत गन निम ने ।
िदनिभ पेस गनु अ यथा सवसि चत कोषमा दािखला
( करण नं.४) हने गरी ज मा गनु हन भनी सूिचत ग रएको प िमित
२०६७।४।२ गते करदाताले बझ
ु ी िलएको ।
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा य ी
ठूला करदाता कायालयको िमित
ह रशंकर वाली र ी ान साद भषु ाल
२०६७।३।३१ को प को स ब धमा सो प मा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
उ लेख ग रएअनस
ु ार िझकाएको िपकअप यान मू य
अिभविृ कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ४१(२)
(ख) ले गरेको प रभाषािभ पदन । हामीले िझकाएको
िनसान नाम गरेको सवारी साधन डबल िपकअप
या बु ाहक सवारी साधन नभई सामान ओसारपसार
गन िझकाइएको हो । तसथ उ सवारी साधन
ख रदमा ितरेको रकम मू य अिभविृ कर ऐनबमोिजम
खच क ी पाउनु पछ भनी करदाताको तफबाट ठूला
करदाता कायालयमा िमित २०६७।४।१४ मा जवाफ
पेस गरेको पाइ छ ।
ठूला करदाता कायालयबाट करदातालाई
िमित २०६७।३।३१ गते जारी ग रएको ारि भक
कर िनधारण आदेशबमोिजम नै ला ने ज रवानासमेत
समावेश गरी मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा
२०(१) तथा मू य अिभविृ कर िनयमावली, २०५३
को िनयम २९(३) बमोिजम अि तम कर िनधारण गन
गरी ठूला करदाता कायालयबाट िमित २०६७।४।२१
मा खडा भएको िनणय पचा र सोहीबमोिजम िमित
२०६७।४।२१ मा नै करदाताको नाममा जारी भएको
अि तम कर िनधारण आदेश ।
हामीले उ ोगको सामान ओसार पसार
गन ख रद गरेको गाडीमा समेत मू य अिभविृ कर
ला छ भनी ज रवाना लगाउनु उिचत छै न । हा ो दाबी
अमा य गरी ज रवानासमेत लगाई मू य अिभविृ कर
माग गन निम ने हँदा कायालयको िनणय बदर गरी कर,
ज रवाना, थप द तरु तथा याज िम हा ग रपाउँ भनी
करदाताले आ त रक राज व िवभागमा शासक य
पनु रावलोकनको लािग िदएको िनवेदन ।
करदाताको िनवेदन, स बि धत कायालयको
िति या तथा स कल फायल संल न कागजातह को
अ ययन गदा ठूला करदाता कायालयले गरेको मू य
अिभविृ कर िनधारणस ब धी िनणय कानूनस मत
नै भएको देिखँदा करदाताको िजिकर पु न नस ने
ठहछ भ नेसमेत आ त रक राज व िवभागको िमित

२०६७।७।१७ को िनणय ।
हा ो उ ोगको सामानह ओसारपसार
गनको लािग ख रद गरेको सवारी साधनमा मू य
अिभविृ कर लगाउन िम दैन । यसमा कर क ी
सिु वधा निदई कर तथा ज रवाना लगाउनु आयकर
ऐनको मनसाय र लेखाको सवमा य िस ा तिवपरीत
हन जाने भएकोले सु को िनणय िु टपूण एवं गैरकानूनी
हँदा िमित २०६७।४।२१ को अि तम कर िनधारण
आदेश तथा सोसँग स बि धत िनणय पचा तथा सोलाई
समथन गन गरेको आ त रक राज व िवभागको िमित
२०६७।७।१७ को िनणय बदर ग रपाउँ भनी राज
यायािधकरणमा परेको करदाताको पनु रावेदनप ।
सामान ढुवानी तथा ओसारपसार गन
िपकअप ख रद गरी सोमा ितरेको मू य अिभविृ
कर पूरै कर क ी दाबी गरेकोमा सोलाई अमा य गरी
४० ितशत मा कर क ी िदने भनी गरेको सु
कायालयको िनणय फरक पनस ने देिखँदा छलफलका
लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम सरकारी विकल,
आ त रक राज व िवभागलाई पेसीको जानकारी िदई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित २०६८।५।३० गते
राज यायािधकरणबाट भएको आदेश ।
मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा
१७(२) तथा मू य अिभविृ कर िनयमावली,
२०५३ को िनयम ४१ (२) (ख) मा भएको कानूनी
यव था, करदाताले िलएको िजिकर, कायालयले
िनणय गदा िलएका आधारह लाई अ ययन गदा
करदाताको दाबीलाई अ वीकार गरी ४० ितशत
े िडट दाबी गनपन
ु भनी ठूला करदाता कायालयले
िमित २०६७।४।२१ गते सवारी साधनमा ितरेको मू य
अिभविृ कर क ी नपाउने गरी गरेको िनणय र सोलाई
सदर गन गरेको आ त रक राज व िवभागको िमित
२०६७।७।१७ को िनणय िमलेको नदेिखँदा उ टी हने
ठहछ भ नेसमेत बेहोराको राज यायािधकरणको
िमित २०६९।३।२७ गतेको फै सला ।
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सवारी साधनमा ितरेको मू य अिभविृ
करका स ब धमा करदाताले सामान ओसारपसार
गन योजनका लािग मा योग गन िम ने िसङ् गल
याब िपकअप यान ख रद गरेको अव था छै न ।
मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा १७(२)
तथा िनयमावली, २०५३ को िनयम ४१(२) (ख) ले
ततु िवषयलाई ऐन ब दाकै समयमा प प रभािषत
गरेको अव था हँदाहँदै उ प रभाषाको रोहमा रही
मा दाबी गनपनमा
डबल याब िपकअप यानको
ु
सिु वधा दाबी ग रएको छ । कानूनबमोिजम भएको
कर िनधारण आदेशतफ कुनै िव ेषण तथा िववेचना
नै नगरी राज व यायािधकरण, काठमाड ले गरेको
फै सला िु टपूण भई बदरभागी छ भ नेसमेत बेहोराको
ठूला करदाता कायालयको पनु रावेदनप ।
पनु रावेदन गन अनुमित िदने यस अदालतको आदेश
बेहोरा
यसमा लगाउको ०६९-LE-०१०७ को
आयकर मु ामा पनु रावेदन दता गन अनमु ित दान
भएको हँदा ततु मु ा उ मु ासँग अ तर भावी
भएकोले पनु रावेदन दता गन अनमु ित िदइएको छ
भ ने यस अदालतको िमित २०७२।११।१४ गतेको
आदेश ।
कानून यवसायीको बहस
िनयमानस
ु ार सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा िमिसल
संल न कागजह समेतको अ ययन गरी पनु रावेदक
नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा य ी ह रशंकर वाली र ी
ान साद भषु ालले ततु मु ामा करदाताले सामान
ओसारपसार गन योजनका लािग मा योग गन िम ने
िसङ् गल याब िपकअप यान ख रद गरेको अव था
छै न । मू य अिभविृ कर ऐन तथा िनयमावलीले

कर छुट पाउने अव था स ब धमा ऐन ब दाकै
समयमा प पमा उ ख गरेको छ । ऐनले तोके को
मापद डिभ मा उ कर छुट हने हो । िवशेष यव था
गरी अटोमोबाइ सको प रभाषा गरेको अव थामा कर
क ी नहने भ न िम दैन । कानूनबमोिजम कर िनधारण
ग रएको िनणयलाई िवनाआधार र कारण उ टी गरेको
राज व यायािधकरणको फै सला िु टपूण भएकाले
उ टी हनपु छ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु । िवप ीतफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी च डे र े ले
उ ोगको सामानह ओसारपसार गनको लािग ख रद
गरेको सवारी साधनमा ितरेको मू य अिभविृ कर क ी
गन कानूनले रोक लगाएको छै न । कानूनले दान गरेको
कर छुटको सिु वधा करदाताले पाउनु पछ । िपकअप
यान उ ोगको सामान ओसारपसार गन योजनका
लािग िझकाइएको हो । यस अव थामा करदाताले
ख रद गरेको सवारी साधनमा शत ितशत छुट िदने
गरी भएको राज व यायािधकरण काठमाड को फै सला
कानूनस मत भएकाले सो फै सला सदर हनपु छ भनी
बहस गनभयो
ु ।
उपयु बहससमेत सनु ी ठूला करदाता
कायालय र आ त रक राज िवभागले गरेको िनणय
उ टी गरी करदाताले ख रद गरेको सवारी साधनमा
ितरेको मू य अिभविृ कर खच क ी िदने गरी भएको
राज व यायािधकरण काठमाड को फै सला िमलेको छ
छै न ? र ठूला करदाता कायालयको पनु रावेदन िजिकर
पु ने हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
यस अदालतको ठहर
२. िनणयतफ िवचार गदा, पशपु ित
िसमे ट ा.िल.को लेखा परी ण स प न भई कर,
ज रवानासमेत गरी ज मा .१,५९,९४६।– रकम कर
िनधारण गन ठूला करदाता कायालयको आदेशउपर
करदाताले पनु रावलोकनका लािग आ त रक राज व
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िवभागमा िनवेदन िदएकोमा िमित २०६७।७।१७
गते ठूला करदाता कायालयको िनणय सदर भएको
देिखयो । सो िनणयउपर करदाताको राज व
यायािधकरण काठमाड मा पनु रावेदन परी ठूला
करदाता कायालयबाट िमित २०६७।४।२१ मा
भएको िनणय र सोलाई सदर गन गरेको आ त रक
राज व िवभागको िमित २०६७।७।१७ को िनणय
उ टी हने ठहरी राज व यायािधकरण काठमाड बाट
िमित २०६९।३।२७ मा फै सला भएको देिखयो ।
उ फै सलाउपर ठूला करदाता कायालयको यस
अदालतमा पनु रावेदनको अनमु ित पाउँ भ ने िनवेदन
परी पनु रावेदन गन अनमु ित दान भई ततु मु ा यस
इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको पाइयो ।
३. यथ करदाता पशपु ित िसमे टले
सामान ढुवानी तथा ओसारपसार गन योजनको
लािग िपकअप यान ख रद गरी सोमा ितरेको भिनएको
मू य अिभविृ कर पूरै कर क ीको दाबी गन पाउने
हो वा होइन भ ने नै िनणय गनपन
ु मूल रहेको छ ।
यथ उ ोगले सामान ढुवानी तथा ओसारपसार गन
योजनको लािग िपकअप यान ख रद गरेको त यमा
कुनै िववाद देिखँदैन । यस त यलाई पनु रावेदकले
समेत अ यथा भ नसके को पाइँदैन । उ िनसान
डबल िपकअप याब या बु ाहक सवारी साधन नभई
सामान ओसारपसार गन सवारी साधन हो भ ने
करदाताको दाबी रहेको छ । ठूला करदाता कायालयले
समान ओसारपसार गन योजनको लािग िसङ् गल
याब यान मा िझकाउन पाइने भ ने िजिकर गरेको
देिख छ । उ सवारी साधन ख रदमा ितरेको मू य
अिभविृ करमा करदाताको पूरै कर क ीको माग दाबी
भएकोमा सोबमोिजमको कर क ीको सिु वधा निदई ४०
ितशत े िडट मा दाबी गनपन
ु भनी ठूला करदाता
कायालयबाट कर िनधारण भएको पाइ छ ।
४. मू य अिभविृ कर िनयमावली,

२०५३ को ४१(२) (ख) को यव था हेदा
“अटोमोबाइ समा ख रद मू यको ४० ितशत”
भनी कर क ी गन पाउने दररेट तोिकएको पाइ छ ।
सोही िनयमावलीको प ीकरणमा उ ख ड (ख)
को योजनको लािग “अटोमोबाइ स भ नाले कुनै
पिन तीन वा सोभ दा बढी पाङ् ा भएको सडकमा
गुड्ने या ुवाहक सवारीको साधन स झनु पछ"
भनी उ लेख भएको देिख छ । करदाताको उ ोग
यवसायको कृित हेदा िपकअप यान आव यक
पन र यापा रक कारोबारसँग िम दो नै देिखएको
छ । यस कारको सवारी साधन ख रद गन कानूनले
नै सिु वधा िदएको अव थामा सो सिु वधा नपाउने भ नु
उिचत र तकपूण देिखँदैन । यसलाई करदाताको आय
आजन गन कारोबारको िसलिसलामा भएको खचको
पमा समेत हेनपन
ु देिख छ । कुनै उ ोगले आ नो
यवसाय स चालन गनको लािग चिलत कानूनको
अधीनमा रही सवारी साधन ख रद गन पाउने नै
ह छ । उ ोगको यावसाियक कारोबार स चालन गन
आव यक भई ख रद गरी योगमा याइएको सवारी
साधन ख रदस ब धी मू य अिभविृ करबापतको
कर क ा गन पाउने छुट करदाताले पाउने नै
देिख छ । यस कारको कुरामा सामा य ािविधक तक
अगािड सारेर करदातालाई कानूनबमोिजमको सिु वधा
ा त गनबाट वि चत गन िम दैन ।
५. तसथ, मािथ उि लिखत आधार र
कारणसमेतको आधारमा ठूला करदाता कायालयले
सवारी साधन ख रदमा ४०% मा कर छुट पाउने गरी
िमित २०६७।४।२१ गते गरेको कर िनधारण आदेश र
सो िनणय आदेशलाई सदर गरेको आ त रक राज व
िवभागको िमित २०६७।७।१७ को िनणय उ टी गरी
यथ उ ोगले सवारी साधन ख रद गदा ितरेको
मू य अिभविृ कर क ी गन पाउने ठहर गरेको राज व
यायािधकरण, काठमाड को िमित २०६९।३।२७
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गतेको फै सला कानूनस मत र मनािसब देिखएकाले
सदर हने ठहछ । ठूला करदाता कायालयको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।

§ मािनसको बाँ न पाउने हकसँग स बि धत
िवषय भएकाले िचिक सा िव ानस ब धी
अ ययन, अ यापन गदा गराउँदा िनि चत
मापद ड पूरा गनु अिनवाय देिख छ । यो
गरे पिन हने, नगरे पिन हने काम चलाउ
कृितको र औपचा रकता िनवाह गन
िवषय होइन । यसैले िचिक सा िश ा
र सेवालाई भरपद , तरीय र स म
तु याउनका लािग कानून ारा िनधा रत
ि या अपनाउँदै अिधकतम् यास
िनर तर कायम रा न ज रत रहने ।
§ कानूनको िनमाण भएपिछ यसको
भावकारी काया वयन हनु नै पदछ ।
यव थापनस ब धी किठनाई देखाएर
कानून काया वयन हन नसके को कुराको
औिच य पुि हन स ै न । काननू िनमाण
हने तर काया वयन नग रने अव था देखा
प यो भने यसबाट कानूनपरायणताको
सं कार िनमाण नहने, कानूनलाई छ ने
वृि बढ् न जाने र कानूनको शासन
कमजोर ब ने खतरा रह छ । यो अव था
िन चय नै शोभनीय नहने ।
( करण नं.६)

उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९६८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
आदेश िमित : २०७४।१०।१४
०७३-WO-१३४२
िवषय: परमादेश
िनवेदक : कणबहादरु े को छोरा काठमाड िज ला
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ४ घर
भई हाल िचिक सा िव ान राि य ित ान
सेवातफको मेिडकल अिधकृत, आठ तह
( ािविधक) पदमा कायरत वष ४७ को
ा यापक डा. िदपे े समेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या
म ालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा डा. ी
िभमाजनु आचाय
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
रेवतीराज ि पाठी तथा िव ान् अिधव ा य
ी ओम साद थपिलया र ी संजीव आचाय
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन,
२०६३
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आदेश
जनसं या म ालयमा िनवेदन िदनपु न यव था
या. ई र साद खितवडा : नेपालको छ । यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ३४(२) मा उपदफा (१)
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम बमोिजम िनवेदन िदने कमचारीलाई नेपाल सरकारले
दायर भएको ततु रट िनवेदनको संि त त य एवं ित ानको कमचारीको पमा रहने वीकृित िदएमा
ठहर यस कार छ:
य ता कमचारी ित ानको कमचारी मािननेछ” भ ने
ावधान छ । यस दफाले िनिद गरेको समय सीमािभ
िनवेदन बेहोरा
ित ानमा रहन चाहने कितपय कमचारीह ले राि य
हामी रट िनवेदकह िवप ी िचिक सा ित ानसम िनवेदनसमेत पेस गरेको अव था
िव ान राि य ित ान वीर अ पताल (यसपिछ िथयो । तर ित ानको (कमचारी सेवाका सत तथा
राि य ित ान भिनएको) मा िविभ न िमितमा सिु वधास ब धी) िनयमावली २०६५/१०/१० मा
िनयिु पाई तोिकएको िज मेवारी इमा दारीपूवक वहन वीकृत भई लागू भएको अव थामा स बि धत
ग ररहेका छ । ित ानको िहत िचताई हामीह ले िनवेदकह ले िदएको िनवेदनमािथ कानून लागू भएको
काम ग ररहेका छ । िचिक सा िव ान राि य ित ान ९ वष यितत हँदासमेत सरोकारवाला अिधकारीले
ऐन, २०६३ (यसपिछ राि य ित ान ऐन भिनएको) यसको काया वयनमा कुनै चासो िदएको पाइँदैन ।
जारी हनपु ूव िचिक सा िव ान राि य ित ानको उ दफा हाल िनि य अव था रहेको छ ।
थानमा वीर अ पताल िवकास सिमित रहेको
ित ानमा लामो समयदेिख काम गरी
िथयो । िमित २०६३/०८/१७ मा राि य ित ान ऐन, आएका कमचारी, ा यापक, नस र डा टरह को
२०६३ माणीकरण भई लागू भएपिछ ऐनले राि य पदो नित हन नसक िन सािहत हनु परेको छ ।
ित ानलाई एक वशािसत र संगिठत सं थाको ा यापकह लाई आ नो कामअनस
ु ारको पदीय
हैिसयत दान गरेको छ । राि य ित ान ऐन, २०६३ हैिसयत र दजा दान नग रएको अव था छ । राि य
को दफा ३५ ले िदएको अिधकार योग गरी िचक सा ित ानको िश क सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी
िव ान राि य ित ान (िश क सेवाका सत तथा िनयमावली, २०६४ को अनस
ु ूची १ बमोिजम
सिु वधास ब धी) िनयमावली, २०६४ ित ानको यूनतम शैि क यो यता पूरा गरी ा यापन ग ररहेका
सभाबाट िमित २०६४/१०/१४ मा वीकृत भई जारी ा यापकह लाई िज मेवारीअनस
ु ारको पदनाम निदई
भएको अव था छ । यसैगरी राि य ित ान ऐनको आठ तहको कमचारीको हैिसयतमा राखी अ याय हन
दफा ३५ ले िदएको अिधकार योग गरी िचिक सा पगु ेको छ ।
िव ान राि य ित ान (कमचारी सेवाका सत तथा
कमचारीह को
स ब धमा
राि य
सिु वधास ब धी) िनयमावली, २०६५ समेत जारी ित ानको ऐन िनयमअनस
ु ार िविधवत् पमा
भएको अव था छ । राि य ित ान ऐनको दफा कमचारीह पदपूित नगरी हचवु ा तथा पहँचको भरमा
३४(१) मा यो ऐन ार भ हँदाका बखत अ पतालमा ित ानमा वा य सेवाका तथा अ य िनकायका
कायरत नेपाल वा य सेवाका कमचारीह म ये कमचारीह लाई स वा तथा पद थापन गद आएको
ित ानमा काम गन चाहने कमचारीले यस अव था छ । राि य ित ान ऐनको दफा ३४(१)
ऐनअ तगत बनेको कमचारी सेवास ब धी िनयम ले प पमा ऐन ार भ हँदाका बखत अ पतालमा
ार भ भएको िमितले ६ मिहनािभ वा य तथा कायरत नेपाल वा य सेवाका कमचारीह म ये
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ित ानमा काम गन चाहने कमचारीले यस ऐनअ तगत
बनेको कमचारी सेवास ब धी िनयम ार भ भएको
िमितले ६ मिहनािभ वा य तथा जनसं या
म ालयमा िनवेदन िदनपु न यव था गरेकोमा यसलाई
काया वयनमा याइएन ।
िचिक सा िव ान राि य ित ान (कमचारी
सेवाका सत तथा सिु वधा) िनयमावली, २०६५ को
िनयम ६३(१) मा “ ित ानका सेवाका पदह म ये
दो ो तहबाट ते ो, ते ो तहबाट चौथो, चौथो तहबाट
पाँचौ ँ, पाँचौ ँ तहबाट छै ठौ ँ, छै ठौ ँ तहबाट सातौ ँ, सातौ ँ
तहबाट आठौ ँ र नवौ ँ तहबाट दशौ ँ तहमा तरविृ
ग रनेछ” भ ने ावधान रािखएको छ । यसैगरी सोही
िनयमावलीको िनयम ७ को मसं या ७ मा आठौ ँ
तहमा काय मता तथा आ त रक ितयोिगता ारा
पदपूित गन यव था नगरेका कारण लामो समयस म
पिन काम गरेका नस तथा ािविधक कमचारीको
सातौ ँ तहमा नै जीवन समा हने गरेको छ । यो
ावधान नेपालको संिवधानको धारा १८(१) अनस
ु ार
समानताको हकिवपरीत छ । अ य सबै पदह मा
बढुवा र तरविृ को ावधान रािखसके पिछ
आठौ ँ तहमा वष देिख काम ग रहेका कमचारी तथा
िचिक सकह लाई मा लि त गरी उनीह को हकमा
तरविृ हन नस ने ावधान स पूण पमा पूवा ही
र भेदभावपूण छ । यसले िविधको शासनको आ माको
पमा रहने Fairness को िस ा तसमेतको
उ लङ् घन गरेको छ । कानूनबमोिजम िसजना
भएका यि का जायज र वाभािवक अपे ाह
(Legitimate Expectation) लाई अदालतले लामो
समयदेिख संर ण गद आएको छ । Lord Diplock ले
Council of Civil Service Unions V. Minister
for the Civil Service 1985 को मु ामा कानून
(Law) र अ यास (Practice) ले थािपत िनयम,
मा यता वा पर परालाई िनणयकताले उ लङ् घन
गन नस ने र उ लङ् घन भएमा यसको संर ण

अदालतले गन राय य गरेका छन् । यस कारको
याियक चलन हा ो अदालती अ यासको समेत
एक िविश प हो । िनणयकताको िनणय अिभ य
कानून (Expressed Law) र थािपत मापद ड
(Established Practices) दवु ै अनक
ु ू ल हनपु दछ
भ ने हामी िनवेदकह को अपे ा जायज, वैध र
वाभािवक भएकाले य तो अपे ा स मािनत
अदालतबाट संरि त र काया वयन होस् भनी िनवेदन
गदछ ।
मानव अिधकारको िव व यापी घोषणाप ,
१९४८ को धारा ७ मा “All are equal before
the law and are entitled without any
discrimination to equal protection of the
law. All are entitled to equal Protection
against any discrimination in violation of
this Declaration and against any incitement
to such discrimination” भिनएको छ । यसैगरी
ऐ. को धारा ८ मा स म राि य यायािधकरणबाट
भावकारी उपचार पाउने अिधकारस ब धी यव था
ग रएको छ । “Everyone has the right to an
effective remedy by the competent national
tribunals for acts violating the fundamental
rights granted him by the constitution or by
law” भ ने उ लेख ग रएको छ । य तै नाग रक तथा
राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप ,
१९६६ को धारा २६ मा सबै यि ह कानूनको
ि मा समान छन् र कुनैपिन भेदभाविबना कानूनको
समान संर णका हकदार छन् । यस स ब धमा कानूनले
कुनै पिन भेदभावलाई िनषेध गन र सबै यि ह लाई
जाित, वण, िलङ् ग, धम, राजनीितक वा अ य िवचार,
राि य वा सामािजक उ पि , स पि , ज म वा अ य
हैिसयतका आधारमा हने कुनै पिन भेदभाव िव
समान तथा भावकारी संर णको यभूित िदइनेछ
(“All persons are equal before the law and
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are entitled without any discrimination to
equal protection of the law. In this respect,
the law shall prohibit any discrimination and
guarantee to all persons equal and effective
protection against discrimination on any
ground such as race, color, sex, language,
religion, political or other opinion, national
or social origin, property, birth or other
status”) भ ने यव था ग रएको छ । धारा ४४, ४९
र ५१ मा यस ित ाप वीकार गन प रा ह
यो ित ाप पालना गन बा य हनेछन् भ ने यव था
छ । यी यव थाह बाट पिन हामी िनवेदकह लाई
अ याय परेको कुरामा कुनै िववाद देिखँदैन । स मािनत
ी सव च अदालतबाट बाबरु ाम पौडेल िव
मि प रषद् सिचवालयसमेत (ने.का.प. २०५१,
अंक ३, प.ृ १४३) भएको मु ामा तजिबजी अिधकार
र समानताको हक स ब धमा या या गद "आ मिन
अिधकारको योग वे छाचारी त रकाबाट हनुहदँ ैन"
भ ने िस ा त ितपादन भएको छ । यो यायको
मा य िस ा त हो । वे छाचा रता कानूनी रा यको
अवधारणाको नकारा मक प हो ।
ित ानका कमचारीका बीचमा नै भेदभावको
अव था िव मान रहेकोले उि लिखत िनयमावली
र ऐन लागू गराई पाउन मािथ िविभ न करणह मा
उ लेख भएका आधार, कारण, निजर िस ा त
तथा नेपालको संिवधानको धारा १८, ३३ र ३४
का आधारमा देहायबमोिजमका आदेशह जारी
ग रपाऊँ :
िचिक सा िव ान राि य ित ान (कमचारी
सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी) िनयमावली
२०६५ को िनयम ६३(१) को यव था अधरु ो अपरु ो
भएकोले त काल उ िनयम ६३(१) मा संशोधन गरी
आठौ ँ तहबाट नवौ ँ तहमा जानस ने र अ य सेवामा
भएसरह बा ौ ँ तहस मको तर विृ स ब धी यव था

गनु र सोही िनयमावलीको िनयम ७ मा सातौ ँ र आठौ ँ
तहका पदमा बढुवाको यव था समावेश गन गराउन,
राि य ित ानको सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी
िनयमावली, २०६४ बमोिजम ा यापन कायमा
संल न िनवेदकह लाई त काल ा यापकको हैिसयत
िदई िज मेवारी अनस
ु ारको पदनाम, सेवा सिु वधा
दान गनु र िश क सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी
िनयमावली, २०६४ त काल काया वयन गन गराउन,
िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन, २०६३ को
दफा ३४ त काल काया वयन गरी नेपाल वा य
सेवालगायत अ य सेवाका कमचारीह को राि य
ित ानमा काजमा रहने गलत प रपाटीको अ य
गन, िचिक सा िव ान राि य ित ान (कमचारी
सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी) िनयमावली,
२०६५ को िनयम १०४ मा उपदानको यव था
गरेकोमा हालस म पिन अवकाश भइरहेका थायी
कमचारी, नस, ािविधक र डा टरह ले उपदानको
सिु वधा नपाई घर जानु प ररहेकोले सो यव था लागू
गरी उपदान पाउने यव था गन गराउन तथा राि य
ित ान (कमचारी सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी)
िनयमावली, २०६५ को िनयम ५२(४)(ख) बमोिजम
अ थायी वा करार सेवा अविध जोडी सोअनस
ु ारको
सेवा सिु वधा िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशलगायत उपयु आ ा आदेश जारी
ग रपाऊँ ।
हालस म पिन िवप ीह ले िचिक सा
िव ान राि य ित ान ऐन, २०६३, िचिक सा
िव ान राि य ित ान (िश क सेवाका सत तथा
सिु वधास ब धी) िनयमावली, २०६४ साथै िचिक सा
िव ान राि य ित ान (कमचारी सेवाका सत
तथा सिु वधास ब धी) िनयमावली, २०६५ िवपरीत
ित ानमा कमचारी िनयिु ग ररहेकोले ततु रट
िनवेदनको अि तम िकनारा नलागेस म ित ान ऐन
तथा िनयमिवपरीत कुनै पिन िनयिु नगनु नगराउनु
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भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
४१ बमोिजम िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश
जारी ग रपाऊँ । साथै सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ५(क) बमोिजम ततु िनवेदनलाई
अ ािधकार िदई पेसीको िदन तोक सनु वु ाइ ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन ।

र कारण रट िनवेदकले उ लेख गन स नभु एको
छै न । िचिक सा िव ान राि य ित ानका कमचारीको
तर विृ हनबाट रोक लगाउने काम यस म ालयले
गरे गराएको छै न । यस म ालयको कारणले
िनवेदकह को नेपालको संिवधान (२०७२), मानव
अिधकारको िव व यापी घोषणाप , १९४८ तथा अ य
कानून द कुनै हकमा ितकूल असर परेको अव था
यस अदालतबाट भएको आदेश
छै न । िबनाकारण यस म ालयलाई िवप ी बनाएको
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो? वा य म ालयको िलिखत जवाफ ।
आदेश जारी हनु नपन भए आधार कारणसिहत यो
आदेश ा त भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िवप ीम येका िचिक सा िव ान राि य ित ान
िदनिभ िलिखत जवाफ िलई उपि थत हनु भनी रट वीर अ पतालको िलिखत जवाफ
िनवेदन र यो आदेशको ितिलिपसमेत साथै राखी
संिवधान तथा कानूनको पालना गन गराउने
िवप ीह को नाउँमा सूचना याद जारी गरी पठाई कायमा ित ठान किटब नै छ । िवप ीले उ लेख गरे
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार ज तो िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन, २०६३
पेस गनू ।
नेपालको संिवधानसँग बािझएको अव था छै न ।
िनवेदकह ले अ त रम आदेशको माग िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन (िश क सेवाका
गरेपिन िनवेदकह ले उठाएका िवषय िनवेदनको सत तथा सिु वधास ब धी) िनयमावली, २०६४ र
अि तम िकनारा हँदा िवचार हने नै हँदा हाल िनवेदन िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन (कमचारी
मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी ग ररहनु सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी) िनयमावली,
परेन । कमचारीको रोजगारीस ब धी हक अिधकारसँग २०६५ मूल ऐन र संिवधानको भावनािवपरीत रहेका
जोिडएको िवषय भएकोले िवषयव तक
ु ो ग भीयको छै नन् । उ िनयमावलीह मा कसैको पिन संवैधािनक
आधारमा
ततु िनवेदनलाई अ ािधकार िदई तथा कानूनी हकह मा अनिु चत ब देज लगाइएको
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनहोला
ु भ ने िमित २०७४।३।८ छै न । उ ऐन िनयमह असमानपूण, पूवा ही
को यस अदालतको आदेश ।
र भेदभावपूण छै नन् । ित ानबाट चिलत
कानूनबमोिजम स पादन हने काम कारवाहीको
िवप ीम येको वा य म ालयको िलिखत िवषयमा कानूनतः कुलपितको संल नता नहने हँदा
जवाफ
कुलपितलाई िवप ी बनाउनु पन आधार र कारणसमेत
रट िनवेदकह लाई ितकूल असर पन काय छै न । ित ानको कुलपितको हैिसयतले कानूनिवपरीत
नगरे नगराएकोले यस म ालयलाई िवप ी बनाउँदैमा कुनै काय भएको वा हन लागेको भनी रट िनवेदनमा
कुनै दािय व िसजना हने नहँदा यस म ालयको हकमा प पले उ लेख नै नभएकोले रट िनवेदकले दाबी
आदेश जारी गन िम दैन । यस म ालयलाई िवप ी िलएको िवषयमा के ही कुरा उ लेख गरी रहनु परेन ।
बनाउनु पनस मको त यगत तथा कानूनी आधार
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
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िचिक सा िव ान राि य ित ान वीर अ पतालको िनयमावली, २०६४ जारी भएपिछ ित ानलाई
िलिखत जवाफ ।
आव यक पन सबै पद तथा दरब दीमा मशः
थायी िनयु गद जाने उ े यअनु प सव थम
िवप ीम येका कायकारी प रषद् िचिक सा िव ान ट् यटु र पदमा िव ापन कािशत गरी थायी िनयिु
राि य ित ान वीर अ पतालसमेतको िलिखत िदने काय आर भ ग रएको िथयो । तर िव ापन
जवाफ
िन कनासाथ स मािनत सव च अदालतमा रट नं.
िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन, ०६७-WS-००६६ को परमादेशसमेत तथा रट नं.
२०६३ को दफा ३४ काया वयन भएको छै न भ ने ०६८-WS-००६७ को उ ेषण मु ा परी ित ानको
बेहोरा स य साँचो होइन । राि य ित ान ऐन, २०६३ िश क सेवाका सत तथा सिु वधा िनयमावली, २०६४
जारी हनपु ूव वीर अ पताल िवकास सिमित रहेको त काल काया वयनमा आउन सके न । स मािनत
बेहोरामा िववाद छै न । राि य ित ान गठन भएपिछ सव च अदालतबाट सो स ब धमा फै सला भएपिछ
िवकासतफका सबै कमचारी यस ित ानका कमचारी ित ानको सेवा आयोगले आव यक काय अगािड
कायम हन आएको हँदा ित ानले आ नो आ त रक बढाई ट् यटु र पदमा थायी िनयिु गरी सिकएको छ ।
ोतबाट तलब भ ा सिु वधा उपल ध गराउँदै आएको ा यापन सेवातफ अ य पदह मा थायी िनयिु को
छ । वीर अ पतालमा कायरत नेपाल वा य सेवा लािग वतमान प र े यअनस
ु ारको आव यक पद तथा
तथा अ य सेवाका कमचारीह लाई नेपाल सरकारले दरब दीको स दभमा अ ययन भइरहेको छ । िवप ी
वीकृित दान गरेको दरब दीअनस
ु ार अ य सेवाका रट िनवेदकह िचिक सा िव ान राि य ित ान
कमचारीह लाई नेपाल सरकारले वीकृित दान (िश क सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी) िनयमावली,
गरेको दरब दीअनस
ु ार नेपाल सरकारले नै तलब २०६४ बमोिजम सेवा वेश गरेका ा यापक
भ ा सिु वधा उपल ध गराउँदै आएको छ । हाल नेपाल होइनन् । िनजह यस ित ानको कमचारी सेवा सत
सरकारले वीकृत गरेको दरब दीमा कुल ६७९ र तथा सिु वधास ब धी िनयमावली, २०६५ बमोिजम
िचिक सा िव ान राि य ित ानमा कुल ५३५ को मेिडकल अिधकृत आठौ ँ तह ( ािविधक) पदमा िनयु
दरब दी वीकृत भएको छ ।
कमचारीह हनहु छ । हाल उहाँह लाई मेिडकल
नेपाल सरकारबाट उपल ध नेपाल वा य अिधकृतले गनपन
ु काममा बाधा अड् चन नपु ने गरी
सेवाको कमचारीलाई िव थािपत गरी ित ान आफै ँ ले अक यव था नभएस मका लािग ा यापनको समेत
यव था गन यित ठूलो जनशि त काल ा हनै िज मेवारी िदइएको हो । ित ानमा ा यापन गरेबापत
स दैन । अ पताल तथा शैि क सं थाको काय ठ प छु ै पा र िमक उपल ध गराइएको छ । ा यापन
हनस ने अव थासमेत आउन स छ । ित ानलाई सेवातफ थायी िनयिु ग रँदा िनयिु अनस
ु ार
आव यक पन कमचारीह तथा नेपाल वा य सेवा पद थापन तथा सेवा सिु वधा उपल ध हने नै छ ।
वा अ य सेवाका कमचारीह सबैलाई नेपाल सरकारले
कमचारी सेवा सत तथा सिु वधास ब धी
तलब भ ा सिु वधा उपल ध गराएमा ित ानबाटै सबै िनयमावली, २०६५ को िनयम ६३(१) देिख
कमचारीको यव थापन गन सिकने िवषयमा नेपाल ६३(१०) स म तरविृ को यव था ग रएको
सरकारसँग पटकपटक छलफल भइरहेको छ ।
छ । सोही िनयमावलीको िनयम ४८ देिख िनयम ६१
िश क सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी स म बढुवास ब धी यव था र सोको यो यता एवं
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े समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत

कायिविधको यव था ग रएको छ । कमचारीको मता
विृ को लािग िनयम ४४ देिखन ४७ स म अ ययन,
तािलम र सेिमनारस ब धी यव था ग रएको छ ।
ित ानको (िश क सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी)
िनयमावली, २०६४ को समेत िनयम ४२ देिख ४५
स म अ ययन, तािलम सेिमनारस ब धी यव था
छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम ४६ देिख िनयम ५८ स म
बढुवा, बढुवास ब धी यो यता तथा कायिविधको ट
यव था ग रएको छ ।
िवप ी रट िनवेदकह ले कमचारी सेवा सत
तथा सिु वधास ब धी िनयमावलीको िनयम ५२(४)
(ख) बमोिजम अ थायी वा करार सेवाको सेवा अविध
जोिडएन भ ने कुरा िनराधार हो । िनयमावलीको
५२(४)(ख) को यव था बढुवा योजनको लािग
मा हो । अ थायी वा करार सेवा अिवि छ न राखी
समान सेवाको समान पदमा थायी िनयिु भएमा
य तो अ थायी वा करार सेवाको कमचारी आ त रक
बढुवा हँदा य तो अ थायी वा करार सेवाको कुल
अविधलाई पचह र ितशत सेवा अविध गणना
ग रनेछ भ ने ावधान हो । एक पटक सो अविध जोडी
ा अंकका आधारमा बढुवा भएपिछ सो करार तथा
अ थायी पमा सेवा गरेको बेहोरा नोकरीमा जोिडने
कानूनी यव था छै न । ित ानका कमचारी बढुवा
गदा सो िनयमावली वतः काया वयन हने िवषय
हो । हाल िवप ीह कसैको पिन बढुवा हने यो यता नै
नपगु ी उि लिखत यव था लागू भएन भ ने अव था
िव मान छै न ।
िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन,
२०६३ को दफा ३ बमोिजम गिठत यस ित ानलाई
ऐनको दफा ६ ारा सु पेको िज मेवारी पूरा गन
आव यक िनयमह बनाई लागू गन, काया वयन
गन स ने गरी ित ान ऐनको दफा ३५ ले अिधकार
िदएको छ । वा य सेवा वाह गनु ित ानको
मख
ु िज मेवारी हो । साथै अ ययन, अ यापन

तथा अनस
ु धानको कायमा समेत यस ित ानको
िज मेवारी रहेको छ । ित ानले पूरा गनपन
ु कुनै
पिन दािय व र िज मेवारी ित ानबाट नग रएको वा
भेदभाव ग रएको अव था छै न । ित ानको कमचारी
सेवा सत तथा सिु वधास ब धी िनयमावली, २०६५ को
िनयम ६३(१), िनयम ७ लगायत िनयमह संिवधान
तथा मूल ऐनसँग बािझएको छै न । मानवअिधकारको
िव व यापी घोषणा १९४८, नाग रक तथा राजनीितक
अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप १९६६,
स मािनत सव च अदालतबाट
ितपािदत
िस ा तसमेतको आधारमा कुनै पूवा ह, भेदभाव
तथा कुनै कारको असमान यवहार यस ित ानबाट
भएको नहँदा िवप ीह को झठु ा कपोलकि पत एवं
िनराधार रट िनवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज
ग रपाउँ भ ने िवप ी कायकारी प रषद,् िचिक सा
िव ान राि य ित ान, वीर अ पतालसमेत ३ को
िलिखत जवाफ ।
कानून यवसायीह को बहस बेहोरा
िनयमबमोिजम दैिनक तथा सा तािहक मु ा
पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ामा रट िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा डा. ी िभमाजनु आचायले िवप ीह ले
िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन, २०६३
आइसके को र उ ऐनको दफा ३४ ले ट पमा
ऐन ार भ हँदाका बखत अ पतालमा कायरत नेपाल
वा य सेवाका कमचारीह म ये ित ानमा काम
गन चाहने कमचारीले यस ऐनअ तगत बनेको कमचारी
सेवास ब धी िनयम ार भ भएको िमितले ६ मिहनािभ
वा य तथा जनसं या म ालयमा िनवेदन िदनपु न
यव था गरेको छ । उ ऐन काया वयनमा नै
याइएन । हालस म पिन िवप ीह ले िचिक सा
िव ान राि य ित ान ऐन, २०६३, िचिक सा
िव ान राि य ित ान (िश क सेवाका सत तथा
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सिु वधास ब धी) िनयमावली, २०६४ समेत त काल
काया वयन गरी नेपाल वा य सेवालगायत अ य
सेवाका कमचारीह को राि य ित ानमा काजमा
रहने गलत प रपाटीको अ य गनु भनी िवप ीह को
नाउँमा परमादेश जारी होस् भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट िव ान्
सह यायािधव ा ी रेवतीराज ि पाठीले िचिक सा
िव ान राि य ित ानमा कमचारीको तरविृ
हनबाट रोक लगाउने काम नेपाल सरकार, वा य
म ालयले गरे गराएको अव था नहँदा ततु रट
िनवेदन खारेज होस् भनी बहस गनभयो
। िवप ी
ु
िचिक सा िव ान राि य ित ानको तफबाट िव ान्
अिधव ा य ी ओम साद थपिलया र ी संजीव
आचायले ा यापकह लाई शासिनक कमचारीको
हैिसयतमा रािखएको नभई आठौ ँ तहमा कायरत
िनवेदकह लाई मेिडकल अिधकृतले गनपन
ु काममा
बाधा नपु ने गरी अक यव था नभएस मका लािग
ा यापकको समेत िज मेवारी िदएको हो । कमचारी
सेवा सत तथा सिु वधास ब धी िनयमावली, २०६५
को िनयम ६३(१) देिख ६३(१०) स म तरविृ को
यव था ग रएको छ । सोही िनयमावलीको िनयम ४८
देिख ६१ स म बढुवास ब धी यव था र सोको यो यता
एवं कायिविधको यव था ग रएको छ । ित ानका
कमचारी बढुवा हँदाका बखत उ िनयमावली वतः
काया वयन हने िवषय हो । हाल िवप ीह कसैको पिन
बढुवा हने यो यता नै पगु ेको नहँदा िनयम काया वयन
भएन भ ने औिच य नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज
हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।

देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िचिक सा
िव ान राि य ित ान ऐन, २०६३ जारी भई
सोको काया वयनका लािग िचिक सा िव ान राि य
ित ान (िश क सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी)
िनयमावली, २०६४ र िचिक सा िव ान राि य
ित ान (कमचारी सेवाका सत तथा सिु वधास ब धी)
िनयमावली, २०६५ समेत जारी भएको छ । उ
िनयमावलीह काया वयन गरी सेवा सिु वधा
िदनु पनमा निदएको हँदा उ िनयमावलीह पूण
काया वयन गन गराउन परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन िजिकर देिख छ । िचिक सा िव ान राि य
ित ान ऐन, २०६३ तथा िचिक सा िव ान राि य
ित ानस ब धी िनयमावलीह काया वयनमा रहेका
छन् । अवकाश भएका नस, ािविधक र डा टरह
उपदानको सिु वधा नपाई घर जानु परेको भ ने बेहोरा
स य साँचो होइन । ित ानमा थायी नोकरी गरी
अवकास भएका कमचारीह लाई उपदान उपल ध
गराइएको छ । कस-कसले उपदान पाएनन् िवप ीले
खल
ु ाउन स नु भएको छै न । ित ानबाट कुनै पूवा ह,
भेदभाव तथा कुनै असमान यवहार भएको छै न
भ नेसमेत बेहोराको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
३. िचिक सा िव ान राि य ित ान ऐन,
२०६३ को दफा ३४ को उपदफा (१) मा “यो ऐन
ार भ हँदाका बखत अ पतालमा कायरत नेपाल
वा य सेवाका कमचारीह म ये ित ानमा काम
गन चाहने कमचारीले यस ऐनअ तगत बनेको कमचारी
सेवास ब धी िनयम ार भ भएको िमितले ६ मिहनािभ
वा य तथा जनसं या म ालयमा िनवेदन
िदनुपनछ” भ ने यव था रहेको छ । उपदफा (२)
ठहर ख ड
मा “उपदफा(१) बमोिजम िनवेदन िदने कमचारीलाई
अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम नेपाल सरकारले ित ानको कमचारीको पमा रहने
परमादेशलगायतका कुनै कारको रट आदेश जारी वीकृित िदएमा य ता कमचारी ित ानको कमचारी
हनपु न हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न मािननेछ” भ ने यव था रहेको देिख छ । उपदफा (३)
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मा "उपदफा (२) बमोिजम ित ानमा रहने कमचारीले
वा य सेवामा काम गरेको सेवा अविध ित ानको
सेवा अविधमा गणना हनेछ” भ ने कानूनी यव था
रहेको छ । काया वयन ि थिततफ ि टगत गदा दश
वषभ दा पिहले जारी भएको ऐनमा रहेको उि लिखत
ावधानअनस
ु ार अ पतालमा कायरत वा य
सेवाका कमचारीह लाई ित ठानतफ समायोजन
गन स ब धमा कुनै ठोस र उ लेखनीय काम कारवाही
भएको देिखन आएन ।
४. िचिक सा िव ान राि य ित ठान ऐन,
२०६३ को दफा ३५ ले िदएको अिधकार योग गरी
िचिक सा िव ान राि य ित ान (कमचारी सेवा सत
तथा सिु वधास ब धी) िनयमावली, २०६५ बनेको
र उ िनयमावली, २०६५ को िनयम ७ बमोिजम
सात र आठ तहका लािग काय मता मू याङ् कन
तथा आ त रक ितयोिगता मक परी ाबाट पदपूित
हने यव था रहेको पाइएन । यसैगरी िनयम ६३(१)
मा तरविृ स ब धी यव था रहेको देिख छ ।
सो यव थाअनस
ु ार अ य सबै तहमा सो तहभ दा
त लो तहबाट तरविृ हने गरी यव था ग रएको
देिख छ । तर आठ तहबाट नव तहमा तरविृ हने
गरी ावधान समावेश ग रएको देिखन आएन । के कुन
उ े य ाि तका लािग यस कारको यव था ग रएको
हो भ ने स ब धमा िवप ीह बाट कुनै तकपूण कारण
ततु हन आएको देिखँदैन । यिद कुनै मनािसब
ािविधक कारण छै न भने यसरी आठ तहबाट नव
तहमा तरविृ नग रँदा आठ तहका यि ह को
विृ िवकास पाउने वैध अपे ा पूरा नहने अव था
रहने देिख छ । तसथ यो र ता पूित गनतफ समेत
िववेकसङ् गत पमा यव था िमलाउनु पन अव था
देिखएको छ ।
५. िचिक सा िव ानको े मा उ च तरीय
अ ययन र अनस
ु धानको यव था गरी द
जनशि उ पादन गन र सवसाधारण जनतालाई

गणु तरीय वा य सेवा उपल ध गराउनको लािग
िचिक सा िव ान राि य ित ानको थापना भएको
देिख छ । रट िनवेदकह ले ित ठानमा Faculty
यव था नभएकोस ब धी
नसमेत उठाएको
देिख छ । िचिक सा िव ान राि य ित ठानलाई
एउटा ाि क सं था (Academic Institution) को
पमा िवकास गन ऐनको मनसाय रहेको पाइ छ ।
यसरी खडा ग रएको ित ठानको आव यकताअनस
ु ार
Faculty यव था ग रनु वा छनीय देिख छ । तर
हालस म ित ठानमा Tutor को यव थास म
ग रएको, Faculty को काय आमि त िश कबाट
गराउने ग रएको, िचिक सकलाई ा यापनको
काममा लगाएको, तर ा यापकको पमा िनयु भने
नग रएको अव था छ भ नेसमेतका िजिकरह
ततु
हन आएको पाइयो । ित ठानस ब धी ऐन जारी भएको
दश वष यितत भइस दा पिन ित ठानमा आव यक
हने आधारभूत Faculty िवकास ग रएको नदेिखएबाट
ऐनको भावकारी काया वयनमा वि छत सि यता
अपनाएको अव था देिखन आएन ।
६. िचिक सा िव ान राि य ित ठानको
काम कारवाही र सस
ु चालन गन कुरा आम
मािनसको वा यसँग स बि धत संवेदनशील िवषय
देिख छ । जन वा यस ब धी मह वपूण िवषय
भएकोले िचिक सा िश ा तथा िचिक सा सेवा दवु ै
प मा गणु तरीयता र स मता कायम ग रनु वा छनीय
छ । यव थापनस ब धी यवहा रक सिु वधा वा
असिु वधालाई अगािड सारेर िचिक सा िश ा र सेवामा
स मता तथा गणु तरीयता कायम गराउने दािय वबाट
पि छन िम दैन । मािनसको बाँ न पाउने हकसँग
स बि धत िवषय भएकाले िचिक सा िव ानस ब धी
अ ययन, अ यापन गदा गराउँदा िनि चत मापद ड
पूरा गनु अिनवाय देिख छ । यो गरे पिन हने, नगरे
पिन हने काम चलाउ कृितको र औपचा रकता
िनवाह गन िवषय होइन । यसैले िचिक सा िश ा
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र सेवालाई भरपद , तरीय र स म तु याउनका
लािग कानून ारा िनधा रत ि या अपनाउँदै
अिधकतम यास िनर तर कायम रा न ज रत
रहने गदछ । ततु िववादको स दभमा िवचार गदा
िचिक सा िव ान अ ययन तथा िचिक सक य सेवा
दानसमेतका कायका लािग व थ ित पधाको
वातावरण िनमाण गरी उ चतम तरीय सेवा दान
गन वाय ता दान गन अिभ ायले िचिक सा िव ान
राि य ित ठान ऐन जारी भएको देिख छ । उ
ऐनअ तगत के ही िनयमावलीह समेत बनेका छन् ।
यसरी बनेका िनयमावलीह मा के ही अ यवहा रक र
योग गन ट हन नसके का ावधानसमेत रहेको
देिखएको छ । य ता सम िवषयमा नीितगत प ता
कायम गरी कानूनी सधु ार ि या अगािड बढाउन
आव यक देिख छ । यसैगरी बनेका ऐन, िनयमलाई
उ े यमूलक तवरबाट भावकारी पमा काया वयनमा
याउनु पन अक मह वपूण प रहेको छ । कानूनको
िनमाण भएपिछ यसको भावकारी काया वयन हनु नै
पदछ । यव थापनस ब धी किठनाई देखाएर कानून
काया वयन हन नसके को कुराको औिच य पिु हन
स ै न । कानून िनमाण हने तर काया वयन नग रने
अव था देखा प यो भने यसबाट कानूनपरायणताको
सं कार िनमाण नहने, कानूनलाई छ ने विृ
बढ् न जाने र कानूनको शासन कमजोर ब ने खतरा
रह छ । यो अव था िन चय नै शोभनीय हँदैन । यसैले
पिन िचिक सा िव ान राि य ित ठान ऐन, २०६३
र सो ऐनअ तगत बनेका िविभ न िनयमावलीह मा
रहेका कमी कमजोरीमा सधु ार गरी काया वयनमा
भावका रता सिु नि चत ग रनु आव क देिखएको छ ।
७. मािथ उि लिखत कुराह लाई
म यनजर राखी अब यसमा के क तो कारको
आदेश जारी गन हो भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु
हन आएको छ । िनवेदकह ले िविभ न नह
उठाई “परमादेशलगायत अ य उपयु आदेश” जारी

होस् भनी माग गरेको देिख छ । यसरी उठाइएका
नह म ये उपदानको भु ानी तथा अ थायी वा
करार सेवामा रहेको अविधको गणनास ब धी न
उठाएको भए पिन कोही कसैलाई यस कारको
सिु वधाबाट वि चत ग रएको टा त ततु हन आएको
पाइएन । उि लिखत सिु वधा िनयमअनस
ु ार दान गरी
आएको भनी िवप ीह बाट िजिकर ततु हन आएको
देिख छ । तसथ उपदान र करार वा अ थायी सेवा
अविध गणना गन स ब धमा कुनै कारको रट आदेश
जारी गनपन
ु औिच य देिखन आएन । िनवेदन बेहोरालाई
सम मा ि गत गदा सारतः नीितगत िवषयको न
उठाएको पाइयो । िनवेदकह म ये कसैको कानून
द हकमा आघात पु ने गरी कुनै काय भएको
भ ने िनि चत िजिकर ततु हन आएको देिखएन ।
बढुवाका सतह को यव था, ित ठानको Faculty
िवकास, सेवाका सत र सिु वधाको यव थालगायतका
जनशि यव थापनस ब धी कुराह मा ग रनपु न
सधु ारका िवषयमा
न उठाइएको अव था
देिख छ । यस कारको नीितगत यव थापनको
िवषयमा परमादेशको आदेश जारी गरी िनवेदकह को
कुनै कारको हकको चलन गराउन पन अव था
नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम परमादेश जारी गनु
मनािसब देिखएन ।
८. मािथ िववेचना ग रएअनस
ु ार िचिक सा
िश ा र िचिक सा सेवामा गणु तर, स मता र
भावका रता कायम गनस ब धी कितपय मह वपूण
िवषयमा न उठाई िनवेदन ग रएको देिख छ ।
िचिक सा िव ान राि य ित ठान ऐन, २०६३
जारी भएको १० वष यितत हँदास म पिन उ
ऐनलाई भावकारी पमा काया वयनमा न याउनक
ु ो
औिच य पिु हँदैन । ित ठानको Faculty िवकासतफ
कुनै कदम चािलएको देिखँदैन । ऐनअ तगत बनेका
िनयमह मा के ही असङ् गितह पिन देिखएका
छन् । य ता सम िवषयमा त काल सधु ार
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गनु वा छनीय छ । िचिक सकह लगायतका
नणय नं . ९९६९
कमचारीह को तरविृ (विृ िवकास) लगायतका
िवषयमा िनयमावलीह मा सधु ार (संशोधन) गन तथा
तुत मु ामा गोपनीयताको लािग पीिडतको
ऐन, िनयमको काया वयनमा भावका रता कायम गन
प रवारको सद यको नाममा .................
थप सि यता अपनाउनसमेत आव यक देिखएको
रािखएको छ ।
छ । तसथ िचिक सा िव ान राि य ित ठानस ब धी
- स पादक
िनयमावलीह मा रहेका अनपु यु , असङ् गत र
अ यावहा रक ावधानह मा सधु ार वा प रमाजन
सव च अदालत, संयु इजलास
(संशोधन) गरी ित ठानस ब धी ऐन, िनयममा रहेका
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
सम ावधानह को काया वयन भावकारी पमा
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
हने यव था िमलाउन र िचिक सा िव ानको
फै सला िमित : २०७४।१।२८
अ ययन अ यापन गन गराउने कुरालाई तदथवादी
०७१-CR-११८५
(adhocism) शैलीमा नभएर आम मािनसको वा य
र बाँ न पाउने अिधकारको संर ण गन रा यको
मु ाः जबरज ती करणी
दािय व ित संवेदनशील र उ रदायी भएर आव यक,
उपयु र भरपद यव था अिवल ब िमलाउनु भनी पनु रावेदक / ितवादी : अछाम िज ला जनालीकोट
िवप ीह का नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी हने
गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार शाखा
ठहछ । ततु आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
अछाममा कै दमा रहेको िड ली वाँरसमेत
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
िव
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
यथ / वादी : शाि त धामी (प रवितत नाम) को
ु ाई िदनू ।
जाहेरीले नेपाल सरकार
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपकराज जोशी
§ जाहेरी िढला गरी परेको कारण स ब धमा
िववेचना गदा पीिडतको प रवेशतफ पिन
इजलास अिधकृत : शकु तला काक
िवचार पु याउनपन ह छ । अिश ा, अभाव,
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभु म् ।
अ ानतासमेत रहेको समाजमा िढला गरी
जाहेरी पदमा सोही कारणले मा वारदात
नै नभएको िन कषमा पु दा अ यायको
पृ ठपोषण गरेसरह हन जाने ।
( करण नं.५)
&
§ गाउँ समाजको प रवेश, ग रबीसमेतका
कारणले सामािजक भाव, दबाब वा
आिथक लोभमा परी वारदात नै नभएको
भनी िनवेदन पनुलाई अ वाभािवक मा न
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िम दैन । वा तवमा, कुनै पिन वारदात
स ब धमा भएको अनुस धानको नितजा
नै कसरु भए नभएको त य िनधारण गन
मह वपूण कसीको पमा रहेको ह छ ।
पिछबाट कसरु दार होइन भनी िनवेदन
परेको वा ितवादीलाई सफाइ िदई बकप
गरेकै आधारमा मा सफाइ िदने हो भने
याय यव थाको उपहास हन जाने ।
( करण नं.६)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी सि जव कुमार लामा
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु फै सला गनः
मा.िज ला या. ी िव णु साद अयाल
अछाम िज ला अदालत ।
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. या. ी भानभु शमा यौपाने
मा. या. ी िहमालयराज पाठक
पनु रावेदन अदालत डोटी ।
फै सला
या.ओम काश िम : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको
े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त त य एवं ठहर यस कार छःिमित २०६८।११।२४ गतेका साँझितर नाम
प रवितत राधा धामी गाउँको पटकानी भ ने ठाउँमा
होली जा ा हेन गइ घर फक आउने ममा बाटोमा
पन वडघारी खेतमा पगु ेपिछ अिभयु ह रोचक कुँवर,
िड ली वाँर, वु कुँवर, राके श कुँवरसमेत जना ४

िमली िनज पीिडतलाइ जबरज ती पमा समाइ िनजको
मख
ु समेत ब द गरी सामूिहक पमा जबरज ती करणी
गरेको हँदा िनजह लाइ कानूनबमोिजम कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६८।११।२४ गते साँझ म गाउँको
पटकानीमा होलीको जा ा हेन गएक िथएँ । होली
जा ा हेरी राित घर आउने ममा बाटोमा वु कुँवर,
िड ली वाँर, राके श कुँवर, रोचक कुँवरसमेत जना ४
ले तँलाइ घरस म पु याइिद छु भनी मलाइ समाइ जौ
बारीमा प टाइ मेरो मख
ु समेत थनु ी जबरज ती पमा
पालैपालो गरी सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेका
र घटनाबारे कसैलाइ भिनस् भने तेरो यानसमेत
जान स छ भनी यान मान ध क समेत िदएको हँदा
आ नोसमेत बेइ जत ह छ भ ने डरले सु मा मैले
घटनाबारे कोही कसैलाइ भनेक िथइनँ । के ही िदनपिछ
मेरी भाउजूले सो दा मैले घटना भएको कुरा बताएपिछ
िनज भाउजूले जाहेरी गरेक हन् भ ने पीिडत राधा
धामीले अनस
ु धान अिधकारीसम ग रिदएको
कागज ।
अछाम जनालीकोट गा.िव.स वडा नं. ४
बडधाराि थत पूवमा हकस भल
ु को जौ बाली पि चममा
ऐ. कै जौ वाली उ र पटकानी बजारबाट पीिडतको घर
जाने क ची बाटो, दि ण उपे वाँरको २ िमटर टाढा
गोठ छाना रहेको यित ४ िक लािभ हकस भल
ु को
जौ बारीमा िड ली वाँरसमेतले बला कार गरेको भनी
बताएको उ घटना थलमा रहेको जौ भाँिचएका जु ा
तथा च पलका छापह रहेका र उ जौ बारीमा पहे ँलो
रातो रंगको पोतेका ज ता दानाह (टु ा) रहेका सोही
ठाउँमा सेतो धागोमा पहे ँलो रातो रंगको पोते छुटेको
अव थामा फे ला परेको भ ने घटना थल कृित
मचु ु का ।
नाम प रवितत राधा धामी िमित
२०६८।११।२४ गते राित होली हेन गाउँको पटकानी
गएक र २५ गतेका िबहान पेट दु यो भनी भ दै
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िथइन् । मैले छोरा िदपे लाइ सोधपछ
ु गदा छोरा
िदपे ले वडघारीि थत जौ बारीमा कुँवरका के टाह ले
फुपूलाइ छोपेको िथयो भनी बताएपिछ सोधपछ
ु
गदा राके श कुँवर, िड ली वाँर, रोचक कुँवर, वु
कुँवरसमेत िमली मलाइ जबरज ती करणी गरेका
हन् भनी पीिडतले मलाइ बताएक हन् । डर, धाक
ध क का कारण भ न नसके क रिहछ भ ने अनस
ु धान
अिधकारीसम परु नबहादरु
वाँरले ग रिदएको
कागज ।
िमित २०६८।११।२४ गते म पिन
पटकानीमा होली हेन गएको िथएँ । घर आउने ममा
राके श कुँवरसमेतले फुपूलाइ समाती बाटोबाट तलितर
िलइरहेका िथए । डरले म घर आएर सिु तहाले ँ फुपू कित
बेला घर आइन् थाहा भएन । पिछ फुपूलाइ आमाले
सोधपछ
ु गदा होली हेरी घरमा आउने ममा वडघारी
जौ बारीमा वु कुँवर, रोचक कुँवर, िड ली वाँर,
राके श कुँवरसमेतले जबरज ती करणी गरेका हन्
कसैलाइ भनीस् भने मारी िद छु भनेकोले मैले कसैलाइ
भ न सिकन भनी फुपूले आमासँग भनेक हन् भ ने
अनस
ु धान अिधकारीसम बिु झएका ................ले
गरेको कागज ।
यसमा िमित २०६८।११।२४ गतेका राित
मलाइ सामूिहक पमा जबरज ती करणी गन मेरो
अगािड खडा गरी राखेको १० जनाम ये एकै पंि मा
उिभएका दायाँतफबाट २ जना रोचक कुँवर र राके श
कुँवर हन् र बायाँतफबाट ८ जना को बायाँतफ रहेका
९ औ ं जना िड ली वाँर र १० औ ं जना धु कुँवर हो
भनी राधा धामीले गरेको िमित २०६८।१२।१२ को
सनाखत मचु ु का ।
िमित २०६८।११।२४ गतेका राित नाम
प रवितत राधा धामी पटकानीबाट होली हेरी घर
आउने ममा वडघारी ि थत जौ बारीमा राके श
कुँवर, रोचक कुँवर, िड ली वाँर, वु कुँवरसमेत
चार जनाले सामूिहक जबरज ती करणी गरेका हनाले

िनज ितवादीह लाइ हदैस मको सजाय हनपु छ भ ने
अनस
ु धान अिधकारीसम बिु झएक माया वाँरले
गरेको कागज ।
िमित २०६८।११।२४ गते रातमा होली हेन
पटकानी भ ने ठाउँमा गएको र यहाँ वु कुँवर, रोचक
कुँवरसँग भेट भयो र के ही िछनपिछ राके श कुँवरसँग
भेट भएपिछ हामी सबैजना पीिडतको घर जाने बाटोितर
कुरी बसेको समयमा पीिडत ए लै घर आउन लागेको
समयमा समा न खो दा िनज पीिडतले हो-ह ला गरी
भा ने ममा िनजको कुतासमेत याितएको हो । िनज
पीिडतलाइ हामीह ले पूवयोजना बनाई चारै जनाले
पालैपालोसँग जबरज ती करणी गरेका ह भ नेसमेत
बेहोराको अनस
ु धान अिधकारीसम अिभयु
िड ली वाँरले गरेको बयान कागज ।
िमित २०६८।११।२४ गते साँझ होली
हेन गएको समयमा राके श कुँवर, वु कुँवर, िड ली
वाँरसँग भेट भएको िथयो । होली हेन ठाउँमा चारै
जनाले र सी खाय । राधा धामीसँग कित बेला घर
जाने हो भनी सो दा पीिडतले म ए लै घर जाने हो
भनेपिछ राके श कुँवर, िड ली वाँरसमेतसँग भ दा
हामी चारै जना जाउँ भनी िनज पीिडतको घर जाने
बाटोमा पख बसेका िथय । पीिडत ए लै आएपिछ
वडघारीि थत जौ बारीमा वु कुँवर, िड ली वाँरले
िनज पीिडतलाइ समाती प टाइ वु कुँवरले पिहला
करणी गरेको र यसपिछ िड ली वाँर र राके श कुँवर
र मैले अि तममा करणी गरेको हँ । करणी ग रसके पिछ
गाउँघरमा कसैसगँ नभ नु भनी िड ली वाँरले
.१००।- िदएको िथयो भ नेसमेत बेहोराको अिभयु
रोचक कुँवरले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
बयान कागज ।
िमित २०६८।११।२४ गते राित पटकानीमा
होली हेन गएको समयमा रोचक कुँवर, िड ली
वाँरसमेतसँग भेट भएकोले रोचकले के टी पट् याएको
छु भनेकोले हामी चारै जनाले आज यसलाइ करणी
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गनपछ
ु भनी चारै जनाले अिलअिल र सी खाइ
पीिडतको घर जाने बाटोमा पख बसी पीिडत आएपिछ
िनजलाइ जबरज ती पमा समाती हामी चारै जनाले
सामूिहक जबरज ती करणी गरेका ह भ ने अिभयु
राके श कुँवर र वु कुँवरसमेतले एकै िमलान हने गरी
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िमित २०६९।११।२४ गते साँझ पीिडत होली
हेन गएक र घर फक आउने ममा वडघारीि थत जौ
बारीमा वु कुँवर, राके श कुँवर, रोचक कुँवर, िड ली
वाँरसमेत चारै जनाले पीिडतलाइ सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको हँदा िनजह लाइ
कानूनबमोिजम हदैस मको सजाय हनपु छ भ ने
िशव बोगटीसमेत जना ५ ले ग रिदएको व तिु थित
मचु ु का ।
िमित २०६८।११।२४ गते राित गाउँमा
होलीको मेला हेन गइ घर फिकने ममा बीच बाटोमा
ए लै रहेक पीिडत नाम प रवितत वष १५ क
नाबािलका राधा धामीलाइ ितवादीह रोचक कुँवर,
िड ली वाँर, राके श कुँवर, वु कुँवरसमेत जना ४
ले सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरी मल
ु क
ु ऐन
जबरज ती करणीको १ नं. ले प रभािषत ३(३) नं. ले
कसरु ज य काय भए गरेको देिखँदा य तो कसरु ज य
काय गन िनज ितवादीह लाइ सोही महलको ३(३)
नं. अनस
ु ार सजाय गरी ४ जना भई सामूिहक बला कार
गरेकोमा सोही महलको ३(क) नं. बमोिजम थप सजाय
गरी ऐ.को १० र १०(ग) नं. बमोिजम ितवादीह बाट
पीिडतलाइ ितपूितसमेत िदलाइ भराइ पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको अिभयोग मागदाबी ।
पीिडत राधा धामीक भाउजू घरमा र सी
बनाउँिथन् हामीले र सी नबनाउनहु ोस् भनेका
िथयौ ँ । सोही रसइवीका कारण हामीह का नाउँमा
जाहेरी दरखा त िदएक हन् । पीिडतलाइ जबरज ती
करणी गरेको होइन । हरीह ले कुटिपट गरेको हँदा
डरले जबरज ती करणी गरेको हो भनी बयान िदएका

ह भ नेसमेत बेहोराको ितवादी रोचक कुँवरको सु
अदालतमा भएको बयान ।
िमित २०६८।११।२४ गते साँझ म पिन होली
हेन गएको िथएँ । पीिडत राधा धामीलाइ पिन जा ामा
देखेको िथएँ । मसमेत भइ जबरज ती करणी गरेको
होइन । मसमेत ४ (चार) जनाले जबरज ती करणी
गरेको भए तु तै जाहेरी गनपन
ु िथयो । १७ िदनपिछ
जाहेरी भएकोले मलाइ फसाउन मा जाहेरी िदएक
हन् भ नेसमेत बेहोराको ितवादी वु कुँवरको सु
अदालतमा भएको बयान ।
िमित २०६८।११।२४ गते म पटकानीमा
होली हेन गएको िथएँ । राित आ नो घरमा आइ
सिु तहाले ँ । मैले उ राित पीिडत राधा धामीलाइ
जबरज ती करणी गरेको भनी मेरा नाउँमा िदएको
जाहेरी दरखा त झु ा हो । झु ा जाहेरी िकन िदएक
हन् मलाइ थाहा छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िड ली वाँरको सु अदालतमा भएको बयान ।
िमित २०६८।११।२४ गते साँझ गाउँको
पटकानीमा होली हेन गएको िथएँ । पीिडत राधा
धामी कहाँ िथइन्, मलाइ थाहा छै न । सो राित मैले
पीिडतलाइ जबरज ती करणी गरेको भनी मेरा नाउँमा
िदएको जाहेरी दरखा त झु ा हो । म िनद ष मािनस
हँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी राके श कँु वरको सु
अदालतमा भएको बयान ।
पीिडत राधा धामीलाइ ितवादी राके श
कुँवर, रोचक कुँवरले जबरज ती करणी गरेको
होइन । पीिडतको घरमा अवैध र सी बनाउने गन गरेको
िथयो । ितवादीह ले र सी ब द गराउन खो दा
िववाद भएको िथयो । सोही कारणबाट ितवादीउपर
जाहेरी िदएको हो । सो जाहेरी झु ा हो भ ने रोचक
कुँवर, राके श कुँवरका सा ी मकर कुँवरको बकप ।
सो घटना य पमा मैले देखेको
होइन, सनु ेअनस
ु ार िड ली वाँरसमेतका ४ जना
ितवादीह ले पीिडत राधा धामीलाइ होलीको मेलामा
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एका त ठाउँमा छोपी जबरज ती करणी गरेका र सो
काय कसैलाइ नभ नु भनी पीिडतलाइ धाक ध क
िदएको भ ने मैले सनु ेको हो य तो काय गनलाइ
हदैस म सजाय हनपु छ भ ने बिु झएका मदन भल
ु को
बकप ।
िमित २०६८।११।२४ गते राित फुपूलाइ
ितवादीह ले हातपात गरी जबरज ती करणी गरेको
हो भनी छोरा ................ले भ दा मैले न द पीिडत
राधालाइ सोधपछ
ु गदा पिहला वु कुँवरले मलाइ
समाती प टाइसके पिछ चारै जना ितवादीह ले पालै
पालोसँग मलाइ जबरज ती करणी गरी यो कुरा ितमीले
ित ा दाइ भाउजू कसैलाइ भनी जानकारी गराएमा
ितमीलाइ मारी िद छौ ँ भनेका हँदा डरले मैले कसैसगँ
भ नसके क होइन भनी न दले मसँग बताएक हन् भ ने
जाहेरवाली नाम प रवितत शाि त धामीको बकप ।
िमित २०६८।११।२४ गते राित पीिडत राधा
धामीलाइ ितवादी राके श कुँवरले जबरज ती करणी
गरेको हँदा कारवाही ग रपाउँ भ ने जाहेरी दरखा त
झु ा हो । राके श कुँवरसमेतका मािनसले मिदरा
उ पादन गन ब द गन खो दा यसको रसइवीले
ितवादी राके श कुँवरको नाममा जाहेरी िदएक
हन् । िनजले पीिडतलाइ जबरज ती करणी गरेको
होइन भ ने ितवादी राके श कँु वरका सा ी नरे
भाटको बकप ।
ितवादी वु कुँवरले पीिडत राधा धामीलाइ
जबरज ती करणी ग यो गरेन मलाइ थाहा छै न तर वु
कुँवर िमित २०६८।११।२४ गते राित मसँगै िथयो भ ने
ितवादी वु कुँवरका सा ी िवरे कुँवरको बकप ।
ितवादी वु कुँवरले िमित २०६८।११।२४
गते राित पीिडत राधा धामीलाइ जबरज ती करणी
ग यो गरेन मलाइ थाहा छै न । ितवादी वु कुँवर
सो राित मसँगै िथयो । घरायसी झगडाका कारण
ितवादीउपर जाहेरी िदएक हन् भ ने ितवादी वु
कुँवरका सा ी पूण कुँवरको बकप ।

ितवादी िड ली वाँर र म िमित
२०६८।११।२४ गते राित तपे वाँरको पसलमा
सतु ेका िथय । ितवादी र पीिडत राधा धामीबीच
रसइवी िथयो । सोही कारणबाट जाहेरी िदएक हन् ।
पीिडत राधा धामीलाइ ितवादीले जबरज ती करणी
गरेको होइन भ ने ितवादी िड ली वाँरको सा ी
लोके वाँरको बकप ।
िमित २०६८।११।२४ गते गाउँको पटकानीमा
होली जा ा हेरी राित १२ बजेको समयमा घरमा आउन
लागेक िथएँ । वडघारी भ ने ठाउँमा पगु ेपिछ बाटोमा
वु कुँवर आइ ितमीलाइ घर पु याइिद छु भ दा मैले
मलाइ पु याउनु पदन भ दा िनज वु कुँवरले मलाइ
झ टी प टाइसके पिछ अ य ितवादी िड ली वाँर,
राके श कुँवर, रोचक कुँवरसमेत ३ जना आइ मलाइ
पालैपालो जबरज ती करणी गदा मेरो योिन दख
ु ी मेरो
योिनबाट रगत आइ म थलाबाट उठ् न नसक यसै
ठाउँमा प टी राखेक िथएँ । एकिछनपिछ उठी घरितर
गइ सतु ेक हँ । िनज ितवादीह ले मलाइ यो कुरा
कही ँकतै कसैलाइ भिनस् भने तलाइ मारी िद छ भ ने
ध क समेत िदएकोले मैले कसैसगँ भ नसके क िथइन
पिछ भाउजूले थाहा पाइ मलाइ सो दा मैले भनेपिछ
भाउजू शाि त धामीले जाहेरी िदएक हन् भ ने पीिडत
राधा धामीको बकप ।
म घटना भएको िदनमा क चनपरु िज ला
महे नगरमा िथएँ । मेरो भाउजूले फोन गरी उ
घटनाको बारेमा सनु ाउँदा मैले फोनबाटै हरीलाइ
खबर गनु भनेक िथएँ । पिछ घर आइ बिहनी पीिडत
राधा धामीलाइ सोधपछ
ु गदा पीिडत बिहनीले ँ दै
भिनन् िमित २०६८।११।२४ गते होली हेरी घरमा
आउने ममा वडघारी भ ने ठाउँमा पगु ेपिछ ितवादी
राके स कुँवर, रोचक कुँवर, िड ली वाँर, वु
कुँवरसमेत चार जनाले पूवयोजना बनाई पालैपालोसँग
मलाइ जबरज ती करणी गरी यो कुरा कसैलाइ भिनस्
भने मारी िदनेछ भ ने धाक ध क िदएको हँदा मैले
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
कसैसगँ भ न सिकन भनी बिहनी राधा धामीले मसँग
भनेक हन् । बिहनीको अव था रा ो िथएन । योिन
सिु नएको िथयो । पेट दःु खीरहेको िथयो भ ने बिु झएक
........................को बकप ।
िमित २०६८।११।२४ गते राित फुपू र म
होलीको जा ा हेरी घरमा आउन लागेको समयमा
बडघारी भ ने ठाउँमा पगु ेपिछ फुपू िदशा गन पछािड
रिहन् । म बाटोमा उिभएको िथएँ । िड ली वाँरले मलाइ
ट् वाफ िकिनिदयो । तँ घर गैहाल भनेपिछ म एकिछन
यही ँ लक
ु रहे ँ फुपू म मी म मी भनी कराउँदै िथइन् ।
पछी फुपूको मख
ु मा माल कोची मख
ु ब द ग रिदयो
र फुपूको शरीरका लगु ा कपडा खोली फुपूलाइ नाङ् गी
बनाई ितवादी राके स कुँवर, वु कुँवर, िड ली वाँर,
रोचक कुँवरसमेतले पालैपालोसँग जबरज ती करणी
गरेका हन् । म डरले घरमा आइ सतु े ँ । फुपू कितबेला
घर आइन् थाहा भएन भ ने बिु झएका ................को
बकप ।
पीिडत नाम प रवितत राधा धामी िमित
२०६८।११।२४ गते रातको समयमा होली जा ा
हेरी आ नो घरतफ फकने ममा बाटोमा एका त रहे
भएको मौका छोपी यी ितवादीह ले िनज पीिडतलाई
डर धाक ध क समेत िदई सामूिहक पमा पालैपालो
गरी जबरज ती गरेको भ ने िमिसल संल न कागज
माणबाट पिु ट हन आएकोले ितवादीह ले मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको १ नं. बमोिजमको
कसरु गरेकाले ितवादीम ये िड ली वाँर, वु कुँवर
र राके श कुँवरको हकमा जबरज ती करणीको महलको
३(४) नं. बमोिजम ५ वष र ऐ.को ३(क) नं. बमोिजम
५ वष गरी ज मा जनही १० वष कै द सजाय हने
ठहछ । ितवादी रोचक कँु वरलाई बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम उमेर पगु ेको
ितवादीह लाई हने सजायको आधा ५ वष कै द
सजाय हने भई िनजलाई तोिकएको सजाय त काल
भो नु नपन गरी बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को

दफा ५०(२) बमोिजम सजाय थिगत हने र जबरज ती
करणी महलको १० नं. बमोिजम ितवादीह बाट
जनही ५०,०००।- का दरले पीिडतलाई ितपूित
भराई िदने ठहछ भ ने अछाम िज ला अदालतको
िमित २०७०।५।१८ को फै सला ।
पीिडत र जाहेरवालीको घरबाट िहँडेर हरी
कायालय बयलपाटा पु न १५/२० िमनेटको समय
ला ने हँदा अछाम िज ला अदालतले भनेज तो
सामूिहक बला कारको घटना १७/१८ िदनस म लु न
िछ नस ने अव था हँदैन । १७/१८ िदनमा पीिडत,
जाहेरवाली र िनजह का आफ तले षड् य को
जाल बनु ी बनु ाउ गरी हामीह लाई फसाउनका लािग
पीिडतका लगु ा आफै ँ याती चरु ापोते फुटाई किथत
घटना थलमा याँक ती याँिकएका याितएका
बनावटी झु ा त यलाई सनाखत गरेको नाटक िवप ीले
बनाई हामीह ले जबरज ती करणी नगरेको भ ने
पीिडतको वा य परी ण ितवेदनको बेवा ता गरी
सु अछाम िज ला अदालतबाट भएको फै सला माण
ऐन, २०३१ को दफा २३(७) २५, ५४ तथा सव च
अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा तसमेतको
िवपरीत हँदा सो फै सला बदर गरी झु ा अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीह िड ली
वाँर, वु कँु वर र राके श कँु वरको पनु रावेदन अदालत
िदपायलमा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा वारदातको क रब २ ह तापिछ
जाहेरी दरखा त परेको, िढलो जाहेरी गनु परेको
पया त कारण खल
ु ेको नदेिखएको र पीिडत तथा
जाहेरवालीसमेतले झु ा जाहेरी िदएको भनी िमित
२०७०।२।१६ मा िदएको िनवेदन िमिसल सामेल
रहेको पाइयो । ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा
पीिडतको भाउजूले र सी बनाउने गरेको कारणबाट
रसइवी राखी िनयोिजत पमा फसाउनका लािग
उजरु ी गरेको भनी िजिकर गरेकोसमेतका स दभमा
सु फै सला िवचारणीय भएकाले छलफलका लािग
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अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ समेतको योजनाथ पनु रावेदन
सरकारी विकल कायालय िदपायललाई पनु रावेदनको
जनाउ िदई यथ िझकाई अ िनयमानस
ु ार गरी
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०७१।१।३० मा भएको आदेश ।
सु
अछाम िज ला अदालतले
ितवादीह लाई १० (दश) वष कै द सजाय र
ितवादीबाट जनही .५०,०००।- पीिडतलाई
ितपिू त भराउने ठहर गरेको िमित २०७०।५।१८ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत िदपायलको
िमित २०७१।३।२९ को फै सला ।
ततु
मु ामा
हामी
ितवादी
पनु रावेदकह ले ग रएको भिनएको अपराध िमित
२०६८।११।२४ गते राित भिनएको छ । जबरज ती
करणी ज तो जघ य अपराधको जानकारी १७
िदनपिछ मा ै िज ला हरी कायालय, अछाममा
जाहेरी दरखा त परेपिछ उ गाउँघरका अ य
छरिछमेकह मा थाहा जानकारी ह छ । यसभ दा
अिघ किहँकतै उ घटनाको बारेमा कोही कसैलाई
जानकारीसमेत छै न । घरनिजकै रहेको ईलाका
हरी कायालयसमेतलाई िज ला हरी कायालयमा
जाहेरी दरखा त परेपिछ मा खबर थाहा ह छ भने
यसबाट के पिु ट ह छ भने घटना घट् दै नघटी हामी
ितवादीह सँग भएको रसइवी साँ नलाई उ
जाहेरी दरखा त िदएको हो ।
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा तमा उि लिखत
बेहोरा, जाहेरवालीले मौकामा ग रिदएको कागज,
य दश वष १० को ................ले गरेको कागज,
पीिडत भिनएको यि को हरीका कागज र अदालतमा
यी ितनै जना यि ले गरी िदएको बकप का बेहोराह
फरकफरक छ । पीिडत राधा धामीको वा य परी ण

ितवेदनमा पीिडतको कुनै पिन भागमा चोटपटक
नभएको, पीिडतको हाइमेन याितएको भ ने मा
उ लेख भएको पाइ छ । पीिडत भिनएका यि लाई
हामी पनु रावेदकह ले जबरज तीसँग काय गरेको
भए, िनजको शरीरमा घा खत हनपु न, करणी भएको
भए वा य परी ण ितवेदनमा देिखनु पन िथयो ।
पीिडत पढ् दै गरेको िव ालय महे उ च मा यिमक
िव ालय, चि डका-४, बयलपाटा, अछामको िमित
२०६९।६।२६ को प ानस
ु ार पीिडत राधा धामीले
क ा ७ को वािषक परी ा िमित २०६८।११।२१ देिख
२०६८।१२।१ स म िनयिमत पमा परी ामा समावेश
भई उ ीण भएको छ । यसरी एउटा यि जसलाई ४
जना यि ह ले जबरज ती करणी गरेको भिनएको छ
ती यि ले िनयिमत पमा कसरी परी ा िदनस छ,
तर जसलाई जाहेरीमा मानिसक तथा शारी रक
अव था ठीक नभएको भनी उ लेख गरी जाहेरी िदएको
छ । जाहेरवाली शा ती धामी र पीिडत राधा धामीले
ितवादीह ले जबरज ती करणी नगरेका गाउँघरका
मािनसह ले डर ास देखाई रसइवी साँ न झु ा
जाहेरी िदई बकप गन लगाएका हन् भनी हलाकमाफत
िमित २०७०।२।१६ मा िनवेदन िदएका छन् । यसबाट
के पिु ट ह छ भने हँदै नभएको घटनालाई बनावटी
बनाई घटनाको बारेमा झु ा जाहेरी िदई कारवाही
ि या अगािड बढाएको कुरा प ह छ । फौजदारी
मु ा ज तो जघ य अपराधमा फै सला गदा त यह को
सू म पमा िव लेषण गरी गनपन
ु ह छ । सु िज ला
अदालत र पनु रावेदन अदालतको फै सलामा वा य
परी णमा हाइमेन याितएको अव थालाई जबरज ती
करणीको वारदातको माण िलएको पाइ छ । उ
ितवेदनलाई हेन हो भने पीिडतको हाइमेन के
कसरी याितएको हो भ नेबारेमा के ही उ लेख
छै न । हाइमेन याितएकोलाई मा जबरज ती
करणीको वारदातमा बिलयो माण मा न िम दैन भनी
ी सव च अदालतको पूण इजलासबाट ने.का.प.
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
२०५९, अंक ३/४, पृ ठ १२३, िन.नं. ७०६९ मा
िस ा तसमेत ितपादन भइसके को अव थामा उ
िस ा तको िवपरीत गई गरेको फै सलामा िु टपूण
रहेको छ । तसथ िमित २०७०।५।१८ को अछाम
िज ला अदालतको फै सला र सो फै सला सदर गन
गरेको पनु रावेदन अदालत डोटी, िदपायलको िमित
२०७१।३।२९ को फै सला िु टपूण रहेको हनाले बदर
गरी हामी पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार
झु ा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादीह को तफबाट यस अदालतमा
परेको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु मु ाको िमिसल अ ययन ग रयो । पनु रावेदक
ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी सि जव कुमार लामाले ततु मु ाको वारदात
भएको भनेको १७/१८ िदनपिछ मा जाहेरी परेको
छ । त काल जाहेरी नपरी िढलो गरी जाहेरी पनु नै
शंका पद छ । अ य माणबाट पिु ट नभएमा पीिडतको
क याजाली याितनल
ु े मा जबरज ती करणी गरेको
नहने भ ने सव च अदालतबाट िस ा त ितपादन
भएको छ । घटना भएको य दश भिनएका
................को हरीमा भएको बयान र अदालतमा
भएको बकप फरक छ । तसथ शंकारिहत तवरबाट
अिभयोग पिु ट नभएको अव थामा पनु रावेदक
ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत िदपायलको फै सला िु टपूण हँदा उ टी
हनपु दछ भ नेसमेत बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु ानस
ु ारको त य एवं बहस बदुँ ा रहेको
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०७१।३।२९ मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न?
र ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु नस ने हो,
होइन? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िमित

२०६८।११।२४ गतेका राित पीिडत नाम प रवितत
वष १५ क नाबािलका राधा धामीलाई िड ली
वाँरसमेतका ४ जना ितवादीह ले सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेकोले ितवादीह लाई
जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. अनस
ु ार
सजाय गरी सामूिहक बला कार गरेतफ सोही महलको
३क. नं. अनस
ु ार थप सजायसमेत गरी सोही महलको
१० र १०ग नं. बमोिजम ितवादीह बाट पीिडतलाई
ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग
मागदाबी रहेकोमा ितवादीह म ये िड ली वाँर, वु
कुँवर र राके श कुँवरको हकमा जबरज ती करणीको
महलको ३(४) नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द र ऐ. को
३क. नं. बमोिजम थप ५(पाँच) वष गरी ज मा जनही
१०(दश) वष कै द हने र ितवादीम ये रोचक कुँवर
१६ वष भ दा कम उमेर भएको देिखएकोले िनजलाई
अ य ितवादीह लाई भएको सजायको आधा
सजाय ५ (पाँच) वष कै द हने र िनजलाई तोिकएको
कै द सजाय भो नु नपन गरी थिगत हने र पीिडतले
ितवादीह बाट जनही ५०,०००।- का दरले ितपूित
भराई पाउने ठहरी अछाम िज ला अदालतबाट फै सला
भई पनु रावेदन अदालत िदपायलमा ितवादीह को
पनु रावेदन परी सु को फै सला सदर हने गरी उ
अदालतबाट फै सला भएको देिख छ । सो फै सलाउपर
िच नबझ
ततु
ु ाई ितवादीह का तफबाट
पनु रावेदन पन आएको देिखयो ।
३. पनु रावेदकह ले पनु रावेदनप मा
अपराध भएको भिनएको धेरै िदनपिछ मा ै जाहेरी
दरखा त परेकोले जाहेरी झु ा बनावटी हो, पीिडतको
वा य परी ण ितवेदनबाट हाइमेन याितएको
भिनएकोलाई मा माणमा िलएर शंकाको आधारमा
कसरु दार ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
बदर हनपु न भ ने मु य पनु रावेदन िजिकर िलएको
पाइ छ । ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरतफ
िवचार गदा िमित २०६८।११।२४ गतेका िदन गाउँमा
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९९६९ - िड ली वाँरसमेत िव. नेपाल सरकार
होली हेरी राित घर फकने ममा िड ली वाँर, वु
कुँवर, राके श कुँवर, रोचक कुँवरसिहतका ४ जना
यि ले जबरज ती पमा मेरो मख
ु समेत ब द गरी
पालैपालो जबरज ती करणी गरेका हन् भनी पीिडत
मेरो न द नाम प रवितत राधा धामीले आफूलाई
बताएको भनी नाम प रवितत शाि त धामीले िकटानी
पमा यी ितवादीह उपर जाहेरी दरखा त िदएको
देिख छ । सोही जाहेरीको बेहोरालाई पिु ट हने गरी
पीिडतले मौकामा कागज गरेको साथै अदालतमा
आई बकप गरेको देिख छ । य तै आफूउपर
सामूिहक पमा जबरज ती करणी गन यि ह
ियनै हन् भनी पीिडतले ितवादीह को सनाखत
गरेकोसमेत देिख छ । घटनाका य दश को पमा
रहेका ................ले फुपूलाई चारै जना ितवादीले
पालैपालोसँग जबरज ती करणी गरेका हन् भनी
घटनाको बेहोरा खल
ु ाई लेखाई िदएको देिख छ ।
घटना थल मचु ु कामा जौका बोटह भाँिचएका,
माटोमा खु ाका जु ा तथा च पलका छापह रहेका
र उ जौ बारीमा पहे ँलो रातो रंगका पोतेका ज ता
दानाह र पोतेको टु ा रहेको भ ने उ लेख भएको
देिख छ । यसैगरी पीिडतको वा य परी ण
ितवेदनमा हाइमेन याितएको भ ने कुरा उ लेख
भएको देिख छ । घटना मह बाट वारदात भएको
भ ने पिु ट हन आएको अव थामा पीिडतको हाइमेन
अ य कारणले Rapture भएको भ ने अथ गन िम ने
हँदनै । यसमा पिन पीिडतको वा य परी ण घटना
भएको १५ िदनपिछ मा भएकोले जाहेरी दरखा तमा
उ लेख भएअनस
ु ार भएको जबरज ती करणीको
कारणबाटै हाइमेन याितएको होइन भ न िम ने
देिखन आएन ।
४. ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा
आफूह ले पीिडतलाई करणी गरेकोमा इ कार
रहे तापिन िनजह ले अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा रातको समयमा ितवादीह चारै जनाले

पीिडतको िपछा गरी पीिडतलाई जौ बारीमा लगी
सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको भनी सािबती
बयान गरेको पाइ छ । अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको सािबती बयान कुटिपट डर ासबाट भएको
हो िक भ नलाई सो बयान अ यथा भएको भ ने
ितवादीह को िजिकर मािणत हनसके को
देिखँदनै । ितवादीह को अनस
ु धान अिधकारीसम
भएको बयान, िमिसल संल न जाहेरी दरखा त,
घटना थल मचु ु का, जाहेरवाली र पीिडतको बकप ,
वा य परी ण ितवेदनलगायतका वत
माणह बाट ितवादीह िव को अिभयोग पिु ट
भइरहेको देिखँदा शंकाको आधारमा कसरु दार ठहर
ग रएको भ ने िनजह को पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन सिकएन ।
५. जाहेरी दरखा त िढला परेको भ ने
िजिकरको हकमा िवचार गदा कानूनको हद यादिभ
नै जाहेरी पन आएको र यी ितवादीह उपर झु ा
जाहेरी िदनपु न कुनै कारणसमेत िमिसलबाट देिखएको
छै न । जाहेरी िढला गरी परेको कारण स ब धमा
िववेचना गदा पीिडतको प रवेशतफ पिन िवचार
पु याउनपन ह छ । अिश ा, अभाव, अ ानतासमेत
रहेको समाजमा िढला गरी जाहेरी पदमा सोही कारणले
मा वारदात नै नभएको िन कषमा पु दा अ यायको
पृ ठपोषण गरेसरह हन जा छ । यसमा पिन ततु
जाहेरी जबरज ती करणीको महलको ११ नं. ले
यव था गरेको हद यादिभ ै परेको देिख छ ।
६. यसैगरी पीिडत र जाहेरवालीले ततु
वारदात नै नभएको ितवादीह सँग रसइवी भएका
गाउँघरका मािनसह ले डर, ास देखाई दबाब
िदई झु ा जाहेरी तथा बकप गन लगाएका हन्
भनी हलाकमाफत िमित २०७०।२।१६ मा िदएको
िनवेदनमा उ लेख गरेको हँदा ितवादीह ले
सफाइ पाउनु पन भनी पनु रावेदक ितवादी प को
िजिकर रहेतफ िवचार गदा गाउँ समाजको प रवेश,
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
ग रबीसमेतका कारणले सामािजक भाव, दबाब वा
नणय नं . ९९७०
आिथक लोभमा परी वारदात नै नभएको भनी िनवेदन
पनलाई
अ वाभािवक मा न िम दैन । वा तवमा,
ु
कुनै पिन वारदात स ब धमा भएको अनस
सव च अदालत, संयु इजलास
ु धानको
नितजा नै कसरु भए नभएको त य िनधारण गन
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
मह वपूण कसीको पमा रहेको ह छ । पिछबाट
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
कसरु दार होइन भनी िनवेदन परेको वा ितवादीलाई
आदेश िमित : २०७४।११।२९
सफाइ िदई बकप गरेकै आधारमा मा सफाइ िदने
०७३-WO-१२३८
हो भने याय यव थाको उपहास हन जा छ । ततु
िमिसल संल न िकटानी जाहेरी दरखा त, घटना थल
िवषयः उ ेषण / परमादेश
मचु ु का, पीिडतको वा य परी ण ितवेदन,
पीिडतको बकप लगायतका माणको मू याङ् कनबाट िनवेदक : मकवानपरु िज ला नामटार गा.िव.स. वडा
पनु रावेदक ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको
नं.७ प रवितत भई कै लास गाउँपािलका वडा
पिु ट भइरहेको देिखँदा िनजह लाई अिभयोग
नं. ९ मा घर भई हाल िज ला जन वा थ
मागदाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी सु अछाम
कायालय मकवानपरु मा याब टे.अिधकृत
िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर हने गरी िमित
पदमा कायरत राजकुमार इटेनीसमेत
२०७१।३।२९ मा पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट
िव
भएको फै सला अ यथा नभई मनािसब देिखन आयो । िवप ी : सामा य शासन म ालय, िनजामती
७. तसथ, पनु रावेदक ितवादीह िड ली
कमचारी स तती छा विृ यव थापन सिमित
वाँर, राके श कुँवर र वु कुँवरलाई जबरज ती
िसंहदरबार, काठमाड समेत
करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष
कै द र ऐ.को ३ क नं. बमोिजम थप ५(पाँच) वष गरी
§ कुनै कानूनमा भएको बाधा अड् काउ
ज मा १० वष कै द सजाय र ितवादीह बाट जनही
फुकाउको यव था सो काननू बमोिजम
.५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ) पीिडतलाई
काम गदा आइपरेको कुनै बाधा अड् चन
ितपूित भराई िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत
सो कानूनको समा य यव थाले समाधान
िदपायलको िमित २०७१।३।२९ को फै सला िमलेकै
गन नसके को अव थामा योग हने िवशेष
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदन
यव था हो । सामा य कानूनी यव थाले
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
नै आइपरेको कुनै सम या समाधानको
क ा गरी िमिसल िनयमानस
बाटो देखाएको अव थामा बाधा अड् काउ
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
फुकाउको िवशेष यव थालाई जबरज ती
उ रायमा सहमत छु ।
पमा योग गन स बि धत कानूनको
या. मीरा खड् का
मनसाय रहेको मा न निम ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
§ आफूखुसी ढङ् गबाट (Arbitrarily) बाधा
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् ।
अड् काउ फुकाउको यव थालाई योग
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गन थािलयो भने यसबाट कानूनको
वाि छत उ े य हािसल हन स दैन ।
कानूनको अ य यव थाह आफैँमा प
भइरहेका बेला जबरज ती बाधा अड् काउ
फुकाउको बहानामा अनपेि त प रणाम
िनका नल
ु ाई उिचत मा न नसिकने ।
( करण नं.६)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी नेवल
चौधरी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
संिजवराज रे मी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या.ओम काश िम
: नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) अनस
ु ार दता भई
पेस हन आएको ततु िनवेदको संि त त य एवं
आदेश यस कार छ:हामी िनवेदकह िनजामती कमचारी
रहेकोमा कुनै िववाद छै न । िनजामती कमचारीह को
स तितको उ च िश ा अ ययनमा सघाउ पु याउने
उ े यले नेपाल सरकारले छा विृ िदने यव था
गरेको रहेछ । उ छा विृ लाई यवि थत गन
िनजामती कमचारीका स तितलाई छा विृ उपल ध
गराउने िनदिशका, २०७२ िनमाण भई चलनमा
समेत रहेको छ । हामी िनवेदकह म येको म
राजकुमार इटेनीको छोरा अिसम इटेनी हेट डा िसट
मकवानपरु मा २०७२ सालमा भना भई Bsc.CSIT
कोषमा अ ययनरत छा हो । उ कलेजलाई ज मा
.५,२५,०००।- फ ितनु पनछ । यसैगरी म िनवेदक
दलबहादरु खड् काको छोरा िकशोरकुमार खड् का से ट
जेिभयस कलेज काठमाड मा Bsc. CSIT कोषमा

