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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी ठिग�� क�ेलठिग�� क�ेल  
  

�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�चार तथा स�पादन शाखामा काय�रस�पादन शाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

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

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�नतलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने�िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ीकाया�लय सहयोगी �ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
काया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्काकाया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्का  

  
  
  

 
 
 
�कािशत स� �या : २५०० ��त 

  
  
  

�काशन�काशन ,,  स�ार तथा स�पादनस�ार तथा स�पादन  स�म�तस�म�त  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ई�र�साद ख�तवडाई�र�साद ख�तवडा,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  

माननीय �यायाधीश �ी माननीय �यायाधीश �ी अ�नलकुमार �स�हाअ�नलकुमार �स�हा,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  सद�यसद�य  

नायव महा�याया�धव�ा �ी नायव महा�याया�धव�ा �ी �करण पौडेल�करण पौडेल,,  ��त�न�ध��त�न�ध,,  महा�याया�धव�ाको काया�लय महा�याया�धव�ाको काया�लय   --  सद�यसद�य  

अ�धव�ा �ी खअ�धव�ा �ी ख�म�मबहादरु खातीबहादरु खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसो�सएसननेपाल बार एसो�सएसन      --  सद�यसद�य  

अ�धव�ा अ�धव�ा �ी �ी शैले�� दाहालशैले�� दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसव��च अदालत बार एसोसो�सए�सएससनन    --  सद�यसद�य  

सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काल� पोखरेलभ�काल� पोखरेल, सव��च अदालत, सव��च अदालत                ––  सद�य सिचवसद�य सिचव  



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

 
नपेाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७४... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७४, असार, �न.नं.९७७२, प�ृ ३६३ 

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

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
  

सअ बलेु�टन २०७४ ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  

-साल_     -म�हना_  
उदाहरणाथ� M सअ बलेु�टन, २०७४, असार – 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 ।   
  

77]]uuffggff  
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1=  

९७७२ 

 

पूण� 

 

दता� बदर हक 

कायम 

पुटी शेपा�समेत 

िव�� 

नेपाल दूरस�चार 

स�ंथान के��ीय 

काया�लयको 

महा�ब�धक 

 अ.ब.ं ६५(३) को �यव�थाबमोिजम 

फैसलाको प�रणामअनुसारको दािय�व 

स�बि�धत प�मा रहने भए पिन सो 

�यव�थाबमोिजम िनयु� भएको वारसेले 

फैसला सुनी पाएको कागज गन� पाउने 

भएपिछ सो फैसलाउपर पुनरावेदन गन� 

हद�याद पिन �वाभािवक�पमा सोही 

कागज गरकेो िमितबाट नै �ार�भ ह�न 

आउने ।  

३६३ 

2=  

९७७३ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

ल�मी लावती 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 आफूलाई गैरकानूनी आ�मण ग�ररहकेा 

अव�थामा उ� आ�मणबाट आफू बाँ�न 

नस�ने वा भा�न नपाउने वा आ�नो धम� 

वा सती�व बचाउन नस�ने अव�था भई 

आफू बाँ�न वा सती�व र�ाका लािग 

�िति�या�मक बल �योग गदा� �यान मन� 

गएको अव�थामा आपरािधक दािय�वबाट 

छुट वा उ�मुि� पाउने भ�ने कानूनको 

मकसद हो । अिपतु आ�म र�ाको दाबी 

िलने प�ले उ� सुिवधा पाउनु पन� 

अव�थाको िव�मानता भएको �थािपत 

गन� स�नुपछ� । �य�तो दाबी िलनु नै 

दािय�वबाट उ�मुि�को आधार ह�न 

नस�ने ।  

३७५ 



 

ii

3=  

९७७४ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

ई�र बोगटी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 आ�नै आमालाई कुटिपट गदा� लडी 
बेहोस भएपिछ घरमा गई डोरी खोजी 
�याई झु�ड्याउन ेकाय�लाई मनसायरिहत 
काय� भ�न िमलेन । मान�स�मको मनसाय 
नभएको भए आफूले �हार गरकेो 
मु�काको कारण बेहोस भई भुइँमा 
लडेपिछ होसमा �याउने �यास गन� स�ने 
िथए । �यसो नगरी उ�टै डोरीको पासो 
लगाई झु�ड्याई मारकेो अव�थामा 
मनसाय नभई त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� आवेश�े�रत ह�या ह�न गएको भ�न 
नसिकने ।  

३८५ 

4=  

९७७५ 
 

सयुं� 
 

शैि�क 
�माणप� पेस 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

नागे��बहादुर 
ितवारी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 पुनरावेदक �ितवादीले झु�ा �माणप� 
बनाए नबनाएको स�ब�धमा कतैबाट �� 
नउठेको ह�दँा �माणप� बनाएको िमितमा 
लागू रहकेो कानून अथा�त् ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ आकिष�त ह�ने नभई 
िनज �ितवादीले फाइदा �ा� गन�का लािग 
उ� �माणप� पेस गरकेो समयमा 
त�काल बहाल रहकेो कानूनी �यव�था नै 
आकिष�त ह�ने ह�दँा �ितवादीका हकमा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ नै 
आकिष�त ह�ने ।  

३९४ 

5=  

९७७६ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

यामबहादुर राई 

 कुनै िवशेष प�रि�थितमा ग�रएको 
काय�बाट �यान मरकेोमा बात नला�ने गरी 
कानूनमा उ�लेख ग�रएका उ�मुि�का 
आधारह� पूव�योजनाबमोिजम 
आपरािधक मानसाय राखी ग�रएको 
काय�मा समेत लागू ह�ने र �य�ता 
आधारह�को साहारा िलन पाउने भ�ने 
ह�दैँन । सो प�रि�थित �माणबाट पुि� 
ह�नुपन� ।  

३९९ 



 

iii

6=  

९७७७ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण /   

परमादेश 

रजिनश कुमार राय 

िव�� 

िवशेष अदालत, 

काठमाड�, 

बबरमहलसमेत 

 सरकारी कम�चारीले िचनेर �याद बुझाएको 

अव�थामा बाहके �याद तामेल गदा� 

�थानीय िनकायको �ितिनिध र दुई जना 

�थानीय भलाद ्मी रोहवरमा रा�नु पन� 

कानूनी �यव�था रहकेो देिखयो । यो �याद 

तामेली �ि�यामा अवल�बन ह�ने 

�वेि�छक �यव�था नभई 

बा�या�मक�पमा पूरा गनु�पन� 

काय�िविधगत कानूनी �� रहकेो कुरा 

�याद तामेल स�ब�धमा रोहवरमा 

रा�नेस�ब�धी मुलुक� ऐन, अदालत 

ब�दोब�तको ११० न.ं को उ� कानूनी 

�यव�थामा “र” भ�ने श�दावलीको 

�योगबाट �प� ह�न आउने ।  

४०६ 

7=  

९७७८ 

 

सयुं� 

 

अंश दता� 

�भावती देवी 

सोना�रन 

िव�� 

राम दुलारी देवी 

सोना�रनसमेत 

 नाता कायमतफ�  वादी �ितवादीको �पमा 

प� िवप�ह�का बयानह� भई 

िनजह�ले �माण पेस गरमेा पेस भएका 

�माणह�को परी�णसमेत ह�ने ह�दँा 

य�तो �माण बु�ने काय� गन� छुटाई सु�ले 

िविधवत् िनण�य नग�रसकेको छु�ै �� वा 

िवषयमा �माण बुझी िनण�य गन� अिधकार 

पुनरावेदनको रोहमा इ�साफ जाँच गन� 

अदालतको नभई सु� अदालतको 

अिधकार �े�मा पद�छ । य�ता �कृितका 

िववादमा पुनरावेदन सु�ने अदालतले 

पुनरावेदनको रोहमा �माण बुझी िनण�य 

गरमेा सङ्कलन भएका सबुद �माणको 

ख�डन गरी पुनरावेदन गन� पाउने हक 

अिधकारबाट प� वि�चत ह�न पु�ने ।  

४१२ 



 

iv

8=  

९७७९ 
 

सयुं� 
 

मोही नामसारी 

मुरली दिमनी 
िव�� 

गालु दिमनी 

 सािबक मोही बाबुराम दमाईको नामको 
मोिहयानी हक िनजको शेषपिछ हकखाने 
छोरा सानु दमाईका नाममा सन� आउनेमा 
कुनै कानूनी अड्चन नरहकेो अव�थामा नै 
मोिहयानीहक बुहारीका नाममा समेत 
नामसारी ह�नस�ने कानूनी �ावधान लागू 
भएको ह�दँा वादीको पितले आ�नो 
जीवनकालमा आ�नो नाममा मोही 
नामसारी नगराएकै आधारमा  िनजलाई 
�ा� ह�ने मोही हक �वतः समा� भएको 
भ�न निम�ने ।  

४१९ 

9=  

९७८० 
 

सयुं� 
 

डाँका चोरी 

सजंय घत�समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सु� अदालतको फैसलाउपर िच� बुझाई 
पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी 
ब�ने प�ले अक� िवप�ले पुनरावेदन 
गरकेोमा सोउपर पिहला पुनरावेदन नगन� 
प�लाई पिछ सव��च अदालतमा 
पुनरावेदन गन� पाउने कानूनी �यव�था 
नभएको अव�थामा सु� िज�ला 
अदालतको फैसलाउपर पिहलो तहको 
पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन 
नगन�लाई अि�तम तहको सव��च 
अदालतमा पुनरावेदन िदन िम�ने अव�था 
नह�ने ।  

४२५ 

10= 

९७८१ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

जगदेव पि�डत 
कु�हाल 
िव�� 

पुनरावेदन 
अदालत, हटे�डा, 
मकवानपुरसमेत 

 अंश मु�ा अि�तम भएप�ात् सो अंश 
मु�ाको ब�डालाइ� असर पन� िकिसमले 
पिछ परकेो लेनदेन मु�ा र सोको िबगो 
भ�रभराउको कारवाहीको �ममा आएर 
घरको मु�यले सगोलमा ह�दँा नै लेनदेन 
गरकेोले गो�ारा धनबाट ऋणको िबगो 
भ�रभराउ ह�ने भनी िलएको दाबीको 
आधार अ�य अंिशयाराको हकमा सिहस�े 

४३३ 



 

v

�यवहारका िव�सनीय आधार (Reliable 
Ground) ब�न नस�ने ह�दँा �यसरी 
सा�ी पिन नब�ने र म�जुर पिन नह�ने 
अंिशयारा प�बाट भ�रभराउ ह�दँा वा 
�य�तो िलखतलाइ� मा�यता िददँा लेनदेन 
�यवहारको ८ न,ं अंशब�डाको १८ न.ं र 
द�ड सजायको २६ न.ंसमेतको याि��क 
�या�या (Mechanical 
Interpretation) ह�ने ।  

11= 

९७८२ 
 

सयुं� 
 

करारबमोिजम 
दािय�व पूरा 
गराई पाउँ 

देउता बािनया 
िव�� 

दुगा��साद 
बािनयासमेत 

 ऐन कानूनमा �प� उ�लेख भएको कुरामा 
सोही ऐन कानूनबमोिजमको अ�रश: 
पालना गनु�पन� ह��छ । ऐन कानूनमा 
उ�लेख ह�दँाह�दैँ सोलाई नमानी आ�नो 
�वइ�छाले मनोमानीपूव�क हक 
ह�ता�तरण गदा� रिज��ेसन नै गनु�पन� 
कागजलाई रिज��ेसन नगरी 
कानूनिवपरीत घरायसीमा गरकेो 
कागजलाई कानूनी मा�यता िदन िम�ने 
अव�था देिखएन । �ितवादीको नाममा 
रहकेो अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण 
नै अव�� ह�ने गरी वादी �ितवादीह� 
बीच करार भएको रहछे र �य�तो करार 
भिनएको कबुिलयतनामाले अचल 
स�पि�को ह�ता�तरणलाई नै अव�� 
गद�छ भनी अथ� गन� निम�ने । 

४४१ 

12= 

९७८३ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा 
र�ने�र�साद शमा� 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 अ�य �यि� र ��यथ� सिचव समान 
अव�थाका �यि� भएको कुरालाई 
िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलएर मा� 
पु�दैन �यसलाई भरपद� �माणबाट पुि� 
गन� दािय�व पिन िनवेदकउपर नै रह�छ । 
सिंवधानबमोिजम गिठत िनकाय 

४४७ 



 

vi

अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगले  कानूनको रीत पुर् याई गरकेो 
काम कारवाहीमा अदालतले हात हा�नु 
भनेको असाधारण अपवाद हो । यसको 
लािग �य�तै �माणको आव�यकता पन� ।  

13= 

९७८४ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती करणी 

िसयाराम रानासमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जबरज�ती करणीको अपराध सामा�य 
�कृितको अ�य अपराध ज�तो होइन । 
जबरज�ती करणीको अपराधमा 
पीिडतको शारी�रक, मानिसक र 
मनोवै�ािनक जुन �ित ह��छ, �यो 
अपूरणीय ह��छ । यसबाट पीिडतको 
�वत�� मानवीय अि�त�व, मान, स�मान 
र उसको �यि�गत एव ंसामािजक �ित�ा, 
मान-मया�दा र मानवीय अि�मता लुिटएको 
ह��छ । उसको �वत�� अि�त�व नै 
खि�डत भएको ह��छ । �यसमा पिन वष� 
१४ क� बािलकािसत करणी गनु� �वयम ्मा 
ग�भीर �कृितको अपराधको �ेणीमा पन� ।  

४६२ 

14= 

९७८५ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

राजे��कुमार जोशी 
िव�� 

कृिष िवकास ब�क 
िलिमटेड, के��ीय 

काया�लय, 
रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

 व�तुतः िबदा अिधकारको कुरा होइन, यो 
केवल सुिवधाको कुरा मा� हो । स�ंथा 
सु�यवि�थत�पमा स�चालन ह�ने ि�थित 
सुिनि�त गरी आव�यकता र 
उपयु��ताको आधारमा मनािसब 
तजिबजको �योग गरी िबदा �दान  
ग�र�छ । िबदा माग गरकेो छ भ�ने 
आधारमा नै �वतः िबदा �वीकृत ह�ने 
िवषय नह�ने ।  

४७० 

15= 

९७८६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

व�ण िसं रावल 
िव�� 

�म अदालत, 
अनामनगर,  
काठमाड� 

 �थायी पदपूित�को लािग भएको 
िव�ापनमा छनौट ह�न नसकेपिछ 
आफूह�लाई �थायी ग�रनुपछ� भनी 
अदालतमा आउने िवप�ीह�को काय� 

४७६ 



 

vii

आफँैमा िवरोधाभाषपूण� देिखने । िनगम 
नेपाल सरकारको पूण� �वािम�वमा 
�थािपत स�ंथा भएको कारणले यसमा 
ह�ने पदपूित�को �ि�यामा सबै नेपालीले 
समान अवसर पाउनु पछ� । सोको लािग 
खु�ला �ित�पधा�बाट पदपूित� गनु�पछ� । 
करारमा काम गरकेा िवप�ीह�लाई िबना 
�ित�पधा� �थायीमा िनयुि� गन� काय� 
�चिलत कानूनी �यव�था र सामािजक 
�यायको �ि�कोणबाट समेत उपयु� र 
मनािसब ह�ने नदेिखने । 

16= 

९७८७ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

िनम�लादेवी 
महतोसमेत 

िव�� 
जनकपुर 

नगरपािलकाको 
काया�लय, जनकपुर, 

धनुषासमेत 

 �वीकृत मापद�डिवपरीत यिद कुनै घर 
बनाइएका भए �चिलत कानूनको 
अधीनमा रही स�बि�धत िनकायले 
आव�यक कारवाही गन� स�छ । तर घर 
िनमा�णका समयमा नरहकेो नभएको 
मापद�डको िजिकर िलई पिहले 
कानूनस�मत त�रकाले न�सा पास भई 
िनमा�ण भएका घर, भवन वा ���चर 
स�बि�धत �यि�ह�लाई कुनै पूव�सूचना 
वा जानकारी नै निदई घर क�पाउ�ड 
भ�काउने भनी िच� लगाउँदै िहड्ँने 
काय�लाई कुनै पिन तवरले उिचत मा�न 
नसिकने । सहरीकरणको �ममा �यि� 
िवशेषको बसोबासको स�पि�मा ह�त�ेप 
गनु�पदा� पिन सरोकारवाला �यि�लाई पूव� 
सूचना िदने, म�जुरी िलने र बसोबास नै 
नरहने अव�थामा उिचत �ितपूित� �दान 
गनु� पिन रा�यको दािय�व ह�न आउँछ । 
सडक िव�तारको कामबाट ��य��पमा 
नै सोही �े�का बािस�दाह� लाभाि�वत 

