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कम�चार�ह�कम�चार�ह�  

शाखाशाखा  अ�धकृतअ�धकृत  �ी�ी  �नलक�ठ बराल�नलक�ठ बराल  

शाखा अ�धकृत �ी �मनबहादरु कँुवरशाखा अ�धकृत �ी �मनबहादरु कँुवर  
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नपेाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७३... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७३, चैत, �न.नं.९७२३, प�ृ २२१३ 

 
सव��च अदालत बलेु�टनको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
  

सअ बलेु�टन २०७३ ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  

-साल_     -म�हना_  
उदाहरणाथ� M सअ बलेु�टन, २०७३, चैत – १, प�ृ १  

 
 



  

  

  
 

मू�य �.मू�य �.३०३०।।--    
  

  

म�ुक म�ुक MM  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

  

नेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टननेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  

wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
  

  यो वेभसाइट खोलेप�छ बायायो वेभसाइट खोलेप�छ बाया FFतफ�  तफ�  नेपाल कानून प��का नेपाल कानून प��का 

तथा �यसको तल तथा �यसको तल सव��च अदालत बलेु�टनसव��च अदालत बलेु�टनमा ि�लक मा ि�लक 

गनु�होस ्।गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� 

प�न र हाल �नप�न र हाल �नMMश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेछछ  ।।  

  

    नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत 

हालस�म हालस�म �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा 

अ��जेीमा र अ��जेीमा र १९१० १९१० सालको मलुकु� ऐनसालको मलुकु� ऐन,,  �याय �वका�सनी �याय �वका�सनी 

एवएवम ्म ्  �व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �न�व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �नMMश�ुक प�न र श�ुक प�न र 

डाउनलोड गन� स�कनेछ । डाउनलोड गन� स�कनेछ ।   
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९७२३ 

 

बृहत् पूण� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

नवराज िसलवाल 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनयुि�का लािग तोिकएको यो�यता 

स�ब�धमा िवचार गदा� �हरी िनयमावली, 

२०७१ को िनयम ४१ मा जे�तालाई 

पिहलो सत�को �पमा उ�लेख ग�रएको 

देिखन आउँदछ । यो “जे�ता” भ�ने 

श�दलाई “व�र�ता” भ�ने अथ�मा पिन 

बु�नु पन� ह��छ । उपल�ध स�भा�य 

उ�मेदवारह� म�ये को जे� वा व�र� हो 

भ�ने कुरा अिभलेखबाट सहज�पमा 

यिकन गन� सिकने कुरा हो । �थािपत 

त�यबाट नै ��ट देिखने व�र�ताको 

िन�पण गन� अ�य आधार, कारण वा 

तक� को सहारा िलई रहनु पन� आव�यकता 

रहदैँन । �हरी महािनरी�क पदमा 

िनयुि�का लािग जे�ता वा व�र�ताको 

खास मह�व रहने । 

२२१३ 

2=  

९७२४ 

 

पूण� 

 

अंश चलन 

ल�मीकुमारी िम� 

(�े�) 

िव�� 

मखमली िम�समेत 

 आ�नो जैिवक बाबु आमाको बारमेा 

जानकारीस�म नह�ने सानो उमेरदेिख 

आफूले छोरासरह पाली राखी, बढाएको / 

ह�का�एको मािनसलाई िनज वय�क 

भएपिछ आफूले पिन स�तानको �पमा 

न�वीकान� र कसको स�तान हो भनी 

पिहचान पिन नगरी िदने हो भने य�ता 

स�तान पिहचानिवहीन, सहारािवहीन र 

२२४१ 



 

ii

प�र�य� पिन ह�न जान स�छन । य�तो 

अव�थामा अदालत अ�सर भई DNA 

परी�णको आदेश गन� निम�ने ।  

3=  

९७२५ 

 

पूण� 

 

अंश 

पाँचक�या 

�जापतीसमेत 

िव�� 

ह�रच�� 

�जापतीसमेत 

 अंशब�डा गदा� सबै अंिशयारह�लाई 

बराबर ह�ने गरी गनु�पन� ह��छ । कितपय 

अव�थामा सबै स�पि�बाट बराबर 

िक.का. गदा� �यवहारमा िम�दो नह�न पिन 

स�दछ । �यसैले स�पि�को मू�याङ्कन, 

�े�फल, बनोट, �कृित आिद त�यको 

आधारमा �यावहा�रक ह�ने गरी स�पि�को 

बाँडफाँड ग�रिदनु �यायोिचत ह��छ । साथै 

�य�तो काय�ले स�पि�को उिचत 

�यव�थापन भई सबै अंिशयारह�को 

�यवहार सि�टन  पु�दछ । अशं ब�डाको 

महलको मु�य मकसद पिन पैतृक 

स�पि�को �यायोिचत�पमा बराबर 

बाँडफाँड ह�नुपन� ।  

२२५९ 

4=  

९७२६ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अशोककुमार 

बा�कोटासमेत 

िव�� 

पुनरावेदन 

अदालत, पाटन, 

लिलतपुरसमेत 

 कानूनी ��को िन�पणमा असाधारण 

अिधकार�े�को �योग गदा� सिंवधानले 

िनिद�� गरकेा कुराह�को अधीनमा रही 

गनु�पछ� । अ�य वैकि�पक उपचारको 

�यव�था नभएको वा भए पिन �य�तो 

उपचार अ�भावकारी वा �भावहीन 

देिखएको अव�थामा मा�ै कानूनी 

िववादको िन�पणका लािग असाधारण 

अिधकार�े� आकिष�त ह�ने हो । सव��च 

अदालतलाई �दान ग�रएको असाधारण 

२२७२ 



 

iii

अिधकार�े�को �योग मातहत 

अदालतमा िवचाराधीन रहकेा मु�ाह�को 

कारवाही रो�ने वा �य�ता िवषयह�मा 

कारवाही नै गन� नपाउने गरी गन� िम�ने 

होइन । स�ब�ध िव�छेद, जालसाजी, 

िलखतबदर, अंश चलन ज�ता सामा�य 

�े�ािधकारबाटै समाधान ह�ने िवषयमा 

असाधारण अिधकार�े� �हण गरी 

ह�त�ेप गनु� �यायको मा�य 

िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।  

5=  

९७२७ 

 

सयुं� 

 

साव�जिनक बाटो 

खुलाई पाऊँ 

शंखर �े�समेत 

िव�� 

नेपाल औ�ोिगक 

िवकास िनगमसमेत 

 ज�गाधनीको हक टुटाई निलएको कारणले 

�य�तो सरंचना र सोसगँ स�ब� िनकास 

नै अवरोध गन� मुलुक� ऐन, घर बनाउनेको 

३ न.ं बमोिजम कानूनस�मत एव ं

�यायोिचत ह�ने देिखँदैन । एकपटक 

बाटोको �पमा �योग गन� नरोक� �योग 

गन� िदई �े�ता पूजा� आिदमासमेत बाटो 

जनाई सकेको अव�थामा �यसको 

िवपरीत बाटो कायम नरा�न पिन निम�ने 

ह�नाले वादीह�ले जुन�पमा भोग 

ग�ररहकेो बाटो हो सोही�पले बाटो �योग 

गन� पाउने ।  

२२७९ 

6=  

९७२८ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

भ�े कामी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 फौजदारी कानूनले अनुस�धान तथा 

अदालतको काम कारवाहीमा सहयोग 

गरकेो अव�थामा अिभयु�ले सजायमा 

छुट पाउन स�छ भनी राखेको �ावधानको 

उ�े�य योजनाब��पमा गरकेो मानवता 

२२८७ 



 

iv

िव��को जघ�य अपराधका दोषीलाई 

समेत सजायमा छुट िदनुपछ� भ�ने नभई 

पूव� �रसइवी र योजना नबनाई कसैको 

ह�या ह�न गए वा कुनै गैरकानूनी काय� ह�न 

गएको अव�थाका अिभयु�लाई सजायमा 

केही छुट िदने भ�नेस�म ह�ने ।  

7=  

९७२९ 

 

सयुं� 

 

ब�दी��य�ीकरण 

सिनराम 

चौधरीसमेत 

िव�� 

भ�पुर िज�ला 

अदालतसमेत 

 कुनै कसुर गदा� दुई वा बढी कानूनको 

कसुर भई तीनको मु�ा फरक फरक 

अड्डा वा अदालतबाट सुनुवाइ ह�नुपन� 

फरक फरक िनकायको अिधकार �े�को 

प�रिधिभ� पन� भएको अव�थामा ि�या 

एउटा मा� भयो भनी िविभ�न ऐनले 

िनधा��रत गरकेो कसुर र सोबाट ह�ने 

सजायबाट उ�मुि� ह�न नस�ने । 

२२९४ 

8=  

९७३० 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िफ�चु भ�ने राम 

कुमार राई 

 व�तुत: जोिखमी हितयार खुकुरी �हार 

गरी ह�या गरकेो कुरा �ितवादी �वयम ्ले 

मौका तथा अदालतमा �वीकार गरकेो, सो 

त�यलाई िमिसल सलं�न ��य�दश� 

अिनषा राईको बकप� शव 

परी�णसमेतबाट पुि� भइरहकेो र 

नाबालकले केही भनेको भ�ने आधारमा 

सामा�य सहनशीलता (normal degree 

of tolerance) नअपनाइ� नाबालकउपर 

जोिखमी हितयारले सवेंदनशील अंगमा 

िनम�मतापूव�क पटक पटक �हार गरकेो 

काय� मनसायपूव�क देिखन आएकोले �रस 

२३०० 



 

v

उठी था�न नसक� मारकेो भ�ने 

�ितवादीको �ितर�ाको आधार ब�न 

नस�ने । 

9=  

९७३१ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

उ�म िसलवाल 

िव�� 

सूचना तथा स�चार 

म��ालय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 व�तुतः कुनै �यि�को सिंवधान तथा 

कानून �द� हकको कही ँ कतैबाट 

अित�मण भएको र सोउपर उपचारको 

�यव�था नभएको वा उपचारको �यव�था 

भए पिन �य�तो उपचार अपया�� वा 

�भावहीन भएको अव�थामा मा� यस 

अदालतको �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�ने 

ह��छ । यस अथ�मा यस अदालतको �रट 

�े�ािधकार आकिष�त ह�न पिहलो सत�को 

�पमा कानून�ारा िसिज�त भएको �य�तो 

हक, अिधकार कानूनको अि�तयारी 

�योग गन� कोही कसैबाट अित�िमत 

भएको कुरा �थम�ि� (Prima facie) मा 

नै �थािपत ह�नुपद�छ । कानून�ारा हक नै 

िसज�ना नभएको अव�थामा 

आ�मगत�पमा हकको हनन ्भएको भनी 

यस अदालतको �रट �े�मा �वेश गन� र 

उपचार �ा� ह�न नस�ने । 

२३०७ 

10= 

९७३२ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

रमेश 

पराजुलीसमेत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िनवेदन दता� ह�दँाको अव�थामा अ�त�रम 

सिंवधान बहाल रहकेो स�दभ�मा 

िनवेदनमा िड.एन.ए. डाटा ब�क नह�दँा 

अ�त�रम सिंवधानको धारा १२(२), धारा 

१३(१), धारा १७(३), धारा २२(१), धारा 

२४(९) �ारा ��याभूत हकह� 

उ�लङ्घन ह�न गएको भ�ने िजिकर 

२३१४ 



 

vi

िलएको पाइयो । यी धाराह�मा �यि�को 

वैयि�क �वत��ता, कानूनको समान 

सरं�ण, स�ंकृित, सां�कृितक स�यता र 

स�पदाको सरं�ण र स�ब��न गन� हक, 

बालबािलकाको पिहचान एव ं �व�छ 

सुनुवाइको हक ��याभूत ग�रएका छन,् 

जुन वत�मान सिंवधानमा समेत ��याभूत 

रहकेा छन ् । �यि� बेप�ा ह�दँा उसको 

वैयि�क �वत��ता र समान सरं�ण एव ं

सुर�ा अपह�रत ह��छ । �यि� मरकेो 

अव�थामा आ�नो रीत पर�पराअनुसार 

दाहस�ंकार गन� पाउने हक उ�लङ्घन 

ह��छ । छोराछोरी बालबािलकाको 

पिहचानको हकमा असर गछ� र सबैभ�दा 

मह�वपूण� कुरा पीिडतको �व�छ 

सुनुवाइको हकमा �ितकूल असर पन� 

जाने ।  

11= 

९७३३ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

भरतमिण जंगम 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 धािम�क �वत��ता वा हकको �योग गन� 

नाउँमा साव�जिनक �वा��य, िश�ाचार वा 

नैितकताको �ितकूल ह�ने वा साव�जिनक 

शाि�त भगं गन� ि�याकलाप गन� गराउने 

वा कसैको धम� प�रवत�न गराउने काय�लाई 

िनषेध एव ं द�ड गन� दािय�व रा�यलाई 

सुि�पएको मा� नभई धािम�क �थल वा 

धािम�क गुठीको स�चालन र सरं�ण गन� 

तथा गुठीको स�पि� तथा ज�गाको 

�यव�थापनको लािग कानून बनाई 

२३२३ 



 

vii

िनयिमत गन� दािय�व पिन रा�यमा 

सुि�पएको अव�था सिंवधानमा रहकेोले 

धािम�क िवषयमा रा�यले आखैँ लगाउन 

ह�दैँन भ�न निम�ने । 

12= 

९७३४ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

जयराम अिधकारी 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, िसहंदरबार,

काठमाड�समेत 

 कानूनी �यव�थाले एक�कारको िबदा 

िलएकोमा सो िबदा नै उपभोग गनु�पन� र 

�य�तो िबदा �सुित र िक�रया िबदाबाहके 

अ� िबदामा प�रणत नह�ने �यव�था 

गरकेो स�दभ�लाई िवचार गदा� घरिबदा, 

िबरामी िबदा, पव�, भैपरी िबदा िलएकोलाई 

सो िबदा नै उपभोग गरकेो मा�नुपन� ह�दँा 

उ� िबदा अ�ययन �योजनमा खच� गरकेो 

भएपिन अ�ययन िबदा नै िलएसरहको 

सुिवधा उपभोग गन� पाउनु पछ� भ�ने 

िजिकर �यायसङ्गत नदेिखने । 

२३३५ 

13= 

९७३५ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

मह�तलाल �े�समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� 

नरम कानून (Soft Law) हो र िनवेदनमा 

उ�लेख गरकेो धारा १७(१)(२) 

(स�पि�स�ब�धी अिधकार) वा धारा 

२७(१) (सां�कृितक अिधकार) ले 

रा�यको सिंवधान वा ऐनभ�दा उ�च 

�थान रा�दैनन ्। तसथ� कुनै पिन �यि�ले 

आ�नो स�पि� रा�यलाई िद�न ँ भ�न 

पाउँछ वा पाउँदैन भ�ने कुरालाई मुलुकको 

सिंवधान र कानूनी �यव�थाको 

सापे�तामा हनुे�पन� ।  

२३४४ 



 

viii

14= 

९७३६ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण /  

परमादेश 

एभर�े ब�क िल. 

िव�� 

नेपाल चाट�ड� 

एकाउ�टे�टस ्

स�ंथासमेत 

 चाट�ड एकाउ�टे�सह�को सेवा शु�क 

तो�दा कुनै स�झौता ग�रएको वा स�झौता 

गन� �यास ग�रएको भ�ने छैन तथािप 

�यूनतम शु�क तो�ने जुन काय� भयो सो 

काय�को �कृित हदेा� उ� काय� 

�ित�पधा�को िव�� नै ह�ने देिखन   

आउने ।  

२३५८ 

15= 

९७३७ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

ह�रमान �े�समेत 

िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 

अनुस�धान आयोग, 

टंगाल, 

काठमाड�समेत 

 कसैको हकिहतमा असर पन� गरी कुनै 

िनण�य गनु�पूव� स�बि�धत असर पन� 

�यि�लाई सुनुवाइको अवसर �दान गनु� 

आव�यक ह��छ । यो एक �थािपत 

�याियक मा�यता हो । यस मा�यता 

�ितकूलका िनण�यले मा�यता नपाउने, 

बदर ह�ने भनी अदालतबाट पटक-पटक 

�या�या, िववेचना र िस�ा�त �ितपादन 

भएका छन ् । यस �ि�बाट हदेा�समेत 

िवप�ी आयोगको िववािदत िनण�य र काम 

कारवाही �याियक मा�यता, �यायका 

आधारभूत िस�ा�तअनुकूल देिखन 

नआउने ।  

२३६९ 

 
यी सारसङ् �ेप ने.का.प. �योगकता�को सुिवधाका लािग मा� ह�न,् उ�रण गन�का लािग होइनन ्।  

– स�पादक 
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सव��च अदालत, बहृत् पूण� इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

आदशे िमित : २०७३।१२।८

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

०७३-WF-००२२
िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, गोदावरी गा.िव.स., 

वडा नं. ९ घर भई हाल नेपाल �हरी के��ीय 
अनसु�धान �यूरो महाराजग�ज, काठमाड�मा 
�हरी नायब महािनरी�क पदमा काय�रत 
नवराज िसलवाल

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

मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

०७३-WF-००२१ 
िनवेदक : अिधव�ा किपलदेव ढकाल

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

मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

०७३-FN-७४६१
िनवेदक : अिधव�ा किपलदेव ढकाल

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रषद,् िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 § �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� �हरी 
अित�र� महािनरी�कह� म�येबाट गनु�पन� 
र �हरी अित�र� महािनरी�कह� नभएको 
अव�थामा �हरी नायब महािनरी�कह� 
म�येबाट �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गन� सिकने देिखयो । �यसरी िनयुि� 
गदा�ः (क) जे�ता (ख) काय�कुशलता (ग) 
काय��मता (घ) उ�रदािय�व बहन गन� 
स�ने �मता (ङ) नेतृ�व �दान गन� स�ने 
कुशलता, तथा (च) आफूभ�दा मिुनको 
�हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन� 
स�ने साम�य� भएका �यि�लाई िनयु� 
गनु�पन� गरी यो�यता िनधा�रण ग�रएको 
पाइयो । �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गदा� कानून�ारा िनधा��रत उि�लिखत 
छ वटा यो�यताको व�तुगत आधारमा 
परी�ण ग�रनु अिनवाय� देिख�छ । 
उि�लिखत यो�यताम�ये कुनै कुरालाई 
नहने� वा अनदेखा गन� िम�दैन । िनयममा 
उ�लेख भएअनसुारका यो�यतास�ब�धी 
सम� प�मा िवचार गरी व�तुगत आधारमा 
िनण�य ग�रएको छ भ�ने कुरा िनण�यस�ब�धी 
अिभलेखबाट अिभ�य��पमा देिखनु पिन 
पद�छ । यो केवल िनण�यकता�को आ�मगत 
स�तुि� (Subjective Satisfaction) वा 
सामूिहक िववेक (Collective Wisdom) 
को िवषय मा� नह�ने । 

(�करण नं. ३)
 § �हरी महािनरी�क पदमा “नेपाल 

सरकारले उपयु� देखेको उ�मेदवारलाई” 

�नण�य नं. ९७२३



नेपाल कानून पि�का, २०७३, चैत
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बढुवा ग�रन ेकुरा �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम ४१ मा ��ट र िकटानी�पमा 
उ�लेख भएको छ । शि�पृथक�करणको 
िस�ा�त र मा�यताअनुसार पिन 
सुर�ा िनकायका �मखुलगायतका 
पदािधकारीह�को िनयुि� गन� काय� 
सरकारको (काय�का�रणीको) �े�ािधकार 
िभ� पन� िवषय देिख�छ । यस कुरामा तक� -
िवतक�  गनु�पन� वा ि�िवधा ह�नु पन� कुनै कारण 
देिखँदैन । िनस�देह: �हरी महािनरी�क 
पदमा िनयुि� (बढुवा) गन� अिधकार 
नेपाल सरकारको हो । तर यो अिधकार 
�योगका सीमाह� छन ् । सरकारलाई 
�ा� यो अिधकारको �योग �वे�छाचारी 
र िनरङ्कुश तवरबाट गन� िम�दैन । 
सरकारले आ�नो अिधकारको �योग गदा� 
व�तुगत आधारमा, �यायोिचत�पमा, 
�व�छ र िन�प� तवरबाट गनु�पद�छ । कुनै 
त�यगत िववरण नखुलाई अथवा कारणका 
लािग कारण खुलाई “उपयु� देखेको” 
भ�ने कुराको आडमा मनोवाि�छत वा 
�वे�छाचारी तवरबाट िनण�य गन� िम�दैन । 
“उपयु� देखेको” भ�नकुो ता�पय� व�तुगत 
आधार र कारणबाट “उपयु� देखेको” 
भ�ने हो । कुनै उिचत, पया�� आधार र 
कारण नखुलाई “उपयु� देखेको” भनी 
हचुवा, गो�ारा र मनोगत एवं मनोमानी 
तवरबाट िनण�य ग�रएको कुराले मा�यता 
पाउन नस�ने । 

(�करण नं. ४)
 § बढुवाको कुरा स�भािवत उ�मेदवारह�को 

हक र वैध अपे�ा (Legitimate 
Expectation) को िवषय पिन हो । यसका 
अित�र� िनयुि�को िवषयलाई सुशासन 

(Good Governance), कानूनको शासन 
(Rule of Law), उ�रदायी र सीिमत 
सरकार (Accountable and Limited 
Government) स�ब�धी अवधारणाको 
सापे�तामा पिन ह�ेरनु पद�छ । सरकारका 
�शासिनक िनण�यउपर �याियक परी�ण 
गन�मा िनरङ्कुश र अधीनायकवादी 
शासन �यव�थामा मा� ब�देज लगाइएको 
ह��छ । लोकताि��क शासन �यव�थामा 
�यस �कारको ब�देजको अव�था क�पना 
गन� पिन सिकँदैन । य�ता िवषयह� समेत 
स�बोधन होस ् भ�ने अिभ�ायले �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ मा 
िनयुि�का आधारह� उ�लेख भएका 
ह�न ्। �हरी सगंठनमा “यो�य” मा� नभएर 
“यो�यतम”् �यि�बाट नेतृ�व �दान ह�न 
सकोस ् भ�ने उ�े�य उ� िनयमावलीमा 
अ�तरिनिहत रहकेो छ । िनयुि� गन� 
पाउन े सरकारको अिधकार कुनै सीमा-
ब�देजरिहत पूण�-अिधकार (Absolute 
right) वा कुनै �� नै उठाउन नपाउने 
पूण�-उ�मिु� (Absolute privilege वा 
immunity) को िवषय होइन । िनण�यले 
कानूनी मा�यता �ा� गन�का लािग िविध 
र �ि�याको पालना ग�रएको तथा 
�यायोिचत प�रणाम सिुनि�त ग�रएको 
देिखनु वा�छनीय ह��छ । यस �कारका 
िविधस�मत मा�यता र स�बि�धत 
उ�मेदवारको वैध अपे�ाका कुराह�लाई 
नजरअ�दाज गररे भएको िनण�यले वैधता 
�ा� गन� नस�न े। 

(�करण नं. ५)
 § कानून�ारा िनधा��रत सत� र �ि�या 

�ितकूल भएका सरकारका िनण�य 
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�वभावत: �याियक परी�ण र िन�पणको 
िवषय ब�दछन ्। िविध र �ि�याका �ि�ले 
�ुिटपूण� देिखएका सरकारका काम-
कारवाही तथा िनण�यउपर �याियक उपचार 
�दान गनु� यस अदालतको िनयिमत तथा 
सामा�य काय�-�णालीअ�तग�तको िवषय 
हो । यसलाई अदालतको अिधकारको 
िवषय मा� नभएर संवैधािनक िज�मेवारी र 
कत��यको �पमा समेत ह�ेरन ुपन� । 

(�करण नं. ६)
 § िनयुि�का लािग तोिकएको यो�यता 

स�ब�धमा िवचार गदा� �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१ मा जे�तालाई पिहलो 
सत�को �पमा उ�लेख ग�रएको देिखन 
आउँदछ । यो “जे�ता” भ�ने श�दलाई 
“व�र�ता” भ�ने अथ�मा पिन बु�न ु पन� 
ह��छ । उपल�ध स�भा�य उ�मदेवारह� 
म�ये को जे� वा व�र� हो भ�ने कुरा 
अिभलेखबाट सहज�पमा यिकन गन� 
सिकने कुरा हो । �थािपत त�यबाट नै 
��ट देिखने व�र�ताको िन�पण गन� 
अ�य आधार, कारण वा तक� को सहारा 
िलई रहनु पन� आव�यकता रहदैँन । �हरी 
महािनरी�क पदमा िनयुि�का लािग 
जे�ता वा व�र�ताको खास मह�व रहने ।

 § पदीय सोपानको िस�ा�त (Doctrine 
of Hierarchy), िनय��ण �णाली 
(Chain of Command) ज�ता कुराको 
युि�यु� �यव�थापनको लािग पिन सुर�ा 
िनकायह�को उ�च पदमा िनयुि� गदा� 
जे�ता (व�र�ता) लाई �ाथिमकताका 
साथ मह�व िदन ु पन� ह��छ । जे�ता 
वा व�र�तालाई कुनै उिचत, पया�� र 
मनािसब कारणको अभावमा अवम�ूयन 

ग�रयो भने प�रणामतः �वे�छाचा�रता 
(Arbitrariness) ले ��य पाउने र 
सुर�ा िनकायको जनशि� �यव�थापनमा 
अनपेि�त र अवाि�छत �भाव बढने 
स�भावना रह�छ । व�र�तालाई �थान िदनु 
�हरी सगंठनको Chain of Command 
कायम रा�न पिन आव�यक ह�ने ।

 § यसरी मू�याङ्कन ग�रने त�रका वा 
आधार िविवध �कारका ह�न स�दछन ् । 
�यसम�ये �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ३१ बमोिजम ग�रएको काय�स�पादन 
मू�याङ्कनलाई एक मह�वपूण� आधार 
(Indicator) को �पमा िलइनु पद�छ । 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ ले 
अ�य तहका �हरीको बढुवा गन� स�ब�धमा 
तोकेका �ि�या र मापद�डभ�दा केही 
फरक प�ित महािनरी�कको स�ब�धमा 
िनधा�रण गरकेो देिखँदा अ�य तहमा बढुवा 
गदा� िविवध शीष�कमा तोिकएबमोिजमको 
अङ्क-भार महािनरी�कको पदमा 
बढुवाका �ममा गणना ग�रन ुपन� अव�था 
नदेिखने ।

 § कानून�ारा िनमा�ण ग�रएको सयं��बाट 
भएको काय�-स�पादन मू�याङ्कनलाई 
एक मह�वपूण� आधारको �पमा �हण गनु� 
कानूनको मया�दा, �ि�यागत �व�छता र 
िनण�यमा िन�प�ता कायम रा�ने �ि�ले 
वा�छनीय देिख�छ । यसलाई अनदेखा 
गररे िनण�यकता�को आ�मगत स�तुि�लाई 
मा�यता िदइयो भने �वे�छाचा�रताले ��य 
पाउन ेअव�था रह�छ । �वे�छाचा�रताको 
अव�था �याियक �ि�ले �वीकाय� ह�दैँन । 
�यसैले �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गदा� स�भािवत उ�मेदवारको जे�ता वा 
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व�र�ता र काय�-स�पादन मू�याङ्कनको 
अव�थातफ�  समिुचत �ि� िदनु अिनवाय� 
देिखने । 

(�करण नं. ९)
 § नेपालको सिंवधानको धारा १२८ को 

उपधारा (४) मा सव��च अदालतले गरकेा 
सिंवधान र कानूनको �या�या वा �ितपादन 
गरकेो िस�ा�त सबैले पालन गनु�पन�छ 
भनी उ�लेख भएको छ । यस अदालतबाट 
िविभ�न िववादका स�दभ�मा ग�रएको 
�या�या र �ितपािदत िस�ा�तलाई 
बेवा�ता ग�रएमा कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� मा�यतालाई 
आ�मसात ् गरी जारी भएको नेपालको 
सिंवधानको मूलभुत भावना, मा�यता 
र आदश��ित काया��वयनको �ारि�भक 
चरणमा नै अवम�ूयन र कुठाराघात गरकेो 
ह�न जा�छ । यसलाई वाि�छत कुरा मा�न 
नसिकन े। 

(�करण नं. १४)
 § अ�य तहको बढुवा र महािनरी�क पदको 

बढुवा �ि�यामा केही िभ�नता अव�य 
छन ्। तर यसको ता�पय� महािनरी�क पदमा 
बढुवा गदा� काय�स�पादन मू�याङ्कनको 
सा�दिभ�कता नै रहदैँन भ�ने पिन 
होइन । बढुवा, वृि�-िवकास वा अ�य य�तै 
�योजनका लािग कुनै सरोकार र �योजन 
नै नरहने हो भने काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम भ�ररहनु पन� आव�यकता 
पिन रहने िथएन । वािष�क�पमा ग�रन े
काय�स�पादन म�ूयाङ्कनबाहके अ�य कुनै 
पिन मा�यमबाट �हरी अिधकृतह�को 
काय� स�पादनको �तर मू�याङ्कन गन� 
ग�रएको त�य िमिसल कागजातबाट देिखन 

आएन । यस अव�थामा �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा गदा� जे�ता र काय� स�पादन 
मू�याङ्कनलाई म�ुय िनणा�यक आधार 
(Main Indicators) को �पमा �हण गनु� 
आव�यक र मनािसब देिखने । 

(�करण नं. १६)
 § सुर�ा िनकायका पदह�मा बढुवा गदा�, 

िनयुि� गदा� वा कुनै �कारको सुर�ा 
िज�मवेारी �दान गदा� Chain of 
Command को ि�थित कायम रहने, 
यसमा कुनै �कारको गडबड पैदा नह�ने 
तफ�  सचे� रहन ुपन� मा�यता आम �पमा 
�चलनमा रहकेो पाइ�छ । यो Chain 
of Command कायम गन� एउटा 
मह�वपूण� �णालीको �पमा व�र�ताको 
आधारमा अवसर िदन ेतथा िज�मेवारी वा 
जवाफदेिहता वहन गराउने कुरालाई िलने 
ग�र�छ । यो �थािपत मा�यता �ितकूल 
सुर�ा अिधकारीह�को अ�यथा पजनी 
ग�रयो भने रा�यको सरु�ा �यव�थापन 
खलबिलने स�भावना रह�छ, सुर�ा 
�यव�थापन �भावकारी ह�न नस�ने ।

 § सुर�ा �यव�थापन दु��त र �भावकारी 
कायम रा�नु र �यस �कारको अव�था 
िव�मान छ भ�ने िव�ास र भरोसा आम 
नाग�रकमा िदलाउन ु रा�यको कत��य 
हो । �हरी सगंठनको जनशि� �यव�थापन 
गदा� अ�यथा कुनै उिचत, पया�� र मनािसब 
कारण िव�मान नरहकेो ि�थितमा 
व�र�तालाई उपे�ा ग�रयो भने यसबाट 
Chain of Command मा असर पन� 
स�दछ भ�ने प�मा पिन पया�� �ि� िदनु 
वा�छनीय देिखन े। 

(�करण नं. १८)
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 § �रट िनवेदकको वैध अपे�ा (Legitimate 
expectation) अक� मह�वपूण� प� हो । 
लोकताि��क शासन �यव�थामा कानूनले 
तोकेका सत� र मापद�डको अधीनमा 
रही साव�जिनक जवाफदेिहताको कुनै 
पिन पद �ा� गन� हक नाग�रकमा रहकेो 
ह��छ । �यि�को चाहना, �मता र यो�यताका 
आधारमा कुन पद कसले �ा� गद�छ भ�न े
कुराको िनधा�रण ह�ने गद�छ । खासगरी 
िनयुि� वा बढुवाबाट पूित� ह�न ेसाव�जिनक 
जवाफदेिहताको पद �ा� गन� कुरालाई 
कसैको कृपा, िनगाह वा अनुक�पाको 
िवषयको �पमा ह�ेरन ु ह�दैँन । यो 
स�भािवत उ�मेदवारको हक अिधकारको 
कुरा हो। मािनसले कुनै रोजगारी, पेसा वा 
�यवसायको सु�वात गदा�को अव�थामा 
नै भिव�यको ल� र ग�त�य�ित पिन �ि� 
िदएको ह��छ र तदनुसार आ�नो या�ाको 
�म ल� वा ग�त�यतफ�  अगािड बढाएको 
ह��छ । अनके प�र�म, �याग, समप�णबाट 
वैध त�रकाले एउटा चरणमा पुगेको 
�यि�मा �वभावतः केही वैध अपे�ा पिन 
रह�छन । यस �कारका वैध अपे�ालाई 
अकारण हठात�पमा अ�वीकार गनु� 
उिचत र िववेकसङ्गत ठहन� नस�ने ।

 § व�र�ता, अ�ययन, तािलम, पुर�कार, 
िवभूषण, िज�मेवारी िनवा�ह र काय� 
स�पादन म�ूयाङ्कनसमेतका �ि�ले 
हदेा� िनजलाई �हरी महािनरी�क पदको 
िज�मेवारी िदन नह�ने कुनै कारण देिखन 
आउँदैन । यस अव�थामा िनजले �हरी 
सगंठनको महािनरी�क ब�ने अपे�ा 
रा�न ु�वाभािवक छ । यसलाई िनवेदकको 

“वैध अपे�ा” मा�नपुद�छ र साव�जिनक 
जवाफदेिहताको पदमा रहकेा �यि�को यस 
�कारको वैध अपे�ालाई �यायोिचत�पमा 
स�बोधन गनु� सरकारको कत��य ब�ने ।

(�करण नं. १९)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
बालकृ�ण �यौपाने, तलुसी भ� र श�भ ुथापा 
एवं अिधव�ाह� बाबरुाम कँुवर, िटकाराम 
भ�राई, डा. भीमाजु�न आचाय�, ह�र फुयालँ, 
मेघराज पोखरले, गोिव�द�साद शमा� ब�दी, 
बालकृ�ण ढकाल, िवजयका�त मैनाली, 
िवकास भ�राई, ऋिषराम िघिमर े र गोकुल 
भ�डारी, िव�ान्  व�र� अिधव�ा ब�ीबहादरु 
काक�, िव�ान्  अिधव�ाह� डा.च��का�त 
�वाली, िशवकुमार यादव, ओम�काश अया�ल, 
अ�यतुराज बढुाथोक�

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा रवेतीराज 
ि�पाठी र िव�ान्  उप�यायािधव�ा िटके�� 
दाहाल

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०७१, पसु, अकं ९, िन.नं.९२४८
 § नेकाप २०७०, िन.नं.९०३२, प.ृ९०६
 § नेकाप २०६१, िन.नं.७४२३, प.ृ१००१
 § नेकाप २०५५, अकं ११, िन.नं.६६२३, 

प.ृ६१९
स�ब� कानून :

 § �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) अनसुार यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र 
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आदेश यस�कार छः

अिधव�ा किपलदेव ढकालको �रट िनवेदनः
म �रट िनवेदक िविधको शासन, सशुासन, 

संिवधानवाद, मानव अिधकार तथा साव�जिनक 
सरोकारका �े�मा ि�याशील कानून �यवसायी ह� ँ । 
क�रब ७२ हजार स�ंयामा रहेको रा�यको अ�य�त 
संवेदनशील सरु�ा िनकायको �पमा रहेको नेपाल 
�हरीको �मखु पद �हरी महािनरी�क बढुवा गन� 
स�दभ�मा कानूनले निचनेका �यि�ह�ले नेपाल 
सरकारको मि��प�रषद ्मा अवैध, असंवैधािनक तथा 
गैरकानूनी ह�त�ेप गरकेा समाचारह� आम स�चारका 
मा�यमबाट िन��तर�पमा आएको अव�था छ । नेपाल 
सरकारको काय�मा ग�भीर�पमा ह�त�ेप ह�ने र �यसले 
िविधको शासन, देशको शाि�त सरु�ा र सशुासनमा 
समेत खलल प�ुने र �यसबाट रा��लाई नै अपूरणीय 
�ित ह�ने दिेख�छ । ��ततु िवषयमा एक सचेत नाग�रक 
तथा साव�जिनक सरोकारका िवषयमा ि�याशील 
अिधव�ाका हैिसयतले मेरो ��य� र अथ�पूण� सरोकार 
रहेको छ ।

�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� अिधकार 
मि��प�रषद ्मा रहेकोमा िववाद छैन । तर �यसिवपरीत 
अवैध, असंवैधािनक र गैरकानूनी�पमा नेपाल 
सरकारको अिधकार�े�को िवषयमा कुनै अमकु नेताको 
घरमा म��ीह�लाई बोलाएर कुनै अमकु �यि�लाई 
�हरी महािनरी�क बनाउन भनी आदेश िदन ु नेपाल 
सरकारको अिधकार �े�मािथको अित�मण हो ।

�हरी महािनरी�कको पदमा बढुवा गदा�  �हरी 
िनयमावली, २०७१ बमोिजमको कानूनी आधारलाई 
�हण गनु�पन� ह��छ । �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ४१ ले �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� 
िनण�यकता� नेपाल सरकारले ६ वटा मापद�डह�लाई 
एकसाथ आधार िलनपुन� कानूनी बा�यता छ । �य�ता 
मापद�डह� अ�तग�त: १) जे�ता, २) काय�कुशलता, 

३) काय��मता, ४) उ�रदािय�व बहन गन� स�ने �मता, 
५) नेत�ृव �दान गन� स�ने कुशलता र ६) आफूभ�दा 
मिुनका �हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन�स�ने 
साम�य� पद�छन् । िनण�यकता�ले �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा गदा� स�भािवत उ�मेदवारको उि�लिखत 
आधारह�को व�तगुत�पमा परी�ण गररे मा� िनण�य 
गनु�पद�छ । िनण�यकता� नेपाल सरकारलाई िनयम ४१ 
ले कुनै �कारको आ�मगत अिधकार �दानसमेत गरकेो 
छैन । उि�लिखत ६ वटा मापद�डह�को परी�णमा 
िविधकता�ले िनण�यकता�लाई कुनै �कारको तजिबजी 
वा �विववेक�य अिधकारसमेत �दान गरकेो छैन। 
जे�ताका अित�र� कानूनले अपे�ा गरकेो अ�य ५ 
वटा मापद�डसमेतमा अ�बल रहेको उ�मेदवारलाई 
बेवा�ता गरी सबै आधार र मापद�डमा कमजोर रहेको 
उ�मेदवारलाई �हरी महािनरी�क ज�तो पदमा िनयिु� 
गन� गरी अनिधकृत दबाब िदएको र सोका आधारमा 
ह�न जाने बढुवास�ब�धी िनण�य स�पूण��पमा पूवा��ही र 
�वे�छाचारी ह�न जा�छ ।

नेपालको सिंवधानको धारा १८ ले सबै 
�कारका िवभेद र भेदभावह�लाई िनषेध गरकेो छ । 
कानूनको �ि�मा समानता (Equality before Law) 
र कानूनको समान संर�ण (Equal Protection 
of Law) समानताका दईु मह�वपूण� Facet ह�न् । 
जसअ�तग�त �यि�को स�मताको स�मान र संर�ण, 
िनजी वा �यवसायीक जीवनमा �यि�का िव�� ह�ने 
भेदभाव वा पूवा��ह िव��को कानूनी ��याभूती ज�ता 
कुराह� पद�छन् । िवप�ी िनण�यकता�ले अनिधकृत 
दबाबमा आई िनण�य गरमेा संिवधानको ��ततु 
�ावधान र मा�यतासमेतका िव�� ह�न जा�छ । यसले 
िविधको शासनको आ�माको �पमा रहने Fairness 
को िस�ा�तसमेतको उ�लङ्घन ह�ने देिख�छ । 

�हरी �मखुसगँ अि�तयारी र िज�मेवारी 
ह��छ । जसको सीधा स�ब�ध संगठनको Chain of 
Command सगँ रहेको ह��छ । �हरी सगंठनको लािग 
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एकता (Unity of Command) अिनवाय� ह��छ । �हरी 
संगठनको िव� अ�यास र हा�ो अ�याससमेतको 
अ�ययन गदा� अ�य कुराका अित�र� जे�ता �हरी 
�मखुको सबैभ�दा ठूलो पुजँी हो । िनण�यकता�ले 
यसको मह�व र यसलाई अवल�बन गनु�पन� कानूनी 
बा�यतालाई स�पूण��पमा अनादर गरकेो अव�था छ 
। व�र�ता िमचेर व�र�लाई किन� एवम् किन�लाई 
व�र� पदमा �पा�त�रत गन� िम�छ वा िम�दैन? �यसो 
गदा� �हरी बलमा क�तो �भाव पछ�? भ�ने स�ब�धमा 
सव��च अदालतले �रट नं. २०६८-WO-०४६४ मा 
�या�या ग�रसकेको अव�था छ ।

�हरी महािनरी�क पदको िनयिु�का लािग 
कानूनले व�तिुन� आधार र मापद�ड उ�लेख गदा�गद� 
�यसलाई आ�मगत�पमा अंिगकार गरी ग�रने कुनै 
पिन िनण�य कानूनिवपरीत ह��छ । िनण�यकता�को िनण�य 
अिभ�य� कानून र �थािपत मापद�ड दवैु अनकूुल 
ह�नपुद�छ भ�ने अपे�ा जायज, वैध र �वाभािवक हो । 
�य�तो वैध अपे�ा स�मािनत अदालतबाट संरि�त र 
काया��वयन ह�नपुद�छ ।

नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा १(२) 
मा यस संिवधानको पालना गनु�  ��येक �यि�को 
कत��य ह�ने �यव�था छ । धारा १७(२)(च) मा ��येक 
नाग�रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� 
�वत��ता ह�ने भ�ने �यव�था छ । धारा ३३ मा ��येक 
नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�ने �यव�था छ । कुनै 
िवभेद नगरी, ��येक नाग�रकको हक �चलन ह�ने गरी 
नेपाल सरकारले �वत�� र व�तिुन� आधारमा काय� 
स�पादन गन� पाउन ुिविधको शासनको मूल मम� हो ।

��ततु िवषय नाग�रक सरु�ासगँ ��य� 
सरोकार रा�ने िवषय भएकोले साव�जिनक हक 
सरोकारको िवषयसमेत हो । अतः संिवधानको धारा 
१७, १८, २०, २५ समेतका मौिलक हकको संर�ण 
तथा �चलन गन� तथा अ�तरा�ि��य मानव अिधकार 
कानूनले �यव�था गरकेा मानव अिधकारह�को 

सरं�ण गन� संिवधानको धारा ४६, धारा १३३ को 
उपधारा (१) र (२) बमोिजम �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवास�ब�धी िनण�य गन� मि��प�रषदक्ो 
अिधकार�े�मा ह�त�ेप नगनु�  नगराउन,ु अवैध, 
अनिधकृत दबाब वा �भावमा नपनु� , नपानु�  भनी 
िवप�ीका नाममा �ितषेध जारी गरी नेपाल �हरी 
ऐन, २०१२ तथा �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ४१ का आधारमा मा� बढुवास�ब�धी िनण�य 
गनु�  भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत 
जो चािहने आ�ा आदेश जारी ग�रपाऊँ । यसै �ममा 
कुनै अवैध वा गैरकानूनी िनण�य भएको भए �यसलाई 
उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाऊँ । साथै, ��ततु 
म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा अनिधकृत दबाब 
र �भावका आधारमा �हरी महािनरी�कमा बढुवा 
ग�रएमा कानूनको ग�भीर उ�लङ्घन ह�ने तथा ७२ 
हजार जनशि� रहेको �हरी संगठनको मनोबल र 
देशको शाि�त सरु�ामा खलल पगुी अपरुणीय �ित ह�न 
जाने भएको ह�दँा बढुवाको िनण�य गदा�  अस�बि�धत वा 
अ�य कुनै पिन �यि�को अवैध, अनिधकृत, अनिुचत 
दबाब वा �भावमा नपनु� , �य�तो अनिधकृत दबाब 
निदन,ु यसस�ब�धी ��यथ�का अवैध र गैरकानूनी काय� 
त�काल रो�न ु भनी त�काल अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी गरी ��ततु म�ुालाई अ�ािधकार �दान ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको अिधव�ा किपलदवे ढकालको �रट 
िनवेदन । 

पूरक िनवेदनः
�हरी महािनरी�क पदको बढुवा �हरी 

ऐन, २०१२ र �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ४१ बमोिजम ह�ने हो । नेपाल सरकारको 
उ� अिधकार�े�मा बा� �े�बाट ह�त�ेप भएका 
समाचारह� �कािशत भइरहेकाले मि��प�रषदक्ो 
अिधकार�े�मा ह�त�ेप नगनु�  नगराउन ुर �हरी ऐन, 
२०१२ र �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ 
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बमोिजम �हरी महािनरी�क बढुवा गन� उपय�ु आदेश 
ग�रपाउ ँ भनी स�मािनत अदालतसम� िदएको �रट 
िनवेदन िवचाराधीन रहेकै अव�थामा नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७३।११।१ को िनण�यबाट 
िवप�ी जयबहादरु च�दलाई �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा गन� िनण�य गरकेो र उ� काय�ले �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ को उ�लङ्घन 
गरकेो छ । अदालतमा िवचाराधीन मूल म�ुालाई नै 
िन��भावी बनाउने बद ्िनयत साथ ग�रएको नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७३।११।१ को 
जयबहादरु च�दलाई �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गन� िनण�य सो पदमा ह�ने पद बहालीलगायत अ�य 
सबै काम कारवाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
�हरी ऐन, २०१२ र �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ४१ का आधारमा बढुवास�ब�धी िनण�य गनु�  
भनी ��यथ� नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ा नाउमँा 
परमादशेलगायत जो चािहने आ�ा आदेश जारी गरी 
पाउन र त�काल पदबहाली तथा त�स�ब�धी स�पूण� 
काम कारवाही काया��वयन नगनु�  त�काल रो�न ुभनी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदक 
किपलदेव ढकालको तफ� बाट पन� आएको पूरक  
िनवेदन ।

कारण देखाउ र अ�पकालीन अ�त�रम आदेशः
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ुनपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा� भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा� 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� ।

िनवेदकले माग गरकेो अ�त�रम आदेशस�ब�धमा िवचार 
गदा� �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ िवपरीत 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� लािगएकोले 
उ� बढुवास�ब�धी �ि�या रोक� िनयम ४१ का 
आधारमा िनयिु� ह�नपुन� माग दाबी िलई साव�जिनक 
सरोकारको िववादको रोहमा ��ततु �रट िनवेदन दायर 
गरकेो देिख�छ । नेपाल �हरीको महािनरी�क पदमा 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ िवपरीत 
िड.आइ.िज. जयबहादरु च�दलाई िनयिु� ग�रएको 
नेपाल सरकारको काय� एव ंिनण�य िनयमावलीको उ� 
�यव�थाको िवपरीत भएकाले िनजलाई िनयिु� गन� 
गरकेो नेपाल सरकारको काय� र िनण�य बदर ग�रपाउ ँ
भनी ०७३-WO-०८३३ को �रट िनवेदन आजै यस 
अदालतमा दायर भइसकेको भनी िनवेदक अिधव�ाले 
बहसको �ममा �य� गनु�भएको अव�था छ । �य�तै 
नेपाल सरकारले आजै िमित २०७३।११।१ मा 
�हरी ऐन र िनयमावलीको �यव�थािवपरीत �हरी 
महािनरी�क पदमा िनय�ु गरकेाले सो िनयिु� बदर 
ग�रपाउ ँभनी ियनै �रट िनवेदकले आजै पूरक िनवेदन 
दता� गरकेो अव�थासमेत देिख�छ ।

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ िवपरीत �हरी 
महािनरी�क पदमा िनयिु� गन� लािगएको भनी 
साव�जिनक सरोकारको िववादको रोहमा �रट दायर 
गरकेो, आजै सोही िवषयमा पूरक िनवेदनसमेत िदएको 
र सोही िवषयमा नेपाल सरकारबाट भएको िनण�य �हरी 
ऐन र िनयमावलीको िवपरीत भएको भनी �रट दायर 
भइसकेको स�दभ�मा अ�त�रम आदशे जारी ह�ने नह�ने 
भ�नेस�ब�धमा दवुै प� राखी िन�कष�मा प�ुन उपय�ु 
ह�ने दिेखएकाले अ�त�रम आदेशस�ब�धी छलफलका 
लािग िमित २०७४३।११।८ को पेसी राखी सो 
छलफलमा उपि�थत ह�न िवप�ीह� १, २, ३ र ४ 
लाई सूचना पठाउनू । साथै िवप�ी नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदले् िमित २०७३।११।१ मा िड.आइ.िज. 
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जयबहादरु च�दलाई �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गरसे�ब�धमा भएका मू�याङ्कनसिहतका फायल र 
बढुवास�ब�धी िनण�यको फायल महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त तीन िदनिभ� िझकाउनू ।

�हरी महािनरी�क पदमा िनय�ु गदा� �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ बमोिजम जे�ता, 
काय�कुशलता, काय��मता, उ�रदािय�व वहन गन� स�ने 
�मता, नेत�ृव �दान गन� स�ने कुशलता र आफूभ�दा 
मिुनका �हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन� स�ने 
साम�य� ज�ता मापद�डह�को पालना र अवल�बन 
बा�या�मक�पमा गनु�पन� संवेदनशीलतासमेतलाई 
िवचार गदा� दवैु प�को छलफलबाट अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा िन�कष�मा नपगेुस�मका 
लािग �हरी महािनरी�क पदमा िमित २०७३।११।१ 
मा भएको िड.आइ.िज. जयबहादरु च�दको िनयिु� 
स�ब�धमा भएका स�पूण� काम कारवाही हाललाई 
यथाि�थितमा रा�न,ु रा�न लगाउन,ु िनयिु� िदने, 
िदलाउने, पदबहाली गन�, गराउनेलगायतका कुनै 
काय� नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा यो 
अ�पकालीन अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ । 
आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।११।१ 
गतेको आदेश ।

नवराज िसलवालको �रट िनवेदन �यहोराः
म �रट िनवेदक िमित २०४४।१२।२९ मा 

�हरी िनरी�क पदमा िनय�ु भई �हरी सेवामा �वेश 
गरकेो ह� ँ । मेरो काय� कुशलता, �मता र द�ताका 
कारण सो पदबाट बढुवा ह�दँै हाल जे� �हरी नायब 
महािनरी�कको हैिसयतमा काय�रत छु । म िनवेदक 
हरके पटकको बढुवा, िज�मेवारी र समूहमा एक न�बर 
सूचीमा रहदँ ै आएको छु । म �रट िनवेदकले �हरी 
संगठनको सेवा गन� �ममा थ�ुै राि��य, अ�तरा�ि��य 
परु�कार, स�मान र तािलमह� �ा� गरकेो छु । म 

िनवेदकले हािसल गरकेा तािलम, परु�कार, जे�ता, 
काय��मता, काय�कुशलता, नेत�ृव �मता �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ अ�तग�त �हरी 
महािनरी�क पदमा बढुवाको �योजनका लािग 
स�पूण��पमा  यो�य रहेको िनवेदन गद�छु ।

यसैबीच �र� रहेको �हरी महािनरी�क 
पदमा िवप�ीम�येका �धानम��ी तथा मि��प�रषदले् 
िमित २०७३।११।१ को िनण�य�ारा िवप�ीम�येका 
जयबहादरु च�दलाई �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गरकेो जानकारी �ा� ह�न आयो । िवप�ीम�येका 
जयबहादरु च�दलाई �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गन� गरी भएको नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७३।११।१ को िनण�य 
गैरकानूनी, �वे�छाचारी, सिंवधान एव ं कानूनी 
िस�ा�तह� समेतको िवपरीत भएकाले उ� िनण�य बदर 
गरी काय�कुशलता, द�ता, अनभुव, जे�तालगायतका 
आधारमा म �रट िनवेदकलाई �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा गरी सो पदमा िनयिु� गनु�  गराउन ुभनी नेपालको 
सिंवधान, २०७२ को धारा ४६, तथा १३३(२) र 
(३) बमोिजम उ��ेषण, परमादेशलगायत जो चािहने 
उपय�ु आ�ा आदेश जारी गरी पाउन दहेायबमोिजम 
िनवेदन गद�छुः

�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
४१ अ�तग�त �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� 
िनण�यकता�  नेपाल सरकारले ६ वटा मापद�डह�लाई 
एकसाथ आधार िलनपुन� कानूनी बा�यता छ । �य�ता 
मापद�डह� अ�तग�त १) जे�ता, २) काय�कुशलता, ३) 
काय��मता, ४) उ�रदािय�व बहन गन� स�ने �मता, 
५) नेत�ृव �दान गन� स�ने कुशलता र ६) आफूभ�दा 
मिुनका �हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन�स�ने 
साम�य� पद�छन् । िनण�यकता�ले �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा गदा� स�भािवत उ�मेदवारको उि�लिखत 
आधारह�को व�तगुत�पमा परी�ण गररे मा� िनण�य 
गनु�पद�छ । िनण�यकता� नेपाल सरकारलाई िनयम ४१ 
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ले कुनै �कारको आ�मगत अिधकार �दान गरकेो 
छैन । उि�लिखत ६ वटा मापद�डह�को परी�णमा 
िविधकता�ले िनण�यकता�लाई कुनै �कारको तजिबजी 
वा �विववेक�य अिधकार �दान गरकेो देिखदँैन । 
िन�यनै िनयम ४१ अ�तग�त �हरी महािनरी�क पदको 
बढुवाका लािग जे�ताको मापन मा� पया�� ह�न स�दैन 
तर जे�ताका अित�र� कानूनले अपे�ा गरकेो अ�य 
५ वटा मापद�डसमेतमा अ�बल रहेको उ�मेदवारलाई 
बेवा�ता गरी सबै आधार र मापद�डमा कमजोर 
रहेको उ�मेदवारलाई �हरी महािनरी�क ज�तो पदमा 
िनयिु� गन� िवप�ीको िनण�य स�पूण��पमा पूवा��ाही 
र �वे�छाचारी छ । िविधको शासनमा �वे�छाचारी 
िनण�यको कुनै �थान नरहने ह�दँा �य�तो िनण�य �वतः 
बदरभागी छ ।

�हरी �मखुसगँ अि�तयारी र िज�मेवारी 
ह��छ । जसको सीधा स�ब�ध संगठनको Chain of 
Command सगँ रहेको ह��छ। �हरी संगठनको लािग 
एकता (Unity of Command) अिनवाय� ह��छ । 
यसका लािग संगठनको हरके �यि� / सद�य एकजना 
उ�च अिधकारी अथा�त्  �हरी �मखु�ित जवाफदेवी 
ब�नै पद�छ । यसको अभावमा संगठनको Chain of 
Command कायम रहन स�दनै । �हरी संगठनको 
िव� अ�यास र हा�ो अ�याससमेतको अ�ययन गदा� 
अ�य कुराका अित�र� जे�ता �हरी �मखुको सबैभ�दा 
ठूलो पुजँी हो । िनण�यकता�ले यसको मह�व र यसलाई 
अवल�बन गनु�पन� कानूनी बा�यतालाई पूण��पमा 
अनादर गरकेो अव�था छ । व�र�ता िमचेर व�र�लाई 
किन� एवम् किन�लाई व�र� पदमा �पा�त�रत गन� 
िम�छ वा िम�दनै ? �यसो गदा� �हरी बलमा क�तो 
�भाव पछ�  ? भ�ने स�ब�धमा �ी सव��च अदालत �रट 
नं. २०६८-WO-०४६४, िदनकर शमशेर ज.ब.रा. 
िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
भएको �रट िनवेदनमा “�प� आधारबेगर व�र�लाई 
किन� एवम् किन�लाई व�र� पदमा �पा�त�रत 

गनु�  �वीकाय� र वा�छनीय ह�दँनै । �यसो गदा� �हरी 
बलमा नकारा�मक �भाव पन� कुरा िनि�त छ । कुनै 
कारवाहीमा नपरकेा वा कुनै िवभागीय कारवाही नगरी 
वा �प� कारण र आधार उ�लेख नगरी पिहलादेिखको 
व�र� अिधकारीको पदो�नित नगरी िनजपिछ सो पदमा 
आएका किन� अिधकारीको बढुवा गन� िम�ने �हरी ऐन 
िनयमको मनसाय होइन । �ा� �विववेकािधकारको 
�यसरी �योग गन� िम�ने देिखदैँन । �यसरी मनपरी वा 
�वे�छाचारी ढंगले बढुवा गन� िनयमले �विववेकािधकार 
�दान गरकेो भनी अथ� गन� िम�ने देिखदँैन” भ�ने 
�या�या भइसकेको अव�था छ ।

कानूनबमोिजम िसज�ना भएका �यि�का 
जायज र �वाभािवक अपे�ाह� (Legitimate 
Expectation) लाई अदालतले लामो समयदेिख 
सरं�ण गद�आएको छ । Lord Diplock ले Council of 
Civil Service Unions v. Minister for the Civil 
Service (१९८५) को म�ुामा �थािपत िनयम, मा�यता 
वा पर�परालाई िनण�यकता�ले उ�लङ्घन गन� नस�ने र 
उ�लङ्घन भएमा �यसको सरं�ण अदालतले गन� राय 
�य� गरकेा छन् । यस �कारको �याियक �चलन हा�ो 
अदालती अ�यासको समेत एक िविश� िवशेषता हो 
। �हरी महािनरी�क पदको िनयिु�का लािग कानूनले 
व�तिुन� आधार र मापद�ड उ�लेख गदा�गद� �यसलाई 
आ�मगत �पमा अंिगकार गरी िवप�ी�ारा ग�रएको 
िनण�य स�पूण��पमा कानूनिवपरीत छ । िनण�यकता�को 
िनण�य अिभ�य� कानून (Expressed Law) र 
�थािपत मापद�ड (Established Practices) दवुै 
अनकूुल ह�नपुद�छ भ�ने म िनवेदकको अपे�ा जायज, 
वैध र �वाभािवक भएकाले �य�तो अपे�ा स�मािनत 
अदालतबाट संरि�त र काया��वयन होस् भनी िनवेदन 
गद�छु ।

नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा १(२) 
मा यस संिवधानको पालना गनु�  ��येक �यि�को 
कत��य ह�ने �यव�था छ । धारा १७(२)(च) मा ��येक 
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नाग�रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार 
गन� �वत��ता ह�ने भ�ने �यव�था छ । धारा ३३ मा 
��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�ने �यव�था 
छ । मानवअिधकारको िव��यापी घोषणाप�, 
१९४८ को धारा ७ र ८, नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ 
को धारा २६ र धारा ४४, ४९ र ५१ मा भएका 
�यव�थाको पालना गनु�  यस �ित�ाप� �वीकार गन� 
प� रा��ह�को दािय�व ब�दछ । 

अतः मािथ �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएबमोिजम िवप�ीम�येका जयबहादरु च�दलाई 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� गरी भएको 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
िमित २०७३।११।१ को िनण�य �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१, ५३, नेपालको संिवधान, 
२०७२ को धारा १(२), १७(२)(च), १८(१) र 
धारा ३३, मानवअिधकारको िव��यापी घोषणाप�, 
१९४८ को धारा ७, ८, नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को 
धारा २६, ४४, ४९, ५१ तथा �ी सव��च अदालतको 
�रट नं.२०६८-WO-०४६४ मा �ितपािदत िस�ा�त र 
नेपाल �हरी सेवाको सम� मा�यता र अ�याससमेतको 
�ितकूल भएकाले िवप�ीम�येका जयबहादरु च�दलाई 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� गरी भएको नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो िमित 
२०७३।११।१ को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रपाऊँ । �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ 
प�रपालना गरी �ी सव��च अदालत�ारा �ितपािदत 
निजर िस�ा�तसमेतको आधारमा म �रट िनवेदकको 
व�र�ता कायम ह�ने गरी त�काल बढुवाको अक� िनण�य 
गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीका नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाऊँ ।

साथै, िवप�ी�ारा �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१ को बिख�लाप ह�ने गरी िमित 

२०७३।११।१ मा �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गन� गरी भएको िनण�य �थम �ि�मै िनयम ४१, ५३ 
को �यव�था, नेपालको संिवधान र �ी सव��च 
अदालत�ारा �रट नं.२०६८-WO-०४६४ मा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल भई उ� 
�िुटपूण� िनण�य काया��वयन ह�न गएमा �रट िनवदने 
िन��योजन ह�ने र �रट िनवेदकको सिंवधान एवं �हरी 
िनयमावली�ारा �द� हक अिधकारमा अपूरणीय �ित 
ह�न जाने भएकाले यस �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म उ� बढुवास�ब�धी िनण�य जनु अव�थामा 
पगेुको छ सोही अव�थामा यथाि�थितमा रा�न ु र 
�हरी महािनरी�क पदको हैिसयतले कुनैपिन काय� 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीका नाउमँा अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको नवराज िसलवालको 
�रट िनवेदन ।

कारण देखाउ आदेशः
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन�  हो ? 
आदशे जारी ह�न ु नपन� कानूनबमोिजमको आधार 
र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदशे�ा� 
भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १० िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा सूचना �याद जारी 
गरी िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनू� ।

िनवेदकले माग गरकेो अ�त�रम 
आदशेस�ब�धमा िवचार गदा�  �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवाको लािग आफू उपय�ु उ�मेदवार ह�दँाह�दैँ 
आफूभ�दा किन� िवप�ीम�येका जयबहादरु च�दलाई 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गरकेो िवप�ी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७३।११।१ को 
िनण�य �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ र 
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५३ एवं यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत भएकोले उ� िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी �रट िनवेदकलाई व�र�ता कायम गरी बढुवाको 
िनण�य गनु� , गराउन ुभनी परमादेशसमेतको माग दाबी 
िलई ��ततु �रट िनवेदन दायर भएको दिेख�छ । �रट 
िनवेदकले िनवेदनप�मा नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो 
िमित २०७३।११।१ को िनण�य त�काल काया��वयन 
भएमा आफूलाई अपूरणीय �ित प�ुने भएकोले उ� 
िनण�य हाल काया��वयन नगनु� , नगराउन ुभनी अ�त�रम 
आदेशसमेत माग गरकेो अव�था छ ।

नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो उ� 
िनण�यसमेतलाई चनुौती िदई िनवेदक अिधव�ा 
किपलदेव ढकालले साव�जिनक सरोकारको िववादको 
रोहमा यस अदालतमा दायर गनु�भएको ०७३-WO-
०८३२ को �रट िनवेदनमा नेपाल सरकारको उ� िमित 
२०७३।११।१ को िनण�य त�काल काया��वयन नगनु� , 
नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न,ु रा�न लगाउन,ु िनयिु� 
िदने, िदलाउने, पद बहाली गन�, गराउनेलगायतका कुनै 
काय� नगनु� , नगराउन ु भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७३।११।१ मा अ�पकालीन अ�त�रम आदेश जारी 
भई अ�त�रम आदेश कायम रहने, नरहने स�ब�धमा 
छलफलका लािग िवप�ीह�लाई िमित २०७३।११।८ 
मा उपि�थत ह�न सूचना जारी भइसकेको अव�था छ । 
��ततु िववादसमेत सोही िवषयसगँ स�बि�धत भएको 
देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको स�ब�धमा समेत िवप�ी 
जयबहादरु च�दलाई �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गन� गरकेो नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो उ� िमित 
२०७३।११।१ को िनण�य त�काल काया��वयन नगनु� , 
नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न,ु रा�न लगाउन,ु िनयिु� 
िदने, िदलाउने, पदबहाली गन�, गराउनेलगायतका कुनै 
काय� नगनु� , नगराउन ु भनी अ�पकालीन अ�त�रम 
आदेश जारी ग�रिदएको छ । आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदनू ।

��ततु �रट िनवेदनमा जारी भएको 

अ�पकालीन अ�त�रम आदेश कायम रहने, नरहने 
भ�ने स�ब�धमा छलफल गन� िमित २०७३/११/८ को 
छलफलको पेसी तोक� उ� छलफलमा उपि�थत ह�न ु
भनी िवप�ीह�लाई सूचना िदई उ� �रट नं. ०७३-
WO-०८३२ को िनवदेनसाथ िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७३/११/२ को   
आदशे ।

अ�त�रम आदेश स�ब�धी छलफलका लािग आदेशः
यसमा स�ु िनवेदनमा िवप�ी नबनाइएका 

�यि� जयबहादरु च�दलाई िमित २०७३/११/१ मा 
परकेो पूरक िनवेदनमा िवप�ी बनाएको देिखयो । उ� 
पूरक िनवेदनलाई समेत �हण गरी िमित २०७३/११/१ 
मा यस अदालतबाट अ�पकालीन अ�त�रम आदेश 
जारी भएको समेत पाइयो । तर सो पूरक िनवेदन 
स�ब�धमा �ितवाद गन� िवप�ीम�येका जयबहादरु 
च�दलाई अवसर �दान ग�रएको नदेिखनकुा साथै 
महा�यायािधव�ाको काया�लयसमेतलाई जनाउ िदएको 
नदिेखएको स�दभ�मा िव�ान्  महा�यायािधव�ासमेतले 
सो िवषयमा �� उठाउन ु भएको ह�दँा यसमा िमित 
२०७३/११/११ का िदन अ�त�रम आदेश स�ब�धमा 
छलफल ह�ने �यहोराको जनाउ िनवेदक तथा 
िवप�ीह�लाई िदई अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा 
छलफलका लािग िमित २०७३/११/११ का िदन 
देहायबमोिजम गरी  िनयमानसुार पेस गनू� :

१) िनवेदक किपलदेव ढकालले िदनभुएको 
स�ुको �रट िनवेदन र िमित २०७३।११।१ 
मा िदनभुएको पूरक िनवेदनको 
�ितिलिपसिहत िवप�ीम�येका जयबहादरु 
च�दलाई ७ िदनको समय �दान गरी �ितवाद 
गन� �योजनका लािग जनाउ िदनू ।

२) उि�लिखत पूरक िनवेदनको �ितिलिप 
िवप�ीह�को जानकारीलगायत आव�यक 
कारवाहीका लािग महा�यायािधव�ाको 
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काया�लयमा पठाई िदन ुभ�ने यस अदालतको 
िमित २०७३/११/८ को आदेश ।

�धानम��ी तथा मि��प�रषद् काया�लयको िलिखत 
जवाफः

सव��थमतः �रट िनवेदक किपलदवे 
ढकाललाई ��ततु �रट िनवेदन दायर गन� हकदैया 
नै छैन । नेपाल सरकारले �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा गन� िवषयको गहृ म��ालयको नं.९/१२६-
०७३/११/१ को ��ताव िमित २०७३/११/१ को 
मि��प�रषदक्ो बैठकमा पेस ह�दँा �यसमा नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदले् �र� �हरी महािनरी�क 
पदमा �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ 
बमोिजम िमित २०७३।११।३ देिख लागू ह�ने गरी 
�हरी नायब महािनरी�क �ी जयबहादरु च�दलाई 
बढुवा गन� िनण�य गरकेो हो । �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा गन� िवषय िवश�ु�पमा �शासिनक िवषय हो । 
�शासिनक िवषय साव�जिनक सरोकारको िवषय ह�न 
नस�ने भनी सिुनलर�जन िसह ं िव. नेपाल सरकार 
भएको उ��ेषण �रट िनवेदन (ने.का.प.२०६९, अंक 
१२, िन.नं.८९३३) मा िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । यसमा सेवास�ब�धी कानूनबमोिजम आ�नो 
सरोकार नभएको �यि�ले �� उठाउन िम�दैन । 
�हरी ऐन तथा िनयमावलीले �हरी महािनरी�क 
बढुवा गन� अिधकार नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्मा 
िनिहत रहेको छ । उ� अिधकारबमोिजम नेपाल 
सरकारले �हरी महािनरी�क बढुवा गरकेो िवषयमा 
िनवेदकलाई �रट दायर गन� हकदैया नै रहदँैन । 
सरकारले आफूमा िनिहत अिधकार �योग गरी गन� 
िनण�यमा िनण�य ह�नभु�दा पिहला नै यो य�तो िनण�य 
गन� ला�यो भनेर अदालतमा �रट दायर गरी िववाद 
िसज�ना गन� हो भने काय�का�रणीले कुनै िनण�य नै गन� 
नस�ने ि�थित उ�प�न ह�न जा�छ । सरकारले िनण�य 
गनु� पूव� नै �रट दायर गन� र अदालतले आदेश जारी गन� 
िम�ने होइन र �य�तो िवषय साव�जिनक सरोकारको 

िवषय ह�न पिन स�दैन । िनवेदकले ��ततु िनवेदनमा 
आ�नो सरोकारको िवषय �थािपत गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै । हकदैया नै नभएको �यि�ले िदएको 
िनवेदनिभ� अदालत �वेश गनु�पन� अव�था नै 
नभएकाले �रट िनवेदन खारजेभागी छ ।

�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ 
मा यस िनयमावलीको िनयम २८ मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गदा� �हरी अित�र� महािनरी�कह� म�येबाट र 
�हरी अित�र� महािनरी�क नभएको अव�थामा 
�हरी नायब महािनरी�कह� म�येबाट जे�ता, 
काय�कुशलता, काय��मता, उ�रदािय�व वहन गन� 
स�ने �मता, नेत�ृव �दान गन� स�ने कुशलता 
तथा आफूमिुनको �हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन 
गन� स�ने साम�य�को आधारमा “नेपाल सरकारले 
उपय�ु दखेेको” उ�मेदवारलाई �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा गन� स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ । 
उि�लिखत आधारको सम�ीगत मू�याङ्कन गन� काय� 
मि��प�रषद ्बाट भएको र सो आधारमा बढुवाको िनण�य 
गरकेो ह�दँा मि��प�रषदले् सामूिहक िववेक �योग गरी 
गरकेो मू�याङ्कनको अ�तरव�तिुभ� �वेश गरी उ� 
मू�याङ्कन �िुटपूण� वा गलत िथयो भनी �रटको 
�े�बाट स�मािनत अदालतले िन�कष� िनका�न िम�ने 
ह�दैँन र �य�तो िव�ेषण र मू�याङ्कन गन� काय� �याय 
िन�पणको मापद�ड (Judicial Discoverable 
Standard) िभ� पद�न । स�मािनत सव��च 
अदालतबाट रवी �ताप राणासमेत िव�� �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत (ने.का.प.२०७०, 
अंक ७, िन.नं.९०३२) को �रट िनवेदनमा सबै 
आधारमा सव��म अकं �ा� गन�ले मा� बढुवा पाउने 
ि�थितमा जे� कम�चारीले �ाथिमकता पाउन ुपन� भ�न 
कानूनतः निम�ने भ�ने �ितपािदत िस�ा�त िवपरीत 
िनवेदन रहनकुा साथै िनवेदकले �हरी िनयमावलीको 
िनयम ४१ मा उि�लिखत सबै मापद�डह�मा कमजोर 
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रहेको उ�मेदवारलाई बढुवा ग�रएको भनी िजिकर 
िलनभुएकोमा के कुन मापद�डमा के कुन आधारमा 
िनजभ�दा जयबहादरु च�द कमजोर रहेको भनी �प� 
उ�लेख गन� नसकेको समेतका आधारबाट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, गृह म��ालयको िलिखत जवाफः
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ 

मा यस िनयमावलीको िनयम २८ मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गदा� �हरी अित�र� महािनरी�कह� म�येबाट र �हरी 
अित�र� महािनरी�क नभएको अव�थामा �हरी नायब 
महािनरी�कह� म�येबाट जे�ता, काय�कुशलता, 
काय��मता, उ�रदािय�व वहन गन� स�ने �मता, नेत�ृव 
�दान गन� स�ने कुशलता तथा आफूमिुनको �हरीलाई 
�ो�साहन र प�रचालन गन� स�ने साम�य�को आधारमा 
“नेपाल सरकारले उपय�ु देखेको” उ�मेदवारलाई 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� स�नेछ भ�ने 
कानूनी अिधकारको �योग गरी िमित २०७३।११।१ 
मा �हरी महािनरी�क पदमा जयबहादरु च�दलाई 
बढुवा ग�रएको काय� कानूनस�मत रहेकोले �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी जयबहादुर च�दको िलिखत जवाफः
िनवेदक किपलदेव ढकालले साव�जिनक 

सरोकारको िववाद भनेर िनवेदन दता� गरकेो भए पिन 
०७३-WO-०८३३ को िनवेदन दता� गन� नवराज 
िसलवाललाई सहयोग परु ्याउने एकमा� उ�े�यले 
यो िनवेदन दता� ग�रएको हो । िवप�ी र नवराज 
िसलवालको िनवेदन ह�बह� िम�नबुाट पिन �मािणत 
ह��छ । साव�जिनक सरोकारको आवरणमा कुनै एक 
�यि�लाई �हरी महािनरी�कको पदमा परु ्याउने 

�य�न �व�प आफू मा�यम बनेर आएको पिन �मािणत 
छ । �यसैले िवप�ीले यसलाई Public Interest 
Litigation को आवरणमा �याए पिन खासमा यो 
�य�तो नभई Porterage Interest Litigation 
भएको उि�लिखत दईुवटा मूल �रट िनवेदनह� र पूरक 
िनवेदनको तलुना�मक अ�ययनबाट दिेख�छ ।

(क) कुनै खास �यि�को बढुवाको िवषय 
स�बि�धत �यि�को मा� सरोकारको ह��छ, 
साव�जिनक सरोकारको ह�दँनै । यसकारण 
िनवेदनमा उठाइएको िवषय साव�जिनक 
सरोकारको िवषय पिन होइन, मलाई �हरी 
महािनरी�कको पदमा बढुवा गन� िनण�य गदा� 
नेपाल सरकारले कुनै कानूनको उ�लङ्घन 
गरकेो पिन छैन र यो िवषय स�मािनत 
अदालतमा �याउने िवप�ीलाई हकदैया पिन 
छैन ।

(ख) म िलिखत जवाफवाला िमित 
२०४४।१२।२९ देिख नेपाल �हरी सेवामा 
�वेश गरकेो ह� ँ। �यसपिछ पटक-पटक बढुवा 
ह�दैँ िमित २०७३।११।१ को नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदक्ो िनण�यअनसुार नेपाल 
�हरीको �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
िनय�ु भएको छु ।

(ग) नेपाल �हरी सेवामा �वेश गदा� म नव� 
न�बरमा उ�ीण� भएको िथए ँ भने िवप�ी 
नवराज िसलवाल ६७ औ ं न�बरमा उ�ीण� 
ह�नभुएको िथयो । सेवा �वेश ग�रसकेपिछ ह�ने 
आधारभूत तािलम मैले “क” �ेडमा स�प�न 
गरी सव� ततृीय भएको र चादँमारीमा �थम 
भएको िथए ँ । िवप�ी “ख” �ेडमा उ�ीण� 
ह�नभुएको हो । मेरो �याचमा उ�कृ� काय� 
गरपेिछ मैले िवप�ीभ�दा पिहला काय�बाहक 
�हरी उपरी�क भएको ह�।ँ िवप�ीले �य�तो 
िज�मेवारी पाउन ु भएको छैन । यी कुनै 
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कुरा िवप�ीले आ�नो िनवेदनमा उ�लेख 
गनु�भएको छैन ।

(घ) मेरो क�रब २९ वष�को सेवा अविधमा �हरी 
सेवामा िलनपुन� तािलम िविभ�न पदक, 
१२ पटक नगद परु�कार �ा� गरकेो छु 
र मेरो उ�कृ� काय�को कदर गद� िमित 
२०५५।१।२६ को िनण�यले एकै पटक दईु 
तलबविृ� (�ेड) थप भएको छ । मेरो जित 
पदक, िवभूषण तथा नगद परु�कार िवप�ीले 
पाउन ुभएको छैन ।

(ङ) महानगरीय �हरी प�रसरको पिहलो व�र� 
�हरी उपरी�क म ह� ँ। िवप�ीसगँ संवेदनशील 
मािनने तराईका िज�लामा कमा�ड गरकेो 
हालस�म अनभुव नै छैन । मेरो जित देशका 
िविभ�न भौगोिलक अनभुव र प�रचय तथा 
चनुौती सामना गरकेो अनभुव पिन िवप�ीसगँ 
छैन । �हरी बललाई कमा�ड र क��ोल 
गरकेो िवप�ीको अनभुव मेरोभ�दा ३ चौथाइ 
कम छ । �यसकारण �हरी सेवा स�चालनको 
�ि�कोणबाट िवप�ी मसगँ त�ुय नै ह�नहु��न । 
य�तो �यि�ले सम� �हरी बलको नेत�ृव गन� 
आफूस�म र मलाई “कमजोर” भएको दाबी 
गनु�  हा�या�पद छ ।

(च) िवप�ी व�र� (�यो पिन �हरी नायब 
महािनरी�कको पदको लािग बढुवा ह�दँा) 
भएको एकमा� आधार �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा ह�नको लािग पया�� ह�दैँन । 
िवप�ीले आफूलाई जे� भने पिन �यो 
शत�ितशत झ�ुो हो । एकै िदन बढुवा भएका 
�यि�बीच जे� भ�ने नै ह�दँनै । िवप�ीले 
व�रयतालाई जे� भनेर अदालतलाई �ममा 
पान� �यास गनु�भएको छ । िवप�ी हाल बहाल 
रहेको पदमा बढुवा ह�दँा व�रयतामा अगािड 
रहेको मा� हो, मभ�दा व�र� होइन ।

(छ) �हरी सेवामा �वेश गरदेेिख मैले उ�कृ� 
काय� गररे पदक, िवभूषण, �शंसा, परु�कार 
�ा� गन�बाहेक कुनै कारवाही वा सजाय 
भोगेको छैन । �यसैले सबै �ि�कोणबाट 
�हरी महािनरी�क ह�न यो�यतम उ�मेदवार 
भएकोले नै नेपाल सरकारले मेरो �याग, 
समप�ण, यो�यता, अनभुवको मू�याङ्कन गरी 
मलाई िमित २०७३।११।१ को िनण�यबाट 
�हरी महािनरी�कको पदमा बढुवा गरकेो    
हो । �यसैले िवप�ीले व�रयतालाई जे�ता 
भनेर दाबी गरकैे आधारमा उ� िनण�य बदर 
ह�न स�दनै ।

(ज) �हरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा 
राजप�ाङ्िकत �हरी अिधकृतको िनयिु� र 
बढुवा नेपाल सरकारबाट ह�ने �यव�था छ । 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ को 
�यव�थाको पूण� पालना गरी नेपाल सरकारले 
मलाई �हरी महािनरी�कको पदमा िनय�ु 
गरकेो हो । िवप�ीले �रट िनवेदनमा नेपाल 
सरकारको मलाई �हरी महािनरी�कमा 
बढुवा गन� िमित २०७३।११।१ को िनण�य 
बदरको माग गर े पिन कुन कानूनको कुन 
�यव�था उ�लङ्घन भएकोले बदर ह�नपुन� 
हो भनी िकटानी दाबी नै िलन नसक� केवल 
केही मौिलक अिधकार, मानव अिधकार 
र �शासक�य कानूनका अ�ासङ्िगक 
िस�ा�तह�को उ�लेख गरी �रट दायर 
गनु�भएको छ ।

(ज) �हरी िनयमावली, २०७१ मा �हरी 
महािनरी�कमा बढुवा गन�को लािग िनयम 
४१ मा अ�य तहका �हरी कम�चारीह�को 
भ�दा िवशेष �यव�था गरी �हरी 
अित�र� महािनरी�क वा �हरी अित�र� 
महािनरी�क नभएको अव�थामा �हरी 
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नायब महािनरी�कह� म�येबाट जे�ता, 
काय�कुशलता, काय��मता, उ�रदािय�व 
वहन गन� स�ने �मता, नेत�ृव �दान गन� 
स�ने कुशलता तथा आफूमिुनको �हरीलाई 
�ो�साहन र प�रचालन गन� स�ने साम�य�को 
आधारमा “नेपाल सरकारले उपय�ु देखेको” 
उ�मेदवारलाई बढुवा गन� गरी सरकारलाई 
अिधकार िदइएको हो । िनयमावलीको 
यो �यव�थालाई िवप�ीले चनुौती निदई 
आ�मसात् नै गनु�भएको छ । नेपाल सरकारले 
िनयमावलीको ४१ बमोिजम �ा� अिधकार 
�योग गरी गरकेो िनण�यमा कसैले पिन �� 
उठाउन स�दैन र िवप�ी �वयम् ले पिन यस 
िवषयमा �� उठाउन स�न ु भएको छैन् । 
िवप�ीको िनवेदनको मूल आधार जे� भएको 
आधारले आफूले बढुवा पाउन ुपन� भ�ने मा� 
रहेको छ । िनयम ४१ का ६ वटा आधारह� 
म�ये केवल एउटामा आफू हालको पदमा 
बहाल ह�दँा जे� भएको भनेर अ�य ५ वटा 
आधारह� र नेपाल सरकारको संवैधािनक र 
कानूनी अि�तयारलाई ग�ण बनाई िवप�ीको 
�यि�गत फाइदाको लािग सरकारको 
मू�याङ्कन, ल�य र अिभभारा परा�त ह�न 
स�दैन र गन� पिन िम�दनै ।

(झ) िवप�ीले दाबी गरकेो जे�ताको आधारलाई 
�मखुता िदई �हरी महािनरी�कमा मा� नभई 
�हरी कम�चारीह�का सकल दजा�ह� म�ये 
िनयम २६(२) र (३) बमोिजम हवलदार 
र �हरी सहायक िनरी�क पदमा मा� ह�न 
स�छ, अ�य पदमा ह�न स�दैन । �यसैले 
हवलदारमा बढुवा ह�ने यो�यता दखेाएर �हरी 
महािनरी�कमा बढुवा ह�न स�दैन । �हरी 
महािनरी�कको पदमा जे�ताभ�दा बढी 
�े�ताको कदर र मू�याङ्कन ह��छ । �हरी 

महािनरी�कको पदमा बढुवा ह�नको लािग 
जे�ता ६ वटा मापकह� म�ये एउटा मा� हो । 
िवप�ीले जे�ताबाहेक अ�य ५ वटा मापकमा 
पिन आफू म िलिखत जवाफवालाभ�दा 
उ�कृ� रहेको भ�ने कुनै �माण पेस गनु�भएको 
छैन ।

(ञ) जे�ताको मह�वको स�ब�धमा िवप�ीले 
�रट िनवेदनमा उ�ृत गरकेो िदनकर 
शमशेर ज.ब.रा. िव. नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदस्मेत (०६८-WO-०४६४) 
को �रट िनवेदनको अि�तम आदशेमा 
“साव�जिनक �शासनअ�तग�तको सामा�य 
बढुवा �ि�या हेदा� त�लो तहको पदमा 
व�र�तालाई अिनवाय� र मह�वपूण� आधारको 
�पमा अपनाउने ग�र�छ; तर मािथ�लो 
पदको बढुवामा व�र�ताको मह�व �मशः कम 
ह�दैँ जाने ह��छ । मािथ�लो पदको बढुवामा 
व�र�ताका साथै �मता र साम�य�लाई पिन 
मह�वपूण� आधारको �पमा �हण गनु�पन� 
ह��छ । िकनभने तलदेिख मािथस�मको सबै 
पदमा व�र�तालाई एकमा� आधार मा�ने हो 
भने स�म र सामथ�ले उिचत �थान नपाउने 
ह��छ । �यसकारण व�र�ता र काय��मताका 
अ�य मापद�डको आधारमा बढुवा भई 
सकेका अिधकृतह�को �यि�गत �मता 
र साम�य� (Personal efficiency and 
competence) लाई मािथ�ला पदह�मा 
बढुवाको लािग मह�व िदनपुन� ह��छ भनी 
�या�या भइसकेको छ ।

(ट) नेपाल �हरी सेवाकै बढुवाको ��ा�त िलने 
हो भने त�लो पदमा बढुवा ह�दँा कायम रहेको 
जे�ताकै एकमा� आधारमा अिहलेस�म 
बढुवा ग�रएको छैन । �यसको सबैभ�दा 
�वल�त उदाहरण िवप�ी र मसमेत �हरी 
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नायब महािनरी�कमा बढुवा भएको बखतमा 
पूण�िसंह खड्कासमेतले यसै स�मािनत 
अदालतमा िदएको ०६९-WO-०६३६ को 
�रट िनवेदन र �यसमा भएको आदेशबाट 
�मािणत ह��छ । उ� िनवेदनमा बढुवा 
ग�रन ु भएका �यामबहादरु खड्काबाहेकका 
हामीह� चार ै जना एक �याच किन� 

 िथय� । �यसैलाई आधार मानी दता� ग�रएको 
�रटमा इजलासबाट िमित २०७०।२।५ 
मा अि�तम आदेश ह�दँा “… काय��मताको 
मू�याङ्कनबाट ह�ने बढुवामा िविवध 
आधारह� म�येको जे�ताको आधार एउटा 
देिख�छ । काय��मताको मू�याङ्कनका सबै 
आधारह�मा �ा� गरकेो अंकको योगमा 
सबैभ�दा बढी अकं �ा� गन� �हरी कम�चारी 
नै सबैभ�दा पिहले बढुवा ह�ने �यव�थाले सेवा 
अविधमा समान तहमा समान अकं �ा� गरकेो 
अव�थामा िवचार ग�रन स�ने अव�थामा 
बाहेक व�र� कम�चारीले नै सबैभ�दा पिहले 
बढुवा पाउन ुपन� भ�न िम�ने अव�था रहने 
देिखएन… �यसैले मौजदुा कानूनले नै 
बढुवाको लािग काय��मताको मू�याङ्कन 
गदा� जे�तालाई िविवध आधारह�म�ये 
एउटा आधारस�म मानेको दिेखएको ह�दँा 
सबै आधारह�मा सव��म अंक �ा� गन�ले 
मा� बढुवा पाउने ि�थितमा जे� कम�चारीले 
�ाथिमकता पाउन ुपन� भ�न कानूनतः िम�ने 
देिखएन” भिनएको छ ।

(ठ) िवप�ीको मूल मागलाई नै हेदा� पिन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न 

 स�दैन । िकनभने िवप�ीले “म �रट िनवेदकको 
व�र�ता कायम ह�ने गरी त�काल बढुवाको 
अक� िनण�य गनु�  गराउन”ु भ�ने परमादेश 

माग गनु�भएको छ । �हरी महािनरी�कको 
पद एउटामा� ह��छ । �यसैले �यसमा व�र� 
र किन�को िवषय नै ह�दँैन भने अक�तफ�  यस 
स�मािनत अदालतले संवैधािनक स�तलुन 
नै ख�बिलने गरी काय�पािलकाको एकलौटी 
अिधकार�े�िभ� �वेश गरी अमकु �यि�लाई 
बढुवा गनु�  भनेर आदेश जारी गन� नस�ने ह�दँा 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
जयबहादरु च�दको िलिखत जवाफ । 

अ�त�रम आदेशलाई िनर�तरता िदने आदेशः
यस अदालतबाट िमित २०७३।११।१ मा 

जारी भएको अ�त�रम आदशे िनर�तरता ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� �हरी िनयमावलीको िनयम 
४१क. ले �हरी महािनरी�कको बढुवाको लािग िनयम 
४१ को अधीनमा रही म��ालयले ��ताव पेस गनु�पद�छ 
भिनएको �यव�थाअन�ुप म��ालयले ��ताव पेस 
गदा� िनयम ४१ मा उि�लिखत जे�ता, काय�कुशलता, 
काय��मता, उ�रदािय�व वहन गन� स�ने �मता, 
नेत�ृव �दान गन� कुशलता तथा आफूभ�दा मिुनको 
�हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन� साम�य�को 
मू�याङ्कन गरी ��ताव तयार गरकेो देिखन 
आउदैँन । बढुवाको िनण�य गदा� बढुवा ग�रएका 
�यि�लाई बढुवा गनु�पन� आधार र कारणसमेत 
अिभ�य��पमा िनण�यमा उ�लेख भएकोसमेत 
पाइदँैन । यी िनवेदकलाई �हरी महािनरी�क पदको 
बढुवामा सामेल गराई िनयम ४१ को अधीनमा 
रही मू�याङ्कन ग�रएको िथयो भ�ने ि�थितसमेत 
नदिेखएको ह�दँा िवप�ी जयबहादरु च�दलाई 
�हरी महािनरी�कमा बढुवा गन�गरी भएको िमित 
२०७३/११/१ को िनण�यलाई यथाि�थितमा रा�न नै 
सिुवधा स�तलुनको �ि�ले उपय�ु देिखदँा उ� िमित 
२०७३।११।१ को िनण�य यथाि�थितमा रा�न,ु रा�न 
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लगाउन,ु त�काल काया��वयन नगनु�  नगराउन,ु िनयिु� 
िदने िदलाउने, पद बहाली गन� गराउनेलगायतका 
कुनै काय� नगनु�  नगराउन ु भनी यस अदातलबाट 
िमित २०७३।११।२ मा भएको अ�त�रम आदेशलाई 
िनर�तरता �दान ग�रिदएको छ । साथै �हरी �मखु 
ज�तो मह�वपूण� पदलाई लामो समयस�म �र� राखी 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४६ बमोिजमको 
िवशेष �ावधानबाट स�चालन गनु�  उपय�ु नह�ने भई 
यस िवषयलाई अ�य�त मह�व िदई चाडँो टुङ्याउन ु
पन� देिखदँा िलिखत जवाफ पेस गन� कानूनबमोिजम 
थमाउने �याद समा� भएको िमितले ३ िदनिभ� पूण� 
सनुवुाइको लािग पेस गनु�  भ�ने िमित २०७३।११।१८ 
को आदेश ।

पूण� इजलासमा पेस गन� आदेशः
��ततु िववादमा उठाइएका ��ह� र 

िवषयव�तसुमेतका �ि�ले िवचार गदा�  यसमा जिटल 
र मह�वपूण� कानूनी �� समावेश भएको देिखएकाले 
��ततु िनवेदनउपर पूण� इजलासबाट सनुवुाइ ह�न 
मनािसब देिखएकाले सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३(१)(च) को �योजनाथ� 
स�माननीय �धान�यायाधीशसम� पेस गनू� । साथै, 
सरु�ा िनकायको �मखु पदमा िनयिु� गन�स�ब�धी 
संवेदनशील िवषयव�त ु रहेको िववाद देिखएकाले 
यसलाई िवशेष�पमा अ�ािधकार �दान गरी त�काल 
सनुवुाइ स�प�न गनु�  आव�यक दिेखदँा अब यसमा पूण� 
सनुवुाइका लािग िमित २०७३/१२/६ गते पेस गनु�  
भ�ने िमित २०७३/१२/३ को आदेश ।

कानून �यवसायीह�को बहस बुदँाः
िनयमानसुार सनुवुाइका लािग पेसी सूचीमा 

चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनका स�दभ�मा २०७३ साल चै� ६ र ७ गते 

भएको सनुवुाइमा िनवेदक नवराज िसलवालको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
बालकृ�ण �यौपाने, �ी तलुसी भ� र �ी श�भ ुथापा एवं 
अिधव�ाह� �ी बाबरुाम कँुवर, �ी िटकाराम भ�राई, 
डा. �ी भीमाजु�न आचाय�, �ी ह�र फुयालँ, �ी मेघराज 
पोखरले, �ी गोिव�द�साद शमा� ब�दी, �ी बालकृ�ण 
ढकाल, �ी िवजयका�त मैनाली, �ी िवकास भ�राई, 
�ी ऋिषराम िघिमर े र �ी गोकुल भ�डारीले िनवेदक 
नवराज िसलवाल �हरी नायब महािनरी�क पदका 
व�र�तम् अिधकृत रहन ु भएको र �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१ मा उ�लेख भएका सत�ह�का 
आधारमा पिन िनज �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
ह�न यो�य रहेको अव�थामा िनजलाई नै बढुवा गनु�पन�मा 
िनजभ�दा किन�लाई आ�मगत �पमा िनण�य गरी �हरी 
महािनरी�क पदमा बढुवा गरकेो नेपाल सरकारको 
िनण�य �िुटपूण� भएकाले उ��ेषणको आदशेले बदर 
गरी िनवेदक नवराज िसलवाललाई बढुवा गनु�  भनी 
परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

िनवेदक अिधव�ा �ी किपलदेव ढकालको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ब�ीबहादरु काक�, िव�ान्  अिधव�ाह� डा.�ी 
च��का�त �वाली, �ी िशवकुमार यादव, �ी 
ओम�काश अया�ल, �ी अ�यतुराज बढुाथोक� एवं 
�वयम् �रट िनवेदक �ी किपलदेव ढकालले बहस 
गनु�भयो । वहाहँ�ले आ�नो बहसमा नेपाल सरकारले 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� �हरी ऐन, 
२०१२ र �हरी िनयमावली,२०७१ को िनयम ४१ ले 
तोकेका आधारह� पूरा गरी बढुवा गनु�पन�मा सो नगरी 
�वे�छाचारी ढंगबाट बढुवा गन� लागेको भनी िनवेदन 
परकेो र िनण�यप�ात्  पूरक िनवेदनसमेत दता� भएको 
छ । �हरी महािनरी�कमा बढुवा गदा� �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१ मा उ�लेख भएका आधारह�मा 
ग�रन ु पन� ह��छ । यसो गदा� �हरी संगठनको स�म 
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नेत�ृवकता� चयन ह�न जानेमा सो नगरी हचवुाको 
भरमा िवप�ी जयबहादरु च�दलाई िनय�ु गरकेो काय� 
�िुटपूण� भएकाले सो िनण�य बदर ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
िजिकर गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी िटके�� दाहालले नेपाल सरकार 
(मि��प�रषद ्) बाट िमित २०७३/११/१ मा �हरी 
महािनरी�क पदमा बढुवा गन� गरी भएको िनण�य �हरी 
ऐन, २०१२ र �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ 
को प�रिधिभ� रहेर कानूनअन�ुप भएको छ । िवप�ी 
िनवेदक नवराज िसलवाल �हरी महािनरी�कमा बढुवा 
भएका जयबहादरु च�दभ�दा जे� होइन । उहाहँ� सेवा 
�वेशदेिख नै एकै समयमा बढुवा ह�दँै आउन ुभएको ह�दँा 
एकै समयमा �वेश गरकेा �यि� केवल �म-स�ंयामा 
नाम अगािड भएकै कारणबाट िनवेदक जे� र अ� 
उ�मेदवार किन� भ�ने ह�दँनै । �हरी िनयमावलीको 
िनयम ४१ मा नेपाल सरकारले बढुवा गन�छ भ�ने 
वा�यांश उ�लेख भएको ह�दँा सरकारमा रहेको कानूनी 
अिधकारबमोिजम भएको बढुवा िनण�यबाट िनवेदकको 
हक िहतमा आघात पगेुको छैन । नेपाल �हरीिभ�को 
ठूलो जनशि� प�रचालन गन� स�ने �मता, काय� 
कुशलतासमेत हेरी �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� 
गरी नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् बाट िनण�य भएको 
छ । नेपाल सरकारले कानूनअन�ुप गन� िनयिु�को 
िवषय �याियक पनुरावलोकनको िवषय ह�न नस�ने ह�दँा 
उ� िनण�य बदर ह�नपुन� होइन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस िजिकर गनु�भयो ।

िवप�ीम�येका जयबहादरु च�दका तफ� बाट 
बहस पैरवीका लािग व�र� अिधव�ाह� तथा 
अिधव�ाह� समेत गरी ३० जनाको वकालतनामा 
पेस भई िमिसल सामेल रहेको देिखयो । तर िनजह� 
म�येका कोही पिन बहस पैरवीका लािग उपि�थत 

नभएको अनौठो ि�थितसमेत िववाद सनुवुाइको �ममा 
देखा परकेो छ ।

िनण�यादेशः 
आज िनण�य सनुाउने गरी तोिकएको ��ततु 

िववादमा नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् ले िमित 
२०७३/११/१ गते नेपाल �हरीको महािनरी�क पदमा 
�हरी नायब महािनरी�क �ी जयबहादरु च�दलाई 
िनयिु� गन� भनी गरकेो िनण�य कानूनअनकूुल छ वा 
छैन, िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणसिहत परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने वा नह�ने के हो भ�ने ��मा िनण�य 
िदनपुन� ह�न आएको छ । 

२. अब िववािदत ��को िन�पण गन� 
�ममा सव��थम �हरी महािनरी�क पदमा िनय�ु 
गन� स�ब�धमा रहेको कानूनी �यव�थातफ�  �ि� िदन ु
आव�यक देिख�छ । यसरी हेदा� “�हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा” गन� स�ब�धमा �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१ मा िन�नानसुारको �यव�था 
रहेको देिखयो:

“�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा: यस 
िनयमावलीको िनयम २८ मा जुनसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन �हरी महािनरी�क 
पदमा बढुवा गदा� �हरी अित�र� 
महािनरी�कह� म�येबाट र �हरी अित�र� 
महािनरी�कह� नभएको अव�थामा �हरी 
नायब महािनरी�कह� म�येबाट जे�ता, 
काय�कुशलता, काय��मता, उ�रदािय�व 
बहन गन� स�ने �मता, नेतृ�व �दान 
गन� स�ने कुशलता तथा आफूभ�दा 
मिुनको �हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन 
गन� स�ने साम�य�को आधारमा नेपाल 
सरकारले उपयु� देखेको उ�मेदवारलाई 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन�छ ।”
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३. उि�लिखत �यव�था अनसुार �हरी 
महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� �हरी अित�र� 
महािनरी�कह� म�येबाट गनु�पन� र �हरी अित�र� 
महािनरी�कह� नभएको अव�थामा �हरी नायब 
महािनरी�कह� म�येबाट �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा गन� सिकने देिखयो । �यसरी िनयिु� गदा�ः 
(क) जे�ता (ख) काय�कुशलता (ग) काय��मता (घ) 
उ�रदािय�व बहन गन� स�ने �मता (ङ) नेत�ृव 
�दान गन� स�ने कुशलता तथा (च) आफूभ�दा 
मिुनको �हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन� स�ने 
साम�य� भएका �यि�लाई िनय�ु गनु�पन� गरी यो�यता 
िनधा�रण ग�रएको पाइयो । �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा गदा� कानून�ारा िनधा��रत उि�लिखत छ वटा 
यो�यताको व�तगुत आधारमा परी�ण ग�रन ुअिनवाय� 
देिख�छ । उि�लिखत यो�यताम�ये कुनै कुरालाई 
नहेन� वा अनदेखा गन� िम�दैन । िनयममा उ�लेख 
भएअनसुारका यो�यतास�ब�धी सम� प�मा िवचार 
गरी व�तगुत आधारमा िनण�य ग�रएको छ भ�ने कुरा 
िनण�यस�ब�धी अिभलेखबाट अिभ�य��पमा दिेखन ु
पिन पद�छ । यो केवल िनण�यकता�को आ�मगत स�तिु� 
(Subjective Satisfaction) वा सामूिहक िववेक 
(Collective Wisdom) को िवषय मा� होइन ।

४. िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाले �हरी महािनरी�क पदमा 
िनयिु� गन� अिधकार नेपाल सरकारमा रहेको ह�दँा 
यस िवषयमा अदालतबाट िनण�यको वैधता परी�ण 
गन� िम�दैन, यो केवल सरकारको अिधकारको कुरा हो 
भनी बहस िजिकर ��ततु गनु�भएको छ । िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफमा समेत यो �� उठाइएको दिेखयो । 
तसथ� यस स�ब�धमा केही िववेचना ह�न ु आव�यक 
देिख�छ । �हरी महािनरी�क पदमा “नेपाल सरकारले 
उपयु� देखेको उ�मेदवारलाई” बढुवा ग�रने कुरा 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ मा ��ट र 
िकटानी�पमा उ�लेख भएको छ । शि�पथृक�करणको 

िस�ा�त र मा�यताअनसुार पिन सरु�ा िनकायका 
�मखुलगायतका पदािधकारीह�को िनयिु� गन� काय� 
सरकारको (काय�का�रणीको) �े�ािधकारिभ� पन� 
िवषय देिख�छ । यस कुरामा तक� -िवतक�  गनु�पन� वा 
ि�दिवधा ह�नपुन� कुनै कारण देिखदँैन । िनस�दहे: �हरी 
महािनरी�क पदमा िनयिु� (बढुवा) गन� अिधकार 
नेपाल सरकारको हो । तर यो अिधकार �योगका 
सीमाह� छन् । सरकारलाई �ा� यो अिधकारको 
�योग �वे�छाचारी र िनरङ्कुश तवरबाट गन� 
िम�दैन । सरकारले आ�नो अिधकारको �योग गदा� 
व�तगुत आधारमा, �यायोिचत�पमा, �व�छ र िन�प� 
तवरबाट गनु�पद�छ । कुनै त�यगत िववरण नखलुाई 
अथवा कारणका लािग कारण खलुाई “उपय�ु दखेेको” 
भ�ने कुराको आडमा मनोवाि�छत वा �वे�छाचारी 
तवरबाट िनण�य गन� िम�दनै । “उपय�ु दखेेको” भ�नकुो 
ता�पय� व�तगुत आधार र कारणबाट “उपय�ु दखेेको” 
भ�ने हो । कुनै उिचत, पया�� आधार र कारण नखलुाई 
“उपय�ु देखेको” भनी हचवुा, गो�ारा र मनोगत एवं 
मनोमानी तवरबाट िनण�य ग�रएको कुराले मा�यता 
पाउन स�दैन । यसरी भएका िनण�य �याियक �ि�ले 
�िुटपूण� मािन�छन् र बदरभागी ह��छन् । तसथ� “उपय�ु” 
भनी दे�ने आधार व�तगुत ह�नपुद�छ र िनण�यमा य�ता 
आधारह� अिभ�य� भएको पिन देिखन ु पद�छ ।1 
�विववेक�य अिधकारको अनिुचत �योग (द�ुपयोग) 
भएको कुरालाई अ�वीकार गरी मानव �वत��तालाई 
सिुनि�त गन� आधिुनक कानूनी िवकासको एक �यादै 
मह�वपूण� प�को �पमा �विववेक�य अिधकारको 
असीिमत �योगमा रोक लगाउने कुरालाई िलन सिक�छ 

1 ला�पा लामा िव. �ी ५ को सरकार, �थानीय िवकास 
म��ालयसमेत (नेकाप २०५९, िन.नं.७०५२, प.ृ१) लगायत 
अ�य अनेक� िववादका स�दभ�मा यस अदालतबाट �या�या भई 
"तजिबजी अिधकार कानूनस�मत, �यायोिचत र सद् िववेकमा 
आधा�रत ह�नपुछ� " भनी िस�ा�त �ितपादन भएका छन् । यो 
कुरा एक �थािपत �याियक मा�यता बिनसकेको छ ।
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भनी Wunderlich को िववादमा अमे�रक� सव��च 
अदालतले �या�या गरकेो दिेख�छ ।2 व�ततुः �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ ले सरकारलाई 
केही तजिबजी अिधकार �दान गरकेो भएपिन यो 
अिधकारको �योग गदा� िववेकपूण� तवरबाट ग�रन ु
अिनवाय� देिख�छ । “कानूनको शासनमा तजिबजी 
अिधकारलाई सम�याियक, िन�प� र स�तुिलत 
ढङ्गले �योग गनु�पन� र �य�तो गरकेो देिखनु पन� 
ह��छ । य�तो �यव�था अिधकार �योगकता�को मनोगत 
�या�या वा िनजी �वाथ�को स�तुि�को लािग नभएको 
ह�ँदा यो कानूनी �यव�थाको �योगमा तािक� क आधार 
र कारण अ�तरिनिहत ह�नु वा�छनीय मािन�छ” 
भनी यस अदालतबाट रिव �ताप राणाको म�ुामा3 
�या�यासमेत भएको छ । सशुासन (�यव�थापन तथा 
स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोिजम पिन 
यस �कारको िनण�य गदा� स�बि�धत पदािधकारीले 
गरकेो िनण�य कुन-कुन कुरामा आधा�रत छ र �य�तो 
िनण�य िकन गनु�  परकेो हो सोको �प� आधार र कारण 
खलुाई िनण�य गनु�पन� ह��छ ।

2 United States V. Wunderlich, 342 US 98 (1951) 
को िववादमा �यायाधीश Douglas र Reed ले अिनयि��त 
�ववीवेक�य अिधकारका स�ब�धमा आ�नो धारणा यसरी 
�य� गरकेा छन् : "Law has reached its finest 
moments when it has freed man from the unlimited 
discretion of some ruler, some civil or military 
official, some bureaucrat. Where discretion is 
absolute, man has always suffered. At times, it 
has been his property that has been invaded; at 
times, his privacy; at times, his privacy; at times, 
his liberty of movement; at times, his freedom of 
thought; at times, his life. Absolute discretion is a 
ruthless master. It is more destructive of freedom 
than any of man's other inventions."