२०७२ सालमा भना भई अ ययनरत छा हो । उ
कलेजलाई ज मा .४,७२,५००।- फ ितनु पनछ र
म िनवेदक के शव पराजल
ु ीको छोरा अिभषेक पराजल
ु ी
ि िनिट इ टरनेसनल कलेज काठमाड मा Bsc. CSIT
कोषमा २०७२ सालमा भना भई अ ययनरत छा
हो । उ कलेजलाई ज मा .५,९०,०००।- फ ितनु
पनछ ।
हामी िनवेदकह को छोराह छा विृ का
लािग छनौट भइसके पिछ कलेजलाई ितनु पन शु कको
आधारमा िनजामती कमचारीका स तितलाई छा विृ
उपल ध गराउने िनदिशका, २०७२ को दफा ३ को
उपदफा ३ को (ख) बमोिजम अिसम इटेनी र अिभषेक
पराजल
ु ीलाई .पाँच लाखभ दा बढी शु क ला ने
भएकाले िनजह ले .दईु / दईु लाख छा विृ पाउने
यसैगरी सोही िनदिशकाको दफा ३ को उपदफा ३
को (ग) बमोिजम िकशोर कुमार खड् काले . एक
लाख पचास हजार छा विृ रकम पाउने अिनवाय
कानूनी यव था रहेको छ । यसैगरी िवप ीले
आ.व.०७०।०७१ र ०७१।०७२ मा छा विृ
िवतरणस ब धी िनणय गदा िनदिशकामा भएको
कानूनी ावधानअनु प छा विृ रकम दान ग रएको
छ।
िनदिशकाको दफा १४ बमोिजम आ ान
गरेको सूचनाबमोिजम हामी िनवेदकह ले दखा त पेस
गरेकोमा हा ो छोराह को नाम आ.व.०७२।०७३ का
लािग िमित २०७३।०८।१६ का िदन अि तम नितजा
कािशत गदा िव ान िवषय िलएर अ ययन गन
िव ाथ ह को लािग छुट्याएको खु लातफको िसट
सं या २६ को वैकि पक नं. १, २ र ३ नं.मा रहेको
िथयो । तर मूल सूचीमा नाम भएको िव ाथ ह ले
छा विृ को रकम िलन नआएकोमा वैकि पकमा परेका
िव ाथ ह ले छा विृ पाउने यव था िनदिशकामा
रहेको छ । िवप ीले िनदिशकाको दफा २० बमोिजम
छा विृ को लािग छनौट ग रसके पिछ िनदिशकाको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
दफा २२ बमोिजम अ ययनरत िश ण सं थालाई
छा विृ बापत ा त हने रकम सोझै िश ण सं थालाई
भु ानी गनका लािग दफा १९ बमोिजम हामीह ले
कबिु लयतनामाको कागजसमेत ग रसके का छ ।
हामी िनवेदकह को स तितले कानूनबमोिजम
ा त गन छा विृ को रकम अ ययनरत िश ण
सं थालाई भु ानी ि या अगािड बढाउन अनरु ोध
गदा िवप ीह ले िनदिशकाको दफा ३ को उपदफा ३
को (ख) र (ग) मा भएको कानूनी ावधान र िवगतमा
भएको िनणयअनु प िनणय गनपनमा
सो नगरी
ु
कबिु लयतनामा गन नआएको िव ाथ अ ययनरत
रहेको शैि क सं थालाई ितनपन
ु शु कको आधार िलई
मु य उ मेदवारले पाउने छा विृ रकम . चौबीस
हजार बराबरको रकम मा हामी िनवेदकको छोराह
(वैकि पक उ मेदवार) लाई िदने िमित २०७३।९।२७
को िनणय नं. २ मा िनणय गरेकोले उ िनणयले
हामीलाई आघात पगु ेको छ । िमित २०७३।९।२७
को िनणय नं. २ को िनणय िनदिशकाको दफा ३
को उपदफा ३ को (ख) र (ग) मा भएको कानूनी
ावधान र िवगतमा भएको िनणयिवपरीत रहेको हँदा
उ ेषणको आदेश ारा िवप ीह ले गरेको उ िमित
२०७३।९।२७ को िनणय नं. २ लाई बदर गरी सोही
िनदिशकामा भएको अिनवाय कानूनी यव थाबमोिजम
अ ययनरत रहेको शैि क सं थालाई बझ
ु ाउनु पन
शु कको आधारमा अिसम इटेनीको हकमा .दईु
लाख, अिभषेक पराजल
ु ीको हकमा . दईु लाख र
िकशोरकुमार खड् काको हकमा .एक लाख पचास
हजार रकमह अ ययनरत िश ण सं थालाई सोझै
भु ानी गनका लािग िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
यसमा
िनवेदकको
मागबमोिजम
उ ेषणसमेतको जारी हनु नपन मनािसब आधार,
कारण र माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद
ा त भएको िमितले १५(प ) िदनिभ िलिखत

जवाफ पेस गनु भनी ततु आदेश र िनवेदन प को
ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह को नाममा याद
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध यितत
भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस
अदालतबाट जारी भएको आदेश ।
िनजामती कमचारीका स तितलाई छा विृ
उपल ध गराउने िनदिशका, २०७२ बमोिजम नै
िनजामती कमचारीका आ.व. २०७२।०७३ को
नातक तह थम वष अ ययनरत स तितह
म येबाट पिन िविभ न १० वटा िवषयमा ४००
कोटाका िव ाथ ह लाई छा विृ उपल ध गराइएको
हो । जसम ये रट िनवेदकह ले दाबी गरेको िवषय
िव ान संकायमा ४०० कोटाम ये ३५ कोटा
छुट्याइएकोमा नितजा काशनप चात् तोिकएको
यादिभ ७ जना िनजामती कमचारीका स तितह ले
िनदिशकाबमोिजमको कबिु लयतनामा गन नआएको
हँदा तीम येका वैकि पक उ मेदवारह लाई िनजामती
कमचारी स तित छा विृ
यव थापन सिमितले
िमित २०७३।९।२७ मा िनदिशकाको दफा ३३ को
अिधकार योग गरी मु य उ मेदवारले पाउने छा विृ
रकम बराबरको रकम मा वैकि पक उ मेदवारलाई
िदने िनणय गरेको हो । आव यकता र औिच यताको
आधारमा िवषय थपघट गन, छा विृ
ा त गन
िव ाथ ह को सं या यिकन गन, िनजह लाई दान
गन छा विृ रकम िनधारण गनलगायत आव यक
परेमा दफा ३३ बमोिजमको अिधकार िनदिशकाले
िनजामती कमचारी स तित छा विृ यव थापन
सिमितलाई प पमा िदएको हँदा सोअनस
ु ार गन
गराउने अिधकार एवम् िज मेवारी िनजामती कमचारी
स तित छा विृ यव थापन सिमितमा रहनेसमेत
प छ । अतः िनजले िजिकर िलए ज तो नभई
चिलत कानूनबमोिजम नै यस सिमितबाट छा विृ
रकम िवतरण ग रएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनजामती कमचारी
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यव थापन सिमित तथा ऐजनको अ य को तफबाट
सामा य शासन म ालयको िनिमत सिचवको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
िमिसल संल न स पूण कागज अ ययन ग रयो ।
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी नेवल चौधरीले िनजामती कमचारीलाई िदइने
छा विृ को लािग आ ान गरेको सूचनाबमोिजम आ.व.
०७२।७३ का लािग िमित २०७३।८।१६ मा अि तम
नितजा काशन गदा िनवेदकह का छोराह अिसम
इटेनी र अिभषेक पराजल
ु ी र िकशोरकुमार खड् काको
नाम िव ान संकायको खु लातफ रहेको कुल २६
िसट सं यामा वैकि पक सूचीको १, २, ३ नं. मा
परेको िथयो । िस.नं. २६ स म परेका िव ाथ ह
म ये के हीले छा विृ िलन नचाहेकाले िनदिशकामा
भएको यव थाबमोिजम यी िनवेदकह का छोराह
छा विृ पाउने भएकोले कबिु लयतसमेत गरेका छन् ।
छा विृ को रकम शैि क सं थालाई भु ानी ि या
अगािड बढाउन अनरु ोध गदा िवप ीह ले िनदिशकाको
दफा ३३ उपदफा (ख) र (ग) मा भएको यव था र
िवगतमा भएको िनणयिवपरीत कबिु लयतनामा गन
नआएका िव ाथ अ ययनरत रहेका शैि क सं थालाई
ितनपन
ु शु कलाई आधार मानी मु य उ मेदवारले
पाउने छा विृ रकम . २४,०००।- बराबरको
रकम मा िनवेदकह को छोराह ले पाउने िनणय
गरेका रहेछन । उ िनणय िनदिशकाको दफा ३(ख)
र (ग) िवपरीत हनक
ु ा साथै िवगतका वषह मा भएको
िनणयसमेतको ितकूल हँदा िमित २०७२।९।२७
को िनजामती कमचारी स तित छा विृ यव थापन
सिमितको िनणय नं. २ उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनदिशकाको दफा ३(ख) र (ग) मा भएको यव था
एवं पूव अ यासअनस
ु ारको िनणय गरी िनवेदकह का
स तितलाई छा विृ रकम उपल ध गराउनु भनी

परमादेश जारी हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ीह का तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी संिजवराज रे मीले िनदिशकाको
दफा ३३ बमोिजम छा विृ रकम िनधारण गन
अिधकार सिमितलाई भएको र िनवेदकह वैकि पक
उ मेदवार भएकोले मु य उ मेदवार पाउने रकमभ दा
बढी रकम िनजलाई िदनसमेत निम ने हँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न होइन रट िनवेदन
खारेज होस् भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य एवं बहस
िजिकर रहेको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन ?
िनवेदन दाबी पु नस ने हो वा होइन? सोही स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ीह ले
िमित २०७३।९।२७ मा गरेको िनणयको िनणय नं. २
िनजामती कमचारीका स तितलाई छा विृ उपल ध
गराउने िनदिशका, २०७२ को दफा ३ को उपदफा
३(ख) र (ग) मा रहेको कानूनी ावधान र िवगतको
अ यासिवपरीत रहेकोले उ िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर गरी िनवेदकका छोराह लाई
िनदिशकाको दफा ३ को उपदफा ३(ख) र (ग) अनस
ु ार
छा विृ उपल ध गराउनु भनी परमादेश जारी हनपु दछ
भनी िनवेदन माग दाबी रहेकोमा छा विृ को रकम
छा विृ यव थापन सिमितले िनधारण गन स ने नै
हँदा रट िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी िवप ीह को
मूल िजिकर रहेको देिखयो ।
३. िनवेदकह राजकुमार इटेनी, दलबहादरु
खड् का र के शव पराजल
ु ी िनजामती कमचारी भएको
र िनजह का छोराह
मशः अिसम इटेनी,
िकशोरकुमार खड् का र अिभषेक पराजल
ु ी िनजामती
कमचारी स तित छा विृ २०७२।०७३ को लािग
दरखा त िदई िमित २०७३।८।१६ मा अि तम नितजा
काशन हँदा िव ान िवषयको सूचीको खु लातफको
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वैकि पकको १, २ र ३ नं. मा परेको त यमा िववाद
रहेन । िनजामती कमचारीका स तानलाई छा विृ
उपल ध गराउने िनदिशका, २०७२ को दफा २०
को उपदफा (१) मा "छा विृ को लािग छनौट भएका
िव ाथ ले य तो छा विृ िलन नचाहेमा वा दफा
१९ को उपदफा (१) बमोिजम कबिु लयतनामा गन
नआएमा वा य तो िव ाथ ले दफा ७ को अव था भई
छा विृ ा त गन नस ने भएमा वैकि पक सूचीमा
नाम समावेश भएका िव ाथ लाई यो यता मअनस
ु ार
सोही आिथक वषिभ समावेश गरी छा विृ दान
ग रने" भनी उ लेख भएको रहेछ । यी िनवेदकह का
छोराह िव ान िवषयको सूचीको खु लातफको
वैकि पक सूचीको मश: १, २ र ३ नं. मा परेको
देिखएकोले उपयु यव थाबमोिजम खु लातफका
उ मेदवारह ले छा विृ रकम िलन नआएको
अव थामा िनजह छा विृ पाउन यो य नै देिखएका
छन् भने सोहीबमोिजम िनवेदकह ले कबिु लयतनामा
पिन गरेको देिख छ ।
४. िमित २०७३।९।२७ मा िनजामती
कमचारी स तित छा विृ यव थापन सिमितका
अ य तथा सामा य शासन म ालयका सिचवको
अ य तामा बसेको बैठकले गरेको िनणयह म ये
िनणय नं. २ मा "...िनदिशकाको दफा ३३ को अिधकार
योग गरी मु य उ मेदवारले पाउने छा विृ रकम
मा वैकि पक उ मेदवारलाई िदने" भनी िनणय गरेको
देिख छ । छा विृ उपल ध गराउने स ब धमा बनेको
िनदिशकाको दफा ३ को उपदफा ३ मा िन न यव था
रहेको पाइयो ।
उपदफा (२) बमोिजम िनधारण
ग रएको सं यामा छा विृ को लािग
छनौट भएका
येक िव ाथ लाई
नातक तहको पूरा अ ययन अविधभरमा
देहायबमोिजमको रकममा नबढ् ने गरी
येक शैि क वषका आधारमा दफा

२२ बमोिजम छा वृि को रकम भु ानी
ग रनेछः
(क) एम.बी.बी.एस. िब.िड.एस. वा
सोसरहको िवषयमा अ ययन गन
िव ाथ लाई पाँच लाख पैयाँभ दा
बढी शैि क शु क ला ने रहेछ भने
पाँच लाख पैयाँ ।
(ख) ख ड (क) मा उि लिखतबाहेक अ य
िवषयमा अ ययन गन िव ाथ लाई
पाँच लाख पैयाँभ दा बढी शैि क
शु क ला ने रहेछ भने दईु लाख
पैयाँ ।
(ग) ख ड (क) र (ख) बमोिजमका िवषयमा
अ ययन गदा अ ययन अविधभरमा
पाँच लाख पैयाँभ दा कम शैि क
शु क ला ने रहेछ भने लागतबमोिजम
बढीमा एक लाख पचास हजार
पैयाँस म ।
५. िनवेदकह म ये राजकुमार इटेनीको
छोरा अिसम इटेनी र के शव पराजल
ु ीका छोरा
अिभषेक पराजल
ु ी अ ययनरत रहेको Bsc.CSIT
को लािग ज मा लागत मशः .५,२५,०००।- र
५,९०,०००।- रहेको र िनवेदक दलबहादरु खड् काको
छोरा िकशोरकुमार खड् का अ ययनरत रहेको Bsc.
CSIT कोषको लािग ज मा लागत .४,७२,५००।रहेको भने िमिसल संल न िनजह को कलेजको प बाट
देिख छ । यी िनवेदकह का स तितह अ ययन
ग ररहेको िवषय िनदिशकाको उपयु यव थाअनस
ु ार
दफा ३ को उपदफा (३) को ख ड (ख) र (ग) मा
उि लिखत िवषय हो । जसअनस
ु ार राजकुमार
इटेनीको छोरा अिसम इटेनी र के शव पराजल
ु ीका
छोरा अिभषेक पराजल
ु ीले . २,००,०००।- र
दलबहादरु खड् काको छोरा िकशोरकुमार खड् काले
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.१,५०,०००।- छा विृ बापत पाउन स ने
देिखयो । तर िमित २०७३।९।२७ मा भएको िनणयलाई
मा ने हो भने मु य उ मेदवारले पाउने छा विृ रकम
बराबरको रकम मा वैकि पक उ मेदवारले पाउने
ह छ । सो िनणय गदा िनदिशकाको दफा ३३ ले
िदएको अिधकार योग गरी िनणय गरेको भनी उ लेख
भएको तथा िलिखत जवाफमा पिन सोही बेहोरा
उ लेख ग रएको देिख छ । अब िनदिशकाको दफा ३३
को य था हेदा सोमा "िनदिशकामा लेिखएको कुनै
यव था काया वयन गन स ब धमा कुनै ि िवधा वा
बाधा अड् चन परेमा सिमितले आव यक िनणय गरी
य तो बाधा अड् चन फुकाउन स छ" भने यव था
रहेको छ ।
६. यसरी उ
यव था िनदिशका
काया वयनको ममा आइपरेका बाधा अड् चन
फुकाउनको लािग सिमितलाई अि तयार िदएको
देिखयो । तर दफा ३ को उपदफा ३(ख) र (ग) मा भएको
यव था आफै ँ मा ट रहेको देिखएको र यी िनवेदकका
स तितह ले पाउने छा विृ को स ब धमा कुनै बाधा
वा अ ठ् यारोपन नदेिखएको अव थामा उ दफा ३३
को योग गन अव थाको िव मानता नै रहेको पाइएन ।
कुनै कानूनमा भएको बाधा अड् काउ फुकाउको यव था
सो कानूनबमोिजम काम गदा आइपरेको कुनै बाधा
अड् चन सो कानूनको समा य यव थाले समाधान गन
नसके को अव थामा योग हने िवशेष यव था हो ।
सामा य कानूनी यव थाले नै आइपरेको कुनै सम या
समाधानको बाटो देखाएको अव थामा बाधा अड् काउ
फुकाउको िवशेष यव थालाई जबरज ती पमा
योग गन स बि धत कानूनको मनसाय रहेको मा न
िम दैन । आफूखस
ु ी ढङ् गबाट (Arbitrarily) बाधा
अड् काउ फुकाउको यव थालाई योग गन थािलयो
भने यसबाट कानूनको वाि छत उ े य हािसल हन
स दैन । कानूनको अ य यव थाह आफै ँ मा प

भइरहेका बेला जबरज ती बाधा अड् काउ फुकाउको
बहानामा अनपेि त प रणाम िनका नल
ु ाई उिचत
मा न सिकँ दैन ।
७. िनदिशकामा प पमा के कित रकम
छा विृ व प उपल ध गराउने भनी दफा ३ मा
उ लेख भइरहेको मािथ उि लिखत िनदिशकाको उ
यव थाबाट देिख छ । यी िनवेदकह का स तितह
वैकि पक उ मेदवार भएको कुरामा समेत िववाद रहेको
छै न । िनजामती कमचारीका स तितलाई छा विृ
उपल ध गराउने िनदिशका, २०७२ को दफा २०
को उपदफा (१) मा “छा विृ को लािग छनौट भएको
िव ाथ ले य तो छा विृ िलन नचाहेमा वा दफा १९
को उपदफा (१) बमोिजम कबिु लयतनामा गन नआएमा
वा य तो िव ाथ ले दफा ७ को अव था भई छा विृ
ा गन नस ने भएमा वैकि पक सूचीमा नाम समावेश
भएका िव ाथ लाई यो यता मअनस
ु ार सोही आिथक
वषिभ समावेश गरी छा विृ दान ग रने छ" भनी
उ लेख भएको रहेछ । िनदिशकाको उ यव थाले
मूल सूचीमा समावेश भएका िव ाथ ले छा विृ िलन
नआएमा वा िलनस ने अव था नभएमा वैकि पक
सूचीमा रहेका िव ाथ म ये यो यता मानस
ु ार
छा विृ िदने यव था गरको देिखयो । तर वैकि पक
उ मेदवारलाई छा विृ िदँदा मूल उ मेदवारले पाउने
रकम बराबरको रकम िदनपु दछ भनी कुनै ावधान
िनदिशकामा उ लेख भएको देिखँदैन ।
८. ततु िनदिशका िनजामती कमचारीका
स तितह लाई उ च िश ा हािसल गनका लािग
उपल ध गराउने छा विृ को स ब धमा बनाइएको
रहेछ । यसरी छा विृ उपल ध गराउँदा खास रकम
तोिकएको नभई िनजह ले अ ययन गन सं थामा
ला ने शु क आधारमा छा विृ रकम िदने भ ने कुरा
दफा ३ को बनोटबाट देिख छ । यसभ दा अगािड
पिन आ.व. २०७०।०७१ र २०७१।०७२ मा पिन
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मु य उ मेदवारले छा विृ रकम िलन नआएको
ख डमा वैकि पक उ मेदवारलाई छा विृ िदँदा
िनजह अ ययनरत रहेको शैि क सं थामा ला ने
शु कको आधारमा रकम उपल ध गराएको देिख छ
न िक मु य उ मेदवारले ा त गरेको रकम िदइएको
छ । य तो अव थामा आकिषत नै नहने दफा ३३ को
अिधकार योग गरी िनवेदकह का स तितलाई मु य
उ मेदवारले पाउने छा विृ बापतको रकम
िनजह लाई उपल ध गराउने भनी भएको िनणय
चिलत कानूनबमोिजम भए गरेको मा न िमलेन ।
यसरी िनदिशकाको दफा ३ को उपदफा ३ (ख) र
(ग) मा भएको यव था र आ.व.२०७०।०७१ र
२०७१।०७२ मा उपल ध गराइएका छा विृ को
कृित हेदा २०७२।०७३ मा यी िनवेदकह का
स तितह लाई छा विृ उपल ध गराउने भनी
ग रएको िमित २०७३।९।२७ को िनणय नं. २ उपयु
िनदिशकाको यव था एवं सिमितको पूविनणयिवपरीत
रहेको साथै िववेकस मत नरहेकोले सो िनणय कायम
रहन स ने देिखएन ।
९. तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण
एवं माणबाट िनजामती कमचारी स तित छा विृ
यव थापन सिमितले िमित २०७३।९।२७ मा
गरेको िनणयको िनणय नं.२ िनजामती कमचारीका
स तितलाई छा विृ उपल ध गराउने िनदिशका,
२०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) (ख) र (ग)
तथा सो सिमितले पूव आ.व. ह मा उपल ध
गराएको छा विृ को िनणयसमेतको िवपरीत भएकोले
उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब िनजामती
कमचारीका स तितलाई उपल ध गराउने िनदिशका,
२०७२ को दफा ३ को उपदफा ३(ख) र (ग) बमोिजम
िनवेदकका स तितह लाई छा विृ
उपल ध
गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने
ठहछ । ततु आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीह लाई िदई रट िनवेदनको

दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार यस
अदालतको अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृत (उपसिचव): रामु शमा
इित संवत् २०७४ साल फागनु २९ गते रोज ३ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९७१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७३।११।१५
०७०-CI-०८९७
मु ाः िलखत बदर दता बदर दता
पनु रावेदक / वादी : रौतहट िज ला जयनगर गा.िव.स.
वडा नं.५ ब ने लालबाबु राय यादवसमेत
िव
यथ / ितवादी : रौतहट िज ला ेमपरु गोनाही
गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने उपने ीकुमारी राय
यादव
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§

छु ी िभ न भइसके पिछ आमाले आ नो
अंशको ज गा छोरीलाई बकसप िदन
नपाउने भ ने हदँ ैन । ब डाप मा कुनै

९९७१ - लालबाबु राय यादवसमेत िव. उपने ीकुमारी राय यादव
सत ले दैमा सो सतले अंिशयारलाई
बाँ दैन । अंिशयारह बीच िजयिजयै ब डा
गनपन
अंशको िवषयमा ब डाप ारा
ु
अंश हक ा गन यि ले छु एका अ य
अंिशयारह को म जुरी निलई अंशको
ज गा बेचिबखन दान बकस गन पाउँदैन
भ नु भेदभावपूण हन जाने ।
( करण नं.५)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
श नकृ ण दास
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०४६, अंक ६, िन.नं.३८५०,
प.ृ ६३१
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
मा. िज ला यायाधीश ी गणु राज ढुङ्गेल
रौतहट िज ला अदालत ।
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
मा. यायाधीश ी स यमोहन जोशी था
पनु रावेदन अदालत हेट डा ।
फै सला
या.डा.आन दमोहन भ राई : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस
अदालतमा दायर हन आएको ततु मु ाको संि
त य एवं ठहर यस कार छःहा ो मूल पु ष िबगन राय यादव िनजको
ीमती मनवा देवी र हामी दईु छोरा जेठा लालबाबु
राय यादव र का छो िधरे राय यादव भएकोमा
बाबक
ु ो िमित २०४८।१।१९ मा वगवास भइसके पिछ

मालपोत कायालयबाट अंशब डाप गदा र.नं.२८४५
िमित २०६५।८।९ गतेको अंशब डाप को िलखतमा
आमा मनवादेवीको भागमा परेको ज गाको हकमा दवु ै
छोराको म जरु ीले बेचिबखन दान बकसप गन ब देज
राखी िलखत पास भएकोमा मानवादेवी वष ६४ को बढु ी
रहेकोमा िनजबाट र.नं.३५७० िमित २०६७।६।२०
गते उपने ीकुमारी देवीको नाउँमा दता गराई िलएकोमा
बढु ी आमाको नाउँको ज गा दता गराउँदा हामीह को
म जरु ी िलनपु नमा सो निलएकोले र.नं.३५७० िमित
२०६७।६।२० गतेको िलखत दता बदर गरी पूववत्
आमा मनवादेवीको नाउँमा यथावत् कायम ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िफरादप ।
मनवादेवीले आ नो अंशमा पाएको ज गा
कानूनको अधीनमा रही आ नो छोरी उपने ीकुमारी
देवीलाई िलखत ग रिदएकोले बदर नहने गरी वादीको
गैरकानूनी िफरादबाट फुसद ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी उपने ीकुमारी देवीको ितउ र
प ।
यी वादीह बीच अंशब डाप को िलखत
पा रत हँदा मेरो अंश भागमा परेको ज गाह मेरो
दवु ै छोराको म जरु ीले बेचिबखन दान गछु भनी सत
रािखएकोमा मबाट छोरी ितवादीले िक.नं.२५ को
ज गा हालैको बकसप को िलखत पा रत गदा गराउँदा
यी वादी छोराह को कुनै म जरु ी निलई गपु चपु
त रकाबाट गराएको हँदा य तो िलखत मल
ु क
ु ऐन,
ी अंशधनको महलको ५ नं. को कानून ितकूल
भएकोले वादी दाबीअनस
ु ार बदर हनपु न हँदा बदर
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी मनवादेवीको
ितउ रप ।
ततु मु ामा ज गा अ य कसैलाई हा.व.
ग रिदएको नभई आ नै छोरीलाई यो पिन पैसा
िलएर बेचेको नभई सेवाबापतमा हालैको बकसप
ग रिदएको देिख छ । छोरीले सेवा गरेको रिहछन् भनेर
मा दा पिन िनज ितवादी मनवादेवी यी वादीह
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
सँगसाथ बसेकोसमेत देिख छ । सोको आधारमा हेदा
सेवाबापतमा वे छाले िदएको भ ने पु ट् याई ं पिन
देिख न । स पि िफता भई यी वादीह का नाउँमा
जाने नभई िनजै मनवादेवीका नाउँमा नै रहने हँदा
छोरीले फे र रझाई िलने अव था छँदैछ भने यादै
ठूलो मका वा नो सान के भो भनेर िनज ितवादी
उपने ीकुमारीले ट िजिकर रा न सके को पिन
पाइ न । तथािप, मनवादेवीको सा खै छोरी भएको
नाताबाट िनज मनवादेवीको २ छोरा र १ छोरी
भएको आधारबाट िनजको स पि मा छोरीलाई समेत
यायोिचत तवरबाट समेट्नु उिचत हन जानेसमेत
देिख छ । उि लिखत िव लेषणका आधारमा
िमिसल संल न सबदु माणह बाट वादीको िफराद
दाबी पिु भएको देिखँदा िलखत कायम रहन स ने
देिखएन । सो भएबाट ३ भागको १ भाग ज गा ितवादी
उपने ीकुमारीका नाउँमा कायमै रा न यायोिचत
देिखँदा नरमगरम िमलाई ३ भागको २ भाग मा
िलखत र दता बदर भई दाता मनवादेवीको नाउँमा दता
हनेसमेत ठहछ । अ य दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने
सु रौतहट िज ला अदालतको िमित २०६८।७।२७
गतेको फै सला ।
आमा मनवादेवीबाट म छोरीले हालैको
बकसप िलखत ग रिलएकोमा ३ भागको १ भागस म
म पनु रावेदक ितवादी उपने ीकुमारीको भागमा राखी
२ भाग मनवादेवीको नाउमा दता हने ठह याई भएको
सु फै सलामा मेरो िच बझ
ु ेन । अंश हक नैसिगक
हक हो । वादीह र आमाको बीचमा अंशब डा हँदा
आमाको अंश भागमा परेको िज.िब. ०-१६-२ ज गा
मैले िलखत ग रिलएको हँ । अंशज तो नैसिगक
अिधकारलाई ब डाप मा उि लिखत कुनै िकिसमको
सत वा ब देजले कुनै असर पु याउन नस ने तथा
अंश हकमा रोक वा ब देज लगाउने सत वभावतः
ार भदेिख नै शू य अथात् कानूनी मा यतािवपरीत हने
भनी स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत निजर

िस ा तसमेतको िजिकर िलएकोमा सो िजिकरतफ
उिचत िव लेषण नै नगरी भएको फै सला मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.१८४क नं. र १८५ नं. तथा माण ऐन, २०३१
को दफा ३ एवं ५४ को ग भीर िु ट हँदा उ टी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी उपने ीकुमारी देवीको
पनु रावेदन अदालत हेट डामा परेको पनु रावेदनप ।
िलखत बदर गरी पूववत् आमा मनवादेवीका
नाउँमा यथावत् दता कायम ग रपाउँ भ ने वादी दाबी
भएकोमा वादी दाबीभ दा बािहर गई तीन भागको दईु
भाग िलखत बदर हने ठह याई भएको सु फै सला
हकदैया नैसिगक अंश हकस ब धी कानूनी न माण
मू याङ् कन ने.का.प.२०४६ अङ् क ६, िन.नं.३८५०
पृ ६३१ समतिु लयादेवी कनआ
ु इनसमेत िव
महे वर साह कानूसमेत भएको िलखत दता बदर
दता कायम मु ामा स मािनत सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा फरक पन स ने
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम
यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६९।६।१९ गतेको
आदेश ।
स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत
उि लिखत िस ा तसमेतको आधारमा यथ
वादी छोराह लालबाबु राय यादव र िधरे राय
यादव तथा ितवादी मनवादेवीसमेतबीच भएको
िमित २०६५।८।९ को अंशब डाप को िलखतमा
उि लिखत मनवादेवीको नाउँको ज गा बेचिबखत दान
बकसप गदा यथ वादीह को म जरु ी िलनपु न
भ ने सतको कानूनी मा यता शू य रहेको देिखन
आयो । य तो अव थामा ितवादी मनवादेवीको
म जरु ीबाट यी पनु रावेिदका छोरी उपने ीकुमारीले
हालैको बकसप िलखत ग रिलएको कायलाई
अंशब डामा उि लिखत कुनै सत वा ब देजले
कुनै असर पु याउन नस नेमा मनवादेवीबाट छोरी
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९९७१ - लालबाबु राय यादवसमेत िव. उपने ीकुमारी राय यादव
उपने ीकुमारीले हालैको बकसप ग रिलएको
स पि को ३ भागको १ भागस म उपने ीकुमारीको
नाउँमा कायम राखी ३ भागको २ भाग िलखत र दता
बदर हने भई मनवादेवीको नाउँमा दता हने ठह याएको
सु फै सला कानून ितकूल भई िमलेको देिखन
आएन ।
तसथ, मनवादेवीले िमित २०६५।८।९
को पा रत अंशब डाले अंश पाएको ज गा हक
ह ता तरण गन पाउने नै देिखँदा मनवादेवीले ितवादी
उपने ीकुमारी देवीलाई िमित २०६७।६।२० मा
पा रत ग रिदएको हालैको बकसप िलखत ३ भागको
२ भाग िलखत र सो िलखतअनस
ु ार भएको दता बदर
भई मनवादेवीको नाउँमा दता हने ठहर गरेको रौतहट
िज ला अदालतको िमित २०६८।७।२७ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िमित २०६७।६।२० को
हालैको बकसप िलखत र सो िलखतअनस
ु ार भएको
ितवादी उपने ीकुमारी देवीको नाउँको दता बदर गरी
आमा मनवादेवीको नाउँमा पूववत् दता कायम ग रपाउँ
भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६९।११।२०
को फै सला ।
सव थमतः मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १
नं. अनस
ु ार “अंशब डा गदा यस महलका अ य
न बरह को अधीनमा रही बाब,ु आमा, लो ने,
वा नी, छोरा, छोरीह को िजयिजयैको अंश गनपछ”
ु
तथा ऐ. महलको १०ख नं. अनस
ु ार “...वृ बाबु
आमाको आ नो आय ताले नै खान लगाउन नपगु े
वा हेरचाह गन सँग बसेका छोरा वा छोरी वा छोराको
छोरा कोही नभए िभ न बसेका छोरा वा छोरीले पिन
आ नो इ जत आमदअनस
ु ार खान लाउन िदई
हेरचाह गरी रा नु पन” भनी प तथा बा या मक
कानूनी यव था रहेको पाइ छ । मूल पु ष बाबु िबगन
राय यादव तथा ितवादीम येक आमा मनवादेवीको
वैवािहक दा प य जीवनबाट हामी वादीम येको जेठो

लालबाबु राय यादव तथा का छो िधरे राय यादव
गरी २ छोराह को ज म भएकोमा बाबु िबगन रायको
िमित २०४८।१।१९ मा मृ यु भएप चात् ितवादी
आमा र हामी वादीह गरी ज मा ३ अंिशयार रहेका
छ । ितवादी आमा मनवादेवी ६३ वषक अस
वृ रहेक ले उनीलाई कुनै छोराह बाट बढु ेसकालमा
ितर कार गन, दःु ख िदने कायको सामना गनु नपरोस्
भ ने सही िनयतबाट हा ो म जरु ीमा मा आमाको
स पि बाट िजउनीको पमा िमित २०५६।८।९ मा
र.नं.२८४५ को अंशब डाको िलखतबाट अंश छुट्याई
हामी वादीह आफै ँ सगँ ितवादी आमा मनवादेवीलाई
राखी खान लाउन िदई हेरचाह गरी आएका िथयौ ँ ।
यो कुरा िनज ितवादी आमाको ितउ रप समेतबाट
पु ट् याई ं भइरहेको छ । ितवादी आमा मनवादेवीको
बढु ेसकालका लािग हामी वादी छोराह ले पख
ु ली
स पि बाट अंश हक छुट्याई आमाको िजउनीको
लािग रािखएको स पि लाई ितवादी उपने ीदेवीको
कपटपूण, गलत िनयतबाट धोखामा राखी िमित
२०६७।६।३ मा र.नं.३५७० को बकसप बाट िज.
रौतहट, जयनगर गा.िव.स. वडा नं.५, िक.नं.२५
को ०-१६-२ (सो क ा दईु धरु ) ज गा बकसप
गराई िलएको दूिषत मनसायपूण धोकाको बकसप
िलखतलाई ब डाप मा ितवादी आमा मनवादेवीको
स पि संर णकारी सही िनयतले उि लिखत
बेहोरालाई सतपूण त यको सं ा िदई अप या या गद
दूिषत मनसायबाट गराई िलएको बकसप िलखतलाई
संर क व दान गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सला अंशब डा िलखतको वा तिवक
त यको अ देखापूण हनक
ु ो साथै अंशब डा महलको
१, १०ख नं. को यव थाको ममिवपरीत रहेको हँदा
बदर भागी रहेको छ ।
आमा मनवादेवीको
ितउ र प
बेहोराबाट िनज ितवादी आमालाई हामी वादीह ले
नै खान, लाउन, हेरिवचार, सेवा सस
ु ार तथा
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औषधोपचारलगायतका स पूण काय गरी आएको र
िनज आमा अंशब डा भइसके प ात् पिन हामीसँगै एकै
घरमा बसी आएक िथइन् । ितवादी उपने ीदेवीको
दिू षत मनसायबाट अस िबरामी ितवादी आमालाई
आँखा देखाई िदने िनहँमा आ नो घरमा लगी यहाँबाट
भोिलप ट एउटा प क घरको बर डामा बसाई
सिहछापस म गराएको तथा आँखाको इलाजसमेत
नगराई पनु ः हामी वादीकै घरमा छोडेको कुरा
प पमा उ लेख छ ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२४ नं. अनस
ु ार नाबालक
र उमेर पगु ेका भए पिन कुनै िकिसमको रोगले होस
ठेगानामा नभएको वा बौलाएको मािनससमेतको
कागज िलनु वा गराउनु पदा उसको संर क वा
हकवाला नराखी कुनै कागज िलनु गराउनु हँदैन
भनी प कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ितवादी
उपने ीदेवीले हामी वादीको संर क वमा रहेक
७३ वष य िबरामी होस ठेगानामा नरहेको ितवादी
आमालाई ललाई फकाई आँखाको उपचार गराई िदने
िनहँमा आफूकोमा लगी दूिषत मनसायबाट मालपोत
कायालयमा गई पास गराई िलएको बकसप िलखत
स ब धमा मु ाको त य, आधार, माणसमेतबाट पिु
भइरहेको तथा हा ो वादीह को संर कबेगरको दूिषत
बकसप को िलखतलाई वैध ठहर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला अ.बं.२४, १८४क,
१८५, १८९ नं. तथा माण ऐन, २०३१ को दफा
५४ को ितब धा मक वा यांशसमेतको िु टयु हँदा
बदर भागी छ ।
ितवादी मनवादेवीको िमित २०७०।४।८ मा
मृ यु भइसके को र िनज ितवादी आमाको अंशब डाको
१०ख नं. बमोिजमको हेरचाह पालनपोषणसमेत गरी
िनजको वगारोहणप ात्को काजिक रयासमेत हामी
वादीह ले नै गरेको हँदा पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला बदर गरी हा ो दाबीबमोिजम याय ग रपाउँ
भ ने लालबाबु राय यादव र िधरे राय यादवको यस

अदालतमा दायर हन आएको संयु पनु रावेदनप ।
यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल अ ययन
ग रयो । पनु रावेदक वादीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी श नकृ ण दासले पनु रावेदक
वादीह को आमा मनवादेवी र यी पनु रावेदकह बीच
िमित २०६५।८।९ मा अंशब डा हँदा आमा
मनवादेवीको भागमा परेको ज गा दवु ै छोराको म जरु ीले
मा बेचिबखन दान दात य गन भ ने उ अंशब डाको
पा रत िलखतमा उ लेख छ । पा रत ब डाप को
िलखतमा दवु ै प को म जरु ीले लेिखएको सत पालन
गनपन
ु दवु ै प को दािय व ह छ । ितवादीम येको
मनवादेवीको ितउ र प बाट पनु रावेदकह ले आमा
मनवादेवीलाई अंशब डाप ात् पिन खान लाउन िदई
हेरिवचार, सेवा सस
ु ार ग ररहेको र एकाघरमा बसी
आएको कुरा उ लेख छ । आँखाको उपचार गराउन
लैजा छु भनी झु यानमा पारी मनवादेवीलाई थाहा
जानकारी निदई िवप ी उपने ीदेवीले छलकपट गरी
िज ला रौतहट जयनगर गा.िव.स. व८ नं.५ िक.नं.२५
को ज.िब. ०-१६-२ ज गा आ नो नाउँमा हालैको
बकसप गराई िलएको वा तिवक त यको अनदेखा
गरी उ बकसप सदर कायम रहने ठहर गरी हेट डा
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण हँदा उ
फै सला बदर गरी दाबीबमोिजम ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
यसमा आमा र हामी पनु रावेदक वादी
दईु छोराह तीन जना अंिशयार भएको हँदा िमित
२०६५।८।९ मा मालपोत कायालय रौतहटबाट
अंशब डाको िलखत पा रत भएको र सो अंशब डाको
िलखतमा आमा मनवादेवीले पाएको ज गा हामी
वादीह को म जरु ीले मा बेचिबखन गन र दान
दात य गनु म जरु भई अंशब डा पा रत भएकोमा वृ ा
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९९७१ - लालबाबु राय यादवसमेत िव. उपने ीकुमारी राय यादव
मानिसक स तल
ु न ठीक नभएको आमा मनवादेवीलाई
झु याई हामीह लाई थाहा जानकारी निदई िवप ी
उपने ीकुमारी देवीले िमित २०६७।६।२० र.नं.३५७०
बाट हालैको बकसप िलखत पा रत गराई आ नो
नाउँमा िलएको हँदा उ बकसप बदर गरी आमा
मनवादेवीका नाउँमा नै यथावत् कायम ग रपाउँ भ ने
वादी दाबी र अंशब डा ज तो नैसिगक अिधकारलाई
ब डाप मा उि लिखत सत वा ब देजले कुनै असर
पु याउन स दैन । अंशहकमा रोक वा ब देज लगाउने
सत ार भदेिख नै कानूनी मा यतािवहीन ह छ । वादी
दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितउ र
िजिकर भएकोमा ३ भागको १ भाग ज गा ितवादी
उपने ीकुमारीका नाउँमा कायम राखी ३ भागको २
भाग िलखत दता बदर गरी दाता मनवादेवीको नाउँमा
दता हने ठहराएको सु रौतहट िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहराई
भएको पनु रावेदन हेट डाको फै सलामा िच नबझ
ु ाई
वादीह को यस अदालतमा पनु रावेदन दता भई
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०६९।११।२० मा भएको फै सला
िमलेको छ, छै न? वादीह को पनु रावेदन िजिकर पु ने
हो वा होइन सोही िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
२. सो स दभमा हेदा, मूल पु ष िबगन राय
यादव र िनजको ीमती मनवादेवीबाट हामी छोराह
िफरादी जेठो म लालबाबु राय यादव र का छो म
िधरे राय यादव हौ ँ । बाबक
ु ो वगवास भइसके को
छ । बाबक
ु ो वगवासप चात् िमित २०६५।८।९ मा
हामी दईु दाजभु ाइ र आमासमेत तीन अंिशयारबीच
अंशब डा गरी बसेका छ । आमा मनवादेवी वृ र
अश िबरामी हँदा िनज आमाको रेखदेख औषिध
उपचार र लालनपालनसमेत हामीह ले ग ररहेका
छ । उि लिखत अंशब डा हँदा आमा मनवादेवीको
अंश भागमा परेको ज गाजमीन दानदात य बेचिबखन
गनपदा
ु हामी संर क छोराह को म जरु ी िलनपु न

भनी आमाको म जरु ीले ब डाप को िलखतमा उ लेख
ग रएको िथयो । हामीह ले रेखदेख हेरिवचार गरी हा ो
घरमा बिसरहेको अव थामा िवप ी उपने ीकुमारी
देवीले आमा मनवादेवीको आँखाको उपचार गराई िदने
भनी आफूसँग लगी आमालाई थाहा जानकारी निदई
झु यानमा पारी हामीह लाई कुनै जानकारी निदई
हा ो म जरु ीिबना िमित २०६७।६।२० र.नं.३५७०
बाट िज ला रौतहट गा.िव.स. जयनगर वडा नं.५
िक.नं.२५ ज.िब. ०-१६-२ िवप ी उपने ीकुमारी
देवीले हालैको बकसप िलखत पा रत गराई िलएकोले
सो िलखत बदर गरी दाता आमा मनवादेवीका नाउँमा
यथावत् कायम रािखपाउँ भ ने मु य िफराद दाबी
रहेको पाइ छ । मनवादेवीले अंशब डाबाट पाएको ज गा
आ नो वे छाले छोरी म ितवादी उपने ीदेवीलाई
िमित २०६७।६।२० मा हालैको बकसप पा रत
ग रिदएको हो । िलखत दता बदर हनपु न होइन । आमा
मनवादेवीको मानिसक ि थित ठीक छ । अंश ज तो
नैसिगक अिधकारलाई ब डाप मा उि लिखत सत
ब देजले कुनै असर पु याउँदैन । अंश हकमा ब देज
लगाउने सत वभावतः ार भदेिख नै शू य भई
कानूनी मा यतािवहीन हने हँदा झु ा िफराद दाबी
खारेज गरी हालैको बकसप िलिखत यथावत् कायम
ग रपाउँ भ ने ितउ रप बेहोरा रहेको पाइ छ ।
३. मालपोत कायालय रौतहटको
च.नं.३८८७ िमित २०६७।९।८ को प साथ ा यी
पनु रावेदक वादी र िनजको आमा मनवादेवीबीच िमित
२०६५।८।९ मा भएको अंशब डाको िलखत हेदा यी
पनु रावेदक वादी र िनजको आमाबीच स पूण स पि ३
जना अंिशयारह को बीचमा अंशब डा भई िक.नं.२५
र १७ समेतका ज गाह ितवादी मनवादेवीको भागमा
परेको देिख छ । मनवादेवीले अंश पाएको ज गा अ
कसैलाई बेचिबखन दान दात य, बकसप गदा यी
पनु रावेदक वादीह को म जरु ी िलनपु न भ ने उ िमित
२०६५।८।९ को अंशब डाको िलखतमा सतको पमा
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उ लेख भएको पाइ छ । आफूले अंश भागबापत ा
गरेको अ कसैको हक नला ने एकलौटी हक वािम व
थािपत भइरहेको ज गा हक छाडी हक ह ता तरण
गन निम ने भनी कुनै कानूनले रोक ब देजसमेत
लगाएको देिखँदैन । कानूनले ब देज नगरेको अव थामा
ब डा प मा हक नला ने यि ले रोक लगाउने बेहोरा
लेखाए पिन सो बेहोरालाई कानूनअनक
ु ू ल भ न िम ने
देिखएन ।
४. ने.का.प. २०४६, अङ् क ६,
िन.नं.३८५०, पृ
६३१ समतिु लयादेवी
कनआ
महे वर साह कानूसमेत
ु इनसमेत िव
भएको िलखत दता बदर दता कायम मु ामा यस
अदालतबाट “अंशहक ज तो नैसिगक अिधकारलाई
कानूनले समान पबाट िनर तर संर ण दान
गद आइरहेको पाइँदा कानूनले रोक लगाएको
अव थामा बाहेक िनजको नैसिगक अिधकारलाई
पा रत ब डाप मा उि लिखत सतनामाले कुनै
असर पु याउन नस ने”, सतनामालाई नैसिगक
अिधकारको अवरोधको पमा मानी िदँदा कानून
द िनजको सा पि क हकको कानूनी संर ण
हन जाँदैन, अंशहकको िनवाध योग हन नस ने
गरी सतनामा रा नु र सोही सतनामाको आधारमा
नैसिगक अिधकारमा न खडा गन खो नु काननू तः
निम ने”, “अंशहकमा रोक लगाउने सतनामा
वभावतः ारि भकदेिख नै शू य अथात् कानूनी
मा यतािवहीन रहने” भनी िस ा त ितपादन भएको
देिखयो । उ ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
पनु रावेदक वादी लालबाबु राय यादव र िधरे राय
यादव तथा ितवादी मनवादेवीसमेत बीच भएको िमित
२०६५।८।९ को ब डाप मा उि लिखत मनवादेवीको
ज गा बेचिबखन दान बकस गदा पनु रावेदक वादीह को
म जरु ी िलनपु न भ ने सत रािखएको िवषयले कानूनी
मा यता मा यता पाउँछ भ न िम ने देिखएन ।
५. यी पनु रावेदक वादीह र िनजको

आमा मनवादेवी िविधवत् पमा अंशब डा िलनिु दनु
गरी छु ी िभ न भएको त यमा िववाद रहेको
देिखँदनै । छु ी िभ न भइसके पिछ आमाले आ नो
अंशको ज गा छोरीलाई बकसप िदन नपाउने भ ने
हँदैन । ब डाप मा कुनै सत ले दैमा सो सतले
अंिशयारलाई बाँ दैन । अंिशयारह बीच जीयजीयै
ब डा गनपन
ु अंशको िवषयमा ब डाप ारा अंश हक
ा गन यि ले छु एका अ य अंिशयारह को
म जरु ी निलई अंशको ज गा बेचिबखन दान बकस गन
पाउँदैन भ नु भेदभावपूण हन जा छ ।
६. ितवादी मनवादेवीले छोरी वाइँले
झु याई िलखत पा रत गराई िलएको भ ने िजिकर
िलई ितउ र दता गराएको र पनु रावेदक वादीह ले
अश आमालाई झु याई िक.नं.२५ को पूरै िक ा
ज गा हालैको बकसप िलखत पा रत गराई िलएको
हँदा सो िलखत बदर हनपु छ भनी पनु रावेदन िजिकर
िलएको देिखए तापिन ने.का.प. २०४६, अङ् क ६,
िन.नं.३८५०, पृ ६३१ मा उि लिखत निजरलाई
पनु रावेदक वादीह ले अ यथा भ न सके को
देिखएन । यिद ितवादी उपने ीकुमारीसमेतले झु याई
बकसप पा रत गरेको भए सोको उपचारको लािग
बकसप को िलखत बदर गराउन वयम् मनवादेवीले
कानूनी ि या अवल बन गरी उजरु ी िदएको
देिखँदनै । तसथ, मनवादेवीले ितवादी उपने ीकुमारी
देवीलाई र.नं.३५७० बाट िमित २०६७।६।२० मा
ग रिदएको हालैको बकसप िलखत बदर ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदक वादीह को पनु रावेदन िजिकरिसत
सहमत हन सिकएन ।
७. अतः मनवादेवीले ितवादी उपने ीकुमारी
देवीलाई िमित २०६७।६।२० मा र.नं.३५७० बाट
पा रत ग रिदएको हालैको बकसप िलखत ३ भागको
२ भाग बदर गरी मनवादेवीको नाउँमा दता कायम
गन ठहर गरेको सु रौतहट िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी ितवादी उपने ीकुमारी देवीका
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नाउँमा भएको हालैको बकसप यथावत् कायम
रहने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६९।११।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । िनयमानस
ु ार िमिसल बझ
ु ाई िदनू ।

§ जुन ज गाको ोत नै जालसाजीपूण रहेको
छ । य तो ज गाको स ब धमा भए गरेको
िलखतलाई स े भनी या या गनु यायको
मा य िस ा तिवपरीत हन जाने ।
( करण नं.६)
§ जालसाजीपूण काय जिहलेसुकै पिन
गैरकानूनी नै ह छ । हद याद नभएको
भ ने आधारमा जालसाजीपूण कायले
वैधािनकता पाउन नस ने ।
§ गैरकाननू ी तवरबाट ा हन आएको
स पि कानूनस मत तवरबाट िलखत
पा रत गरेको भ ने मा आधारमा
कानूनस मत मा न निम ने हदँ ा
ितवादीसमेतको अंश हक ला ने ज गामा
िलनिु दनु गरी भएको िलखत वादीको
हकस म बदर हने ।
( करण नं.७)

उ रायमा सहमत छु ।
या.देवे गोपाल े
इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९७२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
फै सला िमित : २०७४।८।४
०७०-CI-११३४
मु ाः िलखत दता बदर

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी अमतृ ा ओझा
िवप ी / वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
रमेश मैनाली
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

पनु रावेदक / ितवादी : भीमबहादरु घोले तामाङक सु तहमा फै सला गनः
प नी लिलतपरु िज ला भारदेव गाउँ िवकास
मा.िज ला या. ी बाबरु ाजा काक
सिमित वडा नं. ८ ब ने म जली घोले तामाङ
लिलतपरु िज ला अदालत ।
िव
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
िवप ी / वादी : लिलतपरु िज ला चौघरे गाउँ िवकास
माननीय यायाधीश ी िशवराज अिधकारी
सिमित वडा नं. १ ब ने के दार याङ् तानको
माननीय यायाधीश ी िवमल साद ढुङ्गेल
छोरा रिवन याङ् तान
पनु रावेदन अदालत पाटन ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
फै सला
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.: पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७०।५।२ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम
यस अदालतमा पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको
संि त त य एवं ठहर यस कार छः
िवप ी के दार िसं याङ् तान मेरो िपता
हनहु छ । िवप ी िपता, भाइ राजे र मेरा प रवारसमेत
सगोलमा नै बसी आएका छ । हामीबीच अंशब डा
भएको छै न । म भारतितर रहने गदछु । भारतबाट घर
फक आउँदा ममािथ समेत ीमतीले अंश मु ा हालेको
थाहा पाएँ । िवप ी िपतासँग अंश छुट्याई िदनस
ु ् भ दा
मसँग के ही अंश छै न िधतोमा राखेको ज गा खाई
िदइस यो भनेकोले मालपोत कायालय गई यथाथ कुरा
बु दा िदने के दार िसं याङ् तान िलने रामकुमार राना
े ी भई िमित २०६५।११।२२ मा र.नं. ५२२२(घ)
बाट िलने िदने गरेको र सो ज गा रामकुमार रानाले
र.नं. ७३२०(घ) िमित २०६६।०२।०५ मा म जली
घोलेलाई िब ग रिदने जालसाजी त रका अपनाई
सगोलका अंिशयार हकवालालाई थाहा जानकारी
निदई म जरु ीको िलखत नगराई सा ीस म नबसाई
िलखत पास गरी गराई िलए िदएको लिलतपरु िज ला
चौघरे गाउँ िवकास सिमित वडा नं. १ िक.नं. १४६
े फल ५–२–०–० ज गाम ये ३ ख डको २ ख ड
मलगायतको अंश हक हन आउने े फल ३–६–२–२
ज गाको हकस मको िलखत बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको रिवन याङ् तानको िफराप ।
िवप ीको िफराद दाबी झु ा हो । िवप ीका
िपताले घर खच गन भनी मसँग ज गाको पूरा मू य
िलई ज गा िब गनभएको
हो । मालपोत कायालयबाट
ु
कानूनबमोिजम पा रत गरी िलएको िलखत बदर
हनस दैन । िवप ीलाई मु ा गन हकदैया नहँदा
िफराद खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रामकुमार
राना े ीको ितउ रप ।

िवप ीको िफराद दाबी झु ा हो । िवप ी
वादीका िपताले आ नो एकलौटी हकभोगको ज गा
.१,००,०००।– िलने सहमित भई बाबु छोराको
म जरु ीबाट २०६५।११।२२ मा मालपोत कायालय
लिलतपरु बाट रामकुमार राना े ीलाई राजीनामा
पा रत गरी िदएको, सोही ज गा िमित २०६६।२।५ मा
र.नं. ७३२० बाट रामकुमार राना े ीले म ितवादी
म जली घोलेलाई िब गरेको हो । ज गा जालसाजी
तवरबाट ख रद गरी िलएको होइन । सो ज गाको िलखत
जालसाजी ठहर हनपु न होइन । ितवादीम येका
रामकुमार राना े ीले ख रद गरी िलएको ज गा म
ितवादी म जली घोलेले ख रद गरी भोगचलन गरी
आएको छु । बाबु छोराको िमलोमतोबाट यो झु ा मु ा
दायर गरेको हो । वादीका िपता के दार िसंउपर िलखत
बदरमा मु ा नपरेको र कानूनस मत पमा ज गा
ख रद गरी भोग चलन गद आएकोले िलखत बदर मु ा
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको म जली घोले
तामाङको ितउ रप ।
र.नं. ७३२०(घ) िमित २०६६।२।५ मा
पा रत राजीनामाको िलखत र र.नं. ५२२२(घ)
िमित २०६५।११।२२ मा पा रत राजीनामाको
िलखत स बि धत मालपोत कायालयबाट िझकाई
पेस गनु भ ने लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
२०६८।१।२२ को आदेशानस
ु ार उ िलखत ा त
भई िमिसल सामेल रहेको ।
ियनै वादी ितवादी भएको िलखत बदर
मु ामा उि लिखत के दार िसंबाट रामकुमारले र.नं.
५२२२(घ) िमित २०६५।११।२२ को राजीनामाबाट
ा त गरेको िक.नं. १४६ को ज गा नै ितवादी
रामकुमारले ितवादी म जली घोलेलाई राजीनामा
पा रत ग रिदएको र उ िलखत बदर नहने गरी फै सला
भएको देिखँदा उ िलखत बदर ग रपाउँ भ ने वादी
दाबी नपु ने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको लिलतपुर
िज ला अदालतको िमित २०६८।७।२ को फैसला ।
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पनु रावेदकका िपता के दारिसं याङ् तानले
म र भाइ राजे को म जरु ी निलई सा ीसमेत नराखी
िवप ीम येका रामकुमार राना े ीलाई हामीह
समेतको हक ला ने लिलतपरु िज ला चौघरे गाउँ िवकास
सिमित वडा न. १ िक.नं. १४६ े.फ. ५–२–०–०
ज गा िमित २०६५।११।२२ मा १,००,०००।– मा
िलखत गरी िदएको र िवप ी रामकुमार राना े ीले
आफूले राजीनामा पा रत गरी िलएको १ वष पु न
नपाउँदै िमित २०६६।२।५ मा ३५,०००।– मा
आफूले खल
ु ाएको मू यभ दा पिन धेरै कम उ लेख
गरी िवप ीम येक म जली घोलेलाई िलखत गरी
िदएको काय मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको १९
नं. को िवपरीत छ । िवप ी िपताले कुनै स पि बाँक
नराखी घरबारीको घरसमेत नदेखाई घरबारीसमेत के ही
नराखी स पूण ीस पि िवप ीलाई िलखत गरी िदन
नपाउनेमा हामी उमेर पगु ेका एकासगोलका अंिशयार
हँदाहँदै गपु चपु त रकाले उनाउ यि लाई िलखत गरी
िदएको काय वत: बदर हनपु नमा सदर हने गरी भएको
सु अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी िफराद
दाबीअनस
ु ार लिलतपरु िज ला चौघरे गाउँ िवकास
सिमित वडा नं. १ िक.नं. १४६ े फल ५–२–०–०
ज गाम ये ३ ख डको २ ख ड मलगायतको अंश हक
हन आउने े फल ३–६–२–२ ज गाको हकस मको
िलखत बदर ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी रिवन
याङ् तानको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको
पुनरावेदनप ।
यसमा यसै लगाउको ०५९–CP–०१९०
को जालसाजी मु ामा िवप ी िझकाउने आदेश
भएको र ततु मु ा उ मु ासँग अ तर भावी हँदा
यसमा पिन अ.बं. २०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित २०६९।८।२४ को
पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
चिलत कानूनले िलखत बदर र
जालसाजीमा दईु उपचारको यव था गरेकोमा

जालसाजीमा दाबी गन पाउने नै हँदा यसै लगाउको
२०६९ सालको CP–०१९० को जालसाजी मु ा,
०६९ सालको CP-०१८९ को अक जालसाजी
मु ा र ०६९ सालकै DP–०५८२ को िलखत बदर
मु ामा पिन उ िलखतह जालसाजी ठहर हनक
ु ो
साथै र.नं. ५२२२(घ) िमित २०६५।११।२२ को
िलखत पिन वादीको हक जित अथात् ३ भागको
१ भाग बदर हने ठहर भई आजै यसै इजलासबाट
फै सला भएको र ततु मु ामा पिन सोही आधारमा
िदने रामकुमार राना े ी र िलने म जली घोले तामाङ
भएको र.नं. ७३२० िमित २०६६।२।५ को िलखत
वादीको हकजित मा ३ ख डको १ ख ड िलखत
बदर गनपनमा
सो नगरी िलखत बदरमा दाबी नपु ने
ु
ठहर गरी लिलतपरु िज ला अदालतले गरेको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
पुनरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।५।२ को
फैसला ।
लगाउको ०६९-CP-०१९० को जालसाज
मु ामा जालसाज ठहरेकाले यसमा पिन जालसाज
ठहछ भनी मलाई ितवादी नबनाइएको र मेरो
उपि थित नै नरहेको मु ाको आधारमा जालसाज
मु ामा जालसाजी ठहरेको उ लेख गरी िलखत बदर
हने ठहराउन िम दैन । दाबीको िक.नं. १४६ को ज गा
मैले रामकुमार राना े ीबाट िमित २०६६।२।५ मा
ख रद गरी िलँदाका अव थामा थैली अङ् क उ लेख
गदा मेरो त कालीन यवहारअनस
ु ार . ३५,०००।उ लेख गरेको हो । सोभ दा पिहला २०६५।११।२२
को र.नं. ५२२२घ को िलखतमा कित अङ् क राखेको
छ वा िथयो मलाई थाहा िथएन र त काल मैले थाहा
पाउनु पन कुरा पिन होइन । थैली अङ् क उ लेख गदा
मेरो गलत िनयत िथयो भ ने कतै उ लेख गनसके को
छै न । संयोगवश पिहलोभ दा पिछ लो अङ् क घटी
भयो भने पिन मनसायिबना कुनै फौजदारी अपराध हन
स दैन । मल
ु क
ु ऐन रिज ेसनको ४२ नं. िवपरीत
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ममािथ शंका गरी पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला
याियक मा यता ितकूल रहेको छ । कानूनबमोिजम
े ता पज
ु ा खडा भइरहेको ज गा मैले सामा य तवरले
ख रद गरी िलएकोमा हद यादस ब धी िवषय र ते ो
प को हक िसजना भइसक ते ो प को कुनै ग ती
नभएको अव थामा ते ो प को िहतलाई यान
िदनपु नमा लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी पनु रावेदन अदालतबाट जालसाज मु ामा
जालसाज ठहरेको भनी लेनदेन यवहारको १० नं.
मा भएको यव थालाई उ लेखस म नगरी िलखत
बदर गन गरी भएको फै सला बदर गरी सु लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सला सदर ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोरा ितवादी म जली घोलेको यस अदालतमा
परेको पुनरावेदनप ।
यसमा के दार िसंले रामकुमारलाई िमित
२०६५।११।२२ मा छोरा राजे को म जरु ीबाट
िब गरेको ज गा नै िमित २०६६।२।५ मा
िनज रामकुमारले म जली घोलेलाई िब गरेको
देिख छ । िमित २०६५।११।२२ को राजीनामाउपर
वादीको नािलस परेको देिखँदैन । िनजले िब गरेको
िलखतमा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं.को
यादिभ नािलस गन नसके कोमा जालसाजीको
दाबीबाट िलखत बदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७०।५।२ । को फै सलामा
उ जालसाजीको कानूनी यव था र लेनदेन
यवहारको कानूनी यव थासमेत िमलेको नदेिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई
आए वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७३।९।३ को
आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट िव ान् अिधव ा
ी अमतृ ा ओझाले िववािदत िक.नं.को ज गाको िमित

२०६६।२।५ मा ख रद िब भएको अव थामा
हद याद नघाई परेको िफराद खारेज गनपनमा
ु
पनु रावेदकलाई ितवादीस म कायम नगरेको मु ा
जालसाजी ठहर भएको भ ने आधारमा ततु मु ाको
िलखत बदर हने ठहर भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला उ टी गरी सु िज ला अदालतको फै सला
सदर कायम हनपु न भ ने बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ वादीको तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा ी रमेश मैनालीले िववािदत िक.नं. को
ज गामा घरसमेत रहेकोमा सो घर नदेखाई पनु रावेदक
ितवादीका परदाता र दाताबीच िलनिु दनु गरी भएको
िलखत नै जालसाजीपूण रहेको हँदा जालसाजीपूण
तवरबाट भएको िलखत बदर हनपु न हँदा पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला सदर हनपु न भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
उि लिखत दवु ैतफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीह को बहस सनु ी िमिसल संल न
कागजातह अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला िमलेको छ, छै न र पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन पु ने हो, होइन भ ने स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िवप ीह ले एक
आपसमा िमलोमतो गरी मलगायत प रवारको अंश
हक मान जाल प रप च रची िमित २०६५।११।२२
र.नं. ५२२२(घ) माफत .१,००,०००।- मू य राखी
लिलतपरु िज ला चौघरे गाउँ िवकास सिमित वडा नं.
१ िक.नं. १४६ को े फल ५-२-०-० ज गा िवप ी
िपताले िवप ी ितवादी रामकुमार रानालाई िब गनु
र िवप ी रामकुमार रानाले िवप ी म जली घोलेलाई
र.नं.७३२० िमित २०६६।२।५ मा राजीनामा पा रत
गरी िलनिु दनु गरेको हँदा उ ज गाम ये ३ ख डको
२ ख ड मलगायतको अंश हक हन आउने े फल
३-६-२-२ ज गाको हकस म िलखत बदर ग रपाउँ
भ ने िफराद दाबी भएकोमा वादी दाबी पु न नस ने
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९९७२ - म जली घोले तामाङ िव. रिवन याङ्तान
गरी भएको लिलतपरु िज ला अदालतको फै सलाउपर
वादीको पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन
परेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सु को
फै सलालाई उ टी गरी भएको फै सलाउपर ितवादी
म जली घोले तामाङको ततु पनु रावेदन परी
इजलाससम पेस हन आएको पाइयो ।
३. पनु रावेदकलाई ितवादी नबनाइएको र
पनु रावेदकको उपि थित नै नरहेको लगाउको ०६९CP-०१९० को जालसाज मु ामा जालसाज ठहरेको
भ ने आधारमा कानूनबमोिजम े ता पज
ु ा खडा
भइरहेको ज गा सामा य तवरले ख रद गरी िलएको
अव थामा वादी दाबी नपु ने ठहर गरी भएको सु को
फै सला उ टी गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला िु टपूण रहेको हँदा उ फै सला बदर
गरी सु िज ला अदालतको फै सला सदर ग रपाउँ
भ ने ितवादीको मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
पाइ छ ।
४. पनु रावेदकलाई ितवादी नै नबनाइएको
लगाउको ०६९-CP-०१९० को मु ाको आधारमा
पनु रावेदकलाई हराई भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला िु टपूण रहेको भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरको स ब धमा िवचार गदा िववािदत िक.नं.
१४६ को ५-२-०-० ज गा वादी रिवन याङ् तानका
िपता के दारिसं याङ् तानको नामबाट ितवादीका
दाता रामकुमार राना े ीलाई िमित २०६५।११।२२
मा राजीनामाको िलखत पा रत गरी िलनिु दनु
गरेको ज गा भ नेमा िववाद देिखएन । वादी रिवन
याङ् तान र िनजका िपता के दारिसं याङ् तान छु ी
िभ न नभई एकासगोलमा रहे भएको भ ने िमिसल
संल न माण िमिसलबाट खु न आई वादी रिवन
याङ् तान र ितवादीका परदाता के दारिसं याङ् तान
एकासगोलका अंिशयार रहेकोमा समेत िववाद
देिखएन । िववािदत ज गामा घरसमेत रहेको भ ने
िमिसल संल न कागजातबाट खु न आएको पाइ छ ।

अंश नभई एकासगोलमा रहेका अंिशयारबीच अंश ला ने
अचल स पि हक छाडी िलनिु दनु गदा कानूनबमोिजम
अंिशयारह लाई सा ी राखेको वा िनजह को म जरु ी
आव यक पन देिख छ । िववािदत ज गा राजीनामा
पा रत गरी पनु रावेदक ितवादीका दाता परदाताबीच
िमित २०६५।११।२२ मा िलखत गदा यथ वादी
रिवन याङ् तानसमेतका अंिशयारह को म जरु ी
िलएको भनी उ लगाउको ०६९-CP-०१९०
को मु ामा ितवादी के दारिसं याङ् तानले िजिकर
िलनसके को समेत पाइएन ।
५. मल
ु क
ु ऐन, लेनदेनको १० नं. मा
“अंश नभएका अंिशयारले सगोलको अचल स पि
बेचिबखन गदा वा कुनै िकिसमले हक छाडी िदँदा ऐनले
आफूखुसी गन पाउने अ को म जुरी िलन नपनमा
बाहेक अ मा एकाघरसँगका अंिशयार सबै सा ी
बसेको वा िनजह ले म जुरीको िलखत गरी िदएको
भए मा प का ठहछ ...” भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । पनु रावेदक ितवादीका परदाता के दारिसं
याङ् तानले िववािदत घर ज गा आफूखस
ु ी गन
पाउने घर ज गा रहेको भनी दाबी िजिकर िलनसके को
समेत देिखँदैन । आ नो नाममा रहेको घर ज गा
पनु रावेदकका दाता रामकुमार राना े ीलाई राजीनामा
िलखत गरी िदँदा पनु रावेदक वादीको म जरु ी िलएको
वा सा ी राखेकोसमेत नदेिखएको आधारमा िमित
२०६५।११।२२ मा वादीका िपता के दारिसं याङ् तान
िदने र रामकुमार राना े ी िलने भई र.नं. ५२२२(घ)
बाट िलनिु दनु गरेको कायलाई जालसाजी ठहर गरी
पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०७०।५।२ मा भएको
फै सलाउपर उ मु ाका ितवादीह को पनु रावेदन
नपरी उ फै सला अि तम भएर रहेको देिख छ ।
६. जनु ज गाको ोत नै जालसाजीपूण
रहेको छ य तो ज गाको स ब धमा भए गरेको
िलखतलाई स े भनी या या गनु यायको मा य
िस ा तिवपरीत हन जाने हँदा पनु रावेदक ितवादीका
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परदाता र दाताबीच िववािदत ज गा िलनिु दनु गरी
भएको िलखतलाई जालसाजी ठहर गरी भएको
फै सला अि तम भएर रहेको अव थामा सोही ज गा नै
पनु रावेदक ितवादीले िनजका दाता रामकुमार राना
े ीबाट िमित २०६६।२।५ मा िलनु िदनु गरी पा रत
गरेको िलखतलाई बदर हनपु न होइन भनी या या गन
िम ने देिखएन ।
७. िमित २०६६।२।५ मा िलखत भएको
हँदा वादीलाई ततु मु ा गन हद याद नरहेको
भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरको
स ब धमा िवचार गदा जालसाजीपूण काय जिहलेसक
ुै
पिन गैरकानूनी नै ह छ । हद याद नभएको भ ने
आधारमा जासलासीपूण कायले वैधािनकता पाउन
स दैन । जहाँस म ितवादी नै नबनाएको मु ामा
भएको फै सलाको आधारमा ततु मु ामा िलखत
बदर हने ठहर गन निम ने भ ने पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर रहेको छ सो स ब धमा पनु रावेदक
ितवादीका दाता-परदाताबीच सोही ज गा िलनिु दनु
गरी भएको कायलाई जालसाजीपूण काय ठहर भएको
अव थामा सोही ज गाको िवषयमा िलनिु दनु गरी
पनु रावेदक ितवादी र िनजका दाता रामकुमार राना
े ीबीच िमित २०६६।२।५ मा भएको िलखतलाई
कानूनस मत िलखत भनी या या गन िम ने
देिखएन । गैरकानूनी तवरबाट ा हन आएको स पि
कानूनस मत तवरबाट िलखत पा रत गरेको भ ने मा
आधारमा कानूनस मत मा न निम ने हँदा यथ
ितवादीसमेतको अंश हक ला ने ज गामा िलनिु दनु
गरी भएको िलखत यथ वादीको हकस म बदर हने
नै देिखयो ।
८. िफराद दाबी हेदा यथ ितवादीह
ज मा ३ अंिशयार रहेको भ ने खु न आएको
पाइयो । ३ जना अंिशयारह म ये यथ वादीको
हकस म अथात् ३ भागको १ भाग उ िमित
२०६५।११।२२ को र.नं. ५२२२(घ) को िलखत बदर

हने भनी िमित २०७०।५।२ मा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट लगाउको ०६९-DP-०५८२ मु ामा भएको
फै सला अि तम भएर रहेको हँदा सोही आधारमा िदने
रामकुमार राना े ी र िलने म जली घोले तामाङ
भएको र.नं. ७३२० िमित २०६६।२।५ को िलखत
वादीको हकजित मा ३ ख डको १ ख ड बदर गरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा
भ न िमलेन ।
९. अतः िववेिचत त य एवं कानूनी यव था
र माणको आधारमा वादी दाबी पु न नस ने ठहर
गरी भएको सु लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
२०६८।७।२ को फै सला उ टी भई िमित २०६६।२।५
को र.नं. ७३२०(घ) को िलखत वादीको हकजित मा
३ ख डको १ ख ड बदर हने ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७०।५।२ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ह रकृ ण काक
उपरिज ार: इि दरा शमा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् ।
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ज गा िदलाउन पहलसमेत गरेपिन वन
े सँग स बि धत के ही कानूनी अड् चन
आएको कारण स ा ज गा िदने काय
अव भएपिन िनर तर पमा यसको
समाधान खो ने य न भएबाट यी
िनवेदकले वैधािनक अपे ा (Legitimate
expectation) राखी बसेको अव थालाई
अ यथा भ न सिकँ दैन । य तो असामा य
प रि थितमा िनवेदकको हक चलन
गराइिदनु रा य संय को कत य हन
आउने ।
( करण नं.१०)

नणय नं . ९९७३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
आदेश िमित : २०७४।२।९
०६९-WO-१२३१
मु ा : उ ेषण / परमादेश

िनवेदक : याङ् जा िज ला पतु लीबजार नगरपािलका
वडा नं. १ ब ने याम साद े ठ
िव
िनवेदकका तफबाट : व र अिधव ा ी सव र न
िवप ी : िज ला शासन कायालय, याङ् जासमेत
तल
ु ाधर र अिधव ा ी याम साद े
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
§ कुनै पिन यि को स पि मािथ य तो
खेमराज वाली
यि को मौिलक हक हने र य तो अवलि बत निजर :
स पि लाई रा यले ा गन अव थामा
§ ने.का.प. २०५८, अंक १२, िन.नं.६९७०
रा यले कानूनको ि या अपनाई उिचत
§ ने.का.प. २०७२, अंक १२, िन.नं. ९५०८
मआ
§ ने.का.प. २०७४, अंक १, िन.नं.९७५३
ु जा िदनुपन िवषयमा िववाद हन
नस ने ।
§ ने.का.प. २०७४, अंक ४, िन.नं.९७९०
( करण नं.७) स ब कानून :
§ सरकारी कायालयको लािग ज गा
§ ज गा ाि ऐन, २०१८
सरकारले आ नो योगमा िलई स ाभना
§ ज गा ाि ऐन, २०३४
गन कारवाहीको उठान भएको अव थामा
ज गा नै वा मआ
आदेश
ु जा ा ह छ भ ने
िव ासमा कुनै नाग रक रह छ भने यो वैध
या.अिनलकुमार िस हा : नेपालको
अपे ा मा नुपन ।
अ त रम संिवधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
( करण नं.९) बमोिजम पन आएको ततु रट िनवेदनको त य एवं
§ जनताको ज गा सरकारले िलई सरकारी आदेश यस कार रहेको छ:कायालय बनाई योग ग रनु र सोबापत
िज ला याङ् जा पतु लीबजार गा.िव.स.
नाग रकलाई स ा ज गा नै िदने िव ास वडा नं. ९ हालको पतु लीबजार नगरपािलका वडा
िदलाइएको एवं सरकारी संय ह ले नं. १ को िक.नं. २७८० को े फल ५-१२-१-२
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
को ज गा सािबकमा १९९५ सालको पाखो मोठमा
मेरो बाजे िशवलाल े ठको नाउँमा पाटे दता भई
२०२२ सालमा मेरा बाबु गु जमान े ठका नाउँमा
भ.ु स.ु ७ नं. फारामसमेत भरी आएको साल बसाली
तालक
ु दार िज.म.ु गजे माफत ितरो भरो भोगचलन
गरी आएको याङ् जाको पाखो बारी भ ने मेरो पैतक
ृ
ज गा याङ् जा िज ला सािबक सदरमक
ु ाम पि चम
नवु ाकोटबाट २०२० सालमा सरी सरकारी भवन बनी
स चालन हँदै आएको र त कालीन याङ् जा िज ला
तरीय कायालय मख
ु तथा राजनीितक ितिनिधको
िज ला सिमितले िमित २०२२।१२।२९ मा िनणय
गरी उ ज गाको स ा सािबक याङ् जा पतु लीबजार
गा.पं. वडा नं. २ को िक.नं. ३२६ को े.फ. ५-७२-१ को िचितकुना भ ने वनजंगल े मा पन ज गा
िदएकोमा सो ज गा पिन सव नापीको समयमा म
िनवेदकसमेतको नाउँमा नापी िक ाकाट भई वनजंगल
भएको कारण वन कायालयबाट रो का भई दता
हन नसक सरकारकै नाउँमा दता भएको सो ज गा
फुकुवा होस् भनी बार बार िनवेदन गदा पिन फुकुवा
हन नसके कोले त कालीन राजामा िब तीप चढाउँदा
राय माग भई आएकोमा िज ला कायालय याङ् जाले
नापी भएको ज गा नै फुकुवा गरी िनवेदकको नाउँमा
दता गराइिदए सम याको समाधान हने भनी र वन
कायालयले घना वनजंगल भएकोले फुकुवा गरी दता
ग रिदन निम ने भनी कायालयको राय बािझन गई
फुकुवा हन नसके को कारण नगद नै मआ
ु जा पाउँ
भनी िनवेदन गरेकोमा िज ला शासन कायालय
याङ् जाले िनवेदकको पैतक
ृ ज गामा िज ला शासन
कायालय बनेको लामो समयस म मआ
ु जा नपाएको
हँदा नगद नै मआ
ु जा िदने यव था हन अनरु ोध छ
भनी गहृ मा लेखी पठाएको र गहृ बाट भूिमसधु ार तथा
यव थापन िवभाग र यहाँबाट मालपोत कायालय
याङ् जा हँदै सजिमनसमेत गरी िनवेदकलाई स ा
भना वा मआ
ु जा िदनपु न स ा िदने ज गा नभएको हँदा

नगद मआ
ु जाका लािग िज ला शासन कायालय
याङ् जामा फाइल पेस भएकोमा यहाँबाट पिन
सजिमनसमेत गरी स ा िदने ज गा नहँदा रिज ेसन
योजनका लािग तोिकएको यूनतम मू यअनस
ु ार
नगद मआ
ु जा िदनपु न भनी लेखी पठाएको र गहृ बाट
मआ
ु जा सिमितको रायसमेत िलई पठाउनु भनी
प ाचार भई िज ला शासन कायालय याङ् जाको
.िज.अ.को अ य तामा मआ
ु जा सिमित गठन गरी
िमित २०६९।७।२ मा मआ
ु जा िदनु नपन भनी िनणय
भएको हँदा उ िनणयबाट म िनवेदकलाई नेपालको
अ त रम संिवधान २०६३, को धारा १२(१), १३(१)
(२)(३), १४, १९ समेत ारा द मेरो मौिलक
हक हनन भएको हँदा िज ला शासन कायालय
याङ् जाको .िज.अ.को अ य तामा गिठत मआ
ु जा
सिमितको िमित २०६९।७।२ को िनणय उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी ज गा नै स ा भना वा मआ
ु जा
िदनु िदलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको याम साद े ठको रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ? यो
आदेश ा त भएको िमितले बाटाको यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी िवप ीह लाई याद सूचना िदई
महा यायािधव ाको कायालयलाई समेत जानकारी
गराई िवप ीह को िलिखत जवाफ ा त भएपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै ततु
रट िनवेदनमा उठाइएको िवषय २०२० सालदेिखको
िवषयसँग स बि धत रहेको देिखएकोले सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(ञ)
बमोिजम अ ािधकार दान ग रएको छ, िनयमानस
ु ार
पेस गनु भनी यस अदालतको िमित २०७०।२।१३ को
आदेश ।
यस िवभागबाट िमित २०६८।८।२३ मा
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मालपोत कायालय याङ् जामा नेपाल सरकार
(सिचव तर) बाट भएको िमित २०६७।३।१ को
िनणय एवं भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको
िमित २०६८।८।२१ को प मा लेखी आएबमोिजम
प ट राय पेस गन प ाचार भएको र सोबमोिजम राय
हालस म ा त भएको नदेिखएको, दाबीको ज गा
अिध हण स ब धमा यस िवभागबाट कुनै िनणय
नभएको र रट िनवेदनमा उि लिखत यस िवभागबाट
भएको पिछ लो िमित २०६८।८।२३ को प ाचार
उि लिखत नेपाल सरकार (सिचव तर) बाट िमित
२०६७।३।१ मा भएको िनणय एवं भूिमसधु ार तथा
यव था म ालयको िमित २०६८।८।३ को प बाट
लेखी आएबमोिजम भएको हँदा ततु िवषयमा यस
िवभागलाई िवप ी बनाइरहनु पन अव था नहँदा िवना
आधार र कारण यस िवभागलाई िवप ी बनाई दायर
भएको रट िनवेदन खारेजभागी हँदा खारेज ग रपाउँ
भ ने बेहोराको िवप ी भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागको िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय संिवधान तथा चिलत
कानूनको प रपालना गरी गराई नाग रकको हक
अिधकारको संर ण गन गराउने कुरामा किटब
रहेको, संिवधानतः स पि स ब धी हक मौिलक
हक भए तापिन सावजिनक िहतका लािग वैयि क
स पि मा िसमा लगाउन सिकने िविधशा ीय
मा यतालाई हा ो संिवधानले पिन वीकार गरेको तर
यसका लािग कानूनबमोिजम ितपूित िदनु पन र सो
ितपूित र सोको आधार र काय णाली कानून ारा
िनधारण ग रएबमोिजम हने संवैधािनक यव था
भएको, िवप ी रट िनवेदकले रट िनवेदनमा उ लेख
गरेको ज गा अिध हण भए नभएको वा सो ज गा िनजको
हकभोगको भए नभएको भ ने स ब धमा स बि धत
िनकायको िलिखत जवाफमा उ लेख हने िवषय भएको
र िनवेदकको ज गा अिध हण गन वा सोबापत ितपूित

दान गन स ब धमा यस कायालयबाट कुनै काम
कारवाही वा िनणय नभएको हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ी धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार काठमाड को
िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले नै स ा भना माग गरेको िक.नं.
३२६ को ज गा जंगल ए रयामा परेको कुरा उ लेख
गनभएको,
राि य वनिभ को ज गा कुनै यि को
ु
नाउँमा दता गन गराउन नहने वन ऐन, २०४९ को
दफा १६ मा प ट कानूनी यव था रहेकोमा िक.नं.
३२६ को ज गा अिहले पिन सरकारी घना वन नै रहेको
र रट िनवेदकको नाउँमा हकभोग तथा ज गाधनी
माणपज
ु ासमेत नभएको, समयमै उपचारको खोजी
नगरी अिहले आएर उपचारको खोजी गरेको देिखँदा
िवल बको िस ा तको आधारमा रट िनवेदन
खारेजभागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ी
वन तथा भ-ू संर ण म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ३२६ को ज गा
अिहले पिन घना वनजंगल रहेको, वन ऐन, २०४९ को
दफा १६(१) मा राि य वनिभ को ज गा कसैले पिन
दता गन वा गराउन हँदैन, दता गराइएको भएपिन सो
दताको नाताले य तो ज गा दाबी गन पाइने छै न भ ने
उ लेख भएको हँदा सो ज गामा िनवेदकको कुनै दाबी
पु न नस ने र उ ज गा सरकारी वन े नै भएको
हँदा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम उ िक.नं. ३२६
को ज गामा हकदाबी पु न नस ने हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ी िज ला वन
कायालय याङ् जाको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदक याम साद े ठले िनवेदन
दाबीमा उि लिखत ज गाको मआ
ु जा पाउँ भनी यस
कायालयमा िनवेदन िदनभु एको मागबमोिजम नगद नै
मआ
ु जा िदने यव थाका लािग यस कायालयबाट गहृ
म ालयमा प ाचार ग रएकोमा पनु कारवाही ि या
च दै आएको, िनज िनवेदकले मआ
ु जा पाउने ि थित
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
नभए यस िज ला शासन कायालय क पाउ डको
पि चमतफको पाँच आना ज गा पाएमा अथात् बजार
मू य कायम रकम पाएमा म जरु छु भनी िनवेदन
माग गरी गहृ म ालयको िमित २०६८।१०।२४ को
प बमोिजम िमित २०६९।७।२ गते मख
ु िज ला
अिधकारीको अ य तामा मआ
ु जा िनधारण सिमित
बैठक बसी उ बैठकले िनवेदन माग दाबीबमोिजम
यस कायालयको नाउँमा दता भई हकभोग कायम
रहेको िक.नं. २७८० को े.फ. ५-१२-१-२ को ज गा
आ नो हो भनी दाबी गद आएको भए तापिन सो िक ा
आ नो भ ने ठोस माण पेस गन नसके को, िनजलाई
स ाभना िदइएको भिनएको िचितकुनाको ज गा दता
हन नस ने भनी िनवेदकलाई िमित २०४३।८।१८ मा
नै िज ला वन कायालय याङ् जाले िलिखत जानकारी
गराइसके कोमा सोउपर िनवेदकले उजरु बाजरु नगरी
बसेको देिखँदा ठोस सबदु माणका अभावमा मआ
ु जा
िनधारण गन मनािसब देिखएन भनी िनणय भएको हँदा
िनवेदकको माग दाबीबमोिजम आदेश जारी हनपु न
होइन, रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
िवप ी िज ला शासन कायालय याङ् जाको
िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदक याम साद े ठले िनवेदन
दाबीमा उि लिखत ज गाको मआ
ु जा पाउँ भनी
यस कायालयमा िनवेदन िदनभु एको मागबमोिजम
नगद नै मआ
ु जा िदने यव थाका लािग भनी उ
कायालयको च.नं. २९१३ िमित २०६६।९।२० को
प साथ यी गहृ म ालय आ त रक यव था “ख”
शाखामा प ाचार ग रएकोमा पनु : कारवाही ि या
च दै आएको, िनज िनवेदकले मआ
ु जा पाउने ि थित
नभए यस िज ला शासन कायालय क पाउ डको
पि चमतफको पाँच आना ज गा पाएमा अथात् बजार
मू य कायम रकम पाएमा म जरु छु भनी िनवेदन
माग गरी गहृ म ालयको िमित २०६८।१०।२४ को
प बमोिजम िमित २०६९।७।२ गते मख
ु िज ला

अिधकारीको अ य तामा मआ
ु जा िनधारण सिमित
बैठक बसी उ बैठकले िनवेदकको माग दाबीबमोिजम
यस कायालयको नाउँमा दता भई हकभोग कायम
रहेको िक.नं. २७८० को े.फ. ५-१२-१-२ को ज गा
आ नो हो भनी दाबी गद आएको भए तापिन सो िक ा
आ नो भ ने ठोस माण पेस गन नसके को, िनजलाई
स ाभना िदइएको भिनएको िचितकुनाको ज गा दता
हन नस ने भनी िनवेदकलाई िमित २०४३।८।१८ मा
नै िज ला वन कायालय याङ् जाले िलिखत जानकारी
गराइसके कोमा सोउपर िनवेदकले उजरु बाजरु नगरी
बसेको देिखँदा ठोस सबदु माणका अभावमा मआ
ु जा
िनधारण गन मनािसब देिखएन भनी िनणय भएको हँदा
िनवेदकको माग दाबीबमोिजम आदेश जारी हनपु न
होइन रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
िवप ी िज ला शासन कायालय, मुआ जा सिमित
याङ् जाको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदक याम साद े ठले माग
दाबी गरेको सािबक पतु लीबजार गा.िव.स. वडा नं. २
को िचितकुना नाउँको िक.नं. ३२६ को े.फ. ५-७२-१ को ज गा वन बटु ेन भई यि िवशेषका नाउँमा
दता गन निम ने भनी वन कायालय याङ् जाको िमित
२०३९।१०।१३ र २०४३।८।१८ को िनणयउपर
कानूनको हद यादिभ अदालतमा वेश गएको
नदेिखएको हँदा िनवेदन माग दाबी ग रएको भिनएको
याङ् जा पतु लीबजार गा.िव.स. वडा नं. २ को िक.नं.
२२६ को े.फ. ५-७-२-१ को ज गा नेपाल सरकारको
नाउँमा दता भइसके कोले मालपोत ऐन, २०३४ र
िनयमावली, २०३६ अनस
ु ार सरकारी ज गा यि
िवशेषको नाउँमा दता गन अिधकार यस कायालयलाई
नभएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
बेहोराको िवप ी मालपोत कायालय याङ् जाको
िलिखत जवाफ ।
यसमा िनवेदकको िक.नं. २७८० को ज गा
अिध हण भए नभएको र िनवेदकको ज गामा िज ला
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९९७३ - याम साद े िव. िज ला शासन कायालय, याङ्जासमेत
शासन कायालयको भवन र कायालय अवि थत छ
छै न र कानूनबमोिजम मआ
ु जा वा स ा ज गा पाउने
हो होइन ? भ ने स ब धमा गहृ म ालयबाट जवाफ
िलई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७१।१०।१८ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट व र अिधव ा ी सव र न
तल
ु ाधर र अिधव ा याम साद े ले िनवेदकको
हक ला ने याङ् जा पतु लीबजार वडा नं. ९ हाल
पतु लीनगर नगरपािलका वडा नं.१ को िक.नं. २७८०
को े फल ५-१२-१-२ को पैतक
ृ ज गामा २०२०
सालमा सरकारी भवन (िज ला शासन कायालय)
बनेकोमा त कालीन िज ला तरीय कायालय मख
ु
तथा राजनीितक ितिनिधको िज ला सिमितले िमित
२०२२।१२।२९ मा िनणय गरी स ा भनाको पमा
वडा नं. २ को िक.नं. ३२६ े फल ५-७-२-१ ज गा
उपल ध गराई िफ डबक
ु समेत तयार भएपिछ िज ला
वन कायालयले वन े भनी रो का राखेको कारण
हालस म िनवेदकलाई सरकारी िनकायले झल
ु ाई
राखेको छ । आ नो पैतक
ृ ज गा पिन सरकारले िलई
भवन बनाउने र स ा भना िदएको देखाए पिन िनवेदकले
यसको वािम व नपाएबाट सरकारले िनवेदकलाई
अ याय गरी आफूलाई अ याियक समिृ गरेको
छ । िनवेदकले अब ज गाको स ा मआ
ु जा वा सरकारी
कायालय बनाइएको सोही ५-१२-१-२ ज गाम ये
खाली रहेको ज गाम ये ५ आनामा िदए पिन िच
बझ
ु ाउन म जरु गरेपिन एक िनकायले अक िनकायमा
पठाई िज मेवारी प छ् याई अ झाई राखेको र िमित
२०६९।७।२ मा .िज.अ.को अ य तामा मआ
ु जा
सिमित बसे पिन अनिधकृत यि ह राखी िज मेवारी
प याउने िनणय गरेकोबाट सरकारको सशु ासनको
ितब ता नारामा मा सीिमत हन पगु ेको छ ।
संिवधानले जनताको स पि को हक सिु नि त गरेको

र सावजिनक योजनको लािग स पि ा त गरेमा
Eminent Domain Right को िस ा तअ तगत
मआ
ु जा िदनपु नमा यसको समेत उपहास भएको
हँदा वैधािनक अपे ाको िस ा तको आधारमा समेत
३ मिहनािभ ै मआ
ु जा िदने आदेश जारी हनपु न भनी
बहस गनभयो
ु ।
िवप ी बनाइएका नेपाल सरकारका िविभ न
िनकायह को तफबाट िव ान् सह यायािधव ा ी
खेमराज वालीले िनवेदकको िनिववाद हक थािपत
नभएको ज गाको मआ
ु जा पाउन नस ने, िनवेदकले
लामो समयपिछ रट दता गन आएबाट िवल ब गरी
परेको रट जारी हन नस ने, एकपटक अिध हण
भइसके को ज गा ने.का.प. २०६८, अङ् क १२, िन.नं.
८७३७ मा ितपािदत िस ा तको आधारमा समेत
िफता हन नस ने हँदा रट खारेज हनपु छ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
अब िव ान् कानून यवसायीह को बहस
सनु ी िमिसल संल न िनवेदन एवं िलिखत जवाफमा
उि लिखत िजिकरह तथा पेस भएका कागजातह
समेत अ ययन गरी हेदा ततु िनवेदनमा देहायका
िवषयह मा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
१. िनवेदकलाई तुत रट दायर गन हकदैया
छ, छै न ?
२. िनवेदक िवल ब गरी रट दायर गन आएको
हो, होइन ?
३. यिद िनवेदकलाई हकदैया छ र िवल ब गरेको
मा नपु न अव था छै न भने;
(क) याङ् जा पतु लीबजार गा.िव.स. वडा
नं. ९ िक.नं. २७८० को ५-१२-१-२
ज गाको स ा वडा नं. २ िक.नं. ३२६
को ५-७-२-१ ज गा िदने सहमित भएको
हो होइन ?
(ख) िमित २०६९।७।२ को मआ
ु जा
सिमितको बैठकको िनणय के कुन
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स दभमा भएको हो ?
(ग) ततु ज गाको स ब धमा िवप ीह ले
िलिखत जवाफमा वीकार वा इ कार
गरेका त यह के के हन् ?
(घ) िनवेदकको मागबमोिजम उपयु िमित
२०६९।७।२ को िनणय बदर हनपु न
तथा मागबमोिजम आदेश हनपु न हो,
होइन ?
ततु िववादमा िनवेदकले िजिकर िलएको
िज ला याङ् जा सािबक पतु लीबजार गा.िव.स. वडा
नं. ९ को िक.नं. २७८० को े फल ५-१२-१-२
सािबकमा १९९५ सालको पाखो मोठमा िनवेदकका
बाजे िशवलाल े ठको नाममा परी दता भई २०२२
सालमा िनवेदकका बाबु गु जमान े ठको नाममा
भू.स.ु ७ नं. फाराम भरी जोताहा अ थायी िन सा
पिन ा त भई ितरो ितरी आएको पैतक
ृ घरबारी
ज गा नै २०२० मा सरकारले ा त गरेको स ब धमा
त कालीन अ चलाधीशको अ य तामा गिठत
िज ला सिमितले िमित २०२२।१२।२९ को बैठकले
मआ
ु जा िदने रकम िनकासा नभएको र जंगलबाहेक
अ य ज गा नभएकोले जंगल नै हालैदेिख आवाद
गन पाउने िनणय गरी िनकासाको लािग कारवाही
चलाएको भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर स ब धमा
िवप ीह को िलिखत जवाफह मा ख डन ग रएको
देिखँदैन । सरकारको योजनाअनस
ु ार २०३९ सालमा
नापी हँदा उ िक.नं. २७८० को ५-१२-१-२ को
स ा याङ् जा पतु लीबजार गा.िव.स. वडा नं. २
को िचितकुना नाउँको िक.नं. ३२६ को ५-७-२-१
ज गा यी िनवेदकका दाजु नारायण साद, मािहला
यी िनवेदक याम साद र का छा भाइ सशु ीलकुमार
े ठको नाममा नापीस म भएपिन िनजह को नाममा
ज गादता हन नसके को त य खल
ु ाइएको छ । उ
त य २०३९ सालको नापीमा हे रएका माणबाट