४८३ 



 

viii

ह�ने ह�दँा उनीह�को सहमित र 
�वीकृितबेगर �य�ता काम �भावकारी ह�न 
पिन नस�ने । 

17= 

९७८८ 
 

सयुं� 
 

परमादेश 

अिधव�ा तुलसी 
िसखंडा 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

 नेपालको सिंवधानको धारा ५१ को देहाय 
(छ) मा �ाकृितक साधन �ोतको सरं�ण 
स�ब��न र उपयोगस�ब�धी नीितअ�तग�त 
राि��य िहतअनुकूल तथा अ�तरपु�ता 
सम�वयको मा�यतालाई आ�मसात् गद� 
देशमा उपल�ध �ाकृितक �ोत साधनको 
सरं�ण, स�बध�न र वातावरणअनुकूल 
िदगो�पमा उपयोग गन� नीित रा�यले 
अवल�बन गन� भ�ने उ�लेख छ । देशमा 
आमुल सवैंधािनक िवकास भई नेपालको 
सिंवधान लागू भएको प�र�े�यमा 
आव�यक देिखएका कानूनह� िनमा�ण 
प�रमाज�न एव ं ससंोधन गन� सिंवधानले 
�यव�था गरकेो िवधाियक� अिधकार 
�योग गन� र काया��वयन गन� स�ब� 
िनकायह�ले आ-आ�ना कत��य र 
दािय�वह� �िमक�पमा पालना गद� 
लैजाने िव�ास गनु� आव�यक ह�ने ।  

४९६ 

 
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, पूण� इ जलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े� 

फैसला िमित : २०७२।१२।११
०७०-DF-०००५

म�ुाः दता� बदर हक कायम

पनुरावेदक �ितवादी : िज�ला सोलख�ुब ु टाि�टङ्ग 
गा.िव.स. वडा नं. ६ ब�ने पटुी शेपा�समेत

िव�� 
��यथ� वादी : नेपाल दूरस�चार सं�थान सोलखु�ुबकुो 

तफ� बाट अि�तयार �ा� ऐ. सं�थान के��ीय 
काया�लयको महा�ब�धक

 § म�ुा फैसला ह�दँा के क�तो फैसला भयो, 
म�ुामा हारिजत के भयो लगायतका 
फैसलाको के प�रणाम आएको हो भ�न े
कुराको वारसेले कागज गन� नपाउने हो भन े
फैसलाबाट ठहर भएको वा हारिजतको 
कुरा नै कायम नरहने अव�था आउन 
स�छ । फैसलाबमोिजम ठहरकेो द�ड 
ज�रवाना कारणीले बेहोन� भए पिन म�ुा 
ठहर वा हारिजत के भयो भ�ने कुराको 
कागज गन� वारसेले नपाउने भ�ने नह�ने । 

(�करण नं. ५)
 § व�तुतः अ.ब.ं १८५ र १९३ न.ं बमोिजम 

फैसला सनुी पाएको कागज फैसला भएको 
त�काल पिछ अथा�त ् फैसला भएकै िदन 

गराइने कागज हो । �य�तो फैसला सुनी 
नपाएस�म म�ुाको टंुगो नला�न े ह�नाले 
फैसला सुनी पाउनेस�मको अव�थालाई 
म�ुाको कारवाहीको अिभ�न अगं मा�नुपन� 
देिख�छ । अ.ब.ं ६५(३) को �यव�थाले 
पिन म�ुाको फैसलाको काम कारवाही 
टंुगो नला�दास�म स�बि�धत प�ले िनयु� 
गरकेो वारसेको अिधकार समा� भई 
नस�ने गरी तदन�ुपकै �यव�था गरकेो 
देिख�छ । अ.बं. १९३ न.ं मा उ�लेख 
भएको पुनरावेदन गन� �यादको गणना गदा� 
पिन स�बि�धत प� रोहवरमा भई फैसला 
सुनेकोमा सोही िमितबाट पुनरावेदन गन� 
हद�याद �ार�भ ह�ने ।

 § स�बि�धत प� रोहवरमा नभएको 
अव�थामा िनजका नाममा पुनरावेदनको 
�याद जारी भई �याद तामेल भएको 
िमितबाट पुनरावेदन गन� हद�याद �ार�भ 
ह��छ । फैसला ह�दँा स�बि�धत प�ले अ.ब.ं 
६५(३) बमोिजम िनयु� गरकेो वारसे पिन 
रोहवरमा रहन नपाउने भ�न े अथ� गन� 
िम�न े देिखँदैन । सोहीबमोिजम मु�ाको 
काम कारवाही एवम फैसलाको अिभ�न 
अगंको �पमा रहकेो फैसला सुनी पाएको 
कागज गन� अिधकार पिन �य�तो वारसेमा 
�वाभािवक�पमा नै िनिहत रहकेो ह�न े।

 § अ.ब.ं ६५(३) को �यव�थाबमोिजम 
फैसलाको प�रणामअनसुारको दािय�व 
स�बि�धत प�मा रहने भए पिन सो 
�यव�थाबमोिजम िनयु� भएको वारसेले 
फैसला सनुी पाएको कागज गन� पाउने 
भएपिछ सो फैसलाउपर पुनरावेदन गन� 
हद�याद पिन �वाभािवक�पमा सोही 

�नण�य नं. ९७७२
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कागज गरकेो िमितबाट नै �ार�भ ह�न 
आउने । 

(�करण नं. ६)
 § मूलतः फैसला सनुी पाएको कागज 

भनकेो म�ुामा के फैसला भएको भ�न े
जनाउसिहतको फैसलाको प�रणामको 
बारमेा स�बि�धत प�लाई िदइन े सूचना 
भएको र �य�तो कागज फैसला भएको 
त�कालै पिछ फैसला भएकै िदन गराइन े
भएकाले �य�तो कागज पिन फैसलाकै 
अिभ�न अगं मािन�छ । फैसला ह�दँा प� 
रोहवरमा नरहकेो अव�थामा िनजका 
नाउँमा घर ठेगानामा पुनरावेदनको �याद 
तामेल ह��छ । तर प�ले अि�तयार गरकेो 
वारसे फैसला ह�दँास�म रोहवरमा बसेका छ 
भन े िनजले प�को तफ� बाट फैसला सनुी 
पाएको कागज गन� पाउन ेनै ह��छ र �यसरी 
वारसेले गरकेो कागज प�को लािगसमते 
ब�धनकारी ह�ने । 

(�करण नं. ७)
 § फैसला सनुी पाएको कागजसमेत म�ुाको 

कारवाहीको अिभ�न अगं भएकाले सो 
�ि�यामा वारसेसमेत सलं�न ह�न पाउन े
भई वारसेले गरकेो उ� काय� प�ले नै 
गरकेो मािनने देिखन आउन े।

(�करण नं. ८)
 § वारसेले वारसेनामाबमोिजमको कत��य 

पूरा गरी म�ुामा भएको िनण�य सुनी पाई 
सोबमोिजमको कागज गरकेो काय� अ.ब.ं 
६५(३) बमोिजम नै गरकेो मा�नुपन� 
�प� अव�था देिखएकोले वारसेले गरकेो 
कागजलाई मा�यता िदन नपन� वा नसिकन े
�प� कुनै आधार र औिच�य नदेिखने । 

(�करण नं. १४)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� 
मातकृा िनरौला र बलबहादरु राई

��यथ� वादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा  
माधव बा�कोटा, िव�ान् अिधव�ाह� बामदेव 
�वाली, सरुज अिधकारी र रामच�� सवुेदी

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प. २०५९, अंक ९/१०, िन.नं.७१३४, 

प.ृ६१८
 § ने.का.प. २०५९, अकं ७/८, िन.नं.७११९, 

प.ृ५११
 § ने.का.प. २०६८, अकं ६, िन.नं.८६४१, 

प.ृ१०७८
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, अ.बं.६५(३), १८५, १९३ नं.

स�ु फैसला गन�ः
 मा. �यायाधीश �ी नर�े�कुमार िशवाकोटी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी ओम�साद सवेुदी
 माननीय �यायाधीश �ी गौरीबहादरु काक�
सव��च अदालत सयं�ु इजलासमा आदेश गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी िगरीशच�� लाल
 माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

    
फैसला

स.�.�या. क�याण �े� : सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(ख) र (घ) बमोिजम 
पूण� इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुाको सिंझ� 
त�य र ठहर यस�कार छः

सोलखु�ुब ु िज�लामा आ.वा. काया�लयको 
भवन बनाउनको लािग नेपाल सरकारले सो 
िज�लाअ�तग�त सोल ुफा�लकुो फा�ल ुजाने सडकदेिख 
पि�म, िनचा ज�गा िज.पं. घर ��तािवत ए�रयादेिख 
पूव�, पत� ज�गादेिख दि�ण, गे�ट हाउसदेिख उ�र यित 
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चार िक�लािभ�को �. ६०।– मालपोत ला�ने ४० िफट 
ल�बाई २१ िफट चौडाईको २ तले घरसमेत भएको ज�गा 
माटो मरुी ५।१५ को छोटार ेशेपा�को ज�गा ज�गा �ाि� 
ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोिजम अिध�हण ग�रने 
भएकोले स�बि�धत ज�गाधनीले ज�गाको मोल र अ� 
नो�सानीबापत समेतको �ितपूित�  खलुाई दरखा�त 
गनु�  भनी िमित २०२४।१२।१२ को नेपाल राजप�मा 
�कािशत सूचनालाई आधार बनाई सोलखु�ुब ुिज�ला 
ना�चेबजार गा.िव.स. ना�चेबजार ब�ने छोटार े भ�ने 
छोतार ेशेपा�ले िमित २०२५।४।२८ गते उ� ज�गाको 
मू�य �. ५०००।– र घर बनाउदँा लागेको खच� �. 
१०,०००।– समेत ज�मा �. १५,०००।– �ितपूित�को 
एकम�ु रकम पाउनको लािग िनवेदन िदएका 
िथए । सो िनवेदनमा उि�लिखत ज�गाको �े�फल र 
चार िक�लाबाट पिन स�ंथानको ज�गाको �े�फल 
कायम ह�ने कुरामा िववाद देिखदँैन । यस सं�थानले 
रकेड� अ�याविधक गन�का लािग मालपोत काया�लयसगँ 
पजुा� माग गरकेो र काया�लयले ०३५।०३६ मा खडा 
भएको ज�गाको लगतको िमित २०४१।८।५ मा िदएको 
�ितिलिपबाट पिन २०२४।१२।१२ गते �कािशत 
राजप�को सूचनाअनसुार नै ज�गाको चार िक�ला 
छु�्याएको देिख�छ । उि�लिखत ज�गा सभ� नापी ह�दँा 
िज�ला सोलखु�ुब ु गा.िव.स. वडा नं. ५ को िक.नं. 
१९६४, २१३० र २१३१ मा नापी भएको हो । यसरी 
उ� िक�ा न�बरका ज�गाह� यस सं�थानको नाममा 
दता� नगरी उ� िक�ा न�बरम�ये िक.नं. १९६४ र 
२१३० का िक�ा ज�गा नापी गो�ाराले रखेाङ्कन 
गरबेमोिजम “घ” भागको ज�गा मा� यस सं�थानको 
नाउमँा दता� गन� भनी िमित ०५२।६।३ मा १ नं. नापी 
गो�ाराले िनण�य गरी बाकँ� रहेको उ� दवुै िक.नं. को 
ज�गाम�ये “क” भागको ज�गा िवप�ी आङिदकु शेपा�को 
नाममा, “ख” भागको िवप�ी पटुी शेपा�को नाममा र 
“ग” भागको ज�गा िवप�ी आङयाङ्दी शेपा�को नाममा 
अ�थायी दता� गन� भनी १ नं. गो�ाराले िनण�य गरकेो 

ह�दँा िवप�ीह�को नाउमँा दता� गन� गरी भएको उ� दता� 
बदर गरी उि�लिखत ज�गाह�मा यस स�ंथानको हक 
कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको नेपाल दूरस�चार 
स�ंथानको िफराद दाबी । 

ता.म.ु िछ�रङ तेि�जङ लामा िज�माको िनजकै 
नाममा १९९९ सालमा िवजन दता� भई िनज िछ�रङ 
तेि�जङ लामाको हकभोग भई िनजबाट ना�चेबजार 
ब�ने छोतार ेशेपा�ले िमित २०२१।१२।२१ मा �.८०० 
मा ओ. मालबाट राजीनामा पा�रत गई िनज छोतार े
शेपा�को हकभोग भई भ.ुस. ७ नं. फारम पिन िनज 
छोतार ेशेपा�कै नाममा भ�रएको, िनज छोतार ेशेपा�बाट 
म �ितवादी आङयाङ्दी शेपा�को लो�ने आङछ�ेन 
शेपा�ले िमित २०२७।९।२८ र.नं. ४६४ मा सोलखु�ुब ु
मालबाट राजीनामा पा�रत गरी िलएको आ.वा. 
काया�लयको साधँदिेख पि�म, आङिडकु शेपा�को 
गोरटेो बाटोदेिख पूव�, िनमा शेपा�को बारीको साधँदेिख 
उ�र, आ.वा. को उ�रप��को तार ख�बा िसधा, 
च�ुचेढंुगा िसधा डाडँाको भलुकुो ठुटा �ख िसधास�म 
दि�ण यित ४ िक�लािभ�को िवजन पाथी ।७ म�ये 
पाथी ।१ स�लेरी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा पन� स�लेरी 
घरबारी भ�ने ज�गा मेरो लो�ने आङछ�ेन शेपा�को हक 
ह�न आएको ज�गा हो । उि�लिखत ४ िक�लािभ�को 
ज�गाम�ये केही ज�गा िमित २०२९।८।२१ गते 
�. ७,३००।– र.नं. २९७ मा सोलखु�ुब ु मालबाट 
आङिडकु शेपा�लाई राजीनामा पा�रत गरी ग�रिदएको र 
केही ज�गा ०३०।८।१५ गते �. ९९।– को हदमिुनको 
राजीनामा कागज लेखी आङ�या�पा शेपा�लाई िब�� 
ग�रिदएको, �यसैगरी अ�य १३ जना जित िविभ�न 
�यि�ह�लाई िविभ�न िमितमा घडेरी ज�गा िब�� 
ग�रसकेपिछ बाकँ� रहेको ज�गा िनज लो�नेले आ�नो 
नाममा राखी भोग चलन गद� आएको अव�था ०४५ 
साल भा� मिहनामा लो�ने आङछ�ेन शेपा�को �वग�वास 
भएकोले मेरो हक ह�न आएको हो । यसरी मेरो हकभोग 
ह�न आएको उि�लिखत ज�गा नापी ह�दँाको बखत 
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स�लेरी गा.िव.स. वडा नं. ५ को िक�ा नं. १९५३, 
१९६२, १९५७, १२६०, १२६६, १२६५, २३६६, 
१२६१, १२६२, १८६४, १८६५, १८६६, १९५४, 
१९५५, १९५६, १९६३, १९६४, २१३०, २१२९, 
२११९, २११५, २११६, १२६९, १२६२, १९५५, 
१९५६, २३६५ ह�न गएकोमा सो म�ये िक.नं. १२६२ 
र १९५४ का ज�गा मैले पिहले नै िब�� ग�रसकेको 
ह�दँा िज�ला कारागारको नाममा नापी दता� ह�न गएको 
र िक.नं. २३६५ को ज�गा ह�र�साद ढंुगानाको नाममा 
नापी दता� भएको, िक.नं. १२६९ र १९६२ मेरो छोरी 
को�जी शेपा�को नाममा नापी दता� भएको छ । अ�य 
बाकँ� िक.नं. का ज�गाह� मेर ैनाममा दता� भए तापिन 
िक.नं. १९६४ र २१३० को ज�गा िवप�ी दूरस�चार 
काया�लयले आ�नो नाममा नापी गराएकोले सो िक.नं. 
१९६४ र २१३० को ज�गाम�येबाट उ�रतफ� को 
ख�ड िक�ाकाट गरी १५५८ वग� िमटर ज�गा मेरो 
हकभोगको भएको ह�दँा मेर ैनाममा दता� ग�रपाउ ँभनी 
नापी टोलीबाट �कािशत ७ िदने सूचनाको �यादमा 
िनवेदन िदएकोमा सो काया�लयले मेरो हकभोगसमेतका 
�माणह�को आधारमा उ� िक. नं. १९६४ र २१३० 
को ज�गाम�ये नापी गो�ाराले गरकेो रखेाङ्कनबमोिजम 
“ग” भागको ह�ने ज�गा �.म आङयाङडी शेपा�को नाममा 
अ�थायी दता� गन� गरी १ नं. नापी गो�ाराको गरकेो 
िनण�य सदर ग�रपाऊँ । 