3 िनवेदक �हरी व�र� उपरी�क रिव�ताप राणासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को सिचवालयसमेत, नेकाप 
२०७०, िन.नं.९०३२, प.ृ९०६

५. �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� कुरा 
केवल सरकारको इ�छा वा “आफूखसुी” (Pleasure) 
को िवषय मा�ै होइन । सरकारले आ�नो “Pleasure” 
को अिधकार �योग गदा� पिन �वे�छाचारी तवरबाट गन� 
स�दनै । यस स�ब�धमा राजेश राजकिण�कारको म�ुाका 
स�दभ�मा यस अदालतबाट �या�या भई िस�ा�त कायम 
भएको छ ।4 बढुवाको कुरा स�भािवत उ�मेदवारह�को 
हक र वैध अपे�ा (Legitimate Expectation) को 
िवषय पिन हो । यसका अित�र� िनयिु�को िवषयलाई 
सशुासन (Good Governance), कानूनको शासन 
(Rule of Law), उ�रदायी र सीिमत सरकार 
(Accountable and Limited Government) 
स�ब�धी अवधारणाको सापे�तामा पिन हे�रनपुद�छ । 
सरकारका �शासिनक िनण�यउपर �याियक परी�ण 
गन�मा िनरङ्कुश र अधीनायकवादी शासन �यव�थामा 
मा� ब�देज लगाइएको ह��छ । लोकताि��क शासन 
�यव�थामा �यस �कारको ब�देजको अव�था क�पना 
गन� पिन सिकँदैन । य�ता िवषयह� समेत स�बोधन 
होस् भ�ने अिभ�ायले �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ४१ मा िनयिु�का आधारह� उ�लेख भएका 
ह�न् । �हरी सगंठनमा “यो�य” मा� नभएर “यो�यतम्” 
�यि�बाट नेत�ृव �दान ह�न सकोस् भ�ने उ�े�य उ� 
िनयमावलीमा अ�तरिनिहत रहेको छ । िनयिु� गन� 
पाउने सरकारको अिधकार कुनै सीमा-ब�देजरिहत 
पूण�-अिधकार (Absolute right) वा कुनै �� नै 

4 राजेश राजकिण�कार िव. मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत, 
नेकाप २०६१, िन.नं.७४२३, प.ृ१००१ । यस िववादका 
स�दभ�मा "आफूखसुीको िस�ा�त (Doctrine of Pleasure) 
आफूखसुी जे मन ला�यो सो गन� सिक�छ भ�ने प�कै 

 होइन । तर आफूखसुी कसरी र कुन�पमा �योग भएको 
छ, �यो ठोस र व�तुिन��पमा पिु� पिन ह�नपुद�छ । यिद 
�वे�छाचारी, िनरङ्कुश एवम् आ�मिन��पमा खुसीको �योग 
गरी कसैलाई ग�भीर�पमा िसकार वा पीिडत बनाएको छ भने 
�यस ि�थितमा आफूखसुीको िस�ा�त लगाू नह�ने" भनी यस 
अदालतबाट िस�ा�त कायम भएको छ । 
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उठाउन नपाउने पूण�-उ�मिु� (Absolute privilege 
वा immunity) को िवषय होइन । िनण�यले कानूनी 
मा�यता �ा� गन�का लािग िविध र �ि�याको पालना 
ग�रएको तथा �यायोिचत प�रणाम सिुनि�त ग�रएको 
देिखन ु वा�छनीय ह��छ । यस �कारका िविधस�मत 
मा�यता र स�बि�धत उ�मेदवारको वैध अपे�ाका 
कुराह�लाई नजरअ�दाज गररे भएको िनण�यले वैधता 
�ा� गन� स�दैन ।

६. सरकारको (काय�पािलकाको) �शासक�य 
काम कारवाहीको कानूनी वैधताको परी�ण 
�यायपािलकाबाट ह��छ । सरकारले गरेको �शासिनक 
काम कारवाही वा िनण�यको परी�ण अदालतबाट ह��छ 
भ�ने कुरा आधिुनक लोकताि��क शासन �यव�था 
अपनाएका जनुसकैु मलुकुको �याय �णालीमा 
आ�मसात् ग�रएको �थािपत मा�यता हो । हा�ो 
आ�नै �याय �णालीमा पिन सरकारले गरकेो �हरी 
अिधकृतह�को िनयिु� वा बढुवा5 तथा स�वाको6 

5 िनवेदक �हरी व�र� उपरी�क रिव�ताप राणासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को सिचवालयसमेत (नेकाप 
२०७०, िन.नं.९०३२, प.ृ८९३) लाई एउटा उदाहरणको 
�पमा िलन सिक�छ । ियनै प� - िवप� नवराज िसलवाल तथा 
जयबहादरु च�दसमेतलाई �हरी नायब महािनरी�क पदमा 
बढुवा गरकेो िवषयसमेतलाई िलएर परकेो उ� िनवेदनका 
स�दभ�मा यस अदालतबाट िवशद ्�या�या भएको छ । यसैगरी 
िनवेदक यादव अिधकारी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
सिचवालयसमेत (नेकाप २०७१, पसु, अंक ९, िन.नं.९२४८) 
तथा िनवेदक िदनकर शमशेर ज.ब.रा. िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को सिचवालयसमेत (०६८-WO-०४६४, आदेश 
िमित २०६९।४।१५) समेतका अ�य कितपय िववादका 
स�दभ�मा सरकारले गरकेो �हरी अिधकृतको बढुवा स�ब�धमा 
उठेका ��ह�को यस अदालतबाट �याियक िन�पण ग�रएका 
छन् ।

6 अ�यतुकृ�ण खरले िव. मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत, नेकाप 
२०५५, अकं ११, िन.नं.६६२३, प.ृ६१९ । यस िववादका 
स�दभ�मा अका� �यि�लाई बढुवा गन� आव�यक परकेो भ�ने 
आधारमा िनवेदकलाई समान �तरको "�मखु अिधकृत" पदमा 

वैधता स�ब�धमा �याियक परी�ण ग�रएका ��ा�तह� 
छन् । कानून�ारा िनधा��रत सत� र �ि�या �ितकूल 
भएका सरकारका िनण�य �वभावत: �याियक परी�ण र 
िन�पणको िवषय ब�दछन् । िविध र �ि�याका �ि�ले 
�िुटपूण� देिखएका सरकारका काम-कारवाही तथा 
िनण�य उपर �याियक उपचार �दान गनु�  यस अदालतको 
िनयिमत तथा सामा�य काय�-�णालीअ�तग�तको िवषय 
हो । यसलाई अदालतको अिधकारको िवषय मा� 
नभएर संवैधािनक िज�मेवारी र कत��यको �पमा समेत 
हे�रन ु पद�छ । अ�यतुकृ�ण खरलेको �रट िनवेदनका 
स�दभ�मा यस अदालतबाट “�हरी महािनरी�कको 
पदमा िनयुि�को िनण�य गदा� हचुवा, मनोमानी र 
राजनीितक उ�े�य पूित�को लािग ग�र�छ भन े �यो 
िनण�य बद ्िनयतपूण� र कानूनी रा�यको अवधारणा 
�ितकूल ह��छ” भनी िस�ा�तसमेत कायम भएको 
छ ।7 खासगरी यस �कारका िनण�यह�को �याियक 
परी�ण “illegality, irrationality, proportionality 
and procedural impropriety” का आधारमा गन� 
सिक�छ भ�ने िविधशा�ीह�को मत रही आएको 
छ ।8 तसथ� िनयिु�को िनण�य गन� अिधकार पाएको 
िनकाय (नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्) ले �योग गरकेो 
�विववेक वा बिु�म�ा र िनण�यको अ�तय�मा �वेश गरी 
अदालतबाट यो�यताको परी�ण गनु�ह�दैँन, �यसो गदा� 
सरकारको काय��े�मा ह�त�ेप ह�न जा�छ भनी िव�ान्  
सह�यायािधव�ाले गनु�भएको तक�  र बहस िजिकर 
मनािसब देिखन आएन ।

७. अब िनयिु�का लािग तोिकएको 
यो�यतास�ब�धमा िवचार गदा� �हरी िनयमावली, 

सरकारले गरकेो स�वालाई कानूनस�मत र िववेकपूण� भ�न 
निम�ने भनी �या�या गद� �याियक उपचार �दान ग�रएको 
देिख�छ । 

7 ऐ.ऐ. अ�यकृु�ण खरले िव. मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत
8 Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative 

Law, Lawman (India) Pvt. Ltd., Reprint 1996, 
Pg.721



2235

२०७१ को िनयम ४१ मा जे�तालाई पिहलो सत�को 
�पमा उ�लेख ग�रएको देिखन आउदछ । यो “जे�ता” 
भ�ने श�दलाई “व�र�ता” भ�ने अथ�मा पिन ब�ुन ुपन� 
ह��छ । उपल�ध स�भा�य उ�मेदवारह� म�ये को जे� 
वा व�र� हो भ�ने कुरा अिभलेखबाट सहज�पमा 
यिकन गन� सिकने कुरा हो । �थािपत त�यबाट नै 
��ट देिखने व�र�ताको िन�पण गन� अ�य आधार, 
कारण वा तक� को सहारा िलई रहन ुपन� आव�यकता 
रहदैँन । �हरी महािनरी�क पदमा िनयिु�का लािग 
जे�ता वा व�र�ताको खास मह�व रह�छ । पदीय 
सोपानको िस�ा�त (Doctrine of Hierarchy), 
िनय��ण �णाली (Chain of Command) ज�ता 
कुराको यिु�य�ु �यव�थापनको लािग पिन सरु�ा 
िनकायह�को उ�च पदमा िनयिु� गदा� जे�ता 
(व�र�ता) लाई �ाथिमकताका साथ मह�व िदनपुन� 
ह��छ । जे�ता वा व�र�तालाई कुनै उिचत, पया�� र 
मनािसब कारणको अभावमा अवमू�यन ग�रयो भने 
प�रणामतः �वे�छाचा�रता (Arbitrariness) ले ��य 
पाउने र सरु�ा िनकायको जनशि� �यव�थापनमा 
अनपेि�त र अवाि�छत �भाव बढने स�भावना 
रह�छ । व�र�तालाई �थान िदन ु �हरी संगठनको 
Chain of Command कायम रा�न पिन आव�यक 
ह��छ । �यसैले “उिचत, पया�� र मनािसब कारण” 
नभएस�म जे�ता वा व�र�ता िमिचने गरी िनयिु� 
गन� ह�दँैन भ�ने अिभ�ायले िनयम ४१ मा जे�तालाई 
पिहलो मह�वपूण� आधारको �पमा उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ ।

८. भारतीय कानून र �योग-ि�थिततफ�  
�ि�गत गदा� जे�ता वा व�र�तालाई खास मह�व िदइने 
ग�रएको देिखन आउदँछ । The Indian Police 
Service (Regulation of Seniority) Rules, 
१९८८ को िनयम ५ मा �हरी अिधकृतह�को जे�ता 
वा व�र�ता यिकन गरी यसलाई मा�यता िदनपुन� 

�ावधान रहेको देिख�छ । समान�पमा यो�य �हरी 
अिधकृतह� रहेको अव�थामा व�र�लाई बढुवा 
िदन ु पन� �याियक मा�यता भारतमा �चलनमा रहेको 
छ । भारतमा पिन िनयिु�स�ब�धी यस �कारका 
िववादह�ले अदालतमा �वेश पाएका छन र अदालतले 
िनयिु�को वैधता परी�ण गरकेो छ ।9 शा�तराम 
शमा�को िववादमा10 भारतीय सव��च अदालतले �हरी 
सेवामा बढुवा गदा� उ�मेदवारह� काय��मतामा समान 
ि�थितमा रहेकोमा व�र�ताका आधारमा बढुवा गनु�पन�, 
अ�यथा संिवधानको धारा १४ र १६ अनसुारको 
मौिलक हक हनन ह�न जा�छ भनी �या�या गरकेोसमेत 
पाइ�छ । बढुवा �ि�यामा देखा परकेा अिनयिमततालाई 
िव�ेषण गद� Panjab State Electricity Board को 
िववादमा11 समेत भारतीय सव��च अदालतले �य�तो 
काम कारवाहीबाट मौिलक हकको उ�लङ्घन ह�ने कुरा 
औ�ंयाएको देिख�छ । यस �ि�ले हेदा�समेत जे�ता वा 
व�र�तालाई उपे�ा गनु�  मनािसब दिेखदैँन ।

९. मािथ उ�ृत �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम ४१ मा जे�ताबाहेक अ�य ५ वटा यो�यता 
तोिकएका दिेख�छन् । �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गदा� जे�तासिहतको यो�यता (Seniority-Cum-
Merit) को मा�यतालाई आ�मसात् गरी बनेको उ� 
िनयम ४१ ले तोकेका अ�य यो�यताको समेत व�तगुत 
आधारमा मू�याङ्कन ग�रन ुअिनवाय� देिख�छ । यसरी 

9 Vijayadevaraj and Ors Vs. G.V.Rao and Ors 
(1982) Karnataka High Court; Dinakar Vs. 
Government of Karnataka and Ors (1982); Union 
of India and Ors Vs. Dinakar, I.P.S. and Ors 
(2004) लाई यस कुराको उदाहरणको �पमा िलन सिक�छ ।

10 Sant Ram Vs. State of Rajesthan and Others, 
Opinion: Justive V. Ramaswami; Date of 
Judgement: 07.08.1967

11 Panjab State Electricity Board, Patiala and Others 
Vs. Ravinder Kumar Sharma & Others, Opinion of 
Justice B.C. Ray, Date of Judgement: 27.10.1986
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मू�याङ्कन ग�रने त�रका वा आधार िविवध �कारका 
ह�न स�दछन् । �यसम�ये �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम ३१ बमोिजम ग�रएको काय�स�पादन 
मू�याङ्कनलाई एक मह�वपूण� आधार (Indicator) 
को �पमा िलइन ु पद�छ । �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम ४१ ले अ�य तहका �हरीको बढुवा गन� 
स�ब�धमा तोकेका �ि�या र मापद�डभ�दा केही 
फरक प�ित महािनरी�कको स�ब�धमा िनधा�रण 
गरकेो देिखदँा अ�य तहमा बढुवा गदा� िविवध शीष�कमा 
तोिकएबमोिजमको अङ्क-भार महािनरी�कको पदमा 
बढुवाका �ममा गणना ग�रन ुपन� अव�था देिखदैँन । तर 
यसको ता�पय� काय�-स�पादन-�तर सूचकको �पमा 
रहने काय�-स�पादन मू�याङ्कनलाई अनदखेा गन� 
सिक�छ भ�ने पिन होइन । कानून�ारा िनमा�ण ग�रएको 
संय��बाट भएको काय�-स�पादन मू�याङ्कनलाई एक 
मह�वपूण� आधारको �पमा �हण गनु�  कानूनको मया�दा, 
�ि�यागत �व�छता र िनण�यमा िन�प�ता कायम 
रा�ने �ि�ले वा�छनीय दिेख�छ । यसलाई अनदेखा 
गररे िनण�यकता�को आ�मगत स�तिु�लाई मा�यता 
िदइयो भने �वे�छाचा�रताले ��य पाउने अव�था 
रह�छ । �वे�छाचा�रताको अव�था �याियक �ि�ले 
�वीकाय� ह�दैँन । �यसैले �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा गदा� स�भािवत उ�मेदवारको जे�ता वा व�र�ता 
र काय�-स�पादन मू�याङ्कनको अव�थातफ�  समिुचत 
�ि� िदन ुअिनवाय� देिख�छ ।

१०. मािथ उ�लेख ग�रएका कुराह�को 
प�ृभूिममा ��ततु िववादसगँ स�बि�धत िनयिु�को 
ि�थित, अपनाइएको �ि�या र छनौटको आधार 
स�ब�धमा िवचार गदा� नेपाल सरकार, गहृ म��ालयका 
सिचवले िमित २०७३/११/१ मा “�हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१ बमोिजम �हरी नायब 
महािनरी�क �ी जयबहादुर च�दलाई २०७३/११/३ 
गतेदेिख लागू ह�ने गरी �हरी महािनरी�क पदमा 

बढुवा गन� िनण�यका लािग म.ंप.मा ��ताव ��तुत 
गन� िनण�याथ� पेस गरकेो छु” भनी िट�पणी पेस गरकेो, 
िवभागीय म��ीबाट सो िट�पणी सोही िमितमा “सदर” 
स�म भएको पाइयो । यसपिछ गहृ म��ालयबाट 
सोही िदन मि��प�रषद ्मा ��ताव पेस भएको तथा 
मि��प�रषद ्बाट सोही िदन िनण�यसमेत भएको 
देिखयो । �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
४१क. मा “िनयम ४१ को अधीनमा रही ��ताव 
तयार गनु�पद�छ” भनी ग�रएको �यव�थाको पालना 
गरी ��ताव तयार गरकेो पाइएन । सो ��तावमा 
िनयम ४१ मा उ�लेख भएअनसुारका यो�यता 
स�ब�धमा कुनै त�यगत िववरण खलुाइएको देिखएन । 
मि��प�रषदले् िनण�य गदा� “�हरी महािनरी�क पदमा 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ बमोिजम 
िमित २०७३/११/०३ देिख लागू ह�न े गरी �हरी 
नायब महािनरी�क �ी जयबहादुर च�दलाई बढुवा 
गन�” भ�नेस�मको �यहोरा उ�लेख गरी िनण�य गरकेो 
पाइयो ।

११. यस�कार िववािदत िनण�य गदा� �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ मा उ�लेख 
भएका कुनै पिन आधार खलुाइएको देिखदँैन । 
िनयिु�का लािग आव�यक यो�यतास�ब�धी कुनै 
पिन �यहोरा सम�त िनण�य �ि�यामा उ�लेख नै 
नग�रएको अव�था ह�दँा िनयिु�स�ब�धी यो�यताका 
आधार पया��, अपया�� अथवा मनािसब, बेमनािसब 
के िथयो भनी िवचार गन� अव�था नै दिेखन आएन । 
िनयिु�को िनण�य गदा� स�भा�य उ�मेदवारह� यिकन 
गरी सबै उ�मेदवारह�को यो�यतास�ब�धी त�यगत 
आधार र कारण खलुाउन अिनवाय� िथयो, तर �यसो 
गरकेो देिखएन । यसरी ग�रएको िनयिु�बाट िविध र 
�ि�याको उ�लङ्घन ह�न जा�छ र �य�ता िनण�यले 
�याियक वैधता �ा� गन� स�दैनन् भनी रमेश कुमार 
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महज�नको िववाद12 लगायत अ�य कितपय िववादका 
स�दभ�मा यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको छ । यस �ि�बाट हेदा� िववािदत िनयिु�स�ब�धी 
िमित २०७३/११/१ को िनण�य �थम �ि� (Prima-
facie) मा नै �िुटपूण� र कानून �ितकूल देिखयो ।

१२. उपल�ध स�भािवत उ�मेदवारका �ि�ले 
हेदा� िनयम ४१ ले �हरी अित�र� महािनरी�कह� 
नभएको अव�थामा “�हरी नायब महािनरी�कह� 
म�येबाट” महािनरी�क पदमा बढुवा गन� �यव�था 
गरकेो देिख�छ । िमिसल संल�न कागजातबाट २२/२३ 
जना �हरी नायब महािनरी�कह� पदमा बहाल रहेको 
देिखयो । िनजह� म�ये पिन िमित २०६९/९/४ मा �.
ना.म.िन. पदमा बढुवा िनयिु� भएका �यि�ह� �मश: 
नवराज िसलवाल, �काश अया�ल, जयबहादरु च�द र 
बमबहादरु भ�डारी िनकटतम् �ित���ी उ�मेदवारको 
�पमा रहेको पाइयो । िनजह� म�ये पिहलो, दो�ो र 
चौथो व�रयता�मका �यि�का स�ब�धमा कुनै पिन 
कुरा उ�लेख नै नगरी (मान� नेपाल �हरीमा केवल 
एक जना मा� �हरी नायब महािनरी�क रहेको ज�तो 
�ितत ह�ने गरी) जयबहादरु च�दको नाम मा� उ�लेख 
गनु�  आफँँैमा Pick and Choose को अनौठो नमनुा 
बनेको छ । य�तो �वे�छाचारी छनौट गन� कानूनले 
अनमुित िददँैन । यस �कारको अपारदश� िनण�यबाट 
अ�य व�र� �हरी अिधकृतह�को वैध अपे�ामा 
अनिुचत असर परकेो देिख�छ । व�र�ताको आधारमा 
पिहलो �ाथिमकता�ममा रहेका नवराज िसलवाललाई 
छाडेर ते�ो �मका जयबहादरु च�दलाई िकन बढुवा 
गन� िनण�य गनु�  परकेो हो भ�ने कुरा सरकारको 

12 "अिनयिमत िनयिु�मा नातावाद र कृपावाद (Favoritism 
and Nepotism) ह��छ" भनी िनवेदक रमेश कुमार महज�न 
िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसमेत (सव��च 
अदालतबाट �कािशत रा��सेवकस�ब�धी केही मह�वपूण� 
निजरह� २०६३, भाग ९-ख, प.ृ३८६) मा �कािशत 
िस�ा�तसमेत यस स�दभ�मा मननयो�य छ ।

िनण�यलगायत िवप�ीह�को िलिखत जवाफसमेतबाट 
ख�ुन आएको पाइएन । प�रणामत: ��येक पदको 
बढुवामा िवप�ीम�येका जयबहादरु च�दभ�दा अगािड 
रहेका अथा�त्  व�र� �ममा रहेका �रट िनवेदक नवराज 
िसलवालउपर अनिुचत भेदभाव ह�न पगेुको देिखयो । 
व�र�ताको पिहलो �ममा रहेका �यि�उपर समानताको 
�यवहार भएको पाइएन । जे�ता वा व�र�तालाई यसरी 
उपे�ा ग�रएकोबाट अनिुचत र अ�यायपूण� �यवहार 
ग�रएको भ�ने देिख�छ ।

१३. �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� 
स�ब�धमा जे�ता वा व�र�तालाई हेनु�पन� �ावधान 
सािबकको �हरी िनयमावली, २०४९ मा रहेको 
देिखदँनै । तथािप, नेपाल �हरीको महािनरी�क 
पदमा िनयिु� गदा� सामा�यतया व�र�तम् (पिहलो 
व�रयता�ममा रहेको) �यि�लाई नै िनय�ु गन� �चलन 
रही आएको देिख�छ । ते�ो व�रयता�मका �यि�लाई 
छनौट गरी िनय�ु ग�रएको िवगतको कुनै उदाहरण 
देिखएन । यसरी िनयिु�का लािग कारवाही �ि�या 
अगािड बढाउदँा स�भािवत उ�मेदवारह�को नाम-
नामेसी समेत पेस भई िवचार ग�रने �चलन िवगतमा 
रहेको दिेख�छ । यो त�य �ी कुवेरिसंह राना र �ी 
उपे��का�त अया�ललाई �हरी महािनरी�क पदमा 
िनयिु� गदा�का िनण�य फायलह�को अ�ययनबाट 
देिखन आएको छ । िनण�याथ� पेस गदा� िनयिु� 
पाउने उ�मेदवारभ�दा किन�को नाम-नामेसी समेत 
पेस ग�रने �चलन रही आएकोमा ��ततु िववादको 
स�दभ�मा हेदा� िनयिु� िदने भिनएका �यि� भ�दा 
व�र� �हरी अिधकृतह�को नामस�म पिन उ�लेख 
नगरी एकल �यि�को नाम मा� िनण�याथ� ��ततु गरकेो 
पाइयो । यस �ममा �हरी िनयमावली, २०७१ को 
दफा २१ बमोिजम िनधा�रण ग�रने यो�यता�मलाई 
समेत अथ�पूण��पमा हे�रन ुपन� िथयो । िनयमावलीमा 
जे�तालाई एउटा मह�वपूण� यो�यताको �पमा उ�लेख 
ग�रएको अव�थामा अिहले आएर कुनै “उिचत, पया�� र 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, चैत

2238

मनािसब कारण” को अभाव रहेको ि�थितमा जे�तालाई 
प�छाई अ�यथा िनण�य गनु�  सव�था अनिुचत देिख�छ । 
यसबाट उि�लिखत काय�मा �ि�यागत�पमा �व�छता 
अपनाएको रहेछ भनी मा�न िमलेन ।

१४. िदनकर शमशेर ज.ब.रा. को िनवेदनका 
स�दभ�मा “�प� आधार बेगर व�र�लाई किन� एवम् 
किन�लाई व�र� पदमा �पा�त�रत गनु�  �वीकाय� र 
वा�छनीय ह�दँैन, �यसो गदा� �हरी बलमा नकारा�मक 
�भाव पन� कुरा िनि�त छ । मनपरी वा �वे�छाचारी 
ढंगले बढुवा गन� िनयमले �विववेकािधकार �दान 
गरकेो भनी अथ� गन� िम�ने देिखदनै” भनी यस 
अदालतबाट �या�या भएको देिख�छ ।13 यसैगरी 
यादव अिधकारीको �रट िनवेदनका िसलशीलामा यस 
अदालतबाट “जुन िनण�यले Merit लाई नै मा�यता 
िददैँन, �यो िनण�य �यायपूण� भएको भनी अदालत 
चुप ला�ने हो भने सगंठनको मनोबल �यि�परक 
मा� हो भ�नु पन� ह��छ”, “िनयम म आफँैले नै 
बनाउने अिधकार रा�दछु, �यसैले कसैले छानिबन 
नगनु� भ�नु �याय र सद ्िववेकलाई प�र�याग गनु� 
हो । �य�तो अव�थामा सरकारले आ�नो औिच�य 
समा� गरकेो भ�नु पन�” भनी �या�या भएको 
छ ।14 उि�लिखत �या�याको �ि�ले हेदा�समेत बढुवा 
�ि�यामा व�र�ता र काय��मतालाई िवशेष मह�वका 
साथ हे�रन ुआव�यक देिख�छ । नेपालको सिंवधानको 
धारा १२८ को उपधारा (४) मा सव��च अदालतले 
गरकेा सिंवधान र कानूनको �या�या वा �ितपादन 
गरकेो िस�ा�त सबैले पालन गनु�पन�छ भनी उ�लेख 
भएको छ । यस अदालतबाट िविभ�न िववादका 
स�दभ�मा ग�रएको �या�या र �ितपािदत िस�ा�तलाई 

13 िनवेदक िदनकर शमशेर ज.ब.रा. िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को सिचवालयसमेत, ०६८-WO-०४६४, आदेश 
िमित २०६९।४।१५

14 िनवेदक यादव अिधकारी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
सिचवालयसमेत (नेकाप २०७१, पसु, अंक ९, िन.नं.९२४८)

बेवा�ता ग�रएमा कानूनी रा�यको अवधारणालाई 
साकार पान� मा�यतालाई आ�मसात् गरी जारी भएको 
नेपालको संिवधानको मूलभतु भावना, मा�यता र 
आदश��ित काया��वयनको �ारि�भक चरणमा नै 
अवमू�यन र कुठाराघात गरकेो ह�न जा�छ । यसलाई 
वाि�छत कुरा मा�न सिकँदैन ।

१५. �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा 
गदा� �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ मा 
उि�लिखत जे�ताबाहेकका काय�स�पादनस�ब�धी 
अ�य ५ वटा यो�यतातफ�  समेत �ि�गत गनु�  आव�यक 
र अिनवाय� छ । उ� िनयममा “काय�कुशलता, 
काय��मता, उ�रदािय�व बहन गन� स�ने �मता, नेत�ृव 
�दान गन� स�ने कुशलता तथा आफूभ�दा मिुनको 
�हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन� स�ने साम�य�” 
समेतका कुराह�लाई यो�यताको �पमा तोिकएको 
देिख�छ । उि�लिखत यो�यता कुनै उ�मेदवारमा छ वा 
छैन भ�ने कुराको िनधा�रण प�ितगत तवरबाट ग�रन ु
पद�छ । िनण�य गदा�को अव�थामा िनण�यकता�को �ची 
वा िनिहताथ� पूरा गन� अवसरको �पमा उि�लिखत ५ 
�कारका यो�यताको मू�याङ्कन गरी िनधा�रण गन� कुरा 
िनण�यमा �व�छता कायम रा�ने �ि�ले स�देहा�पद 
ब�दछन । �यसैले पिन िनण�य �ि�या �ार�भ ह�नभु�दा 
पिहले नै प�ितगत तवरबाट मू�याङ्कन गन� �ि�या 
अपनाउने ग�रएको देिख�छ । िनण�य गदा�को अव�थामा 
भने उपल�ध व�तगुत त�यका आधारमा तािक� क 
िन�कष�स�म िनकािलने हो । यस स�दभ�मा हेदा� �हरी 
िनयमावलीको िनयम ३१ मा मू�याङ्कनको प�ित र 
�ि�या तोिकएको दिेखयो । वािष�क�पमा ग�रने काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराममा उ�लेख ग�रने �यहोरा 
हेदा�  िनयम ४१ मा उ�लेख ग�रएबमोिजमका उपयु�� 
५ �कारका यो�यता स�ब�धमा पिन सपुरीवे�क, 
पनुरावलोकनकता� र पनुरावलोकन सिमितबाट कुनै 
न कुनै�पमा मू�याङ्कन ग�रने ग�रएको अव�था 
देिख�छ । यसरी ग�रने काय�-स�पादन मू�याङ्कनबाहेक 
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अ�य कुनै �कारबाट मू�याङ्कन गन� प�ित 
िनमा�ण ग�रएको (�चलन रहेको) देिखन आएन । 
यस अव�थामा स�भा�य उ�मेदवारह�को काय�-
स�पादन मू�याङ्कनमा उ�लेख ग�रएका कुरालाई 
मू�याङ्कनको त�यगत वा व�तगुत आधारको �पमा 
�हण गनु�  तक� पूण� देिखन आउदँछ । यस �सङ्गमा 
उ�मेदवारह�को मू�याङ्कन ि�थित हेदा�  �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ३१ बमोिजम भएको 
आ.व. २०६९/०७० देिख २०७२/२०७३ स�म ४ 
वष�को काय�स�पादन मू�याङ्कनमा कूल औषत अंक 
सबैभ�दा बढी नवराज िसलवालले, दो�ोमा �काश 
अया�लले, ते�ोमा बमबहादरु भ�डारीले, र चौथोमा 
जयबहादरु च�दले �ा� गरकेो त�य सरकारको स�ब� 
िनकायबाट िववादको सनुवुाइको �ममा उपल�ध 
गराइएको काय�-स�पादन मू�याङ्कन फारामको 
स�कल�ितबाट देिखन आयो । मािथ उ�लेख ग�रएका 
त�य र िववेिचत आधार एवम् कारणबाट जे�ता 
(व�र�ता) एवम काय�-स�पादन मू�याङ्कनका �ि�ले 
�रट िनवेदक नवराज िसलवाल िवप�ी जयबहादरु 
च�दभ�दा अ�-�थानमा रहेको त�यसमेत �मािणत 
भएको देिखयो ।

१६. अ�य तहका �हरीह�को बढुवा गदा� 
अपनाइने �ि�याअनसुार िविवध शीष�कको �ा�ाङ्क 
जोडेर वा गणना गरेर �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा ग�रदँैन भ�ने �सगँ मािथ उ�लेख भइसकेको 
छ । अ�य तहको बढुवा र महािनरी�क पदको बढुवा 
�ि�यामा केही िभ�नता अव�य छन् । तर यसको 
ता�पय� महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� काय�स�पादन 
मू�याङ्कनको सा�दिभ�कता नै रहदँैन भ�ने पिन 
होइन । बढुवा, विृ�-िवकास वा अ�य य�तै 
�योजनका लािग कुनै सरोकार र �योजन नै नरहने 
हो भने काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम भ�ररहन ु
पन� आव�यकता पिन रहने िथएन । वािष�क�पमा 

ग�रने काय�स�पादन मू�याङ्कनबाहेक अ�य 
कुनै पिन मा�यमबाट �हरी अिधकृतह�को काय� 
स�पादनको �तर मू�याङ्कन गन� ग�रएको त�य 
िमिसल कागजातबाट देिखन आएन । यस अव�थामा 
�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� जे�ता र काय� 
स�पादन मू�याङ्कनलाई म�ुय िनणा�यक आधार 
(Main Indicators) को �पमा �हण गनु�  आव�यक र 
मनािसब देिख�छ ।

१७. नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् बाट 
िमित २०७३/११/१ मा भएको िववािदत िनण�य हेदा� 
सो िनण�यस�ब�धी सम�त �ि�यामा काय�-स�पादन 
मू�याङ्कनका प�मा कुनै �ि� िदइएको पाइएन । जे�ता 
वा व�र�ता स�ब�धमा पिन कुनै कुरा उ�लेख गरकेो 
देिखएन । उि�लिखत दवुै प�मा स�पूण��पमा अ�देखा 
गरकेो पाइयो । यसलाई कानून अनकूुल र उिचत मा�न 
सिकँदैन । काय�-स�पादन मू�याङ्कनमा पिहलो अथा�त्  
सबैभ�दा बढी अंक �ा� गरकेा र व�र�ताको �ममा 
समेत अ�-�थानमा रहेका �यि�लाई छाडेर व�र�ताको 
�ममा ते�ो र काय�-स�पादन मू�याङ्कनको 
आधारमा चौथो �ममा रहेका �यि�लाई बढुवा 
गनु�बाट िनण�यकता�को �वे�छाचा�रता �मािणत भएको 
देिख�छ । यस अित�र� शैि�क यो�यता, तािलमसमेत 
जयबहादरु च�दको तलुनामा नवराज िसलवालकै 
मािथ�लो �तरको अथा�त् बढी यो�यता दिेखएको छ । 
�ा� परु�कार, िवभूषण, �संसा आिदका �ि�ले समेत 
तलुना�मक�पमा नवराज िसलवालकै बढी रहेको 
कुरा पेस ह�न आएको िववरणबाट देिखन आयो । यी 
कुराह�लाई काय�स�पादन-�तर-सूचक (Indicator) 
को �पमा हेनु�पन� ह��छ । िनवेदक नवराज िसलवालमा 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम २९ अनसुारको 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न नपाउने कुनै 
पिन अयो�यता रहेको त�य कही ँकतैबाट ख�ुन आएको 
पाइएन । िनजलाई �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� 
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नह�ने कुनै पिन कारण यस अदालतमा पेस ह�न आएका 
बढुवा / िनयिु�स�ब�धी फायलह�मा उ�लेख भएको 
देिखदँैन । िवप�ीह�बाट ��ततु ग�रएका िलिखत 
जवाफह�बाट समेत िनज नवराज िसलवाललाई बढुवा 
गन� नह�ने वा गन� नपन� कारण खलुाइएको पाइएन । यस 
अव�थामा िनज नवराज िसलवाललाई बढुवा निदई 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम २१ बमोिजमको 
यो�यता�मसमेतका �ि�ले पिछ�लो व�रयता�ममा 
रहेका तथा काय��मता मू�याङ्कनसमेतका �ि�ले 
पिछ�लो �ममा रहेका �यि� जयबहादरु च�दलाई 
बढुवा गन� गरी भएको मि��प�रषदक्ो िनण�य �िुटपूण� र 
कानून �ितकूल देिखन आयो ।

१८. ��ततु �सङ्गमा सरु�ा िनकायको 
िनय��ण कडी (Chain of Command) को प� पिन 
मह�वपूण� र संवेदनशील देिख�छ । सरु�ा िनकायका 
पदह�मा बढुवा गदा�, िनयिु� गदा� वा कुनै �कारको 
सरु�ा िज�मेवारी �दान गदा� Chain of Command 
को ि�थित कायम रहने, यसमा कुनै �कारको गडबड 
पैदा नह�नेतफ�  सचे� रहन ु पन� मा�यता आम �पमा 
�चलनमा रहेको पाइ�छ । यो Chain of Command 
कायम गन� एउटा मह�वपूण� �णालीको �पमा 
व�र�ताको आधारमा अवसर िदने तथा िज�मेवारी वा 
जवाफदेिहता वहन गराउने कुरालाई िलने ग�र�छ । यो 
�थािपत मा�यता �ितकूल सरु�ा अिधकारीह�को 
अ�यथा पजनी ग�रयो भने रा�यको सरु�ा �यव�थापन 
खलबिलने स�भावना रह�छ, सरु�ा �यव�थापन 
�भावकारी ह�न स�दैन । सरु�ा �यव�थापन द�ु�त 
र �भावकारी कायम रा�न ुर �यस �कारको अव�था 
िव�मान छ भ�ने िव�ास र भरोसा आम नाग�रकमा 
िदलाउन ु रा�यको कत��य हो । �हरी संगठनको 
जनशि� �यव�थापन गदा� अ�यथा कुनै उिचत, 
पया�� र मनािसब कारण िव�मान नरहेको ि�थितमा 
व�र�तालाई उपे�ा ग�रयो भने यसबाट Chain of 

Command मा असर पन� स�दछ भ�ने प�मा पिन 
पया�� �ि� िदन ुवा�छनीय दिेख�छ ।

१९. �रट िनवेदकको वैध अपे�ा (Legitimate 
expectation) अक� मह�वपूण� प� हो । लोकताि��क 
शासन �यव�थामा कानूनले तोकेका सत� र मापद�डको 
अधीनमा रही साव�जिनक जवाफदेिहताको कुनै पिन 
पद �ा� गन� हक नाग�रकमा रहेको ह��छ । �यि�को 
चाहना, �मता र यो�यताका आधारमा कुन पद 
कसले �ा� गद�छ भ�ने कुराको िनधा�रण ह�ने गद�छ । 
खासगरी िनयिु� वा बढुवाबाट पूित� ह�ने साव�जिनक 
जवाफदेिहताको पद �ा� गन� कुरालाई कसैको कृपा, 
िनगाह वा अनकु�पाको िवषयको �पमा हे�रन ुह�दँैन । 
यो स�भािवत उ�मेदवारको हक अिधकारको कुरा हो । 
मािनसले कुनै रोजगारी, पेसा वा �यवसायको स�ुवात 
गदा�को अव�थामा नै भिव�यको ल�य र ग�त�य�ित 
पिन �ि� िदएको ह��छ र तदनसुार आ�नो या�ाको 
�म ल� वा ग�त�यतफ�  अगािड बढाएको ह��छ । 
अनेक प�र�म, �याग, समप�णबाट वैध त�रकाले एउटा 
चरणमा पगेुको �यि�मा �वभावतः केही वैध अपे�ा 
पिन रह�छन् । यस �कारका वैध अपे�ालाई अकारण 
हठात�पमा अ�वीकार गनु�  उिचत र िववेकसङ्गत 
ठहन� स�दैन । यस स�दभ�मा �रट िनवेदक नवराज 
िसलवालका स�ब�धमा िवचार गदा� िनजले �हरी 
अिधकृतको �पमा सगंठनमा �वेश पाएपिछ यो�य 
�हरी अिधकृतको �पमा तह-तह काय� गरकेो िववरण 
��ततु ह�न आएको देिखयो । िवप�ी जयबहादरु च�दको 
तलुनामा िनजको �थान पछािड िथयो भ�ने कुरा कही ँ
कतैबाट ख�ुन आएको पाइएन । व�र�ता, अ�ययन, 
तािलम, परु�कार, िवभूषण, िज�मेवारी िनवा�ह र काय� 
स�पादन मू�याङ्कनसमेतका �ि�ले हेदा� िनजलाई 
�हरी महािनरी�क पदको िज�मेवारी िदन नह�ने कुनै 
कारण देिखन आउदँैन । यस अव�थामा िनजले �हरी 
सगंठनको महािनरी�क ब�ने अपे�ा रा�न ु�वाभािवक 
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छ । यसलाई िनवेदकको “वैध अपे�ा” मा�नपुद�छ र 
साव�जिनक जवाफदेिहताको पदमा रहेका �यि�को यस 
�कारको वैध अपे�ालाई �यायोिचत�पमा स�बोधन 
गनु�  सरकारको कत��य ब�दछ ।

२०. अत: यसमा मािथ उ�लेख ग�रएका 
आधार र कारणसमेतबाट नेपाल �हरीको महािनरी�क 
पदमा �ी जयबहादरु च�दलाई िनय�ु गन� गरी भएको 
नेपाल सरकार (मि��प�रषद्) को िमित २०७३/११/१ 
को िनण�य �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ 
तथा �थािपत �याियक मा�यता �ितकूल देिखएकाले 
उ� िमित २०७३/११/१ को िनण�य तथा सो बमोिजम 
भए ग�रएका काम-कारवाही उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम २१ बमोिजम कायम ग�रएको यो�यता�म, 
िनयम २९ बमोिजमको अव�था, िनयम ३१ बमोिजम 
भएको काय�-स�पादन मू�याङ्कन, िनयम ४१ मा 
तोिकएको यो�यता, तथा ४१क. मा उ�लेख भएको 
�ि�यालगायतका �हरी िनयमावलीमा रहेका सम� 
�ावधानह�को समिुचत प�रपालना गरी �यायका 
मा�य िस�ा�त (Recognised Principles of 
Justice), सरु�ा िनकायको िनय��ण कडी (Chain 
of Command), �रट िनवेदकको वैध अपे�ा 
(Legitimate Expectation), सशुासनलगायत 
मािथका �करणह�मा उ�लेख भएका सम� कुराह� 
तफ�  �यायोिचत�पमा �ि�गत गरी नेपाल �हरीका 
बहालवाला �हरी नायब महािनरी�कह� म�येका 
यो�यतम् तथा िवगत चार आ.व.को काय�स�पादन 
मू�याङ्कनमा �ित�पध�ह� म�ये औषत उ�चतम् 
अंक समेत �ा� गरकेा �यि�लाई �हरी महािनरी�क 
पदमा त�काल िनय�ु गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीम�येका 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, गहृ 
म��ालय तथा �हरी �धान काया�लयसमेतका 
नाउमँा परमादशे जारी ह�ने ठहछ�  । िवप�ीह�को 
जानकारीका लािग आदेशको �ितिलिपसमेत साथै 

राखी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त पठाइ 
िदनू । साथै, िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उपयु�� रायमा हा�ो सहमित छ ।
स.�.�या. सशुीला काक�
�या. ह�रकृ�ण काक�
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई
�या. अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
इित संवत्  २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे

फैसला िमित : २०७३।१०।०६
०६८-NF-०००९

म�ुाः अशं चलन

िनवेदक वादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३४ शाि�तनगर घर 
भई हाल ऐ.ऐ. वडा नं.१३ कािलमाटी ब�ने 
नाबालक �र�स ुिम�को हकमा र आ�नो हकमा 
समेत ल�मीकुमारी िम� (�े�)

�नण�य नं. ९७२४

& 
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िव��
िवप�ी �ितवादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं.३४ शाि�तनगर ब�ने 
मखमली िम�समेत

 § मतदाता प�रचयप�, मतदाता नामावलीमा 
भएको पा�रवा�रक िववरण र सवारी 
चालक अनुमितप�ह�बाट असफ�लाल 
र रिवशंकरबीचको नाता स�ब�ध रहकेो 
देिखएको र एकआपसमा आफूह�लाई 
बाबुछोराको �पमा लामो समयदेिख 
आचरण र �यवहारबाट �वीकार गरकेो 
देिख�छ । ती कागजातह� सरकारी 
काया�लयबाट जारी ग�रएका वैधािनक 
कागजातह� ह�न ् । य�िप ितनीह�को 
�योजन अलगअलग भए पिन ती 
कागजप�मा उ�लेख भएको नाता स�ब�ध 
देिखने िववरणह� झु�ा ह�न ्भ�न ेआधार 
देिखन सकेको छैन। पेस भएका ती सबै 
कागजप�बाट �ितवादी रिवशकंर िम� र 
असफ�लाल भ�ने केदार िम� बाबु छोरा 
भनी उ�लेख ह�नु सयंोग मा� ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ४)
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को 

उपदफा १ मा कुनै �यि�ले लेखेर, बचनले 
वा आचरण�ारा कुनै �यि�लाई कुनै कुरा 
य�तो हो भ�ने िव�ासमा पारी वा �य�तो 
िव�ासमा पन� िदई सो �यि�बाट कुनै काम 
गराएमा वा ह�न िदएमा िनज र सो �यि�का 
बीचमा चलेको कुनै म�ुामा सो कुरा �य�तो 
होइन वा िथएन भनी िनजले ख�डन गन� 
पाउने छैन भ�ने कानूनी �यव�था रहकेो 
छ । कसैले आफूसगँ स�बि�धत कुनै 
त�यलाई य�तो हो, छ वा िथयो भनी 

औपचा�रक�पमा कुनै अड्डा, अदालत 
वा सरकारी काया�लयमा अिभलेख रहने 
गरी एकपटक �य� गरी सोबाट फाइदा 
िलइसकेपिछ आफूलाई नो�सान वा 
बेफाइदा ह��छ भ�ने मा� आधारमा �य�तो 
�यि�ले पिछ आफूले एकपटक �य� 
ग�रसकेको त�यबाट पिछ हट्न नपाओस ्
वा �य�तो त�यलाई अ�वीकार गन� 
नसकोस ् र त�यमा ि�थरता कायम ह�न 
सकोस ्भनी �माण कानूनमा िवव�धनको 
िस�ा�त (Doctrine of estoppel) 
िवकास भएको हो । यही िस�ा�तलाई उ� 
कानूनी �यव�थाले पिन �वीकार गरकेो 
मािनने । 

(�करण नं. ७)
 § DNA परी�ण स�म िवशेष�ले गरी 

वा�तिवक �यि�को रगतको नमूना 
सकंलन गरी कुनै �कारको िमसावट 
(Contamination) नभएको रगतको 
नमूना िनकािलएदेिख �योगशालास�म 
शकंारिहत तवरले Chain of custody 
सुिनि�त गरी वा �ा� गरी कुनै �िुट 
नगरी परी�ण र िन�कष� िनकालेमा य�तो 
परी�णको िन�कष� िव�सनीय र �वीकाय� 
ह�नेमा कुनै स�देह गन� ठाउँ रहदैँन र य�तो 
परी�णलाई अदालतले पिन �माणको 
�पमा �हण गनु� नै पन� । 

(�करण नं. ९)
 § DNA परी�णको वै�ािनक प�ितले 

िविभ�न म�ुाको िनराकरणको लािग ठूलो 
सहयोग गरकेो अव�था पिन छ र यो 
प�ितको उपयोग अदालतले गनु� पिन 
पद�छ तर DNA परी�णको आदेश गनु�पूव� 
अदालत अ�य�त सवेंदनशील ह�नपुद�छ । 
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यिद िमिसल सलं�न अ�य �ा� �माणह�ले 
िववािदत नाताको स�देहरिहत िन�कष�मा 
पु�न सिकने अव�था छ वा �माणमा पेस 
भएका अ�य िमिसलबाट ��तुत म�ुाको 
नातास�ब�धी िववाद िनराकरण भई 
अि�तम भएर बसेको देिख�छ वा नातामा 
िववाद उठाउन ेप� आ�नो िवगतको काय� 
वा आचरणले �य�तो िववाद उठाउन 
नपाउने गरी िववि�धत छ भने प�ले DNA 
परी�णको माग गरकैे आधारमा DNA 
परी�ण गन� आदेश गनु� उपयु� ह�दैँन । 
य�तो अव�थामा DNA परी�णको आदेश 
निददँा DNA को वै�ािनकतामा स�देह 
गरकेो मा�नु पन� भ�न पिन निम�ने ।

 § म�ुामा DNA को आदेश गनु�पन� हो वा 
होइन भ�ने कुरा प�को अिधकारभ�दा 
पिन �याय िन�पण गन� �योजनका 
लािग अदालतको तजिबजी िवषय हो। 
य�तो अिधकारको �योग गदा� अदालतले 
समाजमा पन� स�ने स�भािवत असर र 
�भावलाई नजरअ�दाज गन� निम�ने । 

(�करण नं. १०)
 § आफूले सानैदेिख पालनपोषण गरी ह�का�ई 

बढाएको िववाद नपरसे�म बीस� वष�देिख 
आ�नो स�तानको �पमा �वीकार गरी 
आएको �ितवादीलाई अशंबाट वि�चत 
गन� र आफूलाई फाइदा ह��छ भ�न े
उ�े�यले स�तानको �पमा अ�वीकार 
गरकैे आधारमा अदालतले यथे� औिच�य 
भएमा मा� गनु�पन� DNA परी�णको 
आदेश सहजै ग�रिदने हो भन े यसले 
लामो समयदेिख समाज र प�रवारमा चली 
आएको �वाभािवक, सामा�य र अपेि�त 
�यवहारमा उथलपुथल र िवशृङ्खलता 

आई �यि�को सामािजक पिहचान नै गु�न 
स�ने ि�थित आउने पिन ह�न स�न े।

 § आ�नो जैिवक बाबु आमाको बारमेा 
जानकारीस�म नह�ने सानो उमेरदेिख 
आफूले छोरासरह पाली राखी, बढाएको / 
ह�का�एको मािनसलाई िनज वय�क भएपिछ 
आफूले पिन स�तानको �पमा न�वीकान� 
र कसको स�तान हो भनी पिहचान 
पिन नगरी िदन े हो भने य�ता स�तान 
पिहचानिवहीन, सहारािवहीन र प�र�य� 
पिन ह�न जान स�छन । य�तो अव�थामा 
अदालत अ�सर भई DNA परी�णको 
आदेश गन� निम�ने । 

(�करण नं. ११)
 § व�तुतः िमिसल सलं�न मतदाता 

प�रचयप�, मतदाता नामावलीमा भएको 
पा�रवा�रक िववरण, सवारी चालक 
अनुमितप� र िव�ालयको Examination 
Report Card लगायतका �माणह�को 
पृ�भूिममा �ितवादी असफ�लाल िम� 
�ितवादी रिवशकंर िम�को िपता भएको 
देिखएकोमा सो कुरा होइन भनी िजिकर 
िलन िनज �ितवादीह� िववि�धत 
रहकेो देिखएको छ । �यसका अित�र� 
िनजह�को बाबु छोराको जैिवक स�ब�ध 
प�ा लगाउन DNA परी�णको माग 
�ितउ�रप�मा नउठाई केवल पुनरावेदन 
तहमा मा� माग दाबी िलइएको पाइ�छ । 
यस त�यगत अव�थाको सेरोफेरोमा हदेा� 
�ितवादीह� वादीको अशं हक मेट्ने 
दुरासयले अिभ��ेरत भएको देिख�छ भने 
सो मागबमोिजम DNA परी�णको आदेश 
गन� आव�यक नै नरहकेो अव�थामा 
DNA परी�णको आदेश भएको 
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देिख�छ । यस अव�थामा िमिसल सलं�न 
अ�य �माणह�को िवपरीत िनजह�को 
बाबु छोराको जैिवक स�ब�ध नरहकेो भ�न े
�ितवेदनको आधारमा सु� र पुनरावेदन 
तहबाट भएको फैसलालाई केही उ�टी गरी 
�ितवादी रिवशकंर िम�को नाममा स�पि� 
देिखए िनजबाट मा� यी वादीले अशं पाउन े
र पुनरावेदक �ितवादी असफ�लाल िम� 
भ�ने केदार िम� र मखमली िम�को 
स�पि�बाट अशं नपाउने ठहर गरकेो 
यस अदालत सयुं� इजलासको िमित 
२०६७।१।२९ को फैसला िमलेको 
नदेिखँदा उ� फैसलासगँ सो हदस�म 
सहमत ह�न स�ने अव�था नरहने । 

(�करण नं. १८)

िनवेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
बस�तराम भ�डारी र िव�ान् अिधव�ा 
सितशकृ�ण खरले

िवप�ी �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
ह�रहर दाहाल, िव�ान् अिधव�ा�य िटकाराम 
भ�राई र राज ुकटुवाल

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०३४, अंक १, िन.नं.१०५२
 § नेकाप २०५०, अकं २, िन.नं.४६९७, 

प.ृ९४
 § नेकाप २०६३, अंक ११, िन.नं.७७८४, 

प.ृ१४२० 
 § नेकाप २०६६, अंक १०, िन.नं.८२३६, 

प.ृ१५९९ 
 § नेकाप २०६६, अंक १०, िन.नं.८२५०, 

प.ृ१७२७
 § नेकाप २०६६, अंक ११, िन.नं.८२७२, 

प.ृ१९१८

 § नेकाप २०७१, अंक ११, िन.नं.९२९४
स�ब� कानून :

 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ३१ को उपदफा 
१

स�ु फैसला गन�ः 
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी ह�रवंश ि�पाठी
पनुरावेदनमा फैसला गन�ः 
 मा.�यायाधीश �ी दगुा��साद उ�ेती
 मा.�यायाधीश �ी जनाद�नबहादरु खड्का
सव��च अदालतमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार�साद शाह
 माननीय �यायाधीश �ी तािहर अली अ�सारी

फैसला
�या. सारदा�साद िघिमर े : सव��च 

अदालतको िमित २०६७।१।२९ को फैसलाउपर �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को दहेाय (ख) 
बमोिजम पनुरावलोकनको िनवेदन परी पनुरावलोकन 
गरी हेन� िन�सा �दान भई आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस �कार छः

�ितवादी रिव िम� र मेरो �ेम भई िमित 
२०५५।१०।८ मा दि�णकालीको मि�दरमा 
िववाहमा प�रणत भई हाल पित र मेरो शारी�रक 
स�पक� बाट एउटा छोरी �र�सकुो जायज�म भएको 
छ । िववाह २०५५ सालमा भए तापिन घरका प�रवारले 
अ�वीकार गरेकाले मलाई पितले कोठा खोजी बािहर 
रा�नभुएकोमा गभ�वती भएपछािड िनजले घरमा नलगी 
उ�टै गाली गलौज गन�, मिहन�स�म डेरा कोठामा 
नआउने र मलाई ए�लै डेरा कोठामा छाड्न ु भयो । 
य�तैमा  म िमित २०५७।५।९ गते पाटन अ�पतालमा 
भना� भई ११ गते छोरीको ज�म भएको र हाल म 
माइतीको शरणमा रही आएक� छु । यसैबीचमा िज�ला 
�हरी काया�लय, काठमाड� मिहला सेलमा िनवेदन 
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िदई कारवाही ह�दँा घरायसी कारणले गदा� मैले घरमा 
लान नसकेको ह� ँ । एक मिहनािभ� घरमा लैजानेछु 
भनी कागज ग�रसकेको अव�थामा पिन मलाई घरमा 
नलगेकोले म छोरीलाई िलएर िनजको घरमा जादँा मेरा 
पित, सासू, ससरुासमेतले कुनै वा�ता नगरी मलाई 
घरबाट िनकाला गरकेोले मेरा ससरुा असफ�लाल िम�,  
सासू मखमली िम�, पित िपता रिव िम�, सौता िमना 
िम� र सौताको एक छोरा किव िम�समेतको प�रवार 
भएकाले िफराद परकेो िमितलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी ब�डा गनु�पन� स�पूण� स�पि�को तायदाती 
फाटँवारी िवप�ीबाट दािखल गराई सो स�पि�लाई ३ 
भाग लगाई ३ भागम�ये १ भाग िवप�ी पित तथा िपता 
रिव िम�को अशं हक कायम गरी पित िपता रिव िम�को 
१ भागबाट िववाह गन� बाकँ� छोराछोरीको िववाह खच� 
परसारी ५ भागम�ये २ भाग अशं हामी िफरादीलाई 
िदलाई चलनसमेत चलाई पाउ ँभ�ने वादीको िफराद 
दाबी ।

िफरादमा उि�लिखत �यहोरा झ�ुा हो । 
मैले कुनै ल�मी �े�लाई िचनेकोसमेत छैन । �ेम गरी 
िववाह गरकेो भ�ने पिन झ�ुा हो । �ितवादी बनाइएका 
रिव िम� भ�ने अ�य कुनै �यि�को �याद म रिवशंकर 
िम�लाई �याई बझुाएकाले म िमना िम�समेतले संय�ु 
�ितउ�रप� दता� गनु�  परकेो हो । म नेपाली नाग�रक 
नभई �यापार �यवसाय गन� आएको भारतीय नाग�रक 
ह� ँ । म मखमली िम�को छोरा नभई काम गन� बसेको 
�यि�लाई पित बनाई अंश म�ुा दायर गद�मा अंश पाउने 
पिन होइन । िनजले अ� नै रिव िम�सगँ िववाह गरकेो  
ह�नपुद�छ । वादीसगँ मेरो िववाह नभएको र मेरो िववाह 
िमना िम�सगँ भई एउटा छोरासमेतको ज�म भएको छ । 
म भारतीय �यि�लाई �ितवादी बनाएकाले हकदैयाको 
अभाव छ । िफराद खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत रिव िम� 
भ�ने रिवशकंर िम� र िमना िम�को संय�ु �ितउ�र 
प� ।

वादीका सारा कथन झ�ुा ह�न् । िवप�ीसगँ 

हा�ो कुनै िचनजान छैन् । म केदार िम� भारतीय 
नाग�रक भई नेपालमा सानो �यापार गरी आएको छु । 
�ितवादी रिवशंकर िम� म �ितवादी मखमली िम�को 
कोखबाट जि�मएको �यि� होइन र िनजसगँ मेरो कुनै 
नाता स�ब�ध पिन छैन । रिव िम� र ल�मी �े�बीच 
िववाह भई ब�चा भएको मलाई थाहा ँ छैन । भारतीय 
नाग�रकलाई नेपाली नाग�रक भनी म�ुा दता� गन� काय� 
मलेुक� ऐन, अ.बं.२९ नं. तथा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ७ को अिधकार�े� िभ� पद�न । 
िवप�ीसगँ हा�ो कुनै नाता स�ब�ध नभएकोले िफराद 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी केदार 
िम� र मखमली िम�को संय�ु �ितउ�र प� ।

िवप�ी रिवशंकर िम�सगँ िमित 
२०५५।१०।८ गतेका िदन �ेम िववाह दि�णकाली 
मि�दरमा भएको हो । हामीह�को अ�तरजातीय िववाह 
भएकाले आ�नो घरमा नलगी कोठा खोजी रिवले मलाई 
राखेकोमा िनज र मेरो ससंग�बाट िमित २०५७।५।११ 
मा पाटन अ�पतालमा एउटी छोरीको ज�म भएको हो । 
म र �ितवादी रिव िम�ले िववाह गदा� िखचेका फोटोह�, 
िनवा�चन आयोगका प�रचयप�समेतका कागज यसै 
बयान साथ पेस गरके� छु । �ितवादी मखमली िम�ले 
नेपाली नाग�रकता िलएकोले स�बि�धत िज�ला 
�शासन काया�लयबाट िझकाई पाऊँ । यीसमेत कारणले 
�ितवादी रिवशंकर िम� मेरा �ीमान् ह�नहु��छ र अ�य 
�ितवादीह� सासू, ससरुा र सौता नाताका �यि� ह�न् 
भ�नेसमेत �यहोराको वादी ल�मी िम�ले अ.बं.८० नं. 
बमोिजम नातातफ�  गरकेो बयान । 

वादीले गरकेो बयान झ�ुा हो । िनज ल�मी 
�े�सगँ मेरो कुनै िचनजान र नाता स�ब�ध छैन् । 
फोटोह� िववाह गदा�का अव�थामा िखचेका नभई 
सामा�य िचनजानबाट पिन िखचाउन सिक�छ । 
फोटोबाट िववाह भएको  पिु� ह�दँैन । �र�स ु िम� 
मेरो ब�चा होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
रिव िम�का बारसे ह�रबहादरु काक�ले अ.बं.८० नं 
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बमोिजम गरकेो बयान ।
वादीले ज�तो बयान गर ेपिन वादीसगँ कुनै 

नाता स�ब�ध पद�न । फोटो ह�दँैमा नाता स�ब�ध ह�ने 
होइन। वादीको बयानअनसुार नाता कायम ह�ने होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी वा. ह�रकृ�ण �े�ले 
अ.बं.८० नं. बमोिजम नातामा गरकेो बयान ।

वादीसगँ �ितवादी रिवशकंर िम�को िववाह 
भएको हामीलाई थाहा छैन । िनज �ितवादीको िववाह 
िमना िम�सगँ भएको हो । किहले काही ँआउने जाने 
गद�मा छोरा भ�ने कुरा आउदँैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीका सा�ी सिवता भ�राईको बकप� ।

�ितवादी रिव िम�सगैँ वादी ल�मी िम�को 
�ेम िववाह भएको हो र िनजह�बाट एउटा छोरीको 
जायज�मसमेत भएकोले िनज छोरीलाई पालन 
पोषण गन�समेत वादीलाई अ�ठ्यारो परकेोले पित 
रिव िम�समेत सगँबाट अंश पाउन ु पछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको वादीका सा�ी भवुन�साद दवुाडी र शा�ता 
सापकोटाको बकप� ।

वादी ल�मी �े� �ितवादी रिवशंकर िम�को 
कुनै नाताको �यि� होइन् । रिवशंकर िम� भारतीय 
नाग�रक हो । िनज केदार िम�को घरमा भाडामा बसेको 
�यि� हो छोरा होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीका 
सा�ी बलराम पोखरलेले गरकेो बकप� ।

वादीबाट पेस भएका फोटोह� देखी हेरे ँ
िचने ँ । िचनजान र िम�ताका आधारमा िखिचएका 
फोटोह� ह�न् । फोटो िखिचएको आधारमा नै नाता 
कायम ह�ने होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको 
सनाखत बयान ।

िज�ला �हरी काया�लय, काठमाड� मिहला 
सेलमा भएको कागजमा उि�लिखत सही मेरो 
होइन् । उ� सही िकत� हो भ�नेसमेत �यहोराको 
रिवशकंर िम�ले अ.बं.७८ नं. बमोिजम गरकेो बयान ।

िज�ला �हरी काया�लय, काठमाड� मिहला 
सेलमा भएको कागजमा उि�लिखत सही रिव िम�को 

नै हो िकत� गरी गरकेो होइन भ�ने ल�मीकुमारी िम�ले 
अ.बं.७८ नं. बमोिजम गरकेो बयान । 

यी वादी र �ितवादी रिवशकंर िम� 
लो�ने�वा�नी नाताका मािनसह� देिखन आएको र 
�ितवादी रिवशंकर िम�क� जेठी �ीमतीसमेत देिखन 
आएकोले यी वादी �ितवादीका बीच अशंब�डा छुट्याई 
िदनपुन� देिखन आयो । अतः िफराद परकेो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी सोको अिघ�लो 
िदनस�मको वादी र �ितवादीह� िज�माको ब�डा 
गनु�पन� चल अचल स�पि�को तायदाती फाटँवारी 
अंशब�डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं. अनसुार 
दािखल गराई वादीबाट नपगु कोट�  फ� दािखल गराई 
पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको आदेश ।

�ितवादी रिवशंकर िम�, �ितवादीह� 
असफ�लाल िम� र मखमली िम�को छोरा नाताका 
मािनस देिखन आएको र �ितवादी रिवशंकर  िम� 
र यी वादी ल�मी िम�का बीचमा लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध �थािपत भई िनजह�को छोरी �र�स ुिम�को 
ज�म भइसकेको अव�थासमेत दिेखन आएबाट वादी 
दाबीबमोिजम वादी र �ितवादी रिवशंकर िम�का 
हकमा लो�ने�वा�नीको नाता कायम ह�ने ठहछ�  । 
वादीको नाममा कुनै स�पि� नभएको भनी तायदातीमा 
खलुाएको ह�दँा वादीले पेस गरकेो अ�य �ितवादीको 
स�पि�बाट ३ भागम�ये रिवशंकर िम�को १ भागबाट 
५ ख�डको २ ख�ड िफरादीलाई अशं छुट्याई 
िदई िववाह खच�समेत पर सानु�पन� ठहछ�  । �ितवादी  
रिवशंकर िम�ले �हरी काया�लयको िलखतमा परकेो 
िनजको द�तखत िकत� हो भनी िलएको दाबी प�ुन 
स�दनै भ�ने काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६१।७।२० मा भएको फैसला ।

स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा 
िच� बझेुन् । िनज वादीसगँ मेरो कुनै नाता स�ब�ध 
छैन् । रिवशंकरसगँ िवप�ी वादीको नाता देिखए िनजै 



2247

रिवशकंरको स�पि�बाट अंश पाउने हो । मेरो कुनै 
नाता नभएकोले मेरो स�पि�बाट मैले अंश िदनपुन� 
होइन । “�ितवादी मखमली िम�बाट मेरो जायज�म 
भएको होइन । मलाई उसले पालन पोषण गरी ह�का�उदँ ै
बढाउदँै आएकोस�म हो” भनी िवप�ीले आ�नो पित 
भनी दाबी िलने रिवशंकरले उ�लेख गनु�भएकोले 
रिवशकंर मेरो छोरा होइन् भ�ने कुरा िनज रिवशकंरले 
िफराएको �ितउ�रबाट पिु� भइरहेको अव�थामा 
िनज रिवशंकरलाई नै मैले अंश िदन ु नपन�मा िनज 
रिवशकंरको किथत �ीमतीलाई मैले अशं िदनपुन� 
होइन् । स�ुको फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादीको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी रिवशंकर िम�ले �ितउ�रमा 
आफू िनज �ितवादी मखमली िम�को छोरा होइन 
भनी उ�लेख गरकेो अव�थामा कुनै �कारको परी�ण 
नै नगराई नाता कायम गन�समेत ठहर ्याई स�ुबाट 
भएको फैसला फरक पन� स�ने दिेखदँा अ.बं.२०२ 
नं. बमोिजम छलफलको लािग ��यथ�लाई िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको आदेश ।

यसमा �ितवादी मखमली िम�ले �ितउ�र 
प� िफराउदँा �ितवादी रिव िम�लाई मेरो छोरा होइन 
भनी नातामा िववाद उठाएको देिखएकोले अ.बं.८० नं. 
बमोिजम नाता कायमतफ�  िनज पनुरावेदक र ��यथ� 
प�को समेत बयान गराई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

रिवशकंर म मखमली िम� र केदार 
िम�को स�तान होइन् । हामीह�बाट कुनै स�तान 
भएको छैन । DNA परी�णको मा�यम�ारा परी�ण 
ग�रपाऊँ । म मखमली िम� िनज रिवशंकरको 
आमा होइन भ�ने कुरा िनजकै �ितउ�रबाट ��ट 
ह��छ । िनज रिवशंकर सानो छँदा मेरो घरमा बसेकोस�म 
हो । सोही आधारमा मेरो छोरा भनी अशं हक खान 

पाउने होइन । िनजसगँ छोरा ह� ँभ�ने कुनै �माणसमेत 
छैन भ�ने पनुरावेदक �ितवादीका बारसे तेज�साद 
चौलागाईले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो 
बयान ।

मखमली िम� र रिव िम�बीच आमा छोराको 
नाता पछ�  । मलाई अंश िदन ु पला�  िक भनेर नै आमा 
छोरा होइन भ�ने कुिनयतबाट िनजले बयान गरकेा 
ह�न् । िवप�ीले DNA परी�णको कुरा उठाई उ� म�ुा 
ल��याउने िहसाबले बयान गनु�भएको हो । म�ुाको चाडँो 
फैसला ग�रपाउ ँभ�नेसमेत ��यथ� वादी ल�मीकुमारी 
�े�ले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो बयान ।

िमिसल संल�न �माणबाट यी ��यथ� वादी 
र पनुरावेदकसमेतका �ितवादीह�बीच नाता स�ब�ध 
देखाई सगोलको स�पि�बाट िववाह खच� परसारी 
३ भाग गरी �ितवादी रिवशंकरको भागमा परकेो १ 
भागलाई ५ भाग गरी २ भाग ��यथ� वादीलाई अंश 
छुट्याई िदने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६३।३।२० 
मा भएको फैसला ।

िवप�ी ल�मीकुमारी �े�ले आ�नो पित 
भनी उ�लेख गरकेो रिवशकंर हामी िनवेदकको वीय� 
र रगतबाट ज�मेका �यि� होइन । िनज हा�ो छोरा 
होइन भ�ने िजिकर िलदँािलदँ ै पिन हा�ो िजिकरतफ�  
कुनै �याियक �ि�पात नै नगरी फैसला भएको छ । 
हा�ो िजिकर मागबमोिजम DNA परी�ण गरी �याियक 
िन�कष�मा प�ुन ु पन�मा DNA परी�ण गराइएको 
छैन । रिवशकंर हा�ो छोरा नै नभएको र हामीबाट कुनै 
स�तान नै ज�म नभएको अव�थामा हा�ो स�पि�बाट 
रिवशंकरको अंश भाग ला�ने ठहर गरी सोबाट वादीले 
अंश पाउने ठहर भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
पाउन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को 
ख�ड (क) र (ख) समेतको आधारमा म�ुा दोहोर ्याई 
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पाउ ँ भ�ने �ितवादीको सव��च अदालतमा परकेो 
िनवेदन ।

िनवेदक �ितवादीह� मखमली िम� र 
असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम�ले �ितवादीम�येका 
रिवशकंर िम� आ�नो छोरा होइन भनी �ितउ�रमा 
उ�लेख गरकेो र पनुरावेदन अदालत, पाटनमा नाता 
कायमतफ�  बयान गदा�समेत सोही �यहोरा उ�लेख गरी 
DNA परी�ण ग�रपाउ ँ भनी बयान िजिकर िलएको 
देिखएकोमा सो परी�ण नगराई र असफ�लाल िम� 
भारतीय नाग�रक भएकोमा नेपाली नाग�रक मखमली 
�े�सगँ िववाह भएको र िववाहअगािड नै अंश पाउने 
ठह�रएका स�पि� िनजको भएको भ�ने दिेखएको 
अव�थामा �य�तो स�पि�समेतबाट वादीले अशं 
पाउने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलामा अ.बं.१८४क नं., �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ५४ को �या�या�मक �िुट देिखदँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम 
��ततु म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको 
छ। साथै पनुरावेदकको मागबमोिजम ला�ने द�तरु 
पनुरावेदकह�बाट दािखल गन� लगाई मखमली िम�, 
असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� र रिवशंकर िम�को 
DNA परी�ण गन� पठाई परी�ण �ितवेदन �ा� भएपिछ 
पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०६४।११।१७ 
मा भएको आदेश ।

आदेशानसुार राि��य िविधिव�ान 
�योगशालाबाट DNA परी�ण भई �ितवेदन िमिसल 
सामेल रहेको र िवशेष� जीवन�साद �रजालले गरकेो 
बकप� संल�न भएको ।

DNA परी�णसमेतको आधारमा �ितवादी 
रिवशकंर िम� िनज पनुरावेदकह�को जैिवक छोरा 
रहेको दिेखन नआएको ह�नाले �ितवादी रिवशंकरलाई 
िनवा�चन �योजनका लािग तयार भएको मतदाता 
नामावलीको एकमा� आधारमा पनुरावेदकह�को छोरा 
कायम गरी िनजह�को स�पि�बाट िनज रिवशकंरले 

अंश पाउने ठहर ्याएको फैसला �िुटपूण� रहेको देिखदँा 
सो हदस�म पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
केही उ�टी ह�ने र रिवशंकरको नाममा स�पि� दिेखए 
िनजबाट मा� यी वादीले दाबीबमोिजम अंश पाउने 
ह�दँा यी पनुरावेदकको स�पि�समेतबाट अशं िदलाई 
पाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट यी पनुरावेदकह�बाट 
रिवशंकर िम�लाई अशं िदलाई िदने ठहर गरी िमित 
२०६३।३।२० मा भएको फैसला सो हदस�म 
केही उ�टी ह�ने ठहछ�  भ�ने यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०६७।१।२९ गतेको फैसला ।

रिवशंकर िम� िवप�ी मखमली िम�को 
गभ�बाट नज�मेको भ�ने �ितउ�र भए पिन िवप�ीह� 
सबै एकै ठाउमँा रहे बसेका, िवप�ी रिवशंकर िम�लाई 
छोरा भिनएको िज�ला िनवा�चन काया�लयको मतदाता 
नामावली प�रचयप�मा िस.नं.१२११९ देिख 
१२१२२ स�म घ ५९९ को एउटै घर न�बर उ�लेख 
गरी ४ जना �ितवादीह�को नाम उ�लेख भई केदार 
िम� भ�ने असफ�लाल िम�को �ीमती मखमली 
िम�को छोरा रिवशंकर िम� भ�ने उ�लेख भएबाट 
िनजह� लो�ने, �वा�नी र छोरा भएको �मािणत छ । 
रिवशंकर िम�ले िलएको नं.९९६८५४ को मतदाता 
प�रचयप�को �ितिलिपमा बाबकुो नाम असफ�लाल 
िम� र घर नं. समेत उ�लेख छ । �य�तै, िवप�ी 
रिवशंकर िम�को सवारी चालक अनमुितप�मा पिन 
बाबकुो नाम केदार (असफ�लाल िम�) भ�ने उ�लेख 
छ । यी �माणह�ले िवप�ी रिवशंकर िम� िवप�ी 
केदार िम�को छोरा भएको �प� गद�छ । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १३(१), १४ र १९ समेतले ती 
�माणलाई म�ुाको स�दभ�मा �ा� �माणको �पमा 
िलइएको छ । यी �माणह�को आधारमा िज�ला 
अदालत तथा पनुरावेदन अदालतले िवप�ी रिवशंकर 
िम�लाई िवप�ी केदार भ�ने असफ�लाल िम�को 
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छोरा �थािपत गरकेो छ । कानून�ारा �माणमा िलन ु
पन� िवषयलाई �माणमा निलई DNA जाचँ ज�तो 
िववादा�पद िवषयलाई एकमा� आधार बनाई अशं 
ज�तो ज�मिस� अिधकारबाट वि�चत गन� गरी भएको 
संय�ु इजलासको फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ५४ को पूण�िवपरीत छ ।

िवप�ीह�ले DNA Profile को लािग िववरण 
फारम भदा�समेत बाबकुो नाम असफ�लाल िम� भनी 
लेखे लेखाएका छन् । अ�य त�य, �यवहार र �माणबाट 
बाब ुछोराको नाता �थािपत भएको अव�थामा िववाद ै
नभएको िवषयमा केवल पनुरावेदन अदालतबाट िवप�ी 
केदार िम� र मखमली िम�को कानूनिवपरीत नातातफ�  
बयान गराएको आधारमा सव��च अदालतबाट DNA 
परी�ण गराई सासू ससरुाको नाममा मा� स�पि� 
रहेकोमा मलाई स�पि�बाट अंश हक ज�तो नैसिग�क 
अिधकारबाट वि�चत गन� गरी भएको संय�ु इजलासको 
फैसला �िुटपूण� छ ।

��ततु म�ुा अि�तम ह�दँास�म म िनवेिदकाले 
�ा� गन� नसकेको र थाहा नभएको िवप�ी रिवशंकर 
िम�ले �कुलमा अ�ययन गदा�को अव�थामा अरिनको 
सेके�डरी बोिड�ङ्ग �कुल लिलतपरु नेपाल २०४४-
४५(१९८८) वष�मा क�ा ७ से�सन “ब” रोल नं.२७ का 
रिवशकंर िम�को �कुलबाट िदइएको Examination 
Report Card को बाबआुमा (Parents) महलमा 
िवप�ी असफ�लाल िम� (केदार िम�) ले सही 
गरकेो �माण हाल �ा� गरकेो छु । सोको रीतपूव�कको 
न�कलको फोटोकपी साथै पेस गरकेो छु । स�कल�ित 
�कुलमा सरुि�त रहेको छ जसलाई �माणमा लगाई 
पाऊँ । यसरी िनज रिवशंकर िम� िवप�ी असफ�लाल 
िम� (केदार िम�) को छोरा भएको भ�ने दिेखने 
नया ँ �माणसमेत �ा� भएकोले �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ११ बमोिजम पनुरावलोकन गरी 
हेरी �याय इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादीको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावलोकन ग�रपाउ ँ भ�ने 

िनवेदन ।
यसमा िनवेदक वादीह�ले मूलतः ��यथ� 

रिवशंकर िम�लाई पित तथा िपताको �पमा उ�लेख 
गरी अशं माग गरकेो देिख�छ । िनज रिवशंकर िम� 
िनजका बाब ु केदार िम� तथा आमा मखमली 
िम�समेतसगँ सगोलमा रहेको र ब�डा गनु�पन� स�पि� 
िनजह�कै िज�मामा रहेको कारणबाट मखमली िम� 
तथा असफ�लाल भ�ने केदार िम�लाई पिन �ितवादी 
बनाएको देिख�छ । �ितवादी रिवशंकर िम�लाई 
िनवेदक वादीह�को पित / िपता नाता कायम गरी 
िनजबाट अशं पाउने ठहर ्याएको हदस�म स�ु र 
पनुरावेदन अदालतको फैसला यस अदालतबाट पिन 
सदर ैभएको देिख�छ । तर िनवेदक वादीह�का पित 
/ िपता रिवशंकर िम� नै मखमली र असफ�लाल 
भ�ने केदार िम�का छोरा नभएको भ�ने आधारमा 
िनजह�को स�पि�बाट रिवशंकर िम�ले अंश नपाउने 
भएकोले वादीह�ले पिन अंश पाउन नस�ने गरी 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसला भएको 
देिखयो । यसबाट िनवेदक / वादीह�का रिवशंकर 
िम�सगँ नाता कायम भएर पिन अशंको �पमा स�पि� 
�ा� नभएको अव�था िव�मान रहेको पाइयो । 

िमिसल सलं�न मतदाता नामावली, मतदाता 
प�रचयप� र सवारी चालक अनमुित प�समेतका 
सबदु �माणह�बाट िनवेदक वादीह�को पित / िपता 
रिवशंकर िम� ��यथ�म�येका असफ�लाल भ�ने 
केदार िम� र मखमली िम�का छोरा ह�न भ�ने त�य 
पिु� भइसकेको देिख�छ । िनज रिवशंकर िम�ले पिन 
आफू असफ�लाल भ�ने केदार िम� र मखमली िम�को 
छोरा नभएको भनी िनजह� िमलानकै �ितउ�र बयान 
गरकेो दिेखए पिन �ितउ�र तथा बयान �यहोराको 
िशर ख�डमा बाबकुो नाम उ�लेख गन� �ममा केदार 
िम�लाई नै िपताको �पमा उ�लेख गरकेो देिखएकोले 
िनवेदक वादीह�लाई अंश हकबाट वि�चत गन� 
उ�े�यबाट एक आपसमा िमली �यस �कारको िजिकर 
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िलएको मा�न ु पन� देिखयो । तसथ� िमिसल संल�न 
सरकारी िनकायबाट जारी भएका �माण प�समेतका 
��य� �माणह�को उिचत मू�याङ्कन नगरी केवल 
DNA परी�णलाई मा� एकमा� आधारका �पमा 
�हण गरी यस अदालत संय�ु इजलासबाट िमित 
२०६७।१।२९ मा भएको उपयु�� फैसला य�तै 
�कृितको िववादको िवषयव�त ु अ�तरिनिहत रहेको 
िवप�ी / �ितवादी रािजव ग�ुङको हकमा देवी ग�ुङ 
िव�� सीता ग�ुङसमेत ��यथ� / वादी भएको संवत्  
२०६१ सालको फौ.प.ुनं.३५१० को नाता कायम 
म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०६७।२।११ मा 
िनण�य भई �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल देिखएकोले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ख) बमोिजम ��ततु म�ुा पनुरावलोकन 
गरी हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने िमित 
२०६८।८।२३ को यस अदालतको आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक वादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी बस�तराम भ�डारी र िव�ान् 
अिधव�ा �ी सितशकृ�ण खरलेले �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २३ ले नाता स�ब�धमा िवशेष�को राय िलने 
�यव�था नै छैन । वादी ल�मीकुमारीको पित �ितवादी 
रिवशकंर िम� भएकोमा िववाद छैन् । रिवशंकर िम�को 
बाब ुकेदार भ�ने असफ�लाल िम� हो भ�ने मतदाता 
प�रचयप�, मतदाता नामावलीमा भएको पा�रवा�रक 
िववरण, सवारी चालक अनमुितप� तथा िव�ालयमा 
िनज असफ�लालले बाब ु भनी ह�ता�रसमेत गरकेा 
�माणबाट पिु� ह��छ । �ितवादी रिवशंकरले �ितउ�र 
प� िददँा र नातातफ�  बयान गदा� समेत िनज केदार भ�ने 
असफ�लाल िम� भनी उ�लेख गरकेा छन् । लामो 
समयदेिख रिवशंकर आफूह�सगँ ब�दै आएको भनी 
िनज असफ�लाल र मखमली िम�ले �वीकार नै गरकेा 
छन् । िनजह� रिवशंकरको बाबआुमा भएको मूलभूत 

�माण ह�दँाह�दँ ैगनु�  नै नपन� DNA परी�ण गरी सोको 
परी�ण �ितवेदनको आधारमा िनजह� रिवशंकरका 
जैिवक बाबआुमा नभएको भनी यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट भएको िनण�य �यायसङ्गत देिखन 
आएन । DNA भई आएकोमा पिन सोलाई मा�यता निदई 
सव��च अदालतबाट िविभ�न म�ुामा िस�ा�तसमेत 
�ितपादन ह�दैँ आएका छन् । �वयम्  DNA परी�ण 
गन� िवशेष�ले अदालतमा गरकेो बकप�को आधारबाट 
समेत DNA परी�ण �ितवेदन सत�ितशत नै सिह 
ह��छ भनी भ�न सिकने अव�था छैन् । DNA परी�ण 
�ि�यामा पिन िविभ�न किम कमजोरी ह�न स�ने 
अव�थामा सो DNA परी�ण �ितवेदनलाई नै एकमा� 
आधार मानी यस अदालत संय�ु इजलासबाट भएको 
फैसला िमलेको नह�दँा उ�टी ह�नपुछ�  भनी ��ततु 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

िवप�ी �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल, िव�ान् 
अिधव�ा �य �ी िटकाराम भ�राई र �ी राज ु
कटुवालले मतदाता प�रचयप�, मतदाता नामावली 
िनवा�चन �योजनका लािग खडा भएका कागजातह� 
ह�न् । �य�ता कागजातबाट नाता कायम गन� 
िम�दैन । सवारी चालक अनमुितप�मा रिवशंकरले 
आ�नो बाबकुो नाम असफ�लाल लेिखदैँमा िनजलाई 
थाहा जानकारी नै नह�ने अव�थामा सो आधारबाट 
पिन नाता कायम गन� िम�दनै । नाता कायम ह�न स�ने 
ठोस र त�यय�ु �माण वादी प�ले पेस गन� पिन 
सकेको छैन् । सबभ�दा मह�वपूण� �माणमा रहेको 
िविध िव�ान �योगशालाबाट भएको DNA परी�णबाट 
रिवशंकर िम�, �ितवादी मखमली िम� र केदार 
िम�को र� स�ब�धबाट ज�मेको जैिवक आमाबाब ु
नभएको भ�ने �ितवेदन िदएको छ । DNA परी�ण 
हालस�मकै सबभ�दा भरपद� र वै�ािनक �माण हो । 
�य�तो �माणलाई �माणमा �हण नगनु�पन� कुनै कारण 
छैन् । िवशेष�ले िदएको सो �ितवेदनलाई वादी प�ले 
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सारभूत�पमा ख�डन ह�न स�ने �माण पेस गन� सकेको 
छैन् । पनुरावलोकनको िन�सा िददँा उ�लेख ग�रएको 
िस�ा�त यो म�ुाभ�दा पिछको ह�दँा सो आकिष�त नै 
नह�ने ह�दँा अ�य त�यिभ� �वेश गनु�पन� अव�था पिन 
छैन् । संय�ु इजलासबाट DNA समेतको �माणको 
मू�याङ्कन गरी फैसला भएकाले सो फैसला सदर 
ह�नपुन� भनी ��ततु गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

प� िवप� दवैुतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�बाट ��ततु भएको बहससमेत सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा िन�न ��मा 
िनण�य िदनपुन� दिेखन आयोः

१. वादी र �ितवादी असफ�लाल िम� भ�ने 
केदार िम� एवं मखमली िम�बीच बहुारी र 
सासू ससरुाको नाता स�ब�ध पद�छ वा पद�न?

२. म�ुाको िनण�य गनु�पन� कुरा (Fact in 
issue) को स�दभ�मा अदालतबाट के क�तो 
अव�थामा DNA परी�णको आदेश ह�नपुद�छ 
र ��ततु म�ुामा DNA परी�ण �ितवेदनलाई 
िनणा�यक �माणको �पमा िलन िम�छ वा 
िम�दैन?

३. यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०६७।१।२९ मा भएको फैसला िमलेको छ 
वा छैन?

४. वादीले �ितवादीह�बाट अशं पाउने हो वा 
होइन?