स बि धत िनकायले पिु गन स ने ह छ । वन तथा
भू-संर ण म ालयको िलिखत जवाफबाट उ
िक.नं.३२६ ज गा हाल पिन सरकारी घना वन भएको
त य प छ । िज ला वन कायालयको िलिखत
जवाफमा याङ् जामा अड् डाखाना सदा तपाइँह को
ज गासमेत सरकारी कायालय क पाउ डिभ परी
सोको स ा भनाबापत सािबक याङ् जा पतु ली बजार,
वडा नं.२ मा पन िचितकुना भ ने वनवटु ान स ा भना
पाएकोमा सव नापीको अव थामा िक.नं.३२६ कायम
भई तपाइँको नाममा नापी न सास म भई त कालीन
वन कायालयबाट वनजंगल भनी फुकुवा नभएको सो
वनजंगल कायम हन आएको र तपाइँले समय समयमा
फुकुवाको लािग यस शाखामा िनवेदन िदई ताके ता गरे
तापिन हालस म उ ज गा वन कायम रही तपाइँको
नाममा उ ज गा दता हन नसके को बेहोराको प.सं.
म.ु फा. ०४३/४४ च.नं.८५० िमित २०४३।०८।१८
को प बाट िनवेदकलाई जानकारी गराइएकोबाट समेत
उपयु ज गाका स ब धमा सरकारी िनकायह ले
पटक पटकको प ाचारमा यी िनवेदकको हकदैयाको
िवषयमा
उठाएको देिखँदनै । उ ज गा नापीमा
३ जना दाजभु ाइको नाम अंिकत भएपिन मािहला
याम साद े ठको अंश भागको हँदा ज गाको
मआ
ु जा िनजले पाउने र िलएमा हा ो म जरु ी छ
भनी दाजु नारायण साद र भाइ सशु ीलकुमार े ठले
िज ला शासन कायालयमा िमित २०६८।१२।१७
मा िनवेदन िदनभु एको त यमा िनवेदकले रट
िनवेदनमा उ लेख गरेको िवषयलाई िवप ीम येका
िज ला शासन कायालय याङ् जाको िलिखत
जवाफमा ख डन नगरी िनज िनवेदक याम साद
े ठले मआ
ु जा पाएको नदेिखएकोले मागबमोिजम
नगदै मआ
ु जा िदने यव थाको लािग भनी उ
कायालयको प.च.नं. २९१३ िमित २०६६।९।२०
को प साथ गहृ म ालयमा प ाचार ग रएको त य
वीकार ग रएबाट तथा िवप ी िज ला वन कायालय
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९९७३ - याम साद े िव. िज ला शासन कायालय, याङ्जासमेत
याङ् जाको िमित २०६६।९।१६ को प र मालपोत
कायालय याङ् जाको िमित २०६७।१०।२७ को
प को बेहोराबाट समेत यी िनवेदक याम साद
े ठको ततु रट िनवेदन िदने हकदैया छै न भ न
िम ने आधार र अव था देिखँदैन ।
अब िनवेदक िवल ब गरी रट दायर गन
आएको हो होइन भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु
देिखन आयो । आ नो अिधकारको हनन् भयो भनी
हक चलन गराई मा ने प उपयु उपचारको लािग
समयमै अदालत वा याियक िनकायसम
ततु
हनपु न स ब धमा पटकपटक यस अदालतबाट या या
एवं िस ा त ितपािदत भइसके को अव थामा आ नो
अिधकार ित सचेत एवं जाग क नरहे य ता प लाई
अदालतले म त गन स दैन भ ने स ब धमा िववाद
हन स दैन । तर रट े मा िवल बलाई अव था
एवं प रि थितअनस
ु ार सापेि क पमा हे रनपु न
ह छ । कुनै यि को आ नो अिधकारको खोजीमा
िनर तरता देिख छ, य तो यि बाट वैधािनक
अपे ाको अव थामा िवल ब हन गएको छ, कुनै ते ो
प को हक सज
ृ ना भएको अव था छै न, िवल ब भएको
भनी न उठाउने िनकायबाटै कुनै िनणय वा कारवाही
हनपु न िवषयमा अनिु चत िवल ब वा िनणय गरी िनकास
िदनमा आनाकानी भएको छ भने य तो अव थामा
आ नो अिधकार चलन गन अनवरत पमा य नरत
यि बाट कानूनले तोके को हद यादज तो िदन ग ती
गरी िवल बको िस ा त योग गनु यायोिचत हँदैन ।
ततु िववादमा िनवेदकका िपतासमेतलाई िनजको
िक.नं. २७८० को स ा अ य ज गा िदने भ ने त कालीन
अ चलाधीश अ य रहेको िज ला सिमितबाट िमित
२०२२।१२।२९ को िनणयबाट कारवाही चलाएको र
२०३९ मा नापी हँदा िक.नं. ३२६ को ज गा उपल ध
गराउने िफ डबक
ु तयार भएपिन िज ला शासन
कायालय, मालपोत कायालय, वन कायालय आिदको
सम वयको अभावमा कारवाही टुङ्गो ला न नसके को

भ ने देिख छ । िज ला वन कायालय याङ् जाले
िमित २०४३।८।१८ को प बाट उ ज गा वन
े मा परेकोले वन जंगल स ा भना िदन निम ने
भनी प ाचार गरेको भ ने बेहोरा मालपोत कायालय,
याङ् जाको िमित २०६८।३।१४ को प बाट समेत
खु न आएको र िनज िनवेदकले ज गा स ा भना र
मआ
ु जासमेत ा त गन नसके को बेहोराको जानकारी
िज ला शासन कायालय, याङ् जालाई िदएकोबाट
समेत यो िवषयमा कारवाही २०२२ सालदेिख च दै
आएपिन तािकक एवं यायोिचत िन कषमा पु न सके को
देिखएन । यस अव थामा अनवरत पमा अिधकारको
खोजीमा िहँडेका यी िनवेदक पिहलो पु ताको यि
भएको र पटकपटक तालक
ु दार कायालयह को
स ब धमा रहँदै आएको अव थामा यी िनवेदकले
समयमै आ नो अिधकार खोजी गन बेवा ता गरेको
वा आ नो अिधकार ित जाग क नरहेको भनी दोष
लगाउनु यायको ि टकोणमा उिचत देिखँदैन । ततु
िववादको कृित, िवप ीह को आचरण, तािकक
िन कषको लािग िनवेदकतफबाट भएका पहलह
आिदसमेतलाई िवचार गदा यी िनवेदकलाई अनिु चत
िवल बको आधारमा संवैधािनक हकको चलनको
लािग उपचार िदन इ कार ग रएमा संिवधान, कानून
एवं यायपािलका ित जनताको आ था र िव वासमा
आँच आउने अव था सज
ृ ना ह छ । उपयु िववेिचत
आधारबाट यी िनवेदक आ नो हकको खोजीमा
अनिु चत िवल ब गरी यस अदालतमा वेश गरेको भ ने
िवप ीह को तकसँग सहमत हन सिकएन ।
मािथ िववेिचत आधारबाट यी िनवेदकलाई
ततु रट दायर गन अिधकार भएको तथा यो
िनवेदनलाई अनिु चत िवल ब गरी आएको मा न सिकने
अव था नदेिखएबाट अब िन न िवषयह मा िववेचना
गनपन
ु देिखन आयो ।
२. याङ् जा पतु लीबजार गा.िव.स. वडा
नं. ९ िक.नं. २७८० को ५-१२-१-२ ज गा यी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
िनवेदकका बाजे िशवलाल े ठको नाउँको पाटे
दता भई २०२२ सालमा िनवेदकका बाबु गु जमान
े को नाउँमा भ.ु स.ु ७ नं. फाराम भरी जो.अ.
िन सासमेत ा त ज गामा त कालीन सरकारबाट
िविभ न सरकारी कायालय बनाउन ा त गरेको भ ने
िनवेदकको भनाइलाई िवप ीह बाट ख डन नगरी
मख
ु िमली वीकारेकै देिखयो । यो त यलाई िज ला
वन कायालय याङ् जाको िलिखत जवाफले प.सं. म/ु
फा ०४३/४४ च.नं.८५० िमित २०४३।०८।१८ को
प लाई उ लेख गद अझै ट गरेको पाइ छ । समय
समयमा भएका िविभ न प ाचारह हेदा उ सरकारी
कायालयह बनाउँदा यसमा परेको जनताको आवादी
ज गाको लािग मआ
ु जा िदने रकम नभएकोले जंगल
नै सोधभना िदने गरी कारवाही चिलरहेको अव थामा
२०३९ सालमा नापी हँदा उ िक.नं. २७८० ज गा
िज ला कायालय, याङ् जाको नाममा नापी भएको र
स ा भना िदने भिनएको सािबक याङ् जा पतु लीबजार
गा.िव.स. वडा नं. २ को िक.नं. ३२६ को ५-७-२१ ज गा यी िनवेदक तथा िनजको दाजु नारायण साद
र भाइ सशु ीलकुमार े ठसमेत ३ जनाको नाममा
नापी भएको भ ने िजिकरलाई पिन अ यथा
भिनएको अव था देिखँदैन । समयको अ तरालमा
पटकपटक िविभ न कायालयह मा कारवाहीको
ि या अगािड बढाए पिन तािकक िन कषमा पु न
नसके को कारण लामो समयस म िववाद यथावत्
रहँदा र एक कायालयले अक कायालयमा िववादको
टुङ्गो लगाउन प ाचार गदा भएका िढलाइका कारण
स बि धत िनकायका िज मेवार कमचारीह ले त य
बु न समय लगाउनल
ु ाई यस कृितको िववादमा
अ यथा भ नु पिन उिचत हँदैन । तथािप यस कृितको
िढलाई र अ यौलतालाई दल
ु भ र अपवादको पमा
हे रनपु न देिख छ । २०३९ सालको नापीको समयमा
यी िनवेदकसमेतको नाममा िक.नं. ३२६ े फल
५-७-२-१ कायम भई सव नापी िक ाकाट भएकोमा

६ नं. नापी गो वाराको िमित २०३९।१०।१७ को
प ले रो का भएको भ ने िज ला शासन कायालय,
याङ् जाले िमित २०६६।९।२० को प मा उि लिखत
त यबाटै पिन यी िनवेदकसमेतलाई स ा ज गा िदने
िवषयमा कारवाही अगािड बिढसके को त य थािपत
हन आउँछ । यसबाटै पिन िनवेदकलाई स ा भनाको
पमा िक.नं.३२६ िदने भ ने कारवाही चले पिन वन
े भएको कारण रो का रहेको ज गा फुकुवा हन नसक
ततु िववाद अ योलतामा रहेकोबाट ज गा स ा भना
िदने िवषयमा सै ाि तक पमा िवप ीह को सहमित
िथएन भ नसमेत िमलेन ।
३. पटकपटक भएका प ाचार र कारवाहीह
प ात् मख
ु िज ला अिधकारीको अ य तामा
बसेको िमित २०६९।०७।०२ को मआ
ु जा िनधारण
सिमितको बैठकबाट भएको िनणयको स ब धमा
अब िववेचना गनु आव यक देिख छ । मख
ु िज ला
अिधकारीको अ य तामा बसेको उ बैठकको
िनणय स ब धमा िलिखत जवाफमा िनवेदकले आ नै
कारणबाट मआ
ु जा समयमै ा गन नसके को र
त काल िव मान ज गा ाि ऐन, २०१८ को दफा
१३(२), (६) ले िनधारण गरेको यव था र हाल
चिलत ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३७
बमोिजमको यादसमेत नािघसके को एवं िक.नं.२७८०
को े फल ५-१२-१-२ को ज गा आ नो भएको भनी
दाबी गद आएको भए तापिन सो िक ा आ नो भ ने
कुनै ठोस माण पेस गन नसके को भ नेसमेत बेहोरा
उ लेख छ । िनवेदकको िनवेदन िजिकर हेदा २०२२
सालमा नवु ाकोटबाट सदरमक
ु ाम याङ् जामा सादा
कायालय बनाउँदा यसमा परेको जनताको आवादी
ज गासमेतको मआ
ु जा िदने रकम िनकासा नभएको र
जंगलबाहेक अ ज गा नभएकोले जंगल नै हालैदेिख
आवाद गनपाउने ग रिदनको लािग अ चलाधीश
अ य , िड.एफ.ओ. ितिनिध, याङ् जा मालपोत
कायालय मख
ु समेत भएको िज ला सिमितले िमित
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२०२२।१२।२९ मा िनणय गरी िनकासाको लािग खा
कृिष म ालय, कृिष िवभागमा पठाएको भ ने उ लेख
भएको र त प ात कारवाही यु अव थामा रही २०३९
सालमा नापी हँदा िनवेदकको ज गा िक.नं.२७८०
को ५-१२-१-२ िज ला कायालय याङ् जाको
नाममा नापी भई स ा भना िदने भिनएको याङ् जा
पतु लीबजार गा.िव.स. वडा नं.२ को िचितकुना नाउँको
िक.नं.३२६ को ५-७-२-१ यी िनवेदकसमेतको नाममा
नापी भएपिन दता गरी पज
ु ा िलन नपाएको उ लेख छ ।
साथै यसै कृितबाट सरकारी भवन बनाउने गरी ज गा
िलइएको कािजमान े ले िक.नं.३१८ के हरमान
े ले िक.नं.३१९ र ीमती शेषकुमारी े ले
३२४ को ज गा स ाभना पाएको भ ने िजिकरलाई
िवप ीह को िलिखत जवाफमा ख डन गनसके को वा
अ यथा भिनएकोसमेत देिखएन ।
४. मआ
ी
ु जा स ब धमा भनी
गहृ म ालयलाई लेिखएको िज ला शासन
कायालयको प.सं.२९१३ िमित २०६६।०९।२०
को प मा त कालीन कायालय मख
ु ह को िमित
२०२२।१२।२९ को िनणयबाट िचतकुना भ ने
जंगल िनवेदकले पाएको, सव नापीको अव थामा
िक.नं.३२६ े फल ५-७-२-१ कायम भई िनजको
नाममा िक ाकाटस म भएको तर त कालीन ६ नं.
नापी गो ाराको िमित २०३९।१०।१७ को प ानस
ु ार
सो िक ा दता रो का भई वन कायम भएको, िनवेदकले
समय समयमा िनवेदन गरी फुकुवा गन यास गरे तापिन
फुकुवा र दता हन नसक िनवेदकले राजदरबारमा
िब तीप चढाएकोमा यस कायालयबाट सोही ज गा
फुकुवा गरी दता ग रिदएमा सम या समाधान हने भनी
राय, गएको र िज ला वन कायालय याङ् जाबाट
सो ज गा फुकुवा गरी दता ग रिदन निम ने भनी
राय पेस भई कायालयको राय बािझन गएको कारण
िनजले सोधभना पाउन नसके को देिखन आएको
भ दै िनवेदकले उठाएको त यगत िजिकरह लाई

अ यथा भनेको देिखँदैन । यस कायालयले िज ला
वन कायालयमा राय माग गदा सो ज गा चारैितर वनले
घे रएको र घना जंगल भएको हँदा फुकुवा गरी दता
गन निम ने भनी लेिखआएको एवं लामो समयको
सम या हँदा िनवेदकको मागबमोिजम नगद नै
मआ
ु जा िदने यव था हन िसफा रस ग रएकोसमेत
देिख छ । िमित २०४८।०५।२० मा नगर िवकास
सिमित, याङ् जाको उपसिमितले यी िनवेदकको
िनवेदनलाई समयोिचत कारवाहीको लािग मूल
सिमितमा पेस गन िनणय गरेबमोिजम िमित
२०४८।११।२० को नगर िवकास सिमितको
बैठकमा समेत कारवाही चलेको र उ सिमितले
आ नो िनणय काया वयनको लािग ी वन तथा भूसंर ण म ालयलाई प ाचार गरेको पिन देिख छ ।
िज ला वन कायालय याङ् जाबाट च.नं.४२० िमित
२०६६।०९।१६ मा िज ला शासन कायालयलाई
लेिखएको प मा पिन यी िनवेदकले ज गा स ा भना
पाउनपु न देिखएको, त कालीन नापीका बखत
उि लिखत स ा भना पाउन घनाजंगल नै देिखएको
र स ा भना िदने अिधकार यस शाखालाई नभएकोले
त कालीन ी ५ को सरकारका जनु ाफमा िब ती जाहेर
गन भिनएका यी िनवेदकलाई “कहाँको ज गा स ा भना
िदन उपयु ह छ सो यव था स बि धत िनकायमै
हकुम ब सको लािग िब ती चढाउँछौ सरकार” भनी
लेिखएको, मालपोत कायालय याङ् जाले भूिमसधु ार
तथा यव थापन शाखालाई लेिखएको च.नं.१२४०
िमित २०६७।१०।२७ को प मा हाल ज गा शासन
कायालय र सरकारी विकल कायालय भएको ज गा
त कालीन अव थामा यी िनवेदकको हकभोगको ज गा
भएको भनी स कल िमिसलसमेत आव यक िनणयको
लािग पठाएको, िज ला शासन कायालयबाट गहृ
म ालयलाई स बोधन गरी लेिखएको प.सं.४८०
िमित २०६८।०४।२४ को प मा समेत मआ
ु जा स ा
भना जिमन ा गन यि ले उ िज ला शासन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
कायालयले योग गरेको े फल ५-१२-१-२ रोपनी
ज गाको हाल सरकारी रिज ेसनको लािग भएको
मू याङ् कनबमोिजम मआ
ु जा वा ज गाको पि म दि ण
छे उबाट ५ आना ज गा स ा िदलाई िदए मेरो म जरु ी छ
भनी िनवेदन िदएको हँदा हालको अव थामा छु ै ज गा
खोजी उपल ध गराउन स ने अव था नरहेको हँदा
मालपोत कायालयको रिज ेसन योजनको लािग
तोिकएको मू य कायम गरी मआ
ु जा िदन मनािसब
नै हने हँदा आव यक कारवाहीको लािग फाइल यहाँ
पठाइएको भ नेसमेत बेहोराको प ाचारह बाट हाल
मख
ु िज ला अिधकारीको अ य तामा बसेको िमित
२०६९।०७।०२ को मआ
ु जा िनधारण सिमितको
बैठकको िनणयमा उठाइएको ह तथा िनणयाधार
खि डत हन आउँछ । िज ला शासन कायालय
याङ् जाको िमित २०६६।९।२० कै प मा पिन ज गा
स ाभना नपाएको त य वीकार गरेको छ । त कालीन
अव थामा उ ज गामा सरकारी कायालयह िनमाण
गदा ज गा ाि ऐन, २०१८ को ि या नअपनाई ज गा
सोधभना िदने आधारमा कारवाहीको उठान भएको
यो िवषयमा उ िमित२०६९।०७।०२ को िनणयमा
उ लेख भएको त काल िव मान ज गा ाि ऐन,
२०१८ को दफा १३ को उपदफा २ र ६ ले िनधा रत
गरेको यव था र हाल चिलत ज गा ाि ऐन, २०३४
को दफा ३७ बमोिजम याद नािघसके को अव था
रहेको एवं वन शाखा याङ् जाको २०४३।०८।१८
को िनणयउपर कानूनको यादिभ अदालतसम
मागदाबी ततु गन नगएको भ ने िजिकरह सँग
समेत उपयु प ाचारह एवं कारवाहीका कारण यो
इजलास सहमत हन सके न ।
५. उपयु प ाचारह हेदा सािबकमा
सरकारी कामको लािग भनी ज गा नै सोधभना िदने गरी
यि को ज गामा सरकारी कायालय खडा भएको होइन
भ नसके को अव था छै न । ज गा ाि स ब धी कानूनी
ि या नअपनाए पिन सोधभना िदने भनी सीमाङ् कन

भएको तथा िफ डबक
ु समेत तयार भएकोमा उ ज गा
वन े मा परेका कारण त काल काया वयन नभई
त कालीन स दभमा िब तीप आिदका मा यमबाट
कारवाहीसमेत चिल लामो समयस म अिनणयको
ब दीको पमा रहेको ततु िववाद तािकक िन कषमा
पगु ी यायोिचत िनकासका लािग यो िवप ीह ले
आफै ँ ले समाधान गन असहज महसस
ु गरेको अनभु ूित
ह छ । कमचारीह ले समेत िनणय गदाको िज मेवारी
तथा उजरु बाजरु परेमा यि गत पमा भो नपु न
असहज प रि थित एवं स भा य प रणामसमेतको
ास हो िक भ ने अनमु ान गनपन
ु पया कारणह
देिख छन् । य तो प रि थितका कारण िवबि धत
त यह समेतमा िववाद उठाई िज मेवारीबाट पि छने
य न व प उ िमित २०६९।०७।०२ को िनणय
भएको भ न सिक छ । सशु ासन ( यव थापन तथा
स चालन) ऐन, २०६४ समेत िवधाियकाले बनाई लागू
ग ररहेको प र े यमा असल शासनको आधारभूत
मा यतालाई आ मसात् गरी जनताले पाउनु पन सेवा
िछटोछ रटो तथा कम खिचलो ढंगबाट पाउने अव था
सज
ृ ना गन,ु सशु ासन पाउने नाग रकको अिधकारलाई
यवहारमा उतारी काया वयनमा याउनु र शासन
संय लाई सेवा दायक संय र सहजकताको
पमा पा तरण गरी मल
ु क
ु मा सशु ासनको
याभूित िदनपु नमा ततु िववादको िवषयमा िमित
२०६९।७।२ मा जनु कारण देखाई िनणय ग रएको
छ, यसले उ ऐनको भावकारी काया वयनमा
समेत
िच लगाएको महसशु हन यो अव थाले
सशु ासनको अव था याभूत गदन ।
६. िवप ीह को िलिखत जवाफह हेदा
कसैले पिन िज ला शासन कायालयलगायतका
सरकारी कायालयह िनमाण भएको ज गा सािबकदेिख
नेपाल सरकारको नै ज गा भएको वा नेपाल सरकारले
कानूनको रीत पु याई अिध हण गरेको भ नसके को
अव था छै न । िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको एवं
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यस आदेशमा मािथ िववेचना ग रएका िविभ न सरकारी
िनकायह बीचको प ाचारह एवं यसमा उि लिखत
त यह लाई समेत िलिखत जवाफह मा व तिु न
तवरबाट ख डन ग रएको छै न । समि गत पमा िमित
२०४३।०८।१८ मा िज ला वन कायालयले स ा भना
िदने भिनएको िचितकुनाको ज गा दता हन नसके को
भनी यी िनवेदकलाई जानकारी गराएको अव था देखाई
िनवेदकले त काल कारवाही नचलाएको भनी िवल ब
एवं हद यादको अव था देखाए पिन िनज िनवेदकले कुनै
ज गा स ाभना वा मआ
ु जा पाउनै नपन भनी पिछ ला
िदनह मा भएका प ाचारह बाट नदेिखएकोबाट
मािथ उि लिखत कारवाही एवं प ाचारह लाई िवचार
एवं िव लेषण गरी िवप ीह बाट िलिखत जवाफ पेस
भएको नदेिखई अदालतसम पेस भएको यो िववादमा
के वल औपचा रकतास म पूरा गन उ िलिखत
जवाफ पेस भएको देिखयो । आफूह ले पटक पटकका
प ाचारह गदा वीकार गरेका त यह स ब धमा
िलिखत जवाफ मौनसमेत रहेको पाइयो ।
७. उपयु
अव थामा िनवेदकको
मागबमोिजम मआ
ु जा िनधारण सिमितको िमित
२०६९।०७।०२ को िनणय बदर हनपु न हो होइन
र मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न हो होइन?
सो स ब धमा िववेचना गनपन
ु देिखयो । कुनैपिन
यि को स पि मािथ य तो यि को मौिलक
हक हने र य तो स पि लाई रा यले ा गन
अव थामा रा यले कानूनको ि या अपनाई उिचत
मआ
ु जा िदनपु न िवषयमा िववाद हन स दैन । सािबक
नेपालको संिवधान, २०१९, नेपाल अिधरा यको
संिवधान, २०४७, नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ तथा हाल चिलत नेपालको संिवधानको
धारा २५ मा समेत यो अवधारणालाई अनवरत पमा
अंगीकार ग रएको छ । यस अदालतबाट अिधव ा
राजु साद चापागाई ंसमेत िव
धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयसमेत भएको रट िनवेदनमा

"मौिलक हकको पमा भएको संवैधािनक यव थाको
काया वयन गन ाथिमक िज मेवारी रा यउपर नै
रहने हँदा संिवधानमा उि लिखत मौिलक हकको
काया वयन नाग रकले महसस
ु गनस ने व पको
बनाउन आव यक िनयम कानूनको तजमा
ु र यसलाई
काय पमा लैजाने िज मेवारी रा यले नै िलनपु न
हँदा सोको लािग आव यक ब ध हनसके मा मा
नेपाली नाग रकले संिवधानबाट ा गरेको मौिलक
हकको संर ण भई यवहारमा अिधकार थािपत
हनस छ । रा यको आिथक मताले सके को
ख डमा सबै मौिलक अिधकारह नाग रकले ा गन
अव थाको सिु नि तता ग रिदनपु न" (ने.का.प. २०७४
अङ् क ४ िन.नं. ९७९०) भ ने िस ा त ितपािदत
भइरहेको छ ।
८. बहृ त् सावजिनक िहतको लािग
रा यले यि को स पि मािथ िनय ण गनस ने
मा यतालाई अपवादको
पमा वीका रएको
पाइ छ । खासगरी Eminent Domain को
िस ा तअनस
ु ार रा यले यि को िनजी स पि मािथ
िनय ण, िनयमन र अंकुश लगाउन स ने मा यता रहे
तापिन यसको योगसमेत रा यले असीिमत पमा
गन नस ने, यसका िनि त सीमा, ि या र कायिविध
कानूनबाट िनिद ट ग रएको ह छ । रा यले यि को
िनजी स पि मािथ ह त पे गदा कानूनले िनिद
गरेका य ता आधार र सीमाह मा बाँिधनु पन र
यि को स पि रा यले ा गदा चिलत कानूनी
कायिविधको उिचत पालना नग रएको, यि लाई
अनिु चत मका पन गरी काम कारवाही वा िनणय
ग रएको वा वे छाचारी ढङ् गबाट नाग रकलाई
िनजको सा पि क हकबाट वि चत गराएको िवषय
आधार र अव थाह सदैव याियक पनु रावलोकनको
िवषय ब ने ह छ । रा य नाग रकको संर क भएको
हँदा रा यले सबै नाग रकह को अिभभावक व िलन
स नपु न तथा रा यका ि याकलापह यायोिचत
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मा नभई सबै नाग रकका लािग सम याियकसमेत
हनपु न भ ने ज ता िस ा तसमेत डा. भाइकाजी
ितवारी िव
चतभु ज
ु भ समेतको मु ामा (ने.
का.प. २०७२ अङ् क १२ िन.नं. ९५०८) ितपािदत
छन् । यी िस ा तह को पालना गनु रा यको कत य
हो । िनवेदकले िनवेदनमा उठाएका कृितका अ ठ् यारा
प रि थित सरकारसम यदाकदा एवं अपवाद व प
आउने गदछ । काठमाड ि थत सािबक कोटे र गा.प.मा
पन गौचार हवाई अड् डाबाट थापाथली र भ परु जाने
तीन दोबाटोिभ को ज गा ा गन स ब धमा इ
कुमारी गौतमसमेतको तफबाट परेको रट िनवेदनमा
यस अदालतको पूण इजलासबाट त काल चिलत
ज गा ाि ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोिजम
तोिकएको अिधकारीले गरेको ठहर िसफा रसबमोिजम
सरकारको िनणयप ात् सरोकारवाला यि लाई
ितपूितबापत रकम वा स ा ज गा िदनपु न तथा
जु हािजर नभएका यि लाई सरकारको िनणयको
जानकारी िदनपु न, ितपूित निदई कसैको स पि
अिध हण वा ा गन सिकने अव था नदेिखएको
भ दै मआ
ु जा निदएकै अव थामा यि को ज गा
सरकारको नाममा दािखल खारेज े तापज
ु ा बनाई
िदने भ ने िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
कानूनबमोिजम िनणय गन पठाइएको देिख छ (ने.
का.प. २०५८ अंक १२, िन.नं.६९७०) । त प ात्
पिन मआ
ु जा नपाएपिछ पीिडतह यसै अदालतमा
अदालतको अवहेलना मु ा िलई आएकोमा यस
अदालतबाट ज गा अिध हण काय २०३१ सालबाट
सु भएको र यस अदालतको पूण इजलासबाट
िमित २०५७।०१।२२ मा आदेश भए पिन धेरै समय
िबितसके को, त कालका ज गाधनी कितको त मु ा
गदा गद परलोक भइसके को, ज गावालाले सरकारबाट
मनािसब र पया ितपूित ा गन संवैधािनक र
कानूनी हकसमेत भएकोमा ३२/३३ वषस म मु ा
लिडरहनु पन रा यले िदनपु न मआ
ु जाको रकम निदई

िज मेवारी र कत यबोध ित उदािसन रहने विृ ले
नाग रकलाई सरकारको काम कारवाही ित िवतृ णा
पैदा हने भ नेसमेत िव ततृ िववेचना गरी ३ मिहनाको
समयाविध तोक मआ
ु जा उपल ध गराउनु र सो
उपल ध नगराए ज गा नै सािबक ज गावालालाई िफता
िदनु भनी आदेश भएको मरणीय छ (२०६१ सालको
फौ. िविवध नं. १२९, आदेश िमित २०६४।३।१९)।
व ततु ः रा यका सावजिनक िनकायबाट ग रएका
कारवाही तथा कानूनस मतका िनणय काया वयन
ह छ भनी नाग रकले िव ास गन ह छ, अतः िविधवत्
ज गा ाि ऐनको योग नगरेकै कारण यि को
स पि स ाभना पाउने भ ने सरकारको िनणय वा
य को िवक प खोजी िववाद समाधान गनबाट पिछ
हट् नु यायको रोहमा मा य हँदैन ।
९. ततु िववाद पिन एकाएक सज
ृ ना
भएको नभई यसको इितहास पि म नवु ाकोटबाट
याङ् जामा सदरमक
ु ाम सादा िनवेदकको बाबक
ु ो
नाममा सािबक दताको ज गा २०२२ सालमा थानीय
तहको कायालय मख
ु रही िमित २०२२।१२।१९ मा
िनणय गरी िचितकुना भ ने वन जङ् गल स ा िदनेगरी
अिध हण ग रएकोमा सव नापीको समयमा याङ् जा
िज ला सािबक पतु लीबजार गा.प. वडा नं. २ को
िक.नं. ३२६ े फल ५-७-२-१ कायम भई सव नापी
िक ाकाट भएको र िफ डबक
ु समेत तयार भएकोमा ६
नं. नापी गो वाराको िमित २०३९।१०।१७ को प ले
रो का हन गई फुकुवातफ कारवाही च दा पिन फुकुवा
हन नसक दता हन नसके को, सोही ज गा वनतफबाट
फुकुवा गराई िनवेदकको नाममा िक ाकाट भएको
ज गा दता ग रिदने यव था भएमा टुङ्गो ला ने भनी
िज ला कायालय याङ् जाबाट िमित २०४३।२।७ मा
िवशेष जाहेरी िवभागमा ितवेदनसमेत जाहेर भएको
तर वन ऐन, २०१८ को पिहलो संशोधन, २०३४
अनस
ु ार चारैितर वनले घे रएको हँदा दता गन निमली
रो का रहेकोमा उ ज गा यि को नाममा दता
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९९७३ - याम साद े िव. िज ला शासन कायालय, याङ्जासमेत
गन निम ने भई िब तीप वाला यी िनवेदकले स ा
भना नपाएको हँदा कहाँको ज गा िदन उपयु ह छ
हकुम ब स होस् भनी िज ला वन शाखा कायालय,
याङ् जाबाट च.नं. ९९५ िमित २०४४।९।१६ बाट
प ाचार भएको भ ने त यह ी गहृ म ालयलाई
लेिखएको िज ला शासन कायालय याङ् जाको प.सं.
०६६/६७ च.नं. २९१३ िमित २०६६।८।२० को
प बाट समेत देिख छ । यसरी सरकारी कायालयको
लािग ज गा सरकारले आ नो योगमा िलई स ाभना
गन कारवाहीको उठान भएको अव थामा ज गा नै वा
मआ
ु जा ा ह छ भ ने िव ासमा कुनै नाग रक रह छ
भने यो वैध अपे ा मा नपु न ह छ ।
१०. वैध अपे ाको िस ा तलाई सरकारको
वे छाचा रतालाई िनय ण गन र िनवेदकको प मा
आदेश जारी गन सिकने एउटा आधारको पमा
रट े मा वीकार ग रँदै आएको छ । लोकत मा
जनता ित व छ यवहार (Fair Treatment) गनु
सरकारको कत य ह छ भने य तो यवहारको अपे ा
गनु जनताको हक ब दछ । कानून ारा थािपत िनकाय
वा अिधकारीले जनताको वैध अपे ाको िव सरकारी
नीितको काया वयन गन िसलिसलामा िनणय गरेको
देिखएको अव थामा रट े ािधकारबाट य ता काम
कारवाहीको परी ण गरी यस अदालतबाट उपयु
आदेश जारी गन सिकने नै ह छ । िस ा ततः सरकार
वा सोअ तगतको कुनै िनकायले िवगतमा प पमा
कुनै आ ासन िदएको वा िवगतमा लामो समयस म
िनि त िकिसमको यवहार गरेको कारणबाट वै
अपे ा उ प न भएको ि थितमा य तो अपे ाको
स मान ग रनपु छ भ ने िस ा तकुमार पा डे िव. नेपाल
सरकारसमेतको मु ामा ितपािदत भएको (ने.का.प.
२०७४ अङ् क १ िन.नं. ९७५३) समेत छ । ततु
िववादमा जनताको ज गा सरकारले िलई सरकारी
कायालय बनाई योग ग रनु र सोबापत नाग रकलाई
स ा ज गा नै िदने िव ास िदलाइएको एवं सरकारी

संय ह ले ज गा िदलाउन पहलसमेत गरेपिन वन
े सँग स बि धत के ही कानूनी अड् चन आएको कारण
स ा ज गा िदने काय अव भएपिन िनर तर पमा
यसको समाधान खो ने य न भएबाट यी िनवेदकले
वैधािनक अपे ा (Legitimate expectation) राखी
बसेको अव थालाई अ यथा भ न सिकँ दैन । य तो
असामा य प रि थितमा िनवेदकको हक चलन
गराइिदनु रा य संय को कत य हन आउँछ । यस
अव थामा अदालतले रा य संय लाई कत यबोध
गराई देशमा कानूनी राजको मा यता डगमगाएको छै न
र सरकार जनताको िहत एवं सशु ासनस ब धी मू य
र मा यता थािपत गन किटब छ भ ने अनभु ूित
हने गरी यायोिचत िन कषमा पु न उपयु वातावरण
तयार ग रिदएमा रा य संय ले सशु ासनको अनभु ूित
हने गरी जनतालाई राहत िदने िव ास यस अदालतले
पिन राखेको छ ।
११. यसथ, िनवेदनमा उ लेख भएका
स ाभना िदने भिनएको ज गा सबै नापीको अव थामा
िक.नं.३२६ कायम भई िफ डबक
ु समेतमा नाम
जिनएको त यह लाई तथा पटकपटक िविभ न
िनकायबाट भएका कारवाही एवं जनाइएको
ितब तासमेतलाई ग भीर पमा िववेचना गरी
माणमा लगाई िनणय गनपनमा
सो गरेको नदेिखएको
ु
हँदा मािथ िववेिचत आधारह तथा नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १९(२) तथा चिलत
नेपालको संिवधानको धारा १८(१) २५(१),(२)
समेतका आधारमा िमित २०६९।०७।०२ को
मआ
ु जा सिमित, याङ् जाको िनणय एवं त स ब धी
कामकारवाही प ाचारसमेत उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ ।
१२. अब स बि धत िनकायह बाट रट
िनवेदनमा उि लिखत एवं ती िनकायह का िमिसलबाट
देिखने कारवाहीह को यायोिचत िव ेषण र िववेचना
गरी य तै कृितबाट सरकारी योगमा याइएका
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ज गा स ब धमा ग रएका कारवाहीअनु प समान
यवहारसमेत हने गरी िनवेदकले पटक-पटक ततु
गरेका िवक प आिदसमेतलाई यानमा राखी िनवेदकले
याय पाउने गरी लामो समय अिनणयको ब दीको
पमा रहेको तुत िववादको स ब धमा यो आदेशको
जानकारी पाएको ६ मिहनािभ ज गा सोधभना िदने
वा सोबापतमा ितपूित िदने यिकन िनणय गरी
ततु िववादको टुंगो लगाउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेश जारी ग रएको छ । सोको जानकारी
िवप ीलाई िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत
क ागरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपककुमार काक
इजलास अिधकृत : गीता े ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।

नणय नं . ९९७४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
आदेश िमित : २०७३।१०।१२
०७२-WO-०४८४
मु ा : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : िज ला कै लाली गा.िव.स. वडा नं.३ थायी
घर भई हाल भजनी ा. वा.के कै लालीको
सहायक पाँच तह, िस.अ.न.मी. पदमा कायरत
शाि त बलमपाक
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, वा य म ालय
रामशाहपथ, काठमाड समेत
§

कृितले दान गरेको गभधारण र ब चा
पाउने काम मिहलाले गन वा तिवकतालाई
कसैले नकान स दैन साथै बालकको लािग
आमाको साथ अ य त नै मह वपूण रहेको
ह छ । तनपान मिहलाले मा ै गराउन
स ने भएकोले सानो दुधे बालक रहेको
आमालाई रा यले िवशेष यव था गन
आव यक रहने ।
§ रा य तरबाट न त िशशु याहार के कै
यवि थत यव था रहेको र आमाले
ब चा िलई खिटएको ठाउँमा जान र
ब चा याहार गन किठन प रि थित
आई रोजगारीको िनर तरतामै असर पन
जाने प रि थितमा मिहला हतो साही
हने वा कामको िनर तरता गन नस ने

&
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वा सेवामा भावका रता नरहने अव था
िसजना हन स दछ । य तो अव थाले
िवभेदपूण प रणाम आउने हदँ ा रा यले
िलएको नीित तथा कानूनअनु प रा यका
संरचनाह ले आमाको स मान गन तथा
स तान ज माउने मिहलाको भूिमकालाई
सामािजक भूिमकाको पमा मा यता
िदन य तो सानो बालबािलका रहेको
अव थाका मिहला कमचारीलाई उनको
सहमितिवना स वा गन िम ने नदेिखने ।
§ रा सेवामा समिपत मिहलाले एकाितर
रा यको सेवकको भूिमका िनवाह गनुका
साथै सृि टको िनर तरता गन आमाको
भूिमका पिन सि य रहेक ह छन् । यसरी
दोहोरो भूिमकामा रहेक मिहलाका लािग
रा यको नीित कानून िनयमले समेत
प पमा िवशेष संर ण गरी मिहलाको
वीकृितिवना २ वषभ दा सानो ब चा
भएको मिहला कमचारीलाई स वा
गन निम ने प कानूनी यव थाको
उ लङ् घनले
स तान
ज माउँदा
मिहलाको भूिमकालाई स मान गनुपन
ाकृितक सामािजक मा यता मा
उ लङ् घन भएको नभई संिवधानको
धारा ३८(२) द सरु ि त मातृ व तथा
जनन वा यस ब धी मौिलक हककै
उ लङ् घन भएको देिखने ।
( करण नं.५)

आदेश
या. सपना धान म ल : नेपालको संिवधान
को धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यसै अदालतको
अिधकार े िभ पन ततु रट िनवेदनको त य एवं
आदेश यस कार छःम िनवेिदका िमित २०६२।०४।३२ मा
िज ला वा य कायालय बाजरु ामा थायी िनयिु
पाई २०६७।०६।१८ मा पाँच तहमा तरविृ भई
िमित २०७१।११।१३ को िनणयानस
ु ार भजनी ा.
वा.के कै लालीमा िवशेष पद थापना भई हालस म
कामकाज गद आएको हो । म िनवेिदकाको थायी
घर कै लाली नै भएको र मबाट २०७०।१०।२९
मा एक छोरीको ज म भएको छ । म िनवेिदकाले
स वाको माग नग रएको अव थामा मलाई थाहा
जानकारी के ही निदई िवप ी नं.४ िनदशनालयले िमित
२०७२।०८।२९ को िनणय र िमित २०७२।९।१
गतेको प ले भजनी ा. वा.के . कै लालीबाट िज ला
वा य कायालय बाजरु ाअ तगत स वा गरेको
काय चिलत कानूनिवपरीत छ । उ स वा बदरको
लािग िवप ी नं.२ िवभागमा दता नं.४०७९ िमित
२०७२।९।१६ मा िनवेदन िदएकोमा सो स ब धमा
कुनै वा ता नगरी अदालत जान भनी ठाडो जवाफ
िदएको हँदा वैकि पक उपचारको अभावमा यस
अदालतमा िनवेदन िदन आएक छु । म िनवेिदकालाई
िवप ीह ले गरेको स वाको कायले नेपाल वा य
सेवा ऐन, २०५३ तथा िनयमावली, २०५५ का साथै
संिवधान द मौिलक हकमा आघात पु न गएकोले
िमित २०७२।०८।२९ को िनणय र िमित २०७२।९।१
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी वैजु साद गतेको प ले भजनी ा. वा.के . कै लालीबाट िज ला
साह
वा य कायालय बाजरु ाअ तगत ग रएको स वाको
िवप ीका तफबाट :
िनणय र प उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी म
अवलि बत निजर :
िनवेदकलाई पूववत् पमा हालको कायालयमा नै
स ब कानून :
कामकाज गन िदनु िदलाउनु भनी िवप ीको नाममा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
परमादेशलगायत अ य जो चािहने उपयु आदेश जारी
गरी पूण याय पाऊँ । साथै ततु रट िनवेदनको
अि तम टुङ्गो नलागेस म उ िनणय काय वयन
नगनु नगराउनु तथा म िनवेिदकालाई पूववत् पमा
कामकाज गन िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह को
नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने रट
िनवेदन ।
िवप ीह बाट िनयमानस
ु ार िलिखत जवाफ
पेस गनु भ ने आदेश हनक
ु ो साथै िनवेदक मिहला
देिखएक , िनजको २ वषमिु नको ब चा रहेको र
पद थापना भएको थानमा स वाको लािग अविध
पगु ेको भ ने पिन नदेिखएको तथा िववािदत िमित
२०७२।८।२९ को िनणयउपर महािनदशकसम
िनवेदन िदएकोमा सोमा िवचार भइसके को अव था पिन
नदेिखएको नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५
को िनयम ३१ग को उपिनयम (ख) को समेत ितकूल
स वा भएको देिखएकोले ततु रट िनवेदनको
िकनारा नह जेल िनवेिदकालाई स वा गन गरेको िमित
२०७२।८।२९ को सदु ूर पि मा चल े ीय वा य
िनदशनालयको िनणय र िमित २०७२।९।१ को
स वा प त काल काया वयन नगनु नगराउनु भनी
िवप ीह का नाममा िमित २०७२।१०।१० मा यस
अदालतबाट अ त रम आदेश जारी ।
कमचारीको स वा िनयिमत ि या हो ।
रा सेवकको हैिसयतमा सावजिनक पद धारण गरेको
र वा य ज तो अ य त संवेदनशील सेवामा संल न
रहेको कमचारी आफू र प रवारको िनिहत वाथभ दा
मािथ उठेर सवसाधारण नाग रकको सेवामा समिपत
रहनु रा सेवक कमचारीको पिहलो कत य हो ।
सु िनयिु बाजरु ामा िलन वीकार गनले पिछको
स वा तथा पद थापन भएकोमा अ यथा िलनपु न
कारण छै न । नेपाल सरकारको पदमा रही सावजिनक
जवाफदेिहता बहन गन सपथ िलइसके पिछ आ ना
िनजी सम या र अनेक बहानाबाजी गरी सबै कमचारी

सगु म र आफूअनक
ु ू लको वातावरण खो ने हो भने दूर
दराजमा रहेका जनताको सेवा गन कसले ? यसकारण
य ता िनता त शासिनक िनणयलाई मु ाको िवषय
बनाई स मािनत अदालतमा वेश गराइएको िवषय
आफै ँ मा सफा िनयतले गरेको भ नस ने अव था
रहेन । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
वा य म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले रट िनवेदनमा आ नो २
वषमिु नको ब चा भएको भनी उ लेख गरेकोमा उ
कुराको यस िनदशनालयलाई कुनै जानकारी नभएको,
िनवेदक २०६३।१०।२८ देिख हालस म (९ वष)
भजनी ा. वा. के कै लालीमा नै कायरत रहेको,
िनज िमित २०६७।६।१८ देिख अ.न.िम. पाँचौ तहमा
तरविृ भई सोही थानमा नै कायरत रहेको हँदा
वा य म ालयको िमित २०७१।११।१३ को
िवशेष पद थापनाले स वा अविधमा के ही फरक नपन
देिखँदा नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५
को िनयम ३१(क) अनस
ु ार े ीय िनदशनालयले
स वा गन समय तािलका र अविधबमोिजम नै यस
िनदशनालयबाट िनजको स वा भएको हो । स वा
अविध पिु गसके को कमचारीलाई स वा गदा स वा
प मा स वाका कारणह खोली स वा गनपन
ु
ावधान नरहेकोले उ स वाले िनजको मौिलक
हक अिधकारमा कुनै आघात परेको छै न । येक
कमचारीलाई भौगोिलक े को अनभु व िदलाउने
हेतल
ु े अविध पगु ेका कमचारीलाई िनजले स वा
मागको िनवेदन निदएको ख डमा पिन भौगोिलक े
िम ने गरी सगु ममा बसेकालाई दगु म तथा दगु ममा
बसेकालाई सगु ममा स वा गरी पद थापना गनपन
ु
हँदा िनजको स वा भएको हो । रट िनवेदकको िजिकर
यायोिचत नहँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
सुदूर पि चमा चल े ीय िनदशनालयको िलिखत
जवाफ ।
िवप ीलाई सदु ूर पि चमा चल े ीय
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वा य िनदशनालय राजपरु डोटीले स वा गन समय
तािलका र अविधअनस
ु ार भौगोिलक े को अनभु व
िदलाउने हेतल
ु े वा य सेवा ऐन िनयमबमोिजम
स वा गरेको हँदा रट िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न होइन, अतः रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िज ला जन वा य कायालय,
कै लालीको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी वैजु साद साहले गनभएको
बहस िजिकरसमेत
ु
सनु ी िमिसल संल न स पूण माण कागजातह
अ ययन गरी हेदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन भ ने
िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेिदकाको
थायी घर कै लाली भई िमित २०७०।१०।२९
मा छोरीको जायज मसमेत भएको र िनवेिदकाले
स वाको माग नग रएको अव थामा िनजलाई थाहा
जानकारी के ही निदई िमित २०७२।०८।२९ को िनणय
र िमित २०७२।९।१ गतेको प ले भजनी ा. वा.के .
कै लालीबाट िज ला वा य कायालय बाजरु ाअ तगत
स वा गरेको काय चिलत कानूनिवपरीत हनक
ु ा
साथै संिवधान द मौिलक हकमा समेत आघात
पु न गएकोले उ िमितको िनणय र सोबमोिजमको
प उ ेषणको आदेशले बदर गरी म िनवेदकलाई
पूववत् पमा हालको कायालयमा नै कामकाज गन िदनु
िदलाउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशलगायत
अ य उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै ततु
रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म उ िनणय
काया वयन नगनु नगराउनु तथा म िनवेिदकालाई
पूववत् पमा कामकाज गन िदनु िदलाउनु भनी
िवप ीह को नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी

ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन िजिकर रहेकोमा िनवेदकको
हकमा यस अदालतबाट िवप ीह को नाममा
अ त रम आदेश जारी भएको देिख छ । कमचारीको
स वा िनयिमत ि या हो । िनवेदकको २ वषमिु नको
ब चा भएको यस िनदशनालयलाई कुनै जानकारी
नभएको, िनवेदक २०६३।१०।२८ देिख हालस म (९
वष) भजनी ा. वा. के कै लालीमा नै कायरत रहेको
हँदा वा य म ालयको िमित २०७१।११।१३
को िवशेष पद थापनाले स वा अविधमा के ही फरक
नपन देिखँदा े ीय िनदशनालयले स वा गन समय
तािलका र अविधबमोिजम नै िनजको स वा भएको
हो । येक कमचारीलाई भौगोिलक े को अनभु व
िदलाउने हेतल
ु े अविध पगु ेका कमचारीलाई स वा
गदा स वाको कारणह खोली स वा गनपन
ु
ावधान नरहेकोले उ स वाले िनजको मौिलक हक
अिधकारमा कुनै आघात नपरेको हँदा रट िनवेदकको
िजिकर यायोिचत छै न रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ीह को िलिखत जवाफ
रहेको देिखयो ।
३. िनवेिदका शाि त बलमपाक ले आ नो २
वषभ दा सानो उमेरको नाबालक छोरा भएको र कुनै
स वा मागसमेत नगरेको अव थामा िनजलाई थाहा
जानकारी नगराई भएको स वाले िनजको कानूनी तथा
संवधै ािनक हकमा आघात पन गएको भ ने िजिकरको
स ब धमा िवचार गदा नेपाल वा य सेवा िनयमावली
२०५५ को दफा ३१ग. मा ऐन तथा यस िनयमावलीमा
उि लिखत आधारका अित र मिहला कमचारीको
स वा गदा िलइनु पन मह वपूण आधारह को यव था
गरेको देिख छ । जसअनस
ु ार ऐ.ऐ. को दफा ३१ग.
(ख) मा "गभवती वा दईु वषमिु नको ब चा भएका
मिहला कमचारीलाई िनजले माग गरेको अव थामा
बाहेक स वा ग रने छै न" भनी मिहला कमचारीको
वा य तथा मातृ व ितको संवेदनशीलतालाई उ च
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ाथिमकतामा राखेको देिख छ । िनवेिदका शाि त
बलमपाक को िमित २०७०।१०।२९ गते कै लालीमा
छोराको ज म भएको र िनज नाबालक छोरा २ वषभ दा
कम उमेर भएको िमिसल संल न ज म दता माण
प बाट देिखरहेको अव था छ । िनज िनवेिदकाले उ
स वा िनणयउपर वा य सेवा िवभागमा स वा बदर
ग रपाउँ भनी िनवेदनसमेत िदएकोमा सो स ब धमा
कुनै सनु वु ाइ भएकोसमेत देिखएन । बालबािलका
तथा मातृ वको स ब धमा नेपाल सरकारको िविभ न
नीित तथा काय मह रहेका छन् जसम ये “सनु ौलो
हजार िदन” भनी मिहला गभवती भएको िदनदेिख
ब चा दईु वष पूरा नह जेल िवशेष पालनपोषणका
लािग सनु ौलो हजार िदन काय म सु ग रएको
अव था छ । यो काय मले दईु वषभ दा कम उमेरको
ब चा र आमा िवशेष अव थामा रहने र िनजह लाई
िवशेष सेवा सिु वधा तथा पोषणको आव यकता पन
भ ने ट नै देिख छ । यसरी िवशेष अव थामा रहेको
िनवेिदकालाई िनजको सहमितिवना ग रएको स वा
िनणयले िनवेिदका आमा र ब चा दवु ैको वा यमा
असर पनका
ु साथै भावना मक तथा मानिसक
अव थामा समेत भाव पानस ने नै देिखयो ।
४. मिहलाको सु के रीदेिख ब चा दईु वष
पूरा नभएस मको मातृ वको अव था आमा तथा
ब चाको लािग अ य त मह वपूण ह छ । य तो
मह वपूण र संवेदनशील मातृ वलाई म यनजरमा
रा दै िविभ न अ तराि य महासि धह ले (जसको
नेपाल प रा समेत रहेको छ) रा य प लाई थु ै
दािय वह िदएको छ । आिथक, सामािजक तथा
सां कृितक अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप
(ICESCR) १९६६ को धारा १० ले िशशु ज मनअ
ु िघ
र पिछको उिचत अविधभर आि त ब चाको िनिम
प रवारलाई िवशेष संर ण, सहयोग दान ग रनु पदछ
भनी ब चा र आमाको पया सामािजक सरु ा र

फाइदा ब चाको िहत र िवकासलाई स बोधन गरेको
छ । मिहला िव सबै कारको भेदभाव अ य गन
महासि ध, १९८९ को धारा १२ ले सबै उपयु
उपायिभ गभधारणको समयको सेवा मा नभई
तनपानको बेलास मको समय पदछ भनी उ लेख
गरेको छ । बाल अिधकार महासि ध (CRC) १९८९
को धारा १८(१) "बालबािलकाको पालनपोषण
र िवकासका लािग बाबुआमा दुवैको साझा
उ रदािय व छ भ ने िस ा तको मा यता सुिनि त
गन प रा ह ले सव म य न गनछन् ।" भनी
उ लेख गनका
ु साथै धारा १८ (३) "प रा ह ले
काममा लागेका बाबुआमाका बालबािलकाले
पाउने बाल याहार सेवा र सुिवधाह बाट फाइदा
िदन पाउने िनजह को अिधकार सुिनि त गन
आव यक सबै समिु चत उपायह अपनाउने
छन् ।" भनी प रा ह को दािय वसमेत िनधारण
ग ररहेको छ । अक ितर नेपालको संिवधानको धारा
१६ ले आ मस मानसिहत जीवनको हक धारा १८
ले गभधारण वा िववाहको आधारमा िवभेद िव को
हक, १८(३) को ितब धा मक वा यले मिहला
तथा बालबािलकाको संर णको िनिम रा यले
िवशेष कानून बनाउन स ने यव था धारा ३३ ले
रोजगारीको हक, धारा ३८ ले मातृ वको हक र जनन
वा यको हक, धारा ३८(५) ले मिहलाले रोजगारी,
सामािजक सरु ामा समेत िवशेष अवसरको हक,
धारा ३९ ले बालबािलकाको प रवार तथा रा यबाट
सवाङ् गीण यि व िवकासको हकसमेतको यव था
गरेको छ । नेपालको संवैधािनक हक तथा मानव
अिधकार द तावेजले दान गरेको हकलाई िव लेषण
गदा ब चालाई गनपन
याहार सस
ु
ु ार तथा उसको
सम िवकासको लािग प रवार तथा रा यको मह वपूण
भूिमका ह छ । य तो पा रवा रक वातावरण सज
ृ ना
गन संिवधानसमेतले रा यलाई िज मेवारी िदएको
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९९७४ - शाि त बलमपाक िव. नेपाल सरकार, वा य म ालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
देिख छ । आव यकताअनस
ु ार आमा र ब चाको
लािग रा यले िवशेष नीित, कानून र काय म पिन
बनाउन स दछ । य तो अव थामा मिहलाको
बालबािलका ितको िवशेष आव यकता स बोधन गन
ग रएको िवशेष कानूनी यव था तथा नेपाल सरकारको
“सनु ौलो हजार िदन” को नीितिवपरीत िवशेष अव थामा
रहेको िनवेिदकालाई िनजको सहमित निलई िमित
२०७२।०८।२९ को िनणय र २०७२।९।१ गतेको
प ले भजनी ाथिमक वा य के , कै लालीबाट
अनदेखा गरी िज ला वा य कायालय बाजरु ामा
स वा गन गरेको िनणयलाई यायोिचत मा न
सिकएन ।
५. कृितले दान गरेको गभधारण र ब चा
पाउने काम मिहलाले गन वा तिवकतालाई कसैले
नकान स दैन साथै बालकको लािग आमाको साथको
अ य त नै मह वपूण रहेको ह छ । तनपान मिहलाले
मा ै गराउन स ने भएकोले सानो दधु े बालक रहेको
आमालाई रा यले िवशेष यव था गन आव यक
रह छ । तर य तो सानो स तान भएको आमालाई
स वा गदा ब चालाई िक त साथै िलएर जानपु न वा
आफू काममा जाँदा ब चा हेन उिचत यव था गनपन
ु
ह छ । नेपालको स दभमा रा य तरबाट न त िशशु
याहार के कै यवि थत यव था रहेको र आमाले
ब चा िलई खिटएको ठाउँमा जान र ब चा याहार
गन किठन प रि थित आई रोजगारीको िनर तरतामै
असर पन जाने प रि थितमा मिहला हतो साही हने वा
कामको िनर तरता गन नस ने वा सेवामा भावका रता
नरहने अव था िसजना हन स दछ । य तो अव थाले
िवभेदपूण प रणाम आउने हँदा रा यले िलएको नीित
तथा कानूनअनु प रा यका संरचनाह ले आमाको
स मान गन तथा स तान ज माउने मिहलाको
भूिमकालाई सामािजक भूिमकाको पमा मा यता िदन
य तो सानो बालबािलका रहेको अव थाका मिहला

कमचारीलाई उनको सहमितिवना स वा गन िम ने
देिखएन । रा सेवामा समिपत मिहलाले एकाितर
रा यको सेवकको भूिमका िनवाह गनका
ु साथै सिृ टको
िनर तरता गन आमाको भूिमका पिन सि य रहेक
ह छन् । यसरी दोहोरो भूिमकामा रहेक मिहलाका
लािग रा यको नीित कानून िनयमले समेत प पमा
िवशेष संर ण गरी मिहलाको वीकृितिवना २ वषभ दा
सानो ब चा भएको मिहला कमचारीलाई स वा गन
निम ने प कानूनी यव थाको उ लङ् घनले
स तान ज माउँदा मिहलाको भूिमकालाई स मान
गनपन
ु ाकृितक सामािजक मा यता मा उ लङ् घन
भएको नभई संिवधानको धारा ३८(२) द सरु ि त
मातृ व तथा जनन वा यस ब धी मौिलक हककै
उ लङ् घन भएको देिख छ ।
६. अतः िनज िनवेिदका शाि त बलमपाक को
सानो दईु वषभ दा कम उमेरको नाबालक
छोरीसिहतको मिहला कमचारीलाई िनजको सहमित
तथा जानकारीिवना सदु ूर पि मा चल े ीय वा य
िनदशनालयको िमित २०७२।०८।२९ को िनणय
र िमित २०७२।९।१ गतेको प ले भजनी ाथिमक
वा य के कै लालीबाट िज ला वा य कायालय
बाजरु ाअ तगत स वा गरेकोले िनवेिदकाको संिवधान
द प रवा रक हक, अिवभेद तथा समानताको
हक, बालबािलकाको हक, जनन वा यको हक,
रोजगारीको हकज ता मिहला तथा बालबािलकाको
संर ण र िवकासको लािग रा यले िवशेष उपाय
अवल बन गनपन
ु मौिलक हकमा आघात पु नक
ु ो साथै
नेपाल वा य सेवा िनयमावली २०५५ को दफा
३१ग को उपिनयम (ख) समेतको िवपरीत हँदा उ
िमित २०७२।०८।२९ को िनणय र सोबमोिजमको प
उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । िनवेिदकालाई
िनज कायरत रहेकै कायालयमा यथा थानमा
कामकाज गन िदन परमादेशको आदेशसमेत जारी
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हने ठहछ । सोको जानकारी िवप ीलाई िदई ततु
रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।

§

उ रायमा सहमत छु ।
या.दीपककुमार काक
इजलास अिधकृतः- गीता े ठ
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभु म् ।

&

§

नणय नं . ९९७५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
आदेश िमित : २०७४।९।२५
०७२-WO-०५३९
िवषय: उ ेषण
िनवेदक : नेपाल आयल िनगम कमचारी संघ बबरमहल
काठमाड का अि तयार ा ऐ.का उपा य
च साद िनरौलासमेत
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
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§

आयल िनगमको घाटा तथा नाफाको
अव था िसजना हनमु ा पे ोिलयम
पदाथमा अ तराि य मू यमा हने
प रवतन तथा सोअनु प राि य मू यमा
हने समायोजन नै कारक त वको पमा
रहेको ह छ । यसका साथै य तो सं थामा
िव ीय अनुशासन कायम हन नसके मा
तथा यव थापक य कमजोरीको कारण
पिन सम आिथक ि थितमा उतारचढाव
आउन स दछ । पे ोिलयम पदाथमा हने
मू य समायोजनको य भाव आम
उपभो ालाई नै हन जा छ । यसैले पिन
िनगमको हरेक आिथक गितिविधमा आम
सरोकारवालाको चासो हनु वाभािवक नै
हने ।
कुनै पिन सं था मनु ाफामा गएको तब
मािन छ जब उ सं थाले ितनु बझ
ु ाउनपु न
दािय व बाँक रहेको हदँ ैन । सामा य
बुझाइमा पिन सं थाले ितनु बुझाउनु
पन दािय व बाँक रहेको अव थामा कुनै
आिथक वषमा नाफामा गएको भनी अथ
गनु यायोिचत हदँ ैन । सं था घाटामा
गएको ि थितलाई कुनै जवाफदेिहता बहन
गनु नपन र नाफामा गएको भनी सि चत
नो सानीलाई नजरअ दाज गरी बोनसको
लािग लालाियत हनु नैितक ि कोणबाट
समेत शोभनीय नदेिखने ।
जब सं थाले सि चत नो सानी पूित गरी
ितनु बुझाउनु पन दािय वबाट मु रही
मनु ाफा गछ भने य तो मनु ाफामा बोनस
ऐनबमोिजमको ावधान वाभािवक पमा
वतः लागू हने हो । ऐन कानूनको भावना
र ममिवपरीत बोनस िवतरण गनु कानूनी
शासनको मू य मा यतािवपरीत हन
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साद िनरौलासमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

जा छ । बोनस िवतरण स ब धमा
त स ब धी कानूनी यव थाह को
सम प लाई िवचार नगरी िवधाियक
मनसायलाई असङ् गत तवरबाट ग रने
या या कानूनस मत हन नस ने ।
( करण नं.७)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य डा. ी
िभमाजनु आचाय र ी शरद साद कोइराला
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
ह रशंकर वाली, िव ान् अिधव ा य ी
कृ ण साद पोखरेल र ी नरेशकुमार डंगोल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ बोनस ऐन, २०३०
आदेश
या. दीपककुमार काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोिजम
यसै अदालतको अिधकार े िभ पन ततु रट
िनवेदनको संि त य यस कार छ :
िनवेदन प
हामी िनगमका कामदार कमचारीको िन ावान्
म र ेड यिु नयनको पहल कदमी र स यासको कारण
२०५८/०५९ देिख घाटामा स चािलत िनगमले आ.व.
२०६५/०६६ मा .३,३१,४१,०२,२०१।८२
मनु ाफा आजन गरेको िथयो । उ मनु ाफाबाट बोनस
ऐन, २०३० को दफा ५(३) र बोनस िनयमावली,
२०३९ को िनयम ६(१) बमोिजम ६% का दरले
.१९,८८,४६,१३२।११ बोनसबापत छु ् याई
सो बोनसबापतको रकमबाट िनगमको कमचारीलाई
िवतरण गदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२) (क)
बमोिजम कामदार कमचारीको आयमा समावेश हने

भएको र रोजगारीको पा र िमक (आय) िवतरण गदा
ऐ.को दफा ८७(१) र आयकर िनयमावली, २०५९
को िनयम ३१ बमोिजम अि म कर क ी गनपन
ु
भई बोनसबापत कमचारीले पाउने रकमबाट अि म
करक ी गरी ी ठूला करदाता कायालय लिलतपरु मा
दािखला भइसके को िथयो । बोनसबापत छु ् याइएको
उपयु
रकमबाट
.२,५३,२६,६४५।०३
(करसिहत) िनगमको कमचारीलाई छु ् याई बाँक
.१७,३५,१९,४८७।०८ बोनस ऐन, २०३०
को दफा १३ बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम
१२क, म िनमयावली, २०५० को िनयम १३
बमोिजम ित ान तर र के ीय तरको क याणकारी
कोषको लािग छु ् याई ज मा ग रएको िथयो ।
यसैगरी आ.व. २०७१/७२ मा समेत कानूनबमोिजम
.९०,२५,२८,२७०।२० बोनसबापत छु ् याइएको
िव ीय िववरणबाट देिख छ ।
िनगम सि चत घाटामा रहेको र सि चत
घाटामा भई कुनै आ.व.मा मनु ाफा भएमा कमचारीलाई
बोनस िवतरण गन िम ने वा निम ने िवषयमा प
हन ज री रहेको भनी िमित २०६७।४।५ मा
िनगमको स चालक सिमितले बोनस िवतरण रो का
गन र सरकारी वािम वमा रहेको ित ानको बोनस
िवतरण स ब धमा नीितगत िनणयको लािग नेपाल
सरकारमा लेखी पठाउने िनणय गरेको िथयो । यस
िवषयमा िनगमको स चालक सिमितको िनणयानस
ु ार
नेपाल सरकारमा प ाचार भएको र नेपाल सरकारबाट
कुनै जवाफ ा नभएको भनी हामीलाई झल
ु ाउँदै
आउने काय िनगमको उ च यव थापनबाट भयो ।
त प चात् ेड यिु नयनबाट िमित २०६७।४।१२ मा
बोनस िवतरण रो का गन िनणय िफता िलन ापनप
बझ
ु ाइएको िथयो । िमित २०६७।४।२० मा िनगमको
स चालक सिमित र ेड यिु नयनका पादािधकारीबीच
भएको िनगमका कमचारीको मनोबल उ च रा न उ
िनणयका स ब धमा चिलत ऐन कानूनअनस
ु ार हने
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सहमित भएको सहमितप को बदुँ ा नं. ६ ले ट
गदछ । उ सहमितप लाई िमित २०६७।४।२० मा
स चालक सिमितको बठकबाट अनमु ोदन गन िनणय
भएको िथयो ।
उि लिखत सहमित एवम् िनणय भए तापिन
िनगमको यव थापनबाट नेपाल सरकारको जवाफको
नाउँमा लामो समयस म बोनस िवतरण गन काय
भएन । हामीले बोनस िवतरणको िनि त कानूनी आधार
भएको िजिकर गद आएकोमा यव थापनसम िमित
२०७०।४।६ मा बोनस िवतरण गरी बाँक रहेको
रकम कमचारी क याण कोषमा पठाउनपु न िलिखत
िनवेदन र कानूनस मत दबाब िदएपिछ मा ै २०७०
साल ावण र भा मिहनामा यव थापनले अिधकांश
कमचारीलाई बोनस िवतरण गन काय गरेको िथयो ।
उपयु बमोिजम बोनस िवतरण गरेको
िवषयमा यथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िनगमका िन. कायकारी िनदशक
सरु शे कुमार अ वालसमेत २० जना कमचारी एवम् ेड
यिु नयनका पदािधकारीलाई प ाउ गरी अनस
ु धान
आर भ गरेको िथयो । िनगमको आ.व. २०६५/०६६
को िव ीय िववरणबाट बोनसबापत छु ् याइएको
रकमबाट कानूनबमोिजम करक ी गरी िनगमका
कमचारीलाई िवतरण ग रएको बोनस स ब धमा के ही
कमचारीउपर ाचार ज तो कसरु मा प ाउ ग रएकोले
पिछ कानूनबमोिजम हने गरी िनगमका कमचारीले
बिु झिलएको बोनस रकम िफता गन काय भएपिछ
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७०।६।१५
मा िहरासतमा नराखी अनस
ु धान हन नस ने
अव था नभएकोले थुनामा रा ने याद थप नभएकोले
िहरासतमा रहेको कमचारी िहरासतमु भएका िथए ।
उ बोनस िवतरण गरेको .१,७२,५८,४०५।४१
मा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १८ को
कसरु मा ऐ.को दफा ३(१), ३(१) (झ) बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी िमित २०७१।२।१६ मा दायर

भएको अिभयोगप मा िवशेष अदालत काठमाड बाट
ितवादीह ले सफाइ पाउने गरी िमित २०७२।२।१९
मा फै सला भयो ।
यथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िमित २०६७।४।१३ मा “सरकारी
वािम वमा रहेको संघ सं थान, ित ानह मा बोनस
िवतरणका स ब धमा संघ, सं थान / ित ान कुल
सि चत मनु ाफाको अव थामा नपगु ेस म बोनस नपाउने
यव था गन लेखी पठाउने” िनणय भएको आयोगको
िमित २०६७।४।१६ च.नं. ८५ को प ारा जानकारी
गराइएको रहेछ । सोही आधारमा त कालीन वािण य
तथा आपूित म ालय सिचव तरीय िनणयबाट कुल
सि चत नो सानी ितनपन
ु र ऋण बाँक रहँदास म
बोनस िवतरण गन वीकृित िदने आधार नदेिखएकोले
बोनस िवतरण नगन िनदशन िदने िनणय िमित
२०६७।४।१६ मा िनणय भएको िमित २०६७।४।१८
को प बाट िनगमलाई जानकारी गराइएको रहेछ ।
यसैगरी अथ म ालयको िमित २०७०।८।२७ को
प रप को आधारमा िनगमको स चालक सिमितबाट
िव ीय िववरणमा बोनसबापत छु याइएको रकम
िवतरण नगन िनणय भएको रहेछ ।
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) (३) ले
ित ानले एक आिथक वषमा गरेको खदु मनु ाफाको
दश ितशत बोनसबापत छु ् याउनपु न र सरकारी
वािम व भएको ित ानको हकमा बोनस िनयमावली,
२०३९ को िनयम ६ बमोिजम ८% ले हने बराबरको
रकम छु ् याउनपु न अिनवाय ावधान भएको र कुनै
पिन िनणय, आदेश वा प रप ारा उ बोनस िवतरण
गन िनषेध गन निम नेमा यथ बाट अनिधकृत र
गैरकानूनी िनणय गरी िनगममा बोनस िवतरण गन
ितब ध लगाउने गरी भएका िनणय, प ाचारलगायतका
स पूण काय गैरकानूनी, अनिधकृत हनक
ु ा साथै
यथ ह को उपयु िनणय, प ाचार एवम् काम
कारवाहीबाट िनवेदकह को बोनस ऐन, २०३० को
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साद िनरौलासमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

दफा ५१)(४), ६(१), ९, बोनस िनयमावली, २०३९
को िनयम ६(१), म िनयमावली, २०५० को िनयम
१३ र संिवधानको धारा १८(१), २५(१), ३४(१)(२
ारा याभूत कानूनी एवम् मौिलक हकमा आघात
पु याएकोले अ य वैकि पक र भावकारी उपचारको
अभावमा ऐ.को धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम यो
िनवेदनप िलई स मािनत अदालतसम उपि थत
भएका छ ।
यथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िमित २०६७।४।१३ मा िनगमलाई
बोनस िवतरण नगनु भनी गरेको िनणय र सोको
आधारमा आपूित (त कालीन वािण य तथा आपूित)
म ालयबाट िमित २०६७।४।१६ र अथ म ालयबाट
िमित २०७०।८।२७ मा बोनस िवतरण नगन िनदशन
िदने र सोलाई आधार मानी बोनस िवतरण रो का
गन स ब धमा नेपाल आयल िनगमलगायतका
यथ ह बाट भए गरेका अ य िनणय, काम
कारवाही, प ाचार, िनदशन, स पूण काय अनिधकृत
र गैरकानूनी भएकोले उ स पूण िनणय, प ाचार,
आदेश, िनदशनलगायतका काम कारवाही उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िनगम मनु ाफामा रहेको आिथक
वषको बोनस ऐन, २०३० को दाफा ५(१) (३) र बोनस
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) बमोिजम बोनस
िवतरण गन कुनै अवरोध नगनु र उ कानूनबमोिजम
बोनस िवतरण गन,ु गराउनु भनी नेपालको संिवधानको
धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम उ ेषण िमि त
परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश वा पज
ु
जारी गरी उिचत र पूण याय पाउँ भ ने यस अदालतमा
परेको िनवेदन प ।

यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु
भनी िवप ीका नाम याद सूचना जारी गनू । साथै
कमचारीको बोनसस ब धी िवषय भएबाट चाँडो
िकनारा हन आव यक भएको हँदा अ ािधकार दान
ग रिदएको छ भ ने िमित २०७२।१०।१९ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।

अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको िलिखत
जवाफ
नेपाल आयल िनगम िलिमटेड नेपालमा
िविभ न पे ोिलयम पदाथह आयात, ढुवानी,
भ डारण र िवतरण गन थापना ग रएको नेपाल
सरकारको वािम व ा सं था भएकोमा िववाद
छै न । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा
(३) ले सरकारी वािम व भएको ित ानले िवतरण
गन बोनसको ितशत र बोनसस ब धी अ य
कुराह नेपाल सरकारले िनणय गरेबमोिजम हनेछ
भ ने कानूनी यव था गरेको छ । बोनस िनयमावली,
२०३९ को िनयम ६(१) मा कारखानाबाहेक नेपाल
सरकारको वािम व भएको अ य ित ानले आिथक
वषमा गरेको खदु मनु ाफाबाट बोनसबापत आठ
ितशत बराबरको रकम छुट्याउनु पनछ तर नेपाल
सरकारले तोिकिदएको े मा एकािधकार पाई
यापार यव थापन गन खडा भएका ित ानह का
हकमा नेपाल सरकारले समय समयमा तोक िदएको
ितशतले हने रकम मा बोनसबापत छुट्याउनु
पनछ भ नेसमेत कानूनी यव था रहेको छ । नेपाल
आयल िनगम िलिमटेडबाट िमित २०७२।११।१७
मा कािशत ेस िव ि अनस
ु ार िनगमको
आ.व.२०७१/०७२ स मको सि चत नो सानी रकम
कारण देखाऊ आदेश
.१७ अब ७९ करोड ६३ लाख र नेपाल सरकारको
यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश ऋण भु ानी गन अझै .१२ अब ६४ करोड १०
जारी हनु नपन कुनै आधार कारण भए सबदु लाख बाँक देिख छ । िविभ न पे ोिलयम पदाथह को
माणसिहत याद सूचना पाएका िमितले बाटाका आपूित यव था गन मह वपूण िज मेवारी भएको
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सरकारी सं थाले ऋण र कुल सि चत नो सानी
भइरहेको अव थामा कुनै आ.व.मा भएको नाफालाई
मा आधार बनाई परु ानो नो सानी र ऋण ितनपन
ु
कत यलाई ाथिमकतामा नराखी बोनस िवतरण गन
नपाउने गरी यव था गन गराउन नेपाल सरकारका
मु य सिचव, अथ सिचव, म सिचव, उ ोग सिचव
र वािण य तथा आपूित सिचवलाई लेखी पठाउने”
भ ने िनणयानस
ु ार च.नं. १८३४ िमित २०६८।३।२३
को प बाट रा य यव था सिमित संिवधानसभा /
यव थािपका संसद् िसंहदरबार, काठमाड लाई लेखी
पठाइएको हो । रट िनवेदनमा िजिकर िलएको वादी
नेपाल सरकार ितवादी सरु शे कुमार अ वालसमेत
भएको ाचार मु ामा िवशेष अदालत, काठमाड मा
िमित २०७२।२।१९ मा नेपाल आयल िनगम
िलिमटेडबाट िवतरण गरेको बोनस िफता ग रसके को
भ ने आधारमा ितवादीह ले सफाइ पाउने ठहरेको
छ । उ मु ामा िन पण गनपन
ु िवषय नेपाल आयल
िनगम िलिमटेडले बोनस िवतरण गन पाउने वा नपाउने
भ ने नभई बोनस िवतरण गदा ितवादीह ले ाचार
गरे नगरेको मा रहेको र उ फै सलाले नेपाल आयल
िनगम िलिमटेडले बोनस िवतरण गन पाउँछ वा पाउँदैन
भनी के ही नबोलेको ि थितमा उ फै सला ततु
रटमा आकिषत हने होइन । वैकि पक उपचार ा
नहने अव थामा मा रट े बाट उपचार खो न
पाउने रटस ब धी अवधारणाको मा य िस ा त
हो । आयोगबाट कानूनबमोिजम भएको िनणय /
आदेशउपर स बि धत अदालतमा पनु रावेदन गन
सिकने कानूनी यव था अि तयार दु पयोग आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३५ग मा रहेको छ । तर िवप ीले
सो कानूनबमोिजमको पनु रावेदक य उपचारको माग
अवल बन नगरी आयोगबाट िनणय भएको ५ वष ६
मिहनापिछ मा रट े मा वेश गरेको हँदा िनज सफा
हात निलई स मािनत अदालतमा वेश गरेको ट
देिखएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत

बेहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको िलिखत जवाफ
नेपाल सरकार संिवधान तथा चिलत
नेपाल कानूनको पालना गरी गराई कानूनी रा यको
अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका संिवधान
तथा कानून द हक, अिधकारको स मान, संर ण र
संव न गद सोको चलनको सिु नि चतता दान गन
कुरामा ितब रहेको छ । जहाँस म रट िनवेदकले
उठाउनु भएको नेपाल आयल िनगमको बोनस िवतरण
रोिकएको िवषय छ, त स ब धमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट िमित २०६७।४।१३ मा
नेपाल आयल िनगमलाई बोनस िवतरण नगनु भनी
गरेको िनणय र सोको आधारमा आपूित म ालयबाट
िमित २०६७।४।१६ र अथ म ालयबाट िमित
२०७०।८।२७ मा बोनस िवतरण नगन िनदशन िदएको
भनी रट िनवेदनमा उ लेख भएको हँदा सो िवषयमा
यस कायालयको िलिखत जवाफमा के ही उ लेख
ग ररहनु परेन भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत
जवाफ ।
अथ म ालयको िलिखत जवाफ
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा
(३) ले सरकारी वािम व भएको ित ानले िवतरण
गन बोनसको ितशत र बोनसस ब धी अ य कुराह
नेपाल सरकारले िनणय गरेबमोिजम हनेछ भ ने कानूनी
यव था गरेको स दभमा नेपाल आयल िनगमको हकमा
सो िनगमले सरकारलाई ितन, बझ
ु ाउन बाँक रहेको
ऋण र सि चत नो सानीको अव थामा बोनस िवतरण
नगन िमित २०७०।८।२७ मा प लेखी िनगमलाई
जानकारी गराइएको हो । यसरी सरकारबाट िलएको
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९९७५ - च

साद िनरौलासमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

ऋण ितन बाँक नै रहेको र घाटामा गएको सावजिनक
सं थाले बोनस िवतरण गन उपयु नहने र यसबाट
अ घाटामा गएका सावजिनक सं थाह लाई समेत
नकारा मक भाव पन जाने भएकोले िनवेदन दाबी
तकसङ् गत र औिच यपूण नहँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अथ
म ालयको िलिखत जवाफ ।
म तथा रोजगार म ालयको िलिखत जवाफ
यस म ालयबाट आ नो काय े िभ को
िवषयमा कानूनले िदएको िज मेवारीबमोिजम काय
स पादन हँदै आएको र िनवेदकले औ ं याउनु भएको
उि लिखत बोनसको िवषयमा यस म ालयबाट
कुनै िनणय नभएको बेहोरा अनरु ोध छ । साथै
म ालयको कुन िनणय, कायबाट िवप ी िनवेदकको
हक अिधकार हनन भयो, िनज िनवेदकले आ नो
िनवेदनमा उ लेख गनसमेत स नभु एको छै न । यस
म ालयलाई िवप ी बनाउनु पन होइन, िवप ी
िनवेदकको िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउन
स मािनत अदालतसम सादर अनरु ोध गदछु भ ने
नेपाल सरकार, म तथा रोजगार म ालयको िलिखत
जवाफ ।
आपूित म ालयको िलिखत जवाफ
नेपाल आयल िनगमको कुल सि चत
नो सानी ितनपन
ु र ऋण बाँक रहँदास म बोनस
िवतरण गन वीकृित िदने आधार नदेिखएकोले बोनस
िवतरण नगन िनदशन िदने गरी िमित २०६७।०४।१६
मा त कालीन वािण य तथा आपूित म ालयले
गरेको िनणयले बोनस िवतरण नै गन नपाइने भ ने
नभई ित ानको कुल सि चत नो सानी र दािय व
फरफारक नगदास म मा बोनस िवतरण गन रोक
लगाएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको नेपाल सरकार आपूित म ालयको िलिखत

जवाफ ।
आयल िनगमसमेतको िलिखत जवाफ
नेपाल आयल िनगम िलिमटेड स चालक
सिमितको िमित २०६७।४।५ बैठकबाट िनगमको
आ.व. २०६५/०६६ को वासलात र नाफा नो सान
िहसाबमा बोनस ऐन, २०३० तथा बोनस िनयमावली
२०३९ मा भएको ावधानबमोिजम उ आ.व.मा
नाफा आजन गरेको रकमको ६% ले हने रकमलाई
बोनसबापत यव था गरी लेखा परी कले लेखा
परी कको ितवेदनमा उ लेख गरेको भए तापिन सो
आ.व.को अ तमा िनगमको कुल सि चत नो सानी
.७ अब ९२ करोड ९७ लाख रहेको तथा िनगमले
िलएको ऋण आ.व. ०६६/०६७ को अ यमा क रब
११ अब ४ करोड बाँक रहेको साथै िनगमको मू य
समायोजनबाट र नेपाल सरकार तथा िविभ न
िव ीय सं थाबाट ऋण िलई एकािधकारको पमा
पे ोिलयम पदाथ आपूित गरी रहेको स दभ िवचार
गदा वासलातमा देखाइएको नाफा नो सान िवतरण
गन आधारको पमा िलनस ने देिखएन । अतः
नेपाल आयल िनगमको कुल सि चत नो सानीको
पूित गरी सि चत नाफाको अव था नआएस म बोनस
िवतरण काय रो का गन िनणय ग रयो । साथै सरकारी
वािम वमा रहेका ित ानह मा बोनस िवतरणका
स दभमा बोनस ऐन र िनयमावलीबमोिजम नीितगत
िनदशनका लािग नेपाल सरकारमा लेखी पठाउनेसमेत
िनणय भएको िथयो । यसै िवषयमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित २०६७।।४।१३
को िनणयअनस
ु ार सरकारी वािम वमा रहेको संघ
सं था ित ानह मा बोनस िवतरणका स ब धमा
सो सं थानमा ित ानको कुल सि चत मनु ाफाको
अव था नपगु ेस म बोनस िवतरण गन नपाउने गरी
यव था गन गराउन भनी िमित २०६६।४।१६ मा
वािण य तथा आपूित म ालय अथ म ालयको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
िमित २०७०।८।२७ को प ारा सरकारी वािम वमा
रहेका संघ सं थान ित ानह मा बोनस िवतरण
स ब धमा सो सं थान ित ान कुल सि चत
मनु ाफाको अव थामा नपगु स
े म बोनस िवतरण गन
नपाउने गरी यव था गन लेखी आएको िथयो । आ.व.
०७१/०७२ को लेखा परी कको ितवेदनको बदुँ ा नं.
५ मा िनगमको यस वष स चालनमा नाफा देिखए पिन
िवगत वषमा िनर तर नो सानी भएकाले खदु स पि
.१७ अब ५० करोड ३९ लाख ८३ हजार ७ सय
७४ पैयाँ ७९ पैसाले ऋणा मक रहेको र दीघकालीन
ऋण भु ानी गन नसक .१२ अब ६४ करोड
१० लाख नािघसके को उ लेख रहेको छ । यसरी
िनगम घाटामा नै रहेको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम
बोनस िवतरण गनस ने अव था देिखएन । सरकारी
वािम व भएको ित ानको बोनसको ितशत र
बोनस िवतरणको अ य कुरा नेपाल सरकारले िनधारण
गरेबमोिजम हने कानूनी यव था बोनस ऐन, २०३०
को दफा ५(३) रहेको त यलाई रट िनवेदकले रट
िनवेदनमा उ लेख गनभएकै
छ । सरकारी वािम व
ु
रहेका ित ानको बोनस िवतरणस ब धी िवषय नेपाल
सरकारले िनणय गरेबमोिजम हने हँदा आयल िनगमले
बोनस िवतरण गरेन भनी यस नेपाल आयल िनगमलाई
िवप ी बनाई रट दायर गनपन
ु कुनै आधार कारण छै न
। यस िनगमलाई िवप ी बनाई रट गनपन
ु अव था
नहँदा नहँदै पिन दःु ख िदने िनयतले ततु रट
िनवेदन दता भएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको नेपाल आयल िनगम तथा ऐ. को
स चालक सिमितको िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य डा. ी
िभमाजनु आचाय र ी शरद साद कोइरालाले बोनस
कुनै िकिसमको दया वा दान होइन, कानूनी अिधकार

हो । कमचारीह ले कानूनबमोिजम पाउनपु न सिु वधा
कटौती गन िम ने होइन । कुनै आ.व.मा ित ान
मनु ाफामा छ भने बोनस ऐनबमोिजम बोनस िवतरण
गन पाइ छ । नेपाल आयल िनगम मनु ाफामा भएको
आ.व. २०६५/६६ को बोनस नपाउने गरी भएका
िनणयह कानूनस मत नहँदा बदर हनपु छ भ नेसमेत
बहस ततु गनभयो
ु । िवप ी नेपाल आयल िनगम
तथा ऐ. को स चालक सिमितको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा य ी कृ ण साद पोखरेल र
ी नरेशकुमार डंगोलले सरकारी वािम व रहेका
ित ानको बोनस िवतरणस ब धी िवषय नेपाल
सरकारले िनणय गरेबमोिजम हने हँदा आयल िनगमलाई
िवप ी बनाइरहनु पन होइन भ नेसमेत बहस ततु
गनभयो
ु । िवप ी आपूित म ालयसमेतको तफबाट
िव ान् उप यायािधव ा ी ह रशंकर वालीले
सि चत नो सानी र ऋण बाँक रहेको अव थामा
बोनसको स दभ नआउने हँदा रट िनवेदन खारेज
हनपु छ भ नेसमेत बहस ततु गनभयो
ु । अब िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा होइन? भ ने
स ब धमा िनणय गनपन
ु हन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा बोनस
ऐनबमोिजम पाउनपु न बोनस रो का रा ने गरी भएका
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०६७।०४।१३ को िनणय, त कालीन वािण य
तथा आपूित म ालयको िमित २०६७।४।१६ को
सिचव तरीय िनणय, नेपाल आयल िनगम स चालक
सिमितको िमित २०६७।०४।०५ को िनणय र अथ
म ालयको िमित २०७०।८।२७ को िनदशनसमेत
बदर गरी बोनस िवतरण गनु गराउनु भनी परमादेशसमेत
जारी ग रपाउन मु य िनवेदन िजिकर िलएको
देिख छ ।
३. िमिसल संल न िनवेदन दाबीका िनणयसँग
स बि धत कागजात हेदा नेपाल आयल िनगमको कूल
सि चत घाटा . ७ अब ९२ करोड रेहेको अव थामा
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आ.व. २०६५/६६ मा . ३ अब ३१ करोड नाफा
रहेको भनी बोनस िवतरण गन लागेको स दभ उ लेख
गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०६७।०४।१३ मा “सरकारी वािम वमा रहेको संघ,
सं थान, ित ानह मा बोनस िवतरणका स ब धमा
सो सं थान ित ान कुल सि चत मुनाफाको
अव थामा नपुगेस म बोनस िवतरण गन नपाउने गरी
यव था गन गराउन नेपाल सरकारका मु य सिचव,
अथ सिचव, म सिचव, उ ोग सिचव र वािण य तथा
आपूित सिचवलाई लेखी पठाउने” भ ने िनणय भएको
पाइ छ । उ अव थामा त कालीन वािण य तथा
आपूित म ालयअ तगतका सं थानह लाई बोनस
िवतरण नगन िनदशन िदने भनी िमित २०६७।४।१६
मा सिचव तरीय िनणय गरी उ म ालयले मातहतको
नेपाल आयल िनगमसमेतका सं थानह लाई
प ाचारसमेत गरेको देिख छ । िनगमको कुल सि चत
नो सानी आ.व. २०६५/६६ को अ तस ममा
. ७ अब ९२ करोड ९७ लाख रहेको र िनगमले
िविभ न िव ीय सं थालाई आ.व. २०६६/६७ को
अ तस ममा क रब ११ अब ४४ करोड रकम ितन
बाँक नै रहेको हँदा िनगम स चालक सिमितको बैठकले
िमित २०६७।०४।०५ मा कुल सि चती नो सानीको
पूित गरी नाफाको अव था नआएस म बोनस िवतरण
गन काय रो का रा ने िनणय भएको देिख छ । उ
िनणयह बाट आ.व. २०६५/६६ मा नेपाल आयल
िनगमले के ही नाफा गरेको भ ने देिखए तापिन
िनगमको कुल सि चत नो सानी तथा िविभ न िव ीय
सं थाह लाई ितन बाँक दािय व उ लेखनीय नै रहे
भएको भ ने त यमा िववाद छै न । िनगमको सि चत
नो सानी तथा ितनपन
ु दािय वलाई पूित नगरी उ
आिथक वषमा नेपाल आयल िनगमले गरेको मनु ाफाको
आधारमा बोनस पाउनपु न भ ने िनवेदकह को मु य
माग रहेको देिखँदा सोही िववादको िवषय नै ततु
िनवेदनमा िवचारणीय को पमा रहेको छ ।

४. नेपाल आयल िनगम िलिमटेड नेपालमा
िविभ न पे ोिलयम पदाथह आयात, ढुवानी,
भ डारण र िवतरण गन थापना ग रएको नेपाल
सरकारको वािम व ा सं था भएकोमा िववाद
छै न । आयल िनगम सरकार ारा थािपत पे ोिलयम
पदाथको आयात, ढुवानी तथा िवतरण गन एकािधकार
ा िनकाय हो । चिलत कानूनको अधीनमा रही नेपाल
सरकार तथा िनगमसँग स बि धत तालक
ु िनकायको
प रप तथा िनदशनको पालना गनपन
ु दािय व िनगममा
रहेको ह छ । िनगमका हरेक ि याकलापह मा नेपाल
सरकार तथा आम उपभो ाको य सरोकार
िनिहत रहेको ह छ । आम नाग रकको सिु वधाको
लािग थािपत िनगमको ित ा जनिव वासमा अडेको
ह छ । तसथ जनिव वासमा िवचलन आउने िकिसमको
कुनै काम िनगमबाट हनहु दँ ैन ।
५. िनवेदकह ले बोनस ऐन, २०३०
को दफा ५ को उपदफा (१) र (३) तथा बोनस
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) को कानूनी
यव थाको आधारमा बोनस पाउनपु न भ ने िजिकर
िलएको हँदा त स ब धी कानूनी यव थालाई समेत
ि गोचर गरी िनवेदन दाबीको िवषयमा िववेचना
गनपन
ु देिखयो । हाल बोनस ऐन, २०३० को पाँच
संशोधन (२०७४।०४।२९) ारा दफा ५ को उपदफा
(३) मा संशोधन भएको देिख छ । उ ऐनको दफा ५
को उपदफा (१) मा “मुनाफा गन येक ित ानले
एक आिथक वषमा गरेको खुद मुनाफाको दश ितशत
बराबरको रकम कमचारीह लाई बोनसबापत छुट्याउनु
पदछ” भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । सो ऐनमा
भएको पाँचौ संशोधनपूवको दफा ५ को उपदफा
(३) को कानूनी यव था हेदा “सरकारी वािम व
भएको ित ानले िवतरण गन बोनसको ितशत र
बोनसस ब धी अ य कुराह नेपाल सरकारले िनणय
गरेबमोिजम हनेछ” भनी उ लेख भएको देिख छ भने
संशोिधत दफा ५ को उपदफा (३) मा “उपदफा (१) मा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
जुनसुकै कुरा लिखएको भए तापिन नेपाल सरकारको
वािम व भएको ित ानले येक आ.व. मा गरेको
खुद मुनाफाबाट छुट्याउनुपन बोनसको ितशत
तोिकएबमोिजम हनेछ” भ ने यव था गरेको पाइ छ ।
यसैगरी संशोिधत यव थाअनस
ु ार उपदफा (३) पिछ
थप भएका उपदफा ३(क), ३(ख) र ३(ग) मा िन न
यव थाह ग रएको पाइ छः
“३(क) उपदफा (१) र (३) मा जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन नाफा कमाउने उ े य निलई
कुनै े को संव नको लािग थापना भएको
नेपाल सरकारको वािम व भएको ित ानले
बोनस िवतरण गन पाउने छै न ।
३(ख) उपदफा (१) र (३) मा जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारको वािम व
भएको ित ानले देहायको अव थामा मा बोनस
िवतरण गन पाउनेछः
(१) ोदभ् ावी आधार (ए ु अल बेिसस) मा
खच लेिखएको रकम अक आिथक
वषिभ मा ित रसके को हनपु न,
(२) हरेक आिथक वषको स भािवत दािय व
(कि ट जे ट लायिविलिटज) बापतको
रकम यिकन गन र यसरी यिकन हन
आएको रकम छु ै कोष खडा गरी ज मा
गरेको हनपु न,
(३) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार
जमानत बसी कुनै ऋण िलएको भए
य तो ऋण रकम िलँदाको बखत
गरेको तमसक
ु मा उि लिखत भु ानी
तािलकाबमोिजम चु ा ग रसके को
हनपु न ।
३(ग) यो ऐन र यस ऐनअ तगत बनेको
िनयमावलीमा उ लेख भएका कुराबाहेक
बोनस िवतरणस ब धी अ य कुरा नेपाल
सरकारले िनणय गरेबमोिजम हनेछ ।”

६. बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम
६(१) मा कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको वािम व
भएको अ य ित ानले आिथक वषमा गरेको खदु
मनु ाफाबाट बोनसबापत आठ ितशत बराबरको रकम
छुट्याउनु पनछ तर नेपाल सरकारले तोिकिदएको
े मा एकािधकार पाई यापार यव थापन गन खडा
भएको ित ानह का हकमा नेपाल सरकारले समय
समयमा तोक िदएको ितशतले हने रकम मा
बोनसबापत छुट्याउनु पनछ भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइ छ ।
७. बोनस ऐन तथा िनयमावलीको उ े य
तोिकएको सतको अधीनमा रही ित ानमा काम गन
कमचारीह लाई ित ानले कुनै आिथक वषमा गरेको
मनु ाफाको िनि चत ितशत रकम ो साहनबापत
दान गनु हो । नेपाल आयल िनगम सरकारी
वािम वको ित ान अथात् सं था भएकोमा िववाद
छै न । तर यो कुनै िनि चत वषको लािग थािपत
अ थायी सं था नभई हरेक वष अिविछ न पमा
स चािलत हने थायी कृितको सं था हो । आयल
िनगमको थापना कानूनबमोिजम सरकार ारा भएको
हो भने यसको अ य पिन कानूनबमोिजम नै हने हो ।
आयल िनगमको घाटा तथा नाफाको अव था िसजना
हनमु ा पे ोिलयम पदाथमा अ तराि य मू यमा
हने प रवतन तथा सोअनु प राि य मू यमा हने
समायोजन नै कारक त वको पमा रहेको ह छ ।
यसका साथै य तो सं थामा िव ीय अनशु ासन कायम
हन नसके मा तथा यव थापक य कमजोरीको कारण
पिन सम आिथक ि थितमा उतारचढाव आउन
स दछ । पे ोिलयम पदाथमा हने मू य समायोजनको
य भाव आम उपभो ालाई नै हन जा छ ।
यसैले पिन िनगमको हरेक आिथक गितिविधमा
आम सरोकारवालाको चासो हनु वाभािवक नै
ह छ । कुनै पिन सं था मनु ाफामा गएको तब मािन छ
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जब उ सं थाले ितनु बझ
ु ाउनपु न दािय व बाँक रहेको
हँदनै । सामा य बझ
ु ाइमा पिन सं थाले ितनु बझ
ु ाउनु
पन दािय व बाँक रहेको अव थामा कुनै आिथक वषमा
नाफामा गएको भनी अथ गनु यायोिचत हँदनै । सं था
घाटामा गएको ि थितलाई कुनै जवाफदेिहता बहन गनु
नपन र नाफामा गएको भनी सि चत नो सानीलाई
नजरअ दाज गरी बोनसको लािग लालाियत हनु
नैितक ि कोणबाट समेत शोभनीय देिखँदैन । जब
सं थाले सि चत नो सानी पूित गरी ितनु बझ
ु ाउनु पन
दािय वबाट मु रही मनु ाफा गछ भने य तो मनु ाफामा
बोनस ऐनबमोिजमको ावधान वाभािवक पमा वतः
लागू हने हो । ऐन कानूनको भावना र ममिवपरीत बोनस
िवतरण गनु कानूनी शासनको मू य मा यतािवपरीत हन
जा छ । बोनस िवतरण स ब धमा त स ब धी कानूनी
यव थाह को सम प लाई िवचार नगरी िवधाियक
मनसायलाई असङ् गत तवरबाट ग रने या या
कानूनस मत हन स दैन । िमित २०७४।४।२९ देिख
लागू भएको बोनस ऐनको संशोिधत यव थाले नेपाल
सरकारको वािम व रहेको ित ानले बोनस िवतरण
गनको लािग ितनु बझ
ु ाउनपु न दािय व पूरा गनपन
ु
सतह उ लेख गरेको पाइ छ । उ यव थाले
नेपाल सरकारको वािम व रहेको ित ानह को
बोनस िवतरण स ब धमा थप मागदशन गरेको
देिख छ । उ संशोधनपूवको बोनस ऐन र कानूनी
यव थाको स दभमा िवधाियक मनसायको गलत
अथ गरी तथा कानूनी िछ ह खोजी आ नो
िहतअनक
ु ू ल या या गरी अनिु चत सिु वधा र सहिलयत
खो ने विृ ले न त सं थाको िहत हन जा छ न त
सं था ितको आम नाग रकको िव वास विृ हन
जा छ ।
८. नेपाल आयल िनगमको िलिखत जवाफको
करण ३ मा आ.व. २०६५/६६ को अ यमा िनगमको
कुल सि चत नो सानी .७ अब ९२ करोड ९७ लाख
रहेको तथा िनगमले िलएको ऋण आ.व. ०६६/६७