�ितवादी आङयाङ्दी शेपा�को लो�ने 
आङछ�ेन शेपा�बाट म �ितवादी आङिदकु शेपा�ले 
िमित २०२९।८।२१ गते �. ७,३००।– र.नं. २९७ 
मा सोलखु�ुब ु माल काया�लयबाट राजीनामा पा�रत 
गरी िलई मेरो हकभोग भएको मेर ैबाटो साधँ डाडैँडाडँा 
दि�ण, िज.पं. भवन र आ.वा. काया�लय भवनको साधँ 
पि�म, �र�जी वाङगेलको बारी ढंुगा का�लैका�ला 
पूव�, िडमाकाले शेपाको बारी साधँ ठूलाढंुगा उ�र 
यित ४ िक�लािभ�को िवजन पाथी ।१ म�ये िवजन 
माना .।.।४ को स�लेरी ज�गा मेरो हकभोग भएको । 

मेरो उ� ज�गा नापी भएको बखत िक.नं. १९५८, 
१९५१, १९६०, १९५९, १९५२ र िक.नं. १९६४ 
को ज�गाम�ये पि�मतफ� को ख�ड ह�न गएको, िक.नं. 
१९५८ बाल मि�दरको नाउमँा, १९५१ खा� 
स�ंथानको नाममा र िक.नं. १९५२ र १९६० मेरो 
नाममा नापी दता� भई धनीपजुा�समेत �ा� भएको 
छ । िक.नं. १९५९ मेर ैबिहनीको नाममा नापी गराई 
िदएको र िक.नं. १९६४ म�ये पि�मतफ� को ख�ड 
िक�ा काट गरी मेरो नाउमँा नापी दता� गराउन खो�दा 
िवप�ी दूरस�चार काया�लयले झगडा जनाएकाले नापी 
टोलीबाट �कािशत ७ िदने सूचनामा मेरो नाउमँा दता� 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएकोमा नापी गो�ाराले गरकेो 
रखेाङ्कनबमोिजम “क” भागको ह�ने िक.नं. का ज�गा 
�.म आङिदकु शेपा�को हक भोगको ह�दँा १ नं. नापी 
गो�ाराले मेरो नाउमँा अ�थायी दता� गन� गरी गरकेो 
िनण�यसमेत सदर कायम ग�रपाऊँ । 

आङछ�ेन शेपा�बाट िमित २०३०।८।२५ 
गते �. ९९।– मा हदमिुनको घरसारी राजीनामा 
िलई आङ�हा�पा �या�जेन शेपा�को हक भोग भई 
िनजबाट म �ितवादी पटुी शेपा�ले िमित २०५१।१।११ 
गते �. ५०००।– मा र.नं. ७६८ मा सोलखु�ुब ु
माल काया�लयबाट राजीनामा पा�रत गरी िलई मेरो 
हकभोग भएको िज.िव.स. बाट फा�ल ुजाने बाटो पूव�, 
आङयाङडीको साधँ पि�म, पटुी शेपा�को साधँ उ�र, 
आङयाङडीको साधँ दि�ण यित ४ िक�लािभ�को 
३५X३५ हात ल�बाई चौडाई भएको िवजन मठुी 
।।।१/२ को स�लेरी घरवारी भ�ने मेरो हकभोगको ज�गा 
नापी भएका बखत िवप�ी दूरस�चार स�ंथानसगँ 
झगडा परी नापी टोलीबाट �कािशत ७ िदने सूचनामा 
िनवेदन िदई िक.नं. १९६४ को पि�मतफ� बाट मेरो 
�माणबमोिजमको िक�ाकाट गरी नापी गो�ाराले 
गरकेो रखेाङ्कनबमोिजम “ख” भागको ज�गा मेरो हक 
भोगको भएकोले सो ज�गा मेरो नाउमँा अ�थायी दता� 
गन� गरी गरकेो १ नं. नापी गो�ारको िनण�य सदर कायम 
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ग�रपाऊँ । 
यसरी हामी �ितवादीह�का �माणह�को 

आधारमा १ नं. नापी गो�ाराबाट डोर खटी झगडा 
परकेो ज�गामा पनुः जाचँबझु र रखेाङ्कन गदा� िक.नं. 
१९६४ र २१३० दवुै िक�ाम�येको उ�रतफ� को 
ख�ड “ग” भाग भएको, िक.नं. १९६४ को पि�मतफ� को 
ख�ड “ख” र “क” भाग ह�न गएको र िक�ा नं. १९६४ र 
२१३० दवैुको दि�णतफ� को ख�ड “घ” भाग ह�न गएको 
र सोही “घ” भागमा दूरस�चार सं�थान काया�लयको 
भवन रहन गएको छ । सो “घ” भागको �े�फल 
९७७.७५ ह�न गएको छ । सो “घ” भागको ह�ने िक�ा नं. 
दूरस�चार सं�थानको नाउमँा �थायी दता� गन� र बाकँ� 
“ग” भागको ह�ने िक�ा �ितवादीम�येको म आङयाङडी 
शेपा�को नाममा, “ख” भागको ह�ने िक�ा �ितवादी म 
पटुी शेपा�को नाममा र “क” भागको ह�न िक�ा �ितवादी 
म आङिदकु शेपा�को नाममा अ�थायी दता� गन� भनी १ 
नं. नापी गो�ाराले गरकेो िनण�य सदर कायम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह�को सयं�ु �ितउ�र 
िजिकर । 

िमित २०५३।१।१९ का आदेशानसुार 
दवुै प�को सा�ी बिुझएको र िमित २०५३।५।२ का 
आदेशानसुार अ.बं. १७१ नं. बमोिजम नाप न�सा भई 
िमिसल सामेल रहेको । 

नेपाल दूरस�चार सं�थान सोलकुो 
लािग २०२४।१२।१२ मा ज�गा अिध�हण ह�दँा 
सोलबुाट फा�ल ुजाने सडक पि�म यस अदालतबाट 
२०५३।६।४ मा भएको न�साको न.नं. ३४, िनचा 
ज�गा िज.पं. घर ��तािवत ए�रयादेिख पूव� न.नं. १० 
र ११, पत� ज�गादेिख दि�ण न.नं. २६ र २७ को 
पत� ज�गा हो भ�ने वादी, न.नं. १८, १९, २०, २१ 
र २२ को पत� ज�गा हो भ�ने �ितवादीको िववाद 
ह�न आएको देिख�छ । वादीका दाता छोतार े शेपा�ले 
वादीलाई ज�गा �दान गदा� उ�रतफ� को िक�ला पत� 
ज�गा भनी उ�लेख भएको छ भने छोतार े शेपा�बाट 

आङछ�ेन शेपा�ले ज�गा �ा� गदा� आ.वा. काया�लयको 
साधँ पि�म आ.वा. को उ�रप��को बार ख�बा िसधा 
च�ुचे ढंुगा िसधा डाडँाको भलुकुो �ख िसधास�म 
भनी ०२७।९।२८ को राजीनामामा उ�लेख भएको 
देिख�छ । न�सामा न.नं. २३ भलुकुो ठुटो, नं. ३५ 
तारको ख�बा र ढंुगो भिनएको ठाउ ँ भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । न.नं. १८ मा ियनै �ितवादीका दाता 
मोती�साद मगरले घर बनाई बसोबास गद� आएकोमा 
घर बनाउनेको महलको �यादिभ� वादी दूरस�चार 
स�ंथानले कुनै उजरु नगरी चपुचाप �वीकार गरी 
बसेको देिख�छ । वादीले दाबी गरकेो ज�गाको पूव�प�� 
िसमाना िनजा ज�गा िज.प.ं घर ��तािवत ए�रयादेिख 
पूव� न.नं. १० र ११ देिख पूव� भ�ने दिेख�छ । न.नं. 
१० को पूव�तफ�  न.नं. १२, १३, १४, १५, १६ र १७ 
र िववािदत न.नं. २१ को ज�गा देिखन आएको छ । 
�ितवादीको तमसकुको दि�णतफ� को िक�ला िज.पं. 
भवन ��तािवत ए�रया नभई आ.वा. को ज�गा भएको र 
न�साको न.नं. १८, ३५, २३ र १६ को िक�ला हेदा� 
वादी नेपाल दूरस�चार सं�थान सोलकुो उ�रतफ� को 
पत� ज�गा यही यो भनी िकटान गन� आधार नह�दँा न.नं. 
२०, २१, २२ को िक.नं. १९६४ को “क”, “ख”, “ग” 
नं. का ज�गा �ितवादीका नाउमँा १ नं. नापीबाट भएको 
नापी दता� बदर गरी वादीको नाउमँा दता� ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु 
सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतको िमित २०५३।९।२३ 
को फैसला ।

�माणको मू�याङ्कन नगरी वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहराएको उ� फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
उ�टी गरी दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
वादीको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा परकेो 
पनुरावेदन । 

वादीले स�ु िफरादमा आ�नो ज�गाको 
मू�य खोली हक कायमतफ�  पिन िक�ा नं. १९६४ र 
२१३० को ज�गामा दाबी िलएकोमा स�ु फैसलामा 
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केवल न�साको न.नं. र चार िक�ला मा� उ�लेख गरी 
हक कायमतफ�  ठहर ख�डमा �प� नबोली अ�यमा 
वादीले २ िक�ा ज�गाको दाबी िलएकोमा िक�ा नं. 
१९६४ तफ� को मा� िनण�य बदरको दाबी प�ुन नस�ने 
भनी फैसला भई िक�ा नं. २१३० तफ�  ठहर ख�डमा 
केही बो�दै नबोली अ.ब.ं १९२ नं. को �िुट गरी र िमित 
२०५३।६।४ मा भई आएको न�सामा काम तामेली 
गन� रमाका�त पराजलुीको सिहछापसमेत नपरकेो 
बेरीतको न�सालाई �माणमा िलई भएको फैसलालाई 
कानूनस�मत भ�न िमलेन । अतः ज�गाको हक 
बेहकतफ�  ठहर ख�डमा �प� बो�नपुन�मा सो नबोली 
र अ.ब.ं १९२ नं. को �िुटसमेत गरी भए गरकेो स�ुको 
िमित २०५३।९।२३ को फैसला �िुटपूण� देिखदँा बदर 
ग�रिदएको छ । अब अ.बं. १७१ नं. को रीत परु ्याई 
दाबीको चार िक�लासमेत �प� दिेखने गरी पनुः 
न�सा गराई पनुः इ�साफ गन�का लािग �ज ु रहेका 
प�ह�लाई स�ुको तारखे तोक� ��ततु िमिसलसमेत 
स�ुमा पठाई िदने ठहछ�  भने पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०५५।११।११ को फैसला । 

स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतको िमित 
२०५६।४।१७ का आदशेानसुार अ.बं. १७१ नं. 
बमोिजम नाप न�सा भई िमिसल सामेल रहेको । 

दाबीको िक�ा नं. २१३० न.नं. ५२ को 
“ग” ख�डको पूव� दि�ण कुना मोती मगरको िक�ा 
नं. २१३१ नं.नं. ५६ को घरको िसधा दि�ण पूव�को 
०.००१५ वग� िमटर ज�गामा स�म वादीको हक कायम 
भई वादी दूरस�चार काया�लय सोलकुा नाममा दता�  ह�ने 
ठहछ�  । दाबीको िक�ा नं. १९६४ न.नं. ५१, ५३, ५४ 
र िक.नं. २१३० न.नं. ५२ को बाकँ� ज�गामा वादी 
दूरस�चार काया�लयको हक �वािम�व �थािपत ह�ने 
कुनै �माण नह�दँा िक�ा नं. १९६४ को न.नं. ५१,५३, 
५४ र िक.नं. २१३० न.नं. ५२ को ०.००१५ वग� 
िमटरबाहेकको ज�गाको १ नं. नापी गो�ाराको िमित 
२०५२।६।३ को िनण�य बदर गरी रहन पन� नह�दँा िक�ा 

नं. १९६४ न.नं. ५१, ५३, ५४ र िक.नं. २१३० 
न.नं. ५२ को ०.००१५ वग� िमटरबाहेकको बाकँ� 
ज�गाको �ितवादीह�को नामको दता� बदर गरी हक 
कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहछ�  भ�ने स�ु सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतको िमित 
२०५६।१२।२३ को फैसला ।

छोतार े शेपा�ले ता.म.ु िछ�रङ तेि�जङ 
लामाबाट िमित २०२१।१२।२१ मा राजीनामा पास 
गरी िलएको ज�गा नै िमित २०२४।१२।१२ को 
राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम िनज छोतार े
शेपा�लाई �ितपूित�  िदई अिध�हण गरकेो कुरा िनज दाता 
छोतार ेशेपा�ले २०२५।४।८ मा �ितपूित� पाउ ँभनी माग 
गरकेो िनवेदनबाट देिख�छ । िकनक� सो �ितपूित�को 
िनवेदनमा िमित २०२१।१२।२१ को राजीनामाबाट 
�ा� गरकेो ज�गाम�ये यित अिध�हणमा परकेो र 
यित बाकँ� रहेको भ�ने उ�लेख छैन । ज�गाम�ये यित 
अिध�हणमा परकेो छ र बाकँ� यित रहेको छ भनी 
उ�लेख गन� सकेको छैन । जनु ज�गा अिध�हणबाट 
�ा� ग�रसकेको छ सोही ज�गा पनुः लगत कायम गराई 
दाताले िब�� गन� पाउने अव�था पिन ह�दँनै । यसरी 
�ितवादीह�ले देखाएको हकको �ोतह� सबै नै दूिषत 
रहेको अव�थामा �य�ता दूिषत राजीनामाह�लाई नै 
�ितवादीह�को हकको �ोत देखाई भएको उ� फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर उि�ट गरी िफराद दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल दूरस�चार 
स�ंथानको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा परकेो 
पनुरावेदन । 
 यसै लगाउको द.ेप.ुनं. ४४७ को दता� बदर 
म�ुामा ��यथ� िझकाउने आदेश भएकोले यसमा पिन 
अं.व.ं २०२ नं. बमोिजम छलफलको लािग ��यथ� 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको आदेश । 
 यसमा आजै फैसला भएको दे.प.ुनं. ४।१३१५ 
को म�ुामा भएको कुरा �माणका आधारमा ��ततु 
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म�ुामा समेत स�ु सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतको िमित 
२०५६।१२।२३।४ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
भई वादीका िक�ा नं. १९६४ र िक�ा नं. २१३० को 
�ितवादीह�को नाममा भएको भागको दता�  बदर भई 
वादी नेपाल दूरस�चार सं�थानको नाममा दता� भई 
हक कायम ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६०।४।२५ को 
फैसला । 

िवप�ी वादीका वारसेले स�ु सोलखु�ुब ु
िज�ला अदालतबाट फैसला भएकै िदन फैसला सनुी 
पाएको कागज ग�रिदएपिछ सोही िमितबाट पनुरावेदन 
गन� �याद स�ु ह�नेमा सोको बेवा�ता गरी न�कल 
�ा� गरकेो िमितबाट पनुरावेदन गन� �याद स�ु ह�ने 
भनी ला�नै नस�ने पनुरावेदन िलई वादी दाबी प�ुने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको उ� 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर उ�टी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह�को यस अदालतमा 
परकेो सयं�ु पनुरावेदन । 

पनुरावेदक �ितवादी आङयाङ्दीको पित 
आङछो�ेनको िमित २०२७।९।२८ र २०२९।९।३ 
मा मालपोत काया�लय सोलखु�ुबबुाट रिज��ेसन 
पा�रत गरी िलएको छोतार े शेपा�को नाउकँो सािबक 
लगतअनसुारको िबजन पाथी २। दता� रहेको ज�गाम�ये 
िवप�ी वादी नेपाल दूरस�चार सं�थान सोलखु�ुबलेु 
िज�ला प�चायतको घर ज�गा न.नं. ६१, ६२ देिख 
पूव�, न.नं. ४० को फा�ल ुजाने सडकदेिख पि�मको 
माटो मरुी ५।१५ अिध�हणबाट �ा� गरकेो ज�गा न.नं. 
५७, ५८, ५९ र ६० देिखन आयो । हाल िववािदत 
न.नं. ५१, ५२, ५३ र ५४ को ज�गा उ� चार 
िक�लादेिख उ�रतफ�  रहेको र पनुरावेदक �ितवादीको 
रिज��ेसन पा�रत गरी िलएको ज�गा अ�य� दिेखन 
नआएको समेतबाट उ� िववािदत ज�गा वादी नेपाल 
दूरस�चार सं�थान सोलखु�ुबकुो कायम गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 