 
��ततु म�ुामा िनण�य िदनपुन� मािथ 

उि�लिखत ��ह�मा �वेश गनु�अिघ ��ततु म�ुाको 
त�यगत अव�था उ�लेख गनु�  वा�छनीय ह��छ ।

��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गदा� वादीले 
�ितवादीम�ये रिवशंकर िम�सगँ मेरो �ेम स�ब�ध भई 
िमित २०५५।१०।८ मा दि�णकाली मि�दरमा िववाह 
भई िनजबाट १ छोरी भएको र िववाहप�ात् िनजको 
घर प�रवारले अ�वीकार गरी मलाई डेरा खोजी बािहर ै

रा�नभुएकोमा मेरा पितले पिन वा�ता नगरबेाट छोरी 
िलई घर गएकोमा सासू ससरुाले वा�ता नगरी खान 
लाउनसमेत निदई घरबाट िनकाला गरकेोले सासू 
ससरुाको अंशबाट पित िपताको अशं परसारी ५ 
ख�डको २ ख�ड अंश िदलाई पाउ ँभ�ने वादी दाबी 
भएकोमा मैले ल�मी �े�लाई िचनेको छैन, �ेम गरी 
िववाह गरकेो भ�ने भनाइ झ�ुा हो । �ितवादीह� 
असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� र मखमली िम�को 
छोरा रिवशंकर िम� होइन । िनजह�ले पालनपोषण 
गरकेोस�म हो । वादीले अंश पाउने होइन भ�नेसमेतको 
�ितवादी रिवशंकर तथा रिवशंकर हा�ो छोरा होइन । 
वादी, �ितवादी रिवशंकरको प�नी हो वा होइनन् थाहा 
छैन । �ितवादी रिवशकंर िम� हा�ो छोरा नभएकोले 
हा�ो स�पि�बाट िनजको अंश भाग ला�ने र सोबाट 
वादीले अंश पाउने होइन भ�ने �यहोराको �ितवादीह� 
असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� र मखमली िम�को 
तफ� बाट �ितउ�रप� पेस भएको पाइ�छ ।

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले नाता 
कायमतफ�  बयान गराई �ितवादी रिवशंकरलाई 
�ितवादी असफ�लाल भ�ने केदार िम� र मखमली 
िम�को छोरा तथा वादी ल�मी �े�लाई �ितवादी 
रिवशंकरको प�नी नाता कायम गरी �ितवादी केदार 
िम� र मखमली िम�बाट �ितवादी रिवशकंर िम�ले 
पाउने अंश छुट्याई िनज रिवशंकर िम�को अंश 
भागबाट िववाह ह�न बाकँ� अंिशयारको िववाह खच� 
परसारी ५ भागको २ भाग अंश पाउने ठहर गरकेोमा 
सो फैसलाउपर �ितवादी रिवशंकर िम�ले पनुरावेदन 
नै नगरी िच� बझुाई बसेको र �ितवादी केदार िम� 
र मखमली िम�को पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर भएको देिख�छ । पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
सो फैसलाउपर �ितवादी केदार िम� र मखमली 
िम�ले म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ भनी यस अदालतमा 
िनवेदन िदई �ितवादीह�ले DNA परी�ण ग�रपाउ ँ
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भनी िजिकर िलएकोमा उ� परी�ण नगराएको भनी 
म�ुा दोहोर ्याउने आदेश भई सोही आदशेमा DNA 
परी�ण गराउन ु भ�ने आदेश भएको देिख�छ । उ� 
आदेशानसुार DNA परी�णको �रपोट�  �ा� भई 
परी�ण �ितवेदनमा रिवशकंरको जैिवक बाबआुमा 
�ितवादीह� केदार िम� र मखमली िम� नभएको 
भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको भ�ने आधारमा �ितवादी 
रिवशकंरका जैिवक आमाबाब ु�ितवादी मखमली िम� र 
केदार िम� नभएकोले िनजह�बाट रिवशकंरले नै अशं 
नपाउने अव�थामा िनज रिवशंकरको प�नी नाताक� 
वादी ल�मी �े�ले केदार िम� र मखमली िम�बाट 
अंश पाउने भ�ने ��ै रहेन तर वादीह� रिवशंकरको 
प�नी र छोरी भएकाले िनज रिवशंकर िम�बाट अशं 
पाउने ठहरी गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०६७।१।२९ मा फैसला भएको देिखन आयो ।

उ� फैसला पनुरावलोकन गरी हेरी पाउ ँभनी 
वादीको तफ� बाट परकेो िनवेदनमा यस अदालतबाट 
िमिसल सलं�न मतदाता नामावली, मतदाता प�रचयप� 
र सवारी चालक अनमुित प�लगायतका �माणको 
आधारमा वादीह�को पित एव ं िपता रिवशंकर िम� 
��यथ�म�येका असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� 
र मखमली िम�का छोरा ह�न भ�ने पिु� भइरहेको 
अव�थामा वादी �ितवादीह�बीच उ�प�न नाताको 
िववादमा DNA परी�ण गरी परी�ण �ितवेदनलाई 
�माणमा िलई वादीको अंश हकमा आघात प�ुने गरी 
�ितवादी रिवशकंर �ितवादी असफ�लाल भ�ने 
केदार िम� एवं �ितवादी मखमली िम�को जैिवक 
बाब ु नदिेखएको भ�ने आधारमा िनज रिवशंकरले नै 
असफ�लाल भ�ने केदार िम� र मखमली िम�बाट 
अंश नपाउने अव�था भएबाट रिवशंकरको प�नीको 
नाताले वादी ल�मी �े�ले �ितवादी मखमली िम� 
र असफ�लाल भ�ने केदार िम�बाट अंश नपाउने 
ठहर ्याएको फैसला िमिसल संल�न उि�लिखत 
�माणह� र सव��च अदालतबाट �ितपािदत रािजव 

ग�ुङ िव�� िसता ग�ुङ भएको नाता कायम म�ुामा 
कायम भएको निजरिवपरीत भएको भ�ने आधारमा 
िमित २०६८।८।२३ मा पनुरावलोकनको िन�सा 
�दान भएको देिखयो ।

अब ��ततु म�ुाको त�यगत िववरणको 
प�ृभूिममा िमिसल संल�न �माणह�को मू�याङ्कन 
गरी उि�लिखत ��ह�को �याियक िनराकरण गनु�पन� 
देिखन आयो ।

२. उि�लिखत ��ह�म�ये वादी ल�मी �े� 
र �ितवादी असफ�लाल भ�ने केदार िम� एवं मखमली 
िम�बीच बहुारी र सासू ससरुाको नाता स�ब�ध पद�छ 
वा पद�न? भ�ने पिहलो ��का स�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादी रिवशंकरले वादीलाई आ�नो प�नी एवं 
छोरी नाताको �यि� होइनन् भनी नातामा इ�कार रहे 
तापिन िमिसल संल�न दि�णकाली मि�दरमा िववाह 
गरकेो िविभ�न फोटोह�, वादीको सा�ी भवुन�साद 
दवाडी र शा�ता सापकोटाको बकप� �यहोरा र वादी 
�ितवादीको लेख र नातातफ�  िनजह�को बयानको 
आधारमा वादी र �ितवादी रिवशंकरबीच पित एवं िपता 
नाता कायम गरी िनजबाट वादीले अशं पाउने ठहर 
गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलामा 
�ितवादी रिवशकंरले पनुरावेदन नै नगरी िच� बझुाई 
सो फैसलालाई कुनै चनुौती नगरकेो र सो फैसला 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत सदर भएको 
तथा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट �ितवादी 
रिवशंकरसगँ वादीको पित प�नीको नाता स�ब�ध 
कायम गरी अंश पाउने गरी फैसला भएकाले सो 
िवषयमा थप िववेचना गनु�पन� देिखएन । यसबाट वादी 
ल�मी �े� र �ितवादी रिवशंकरबीच पित प�नीको 
नाता स�ब�ध रहेको त�यमा िववाद दिेखएन ।

३. ��ततु म�ुामा �ितवादी रिवशंकरको 
बाबआुमा �ितवादी असफ�लाल भ�ने केदार िम� र 
मखमली िम� ह�न होइनन् भ�ने �� �याय िन�पणको 
लािग िनणा�यक �� ब�न पगेुको छ । यस ��मा 
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िवचार गदा� िमिसल सलं�न मतदाता नामावली, 
मतदाता प�रचय प�बाट रिवशकंरको बाबआुमा 
असफ�लाल भ�ने केदार िम� र मखमली िम� भ�ने 
उ�लेख भएको छ । �य�तै, रिवशंकरले पाएको सवारी 
चालक अनमुितप�मा पिन रिवशंकरको बाबकुो नाम 
असफ�लाल भ�ने दिेखएको छ । वादीका सा�ीको 
बकप�ाट पिन रिवशंकरको बाबआुमा असफ�लाल 
िम� र मखमली िम� भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
�ितवादी रिवशंकरले स�ु अदालतमा गरकेो अ.बं.७८ 
नं. अनसुारको बयान र िनजले िदएको �ितउ�रप�को 
िशर �यहोरामा पिन आ�नो िपताको नाममा केदार 
िम� भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । रिवशंकरले पिन 
आफूलाई सानैदेिख असफ�लाल र मखमली िम�ले 
पालेर राखेको, �याहार ससुार गरकेो भनेका छन् भने 
�ितवादी असफ�लालले पिन रिवशंकरलाई आफूह�ले 
सानैदिेख पालेर राखेको, �याहार गरकेो भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । रिवशंकर को कसको छोरा ह�न भनी 
असफ�लाल र मखमलीले उ�लेख गन� सकेका छैनन् 
न त रिवशकंरले नै सो कुरालाई �प� पान� सकेको 
अव�था छ । पनुरावलोकन ग�रपाउ ँभनी वादीले िदएको 
िनवेदनसाथ पेस भएको रिवशकंरले अ�ययन गरकेो 
िव�ालयले सन् १९९८ अथा�त्  िव.सं.२०४४/४५ 
सालमा िदएको Exam Report Card को Parents 
को महलमा रिवशंकरको िपता भनी असफ�लालले 
सही गरकेो देिख�छ ।

४. मतदाता प�रचयप�, मतदाता नामावलीमा 
भएको पा�रवा�रक िववरण र सवारी चालक 
अनमुितप�ह�बाट असफ�लाल र रिवशंकरबीचको 
नाता स�ब�ध रहेको देिखएको र एकआपसमा 
आफूह�लाई बाब ु छोराको �पमा लामो समयदेिख 
आचरण र �यवहारबाट �वीकार गरकेो देिख�छ । ती 
कागजातह� सरकारी काया�लयबाट जारी ग�रएका 
वैधािनक कागजातह� ह�न् । य�िप ितनीह�को �योजन 
अलगअलग भए पिन ती कागजप�मा उ�लेख भएको 

नाता स�ब�ध देिखने िववरणह� झ�ुा ह�न् भ�ने आधार 
देिखन सकेको छैन । पेस भएका ती सबै कागजप�बाट 
�ितवादी रिवशंकर िम� र असफ�लाल भ�ने केदार 
िम� बाब ु छोरा भनी उ�लेख ह�न ु संयोग मा� ह�न 
स�ैन् । िनवा�चन �योजनका लािग खडा भएका 
कागजात मा� नभई सवारी चालक अनमुितप�मा 
पिन रिवशकंरको बाब ु असफ�लाल भ�ने उ�लेख 
ह�न,ु िनज रिवशंकरले िदएको �ितउ�र र बयानमा 
समेत बाब ुकेदार िम� भनी लेिखन ुतथा िव�ालयको 
Exam Report Card मा Parents भनी �वयम्  
असफ�लालले सही गनु�  तथा DNA Profile को 
िववरण फाराम भदा�समेत बाबकुो नाम असफ�लाल 
ले�नबुाट मतदाता प�रचयप� र मतदाता नामावली 
िववरणमा उ�लेख ग�रएको �यहोरा अ�य �माणबाट 
पिन समिथ�त भइरहेको अव�था छ ।

५. �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ को 
ख�ड (ग) मा कुनै अदालत वा सरकारी काया�लयमा 
कानूनले रा�न ु पन� �याहा, �े�ता वा कागजप�मा 
उि�लिखत ग�रएका कुराह� सही�पमा उ�लेख 
ग�रएका ह�न् भनी अदालतले अनमुान गन�छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । उ� नाता स�ब�ध देिखने 
गरी सरकारी काया�लयबाट आ�नो कानूनबमोिजमको 
काय� स�पादन गन� �ममा जारी भएका ती िलखत 
�माणह�लाई �ितवादी असफ�लाल भ�ने केदार िम� 
र मखमली िम�ले मौकामा वा हाल पिन चनुौती िदन 
सकेको वा बदर गराउन सकेको अव�था छैन । य�तो 
अव�थामा उि�लिखत मतदाता प�रचयप�, मतदाता 
नामावलीमा भएको पा�रवा�रक िववरण र सवारी 
चालक अनमुितप�ह�मा उि�लिखत ग�रएका कुराह� 
सही�पमा उ�लेख ग�रएका ह�न् भनी अदालतले 
अनमुान गरी �माणमा �हण गनु�पन� नै ह�न आउछँ ।

६. �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को 
उपदफा १ मा कुनै �यि�ले लेखेर, बचनले वा 
आचरण�ारा कुनै �यि�लाई कुनै कुरा य�तो हो 
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भ�ने िव�ासमा पारी वा �य�तो िव�ासमा पन� िदई 
सो �यि�बाट कुनै काम गराएमा वा ह�न िदएमा िनज 
र सो �यि�का बीचमा चलेको कुनै म�ुामा सो कुरा 
�य�तो होइन वा िथएन भनी िनजले ख�डन गन� 
पाउने छैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । कसैले 
आफूसगँ स�बि�धत कुनै त�यलाई य�तो हो, छ वा 
िथयो भनी औपचा�रक�पमा कुनै अड्डा, अदालत 
वा सरकारी काया�लयमा अिभलेख रहने गरी एकपटक 
�य� गरी सोबाट फाइदा िलइसकेपिछ आफूलाई 
नो�सान वा बेफाइदा ह��छ भ�ने मा� आधारमा �य�तो 
�यि�ले पिछ आफूले एकपटक �य� ग�रसकेको 
त�यबाट पिछ हट्न नपाओस् वा �य�तो त�यलाई 
अ�वीकार गन� नसकोस् र त�यमा ि�थरता कायम 
ह�न सकोस ्भनी �माण कानूनमा िवव�धनको िस�ा�त 
(Doctrine of estoppel) िवकास भएको हो । यही 
िस�ा�तलाई उ� कानूनी �यव�थाले पिन �वीकार 
गरकेो हो ।

७. बाब ु छोराको नाता स�ब�धको �� 
त�यगत िवषय भएको र ��ततु म�ुामा �ितवादी 
असफ�लाल िम�ले �ितवादी रिवशंकर िम�लाई 
�कुलको अिभलेखदिेख मतदाता प�रचयप�, मतदाता 
नामावलीमा भएको पा�रवा�रक िववरण र सवारी 
चालक अनमुितप�ह�मा छोराको �पमा �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । रिवशंकरलाई िनज सानो अव�थामा 
रहदँादेिख छोराको �पमा �वीकार गरी िनजबाट 
िनर�तर स�तान सखुको अनभुव गरी, छोराबाट �ा� 
ह�ने सहयोगको अपे�ालगायतका फाइदा (Pleasure) 
िलएको देिख�छ । ��यथ� �ितवादी असफ�लाल भ�ने 
केदार िम� र मखमली िम�ले �ितवादी रिवशंकरलाई 
आ�नो छोरा होइन भ�ने र रिवशंकरले सो कुरा �वीकार 
गनु�को मूल उ�े�य यी वादीलाई अंश िदनबाट वि�चत 
गनु�  रहेको भ�ने नै देिख�छ । जब छोरा�ित बाबलेु पूरा 
गनु�पन� दािय�वको �� उठ्छ तब िनजलाई छोराको 
�पमा अ�वीकार गन� र मैले अशं िदनपुन� होइन भ�न 

यी �ितवादी असफ�लाल िम�लाई �माण ऐन, २०३१ 
को उ� दफा ३४ को उपदफा १ को कानूनी �यव�था 
र िवव�धनको िस�ा�त (Doctrine of estoppel) 
ले समेत अनमुित िददैँन् । यसका अित�र� यस 
अदालतको आदेशानसुार �ितवादीह� असफ�लाल 
भ�ने केदार िम� र रिवशंकरको बीचमा बाब ुछोराको 
नाता स�ब�ध छ वा छैन भनी DNA परी�ण गन� 
आदशे भएअनसुार सो �योजनको लािग रिवशंकरले 
रगतको नमूना िझ�दा भ�रने फाराममा समेत बाबकुो 
नाममा �ितवादी असफ�लालको नाम नै उ�लेख गरकेो 
देिखयो । यी स�पूण� �माणह�बाट �ितवादी रिवशंकर 
िम�को बाब ु आमा �ितवादीह� असफ�लाल िम� 
र मखमली िम� ह�न भ�ने त�य िनिव�वाद�पमा पिु� 
भइरहेको अव�था छ ।

८. वादी र �ितवादी रिवशंकर िम�बीच पित 
एवं िपता नाता रहेको त�यमा िववाद नदेिखएको र 
�ितवादी रिवशंकर िम�को बाब ु आमा �ितवादीह� 
असफ�लाल भ�ने केदार िम� र मखमली िम� ह�न् 
भ�ने पिु� भइरहेको अव�थामा वादी र �ितवादी 
असफ�लाल भ�ने केदार िम� एवं मखमली िम�बीच 
बहुारी र सासू ससरुाको नाता स�ब�ध रहेको मा�न ुपन� 
नै ह�न आयो ।

९. म�ुाको िनण�य गनु�पन� कुरा (fact in 
issue) को स�दभ�मा अदालतबाट के क�तो अव�थामा 
DNA परी�णको आदशे ह�नपुद�छ र ��ततु म�ुामा 
DNA परी�ण �ितवेदनलाई िनणा�यक �माणको 
�पमा िलन िम�छ वा िम�दनै? भ�ने दो�ो ��को 
स�ब�धमा िवचार गदा�  DNA परी�ण माता िपतासगँ 
स�तानको जैिवक स�ब�ध (Genetic Relationship) 
िनधा�रण गन� वा मािनसह�को बीचमा जैिवक स�ब�ध 
रहेको छ वा छैन भ�ने िववादको िनराकरण गन� 
हालस�मको सबैभ�दा �मािणक, वा�तिवक, यथाथ� 
एवं वै�ािनक प�ितको �पमा रहेको छ । जैिवक 
स�ब�धको परी�ण ग�रने मािनसह�को रगतमा 
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रहेको Cell वा DNA Profile एकआपसमा तलुना 
गरी अिधकतम् समान ल�णको आधारमा िपत�ृव वा 
मात�ृवको स�ब�ध रहे नरहेको स�ब�धमा �थािपत 
र िववादरिहत िव�ेषणका आधारमा िनधा�रण गन� 
ग�र�छ । DNA परी�ण स�म िवशेष�ले गरी वा�तिवक 
�यि�को रगतको नमूना संकलन गरी कुनै �कारको 
िमसावट (Contamination) नभएको रगतको नमूना 
िनकािलएदेिख �योगशालास�म शकंारिहत तवरले 
Chain of custody सिुनि�त गरी वा �ा� गरी 
कुनै �िुट नगरी परी�ण र िन�कष� िनकालेमा य�तो 
परी�णको िन�कष� िव�सनीय र �वीकाय� ह�नेमा कुनै 
स�दहे गन� ठाउ ँरहदँैन र य�तो परी�णलाई अदालतले 
पिन �माणको �पमा �हण गनु�  नै पन� ह��छ । 

१०. DNA परी�णको वै�ािनक प�ितले 
िविभ�न म�ुाको िनराकरणको लािग ठूलो सहयोग गरकेो 
अव�था पिन छ र यो प�ितको उपयोग अदालतले गनु�  
पिन पद�छ तर DNA परी�णको आदेश गनु� पूव� अदालत 
अ�य�त संवेदनशील ह�नपुद�छ । यिद िमिसल संल�न 
अ�य �ा� �माणह�ले िववािदत नाताको स�देहरिहत 
िन�कष�मा प�ुन सिकने अव�था छ वा �माणमा पेस 
भएका अ�य िमिसलबाट ��ततु म�ुाको नातास�ब�धी 
िववाद िनराकरण भई अि�तम भएर बसेको देिख�छ 
वा नातामा िववाद उठाउने प� आ�नो िवगतको काय� 
वा आचरणले �य�तो िववाद उठाउन नपाउने गरी 
िववि�धत छ भने प�ले DNA परी�णको माग गरकैे 
आधारमा DNA परी�ण गन� आदेश गनु�  उपय�ु 
ह�दँनै । य�तो अव�थामा DNA परी�णको आदेश 
निददँा DNA को वै�ािनकतामा स�देह गरकेो मा�न ुपन� 
भ�न पिन िम�दनै । म�ुामा DNA को आदेश गनु�पन� हो 
वा होइन भ�ने कुरा प�को अिधकारभ�दा पिन �याय 
िन�पण गन� �योजनका लािग अदालतको तजिबजी 
िवषय हो । य�तो अिधकारको �योग गदा� अदालतले 
समाजमा पन� स�ने स�भािवत असर र �भावलाई 

नजरअ�दाज गन� िम�दैन ।
११. आफूले सानैदिेख पालनपोषण गरी 

ह�का�ई बढाएको िववाद नपरसे�म बीस� वष�देिख आ�नो 
स�तानको �पमा �वीकार गरी आएको �ितवादीलाई 
अंशबाट वि�चत गन� र आफूलाई फाइदा ह��छ भ�ने 
उ�े�यले स�तानको �पमा अ�वीकार गरकैे आधारमा 
अदालतले यथे� औिच�य भएमा मा� गनु�पन� DNA 
परी�णको आदेश सहजै गरी िदने हो भने यसले 
लामो समयदेिख समाज र प�रवारमा चली आएको 
�वाभािवक, सामा�य र अपेि�त �यवहारमा उथलपथुल 
र िव�ङ्ृखलता आई �यि�को सामािजक पिहचान नै 
ग�ुन स�ने ि�थित आउने पिन ह�न स�छ । आ�नो 
जैिवक बाब ुआमाको बारमेा जानकारीस�म नह�ने सानो 
उमेरदिेख आफूले छोरासरह पाली राखी, बढाएको /
ह�का�एको मािनसलाई िनज वय�क भएपिछ आफूले 
पिन स�तानको �पमा न�वीकान� र कसको स�तान 
हो भनी पिहचान पिन नगरी िदने हो भने य�ता स�तान 
पिहचानिवहीन, सहारािवहीन र प�र�य� पिन ह�न जान 
स�छन । य�तो अव�थामा अदालत अ�सर भई DNA 
परी�णको आदशे गन� िम�दैन ।

१२. ��ततु म�ुामा DNA परी�ण 
�ितवेदनलाई नै एकमा� र मूल आधारको �पमा �हण 
गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िनण�य भएको 
देिखयो । DNA परी�ण वै�ािनक र भरपद� आधार हो 
भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । तर DNA परी�ण 
गन� िवशेष�ले अदालतमा बकप� गदा� “तर �कृितमा 
यदाकदा दखेा पन� DNA को प�रवत�नलाई पिन नकान� 
नसिकने भएकाले अिधकतम् २ वटास�म फरक आए 
पिन DNA िमलेको मा�यता िदने अ�तरा�ि��य चलन 
रहेको छ । DNA को �कृितमा पिन प�रवत�न ह�न 
स�ने स�भावना रहेको भनी” उ�लेख गरबेाट DNA 
परी�णको प�रमाण सत�ितशत ठीक नह�न पिन स�ने 
देिख�छ । यस अदालतको संय�ु इजलासबाट अ�वर 
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अिहरको म.ुस. गन� बु�ु अिहरसमेत िव�� कु�लुर 
अिहर भ�ने जगंबहादुर अिहर भएको अशं नामसारी 
म�ुामा �माणह�को �ङ्ृखलामा एउटा �माण DNA 
परी�ण पिन ह�न स�छ । तर अ�य �माणह�कै 
आधारमा िपत�ृवको िवषय यिकन गन� सिक�छ भने 
यो परी�ण गराउन पन� बा�यता अदालतलाई नह�न 
पिन स�ने, प�ले माग गद�मा DNA परी�ण गराउने 
आदेश िदन अदालत बा�य ह�दँैन । सो परी�ण माग 
गन� प�को भनाइ �ितकूल राय आयो भने पिन उसले 
द�ड ज�रवानासमेतका कुनै दािय�व �यहोन� नपन� 
ह�नाले नाता होइन भ�ने प�ले मनोिवनोद गन� वा 
कसै�ितको इिव सा�ँन वा मिहलाको मानमद�न गन� वा 
सामािजक तथा पा�रवा�रक सरंचना ख�व�याउनका 
लािग DNA परी�ण गन� आदेश सहायक नहोस् भ�ने 
कुरामा अदालत सधँै सतक�  रहन ु पन�, िवशेष�को 
रायको मह�व रा�ने DNA परी�ण �ितवेदनले 
िन�या�मक सबदु (Conclusive Proof) को �थान 
�हण गन� भने नस�ने पिन ह�न स�दछ । िवशेष�को 
राय �यायकता�लाई �याियक िन�कष� िनका�न सघाउ 
परु ्याउने एउटा मा�यम मा� हो । अ�य ��य� तथा 
िव�ास गन� लायक �माणह�को �ङ्ृखलाले DNA 
परी�ण �ितवेदनको �ितकूल िन�कष� िनका�दछन भने 
�यायकता�ले यी �माणह�को �ङ्ृखलाका आधारमा 
उपय�ु अवधारणा बनाउन स�ने ह��छ । संसारमा कुनै 
पिन कुरा िनरपे� ह�दँैन भने DNA परी�ण �ितवेदन 
सत�ितशत स�य ह��छ भनेर मा�न नसिकने पिन 
ह�न स�दछ । परी�ण गन� संय��, वातावरण, समय 
र साधनले सो परी�णलाई �भाव पाद� पाद�न भ�ने 
ठा�न ु पिन उिचत नह�ने (ने.का.प.२०६६ अकं १० 
िन.नं.८२५० प�ृ १७२७) भनी DNA परी�णका 
लािग आदेश गदा� र DNA परी�ण �रपोट�लाई के कुन 
हदस�म �माणमा �हण गन� भनी बहृत्  �या�या भएको 
देिख�छ ।

१३. य�तै, टेकबहादुर थापासमेत 
िव�� इि�दरा थापा अिधकारी लेखाएको इि�दरा 
अिधकारी (ने.का.प.२०६६ अकं ११ िन.नं.८२७२ 
प�ृ १९१८) भएको अंश चलन म�ुामा नातामा िववाद 
भई अ�य स�ब� सबदु �माणबाट सो िववादका 
बारमेा िन�कष�मा प�ुन नसिकने भएमा DNA ज�तो 
अ�याधिुनक वै�ािनक परी�ण गराई िन�कष�मा प�ुनलुाई 
अ�वाभािवक मा�न सिकँदैन तर अ�य �माणबाट 
नातास�ब�धी िववाद कायम रहेको नदेिखएमा सो 
परी�णको औिच�य अकाट्य�पमा ह�नपुछ�  भ�न 
निम�ने भनी म�ुा दोहोर ्याई िददँा भएको आदशेमा 
उि�लिखत आधारलाई इ�कार गरकेो देिखयो । 

१४. पुनरावेदक ब�ी�साद �साई ं
िव�� रािधका माझी (ने.का.प.२०७१ अकं 
११ िन.नं.९२९४) भएको नाता कायम म�ुामा 
DNA परी�णको माग �ितवादीले उठाएको र 
परी�णप�ात् अदालतले �ि�या नपगेुको आधारमा 
पनुः परी�णको लािग आदेश जारी गरकेो अव�थामा 
पनुरावेदक उपि�थत नभएको भनी पिहले भएको 
DNA परी�णलाई मा�यता निदने गरी िनण�य भएको 
अव�थासमेत देिख�छ ।

१५. य�तै, पुनरावेदक रोशन महज�नसमेत 
��यथ� िसि�लाल भ�ने भुयुचा महज�नसमेत 
भएको अंश चलन म�ुामा (ने.का.प.२०६३ अकं ११ 
िन.नं.७७८४ प�ृ १४२०) य�तै �माणह�लाई �माण 
िलई अिंशयार कायम गरी अशं पाउने गरी िस�ा�त 
�ितपादन भएको पिन दिेख�छ ।

१६. नातास�ब�धी िववाद अ�य�तै 
सवंेदनशील िवषय हो । यसलाई सामा�य र सतही 
आधारमा िनराकरण गनु�  �यायोिचत ह�दैँन । कुनै पिन 
नारीले आफंँैलाई कलंक ला�ने गरी �यसै कसैलाई पित 
वा सासू ससरुा भनी दोषारोपण गनु�  हा�ो सामािजक 
सरंचना र प�रवेशले पिन िददँनै । वादीले रिवशंकर 
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िम�लाई पित र मखमली िम� र असफ�लाल िम�लाई 
सासू ससरुा भनी �यसै िबना कारण भ�न ुपन� कलिुषत 
मनसाय रहेको भ�ने कतैबाट पिु� ह�दँैन । वादी खराब 
आचरण भएक� कारणले �यसै दोषारोपण गरकेो हो िक 
भ�नलाई पिन �ितवादी प�ले नै भ�न सकेको छैन। 
िपत�ृवको कुरा सधैँ अनमुानमा नै आधा�रत ह�ने र �यस 
स�ब�धमा अ�यथा �मािणत नभएस�म आमाले भनेको 
कुरालाई नै साचँो मा�न ुपन� ब�ची िव� �े�ी िव�� 
किव��बहादुर िव� �ेि�समेत (ने.का.प.२०३४ अंक 
१ िन.नं.१०५२) भएको लो�ने कायम गरी अंश माना 
चालम िदलाई पाउ ँ भ�ने म�ुामा यस अदालतबाट 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । य�तै, आमाको 
भनाइलाई नै मूल आधार बनाई सव��च अदालतबाट 
िविभ�न म�ुामा नाता कायम ह�ने गरी िस�ा�तसमेत 
�ितपादन ह�दैँ आएका छन् ।

१७. ��ततु म�ुामा �ितवादीका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीह�ले �ितवादी 
रािजव गु�ङका हकमा देवी ग�ुङ िव�� िसता 
गु�ङसमेत ��यथ� वादी भएको संवत्  २०६१ 
सालको फौ.प.ुनं.३५१० को नाता कायम म�ुा 
सव��च अदालतबाट िमित २०६७।२।११ मा फैसला 
भएको र ��ततु म�ुा िमित २०६७।१।२९ मा फैसला 
भएकाले पिछ िनण�य भएको िस�ा�त ��ततु म�ुामा 
आकृ� नह�ने भनी सोस�ब�धमा िनवेदक इ��बहादुर 
गु�ङ िव�� राज�व �यायािधकरण काठमाड� (ने.
का.प.२०५० अंक २ िन.नं.४६९७ प�ृ ९४) भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुा, जग�ेर रायको म.ुस.गन� अजु�न 
राय िव�� िदनेश िस ंभूमीहार (ने.का.प.२०६६ अंक 
१० िन.नं.८२३६ प�ृट १५९९) भएको कूत िदलाई 
मोही िन�काशन म�ुा, देवनारायण महज�न िव�� 
िमठु ढकाल भएको संवत्  २०६४-NF-०००३ को 
बाली भराई मोही िन�काशन म�ुासमेतका निजर ��ततु 
गरी �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १३ ले म�ुा 

पनुरावलोकन गदा� सव��च अदालतले जनु आधारमा 
म�ुा पनुरावलोकन गन� आदेश गरकेो हो सोही आधार र 
स�ब� िवषयमा मा� सीिमत रही म�ुा िकनारा गनु�पछ�  
भ�ने �यव�था भएको र पनुरावलोकन िददँा उि�लिखत 
िस�ा�त आकृ� नह�ने अव�थामा सोसगँ स�ब� 
अ�य िवषयमा वा म�ुाको अ�य त�यिभ� �वेश गरी 
िनण�य गनु�  नपन� भनी गनु�भएको बहसको स�दभ�लाई 
िवचार गदा� उि�लिखत �ितपािदत िस�ा�तको हकमा 
अ�यथा गनु�पन� अव�था छैन तर यस स�ब�धमा रािजव 
ग�ुङको म�ुामा मा� सो िस�ा�त �ितपादन भएको 
नभई अ�वर अिहरको म.ुस. गन� ब�ुु अिहर िव�� 
कु�लरु अिहर भ�ने जंगबहादरु अिहर भएको अंश म�ुा 
लगायत ��तुत म�ुाको फैसला ह�नभु�दा अिघका 
मािथ उि�लिखत िविभ�न म�ुामा िस�ा�त �ितपादन 
भई आएको अव�थामा पनुरावलोकनको िन�सामा 
उि�लिखत िस�ा�तलाई मा� सीिमत गरी सोभ�दा 
अिघका सोही िवषयका अ�य िस�ा�तलाई बेवा�ता 
गन� निम�ने भएकाले ��यथ�तफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ यो इजलास सहमत 
ह�न सकेन ।

१८. अब, सयं�ु इजलासको िमित 
२०६६।१।२६ को फैसला िमलेको छ वा छैन? भ�ने 
चौथो ��को स�ब�धमा िवचार गदा� उ� फैसलाले 
�ितवादी रिवशंकर िम� �ितवादी असफ�लाल िम� 
भ�ने केदार िम� र �ितवादी मखमली िम�को जैिवक 
छोरा नदेिखएको भ�ने आधारमा �ितवादी रिवशंकर 
िम�को नाममा स�पि� देिखए िनजबाट मा� यी वादीले 
अंश पाउने र �ितवादी असफ�लाल िम� भ�ने केदार 
िम� र मखमली िम�को स�पि�बाट अंश नपाउने गरी 
फैसला भएको पाइ�छ । व�ततुः िमिसल संल�न मतदाता 
प�रचयप�, मतदाता नामावलीमा भएको पा�रवा�रक 
िववरण, सवारी चालक अनमुितप� र िव�ालयको 
Examination Report Card लगायतका 
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�माणह�को प�ृभूिममा �ितवादी असफ�लाल िम� 
�ितवादी रिवशंकर िम�को िपता भएको देिखएकोमा 
सो कुरा होइन भनी िजिकर िलन िनज �ितवादीह� 
िववि�धत रहेको देिखएको छ । �यसका अित�र� 
िनजह�को बाब ुछोराको जैिवक स�ब�ध प�ा लगाउन 
DNA परी�णको माग �ितउ�रप�मा नउठाई केवल 
पनुरावेदन तहमा मा� माग दाबी िलइएको पाइ�छ । 
यस त�यगत अव�थाको सेरोफेरोमा हेदा� �ितवादीह� 
वादीको अशं हक मेट्ने दरुासयले अिभ�े�रत भएको 
देिख�छ भने सो मागबमोिजम DNA परी�णको आदेश 
गन� आव�यक नै नरहेको अव�थामा DNA परी�णको 
आदेश भएको देिख�छ । यस अव�थामा िमिसल 
संल�न अ�य �माणह�को िवपरीत िनजह�को बाब ु
छोराको जैिवक स�ब�ध नरहेको भ�ने �ितवेदनको 
आधारमा स�ु र पनुरावेदन तहबाट भएको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी �ितवादी रिवशंकर िम�को नाममा 
स�पि� देिखए िनजबाट मा� यी वादीले अशं पाउने 
र पनुरावेदक �ितवादी असफ�लाल िम� भ�ने केदार 
िम� र मखमली िम�को स�पि�बाट अंश नपाउने 
ठहर गरकेो यस अदालत संय�ु इजलासको िमित 
२०६७।१।२९ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ� 
फैसलासगँ सो हदस�म सहमत ह�न स�ने अव�था 
रहेन ।

१९. अब, यी वादीले �ितवादीह�बाट 
अंश पाउने हो वा होइन? भ�ने अि�तम ��मा िवचार 
गदा� मािथ ग�रएको िववेचनाबाट �ितवादी रिवशंकर 
िम� �ितवादी असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� 
र मखमली िम�को अंिशयार छोरा देिखएकाले 
यी पनुरावेदक वादीले �ितवादी रिवशकंर िम�, 
�ितवादीह� असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� र 
मखमली िम�बाट आ�नो भागको अंश पाउने नै दिेखन 
आयो ।

२०. अतः उि�लिखत िववेिचत आधार 
र �माणबाट �ितवादी रिवशंकर िम� �ितवादीह� 

असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� र मखमली िम�को 
अंिशयार छोरा देिखएकाले यी वादीले �ितवादी 
रिवशंकर िम� र �ितवादीह� असफ�लाल िम� 
भ�ने केदार िम� एवं �ितवादी मखमली िम�बाट 
आ�नो भागको अंश पाउने दिेखएकाले �ितवादी 
रिवशंकर िम�बाट मा� अंश पाउने ठहर ्याएको यस 
अदालत सयं�ु इजलासको िमित २०६७।१।२९ को 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६३।३।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम सगोलको 
स�पि�बाट ३ भागम�ये �ितवादी रिवशंकर िम�को १ 
भागबाट ५ ख�डको २ ख�ड यी वादीह�ले अंश छुट्याई 
िलन पाउने ठहरी फैसला भएकोले �ितवादीह�म�ये 
असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� र मखमली िम�ले 
स�ु अदालतबाट भएको फैसलाउपर पनुरावेदन गदा� 
वादीले रा�न ुपन� कोट� फ� �.१०,४३६।६६ कोट� फ� 
ऐन, २०१७ को दफा २३ बमोिजम सिुवधा पाएको 
रकमम�ये आ�नो भागको कोट� फ� �.५,२१८।३३ 
र.नं.११ िमित २०६२।१।२१ मा दािखला गरकेो 
देिखदँा बाकँ� कोट�  फ� �.५,२१८।३३ ब�डा 
छुट्याउदँाका बखत �ितवादीम�ये रिवशंकर िम� र 
िमना िम�बाट ज�रवाना सरह असलुउपर गनु�  भनी 
स�ु िज�ला अदालत काठमाड�मा लगत िदनू ------१ 
सव��च अदालतबाट िमित २०६७।१।२९ मा भएको 
फैसला केही उ�टी भई वादीले ३ भागको १ भागबाट 
५ ख�डको २ ख�ड अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोले 
िमित २०६७।१।२९ को फैसलाअनसुार कायम रहेको 
कोट� फ�स�ब�धी लगत क�ा गनु�  भनी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ----------------२
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��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार िदनू ------------------------------------३

उ� रायमा हामी सहमत छ� । 
�या. दीपककुमार काक�
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
इित संवत्  २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश ई�र�साद खितवडा 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७३।६।१३

०६७-NF-००२६

म�ुाः अशं

िनवेदक वादी : भ�परु िज�ला भ�परु न.पा. वडा नं.४ 
ब�ने पाचँक�या �जापतीसमेत

िव��
िवप�ी �ितवादी : ऐ.ऐ. ब�ने ह�रच�� �जापतीसमेत

 § मलुुक� ऐन, अशं ब�डाको १० न.ं 
ले बाबु, आमा र लो�नलेाई आ�ना 
स�तती, छोराछोरी र �ीमतीलाई इ�जत 
आमदअनसुार खान लाउन, िश�ा िद�ा, 
�वा��योपचारको �यव�था गरी िदन पछ� 
भनी घरको मूल �यि�उपर िज�मेवारी 
तोकेको देिख�छ । अशंब�डा ग�रिदँदा 
आ�ना स�पि� तथा सबै अिंशयारह� 
जीयजीयैको अशं ग�रिदनुपन� र अशंब�डा 
गदा� अंश पाउने सबैको बराबर अशं गरी 
िदनु भनी अंश ब�डाको १ र २ न.ं ले 
�यव�था गरकेो छ । पैतृक स�पि�मा 
बाबु, आमा, लो�न े र �ीमतीले जथाभावी 
गरी अिंशयारह�म�ये कसैलाई काखा र 
कसैलाई पाखा रा�ने गरी पैतृक स�पि�को 
बाडँफाडँ र हक ह�ता�तरण गन� िम�दैन । 
यसो गदा� बाबु आमाले आफूले पैतृक वा 
�वआज�न जुनसकैु त�रकाबाट आज�न 
गरकेो भए पिन स�ततीको लािग पैतृकसरह 
ह��छ भ�ने कुरा पिन ह�ेका रा�नु पद�छ । 
साथै वृ�ाव�थामा पालन पोषण गन� भ�ने 
नाममा स�ति�ह�बीचमा ��य��पमा 
देिखने र महसुस ह�न ेगरी भेदभाव गन�समेत 
निम�ने । 

(�करण नं. ३)
 § अशंब�डा गदा� सबै अंिशयारह�लाई 

बराबर ह�ने गरी गनु�पन� ह��छ । कितपय 
अव�थामा सबै स�पि�बाट बराबर िक.का. 
गदा� �यवहारमा िम�दो नह�न पिन स�दछ । 
�यसैले स�पि�को मू�याङ्कन, �े�फल, 
बनोट, �कृित आिद त�यको आधारमा 
�यावहा�रक ह�ने गरी स�पि�को बाडँफाँड 
ग�रिदनु �यायोिचत ह��छ । साथै �य�तो 
काय�ले स�पि�को उिचत �यव�थापन 

�नण�य नं. ९७२५

& 
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भई सबै अिंशयारह�को �यवहार सि�टन  
पु�दछ । अंश ब�डाको महलको म�ुय मकसद 
पिन पैतृक स�पि�को �यायोिचत�पमा 
बराबर बाँडफाडँ ह�नुपन� । 

(�करण नं. १६)
 § बाबुले बास�थानको लािग हा.ब. ग�रिदएको 

र िनजकै सहमित म�जुरीमा पुरानो घर 
भ�काई न�सा पास गरी घर िनमा�ण 
गरकेो ि�थितमा िनजह�को आ�नो िनजी 
�यास आज�नबाट गरकेो �य�तो �यवहार 
ख�ब�याउनु �यायोिचत ह�दैँन । हा.ब. 
ग�रिदएको ज�गामा हा.ब. ग�रिदने िपताले 
आफूले घर िनमा�ण ग�रिदएको भए वा सो 
घर िनमा�णमा आिथ�क टेवा िदएको भए 
छोराह�लाई ज�गा हा.ब. ग�रिदनुपन� र घर 
बनाउन सहमित िदनुपन� अव�था नरहने । 

(�करण नं. १७)

िनवेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�वुनाथ प�त, िव�ान्  अिधव�ाह� िव��काश 
िस�देल र िवजय�साद िम�

िवप�ी �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� ह�रहर दाहाल, श�भ ु थापा र 
ह�र�साद उ�ेती एवं िव�ान्  अिधव�ा ब�चिुसंह 
खड्का, ई�री�साद भ�राई

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 

 § मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १, २ र 
१९ नं.

स�ु फैसला गन� :
 मा.िज.�या.�ी स�ुमालता माथेमा
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.�या.�ी रणबहादरु बम
 मा.�या.�ी ल�मणमिण �रसाल

स.अ. सयं�ु इजलासबाट फैसला गन�ः 
 मा.�या.�ी मोहन �काश िसटौला
 मा.�या.�ी �काश व�ती

फैसला
�या. िव��भर�साद �े� : सव��च 

अदालत संय�ु इजलासको िमित २०६६।१२।१५ 
को फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ११(१)(ख) बमोिजम वादी �वालाकुमार 
�जापतीसमेतको तफ� बाट पनुरावलोकनको लािग 
परकेो िनवेदनमा िन�सा �दान भई पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः

हामी िफरादीम�येका हष�बहादरु र पाचँक�या 
�ीमान �ीमती ह� । हामीह�बाट िवप�ीम�येका 
ह�रच��, कृ�णभ� र िफरादीम�येका �वालाकुमारको 
ज�म भएको हो । एक मा� छोरी कृ�णे�रीको ज�म 
भएकोमा छोराछोरी सबैको िववाह भइसकेकोले िववाह 
खच� पर सानु�पन� अव�था छैन । हामीबीचमा अंशब�डा 
भएको छैन । ठूलो प�रवार भएकाले अंशब�डा गर� भ�दा 
िवप�ी छोरा बहुारीह�ले अंशब�डा गद�न� । भएका 
ज�गाह� पिन सबै हामीह�ले मा� भोगचलन गरी केही 
िददैन� भनी जवाफ िदएकाले हामी व�ृ अव�थाका 
बाबआुमालाई हेला गरकेाले िफरादीम�येको का�छो 
छोरा �वालाकुमार मा�को हेरचाहमा िफरादीको 
आज�नको घरमा ब�न बा�य भएका छ� । तसथ� िफराद 
परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम 
गरी अशं ब�डाको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोिजम 
तायदाती िलई ५ ख�डको ३ ख�ड हा�ो अंश भाग 
िदलाइ पाउ ँभ�ने िफराद प� ।

नाता स�ब�धमा र अंिशयारह�को िववाह 
भइसकेकोमा कुनै िववाद छैन । म �ितवादीम�येक� 
तेजल�मीले पित कृ�णभ�को अशं भागमा परकेो 
स�पि�बाट मा� अंश पाउने ह�दँा मलाई �ितवादी 
बनाउनपुन� कुनै औिच�य छैन । हामी प�रवारबीच 
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समुधरु स�ब�ध कायम ह�न नसकेकोले हामी 
अंिशयारह�कै स�लाहअनसुार भ�परु िज�ला 
भ�परु नं.पा. वडा नं. ४ िक.नं. १९२ बाट िक.का. 
भई कायम भएको िक.नं. ११३७ को घरज�गा िदने 
िवप�ी िपता हष�बहादरु िलने कृ�णभ� भएको र.नं. 
७४४ िमित २०४४।८।२४ को अंश छोडप�को 
िलखतअनसुार उ� घरज�गा मैले पाउने अंशम�येबाट 
�ा� गरकेो ह� ँ। उ� िलखतमा आमा सा�ी ब�नभुएको 
छ । उ� घरज�गा िपताले छोडप� ग�रिदन ु भएको 
िमितदेिख नै म अ�य अिंशयारिसत मानो छु��ई िभ�न 
बसी आएको छु । अ�य अिंशयारह� सगोलमै छन् । मेरो 
हकमा िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम नगरी िपताले अंश छोडप� गरी िदएको 
िमित २०४४।८।२४ लाई मानो छु��एको िमित कायम 
ग�रपाऊँ । साथै मैले माता िपताको हेरिवचार नगरकेो 
भ�ने कुरा पिन झ�ुा हो । मैले माता िपताको सेवा टहल 
गरी �रझाएबापत मलाई िक.नं. १५४ को ज�गा हा.ब. 
ग�रिदन ुभएको छ र यसमा अ�य अिंशयारले पिन िच� 
बझुाएको अव�था छ । साथै िक.नं. १५५ को ज�गा 
पैतकृ स�पि� भएको र घर पिन पैतकृ स�पि�बाट 
िनमा�ण ग�रएकोले वादीह� ब�ने गरकेो घर वादीह�को 
�वआज�नको नभई सगोलको म कृ�ण भ� �जापतीको 
समेत अंश हक ला�ने स�पि� हो । यसका साथै मैले 
घर बनाउदँा र िचउरा उ�ोग स�चालन गदा� ऋणसमेत 
िलएको छु । उ� िक.नं. ११३७ को घरज�गामा� म 
�ितवादी र अ�य अंिशयारबीच ब�डा भएको छ । उ� 
घरज�गा अ�य अंिशयारबीच ब�डा नला�ने हो । िक.नं. 
११५४ को ज�गा िपताले मलाई हा.ब. ग�रिदन ुभएको 
हो, ब�डा ला�ने होइन । म �ितवादीसगँ अब�डाको 
स�पि� छैन । सोबाहेक अ�य अंिशयारह�का नामको 
दता� भोग िज�माको स�पूण� स�पि� ५ भाग लगाई १ 
भाग म �ितवादीसमेतले अंश पाउने गरी �याय पाऊँ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीम�येका कृ�णभ� 
�जापती र तेजल�मी �जापतीको संय�ु �ितउ�र 

प� । 
�ितवादीम�येका कृ�णभ� �जापतीले िमित 

२०४४।८।२४ मा र.नं. ७४४ माफ� त ज�गा पा�रत 
गरी िलई छु��ई िभ�न बसेका �यि�लाई समेत गरी ५ 
भाग अंश लगाउने भ�ने वादीह�को कथन झ�ुा हो। 
िवप�ीले अशं िलई िभ�न बसेको अव�थामा अब बाकँ� 
४ अंिशयार कायम ह�नपुद�छ । जहासँ�म िवप�ी वादी 
आमा बाबकुो सेवा टहल नगरकेो भ�ने कथन छ, सो 
पिन झ�ुा हो । मैले माता िपताको सेवा टहल गरबेापत 
२ पटक गरी बकसप� गरी ज�गा िदनभुएको छ । मसगँ 
अंशब�डा गनु�पन� कुनै पैतकृ चल अचल स�पि� 
छैन । अंशब�डा गनु�पन� स�पूण� पैतृक स�पि� वादीह�कै 
िज�मा भएकोले मेरो हकमा िमित २०४८।९।२८ 
लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी स�पूण� पैतकृ 
स�पि�लाई ४ भाग गरी १ भाग अंश मलाई िदलाई 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीम�येका ह�रच�� 
�जापती र देवल�मी �जापतीको तफ� बाट परकेो 
सयं�ु �ितउ�र प� ।

आदशेानसुार वादी �ितवादीबाट तायदाती 
फाटँवारी पेस भई िमिसल सामेल रहेको ।

वादी �ितवादीबीच रीतपूव�क अंशब�डा 
भएको नदेिखदँा ५ भागको ३ भाग अंश वादीह�ले 
�ितवादीह�बाट छु�याई चलनसमेत चलाई िलन 
पाउने ठहछ�  । �ितवादी कृ�णभ�को नाममा रहेको 
िक.नं. ११३७ को घरज�गा िनजले अंशम�येबाट 
�ा� गरकेो भ�नेमा लगाउको अंश म�ुामा सो स�पि� 
िनजले पाउने ठहर भएकोले ब�डा गन� परने । �ितवादी 
कृ�णभ�को नामको िक.नं. १५४ र �ितवादीम�येका 
ह�रच��का नाममा रहेको िक.नं. १४६ र ११३८ 
का ज�गाह� वादीम�येको हष�बहादरुले बकसप� 
ग�रिदएको र अ�य वादीह�ले सो स�पि�उपर दाबी 
उजरु नगरकेा र हाल दातासमेत वादी भई आएको 
अंश म�ुामा सो स�पि� ब�डा गन� िमलेन। वादीले 
तायदातीमा उ�लेख गरकेो भ�परु न.पा. वडा नं. 
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४(ज) िक.नं. ७१ को ज�गा स�ब�धमा सो िक�ा ज�गा 
िक.का. भई िक.नं. १२३ र १२४ उनाउ �यि�का 
नाममा गएको, िक.नं. १४६ र १५४ �ितवादीह�का 
नाममा हा.ब. भई ब�डा नला�ने ठहर भएकोले बाकँ� 
िक.नं. १५५ बाटमा� ब�डा ला�छ । सोबाहेक वादीको 
तायदातीमा उि�लिखत स�पि�बाट ५ भाग ला�ने 
भई �ितवादी कृ�णभ�ले पाइसकेको अशंबापतको 
क�ा गररेमा� अशं पाउने गरी लगाउको अंश म�ुामा 
िनण�य भएकोले िनज कृ�णभ�को भाग कटाई बाकँ� 
४ भागबाट ३ भाग अंश वादीह�ले पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको 
िमित २०६०।१।८ को फैसला ।

हामी अिंशयारह�को बीच ब�डाप� नभएको 
अव�थामा एकाको नामबाट अका�को नाममा दता�स�म 
सान�को लािग कुनै िक�ा ज�गा छोडप� र कुनै 
िक�ा ज�गा हा.ब.को िलखतबाट छोराह�को नाममा 
सा�रएकोस�म हो । एकासगोलका एक अंिशयारका 
नामबाट अका� अंिशयारका नाममा लैजादँैमा ब�डा 
नला�ने भ�ने �� उठ्नै स�दैन । यिद िपता / पित 
हष�बहादरुले हा.ब. गररे िदएकै कारणले हामी समान 
अंिशयार आमा र भाइसमेतले ब�डा नपाउने हो भने 
अंश ज�तो नैसिग�क हकबाट बि�चत ह�नपुन� र समान 
अंिशयारबीच असमान ब�डा भई अशं ब�डाको २ नं. 
िवपरीत ह�न जाने ह��छ । िलखतमा हा.ब. भनी उ�लेख 
गर ेतापिन हा.ब. िदन ुपन� कारण �यवहार �माणबाट 
पिु� ह�नपुन�मा सो ह�न सकेको छैन । एक अंिशयारले 
अक� अंिशयारका नाममा जनुसकैु �यहोराबाट हक 
ह�ता�तरण गरकैे भए तापिन पैतकृ स�पि� ब�डा 
ला�ने नै ह�दँा ब�डा नला�ने भनी गरकेो स�ु फैसला 
�िुटपूण� छ । तसथ� उ� फैसला �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६(क), ५४ र मलुकु� ऐन, अ.बं.१८४क नं. तथा 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत ह�दँा 
सो बदर गरी वादी कृ�णभ� र �ितवादी ह�रच��का 
नाममा रहेको स�पूण� स�पि� ब�डा लगाई ५ ख�डको 

३ ख�ड हामीह�को नाममा छु�याई चलनसमेत चलाई 
हामीह�को स�ु िफरादप� तथा ��ततु पनुरावेदन 
प�बमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने �यहारोको वादीम�येका 
हष�बहादरु, पाचँक�या र �वालाकुमारको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा पनुरावेदन ।

िमित २०४४।८।२४ मा िवप�ी मेरो िपता 
हष�बहादरु �जापतीले ितमी छोराले अंश पाउनेम�येबाट 
घर छोडप� गरी िदए ँभनी कैिफयतमा जनाई छोडप� 
गरी मलाई िदएको परुानो घर मैले िलएको हो । मैले 
अ� अशं िलन बाकँ� रहेको र उ� िमितदेिख नै मानो 
छु�ी िभ�दै बसी आएको िनिव�वाद छ । यसरी िमित 
२०४४।८।२४ को िमितलाई मानो छु��एको िमित 
कायम नगरी िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी भएको उ� फैसला �िुटपूण� 
छ । िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम गन� हो भने मैले तायदाती फाटँवारीमा 
उ�लेख गरकेो ऋणस�ब�धमा िवप�ी अंिशयारलाई 
पिन दामासाहीले भाग ला�न ुपन�मा सोबमोिजम नभएको 
फैसला लेनदेन �यवहारको ८ नं. तथा अशं ब�डाको 
१८ नं. िवपरीत छ । तसथ� िवप�ी अिंशयारह�ले 
िफराद गनु�भ�दा अगािडदेिख नै म िभ�द ैब�दै आएको 
�वीकार गरकेो ह�दँा मेरो हकमा मानो छु��एको िमित 
२०४४।८।२४ लाई कायम गनु�पन�मा िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
भएको उ� फैसला अशं ब�डाको १८ नं., ने.का.प. 
२०५२ प�ृ ३७१, ने.का.प. २०५० प�ृ ५ मा 
�कािशत �ितपािदत कानूनी िस�ा�त एवं �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३, ५४, मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४क, 
र १८५ समेतको �िुट भएकोले आिंशक बदर गरी मेरो 
स�ु �ितउ�र िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी कृ�णभ�को पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा पनुरावेदन ।

यसमा ह�रच�� �जापतीको नाममा बकसप� 
गरी िददँा अ� अंिशयारह�को म�जरुी निलएको 
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ह�नाले सो ज�गाह�मा समेत सबै अंिशयारह�को 
अंश कायम नगरकेो स�ु भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसला फरक पन�स�ने ह�नाले अ.बं. २०२ नं.अनसुार 
िवप�ी िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६०।९।२५ को आदेश ।

��ततु म�ुामा तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख 
गरकेो ऋण धनको हकमा साह�को उजरु परकेा 
बखत कानूनबमोिजम ह�ने नै देिखएको र �ितवादी 
कृ�णभ�ले िक.नं. ११३७ अंश छोडप�बाट र िक.नं. 
१५४ हा.ब.बाट �ा� गरकेो, �ितवादी ह�रच��ले 
िक.नं.११३८ र १४६ बाब ु हष�बहादरुबाट हा.ब.बाट 
�ा� गरकेो घरज�गा र िनजह�ले िनजी खच�बाट 
बनाएका भनेका घरह� सबै स�पि�बाट अशंब�डा 
ला�ने ठहछ�  । सोबमोिजम नगरेको हदस�म स�ु फैसला 
िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी ह��छ । अ� कुरामा स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा मनािसब 
ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६१।६।१९ को फैसला ।

मेरा िपता हष�बहादरुले िमित २०३९।३।८ 
मा ख�रद ग�रिलएको िक.नं. १४६ को ज�गा िपताले 
आ�ना पालामा आज�नको आफूखसु गन� पाउने 
स�पि� हो, पैतकृ ब�डा ला�ने स�पि� होइन । िपताले 
आफूखसु गन� पाउने उ� स�पि� मलाई हा.ब. ग�रिदन ु
भएकोले सो स�पि� ब�डा ला�ने स�पि� हो भ�न 
िम�दैन । साथै मेरा नामको िक.नं. ११३८ सािबक 
िक.नं. १९१ बाट िक.का. भई कायम भएको घरज�गा 
हो । सो घरज�गा पिन िपता हष�बहादरुले आ�ना िपता 
पखुा�को कुनै लगत वा �े�ता देखाई आ�ना नाममा दता� 
गरकेो नभई आ�नै पालामा २०४० सालमा �वबासी 
दता� गरी िलएको अचल स�पि� हो । िपता पखुा�को 
पैतकृ स�पि� होइन । यसरी ब�डा नला�ने स�पि�लाई 
ब�डा ला�ने भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला �िुटपूण� छ । मैले िपताबाट �ा� गरकेो अचल 
स�पि�ह� िपताले आ�ना पालामा आज�को स�पि� 

होइन भ�न स�न ुभएको छैन । मैले िलएको िलखतमा 
िवप�ीह�को नालेस परकेो पिन छैन । मलुकु� ऐन, 
अंश ब�डाको १९ नं. को देहाय २ बमोिजम िपता 
हष�बहादरुले आफूखसु गरी िदन पाउने अचल स�पि� 
म छोरा ह�रच��लाई हालैको बकसप�को िलखत गरी 
िदन ुभएको हो । अशं ब�डाको १९ नं. को देहाय ५ मा 
“मािथ लेिखएबमोिजम िदन पाउने जित अशंब�डा नह�दैँ 
कुनै �वा�नी, अिववािहत छोरी वा बहुारीलाई िलखत 
गरी िदएको जित पिछ अंशब�डा गदा� ब�डा गनु�पद�न । 
जसले पाएको हो उसले एकलौटी गरी खान पाउछँ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । िपताले मलाई िक.नं. 
१४६ को ज�गामा� िदन ुभएको िथयो । �यसमा पिछ 
मैले घर बनाएको ह� ँ। �य�तै िक.नं. ११३८ को घर पिन 
परुानो िजण� भई भि�कई मैले मेरो नाममा न�सा पास 
गरी घर बनाई बसोवास गरकेो छु । िपता हष�बहादरुले 
मलाई िदएको िलखतउपर कसैको पिन दाबी छैन । मैले 
�ा� गरकेो स�पि� ब�डा ला�ने होइन भनी �वीकार 
गन� कृ�णभ�समेतले अंश पाउने गरी फैसला भएको 
छ । जो �िुटपूण� छ । यसरी सो ज�गाह� र सोमा बनेको 
घरसमेत ब�डा गन� नपन� भई मैले एकलौटी िलन खान 
पाउने कानूनी �यव�था अंश ब�डाको १९ नं. को देहाय 
२ र ५ मा रहेकोमा उि�लिखत कानूनको गि�भर �िुट 
गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को आधार 
िलई ब�डा ला�ने ठहछ�  भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४क, १८५ 
र अशं ब�डाको १९ नं. को दहेाय २ र ५ तथा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३४ र ५४ समेतको �िुट रहे 
भएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला बदर 
गरी स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ठहर ्याई इ�साफ ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीम�येका ह�रच�� �जापतीको यस अदालतमा 
पनुरावेदन ।

मानो छु��एको िमित कायम गन� िवषयमा 
िलएको उ� िनण�याधार िनरपे� होइन । अंश ब�डाको 
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१८ नं.ले अंश नभए पिन मानो छु��ई िभ�न बसेका 
वा रिज��ेसन नगरी खती उपती आ�नो आ�नो गरी 
आ�नो िह�सास�म मा� राखी खान ुिपउन ुगरकेोमा एकै 
ठाउमँा भए पिन मानो छु��ई िभ�न भएको ठहछ�  भ�ने 
�यव�था छ । िपताले र.नं. ७४४ िमित २०४४।८।२४ 
को छोडप�को िलखतबाट िक.नं. ११३७ को ज�गा र 
सो ज�गामा बनेको घर चक� भ�कन लागेको घरम�येबाट 
िदएबमोिजम िलई उ� िमितदिेख नै मानो छु��ई िभ�न 
बसी आएको र ऋण िलई उ� भ�कन लागेको घरलाई 
भ�काई नया ँ घर बनाई बसेकोमा �ितवादीह�ले 
�वीकार गरकैे छन् । िपताले उ� छोडप� ग�रिदएउपर 
िवप�ी अंिशयारह�समेतको कुनै उजरु परकेो छैन । 
िपता हष�बहादरुले र.नं. ४४१ िमित २०४९।५।१० 
मा हा.ब. गरी िक.नं.१५४ को ज�गामा� िदनभुएको 
िथयो । उ� ज�गामा मैले ऋण िलई घर बनाएको 
छु । अतः आफँै घर बनाई ब�न ु भनी अशंम�येको 
ज�गा छु�याई भ�कन लागेको घर मेरो भागमा पारी 
िदएपिछ सो भ�कन लागेको घर आ�नो िनजी 
�यासबाट पनुः िनमा�ण गरी सकेपिछ पनुः सगोलको 
ठहर गन� अशं ब�डाको १८ नं., �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २९, सव��च अदालतबाट �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तसमेत िवपरीत भई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३ र ५४ तथा अ.बं. १८४ र १८५ नं. समेतको 
�िुट भएकोले बदर गरी मेरो �ितउ�र िजिकरबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी कृ�णभ�को 
यस अदालतमा पनुरावेदन ।

यसमा हष�बहादरुले राजीनामाबाट �ा� 
गरकेो स�पि�लाई अशंम�येको भनी छोरा कृ�णभ� 
�जापतीलाई िमित २०४४।८।२४ मा अशं छोडप�को 
िलखत पा�रत गरी िदएको देिखएको अव�थामा सो अशं 
छोडप� गरकेो स�पि�बाट ब�डा ला�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसलामा अशं ब�डाको 
१८ र १९(२) नं. को �या�या�मक �िुट देिखएको र 
अंश छोडप�को िलखतको आधारमा िलखत पा�रत 

भएको िमितबाट कृ�णभ� �जापती छु��िभ�न भई 
अलग बसेको ठहर गनु�पन� ि�थितको िव�मानता 
ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला फरक पन� 
स�ने देिखदँा अ.बं. २०२ नं.बमोिजम ��यथ� िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६६।८।१० को आदशे ।

मानो छु��एको िमितको स�ब�धमा मखु 
निमलेकोमा िफराद परकेो िमितलाई नै मानो छु��एको 
िमित कायम गन� �याियक प�रपाटी तथा कानूनी 
�यव�था हो । िवप�ी र हामीबीचमा रीतपूवक�  ब�डा 
भएको छैन । ब�डाप� ह�नको लािग अंश ब�डाको १ 
नं.बमोिजम ब�डा ह�नपुद�छ । िवप�ीले िलएको ज�गा 
अंश ब�डाको महलबमोिजम रीतपूव�क ब�डा गरी 
िलएको होइन । िक.नं. १५५ मलाई िपता हष�बहादरुले 
िमित २०४९।५।१९ मा शे.ब. गरी िदनभुएकोमा सो 
िक�ा ब�डा भएको छ । मैले शे.ब.बाट पाएको िक�ा 
ब�डा ह�ने सोही �कृितको स�पि� िवप�ीले पाएको 
ब�डा नह�ने ह�नै स�दैन । एक अंिशयारको नामबाट 
अक� अंिशयारको हक जाने र िलनेको एकलौटी हक 
ह�ने कुनै कानूनी �यव�था छैन । अशं गदा� अंश ब�डाको 
१ नं. ले जीयजीयै र २ नं. ले बराबर ग�रन ुपन� ��ट 
छ । िवप�ीको नाममा भएको स�पि�बाट हामीले अंश 
नपाउने हो भने अंश ब�डाको २ नं.को �ितकूल ह�न जाने 
�वतः �प� छ । िववादको स�पि�मा हा�ो अशं हक 
छैन भनी िवप�ीह�ले पिु� गन� सकेको अव�थासमेत 
छैन । तसथ� मािथका आधार र कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला यथावत् कायम रािखपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको वादी पाचँक�या र �वालाकुमार 
�जापतीको िलिखत �ितवाद ।

यसमा वादीले स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतमा पेस गरकेो मालपोत काया�लयअ�तग�त 
दता� �े�ता रहेको िक.नं. ४६६, ४७०, ५२, ५३, 
१५५, १५७, ३७१, ४९२, ५४, ५५, ४६८, ४९६, 
३३२, २२४ र १५५ को घर ज�गासमेतबाट वादी 
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दाबीअनसुार ५ भाग ला�ने भई �ितवादी कृ�णभ�ले 
अंशबापत पाइसकेको िक.नं. ११३७ क�ा गररेमा� 
अंश पाउने गरी लगाउको दे.प.ुनं. ९३७४ र ९३९४ 
को अंश म�ुामा ठहर भएकोले िनज कृ�णभ�को भाग 
कटाई बाकँ� ४ भागबाट ३ भाग अंश �ितवादीह�बाट 
वादीले ब�डा छुट्याई िलन पाउने ठहछ�  । सो ठहराई 
फैसला गनु�पन�मा स�ु फैसला उ�टी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६१।६।१९ को फैसला 
केही उ�टी भई स�ुको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
�यहोराको सव��च अदालत सयं�ु इजलासको िमित 
२०६६।१२।१५ को फैसला । 

यसमा लगाउको अशं म�ुामा आजै 
पनुरावलोकन ग�रपाउन छु�ै िनवेदन गरकेो ह�दँा सो 
िनवेदनसमेत साथै राखी यसै िनवेदनको अिभ�न अंग 
मािनपाऊँ । िववािदत घरज�गा पित/िपता हष�बहादरुको 
�वआज�नको होइन । अंश ब�डाको १९ नं.ले आ�ना 
पालामा आज�को ज�गा आफूखसु गन� पाउने कुरामा 
िववाद छैन । अ�य �यि�लाई ह�ता�तरण ह�न ु र 
अंिशयारह�बीच ह�ता�तरण ह�न ु फरक हो । ��ततु 
म�ुामा ठूलो प�रवार भई घर �यवहार िमलाउने �ममा 
अंशब�डा नह�दँै अिंशयारह�लाई हक ह�ता�तरण 
गरकेो कुरालाई पथृक�पमा हेनु�पद�छ । ��ततु म�ुामा 
ब�डा नला�ने भनी फैसला ह�न गएका िववािदत िक.नं. 
११३७, ११३८, १४६ र १५४ ह�न् । उ� ज�गाम�ये 
िक.नं. ११३७ र ११३८ को सािबक �ोत िक.नं.१९२ 
हो । िक.नं. १९२ को घरज�गा हष�बहादरुले पिछ ख�रद 
गरकेो नभई सािबकदेिख भोगचलन गरकेो आधारमा 
�वबासी दता� गराउन ु भएको हो । कृ�णभ�लाई 
छोडप� ग�रिदएको िक.नं. ११३७ अंशम�येको भ�ने 
बोली परकेाले ब�डा ला�ने स�पि� हो भ�ने पिु� 
ह��छ । उ� �वबासी दता�को िक.नं. १९२ को 
घरज�गाबाट िक.का. गरी ११३७ को घरज�गा 
कृ�णभ� र ११३८ को घरज�गा ह�रच�� �जापतीका 
नाममा रहेकोमा �य�तो �वबासी घरज�गालाई 

�वआज�नको भनी ह�न गएको फैसला �िुटपूण� छ । 
यसरी िववािदत िक.नं. ११३७ र ११३८ का ज�गा 
�वबासी दता�को र िक.नं. १४६ र १५४ को ज�गा 
सगोलको स�पि�बाट ख�रद गरी घर िनमा�ण ग�रएको 
हो । �य�तो ब�डा ला�ने घरज�गा िपता हष�बहादरुका 
नामबाट सगोलका छोराका नाममा रािखएकोस�म हो । 
यसरी िवप�ीह�का नाममा सरकैे कारणबाट अंश हक 
नला�ने ह�दँनै । य�तो स�पि� ब�डा नला�ने गरी भएको 
फैसला बदरभागी छ । िववादको घरज�गा स�ु िज�ला 
अदालतले ब�डा नगरकेोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
ब�डा ला�ने फैसला भएको हो । िक.नं.१४६ बाट िक.का. 
भई िक.नं. १५४ कृ�णभ�का नाममा र िक.नं. १५५ 
हष�बहादरुका नाममा बाकँ� रहन गएको हो। हष�बहादरुले 
सो िक.नं. १५५ म �वालाकुमार �जापतीलाई िमित 
२०४९।५।१९ मा शे.ब. िलखत पा�रत ग�रिदन ुभएको 
हो । एउटै �ोतको घरज�गाबाट म �वाला कुमारले 
पाएको ब�डा ह�ने िवप�ीह�ले पाएको ब�डा नह�ने 
गरी भएको फैसला �यायस�मत छैन । तसथ� सव��च 
अदालत संय� इजलासबाट िमित २०६६।१२।१५ मा 
भएको फैसला सव��च अदालत�ारा ने.का.प. २०४१ 
िन.नं. २१०३ प.ृ ७६२ समेतमा �ितपािदत पूव� निजर 
िवपरीत भएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
११(१)(ख) को अव�था िव�मान भएकोले ��ततु म�ुा 
पनुरावलोकन गरी सो ब�डा नला�ने भनी ह�न गएका 
हदस�मको घरज�गाको फैसला बदर गरी ब�डा ला�ने 
ठहर ्याई हा�ो अंश हक सरुि�त ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
पाचँक�या �जापती र हष�बहादरुको म.ुस. गरी आ�नो 
हकमा समेत �वालाकुमार �जापतीको िनवेदन ।

यसमा स�बि�धत स�ु, रकेड� (पनुरावेदन 
अदालत र यस अदालतसमेतको) र भए �माण 
िमिसलसमेत िझकाई िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६७।११।२७ को आदेश ।

यसमा “पखुा�बाट हक सरी आई बाबमुा िनिहत 
रहेको स�पि� र बाब ु आमाले आ�नो जीवनकालमा 
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िनजी �ान, सीप, �यास वा दान दात�य वा कुनै 
�यहोराबाट �ा� गरकेो भए पिन खसु गन� बाकँ� रहेको 
स�पि� छोराछोरीको हकमा पैतकृ स�पि� ह�न जाने 
भएकाले सो स�पि� छोराछोरीह�मा अंश भाग ला�ने 
स�पि� मा�नपुन�” भनी यस अदालतबाट पनुरावेदक 
�ितवादी गंगा�साद भगतसमेत िव. ��यथ� वादी 
उमेशकुमार भगत भएको अशं म�ुा (ने.का.प. २०६६ 
िन.नं. ८२३१ प�ृ १५५६-१५५७) मा िस�ा�त 
�ितपादन भएको दिेखन आएको प�र�े�यमा एक 
अंिशयारले अक� अंिशयारको नाममा अथा�त् बाबकुो 
नाममा रहेको स�पि� बाबलेु जनुसकैु �यहोराबाट 
अ�य अंिशयारको नाममा हक ह�ता�तरण गर ेतापिन 
�य�तो हक ह�ता�तरण गरकेो स�पि� अंिशयारबीच 
ब�डा ला�ने नै ह�दँा �य�तो स�पि� अंिशयारबीच 
ब�डा लगाउन ु पन�मा सो नगरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलालाई केही उ�टी गरी बाब ुहष�बहादरुले 
�ितवादीम�येका कृ�णभ� र ह�रच�� �जापतीका 
नामको छोडप� र हा.ब. िलखत ग�रिदएका िक.नं.
का ज�गाह� बाब ु हष�बहादरुको िनजी आज�न मानी 
अंिशयारबीच ब�डा नला�ने गरी यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०६६।१२।१५ मा फैसला 
भएको देिखयो । ��ततु फैसलामा उ�लेख ग�रएको 
ने.का.प.२०५९ िन.नं. ८०८७ को निजरले आ�नो 
पालामा म�ुयले आज�न गरो स�पि� अशंब�डाको 
१९(२) नं.ले आफूखसु गन� पाउनेस�म बोलेको हो । 
आ�नो पालामा बाब ु आमाले आज�न गरकेो स�पि� 
छोराछोरीले अंश नपाउने भ�ने उ� निजरले नबोलेको 
देिखए पिन सोको गलत अथ� लगाई ��ततु म�ुामा 
वादीको बाब ु हष�बहादरुले आज�न गरकेो सा.िक.नं. 
१९२ हालको िक.नं. १३३७, ११३८, १४६ र १५४ 
का ज�गाबाट वादीले अंश नपाउने ठहराएको यस 
अदालतको उ� िमित २०६६।१२।१५ को फैसला 
उ� निजरलगायत अनेक म�ुामा यस अदालतबाट 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तिवपरीत देिखएकोले 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) 
बमोिजम ��ततु म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा 
�दान ग�रएको छ । िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६८।१।१६ को आदशे ।

िवप�ी �ितवादी कृ�णभ� �जापतीले पेस 
गरकेो िलिखत �ितवाद िमिसल सामेल रहेको । 

यसमा ��ततु िववाद मेलिमलापबाट िन�पण 
ह�न उपय�ु देिखएको र दवुै प�का कानून �यवसायीले 
मेलिमलापको �यास रा�ो ह�ने भनी इजलाससम� 
�य� गरकेो ह�दँा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ६५(घ) बमोिजम १ मिहनाको समय िदई 
सव��च अदालत मेलिमलाप के��मा पठाई िदएको 
छ । िनयमानसुार गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७२।५।१० को आदशे । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��तुत म�ुामा िनवेदक वादी �वालाकुमार 
�जापतीसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी �वुनाथ प�त, िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी िव��काश िस�देल र �ी िवजय�साद िम�ले 
सगोलमा रहेको स�पि� बाबलेु अक� अंिशयारको 
नाममा हक ह�ता�तरण गद�मा अंश छोडप� ग�रिदएको 
भ�न िम�दनै । �य�तो हक ह�ता�तरणलाई अंश 
ब�डाको �पमा िलन पिन िम�दैन । िनवेदक वादी र 
िवप�ी �ितवादीह�का बीचमा हालस�म रीतपूव�क 
अंशब�डा भएको अव�था छैन । बाबलेु िनवेदक वादी 
�वालाकुमारलाई शे.ब. ग�रिदएको िक.नं. १५५ को 
ज�गा सगोलको भई सबै अिंशयारलाई ब�डा ला�ने तर 
सोही �कृितबाट िवप�ी कृ�णभ�लाई िदएको ज�गा 
ब�डा नह�ने भ�न िम�दैन । बाबकुो पालामा आज�का 
स�पि� छोराह�को लािग पैतकृसरह भएकोले 
सबै अिंशयारह�का बीचमा समान�पमा ब�डा 
ह�नपुद�छ । ठूलो प�रवार भएकोले घर सीिमत स�पि�को 
हक ह�ता�तरणलगायतका �यवहार िमलाउने 
काय�लाई अशंब�डा भ�न िम�दनै । �यसैले अंश 
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छोडप� र हा.ब. ग�रिदएको ज�गासमेत ब�डा ला�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �यायोिचत छ । 
िववािदत घरज�गाह� पित / िपता हष�बहादरुको लािग 
पिन िनजी आज�न नभई पैतकृ हो । िववािदत �वबासी 
पैतकृ घरज�गाको हैिसयत समान रहेको अव�थामा 
सगोलकै घरज�गालाई िनजी आज�नको मानी ह�रच�� 
र कृ�णभ�ले पाएको ब�डा नला�ने तर समान �तरबाटै 
�वालाकुमार �जापतीले पाएको स�पि� ब�डा ला�ने 
भनी सव��च अदालत संय�ु इजलासबाट भएको 
�िुटपूण� फैसला बदर गरी ह�रच�� र कृ�णभ�ले 
पाएको ज�गासमेत ब�डा गनु�पद�छ भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो । 

िवप�ी �ितवादी ह�रच�� �जापतीका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी 
ह�रहर दाहाल र �ी ह�र�साद उ�ेती एवं िव�ान् 
अिधव�ा �ी ब�चिुसंह खड्काले िपता हष�बहादरुले 
२०३९ सालमा ख�रद ग�रिलएको िक.नं. १४६ 
को ज�गा आ�ना पालामा आज�को िनजी आज�नको 
भएकोले र सो ज�गा ह�रच��लाई हा.ब. ग�रिदएको 
ज�गा ह�रच��को एकलौटी ह�ने भएकोले ब�डा ला�ने 
होइन । िक.नं. ११३८ को ज�गा सा.िक.नं. १९१ बाट 
िक.का. भई कायम भएको ज�गा हो । सो ज�गा िपता 
हष�बहादरुको पैतृक नभई २०४० सालमा �वबासी 
दता� गरी िलएको हो । अशं ब�डाको १९(५) ले सो 
स�पि�समेत ब�डा नला�ने ह�दँा सोबाट कृ�णभ�ले 
पाउने अव�था छैन । य�तो अव�थामा स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतले गरकेो फैसला �यायोिचत भएकोले 
सो सदर गरकेो सव��च अदालत संय�ु इजलासको 
फैसला �यायस�मत भएकोले सदर ह�नपुद�छ भनी 
बहस गनु�भएको बहस सिुनयो ।

िवप�ी �ितवादी कृ�णभ� �जापतीको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा र अिधव�ा �ी ई�री�साद भ�राईले यी 
�ितवादीलाई िपता हष�बहादरुले िमित २०४४।८।२४ 

मा अंश छोडप�बाट आ�नी �ीमती सा�ी राखी िक.नं. 
११३७ को ज�गा र सोमा बनेको घर र िक.नं. १५४ 
को ज�गा िमित २०४९।५।१० मा हा.ब. गरी िदएको हो। 
यस िवषयमा अ�य अंिशयारह�को कुनै दाबी िवरोध 
रहेको छैन । �यसपिछका कारोबारह�मा कृ�णभ�लाई 
एकाघरको भनी देखाइएको अव�था छैन । यसबाट 
िमित २०४४।८।२४ को अंश छोडप�को िलखतबाटै 
कृ�णभ� भ�ने छुिटएर बसेको �प� ह��छ । आफँैले 
अंश छोडप� र हा.ब. बाट एकपटक हक ह�ता�तरण 
गरी सकेको ज�गा पनुः आफूलाई समेत ब�डा ला�छ 
भनी हष�बहादरु र पाचँक�याले भ�न िम�ने अव�था 
छैन । मानो छु��एर अलग बसेको अव�थामा आ�नो 
खती उपती गरी बढेबढाएको स�पि� �वआज�नको भई 
ब�डा गनु�  नपन� ह�दँा कृ�णभ�ले अंश छोडप� र हा.ब. 
बाट �ा� स�पि� ब�डा ला�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �िुटपूण� छ । सो फैसला बदर गरी 
कृ�णभ�को ती ज�गाह� ब�डा गनु�  नपन� ठहराएको 
स�ु फैसला �यायस�मत ह�दँा सो स�ु फैसला सदर 
गरकेो सव��च अदालतको संय�ु इजलासको फैसला 
सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । अब 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला केही उ�टी गरी 
स�ु फैसलालाई सदर कायम गरकेो सव��च अदालत 
सयं�ु इजलासको फैसला िमलेको छ छैन तथा 
िनवेदक वादीको िनवेदन िजिकर प�ुन स�छ स�दनै 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।    

��ततु म�ुामा हष�बहादरु �जापती र 
पाचँक�या �जापती �ीमान �ीमती भई उनीह�बाट 
ह�रच��, कृ�णभ� र �वालाकुमारसमेत ३ छोरा र एक 
छोरी कृ�णे�रीको ज�म भएकोमा छोराछोरी सबैको 
िववाह भइसकेकोले िववाह खच� पर सानु�  पन� अव�था 
नरहेकोले हष�बहादरु, पाचँक�या र �वालाकुमार वादी 
भई ह�रच��, कृ�णभ� र िनजह�का �ीमतीह�लाई 
�ितवादी बनाई िफराद दायर गरकेो दिेख�छ । 
िफरादमा हामीबीचमा अंशब�डा नभएको, प�रवार ठूलो 
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भएको र भएको ज�गा पिन िवप�ी �ितवादीह�ले मा� 
भोगचलन गरकेा, हामी व�ृब�ृालाई िफरादीम�येकै 
छोरा �वालाकुमारले मा�  हेरचाह गरी िवप�ीह�ले 
हेला गन� थालेकोले िफराद परकेो िदनलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी अंशब�डाको महलबमोिजम 
अंशब�डा तायदाती िलई ५ भागको ३ भाग अशं 
िदलाई पाऊँ भनी िमित २०५८।२।१२ मा िफराद 
गरकेो देिख�छ भने नाता स�ब�ध र अंिशयारह�को 
िववाह भइसकेको स�ब�धमा कुनै िववाद नभएको र 
िमित २०४४।८।२४ को छोडप�को िलखत अनसुार 
िक.नं. ११३७ मा रहेको घरज�गा �ा� गरकेोले 
सोही िमितलाई मानो छु��एको िमित कायम ग�रपाउ ँ
भनी �ितवादी कृ�णभ�को �ितउ�र िजिकर रहेको 
देिख�छ भने �ितवादी ह�रच��ले अशंब�डा गन� 
बाकँ� भए पिन �ितवादीम�येका कृ�णभ� िमित 
२०४४।८।२४ मा ज�गा िलई अंश छोडप� गरी िभ�न 
भई बसेको अव�थामा िनजलाई समेत गणना गरी ५ 
अंिशयार कायम गन� िम�दैन । �यसैले अब ४ अिंशयार 
मा� कायम गनु�  पद�छ । मैले माता िपताको सेवा हेरचाह 
गरबेापत िमित २०४८।९।२८ मा िक.नं. ११३८ र 
िमित २०४८।१०।१ मा िक.नं. १४६ को ज�गा हा.ब. 
पाएकोले िमित २०४०।९।२८ लाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी अंशब�डा ग�रपाउ ँभनी �ितउ�र िदएकोमा 
स�ु भ�परु िज�ला अदाललते वादी �वालाकुमारले 
िमित २०४९।५।१९ मा शे.ब. बापत पाएको िक.नं. 
१५५ बाट र वादीतफ� बाट िमित २०५९।८।१२ को 
तायदातीमा उि�लिखत स�पि�बाट ५ भाग ला�नेमा 
�ितवादीम�येका कृ�णभ�ले िमित २०४४।८।२४ मा 
अंश छोडप� गरी िक.नं. ११३७ को ज�गा पाइसकेको 
अव�थामा सोसमेत िनजको भाग कायम गरी बाकँ� 
ज�गालाई ४ भाग गरी ३ भाग अशं वादीह�ले पाउने 
ठहर ्याई फैसला भएकोमा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले सो फैसला उ�टी गरी िक.नं. ११३७ को 
घरज�गा, िक.नं.११३८ को घरज�गा, िक.नं.१४६ 

र १५४ का ज�गासमेत ब�डा ला�ने ठहराएकोमा सो 
फैसला केही उ�टी गरी स�ु फैसला सदर गरउेपर 
वादीह�को तफ� बाट ��ततु पनुरावलोकनको िनवेदन 
पन� आएको देिख�छ ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मलुकु� ऐन, अंश 
ब�डाको महलले अंश ब�डाको अवधारणगत �यव�था 
र कानूनी आधारस�ब�धी �यव�था गरकेो छ । “अंश 
ब�डा” भ�नाले पैतकृ स�पि�को बराबर �यायोिचत 
बाडँफाडँ गनु�पन� कुरालाई नै बोध गराउदँछ । �यसैले 
अंश हकलाई सबै अंिशयारह�को नैसिग�क अिधकारको 
�पमा नेपाल कानूनले हक िसज�ना गरी मा�यता �दान 
गरकेो पाइ�छ । 

३. मलुकु� ऐन, अंश ब�डाको १० नं.ले 
बाब,ु आमा र लो�नेलाई आ�ना स�तती, छोराछोरी 
र �ीमतीलाई इ�जत आमदअनसुार खान लाउन, 
िश�ा िद�ा, �वा��योपचारको �यव�था गरी िदन 
पछ�  भनी घरको मूल �यि�उपर िज�मेवारी तोकेको 
देिख�छ । अंशब�डा ग�रिददँा आ�ना स�पि� तथा 
सबै अंिशयारह� जीयजीयैको अंश ग�रिदनपुन� र 
अंशब�डा गदा� अंश पाउने सबैको बराबर अशं गरी 
िदन ुभनी अंश ब�डाको १ र २ नं.ले �यव�था गरकेो 
छ । पैतकृ स�पि�मा बाब,ु आमा, लो�ने र �ीमतीले 
जथाभावी गरी अिंशयारह�म�ये कसैलाई काखा र 
कसैलाई पाखा रा�ने गरी पैतकृ स�पि�को बाडँफाडँ 
र हक ह�ता�तरण गन� िम�दनै । यसो गदा� बाब ुआमाले 
आफूले पैतकृ वा �वआज�न जनुसकैु त�रकाबाट आज�न 
गरकेो भए पिन स�ततीको लािग पैतकृसरह ह��छ भ�ने 
कुरा पिन हे�का रा�नपुद�छ । साथै व�ृाव�थामा 
पालन पोषण गन� भ�ने नाममा स�ति�ह�बीचमा 
��य��पमा दिेखने र महससु ह�ने गरी भेदभाव गन�समेत 
िम�दैन । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा समेत वादी हष�बहादरु 
र पाचँक�याले अंश छोडप�, हा.ब. र शे.ब.बाट छोराह� 
वादीम�येकै �वालाकुमार र �ितवादीह� कृ�णभ� र 
ह�रच��लाई फरक फरक िमितमा हक ह�ता�तरण 
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गरकेो पाइ�छ । यसरी भएको हक ह�ता�तरणलाई 
अंशब�डा सरह मा�ने हो वा अशंब�डा गदा� �यसरी हक 
ह�ता�तरण भएको भागलाई अंशब�डा गदा� समायोजन 
गनु�पन� हो भ�ने स�ब�धमा िन�य�ल गरी िनण�य गनु�पन� 
देिखयो ।

४. पैतकृ स�पि�मा सबै अंिशयारह�को 
बराबर अश हक रहने ह�दँा �य�तो स�पि� बेचिबखन 
गदा� र अंिशयारह�म�येकै �यि�लाई अंश छोडप�, 
हा.ब, शे.ब. लगायतबाट हक ह�ता�तरण गदा� के, कित 
र कसरी �य�तो �यवहार गन� िम�ने हो भ�ने बारमेा 
मलुकु� ऐन, अशं ब�डाको १९ नं. मा कानूनी �यव�था 
रहेभएको देिख�छ ।

५. सगोलमा रहेको आफूखसु गन� नपाउने 
स�पि�को हक ह�ता�तरण गदा�  सगोलमा रहेका २१ 
वष� नाघेका �वा�नी, छोरा, एकासगोलक� छोरी र िवधवा 
बहुारीह�को म�जरुी भएमा� िपता पखुा�को आज�नको 
समेत चल अचल स�पि� मन परकेा �वा�नी, छोरा, 
एकासगोलक� छोरी वा बहुारीलाई िदनसमेत आफूखसु 
गरकेो सदर ह��छ भनी सोही १९(३) नं.मा �यव�था 
गरकेो पाइयो ।

६. �य�तै आफूखसुी गन� नपाउने अव�थामा 
पिन आ�नो हकको हकको अंश जित भने आफूखसुी 
गन� पाउने गरी ऐ. १९(४) नं.मा �यव�था गरकेो रहेछ । 

७. िदन पाउने जित अंशब�डा नह�दँ ै कुनै 
�वा�नी, छोरा, एकासगोलका छोरी वा बहुारीलाई 
िलखत गरी िदएको जित पिछ अंशब�डा गदा� ब�डा 
गनु�पद�न । जसले पाएको हो, उसले एकलौटी गरी खान 
पाउछँ । िदन नपाउने िदएको रहेछ भने पिछ ब�डा गदा� 
सोसमेत सबै स�पि� िमलाई ब�डा ग�रिदन ुपछ�  भनी 
ऐ. १९(५) नं.मा �यव�था गरकेो पाइयो ।

८. उपयु�� कानूनी �यव�थाले बाबलेु 
िपता पखुा�को आज�नको पैतकृ स�पि�म�ये अ�य 
अंिशयारह�को सहमित म�जरुीमा अंिशयारम�येकै 
�यि�ह�लाई ह�ता�तरण गन�स�ने दिेख�छ । साथै 

आ�नो अशं हक जितमा आफूखसुी गन� पाउने पिन 
देिखयो । 

९. अब ��ततु म�ुामा भएको त�यह�को 
उ� कानूनी �यव�थाको बारमेा िववेचना गरी 
हेदा�  पैतकृ स�पि�म�ये सािबक िक.नं. १९२ को 
ज�गाम�येबाट िक.का. भई हाल कायम िक.नं. 
११३७ �े.फ. ०-०-३-२ को घरज�गा हष�बहादरुले 
आ�नी �ीमती पाचँक�यालाई रोहवरमा राखी िमित 
२०४४।८।२४ मा अशं छोडप�को िलखत गरी जेठा 
छोरा �ितवादी कृ�णभ�लाई हक ह�ता�तरण गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी िक.नं. १५४ को ०-१-२-१ ज�गा 
िमित २०४९।५।१० मा िपताले ग�रिदएको हा.ब.बाट 
�ितवादी कृ�णभ�ले नै �ा� गरकेो देिख�छ । साथै 
सािबक िक.नं. १९१ बाट िक.का. भई हालको िक.नं. 
११३८ को ०-०-३-२ ज�गा िमित २०४८।९।२८ मा 
र िक.नं. १४६ को ०-३-३-२ ज�गा िपताले ग�रिदएको 
हा.ब. बाट �ितवादीम�येका ह�रच��ले �ा� गरकेो 
देिख�छ भने िक.नं. १५५ �े.फ. ०-६-३-१ को ज�गा 
िपता हष�बहादरुले वादीम�येकै छोरा �वालाकुमारलाई 
िमित २०४९।५।१९ मा शे.ब. बाट हक ह�ता�तरण 
गरकेो देिखन आउछँ । यसरी ��ततु म�ुामा उमेर 
पगेुका छोराह�लाई �यवि�थत�पमा अंशब�डा गरी 
िदन ु पन�मा फरकफरक िमितमा मनोमानी ढंगले अंश 
छोडप�, हा.ब. र शे.ब. लगायतबाट हक ह�ता�तरण 
गरकेो, समयमा अंश ब�डा ह�न नसकेको, मानो 
छु��एको िमित स�ब�धमा फरकफरक िमितह� कायम 
ह�नपुछ�  भनी दाबी िजिकर देिखएको र धेरपैिछमा� अंश 
ब�डाको िफराद परकेो देिख�छ । ��ततु अशं म�ुा 
परपेिछ �ितवादीम�येका कृ�णभ�ले अशंबापत केही 
ज�गा पाए पिन अ�य अशं नपाएको ह�दँा पाएको अंश 
क�ा गरी बाकँ� अंश पाउ ँभनी पनुः अक� िफराद िमित 
२०५८।१०।२५ मा दायर गरी सो म�ुासमेत ��ततु 
म�ुासगैँ साथै लगाउ रहदँ ैआएको र साथै पेस भएको 
देिख�छ ।
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१०. ती पैतकृ स�पि� ह�ता�तरण गनु�को 
म�ुय उ�े�य छोराह�ले पाउने अशंम�ये उ� 
िक�ा नं.का ज�गामा िनज छोराह�ले घर िनमा�ण 
गरी बसोबास गनु�  नै रहेको देिख�छ । प�रवार िनकै 
ठूलो भएको अव�थामा य�तो ह�न ु �वाभािवक पिन 
देिख�छ । सो त�य जेठा छोरा कृ�णभ�लाई र.नं. 
७४४ िमित २०४४।८।४ मा सा.िक.नं. १९२ को 
ज�गाम�ये िक.नं. ११३७ को ०-०-३-२ को ज�गा अशं 
छोडप� ग�रिददँा घर चिक� एको अव�थामा रहेकोले 
िनज छोराको अशंम�येबाट सो ज�गा हा.ब. ग�रिदएको 
भनी सो िलखतको कैिफयत महलमा खलुाएको 
�यहोराबाट पिु� ह��छ ।  

११. मिहला छोरा �ितवादी ह�रच��लाई 
सा.िक.नं. १९१ म�येबाट िक.नं. ११३८ �े.फ. ०-०-
३-२ ज�गा िमित २०४८।९।२८ मा हा.ब.बाट हक 
ह�ता�तरण ग�रिदएको र सो ज�गामा न�सा पास गरी 
घर िनमा�ण गरकेो भ�ने देिखन आएको छ । व�ततुः 
अंिशयारह�म�ये जेठा र मिहला छोराह�लाई घर 
िनमा�ण गरी बसोबास गन� िपताले केही ज�गा िदएको 
�प� ह��छ । िपताले छोराह�लाई बसोवासको लािग 
आ�नो सा.िक.नं. १९१ र १९२ बाट ज�गा िदई अब 
िपताको नाममा केवल िक.नं. १५५ �े.फ. ०-६-३-१ 
ज�गा बाकँ� रहेको भ�ने तायदाती फाटँवारीबाट दिेखन 
आउछँ । 

१२. आ�ना स�तती छोराह� साथसाथै 
एकै �थानमा बसोबास ग�न् भ�ने चाहनाअनसुार नै 
िपताले परुानो चक� का घरह� जेठा र मािहला छोरालाई 
हा.ब. ग�रिदएको दिेख�छ । िनजह�ले सो परुानो घर 
पातालस�म भ�काई बाबकुो म�जरुी सहमित िलई 
न�सा पास गरी नया ँ घरह� बनाई बसोबास गरी 
आएकोले सो �थानमा िनजह�को घरह� रहेको भ�ने 
तायदातीमा उि�लिखत �यहोरासमेतबाट देिखयो । 

१३. तायदाती फाटँवारी हेदा� बाबकुो नाममा 
ब�डा गनु�पन� धेर ैज�गाह� रहेको भ�ने देिखन आएको 

छ। घर बसोबास �योजनस�मको लािग जेठा र मािहला 
छोराह�लाई िनजह�ले पाउने अंशम�येकै केही 
ज�गा बाबलेु ह�ता�तरण ग�रिदएको र कुनै िलखतमा 
आमा पाचँक�या पिन रोहवरमा बसी सिहछाप गरकेो 
देिख�छ ।  

१४. मलुकु� ऐन अंश ब�डाको १० नं. मा 
भएको इ�जत आमदअनसुार खान लाउन, उिचत 
िश�ा िद�ाको �यव�था गनु�पन�अ�तग�त बास�थानको 
�यव�थासमेत �वतः समावेश ह�नेह�दँा कुनै िनि�त 
पैतकृ स�पि� (ज�गा) बाट घर बसोबासको लािग 
छोराह�लाई अशंबापत हक ह�ता�तरण गरकेो 
काय�लाई अ�यथा भ�न पिन सिकँदैन । बाबलेु सा.िक.
नं. १९१ र १९२ बाट िक.का. गरी जेठा कृ�णभ� र 
मािहला ह�रच��लाई �मशः ११३७ �े.फ. ०-०-३-
२ र िक.नं. ११३८ �े.फ. ०-०-३-२ ज�गा िदई अब 
िक.नं. १५५ को ०-६-३-१ बाकँ� राखेबाट पिन जेठा र 
मािहला छोराह�लाई सो िक�ाबाट सबै ज�गा िदएको 
देिखदँनै ।  

१५. बाबबुाट अंश छोडप�बाट िक.नं. 
११३७ �े.फ. ०-०-३-२ को ज�गा पाई जेठा छोरा 
�ितवादी कृ�णभ�ले ४ तले माटाको जोडाई भएको 
घर र हा.ब. पाएको िक.नं. १५४ को ०-१-२-१ ज�गामा 
तीन तले प�क� घर बनाई िचउरा िमल स�चालन 
गरकेो भ�ने तायदातीमा उ�लेख छ भने मािहला छोरा 
�ितवादी ह�रच��ले हा.ब.बाट पाएको िक.नं. ११३८ 
�े.फ. ०-०-३-२ को ज�गामा ५ तले घर रहेको भ�ने 
तायदातीमा उ�लेख छ । दईु छोराह�लाई हा.ब. 
गरी बाकँ� रहेको िक.नं. १५५ मा २ तले घर रहेको 
भ�ने तायदातीमा उ�लेख छ । यसबाट �ितवादीह� 
कृ�णभ� र ह�रच��ले बसोबासको लािग अलगअलग 
घर बनाई बसेको भ�ने दिेखयो ।

१६. अंशब�डा गदा� सबै अंिशयारह�लाई 
बराबर ह�ने गरी  गनु�पन� ह��छ । कितपय अव�थामा सबै 
स�पि�बाट बराबर िक.का. गदा� �यवहारमा िम�दो नह�न 
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पिन स�दछ । �यसैले स�पि�को मू�याङ्कन, �े�फल, 
बनोट, �कृित आिद त�यको आधारमा �यावहा�रक 
ह�ने गरी स�पि�को बाडँफाडँ ग�रिदन ु �यायोिचत 
ह��छ । साथै �य�तो काय�ले स�पि�को उिचत 
�यव�थापन भई सबै अंिशयारह�को �यवहार सि�टन 
प�ुदछ । अंश ब�डाको महलको म�ुय मकसद पिन 
पैतकृ स�पि�को �यायोिचत�पमा बराबर बाडँफाडँ 
ह�नपुन� नै हो ।

१७. अक�तफ�  बाबलेु बास�थानको लािग 
हा.ब. ग�रिदएको र िनजकै सहमित म�जरुीमा परुानो 
घर भ�काई न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरकेो ि�थितमा 
िनजह�को आ�नो िनजी �यास आज�नबाट गरकेो 
�य�तो �यवहार ख�ब�याउन ु�यायोिचत ह�दँैन । हा.ब. 
ग�रिदएको ज�गामा हा.ब. ग�रिदने िपताले आफूले घर 
िनमा�ण ग�रिदएको भए वा सो घर िनमा�णमा आिथ�क 
टेवा िदएको भए छोराह�लाई ज�गा हा.ब. ग�रिदनपुन� 
र घर बनाउन सहमित िदनपुन� अव�था रहने िथएन । 

१८. सािबक िक.नं. १२५ �े.फ. ०-१२-० 
को पैतकृ स�पि�म�ये िक.का. गरी जेठा कृ�णभ� र 
मािहला ह�रच��लाई हा.ब. गरी बाकँ� िक.नं. १५५ 
मा ०-६-३-१ ज�गा बाकँ� रहेको देिखन आएको ह�दँा 
�ितवादीह� कृ�णभ� र ह�रच��लाई अशं छोडप� 
र हा.ब. गरिदएको सबै िक�ा ज�गाह�को �े�फलको 
तलुनामा क�रब क�रब बराबरी ज�तो �े.फ. सो पैतकृ 
ज�गाम�येबाट बाकँ� नै रहेको देिख�छ ।

१९. बास�थानको लािग िनजैह�ले पाउने 
अंशम�ये कै केही ज�गा िपताले हा.ब. ग�रिदएका र कुनै 
िलखतमा आमासमेतको म�जरुी भएको देिखदँा �य�तो 
हा.ब. गरी ह�ता�तरण गन� अंश ब�डाको महलको १० 
र १९(३)(४) र (५) नं. ले बाधा परु ्याएको पिन दिेखन 
आउदँैन । अशं ब�डाको १९(५) नं. अनसुार पैतकृ 
स�पि�म�ये केही ज�गा जमीन अंिशयार छोराह�लाई 
हक ह�ता�तरण गन� िम�ने र पिछ ब�डा गदा� �य�तो 
स�पि� िमलाई ब�डा गनु�  नपन� कानूनी अव�था रहेको 

पिन देिख�छ । यसबाट �ितवादीह�ले अशं छोडप� 
र हा.ब.बाट �ा� गरकेो ज�गा सगोलको स�पि�मा 
िमसाई ब�डा गन� नभई �ितवादीह�ले पाएको भाग 
क�ा गरी बाकँ� सगोलको स�पि�को अंशब�डा ह�न ु
�यायोिचत देिख�छ ।

२०. यसथ� सािबक िक.नं. १२५ को पैतकृ 
स�पि�बाट पाउने अशं हक �ितवादीह� कृ�णभ� र 
ह�रच��ले �ा� गरी �यवहार िमलाई सकेको ह�दँा सो 
सा.िक.नं. १२५ बाट िनज �ितवादीह�ले पाउने अंश 
क�ा गरी बाकँ� रहेको िक.नं. १५५ को घरज�गामा 
िनज �ितवादीह� कृ�णभ� र ह�रच��ले अंश पाउने 
अव�था देिखन आउदँैन । तसथ� िक.नं. १५५ को 
घरज�गासमेतबाट यी �ितवादीह�ले समेत अंश पाउने 
ठहराएको हदस�म यस अदालत सयं�ु इजलासको 
िमित २०६६।१२।१५ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई सो िक.नं. १५५ �े.फ. ०-६-३-१ को 
घर ज�गाबाट �ितवादीह� कृ�णभ� र ह�रच��ले अंश 
नपाउने ठहछ�  । प�रणामतः ह�रच��का नामको िक.नं. 
१४६ र ११३८ को ज�गा र सोमा रहेको घर तथा 
कृ�णभ�का नाममा रहेको िक.नं. १५४ र ११३७ को 
ज�गा र सोमा रहेको घर अंशब�डा नला�ने भई ह�रच�� 
र कृ�णभ�को एकलौटी हक कायम रहने ठहछ�  । 
सोबाहेकको अ�य कुराका हकमा स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतको िमित २०६०।१।८ को फैसला सदर गरकेो 
यस अदालतको सयं�ु इजलासको उ� फैसला सदर 
ह�ने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम यस अदालतको 
सयं�ु इजलासको िमित २०६६।१२।१५ को फैसला 
केही उ�टी भई हष�बहादरु �जापतीका नाम दता� 
रहेको िक.नं. १५५ �े.फ. ०-६-३-१ को घर ज�गा 
ब�डा नला�ने ठहरकेोले सो िक.नं. १५५ को घरज�गा 
ब�डा छु�ाइिदन ु नपन� र अ�मा यस अदालतको 
सयं�ु इजलासको िमित २०६६।१२।१५ को फैसला 
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अनसुार गनु�  भनी स�ु भ�परु िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाइिदनू --------------------------------------१
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा पठाई िदनू -----------------------२

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. ई�र�साद खितवडा 
�या. �काशमान िसंह राउत

इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
इित संवत्  २०७३ साल असोज १३ गते रोज ५ शभुम् 

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
आदशे िमित : २०७२।१२।१

०७०-WO-०३४५

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ३ बासँबारी उपभो�ा माग� घर नं. २९ 
ब�ने अशोककुमार बा�कोटासमेत

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, पाटन, लिलतपरुसमेत

 § मातहत अदालतमा कारवाहीयु� 
म�ुाह�मा बु�नु पन� �माण नबुिझएको 
वा नबु�नु पन� �माण बुझी �यायमा असर 
पन� देिखएको अव�थामा मा� मािथ�लो 
अदालतबाट िनद�श गन� स�न े ह��छ । 
मातहत अदालतमा िवचाराधीन म�ुाह�मा 
साधारण अिधकार�े� �हण गरी �यायको 
रोहबाट इ�साफ गन� स�बि�धत अदालत 
वा �याियक िनकाय �वत�� रहकेा 
ह��छन ् । �य�तो िवचाराधीन म�ुालाई 
नै असर पान� गरी बु�नु पन� �माण बु�न 
र िनण�य गन� नपाउने भनी असाधारण 
अिधकार��े �हण गरी दायर ह�न आएको 
�रट �े�ािधकारबाट बो�न िम�ने पिन 
नह�ने ।

(�करण नं. ४)
 § कानूनी ��को िन�पणमा असाधारण 

अिधकार��ेको �योग गदा� सिंवधानले 
िनिद�� गरकेा कुराह�को अधीनमा रही 
गनु�पछ� । अ�य वैकि�पक उपचारको 
�यव�था नभएको वा भए पिन �य�तो 
उपचार अ�भावकारी वा �भावहीन 
देिखएको अव�थामा मा�ै कानूनी 
िववादको िन�पणका लािग असाधारण 
अिधकार��े आकिष�त ह�ने हो । सव��च 
अदालतलाई �दान ग�रएको असाधारण 
अिधकार��ेको �योग मातहत अदालतमा 
िवचाराधीन रहकेा म�ुाह�को कारवाही 
रो�ने वा �य�ता िवषयह�मा कारवाही नै 
गन� नपाउन ेगरी गन� िम�ने होइन । स�ब�ध 
िव�छेद, जालसाजी, िलखतबदर, अशं 
चलन ज�ता सामा�य �े�ािधकारबाटै 
समाधान ह�ने िवषयमा असाधारण 

�नण�य नं. ९७२६

& 
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अिधकार�े� �हण गरी ह�त�ेप गनु� 
�यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जान े। 

(�करण नं. ६)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य 
ल�मीबहादरु िनराला तथा �यामकृ�ण खरले

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
नारायणव�लभ प�त तथा िव�ान्  अिधव�ा 
जगदीशच�� पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. ओम�काश िम� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२)
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार�े�िभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य यस�कार छ:

िवप�ीम�येका र�ा पाडेँले िनजका लो�ने 
डा. िववेक बा�कोटालाई मा� �ितवादी त�ुयाई 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िमित २०६८।१२।२९ 
मा स�ब�ध िव�छेद म�ुा दायर गरके�मा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।५।३ मा अ�य 
अंिशयारको हकमा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम ब�ुने 
आदेश भए अनसुार हामी िनवेदकह�लाई बझुी िमित 
२०६९।६।२३ मा हामी िनवेदकह�लाई तारखेमा 
नरा�ने गरी आदेश भई काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।२।२६ मा िववेक बा�कोटाबाट मा� 
तायदाती फाटँवारी माग गन� आदेश भएको िथयो । सो 
आदेश बदरका लािग िवप�ी डा. र�ा पाडेँले पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िनवेदन 
िदएक�मा काठमाड� िज�ला अदालतको सो िमित 
२०७०।२।२६ को तायदाती फाटँवारी माग गन� गरी 
भएको आदेशलाई बेरीतको भनी बदर ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।७ को 

आदशे �िुटपूण� भई स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत रहेको र सो आदेशले हामी 
िनवेदकह�को स�पि�स�ब�धी हक अिधकारमा 
��य� असर पारकेो र सो आदशे बदर गराउने 
अ�य वैकि�पक उपचारको �यव�था नह�दँा नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम �रट�े�ािधकारबाट उपि�थत ह�न आएका 
छ� । 

िवप�ी डा. र�ा पाडेँको स�ब�ध िव�छेद 
म�ुा पनु�भ�दा अगावै िनजका लो�ने डा. िववेक 
बा�कोटा र हामी िनवेदकह� बीच अशं ब�डा भई 
िनज डा. िववेक बा�कोटाले िमित २०६८।१२।२३ 
मा र.नं. १८२८ग बाट अंश बिुझसकेका छन् । 
त�प�ात् �ितवादी डा. र�ा पाडेँले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा डा. िववेक बा�कोटालाई मा� �ितवादी 
कायम गरी िनजको भागबाट अंश पाऊँ भनी िफराद 
िदएक�, सो म�ुाको स�ब�धमा अ�य अंिशयारह�लाई 
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम �याद जारी गरी ब�ुने भनी 
िमित २०६९।५।३ मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
आदशे भई िमित २०६९।६।२३ मा हामीह�ले बयान 
िदएप�ात् हामी िनवेदकह�लाई तारखेमा रा�न नपन� 
भ�ने आदेश भएको र �ितवादीले िवप�ी त�ुयाएका 
डा. िववेक बा�कोटासगँबाट मा� तायदाती फाटँवारी 
माग गन� गरी २०७०।२।२६ मा आदेश भएको 
िथयो । काठमाड� िज�ला अदालतले प�ा 
बा�कोटासमेतले वादीका पितसगँ छु�ी िभ�न 
भएको भनी अशंब�डाको �ितिलिपसमेत पेस गरकेो 
भ�ने आधारमा नै हामी िनवेदकह�लाई तारखेमा 
रा�न नपन� भनी िमित २०६९।६।२३ मा भएको 
आदशेमा िवप�ीको कुनै दाबी उजरु नपरी अि�तम 
भएर रहेको छ । सो िवषयलाई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनसम� दसा�उदँासमेत सोतफ�  िवचार ै नगरी 
िमित २०६८।१२।२३ को अंश बझुेको भरपाई उपर 
यी िनवेिदकाले जालसाज र िलखत बदर म�ुा िदई 
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लगाउमा िवचाराधीन रहेकोमा उ� आदशेमा उ� 
म�ुाह�को स�ब�धमा कुनै िववेचना नग�रएको भनी 
स�ु िज�ला अदालतको िमित २०७०।२।२६ को 
आदेशलाई बेरीतको भनी बदर गरकेो छ । तर वा�तवमा 
जालसाज र िलखत बदर म�ुा िमित २०६९।६।२३ मा 
हामी िनवेदकह�लाई तारखेमा नरा�ने गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट आदेश भएपिछ दायर भएका 
ह�दँा पिछ परकेा म�ुाह�ले मूल म�ुाको प�र�े�यमा 
कुनै असर पान� नस�ने एवं िज�ला अदालतले 
फैसला गदा�को अव�थामा िवचार गन� अव�था ह�दँाह�दँ ै
सोतफ�  �यानै निदई काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।२।२६ को आदशे बदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।७ 
को आदशे कानूनी�पमा �िुटपूण� तथा स�मािनत 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
भई उ� आदेशबाट हामी िनवेदकह�को संवैधािनक 
एवं कानूनी हक अिधकारमा आघात पारकेाले सो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।७ 
को आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी सो 
आदेशबमोिजम कुनै काम कारवाही नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायत जो चािहने 
उपय�ु आ�ा आदेश जारी गरी हामीिनवेदकह�को 
संवैधािनक एवं कानूनी हक संर�ण ग�रपाऊँ । साथै 
��ततु �रट िनवेदनको अि�तम िकनारा नभएस�म 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।७ को 
आदेशबमोिजम कुनै काम कारवाही नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको अशोककुमार 
बा�कोटासमेत जना ३ को सयंु� �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ुनपन� आधार र कारण भए यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५  िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 

पठाउन ुभनी िवप�ी नं. १ र २ लाई र आफंँै वा आ�ना 
�ितिनिध�ारा िलिखत जवाफसिहत उपि�थत ह�न ु
भनी िवप�ी नं. ३ लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस 
गनू�  । साथै ��ततु म�ुामा अ�त�रम आदेशसमेतको 
माग गरकेाले अ�त�रम आदशे जारी ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा दवुै प�को भनाइ सनुी टुङ्गो ला�न ु पन� 
देिखदँा िमित २०७०।७।१८ गते छलफलको िनिम� 
उपि�थत ह�न ुभनी िवप�ीह�समेतलाई पेसीको सूचना 
िदनू । अ�त�रम आदेश स�ब�धमा टुङ्गो नलागेस�म 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट यी िनवेदकसमेतबाट 
तायदाती मा�न ुपन� गरी िमित २०७०।७।७ मा भएको 
आदशे ने.का.प. २०६२ प�ृ १०७१ मा �कािशत 
नीत ु कुमारी ख�ी िव�� पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जसमेत भएको उ��ेषणय�ु परमादेश 
म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको अनकूुल रहेको 
नदिेखदँा ��ततु अ�त�रम आदेशका स�ब�धमा 
टुङ्गो नलागेस�म पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
उ� िमितको आदेश काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�पकालीन आदेश जारी गरी िदएको 
छ । सोको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०७०/७/२६ को आदेश । 

िनवेदक वादी र�ा पाडेँले िवप�ी आ�नो 
बाब,ु आमा तथा दाइ सबै एकासगोलमा नै रहे 
बसेका र िवप�ी पितका बाब,ु आमा, दाइ तथा 
िवप�ी गरी मूल ४ अिंशयारह�म�ये िवप�ीले 
कानूनबमोिजम एकासगोलबाट �ा� गन� १ भाग 
अंशबाट कानूनबमोिजम म िनवेिदकालाई �ा� ह�ने 
अंश हक िवप�ीबाट िदलाई भराई िवप�ीसगँ कायम 
भएको लो�ने�वा�नीको स�ब�धसमेत िव�छेद ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोरा उ�लेख ग�रएकोमा �यस अदालतबाट 
िमित २०७०।२।२६ मा तायदाती फाटँवारी माग ह�दँा 
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�ितवादी िववेक बा�कोटाका िपता अशोक बा�कोटा, 
आमा प�ा बा�कोटा र दाइ अिनल बा�कोटासगँ के 
कारणले तायदाती फाटँवारी मा�न ुपन� नपन� हो भ�ने 
आधार कारण खलुाएको नदेिखएको र �ितवादी िववेक 
बा�कोटाले आ�ना िपता मातासगँ आ�नो अंश िलई 
खडा ग�रएको र.नं. १८२८(ग) िमित २०६८।१२।१३ 
को अशं बझुेको भरपाई उपर यी िनवेिदकाले जालसाज 
र िलखतबदर म�ुा िदई यसै लगाउमा िवचाराधीन 
रहेकोमा उ� आदेशमा उ� म�ुाह�को स�ब�धमा 
समेत कुनै िववेचना गरकेो नदेिखदँा �यस अदालतको 
िमित २०७०।२।२६ को तायदाती फाटँवारी माग गन� 
गरी भएको आदेश बेरीतको देिखदँा बदर ग�रिदएको 
छ । अब उपयु��मा उि�लिखत जालसाजी र िलखत 
बदर म�ुाह� तथा �ितवादीका िपता, माता र 
दाजबुाट िकन तायदाती फाटँवारी िलन ु नपन� हो 
आधार कारणसमेत खलुाई पनुः तायदाती फाटँवारी 
स�ब�धमा आदेश गरी बाकँ� कारवाही गनु�  भनी िमित 
२०७०।७।७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश 
कानूनस�मत भएकाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको 
िलिखत जवाफ । 

वादी डा. र�ा पाडेँले िवप�ी पितका बाब,ु 
आमा, दाइ तथा िवप�ी गरी मूल ४ अिंशयारह�म�ये 
िवप�ीले कानूनबमोिजम एकासगोलबाट �ा� गन� १ 
भाग अशंबाट कानूनबमोिजम म िनवेिदकालाई �ा� 
ह�ने अंश हक िदलाई भराई िवप�ीसगँ कायम भएको 
लो�ने �वा�नीको स�ब�धसमेत िव�छेद ग�रपाउ ँ
भनी �ितवादी डा. िववेक बा�कोटाउपर दायर गरकेो 
म�ुामा अ�य अंिशयारह�लाई मलुकु� ऐन अ.ब.ं 
१३९ नं. बमोिजम �याद जारी गरी बझुी पेस गनु�  
भनी यस अदालतबाट िमित २०६९।५।३ मा आदेश 
भएकोमा �ितवादी िववेक बा�कोटाले र.नं. १८२८(ग) 
िमित २०६८।१२।२३ मा मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारबाट अशं बझुी िलखत पा�रत गरी िलई 

छु�ी िभ�न भइसकेको भनी अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
िझकाइएका डा. अशोककुमार बा�कोटासमेतले 
बयान ग�रिदएकाले िनजह�लाई तारखेमा रा�न ु
परने भनी यस अदालतबाट िमित २०६९।६।२३ 
मा आदेश भएको । िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी सो िदनस�मको ब�डा 
गनु�पन� �ीस�पि�को वादी �ितवादीबाट मलुकु� ऐन, 
अंश ब�डाको २०, २१, २२ र २३ नं. को �ि�या 
पूरा गरी अशंको तायदाती फाटँवारी एक अका�लाई 
सनुाई पेस भएको स�पि�को आिधका�रकताको �माण 
स�बि�धत िनकायबाट िझकाई नपगु कोट� फ� वादीबाट 
दाखेल गराई पेस गनु�  भनी िमित २०७०।२।२६ मा 
आदशे भएको । मेरो अशं मान� िवप�ीह�ले िमित 
२०६८।१२।२३ मा खडा गरकेो िलखत जालसाजी 
भएको भनी जालसाजीमा र सबै अंिशयारह�लाई बझुी 
सकेको अव�थामा सबै अिंशयारह�बाट तायदाती 
माग गनु�पन�मा सो नगरी भएको आदशे बदर ग�रपाउ ँ
भनी वादी डा. र�ा पाडेँले अ.बं. १७ नं. बमोिजम 
पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन िदएपिछ पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।७।७ मा यस 
अदालतबाट भएको िमित २०७०।२।२६ आदेश बदर 
गरी �ितवादीका िपता, माता र दाजबुाट तायदाती 
फाटँवारी िलन ुनपना�को आधार र कारणसमेत खलुाई 
पनुः तायदाती फाटँवारी स�ब�धमा आदेश गरी बाकँ� 
कारवाही गनु�  भनी आदेश भएकोमा सो आदेशानसुारका 
कुनै काय� भई नसकेको र िवप�ीह�को हकमा आघात 
प�ुने गरी यस अदालतले यो य�तो काय� गरकेो भनी 
िनवेदनमा खलुाउन नसकेको अव�था ह�दँा �रट खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ । 

यसमा �ितवादी िववेक बा�ँकोटाले िमित 
२०६८।१२।२३ मा अंश बझुेको भरपाई गरकेो 
देिखएको सोउपर िलखत बदर र जालसाजी म�ुा 
परी िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रही िनण�य ह�न 
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बाकँ� देिखएको अव�थामा �यसमा अिहले नै िट�पणी 
गन� सिकने अव�था नरहेकाले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।७।७ को आदेश त�काल 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी यस अदालतको एक 
�यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अ�त�रम 
आदेशलाई अ�यथा गनु�पन� ि�थित नदेिखएकाले यस 
म�ुाको अि�तम िकनारा नभएस�म उ� अ�त�रम 
आदेशलाई िनर�तरता िदइएको छ । कानूनबमोिजम 
गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०७०।१०।१४ को आदेश । 

मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको ४ र ४ 
(क) नं. को �योजनका लािग मेरा पितका एकासगोलका 
अंिशयारसगँ समेतबाट तायदाती मा�न ु पन�मा 
काठमाड� िज�ला अदालतले तायदाती माग नगन� 
गरी भएको आदशेउपर पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
१७ नं. बमोिजम मैले िनवेदन िदएपिछ पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले स�ु िज�ला अदालतबाट तायदाती 
नमा�ने गरी भएको आदेशलाई बेरीतको ठहर गरी िमित 
२०७०।७।७ मा गरकेो आदेश कानूनस�मत रहेको ह�दँा 
स�ब�ध िव�छेद म�ुामा िवप�ी नबनाएको कारणले 
मा� एकासगोलमा रहेका िवप�ी �रट िनवेदकह�ले 
तायदाती पेस गनु�  नपन� भ�ने आधारमा पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०७०।७।७ को आदेश बदरका 
लािग परकेो �रट िनवेदन �वतः खारजेभागी ह�दँा 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको डा. र�ा पाँडेको 
अिधकृत बारसे पुजा पाडेँको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी ल�मीबहादरु 
िनराला तथा �यामकृ�ण खरलेले �ितवादी डा. र�ा 
पाडेँले काठमाड� िज�ला अदालतमा डा. िववेक 
बा�कोटालाई मा� �ितवादी कायम गरी िनजको 
भागबाट अंश पाउ ँभनी िफराद िदएक� र सो म�ुाको 
स�ब�धमा अ�य अिंशयारह�लाई अ.बं. १३९ नं. 