को अ यमा क रब ११ अब ४ करोड बाँक रहेको
भ ने देिख छ । यसै गरी िनगमको िलिखत जवाफको
करण ५ मा आ.व. ०७१/७२ को लेखा परी णको
ितवेदनअनस
ु ार िनगमको उ वष स चालनमा नाफा
देिखए तापिन िवगत वषमा िनर तर नो सानी भएकोले
खदु स पि
. १७ अब ५० करोड ३९ लाख
८२ हजार ७ सय ७४ पैयाँ ७९ पैसा ऋणा मक
रहेको र दीघकालीन ऋण भु ानी गन नसक .
१२ अब ६४ करोड १० लाख नािघसके को भ ने
देिख छ । उ त याङ् कबाट नेपाल आयल िनगमको
सि चत नो सानी तथा दीघकालीन ऋण भु ानी गन
नसके को कारण िनर तर घाटामा गएको भ ने देिखन
आउँछ । यसरी आ.व. २०६५/६६ भ दा अिघ र पिछ
पिन िनगम िनर तर घाटामा रहेको अव थामा सि चत
नो सानी तथा ऋणलाई बेवा ता गरी उ आिथक
वषको बोनस िवतरण हनपु न भ ने िनवेदन मागदाबीसँग
सहमत हन सिकएन ।
९. हाल नेपाल आयल िनगमले भु ान
गन बाँक ऋण तथा दीघकालीन दािय व बाँक
नरहेको भनी कानून यवसायीह ले बहसको ममा
िनगमको २०७३ साल आषाढ मसा तको वासलातको
ितिलिपसमेत पेस गनभएको
देिख छ । आयल िनगमले
ु
स पूण ऋण रकम चु ा गरी सि चत नो सानीबाट
सि चत मनु ाफामा आएप चात् “िनगमको कुल सि चती
मनु ाफाको अव थामा नपगु ेस म बोनस िवतरण नगन”
गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, आपूित
म ालय, अथ म ालयलगायत नेपाल आयल
िनगमको िनणय, िनदशन तथा प ाचारसमेत वतः
िनि य भई चिलत कानूनको अधीनमा रही बोनस
िवतरण गन कुनै बाधा हने देिखँदैन । तर सि चत
नो सानी तथा ऋणको दािय व बाँक नै रहेको
अव थामा भने सं था मनु ाफामा गएको भ ने अथ गरी
बोनस िवतरण गनु यिु सङ् गत मा न सिकँ दैन ।
१०. अतः मािथ उ लेख भएअनस
ु ार
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पे ोिलयम पदाथह को आपूित यव था गन मह वपूण
नणय नं . ९९७६
िज मेवारी भएको सरकारी सं था नेपाल आयल
िनगमको आ.व. २०६५/६६ मा सि चत नो सानी
तथा ितनपन
सव च अदालत, संयु इजलास
ु दािय व बाँक नै रहेको त य िनगम
स चालक सिमितको िनणय तथा लेखापरी कको
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
ितवेदनसमेतबाट देिखइरहेको अव थामा उ
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
नो सानी र ऋण ितनपन
फै सला िमित : २०७४।७।१९
ु कत य पूरा नगरी बोनस
िवतरण गन उपयु नहने र िनगमको कुल सि चती
०६६-CI-१०३६
मनु ाफाको अव थामा पगु ेपिछ चिलत कानूनबमोिजम
बोनस िवतरण गन बाधा पन देिखँदैन । यसबाट
मु ा : िलखत दता बदर
िनवेदन दाबीका िनणयह ले यी िनवेदकह को कुनै
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात परेको भ ने पनु रावेदक / ितवादी : काठमाड िज ला काठमाड
अव था देिखएन । िनवेदन दाबीका िनणयह संिवधान
महानगरपािलका वडा नं.३४ िभमसेनगोला
तथा चिलत कानूनिवपरीत नभई आम उपभो ाको
ब ने भीमकुमारीदेवी मलेकुको संर क छोरा
िहतअनक
ऐ.ऐ. ब ने मदनगोपाल मलेकु
ु ू ल नै रहे भएको देिखँदा उ िनणयह तथा
काम कारवाही बदर गरी रहन परेन । तसथ मागबमोिजम
िव
रट जारी गनपन
यथ / वादी : काठमाड िज ला काठमाड
ु अव थाको िव मानता नदेिखँदा रट
िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी
महानगरपािलका वडा नं. १९ यट् खा ब ने
िमिसल िनयमानस
गोिव दमान े
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमित छ ।
या. पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २५ गते रोज ३ शभु म् ।

&
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§ कसैको स पि मािथ अक यि ले कसैको
हटक िखचोला िबना चोरी वा बदिनयत
नराखी शाि तपवू क ढंगले लामो समयस म
भोग कायम रा दछ भने य तो लामो
समयको भोगािधकारबाट भोगकताको
वािम वको उदय हन पिन स ने ।
§ ितकूल भोगािधकारको लािग य तो भोग
अिविछ न र वा तिवक धनीलाई थाहा
भएको हनुपदछ । य तो भोग बलपूवक वा
चोरी गरी वा बदिनयतपवू क गरेको अव था
हनुहदँ ैन । ितकूल भोगािधकारको
समयाविध कानूनले तोके को हन
स दछ । भोगािधकार एउटा त य हो, जुन
अिवि छ न पमा लामो समय शाि तपूवक

९९७६ - मदनगोपाल मलेकु िव. गोिव दमान े
कायम रही रहँदा वािम व ा हने एउटा
आधार हने स पि स ब धी िविधशा ीय
थािपत मा यता रहेको पाइने ।
( करण नं.७)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा य ी याम साद खरेल, ी रमन
े र ी श भु थापा तथा िव ान् अिधव ा य
ी पूणच राजवंशी र ी नरहरी आचाय
यथ / वादीका तफबाट : व र अिधव ा य ी
ीह र अयाल र ी राम साद भ डारी तथा
िव ान् अिधव ा ी बलराम सेढाई
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०६९, अंक २, िन.नं.८७७४
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी कृ ण साद बा तोला
काठमाड िज ला अदालत ।
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी अली अकवर िमकरानी
माननीय यायधीश ी जगदीश शमा पौडेल
पनु रावेदन अदालत पाटन ।
फै सला
या. िव भर साद े : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड (क) र (ख)
बमोिजम मु ा दोहो याई हेरी पाउन ितवादीको यस
अदालतमा िनवेदन परी यस अदालतबाट सोही ऐनको
दफा १२(१) को ख ड (क) बमोिजम मु ा दोहो याई
हेन िन सा दान भई पेस हन आएको ततु मु ाको
त य र ठहर यस कार छ :
काठमाड िज ला सािबकमा िभमसेनगोला
प चायत वडा नं. ३ िक.नं. २९० को े फल १-१४-

२-० ज गा हामी िफरादीह को संयु हक वािम वको
टुलीद आँगन देवताको िनजी गठु ीको ज गा भई सोको
हामी गिु ठयार ह । उ ज गा रैकर प रणत दता गरी
गंगाराम े समेतलाई िब गरेउपर िनजह का
िव मा िलखत बदर, गठु ी बाहेक ग रपाउँ समेतका
छु ाछु ै मु ा िदएकोमा हामीह को वादी दाबीबमोिजम
िलखत बदर गठु ी बाहेक हने ठहरी काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०४६।९।९ र पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०५३।३।१० मा फै सला भई उ
फै सला अि तम भई बसेको छ । उ फै सलाबमोिजम
हामीह ले दािखल खा रज रैकर प रणत दता गरी
ज गाधनी पज
ु ा पाउन मालपोत कायालय, काठमाड मा
कारवाही चलाएकोमा िववािदत ज गा िवप ीह ले
एकआपसमा िमलेमतो गरी तहतह हँदै आ नो नाउँमा
दता गराएको कुरा २०५४।२।१० मा न कल िलँदा
थाहा भयो । तसथ िवप ीह का बीच िलने िदने
स ब धमा भूिम शासन कायालय, काठमाड बाट
खडा भएको र.नं. ६८७ िमित २०३४।५।१९ को
िलखत र सो िलखतका आधारमा िभमकुमारीदेवी
मलेकुको नाममा भएको दतासमेत बदर गरी सो ज गा
हामी िफरादीह को नाउँमा िनजी गठु ी जनाई ज गाधनी
माण पज
ु ासमेत उपल ध गराई चलनसमेत चलाई
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको िफरादप ।
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ४० नं.
ज गा पजनीको १७ नं. बमोिजम आकिषत हनेमा उ
कानूनी यव थाको आधार िलइएको छै न । वादीले
दाबी िलएका कानून ततु िववादमा आकिषत
हँदैनन् । िमित २०३४।५।१९ को राजीनामा िलखत
बदर गराउन क रब २० वषपिछ िफराद परेको
छ । तसथ हद याद नाघी र चिलत कानूनबमोिजम
दायर हन नआएको िफराद प खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी कृ णच देवी राणा र
लोकभ शमशेर ज.ब.रा. को एकै िमलानको छु ाछु ै
ितउ प ।
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िववादको ज गा गठु ी िबता ज गा भएको र
िवप ीह ले अिघ मु ा लडी िजते पिन हाल कानूनी
यव था प रवतन भई अथात् िबता उ मल
ु न ऐन,
२०१६ को ते ो संशोधनको दफा १२क ले िबता
ज गा दता गन िवशेष यव था गरी िबतावालाह ले
ज गा रैकर प रणत गन पाउने अव था नभएकोले
संशोिधत कानूनले नै िवप ीको हक समा गरी
सके को हँदा अ.बं. ८२ नं. आधारमा िफराद खारेज
ग रपाऊँ । यसैगरी लेनदेन यवहारको महल वा दान
बकसको महलले यव था गरेअनु प िफराद गनपनमा
ु
गठु ीको ३, ४ र १६ नं. अ तगत िदएको िफराद
हद यादको आधारमा खारेजभागी छ । िबता उ मल
ु न
ऐन, २०१६ को संशोिधत कानूनी यव थाअनस
ु ार
िवप ीह ले आ नो हक कायम गराई रा न नसके को
र मसमेतका यि ले आ नो दाताको िनवाध
भोगचलन गरी आएको कही ँकतैबाट रो का नभएको
र चिलत कानूनको यव थाले हक ह ता तरण गरी
िलनिदन कुनै बाधा अवरोध नगरेको ज गा पा रत गरी
िलई कानूनबमोिजम घर बनाई बसोबास गरी आएको
छु । मैले भोग गरी आएको वष पिछ िदएको िफराद
दाबी नपु ने ठह याई पाउँ भ नेसमेतको ितवादी
िभमकुमारीदेवी मलेकुको ितउ रप ।
वादी दाबीबमोिजम र.नं. ६८७ िमित
२०३४।५।१९ को ितवादीह बीच भएको राजीनामा
िलखत र सोको आधारमा भएको दतासमेत वादी
दाबीबमोिजम बदर भई िनजी गठु ीमा दतासमेत हने
ठहछ भ नेसमेतको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६१।१२।१८ को फै सला ।
उ फै सलामा िच बझ
ु ेन । िववािदत सािबक
िक.नं. २९० को ज गा िबता ज गा नभई रैकर ज गा भई
मेरा दाताह का नाउँमा दता हक भोगमा रहेको ज गा
िमित २०३४।५।१९ मा राजीनामा िलखतबमोिजम
मेरो हक भएको ज गा हो । २०४५ सालमा सव
नाप जाँच हँदाका अव थामा समेत िनजी गठु ी भनी

जिनएको छै न । २०३७ र २०४२ सालमा न सा पास
गदा र घर िनमाण गदासमेत वादीह को कुनै उजरु ी
परेको छै न । िनषेधा ा मु ाबाटै िक.नं. २८८, २८९
र २९० का ज गाह हक ह ता तरण भएको र घर
िनमाण भएको कुरा २०३७ सालमा नै थाहा भएको
त यलाई लक
ु ाई २०५४ सालमा न कल िलई थाहा
भएको भ ने झु ा हो । फै सलाले २०२७।१०।४ को
भूिम शासन कायालयको पचालाई बदर गरेको
छै न । अतः आजै पेस भएको िनणय दता बदर मु ाको
पनु रावेदनप मा िलएको िजिकरसमेतलाई माण लगाई
वादी दाबी नपु ने ठह याई इ साफ पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी िभमकुमारीदेवी मलेकुका हकमा
मदनगोपाल मलेकुले पनु रावेदन अदालत पाटनमा
िदएको पनु रावेदनप ।
यसमा दे.प.ु नं. १६८०/३१५८ को िलखत
दता बदर मु ामा आजै यथ िझकाउने आदेश
भएकोले ततु मु ामा समेत छलफलका लािग यथ
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६३।१०।२५
को आदेश ।
काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६१।१२।१८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ भ नेसमेतको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६४।३।५ को फै सला ।
उ फै सलामा याय शासन ऐन, २०४८
को दफा १२(१) को ख ड १२(क) र (ख) को िु ट
भयो । वादीले िफराद गदाको अव थामा मेरो दाताले
िलएको िलखतउपर िलखत बदरमा नालेस गरी दाताको
िलखत बदर गराएको भ ने उ लेख गनसके को अव था
छै न् । दाताको िलिखत नै बदर नभएको अव थामा
मैले राजीनामा ख रद गरेको िमित २०३४।५।१९ को
िलखत बदर हन स दैन । गठु ी िबता ज गा रैकरमा
प रणत नगराएकोमा िवप ी वादीका नाममा सो ज गा
दता नै हन नस ने अव था रहेकोले िवप ीलाई
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९९७६ - मदनगोपाल मलेकु िव. गोिव दमान े
िववािदत ज गामा दाबी गन हक नै रहेको छै न् । िविधवत्
नापी दता भएको र सो दता े ता खडा भएको िमितले
हद यादिभ ै नालेस गरी बदर गराउन स नु पनमा
सो गराउन नसके को कारणले पिन ने.का.प.२०४३
अंक १२ िन.नं. २९२३ मा ितपािदत िस ा तको
ितकूल फै सला बदर भागी छ । मल
ु क
ु ऐन ज गा
िम नेको १८ नं., ज गा पजनीको १७ नं. र लेनदेन
यवहारको ४० नं. बमोिजम २ वषिभ नालेस
नपरेकोबाट पिन हद यादको आधारमा िफराद खारेज
भागी छ । िवप ीले २०३७ सालमा िदएको िनषेधा ा
मु ाबाट ज गा ख रद गरी िलएको र घर बनाई सके को
कुरा थाहा पाएकोमा बीस वषपिछ िदएको िफराद दाबी
हद यादिवहीन छ । लगाउको घर पखाल भ काई पाउँ
मु ामा हद यादको अभावमा िफराद खारेज हने फै सला
भएको छ । यस अथमा िववादको ज गामा भएको घरउपर
िवप ीको हक नला ने ट छ । िववािदत ज गामा
भोग ितरो िनवेदक ितवादीको भएको त यमा िववाद
छै न । २०३४ सालमा मैले ज गा ख रद गरी िलँदा ज गा
रो का िथएन । दाता लोकभ राणासमेतले ा गरेको
िलखत हालस म बदर भएको छै न । सो िलखत कायमै
रहेको र मैले ज गा ख रद गदाको अव थामा कुनै
रो का पिन नरहेको त काल कानूनतः ख रद गरी िलन
पाउने ज गा ख रद गरी िलएको र हाल िबस वषपिछ
आएर परेको िफराद दाबीको आधारमा िलखत बदर
हन स दैन । अतः मु ा दोहो याई हेरी वादी दाबी नपु ने
ठहर गरी इ साफ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
भीमकुमारीदेवी मलेकुको संर क मदनगोपाल मलेकुको
यस अदालतमा परेको िनवेदनप ।
यसमा यसै लगाउको िन.नं. ५५५ को िलखत
दता बदर मु ामा िन सा दान हने गरी आदेश भएको
हँदा ततु मु ामा पिन सो मु ासँग अ तर भावी
भएकोले सोही आधार कारणबाट याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१)(क) अनस
ु ार दोहो याई हेन
िन सा दान ग रएको छ भ नेसमेत बेहोराको िमित

२०६७।०१।३१ को यस अदालतको आदेश ।
िववादको सािबक िक.नं. २८८, २८९
र २९० का ज गा टुिलद आगन देवताका िनजी
गठु ीका ज गा भई अदालतको अि तम फै सलाबाट उ
ज गाको सािबक दता सु को राजीनामा िलखतसमेत
अि तम भएर बसेको अव थामा त स ब धमा अ यथा
पिु गन नसक के बल का पिनक कथाव तक
ु ो भरमा
मा पन आएको िवप ीह को िनवेदनको आधारमा
पनु रावेदन अदालतको फै सला बदर गनपन
ु अव था
नहँदा उ फै सला यथावत कायम गरी याय पाउँ
भ नेसमेतको यथ शा तलाल े समेतको संयु
िलिखत ितवाद ।
यस अदालतको िमित २०७२।३।७ को
आदेशानस
ु ार माग भएको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
ियनै प िवप ह बीच चलेको घर भ काई पाउँ मु ामा
िमित २०६४।३।५ मा भएको फै सलासिहतको िमिसल
फे ला पान नसके को भ नेसमेत बेहोराको काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०७३।६।४ को प ।
यसै लगाउका ०६६-CI-१०३४, ०६६CI-१०३५, ०६६-CI-१०३७, ०६६-CI-१०३८,
०६६-CI-१०३९, ०६६-CI-१०४०, ०६६-CI१०४१ र ०६६-CI-१०४२ का िलखत बदर र िनणय
दता बदर मु ाका िमिसलह साथै पेस भएका रहेछन् ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको तुत मु ा र ततु मु ासँग अ तर भावी
भई लगाउका रही एकसाथ पेस हन आएका ०६६CI-१०३४, ०६६-CI-१०३५, ०६६-CI-१०३७,
०६६-CI-२०३८, ०६६-CI-१०३९, ०६६-CI१०४०, ०६६-CI-१०४१ र १०४२ मु ासमेत
अ ययन गरी पनु रावेदक मनु ु े , ह रनारायण साद
रौिनयार र शोभा जोशीका तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा य ी याम साद खरेल र ी रमन
े ले पनु रावेदक मदनगोपाल मलेकुको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी श भु थापा र
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
िव ान् अिधव ा ी पूणच राजवंशीले र पनु रावेदक
िमरा काक को तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी नरहरी आचायले िववािदत ज गा वादीह को
िनिववाद हकको ज गा नभएकोले िफराद गन हकदैया
नै छै न् । िक.नं. २८८, २८९ र २९० का ज गा िमित
२०३४।५।१९ को राजीनामाबाट िलई घर बनाई
िनर तर भोगचलन गरी आएको अव था छ । घर भ काई
पाउँ मु ामा हद यादको अभावमा िफराद खारेज हने
ठहरी भएको फै सला पनु रावेदन अदालतबाट समेत
सदर भई अि तम भइसके को छ । यथ गोिव दमान
े ले त कालीन बागमती अ चल अदालतमा िदएको
िनषेधा ा मु ामा िवप ीले घर बनाई सके को देिखएको
र िनजले राजीनामा गराई िलएको माण कागजबाट
देिखँदा िनवेदकको िनिववाद हकसमेत नरहेकोले
िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन भनी िनवेदन
खारेज हने ठह याई िमित २०३७।४।२९ मा आदेश भई
सो आदेश त कालीन म यमा चल े ीय अदालतबाट
िमित २०३७।१०।२१ मा सदर भई अि तम भई
बसेको छ । यस अव थामा पनु रावेदकको हक भोग
रहेको र िनजह को घरसमेत िनमाण भइसके को त य
यथ ह लाई उसै बखत थाहा जानकारी भएकोमा
िबस वषपिछ दायर भएको िफराद हद यादिवहीन
छ । २०३७ सालमा त कालीन काठमाड नगर
प चायतबाट न सा पास गरी घर बनाएको र २०४५
सालमा नयाँ नापी हँदा िववािदत ज गामा पनु रावेदकको
दता े ता खडातफ कुनै याले ज छै न । तसथ
पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी गरी हकदैया
र हद यादिवहीन िफराद खारेज ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
यथ वादीह को तफबाट उपि थत
व र अिधव ा य ीह र अयाल र राम साद
भ डारीसमेतले तथा िव ान् अिधव ा ी बलराम
सेढाईले गठु ी बेहक मु ामा गंगारामका दाता सूयलाल
े लाई गठु ी बेहक गरी दता बदर मु ाबाट िनज

सूयलालले गराएको दतासमेत बदर हने ठहरी काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०४६।९।९ मा फै सला
भएको छ । सो फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन
अदालतबाट िमित २०५३।३।१० मा फै सला भएको र
यस अदालतबाट िमित २०५५।७।११ मा िन सा नहने
आदेशसमेत भई अि तम भई बसेको छ । यसरी अि तम
भई बसेका फै सलाका आधारमा वादी दाबीअनस
ु ार
िलखत र सो िलखतका आधारमा भएको दता बदर
भई िनजी गठु ीमा दता हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला मनािसब छ । एकपटक अि तम
भएर रहेको फै सला बदर नभएस म काया वयनयो य
ह छ । िनषेधा ा मु ा खारेज हने ठहरेकै आधारमा
िलखत बदर नहने भ ने हँदनै । तसथ पनु रावेदन
अदालतको फै सला सदर हनपु दछ भनी बहस
गनभयो
ु ।
यसमा सािबकमा २९० को े फल १-१४२-० ज गा हामी िफरादीह को संयु हक वािम वको
टुलीद आँगन देवताको िनजी गठु ीको ज गा भई सोको
हामी गिु ठयार ह । उ ज गा रैकर प रणत दता गरी
गंगाराम े समेतलाई िब गरेउपर िनजह का
िव मा िलखत बदर, गठु ी बाहेक ग रपाउँ समेतका
छु ाछु ै मु ा िदएकोमा हामीह को वादी दाबीबमोिजम
िलखत बदर गठु ीबाहेक हने ठहरी काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०४६।९।९ र पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०५३।३।१० मा फै सला भई उ
फै सला अि तम भई बसेको छ । उ फै सलाबमोिजम
हामीह ले दािखल खा रज रैकर प रणत दता गरी
ज गाधनी पज
ु ा पाउन मालपोत कायालय, काठमाड मा
कारवाही चलाएकोमा िववािदत ज गा िवप ीह ले
एकआपसमा िमलेमतो गरी तहतह हँदै आ नो नाउँमा
दता गराएको कुरा िमित २०५४।२।१० मा न कल
िलँदा थाहा भएकोले िवप ीह का बीच िलने िदने
स ब धमा भूिम शासन कायालय काठमाड बाट खडा
भएको र.नं. ६८७ िमित २०३४।५।१९ को िलखत
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९९७६ - मदनगोपाल मलेकु िव. गोिव दमान े
र सो िलखतका आधारमा िभमकुमारीदेवी मलेकुको
नाममा भएको दतासमेत बदर गरी सो ज गा हामी
िफरादीह को नाउँमा िनजी गठु ी जनाई ज गाधनी
माण पज
ु ासमेत उपल ध गराई चलनसमेत चलाई
पाउँ भ ने मु य िफराद दाबी देिखयो । सािबक िक.नं.
२९० को ज गा िमित २०३४।५।१९ को राजीनामाबाट
िलइ पाई घर बनाई िनर तर भोगचलन गरी आएको
हँदा हाल आएर िवप ीह लाई िफराद गन हद याद
र हकदैयासमेत छै न भ नेसमेतको ितउ र बेहोरा
रहेछ ।
उपयु ानस
ु ारको प िवप भई चलेको
ततु मु ामा काठमाड िज ला अदालतबाट वादी
दाबीबमोिजम िलखत बदर भई िनजी गठु ीमा दता हने
ठह याई फै सला भएको पाइयो । उ फै सला सदर हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट फै सला भएको
देिखयो । हकदैया, हद यादसमेतको अभाव हँदाहँदै
वादी दाबी पु ने ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
को ख ड (क) र (ख) बमोिजम दोहो याई हे रपाउँ भनी
ितवादीको यस अदालतमा िनवेदन परेको रहेछ ।
यस अदालतबाट ितवादी िभमकुमारी
मलेकुले िमित २०३४।५।१९ मा राजीनामा िलखतबाट
िववािदत ज गा ा गरी सो ज गामा घर बनाएउपर ियनै
वादीले घर भ काई पाउँ भनी िदएको दाबी हद यादको
अभावमा खारेज हने ठहरी पनु रावेदन अदालतबाट
ततु मु ासँगै िमित २०६४।३।५ मा भएको फै सला
अि तम भई बसेको र यी ितवादीसमेतले यो यसरी
धमलोप गरेको भ ने पिन वादीले प उ लेख गन
नसके को अव थामा गठु ीको १६ नं. ले िनधा रत गरेको
दईु वषको हद यादिभ ततु िफराद नपरेको देिखँदा
खारेज गनपनमा
नगरी िलखत बदर गन ठह याएको
ु
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा गठु ीको १६ नं.
समेतको कानूनी िु ट िव मान रहेको भ ने आधारमा

याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क)
अनस
ु ार दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको देिखयो ।
यस कारको त य रहेको ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला, ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर र यस अदालतबाट िन सा दान
हँदा िलइएका आधारह लाई म यनजर रा दा िन न
नमा के ि त रही िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
१. यथ वादीह को िफरादप हद यादिभ
परेको छ, छै न ?
२. पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको
छ, छै न ? ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु नस ने हो, होइन ?
२. थम नतफ िवचार गदा, यथ वादीले
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०४६।९।९ को
फै सला र सो फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०५३।३।१० को
फै सलाबमोिजम िववािदत ज गाको गिु ठयार िनवेदकह
रहेकोले िबता उ मल
ु न ऐन, २०१६ को दफा १२(क)
को ितब धा मक वा यांशमा भएको यव थाअनस
ु ार
सािबक लगतबाट हामी िनवेदकह का नाउँमा रैकर
प रणत दता नामसारी दािखल खारेजसमेत गरी िनजी
गठु ी जनाई ज गाधनी माण पज
ु ा उपल ध गराई पाउँ
भनी मालपोत कायालय, काठमाड िमित २०५३।६।६
मा िनवेदन िदएको देिख छ । सोही िनवेदनको
कारवाहीको ममा िववािदत ज गाह पनु रावेदकको
नाउँमा तहतह हँदै हक ह ता तरण भई गइसके को
कुरा मालपोत कायालयबाट थाहा जानकारी पाएको
भनी िमित २०५४।२।२८ यथ काठमाड िज ला
अदालतमा िफराद िलई वेश गरेको देिख छ ।
३. ियनै
यथ गोिव दमान े ले
पनु रावेदकका दाता सरल गौचनका उपर िनजी गठु ीको
ज गामा घर बनाउने आशंकाको िव मानता भएकोले
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रोिकपाउँ भनी त कालीन बागमती अ चल अदालतमा
िमित २०३७।१।११ मा िनषेधा ाको िनवेदन िदएको
देिख छ । उ िनवेदनमा िवप ी सरल गौचनले पेस
गरेको िलिखत जवाफमा िक.नं. २८८ र २८९ को
ज गा .४५,०००।– मा लोकभ शमशेर ज.ब.रा.
समेतसँगबाट राजीनामा पा रत गरी िलई प क घर
ढलान गरी बनाई सके क छु भनी िलिखत जवाफ
पेस गरेको देिख छ । यसरी प िवप भई चलेको
उ िनषेधा ाको मु ामा िववािदत ज गा िवप ीले
राजीनामा िलएको देिखएकोले िनवेदकको ज गाको
वािम वमा िनिववाद हक नदेिखएको भनी त कालीन
बागमती अ चल अदालतबाट िनवेदन खारेज हने
ठह याई िमित २०३७।४।२९ मा भएको आदेश
त कालीन म यमा चल े ीय अदालतबाट सदर
हने ठहरी िमित २०३७।१०।२८ मा फै सला भएको
देिखयो । यस कार ियनै प िवप भई चलेको
उि लिखत िनषेधा ा मु ाको त य र फै सलासमेतबाट
िववािदत ज गा पनु रावेदकले २०३४ सालमा राजीनामा
गरी िलई २०३७ सालमा घरसमेत िनमाण गरेको त य
यथ ह लाई २०३७ सालमा नै थाहा जानकारी
भएको देिखन आउँछ ।
४. िववािदत ज गाह मा पनु रावेदक सरल
गौचनले िमित २०३६।१२।२० मा, भीमकुमारीदेवी
मलेकुले िमित २०३७।२।१ मा र शोमा जोशीले
िमित २०४५।३।२१ मा त कालीन काठमाड नगर
प चायतबाट न सा पासको माणप ा गरी घर
िनमाण गरेको काठमाड महानगरपािलकाबाट ा
न सा पासस ब धी फायलबाट देिखन आउँछ ।
यसरी चिलत कानूनको अधीनमा रही आफूह ले
राजीनामाबाट ख रद गरी हक हन आएको ज गामा
पनु रावेदकह ले िविधवत् घर िनमाण गरी िनर तर
भोगचलन गरी आएको त य िमिसलको त य
माणबाट देिख छ ।

५. पनु रावेदकह ले बनाएको घर
पखाल भ काई चलनसमेत चलाई पाउँ भनी ियनै
यथ ह ले काठमाड िज ला अदालतमा दायर
गरेको २०६१ सालको दे.नं. ६५/६५०० समेतका
मु ामा घर बनाउनेको ११ नं. को हद याद नघाई पन
आएको िफराद खारेज हने ठह याई काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६१।१२।१८ मा फै सला
भएको देिख छ । सो फै सलालाई पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६४।३।५ को फै सलाले सदर भई
उ घर भ काई चलन चलाई पाउँ मु ाका फै सलाह
अि तम भई बसेको अव था छ । यसरी िववािदत
ज गामा पनु रावेदकह ले बनाएका घर पखालह
पनु रावेदककै कायम भएको त य एकातफ छ भने
ततु मु ाह मा वादी दाबी पु ने ठहर गरी इ साफ
हँदा पनु रावेदकह को उ ज गामा वािम व थािपत
हन नसक ज गाको उपयोग गन, िधतो रा ने, हक
ह ता तरण गन पाउनेलगायतका स पि स ब धी
अिधकारमा ितकूल असर पन जाने देिख छ ।
६. ततु मु ा लगाउका उि लिखत
मु ाह मा िववािदत सािबकका िक.नं. २८८, २८९ र
२९० का ज गाको हकको ोत िमित २०३४।५।१९ को
राजीनामाको िलखत भ ने देिख छ । सो िलखतअनस
ु ार
पनु रावेदकह ले िववािदत ज गामा िनर तर पमा
भोगचलन गद िविभ न िमितमा न सा पास गरी घर
पखाल बनाउने, अंशब डा गरी हक ह ता तरण
गनसमेतका काय गनसमेतका स पि स ब धी हकको
उपयोग र चलन गरी आएको देिख छ । सामा यतया
स पि मािथ वैध वािम ववालाले भोग ग ररहेको
ह छ भनी अनमु ान गनपन
ु ह छ । ततु िववािदत
ज गाह मा पिन पनु रावेदकह ले िविधवत् पमा
राजीनामाबाट ज गा ख रद गरी भोगचलन, घर िनमाण
र हक ह ता तरणसमेतका कामकारवाही गरेको
देिख छ । कथमकदािचत पनु रावेदकको वािम व

518

९९७६ - मदनगोपाल मलेकु िव. गोिव दमान े
ा गन हकको ोत उि लिखत राजीनामा वैधािनक
नभएको वा चिलत कानूनले राजीनामा गरी िलन
नपाउने ज गा राजीनामा गरी िलएको अव थाको
िव मानता भएमा यथ ह ले सो राजीनामा बदर
गराउन र पनु रावेदकलाई ज गाको भोगबाट अलग गन
चिलत कानूनले िनिद गरेको हद यादिभ उपचार
खो नु पदछ । पनु रावेदकह ले िमित २०३४।५।१९
को राजीनामाबाट िववािदत ज गामा हक ा गरी
घरसमेत िनमाण गरी िनर तर भोगचलन गरी आएको
त य यथ ह लाई २०३७ सालको िनषेधा ा
मु ाबाट थाहा जानकारी हँदाहँदै २०५४ सालस म
कुनै उपचार नखोजी चपु लागी बसेको देिख छ ।
७. व ततु ः स पि मािथको भोग त य
र वािम व अिधकार हो । कसैको स पि मािथ
अक यि ले कसैको हटक िखचोला िबना चोरी वा
बदिनयत नराखी शाि तपूवक ढंगले लामो समयस म
भोग कायम रा दछ भने य तो लामो समयको
भोगािधकारबाट भोगकताको वािम वको उदय हन
पिन स दछ । यस कारको अव थालाई ितकूल
भोगािधकार (Adverse Possession) भिन छ ।
ितकूल भोगािधकारको लािग य तो भोग अिविछ न
र वा तिवक धनीलाई थाहा भएको हनपु दछ । य तो
भोग बलपूवक वा चोरी गरी वा बदिनयतपूवक गरेको
अव था हनहु दँ नै । ितकूल भोगािधकारको समयाविध
कानूनले तोके को हन स दछ । भोगािधकार एउटा त य
हो, जनु अिवि छ न पमा लामो समय शाि तपूवक
कायम रही रहँदा वािम व ा हने एउटा आधार हने
स पि स ब धी िविधशा ीय थािपत मा यता रहेको
पाइ छ ।
८. नेपालको चिलत कानूनले ितकूल
भोगािधकारस ब धी यव था गरेको नपाइए तापिन
ने.का.प २०६९, अंक २, िन.नं. ८७७४ मा ितकूल
भोगािधकार स ब धमा िस ा त ितपादन भएको

पाइ छ । जसअनस
ु ार "कसैले कुनै स पि आ नो
भ ने हैिसयतमा िनर तर पमा भोग ग ररहेको ह छ र
यसउपर वैध वािम ववालाले थाहा पाएर पिन य तो
भोगलाई मौन स मित दान गदछ भने यसबाट
भोगकताको भोगािधकार िसजना हनस ने । बलपूवक,
चोरी ि या, अनरु ोध वा िवशेष आ हको अभावमा
अकाको ज गामा दीघ भोग नै वा तिवक ितकूल
भोग (Adverse Possession) को थािपत आधार
हो भनी मा न सिक छ । ितकूल भोग थािपत गन
भोगको अटुट िनर तरता परम आव यक त व मािनने"
भनी बोिलएको पाइ छ ।
९. िववेिचत त य, िविधशा ीय अवधारणा
र चिलत कानूनले गरेको यव थाको रोहमा ततु
िववादलाई हेदा यथ वादीले मल
ु क
ु ऐन गठु ीको
१६ नं. ले गरेको हद यादका आधारमा िफराद गरेको
देिख छ । उ न बरले िनधा रत गरेको हद यादिभ
िफराद नपरेको भ ने आधारमा यस अदालतबाट मु ा
दोहो याई हेन िन सा दान भएको पाइ छ । उ १६
नं. मा “यो महलमा अ य हद लेिखएको कुरामा र
धम लोप गरेको वा रा न नहने गुठी राखेकोबाहेक
अ कुरामा भए गरेका िमितले दुई वषिभ नािलस
निदए ला न स दैन ।” भ ने हद यादस ब धी
कानूनको यव था गरेको पाइ छ । वादीले िमित
२०५४।२।१० मा न कल िलई थाहा पाएको भनी
िमित २०५४।२।२८ मा मा िफराद परेको छ । जबिक
२०३७ सालमा नै िदएको िनषेधा ा मु ाको त य र
फै सलाबाट पनु रावेदकह ले िववािदत ज गा राजीनामा
गरी घरसमेत िनमाण देिखएको कुरा मािथ िववेचना
भइसके को छ ।
१०. यसरी चिलत कानूनले िनधारण गरेको
समयाविधिभ उपचार खो न चासो र िच ता निलई
यथ वादी लामो समयको अ तरालमा उपचार
खो न आएको देिख छ । अक तफ पनु रावेदकह ले
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न सा पास गरी घरसमेत िनमाण गरी अिविछ न पमा
यथ ह को अवरोधिवना भोगचलन गरी आएको
देिख छ । उ ज गामा बनेका घर पनु रावेदकका हने
ठहर भएका फै सलाह अि तम भई बसेको अव था
छ । तर िववािदत ज गामा बनेका घरले चचको ज गाको
िलखत बदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालतबाट
फै सला भएको देिख छ । स पि को योग र
उपभोगमा स पि स ब धी हकको यवहारस मत
ढंगबाट या या गरी यायोिचत िनकास िनका नु पन
ह छ । पनु रावेदकह ले बनाएका घरतफ यथ ह ले
वीकार गरी बसेको देिख छ । सोही घरले चचको
ज गाको िलखत बदर गरी िदँदा नेपालको संिवधानको
धारा २५ ले गरेको स पि को आजन गन, बेचिबखन
गन, यावसाियक लाभ ा गन र स पि को
अ य कारोबार गन हकमा सदैव बाधा अड् चन पन
जा छ । यस कारको अव था िसजना हन िदनु र
यि का स पि स ब धी यवहारलाई अ झाई
जकडाई रा नु याय, िववेक र औिच यपूण हँदैन ।
यायको उ े य ा हन पिन स दैन ।
११. तसथ यथ ह ले दायर गरेका यसै
लगाउका घर भ काई पाउँ मु ाह मा हद यादको
आधारमा खारेज हने ठहरी अि तम फै सला भएको
देिखएकोले सोही ज गाको िलखत बदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६४।३।५ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादीको िफराद
हद यादको अभावमा खारेज हने ठहछ । अ मा
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
िफराद खारेज हने ठहरेकोले सु िज ला अदालतको
िमित २०६१।१२।१८ को तपिसल ख डको देहाए
दफा १ मा स बि धत कायालयलाई जनाउ िदनु भनी
र देहाए दफा २ मा ितवादीबाट वादीलाई कोट फ
भराई िदनु भनी राखेको लगत कायम नरहने हँदा सो

लगत क ा गरी िदनु भनी काठमाड िज ला अदालतमा
लेिख पठाइ िदनु --------१
ततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनु --------२
उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
इित संवत् २०७४ साल काितक १९ गते रोज १ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९७७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
फै सला िमित : २०७४।८।१३
०७१-CR-०८७०
मु ा : कत य यान
पनु रावेदक / वादी : राजदेव म डलको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला स री, लौिनया गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. ८ ब ने सकुर म सरु ी
िमयाँसमेत
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§ जाहेरी दरखा तमा नै उ लेख नभएको
कुरा पिछ बकप गदा स याएकोलाई
माणमा िलन िम ने नदेिखने ।
( करण नं.४)
§ एक समहू का यि ले अक समूहका
वारदातमा संल न नै नभएका यि ह लाई
पिन झु ा पोल गन स भावना रहने हनाले
के वल पोल गरेको भनाइकै आधारमा मा
याय िन पण गदा िनद ष यि पिन
सजाय भागी हनस ने स भावना रहने
हनाले वारदातको कृित, पीिडतको
अव था, बकप गन यि को पीिडत र
ितवादीसँग भएको स ब धसमेतलाई
िव ेषण गरी य तो अनस
ु धानमा
बुिझएका यि ह ले गरेको कागज तथा
बकप लाई हण गनपन
ु ।
( करण नं.७)

फै सला
या. के दार साद चािलसे : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको
अिधकार े िभ परी दायर हन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छःिज ला स री, लौिनया गाउँ िवकास सिमित,
वडा नं. ७ ि थत पूवमा बाँसघारी, पि चममा कोशी
नहरको शाखा नहर, उ रमा बेचु म डलसमेतको खेत,
दि णमा रहमान म सरु ीको यित चार िक लािभ मा
िमित २०५९।९।२० गते अपरा ह ५ बजे लौिनया गाउँ
िवकास सिमित, वडा नं. ९ ब ने इि स म सरु ीसमेतले
संजयकुमार म डलसमेतलाई कुटिपट गरी सो
घटनामा स त घाइते भएका संजयकुमारको धरान
घोपा अ पतालमा उपचार हँदाहँदै िनज संजयकुमार
म डलको मृ यु भएको वारदात थानमा बालवु ा
भएकोले जिमन मािडएको भ ने छु याउन नसिकने
तथा उ थानमा माण ला ने कुनै िचजव तु फे ला
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी नपरेको भ ने देिखएअनस
ु ारको घटना थल मचु ु का ।
सोमका ता भ डारी
िज ला स री, लौिनया गाउँ िवकास सिमित,
ितवादीका तफबाट :
वडा नं. ७ ि थत ज गामा लगाएको गहँबालीमा मेरो
अवलि बत निजर :
का छा भाइ रामसेवक र छोरा संजय म डलले िमित
स ब कानून :
२०५९।९।२० गते शिनबारका िदन पानी पटाई रहेको
अव थामा िनज इि स मंसरु ी िमयाको छोरा ताज
सु फै सला गनःमंसरु ीसमेत आई दवु ै बाबु छोराले म रामसेवकलाई
माननीय यायाधीश ी राम साद ओली
ए लै पारी हात, मडु ् क , लात र बाँसको प ासमेतले
माननीय यायाधीश ी काश खरेल
ज त कुटिपट ग ररहेको अव थामा ह ला सनु ी
स री िज ला अदालत ।
गाउँलेह आई झगडा छुट्याई िदएप चात् म कुसमु ले
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःभाइ रामसेवकलाई िलई िवप ीह ले फुसको घर
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय बनाई रहेको थानमा गई रामसेवकलाई िकन कुटिपट
माननीय यायाधीश ी शाि तराज सवु ेदी
गरेको भनी िनजह लाई सो दा िवप ीह एक हल
माननीय यायाधीश ी बलराम िव
भई म कुसमु म डललाई समेत बाँसको फ ाले हार
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु राई
गदा मेरो टाउकोको अगािड भाग फुट् न गयो । कुटिपट
पनु रावेदन अदालत राजिवराज ।
भएको ह ला सनु ी छोरा संजयकुमार म डल पिन
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घटना थलमा आइपु दा िवप ी फूलो मंसरु ीसमेतको
मािनसह ले बाँसको फ ा, दिबया, ब चरो र
लाठीसमेत िलई चारैितरबाट छोरा संजयकुमार
म डललाई घेरा हाली िवप ीम येका फुलो मंसरु ीले
दायाँ हात र सकुरले बायाँ हात समाती सिहद िमयाँले
मार सालेलाई भनी वचन िदनासाथ इि स िमयाँले
ब चरोले छोरा संजयकुमारको टाउकोमा हार
गरेप चात् बचाउन गएका भाइ रामसेवक म डल र
बहु ारी ल मीदेवी म डललाई समेत िवप ीह ले
कुटिपट गरेको हँदा उ वारदातमा स त घाइते भएका
छोरा संजयकुमार म डलको उपचार हँदाहँदै िमित
२०५९।९।२० गते राित १२ बजेको समयमा धरानमा
मृ यु भएकोले काका राजदेव म डलले त स ब धी
जाहेरी िदएको हँदा हा ा आङ जीउमा लागेको चोटको
घा जाँच गराई िवप ीह लाई कानूनबमोिजम कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको कुसमु म डल, रामसेवक
म डल र ल मीदेवी म डलको संयु िनवेदन ।
बायाँ कानको पछािडमा २×१ से.मी.
कािटएको घाउ, दािहने कुिहनाको ३×१ से.मी.
कािटएको घाउ १, दािहने हात पूरै सिु नएको एवं दािहने
हातको दो ो र ते ो औ ंलाको हड् डीह भाँिचएको
भ ने रामसेवक म डलको घाउ जाँच के स फाराम ।
िनधारको बायाँतफका भागमा २ इ च
बराबरको चोट लागेको भ ने कुसमु म डलको घाउ
जाँच के स फाराम ।
बायाँ पाखरु ामा ४×१ से.मी. को छाला
खइु िलएको घाउ लागेको भ ने ल मीदेवी म डलको
घा के स फाराम ।
भितजा कुसमु लाल म डलको खेतको
उ रतफ िवप ीम येका फुलो मंसरु ीको खेत परेकोले
खेतमा पानी लगाउने िवषयमा िवप ी फुलो मंसरु ी र
भितजा कुसमु लाल म डलको बीचमा पटकपटक
िववाद रह यो । िमित २०५९।९।२० गते साँझ
५:०० बजेको समयमा भितजा कुसमु लाल म डल

िनजका छोरा मेरो नाित संजयकुमार म डललाई िलई
पानी पटाई रहेको अव थामा उ खेतको निजकै घर
भएका फुलो मंसरु ी िनजका छोराह इि स मंसरु ी,
सिहद मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी तथा अ य सकुर
मंसरु ी, इ ािहम मंसरु ी रामदेव म डल र िव णदु ेव
म डलसमेतका ८ जनाका हातमा नाङ् गो खक
ु ु री,
ब चरो तथा िविभ न कारका लाठीह िलई आई
िवप ीम येका फुलो मंसरु ी िमयाले यी बाबु छोरा कुसमु
लाल र संजयकुमारलाई नमारी छाड् न हँदैन भनी वचन
आदेश िदएप चात अ य उि लिखत यि ह ले
मेरो भितजा र नाितलाई िविभ न हितयारले हार
ग ररहेको अव थामा िनज फुलोदेवी मंसरु ीले ब चरोले
नाित संजयकुमार म डलको टाउकोमा ए कासी हार
गरेकोले िनज रगता मे भई भइु मँ ा लडे । गाउँलेह ले
िनज नाित संजयकुमार म डललाई पिहला सगरमाथा
अ चल अ पताल र यहाँ िनको नभएपिछ िव.पी.
कोइराला वा य िव ान ित ान घोपा धरानमा
पु याई उपचार हँदाहँदै िनजका सोही िदनको म यरात
१२:०० बजेको समयमा मृ यु भएकोले कानूनबमोिजम
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको राजदेव
म डलको जाहेरी दरखा त ।
कपाल र अनहु ारमा रगत लागेको टाउकोमा
धा रलो हितयारले कािटएको ८ वटा टाँका लगाई
िसलाएको घाउबाहेक शरीरको अ य भागमा कुनै
चोटपटक नीलडाम नदेिखएको भ नेसमेत बेहोराको
मतृ क संजयकुमार म डलको िव.िप. कोइराला
वा य िव ान ित ान धरानको शवगहृ मा ग रएको
लास कृित मचु ु का ।
टाउकोमा ६×०.५ से.मी. बराबर कािटएको
घाउ र उ घाउ िसलाएको खोपडी भाँिचएको
टाउकोमा लागेको चोटबाट संजयकुमार म डलको
मृ यु भएको भ नेसमेत बेहोराको शव परी ण
ितवेदन ।
िमित २०५९।९।२० बेलक
ु ा अ दाजी ५:००
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बजेको समयमा म, छोराह सिहद मंसरु ी, इसरायल
मंसरु ी िज ला स री, लौिनया गाउँ िवकास सिमित
ि थत खेतमा घर बनाउनका लािग घडेरी स याइरहेको
अव थामा संजयकुमार म डललाई भा न उ कन नदेउ
भ दै िनज संजयकुमार म डललाई ब चरोको धारबाट
मैले हार गरेको र सोही चोटबाट िनजको मृ यु भएको
हो मबाहेक अ कसैले पिन संजयकुमार म डललाई
कुटिपट गरेका छै नन् उि लिखत यि ह ले
घेराउस म गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको फुलो मंसरु ी
िमयाँले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान ।
अ दाजी ५:०० बजेको समयमा रामसेवक
म डलसमेत ५ जना मािनसह ले घर बनाई रहेको
थानमा आई संजयकुमार र रामसेवकलाई िकन पानी
पटाउन निदएको भनी भकाभक कुटिपट गन थालेकाले
हामी बाबु फुलो मंसरु ी, भाइ इसराइल मंसरु ी, दाजु
इि स मंसरु ी र गाउँको सकुर मंसरु ी, इ ािहम मंसरु ी,
रामदेव म डल, िव णदु वे म डल र म समेत भएर
दोहोरो कुटिपट भइरहेको अव थामा राजदेव म डलले
भाटाले मेरो टाउकोमा िहकाएकोले भइु मँ ा लडेपिछ
लरख रँदै उठेको अव थामा संजयकुमार म डलले
बाबु फुलो मंसरु ीलाई बाँसको फ ाले िहकाएपिछ
सकुर मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी, इि स मंसरु ी, िव णदु वे
म डल, रामदेव म डल र मसमेत भई बाँसको फ ा
लाठी बोक घेराउ गरी बाबु फुलो मंसरु ीले संजयकुमार
म डलको टाउकोमा ब चरोले हार गरी स त घाइते
भई सोही चोटबाट िनज संजयकुमार म डलको मृ यु
भएको हो भ नेसमेत बेहोराको सिहद मंसरु ी िमयाँले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान ।
संजयकुमार म डलले मेरो बाबु फुलो
मंसरु ीलाई िहकाएको देखी सिहद मंसरु ी, इसरायल
मंसरु ी, सकुर मंसरु ी, इ ािहम मंसरु ी, िव णदु ेव म डल,
रामदेव म डलसमेत भएर लाठी फ ा िलई संजयकुमार
म डललाई घेरा हाली बाबु फुलो मंसरु ीले संजयकुमार
म डलको टाउकोमा ब चरोले हार गदा िनज रगता य

भई लडेका र सोही चोटको कारणबाट उपचारको ममा
संजय म डलको मृ यु भएको हो भ नेसमेत बेहोराको
इि स मंसरु ी िमयाँले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयान ।
फुलो मंसरु ीले संजयकुमार म डललाई
ब चरोले हार गदा िनज रगता य भई भइु मँ ा लडेपिछ
हामी भागी गएका ह भ नेसमेत बेहोराको इसरायल
मंसरु ीले गरेले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
बयान ।
इि स मंसरु ीको िनधारमा छाला खइु लेको
घाउ र टाउकोको पछािड भागमा कािटएको घाउ
भएको घा जाँच के स फाराम ।
टाउकोको दायाँ भागमा ५×०५ र २×०.५०
से.मी. कािटई िसलाई गरेको भ ने सिहद मंसरु ी िमयाँको
घाउ जाँच के स फाराम ।
बायाँतफ बीचको औलामा छाला दरफ रएका
०.५×०.५ से.मी. को घाउ १, बायाँ गोलीगाठो जोड् नी
पछािड ०.५×०.५ से.मी.को छाला खइु िलएको घाउ
-१, दायाँ कानमा ०.२५×०.२५ से.मी. बराबरको
छाला खइु िलएको घाउ भएको फुलो मंसरु ी िमयाँको
घाउ जाँच के स फाराम ।
िमित २०५९।९।२० बेलक
ु ५:०० बजेको
समयमा संजयकुमार म डलसमेतलाई लौिनया गाउँ
िवकास सिमित, वडा नं. ९ ब ने फुलो मंसरु ी, इ ािहम
मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु ेव म डलसमेतका
मािनसह ले लाठी फ ा तथा ब चरोले िहकाई
उपचारको लािग धरान अ पतालमा उपचार गदागद
संजयकुमार म डलको सोही चोटबाट राित १२:००
बजेको समयमा मृ यु भएको कुरा भोिलप ट महादेवा
गाउँ िवकास सिमितबाट घर िलिनया गाउँ िवकास
सिमित, वडा नं. ५ मा आइपगु ेपिछ थाहा पाएको हँ
भ नेसमेत बेहोराको महािवर म डलको कागज ।
िमित २०५९।९।२ बेलक
ु अ दाजी ५:००
बजेको समयमा बाबु फुलो मंसरु ी, दाजु इि स म सरु ी
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र सिहद मंसरु ी, भाइ इसरायल मंसरु ी र लौिनया वडा
नं. ५ ब ने संजयकुमार म डल, कुसमु लाल म डलको
बीचमा खेतमा पानी लगाउने िवषयमा वादिववाद
मारपीट कुटिपट हँदा संजयकुमार म डलसमेत स त
घाइते भएका र उपचार हँदाहँदै संजयकुमार म डलको
मृ यु भएको कुरा म िबरामी भएको कारणले घरमा
सिु तरहेको अव थामा सनु ी थाहा पाएको हँ भ नेसमेत
बेहोराको महमत सिदक मंसरु ी, सकलदेव म डलको
कागज ।
िमित २०५९।९।२० का िदन पानी पटाउने
िवषयमा मतृ क र िवप ीह को बीचमा िववाद भएको
थान र सोही िदन बेलक
ु ा ५:०० बजेको समयमा
घटना भएको घटना थलको िच ण ग रएको रेखािच ।
िमित २०५९।९।२० का िदन िदउँसो
घरायसी सामानह ख रद गन भारतको कुनौली गई
सामानह ख रद गरी घरमा आउँदा खेतको गहँमा
पानी पटाइरहेको अव थामा इि स मंसरु ीसमेतले पानी
पटाउन निदई कुटिपटसमेत गरेकोले म घरमा आएँ ।
िनज इि स मंसरु ीसमेतसँग भाइ रामसेवकलाई पानी
पटाउन िकन निदएको हो भनी सो दा कुटाई खान
मन ला यो भ दै फुलो मंसरु ी, इि स मंसरु ी, इसरायल
मंसरु ी, सिहद मंसरु ी, इ ािहम मंसरु ी, सकुर मंसरु ी,
रामदेव म डल र िव णदु ेव म डलसमेतले हातहितयार
ला ी, भाटा, ब चरोसमेत िलई मलाई घेराउ गरी इि स
मंसरु ीले भाटाले ए कासी मेरो टाउकोमा हार गरेकोले
टाउको फुटी रगता य भई मा यो भनी कराएको आवाज
सनु ी छोरा संजयकुमार म डल दौडेर आई िवप ीको
कुटाईबाट बचाउन खो दा िनज छोरा संजयकुमार
म डलको हात सकुर मंसरु ी र इि स मंसरु ीले समाई
जे भएको यहोर ला मार सालेलाई भनी सिहद
मंसरु ीले वचन िदई अ सबै ितवादीह ले हातमा
लाठी फ ा िलएर भा न उ कन नपाउने गरी घेराउ
िदनासाथ फुलो मंसरु ीले बोके को फलामको ब चरोले
छोरा संजयकुमार म डलको टाउकोमा हार गरेपिछ

िनज संजयकुमार म डल मरे ँ भनी रगता य भई भइु मँ ा
लडेपिछ बचाउन गएका रामसेवक म डल र ल मीदेवी
म डलसमेतलाई ितवादीह ले कुटिपट गरी घाइते
पारेपिछ ितवादीह भागेका हन् । घाइते भएका
संजयकुमार म डललाई पिहला सगरमाथा अ चल
अ पताल र पिछ धरानमा उपचार गराउँदा गराउँदै
िनजको िमित २०५९।९।२० को राित मृ यु भएको
हो । म शोकाकुल अव थामा रहे भएकोले काका राजदेव
म डलले त स ब धी जाहेरी िदएका हन् । मसमेतले घा
जाँच गराई पाउँ भनी िदएको िनवेदनमा लेखनदासको
कारणबाट अ यथा हन गएको हो, सही बेहोरा यही हो
भ नेसमेत बेहोराको कुसमु म डलको कागज ।
िमित २०५९।९।२० गते अ दाजी ४:००
बजेको समयमा खेतमा भएको गहँ बालीमा पानी पटाई
रहेको अव थामा लौिनया गाउँ िवकास सिमित, वडा
नं. ८ ब ने इि स मंसरु ीसमेतका मािनसह आई
पानी पटाउन बाधा अवरोध खडा गरी झगडा हँदा
िनजह ले मलाई कुटिपटसमेत गरेकोमा गाउँलेह ले
झगडा छुटाई िदएकोले म घरमा आएर दाजु कुसमु लाल
म डललाई भ दा िनज फुलो मंसरु ीले घर बनाउँदै
गरेको ठाउँमा गई मेरो भाइ रामसेवकलाई िकन पानी
पटाउन निदई कुटिपट गरेको भनी सो दा फुलो
मंसरु ी, सिहद मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी, सकुर मंसरु ी,
रामदेव म डल, िव णदु वे म डलसमेतले घेराउ हाली
इि स मंसरु ीले बाँसको भाटाले दाजु कुसमलाल
म डलको टाउकोमा िहकाई घाइते बनाउँदा िनजले
कराउँदा आवाज सनु ी भितजो संजयकुमार म डल
उ थानमा आउँदा िनजलाई इि स मंसरु ी, सकुर
मंसरु ीले हातमा समाती सिहद मंसरु ीले मार भनी वचन
िदनासाथ इ ािहम मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी, रामदेव
म डल, िव णदु वे म डलले घेराउ हाली फुलो मंसरु ीले
फलामको ब चरोले संजयकुमार म डलको टाउकोमा
हार गरी स त घाइते पारेका र भितजा संजयकुमार
म डल मरे ँ भनी भइु मँ ा लडेको देखी िनजलाई बचाउन
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जाँदा मलाई र मेरो ीमती ल मीदेवी म डलसमेतलाई
िवप ीह ले कुटिपट गरेका हन् । घाइते संजयकुमार
म डलको उपचारका ममा सोही राित १२:०० बजे
धरानमा मृ यु भएको हो । मसमेतले घाउ जाँचको
लािग िदएको िनवेदनमा उि लिखत बेहोरा हनपु नमा
लेखनदासको कारणले अ यथा हन गएकोले उपयु
कायम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रामसेवक
म डलको कागज ।
िमित २०५९।९।२० गते बेलक
ु ा अ दाजी
४:०० बजेको समयमा मेरो पित रामसेवक म डल
गहँ बालीमा पानी पटाउन गएको अव थामा ितवादी
इि स मंसरु ीसमेतका यि ले कुटिपट गरी पानी
पटाउन निदएकोले घर आउनु भयो । घर आइपगु ेपिछ
उ कुरा जेठाजु कुसमु लाल म डललाई सनु ाउँदा
िनजले िवप ीले घर बनाएको थानमा गई िकन मेरो
भाइलाई पानी पटाउन निदई कुटिपट गरेको भ नासाथ
इि स मंसरु ीसमेतले घेराउ गरी िनज इि सले बाँसको
भाटाले जेठाजक
ु ो टाउकोमा िहकाई घाइते बनाउँदा
जेठाजु मरे ँ भनी कराएको आवाज सनु ी भितजा
संजयकुमार म डल बचाउन जाँदा संजयकुमारको हात
इि स मंसरु ी, सकुर मंसरु ीले समाए । सिहद मंसरु ीले
मार भनी वचन िदनासाथ इसरायल मंसरु ी, इ ािहम
मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु वे म डलले घेराउ गरी
फुलो मंसरु ीले फलामको ब चरोले संजय म डलको
टाउकोमा हार गरेकोले भितजा संजयकुमार भईु मा
लडेको देखी म मेरो ीमान् िनज भितजालाई बचाउन
जाँदा हामीलाई समेत कुटिपट गरी घाइते बनाएका
हन् । घाइते संजयकुमार म डलको उपचारको ममा
सोही राित १२:०० बजे मृ यु भयो । मसमेतले घाउ
जाँच गराई पाउँ भनी िदएको िनवेदनमा उपयु बेहोरा
हनपु नमा लेखनदासको कारणले अ यथा हन गएको
हँदा उपयु बेहोरा कायम गरी कारवाही ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ल मीदेवी म डलको कागज ।
िमित २०५९।९।२० गते साँझ ५:००

बजेको समयमा घटना थलको बाटो हँदै आउँदाको
अव थामा लौिनया गाउँ िवकास सिमित, वडा नं.
९ ब ने फुलो मंसरु ी, इि स मंसरु ी, सिहद मंसरु ी,
सकुर मंसरु ी, इ ािहम मंसरु ी र ऐ.वडा नं. ५ ब ने
संजयकुमार म डल रामसेवक म डल, कुसमु लाल
म डल र ल मीदेवी म डलबीचमा कुटाकुट, हानाहान
भई राखेको िथयो । मारिपट गन हँदैन भनी मैले
रो दारो दै मािथ उि लिखत सबै ितवादीह ले
संजयकुमार म डललाई घेराउ गरी कुटिपट गदा स त
घाइते भई भइु मँ ा लडेपिछ मा छे मा यो भनी मसमेतले
संजयकुमार म डललाई लगेको र सोही चोटबाट
िनजको मृ यु भएको भ नेसमेत िवमलकुमार म डलको
कागज ।
िमित २०५९।९।२० गते बेलक
ु ४:००
बजे इि स मंसरु ी, राम सेवक म डलको बीचमा
खेतमा पानी पटाउने िवषयमा साधारण िववाद हँदा
गाउँलेह ले छुट्याई िदएका सोही िवषयलाई िलएर
फुलो मंसरु ीसमेतले घर बनाउँदै गरेको ठाउँमा ह ला
सनु ी उ थानमा पु दा कुसमु लाल म डल, रामसेवक
म डल, ल मीदेवी म डल, संजयकुमार म डल स त
घाइते भई भइु मँ ा लडेको देखी िनजह लाई उठाएका
ह । उ घटना घटाउने फुलो मंसरु ी, इि स मंसरु ी,
सिहद मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी, सकुर मंसरु ी, इ ािहम
मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु वे म डलसमेतले हातहातमा लाठी, फ ा, ब चरो िलई भा दै गरेको देखेको
हँ । उ घटनामा स त घाइते भएका संजयकुमार
म डलको उपचार ममा मृ यु भएको हो भ नेसमेत
बेहोराको देवान द म डलको कागज ।
िमित २०५९।९।२० गते बेलक
ु अ दाजी
५:०० बजे घटना थलमा होह ला भएको सनु ी मसमेत
घटना थलमा आइपु दा रामसेवक म डल, कुसमु लाल
म डल, संजयकुमार म डल, ल मीदेवी म डल घाइते
भई जिमनमा लडी रहेका, फुलो मंसरु ी, इि स मंसरु ी,
सिहद मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी, सकुर मंसरु ी, इ ािहम
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मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु वे म डलसमेत हातहातमा लाठी, फ ा, ब चरोसमेत िलई भा दै गरेको
देखेको हँ । संजयकुमार म डलको उपचार ममा मृ यु
भएको हो भ नेसमेत बेहोराको राजकुमार म डलको
कागज ।
िमित २०५९।९।२० गते स री लौिनया
वडा नं. ७ ि थत फुलो मंसरु ीको खेतमा होह ला
सनु ी के भएको रहेछ भनी उ थानमा पु दा फुलो
मंसरु ी, इि स मंसरु ी, सिहद मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी,
सकुर मंसरु ी, इ ािहम मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु वे
म डलसमेतले कुसमु लाल म डललाई घेराउ गरी
कुटिपट गदा िनजको टाउकोमा चोट लागी रगता य भई
िनजलाई छुट्याउन गएका िनजका छोरा संजयकुमार
म डलको हात सकुर मंसरु ी, इि स मंसरु ीले समाती
सिहद मंसरु ीले मार भनी वचन िदई अ य इ ािहम
मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु ेव म डलले घेराउ
गरी फुलो मंसरु ीले फलामको ब चरोले संजयकुमार
म डलको टाउकोमा हार गरी घाइते पारी रगता य
भई लडेपिछ मा छे म यो भनी संजयकुमार म डललाई
बचाउन आएका रामसेवक म डलसमेतलाई कुटिपट
गरी गाउँका रमाका त म डल र मसमेतका मािनसह
छुटाउन जाँदा ितवादीह घटना थलबाट भागी
गएका हन् । सोही चोटको कारणबाट उपचार हँदाहँदै
धरानमा संजयकुमार म डलको मृ यु भएको हो
भ नेसमेत बेहोराको राधे याम म डल र रमान द
म डलको एकै िमलानको कागज ।
िमित २०५९।९।२० गते साँझ ५:००
बजे खेतमा पानी पटाउने िवषयलाई िलएर ितवादी
फुलो मंसरु ी, इि स मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी, इ ािहम
मंसरु ी, सकुर मंसरु ी, रामदेव, िव णदु वे म डलसमेतका
मािनसह ले कुसमु लाल म डललाई घेराउ गरी
कुटिपट गरी चोट पु याएको देखी बचाउन आएका
संजयकुमार म डललाई इसरायल मंसरु ी, इ ािहम
मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु वे म डलले घेराउ गरी

भा न उ कन निदई सकुर मंसरु ी र इि स मंसरु ीसमेतले
संजयकुमार म डलको हात समाती सिहद मंसरु ीले मार
भनी वचन िदनासाथ फुलो मंसरु ीले फलामको ब चरोले
संजयकुमार म डलको टाउकोमा हार गदा िनज
स त घाइते भई लडेपिछ बचाउन गएका रामसेवक
म डल र ल मीदेवी म डलसमेतलाई ितवादीह ले
कुटिपट गरी घाइते पारेको देखी ब ी म डल र
मसमेतका मािनसह मा छे म यो भ दै घाइतेह ले
बचाउन जाँदा िनज ितवादीह घटना थलबाट भागे,
सोही चोटबाट संजयकुमार म डलको धरानमा उपचार
हँदाहँदै मृ यु भएको हो भ नेसमेत बेहोराको कपले र
भ ने कपल म डल र ब ी म डलको एकै िमलानको
कागज ।
हालस म संकिलत सबतु
माणह को
आधारमा ितवादीम येका फुलो मंसरु ी िमयाँले हार
गरेको फलामको ब चरोको चोटबाट संजयकुमार
म डलको मृ यु भएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ नं. र १३ (१) अ तगतको
कसरु मा सोही महलको १३(१) र बमोिजम सजाय गरी
पाउन, मतृ क संजयकुमारलाई मानको िनिम वचन
आदेश िदने सिहद मंसरु ी िमयाँ र मतृ क संजयकुमार
म डलको हात समाती मान संयोग पारी िदने इि स
मंसरु ी िमयाँ र सकुर मंसरु ी िमयाँलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(४) नं. अ तगतको
कसरु मा सोही महलको १३(४) नं. बमोिजमको
सजाय गरी पाउन तथा संजयकुमार म डललाई
भा न उ कन नपाउने गरी घेरा िदई यान मान संयोग
पा रिदने इसरायल मंसरु ी िमयाँ, इ ािहम मंसरु ी िमयाँ,
रामदेव म डल र िव णदु वे म डललाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १७(२) नं. को कसरु मा
सोही १७(२) नं. बमोिजम सजाय गरी पाउन माग दाबी
िलई फुलो मंसरु ी, सिहद मंसरु ी, इि स मंसरु ी र इसरायल
मंसरु ीलाई यसैसाथ ततु ग रएको छ । अनस
ु धानका
ममा प ाउमा नपरी रहेका ितवादीह इ ािहम
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मंसरु ी िमयाँ, सकुर मंसरु ी िमयाँ, िव णदु ेव म डल,
रामदेव म डलको हकमा वारे टसिहतको यादी पज
ु
जारी गरी कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल
सरकारका तफबाट दायर हन आएको अिभयोग प ।
संजयकुमार म डलको मृ यु मेरो िपटाइबाट
भएको होइन । गहँ बारीमा भएको झगडामा म िथइँन ।
बेलक
ु ा हामी बाबु छोराले घर बनाउँदै गरेको ज गामा
उनीह नै आई झगडा गरे । राजदेव म डलले मलाई
टाउकोमा हानेकाले म बेहोस भएँ । घटनाबारे थाहा
भएन । अिभयोग दाबीबाट फुसद पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी सिहद मंसरु ीले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
वारदात िमितका िदउँसो पानीको िवषयमा
झगडा भएको कुरा थाहा भएन, बेलक
ु ा ५:३० बजेितर
हामी बाबु छोरा चारजना घर बनाउने ठाउँमा हँदा
कुसमु लालसमेतका मािनसह को हल आई हामीलाई
कुटिपट गदा हामी तु तै भइु मँ ा पछा रएपिछ उनीह
कता गए थाहा भएन । संजयकुमारलाई कसले कुट् यो,
कसको हारले मृ यु भयो यो मलाई थाहा भएन ।
हामीले कुटिपट नगरेकोले अिभयोग दाबीअनस
ु ार
सजाय पाउनु पन होइन भ नेसमेत ितवादी इसरायल
िमयाँले सु अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०५९।९।२० गते १०/१२ बजे
धके लाधके ल भई घर फक आएपिछ बेलक
ु ा ५:००
बजेको समयमा परु ानो घर जाँदा कुसमु लालसमेतका
मािनसह आई कुसमु लालले मेरो कलर समाती मेरो
भाइ रामसेवकलाई िकन िहकाएको भनी साँझको बेला
कसले कुन तफबाट बाँसको लाठीले मेरो टाउकोमा
िहकाउँदा बेहोस भएँ । यहाँपिछ के के भयो थाहा
भएन । मतृ क संजयलाई हात समाती मान संयोग
गरेको होइन, अिभयोग दाबीबाट फुसद पाउँ भ नेसमेत
ितवादी इि स मंसरु ी िमयाँले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
मैले मतृ क संजयकुमार म डललाई ब चरोले

िहकाएको होइन, वारदात िमितको साँझ ५:००
बजे छोराह र मसमेत घर फकदै गदा सकलदेव
म डलसमेत १५/२० जना आई सकलदेवले बाँसको
फ ाले मलाई िहकाउँदा म हि लन जाँदा मतृ कको
कानप मा बाँसको फ ाले ला यो, िनजलाई िनजका
बाबस
ु मेतले उठाई लगे, मेरो छोरा सिहदलाई समेत
टाउकोमा चोट लागेकोले उपचार गन राजिवराज
लगे ँ । यसपिछ कसले कसलाई मारिपट गरे छुट्याउन
सिकन । म िनद ष भएकोले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ नेसमेत ितवादी फुलो मंसरु ीले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
वारदात िमितमा म नेपालमा नै िथइनँ । परु ानो
रसइवीले मेरो नाम पोिलएको हनस छ । घटनाबारे
के ही थाहा छै न । अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु
नगरेकोले सफाइ पाउँ भ नेसमेत ितवादी रामदेव
म डलले सु अदालतमा गरेको बयान ।
वारदात िमितमा म घटना थलमा नभई भारत
प चवमा िथएँ । ममािथ मु ा परेको कुरा ीमतीले
खबर गरेपिछ थाहा पाएँ । घटनाबारे मलाई के ही थाहा
भएन । मतृ कलाई मान मेरो संयोग र संल नता
नभएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत
ितवादी िव णदु ेव म डलले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
आदेशानस
ु ार वादी तथा ितवादीका
सा ीह ले गरेको बकप िमिसल सामेल रहेको रहेछ ।
फरार रहेका ितवादी सकुर मंसरु ी िमयाँ
र इ ािहम मंसरु ीका हकमा मु ा अदालती ब दोब त
१९० नं. बमोिजम मल
ु तबीमा रािखिदने आदेश
भई ितवादीम ये फुलो मंसरु ी िमयाँलाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ार यानस ब धीको महलको १३ (१)
ले सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादीह सिहद
मंसरु ी िमयाँ, ितवादी इि स मंसरु ी िमयाँ र ितवादी
इसराइल मंसरु ी िमयाँलाई यानस ब धीको महलको
१७(२) नं. बमोिजम जनही ५ (पाँच वष) कै द सजाय
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
हने र ितवादीम येका रामदेव म डलले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी सु स री िज ला
अदालतबाट िमित २०६२।३।१४ मा भएको फै सला ।
ितवादीह सिहद मंसरु ी िमयाँ, इि स
िमयाँ, इसरायल मंसरु ी िमयाँ, फुलो मंसरु ी िमयाँले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी र वादी नेपाल
सरकारले अिभयोग दाबीबमोिजम नै ितवादीह लाई
सजाय ग रपाउँ भनी पनु रावेदन गरेकोमा स री
िज ला अदालतबाट िमित २०६२।३।१४ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन
भ नेसमेत पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०६३।१।१९ मा भएको फै सला ।
हािजर गराई पाउँ भनी फरार ितवादीम येका
सकुर मंसरु ी िमयाँले िमित २०६४।१।२७ मा िनवेदन
िदएको र सोही िमित २०६४।१।२७ का आदेशानस
ु ार
ततु मु ा मल
ु तबीबाट जागेको र अका फरार
ितवादी इ ािहम मंसरु ी िमयाँले २०६४।२।२ मा
हािजर हने िनवेदन िदई पपु मा सामेल भएको
देिखयो ।
जाहेरीमा उि लिखत िमित र समयभ दा
अगािड पिह यैदेिख नै म राजिवराज ि थत प प
यानल अिफसमा चौिकदार पदमा काम गद आई
वाटरमा नै बिसरहेको र पिछ िबदा िलई ११/२
मिहनापिछ मा गाउँमा फुलो मंसरु ीको प रवारसँग
जाहेरवालाह को झगडा भई कुटिपटको कारण
संजयकुमार म डलको मृ यु भएको भ ने सनु ेको हँ ।
तर िनजह को के िवषयमा झगडा भयो । के कसको
हारबाट िनजको मृ यु भयो । यो घटनाबारे के ही
थाहा छै न । उ घटनामा मेरो किह यै पिन य तो
संल नता नहँदा मेरो नाम पोल गरी परेको जाहेरी साँचो
होइन । मैले घटना घटेको ११/२ मिहनापिछ मा गाउँ
जाँदा थाहा पाएको हँ । घटनामा म आफू सहभागी
नै नभई गाउँघरमा नभई राजिवराजमा जािगर खाँदै

आइरहेको र आफूले घटना नै भएको नदेखेको हँदा
य तो सजाय पाउनु पन होइन भ नेसमेत बेहोराको
ितवादीम येका सकुरा मंसरु ी िमयाँले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
फरार ितवादी इ ािहम मंसरु ीले हािजर गराई
पाउँ भनी िमित २०६४ । २।२ गते सु अदालतमा
िदएको िनवेदन ।
म पिह यैदेिख नै काठमाड मा इ ा बो ने
लेवर काम गद आएको र किहलेकाही ँ मा घर आउने
गदथे ँ । म िमित २०५९।९।२० मा आ नो गाउँ घरमा
नभई काठमाड मा नै मजदरु ी गद आइरहेको र २०५९
साल फा गनु ितर घरमा खच िलएर आउँदा सोहीबखत
मा थाहा भयो । गाउँमा फुलो मंसरु ी र जाहेरवालाको
भितजा कुसमु लाल म डल र िनजको छोरा संजय
म डलबीच खेतमा पानी पटाउने िवषयमा झगडा परी
कुटिपटसमेत भई सोही चोटको कारण संजयकुमार
म डलको मृ यु भएको भ ने सनु ेको हँ । घटना नदेखेको
हँदा को-को भई के -कुन प रब धबाट िनजको मृ यु भयो
सो स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न । घटनामा मेरो
कुनै संल नता नभएको र कुटिपट नगरेको, घेरासमेत
नहालेको र आफू सो िमितमा गाउँ घरमा नै नभएको
हँदा य तो सजाय पाउनु पन होइन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी इ ािहम मंसरु ीले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवादीह सकुर िमयाँ र इ ािहम मंसरु ीलाई
अदालती ब दोब त ४७ नं. बमोिजम तारेखमा राखी
मु ा पपु गनु तथा ितवादी इ ािहम मंसरु ी सा ी
मो. इ ािहम र ितवादी सकुर मंसरु ी मायाँको सा ी
बौबालाल खंगले बके को बकप सामेल रहेको छ ।
ितवादी सकुर मंसरु ीलाई यानस ब धीको
महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ नेस मको अिभयोग दाबी पु न स दैन ।
ितवादी सकुर मंसरु ी िमयाँ र इ ािहम मंसरु ी िमयाँ
वारदात थलमा रही मतृ कलाई भा न उ कन निदई
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थुनछे क गरेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १७ (२) नं. बमोिजम
जनही कै द वष ५ हने ठहछ भ ने सु स री िज ला
अदालतबाट िमित २०६६।१०।१३ मा भएको
फै सला ।
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा त एवं िनजको
अदालतको बकप लगायतका िमिसल संल न
कागज माणह बाट ितवादी सकुर मंसरु ी िमयाँले
वारदातमा मनका िजउ शरीरमा हात हाली प
समाई मानलाई संयोग मा रिदएको त य पिु हँदाहँदै
िनजलाई अिभयोग दाबीभ दा कम सजाय गन गरेको
सु फै सला सो हदस म िु टपूण हँदा उ टी गरी
िनज ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजमा परेको पनु रावेदन
प ।
शंका पद
एवं
िवरोधाभाषयु
त यलाई माण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गन
िम दैन । अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाएका अ य
ितवादीह को त यसमेत हेरी आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउँ भ नेसमेतको ितवादी इ ािहम मंसरु ी
िमयाँको पनु रावेदन अदालत राजिवराजमा पन आएको
पनु रावेदनप ।
यसमा ियनै ितवादी भएको कत य यान
मु ा CS-१८८ मा नेपाल सरकारको र CS-०२४६
को कत य यान मु ामा सकुर मंसरु ी िमयाँको
पनु रावेदन परी दोहोरो पनु रावेदन परेको देिखँदा मल
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोब तको महलको २०२ नं. को
योजनाथ दवु ै प लाई जानकारी गराई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भनी िमित पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
भएको आदेश ।
ितवादी इ ािहम मंसरु ी िमयाँको तफबाट
परेको पनु रावेदन िमिसलमा ततु मु ा CS-१८८ र
CS-२४६ को कत य यान मु ासँग अ तर भािव

रहेकोले ततु मु ा पिन साथै राखी गनु भनी िमित
२०७०।३।५ मा भएको आदेश ।
ितवादीह वारदात थलमा उपि थत
रहेको कुरा पिु भइरहेको भनी सु फै सलामा
उ लेख भएको छ सोतफ हेदा मौकामा कागज गन
यि ह को मौकाको कागज र अदालतको बकप
पर परमा बािझएका छन् । यी ितवादीह समेत
वारदात थलमा रही आरोिपत कसरु गरेको भनी
प पमा लेखाउन सके को देिखँदैन । िमिसल संल न
रहेका कुनै पिन कागज माणह ले यी ितवादीह ले
मतृ कलाई मान घेरा िदने, बाटो ग डा छे ने, भा न
उ कनसमेत नपाउने गरी संयोग पारी िदएको भ ने
कुरा पिु हनसके को पाइएन । यसैगरी वादी नेपाल
सरकारले सोही वारदातमा संल न रहेका रामदेव
म डल र िव णदु ेव म डललाई समेत मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १७(२) नं. बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी अिभयोग दाबी िलएकोमा सु स री
िज ला अदालतबाट यी ितवादीह रामदेव म डल
र िव णदु ेव म डलले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
ठहर गरी िमित २०६२।३।१४ मा गरेको फै सला यस
अदालतबाट सदर हने ठहरी िमित २०६३।१।१९ मा
फै सला भई सो अि तम भई बसेको देिख छ । सफाइ
पाउने यी ितवादीह र ततु पनु रावेदन गन यी
ितवादीह इ ािहम िमयाँ र सकुर मंसरु ी िमयाँको
अव थामा ताि वक िभ नतासमेत देिखँदनै । यसरी
जाहेरी दरखा त िदने राजदेव म डलको मौकाको
जाहेर बेहोरा र अदालतमा गरेको बकप , मौकामा
कागज गन ब ी म डल, सकलदेव म डलको कागज
बेहोरा र िनजह को अदालतमा भएको बकप समेत
एक आपसमा एकै िमलानको नभई फरक पन गएको
देिखएको छ । यी ितवादीह का उपरको आरोिपत
कसरु गढाउ हनसके को देिखन आउँदनै । फौजदारी
मु ामा ितवादीउपरको अिभयोग दाबी वत
माणह बाट पिु भएको हनपु दछ । तुत मु ामा यी
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पनु रावेदक ितवादीह मतृ क संजयकुमार म डललाई
मानमा यस तरहले संल न िथए र य ता िकिसमका
कायह गरी यी ितवादीह को समेत संल नताबाट
मतृ कको यान मन गएको हो भ ने कुरा पिु हनसके को
देिखन आएन । शंकाको भरमा मा कत य यानज तो
जघ य अपराधमा दोषी करार गरी ितवादीह लाई
सजाय गन निम ने र शंकाको सिु वधा अिभयु ले
पाउने भ ने सवमा य िस ा तसमेतको आधारमा यी
पनु रावेदक ितवादीह सकुर मंसरु ी िमयाँ र इ ािहम
िमयाँलाई कसरु दार ठहर गरी सजाय गन गरेको सु
फै सला िमलेको देिखन आएन । अतः यानस ब धीको
१७(२) मा घेरा िदने, बाटो ग डा छे ने वा भा न उ कन
नपाउनेसमेत गैर काम गरी मान संयोग पारी िदनेलाई
सजाय गन यव था भएकोमा यी ितवादीह ले
सोअनस
ु ार घेरा हाली मतृ क संजय कुमार म डललाई
भा न उ कन निदएको भ ने अिभयोग माण ारा
पिु हनसके को नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार अिभयोगबाट सफाइ पाउने
ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७०।९।२९ मा भएको फै सला ।
ितवादीह फुलो मंसरु ी, इसरायल मंसरु ी,
इि स मंसरु ी, सिहद मंसरु ी, सकुर मंसरु ी, इ ािहम
मंसरु ी, रामदेव म डल, िव णदु वे म डलसमेतका
यि ले पानी पटाउने िवषयमा वादिववाद भई
िनजह ले संजयकुमार म डललाई घेरा िदई हात
हातमा बाँसको फ ा, दिु बया, ब चरो र लाठी िलई फुलो
मंसरु ीले दायाँ हात र सकुर मंसरु ीले बायाँ हात समाती
सिहद िमयाँले मार सालेलाई परेको यहोर ला भ ने
वचन िदनासाथ इि स मंसरु ीले टाउकोमा ब चरोले
हानी स त घाइते बनाई उपचारको ममा मृ यु भएको
भनी घटनाबाट पीिडतसमेत रहेका कुसमु म डल,
रामसेवक म डलले घाउ खत, चोट जाँच गराई पाउँ
भ ने दरखा त िदएको देिख छ । सोही बेहोरा िमलान

हने गरी राजदेव म डलले िकटानी जाहेरी िदएको
देिख छ । सोही बेहोरा समथन हने गरी कुसमु म डल,
कपले वर भ ने कपल म डल, ब ी म डलको मौकामा
कागज ग रिदएका छन् । सोही बेहोरा िमलान हने गरी
अदालतमा आई िकटानी बकप समेत ग रिदएको
अव था देिख छ । उि लिखत यि ह वारदातलाई
य पमा दे ने र वारदातबाट घाइतेसमेत भएका
यि ह भएको त य िनजह को घाउ जाँच के स
फारामले समेत पिु ग ररहेको छ । यसरी वारदातलाई
च मिदद पमा दे ने य दश यि ह ले मौकामा
य गरेको कागजलाई समथन गद अदालतमा
उपि थत भई गरेको बकप लाई माण ऐन, २०३१
को दफा १० तथा दफा ३७ अनस
ु ार य माणको
पमा िलनपु न ह छ । च मिदद यि ह ले स पूण
ितवादीह को संल नता खल
ु ाई वचन िदने, हात
समाउने, हार गन तथा घेरा िदनेसमेतको नाम प
गरी बकप गरी रहेकोमा सो बकप ह लाई माणमा
निलई के ही ितवादीह लाई सफाइ िदने, के ही
ितवादीह लाई दाबीभ दा घटी सजाय हने ठहर
गरेको फै सला माण ऐन, २०३१ को दफा १० तथा
३७ को या या र योगमा िु टपूण रहेको हँदा उ
फै सला बदर भागी रहेको छ ।
ितवादीह इि स मंसरु ी िमयाँ, रामदेव
म डल, िव णदु वे म डलसमेतका यि ह अदालतमा
आई कसरु गरेकोमा इ कार रही बयान गरेको
देिख छ । आफू कसरु बाट उ मिु पाउनको लािग
अदालतमा आई इ कारी बयान गनु वाभािवक रहेको
र उ इ कारी मा िनजह को िनद िषताको आधार
हन स दैन । उ इ कारी बयानलाई अ य वत
माणबाट पिु गन स नपु छ । ितवादीह ले आ नो
इ कारीलाई गफमेलका मािनसह लाई सा ी राखी
समथन गराउन खोिजए पिन अ य वत माणबाट
पिु गनसके को छै न । य तो अव थामा पीिडतसमेतले
मौकामा ग रिदएको कागज तथा अदालतमा ग रएको
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९९७७ - नेपाल सरकार िव. सकुर म सरु ी िमयाँसमेत
बकप लाई अ यथा हने गरी फै सला गन िम ने
होइन । जाहेरवाला तथा मौकामा बिु झएका कुसमु लाल
म डलसमेतका य दश मािनसह ले अदालतमा
उपि थत भई ितवादीह लाई िकटानी पोल गरी
गरेको बकप समेतको माणलाई ितवादी फुलो
मंसरु ी तथा इसरायल मंसरु ीको हकमा अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु ठहर गदा माणको पमा
िलइएको छ । अदालतसम उपि थत भई बकप गन
सा ीह ले लेखाएको बेहोरालाई के ही ितवादीह को
हकमा माणको पमा िलइसके पिछ माणमा िलन
निम ने प आधार कारण भएको अव थामा बाहेक
अ य ितवादीह को हकमा पिन माणमा िलई
फै सला गनपन
ु ह छ । प आधार कारण नभई एउटै
बकप कसैको हकमा माणमा ला ने कसैको हकमा
माणमा नला ने हँदैन । यसैगरी समान अिभयोग दाबी
र समान माणबाट दोषी भएका ितवादीम ये फरार
रहेका ितवादीह सकुर मंसरु ी र इ ािहम मंसरु ी तथा
मौकामा प ाउ परी कसरु मा इ कारी बयान िदएका
ितवादीह रामदेव म डल र िव णदु ेव म डलले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाएको तथा मौकामा प ाउ
परी कसरु मा सािबत भएका ितवादीह सिहद मंसरु ी,
इसरायल मंसरु ी, इि स मंसरु ीका हकमा कसरु ठहर
भएको अव था छ । यसरी फरार रहनु तथा प ाउ
परे पिन कसरु मा इ कार रहनु नै सफाइ पाउने आधार
ब ने तथा प ाउ परी कसरु मा सािबत हँदा कसरु दार
ठहर हने अव था हँदैन । यसरी मौकामा कागज गन
यि ह को बकप कुनै ितवादीका हकमा माणमा
िलई कसरु दार ठहर गन र कुनै ितवादीका हकमा
माणमा निलकन समान माणबाट गिु रहेका समान
दाबी भएका ितवादीह को बीचमा समेत प
आधार कारणिवना नै दोहोरो मापद ड (double
standard) िलई फरकफरक िकिसमका फै सला भई
कसैको हकमा कसरु कायम भएको तथा कसैको हकमा
सफाइ िदएकाले पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट

भएको फै सला सो हदस म िु टपूण हँदा उ फै सला
बदरभागी रहेकोले उ टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
तफबाट यस अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी सोमका ता
भ डारीले मौकामा कागज गन यि ह को बकप
कुनै ितवादीका हकमा माणमा िलई कसरु दार ठहर
गन र कुनै ितवादीका हकमा माणमा निलने गरी
फरकफरक िकिसमका फै सला भई कसैको हकमा
कसरु कायम भएको तथा कसैको हकमा सफाइ िदएको
फै सला िमलेको छै न । जाहेरवाला तथा घटना िववरण
कागज गन यि ह ले सबै ितवादीह लाई पोल गरी
गरेको बकप लाई यी ितवादीह को हकमा माणमा
निलई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको
फै सला सो हदस म िु टपूण हँदा उ फै सला बदर गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम हनपु छ भ ने बहस गनभयो
ु ।
िनणयतफ िवचार गदा, उि लिखत िव ान्
उप यायािधव ाको बहस सनु ी पनु रावेदनसिहतको
िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट भएको फै सला िमलेको छ छै न? वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु नस ने हो होइन? भ ने िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. सो स दभमा हेदा, ितवादीम येका
फुलो मंसरु ी िमयाँले हार गरेको फलामको ब चरोको
चोटबाट संजयकुमार म डलको मृ यु भएकोले
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं.
र १३ (१) अ तगतको कसरु मा सोही महलको १३(१)
र बमोिजम सजाय गरी पाउन, मतृ क संजयकुमारलाई
मानको िनिम वचन आदेश िदने सिहद मंसरु ी िमयाँ र
मतृ क संजयकुमार म डलको हात समाती मान संयोग
पारी िदने इि स मंसरु ी िमयाँ र सकुर मंसरु ी िमयाँलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(४)
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नं. अ तगतको कसरु मा सोही महलको १३(४) नं.
बमोिजमको सजाय गरी पाउन तथा संजयकुमार
म डललाई भा न उ कन नपाउने गरी घेरा िदई यान
मान संयोग पा रिदने इसरायल मंसरु ी िमयाँ, इ ािहम
मंसरु ी िमयाँ, रामदेव म डल र िव णदु वे म डललाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७(२) नं. को
कसरु मा सोही १७(२) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने अिभयोगप भएकोमा फरार रहेका ितवादी
सकुर मंसरु ी िमयाँ र इ ािहम मंसरु ीका हकमा मु ा
अदालती ब दोब तको १९० नं. बमोिजम मल
ु तबीमा
राखी िदने र ितवादीम ये फुलो मंसरु ी िमयाँलाई
अिभयोग दाबीअनस
ु ार यानस ब धीको महलको
१३ (१) ले सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादीह
सिहद मंसरु ी िमयाँ, इि स मंसरु ी िमयाँ र इसराइल
मंसरु ी िमयाँलाई यानस ब धीको महलको १७(२)
नं. बमोिजम जनही ५ (पाँच वष) कै द सजाय हने र
ितवादीम येका रामदेव म डल र िव णदु वे म डलले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी सु स री
िज ला अदालतबाट िमित २०६२।३।१४ मा भएको
फै सलाउपर ितवादीह सिहद मंसरु ी िमयाँ, इि स
िमयाँ, इसरायल मंसरु ी िमयाँ, फुलो मंसरु ी िमयाँले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी र वादी नेपाल
सरकारले अिभयोग दाबीबमोिजम नै ितवादीह लाई
सजाय ग रपाउँ भनी पनु रावेदन परेकोमा स री
िज ला अदालतबाट िमित २०६२।३।१४ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन
भ नेसमेत पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०६३।१।१९ मा फै सला भएको देिख छ । सु मा
फरार रहेका ितवादीह इ ािहम मंसरु ी िमयाँ, सकुरा
मंसरु ी िमयाँ सु िज ला अदालतमा िनवेदनसिहत
हािजर भई मु ा पपु गरी आएकोमा ितवादी सकुर
मंसरु ी िमयाँलाई यानस ब धीको महलको १३(४)
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेस मको अिभयोग

दाबी पु न स दैन । ितवादी सकुर मंसरु ी िमयाँ र
इ ािहम मंसरु ी िमयाँ वारदात थलमा रही मतृ कलाई
भा न उ कन निदई थनु छे क गरेको देिखँदा िनज
ितवादीह लाई मल
ऐन, यानस ब धीको
ु क
ु
महलको १७ (२) नं. बमोिजम जनही कै द वष ५ हने
ठहछ भ ने सु स री िज ला अदालतबाट िमित
२०६६।१०।१३ मा भएको फै सला भएकोमा सो
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको र ितवादीह
सकुर मंसरु ी िमयाँ र इ ािहम मंसरु ी िमयाँको पनु रावेदन
परेकोमा िमिसल संल न रहेका कुनै पिन कागज
माणह ले यी ितवादीह ले मतृ कलाई मान घेरा
िदने, बाटो ग डा छे ने, भा न उ कनसमेत नपाउने गरी
संयोग पारी िदएको भ ने कुरा पिु हनसके को पाइएन ।
यसैगरी वादी नेपाल सरकारले सोही वारदातमा संल न
रहेका रामदेव म डल र िव णदु ेव म डललाई समेत
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७(२) नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी अिभयोग दाबी िलएकोमा
सु स री िज ला अदालतबाट यी ितवादीह
रामदेव म डल र िव णदु ेव म डलले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी िमित २०६२।३।१४
मा गरेको फै सला पनु रावेदन अदालतबाट सदर हने
ठहरी िमित २०६३।१।१९ मा फै सला भएकोमा सफाइ
पाउने यी ितवादीह ले घेरा हाली मतृ क संजयकुमार
म डललाई भा न उ कन निदएको भ ने अिभयोग
माण ारा पिु हनसके को नदेिखँदा वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
ितवादीह को
पनु रावेदन
िजिकरअनस
ु ार
अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।९।२९ मा
भएको फै सला र सु िज ला अदालतबाट िमित
२०६२।३।१४ मा भएको फै सला सदर हने ठहरी
भएको फै सलासमेत उपर ितवादीह सकुर म सरु ी
िमयाँ, इ ािहम िमयाँ, सिहद म सरु ी िमयाँ, इि स
म सरु ी िमयाँ, रामदेव म डल र िव णदु वे म डलउपर
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९९७७ - नेपाल सरकार िव. सकुर म सरु ी िमयाँसमेत
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन परी पेस भएको
पाइयो ।
३. ितवादीम येका फुलो मंसरु ी िमयाँलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हन ठहरी भएको सु
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत राजािवराजको फै सला यस अदालतबाट िमित
२०६८।३।१७ मा साधक सदर हने ठहरी फै सला भई
अि तम भएकोले सो स ब धमा बोली रहनु परेन ।
४. अब अ य ितवादीह सकुर मंसरु ी
िमयाँ, इ ािहम मंसरु ी िमयाँ, सिहद मंसरु ी िमया,
इि स मंसरु ी िमयाँ, रामदेव म डल र िव णदु वे
म डलको हकमा हेदा, सव थम सकुर मंसरु ी िमयाँ
र इ ािहम मंसरु ी िमयाँको हकमा िवचार गदा िनज
ितवादीह ले मतृ क संजयकुमार म डललाई मानको
लािग हात समाती मानलाई संयोग पारी िदएकोले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(४) नं.
को कसरु मा सोही १३(४) बमोिजम सजाय हन माग
दाबी िलएकोमा िनज ितवादीह सकुर मंसरु ी िमया
र इ ािहम मंसरु ी िमया आरोिपत कसरु मा इ कार रही
अदालतमा बयान गरेको देिख छ । िनजह ले मतृ क
संजयकुमार म डललाई मान हात समाती िदएको भनी
जाहेरी दरखा तमा उ लेख गरेको देिखँदैन । िनज
जाहेरवालाले अदालतसम बकप गदा हात समाउने
काय इि स िमयाले गरेको र अ ले नै चोट छाडेको
भनी बकप लेखाएको देिख छ । आफूले जाहेरी
दरखा तमा नलेखाएको कुरालाई अदालतमा बेहोरा
फरक पारी बकप गरेबाट िनजको बकप ले उ
वारदातमा यी ितवादीको के क तो भूिमका िथयो भनी
खल
ु ाउन र मािणत गन सके को पिन देिखँदैन । जाहेरी
दरखा तमा उि लिखत बेहोरालाई जाहेरवालाले
पिु स म गन हो जाहेरी दरखा तमा उ लेख भएको
बेहोरा फरक पारी गरेकोलाई यी ितवादीह को हकमा
वत र िव वसनीय मा न िम ने देिखँदनै । जाहेरी