फरक पन�स�ने देिखदँा छलफलको लािग अ.ब.ं २०२ 
नं. बमोिजम िवप�ी िझकाउन ु भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६५।१०।१२ को आदेश । 

यस अदालतको आदेशानसुार िमित 
२०६८।१।१८ मा भएको न�सा मचु�ुकामा िववादको 
चार िक�ला नै फरक परकेो, िवप�ीको (घ) भागको 
�े�फल र चार िक�ला नखलुी िववाद कहा ँहो भ�ने नै 
नदखेाई सभ�को न�सासमेतको िवपरीत ह�ने गरी न�सा 
मचु�ुका भएको ह�दँा उ� िमितको न�सा मचु�ुका बदर 
ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदक �ितवादी आङयाङ्दी शेपा�ले 
िमित २०६८।४।२४ मा यस अदालतमा दता� गराएको 
०६८-FN-००४३ को िनवेदन । 

यसमा िक.नं. १९६४ म�येका ज�गाह� नै 
�ितवादीह�को नाममा अ�थायी दता� गन� गरी नापी 
शाखाले िनण�य गरकेो र सोबमोिजम (क) भागको ह�ने 
िक.नं. आङिडकु शेपा� (ख) भागको ह�ने िक.नं. पटुी शेपा�  
र (ग) भागको ह�ने िक.नं. आङयाङ्दी शेपा�को नाममा 
अ�थायी दता� गन� िनण�यउपर नै ��ततु म�ुा परकेो 
देिखएको तर यस अदालतको िमित २०६७।१०।२३ 
को आदेशबमोिजम िमित २०६८।१।१८ मा न�सा 
मचु�ुका ह�दँा सो िक.नं. १९६४ बाट नापी अिधकृतले 
(क)(ख) र (ग) को ज�गा �े� यी �ितवादीह�को 
नाममा छु�याई िदएको ज�गा नै नदेखाई न�सा भई 
आएको देिखदँा िववािदत �े� नै नदिेखने गरी भएको 
न�सा मचु�ुकाबाट िनण�य गन� निम�ने भएकोले 
सो न�सा मचु�ुका बदर ग�रिदएको छ । अब यस 
अदालतको िमित २०६७।१०।२३ मा भएको आदशेमा 
उ�लेख भएबमोिजमको सबै कुरा, �ितवादीह�को 
िलखतको चार िक�ला, िववािदत ज�गा �े� िक.नं. 
१९६४, २१३०, २१३१ र �मखु नापी अिधकृतले 
छु�याइिदएको (क)(ख)(ग) र (घ) को तथा �यस �े� 
व�रप�रको ज�गा, �यसमा भएको भौितक �व�प र 
सरंचनासमेत देिखने गरी दवैु प�को रोहवरमा अ.बं. 
१७१ नं. को रीत परु ्याई काम स�प�न गरी पेस गनु�  
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भ�ने यस अदालतको िमित २०६८।११।१५ को 
आदेशानसुार िमित २०६९।१।८ मा न�सा मचु�ुका 
भई िमिसल सामेल रहेको । 

िनवेदक िनम�लकुमार ब�नेत िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत भएको उ��ेषणको �रट िनवेदनमा 
“अ.बं. ६५ नं. बमोिजम कुनै प�ले राखेको वा�रस सो 
प�को �ितिनिध�व गन� �यि� भएकोले िनण�य सनुी 
पाए ँभनी वारसेले सिहछाप गरपेिछ स�बि�धत प�ले 
नै सिुनपाएको मा�नपुन� (ने.का.प. २०५९ अंक ७।८ 
िन.नं. ७११९, प�ृ ५११) भनी संय�ु इजलासबाट 
िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ भने “वा�रस बसेको 
म�ुामा फैसला भइसकेपिछ �य�तो वा�रसको �योजन 
समा� ह�न जा�छ । �यसरी िववादको अ��य भएपिछ 
वा�रसले प� बझेुको अव�थामा िववादको अ��य 
भएपिछ बझेुको प�को आधारमा हद�याद जान नस�ने” 
(ने.का.प. २०६८ अकं ६ िन.नं. ८६४१, प�ृ १०७८) 
भनी यसै अदालतको संय�ु इजलासबाटै िस�ा�त 
�ितपादन भई रहेकोसमेत देिखदँा म�ुामा वा�रसको 
अिधकार म�ुा फैसला नह��जेलस�मका लािग मा� हो 
वा सो म�ुा फैसला भइसकेपिछ फैसला सनुी पाएको 
कागज गदा�स�म पिन कायम रहने हो भ�ने स�ब�धमा 
यस अदालतबाट �ितपादन भएको निजर एक आपसमा 
िवरोधाभाषपूण� रही यस स�ब�धमा ि�िवधा उ�प�न 
ह�न जाने देिखएकोले म�ुामा प�को �ितिनिध�व गन� 
वा�रसले फैसला सनुी पाए ँभनी ग�रिदएको कागज वा 
िनजले िलएको �मािणत न�कललाई नै सो वा�रस 
रा�ने प�ले समेत फैसला सनुी पाएको वा न�कल 
िलएको िमित कायम गनु�पन� हो वा म�ुा फैसला भए 
सगँसगैँ म�ुाको लगत पिन क�ा ह�ने ह�दँा सो म�ुामा 
प�को तफ� बाट रहेको वा�रसको हैिसयतसमेत समा� 
ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा िनराकरणको लािग यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट �या�या भई एक�पता 
कायम ह�न ु मनािसब ह�ने देिखएकोले ��ततु म�ुाको 
संय�ु इजलासको दायरीको लगत क�ा गरी सव��च 

अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(ख) र (घ) 
बमोिजम ��ततु म�ुा पूण� इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालत संय�ु इजलासको िमित २०७०।९।१६ 
को आदशे । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� �ी मातकृा 
िनरौला र �ी बलबहादरु राईले अ.बं. १९३ नं. मा 
भएको �यव�थाअनसुार फैसला भएपिछ फैसलाको 
�यहोरा सनुाई कागज गराउने �यव�था रहेको छ । अ.बं. 
६५ नं. बमोिजम िनय�ु भएको वारसेले फैसला भएपिछ 
सो फैसलाको �यहोरा सनुी कागज गन� अिधकार पिन 
रह�छ । फैसला भएपिछको प�रणामको िज�मेवारी 
स�बि�धत प�मा रहने भएपिन फैसला ह�दँास�म 
वारसेको अिधकार समा� भएको मा�न िम�दैन । 
�य�तो वारसेले फैसला सनुी पाएको कारवाही प�ले 
नै गर ेसरहको ह��छ । फैसला भएको िदन नै फैसला 
सनुी पाएको कागज ग�रने भएकाले सनुी पाएको 
कागज पिन फैसलाको अिभ�न अंग हो । वारसेनामा 
िददँा नै फैसला िमितस�मका लािग अि�तयार िदइने 
भएकाले सोही िमितमा भएको वारसेबाट भएको कागज 
अि�तयारिवहीन भ�न िम�दैन । अ.बं. १९३ र ६५ 
नं. को �यव�थासगँ सगैँ राखेर �या�या ग�रन ुपद�छ । 
स�बि�धत वारसेले फैसला भएको सनेुको कागज गन� 
नपाउने हो भने सो काय� अ.बं. ६५ र १९३ िवपरीत 
ह��छ । ��ततु म�ुामा वारसेले िमित २०५६।१२।२३ 
मा सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतबाट फैसला भएप�ात् 
सोही िमितमा फैसला सनुी पाएको कागज गरकेो भ�ने 
कुरामा िववाद छैन । सो फैसलाउपर पनुरावेदन गदा� 
सोही सनुी पाएको कागज गरकेो िमितबाट �याद �ार�भ 
ह�ने भएकाले उ� �याद नाघी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजमा दायर भएको वादीको पनुरावेदन प� 
हद�यादिवहीन छ । वादीको पनुरावेदन हद�याद 
नाघी दायर भएकाले उ� पनुरावेदन खारजे ह�नपुछ�  
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भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 
��यथ� वादी नेपाल दूरस�चार स�ंथान 

तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी माधव 
बा�कोटा, िव�ान् अिधव�ाह� �ी बामदेव �वाली, 
�ी सरुज अिधकारी र �ी रामच�� सवेुदीले संय�ु 
इजलासले निजरमा एक�पता कायम गन� ��ततु 
म�ुालाई पूण� इजलासमा �ेिषत गरकेो हो । ��ततु 
म�ुाको कानूनी ��को िन�पणका लािग अ.बं. ६५(३) 
१८५ र १९३ का �यव�थालाई हे�रनपुद�छ । अ.ब.ं 
१६५(३) को �यव�था भनेको फैसला नह�दँास�म 
मा� वारसेको अि�त�व रहने हो । फैसला ह�ना साथ 
वारसेको अिधकार समा� ह��छ । अ.बं. १८५ नं. 
को �यव�थाअनसुार अदालतबाट िनण�य भएपिछ 
राय िकताबमा सिहछाप गन� अिधकार प�लाई मा� 
ह��छ । सो अिधकारको �योग म�ुा फैसला नह�दँास�मको 
लािग अि�तयार पाएको वारसेले गन� िम�दैन । �य�तै 
१९३ नं. बमोिजम फैसला सनुी पाएको कागज गन� 
पाउने अिधकार पिन वारसेको नभई स�बि�धत 
प�को हो । उ� कानूनी �यव�थाअनसुारको वारसेले 
थाहा पाएको भ�ने कुरा प�ले थाहा पाएको मा�न 
िम�दैन । वारसेलाई प�ले अि�तयार �दान गन� कानूनी 
�यव�था अ.बं. ६५(३) बमोिजम हो । सो नं. मा फैसला 
ह�दँा स�बि�धत प� आफँै हािजर ह�ने भ�ने वा�यांश 
उ�लेख भएकाले फैसला भइसकेपिछ पिन वारसेले 
फैसला सनुी पाएको कागज गन� अिधकार रहेको 
मा�न िम�दैन । सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतबाट िमित 
२०५६।१२।२३ मा फैसला भएप�ात् सनुी पाएको 
कागज प�लाई गराइएको नभई वारसेलाई गराइएको 
हो । �यही िदन फैसला तयार भयो भिनएको छैन । उ� 
फैसलाको तपिसल ख�डमा प�लाई फैसला सनुी 
पाएको कागज ग�रसकेकाले �याद जारी गनु�  परने भ�ने 
उ�लेख छैन । यस अव�थामा वारसेले फैसला सनुी 
पाएको कागजबाट पनुरावेदन गन� हद�याद �ार�भ 
भएको मा�न निम�ने ह�दँा वादीको पनुरावेदन अदालत, 

राजिवराजमा परकेो पनुरावेदन प� हद�यादिवहीन 
छैन । सो अदालतको फैसला मनािसब भएकाले सदर 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

��ततु म�ुामा यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट म�ुामा वारसेको अिधकार म�ुा फैसला 
नह��जेलस�मका लािग मा� हो वा सो म�ुा फैसला 
भइसकेपिछ फैसला सनुी पाएको कागज गदा�स�म 
पिन कायम रहने हो भ�ने स�ब�धमा यस अदालतबाट 
�ितपादन भएका निजर ने.का.प. २०५९ अकं 
७।८ िन.नं. ७११९ प�ृ ५११ र ने.का.प २०६८ 
अंक ६ िन.नं. ८६४१ प�ृ १०७८ एक आपसमा 
िवरोधाभाषपूण� रही यस स�ब�धमा ि�िवधा उ�प�न 
भएकोले म�ुामा प�को �ितिनिध�व गन� वारसेले 
फैसला सनुी पाए ँ भनी ग�रिदएको कागज वा िनजले 
िलएको �मािणत न�कललाई नै सो वारसे रा�ने 
प�ले समेत फैसला सनुी पाएको वा न�कल िलएको 
िमित कायम गनु�पन� हो वा म�ुा फैसला भए सगँसगैँ 
म�ुाको लगत पिन क�ा ह�ने ह�दँा सो म�ुामा प�को 
तफ� बाट रहेको वारसेको हैिसयतसमेत समा� ह�ने 
भ�ने स�ब�धमा िनराकरणका लािग पूण� इजलासबाट 
�या�या भई एक�पता कायम ह�न मनािसब देिखएकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३(ख) र (घ) बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने 
आदशेानसुार यस इजलाससम� पेस भएको देिखयो । 

��ततु म�ुामा सयं�ु इजलासले 
�ितवादीह�ले यस अदालतमा दता� गराएको पनुरावेदन 
प�मा वादीले पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा दता� 
गराएको पनुरावेदन प� हद�याद िवहीन भएकाले सो 
पनुरावेदन नै खारजे ह�नपुछ�  भनी िजिकर िलएकोले 
हद�यादस�ब�धी कानूनी �� जनुसकैु तहमा पिन 
उठाउन सिकने भनी हद�यादस�ब�धी ��मा माग 
सीिमत रही सोही ��को िनराकरणको लािग ��ततु 
म�ुा यस इजलाससम� �ेिषत गरकेो देिखएको 
स�दभ�मा सोही ��मा सीिमत रही िनण�य िदनपुन� 
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देिखन आयो । 
यस स�ब�धमा ��ततु म�ुाको िमिसल 

संल�न कागजात हेदा� सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतबाट 
िमित २०५६।१२।२३ मा ��ततु म�ुाको फैसला 
ह�दँा वादीको वारसे भोगे�� आचाय� र �ितवादीका 
वारसे स�चमाया तामाङले फैसला भएकै िदन फैसला 
सनुी पाएको कागज गरी िदएको देिख�छ । वादीको 
तफ� बाट उ� फैसलाको न�कल िमित २०५७।२।९ 
मा सारी सो न�कल सारकेो िमितले ३५ िदनिभ� 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा पनुरावेदन गन� 
जादँा सो अदालतबाट हद�यादको कारण देखाई 
वादीको पनुरावेदन दता� ह�न नस�ने भनी िमित 
२०५७।३।१९ दरपीठ आदशे भएको देिख�छ । उ� 
दरपीठ आदशेउपर वादीको तफ� बाट यस अदालतमा 
अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन परी यस अदालतको 
एकल इजलासबाट उ� दरपीठ आदेश बदर भई िमित 
२०५७।५।१९ मा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा 
वादीको पनुरावेदन दता� भएको देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी भई वादी दाबी प�ुने 
ठहरी भएको फैसलाउपर हद�यादसमेतको �� उठाई 
�ितवादीह�को तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन 
पन� आएको रहेछ । 

२. यस स�ब�धमा सव��थम म�ुामा वारसे 
ह�नेको अिधकार के क�तो ह��छ भ�ने स�ब�धमा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. ६५(३) नं. उि�लिखत वारसेस�ब�धी 
�यव�थाको उ�लेखन ह�न सा�दिभ�क ह��छ । उ� 
�यव�था दहेायबमोिजम रहेको छः-

“ऐनबमोिजम वा�रस िददँा मेरो फलानासगँको 
फलाना म�ुामा पपु�� गन�लाई मेरो स�ामा ऐनले िदन 
ह�ने फलानालाई वा�रस गरी पठाएको छु । िनजले म�ुा 
हार ेिजतेमा मेरो म�जरु छ । म�ुा फैसला ह�दँा म आफँै 
हािजर भई जो परकेो बझुाउलँा...” 