बमोिजम बझुी िमित २०६९।६।२३ मा डा. िववेक 
बा�कोटाबाहेकका अ�य �ितवादीह�लाई तारखेमा 
रा�न नपन� भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
आदशेमा िवप�ी र�ा पाडेँले िच� बझुाएको अव�थामा 
सो आदशेबमोिजम डा. िववेक बा�कोटासगँबाट मा� 
तायदाती फाटँवारी माग गन� गरी िमित २०७०।२।२६ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको आदेश 
बदरका लािग पनुरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. 
१७ नं. बमोिजम िवप�ी र�ा पाडेँले िनवेदन िदएक� 
ह�न् । उ� िमित २०७०।२।२६ को आदेशलाई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले बेरीतको भनी बदर गर े
पिछ सो आदेश बदरका लािग अ�य वैकि�पक उपाय 
नभएको ह�दँा परकेो ��ततु �रट िनवेदनमा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट यस म�ुाको अि�तम िकनारा 
नभएस�म उ� पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७०।७।७ मा भएको आदशे काया��वयन नगनु�  
नगराउन ु भनी आदेश भएको िथयो । तर ��ततु 
म�ुाको िकनारा नला�दै सो आदेशको िवपरीत अथ� 
गरी मातहत अदालतमा िवचाराधीन म�ुाको स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतसमेतबाट फैसला भएकाले मातहत 
अदालतलाई िनद�शन गनु�पन� भ�नेसमेत बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

िवप�ी र�ा पाडेँको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी नारायणव�लभ प�त तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी जगदीशच�� पा�डेले िमित २०७०।७।७ 
मा पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदशे बदरका लािग 
��ततु म�ुा दायर भएकोमा स�ु िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन स�ब�ध िव�छेदलगायतका म�ुाह�को 
स�ब�धमा स�ु तथा पनुरावेदन अदालतसमेतबाट 
फैसला भइसकेको छ । उ� म�ुाह�मा अदालतबाट 
�माण बझुी िनण�यसमेत भइसकेको र मातहत 
अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा भएको अ�तरकालीन 
आदशे बदरका लािग परकेो ��ततु म�ुाको औिच�य नै 
समा� भइसकेको ह�दँा �रट खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस 
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��ततु गनु�भयो । 
प� िवप� दवुै तफ� का िव�ान्  कानून 

�यवसायीह�बाट ��ततु भएको बहससमेत सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िवप�ीम�येका र�ा 
पाडेँले िनजका पित डा. िववेक बा�कोटालाई �ितवादी 
त�ुयाई काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरकेो 
स�ब�ध िव�छेद म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
अ�य अंिशयारको हकमा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
ब�ुने आदेश भएअनसुार हामी िनवेदकह�लाई 
बझुी िमित २०६९।६।२३ मा हामी िनवेदकह�लाई 
तारखेमा नरा�ने गरी आदशे भई िमित २०७०।२।२६ 
मा हामीसगँबाट अशं िलई िभ�न भइसकेका िववेक 
बा�कोटाबाट मा� तायदाती फाटँवारी माग गन� 
गरी भएको आदेश बदरका लािग िवप�ी र�ा पाडेँले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोिजमको 
िनवेदन िदएक�मा काठमाड� िज�ला अदालतको सो 
िमित २०७०।२।२६ को आदेशलाई बेरीतको भनी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।७।७ 
मा भएको आदेश �िुटपूण� भएकाले सो आदेश बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन माग रहेको पाइयो । वादी 
र�ा पाडेँ िवप�ी डा. िववेक बा�कोटा भएको स�ब�ध 
िव�छेद म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतले डा. िववेक 
बा�कोटासगँबाट मा� तायदाती फाटँवारी मगाउने 
गरी िमित २०७०।२।२६ मा भएको आदशे बदरका 
लािग वादी र�ा पाडेँको िनवेदन परकेामा स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको उ� आदेश बेरीतको देिखएकाले 
िमित २०७०।७।७ मा उ� आदेश बदर ठहर ह�ने गरी 
भएको आदेश कानूनस�मत रहेको ह�दँा �रट खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेतको 
िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ । 

३. यसमा ��यथ�म�येक� र�ा पाडेँले 

डा. िववेक बा�कोटा िनजका बाब,ु आमा, दाइसगँ 
एकासगोलमा रही मूल ४ अंिशयार रहेकाले िवप�ीले 
कानूनबमोिजम एकासगोलबाट �ा� गन� १ भाग अशंबाट 
आ�नो अंश हक िदलाई पाउन स�ब�ध िव�छेदसमेतको 
म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरकेोमा 
िववाद देिखएन । उ� स�ब�ध िव�छेद म�ुामा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी �रट िनवेदकह�लाई 
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम ब�ुदा �ितवादी डा. िववेक 
बा�कोटाले िनजका माता िपतासगँबाट पिहले नै अंश 
बिुझसकेको भ�ने आधारमा यी �रट िनवेदकह�लाई 
तारखेमा नराखी िनजह�सगँबाट तायदाती फाटँवारी 
माग गनु�  नपन� भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।२।२६ मा आदेश भएको भ�ने 
देिख�छ । सो आदेश बदरका लािग िवप�ीम�येक� 
र�ा पाडेँले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ 
नं. बमोिजम िदएको िनवेदनमा कारवाही ह�दँा �ितवादी 
डा. िववेक बा�कोटाले अशं बझुी िलएको भरपाईको 
िलखतलाई जालसाजी कायम गरी उ� िलखत बदर 
ग�रपाउ ँभनी िवप�ीम�येक� र�ा पाडेँको िलखत बदर 
तथा जालसाजी म�ुासमेत काठमाड� िज�ला अदालतमा 
परी िवचाराधीन रहेकोमा सो म�ुाको स�ब�धमा केही 
िववेचना नगरी एवं यी �रट िनवेदकह�सगँबाट तायदाती 
फाटँवारी मगाउन नपना�को कुनै आधार कारण नखोली 
स�ु िज�ला अदालतबाट आदशे भएको देिखएको 
भ�ने आधारमा उ� िमित २०७०।२।२६ को स�ुको 
आदशेलाई बेरीतको ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७०।७।७ मा आदेश भएको भ�ने 
देिख�छ । पनुरावेदनको उ� िमित २०७०।७।७ को 
आदशे काया��वयन गन�बाट रोक� पाउन ��ततु �रट 
िनवेदन दायर भएकोमा सो िमित २०७०।७।७ को 
आदशे त�काल काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी िमित 
२०७०।१०।१४ मा अ�त�रम आदेश जारी ह�दँा “यस 
अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी ह�दँा �ितवादी 
िववेक बा�कोटाले िमित २०६८।१२।२३ मा अंश 
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बुझेको भरपाई गरकेो देिखएको सोउपर िलखत बदर 
र जालसाजी मु�ा परी िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
रही िनण�य ह�न बाँक� दिेखएको अव�थामा �यसमा 
अिहले नै िट�पणी गन� सिकने अव�था नरहेकाले 
पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।७ 
को आदेश त�काल काया��वयन नगनू� नगराउनू” भनी 
आदेश भएको र स�ु अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई 
मलुतबीमा रा�न ु वा म�ुाको अ�य �ि�यालाई अिघ 
नबढाउन ुभ�ने आदेश भएको अव�था छैन । 

४. दवैुतफ� का कानून �यवसायीह�बाट 
बहसको �ममा काठमाड� िज�ला अदालतमा सामा�य 
�े�ािधकार �हण गरी दायर भएका अंश, स�ब�ध 
िव�छेद तथा िलतख बदर र जालसाजीलगायतका सबै 
म�ुाह�मा ब�ुन ु पन� �माणह� बझुी �यायको रोहमा 
स�ु तथा पनुरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेको 
भ�ने ख�ुन आएको अव�था छ । �रट िनवेदकको 
तफ� का कानून �यवसायीले यस स�मािनत अदालतबाट 
जारी भएको अ�त�रम आदेशको िवपरीत अथ� गरी 
मातहत अदालतबाट िवचाराधीन म�ुामा फैसला 
भएकाले मातहत अदालतलाई िनद�शन गनु�पन� भनी 
उठाउन ुभएको ��को स�ब�धमा िवचार गदा� मातहत 
अदालतमा कारवाहीय�ु म�ुाह�मा ब�ुन ु पन� �माण 
नबिुझएको वा नब�ुन ुपन� �माण बझुी �यायमा असर 
पन� देिखएको अव�थामा मा� मािथ�लो अदालतबाट 
िनद�श गन� स�ने ह��छ । मातहत अदालतमा िवचाराधीन 
म�ुाह�मा साधारण अिधकार�े� �हण गरी �यायको 
रोहबाट इ�साफ गन� स�बि�धत अदालत वा �याियक 
िनकाय �वत�� रहेका ह��छन् । �य�तो िवचाराधीन 
म�ुालाई नै असर पान� गरी ब�ुन ु पन� �माण ब�ुन र 
िनण�य गन� नपाउने भनी असाधारण अिधकार�े� �हण 
गरी दायर ह�न आएको �रट �े�ािधकारबाट बो�न िम�ने 
पिन ह�दँैन । 

५. ��ततु म�ुामा अ�त�रम आदेश ह�दँाका 
बखतमा मातहत अदालतमा िवचाराधीन म�ुाह�मा 

कुनै कारवाही नगनु�  नगराउन ुभनी आदशे नभई िमित 
२०७०।७।७ मा पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
आदशेबमोिजमको काम कारवाहीस�म नगन� अ�त�रम 
आदशे जारी भएकाले उ� िवचाराधीन म�ुाह�मा 
�माण बझुी �याियक कारवाही अगािड बढाउन मातहत 
अदालत �वत�� रहेको नै देिख�छ । 

६. �य�तै कानूनी ��को िन�पणमा 
असाधारण अिधकार�े�को �योग गदा� संिवधानले 
िनिद�� गरकेा कुराह�को अधीनमा रही गनु�पछ�  । अ�य 
वैकि�पक उपचारको �यव�था नभएको वा भए पिन 
�य�तो उपचार अ�भावकारी वा �भावहीन देिखएको 
अव�थामा मा�ै कानूनी िववादको िन�पणका 
लािग असाधारण अिधकार�े� आकिष�त ह�ने हो । 
सव��च अदालतलाई �दान ग�रएको असाधारण 
अिधकार�े�को �योग मातहत अदालतमा िवचाराधीन 
रहेका म�ुाह�को कारवाही रो�ने वा �य�ता 
िवषयह�मा कावा�ही नै गन� नपाउने गरी गन� िम�ने 
होइन । स�ब�ध िव�छेद, जालसाजी, िलखतबदर, अंश 
चलन ज�ता सामा�य �े�ािधकारबाटै समाधान ह�ने 
िवषयमा असाधारण अिधकार�े� �हण गरी ह�त�ेप 
गनु�  �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ ।

७. तसथ� उि�लिखत त�य एवं िववेिचत 
आधार �माण र कारणसमेतबाट जनु काय� रोक� 
पाउनका लािग ��ततु �रट दायर भएको हो सो 
िवषयमा मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका अंश 
तथा स�ब�ध िव�छेदलगायतका सबै म�ुाह�को 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालतसमेतबाट िनण�य भइसकेको देिखएकाले 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िनरथ�क ह�न जाने ह�दँा 
िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी गन� आव�यकता 
र �योजन नै नरहेकाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट खारजे ह�ने ठहरकेाले यस अदालतबाट 
िमित २०७०।१०।१४ मा जारी भएको अ�त�रम 
आदशे �वतः िनि��य ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको 
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दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
स.�.�या. क�याण �े�

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत्  २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल

फैसला िमित : २०७२।११।३०
०७२-CI-०६९८

म�ुा : साव�जिनक बाटो खलुाई पाऊँ

पनुरावेदक वादी : जनकपरु अ�चल, रामेछाप िज�ला 
राकाथुम गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ४ हाल 
बागमती अ�चल, काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १ पय�टक माग� ब�ने 
शंखर �े�समेत 

िव��
��यथ� �ितवादी : बागमती  अ�चल, काठमाड� 

िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
१ दरबारमाग� ि�थत नेपाल औ�ोिगक िवकास 
िनगमसमेत

 § ज�गाधनीको हक टुटाई निलएको कारणले 
�य�तो सरंचना र सोसगँ स�ब� िनकास नै 
अवरोध गन� मलुुक� ऐन, घर बनाउनेको ३ 
न.ं बमोिजम कानूनस�मत एव ं �यायोिचत 
ह�ने देिखँदैन । एकपटक बाटोको �पमा 
�योग गन� नरोक� �योग गन� िदई ��ेता 
पूजा� आिदमासमेत बाटो जनाई सकेको 
अव�थामा �यसको िवपरीत बाटो कायम 
नरा�न पिन निम�ने ह�नाले वादीह�ले 
जुन�पमा भोग ग�ररहकेो बाटो हो 
सोही�पले बाटो �योग गन� पाउने । 

(�करण नं. ८)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य 
ह�रहर दाहाल तथा लोकभ� राणा

��यथ� �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
िनर�जन आचाय�

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६९, अकं ११, िन.नं.८९२०, 

प.ृ१६९२
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन� �यायाधीश:
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी नागे��लाल कण�
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�: 
 माननीय �यायाधीश �ी िवदरुिव�म थापा
 माननीय �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल

फैसला
�या. जगदीश शमा� पौडेल : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको िमित २०७१।१०।१२ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
(१) को देहाय (क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ
भनी परकेो िनवेदनमा िन�सा �दान भई पनुरावेदनको 

�नण�य नं. ९७२७

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

काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. १ दरबारमाग� ि�थत िक.नं. ११४६ र ऐ. 
को िक.नं. ५४१ को दवुै िक�ा ज�गामा पि�मबाट 
पूव� जाने ल�बाइ ३११ िफट ६ इ�च र चौडाइ 
३१ िफट ९ इ�चको बाटो िवप�ीसगँको सत� तथा 
स�झौताबमोिजम िवप�ीलगायत हामी िफरादीह� 
तथा होटल याक ए�ड यित र अ�य काया�लय साथै 
धेर ै उ�ोगी �यवसायीसमेतले िवगत ३० वष�देिख 
भोग चलन र क�जामा िलई आजस�म कोही कसैको 
कुनै पिन �कारको खर िखचोला नभई �वत��पूव�क 
उपभोग गद� आएका िथयौ ँ । िवप�ीसगँ होटल याक 
ए�ड यितको �थम पटकको स�झौता अविध िमित 
२०५६।१२ मसा�तमा समा� भई िमित २०५७।१।१ 
देिख पनुः २० वष�को लािग उ� बाटो �योग गन� 
पाउने सत� सहमित भई उ� बाटो पूव�वत् �पमा 
हामी िफरादीले िनवा�द�पमा �योग गद� आइरहेकामा 
िमित २०६२।९।२२ मा िबना कुनै सूचना िवप�ीले 
पूव� सत�िवपरीत उ� बाटो एकाएक ब�द गन� �यास 
गनु�भएछ । सो कुरा थाहा पाई हामीबीच भएका सत� 
स�झौताका कुरा गदा� सत� भङ्ग भयो तपाइलेँ जानेको 
गनु�होस् भ�ने जवाफ पाएकाले मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको 
३ नं. तथा ज�गा आवाद गन�को ४ नं. का आधारमा 
��ततु िफराद गरकेा छ� । उ� ज�गा सािबकदेिख 
नै बाटोको �पमा �योग भइरहेको, ज�गाधनी �माण 
पूजा� िफ�डबकु उतारमा समेत बाटो नै जिनई राखेको 
छ । सोही बाटो देखाई हामीह�को घर िनमा�ण गदा� 
काठमाड� नगरपािलकाबाट न�सा पाससमेत भएको, 
सोही �थानबाटै ढल, खानेपानीका पाइपसमेत गएको 
र परापूव� कालदेिख नै पीच गरी �योग गरी आएको, 
काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लयबाट िववािदत 
ज�गामा बनेको बाटोलाई पय�टक माग� नामकरण गरी 
२०३६० र दरबारमाग� नामाकरण गरी ३०४४६९ नं. 

िदइसकेको अव�था छ । उ� �मािणत रकेड�ह�समेत 
नगरपािलकामा सरुि�त छ । िझक� बझुी सज�िमनसमेत 
ग�रपाऊँ । िवप�ीले सो ज�गाको बाटो हामीह�ले ३० 
वष�भ�दा अिघदेिख �योग गरी आएकोमा कही ँ कतै 
उजरु बाजरु गरेका छैनन् । कुनै पिन भोग र �वािम�वको 
�या�या ह�दँा �वािम�वले कुनै पिन �ामािणक मह�व 
रा�दैन जित मह�व भोगको ह��छ । �यसैले वत�मान 
प�र�े�यमा �वािम�व र भोगस�ब�धी िस�ा�तलाई 
हेदा�  २ वा सोभ�दा बढी उपभोग गन� �यि�ले िनजी 
वा �यि�गत स�पि� उपभोग गछ�न् भने ३ भ�दा 
बढी उपभो�ाले उपभोग गरकेो स�पि� उपभोगकै 
आधारमा उसैको हक प�ुछ । दशेका अिधकांश राजमाग� 
�यि�का ज�गाबाट खलेुका छन् । िवप�ीको हक 
भोग भएको भनेको ज�मा २९ रोपनी ज�गालाई ३१ 
रोपनी छ भनी िवप�ीले मौिखक दाबी िलदँै आएका 
र िवप�ीले न�सा बनाउदँासमेत हामीले भोग चलन 
गरकेो दाबीको बाटोलाई मनोगत�पमा बाटो नदेखाई 
तयार गरकेो �माण पेस ह�न आए तापिन �य�ता न�सा 
र हामी िव��मा पेस ह�न आउने कुनै पिन �माणलाई 
िवप�ीले पेस दािखल गरमेा ७८ नं. बमोिजम नामकरण 
गन� नै छ� । अतः िवप�ी र होटल याक ए�ड यित बीच 
स�प�न िमित २०५७।१।१ को ि�प�ीय स�झौता र 
सोभ�दा अिघदेिखका सत� स�झौतासमेतका आधारमा 
हामीले सनातन देिख �योग गरी आएको हाल 
िवप�ीले िववादमा �याएको दरबारमाग� दिेख पूव�तफ�  
जाने साव�जिनक बाटोलाई िवप�ीले िनजी बाटो भनी 
िवप�ीले ए�कासी गैरकानूनी तवरले रो�ने हकदैया 
िवप�ीलाई नभएको ह�दँा िक.नं. ११४६ को पि�मबाट 
पूव�तफ�  होटल याक ए�ड यितस�म जाने उ� मूल 
बाटो साव�जिनक भएकाले अड्डैबाट अ.बं. १७१ नं. 
बमोिजम नापन�सासमेत गरी छुट्याई साव�जिनक 
बाटो खलुाई िफरादीको कानूनी तथा सवंैधािनक 
हकको सरं�ण ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको शखंर 
��ेसमतेको िफराद प� । 
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िवप�ीह�को िफराद झ�ुा हो । िवप�ीह�लाई 
िफराद गन� हकदैया नै छैन । यो िववाद होटल र िनगम 
बीचको हो । िवप�ीह�बाट दािखला भएको उ� 
स�झौतामा नै िनगमको सो ज�गाको �योग होटल 
बाहेक अ�ले गन� पाउने छैनन् भनी उ�लेख भएको छ। 
स�झौता करार ऐनका आधारमा ग�रएको ह�दँा मलुकु� 
ऐन �ारि�भक कथनका आधारमा ��ततु म�ुामा अ�य 
कानून आकिष�त ह�न स�दैन । ज�गा आवाद गन�को ४ 
नं. तथा घर बनाउनेको ३ नं. को �योग केवल परापूव� 
कालदेिख िहडँी आएको बाटोको स�ब�धमा मा� 
हो । तर परापूव� कालदेिख िहडँी आएको नभई िनगम 
र होटलबीचमा भएको स�झौताको आधारमा भएको 
िनकासका स�ब�धमा उ� महलह� आकिष�त ह�न 
स�दैन । �वािम�वको िवषयमा िनगम र होटलबीच 
चलेको िनषेधा�ा म�ुामा िन�पण भइसकेको अव�था 
छ । िवप�ीह�को िफराद लेखअनसुार पिन िनगमले 
आ�नो हक भोग �वािम�वमा रहेको सो ज�गामा पखा�ल 
िनमा�ण गदा�  सबैभ�दा बढी नो�सानी होटललाई ह�ने 
भनेकोबाट पिन ��ततु िफराद हकदयैा नै नभएका 
र िनगमले सो ज�गामा पखा�ल लगाउदँा कुनै असर 
नै नपन� अ�य� कतैका �यि�ले दायर गरकेो पिु� 
ह��छ । िनगमले िक.नं. ५४१ र ११४६ का ज�गाह� 
ख�रद गरकेो र िक.नं. ११४६ को िक�ामा �े�फल 
०-२-०-० ज�गामा मा� बाटो भनी जिनएको छ भने 
िक.नं. ५४१ को २९-०-०-० ज�गामा कही ँकतै पिन 
बाटो भनी जिनएकोसमेत छैन । उ� ज�गामा पखा�ल 
लगाउन िनगमले स�बि�धत िनकायबाट अनमुित 
िलइसकेकाले पिन सो ज�गामा िनगमको िनिव�वाद हक 
पिु� ह��छ । िनगमले होटल याक ए�ड यितलाई उ� 
बाटो �योग गन� िदएबापत नेपाल सरकारलाई वािष�क 
दईु लाख राज�वसमेत बझुाउदैँ आएको र होटल र 
िनगमबीच स�प�न स�झौताबमोिजम होटललाई मा� 
उ� ज�गा उपभोग गन� िदएको ह�दँा हक नभएका 
�यि�ह�ले दःुख िदने िनयतले दायर गरकेो झ�ुा 

िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल 
औ�ोिगक िवकास िनगमको �ितउ�र प� । 

अ�य �ितवादीह�ले िनगमको सेवाबाट 
अवकाश िलइसकेको भनी िनगमबाट िफता� पठाएका 
�यादह� िमिसल सामेल रहेको । 

यसमा िववािदत ज�गाको दता� �े�ता हेदा� 
िक.नं. ५४१ को घर ज�गा पूरा तथा िक.नं. ११४६ को 
ज�गामा बाटो पूरा उ�लेख भई सो घर ज�गा एव ंबाटोको 
ज�गाधनीमा नेपाल औ�ोिगक िवकास कप�रसेन भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । परापूव�कालदिेख �चलनमा 
रहेको साव�जिनक बाटो भएको भए दता� �े�तामा 
सो कुरा उ�लेख ह�ने िथएन । िमिसल सलं�न रहेको 
िमित २०३१।१२।३१ को स�झौता तथा िमित 
२०५७।१।१ को सहमितप� नेपाल एन.आई.िड.सी. 
तथा होटल याक ए�ड यितका बीच भएको देिखएबाट 
उ� ज�गा नेपाल औ�ोिगक िवकास िनगमको भएको र 
केही वष�को लािग होटल याक ए�ड यितलाई भाडामा 
�योग गन� िदएको देिखदँाबाट उ� ज�गा साव�जिनक 
नदिेखएको साथै करारको यथावत् प�रपालना ग�रपाउ ँ
भनी वादी होटल याक ए�ड यित तथा नेपाल औ�ोिगक 
िवकास िनगमबीच चलेको म�ुामा वादी दाबी नप�ुने गरी 
यस अदालतबाट िमित २०६४।३।४ मा फैसला भई 
पनुरावेदन अदालतबाटसमेत सदर भएकोसमेतबाट 
उ� िववािदत ज�गा साव�जिनक नभएको पिु� भएकाले 
वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।९।८ को फैसला । 

िववािदत बाटोको ज�म अथा�त्  �ोत नेपाल 
औ�ोिगक िवकास िनगम र होटल याक ए�ड यितबीच 
भएको िमित २०३१।१२।३१ को स�झौता भएको 
भए तापिन सो स�झौताको प�रपालनासगँ िववािदत 
बाटोको कुनै ��य� स�ब�ध रहेको छैन । ��ततु बाटो 
पय�टन िवकासको लािग होटल खो�न त�कालीन �ी 
५ को सरकारको पहलमा िमित २०३१।१२।३१ मा 
होटल याक ए�ड यित र नेपाल औ�ोिगक िवकास 
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िनगमबीचको स�झौताबाट होटललाई सडकको ज�गा 
�ाि� भएको हो । एक पटक कुनै बाटो साव�जिनक�पमा 
�योग भइसकेपिछ सो बाटो ब�द गन� िम�दैन । मलुकु� 
ऐन, घर बनाउनेको महलको ३ नं. एवं ज�गा आवाद 
गन�को महलको ४ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार 
पिन अिघदेिख चली आएको बाटो ब�द गन� िम�दैन । 
उ� िववािदत बाटो ३० वष�देिख साव�जिनक �योगमा 
रही आएको, सोही बाटोको आधारमा सिँधयारह�ले 
न�सा पास गरकेा, सो बाटोलाई देखाई चार िक�ला 
�मािणत गरी घर िनमा�ण गरकेोसमेत देिख�छ । सो 
बाटोलाई काठमाड� महानगरपािलकाले पय�टक माग� 
भनी नामाकरण गरी नं. २०३६० तोकेको र पटक 
पटक सरकारी खच�मा पीच तथा मम�त स�भार ह�दँ ै
आएको र काठमाड� महानगरपािलकाबाट Valley 
Mapping Project तयार पारकेो न�सामा िववािदत 
बाटोलाई साव�जिनक बाटो देखाएकोसमेतबाट उ� 
बाटो साव�जिनक भइसकेको अव�थामा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िववािदत ज�गा साव�जिनक 
नभएको पिु� भएको भ�ने आधारमा वादी दाबी नप�ुने 
ठहराई भएको फैसला सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�त तथा कानूनी �यव�थासमेतको िवपरीत ह�दँा 
काठमाड� िज�ला अदालको िमित २०६९।९।८ को 
फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको वादी 
शखंर ��ेसमतेको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा 
परकेो पुनरावेदन प� । 

िफरादमा उि�लिखत �यहोराबाटै िववािदत 
ज�गा परापूव� कालदेिख �योग गरी आएको नभई 
स�झौताको प�रणाम �व�प �ा� भएको भ�ने देिखएको, 
सो ज�गा करार स�झौताबमोिजम बाटो �योग गन� पाऊँ 
भनी होटल र िनगमबीच चलेको म�ुामा होटलको वादी 
दाबी नप�ुने भनी फैसला भई अि�तम अव�थामा रहेको, 
उ� ज�गा आवाद गन�को महलको ३ नं. बमोिजम 
पनुरावेदक वादीह�ले िनवा�ध�पमा िहडँी आएको 
सडक हो भ�ने दिेखन नआएकाले वादी दाबी नप�ुने 

ठहर ्याई गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।९।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७१।१०।१२ को फैसला । 

िववािदत बाटोको ज�म अथा�त्  �ोत नेपाल 
औ�ोिगक िवकास िनगम र होटल याक ए�ड यितबीच 
भएको िमित २०३१।१२।३१ को स�झौताबाट 
भएकोस�म भए पिन सो स�झौताको प�रपालनासगँ 
िववािदत बाटोको कुनै ��य� स�ब�ध रहेको 
छैन । एकपटक कुनै बाटो साव�जिनक�पमा �योग भई 
आएपिछ सो बाटो ब�द गन� वा बाटोको �पमा �योग 
ह�न निदन कानूनत: िम�दनै । मलुकु� ऐन घर बनाउनेको 
महलको ३ नं. एवं ज�गा आवाद गन�को महलको ४ नं. को 
कानूनी �यव�थाअनसुार पिन अिघदेिख चली आएको 
बाटो ब�द गन� िम�दनै । काठमाड� महानगरपािलकाबाट 
Valley Mapping Project तयार पारकेो न�सामा 
िववािदत बाटोलाई साव�जिनक बाटो देखाएको र सो 
बाटोलाई काठमाड� महानगरपािलकाले पय�टक माग� 
भनी नामाकरण गरी नं. २०३६० तोकेको साथै पटक 
पटक सरकारी खच�मा सो बाटोको पीच तथा मम�त 
स�भार ह�दँै आएकोसमेतबाट उ� बाटो साव�जिनक 
भइसकेको भ�ने पिु� ह��छ । सो बाटो काठमाड� पय�टन 
प�रयोजनाको लािग त�कालीन �ी ५ को सरकार र 
अ�तरा�ि��य िवकास संघबीच भएको सन् १९७२ 
माच� २२ तदनसुार िमित २०२८।१२।९ को स�झौता 
बमोिजम खलेुको �थायी �कृितको साव�जिनक बाटो 
हो । उ� िववािदत बाटो ३० वष�देिख साव�जिनक 
�योगमा रही आएकाले िवप�ी नेपाल औ�ोिगक 
िवकास िनगम र होटल याक ए�ड यितबीच चलेको 
भिनएको करारको यथावत् पालना ग�रपाउ ँ भ�ने 
म�ुामा भएको फैसलाबाट ��ततु म�ुालाई कुनै असर 
नपन� ह�दँा �माणमा िलन नह�ने फैसलालाई �माणमा 
िलई, गौण�पमा रहेको �वािम�वलाई मा� हेरी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को �ितब�धा�मक 



2283

वा�यांशिवपरीत ह�ने गरी साथै साव�जिनक�पमा 
�योग भई आएको बाटो साव�जिनक बाटोकै �पमा 
कायम ह�ने स�ब�धमा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१०।१२ 
को फैसला बदर गरी हामी िनवेदकह�को िनवेदन दाबी 
एवं पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �याय पाऊँ भ�नेसमेत 
�यहोराको शखंर ��ेसमेतको यस अदालतमा परकेो 
म�ुा दोहोर् याई पाउँ भ�न ेिनवेदन ।

यसमा िववािदत बाटो िवगत ३० वष�भ�दा 
बढी अविधदेिख बाटोको �पमा रही आएको कुरामा 
िववाद नभएको र िनवेदनसाथ पेस भएको ज�गाधनी 
�माणपूजा�को �ितिलिपबाट समेत िक.नं. ११४६ 
मा बाटो जिनएको, सो बाटो िनवेदक वादीह�ले 
समेत �योग गरी आएको भ�ने िफराद दाबीलाई 
�ितवादीह�ले अ�यथा भ�न सकेको देिखदँनै । यसको 
अित�र� िनवेदनसाथ पेस भएको छाया ँ�ितबाट उ� 
बाटोको काठमाड� महानगरपािलकाले नामकरण गरी 
पय�टन माग� (३०३६०) भ�ने देिखएको ि�थितमा 
िववादको बाटो के क�तो �कृितको हो ? साव�जिनक 
�कृितको बाटो हो होइन ? िनवेदकह�को िनकासको 
लािग अ�य� बाटो छ, छैन ? यिकन गरी िनण�य 
गनु�पन�मा सोको मू�याङ्कन नगरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको फैसलामा मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको 
३ नं., अ.बं. १८४(क) नं., �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३ र ५४ तथा यस अदालतबाट २०५८ सालको द.ेप.ु
नं. ८४११ को फैसलामा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
�या�या�मक �िुट भएकाले �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम 
दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ । स�ु, 
रकेड� र भए �माण िमिसल तथा ��यथ�समेत िझकाई 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७२।६।१४ को आदेश । 

िनयमबमोिजम म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी िनणा�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी ह�रहर दाहाल तथा �ी लोकभ� 
राणाले िक.नं. ११४६ को िक�ामा बाटो रहेको र 
�े�तामा समेत बाटो नै जिनएको छ, नेपाल सरकारको 
िमित २०६२।१०।१३ को िनण�य एवं भूिम सधुार 
तथा �यव�था म��ालयको िमित २०६२।१०।१७ 
को प�रप�अनसुार कुनै पिन बाटो िनजी भ�ने नभई 
साव�जिनक नै ह��छ । िववािदत िक�ालाई VALLEY 
MAPING PROJECT ले साव�जिनक बाटो भनी 
देखाएको, काठमाड� महानगरपािलकाले सो बाटोलाई 
पय�टन माग� भनी नामाकरण गरकेो, काठमाड� 
महानगरपािलका ४ नं. वडा सिमितले चार िक�ला 
�मािणत गदा� नेपाल औ�ोिगक िवकास िनगम (NIDC) 
नदखेाई िववािदत बाटोलाई चार िक�ला देखाइएकोमा 
NIDC ले चनुौती निदएको, नापीमा िक.नं. ११४६ 
लाई बाटो कायम गरकेो छ । उ� बाटोबाट नै िबजलुी, 
पानी र ढल िनकासका फाइपह� िव�याइएका, 
टेिलफोन लाइनसमेत िवतरण भएको छ । िववािदत 
बाटोमा �े�ताको िहसाबले िनगमको हक रही िनगमको 
�वािम�वको भए पिन सो िनकासलाई नै आधार बनाई 
वादीह�ले घर बनाई अ�य सेवाह�समेतको िनवा�ध 
उपभोग ग�ररहेको अव�था छ । NIDC र होटल 
याक ए�ड यित बीचको स�झौतामा िनमा�ण भएको 
सडक भएको र ३० वष� देिख सो बाटोमा वादीह�ले 
िनवा�ध उपभोग ग�ररहेको ह�दँा सोको आधारमा 
THIRD PARTY RIGHT िसज�ना ह�न जा�छ । 
होटल र िनगमबीच चलेको िववादमा ��ततु म�ुाका 
वादीह�लाई िवप�ी नै बनाइएको छैन । वादी �ितवादी 
नै नभएको अव�थामा वादीह�ले �योग ग�ररहेको 
िनकासको सेवालाई अवरोध गन� िम�दैन । ने.का.प. 
२०६९ िनण�य नं. ८९२० अङ्क ११ प.ृ १६९२ तथा 
सव��च अदालत बलेुिटन २०७१, अङ्क १६ प.ृ ९ 
�.स. ३ मा �योगको आधारमा साव�जिनक बाटोको 
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�प िलने भनी सव��च अदालतबाट िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको अव�थासमेतबाट स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गरी िववािदत 
बाटोलाई साव�जिनक कायम गरी फैसला ह�नपुन� भनी 
��ततु गनु�भएको बहस सिुनयो । 

िवप�ी नेपाल औ�ोिगक िवकास िनगमको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी िनर�जन 
आचाय�ले िक.नं. ११४६ मा ०-२-३-० मा� ज�गा 
रहेको र िक.नं. ५४६ (हाल िक.नं. ५४१) मा रहेको 
२९ रोपनी ज�गािभ�को १-१३-३-० ज�गा होटल याक 
ए�ड यितलाई बाटोको लािग िलजमा िलने िदने गरी 
िमित २०३१।१२।३१ मा नेपाल औ�ोिगक िवकास 
कप�रेशन र होटल याक ए�ड यितबीच स�झौता 
भएको हो । उ� िलज स�झौता समा� भएपिछ हा�ो 
�वािम�वमा आएको र हामीले न�सा पाससमेत गरकेो 
अव�था छ । दईु प�बीचको स�झौताले ते�ो प�को 
अिधकार िसज�ना नगन� भई िलजको समय समा� 
भएपिछ िलजमा िदनेमा नै ज�गा िफता� आउन ु पन� 
ह�दँा स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला यथावत 
कायम ह�नपुन� भनी ��ततु गनु�भएको बहस सिुनयो । 

उि�लिखत वादी तथा �ितवादीह�को 
तफ� बाट ��ततु भएको बहस िजिकर सनुी िमिसल 
संल�न �माण कागजह�को अ�ययन गरी ��ततु 
म�ुामा वादी दाबी नप�ुने गरी भएको स�ुको फैसला 
सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
बदर ग�रपाउ ँ भनी परकेो म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ भ�ने 
िनवेदनमा म�ुा दोहोर ्याई हेन� आदेश भई पनुरावेदनको 
रोहमा दता� ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०७१।१०।१२ को फैसला िमलेको 
छ, छैन ? र वादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, 
स�दैन ? भ�ने स�ब�धमा इ�साफ िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िक.नं. ११४६ 
र िक.नं. ५४१ को दवैु िक�ा ज�गामा पि�मबाट पूव� 
जाने ल�बाइ ३११ िफट ६ इ�च र चौडाइ ३१ िफट 

९ इ�चको बाटो िवप�ीलगायत हामी िफरादीह� तथा 
होटल याक ए�ड यित, अ�य काया�लय र अ�य उ�ोगी 
�यवसायीसमेतले िवगत ३० वष�देिख िनवा�ध�पमा 
भोग चलन गद� आइरहेका र उ� ज�गा सािबकदेिख 
नै बाटोको �पमा �योग भई ज�गाधनी �माण पूजा� 
िफ�डबकु उतारसमेतमा बाटो नै जिनई उ� बाटोको 
महानगरपािलकाबाट नामाकरणसमेत भएकोसमेतका 
आधार �माणबाट दरबारमाग�देिख पूव�तफ�  जाने उ� 
बाटोलाई साव�जिनक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद 
दाबी भएकोमा िववािदत बाटो परापूव� कालदेिख 
िहडंी आएको नभई िनगम र होटलबीचमा भएको 
स�झौताको आधारमा बनेको बाटो हो । सो िक�ा 
ज�गाको �वािम�वको िवषयमा िनगम र होटलबीच 
चलेको िनषेधा�ा म�ुामा िन�पण भइसकेको, िनगमले 
िक.नं. ५४१ र ११४६ का ज�गाह� ख�रद गरकेो र 
िक.नं. ११४६ को �े�फल ०-२-०-० ज�गामा मा� 
बाटो भनी जिनएको, िक.नं. ५४१ को २९-०-०-० 
ज�गामा कही ँकतै पिन बाटो भनी नजिनएको, होटल 
र िनगमबीच स�प�न स�झौताबमोिजम होटललाई 
मा� उ� ज�गा उपभोग गन� िदएको ह�दँा हक नभएका 
�यि�ह�ले दायर गरकेो िफराद खारजे ह�नपुछ�  भ�ने 
�ितउ�र परकेो देिख�छ । िववािदत ज�गा नेपाल 
औ�ोिगक िवकास िनगमको भएको र केही वष�को लािग 
होटल याक ए�ड यितलाई भाडामा �योग गन� िदएको 
देिखदँा उ� िववािदत ज�गा साव�जिनक नभएको पिु� 
भएकाले वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाउपर वादीह�ले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गरकेामा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट स�ु फैसलालाई सदर 
ठहर गरी फैसला भएउपर वादीह�को म�ुा दोहोर ्याई 
पाउ ँ भनी परकेो िनवेदनमा म�ुा दोहोर ्याउने गरी 
भएको आदशेअनसुार पनुरावेदनको रोहमा ��ततु म�ुा 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको दिेखयो । 

३. िववािदत बाटोको �ोत नेपाल औ�ोिगक 



2285

िवकास िनगम र होटल याक ए�ड यितबीच भएको िमित 
२०३१।१२।३१ को स�झौता भए पिन ३० वष� भ�दा 
बढी अविधदेिख उ� िक�ा बाटोको �पमा �योग भई 
आएको र काठमाड� महानगरपािलकाबाट िववािदत 
बाटोलाई साव�जिनक भनी पय�टक माग� नामकरणसमेत 
गरकेोमा एकपटक कुनै बाटो साव�जिनक�पमा �योग 
भई आएपिछ सो बाटो ब�द गन� वा बाटोको �पमा 
�योग ह�न निदन मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको 
३ नं. एव ं ज�गा आवाद गन�को महलको ४ नं. को 
कानूनी �यव�थाअनसुारसमेत निम�ले ह�दँा िववािदत 
बाटोलाई साव�जिनक कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर रहेतफ�  हेदा� िववािदत बाटो होटल र 
िनगमबीचको स�झौता�ारा कायम भएको र �यसैबीच 
वादीह�ले पिन उ� बाटोलाई नै बाटो मानी घर 
संरचना िनमा�ण गरी भोग ग�ररहेको र वादीह�ले उ� 
बाटोलाई िक�ला खलुाई बाटो देखाई �थायी संरचना 
िनमा�ण गरी भोगसमेत गरी आएकाले उ� बाटोलाई 
साव�जिनक कायम गरी पाउन माग गरकेो देिख�छ । 
िनगमसगँ भएको स�झौताअनसुार होटल याक ए�ड 
यितले िलजमा िलई बाटो िनण�मा गरी होटलले र 
�यससगँ जोडेर वादीह�ले घरसमेत बनाई भोग गरकेा, 
न�सा पास गरकेा भ�ने चार िक�ला �मािणतबाट 
समेत देिखन आयो । सनुा भ�डारीको तफ� बाट बहसको 
�ममा इजलासमा पेस ह�न आएको फोटो एवं न�साबाट 
िववािदत बाटोलाई पय�टन माग� घोिषत गरी काठमाड� 
महानगरपािलका काया�लयले मालपोत काया�लयसगँ 
प�ाचार गरकेो देिखएको र काठमाड� महानगरपािलका 
१ नं. वडा सिमितको काया�लयको िमित २०६३।७।१७ 
को प�बाट �मािणत ग�रएको चार िक�लासमेतबाट 
िक.नं. ११४६ बाटो भ�ने देिख�छ । �यसको अित�र� 
नापीमा र मालपोत काया�लयका �े�तामासमेत उ� 
ज�गालाई बाटो जनाइएको देिख�छ । �यसउपर िनगमले 
कुनै िवरोध गरकेो देिखदैँन । वादीह�ले िववािदत 
बाटोलाई बाटो दखेाई बनाएको संरचना र िनजह�ले 

उ� बाटोमा ग�ररहेको भोगको िसलिसलामा कुनै 
िवरोध गरी कानूनी कारवाही िनगमको तफ� बाट भएको 
देिखदँनै । �य�तै िववािदत बाटोबाहेक वादीह�को 
अ�य िनकास भएको भ�ने पिन िवप�ी िनयमको 
भनाइ देिखदँैन । व�ततुः िववािदत बाटोलाई बाटो 
मानी वादीह�ले िनबा�ध�पमा लामो समयस�म भोग 
ग�ररहेको र �यसैका आधारमा �थायी सरंचना िनमा�ण 
गरकेोतफ� समेत िवप�ी िनगमले िवरोध नगरकेो मा�ै 
होइन, उ� बाटो ह�दँै धारा, िबजलुी, टेिलफोन, ढल 
िनकास जडानसमेत भएको भ�ने दिेख�छ । 

४. उ� ज�गामा िनगमको �वािम�व रहेको 
ठहर गरी नेपाल औ�ोिगक िवकास िनगम र होटल 
याक ए�ड यितबीच चलेको म�ुामा फैसला भएबाट 
उ� बाटो रहेको ज�गामा कानूनअनसुार िनगमको 
�वािम�व टुटेको देिखदैँन भने पनुरावेदक वादीह�ले 
पिन उ� िववािदत बाटोको ज�गाको �वािम�वमा �� 
नउठाई सो बाटोको भोगचलनको आधारलाई िलएर 
��ततु म�ुा दायर गरकेो देिखदँा िववािदत बाटोको 
ज�गाको �वािम�व नेपाल औ�ोिगक िवकास िनगम मै 
रहेको देिख�छ । तर नेपाल औ�ोिगक िवकास िनगम र 
होटल याक ए�ड यितबीच चलेको म�ुामा यी वादीह� 
प� िवप� नै नरहेकाले �य�तो ि�थितमा होटेलसगँको 
िलज अविध समा� ह�न ु वा �यसको स�ब�धमा कुनै 
िनण�य ह�नकुो िनणा�यक असर प� िवप�का �पमा 
नरहेका वादीह�को हकमा ह�न स�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिखदैँन । 

५. लामोसमयदिेख भोग गरी आएको 
आधारमा बाटो साव�जिनक कायम ह�न स�छ स�दनै 
भ�नेस�ब�धमा कानूनी �यव�थालाई हेनु�  सा�दिभ�क 
ह��छ । यसस�ब�धमा मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको 
महलको ३ नं. तथा ज�गा आवाद गन�को महलको 
४ नं. मा रहेको कानूनी �यव�थालाई हेनु�पन� ह��छ । 
घर बनाउनेको ३ नं. मा “अिघदेिख चली आएको वा 
िदई आएको ठाउँको िनकास कसैले थु�न ह�दँैन ।...” 
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भ�ने �यव�था रहेको र ज�गा आवाद गन�को ४ नं. मा 
“परापूव�देिख िहंडी आएको बाटो वा व�तुभाउ िनका�ने 
िनकास आ�नो ज�गामा पन� भएपिन �य�तो ज�गा र 
व�तु भाउ खरकाउने चौर, पानी घाट, पोखरीको िढंक, 
गौचर, मूलबाटो, सडक, पाटी, पौवा, िचहान र �य�तै 
अ� कुनै साव�जिनक �थान र नेपाल सरकारबाट 
कमोट नगनु� ब�याउनु भ�ने भएको सरकारी ज�गा 
कसैले िबराउन वा िबराउन लगाउन ह�दँनै” भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । 

६. िववािदत बाटोको िनमा�ण नेपाल 
औ�ोिगक िवकास िनगम र होटल याक ए�ड यितबीच 
िमित २०३१।१२।३१ मा स�प�न स�झौताअनसुार 
भएको र सो समयदिेख नै उ� बाटो पनुरावेदक 
वादीह�समेतले उपभोग गरी सो बाटोलाई िक�ला 
कायम गरी �थायी संरचना िनमा�ण गरी सो बाटो ह�दँ ै
धारा, िबजलुी, टेिलफोन, ढल िनकास जडानसमेत 
भएको भ�ने दिेख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�था 
अनसुार ३० वष�भ�दा बढी अथा�त्  सारभूत�पले 
लामो समयस�म ते�ो प� अथा�त्  वादीह�ले उपभोग 
गरी �यसैको आधारमा �थायी संरचना िनमा�ण 
गराई िनवा�ध�पमा उपभोग गद� आएको उ� बाटो 
िनकासलाई थ�ुन ु वा रो�न ु कानूनिवपरीत ह�न जाने 
देिख�छ । 

७. सानुमाया �े�समेत िव. दावा 
शेिप�नीसमेतको ०६९-CI-०५९७ को िनषेधा�ायु� 
परमादशे (सव��च अदालत बुलेिटन २०७१, मङ्िसर 
२) म�ुामा बाटोको हकमा नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िमित २०६२।१०।१३ को िनण�यअनसुार �यि�को 
�वािम�वमा रहेको िनजी बाटोलाई साव�जिनक बाटो 
कायम गरकेोलाई मा�यता िदई िस�ा�त �ितपादन 
भएको पाइ�छ भने च��मान ना�जुसमेत िव�� 
कृ�णभ� खयरगोलीसमेतको (ने.का.प. २०६९, 
िनण�य नं. ८९२०, अङ्क ११, प.ृ १६९२) म�ुामा 
“िविधशा�ीय मा�यतामा �वािम�वको अभाव भए पिन 

िनकासको सुिवधाको �ि�ले िनर�तर�पमा भोगचलन 
गरीरहेको बाटो भर् याङ्ग आिदलाई िवशेषािधकार 
(Servitude) को �पमा िलइने ह�ँदा कुनै व�तु एकाको 
�वािम�वमा भए पिन िनकास आिदमा सो व�तुउपर 
अ�को कायम रहेको भोगािधकारको हक सुिनि�त ह�ने” 
भनी िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
िववािदत बाटोको �वािम�वको स�ब�धमा िववाद नभई 
उ� बाटो यी पनुरावेदक वादीह�ले लामो समयस�म 
िनर�तर�पमा भोगचलन गरकेो आधारमा उ� बाटोमा 
Third Party Right िसज�ना ह�न स�दैन भ�न िम�ने 
नदिेखदँा उ� बाटोमा वादीह�को भोगािधकारको हक 
सिुनि�त ह�ने दिेख�छ ।

८. तसथ� मािथ िववेिचत आधार 
कारणसमेतबाट ज�गाधनीको हक टुटाई निलएको 
कारणले �य�तो सरंचना र सोसगँ स�ब� िनकास नै 
अवरोध गन� मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको ३ नं. बमोिजम 
कानूनस�मत एवं �यायोिचत ह�ने दिेखदँैन । एकपटक 
बाटोको �पमा �योग गन� नरोक� �योग गन� िदई �े�ता 
पूजा� आिदमा समेत बाटो जनाई सकेको अव�थामा 
�यसको िवपरीत बाटो कायम नरा�न पिन निम�ने 
ह�नाले वादीह�ले जनु�पमा भोग ग�ररहेको बाटो हो 
सोही�पले बाटो �योग गन� पाउने ठहछ�  । सोहदस�म 
ठहराउन ु पन�मा वादी दाबी पूर ै नप�ुने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१०।१२ 
को फैसला उ�टी ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
स.�.�या. क�याण �े�

इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत्  २०७२ साल फागनु ३० गते रोज १ शभुम्
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
फैसला िमित : २०७३।०२।०४

०६८-CR-१४००

म�ुाः कत��य �यान ।

पनुरावेदक �ितवादी : �कुम िज�ला, घे�मा गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. १ घर भई हाल 
कारागार काया�लय तलुसीपरु दाङमा थुनामा 
रहेका भ�े कामी

िव��
��यथ� वादी : �िजत म�लको जाहेरीले नेपाल सरकार

 § फौजदारी मु�ामा मनसाय त�वलाई 
िवशेष ह�ेरनपुछ� । मनसायसिहत गरकेो 
आपरािधक काय� र मनसाय िबना गरकेो 
आपरािधक काय�लाई छु�ाछु�ै�पमा 
हनुे�पन� ह��छ । फौजदारी कानूनमा 
मनसायसिहत गरकेो आपरािधक काय�लाई 
जघ�य अपराधको �पमा ह�ेर�छ र ह�ेरन ु
पिन पछ� । कसैको ह�या गन� पूव� योजना 
बनाई ह�या गरपेिछ अपराध गरमेा सािबती 
बयान िदएकै आधारमा अदालतलाई 
सहयोग गरकेो ह�दँा सजायमा छुट 
पाउनुपछ� भनी िजिकर िलएकै आधारमा 
अदालतले सजायबाट छुट िददंा समाजमा 
पुनः आपरािधक गितिविधले ��य पाउन 
स�नेतफ�  समेत �ि� पुर् याउनु पन� ह�न 
जान े।

 § फौजदारी कानूनले अनुस�धान तथा 
अदालतको काम कारवाहीमा सहयोग 
गरकेो अव�थामा अिभयु�ले सजायमा 
छुट पाउन स�छ भनी राखेको �ावधानको 
उ�े�य योजनाब��पमा गरकेो मानवता 
िव��को जघ�य अपराधका दोषीलाई 
समते सजायमा छुट िदनपुछ� भ�ने नभई 
पूव� �रसइवी र योजना नबनाई कसैको 
ह�या ह�न गए वा कुनै गैरकानूनी काय� ह�न 
गएको अव�थाका अिभयु�लाई सजायमा 
केही छुट िदने भ�नेस�म ह�ने । 

(�करण नं. ४)

पनुरावेदक �तवादीको तफ� बाट :
��यथ� वादीको तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन� : 
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी अजु�न अिधकारी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�: 
 माननीय �यायाधीश �ी शेषराज िसवाकोटी
 माननीय �यायाधीश िमिहरकुमार ठाकुर

फैसला
स.का.म.ु�.�या. सुशीला काक� : पनुरावेदन 

अदालत, तलुसीपरुको िमित २०६८।९।२६ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१)(ख) अ�तग�त यस अदालतमा दायर भएको 
��ततु म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छ :

घे�मा गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ८ बाकेँ 
�यलुामा पसल गरी ब�ने मेरो भाइ जयबहादरु म�लले 
पसलको सामान िलन जाने भनी �ितवादी भ�े कामीसगँ 
२/४ िदन पिहला स�लाह गरी िमित २०६६।४।२१ 

�नण�य नं. ९७२८
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गते िदउसँो नगद �.१०,००,०००/- (दश लाख 
�पैया)ँ र ७ तोला सनुका िविभ�न गरगहना िलई छोरा 
िदनेश म�ललाई क�ा ११ मा सखु�तमा भना� गन�, 
भारतमा उपचाराथ� रहेका िभनाजलुाई पैसा पठाउने र 
फक� दा नेपालग�जबाट पसलको सामान �याउने भनी 
घरबाट गएका, �ितवादी भ�े कामीसगँको पूव� स�लाह 
अनसुार �ितवादी भ�े कामी पिन सो िदन िबहानै 
घरबाट गई चौरजहारीमा भाइ जयबहादरु म�लसगँ भेट 
भई शशीराम कामीको डाडँागाउलेँ होटलमा सगैँ खाना 
खाई सतुी राित २.०० बजेको समयमा �यहाबँाट सखु�त 
जान भनी िहडेँकामा िनजह� िवजय�री गाउ ँिवकास 
सिमितको ज�ुामार े भ�ने �थानमा पगेुपिछ �ितवादी 
भ�े कामीले जयबहादरु म�ललाई टाउकामा धा�रलो 
हितयार �हार गरी कत��य गरी मारी जयबहादरुको 
साथमा भएको नगद र सनुका गरगहनासमेत िलई 
गएको भ�नेसमेत �यहोराको �िजत म�लको जाहरेी । 

मतृक जयबहादरु म�लको टाउकोमा धा�रलो 
हितयारले काटेको िविभ�न नाप साइजका घाउ 
चोटह� रहेको र मतृको म�ृयकुो कारण Injury in 
the head भ�ने उ�लेख भएको िज�ला �वा��य 
काया�लय, जाजरकोटको शव परी�ण �ितवेदन । 

िमित २०६६।४।२१ गते बेलकुा राित अ.ं 
९.०० बजेको समयमा �ितवादी भ�े कामी, मतृक 
जयबहादरु म�ल, वीरबहादरु घत�, सव�िजत िव.क.ले 
डाडँागाउलेँ होटलमा बसी र�सी मास ुखाएका ह�न् । 
मतृक र �ितवादी भ�े कामीले खाना खाइसकेपिछ 
वीरबहादरु घत�क� �ीमती िलन आएकाले िनज 
आ�नो घरतफ�  गए । म र सव�िजत िव.क. बर�डामा 
एकैसाथ स�ुय� । मतृक र �ितवादी एउटै कोठामा सगैँ 
सतेुका ह�न् । िनजह� राित कुन समयमा �यहाबँाट उठी 
गए थाहा भएन । भोिलप�टमा� भ�े कामीले जयबहादरु 
म�ललाई मारकेो भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ । जयबहादरु म�लसगँ नगद �.१०,००,०००।– 
(दश लाख �पैया)ँ र सनुका गरगहना भएकाले सोही 

धनमालको �लोभनले गदा� भ�े कामीले जयबहादरु 
म�ललाई कत��य गरी मारकेो िव�ास ला�छ भ�नेसमेत 
�यहोराको िदपक िव�कमा�को घटना िववरण । 

िमित २०६६।४।२१ गते अं. ७.०० बजेको 
समयमा म घरबाट चौरजहारी बजारतफ�  आउने �ममा 
िज�ला जाजरकोट डाडँागाउ ँगाउ ँिवकास सिमित वडा 
नं. ४ ब�ने सव�िजत िव.क.सगँ भेट भई ऐ. ब�ने �कुम 
चौरजहारी बजारको शशीराम िव.क.को डाडागाउलेँ 
होटलमा २ बोतल र�सी र मास ुखाई क�रब ८.०० 
बजेको समयमा म घरतफ�  लाग� र भोिलप�ट िबहान 
सव�िजत िव.क. भेट गन� आउदँा िनज जाजरकोटतफ�  
नजाने भएपिछ म आ�नो घरतफ�  गए ँ। क�रब १०.०० 
बजेको समयमा जयबहदरु म�ललाई िनजको साथी 
भ�े कामीले कत��य गरी मारी ७ तोला सनु र नगद 
रकम िलई भागेको कुरा बजारमा सनुी थाहा पाएको ह� ँ। 
उ� वारदात घटना �ितवादी भ�े कामीले नै घटाएको 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको मनबहादुर सुनारको 
घटना िववरण कागज ।

�ितवादी भ�े कामीले आफूले जाहेरवालाको 
भाइ मतृक जयबहादरु म�ललाई कत��य गरी मादा� 
�योग गरकेो च�कु, घटना�थलनिजकै रहेको झाडीमा 
फालेको भनेकाले सो �थानमा गई खोजतलास गदा� 
च�कु थान-१ फेला परकेो भ�नेसमेत �यहोराको 
बरामदी मचुु�का । 

�ितवादी भ�े कामीले जयबहादरु म�ललाई 
कत��य गरी मारी िनजको साथमा रहेको सनुका गहना र 
नगद रकमह� िलई आ�नो घरमा लकुाई राखेको कुरा 
बताएकाले सो �थानमा गई नगद �.९२,०००।-, १३ 
थान सनुका गहनाह� र मोबाइल सेटसमेत बरामद 
भएको भ�नेसमेत �यहोराको बरामदी खानतलासी 
मचुु�का ।

मतृक जयबहादरु र म िमित २०६६।४।१९ 
गते भेट भई हामी दवैु जना सखु�त ह�दैँ नेपालग�ज 
जाने स�लाह भएअनसुार म िमित २०६६।४।२१ 
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गते िबहानै घरबाट िहडँी चौरजहारी पगेुको ह� ँ । सोही 
िदनको बेलकुा ६.०० बजेितर मेरो जयबहादरुसगँ 
भेट भई हामी २ जना वीरबहादरु घत�को पसलमा गई 
केही बेर कुराकानी गरी बयरसमेत खाएको हो । पिछ 
हामी खाना खान र स�ुनको लािग शशीराम िव.क.को 
होटलमा गएर फे�र र�सी मास ु र खाना खाई मतृक 
जयबहादरु र म राित �यही ँब�य� । सोही राित अं. २.०० 
बजेितर जयबहादरु र म सामान िलन जाने भनेर उठेर 
जादँ ै गदा� बाटोमा रहेको इलाका �हरी काया�लयका 
�हरीले रोक� सो�ा मैले हामीह� �यापारी हौ ँसामान 
िलन जान लागेको भनी प�रचय िदई नाम दता� गराई 
�यहाबँाट िहडँी िवजय�री -४ ज�ुामार ेभ�ने �थानमा 
पगेुपिछ मैले साथमा लगेको च�कु िनकाली जयबहादरु 
म�ललाई पछािडबाट टाउकमा हाने ँ। िनजले ऐया भनी 
करायो, मैले पटक पटक च�कु �हार गरी िडलमिुन 
फाले ँर िनजको म�ृय ुभएपिछ िनजको साथमा रहेको 
नगद, सनुका गरगहना, मोबाइल सेटसमेत िलएर अ� 
सामन �यही ँछोडे ँ । हतारमा काम गदा� मैले लगाएको 
च�पल, छाता र टच�समेत घटना�थलमै छुटेको 
िथयो । वारदातमा �योग भएको च�कु घटना�थल 
निजक झाडीमा फालेको ह� ँ। मैले िलएर आएका सनुका 
गरगहना र नगद �पैया ँघरमा �याई मेर ैघरको कोठामा 
रहेको मकैको बोरािभ� राखेको िथए ँ। मैले जयबहादरु 
म�ललाई नगद र सनुका गरगहनाको �लोभनले गदा� 
कत��य गरी मारकेो ह� ँ। हाल बरामद भई आएको च�कु, 
च�पल, टच�, छाता, मोबाइल सेट, नगद �पैया ँ र 
सनुका गरगहना देखाउदँा िचने ँ। ती सामानह� म�ये 
छुरी थान-१, च�पल जोर-१, टच� थान-१ र छाता 
थान-१ मेरा ह�न्, नगद र गरगहनालगायत अ� सामान 
जयबहादरु म�लको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
भ�े कामीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान ।

िमित २०६६।४।२१ गते म आ�नो बाजे 
शशीराम िव.क.को होटलमा बसेको अव�थामा 

वीरबहादरु घत�, मतृक जयबहादरु म�ल, �ितवादी 
भ�े कामी र मसमेतले सगैँ मास ु र�सी खाएका ह� । 
पिछ भ�े कामी र मतृक जयबहादरु म�ल खाना खाई 
एउटै कोठामा सतेुका िथए । िनजह� �यहाबँाट कित 
बेला उठी गए थाहा भएन । भोिलप�ट मा�ै भ�े कामीले 
जयबहादरु म�ललाई मारकेो भ�ने कुरा सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ। जयबहादरु म�लसगँ �.१०,००,०००।- र 
सनुका गरगहना भएकाले सोही धनमालको �लोभनले 
गदा� भ�े कामीले जयबहादरु म�ललाई कत��य गरी 
मारकेोमा पूरा िव�ास छ भ�नेसमेत एकै िमलान 
�यहोराको सव�िजत िव.क. (कामी) र शशीराम िव.क. 
को घटना िववरण ।

मतृक जयबहादरु म�लले मेरो पसलबाट 
िवगत ३/४ वष� पिहलेदेिख ज�ुा र च�पल नगद तथा 
उधारो लैजाने गनु�ह���यो । क�रब एक वष� जित भयो 
होला मेरो पसलबाट सामान लैजान छोडी आजभोिल 
िवरबहादरु घत�कोबाट सामान लैजान ु ह��छ । िमित 
२०६६।४।२२ गते िबहान क�रब १०.०० बजेको 
समयमा इलाका �हरी काया�लय चौरजहारीबाट �हरी 
मेरो पसलमा आई जयबहादरु म�लको फोटो देखाई 
�� गद� िच�नहु��छ वा ह�दँनै भनी मलाई सोधपछु गदा� 
मैले रा�ोसगँ िच�छु भने ँ । �यसपिछ मैले जयबहादरु 
म�लको म�ृय ु भएको भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँ । 
जयबहादरु म�ललाई  �ितवादी भ�े कामीले नै कत��य 
गरी मारकेोमा पूरा िव�ास ला�छ । िनजलाई हदैस�मको 
सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको भीमबहादुर 
काक�को घटना िववरण कागज ।

िमित २०६६।४।२२ गते अं. ९-१० बजेको 
समयमा िहजो राित भ�े कामीले जयबहादरु म�लसगँ 
रहेको नगद तथा सनुका गहनाको लािग मारकेो भ�ने 
चौरजहारी बजारबाट मलाई नेपालग�जमा फोनबाट 
जानकारी भएको िथयो । जयबहादरु म�ललाई िनज 
�ितवादी भ�े कामीले नै कत��य गरी मारकेो पूण� िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको गोरखबहादुर रावतको 
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घटना िववरण कागज ।
मेरो लो�ने जयबहादरु म�लले वारदात 

घट्न ु भ�दा ३-४ िदन अगािड ितजको लािग फे�सी 
कपडा सामान िलन जाने भनी �ितवादी भ�े कामीसगँ 
कुराकानी गरकेा िथए । सोही �ममा लो�ने जयबहादरु 
म�लले छोरा िदनेश म�ललाई क�ा ११ मा सखु�तमा 
भना� गन�, भारतमा उपचाराथ� रहेका िभनाजलुाई पैसा 
पठाउने र पसलको मालसामान �याउने भनी नगद 
�.१०,००,०००।- र ७ तोला सनुका गरगहनासमेत 
िलई िमित २०६६।४।२१ गते िदउसो घरबाट िहडेँका 
ह�न् । सोही िदन िबहान गएको भ�े कामी चौरजहारीमा 
मेरो लो�नेलाई पख� बसेकोले भेट भई साझँ दवैु जना 
डाडँागाउलेँ होटलमा सगैँ खाना खाई सतेुकामा राित 
२.०० बजेको समयमा उठी सामान ख�रद गन� भनी 
जाने �ममा ज�ुामार ेभ�ने �थानमा प�ुदा मेरो लो�ने 
जयबहादरु म�ललाई �ितवादी भ�े कामीले पछािडबाट 
छुरी �हार गरी मारी मेरो लो�नेको साथमा रहेका 
स�पूण� नगद र सनुका गरगहनासमेत िलई गएको हो । 
घटना�थलमा फेला परकेा मालसामान र �ितवादीको 
घरबाट बरामद भएको नगद र सनुका गरगरहनासमेत 
देखाउदँा देखे ँ ती मालसामान नगद �पैया ँ सनुका 
गरगहना र लगुा कपडा मेरा लो�ने जयबहादरु म�लका 
ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको मतृकक� का�छी �ीमती 
िवमला म�लको घटना िववण कागज ।  

िमित २०६६।४।२१ गते िदउसँो �ितवादी 
भ�े कामी जयबहादरुलाई खो�दै मेरो पसलमा 
आएका िथए । िनजले जयबहादरु म�ल आएपिछ 
ि�वेणी होटलमा पठाई िदन ु भनी फक� गएका ह�न् । 
बेलकुा ६.०० बजेको समयमा फे�र जयबहादरु म�ल 
र �ितवादी भ�े कामी दवैु जनासगैँ मेरो पसलमा 
आई जयबहादरुले मलाई पसलको बाकँ�म�ये 
�.२०,०००।– िदए । िनजले मालसामान �याउन 
नेपालग�ज जान ुछ भ�थे । बेलकुा हामी ३ जना बसेर 
मेर ै घरमा २ बोतल िबयर खाएपिछ मैले िनजलाई 

खाना खवुाउनको लािग मेरो िचनजानको शशीराम 
िव.क.को डाडँागाउलेँ होटलमा परु ्याएर केही बेर बसी 
म फक� आए,ँ िनजह� �यही ँबसेका िथए । राित २.०० 
बजेितर भ�े कामी मेरो कोठामा छुटेको छाता िलन 
आएका िथए र सोही िदन िबहान फेरी ४.०० बजेितर 
�ितवादी भ�े कामी फक� आई जयबहादरु म�ललाई 
परस�म परु ्याएर आए ँ । म घरतफ�  फक� न लागेको 
छु । गाउघँरितर केही खबर भए लिगिद�छु भनी गएका 
ह�न् । भोिलप�ट मा� मैले जयबहादरुको म�ृय ुभएको 
कुरा थाहा पाएको ह� ँ । जयबहादरु म�ललाई नगद र 
सनुका गरगहनाको �लोभनमा परी �ितवादी भ�े 
कामीले नै कत��य गरी मरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको 
वीरबहादुर घत�को घटना िववरण कागज ।

�ितवादी भ�े कामीको घरबाट बरामद भएका 
सनुका गहना र नगद रकम �.९२,०००।-, नोिकया 
मोबाइल र घटना�थलमा बरामद भएको सामानह� 
मलाई देखाई िचनाउदँा िचनी पाए ँ । उ� सनुका 
गहना र नगद रकम तथा घटना�थलमा फेला परकेा 
सामान मेरा लो�ने जयबहादरु म�लको साथमा रहेका 
सामानह� ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको िबमला म�लको 
सनाखत कागज । 

�ितवादी भ�े कामीले जयबहादरु म�ललाई 
धा�रलो हितयार �योग गरी कत��य गरी ह�या गरी 
िनजसगँ रहेको नगद तथा सनुका गरगहना लटुी 
लगेको िनजको सो काय� �यानस�ब�धी महलको १ र 
१३(१) नं. िवपरीत एवं मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१ नं. िवपरीत ४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध ह�दँा 
िनज �ितवादी भ�े कामीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. र चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम 
सजाय गरी जबरज�ती चोरी गरी िलएको कूल िबगो 
�.१२,८८,४००।– (बा� लाख अठासी हजार चार 
सय �पैया)ँ म�ये बरामद नगद र गरगहनासमेत गरी 
ज�मा �.३,८०,४००।– (तीन लाख असी हजार चार 
सय �पैया)ँ मलुक� ऐन चोरीको महलको १० नं. र 
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२१ नं. बमोिजम मतृकको हकदारलाई िफता� िदई नपगु 
िबगो �.९,०८,०००।– (नौ लाख आठ हजार �पैया)ँ 
समेत �ितवादीबाट मतृकको हकदारलाई िदलाई भराई 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग प� ।

मतृक जयबहादरु म�ल र मेरो िमित 
२०६६।४।१९ गते भेट भई सामान �याउन भनी 
स�ली बजारस�म सगैँ जाउलँा भ�ने कुरा गरअेनसुार 
िमित २०६६।४।१  गते म घरबाट िहडँी चौरजहारी 
गएको ह� ँ । िनज मतृक जयबहादरुसगँ मेरो भेट सोही 
िदनको साझँ क�रब ६.३० बजेितर चौरजहारी बजारको 
ि�वेणी होटलमा भएको हो । भेट भएपिछ मतृक, म 
र वीरबहादरुसमेत ३ जनाले सगैँ बसी िबयर र मास ु
खाएका ह� । �यसपिछ पनुः सोही ठाउकँो बाराकोटी 
होटलमा गएर म र मतृकसमेत ४ जनाले र�सी, मास ुर 
खानासमेत खाई म र मतृक जयबहादरु म�लसगै एउटै 
कोठामा सतेुका ह� । िनज मतृक र म सोही िदनको 
िबहानी पख अं. दईु ढाई बजेितर उठी स�ली बजार 
जाने भनेर िहडेँका ह� । क�रब ३.०० बजेितर इलाका 
�हरी चौक�नेर प�ुदा �हरीले मेरो र मतृकको नाम 
ठेगानासमेत सोधेकाले मैले मेरो र मतृकको नामसमेत 
सबै िववरण िटपाएर िहड्ँय� । �यसपिछ मेरो र मतृकको 
बीचमा पिहलेदिेखको सामा�य झगडाको कारण 
मैले िनज मतृकलाई माछु�  भ�ने योजना बनाएकाले 
उ� �हरी चौक�भ�दा क�रब १००-१५० िमटर 
टाढा पगेुपिछ मतृक अगािड िहडँी रहेको िथयो र म 
पछािड िहडँी रहेको बेलामा मैले मेरो झोलाबाट च�कु 
िनकालेर पछािडबाट मतृकको टाउकोमा २ पटक 
हाने ँ । �यसपिछ मतृक ढ�यो । ढलेपिछ िनजलाई 
बाटोदेिख अिल तल फाले ँ �यहा ँपिन टाउकोमा पनुः 
१ चोटी हाने ँ । िनजले १ पटक ऐया मा� गर ्यो केही 
बोलेन । �यसपिछ �यहाबँाट िघसाद� क�रब ५०-६० 
िमटर तल झाडीमा िलई िनजले बोकेको झोला िनकाली 
मतृकलाई झाडीको बीचमा कसैले नदे��ने ठाउमँा 
फालेको ह� ँ । मतृकको झोलामा भएको सनु र पैसा 

िझकेर मेरो झोलामा राखेर मेरो च�कु च�पलसमेतका 
सामानह� सोही घटना�थलमा नै छोडेर म ए�लै 
घरमा आएको ह� ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी भ�े 
कामीको �कुम िज�ला अदालतसम�को बयान ।

िमित २०६६।४।२१ गते राित ऐ. २२ 
गतेको िबहान मतृक र �ितवादी भ�े कामी २ जनामा� 
चौरजहारीको �हरी चौक� पार गरी एका�त ठाउमँा 
िहिँडरहेको अव�थामा मतृक जयबहादरु म�लसगँ 
रहेको नगद र सनु िलने िनयतले मतृकलाई �ितवादी 
भ�े कामीले धा�रलो हितयार �योग गरी हानी मारकेा 
ह�न् भ�ने सनेुको ह� ँ । मतृकको म�ृय ु �ितवादी भ�े 
कामीले हानेको चोटको कारणबाट भएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको वादीका सा�ी राजे�� पुनको बकप� ।  

मतृक जयबहादरु म�ल नगद क�रब 
�.११,००,०००।- र क�रब ७ तोला  जित सनु िलई 
नेपालग�ज जाने �ममा चौरजहारीको होटलमा मतृक 
र �ितवादी एउटै होटलमा बसी िमित २०६६।४।२१ 
गते राित ऐ.२२ गतेको िबहान २ जनामा� सगैँ िहडँी 
रहेको अव�थामा मतृक जयबहादरु म�लले नगद र 
सनुसमेत साथ िलई गएकाले सोही �पैया ँर सनुसमेत 
खाने िनयतले मतृकलाई �ितवादी भ�े कामीले धा�रलो 
हितयार �योग गरी हानी मारकेा ह�न् भ�ने सनेुको ह� ँ । 
मतृकको म�ृय ु �ितवादी भ�े कामीले हानेको चोटको 
कारणबाट भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको वादीका 
सा�ी च�� �काश म�लको बकप� । 

�ितवादी भ�े कामी र जयबहादरु म�ल मेरो 
होटलमा सगैँ सतेुकामा िबहान कित बजे उठेर िहंडेका 
ह�न् मलाई थाहा भएन । मैले उ� िदनको भोिलप�ट 
मतृक जयबहादरु म�लको म�ृय ु भएको कुरा सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ । मतृकलाई �ितवादी भ�े कामीले 
ढंुगा, च�कु हानी मान� योजनासमेत बनाई मारकेा ह�न् 
भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी शशीराम िव.क. 
को बकप� ।

मतृक जयबहादरु म�ल िमित २०६६।४।२१ 
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गते पसलको सामान �याउन नेपालग�ज जाने भनी 
िहडेँकोमा सोही िदनको साझँ मतृक र �ितवादी भ�े 
कामी भेट भई एउटा होटलमा सगैँ बास बसी सोही 
िदनको राित क�रब २.३० बजेितर नेपालग�ज जाने 
भनी �ितवादी भ�े कामी र मतृक जयबहादरु म�लसगैँ 
गएकाले �हरी चौक�मा २ जनाको नाम िटिपएको 
रहेछ । मतृक र �ितवादीले �हरी चौक� पार गरी केही 
पर पगेुपिछ सगैँ िहडँी रहेको अव�थामा �ितवादी भ�े 
कामीले मतृकको शरीरमा च�कु हितयार �योग गरी 
टाउकोमा हानी मारकेो हो । मतृक जयबहादरु म�लको 
साथमा पसलको सामान �याउन भनी लगेको नगद 
�.१०,००,०००।- र क�रब ७ तोला सनु रहेकाले 
सोही �पैया ँर सनु खाने लोभले �ितवादी भ�े कामीले 
मतृकलाई मारकेा ह�न् । िमित २०६६।४।२२ मा िदएको 
िकटानी जाहेरीको �यहोरा सही साचँो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको जाहरेवाला �िजत म�लको बकप� ।

अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीले 
मतृकलाई कत��य गरी मारकेो पिु� भएकाले िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । द�ड सजायको 
१० नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद भएकालाई 
जबरज�ती चोरीतफ� को ज�रवानाबापतको कैद सोही 
सव��वसिहत ज�मकैदमा समावेश ह�ने ह�दँा जबरज�ती 
चोरीतफ�  �ितवादीलाई केही सजाय ग�ररहन 
परने । नपगु िबगो �.९,०८,०००।- रकम �ितवादीबाट 
मतृकको हकदारलाई भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी 
भने प�ुन स�दैन भ�नेसमेत �यहोराको �कुम िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।२।१४ को फैसला ।

जाहेरी दरखा�त र जाहेरवालाको बकप� 
आपसमा िवरोधाभाष भएको अव�थामा �यसलाई 
�माणमा �हण गरी र मैले अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतमासमेत अपराध गरेकोमा सािबती रही 
घटनाको वा�तिवकता उजागर गरी अदालतलाई 
सहयोग ग�ररहेको अव�थाको कुनै िववेचना नै नगरी 

वादी दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर ्याई भएको स�ु 
फैसला कानून तथा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�दँा उ�टी गरी घटनाको यथाथ�ताबमोिजम 
हक इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत  �यहोराको �ितवादी भ�े 
कामीको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा परकेो 
पुनरावेदन प� ।

मतृकसगँ रहेको �पैया ँतथा सनुसमेत खाने 
बद ्िनयत राखी योजनाब��पमा मतृकको टाउकामा 
पछािडबाट च�कु �हार गरी ह�या गरकेो कुरामा 
�ितवादी अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतमा 
सािबत रहेको दिेखदँा �ितवादी भ�े कामीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर गरी भएको �कुम 
िज�ला अदालतको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पुनरावेदन अदालत, 
तुलसीपुरको िमित २०६८।९।२६ को फैसला ।

मतृक जयबहादरु म�ललाई मेरो पूव� 
योजनाअनसुार कत��य गरी मारकेो भनी अिधकार�ा� 
अिधकारी तथा अदालतसम� बयान गदा� यथाथ� 
खलुाई बयान गरी अनसु�धान तथा अदालतलाई समेत 
सहयोग गरतेफ�  कुनै िववेचना नै नगरी सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� ठहर गरी भएको स�ुको फैसलालाई 
सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, २७ र ५४ तथा 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी घटनाको यथाथ�ताबमोिजम 
इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी भ�े 
कामीको यस अदालतमा परकेो पुनरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िमिसल 
सलं�न कागजातह�को अ�ययन गदा�  पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपूरको फैसला िमलेको छ छैन र 
�ितवादी भ�े कामीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
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२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी 
भ�े कामीले जयबहादरु म�ललाई धा�रलो हितयार 
छुरीले टाउकामा �हार गरी ह�या गरी िनज मतृकको 
साथमा रहेको नगद दश लाख �पैया ँ र ७ तोला 
सनुसमेत लगेको ह�दँा िनजको सो काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. िवपरीत 
एवं मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ नं. िवपरीत 
४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध ह�दँा िनजलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. र चोरीको 
महलको १४(२) नं. बमोिजम सजाय गरी जबरज�ती 
चोरी गरी लगेको िबगो �.१२,८८,४००।– म�ये बरामद 
नगद र गरगहनासमेत गरी ज�मा �.३,८०,४००।– 
चोरीको महलको १० नं. र २१ नं. बमोिजम मतृकको 
हकदारलाई िफता� िदई नपगु िबगो �.९,०८,०००।– 
�ितवादीबाट मतृकको हकदारलाई िदलाई भराई पाउ ँ
भ�ने अिभयोगदाबी भएकोमा �ितवादी भ�े कामीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� र द�ड 
सजायको १० नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
भएकालाई जबरज�ती चोरीतफ� को ज�रवानाबापतको 
कैद सोही सव��वसिहत ज�मकैदमा समावेश ह�ने 
ह�दँा जबरज�ती चोरीतफ�  �ितवादीलाई केही सजाय 
ग�ररहन परने र िबगो भराउनेतफ� को वादी दाबी 
प�ुन नस�ने भनी भएको �कुम िज�ला अदालतको 
फैसलाउपर �ितवादीको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुमा पनुरावेदन परेको देिखयो । पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट स�ु फैसलालाई सदर ठहर 
गरी भएको फैसलाउपर �ितवादीको ��ततु पनुरावेदन 
परकेो देिख�छ । 

३. अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम� बयान गदा�  यथाथ� खलुाई बयान गरी 
अनसु�धान तथा अदालतलाई समेत सहयोग गर े
तफ�  कुनै िववेचना नै नगरी सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
ठहर गरी भएको फैसला कानून �ितकूल रहेको भ�ने 

पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन स�ब�धमा िवचार 
गदा� पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतसम� बयान गदा� मतृकसगँ पिहलेदेिख 
सामा�य झगडा भएको कारण मान� योजना बनाएको 
भनी खलुाएको पाइ�छ । यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प�मा समेत पूव� योजनाअनसुार नै मतृकको 
टाउकामा पछािडबाट च�कु �हार गरी ह�या गरकेो 
भनी खलुाएको पाइ�छ । 

४. फौजदारी म�ुामा मनसायत�वलाई 
िवशेष हे�रनपुछ�  । मनसायसिहत गरकेो आपरािधक 
काय� र मनसाय िबना गरकेो आपरािधक काय�लाई 
छु�ाछु�ै�पमा हेनु�  पन� ह��छ । फौजदारी कानूनमा 
मनसायसिहत गरकेो आपरािधक काय�लाई जघ�य 
अपराधको �पमा हे�र�छ र हे�रन ुपिन पछ�  । कसैको 
ह�या गन� पूव� योजना बनाई ह�या गरपेिछ अपराध 
गरमेा सािबती बयान िदएकै आधारमा अदालतलाई 
सहयोग गरकेो ह�दँा सजायमा छुट पाउन ु पछ�  भनी 
िजिकर िलएकै आधारमा अदालतले सजायबाट छुट 
िददँा समाजमा पनुः आपरािधक गितिविधले ��य 
पाउन स�नेतफ�  समेत �ि� परु ्याउन ु पन� ह��छ । 
फौजदारी कानूनले अनसु�धान तथा अदालतको काम 
कारवाहीमा सहयोग गरकेो अव�थामा अिभय�ुले 
सजायमा छुट पाउन स�छ भनी राखेको �ावधानको 
उ�े�य योजनाब��पमा गरकेो मानवता िव��को 
जघ�य अपराधका दोषीलाई समेत सजायमा छुट 
िदनपुछ�  भ�ने नभई पूव� �रसइवी र योजना नबनाई 
कसैको ह�या ह�न गए वा कुनै गैरकानूनी काय� ह�न 
गएको अव�थाका अिभय�ुलाई सजायमा केही छुट 
िदने भ�नेस�म हो । 

५. पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई मान� 
योजना बनाई झोलामा बोकेको च�कु िझक� पछािडबाट 
टाउकोमा पटकपटक �हार गरी मारी झाडीमा फालेको 
र मतृकले बोकेको नगद तथा सनुका गरगहनासमेत 
चोरी गरकेो भनी अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
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अदालतको बयानमा खलुाएको देिख�छ । पनुरावेदकले 
मतृकलाई मान� �योग गरकेो च�कु िनजले दखेाएको 
झाडीबाट बरामद भएको, मतृकबाट चोरी गरकेो 
नगद तथा गरगहना पनुरावेदक �ितवादीका घरबाट 
बरामद भएको, �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी 
तथा जाहेरवालाको बकप� एवं मौकामा कागज गन� 
मािनसह�को मौकाको कागज एव ं बकप�समेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम�को सािबती बयानलाई समथ�न ग�ररहेको 
देिखदँा �माण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, २७ र 
५४ को िवपरीत फैसला भएको भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकर यिु�य�ु देिखएन ।  

६. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. मा “धार भएको वा नभएको जोखमी 
हितयार गै�ले हानी रोपी घोची �यान मारमेा जितजना 
भई हितयार छाडेको छ उती जना �यानमारा ठहछ� न् 
। सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गनु�  पछ�” भ�ने 
�यव�था छ । सो �यव�थाबमोिजम ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई मान� मनसायले 
घरदेिख झोलामा च�कुसमेत बोक� सनुसान र एका�त 
�थानमा पगेुपिछ अगािड िहडँी रहेका �यि�लाई 
पछािडबाट अचानक धा�रलो च�कु �हार गरी ह�या 
गरकेो अव�था देिख�छ । य�तो अव�थामा अपराध 
गरकेामा सािबती बयान िदएको ह�दँा सजायबाट छुट 
पाउन ु पछ�  भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

७. अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था तथा �माणका आधारमा पनुरावेदक 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई सदर 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०६८।९।२६ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 

िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

आदेश िमित : २०७३।०४।१२
०७२-WH-००७५

िवषय : ब�दी��य�ीकरण

पनुरावेदक वादी : दाङ िज�ला, िससनीया, गा.िव.स. 
वडा नं. २ ब�ने लोक�सादको छोरा हाल 
कारागार काया�लय िड�लीबजारमा थनुामा 
रहेका सिनराम चौधरीसमेत

िव��
��यथ� �ितवादी : भ�परु िज�ला अदालतसमेत

�नण�य नं. ९७२९

& 
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 § कुनै कसरु गदा� दुई वा बढी कानूनको कसरु 
भई तीनको मु�ा फरक फरक अड्डा वा 
अदालतबाट सुनुवाइ ह�नुपन� फरक फरक 
िनकायको अिधकार ��ेको प�रिधिभ� 
पन� भएको अव�थामा ि�या एउटा मा� 
भयो भनी िविभ�न ऐनले िनधा��रत गरकेो 
कसुर र सोबाट ह�न ेसजायबाट उ�मिु� ह�न 
नस�ने ।

(�करण नं. ५)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
गजे��बहादरु थापा

��यथ� �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
प�ुकर सापकोटा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § आव�यक व�त ुसंर�ण ऐन, २०१२

आदेश
�या. बै�नाथ उपा�याय : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३ (२) र (३) बमोिजम 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदको संि�� त�य र 
आदेश यस�कार छः

हामी िनवेदकह� सिनराम चौधरी र जीवन 
राईलाई िवप�ी नेपाल टेिलकमको प� तथा �हरी 
�ितवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
हामी िनवेदकह� समेत भएको टेिलफोन तार चोरी 
म�ुा भ�परु िज�ला अदालतमा िमित २०७१।७।३ मा 
दायर भएको र सोही वारदातको िवषयमा ऐ. िमितमा 
आव�यक व�त ुसंर�ण ऐनअ�तग�तको म�ुा पिन हामी 
िव�� िज�ला �शासन काया�लय, भ�परुमा दायर 
गरी नेपालको सिंवधानको धारा २०(६) ले �यव�था 
गरकेो एउटै कसरुमा एकपटक भ�दा बढी म�ुा चलाइने 
र सजाय ग�रने छैन भ�ने संवैधािनक �यव�था िवपरीत 

एउटै वारदातको िवषयमा अलग अलग िनकायमा 
म�ुा दायर भएको िथयो । सोहीबमोिजम उ� म�ुामा 
भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट केही उ�टी भई म िनवेदक 
सिनराम चौधरीलाई िमित २०७१।६।७ को वारदातमा 
१ मिहना कैद र �.१,४४,६००।- ज�रवाना तथा 
िमित २०७१।६।११ को वारदातमा ३ मिहना कैद र 
�.३,६७,४४०।- ज�रवाना ह�ने गरी र िनवेदक राजेश 
भ�ने जीवन राईको हकमा िमित २०७१।६।७ को 
वारदातमा ३ मिहना कैद र �.१,४४,६००।- ज�रवाना 
तथा िमित २०७१।६।११ को वारदातमा ६ मिहना 
कैद �.३,६७,४४०।- ज�रवानाको सजाय ह�ने गरी 
फैसला भएको छ । �यसैगरी सोही वारदातका िवषयमा 
हामी िनवेदकह�को िव�� आव�यक व�त ु संर�ण 
ऐनअ�तग�त उ� अलग अलग िमितको वारदातका 
स�ब�धमा दईु वटा म�ुा िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुमा दायर भएकोमा िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुबाट एउटा म�ुामा �.६३,८७४।- 
र अक� म�ुामा �.३,८६,९३५।- जनही धरौट माग 
भएको छ । हामी िनवेदकह� उ� धरौट रा�न नसक� 
हाल पपु��को लािग थनुामा रहेका छौ । एउटै त�यको 
कसरुमा फरक फरक िनकायमा फरक फरक म�ुा दायर 
गन� काय� नेपालको संिवधानको धारा २०(६) �ितकूल 
भई उ� काय� गैरकानूनी भएकोले ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँ भ�ने िमित 
२०७३।३।९ को िनवेदकको �रट िनवेदन माग दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार र कारणसिहत आदेश 
�ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक ३(तीन) 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�लाई 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७३।३।१० मा िवप�ीह�का नाममा जारी भएको 
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कारण देखाउ आदेश ।
िनवेदकह�ले भ�परु िज�ला अदालतबाट 

भएको फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
पनुरावेदन गरी यस पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमिसल संल�न कागज �माणको मू�याङ्कन र िव�ेषण 
गरी त�य र �माणको आधारमा फैसला गरपे�ात्  
िनवेदकले �रट �े�मा �वेश गरी ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन गरकेो ह�दँा उ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