दरखा तमा नै उ लेख नभएको कुरा पिछ बकप
गदा स याएकोलाई माणमा िलन िम ने देिखँदैन ।
यी ितवादी वारदात थलमा रही कसरु गरेको भनी
मौकामा कागज गदा लेखाए पिन मौकामा कागज गन
यि ह ले अदालतमा बकप गदा खल
ु ाउन सके को
पिन देिखँदैन । य तो ि थितमा यी ितवादीह ले
मतृ कलाई मान घेरा हाली छे क भा न उ कन नपाउने गरी
संयोग पारी िदएको भ ने कुरा व तिु न माणबाट पिु
हन नसके कोले िनजह को हकमा यानस ब धीको
महलको १३(४) नं. को अिभयोग दाबी पु न
स दैन । यी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको पनु रावदेन अदालतको फै सला
िनजह को हकमा िमलेकै देिखन आयो ।
५. सिहद मंसरु ी िमयाँ र इि स मंसरु ी
िमयाँको हकमा िवचार गदा वादी नेपाल सरकारले
िनजह िव
यानस ब धीको महलको १३(४) नं.
को कसरु मा सोही नं. बमोिजम सजाय हन मागदाबी
िलएको देिख छ । उ मागदाबीमा सिहद मंसरु ी
िमयाँले मतृ क संजयकुमार म डललाई मार भनी
वचन िदएको र इि स मंसरु िमयाँले मतृ कको हात
समाई मान संयोग पारीिदएको भ ने अिभयोग दाबी
देिख छ । जाहेरवाला राजदेव म डलले िमित
२०५९।९।२६ मा घाउ जाँच गराई पाउँ भनी िदएको
दरखा तमा इि स मंसरु िमयाँले चोट छाडेको
भनी लेखाएको र िनजले हात समाती मान संयोग
पा रिदएको भनी कही ँकतै उ लेख गरेको देिखँदैन ।
िनज जाहेरवालाले अदालतमा इि स मंसरु ी िमयाँले
हात समाई मान संयोग पा रिदएको भनी बकप
गरेको देिख छ । िनजले जाहेरी दरखा त िदँदा उ
काय गरेको भनी लेखाउन नसके बाट अदालतमा आई
बकप गदा बेहोरा नै फरक पारी जाहेरी दरखा तमा
नै नपरेको बेहोरा लेखाई बकप गरेको देिख छ ।
अदालतमा बकप गदा त य फरक पारी जाहेरी
दरखा तमा उ लेख नगरेको कुरा थप गरी बकप
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
गरेकै आधारमा दोषी ठहर गन िम ने देिखँदनै । राजदेव
म डलले िदएको जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीह
हातमा लाठी िलई वारदात थलमा उपि थत भएको
भ ने त य देिखएबाट यी ितवादीह सिहद मंसरु ी
िमयाँ र इि स मंसरु ी िमयाँ वारदात थलमा उपि थत
रहेको र मतृ कलाई भा न उ कन निदई छे कथुन
गरेकोले िनजह लाई सु िज ला अदालतबाट
यानस ब धीको महलको १७(२) नं. अनस
ु ार
५ वष कै द हने ठहर गरी भएको फै सला सदर हने
ठहरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०६३।१।१९ मा भएको फै सला िनजह को हकमा
िमलेकै देिखन आयो ।
६. अका ितवादीह रामदेव म डल र
िव णदु ेव म डलको हकमा िवचार गदा, िनजह
िव
यानस ब धीको महलको १७(२) नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी िलएको
देिख छ । िनजह आरोिपत कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको र उ बयानलाई िनजह का सा ी
स घु न राय र रतन रायले बकप गदा समथन गरी
िनजह उ वारदात थलमा नभई अ य भएको
भनी लेखाएको देिख छ । सह ितवादी फुलो मंसरु ी
िमयाँले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा आफू
र आ नो प रवार मा वारदात थलमा उपि थत
भएको भनी बयान गरेको र यी जाहेरवालाले बकप
गदासमेत यी ितवादीह ले के क तो भूिमका िनवाह
गरे भनी खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । यी जाहेरवाला र
अ य ितवादीह का बीच खेत पटाउने िववादमा सो
वारदात घट् न गएको भ ने देिख छ । सो वारदातमा
िनजह को कुनै संल नता रहेको व तिु न माण
वादी प बाट गज
ु ान सके को देिखँदैन । सो अव थामा
अनमु ानको भरमा कसैलाई कत य यान ज तो मु ामा
कसरु दार ठहर गनु फौजदारी यायको िस ा तअनक
ु ूल
देिखँदैन । तसथ िनज ितवादीह रामदेव म डल र
िव णदु ेव म डललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने

ठहर गरी सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०६३।१।१९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आयो ।
७. मौकामा कागज गन यि ह ले य
गरेको कुरा अदालतमा आई समथन गरी बकप
गरेकोमा के ही ितवादीका हकमा माणमा िलने र
के ही ितवादीका हकमा माणमा निलने गरी दोहोरो
मापद ड अपनाएको भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिख छ । मौकामा कागज गरी अदालतमा बकप
गन यि ह को भनाइ िनजह ले पोल गरेको सबै
यि ह का हकमा याि क तबरले माणमा हण
गन िम ने हँदैन । कागज गन यि को वारदात थलमा
रहेको उपि थित, वारदातको कृित, वारदातमा
योग भएको साधन, हातहितयार, पीिडतलाई
परेको घाउचोटको अव थासमेत िवचारणीय हन
आउँछ । ततु वारदातमा मतृ क संजयकुमार म डलको
टाउकोमा धा रलो हितयारले काटेको एउटा घाउबाहेक
शरीरको अ य भागमा कुनै चोटपटक िनलडाम
नदेिखएको भ ने लास कृित मचु ु काबाट देिखएको
छ । मतृ कलाई एक जनाबाहेक अ य यि ले चोट
छाडेको देिखँदैन । ततु वारदातमा मतृ क र
ितवादीतफका समूहका बीच कुटिपट भएको त य
ितवादीह को शरीरमा लागेको घा खतको के स
फारामबाट पिु भएको छ । एक समूहका यि ले अक
समूहका वारदातमा संल न नै नभएका यि ह लाई
पिन झु ा पोल गन स भावना रहने हनाले के वल पोल
गरेको भनाइकै आधारमा मा याय िन पण गदा
िनद ष यि पिन सजाय भागी हनस ने स भावना
रहने हनाले वारदातको कृित, पीिडतको अव था,
बकप गन यि को पीिडत र ितवादीसँग भएको
स ब धसमेतलाई िव ेषण गरी य तो अनस
ु धानमा
बिु झएका यि ह ले गरेको कागज तथा बकप लाई
हण गनपन
ु ह छ । सबै ितवादीह का हकमा
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समान पमा माण हण गनपन
ु भ ने वादीको
नणय नं . ९९७८
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिक न ।
८. तसथ ितवादीह सिहद मंसरु ी िमया र
इि स मंसरु ी िमयाँलाई मल
सव च अदालत, संयु इजलास
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १७(२) नं. बमोिजम ५ वष कै द सजाय हने
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
र अ य ितवादीह सकुर मंसरु ी िमयाँ, इ ािहम
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
मंसरु ी िमयाँ, रामदेव म डल र िव णदु वे म डललाई
फै सला िमित : २०७४।२।३१
अिभयोग दाबीबाट सफाइ हने ठह याई पनु रावेदन
०६७-CR-०६०३
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६३।१।१९ र िमित
२०७०।९।२९ मा भएका फै सलाह िमलेकै देिखँदा
मु ाः कत य यान र रहजनी चोरी
सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल पनु रावेदक / ितवादी : गगनिसंह भाटको जाहेरीले
िनयमानस
नेपाल सरकार
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
िव
उ रायमा सहमत छु ।
यथ / वादी : बारा िज ला, रतनपरु ी गा.िव.स.वडा
या. काशमान िसंह राउत
नं.७ घर भई कारागार कायालय महो री
जले वरमा थनु ामा रहेको हार ढुङ्गाना
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
§ ितवादीले अदालतमा बयान गदा आरोप
वीकार गरेको अव थामा पिन िनजको
सािबती अ य माणबाट पुि ट हनपु न भ ने
िस ा तलाई वीकार ग रसके को हा ो
फौजदारी याय णालीले पनु रावेदकले
िजिकर
गरेज तो
अिधकार ा त
अिधकारीसम ितवादीले गरेको सािबती
बयानलाई अ य वत माणले समथन
&
नगरेको अव थामा वा अ य वत
माणले ितवादीउपरको आरोप पुि ट
नगरेको अव थामा ितवादीका िव मा
िनरपे पमा माणमा ा मा न िम ने
नदेिखने ।
( करण नं.२)
§ अदालतले प ह आ नो दाबी वा
िजिकरसाथ पेस गरेका माणह को
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परी ण गन हदँ ा य तो मौकामा कागज गन
यि ले अदालतमा बकप गदा आ नो
मौकाको भनाइलाई पिु ट गन स दछ तर
थप नयाँ भनाइ रा न पाउँदैन र यिद नयाँ
कुरा भनेमा सो हदस म माणमा ा
नहने ।
( करण नं.४)
§ कानूनले िनषेध गरेको आपरािधक काय,
काय गरेको अव थामा कानूनले िनधा रत
गरेको तहको मनसायको संयोजन र
सो काय गदा ितवादीलाई कुनै छुट वा
ितर ा उपल ध िथएन भनी मािणत गन
भार िवधाियक कानूनले अ यथा यव था
गरेको अव थामा बाहेक िनरपे
पमा
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
वादी प मा रहने ।
§ वादी प ले आ नो अिभयोग मािणत
गरेको अव थामा सजायमा कमी वा छुट
हने वा सजायबाट रहाइ पाउने कुनै
कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो
कुराको हदस म मा माण पु याउने भार
िनजमािथ रहने हो, ितवादीको फुसद वा
छुटको दाबीले वादी प को िवधाियकाले
तोके को दािय वमा कमी आउने होइन ।
यसबाट ितवादीले अदालतमा गरेको
इ कारी बयान िनजले पुि ट गन नसके को
भ ने आधारमा मा वादीले अ य
माणबाट अिभयोग मािणत गन नसके को
अव थामा दाबी ठहर गन िम ने नदेिखने ।
( करण नं.५)

यथ / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
रामकृ ण का ले
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१
§ सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
सु तहमा फै सला गन:माननीय यायाधीश ी िवनोदमोहन आचाय
बारा िज ला अदालत ।
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी मोहनरमण भ राई
माननीय यायाधीश ी िवदरु िव म थापा
पनु रावेदन अदालत हेट डा ।

फै सला
या.सारदा साद िघिमरे : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पेस हन आएको
ततु मु ाको त य र ठहर यस कार छःिमित २०६३/०४/२१ गते पोखराबाट
वीरग जतफ गइरहेको ना.२ ख २६६४ नं. को कमा
२ जना अप रिचत यि अमलेखग ज ि थत ३ नं.
पल
ु बाट पथलैया जाने भनी चढेका र राित अं.२१:३०
बजे क चालकसमेतलाई खक
ु ु री र कटुवा पे तोल
देखाई क रोक चालक तेजबहादरु िव ट, कमा
रहेका सरु े ऐर र वीरिसंह भाटलाई जङ् गलतफ
लगी नगदसमेत लटु ेका र वीरिसंह भाट घटनाप चात्
स पकमा नआएको, खोजतलास जारी रहेको भ ने
िमित २०६३/०४/२२ को हरी स चार ।
अमलेखग ज गा.िव.स. वडा नं.३ ि थत
हेट डा-पथलैया राजमागदेिख डेढ िकलोिमटर टाढा
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् पसा व यज तु आर को जङ् गलमा रहेको लासको
उप यायािधव ा ी कुल साद पा डे
निजकै लाि टकको िनलो च पल रहेको, लास भएको
ठाउँमा रगत बगेको, खु ाको पीड ला, घाँटी, गधन,
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पछािड टाउकोसमेतमा धा रलो हितयारबाट कािटएको
सडे गलेको अव थामा लास रहेको भ नेसमेतको
घटना थल लास कृित मचु ु का ।
मेरो ना.२ख २६६४ नं.को कमा चढी
आएका २ जना यि ले अपहरण गरी लगेका बैतडी
िज ला गु खोला वडा नं.७ ब ने वीरिसंह भाटको
लास हो भ नेसमेत बेहोराको तेजबहादरु िव टको
सनाखत कागज ।
िमित २०६३/०४/२१ का िदन हामी
काठमाड बाट वीरग जका लािग सामान िलन आउँदा
मैले चलाई याएको ना.२ख २६६४ नं.को कमा चढी
आएका वीरिसंह भाट र सरु े ऐरसमेत बारा िज ला,
अमलेखग ज वडा नं.८ ि थित ३ नं. पल
ु मा िचया खाई
अगािड बढ् न ला दा २ जना के टा हा ो कमा चढी
अमलेखग ज वडा नं.४ ि थत राजमागमा पगु ेपिछ ती
यि ले खक
ु ु री खडुँ ा देखाई हा ा साथमा रहेको नगद
.१०,०००।- तथा कागजप समेत लटु ी हामीसँग
आएका वीरिसंह भाटलाई अपहरण गरी जङ् गलमा
लगी कत य गरी मारेको हँदा कानूनबमोिजम कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेतको तेजबहादरु िव टको जाहेरी ।
िमित २०६३/०४/२१ का िदन बारा िज ला,
अमलेखग ज गा.िव.स.वडा नं.८ ि थत ३ नं. पल
ु बाट
ना.२ख २६६४ नं.को कमा चढी आई सोही कमा
बसी आएका वीरिसंह भाटलाई अपहरण गरी कत य
गरी मानमा हार ढुङ्गाना र एक जना मङ् गोिलयन
जाितका के टा संल न रहेको भ ने बेहोराको हरीको
ितवेदन ।
ना.२ख २६६४ नं.को कमा चढी आएका म
तथा मेरो छोरा वीरिसंह भाट तथा कमा खलासी सरु े
ऐरलाई ३ नं. पल
ु बाट चढी आएका २ जना अप रिचत
यि ले खक
ु ु री खडुँ ा देखाई क रोक हामीलाई
ओराली धडपकडसमेत गन ला दा म तथा सरु े भा न
सफल भएका र मेरो छोरालाई जङ् गलमा लगी कत य
गरी मारी फालेको अव थामा ऐ. २८ गते लास फे ला

परेको भ ने क चालक तेजबहादरु िव टलाई थाहा
हन आएकाले जाहेरी िदएको छु । सो घटना स ब धमा
अनस
ु धान तहिककात गरी अपराधी प ा लगाई लटु ी
लगेको .३७,८९०।- िदलाई कानूनबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेतको गगनिसंह भाटको जाहेरी ।
िमित २०६३/०४/२१ गते बेलक
ु ा
अमलेखग ज वडा नं.८ ि थत ३ नं. पल
ु को होटलमा
ना ता खाँदा मतृ क वीरिसंह भाटसमेतसँग िववाद
भएकाले िनजसँग बदला िलने उ े यले म र यु
राईसमेत िनजह चढेकै कमा चढी आई आधाभार
जङ् गलमा आइपगु पे िछ िनज वीरिसंह भाटलाई
कबाट िनकाली मसँग रहेको तरबारले घाँटीमा हार
गरी कत य गरी मारेका ह , सो तरबार मैले हेट डा
लाम होटलमा लक
ु ाई राखेको छु भ नेसमेत बेहोराको
हार ढुङ्गानाले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
बिु बहादरु गोले लामाको होटलको
मािथ लो त लामा भ याङ् गको कुनामा लक
ु ाई राखेको
अव थामा िनज हार ढुङ्गानाले देखाएबमोिजमको
फलामको तरबार बरामद गरी दाखेला गरेको भ नेसमेत
बेहोराको बरामदी मचु ु का ।
िमित २०६३/०४/२१ गते बेलक
ु ा आधाभार
जङ् गलमा तरबार देखाई पैसा लटु ी वीरिसंह भाटलाई
अपहरण गरी कत य गरी मानमा संल न एकजना
ियनै हन् र देखाएको तरबार पिन यही हो भनी हार
ढुङ्गानालाई िचनी तेजबहादरु िव टले गरेको सनाखत
कागज ।
िमित २०६३/०४/२१ गते बेलक
ु ा हार
ढुङ्गाना र कका टाफह बीच सामा य िववाद
भएको िथयो । पिछ सबै यही कमा चढी गएकाम येका
२ जना मािनसले वीरिसंह भाटलाई अपहरण गरी
कत य गरी मारी लास २८ गते फे ला परेको सनु ी थाहा
पाएँ । हाल िनज हार ढुङ्गानाले सोहीबमोिजम बयान
िदएकाले िनज हार ढुङ्गानाले नै कत य गरी वीरिसंह
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भाटलाई मारेकोमा पूण िव वास ला छ भ नेसमेतको
रेशमबहादरु को कागज ।
िमित २०६३/०४/२१ गते बेलक
ु ा ३
नं. पल
ु अमलेखग जबाट ना.२ख २६६४ नं.को
कमा चढी पथलैयातफ गएका हार ढुङ्गाना तथा
िनजको साथीसमेतले वीरिसंह भाटलाई अपहरण गरी
जङ् गलमा लगी कत य गरी वीरिसंह भाटलाई मारेको
भनी प ाउ परेका िनज हार ढुङ्गानाले बयान िदएको
हँदा िनजसमेतले य तो घटना घटाएकोमा पूण िव वास
ला छ भ नेसमेतको व तिु थित मचु ु का ।
मतृ क वीरिसंह भाटलाई आफूसमेत भई
कत य गरी मारेको भ नेमा वीकार गरी बयान िदएका,
िनजको बयानअनस
ु ार तरबार फे ला परेको, िनज हार
ढुङ्गानाले नै सो वारदात घटाएको भ ने बिु झएका
मािनसह को भनाइ कागजातबाट पिु ट भएकोले िनज
ितवादीह म येका हार ढुङ्गानाले यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. बमोिजमको कसरु
अपराध गरेको हँदा ऐ.महलको १३(१) नं. बमोिजम
र अका ितवादी उ व भ ने यु राईले मतृ कलाई
मान जीउमा समाती पि ई यानस ब धी महलको
१ नं. िवपरीत १३(४) नं. अनस
ु ार कसरु अपराध
गरेकाले िनजलाई सोही १३(४) नं. बमोिजम तथा
.३७,७६०।- बराबरको धनमाल लटु िपट गरेतफ
चोरीको १४(३) नं. बमोिजम सजाय हन र लिु टएको
उ िबगोसमेत सोही चोरीको १० र २१ नं. बमोिजम
जाहेरवाला गगन िसंह भाटलाई िदलाई भराई पाउँ भ ने
अिभयोग प ।
िमित २०६३/०४/२१ गते म काठमाड
ग गबु बसपाकि थत सीतारामको कपडा पसलमा बसी
से समेनको काम ग ररहेको िथएँ । असोज मिहनाको
६/७ िदनअिघ मा म आ नो घर रतनपरु ीमा
आएको अव थामा गाउँमा ला ने गरेको गो बजारमा
माओवादीले च दा उठाएको िवरोध गरेको िथएँ ।
असोज ९ गते सोही च दाको िवषयमा िनजह ले

मलाई हातपात गरेपिछ भोिलप टै म डरले डुमरवाना
रजघ ामा भएको घरमा आएपिछ माओवादीकै
रामशरण भ ले मलाई िचया खान बोलाई गाउँ िवकास
सिमितको कायालयमा ८ घ टा थनु ी राखेपिछ हरी
आई मलाई ईलाका हरी कायालय िसमरामा लगी ३
जना हरीले र सी खाई आई लाि टकको पाइपले
कुटिपट गरी नङमा िकला गाडी ध क िदएबाट मैले
नगरेको कसरु समेत गरे ँ भ नपु यो । मैले चालक
खलासीलाई िचनेको छै न । यु राई भ ने पिन को हन्
िचनेको छै न । अिभयोगअनस
ु ारको कत य मैले गरेको
होइन । घटना थलबारे मलाई थाहा नभएकोले के
कसो हो भ न सि दनँ । मेराउपरको ितवेदन झु ा
हो । जाहेरीमा मैले अपराध गरेको भनी उ लेख नगरेको
हँदा जाहेरीबारे मेरो के ही भ नु छै न । अिधकार ा त
अिधकारीसम मैले वे छाले बयान िदएको होइन ।
कुटिपट गरी बयानमा सही गराएका हन् । बरामदी तथा
खानतलासी मचु ु काबमोिजम हितयार फे ला परेको
भ नेसमेत झु ा हो । देखाइएको तरबार मेरो होइन ।
बरामद भएको भिनएको ठाउँमा मलाई लिगएको पिन
होइन । मसमेत भई घटना घटे घटाएको भ नेसमेत
बेहोराको हरीमा कागज गन तेजबहादरु िव टसमेतका
मािनसह को भनाइ झु ा हो । मेरो रोहबरमा सो
कागजह भएकोसमेत होइन । व तिु थित मचु ु का
बेहोरासमेतको बिु बहादरु गोलेबाट िनजको लजमा म
बसेको भ नेसमेतको सो कागज बेहोरा झु ा हो । म
िनद ष हँदा सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
हार ढुङ्गानाको सु अदालतसम को बयान ।
ितवादी यु राईका नाममा सु अदालतबाट
जारी भई िमित २०६३/११/२० मा तामेल भई फरार
रहेबाट आदेशबमोिजम िमित २०६५/१०/२७ गते
अंश रो का मचु ु का भई िमिसल सामेल रहेको ।
वारदात िमितका िदन हार ढुङ्गाना
काठमाड मा रहेको, दशै ँभ दा ५/७ िदन अगािड
थानीय माओवादी कायकता र िनजबीच भएको
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िववादका कारण राजनीितक ितशोध राखी ततु
मु ामा िनजलाई फसाएका हन् । िनजबाट अिभयोग
दाबीबमोिजमको काय नभएकोले अिभयोगबमोिजम
िनजलाई सजाय हने होइन भ नेसमेत बेहोराको
ितवादीका सा ी नारायण अिधकारीले गरेको
बकप ।
ितवादीम येका उ व भ ने यु राई
फरार नै रहेको देिखँदा िनजका हकमा मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१९० नं. बमोिजम मु तबीमा रािखिदने
ठहछ । िमिसल संल न माण कागजातह का आधारमा
मतृ क वीरिसंह भाटलाई िमित २०६३/०४/२१ गते
राित यी ितवादी हार ढुङ्गानासमेतले धा रलो
हितयार योग गरी कत य गरी मारेको त य मािणत
हन आएको, उ कसरु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(१) नं. अ तगतको हँदा यी ितवादी हार
ढुङ्गानालाई अिभयोग दाबीबमोिजम सोही १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहछ ।
यानबाहेकको चोरी गरी लगेको भनी चोरीको महलको
१४(३) नं. बमोिजमको अिभयोग दाबी भने ठोस
माणको अभावमा नपु ने ठहछ भ ने बेहोराको सु
बारा िज ला अदालतको िमित २०६६/०३/०३ को
फै सला ।
रहजनी चोरीतफको अिभयोग दाबी नपु ने
ठहर गरेतफ िच बझ
ु ी यानतफ मलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरेतफ सु
फै सलामा िच बझ
ु ेन । अिभयोग दाबी पिु ट गन
भिनएको कागजले के बल शंकाको भरमा मैले वीरिसंह
भाटलाई कत य गरी मारेको भिनएको छ । घटनाको
च मिदद गवाह र ठोस सबतु माण नै ततु
ग रएको छै न । के बल शंकाको भरमा अिभयोग लगाई
सोही आधारमा सजाय ग रएको छ । वादी प ले
मेरो िव मा ततु गरेका ितवेदनका ितवेदक
जाहेरवाला मौकामा कागज गन यि , सनाखत गन
यि हेट डाका लामा होटलका मािलकसमेतलाई

वादी प ले उपि थत गराई बकप गराउन सके को
छै न । हरीले कुटिपट गरी अपराध वीकार गरेको
कागजमा सही गराएकै भरमा कसरु दार कायम गन
िम दैन । सु फै सलामा याियक मनको अभाव
रहेको छ । तसथ, मलाई सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गरेको हदस म सु बारा िज ला अदालतको
िमित २०६६/०३/०३ को फै सला बदर गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी हार ढुङ्गानाको
पनु रावेदनप ।
ितवादी हार ढुङ्गानालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय
भएकै देिखँदा यानस ब धी कसरु का स ब धमा
के ही उ लेख गनु परेन । ततु वारदात िमित
२०६३/०४/२१ मा भएको र यी ितवादी िमित
२०६६/०६/२१ मा प ाउ परेको देिख छ । यसरी
लामो समयप चात् प ाउ पन ितवादीबाट दशी
बरामद नहनु वाभािवक हो । मतृ क वीरिसंह भाटबाट
पैसा लटु ् ने योजनको लािग जङ् गलमा लगेको र
सवारी चालक र खलासीबाट रकम लटु ी िलएको र
िनजह भागी गएको अव थामा ततु वारदात रकम
लटु ् ने काय गदा मतृ कलाई मारेकोमा ितवादीलाई
कसरु ठहर गन तर ितवादीह ले रकम चोरी गरेतफ
दाबी नपु ने भनी ग रएको फै सला िवरोधाभाषपूण
देिखँदा ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
रहजनी चोरीतफ समेत सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदनप ।
ितवादी कसरु मा इ कार रही अदालतमा
बयान गरेको, ितवादीले अनस
ु धानको ममा गरेको
बयानमा उि लिखत बेहोरा र मौकामा उपि थत रहेका
चालक तेजबहादरु िव टले गरेको कागजको बेहोरा
फरक-फरक रहेको तथा वादी प ले आ नो सा ीह
अदालतमा उपि थत गराउन नसके को अव थामा
ितवादी हार ढुङ्गानालाई वादी दाबीबमोिजम
यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम सजाय गन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
गरेको सु को फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा
फरक पनस ने देिखएको र यानतफको कसरु कायम
गरेर पिन चोरीतफ दाबी नपु ने ठह याएको सु को
फै सला िमलेन भनी वादी प को समेत पनु रावेदन
परेकोले दवु ै प को पनु रावेदनप को छायाँ ित
एकअकालाई िदई पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०६६/११/१८ को आदेश ।
ितवादीलाई कसरु दार ठह याएको हदस म
सु बारा िज ला अदालतको िमित २०६६/०३/०३
को फै सला िमलेको नदेिखएकाले सोही हदस म उ
फै सला के ही उ टी भई ितवादी हार ढुङ्गानाले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने बेहोराको
िमित २०६७/०३/१५ मा पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको फै सला ।
अनस
ु धानको ममा बिु झएका यि ह बाट
वारदातका स ब धमा िसलिसलेवार पमा घटनाको
यथाथ िववरण उ लेख भई आएको अव थासमेतबाट
उ अनस
ु धानबाट िनि कएको वाभािवक यथाथ
प रणामलाई नजरअ दाज गरी के वल अनस
ु धानका
ममा बिु झएका यि ह िविवध कारणले गदा
अदालतमा उपि थत गराउनस म नसिकएको
अव थालाई ितवादीलाई सफाइ िदने मूल आधार
बनाई भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६७/३/१५ को फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी यस अदालतमा पन आएको नेपाल
सरकारको पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादीले िसलिसलाब
पमा
स बि धत सबै कुरा खल
ु ाई अिभयोगदाबी वीकार
गरी मौकामा गरेको बयान तथा िनजको बयानअनस
ु ार
तरबार बरामद भएकोसमेतको माणको रोहमा
सु बारा िज ला अदालतको फै सला उ टी गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला फरक पन हँदा
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप ी िझकाई आएपिछ

वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित
२०७२/०४/१८ को यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम सा तािहक एवं दैिनक पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ामा
िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदक वादीको तफबाट
उपि थत उप यायािधव ा ी कुल साद पा डेले
ितवादी वारदात भएकोमा सािबत छन् । वारदातमा
योग भएको तरबार सोही थानबाटै बरामद भएको
छ जनु कुरा यी ितवादीले भनेबमोिजम नै छ । यिद
अ य माणले पिु ह छ भने वादी उपि थत गराउन
नस दैमा माण नपगु ेको मा न सिकँ दैन । तसथ
अनस
ु धानको ममा बिु झएका यि ह बाट
वारदातका स ब धमा िसलिसलेवार पमा घटनाको
यथाथ िववरण उ लेख भई आएको अव थासमेतबाट
उ अनस
ु धानबाट िनि कएको वाभािवक यथाथ
प रणामलाई नजरअ दाज गरी के वल अनस
ु धानका
ममा बिु झएका यि ह िविवध कारणले गदा
अदालतमा उपि थत गराउनस म नसिकएको
अव थालाई मूल आधार बनाई भएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला िु टपूण हँदा बदर हनपु छ
भनी र यथ ितवादीको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी रामकृ ण का लेले मौकाको कागजबाट
वारदात पिु हँदैन । जाहेरीमा िदएको हिलयाअनस
ु ार
यी ितवादीसँग के ही पिन िम दैन । प रि थितज य
माण पिन पिु ज य हनपु छ । यसमा भएको अनस
ु धान
व तगु त, माणमख
ु ी र वत छै न, बयानमख
ु ीर
िवषयगत छ । यस अव थामा िमिसल संल न कागज
माण, फौजदारी यायका मा य िस ा त, स मािनत
सव च अदालतबाट थािपत निजर र चिलत
कानूनसमेतलाई म यनजर गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको फै सला सदर कायम होस् भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ततु मु ामा यी यथ / ितवादी हार
ढुङ्गानाउपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको

540

९९७८ - नेपाल सरकार िव. हार ढुङ्गाना
१ नं. र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही
महलको १३(१) नं. बमोिजम र मल
ु क
ु ऐन चोरीको
महलको १ नं. र ५ नं. बमोिजमको कसरु मा सोही
महलको १४ नं. को देहाय ३ बमोिजम सजाय हन
माग दाबी िलई अिभयोगप दायर भएको देिख छ ।
यी यथ / ितवादीलाई यानस ब धी महलको १
नं. र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको
१३(१) नं. बमोिजम ज मकै द हने र चोरीतफ दाबी
नपु ने ठह याई सु बारा िज ला अदालतले फै सला
गरेउपर चोरीमा समेत ितवादीलाई सजाय हनपु न
भ नेसमेत वादी नेपाल सरकारको र सफाइ पाउनपु न
भ नेसमेत ितवादी हार ढुङ्गानाको पनु रावेदन
परेकोमा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट फै सला
हँदा ितवादीलाई कसरु दार ठह याएको हदस म
सु फै सला उ टी गरी ितवादीले सफाइ पाउने
ठह याएउपर वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेको
देिखन आयो ।
पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारले
आ नो पनु रावेदनप मा ितवादीले अिधकार ा त
अिधकारीसम बयान गदा वारदातको स ब धमा
िसलिसलेवार पमा उ लेख गद आफूसमेतले
मतृ कलाई तरबारले हार गरी मारेको, नगद
धनमालसमेत लटु ेको त यमा सािबत भएको, मौकामा
बिु झएका यि ह को कागज, बरामदी मचु ु काबाट
ितवादीले कसरु गरेको पिु ट भइरहेको, ितवादीले
अदालतमा गरेको इ कारी बयान िनजले पिु ट गन
नसके को र अनस
ु धानको ममा बिु झएका यि ह
िविवध कारणले अदालतमा उपि थतस म गराउन
नसिकएको अव थालाई सफाइको मूल आधार
बनाइएको भ ने आधारमा पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सला बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग
प बमोिजम सजाय हन िजिकर िलएको पाइयो ।
ततु मु ामा िमिसल संल न कागज माण
र पनु रावेदन िजिकरसमेत अ ययन गरी पनु रावेदक /

वादी तथा यथ / ितवादीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाह को बहस िजिकर सनु ी िवचार गदा
िन न नमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
१. फौजदारी मु ामा ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानको
मािणक मू य के क तो हने हो अथवा
य तो सािबती ितवादीका िव मा
िनरपे पमा माणमा ा हने हो, होइन?
२. अनस
ु धानको ममा बिु झएका यि ह लाई
वादी प ले अदालतमा उपि थत गराउन
नसके को अव थामा य ता अनस
ु धानको
ममा बिु झएका यि ह को भनाइ माणमा
ा हने हो, होइन?
३. ितवादीले अदालतमा गरेको इ कारी
बयान िनजले पिु ट गन नसके को आधारमा
अिभयोग दाबी ठहर गन िम ने हो, होइन?
४. ततु मु ामा पनु रावेदन अदालतले गरेको
फै सला िमलेको छ, छै न? र पनु रावेदन
िजिकर पु नस ने हो, होइन?
२. ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारले ितवादीले अिधकारसम बयान गदा
वारदातको स ब धमा िसलिसलेवार पमा उ लेख
गद आफूसमेतले मतृ कलाई तरबारले हार गरी
मारेको, नगद धनमालसमेत लटु ेको त यमा सािबत
भएको भनी िजिकर िलएको हँदा फौजदारी मु ामा
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
सािबती बयानको मािणक मू य के क तो हने हो
अथवा य तो सािबती बयान ितवादीका िव मा
िनरपे पमा माणमा ा हने हो, होइन? भ ने
पिहलो नमा िवचार गनपन
ु देिखन आयो । ततु
नमा िवचार गदा, सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा ९ को उपदफा (१) मा अनुसूची १ मा
उि लिखत कुनै पिन अपराधको स ब धमा तहिककात
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गन हरी कमचारीले सरकारी विकलसम स बि धत
अिभयु को बयान िलनेछ भ ने कानूनी यव था
ग रएको छ भने सो दफाको उपदफा (२) मा अनुसूची
१ मा उि लिखत कुनै अपराधको स ब धमा शंका पद
देिखएको तथा तत्स ब धमा कुनै मह वपूण कुरा थाहा
छ भ ने िव वास गनुपन कुनै मनािसब कारण भएको
यि लाई तहिककात गन हरी कमचारीले सोधपुछ
गरी आव यक देखेमा िनजको कुरा बयानको पमा
लेखब गरी रा नेछ भ ने कानूनी यव था ग रएको
छ । उि लिखत कानूनी यव थाले सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ मा
उि लिखत कुनै पिन अपराधको वारदात घटेको
अव थामा सो वारदातमा संल न रहेको भनी िव वास
ग रएको सशङ् िकत यि को तहिककात गन
हरी कमचारीले सरकारी विकलसम बयान िलन
स दछ । यसरी िलइएको बयानमा शङ् िकत यि ले
उ लेख गरेको त य वा य तो बयानमा शङ् िकत
यि ले आरोिपत कसरु लाई वीकार गरी गरेको
बयानलाई अदालतमा बयान गदा अ वीकार गरेको
अव थामा पिन माण ऐन, २०३१ को दफा २५
बमोिजम ितवादी उपरको अिभयोग दाबी मािणत गन
भार वादी प मा नै रहेको ह छ । सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोिजम शङ् िकत यि सँग
तहिककात गन हरी कमचारीले सरकारी विकलसम
िलएको बयान र अिभयोग लगाई अदालतमा पेस
ग रसके पिछ वत तापूवक ितवादीले गरेको
ितउ र िजिकरसरहको बयान दवु ैलाई जनाउको
लािग स बि धत कानूनमा बयान श दको योग ग रएको
भए पिन यी दईु बयानमा सारवान् पमा नै िभ नता
रहेको ह छ । अनस
ु धानको ममा भएको शङ् िकत
यि को बयान मु ाको तहिककातको योजनको
लािग कानूनतः तहिककात ग रने यि लाई आ नो
िनय णमा राखेर िलएको ह छ । अिभयोग नै नलगाई
िलइएको य तो बयानले अनस
ु धानको लािग मह वपूण

सूचना तहिककात गन अिधकारीलाई उपल ध गराउन
स ने भए पिन शङ् िकत यि लाई आ नो सफाइको
िजिकर िलनस ने अवसर िदन स दैन । यसैगरी
ितवादीलाई सजाय गन माग दाबी िलई मु ा लगाउने
वादी प ले नै आ नो िनय णमा राखेर िलएको
ितवादीको बयानमा उि लिखत कुरालाई िनजले
अदालतमा बयान गदा अ वीकार गरेको अव थामा
वादी प ले अ य ठोस र िव वसनीय माणह बाट
शंकारिहत तवरले आ नो अिभयोग दाबीलाई पिु ट
गनपदछ
। वादीले अ य माण पेस गन नसक के बल
ु
आफै ँ ले अनस
ु धानको ममा िनय णमा राखी िलएको
ितवादीको बयानको आधारमा मा ितवादीलाई
सजाय गन िजिकर गनु माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ र १८ को कानूनी यव था तथा वत
माणबाट अिभयोग पिु ट हनपु न भ ने फौजदारी
यायको सामा य िस ा तसमेतको िवपरीत हन
जा छ । ितवादीले अदालतमा बयान गदा आरोप
वीकार गरेको अव थामा पिन िनजको सािबती
अ य माणबाट पिु ट हनपु न भ ने िस ा तलाई
वीकार ग रसके को हा ो फौजदारी याय णालीले
पनु रावेदकले िजिकर गरेज तो अिधकार ा त
अिधकारीसम ितवादीले गरेको सािबती बयानलाई
अ य वत
माणले समथन नगरेको अव थामा
वा अ य वत
माणले ितवादीउपरको आरोप
पिु ट नगरेको अव थामा ितवादीका िव मा
िनरपे पमा माणमा ा मा न िम ने देिखएन ।
३. अनस
ममा बिु झएका
ु धानको
यि ह लाई वादी प ले अदालतमा उपि थत
गराउन नसके को अव थामा य ता अनस
ु धानको
ममा बिु झएका यि ह को भनाइ माणमा ा
हने हो, होइन? भ ने दो ो नको स ब धमा िवचार
गदा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ७
मा हरी कायालयलाई उ ऐनको अनस
ु ूची १ मा
उि लिखत कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हन
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लागेको जानकारी ा त भएमा सो हरी कायालयको
क तीमा हरी सहायक िनरी क दजाको हरी
कमचारीले यथाशी यसको तहिककात गरी सबदु
माण सङ् कलन गनपन
ु र यसरी तहिककात गन हरी
कमचारीले यथास भव अपराध भएको ठाउँको िववरण,
सो ठाउँको व तिु थित तथा अपराध वा अपराधीसँग
यसको स ब ध र अपराध भएको ठाउँ वा यसको
वरपर देिखएको वा पाइएको अ य कुनै उ लेखनीय
कुराह खल
ु ाई मचु ु का तयार गनपन
ु यव था ग रएको
पाइ छ । यो कानूनी यव थाले उ ऐनको अनस
ु ू ची
१ मा उि लिखत कुनै पिन आपरािधक घटनाको
अनस
ु धान तथा तहिककात गन ममा स बि धत
हरी कमचारीले सो वारदात भएको दे ने, जा ने, थाहा
पाउने वा सो घटनाबाट भािवत मािनस वा घटनासँग
स बि धत कुनै कुराको िवशेष को कागज गराउन
वा िनजह बाट ा त जानकारीलाई लेखब गन
स दछ । यसरी अनस
ु धानको ममा बिु झएका
यि ह को मौकाको भनाइको माणमा ा ताको
बारेमा माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा उ लेख
गरेको पाइ छ । उ दफामा कुनै काम, घटना वा
अव थाका स ब धमा भएको तहिककात वा जाँचबुझको
िसलिसलामा चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार
भएको कुनै िलखतमा उ लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा
य गन यि सा ीको पमा अदालतमा उपि थत
भई बयान गरेमा माणमा िलन ह छ भ ने कानूनी
यव था गरी सो दफाको ितब धा मक यव थामा
िन न कानूनी यव था ग रएको छः(१) शव परी णको ितवेदन (पो टमाटम
रपोट) मा स बि धत िवशेष ले उ लेख
गरेको कुनै कुराका स ब धमा मु ाका
प ह का बीचमा कुनै िववाद नभएमा वा सो
कुरा िमिसलमा देखा परेको कुनै माण वा
कुनै व तिु थितसँग असङ् गत नदेिखएमा सो
िवशेष अदालतमा उपि थत नभए पिन सो

कुरा माणमा िलन ह छ ।
(२) मु ाको पपु गदा अिभयु लाई थनु छे क गन
योजनको लािग अिधकार ा त अिधकारीले
गराएको लासजाँच मचु ु का र मौका
तहिककात सजिमन मचु ु का सो मचु ु कामा
उ लेख भएका कुराह य गन यि ह
सा ीको पमा अदालतमा उपि थत भई
बयान नगरे पिन थुनछे कको लािग माणमा
िलन ह छ ।
४. उि लिखत कानूनी यव थाले
अनस
ु धानको ममा अिधकार ा त अिधकारीसम
कागज गन मािनसह ले आफूले मौकामा य गरेको
कुरा सा ीको पमा अदालतमा उपि थत भई आ नो
मौकाको भनाइ मािणत गरेमा मा माणमा िलन िम ने
ह छ । ततु दफाको ितब धा मक यव थाको
ख ड (ख) मा ग रएको मु ाको पपु गदा अिभयु लाई
थनु छे क गन योजनको लािग मौकामा कागज गन
यि ह ले उ लेख गरेका कुराह सो य गन
यि ह सा ीको योजनको लािग मौकामा कागज
गन यि ह ले उ लेख गरेका कुराह सो य गन
यि ह सा ीको पमा अदालतमा उपि थत भई
बयान नगरे पिन थनु छे कको लािग माणमा िलन ह छ
भ ने कानूनी यव थाले समेत मु ाको सनु वु ाइ गरी
फै सला गन चरणमा अदालतमा उपि थत भएर बकप
नगन मािनसह को मौकाको भनाइ माणमा िलन
िम ने देिखएन । यसका अित र अदालतले प ह
आ नो दाबी वा िजिकरसाथ पेस गरेका माणह को
परी ण गन हँदा य तो मौकामा कागज गन यि ले
अदालतमा बकप गदा आ नो मौकाको भनाइलाई
पिु ट गन स दछ तर थप नयाँ भनाइ रा न पाउँदनै र
यिद नयाँ कुरा भनेमा सो हदस म माणमा ा हँदैन ।
५. ितवादीले अदालतमा गरेको इ कारी
बयान िनजले पिु ट गन नसके को आधारमा अिभयोग
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दाबी ठहर गन िम ने हो, होइन भ ने ते ो नतफ
िवचार गदा, माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसरु मािणत
गन भार िनरपे पमा अिभयोजन प मा राखेको छ ।
यसैगरी सोही ऐनको दफा २७(१) ले चिलत नेपाल
कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट वा सजायबाट
रहाइ पाउने कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा
सो कुराको माण पु याउने भार िनजको हनेछ
भ ने कानूनी यव था गरेको छ । फौजदारी मु ामा
सामा यतया आ नो अिभयु को कसरु अपराध
मािणत गन माणको भार वादी प मा रह छ ।
जसले दाबी गछ, उसैले मािणत गनपछ
ु भ ने
फौजदारी िविधशा को सामा य िस ा त रहेको छ ।
यो िस ा तलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
वीकार गरेको छ । सरकार वादी फौजदारी मु ाको
अनस
ु धान तहिककात गरी सो आधारमा आ नो
अिभयु को अिभयोग िनधारण र अदालतमा मु ा
दायर गन दािय व सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
ले वादी प लाई िदएको छ । वादी प को यो दािय व
ितवादीले आफू िनद ष रहेको वा आफूलाई सजायमा
छुट वा कमी हनपु न भनी िजिकर िलएको कारणले
सीिमत हने वा समा त हने होइन । यस अव थामा पिन
वादी प ले आ नो अनस
ु धानको आधारमा आफूले
तयार र दायर गरेको अिभयोग प मा ितवादीको
के कुन काय कुन कानूनले िनषेध गरेको आपरािधक
काय हो, िवधाियक कानूनले य तो कसरु थािपत
हन चािहने भनी िनधारण गरेका अपराधका त वह
(Constituent Elements of Crime) को िव मानता
र आव यक छ भने ितनीह को संयोजना मकता
(Concurrency) अिनवाय पमा उ लेख गरेको
हनपु दछ । अिभयोग प मा अपराधका त वह को
उ लेखन वा तिवक अथमा ितवादीलाई ितर ाको
लािग सनु वु ाइको मौका उपल ध गराउनपु दछ भ ने
ाकृितक यायको िस ा तसँग पिन स बि धत रहेको

छ । कानूनले िनषेध गरेको आपरािधक काय, काय
गरेको अव थामा कानूनले िनधा रत गरेको तहको
मनसायको संयोजन र सो काय गदा ितवादीलाई
कुनै छुट वा ितर ा उपल ध िथएन भनी मािणत
गन भार िवधाियक कानूनले अ यथा यव था
गरेको अव थामा बाहेक िनरपे पमा माण ऐन,
२०३१ को दफा २५ बमोिजम वादी प मा रह छ ।
ितवादीको िनद िषताको िजिकरको आधारमा वादीले
आ नो दािय वबाट फुसद पाउने हँदनै । यिद वादी
प ले आ नो अिभयोग मािणत गरेको अव थामा
सजायमा कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाइ पाउने
कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको
हदस म मा माण पु याउने भार िनजमािथ रहने
हो, ितवादीको फुसद वा छुटको दाबीले वादी प को
िवधाियकाले तोके को दािय वमा कमी आउने होइन ।
यसबाट ितवादीले अदालतमा गरेको इ कारी बयान
िनजले पिु ट गन नसके को भ ने आधारमा मा वादीले
अ य माणबाट अिभयोग मािणत गन नसके को
अव थामा दाबी ठहर गन िम ने देिखएन ।
६. ततु मु ामा पनु रावेदन अदालतले
गरेको फै सला िमलेको छ, छै न? र पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन? भ ने
चौथो नमा िवचार गदा, यी यथ / ितवादीले
अिधकार ा त अिधकारीसम बयान गदा खाना खान
बसेका ठाउँमा आफूले मगाएको खाना मतृ कले खाएको
कारणले मतृ कसँग रस उठेको र सोही िवषयमा भनाभन
भएको भ ने आधारबाट मतृ कलाई मान मनसाय त व
उ प न भएको भ ने देिख छ । ितवादीले अदालतमा
बयान गदा अिधकार ा त अिधकारीसम भएको
बयानलाई इ कार गरेको अव था छ । यस अव थामा
वादी प ले ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
मनसाय त व उ प न हने अ य कारण रहेको भनी
दाबी िलनसके को अव था छै न । आफूले मगाएको
खाना मतृ कले खाएको कारणले रस उठे को र सोही
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िवषयमा भनाभन भएको कारणले मा मतृ कलाई
मानस मको मनसाय त व उ प न भएको भ ने
वादी दाबी वाभािवक हो भ न िम ने अव थासमेत
देिखँदनै । यी ितवादीले अदालतमा कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको र आ ना सा ीसमेत पेस गरी बयानको
समथन भएको पाइएको छ । ततु मु ामा अिभयोग
दाबी मािणत गन माणको भार िनरपे पमा
अिभयोजन प मा रहेकोमा वादी प ले आ ना कुनै
सा ी सबदु अदालतमा पेस गरी अिभयोग दाबीको पिु ट
गन सके को देिखँदैन । सु अदालतबाट पटकपटक
आदेश हँदासमेत वादी प का जाहेरवालासमेतका
सा ीह ले अदालतमा आई बकप गन सके को
पाइएन । यसबाट अिभयोजन प ले अनस
ु धानको
ममा बझ
ु ेका मािनसह को भनाइ मािथ िववेचना
ग रएबमोिजम माणमा ा मा न िम ने देिखएन ।
ततु मु ामा वादी प ले आ नो सा ी उपि थत
गराउन नसके को अव थामा पिन ितवादीले सफाइ
पाउनपु न भनी िजिकर िनजले मािणत गन नसके को
आधारमा दाबी ठहर हनपु न भ ने िजिकर िलई ततु
पनु रावेदन परेको देिखँदा वादीको य तो िजिकर माण
ऐन, २०३१ को दफा २५ िवपरीत भएकोले पनु रावेदक
वादीको पनु रावेदन िजिकर थािपत हनस ने अव था
देिखएन । चोरीतफ समेत ठोस सबदु वादी प बाट पेस
हन नआएकाले सोतफ समेत वादी दाबी पु नस ने
आधार देिखएन । यसबाट यी यथ / ितवादीलाई
कसरु दार ठह याएको हदस म िमित २०६६/०३/०३
को सु बारा िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
गरी ितवादी हार ढुङ्गानाले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०६७/०३/१५ को फै सला िमलेकै
देिखन आयो ।
७. तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार
र कारणले वादी नेपाल सरकारले यी यथ /
ितवादीउपरको अिभयोगप तयार र दायर गदा

आधार िलएका अनस
ु धानको ममा संकिलत
माणह लाई अदालतमा कानूनबमोिजम थािपत
गन नसके को हँदा यी यथ / ितवादीलाई कसरु दार
ठह याएको हदस म िमित २०६६/०३/०३ को सु
बारा िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी गरी
ितवादी हार ढुङ्गानाले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६७/०३/१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खड् का
इजलास अिधकृत (शा.अ.): िबमला पौडेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३१ गते रोज ४ शभु म् ।
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स ब कानून :
§ नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३

नणय नं . ९९७९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
आदेश िमित : २०७५।१।३
०७४-WO-०५०८
िवषय : परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला, च िगरी न.पा. वडा नं.
९ ब ने बबी थापासमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§ कुनै काय गनका लािग कानूनी कत य
एवं दािय व तोिकएको पदािधकारी वा
िनकायले चिलत कानूनअनस
ु ार सो काय
गनको लािग कानूनले तोके को सतह
पूरा भई रीत पगु ेको अव थामा अ य कुनै
पिन बहाना बनाई सो काय गन इ कार
गनु वा िढलासु ती गनु यायोिचत एवं
कानूनसङ् गत देिखन नआउने ।
( करण नं.५)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी सषु मा
गौतम
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :

आदेश
या.मीरा खड् का : नेपालको संिवधानको
१३३(२) बमोिजम पन आएको ततु रट िनवेदनको
संि त त य र आदेश यस कार छ:िनवेदक म बबी थापाको दाङ िज ला
िनवासी घन याम रजौ रयासँग ेम िववाह भई
२०५६।१०।११ गते छोरी ईभा रजौ रयाको ज म
भएको हो । कृिष चनु उ ोग चोभारमा महा ब धकको
पदमा कायरत पित घन याम रजौ रयाले किह यै पिन
हामी िनवेदकह लाई आ नो थायी घर ठेगानामा
िलएर जानु भएन । िववाहको के ही वषपिछ पितसँग
पा रवा रक कलहका कारण म िनवेदक बबी थापा साथै
ब न स ने वातावरण नभएकोले २०५९ सालबाट
नाबालक छोरी ईभालाई साथमा िलई अलग ब न
थाले ँ । िनवेदक ईभा काठमाड मा नै ज मी, हक
हालस म पिन मेरो माइती तथा िनजको मामाघरमा
नै ब दै आएक िछन् । हाल उनी १०+२ पास गरी
निसङ् ग पढ् ने इ छा गरेको हँदा सोको लािग फाराम
भन जाँदा नाग रकताको आव यकता परेकोले
नाग रकतामा म िनजक आमाले सनाखत गन
गरी च ािगरी न.पा. वडा नं. ९ को कायालयबाट
िसफा रस िलई िमित २०७४।१०।७ गते िज ला
शासन कायालय, काठमाड मा जाँदा यहाँबाट िववाह
दता संल न गराई पेस गन तोक आदेश ग रिदनु भएको
र आमा बाबक
ु ो िववाह दता पेस नगरेस म नाग रकता
माणप जारी गन नसिकने भनी नाग रकता माणप
पाउँ भ ने अनस
ु चू ी -१ को िनवेदन फाराम िफता िदनु
भएको हँदा छोरीलाई म िनजक आमाले सनाखत गन
गरी नाग रकता माणप दान गन तथा छोरीले म
िनजक आमाले सनाखत गरी नाग रकता माणप
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ा गन नसके को कारणले रा यबाट ा त हने धेरै
हक अिधकारह ा त गनबाट वि चत भएका छ ।
नेपालको संिवधानको धारा १०(१), ११(२)(ख), १२
ले यि को नाग रकताको अिधकार सिु नि त गनका
ु
साथै आमा वा बाबक
ु ो नामबाट वंशजको नाग रकता
ा गन स ने भ ने प यव था गरेको अनस
ु ारको
यव था नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१)
मा समेत छ । मानव अिधकारस ब धी िव व यापी
घोषणाप , १९४८ को धारा १५, नाग रक तथा
राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप ,
१९६६ को धारा २४, मिहला िव हने सबै कारका
भेदभावह उ मूलन गन महासि ध, १९७९ को
धारा ९(२) र धारा १६(घ), बाल अिधकारस ब धी
महासि ध, १९८९ को धारा ७ लगायतका सि ध
महासि धह को ावधानह ले मिहला पु ष दवु ैलाई
नाग रकता दान गन स ने अिधकार याभूत गरेको
छ । य तो ि थितमा नाग रकता दान गन िनकायको
अिधकारीको िपतस
ृ ता मक सोच र यवहारका कारण
म िनवेदक ईभा रजौ रयाले मेरो आमाले सनाखत
गन गरी नाग रकता नपाएको हनाले संिवधान ारा
द समानतास ब धी हक, नाग रकता ा त गन
हक, रोजगारीको अिधकार, आफूले रोजेको यवसाय
गन पाउने अिधकार, उ च िश ा हािसल गन पाउने
िश ाको अिधकार, वत पूवक िवचार गन पाउने
हक, स पि को हक, वास थान छनौट गन पाउने हक
र अ तराि य मानव अिधकारस ब धी द तावेज ारा
द समानताको हक, राि यताको हक र मैले मेरो
पिहचानको ाि गन हकबाट वि चत भइरहेको हँदा
िवप ी िज ला शासन कायालयका अिधकारीले
िववाह दता संल न गराई पेस गन भनी ग रिदएको तोक
आदेश उ ेषणको आदेशबाट बदर गरी िनवेदकम ये
म बबी थापाले मेरो छोरीलाई मेरो ठेगानाबाट म िनजक
आमाले सनाखत गरी वंशजको आधारमा नाग रकता
माणप िदनु भ ने परमादेशको आदेशलगायत जो

चािहने आ ा आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
रट िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? आधार
र कारण भए खल
ु ाई यो आदेश ा भएको िमितले
बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
िवप ीका नाममा यो िनवेदन र आदेशको ितिलिप
साथै राखी याद पठाई यादिभ िलिखत जवाफ परे
वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै ततु
िनवेदनको िवषयव तक
ु ो गा भीयसमेतलाई िवचार गरी
ततु रट िनवेदनलाई सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम ७३ बमोिजम अ ािधकार िदई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने बेहोराको यस अदालतको
िमित २०७४।१०।२४ को आदेश ।
िनवेिदका ईभा रजौ रयाले िपताको पिहचान
खल
ु ाउनु भए तापिन िनजलाई आ नो स तानको
पमा िनजको िपताले सनाखत गरेको कागजात
किहँकतै पेस गनभएको
छै न । तसथ िनज िनवेिदकाको
ु
िपताको पिहचान खल
ु ेको अव थामा िपताको नामको
महलमा नाम उ लेख गनपन
ु भएकाले िव वासयो य
कागजात माग ग रएको हँदा िनज िनवेिदकाको हकमा
यस कायालयको काम कारवाही कानूनबमोिजम
भएकोले ततु रट यस कायालयको हकमा
थम ि मै खारेजभागी भएकोले उ रट िनवेदन
यस कायालयको हकमा खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
िवप ी िज ला शासन कायालय, काठमाड को
िलिखत जवाफ ।
संिवधान एवं कानून ारा द नाग रकका
मौिलक हक एवं अिधकारको संर ण र संव न गन गहृ
म ालय सदा ितब छ । साथै िनवेदकले उठाएको
िवषयव तक
ु ो स ब धमा गहृ म ालय संवेदनशील
पिन छ । कुनै पिन नाग रकले संिवधान तथा चिलत
कानूनले तोके बमोिजमको यो यताका आधारमा
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कानूनले तोके को ि या पूरा गरी नाग रकता ा त गन
स ने नै ह छ । संिवधान र चिलत ऐन कानूनबमोिजम
गहृ म ालय र मातहतका िनकायह बाट नेपाली
नाग रकताको माणप जारी गन ग रएको छ ।
कानून ारा तोिकएको आधार यो यता नपगु ी कसैले
पिन नेपाली नाग रकता ा त गन स दैन । िनवेदकको
दाबीबमोिजम यस म ालयबाट िनवेदकको संिवधान
तथा कानून ारा द संवैधािनक तथा कानूनी
हकको उ लङ् घन हने गरी कुनै पिन काय भएको
छै न । संिवधान तथा चिलत कानून ारा याभूत
गरेको नाग रकताको अिधकारबाट कुनै पिन नाग रक
वि चत हनपु न अव था रहँदैन । गहृ म ालयले
संिवधान एवं कानूनले तोिकिदएको अिधकार े िभ
रही कानूनबमोिजमको ि या अपनाई आ ना काम
कारवाही स चालन ग ररहेको छ । यस म ालयले
आफू एवं मातहतका िनकायबाट नाग रकका संिवधान
तथा कानून ारा द हक अिधकार उ लङ् घन हने
गरी कुनै काय गरेको छै न । िनवेदकले गहृ म ालयको
के क तो िनदशन तथा िनणयले िवप ीलाई नाग रकता
िदन इ कार गरेको हो भ ने स ब धमा रट िनवेदनमा
व तिु न ठ आधार र कारणसमेत खल
ु ाउन सके को
देिखँदैन । गहृ म ालयले नेपालको संिवधान तथा
चिलत कानूनिवपरीत नाग रकताको माणप निदनु
भनी मातहतका िनकायलाई कुनै पिन आदेश, िनदशन
तथा प रप समेत गरेको छै न । तसथ ततु स दभमा
िनराधार र अ प ट माग दाबी िलई हचवु ाको भरमा यस
म ालयलाई िवप ी बनाई दायर गरेको रट िनवेदन
बदरभागी छ, यस म ालयको हकमा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको नेपाल सरकार, गहृ
म ालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकह ले नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको के क तो
काम, कारवाही वा िनणयबाट िनवेिदकाको के क तो
संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन् भएको

हो ? यसको प पमा उ लेखस म गनसके को
पाइँदैन । चिलत कानूनबमोिजम काय गन अि तयार
ा त अ य िनकाय एवं पदािधकारीबाट भए गरेका
काम कारवाही र िनणयउपर समेत यस कायालयलाई
िवप ी बनाई रट िनवेदन दायर गन िम ने पिन हँदैन ।
जहाँस म रट िनवेदकह ले दाबी िलएको नाग रकता
ाि स ब धी िवषय छ, त स ब धमा नेपालको
संिवधानको भाग २ ले नाग रकतास ब धी यव था
गरी धारा १० को उपधारा (१) मा कुनै पिन नेपाली
नाग रकलाई नाग रकता ा त गन हकबाट वि चत
नग रने संवधै ािनक यव था रहेको छ । साथै धारा
११ को उपधारा (२) मा यो संिवधान ार भ हँदाका
बखत नेपालमा थायी बसोबास भएको देहायको
यि वंशजको आधारमा नेपालको नाग रक ठहनछ
भ ने यव था गरी सोही उपदफाको ख ड (ख) मा कुनै
यि को ज म हँदाका बखत िनजको बाबु वा आमा
नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो यि ले वंशजको
आधारमा नाग रकता ा त गन स ने यव था गरेको
छ । यसैगरी नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३
को उपदफा (१) मा कुनै यि को ज म हँदा िनजका
बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो
यि वंशजको नाताले नेपालको नाग रक हनेछ भ ने
यव था रहेको छ । उ संवैधािनक तथा कानूनी
यव थाको अधीनमा रही नाग रकताको िसफा रस
गन र नाग रकताको माणप दान गन कानूनी
कत य भएका पदािधकारीह ले स पादन गन काम
कारवाहीको िवषयमा स बि धत िनकायको िलिखत
जवाफबाट प ट हने नै हँदा ततु िलिखत जवाफमा
उ लेख ग ररहनु परेन । अतः उि लिखत आधारमा
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल
सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
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िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी सषु मा गौतमले िनवेिदका बबी थापाको
दाङ िज ला िनवासी घन याम रजौ रयासँग ेम
िववाह भई िनजह बाट िमित २०५६।१०।११
गते िनवेदकम येक छोरी ईभा रजौ रयाको ज म
भएकोमा िववाह दताको कागज नहँदै िववाहको के ही
वषपिछ यी िनवेिदकाको पितसँग पा रवा रक कलहका
कारण साथै ब न स ने वातावरण नभएकोले २०५९
सालबाट नाबालक छोरी ईभालाई साथमा िलई माइती
तथा मामाघरमा ब न थालेको अव था छ । िनवेदक
ईभा काठमाड मा नै ज मी, हक हाल उनी १०+२
पास गरी निसङ् ग पढ् ने इ छा गरेको हँदा सोको
लािग फाराम भन जाँदा नाग रकताको आव यकता
परेकोले नाग रकतामा िनजक आमाले सनाखत गन
गरी च ािगरी न.पा. वडा नं. ९ को कायालयबाट
िसफा रस िलई िमित २०७४।१०।७ गते िज ला
शासन कायालय, काठमाड मा जाँदा यहाँबाट िववाह
दता संल न गराई पेस गन तोक आदेश ग रिदनु भएको
र िववाद दता पेस नगरेस म नाग रकता माणप
जारी गन नसिकने भनी नाग रकता माणप पाउँ
भ ने अनस
ु ूची १ को िनवेदन फाराम िफता िदनु
भएको हँदा नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
३(१) समेतमा रहेको कानूनी यव थािवपरीत िवप ी
िज ला शासन कायालयका अिधकारीले िववाद दता
संल न गराई पेस गन भनी ग रिदएको तोक आदेश
उ ेषणको आदेशबाट बदर गरी िनवेदक बबी थापाले
िनवेदक िनजको छोरी ईभालाई सनाखत गरी िदएको
िनजको ठेगानाबाट वंशजको आधारमा नाग रकता
माणप िदनु भ ने परमादेशको आदेशलगायत जो
चािहने आ ा आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस ततु
गनभयो
ु । य तैगरी िवप ीह को तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी यामकुमार भ राईले
नेपालको संिवधानको भाग २ ले नाग रकतास ब धी
यव था गरी धारा १० को उपधारा (१) मा कुनै पिन

नेपाली नाग रकलाई नाग रकता ा त गन हकबाट
वि चत नग रने संवैधािनक यव था रहेको छ । साथै
धारा ११ को उपधारा (२) मा यो संिवधान ार भ
हँदाका बखत नेपालमा थायी बसोबास भएको
देहायको यि वंशजको आधारमा नेपालको नाग रक
ठहनछ भ ने यव था गरी सोही उपदफाको ख ड
(ख) मा कुनै यि को ज म हँदाका बखत िनजको
बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो
यि ले वंशजको आधारमा नाग रकता ा त गन
स ने यव था गरेको छ । यसैगरी नाग रकता ऐन,
२०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै यि को
ज म हँदा िनजका बाबु वा आमा नेपालको नाग रक
रहेछ भने य तो यि वंशजको नाताले नेपालको
नाग रक हनेछ भ ने यव था रहेकोले िनवेिदका ईभा
रजौ रयालाई नाग रकता िदनकै लािग िनजको िपताको
पिहचान खल
ु ेको अव थामा िपताको नामको महलमा
नाम उ लेख गनपन
ु भएकाले िव वासयो य कागजात
माग ग रएको स म हो, नाग रकता िदन इ कार ग रएको
होइन तसथ ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ततु
रट िनवेदनसिहतको िमिसल
अ ययन गरी हेदा, िवप ी िज ला शासन
कायालयका अिधकारीले िववाह दता संल न गराई
पेस गन भनी ग रिदएको तोक आदेश उ षे णको
आदेशबाट बदर गरी िनवेिदकाम ये म बबी थापाले
मेरो छोरी ईभा रजौ रयालाई मेरो ठेगानाबाट म िनजक
आमाले सनाखत गरी वंशजको आधारमा नाग रकता
माणप िदनु भ ने परमादेशको आदेशलगायत जो
चािहने आ ा आदेश जारी ग रपाउँ भ ने बेहोराको
मु य िनवेदन मागदाबी रहेकोमा िनवेिदका ईभा
रजौ रयालाई नाग रकता िदनकै लािग िनजको िपताको
पिहचान खल
ु ेको अव थामा िपताको नामको महलमा
नाम उ लेख गनपन
ु भएकाले िव वासयो य कागजात
माग ग रएको स म हो, नाग रकता िदन इ कार ग रएको
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होइन तसथ ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
ततु रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु हो, होइन भ ने स ब धमा िनणय
गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यसमा रट
िनवेिदका ईभा रजौ रयाले आमा बबी थापा र िपता
घन याम रजौ रयाका नाममा िज ला शासन
कायालय, काठमाड ले वंशजको आधारमा जारी गरेको
नाग रकताको माणप को ितिलिप, आमा बबी थापा
िपता घन याम रजौ रयाक छोरी ईभा रजौ रया भ ने
उ लेख भएको िमित २०७४।१०।५ को ज मदता
माणप , घन याम रजौ रयाको छोरी ईभा रौिनयार
भनी Bright Future Secondary School बाट
िमित २०७१।३।१७ मा जारी ग रएको ईभाको
नामको चा रि क माणप , िनवेदक ईभा रजौ रयाका
बाबु घन याम रजौ रया र आमा बबी थापा भएको
भ नेसमेत बेहोराको थानीय िनकायका ितिनिध
च ािगरी नगरपािलका वडा नं. ९ का वडा सिचवको
रोहबरमा नेपाली नाग रकताको माणप
ा
थानीय बािस दाह ले ग रिदएको थलगत सजिमन
मचु ु काको ितिलिपह साथै राखी नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ को अनस
ु ूची १ को ढाँचामा वंशजको
आधारमा नेपालको नाग रकताको माणप पाउँ
भनी िज ला शासन कायालय, काठमाड मा िनवेदन
िदएकोमा यहाँ कायालयबाट नाग रकता शाखालाई
िववाह दता संल न गराई पेस गन भ ने तोक आदेश
लगाई िनवेदकलाई नै नाग रकताको फाराम िफता
िदएको देिख छ । यस प र े यमा वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रकताको माणप ाि स ब धी भएका
भएका चिलत संवैधािनक र कानूनी यव था हेदा
नेपालको संिवधानको भाग २ धारा १०(१) मा कुनै
पिन नेपाली नाग रकलाई नाग रकता ा गन हकबाट
वि चत ग रने छै न भ ने उ लेख भएको पाइ छ भने

धारा ११(२), (३), (४) र (५) मा वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रक ठहन स ब धमा िन नानस
ु ारको
यव था भएको पाइ छः
"११. नेपालको नाग रक ठहन - (२) यो
संिवधान ार भ हदँ ाका बखत नेपालमा थायी
बसोबास भएको देहायको यि वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रक ठहनछ –
(क) यो संिवधान ार भ हनुभ दा अिघ
वंशजको आधारमा नेपालको नाग रकता ा गरेको
यि ,
(ख) कुनै यि को ज म हदँ ाका बखत
िनजको बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ भने
य तो यि ।
(३) यो संिवधान ार भ हनुभ दा अिघ
ज मको आधारमा नेपालको नाग रकता ा गरेको
नाग रकको स तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको
नाग रक रहेछन् भने िनज बािलग भएपिछ वंशजको
आधारमा नेपालको नाग रकता ा गनछ ।
(४) नेपालिभ फे ला परेको िपतृ व र
मातृ वको ठे गान नभएको येक नाबालक िनजको
बाबु वा आमा फे ला नपरेस म वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रक ठहनछ ।
(५) नेपालको नाग रक आमाबाट
नेपालमा ज म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र
बाबुको पिहचान हन नसके को यि लाई वंशजको
आधारमा नेपालको नाग रकता दान ग रनेछ ।
तर बाबु िवदेशी नाग रक भएको ठहरेमा य तो
यि को नाग रकता संघीय कानूनबमोिजम
अंगीकृत नाग रकतामा प रणत हनेछ ।"
३. नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३
मा वंशजको नाताले नेपाली नाग रकता ाि स ब धी
यव था गद ऐ. ऐनको दफा ८ मा नाग रकताको
माणप ाि को लािग िनवेदन िदनपु न स ब धमा
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िन नानस
ु ारको यव था भएको पाइ छः–
"३. वंशजको नाताले नेपाली नाग रकता
ाि - (१) कुनै यि को ज म हदँ ा िनजका बाबु
वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो यि
वंशजको नाताले नेपालको नाग रक हनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन िवदेशी नाग रकसँग िववाह गन नेपाली
नाग रक मिहलाबाट जि मएका स तानको हकमा
दफा ५ को उपदफा (२) बमोिजम हनेछ ।
(३) नेपाल सरहदिभ फे ला परेको िपतृ व
मातृ वको ठे गान नभएको येक नाबालक िनजको
बाबु वा आमाको प ा नलागेस म वंशजको नाताले
नेपालको नाग रक मािननेछ ।
८. नाग रकताको माणप ाि को लािग
िनवेदन िदनुपन - (१) दफा ३ बमोिजम वंशजको
नाताले नेपाली नाग रकताको माणप िलन
चाहने सो वष उमेर परू ा भएको यि ले तोिकएको
अिधकारीसम देहायका कागजातका ितिलिप
संल न राखी िनवेदन िदनु पनछ - (क) बाबु वा
आमा वा आ नो वंशतफका तीन पु तािभ को
नातेदारको नेपाली नाग रकताको माणप , तर
िवदेशी नाग रकसँग िववाह गरेक नेपाली नाग रक
मिहलाको हकमा यो यव था लागू हने छै न । (ख)
ज म थान र नाता खु ने गरी गाउँपािलका वा
नगरपािलकाले ग रिदएको िसफा रस ।"
४. य तैगरी नेपाल नाग रकता िनयमावली,
२०६३ को िनयम ३(१),(२) र (५) मा वंशजको
नाताले नेपाली नाग रकताको माणप ा गन
स ब धमा िन नानस
ु ारको कायिविधको यव था
भएको पाइ छः–
"३. वंशजको नाताले नेपाली नाग रकताको
माणप ा गन कायिविधः (१) वंशजको नाताले
नेपाली नाग रकताको माणप िलन चाहने सो

वष उमेर पूरा भएको नेपाली नाग रकले स बि धत
मख
ु िज ला अिधकारीसम देहायका कागजात
संल न राखी अनस
ु चू ी–१ बमोिजमको ढाँचामा
िनवेदन िदनु पनछ(क) बाबु वा आमा वा आ ना वंशतफका
तीन पु तािभ को नातेदारको नेपाली नाग रकताको
माणप ,
(ख) ज म थान र नाता खु ने गरी
स बि धत थानीय िनकायले ग रिदएको िसफा रस
वा ज मदता माणप ,
(ग) ख ड (क) बमोिजम तीन पु तािभ को
नातेदारको नाग रकताको माणप पेस गरेको
अव थामा उ नातेदारसँगको नाता खु ने नाता
मािणत प ,
(२) उपिनयम (१) बमोिजमका माण
िनवेदनसाथ पेस गन नस ने नेपाली नाग रकलाई
देहायका कागजातका आधारमा नेपाली
नाग रकताको माणप िदन सिकनेछ - (क)
िनवेदकका बाबु वा आमा नेपाली नाग रक भएकोले
िनज वंशजको नाताले नेपालको नाग रक भएको
र नेपालमा ज म भई िनर तर पमा नेपाल
सरहदिभ थायी पमा बसोबास गरी आएको
बेहोरा खु ने गरी थानीय िनकायका ितिनिधको
रोहबरमा अनस
ु चू ी–३ बमोिजमको ढाँचामा
नेपाली नाग रकताको माणप ा थानीय
बािस दाह ले ग रिदएको थलगत सजिमन,
(ख) स बि धत वडामा बसोबास गन
तीन जना नेपाली नाग रकताको माणप ा
नेपाली नाग रकले अनुसूची–४ बमोिजमको
ढाँचामा सजिमन थलमै ग रिदएको सनाखत ।
तर नाग रकताको िसफा रस गन वा नाग रकता
दान गन अिधकारीलाई सनाखत गन यि ले
शंका पद पमा सनाखत गरेको लागेमा य तो
अिधकारीले यसउपर थप छानिबन गन स नेछ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
(५) उपिनयम (१) वा (३) बमोिजम ा
िनवेदनउपर छानिवन गदा िनवेदक वंशजको नाताले
नाग रकताको माणप पाउन यो य देिखएमा
िनजलाई वंशजको नाताले नाग रकताको माणप
जारी गन सिकनेछ ।"
५. मािथ उ ृत संवैधािनक र कानूनी
यव थालाई हेदा वंशजको आधारमा नेपाली
नाग रकताको माणप ा त गनको लािग नेपाली
आमा बबु ाको िववाह दताको माणप पेस गनपन
ु
यव था ग रएको देिखएन । नेपाल नाग रकता ऐन,
२०६३ ले वंशजको आधारमा नाग रकताको माणप
ा त गनको लािग चािहने कागजप संल न गरी रट
िनवेिदका ईभा रजौ रयाले ऐ. ऐनको अनस
ु ूची १ मा
तोिकएको ढाँचाबमोिजमको फाराम भरी नेपाली
नाग रकताको माणप पाउँ भनी िज ला शासन
कायालय काठमाड सम पेस गरेको देिख छ भने
सो कुरालाई िवप ीह ले िलिखत जवाफमा अ यथा
भ न सके को समेत देिखँदैन । आमा बबी थापा
िपता घन याम रजौ रयाक छोरी यी िनवेिदका ईभा
रजौ रया भ ने उ लेख भएको िमित २०७४।१०।५
को ज मदता माणप , थानीय िनकायका ितिनिध
च ािगरी नगरपािलका वडा नं. ९ का वडा सिचवको
रोहबरमा िनवेिदकाको वतनसमेत खु ने गरी नेपाली
नाग रकताको माणप ा थानीय बािस दाह ले
ग रिदएको थलगत सजिमन मचु ु काको ितिलिप
तथा Bright Future Secondary School बाट
िमित २०७१।३।१७ मा जारी ग रएको ईभाको नामको
चा रि क माणप बाट पिन यी िनवेिदका घन याम
रजौ रयाको छोरी भएको देिखइरहेको अव थामा
िनवेिदका ईभा रजौ रया िपता घन याम रजौ रया भएको
त यलाई अ यथा भ न िम ने देिखँदनै । िनवेिदका
ईभा रजौ रयाका आमा र बाबु दवु ैको वंशजको नाताले

नाग रकता ा त गरेको नाग रकताको माणप को
ितिलिपबाट देिखएको अव था छ । य तैगरी
िनवेिदका ईभाले नाग रकताको माणप पाउँ भनी
भरेको िनवेदन फाराममा च ािगरी नगरपािलका वडा
नं. ९ का वडा य ले िनज िनवेिदकालाई नाग रकताको
माणप िदन िसफा रस गरेकोसमेत िमिसलबाट
देिखयो । यसरी नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को
दफा ३ र ८ तथा नेपाल नाग रकता िनयमावली,
२०६३ को िनयम ३ ले वंशजको आधारमा नाग रकता
ा गन चािहने स पूण कागजात िनवेिदकाले
नाग रकता पाउँ भ ने िनवेदन दरखा तसाथ पेस गरेको
देिख छ । िनवेिदकाले वंशजको आधारमा नाग रकताको
माणप पाउँ भनी िदएको िनवेदन साथ पेस गरेका
यी माणह लाई अ यथा भनी मा नु कानून र
िववेकस मत पिन देिखँदनै । यस स दभमा चिलत
कानूनअनस
ु ार वंशजको आधारमा नाग रकताको
माणप िदन र िलनका लािग आव यक सबै
कागजातह रीतपूवक पमा पेस भएको अव थामा
कानूनतः वंशजको आधारमा नाग रकताको माणप
िदने दािय व भएको िनकायले आ नो कानूनी दािय व
िनवाह गरेको पाइएन । कुनै काय गनका लािग कानूनी
कत य एवं दािय व तोिकएको पदािधकारी वा िनकायले
चिलत कानूनअनस
ु ार सो काय गनको लािग कानूनले
तोके को सतह पूरा भई रीत पगु ेको अव थामा अ य
कुनै पिन बहाना बनाई सो काय गन इ कार गनु वा
िढलासु ती गनु यायोिचत एवं कानूनसङ् गत देिखन
आउँदैन ।
६. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
उपयु िलखत कागज माणह संल न राखी वंशजको
आधारमा िनवेिदका ईभा रजौ रया नाग रकताको
माणप माग गन आएमा िनजलाई नाग रकता
माणप िदनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ । ततु आदेशको जनाउ
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िवप ीह लाई िदई आदेशको ित िव तु ीय अपलोड
गरी दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
०७२-CR-१८८८
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
पनु रावेदक / ितवादी : रौतहट िज ला, सरमजवु ा
ु ाई िदनू ।
गा.िव.स.वडा नं.५ थायी घर भई हाल िज ला
उ रायमा सहमत छु ।
कारागार कायालय रौतहट, गौरमा थनु ामा
या. ह रकृ ण काक
रहेको मनोजकुमार बैठा
िव
इजलास अिधकृतः िशव साद पराजल
यथ / वादी : राके श चौधरीको जाहेरीले नेपाल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभु म् ।
सरकार

&

०७३-CR-००८६
पनु रावेदक / ितवादी : बारा िज ला, बेनौली गा.िव.स.
वडा नं.२ घर भई ऐ. देवपरु गा.िव.स. वडा
नं.६ मा बसोबास गरी हाल कारागार कायालय
िड लीबजार, काठमाड मा थुनामा रहेको
अमलदेव ठाकुर
िव
यथ / वादी : राके श चौधरीको जाहेरीले नेपाल
सरकार

नणय नं . ९९८०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
फै सला िमित : २०७४।६।१
मु ाः- अपहरण तथा शरीर ब धक
०७२-CR-१८८७
पनु रावेदक / ितवादी : रौतहट िज ला, देवाही
गा.िव.स.वडा नं.९ थायी घर भई हाल िज ला
कारागार कायालय रौतहट, गौरमा थनु ामा
रहेको भा यनारायण बैठा
िव
यथ / वादी : राके श चौधरीको जाहेरीले नेपाल
सरकार
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§ पोिल ाफ परी ण प ितबाट परी ण
गरी िन के को िन कष (Finding) लाई
अनस
ममा
ु धान, तहिककातको
संकिलत माणबाट समिथत गरेको
अव थामा य तो पोिल ाफ परी ण
प ितबाट परी ण गरी िन के को िन कष
एवं रायलाई माणको पमा ा गन
सिकने ।
( करण नं.१३)
§ सह-अिभयु को पोललाई िविभ न
कोणबाट मू याङ् कन गदा, िव वसनीय र
वा तिवकता कट गरेको देिखन आउँछ
भने माणको पमा हण गनुपन ।
( करण नं.१५)

नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा ी
ह र साद फुयाल, िव ान् अिधव ाह
ी
अ बर राउत, ी िटकाराम भ राई, ी िमलन
राई, ी के दार साद दाहाल, ी महे वर े ,
ी राजे वर ितवारी, ी नारायण झा र ी
भाकर खनाल
वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७२, अंक २, िन.नं.९३५२
स ब कानून :
सु तहबाट फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी बाले पाखेती
भ परु िज ला अदालत ।
पनु रावेदन तहबाट फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
माननीय यायाधीश ी नारायण साद े ठ
पनु रावेदन अदालत पाटन ।
फै सला
या. ह रकृ ण काक : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१) (ख) बमोिजम पेस हन आएको
ततु मु ाको त य र ठहर यस कार रहेको छःभारत देश थायी घर भई हाल भ परु िज ला,
भ परु नगरपािलका वडा नं.१६ सयु िवनायक बाराही
थान ि थत यु मु कान स लायसका स चालक राके श
चौधरीको साढे दईु वषको छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई
उ स लायसमै काम गद आएको बारा िज ला
कलैया घर बताउने वष अं.२०/२२ को राजु यादवले
िमित २०७१/०२/१४ गते िदनको ४:०० बजेदिे ख
आ नो साथमा िलई फरार रहेको हँदा खोजतलास
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको महानगरीय हरी अपराध
महाशाखा, काठमाड को िमित २०७१/०२/१५ गतेको
च.नं.२२६० को खोजतलास गनस ब धीको हिलया
प ।

बारा िज ला, कलैया न.पा. वडा नं.१०
ि थतमा फे ला परेका अमलदेव ठाकुरले लगाएको पे टको
बायाँ साइडको ख तीमा याक गरी लक
ु ाई राखेको
अव थामा ९८१८९४८०४६, ९८१८९४८०४९,
९८०३७०७८७६, ९८१३७०६५१३ नं. को NCELL
को िसम काड थान ४, ४ GB को मेमोरीकाड थान १,
िनजको दायाँ ख तीबाट WING लेखेको मोबाइल र उ
मोबाइलिभ NTC को ९८४५४०१४०९ र NCELL
को ९८१११०५४५० नं. को िसम र सोही मोबाइलिभ
िबटु चौधरी भ ने बालकलाई राखेको कोठा एवं बालकको
िभिडयोसमेत भएको २ GB को मेमोरी काड, मधेस
तराई फोरमको प रचय प थान १ समेत बरामद
ग रएको भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७१/०२/२७
गते अनस
ु धानको ममा ग रएको खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु का ।
मेरो छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई िमित
२०७१/०२/१४ गते अपहरण भएकोमा महानगरीय
हरी अपराध महाशाखाबाट सकुसल उ ार गरी याई
मलाई बझ
ु ाउँदा बझ
ु ी िलएँ भनी जाहेरवाला राके श
चौधरीले छोरा िबटु चौधरीलाई बिु झिलई ग रिदएको
िमित २०७१/०२/२६ गते महानगरीय हरी अपराध
महाशाखा, हनमु ानढोका काठमाड मा गरेको कागज ।
ितवादी राजु यादव िबगत ३५ िदनदेिख
मेरो पसलमा सहयोगीको पमा काम गद आएका
िथए । िमित २०७१।२।१४ गते िनजले कामबाट छु ी
िलए तापिन िदउँसो अं २.०० बजे िनज मेरो पसलमा
आई मेरो ब चा िबटुकुमार चौधरीलाई खेलाउँदै
िथए । म आ नै पसलको काममा य त िथएँ । यसपिछ
ब चा के कता गयो थाहा भएन । पिछ ५.०० बजेस म
पिन ब चा खेली कोठामा नआएको हँदा वरपर खोजी
गदासमेत फे ला नपरेको हँदा मेरो पसलमा काम गन
राजु यादवको मो नं. ९८१८९४८०४९ मा स पक गदा
वीच अफ रहेको हँदा सो समयमा हरीमा सूचना गरी
हरी ारा खोजतलास गद जाँदा ब चा भारत पु याएको
छ भनी बिु झएको र िमित २०७१।०२।१७ गते िबहान
हाल नामथर वतन खु न आएको िवप ी अमलदेव
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९९८० - भा यनारायण बैठासमेत िव. नेपाल सरकार
ठाकुरले मो.नं.९८१३७०६५१३ बाट मेरो मो.नं.
९८४९७६१८५४ र ९८०३२६९०४९ मा स पक
गरी ित ो ब चा मसँग छ । िफरौती डेढ करोड िलएर
आउ न ित ो ब चा मारेर िम काई िद छौ ँ भनी कुरा
गरेकोले यो जाहेरी दरखा त िलई उपि थत भएको
छु । यसरी मनोजकुमार बैठा र भा यनारायण बैठा मेरै
पसलमा टु े कवाड ड डी िब गन भएकोले सामा य
िचनजान रहेको र िनजह समेतको िमलेमतोमा
ितवादी िदनेश िसंहसमेतका मािनसह भई मेरो
ब चालाई अपहरण गरी ब धक बनाई डेढ करोड रकम
िफरौती माग गरेको हँदा िनज यि ह लाई खोजतलास
गरी प ाउ गरी अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा
हदैस मको कानूनबमोिजम कारवाही गनका
ु साथै मेरो
ब चा सकुशल मु गराई िनजह बाट ितपूितसमेत
भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको राके श चौधरीको िमित
२०७१।२।२७ गतेको जाहेरी दरखा त ।
आजभ दा २ वषअगािड मधेस तराई फोरम
नामको पाट खोली अमर यादव अ य , भा यनारायण
बैठा उपा य , मनोजकुमार बैठा सद यसमेत रही
मलगायतका गाउँका मािनसह लाई बोलाई छलफल गरी
मलाई समेत उ पाट को के ीय सद यमा िनयु गरेको
हँदा उ पदमा रही काम गद आएको अव थामा यिकन
िमित थाहा नभएको समयमा म आ नो पाट को उपा य
भा यनारायण बैठालाई िनजको काठमाड गज
थत
ु धाराि
ु
कोठामा भेट्न जाँदा सो समयमा िनजको कोठामा
भारतीय नाग रक िदनेश िसंह, राजु यादव, अ या राय,
मनोजकुमार बैठासमेत रहेका िथए । राजु यादव पसलमा
काम गद जाहेरवालाको छोरालाई दयामाया गन िलएर
िहँड्ने र अ या रायलाई राजु यादवले फोन क ट् याक गरी
जाहेरवालाको छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई इि डयास म
पु याउने काम िदएको, जाहेरवालाको छोरा अपहरणपिछ
पैसाको बागिनङ गन काम िदनेश िसंह राजपतु ले गन र
मनोजकुमार बैठाले जाहेरवालासँग पैसा िलने स बि धत
ठाउँमा पु याउने, भा यनारायण बैठाको योजना र िनजको
िनदशनमा जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गरी िफरौती
रकम िलने योजना भा यनारायण बैठाको कोठामा गरी

मैले र अ या रायले बेलाबेलामा राजु यादवसँग काम
िम छ िम दैन भनी सो ने ग ररहेका िथयौ ँ । यसै ममा
िमित २०७१।०२।१२ गते मु य योजनाकार र िनदशक
भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठाले मलाई फोन गरी
काम िम ने भयो, तु त काठमाड मा आउनु भनी मेरो
मोबाइलमा फोन गरी बोलाएपिछ िमित २०७१।०२।१३
गते िबहान काठमाड मा आई मैले भा यनारायण बैठा,
मनोजकुमार बैठा, अ या रायसमेतलाई भेटेको िथएँ ।
भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठाले भोिल िमित
२०७१।०२।१४ गते राजु यादवले जाहेरवालाको
छोरालाई अपहरण गरी याउँछ कोही कसैले थाहा
नपाउने गरी काम सफल गनपछ
भ दै आएका
ु
िथए । जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गन मनोजकुमार
बैठाले इि डयाबाट छ कासमेत याई िनजलाई
कलंक मा राखेका िथए । िमित २०७१।०२।१४
गते साँझ १६.०० बजेको समयमा म, मनोजकुमार
बैठा भ परु सयु िवनायक ि थतमा गई राजु यादवले
जाहेरवालाको छोरालाई च लेट खवु ाउँदै घरबाट बािहर
याएपिछ मेरो आ नै नाममा रहेको बा.३ प.७४८५
नं. को िहरो हो डा मोटरसाइकलमा म आफै ँ ले चलाई
राजु यादवलाई मोटरसाइकल पछािड र ब चालाई
बीचमा राखी जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गरी
ब धक बनाई िफरौती मा ने उ े यले अपहरण गरी हामी
३ जनाले कलंक लगी सो थानबाट म, मनोजकुमार
बैठा, राजु यादव र इि डयन छ का गरी ४ जना िमली
जाहेरवालाको छोरालाई पूव धरान जाने गाडीमा चढाई
पथलैया पगु ी सो थानबाट कमा बसी वीरग ज हँदै
टे पोमा र सौल लगी यहाँबाट रे वे टेसन हँदै जीपबाट
इि डयाको घोडासन पु याई राजु यादवले जाहेरवालाको
छोरालाई िलएर बसेका िथए । मनोजकुमार बैठा दईु तीन
िदनपिछ काठमाड आएको िथयो । िबटु चौधरीलाई
अपहरण गरी ब धक बनाई िनजको अिभभावकलाई
िफरौती रकम मा दा ९८१३७०६५१३ एनसेलको
िसम योग गरी म र अ या राय यादवसँगै बसी िफरौती
रकम .१,५०,००,०००।– (एक करोड पचास लाख)
मागेका ह भ नेसमेत बेहोराको ितवादी अमलदेव
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
ठाकुरले िमित २०७१।३।१ गते अनस
ु धानको ममा
गरेको बयान कागज ।
मैले मनोजकुमार बैठा, भा यनारायण बैठा,
अमलदेव ठाकुर, राजु यादव र अ या रायसमेतका
यि ह लाई रा री िच दछु । मािनस अपहरण गरी
िफरौती मा ने सो कायको लािग भा यनारायण बैठाले
मािनस पिहचान गरी खबर गनलगायतका िवषयमा
छलफल गरी सहमत भई हामी छुट्यौ । िमित २०७१
सालको वैशाख मिहनाितर अमलदेव ठाकुर, भा यनारायण
बैठासमेतले हा ो योजना सेट भयो काठमाड
आउनु भनेको हँदा म पनु ः काठमाड गज
थत
ु धाराि
ु
भा यनारायण बैठाको कोठामा आउँदा जाहेरीमा उ लेख
भएको भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठा, अमलदेव
ठाकुरसमेतका मािनस िनजको कोठामा िथए । यसपिछ
भा यनारायण बैठाले मनोजकुमार बैठाको साथी राके श
चौधरीको भ परु मा यू मु कान स लायस कवाडी पसल
छ िनजको ब चा अपहरण गनपछ,
ु िनजसँग ट न पैसा
छ, िफरौती मा नु पछ भनी यसको लािग मनोजकुमार
बैठा, राके श चौधरीको िचनजानको साथी रहेकोले
िनजले राजु यादवलाई राके श चौधरीको कवाड पसलमा
काम लगाउने, राजु यादवले राके श चौधरीको ब चालाई
ललाई फकाई आफू ित आकिषत गराउने र क याट
गरेको समयमा िनजलाई िलई िहँड्ने, अमलदेव ठाकुर,
अ या रायले राजु यादवसँग फोन स पक गरी ब चा
अपहरण गरी ब चालाई इि डयासमेत पु याउने र मैले
भारतमा िनज ब चालाई ब धक बनाई रा ने, िफरौती
मा ने, भा यनारायण बैठाले उ सबै कुराको मिनटर गरी
िनदशन िदने योजना भा यनारायण बैठाको गज
थत
ु धाराि
ु
कोठामा भा यनारायण बैठाकै
तावमा बनाएका
ह । िमित २०७१।२।१४ गते म भारतको कोडार भ ने
ठाउँमा िथए । साँझको समयमा अमलदेव ठाकुरले
िनजको मोबाइलबाट मलाई ९७०८१५६३६१ नं. मा
फोन गरी ब चा हामीले अपहरण गरी िलएर आइसके का
छ । राजु यादव, मनोजकुमार बैठा, इि डयन छ का
(लेिडज) समेत छ । हामी िलएर आउँदै छ । इि डयामा
यव था िमलाउँदै गर भनेका िथए । भोिलप ट िबहान

अ.०८.०० बजेको समयमा पनु ः अमलदेव ठाकुरले
फोन गरी हामी वीरग जमा आइपु य । यहाँ ब चा
रा ने यव था भएन कतै यव था गनपु यो भनी
भनेको हँदा भारत घोडासन ब ने सरु े ठाकुरलाई मैले
नेपाली ब चा अपहरण गरी याएको छ रािखिदनु प यो
भ दा िनजले मसँग रा ने थान छै न । धेरिै दन रा न
सि दन । एक िदनको लािग रा न भ य , यसपिछ मैले
अमलदेव ठाकुरलाई फोन गरी घोडासनदेिख छे उमा
रहेको मवाही ाममा रहेको सरु े ठाकुरकोमा पु याई
िदनु भने ँ । राजु यादवले ब चा िबटुकुमार चौधरीलाई
छोडी आयो । यसको भोिलप ट सरु े ठाकुरले
ब चा रा न सि दन अ तै यव था गर भनेको हँदा
उ थानमा रहेको राधे याम मिु खयाको घरमा एक
मिहनाको .४ लाख नेपाली पैयाँ िदने गरी उ
ब चा राखेको हँ । म भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार
बैठा, अमलदेव ठाकुरसमेतका जाहेरीमा उि लिखत
स पूण ितवादीह भई जाहेरवालाको छोरा िबटुकुमार
चौधरीलाई अपहरण गरी भारतस म ब धक बनाई
िफरौती रकम मा ने उ े यले लगेका ह । अमलदेव
ठाकुर, मनोज बैठासमेतले जाहेरवालाको मोबाइल
न.मा फोन गरी डेढ करोड रकम िफरौती मागेको
िथयो । उ रकम िलन नपाउँदै घटनामा संल न यि ह
हरी ारा प ाउमा परेको हो भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी िदनेशिसंह राजपतु ले िमित२०७१।३।१० गते
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान कागज ।
मैले काठमाड ि थत गज
रहेको मेरो
ु धारामा
ु
कोठामा अमलदेव ठाकुर, मनोजकुमार बैठालगायत
भारतीय नाग रकह िदनेश िसंह राठौर, राजु यादव
र अ या रायलाई बोलाई किहले पिन बसेको छै न ।
िनजह सँग मेरो भेटघाट भएको छै न । मेरो योजनामा
जाहेरवालाको छोरा अपहरण गरी ब धक बनाइएको
होइन । मबाट य तो काम भएको छै न । म मधेस तराई
फोरम पाट मा उपा य भई पाट खो दा अमलदेव
ठाकुर पिन सोही पाट मा के ीय सद यको पदमा
काम गद आएका िथए । सो अविधमा हा ो पाट को
गो य कुराह ए.ने.क.पा. माओवादीका यि ह लाई
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९९८० - भा यनारायण बैठासमेत िव. नेपाल सरकार
सनु ाउने भएकोले िनजसँग बेलाबेलामा वादिववाद भई
रह यो । यसरी आ नो पाट मा काम गन यि ह
िव ािसलो नभएकोले म तराई मधेस लोकताि क
पाट मा वेश गरेपिछ िनज अमलदेव ठाकुर ए ने.क.पा.
माओवादी पाट मा वेश गरेका िथए । यसबेलादेिख
मेरो र अमलदेव ठाकुरबीच रसइवी राखी बोलचाल
हँदैन िथयो । सोही कारणले गदा यो अपहरण घटनामा
िनजले मेरो नामसमेत घटनामा जोडी फसाउने िनयतले
गरेको हो । अमलदेव ठाकुर प ाउ परेपिछ रसइवीको
कारण मलाई उ घटनामा संल न छ र मेरै योजनामा
उ अपहरण घटना भएको हो भनी लेखाइिदएपिछ
जाहेरवालाले मेरो नाममा समेत िकटानी जाहेरी
दरखा त पेस गरेको हो । जाहेरवालाको छोरा अपहरण
भई ब धक बनाई उ ारसमेत गरी जाहेरवालालाई
बझ
ु ाइसके को हँदा घटना भएको हो । सो घटना कसरी
भयो को को भई उ घटना घटाई ब धक बनाई िफरौती
रकम मागेका हन् मलाई थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी भा यनारायण बैठाले िमित २०७१।३।११ गते
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान कागज ।
जाहेरवालाको छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई
मसमेत संल न भई अपहरण गरी िफरौती रकम
मागेको होइन । उ घटना किहले भएको हो, को को
भई घटना घटाएका हन् ? मलाई थाहा भएन । हरीले
मलाई प ाउ गरेपिछ उ घटना स ब धमा सनु ी थाहा
पाएको हँ । उ घटनामा को कसले िफरौती रकम
मागेका हन्, सो मलाई थाहा भएन । मलगायत जाहेरी
दरखा तमा उि लिखत यि ह भा यनारायण
बैठाको कोठामा बसी जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण
गरी िफरौती रकम मा नु पछ भ ने सहमित भएको
छै न । िमित २०७१।२।१४ गते अमलदेव ठाकुरसँग म
जाहेरवालाको छोरा अपहरण गन गएको छै न । मलाई
यो िवषयमा के ही थाहा छै न । भारतीय नाग रकह
राजु यादव, िदनेश िसंह राजपतु र अ या रायलाई
म िचि दन । िनजह सँग मेरो कुनै लेनदेन के ही छै न ।
अमलदेव ठाकुर मेरो कवाडी पसलमा आई छोरालाई
िवदेश पठाउन लागेको .५० हजार अपगु भयो