३. यसै �सङ्गमा पनुरावेदन गन� �यादसगँ 

स�बि�धत अ.बं. १९३ नं. को �यव�था उ�लेख ह�न 
सा�दिभ�क ह��छ । उ� �यव�था दहेायबमोिजम रहेको 
छः

“अड्डाबाट मु�ा फैसला गरपेिछ हािजर 
रहकेो झगिडयालाई सो फैसला बाची सुनाई 
पुनरावेदन ला�ने वा नला�ने �यहोरा र पुनरावेदन 
ला�ने भए पुनरावेदन स�ुने अड्डाको नामसमेत 
बताई िनजबाट सनुी पाएको �यहोराको कागज गराई 
रा�नुपछ� । झगिडया हािजर नरहकेोमा सो फैसला 
भएको तीन िदनिभ� यो म�ुामा यो कुरा ठहरकेो 
ह�नाले ितमीलाई यो यित सजाय भएको छ भ�ने र 
पुनरावेदन ला�ने भए पुनरावेदन ला�ने अड्डाको 
नामसमेत खुलाई सो झगिडयाको नाममा �याद 
जारी गनु�पछ� । पुनरावेदन ला�ने म�ुामा झगिडया 
रोहवरमा भई फैसला सुनेकोमा सो सुनेको िमितले 
र झगिडया रोहवरमा नभई �याद जारी भएकोमा 
सो �याद तामले भएको िमितले प�तीस िदनिभ� 
झगिडयाले िच� नबुझेको कुरामा सो फैसलाउपर 
पुनरावेदन िदन पाउँछ, सो �याद नाघेपिछ पुनरावेदन 
ला�न स�ैन” । 

४. फैसला सनुी पाएको कागज स�ब�धमा 
अ.बं. १८५ नं. को �यव�था पिन यसै स�दभ� �ासिंगक 
देिखएको छ । सो �यव�था देहायबमोिजम रहेको छः- 

“यस महलको १८४क. न�बरबमोिजम 
अड्डाले बु�नुपन� भनी ठहराएका �माणह� 
बुिझसकेपिछ अड्डाले म�ुाको छलफल गन�लाई 
ता�रख तोक� सो तोिकएको िदनमा हािजर 
भएस�मका झगिडयालाई राखी झगिडयाले कुनै 
िलिखत बहस पेस गर ेसोसमते िलई िमिसल सामेल 
राखी छलफल गरी ठहराई दुवै थरका हकमा जो िदने 
सजायसमेत सुनाई सो कायम भएको ठहर राय उसै 
िदन राय ले�ने िकताबमा लेखी िनण�य गन� अिधकार 
�ा� �यि�ले सिहछाप गनु�पछ� र उपि�थत रहकेा 
झगिडयाको समेत सिहछाप गराउनु पद�छ...” । 
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५. ��ततु म�ुामा िववादमा आएको 
िवषयव�तकुो स�दभ�मा उपयु�� कानूनी �यव�थाको 
अ�ययन गरी हेदा� अ.बं. १९३ नं. र १८५ नं. मा �य�ु 
भएका झगिडया” भ�ने श�दावलीले स�बि�धत म�ुाको 
प�को अित�र� वारसे रा�न पाउने म�ुामा प�बाट 
िनय�ु भएका वारसेसमेतलाई जनाउने भ�ने कुरामा 
िववाद छैन । उ� �यव�थाअनसुार अ.बं. ६५(३) नं. 
बमोिजम िनय�ु भएका वारसेले समेत प�को तफ� बाट 
उपि�थत भई म�ुाको स�पूण� कारवाहीमा संल�न 
ह�न पाउने कुरालाई इंिगत गरकेो देिख�छ । अ.ब.ं 
६५(३) नं. को �यव�था अ�ययन गदा� पिन म�ुाको 
प�ले फैसला ह�दँा ठहरबेमोिजमको दािय�व प� 
आफँैले बेहोन� र �य�तो कुनै �कारको दािय�व वारसे 
ह�ने �यि�ले बेहोनु�  नपन� भ�ने कुरा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । वारसे िदने �यि�ले वारसे िनय�ु गदा� म�ुा 
फैसला ह�दँास�मको लािग म�ुाको काम कारवाहीमा 
उपि�थत ह�ने �योजनका लािग अि�तयार �दान 
गरकेो भ�ने कुरामा कुनै िववाद छैन । तर म�ुा फैसला 
ह�दँा के क�तो फैसला भयो, म�ुामा हारिजत के भयो 
लगायतका फैसलाको के प�रणाम आएको हो भ�ने 
कुराको वारसेले कागज गन� नपाउने हो भने फैसलाबाट 
ठहर भएको वा हारिजतको कुरा नै कायम नरहने अव�था 
आउन स�छ । फैसलाबमोिजम ठहरकेो द�ड ज�रवाना 
कारणीले बेहोन� भए पिन म�ुा ठहर वा हारिजत के भयो 
भ�ने कुराको कागज गन� वारसेले नपाउने भ�ने ह�दँैन 
र �य�तो कुनै कानूनी �यव�थासमेत रहेको पाइदँैन । 

६. व�ततुः अ.बं. १८५ र १९३ नं. बमोिजम 
फैसला सनुी पाएको कागज फैसला भएको त�काल 
पिछ अथा�त् फैसला भएकै िदन गराइने कागज हो । 
�य�तो फैसला सनुी नपाएस�म म�ुाको टुङ्गो नला�ने 
ह�नाले फैसला सनुी पाउनेस�मको अव�थालाई म�ुाको 
कारवाहीको अिभ�न अंग मा�नपुन� दिेख�छ । अ.ब.ं 
६५(३) को �यव�थाले पिन म�ुाको फैसलाको काम 
कारवाही टंुगो नला�दास�म स�बि�धत प�ले िनय�ु 

गरकेो वारसेको अिधकार समा� भई नस�ने गरी 
तदन�ुपकै �यव�था गरकेो देिख�छ । अ.बं. १९३ नं. 
मा उ�लेख भएको पनुरावेदन गन� �यादको गणना गदा� 
पिन स�बि�धत प� रोहवरमा भई फैसला सनेुकोमा 
सोही िमितबाट पनुरावेदन गन� हद�याद �ार�भ ह�ने 
देिख�छ । स�बि�धत प� रोहवरमा नभएको अव�थामा 
िनजका नाममा पनुरावेदनको �याद जारी भई �याद 
तामेल भएको िमितबाट पनुरावेदन गन� हद�याद �ार�भ 
ह��छ । फैसला ह�दँा स�बि�धत प�ले अ.बं. ६५(३) 
बमोिजम िनय�ु गरकेो वारसे पिन रोहवरमा रहन 
नपाउने भ�ने अथ� गन� िम�ने देिखदँैन । सोहीबमोिजम 
म�ुाको काम कारवाही एवं फैसलाको अिभ�न अगंको 
�पमा रहेको फैसला सनुी पाएको कागज गन� अिधकार 
पिन �य�तो वारसेमा �वाभािवक�पमा नै िनिहत 
रहेको ह��छ । अ.बं. ६५(३) को �यव�थाबमोिजम 
फैसलाको प�रणामअनसुारको दािय�व स�बि�धत 
प�मा रहने भए पिन सो �यव�थाबमोिजम िनय�ु 
भएको वारसेले फैसला सनुी पाएको कागज गन� पाउने 
भएपिछ सो फैसलाउपर पनुरावेदन गन� हद�याद पिन 
�वाभािवक�पमा सोही कागज गरकेो िमितबाट नै 
�ार�भ ह�न देिखन आउछँ । 

७. मूलतः फैसला सनुी पाएको कागज 
भनेको म�ुामा के फैसला भएको भ�ने जना सिहतको 
फैसलाको प�रणामको बारमेा स�बि�धत प�लाई िदइने 
सूचना भएको र �य�तो कागज फैसला भएको त�कालै 
पिछ फैसला भएकै िदन गराइने भएकाले �य�तो कागज 
पिन फैसलाकै अिभ�न अगं मािन�छ । फैसला ह�दँा 
प� रोहवरमा नरहेको अव�थामा िनजका नाउमँा घर 
ठेगानामा पनुरावेदनको �याद तामेल ह��छ । तर प�ले 
अि�तयार गरकेो वारसे फैसला ह�दँास�म रोहवरमा 
बसेका छ भने िनजले प�को तफ� बाट फैसला सनुी 
पाएको कागज गन� पाउने नै ह��छ र �यसरी वारसेले 
गरकेो कागज प�को लािगसमेत ब�धनकारी ह��छ ।  

८. यसै स�दभ�मा ने.का.प. २०५९ अकं 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, असार

374

९।१० िन.नं. ७१३४ प�ृ ६१८ मा �कािशत यस 
अदालत पूण� इजलासबाट �ितपादन भएको िस�ा�त 
पिन उ�लेखनीय छ । उ� िस�ा�तमा “कुनै म�ुामा 
राखेको वारसे भ�न ु नै सो म�ुाका लािग प�सरह 
नै हो । म�ुाको पपु��को �ममा वारसेले गरकेो काम 
वारसे रा�ने प�ले नै गरसेरह ह��छ र वारसेले म�ुा 
हारिेजतेमा प�को �यसमा म�जरुी भएको मािनने” 
भनी निजर कायम भइसकेको स�दभ�मा फैसला सनुी 
पाएको कागजसमेत म�ुाको कारवाहीको अिभ�न अंग 
भएकाले सो �ि�यामा वारसेसमेत सलं�न ह�न पाउने 
भई वारसेले गरकेो उ� काय� प�ले नै गरकेो मािनने 
देिखन आउछँ । 

९. अब म�ुामा वारसेको अिधकार म�ुा 
फैसला नह��जेलस�मको लािग मा� हो वा फैसला 
भइसकेपिछ फैसला सनुी पाएको कागज गदा�स�म 
पिन कायम रहने हो भ�ने स�ब�धमा यस अदालतबाट 
�ितपादन भएका निजर एक आपसमा िवरोधाभाषपूण� 
रहेको भनी संय�ु इजलासले उ�लेख गरकेो निजर 
स�ब�धमा अ�ययन गन� सा�दिभ�क ह��छ । उ� निजर 
देहायबमोिजम रहेको छः-

िनवेदक िनम�लकुमार ब�नेत िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटन (ने.का.प. २०५९ अंक ७।८ िन.नं. 
७११९ प�ृ ५११) “अ.ब.ं ६५ न.ं बमोिजम कुनै 
प�ले राखेको वा�रस सो प�को �ितिनिध�व गन� 
�यि� भएकोले िनण�य सुनी पाए ँ भनी वारसेले 
सिहछाप गरपेिछ स�बि�धत प�ले नै सुनी पाएको 
मा�नु पन� ।”

१०. संय�ु इजलासले उ�लेख गरकेो उ� 
निजरमा अ.बं. ६५ नं. बमोिजम िनय�ु भएको वारसेले 
फैसला सनुी पाएको कागजलाई मा�यता �दान गरी 
वारसेले गरकेो उ� काय� स�बि�धत प�ले गरकेो 
मा�नपुन� भ�ने उ�लेख भएको स�दभ�मा उ� निजर 
िस�ा�तमा प�रवत�न गनु�पन� कुनै कुरा िव�मान रहेको 
देिखएन । 

११. संय�ु इजलासले उ�लेख गरकेो 
ने.का.प. २०६८ अकं ६ िन.नं. ८६४१ प�ृ १०७८ 
को म�ुामा देहायबमोिजमको िस�ा�त �ितपादन 
भएको पाइ�छः- 

“वारसे बसेको म�ुामा फैसला भइसकेपिछ 
�य�तो वारसेको �योजन समा� ह�न जा�छ । �यसरी 
िववादको अ��य भएपिछ वारसेले प� बुझेको 
अव�थामा िववादको अ��य भएपिछ बुझेको प�को 
आधारमा हद�याद जान नस�ने ।” 

१२. संय�ु इजलासले उ�लेख गरकेो उ� 
िन.नं. ८६४१ को म�ुामा अ.बं. ६५(३) बमोिजम 
िनय�ु भएको वारसेले अ.बं. १९३ नं. बमोिजम फैसला 
सनुी पाएको कागज गरकेो अव�था नभई िववादको 
अ��य भएपिछ वारसेले प� बझुेको कुरा िनता�त फरक 
त�य रहेको देिख�छ । िन.नं. ७११९ मा �ितपादन 
भएको निजरमा वारसेले िनण�य सिुनपाएको कागजलाई 
स�बि�धत प�ले गरकेो कागज मािनएको अव�था 
छ भने िन.नं. ८६४१ मा �ितपादन भएको निजरमा 
वारसेले िववादको अ��य भइसकेपिछ बझुेको प�लाई 
स�बि�धत प�ले बझेुको मा�न निम�ने भ�ने उ�लेख 
भएको दिेखएकाले फरक फरक त�यमा फरक फरक 
निजर �ितपादन भएको स�दभ�मा �िलङ्ग बािझएको 
भ�न िम�ने दिेखएन ।

१३. म�ुामा वारसे मकुरर गनु�को �योजन 
म�ुाको कारवाहीको िसलिसलामा उपि�थत ह�नपुन� 
िदन वा तोिकएको काममा म�ुाको प� वा कारणीले 
कुनै कारणवश उपि�थत ह�न नस�ने भई िनजको 
तफ� बाट गनु�पन� कामको लािग अि�तयार िदई खटाई 
पठाउन ुहो । वारसेनामामा लेिखए जित कुरा वारसेले 
जसको �ितिनिध�व गन� हो सो प�को तफ� बाट 
गन� पाउने नै ह��छ । वारसेनामा िददँा वारसेले म�ुा 
हार े वा िजतेमा मेरो म�जरु छ भ�नेसमेतको �यहोरा 
ले�ने गरकेो अ.बं. ६५(३) को ढाचँामा नै उ�लेख 
ग�रएको पाइ�छ र तदनसुार नै वारसेनामा िलए िदएको 
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पाइ�छ । �यसको अथ� म�ुा िकनारा ह�दँास�म नै 
वारसेनामा बहाल रहने ह��छ । म�ुा िकनारा ह�न ुभनेको 
म�ुामा िनण�य ह�न ु हो र म�ुाको िनण�यको जानकारी 
पाउन ुर सोको िन�सा सामेल रा�नसु�म पिन हो भनी 
मा�नपुन� ह��छ । अ�यथा वारसेनामामा उ�लेख भएको 
हार े वा िजतेको थाहा पाउने अव�था नै आउदँैन । 
म�ुामा पैरवीमा ब�ने, आव�यकतानसुार छलफलमा 
भाग िलने अिन िनण�य भएको चािह ँस�ुन जा�न नपाउने 
वा स�ुन जा�न पाए पिन �यसको कागज गन� नपाउने 
भ�ने अव�था आउछँ । य�तो िवरोधाभाषपूण� अव�था 
िवधाियकाले प�रक�पना गरकेो वा िसिज�त गरकेो होला 
भनी सो�न िम�दनै । वारसेले म�ुा िकनारा ह�दँाको 
बखतस�म म�ुामा सामेल ह�न पाउने र पन� अव�था 
आउछँ र िकनारा भएकोमा सो भएको जानकारी िलन 
र जानकारी पाएको कुरा लेखब� गरी िदनसमेत पन� वा 
पाउने नै ह��छ । 

१४. वारसेले वारसेनामामा लेिखए देिख 
बाहेक कुराको अनिुचत �ितिनिध�व गरकेो भए र 
�यसबाट वारसेनामा िदने �यि�लाई गैरकानूनी 
नो�सानी प�ुन गएको अव�था भएका वारसेनामा 
िदने वा िलनेबीचको छु�ै �� उपि�थत ह�न स�छ । 
सोबाहेक वारसेले वारसेनामाबमोिजमको कत��य पूरा 
गरी म�ुामा भएको िनण�य सनुी पाई सोबमोिजमको 
कागज गरकेो काय� अ.बं. ६५(३) बमोिजम नै गरकेो 
मा�नपुन� �प� अव�था देिखएकोले वारसेले गरकेो 
कागजलाई मा�यता िदन नपन� वा नसिकने �प� कुनै 
आधार र औिच�य देिखएन ।  

१५. उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
वारसेले िनण�य सिुनपाएको कागज गरकेोमा म�ुाको 
प�ले नै सनेुको सरहको असर ह�ने ह�नाले ��ततु म�ुा 
वादीको वारसेले सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतबाट िमित 
२०५६।१२।२३ मा फैसला भएपिछ फैसला सनुी 
पाएको कागज गरकेो देिखएकाले उ� कागज स�बि�धत 
प�ले नै गरकेो मािनने ह�दँा सोही िमितबाट पनुरावेदन 

गन� �याद �ार�भ भएकोमा सो हद�याद नाघी पन� 
आएको पनुरावेदन नै खारजे गनु�पन�मा स�ु इ�साफ 
उ�टी गरी वादीको दाबी प�ुने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६०।४।२५ को 
फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई वादीको पनुरावेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

  
उ� रायमा हामी सहमत छ� । 
�या.बै�नाथ उपा�याय
�या.देवे�� गोपाल �े� 

इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभुम्
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
फैसला िमित : २०७३।०४।३२

०६८-CR-०२७७

म�ुाः कत��य �यान ।

पनुरावेदक �ितवादी : पाचँथर िज�ला, यासोक 
गा.िव.स. वडा नं.२ घर भई हाल कारागार 
काया�लय पाचँथरमा थुनामा रहेक� ल�मी 
लावती

&

�नण�य नं. ९७७३



नेपाल कानून पि�का, २०७४, असार

376

िव��
��यथ� वादी : िनशासन �रमालको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § आ�मर�ा वा �ितर�ा फौजदारी कानूनले 
िनधा�रण गरकेा �य�ता प�रि�थितह� ह�न ्
जसको िव�मानता भएको �मािणत भएमा 
वा �थािपत भएमा वारदातमा मिुछएको 
�यि�ले आपरािधक दािय�वबाट छुट वा 
सजायमा कमी ह�न ेअव�था रहने ।

 § आफूलाई गैरकानूनी आ�मण ग�ररहकेा 
अव�थामा उ� आ�मणबाट आफू बाँ�न 
नस�ने वा भा�न नपाउने वा आ�नो धम� 
वा सती�व बचाउन नस�ने अव�था 
भई आफू बाँ�न वा सती�व र�ाका 
लािग �िति�या�मक बल �योग गदा� 
�यान मन� गएको अव�थामा आपरािधक 
दािय�वबाट छुट वा उ�मुि� पाउन े भ�न े
कानूनको मकसद हो । अिपतु आ�म 
र�ाको दाबी िलने प�ले उ� सुिवधा 
पाउनु पन� अव�थाको िव�मानता भएको 
�थािपत गन� स�नुपछ� । �य�तो दाबी िलन ु
नै दािय�वबाट उ�मिु�को आधार ह�न 
नस�ने । 

(�करण नं. ५)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : 
��यथ� वादीको तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :

 § ने.का.प. २०६६, अंक ११, िन.नं.८२७०, 
प.ृ१९०५

स�ब� कानून :
 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. र 

१३(१) नं.