िमित २०७१।७।३।२ मा भ�परु िज�ला 
अदालतमा दायर ह�न आएको नेपाल टेिलकमको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी िवप�ी 
िनवेदकह� समेत भएको टेिलफोन तार चोरी म�ुामा 
िमित २०७१।९।१६ को यस अदालतको फैसलाबाट 
िनवेदकह�लाई कैद तथा ज�रवानाको सजाय ह�ने ठहर 
भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने भ�परु 
िज�ला अदालतबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकह�ले िमित २०७१।६।६ र 
२०७१।६।११ मा टेिलफोन तार चोरी गरकेो भ�ने 
स�ब�धमा आव�यक व�त ु संर�क ऐन, २०१२ को 
दफा २(क) ले प�रभािषत सोही ऐनको दफा ३ र ७ 
बमोिजमको कसरुमा सजायको मागदाबी िलई अिभयोग 
प� दायर ह�न आएकोले िमिसल कागजातको उिचत 
मू�याङ्कन गरी त�काल �ा� �माणको आधारमा 
िनवेदकह�सगँ जनही एउटा म�ुामा �.६३,८७४।- 
र अक� म�ुामा �.३,८६,९३५।३३ नगद वा जेथा 
जमानी धरौट माग ग�रएकोमा सो धरौट ितन� बझुाउन 
नसक� िनवेदकह� थनुामा रहेको ह�दँा िनवेदकको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी पेस ह�न आएको िज�ला 
�शासन काया�लय, भ�परुको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकह�ले टेिलफोन तार चोरी गरकेो 
भ�ने कसरुमा महानगरीय �हरी प�रसर, भ�परुबाट 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम 

अनसु�धान पूरा भई �ा� भएको रायसिहतको 
�ितवेदनसमेतबाट िनवेदकह� कसरुमा संल�न रहेको 
देिखएकोले आव�यक व�त ु सरं�ण ऐन, २०१२ 
बमोिजम सजाय ह�ने �वत�� कसरुमा म�ुा चलाएको 
हो । उ� कसरु मलुकु� ऐन र आव�यक व�त ुसंर�ण 
ऐन, २०१२ बमोिजम सजाय ह�ने �वत�� कसरु ह�न् । 
िविधशा�ीय मा�यताअनसुार दईु छु�ाछु�ै ऐनअनसुार 
र छु�ाछु�ै िमितमा भएको वारदातको कसरु फरक 
फरक म�ुा च�न स�दछन् । आव�यक व�त ुसरं�क 
ऐन, २०१२ बमोिजमको उ� कसरु िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुको िभ� पन� भएकोले िज�ला 
�शासन काया�लय, भ�परुमा म�ुा दायर भएको ह�दँा 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, भ�परुबाट पेस ह�न आएको िलिखत 
जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी गजे��बहादरु 
थापाले एउटै वारदातबाट िसिज�त एउटै कसरुमा 
एकभ�दा बढी िनकायमा म�ुा चलाउन र सजाय गन� 
िम�दैन । िनवेदकह�ले टेिलफोन तार चोरी गरकेो 
भ�ने म�ुा भ�परु िज�ला अदालतमा दायर भई 
उ� अदालतबाट भएको फैसलाउपर पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत केही उ�टी 
भई िनण�य भइसकेको अव�था छ। सोही वारदातबाट 
िसिज�त कसरुमा िज�ला �शासन काया�लय, भ�परुमा 
छु�ै म�ुा दयार भई उ� काया�लयले म�ुाको पपु��को 
लािग �ितवादीसगँ माग गरकेो धरौट रा�न नसक� 
िनवेदकह� थुनामा रहेको ह�दँा िवप�ी ��यथ� 
िनकायको काय� संिवधान �द� मौिलक हकमा 
�वीकार ग�रएको Principle of Double Jeopardy 
िव�� भएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
गरी िनवेदकह�लाई थनुाम�ु ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहस समेत सिुनयो ।
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िवप�ी ��यथ� काया�लयको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा प�ुकर सापकोटाले 
फरक फरक िमितमा वारदात भएकोले छु�ाछु�ै 
िमितको वारदातमा अलग अलग म�ुा दायर ह�न स�छ। 
िनवेदकह�ले टेिलफोन तार चोरीस�ब�धी गरकेो कसरु 
मलुकु� ऐन चोरीको महलअनसुारको कसरु भएकोले 
िज�ला अदालतको अिधकार �े� आकिष�त ह�ने भई 
भ�परु िज�ला अदालतमा चोरीस�ब�धी म�ुा दायर 
भएको हो । उ� वारदात आव�यक व�त ुसंर�ण ऐन, 
२०१२ ले प�रभािषत कसरुसमेत भएको ह�दँा िज�ला 
�शासन काया�लय, भ�परुको �े�ािधकार ह�ने भएकोले 
सो स�ब�धमा छु�ै म�ुा िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुमा दायर भएको हो । उ� वारदातह� फरक 
फरक �वत�� �कृितको कानूनले प�रभािषत कसरु 
भएको ह�दँा Principle of Double Jeopardy  
आकिष�त ह�न नस�ने भएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��ानसुारको बहससमेत सनुी 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो । अब िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने नह�ने के रहेछ भ�ने 
स�ब�धमा नै िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िनवेदकह�ले नेपाल 
टेिलकमको तार चोरी गरेको भ�ने िवषयमा भ�परु 
िज�ला अदालतको �े�ािधकर कायम गरी म�ुा चलाई 
सोही वारदातको िवषयमा िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुमा पिन छु�ै कसरु कायम गरी म�ुा चलाएकोले 
��यथ� िनकायको काम कारवाही संिवधानले �यव�था 
गरकेो एउटै कसरुमा एक पटकभ�दा बढी म�ुा चलाउन 
र सजाय गन� नपाइने भ�ने संिवधान �द� मौिलक हक 
िव�� भएको र उ� म�ुामा िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुबाट पपु��को लािग माग गरकेो धरौट ितन� 
बझुाउन नसक� िनवेदकह� थनुामा रहन ुपरकेोले उ� 
गैर कानूनी घोिषत गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकह�को 

म�ुय माग दाबी रहेको देिखयो । �ितवादीह�ले िमित 
२०७१।६।७ गते र २०७१।६।११ गते अलग अलग 
िमितमा नेपाल टेिलकमको तार चोरी गरकेो िवषय 
मलुकु� ऐन चोरीको महलबमोिजमको कसरु भएकोमा 
िज�ला अदालतमा म�ुा दायर भएको र उ� वारदात 
आव�यक व�त ु संर�ण ऐन, २०१२ ले प�रभािषत 
गरकेो छु�ै �वत�� कसरुसमेत भएको ह�दँा िज�ला 
�शासन काया�लय, भ�परुमा पिन म�ुा दायर भई 
िनवेदकह�सगँ म�ुा हेन� िनकायले पपु��को लािग धरौट 
माग गरकेोमा उ� धरौटी िनवेदकले ितन� बझुाउन 
नसक� म�ुाको पपु��को लािग िनवेदकह� थनुामा 
रहेको ह�दँा िनवेदकह�को सिंवधान �द� कुनै पिन 
मौिलक हक हनन् नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�न 
पद�छ भ�ने ��यथ� काया�लयह�को िलिखत जवाफ 
रहेको देिख�छ ।

३. मलुतः िनवेदक नेपालको संिवधानको 
धारा २०(६) को आधारमा सव��च अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�को रोहबाट अदालतमा �वेश 
गरकेो देिख�छ । कुनै पिन �यि� िव�� अदालतमा एकै 
कसरुमा एक पटकभ�दा बढी म�ुा चलाइने र सजाय 
िदइने छैन भनी नेपालको संिवधानले दोहोरो खतराको 
जोिखमबाट ब�ने हक ��याभूत गरकेो देिख�छ । 
फौजदारी �यायका मा�य िस�ा�तह� म�ये एउटै 
कसरुमा एक पटकभ�दा बढी म�ुा चलाउन र सजाय 
गन� नपाइने भ�ने िवषय सव��वीकाय� िस�ा�त रहेको 
कुरामा िववाद रहन स�ैन । िनवेदकले टेिलफोन तार 
दईु पटक चोरी गरकेो त�यमा र ती दवुै चोरी िवषयमा 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलअन�ुप िनवेदकलाई 
सजाय भइसकेको त�यसमेतमा कुनै िववाद रहेको 
देिखएन । िनवेदकह�लाई चोरीको अित�र� आव�यक 
व�त ुसरं�ण ऐन, २०१२ को दफा २(क), ३, ७ अन�ुप 
िज�ला �शासन काया�लयमा म�ुा चलेको त�यमा पिन 
िववाद रहेको देिखन आएन । मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलअ�तग�त कारवाही गरी सजायसमेत ग�रसकेको 
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ह�दँा अब आव�यक व�त ुसरं�ण ऐन, २०१२ अन�ुप 
म�ुा चलाउन पाउने हो होइन? �यसरी म�ुा चलाइएमा 
नेपालको संिवधानको धारा २०(६) अन�ुपको दोहोरा 
सजायको खतराको िस�ा�त �ितकूल भयो भएन भनी 
िवचार गनु�पन� दिेखन आयो ।

४. िनवेदकह� थनुामा रहन ुपरकेो िवषयलाई 
हेदा� िनवेदकह�ले नेपाल टेिलकमको तार चोरी गरकेो 
वारदातको िवषयमा िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुमा आव�यक व�त ु संर�ण ऐन, २०१२ को 
दफा २(क) ले प�रभािषत गरबेमोिजमको कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा ३ र ७ को कसरु कायम गरी म�ुा 
चलेको र उ� म�ुा पपु��को लािग िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुले माग गरकेो धरौटी ितन� बझुाउन 
नसक� िनवेदकह� थुनामा रहेको कुरामा िववाद 
रहेको देिखएन । अक� तफ�  िमित २०७१।६।७ र िमित 
२०७१।६।११ को सोही वारदातको िवषय मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलबमोिजमको कसरु कायम ह�ने भई भ�परु 
िज�ला अदालतमा म�ुा चली उ� अदालतबाट भएको 
फैसलाले लागेको कैद तथा ज�रवानाको सजायमा 
िनवेदह�ले िच� नबझुाई पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
पनुरावेदन गरकेो र पनुरावेदन अदालत, पाटनले स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाले लागेको 
कैद सजायलाई सदर कायम गरी ज�रवाना हकमा 
केही उ�टी ह�ने ठहर गरकेो दिेखन आयो । िनवेदक 
म�ुा चलाउन र सजाय गन� नपाउने गरी संिवधानमा 
�यव�था भएको मौिलक हकको �यव�थािवपरीत 
एउटै वारदातको िवषयमा िज�ला अदालत र िज�ला 
�शासन काया�लय गरी दईु ठाउमँा म�ुा चलाउने काय� 
नेपालको संिवधानको धारा २०(६) िवपरीत भएको 
भ�ने िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ । 

५. मलुकु� ऐनअ�तग�तको चोरीस�ब�धी 
अपराध र आव�यक व�त ु संर�ण ऐनअ�तगत�को 
अपराध दवैु छु�ाछु�ै िनकायबाट हे�रने सरकार 
वादी फौजदारी म�ुा ह�न् । मलुकु� ऐन, चोरीको 

महलअ�तग�त च�ने म�ुा स�बि�धत िज�ला 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पद�छ । तर, अव�यक 
व�त ु सरं�ण ऐन, २०१२ अन�ुप च�ने म�ुा सोही 
ऐनको दफा ९ अन�ुप �मखु िज�ला अिधकारीको 
�े�ािधकार िभ� पद�छ । अलग अलग छु�ै अि�त�व 
रहेका �चिलत कानूनबमोिजम कसरु ह�ने अपराधका 
स�ब�धमा तत् तत् �चिलत कानून लागू ह�ने भई उ� 
कानूनले अिधकार �े� िनधा�रण गरकेा िनकायह�बाट 
िववाद िन�पण ह�ने नै ह�दँा चोरीको अिभयोगमा 
भ�परु िज�ला अदालतमा म�ुा चलेको र आव�यक 
व�त ु संर�ण ऐन, २०१२ अ�तग�तको कसरुमा 
िज�ला �शासन काया�लय, भ�परुमा म�ुा चलेको 
देिखयो । आव�यक व�त ु सरं�ण ऐन, २०१२ को 
दफा २(क) अन�ुप टेिलफोनसगँ जडान ह�ने तार 
आव�यक व�तिुभ�ै परकेो देिखयो । यसै ऐनको दफा 
३ ले आव�यक व�त ुचोरी गरकेोमा ऐन सवालले ह�ने 
सजायको थप िबगो र िबगोबमोिजम द�ड ज�रवाना 
वा दवैु ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । यसरी साधारण 
चोरी र आव�यक व�तकुो चोरी कसरुको सनुवुाइ दईु 
फरक िनकायबाट ह�ने र फरक फरक सजाय ह�ने र 
आव�यक व�तकुो हकमा थप िबगो र िबगोबमोिजम 
द�ड ज�रवाना वा दवैु सजाय ह�दँा यी दईु फरक फरक 
कसरु ह�न् । उदाहरणको लािग कसैले कसैको ब�दकु वा 
पे�तोल चोरी गद�छ भने एउटा चोरीमा म�ुा च�छ भने 
हातहितयार खरखजाना म�ुा पिन च�ने ह��छ । �य�तै 
गरी ब�दकु िलई डकैती भएकोमा डाकँा म�ुा चलाइ�छ 
भने हातहितयार म�ुा पिन चलाइ�छ । तसथ� कुनै कसरु 
गदा� दईु वा बढी कानूनको कसरु भई तीनको म�ुा फरक 
फरक अड्डा वा अदालतबाट सनुवुाइ ह�नपुन� फरक 
फरक िनकायको अिधकार �े�को प�रिध िभ� पन� 
भएको अव�थामा ि�या एउटा मा� भयो भनी िविभ�न 
ऐनले िनधा��रत गरकेो कसरु र सोबाट ह�ने सजायबाट 
उ�मिु� ह�न स�दनै ।

६.  नेपालको संिवधानको धारा २० को 
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उपधारा ६ अनसुार एउटै कसरुमा अदालतमा एक 
पटकभ�दा बढी म�ुा चलाउने र सजाय ग�रने छैन 
भ�ने संिवधानले �यव�था गरकेो फौजदारी �यायको 
मा�य िस�ा�तका �पमा रहेको दोहोरो खतराको 
िस�ा�तिवपरीत भएको भनी मा�न िम�ने अव�था 
नह�दँा िनवेदकह�को िनवेदन माग दाबी तथा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः नेपाल 
टेिलकमको टेिलफोन तार चोरी म�ुामा िनवेदकह�का 
िव�� भ�परु िज�ला अदालतमा चोरी म�ुा चली 
उ� अदालतको फैसलाले चोरीको अपराध ठहर गरी 
सोस�ब�धमा िनवेदकह�को पनुरावेदन परी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट समेत िनवेदकह�लाई कैद तथा 
ज�रवाना सजाय गन� गरी फैसला भइसकेको देिखए 
तापिन सोही वारदातबाट आव�यक व�त ु संर�ण 
ऐन, २०१२ अ�तग�तको कसरुमा िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुमा िमित २०७१।७।३ मा म�ुा 
दायर भई थनुछेक आदेशबाट माग भएको धरौटी 
िनवेदकह�ले ितन� बझुाउन नसक� म�ुा पपु��का लािग 
िनवेदकह� कानूनबमोिजम हाल थनुामा रहेको दिेखदँा 
िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने अव�था नदेिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । 

७. यसै स�दभ�मा िमित २०७१।६।७ गते 
र िमित २०७१।६।११ गतेको वारदातको िवषयमा 
िज�ला अदालतमा दायर भएको टेिलफोन तार चोरी 
म�ुा िज�ला अदालतबाट फैसला भई सो फैसलाउपर 
पिन �ितवादीको पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट समेत फैसला भइसकेको अव�थामा समेत 
सोही िमितको वारदातबाट िसिज�त आव�यक व�त ु
संर�ण ऐन, २०१२ अ�तग�तको म�ुा िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुमा दायर भई उ� काया�लयले 
िमित २०७१।७।४ मा थनुछेक आदेश गरकेो म�ुामा 
�ितवादीको �पमा रहेका िनवेदकह�सगँ माग गरकेो 

काया�लयले धरौट ितनु�  बझुाउन नसक� थनुामा रही 
रहन ुपरकेो संवेदनिशलतालाई उ� म�ुा हेन� िनकायले 
बेवा�ता गरी यितका लामो समयस�म म�ुाको सा�ी 
�माण ब�ुनेसमेत कुनै पिन काय� स�पादन गरकेो 
देिखदँनै । यसरी सबतु �माण बझुी अगं पिुगसकेको 
थनुवुाको म�ुामा कुनै कारवाही नगरी क�रब क�रब २ 
वष�स�म मािनसलाई थनुामा रा�ने काय�लाई कुनै पिन 
�ि�ले औिच�यपूण� मा�न िम�दैन । तसथ�, यो आदेश 
�ा� गरकेो एक मिहनािभ� म�ुामा थप ब�ुन ुपन� �माण 
भए बझुी म�ुाको िनण�य गरी िनण�यको जानकारी यस 
अदालतमा पठाउन ुभनी िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�पूरका नाममा िवशेष आदशे जारी गरकेो छ । िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयलाई आदेशको जानकारी 
गराई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. देवे�� गोपाल �े� 

इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
इित संवत्  २०७३ साल साउन १२ गते रोज ४ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित : २०७२।११।०९

०७१-RC-०१०२

म�ुा : कत��य �यान

वादी : धन कुमारी राईको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव��

�ितवादी : धनकुटा िज�ला आिखसँ�ला गा.िव.स. 
वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार काया�लय 
धनकुटामा कैदमा रहेको िफ�च ु भ�ने राम 
कुमार राई

 § व�तुत: जोिखमी हितयार खुकुरी 
�हार गरी ह�या गरकेो कुरा �ितवादी 
�वयम ्ले मौका तथा अदालतमा �वीकार 
गरकेो, सो त�यलाई िमिसल सलं�न 
��य�दश� अिनषा राईको बकप� 
शव परी�णसमतेबाट पुि� भइरहकेो र 
नाबालकले केही भनेको भ�ने आधारमा 
सामा�य सहनशीलता (normal degree 
of tolerance) नअपनाइ� नाबालकउपर 
जोिखमी हितयारले सवेंदनशील अगंमा 
िनम�मतापूव�क पटक पटक �हार गरकेो 
काय� मनसायपूव�क देिखन आएकोले �रस 
उठी था�न नसक� मारकेो भ�ने �ितवादीको 
�ितर�ाको आधार ब�न नस�ने ।

(�करण नं. ४)

वादीको तफ� बाट :
�ितवादीको तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� : 
 मा.िज�ला �या. �ी गोपाल�साद बा�तोला
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 मा.का.म.ुम�ुय �या. �ी श�भबुहादरु खड्का
 माननीय �यायाधीश �ी िवदरुिव�म थापा

फैसला
�या. गोपाल पराजुली : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर रहेको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः

मेरो छोरा वष� ११ को मनके भ�ने मनकुमार 
राई घरबाट पानी िलन भनी आिँखस�ला ५ ि�थत 
नेवार धारामा गई पानी िलई आउदँा धारामािथ चे�ला 
खोला निजक आई पगेुको र वष� ११ िक अिनशा राई 
पिन पानी िलन सोही �थानमा पगेुको अव�थामा 
िवप�ी िफ�च ुभ�ने रामकुमार राई �यही ठाउमँा आई 
मेरो छोरालाई खकुुरीले काट्न थालेपिछ अिनशा राई 
�यहाबँाट डरले भागी घरमा आई िनजको आमा बबुालाई 
सनुाएपिछ अिनशाको आमाको न�दकुमारी राईले मलाई 
खबर गरपेिछ म न�दकुमारी, भाइ य�बहादरुसमेत 
छोरा खो�दै घटना�थलमा प�ुदा छोरालाई धा�रलो 
हितयारले काटी खाडलमा छाडी िवप�ी भािगसकेको 
रहेछ र छोरालाई �यहाबँाट उपचारका लािग धनकुटा 
अ�पतालमा �याउदँा छोराको म�ृय ुभइसकेको रहेछ । 
छोरालाई अ�पतालको लास घरमा राखी जाहेरी गन� 
आएक� छु । िनज िवप�ी तथा िनजका बाब ुसप�रवारसगँ 
ज�गाको िसमाना भएको ह�दँा िनजह�ले म तथा मेरो 
प�रवारलाई खकुुरीले चाना चाना पारी काटी िद�छु, 

�नण�य नं. ९७३०
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मारी िद�छु, अपतुालीसमेत बनाइ िद�छु भ�ने गरकेा 
ह�दँा िवप�ीह� साधँ िसमानास�ब�धी �रसइवीको 
कारणले नै मेरो छोरालाई काटी मारकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको धनकुमारी राईको जाहेरी दरखा�त ।

िनधारमािथ दािहने साइडको िनधारमािथ 
च�ली, दािहने कान तथा दािहने गालासमेतमा धा�रलो 
हितयारले काटेको िभ�को हड्डीसमेत कािटएको चोट 
देिखएको भ�ने मतृक मनके भ�ने मनकुमार राईको 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका ।

िज�ला धनकुटा आिँखस�ला गा.िव.स.वडा 
नं. ५ ि�थत चे�लाकुवा जाने गोरटेो बाटोमा रहेको 
ढुङ्गा तथा माटोमा �स�त रगत जमेको देिखएको, उ� 
माटो �हरीले उठाई लगेको र सो ठाउमँा �लाि�टकको 
जिक� न पे�सीको बोतल, जग, डोकोसमेत रहेको भ�ने 
�यहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

िज�ला धनकुटा आिँखस�ला गा.िव.स.वडा 
नं. ५ व�ने अिभय�ुको बाब ुवीरबहादरु राईको घरिभ� 
रहेको काठको खाटमिुनबाट रगत ज�तो रातो पदाथ� 
लागेको दापसिहतको खकुुरी थान-१ �हरीले बरामद 
गरी लगेको हो भ�ने �यहोराको बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०७०।१।२५ गते िबहान अ�दाजी 
१०.०० बजे म घरमा खाना खाएर काठको दाप भएको 
खकुुरी क�मरमा िभरी घरदेिख तल स�लेरी जंगलमा 
था�ा काट्न भनी जादा बाटोमा पगेु पिछ था�ा काट्न 
जान अ�छी लागेपिछ िदनभ�र बाटोमा पन� काका �िदप 
राईको घरमा िट.िभ. हेरी बसी बेलकुा साझँ अ�दाजी 
५.०० बजे फक� आउने �ममा आिँखस�ला ५ ि�थत 
चे�ला खोलामा आइप�ुदा मन के भ�ने मनकुमार राई 
गेलेनमा पानी बोक� आउदँै गरकेो भेटी िनजलाई रा�ै 
मखुले पानी िलएर आएको हो ? भनी सो�दा िनजले 
जेसकैु �याउ र�डीका बान तलाई के खाचँो भ�द ैमलाई 
गाली गरकेो र पानी िबसाई आएर मसगँ झगडा गद� 
मेरो अनहुारमा कोतरी िदएको ह�दँा मलाई �रस उठी 
मैले बोकेको खकुुरी िनकाली मन के भ�ने मनकुमार 

राईको च�नीमा एकचोटी िहका�ए पिछ िनज भइुमँा 
लडेपिछ दािहने गालासमेतमा पनुः ४ पटक हाने पिछ 
िनज बेहोस भएकोले घटना�थलको निजकै रहेको 
खा�डोमा लडाई िदई खकुुरी आफँैले बोक� घरमा 
लगी घरिभ� खाटमिुन राखी भा�दै गदा� �हरीले मलाई 
प�ाउ गरकेो हो । िनज जाहेरबालीसमेतसगँ ज�गाको 
साधँ िसमानाको िवषयमा झै-झगडा प�ररह��यो र 
उि�लिखत वारदातसमेतमा जाहेरबालीको छोरा 
मनकुमार राईले मैले रा�ै मखुले सोधी खोजी गदा� पिन 
अनाव�यक िनह� ँखोजेको ह�दँा पिहलेको �रसइवीसमेत 
सि�झई �रस था�न नसक� खकुुरीले िहका�इ काटेको 
हो । बरामद भएको खकुुरी मैले वारदातमा काट्न �योग 
गरकेो खकुुरी नै हो हेदा� िचने ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी िफ�च ुभ�ने रामकुमार राईले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७०।१।२५ गते बेलकुा अ�दाजी 
१७.०० बजेको समयमा पानी िलन जान भनी डोकोमा 
गा�ी �लाि�कको भाडा िलई हा�ो घरको बाटो ह�दैँ 
मतृक मनकुमार राई आएपिछ मैले पिन पे�सीको बोतल, 
जरिकन िलई मतृकसगैँ पानी िलन नेवार धारामा गई 
पानी भरी बेलकुा अ�दाजी १७.५० बजेितर घर फक� 
चे�लाखोलामा प�ुदा मखुमा कोठे सट� बाधेँको मािनस 
हामी निजकै आएर मनकुमार राईसगँ वादिववाद गन� 
थाले । म अिल अगािड गए र िकन आउन ुभएन भनी 
पछािड हेदा�  मलाई ठूलो �वरमा हातमा बोकेको खकुुरी 
ह�लाई जाउ भ�ने इसारा गर े पिछ म घरमा गएर 
मनकुमार राईलाई हातमा खकुुरी बोकेको मािनसले 
बाटोमा छेकेर राखेको छ । मलाई खकुुरीले जाउ 
भ�यो भनी मेरो बबुा आमा तथा मतृकको आमालाई 
भनेपिछ म, मेरो आमा, बबुा र मतृकको आमासमेत 
भई खोजी गन� जादा मनकुमार राईलाई गालासमेतमा 
काटी बाटोको गिहरो खाडलमा फालेको अव�थामा 
भेटी त�काल उपचार गन� लान भनी �याउदैँ गदा� म�ृय ु
भएको हो िछमेक� रामकुमार राईले धा�रलो हितयार 
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�योग गरी कत��य गरी मारकेो मा पूण� िव�ास ला�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको वष� ११ िक अिनशा राईले 
मौकामा गरकेो कागज ।

टाउको र अनहुारबाट अ�यािधक मा�ामा 
र��ाव भएको कारणबाट म�ृय ु (Cause of death 
Hypovolaemic shock due to hemorrhage 
due to trauma over face and head) भएको 
हो भ�ने नाबालक मनकुमार राईको शव परी�ण 
�ितवेदन ।

िमित २०७०।०१।२५ गते बेलकु� साझँको 
समयमा मेरो छोरी अिनशा राई र िछमेक� जाहेरबालीको 
छोरा मनकुमार राई पानी िलन भनी नेवार धारामा 
गएकोमा मिनषा राई पानी िलई डराउदँै �या�ँया ँ ह�द ै
दौिडएर घरमा आएप�ात्  मैले के भयो भनी सो�दा 
१ (एक) जना मािनसले हातमा खकुुरी बोक� आई 
मनकुमार राई दाइलाई बाटोमा रो�यो र मलाई खकुुरी 
देखाई जाऊ भनेपिछ मैले िनजको अनहुार हेदा� 
रामकुमार राई ज�तो ला�यो, मलाई पिन  काट्ला 
ज�तो डर लागी म हतार हतार भागी घरमा आएक� 
ह� ँ भनी सनुाएप�ात्  मैले जाहेरबालीसमेतलाई सनुाई 
जाहेरबाली, म र मेरो �ीमती समेत भई खोजतलास 
गद� जादा चे�ला खोला निजक बाटो छेउको खा�डोमा 
िनज जाहेरबालीको छोरा मनकुमार राईलाई धा�रलो 
हितयारले काटी रगतप�छे अव�थामा फाली िदएको 
अव�थामा फेलापारी त�काल उपचाराथ� अ�पताल 
लादा म�ृय ुभएको हो । िनज मतृक मनकुमार राईको 
३/४ प�ुता अगािडको िजजबुाजेबाट रामकुमार 
राईको िजजबुाजेले घर निजकै रहेको ज�गा ख�रद 
गरी भोगचलन गद� आएकोमा हाल सो ज�गा म�ुयवान 
भएकोले सो ज�गाको िवषयमा िनज रामकुमार राईको 
घर प�रवार र िनज मतृक मनकुमार राईको घर प�रवार 
बीच झै-झगडा भई रहने गद��यो । सोही �रसइवीको 
कारण िनज रामकुमार राईले िनज मनकुमार राईलाई 
बाटोमा ढुक� खकुुरीले िहका�ई कत��य गरी मारकेा ह�दा 

िनज �ितवादीलाई हदैस�मको कारवाही ग�रपाउ ँभ�ने 
�यहोराको य�कुमार राईको मौकाको कागज ।

जाहेरबालीको छोरा मनकुमार राई धाराबाट 
पानी िलन भनी मेर ै घरको बाटो ह�दँै आएकाले मेरो 
छोरी अिनषा राई पिन सगैँ पानी िलन धारामा गए र 
मेरो छोरी अिनशा राई धाराबाट आि�एर घर फक� 
आएप�ात्  मेरो �ीमान् ले िनज छोरीलाई के भो नानी 
भ�दै सो�दा रामकुमार राईले हातमा खकुुरी बोक� िनज 
मनकुमार राईलाई बाटोमा छेकेका छन् मलाई उता जा 
भनी इसारा गरकेाले म डराएर घरमा आएक� ह� ँभनी 
बताएप�ात्  मेरो �ीमानले जाहेरबालीसमेतलाई खबर 
गरी हतारहतार खोजतलास गद� जादा िनज मनकुमार 
राईलाई टाउकँो तथा गालामा काटी रगतप�छे 
अव�थामा बाटो निजकको खा�डोमा फालेको 
अव�थामा फेलापारी त�काल उपचाराथ� अ�पताल 
लादँै गदा� बाटोमा नै म�ृय ुभएको हो िनज �ितवादीउपर 
कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको 
न�दकुमारी राईको मौकाको कागज ।

िमित २०७०।०१।२५ गते बेलकु� साझँको 
समयमा म काम िवशेषले िछमेक�को घरमा जादैँ 
गदा� बाटोमा �ितवादी रामकुमार राईलाई हातमा 
नाङ्गो खकुुरी बोकेर घो�टो अनहुार पारी अतािलदैँ 
िहिडरहेको अव�थामा िनजले ह�लाउदँै बोकेको 
नाङ्गो खकुुरीको टु�पोले झ�डै मेरो िजउमा घो�यो 
र मैले िकन हातमा नाङ्गो खकुुरी ह�लाउदैँ बौलाहा 
ज�तो गरी िहडेको दापमा राखेर िहड्ननुी भनी आफनो 
राई भाषामा स�झाउदँासमेत िनज रामकुमार राई 
नबोली सरासर िहडेँर तलितर गएपिछ िनज रामकुमार 
राईले जाहेरबालीको छोरा मनकुमार राईलाई काटेर 
कत��य गरी मारकेा ह�न भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँिनज 
रामकुमार राई र मतृक मनकुमार राईको घर प�रवारबीच 
ज�गाको िवषयमा झै-झगडा भई रहने ग�य� । सोही 
�रसइवीको कारण िनज �ितवादीले जाहेरबालीको छोरा 
मनकुमार राईलाई धा�रलो हितयारले काटी कत��य गरी 
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मारकेा ह�दँा िनज �ितवादीउपर कारवाही ग�रपाउ ँभ�ने 
�यहोराको गंगामाया राईको मौकाको कागज ।

िमित २०७०।०१।२५ गते बेलकु� साझँको 
समयमा िनज रामकुमार राई आि�ए ज�तो गरी मेरो 
घरमा आई मसगँ िनजको िददी र दाजकुो फोन न�बर 
मागी मैले िनजको िददी र दाजकुो न�बर कागजमा 
लेिखिदए र िनजले मलाई आज मैले मनके भ�ने 
मनकुमार राईलाई िस�याई िदए । मेरो मोबाइल कता 
गयो, तेरो मोबाइल द ेमोबाइल पिछ िफता� गरी िद�छु 
भनेप�ात्  मैले मेरो मोबाइल िदए र िनज मेरो घरबाट 
िहडे म डरले ढोका थनुी सतेु, भोिलप�ट िबहान 
िनज जाहेरबालीको छोरा र मनकुमार राईलाई िनज 
रामकुमार राईले खकुुरीले िहका�एर कत��य गरी मारकेा 
ह�न् भ�ने सनुी थाहा पाएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम कडा कारवाही ग�रयोस भ�ने �यहोराको 
िनमा लोङगवा राईको कागज ।

िमित २०७०।१।२५ गतेका िदन म गाई व�त ु
चराउन गोठालो गएको िथए । �ितवादी रामकुमार राई 
मेरो घरमा िटभी हेन� आएका िथए भ�ने सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ। मेरो भेटघाट भएन बेलकुा १८:१५ बजेको 
समयमा जाहेरवालाको छोरा मन कुमार राईलाई िनज 
�ितवादी रामकुमार राईले खकुुरीले िहका�ई घाइते 
बनाई फरार भएका छन भ�ने सनुी थाहा पाई मसमेत 
घटना�थलमा गई हेदा� िनज घाइतेलाई उपचाराथ� 
अ�पताल लगी सकेका िथए र िनज घाइतेको बाटोमा 
नै म�ृय ुभएको हो िनज �ितवादीउपर कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको �िदप राईको कागज ।

अिभय�ु �ितवादी िफ�च ु भ�ने रामकुमार 
राईले २०७०।१।२५ गते बेलकुा १८:१५ बजेको 
समयमा जाहेरवालाको छोरा मनकुमार राईलाई घर 
प�रवारसगँको ज�गाको िववाद एवं �रसइवी िलई िनज 
नाबालकलाई साथमा बोक� रहेको खकुुरीले टाउको 
तथा अनहुारमा समेत पटकपटक काटी कत��य 
गरी मारकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज िफ�च ु भ�ने 

रामकुमार राईले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीत १३(१) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो 
ह�दँा िनज �ितवादीलाई ऐ. ऐनको १३ (१) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग 
मागदाबी ।

मतृकको आमाले मलाई र मेरो प�रवारलाई 
देवी, देवताको भाकल, ज�गास�ब�धमा बार�बार झै-
झगडा गन� र मलाईसमेत गाली गन� गनु�ह���यो । उ� 
िदन १०:३० ितर खकुुरी िलएर घोचा काटेर आउदँा 
िनज मनकुमारलाई ठूलो गाउमँा भेटी िनज पानी िलएर 
आउदैँ गदा�  के �याएको भनी सो�दा मलाई �रसले के 
�याएको देिखस् भनी गाली गरकेो �वरमा भनेको ह�दँा 
मलाई �रस उठी समािलन नस�दा मेरो हातमा भएको 
खकुुरीले िनजको घाटँीमा �हार गर े र िनज भइुमँा 
पछा�रएप�ात्  फे�र २ पटक �हार गरी मैले ह�या गरकेो 
हो भ�नेसमेत �यहोराको अिभय�ु �ितवादी िफ�च ु
भ�ने रामकुमार राईले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

यी �ितवादी िफ�चे भ�ने रामकुमार राईले 
मेरो छोरा वष� ११ को मनकुमार राईलाई िमित 
२०७०।१।२५ गते बेलकुा अ�दाजी ६:०० बजेको 
समयमा पानी िलई फक� दै गदा� बाटामा पन� िच�ले 
खोलामा खकुुरीले गाला, टाउकोसमेतमा काटी छोडी 
गएपिछ पानी िलन गएक� अिनशा राईले रामकुमारले 
मनकुमारलाई काटेको छ भनेपिछ घटना�थल गई हेदा� 
रगतप�छे देखी उपचारको लािग लादँै गदा� बाटोमा म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरबाली धनकुमारी 
राई, अिनशा राई र य�कुमार राईले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी रामकुमार राईले मौका तथा 
अदालतसम�को बयानमा घटना वारदातको बारमेा 
�वीकार गद� मतृकको प�रवारसगँ पिहले देिख नै �रसइवी 
रहेको । घटना वारदातमा पिन मतृकले आफूलाई �रस 
उठाएकोले साथमा बोकेको खकुुरी �हार गरी मारकेो 
भनी बयान गरकेो । मतृकको पो�माट�म �रपोट�मा 
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म�ृयकुो कारण अनहुार र टाउकोको चोटको कारणबाट 
भएको पाइ�छ । मतृक मनकुमार राईको प�रवारसगँ 
यी �ितवादीको पिहलेदेिख नै �रसइवी रहेको िथयो 
भनी �वयम्  जाहेरबाली र यी �ितवादीले समेत 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । मतृक बालक अव�थाको 
मा�छेउपर यी �ितवादीले िबना �रसइवी खकुुरी �हार 
गरी मानु�पन� कारण िथएन । तसथ� यी �ितवादीले पूव� 
�रसइवीको कारण खकुुरी �हार गरी मनकुमारको 
ह�या गरकेो त�य िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� 
ह�न आएकोले िनजलाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��व ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहछ�  भनी स�ु धनकुटा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।३।१७ मा भएको फैसला ।

मतृकको प�रवारसगँ मेरो कुनै पूव� �रसइवी 
िथएन । मतृकलाई मानु�  पन� कुनै कारण पिन िथएन । 
घटना वारदातको समय बाटोमा मतृकसगँ भेट भई पानी 
�याएको भनी सो�दा िनजले मलाई अपश�द �योग 
गरी मेरो अनहुारमा कोतान� आएकोले �रस उठी आ�नै 
साथमा भएको खकुुरीले �हार गरी मारकेो ह� ँ। िनजलाई 
मान� मेरो कुनै पूव� योजना तथा �रसइवी िथएन । सो 
कुरालाई आ�नो मौकाको बयानमा उ�लेख गरकेो छु । 
सो त�यलाई स�ु अदालतले फैसला गदा�का बखत कुनै 
वा�ता नगरी पूण� अपराधको �पमा �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजमको कठोर सजाय गन� 
गरी भएको स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।३।१७ को फैसला �िुटपूण�को ह�दँा बदर गरी 
हक इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िफ�च ु भ�ने रामकुमार राईको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटामा िलएको पनुरावेदन िजिकर ।

जोिखमी हितयार खकुुरी �हार गरी ह�या 
गरकेो कुरा मौका तथा अदालतको बयानमा �वीकार 
गरकेो र जाहेरबालीको िकटानी जाहेरी तथा बकप� र 
च�मिदत गवाह अिनषा राईको मौकाको कागज तथा 
अदालतको बकप�, शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 

धा�रलो हितयार �हार गरी मारकेो कुरा पिु� ह�न 
आएकोले पनुरावेदक �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको 
१३ (१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई स�ु धनकुटा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।३।१७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७०।१०।८ को फैसला ।

�ितवादी िफ�च ु भ�ने राम कुमार राईको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन परकेो 
नदिेखएको र पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७०।१०।८ को फैसलाबमोिजम ��तुत म�ुा 
साधकको �पमा दता� ह�न आएको पाइयो ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
साधकको रोहबाट पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
िमिसल कागजात अ�ययन ग�रयो ।

जाहेरबालीको छोरा वष� ११ को मनके भ�ने 
मनकुमार राईलाई धाराबाट खानेपानी िलई घरतफ�  
आइरहेको अव�थामा िमित २०७०।१।२५ गते साझँ 
१८:०० बजेको समयमा यी �ितवादी िफ�च ु भ�ने 
रामकुमार राईले घर प�रवारसगँको ज�गाको िववाद एवं 
�रसइवी िलई िनजले बोक� �याएको धा�रलो खकुुरी 
टाउको तथा अनहुारमा पटकपटक �हार गरी कत��य 
गरी मारकेो पिु� ह�न आएकोले यी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीतको 
कसरुमा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी भएकोमा स�ु 
धनकुटा िज�ला अदालतले अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
फैसला पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले सदर गरकेोमा 
�ितवादीको तफ� बाट पनुरावेदन नपरकेो र साधकको 
रोहबाट ��ततु म�ुा दता�  ह�न आएकोले साधकको 
रोहबाट हेरी पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? भनी िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
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२. मतृक वष� ११ को मनके भ�ने मनकुमार 
राईलाई खानेपानी िलई आउदँ ैगरकेो अव�थामा िमित 
२०७०।१।२५ गते बेलकुा अं. ६ बजेको समयमा 
�ितवादी िफ�च ु भ�ने रामकुमार राईले धा�रलो 
हितयार खकुुरीले काट्न थालेपिछ सगैँ गएक� अिनषा 
राई �यहाबँाट डरले भागेक� र िनज राम कुमारले 
संवेदनशील अगं टाउकोमा काटी मारी िदएको ह�दँा 
�यानस�ब�धी महलको कसरु गरकेोमा सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने धनकुमारी राईले �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी 
िदएकोमा सो कुरालाई पिु� गरी अदालतमा बकप� 
गरकेो पाइ�छ । लासजाचँ �कृित मचु�ुकामा दािहने 
िनधारमािथ च�नीमा ५ इ�च चौडाइ १ इ�च ल�बाइ 
र १ इ�च गिहरो धा�रलो हितयारले काटेको चोट 
देिखएको हड्डीसमेत कािटएको अव�था देिखएको, 
दािहने गालामा २ इ�च गिहरो ६ इ�च ल�बाइ १½ 
इ�च चौडाइ भएको धा�रलो हितयारले काटीिभ�को 
हड्डीसमेत काटेको चोट दिेखएको, िचउडँोको दािहने 
भागदिेख दािहने कान मिुनको भागस�म ७ इ�च ल�बाइ 
३ इ�च चौडाइ २ इ�च गिहरो धा�रलो हितयारले 
काटेको चोट भएको देिखएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
Hypovolemic shock due to hemorrhage due 
to trauma over face and head भ�ने �यहोरा 
उ�लेख भएको पाइ�छ । मतृक मनकुमार राईलाई 
�ितवादी िफ�च ुभ�ने रामकुमार राईले खकुुरी �हार 
गरी कत��य गरी मारकेो हो भनी घटना िववरण कागज 
गन� च�मिदद गवाह अिनषा राईले अदालतमा समेत 
उपि�थत भई बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयानमा जाहेरवालाको 
छोरा मतृक मनके भ�ने मनकुमार राई �लाि�टकको 
�यालेनमा खानेपानी बोक� घरतफ�  जादैँ गदा� मैले 
िनजलाई पानी िलएर आएको भनी रा�ै वचनले सो�दा 
िनजले जेसकैु �याउ ँर�डीका बाहान तलँाई के खाचँो, 
भ�दै मलाई गाली गय�, पानी िबसाई मसगँ झगडा गन� 

आई मेरो अनहुारमा कोतरी िदयो मलाई �रस उठेर मैले 
बोकेको खकुुरी िनकाली िनज मनके भ�ने मनकुमार 
राईको दािहने च�लीमा धारप��बाट एक चोटी िहका�ए 
र िनज भुइँमा लडेप�ात्  िनजको दािहने गालामा 
खकुुरीको धारप��बाट चार पटक हाने ँ िनज बेहोस 
भएप�ात्  घटना�थल निजकै रहेको सान ु खा�डोमा 
लडाई घर गए,ँ िनजलाई म आफँैले काटी मारकेो हो 
भनी आरोिपत कसरु गरकेो त�यमा सािबत रही बयान 
गरकेो पाइ�छ । यी �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
पिन मनकुमार राईले के �याएको देिखस् भनी गाली 
गरकेो �वरमा भनेको ह�दँा �रस उठी स�हािलन नस�दा 
मेरो हातमा भएको खकुुरी िनजको घाटँीमा �हार गर ेर 
िनज भइुमँा पछा�रएप�ात्  फे�र दइुपटक �हार गरी मैले 
ह�या गरकेो हो । मैले �रसको झोकमा मनकुमार राईलाई 
काटेर मारकेो हो भनी कत��यको कसरु गरकेोमा सािबत 
भएको देिख�छ । मतृक मनके भ�ने मन कुमार राईलाई 
मारकेो त�यमा मौका तथा अदालतमा �ितवादी िफ�च ु
भ�ने रामकुमार राइ� सािबत नै रहेको र सो सािबती 
बयानलाइ�  जाहेरी दरखा�त, ��य�दश� अिनषा राईको 
अदालतको बकप�, लासजाचँ मचु�ुका, शवपरी�ण 
�ितवेदनसमेतले समिथ�त भएकोले यी �ितवादी िफ�च ु
भ�ने रामकुमार राइ�ले मतृकलाई धा�रलो हितयार 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो कुरा िनिव�वाद�पमा पिु� 
भएको पाइ�छ ।

३. अब �ितवादी िफ�च ु भ�ने रामकुमार 
राइ�लाइ�  के कुन कसरुमा के कुन सजाय ह�ने हो 
भनी हेदा� यी �ितवादीले त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� िहका�ई मारकेो भ�ने �ितवादीको अदालतको 
बयान �यहोरामा उ�लेख गरकेा छन् तथािप यी 
�ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम� बयान गदा� 
ज�गास�ब�धमा बार�बार जाहेरबाली घर प�रवारसगँ 
बार�बार झैझगडा भएको कुरालाई �वीकार गद� मतृक 
गाली गरेको �वरमा बोली िनह� ँ खोजेकोले पिहलेको 
�रसइवी स�झी �रस था�न नसक� मारकेो भनी बयान 
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गरकेो पाइ�छ । मतृक नाबालक रहेबाट हितयारसमेत 
बोक� िहडेँका जवानी अव�थाका �ितवादी िफ�च ुभ�ने 
रामकुमार राइ�सगँ िनज नाबालक मतृकले िनह� ँखो�ने 
अव�थाको दिेखदँैनन् । घटनाका ��य�दश� अिनषा 
राईले गरकेो मौकाको कथन �यहोरा तथा अदालतको 
बकप�मा पिन मतृकले �ितवादीसगँ िनहँ� खोजेको भ�ने 
देिखदँैन । �य�तै मतृकले के �याएको देिखनस् भनी 
गाली गरकेो �वरमा जवाफ िदएको ह�दँा �रस उठी 
स�हािलन नसक� हानेको भ�ने �ितवादीको भनाइ 
रहे पिन मतृकको शरीरमा परकेा चोटह� सामा�य 
देिखदँैनन् भने �हार भएको हितयार जोिखमी हितयार 
खकुुरी देिख�छ । �य�तै  �ितवादीले हातमा भएको 
खकुुरीले मतृकको घाटँीमा �हार गरी िनज भुइँमा 
पछा�रएप�ात्  पिन २ पटक �हार गरी ह�या गरकेो 
भ�ने देिखन आएकाले मतृकउपरको �हार पिन 
िनम�मतापूव�कका देिख�छन् । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. मा "�यान माना�को मनसाय रहेनछ, 
�यान िलनपुन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लकु� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष 
खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका 
इ�यािद हा�दा सोही चोट पीरले ऐनका �यादिभ� �यान 
मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ� " भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीले 
खकुुरी ज�तो जोिखमी हितयारले नाबालक अव�थाका 
मतृकलाई पटकपटक �हार गरी िनम�मतापूव�क ह�या 
गरकेो देिखदँा यस िकिसमका जोिखमी हितयारको 
�योग र नाबालकउपरको िनम�मतापूव�क ह�या 
�यानस�ब�धीको १४ नं. िभ� पन� दिेखन आउदैँन । 
नाबालक मािथ भएको यस िकिसमका �ुर साङ्घाितक 
र बाबआुमासगँको �रसइवीमा गरकेो ह�या दिेखन 
आएकोले यी �ितवादीलाई कम सजाय ह�न ुकुनै पिन 
आधार, कारण र औिच�यता देिखदँनै । 

४. व�ततु: जोिखमी हितयार खकुुरी �हार 

गरी ह�या गरकेो कुरा �ितवादी �वयम् ले मौका 
तथा अदालतमा �वीकार गरकेो, सो त�यलाई 
िमिसल संल�न ��य�दश� अिनषा राईको बकप� 
शव परी�णसमेतबाट पिु� भइरहेको र नाबालकले 
केही भनेको भ�ने आधारमा सामा�य सहनशीलता 
(normal degree of tolerance) नअपनाइ�  
नाबालकउपर जोिखमी हितयारले संवेदनशील 
अङ्गमा िनम�मतापूव�क पटकपटक �हार गरकेो काय� 
मनसायपूव�क देिखन आएकोले �रस उठी था�न नसक� 
मारकेो भ�ने �ितवादीको �ितर�ाको आधार ब�न 
स�दनै ।

५. अतः मािथ िववेिचत कारण र 
आधारह�बाट यी �ितवादी रामकुमार राईले नाबालक 
अव�थाका मतृक मनके भ�ने मनकुमार राईलाई कत��य 
गरी मारी �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीतको कसरु 
गरकेो कुरा पिु� भएको ह�दँा यी �ितवादी िफ�च ुभ�ने 
रामकुमार राईलाई �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई स�ु 
धनकुटा िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।३।१७ 
मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०७०।१०।८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । यो िमिसलको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. गोिव�दकुमार उपा�याय

इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
इित संवत्  २०७२ साल फागनु ९गते रोज १ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७३।३।५

०७१-WO-०९०२

िवषयः उ�पेषण

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.५ मानभवन घर 
भई नेपालटेिलिभजन सं�थानमा �ािविधक 
सेवा, काय��म समूह, छायाङ्कन उपसमूह 
तह ८ को काय�कारी �यामेरामेन पदमा काय�रत 
उ�म िसलवाल

िव��
िवप�ी : सूचना तथा  स�चार  म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

 § व�तुतः कुनै �यि�को सिंवधान तथा 
कानून �द� हकको कही ँ कतैबाट 
अित�मण भएको र सोउपर उपचारको 
�यव�था नभएको वा उपचारको �यव�था 
भए पिन �य�तो उपचार अपया�� वा 
�भावहीन भएको अव�थामा मा� यस 
अदालतको �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�न े
ह��छ । यस अथ�मा यस अदालतको �रट 
�े�ािधकार आकिष�त ह�न पिहलो सत�को 
�पमा कानून�ारा िसिज�त भएको �य�तो 
हक, अिधकार कानूनको अि�तयारी �योग 
गन� कोही कसैबाट अित�िमत भएको कुरा 
�थम�ि� (Prima facie) मा नै �थािपत 

ह�नुपद�छ । कानून�ारा हक नै िसज�ना 
नभएको अव�थामा आ�मगत�पमा 
हकको हनन ्भएको भनी यस अदालतको 
�रट ��ेमा �वेश गन� र उपचार �ा� ह�न 
नस�ने ।

(�करण नं. ६)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा ह�र�साद 
उ�ेती र िव�ान्  अिधव�ा नारायण�साद 
पराजलुी

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा खडान�द 
कँडेल, िव�ान्  अिधव�ाह� शेरबहादरु के.सी., 
राजे�र अिधकारी र रामच�� पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपाल टेिलिभजन स�ंथान कम�चारी सेवा 
सत� िविनयमावली, २०६६

आदेश
�या. गोपाल पराजुली : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदको 
सिं�� त�य र आदेश यस�कार छः

म िनवेदक २०५५ सालमा नेपाल 
टेिलिभजनमा �ािविधक सेवा, काय��म समूह, 
छायाङ्कन उपसमूहअ�तग�त व�र� �यामेरामेन पदमा 
�थायी िनयिु� पाई िमित २०६१/५/१४ मा बढुवा भई 
सोही सेवा, समूहको तह ८ को काय�कारी �यामेरामेन 
पदमा काय�रत छु । नेपाल टेिलिभजन सं�थान, 
काय�कारी सेवा सत� िविनयमावली, २०६६ को 
िविनयम ५८(१) को ख�ड (ग) मा अिधकृत �तरबाट 
अिधकृत �तरमा बढुवा ह�न बढुवा ह�ने पदभ�दा मिुनको 
पदमा ३ वष� अविध पगेुको ह�नपुन� �यव�था रहेको 
ह�दँा िनवेदक बढुवाको अवसरको �ित�ामा िथए ँ / 

�नण�य नं. ९७३१
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छु । यसैबीच म काय�रत रहेकै सेवा समूहको �विन 
उपसमूहको तह ८ को पद �र� रहेको िथयो । सो पदमा 
बढुवा गन�का लािग सो समूह, उपसमूहअ�तग�त त�लो 
अथा�त्  तह ७ मा यो�य उ�मेदवार नभएका कारण 
िविनयमावलीको िविनयम ९(२) बमोिजम म िनवेदक 
काय�रत रहेकै सेवा समूहको एक तह मािथको पदमा 
पद िमलान गनु�पन� र नेपाल टेिलिभजनको आठ� तहमा 
काय�रत कम�चारीह�म�ये सबैभ�दा जे� कम�चारीलाई 
बढुवा ग�रएको अव�थामा समेत मेरो बढुवा ह�ने 
कुरामा म ढु�क िथए ँ । यसरी बढुवाको �ित�ामा 
रहेकै अव�थामा उ� मेर ै सेवा, समूहको पदसिहत 
ज�मा ११ वटा पद प�रवत�न / िमलान गन� स�चालक 
सिमित स�म िसफा�रस गन� भनी िवप�ी पदपूित� 
सिमितले िमित २०७१।१२।२८ मा िनण�य गरकेो र 
िवप�ी स�चालक सिमितले समेत पदपूित� सिमितको 
िनण�यलाई नै सदर गरी िमित २०७१/१२/२५ मा 
बह�मतका आधारमा िनण�य गरकेो र �वीकृितका लािग 
िमित २०७१/१२/२९ मा म��ालयमा प�ाचार गरकेो 
रहेछ । 

िवप�ी सूचना तथा स�चार म��ालयले िवप�ी 
नेपाल टेिलिभजनलाई िनि�त मापद�डका आधारमा 
र कसैलाई पिन अ�याय नह�ने गरी पदिमलान �ि�या 
अिघ बढाउन �वीकृित िदने भनी सत�सिहत िमित 
२०७२/१/२७ मा िनण�य गरी सोही िमितमा नेपाल 
टेिलिभजनलाई प�ाचार गरकेो रहेछ । त�प�ात् िमित 
२०७२/१/२८ मा स�चालक सिमितको बैठक बसी 
िमित २०७१/१२/२५ मा गरकेो िनण�यअनसुारका 
िमलान र प�रवत�न ग�रएका पदह�को पदपूित�  �ि�या 
अिघ बढाउन �यव�थापनलाई िनद�शन िदने भनी 
बह�मतबाट िनण�य गरी सोही िदन पदपूित�  सिमितले 
नेपाल टेिलिभजनको सूचना पाटीमा बढुवा सूचना टासँ 
गरी उ� �र� रहेको �ािविधक सेवा, काय��म समूहको 
तह ८ को पदलाई तह ९ मा िमलान गरी सो पदको 
समूह प�रवत�न गरी समाचार समूह बनाई िव�ापन नं. 

१९/०७१-०७२ बाट �मखु समाचार स�पादक पदको 
लािग िव�ापन �कािशत गरकेो रहेछ ।

यसरी �ािविधक सेवा, काय��म समूह, �विन 
उपसमूहको �र� रहेको तह ८ को पदलाई सोही समूहको 
तह ९ को पदमा िमलान गनु�पन� र �र� पदकै समूहबाट 
पदपूित� ह�न स�ने अव�था रहदँारहदँै म��ालयको 
िनद�शनिवपरीत पद प�रवत�न गरी अक�  समूहको 
पदमा लगी �य�तो पद बढुवा�ारा पूित�  गन� सूचना 
टासँ गन�लगायतका काय� िविनयमावलीको िविनयम 
९(२) �ितकूल भएको र िवप�ीह�को उ� काय�बाट 
मलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च), १३(१) र १९(१) �ारा �द� मौिलक 
हक तथा उि�लिखत िविनयमावलीबाट �द� कानूनी 
हकसमेत हनन् भएको ह�दँा िवप�ी पदपूित� सिमितको 
िमित २०७१/१२/१८को िनण�य,स�चालकसिमितको 
िमित२०७१/१२/२५ र २०७२/१/२८ को िनण�य, 
म��ालयको िमित २०७२/१/२७ को प�, पदपूित� 
सिमित�ारा नेपाल टेिलिभजको सूचना पाटीमा टासँ 
गरकेो िमित २०७२/१/२८ को बढुवा सूचना, सो 
सूचनाअ�तग�त �कािशत िव�ापन नं. १९/०७१-
०७२ को िव�ापनलगायत यस स�ब�धमा म 
िनवेदकलाई �ितकूल असर पन� गरी भए गरमेा स�पूण� 
काम कारवाही, िनण�य, प�ाचार, सूचना उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी उ� �र� पदलाई सोही समूह 
अथा�त् काय��म समूहअ�तग�तकै ९ तहमा पदिमलान 
गरी पदपूित� �ि�या अिघ बढाउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन प� । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो, आदेश 
जारी ह�न ुनपन� भए आधार र कारणसिहत यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
�याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ पर े वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
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िमित२०७२/२/२६ को आदेश । 
यसमा सूचना तथा स�चार म��ालयको 

िमित २०७२/१/२७ को प��ारा िनि�त मापद�डको 
आधारमा र कसैलाई अ�याय नह�ने गरी पद िमलान 
गन� भनी पदपूित�  सिमितलाई िनद�शनसिहत पद िमलान 
गन� �वीकृित िदएको देिख�छ । पदपूित�  सिमितले केही 
जनशि� पद िमलानबाट �यि�थत गन� उपय�ु ह�ने 
भनी पद प�रवत�न / पदिमलानसमेत नेपाल टेिलिभजन 
सं�थान, कम�चारी सेवा सत� (छ�ट� संशोधन) 
िविनयमावली, २०६६ को िविनयम ९(२) अ�तग�त 
�वीकृित माग भएकोमा पद प�रवत�नतफ� को �वीकृित 
स�ब�धमा केही बोलेको समेत देिखएन । सूचना 
तथा स�चार म��ालयको उपयु�� िनद�शनबमोिजम 
मापद�ड नै कायम नगरी पद िमलानको नाममा पद 
प�रवत�न गरी वा पदपूित� �ि�या अिघ बढाएको 
देिखएको र उपयु�� ��ह� अन�ु�रत देिखएकोले 
त�काल पदपूित� �ि�या अिघ बढाउदँा उ� ��ह�को 
सा�दिभ�कतासमेत नरहने ह�दँा िलिखत जवाफ �ा� भए 
पिछ पूण� सनुवुाइ ह�दँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई 
िववािदत िव�ापनबमोिजमको पदपूित� �ि�या जहा ँ
जे अव�थामा छ यथाि�थितमा रो�न ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को दफा ४१(१) 
बमोिजम िवप�ीका नाममा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको िमित २०७२/३/६ 
को आदेश । 

नेपाल टेिलिभजन स�ंथान, कम�चारी 
सेवा सत� िविनयमावली २०५५ (छ�ट� संशोधन, 
२०६६ सिहत) को िविनयम ९(२) मा कुनै पिन �र� 
पदपूित�  गन� बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेदवार कोही 
नभएमा सोही सेवा वा समूह वा उपसमूह वा अ�य 
सेवा वा समूह वा उपसमूहअ�तग�त समान वा �र� 
पदभ�दा एक तह तल वा मािथको तहमा पद िमलान 
वा पद प�रवत�न पदपूित�  सिमितको िसफा�रसमा 
सिमितले गन�छ भ�ने �यव�था ग�रएको छ भने सोही 

िविनयमको �ितब�धा�मक वा�यांशले एक तहमािथको 
तहमा पद िमलान वा पद प�रवत�न गदा�  सूचना तथा 
स�चार म��ालयको पूव� �वीकृित िलनपुन�छ भ�ने 
�यव�था ग�रएको छ । िमित २०७१/१२/१८ गते 
बसेको पदपूित� सिमितको बैठकबाट पद िमलान वा 
पद प�रवत�न ग�रने �र� पदह�मा स�बि�धत सेवा, 
समूहअ�तग�त बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेदवार 
नभएको तर अ�य सेवा समूहमा �र� पद नभएको 
कारण लामो समयदेिख बढुवाको अवसर �ा� नभएका 
कम�चारीह�लाई विृ� िवकासको अवसर �दान गन� 
साथै �र� पदह� िनि�त समयाविधिभ� पदपूित� 
गनु�पन� र पदपूित� नभएको अव�थामा पदह� �वतः 
खारजे ह�ने िविनयम १७ मा भएको �यव�थालाई समेत 
�ि�गत गरी पद िमलान गनु�  आव�यक भएको, �यसै 
गरी सं�थानको बढ्दै गएको काय�बोझलाई �यवि�थत 
गन� तथा गत काि�क १ गतेदेिख  स�चालनमा आएको 
समाचार �यानलका लािग जनशि� अभावका कारण 
िव�तार गन� नसिकएको अव�थामा केही जनशि� 
पदिमलानबाट �यवि�थत गनु�  उपय�ु ह�ने भएकोले 
स�ंथानको आव�यकताअनसुार पद िमलान / 
प�रवत�न गन� उिचत देिखएकोले सं�थानको �वीकृत 
दरब�दीअ�तग�त �र� रहेका पदह�लाई पद िमलान / 
प�रवत�न गन� �यव�थापनबाट िसफा�रस भई आएको 
ह�दँा उ� िविनयम ९(२) को �ावधानबमोिजम 
स�ंथानको सव�परी िहतलाई �यानमा राखी पदपूित� 
सिमितले कानूनबमोिजम िनण�य गरी स�चालक 
सिमितमाफ� त् म��ालयमा िसफा�रस गरी म��ालयले 
पिन पद िमलानको �वीकृित िदएको अव�था रहेकोले 
�रट जारी ह�ने अव�था छैन । िनवेदकको समूहअ�तग�त 
काय�बोझ नभएको कारण सो समूहमा काय�रत तह 
९ र तह १० का कम�चारीह�लाई अ�य� काममा 
लगाइएको अव�थासमेत छ । िविनयमावलीको ३(४) 
मा िविनयमावली र िविनयमावलीअ�तग�त जारी 
ग�रएका आदेशह�को �या�या गन� अिधकार स�चालक 
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सिमितमा रहने र अि�तम ह�ने �यव�था रहेको छ । साथै 
िनवेदकले दाबी गरकेो पदमा स�मािनत अदालतबाट 
अ�त�रम आदेश जारी ह�नपूुव� िमित २०७२/२/२७ 
मा पदपूित�  सिमितले महा�साद लािमछानेलाई बढुवा 
गन� िसफा�रस ग�रसकेको छ । यस�कार नेपाल 
टेिलिभजनले कानूनबमोिजम गरकेो काम कारवाही र 
िनण�यबाट िनवेदकको कुनै पिन हक हनन् ह�ने अव�था 
नभएकोले �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िवप�ी नेपाल टेिलिभजन, ऐ. को  स�चालक 
सिमित र पदपूित�  सिमितको सयं�ु िलिखत जवाफ ।

नेपाल टेिलिभजनको �वीकृत दरब�दीमा 
�र� रहेका िविभ�न सेवा, समूह, उपसमूहअ�तग�तका 
पदह�म�ये बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेदवार 
नभएका िविभ�न पदह�लाई �र� रहेका पदभ�दा एक 
तह मािथ पद िमलान वा पद प�रवत�न गन� सं�थानको 
�चिलत काम�चारी सेवा सत� िविनयमावलीको िविनयम 
९(२) बमोिजम िसफा�रससिहत �वीकृितका लािग यस 
म��ालयमा लेखी आएकोमा म��ालयले एउटा िनि�त 
मापद�डका आधारमा र कसैलाई पिन अ�याय नह�ने 
गरी पद िमलानको �ि�या अगािड बढाउन �वीकृित 
�दान गरकेो हो । यस िनण�यले �रट िनवेदकलाई कुनै 
अिहत नगरकेो तथा िनजको अिधकारमा कुनै �कारले 
आघात नपरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको सूचना तथा स�चार म��ालयको 
िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�र�साद उ�ेती 
र िव�ान्  अिधव�ा �ी नारायण�साद पराजलुीले 
िनवेदकलाई बढुवाबाट वि�चत गन� उ�े�यले नेपाल 
टेिलिभजन सं�थान, कम�चारी सेवा सत� िविनयमावली, 
२०६६ को िविनयम ९(२) िवपरीत िनवेदक काय�रत 
रहेकै �ािविधक सेवा, काय��म समूह, �विन उपसमूहको 
�र� रहेको तह ८ को पदलाई समाचार समूहको तह ९ 

को �मखु समाचार स�पादक पदमा िमलान गन� गरी 
िवप�ी पदपूित� सिमितको िसफा�रसमा स�चालक 
सिमितले िनण�य गरी उ� पद बढुवा�ारा पूित� गन�का 
लािग िवप�ी पदपूित�  सिमितले िव�ापनसमेत �काशन 
गरकेो ह�दँा उ� िनण�य तथा िव�ापनसमेतका स�पूण� 
काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो । 

�य�तै िवप�ी नेपाल टेिलिभजनसमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी खडान�द 
कँडेलले नेपाल टेिलिभजनको आव�यकता र 
काय�बोझसमेतलाई �यनमा राखी िनवेदन दाबीको तह ८ 
को पदलाई म��ालयको �वीकृित िलई कानूनबमोिजम 
समाचार समूहको तह ९ मा िमलान ग�रएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�था छैन 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी तथा िवप�ी सूचना 
तथा स�चार म��ालयका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी कृ�णिजबी िघिमरलेे नेपाल 
टेिलिभजनमा �र� रहेका िविभ�न पदह�लाई एकतह 
मािथ िमलान वा प�रवत�न गन� सिकने िविनयमावलीको 
िविनयम ९(२) को �यव�थाबमोिजम पद िमलान गन� 
िसफा�रससाथ �वीकृितका लािग लेिख आएकोमा 
कसैलाई पिन अ�यथा नह�ने गरी िनि�त मापद�डका 
आधारमा पद िमलानको �ि�या अगािड बढाउन 
म��ालयबाट �वीकृित �दान भएको देिखदँा �रट जारी 
ह�ने अव�था नभएकोले खारजे ग�रपाउ ँ भनी बहस 
गनु�भयो । �य�तै ��ततु �रट िनवेदनको कारवाहीमा 
स�रक ह�न आएका महा�साद लािमछानेका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी शेरबहादरु के.सी., 
�ी राजे�र अिधकारी  र �ी रामच�� पौडेलले नेपाल 
टेिलिभजनको स�चालकसिमितले कानूनबमोिजम 
पद िमलान गन� िनण�य गरी सोबमोिजम �कािशत 
भएको िव�ापनअनसुार पदपूित�  सिमितबाट िमित 
२०७२/२/२७ मा महा�साद लािमछानेलाई बढुवा 
िसफा�रस ग�रसकेको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
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आदेश जारी ह�ने अव�था छैन भनी खारजे ग�रपाउ ँ
बहस गनु�भयो । 

उपयु��बमोिजम िव�ान्  व�र� अिधव�ा, 
िव�ान्  अिधव�ाह� तथा िव�ान्  सह�यायािधव�ाले 
गनु�भएको बहस सनुी िनवेदनसिहतका िमिसल 
कागजात अ�ययन गरी हेदा�, िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदकले 
आफू २०५५ सालमा नेपाल टेिलिभजनको �ािविधक 
सेवा, काय��म समूह, छयाङ्कन उपसमूहअ�तग�त 
व�र� �यामेरामेन पदमा �थायी िनयिु� भई िमती 
२०६१/५/१४ मा सोही सेवा समूहको तह ८ को 
काय�कारी �यामेरामेन पदमा बढुवा भई काय�रत 
रहेकोमा आफू काय�रत रहेकै सेवा, समूहअ�तग�त 
�विन उपसमूहको तह ८ को पद �र� रहेको, सो 
पदमा बढुवा गन�का लािग उ�मेदवार नभएको कारण 
उ� पदलाई नेपाल टेिलिभजन स�ंथान, कम�चारी 
सेवा सत� िविनयमावली, २०६६ को िविनयम ९(२) 
बमोिजम आफू काय�रत सेवा, समूहको एक तह 
मािथको पदमा पद िमलान गनु�पन� र सो पदमा आ�नो 
बढुवा ह�नेमा आफूलाई बढुवा ह�नबाट वि�चत गन� 
उ�े�यले िविनयम तथा म��ालयको िनद�शनिवपरीत 
िवप�ी नेपाल टेिलिभजनको स�चालक सिमितले 
उ� पदलाई समाचार समूहको तह ९ मा िमलान गरी 
पदपूित�  सिमितले िव�ापन नं. १९/०७१-०७२ बाट 
बढुवाको िव�ापनसमेत �कािशत गरकेोले स�चालक 
सिमितको उ� िनण�यसमेतका स�पूण� काम कारवाही 
उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको दाबी 
िलएको देिख�छ । िवप�ी नेपाल टेिलिभजनसमेतले 
आ�नो िलिखत जवाफमा िविनयमावलीको िविनयम 
९(२) मा भएको �यव�थाअन�ुप सं�थानको सव�परी 
िहतलाई �यानमा राखी म��ालयको सहमितमा िनवेदन 
दाबीको �विन उपसमूहको तह ८ को पदलाई समाचार 

समूहको तह ९ को पदमा िमलान गन� िनण�य गरी 
सोबमोिजम बढुवाको लािग िव�ापन �काशन गरकेोमा 
िमित २०७२/२/२७ मा पदपूित�  सिमितले महा�साद 
लािमछानेलाई बढुवा गन� िसफा�रससमेत ग�रसकेको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको �यहोरा 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ ।

३. िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन 
गदा�, नेपाल टेिलिभजनको �ािविधक सेवा, काय��म 
समूह, �विन उपसमूहको तह ८ को पद �र� रहेको 
र सो पदमा बढुवा ह�ने स�भा�य उ�मेदवार नभएको 
कारण दसा�ई नेपाल टेिलिभजन सं�थान कम�चारी 
सेवा सत� िविनयमावली, २०६६ को िविनयम ९(२) 
बमोिजम नेपाल टेिलिभजनको पदपूित� सिमितले उ� 
पदलाई समाचार समूहको तह ९ मा प�रवत�न गन� िमित 
२०७१/१२/१८ मा स�चालक सिमितसम� िसफा�रस 
गरने िनण�य गरकेो रनेपाल टेिलिभजनको स�चालक 
सिमितले पदपूित�  सिमितको सोही िनण�यलाई समथ�न 
गरी िमित २०७१।१२।२५ मा �वीकृितका लािग 
सूचना तथ स�चार म��ालयमा पठाउने गरी िनण�य 
गरकेो दिेख�छ । सूचना तथा स�चार म��ालयले एउटा 
िनि�त मापद�डका आधारमा र कसैलाई पिन अ�याय 
नह�ने गरी पद िमलानको �ि�या अिघ बढाउन �वीकृित 
�दान गन� भनी िमित २०७२।१।२७ मा िनण�य गरी 
नेपाल टेिलिभजनलाई �चार गरकेो र त�प�ात्  
नेपाल टेिलिभजनको स�चालक सिमितले सं�थाको 
आव�यकता, िहत र उ�नितलाई सव��च �ाथिमकता 
िदई स�ंथानको सव�परी िहतलाई �यानमा राखी 
स�ंथागत िहतअनकूुल ह�ने गरी नेपाल टेिलिभजन 
कम�चारी सेवा सत� िविनयमावली, २०६६ को िविनयम 
९ अ�तग�त रही काय� ग�रएको ह�दँा पदपूित� �ि�या अिघ 
वढाउने भनी पदपूित� सिमितले गरकेो िसफा�रस लाई 
नै अनमुोदन गरी िमित २०७२।१।२८ मा िनण�य गरकेो 
र सोबमोिजम पदपूित� सिमितले िमित २०७२।१।२८ 
मा नै बढुवा�ारा पदपूित�  गन� िव�ापन �काशन 
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गरकेो र उ� प�रवित�त तह ९ को पदमा महा�साद 
लािमछानेलाई बढुवा िसफा�रस गन�गरी पदपूित� 
सिमितबाट िमित २०७२।२।२७ मा िनण�य भएको 
देिख�छ । �रट िनवेदकले म�ुय�पमा उपयु��बमोिजम 
�विन उपसमूहको �र� तह ८ को पदलाई सोही सेवा, 
समूहको तह ९ मा िमलान गनु�पन�मा सो नगरी समाचार 
समूहको तह ९ मा पद िमलान गरकेो काय� उ� 
िविनयमिवपरीत रहेको भनी चनुौती िदएको दिेख�छ ।

४. नेपाल टेिलिभजन स�ंथान कम�चारी 
सेवा सत� (छैट� संशोधन) िविनयमावली, २०६६ को 
िविनयम ९ को उप-िविनयम (१) मा “काया�लयको 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� दरब�दी, संगठन 
संरचना सूचना तथा स�चार म��ालयको �वीकृित 
िलई सिमितले िनधा�रण ग�रिदएबमोिजम ह�नेछ” भ�ने 
र उप-िविनयम (२) मा “कुनै पिन �र� पद पूित�  गन� 
बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेदवार कोही नभएमा सोही 
सेवा वा समूह वा उपसमूह वा अ�य सेवा वा समूह वा 
उपसमूहअ�तग�त समान वा �र� पद भ�दा एक तह 
तल वा मािथको तहमा पद िमलान वा पद प�रवत�न 
पदपूित�  सिमितको िसफा�रसमा सिमितले गन�छ” 
भ�ने तथा सोको �ितब�धा�मक वा�यांशमा“यस उप-
िविनयमबमोिजम एक तह मािथको तहमा पद िमलान 
वा पद प�रवत�न गदा� सूचना तथा स�चार म��ालयको 
पूव� �वीकृित िलनुपन�छ” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । उ� �यव�थाबमोिजम नेपाल टेिलिभजनमा 
�र� रहेको कुनै पदमा बढुवा गन� स�भा�य उ�मेदवार 
नभएमा स�चालक सिमितले पदपूित� सिमितको 
िसफा�रसमा �य�तो �र� पदलाई सोही वा अ�य 
सेवा समूह वा उपसमूहको समान वा एक तह तल वा 
मािथको तहमा पद िमलान वा पद प�रवत�न गन� स�ने 
कुरामा िववाद देिखएन । तर �य�तो �र� पदलाई एक 
तह मािथको तहमा पद िमलान गदा�  अिनवाय��पमा 
म��ालयको पूव� �वीकृित िलनपुन� देिखयो ।

५. उि�लिखत िविनयमावलीको िविनयम 

३ मा िविनयमावलीको �या�या गन� अिधकार नेपाल 
टेिलिभजनको स�चालक सिमितलाई भएको तथा 
िविनयमावली र सोअ�तग�त जारी ग�रएका आदेशह� 
स�ब�धमा स�चालक सिमितले गरकेो �या�या अि�तम 
ह�ने �यव�था रहेको देिख�छ । नेपाल टेिलिभजन 
एक �वाय� सं�था रहेको र उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबमोिजम नेपाल टेिलिभजनको स�चालक 
सिमित सं�थानको आव�यकता र औिच�यताका 
आधारमा स�ंथानको अिधकतम िहत �व��न ह�ने 
गरी सं�थानको कम�चारी दरब�दी िनधा�रण तथा 
पद िमलानलगायतका काय�ह� गन� स�म रहेको 
देिख�छ । �रट िनवेदकले िववािदत पदलाई आफू 
काय�रत रहेकै सेवा समूहको पदमा िमलान गनु�पन� र सो 
पदमा आ�नो बढुवा ह�नेमा सोिवपरीत अक�  समूहको 
पदमा िमलान ग�रएको काय�बाट आ�नो कानूनी तथा 
सवंैधािनक अिधकारमा आघात प�ुन गएको भनी 
िजिकर िलए पिन उ� �र� पदलाई िनवेदक काय�रत 
रहेकै समूहको पदमा िमलान गनु�पन� बा�या�मक कानूनी 
�यव�थाको अभाव रहेको देिख�छ । यसरी कानूनले 
�प�तः उ� �र� पदलाई िनवेदक काय�रत रहेकै सेवा, 
समूहको पदमा िमलान गनु�पन� भनी �यव�था नगरकेो 
अव�थामा िनजले सो कुरालाई हककै �पमा दाबी गन� 
स�ने देिखदँैन ।

६. व�ततुः कुनै �यि�को संिवधान तथा 
कानून �द� हकको कही ँकतैबाट अित�मण भएको 
र सोउपर उपचारको �यव�था नभएको वा उपचारको 
�यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया�� वा 
�भाविहन भएको अव�थामा मा� यस अदालतको 
�रट �े�ािधकार आकिष�त ह�ने ह��छ । यस अथ�मा यस 
अदालतको �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�न पिहलो 
सत�को �पमा कानून�ारा िसिज�त भएको �य�तो 
हक, अिधकार कानूनको अि�तयारी �योग गन� कोही 
कसैबाट अित�िमत भएको कुरा �थम�ि� (Prima 
facie) मा नै �थािपत ह�नपुद�छ । कानून�ारा हक नै 
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िसज�ना नभएको अव�थामा आ�मगत �पमा हकको 
हनन् भएको भनी यस अदालतको �रट �े�मा �वेश गन� 
र उपचार �ा� ह�न स�दैन । यस प�र�े�मा िववािदत 
पद यी �रट िनवेदक काय�रत रहेकै सेवा, समूहमा िमलान 
गनु�पन� भ�ने �प� र बा�या�मक कानूनी �यव�थाको 
अभावमा सो िवषयमा िनजलाई दाबी गन� कानूनी हकै 
नरहने तथा �चिलत कानूनी �यव�थाको अधीनमा रही 
सं�थानको आव�यकताका आधारमा कम�चारीह�को 
पद िमलानलगायतका िवषयमा िनण�य गन� स�म रहेको 
�वाय� सं�था नेपाल टेिलिभजन र सोको पदपूित� 
सिमितले सो स�ब�धमा गरकेो काम कारवाहीमा 
�प��पमा कुनै �िुटसमेत नदेिखएको अव�थामा यस 
अदालतले �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�ने ह�दँैन ।

७. यसका अित�र� यस अदालतबाट िमित 
२०७२।३।६ मा िववािदत पदपूित�  �ि�या जहा ँ जे 
अव�थामा छ यथाि�थितमा रो�न ु भनी अ�त�रम 
आदेश जारी ह�नभु�दा अगावै उ� प�रवित�त समाचार 
समूहको तह ९ को पदमा महा�साद लािमछानेलाई 
बढुवा िसफा�रस गन� गरी पदपूित� सिमितबाट िमित 
२०७२।२।२७ मा िनण�य भइसकेको कुरा नेपाल 
टेिलिभजनको िलिखत जवाफ तथा िलिखत जवाफ 
साथ पेस गरकेो िमिसल संल�न उ� िनण�यको 
�ितिलिपबाट दिेखएको छ । यी �रट िनवेदकले 
पदपूित�  सिमितले गरकेो उ� बढुवा िसफा�रस िनण�य 
बदर गराउने तफ�  कुनै कारवाही चलाएको भ�ने पिन 
देिखएको छैन । यसरी िनवेदकले िजिकर िलएको �विन 
उपसमूहको तह ८ को पद समाचार समूहको  तह ९ को 
�मखु समाचार स�पादक पदमा िमलान भई सो पदमा 
महा�साद लािमछानेलाई बढुवा गन� िसफा�रस गन� गरी 
पदपूित�  सिमितबाट भएको िनण�य बदर नभई यथावत 
रहेको अव�थामा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न स�ने अव�था देिखन आएन ।

८. अतः मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
नेपाल टेिलिभजन स�ंथानले स�ंथानको कम�चारी 

सेवा सत� िविनयमावलीको अधीनमा रही सं�थानको 
आव�यकताका आधारमा उ� स�ंथानमा �र� रहेको 
�विन उपसमूहको ८ तहको पदलाई समाचार समूहको 
९ तहमा िमलान गरी सो पदमा पदपूित� सिमितले 
बढुवा गन� िसफा�रससमेत ग�रसकेको देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न स�ने दिेखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहरकेाले यस अदालतबाट िमित २०७२।३।६ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदेश �वतः िनि��य ह��छ । 
यो आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लय 
तथा िवप�ी नेपाल टेिलिभजनलाई िदई ��ततु �रट 
िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार 
िमिसल बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृतः स�तोष�साद पराजलुी
इित संवत्  २०७३ साल असार ५ गते रोज १ शभुम् । 

& 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, चैत

2314

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७३।०४।१७

०६८-WO-०१०५

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : का�क� िज�ला पोखरा उ.म.ना.पा वडा 
नं.२ घर भई हाल काठमाड� िज�ला,काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३२ घ�ेकुलो ब�ने 
रमेश पराजलुीसमेत

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

िसहंदरबारसमेत
 

 § िनवेदकले िड.एन.ए. डाटा ब�क (DNA 
Data Bank) �थापना गनु�पन� जुन 
िवषय उठाएका छन ् सो कुरा सा�दिभ�क 
नै देिख�छ । २०५२ सालदेिख २०६३ 
सालको अविधिभ� नेपालले जुन सश� 
���को ि�थित �यहोनु� पर् यो र सो अविधमा 
१७,००० भ�दा बढी �यि�को म�ृयु र 
१३,०० भ�दा बढी �यि�ह� बेप�ा पा�रए 
�यो भयावहपूण� त छँदैछ सो �यायको 
िवषय पिन हो । ���को अव�थामा के 
भयो, कसको ह�या भयो र कसलाई बेप�ा 
पा�रयो सो बारमेा थाहा पाउने ह�या वा 
बेप�ा पा�रएका �यि�ह�का प�रवार तथा 
आि�तह�को हक हो । अक�तफ�  �यि�को 
जीवन, वैयि�क �वत��ता तथा जीवनको 

सुर�ा गनु� रा�यको �ाथिमक कत��य हो । 
यसैमा िविधको शासन आधा�रत ह��छ । 
जनताको जीवन र �वत��ताको र�ा गन� 
नस�ने रा�य सयं��ले जनिव�ास आज�न 
गन� नस�ने । 

(�करण नं. २)
 § िनवेदन दता� ह�दँाको अव�थामा अ�त�रम 

सिंवधान बहाल रहकेो स�दभ�मा िनवेदनमा 
िड.एन.ए. डाटा ब�क नह�दँा अ�त�रम 
सिंवधानको धारा १२(२), धारा १३(१), 
धारा १७(३), धारा २२(१), धारा २४(९) 
�ारा ��याभूत हकह� उ�लङ्घन ह�न 
गएको भ�न े िजिकर िलएको पाइयो । यी 
धाराह�मा �यि�को वैयि�क �वत��ता, 
कानूनको समान सरं�ण, स�ंकृित, 
सां�कृितक स�यता र स�पदाको सरं�ण र 
स�ब��न गन� हक, बालबािलकाको पिहचान 
एव ं �व�छ सनुुवाइको हक ��याभूत 
ग�रएका छन,् जुन वत�मान सिंवधानमा 
समते ��याभूत रहकेा छन् । �यि� 
बेप�ा ह�दँा उसको वैयि�क �वत��ता 
र समान सरं�ण एव ं सुर�ा अपह�रत 
ह��छ । �यि� मरकेो अव�थामा आ�नो 
रीत पर�पराअनुसार दाहस�ंकार गन� 
पाउन े हक उ�लङ्घन ह��छ । छोराछोरी 
बालबािलकाको पिहचानको हकमा असर 
गछ� र सबैभ�दा मह�वपूण� कुरा पीिडतको 
�व�छ सुनुवाइको हकमा �ितकूल असर 
पन� जान े। 

(�करण नं. ३)
 § िनवेदकले जुन DNA Data Bank को 

�थापना गरी बेप�ा भएका �यि�ह�को 
प�रवारको DNA त�याङ्क रा�न सकेमा 
बेप�ा छानिबन आयोगबाट ह�ने छानिबनको 

�नण�य नं. ९७३२
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�ममा र त�प�ात्  ग�रने उ�खन�बाट ह�या 
ग�रएका �यि�ह�को अवशेष फेला परमेा 
कसको रहछे भनी पिहचान गन� सिकने भ�न े
कुरा उठाएको देिखँदा �यसलाई अ�यथा 
भ�नु पन� अव�था छैन । यो रा�यले वहन 
गनु�पन� दािय�य हो । सही त�यपरक एव ं
वै�ािनक अनसु�धानमाफ� त दोषीले सजाय 
पाउने �यव�था गरी �यायको ��याभूित 
गन� नसकेस�म िविधको शासन एवं रा�य 
सयं��मा नाग�रकह�को िव�ास रहन 
स�ने अव�था नब�ने ।

 § हाल मानव अिधकार आयोग वा अ�य 
िनकायबाट ग�रएका उ�खन�बाट 
िन�केका �माणह�को सकंलन, सरं�ण 
र �माणीकरणमा पिन सम�या परकेो 
अव�थालाई म�येनजर गदा� DNA Data 
Bank को �थापना र UN Exhumation 
Protocol अनसुार उ�खनन ् ह�न 
सकेमा स�यको खोज र �यायको कुरा 
�यवि�थत�पमा अिघ बढन स�ने । 

(�करण नं. ६)

�रट िनवेदकको तफ� बाट :
िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 

संजीवराज र�ेमी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर भई पेस ह�न आएको 
�रट िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस�कार रहेको 
छ ।

नेपालमा सश� ���को समयमा 
(२०५२।११।१ देिख २०६३।७।५ स�मको अविध) 
रा�यका सरु�ाकम� (नेपाल �हरी, सश� �हरी 
बल, शाही नेपाली सेना) तथा नेपाल क�यिुन� पाट� 
(माओवादी) �ारा बेप�ा पा�रएका १३७८ �यि� 
(ICRC को २६ April, २०११ को �ितवेदनबाट) 
जो आजस�म जीिवत छन् वा मतृ छन् रा�यले सोको 
जानकारी पीिडत प�रवारलाई िदएको छैन । सूचनाको 
अभावमा पीिडत प�रवारका सद�यह�ले चरम मानिसक 
यातना / िपडा भोिगरहेका छन् । बेप�ा नाग�रकको 
हाडमा� फेला पान� स�भव भएमा सोही हाडबाट DNA 
�िविध अपनाई उ� बेप�ा रहेको �यि� नै मरकेो भ�ने 
आिधका�रक पिु� गरी स�बि�धत प�रवारलाई िज�मा 
लगाउन सिक�छ। तर नेपालमा हालस�म DNA 
Data Bank �थापना गन� कानून नभएको अव�थामा 
�यि� पिहचान गरी बेप�ाह�को अनसु�धान गन� 
काय� अधरुोरहेको छ । स�मािनत सव��च अदालतले 
DNA Act को आव�यताको महससु गरी देवी ग�ुङ 
िव�� नीता ग�ुङको नाताकायम म�ुामा DNA Act 
का स�दभ�मा DNA Identification & Evidence 
Act अथा�त्  फौजदारी अपराधमा Paternity Test मा 
DNA को �योगस�ब�धी कानून बनाउन ुभनी कानून 
तथा �याय म��ालयको नाउमँा आदेश भइसकेको 
भएतापिन उ� आदेश कानून काया��वयनको सामा�य 
िस�ा�तमा आधा�रत भएको ह�दँा अब ब�ने ऐनले 
���कालको िवशेष प�रि�थितलाई मा� समेट्न स�ने 
गरी िवशेष आव�यकताको िस�ा�तमा आधा�रत DNA 
Guidelines को �थापना गन� सजग गराउन ुयस �रट 
िनवेदन दायर गनु�को मनसाय हो । 

राि��य मानव अिधकार आयोगको 
त�याङ्कअनसुार ८ सय ३५ जना नाग�रकह�को 
ि�थित अिहले पिन साव�जिनक ह�न सकेको छैन । 
जानकारी िवहीन अव�थामा रहेकाह�का आफ�तह� 
र प�रवारजन अझस�म पिन ितनीह�को अव�था 
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साव�जिनक ह�ने अपे�ामा �ित�ारत् छन् । बलपूव�क 
बेप�ा पा�रएकाह�म�ये ७१ �ितशत �यि� १८ 
देिख ३५ वष� उमेरका छन् । बेप�ा पान� स�ु भएको 
१५ वष� िबितस�दासमेत रा�यपीिडत नाग�रकको 
बा�ँन पाउने अिधकारको संर�ण गन� दािय�वबाट 
पछािड हिटरहेकोले पीिडत प�रवारका सद�यह�मा 
दीघ�कालीन मानिसक तथा शारी�रक आघातका ल�ण 
भेिटएको छ । 

िड.एन.ए. डाटा ब�क य�तो ब�क हो जसमा 
िड.एन.ए. परी�णबाट �ा� डाटालाई सरुि�त रा�ने 
काम ग�र�छ । यो जनु �योजनको लािग �थापना 
भएको हो सोबाहेक अ�य काममा यसमा रहेको 
डाटाको �योग गन� पाइदँैन । िनि�त िनयमअ�तग�त 
यो ब�क स�चालन ह�ने भएकोले एक पटक यसमा 
डाटा रािखसकेपिछ िड.एन.ए. दाता नभए पिन यसमा 
रहेको िनजको डाटालाई फेला परकेा मानव अवशेषसगँ 
तलुना गररे मतृकको पिहचान गन� सिक�छ । यो ब�कको 
�थापना भएपिछ सव��थम बेप�ा भएका नाग�रकका 
पीिडत प�रवारम�ये �योगशालाले सबैभ�दा उपय�ु 
ठहर ्याएका नातेदारह�बाट रगत वा र ्यालको नमनुा 
सङ्कलन गरी ती नमनुाह�बाट िड.एन.ए. परी�ण गन� 
काम �योगशालाले गद�छ । �यसबाट �ा� डाटालाई 
िड.एन.ए. डाटा ब�कमा केही िनि�त �ि�या पूरा गरी 
रािख�छ । �यसपिछ कुनै पिन समयमा �ा� ह�न आउने 
मानव अवशेषको िड.एन.ए. परी�ण गरी �यसबाट �ा� 
डाटालाई िड.एन.ए. डाटा ब�कमा रहेको परुानो डाटासगँ 
िमलान ग�र�छ । जनु प�रवारसगँ उ� डाटा िम�छ 
सोही प�रवारको उ� मतृक �यि� रहेको प�ा ला�दछ। 
यसबाट �ा� ह�ने नितजा मतृकको पिहचानकोलािग 
कानूनी आधार ब�न स�ने भएकोले य�तो डाटा 
ब�कको �थापना गरी �यसले कानूनी मा�यता पाउने 
आधारको पिन �यव�था ह�न ुज�री छ । भिव�यमा कुनै 
वेबा�रसे लास फेला परकेो ख�डमा �यो लास फलाना 
प�रवारको हो भनी भ�न स�ने आधार DNA Data 

bank को �थापना भई नमनुा सरुि�त राखेमा मा� 
स�भव देिख�छ । भौितक �माणह� कुिहएर, जलेर 
न� भइसकेका ह�दँा अब हड्डीमा� �ा� गन� सिकने 
अव�था रहेको छ । �ा� हड्डीबाट मतृकको DNA 
िनकाली सो DNA को सगँ िम�दछ �यसको िमलान 
(Matching) Forensic Laboratory ले DNA 
Databank मा सङ्कलन गरी रािखएका िविभ�न 
DNA सगँ Compare गरी हेनु�बाहेक रा�यसगँ अ�य 
िवक�प छैन । DNA �माणलगायत अ�य वै�ािनक 
�माणह� (Forensic Evidence) को सहयोगिबना 
�यि�को शंकारिहत तवरले पिहचान गन� �ाय: 
अस�भव भएको छ ।

बेप�ा �यि�का प�रवारह�लाई आफ�तको 
अव�था स�ब�धमा स�य थाहा पाउने, �ितकार गन�, 
�याय र प�रपूरण गन� अिधकार ह��छ । DNA Databank 
को �थापना गनु�  भनेको बेप�ा भएका �यि�ह�को 
पिहचान गरी ितनका प�रवारलाई आ�मस�तिु� गराउन ु
हो । बेप�ा भएका �यि�ह�लाई ितनको प�रवारसगँ 
पनुिम�लन गराउने अिभयानमा रा�यले सबैपहल गनु�पन� 
अ�तरराि��य कानूनी दािय�व रा�दछ । य�ुका दवुै 
प�ह� बेप�ाका कारण मन�ह��ित उ�रदायी ह�नपुन� 
तथा अ�य अ�ातह�को हकमा खोजी गन� िज�मेवार 
ह�नपुन� ह��छ । अ�त�रम सिंवधानको धारा १३(१) 
कानूनको समान संर�णबाट कसैलाई पिन वि�चत 
ग�रने छैन भ�ने �यव�था भएकोमा िवगतमा कानूनको 
सरं�णको अभावमा �यि�ह� बेप�ा पा�रनाले 
गैरकानूनी�पमा वैयि�क �वत��मा अपहरण ह�न 
गएको र िनजह�को अिहलेस�म पिन खोजी काय�मा 
िनि��यता देिखएको छ । बेप�ाह�को कानूनी हैिसयत 
िनधा�रणस�ब�धी ऐनको अभाव एव ंकानूनी �र�ताका 
साथै िड.एन.ए. डाटा ब�कस�ब�धी कानूनको अभावका 
कारण पीिडतह� कानूनको समान संर�णबाट वि�चत 
भएकोअव�था छ । धारा १७(३) मा नेपालमा बसोबास 
गन� ��येक समदुायलाई आ�नो सं�कृित, सां�कृितक 
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स�यता र स�पदाको संर�ण र स�ब��न गन� हक 
ह�नेछ । धारा २२(१) ले ��येक बालबािलकालाई 
आफनो पिहचान तथा नामको हक ह�नेछ । धारा 
२४(९) ले कुनै पिन �यि�लाई स�म अदालत वा 
�याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको हक ह�नेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ ।

स�मािनत सव��च अदालतबाट बेप�ा 
भएका �यि�ह�को यथाथ� ि�थित पिहचान गरी 
अव�था साव�जिनक गन�, दोषी देिखएका िज�मेवार 
अिधकारीलाई कानूनी कारवाही गन� र पीिडत प�लाई 
उिचत राहतको �यव�था गन� दािय�वबाट रा�य पि�छन 
स�ने अव�था नदिेखने भनी रिव���साद ढकाल 
िव�� नेपाल सरकार भएको म�ुामा निजर �ितपादन 
गरकेो अव�था छ ।

जेनेभा महासि�धको धारा १६ तथा 
अित�र� �ोटोकलको धारा ३३(४) अनसुार ���का 
समयमा बेप�ा भएका �यि�ह�को म�ृय ु भएमा 
���रत प�ह�ले लासको पिहचानका लािग आव�यक 
सचुनाह� संकलनमा सहयोग गनु�पन� ऐ.ऐ. को धारा 
३४(१),(२),(३), (४) अनसुार मतृ लासको फेला 
परकेा हाडखोरह�लाई स–स�मान अ�तेि� गरी 
दाहसं�कार गनु�पद�छ भ�ने उ�लेख छ । नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तराि��य �ित�ाप� 
(ICCPR, १९६६) को धारा ४(२),६(१), १६, 
९(१), ९(५), १० २३(१) मा भएका �य�थालाई 
स�मेटन DNA Databank को सहयोग िबना यो चरण 
अथ�िहन ह�ने ह�दँा स�य त�य प�ा लगाउने अिभयान 
िवफल ह�न प�ुदछ । यस कारण पिन अनिुचत िवल�ब 
नगरी DNA Databank को �थापना ग�रन ुपद�छ ।

यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय 
अपमानजनक �यवहार वा द�ड िव��को 
अ�तराि��य महासि�ध, १९८४ (CAT, १९८४) को 
��तावनाअनसुार पीिडत प�रवारका सद�यह�को 
अिधकारको स�मान गररे मा� समाजमा �याय तथा 

शाि�त स�भव ह�ने �यसैगरी धारा १३ यातनाको 
उजरुी गन� पाउने अिधकार धारा १४(१) मा यातनाको 
काय�को फल�व�प पीिडत �यि�को म�ृय ु भएमा 
िनजका आि�तह�लाई �ितपूित�  पाउने अिधकार ह�ने 
�यव�था रहेको छ । �यसैगरी बालअिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य महासि�ध, १९८९ को धारा ८(२) ले 
बेप�ा पा�रएका बालबािलकाह�को पिहचान गन� 
रा�यले पहल गनु�पन� र उ� पहलका �ममा िविध 
िव�ान (Forensic Science) मा आधा�रत genetic 
tracing ज�तो DNA Databank सगँ स�बि�धत 
�िविधको अवल�बन गरमेा उपलि�ध हािसल ह�ने 
देिख�छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल क��यिुन� पाट� 
(माओवादी) बीच ह�ता�र भएको िव�ततृ शाि�त 
स�झौता २०६३ (मंिसर ५ गते) को दफा ५.२.३ 
ले दवैु प��ारा बेप�ा पा�रएका �यि�ह�को तथा 
य�ुको समयमा मा�रएकाह�को वा�तिवक नाम, थर 
र घरको ठेगाना स�झौता भएको िमितले ६० िदनिभ� 
सूचनाह� साव�जिनक गरी प�रवारजनलाई समेत 
जानकारी उपल�ध गराउन म�जरु गद�छन भिनए तापिन 
हालस�म पिन १३७८ �यि�ह� कसको छोरा, छोरी, 
�ीमान् म�रस�यो वा जीिवतै छन् मरकेा भए लास 
काहा ँकसरी कुन अव�थामा छन् यी ��ह� अझैस�म 
अन�ु�रत रहेका छन् । फेला परकेा थु�ै हाडह� समेत 
िड.एन.ए. परी�णलाई िनयमन गन� कानूनको अभावमा 
हालस�म पिन वष�दिेख ि�.िव. िश�ण अ�पताल, 
महाराजग�जको फरिे�सक मेिडिसन िवभागमा अलप� 
अव�थामा रहेका छन् ।

िड.एन.ए डाटा ब�क परी�ण सिुवधाको 
कानूनी अभावमा भेिटएका लासको पिन पिहचान ह�न 
सिकरहेको छैन । �ारि�भक जानकारीका आधारमा 
यमनिसहं बमको कंकाल भनेर १८ पसु २०६४ मा 
कैलालीमा ग�रएको उ�खन�को तीन वष� िबितस�दा 
पिन िड.एन.ए. परी�णको अभावमा कंकालको 
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पिहचान ह�नसकेको छैन । बमको भिनएको कंकाल 
अिहले पिन धनगढीि�थत सेती अ�चल अ�पतालमा 
रािखएको छ । १७ फा�गणु २०६३ मा धािदङको 
छ�े दउेरालीमा उ�खनन् ग�रएका दईु कंकालको पिन 
अिहलेस�म पिहचान ख�ुन सकेको छैन । आयोगलाई 
थाहा निदई �हरीले यी दईु कंकालको उ�खनन् गरकेो 
िथयो । सेना�ारा मा�रएक� धािदङ जीवनपूरक� सरला 
सापकोटाको कंकाल पिन अिहलेस�म ि�.िव. िश�ण 
अ�पतालको फरिे�सक मेिडिसनमा रािखएको छ । 
उ�खनन् ग�रएका ती कंकालह�को िड.एन.ए. परी�ण 
अिहले सबैभ�दा ठूलो सम�या छ । �थान अभावको 
सम�या झेलीरहेको फरनेिसक िवभागमा वष�देिख 
रहेका कंकालह� किहलेस�म रहने ह�न भ�नेसमेत 
कसैलाई थाहा छैन । DNA Databank त�काल 
गठन गना�ले बेप�ा �यि�ह�को पिहचान गन�का लािग 
भिव�यमा आव�यक पन� अप�रहाय� �माणह� समयको 
अ�तरालसगैँ न� ह�नबाट जोगाउन सिक�छ । 