मलाई सापटी िदनु भनेपिछ मैले उ रकम िदएको
िथएँ । उ सापटी लगेको लामो समय िबितस दा पिन
निदएपिछ मेरो मोबाइल नं. ९८५११५८४१९ बाट
िनजले चलाउँदै आएको ९८४५४०१४०९ नं. मा
सोही लेनदेन स ब धमा कुरा ह यो । मेरो र अमलदेव
ठाकुरको सोही लेनदेनको कारण िववादसमेत भएको
िथयो । सोही कारणले गदा उ घटनामा संल न छ
भनी मलाई फसाउने िनयतले मेरो नामसमेत घटनामा
संल न छ भनी लेखाई िदएका हन् भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी मनोजकुमार बैठाले िमित २०७१।३।१ गते
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान कागज ।
हरीले बरामद गरेको बरामदी मचु ु कामा
उि लिखत मोबाइल, िसम, मेमोरी काड, स.चा.अ.प.,
मधेस तराई फोरमको प रचय प मेरै साथबाट
बरामद भएको हो । देखाउँदा देखी, हेरी, िचनी
सनाखत ग रिदएँ । मेरै साथबाट बरामद भएको
९८१८९४८०४६,
९८१८९४८०४९
र
९८१३७०६५१३ नं. को िसम मलाई मनोजकुमार
बैठाले र ९८०३७०७८७६ नं. को िसम भा यनारायण
बैठाले जाहेरवालाको छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई
अपहरण गरी ब धक बनाई िफरौती रकम मा नपु छ
भ ने सहमित भई अपहरण घटना घटाउने योजनको
लािग र िफरौती रकम मा नको लािग िनजह ले उ
िसमह मलाई िदएका हन् र मेरै साथबाट बरामद
भएको ९८४५४०१४०९ र ९८१११०५४५० नं.
को िसम मेरै आ नै नाममा कलैया बाराबाट िनकालेको
हँ । मसमेत संल न भई जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण
गरी ब धक बनाई िभिडयो िखिचएको मेमोरी काडसमेत
मेरै साथबाट बरामद भई िभिडयो देखाउँदा देखी िचनी
सो िभिडयो जाहेरवालासँग िफरौती रकम मा दा िव वास
िदलाउनको लािग िदनेश िसंह राजपतु ले िखचेको
िभिडयो उ िभिडयोसिहतको मेमोरी िदनेशिसंह
राजपतु ले मैले निचनेको मिहलालाई िदई पठाएकोले मैले
उसैसगँ िलएको हँ । उ घटना भा यनारायण बैठाकै
योजनामा िनजकै िनदशनअनस
ु ार कामको िज मेवारी
िलई मनोजकुमार बैठाले जाहेरवालाको छोरालाई
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
देखाउने, िचनाउने, घटना भएपिछ िफरौती रकमको
कारोबार िनजले नै गन सहमित भई मसँग उ वारदात
िमितमा भ परु सयु िवनायकमा आई जाहेरवालाको
छोरालाई अपहरण गरी म, मनोजकुमार बैठा, राजु यादव
र इि डयन छ कासमेत भई बालकलाई इि डयाको
घोडासनमा पु याई िदनेशिसंह राजपतु लाई छाडी आएका
ह । भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठासँग मेरो कुनै
पूव रसइवी, झ–झगडा लेनदेन के ही छै न । िनजह लाई
मैले फसाउने िनयतले घटनामा संल न छ भनी आरोप
लगाएको होइन । उ घटनामा िनजह दवु ै जना संल न
छन् । आफूले गरेको अपराधबाट छुटकारा पाउनको
लािग घटनाको बारेमा के ही थाहा छै न भनी भनेका
हन् । िनजह दवु ै जना य संल न छन् भ नेसमेत
बेहोराको अमलदेव ठाकुरले िमित २०७१।३।१ गते
अनस
ु धानको ममा गरेको तित बा बयान कागज ।
जाहेरवालाको कवाडी पसलमा घटना
हनभु दा एक मिहना अगािडदेिख भारत घर बताउने
राजु यादव भ ने यि कवाडमा काम गन बसेका
िथए । िनज आएदेिख जाहेरवालाको छोरा िबटुकुमार
चौधरीलाई माया गन, सँगै िलएर िहँड्ने गद आएको
िथयो । यसै ममा िमित२०७१।०२।१४ गते १६.००
बजेको समयमा िनज राजु यादवले जाहेरवालाको
छोरालाई हातमा समाई चकलेट खवु ाउँदै कवाडी
पसलबाट बािहर बजारमा लगेका िथए । िनजले सधै ँ
जाहेरवालाको छोरालाई िलएर िहँड्ने भएकोले हामीह ले
वा ता गरेन । साँझस म िनजले िबटुकुमार चौधरीलाई
कवाडी पसलमा न याएपिछ जाहेरवालालगायत हामीह
समेत भई खोजतलास गदा कही ँकतै फे ला परेन । िनज
राजु यादव भ ने यि को मोबाइलमा स पक गदासमेत
मोबाइल वीच अफ िथयो । जाहेरवालाको छोरालाई
खो दा कही ँकतै भेिटएको िथएन । खोजी काय भइरहेको
िथयो । िमित २०७१।०२।१७ गते िबहान अमलदेव
ठाकुर र अ या राय भ ने यि ले जाहेरवालाको
मोबाइलमा फोन गरी ित ो ब चा हा ो िनय णमा
छ । १ करोड ५० लाख िलएर आउ नभए ब चा मारी
िद छ भनेछन् । अब के गन धेरै पैसा कहाँबाट याउने

भनी जाहेरवालाले हामीह लाई भनेपिछ िबटुकुमार
चौधरीलाई राजु यादव भ ने यि ले अपहरण गरी
लगेको हो भनी थाहा पाएका ह । िनज यि ले योजना
बनाई जाहेरवालाको कवाडी पसलमा काम गरी िबटुकुमार
चौधरीलाई अपहरण गरी लैजाने िनयतले आएको रहेछ ।
के ही िदनपिछ जाहेरवालालाई फोन गन अमलदेव ठाकुर
भ ने यि प ाउ परेपिछ जाहेरवालाको छोरालाई
अमलदेव ठाकुर, मनोजकुमार बैठा, भा यनारायण बैठा
र भारतीय नाग रकह िदनेश िसंह राजपतु , राजु यादव,
अ या रायसमेतका यि ह संल न भई अपहरण गरी
ब धक बनाई भारतको घोडासनमा पु याई उ िफरौती
रकम मागेका हन् । िनज ितवादीह ले पूवयोजना बनाई
उ घटना घटाएका हन् । िनजह ले मागेको िफरौती
रकम िलन िदन नपाउँदै प ाउ परेकोले बालकको
उ ार भएको हो । अपहरणकारीह ले मागेको िफरौती
रकम जाहेरवालाले िदन नस ने अव था िथयो । उ
िफरौती रकम नपाएपिछ अपहरणकारीह ले िनज
बालकलाई यानसमेत िलने गद यो होला । यसरी द:ु ख
सख
ु गरी जीिवकोपाजन गद आएको सामा य प रवारको
यि को ब चा अपहरण गरी ब धक बनाई िफरौती
मा ने गरेको हँदा जाहेरीमा उि लिखत ितवादीह लाई
कानूनबमोिजम कडा कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवकाशकुमार यादव र िदपक रयालसमेतले
ग रिदएको एकै िमलानको िमित२०७१।३।१३ गतेको
अनस
ु धानको ममा गरेको छु ाछु ै घटना िववरण
कागज ।
िमित २०७१।०२।१४ गते िदनको १६.००
बजेको समयमा मेरो छोरा िबटुकुमार चौधरी मेरो व रप र
खेिलरहेको िथयो । उ वारदात घटनाभ दा अ.१
मिहनाअगािड कलैया घर बताउने राजु यादव भ ने यि
मेरो ीमान्ले स चालन गद आएको कवाडी पसलमा
काम गन बसेको िथयो । िनजले मेरो छोरालाई धेरै माया
गद यो । उ िदन पिन िनजले मेरो छोरालाई ना ता
खवु ाउँछु एकै िछन डुलाएर िलएर आउँछु भनी िलई गएको
िथयो । अिघपिछ पिन िनजले घमु ाउन लाने गरेकोले
यित वा ता ग रनँ । अबेरस म िलई नआएको हँदा
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कवाडी पसलमा काम गन अ य यि ह लगायत म, मेरो
ीमान् भई भ परु ए रयामा खोजतलास गदा फे ला परेन,
राजु भ ने यि को मोबाइलमा फोन स पक गदासमेत
मोबाइल अफ रहेको हँदा िनज राजु यादवले मेरो छोरालाई
अपहरण गरी लगेको भ ने शंका लागेको िथयो । िमित
२०७१।०२।१७ गते िबहान ए कासी मेरो ीमान्को
मोबाइलमा फोन गरी ित ो छोरा हा ो क जामा छ १
करोड ५० लाख िफरौती िदएमा छोिडिद छ न जे पिन
हनस छ भनी फोनमा भनेपिछ मेरो छोरालाई अपहरण
गरी ब धक बनाई राखेको रहेछ भ ने पूण िव ास लागेको
िथयो । मेरो छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई जाहेरी दरखा तमा
उि लिखत राजु यादव, अमलदेव ठाकुरलगायतका
यि ह ले भ परु कमलिवनायकि थत हा ो कवाडी
पसल अगािडबाट अपहरण गरी मोटरसाइकलमा
कलंक मा पु याई सो थानबाट गाडीमा राखी वीरग ज
हँदै भारतको घोडासनमा पु याई मेरो छोरालाई ब धक
बनाई िफरौती रकम मागेका हन् । अपहरणकारीले
िफरौती रकम मा दामा दै हरी टोलीले घटनामा संल न
अमलदेव ठाकुर, मनोजकुमार बैठा, भा यनारायण बैठा,
िदनेश िसंह राजपतु समेतका यि ह लाई हरीले
प ाउ गरी हरी ारा मेरो छोरालाई इि डयाि थत
घोडासनबाट सकुशल उ ार गरेको हो । िनज यि ह ले
मेरो छोरालाई अपहरण गरी शरीर ब धक बनाई िफरौती
रकमसमेत मागेको हँदा िनजह लाई कानूनबमोिजम कडा
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मेनक
ु ा जैसवाल
चौधरीले िमित २०७१।३।१३ गते अनस
धानको
ममा
ु
ग रिदएको घटना िववरण कागज ।
मलाई राजु अंकलले च लेट खान िदएर हातमा
समातेर घमु ाउन घरबािहर बाटोमा आएको, िहँड्दािहँड्दै
िपिपया बाइकमा राजु अंकल म बसी िपिपया बाइक
अक ले चलाएर लगेको, यसपिछ चार जनासमेतले
गाडीमा राखी मलाई िब कुट, चाउचाउ, च लेट खवु ाउँदै
लगेको हो । चार जना मा छे म ये राजु अंकललाई
िच छु । अ लाई िचि दन । मलाई इि डया लगेको
हो । मैले ममीलाई नदेखेको हो, मलाई कसरी ममीलाई
भेट्न याए थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको िबटुकुमार

चौधरीले िमित २०७१।३।१३ गते अनस
ु धानको ममा
गरेको कागज ।
ितवादी अमलदेव ठाकुरलाई २०६८ साल
ितर बा.३ प.७४८५ नं. को मोटरसाइकल मैले .२०
हजारमा बेचेको हो । िकनेप ात् िनज १।२ चोटी उ
मोटरसाइकल बनाउन मेरो वकसपमा आएका िथए ।
िमित २०७१।०२।१४ गते साँझ अ.१८.३० बजेितर
पिन िनजले मोटरसाइकल िबि यो यही ँ रािखिदनु म
भोिल िलन आउँछु भनी मेरो वकसपमा राखी गएको
िथयो । भोिलप ट आई िलई गएको हो । िनज उ
मोटरसाइकल िलई आउँदा जाँदा ए लै आएको
िथयो । िनजले के कहाँबाट क तो घटना घटाए मलाई
थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको ेम महजनले िमित
२०७१।३।१३ गते अनस
ु धानको ममा ग रिदएको
कागज ।
जाहेरीमा उि लिखत िफरौती मा न योग
गरेको भिनएको ९८१३७०६५१३ नं. को मोबाइल
नं. िज ला सलाही नोकलवा गा.िव.स. वडा नं.८ ब ने
वष २० को दगु ा साद यादवको नाममा रहेको छ भ ने
अपहरण घटना घटेप ात् हरीले िनजको खोजी गन
ममा मैले थाहा पाएको हँ । िनज दगु ा साद यादव
मेरो आ नै छोरीको छोरा नाित पन मािनस हन् । िमित
२०७० साल मङ् िसर १४ गते दगु ा साद यादव पढ् नको
लािग अ ेिलया गएको हो । िनज नेपालमा रहँदा ब दा
९८१३८८९५७६ र ९८०३८८९७५० नं. को िसम
काड दवु ै आ नो नाममा िनकाली योगमा याएका
िथए । उ िसमकाड िनजसँगै छ । िनजको नाग रकता
२०६८ सालअगावै हराएको हँदा उ बेहोराको जानकारी
त काल िज ला शासन कायालय सलाहीमा िदई िमित
२०६८।०६।२२ मा थम नाग रकताको ितिलिप
िलएको हो । अपहरणमा योग गरेको ९८१३७०६८१३
नं. को िसम दगु ा साद यादव वयम् उपि थत भई
िनजले िलएको होइन । िनजको हराएको नाग रकताको
योग गरी अपहरणकारीले उ िसम िलएको हन
स छ । िनजको नामबाट पटक–पटक िसम िनकािलएको
पाइएकोले उ िसम काडह र गनसमेत मैले िनवेदन
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िदइसके को छु । जसले गदा अपहरण घटनामा मेरो नाित
दगु ा साद यादवको कुनै संल नता छै न । िनजको हराएको
नाग रकताबाट ितवादी भा यनारायण बैठासमेतका
अपहरणकारीले िनकाली मेरो नाितलाई फसाउन उ
काय गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको राम ताप रायले
िमित २०७१।३।१३ गते अनस
ु धानको ममा गरेको
कागज ।
िज ला काठमाड बल बु गा.िव.स. वडा नं.
१ ि थतमा नारायण सख
ु तीको घरको दो ो त लाको
दि णतफको कोठामा ितवादी भा यनारायण बैठा डेरा
िलई ब ने गरेको भिनएको, उ कोठामा खानतलासी
गदा अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा माणमा
ला ने िचजव तहु फे ला नपरेको भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७१।३।१५ गते अनस
ु धानको ममा गरेको
खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का ।
Using the ESS, an evidence-based,
normed, and standardized protocol for test
data analysis, the grand total score of -4 equals
the required cut-score of -4 for deceptive
test. The level of statistical significance, is
calculated at p=0.043, which is less than
the required alpha boundary (a=.05), and
indicates that only small proportion of truthful
persons (4.3%) will produce an equal or
greater test score. These results support
the conclusion that there is DECEPTION
INDICATED by the physiological responses
to the test stimulus questions during this
examination. The examinee’s apparent
lie regarding the target the issues under
investigation during this examination does
not preclude the possibility of additional
information pertaining to issues outside the
scope of this investigation, and any specific
allegations or concerns should be investigated
further until satisfactorily resolved. These

test result are limited to the above reported
target issues of concern and cannot be taken
as a direct indicator of general or overall
dishonesty and untrustworthiness. Instead,
information in this report may be incorporated
in a decision-support capacity in support of
other assessment and investigative activities.
भ नेसमेत बेहोराको भा यनारायण बैठाको Polygraph
Examination Report.
Using the ESS, an evidence-based,
normed and standardized protocol for test data
analysis, the grand total score of -17 exceeds
the required cut-score of -4 for deceptive
test. The level of statistical significance, is
calculated at p=0.001, which is less than
the required alpha boundary (a=.05), and
indicates that only small proportion of truthful
persons (0.1%) will produce an equal or
greater test score. These results support
the conclusion that there is DECEPTION
INDICATED by the physiological responses
to the test stimulus questions during this
examination. The examinee’s apparent
deception regarding the target the issues
under investigation during this examination
does not preclude the possibility of additional
information pertaining to issues outside the
scope of this investigation, and any specific
allegations or concerns should be investigated
further until satisfactorily resolved. These
test result are limited to the above reported
target issues of concern and cannot be taken
as a direct indicator of general or overall
dishonesty and untrustworthiness. Instead,
information in this report may be incorporated
in a decision-support capacity in support of
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other assessment and investigative activities.
भ नेसमेत बेहोराको मनोजकुमार बैठाको Polygraph
Examination Report.
ितवादी मनोजकुमार बैठालाई िनज पिन
काठमाड को बाने रमा कवाडी पसल स चालन गन
भएकोले िनजले ढलान ड डी याई म कहाँ बे न याउने
ममा एक वष अगािडदेिख िचनेको हँ । घटना हनभु दा
४५।४६ िदन अगािड िनजले एक जना ग रब मा छे
छ । ित ो पसलमा काम लगाउनु प यो भनी २।३ पटक
अनरु ोध गरेकोले इमानदार छ भने याई देऊ भनी मैले
भनेको िथएँ । घटना हनभु दा अ.३५ िदन अगािड िनजले
बारा िज लाको कलैया घर बताउने राजु यादवलाई िलई
आई मेरो कवाडी पसलमा काम लगाएको िथयो । िनज राजु
यादव मेरो पसलमा काम गन थालेपिछ पिन मनोजकुमार
बैठाले िनजलाई फोन स पक ग ररह यो भ नेसमेत
बेहोराको जाहेरवाला राके श चौधरीले ग रिदएको कागज ।
िमिसल संल न त य कागज माणबाट
जाहेरवाला राके श चौधरीको अढाई वषको नाबालक
छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई ितवादीह भा यनारायण
बैठासमेतको योजनाअनस
ु ार िनजकै िचनजानका भारतीय
नाग रक राजु यादवलाई जाहेरवालाको सूयिवनायक
बाराही थान ि थत यू मु कान स लायसमा एक
मिहनाअगािड काममा लगाई िदएको र िनज ितवादी
राजु यादवले ब चालाई िमित २०७१।२।१४ गते
जाहेरवालाको घरबाट बािहर िनकाली अमलदेव
ठाकुरको मोटरसाइकलमा राखी िनज अमलदेव ठाकुर,
मनोजकुमार बैठा, राजु यादवसमेतले भारत घोडासन
भ ने ठाउँमा लगेको र ितवादी िदनेश िसंहले राधे याम
मिु खया, सरु े ठाकुरसमेतको सहयोगमा उ अपह रत
बालकलाई यहाँ राखेको, ितवादीह ले जाहेरवालासँग
एक करोड पचास लाख िफरौतीबापतको रकम माग
गरेको, सो रकम माग गन योग भएको िसम काडह
बरामद भएको, अपह रत बालकको फोटोसिहतको
मेमोरी काड बरामद भएको, अपह रत बालकले गरेको
कागज, अपहरण गन योग भएका िविभ न मोबाइल
नं. (९८०३७०७८७६ र ९७०८१५६३६१) तथा

िफरौती माग गन योग भएको ९८१३७०६५१३ नं.
को मोबाइल नं. ह को Call details बाट समेत िव
ख डका ितवादीह भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार
बैठा, िदनेश िसंह राजपतु , अमलदेव ठाकुरसमेत हाल
फरार रहेका राधे याम मिु खया, सरु े ठाकुर, अ या राय,
राजु यादव, भारतीय छ का र एक जना लेिडजसमेतको
य संल नतामा संगिठत पमा भा यनारायण बैठाको
योजनाबमोिजम जाहेरवालाको नाबालक छोरा िबटुकुमार
चौधरीलाई अपहरण गरी भारतमा लगी ब धक बनाई
िफरौती मागेको र िफरौती रकम बझ
ु ाउन नपाउँदै
बालकको सकुशल उ ार ग रएको पिु ट भएकोले िनज
िव ख डका ितवादीह को उ काय मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १ र
२ नं. िवपरीतको कसरु भएकोले िनज ितवादीह लाई
सोही महलको ३ नं. बमोिजम सजाय गरी सोही महलको
७ र ९ नं. बमोिजम थप सजायसमेत हन र जाहेरवाला
तथा पीिडत बालकलाई पु न गएको शारी रक तथा
मानिसक ितको िवचार गरी सोही महलको १२ नं.
बमोिजम ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउन र वारदातमा
योग भएका बरामिदत सामानह र बा.३ प.७४८५
नं. को मोटसाइकलसमेत जफत हनक
ु ा साथै ितवादी
िदनेशिसंह राजपतु हाल िज ला हरी कायालय, बारामा
हातहितयार खरखजना मु ामा प ाउ परी बारामा रहेको
हँदा िनजको हकमा यँहा स मािनत अदालतबाटै िझकाई
कानूनबमोिजम गरी पाउन र उ मु ामा वारदातप ात्
फरार रहेका अ या राय, राजु यादव, राधे याम मिु खया,
सरु े ठाकुर, इि डयन छ का, मेमोरी काड िलई आउने
मिहलासमेतको हकमा यिकन नाम थर वतन खल
ु ी
आएको बखत मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. को ८८ नं. बमोिजम
परु क अिभयोग प पेस ग रने, साथै ितवादी अमलदेव
ठाकुरका हकमा िनज िव िज ला हरी कायालय
बारामा श भु साद जापतीको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी िनजसमेत भएको कत य यान र
अपहरण तथा शरीर ब धक मु ा अनस
ु धानमा रहेको
भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग प ।
जाहेरवालासँग िचनजान छै न, ितवादीम येका
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िदनेश िसंह इि डयन मािनस हो, मनोज बैठा, भा यनारायण
बैठा र मसमेत मधेस तराई फोरम पाट का नेता कायकता
हँदा िचनजानबाहेक अ के ही छै न । म कलैयामा फिनचर
पसल गरी बसेकोमा भा यनारायण बैठाले काम छ भनी
काठमाड बोलाई बाने रमा रहेको मनोजको कवाडी
पसलमा ज मा भएपिछ भा यनारायण बैठाले राके श
चौधरीसँग धेरै पैसा भएकोले उसको छोरालाई अपहरण
गन योजनाबमोिजम राके श चौधरीको कवाडी पसलमा
काम गन राजु यादवमाफत ब चा अपहरण गरी मेरो
बा. ३ प. ७४८५ नं.को मोटरसाइकलमा राखी कलंक
पु याई, यँहाबाट पूवको गाडीमा राखी पथलैयाबाट
कमा राखी वीरगंज पु याई वीरग जबाट ट् या पोमाफत
र सौल र र सौलबाट िजप चढी भारतको घोडासनस म
पु याउन ब चा लैजाने योजनाकार मनोज बैठा भएकोले
मैले सजाय पाउने होइन । ब चा िदन म, राजु यादव,
मनोजकुमार बैठा र एउटा भारतीय छ का गएका
िथय । मेरो मोबाइल नं.९८४५४०१४२९ र
भा यनारायण बैठा मोबाइल नं.९८१३७०६५१३
हो साथै अ ३ वटा िसम अपहरणमा योग गन भनी
मनोज बैठाले िदएका हन् । खानतलासी मचु ु कामा
उ लेख भएका िसम, मोबाइल मेरो साथबाट बरामद
भएकोमा उ िसम मोबाइल भा यनारायणले िदनेश
िसंहलाई िदन भनी िदएका हन् । मेरो मोबाइल नं.
९८१३७०६५१३ बाट अ या रायले िफरौती माग गरी
उ िसम काडह मलाई छाडेकोले मसँगबाट बरामद
भएको हो । ब चा अपहरणका योजनाकार भा यनारायण,
मनोज बैठा, मेरो, राजु यादव र भारतीय छ काको
संल नता छ । मनोज बैठाले को सँग पैसा ट न छ भनी
प ा लगाउने, भा यनारायण बैठाले अपहरणको योजना
बनाउने, िदनेश िसंहले आव यक हात–हितयारको
यव था िमलाउने र अपहरण गरेको ब चा घोडासनबाट
िज मा िलने काम गदथे भनी गरेको बयान बेहोरा ठीक
छ । भा यनारायण बैठाले अनस
ु धानको ममा गरेको
बयान झु ा हो, अपहरणको योजनाकार िनज नै हन्, उ
योजनामा अ ले सहयोग पु याएका हन् । मनोज बैठाले
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान भु ा हो, मेरो साथबाट

बरामद भएका ९८१३७०६५१३, ९८१८९४८०४९
र ९८०३७०७८७६ नं. को िसमह अपहरणपिछ
िफरौती मा न भनी िनज मनोज बैठाले नै मलाई िदएका
हन् । मैले गरेको तित बा बयानको बेहोरा ठीक हो ।
दाबीका िसमह मबाट नै बरामद भएका हन्, ब चाको
फोटो िखची मलाई िदनेश िसंहले एक मिहलामाफत
घोडासनस म पठाएकोमा मैले आ नो मोबाइलमा
उ मेमोरी राखेको अव थामा प ाउ ग रएको
हो । भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठासँग मेरो कुनै
रसइवी, झै–झगडा नभई मैले रसले िनजह को नाम
पोल गरी बयान गरेको होइन । िवकासकुमार यादव,
मेनक
ु ा जैसवाल, िबटु चौधरी, राम ताप रायसमेतले
ग रिदएको घटना िववरण कागज ठीक हो । मैले योग
गरेको बा.३ प ७४८५ नं.को मोटरसाइकल मैले २०६८
सालमा .२०,०००।- ितरी भु महजनबाट िकनेको
हो । भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठाको
Polygraph Examination Report को स ब धमा
मलाई के ही थाहा छै न भ नेसमेत ितवादी अमलदेव
ठाकुरले भ परु िज ला अदालतसम गरेको बयान ।
जाहेरवाला, ितवादीम येको भा यनारायण
बैठा, अमलदेव ठाकुरसँग िचनजान छ, भा यनारायण
बैठा गाउँका िभनाजु नाताका हन् । जाहेरवाला
राके श चौधरीको नाबालक छोरा िबटु चौधरीलाई
िमित २०७१/०२/१४ गते अपहरण गरी भारतको
घोडासनमा पु याएको स ब धमा मलाई के ही थाहा
छै न । अिभयोगप अनस
ु ारको दाबीको कसरु मा म िनद ष
छु । िमित २०७१/०२/१४ गते म आ नो कवाड पसल
बाने रमा िथएँ । िमित २०७१/०२/२७ गतेको मउपर
समेत िकटानी जाहेरी िदएकोबारेमा मलाई के ही थाहा
छै न, पिहला मलाई हनमु ानढोका हरीले प ाउ गरी
सावजिनक अपराधमा कारवाही चलाएपिछ मलाई
यहाँ याएका हन् । ितवादी अमलदेव ठाकुरलाई
िनजको छोरा िवदेश पठाउन .५०,०००।- िदएको
िथएँ, सोही पैसा िफता गनपला
भनी िनजले मलाई
ु
समेत पोली अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम
बयान गरेका हन्, मैले दाबीको कसरु गरेको छै न । मेरो
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मोबाइल नं.९८५११५८४१९, ९८१३७०६५१३,
९८१८९४८०४९ र ९८०३७०७८७६ नं. को
िसमकाडह को बारेमा मलाई थाहा छै न, साथै उ
िसमह मैले अमलदेव ठाकुरलाई िदएको छै न । मेरो
मोबाइल नं.९८५११५८४१९ र अमलदेव ठाकुरको
मोबाइल नं. ९८४५४०१४०९ बीच भएको फोनको
बेहोरा मसँग िलएको पैसा िफता िदने स ब धमा हामीबीच
कुराकानी भइरह यो । ितवादी िदनेश िसंहले गरेको
बयान झु ा हो, ब चा अपहरणमा िकन मेरो संल नता छ
भनी लेखाएको हो, जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गरी
भारत पु याई जाहेरवालासँग डेढ करोड िफरौती मागेको
छै न । म र ितवादी भा यनारायण बैठाले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानको बेहोरा ठीक हो ।
अमलदेव ठाकुरको तित बा बयानअनस
ु ार भा यनारायण
बैठाको योजनामा ब चा अपहरणको योजनामा मैले ब चा
िचनाउने, घटना घटाउने, िफरौती रकम मा ने योजना
बनाएको होइन । मेनका जैसवालको ब चा अपहरण
भएको बारेमा मलाई थाहा छै न म र भा यनारायण बैठाको
Polygraph Examination Report को स ब धमा
मलाई के ही थाहा छै न, राजु यादवलाई म िचि दन
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी मनोजकुमार बैठाले
भ परु िज ला अदालतसम गरेको बयान ।
जाहेरवाला राके श चौधरी र ितवादीम येका
िदनेश िसंहसँग िचनजान छै न, ितवादीम येका अमलदेव
ठाकुरसँग सामा य िचनजान छ, ितवादीम येका
मनोजकुमार बैठा गाउँका साला नातामा पछ । मैले
अिभयोग दाबीको कसरु अपराध गरेको छै न । दाबीको
कसरु मा मेरो कुनै संल नता नभएको हँदा िनद ष छु सफाइ
पाउँ िकटानी जाहेरीमा ब चा अपहरण गन अमलदेव
ठाकुर र िदनेशिसंह प ाउ परेपिछ मेरो नाम पोल गरेका
हन् मलाई हरी प रसर हनमु ानढोकामा के ही सावजिनक
अपराधमा प ाउ गरी यसपिछ ततु मु ामा
याएका हन् । ितवादी अमलदेव ठाकुरले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतसम गरेको बयान झु ा हो, ब चा
अपहरणको मु य योजनाकार म होइन, मलाई फसाउन
य तो बयान गरेका हन् । ितवादी िदनेश िसंहलाई म

िचि दन, िनजले मलाई फसाउन य तो बयान िनजले नै
जाननु ् । म र मनोजकुमार बैठाले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयान ठीक हो, मेरो बयानमा
भएको सिहछाप समेत मेरै हो । ९८५१०७४६८१,
९८५११७४६८१, ९८४१३१९३१३ मा मोबाइलह
मेरो हो, मेरो मोबाइल नं.९८४१३१९३१३ बाट
अमलदेव ठाकुरको मोबाइल नं.९८४५४०१४०९मा
कुराकानी पिहला एउटै पाट मा हँदा गरेको हँ, अिहले
गरेको छै न । मैले अमलदेवलाई कुनै िसम िदएको
छै न । ितवादी अमलदेव ठाकुरको तित बा बयान झु ा
हो, मैले ब चा अपहरणको योजना बनाउने, भारतबाट
छ कासमेत िझकाई भ परु हदै कलंक बाट ब चालाई
अपहरण गरी घोडासनस म पु याउने काम गरेको
छै न । िमित २०७१।३।१५ को खानतलासी मचु ु काको
बेहोरा ठीक हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
भा यनारायण बैठाले भ परु िज ला अदालतसम
गरेको बयान ।
िमित २०७१/०२/१४ गते म भारतको
झारख ड कोडारमा िथएँ । यसिदन अमलदेव ठाकुरले
मेरो मोबाइलमा फोन गरेको र मलाई अमलदेवले
राजिवराज आउनु भने, मैले िकन आउनु भ दा
अमलदेव ठाकुरले काठमाड बाट एउटा ब चा अपहरण
गरी याएको छ यो ब चा वीरग जमा एक रात राखी
इि डयामा िनजको सालो सरु े ठाकुरको घरमा राखेको
छ भने यसपिछ सरु े ले यो ब चा म राि दन भनेछन्
र अमलदेव ठाकुरले मसँग मनोज बैठा, राजु यादव
र मलाई नाम थाहा नभएक एकजना मिहलासमेत
भई काठमाड बाट ब चा अपहरण गरेर याएको छ
कसैले यो ब चा इि डयामा रा छ भने भने नेपाली
.४,००,०००।- िद छु कोही मािनस खोज भनी मलाई
फोनमा भनेपिछ भारत मिखया गाउँको राधे याम, िव म
नाम गरेको मािनस मैले अमलदेवसमेतसँग स पक
गराई िदएको हो । िनजह ले ब चा लगेर राखे । मलाई
जबरज ती फोनबाट कसम वाई राजिवराज बोलाए, म
राजिवराज गएपिछ यही ँ मलाई प ाउ ग रयो । मलाई
यो ब चा कहाँ छ िनकाल ितमीलाई छाडी िद छु भनी
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एस.िप.साहेबले भनेपिछ मैले मदन रायसँग स पक गराएँ
र मेरो इि डयाको २ क ा ज गा नै .४,००,०००।बापत पास ग रिदएपिछ नेता मदन रायसमेतका
मािनसले ब चालाई नेपाल याइिदएछन् मलाई कलैया
थनु ामा राखेको िथयो । मैले राधे याम र िव म भ ने
मािनसलाई अमलदेवसँग स पक गराएकोस म हो राजु
यादव र सरु े ठाकुरको आफ त एकजना मिहलाले
लगी ब चालाई राधे याम र िव मलाई िदएछन्, सो कुरा
राधे यामले मलाई फोनबाट भनेको हो अ मेरो भूिमका
छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िदनेशिसंह राजपतु ले
भ परु िज ला अदालतसम गरेको बयान ।
पीिडत िबटु चौधरीले बबु ा राके श चौधरीको
संर क वमा अनस
ु धानको ममा गरेको कागजलाई
समथन गरी गरेको बकप िमिसल संल न रहेको ।
अनस
ममा ितवेदन पेस
ु धानको
गन ितवेदक .ना.िन. िवण िघिमरेले मौकाको
ितवेदनलाई समथन गरी गरेको बकप िमिसल संल न
रहेको ।
अनस
ु धानमा कागज गन िवकासकुमार यादव,
मौकामा कागज गन मेनक
ु ा चौधरी र िदपक रयालसमेतले
मौकामा गरेको कागजलाई समथन गरी गरेको छु ाछु ै
गरेको बकप िमिसल संल न रहेको ।
ितवादी भा यनारायण बैठाको सा ी देवनाथ
बैठा र उपे बैठा, ितवादी अमलदेव ठाकुरको सा ी
िदनेश साद चौरसीया, ितवादी मनोजकुमार बैठाको
सा ी सवु ास बैठासमेतले गरेको छु ाछु ै बेहोराको
बकप िमिसल संल न रहेको ।
जाहेरवाला राके श चौधरीले मौकामा
हरीसम िदएको जाहेरीलाई समथन जनाई गरेको
बकप िमिसल संल न रहेको ।
िवशेष .ना.िन. राम साद पा डेले ितवादी
भा यनारायण बैठा र ितवादी मनोजकुमार बैठासमेतको
पोली ाफ ितवेदनका स ब धमा गरेको बकप िमिसल
संल न रहेको ।
ितवादीम येका भा यनारायणले िफरौती
रकम ा गन मािनस अपहरण गन सोच रा दै आएको,

जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गन र ब धक बनाई
िफरौती िलने कायको योजना बनाउने, समय र थानको
ब दोब त िमलाउने, काय िवभाजन गन, िनदशन िदने
गरेको देिखएको, मनोज बैठा िनकट पबाट उपयु
कायमा स रक रही अपहरण गरी कलंक देिख भारतस म
पु याउने कायमा य पमा संल न रहेको, िफरौती
माग गन काय गरेको देिखएकोले २ जनाभ दा बढी
यि ह िमली संगिठत पमा िफरौती िलने उ े यले
नाबालकलाई अपहरण गरेको र ब धक बनाएको
देिखएबाट िनज भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार
बैठालाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको १ र २ नं. को कसरु मा ३ नं. बमोिजम १०
वष, ऐ.महलको ७ र ९ नं. अनस
ु ार २/२ वष गरी जनही
ज मा १४(चौध) वष कै द हने र ऐ.महलको ३ नं.अनस
ु ार
जनही दईु लाख पैयाँ ज रवाना हने ठहछ । ितवादी
िदनेशिसंह राजपतु , िबटु चौधरीको अपहरण गन कायमा
भौितक पमा स रक नरहे पिन ितवादी भा यनारायण
बैठाको योजनामा सहमत भएको देिखएको, अपहरण
गरी भारतमा पु याएपिछ ब धक बनाई रा ने कायको
ब दोब ती गरी ब धक बनाई रा ने यि र थान
िमलाई िदएको देिखएकोमा अनस
ु धानको िसलिसलामा
वा तिवकता खल
ु ाई िदएकाले अनस
ु धान कायमा
सहयोग पु न गएको, अपह रत बालकलाई सकुशल
िफता गन पहल गरेकोसमेतको अव थालाई िवचार गदा
कसरु मा इ कार रहने मु य ितवादीह सरह नै सजाय
गन मनािसब नहने भएबाट अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलने महलको ३ नं.अनस
ु ार ८ वष, ऐ.महलको
७ र ९ नं. अनस
ु ार २।२ वष गरी ज मा १२(बा )
वष कै द हने र ऐ.को ३ नं. अनस
ु ार एक लाख पचास
हजार पैयाँ ज रवाना हने ठहछ । अमलदेव ठाकुरको
हकमा िवचार गदा अपहरण गरी भारत सीमास म
पु याउने, ब धक रा ने र िफरौती रकम माग गन
िवषयमा य पमा संल न रहेको देिखएकोमा िनजले
कसरु सँग स बि धत ार भदेिख अ यस मको यथाथ
िववरण खल
ु ाई अपराध अनस
ु धानमा मह वपूण भूिमका
िनवाह गरी सहयोग पु याएको, िदनेश िसंहमाफत नै
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अपह रत बालकलाई सकुशल िफता गनसमेत भूिमका
िनवाह गरेको, कसरु गरेमा प ातापको भावना य
गरेको समेतका प लाई िवचार गदा कसरु मा इ कार
रहने मु य कसरु दारह सरह नै सजाय गन उिचत
हनस ने देिखएन । अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको १० नं. अनस
ु ारको सिु वधा अमलदेवले
पाउनु पन भनी िनजको कानून यवसायीले बहसको
ममा िजिकर गनभएतफ
िवचार गदा कसरु गदागदको
ु
अव थामा सरु ाकम सम आ मसमपण गरेको अव था
नदेिखँदा उ कानूनी यव था नै आकिषत हनस ने
देिखएन । तथािप .अमलदेवको हकमा उि लिखत
अव थालाई िवचार गदा कानून ारा िनधा रत यूनतम
सजाय गनस म मनािसब हने लागेको हँदा .अमलदेव
ठाकुरलाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको ३ नं. बमोिजम ७ वष, ऐ. महलको ७ र ९
नं. बमोिजम २।२ वष गरी ज मा ११(एघार) वष कै द
र ऐ.को ३ नं. अनस
ु ार एक लाख पैयाँ ज रवाना हने
ठहछ । िफरौती रकम ितन परेको नदेिखँदा िफरौतीको
िबगोबापत ितवादीह लाई थप ज रवाना ग ररहन पन
देिखएन । ितपूितको हकमा िवचार गदा, अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १२ नं. को
कानूनी यव थाको आधारमा ितपूितबापत दईु लाख
पैयाँ ितवादीह चारैजनाबाट दामासाहीले असल
ु
गरी पीिडत िबटु चौधरीक आमा मेनक
ु ा जयसवाललाई
िझकाई भराई िदनेसमेत ठहछ । अिभयोगसाथ पेस
भएको कसरु गन कायमा योग भएको मोटरसाइकल
जफत गन भनी दाबी िलएको देिखएको, य तो सामान
जफत गनस ब धी कानूनी यव था अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलने महलमा नपाइएकोले कानून ारा
नतोिकएको काय गन निम ने हँदा बरामद भएको
मोटरसाइकल जफत गनपन
ु भ नेस मको अिभयोग
दाबी पु नस ने देिखएन भ नेसमेत भ परु िज ला
अदालतको िमित २०७१।९।२० को फै सला ।
अपहरण भएको नाबालक िबटु चौधरीले
अनस
ु धानको ममा र अदालतसम िदएको
अिभ यि समेतमा राजु अंकललाई िच दछु अ लाई

िचि दन भनी म भा यनारायण बैठाको नाम उ लेख
नगरेकोबाट म भा यनारायण बैठाको अपहरण गन
तथा िफरौती मा ने कायमा संल नता नरहेको कुरा
पिु ट भएको छ । नाबालक िबटु चौधरीलाई अपहरण
गनदेिख उ ार गन कायस मको कारवाहीमा म
पनु रावेदकको संल नता कही ँकतै नदेिखएको अव था
छ । िफरौती मा ने काम अमलदेव र िनजको सहयोगी
अ या रायले गरेको देिखएको छ । पनु रावेदकको
हकमा Call detail लाई माणको पमा हण गन
निम नेमा अमलदेव ठाकुर र जाहेरवालाबीचको
Call details लाई म भा यनारायण बैठाको िव
माणको पमा हण गरी भएको फै सला िु टपूण
छ । सहअिभयु अमलदेव ठाकुर र िदनेश िसंहको झठु ो
बयानको आधारमा तयार ग रएको जाहेरी दरखा तको
आधारमा म पनु रावेदकलाई सजाय ग रएको फै सला
ितपािदत निजर तथा कानूनी िस ा तिवपरीत
छ । अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने ज तो ग भीर
फौजदारी कसरु मा य माणिवना नै शंकाको भरमा
म पनु रावेदकलाई मु य अिभयु को पमा अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलने महलको १ र २ को कानूनी
ावधानको योगमा ग भीर कानूनी िु ट गरी सजाय
गरेको भ परु िज ला अदालतको िमित २०७१।९।२०
को फै सला म पनु रावेदकको हकमा उ टी गरी अिभयोग
दाबीबाट फुसद ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
भा यनारायण बैठाको पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको
पनु रावेदनप ।
अपहरण भएको नाबालक िबटु चौधरीले
अनस
ु धानको ममा र अदालतसम िदएको
अिभ यि समेतमा राजु अंकललाई िच दछु अ लाई
िचि दन भनी म मनोजकुमार बैठाको नाम उ लेख
नगरेकोबाट हामी मनोजकुमार बैठाको अपहरण गन
तथा िफरौती मा ने कायमा संल नता नरहेको कुरा
पिु ट भएको छ । नाबालक िबटु चौधरीलाई अपहरण
गनदेिख उ ार गन कायस मको कारवाहीमा म
पनु रावेदकको संल नता कही ँकतै नदेिखएको अव था
छ । िफरौती मा ने काम अमलदेव र िनजको मािनस
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अ या रायले गरेको देिखएको छ । पनु रावेदकको
हकमा Call detail लाई माणको पमा हण गन
निम नेमा अमलदेव ठाकुर र जाहेरवालाबीचको
Call details लाई म मनोजकुमार बैठाको िव
माणको पमा हण गरी भएको फै सला िु टपूण
छ । सहअिभयु अमलदेव ठाकुर र िदनेश िसंहको झठु ो
बयानको आधारमा तयार ग रएको जाहेरी दरखा तको
आधारमा म पनु रावेदकलाई सजाय ग रएको फै सला
ितपािदत निजर तथा कानूनी िस ा तिवपरीत छ ।
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने ज तो ग भीर
फौजदारी कसरु मा य माण िवना नै शंकाको भरमा
म पनु रावेदकलाई मु य अिभयु को पमा अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलने महलको १ र २ को कानूनी
ावधानको योगमा ग भीर कानूनी िु ट गरी सजाय
गरेको भ परु िज ला अदालतको िमित २०७१।८।२०
को फै सला म पनु रावेदकको हकमा उ टी गरी अिभयोग
दाबीबाट फुसद ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
मनोजकुमार बैठाको पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको
पनु रावेदनप ।
िमित २०७१/०२/१४ गते अपहरण भएको
बालक िबटु चौधरीलाई िमित २०७१/०२/१६
गते जाहेरवाला राके श चौधरीले बिु झसके पिछ
२०७१/०२/१७ गते परेको जाहेरी तथा िमित
२०७१/०२/२७ गते भएको बरामदी मचु ु का After
Thought रहेको वतः छलङ् ग छ । ला नै नस ने
माण लगाई भएको फै सला िु टपूण छ । कसरु सँग
स बि धत ार भदेिख अ यस मको यथाथ िववरण
खल
ु ाई अपराध अनस
ु धानमा मह वपूण भूिमका िनवाह
गरी सहयोग पु याएको र िदनेश िसंहमाफत नै अपह रत
बालकलाई सकुशल िफता गनसमेत भूिमका िनवाह
गरेको भ ने ठह याउने भ परु िज ला अदालतले
वादीको सा ीसरह मलाई िनद ष घोिषत गरी सफाइ
िदनपु नमा कसरु दार ठह याई गरेको फै सला िमलेको
छै न । म िनद ष रहेको ट छ । उसमा पिन अपराध
वीकार गन यि लाई सजाय नगनसमेत कानूनी
यव था रहेको िवपरीत ततु फै सला भएको छ । म

पनु रावेदक अपराधी नरहेकोले कसरु दार ठहराई िनणय
गन िम दैन । कुनै पिन माणको रोहमा म कसरु दार
रहेको पिु ट भएको छै न । मलाई कसरु दार ठह याई गरेको
सजाय सबदु माणिवपरीत िु टपूण हँदा उ फै सला
बदर गरी म पनु रावेदकलाई िनद ष घोिषत ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी अमलदेव ठाकुरको
पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदनप ।
ितवादी अमलदेव ठाकुरले मौकामा बयान गदा
िमित २०७१/०२/१४ गते साँझ १६.०० बजेको समयमा
म, मनोजकुमार बैठा भ परु सूयिवनायक ि थतमा गई
राजु यादवले जाहेरवालाको छोरालाई च लेट खवु ाउँदै
घरबाट बािहर याएपिछ मेरो आ नै नाममा रहेको बा.३
प. ७४८५ नं. को िहरो हो डा मोटरसाइकलमा म आफै ँ ले
चलाई राजु यादवलाई मोटरसाइकल पछािड र ब चालाई
बीचमा राखी जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गरी
ब धक बनाई िफरौती मा ने उ े यले अपहरण गरेका ह
भनी बयान गरेको देिख छ । अपह रत बालक िबटुकुमार
चौधरीले अदालतमा आई बकप गदा राजु अंकलले
च लेट िदई िपिपया (मोटरसाइकल) मा चढाई लगेको
भनी बकप का ममा लेखाई िदएकोले बा.३ प. ७४८५
नं. को िहरो हो डा मोटरसाइकल वारदातमा योग
भएको पिु ट भएको छ । कसरु ज य स पि तथा साधन
(रो का, िनय ण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११
बमोिजम चिलत कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन कसरु बाट ा स पि वा कसरु सँग स बि धत
साधन कसरु दार वा अ य जनु सक
ु ै यि सँग रहे भएको
भए तापिन जफत हनेछ भनी प ट यव था गरेको
छ । वारदातमा योग भएको बा.३ प. ७४८५ नं. को
िहरो हो डा मोटरसाइकल जफत नगरी भएको भ परु
िज ला अदालतको फै सला िु टपूण हँदा अिभयोग
मागदाबीबमोिजम मोटरसाइकल जफत ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादी भा यनारायण बैठा अदालतमा
समेत आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
देिखएको अव थामा के वल सहअिभयु ह को
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पोलको आधारमा मा िनजलाई समेत सजाय गन
गरी सु भ परु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा
छलफलका लािग अ.बं. २०२ नं. एवं पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ को योजनाथ वादी
नेपाल सरकार पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय,
पाटनलाई छलफल पेसीको सूचना िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२।४।२६ मा भएको आदेश ।
यसमा यसै मु ाका ितवादीह बाट पन
आएको ०७१–CS-१५९५, ०७१–CS-१५९६
र ०७१–CS-१७२४ का पनु रावेदनप ह मा
िवप ी िझकाउने आदेश भइसके को स दभमा नेपाल
सरकारको तफबाट पन आएको ततु पनु रावेदनप
पिन ती मु ाह सँग अ तर भावी हँदा मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ को योजनाथ थनु ामा रहेका
ितवादीह लाई सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।७।१५ मा
भएको आदेश ।
ितवादीह
भा यनारायण बैठा र
मनोजकुमार बैठालाई जनही ज मा चौध वष कै द र
२,००,०००।– (दईु लाख) ज रवाना हने तथा बरामद
भएको मोटरसाइकल जफत नहने गरी भएको सु
भ परु िज ला अदालतको िमित २०७१।९।२० को
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
ितवादीह भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठालाई
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको ३ नं. बमोिजम
आठ वष कै द, सोही महलको ७ र ९ नं. बमोिजम
मशः दईु दईु वष थप कै द गरी ज मा जनही बा वष
कै द र सोही महलको ३ नं. अनस
ु ार जनही ज रवाना
.१,५०,०००।–(एकलाख पचास हजार) हने र बरामद
भएको मोटरसाइकल जफत हने तथा अ मा सु
िज ला अदालतको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक
ितवादीह भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठा र

अमलदेव ठाकुरको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन भ ने
बेहोराको िमित २०७२/०८/२० को पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला ।
जाहेरवालाले जाहेरीमा मेरो नामस म उ लेख
गरेका रहेछन् । सो जाहेरीमा मेरो के , क तो संल नता
िथयो भ ने खल
ु ाउन सके का छै नन् जसले गदा मेरो
िनद िषता पिु भएकै छ । जाहेरी आफै ँमा माण
होइन । जाहेरी सूचनास म हो । सो सूचनालाई पु ट् याइँ
गन वत आधार र माण नभएमा सोलाई माणको
पमा हण गन िम दैन । यसमा पिन अपहरण भएको
भिनएको नाबालक िबटु चौधरीसमेतले अनस
ु धानको
ममा र अदालतसम गरेको बकप मा राजु अंकललाई
िच दछु अ लाई िच दैन भनी म पनु रावेदकको नामसमेत
उ लेख गन सके का छै नन् । त य कानून र स मािनत
सव च अदालतबाट ितपािदत निजरसमेतको
आधारमा म पनु रावेदकलाई हराउने गरी भएको फै सला
माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ मल
ु क
ु ऐन,
शरीर ब धक तथा अपहरणको महलको ३, ७, ९ को
या या मक िु ट रहेको र फौजदारी यायको मा य
िस ा तको समेत िवपरीत भएकोले सु भ परु िज ला
अदालतबाट िमित २०७१/९/२० को फै सला के ही
उ टी गरी र बाँक सदर गरी िमित २०७२/०८/२० मा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला उ टी गरी
म पनु रावेदकलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक भा य नारायण बैठाको
यस अदालतमा दता हन आएको पनु रावेदनप ।
म पनु रावेदकको अपहरण गन तथा िफरौती
मा ने कायमा य पमा संल नता रहेको कुरा कुनै
पिन वत माणबाट पिु ट भएको छै न । अपहरण गन
कायमा योग भएको मोटरसाइकल अमलदेव ठाकुरको
भएको अनस
ु धानबाट देिखएको छ । नाबालकलाई
अपहरण गन तथा भारत पु याउने कायमा म पनु रावेदकको
संल नता रहेको कुरा कुनै माणबाट पिु भएको
छै न । र नाबालकले पिन मेरो नाम उ लेख गन सके को
पाइँदैन । िदनेश िसंहको झु ा भनाइको आधारमा
तयार ग रएको जाहेरी दरखा तको आधारमा म
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
पनु रावेदकलाई सु भ परु िज ला अदालतबाट
िमित २०७१/९/२०को फै सला के ही उ टी गरी र
बाँक सदर गरी िमित २०७२/०८/२० मा पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला उ टी गरी म
पनु रावेदकलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक मनोजकुमार बैठाको
यस अदालतमा दता हन आएको पनु रावेदनप ।
ततु मु ामा कुन ितवादीको के कसरु
गरेको हो भनी कसरु को मा ा िनधारण ग रएको अव था
छै न । फौजदारी यायको िस ा तअनस
ु ार ितवादीको
कसरु को मा ा हेररे मा सोबमोिजम द ड सजाय गनपन
ु
हो । म पनु रावेदक अमलदेव ठाकुर कसरु मा सािबती
भई बयान गरेपिन मेरो कसरु को मा ालाई हेन हो भने
अपह रत भएको बालकलाई अपहरण गदाको समयदेिख
अपहरण मु भई यान बचाएको र आफ तको िज मा
लगाएको अव थास म आइपु दा म पनु रावेदकको कसरु
शू यतामा प रणत हन आउँदछ तसथ, म पनु रावेदकलाई
सु भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०७१/९/२०
को फै सला सदर गरी िमित २०७२/०८/२० मा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला उ टी गरी
म पनु रावेदकलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक अमलदेव ठाकुरको यस
अदालतमा दता हन आएको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा आजको
दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु
मु ाको पनु रावेदनसिहतको सु तथा रेकड िमिसल
अ ययन गरी पनु रावेदक भा यनारायण र मनोजकुमार
बैठाको तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् व र ठ
अिधव ा ी ह र साद फुयाल, िव ान् अिधव ाह
ी अ बर राउत, ी िटकाराम भ राई, ी िमलन राई,
ी के दार साद दाहल, ी महे वर े , ी राजे वर
ितवारी, र ी नारायण झासमेतले र पनु रावेदक अमलदेव
ठाकुरको तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् अिधव ा
ी भाकर खनालले पनु रावेदक ितवादीह ले मल
ु क
ु
ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको
१ र २ नं. अनस
ु ारको काय नगरेको अव था छ । ऐ.

महलको ४ नं. बमोिजमको कसरु गरेको अव थामा ऐ.
महलको ७ र ९ नं. बमोिजम सजाय गरेको िमलेन तसथ,
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०८/२० मा
भएको फै सला उ टी गरी पनु रावेदक / ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई याय ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
उपयु बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसलसमेत
अ ययन गरी िवचार गदा, पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२/८/२० मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न?
तथा परु ावेदक / ितवादीह को अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदलाई पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न स छ,
स दैन? सो स ब धमा िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, यसमा
ितवादीह भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठा,
िदनेश िसंह राजपतु , अमलदेव ठाकुरसमेत हाल फरार
रहेका राधे याम मिु खया, सरु े ठाकुर, अ या राय,
राजु यादव, भारतीय छ का र एक जना लेिडजसमेतको
य संल नतामा संगिठत पमा भा यनारायण बैठाको
योजनाबमोिजम जाहेरवालाको नाबालक छोरा िबटुकुमार
चौधरीलाई अपहरण गरी भारतमा लगी ब धक बनाई
िफरौती मागेको र िफरौती रकम बझ
ु ाउन नपाउँदै
बालकको सकुशल उ ार ग रएको पिु ट भएकोले िव
ख डका ितवादीह को उ काय मल
ु क
ु ऐन, अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १ र २ नं.
िवपरीतको कसरु भएकोले िनज ितवादीह लाई सोही
महलको ३ नं. बमोिजम सजाय गरी सोही महलको ७ र
९ नं. बमोिजम थप सजायसमेत हन र जाहेरवाला तथा
पीिडत बालकलाई पु न गएको शारी रक तथा मानिसक
ितको िवचार गरी सोही महलको १२ नं. बमोिजम
ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउन र वारदातमा योग
भएका बरामिदत सामानह र बा.३ प. ७४८५ नं. को
मोटसाइकलसमेत जफत ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी
रहेकोमा ितवादीह भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार
बैठालाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको १ र २ नं. को कसरु मा ३ नं. बमोिजम १० वष
कै द, ऐ. महलको ७ र ९ नं. अनस
ु ार २।२ वष गरी जनही
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ज मा १४(चौध) वष कै द हने र ऐ. महलको ३ नं.अनस
ु ार
जनही दईु लाख पैयाँ ज रवाना हने ठहछ, ितवादी
िदनेशिसंह राजपतु लाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको ३ नं. अनस
ु ार ८ वष कै द, ऐ. महलको
७ र ९ नं. अनस
ु ार २।२ वष गरी ज मा १२(बा ) वष
कै द हने र ऐ.को ३ नं.अनस
ु ार एकलाख पचास हजार
पैयाँ ज रवाना हने ठहछ, अमलदेव ठाकुरलाई
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ३
नं. बमोिजम ७(सात) वष कै द, ऐ. महलको ७ र ९ नं.
बमोिजम २।२ वष गरी ज मा ११ (एघार) वष कै द र ऐ.
को ३ नं. अनस
ु ार एक लाख पैयाँ ज रवाना हने ठहछ ।
ितपूितको हकमा िवचार गदा, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको महलको १२ नं. को कानूनी यव थाको
आधारमा ितपूितबापत दईु लाख पैयाँ ितवादीह
चारैजनाबाट दामासाहीले असल
ु गरी पीिडत िबटु
चौधरीक आमा मेनक
ा
जयसवाललाई
िझकाई भराई
ु
िदनेसमेत ठहछ, अिभयोगसाथ पेस भएको कसरु गन
कायमा योग भएको मोटरसाइकल जफत गन भनी दाबी
िलएको देिखएको, य तो सामान जफत गनस ब धी
कानूनी यव था अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने
महलमा नपाइएकोले कानून ारा नतोिकएको काय गन
निम ने हँदा बरामद भएको मोटरसाइकल जफत गनपन
ु
भ नेस मको अिभयोग दाबी पु नस ने देिखएन भनी
भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०७१/९/२० मा
भएको फै सलाउपर ितवादीह भा यनारायण बैठा,
मनोजकुमार बैठा र अमलदेव ठाकुर तथा वादी नेपाल
सरकारको त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनमा
पनु रावेदन परी ितवादीह भा यनारायण बैठा र
मनोजकुमार बैठालाई जनही ज मा १४(चौध) वष
कै द र . दईु लाख ज रवाना हने र बरामद भएको
मोटरसाइकल जफत नहने गरी भएको सु भ परु
िज ला अदालतको िमित २०७१/०९/२० मा भएको
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
ितवादीह भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठालाई
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको ३ नं. बमोिजम ८(आठ) वष कै द र सोही

महलको ७ र ९ नं. बमोिजम मशः दईु -दईु वष गरी
ज मा जनही १२(बा ) वष कै द र सोही महलको ३ नं.
अनस
ु ार जनही ज रवाना . १,५०,००० (एक लाख
पचास हजार) हने र बरामद भएको मोटरसाइकल जफत
हने तथा अ मा सु भ परु िज ला अदालतबाट
िमित २०७१/०९/२० मा भएको फै सला सदर हने
ठह याई त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२/०८/२० मा भएको फै सलाउपर पनु रावेदक
/ ितवादीह भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठा
र अमलदेव ठाकुरको यस अदालतमा पनु रावेदन परी
िनणयाथ पेस हन आएको देिखयो ।
३. यसैगरी कसरु सँग स बि धत ार भदेिख
अ यस मको यथाथ िववरण खल
ु ाई अपराध
अनस
ु धानमा मह वपूण भूिमका िनवाह गरी सहयोग
पु याएको र िदनेश िसंहमाफत नै अपह रत बालकलाई
सकुशल िफता गनसमेत भूिमका िनवाह गरेको भ ने
ठह याउने भ परु िज ला अदालतले वादीको सा ीसरह
मलाई िनद ष घोिषत गरी सफाइ िदनपु नमा कसरु दार
ठह याई गरेको फै सला िमलेको छै न, म पनु रावेदक
अपराधी नरहेको, कुनै पिन माणको रोहमा म कसरु दार
रहेको पिु ट नभएकोमा मलाई कसरु दार ठह याई गरेको
सजाय सबदु माणिवपरीत िु टपूण हँदा उ फै सला
बदर गरी म पनु रावेदकलाई िनद ष घोिषत गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी
अमलदेव ठाकुरको मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिखयो ।
४. पनु रावेदक / ितवादीम ये अमलदेव
ठाकुरको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा,
ितवादी अमलदेव ठाकुरले सु अनस
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम बयान गदा, कलैयामा फिनचर
पसल गरी बसेकोमा भा यनारायण बैठाले काम छ भनी
काठमाड बोलाई बाने रमा रहेको मनोजको कवाडी
पसलमा ज मा भएपिछ भा यनारायण बैठाले राके श
चौधरीसँग धेरै पैसा भएकोले उसको छोरालाई अपहरण
गन योजनाबमोिजम राके श चोधरीको कवाडी पसलमा
काम गन राजु यादवमाफत ब चा अपहरण गरी मेरो
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बा. ३ प. ७४८५ नं.को मोटरसाइकलमा राखी कलंक
पु याई, यहाँबाट पूवको गाडीमा राखी पथलैया पगु ी
पथलैयाबाट कमा राखी वीरग ज पु याई वीरग जबाट
ट् या पोमाफत र सौल र र सौलबाट जीप चढी
घोडासनस म पु याउन ब चा लैजाने योजनाकार मनोज
बैठा भएकोले मैले सजाय पाउने होइन, ब चा िदन म,
राजु यादव, मनोजकुमार बैठा र एउटा भारतीय छ का
गएका िथय , मेरो मोबाइल नं.९८४५४०१४२९ र
भा यनारायण बैठाको मोबाइल नं.९८१३७०६५१३ हो
साथै अ ३ वटा िसम अपहरणमा योग गन भनी मनोज
बैठाले िदएका हन्, खानतलासी मचु ु कामा उ लेख
भएका िसम, मोबाइल मेरो साथबाट बरामद भएकोमा
उ िसम मोबाइल भा यनारायणले िदनेश िसंहलाई िदन
भनी िदएका हन् मेरो मोबाइल नं. ९८१३७०६५१३ बाट
अ या रायले िफरौती माग गरी उ िसम काडह मलाई
छाडेकोले मसँगबाट बरामद भएको हो, ब चा अपहरणका
योजनाकार भा यनारायण, मनोज बैठा, मेरो, राजु यादव
र भारतीय छ काको संल नता छ, मनोज बैठाले कोसँग
पैसा ट न छ भनी प ा लगाउने, भा यनारायण बैठाले
अपहरणको योजना बनाउने, िदनेश िसंहले आव यक
हातहितयारको यव था िमलाउने र अपहरण गरेको
ब चा घोडासनबाट िज मा िलने काम गदथे । मैले गरेको
तित बा बयानको बेहोरा ठीक हो, दाबीका िसमह मबाट
नै बरामद भएका हन्, ब चाको फोटो िखची मलाई िदनेश
िसंहले एक मिहलामाफत घोडासनस म पठाएकोमा
मैले आ नो मोबाइलमा उ मेमोरी राखेको अव थामा
प ाउ ग रएको हो, भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार
बैठासँग मेरो कुनै रसइवी, झैझगडा नभई मैले रसले
िनजह को नाम पोल गरी बयान गरेको होइन भनी र िमित
२०७१।०२।१४ गते साँझ १६.०० बजेको समयमा म,
मनोजकुमार बैठा भ परु सूयिवनायक ि थत घरमा गई
राजु यादवले जाहेरवालाको छोरालाई च लेट खवु ाउँदै
घरबाट बािहर याएपिछ मेरो आ नै नाममा रहेको बा. ३
प. ७४८५ नं. को िहरो हो डा मोटरसाइकलमा म आफै ँ ले
चलाई राजु यादवलाई मोटरसाइकल पछािड र ब चालाई
बीचमा राखी जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गरी

ब धक बनाई िफरौती मा ने उ े यले अपहरण गरी हामी
३ जनाले कलंक लगी सो थानबाट म, मनोजकुमार
बैठा, राजु यादव र इि डयन छ का गरी ४ जना िमली
जाहेरवालाको छोरालाई पूव धरान जाने गाडीमा चढाई
पथलैया पगु ी सो थानबाट कमा बसी वीरग ज हँदै
टे पोमा र सौल लगी यहाँबाट रे वे टेसन हँदै जीपबाट
इि डयाको घोडासन पु याई राजु यादवले जाहेरवालाको
छोरालाई िलएर बसेका िथए, मनोजकुमार बैठा दईु तीन
िदनपिछ काठमाड आएको िथयो, िबटु चौधरीलाई
अपहरण गरी ब धक बनाई िनजको अिभभावकलाई
िफरौती रकम मा दा ९८१३७०६५१३ एनसेलको
िसम योग गरी म र अ या राय यादवसँगै बसी िफरौती
रकम .१,५०,००,०००।– (एक करोड पचास लाख)
मागेका ह भनी आरोिपत कसरु मा पूण पमा सािबत भई
अनस
ु धान अधकारीसम तित बा बयानसमेत गरेको
देिख छ ।
५. यी ितवादी अमलदेव ठाकुरले मौकामा
अनस
ु धान अिधकारी तथा सु अदालतसम
आरोिपत कसरु मा पूण पमा सािबत भई गरेको बयान,
अका सह ितवादी िदनेश िसंह राजपतु ले अनस
ु धान
अिधकारी तथा सु अदालतसम कसरु मा सािबत भई
गरेको बयानलाई जाहेरवाला राके श चौधरीको जाहेरी
दरखा तको बेहोरा तथा मौकामा गरेको कागजलाई
समिथत हने गरी िनजले सु अदालतमा ग रिदएको
बकप , बिु झएका मािनसह िदपक रयालसमेतले
मौकामा गरेको घटना िववरण कागजलाई समिथत हने
गरी सु अदालतमा ग रिदएको बकप समेतबाट यी
ितवादी अमलदेव ठाकुरले संगिठत पमा जाहेरवालाको
नाबालक छोरा िबटु चौधरीलाई अपहरण गरी भारतस म
पु याई नेपाल हरी ारा सकुशल उ ार गरेको पिु ट हन
आएको देिखँदा यी ितवादी अमलदेव ठाकुरले मल
ु क
ु
ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको
१ र २ नं. िवपरीत कसरु अपराध गरेको देिखन आयो ।
६. िनज ितवादी अमलदेव ठाकुरले मलाई
सजाय गरेको िमलेन भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरतफ
हेदा, मल
ु क
ु ऐन, शरीर अपहरण गन तथा शरीर ब धक
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िलनेको महलको ३ नं. मा, कसैलाई ...छुटकारा रकम
(िफरौती) िलने वा शरीर ब धकमा िलइएको यि वा
िनजको हकवालाको धन स पि ा गन, यवसाय
समपण गराउने वा चिलत कानूनबमोिजम कसुर हने
अ य कुनै काम गन लगाउने उ े यले यस महलको
१ वा २ नं. बमोिजम अपहरण गरेमा वा शरीर ब धक
िलएमा सो गन गराउने यि लाई सात वषदेिख प
वषस म कै द र पचास हजार पैयाँदेिख दुई लाख
पैयाँस म ज रवाना ह छ....भ ने कानूनी यव था
रहेको देिख छ । उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार िनज
ितवादी अमलदेव ठाकुरले सोही महलको १ वा २ नं.
बमोिजम नाबालक िबटु चौधरीलाई अपहरण गरी शरीर
ब धक बनाएको कुरामा सािबत भई बयान गरेकोमा सो
बयानलाई सह ितवादी िदनेश िसंहको बयानसमेतले
पिु ट गरेको देिखएबाट िनज ितवादी अमलदेव
ठाकुरलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदनस ने अव था
देिखएन साथै िनजलाई कानूनले हनस ने यूनतम
सजाय मा सु िज ला अदालत तथा पनु रावेदन
अदालतबाट भएको पाइ छ । तसथ आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदलाई वा कम सजाय ग रपाउँ भ ने िनजको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
७. अतः ितवादी अमलदेव ठाकुरले गरेको
सािबती बयान, जाहेवाला एवं पीिडतको बकप र
बिु झएका मािथ उि लिखत यि ह को बकप बाट
ितवादी अमलदेव ठाकुरले पीिडतलाई अपहरण गरी
शरीरब धक बनाउनमा संल न रहेको पिु हन आएको
देिखँदा िनज ितवादी अमलदेव ठाकुरलाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ३
नं. बमोिजम ७(सात) वष कै द तथा ऐ. महलको ७ र ९
नं. बमोिजम २/२ वष गरी ज मा ११(एघार) वष कै द
र ऐ.को ३ नं. अनस
ु ार . १,००,०००।– (एक लाख)
ज रवाना हने ठह याई सु भ परु िज ला अदालतबाट
िमित २०७१/०९/२० मा भएको फै सला सदर हने
ठह याई र बरामद भएको बा.३ प. ७४८५ नं. को िहरो
हो डा मोटर साइकलको हकमा सु भ परु िज ला
अदालतबाट जफत नहने भनी भएको फै सला के ही उ टी

भई उ मोटरसाइकल जफत हने ठह याई त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०८/२० मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था
देिखएन ।
८. अ य ितवादीह भा यनारायण बैठा र
मनोजकुमार बैठाको हकमा िवचार गदा, सहअिभयु ह
अमलदेव ठाकुर र िदनेश िसंहको झठु ो बयानको
आधारमा अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने ज तो
ग भीर फौजदारी कसरु मा य माणिवना शंकाको
भरमा हामी पनु रावेदक / ितवादीह लाई मु य
अिभयु को पमा अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको १ र २ नं. को कानूनी ावधानको
योगमा ग भीर कानूनी िु ट गरी सजाय गरेको भ परु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही उ टी गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला बदर गरी
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ ने पनु रावेदक
/ ितवादीह भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठाको
मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखयो ।
९. िनज
ितवादीह
भा यनारायण
बैठा र मनोजकुमार बैठाले अनस
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम बयान गदा अिभयोग दाबीको
कसरु गरेकोमा इ कार रही बयान गरेको पाइ छ ।
सह ितवादी िदनेश िसंह राजपतु ले मौकामा अनस
ु धान
अिधकारी तथा सु अदालतसम बयान गदा, िमित
२०७१/०२/१४ गते म भारतको कोडार भ ने ठाउँमा
िथएँ । साँझको समयमा अमलदेव ठाकुरले िनजको
मोवाईलबाट मलाई फोन गरी हामीले ब चा अपहरण
गरी िलएर आइसके का छ , ब चा रा ने यव था
गनपु यो भनी फोन गरेको हँदा मैले अमलदेव ठाकुरलाई
फोन गरी भारतको घोडासनदेिख छे उमा रहेको मवाही
ाममा रहेको सरु े ठाकुरकोमा पु याइिदनु भने । राजु
यादवले अपह रत ब चा िबटुकुमार चौधरीलाई छोडी
आयो । यसको भोिलप ट सरु े ठाकुरले ब चा रा न
सि दन अ तै यव था गर भनेको हँदा उ थानमा
रहेको राधे याम मिु खयाको घरमा एक मिहनाको ४
लाख नेपाली पयाँ िदने गरी उ ब चा राखेको

571

नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
हो । म, भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठा, अमलदेव
ठाकुरसमेतका जाहेरीमा उि लिखत ितवादीह भई
जाहेरवालाको छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई अपहरण
गरी भारतमा लगी ब धक बनाई िफरौती रकम मा ने
उ े यले अपहरण गरी लगेका ह । अमलदेव ठाकुर र
मनोजकुमार बैठासमेतले जाहेरवालाको मोबाइल नं.
मा फोन गरी डेढ करोड रकम िफरौती मागेका िथए ।
उ रकम िलन नपाउँदै घटनामा संल न यि ह
हरी ारा प ाउ परेको हो भनी बयान गरेको पाइ छ
भने िनजले सु अदालतमा अमलदेव ठाकुरले मेरो
मोबाइलमा फोन गरेको र मलाई अमलदेवले राजिवराज
आउनु भने, मैले िकन आउनु भ दा अमलदेव ठाकुरले
काठमाड बाट एउटा ब चा अपहरण गरी याएको छ
यो ब चा वीरग जमा एक रात राखी इि डयामा िनजको
सालो सरु े ठाकुरको घरमा राखेको छ भने, यसपिछ
सरु े ले यो ब चा म राि दन भनेछन् र अमलदेव
ठाकुरले मसँग मनोज बैठा, राजु यादव र मलाई नाम थाहा
नभएक एक जना मिहलासमेत भई काठमाड बाट ब चा
अपहरण गरेर याएको छ कसैले यो ब चा इि डयामा
रा छ भने नेपाली .४,००,०००।- िद छु कोही मािनस
खोज भनी मलाई फोनमा भनेपिछ भारत मिखया गाउँको
राधे याम, िव म नाम गरेका मािनसह लाई मैले
अमलदेवसमेतसँग स पक गराई िदएको हो, िनजह ले
ब चा लगेर राखे, मलाई जबरज ती फोनबाट कसम
वाई राजिवराज बोलाए । म राजिवराज गएपिछ यही ँ
मलाई प ाउ ग रयो, मलाई यो ब चा कहाँ छ िनकाल
ितमीलाई छािडिद छु भनी एस.िप. साहेबले भनेपिछ
मैले मदन रायसँग स पक गराएँ र मेरो इि डयाको २
क ा ज गा नै .४,००,०००।- बापत पास ग रिदएपिछ
नेता मदन रायसमेतका मािनसले ब चालाई नेपाल
याई िदएछन्, मलाई कलैया थनु ामा राखेको िथयो,
मैले राधे याम र िव म भ ने मािनसलाई अमलदेवसँग
स पक गराएको स म हो । राजु यादव र सरु े ठाकुरको
आफ त एकजना मिहलाले लगी ब चालाई राधे याम र
िव मलाई िदएछन्, सो कुरा राधे यामले मलाई फोनबाट
भनेको हो । अ मेरो भूिमका छै न भनी आरोिपत कसरु मा

सािबत भई बयान गरेको देिख छ ।
१०. ितवादी अमलदेव ठाकुरले सु
अदालतसम कलैयामा फिनचर पसल गरी बसेकोमा
भा यनारायण बैठाले काम छ भनी काठमाड बोलाई
बाने रमा रहेको मनोजको कवाडी पसलमा ज मा
भएपिछ भा यनारायण बैठाले राके श चौधरीसँग धेरै पैसा
भएकोले उसको छोरालाई अपहरण गन योजनाबमोिजम
राके श चौधरीको कवाडी पसलमा काम गन राजु
यादवमाफत ब चा अपहरण गरी मेरो बा. ३ प. ७४८५
नं. को मोटरसाइकलमा राखी कलंक पु याई, यहाँबाट
पूवको गाडीमा राखी पथलैया पगु ी पथलैयाबाट कमा
राखी वीरग ज पु याई वीरग जबाट ट् या पोमाफत
र सौल र र सौलबाट िजप चढी घोडासनस म
पु याउन ब चा लैजाने योजनाकार मनोज बैठा भएकोले
मैले सजाय पाउने होइन, ब चा िदन म, राजु यादव,
मनोजकुमार बैठा र एउटा भारतीय छ का गएका िथय ,
मेरो मोबाइल नं. ९८४५४०१४२९ र भा यनारायण
बैठाको मोबाइल नं. ९८१३७०६५१३ हो साथै अ
३ वटा िसम अपहरणमा योग गन भनी मनोज बैठाले
िदएका हन्, खानतलासी मचु ु कामा उ लेख भएका
िसम, मोबाइल मेरो साथबाट बरामद भएकोमा उ िसम
मोबाइल भा यनारायणले िदनेश िसंहलाई िदन भनी
िदएका हन् मेरो मोबाइल नं. ९८१३७०६५१३ बाट
अ या रायले िफरौती माग गरी उ िसम काडह मलाई
छाडेकोले मसँगबाट बरामद भएको हो, ब चा अपहरणका
योजनाकार भा यनारायण, मनोज बैठा, मेरो, राजु यादव
र भारतीय छ काको संल नता छ, मनोज बैठाले कोसँग
पैसा ट न छ भनी प ा लगाउने, भा यनारायण बैठाले
अपहरणको योजना बनाउने, िदनेश िसंहले आव यक
हातहितयारको यव था िमलाउने र अपहरण गरेको
ब चा घोडासनबाट िज मा िलने काम गदथे । मैले गरेको
तित बा बयानको बेहोरा ठीक हो, दाबीका िसमह
मबाट नै बरामद भएका हन्, ब चाको फोटो िखची
मलाई िदनेश िसंहले एक मिहलामाफत घोडासनस म
पठाएकोमा मैले आ नो मोबाइलमा उ मेमोरी राखेको
अव थामा प ाउ ग रएको हो, भा यनारायण बैठा,
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९९८० - भा यनारायण बैठासमेत िव. नेपाल सरकार
मनोजकुमार बैठासँग मेरो कुनै रसइवी, झैझगडा नभई
मैले रसले िनजह को नाम पोल गरी बयान गरेको
होइन भनी आरोिपत कसरु मा सािबत भई अनस
ु धान
अिधकारीसम तित बा बयानसमेत गरेको देिख छ ।
११. िज ला सरकारी विकल कायालय
भ परु को च.नं. ६२४, िमित २०७१।९।११ को
प साथ संल न ितवादी मनोजकुमार बैठाको
पोिल ाफ परी ण ितवेदनमा उि लिखत इएसएस
रपोिटङ (ESS Reporting) को नेपाली पा तरणमा
Emporical Scoring System बाट िनजको डाटा
िव ेषण गरेर हेदा १७ न बर आउँछ, जनु यि झठु
बोलेको पिु ट हने आव यक पन अंक–४ हो, उ
अंकलाई अ फा यालस
ु गँ दाँजेर हेदा (a=0.5) िनज
यि साँचो बोलेको हनस ने स भावना ०.१ ितशत
(०.००१) मा देिख छ, यसकारण िनज यि को
पोिल ाफ गदा सोिधएको मा उ र िदँदा िनज यि
झटु बोलेको कुरा पिु ट हन आउँछ” भ ने र ितवादी
भा यनारायण बैठाको पोिल ाफ परी ण ितवेदनमा
उि लिखत इएसएस रपोिटङ (ESS Reporting) को
नेपाली पा तरणमा Emporical Scoring System
बाट िनजको डाटा िव ेषण गरेर हेदा–४ न बर आउँछ,
जनु यि झटु बोलेको पिु ट हन आव यक पन अंक–
४ हो । उ अंकलाई अ फाको यालस
ु गँ दाँजेर हेदा
(a=०.५) िनज यि साँचो बोलेको हनस ने स भावना
४.३ ितशत (०.०४३) मा देिख छ । यसकारण िनज
यि को पोिल ाफ गदा सोिधएको मा उ र िदँदा
िनज यि झटु बोलेको कुरा पिु ट हन आउँछ” भ ने
पोिल ाफ परी ण ितवेदन रहेको देिख छ ।
१२. पोिल ाफ परी ण गरी राय िदने
िवशेष
.ना.िन. राम साद पा डेले Polygraph
testing मािनसको शरीरमा आउने मनोशारी रक
प रवतनह लाई िविभ न उपकरणको मा यमबाट
रेकड गरेर गिणतीय िहसाबमा मापन गरी हेन सिकने
िविध हो, यसको िवकास अमे रकाबाट क रब २००
वष अगािडदेिख रसच गद आएर िवगत १०० वषदेिख
योगमा आइराखेको िविध हो, सन् २०१४ जनु २५

मा ितवादी भा यनारायण बैठाको परी ण गरी जनु
२६ मा ितवेदन भएको पोिल ाफ रपोट तयार गरी
मैले सहीछाप गरेको हो, घटनाको पोिल ाफ परी ण
गदा घटनाका स ब धमा ३ वटा ह सोिधएको
िथयो, तीनवटै मा िनज ितवादीले िथएन भ ने
जवाफ िदनभु एको िथयो, बालक भ नाले कसलाई
भिनएको हो भ ने कुरा ट् याइएको समेत िथयो, िनज
ितवादीले िथएन भनी िदएको जवाफ पोिल ाफ जाँच
गरी हेदा झटु बोलेको देिखएको िथयो, कसरु को िवषयमा
िनजलाई जानकारी भएको कुरा के ही न के ही पोिल ाफ
जाँचकतालाई लक
ु ाई राखेका छन् भ ने पिु ट ह छ भनी
बकप गरेको देिखन आउँछ ।
१३. पोिल ाफ परी ण प ितबाट परी ण
गरी िन के को िन कष (Finding) लाई अनस
ु धान,
तहिककातको ममा संकिलत माणबाट समिथत
गरेको अव थामा य तो पोिल ाफ परी ण प ितबाट
परी ण गरी िन के को िन कष एवं रायलाई माणको
पमा ा गन सिकने ह छ । यथाथमा पोिल ाफ
परी ण प ितअनस
ु ार परी ण गरी ततु भएको राय
अ य माणह बाट समिथत भएमा वा य तो राय अ य
माणसँग तादा यतापूण भएमा माणमा िलने कुरालाई
अंगीकार ग रएको पाइ छ ।
१४. ितवादीह
भा यनारायण बैठा
र मनोजकुमार बैठाको हकमा सह ितवादीह
अमलदेव ठाकुर र िदनेश िसंह राजपतु को भनाइलाई
नै मु य माणको पमा रहेको देिखएको छ । यसरी
सहअिभयु को पोललाई अ य वत माणले समथन
गरेको छ, छै न? सो स ब धमा िवचार गदा, ितवादी
अमलदेव ठाकुरले अनस
ु धान अिधकारी तथा सु
अदालतसम बयान गदा ितवादी भा यनारायण
बैठाको योजनाअनस
ु ार मनोजकुमार बैठा र आफूसमेत
भई ब चा अपहरण गरी भारतस म पु याएको भनी िनज
ितवादीह सँग कुनै रसइवी, लेनदेन, झैझगडा नभएको,
िनजह लाई फसाउनु पन कुनै कारण नभएको, भनी
उ लेख भएको देिख छ । अका ितवादी िदनेश िसहंको
भनाइलाई ितवादीह भा यनारायण र मनोजकुमार
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बैठाले अ यथा हो भनी भ न सिकरहेको अव था
देिखँदैन । यस ि थितमा ितवादीह अमलदेव ठाकुर
र िदनेश िसंहको भनाइह झु ा हन्, भा यनारायण बैठा
र मनोजकुमार बैठालाई फसाउने िनयतले पोल गरेका
हन भनी भ न सिकने कुनै ठोस आधार िव मानता
रहेको देिखन आएको पाइँदनै । य तो आधार र कारण
नदेिखएको अव थामा ितवादीह अमलदेव ठाकुर र
िदनेश िसहंको भनाइह वा तिवक आधारमा रहेको
मा नपु न देिखन आउँछ । ितवादीह भा यनारायण
बैठाले र मनोजकुमार बैठाले िदएको िसमकाडह
ितवादी अमलदेव ठाकुरको साथबाट बरामद हन,ु
ितवादी अमलदेव ठाकुर र ितवादी मनोजकुमार
बैठाबीच त कालीन वारदातपिछको समयमा फोन
स पक हने गरेको Call Details बाट देिखनु ज ता
आधार माणह समेतबाट ितवादी अमलदेव
ठाकुरको भनाइह िव सनीय देिखएको हँदा िबटु
चौधरीलाई अपहरण गरी शरीर ब धक बनाउने योजना
तथा कायमा िबटुकुमार चौधरीको अपहरण भएको र
१२/१३ िदनस म ब धक रहेको त य िनिववाद पमा
देिखइरहेको अव थामा ितवादीह भा यनारायण बैठा
तथा मनोजकुमार बैठाको संल नता नरहेको भनी भ न
िम ने अव था देिखएन ।
१५. सहअिभयु को पोललाई माणमा िलई
हामीह लाई आरोिपत कसरु ठहर गरेको िमलेन भ ने
पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा, सहअिभयु को पोललाई
िविभ न कोणबाट मू याङ् कन गदा, िव वासनीय र
वा तिवकता कट गरेको देिखन आउँछ भने माणको
पमा हण गनपन
ु ह छ । फौजदारी याय शासनको
उ े य स ब िव वसनीय माणको आधारमा
कसरु दारलाई पिहचान गरी सजायभागी गराउनु हो ।
यसै स दभमा यस अदालतबाट जोखबहादरु िव.क.
िव नेपाल सरकार भएको कत य यान मु ा (ने.
का.प. २०७२, भाग ५७, अंक २, िन.नं. ९३५२) मा
“सहअिभयु को पोललाई माणको पमा िलन
िम ने निम ने स ब धमा माण ऐन, २०३१ को दफा
३८ मा सा ी हनस ने यि मा मितयारलगायत

जुनसुकै यि सा ी हनस ने भनी उ लेख ग रएको
हदँ ा सहअिभयु को पोललाई माणको पमा हण
गन िम ने देिखने” भ दै “वारदातसँग साथक स ब ध
रहेको सहअिभयु रमा प रयारको पोल यी ितवादी
िव को य माणको पमा रहेको हदँ ा तुत
मु ामा सहअिभयु को पोललाई माणमा िलन िम ने
देिखने” भनी िस ा त ितपादन भई सािबत रहेका
सहअिभयु को पोललाई माणमा िलन िम ने भनी
या या भएको देिख छ ।
१६. उपयु
ितपािदत िस ा तअनस
ु ार,
ततु मु ामा ितवादीह अमलदेव ठाकुर र
िदनेश िसंहले मौकामा अनस
ु धान अिधकारी तथा
सु अदालतमा गरेको बयानबाट यी ितवादीह
भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठा आरोिपत कसरु मा
संल न रहेको िव वसनीय आधार रहेको देिखएको
पाइ छ । यसैगरी अनस
ु धानको ममा बिु झएका
यि ह िवकाशकुमार यादव, िदपक रयालसमेतले
गरेको घटना िववरण कागजलाई समथन हने गरी
सु अदालतमा उपि थत भई गरेको बकप तथा
जाहेरवालाले िदएको जाहेरी समथन हने गरी अदालतमा
गरेको बकप समेतबाट ितवादीह भा यनारायण बैठा
र मनोजकुमार बैठा अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु मा
संल न रहेको भ ने देिखएको पाइ छ । िनज ितवादीह
िबटुकुमार चौधरीको अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलने कायमा कुनै िकिसमबाट संल न नरहेको भ ने
िनजह को भनाइ िनज ितवादीह भा यनारायण बैठा
र मनोजकुमार बैठाको भनाइ झठु ो रहेको पोिल ाफ
परी ण ितवेदनबाट देिख छ । िनज ितवादीह को
सा ीह देवनाथ बैठा र सवु ास बैठाको बकप ले
िनद िषता पिु हनस ने अव था देिखँदनै । तसथ, यी
आधार र कारणह समेतबाट सहअिभयु ह अमलदेव
ठाकुर र िदनेश िसंहको पोल भनाइह समिथत भई पिु
हन आएकोले ितवादी भा यनारायण बैठाले नाबालक
िबटुकुमार चौधरीलाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक
बनाउने समेतको योजना बनाएको, यस योजनामा
संल न यि ह को काय िवभाजन गरी योजना सफल
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बनाउने कायमा संल न रहेको र ितवादी मनोजकुमार
बैठासमेत उपयु कायमा सहमत भई नाबालक
िबटुकुमार चौधरीलाई अपहरण गरी भारतस म पु याई
शरीर ब धक बनाई िफरौती माग गन कायमा संल न रहे
भएको पिु हन आएको देिखँदा यी पनु रावेदकह िव
वारदातसँग य स ब ध रहेको सहअिभयु ह
अमलदेव ठाकुर र िदनेश िसंहको पोललाई माणमा िलन
िम ने नै देिखयो ।
१७. यसरी ितवादीह भा यनारायण बैठा र
मनोजकुमार बैठाको पोिल ाफ परी ण प ितअनस
ु ार
परी ण गरी ततु भएको राय एवं पोिल ाफ परी ण
गरी राय िदने यि .ना.िन. राम साद पा डेको बकप ,
मािथ उि लिखत ितवादीह अमलदेव ठाकुर र िदनेश
िसंह राजपतु को बयान, जाहेरवाला एवं पीिडतको बकप
र बिु झएका मािथ उि लिखत मेनक
ु ा चौधरीसमेतको
बकप बाट समिथत भएको देिखँदा ितवादीह
भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठा कसरु गरेको
कुरामा इ कार रहे पिन िनज ितवादीह पीिडतलाई
अपहरण गरी शरीर ब धक बनाउन संल न रहेको कुरा
ितवादीह अमलदेव ठाकुर र िदनेश िसंह राजपतु को
बयान, जाहेरवाला र पीिडतको बकप एवं बिु झएका
मािथ उि लिखत मेनक
ु ा चौधरीसमेतको बकप बाट
पिु ट भएको देिखएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको ४ नं. मा, “यस महलमा
लेिखएको कसुर गन दु साहन गन, आदेश िदने,
वा य तो कसरु हनभ
ु दा अगावै कसरु गन सहमित
िदने यि लाई सो कसरु िनजले नै गरेसरह सजाय
ह छ” भ ने कानूनी यव था भएको देिखएबाट ितवादी
भा यनारायण बैठाले बालक िबटुकुमार चौधरीलाई
अपहरण गरी शरीर ब धक बनाउने काय गनको लािग
योजना बनाई अ य ितवादीह लाई दु साहन तथा
आदेश िदएको र अका ितवादी मनोजकुमार बैठा कसरु
हनभु दा अगावै य तो कसरु गनका लािग सहमित िदई
नाबालक िबटुकुमार चौधरीलाई अपहरण गरी भारतस म
पु याई शरीर ब धक बनाउने कायमा संल न रहे भएको
देिखँदा िनज ितवादीह ले अिभयोग दाबीको कसरु

गरेको देिखन आयो ।
१८. ितवादीह भा यनारायण बैठा र
मनोजकुमार बैठालाई के कित सजाय हने हो? िनज
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम सजाय हनस छ
वा स दैन भ नेतफ हेदा, ऐ. अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको महलको ३ नं. मा कसैलाई...छुटकारा
रकम (िफरौती) िलने वा शरीर ब धकमा िलइएको
यि वा िनजको हकवालाको धन स पि ा गन,
यवसाय समपण गराउने वा चिलत कानूनबमोिजम
कसरु हने अ य कुनै काम गन लगाउने उ े यले यस
महलको १ वा २ नं. बमोिजम अपहरण गरेमा वा
शरीर ब धक िलएमा सो गन गराउने यि लाई सात
वषदेिख प वषस म कै द र पचास हजार पैयाँदेिख
दुई लाख पैयाँस म ज रवाना ह छ.... भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ ।
१९. उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार,
कसैले कसैलाई अपहरण गरी शरीर ब धक गराई
िनजको वा िनजको हकवालाको धन स पि ा त
गन उ े यले यस महलको १ र २ नं. बमोिजम कसरु
अपराध गरेमा सात वषदेिख प वषस म कै द र पचास
हजार पैयाँदेिख दईु लाख पैयाँस म ज रवाना
ह छ, तुत मु ामा जाहेरवाला राके श चौधरीको
अढाई वषको नाबालक छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई
ितवादी भा यनारायण बैठासमेतको योजनाअनस
ु ार
िनजकै िचनजानका भारतीय नाग रक राजु यादवलाई
जाहेरवालाको सूयिवनायक बारािह थान ि थत यू
मु कान स लायसमा एक मिहनाअगािड काममा लगाई
िदएको र िनज ितवादी राजु यादवले ब चालाई
िमित २०७१/२/१४ गते जाहेरवालाको घरबाट
बािहर िनकाली अमलदेव ठाकुरको मोटरसाइकलमा
ितवादीह अमलदेव ठाकुर, मनोजकुमार बैठा र राजु
यादवसमेतले भारतको घोडासन भ ने ठाउँमा पु याई
राखी ितवादी िदनेश िसंहले राधे याम मिु खया र
सरु े ठाकुरको सहयोगमा उ अपह रत बालकलाई
सोही थानमा राखी ितवादीह ले जाहेरवालासँग
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डेढ करोड पयाँ िफरौतीबापतको रकम माग गरेको
त य बरामद भएको िसमकाडह को Call details बाट
पिु हन आएको देिखँदा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२/०८/२० मा ऐ. महलको ३ नं. अनस
ु ार
ितवादीह भा यनारायण बैठा र मनोजकुमर बैठालाई
जनही ८(आठ) वष कै द सजाय हने र सोही महलको
३ नं. बमोिजम जनही . १,५०,०००।– (एक लाख
पचास हजार) ज रवाना हने गरी भएको फै सला िमलेको
देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था देिखएन ।
२०. ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने
महलको ७ नं. बमोिजम थप दईु वष सजाय हनस छ
वा स दैन? भ ने स ब धमा िवचार गदा, मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ७
नं. मा भएको कानूनी यव था हेदा, “दुई वा दुईभ दा
बढी यि िमली वा सङ् गिठत पमा कुनै यि लाई
अपहरण गरेको वा शरीर ब धक िलएको भए सो
काममा संल न सबै यि लाई यस महलबमोिजम
हने सजायमा दुई वष थप गरी सजाय गनुपदछ”
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उपयु
कानूनी यव थाअनस
ु ार जाहेरवाला राके श चौधरीको
अढाई वषको नाबालक छोरा िबटुकुमार चौधरीलाई
ितवादी भा यनारायण बैठासमेतको योजनाअनस
ु ार
िनजकै िचनजानका भारतीय नाग रक राजु यादवलाई
जाहेरवालाको सयु िवनायक बारािह थान ि थत यू
मु कान स लायसमा एक मिहनाअगािड काममा लगाई
िदएको र िनज ितवादी राजु यादवले ब चालाई
िमित २०७१/२/१४ गते जाहेरवालाको घरबाट
बािहर िनकाली अमलदेव ठाकुरको मोटरसाइकलमा
ितवादीह अमलदेव ठाकुर, मनोजकुमार बैठा र राजु
यादवसमेतले भारतको घोडासन भ ने ठाउँमा पु याई
राखी ितवादी िदनेश िसंहले राधे याम मिु खया र
सरु े ठाकुरको सहयोगमा उ अपह रत बालकलाई
सोही थानमा राखी ितवादीह ले जाहेरवालासँग
डेढ करोड पयाँ िफरौतीबापतको रकम माग गरेको
त य बरामद भएको िसमकाडह को Call details बाट

पिु हन आएको देिखँदा ितवादीह को उपयु काय
दईु वा दईु भ दा बढी यि ह िमली सङ् गिठत पमा
नाबालक िबटुकुमार चौधरीलाई अपहरण गरी शरीर
ब धक बनाई सोही महलको ७ नं. िवपरीतको कसरु
गरी यी ितवादीह को सं या दईु भ दा बढी देिखएको
र संगिठत पमा कसरु गरेको देिखन आएकोले सोही
महलको ७ नं. बमोिजम थप दईु वष कै द सजाय हने गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०८/२०मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था
देिखएन ।
२१. ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने महलको ९ नं.
बमोिजम थप दईु वष सजाय हनस छ वा स दैन? भ ने
स ब धमा िवचार गदा, मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको ९ नं. मा भएको कानूनी
यव था हदा, “यस महलको १, २ वा ३ नं. बमोिजमको
कसरु मिहला वा नाबालक िव ग रएको भए यस
महलबमोिजम हने सजायमा दुई वष थप गरी सजाय
गनुपदछ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार यस महलको १, २
वा ३ नं. बमोिजमको कसरु मिहला वा नाबालक िव
ग रएको पिु हन आएमा यस महलबमोिजम हने सजायमा
दईु वष थप गरी सजाय गनपछ
ु भनी बा या मक कानूनी
यव था गरेको पाइ छ । तुत मु ामा जाहेरवाला राके श
चौधरीको अढाई वषको अवोध नाबालक िबटुकुमार
चौधरीलाई िनजकै घरबाट ितवादीह ले योजना बनाई
सङ् गिठत पमा अपहरण गरी भारतको घोडासन भ ने
ठाउँमा पु याई शरीर ब धक बनाई िफरौती माग गरेकोमा
िफरौती रकम बझ
ु ाउन नपाउँदै बालकको सकुशल उ ार
ग रएको पिु ट हन आएकोले ितवादीह को उपयु
काय अढाई वषको नाबालक िबटुकुमार चौधरीलाई
अपहरण गरी शरीर ब धक बनाई सोही महलको ९ नं.
िवपरीतको कसरु गरेको देिखन आएकोले सोही महलको
९ नं. बमोिजम यस महलको १, २, वा ३ नं. बमोिजमको
कसरु गरी नाबालकलाई अपहरण गरी शरीर ब धक
गराई राखेको देिखँदा थप दईु वष कै द सजाय हने गरी
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९९८० - भा यनारायण बैठासमेत िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०८/२० मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था
देिखएन ।
२२. पनु रावेदक / ितवादी भा यनारायण
बैठाको योजना र आदेशबमोिजम पनु रावेदक / ितवादी
मनोजकुमार बैठा सहमत भई अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलने कायमा संल न भई यी ितवादीसमेत
भई नाबालक िबटुकुमार चौधरीलाई अपहरण गरी
भारतको घोडासन भ ने ठाउँमा पु याई शरीर ब धक
बनाई छुटकारा (िफरौती) रकम माग गरेकोमा छुटकारा
(िफरौती) रकम बझ
ु ाउन नपाउँदै हरीले सकुशल
उ ार गरेको कुरा स माण पिु हन आएको देिखँदा
ितवादीह भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठालाई
जनही ज मा चौध वष कै द र . २,००,०००।– (दईु
लाख) हने ठह याई सु भ परु िज ला अदालतको
िमित २०७१/०९/२० मा भएको फै सला सो हदस म
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादीह
भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठालाई मल
ु क
ु
ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको
३ नं. बमोिजम ८(आठ) वष कै द, सोही महलको ७ र
९ नं. बमोिजम मशः दईु -दईु वष थप कै द गरी ज मा
१२(बा ) वष कै द र सोही महलको ३ नं. बमोिजम जनही
ज रवाना . १,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार)
हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२/०८/२० मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा अ यथा गनपन
ु देिखएन ।
२३. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण,
र माणह समेतबाट पनु रावेदक / ितवादीह
भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठा र अमलदेव
ठाकुरसमेतले अिभयोग दाबीबमोिजम आरोिपत
कसरु गरेको पिु हन आएको देिखँदा ितवादीह
भा यनारायण बैठा र मनोजकुमार बैठालाई जनही
ज मा चौध वष कै द र . २,००,०००।– (दईु लाख)
ज रवाना हने तथा बरामद भएको मोटरसाइकल जफत
नहने गरी भएको सु भ परु िज ला अदालतबाट िमित
२०७१/०९/२० मा भएको फै सला सो हदस म िमलेको