स�ु फैसला गन�ः  
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी उमेशराज पौडेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी मोहनबहादरु काक�
 माननीय �यायाधीश �ी रवे�तबहादरु कँुवर

फैसला
स.�.�या. सुशीला काक� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजमस यस अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः

इलाम नगरपािलका २ ि�थत अ�नीबहादरु 
काक�को घरा डेरा गरी ब�ने मतृक िव� भ�ने क�याण 
�रमाल र िवप�ी ल�मी लावतीबीचमा पिहलेदेिख नै 
उठ बस भई �यापार �यवसायसमेत साझेदारी�पमा 
गन� गरकेोमा िमित २०६५।११।१० गते िनज क�याण 
�रमाल आ�नो कोठामा शंका�पद अव�थामा मतृ 
अव�थामा फेला परकेोले िवगतमा समेत िनज ल�मीसगँ 
पटकपटक गालमखुाल परी ल�मीले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो बिुझएको र िमित २०६५।११।९ गते बेलकु� 
�.४१,०००।- ल�मी लावतीलाई क�याण �रमालले 
रा�न िदएको तथा शेयरको गाडीको कारोबारमा समेत 
िववाद भएकोले ल�मी लावतीले क�याण �रमाललाई 
धा�रलो हितयार �हार गरी मारकेोमा शंका लागेकोले 
आव�यक कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िनशान �रमालले िमित २०६५।११।१० गते िज�ला 
�हरी काया�लय, इलाममा दता� गराए जाहेरी दरखा�त । 

अ�नी काक�को घर कोठामा मतृक िव� भ�ने 
क�याण �रमालको कानबाट रगत आएको, दािहने 
कानभ�दा मािथ चोट रही रगत आइरहेको, दािहने 
आखँामा िनलो भएको देिखएको लास रहेको भ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०६५।११।१० गतेको घटना�थल 
लास जाचँ मचु�ुका ।

िमित २०६५।११।९ गते मेरो साथी िव� 
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भ�ने क�याण �रमाल तथा मसमेत भई माईखोलामा 
रम मास ुखाई बेलकुा अ.ं राित ११ बजेितर मातेको 
अव�थामा मैले नै िनजलाई बोक� �याई िव�कै छेउको 
कोठामा रहेको ल�मी लावतीको कोठामा लगी िव�ले 
मलाई िदएको पैसा िव�ले नै ल�मी लावतीलाई रा�न 
िदई िव� र म िव�कै कोठामा सगैँ सतेुको र िमित 
२०६५।११।१० गते िबहान ४.४५ बजे म उठी िहडेँको 
हो र िव� िनदाई रहेका िथए । क�याण �रमाल र ल�मी 
लावतीबीच शारी�रक स�ब�ध रही �यवहारसमेत एकै 
ठाउ ँगन� गरकेो, पिहलादेिख नै निजकको स�ब�ध रही 
िव�को स�पूण� राखनधरन ल�मी लावतीले नै गन� 
गरकेो मलाई थाहा छ । किहले काही ँल�मी लावतीले 
िव�लाई कुटिपट गन� गरकेो मलाई थाहा छ । ल�मी 
लावतीको �ीमान् िवदेशमा रहेकोले पिछ �ीमान् ले 
थाहा पाउलान् भनी िव� भ�ने क�याण �रमाललाई 
िनज ल�मी लावतीले सतेुकै अव�थामा फलामको 
िचजव�तलेु टाउकोमा �हार गरी ह�या गरकेोमा पूण� 
िव�ास ला�छ । क�याण �रमालको स�पूण� �यवहार 
ल�मीले नै हेन� गरकेो कारण लेनदेन �यवहारमा कुटिपट 
गरकेो ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको अजु�न भ�ने 
दगुा�बहादरु चौलागाईले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
िमित २०६५।११।१९ गते ग�रिदएको बयान ।  

मसमेत िव� भ�ने क�याण �रमाल ल�मी 
लावती ब�ने गरकेो अि�नबहादरु काक�को घरमा ब�ने 
गरकेोले िव� भ�ने क�याण �रमाल र ल�मी लावतीबीच 
३/४ वष� अगािडदेिख निजकको स�ब�ध रही ल�मीले 
नै िव�को �यवहार समाली आएक�मा ल�मीको �ीमान् 
िवदशेमा रहेकोमा िनज ल�मी र िव� मादक पदाथ� 
खाई पिहलादेिख नै झगडा गरी कुटिपटसमेत गरकेो 
मैले देखेको हो । �ीमान् िवदशेबाट आएपिछ स�पूण� 
स�ब�ध र आिथ�क कारोबारसमेत �ीमान् लाई थाहा 
भई आफू �ीमान् बाट अलग ह�नपुन� र स�पूण� आिथ�क 
कारोबारसमेत िब�न स�ने भएकोले ल�मी लावतीले 
नै फलामको हितयारले �हार गरी कत��य गरी िव� 

भ�ने क�याण �रमालको म�ृय ु भएकोमा पूण� िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको ल�मी अिधकारी र एिलसा 
शेपा�समेतले िमित २०६५।११।२२ गते ग�रिदएको एकै 
िमलान �यहोराको अलगअलग घटना िववरण कागज । 

म र िव� भ�ने क�याण �रमाल अ�नी 
काक�को घरमा डेरा गरी बसेकोमा िचनजान भई 
�ेम स�ब�धसमेत राखी मेरो �ीमान् िवदेश भएकोले 
शारी�रक स�पक� समेत भई �ीमान् �ीमती ज�तो भई 
दवैुजनाको सहमितमा गाडीसमेत िकनी �यवहार गरी 
आएकोमा िमित ०६५।११।१० गते िबहान ५.३० 
बजे िनज िव� भ�ने क�याण �रमालको कोठामा गई 
सगुरको औषिध खान िदएपिछ िनज िव�लाई िकन 
राितस�म र�सी खाई बसेको यित ठूलो �यवहार छ 
भ�दा मेरो इ�छा हो, तेरो अडरमा िहड्ँन ुपन�, त ँमा� 
छस ्भनी मलाई गाली गरी ढाडमा एक बि�सङ हानी 
घाटँीमा समातेर घो�याई बािहर िनकालेकोले मैले �रस 
था�न नसक� आवेशमा आई गाडीको सामान रा�ने 
कोठाबाट फलामको भाटा �याई िनजलाई सतेुकै 
अव�थामा टाउकोमा �हार गरी ह�या गरी िसरकले 
छोपी होटलमा आई काम गन� थालेको ह� ँ । मैले ए�लै 
िनजको ह�या गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
ल�मी लावतीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� िमित 
२०६५।११।२३ मा गरकेो बयान ।

ल�मी लावतीको कोठामा घरा�मा िविभ�न 
दरका ज�मा �.४३,८४०।- फेला परकेो भ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०६५।११।२४ को बरामदी 
मचु�ुका ।

क�याण �रमाललाई िमित २०६५।११।१० 
मा टाउकोमा �हार गरेको समान फलामको भाटा 
(पि�) ल�मी लावतीले देखाएको भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०६५।११।२४ को बरामदी मचु�ुका ।  

िमित २०६५।११।२४ गते मेरो रोहवरमा 
�हरीले बरामद गरकेो गाडीमा लगाउने फलामको 
भाटाले मैले िमित २०६५।११।१० गते िबहान 
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िव� भ�ने क�याण �रमालको टाउकोको दायापँ�� 
कानमािथ �हार गरकेो फलामको पि� हो । हेरी िचनी 
सनाखतसमेत गरी सोही पि�को �हारबाट िनजको 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ल�मी 
लावतीले िमित २०६५।११।२६ मा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो तित�बा बयान कागज ।

अजु�न भ�ने दगुा�बहादरु चौलागाई िव�को 
कोठामा िमित २०६५।११।९ गते राित आई 
सोही समयमा �ितवादी ल�मी लावतीलाई िव�ले 
�.४३,८४०।- नगदसमेत रा�न िदई काका िव� र 
अजु�न भ�ने दगुा�बहादरु चौलागाई िव�कै कोठामा 
सतुी िमित २०६५।११।१० गते िबहानै उठी आ�नो 
कोठा वरबोटे गएपिछ ल�मी लावती िव�को कोठामा 
गई आिथ�क कारोबारसमेतमा िववाद गरी गाडीको 
सामान रा�ने कोठामा गई फलामको पि� �याई 
काका िव� भ�ने क�याण �रमालको टाउकोमा �हार 
गरी कत��य गरी िनज ए�लैले मारकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको िनशान �रमालले िमित २०६५।११।२६ गते 
अनसु�धान अिधकृतसम� ग�रिदएको कागज ।

मेरो दाज ु मतृक क�याण �रमाल इ.न.पा.२ 
ि�थत अ�नीबहादरु काक�को घरमा डेरा गरी बसेकोमा 
�यही घरमा डेरा गरी ब�ने ल�मी लावतीको �ीमान् 
िवदशेमा रहेकोले िनज ल�मी लावती र मेरो दाज ु
क�याणबीच एक आसपसमा निजकको स�ब�ध रही 
शारी�रक स�पक� समेत ह�ने गरकेो िथयो । िनज दाजकुो 
स�पूण� �यवहारसमेत ल�मी लावतीले नै हेरी आएकोमा 
पिहलादेिख नै दाज ुिव� र ल�मी लावतीबीच लेनदनेको 
िवषयमा ल�मीले दाज ु िव�लाई कुटिपटसमेत गन� 
गरकेो र यसै �ममा िमित २०६५।११।१० मा िनज 
दाजकुो कोठामा सतेुकै ठाउमँा कत��यबाट म�ृय ु
भएको सनुी जादँा टाउकोमा चोट भई रगतप� भएको 
िथयो । घटना बारमेा ब�ुदा  ल�मी लावतीले �यवहारको 
िवषयमा वादिववाद गरी त�कालै दाजकुो गाडीको 
सामान रा�ने कोठामा गई फलामको पि� �याई सतेुकै 

ठाउमँा टाउकोमा �हार गरी कत��य गरी मारकेो रहेछ 
भ�ने पूण� िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको क�पना 
�रमालले िमित २०६५।११।२७ गते अनसु�धान 
अिधकृतसम� ग�रिदएको कागज । 

मसमेत िव� भ�ने क�याण �रमाल र ल�मी 
लावती ब�ने गरकेो अ�नीबहादरु काक�को घरमा ब�ने 
गरकेो िथए ँ । ल�मीले नै िव�को �यवहार समाली 
आएक�मा िमित २०६५।११।१० गते िव�ले िज�ो 
टोकेछ भ�दै ह�ला गरकेोले अ�पताल गई हेदा� 
टाउकोमा चोट रहेकोले ब�ुदा र�सी खाई माती बेलकुा 
आएको, दवैुको गाडीमा सेयर रहेको, ल�मी लावतीका 
�ीमान् िवदशेमा रहेकामा आउने समय भएकोले 
एक आपसमा िववाद गरी ल�मी लावतीले आवेशमा 
आई फलामको हितयारले �हार गरी कत��य गरी 
िसरकले छोपी िहडेँक� रिहछन् भ�नेसमेत �यहोराको 
िनम�ल शाहले िमित २०६५।१।२९ गते अनसु�धान 
अिधकृतसम� ग�रिदएको कागज । 

मसमेत िव� भ�ने क�याण �रमाल र ल�मी 
ब�ने गरकेो अ�नीबहादरु काक�को घरमा ब�ने गरकेोले 
िव� भ�ने क�याण �रमाल र ल�मी लावतीबीच 
निजकको �ेम स�ब�ध रही शारी�रक स�पक� समेत 
रहने गरी ल�मीले नै िव�को �यवहार समाली 
आएकोमा ल�मीको �ीमान् िवदेशमा रहेकोमा िनज 
ल�मी र िव� मादक पदाथ� खाई पिहलादेिख नै झगडा 
गरी कुटिपटसमेत गरकेो मैले िनजह�कै �यवहारबाट 
थाहा पाएको हो । �ीमान् िवदेशबाट आउने समय 
भएको सोही िदन आफूमािथ कसैले शंका नगन� सोची 
िव�कै कोठामा आिथ�क कारोबारसमेत वादिववाद 
गरी ल�मी लावतीले फलामको हितयारले �हार गरी 
कत��य गरी िव� भ�ने क�याण �रमालको म�ृय ुभएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको छ�बहादरु मिुखयाले िमित 
२०६५।११।२९ गते अनसु�धान अिधकृतसम� 
गरिदएको कागज । 

म िव� अकंलको कोठामा गई अंकल 
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भनी िसरक तानी हेदा� िव� अंकलको गाला, मखु, 
नाकसमेतमा रगत रही पसलमा गई आमालाई िव� 
अंकल मरछे भनी सनुाई ह�ला भएको हो । ममी 
िव� अंकलको कोठामा पानी र औषिध िलएर जान ु
ह���यो । किहलेकाही ँ व� अकंल मातेर आउदँा 
ममीले अंकललाई कुटिपटसमेत गन� ह���यो । िमित 
२०६५।११।१० गते अंकललाई कसरी चोट लागेको 
हो मलाई थाहा छैन । िव� अकंल र ममीको गाडीसमेत 
िथयो । पैसा ममीले नै रा�न ु ह���यो । िव� अंकल 
खानासमेत हा�ो होटलमा खान ु ह���यो भ�नेमसते 
�यहोराको र�नी लावतीले िमित २०६५।११।२९ गते 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरिदएको कागज ।

मतृक िव� भ�ने क�याण �रमाल र �ितवादी 
ल�मी लावतीबीच पिहलादिेख नै निजकको स�ब�ध 
रहेको सनुी थाहा पाएको र जाहेरी िमित समयमा 
मतृक िव� भ�ने क�याण �रमाललाई �ितवादी ल�मी 
लावतीले गाडीको पि�ले टाउकोमा �हार गरी कत��य 
गरी मारकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०६५।१२।४ गतेको व�तिु�थित 
मचु�ुका । 

�ितवादी ल�मी लावतीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीत ऐ. १३(१) नं. 
अ�तग�तको कसरुमा सोही �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजमको सजाय गरी पाउन माग दाबी 
िलई वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट स�ु अदालतमा 
��ततु ग�रएको अिभयोग प� । 

मतृकलाई मैले कुटिपट गरकेो नभई िनज 
मादक पदाथ� सेवन गरी लडेको अव�थामा मैले औषिध 
लगाई िदएको हो । िमित २०६५।११।१० गते िबहान 
हामीबीच सामा�य िववाद ह�दँा मतृकले मलाई अपश�द 
�योग गरी आइज सतु� भनी जबरज�ती तानी हातपात 
गदा� मैले मेरो आ�मर�ाको लािग इ�जत बचाउन 
िनजलाई धके�दा खाटमा ठोिकई लडेपिछ म बािहर 
िन�क� िहडेँको हो । मतृक र मबीच कुनै अनैितक 

स�ब�ध िथएन । िव�ले पैसा िनकाली अजु�नलाई 
िदएपिछ िनजले मलाई िदएको हो । मैले ह�या गरकेो 
होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ल�मी लावतीले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बयान ।

�ितवादी ल�मी लावती स�ु अदालतको 
िमित २०६५।१२।१० गतेको आदेशानसुार 
अ.बं.११८ को दहेाय २ बमोिजम म�ुा पपु��को �ममा 
थनुामा रही पपु�� भएको ।

ल�मी लावतीले फलामले हानी मारकेो 
िव�ास छैन । घटना को कसले के कारणले गर ेथाहा 
भएन भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस छ�बहादरु 
मिुखयाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