हालस�मको अनभुवको आधारमा शव 
उ�खनन् बाट �ा� हाडखोर, मानव अवशेषको 
पिहचानको लािग िड.एन.ए. परी�ण सबैभ�दा 
िव�सनीय वै�ािनक आधार ब�न गएको छ । समयको 
अ�तरालसगैँ शरीरको �व�प तथा कपडाह�बाट 
शंकारिहत तवरले मतृकको पिहचान गन� नसिकने ह�दँा 
लास वा फेला परकेा हाडखोर कै आधारमा पिहचान 
गनु�पन� एक मा� िवक�प रहेको छ । मतृ वा जीिवतको 
आिधका�रक सूचना िदन नसकु�जेलस�मका 
लािग रा�यले बेप�ा पा�रएकाह�को साथै ितनका 
प�रवारका जीिवत सद�यह�को भौितक, आिथ�क, 
मनोवै�ािनक, कानूनीलगायत िविभ�न हैिसयतको 
अ�यौलतालाई अ��य गन�का लािग िवषेश कानूनको 
�पमा बेप�ा �यि�ह�को हैिसयत िनधा�रण गन� ऐन 
तजु�मा गनु�पद�छ । अ�तराि��य कानूनह� र नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र 
(२) अ�तग�त बेप�ा भएका �यि�ह�को यथाथ� एव ं

वै�ािनक पिहचान (Forensic Identification) गन� 
तथा ित� गितमा न� ह�दैँ गइरहेको �माणलाई त�काल 
सरं�ण गरी पीिडत, पीिडतका प�रवार तथा समाजलाई 
पूण��पमा �याय िदलाउने उ�े�यले िन�नानसुारको 
आदशेह� जारी ग�रपाऊँ । 

स�मािनत सव��च अदालतले देवी ग�ुङ 
िवनीता ग�ुङ, फैसला िमित २०६७ साल जे� ११ को 
नाताकायम म�ुामा “उपयु�� कुराह� र अ�य आव�यक 
कुराह� समेत समावेश गरी DNA Identification & 
Evidence Act अथा�त्  DNA/DNA को �मािणक 
मा�यता, फौजदारी अपराधमा DNA को �योग 
तथा Paternity Test मा DNA को �योगस�ब�धी 
कानून बनाउन ु भनी नेपाल सरकार, कानून तथा 
�याय म��ालय नाउमँा आदेश जारी ह��छ भनी गरकेो 
आदशे काया��वयनको वत�मान �गती बिुझपाऊँ । ससंद 
(संिवधानसभा) ले ऐन नबनाएस�म पीिडत प�रवारको 
सबैभ�दा निजकको जैिवक आफ�तको िड.एन.ए. 
त�यांक संकलन गरी न� ह�दँ ै गइरहेको �माणलाई 
त�काल संर�ण गरी सरुि�त रािख रा�नका लािग 
वैधािनकता एवं कानूनी आधारको लािग स�मािनत 
सव��च अदालतबाट सश� ���का �ममा बेप�ा 
पा�रएकाह�को पिहचानको लािग DNA Data Bank 
को �थापना स�चालनस�ब�धी िनद�िशका जारी 
ग�रपाऊँ । बेप�ा �यि�ह�को कानूनी, सामािजक, 
आिथ�कलगायतका अिधकारह�को सिुनि�तताको 
लािग “बेप�ाह�को हैिसयत िनधा�रण (गन� बनेको) 
ऐन बनाउन ु भनी नेपाल सरकार कानून तथा �याय 
म��ालयको नाउमँा आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

िड.एन.ए. डाटा ब�कको �थापना प�ात्  
लासह�लाई शंका�पद �थानबाट उ�खनन् गरी 
िड.एन.ए. तलुनाको �ि�या बढाउने अिभ�ायले हाल 
मलुकुमा उ�खनन् स�ब�धी छु�ै कानून नभएको ह�दँा 
हालका लािग UN Exhumation protocol लाई 
मापद�ड मानी सोही आधारमा उ�खनन् काय� ित� 
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गितमा स�चालन गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी नेपाल 
सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी गरी पाउँ 
भ�नेसमेत �यहोराको अिधव�ा रमेश पराजलुीसमेतको 
तफ� बाट पेस भएको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? 
यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई आफंँै वा आ�नो 
�ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु भनी �रट िनवेदनको १ 
�ित न�कल साथै राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई 
िदनू । िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश ।

बेप�ा भएका �यि�ह�को यथाथ� वै�ािनक 
पिहचान गन� तथा ित� गितमा न� ह�दैँ गइरहेको �माणलाई 
त�काल संर�ण गरी पीिडत, पीिडतका शोकाकुल 
प�रवार तथा समाजलाई पूण��पमा �याय िदलाउने 
आधार बनाउने उ�े�यले DNA Identification and 
Evidence Act अथा�त्   DNA / DNA को �मािणत 
मा�यता, फौजदारी अपराधमा DNA को �योग तथा 
Paternity Test मा DNA को �योगस�ब�धी कानून 
बनाउन ु भनी नेपाल सरकार, कानून तथा �याय 
म��ालयका नाउमँा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
भएको आदशे काया��वयनको वत�मान �गित िववरण 
स�ब�धमा हालसालै नेपाल सरकारले �यव�थािपका 
संसद ्मा ��ततु गरकेो देवानी सिंहता, २०६७ को 
दफा ४० को उपदफा (४) मा िबना सूचना बेप�ा 
भएको �यि�को स�ब�धमा �याियक घोषणा गरी पाउन 
सरोकारवालाले अदालतमा िनवेदन िदन स�ने र सो 
िवषयमा अदालतले आव�यक सबदु �माण बझुी सो 
�यि�को स�ब�धमा म�ृयकुो �याियक घोषणा गन� 
स�ने �यव�था गरकेो छ । �य�तै फौजदारी म�ुाको 
काय�िविधस�ब�धी कानूनलाई संशोधन र एक�करण 
गन� बनेको िवधेयक, (अपराध संिहता, २०६७) को 
दफा २१ को उपदफा (१) मा कुनै कसरुको �कृितबाट 

स�बि�धत �यि�को रगत, वीय�, र� वा शरीरको अ�य 
कुनै अङ्ग, हात हितयार वा िचज व�त ुवा िड.एन.ए. 
वा अ�य कुनै कुरा परी�ण गदा� कसरुदार प�ा लगाउन 
कसरुस�ब�धी �माण उपल�ध ह�न स�दछ भ�ने 
लागेमा अनसु�धान अिधकारीले सरकारी िचिक�सक 
वा मा�यता�ा� �योगशालामा �य�तो रगत, वीय�, र� 
वा शरीरको कुनै अङ्ग हात हितयार वा िचजव�त ु
वा िड.एन.ए. वा अ�य कुनै भौितक �माण परी�ण 
गराउन स�ने गरी ��ताव गरकेो ह�दँा सो िवधेयकह� 
�यव�थािपका संसदबाट पा�रत भएपिछ बेप�ा भएका 
�यि�को म�ृयकुो स�ब�धमा चाडैँ �याियक घोषणा र 
िड.एन.ए. वा अ�य कुनै कुरा परी�ण ह�नस�ने ह�दँा 
सो िवषयमा िवप�ीले माग गर ेझ� छु�ै कानूनी �यव�था 
गनु�पन� नदिेखएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन िनरथ�क 
रहेको छ ।

�यसैगरी �यव�थािपका संसद ्ले ऐन 
नबनाएस�म पीिडत प�रवारको सबैभ�दा निजकको 
जैिवक आफ�तको िड.एन.ए. त�याङ्क सङ्कलन 
गरी न� ह�दैँ गइरहेको �माणलाई त�काल सरं�ण गरी 
सरुि�त राखी वैधािनकता एव ंकानूनी आधारको िनि�त 
स�मािनत सव��च अदालतबाट “सश� ���का �ममा 
बेप�ा पा�रएकाह�को पिहचान लािग िड.एन.ए. डाटा 
ब�कको �थापना तथा स�चालनस�ब�धी िनद�िशका” 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने मागदाबीको स�ब�धमा राि��य 
िविधिव�ान �योगशालाबाट २०६२ मङ्िसरदेिख 
ताजा रगतमा Autosomal STR DNA परी�णको 
काय�, २०६४ माघदेिख एउटै िपतवृंशिभ� परकेा 
सद�य (दाजभुाइ, काका, भितजा आिदबीच तलुना 
गन� सिकने प�ुष वग�मा पाइने Y-STR DNA परी�ण 
काय� ग�ररहेको, चाल ु आिथ�क वष�दिेख हाडखोरबाट 
िड.एन.ए. परी�ण गन� िविध (जसबाट हाडखोर ज�ता 
मानव अवशेषको DNA  परी�ण गरी मतृकको पिहचान 
गन� सिकने) र माइटोकि��यल DNA परी�ण गन� िविध 
(जसबाट एउटै मातवृंशअ�तग�त पन� सद�यह�को 
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तलुना गरी ितनीह� बीचको जैिवक स�ब�ध �मािणत 
गन� म�त प�ुने) समेत �ार�भ गन� गइरहेको र यी 
�िविधबाट के��ीय िड.एन.ए. �ा� गन� सम�या पन� 
हाडखोर ज�ता मानव अवशेषको पिहचानमा यस 
�िविधले थप सहयोग परु ्याउने ह�दँा �रटमा िलइएका 
दाबीअनसुार िनद�िशका जारी गनु�  आव�यक छैन ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा ३३ को ख�ड (थ) र (ध) ले िनद�श गरबेमोिजम 
सश� ���का �ममा बेप�ा पा�रएका �यि�ह�को 
स�ब�धमा गिठत छानिबन आयोगको �ितवेदनका 
आधारमा �य�ता �यि�ह�का पीिडत प�रवारह�लाई 
राहत उपल�ध गराउने र मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घन गन� तथा मानवता िव��को अपराधमा 
संल�न �यि�ह�को बारमेा स�य अ�वेषण गन� 
तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन� 
उ�च�तरीय आयोगह� गठन गन� उ�े�यले नेपाल 
सरकारले �यि� बेप�ा पान� (कसरु र सजाय) 
स�ब�धी िवधेयक र स�य िन�पण तथा मेिलमलाप 
आयोगस�ब�धी िवधेयक तयार गरी �यव�थािपका 
संसदमा पेस ग�रसकेको छ । सो िवधेयक पा�रत भएपिछ 
आयोग गठन ह�ने र गिठत आयोगको िसफा�रसह� 
नेपाल सरकारबाट काया��वयन ह�ने नै छ । सश� 
���का �ममा मा�रएका, बेप�ा भएका, स�पित �ित 
र अपहरण भएका, घाइते, अपाङ्ग, टुह�रालगायतका 
��� �भािवत �यि� तथा प�रवारको लगत स�बि�धत 
म��ालयले सङ्कलन गरी अ�त�रम राहत उपल�ध 
गराउने तथा आिथ�क सहायता �दान गन� काय� ह�दँ ै
आएकाले �य�तो लगत नराखेको एवं ती �यि� र 
प�रवारका लािग सरकारले केही नगरकेो भ�ने िनवेदन 
दाबीस�य नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम बेप�ाह�को 
हैिसयत िनधा�रण गन� स�ब�धमा पथृक कानून िनमा�ण 
गनु�पन� आव�यकता नरहेको ह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदनमा ग�रएको मागदाबी औिच�यहीन छ । DNA 
स�ब�धी िवषय िवश�ु �ािविधक भएको र यसको 

लािग आव�यक �ोत, साधान, �िविध, स�भा�यता एवं 
िव�मान नेपाली कानून �णालीलगायतमा यसबाट पन� 
जाने असर र �भावसमेतका िवषयमा गहन अ�ययन, 
अनसु�धान ह�नपुन� ह�दँा रा�यको �ोत साधन र 
�मतासगँ ��य� स�बि�धत ��ततु नीितगत िवषयमा 
स�मािनत अदालतबाट िवप�ी �रट िनवेदकह�को 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने नदेिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत एकै �यहोराको गहृ 
म��ालय, कानून तथा �याय म��ालय, िव�ान तथा 
�ािविधक म��ालय, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय तथा शाि�त म��ालयसमेतको तफ� बाट पेस 
भएको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
�रट िनवेदकका तफ� बाट बहसको लािग कानून 
�यवसायी उपि�थत नभएपिन ��यथ� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
सजंीवराज र�ेमीले बेप�ा भएका �यि� मतृ �पमा 
फेला परमेा �य�ता �यि�को आफ�तसगँ Sample 
match गराई DNA परी�ण गन� कानूनले ब�देज 
गरकेो छैन । DNA स�ब�धी िवषय िवश�ु �ािविधक 
िवषय भएको ह�दँा सामा�य िनद�िशकाबाट �यसलाई 
Regulate गन� सिकँदनै । हालको अव�थामा बेप�ा 
पा�रएका �यि�को छानिबनको लािग स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोग गठन भइसकेको ह�दँा उ� 
आयोगबाट नै बेप�ा नाग�रकका स�ब�धमा आव�यक 
नीितगत �यव�था भई काया��वयन ह�ने अव�था रहेको 
ह�दँा �रट िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी ह�ने 
अव�था छैन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

िमिसल संल�न �रट िनवेदन, पेस भएको 
िलिखत जवाफ तथा िव�ान्  सह�यायािधव�ाले 
गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार 
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गदा� िनवेदकले सश� ���को �ममा मािनस बेप�ा 
भएको िवषयलाई िलएर �य�ता �यि�का प�रवारको 
बेप�ा अव�थाबार े स�य त�य थाहा पाउने हक र 
�याय पाउने एवं हानीपूण� ज�ता हकह�को संर�ण ह�न 
नसकेको ती हकको लािग एउटा िड.एन.ए. डाटा ब�क 
आव�यक ह�दँा सो �थापनाको लािग िनद�िशका जारी 
ग�रपाउ,ँ बेप�ा �यि�ह�को कानूनी, सामािजक, 
आिथ�कलगायतका अिधकारह�को सिुनि�तताको 
लािग बेप�ाह�को हैिसयत िनधा�रण (गन� बनेको) 
ऐन बनाउन भनी नेपाल सरकार, कानून तथा �याय 
म��ालयको नाउमँा आदेशका साथै िड.एन.ए. डाटा 
ब�कको �थापनाप�ात्  लासह�को उ�खनन् स�ब�धमा 
UN Exhumation Protocol लाई मापद�ड 
मानी सोही आधारमा उ�खनन् को काय� ित� गितमा 
स�चालन गनु�  गराउन ुभनी नेपाल सरकारका नाउमँा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत माग िलई 
��ततु िनवेदन गरकेो पाइयो । िनवेदकले ���मा परकेा 
�यि�ह� र ितनका प�रवारले �याय �ा� गनु�पन� जनु 
िवषय उठान गरकेा छन् सो िवषय साव�जिनक हकिहत 
र सरोकारको िवषय रहेकोमा िववाद देिखदँनै । िनवेदक 
पेसाले अिधव�ा रहेको र िनवेदन दता� गन� स�दभ�मा 
सं�मणकालीन �यायसगँ स�बि�धत सािह�यको रा�ो 
पनुरावलोकन गरकेो पाइदँा यो िवषयलाई िनवेदकले 
ग�भीरतापूव�क नै िलएको पाइयो । यस �ि�बाट हेदा� 
िनवेदकले आ�नो अनसु�धानमाफ� त स�ंमणकालीन 
�यायसगँ साथ�क स�ब�ध कायम गरकेो दिेखयो ।

२. अब िनवेदनमा उठाइएको मूल 
िवषयव�ततुफ�  हेदा� ��ततु िनवेदन २०६८।४।२२ मा 
यस अदालतमा दता� भएको र आज क�रब पाचँ वष� 
पिछ यो िनवेदनको सनुवुाइ गन� ब�दा प�रि�थितमा 
केही प�रवत�न आइसकेको छ । बेप�ा पा�रएका 
�यि�को छानिबन, स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग ऐन, २०७१ जारी भई बेप�ा छानिबन 
आयोगको गठन भई सो आयोगले उजरुीह� संकलन 

गरी छानिबन ग�ररहेको अव�था छ । �य�तै बेप�ा 
िवषयमा द�डसंिहतामा सो िवषय समेटी िवधेयकको 
�पमा �यव�थािपका संसदमा पेस भइरहेको अव�था 
पिन िलिखत जवाफह�बाट दिेखएको छ । तसथ� 
बेप�ाह�को हैिसयत िनधा�रण गन� ऐन िनमा�ण गन� 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने मागको िवचार गनु�पन� 
अव�था यहा ँ छैन । तर िनवेदकले िड.एन.ए. डाटा 
ब�क (DNA Data Bank) �थापना गनु�पन� जनु िवषय 
उठाएका छन् सो कुरा सा�दिभ�क नै देिख�छ । २०५२ 
सालदेिख २०६३ सालको अविधिभ� नेपालले जनु 
सश� ���को ि�थित �यहोनु�  पर ्यो र सो अविधमा 
१७,००० भ�दा बढी �यि�को म�ृय ुर १३,०० भ�दा 
बढी �यि�ह� बेप�ा पा�रए �यो भयावहपूण� त छँदैछ 
सो �यायको िवषय पिन हो । ���को अव�थामा के 
भयो, कसको ह�या भयो र कसलाई बेप�ा पा�रयो 
सो बारमेा थाहा पाउने ह�या वा बेप�ा पा�रएका 
�यि�ह�का प�रवार तथा आि�तह�को हक हो । 
अक�तफ�  �यि�को जीवन, वैयि�क �वत��ता तथा 
जीवनको सरु�ा गनु�  रा�यको �ाथिमक कत��य हो । 
यसैमा िविधको शासन आधा�रत ह��छ । जनताको 
जीवन र �वत��ताको र�ा गन� नस�ने रा�य संय��ले 
जनिव�ास आज�न गन� स�दैन ।

३. िनवेदन दता�  ह�दँाको अव�थामा अ�त�रम 
सिंवधान बहाल रहेको स�दभ�मा िनवेदनमा िड.एन.ए. 
डाटा ब�क नह�दँा अ�त�रम संिवधानको धारा १२(२), 
धारा १३(१), धारा १७(३), धारा २२(१), धारा 
२४(९) �ारा ��याभूत हकह� उ�लङ्घन ह�न गएको 
भ�ने िजिकर िलएको पाइयो । यी धाराह�मा �यि�को 
वैयि�क �वत��ता, कानूनको समान संर�ण, 
स�ंकृित, सां�कृितक स�यता र स�पदाको संर�ण र 
स�ब��न गन� हक, बालबािलकाको पिहचान एवं �व�छ 
सनुवुाइको हक ��याभूत ग�रएका छन, जनु वत�मान 
सिंवधानमा समेत ��याभूत रहेका छन् । �यि� बेप�ा 
ह�दँा उसको वैयि�क �वत��ता र समान संर�ण 
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एवं सरु�ा अपह�रत ह��छ । �यि� मरकेो अव�थामा 
आ�नो रीत पर�पराअनसुार दाहसं�कार गन� पाउने 
हक उ�लङ्घन ह��छ । छोराछोरी बालबािलकाको 
पिहचानको हकमा असर गछ�  र सबैभ�दा मह�वपूण� 
कुरा पीिडतको �व�छ सनुवुाइको हकमा �ितकूल 
असर पन� जा�छ ।

४. सश� ���को �ममा �यि�ह� बेप�ा 
भएको िवषयलाई िलएर राजे�� ढकालसमेत िवप�ी 
गहृ म��ालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६४ िन.नं. 
७८१७) म�ुामा यस अदालतबाट सरकारका नाउमँा 
देहायको आदशे जारी भएको देिख�छ ।

१. बेप�ा पान� काय�लाई अपराधको �पमा 
प�रभािषत गन� तथा सजाय तो�ने र 
�ितपूित�लगायतको �यव�था गन� बेप�ा 
पा�रएका �यि�ह�को संर�णस�ब�धी 
महासि�ध, २००६ को �यव�थासमेतलाई 
माग�दश�क�पमा अनशुरण गद� ऐन िनमा�ण  
गनु�  ।

२. बेप�ा पा�रएको अव�था र कारणबार े
छानिबन गन� अिधकार स�प�न आयोग गठन 
गरी अनसु�धानको आधारमा आव�यकता र 
उपय�ुताअनसुार अिभयोजन गराउन ु।

३. �वजनको खोजी गन� काय�मा संल�न 
�यि�ह�लाई राहत �व�प सहायता रकम 
उपल�ध गराउन ु।

५. उ� आदेश भएप�ात्  बेप�ा पा�रएका 
�यि�ह�को छानिबन गन�समेत बेप�ा पा�रएका 
�यि�को छानिबन स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग ऐन २०७१ जारी भएको पाइयो । सो ऐनको 
दफा १४(१) (ङ) र (च) ले बेप�ा स�ब�धमा �माण 
ब�ुने, �थलगत िनरी�ण गन� वा गराउने वा दशी 
�माण पेस गन� आदशे िदने, �य�तै उपदफा (६) ले 
बेप�ा पा�रएको �यि�लाई मारी मतृकको शव कुनै 

�थानमा गािडएको छ भ�नेमा आयोग िव��त भएमा 
आयोगले �य�तो �थानको उ�खनन् वा�तिवकता 
प�ा लगाउन स�ने, �य�तै उपदफा (७) ले उ�खनन् 
�यवि�थत�पले गनु�पन� र �यसरी उ�खनन् गदा�  कुनै 
�यि�को शव वा अवशेष फेला परमेा आयोगले स�भव 
भएस�म �य�तो शवको िड.एन.ए वा शव परी�ण गरी 
�य�तो शव वा अवशेष मतृकको प�रवारको सद�य 
उपल�ध भएमा िनजलाई बझुाउन ुपन�छ भ�ने �यव�था 
गरकेो पाइयो । यसबाट िडएनएलाई ऐनले शव वा 
अवशेष परी�णको आधार बनाएको देिखयो । हाल 
बेप�ा छानिबन आयोगले आ�नो काय� ग�ररहेको 
अव�था छ भने बेप�ा बनाउने काय�लाई आपरािधक 
काय� मा�दै सजायको �यव�थासमेत गरकेो िवधेयक 
(द�डसंिहता) हाल �यव�थािपका संसद ्मा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको छ । यो िवधेयक यथाशी� पा�रत 
भएमा मा� सं�मणकालीन �यायको स�दभ�मा 
बेप�ाको िवषयमा कानूनी संरचना पूण��पमा तयार 
ह�न स�ने ह�दँा सो िवधेयक र फौजदारी काय�िविध 
सिंहताले शी� कानूनको �प धारण गन�छ भ�ने अपे�ा 
यस अदालतको रहेको छ ।

६. िनवेदकले जनु DNA Data Bank को 
�थापना गरी बेप�ा भएका �यि�ह�को प�रवारको 
DNA त�याङ्क रा�न सकेमा बेप�ा छानिबन 
आयोगबाट ह�ने छानिबनको �ममा र त�प�ात्  ग�रने 
उ�खन�बाट ह�या ग�रएका �यि�ह�को अवशेष 
फेला परमेा कसको रहेछ भनी पिहचान गन� सिकने 
भ�ने कुरा उठाएको देिखदँा �यसलाई अ�यथा भ�न ु
पन� अव�था छैन । यो रा�यले वहन गनु�पन� दािय�व 
हो । सही त�यपरक एवं वै�ािनक अनसु�धानमाफ� त 
दोषीले सजाय पाउने �यव�था गरी �यायको ��याभूित 
गन� नसकेस�म िविधको शासन एवं रा�य संय��मा 
नाग�रकह�को िव�ास रहन स�ने अव�था ब�दनै 
। हाल मानव अिधकार आयोग वा अ�य िनकायबाट 
ग�रएका उ�खन�बाट िन�केका �माणह�को संकलन, 
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संर�ण र �माणीकरणमा पिन सम�या परकेो 
अव�थालाई म�यनजर गदा� DNA Data Bank को 
�थापना र UN Exhumation Protocol अनसुार 
उ�खनन् ह�न सकेमा स�यको खोज र �यायको कुरा 
�यवि�थत�पमा अिघ बढन स�छ ।

७. अब िनवेदकले माग गरकेो िवषयमा 
कुनै आदेश जारी गनु�पछ�  िक भ�ने स�दभ�मा हेदा� 
मािथ उ�लेख भएबमोिजम ��ततु िनवेदन २०६८ 
सालमा दायर भएको र त�प�ात्  बेप�ा  पा�रएका 
�यि�ह�को छानिबन, स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग ऐन जारी भई बेप�ा छानिबन आयोग हाल 
अि�त�वमा रहेको र सो आयोगमा बेप�ा पा�रएको 
�यि�का प�रवार र आि�तह�बाट उजरुी परी 
छानिबनको काय� �ार�भ भइरहेको र िडएनए डाटा 
बैक ज�री छ वा छैन भ�ने कुरा सो आयोगले िवचार 
गन� स�ने भएबाट िनवेदनमा उठाइएको िवषयमा उ� 
आयोगको �यानाकष�ण गराउन ु�यायको रोहमा पया�� 
देिखयो । सोबाहेक मागबमोिजम आदशे जारी गनु�  
आव�यक देिखएन । िनवेदनमा उठाइएको िवषयमा 
बेप�ा छानिबन आयोगको �यानाकष�णको लािग 
आदेशको �ितिलिप उ� आयोगमा पठाउने गरी ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ� । ��ततु िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. दीपकराज जोशी

इजलास अिधकृत : च���काश ितवारी
इित संवत्  २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७३।४।१७

०६८-WO-०८६१

म�ुाः उ��ेषण

�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३४ नया ँ बाने�र 
ब�ने भरतमिण जंगम

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

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § व�तुतः धम� िनरपे� रा�यको ता�पय� 
कुनैपिन धािम�क मतावल�बन�ारा 
रा�यको गठन ह�ने नभई ��येक �यि� 
आ�नो आ�था एव ं िव�ासअनु�पको 
धम�को अवल�बन, अ�यास र सरं�ण गन� 
�वत�� रह�छन् र सो कुरालाई सिंवधान 
र कानून�ारा ��याभूत ग�र�छ । रा�यले 
धम� वा धािम�क आ�थाको आधारमा 
नाग�रकह�बीच िवभेद गद�न भ�ने नै 
हो । हा�ो सवैंधािनक �यव�था हदेा� धम� र 
रा�य स�चालनबीच स�ब�ध िव�छेदको 
अव�था रहकेो भ�ने नदेिखई धािम�क 
सिह�णुता, सम�वय र सव�धम� समभावको 
अवधारणालाई रा�यले अनुशरण गरकेो 
भ�ने देिख�छ । धािम�क �वत��ता वा 
हकको �योग गन� नाउँमा साव�जिनक 

�नण�य नं. ९७३३

& 
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�वा��य, िश�ाचार वा नैितकताको 
�ितकूल ह�ने वा साव�जिनक शाि�त भगं 
गन� ि�याकलाप गन� गराउने वा कसैको धम� 
प�रवत�न गराउने काय�लाई िनषेध एव ंद�ड 
गन� दािय�व रा�यलाई सुि�पएको मा� नभई 
धािम�क �थल वा धािम�क गुठीको स�चालन 
र सरं�ण गन� तथा गुठीको स�पि� तथा 
ज�गाको �यव�थापनको लािग कानून 
बनाई िनयिमत गन� दािय�व पिन रा�यमा 
सुि�पएको अव�था सिंवधानमा रहकेोले 
धािम�क िवषयमा रा�यले आँखै लगाउन 
ह�दैँन भ�न निम�ने ।

 § हा�ो देशिभ� िह�दू, बौ�, इ�लाम, 
ि�ि�चयनलगायतका िविभ�न धम� 
अनशुरण गन� �यि� र स��दायह�ले 
िविभ�न स�ंथाह� खडा गरकेो र ितनको 
�यव�थापनको लािग गुठी राखेको 
पाइ�छ । जे ज�ता धािम�क स�ंथा वा 
गुठीह�को �थापना ग�रएको भएपिन 
साव�जिनक िहत, पह�चँ वा �यव�थापनको 
�ि�बाट साव�जिनक हकिहत वा सरोकार 
रहकेो िवषयमा रा�यले चासो रा�नु वा 
�यव�थापनमा पारदश�ता र सुशासन 
कायम रा�न कानूनी �यव�था गनु� धम� 
िनरपे�ताको िवपरीत ह�दैँन । जसको 
अथ� रा�यले कुनै खास धम� वा धािम�क 
स��दायलाई िवषेश �ाथिमकता �ो�साहन 
वा सह�िलयत िदन नह�न ेमा�यता अिंगकार 
गरकेो मा�नुपन� । 

(�करण नं. ५)
 § िनवेदकले गैर सवैंधािनक भनी �� 

उठाएको ��तुत िनयमावलीले मि�दरको 
नाउँमा �ा� ह�ने भेटी, दान र दि�णा कोषमा 
दािखला ह�न े �यव�था गरकेो ह�दँा �ी 

पशुपितनाथको चरणमा समिप�त ग�रएको 
स�पूण� दान दात�य कोषको खातामा 
ज�मा भई दान भेटीको एिककृत�पमा 
�यव�थापन भई पारदिश�तामा अिभवृि� 
ह�न जान े देिख�छ । िनयमावलीको यस 
�यव�थाको कारण �ीपशुपितनाथको 
कोषमा थप अथ�आज�न भई वृहत पशुपित 
�े� िवकास काय��ममा समते खच� गन� 
सिकने अव�था देिख�छ । जसका कारण 
पशुपितनाथ �े�को सम� िवकासबाट 
शैवमाग� िह�दू धम��ित आ�थावान ्
आम भ�जनलाई थप सिुवधा िव�तार 
ह�न जाने र पशुपितनाथको आ�त�रक 
काय��यव�था स�चालनमा समेत सहजता 
पु�न जाने देिख�छ । िनयमावली तजु�माको 
सकारा�मक प�लाई िवचार गदा� िह�दू 
धम��ित आ�थावान ् िनवेदकलगायतका 
सव�साधारण नाग�रकको िहतमा नै ��तुत 
िनयमावली रहकेो देिखन आउने । 

(�करण नं. ७)

�रट िनवेदकको तफ� बाट :
िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 

�यामकुमार भ�राई, िव�ान् अिधव�ा उमेश 
कुमार कुइकेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०४४

आदेश
�या. दीपकराज जोशी : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनसुार 
यस अदालतको अिधकार �े�अ�तग�त दायर भई पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं 
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आदेश यस�कार रहेको छ: 
आरा�यदेव भगवान पशपुितनाथको 

“भेटीघाटी पारदश� गन� बनेको काय�िविध िनयमावली 
अनमुोदन” िवषयक समाचार वष� १११ अकं २७९ 
िमित २०६८।११।४ गते िवहीबार र “पशपुितको भेटी 
साव�जिनक ह�ने” िवषयक समाचार वष� १११ अंक 
२८४ िमित २०६८।११।९ गते मंगलबारको गोरखाप� 
राि��य दैिनकमा समाचार �कािशत भएको िथयो । सो 
िवषयमा म िनवेदक िमित २०६८।११।१५ गते िवप�ी 
कोषमा गएकोमा िनयमावली र त�स�ब�धी िनण�यको 
न�कल र जानकारीसमेत िदइएन । त�स�ब�धी िनवेदन 
दता� र दरपीठस�म पिन गन� इ�कार ग�रयो । य�तो 
ि�थितमा सबै िह�दू धमा�ल�बी सरह पशपुितनाथको 
मि�दर तथा पूजा �यव�थापनलगायतका ��येक 
िवषयसगँ म िनवेदकको साथ�क स�ब�ध र सरोकार 
रहेको ह�दँा ��ततु िनवेदनप� िलई स�मािनत 
अदालतको शरणमा आएको छु ।

संिवधान, ऐन र सनातन पर�परािवपरीत 
आरा�यदेव �ी पशपुितनाथ र वासकु�नाथको 
पूजारी िनय�ु ग�रएको िवषयमा म िनवेदकले संवत्  
२०६५ सालको �रट नं ३६५, अिधव�ा लोक�वज 
थापासमेतले संवत्  २०६५ सालको �रट नं. ३६६ 
र कृ�ण राजभ�डारीसमेतले सवंत्  २०६५ सालको 
�रट नं. ३६४ को �रट िनवेदन यसै अदालतमा दायर 
गरकेा िथयौ ँ । स�मािनत सव��च अदालतबाट िमित 
२०६६।९।२७।२ मा सोम�ये �रट नं. ३६६ मा अि�तम 
आदेश ह�दँा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
अन�ुप धम�िनरपे� रा�यको अवधारणाअनकूुल ह�ने 
गरी आ�नो धम�, स�ंकृित, मा�यता, मया�दाको संर�ण, 
स�ब��न, प�रपालन गरी िह�दू धम�मा आ�थावान्, 
सि�य उ�साही िव�ह�बाट गन� गराउन एउटा 
छु�ै �वत��, स�म, �वाय� सयं�� खडा गरी �ी 
पशपुितनाथको पूजा, पशपुितनाथको गठुी, गठुीबाट 
�ा� आयसमेतका स�पूण� आय तथा दश�नाथ�ह�बाट 

�ा� ह�ने भेटीघाटी �यवि�थत गन�लगायतका 
िवषयमा पशपुित�े�को स�पूण� िवकासका लािग के 
गनु�  उपय�ु ह��छ? त�स�ब�धमा सनातन वैिदक 
िह�दू धमा�वल�बीह�, वेद, परुाण, धम�शा� आिद 
िवषयका �ाताह�, िह�दू धम��ित िन�ावान् �ाि�क, 
िव�िव�ालयका ��यापक, कानूनिवद्, योजनािवद,् 
�ीपशपुितनाथका मूलभ�, भ�डारी, िवसेट तथा 
अ�य ररैकमीका �ितिनधीह� समेत सद�य रहने 
गरी यो आदशे �ा� भएको िमितले ३ मिहनािभ� 
एउटा �वत��, अिधकारस�प�न सिमित गठन गरी सो 
सिमितले िदएको राय सझुावसमेतको �ितवेदनलाई 
म�यनजर राखी आव�यक कानूनी �यव�थाको तजु�मा 
गनु�  भनी नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह�ने गरी अि�तम आदेश भएको छ । आदेश 
पालना गनु�पन� दािय�व िवप�ीह�मा छ ।

उि�लिखत �रट िनवेदनह�मा नेपाल धम� 
िनरपे� रा�य घोिषत भइसकेको ि�थितमा पशपुित 
�े� िवकास कोष ऐन, संिवधानसगँ बािझएकोले �वतः 
अमा�य भइसकेको दाबी िलइएको र सो म�ुासमेत 
त�कालीन अव�थामा स�मािनत सव��च अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको अव�थामा वैधािनकता नै िववािदत 
रहेभएकोले ऐनले िदएको अिधकार �योग गरकेो भनी 
�वीकृत र जारी ग�रएको पशपुित �े� िवकास कोष 
(काय��यव�था) िनयमावली, २०६६ कायम रहन 
नस�ने र िवचाराधीन म�ुामा असर पन� पान� गरी म�ुाका 
प�ले कुनै काम कारवाही गन� गराउन नह�ने ि�थितमा 
समेत पशपुित�े� िवकास कोषबाट िनयमावली जारी 
ग�रएको उपर म िनवेदकले सवंत्  २०६५ सालको 
�रट नं. ७५७ र कृ�ण राजभ�डारी र िवप�ी किथत 
काय�दलका सद�य िशवशरण राजभ�डारीसमेतले 
सवंत्  २०६५ सालको �रट नं. ८६२ दायर गरकेोमा 
स�मािनत सव��च अदालत, सयं�ु इजलासको िमित 
२०६६।९।२७।२ को आदेशअनसुार हाल सो म�ुा 
िवशेष इजलासमा िवचाराधीन अव�थामा रहेको छ । 
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म िनवेदकले दायर गरकेो �रट िनवेदनमा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िमित २०६६।२।६ मा पशपुित�े� 
िवकास कोष (काय��यव�था) िनयमावली, २०६६ 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी अ�त�रम आदशे जारी 
भएकोमा हालस�म सो आदशे कायमै रहेको छ ।

िवप�ी पशपुित �े� िवकास कोषको स�चालक 
प�रषदक्ो किथत बैठकले गरकेो िनयमावलीस�ब�धी 
िनण�य स�मािनत सव��च अदालतको िमित 
२०६६।९।२७ को िनद�शा�मक आदेशको मम� 
र मनसायको सव�था �ितकूल छ । संिवधान र 
सव��च अदालतको अ�त�रम आदशे र िनद�शा�मक 
आदेशसमेतको अव�ा गरी िनयमावली तजु�मा र 
�वीकृत गन� िवप�ी नेपाल सरकारलगायत पशपुित�े� 
िवकास कोष र यसको स�चालक प�रषदस्मेतको 
कामकारवाही र �यवहारबाट स�मािनत सव��च 
अदालतको िनद�शा�मक आदेशलाई काला�तरमा 
िनि��य पान� र धम�िनपे�ताको मू�य र मा�यता 
�ितकूल सरकारकै मातहतमा �ीपशपुितनाथको 
�यव�थापनलाई राखी पिव� पावन �ीपशपुितनाथको 
�थानलाई राजनीितक ह�त�ेपबाट म�ु नबनाउने 
िवप�ीह�को कपट र दरुाशय �मािणत भएको छ ।

तसथ� मािथका �करणह�मा लेिखएबमोिजम 
िवप�ीह�बाट तजु�मा, �वीकृत र जारी गरी लागू गन� 
लािगएको भिनएको �ी पशपुितनाथ मि�दर तथा पूजा 
�यव�था िनयमावली, ०६८ र त�स�ब�धी पशपुित �े� 
िवकास कोष स�चालक प�रषद्को िमित २०६८।११।२ 
को िनण�यलगायतका यावत् कामकारवाहीले 
िनवेदकलगायत मलुकुभ�र रहेका शैव माग� 
िह�दूह�को संिवधान �द� मौिलक हक कुि�ठत ह�ने र 
पर�परादेिखको �चलन र सं�कृितमा ��य� ह�त�ेप 
ह�न गएकोले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ३२ र १०७ को उपधारा(१) र (२) बमोिजम उ� 
िनयमावली र त�स�ब�धमा भए गरकेा यावत िनण�यह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर घोिषत ग�रपाऊँ । नेपाल 

धम�िनरपे� रा�य घोिषत भएको प�र�े�यमा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िमित २०६६।९।२७।२ मा जारी 
अि�तम भइरहेको िनद�शा�मक आदेश पूण� काया��वयन 
नभएस�म िनयमावली बनाउने, �वीकृत गन�, लागू 
गन�लगायत दीघ�कालीन असर पन� �कृितका कुनै काय� 
नगनु�  नगराउनू भनी िवप�ीह�का नाममा संिवधानको 
सोही धाराबमोिजम �ितषेधको आदशेसमेत जारी 
गरी यो िनवेदनप�को अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
उ� िनयमावली काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी 
अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िनवेदक भरतमिण जगंमको तफ� बाट िमित 
२०६८।१२।१२ मा यस अदालतमा दायर भएको �रट 
िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? यो 
आदशे �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी िवप�ीह�लाई ��ततु आदेश र 
�रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै राखी िवप�ी नं. 
१, २, ३ लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  । िवप�ी नं. 
४, ५, ६ का हकमा यो आदशे �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक प�� िदनिभ� िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै 
राखी स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना पठाई 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश । 

िवप�ी िनवेदकले दाबी िलन ु भएको 
पशपुितनाथ मि�दर तथा पूजा �यव�था िनयमावली, 
२०६८ को स�ब�धमा िनवेदक लोक�वज 
थापासमेत िव�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय समेत ��यथ� भएको सवंत् 
२०६५ सालको �रट नं. ०३६६ मा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट िमित २०६६।९।२७ मा पशपुितनाथको 
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पूजा, भेिटघाटी र गठुीको संर�णसमेतका स�दभ�मा 
िनद�शना�मक आदेश जारी भएकोमा उ� आदेश 
काया��वयन गन� �ममा नेपाल सरकार, संिघय 
मािमला, संिवधानसभा, संसदीय �यव�था तथा 
सं�कृित म��ालयबाट स�मािनत �धानम��ी�यूको 
समपुि�थितमा िह�दू धम�दश�नका �ाता, कानूनिवद,् 
�ा�यापक लगायत सरोकारवालाह� सबैको 
�ितिनिध�व ह�ने गरी अ�तरि�या काय��म स�प�न 
भएको, स�मािनत अदालतको िनद�शनबमोिजम नै 
पशपुितनाथको पूजा, गठुी, गठुीबाट �ा� आयसमेतका 
स�पूण� आय तथा दश�नाथ�ह�बाट �ा� ह�ने भेटीघाटी 
�यवि�थत गन�लगायतका िवषयमा सव��च अदालतका 
पूव��यायाधीश �ी केदारनाथ आचाय�को अ�य�तामा 
सिमित गठन भई सिमितले त�स�ब�धमा अ�ययन 
गरी �ितवेदनसमेत पेस गरकेो �यहोरा स�मािनत 
अदालतलाई अवगत गराउन चाह�छु । स�मािनत 
अदालतको आदेशबमोिजम नै सिमितका अ�ययन 
�ितवेदनको राय, सझुावकै आधारमा पशपुितनाथको 
पूजा, गठुी, गठुीबाट �ा� आयसमेतका स�पूण� आय 
तथा दश�नाथ�ह�बाट �ा� ह�ने भेटीघाटी �यवि�थत 
गनु�  आव�यक कानूनी �यव�था तजु�मा गन� स�दभ�मा 
पशपुितनाथ मि�दर शैवमाग� िह�दूह�को सिंवधान 
�द� के, कुनै मौिलक हक के, कसरी कुि�ठत भएको 
हो र पर�परादिेखको �चलन र सं�कृितमा के, 
कसरी ह�त�ेप ह�न गएको हो? भ�ने कुरा िनवेदनमा 
�प� छैन । साथै, सो िनयमावलीको कुन �यव�था 
संिवधानसगँ बािझएको भनी िवप�ी  िनवेदकले दाबी 
िलन स�न ु भएको छैन भने स�मािनत अदालतको 
सो िनद�शना�मक आदेश �ितकूलको य�तो �यव�था 
िनयमावलीमा रहेको भ�ने िवप�ीको दाबीमा स�यता 
छैन ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २३ मा धम�स�ब�धी हकको �यव�था 
भई उपधारा (२) मा ��येक धािम�क स��दायलाई 

कानूनबमोिजम आ�नो �वत�� अि�त�व कायम 
राखी आ�नो धािम�क �थल धािम�क गठुीको स�चालन 
र संर�ण गन� हक ह�नेछ भ�ने �यव�था छ । पशपुित 
�े� िवकास कोष ऐन, २०४४ तथा पशपुितनाथ 
मि�दर तथा पूजा �यव�था िनयमावली, २०६८ को 
कुनै पिन �ावधानले उ� संवैधािनक �यव�थालाई 
�ितकूल असर परु ्याएको छैन । उ� उपधारा (२) को 
�यव�थाअनसुार कानूनबमोिजम मा� आ�नो धािम�क 
�थल र धािम�क गठुीको स�चालन तथा रखेदेख ह�न 
स�ने हो । धािम�क �थल र धािम�क गठुीको स�चालन र 
सरं�ण गन� स�ब�धमा रा�यले कानून बनाउन स�छ र 
सिंवधानले कानून बनाउने अिधकार रा�यलाई िदएको 
छ। पशपुित �े� धािम�क �थल मा� नभई �ाचीन, 
ऐितहािसक, सां�कृितक तथा राि��य मह�वको �थल 
हो भ�ने त�यलाई पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, 
२०४४ को दफा ६ को उपदफा ६.१.३. मा �वीकार 
ग�रएको छ । यसका साथै पशपुित �े� अ�तरा�ि��य 
स�पदामा समेत सूचीकृत छ । उ� ऐनको दफा १० 
को उपदफा १०.१.१८ मा पशपुित �े� िवकास कोषले 
�ी पशपुितनाथ र पशपुित �े�िभ�का मठ मि�दरमा 
चढाइएको दान, भेटी, उपहार तथा िनयिमत र िवशेष 
पूजाको िहसाब तोिकएबमोिजम पारदश� बनाउने र 
कोषमा दािखला गराउने स�ब�धमा �यव�था गन�स�ने 
अिधकार रहेको छ । सो ऐनको दफा २१ को उपदफा 
२१.१ मा कोषलाई िनयम बनाउन स�ने अिधकार 
िदएको छ । स�मािनत सव��च अदालतबाट समेत 
भेटी �यव�थापन स�ब�धमा समेत िनद�शना�मक 
आदशे भएको अव�था छ । िमित २०६६।२।६ मा 
स�मािनत अदालतबाट पशपुित �े� िवकास कोष 
(काय� �यव�था) िनयमावली, २०६६ काया��वयन 
नगन� िदइएको अ�त�रम आदशेले नया ँ िनयमावली 
बनाई लागू गन� कोषको अिधकारमा ह�त�ेप गन� 
स�दनै र गरकेो पिन छैन । िमित २०६६।९।२७ को 
िनद�शना�मक आदशे भइसकेको प�र�े�यमा नया ँ
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िनयमावली बनाई जारी पनु�पन� अव�था उ�प�न भएको 
त�यलाई स�मािनत अदालतबाट समेत अवगत ह�ने नै 
छ । अतः ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
समेत �यहोराको िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय एवं आ�नो हकमा 
समेत �धानम��ी डा. बाबरुाम भ�राईको तफ� बाट पेस 
भएको िमित २०६९।१।१८ को िलिखत जवाफ ।

अिधव�ा लोक�वज थापासमेतले दायर 
गनु�भएको �रट िनवेदनमा िमित २०६६।९।२७ मा भएको 
आदेशबमोिजम सिमितले िदएको राय सझुावसमेतको 
�ितवेदनलाई म�यनजर राखी आव�यक कानूनी 
�यव�था तजु�मा गनु�  भनी जारी भएको िनद�शना�मक 
आदेश काया��वयन गन� �ममा सव��च अदालतका पूव� 
�यायाधीश �ी केदारनाथ आचाय�को संयोजक�वमा 
नेपाल सरकार (मि�� प�रषद्) को िमित २०६७।९।११ 
गतेको िनण�यानसुार �ी पशपुित अ�ययन �यव�थापन 
�वत�� अिधकार स�प�न सिमित गठन भई सो 
सिमितले िमित २०६८।४।५ मा �ारि�भक �ितवेदन 
बझुाएको र सिमितका संयोजक �ी केदारनाथ 
आचाय��यूले िमित २०६८।३।२६ मा आ�नो िब�दो 
�वा��य र बढ्दो व�ृ अव�थाले गदा� आफू संल�न 
भई काम गन� नस�ने भनी यस म��ालयमा िनवेदन 
दता� गराउन ुभएकोले सिमितको �याद थप ह�न तथा 
�ारि�भक �ितवेदनले पूण�ता पाउन नसकेको मा� 
हो । अिधकार स�प�न सिमितले िदएको �ारि�भक 
�ितवेदनमा त�काल गनु�पन� भनी उ�लेख ग�रएका 
काय�ह� र स�मािनत सव��च अदालतबाट भएको 
िनद�शा�मक आदेशको मम�बमोिजम नै पशपुित �े� 
िवकास कोषले पशपुित �े� िवकास कोष (मि�दर तथा 
पूजा �यव�थापन) िनयमावली, २०६८ बनाएको ह�दँा 
स�मािनत अदालतको आदेशको �ितकूल िनयमावली 
तजु�मा भएको छ भ�न ुतक� सङ्गत छैन ।

मि�दरको आ�त�रक �यव�थापनको लािग नै 
पशपुित �े� िवकास कोषले मि�दर तथा पूजा �यव�था 

िनयमावली, २०६८ बनाएको र सो िनयमावलीले 
िनवेदकलाई नेपालको सिंवधान�ारा �द� मौिलक 
हक �योगमा कुि�ठत गरकेो तथा स�मािनत सव��च 
अदालतको िनद�शना�मक आदशेिवपरीत भएको भ�ने 
दाबी िनराधार भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको संघीय मािमला, संिवधानसभा, 
ससंदीय �यव�था तथा स�ंकृित म��ालयको तफ� बाट 
िमित २०६९।२।३ मा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

स�मािनत अदालतको �र.नं. ०६५-
WO-०३६६ को उ��ेषण परमादेश म�ुामा िमित 
२०६६।९।२७ को िनद�शना�मक आदेशबमोिजम 
नेपाल सरकार (मि��प�रषद्) को िमित २०६७।९।११ 
को िनण�यअनसुार सव��च अदालतका पूव� �यायाधीश 
�ी केदारनाथ आचाय�को संयोजक�वमा गिठत �ी 
पशपुितनाथ अ�ययन �यव�थापन �वत�� अिधकार 
स�प�न सिमितको �ितवेदको काया��वयन गन� �ममा 
�ी पशपुित �े�मा त�काल गनु�पन� काय�ह� अ�तग�त 
(�ितवेदन भाग ७, प.ृ ११८) �ी पशपुित नाथ मि�दर 
तथा पूजा �यव�थाको लािग कोषबाट उपसिमित गठन 
भई उ� उपसिमितले गहन अ�ययन गरी स�मािनत 
सव��च अदालतको िनद�शना�मक आदेशह�को 
काया��वयनतफ�  िवशेष जोड िददँै िनयमावलीको तजु�मा 
गरी कोषको स�चालक प�रषद ्बाट �वीकृत �ा� भई 
हाल सोही िनयमावलीबमोिजम पूजाआजा भइरहेको 
अव�था िव�मान छ ।

पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०४४ को 
दफा ४ बमोिजम कोष �वसािशत स�ंथा भएको र दफा 
६ बमोिजमको उ�े�य पूरा गन� दफा १० बमोिजमको 
काम कत��यह� गद� आएकोमा उ� कानूनी कामकत��य 
रो�न ुपन� कुनै आधार र कारण छैन । ऐनभ�दा बािहर गई 
कोषले काम गरकेो भनी �रट िनवेदनमा दाबी नभएको 
ह�दँा मौजदुा ऐनबमोिजम कोषले �ीपशपुितनाथको 
िहतमा भएको काय�ह�को िवप�ीको धािम�क हक हनन 
ह�न  नस�ने भएको ह�दँा िवप�ीह�को �रट िनवेदन 
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खारजे भागी छ । कुन अव�थाको िव�मानताले 
िवप�ीले मागबमोिजम ह�नपुन� हो सोस�म �रटिनवेदनमा 
उ�लेख नभएबाट िवप�ीले आ�मस�त�ुीको लािग 
मा� ��ततु �रट िनवेदन गरकेो र िनयमावलीको कारण 
िवप�ीको कुनै कानूनी र संवैधािनक हक हनन नभएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
पशपुित �े� िवकास कोष र पशपुित �े� िवकास कोष 
स�चालक प�रषद ्, दवेप�न काठमाड�को समेतको 
तफ� बाट िमित २०६९।२।७ मा पेस भएको सय�ु 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट बहस पैरवीको लािग 
कानून �यवसायी उपि�थत नभएपिन नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राईले ऐनको दफा २१ को �योग 
गरी नेपाल सरकारको अनमुितमा कोषले िनयमावली 
जारी गरकेो हो । उ� िनयमावलीले मि�दर तथा पूजा 
र भेटीघाटीको पारदश� �यव�थापनमा मह�वपूण� 
�यव�था गरकेो ह�दँा सम� पशपुितनाथ �े�को 
िवकासमा समेत यसले दरुगामी �भाव पाद�छ । सोही 
�भावको कारण सनातन िह�दू धम� र धमा�वल�वीको 
आ�थाको संर�णमा अझ बल प�ुने अव�था छ । २०६६ 
सालमा जारी भएको काय� �यव�था िनयमावलीले 
सम� �पमा कोषको �यव�थापनको िवषय समेटदछ 
भने वत�मानमा जारी भएको मि�दर तथा पूजा �यव�था 
िनयमावलीले मि�दर तथा पूजा �यव�थालाई प�र�कृत 
गन� मा� सहयोग गन� ह�दँा यी दवैु िनयमावलीको �कृित 
िनता�त�पमा फरक रहेको छ । िनवेदकले िनवेदनमा 
उठाए ज�तो उ� िनयमावलीको कारण सनातन िह�दू 
धम�को मम� मािथ असर गरी संिवधान र कानूनबाट 
�द� शैवमाग� िह�दूह�को हकमा आघात प�ुने अव�था 
नभएको ह�दँा मागबमोिजम �रट जारी ह�ने अव�था छैन 

�रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 
�यसैगरी पशपुित �े� िवकास कोष तथा 

ऐ.ऐ. स�चालक प�रषद ्समेतको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी उमेशकुमार कुइकेलले पशपुित 
�े� िवकास कोष ऐन, २०४४ ले कोषलाई िनयम 
बनाउने अिधकार िदएको छ । पशपुितनाथको 
भेटीघाटी भ� /भ�डारीह�बाट अपचलन भयो भ�ने 
आम भ�जनको गनुासो स�बोधन गन� ऐनले िदएको 
उ� अिधकार �योग गरी िनयमावली बनाइएको र उ� 
िनयमावलीले िनवेदकको सनातन िह�दू धम�मा कुनै 
ठेस नपरु ्याई धािम�क भावनाको �ीविृ� नै गन� अव�था 
ह�दँा मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने अव�था छैन �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

िमिसल संल�न �रट िनवेदन, पेस भएको 
िलिखत जवाफ तथा िव�ान्  कानून �यवसायीको 
बहस िजिकर सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकको 
मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�ने वा नह�ने 
स�ब�धमा देहायका ��ह�को िन�पण ह�नपुन� 
देिखयो ।

१. �ी पशपुितनाथको कानूनी र स�ंथागत 
�यव�थापनको िवषयलाई िलएर यसअिघ 
परकेा िनवेदनह� िवशेष इजलास वा 
सवंैधािनक इजलाससम� िवचाराधीन रहेको 
ि�थितमा ��ततु िनवेदनमा उठाइएका 
��ह�को िन�पण यस इजलासबाट ह�न 
स�ने हो ? वा होइन ?

२. सिंवधानले नेपाललाई धम� िनरपे� रा�यको 
�पमा सं�थािपत गरकेो अव�थामा �ी 
पशपुितनाथमा ग�रने पूजा तथा भेटीको 
�यव�थापन गन� िनयमावली जारी गन� िम�ने 
हो वा होइन ?

३. पशपुित �े� िवकास कोषबाट तजु�मा भएको 
मि�दर तथा पूजा �यव�था िनयमावली, 
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२०६८ को �यव�था संिवधान र कोषको 
कानूनी �यव�थाको �ितकूल रहेको छ वा 
छैन ?

४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन ?

२. यसमा पिहलो ��तफ�  िवचार गनु�अगािड 
��ततु िनवेदन दायर गन� िनवेदकको हक सरोकार रहे 
नरहेको तफ�  िवचार गदा�  ��ततु िनवेदन साव�जिनक 
हक र सरोकारको िवषय भ�दै दता� भएकोले िनवेदकले 
तारखे छाडेको कारण वा िनजतफ� बाट कसैले 
�ितिनिध�व नगरकेो भ�ने मा� कारणले िनवेदनमा 
उठाइएको िवषयव�तमुा �वेश नगन� भ�ने कुरा भएन । 
िनवेदनमा �ी पशपुितनाथको पूजा के कसरी गन�, �यहा ँ
चढाइने भेटीको �यव�थापन कसरी गन� भ�ने िवषयमा 
बनाइएको, िनयमावलीको कारण िनवेदकलगायत आम 
सनातन िह�दू धमा�वल�वीको आ�थामा ग�भीर चोट 
प�ुन गएको भनी �� उठाइएकोबाट ��ततु िववादमा 
साव�जिनक हकिहत र सरोकारको िवषय सि�नहत 
रहेको देिख�छ । िनवेदक अिधव�ा रहेको र यस 
अिघपिन साव�जिनक हकिहत र सरोकारका िवषयमा 
िनजले यस अदालतमा िनवेदनह� दता� ग�रनै रहको 
देिखएबाट ��ततु िनवेदनमा उठाइएको साव�जिनक 
हकिहत वा सरोकारको िवषयमा िनजको साथ�क 
स�ब�ध रहेको नै देिखन आयो ।

३. अब पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� िनवेदनमा 
पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०४४ अ�त�रम 
संिवधानसगँ बािझएको भनी वैधािनकतामा नै िववाद 
उठाइएको अव�थामा पशपुित �े� िवकास कोष 
(काय� �यव�था) िनयमावली, २०६६ जारी ग�रएको 
िवषयमा िनवेदक र अ�य �यि�ह�ले दायर गरकेा 
�रट िनवेदनह� िवशेष इजलासमा िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा र यसै अदालतबाट २०६६।९।२७ मा जारी 
भएको िनद�शना�मक आदेशिवपरीत �ी पशपुितनाथ 

मि�दर तथा पूजा �यव�था िनयमावली, २०६८ जारी 
भएको भ�ने िजिकर रहेकोले ��ततु िनवेदन पिन 
िवशेष इजलास वा संवैधािनक इजलासबाट हे�रन ुपन� 
हो िक भ�ने तक�  उ�प�न ह�न स�दछ । सोतक�  �वीकार 
गनु�  अिघ ��ततु िनवेदनमा के कुरा उठाइयो सो कुरा 
हेनु�पन� ह��छ । ��ततु िनवेदन �ी पशपुितनाथ पूजा 
�यव�थापन िनयमावली जारी भएको िवषयलाई िलएर 
दायर ग�रएको भएपिन सो िनयमावली पशपुित �े� 
िवकास कोष ऐन, २०४४ वा अ�त�रम संिवधानको यो 
धारासगँ यो यस कारणले यसरी बािझन गएको भनी 
�प�तः उ�लेख गरकेो पाइदँैन । �रट िनवेदन अ�ययन 
गदा� पूजा �यव�था िनयमावली बनाउदँा कानूनी 
रा�यको अवधारणा िन�तेज ह�ने र धािम�क �यवहार 
वा मािमलामा रा�यले ��य� वा परो� कुनै �कारले 
पिन ह�त�ेप नगन� सवंैधािनक ��याभूितिवपरीत 
िवप�ीह�ले �ी पशपुितको पूजाआजा भेटीघाटी 
आिद िवषयमा िनयमावली बनाउने र �वीकृत गराउने 
काय�बाट म िनवेदकको संिवधान �द� आ�नो अि�त�व 
कायम राखी आ�नो धािम�क�थल र धािम�क गठुीको 
स�चालन र सरं�ण गन� पाउने धम�स�ब�धी हकमा 
ग�भीर कुठाराघात ह�न गएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइयो । जहासँ�म �रट िनवेदन िवचाराधीन ह�दँाह�दँ ैपनुः 
िनयमावली तजु�मा ग�रयो भ�ने िजिकर छ िमिसल हेदा� 
यस अदालतबाट �रट िनवेदनको टुङ्गो नलागेस�म 
कुनै िनयमावली नबनाउन ुभनी अ�त�रम आदेश जारी 
भएको अव�था देिखदँैन । पशपुित �े� िवकास कोष 
ऐन, २०४४ वा सो ऐनको कुनै दफा संिवधानस�मत 
नरहेको भनी घोषणा भइसकेको अव�था पिन यहा ँ
छैन । नतः यस अदालतबाट २०६६।९।२७ मा जारी 
भएको िनद�शना�मक आदशेमा नै �यसो भिनएको छ । 
उ� िमित २०६६।९।२७ को िनद�शना�मक आदशेमा 
देहायको कुरा �य� भएको देिख�छ ।

“धम� िनरपे� रा�यको 
अवधारणाअनुकूल ह�ने गरी आ�नो धम� 
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सं�कृित मा�यता मया�दाको संर�ण 
स�बध�न प�रपालना गरी िह�दू धम��ित 
आ�थावान सि�य उ�साही िव�ह�बाट 
गन� गराउन एउटा छु�ै �वत��, स�म, 
�वायत सयं�� खडा गरी �ी पशुपितनाथको 
पूजा, पशुपितनाथको गुठी, गुठीबाट �ा� 
आयसमेतका स�पूण� आय तथा दश�नाथ�बाट 
�ा� ह�ने भेटीघाटी �यवि�थत गन�लगायतका 
िवषयमा पशुपित �े�को स�पूण� िवकासको 
लािग के गन� उपयु� ह��छ ? त�स�ब�धमा 
सनातन वैिदक िह�दू धमा�वल�बी वेद, पुराण, 
धम�शा� आिद िवषयका �ाताह�, िह�दू 
धम��ित िन�ावान् �ाि�क, िव�िव�ालयका 
�ा�यापक, कानूनिवद्, योजनािवद् �ी 
पशुपितनाथका मूल भ�, भ�डारी, िवसेट 
तथा अ�य ररैकमीका �ितिनिधह� सद�य 
रहने गरी अिधकार स�प�न सिमित गठन  
गनू�” ।

४. सो आदेशमा �ी पशपुितनाथको 
पूजा, पशपुितनाथको गठुी, गठुीबाट �ा� आय र 
दश�नाथ�ह�बाट �ा� ह�ने भेटी �यवि�थत गन� िवषय 
उठाइएको र उ� िनद�शना�मक आदेशबमोिजम 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६७।९।११ को िनण�यबाट 
सव��च अदालतका पूव��यायाधीश �ी केदारनाथ 
आचाय�को अ�य�तामा एक सिमित गठन भएको 
पाइयो । सो सिमितले िदएको २०६८।४।५ को 
�ारि�भक �ितवेदन राय सझुाव कै आधारमा �ी 
पशपुित िवकास कोष (मि�दरतफ�  पूजा �यव�थापन) 
िनयमावली, २०६८ जारी र लागू भएको भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ पिन देिखयो । िलिखत 
जवाफमा उि�लिखत सो कुरा होइन भ�ने कारण पिन 
कतैबाट �थािपत भएको दिेखदँैन । म�ुय कुरा पशपुित 
�े� िवकास कोष ऐन, २०४४ वा सो ऐनको कुनै 

दफा सिंवधानको कुनै धारासगँ बािझएको भनी यस 
अदालतबाट कुनै आदेश भइसकेको भ�ने िनवेदकको 
भनाइ छैन । िमिसलबाट सो अव�था देिखएको पिन 
छैन । ऐनको दफा २१ ले पशपुित �े� िवकास कोषलाई 
िनयम बनाउने अिधकार �दान गरकेो र सो िनयम 
नेपाल सरकारबाट �वीकृत भएपिछ लागू ह�ने �यव�था 
ऐनमा रहेको पाइयो । ऐनको दफा १०.१.१८.ले “�ी 
पशुपितनाथ र पशुपित �े�िभ�का मठ मि�दरमा 
चढाइएको दान, भेटी, उपहार तथा िनयिमत र िवशेष 
पूजाको िहसाब तोिकएबमोिजम पारदश� बनाउने र 
कोषमा दािखल गराउने" �यव�था गन� िनयम बनाउन 
स�ने अिधकार कोषलाई �दान गरकेो देिखयो । ��ततु 
िनवेदनमा िववादको िवषय बनाइएको �ी पशपुित �े� 
िवकास कोष (मि�दर तथा पूजा �यव�था) िनयमावली, 
२०६८ हेदा� सो िनयमको प�र�छेद ७ मा भेटी, दान 
र दि�णास�ब�धी �यव�थाअ�तग�त िनयम ७५(१) 
मा �ी पशुपितनाथको मि�दर तथा मि�दर �ाङ्गण 
िभ�का अ�य मि�दरमा चढाइएका सबै �कारका दान 
दि�णा भेटी उपहार कोषले काठमाड� उप�यकािभ�को 
कुनै वािण�य ब�कमा छु�ै खाता खोली ज�मा गनु�पन� ।

�यसैगरी िनयम ७५(४) मा �ी पशुपितनाथको 
मि�दर तथा �ाङ्गणमा रहेका मठ मि�दरमा चढाइएका 
दान, दि�णा, भेटी, उपहार कोष दािखल नगरी खच� 
नग�रने �यव�था रहेको पाइयो भने िनयम ७६ मा 
नगदी, भेटी, दान र दि�णा भेटीपा�मा रा�नुपन� 
�यसैगरी िनयम ७७ मा िज�सी वा ��य, भेटी, दान 
र दि�णा चढाउँदा कोषमा दता� गररे मा� चढाउनुपन� 
�यव�था ह�नुका साथै िनयम ७८ मि�दरमा चढाएका 
वा हातमा िदएको दि�णा भेटी, उपहार कोष दािखला 
गराउने समेतका �यव�था रहेको पाइयो । यसबाट 
ऐनको उ�े�य वा अि�तयारीिवपरीत िनयम बनेको भ�न 
सिकने ि�थित रहेन । �यसैले िनवेदक वा अ�य केही 
�यि�ले अदालतमा दायर गरकेा िनवेदनह� अ�य� 
िवचाराधीन छन् भ�ने मा� कारणले ऐन वा िनयमको 
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वैधािनकतामा ��य� चनुौती निदइएको ��ततु िनवेदन 
यस इजलासले हेन� निम�ने भ�ने दिेखएन। मािथ 
उ�लेख भएबमोिजम �ी पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, 
२०४४ वा यसको कुनै दफा सिंवधानस�मत नरहेको 
भनी घोषणा भइसकेको अव�था नरहेको र केवल 
अ�त�रम संिवधानको �यव�थाको प�र�े�यमा अ�ययन 
गरी कानूनी �यव�था गनु�  भ�नेस�म िनद�शना�मक 
आदेश जारी भएको अव�थामा दैिनक�पमा गनु�पन� 
पूजा तथा दान भेटीको पारदश��पमा �यव�थापन गन� 
ऐनको अि�तयारीअ�तग�त नै िनयम जारी भएको ह�दँा 
सव��च अदालतको आदेश वा िविधको शासनिवपरीत 
काय� भयो भ�ने िनवेदकको िजिकर �वीकार गन� सिकने 
अव�था पिन देिखएन ।

५. अब अ�त�रम सिंवधानले नेपाललाई धम� 
िनरपे� रा�यको �पमा सं�थािपत गरकेो अव�थामा 
�ी पशपुितनाथको मि�दरमा ह�ने पूजा तथा चढाइने 
भेटीको �यव�थापन गन� िनयमावली िनमा�ण गन� 
िम�ने हो वा होइन भ�ने दो�ो ��तफ�  िवचार गदा� 
िनवेदकको सम� दाबी अ�ययन गदा� िनवेदक धम� 
िनरपे�ताको अवधारणामा �प� ह�न सकेको वा सोबार े
�प� धारणा िलई अदालत �वेश गरेको पाइएन । 
अ�त�रम सिंवधान वा हाल कायम रहेको नेपालको 
संिवधानले नेपाल रा�यलाई धम� िनरपे� रा�य घोषणा 
गरकेो ह�दँा यसको अवधारणा�मक प�बार ेकेही बो�न ु
पन� अव�था देिखयो । व�ततुः धम� िनरपे� रा�यको 
ता�पय� कुनैपिन धािम�क मतावल�बन�ारा रा�यको 
गठन ह�ने नभई ��येक �यि� आ�नो आ�था एव ं
िव�ासअन�ुपको धम�को अवल�बन, अ�यास र 
संर�ण गन� �वत�� रह�छन् र सो कुरालाई सिंवधान 
र कानून�ारा ��याभूत ग�र�छ । रा�यले धम� वा 
धािम�क आ�थाको आधारमा नाग�रकह�बीच िवभेद 
गद�न भ�ने नै हो । हा�ो संवैधािनक �यव�था हेदा� धम� 
र रा�य स�चालनबीच स�ब�ध िव�छेदको अव�था 
रहेको भ�ने नदिेखई धािम�क सिह�णतुा, सम�वय र 

सव�धम� समभावको अवधारणालाई रा�यले अनशुरण 
गरकेो भ�ने देिख�छ । धािम�क �वत��ता वा हकको 
�योग गन� नाउमँा साव�जिनक �वा��य, िश�ाचार वा 
नैितकताको �ितकूल ह�ने वा साव�जिनक शाि�त भगं 
गन� ि�याकलाप गन� गराउने वा कसैको धम� प�रवत�न 
गराउने काय�लाई िनषेध एवं द�ड गन� दािय�व रा�यलाई 
सिु�पएको मा� नभई धािम�क �थल वा धािम�क गठुीको 
स�चालन र संर�ण गन� तथा गठुीको स�पि� तथा 
ज�गाको �यव�थापनको लािग कानून बनाई िनयिमत 
गन� दािय�व पिन रा�यमा सिु�पएको अव�था 
सिंवधानमा रहेकोले धािम�क िवषयमा रा�यले आखैँ 
लगाउन ह�दँनै भ�न िम�ने देिखएन । हा�ो देशिभ� 
िह�दू, बौ�, इ�लाम, ि�ि�चयनलगायतका िविभ�न 
धम� अनशुरण गन� �यि� र स��दायह�ले िविभ�न 
स�ंथाह� खडा गरकेो र ितनको �यव�थापनको 
लािग गठुी राखेको पाइ�छ । जे ज�ता धािम�क सं�था 
वा गठुीह�को �थापना ग�रएको भएपिन साव�जिनक 
िहत, पह�चँ वा �यव�थापनको �ि�बाट साव�जिनक 
हकिहत वा सरोकार रहेको िवषयमा रा�यले चासो 
रा�न ु वा �यव�थापनमा पारदश�ता र सशुासन 
कायम रा�न कानूनी �यव�था गनु�  धम� िनरपे�ताको 
िवपरीत ह�दँैन । जसको अथ� रा�यले कुनै खास धम� वा 
धािम�क स��दायलाई िवषेश �ाथिमकता �ो�साहन वा 
सह�िलयत िदन नह�ने मा�यता अिंगकार गरकेो मा�नपुन� 
ह��छ । 

६. धम�को नाममा ह�ने ���ाचार र 
अ�यव�थाको अ��य गनु�  रा�यको कत��यअ�तग�त 
नै पद�छ । यस �ि�बाट हेदा� िव� स�पदा सूचीमा 
परकेो र संसारभरका िह�दूह�को धािम�क आ�थाको 
धरोहरको �पमा रहेको �ी पशपुितनाथको मि�दरमा 
ह�ने पूजाआजा र �यहा ँचढाइने भेटी एवं अ�य आिथ�क 
�ोत र आयको पारदश� �यव�थापन गन� उ�े�य 
पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०४४ ले रा�न ु र 
सो उ�े�य पूित�को लािग िनयम ब�ने वा बनाउने कुरा 
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रा�य संय��बाट गन� िम�दैन यो त धम� िनरपे�ताको 
अवधारणािवपरीत ह��छ भ�ने िनवेदन िजिकरलाई 
�वीकार गन� सिकँदनै । यसो भ�दा हामी �कारा�तरले 
सो मि�दरको �यव�थापनमा धम� वा पर�पराको नाममा 
सीिमत �यि� वग� वा स��दायबाट ग�रने ��ाचार, 
कुशासन, शोषण वा हालीमहुालीलाई िनर�तरता िदन 
प�ुछौ जनु कुरा आधिुनक लोकताि��क रा�यको 
अवधारणा अनकूुल ह�दैँन । लोकत��को अक� नाम 
पारदश�ता र �यव�थापक�य उ�रदािय�व हो । 
पारदिश�ता र उ�रदािय�व कायम गनु�  लोकत�� वा 
धम�िनरपे�ताको िवपरीत ह�दँैन । तसथ� रा�यले �ी 
पशपुितनाथको �यव�थापन गन� स�दनै, यसलाई 
पर�पराको दासतामा छोिडन ुपछ�  भ�ने तक�  वा िजिकर 
�वीकार गन� िम�ने दिेखएन ।

७. ते�ो ��तफ�  िवचार गदा� पशपुित �े� 
िवकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले िदएको 
अिधकार �योग गरी पशपुित �े� िवकास कोषले 
नेपाल सरकारको �वीकृितमा २०६८।१२।८ मा 
मि�दर तथा पूजा �यव�था िनयमावली, २०६८ 
जारी गरकेो देिख�छ । उ� िनयमावलीको १० वटा 
प�र�छेदअ�तग�त पूजास�ब�धी �यव�था, भ�स�ब�धी 
�यव�था, भ�डारीस�ब�धी �यव�था, िवसेटस�ब�धी 
�यव�था, रकमीस�ब�धी �यव�था, भेटी दान र 
दि�णास�ब�धी �यव�था, दश�नाथ�स�ब�धी �यव�था, 
मि�दर तथा पूजा सामा�ीको �यव�थापनस�ब�धी 
�यव�था, िविवध गरी सबै प�र�छेदह�मा पूजा 
र भेटीघाटी दि�णा �यव�थापनको िवषयलाई 
�मखु�पमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । �यसैगरी उ� 
िनयमावलीको ६ वटा अनसूुचीमा पूजा आवेदन 
फारमसमेतको ढाचँा उ�लेख गरी �ी पशपुितनाथमा 
��ापूव�क उपि�थत ह�ने भ�जनह�लाई िवशेष 
पूजाको लािग िवशेष �यव�था गरकेो देिख�छ । यस 
िवशेष �यव�थाका कारण शैवमाग� भ�जनह�मा 
थप सहजता र सिुवधाको ��याभूित ह�ने देिख�छ । 

�ी पशपुितनाथको मि�दर तथा पूजा �यव�थापनमा 
सलं�न ह�ने भ�, भ�डारी, िवसेट, रकमीको िनयिु� 
काम कत��य र अिधकार, पद �र� / अवकास िदन 
स�ने अव�था, तलब भ�ा, संचयकोष, िबदा, उपदान 
उपचार खच�समेतको �यव�था गरकेो देिखदँा �ी 
पशपुितनाथको िन�य पूजामा सलं�न भ� तथा सहयोग 
गन� भ�डारी िवसेट तथा रकमीह�को सामािजक 
सरु�ाको ��याभूितसमेत उ� िनयमावलीले गरकेो 
देिख�छ । िनवेदकले गैरसंवैधािनक भनी �� उठाएको 
��ततु िनयमावलीले मि�दरको नाउमँा �ा� ह�ने भेटी, 
दान र दि�णा कोषमा दािखला ह�ने �यव�था गरकेो ह�दँा 
�ी पशपुितनाथको चरणमा समिप�त ग�रएको स�पूण� 
दान दात�य कोषको खातामा ज�मा भई दान भेटीको 
एिककृत�पमा �यव�थापन भई पारदिश�तामा अिभविृ� 
ह�न जाने देिख�छ । िनयमावलीको यस �यव�थाको 
कारण �ीपशपुितनाथको कोषमा थप अथ�आज�न भई 
वहृत पशपुित �े� िवकास काय��ममा समेत खच� गन� 
सिकने अव�था देिख�छ । जसका कारण पशपुितनाथ 
�े�को सम� िवकासबाट शवैमाग� िह�दू धम��ित 
आ�थावान आम भ�जनलाई थप सिुवधा िव�तार 
ह�न जाने र पशपुितनाथको आ�त�रक काय��यव�था 
स�चालनमा समेत सहजता प�ुन जाने देिख�छ । 
िनयमावली तजु�माको सकारा�मक प�लाई िवचार 
गदा� िह�दू धम��ित आ�थावान िनवेदकलगायतका 
सव�साधारण नाग�रकको िहतमा नै ��ततु िनयमावली 
रहेको देिखन आयो ।

८. िनयमावलीको कारण मि�दरमा �ा� 
ह�ने भेटी घाटीको �यव�थापन कोषको िनय��णमा 
ह�ने देिखदँा य�तो सं�थागत प�ितका कारण 
कोषले सकंलन गरकेो दान दि�णामा पारदिश�ता 
देिखन आउने ह�दँा �ी पशपुितनाथको नाममा �ा� 
ह�न आउने दान, दात�य र दि�णाको अपचलन ह�न 
रोिकने �प��पमा देिख�छ । पशपुितनाथको नाममा 
दान अप�ण गन� दाताह�को अपे�ा आफूले चढाएको 
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दान दात�य पशपुितनाथ कै िवकासमा खच� होस् भ�ने 
रहेको ह��छ । सोही अपे�ालाई साकार पान�  िनवेदकले 
िववाद िसज�ना गरकेो ��ततु िनयमावली जारी भएको 
देिखदँा उ� िनयमावलीकै कारण िनवेदकले दाबी गर े
ज�तो िह�दू धमा�वल�बीको आ�थामािथ आचँ प�ुन 
जाने देिखदँैन । यस अदालत सयं�ु इजलासबाट िमित 
२०६६ पौष २७ गते पशपुित �े� िवकास कोषको 
नाउमँा जारी भएको िनद�शना�मक आदेशमा �वत�� 
अिधकार स�प�न सिमित गठन गरी सो सिमितबाट 
�ा� �ितवेदनलाई म�यनजर राखी कानूनी �यव�थाको 
तजु�मा गनु�  भ�ने �यहोरा परकेो र आदेश काया��वयनको 
�ममा नेपाल सरकारको तफ� बाट सव��च अदालतका 
पूव��यायाधीश �ी केदारनाथ आचाय�को संयोजक�वमा 
पशपुित अ�ययन �यव�थापन �वत�� अिधकार 
स�प�न सिमित गठन भई उ� सिमितले २०६८।४।५ 
मा िदएको �ारि�भक �ितवेदनमा उ�लेख भएअनसुार 
नै पशपुित �े� िवकास कोषले ��ततु िनयमावली 
बनाएको भ�ने िलिखत जवाफबाट दिेखदँा संिवधान र 
सव��च अदालतको िनद�शना�मक आदेशको िवपरीत 
िवप�ीह�बाट िनयमावली तजु�मा भएको भ�ने िनवेदन 
दाबीलाई िव�ासलायक मा�न सिकएन ।

९. तजु�मा भएको िनयमावलीले धम� 
सं�कृितको पर�परागत मा�यतामािथ नै चोट 
परु ्याउने भ�ने दाबी भएपिन यो यसरी य�तो कानूनी 
�यव�थाका कारण सनातन िह�दू धम�मा आघात परकेो 
भनी िनवेदकले खलुाउन सकेको देिखदँैन । कोषको 
िनयमावली तजु�मा गन� काय�ले िनवेदकको धम�स�ब�धी 
मौिलक हक हनन ह�ने गरी कुनै काम भएकोसमेत 
देिखदँैन । कानूनअनसुार गिठत पशपुित �े� िवकास 
कोषले कानूनअन�ुप �ा� अिधकारअ�तग�त जारी 
गरकेो िनयमावलीलाई िनवेदकको लहड र बौि�क 
उ�सकुताकै ह�टह�टी पूरा गन� �योजनको लािग पेस 
ग�रएको ��ततु �रट िनवेदनकै आधारमा गैरसंवैधािनक 
भनी घोिषत गन� िम�ने देिखदैँन । उ� िनयमावलीको 

कुनै पिन �यव�था नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को कुनै धारा वा �यव�था तथा पशपुित �े� 
िवकास कोष ऐन, २०४४ को कुनै दफा वा उपदफासगँ 
बािँझएको नदेिखएको अव�थामा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न स�ने देिखएन ।

१०. तसथ� मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट कानून�ारा �ी पशपुितनाथको मि�दर गठुी 
पूजा वा भेटीको �यव�थापन ह�न स�ने नै देिखदँा 
मि�दर तथा पूजाको स�ुयव�थाको लािग पशपुित �े� 
िवकास कोषले नेपाल सरकारको �वीकृितमा िमित 
२०६८ चै� २६ गतेदेिख लागू ह�ने गरी तजु�मा गरकेो 
पशपुित �े� िवकास कोष (मि�दर तथा पूजा �यव�था) 
िनयमावली, २०६८ ले िनवेदकको संवैधािनक र 
कानूनी हक अिधकारको हनन भएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । िनवेदन दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : च���काश ितवारी
इित सवंत्  २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभुम् 

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े�

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
आदेश िमित : २०७२।०५।२९

०७१-WO-०६५५

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक प� : िचतवन िज�ला, िगतानगर गाउ िवकास 
सिमित वडा नं. ५ घर भई �ी वन तथा भू-
संर�ण म��ालयअ�तग�तको िज�ला भू-
संर�ण काया�लय, धनकुटाको रा.प.ि�.�ा. 
पदमा दरब�दी भई हाल वातावरण म��ालयमा 
काय�रत जयराम अिधकारी 

िव��
िवप�ी ��यथ� : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

 § कानूनी �यव�थाले एक�कारको िबदा 
िलएकोमा सो िबदा नै उपभोग गनु�पन� र 
�य�तो िबदा �सिुत र िक�रया िबदाबाहके 
अ� िबदामा प�रणत नह�ने �यव�था गरकेो 
स�दभ�लाई िवचार गदा� घरिबदा, िबरामी 
िबदा, पव�, भैपरी िबदा िलएकोलाई सो िबदा 
नै उपभोग गरकेो मा�नपुन� ह�दँा उ� िबदा 
अ�ययन �योजनमा खच� गरकेो भएपिन 
अ�ययन िबदा नै िलएसरहको सुिवधा 
उपभोग गन� पाउनु पछ� भ�ने िजिकर 
�यायसङ्गत नदेिखन े।

 § तोिकएको अविधमा पेस नभएको काय� 

स�पादन म�ूयाङ्कनको अकं गणनाका 
स�ब�धमा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ७८ख को उपिनयम 
८ मा “कुनै िनजामती कम�चारीले कुनै 
वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
नभरमेा �यस आिथ�क वष�को काय� 
स�पादन मू�याङ्कनबापत िनजलाई सो 
आिथ�क वष�को लािग पूणा�ङ्कको पचास 
�ितशत अङ्क िदइनेछ ।” भ�ने �यव�था 
भएको पाइ�छ । ��तुत िववाद स�ब�धमा 
हदेा� यी िनवेदकले उ� आ.व. को काय� 
स�पादन मू�याङ्कन  फाराम पेस नगरकेो 
कुरा �वीकार गरकैे देिख�छ । यसरी पेस 
नगरकेो काय� स�पादन मू�याङ्कनको 
अकंगणना स�ब�धमा भएको उि�लिखत 
�यव�थानसुार िनजको सो वष�को काय� 
स�पादन मू�याङ्कनबापत पचास 
�ितशतका दरले नै अकं गणना ह�ने 
देिखने । 

(�करण नं. ४)
 § कानूनबमोिजम �ा� ५ वष�को अ�ययन 

िबदा उपभोग ग�रसकेको अव�थामा 
घरिबदालगायतका थप िबदालाई अ�ययन 
िबदा अविध सरह नै अकं गणना ह�नुपछ� 
भ�ने िनवेदकको िजिकर मािथ िववेिचत 
िनजामती सवेा ऐन िनयमको उि�लिखत 
�यव�थाको स�दभ�मा मनािसब नदेिखँदा 
सो अविधको पचास �ितशत मा� अकं 
गणना गरी बढुवा सिमितको िनण�य बदर 
गन� गरकेो लोक सवेा आयोगको िमित 
२०७१।११।३ को िनण�य िमलेकै देिखँदा 
बदर गनु� नपन� । 

(�करण नं. ५)

�नण�य नं. ९७३४
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िनवेदक प�को तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य 
बालकृ�ण �यौपाने र ह�र�साद उ�ेती

िवप�ी ��यथ�को तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
रवेती ि�पाठी, िव�ान्  अिधव�ा�य वस�त 
गौतम र माधव ब�नेत

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क 
र उपदफा ६(क)

 § िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ६१(२), ७८ख को उपिनयम ८

आदेश
�या. जगदीश शमा� पौडेल : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य एवं आदेश यस�कार छ:

नेपाल वन सेवाअ�तग�तको �वायल ए�ड 
बाटर क�जरभेसन समूहको रा.प. �थम �ेणीको �र� 
पद १ मा काय� �मताको मू�याङ्कन गरी िवप�ी 
बढुवा सिमितले िमित २०७१।९।२३ को गोरखाप�मा 
सूचना �कािशत गदा� िनवेदकले कूल �ा�ाङ्क १०० 
�ा� गरकेो भनी उ� �र� पदमा िनवेदकको बढुवा 
िसफा�रस गन� गरी िमित २०७१।९।२२ मा िनण�य 
भएकोमा िवप�ीम�येको गेहे�� केशरी उपा�यायले 
सो बढुवाउपर िवप�ी लोक सेवा आयोगसम� उजरुी 
िदएकोमा िवप�ी लोक सेवा आयोगले बढुवा सिमितमा 
म िनवेदकलाई बढुवा गरकेो िनण�य बदर गरकेो छ ।

िवप�ी लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७१।११।३ मा गरकेो िनण�यमा िमित २०६३।८।२० 
देिख ०६७।२।१९ स�म वेतलबी अ�ययन िबदामा 
बसेको तर सो अविधमा अ�ययन समा� नभएकोले 
िव�िव�ालयको २ जलुाई २०१० को प�बमोिजम 
थप अ�ययनका लािग अ��ेिलयामा ब�न ुपन� भएकोले 

िमित २०६७।२।२० देिख ०६७।६।१७ स�म म 
िनवेदकको पाकेको घर िबदा, िबरामी िबदा, भैपरी िबदा, 
पव� िबदा उपभोग गरी अ�ययन समा� गरी म िनवेदक 
३० िडसे�बर २०१० मा अ��ेिलयाबाट नेपाल आएको 
र नेपालमा ३१ िडसे�बर २०१० मा आएको कुरा म 
िनवेदकको पासपोट�मा अ��ेिलयाको अ�यागमन र 
नेपालको अ�यागमनले पासपोट�मा लगाएको छापले 
�मािणत गद�छ । लोक सेवा आयोगले गरकेो िनण�यमा 
२०६७।२।२० देिख ०६७।९।१६ स�म घर िबदा, 
िबरामी िबदा, भैपरी िबदा, पव� िबदा उपभोग गरकेोले 
म िनवेदक नेपालमा भएकोले २०६६/०६७ को काय� 
स�पादन फाराम भनु�पन� फाराम नभरकेोले िनजामती 
सेवा िनयमावली को िनयम ७८(ख) को देहाय (८) 
बमोिजम आधा अकं िदने भनी िनण�य गरकेो हो तर 
म िनवेदक िमित २०६७।२।२० दिेख २०६७।९।१६ 
स�म घर िबदा, िबरामी िबदा, भैपरी िबदा र पव� िबदा 
िलएपिन यो अ�ययनमा नै �योग गरकेो र यो िबदासमेत 
उपभोग गरी अ�ययन समा� गरी िमित २०६७।९।१७ 
मा म��ालयमा हािजर भएको हो । २०६७।२।२० भ�दा 
अगािड अ�ययन समा� गरी नेपालमा आएको भए र 
मािथ उि�लिखत िबदा िलएको भए काय� स�पादन 
मू�याङ्कन फाराम भन� स�ने अव�था िथयो तर सो 
अविधमा म िनवेदक अ�ययनमा रहेको र ३० िडसे�बर 
२०१० मा अ��ेिलया छोडेकोले मािथ उि�लिखत 
िबदा िलएको अविधमा म िनवेदक अ��ेिलयाको 
यिुनभिस�टीमा रहेकोले यो अविधलाई पिन अ�ययनको 
अविध नै मा�न ुपछ�  ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ 
क को उपदफा ८ मा काय� स�पादन मू�याङ्कनको 
�योजनका िन�ती अकं गणना गदा� बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवार ह�न जित वष�को सेवा आव�यक 
पन� हो पिछ�लो �यित वष�को काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको औषतबाट अंक गणना गरीने र सोही 
उपदफाको �ितव�धा�मक वा�यांश अ�ययन वा 
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तािलममा गएकोमा वा िनल�बन भई िनल�बन फूकुवा 
भएकोमा अ�ययन वा तािलममा जानभु�दा अगािडको 
काय� स�पादनको आधारमा िहसाब गनु�पन�मा लोक 
सेवा आयोगले िमित २०६७।२।२० मा अ�ययन 
सक� नेपाल आएको अथ� गरी सो आ.व. को का.स.म ु
फाराम नभरकेोले आधा अंक िदने िनण�य मािथ 
उि�लिखत िन.से.ऐनको दफा २४क. को देहाय ८ को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको िवपरीत छ ।

मािथ उि�लिखत त�य तथा कानूनको 
आधारमा िवप�ी िनकायका उि�लिखत काय�ले म 
िनवेदकको मािथ उि�लिखत कानूनी हक र नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) 
१३(१) १९(१) को हक हनन् भएकोले धारा ३२ 
र १०७(२) बमोिजम िवप�ी लोक सेवा आयोगको 
िनण�य नं. २२५ िमित २०७१।११।३ को िनण�य र 
सो िनण�यबमोिजमको िनयिु� िदएको भए सो िनयिु� 
पद�थापनालगायत सोस�ब�धी स�पूण� काम कारवाही 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी बढुवा सिमितको िमित 
२०७१।९।२२ को िनण�य र िमित २०७१।९।२३ 
को गोरखाप�को िसफा�रस कायम गनु�  र सोबमोिजम 
िनवेदकलाई बढुवा िनय�ु� िदन ु भ�ने परमादेशको 
आदेश वा अ�य जो चािहने आ�ा आदशे वा पजु� जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� भए सोको आधार र कारण 
सिहत यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १, २, ३ र ४ का 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र िवप�ी 
नं. ५ का हकमा आफंँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
िनवेदन र आदेशको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना पठाई यसको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई िलिखत 

जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनू�  । साथै अ�त�रम आदशेसमेतको माग भएको देिखदँा 
सो स�ब�धमा छलफल गन� िमित २०७१।११।१५  
गतेका िदनको पेसी तारखे तोक� सोको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७१।११।८ को यस अदालतको आदेश ।

आयोगको बढुवा सूचना नं. ०६७।०७१-
०७२ नेपाल वन सेवा �वायल ए�ड बाटर क�जरभेसन 
समूह, रा.प. �थम पद सं�या १(एक) काय��मताको 
मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवा सिमितको िनण�यउपर 
गेहे�� केशरी उपा�यायले बढुवा िसफा�रस भएका 
जयराम अिधकारी िमित २०६६।८।२० देिख 
२०६७।२।१९ स�म ६ मिहना बेतलबी अ�ययन िबदा 
िलएको सो आ.व. को काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फारामपिछ भरकेो भ�ने बिुझएको सो आ.व. को अकं 
क�ी ह�नपुन� साथै िनज िमित २०५६।५।१७ देिख 
िमित २०५७।५।१६ स�म र िमित २०५७।६।१ देिख 
िमित २०५७।११।३० स�म र िव�ावा�रधी गदा� साढेँ 
तीन वष� अ�ययन िबदा िलई ५ वष� नै अ�ययन िबदा 
िलइसकेको सव��च अदालतबाट �रट नं. ०६७-WO-
०२२९ को �रट िनवेदनमा अ�ययन िबदाको िसमाभ�दा 
बढी अविधलाई अ�ययन िबदाको अविध मा�न सिकँदनै 
भनेकोले सो आ.व. को काय� स�पादन मू�याङ्कनको 
अंक घट्ने भएकोले िनजको अंक घटनासाथ मेरो 
औषत १०० अंक ह�ने ह�दँा ग�भीरतापूव�क िव�ेषण 
ग�रपाउ ँ भनी म�ुय िजिकर िलनभुएको, िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क. को उपदफा (८) 
मा काय� स�पादन मू�याङ्कनको �योजनको िनिम� 
अंक गणना गदा� बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार 
ह�न जित वष�को सेवा आव�यक पन� हो पिछ�लो �यित 
वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन फारामको औषतबाट 
िहसाव ग�रनेछ भ�ने �यव�था भई सोही उपदफाको 
�ितब�धा�मक वा�यांशको (१) मा अ�ययन वा 
तािलममा जानभु�दा वा िनल�बन ह�नभु�दा त�काल 
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अिघको काय� स�पादन मू�याङ्कन भएमा सोही वष�को 
र �य�तो काय� स�पादन मू�याङ्कन नभएमा हािजर 
भएपिछ भरकेो काय� स�पादन मू�याङ्कनमा जित अंक 
पाएको छ सोही अनपुातमा नै अंक गणना ग�रनेछ भ�ने 
कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । बढुवा िसफा�रस 
भएका जयराम अिधकारी िमित २०६३।८।२० 
देिख २०६७।२।२९ स�म वेतलबी अ�ययन िबदामा 
रहेको र सोपिछ अ�ययन समा� नभएकोले पनुः 
िमित २०६७।२।२० दिेख २०६७।९।१६ स�म घर 
िबदा, िबरामी िबदा, भैपरी िबदा, पव� िबदा उपभोग गनु�  
भई अ�ययन समा� गरी िमित २०६७।९।१७ देिख 
म��ालयमा हािजर भएकोले सो आ.व. ०६६।६७ को 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम नभरकेो भ�ने वन 
तथा भू-संर�ण म��ालयको िमित २०७१।९।२० 
को फायल सलं�न प�बाट दिेखएको, सो आ.व. को 
काय� स�पादन मू�याङ्कन भन� बेलामा अ�ययनको 
िसलिसलामा रहेको भ�ने देिखए तापिन सो काय� 
स�पादन मू�याङ्कन भन� समयमा घर िबदा, िबरामी 
िबदा, भैपरी िबदा, पव� िबदामा बसेको भ�ने देिखएको । 
उ� दफाको उपदफा (८) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
अ�ययन वा तािलममा गएको वा िनल�बनमा भएको वा 
असाधारण िबदामा बसेको अविधबाहेक अ�य िबदामा 
बसेको अव�थामा काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
भनु�  नपन� कानूनी �यव�था भएको नदेिखएको । वन तथा 
भूसंर�ण म��ालयको प.सं. आ.�य. ११।१८।०७१-
७२ च.नं. १२७८ िमित २०७१।९।२० को प�मा 
िनज जयराम अिधकारीले आ.व. ०६६-६७ को काय� 
स�पादन मू�याङ्कन नभरकेो भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको देिखएकोले सो आ.व. को काय� स�पादन 
मू�याङ्कनबापत पूरा अंक �दान गन� बढुवा सिमितको 
िनण�य िमलेको देिखएन । �रट िनवेदकले सो आ.व.मा 
का.स.म ु नभरकेो ह�दँा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ७८ख. को उपिनयम (८) मा 
कुनै िनजामती कम�चारीले कुनै वष�को काय� स�पादन 

मू�याङ्कन फाराम नभरमेा �यस आिथ�क वष�को 
काय�स�पादन मू�याङ्कनबापत िनजलाई सो आिथ�क 
वष�को लािग पणुा�ङ्क पचास �ितशत अंक िदइनेछ 
भ�ने �प� कानूनी �यव�था भएको देिखदा िनजलाई 
सो आ.व. को काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत पचास 
�ितशत अंक �दान गदा� िनजको कुल अकं ९६ 
(छयान�बे) ह�न आउने र उजरुकता�को कुल अंक १०० 
(सय) ह�ने देिखएकोले िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ७७ बमोिजम काय��मताको 
मू�याङ्कनको आधारमा बढुवा गदा� ऐनको दफा 
२४ बमोिजम सबैभ�दा बढी अकं �ा� गन� िनजामती 
कम�चारीलाई सबैभ�दा पिहले बढुवा गनु�पन� कानूनी 
�यव�था भएको देिखदँा बढुवा िसफा�रस भएका जयराम 
अिधकारीले �ा� गरकेो अंक ९६ (छयान�बे) भ�दा 
उजरुकता� गेहे�� केशरी उपा�यायले �ा� गरकेो अकं 
१०० (सय) बढी देिखएकोले बढुवा सिमितले जयराम 
अिधकारीलाई बढुवा िसफा�रस गन� गरकेो िनण�य 
िमलेको नदेिखदँा बदर ह�ने र बढुवा िसफा�रस सूचीबाट 
जयराम अिधकारीको नाम हट्न गई यो�यता�म नं. १ 
मा उजरुकता� गेहे�� केशरी उपा�यायको नाम समावेश 
गरी बढुवाको लािग िसफा�रस ह�ने गरी यस आयोगबाट 
िमित २०७१।११।०३ मा िनण�य भएको देिखदँा �रट 
िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� होइन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको 
लोक सेवा आयोगको िलिखत जवाफ ।

िमित २०६३।८।२० देिख २०६७।२।१९ 
स�म अ�ययन िबदा र बेतलबी िबदा �वीकृत गराई 
अ��ेिलयामा अ�ययरत रहेकोमा सो अविधमा अ�ययन 
समा� नभएको िव�िव�ालयको २ July २००९  को 
प�बमोिजम थप अ�ययनको लािग अ��ेिलयामा 
बसेको र सो अविधको लािग अथा�त्  २०६७।२।२० 
देिख २०६७।६।१७ स�म पाकेको घर िबदा, िबरामी 
िबदा, भैपरी िबदा, पव� िबदा, �वीकृित गराई बसेकोमा 
अ�ययन समा� भएपिछ नेपाल आएको देिखयो । 
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िमित २०६७।२।२० देिख िमित २०६७।६।१७ 
स�मको अविधको काय� स�पादन िनवेदकले नभरकेोले 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८(ख) 
देहाय (८) बमोिजम आधा अकं िदने भनी लोक सेवा 
आयोगबाट िमित २०७१।११।३ मा िनण�य भएकोमा 
सो िनण�यउपर िनवेदकको ��ततु िनवेदन पन� आएको 
देिखयो । िनवेदक अ�ययन िबदासमेत �वीकृत गराई 
अ�ययन गन� काय�को लािग अ��ेिलयामा रहेकोमा 
अ�ययन अविधम�ये िमित २०६७।२।२० देिख 
२०६७।९।१६ स�मको अविधबापत कूल अंकको ५० 
�ितशत अंक मा� �दान गरी भएको िनण�यउपर अ�त�रम 
आदेश स�ब�धमा छलफलको लािग भनी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना जारी भएपिछको अव�थामा िवप�ीलाई 
बढुबाप� िदएको दिेखएको यसरी अ�ययन अविध 
बापत २०६७।२।२० देिख २०६७।९।१६ स�म ५० 
�ितशत मा� अंक िदने गरी भएको िनण�य स�ब�धमा 
अि�तम सनुवुाइ ह�दँा छलफल भई िन�कष�मा प�ुनपुन� 
अव�था भएकोले सिुवधा स�तलुनका �ि�बाट िमित 
२०७१।११।३ को िनण�य र सो िनण�य काया��वयन गन� 
स�ब�धमा िवप�ी गेहे�� केशरी उपा�यायलाई िदएको 
बढुवा प� काया��वयन नगरी यथाि�थितमा रा�न ु
भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको 
छ । ��ततु म�ुामा अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७१।११।१५ को 
आदेश ।

�रट िनवेदकले दाबी गरकेो िवषय यस 
काया�लयसगँ ��य�तः स�बि�धत नभई लोक सेवा 
आयोग र बढुवा सिमितसगँ स�बि�धत देिख�छ । लोक 
सेवा आयोग नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
बमोिजम �थािपत संवैधािनक िनकाय हो । िनजामती 
सेवामा कम�चारीको पदपूित� गन� िव�ापन �कािशत गन�, 
दरखा�त िलने र सोउपर छानिबन गन�, यो�य उ�मेदरवार 
छनौटको लािग परी�ा स�चालन गन�, अ�तरवाता� र 