नदेिखँदा के ही उ टी भई पनु रावेदक / ितवादीह
भा नारायण बैठा र मनोजकुमार बैठालाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ३
नं. बमोिजम ८(आठ) वष कै द र सोही महलको ७ र
९ नं. बमोिजम मशः दईु -दईु वष थप कै द गरी ज मा
१२(बा ) वष कै द र सोही महलको ३ नं. बमोिजम जनही
ज रवाना . १,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार)
हने र बरामद भएको मोटरसाइकल जफत हने तथा
अ मा सु भ परु िज ला अदालतको फै सला सदर
हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२/०८/२० मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक / ितवादीह
भा यनारायण बैठा, मनोजकुमार बैठा र अमलदेव
ठाकुरको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
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&

नेपाल कानून पि का, २०७५, असार

नणय नं . ९९८१
तुत मु ामा गोपनीयताको लािग जाहेरवाला
र पीिडतको प रवारको नाममा .................
रािखएको छ ।
- स पादक
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७४।४।३२
मु ाः जबरज ती करणी
०६९-CR-०३६५
पनु रावेदक / वादी : .....................को जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : कै लाली बलीया गा.िव.स. वडा नं.९
ब ने वजबहादरु रावलको छोरा काश रावल
०६९-CR-०४३०
पनु रावेदक / ितवादी : जोरािसंहको छोरा कै लाली
िज ला बिलया गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई
हाल कारागार कायालय कं चनपरु मा ब दी रहेको
काश रावल
िव
यथ / वादी : .....................को जाहेरीले नेपाल
सरकार
§ पीिडत मिहलाउपर ितवादीह ले गरेको
षड् य , आपरािधक िनयत र कायह
(Mens Rea and Actus Rea) बाट नै
सामूिहक बला कार हो वा होइन भ ने प ा
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लगाउनु पन ह छ । सामूिहक बला कारको
कसरु
थािपत हनको लािग एउटै
वारदात थल र समय हनुपछ भ ने नहने ।
§ छ जनाको समूहमा रहेका यी ितवादीह ले
एक नाबालक मिहलालाई िनय णमा
िलई आ नो अनक
ु ू लको समय र थानमा
लगी जबरज ती करणी गछन् भने उ
वारदातह लाई अलगअलग
मानी
सजायबाट छुट िदनु यायसङ् गत हन
नस ने ।
§ पीिडत ितवादीह को िनय णबाट मु
भएपिछ मा अक जबरज ती करणीको
वारदात भएको भए सो वारदातलाई
अलग पमा िलन िम यो होला तर
ितवादीह को िनय णमा रहेकै अव था
तथा
ितवादीह कै
इ छाअनस
ु ार
थान प रवतन गरेको अव थामा घटेका
जबरज ती करणीको वारदातह लाई
एकै शृङ्खला (Chain) अ तगत घटेको
वारदात मानी हेनुपछ । अलगअलग थान
र समयमा भएको भ ने आधारमा सजायबाट
छुट हन नस ने ।
( करण नं.११)
§ ग भीर अपराधमा कानूनले फरकफरक
थान र समयमा भएको जबरज ती
करणी सामिू हक पमा भएको जबरज ती
करणी होइन भनी ट पमा उ मिु
दान नगरेको अव थामा कानूनको
या या गदा कसरु दारलाई छुट र उ मिु
नहने िकिसमबाट गनपछ
। समहू गत
ु
पमा िमली नाबालकलाई िनय णमा
िलई आ नो इ छाअनुसारको समय र
थानमा शृङ्खलाब
पमा जबरज ती
करणी गरेको यस कारको जघ य
कायमा अलगअलग थान र समयमा

९९८१ - नेपाल सरकार िव. काश रावल
भएको भ ने आधार िलई अपराधको
दािय वबाट उ मिु िदनु िवधाियकाको
मनसायिवपरीत त ह छ नै पीिडतको याय
पाउने अिधकारको समेत िवपरीत हन
जाने ।
( करण नं.१३)
§ रा यको िनकायबाट कुनै अिभयोग लागी
अदालतमा मु ा दायर भएको अव थामा
अदालतमा उपि थत भई सो अिभयोगको
ख डन गरी आ नो िनद िषता पुि
गनु वा दोषी ठहर भएको अव थामा
कानूनबमोिजमको सजाय भो नु नाग रकको
कत य हो । कानूनको रीतबमोिजम सूचना
िदँदासमेत अदालतमा उपि थत नभई कुनै
अिभयु फरार रह छ भने पिन अदालतले
ा माणको आधारमा याियक िन कषमा
पु नु नै पन ।
§ ा माणबाट सामूिहक पमा जबरज ती
करणी गरेको त य शंकारिहत तवरबाट
थािपत भएको अव थामा सहअिभयु ह
फरार रहेको भ ने आधारमा मा
ितवादीलाई सजायबाट छुट िदनु
यायसङ् गत हन नस ने ।
( करण नं.१४)

पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. मु य यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी थीरबहादरु काक
पनु रावेदन अदालत िदपायल ।

फै सला
या.िव भर साद े : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त य एवं
ठहर यस कार छः
म जाहेरवाली जनसेवा मा यिमक िव ालय
गणेशपरु बिलयामा क ा ८ मा पढ् ने भएक हँदा िमित
२०६६।७।११ का िदन म िव ालय पढ् न भनी गई
साँझितर िव ालयबाट आ नो घरतफ आउन ला दा
िज ला कै लाली बिलया ८ ब ने जोरा िसंह रावलको
छोरा वष २५ को काश रावलसमेतले मलाई आ नो
मोटरसाइकलमा राखी घरस म पु याई िद छु भनी
अ डामा नसालु पदाथ िमसाई खवु ाई मलाई िविभ न
थानमा लगी िमित २०६६।७।२० गतेस म जबरज ती
करणी गरेको हँदा िनज अ यायीह लाई कानूनबमोिजम
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा त ।
िज ला कै लाली बिलया ८ ल क बजार
ि थत पूवमा अं.१० िमटर टाढा ल क देखी िटकापरु
ख ौला जाने क ची ािबल सडक बाटो, पि ममा
टेकबहादरु शाहीको प क घर, उ रमा रोहन ढकालको
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा य ी प क घर र दि णमा जीतबहादरु चौधरीको प क घर
श भु थापा, ी कृ ण साद सापकोटा, िव ान् यित चार िक लािभ पन दईु त ले पौडेल होटल ए ड
अिधव ा ी कलमबहादरु ख ी
लजको होटल घरको कोठा नं.३ मा िज ला कै लाली
वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी बिलया ८ ल क ब ने अ दाजी वष २२ को काश
उ व साद पडु ासैनी
रावल, अनपु बु चर, भरत जैशी, काश रावल, ितथ
अवलि बत निजर :
तारामी लगायतका ६ जनाले .....................लाई
स ब कानून :
िमित २०६६।७।२० गते राित जबरज ती करणी गरेको
भ नेसमेत बेहोराको घटना थल मचु ु का ।
सु तहमा फै सला गनः
िमित २०६६।७।२० गते म आ नै घरपसलमै
मा. िज ला या. ी नारायण साद िधताल
िथएँ । जाहेरवाली .....................लाई मैले जबरज ती
कै लाली िज ला अदालत ।
करणी गरेको होइन । िनजले ममािथ झु ा कुरा भनी आरोप
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लगाएक हन् । सो राित म उ होटलमा पिन गएको
िथइन । सो स ब धमा साहलाई बु दा ह छ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी काश रावलले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िमित २०६६।७।२० गते म आ नै घरमा
िथएँ । जाहेरवाली ..................... मेरो ल क ि थत
िस.डी.पसलमा आइरहने भएक ले एक मिहनापूवदेिख
िनजलाई िच दछु । िनज बजारमा मैले निचनेका
के टाह सँग घमु ेको देखी िनजलाई स झाउने गदथे ँ ।
िनजलाई मैले जबरज ती करणी गरेको होइन । िनजले
ममािथ झु ा आरोप लगाएक हन् । अ य कसैले गरेको
हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काश रावलले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िज ला कै लाली बिलया ८ ि थत ि श
सामदु ाियक वनजंगल ि थत पूवमा ऐ. वनमा जाने
क ची बाटो, पि ममा अं.५०० िम. टाढा धपु ने ी खोला,
उ रमा अं.५० िम.टाढा ठूलो सालको ख र दि णमा
अं.२०० स म टाढा पूव पि म महे राजमाग यित
चार िक लािभ पन थानमा सालघारी तथा स-साना
इनाका बोट-िव वाह को जंगल रहेको सो ठाउँमा
िमित २०६६।७।११ गते िदउँसो साँझितर िज ला
कै लाली बिलया ८ ल क ब ने काश रावल र ितथ
तारामीले पीिडत .....................लाई जबरज ती
करणी गरेको भ नेसमेत बेहोराको घटना थल
मचु ु का ।
िज ला कै लाली बिलया ८ ल क ि थत
पूवमा रन िसंह िब.क.को प क घर, पि ममा िदप िसंह
िब को प क घर, उ रमा खु ला खाली रहेको जिमन
र दि णमा ३० िम. टाढा पूव पि म महे राजमाग
यित चार िक लािभ अवि थत दि ण मोहडा भएको
दईु त ला भएको िदप बढु ाले प चकोशी होटल
स चालन गरेको घर, उ र घरको त लो त लाको
उ रप को यालरीभ दा पूवप को कोठा नं. १०४
मा ितवादी काश रावलले .....................लाई िमित
२०६६।७।११ गते राित जबरज ती करणी गरेको भनी
देखाइएको घटना थलमा घटनासँग स बि धत सबदु

माण फे ला नपरेको घटना थल कृित मचु ु का ।
िज ला कै लाली बिलया ८ ल क बजार
ि थत पूवमा बटु वल फमा मेिडकल रहेको एक त ले
घर, पि ममा उमेश िभिडयो रहेको पसल कोठा, उ रमा
खु ला रहेको जिमन र दि णमा पूव पि म महे राजमाग
यित चार िक लािभ पन थानमा मेिडकल रहेको एक
त ले प क घर उ घरको उ रप को ितवादी भरत
जैशीले डेरामा िलई बसेको कोठामा िमित २०६६।७।१२
गते राित अ दाजी १ बजेको समयमा ितवादी भरत
जैशीले पीिडत ................लाई जबरज ती करणी
गरेको भनी देखाइएको घटनाथलमा घटनासँग स बि धत
सबदु माण फे ला नपरेको घटना थल कृित मचु ु का ।
िमित २०६६।७।११ को िदन म आ नै
होटलमा िथएँ । ितवादी काश रावललाई म िच दछु,
पीिडतलाई म िचि दन । ितवादी काश रावलले मेरो
होटलमा पीिडत .....................लाई याएको र करणी
गरेको स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न । पीिडतले मेरो
होटलमा करणी भएको भनी के कसरी जाहेरी िदएक
हन् मलाई थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको िदप बढु ाले
मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०६६।७।११ गते म आ नै होटलमा
िथए । प चकोशी होटलको पूवप को सी.डी च का
पसल गरी ब ने काश रावलले मेरो होटलमा आई मलाई
कोठा चािहएको छ, तपाइँको होटलमा कोठा खाली छ
िक छै न भनी सो दा मैले कोठा त छ भनी मािथ लो
त लामा िमित २०६६।६।२० गते कोठा िदएको िथएँ ।
िनज जाहेरवाली .....................लाई ितवादी काश
रावलसमेतले जबरज ती करणी गरेको िथयो भ ने कुरा
सनु ी थाहा पाएको िथएँ । सो राित मैले हो ह ला भएको
सनु ेको िथएन भ नेसमेत बेहोराको िशव सवु ेदीले मौकामा
गरेको कागज ।
िमित २०६६।७।११ गते म आ नै घरमा िथएँ ।
ऐ. १७ गते जाहेरवाली ........................ मेरो छोरीसँग
आई दईु तीनिदन जित बसी गएक िथइन् । िनजलाई को
कसले जबरज ती करणी गरेका हन् के ही थाहा छै न ।
पिछ सु दा ितवादी काश रावललाई सोही घटनाको
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आरोपमा हरीले प ाउ गरी लगेका हन् भ ने कुरा
सनु ी थाहा पाएको िथएँ भ नेसमेत बेहोराको िटकाराम
धमलाले मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०६६।७।११ गते िदउँसो म आफूले
पढाउने गरेको िदपे िन.मा.िव.थपालीपरु ल क मा
िथएँ । ऐ.२० गते राित पिन आ नै घरमा िथएँ ।
जाहेरवाली ..................... मेरो भा जी नाता पिछन् ।
िनजलाई ितवादी काश रावलसमेतका यि ह ले
ऐ.बिलया ८ ल क ि थत पौडेल होटलमा जबरज ती
करणी गरेको भ ने कुरा वारदात भएप ात् िनज भा जी
.....................ले भ दा सनु ी थाहा पाएक िथए । िनज
ितवादीह रा ा च र का होइनन् भ नेसमेत बेहोराको
कमला कुमारी िम ले मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०६६।७।११ को िदन म आ नै पसलमा
िथएँ । य तै ऐ.७।२० गतेका िदन तथा राित पिन म
पसल तथा घरमा नै िथएँ । जाहेरवाली .....................
लाई म िचि दन । य तै ितवादीह ६ जनालाई नै
िचि दन । उ घटना भए नभएको मलाई थाहा भएन ।
उ समयमा मलाई के ही कुरा पिन थाहा भएन । तापिन
िमित २०६६।७।२२ गते हरीह पौडेल होटलमा
आइसके पिछ िहजो एउटा मािनस बसेको िथयो । यसै
स ब धमा बु न आएका हन् भनी होटल साहले मलाई
भनेका र हरीले ितवादीह लाई प ाउ ग रसके पिछ
सो घटना स ब धमा िमित २०६६।७।२७ गते मा
थाहा जानकारी पाएको िथएँ । घटना घटे नघटेको के ही
थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको काश जैशीसमेतका
यि ह ले गरी िदएको व तिु थित मचु ु का कागज ।
पीिडत वष १५ क .....................लाई
ितवादी काश रावल, ेम योगी, अनपु कुरेशी बु चर,
ितथ तारामीले जबरज ती करणी गरेको देिखएकोले
िनजह लाई मल
ु क
ु ऐनजबरज ती करणी महलको
१x३ (३) x ३ (क) नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा
सोही महलको ३(३) नं. को कसरु सजाय गरी सोही
महलको ३(क) नं.बमोिजम थप सजायको दाबी िलई र
सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई मनािसब
ितपूित भराई पाउने दाबी िलइएको छ भ नेसमेत

बेहोराको अिभयोग मागदाबी ।
जाहेरवाली ................. लाई िचनेको र मेरो
सी.डी. पसलमा सी.डी. च का िलन आउने जाने गरेक
हनाले यसिदन पिन म यो बाटो भएर आइरहेको बेलामा
िनज ...............लाई बाटोमा िहँडी घर ितर आई रहेको
देखी बिहनी ित ो घरस म पु याई िद छु मोटरसाइकलमा
बस भनी भ दा िनज मेरो मोटरसाइकलमा नबसी
सरासर िहँडी आ नो घरमा गएक हन् । मैले िनजलाई
जबरज ती करणी गरेको होइन अ य को-क ले कहाँ के
गरे मलाई के ही थाहा छै न । ममािथ लगाइएको आरोप
झु ा हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काश रावलले
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६६।७।११ गतेदेिख २० गतेस म
मैलेसमेत जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी ग यो
भ ने कुरा झु ा हो । उ िमित र समयमा िनजसँग मेरो
भेटघाट पिन भएको छै न । िनजलाई म पिहले िच दैनथे ँ ।
ल क बजारमा मेरो पसल भएकोले मेरो पसलमा आउने
जाने ममा ४।५ मिहना अगािडदेिख मा िच दछु । मैले
िनज जाहेरवालीलाई कुनै पिन िमित र समयमा के ही कुनै
बेहोराले जबरज ती करणी गरेको छै न । अ कसले
ग यो थाहा छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काश
रावलले अदालतमा गरेको बयान ।
उ िमित र समयमा म ल क ि थत बजारमा
नै िथएँ । उ समयमा कुनै िकिसमको जबरज ती करणी
कोही कसैलाई पिन भएको गरेको िथएन । यी दवु ै रा ो
च र भएका यि हन् । राजनीितक पूवा ह र पैसाको
लोभलालचमा मा यी दईु जनाको िव मा आरोप
लगाइएको हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काश
रावल यका सा ी पहल शाहीले अदालतमा गरेको
बकप ।
रसइवीको कारण यी काश रावल यको
नाममा जाहेरी िदइएको हो । यी जाहेरवालीको च र
रा ो छै न भ ने कुरा यी काश रावल यलाई थाहा
जानकारी भएकाले आ नो स पूण पोल खु छ भ ने
डरले यी जाहेरवालीले यी ितवादी य काश रावलका
नाउँमा झु ा जाहेरी िदएक हन् भ नेसमेत बेहोराको
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ितवादी काश रावल यका सा ी दलबहादरु रावलले
अदालतमा गरेको बकप ।
म तरकारी यापार गरी फकदा मेरो काम
गन के टाले .१०००।– िदएको िथयो । सो सबै काम
खानासमेत िदने र िहसाब गन काम यही के टाले गन
गद यो र यस मु ाका ितवादीह काश रावल र
काश रावललाई मैले मेरो होटलमा भोिलप ट िबहान
देिखन रातमा देखे ँ । भोिलप ट िबहान १ जना बिहनीलाई
देखेको िथएँ । सोको हन् मलाई थाहा भएन, ततप ात्
म तरकारी बे न आ नो काममा गइहाले ँ भ नेसमेत
बेहोराको मौकामा कागज गन िशव सवु ेदीले अदालतमा
गरेको बकप ।
िमित २०६६।७।११ गते छोरी घरबाट िन क
कुल गएक र साँझ घर नफकपिछ भोिलप टदेिख म
छोरीको खोजीमा िनर तर लागेकोमा िशवराज कोइराला
र रनिसंह िव.क. भ ने यि ले िनज छोरीलाई बिलयाकै
भ का भ ने ठाउँमा छ भनी प ा लगाई यहाँबाट छोरी
ल क याएका हन् र पिछ मैले यी यी यि बाट य तो
भयो भनी चौक मा िनवेदन हालेको िथएँ । यी २ जना
ितवादी काश रावल र काश रावललाई िशवराज
कोइराला र रन िसंह िव.क. समेतको सहयोगमा
हरीले प ाउ गरी याएका हन् । त प ात् िटकापरु
अ पतालमा वा य परी ण गन लगाएको हो । मैले
फरार रहेका ितवादीह को पिन खोजी ग रिदनु प यो
भनी पटकपटक हरीमा िनवेदन िदएको छु । उनीह ले
देखाएका घटना थलसमेत मैले हेरक
े ो िथएँ । यी ितवादी
काश रावल यले नसालु अ डा खवु ाउने र सो कायमा
भरत जैशी पिन िथए । बेहोस भएकै अव थामा धपु ेनी
खोलामा पीिडतलाई लगेका र त प ात् पीिडतलाई
अनपु बु चरको िज मामा इि डया लगी बेची िदनु भनी
लगाएका र इि डया लैजाने ममा भ काबाट िशवराज
कोइराला र रन िसंह िव.क.ले िफता याएका िथए ।
मैले छोरीलाई सो दा यी ितवादीह ले मलाई बेहोस
गराएका हन् भनी भनेक िथइन् भ नेसमेत बेहोराको
जाहेरीमा रोहवरमा ब ने पीिडतका बबु ा ................ले
अदालतमा गरेको बकप ।

कुल छु ी भएपिछ कुलको गेटमा दवु ै जना
काश रावल र ितथ तरामी बिसराखेकोमा मलाई आउ
हा ो मोटरसाइकलमा बस, हामी ित ो घर पु याई
िद छ भनी काश रावलले भ दा म काश रावलको
मोटरसाइकलमा चढी गएको र अिल पर पगु ेपिछ काश
रावलले ितमीलाई भोक लागेको छ िक भनी सोधेको
र मैले लागेको छ भनी भनेक ले मैले उिसनेको अ डा
याएको छु खाऊ भनी भनेकाले मैले उ उिसनेको
अ डा खाएको िथएँ । त प ात् मलाई रङ् गटा चलेकोमा
मैले मलाई कहाँ लैजाँदै छ भ दा म ित ै घरितर लैजाँदै
छु भनेका र मेरो कुलबाट २।३ घ टा ला ने ठाउँ धोबेनी
खोला लगेर गए । यसपिछ ितथ तरामीलाई सोही
खोलामा छोडी मोटो काश रावलले मलाई िभ झाडीमा
लगेको र यही मोटरसाइकल खडा गरी मैले लगाएको
कटमािथ गरी मलाई जबरज ती करणी गरेको हो र
मैले िच याउँदा कराउँदा कसैले सनु ेन र मलाई चपु लाग
ह ला नगर भनी धाक डर देखाए । म झारीबाट आउँदै
गदा ितथ तरामीले मलाई जबरज ती भइु मँ ा प टाई
मलाई जबरज ती गन खो यो । त प ात् म बाटोमा
आएकोमा बाटोमा पातलो वाला काश उभी राखेको
िथयो । म अिल दगदु मािथ गएकोमा रात प रसके कोले
सनु सान िथयो र मलाई डर लािगरहेको िथयो । मलाई
िनजह ले चपु चाप लागी बाइकमा बस भनी बाइकमा
बसाए । उ बाइक चलाउने ितथ तरामी िथए भने मेरो
पछािड मोटो काश रावल पिन बसेको िथयो । त प ात्
ख ौला रोडमा रहेको प चकोशी होटलमा लगेर गएका
र मलाई सो होटलको भा सा निजकै को कोठामा राखेका
िथए । यसपिछ मोटो काश रावल मलाई कोठामा
छोडी गएकोमा मैले निचनेको अप रिचत मािनस
कोठािभ प यो । मैले काश भनी बोलाउँदा उ
यि मसँग के ही नबोलेकोले मलाई शंका लागी सोही
कोठाको बाथ ममा पसी चक
ु ु ल लगाएक िथएँ । सो
यि ले मलाई चक
ु ु ल खोल भनी भनेकोमा म कराएको
र उ होटलको साउजी र काश रावल (मोटो) आएका
िथए । उ थानमा पातलो काश रावल र ितथ
तरामी पिन िथएनन् । मैले बाथ मको चक
ु ु ल खो दा
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उ अप रिचत यि बािहर िनि कसके को िथयो ।
त प ात् मोटो काश रावलले खाना मगाई म र काशले
सँगै खाना खाएका िथयौ ँ । धेरै राित भएको र लगभग
राित ११.०० बजे मलाई बस काउ टर निजक रहेको
पौडेल होटलमा लगी िविभ न डर ास देखाई िसढी
निजकको कोठामा लगेका िथए । त प ात् काश रावल
(मोटो) वालाले उिसनेको अ डामा नसालु पदाथ िमसाई
मलाई जबरज ती खवु ाएको र यसको के ही बेरपिछ
मलाई रङ् गटा लागी सो कोठाको खाटमा पि टएको
िथएँ । म बेहोस भएकोले होसमा आउँदा अनपु बु चर मेरो
शरीरमािथ चढेको र मेरो शरीरको सबै लगु ा खोिलएको
िथयो । मलाई उनले जबरज ती करणी गरी राखेका िथए
फे र पनु ः म बेहोस भई हाले यसको १, २ घ टापिछ
म फे र होसमा आउँदा राितको १.०० बिजसके को
िथयो । यहाँबाट मलाई भरत जैशीले आ नो डेरामा
लगेको िथयो । डेरामा लगी मलाई रातभर ३।४ पटक
जबरज ती करणी गरेका िथए । त प ात् म फे र बेहोस
भई िबहान एकै चोिट िबउिझएक िथएँ । यसपिछ
मलाई पनु ः मोटो काश रावल र भरत जैशीले बेहोस
गराई मलाई बिलयाितर ल दै गरेको अव थामा रन िसंह
अंकलह ले मलाई भेटाएका हन् । रन िसंह अंकलका
साथ िशवराज कोइराला पिन िथए भ नेसमेत बेहोराको
जाहेरवाली तथा पीिडत .....................ले अदालतमा
गरेको बकप ।
मैले य देखेको होइन । यी दवु ै ितवादीह
र .....................लाई मोतीपरु
हरी चौक मा
याइसके पिछ मलाई के टीह ले आईमाई कुरा भ दछन्
यी पीिडतलाई सोध भनेकोले सो दा यी पीिडत मेरी
भा जीले मलाई भनेअनस
ु ार ितवादीह ले बाइकमा
बस भनी बाइकमा भा जी बसेक र बजारमा पगु ेपिछ भोक
ला यो भनी सोधेको र भा जीले भोक लागेको छ भनी
भ दा ना ता खाउ भनी यी ितवादीह ले उिसनेको
अ डा खान िदएको र खाएको एकिछनपिछ िनजलाई
च कर लागेको र पनु ः ठुलो काश रावलले बाइक चलाई
पछािडप सानोवाला काश रावल बसी ल क भ दा
पर पूवितर धपु ेनी खोलाितर लगेको र ठुलो वाला काश

रावलले ितथ तरामीलाई बाइक कुन लगाई जंगलमा
लगी ठुलो काश रावल, ितथ तरामी र सानो काश
रावलले पालै पालो जबरज ती करणी गरेका हन् भनेक
हन् । त प ात् यी भा जीले भा न खो दा तँलाई नाङ् गै
रोडमा छोिडिद छु भनी जाहेरवालीलाई होटलमा
याएपिछ फे र कुन चािहँ काश हो मलाई थाहा
भएन, त प ात् ितथ तरमीले पनु : जबरज ती करणी
गरेका हन् र पिछ पनु : अ डा र अ य ना ता खवु ाई
त प ात् जाहेरवाली बेहोस भइन् । होसमा आउँदा
यी जाहेरवालीको कुनै कपडा िथएन र अनपु कुरैसी
यी जाहेरवालीको शरीरमािथ चिढराखेको र म कराएँ
िच चाएँ र प लो कोठाको मा छे ले यो कोठामा के
भयो भनी भनेका हन् । सो िदन सोही होटलमा बसेको
र पनु ः यी के टाह ले खो न थालेपिछ यी के टाह र
जाहेरवालीलाई माओवादीह ले भे ाएपिछ चौक मा
बझ
ु ाएको हो भनी जाहेरवाली भा जीले मलाई भनेको
हो । जाहेरवालीले सबै कुरा मलाई हरी चौक मा भनेक
हन् भ नेसमेत बेहोराको मौकामा कागज गन कमला
कुमारी िम ाले अदालतमा गरेको बकप ।
एउटी अवला उमेर नपगु ेक नाबािलकाले
िकटान गरी नाम खल
ु ाई आफूलाई करणी भएको कुरा
ट लेखाइिदएकोलाई जाहेरी, मौकामा बिु झएका
मािनस र पीिडतको बकप मा सामा य फरक भएको
मा कारणले ितवादीह िनद ष रहेछन् भ ने
देिखँदैन । पीिडतलाई करणी भएको भ ने कुरा िनजको
शारी रक जाँच एवं के ीय िविध िव ान योगशालाबाट
जाँच भई आएका भौितक माणसमेतले पिु गरेको
देिखँदा ितवादी काश रावल र अक काश रावलले
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेकोमा िनजह लाई
मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणी महलको १ नं. िव को
कसरु मा सोही ऐनको ३(२) बमोिजम १६ वषमिु नको
बािलकालाई करणी गरेको देिखँदा िनजह लाई जनही
७ वष कै द र सोही ऐनको ३ क बमोिजम सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको देिखँदा थप ५ वष कै दको
सजाय हनका साथै ितवादीह बाट पीिडतले जनही
.१,००,०००।– का दरले ितपूितसमेत भराई पाउने
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ठहराएको सु कै लाली िज ला अदालतको िमित
२०६८।३।१५ को फै सला ।
ितवादीम येको म पातलो काश रावलले
अनस
ु धान अिधकारी र स मािनत अदालतमा गरेको
इ कारी बयान, पीिडत जाहेरवालीसमेतले अदालतमा
बकप गदा म पातलो काश रावलको कही ँकतै पिन कुनै
िकिसमको दोष भएको भनी नभनेको, मौकामा बिु झएका
यि र व तिु थित मचु ु काका यि ह को भनाइमा
एक पता नभएको, वयं जाहेरवालीका बकप र जाहेरी
बेहोरामा समेत एक पता नहनु आिद आधार हँदाहँदै
पिन मलाई हराउने गरी भएको सु फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
पातलो काश रावलले पनु रावेदन अदालत‚ िदपायलमा
दायर गरेको पनु रावेदनप ।
म पनु रावेदक काश रावलले अिधकार ा
अिधकारी तथा अदालतसम बयान गदा पूण पमा
इ कार रहेको‚ पातलो काश रावलले समेत मलाई
नपोलेको, पीिडतले अदालतमा बकप गदा कुनै पिन
वारदातमा मेरो उपि थितस म नदेखाएको, मौकामा
बिु झएका यि र व तिु थित मचु ु काका यि को
भनाइमा एक पता नभएको, वयं जाहेरवालीको बकप
र जाहेरी बेहोरामा एक पता नहँदा नहँदै पिन जाहेरीमा
उ लेख भएको नामलाई आधार िलई मलाई हराउने गरी
भएको सु फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी सफाइ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काश रावलले पनु रावेदन
अदालत‚ िदपायलमा दायर गरेको पनु रावेदनप ।
यसमा सु को फै सला िवचारणीय देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन अ.बं.२०२ नं. को योजनाथ पनु रावेदनप को
ितिलिपसिहत पेसीको जानकारी पनु रावेदन सरकारी
विकल कायालय िदपायललाई िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत िदपालयबाट िमित
२०६८।९।२५ मा भएको आदेश ।
जोरा िसंह रावलको छोरा पनु रावेदक काश
रावललाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु मा १२(बा ) वष
कै द एवं िनजबाट पीिडतले .१,००,०००।– (एकलाख)
ितपूित भराई पाउने गरी गरेको फै सला िमलेकै

देिख छ । धोजबहादरु रावलको छोरा पनु रावेदक काश
रावलले पीिडतलाई करणी गरेको नदेिखए पिन जोरा
िसंह रावलको छोरा काश रावलसमेतले पीिडतलाई
करणी गन भएको कुरा जानी थाह पाई हल गरी सँग लागी
जाने काय गरेको देिखँदा धोजबहादरु रावलको छोरा
काश रावलको हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
र िनजबाट . एकलाख पीिडतले ितपूित भरी पाउने
गरेको हदस म सु कै लाली िज ला अदालतको िमित
२०६८।३।१५ को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
भई धोजबहादरु रावलको छोरा काश रावललाई मल
ु क
ु
ऐन जबरज ती करणीको महलको ४ नं.बमोिजम पीिडत
१६ वष मनु ीको देिखँदा १(एक) वषको दो बर २(दईु )
वष कै द हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत िदपालयबाट
िमित २०६८।१२।१३ मा भएको फै सला ।
म पनु रावेदकले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको छै न । पीिडतको भनाइ आफै ँ मा िववािदत र असङ् गत
रहेको छ । यसैगरी पीिडतको िपता ................ र
कमला कुमारी िम को बकप ले आपसमा मेल नखाई
िवरोधाभासपूण अव था िव मान रहेको छ । िवप ीको
शारी रक परी ण ितवेदन पिन आफै ँ मा िववािदत रहेको
छ । शारी रक परी ण गन िचिक सकलाई अदालतबाट
बु ने काम नगरी िनजले ततु गरेको हचवु ा रपोटलाई
िवशेष को रपोट भ ने सं ा िदई मेरा िव
माण
लगाई मलाई हराई गरेको फै सला माण ऐन‚ २०३१ को
दफा १८ को ितकूल छ । अतः सु कै लाली िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत‚ िदपायलको फै सला बदर गरी मलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ ने बेहोराको जोरा
िसंहको छोरा ितवादी काश रावलले यस अदालतमा
दायर गरेको पनु रावेदनप ।
पीिडतको बकप को स.ज.८ मा वजबहादरु को
छोरा काश रावलले समेत करणी गरेको उ लेख
छ । यसैगरी जाहेरी दरखा तको िव
ख डमा
जोरा िसंहको छोरा काश रावलको साथै वजबहादरु
रावलको छोरा काश रावलसमेत उ लेख छ । जाहेरी
दरखा तको करण नं. ३ मा वजबहादरु रावलको छोरा
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काश रावलको नाम उ लेख भएको र करण नं. ३
मा उि लिखत ितवादीह ले जबरज ती करणी गरेको
भ ने जाहेरी दरखा तको पेटबोलीमा उ लेख भएको
अव थामा उमेर नपगु ेक बािलकाले ितवादीह को
नाम िकटान गरी िदएको जाहेरी दरखा त र बकप को
भनाइ र लेखाइको त रका फरक पदमा जाहेरी
दरखा तमा वजबहादरु रावलको छोरा काश रावलले
जबरज ती करणी गरेको भनी उ लेख नभएको भनी
अथ गरी पनु रावेदन अदालत िदपायलले करणीको ४ नं.
बमोिजम २ वष कै द हने ठह याई गरेको फै सला बदर
गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय होस् भ नेसमेत
बेहोराको वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर
गरेको पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयको
लािग यस इजलासमा पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक जोरा िसंहको छोरा ितवादी काश रावलको
तफबाट उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ा तथा
अिधव ाह ले गनभएको
बहस िजिकर देहायबमोिजम
ु
रहेको छ ।
व र ठ अिधव ा ी श भु थापा
ततु
मु ामा सामूिहक बला कार
भएको अव था हैन । सामूिहक बला कार हनको
लािग ितवादीह ले पीिडतलाई सामूिहक पमा
एकै पटक करणी गरेको हनपु छ । वारदातको कृित
हेदा सामूिहक पमा करणी गरेको अव था नभई
ितवादीह लाई फरकफरक समयमा करणी गरेको
आरोप हँदा सामूिहक पमा करणी भएको भनी मा न
िम दैन । ितवादीह ले एकै पटक पीिडतलाई करणी
गरेको अव था होइन । सामूिहक करणी नै नभएको
अव थामा ितवादी काश रावललाई सामूिहक
बला कारबापत थप सजाय गन पनु रावेदन अदालत
िदपायलको फै सला निमलेको हँदा बदर गनपछ
ु ।
व र ठ अिधव ा ी कृ ण साद सापकोटा
सामूिहक बला कार मािणत हनको लािग

करणीको कायमा सामूिहक पमा सबै जना संल न
भएको देिखनपु छ । हाल दईु जना काश रावल मा
रहेको र अ य ितवादीह फरार रहेको अव थामा
सामूिहक बला कार भएको भनी मािणत हन
स दैन । करणीको िववादमा पीिडतको भनाइलाई
माणमा िलनको लािग भनाइह मा एक पता
रहेको हनपु छ । यसमा शंका गन सिकने अव था हन
हँदैन । पीिडतको भनाइ फरकफरक भएमा अ य वत
माणबाट समेत मािणत हनपु छ । तुत मु ामा
पीिडतको भनाइ नै एक आपसमा बािझएका छन् भने उ
भनाइलाई अ य वत माणबाट पिु ट गन सके को
अव थासमेत छै न । यस अव थामा ितवादी काश
रावलउपरको आरोप मािणत हन स दैन । िनजलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनपु छ ।
अिधव ा कलमबहादरु ख ी
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम
निजकको हरी कायालयमा जाहेरी दरखा त दता
गनपनमा
सो भएको अव था छै न । पीिडतको िपताले
ु
अदालतमा बकप गदा १८ गते छोरी फे ला परेको
भनेका छन् भने २० गते छोरी खो नको लािग िनवेदन
िदएका छन् । मौकामा कागज गन तथा अदालतमा आई
बकप गन यि ह को भनाइ पिन एक आपसमा
िवरोधाभाषपूण छ । फौजदारी मु ामा कसरु दार ठहनको
लिग िनिववाद माणको भूिमका र उपि थित अिनवाय
सत हो । ततु मु ामा ितवादीको माणह को
यायोिचत सनु वु ाइ र मू याङ् कन नगरी िवशेष लाई
अदालतबाट बु दै नबझ
ु ी जोरा िसंहको छोरा ितवादी
काश रावललाई १२ वष कै द हने ठहराएको कै लाली
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत िदपायलको फै सला बदर गरी
जोरा िसंहको छोरा ितवादी काश रावललाई सफाइ
िदनपु छ ।
यसैगरी वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी उ व साद
पडु ासैनीले िन न अनस
ु ार बहस गनभयो
ु ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
सह यायािधव ा ी उ व साद पुडासैनी
पीिडतको बकप को स.ज.८ मा वजबहादरु
रावलको छोरा काश रावलले समेत करणी गरेको
उ लेख छ । जाहेरी दरखा तको करण नं. ३ मा
वजबहादरु रावलको छोरा काश रावलको नाम उ लेख
भएको र करण नं. ३ मा उि लिखत ितवादीह ले
जबरज ती करणी गरेको भ ने जाहेरी दरखा तको
पेटबोलीमा उ लेख भएको अव थामा उमेर नपगु ेक
बािलकाले ितवादीह को नाम िकटान गरी िदएको
जाहेरी दरखा त र बकप को भनाइ र लेखाइको त रका
निम दैमा वजबहादरु रावलको छोरा ितवादी काश
रावललाई घटी सजाय गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत
िदपायलको फै सला िु टपूण भएकोले उ फै सला सो
हदस म बदर गरी सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय हनपु छ ।
उपयु त य र बहस िजिकर रहेको ततु
मु ामा मु यतः िन न नह मा के ि त रही िववादको
िनणय गनपन
ु देिखयो ।
१. जोरा िसंहको छोरा ितवादी काश रावलउपर
सामूिहक पमा जबरज ती करणीको कसरु
थािपत ह छ वा हँदनै ?
२. वजबहादरु रावलको छोरा ितवादी काश
रावलले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
ठहछ वा ठहदन?
३. ितवादी काश रावल र वादी नेपाल सरकार
दवु ैको पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन िजिकर
पु छ वा पु दैन?
२. उपयु नह को स ब धमा िवचार गनपु ूव
ततु मु ाको त यह को संि त चचा गनु वा छनीय
हने देिख छ । म जाहेरवाली िमित २०६६।७।११ गतेका
िदन िव ालयबाट घरतफ आउन ला दा िज ला कै लाली
बिलया ८ ब ने जोरा िसंह रावलको छोरा काश
रावलसमेतले मोटरसाइकलमा घरस म पु याइिद छु
भनी अ डामा नसालु पदाथ िमलाई खवु ाई िविभ न

थानमा लगी िमित २०६६।७।२० गते स म जबरज ती
करणी गरेको हँदा िनज अ यायीह लाई कानूनबमोिजम
ग रपाउँ भ ने बेहोराको जाहेरी दरखा तबाट अनस
ु धान
ार भ भएको ततु मु ामा ितवादीह जोरा िसंह
रावलको छोरा काश रावल, वजबहादरु रावलको छोरा
काश रावल, मे योगी, भरत जैसी, ितथ तारामी र हिनप
कुरेशी बु चरले जबरज ती करणी गरेको देिखएकोले
िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
१×३(३) ×३(क) नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा सोही
महलको ३(३) नं. को कसरु सजाय गरी सोही महलको
३(क) नं. बमोिजम थप सजाय र सोही महलको १० नं.
बमोिजम पीिडतलाई मनािसब ितपूित भराई पाउन
दाबी िलई सु कै लाली िज ला अदालतमा अिभयोगप
दायर भएको देिख छ ।
३. सु कै लाली िज ला अदालतबाट
ितवादीह काश रावल यलाई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती
करणी महलको १ नं. िव को कसरु मा सोही ऐनको
३(२) बमोिजम १६ वष मिु नको बािलकालाई करणी
गरेको देिखँदा ७ वष कै द र सोही ऐनको ३क बमोिजम
सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको देिखँदा थप ५
(पाँच) वष कै द तथा ितवादीह बाट पीिडतले जनही
. १,००,०००।- (एक लाख) को दरले ितपूित भराई
पाउने तथा फरार अ य ितवादीह को हकमा १९०
नं. बमोिजम मल
ु तबीमा राखी िदने ठहराई फै सला भएको
रहेछ ।
४. सु कै लाली िज ला अदालतको
उ फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई दवु ै काश रावलले
पनु रावेदन अदालत, िदपायलमा पनु रावेदन दायर
गरेकोमा पनु रावेदन अदालत‚ िदपायलबाट जोरा िसंह
रावलको छोरा पनु रावेदक काश रावललाई अिभयोग
दाबीबमोिजम १२(बा ) वष कै द एवं िनजबाट पीिडतले
.१,००,०००।- (एक लाख) ितपूित भराई पाउने
तथा अका ितवादी वजबहादरु रावलको छोरा काश
रावलको हकमा मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
महलको ४ नं. बमोिजम पीिडत १६ वष मिु नको देिखँदा १
(एक) वषको दो बर २(दईु ) वष कै द हने ठहराएको रहेछ ।
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पनु रावेदन अदालत, िदपायलको उ फै सलाउपर समेत
िच नबझ
ु ाई जोरा िसंह रावलको छोरा ितवादी काश
रावल र वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा
दोहोरो पनु रावेदन परेको रहेछ ।
५. अब जोरा िसंहको छोरा ितवादी काश
रावलउपर सामूिहक जबरज ती करणीको अिभयोग
थािपत ह छ वा हँदनै भ ने पिहलो नको स ब धमा
िवचार गदा सव थम िनज ितवादीले पीिडतउपर
जबरज ती करणी गरेको िथयो वा िथएन तथा उ
जबरज ती करणी सामूिहक पमा गरेको हो वा होइन
भ ने स ब धमा िववेचना गनपन
ु ह छ । जबरज ती
करणीको अपराध थािपत हनको लािग मूलतः दईु वटा
त व आव यक पदछ । पिहलो यौन समागम (Sexual
intercourse) र दो ो सहमितको अभाव (Against
will) । ितवादी काश रावलले पीिडतलाई करणी गरेको
हो वा होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा जाहेरवालाले
आ नो जाहेरीमा जोरा िसंह रावलको छोरा काश
रावलले आफूलाई कुलबाट घरस म पु याइिद छु
भनी आ नो मोटरसाइकलमा राखी अ डामा नसालु
पदाथ िमलाई खवु ाई िविभ न थानमा लगी िमित
२०६६।७।२० गतेस म जबरज ती करणी गरेको भनी
उ लेख गरेको देिख छ । जाहेरवालाले अदालतमा
गरेको बकप मा पिन जोरा िसंह रावलको छोरा काश
रावलले आफूलाई कुलबाट घरस म पु याइिद छु भनी
आ नो मोटरसाइकलमा राखी पीिडतको पछािड ितथ
तारामीलाई बसाई धपु ने ी खोलापारीको जंगलमा लगी
दवु ैजनाले करणी गरेप ात् प चकोशी होटलमा िनज
काश रावलले पनु ः जबरज ती करणी गरेको यसपिछ
प चकोशी होटलभ दा अगािड चौराहमा रहेको बस
काउ टर निजकको पौडेल होटलको मािथ लो त ला
िसँढी निजकको कोठामा लगी अनपु वु चरले करणी
गरेको र यहाँबाट भरत जैशीले आ नो डेरामा लगी
३।४ पटकस म करणी गरेको भ ने बेहोरा उ लेख गरेको
पाइ छ ।
६. यसरी पीिडतले आ नो जाहेरीमा जोरा
िसंह रावलको छोरा काश रावलले आफूलाई करणी

गरेको कुरालाई टसँग उ लेख गरेको देिख छ भने
अदालतमा गरेको बकप मा पिन सोही कुरालाई पिु
गरेको देिख छ । यसैगरी पीिडतले मािथ उ लेख गरेको
घटना म मौकै मा पीिडतका िपता .................... र
कमलाकुमारी िम लाई बताएकोमा सोहीबमोिजम िनज
..................... र कमला कुमारी िम ले समेत सोही
बेहोराको बकप गरेको पाइ छ । यसैगरी मौकामा
बिु झएका मािनस पौडेल होटलका स चालक िशव
सवु ेदीले पीिडतलाई जोरा िसंहको छोरा ितवादी काश
रावलले आ नो होटलमा याएको भ ने कुरालाई पिु
गरेका छन् भने प चकोशी होटलका स चालक िदप
बढु ाले पिन ितवादी काश रावलले आ नो होटलमा
पीिडतलाई याएको कुरालाई पिु गरेका छन् । पौडेल
होटलका स चालक िशव सवु ेदीले अदालतमा गरेको
बकप मा समेत ितवादीह काश रावल र पीिडत
आ नो होटलमा ब न आएको कुरालाई पिु गरेका
छन् । यसरी पीिडतले जाहेरी तथा अदालतसम गरेको
बकप मा आफूलाई पौडेल होटल तथा प चकोशी
होटलमा लगी जबरज ती करणी गरेको भनी दाबी
गरेकोमा उ होटलका स चालकह ले समेत आ नो
होटलमा ितवादीह ले पीिडतलाई िलएर आएको
कुरालाई पिु गरेको देिख छ । यसैगरी पीिडतको
शारी रक परी ण ितवेदनमा Hymen याितएको र
पीिडतलाई यौन स पक गरेको देिखएको भ ने उ लेख
भएबाट पीिडतलाई करणी गरेको भ ने त य स माण
पिु हन आउँछ ।
७. जबरज ती करणीको अपराध थािपत
हनको लािग पीिडतको सहमित िथयो वा िथएन
भ ने न मह वपूण ह छ । तर कानूनले तोके को
उमेर नपगु ेको नाबालकको हकमा सहमित िथयो वा
िथएन भ ने कुराको कुनै सरोकार रहँदैन । मल
ु क
ु ऐन
जबरज ती करणीको महलको १ नं. मा कसैले कुनै
मिहलालाई िनजको म जुरी निलई करणी गरेमा वा सो
वषभ दा कम उमेरक बािलकालाई िनजको म जुरी
िलई वा निलई करणी गरेमा िनजले जबरज ती करणी
गरेको ठहछ भ ने प ट यव था ग रएको छ । यसरी
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सो वषभ दा कम उमेरक मिहलासँग िनजको सहमित
वा असहमित जनु सक
ु ै अव थामा करणी गरेको ख डमा
जबरज ती करणी हने भनी कानूनले यव था गरेको
छ । ततु मु ाको स दभमा हेदा पीिडतको उमेर १६
वषभ दा कम रहेको देिख छ । पीिडत जाहेरवालीले
जाहेरी दरखा तमा उमेर १४ वष भनी लेखाएको
देिख छ भने पीिडतको वा य परी णबाट िनजको
उमेर १४ वषदेिख १५ वषको देिखएको छ । यसैगरी
यावहा रक ि टकोणबाट हेदासमेत पीिडत क ा
८ मा अ ययनरत छा ा भएको देिख छ । पीिडतको
उमेर १६ वषभ दा बढी छ भनी ितवादीह ले
किहँकतै िजिकर िलएको अव थासमेत ततु मु ामा
देिखँदैन । अतः पीिडत १६ वष उमेर नपगु ेको नाबालक
नै भएको देिख छ । यसरी पीिडत १६ वष उमेर नपगु ेको
नाबालक भएको त य थािपत भएको स दभमा
पीिडतको सहमित िथयो वा िथएन भ ने िवषय ततु
मु ामा अ साङ् िगक रहेको छ । तसथ पीिडतको सहमित
िथयो वा िथएन भ ने स ब धमा िववेचना ग ररहन
आव यक भएन । ितवादी काश रावलले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको नै देिख छ ।
८. जोरा िसंहको छोरा ितवादी काश
रावलले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको त य
थािपत भएपिछ िनज ितवादीउपर सामूिहक पमा
गरेको जबरज ती करणीको कसरु थािपत ह छ वा
हँदैन भ ने स ब धमा िनणय गनपु ूव सामूिहक पमा
ग रने जबरज ती करणी क तो कारको कसरु हो र यो
थािपत हनको लािग के क तो त वह को आव यकता
पदछ भ ने स ब धमा िववेचना हन आव यक देिखयो ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको दफा ३क मा
सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेमा थप ५ वष कै द
हने भनी उ लेख गरेको भए तापिन सामूिहक पमा ग रने
जबरज ती करणी भनेको के हो तथा यस कारको कसरु
थािपत हनको लािग के क तो त वह को आव यकता
पछ भनी ट पमा प रभािषत गरेको देिखँदैन । यस
स ब धमा भारतको Indian Penal Code ले के ही
िव ततृ यव था गरेको देिख छ । उ Code को दफा

३७६(D) मा "Where a women is raped by one
or more persons constituting a group or acting
in furtherance of a common intention…” भनी
उ लेख गरेको छ । जसअनस
ु ार समूहको िनमाण गरी
वा साझा मनसायको काया वयनको लािग एक वा बढी
यि िमली एकजना मिहलाउपर जबरज ती करणी
गरेमा सो कारको करणीलाई सामूिहक पमा ग रने
जबरज ती करणी भनी मा नु पन भ ने देिख छ । मल
ु क
ु
ऐनले यस कारको िव ततृ यव था नगरेकोले हा ो
स दभमा दईु वा दईु भ दा बढी यि ले पीिडतउपर
जबरज ती करणी गछ भने यस कारको करणीलाई
सामूिहक पमा गरेको जबरज ती करणी मा नपु छ ।
यस कारको करणी थािपत हनको लािग आव यक
त व भनेको करणी कायमा एकभ दा बढी यि ह को
सहभािगता रहेको हनपु छ ।
९. जबरज ती करणी आफै ँ मा एक जघ य
अपराध हो । अझ एकजनाभ दा बढी यि ह समूहमा
िमली ग रने जबरज ती करणीको अपराध त िसङ् गो
मानव स यताकै कलंक हो । यसैकारण िव का ायजसो
स य कानूनी णालीमा सामूिहक पमा जबरज ती
करणी गन यि लाई थप सजाय गन यव था गरेको
देिख छ । उदाहरणको लािग नवको Norwegian
Penal Code को दफा १९२ मा जबरज ती करणीको
कसरु मा १० वषस म कै द हने यव था गरेको छ
भने सोही दफाले के ही अव थामा ग रने जबरज ती
करणीलाई ग भीर कृितको (Aggravated Rape)
सूचीमा राखी २१ वषस म कै द हने यव था गरेको
छ । जसम ये सामूिहक पमा ग रने जबरज ती करणी
पिन रहेको छ । यसैगरी सको Criminal Code of
Russia को दफा १३१(१) मा जबरज ती करणीको
कसरु मा ३ देिख ६ वषस म कै द हने यव था गरेको
छ भने सामूिहक पमा ग रने जबरज ती करणीलाई
Aggravating Circumstances मा ग रने ग भीर
कृितको कसरु मानी ४ देिख १० वषस म कै द हनस ने
यव था गरेको छ । भारतको स दभमा हेदा पिन Indian
Penal Code को दफा ३७६ मा जबरज ती करणीको
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कसरु दारलाई ७ वषस मको कै दको यव था गरेकोमा
३७६घ मा सामूिहक पमा ग रने जबरज ती करणीको
कसरु को हकमा २० वषदेिख आजीवन कारावासस मको
सजाय हनस ने यव था गरेको छ । यसरी िव का
िविभ न देशह ले सामूिहक पमा ग रने जबरज ती
करणीलाई ग भीर कृितको अपराध मानी यस कारको
अपराधमा थप सजाय गरेको पाइ छ ।
१०. ततु मु ाको स दभमा पीिडतलाई
सामूिहक पमा जबरज ती करणी ग रएको हो वा होइन
भ ने स ब धमा िवचार गरी घटना म हेदा पीिडतलाई
िविभ न थानमा लगी िविभ न यि ह ले करणी
गरेको देिख छ । सबैभ दा पिहला जोरा िसंह रावलको
छोरा काश रावलले धपु ेनी खोलापारीको जंगलमा लगी
करणी गरेको‚ त प ात् प चकोशी होटलमा िनज काश
रावलले पनु ः जबरज ती करणी गरेको‚ यसपिछ पौडेल
होटलको मािथ लो त ला िसँढी निजकको कोठामा
अनपु बु चरले करणी गरेको र यसपिछ भरत जैशीले
आ नो डेरामा लगी ३।४ पटकस म करणी गरेको
भ ने बेहोरा उ लेख गरेको पाइ छ । पीिडतले सो कुरा
आ नो जाहेरी तथा अदालतसम गरेको बकप मा
समेत उ लेख गरेको अव था छ । यसरी पीिडतलाई एक
जनाभ दा बढी यि ले जबरज ती करणी गरेको देिखन
आउँछ ।
११. ितवादीको तफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीह ले आ नो बहसमा एकै पटक
करणी गरेको अव था नभई अलगअलग समय र
थानमा करणी गरेको अव थामा सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको थािपत हन स दैन भ ने
िजिकरलाई मह वको साथ उठाएको पाइयो । मल
ु क
ु
ऐन‚ जबरज ती करणीको महलको ३क को कानूनी
यव थाले सामूिहक जबरज ती करणीले के क तो
अव था र प रि थितमा भएको करणीलाई जनाउँछ
भ ने स ब धमा यव था गरेको छै न । उ कानूनी
यव थामा सामूिहक पमा ग रने जबरज ती करणीलाई
ग भीर अपराध मानी थप सजायको समेत यव था
गरेको भए तापिन फरकफरक थान र समयमा गरेको

जबरज ती करणीबाट सामूिहक पमा ग रने जबरज ती
करणी थािपत हनस छ वा स दैन भ ने स ब धमा
प ट यव था गरेको देिखँदैन । सो हनाले पीिडत
मिहलाउपर ितवादीह ले गरेको षड् य , आपरािधक
िनयत र कायह (Mens Rea and Actus Rea)
बाट नै सामूिहक बला कार हो वा होइन भ ने प ा
लगाउनु पन ह छ । तसथ सामूिहक बला कारको
कसरु थािपत हनको लािग एउटै वारदात थल र
समय हनपु छ भ ने हँदनै । ततु मु ामा पीिडतलाई
ितवादीह ले जबरज ती करणी गरेको थान र समय
फरकफरक भएको भए तापिन उ अविधको बीचमा
पीिडत ितवादीह कै क जामा रहेको देिख छ । पीिडत
िमित २०६६।७।११ गतेदेिख घर नआएको र सो
िदनदेिख िमित २०६६।७।२० गतेस म ितवादीह ले
अलगअलग थानमा लगी जबरज ती करणी गरेको भ ने
पीिडत नाबािलकाको बकप बाट देिख छ । यसरी िमित
२०६६।७।११ गते कुलबाट घर फकदा मोटरसाइकलमा
राखी लगेप ात् िमित २०६६।७।२० गतेस म यी
पीिडत ितवादीह कै पूण िनय णमा रहेको अव था
छ । ततु मु ामा पीिडत १५ वषक नाबािलक
रहेक छन् भने ितवादीह ले फरकफरक थानमा
लगी जबरज ती करणी गरेको भ ने खु न आएको
छ । अस तिु लत शि संरचनामा आधा रत उ
घटनामा एकातफ एकजना उमेर नपगु ेको नाबालक
के टी रहेक छन् भने अक तफ उमेर पगु ेका ६ जना
जवान यि ह रहेका छन् । ६ जनाको समूहमा
रहेका यी ितवादीह ले एक नाबालक मिहलालाई
िनय णमा िलई आ नो अनक
ु ू लको समय र थानमा
लगी जबरज ती करणी गछन् भने उ वारदातह लाई
अलगअलग मानी सजायबाट छुट िदनु यायसङ् गत
हन स दैन । पीिडत ितवादीह को िनय णबाट मु
भएपिछ मा अक जबरज ती करणीको वारदात भएको
भए सो वारदातलाई अलग पमा िलन िम यो होला
तर ितवादीह को िनय णमा रहेकै अव था तथा
ितवादीह कै इ छाअनस
ु ार थान प रवतन गरेको
अव थामा घटेका जबरज ती करणीको वारदातह लाई
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एकै शङ
ृ ् खला (Chain) अ तगत घटेको वारदात मानी
हेनपछ
ु । अलगअलग थान र समयमा भएको भ ने
आधारमा सजायबाट छुट हन स दैन ।
१२. कुनै कारको डर, ास, ध क , अनिु चत
भावमा पारी मिहलाको अि मता लटु ् ने प च, योजना,
तयारी अपराधीह ले गरेका ह छन् । पीिडत मिहलालाई
क जामा िलई िविभ न थानमा लगी धेरै यि ह ले
जबरज ती करणी गनस ने अव था रह छ । जल
ु मु ीले
एक थानबाट अक थानमा लगी फरकफरक यि लाई
स पक गरी बोलाई िज मा िदई असहाय र मजबरु
तु याइएको मिहलालाई जबरज ती करणी ग र छ भने
य तो वारदातमा अपराध गन िनयत वा कायह बाट
नै सामूिहक बला कारको उ े य रहेको देिख छ ।
पिहलो पटक पीिडतउपर जबरज ती करणीको वारदात
भएप ात् फरकफरक थानमा लगी अि तम पटक
ग रएको आपरािधक काय (Actus Rea) स म पिन
सु वातदेिखकै अपराधको िनर तरता (Continuity of
crime) रिहरहेको ह छ । यसरी फरकफरक थानमा
लगी भएको जबरज ती करणी एउटै मिहलाउपर हने र
अपराधीह को आपरािधक कायको िनर तरता भइरहने
हँदा अलगअलग थान र समयमा ग रएको जबरज ती
करणीलाई सामूिहक पमा जबरज ती करणी भएको
मा न निम ने भनी ितवादीह को तफबाट उपि थत
िव ान् कानून यवसायीह को बहस तकसँग सहमत हन
सिकएन ।
१३. मल
ु क
ु ऐन‚ जबरज ती करणीको महलको
३क मा सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेमा थप
५ वष कै द गनस म उ लेख छ । यस कारको ग भीर
अपराधमा कानूनले फरकफरक थान र समयमा भएको
जबरज ती करणी सामूिहक पमा भएको जबरज ती
करणी होइन भनी ट पमा उ मिु
दान नगरेको
अव थामा कानूनको या या गदा कसरु दारलाई छुट र
उ मिु नहने िकिसमबाट गनपछ
ु । समूहगत पमा िमली
नाबालकलाई िनय णमा िलई आ नो इ छाअनस
ु ारको
समय र थानमा शङ
ृ ् खलाब पमा जबरज ती करणी
गरेको यस कारको जघ य कायमा अलगअलग थान र

समयमा भएको भ ने आधार िलई अपराधको दािय वबाट
उ मिु िदनु िवधाियकाको मनसायिवपरीत त ह छ नै
पीिडतको याय पाउने अिधकारको समेत िवपरीत हन
जा छ ।
१४. ततु मु ामा ितवादीको तफबाट
उपि थत िव ान् कानून यवसायीह ले बहसको
ममा सामूिहक पमा ग रने जबरज ती करणीको
कसरु थािपत हनको लािग सबैजना ितवादीह ले
जबरज ती करणी गरेको मािणत हनपु न तर अ य
ितवादीह फरार रहेको अव थामा यी ितवादी जोरा
िसंहका छोरा काश रावललाई उपर मा सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको कसरु थािपत हन स दैन
भ ने िजिकर िलनभु यो । सो स ब धमा िवचार गदा
अ य ितवादीह फरार रही अ.बं. १९० नं. बमोिजम
मु तबीमा रहेको भए तापिन मािथ ला करणह मा
िववेचना भएबमोिजम जबरज ती करणीको वारदातमा
एक जनाभ दा बढी यि को सहभािगता भएको नै
देिख छ । रा यको िनकायबाट कुनै अिभयोग लागी
अदालतमा मु ा दायर भएको अव थामा अदालतमा
उपि थत भई सो अिभयोगको ख डन गरी आ नो
िनद िषता पिु गनु वा दोषी ठहर भएको अव थामा
कानूनबमोिजमको सजाय भो नु नाग रकको कत य
हो । कानूनको रीतबमोिजम सूचना िदँदासमेत अदालतमा
उपि थत नभई कुनै अिभयु फरार रह छ भने पिन
अदालतले ा माणको आधारमा याियक िन कषमा
पु नु नै पन ह छ । ा माणबाट सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको त य शंकारिहत तवरबाट
थािपत भएको अव थामा सहअिभयु ह फरार रहेको
भ ने आधारमा मा यी ितवादीलाई सजायबाट छुट
िदनु यायसङ् गत हन स दैन । अतः जोरा िसंहका छोरा
ितवादी काश रावलले पीिडतलाई अ य यि ह सँग
िमली सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको नै
देिख छ ।
१५. अब वजबहादरु रावलको छोरा काश
रावलले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको ठहछ
वा ठहदन भ ने दो ो को स ब धमा िवचार गदा
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९९८१ - नेपाल सरकार िव. काश रावल
पीिडतले आ नो जाहेरीमा धपु ेनी खोला पारीको जंगलमा
वजबहादरु रावलको छोरा काश रावलले करणी
गरेको भनी लेखाएको देिखँदैन । पीिडतले बकप गदा
पौडेल होटलमा वजबहादरु को छोरा काश रावलले
जबरज ती करणी गरेको भनी लेखाएको त य मौकाको
जाहेरीभ दा पथृ क अव थामा रहेको देिखँदा िनजको
सो कथनलाई िव ासलायक मा न िम ने अव था
देिखँदैन । जबरज ती करणीको मु ामा पीिडतको
भनाइलाई माणको पमा िलनको लािग उ
भनाइह मा एक पता रहेको हनपु छ र यसमा शंका
गन सिकने अव था रहनु हँदनै । ततु मु ामा अ य
ितवादीह को संल नताको स ब धमा पीिडतको
भनाइमा एक पता रहेको भए तापिन यी ितवादी
काश रावलको हकमा पीिडतको भनाइह मा एक पता
देिखँदैन । पीिडतले घटना घटेप ात् हरीमा िदएको
जाहेरी जसबाट नै स पूण मु ाको अनस
ु धान ार भ
भएको िथयो सोही जाहेरीमा नै यी ितवादी वजबहादरु को
छोरा काश रावलले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको भनी कही ँकतै उ लेख भएको छै न । अदालतसम
गरेको बकप मा जबरज ती करणी गरेको भनी उ लेख
गरेको भए तापिन कुन थान र समयमा करणी गरेको हो
सो कुरा खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । िन य नै जबरज ती
करणी ज तो संवेदनशील मु ामा पीिडतको भनाइलाई
अदालतले ग भीरताका साथ िलनपु छ । तर य तो गदा
पीिडतको भनाइलाई अ य वत र व तिु न माणले
पिन पिु गरेको हनपु छ । शंकारिहत तवरबाट पिु भएर
मा आरोिपत कसरु दार ठह रने (Guilty should be
proved reasonable doubt) ितवादीको अिधकार
जनु सक
ु ै मु ामा पिन सरु ि त रहेको ह छ । यसरी
पीिडतको भनाइह मा एक पता नरहेको र अ य
वत माणह बाट समेत पिु नभएको अव थामा यी
ितवादी काश रावलले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको ठहन देिखँदैन । यी ितवादी काश रावलले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको नदेिखए तापिन
धपु ेनी खोलापा रको जंगलमा जोरा िसंह रावलको छोरा
काश रावल र ितथ तारामीले करणी गदा यी ितवादी

बाटोमा कुरी बसेको र अक ठाउँमा लैजाउ भनेको भनी
पीिडतले मौकाको जाहेरीमा उ लेख गरेको देिख छ ।
तसथ वजबहादरु को छोरा यी ितवादी काश रावलले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको नभए तापिन जोरा
िसंहको छोरा ितवादी काश रावलले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गद छ भ ने थाहा पाए तापिन सँगै गई
करणी कायमा सहयोगस म गरेको देिख छ ।
१६. अब‚ पनु रावेदक ितवादी काश रावल
र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स छ वा स दैन भ ने ते ो को स ब धमा िवचार
गदा पनु रावेदन अदालत‚ िदपायलले जोरािसंहको
छोरा ितवादी काश रावललाई सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको ठहर गरी १२ (बा ) वष कै द र
१‚००‚०००।- ( . एक लाख) ज रवाना गरेकामा सोउपर
िच नबझ
ु ाई ितवादी काश रावलको यस अदालतमा
पनु रावेदन परेको देिख छ भने अका ितवादी काश
रावललाई जबरज ती करणी गरेको अिभयोगबाट सफाइ
िदई मल
ु क
ु ऐन‚ जबरज ती करणीको ४ नं. बमोिजमको
कसरु मा २ वष कै द हने ठहराई गरेको पनु रावेदन
अदालत‚ िदपायलको फै सलामा िच नबझ
ु ाई वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेको देिख छ । मािथ ला
करणह मा िववेचना भएबमोिजम जोरा िसंहको छोरा
ितवादी काश रावलले पीिडतलाई सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको नै देिखँदा िनजलाई १२ (बा )
वष कै द र १‚००‚०००।- ( . एक लाख) ज रवाना
गन तथा वजबहादरु को छोरा अका ितवादी काश
रावलको हकमा पिन िनजले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको मािणत नभएको तर जबरज ती करणी
गन यि ह सँग साथ गई िनजह लाई सहयोग गरेको
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन‚ जबरज ती करणीको महलको ४
नं. बमोिजम २ वष कै द गन गरी पनु रावेदन अदालत‚
िदपायलबाट भएको फै सला िमलेकै देिख छ ।
१७. अतः कै लाली िज ला अदालतको िमित
२०६८।३।१५ को फै सला के ही उ टी हने गरी पनु रावेदन
अदालत‚ िदपायलले गरेको िमित २०६८।१२।१३ को
फै सला िमलेकै हँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
नेपाल सरकार र ितवादी काश रावलको पनु रावेदन
नणय नं . ९९८२
िजिकर पु न स दैन ।
१८. ततु मु ाको जाहेरवाली जबरज ती
करणी अपराधको पीिडत एक नाबालक रहेको
सव च अदालत, संयु इजलास
देिख छ । िवशेष कृितका मु ाह को कारवाहीमा
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
प ह को गोपिनयता रा नेस ब धी कायिविध
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
िनदिशका‚ २०६४ बमोिजम यस कारको पीिडतको
आदेश िमित : २०७४।८।२७
प रचया मक िववरण गो य रा नपु नमा ततु मु ामा
सु अनस
०७३-WO-०१०५
ु धानदेिख नै पीिडतको नाम र अ य
िववरणह गो य राखेको नदेिखँदा आगामी िदनह मा
िनदिशकाले िनिद गरेको पीिडतह को नाम र अ य
मु ा : परमादेश
प रचया मक िववरण गो य राखी मु ाको अनस
ु धान‚
अिभयोजन र सनु वु ाइ गनु भनी स बि धत हरी िनवेदक : का ेपला चोक िज ला, खरेलथोक गाउँ
कायालय‚ सरकारी विकल कायालय र अदालतमा लेखी
िवकास सिमित, वडा नं. ४ खरेलथोक ब ने
पठाई ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
अिधव ा अ यतु साद खरेल
िनयमानस
ार
अिभले
ख
शाखामा
ब
झ
ाइिदन
।
िव
ु
ु
ू
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
उ रायमा सहमत छु ।
िसंहदरबार, काठमाड समेत
या. अिनलकुमार िस हा
§ संिवधानले सावजिनक हक र सरोकारको
इजलास अिधकृत: स देश े
िववादमा उपचार दान गन जुन े ािधकार
इित संवत् २०७४ साउन ३२ गते रोज ४ शभु म् ।
यस अदालतलाई दान गरेको छ सोलाई
सबैलै ग भीरतापूवक िलनु र बु नपु छ ।
सावजिनक हक र सरोकारको िवषय भनी
मनमा उठे को कुनै पिन िवषयलाई िबना
अ ययन र िव ेषण वा सो िवषयव तु हेन
दािय व सिु पएका कुनै पिन अिधकारी कहाँ
जाँदै नगई र उनीह लाई कत य पालनतफ
&
सचेतस म नगराई यस अदालतमा वेश गन
होइन । यो े ािधकारले िनवेदकसँग सो
िवषयव तुसगँ साथक स ब ध र ताि वक
सरोकार मा नभई गिहरो अ ययन मनन र
िव लेषण पिन खो दछ । िनवेदन दता गन,
सो कुरा िमिडयामा चार सार गन गराउने,
यसपिछ सो िवषयलाई अदालतको िज मा
लगाई आफू चािहँ चपु लागी ब ने, यो कुरा
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९९८२ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
वीकारयो य हन नस ने ।
( करण नं.३)
§ यिद कुनै कानून िव मान छ भने यसको
पूण पालना ग रनु पछ । कानून समय
सापे छै न भने खारेज वा संशोधन ग रनु
पछ । कुनै काननू िव को काय चाहे
यि गत अ सरतामा ग रएको होस् वा
सामूिहक पमा गैरकानूनी नै ह छ । कुनै
पिन बहानामा कानून िव को काय
वीकाय नहने ।
( करण नं.१३)
§ सां कृितक पमा नेपाल िविभ न जातजाित
र वगमा चलेको था पर पराह को
सम वया मक अ तरघुलन हो भने चौ ँरी
पालन यवसायको स दभमा यसको
साँ कृितक, पयावरणीय एवं मानवीय
प समेतको सापे तामा काननू िव
नहने गरी एउटा साझा बाटो पिह याउनु
वा छनीय देिखने ।
( करण नं.१४)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी अ यतु साद
खरेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् नायब महा यायािधव ा ी
िकरण पौडेल, िव ान् अिधव ा ी ी साद
बढु ाथोक
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९
आदेश
या.डा. आन दमोहन भ राई : नेपालको
संिवधानको धारा ३२ तथा १०७ बमोिजम पन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार
छ:

या दी िज ला, िसख गाउँ िवकास सिमितमा
रहेको पाउ ार मा यिमक िव ालय र रा चे गाउँ
िवकास सिमितमा रहेको िहमा चल उ च मा यिमक
िव ालयको स चालनका लािग आिथक ोत जटु ाउन
२०५३ सालदेिख वषनी चौ ँरीको रगत िपउने मेलाको
आयोजना गन ग रएको र चरनका लािग अ नपूण
िहमालको फे दीस म पु ने चौ ँरीले यासागु बा, जटामसी,
नीरमसी, पाँचऔ ँलेलगायतका जिडबटु ी खाएका हनाले
य ता जीउँदो चौ ँरीको तातो–तातो रगत िपउनाले जीउ
व थकर हने, रोगसँग लड् नस ने रोग ितरोधा मक
मताको अिभविृ हने, यौन दबु लता हट् ने, शारी रक
एवं मानिसक पमा समेत फूित बढ् ने जनिव ासले
वषनी चौ ँरीको रगत िपउने मेलामा सहभािगता जनाई
चौ ँरीको रगत िपउनेह को सं या बढ् दै गइरहेको र एक
िगलास िजउँदो चौ ँरीको शरीरबाट िनकािलएको रगतको
.१००।- पनस ब धी पिछ लो पटक “गोरखाप ”
दैिनकमा राि य समाचार सिमितलाई उ तृ गद
िमित २०७३ साल ावण ९ गते आइतबार कािशत
अंकको पृ ४ मा समाचार छािपएको छ । उ मेलामा
चौ ँरी गाईको चारै खु ा बाँधेर लडाई धा रलो च कुले
घाँटीमा वाल पारी उसको जीउबाट प चीसदेिख तीस
िगलासस म रगत िनकाली उ चौ ँरी गाईलाई मृ यवु रण
गनपनस
मको अव थामा पु याई आयोजना गन ग रएको
ु
चौ ँरीको रगत िपउने मेलाको का िणक य नेपाल
टेिलिभजनलगायत िनजी तरका काि तपरु टेिलिभजन,
एिभ यूज टेिलिभजन, सगरमाथा टेिलिभजन, माउ टेन
टेिलिभजनलगायतले समेत देखाउने गरेको र मानव
स यतालाई नै चनु ौती िदने काय भएको छ ।
िव मान नेपाल कानूनले चौ ँरी गाईलाई
मान, अङ् गभङ् ग गन एवं घाउ रगतप छे गन कायलाई
द डनीय माने तापिन वतमान अव थामा सोस ब धी
सजाय अ य त यून रहेको ितत ह छ । मल
ु क
ु ऐन,
चौपायाको महलको ११ न बरले जानीजानी गाई गो
मानलाई बा वष र वचन िदनेलाई ६ वष कै द गनपछ
ु
भ ने यव था गनका
ु साथै उ चौपायाको महलको
१४ न बरले गाई गो लाई कुटिपट गरी अङ् गभङ् ग
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गनलाई दईु वष कै द र घाउ रगतप छे गनलाई दईु सय
पैयाँस म ज रवाना गनपछ
ु भ ने यव था गरेको छ ।
चौ ँरी गाई पिन गाईकै जाितको भए तापिन नेपालको
िहमाली े मा चौ ँरी गाईको िहंसा गन चलन रहेकोले
कानूनमा कडा सजायको यव था गनभु दा जनताको
चेतनाको तरसँगै कानूनको काया वयन सहज पमा
गन सिजलो ह छ भ ने अिभ ाय िलई मल
ु क
ु ऐन,
चौपायाको महलको ११ न बरले चौ ँरी गाईलाई मानलाई
िजउ एकको चालीस पैयाँको दरले ज रवाना गनपछ
ु
भ ने यव था गनका
ु साथै उ न बरले चौ ँरी गाईलाई
अङ् गभङ् ग वा घाउ रगत प छे गनलाई बीस पैयाँस म
ज रवाना गनपछ
ु भ ने यव था ग यो । ऐन जारी हँदाको
समयमा उ ज रवानाको अंक अ य त उ च भए तापिन
वतमान समयमा उ यथावत् पमा रहेको ज रवानाको
अङ् क नाम मा को ज रवानास ब धी सजाय
भएकोले चौ ँरीमािथ हने िहंसामा बढो री आई िजउँदो
चौ ँरीको िजउबाट िनकािलएको रगत िपउने मेलाको
आयोजनासमेत थानीय शैि क सं थाको पमा रहेका
मा यिमक िव ालय तथा उ च मा यिमक िव ालयको
स चालनका लािग आिथक सहयोग जटु ाउने नाममा
हने गरेको छ । यसरी िव मान नेपाल कानूनको पमा
चलनमा रहेको मल
ु क
ु ऐन, २०२० को चौपायाको
महलको ११ न बरले चौ ँरी गाईलाई मान तथा उ
महलकै १४ न बरले अङ् गभङ् ग गन तथा घाउ,
रगतप छे गन कायलाई द डनीय बनाई आपरािधक
काय मानेकोले “नाङ् गी पाउ ार संयु चौ ँरी पालन
सिमित” ारा आयोजना गन ग रएको चौ ँरीको रगत
िपउने मेलाको आयोजना अब आइ दा नगन,ु गन निदनु
र िव मान नेपाल कानूनमा चौ ँरी गाईलाई मान, चौ ँरी
गाईलाई अङ् गभङ् ग गन एवं घाउ रगतप छे गन कायलाई
द डनीय माने तापिन अ य त यून ज रवानास ब धी
यव था रहेकोले उ सजायलाई समयानक
ु ू ल बनाउनु
र अ य त दयनीय आिथक अव थाको कारण िजउँदो
चौ ँरीको रगत िपउने मेलाको समेत आयोजना गन बा य
भएका या दी िज लाि थत रा चे गाउँ िवकास सिमितमा
अवि थत िहमा चल उ च मा यिमक िव ालय र िसख

गाउँ िवकास सिमितमा अवि थत पाउ ार मा यिमक
िव ालयलाई आिथक सहयोग दान गन,ु गराउनु भनी
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) (३) बमोिजम
परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश जारी ग रपाउँ
िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो? आदेश
जारी हनु नपन मनािसब आधार, कारण र माण भए
सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद ा भएका िमितले
बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ीम येका
९, १० र ११ नं. का िवप ीह ले आफै ँ वा
कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत र अ य िवप ीह ले
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी िनवेदनप र यो आदेशको ितिलिपसमेत
साथै राखी िवप ीह को नाममा सूचना याद जारी गरी
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस
गनू ।
साथै अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन मागका स ब धमा िवचार गदा अ त रम आदेश
जारी हने नहने स ब धमा दवु ै प का बीच छलफल
गराई आदेश गनु उपयु हने हँदा अ त रम आदेशको
छलफलका लािग िमित २०७३।५।२८ गतेको पेसी
तोक उ पेसीको सूचना िवप ीलाई िदनु भ ने िमित
२०७३।३।३१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
पशउु पर हने ू र यातना िव को कायलाई
यवि थत गन गरी पशु क याणसँग स बि धत कानूनमा
संशोधन तथा नयाँ कानून तजमा
ु सहमितका लािग
स बि धत म ालयबाट म यौदा तयारी भई यस
म ालयमा आएका बखत यस म ालयबाट आव यक
ि या अगािड बढाइने नै छ तर कुनै पिन शैि क
सं था स चालन गन आव यक पन आिथक ोत
दान गन काय यस म ालयको काय े िभ नपन हँदा
अस बि धत प यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर
ग रएको ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने कानून,
याय तथा संसदीय मािमला म ालय िसंहदरबारको
तफबाट यस अदालतमा पन आएको िलिखत जवाफ ।
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९९८२ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
यव थािपका संसदलाई
् िवप ी बनाउनु पन
माणज य व तिु न आधार र कारण खल
ु ाउन सके को
देिखँदैन । यव थािपका संसद्ले रट िवषयमा कुनै
कारको सरोकार र स ब ध रा दैन, जहाँस म कानूनमा
य ता कारका ि याकलापको हकमा सजायको बढो री
गन िजिकर छ, सो स ब धमा कायपािलकाले आव यक
ठानेको अव थामा संिवधान र कानूनको कायिविध परू ा
गरी नयाँ कानून िनमाण गन वा वतमान कानून संशोधन
गरी यी य ता िवषय स बोधन गन भ ने िवषयसमेत
य पमा यस यव थािपका संसदसँ
् ग स बि धत
छै न । नेपाल सरकारको उ काय रो न नयाँ कानून
बनाउन वा मौजदु ा कानूनलाई संशोधन गन आव यक
महसस
ु गरी तदनक
ु ू लको िवधेयक पेस गरेमा हने नै हँदा
यव थािपका संसद्को हकमा ततु रट िनवेदनको
कुनै औिच य नरहेको हँदा िनवेदन िजिकर खारेज गरी
फुसद पाउँ भ ने यव थािपका संसद् सिचवालयको
तफबाट यस अदालतमा पन आएको िलिखत जवाफ ।
ततु स दभमा था, पर परा, मेला
इ यािदको नाममा चिलत कानूनिवपरीत हने गरी
आयोजना ग रने कुनै पिन ि याकलापलाई गहृ
म ालयले य िदएको छै न । आ नो े ािधकारिभ
रही संिवधान तथा ऐन कानून द अिधकारको योग
र प रपालना गन म ालय किटब छ । चिलत मल
ु क
ु
ऐनको चौपायाको महलको दफा १९ मा गौ वध भएको
कुरामा ६ मिहनािभ र अ मा भए गरेका िमितले
३५ िदनिभ नािलस िदए कानूनअनस
ु ार स बि धत
िनकायबाट कारवाही हने नै ह छ । ततु स दभमा गहृ
म ालयलाई िवप ी बनाई दायर गरेको रट िनवेदन
बदर भागी भएकोले बदर ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकारको
गहृ म ालयको तफबाट यस अदालतमा पन आएको
िलिखत जवाफ ।
गाई, गो चौ ँरी गाई मान र वचन िदने तथा
कुटिपट गरी अङ् गभङ् ग गन वा घाउ रगतप छे गनलाई
ज रवानासमेत हनेछ भ ने नेपाल कानूनमा भएको ट
यव थालाई कुि ठत हने गरी कानूनिवपरीतको काय
नेपाल हरीबाट हन नस ने र यस कारको कायउपर

भइरहेको ज रवानालाई समयानक
ु ू ल थपघट गन िनकाय
यस कायालयको े ािधकारिभ पन िवषयव तु नभई
नेपाल सरकारमा िनिहत रहने हँदा े ािधकारभ दा
बािहर गई कानूनको मम र मा यतािवपरीत कुनै काय
यस कायालयबाट भयो भनी क पनासमेत गन नस ने
अव था भएकोले यस कायालय िव को उि लिखत
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने हरी धान कायालय
न सालको तफबाट यस अदालतमा पन आएको िलिखत
जवाफ ।
उि लिखत कायमा यस कायालयको संल नता
रहेको भनी तथा यस कायालयले के काय गरी उ काय
गन सहयोग पु याएको भनी कुनै काय कारणसमेत देखाउन
नसक के वल यस कायालयलाई िवप ी बनाएकोमा सो
कायमा यस कायालयको कुनै पिन संल नता नहनक
ु ो
साथै सो िवषयमा उ काय रोिकिदनका लािग यस
कायालयमा िलिखत तथा मौिखक पमा कुनै पिन
िकिसमको िनवेदन पन नआएको र अ य आिधका रक
जानकारी यस कायालयलाई नभएको हँदा सो स ब धमा
यस कायालयलाई िवप ी बनाई िदएको रट िनवेदन यस
कायालयको हकमा खारेज भागी छ भ ने े ीय शासन
कायालय पोखरा का क को तफबाट यस अदालतमा
पन आएको िलिखत जवाफ ।
िवप ीले िजिकर गरेको घटना स ब धमा यस
िनदशनालयको कुनै संल नता नरहेको हँदा िनजले यस
िनदशनालयलाई िवप ी बनाउनु कानूनत: आव यक
होइन । तसथ िनदशनालयको स ब धमा िनजको
मागदाबी बदर ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार िश ा
म ालय िश ा िवभाग, े ीय िश ा िनदशनालय,
पि चमा चल पोखराको तफबाट यस अदालतमा पन
आएको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकको हक अिधकारबाट िनजलाई
वि चत गन कुनै िनणय िश ा म ालयबाट भएको भ ने
िनवेदनमा िजिकर िलइएको देिखँदैन । रट िनवेदनको
मागदाबी स ब धमा गहृ म ालयसमेतको अ य
यथ ह बाट पेस हने िलिखत जवाफबाट स मािनत
अदालतलाई प हनेछ । िनवेदकको संिवधान द

595

नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
हक अिधकारमा हनन् गन यस म ालयको कुनै मनसाय
नरहेको बेहोरा स मािनत अदालतसम सादर अनरु ोध
गदछु भ ने नेपाल सरकार िश ा म ालय िसंहदरबार
काठमाड को तफबाट यस अदालतमा पन आएको
िलिखत जवाफ ।
यादी िज लाको के ही ठाउँमा खास समयमा
ला ने चौ ँरीको रगत िपउने मेलाको स ब धमा न
उठाई यसका कारण चौ ँरी गाईमािथ हने यातना र
पीडाको बारेमा कट गरेको िच ता ित धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत संवेदनशील र ग भीर
छ । तुत िवषयमा पशहु को अिधकार संर णस ब धी
नसँग स बि धत हँदा पशहु को अिधकारको
संर णका लािग िव मान कानूनह को थप भावकारी
काया वयन हनपु न र आव यकतानस
ु ार थप कानूनी
सधु ार तथा प रमाजन हनपु नमा िववाद छै न र यसका
लािग नेपाल सरकार ि याशील पिन छ । पर परादेिख
चली आएका था, पर परा, रीित रवाजह को अवल बन
र अ यास गनु र तीनलाई िनर तरता िदनु साँ कृितक
हक अिधकारको उपभोगिभ पन कुरालाई ि गत गरी
य ता था वा पर पराका नाममा भइरहेको कानूनको
उ लङ् घन गन वा कसैको अिधकारमािथ आघात
पनस ने काय हन निदने पिन उि कै पमा सचेत रहँदै
नेपाल सरकारको उि लिखत िवषयलाई स बोधन गद
जाने हँदा रट िनवेदनको मागबमोिजमको स मािनत
अदालतबाट आदेश जारी हनपु न आधार र कारण नहँदा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको नेपाल
सरकार धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको
तफबाट यस अदालतमा पन आएको िलिखत जवाफ ।
थानीय िनकायह मा य ता कृितका
सं कारह िवगतदेिख नै चिलआएको, पर परासमेतलाई
अँगा दै सँ कृितको पमा मा दै आएकोले यस
कायालयलाई य तो िकिसमका मेला पवह को बारेमा
कुनै पिन िकिसमको थाहा जानकारी नगराई मेलाको
आयोजना भएको हनस ने भएकोले यस कायालयबाट
कुनै पिन िकिसमको कानूनी दायरी िमची काम कारवाही
नगरेको हँदा यस कायालयलाई िवप ी बनाइनु सरासर

कानूनतः गलत हँदा र उ रट िनवेदन बेहोरा खारेज
भागी ग रपाउँ भ ने बेहोराको िज ला हरी कायालय
या दीको तफबाट यस अदालतमा पन आएको िलिखत
जवाफ ।
यस िज लाको िशख गाउँ िवकास सिमितमा
रहेको पाउँ ार मा यिमक िव ालय र रा चे गाउँ
िवकास सिमितमा रहेको िहमा चल उ च मा यिमक
िव ालयसमेतलाई िवप ीले िजिकर गरेको ज तो मेला
आयोजना गरी मेलाको आ दानीबाट उ िव ालयको
आिथक ोत यव थापन गन कुनै िकिसमको िनदशन
िदने काम यस कायालयबाट नभएको िवप ीले यस
कायालयलाई िवप ी बनाउनपु न कुनै आधार र कारण
नभएको हँदा यस कायालयको हकमा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िज ला शासन कायालय
या दीको तफबाट यस अदालतमा पन आएको िलिखत
जवाफ ।
िवप ीले उ लेख गरेको ज तो िहमा चल
मा यिमक िव ालयले मेला स चालन गरेको हैन
छै न । यो चलन परापूवकालदेिख नै म य िहमाली
भेगमा रहेका ाचीन चलन हो । यस भेगका समदु ायह
चौ ँरीको रगत िपउने चलनलाई वा य उपचार गन
प ितको पमा हण गरेको परु ानो िविध एवम् चलन
हो । यस भेगका मािनसह पिहले पिहले चौ ँरीको रगत
िपई वा य उपचार गन मु ताङ जाने गदथे । हाल
आएर या दीमा पिन चौ ँरी उपल ध भएकोले यही ँ पिन
चौ ँरीको रगत िपउँदै आ नो वा य उपचार गनका
लािग मािनसह आउने गदछन् । यसबापत उठेको
अथ वइ छाले कुललाई दान ग र छ । यो प ित
एवं िविधले चौ ँरी वयम्को वा य उपचार गन परु ानो
िविध एवम् चलन हो । उनीह ले जंगलमा उपल ध हने
जिडबटु ीह खाएको अव थामा य तो जिडबटु ीह को
मा ा चौ ँरीको रगतमा धेरै हन गयो भने चौ ँरी बहलाउने र
मन ह छ । यसैले चौ ँरीमा रगतको स तल
ु न गद य तो
अव था आउन निदनको लािग चौ ँरीको रगत िनकाली
चौ ँरीलाई वा य दान ग र छ र यसरी िनकािलएको
रगतलाई खेर नफाली जिडबटु ीयु रगतको सही
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९९८२ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सदपु योग गद िबरामीह ले िपएर वा य उपचार गन
गदछन् । आ नो लगानीमा स चािलत चौ ँरी फमको
चौ ँरीह लाई हािन नो सानी पु याउने ल य र उ े य
कोही कसैले रा न स दैन । यसैले िवप ी ारा हचवु ाको
भरमा भावनामा बगेर दायर ग रएको रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको पाउ ार मा यिमक िव ालय
िसख गाउँ िवकास सिमित, या दी, िहमा चल उ च
मा यिमक िव ालय, रा चे गाउँ िवकास सिमित नाङ् गी
र नाङ् गी पाउ ार संयु चौ ँरीपालन सिमित िसख गाउँ
िवकास सिमित या दीको तफबाट यस अदालतमा पन
आएको संयु िलिखत जवाफ ।
पाउ ार मा यिमक िव ालय र िहमा चल
उ च मा यिमक िव ालयलाई यस कायालयबाट िनयम
िनदशनबमोिजम दान गनपन
ु िश क दरब दी, ित
िव ाथ अनदु ान (PCF) एवम् अ य अनदु ानसमेत दान
ग रँदै आइरहेको यस कायालयबाट य ता कृितका
काय गनका लािग कुनै उ साहट र सहयोग नगरेको
तथा यस कायालयबाट िनवेदकको संवैधािनक तथा
कानूनी हक अिधकार हनन् हने कृितका काय नगरेको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको िज ला
िश ा कायालय या दीको तफबाट यस अदालतमा पन
आएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस भएको
ततु िनवेदनमा िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी अ यतु साद खरेलले या दी िज लाको
िसख गाउँ िवकास सिमितमा रहेको िहमा चल मा यिमक
िव ालय स चालनको लािग २०५३ सालदेिख वषनी
चौ ँरी गाईको रगत िपउने मेला लगाउने काय गरी चौ ँरी
गाईलाई मान, अंगभंग गन काय मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको
महलले द डनीय बनाए पिन अित यून ज रवाना रहेकोले
समयानक
ु ू ल बनाउन र उि लिखत मा यिमक िव ालय
स चालनको वैकि पक यव था गनु भनी परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
सरकारी िनकायह को तफबाट उपि थत
िव ान् नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेलले
सरकारी िनकायह ले य तो काय स चालनमा

रोक लगाउने गरेका छन् । पशु क याणसँग स बि धत
कानूनमा संशोधन तथा नयाँ कानून तजमा
ु भएमा
आव यक कारवाही अगािड बढाइने नै ह छ । पशउु पर
हने ू र यातना अङ् गभङ् ग वा मनस मको उजरु ी परेमा
स बि धत िनकायले यसको अनस
ु धान तहिककात
गरी मु ा अिभयोजन गद आएकोले रट जारी हनपु न
अव था नहँदा खारेज हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ीह पाउ ार मा यिमक िव ालय,
िहमा चल उ च मा यिमक िव ालय, नाङ् गी पाउ ार
संयु चौ ँरी पालन सिमितको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी साद बढु ाथोक ले या दीको िविभ न
गाउँह मा परापूवकालदेिख चली आएको चलन हो
मा यिमक िव ालय र उ च मा यिमक िव ालयले
आिथक ोत जटु ाउन चौ ँरी गाईको पालन गरी चौ ँरी
गाईलाई हािन नो सानी गन कुनै योजन रहँदैन ।
चौ ँरीको रगत िनकाली बे ने कुनै काय नगरेकोले रट
खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
रट िनवेदन िलिखत जवाफसिहत िमिसल
संल न कागजह को अ ययन र दवु ैतफका िव ान्
अिधव ाह को उपयु बहस सनु ी िनणयतफ िवचार
गदा ततु रट िनवेदनमा देहायका नह को िन पण
गनपन
ु देिखयो ।
(१) ततु िववादलाई सावजिनक हक वा
सरोकारको िववाद भनी वीकार गन सिकने
अव था छ वा छै न?
(२) चौ ँरी पालन यवसाय र िहमाली जनताको
जन िवकाससँग जोिडएका पयावरणीय तथा
वा यस ब धी के क ता िवषयह छन्?
र ती िवषयह मा के क तो ि कोण ब नु
यायको ि मा आव यक ह छ?
(३) चौ ँरीको रगत िझ न र आलो तातो रगत
िपउने मेलाको पर परागत ान सीप र
उपचारस ब धी प के क तो छ?
(४) चौ ँरीको रगत िझ ने रगतप छे पान िवषयसँग
जोिडएका कानूनी प के हो?
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(५) िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी देिख छ । वहाँको चाख, उजा, लगन शंसनीय छ ।
हनपु न अव था छ वा छै न ।
सावजिनक हक र सरोकारको िववादमा यसरी लामो
समयस म संल न कानून यवसायीलाई कुनै िहसाबबाट
२. सव थम पिहलो नतफ हेदा, िनवेदकले पिन िनरास बनाउनु उपयु हँदनै । तथािप वहाँले
२०५३ सालदेिख या दी िज लाको नागी गाउँमा चौ ँरी दायर गरेका िनवेदनह म ये अिधकांश िनवेदनह
गाईलाई चारखु ा बाँधी लडाई घाँटीमा वाल पारी खारेज भएका, कितपयमा वहाँले उठाएका िवषय तु
शरीरबाट २०-२५ िगलास रगत िनकाली सो रगत के कसरी संिवधानसँग बािझएको छ भ ने आिद प
िपउने मेलाको स चालन गरी यसबाट संकलन हने गन नसके को, िवषयव तल
ु ाई हलक
ु ा पाराले िलएको
आय थानीय िव ालयको िनि त योग गन मेला ब द भ ने धारणा फै सलाह मा य भएका छन् । एउटा
ग रनपु न िवषयलाई रट िनवेदनमा उठाएको पाइ छ । रट िनवेदनमा वहाँलाई "अस भव र का पिनक
िनवेदक लामो समयदेिख सव च अदालतमा वकालत िवषयलाई आधार बनाई अनाव यक तक िवतक
र सावजिनक हक र सरोकारका िववादह मा िनवेदकको र िज ासा गरी स तो लोकि यताका लािग यस
पमा संल न अिधव ा देिखनु ह छ । िव.सं.२०६२ अदालतको मह वपूण समय बबाद गन िज मेदार
साल र यसपिछ वहाँले दता गरेका क तीमा २० कानून यवसायीलाई शोभा िदने कुरा होइन"3
वटा रट िनवेदनमा भएका फै सलाह नेपाल कानून भिनएको पिन छ । यो कुरालाई िनवेदकले के कित
पि कामा कािशत भएको भेिट छ2 । वहाँले सावजिनक मनन् गनभयो
ु यिकन भएन । तर ततु रट िनवेदनको
सरोकारको िववाद भनी संिवधान संसोधन, नाग रकता अ ययन गदा जे जसरी िवषयव तक
ु ो उठान गनभएको
ु
ऐन, िनजामती सेवा ऐन र िनयम, मल
ु क
ु ऐन, कानून छ र जे ज तो समाचारलाई आधार गरी यस अदालतमा
यवसायी ऐन र िनयम, हरी ऐन र िनयम, सश हरी वेश गनभएको
छ, यसबाट वहाँले यस अदालतको
ु
ऐन र िनयम, म िनयमावली, सैिनक ऐन र सोअ तगतको उपयु अिभ यि लाई मनन गरेको र ग भीरतापूवक
िनयमावली, राहदानी ऐन, सरकारी मु ास ब धी ऐन िलएको महसस
ु हन सके न ।
र िनयमको कितपय यव थाह संिवधानसँग बाझेको
३. संिवधानले सावजिनक हक र सरोकारको
भ ने, य तैगरी कितपय यव थाह व छ सनु वु ाइको िववादमा उपचार दान गन जुन े ािधकार
िस ा त, वत
यायपािलकाको अवधारणासँग यस अदालतलाई दान गरेको छ सोलाई सबैलै
अिम दो रहेको भ नेसमेत आधारमा आदेशह माग ग भीरतापूवक िलनु र बु नु पछ । सावजिनक हक
गनभएको
उ
कािशत िनणयह को अ ययनबाट र सरोकारको िवषय भनी मनमा उठेको कुनै पिन
ु
2 ने.का.प. २०६२, िन. नं. ७५३३, पृ. ५१२, ने.का.प. २०६५, िन.नं. िवषयलाई िबना अ ययन र िव ेषण वा सो िवषयव तु
८१३८, पृ. ७१०, ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७९२६, पृ. १४४, हेन दािय व सुि पएका कुनै पिन अिधकारी कहाँ जाँदै
ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८४२, पृ. ५३३, ने.का.प. २०६६, िन.नं.
८१६४, पृ. ९०२, ने.का.प. २०६६, िन.नं. ८१२३, पृ. १०६३, नगई र उनीह लाई कत य पालनतफ सचेतस म
ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८२७५, पृ. १९४०, ने.का.प. २०६७, िन.नं. नगराई यस अदालतमा वेश गन होइन । यो
८३६४, पृ. ७०६, ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८४३१, पृ. १३०३,
े ािधकारले िनवेदकसँग सो िवषयव तुसगँ साथक
ने.का.प. २०६६, िन.नं. ८६७७, पृ १४४२, ने.का.प. २०६६, िन.नं. स ब ध र ताि वक सरोकार मा नभई गिहरो अ ययन
८१८६, पृ. १०८४, ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८४९९, पृ. १८४०,
ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८५१७, पृ. १९८९, ने.का.प. २०६८, मनन र िव लेषण पिन खो दछ । िनवेदन दता गन, सो
िन.नं. ८९२५ पृ. १७२५, ने.का.प. २०६९, िन.नं.८९७०, पृ. कुरा िमिडयामा चार सार गन गराउने, यसपिछ
३०३, ने.का.प. २०६९, िन.नं. ९००६, पृ. ६३१, ने.का.प. २०७१, सो िवषयलाई अदालतको िज मा लगाई आफूचािहँ
िन.नं. ९३७८, पृ. ६०९, ने.का.प. २०७१, िन.नं. ९२५६, ने.का.प.
२०७२, िन. नं. ९३७३, पृ. ६०९,