मेरो दाजलुाई �ितवादी ल�मी लावतीले धेर ै
चोटी तलँाई माछु�  भनेक� िथइन् । कुट्ने पिन गिथ�न्, 
गाडीको पैसा पिन उनैले िलि�थन् । िनजले िनयतवश 
नै मारकेो हो  भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस 
क�पना �रमालले अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी र मतृकबीच किहलेकाही ँ झगडा 
परकेो देिख��यो । ल�मी लावतीले नै मारकेो हो । 
केमा लेनदेन निमली पि�ले हानी मारकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको बिुझएका मािनस ल�मी अिधकारीले 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

मतृक र �ितवादीबीच झगडा वादिववाद, 
कुटाकुट भएको र मेर ै दोकान अगािडबाट ल�मीले 
िव� भ�ने क�याण �रमाललाई कुट्दै कोठाितर लगेको, 
माररे जेल जा�छु स�म भनेको किहलेकाही ँदखेे सनेुको 
हो । लेनदेन �यवहारकै कारण होला ल�मी लावतीले 
नै मारके� ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस 
एिलसा शेपा�ले अदालतमा गरकेो बकप� । 

लासको छेउमा ि��ङ पि� रहेको, टाउकोमा 
चोट रहेको, �यही पि�ले हानेको भनी ल�मी लावतीले 
भनेको ह�दँा ल�मी लावतीले मारकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस रिंजता 
थापा तथा गीता ढकालले अदालतमा गरकेो �ायः एकै 
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िमलान �यहोराको अलगअलग बकप� ।
मतृक क�याण �रमालको म�ृय ु के कुन 

समयमा के कुन कारणले भयो मलाई थाहा छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीका सा�ी सशुीला 
काक�ले अदालतमा गरी िदएको बकप� । 

िमित २०६५।११।२४ को बरामदी 
मचु�ुकाको �यहोरा ठीक छ भ�नेसमेत �यहोराको 
बरामदी मचु�ुकाका मािनस सनुी �े� तथा ला�पा 
िदक� शेपा�ले अदालतमा ग�रिदएको �ायः एकै िमलान 
�यहोराको अलगअलग बकप� ।

�ितवादी ल�मी लावतीले आरोिपत कसरु 
गरकेो भनी मौकामा अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
सािबत भई बयान गरकेो देिखएको, अदालतमा बयान 
गदा�को अव�थामा समेत वारदात िमितको िबहान मतृक 
र आ�नो बीच वादिववाद भएको कुरालाई �वीकार 
गनु�को साथै यस अदालतको बयानको स.ज.१० 
मा मौकामा अनसु�धानको �ममा भएको बयानमा 
उ�लेख भएअनसुारकै �यहोरा उ�लेख गरी आफूले 
बयान गरेको भ�ने कुरालाई �वीकार गरकेो देिखएको, 
मौकाको बयानमा मतृकउपर आफूले �हार गरकेो 
जोिखमी हितयार फलामको भाटा पि� यी �ितवादीले 
देखाएकै �थानबाट बरामद भएको देिखएको र मौकामा 
आ�नो �यहोरा लेखाउने �यि�ह� म�येका कितपय 
�यि�ले यी �ितवादीउपर आरोिपत कसरु गरकेो भनी 
पोल गरकेो समेतका िमिसल संल�न �माणह�बाट 
यी �ितवादी ल�मी लावतीले आरोिपत कसरु गरकेो 
पिु� भइरहेको देिखदँा यी �ितवादी ल�मी लावतीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
अनसुार सजाय ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु इलाम िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।१२।२६ को फैसला । 

मतृक क�याण �रमाललाई मानु�पन�स�मको 
मेरो कुनै रसइवी वा मनसाय िथएन, छैन भ�ने कुरा 
िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� भइसकेको अव�था 
छ । मौकामा आ�नो �यहोरा लेखाउने �यि�ह� 

च�मिदद ् नभई केवल शंका �य� गरी अनमुान 
गन� �यि� भएको ह�दँा ितनै �यि�ह�को भनाइका 
आधारमा ग�रएको फैसला �िुटपूण� बदरभागी छ, 
�माणह�को मू�याङ्कन नै नगरी शंकाको भरमा 
ग�रएको कागज र हचवुाको भरमा ग�रएको बरामदी 
मचु�ुकाका आधारमा मलाई सव��व सिहत ज�मकैद 
गन� गरी गरकेो स�ु इलाम िज�ला अदालतको फैसला 
बदर गरी सफाई िदने गरी इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन प� । 

मौकामा कागज गन� क�पना �रमाल, ल�मी 
अिधकारी र एिलसा शेपा�समेतले अदालतसम� बकप� 
गदा� �ितवादीले मतृकलाई मारकेो हो भनी गडाउ 
गरी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । �य�तै व�तुि�थित 
मचु�ुका मािनस रिंजता थापा र गीता ढकालले 
अदालतसम� बकप� गदा�  िनज �ितवादीले मारकेो हो 
भनी बकप� ग�रिदएको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १८ बमोिजम िनजह�को बकप� �माण �ा� 
देिख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो सािबती बयानलाई मतृकको टाउकोमा �हार 
गरकेो फलामको पि� बरामद ग�रएको बरामदी 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन र व�तिु�थत मचु�ुका 
एवं मौकामा कागज गन� मािनसह�को अदालतसम�को 
बकप�समेतबाट समथ�न भई �ितवादीउपरको 
आरोिपत कसरु पिु� भइरहेको देिखदँा �ितवादी ल�मी 
लावतीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ठहर ह�ने 
गरी भएको स�ु इलाम िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।१२।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन भ�ने पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६७।१०।१७ को फैसला । 

स�मािनत अदालतसम� बयान गदा� 
मतृकलाई मैले कुटिपट गरकेो नभई िनज मादक पदाथ� 
सेवन गरी लडेको अव�थामा मैले औषिध लगाई िदएको 
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हो । िमित २०६५।११।१० गते िबहान हामीबीच 
सामा�य िववाद ह�दँा मतृकले मलाई अपश�द �योग 
गरी आइज सतु� भनी जबरज�ती तानी हातपात गदा� 
मैले मेरो आ�मर�ाको लािग इ�जत बचाउन िनजलाई 
धके�दा खाटमा ठोिकई लडेपिछ म बािहर िन�क� 
िहडेँको हो भ�ने बयानबाट मैले आ�मर�ाको लािग 
क�याण �रमाललाई मारकेो भ�ने होइन िक त�कालको 
अव�थामा ब�न, उ�कन क�याण �रमाललाई ध�का 
िददँा िनज खाटामा ठोिकई लडेको भ�ने भनाई र 
राित मादक पदाथ� सेवन गरी लडेको अव�थामा 
चोटपटक लागेको घा खतमा मैले औषिध लगाई 
िदएको भनेक� छु । अनसु�धानमा कागज गन� अजु�न 
भ�ने दगुा�बहादरु चौलागाईको िमित २०६५।११।१९ 
मा भएको बयानबाट समेत िनजसगैँ क�याण �रमालले 
माईखोलामा र�सी र मास ु खाई बेलकुा अ.ं११ 
बजेितर मातेको अव�थामा मैले नै िनजलाई बोक� 
कोठामा लगी सगैँ सतेुको भनेको कागज �यहोराबाट 
क�याण �रमालले अ�यािधक मादक  पदाथ� सेवन 
गरकेो भ�ने प�्ुयाई ं ह��छ । लास �कृित मचु�ुका र 
Post Martum बाट समेत दािहने कानभ�दा मािथ 
क�चटमा र दािहने आखँािनर फुलेको चोटपटकस�म 
देिख�छ । �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. ले 
भिवत�यका आधारभूत त�वह�मा �यान िलने इिवलाग 
वा मनसाय ह�न ु नह�ने, आफूले गरकेो कुनै काय�ले 
कुनै मािनस मला� ज�तो नदेिखएको कुनै काम गदा� 
�यसै�ारा मािनस मरकेो ह�नपुन� ह��छ । सोही महलको 
६ नं. ले भिवत�यको िविभ�न घटनाका िविभ�न 
अव�था र �कृितह� अ�जाम गरकेो पाइ�छ । मतृक 
क�याण �रमालको म�ृयकुो कारण हेदा� �ितवादीलाई 
पटकपटक �हार नभई एकपटक मा� भएको, कसरुको 
सम� तौर त�रका सामा�य र भावावेशवश घटना 
घटेको भ�ने देिखएको छ । यसथ� घटना�म सम� 
प�को िव�ेषण गदा� भिवत�य �यानको िन�कष�मा 
प�ुन �चिलत कानून र �यायको �ि�ले पिन उिचत 

देिखएकोमा कसरुअनसुार सजाय नभई अ�य�तै कठोर 
र चरम�पमा गन� गरी ग�रएको फैसलामा �याियक 
मनको �योग भएको छैन । �ानबहादरु काक� िव�� 
नेपाल सरकार (ने.का.प.२०२७ िन.नं.५५५ प.ृ२११) 
को म�ुामा �यान िलने इिवलाग मनसाय नभई अ� 
अपराधमा सािबत गराउन साधारण कुटिपट गरमेा 
पिछ केही भई कुिटएर ब�ने �यि� मरकेो दिेखएमा उ� 
कुटिपटको घा खतको �पबाट मन� ज�तो नदेिखएमा 
�यसै�ारा मन� गएमा भिवत�य ठह�रने भ�ने �ितपािदत 
िस�ा�त र �याियक �चलनबाट समेत ��ततु 
वारदातमा भिवत�यमा सजाय ठहर गनु�पन�मा अिभयोग 
माग दाबीअनसुार नै अ�य�तै कठोर सजाय गन� स�ु 
फैसला ग�भीर �िुटपूण� छ । 

अतः स�ु इलाम िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।१२।२६ को फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, इलामले गरकेो िमित २०६७।१०।१७ 
को फैसलामा ग�भीर �िुट रहेकोले उ�टी बदर गरी 
मलाई सफाई िदलाई इ�साफ पाउ ँ भ�ने �यहोराको 
�ितवादी ल�मी लावतीको यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी ल�मी लावतीले मतृकलाई 
मानु�पन� कारण र पूव� �रसइवी िमिसलबाट देिखन 
नआएको र घटनाको राित िनजसगँ कुनै वादिववाद 
भएको समेत देिखदैँन । सोको अलावा िनजउपरको 
अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने ��य�दश� सा�ीसमेतको 
अभाव रहेको ह�दँा अकाट्य र िव�सनीय �माणको 
अभावमा िनजलाई कसरुदार ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. को �योजनका लागी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको सूचना िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश ।  

िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन प�समेतका 
िमिसल संल�न कागज अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन 
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अदालत, इलामबाट िमित २०६७।१०।१७ मा भएको 
फैसला िमलेको छ छैन र पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ स�दैन सोही स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. को कसरुमा 
ऐ.१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग 
माग दाबी रहेकोमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसलाउपर 
�ितवादीको यस अदालतमा पनुरावेदन परी िनण�याथ� 
पेस भएको देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादीउपरको 
िकटानी जाहेरी, अ�नी काक�को घर कोठामा मतृक 
िव� भ�ने क�याण �रमालको कानबाट रगत आएको, 
दािहने कानभ�दा मािथ चोट रही रगत आइरहेको, 
दािहने आखँामा िनलो भएको देिखएको लास रहेको 
भ�ने घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका, �ितवादी ल�मी 
लावतीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को सािबती 
बयान, म�ृयकुो कारणमा cause of death is due 
to cerebral hemorrhage and laceration of 
R temporal lobe at brain भनी उ�लेख भएको 
समेतबाट मतृक िव� भ�ने क�याण �रमालको म�ृय ु
�वाभािवक नभई अ�वाभािवक�पमा भएको त�यमा 
िववाद देिखएन । 

३. अब ��ततु वारदात पनुरावेदक 
�ितवादीको कत��यबाट ह�न गएको हो होइन भ�नेतफ�  
हेदा� पनुरावेदक �ितवादीको कत��यबाट िव� भ�ने 
क�याण �रमालको म�ृय ुभएको भनी  िनजलाई िकटान 
गरी जाहेरी परकेो देिखयो । �ितवादी ल�मी लावती र 
मतृक क�याण �रमाल अ�नी बहादरु काक�को घरमा 
डेरा गरी ब�ने गरकेो र िनजह� बीच �यापा�रक 
कारोबारसमेत रहेको भ�ने िमिसल कागजबाट दिेखन 
आयो । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 

बयान गदा� म र मतृकबीच वारदातका िदन वादिववाद 
ह�दँा आवेशमा आई गाडीको सामान रा�ने कोठाबाट 
गाडीमा लगाउने फलामको भाटाले टाउकोमा �हार 
गरकेो ह� ँ । िनजको म�ृय ु मैले फलामको भाटा टु�ाले 
टाउकोमा �हार गरकैे कारणबाट भएको हो भनी सािबत 
भई बयान गरकेो देिख�छ । मतृक र �ितवादीबीच 
झगडा वादिववाद, कुटाकुट भएको र मेर ै दोकान 
अगािडबाट ल�मीले िव� भ�ने क�याण �रमाललाई 
कुट्द ैकोठाितर लगेको, माररे जेल जा�छु स�म भनेको 
किहलेकाही ँदखेे सनेुको हो । लेनदेन �यवहारकै कारण 
होला ल�मी लावतीले नै मारके� ह�न् भ�ने मौकामा 
कागज गन� एिलसा शेपा�, लासको छेउमा ि��ङ पि� 
रहेको, टाउकोमा चोट रहेको, �यही पि�ले हानेको 
भनी ल�मी लावतीले भनेको ह�दँा ल�मी लावतीले 
मारकेो हो भ�ने व�तिु�थित मचु�ुकाका रिंजता थापा 
र गीता ढकाल, िमित २०६५।११।२४ को बरामदी 
मचु�ुकाको �यहोरा ठीक छ भ�ने बरामदी मचु�ुकाका 
मािनस सनुी �े� तथा ला�पा िदक� शेपा�ले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो देिख�छ । यसरी 
�ितवादीको बयान �यहोरालाई मौकामा कागज गन� र 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह� समेतको बकप�बाट 
समिथ�त गरकेो देिखयो । 

४. अदालतमा बयान गदा� मतृक र मेरो 
गाडी एव ं लेनदने �यवहार साझेदारीमा भएको ठीक 
हो । वारदात िमितमा हामीबीच सामा�य िववाद ह�दँा 
मतृकले मलाई अपश�द �योग गरी आइज सतु� भनी 
जबरज�ती तानी हातपात गदा� मैले मेरो आ�मर�ाको 
लािग िनजलाई धके�दा खाटमा ठोिकई लडेपिछ म 
बािहर िन�क� िहडेँको ह� ँभनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
मतृकलाई धके�दा खाटमा ठोिकएको भ�ने �ितवादीको 
अदालतसम�को बयानबाट िनज �ितवादी र मतृकबीच 
िववाद भएको र �ितवादी वारदात�थलमा उपि�थत 
रहेको कुरामा कुनै िववाद देिखएन । जहासँ�म मेरो 
आ�मर�ाको लािग इ�जत बचाउन मतृकलाई 
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धकेलेको भ�ने �ितवादीको कथन छ सो स�ब�धमा 
हेदा� पनुरावेदक �ितवादी मादक पदाथ� सेवन गरी 
लडेको अव�थामा मैले मतृकलाई औषिध लगाई 
िदएको हो भ�ने भनाई र मतृकले जबरज�ती आफू 
मािथ हातपात गन� खो�दा मेरो आ�मर�ाको लािग 
इ�जत बचाउन भनी िनजलाई धके�दा खाटमा ठोिकई 
लडेको भ�ने भनाई एक आपसमा िवरोधाभाषपूण� रही 
स�यताभ�दा टाढा रहेको देिखयो । 