िनयिु�को लािग उ�मेदरवारह� छनौट गरी िसफा�रस 
गन� अिधकार एवं िज�मेवारी उ� आयोगलाई छ । यसरी 
सिंवधान�ारा �यवि�थत सवंैधािनक अङ्गले आ�नो 
अिधकार �े�िभ� रही कानूनस�मत तवरबाट गरकेो 
िनण�यस�ब�धी िवषयलाई िवप�ीले अ�यथा भ�न 
िम�ने होइन । अ�य मागदाबीका स�ब�धमा अि�तयार 
�ा� िनकायको िलिखत जवाफबाट �प� ह�ने नै ह�दँा 
यस काया�लयलाई िवप�ी कायम गरकेो हकस�ममा 
�रट िनवेदन खारजेयो�य ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
समेत �यहोराको नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीले कानूनी वा संवैधािनक हक हनन 
भएको कुरा �थािपत गन� सकेको अव�था छैन । 
काय��मताको मू�याङ्कन�ारा ग�रने बढुवाको 
स�दभ�मा �रट िनवेदकले आ.व. २०६६।६७ को 
अविधको काय� स�पादन मू�याङ्कन नभरकेो �वयम्  
�वीकारकेो त�य हो भने िमित २०६३।८।२० देिख 
२०६७।२।१९ स�म बेतलबी अ�ययन िबदामा बसेको 
र �यसपिछको सोही आ.व. को बाकँ� अविधसमेत 
िमित २०६७।२।२० देिख २०६७।९।१६ स�म घर 
िबदा, िबरामी िबदा, भैपरी िबदा, पव� िबदा बसी �यितत 
गरकेो �वयम्  �वीकारकेो अव�था छ । यिह यथात�को 
मू�याङ्कन गररे लोक सेवा आयोगले िनण�य गदा�, 
जयराम अिधकारी आ.व. िमित २०६६।०६७ को 
काय� स�पादन मू�याङ्कन भन� बेलामा अ�ययनको 
िसलिसलामा रहेको भ�ने देिखएको भए तापिन काय� 
स�पादन मू�याङ्कन भन� समयमा घर िबदा, िबरामी 
िबदा भैपरी िबदा र पव� िबदामा बसेको भ�ने दिेखएको, 
िनजामती सेवा ऐन को दफा २४ को उपदफा (८) 
को �ितब�धा�मक बा�यांशमा अ�ययन वा तािलममा 
गएको, िनल�बन भएको वा असाधारण िबदामा बसेको 
अविधबाहेक अ�य िबदामा बसेको अव�थामा काय� 
स�पादन मू�याङ्कन भन� नपन� कानूनी �यव�था 
भएको नदेिखएको र वन तथा भू-सरं�ण म��ालयको 
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२०७१।९।२० को प�मा िनज जयराम अिधकारीले 
आ.व. ०६६।०६७ को काय� स�पादन मू�याङ्कन  
नभरकेो भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको देिखएकोले सो 
अविधको काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत पूरा अंक 
�दान गन� बढुवा सिमितको िनण�य िमलेको देिखएन 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७७ 
बमोिजम काय� �मताको मू�याङ्कनको आधारमा 
बढुवा गदा�  सबैभ�दा बढी अकं �ा� गन� िनजामती 
कम�चारीलाई सबैभ�दा पिहले बढुवा गनु�पन� कानूनी 
�यव�था भएको देिखदँा जयराम अिधकारीले काय� 
स�पादन मू�याङ्कनबापत �ा� गरकेो कुल अकंभ�दा 
उजरुवाला गेहे�� केशरी उपा�यायले काय� स�पादन 
मू�याङ्कनबापत �ा� गरकेो अंक बढी देिखएकोले 
बढुवा सिमितले जयराम अिधकारीलाई बढुवा 
िसफा�रस गन� गरकेो िनण�य िमलेको नदेिखदँा बदर ह�ने 
ठहछ�  भनी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७१।११।३ 
मा िनण�य गरकेो अव�था छ । का.स.म ु भन� बेलामा 
�रट िनवेदकले िनयमअनसुार पाउने अ�ययन िबदाको 
अविध बाकँ� रिह आ.व. २०६६/६७ अविध भ�र 
नै िनजले अ�ययन िबदा िलएको भए मा� बढुवा 
सिमितको िनण�य कायम ह�न स��यो तर वन तथा 
भूसंर�ण म��ालयको िमित २०७१।९।२० प�मा �रट 
िनवेदक जयराम अिधकारीले िमित २०६७।२।२० 
देिख िमित २०६७।९।१६ स�म घर िबदा, िबरामी 
िबदा, भैपरी िबदा, पव� िबदा आिदमा बिस �यितत 
गरकेो तथा आ.व. २०६६/६७ को का.स.म ुनभरकेो 
भ�ने �यहोरा �प� देिखएकोले लोक सेवा आयोगको 
िमित २०७१।११।३ को िनण�य कानूनस�मत भएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोरो गेहे�� केशरी 
उपा�यायको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले बढुवा िसफा�रसमा आ�नो 
नाम समावेश नभएको भ�ने कुरा उ�लेख गनु�भएको 
िवषयका स�ब�धमा बढुवा �योजनको लािग काय� 
स�पादन मू�याङ्कन को अंक गणना गन� स�ब�धमा 

िव�मान िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को 
उपदफा (२) दफा २४क को उपदफा (८) िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ख समेतका 
�ाबाधानह�मा �प�तः भएकै देिख�छ । बढुवा 
�योजनको लािग काय�स�पादन मू�याङ्कनको अंकको 
गणना कसरी गन� र के क�तो �ि�या अपनाउन ुपन� हो 
सो स�ब�धमा �चिलत कानूनअनसुार बढुवा सिमित 
र सोको पनुरावेदन स�ुने िनकाय लोक सेवा आयोगले 
नै गन� िवषय हो । उ� िवषयमा यस म��ालयको कुनै 
सलं�नता नै नरहने �यहोरा गद�छु । जहासँ�म िनयिु�को 
िवषयमा छ । सो स�ब�धमा लोक सेवा आयोगबाट 
भएको पनुरावेदनसमेतका आधारमा बढुवा सिमितबाट 
िसफा�रस भएका �ी गेहे�� केशरी उपा�यायलाई 
मि��प�रषदक्ो िनण�यअनसुार यस म��ालयबाट 
िनयिु� िदइएको िथयो । स�मािनत अदालतबाट भएको 
अ�त�रम आदशे यस म��ालयमा �ा� भएपिछ उ� 
आदशे स�मान गद� उ� िनयिु�लाई यथा�थानमा 
रािखएको छ । पद�थापना ग�रएको छैन । यस आधारमा 
यस म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको 
��ततु �रट िनवेदन खारजे भागी छ खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी �रट िनवदेक िमित २०६३।८।२० 
देिख िमित २०६७।२।१९ स�म बेतलबी अ�ययन िबदा 
िलई अ�ययनरत रहन ुभएको र अ�ययन �योजनका 
लािग िलन पाउने कुनै पिन िबदा बाकँ� नरहेको कारण 
पनुः िमित २०६७।२।२० देिख िमित २०६७।९।१६ 
स�म घर िबदा, िबरामी िबदा, भैपरी पाउने िबदा र 
पव� िबदासमेत िलएको �यहोरा िनज �रट िनवेदकले 
�वीकार गरी स�नभुएकै छ । घर िबदा, िबरामी िबदा, 
भैपरी आउने िबदा र पव� िबदाको अविधलाई अ�ययन 
�योजनमा उपयोग ह�न स�ने र सो िबदा अ�ययन 
िबदाअ�तग�त पन� स�ने स�ब�धमा िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ तथा ऐ. िनयमावली, २०५० मा कही ँ कतै 
उ�लेख ग�रएको छैन । ब� असाधारण िबदा अ�ययन 
�योजनमा उपयोग गन� सिकने �यव�था �प��पमा 
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िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ६२(२) 
को �ितब�धा�मक �यव�था ख�ड (ख) बाट �प� 
ह��छ । अ�ययन िबदाको सिुवधा घर िबदा, िबरामी 
िबदा, भैपरी आउने िबदा र पव� िबदाबाट पिन पाउन 
स�ने भएको भए असाधारण िबदा ज�तै गरी कानूनमा 
नै �प� उ�लेख ह�नपुन� िथयो र िनजले ऐ. ऐनको दफा 
२४क को उपदफा (८) को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
ख�ड (१) को सिुवधा पाउन स�ने अव�था रहने 
िथयो तर �रट िनवेदकको अव�था िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ख. को उपिनयम 
(८) बमोिजम भएकोले सोहीबमोिजमको अङ्क 
�दान ग�रएको लोक सेवा आयोगको िनण�य उपय�ु 
नै देिखएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारेज भागी छ 
भ�ने �यहोराको नेपाल सरकार, वन तथा भूसंर�ण 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� आज इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी बालकृ�ण 
�यौपाने र �ी ह�र�साद उ�ेतीले िनवेदक अ�ययन 
िबदा �वीकृत गराई अ�ययनका लािग अ��ेिलया 
रहेकोमा समयमा अ�ययन पूरा नभएका कारण घर 
िबदा, िबरामी िबदासमेत िलई थप र िनर�तर अ�ययन 
मै रहेको अव�थामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २४क को �ितब�धा�मक वा�यांश बमोिजम 
िनजको पूरा अंक गणना गरी बढुवा भएकोलाई यथावत 
रा�न ु पन�मा कानूनको गलत �या�या गरी िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को ७८ ख(८) बमोिजम सो 
वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन पचास �ितशत अंक 
मा� गणना गरी बढुवा सिमितको िनण�यबदर गरकेो 
लोक सेवा आयोगको िनण�यमा कानूनको गि�भर �िुट 
भएकाले सो िनण�य बदर ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी रवेती ि�पाठी र ��यथ� 
गेहे�� केशरी उपा�यायको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा�य �ी वस�त गौतम र �ी माधव ब�नेतले 
िनवेदकको अ�ययन िबदा भ�ुान भइसकेको र िनजले 
सो वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन पेस नगरकेो 
कारण पचास �ितशत मा� अंक पाउने िन.से.िन. 
२०५० को िनयम ७८ख(८) को �यव�था बमोिजम 
नै अंक गणना गदा� िनजले कम अंक �ा� गरकेोले कम 
अंक �ा� गन� �यि�लाई कानून�ितकूल बढी अकं 
�दान गरी बढुवा गन� गरकेो बढुवा सिमितको िनण�य 
बदर गरकेो लोक सेवा आयोगको िनण�य कानूनस�मत 
नै भएकाले �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�ने बहस 
��ततु गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको बहस िजिकर सनुी िमिसल 
सलं�न कागज �माण अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन 
मागबमोिजम लोक सेवा आयोगको िनण�य बदर गरी 
आदशे जारी गनु�पन� हो, होइन ? सोही स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� ह�न आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� नेपाल वन 
सेवाअ�तग�तको �वायल ए�ड बाटर क�जरभेसन 
समूहको रा.प.�थम �ेणीको �र� पद १ मा 
काय��मताको मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवामा बढुवा 
सिमितले मलाई बढुवा गरेकोमा िवप�ी गेहे�� केशरी 
उपा�यायले सो बढुवाउपर लोक सेवा आयोगसम� 
उजरुी िदएकोमा लोक सेवा आयोगले म अ�ययन 
िबदामा अ��ेिलया गएको अविधमा अ�ययन समा� 
नभएकाले घर िबदा, िबरामी िबदासमेत िलई अ�ययन 
पूरा गरी फक� को अविधमा आ.व. २०६६।०६७ 
को का.स.म ु नभरकेो भ�ने अथ� लगाई िन.से.ऐन,  
२०४९ को दफा २४क को उपदफा (८) बमोिजम 
मैले �ा� गरकेो पूरा अकं गणना नगरी िनजामती सेवा 
िनयमावली २०५० को िनयम ७८ (ख) को उपिनयम 
(८) बमोिजम आधा अकं मा� गणना गरी मेरो बढुवा 
बदर गन� गरी गरकेो िनण�य गैरकानूनी भएकाले उ� 
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िनण�य बदर गरी मेरो बढुवा यथावत कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन िजिकर रहेको पाइ�छ । िनवेदकले 
िनजामती सेवा ऐन िनयमबमोिजम ५ वष�को अ�ययन 
िबदा उपयोग गरी घर िबदा, िबरामी िबदा, िलई काय� 
स�पादन मू�याङ्कन  फाराम नै नभरकेाले काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराम नभन� कम�चारीको हकमा 
सो वष�को लािग ५० �ितशत मा� अकं गणना ह�ने 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८(ख) 
को उपिनयम ८ को �ावधानबमोिजम अकं गणना गदा� 
िनजले कम अंक �ा� गन� भएकाले बढी अंक पाउने 
उ�मेदवार बढुवा नगरकेो बढुवा सिमितको िनण�य बदर 
गरकेो लोक सेवा आयोगको िनण�य कानूनस�मत ह�दँा 
यथावत रहनपुछ�  भ�ने िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

३. मलुत ��ततु िववादमा अ�ययन िबदामा 
रहेको कम�चारीले सो िबदा समा� भएपिछ िबरामी िबदा, 
घर िबदालगायतका अ�य िबदा उपयोग गरी अ�ययन 
समा� गरी फक� को र सो अविधमा काय� स�पादन 
मू�याङ्कन फाराम पेस नगरकेो अव�थामा बढुवा 
�योजनका लािग उ� आिथ�क वष�को अंक के कसरी 
गणना ग�रनपुछ�  भ�ने नै मूलभतु ��को िन�य�ल गनु�पन� 
देिखयो । सो स�ब�धमा हेदा� िनज िनवेदक जयराम 
अिधकारी िमित २०६३।८।२० देिख २०६७।२।१९ 
स�म बेतलबी अ�ययन िबदामा बसेको र सो अविधमा 
अ�ययन समा� नभएकाले िमित २०६७।२।२० देिख 
२०६७।९।१६ स�म घरिबदा, िबरामी िबदा, भैपरी 
पव� िबदासमेत उपभोग गरी अ�ययन समा� गरी िमित 
२०६७।९।१७ मा मा� काया�लयमा हािजर भएको 
र उ� आिथ�क वष� िमित २०६६।०६७ को काय� 
स�पादन फाराम नभरकेो कुरामा कुनै िववाद देिखदैँन । 
िनवेदकले यस पूव� २०५६।५।१७ देिख २०५७।५।१६ 
स�म र २०५७।६।१ देिख २०५७।११।३० स�म पिन 
अ�ययन िबदा िलएको कुरालाई अ�यथा भ�न सकेको 
पाइदँैन । यसरी िनजले पटकपटक िलएको अ�ययन 
िबदा गणना गदा� िनजले पूव� अ�ययन िबदा िलएको 

देिख�छ ।
४. �चिलत िनजामती सेवा, िनयमावली, 

२०५० को िनयम ६१(२) को कानूनी �यव�था हेदा� 
“िनजामती कम�चारीले सेवा अविधभरमा एकै पटक 
वा पटकपटक गरी तीन वष�स�म अ�यनन िबदा 
पाउनेछ । तर नेपाल सरकारले आव�यक ठानेको 
अव�थामा अ�ययन िबदाको अविधमा दईु 
वष�स�म थप गन� स�ने छ ।” भ�ने �ावधान गरकेो 
देिख�छ । अ�ययनको िसलिसलामा अ��ेिलया गएका 
यी िनवेदकले िनजामती कम�चारीले �ा� गन� स�पूण� 
अ�ययन िबदा अविध अथा�त्  ५ वष�को अ�ययन िबदा 
उपभोग गरी सकेको कारण थप अ�ययन िबदा �ा� 
गन� स�ने अव�था नभएकाले नै िमित २०६७।२।२० 
देिख २०६७।९।१६ स�म घर िबदा, िबरामी िबदा, 
भैपरी, पव�समेतका िबदा िलएको दिेख�छ । य�िप 
सो अविधमा िनजको अ�ययन पूरा नभएको भ�ने 
िव�िव�ालयको प� पेस गरकेो र सो अविधमा िनज 
िनर�तर अ�ययनमै रहेको देिखएपिन कानूनले �दान 
गरकेो ५ वष�को अ�ययन िबदाको अविध समा� भएका 
कारणले िनजले उपयु��ानसुारका घरिबदालगायतका 
सिंचत अ�य िबदा उपभोग गरकेो भएपिन िनजामती सेवा 
ऐनले अ�ययन िबदा अविध भ�दा बढी समयको िबदा 
उपभोग गरी अ�ययन गरकैे भएपिन सो अविधको काय� 
स�पादन मू�याङ्कन  को अकं गणनाको स�ब�धमा 
छु�ै �यव�था गरकेो देिखदैँन । अ�ययन िबदा अविधको 
काय� स�पादन मू�याङ्कनको अकं गणना स�ब�धमा 
िनजामती सेवा ऐनको �यव�था हेदा� उ� ऐनको 
दफा २४ क को उपदफा ८(१) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा “अ�ययन वा तािलममा गएको वा िनल�बन 
भई िनल�बन फुकुवा भएकोमा िनल�बन अविधको 
काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत �य�तो अ�ययन वा 
तािलममा जानभु�दा वा िनल�बन ह�नभु�दा त�काल 
अिघको काय� स�पादन मू�याङ्कन भएमा सोही 
वष�को र �य�तो काय� स�पादन मू�याङ्कन नभएमा 
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हािजर भएपिछ भरकेो काय�स�पादन मू�याङ्कनमा 
जित अङ्क पाएको छ सोही अनपुातमा नै अंक गणना 
ग�रने छ ।” भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�था हेदा� िनजले अ�ययन िबदा अविधमा 
सोबमोिजम अंक पाउने नै भएपिन अ�ययन िबदा समा� 
भइसकेको अव�थामा िलएका घर िबदालगायतका 
िबदा अविधमा पिन सोबमोिजमकै अंक पाउनपुछ�  
भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था 
भएन । िकनक� िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ६६ ले िबदा प�रणत नह�ने स�ब�धमा “यस 
प�र�छेदबमोिजम िनजामती कम�चारीले जनु िबदा िलई 
बसेको हो सोही िबदा नै उपभोग गनु�पन� छ । पिहले कुनै 
एक िकिसमको िबदा �वीकृत भएकोमा �य�तो िबदा 
पिछ िक�रया वा �सिुत िबदाबाहेक अक� िकिसमको 
िबदामा प�रणत गराउन पाइने छैन” भ�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाले एक�कारको 
िबदा िलएकोमा सो िबदा नै उपभोग गनु�पन� र �य�तो 
िबदा �सिुत र िक�रया िबदाबाहेक अ� िबदामा 
प�रणत नह�ने �यव�था गरकेो स�दभ�लाई िवचार गदा� 
घरिबदा, िबरामी िबदा, पव�, भैपरी िबदा िलएकोलाई 
सो िबदा नै उपभोग गरकेो मा�न ु पन� ह�दँा उ� िबदा 
अ�ययन �योजनमा खच� गरकेो भएपिन अ�ययन 
िबदा नै िलए सरहको सिुवधा उपभोग गन� पाउन ुपछ�  
भ�ने िजिकर �यायसङ्गत देिखदँैन । उपयु��ानसुार 
घरिबदालगायतका िबदा िलएको अविधमा िनवेदकले 
दाबी गरकेो अ�ययन िबदा सरह काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको अंक गणना गन� कानूनी �यव�था रहे 
भएको देिखदैँन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २४क को उपदफा ६(क) मा “��येक िनजामती 
कम�चारीले आ�नो काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम भरी तोिकएको समयाविध िभ� स�बि�धत 
काया�लयमा दता� गनु�पन� छ । भ�ने �यव�थासिहत काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराम पेस गन� अविधलगायत 
मू�याङ्कन �णालीका बारमेा यथे� �यव�था गरकेो 

देिख�छ । यसरी तोिकएको अविधमा पेस नभएको काय� 
स�पादन मू�याङ्कनको अंक गणनाका स�ब�धमा 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ख 
को उपिनयम ८ मा “कुनै िनजामती कम�चारीले कुनै 
वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम नभरमेा 
�यस आिथ�क वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत 
िनजलाई सो आिथ�क वष�को लािग पूणा�ङ्कको पचास 
�ितशत अङ्क िदइनेछ ।” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । ��ततु िववाद स�ब�धमा हेदा�  यी िनवेदकले 
उ� आ.व. को काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
पेस नगरकेो कुरा �वीकार गरकैे देिख�छ । यसरी पेस 
नगरकेो काय� स�पादन मू�याङ्कनको अकंगणना 
स�ब�धमा भएको उि�लिखत �यव�थानसुार िनजको 
सो वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत पचास 
�ितशतका दरले नै अंक गणना ह�ने दिेख�छ ।

५. तसथ� कानूनबमोिजम �ा� ५ वष�को 
अ�ययन िबदा उपभोग ग�रसकेको अव�थामा 
घरिबदालगायतका थप िबदालाई अ�ययन िबदा 
अविध सरह नै अकं गणना ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदकको 
िजिकर मािथ िववेिचत िनजामती सेवा ऐन िनयमको 
उि�लिखत �यव�थाको स�दभ�मा मनािसब नदेिखदँा 
सो अविधको पचास �ितशत मा� अंक गणना गरी 
बढुवा सिमितको िनण�य बदर गन� गरकेो लोक सेवा 
आयोगको िमित २०७१।११।३ को िनण�य िमलेकै 
देिखदँा बदर गनु�परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� फैसलामा सहमत छु । 
�या. देवे�� गोपाल �े�

इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसहं
इित संवत्  २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

आदेश िमित : २०७३।०५।२७
०७१-WO-०८०८

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : पूण�लाल �े�को छोरा रसवुा िज�ला, 
गो�जङु गा.िव.स.वडा नं.१ ब�ने मह�तलाल 
�े�समेत

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

मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� 
नरम कानून (Soft Law) हो र 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो धारा १७(१)
(२) (स�पि�स�ब�धी अिधकार) वा 
धारा २७(१) (सां�कृितक अिधकार) ले 
रा�यको सिंवधान वा ऐनभ�दा उ�च �थान 
रा�दैनन ्। तसथ� कुनै पिन �यि�ले आ�नो 
स�पि� रा�यलाई िद�न ँ भ�न पाउँछ वा 
पाउँदैन भ�न ेकुरालाई मुलुकको सिंवधान 
र कानूनी �यव�थाको सापे�तामा हनुे�पन� । 

(�करण नं. २)
 § रा�यले साव�जिनक िहतको लािग ज�गा 

�ा� वा अिध�हण गन� स�छ । करको 
�योजनको लािग र ज�गा जिमनको हकमा 
उ�पादन र उ�पादक�व वृि� गन�, कृिषको 

आधुिनक�करण र �यावसाियकरण, 
वातावरण सरं�ण, �यवि�थत आवास 
तथा सहरी िवकासको लािग भूिम सुधार 
आिदको लािग ज�गाको हक �यव�थापन 
र िनयमन गन� सिकने कुरा धारा २५ मा 
उ�लेख ग�रएको छ । यी साव�जिनक 
िहतमा ग�रन े केही उदाहरणह� ह�न ् तर 
साव�जिनक िहतिभ� अ�य कुराह� पिन 
पन� स�ने ।

 § अमूक �योजन साव�जिनक िहतिभ� पछ� 
वा पद�न भ�ने कुरा मु�ा िवशेषको रोहमा 
भिनने कुरा हो । ��तुत �रट िनवेदनको 
स�दभ� ज�गा �ा� गन� वा अिध�हण 
गन� �योजनसँग अथा�त ् िव�ुत्  �सारण 
लाइनको सब�टेशन िनमा�णसगँ जोिडएको 
ह�दँा सो िवषय साव�जिनक िहत होइन भ�न 
सिकने अव�था देिखएन । साव�जिनक 
िहतको िनि�त  ज�गा �ा� गन� रा�यको 
सो अिधकार यथाथ�मा साव�जिनक 
िहतमा �योग भएस�म �यि�ले �यसलाई 
�ितरोध गन� स�न े वा बेम�जुरी जनाउन 
स�ने देिखँदैन । तसथ� धम� स�ंकृित 
वा बसोबासको ऐितहािसक िनर�तरता 
िव�ङ्ृखल ह�ने दाबी गद� आ�नो 
ज�गा अिध�हण िदन म�जुर छैन भ�ने 
िनवेदकह�को िजिकरलाई सिंवधानतः 
�वीकार गन� िम�ने ि�थित नदेिखन े।

(�करण नं. ३)
 § व�तुतः �ितपूित� श�दको ता�पय� ज�गा 

अिध�हण वा �ाि� वा सोमा कुनै अिधकार 
िसज�ना ग�रएको कारण ह�न गएको 
�ितको पूित�माफ� त सरोकारवाला प�लाई 
अिध�हणपूव�को अव�था (Status quo 
ante) मा फका�इन ु भ�ने हो । यसको 

�नण�य नं. ९७३५
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पिछ रा�यले साव�जिनक िहतको नाममा 
कसैलाई ग�रब बनाउन ह�दैँन भ�न े
मा�यता लुकेको छ । �यसैले अिध�हण 
वा �ाि� ग�रएको स�पि� ख�रद वा िब�� 
ग�रदँा �ेता वा िब�ेताले सामा�यतः के 
कितमा ख�रद वा िब�� गछ�न,् �य�तै गरी 
अिध�हणको कारण कुनै �यि� पूण�तः 
िव�थािपत ह�ने ि�थितमा हाल बसोबास 
ग�ररहकेो �थानमा जीवन िनवा�हको लािग 
�योग गरी आएको िनजी �वािम�व, भोग 
वा साव�जिनक �वािम�वमा रहकेा तर 
पर�परागत�पमा उपभोग गरी आएको 
क�तो �ोत वा साधन छन,् नयाँ ठाउँमा 
उसलाई स�ंथािपत ह�न के कित रकम वा के 
क�तो ता�कालीक र दीघ�कालीन सहयोग 
ज�री पछ�, सो पिन �ितपूित� िनधा�रण 
ग�रदँा िवचार गनु�पन� आधार ह�न स�ने ।

 § िवकासको नाममा िव�थापनबाट 
�भािवत �यि�ह�ले भो�नुपन� सामूिहक 
र �यि�गत िवप�नता रो�नु रा�यको 
कत��य ह��छ । यो िकन पिन ज�री ह��छ 
भन े िव�थापनबाट अ�सर �ािमण, ग�रब 
र िनमखुा �यि�ह�को बढी �भािवत ह�न 
पु�छन ् । उनीह�को िहतमा सकारा�मक 
ह�त�ेप आव�यक ह��छ । �यसैले यी 
सम�त कुराह�लाई कानून िनमा�ण गदा� 
�यान िदइनुपछ� । सिंवधानमा �ितपूित�का 
आधार र काय� �णाली कानून�ारा तय ह�न े
भ�ने कुरा परकेोले िवधाियकाले कानूनी 
आधार िनमा�ण गरी �ितपूित�बार े�यव�था 
गन� त स�छ तर �य�तो �ितपूित� नाम 
मा�को छ वा वा�तिवक छ अिध�हण वा 
�ा� गन� लािगएको स�पि�सगँ सा�दिभ�क 

छ वा छैन भ�ने कुरा �याियक परी�णको 
िवषय ब�न स�ने । 

(�करण नं. ७)

िनवेदकको तफ� बाट : उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
मिु� �धान तथा िव�ान्  अिधव�ा�य 
रामस�ुदर �े� र तलुसीराम ितमि�सना

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा सि�जव 
र�ेमी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपालको सिंवधानको धारा २५(१)
 § ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ९

आदेश
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
३२ र धारा १०७(२) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारअ�तग�तको भई दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार 
रहेको छ :

हामी िनवेदकह� रसवुा िज�ला, 
गो�जङुवासी �थानीय नाग�रक ह� । हामी �थायी 
बसोबास रहेको गो�जङुवासीह�को यगु�देिख 
िवकिसत ह�दँ ै आएको हामीह�को सामािजक 
जीवन, चाडपव�, रीित�रवाज, पर�परा तथा धािम�क 
एवं सां�कृितक प�लाई िनर�तरता िददँ ै आएका 
छ� । हामीह�को धािम�क, सां�कृितक पर�परा तथा 
हामीह�को सगँसाथमा रहने जीवन प�ितलाई 
�ितकूल असर पान�, हामीह�को ऐितहािसक ब�तीलाई 
िन��योिजत गन�, हामीह�को सामािजक जीवन तथा 
सां�कृितक एकतालाई िछ�निभ�न पान� गरी हामीलाई 
कुनै थाहा जानकारीस�म निदई एकप�ीय�पमा 
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�थलगत अ�ययन छानिबनसमेत नगरी हामीह�को 
ऐितहािसक, सां�कृितक, �कृितक तथा पय�टन 
िवकाससगँ सरोकार रा�ने गो�जङु गा.िव.स.वडा 
नं.२ ि�थत बसोबास �े� तथा हामी पखुा�कै पालादेिख 
बसोबास गद� आएको मानव मूलब�ती नै िव�थािपत 
ह�ने गरी ��यथ� नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणको िचिलमे 
ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण लाइन आयोजना 
अ�तग�तको िव�तु्  सब�टेशन िनमा�ण गन� �योजनको 
लािग भनी हामी िनवेदकको ज�गा अिध�हण गन� सूचना 
िमित २०७०/१२/१४ मा �कािशत राि��य दिैनक 
गोरखाप�मा ��यथ� िज�ला �शासन काया�लय, 
रसवुाले �कािशत गरकेो छ । सो सूचना�ित हामी 
�थानीय गो�जङुवासी नाग�रकलगायतका ज�गा 
अिध�हणमा पन� ज�गाका ज�गाधनीह� समेतलाई 
िच� नबझेुको र सो सूचना ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को 
ज�गा अिध�हणस�ब�धी �ि�या, काय�िविध �ितकूल 
भएकोले त�कालै हामी �थानीय नाग�रकह� समेतका 
ज�गाधनीह�ले सो सूचनाबमोिजम ज�गा अिध�हण 
काय� त�काल रोक� पाउन सूचना �कािशत गन� िज�ला 
�शासन काया�लय, रसवुालाई स�बोधन गरी नेपाल 
सरकारसम� िमित २०७१/०१/०३ मा िनवेदन प� 
��ततु गरी अिध�हण कारवाहीलाई त�कालै इ�कार 
गरकेो िथयो । हामीह� सो िनवेदनउपरको कारवाही र 
िनण�यको अपे�ा गद� �ित�ामा िथय� । िवप�ी नेपाल 
सरकारले हामी िनवेदकह�को गो�जङु गा.िव.स. वडा 
नं.२ को ज�गा अिध�हण गन� िनण�य गरकेो रहेछ । तर 
सूचनामा कुन िमितको िनण�य हो? सो िवषयमा कुनै 
उ�लेख ग�रएको छैन ।

िवप�ी नेपाल सरकारले नाग�रकको स�पि� 
कुनै संघ सं�था वा सरकार िनयि��त िनकायलाई 
अिध�हण गनु�पदा� कानूनले तोकेको �ि�या अवल�बन 
गरी नाग�रकलाई अ�तरा�ि��य सि�ध, स�झौता, 
घोषणाप� र �चिलत कानून तथा संिवधानले �दान 
गरकेो कानूनी तथा मौिलक हक �ितकूल नह�ने गरी 

कारवाही �ि�या अगािड बढाउनपुन� ह��छ । तर िवप�ी 
नेपाल सरकार तथा िज�ला �शासन काया�लयबाट 
हामी िनवेदकह�कै ज�गा र हामी िनवेदकह� िपता 
पखुा� र यगु�देिख बसोबास गद� आएको गो�जङुको मूल 
सां�कृितक ब�तीमै पन� गरी िव�त्ु  सब�टेशन िनमा�ण 
गन� िनण�यबाट हामी िनवेदकह� आ�नो बसोबास 
�े�बाट जबरज�ती िव�थािपत ह�नपुन� र हामीह�को 
सामािजक संरचना मया�दा र एकता िछ�निभ�न ह�ने तथा 
हामीह�को धािम�क पर�परा, सां�कृितक िनर�तरता र 
सो �े�को पया�वरण र वातावरण, �थानीय जनताको 
�वा��यलाई त�काल हािन नो�सानी पान� ठाडो 
चनुौती िदई संय�ु रा�� संघ�ारा जारी ग�रएको मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणाप�को धारा १७(१)(२) 
बमोिजम अ�सगँ िमलेर वा �यि�गत�पमा स�पि� 
रा�न पाउने स�पि�स�ब�धी हक र धारा २७(१) 
बमोिजम सामािजक जीवनमा भाग िलन पाउने हक 
कटौती ह�ने गरी �वे�छाचारी िनण�य भएको छ ।

नेपाल सरकारको िनण�यको हवाला िदई 
िवप�ीह�ले मनोगत र दरुाशयय�ु मनसायले 
िनधा�रण गरकेो मआु�जा रकम जबरज�ती थमाउने 
उ�े�यले कानूनले तोकेको चरणब� कुनै काय�िविध 
र �ि�या नै नअपनाई मआु�जा ब�ुन आउनू भ�ने 
दबाबपूण� सूचना जारी भएको छ । ज�गा �ाि� ऐनले 
िनधा�रण गरकेो �ि�या र ��यथ�ह�ले �यस कानूनी 
�ावधानलाई अवल�बन गरी िनण�य गरकेो जानकारी 
तथा सूचना हामी िनवेकदह�लाई ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को दफा ११(१)(२)(३) को �ि�या अपनाई 
दफा ११(४) अ�तग�त उजरुी �ा� भएको िमितले १५ 
िदनिभ� िदनपुन�मा लगभग एक वष� िबितस�दा पिन 
सो बार े कुनै सूचना �दान गरकेो छैन । हामीह�को 
उजरुीलाई यथाि�थितमा राखी अ��यािसत�पमा 
िमित २०७१/१२/०८ गते िबहान अ.ं९ बजेको 
समयमा िवप�ी िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण 
लाइन आयोजनाको कम�चारी ह� ँ भ�ने �यि�ले यो 
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सूचनाबमोिजमको कागजात िलई अिवल�ब मआु�जा 
ब�ुन िज�ला �शासन काया�लय, रसवुामा जानू भनी 
हामी िनवेदकह�लाई एउटै �यहोराको सूचना हातमा 
थमाइिदने काय� भएको छ ।

नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणको सब�टेशन 
िनमा�ण गन� हामीह�को बसोबास र ब�ती रहेकै ज�गा 
अिध�हण गनु�पन� अिनवाय�ता र औिच�य सूचनामा पिु� 
गन� सकेको छैन । सब �टेशन सो बसोबास �े�बाहेक 
अ�य बसोबास नभएको ख�ुला �े�मा िनमा�ण गन� 
स�ने अ�य वैकि�पक साव�जिनक ज�गा र �थानह� 
सोही गो�जङु गा.िव.स.मै उपल�ध ह�ने िवषयमा कुनै 
अ�ययन तथा परामश�समेत नगरी अ��यािसत एव ं
जबरज�ती ज�गा अिध�हण गन� काय� भएको छ ।

िवप�ी नेपाल सरकारले कुनै पिन नाग�रकको 
स�पि� अिध�हण गदा� वा स�पि�उपर अिधकार 
िसज�ना गदा� कानूनले िनिद�� गरकेो काय�िविध र 
�ि�यालाई अ�रशः पालना गनु�पन� संिवधानको धारा 
१९(२) ले ��ट िकटानी गरकेो छ । िवप�ी नेपाल 
सरकारले हामी िनवेदकह�को मूल ब�ती अवि�थत 
ज�गाह� अिध�हण गन� िनण�य किहले र कुन िमितमा 
गरकेो हो? िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, रसवुाबाट 
िमित २०७०/१२/१४ मा राि��य गोरखाप� दैिनकमा 
�कािशत सूचना र िमित २०७१/१२/०८ गते िवत�रत 
िवप�ी नेपाल िव�तु्  �ािधकरण, िचिलमे ि�शलुी २२० 
के.िभ. �सारण लाइन आयोजनाबाट सूचनामा समेत 
उ�लेख गरकेो छैन । हामीह�को ज�गा कुन िमितमा 
नेपाल सरकारले के कुन उ�े�य र �योजनको लािग 
अिध�हण गरकेो हो? हामीलाई �यसको आिधका�रक 
जानकारी र िविधवत् सूचना �दान गनु�पन� ह��छ । उ� 
दवुै सूचना कानूनिवपरीत अनािधकृत र गैरकानूनी 
भएकोले नेपाल सरकारले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
ले िनिद�� �ि�या पूरा नगरी जबरज�ती मआु�जा 
थमाई ज�गा क�जा गन� र अित�मण गरी हामीह�को 
बसोबासलाई िव�थािपत गन� दरुाशयय�ु भावनाले 

�िसत भएको अव�था छ ।
नेपाल सरकारले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 

को दफा ३ र ४ अ�तग�त साव�जिनक ज�गा �ा� 
गन� अिधकार �योग गदा� दफा ५(१)(२) अ�तग�त 
�ारि�भक कारवाही गन� अिधकारी तो�ने, उ� दफा ५ 
बमोिजम तोिकएको अिधकारीले दफा ६(१) बमोिजम 
सरोकारवाला �यि�को जानकारीको िनिम� दफा 
६(१)(क)(ख)(ग) ले तोकेको �थानमा सूचना टा�ँने, 
सो काय� स�प�न भएपिछ ऐ.दफा ६(२) अ�तग�त ३ 
िदनपिछ सो ज�गामा �वेश गरी दफा ६(२)(क)(ख)
(ग)(घ) बमोिजम अ�ययन काय� स�प�न गरी दफा ८ 
बमोिजम �ितवेदन िदने, सो काय� स�प�न भएपिछ 
मा� दफा ९(१)(क)(ख)(ग) अ�तग�त ज�गा �ाि� गन� 
कुराको सूचना �थानीय अिधकारीले जारी गनु�पन� 
देिख�छ । तर िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
रसवुाले उ� ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा 
३, ४ र ५ ले तोकेको �ि�या र ऐ.दफा ६ ले हामी 
सरोकारवालाह�लाई िदनपुन� सूचना र दफा ८ ले 
अिध�हण गन� ज�गाको �थलगत अ�ययन �ितवेदन 
िदनपुन� बा�या�मक कानूनी �ि�याह� पूरा र पालना 
नगरी अ��यािसत�पमा ऐनको दफा ९ र १० को 
�योजनको लािग अध�हण ह�ने ज�गाह�को ३५ 
िदनिभ� मआु�जा दाबी गन� आउनू भनी गोरखाप�बाट 
जारी गरकेो सूचनाबाट हामी िनवेदकह�लाई ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा ६ ले �ार�भ मै हामीह�को 
जानकारीको लािग िदनपुन� सूचना र दफा ८ अ�तग�तको 
�थलगत अ�ययन �ितवेदनको �ि�या पूरा नगरी 
ठाडै मआु�जामा दाबी गन� आउनू भ�ने जबरज�ती 
ज�गा अिध�हण र अित�मण गन� काय� िवप�ीह�बाट 
घिटत भएकोले िवप�ीह�बाट �चिलत ज�गा �ाि� 
ऐनले तोकेको �ि�या पूरा नगरी हामीलाई �ितवाद 
र सूचनाको हकबाट ठाडै वि�चत गरी हामीह�को 
स�पि� र बसोबास �े�मा अिधकार िसज�ना गन� नेपाल 
सरकारको िनण�य तथा गैरकानूनी कारवाही अ�रशः 
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अवल�बन र पालन गनु�पन� कानूनले अिनवाय� गरकेो 
उिचत कारवाहीको िस�ा�तिवपरीत भएको छ ।

हामी िनवेदकह�ले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को दफा ११ अ�तग�त अिध�हणको सूचनाउपर 
��ततु गरकेो उजरुीउपर कुनै कारवाही र िनण�य नगरी 
यथाि�थितमा राखी ऐ. दफा १२ को �ितकूल ज�गा 
र सो ज�गामा यगु�देिख बसोबास रहेको हामीह�को 
बसोबास �े� क�जामा िलने उ�े�यले दफा १३ 
तथा १६ ले तोकेको �ि�याबमोिजम अिध�हण ह�ने 
ज�गाको के कित मआु�जा िनधा�रण ग�रयो? सोसमेत 
हामीलाई कुनै थाहा जानकारी निदई िवप�ी नेपाल 
सरकारले कानूनी �ि�याको ठाडो अव�ा र उपे�ा 
गरी ज�गा अिध�हणको नाममा हामीह�को बसोबास 
�े�लाई जबरज�ती आ�नो क�जा र िनय��णमा िलने 
�वे�छाचारी िनण�य तथा ज�गा अिध�हण स�ब�धमा 
कारवाही चलाउने अिधकार नै नभएको अनािधकृत 
िनकाय िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण लाइन 
आयोजनाले मआु�जा िवतरण काय� स�ु भएकोले 
मआु�जा ब�ुन िज�ला �शासन काया�लयमा जान ु
भनी िमित २०७१/१२/०८ मा िवतरण ग�रएको 
गैरकानूनी, अनािधकृत र दबाबपूण� सूचनाबाट 
हामी िनवेदकह�लाई ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को 
दफा ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, १३, १६ र १९ ले  
�दान गरकेो कानूनी हक तथा नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा १२(३)(ड), १३(१)(२), १९(१)
(२), २४(८) र २७ �ारा ��याभूत संवैधािनक 
एवं मौिलक हकबाट वि�चत ग�रएको छ । अ�य 
वैकि�पक कानूनी उपचारको माग� नभएकोले िवप�ी 
नेपाल सरकारले हामी िनवेदकह�को िपता पखुा�कै 
पालादेिख ऐितहािसक, सामािजक, सां�कृितक तथा 
पय�टक�य वातावरण तथा पया�वरणको �ि�ले संर�ण 
ह�नपुन� बसोबास �े�लाई िवभ�, िवखि�डत र हामी 
गो�जङुवासीह�को ब�ती र बसोबासलाई िव�थािपत 
ह�ने गरी हामी िनवेदक सरोकारवालाह�लाई कुनै 

थाहा जानकारी निदई हामीह�को उि�लिखत रसवुा 
िज�ला, गो�जङु गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.२ 
अ�तग�तको ज�गा तथा हामीह�को बसोबास �े�लाई 
�ितकूल असर तथा �भाव पान� गरी बसोबासलाई 
हटाई िव�त्ु  सब�टेशन िनमा�ण गन� �योजनको लािग 
ज�गा अिध�हण गन� गरी कुन िमितमा िनण�य ग�रएको 
हो? सो यिकन ख�ुने िनण�यलगायतका स�पूण� फाइल 
कागजातह� िवप�ी नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
काया�लय तथा नेपाल सरकार ऊजा� म��ालायबाट 
यस स�मािनत अदालतमा िझकाई दािखल गराई, 
िवप�ी नेपाल सरकारले जबरज�ती, अनािधकृत 
र गैरकानूनी�पमा हामीह�को बसोबासको ज�गा 
अिध�हण गन� गरी हामीह�को यगु�देिखको बसोबास 
�े�बाट हामीलाई िव�थािपत गन� गरी भएको स�पूण� 
िनण�य र सो िनण�यको आधारमा िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय, रसवुाबाट जारी गरकेो अनािधकृत 
एवं अिधकार�े�िवहीन सूचनालगायतका स�पूण� 
गैरकानूनी काय�लाई उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहर ्याई हामी िनवेदकले ज�गा अिध�हण गन� िदन 
म�जरु नभएको �यहोरा उ�लेख गरी िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय, रसवुालाई स�बोधन गरी उ� 
काया�लयमाफ� त िमित २०७१/०१/०३ मा ��ततु 
गरकेो िनवेदनउपर यथाश�य ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को दफा ११(१)(२)(३)(४) िनण�य गनु� , गराउन ुभ�ने 
िवप�ी नेपाल सरकार गहृ म��ालयसमेतको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी गरी हामी गाउवँासीह�को 
मानव �वा��यमा कुनै पिन समयमा ग�भीर हािन र �ित 
परु ्याउन स�ने खतराय�ु �िविधबाट मानवब�तीलाई 
हानी प�ुने, िनवेकदह�लाई जबरज�ती बसोबास 
�े�बाट िव�थािपत गन�, अनािधकृत�पमा हामीह�को 
घर, गोठ, स�पि�, न� गन�, हामीह�को धािम�क, 
सां�कृितक, वातावरण, पया�वरणलगायत यगु�देिखको 
सामािजक संरचनालाई िवघटन गन� गरी अित�मण र 
ह�त�ेप नगनु�  नगराउन ु भ�ने �ितषेधलगायत अ�य 
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उपय�ु आदेश वा पजु� जारी ग�रपाऊँ ।
यो िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�मको 

लािग िवप�ी नेपाल सरकारले हामीह�को ज�गा 
अिध�हण र बसोबास �े�बाट हामीलाई िव�थािपत 
गन� गरी भएको गैरकानूनी िनण�य र सो िनण�यको 
आधारमा ��यथ� िज�ला �शासन काया�लयबाट 
िमित २०७०/१२/१४ मा र िवप�ी िचिलमे ि�शलुी 
२२० के.िभ. �सारण लाइन आयोजनाबाट िमित 
२०७१/१२/०८ मा हामीलाई िवतरण गरकेो 
अनािधकृत सूचनालाई काया��वयन नगनु� , नगराउन ुर 
हामीह�को बसोबास �े� तथा अिध�हण भएको भनी 
सूचीत ज�गामा जबरज�ती �वेश गन�, �ख िब�वा 
न� गन�, बसोबास �े�का घरह� भ�काउने, हामीह� 
मआु�जा ब�ुन दबाब िदने, प�ाउ गन�, जबरज�ती 
कागज गराउने, हामीह�को ज�गामा जबरज�ती 
सब�टेशन िनमा�ण गन�लगायतका कुनै पिन गैरकानूनी 
काय� नगनु� , नगराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) अ�तग�त िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय, रसवुा, िचिलमे ि�शलुी २२० 
के.िभ. �सारण लाइन आयोजना ख�रपाटी भ�परु, 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेतका िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन ।

नेपालमा पिछ�ला केही वष�ह�देिख िव�मान 
चरम ऊजा� सङ्कट एवं िवकराल लोडसेिडङका �मखु 
कारणम�ये �मता स�प�न तथा आव�यकतानसुार 
उ�च भो�टेजका िव�तु्  �सारण लाइनह�को िवकास 
गन� नस�न ुएक हो । यो प�लाई �दयङ्गम गद� नेपाल 
सरकारले अ�य�त �ाथिमकताका साथ स�चालन 
गरकेो प�रयोजनाम�ये १३२/२२० के.िभ. िचिलमे 
ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण लाइन आयोजना पिन 
एक हो ।

आ.व.२०६६/६७ बाट स�ु भई िमित 
२०७१/०३/१७ को िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. 

�सारण लाइनको फाइनल सव� �रपोट�  �ा� भइसकेको 
छ । आयोजनाको िव�ततृ सव��ण मतुािबक यो �सारण 
लाइन रसवुा िज�लाको गो�जङु गा.िव.स.वडा नं.२ मा 
एक २२० के.िभ. हब सब�टेशन िनमा�ण तथा उ� 
सब�टेशन देिख ि�शलुी ३ िब हब सब�टेशनस�म 
क�रब २६.५ िक.िम. २२० के.िभ. डबल सिक� ट 
�सारण लाइन िनमा�ण गन� र िचिलमे तथा ि�शलुी 
को�रडोर �े�मा रहेका Upper Sanjen - १४.६ 
मे.वा., Sanjen - ४२.५ मे.वा., Upper Trishuli 
३A - ६० मे.वा., Upper Trishuli ३B - ४२ मे.वा., 
Rasuwagadhi - १११ मे.वा. आिद आयोजनाबाट 
उ�पािदत क�रब ३०० मे.वा. ऊजा�  राि��य �सारण 
लाइनमा जोड्न ु नै यस आयोजनाको म�ुय ल�य 
रहेको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार, नेपाल िव�तु्  
�ािधकरण, KFW र EIB को संय�ु लगानीमा िनमा�ण 
ह�न लागेको हो ।

सब�टेशन िनमा�णका लािग क�रब ९० 
रोपनी ज�गा �ाि� तथा �ारि�भक अिधकृतका 
लािग �सारण लाइन िनमा�ण िवभागका �शासक�य 
अिधकृत भरत खड्कालाई तोिकएकोमा िमित 
२०७०/१२/१३ मा �ारि�भक अिधकृतले िज�ला 
�शासन काया�लय,  रसवुामा ज�गा अिध�हणस�ब�धी 
�ितवेदन बझुाएको िथयो । �ितवेदनप�ात्  िज�ला 
�शासन काया�लय, रसवुाबाट िमित २०७०/१२/१४ 
मा ज�गा �ाि�स�ब�धी सूचना राि��य दिैनक पि�कामा 
�कािशत गरी ज�गा अिध�हण स�ुवात ग�रएको हो 
िवप�ीले भनेज�तो आफूखसु गैरकानूनी तवरबाट 
अिध�हण गन� लािगएको होइन ।

�ािविधक िहसाबले अ�य िवक�प 
नभएकोले िवप�ीह�को ज�गा अिध�हण ग�रएको 
हो । LAHMEYER INTERNATIONAL ले िदएको 
फाइनल �रपोट�मा The site A the road access is 
easier than the other options and the size of 
the plot is bigger, meeting the requirements 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, चैत

2350

for the installation of gantries, २२० KV and 
१३२ KV GIS buildings, service building 
and the seven transformer units. भ�ने 
छ । जसले गदा� उपय�ु ठाउ ँयही ँनै रहेको छ । रसवुा 
िज�लाबाट उ�पािदत िव�त्ु  शि�लाई राि��य �सारण 
लाइनमा जोड्नको लािग रसवुा िज�लाको गो�जङु 
गा.िव.स.वडा नं.२ मा २२०/१३२/३३/११ के.िभ. 
सब �टेशन िनमा�ण गन�को लािग आव�यक पन� भएकोले 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ९(१) �योजनको 
लािग साव�जिनक सूचना िमित २०७०/१२/१४ मा 
िज�ला �शासन काया�लय, रसवुाबाट िनकािलएको 
िथयो । उ� काया�लयको साव�जिनक सूचनाउपर 
िवप�ी िनवेदकह�को नेपाल सरकारसम� उजरुी 
पनुरावेदन परकेोमा नेपाल सरकार गहृ म��ालय 
आ�त�रक �यव�था शाखाको िमित २०७१/०९/२२ 
च.नं.३४० को प�ानसुार नेपाल सरकार (सिचव �तर) 
को िमित २०७१/०९/२२ को िनण�यानसुार िज�ला 
�शासन काया�लय, रसवुा तथा ऊजा� म��ालयबाट 
ज�गा �ाि�को लािग ज�गा अिध�हणस�ब�धी गरकेा 
स�पूण� काय�ह� कानूनस�मत भएको र िवप�ीह�को 
िनवेदन िजिकर नप�ुने भनी िनण�यसमेत भइसकेको छ ।

आयोजनाको �ारि�भक वातावरणीय 
परी�णको काय�सूची ऊजा�  म��ालयको िमित 
२०७१/०३/२२ को सिचव�त�रय िनण�यानसुार 
�वीकृतसमेत भएको छ । िमित २०७०/१०/०४ 
मा रसवुा िज�लाका �मखु िज�ला अिधकारीको 
अ�य�तामा िज�ला मआु�जा िनधा�रण सिमितको 
बैठक बसी सब�टेशन �े�को ज�गाको मू�य िनधा�रण 
गन� एक उपसिमित गठन ग�रएकोमा सोही उपसिमितले 
िदएको �ितवेदनको आधारमा िमित २०७१/११/१४ 
मा �मखु िज�ला अिधकारीको अ�य�तामा 
सब�टेशनमा पन� ज�गाको मू�य िनधा�रण भई 
आयोजनाको अनरुोधमा िज�ला �शासन काया�लय, 
रसवुा, नापी काया�लय, मालपोत काया�लय, िज.िव.स. 

काया�लय, रसवुा र स�बि�धत गा.िव.स.मा सूचना टासँ 
गरी स�बि�धत ज�गा धनीह�ले ब�ुनपुन� मआु�जा 
रकमसमेत िज�ला �शासन काया�लय, रसवुामा पठाइ 
सिकएको छ ।

आयोजना तथा �ािधकरणबाट ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ को �ितकूल कुनै काम कारवाही गरकेो 
छैन । कानूनबमोिजम ज�गा �ाि� गरी २२० के.िभ. 
सब�टेशन बनाउनको लािग िवप�ीह� समेतको 
ज�गा अिध�हण ग�रएको हो । कानूनबमोिजम 
सूचना �कािशत गरी गर े भएको काम कारवाहीउपर 
िवप�ीह�लाई अदालत जाने कानूनी हकािधकार 
तथा संवैधािनक हकािधकार छैन । िवप�ीह�ले �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गरजे�तो काम कारवाही �ािधकरण 
तथा आयोजनाबाट भए गरकेो छैन ।

�ािधकरण तथा आयोजनाको तफ� बाट 
िवप�ीह�को मौिलक हक तथा कानूनी हकमा आघात 
परु ्याएको छैन । ज�गा �ाि� ऐनको प�रिधिभ� रही ज�गा 
�ा� गन�को लािग िज�ला �शासन काया�लय, रसवुाबाट 
आव�यक कारवाही ग�रएको हो । िवप�ीह�ले पाउने 
मआु�जा रकमसमेत िनधा�रण भई स�बि�धत िज�ला 
�शासन काया�लयमा पठाई सिकएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी नेपाल िव�तु्  �ािधकरण 
�धान काया�लय र ऐ.का स�चालक सिमितको तफ� बाट 
अि�तयार�ा� ऐ.का काय�कारी िनद�शक मकेुशराज 
का�ले तथा ऐ. िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण 
लाइन आयोजनाको तफ� बाट अि�तयार �ा� भई 
आ�नो हकमा समेत ऐ.का आयोजना �मखु केदारराज 
िसलवालको तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ ।

िज�ला �शासन काया�लय, रसवुा 
िज�लावासीको सामािजक जीवन र सां�कृितक 
एकता कायम गन�, नाग�रकको मौिलक हक र मानव 
अिधकारको संर�ण र स�ब��नमा सदा �ितब� 
रही कानूनी रा�यको अवधारणलाई साकार पान� 
सोहीअन�ुप काय� गद� आइरहेको छ । मानव 
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अिधकारको �सङ्ग उठ्दा िवकासको अिधकार 
पिन सगँसगैँ आउछँ । यस िज�लामा भएका िवकास 
िनमा�णको �ितफल यहाकँा नाग�रकह�ले पाइरहेका 
छन् र पाइरहने छन् । यस िज�लामा उ�पािदत 
िव�तु् लाई के��ीय �सारण लाइनमा जोड्न ि�शलुी 
िचिलमे २२० के.िभ. �सारण लाइनको लािग ज�गा 
अिध�हण गन� खोिजएको त�यलाई �रट िनवेदक 
�वयम् बाट िनवेदनमा उ�लेख भएकोले साव�जिनक 
िहतको लािग नै उ� ज�गा अिध�हण गन� खोिजएको 
त�य �प� छ । िमित २०७०/१२/१४ मा �कािशत 
सूचनामा िच� नबझेुको भ�ने िनवेदकको भनाइ हेदा� 
उ� सूचना िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण 
लाइन आयोजनाको लािग भनी �प��पमा उ�लेख 
भएको छ । उ� सूचनामा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को दफा ९ को उपदफा १ को �योजनको लािग भनी 
�प� छ । सूचनामा घर टहरा भए सोसमेतको मआु�जा 
दाबी गन� आउनू भनी सूचना जारी ग�रएको सूचना 
आफंँैमा पया�� छ । �रट िनवेदकले कुन िमितमा िनण�य 
भएको हो भ�ने िनवेदकह�को माग हेदा�  ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ को दफा ९ को उपदफा १ बमोिजम जारी 
ह�ने सूचनामा िनण�य िमित उ�लेख ह�नपुन� बा�या�मक 
�यव�था छैन । मूल कुरा सूचना सरोकारवालाले पाए, 
पाएनन् ? �यो िवषय मह�वण� ह��छ । �रट िनवेदकम�येका 
नबुु�  वाङदीलगायत ८ जनाले यस काया�लयमा िमित 
२०७१/०१/०३ मा िदएको द.नं.४० को िनवेदनमा 
अिध�हण गन� खोिजएको ज�गामा मेरो घर परकेो छ 
भनी नबुु�  वाङदीले मा� खलुाइिदएका र िनवेदन िदने 
अ�य ७ जनाले िनवेदनको �यहोरामा घर छ भनी 
खलुाइिदएको पाइदँनै । िनवेदकले घर र घरले चच�को 
भ�दा बाहेकको ज�गा अिध�हण गन� भनी स.�.
िज.अ.को संयोजक�वमा गिठत ज�गाको मू�य िसफा�रस 
गन� गिठत सिमितले �ितवेदन िदएको र तदअ्न�ुप नै 
ज�गा अिध�हण गन� िनण�य भएको अव�था छ । यसरी 
िनवेदकह�ले िनवेदनमा उ�लेख गरजे�तो जबरज�ती 

उठाउन खोजेको होइन । �रट िनवेदकम�ये कसैले पिन 
अिध�हण गन� खोजेको यो िक�ामा मेरो घर पखा�ल 
छ नभनेको ह�दँा �रट िनवेदकह�ले िनवेदनमा उ�लेख 
गरजे�तो ऐितहािसक ब�ती र सां�कृितक एकतालाई 
िछ�निभ�न पान� खोजेको भनी िदएको िनवेदन त�यलाई 
ढाटँी िदएको �प� छ । �रट िनवेदकह�को ज�गा �ाि� 
गदा� उिचत �ितपूित� िदन मू�य िनधा�रण सिमित गठन 
भएको, मू�य िनधा�रण सिमितले मू�य िसफा�रस गन� 
उपसिमित गठन गरकेो र उपसिमितले िविभ�न त�यमा 
आधा�रत भई मू�य िसफा�रस ग�रिदएबाट काया�लय 
नाग�रकको स�पि� अिध�हण गदा� उिचत �ितपूित� 
पाउन सकुन् भ�ने िवषयमा सचेत रहेको छ । यस 
काया�लयको उ� काय� नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १९ बमोिजम नै छ । िनवेदकह�ले 
उ�लेख गरजे�तो उिचत �ितपूित� िदन नखोिजएको 
मआु�जा िलन दबाब िदन खोिजएको होइन, छैन । 
पूर ैब�ती नै उठाउने गरी ब�तीमा नै पारी सब�टेशन 
रा�न खोिजएको भ�ने भनाइ �थलगत अ�ययन 
�ितवेदनबाट गलत दिेखएको छ । िनवेकदह�लाई 
ऐनको दफा ६(१)(क)(ख) र (ग) अनसुार सूचना टासँ 
नग�रएको भ�ने िनवेदकह�को भनाइ हेदा� गाउ ँिवकास 
सिमित गो�जङुको च.नं.१०१ िमित २०७०/१२/११ 
को प�बाट गा.िव.स.को सूचनापाटीमा टासँ ग�रएको 
भ�ने प� देिखदँा �रट िनवेदकले कानूनबमोिजम टासँ 
गनु�पन� सूचना टासँ नगरी कानूनको �रत नपरु ्याई 
ग�रएको काय� बदर ग�रपाउ ँ भ�ने भनाइ आफंँैमा 
खि�डत भइरहेको अव�था छ । नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणको िमित २०७१/०५/०३ च.नं.३ को प�मा 
स�भािवत तीन वैकि�पक �े�म�ये परामश�दाताको 
टोलीले �थलगत िनरी�ण तथा अ�ययन गरी गो�जङु 
गा.िव.स. थ�बचेुतमा रहेको �थानलाई नै उपय�ु 
ठहर ्याई अ�य दईु �े� सब�टेशनको िनमा�णको लािग 
जोिखममा रहेको, िचिलमे खोलाको सतह निजक 
रहेको र �े�फल उपय�ु नभएको भनी उ�लेख 
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ग�रएको छ । यी स�पूण� त�यह�लाई खलुाई यसै 
�े�लाई उपय�ु ठहर ्याई �ािविधक �ितवेदन �ा� 
भएको छ । गहृ म��ालयको आ�त�रक �यव�थापन 
शाखा (ख) को च.नं.३४० िमित २०७१/०९/२२ 
को प�बाट ऊजा� म��ालयको राय �िति�याअनसुार 
ज�गा �ाि�को �ि�या अिघ बढाउनू भनी लेखी 
आएकोले सोही ज�गा नै अिध�हण गन� खोिजएको हो । 
ब�तीलाई िव�थािपत गन� गरी अिध�हण गन� खोजेको 
भनी त�यलाई ढािँटिदएको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, रसवुा र ऐ.का 
�मखु िज�ला अिधकारीको तफ� बाट �मखु िज�ला 
अिधकारी उ�व�साद भ�राईको िलिखत जवाफ ।

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार 
नेपाल सरकारले कुनै साव�जिनक कामको िनिम� कुनै 
ज�गा �ा� गन� आव�यक ठहर ्याएमा मआु�जा िदने गरी 
ज�गा �ा� गन� स�ने कानूनी �यव�था छ । सोही कानूनी 
�यव�थानसुार िज�ला �शासन काया�लय, रसवुाले 
िनवेदक मह�तलाल �े�सिहत १० जनाको ज�गा 
�थायी�पमा �ा� गन� राि��य दिैनक गोरखाप�मा िमित 
२०७०/१२/१४ मा सूचना �काशन गरी स�बि�धत 
सबैलाई जानकारी गराएको दिेख�छ । सोही ऐनको दफा 
११ बमोिजम ज�गावालाले ज�गा �ा� नगनु�पन� कारण 
भए �यसको कारण खोली �थानीय अिधकारीको 
काया�लयमाफ� त नेपाल सरकार गहृ म��ालयमा उजरु 
गन� स�ने �यव�था भएअनसुार िनवेदकह�ले िदएको 
िनवेदनको स�दभ�मा नेपाल सरकार (सिचव�तर) को 
िमित २०७१/०९/२२ को िनण�यानसुार उ� ज�गा 
�थायी�पमा �ा� गन� िनण�य भएको हो । वत�मान 
समयमा देिखएको ऊजा� सङ्कटको समाधान गन� 
िवकास र िनमा�ण ज�तो अित मह�वपूण� काय� अिघ 
बढाउन पिन सो आयोजनालाई ज�गा अिध�हण गनु�  
ज�री छ । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम अगािड 
बढाइएको यस आयोजनाको काय�लाई रो�न ुआव�यक 
छैन र साथै उ� आयोजनाको लािग ज�गा �ाि� गन� 

स�ब�धमा नेपाल सरकार गहृ म��ालय िज�ला 
�शासन काया�लयबाट भएको िनण�य कानूनस�मत 
रहेको छ । िवप�ी �रट िनवेदकह�ले यस म��ालयको 
के क�तो काम कारवाहीबाट के क�तो कानूनी तथ 
सवंैधािनक हकािधकार हनन् उ�लङ्घन भएको हो 
भ�ने स�ब�धमा �रट िनवेदनमा केही पिन उ�लेख गन� 
नसकेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल 
सरकार गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय सिंवधान तथा �चिलत 
नेपाल कानूनको प�रपालना गरी गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान 
तथा कानून�द� हकािधकारह�को स�मान, संर�ण र 
स�ब��न गद� उपभोगको सिुनि�तता �दान गन� कुरामा 
किटब� रहेको छ । जहासँ�म िनवेदकह�का ज�गा 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरणको िचिलमे ि�शलुी २२० 
के.िभ. �सारण लाइन आयोजनाले िव�त्ु  सब�टेशन 
िनमा�ण गन� �योजनको लािग ज�गा अिध�हण गन� 
स�ब�धमा िमित २०७०/१२/१४ मा �कािशत सूचना 
र िज�ला �शासन काया�लय, रसवुाले मआु�जा ब�ुन 
जानू भनी िमित २०७१/१२/०८ मा जारी गरकेो 
सूचनाउपर िच� नबझुी िज�ला �शासन काया�लयमा 
िनवेदन िदएको र िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण 
लाइन आयोजनाबाट िमित २०७१/१२/०८ मा 
िवतरण गरकेो अनािधकृत सूचनालगायतका स�पूण� 
गैरकानूनी काय� बदर गन� भ�ने िवषय छ, सो स�ब�धमा 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ का आधारमा नेपाल सरकारले 
साव�जिनक कामका लािग ज�गा �ा� गन� स�ने कुरामा 
िववाद ह�न स�दैन । नेपाल सरकारले सो ऐनको दफा 
४ बमोिजम सं�थाको लािग समेत ज�गा �ा� गराइिदन 
स�दछ । कानूनतः ज�गा �ा� गदा� नेपाल सरकारले 
म�ुयतः दईु कुरामा �यान िदएको ह��छ । एक साव�जिनक 
कामका लािग ज�गा �ा� गन� र दो�ो ऐनबमोिजमको 
मआु�जा िदने । साव�जिनक �योजनको लािग कुनै 
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पिन ज�गा �ा� गनु� पूव� ज�गा �ा� गन� �ारि�भक 
कारवाही चलाउन अिधकारी तोिकने, यसरी तोिकएको 
अिधकारीले �थलगत�पमा ज�गाको नापजाचँ गन�, 
ज�गा �ा� गन� उपय�ु छ, छैन? यिकन गरी आव�यक 
ज�गा र �यसको �ितपूित� रकम, नो�सानीको िववरण 
तयार गरी �थानीय अिधकारीसम� पेस गन�लगायतका 
अवल�बन ग�रनपुन� काय�िविध र �ि�याका स�ब�धमा 
सो ऐनको दफा ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ 
मा िव�ततृ �यव�था ग�रएको ह�दँा सोहीबमोिजम ज�गा 
�ा� ग�रने हो । यसैगरी �ा� ग�रने ज�गाको मआु�जा 
स�ब�धमा ऐनको दफा १३ बमोिजम �मखु िज�ला 
अिधकारीको संयोजक�वमा गठन ह�ने सिमितले 
मआु�जा रकम िनधा�रण गरी िवतरण गन� काम 
ह��छ । यस काय�मा नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  
मि��प�रषदक्ो काया�लयको कुनै भूिमका नरहने ह�दँा 
िलिखत जवाफमा केही कुरा उ�लेख ग�ररहन ुपरेन । 
�रट िनवेदकले िज�ला �शासन काया�लय, रसवुामा 
िनवेदन िदइसकेको र कानूनबमोिजम अि�तयार �ा� 
िनकायबाट िनण�य ह�ने नै ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजेयो�य छ । खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी मिु� �धान तथा िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी रामस�ुदर �े� र �ी तलुसीराम ितमि�सनाले 
िनवेदकह�को धम�सं�कृित तथा बसोबासमा असर 
पान� र िनजह�लाई पूण��पमा िव�थािपत गन� 
गरी ज�गा अिध�हण गन� खोिजएको ह�दँा �यसमा 
िनवेदकह�को म�जरुी छैन । िवक�प नखोजी, ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को कुनै पिन �ि�या पूरा नगरी, 
�ितपूित�  िनधा�रणमा िनवेदकह�लाई संल�न नगराई र 
घरबाससमेत भएको ज�गा कौडीको मू�यमा �ा� गन� 
खोिजएको ह�दँा संिवधान�द� हकमा असर पन� गएको 
छ । तसथ� ज�गा अिध�हण गन� िवप�ीह�को िनण�य 

उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस 
��ततु गनु�भयो । िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी सि�जव 
र�ेमीले िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको ज�गा सरकारको 
िनण�यबमोिजम रसवुा ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण 
लाइन आयोजनाको लािग �ा� गन� लािगएको ह�दँा 
साव�जिनक उ�े�यको लािग सूचना जारी ग�रएको 
हो । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम �ारि�भक काय� 
गन�को लािग �मखु िज�ला अिधकारीले उपसिमित 
गठन गरकेो र सोही सिमितले मआु�जा िनधा�रण 
गरकेो ह�दँा �ािधकरणले मआु�जा िनधा�रण गर ्यो 
भ�न िम�दैन । ज�गा �ा� गन� ऐनको दफा ९ अ�तग�त 
सूचना �कािशत भएपिछ सो िव�� िनवेदकह�ले 
दफा ११ बमोिजम गहृ म��ालयमा उजरुी गरकेो र सो 
उजरुीमा समेत िनण�य भइसकेबाट �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो । �य�तैगरी 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरणको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी राजन अिधकारीले िनवेदनमा 
उि�लिखत ज�गा �ा� गन� िनण�य गनु� पूव� तीनवटा 
िवक�पमा अ�ययन भई अ�यभ�दा यही �थान उपय�ु 
देिखएबाट अिध�हणको काय� अिघ बढेको हो । ज�गा 
�ा� गन� िनण�य सरकारबाट भएको ह�दँा ज�गा िद�न� 
भ�न िम�दैन । िनवेकदह�ले गहृ म��ालयमा समेत 
उजरुी िदएको ह�दँा आफूह�लाई अिध�हणबार ेथाहा 
छैन भ�न िम�दैन । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो ।

िनवेदन र िलिखत जवाफको अ�ययनप�ात्  
िनवेदक र िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ाह�बाट ग�रएको बहससमेत सनुी िनण�यतफ�  
िवचार गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा देहायका ��ह�को 
िन�पण गनु�पन� देिखन आयो ।

क) जनु उ�े�यको लािग घर ज�गा �ा� गन� 
खोिजएको छ, सोको लािग सो घर ज�गा 
िद�न ँभ�न पाउने अिधकार िनवेदकह�लाई 
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छ, छैन?
ख) ज�गा �ा� गन�, अिध�हण गन� लगायतका 

काय�ह�मा संिवधान तथा कानून�ारा 
तोिकएको �ि�या के हो?

ग) ज�गा �ा� गदा� �ितपूित� िनधा�रणको आधार 
र काय� �णाली के ह�न स�छ?

घ) िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�न स�ने हो, होइन?

२. सव��थम पिहलो ��तफ�  हेदा�, नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरणले िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. 
िव�तु्  �सारण लाइनअ�तग�त िव�त्ु  सब�टेशन 
िनमा�णको लािग िनवेदकह�को हकभोगको रसवुा 
िज�ला गो�जङु गा.िव.स.वडा नं.२ अ�तग�तको ज�गा 
अिध�हण गन� गरी ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ९ 
अ�तग�त िमित २०७०/१२/१४ मा सूचना �कािशत 
गरकेो िवषयलाई िलएर आफूह�लाई �यसरी ज�गा 
�दान गन� म�जरुी नरहेको भनी ��ततु �रट िनवेदन दता� 
भएको दिेखयो । िहमाली �े�मा रहेको आ�नो ज�गा 
अिध�हण ह�दँा आ�नो इितहास स�ंकृितमा असर पन� 
सामािजक जीवन एव ं सां�कृितक एकता िछ�निभ�न 
ह�ने र एकप�ीय�पमा आफूलाई थाहा जानकारी नै 
निदई अिध�हण गन� लािगएको ह�दँा आफूह�लाई ज�गा 
अिध�हण गन� िदन म�जरुी नरहेको कुरा िनवेदनमा 
उ�लेख भएको दिेखयो । �यसको आधार�व�प मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणाप�को धारा १७(१)
(२) र धारा २७(१) को उ�लेख गरकेो पाइयो । मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणाप� नरम कानून (Soft 
Law) हो र िनवेदनमा उ�लेख गरकेो धारा १७(१)
(२) (स�पि�स�ब�धी अिधकार) वा धारा २७(१) 
(सां�कृितक अिधकार) ले रा�यको संिवधान वा 
ऐनभ�दा उ�च �थान रा�दैनन् । तसथ� कुनै पिन 
�यि�ले आ�नो स�पि� रा�यलाई िद�न ँभ�न पाउछँ 
वा पाउदँनै भ�ने कुरालाई मलुकुको संिवधान र कानूनी 

�यव�थाको सापे�तामा हेनु�पन� ह��छ ।
३. �यस �ि�बाट हेदा� िनवेदन दता� ह�दँा 

हाल बहाल रहेको नेपालको सिंवधानको धारा २५(१) 
अ�तग�त नाग�रकलाई स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, 
बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� गन� र स�पि�को 
अ�य कारोबार गन� हकलाई ��याभूत ग�रएको पाइ�छ । 
ऐितहािसक �ि�ले हेदा� नेपालको संवैधािनक िवकाससगैँ 
यो अिधकारको दायरा �यापक ब�दै गएको पिन 
भेिट�छ । उदाहरणाथ� २०१५ वा २०१९ वा २०४७ 
सालको सिंवधानमा स�पि� आज�न गन�, भोग गन� र 
बेचिबखन गन� हक ��याभूत ग�रएकोमा काल�मसगैँ 
स�पि�को अ�य कारोबार गन� [नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १९(१)] र �यावसाियक 
लाभ �ा� गन� [नेपालको सिंवधानको धारा २५(१)] 
हकह� ��याभूत ग�रसकेका छन् । यित ह�दँाह�दैँ 
पिन स�पि�स�ब�धी यो हक िनसत� भने रािखएको 
छैन । यसलाई कानूनको अधीन�थ रािखएको छ । 
अक� श�दमा रा�यले साव�जिनक िहतको लािग ज�गा 
�ा� वा अिध�हण गन� स�छ । करको �योजनको 
लािग र ज�गा जिमनको हकमा उ�पादन र उ�पादक�व 
विृ� गन�, कृिषको आधिुनक�करण र �यावसाियकरण, 
वातावरण संर�ण, �यवि�थत आवास तथा सहरी 
िवकासको लािग भूिम सधुार आिदको लािग ज�गाको 
हक �यव�थापन र िनयमन गन� सिकने कुरा धारा २५ 
मा उ�लेख ग�रएको छ । यी साव�जिनक िहतमा ग�रने 
केही उदाहरणह� ह�न् तर साव�जिनक िहतिभ� अ�य 
कुराह� पिन पन� स�छन् । अमूक �योजन साव�जिनक 
िहतिभ� पछ�  वा पद�न भ�ने कुरा म�ुा िवशेषको रोहमा 
भिनने कुरा हो । ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ� ज�गा 
�ा� गन� वा अिध�हण गन� �योजनसगँ अथा�त् िव�तु्  
�सारण लाइनको सब�टेशन िनमा�णसगँ जोिडएको ह�दँा 
सो िवषय साव�जिनक िहत होइन भ�न सिकने अव�था 
देिखएन । साव�जिनक िहतको िनि�त ज�गा �ा� गन� 
रा�यको सो अिधकार यथाथ�मा साव�जिनक िहतमा 
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�योग भएस�म �यि�ले �यसलाई �ितरोध गन� स�ने वा 
बेम�जरुी जनाउन स�ने देिखदैँन । तसथ� धम� स�ंकृित 
वा बसोबासको ऐितहािसक िनर�तरता िव�ङ्ृखल ह�ने 
दाबी गद� आ�नो ज�गा अिध�हण िदन म�जरु छैन भ�ने 
िनवेदकह�को िजिकरलाई संिवधानतः �वीकार गन� 
िम�ने ि�थित देिखएन ।

४. अब ज�गा �ा� गन�, अिध�हण 
गन�लगायतका काय�ह�मा संिवधान र कानून�ारा 
तोिकएको �ि�या के हो भ�ने दो�ो ��तफ�  
हेर� । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १९(२) र वत�मान नेपालको संिवधानको धारा 
२५(२) मा साव�जिनक िहतको लािग बाहेक स�पि� 
अिध�हण वा �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर अ�य 
कुनै �कारले कुनै अिधकारको िसज�ना गन� नसिकने 
कुरा उ�लेख भएबाट नाग�रकको स�पि�स�ब�धी 
हकमा अिध�हणमाफ� त अङ्कुश लगाउने कानूनले 
साव�जिनक िहतको परी�ण पार गन�पद�छ भ�ने कुरा 
�प� छ । रा�यको यो अिधकारलाई रा�यको �थम 
अिधकार (Power of Eminent Domain) भिनए 
पिन यो �थम अिधकारको �योगमा िनरकुंश ढङ्गले 
गन� िम�ने ह�दैँन । लोकताि��क रा�यमा जनताको 
िहतको लािग मा� यो अिधकारको �योग गन� िम�ने 
ह��छ । �यसैले लोकत��मा कानूनको आडमा ग�रने 
अिध�हण साव�जिनक िहतको लािग भयो वा भएन 
भ�ने सध� �याियक परी�णको िवषय ब�छ । जहा ँ
ज�गा �ाि�स�ब�धी कानूनमा �याियक परी�णको 
�यव�था रािखएको छ, �यहा ँ सो अिधकारको �योग 
गररे र अ�यथा �रट �े�ािधकारको �योग गरेर �याियक 
िनकायले �य�तो सरकारको काय� संिवधानअनकूुल 
छ वा छैन परी�ण गद�छन् । साव�जिनक िहतको 
नाममा �यि�गत िहतको स�ब��न गन� वा अिधकारको 
रिंगन �योग गन� काय�लाई अदालतले अ�वीकार गन� 
स�छन् ।

५. ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ को 

अित�र� दफा ४ मा स�ंथाको लािग ज�गा �ा� गन� 
सिकने �यव�था रािखएको र स�ंथाको लािग दफा ४ 
अ�तग�त ज�गा �ा� गदा� दफा ३ मा उ�लेख भएको 
“साव�जिनक कामको लािग” भ�ने श�दावली �योग 
नभएको कारण साव�जिनकबाहेकका कामको लािग 
पिन ज�गा �ा� गन� सिकने हो िक भ�ने शङ्का उ�जन 
स�छ तर ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ४ को 
�या�या संवैधािनक �यव�थाको आलोकमा ग�रनपुन� 
ह��छ । तसथ�, सं�थाको लािग ज�गा �ा� गदा� पिन 
साव�जिनक िहतको लािग ज�गा �ा� गन� अप�रहाय� छ 
भ�ने �थािपत गररे मा� गन� सिक�छ । के �योजनको 
लािग ज�गा �ाि� गदा� साव�जिनक िहत ह��छ, के गदा� 
ह�दैँन सो म�ुा िवशेषको रोहमा भ�न सिकने कुरा 
हो । ��ततु �रट िनवेदनमा िव�त्ु  �सारण लाइनको 
लािग सब�टेशन िनमा�णको जनु कुरा उठाइएको छ 
र सो �सारण लाइन नब�दा हाल रसवुा िज�लामा 
िनमा�णािधन मािथ�लो सो�जेन (१४.६ मे.वा.), सो�जेन 
(४२.५ मे.वा.), मािथ�लो ि�शलुी ए (६० मे.वा.), 
मािथ�लो ि�शलुी बी (४२ मे.वा.) तथा रसवुागढी 
(१११ मे.वा.) आिद आयोजनाबाट उ�पािदत िबजलुी 
राि��य �सारण लाइनमा जोड्ने काय� �भािवत ह�ने 
भ�ने िलिखत जवाफको अ�ययनबाट देिखदँा नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरणको लािग ज�गा अिध�हण ग�रदँा 
पिन साव�जिनक िहतको लािग ज�गा अिध�हण गन� 
लािगएको रहेछ भनी सहज भ�न सिकने ि�थित देिखन 
आयो ।

६. ज�गा �ाि�कै स�दभ�मा संिवधानमा 
रािखएको दो�ो सत� �ितपूित� हो । अ�त�रम संिवधानको 
धारा १९(३) मा “�यि�को स�पि� अिध�हण गदा� 
वा �य�तो स�पि�उपर कुनै अिधकारको िसज�ना 
गदा� कानूनबमोिजम �ितपूित� िदइनछे । �ितपूित� 
र सोको आधार र काय��णाली कानूनमा िनधा�रण 
ग�रएबमोिजम ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोमा वत�मान नेपालको संिवधानको धारा २५(३) 
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मा “साव�जिनक िहतका लािग रा�यले कुनै पिन 
�यि�को स�पि� अिध�हण गदा� �ितपूित�को 
आधार र काय� �णाली ऐनबमोिजम ह�नेछ” 
भ�नेस�म कानूनी �यव�था रािखएको र नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ मा उ�लेख भएको ज�तो 
स�पि�को अिधकारमा कुनै िकिसमले अङ्कुश 
लगाउदँा “कानूनबमोिजम �ितपूित� िदइनेछ” 
भ�ने वा�यांश उ�लेख नभएबाट �ितपूित�बार े केही 
सङ्कुिचत धारणा रािखएको हो िक भ�ने शङ्का 
यदाकदा उ�प�न ह��छ । तर य�तो धारणा रा�नपुन� 
कुनै कारण छैन िकन भने अ�त�रम संिवधान र वत�मान 
संिवधान दवैुमा “�ितपूित�” श�द �योग भएको छ र 
सोको आधार र काय� �णाली कानून�ारा �यवि�थत 
ग�रने कुरा उद ्घोष ग�रएको छ । संिवधानमा �ितपूित� 
श�द प�रभािषत नग�रएको र �यसको आधार र काय� 
�णाली कानूनमा तोकेबमोिजम ह�नेछ भ�ने उ�लेख 
भएबाट एकप�ीय�पमा रा�य�ारा तोिकने कुनै पिन 
रकम �ितपूित� ह�न स�छ वा �यसका केही आधार र 
मा�यताह� छन् भ�ने ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा 
हेनु�  आव�यक दिेख�छ । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
सालमा जारी भएको र स�पि�स�ब�धी हकको िव�ततृ 
�यव�था �यसपिछ मा� संिवधानमा रािखएको कारणले 
पिन �ितपूित� श�दको िववेचना यहा ँआव�यक दिेखन 
गएको छ ।

७. व�ततुः �ितपूित�  श�दको ता�पय� ज�गा 
अिध�हण वा �ाि� वा सोमा कुनै अिधकार िसज�ना 
ग�रएको कारण ह�न गएको �ितको पूित�माफ� त 
सरोकारवाला प�लाई अिध�हणपूव�को अव�था 
(Status quo ante) मा फका�इन ुभ�ने हो । यसको 
पिछ रा�यले साव�जिनक िहतको नाममा कसैलाई 
ग�रब बनाउन ह�दँैन भ�ने मा�यता लकेुको छ । �यसैले 
अिध�हण वा �ाि� ग�रएको स�पि� ख�रद वा िब�� 
ग�रदँा �ेता वा िब�ेताले सामा�यतः के कितमा ख�रद 
वा िब�� गछ� न्, �य�तै गरी अिध�हणको कारण कुनै 

�यि� पूण�तः िव�थािपत ह�ने ि�थितमा हाल बसोबास 
ग�ररहेको �थानमा जीवन िनवा�हको लािग �योग 
गरी आएको िनजी �वािम�व, भोग वा साव�जिनक 
�वािम�वमा रहेका तर पर�परागत�पमा उपभोग गरी 
आएको क�तो �ोत वा साधन छन्, नया ँ ठाउमँा 
उसलाई सं�थािपत ह�न के कित रकम वा के क�तो 
ता�कालीक र दीघ�कालीन सहयोग ज�री पछ� , सो 
पिन �ितपूित� िनधा�रण ग�रदँा िवचार गनु�पन� आधार 
ह�न स�छ । �ितपूित� �दान ग�रदँा अित�भािवत, 
वा भूिमहीन �यि�ह�लाई कसरी सरं�ण ग�र�छ? 
ज�गाको लािग ज�गै वा नगद �ितपूित� के िददँा �भािवत 
�यि�ह�को जीवनमा आउने �ितकूल �भाव एवं 
िवप�नतालाई �यनु गन� सिक�छ भ�ने आिद कुराह� 
पिन हेनु�पन� ह��छ । िवकासको नाममा िव�थापनबाट 
�भािवत �यि�ह�ले भो�नपुन� सामूिहक र �यि�गत 
िवप�नता रो�न ुरा�यको कत��य ह��छ । यो िकन पिन 
ज�री ह��छ भने िव�थापनबाट अ�सर �ािमण, ग�रब 
र िनमखुा �यि�ह�को बढी �भािवत ह�न प�ुछन् । 
उनीह�को िहतमा सकारा�मक ह�त�ेप आव�यक 
ह��छ । �यसैले यी सम�त कुराह�लाई कानून िनमा�ण 
गदा� �यान िदइनपुछ�  । संिवधानमा �ितपूित�का आधार 
र काय� �णाली कानून�ारा तय ह�ने भ�ने कुरा परकेोले 
िवधाियकाले कानूनी आधार िनमा�ण गरी �ितपूित�बार े
�यव�था गन� त स�छ तर �य�तो �ितपूित� नाम मा�को 
छ वा वा�तिवक छ अिध�हण वा �ा� गन� लािगएको 
स�पि�सगँ सा�दिभ�क छ वा छैन भ�ने कुरा �याियक 
परी�णको िवषय ब�न स�छ ।

८. दो�ो ��मा यित भनेर ज�गा �ा� 
गदा� �ितपूित� िनधा�रणको आधार र काय� �णाली 
के ह�न स�छ भ�ने ते�ो ��तफ�  हेर� । सिंवधानतः 
�ितपूित�को आधार र काय� �णाली ऐनमा �यव�था 
गरबेमोिजम ह�नेछ भिनएबाट सो आधारह� र �ि�या 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ मा खो�नपुन� ह�न आयो । 
मािथ उ�लेख भएअनसुार ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
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सालमा जारी भएको र सिंवधानमा स�पि�स�ब�धी 
अिधकारको �यव�था २०४७ साल र �यसपिछ 
िनिम�त संिवधानह�मा ग�रएबाट संिवधानको मम� र 
भावनालाई कुन हदस�म उ� ऐनका �यव�थाह�ले 
आ�मसात गछ� न् सो िवचारणीय देिखन आयो ।

९. ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को �यव�था 
हेदा� सो ऐनको दफा ५, ६ र ७ मा ज�गा �ा� गनु�पन� 
अव�थामा �ारि�भक कारवाही चलाउन अिधकारी 
तो�ने, उसले �ारि�भक कारवाही चलाउदँा स�बि�धत 
�यि�ह�लाई सूिचत गन�, ज�गाको नापजाचँ र सव� गन�, 
माटो च�ान आिद परी�ण गन�, साधँिसमाना लगाउने 
आिद काय� गन� �यव�था ग�रएको छ । तोिकएको 
अिधकृतले दफा ८ बमोिजम �थानीय अिधकारीसम� 
�ारि�भक �ितवेदन पेस गरपेिछ दफा ९ बमोिजम 
ज�गा अिध�हणस�ब�धी सूचना जारी ह��छ । �ा� 
ग�रने ज�गाको मआु�जा िनधा�रण ऐनको दफा १३(२) 
बमोिजम गिठत सिमितबाट ह�ने �यव�था ग�रए पिन 
�य�तो मआु�जा िनधा�रणमा ज�गा पन� सरोकारवाला 
�यि�को सहभािगताको भूिमकाबारे ऐन मौन देिख�छ 
न त िनधा��रत मआु�जामा िच� नब�ुने �यि�ले आ�नो 
उजरुी कहा ँर कसरी गन� पाउछँ भ�नेबार ेनै ऐनमा �प� 
�यव�था ग�रएको भेिट�छ । दफा १८(१) बमोिजम 
मआु�जा पाउने �यि�को नामावली �कािशत भएपिछ 
नामावलीमा िच� नब�ुने �यि�ले गहृ म��ालयमा 
उजरु गन� पाउने �यव�थास�म सोही दफाको उपधारा 
(२) मा ग�रएको पाइ�छ । तर मआु�जामा नै िच� बझेुन 
भने कहा ँउजरुी गन� भ�ने िवषयमा �प� �यव�थाह� 
ग�रएको पाइदँैन । सं�ेपमा ऐनको �यव�थाह�को 
सरसरती अ�ययन गदा�  मआु�जाको दर वा रकम 
िवषयमा ज�गा अिध�हणमा परेका �यि�ह�को भनाइ 
रा�ने �यव�था ऐनमा नग�रएकोबाट र दफा १६ मा 
सरकार र �थानीय िनकायको लािग मआु�जा िनधा�रण 
गदा� िवचार गनु�पन� आधारह� अलगअलग तोिकएबाट 
संिवधानको भावना र मम�अनसुार ऐनका �यव�थाह� 

रहेका छन् भ�नेमा ि�िवधाको ि�थित उ�प�न ह�न 
आयो । तर ��ततु िनवेदनमा ज�गा �ाि� ऐनको 
�यव�थाह� संिवधानसगँ बािझएको भ�ने िजिकर 
नरहेको र ��ततु िनवेदन साव�जिनक सरोकारको 
िववादसमेत नह�दँा संिवधानको �यव�थाको स�दभ�मा 
ज�गा �ाि� ऐनको यथाशी� पनुरावलोकन ग�रनेछ 
भ�ने अपे�ा गन�बाहेक थप बो�न ुआव�यक भएन ।

१०. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�न स�ने हो वा होइन भ�ने अि�तम ��तफ�  हेदा�, 
��ततु �रट िनवेदनमा नेपाल िव�तु्  �ािधकरणको 
िचिलमे ि�शलुी २२० के.िभ. �सारण लाइनअ�तग�तको 
िव�तु्  सब�टेशनको लािग रसवुा िज�ला गो�जङु 
गा.िव.स. वडा नं.२ मा पन� िक.नं.१५४, २७०, 
१६३, ४२८, २५९, ३५१, २४५, ३४०, ३७९ 
र १७० समेतका ज�गा �ा� गन� स�दभ�मा ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा ९(१) अ�तग�त िमित 
२०७०/१२/१४ मा सूचना �कािशत गरकेो 
देिखयो । सरकारको िनण�यबमोिजम ज�गा अिध�हण 
�ि�या �ार�भ भएको भ�ने पाइएबाट ज�गा िदन 
म�जरु छैन भ�ने िनवेदकह�को भनाइ संिवधान 
र कानूनस�मत नदेिखदँा �वीकार गन� िम�ने 
देिखएन । िलिखत जवाफबाट �ारि�भक कारवाहीको 
लािग अिधकारी तोिकएको र सो अिधकारीको �ितवेदन 
�ा� भएपिछ दफा ९(१) बमोिजमको सूचना �कािशत 
भएको देिखदँा ऐनको दफा ५ र ६ बमोिजमको �ि�या 
अनशुरण ग�रएन भ�न िम�ने देिखएन । ज�गा �ा� गन� 
िनण�य गनु�अिघ LAHMEYER INTERNATIONAL 
बाट िवक�पह�बार ेअ�ययन गराइएको र सब�टेशनका 
लािग सबैभ�दा उपय�ु िवक�प ��तािवत ठाउ ँ नै 
भ�ने भएबाट िवक�पह�बार े सो�दै सोिचएन भ�न 
पिन िमलेन । दफा ९(१) बमोिजमको सूचना �कािशत 
भएपिछ आ�नो ज�गा �ा� गनु�पन� होइन भनी ऐनको 
दफा ११(१) बमोिजम िनवेदकह�को गहृ म��ालयमा 
उजरुी परी गहृ म��ालयबाट िमित २०७१/०९/२२ मा 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, चैत

2358

िनजह�को िनवेदन अ�वीकार गरकेोसमेत पाइएकोबाट 
ज�गा �ा� गनु�पन� होइन भ�ने िनवेदकह�को िजिकरमा 
�रट �े�बाट ह�त�ेप गन� उपय�ु देिखएन । तसथ� 
ज�गा �ा� गन� िनण�य िमित २०७०/१२/१४ र िमित 
२०७१/१२/०८ को सूचना उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदकह�को िजिकर �वीकार 
गन� सिकएन । तर जहासँ�म मआु�जा िनधा�रणको 
�� छ, सो �ि�यामा िनवेदकह�लाई बिुझएको भ�ने 
�प� देिखएन । रसवुा िज�लामा अ�य� ज�गा �ा� 
गदा� अपनाइएको मापद�ड अनशुरण ग�रएको छ भ�ने 
आिद कुनै कुरा पिन िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको 
पाइएन । िनवेदनमा उि�लिखत ज�गाम�ये केही िक�ा 
ज�गामा घरवास छ भ�ने कुरा पिन िनवेदकह�ले 
उठाएको पाइयो । िववािदत ज�गा हालस�म 
पिन िनवेदकह�कै हकभोग �वािम�वमा रहेको 
भ�ने पाइएकोले घरवास, थातथलो गमुाउनपुन� 
िनवेदकह�लाई ब�ुदै नबझुी मआु�जा िनधा�रण 
ग�रएको काय� संिवधानको भावना तथा मम�िवपरीत 
देिखई �यायको �ि�बाट समेत �यायोिचत नदिेखदँा 
मआु�जा िवषयमा िनवेदकह�लाई समेत बझुी 
�यायोिचत िनण�य गनु�  भनी िवप�ी नं.१ बाहेकका 
अ�य िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेको आदेश जारी 
ग�रएको छ । आदशेका जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमबमोिजम गरी 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७३।०५।०१

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

०७२-WO-०४१३
िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. ३ लािज�पाट इवीएल 
हाउसमा अवि�थत एभर�े ब�क िल.