3 ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८३६४, पृ. ७०६
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९९८२ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
चपु लागी ब ने, यो कुरा वीकारयो य हन स दैन ।
यस अदालतको अपे ा पिन यो होइन । यही कुरालाई
ि गत गद सव च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम ४२(२) मा सावजिनक हक वा सरोकारको
िववादको िवषयमा िनर तर अ ययन अनस
ु धान गरी
िववाद िन पण गन अदालतलाई हरस भव सहयोग
पु याउनु पन दािय व िनवेदकलाई सिु पएको छ । यो
कुरा पिन िनवेदक एवं सावजिनक हक र सरोकारको
िवषय भनी िनवेदन िदने सबैले बु न र मनन गन ज री
देिख छ ।
४. िनवेदनको सम मा अ ययन गदा िनवेदकले
या दी िज लाको खो ालेक नाङ् गी पाउ ार संयु चौ ँरी
पालन सिमितको अगवु ाईमा हने गरेको िजउँदो चौ ँरीको
घाँटीमा वाल पारी रगत िझक सो रगत िपउने र सोबाट
आिजत रकम पाउ ार मा यिमक िव ालय र िहमा चल
मा यिमक िव ालयलाई जटु ाउनको लािग २०५३
सालदेिख स चािलत मेलाको िवषयलाई उठाएको
पाइ छ । तर िनवेदकको सूचनाको ोत आ नो वा अ
कसैको कुनै अ ययन र अनस
ु धान नभई समाचारप र
टेिलिभजनमा सा रत साम ी रहेको देिख छ । सोभ दा
पर गएर िहमाली िज लाका जनताका जीिवकास ब धी
िवषय, ितनका आधार, पशपु ालन र िवशेषतः चौ ँरी
पालनको आिथक प , रगत िझ ने र िपउने पर परा,
यसको वै ािनक आधार, आलो रगत िपउँदा
यसबाट मानव वा यमा पनस ने ितकूल असर र
वा यस ब धी सम या वा चौ ँरी पालनसँग जोिडएका
जैिवक, वातावरणीय र संर णस ब धी कुनै पिन नमा
कुनै अ ययन गरेको वा काश पारेको पाइँदैन । िनवेदकले
के वल चौ ँरी गाईउपर ग रने ू रतालाई िलएर संवेगा मक
अिभ यि सिहत िनवेदन िदएको देिख छ । रगत िझ ने र
िपउने मेला तथा पर परालाई मानव स यताकै चनु ौती र
कलंकको पमा िच ण गद यो था ब द ग रनु पन िजिकर
िनवेदनमा ग रएको छ । रगत िझ ने र िपउने मेलालाई
जसरी िनवेदकले ब द हनपु छ भनेका छन् िवप ीह
यो था पर परागत ानमा आधा रत र वा यको
ि बाट मह वपूण हँदा सो रोिकनु हँदनै भिनरहेका

छन् । यसमा पिन कुनै वै ािनक अ ययनबाट पिु भएको
कुरा आएको छै न । यी पर पर िवरोधी िवचारह को
बीचमा चौ ँरीको रगत िझ ने र िपउने मेलालाई जनजीवन,
जनजीिवका, जनावर उपर ग रने ू र र िनदयी यवहार
रो नु पन कानूनी दािय व, मानव र पशु वा यको
संर णको ि बाट समेत हेनु आव यक देिखयो । यस
अथमा ततु िववादलाई सावजिनक हक वा सरोकारको
िववादको पमा वीकार गनपन
ु हन आयो ।
५. अब चौ ँरी पालन यवसाय र िहमाली
जनजीवन, जनजीिवकासँग जोिडएका पयावरण र
वा यस ब धी के क ता िवषयह छन् र ितनमा
के क तो ि कोण ब नु यायको ि मा आव यक
छ भ ने दो ो नतफ हेदा िहमालय े को सम त
प रवेशमा यो िवषयलाई हेनपन
ु हन आउँछ । िहमालय
े भ नाले भौगोिलक पमा पि चममा उ री
पािक तानमा इ दस नदीले काटेको नङ् गा पहाडको
खो ँचदेिख पूवमा भारतको अ णा चल देशमा
पु को खो ँचस मको भूभाग र उ रमा ित बती पानी
ढलोको भूभागदेिख दि णमा गंगाको बाढीबाट भािवत
हने उ री िकनाराको समथ रलो भूभागस मलाई बहृ त्
अथमा िहमालय े भ ने ग र छ । सोम ये नेपाल
िहमालय े को म यभागमा पछ । अथात् नेपालभ दा
पि चममा पिन िहमालय े छ, पूव र उ रमा पिन
छ । ित बती पानी ढलो र िहमालय पहाडको दि णतफको
उ च पहाडी भूभागको भौगोिलक, मानवीय, सां कृितक
र वातावरणीय प िम दोजु दो र समान पमा
संवेदनशील छ । यहाँ िहमाली े भनेर मूल पमा
नेपालतफको चौ ँरी पालन ग रने उ च पहाडी र िहमाली
े लाई संकेत ग रएको छ ।
६. िहमालय े मा मानव ब ती जनसं याको
ि बाट पातलो भए पिन यहाँ हजारौ वषदे
ँ िख ितकूल
वातावरणसँग पौ ँठाजोरी खे दै, थानीय सरकार र
रा यबाट यूनतम सुिवधा र सहयोगस म पिन दुलभ
हदँ ाहदँ ै मािनसह बसेका छन् । यी मानव ब ती,
मानव जीवन र उनीह का जीिवकाका आधारह
के हन,् आय आजनका ोत के हन् भ ने नबझ
ु ेस म
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
उनीह को जनजीवनलाई थप ितकूल बनाउने कुरा
ग रनु हदँ ैन । यित यूनतम् धैय नीित िनमाताह ले
रा नैपछ । अ यथा हामी ती जनताका समथक,
सहयोगी र सहया ी हन स दैन ।
७. िहमाली े मा चौ ँरी पालन वा बहृ त् अथमा
पशपु ालन यवसाय यहाँको जनजीवनको अिभ न अङ् ग
हो । िहउँदमा िहउँ पन र अ य त ठ डा हने, वषामा
पिन कितपय थानमा कम वषा हने कारण उ च पहाडी
घाँसे मैदानमा पशपु ालन, जिडबटु ीको सङ् कलन र
के ही समथरखालको भूभागमा सामा य खेतीपाती गद
र यहाँको उ पादन अ य े का जनतासँग साट् दै र
बे दै िहमालय े का जनताले हजारौ ँ वषदेिख जीवन
िनवाह गद आएका छन् । यो े ियनै मािनसह का
कारण सरु ि त छ । यिद यहाँको पयावरण जोिगएको छ
भने ियनैको कारण जोिगएको छ । ब आधिु नक बजार
यव थाको आ मण, उ ोिगक करण र वातावरणीय
िवनास र मौसम प रवतन ज ता बा कारणह बाट
िहमाली े भािवत ब न गएको छ । मानव र
वातावरणीय स तल
ु न िब न गई जनताको जीवन अ
जोिखमपूण बनेको छ । यो प लाई बु न र मनन् गन
नसके मा िवषय तल
ु ाई सिह पमा बझ
ु ेको ठहदन ।
८. जहाँस म चौ ँरी पालनको सङ् ग छ
यसको जनसं या तथा सोसँग जोिडएको जैिवक,
आिथक र वातावरणीय प मा पिन यहाँ के ही काश
पानु आव यक देिख छ । चौ ँरी िहमालय े को
चौपाया हो । नेपाल, भारत, चीन र भटु ानको सम त
िहमाली े मा दूध, मास,ु ऊन, छाला तथा भारी
बो न बोकाउनको लािग चौ ँरी पालन ग र छ । हजारौ ँ
वषदेिख िहमाली े मा चौ ँरी पालन ग रँदै आएको
छ । चौ ँरी घरपालवु ा िमि त जाितको जनावर हो भने
यसको पख
ु ा चाँही जंगली याक, नाक (Bos mutus) ।
याक भाले हो भने नाक चािहँ पोथी चौ ँरी हो । यसको
घरपालवु ा जाित याक (Bos grunniens) चािहँ
शु जाित हो । नेपालको िहमाली िज लाह मा
िमि त जाितको चौ ँरीको सं या ठूलो छ भने सानो
सं यामा यसको पख
ु ा घरपालवु ा याक नाक (Bos

grunniens) पिन हा ो िहमाली े मा पाइ छ ।
जंगली याक नाक (Bos mutus) भने मल
ु तः चीनको
ित बत तथा वीङ् गगाई (Quinguai) देशमा
पाइ छ । यदाकदा चीनको िजनिजयाङ (xinjiang),
भारतको ल ाखमा तथा नेपाल र भटु ानमा पिन यो पाइ छ
भिनएको छ । याक र थानीय पहाडी गाई (Bos indicus)
बीचको यौन स पकबाट एउटा िमि त वगको पमा
चौ ँरीको ज म ह छ । याकको तल
ु नामा चौ ँरीको कम तौल
ह छ यसले बढी दूध िद छ र यो कम उचाईमा पिन बाँ न
स छ । जंगली याक संकटाप न व यज तु हो भने िमि त
जाितको चौ ँरीको सं या पिन मशः घट् दै गएको भ ने
अ ययनह बाट देिखएको छ । जनजीिवकामा आएको
प रवतन, चौ ँरीको चरन खिु चन गएको ि थित, खचको
तल
ु नामा आ दानी कम भएको अव था, भालक
ु ो आतंक,
रोग यािधको आ मण तथा मौसम प रवतनसमेतको
कारण िहमाली े मा हाल चौ ँरी पालन यवसाय
खिु चँदै गएको भ ने पिन रपोटह पाइन थालेको
छ4 । तर जहाँ यावसाियक पमा पिन चौ ँरीपालन सु
ग रएको छ, यहाँ चौ ँरीको सं या बढ् न र फ टाउन
थालेको भ ने पिन समाचारमा आएको छ ।5
९. चौ ँरी वा यसको पख
ु ा याक समूहमा अथात्
बथानमा रहने जनावर हो । िहमाली े को किठन भूगोल,
मौसम र वातावरणमा रहने हँदा यो िनकै नै ह ाक ा
बिलयो ह छ । मौसममा आउने बदलाबसँगै यसले आ नो
बास थान पिन बद छ । िहउँ परेको बेला कम उचाईमा
झछ भने वषा ला न था दा नथा दा उ च िहमाली
घाँसेमैदानमा रमाउँछ । यस अथमा चौ ँरी िहमाली े का
मौसम प रवतनसँगै स ररहने डुलवु ा वा िफर ते पशु हो ।
चौ ँरीको िफर ते वभावकै कारण चौ ँरी पालनमा संल न
गोठालाह ले पिन िफर ते जीवन िबताउँछन् । य तो
4 See Rameswar Singh Pande, Yak and Churi Farming
in Nepal ntarc.nepal.blogspot. com/2007/07 Yak-andchuri-farming-in-Nepal-by.htoml.
5 िवशेष िड.िड. जोशीका अनुसार नेपालमा क रव २००० याक र
४००० चौरी पाइ छ हेनहोस
ु Yak in Nepal Solution info. By
D.D. Joshi, www.fao.org/docrep/006/ad347e/ad347e
Os.htm
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९९८२ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
जीवनशैली िहमाली े मा नेपालमा भ दा ित बततफ
बढी छ ।
१०. चौ ँरीको संर णको कानूनी प हेदा
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
अनस
ु ूची १ मा घरपालवु ा याक, नाक (Bos grunniens)
लाई संरि त व यज तक
ु ो सूचीमा रािखएको छ । जंगली
याक, नाक (Bos mutus) लाई Convention on
International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (CITES) को अनस
ु ू ची
१ मा रािखएको छ । IUCN ले पिन यसलाई जोिखममा
रहेको (Vulnerable) जनावर हो भनी उ लेख गरेको
छ । २०७४ सालमा िनिमत संकटाप न व यज तु
तथा वन पितका अ तराि य यापार िनय ण
ऐनमा संकटाप न व यज तिु भ (दफा २(ठ)) दल
ु भ,
लोपो मख
ु र संरि त व यज तल
ु ाई समेिटएको छ । सोही
ऐनको दफा २(घ), (झ) र (ढ) मा गरेको यव थाअनस
ु ार
यी ितनै वगका व यज तल
ु े साइिटस (CITES) को
मशः अनस
ु ूची १, २ र ३ लाई संकेत गदछन् । तसथ
कानूनी पमा एउटा शु जाितको पमा घर पालवु ा
र जंगली याक नाक दवु ै संकटाप न व यज तु हन् तर
िमि त जाितको चौ ँरी भने संरि त वगमा पदन । दल
ु भ
र लोपो मख
ु जाित भएको कारण शु याक नाकका
घरपालवु ा वा जंगली दवु ै पमा संर ण ग रनु पन
व यज तक
ु ो पमा पछन् ।
११. अब मािथ उि लिखत ते ो नतफ
हेरौः ततु रट िनवेदनमा चौ ँरीको रगत िझ ने र
िपउने प रपाटीलाई चनु ौती िदँदा मूलतः सो यवहारलाई
िनदयी, संवेदनहीन मानवीय स यता िव भनी िच ण
गन खोिजएको छ । यसबारेमा पिछ िव लेषण गरौ ँला तर
सोभ दा पिहले वा यस ब धी ि बाट यो िवषयलाई
हेरौ ँ । चौ ँरीको रगत िझ ने कायले चौ ँरीको वा यमा
के क तो असर पछ, सोबारे कुनै अ ययन ग रएको
भेिटँदनै । चौ ँरीलाई के रोग ला छ भ नेबारे भने अ ययनह
भएका छन् । यसैले चौ ँरीको आलो तातो रगत िपउँदा सो
रोग मािनसमा सछ वा सदन सो कुरा हेनपन
ु हन आउँछ ।
सामा यतः समान े का घरपालवु ा पशहु लाई जे रोग

ला छ चौ ँरीलाई पिन सो रोग ला छ । पहाडी र तराई े मा
पािलएका चौपायाह मा ला ने भाइरस, या टे रया
र फं गस (Fungus) बाट हने रोगह
मागत पले
चौ ँरीलाई पिन ला छ । य तैगरी जनावरमा ला ने कय
रोगह मािनसमा पिन सछ । पशपु ं ीबाट मािनसमा
सन चिचत ए े स, एिभयन इ लएु जा, बी भाइरस,
स
ु ेलोिसस, इकोिल, जे-आरिडया, ले टोिपरोिसस, यू
िफवर, रेिवज, ट् यवु रकोलोिसस, िविभ न खाले जक
ु ा,
सा मोनेला सं मण, एच.आई.िभ / एड् स आिदबारे अब
ान सामा य भइसके को छ । पशपु ं ीबाट मािनसमा
सन रोगह (Zoonotic diseases) को अ ययन
अब वा य े को ाथिमकता ा िवषय बनेको छ ।
पशबु ाट मािनसमा सनम ये यो यो रोग रगतको कारण
मािनसमा सछ भ ने यिकन त याङ् क उपल ध नभए
पिन परी ण गराई अमक
ु जनावर रोगी होइन भ ने
यिकन नगरी य ता जनावरको आलो रगत मािनसलाई
खान िदनु रोगको खु ला आम ण हो भ ने सिजलै
बु न सिक छ । एकातफ ि थित य तो छ भने िलिखत
जवाफमा िजिकर ग रएज तो चौ ँरीले िहमाली े मा
पाइने जिडबटु ी खाने हँदा यसको रगत रोग िनरोधक
वा ितरोधक ह छ भ ने कुरा वै ािनक अ ययनबाट
पिु हनसके को छै न । नत िवप ी नाङ् गी पाउ ार संयु
चौ ँरीपालन सिमित र िव ालयह को िलिखत जवाफमा
दाबी िलइएज तो यसलाई पर परागत ान वा सीपको
िवषय भ न सिकने अव था छ । नेपाल वा ित बत, चीनमा
चिलत आयवु िदक वा ित बती वा िचिनयाँ िचिक सा
णाली वा औषिध िनमाणको पर परामा चौ ँरीको आलो
रगतको फाइदाबारे य तो लेिखएको छ भनी कतैबाट
खु न सके को छै न । कितपय पर परागत ान सीप
मौिखक पर परामा आधा रत हनस छन् तर य ता
अ मािणत कुराको आधारमा मानव वा यमा अविणत
जोिखम िन याउन कित उिचत ह छ, िवचारणीय छ ।
१२. अब चौ ँरीको रगत िझ ने, रगतप छे
पान िवषयसँग जोिडएको कानूनी प के हो भ ने चौथो
नबारे चचा गर । मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महलमा गाई,
गो र चौ ँरीगाईलाई िभ न वगमा रािखएको पाइ छ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
चौपायाको ११ नं. मा भएको यव थाअनस
ु ार जानीजानी
गाई गो मानलाई १२ वष कै द ह छ, चौ ँरी गाई मानलाई
जीउ एकको चालीस पैयाँका दरले ज रवाना हने
कुरा उ लेख छ । सोही महलको १४ नं. मा चौ ँरीगाई
अङ् गभङ् ग वा घाउ रगतप छे गनलाई बीस पैयाँस म
ज रवाना हनस ने यव था छ । यसरी हेदा गाईगो मान
वा अङ् गभङ् ग वा रगतप छे पानलाई भ दा अ य तै कम
सजाय चौ ँरी गाई मान वा अङ् ग भङ् ग पानलाई ग रएको
छ । यसो ग रनक
ु ो कारण गाई गो र चौ ँरी अलगअलग
वगका जनावर हन् भ ने कुरा त छँदै छ, िह दू पर परामा
गाई गो को जनु थान छ चौ ँरी गाईको सो थान
नभएको कारण पिन पथृ कपथृ क यव था ग रएको
हनस छ । गाईगो मासक
ु ो लािग पािलँदैन, तर चौ ँरी
मासक
ु ो लािग पािल छ । चौ ँरीको मासु खाने चलन
िहमाली े का जनतामा सिदय देिख च दै आएको छ ।
गाई र चौ ँरी बारे पथृ कपथृ क कानूनी यव था रहनल
ु ाई
यावहा रक र जनजीिवकासँग जोिडएको यो प को
परो वीकारोि हो भनी बु न सिक छ ।
१३. ततु रट िनवेदनमा चौ ँरीको रगत
िझ ने, रगत िपउने था, मेला ब द ग रनु पछ भ ने
माग िलइएको छ तर चौपायाको महलअ तगतको यो
मु ा होइन । यहाँ य तो काय गनह लाई सजाय हनपु छ
भ ने माग रािखएको छै न । तथािप चौ ँरीको रगत िझ ने
मेलाको कानूनी प छ । मािथ चचा ग रएअनस
ु ार
चौ ँरीलाई रगतप छे पान मेला वतमान कानूनको
नजरमा गैरकानूनी देिख छ । यिद कुनै कानून िव मान
छ भने यसको पूण पालना ग रनु पछ । कानून समय
सापे छै न भने खारेज वा संशोधन ग रनु पछ । कुनै
कानून िव को काय चाहे यि गत अ सरतामा
ग रएको होस् वा सामूिहक पमा गैरकानूनी नै
ह छ । कुनै पिन बहानामा कानून िव को काय
वीकाय हँदैन । चौ ँरी गाईबाट रगत िझ ने कायबाट चौ ँरी
रगतप छे हने हँदा मािथ विणत चौपायाको महलको १४
नं. िवपरीत हने नै देिख छ । वतमान कानूनको कसीमा
चौ ँरीको रगत िझ ने काय कानूनस मत नदेिखने त
छँदछ
ै , िमित २०७५।५।१ बाट लागू हन गइरहेको मल
ु क
ु

(अपराध संिहता) ऐन, २०७४ ले पिन यो िवषयलाई
गैरकानूनी नै करार गरेको छ । संिहताको प र छे द
२७ मा चौ ँरीगाई मान नहने यव था हटाइएको छ तर
पशपु ं ी ित िनदयी यवहारलाई भने गैरकानूनी करार
गद उ प र छे दको दफा २९० मा पशपु ं ीलाई कुट् ने,
िहकाउने वा बो नस ने मताभ दा बढी भारी बोकाउने
वा अ य कुनै ि याले यातना िदने वा कुनै िकिसमबाट
िनदयी वा ू र यवहार गन कायलाई कसरु मािनएको
छ । य तो कसरु गन यि लाई तीन मिहनास म कै द
वा ५,०००।– पैयाँस म ज रवाना वा दवु ै सजाय
हने यव था पिन उ दफामा छ । यसो त आधिु नक
िविधशा ले पशपु ं ीउपर ग रने सबैखाले ू र तथा
िनदयी यवहारलाई विजत गरेको छ । अपराध संिहताको
उ यव थाले पिन सोही मा यताको अनशु रण गरेको
हँदा संिहताको यव थालाई पिन सोही स दभमा हे रनु
पन ह छ । सावजिनक थलमा मेलाको आयोजना गरी
चौ ँरीगाईलाई चार खु ा बाँधी लडाउने, उनीह को
घाँटीमा धा रलो हितयार रोपी रगत िझ ने कायलाई
उ कानूनी यव थाको सापे तामा पशु ित ग रएको
िनदयी यवहार नै मा नु पन ह छ । यसरी हेदा मल
ु क
ु
ऐन र अपराध संिहतामा ग रएको यव थाअनस
ु ार पिन
चौ ँरीलाई बाँधी लडाई रगत िझ ने मेलाको आयोजना,
सहभािगता र यसबाट फाइदा िलने िदने सबै काय
गैरकानूनी नै देिखने अव था छ ।
१४. िवप ी संयु चौ ँरी पालन सिमित र
िव ालयको तफबाट परेको िलिखत जवाफमा चौ ँरीको
रगत िझ ने मेलालाई “परापूव कालदेिख नै िहमाली
भेगमा रहेको चलन हो, यो एउटा पर परागत ान
र उपचार प ित हो । देशले नयाँ िदशा र नयाँ बाटो
हण गरेको छ । कानून भनेको समाजमै चलायमान
हनुपछ । चौपायाको ११ र १४ नं. को यव था
समय सापे नहदँ ा हटाइनु पछ” भ ने िजिकरसमेत
ग रएको छ । जहाँस म चौ ँरीको रगत िझ ने खाने चलन
के कित परु ानो हो भ ने न छ यो कुनै अिभलेखमा
आधा रत छै न भ ने कुरा मािथ उ लेख भइसके को
छ । तथािप चौ ँरीको मासु खाने, सक
ु ु टी बनाउने, छालाका
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९९८२ - अिधव ा अ यतु साद खरे ल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सामा ीह बनाउने काय िहमाली पर पराको अिभ न
अङ् ग हो भ ने चािहँ देिख छ । य तैगरी मठ मि दरमा
चमर ह कने काय िह दू स यताको अ तरंग पाटो हो ।
चमर चौ ँरीको पु छरबाट बनाइ छ । तसथ पु छर चािहँ
कािटने चौ ँरी भने नमा रने अव य भएन होला । यसबाट
पिन चौ ँरीलाई काट् ने मान परु ानो पर परा िहमाली े मा
रहेछ भनी सहजै अनमु ान गन सिक छ । यसैले यिद
साँ कृितक पमा नेपाल िविभ न जातजाित र वगमा
चलेको था पर पराह को सम वया मक अ तरघल
ु न
हो भने चौ ँरी पालन यवसायको स दभमा यसको
सां कृितक, पयावरणीय एवं मानवीय प समेतको
सापे तामा कानून िव नहने गरी एउटा साझा बाटो
पिह याउनु वा छनीय देिख छ ।
१५. नेपाल जैिवक िविवधता महासि ध,
१९९२ को प रा भएको कारण िहमाली े को
जैिवक िविवधताको संर ण र िदगो उपयोगको नीितिभ
चौ ँरी तथा याक, जाितको संर ण र िदगो उपयोग
गन कुरालाई पिन समेिटनु पछ । महासि धको धारा
६ देिख ९, धारा ११ र १४ मा उि लिखत संर ण
(Conservation) भ ने श दले उपयोगलाई िनषेध गदन
ब उिचत र िदगो उपयोगलाई संकेत गछ, य िद छ ।
उपयोगको अवसरले संर णमा चाख र चासो थ छ । कुनै
जाितको संर ण गन दािय व सिु पइ छ तर उपयोगको
कुनै बाटो िदइँदनै भने सो जाितको संर ण गन कुरामा
ग रबी र अिश ामा िपि सएका जनता उ सािहत हँदनै न्,
यसबारेमा पिन हामीले यान िदनपु छ । तसथ अब लागू
हन गइरहेको अपराध संिहताले चौ ँरी मान िनषेध नगरेको,
के वल उनीह उपर सावजिनक पमा ग रने िनदयी
यवहारलाई िनषेध गरेको हँदा चौ ँरी पालन यवसायलाई
कानूनसँग िम ने गरी आय उपाजन, जैिवक िविवधता
एवं वातावरण संर णसमेतका आयामसँग जोडी हेनु र
सोहीअनु प यवहार ग रनु आव यक ह छ ।
१६. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु न हो होइन, भ ने अि तम नतफ हेर : यहाँ
चौ ँरीको रगत िझ ने र खाने मेला आयोजना भइरहेको
स दभमा कसैउपर कारवाही हनपु न माग ग रएको

छै न । िहमाली िज लाका जनताको जनजीिवकासँग
जोिडएको िवषयलाई िनवेदनमा उठाइएको र चौ ँरी पालन
यवसायको आिथक, सामािजक, वातावरणीय र कानूनी
प को सम मा अ ययन नगरी यस िवषयमा अिहले नै
यसो गनु भनी परमादेश जारी गनु यायको रोहमा उिचत
देिखँदनै । तसथ िनवेदकको मागबमोिजम परमादेशको
आदेश जारी गनु उिचत र आव यक नदेिखँदा ततु
िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
१७. तर मािथ िविभ न करणमा चचा
ग रएबमोिजम सावजिनक पमा मेलाको आयोजना
गरी चौ ँरीको रगत िझ ने र िपउने मेला आयोजना गन
कुरा वतमान कानून (मल
ु क
ु ऐन) र अब लागू हने कानून
अथात् मल
ु क
ु (अपराध संिहता) ऐन, २०७४ को कसीमा
खरो उ न सके को र स ने देिखँदैन । य तैगरी आलो
रगत िपउने थाले दान गन वा यस ब धी लाभ
अिनि चत र यिकन हन बाँक नै रहेको तर आलो रगत
िपउँदा झे नु पन वा यस ब धी जोिखम भने वल
देिख छ । चौ ँरी पालन िहमाली जनजीवन र सं कृितसँग
अिभ न पमा जोिडएको र िहमाली जनताको आिथक
उपाजनको अिभविृ मा चरु स भावना बोके को यवसाय
हो भ ने प छ । हाल के ही े ह मा यावसाियक पमा
चौ ँरी फारामह िवकास ग रएको र जनताको आिथक
पनु ारमा सहायक हनेदेिख अपराध संिहताले गाईगो
(Bos taurus or Bos indicus) लाई याक नाक (Bos
grunniens) र ितनको िमि त वग चौ ँरीसँग अलग गरी
चौ ँरीउपर ग रने िनदयी यवहारह लाई स म रोक
मान कायलाई कसरु ज य नबनाएबाट मासक
ु ो लािग
चौ ँरी पा न र काटी खान सिकने कुरालाई वीकार
गरेकोसमेत पाइ छ । याक नाक राि य िनकु ज तथा
व य ज तु ऐन, २०२९ तथा संकटाप न व यज तु
तथा वन पितको अ तराि य यापार िनय ण ऐन,
२०७४ अ तगत संरि त जनावर भए पिन यसको
िनयि त जनन गनस ने कुरालाई पिछ लो ऐनले
खल
ु ा राखेको छ । चौ ँरी पालन यवसाय, यसको
सां कृितक, आिथक, वातावरणीय तथा पर परागत
ान सीपको जगेनाको िवषय र पिछ लो समयमा मौसम
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प रवतनको कारण परेको भावको स दभमा अनक
ु ू लन
नणय नं . ९९८३
(Adaption) को के उपाय अपनाउन सिक छ भ नेबारेमा
समेत मािथ उि लिखत कुराह लाई म यनजर गद
अ ययन गनु आव यक देिख छ । चौ ँरीह उपर ग रने
सव च अदालत, संयु इजलास
सबैखाले िनदयी यवहार रो ने स ब धमा जनचेतना
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
बढाउनेसमेतका उपयु कदमह चा ने स ब धमा
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
त काल र दीघकालमा के गन सिक छ र के गन ज री
फै सला िमित : २०७४।११।१३
ह छ सो पिन हेनु वा छनीय ह छ । यसको साथै चौ ँरी
०७२-CI-०४२२
संर णबारे के क तो राि य नीित ब नु उपयु ह छ,
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९,
मु ा : अब डा ज गा ब डा
संकटाप न व यज तु र वन पितको अ तराि य
यापार िनय ण ऐन, २०७४ र जैिवक िविवधता पनु रावेदक / वादी : व.िकशोरी यादवको छोरा महो री
महासि ध (Convention on Biological Diversity)
िज ला बगडा गा.िव.स. वडा नं.३ ब ने वष ४७
एवं साइिटस Convention on International Trade
को रामबाबु यादव
in Endangered Species of Wild Fauna and
िव
Flora (CITES) को संर णस ब धी यव थासँग
यथ / ितवादी : व.िकशोरी यादवको छोरा महो री
कसरी ताद यता कायम हनस छ भ ने िवषयमा पिन
िज ला बगडा गा.िव.स. वडा नं.३ ब ने वष ५१
अ ययन गन ज री देिख छ । यसैले यी सम त िवषयमा
को रामिवनोद यादवसमेत
सरोकारवालाह को सहभािगतामा िवशेष सिहतको
टोली गठन गरी एक वषिभ आव यक अ ययन गनु
§ कुनै पिन स पि अब डा रहेको भनी
गराउनु र अ ययन ितवेदनको आधारमा आव यक
ब डाप मा उ लेख नभएपिन उ
नीितगत र कानूनी सधु ारसमेत गनु भनी िवप ी
स पि को ोत, कृित, पृ भूिम, अव था
धानम ी तथा मि प रषदक
र उ स पि मा यी मु ाको प को
् ो कायालयका नाउँमा
िनदशना मक आदेश जारी ग रएको छ । आदेशको
संल नता, उपि थित र लगाव एवं वादीको
जानकारी िनवेदक र िवप ीह लाई िदई दायरीको लगत
जीवन ितको अिधकारको अव था एवं
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ार
ब
झ
ाई
िदन
।
मनि थितसमेतलाई याियक आधारमा हेरी
ु
ु
ू
एवं मू याङ् कन गरेर नै उ स पि अब डा
उ रायमा सहमत छु ।
हो वा होइन ? भनी िनधारण गनुपन ।
या. टंकबहादरु मो ान
( करण नं.५)
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जगतबहादरु पौडेल
पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २७ गते रोज ४ शभु म् ।
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ी ह रहर दाहाल एवम् िव ान् अिधव ा ी राजु
कटुवाल
अवलि बत निजर :
&
§ ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८३७८, प.ृ ८१४
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९९८३ - रामबाबु यादव िव. रामिवनोद यादवसमेत
§ ने.का.प. २०६९, अंक ६, िन.नं.८८४६,
प.ृ ९५१
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज ला या. ी नारायण साद े
महो री िज ला अदालत ।
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी नीता गौतम दीि त
पनु रावेदन अदालत जनकपरु ।
फै सला
या.तेजबहादुर के .सी.: त कालीन पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०७१।०८।०८ को
फै सलाउपर मु ा दोहो याई पाउँ भनी वादीको तफबाट
परेको िनवेदनमा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(१) को ख ड (क) र (ख) अनस
ु ार मु ा दोहो याउने
िन सा दान भई पेस हन आएको ततु मु ाको संि
त य एवं ठहर यस कार छःत यख ड
व.िपता िकशोरी यादव तथा व.आमा
वनारसी देवीका म वादी र िवप ी रामिवनोद यादव
दईु छोरा रहेको र िवप ी कुिम कुमारी यादव भाउजू
हनहु छ । हामी दईु दाजभु ाइबीच िमित २०६५।६।२।५
मा मालपोत कायालय, महो रीमा गई र.नं.१०९८(ख)
बाट अंशब डाको िलखत पा रत गरी अंशब डा छुट्याई
बे लाबे लै ब दै आएको र हामी वादी ितवादीबीच
सगोलमा रहँदाकै अव थामा सगोलको आजनबाट िवप ी
भाउजूको नाममा महो री िज ला बगडा गा.िव.स. वडा
नं.४ अ तगत पन सव नापी नभएको बाटोदेिख पूव, वधु ु
यादवदेिख पि म, बाटोदेिख उ र र बाटोदेिख दि ण
यित चार िक लािभ को पूव मख
ु को फुसको छाना भएको
घरसमेत भोगचलन गद आएकोमा अंशब डाको िलखत

पा रत हँदा सो घर घडेरी उ लेख हन छुट भएको कारण
अब डा गो ारा स पि कै पमा रहन गएकोले उ
घर घडेरी ज गाम ये म वादीले भोगचलन गद आएको
दि णतफबाट आधीको घर ज गाको ब डा छुट्याई
िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको िफरादप ।
अंशब डा नला ने स पि भएकोले नै दाबीको
घडेरी ज गा ब डाप मा उ लेख नरहेकोले वादीको
दाबीबाट फुसत िदलाई पाउँसमेत बेहोराको ितवादीको
ितउ र िजिकर ।
ितवादीको सा ी राजिकशोर यादवले सु
अदालतमा आई गरेको बकप ।
सु अदालतको आदेशानस
ु ार िझकाएको
गा.िव.स. बगडा, महो रीबाट ा भएको हक भोगका
िसफा रस प ।
दाबीको ज गा अब डा रहेको ब डा ला ने
स पि भएको भ ने स ब धमा वादीबाट माण ततु
हनसके को नदेिखएको हँदा वादी दाबी पु न नस ने ठहछ
भ ने महो री िज ला अदालतको िमित २०६९।११।१४
को सु फै सला ।
दाबीको ज गा मसमेतको आधी अंश हक भई
आधीको भोगचलन गद आइरहेको भ ने कुरा गा.िव.स.ले
गरेको हकभोगको िसफा रससमेतबाट पिु भइरहेकोमा
दाबी नपु ने गरी भएको सु फै सला बदर गरी वादी
दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने बेहोराको वादीको तफबाट
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा वादी ितवादीका बीच िमित
२०६५।०६।०२ मा अंशब डा पा रत भएको देिखएको
र सो ब डाप मा आजस म हामी सगोलमा बसी
आएको भ ने बेहोरा उ लेख भएको दाबीको अब डा
ज गा सगोलमा रहेको अव थामा ख रद गरेको अब डा
स पि को हकमा दाबी पु न नस ने ठह याई सु ले
गरेको फै सला फरक पनस ने देिखँदा अ.व.२०२ नं.
तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम यथ िझकाई पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०७१।०३।२३ को
आदेश ।
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वादीले आफूह को सगोलको आजनबाट
ख रद गरेको र भोग गद आएको भनी िजिकर िलए पिन
आफूले सगोलमा आजन गरेको स पि बाट िकनेको र
भोग चलनसमेत गरी राखेको भए ब डा मचु ु का हँदा उ
ज गालाई बाहेक गरी ब डा गनपन
ु कारणसमेत वादीले
खल
ाउन
सके
को
नदे
ि
खँ
द
ा
सगोलको
पैतक
ृ स पि भ ने
ु
नदेिखएको र आफूह बीच २०४१ सालमा मानो अलग
गरी बसेको कुरालाई वीकार गरेको र सोपिछ २०५७
सालमा ख रद भएको घर घडेरी सगोलकै अव थाको
ब डा हने अव थाको नदेिखई ब डा हँदाको अव थामा
समेत अब डा जिनएको समेत नदेिखएबाट वादी दाबी
नपु ने ठह याएको महो री िज ला अदालतको िमित
२०६९।११।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को िमित २०७१।०८।०८ को फै सला ।
दाबीको ज गा ितवादी कुिम कुमारी
यादवको नाउँमा िमित २०५७।११।०८ मा राजीनामा
िलखतबाट ख रद भई आएकोमा िववाद छै न । म िनवेदक
वादी र ितवादीह बीच िमित २०६५।०६।२० मा
र.नं.१०९८(ख) बाट मालपोत कायालय, महो रीमाफत
अंशब डा भएको हो । सो ब डाप मा भूलवश दाबी ज गा
छुट्न गई ज गा अब डा रही बराबर भोगचलनमा रहेको
छ । अंशब डा हनपु ूव सगोलमा रही सगोलमा नै ख रद
गरेको उ अब डा ज गा माण ऐन, २०३१ को दफा
६(क) बमोिजम समेत वयम् अदालतले सगोलकै हो
भनी अनमु ान गनपन
ु ह छ । ब डाप को बेहोरामा नै
यितका िदनस म सगोलमा रहेको र पर पर िच निमली
अलगअलग भई आ-आ नो जीिवका चलाउने भनी
उ लेख भएबाट समेत २०४१ सालमा मानो छु एको
भ ने आधार िववादा पद रहेको छ । दाबीको ज गा
िवप ी ितवादीह को एकलौटी हकभोगको ज गा हो
भ ने त य िमिसल संल न िझनो माणसमेतबाट पिु हन
सके को छै न । एकासगोलमा रही आजन गरेको स पि
सगोलकै हने एवम् एकलौटी हक भोगको स पि हन
िनजी आजनको ोत पिु गनपन
ु स दभसँग स बि धत
ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतको िवपरीत पनु रावेदन

अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने ठह याई भएको
सु फै सलालाई सदर हने गरी भएको फै सला माण र
कानूनको रोहमा िु टपूण रहेकाले दोहो याई हेरी इ साफ
पाउँ भ ने बेहोराको वादीको तफबाट यस अदालतमा पन
आएको िनवेदन ।
यसमा दाबीको घर ज गा ितवादीह सगोलमा
रहेकै अव थामा कुिम कुमारी यादवका नाउँमा िमित
२०५७।११।०८ मा राजीनामा प बाट ा भएको
देिख छ । िमित २०६५।०६।०२ मा ब डाप पा रत
हँदा उ ज गा उ लेख नभएको अव थामा उ ज गा
वादी दाबी पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट
िमित २०७१।०८।०८ मा भएको फै सला माण ऐन,
२०३१ को दफा ३, ५४, अ.बं.१८४क नं.को िु ट
हनक
ु ा साथै ने.का.प. २०६९ अंक ६ िन.नं.८८४६
प.ृ ९५१ मा ितपािदत िस ा तसमेत िवपरीत देिखँदा
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा
१ को ख ड (क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहो याई हेन
िन सा दान ग रएको छ भ ने यस अदालतको िमित
२०७२।०४।३२ को िन सा दान गन आदेश ।
यस अदालतको िमित २०७४।०१।२२
को माण िमिसल वादी रामिवनोद यादव र ितवादी
रामबाबु यादव भएको ०७०-DP-०२३५ को दािखल
खारेज अब डा ज गा ब डा भ ने मु ाको पनु रावेदन
अदालतको फै सलासमेत रहेको सु िमिसलसमेतको
िमिसल िझकाउने आदेशानस
ु ार िमिसल ा भई
माणको पमा िमिसल सामेल रहेको ।
यस अदालतको ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ आज यस इजलाससम पेस भएको ततु
मु ाको मु ा दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदनप सिहतको
िमिसल अ ययन गरी यथ ितवादीका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर दाहाल
एवम् िव ान् अिधव ा ी राजु कटुवालले यी वादी
ितवादीह २०४१ सालबाटै यवहारमा अलग भई
आएको त य वादी रामबाबल
ु े ०३७-०६७-०१०४३
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९९८३ - रामबाबु यादव िव. रामिवनोद यादवसमेत
को दािखल खारेज अब डा ज गा ब डा मु ामा ितउ र
गदा सो त यको ख डन नगरी वीकारेका छन् । २०४१
सालमै मानो छु एको भए पिन वादी ितवादीबीच
अंशब डा भने िमित २०६५।०६।०२ मा मालपोत
कायालय, महो रीमा िलखत पा रत गरी भएको
हो । दाबीको ज गा ब डाप मा उ लेख हन छुटेको भए
वादीह ले अंश दपोटतफ मु ा िदनु पन हो, सोसमेत
िदएका छै नन् । सगोलको आजनबाट राजीनामामाफत
ख रद गरी िलएको ज गा ब डाप मा छुट्न गएको मनािसब
कारणसमेत वादीले पिु गन नसके को अव थामा वादी
दाबी पु न नस ने गरी भएको सु तथा पनु रावेदन
अदालतको फै सला यायसङ् गत नै रहेको हँदा सो
इ साफ सदर ग रपाउँ भनी बहस तुत गनभयो
ु ।
उपयु बहस िजिकर सनु ी िमिसल संल न
माण कागजात एवम् त यह को अ ययन गरी हेदा,
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको फै सला िमलेको
छ वा छै न ? पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर
पु नस ने हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, व.िपता िकशोरी
यादव तथा व.आमा वनारसी देवीका हामी दईु
दाजभु ाइ रामबाबु यादव र रामिवनोद यादवबीच िमित
२०६५।६।२।५ मा मालपोत कायालय, महो रीमा
गई र.नं.१०९८(ख) बाट अंशब डाको िलखत पा रत
हँदा िवप ी भाउजूको नाममा महो री िज ला बगडा
गा.िव.स. वडा नं.४ अ तगत पन सव नापी नभएको पूव
मख
ु को फुसको छाना भएको घर घडेरी उ लेख हन छुट
भएको कारण अब डा गो ारा स पि कै पमा रहन
गएकोले उ घर घडेरी ज गाम ये म वादीले भोगचलन
गद आएको दि णतफबाट आधीको घर ज गाको ब डा
छुट्याई िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको िफराद
दाबी रहेकोमा अंशब डा नला ने स पि भएकोले नै
दाबीको घडेरी ज गा ब डाप मा उ लेख नरहेकोले
वादीको दाबीबाट फुसत िदलाई पाउँसमेत बेहोराको
ितवादीको ितउ र िजिकर रहेको पाइ छ । सु
महो री िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने

ठहरी भएको फै सलाउपर वादीको तफबाट पनु रावेदन
अदालत जनकपरु मा पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु बाट सु फै सला सदर हने ठह याई
फै सला भएको रहेछ । उ फै सलाउपर वादीको तफबाट
यस अदालतमा मु ा दोहो याई पाउनको लािग परेको
िनवेदनमा िन सा दान भई ततु मु ा पेस हन आएको
पाइयो ।
३. वादी ितवादी मूलतः दईु अंिशयार
रहेको, दाबीको ज गा ितवादी कुिम कुमारी यादवको
नाउँमा िमित २०५७।११।०८ मा राजीनामाबाट
ख रद ग रिलएको एवम् िनज वादी ितवादीह
बीच िमित २०६५।०६।०२ मा मालपोत कायालय,
महो रीमा अंशब डाको िलखत रिज ेसन पा रत
भई िविधवत् पमा नै अंशब डा भएको कुरामा िववाद
रहेको पाइँदैन । वादीले ततु मु ा दोहो याई पाउँ भनी
िदएको िनवेदनमा ितवादी कुिम कुमारी यादवको
नाममा दता रहेको दाबीको घरघडेरी ज गा सगोलको
रही अंशब डाप मा छुट्न गएकोले अब डा ज गा ब डा
गनपन
ु भ ने नै वादीको मु य िजिकर रहेको पाइ छ ।
दाबीको ज गा ितवादी कुिम कुमारी यादवले झालो
यादवबाट राजीनामा पा रत ग रिलएको देिख छ । सो
राजीनामाबाट ख रद ग रिलएको ज गा यो यस कारणले
सगोलको स पि बाट ख रद ग रएको भनी पिु हने
कुनै माण वादीबाट पेस हनसके को छै न । माण ऐन,
२०३१ को दफा २६ बमोिजम देवानी मु ामा आ नो
दाबी मािणत गन भार वादीको हने यव था रहेबाट
समेत वादीले दाबीलाई पिु गनपन
ु देिख छ ।
४. यस अदालतबाट िन सा दान गदा
पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०७१।०८।०८ मा
भएको फै सला माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, र
अ.बं.१८४(क) नं. को िु ट भएको भनी पिहलो आधार
िलएको देिख छ । उ दफा ३ मा अदालतले मु ामा
ठहर गनुपन कुरा र य तो कुरासँग स ब कुराको मा
माण बु न ह छ । प ीकरणः “स ब कुरा” भ नाले
मु ामा ठहर गनुपन कुरालाई मािणत वा ख डन गन
सहायता हने कुरालाई स झनु पछ” र दफा ५४ मा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
माणको पमा अदालतले मु ामा िववादको िन पणको
ममा बु नु हने वा नहने माणको बारेमा यव था गरेको
पाइ छ । माणको स ब तास ब धी चा स गु मख
ु
शोभराज िव
नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६७,
िन.नं.८३७८, प.ृ ८१४ मा “कानूनअनु प माणको
पमा पेस ग रएका कुराह को मु ामा स ब ता छ
वा छै न भ ने िवषय अदालतले िनधारण गन स ने”
भनी कानूनी िस ा त ितपादन भएको देिख छ ।
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट फै सला गदा, ियनै
वादी ितवादीबीच चलेको ०३७-०६७-०१०४३ को
दािखल खारेज अब डा ज गा ब डा मु ामा पनु रावेदक
वादी रामबाबु यादवले ितउ र गदा िफराद दाबीकै
पमा रहेको २०४१ सालमै मानो छु एको त यलाई
ख डन नगरी मौन रहेबाट सो कुरा वीकार गरेको भनी
सो त यलाई आधार माणमा िलएको देिख छ । उपयु
कानूनी यव था एवम् ितपािदत कानूनी िस ा तको
रोहमा उ दािखल खारेज अब डा ज गा ब डा मु ा
र सो मु ामा थािपत भएको त यलाई तुत मु ामा
स ब माण नहने भ न िम ने देिखँदैन ।
५. साथै यस अदालतबाट िन सा दानको
दो ो आधार, पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला
ने.का.प. २०६९ अंक ६ िन.नं.८८४६ प.ृ ९५१ मा
ितपािदत िस ा तको िवपरीत रहेको भ ने स ब धमा
िवचार गदा, “सामूिहक भोगमा रहेको कुनै स पि का
हकमा ब डाप मा सामिू हक वा साझा भोगमा रहने
जिनएन भ दैमा यो स पि जसको नाममा छ
उसैको एकलौटी हने होइन । स पि को कृितले यो
पैतृक देिखई यो ब डा हने कृितको देिख छ र अ य
अंिशयारको भोगमा समेत छ भने य तो स पि लाई
अंशब डाको ३५ नं. अनुसार ब डाको माग गद
नालेस ला ने” भ ने कानूनी िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । ततु मु ामा दाबीको ज गा पैतक
ृ स पि
हो भनी पिु गन वादीले कुनै माण पेस गन सके को
छै न । कुनै पिन स पि अब डा रहेको भनी ब डाप मा
उ लेख नभएपिन उ स पि को ोत, कृित, पृ भूिम,
अव था र उ स पि मा यी मु ाको प को संल नता,

उपि थित र लगाव एवं वादीको जीवन ितको अिधकारको
अव था एवं मनि थितसमेतलाई याियक आधारमा
हेरी एवं मु याङ् कन गरेर नै उ स पि अब डा हो वा
होइन ? भनी िनधारण गनपन
ु ह छ । दाबीको ज गा
ितवादी कुिम कुमारी यादवले झालो यादवबाट
राजीनामा िलखत गरी ा गरेको देिख छ । सो
राजीनामाबाट ा स पि यो यस कारणले पैतक
ृ
स पि तथा सगोलकै स पि बाट ख रद ग रिलएको हो
भनी वादीले पु ी हने कुनै माण पेस गन सके कोसमेत
नदेिखँदा यस अदालतबाट ततु मु ामा िन सा दान
गदा िलइएका दो ो आधार कारणसमेत तथा वादीको
मु ा दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदनको िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
६. अतः दाबीको ज गा सगोलको पैतृक
स पि भ ने नदेिखएको, आफूह बीच २०४१
सालमा मानो अलग गरी बसेको कुरालाई वीकार
गरेको र सोपिछ २०५७ सालमा ख रद भएको घरघडेरी
सगोलकै ब डा हने कृित र अव थाको स पि को
पमा नदेिखई ब डा हँदाको अव थामा समेत अब डा
जिनएको समेत नदेिखएबाट वादी दाबी नपु ने ठह याएको
महो री िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृत:- कािलबहादरु सा यु िल बु
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
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९९८४ - अिधव ा पारसमिण भ राईसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
भारतसँगको पारवहनसँग समेत स बि धत
भएकाले सो िवषयको संवेदनशीलतालाई
अदालतले नजर अ दाज गन निम ने ।
§ सि धको प भई सहमित जनाएका
अ तराि य सि ध स झौताबाट िसिजत
दािय व स य मल
ु क
ु ह ले पालना र
काया वयन गदछन् भ ने अपे ा हनु
वाभािवक छ । आफूले समेत सहमित
जनाएका अ तराि य सि ध स झौतालाई
मल
ु ुकको आव यकता, उपल ध ोत,
साधन र मताअनस
ु ार मशः काया वयन
हनुपछ भ ने कुरामा िववाद हन नस ने ।
( करण नं.८)

नणय नं . ९९८४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
आदेश िमित : २०७४।१०।१५
०७२-WO-०२८७
मु ाः उ ेषण

रट िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका, वडा नं.१० ब ने अिधव ा
पारसमिण भ राईसमेत
रट िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी पारसमिण
िव
भ राई
िवप ी / यथ : धानम ी एवं मि प रषदक
् ो िवप ी / यथ का तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
कायालय िसंहदरबार, काठमाड समेत
ी रामबहादरु थापा तथा िव ान् अिधव ा ी
कृ ण साद पोखरेल
§ वत ता किह यै िनरपे
हदँ ैन, अवलि बत निजर :
मौिलक हकको
पमा द उ
स ब कानून :
वत ताह िनरपे होइनन् भ ने कुरा
ितनै वत तास ब धी मौिलक हकको
आदेश
ावधानका ितब धा मक वा यांशह ले
या. पु षो म भ डारी : नेपालको
समेत पुि गरेको देिखने ।
संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम दायर हन आएको
( करण नं.५)
ततु रट िनवेदनको संि त त य एवं आदेश
§ ब दका
अवाि छत
ि याकलाप यस कार छ :
रो नका लािग हाल कानूनी यव था
नेपालका भारतीय नाकाह नेपालको
भइरहेको देिखएकोले भइरहेका कानूनी तराईमा भएकोमा आ दोलनको नाउँमा भ सार
ावधानह को सश काया वयन गनु, नाकाज तो संवेदनशील ठाउँमा पाट का झ डा िलएका
ब दका ममा सवसाधारणको सामा य झु डह ले आ नै रा का नाग रकह लाई श ु
यवहारमािथ हने अवाि छत ह त ेप गन रा का नाग रकज तो गरी अवरोध िसजना गदा करोड
यि ह लाई प ाउ गरी कडाईका साथ नाग रकका गास, बास, कपासज ता अ याव यक य
कानूनको दायरामा याउन मातहतका आधारभूत सामान आयातमा य असर पन गएको
िनकायह लाई िनदशन िदन,ु साथै छ । नेपालीजनह को महान् चाडपवह समेत संघारमा
िनवेदकले उठाएको िवषयव तु नेपाल र आइरहेकोमा आ ना चाडवाडलाई उ लासमय पमा
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मनाउन तयार एवं आ नो थातथलोमा दश ितहार मनाउन
राजमाग योग गन लाख या ल
ु ाई राजमागमा भएको
अवरोधले सबैलाई ममाहत तु याएको छ । संिवधानमा नै
मौिलक हक भनी यव था भएकोमा य ता मौिलक हक
अिधकारलाई नै कुि ठत पान काय िवप ीह लाई गन
छुट नभएकोमा भ सार नाकामा आ दोलनको नाउँमा
मालसामान ढुवानीमा अवरोध िसजना भई देशका िविभ न
भागमा इ धन, खा सामा ी, औषधी, ल ाकपडाको
अभाव हन गएको छ । िवप ीह ७,८,९,१०, ११,
१२, १३,१४ ले आ ना हक अिधकार थापना गन
नाममा अ का हक र अिधकारसमेत याल गनपन
ु
ह छ । िवगत के ही िदनदेिख आ दोलनको नाउँमा
खासगरी भारतीय नाकाह मा देशभरीका नाग रकलाई
चािहने दैिनक सामा ीह को आवागमन हने भ सार
नाकाह ठ प भई आ नै देशका दाजभु ाइले योग गन
सामा ीह भारतबाट नेपालका भ सारका नाका हँदै
याउन रो ने गरी अवरोध उ प न गरी भ सार ठ प
पान र राजमागमा िविभ न कारका अवरोध िसजना गन
िवप ीह को सो काय सावजिनक हक वा सरोकारको
िववादसमेत समावेश भएको संवैधािनक हक चलनको
लािग िवप ी नं. १ लाई नेपालको संिवधानमा नै भ सार
नाकाह मा कसैले पिन कुनै पिन कारका अवरोध
िसजना गन निम ने गरी कानून बनाउनु एवं िवप ी
२, ३, ४, ५, ६ लाई अवरोध हटाउन उिचत व ध
गनु गराउनु र अ य िवप ी ७, ८, ९, १०, ११, १२,
१३, १४ लाई त काल भ सार नाका र राजमागह मा
आ दोलनको नाउँमा अवरोध िसजना नगनु नगराउनु
भनी परमादेशलगायत िवप ीह जो जसलाई ज तो
आदेश जारी गनपन
ु हो उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ ।
आ दोलनको नाउँमा िवप ीह ले भ सार
नाकाज तो संवेदनशील थानमा अवरोध िसजना
गन नेपाली कानून अथवा भूप रवेि त रा ह को
समु स म िनवाध आवागमनको अिधकार यव था
ग रएको जमैका सि धले समेत रोके को छ । अ तराि य
सि ध, स झौता अनबु ध र घोषणामा नेपाल प
भएको वा तिवक पमा नेपालले वाभािवक पमा

वीकार गरेको मापद ड, भूप रवेि त मल
ु क
ु को हकमा
अ तराि य मापद डबमोिजम ा अिधकार हो । नेपाल
भारतबीच स प न प रवहन सि धले िनवाध पमा
आपूित सचु ा गनपन
प ट यव था गरेको छ ।
ु
यसैगरी पारवहन सि धलगायत अ य अ तराि य
कानूनले समेत भ सार नाका, राजमाग अवरोध गन
नपाउने साथै सबै नाग रकले साँ कृितक अिधकार
योग गन पाउने भनी नेपालसमेतले ह ता र गरेका
कै यन् सि ध स झौताह को उ लङ् घन गरी अ को
हक अिधकारमा अवरोध हने गरी कुनै पिन ि याकलाप
गन कही ँकतैबाट निम नेमा हामीले िनवाध पमा योग
गरी आ ना दैिनक गज
ु ारा गन सामा ीह आयात गन
पाउने मौिलक हकलाई पटकपटक म ी भइसके का
िवप ीह ले भ सार नाकामा अवरोध िसजना गन,ु महान्
चाडवाडको मख
ु ैमा राजमागह मा अवरोध िसजना गनु
भनेको सामा य नभई ग भीर भए रहेकोले िवप ीह को
काय नेपालको संिवधान द मौिलक हकउपरको
अनिु चत ब देज भएकोले भ सार नाका र राजमागज तो
संवेदनशील ठाउँमा िवप ीह र ितनले नेतृ व गरेको
पाट का के ही कायकताले बाधा अवरोध िसजना ग ररहँदा
िनवेदकलगायत आम नेपाली नाग रकह लाई अपूरणीय
ित (Irreparable Loss) हन जाने भएकोले उ
काय नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा अ त रम
आदेशसमेत जारी गरी ततु मु ालाई अ ािधकार
दान ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो? आदेश
जारी हनु नपन आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाको यादबाहेक १५
िदनिभ िवप ी नं. १, २, ३, ४, ५ र ६ को हकमा
महा यायािधव ाको कायालयमाफत तथा अ य
िवप ीको हकमा आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश
र िनवेदनको ितिलिप साथै राखी िवप ीह का नाममा
याद सूचना जारी गरी यादिभ िलिखत जवाफ ा
भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
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९९८४ - अिधव ा पारसमिण भ राईसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
साथै िनवेदकले अ त रम आदेशसमेत माग
गरेको स दभमा िनवेदनमा उि लिखत िवषय भए
गरेको काय एवं यासह सिहतको यथाथ िववरण िलई
मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न वा नपन स ब धमा
छलफलको िनिम उपि थत हन िवप ीह लाई १०
िदनको समय िदई िझकाई िनयमबमोिजम पेस गनु
भ ने यस अदालतबाट िमित २०७२।६।१३ मा भएको
आदेश ।
नेपाल सरकार संिवधान तथा कानूनको
प रपालना गरी, गराई कानूनी रा यको अवधारणालाई
साकार पान र नाग रकका संिवधान तथा कानून द हक,
अिधकारह को स मान, संर ण एवं संव न गन कुरामा
ितव रहेको छ । नेपाल तथा िम रा भारतबीचको
सीमा नाकाह मा जारी अवरोध तथा इ धनलगायतका
अ याव यक व तहु को आपूित भािवत भई उ प न
मानवीय संकटको ि थित ित नेपाल सरकार अ य त
संवेदनशील छ । नेपाल सरकारले आ नो संय ह
प रचालन गरी नाकामा कायम रहेको अवरोध हटाई
माल सामानह को िनवाध आपूितलाई सहज बनाउन
नेपाल सरकार िनर तर लािग रहेको छ । यस स दभमा
नेपाल सरकारबाट भएका यासको स ब धमा रट
िनवेदक अिधव ा डा. च का त वालीसमेत िव
नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो कायालयसमेत भएको
रट िनवेदनको (संवत् २०७२ सालको रट नं. WO०२९०) िलिखत जवाफमा प पा रसिकएकोले ततु
िवषयमा थप पनु राविृ ग रएको छै न । साथै िनवेदकले
रट िनवेदनमा नै नेपाल भारतको बीचमा भएको सीमा
नाका अवरोध गन काय यस कायालयबाट नभएको
कुरा वीकार गनसमे
ु त भएको हँदा यस कायालयको
नाउँमा आदेश जारी हनपु न अव थासमेत रहँदैन । अतः
नेपाल र भारतबीचको सीमा नाकामा उ प न अवरोधका
कारण नेपालको यापार तथा पारवहन अिधकारमा पन
गएको असर तथा यसबाट िसिजत संकट समाधानका
लािग नेपाल सरकारले कुटनीितकलगायत आव यक
सबै उपायह अवल बन ग ररहेको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने धानम ी तथा मि प रषदक
् ो

कायालयको िलिखत जवाफ ।
व तु वा सेवाको उ पादन वा िवतरण गन
यि वा ित ानबीच व छ ित पधा कायम
गरी राि य अथत लाई अझ बढी खल
ु ा, उदार,
बजारमख
ु ी तथा ित पध बनाउन, व छ ित पधाको
मा यमबाट उ पादक वा िवतरकको यावसाियक मता
िवकास गरी राि य उ पादक व विृ गन, बजारलाई
अवाि छत पमा ह त ेप हनबाट संर ण दान गन,
एकािधकार तथा िनयि त यापा रक अ यासलाई
िनय ण गरी उ पािदत व तु तथा सेवाको गणु तर
अिभविृ गराई ित पध मू यमा उपभो ासम
पु याउने काममा ो साहन गनलगायतका काय
गन गराउने िज मेवारी यस म ालयको रहेको छ ।
साथै ि प ीय तथा बहप ीय यापारस ब धी सि ध
स झौता, वािण य, यापार र पारवहनस ब धी
अ तराि य सं थासँगको स पकलगायत िव यापार
संगठन, बहप ीय यापारसँग स बि धत अ तराि य
सं थासँगको स पक, सम वय वाता, स झौता तथा
ितब ताको काया वयन र अनगु मन गन र सा टा,
िवम टेकलगायतका े ीय यापार स झौतासँग
स बि धत सं थासँगको स पक, सम वय, वाता
स झौता तथा ितब ताको काया वयन र अनगु मन गन
ज ता कायसमेत यस म ालयबाट हँदै आएको अव था
छ । चिलत नेपाल कानूनबमोिजम यस म ालयबाट
स पादन गनपन
ु कायह लाई म ालयले िनयिमत पमा
तदा कताका साथ स पादन गद आएको । साथै, नेपाल
प भएका ि प ीय तथा बहप ीय यापारस ब धी सि ध
स झौताह को मम र भावनाअनु प नै यथाअव थामा
ती सि ध स झौताह को काया वयन गन गराउनेतफ
यस म ालय सचेत तथा ितब ता रहँदै आएको छ ।
नेपाल आयल िनगम िलिमटेडले इि डयन
आयल कप रेसनबाट पे ोिलयम पदाथको पैठारी गद
आएकोमा िवगत लामो समयदेिख तराई के ि त भई के ही
राजनीितक दलह बाट आ दोलन एवं ब द हड् तालका
कारण उ प न असहज प रि थितले मल
ु क
ु मा आपूित
यव था अिनयिमत भएकोले दि णी सीमा नाकामा
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भइरहेको गितिविध तथा अवरोधको कारण ढुवानी र
मालवाहक सवारी साधानह को आवागमन सहज हन
नसके को हो । िवशेषगरी मख
ु नाकाह ज तै वीरग ज
नाका पूणत: ठ प भई िनकासी पैठारी ठ प भएको
छ । जसले गदा मल
ु क
ु को आपूित यव था र अ तराि य
यापारमा समेत ग भीर असर प ररहेको छ । पे ोिलयम
तथा याँस कारोबार (िनयमन) आदेश, २०६९ बमोिजम
िनजी े ले समेत िवदेशबाट पे ोिलयम पदाथ आयात
गरी याउन स ने अव था रहे पिन यस आदेशको
ि या लामो रहेको र उ ि या पूरा गन धेरै समय
ला ने भएकोले हालको असहज अव थामा िनगमले
मा िवदेशबाट पे ोिलयम पदाथ (हवाई इ धन, पे ोल,
िडजेल, म तेल) याई िब िवतरण गन नस ने
अव था भएको हँदा िवदेशबाट पे ोिलयम पदाथ ख रद
तथा पैठारी गरी नेपालभर आपूित यव था सहज बनाउन
िनजी े लाई त काल खु ला गन आव यक भएकोले
नेपाल सरकारले िनकासी पैठारी (िनय ण) ऐन,
२०१३ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी अक
यव था नभएस मको लािग िनजी े समेतले िवदेशबाट
पे ोिलयम पदाथ (हवाई इ धन, पे ोल, िडजेल,
म तेल र खाना पकाउने एल.पी. यास) ख रद तथा
पैठारी गरी याउन पाउने गरी खु ला गरेको स बि धत
सूचना ख ड ६५, अित र ाङ् क १७, नेपाल राजप
भाग ५ िमित २०७२।०७।०२ मा कािशत भई िनजी
े बाट समेत पे ोिलयम पदाथ ख रद तथा पैठारी गरी
नेपालभर िब िवतरण गन स ने यव था गरी हालको
असहज प रि थितलाई सहज तु याउन म ालय
ि याशील रहेको अव थामा िवप ी रट िनवेदकह ले
यस म ालयसमेतलाई िवप ी बनाई दायर गरेको रट
िनवेदन िजिकर तकसङ् गत नदेिखएकोले रट िनवेदन
खारेज पाउँ भ ने वािण य तथा आपूित म ालय,
िसंहदरबारको िलिखत जवाफ ।
िमित २०७२ असोज २७ गते उप धानम ी
तथा पररा म ी ी कमल थापाले भारतका
महामिहम राजदूतलाई पररा
म ालयमा
बोलाई नेपाल भारत सीमा नाकामा भइरहेको

अवरोध हटाउन भारतीय सहयोगको लािग आ ह
गनभयो
। िमित २०७२ असोज ८ मा त कालीन
ु
पररा म ी ी महे बहादरु पा डेले िमित २०७२
असोज २२ गते भारतका राजदूतलाई पररा
म ालयमा बोलाई सीमा नाकाबाट मालवाहक सवारी
साधनको नेपाल वेशमा लगाइएको अवरोध हटाई
िनवाध आवागमनको यव था गन आ ह गनभएको
ु
िथयो । भारतीय राजदूतलाई िमित २०७२ असोज
८ मा िनवाध आवागमनको लािग सहयोग गन आ ह
ग रएको बारेमा तथा िमित २०७२ असोज १० मा नेपाल
भारत सीमा नाकामा भएको अनाव यक िढलासु ती र
एकतफ अवरोध अिवल ब खल
ु ाउन भारत सरकारको
यानाकषण गराउँदै ेस व यह जारी ग रएको
िथयो ।
सम या समाधानका लािग त काल कदम
चा न अनरु ोध गद भारत सरकारलाई िमित २०७२
असोज १३ मा औपचा रक प पठाइएको । िमित
२०७२ असोज २१ मा भारतीय राजदतू ावासलाई एक
प लेखी अिघ लो िदन वीरग ज नाकामा भारतीय
भूिमबाट नेपाली सरु ाकम ह लाई ढुंगा‚ गल
ु ेली र रड
हार गरी घाइते बनाइएको समेत बारेमा यानाकषण
गराउँदै भारतीय भूिमको योग नेपाली सरु ाकम
र नाग रकह का िव हन निदने सिु नि तता गन
अनरु ोध ग रएको । िमित २०७२ असोज ३० देिख
काितक २ स म उप धानम ी तथा पररा म ी
ी कमल थापाले भारतको औपचा रक मण गनु भई
भारतका धानम ी‚ िवदेश म ी‚ गहृ म ी‚ राि य
सरु ा स लाहकार तथा पररा सिचवसँग भेटघाट
गरी नेपाल भारत नाकामा आपूित अवरोध हटाई
सामा यीकरण गन भारत सरकारको सहयोगका लािग
अनरु ोध गनभयो
ु । भारतीय िवदेश म ीले आ दोलन
नभएका सीमा नाकाह बाट मालवाहक सवारीको
अ यिधक आवागमनमा सहयोग गन बताउनभु यो ।
भारतीय प ले सीमा े को सरु ा अव थाका कारण
भारतीय यातायात यवसायीह ले व फूत पमा
आवागमन नगरेको‚ भारतीय प ले मालवाहक सवारी
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९९८४ - अिधव ा पारसमिण भ राईसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
नरोके को बताएको । भारतका लािग नेपालका राजदूत
तथा भारतका उ च अिधकारीह बीचमा पिन यस
िवषयमा छलफल भएको िथयो ।
नेपालले आपूित यव था सहज पानका
लािग वैकि पक यव था व प िम रा चीन
सरकारसँग समेत कूटनीितक पहल ग ररहेको
छ । िमित २०७२।६।२७ गते िबहान १० बजेदिे ख
रसवु ागढी-के ङ नाका पनु ः स चालनमा आएको
छ । नेपाली पदािधकारी र िचिनया राजदूत एवं अ य
पदािधकारीह सँग िविभ न चरणमा छलफल भई
तातोपानी-खासा नाका स चालन गन पहल ग रएको
छ । China National United Oil Corporation
का ितिनिधसँग वाता गरी चीनबाट पे ोिलयम पदाथ
आयात गनस ब धी एक समझदारीप मा २८ अ टोबर
२०१५ मा ह ता र भएको छ । सोही समझदारी
प मा चीनले अनदु ान व प नेपाललाई दान गरेको
१०,००० मे.ट. समेत समावेश गरी हासाबाट िसगा से
हँदै के ङस म आई पिहलो खेप तेल आएको ।
१०,००० वटा Induction Heater दान गन िचिनयाँ
सरकारलाई अनरु ोध ग रएको छ ।
नेपाल भारत सीमा नाकाह मा हाल िव मान
अवरोधको अ य गरी िनवाध आवागमनको यव था
गन तथा वैकि पक उपायह को समेत अवल बनबाट
आपूित सहज गरी सवसाधारणलाई राहत उपल ध
गराउने स ब धमा यो म ालय सदैव ि याशील रही
सि य पमा कुटनीितक पहल भइरहेको अव थामा
रट िनवेदकह ले यस म ालयसमेतलाई िवप ी
बनाई दायर गरेको रट िनवेदन िजिकर तकसङ् गत
नदेिखएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने पररा
म ालयको िलिखत जवाफ ।
नेपाल भारत सीमामा आवागमन तथा
व तक
ु ो आयातमा उ प न भएको सम या नेपाल
सरकारको कारणबाट भएको होइन । नेपाल सरकारले
स बि धत प सँग वाता गरी सम या समाधान गन
पूण य नशील छ र वाता ार भ पिन भइसके को
छ । यो राजनीितक कृितको िवषयमा रट े ािधकार

आकिषत हँदैन । पे ोिलयम पदाथ, खा सामा ी,
औषधीलगायतका अ याव यक सामा ीह को आयात
गन गराउने कायमा नेपाली भूिमिभ शाि त सरु ा दान
गन गहृ म ालय ितब छ । साथै नेपाली सीमािभ
िविभ न व तहु को आयात िनयात गन गराउन कुनै पिन
कारको शाि त सरु ासँग स बि धत सम या रहेको
छै न । रट िनवेदकले रट िनवेदनमा यस म ालयको
के -क तो काम कावाहीबाट के -क तो संवैधािनक तथा
कानूनी हक अिधकार उ लङ् घन भएको हो भ नेसमेत
के ही उ लेखसमेत गन नसके को हँदा यस म ालयको
हकमा रट िनवेदन बदर ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
नेपाल सरकार, गहृ म ालयको तफबाट यस अदालतमा
परेको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले आ नो िनवेदनमा यस
म ालयको के क तो काम कारवाही वा िनणयबाट के
क तो संवधै ािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन् हन
गएको हो भ ने स ब धमा कुनै कुरा उ लेख गनस नु
भएको छै न । कसैका िव कुनै कुराको दाबी िलँदा
कसको के , कुन काम, कारवाही वा िनणयका कारण
िनवेदकह को के , कुन कानून ारा द कुन हक
अिधकारमा के , कसरी हनन् हन गएको हो भ ने स ब धमा
प पमा उ लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत स तु
हने माण पेस गनपदछ
। यस म ालयलाई यथ
ु
बनाउनु पन कुनै कारण र आधार खल
ु ाउन सके को
नपाइएकोले म ालयको हकमा िवप ीको रट िनवेदन
थम ि मै खारेजभागी छ । जहाँस म यस म ालयबाट
थानीय िनकायमा कुनैपिन सामा ी अभाव हन निदई
आव यकताअनस
ु ार प रपूित गनपन
ु भ ने िनवेदकको
दाबी छ, यसमा यस म ालयले आ नो ोत साधनले
याएस म गरी आएकोले सो िवषय राजनीितक कृितको
भएकोले अदालतले हेन निम ने हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, सङ् घीय
मािमला तथा थानीय िवकास म ालयका तफबाट यस
अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
िबगत लामो समयदेिख भारतबाट
इ धनलगायतका अ याव यक व तक
ु ो सहज आपूित
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
नहँदा तथा तराई मधेसमा जारी अवरोधका कारण आपूित
यव था असहज हन पु दा आम नेपालीको जीवनयापन
पीडादायी क कर हँदै गएको त य िनिववाद छ । आपूित
यव था सहज पमा सचु ा गनका लािग आव यक पन
उपायह को अवल बन गन यो म ालय पूण ितब
छ । इ धनलगायतका अ याव यक य व तक
ु ो वैकि पक
मा यमबाट आपूित गन गराउने स ब धमा म ालयको
आ नो तफबाट स पादन गनपन
ु सबै कायह
िज मेवारीपूण ढंगले स पादन गन य नशील रहेकोले
यस म ालयको हकमा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अथ म ालयको
तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले रटको ार भमा गास, बास,
कपासको यारे टी गन कानूनबमोिजम थािपत िनकाय
यथ २, ३, ४, ५, ६ रहेको भनी दाबी िलए तापिन कुन
कानूनको कुन दफा, िनयम अनस
ु ार गाँस, बाँस, कपासको
यारे टी गन िनकाय रहेको भनी कानूनको ोत प पान
सके को छै न । िवप ीले नाका तथा मालसामान ढुवानीमा
कुन पाट सरकारको कुन िनकायको कारणले के कसरी
असर पन गएको प पान नसके को हँदा रट िनवेदन
आधारहीन हचवु ा रहेको पिु ह छ । साथै नेपालभ रका
अिधकांश नाग रकले संिवधान ित अस तिु जाहेर गरी
लाख लाख नाग रक सडकमा सिवंधान र सरकारको
गैरकानूनी ह या िहंसा ित िवरोध गरी रहेकोमा िवरोध
गन अ य संघ सं था र आम जनतालाई िवप ी नबनाई
म लगायतका सीिमत यि लाई मा िवप ी कायम
गरेको र नेपालको संिवधानको धारा ४७ बमोिजम पिन
िवप ीको मौिलक हकस ब धी माग दाबी स ब धमा
स मािनत अदालतबाट आदेश जारी हन नस ने हनाले
रट िनवेदन वतः आफै ँ मा अथहीन रहेको छ ।
रा का हरेक भाग तथा समदु ाय एक अकाको
प रपूरक रहेकोले रा िहतमा सव वीकार कानूनले मा
मा यता पाउने अव था रह छ । शि पथृ क करणको
िस ा तअनस
ु ार पिन कानून बनाउने दािय व तथा
संवैधािनक काम कत य अिधकार यव थािपकाको
रहेकोले शि पथृ क करणको िस ा तअनस
ु ार पिन रट

िनवेदक माग दाबीअनस
ु ार यथ १ र यि गत पमा
मैले नेपालको संिवधानमै भ सार नाकाह मा कसैले
अवरोध िसजना गन निम ने गरी कानून बनाउन नस ने
हनाले िवप ीको मागदाबी नै शि पथृ क करणको
िस ा तिवपरीत रहेको वतः प छ । संिवधानको िव
बहसं यक नेपाली जनता रहेको अव थामा िवप ीले
रट िनवेदन के कसरी सावजिनक हक सरोकारको
िवषय रहेको भनी आधार कारणसिहत पिु गनसके को
छै न । िवप ीले रटको करण २ मा नेपाल भूप रवेि त
रा रहेको अ तराि य सि ध स झौता अनबु धको
दाबी िलनभु एको छ । अ तराि य सि ध स झौता अक
रा सँग मा हनस ने, हा ो पाट सँग नेपाल सरकारले
कुनै पिन अ तराि य सि ध नगरेको र अ य रा लाई
िवप ी पिन कायम नगरेको हँदा िवप ीको अ तराि य
सि ध स झौता अनबु धसमेतको दाबी िलई मसमेतलाई
िवप ी बनाउनु आफै ँ मा हा या पद रहेको प छ
भ नेसमेत बेहोराको तराई मधेस लोकताि क पाट का
अ य मह थ ठाकुरको तफबाट यस अदालतमा परेको
िलिखत जवाफ ।
हा ो शाि तपूण आ दोलनमा जनताको
जीउधन, शाि त सरु ासमेत खतरामा पान एवं
वत पूवक बाँ न पाउने मौिलक हकको समेत
उ लङ् घन हने गरी आ नै रा का नाग रकलाई
श ु रा को नाग रकज तो गरी यवहार गन काय
हामीबाट भएको छै न । इितहासदेिख वतमानस म
हरेक आ दोलनमा येक राजनीितक दलले आ नो
काय मह तय गरेको ह छ । जो लोकत को अ यास
नै हो । जसलाई िनकृ पमा या या गरी जनिवरोधी
आ दोलन, नेपाली जनताको गास, बास, कपास खो ने
आ दोलन भनी या या गन खोजी दता भएको िनवेदन
के वल राजनीितक धारणा र आ दोलनको मम थाहै
नभएको वौि क ग रबीको पराका ा िशवाय के ही हन
स दैन । जो आ दोलनमा छन् ितनीह पिन नेपाली
नाग रक हन्, उनीह ले आ नो अिधकार मागेका
हन् । उनीह ले पिन नेपाली भई बाँ न पाउनु पछ ।
एउटा बाँ नको लािग अक लाई मान पाइ न भिनएको
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
हो । तर शाि तपूण पमा र व फूत पमा आ दोलनको
ममा धना बसेका नाग रकह मािथ सरकार प बाट
दो ो दजाको नाग रक मा होइन अनाग रक ज तो
यवहार गरी अमानवीय पमा ह त ेप हन थालेपिछ
उ प न प रि थितलाई हामीह का टाउकोमा
थोपरी जो कोही पिन भा न िम दैन र स दैन । हा ो
राजनीितक दल ारा स चािलत आ दोलनका काय म
जनताह को हक अिधकार थािपत गनको लािग हो न
िक अिधकार हनन गन समाधानको कुनै वैकि पक उपाय
उ लेख नग रएको, अदालतको कुनै पिन आदेशबाट
समाधान िन कनै नस ने सम याह मा उ लेख गरी
िवनाआधार कारण हचवु ाको भरमा हा ो पाट समेतलाई
िवप ी बनाई दायर ग रएको झु ा रट िनवेदन
खारेजभागी भएकोले खारेज गरी याय इ साफ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका
अ य उपे यादवको तफबाट यस अदालतमा परेको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको तुत िनवेदनमा िनवेदक पारशमिण भ राईले
आ नो हक सरु ि त गरी पाउने नाउँमा आम जनताको
यापार, यवसाय रोजगारी, िश ा, वा यलगायतलाई
भािवत बनाई ग रने ब दको आ ानले जनताको ाय:
सबै संवैधािनक हक खोिसएको छ । अक तफ भूप रवेि त
रा को समु स म जान आउन पाउने अिधकार
ह छ । भारत सरकारले अघोिषत पमा सीमा नाकामा
नाकाब दी लगाई अ याव यक य सामा ीह को वेशमा
रोक लगाई नाकाब दी गन िम दैन । िनवाध पमा
आवतजावत हन िदनपु यो । नेपाल सरकारले भारतसँग
कुटनीितक मा यमबाट सम या समाधान गन पहल गरेको
देिखँदैन । कुटनीितक मा यमबाट सम या समाधान
हन नसके मा संयु रा संघमा आवाज उठाउनु पन
ह छ । भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएका
सि धह काया वयन गनपु यो । य तो हन नसके कोले
देशमा नाकाब दीको िवकराल सम या खडा भई
राि य अथत मा ठूलो नो सानी हन पगु ेकोले पिछका
िदनह मा य तो सम या दोहो रन निदन जे ज तो

कुटनीितक पहल गनपन
ु हो गरी नाकाब दी ज तो
सम या दोहो रन निदनु भनी नेपाल सरकारका नाउँमा
परमादेशलगायतको आ ा आदेश जारी हनपु छ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो । आयल िनगमको तफबाट
ु
उपि थत िव ान् अिधव ा ी कृ ण साद पोखरेलले
सीमा नाकामा भएको नाकाब दीले अ याव यक सामा ी
िडजेल, े ोल, हवाई इ धन, खाना पकाउने एल.पी.जी.
याँस ज ता सामा ीह ते ो मल
ु क
ु बाट मगाउनु पन हँदा
सोहीअनस
ु ारको ि या ार भ ग रसके को िथयो । चीन
सरकारबाट अनदु ानमा ा पे ोिलयम पदाथ नेपालमा
याई िवतरण ग रएको हो । नेपाल आयल िनगमको
तफबाट य तो कुनै काय भए गरेको नहँदा र हाल
नाकाब दी खु ला भई जनजीवन सामा य भइसके कोले
रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो । सरकारी िनकायह को तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी रामबहादरु थापाले
नाकाब दीको उ िवषम प रि थितमा सरकारले
सझ
ु बझ
ु का साथ कुटनीितक पहल गरी नाकाब दी
खु ला ग रसके को छ । उ समयमा जनजीवनमा परेको
सम या समाधानका लािग ते ो मल
ु क
ु बाट पे ोिलयम
पदाथ आयात गन पहल भइसके को िथयो । चीन
सरकारसँग भएको समझदारीअनस
ु ार चीन सरकारबाट
अनदु ान व प ा पे ोिलयम पदाथ याई िवतरण
गरी जनजीवन सामा य बनाउन यास गरेको िथयो ।
पिछका िदनह मा य तो सम या नदोहो रयोस् भनी
हरस भव य नरत रहेको छ । हाल आएर नाकाब दी
खल
ु ी जनजीवन सामा य भइसके कोले रट िनवेदनको
औिच य समा भइसके कोले रट िनवेदन खारेज हनपु छ
भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
िव ान् कानून यवसायीह को बहस सनु ी
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी हेदा िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी हने हो वा होइन? भ ने
िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, आ नो
हक सरु ि त गरी पाउने नाउँमा आम जनताको यापार,
यवसाय रोजगारी, िश ा, वा यलगायतलाई
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
भािवत बनाई ग रने ब द, ब दको आ ानले जनताको
ाय: सबै संवैधािनक हक खोिसएको छ । भूप रवेि त
रा को समु स म जान आउन पाउने अिधकार
ह छ । भारत सरकारले अघोिषत पमा सीमा नाकामा
नाकाब दी लगाई अ याव यक य सामा ीह को वेशमा
रोक लगाई नाकाब दी गरेकोले देशमा नाकाब दीको
िवकराल सम या खडा भई राि य अथत मा ठूलो
नो सानी हन पगु ेकोले पिछका िदनह मा य तो सम या
दोहो रन निदन जे ज तो कुटनीितक पहल गनपन
ु हो गरी
नाकाब दी ज तो सम या दोहो रन निदनु भनी नेपाल
सरकारका नाउँमा परमादेशलगायतको आ ा आदेश
ग रपाउँ भ ने िनवेदन बेहोरा रहेकोमा सो स ब धमा
सरकार ितब छ भ नेसमेत बेहोराको िलिखत रहेको
देिखयो ।
३. िविभ न राजनीितक दल वा समूहह ले
आ नो माग पूरा गराउने वा हक सरु ि त गराउने
नाउँमा ब दको आ ान गन गरेको नेपाली राजनीितको
एउटा सावजिनक पमा पिहचान भएको िवषय बनेको
वा तिवकतालाई नकान सिकने अव था छै न । कुन
दलले वा गटु ले कित पटक ब द गरे भ ने भ दा ब द गन,
ब दको आ ान गन काय कितको कानून र यायसङ् गत
छ, भ ने िवषय ततु स दभमा मह वपूण को पमा
रहेको देिखन आयो । िविभ न दल संगठनह ले ब दको
आ ान गन वा ब द गन िम ने हो होइन भ नेतफ यो
इजलासले िनणय गनभु दा य ता ब दह ले अ य
सवसाधारणको हक अिधकारमा ह त ेप गन स ने
अव था रह छ रहँदैन, ब दको औिच य, यसको कानूनी
आधार र य तो कायलाई यायोिचत मा न सिक छ
सिकँ दैन भनेर हेनु आव यक देिख छ ।
४. ततु स दभमा िविभ न राजनीितक
दल वा संगठन, समूहह ले ब दको आ ान गनपन
ु
कारणको पमा आ-आ ना हक अिधकारह को माग
गन, संर ण गन ज ता तक राखेको हनु वाभािवक
छ तर यसरी आ नो माग पूरा गन कुन हदस मको
िवरोध गन हो सोबारेमा स बि धत ब दकता आफै ँमा
जानकार र संयिमत हनु पिन ज री ह छ । नेपालको

संिवधानले मौिलक हक दान गरेको देिख छ । सोबाहेक
पिन नेपालको संिवधानको धारा ४८ ले नाग रकको
कत यसमेत तोके को छ । मौिलक हकको पमा नेपालको
संिवधानको धारा १७ ले दान गरेको वत ताको
हकले येक यि लाई स मानपूवक बाँ न पाउने हक
हनेछ भ ने यव था गरी कानूनबमोिजम बाहेक कुनै
पिन यि को वैयि क वत ता अपहरण हने छै न
भ ने यव था गद िवचार र अिभ यि को वत ता,
िबना हातहितयार शाि तपूवक भेला हने वत ता,
राजनीितक दल खो ने वत ता, संघ सं था खो ने
वत ता, नेपालको कुनै पिन भागमा आवतजावत
र बसोबास गन वत ता, नेपालको कुनैपिन भागमा
पेसा, रोजगार गन र उ ोग, यापार तथा यवसायको
थापना र स चालन गन वत ता ज ता वत ता
येक नेपाली नाग रकको लािग याभूत गरेको
पाइ छ । सोबाहेक अ य कितपय मौिलक हक र
वत ताह संिवधानले दान गरको छ । ती स पूण
हक तथा कत यह कुनै एक प वा यि ह का लािग
नभई स बि धत सबै सरोकारवालाह का लािग दान
ग रएको हो । यसरी आ नो अिधकारको उपभोग गदा
अकाको हक अिधकारको समेत याल रा नु पछ
भ ने चिलत िविधशा ीय मा यतालाई नेपालको
संिवधानसमेतले आ मसात् गरेको देिख छ । उदाहरणको
लािग िवचार र अिभ यि को वत ता उपभोग गन
यि ले, अक यि को पिन िवचार र अिभ यि को
वत ता, पेसा रोजगार गन र उ ोग यापार यवसाय
स चालन गन तथा नेपालको कुनै पिन भागमा आवत
जावत गन वत तालाई उपे ा गनु यायसङ् गत हन
आउँदनै ।
५. वत ता किह यै िनरपे हँदैन, मौिलक
हकको पमा द उ वत ताह िनरपे होइनन्
भ ने कुरा ितनै वत तास ब धी मौिलक हकको
ावधानका ितब धा मक वा यांशह ले समेत पिु
गरेको देिख छ । संिवधानमा उि लिखत ती ितब धा मक
वा यांशह ले आ नो हकको उपभोग गदा अकाको हक,
सावजिनक नैितकता, िश ाचार, राि य अख डता,

616
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सामदु ाियक सदभाव
् ज ता कुराह लाई समेत पालना
र याल गनपन
ु र सोअनस
ु ार संयिमत रहनु पन
दािय व िनधारण गरेको देिख छ । यसबाट संिवधानले
िनदिशत गरेको ितब धा मक वा यांशको दायरामा
रही अकाको हकमा आघात पु ने गरी ब द हड् ताल
ज ता काय गन तथा ब द हड् तालको नाउँमा ग रने
यादती जोरजबरज ती ज ता कायह लाई रो ने
गरी कानून बनाउन स ने अि तयारी संिवधानले िदएकै
देिखयो । यस कार संिवधानको दायरािभ रही िनमाण
ग रएको कानूनको आधारमा मौिलक हक वा कानूनको
दायरा िम ने यि , दल वा संगठनलाई कारवाही गन वा
य तो काय गनलाई रो न स ने गरी िविभ न कानूनह
िनमाण गन बाधा पगु ेको देिखँदनै ।
६. िनवेदकले ब दको कारण सीमा नाका ब द
हँदा तथा भारत सरकारले अघोिषत नाकाब दीप चात्
उ प न प रि थितको उिचत यव थापन नहँदा
स मानपूवक बाँ न पाउने हकमा आघात पगु ेको भ ने
न छ यस स ब धमा नेपाल सरकारले चालेको कदम,
रा यले यूनतम पमा वहन गनपन
ु दािय वअनु प भए
नभएको स ब धमा िवचार गनपन
ु देिखयो । नेपालको
संिवधानको धारा १६(१) ले मािनसले स मानपूवक
बाँ न पाउने हक सिु नि चत गरेको छ । नाग रक तथा
राजनीितक अिधकारस ब धी रा संघीय अनबु ध
(ICCPR), १९६६ को धारा ६ ले मािनसको बाँ न
पाउने अिधकारलाई कानूनले संरि त गनपन
ु र रा यको
दािय व िनधारण गरेको छ । कितपय अव थामा
रा यको यव थापक य शैली र मता पिन मौिलक
हकको याभूितका लािग िनणायक हनस छन् ।
नेपालको संिवधान जारी भइसके पिछ नेपाल सरकारले
भारत सरकारसँग वाता गन नेपाल सरकारले िमित
२०७२।६।२२ मा पररा म ीको संयोजक वमा वाता
टोली गठन गरी भारत पठाएको देिख छ । भारत ि थत
नेपाली राजदतु ावासले पिन उ सम या समाधान गन
कुटनीितक यास गरेको भ ने देिख छ । नोभे बर ४ मा
वीजर या डको जेनेभामा संयु रा संघको मानव
अिधकार प रषदक
् ो िव व यापी आविधक स मेलनमा

पररा म ीले नेपाल र भारतका नाकामा उ प न
प रि थितका कारण उ प न भएको संकट र यसबाट
मानव अिधकारको उपभोगमा परेको असरका बारेमा
अ तराि य समदु ायलाई जानकारी गराएको भ ने
िलिखत जवाफबाट देिख छ । यसका साथै नेपाल
सरकारबाट िमित २०७२।७।२ मा भएको िनणयमा
िनजी े समेतले िवदेशबाट पे ोिलयम पदाथ ख रद
तथा पैठारी गरी याउन पाउने गरी खु ला गरेकोसमेत
देिख छ । सोही िनणयमा िनजी े ले पे ोिलयम पदाथ
पैठारी गरी िब िवतरण गदा नेपाल गणु तर तथा
नापतौल िवभागले तोके को गणु तर कायम गनपन
ु
तथा वािण य तथा आपूित यव थापन िवभागले अ य
िनकायसँग सम वय गरी उ पे ोिलयम पदाथको मू यको
अनगु मन गन काय ग रएको भ ने िलिखत जवाफबाट
देिखएको अव था हँदा िनवेदकले उठाएज तो रा यले
कुनै िज मेवारी पूरा नै नगरी स मानपूवक बाँ न पाउने
अिधकारमा आघात पु याएको अव था भने देिखँदैन ।
रा यले आ नो ोत र साधनले याएस म जनताको
मौिलक हकको संर ण गन यासरत रहेको देिखयो ।
हाल आएर दवु ै देशका स ब िनकायह को पहलबाट
सम याको समाधान भई हाल सबैजसो नाका खु ला भई
िनयिमत पमा सामान िनकासी र पैठारी भई जनजीवन
सामा य ब दै गइरहेको छ ।
७. तसथ नेपालको संिवधान जारी भएपिछ
सीमा नाकामा भएको ब दका कारण जनजीवनमा
परेको असरले स मानपूवक बाँ न पाउने हकमा आघात
परेकोले सो नाका खल
ु ाई जनजीवन सामा य बनाउन
पहल गरी भारत सरकारसँग भएका िविभ न सि धह
पनु मू याङ् कन गनु भनी परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने
उ लेख गरेकोमा सो नाकाब दी फुकुवा भई जनजीवन
सामा य भइरहेकोले यितका लामो समयपिछ आएर प
कानूनको उ लङ् घन भएको भ ने अव थाको अभावमा
उ ेषणको आदेश जारी गनपन
ु औिच य नदेिखएकोले
ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
८. रट िनवेदन खारेज भए तापिन
िनवेदकले उठाएको िवषय तकसङ् गत तथा नेपाली
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नेपाल कानून पि का, २०७५, असार
जनजीवनमा देिखएको सम या र यवि थत गनपन
ु
आव यक देिखएको िवषय हो । अिधकार (Right)
किह यै िनरपे (Absolute) हँदैन यो सधै ँ कत य
(Duty) सँग सापेि क ह छ । Right and duty are
coincide of a coin भ ने िविधशा ीय मा यतालाई
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ तथा नेपालको
संिवधानले समेत आ मसात् ग ररहेकै देिखएको
छ । नेपालको संिवधानको धारा ४८ ले गरेको नाग रक
कत यको यव थासमेतले यस कुरालाई यवि थत
गरेको देिख छ । िनरंकुश कृितको अथवा अकाको
हकािधकारमा खलल पु याउने, बाधा अवरोध गन
िकिसमले उपभोग गन खोिजने अिधकारह लाई
कानून ारा िनयिमत र िनयि त गन संिवधानले रोक
लगाएको छै न भ ने कुरा मािथ ग रएको िववेचनाबाट
पिन देिखएको छ । संिवधानस मत पमा ब द
िव को कानूनी दायरा बढाउने गरी थप कानूनी
यव था गन तथा भइरहेको कानूनी यव थाह को
कडाईका साथ पालना गन लगाउनु पिन हालको
अव थामा वाि छत र आव यक देिख छ । ब दका
अवाि छत ि याकलाप रो नका लािग हाल कानूनी
यव था भइरहेको देिखएकोले भइरहेका कानूनी
ावधानह को सश काया वयन गन,ु ब दका ममा
सवसाधारणको सामा य यवहारमािथ हने अवाि छत
ह त ेप गन यि ह लाई प ाउ गरी कडाईका साथ
कानूनको दायरामा याउन मातहतका िनकायह लाई
िनदशन िदन,ु साथै िनवदेकले उठाएको िवषयव तु
नेपाल र भारतसँगको पारवहनसँग समेत स बि धत
भएकाले सो िवषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले
नजरअ दाज गन िम दैन । नेपालीको जनजीवन नै
अय तै भािवत बनाउने खालको स दभमा सोको
आव यक ब दोब तको लािग रा यका सरोकारवाला
येक अंग संवेदनशील हनै पछ । य तै आफूसमेत
प बनेको अ तराि य महासि धह ले िसजना गरेको
राि य दािय वबाट पिन रा य पछािड हट् न िम दैन ।
सि धको प भई सहमित जनाएका अ तराि य सि ध

स झौताबाट िृ जत दािय व स य मल
ु क
ु ह ले पालना
र काया वयन गदछन् भ ने अपे ा हनु वाभािवक
छ । आफूले समेत सहमित जनाएका अ तराि य सि ध
स झौतालाई मल
ु क
ु को आव यकता, उपल ध ोत,
साधन र मताअनस
ु ार मशः काया वयन हनपु छ
भ ने कुरामा िववाद हन स दैन । अ तराि य कानूनको
ावधानलाई काया वयन गदा मल
ु क
ु को संवैधािनक
यव था, स बि धत कानूनका यव थाह तथा अ य
अ तराि य कानूनका यव थाह र यसबाट पन
असरह लाई अ ययन नगरी एकाङ् गी पमा काया वयन
हन गएमा य तो काया वयन पूण नहने स भावनासमेत
रहनस छ । यसैले िनवेदकह ले उ लेख गनभएको
ु
अ तराि य कानूनको ावधानलगायत तथा यसलाई
काया वयन गदा मल
ु क
ु को संवैधािनक यव था तथा
स बि धत कानूनका यव थाह मा पन असरसमेतको
यापक अ ययन हनका साथै यससँग स बि धत
िविभ न प ह सँग छलफल तथा िवचार िवमश हनपन
आव यक देिखयो । य तो अ ययन, छलफल एवं िवचार
िवमशबाट आव यक र उपयु कानून बनाउने िज मेवारी
िवधाियकाको भएकोले नाकाब दीबाट नेपालको
संिवधानको धारा ४, ५, १६, ४४ द मौिलक हकको
उ लङ् घन हने हँदा दवु ै प रा ह ले पालना गनपन
ु
अ तराि य मा यताबमोिजम यापारसँग स बि धत
बहप ीय तथा ि प ीय स झौताह को प रपालना
र पनु रावलोकन स ब धमा आव यक यव था गनु
भनी िवप ीह को नाममा िनदशना मक आदेश जारी
हने ठहछ । यो आदेशको काया वयनका लािग आदेशको
जानकारी िवप ीह लाई िदई दायरीको लगत क ा गरी
िनयमानस
ु ार िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. बमकुमार े
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
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