िव��
िवप�ी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं. १५ 
सातदोबाटोि�थत नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट्स 
सं�थासमेत

०७२-WO-०१७२
िनवेदक : जल िवनायक बचत तथा ऋण सहकारी 

सं�था
िव��

िवप�ी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १५ 
सातदोबाटोि�थत नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट्स 
सं�थासमेत

०७२-WO-०३२१
िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका, वडा नं. १३ ि�थत नेपाल 
बह�उ�े�यीय के��ीय सहकारी संघ

�नण�य नं. ९७३६

& 
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िव��
िवप�ी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १५ सातदोबाटोि�थत 
नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�ट्स सं�थासमेत

०७२-WO-०२७२
िनवेदक : काठमाड� िज�ला, बढुािनलक�ठ 

नगरपािलका वडा नं.९(घ) सकेुधारा, नया ँ
कोलोनी, आदश� माग� ब�ने अिधव�ा िवनय 
र�ेमी

िव��
िवप�ी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं.१५ सातदोबाटो 
ि�थत  नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट्स सं�था

 § लेखापरी�णको सेवा करारीय 
स�झौतामाफ� त �दान ग�रने ह�दँा सवेा 
िलने वा िदने िवषयमा करारका सत�ह� 
तो�न प�ह� �वत�� रहन े ह��छन ् । 
आ-आ�ना स�ंथासगँ स�बि�धत ऐनह�ले 
सेवा िलने िदने िवषयमा सामा�य माग�दश�न 
गरपेिन करारीय स�झौता र �यसका 
बारमेा प�ह�मा रहने �वाय�तालाई 
अकुंश लगाएको मा�न िम�ने सामा�यतः 
ह�दैँन । तर करारीय �वत��ताको �योग 
गदा� अ�य दुइवटा कानूनी �यव�थाह�लाई 
भन ेअनदेखा गन� निम�ने । 

 § चाट�ड एकाउ�टे�सह�को सेवा शु�क 
तो�दा कुनै स�झौता ग�रएको वा स�झौता 
गन� �यास ग�रएको भ�ने छैन तथािप 
�यूनतम शु�क तो�ने जुन काय� भयो सो 
काय�को �कृित हदेा� उ� काय� �ित�पधा�को 
िव�� नै ह�ने देिखन आउन े। 

(�करण नं. ४)

 § व�तु वा सवेाको �व�छ �ित�पधा� 
कायम गरी राि��य अथ�त��लाई खुला, 
उदार, बजारमखुी तथा �ित�पध� 
बनाई �यावसाियक �मता िवकास 
गरी अ�तराि��य लेखामान तथा 
लेखापरी�कको �तर कायम गन� 
लेखामानको मापद�ड कायम गद� कामको 
�कृितअनसुार करार ऐन, २०५६ को 
साथै �चिलत अ�य कानूनह�लाई समेत 
�यानमा रा�दै सेवाको गुण�तर कायम गरी 
एउटा िनि�त मापद�ड बनाउन कुनै आपित 
ह�ने देिखएन । पा�र�िमकको हकमा सेवा 
िलन ेर िदनबेीच आपसी स�झौताबमोिजम 
तय ह�ने कुरालाई �यानमा राखेर अ�य 
कानूनह�मा भएको �यव�थासमतेलाई 
स�बोधन गद� उपभो�ाको िहतलाई 
�यानमा राखी िवशेष प�रि�थितमा 
�यूनतम शु�कभ�दा पिन कममा सवेा िलन 
/ िदन स�ने गरी सो स�ब�धमा माग�दश�क 
�यव�थास�म िवप�ी प�रषद ्बाट ह�न स�ने 
देिखँदा एकाकं��पमा सवेा शु�क तोकेको 
िवषय कानूनस�मत ्रहकेो भ�न नसिकने । 

(�करण नं. १२)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा श�भ ु
थापा, च�डे�र �े� र िव�ान् अिधव�ा रमेश 
राजथला, �ाने��बहादरु कँुवर, रा�यल�मी 
ब�ाचाय�, िवनय र�ेमी र रमेश बडाल

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा ह�रहर 
दाहाल र िव�ान् अिधव�ा िव�ण�ुसाद �यौपाने

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�टस ्ऐन, २०५३
 § क�पनी ऐन, २०६३
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 § करार ऐन, २०५६
 § उपभो�ा सरं�ण ऐन, २०५४
 § �ित�पधा�, �व��न तथा बजार संर�ण ऐन, 

२०६३
 § ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३
 § सहकारी ऐन, २०४८

आदेश
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ 
को उपधारा २ तथा नेपालको सिंवधानको धारा ४६ 
र १३३(२) र (३) बमोिजम पन� आएको िन�न िलिखत 
�रट िनवेदनह�को सारसं�े� एवं आदेश यस�कार 
रहेको छ:

�रट नं. ०७२-WO-०४१३
िनवेदक ब�कको लेखापरी�कको पा�र�िमक 

तो�ने गरी ��यथ� प�रषद ्को िमित २०७१।११।४ को 
बैठक नं. १९४ औ ंबाट भएको िनण�यानसुार सं�थाको 
पेसागत �माणप� �ा� सद�यह�ले सूचीकृत 
साव�जिनक िव�ीय सं�थाह�को लेखा परी�ण गदा� 
कूल कजा� लगानी वा िन�ेप जनु बढी ह��छ, �यसैको 
आधारमा �ा� गनु�पन� �यूनतम लेखा परी�ण श�ुक 
तोकेको छ । जसअनसुार १०० अब�भ�दा मािथ 
लगानी वा िन�ेप भएको सूचीकृत साव�जिनक िव�ीय 
सं�थाह�बाट �.२५,००,०००/- र १ अब�भ�दा मािथ 
लगानी वा िन�ेप भएकामा �यूनतम �.१,००,०००/- 
िलनपुन� गरी उपयु�� �यूनतम श�ुकको अधीनमा रही 
“क” वग�को वािण�य ब�कह�को लेखा परी�ण गदा� 
�यूनतम लेखा परी�ण श�ुक �. १० लाखभ�दा कम 
ह�न ुह�दँैन भ�ने �यव�था उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रपाऊँ । ब�कको साधारण सभाबाट लेखापरी�कको 
िनयिु� र पा�र�िमक तो�न स�ने  अिधकार खोिसने 
गरी कुनै िनण�य नगनु�  नगराउन,ु भनी �ितषेधको 

आदशेलगायत अ�य जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेश 
ग�रपाऊँ ।

िनवेदक ब�कको साधारण सभा िमित 
२०७२।९।६ मा ह�ने भनी तोक� सिकएको ह�दँा िववािदत 
िनण�य र सूचना ि�याशील रहेको अव�थामा कुनै पिन 
लेखा परी�कले उि�लिखत सूचनामा तोिकएको भ�दा 
कम पा�र�िमक िलई लेखा परी�ण नगन� भई लेखा 
परी�कको िनयिु� नै ह�न नस�ने, िनवेदक ब�कले लेखा 
परी�कलाई अिधक रकम पा�र�िमकको �पमा ितनु�  
पन� भई ब�कलाई अपरुणीय हािन नो�सानी भई सोको 
पूित�  किह ँकतैबाट नह�ने भएकोले िनवेदनप�को अि�तम 
िकनारा नभएस�म िववािदत िनण�य र सूचनाह� 
िनवेदकको हकमा काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी 
अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
एभर�े ब�क िलिमटेडको �रट िनवेदन प� ।

यसमा लेखा परी�ण गदा� िलने श�ुक िवप�ी 
स�ंथाले तो�ने �प� कानूनी �यव�था र आधार खो�न 
सकेको नदिेखएको र �चिलत कानूनको �यव�था 
िवपरीत �वशािसत सं�थाले मापद�ड िनधा�रण गरी 
कानूनिवपरीतको काय� गन�समेत निम�ने ह�नाले 
िवप�ीको िमित २०७१।११।४ को िनण�य त�काल 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी िमित २०७२।९।२६ 
मा यस अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी ।

�रट नं. ०७२-WO-०१७२, 
लेखापरी�कको सेवा तथा 

पा�र�िमकस�ब�धी सत�ह� िनवेदक सं�था तथा 
िनय�ु ह�ने लेखापरी�कबीचको स�झौताबाट तय 
ह�ने कुरा हो । करार ऐन, २०५६ को दफा ४ ले 
करारको �व�प तथा िवषयव�त ुछनौट गन� �ितफल, 
�ितफलको मा�ा िनि�त गन� करारका प�ह� 
�वाय� ह�ने उ�लेख भएबाट लेखापरी�ण गराउन ु
पन� सं�था र सं�था�ारा िनय�ु लेखापरी�क नै 
�वाय� ह�ने ह�दँा िवप�ीको िमित २०७१।११।४ 
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को िनण�य करार कानूनको िस�ा�तिवपरीत ह�नकुा 
साथै नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ �ारा 
�द� पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� �वत��ता 
मािथ आघात परु ्याएको ह�दँा उ� िनण�य उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रपाऊँ । लेखापरी�ण श�ुक �वयम् 
िनवेदक सं�थाको साधारण सभाले तय गरबेमोिजम 
ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था सहकारी ऐन, २०४८ को 
दफा ३७(६) मा �प� भएको अव�थामा सो िवपरीत 
लेखापरी�णबापत �यूनतम श�ुक िनधा�रण गरकेो 
िवप�ीको उ� िनण�यमा ग�भीर कानूनी �िुट (Gross 
violation of Law) भएको ह�दँा यस िनवेदनप�को 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�मका लािग िनण�य काया��वयन 
नगन� नगराउन अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको जल िवनायक बचत तथा ऋण 
सहकारी स�ंथा िलिमटेडको �रट िनवेदन प� । 

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न ु नपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत 
िलिखत जवाफ िनयमानसुार गरी पेस गनू� । अ�त�रम 
आदेशको स�ब�धमा िनवेदकले उठाएको िवषयव�तकुो 
िन�पण ��ततु िनवेदनको अि�तम िकनारा ह�दँा ह�ने 
नै ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम अ�त�रम आदशे जारी 
ग�ररहन ु परेन भ�नेसमेतको िमित २०७२।५।२० मा 
यस अदालतबाट भएको आदेश ।

�रट नं. ०७२-WO-०३२१, 
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३७(६) ले 

सहकारी सं�थाले नै लेखा परी�कको पा�र�िमक 
तो�न पाउने अिधकार �दान गरकेो छ । उ� 
ऐनअनसुार सं�थाको साधारण सभाले लेखा परी�क 
िनय�ु गन� र लेखा परी�कको पा�र�िमक तो�न 
पाउने कानूनी �वत��तामािथ िवप�ीह�ले कुि�ठत 
गन� पाउने होइन भने उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ 
बमोिजम उपभो�य सेवाको मू�य िनधा�रण तथा नीित 
िनमा�ण गन� अिधकार नेपाल सरकारलाई मा� रहेको 

छ भ�ने �प� कानूनी �ावधान रहेको ि�थितमा िवप�ी 
प�रषद ् तथा स�ंथाले गरकेो िमित २०७१।११।४ को 
िनण�यले िनवेदकको कानूनी एवम् मौिलक हकमािथ 
��य�तः आघात परु ्याएको छ । 
 अतः सहकारी ऐन, २०४८ को दफा 
३७(६), नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�ट्स ऐन, २०५३ 
को दफा ११ �ितकूल िवप�ीह�ले सहकारी 
सघंको अिधकार �े�ामा आघात पान� गरी िमित 
२०७१।११।४ को िनण�य तथा िमित २०७२।५।११ 
को काि�तपरु दैिनकको सूचनालगायतको अ�य 
स�पूण� कामकारवाहीह� उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ग�रपाऊँ । कानून �ितकूल लेखा परी�क श�ुक 
तो�ने र असलुउपर गन� गराउने काय� नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायत अ�य जो 
चािहने उपय�ु आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको नेपाल बह�उ�े�यक�य केि��य सहकारी 
सघं िलिमटेडको �रट िनवेदन । 

यसमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा 
३७(१) ले सहकारी सघं सं�थाको लेखा परी�ण 
गनु�पन� तोकेको र दफा ३७(६) ले साधारण सभाबाट 
लेखापरी�कको पा�र�िमक तो�ने �प� �यव�था 
भएको देिखएकोले सहकारी सं�थाको लेखा परी�णको 
�योजनको लािग उ� कानूनी �यव�थासगँ िवरोध 
पन� गरी �प� कानूनी अि�तयारी बेगर कुनै िनण�य वा 
काय� गन� निम�ने ह�नाले िनवेदनमा उि�लिखत नेपाल 
चाट�ड�  एकाउ�टे�ट्स प�रषदक्ो िमित २०७१।११।४ 
को िनण�य र िमित २०७२।५।११ को सूचनामा 
उि�लिखत श�ुक काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी 
यस अदालतबाट िमित २०७२।८।२९ गते अ�त�रम 
आदेश जारी ।

�रट नं. ०७२-WO-०२७२
िमित २०७१/११/०४ को िनण�य भ�दै 

२०७२।४।२० मा िवप�ी स�ंथाले आ�नो वेबसाइटमा 
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( .ican.org.np) लेखा �यवसायीह� (चाट�ड� 
एकाउ�टे�ट, फैलो चाट�ड�  एकाउ�टे�ट (एफ.सी.ए.), 
दता�वाला लेखा परी�क तथा िवदेशी लेखा �यवसायी 
सं�था) ले �दान गन� सेवाबापत सेवा�ाहीबाट �ा� गन� 
श�ुकको �यनुतम सीमा तोकेको छ । जसमा साव�जिनक 
िव�ीय सं�थाको लेखा परी�ण गदा� कजा� लगानी वा 
िन�ेप रकम १ खब� �पैयाभँ�दा मािथ भएमा २५ लाख 
�पैया ँक�तीमा श�ुक िलनपुन� र सानोभ�दा सानो कुनै 
पिन िव�ीय सं�थाले �. १ लाख अिडट िफ िदनपुन� 
गरी तोकेको छ । एव ं�रतले सहकारी स�ंथाको  लेखा 
परी�ण गदा� ५ अब� �पैयाभँ�दा बढी िन�ेप भएमा 
५ लाख �पैया ँर दईु करोड मािथ भएमा ४० हजार 
�पैया ँ�यनुतम श�ुक तोिकएको छ । जनु श�ुक हाल 
लेखा �यवसायीह�ले िलने आम श�ुकभ�दा ३ देिख 
५ गणुाभ�दा बढी छ जसले लगानीकता�को लगानी 
�ितफललाई ��य� असर पाछ�  । लेखा �यवसायीले 
�दान गन� सेवा अमतु�  ह�ने र मतु� व�तकुो ज�तो 
उ�पादनको लागतका आधारमा सेवाको मू�याङ्कन 
गन� सिकँदैन । सेवा �दायकको यो�यता, अनभुव, �याती 
तथा सेवा �दान गदा� ला�ने समय, आव�यकताअनसुार 
सहायक िव� (Assistant expert) ले खच�को समय, 
सेवा�ाहीको आव�यकता एवं सेवा �दायकको आपूित� 
तथा उपल�धता आिदसमेतका आधारमा सेवा �दायक 
र सेवा�ाहीको आपसी छलफलबाट सेवाको मू�य वा 
लागत िनधा�रण ह�ने हालस�मको प�रपाटीलाई िवप�ी 
सं�थाले �यूनतम सेवा श�ुक तो�ने काय�ले अ��य 
ग�रिदएको छ ।

िवप�ी स�ंथाको उ� िमितको िनण�य 
�े�ािधकारिवहीन भई आफंँैमा दूिषत र शू�य भएको 
ह�दँा �य�तो िनण�य र सोसगँ स�बि�धत भए गरकेा 
प�ाचारलगायत जे जो छन् स�पूण� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ साथै �ित�पधा�को अ��य 
ह�ने गरी कुनै श�ुक नतो�नू, तो�न नलगाउनू भनी 
परमादशेको आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । यस िवषयको 

अि�तम टुङ्गो नलागेस�म उ� िनण�यलगायत सोसगँ 
स�बि�धत भए गरकेा प�ाचार र सोका आधारमा जारी 
ग�रएको सूचनाअनसुारको काय� नगनु� , नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अिधव�ा िवनय र�ेमीको �रट 
िनवेदन ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी 
ह�न ु नपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत 
िनयमानसुार िलिखत जवाफ पेस गनू� । अ�त�रम 
आदशेको हकमा िवप�ीको िजिकर सनुी आदेश गन� 
उपय�ु ह�ने भएकोले िमित २०७२/०७/११ को तारखे 
तोक� िनयमबमोिजम पेस गनू� भ�ने यस अदालतको 
आदेश ।

यस स�ंथाले लेखा �यवसायको िवकास, 
सरं�ण र स�ब��न गन� िनयमनकारी िनकायको 
हैिसयतले लेखा �यवसायलाई स�ुढ, गणु�तरीय 
गराउनका लािग �यूनतम श�ुक तो�न ु परकेो 
हो । िनवेदक ब�क, सहकारी संघ तथा सं�थाको 
साधारणसभाले यस स�ंथाले तोकेको �यूनतम श�ुको 
प�रिधिभ� रही श�ुक तो�न स�ने पूण� अिधकार 
रहेको अव�थामा साधारण सभाको अिधकार खोिसन 
गयो भ�न िम�दैन । नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट सं�था 
अ�तरा�ि��य लेखा �यवसायी सं�था International 
Federation of Accountants (IFAC) को 
सद�य भएको ह�नाले लेखापरी�ण काय�लाई 
गणु�तरीय, िव�ािसलो र भरपद� बनाउनको लािग 
अ�तरा�ि��य�तरको लेखामान, लेखा परी�णमान तथा 
आचारसिंहता लागू गराउने िज�मेवारी तथा दािय�व 
स�ंथाको रहेको छ । नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�ट्स 
ऐन, २०५३ को �ावधान, आचारसंिहताको पालना, 
राज�वमा प�ुने योगदान र अ�तरा�ि��य �चलनसमेतको 
प�ृभूिममा लेखा �यवसायीलाई मर ्यािदत बनाउन 
तथा सं�थाका सद�यह�बीच उ�रदािय�व बोध 
गराई लेखा �यवसायको िवकास, संर�ण र स�ब��न 
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गन� िनयमनकारी सं�थाको हैिसयतले �यूनतम 
लेखापरी�ण श�ुक मा� तोिकएको हो । लेखापरी�ण 
श�ुक नै तोिकएको होइन । िनवेदकले उ�लेख गरकेो 
�यनुतम श�ुकस�ब�धी िनण�य यस अगावै लागू भएको 
�यनुतम श�ुकस�ब�धी �यव�थाको िनर�तरताका साथै 
केही प�रमाज�न मा�ै ग�रएको हो । प�रषद�्ारा िनधा�रण 
ग�रएको �यनुतम लेखा परी�ण श�ुक �ा� गनु�पन� 
�यव�था सं�थाका सद�यह�लाई मा� लागू ह�ने ह�दँा 
�रट नं. ०७२-WO-०१७२, का जल िवनायक बचत 
तथा ऋण सहकारी सं�था िलिमटेड र �रट नं. ०७२-
WO-०२७२, का अिधव�ा िवनय र�ेमी यस सं�थाको 
सद�य नभएकोले िनज िनवेदकह�लाई ��ततु �रट 
िनवेदन दायर गन� हकदयैासमेत छैन । यस स�ंथाले 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेा कुनै पिन संवैधािनक हक, 
�ित�पधा� �व��न तथा बजार संर�ण ऐन, क�पनी 
ऐनलगायतका कुनै पिन संवैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकार हनन् ह�ने काय� नगरकेो तथा िनवेदकको 
कुनै पिन हक कुि�ठत नगरकेो ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल चाट�ड� 
एकाउ�टे�ट्स सं�था तथा प�रषद् को एकै िमलानको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनह� अ�ययन गरी छलफलको लािग �रट नं. 
०७२-WO-०४१३, मा एभर�े ब�क िलिमटेडको 
तफ� बाट िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु थापा 
र िव�ान् अिधव�ा �ी रमेश राजथला, �रट नं. 
०७२-WO-०१७२ मा जल िवनायक बचत तथा 
ऋण सहकारी सं�था िलिमटेडको तफ� बाट िव�ान् 
अिधव�ा �ी �ाने��बहादरु कँुवर, �रट नं. ०७२-
WO-०३२१ मा नेपाल बह�उ�े�यीय केि��य सहकारी 
संघ िलिमटेडको तफ� बाट िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी च�डे�र �े� र िव�ान् अिधव�ा �ी रा�यल�मी 
ब�ाचाय�, �रट नं. ०७२-WO-०२७२ मा िनवेदक 
िवनय र�ेमीको तफ� बाट �रट िनवेदक �वयम िव�ान् 

अिधव�ा �ी िवनय रे�मी र िव�ान् अिधव�ा �ी रमेश 
बडालले लेखा �यवसायीले �दान गन� सेवा अमूत� ह�ने 
र मूत� व�तकुो ज�तो सेवाको मू�याङ्कन पिन गन� 
नसिकने तर सेवा �दायक र सेवा�ाहीको आपसी 
छलफल र सहमितमा सेवाको मू�य वा लागत िनधा�रण 
ह�ने िवषय हो । सोस�ब�धमा लेखापरी�कको सेवा 
तथा पा�र�िमकस�ब�धी सत�ह� सं�था तथा िनय�ु 
ह�ने लेखापरी�क बीचको स�झौताबाट ह�ने �यव�था 
क�पनी ऐन, २०६३, ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३, करार ऐन, २०५६ तथा सहकारी ऐन, 
२०४८ ले समेत गरकेो छ । यसरी ब�क वा सं�थाको 
साधारण सभाले लेखा परी�कको िनय�ु तथा 
पा�र�िमक तो�न पाउने कानूनी �वत��ता �दान 
गरकेो छ । साथै उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ ले 
उपभो�य सेवाको मू�य िनधा�रण तथा नीित िनमा�ण गन� 
अिधकार नेपाल सरकारलाई मा� रहेको अव�थामा 
िवप�ी�ारा �यूनतम लेखापरी�ण श�ुक/पा�र�िमकको 
स�ब�धमा ग�रएको िनण�य उि�लिखत कानूनह� 
िवपरीत छ । नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�ट्स सं�थाको 
िमित २०७१।११।०४ को पा�र�िमक तो�ने िनण�यले 
नेपालको संिवधानले �दान गरकेो �वत��तापूव�क 
पेसा, रोजगार गन� पाउने मौिलक हकको ठाडो 
उ�लङ्घन ह�नकुो साथै पेसागत फ� िनधा�रण गन� तथा 
�ित�पधा��मक�पमा श�ुक िनधा�रण गन� अिधकारमा 
समेत ह�त�ेप भएको छ । नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट्स 
ऐन, २०५३ ले लेखा �यवसायीको लेखा परी�ण 
श�ुक तो�न पाउने कुनै पिन अिधकार सं�थालाई 
िदएको छैन । संिवधान र कानूनी �यव�थाह�को 
समेतबाट सं�थाको उ� िनण�य �े�ािधकार िवहीन 
भई आफंँैमा दूिषत र श�ुय भएको उ� िनण�य र सोसगँ 
स�बि�धत भए गरकेा प�ाचारलगायत जे जो छन् 
स�पूण� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी �ित�पधा�को 
अ��य ह�ने गरी कुनै श�ुक नतो�न,ु तो�न नलगाउन ु
भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी 
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गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
िवप�ी नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट्स सं�था 

तथा प�रषद ्को तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ह�रहर दाहाल र िव�ान् अिधव�ा �ी िव�ण�ुसाद 
�यौपानेले लेखापरी�कको पा�र�िमकको स�ब�धमा 
िनयमनकारी िनकायले �प� िनद�शन जारी नगरमेा 
लेखापरी�कह�को बीचमा अ�व�थ �ित�पधा� ह�नकुो 
साथै, सद�यह�को हकिहतमा नकारा�मक असर पन� 
जा�छ । नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट्स सं�था अ�तरा�ि��य 
लेखा �यवसायी स�ंथा (IFAC) को सद�य भएको र 
Minimum Wage Fixing Convention, १९७०  
को प� रा�� हो । िव�का िविभ�न मलुकुह� तथा साक�  
रा��ह�मा समेत लेखापरी�णको �यूनतम पा�र�िमक 
िनधा�रण गन� ग�रएको छ । नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�ट्स 
ऐन, २०५३ को �ावधान, आचारसंिहताको पालना, 
राज�वमा प�ुने योगदान र अ�तरा�ि��य �चलन 
समेतको प�ृभूिममा लेखा�यवसायलाई मर ्यािदत 
बनाउन तथा स�ंथाका सद�यह� बीच उ�रदािय�व 
बोध गराई लेखा �यवसायको िवकास, संर�ण र 
स�ब��न गन� िनयमनकारी सं�थाको हैिसयतले 
�यूनतम लेखापरी�ण श�ुक मा� तोिकएको हो 
लेखापरी�ण श�ुक नै तोिकएको होइन । उ� िनण�य 
सं�थाको सद�यलाई मा� लागू ह�ने र िनवेदकह� यस 
सं�थाको सद�य नभएको तथा िनवेदकह�लाई कुनै 
पिन असरसमेत नपन� ह�दँा िनज �रट िनवेदकह�लाई 
िनवेदन िदने हकदैयासमेत छैन भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।  

अब िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकर सनुी िमिसल संल�न स�पूण� �माण 
कागजातह� अ�ययन गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�ट्स स�ंथा तथा प�रषद् ले 
�यूनतम लेखापरी�ण श�ुक िनधा�रण गन� गरकेो िनण�य 
कानूनस�मत् छ वा छैन ? िनवेदकको मागबमोिजम 
आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन सो िवषयको िनण�य 

गनु�पन� देिखयो ।
२. सो स�दभ�मा हेदा� िमित २०७१।११।०४ 

गते नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�टस ् प�रषद ्ले �यूनतम 
लेखापरी�ण श�ुक तथा अिधकतम फाइल सं�याको 
�ावधान प�रमाज�नको स�ब�धमा िमित २०७२।४।१ 
गते देिख लागू ह�ने गरी "स�ंथाको पेसागत �माणप� 
�ा� सद�यह�ले सूचीकृत साव�जिनक िव�ीय 
स�ंथाह�को लेखापरी�ण गदा�  कूल कजा� लगानी 
वा िन�ेप जनु बढी ह��छ, �यसैको आधारमा �यूनतम 
लेखापरी�ण श�ुक िनधा�रण गरी १०० अब�भ�दा 
मािथ लगानी वा िन�ेप भएका सूचीकृत साव�जिनक 
िव�ीय सं�थाह�बाट �.२५,००,०००।– क�तीमा 
श�ुक िलनपुन� र सानोभ�दा सानो कुनै पिन िव�ीय 
सघं स�ंथाले �.१,००,०००।– भ�दा कम ह�नहु�दँनै" 
भनी िनण�य गर ्यो । क�पनी ऐन, २०६३, ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ र उपभो�ा 
सरं�ण ऐन, २०५४, सहकारी ऐन, २०४८ समेतको 
िवपरीत लेखापरी�कको श�ुक िनधा�रण गन� अिधकार 
नै नपाएको िनकायले तोकेको पा�र�िमक श�ुक मलुकु� 
ऐन, अ.बं. ३५ न�बरसमेत िवपरीत भएकोले उ� 
िनण�य उ��ेषणको आदेशबाट बदर गरी िनवेदक ब�क, 
सहकारी संघ तथा सं�थाको लेखापरी�कको िनयिु� 
र पा�र�िमक तो�ने साधारणसभा तथा सिमितको 
अिधकार खोिसने गरी कुनै िनण�य नगनु� , नगराउन ुभनी 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िनवेदकह�को िजिकर रहेको दिेख�छ । 

३. नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�टस् ऐन, 
२०५३ ले लेखापरी�णको स�ब�धमा िविवध प�मा 
सै�ाि�तक वा �यवहा�रक िनद�शन र माग� दश�नह� 
िदने तथा �यावसाियक िवकासको लािग आव�यक 
काय�ह� गन�, सद�यह�को हकिहत सरु�ा एवम् 
�ित�ाको संर�ण तथा स�ब��न गरी यस ऐनको 
उ�े�य पूरा गन� आव�यक पन� अ�य कामह� गन� 
अिधकार �दान ग�रएको छ । साथै उ� ऐनले पेसागत 
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�माणप� पाएका यस स�ंथाका सद�यह�लाई सत�ह� 
िनधा�रण गरी �य�ता सत�ह� पालना गन� लगाउन 
स�ने अिधकारसमेत �दान गरकेाले लेखापरी�णको 
लािग आ�ना सद�यह�लाई लागू ह�ने गरी �यूनतम 
श�ुकस�म िनधा�रण ग�रएको हो, लेखापरी�ण श�ुक नै 
तोिकएको होइन । िवप�ी यस सं�थाको सद�यसमेत 
नभएको ह�दँा िनवेदन िदने हकदैया नभएको भ�नेसमेत 
िजिकर िवप�ी नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�टस् सं�था 
तथा प�रषद ्को रहेको दिेख�छ ।

४. �रट नं. ०७२-WO-०२७२ का �रट 
िनवेदक िवनय र�ेमीको हकमा िवचार गदा� साव�जिनक 
हक िहत र सरोकारको िवषयमा सिंवधानको धारा 
११३(२) अ�तग�त ��ततु िनवेदन दता� भएको 
देिखएको र िनवेदक अिधव�ासमेत दिेखई वािण�य 
कानूनका �े�मा नै पेसा गन� �यि� भएको दिेखदँा 
िमित २०७१।११।४ को नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�टस ्
सं�थाको प�रषद ्को िववािदत िनण�य र सोसगँ 
स�बि�धत अ�य सूचनाह�सगँ िनज िनवेदकको 
पेसागत तथा �यवसायगत सरोकार रहेको दिेखदँा 
उ� िवषय व�तसुगँ िनजको साथ�क स�ब�ध रहेको नै 
देिख�छ ।

५. नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�टस् ऐन, २०५३ 
ले लेखापरी�कको �यूनतम पा�र�िमक तो�न स�ने 
अिधकारको स�ब�धमा सं�थाले आ�नो िलिखत 
जवाफमा िमित २०७१।११।४ गतेको १९४ औ ं
बैठकले िनण�य गदा� नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�टस् सं�था 
ऐन, २०५३ को दफा ११ बमोिजमको अिधकार �योग 
ग�रएको हो भनी िलएको िजिकरतफ�  िवचार गदा� , नेपाल 
चाट�ड� एकाउ�टे�टस् ऐन, २०५३ दफा ११(ठ) मा 
“लेखा र लेखापरी�णका िविवध प�मा सै�ाि�तक 
वा �यवहा�रक िनद�शन र माग�दश�नह� िदने तथा 
�यावसाियक िवकासको लािग आव�यक अ�य काय� 
गन�” भ�ने �य�तै गरी दफा ११(ढ) मा “सद�यह�को 
हकिहत, सुर�ा एवं �ित�ाको सरं�ण तथा 

स�ब��न गन�” भ�ने तथा दफा ११(ड) मा “लेखामान 
बोड� र लेखापरी�णमान बोड��ारा �यवि�थत वा 
िसफा�रत ग�रएका लेखामान तथा लेखापरी�णमान 
पालना गन�, गराउन े र सोको पालना भए नभएको 
िनयमन गन�” भ�नेसमेत उ�लेख भएको देिखयो । 
उि�लिखत दफाह�मा भएको सो �यव�थानसुार 
िवप�ी नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�स प�रषद ्लाई 
लेखा र लेखापरी�णका िविवध प�मा सै�ाि�तक 
वा �यवहारीक तथा �यावसाियक िवकासको लािग 
आव�यक िनद�शन र माग�दश�नह� िदने, सद�यह�को 
हकिहत, सरु�ा, एवं �ित�ाको सरं�ण तथा स�ब��न 
गन� र लेखामान र लेखापरी�णमान बार े बोड��ारा 
�यवि�थत वा िसफा�रस ग�रएका िनयमह�को पालना 
गन�, गराउने र सोको िनयमन गन�स�ने स�म अिधकार 
ऐनले �दान गरेको देिखयो । साथै सोही ऐनको दफा 
३४(१०) मा “पेसागत �माणप� �ा� सद�यले 
आफूले काम गरबेापत पाउनु पन� पा�र�िमकलाई 
मनुाफाको �ितशत वा अ�य कुनै अिनि�त नितजा 
मािथ आधा�रत गनु� ह�दैँन” भ�नेसमेत �यव�था रहेबाट 
लेखापरी�कको पा�र�िमक नै िनधा�रण गन� स�ने 
अिधकार प�रषद ्लाई भएको मा�न िम�ने देिखएन । 

६. अक�तफ�  ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ६०(१) मा “लेखापरी�कको 
िनयुि� ब�क वा िव�ीय स�ंथाको साधारण सभाबाट 
ह�नेछ” भनी �यव�था ग�रएको छ भने लेखापरी�कको 
पा�र�िमकको स�ब�धमा सोही ऐनको दफा ६७ 
मा “लेखापरी�कको पा�र�िमक साधारणसभाले 
िनयु� गरकेोमा सो सभाले र सिमितले िनयु� 
गरकेोमा सिमितले तोकेबमोिजम ह�नेछ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । उ� �यव�थानसुार 
ब�क तथा िव�ीय स�ंथाह�ले आ�नो साधारणसभा 
वा सिमितबाट लेखापरी�णको लािग लेखापरी�कको 
िनयिु� र पा�र�िमक श�ुक सं�था �वंयमले िनधा�रण 
गन�स�ने नै दिेख�छ । �यसैगरी सहकारी ऐन, २०४८ 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, चैत

2366

को दफा ३७(२) मा “...रिज��ारको �वीकृित िलई 
स�बि�धत स�ंथा वा सघंको साधारण सभाले 
दता�वाला लेखापरी�क िनयु� गरी स�ंथा वा 
सघंको िहसाब जाचँ गराउन स�नछे” भनी �यव�था 
रहेको देिख�छ भने सोही ऐनको  दफा ३७(६) मा 
“लेखा परी�कको पा�र�िमक र सुिवधा साधारण 
सभाले िनधा�रण गरबेमोिजम ह�नेछ” भ�नेसमेत 
�यव�था भएको देिख�छ । उ� �यव�थाअनसुार 
संघ वा सं�थाह�ले आ�नो साधारण सभाबाट 
लेखा परी�णको लािग लेखापरी�कको िनयिु� र 
पा�र�िमक श�ुक स�ंथा �वयम् ले िनधा�रण गन� स�ने 
कानूनी अिधकार रहेको नै देिख�छ । साथै  क�पनी 
ऐन, २०६३ को दफा १११(१) मा “क�पनीको 
लेखापरी�क �चिलत कानूनबमोिजम लेखापरी�ण 
गन� इजाजतप� �ा� लेखापरी�कह� म�येबाट 
पि�लक क�पनीको हकमा प�र�छेद १८ को 
अधीनमा रही साधारणसभाले र �ाइभेट क�पनीको 
हकमा �ब�धप�, िनयमावली वा सव�स�मत 
स�झौतामा �यव�था भएबमोिजम र सो नभएमा 
साधारणसभाले िनयु� गनु�पन�छ” भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ भने ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ६०(३) मा “रा�� ब�कले �वीकृत 
गरकेो लेखापरी�कको सूचीमा समावेश रहकेा 
लेखापरी�कम�येबाट साधारणसभाले उपदफा 
(१) बमोिजम लेखापरी�क िनयुि� गदा� “क” “ख” 
र “ग” वग�को इजाजतप� �ा� स�ंथाको हकमा 
चाट�ड� एकाउ�टे�ट र “घ” वग�को इजाजतप� �ा� 
स�ंथाको हकमा चाट�ड� एकाउ�टे�ट वा दता�वाला 
लेखापरी�कलाई िनयु� गनु�पन�छ” भ�ने �यव�था 
रहेकोसमेत पाइ�छ । 

७. उि�लिखत �यव�था अनसुार �रट नं. 
०७२-WO-०४१३, का �रट िनवेदक एभर�े ब�क िल. 
नेपाल रा�� ब�क�ारा “क” वग�को वािण�य ब�कको �पमा 
कारोवार स�चालन गन� पाउने ब�क भएको िमिसल 

सलं�न �माणह�बाट देिखदँा उ� ब�कको लेखापरी�ण 
चाट�ड�  एकाउ�टे�टबाट नै ह�नपुन� देिखयो । �यसैगरी �रट 
नं. ०७२-WO-०१७२ का �रट िनवेदक जल िवनायक 
बचत तथा ऋण सहकारी सं�था र �रट नं. ०७२-
WO-०३२१ का �रट िनवेदक नेपाल बह�उ�े�यीय 
केि��य सहकारी सघं िल. नेपाल रा�� ब�क�ारा “घ” 
वग�को सहकारी स�ंथाको �पमा कारोवार स�चालन 
गन� पाउने सं�था भएकोले िनज िनवेदक सहकारी 
स�ंथाह�को लेखापरी�ण नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�ट 
स�ंथामा दता� भएको लेखापरी�कबाट लेखापरी�ण 
ह�नपुन� देिखयो । उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�को 
स�दभ�मा हेदा� िव�ीय सघं, सं�था, ब�क तथा 
सहकारीह�ले आ�नो साधारणसभा वा सिमितले 
लेखापरी�ण गराउन आपसी सहमितमा नेपाल चाट�ड�  
एकाउ�टे�स सं�थाको प�रषद ्मा दता� भएका चाट�ड�  
एकाउ�टे�ट वा लेखापरी�कबाट लेखापरी�ण गराउन ु
पन� र िनजह�को िनयिु� र पा�र�िमक िनधा�रण ब�क 
तथा सहकारी सघं सं�थाको साधारण सभाबाट गन� 
स�ने नै देिखयो ।

८. यसरी हेदा� एकातफ�  नेपाल चाट�ड�  
एकाउ�टे�स ऐन, २०५३ ले श�ुक िनधा�रण गन� 
अिधकार नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�स प�रषद ्लाई 
�दान गरकेो अव�था देिखएन भने ब�क, सहकारी संघ 
स�ंथा वा क�पनीह�को हकमा स�बि�धत ऐनह�ले 
लेखापरी�ण गराउने र प�र�िमक तो�ने बारमेा 
�यव�थाह� रहेको देिखयो । यस ि�थितमा चाट�ड�  
एकाउ�टे�सह�को श�ुक के कसरी िनधा�रण ह�ने हो 
भ�ने �� यहा ँ उ�प�न भएको छ । यो कुरा �प� छ 
िक चाट�ड� एकाउ�टे�सह�ले जनु लेखापरी�णको 
काय� गद�छन् �यो उनीह�ले �दान गन� एउटा “सेवा” 
हो । य�तो सेवा के कसरी �दान गन� �यसको के क�ता 
सत�ह� ह�न स�छन भ�ने बारमेा मूलतः तीनवटा 
फरक फरक ऐनका �यव�थाह� सा�दिभ�क ह�ने देिखन 
आउछँ । 
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९. िव�मान कानूनी �यव�थाह�म�ये 
पिहलो करार ऐन, २०५६ नै हो । सो ऐनको दफा 
४ मा “करारको �व�प तथा िवषयव�तु छनौट 
गन�, �ितफलको मा�ा, करारका सत� तथा करार 
उ�लङ्घन भएबापत उपचारको �कृित िनधा�रण 
गन� र करारबमोिजमको िववाद समाधान गन� उपाय 
िनि�त गन� करारका प�ह� �वाय� ह�नछेन”् भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । लेखापरी�णको सेवा करारीय 
स�झौतामाफ� त �दान ग�रने ह�दँा सेवा िलने वा िदने 
िवषयमा करारका सत�ह� तो�न प�ह� �वत�� 
रहने ह��छन् । आ-आ�ना सं�थासगँ स�बि�धत 
ऐनह�ले सेवा िलने िदने िवषयमा सामा�य माग�दश�न 
गरपेिन करारीय स�झौता र �यसका बारमेा प�ह�मा 
रहने �वाय�तालाई अंकुश लगाएको मा�न िम�ने 
सामा�यतः ह�दँनै । तर करारीय �वत��ताको �योग गदा� 
अ�य दइुवटा कानूनी �यव�थाह�लाई भने अनदेखा 
गन� िम�दैन । सोम�ये उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ 
हो । उ� ऐनको दफा ६(१)(ग) मा “यथास�भव 
�ित�पधा��मक मू�यमा उपभो�य व�तु वा सवेाको 
छनौट गन� पाउने अवसरमा िव��त ह�ने अिधकार” 
उपभो�ालाई �ा� ह�ने कुरा उ�लेख छ । साथै अनिुचत 
�यापा�रक ि�याकलाप वा शोषण िव�� सनुवुाइ वा 
�ितपूित�  पाउने अिधकार पिन उपभो�ालाई सो ऐनको 
दफा २४ ले �दान गरकेो छ । ऐनको सो �यव�थाह�को 
स�दभ�मा हेदा� उपभो�ाह� ठिगने वा उनीह�ले 
�वत��ातापूव�क पूण� स-ुसूिचत र �ित�पधा��मक�पमा 
व�त ुवा सेवा ख�रद गन� स�ने अिधकारको िवपरीत 
ह�ने प�रि�थित सजृ�ना गन� कसैले पिन िम�दैन । 
�यसैगरी व�तु र सेवाको �य िव�यसगँ स�बि�धत 
अक� ऐन �ित�पधा�, �व��न तथा बजार संर�ण 
ऐन, २०६३ हो। सो ऐनको प�र�छेद २ मा �व�छ 
�ित��धा� िव��का कामह�बार े उ�लेख ग�रएको 
छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय ख�ड 
(क) मा “कुनै व�तु वा सवेाको ��य� वा परो��पमा 

ख�रद वा िब�� मू�य िनधा�रण गन� वा �य�तो व�तु 
वा सेवाको ख�रद िब��का सत�ह� तो�न”े काय�लाई 
�ित�पधा� िव��को काय�मा रािखएको पाइ�छ । य�िप 
चाट�ड एकाउ�टे�सह�को सेवा श�ुक तो�दा यहा ँकुनै 
स�झौता ग�रएको वा स�झौता गन� �यास ग�रएको भ�ने 
छैन तथािप �यूनतम श�ुक तो�ने जनु काय� भयो सो 
काय�को �कृित हेदा� उ� काय� �ित�पधा�को िव�� नै 
ह�ने देिखन आयो ।

१०. एकातफ�  नेपाल चाट�ड� एकाउ�टे�स ऐन 
२०५३ ले िवप�ी नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�स प�रषद ्लाई 
चाट�ड�  एकाउ�टे�सह�को पा�र�िमक तो�ने अिधकार 
�दान गरकेो दिेखदैन भने अक�तफ�  �चिलत कानूनह� 
क�पनी ऐन, २०६३, ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ र सहकारी ऐन, २०४८ ले ��ट�पमा 
लेखापरी�कको िनयिु� र िनजको पा�र�िमकको 
िनधा�रण गन� िनकाय ऐनको संरचनािभ� राखेको 
पाइ�छ । करार ऐन, २०५६ ले करार गन� करारका 
प�ह� �वत�� रहने �यव�थासमेत गरकेो अव�थामा 
नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�टस् प�रषद् बाट िमित 
२०७१।११।४ को १९४ औ ंबैठकबाट भएको िनण�य 
करार ऐन, २०५४ को दफा ४ को िवपरीत ह�नकुो साथै 
उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ तथा �ित�पधा� �व��न 
तथा बजार संर�ण ऐन, २०६३ को समेत बिख�लाफ 
व�त ुवा सेवाको �व�छ �ित�पधा� कायम गरी राि��य 
अथ�त��लाई खलुा, उदार, बजारमखुी तथा �ित�पध� 
बनाई �यावसाियक �मता िवकास गन� भ�ने कुराह�को 
समेत िवपरीत देिखन आयो ।

११. बहसको �ममा िवप�ी चाट�ड�  
एकाउ�टे�टस् सं�थाको तफ� बाट बंगालादेशको चाट�ड�  
एकाउ�टे�ट एसोिसएसनले सन् २०१६ को जनवरी 
देखी लागू ह�ने गरी चाट�ड� एकाउ�टे�टसह�को 
पा�र�िमक श�ुक तािलका (schedule of Fee) 
िनधा�रण गरकेो कुरा इजलाससम� पेस भयो । तर 
सो श�ुक तािलका हेदा� उ� सं�थाबाट श�ुकको 
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सूची तोिकएको पाइए तापिन सो श�ुकभ�दा कम 
श�ुक िलन पाइदँैन भ�ने उ�लेख गरकेो पाइएन । सो 
श�ुक सूची (Fee schedule) को प�ृ ३ मा if any 
auditor accepts any appointment at a fee 
below the Fees Schedule approved by the 
Council- ICAB, the relevant audit working 
paper files may be subject to review by 
ICAB to assess the quality of audit done, 
giving particular emphasis on listed entities. 
If ICAB is not satisfied with quality of audit, 
the firm/partner of the firm may be subject 
to disciplinary actions of ICAB. भ�ने उ�लेख 
भएको पाइयो । यसबाट तोिकएको �यूनतम श�ुकभ�दा 
कम श�ुक िलन पाइदैँन भ�ने नभई �यसरी तोिकएको 
�यूनतम श�ुकभ�दा कम श�ुक िलई ग�रएको कामको 
गणु�तरको पनुरावलोकन गदा�  गणु�तरमा स�त�ु 
नभएमा अनशुासना�मक काय� गन� सिकने भ�ने स�म 
उ�लेख भएको पाइयो । उ� �यव�थाले करारीय 
�वत��तामा आचँ परु ्याएको भ�ने कतैबाट देिखएन । 

१२. व�त ुवा सेवाको �व�छ �ित�पधा� कायम 
गरी राि��य अथ�त��लाई खलुा, उदार, बजारमखुी 
तथा �ित�पध� बनाई �यावसाियक �मता िवकास 
गरी अ�तराि��य लेखामान तथा लेखापरी�कको 
�तर कायम गन� लेखामानको मापद�ड कायम गद� 
कामको �कृितअनसुार करार ऐन, २०५६ को साथै 
�चिलत अ�य कानूनह�लाई समेत �यानमा रा�द ै
सेवाको गणु�तर कायम गरी एउटा िनि�त मापद�ड 
बनाउन कुनै आपित ह�ने देिखएन । पा�र�िमकको 
हकमा सेवा िलने र िदनेबीच आपसी स�झौताबमोिजम 
तय ह�ने कुरालाई �यानमा राखेर अ�य कानूनह�मा 
भएको �यव�थासमेतलाई स�बोधन गद� उपभो�ाको 
िहतलाई �यानमा राखी िवशेष प�रि�थितमा �यूनतम 
श�ुकभ�दा पिन कममा सेवा िलन / िदन स�ने गरी सो 
स�ब�धमा माग�दश�क �यव�थास�म िवप�ी प�रषद ्बाट 

ह�न स�ने देिखदँा एकांक��पमा सेवा श�ुक तोकेको 
िवषय कानूनस�मत् रहेको भ�न सिकएन । 

१३. अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण र 
िववेचनासमेतबाट नेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट सं�थाको 
िमित २०७१।११।४ को लेखापरी�कको श�ुक 
िनधा�रण गरकेो िनण�य र सो िनण�यसगँ स�बि�धत 
अ�य काय�ह� मािथ उि�लिखत कानूनह�को 
िवपरीत दिेखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
ठहछ�  । िवप�ी सं�थाको �यावसाियक िहत र 
स�ब��नको स�दभ�मा �चिलत कानूनको �ितकूल नह�ने 
गरी लेखामान, लेखापरी�णमान तथा आचारसंिहता 
बनाई लेखापरी�ण काय�लाई गणु�तरीय, िव�ािसलो 
र भरपद� बनाउन ुनेपाल चाट�ड�  एकाउ�टे�ट सं�थाको 
दािय�वसमेत ह�दँा �चिलत अ�य कानूनमा भएको 
�यव�थाह�को उिचत स�बोधन ह�ने गरी लेखापरी�ण 
गराउने सं�था र लेखापरी�कको हकिहत र 
�वत��तासमेतलाई �यानमा राखी लेखापरी�णको 
स�ब�धमा माग�दश�क �यव�था गनु�  भनी िवप�ी नेपाल 
चाट�ड�  एकाउ�टे�ट स�ंथाको नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू ।

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

 इजलास अिधकृत:- गीता �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
माननीय �यायाधीश �ी  अिनलकुमार िस�हा 

आदेश िमित : २०७३।०६।३०

म�ुा : उ��ेषण

०६८-WO-००३१
िनवेदक : काठमाड� िज�ला, इचगुंनारायण गा.िव.स. 

वडा नं. १ ब�ने ह�रमान �े�समेत
िव��

िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत 

०६८-WO-०२६३
िनवेदक : काठमाड� िज�ला, इचंगनुारायण गा.िव.स. 

वडा नं. ३ हलचोक ब�ने अजु�न पतुवार
िव��

िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत

०६८-WO-०४६९
िनवेदक : काठमाड� िज�ला, इचंगनुारायण गा.िव.स. 

वडा नं. १ ब�ने िनला�बर ख�ीसमेत
िव��

िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत

 § कसैको हकिहतमा असर पन� गरी कुनै 
िनण�य गनु�पूव� स�बि�धत असर पन� 
�यि�लाई सुनुवाइको अवसर �दान गनु� 

आव�यक ह��छ । यो एक �थािपत �याियक 
मा�यता हो । यस मा�यता �ितकूलका 
िनण�यले मा�यता नपाउने, बदर ह�ने 
भनी अदालतबाट पटक-पटक �या�या, 
िववेचना र िस�ा�त �ितपादन भएका 
छन ् । यस �ि�बाट हदेा�समेत िवप�ी 
आयोगको िववािदत िनण�य र काम कारवाही 
�याियक मा�यता, �यायका आधारभूत 
िस�ा�तअनुकूल देिखन नआउने । 

(�करण नं. ४)
 § जुनसुकै �कारका ज�गाको दता� ��ेता 

दु��त, अ�ाविधक र �यवि�थत�पमा 
रािखन ुपद�छ । ज�गाको दता�, हक �वािम�व 
र भोगको िवषय अव�थानुसार �यि�को 
हक, साव�जिनक हक िहत वा सरोकार र 
स�ंथागत हक िहतको िवषयको �पमा 
रहकेो ह��छ । ज�गा दता� गन� कुरा �वािम�व 
िनधा�रण स�ब�धी िवषय भएकोले यस 
काय�लाई लामो समयस�म अिनिण�त, 
अिनि�त र सशंययु� अव�थामा रहन 
िदनु शोभनीय नह�ने ।

 § अिन�यको अनुिचत लाभ िलएर सरकारी 
वा साव�जिनक ज�गालाई िनजी कायम 
गन� दूिषत �वृि�ह� समते देखा पन� 
गरकेा छन ् । मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा २४ ले साव�जिनक ज�गा �यि�का 
नाउँमा दता� भएको भएपिन �य�तो दता� 
बदर ह�ने �ावधान �यवि�थत गरकेो छ । 
उ� कानूनी �ावधानको काया��वयनमा 
वाि�छत �भावका�रता अिभवृि� गन� 
चुनौती पिन स�भवतः कायम नै छ । ज�गा 
दता�स�ब�धी िवषय अिधकारको कुरा मा� 
नभएर जवाफदेिहताको िवषय पिन ह�ने ।

(�करण नं. ६)

�नण�य नं. ९७३७
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िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�याम�साद खरले, िव�ान्  अिधव�ाह� 
�योित बािनया, दामोदर खड्का, ल�मण 
थपिलया, मदन�साद गौतम

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा खेमराज 
�वाली, िव�ान्  अिधव�ा �ाने���साद 
पोखरले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा  : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य र आदेश यस�कार छः

हामी िनवेदकह�को पखुा� देिख हालस�म 
मोहीको हैिसयतले भोग बसोबास ग�ररहेको र सोही 
ज�गाको आय�ताबाट इ��जा�ा पव�मा ह�चोक 
आकास भैरवको जा�ा चलाउने राजगठुी भएको 
ज�गा हा�ा िपताका नाउमँा जो.अ.िन. ७ नं. फाटँवारी 
िफ�डबकु आिदमा राजगठुीको उ�लेख भएको, कौसी 
तोषाखानाको प�, सज�िमन, िसफा�रस आिदबाट 
गठुी भएको राजगठुीको नाइके पारङ पुतवारले ज�गा 
राजगठुी भएको भनी िज�सी बिुझिलएको, गठुी तहिबलले 
गठुी दता�मा कारवाही चलाइरहेको काठमाड� िज�ला  
सीतापाइला वडा नं. ६ हाल इचंगनुारायण गा.िव.स. 
वडा न. १ िक�ा नं. ३१५, ३१६, ३१८, २२१, 
३२१ का ज�गामा सािबक देिख चिलरहेको गठुीलाई 
अ�यथा ह�ने गरी, हामी िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका 
निदई, अिधकार �े� बािहर गई कानूनले िददँै निदएको 
अिधकार �योग गरी, हा�ो बसोबास तथा धम�सं�कृितमा 
आघात पन� गरी ज�गा दता� नै नगरकेो नाइकेलाई 
दता�सरह मानी िनज पारङ पुतवार िनःस�तान ह�दँा 

उि�लिखत िक.नं. ३१५, ३१६, ३१८, २२१, 
३२१ का ज�गाह� नेपाल सरकारका नाममा कायम 
गन� िवप�ी आयोगले गरकेो िमित २०६८।३।५ को 
िनण�य र िमित २०६८।३।७ को च.नं. २०९८ को 
प� तथा सोस�ब�धी स�पूण� काम कारवाही �ितषेध 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी उि�लिखत ज�गा 
राजगठुी कायम गन� गराउनेतफ�  आव�यक िनण�य गनु�  
गराउन,ु सािबकदेिख चली आएको गठुी पर�परालाई 
िनर�तर चलाउन ु तथा िनवेदकलाई राजगठुीको 
मोिहको हैिसयतले नाउसारीलगायतका काम कारवाही 
गनु�  गराउन ु भ�नेसमेतको परमादेशलगायतको अ�य 
जो चािहने आदशे िवप�ी गठुी सं�थानसमेतका नाउमँा 
जारी ग�रपाउ ँ साथै आयोगको िमित २०६८।३।७ 
को च.नं. २०९८ को प�बमोिजमको काम कारवाही 
नगनु�  नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न ु भ�नेसमेत 
अ�त�रम आदेश िवप�ीह�का नाउमा जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको ०६८-WO-००३१ को पूण�मान 
�े�समेतको िनवेदन प� । 

मेरो दाता अ�र पतुवारको लो�ने  पारङ 
पतुवारको नाउमँा सािबक का.इ. हलचोक मौजा, 
काठमाड� फुटकर १४७ र.ैनं. को लगत िभडी दता� ह�ने 
सव�को नापीमा सीतापाइला गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. 
६ अ�तग�त नापजाचँ ह�दँा िकसानको �यहोरामा  पारङ 
पतुवारको नाउमँा र मोहीमा िनवेदनमा लेिखएबमोिजम 
तत् तत् िक�ामा तत् तत् मोही जिनएको ऐ. िक. नं. 
३१५, ३१६, ३१८, २२१, ३२१, ३४२, ३९६, 
४००, ४१३, ४११ का ज�गामा िफ�डबकु नापी भई  
पारङ पतुवारको नाउमँा अ�मािणत दता� �े�ता खडा 
भएका ज�गा ह�न् । हाल उ� ज�गाह� इचंगनुारायण 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. १ अ�तग�त पद�छन् । 
पारङ पतुवार र िनजको �ीमती अ�र पतुवारबाट कुनै 
जाय ज�म नह�दँाका अव�थामा आ�नै कालगितले  
पारङ पतुवार २०५९।३।२२ मा परलोक ह�न ु
भयो। अ�र पतुवारले आ�नो जीवनकालमा िमित 
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२०६५।१।१५ मा मलाई शेपिछको बकसप� पा�रत 
गरी दईु अ�टलोह गै� स�पि� लेखी िदनभुएको 
छ । सो बकसप� कायम रहेकै अव�थामा अ�र पतुवार 
पिन आ�ना कालगितले िमित २०६७।५।८ गते 
परलोक ह�नभुयो । बाच�ुजेल पालन पोषण र मरपेिछ 
काज ि�या मैले गर े । उपयु��बमोिजम पारङ तथा 
अ�र पतुवारको हकमा ज�गाह�को हकदार म ह� ँ । 
मैले मेरो नाउमँा दता� गराई िलई हक भोग चलन गन� 
पाउने मेरो िनिव�वाद हकको रकैर ज�गा ह�न् । य�तोमा 
हकदार नभएको भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले मालपोत काया�लय, कलंक�का नाउमँा उ� 
ज�गाह� नेपाल सरकारका नाउमँा कायम गन� �ि�या 
अगािड बढाउन ुभनी िमित ०६८।३।५ मा िनण�य गरी 
सोअनसुार गन� प�ाचार गरकेो र मालपोत काया�लय, 
कलंक�ले उ� ज�गा मेरो नाउमँा दा.खा. नामसारी 
दता� गरी पाउन िदएको िनवेदनमा िमित २०६८।५।१५ 
मा गरकेो दरपीठसमेत बदर गन� गरी आदेश भएकोले 
मािथ लेिखएबमोिजम िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०६८।३।५ को िनण�य 
र सोको आधारमा मालपोत काया�लय, कलंक�मा 
पठाएको च.नं. २०९८/२०६८/३/७ को प� तथा 
सोलाई आधार मानी मालपोत काया�लय, कलंक�बाट 
िमित २०६८।५।१५ मा ग�रएको दरपीठलगायतको 
काम कारवाहीमा उपयु��बमोिजम कानूनी �िुट भएको 
र �यसबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ 
को धारा १३, १९ �ारा ��याभूत मौिलक हक हनन् 
भएकाले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकको 
िनवेदनसमेत दता�  गरी िवप�ी मोहीह�को िनवेदन साथ 
राखी एकै साथ कानूनबमोिजम हक बेहकमा िनण�य गन� 
जान ुभनी सनुाइिदन ुभ�ने परमादेशलगायत जो चािहने 
उपय�ु आदशे िवप�ीह�का नाममा जारी गरी हक 
�चलन गरी भ�नेसमेत �यहोराको �रट नं. ०६८-WO 
-०२६३ को अजु�न पतुवारको िनवेदन प� । 

हामी िनवेदकह�को पखुा�देिख िपतासमेतले 

गठुीको मोहीको हैिसयतले हकभोग, बसोबास गरकेो 
ज�गाधनी हलचोक आकास भैरव जा�ा चलाउने 
राजगठुी भएको काठमाड� िज�ला सािबक सीतापाइला 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६ र हाल इचंगनुारायण 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. १ को हामी िनवेदकम�ये 
केदार ख�ीका छोरा िनला�बर ख�ी र राम के.सी. ले 
िक.नं. ३४२ �े�फल ०-५-२,  िक.नं. ३९६ �े�फल 
०-३-३-०, िक.नं. ४०० को ०-५-२-० गरी ज�मा 
०-१४-३-० भैरवबहादरु ख�ीका ४ छोराह� िनवेदक 
नारायणबहादरु ख�ी समेतले िक.नं. ४१३ �े.फ. 
१-२-२-० र राम काजी ख�ीको ४ छोराह� िनवेदक 
रामकुमार के.सी. समेतले िक.नं. ४११ �े.फ. ०-५-० 
घर बसोबास गरी आएका छ� । हा�ा िपता केदार ख�ी 
२०५५ असोजमा, भैरवबहादरुको २०४३ काि�क 
२२ गते, रामकाजी ख�ीको ०५४ चै�मा परलोक 
भई स�न ु भएको छ । उि�लिखत स�पि� हामीबीच 
सगोलमा नै बसोबास गरी भोग गरी आएका छ� । उ� 
पाचँ िक�ा ज�गाको ज�गाधनी काठमाड�मा इ��जा�ा 
पव�मा सोहीअ�तग�तको हलचोक आकास भैरवको 
जा�ा चलाउने राजगठुीको ज�गा हो । यसैगरी हा�ा 
िपताह�का नाउमँा सािबक दता� ७ नं. फाटँवारीमा 
गठुी भनी उि�लिखत ज�गा जोताहा अ�थायी िन�सा 
र गठुीका नाइके पारङ पतुवारलाई िज�सी बझुाएको 
रिसदसमेतबाट हा�ा िपता मोही र ज�गाधनी इ��जा�ा 
पव�मा हलचोक आकास भैरवको जा�ा चलाउने 
राजगठुी सीतापाइला वडा नं. १, हाल इचंगनुारायण 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ६ िक.नं. ३४२, ४००, 
४१३, ४११ समेतका ज�गामा राजगठुीको ज�गा 
ह�दँा उि�लिखत ज�गा हालस�म कसैको नाउमँा 
दता� भएको िथएन । सािबक देिखनै गठुी सं�थान, 
शाखा काया�लय, कालमोचन र गठुी सं�थान के��ीय 
काया�लयले उि�लिखत ज�गाह� हामी मोहीको 
िनवेदन तथा गठुी स�ंथानमा आकास भैरव राजगठुी 
ज�गाको नाउमँा ज�गाधनी �माण पजुा� िलने �ममा 
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कारवाही भइरहेको िथयो । हामी िनवेदकको हकभोगको 
उि�लिखत आकास भैरवको जा�ा चलाउने राजगठुी 
ज�गाह�को सािबक दता�, िपताले ७ नं. फाटँवारीमा 
इ��जा�ामा गठुी चलाउने खेत भनी भरकेो िववरण,  
२०२१ सालको सव� नापीमा िपताले मोहीको 
हैिसयतले नापन�सा गरकेो �े�ीय िकताब वा िफ�ड 
बकु, जोताहा अ�थायी िन�सा हा�ो ठुली आमा वादी 
जमनुादेवी ख�ी िव�� कृ�णबहादरु ख�ी भई चलेको 
अंश म�ुामा िज�ला अदालतबाट िमित २०२४।३।९ 
मा फैसला ह�दँा ियनै ज�गा राजगठुी भनी उि�लिखत 
ज�गा इ��जा�ा चलाउने राजगठुी भएको भनी िमित 
२०५६।५।७, ०५९।६।११ र २०६३।१।१४ 
साध संिधयारसिहतको सज�िमन, कौषीतोषखाना 
काया�लयको िमित २०५६।९।२० च.नं. ३२६४ को 
हलचोक भैरवलाई आिथ�क�पमा खच� जाने �यहोराको 
प�, इचंगनुारायण गाउ ँ िवकास सिमितबाट िमित 
२०५३।१२।६ समेतबाट ज�गा राजगठुी भएकोले 
राजगठुी भएकोले राजगठुीमा दता� गन� गरकेो िसफा�रस, 
गठुीमा नाइके तथा ज�गाधनी भिनएका पारङ पतुवारले 
िमित २०५३।८।७ मा उि�लिखत ज�गा हलचोक भैरव 
गठुी भएकोले गठुी स�चालन गन� नाइकेको िज�मेवारी 
बमोिजम िज�सी बझुी िलएको भरपाई र िनज पारङ 
पतुवारको परलोकपिछ िनजको �ीमती अ�र पतुवारले 
िमित २०६८।३।१७ मा गठुी काया�लयमा गई राजगठुी 
भएको र राजगठुीको ज�गा सािबकदेिख हालस�म 
घर बसोबास गरी रहेकोले राजगठुी नै कायम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत िनवेदन र सनाखतसमेतबाट उि�लिखत 
ज�गा इ��जा�ा चलाउने हलचोक आकास भैरवको 
राजगठुी ज�गा भएको पिु� भइरहेको छ । उि�लिखत 
िक�ा ज�गा गठुी तहिसल काया�लय, कालमोचन 
आफंँैले राजगठुी कायम गन� कारवाही अगािड बढाई 
रहेको बखतमा छोराका तफ� बट राजगठुीको ज�गा दता� 
नाउसारी गरी पूजा� पाउन िनवेदन दता� गरी र ठूलो 
िहरालालका छोराह�ले गठुीले बयानका लािग �याद 

काटेपिछ सो राजगठुी दता�को कारवाही चली हामी 
िनवेदकसमेत �ज ुतारखेमा रहे भएका छ� । उि�लिखत 
ज�गा राजगठुीको भएकोले राजगठुीका लािग िनण�य गन� 
गठुी सं�थान, कालमोचनबाट गठुी सं�थान के��ीय 
काया�लयमा पगुी अि�तम िनण�य ह�न बाकँ� रहेको िथयो 
। यसरी उि�लिखत ज�गा राजगठुी भएको र राजगठुीका 
मोही हामी िनवेदकका िपता र हामी छोराह� भएको 
�मािणत भइरहेको अव�थामा हामी िनवेदकलाई कुनै 
सनुवुाइको मौका नै निदई, राजगठुीको �पमा दता�  ह�ने 
अि�तम आदेश ह�ने अव�थामा रहेको ज�गालाई हकभोग 
नै नभएका गठुीका नाइके पारङ पतुवारलाई ज�गाधनी 
मानी िनज िनःस�तान भएकोले हामी िनवेदक मोही र 
ज�गाधनी इ��जा�ा चलाउने आकास भैरवको राजगठुी 
ज�गालाई नेपाल सरकारको नाउमँा कायम गन� �ि�या 
अगािड बढाउने भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, 
कलंक�लाई लेखी पठाउने भनी िवप�ी आयोगबाट 
िमित २०६८।३।५ मा िनण�य भएको र सोही �यहोराको 
प� िमित २०६८।३।७ च.नं. २०९८ को प� तथा 
सोस�ब�धी स�पूण� काम कारवाही �ितषेध, उ��ेषणको 
आदशे�ार बदर गरी उि�लिखत ज�गा राजगठुी कायम 
गन� गराउनेतफ�  आव�यक िनण�य गनु�  र गराउन,ु 
सािबक देिख चली आएको गठुी पर�परालाई िनर�तर 
चलाउन ु तथा िनवेदकलाई राजगठुीको मोहीको 
हैिसयतले नाउसँारीलगायत काम कारवाही गनु�  गराउन ु
भ�नेसमेतको परमादेशलगायतको अ�य जो चािहने 
आदशे िवप�ी गठुी सं�थानसमेतका नाउमा जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको ०६८-WO-०४६९ को 
रामच�� के.सी. समेतको संय�ु िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो? यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� �रट िनवेदनको एक 
�ित न�कल साथै राखी िलिखत जवाफ पेस गनु�  
भनी �याद सचुना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ 



2373

वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने 
०६८-WO-००३१, ०६८-WO-०२६३ र ०६८-
WO-०४६९ का िनवेदनमा यस अदालतबाट भएको 
आदेश ।

काठमाड� िज�ला सािबक सीतापाइला 
वडा नं. ६ िक.नं. ३४२, ३९६, ४००, ४१३, ४११ 
समेतका ज�गाह� गठुी अधीन�थ ज�गा रहेको स�दभ�मा 
उ� ज�गाह� नेपाल सरकारको नाममा कायम गन� 
भ�ने अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०६८।३।५ को िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन ुर 
यो �रटको अि�तम िकनारा नभएस�म यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ भ�ने ०६८-
WO-०४६९ का िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०६८।८।१८ मा जारी भएको अ�त�रम आदेश ।

काठमाड� िज�ला इचंगनुारायण गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. १ सािबक काठमाड� 
िज�ला सीतापाइला गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. 
६क िक.नं. ३१५, ३१६ ,३१८ का समेत ३(तीन) 
िक�ा ज�गाह� �ी हलचोक भैरव (आकाश भैरव) 
गठुीको इ��जा�ा चलाउने राज गठुीको ज�गा भएको 
ह�नाले दता� नामसारी ग�रपाउ ँ भनी जोगमान �े�का 
छोराह� पूण�मान �े�समेतले गठुी तहिसल काया�लय, 
कालमोचन ि�परु�ेरमा गठुीका नाइके पारङ पतुवारलाई 
�ी हलचोक भैरव (आकाश भैरव) को गठुीको ज�गा हो 
भनी २०५३ सालको बाली बझुाएको भरपाई तथा गाउ ँ
िवकास सिमितको िसफा�रससमेत सलं�न गरी िनवेदन 
िदएकोमा गठुी सं�थानबाट कारवाही ह�दँा िक.नं. 
३२१ का मोही ठूलो िहरालालसमेतलाई ब�ुदा िक.नं. 
३२१ का मोहीका हकदार िनजका छोराह� ह�रलाल 
�े� र रामलाल �े�ले पिन उ� ज�गा �ी हलचोक 
भैरव (आकाश भैरव) को हो भनी पारङ पतुवारले 
बाली बझेुको २०५३ सालको भरपाई साथ उपि�थत 

भएका िथए भने �य�तै िक.नं. ४१२ को ज�गाको मोही 
भैरवबहादरु ख�ीको हकदार छोरा नारायणबहादरु 
ख�ीले पिन उ� ज�गा �ी हलचोक भैरव (आकाश 
भैरव) गठुीको इ��जा�ा चलाउने राजगठुीको ज�गा हो 
भनी �यादमा हािजर भई बयान गरकेा िथए । यसरी 
उि�लिखत िक�ाका ज�गाह� गठुी अधीन�थ ज�गा 
भई ज�गा धनी गठुी र मोही िनवेदकह� जनाई दता� 
नामसारी माग भएपिछ उ� ज�गा रकैर वा राजगठुी 
के कसो हो ? उ� ज�गा गठुी अधीन�ध ज�गा हो िक 
पारङको रकैर ज�गा के हो भनी ब�ुने �ममा पनुः 
िक.नं. ३१५, ३१६, ३१८, ३२१, ४१२, ३४२ र 
४११ का ज�गाह� �ी हलचोक भैरव (आकाश भैरव) 
को इ��जा�ा गठुी चलाउने ज�गा हो भनी गठुीका नाइके 
माइला पतुवारसमेतका १६ जवान पतुवारह�ले िमित 
०६३।१२।२३ मा िनवेदन िदई सनाखतसमेत गरकेा 
िथए । यसरी मािथ उि�लिखत ज�गाह� आकाश 
भैरवको इ��जा�ा चलाउने गठुीको ज�गा हो भनी 
मोहीलगायत गठुी चलाउने नाइकेसमेतले लेिखिदएको 
अव�था छ ।

जोगमानको छोरा च��मान �े�समेतले 
गठुीको ज�गा हो भनी िफ�डबकुमा ज�गाधनी महलमा 
उि�लिखत पारङ पतुवारलाई �ी हलचोक भैरव 
(आकाश भैरव) को गठुीका ज�गा हो भनी बाली बझुी 
िलएको भरपाई साथ िनवेदन िदएको र पारङ पतुवारले 
समेत रकैर ज�गा हो भनी मालपोत काया�लयमा 
कारवाही चलाएको अव�थामा उ� ज�गा गठुी रकैर 
के हो भनी ब�ुने �ममा गठुी लगत शाखा काया�लय, 
भ�कालीमा लगत ब�ुदा भ�काली लगत शाखा 
काया�लयबाट �ी हलचोक भैरव गठुीको लगत नभएको 
तर हलचोक भैरवसगँ स�बि�धत शोभा म�कुका नाइके 
पारङ भएको लगत शाखा काया�लय, भ�कालीबाट 
देिखएको भ�ने जवाफ �ा� भई �थानीय �तरमा उ� 
ज�गा गठुी रकैर कै हो भनी गाउ ँिवकास सिमितमाफ� त 
सज�िमन ब�ुदा अिधकांश �थानीय मािनसह�ले �ी 
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हलचोक भैरव (आकाश भैरव) को इ��जा�ा चलाउने 
गठुी ज�गा हो भनी सरजिमन भई भएको छ । साथै 
इचंगनुारायण गाउ ँ िवकास सिमितले उ� ज�गाह� 
भैरव गठुीको हो भनी िज�ला िवकासलाई प�ाचार 
गरकेो देिख�छ । यी सबै त�यबाट केवल उ� ज�गाह� 
गठुीको लगतमा नदेिखने िबि�कै गठुीको ज�गा होइन 
भ�ने अव�था रहेको देिखदँैन ।

अतः मािथ उ�लेख भएका ज�गा पारङ 
पतुवारको रकैर ज�गा भएको भए उनीले आ�नो िक.नं. 
२६१ को ज�गा दता� गदा�कै बखत दता� नामसारी माग 
गनु�पन� िथयो । अगािड िक.न.२६१ को ज�गा दता� माग 
गरी पिछ दता� माग गरकेो ज�गामा पेस भएको लगत नं. 
१३८ मा कुन ज�गा हो भ�ने ख�ुदनै, केवल २ वटा 
घर जिनएको छ, �यित आधारमा उनको ज�गा हो भ�ने 
�माण प�ुन सकेन, पारङ पतुवारले पेस गरकेो लगत 
ज�गाको नाम �े�फल केही छैन, घरको लगतबाट 
ज�गा दता� ह�न स�ैन । नापीको समयमा िफ�डबकुमा 
लेिखएको आधारमा ज�गा धिन कायम ह�ने पिन 
होइन । पारङ पतुवार उ� गठुीको नाइके भई भैरव 
गठुीको हो भनी बाली बझुी िलई भरपाईसमेत गरकेा 
छन् । आ�नो रकैर ज�गा भएको भए बाली बझुी िलएको 
भरपाई गरी िदन ु पन� िथएन । एक पटक गठुीको हो 
भनी सकेपिछ पिछ होइन भ�न �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३४ ले िवव�धन �याउछँ । सरजिमनलगायतका 
भनाइ तथा पारङ पतुवार नाइके भएको गठुी लगत 
काया�लयमा रहेको लगतबाट समेत गठुीको ज�गा 
भएको देिख�छ । �ी हलचोक भैरव (आकाश भैरव) 
को गठुीको इ��जा�ा चलाउनको लागी रािखएको गठुी 
ज�गा हो वा रकैर ज�गा हो भनी कारवाही चिलरहेको 
अव�थामा सो कारवाहीलाई असर पन� गरी भएको 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य 
�े�ािधकार नाघी भएको छ भ�नेसमेत �यहोराको 
गठुी स�ंथान के��ीय काया�लयसमेतको ०६८-WO-
००३१, ०६८-WO-०२६३ र ०६८-WO-०४६९ 
का िनवेदनह�मा एकैिमलानको छु�ाछु�ै िलिखत 
जवाफ ।

काठमाड� िज�ला इचंगनुारायण गाउ ँिवकास 
सिमितका सिचव लेखनाथ भ�राईले ज�गा दलाल एवं 
राजनीितक दलका �यि�सगँ िमली हलचोक भैरव 
गठुीको ज�गालाई �यि�को नाम दता� गन� मालपोत 
काया�लय, कलंक�लाई िसफा�रस गरकेो भ�नेसमेतको 
उजरुीउपर अनसु�धान भई यस आयोगबाट िमित 
२०६८।३।५ मा यसमा आज आयोगमा छलफल 
ह�दँा उपयु�� ज�गाह�का ज�गाधनी िनःस�तान भएको 
देिखदँा उपयु�� ज�गाह�लाई नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गन� �ि�या अगािड बढाउन मालपोत 
काया�लय, कलंक�मा लेखी पठाउने र पटक पटक बे�ला 
बे�लै प�ाचार गन� इचंगनुारायण गाउ ँिवकास सिमितका 
सिचव लेखनाथ भ�राईलाई िवभागीय कारवाही गन� 
िज�ला िवकास सिमित, काठमाड�मा लेखी पठाउने 
िनण�य भएको हो । पारङ पतुवारको नामबाट नापन�सा 
भई दता� बाकँ� रहेको सािबक सीतापाइला वडा न.६  
िक.नं. ३२१, ३१५, ३१६, ३१८, २२१, ३४२, 
४११, ४१३, ४०० र ३९६ समेतका ज�गाह� 
सव� नापीको समयमा िफ�डबकुमा जोताहा महलमा 
िविभ�न �यि�को नाम र ज�गाधनीको महल खाली 
भई िकसानको �यहोरामा पारङ पतुवारलाई कुत बाली 
ितरकेो भ�ने �यहोरा उ�लेख भएबाटै सो ज�गा गठुी 
अधीन�थ भ�ने देिखन नआएको र कुतबाली बझुी 
िलने भिनएका पारङ पतुवार भ�ने �यि� िनःस�तान 
भएको भ�ने दिेखन आएको अव�थामा आयोगबाट 
भएको उ� िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�दैन । िवप�ी 
�रट िनवेदनमा उठाएको स�दभ� छ सो स�ब�धमा 
आयोग भ��ाचार िनय��णका लािग िनर�तर काय�रत 
रहने िनकाय भएको ह�दँा यसको अि�त�व किह�यै 
पिन प�ुन स�दैन । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १२० को उपधारा ७ ले आयोगले 
आ�नो काम कत��य र अिधकार नेपाल सरकारको 
कम�चारीलाई स�ुपन स�ने �यव�था भएबमोिजम िमित 
२०६६।९।२० मा आयोगले आयोगका सिचवलाई 
अिधकर सिु�पई आयोगको काम कारवाहीले िनर�तरता 
�ा� गरकेो र आयोग जीव�त नै रहेको अव�था 
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िव�मान छ । आयोगले �े�ीय �शासक, �मखु िज�ला 
अिधकारी र सरकारी विकललाई यस अिघ नै अिधकार 
सिु�पसकेको र आयोगमा पदािधकारीह� िनय�ु 
भई नआउ�जेलस�मको अविधको लािग संवैधािनक 
�ावधानबमोिजम आयोगको सिचवलाई अिधकार 
स�ुपेको ह�दँा पदािधकारी नह�दँा पिन आयोग ि�याशील 
रिहरहेको छ भ�नेसमेत �यहोराको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको ०६८-WO-००३१, ०६८-
WO-०२६३ र ०६८-WO-०४६९ का िनवेदनह�मा 
एकैिमलानको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

सािबक नाइके पारङले भरकेो भूिमसधुार 
काया�लय, काठमाड�मा ७ नं. फाटँवारीमा दखेाएको 
ज�गामा सीतापाइला गाउ ँ प�चायत वडा नं. ८ र.ैनं. 
१७२६ को ५२ घर धरुीको आ�नो िज�माको भनी 
पेस गरकेो आ�नो एक िक�ा र.ैनं. १७२७ को ज�गा 
२०३८।१०।७ मा सािबक सीतापाइला गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ८ ि�थत िक.नं. २६१ को �े.फ. 
१-९-२ ज�गा िभडाई दता� ग�रसकेको छ । यसरी 
िमित २०२१ मा िनज पारङले मािथ लेिखएकोबाहेक 
अ� ज�गा मेरो छैन भ�ने मलाई यिकन छ भनी ७ 
नं. फाटँवारी भरी �मािणत गरी िदएको छ । मोिह 
मेरो िपताले ७ नं. फाटँवारी भदा�  सीतापाइला गाउ ँ
प�चायत वडा नं. ६ िक.नं. १ इ��जा�ा चलाउने 
गठुी ज�गा भनी २०२१।९।१६ मा भू.स.ुका. मा ७ नं. 
फाटँवारी भनु�भएको छ । ठूलो िहरालाल �े�ले पिन 
७ नं. फाटँवारी भदा� ऐ. ज�गालाई सरकारी गठुी ज�गा 
भनी गनु�भएको वडा नं. ८ हलचोकमा पछ�  वडा नं. ६ 
इचंगमुा पछ�  ।

िवप�ीलाई शे.व. िदने अ�र पतुवारका 
पित उि�लिखत गठुीको नाइके पारङ पतुवारले म 
िलिखत जवाफवालाबाट िमित २०५३ साल मंिसर 
७ गते त�कालीन सािबक नाइके पारङ पतुवारले 
गठुी चलाउनको लािग मािथ उि�लिखत ज�गाको 
कुतबाली १ मरुी मनसरुी धान बझुी िलई भरपाईसमेत 
िदनभुएको छ । �य�तै उ� िक.नं. ३२१ ज�गाको पिन 
कुत बझुी िलई म ह�रलाललाई भरपाई िदन ुभएकोबाट 

िवप�ीलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) 
बमोिजम िवव�धन ला�छ । �य�तै का.िज. सीतापाइला 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६ ि�थत िक.नं. २२१, 
३१५, ३१६, ३१८ समेत ४ िक�ा ज�गाह� हलचोक 
आकाश भैरवको ज�गा हो भनी अ�र पतुवारले नै गठुी 
तहिसल काया�लयमा सहमित म�जरुीसमेत िदन ु भई 
हकदाबी छाडी िदनभुएको छ । यसरी िवप�ीको दाताले 
आ�नो जीवनकालमा हकदाबी छाडी िदएको ज�गा 
हो । शे.व. िदने �यि�ले आ�नो जीवनकालमा गरकेो 
म�जरुीको िलखतबमोिजम गठुीको ज�गालाई िवप�ीले 
दाबी गन� पाउने होइन । िवप�ीको दाता भिनएको 
�यि�को पित पारङ पतुवार िमित २०५९।५।२२ गते 
परलोक ह�दँा िनजको �ीमती अ.बं. ६२(३) बमोिजम 
म�ुा सकार गनु�भएको छैन । अ�र पतुवार िमित 
२०६७।५।८ गते परलोक ह�दँा पिन िवप�ीले ऐनका 
�यादिभ� गठुी तहिसल काया�लयमा हािजर भई म�ुा 
सकार गनु�भएको छैन । 

अतः उि�लिखत भएका ज�गाह� िवप�ीलाई 
शे.व. िदनका पित पारङ पतुवारको रकैर ज�गा भएको 
भए िनजले आ�नो सीतापाइला गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ८ ि�थत िक.नं. २६१ को ज�गा दता� गदा�कै 
बखत दता� नामसारी माग गनु�पन� िथयो । अगािड २६१ 
को ज�गा दता� माग गरी पिछ दता� माग गरकेो ज�गामा 
पेस भएको लगत नं. १४७ मा कुन ज�गा हो भ�ने 
ख�ुदैन, केवल १ वटा घर जिनएको छ, �यस आधारमा 
उनको ज�गा हो भ�ने �माण प�ुन स�दनै । पारङ 
पतुवारले पेस गरकेो लगतमा ज�गाको नाम �े�फल 
केही छैन, घरको लगतबाट ज�गा दता� ह�न स�दैन । 
नापीको समयमा िफ�डबकुमा लेिखएको आधारमा 
ज�गाधनी कायम ह�ने पिन होइन । िवप�ीको दाताको 
पिन पारङ पतुवार उ� गठुीको नाइके भई भैरव 
गठुीको हो भनी बाली बझुी िलई भरपाईसमेत गरकेा 
छन । आ�नो रकैर ज�गा भएको भए बाली बझुी िलएको 
भरपाई गरी िदनपुन� िथएन । एक पटक गठुीको हो भनी 
सकेपिछ होइन भ�ने �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२४(१) ले िवव�धन ला�छ । गठुीका हालका नाइके 
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माइला पतुवार लगायत गठुीसगँ स�ब�धी पतुवारह� 
र पारङ पतुवारको �ीमती अथा�त्  यी िनवदकेलाई 
शेपिछको बकसप� िदने दाता भिनएको अ�र पतुवारले 
समेत उ� ज�गा �ी हलचोक भैरव (आकाश भैरव) को 
गठुी ज�गा भनी गठुीमा िनवेदन िदइसकेको अव�थामा 
रकैर ज�गा हो भ�ने िम�ने अव�थासमेत छैन । यसरी 
गठुीका ज�गा रकैर हो भनी तथा किथत शेषपिछको 
बकसप�को आधारमा दता� र दाबी गन� नपाउने ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
०६८-WO-०२६३ िवप�ीह� ह�रलाल �े�, ह�रमान 
�े�, रामलाल �े�, पूण�मान �े� र च��मानको म.ुस. 
गन� सयु�मान �े�को एकै िमलानको संय�ु िलिखत 
जवाफ ।

हामी मोही भई परापूव�कालदेिख हक भोग गरी 
आएको ज�गा हक इ��जा�ा पव�मा हलचोक आकाश 
भैरव जा�ा चलाउने राजगठुी भएको, सो राजगठुीमा 
दता� गरी पाउनसमेत हामी िनवेदक भई गठुी तहिसल 
काया�लय कालमोचनमा कारवाही भई हालस�म 
तारखेमा रही आएको, सािबक लगत ७ नं. फाटँवारी, 
वादी जमनुादेवी ख�ीनी र �ितवादी हा�ा िपताह� भई 
काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको दे.िम.नं. ११० 
को फैसला िमित २०२४।३।९ को फैसलामा समेत 
उि�लिखत ज�गा राजगठुी भएको भनी उ�लेख भएको 
गाउ ँिवकास सिमित िसफा�रस तथा सज�िमनसमेतबाट 
उ� ज�गा राजगठुी नै रहेको देिखने गठुी नाइके पारङ 
पतुवार र िनजक� �ीमतीले उ� ज�गा नै हक छाडी 
स�न ुभएको र नाइकेको गठुी स�चालन गन� नस�ने 
भनी कागजसमेत ग�रसकेको अव�थामा िवप�ीले ह�दँ ै
नभएको कुरा उ�लेख गरी गठुी ज�गालाई रकैरमा दाबी 
गनु�भएकोले सो �रट िनवेदन खारजे भागी छ । साथै 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०६८।३।५ को िनण�य छ सो िनण�य ज�गाको सािबक 
लगत ७ नं. फाटँवारी,  सािबक फैसला सज�िमन तथा 
िसफा�रसह� र ज�गाको अव�थासमेतका िवषयमा 
िवचार ै नगरी हचवुाको भरमा िनण�य गरकेोले र हामी 
िनवेदकह� गठुी तहिसल काया�लय कालमोचनमा 

हालस�म पिन सो ज�गा राजगठुीमा दता� गराउन िनवेदन 
िदई तारखेमा रही रहेका छ� । हामीले उ� िनण�य बदर 
गरी पाउन �रट िनवेदन िदने र उ� �रटबाट िनण�य 
बदर ह�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िनल�बर ख�ी, नारायणबहादरु 
ख�ी र रामकाजी ख�ीको म.ुस. गन� रामकुमार के.सी.
को सयं�ु िलिखत जवाफ ।

िवप�ी मालपोत काया�लय, कलंक�ले यस 
अदालतबाट जारी भएको �याद बझुी ०६८-WO-
००३१, ०६८-WO-००२६३ र ०६८-WO-०४६९ 
का िनवेदनह�मा िलिखत जवाफ निफराई बसेको 
देिख�छ ।

यसमा यसै लगाउको ०६८-WO-०२६३ 
र ०६८-WO-००३१ को म�ुासमेत साथै राखी 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने ०६८-WO-०४६९ 
समेतको िनवेदनमा यस अदालतबाट छु�ाछु�ै िमितमा 
भएको आदेश ।

यसमा िववािदत ज�गाह� नेपाल सरकारका 
नाममा कायम गन� �ि�या अगािड बढाउन मालपोत 
काया�लय, कलंक�लाई लेखी पठाउने भ�ने अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०६८।३।५ 
को िनण�यसिहतको स�कल िमिसल साथै उपि�थत 
ह�न महा�यायािधव�ाको काया�लय सूचना िदई 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने ०६८-WO-००३१ को 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०६९।५।२५ मा 
भएको आदेश ।

िनयमाबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक 
पेसी सूचीमा चढी यस अदालतमा पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनह�का स�दभ�मा िनवेदक पूण�मान 
�े�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
�याम�साद खरले, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी �योित 
बािनया, �ी दामोदर खड्का, �ी ल�मण थपिलयाले 
काठमाडौ िज�ला इचगंनुारायण गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. १ सािबक काठमाड� िज�ला सीतापाइला 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६क िक.नं. ३१५, 
३१६, ३१८, ३२१, २२१, ३४२, ४११, ४१३, 
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३९६, ४०० समेतका ज�गाह� �ी हलचोक भैरव 
(आकाश भैरव) गठुीको इ��जा�ा चलाउने राज 
गठुीको ज�गा ह�न् । तथािप उ� ज�गाह� गठुी ज�गा 
ह�ने नह�नेस�ब�धमा प�ह� तारखेमा रहेको र कारवाही 
चिलरहेको अव�थामा गाउ ँिवकास सिमितका सिचवले 
िसफा�रस िदएको भरमा िवभागीय कारवाही गन� र उ� 
ज�गाह� नेपाल सरकारका नाममा लैजाने भनी िमित 
२०६८।३।५ मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनण�य गरकेो छ । उ� ज�गा गठुी र रकैरको 
िववाद रहेको अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले कसैलाई कुनै जानकारी निदई 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत नेपाल सरकारका 
नाउमँा दता� गन� भ�ने िनण�य गन� िम�दैन भनी बहस 
गनु�भयो । िनवेदक अजु�न पतुवारको तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ा �ी मदन�साद गौतमले सािबक ज�गाका 
ज�गा धनी पारङ पतुवार ह�न। िमित २०२२ सालमा 
पारङ पतुवारको म�ृयपु�ात्  २०६२ सालमा अ�र 
पतुवारले गठुीमा िनवेदन िदई ज�गा आ�नो नाउमँा 
गराउने �ममा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा बेनामी उजरुी परकेो हो । बेनामी उजरुी 
परकेोले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
उ� ज�गा नेपाल सरकारका नाममा दता�  गराउन 
मालपोत काया�लय, कलंक�लाई प�ाचार गरकेोले 
मेरो प�को िनवेदनमा मालपोत काया�लयले दरपीठ 
गरकेो हो । उ� मालपोत काया�लय कलंक�बाट िमित 
२०६८।५।१५ मा ग�रएको दरपीठलगायतको काम 
कारवाहीमा कानूनी �िुट भएकोले उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी गठुी स�ंथान के��ीय काया�लयको 
तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा �ी �ाने���साद पोखरलेले 
िववािदत िक.न. का ज�गा गठुीको ज�गा हो । अजु�न 
पतुवारले उि�लिखत ज�गा गठुीको भनेर �वीकार गरकेा 
छन । रकैर भनेर ज�गा दता� गराउने िनवेदकह�ले नै 
राजगठुीमा दता� ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदनभुएको 
छ । गठुीका ज�गाह�को सरं�ण गन� अिधकार गठुी 
सं�थानलाई िदएको छ भने चली आएको धािम�क कृित 

चलाई �यसको संर�ण गन� कामसमेत गठुी सं�थानको 
हो । िवप�ी आयोगले गठुीलाई ब�ुदै नबझुी नेपाल 
सरकारको नाममा दता� गन� कारवाही अगािड बढाउने 
भ�ने िनण�यले गठुीलाई असर पन� भएकोले सोउपर 
यथोिचत �यव�था गन� अिधकार गठुी सं�थानलाई 
रहेकोले �ी हलचोक भैरव (आकाश भैरव) को गठुीको 
इ��जा�ा चलाउनको लािग रािखएको गठुी ज�गा हो 
वा रकैर ज�गा हो भनी कारवाही चली रहेको छ भनी 
बहस गनु�भयो । िवप�ीम�येकै अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वालीले 
आयोगसम� अनिुचत काय�मा उजरु परकेो छ । 
साव�जिनक िहत वा सरोकारको िवषयमा �ितकूल 
असर पन� गरी कसैले अनिुचत काय� गरमेा आयोगसम� 
उजरुी िदन स�ने �यव�था छ । गाउ ँिवकास सिमितका 
सिचवलाई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम िवभािगय कारवाही 
गन� र दफा १२ (ख) बमोिजम उ� काय� स�याउन 
पठाउन स�ने �यव�था रहेको छ । आयोगको िनण�य 
उपर यी िनवेदकह� पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
गन� जानपुन�मा गएको देिखदैँन । आ�नो हक �थािपत 
नभएको अव�थामा �रट ला�दनै । �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��अनसुार िव�ान्  व�र� अिधव�ा र 
अिधव�ाह� तथा सह�यायािधव�ाले गनु�भएको 
बहस सनुी �रट िनवेदन र सो साथ संल�न कागजात 
अ�ययन गरी हेदा�  यसमा  अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनण�यबमोिजम भए ग�रएका 
काम कारवाहीह� बदर ह�नपुन� हो, होइन ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िपता पखुा�देिख 
हालस�म मोहीको हैिसयतले भोग बसोबास ग�ररहेको 
र सोही ज�गाको आय�ताबाट इ��जा�ा पव�मा ह�चोक 
आकास भैरवको जा�ा चलाउने राजगठुी ज�गा 
पारङ पुतवार िनःस�तान ह�दँा काठमाड� िज�ला  
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सीतापाइला वडा नं. ६ हाल इचंगनुारायण गा.िव.स. 
वडा न. १ को िक.न. ३२१, ३१५, ३१६, ३१८, 
२२१, ३४२, ४११, ४१३, ४०० र ३९६ समेतका 
ज�गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गन� िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले गरकेो 
िमित २०६८।३।५ को िनण�य र िमित २०६८।३।७ को 
च.नं. २०९८ को प� तथा सोस�ब�धी स�पूण� काम 
कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उि�लिखत 
ज�गा राजगठुी कायम गन� गराउनेतफ�  आव�यक िनण�य 
गरी परमादशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकम�येका 
पूण�मान �े�, िनला�बर ख�ीसमेतको िनवेदन �यहोरा 
रहेको देिख�छ । साथै मेरो दाता अ�र पतुवारको लो�ने 
पारङ पतुवारको नाउमँा सािबक का.इ. हलचोक 
मौजा, काठमाड� फुटकर १४७ र.ैनं. को लगत िभडी 
दता� ह�ने सव�को नापीमा सीतापाइला गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ६ अ�तग�त नापजाचँ ह�दँा िकसानको 
�यहोरामा पारङ पतुवारको नाउमँा र मोहीमा िनवेदनमा 
लेिखएबमोिजम तत् तत् िक�ामा तत् तत् मोही 
जिनएको ऐ. िक. नं. ३१५, ३१६, ३१८, २२१, 
३२१, ३४२, ३९६, ४००, ४१३, ४११ का ज�गा 
नापी भई िफ�डवकुमा पारङ पतुवारको नाउमँा 
अ�मािणत दता� �े�ता खडा भएका ज�गा ह�न। पारङ 
पतुवार र िनजको �ीमती अ�र पतुवारबाट कुनै जाय 
ज�म नह�दँाका अव�थामा आ�नै कालगितले पारङ 
पतुवार र अ�र पतुवार परलोक भइसकेको ह�दँा िनजले 
आ�नो जीवनकालमा मलाई शेषपिछको बकसप� 
पा�रत गरी दईु अ�टलोह गै� स�पि� लेिख िदनभुएको 
र बाचँ�ुजेल पालन पोषण र मरपेिछ काज ि�या मैले 
गरकेोले उपयु��बमोिजम पारङ तथा अ�र पतुवारको 
हकका ज�गाह�को हकदार म ह�दँा उ� ज�गा रकैर 
भएकोमा हकदार नभएको भनी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले मालपोत काया�लय, कलंक�का 
नाउमँा उ� ज�गाह� नेपाल सरकारका नाउमँा कायम 
गन� �ि�या अगािड बढाउन ुभनी िमित ०६८।३।५ मा 
िनण�य गरी सोअनसुार गन� प�ाचार गरकेो र मालपोत 
काया�लय, कलंक�ले उ� ज�गा मेरो नाउमँा दा.खा. 

नामसारी दता� गरी पाउन िदएको िनवेदनमा मालपोत 
काया�लय, कलंक�बाट िमित २०६८।५।१५ मा 
ग�रएको दरपीठलगायतको काम कारवाही उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी िनवेदकको िनवेदनसमेत दता� 
गरी िवप�ी मोहीह�को िनवेदन साथ राखी एकै साथ 
कानूनबमोिजम हक बेहकमा िनण�य गन� जान ु भनी 
सनुाइिदन ुभ�ने परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु 
आदशे िवप�ीह�का नाममा जारी ग�रपाउ ँभ�ने अजु�न 
पतुवारको िनवेदन �यहोरा देिख�छ । उि�लिखत 
िक.न. का ज�गाह� �ी हलचोक भैरव (आकाश भैरव) 
को गठुीको इ��जा�ा चलाउनको लािग रािखएको गठुी 
ज�गा हो वा रैकर ज�गा हो भनी कारवाही चिलरहेको 
अव�थामा सो कारवाहीलाई असर पन� गरी भएको 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य 
�े�ािधकार नाघी भएको छ भ�नेसमेत �यहोराको 
गठुी सं�थान के��ीय काया�लयको िलिखत जवाफमा 
उ�लेख भएको देिखयो ।

३. पारङ पतुवारको नामबाट नापन�सा 
भई दता� बाकँ� रहेका सािबक सीतापाइला वडा न. ६ 
िक.न. ३२१, ३१५, ३१६, ३१८, २२१, ३४२, 
४११, ४१३, ४०० र ३९६ समेतका ज�गाको दता� 
स�ब�धमा इचंगनुारायण गा.िव.स. का सिचव लेखनाथ 
भ�राईले बे�लाबे�लै �यहोराको िसफा�रस गरकेो भ�ने 
िवषयको उजरुी िनवेदन िवप�ीम�येको अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा परकेो देिखयो । सो 
उजरुी स�ब�धमा आयोगबाट २०६८।३।५ मा “यसमा 
उि�लिखत ज�गाह�को ज�गाधनी िनःस�तान 
भएको देिखँदा उपयु�� ज�गाह�लाई नेपाल 
सरकारको नाममा कायम गन� �ि�या अगािड बढाउन 
मालपोत काया�लय, कलंक�मा लेखी पठाउने” भ�ने 
िनण�य भएकोले िनण�य काया��वयनका लािग लेखी 
पठाएको भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी च.न. २०९८ 
िमित २०६८।३।७ को प��ारा मालपोत काया�लय, 
कलंक�लाई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट प�ाचार भएकोसमेत दिेखन आयो ।

४. िवप�ीम�येको अि�तयार द�ुपयोग 
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अनसु�धान आयोगको िववािदत िमित २०६८।३।५ 
को िनण�य र २०६८।३।७ को प�लगायत सम�त 
िमिसल �माण अ�ययन गरी हेदा�  िवप�ी आयोगको 
िनण�य तथा काम कारवाहीमा िन�नानसुारका कानूनी 
�िुट िव�मान रहेको दिेखन आयोः- 

(क) िववािदत ज�गा “ज�गाधनी िनःस�तान 
भएको” दिेखदँा “नेपाल सरकारका नाउँमा 
कायम गन� �ि�या अगािड बढाउने” भनी 
आयोगले आ�नो िमित २०६८।३।५ को 
िनण�यमा उ�लेख गरकेो पाइयो । उि�लिखत 
�यहोराबाट िवप�ी आयोगले �प�तः 
अपतुाली हकको िन�पण गन� खोजेको 
देिख�छ । �चिलत नेपाल कानूनले कुनै 
�यि�को अपतुाली परकेो छ, छैन ? िनजको 
हक खाने स�तान (हकवाला) छन वा छैनन 
? कसको अपतुाली कसले पाउने हो ? भ�ने 
िवषयमा िनण�य गन� पाउने अिधकार िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
�दान गरकेो देिखदँैन । अपतुालीस�ब�धी 
��ह�को िन�पण अव�थाअनसुार 
अदालतबाट र केही �संगमा भूिमस�ब�धी 
�शासन हेन� मालपोत काया�लय तथा 
भूिमसधुार काया�लयबाट ग�रने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । यस अव�थामा 
िवप�ी आयोगले आ�नो �े�ािधकार भ�दा 
बािहरको िवषयमा �वेश गरी अपतुाली 
हकको िन�पण गनु�  खो�न ु िब�कुलै 
उिचत काय� होइन । रा�यका ��येक अंग र 
िनकायह�ले आ-आ�नो �े�ािधकारिभ� 
िसिमत रहेर कानूनबमोिजम काय� स�पादन 
गनु�पद�छ । �े�ािधकार नाघेर भए ग�रएका 
काम कारवाहीले कानूनी मा�यता �ा� गन� 
स�दैन । यस �ि�बाट हेदा�  िवप�ी आयोगको 
िमित २०६८।३।५ को िनण�य एवं सोअनसुार 
भए ग�रएका काम कारवाहीह�लाई 
कानूनअनकूुल मा�न िमलेन ।

(ख) �रट िनवेदकले सनुवुाइको मौका �दान 
नग�रएको ह�दँा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
गि�भर उ�लङ्घन भएको छ भनी �� उठाएको 

 देिख�छ । �े�ािधकारभ�दा बािहरको िवषयमा 
सनुवुाइको मौका �दान गररे नै िनण�य 
ग�रएको भएपिन �य�ता िनण�यले कानूनी 
वै�ता �ा� गन� स�दैनन । यसका अित�र� 
��ततु िववादका स�दभ�मा हेदा� िववािदत 
ज�गामा हकदाबी गन� �रट िनवेदकह� 
कसैलाई पिन �ितवादको उिचत अवसर 
नै �दान नगरी नेपाल सरकारको नाउमँा 
ज�गा दता� गन� िनण�य गरकेो पाइयो । कसैको 
हकिहतमा असर पन� गरी कुनै िनण�य गनु� पूव� 
स�बि�धत असर पन� �यि�लाई सनुवुाइको 
अवसर �दान गनु�  आव�यक ह��छ । यो एक 
�थािपत �याियक मा�यता हो । यस मा�यता 
�ितकूलका िनण�यले मा�यता नपाउने, बदर 
ह�ने भनी यस अदालतबाट पटक-पटक 
�या�या, िववेचना र िस�ा�त �ितपादन 
भएका छन् । यस �ि�बाट हेदा�समेत िवप�ी 
आयोगको िववािदत िनण�य र काम कारवाही 
�याियक मा�यता, �यायका आधारभूत 
िस�ा�तअनकूुल देिखन आएन ।

(ग) िववािदत ज�गा रकैर हो? वा राजगठुीको 
ज�गा हो? वा अ�य कुनै �कारको ज�गा हो? 
भ�ने स�ब�धमा गठुी सं�थानमा कारवाही 
चली रहेको भ�ने त�यसमेत ��ततु ह�न 
आएको पाइयो । गठुी सं�थानका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी �ाने���साद 
पोखरलेले बहसका �ममा िवप�ी 
आयोगको िनण�य स�ब�धमा �� उठाउदैँ 
सो िनण�यबाट गठुी सं�थानको अिधकारमा 
ह�त�ेप ह�न पगेुको कुरा उ�लेख गनु�भएको 

 छ । इजलाससम� ��ततु ह�न आएका 
फायल, कागजातबाट मािथ उि�लिखत 
िविभ�न १० िक�ा ज�गा दता� वा �े�ता 
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कायम गन� स�ब�धमा गठुी सं�थानमा 
कारवाही चिलरहेको भ�ने पिन दिेखन 
आएको छ । यस अव�थामा िववािदत 
ज�गा गठुीको ज�गा हो वा होइन ? यिद हो 
भने राजगठुी, िनजी गठुी वा अ� के कुन 
�कृितको ज�गा हो ? भ�ने कुराको िनण�य गन� 
अिधकार गठुी सं�थानमा रहेको देिख�छ । 
यसका साथै, ज�गा दता� गन� कुरामा उिचत 
िनण�य गन� पाउने अिधकार तथा दािय�व 
मालपोत ऐन, २०३४ समेतका कानूनले 
स�बि�धत मालपोत काया�लयलाई तोकेको 

 पाइ�छ । कानून�ारा अि�तयार �ा� 
िनकायले त�य र �माणको आधारमा 
�वत�� िववेकको �योग गरी मू�याङ्कन 
गन� र िनण�य गन� अिधकारको �योग गन� 
नपाउदँ ैिवप�ीम�येको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िनण�य ग�रन ुउिचत र 
कानून अनकूुल देिखदँनै ।

५. अतः िववािदत ज�गाह� �ी हलचोक 
भैरव (आकाश भैरव) को गठुीको इ��जा�ा चलाउनको 
लािग रािखएको गठुी ज�गा हो वा रकैर ज�गा हो भनी 
गठुी सं�थानमा कारवाही चिलरहेको अव�थामा 
सो कारवाहीलाई असर पन� गरी �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी आ�नो �े�ािधकारभ�दा 
बािहरको िवषयमा �वेश गरी भएको िवप�ीम�येको 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०६८।३।५ को िनण�य, िमित २०६८।३।७ को 
च.न. २०९८ को प� र सोबमोिजम भएका काम 
कारवाहीसमेत �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणको आदशेले बदर 
ह�ने ठहछ�  ।

६. जनुसकैु �कारका ज�गाको दता� �े�ता 
द�ु�त, अ�ाविधक र �यवि�थत�पमा रािखन ु
पद�छ । ज�गाको दता�, हक �वािम�व र भोगको िवषय 
अव�थानसुार �यि�को हक, साव�जिनक हक िहत 

वा सरोकार र सं�थागत हक िहतको िवषयको 
�पमा रहेको ह��छ । ज�गा दता� गन� कुरा �वािम�व 
िनधा�रणस�ब�धी िवषय भएकोले यस काय�लाई 
लामो समयस�म अिनिण�त, अिनि�त र संशयय�ु 
अव�थामा रहन िदन ुशोभनीय ह�दँनै । यही अिन�यको 
अनिुचत लाभ िलएर सरकारी वा साव�जिनक ज�गालाई 
िनजी कायम गन� दूिषत �विृ�ह� समेत देखा पन� 
गरकेा छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले 
साव�जिनक ज�गा �यि�का नाउमँा दता� भएको भएपिन 
�य�तो दता�  बदर ह�ने �ावधान �यवि�थत गरकेो 
छ । उ� कानूनी �ावधानको काया��वयनमा वाि�छत 
�भावका�रता अिभविृ� गन� चनुौती पिन स�भवतः 
कायम नै छ । ज�गा दता�स�ब�धी िवषय अिधकारको 
कुरा मा� नभएर जवाफदेिहताको िवषय पिन हो । यस 
प�मा पिन नेपाल सरकारअ�तग�तका ज�गा �शासन 
गन� स�ब� सबै िनकायह�को गि�भर �यानाकष�ण 
ह�न वा�छनीय देिख�छ । उि�लिखत �सङ्गतफ�  
समिुचत �ि� िदई िववािदत ज�गाह� गठुी वा रकैर के 
हो ? सो ज�गा िनजी वा साव�जिनक वा सरकारी के 
क�तो �कारको ज�गा हो ? गठुी सं�थानसगँ उिचत र 
आव�यक सम�वय कायम गरी गठुी सं�थानसमेतको 
�िति�या िलई, ज�गा दता� गन� स�ब�धमा अ� जे जो 
ब�ुनपुन� �माण बझुी त�य िन�पण गरी अि�तयार �ा� 
मालपोत अिधकृतले कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ीम�येको मालपोत काया�लय, कलंक�समेतका 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई गराई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृत : कोशले�र �वाली
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज१ शभुम्