५. आ�मर�ा वा �ितर�ा फौजदारी कानूनले 
िनधा�रण गरकेा �य�ता प�रि�थितह� ह�न् जसको 
िव�मानता भएको �मािणत भएमा वा �थािपत भएमा 
वारदातमा मिुछएको �यि�ले आपरािधक दािय�वबाट 
छुट वा सजायमा कमी ह�ने अव�था रह�छ । आफूलाई 
गैरकानूनी आ�मण ग�ररहेका अव�थामा उ� 
आ�मणबाट आफू बा�ँन नस�ने वा भा�न नपाउने वा 
आ�नो धम� वा सती�व बचाउन नस�ने अव�था भई 
आफू बा�ँन वा सती�व र�ाका लािग �िति�या�मक 
बल �योग गदा� �यान मन� गएको अव�थामा 
आपरािधक दािय�वबाट छुट वा उ�मिु� पाउने भ�ने 
कानूनको मकसद हो । अिपत ुआ�म र�ाको दाबी िलने 
प�ले उ� सिुवधा पाउन ुपन� अव�थाको िव�मानता 
भएको �थािपत गन� स�न ु पछ�  । �य�तो दाबी िलन ु
नै दािय�वबाट उ�मिु�को आधार ह�न स�दैन । यसै 
स�दभ�मा “आ�मर�ा आफूले मन लागेको बेलामा वा 
अनकूुल पन� गरी वा बचाउको अ�य आधारको समाि� 
(exhaust at other grounds of defense) मा 
िजिकर िलन पाउन ेहोइन । वा�तवमा नै ऐनले िनिद�� 
गरकेो अव�थामा आ�नो जीउ �यान जोगाउन 
अि�तम िवक�पको �पमा हितयार उठाएको वा 
आ�नो �यान जोिखममा पान� मािथ �हार गरकेो 
देिखनु पन� र यो अव�था कुनै स�देहिबना �मािणत 
ह�नुपन�” भनी ने.का.प.२०६६ अंक ११ िन.नं.८२७० 
प.ृ१९०५ मा िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । 
��ततु म�ुामा मतृकले र�सी सेवन गरी लिडरहेको 

भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको बयान कागजमा उ�लेख 
भएको देिख�छ भने सोही बयानमा आ�मर�ाको लािग 
धकेलेको भनाई रहेको देिखन आउछँ । �ितवादीको 
बयान, मौकामा कागज गन� मािनसह�को भनाई, 
िमिसल संल�न कागज �माणह� एवं वारदातको सम� 
व�तिु�थितबाट आ�मर�ाको िजिकर �थािपत ह�ने 
अव�थाको िव�मानता रहेको नदेिखदँा पनुरावेदन 
िजिकर िव�ास�द देिखन आएन ।

६. भिवत�यतफ� को िजिकरका स�दभ�मा 
िवचार गदा� सव��थम �यानस�ब�धीको महलको ५ 
नं. र ऐ. १३(१) को कानूनी �यव�थाको अवलोकन 
गन� सा�दिभ�क देिखन आयो । �यान िलने इिवलाग 
वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले 
मािनस मला� ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� 
�यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य 
ठहछ�  भ�ने  �यानस�ब�धीको महलको  ५ नं. र धार 
भएको वा नभएको जोिखमी हितयार गै�ले हानी 
रोपी घोची �यान मारमेा जित जना भई हितयार 
छाडेको छ उित जना �यानमारा ठहछ�न ् भ�ने ऐ. 
१३(१) नं. को कानूनी �यव�था रहेको देिखयो । उ� 
कानूनी �यव�थाको अवलोकनबाट �यानस�ब�धीको 
महलको ५ र ऐ. १३(१) नं. को अव�था िब�कुल 
पथृक �कृितको देिख�छ । �यो पथृकता घटनामा 
सलं�न �यि�ह�को ि�या, �यवहार र आचरणबाट 
िनधा�रण ह�ने देिखन आयो । यसरी �यही ि�याका 
आधारमा �यानस�ब�धीको ५नं. को कसरुको �कृित 
ज�रवानास�म ह�न स�ने ह�याको सािम�य रहन जाने 
वा कसरुको मा�ाअनसुार ऐ. ६ नं. बमोिजम सजाय 
ह�ने देिख�छ भने १३(१) नं. को कसरुको �कृित कठोर 
एवं दि�डत ह�याको कोिटमा पन� देिख�छ । भिवत�य 
आकि�मक घटना वा मनसायरिहत अ��यािसत काय� 
भएकोले य�तो िजिकर िलनेले सो काय� दघु�टनापूव�क 
प�रणामको पूव�जानकारी िबना भएको त�य �थािपत 
गनु�पन� देिख�छ र �ा� �माणह�बाट सो प�रि�थित 
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देिखन ु पद�छ । मनसाय नरहेको, मान�स�मको कारण 
नभएको, आफूले गरकेो काय�बाट मािनस मला� ज�तो 
नदेिखएको अव�थामा �यानस�ब�धीको महलको ५ 
र ६ नं. आकिष�त ह�न जा�छ भने �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. को कसरुमा उपयु�� त�वह�को 
अव�था रहने देिखदँनै । प�रणामको पूव� जानकारीका 
साथ जोिखमी वा गै� जोिखमी हितयारले हानी �यान 
मारमेा �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. आकिष�त 
ह�न जाने देिख�छ ।

७. ��ततु वारदातमा मतृकको पो�टमाट�म 
�रपोट�मा cause of death is due to cerebral 
hemorrhage and laceration of R temporal 
lobe at brain भनी टाउकोमा लागेको चोटको 
असरबाट म�ृय ु ह�न गएको भ�ने दिेखएको छ । 
फलामको भाटाले टाउकोमा �हार गदा� म�ृय ुह�न स�ने 
अव�थाको जानकारी ह�दँाह�दैँ �ितवादीले मतृकलाई 
गै� जोिखमी हितयारले �हार गरकेो भ�ने िमिसल 
कागजबाट देिख�छ । मौकामा कागज गन� �यि�को 
कागज �यहोरामा पनुरावेदक �ितवादीको कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ु ह�न गएको भ�ने त�यमा िववाद 
देिखदँैन । �ितवादीको अदालत र अनसु�धानको 
बयानबाट मतृकसगँ �यवसाियक साझेदारीस�ब�धी 
मनमटुाव रहेको र सोही ज�रयाबाट मतृकको टाउकोमा 
�हार गरकेो भ�ने देिख�छ । यसका अित�र� 
घटना�थल मचु�ुकालगायतका सम� िमिसल संल�न 
कागज �माणबाट फलामको पि� (भाटा) ले टाउको 
ज�तो संवेदनशील अगंमा �हार गरी मतृकको म�ृय ु
भएको अव�था दिेखन आएकोले ��ततु वारदात 
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. तफ� को भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र यस 
अदालतबाट िवप�ी िझकाउने आदेशमा उि�लिखत 
आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. तसथ� पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� 

ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. को कसरुमा 
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको 
सजाय ह�ने गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६७।१०।१७ को फैसला अ�यथा नभई मनािसब 
देिखन आयो ।  

९. ��ततु वारदातको �कृित र घटनाको 
प�रि�थिततफ�  िवचार गदा� मतृक र �ितवादीले 
साझेदारीमा �यवसाय चलाएको भ�ने दिेखएको, 
�यापार �यवसायको ज�रयाबाट िववाद सजृना भई 
एकाएक वारदात घट्न गएको, मतृकसगँ पिहलेदेिख 
नै �रसइवी रहेको भ�ने नदेिखएको, पूव�योजना बनाई 
वारदात गरकेो नदेिखएको अव�थासमेतका आधारमा 
ठहर भएको सजाय गदा� चक� पन� भई अ.ब.१८८ नं. 
बमोिजम दश वष� कैद सजाय गन� उपय�ु देिखएकोले 
पनुरावेदक �ितवादी ल�मी लावतीलाई दश वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी ल�मी 
लावतीको  पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । अ� 
तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम पनुरावेदक 
�ितवादी ल�मी लावतीलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
दश वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी फैसला भएकोले 
िनजको नाममा कायम रहेको सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजायको लगत क�ा गरी िनज पनुरावेदक �ितवादी 
िमित २०६५।११।१४ बाट थनुामा रहेको देिखदँा 
सोही िमितबाट लागू ह�ने गरी १०(दश) वष� अथा�त् 
िमित २०७५।११।१३ स�म थुनामा राखी अ�य म�ुा 
वा कारणबाट थनुा वा कैदमा रा�न नपन� भए ��ततु 
म�ुाको रोहमा िमित २०७५।११।१४ गते �ितवादी 
ल�मी लावतीलाई कैद म�ु गन� सशंोिधत कैदी पजु� 
लेखी पठाउन ु भनी स�ु इलाम िज�ला अदालतमा 
लगत िदनू --------------------------------------------१   
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पनुरावेदक �ितवादी ल�मी लावतीलाई अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम दश वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी फैसला भएकोले 
िनजको अंश रो�का रहेको भएमा फुकुवा ग�रिदन ुभनी 
स�ु इलाम िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ----२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदनू -----------------------------३
   
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. गोपाल पराजलुी

इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय का.म.ु�धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
फैसला िमित :२०७३।२।३

०६८-CR-१३९५

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक �ितवादी : दलेैख िज�ला, भवानी गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. १ साह� बाडा घर भई 
हाल कारागार काया�लय दैलेखमा थनुामा रहेका 
ई�र बोगटी

िव��
��यथ� वादी : श�शेर बोगटी र खगे��बहादरु 

ब�नेतसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

 § असहाय प�लाई कानून �यवसायी उपल�ध 
गराई �व�छ सुनुवाइको मौका निदएको 
भ�ने पुनरावेदन िजिकरको स�ब�धमा 
िवचार गदा� फौजदारी म�ुामा सुनुवाइको 
मौका निदई एकतफ��पमा िनण�यमा पु�ने 
काय�लाई कानूनस�मत भएको काय� मा�न 
िम�दैन । ��येक �यि�ले आफू िव�� 
लागेको अिभयोगमा सफाई िदने अवसर 
पाउन ेहक �यि�को नैसिग�क अिधकारको 
िवषय हो । अिभयोग लागेको �यि�लाई 
सुनुवाइको मौका निदई गरकेो कुनै िनण�यले 
कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने ।

 § आ�नो िव��मा लगाइएको अिभयोगको 
िव��मा �ितर�ा गन�का लािग प�ले 
रोजेको कानून �यवसायी रा�न पाउने र 
�य�तो कानून �यवसायी रा�न नस�ने 
अस�म र असमथ� प�लाई िनःशु�क 
कानूनी सहायता उपल�ध गराउनु रा�यको 
कत��य ह�न आउने ।

(�करण नं. ४)
 § सुनुवाइको मौका िदइसकेपिछ आरोिपत 

�यि�ले िदएको जवाफ र अ�य स�ब� 
त�य वा �माणको म�ूयाङ्कन गरी 
कानून�ारा िनिद�� सीमािभ� रही सजाय 
तो�नु अि�तयारवालाको दािय�व र 
कत��य हो  । ��तुत म�ुामा पुनरावेदक 
�ितवादीको तफ� बाट बहस पैरवी गन�का 
लािग पुनरावेदन अदालत, सुख�तले कानून 
�यवसायीको �यव�था गन� काय� नगरी 
सुनुवाइको मौकाबाट वि�चत गरी िनण�यमा 

&

�नण�य नं. ९७७४
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पुगेको काय�लाई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त एव ंसवैंधािनक �यव�थासमतेको 
अनकूुल काय� मा�न निम�ने । 

(�करण नं. ५)
 § आ�नै आमालाई कुटिपट गदा� लडी 

बेहोस भएपिछ घरमा गई डोरी खोजी 
�याई झु�ड्याउने काय�लाई मनसायरिहत 
काय� भ�न िमलेन । मान�स�मको मनसाय 
नभएको भए आफूले �हार गरकेो म�ुकाको 
कारण बेहोस भई भुइँमा लडेपिछ होसमा 
�याउन े �यास गन� स�ने िथए । �यसो 
नगरी उ�टै डोरीको पासो लगाई झु�ड्याई 
मारकेो अव�थामा मनसाय नभई त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� आवेश��ेरत 
ह�या ह�न गएको भ�न नसिकने । 

(�करण नं.६)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा िकरणकुमारी ग�ुा

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

 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. 
र १३(३) नं.

स�ु फैसला फैसला गन� �यायाधीश:
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी ठाकुर�साद शमा�
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:
 मा.म�ुय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार �े�
 माननीय �यायाधीश �ी र�नबहादरु बागच�द

फैसला
स.का.म.ु�.�या. सुशीला काक� : 

पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित २०६८।९।१२ 

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:- 

जाहेरवाला श�शेर बोगटी �ी गोरख दल गण 
बिद�या गलु�रयाबाट ४ िदनको िबदामा आमालगायत 
प�रवार भेट्न घर आएको र बबुा नमराज बोगटी १२/१३ 
वष�देिख भारततफ�  गएका हालस�म घरमा फक� 
नआएकामा आमा ल�ता बोगटी िमित २०६७।९।१५ 
गते िदउँसो १/२ बजेको समयमा घासँ काट्न गएक� र 
साझँस�म नआएकाले छरिछमेक�ले खो�दै जादँा फेला 
नपारी ऐ. १६ गते िबहान अ.ं ६.३० बजेको समयमा 
फसा�को �खमा झ�ुडी मरकेो अव�थामा फेला पारकेो, 
लासको नाक, मखुमा चोट भएको, लासको �कृित हेदा� 
शकंा ला�दो भएकाले अपराध गन� �यि� प�ा लागेका 
बखत पनुः जाहेरी गन� छु भ�नेसमेत �यहोराको श�शेर 
बोगटीको जाहरेी दरखा�त ।

मतृक ल�ता बोगटीका पित १२/१३ 
वष�देिख भारततफ�  गएका, मतृकले छोरा छोरी पाली 
बसेक�मा घरमा ई�र बोगटी किहले चामल चोन� किहले 
खसी खाने र किहलेकाही ँ आमालाई कुटिपट गन� 
गथ� । िमित २०६७।९।१५ गते आमा छोराको झगडा 
ह�दँा �ितवादीले माछु�  भनेको र सोही िदन १/२ बजे 
ल�ता बोगटी घासँ काट्न गई घासँ काटी भारी बोक� 
आइरहेको अव�थामा ई�र बोगटीले आ�नी आमा 
ल�ता बोगटीलाई फेलापारी घासँको भारी उिछट्याई 
मारी �खमा झ�ुडाएको भ�ने ई�र बोगटीको भनाइबाट 
थाहा पाई जाहेर गन� आएको छु । िमित २०६७।९।१७ 
गते ल�ता बोगटीको छोरा श�शेर बोगटीले घटनाको 
बारमेा प�ा लागे पनुः जाहेरी गन� छु भनी उ�लेख 
गरकेो र हाल प�ा लागेकाले यो जाहेर गन� आएको 
छु । िनज ई�र बोगटीलाई �यानस�ब�धी महलबमोिजम 
कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको खगे��बहादुर 
ब�नतेको िकटानी जाहरेी ।

च��बहादरु बोगटीको खरबारीमा फसा�को 
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�खमा �लाि�कको डोरीले घाटँीमा पासो लगाई 
झिु�डएको, पासोको गाठँो पछािड गध�नमा रहेको, 
डोरीको पासो बनाई घाटँीमा िछराई पनुः गाठँो पारी 
बाधँेको अव�थामा रहेको, टाउको अगािड झिु�डएको, 
कपालका र�ह� खोि�सएको, नाकबाट रगत िन�केको, 
बाया ँआखँामािथ िनधारको दािहने साइडमा सानो घाउ 
रहेको, नाकको डाडँीमा र बाया ँ गालामा २ ठाउमँा 
छाला खोि�एको भ�नेसमेत �यहोराको लासजाचँ 
�कृित मचुु�का ।

िमित २०६७।९।१५ गते वनभोज खान 
भनी म साथीह�सगँ �लाि�कको जिक� नबाट र�सीको 
खाली बोतलमा तेल भरी घरको ओथारोमा अटैसीको 
छेउमा राखी साथीह�लाई जाउ ँ भनी गाउमँा गएको 
बेला बाजे िव�णबुहादरु बोगटीले उ� कुरा आमा ल�ता 
बोगटीलाई भनी िदएका रहेछन् । म गाउबँाट फक� पिछ 
आमाले िकन तेल िझकेको वनभोज नखाए पिन ह��छ 
भ�नभुयो । सोही िवषयमा आमा र मेरो धकलपकल 
भयो । म िदनभर ओथारोमा बसी साझँ ४/५ बजेितर 
खरबारीमा दाउरा िलन भनी डोको बोकेर हालको 
घटना�थल प�यकुो बोट निजक बिसरहेको िथए ँ। आमा 
खरबारीबाट भारी बोक� आउनभुयो । भारी िबसाई 
आमाले मलाई कहा ँजान लागेको िबहान पिन झगडा 
ग�रस्, तैलेँ काम गनु�  पद�न जहा ँ जा�छस् जा भनी 
सकेुको प�यकुो हागँाले मेरो ख�ुामा िहका�उन ु भयो । 
मलाई पिन �रस उठ्यो । �यसपिछ मैले हातको पजंाले 
आमाको कोखामा हाने ँ । आमाले मलाई धके�न ुभयो 
र म लडे ँ। भइुबँाट उठेर आमाको क�चटमा बि�सङले 
िहका�उदँा आमा भइुमँा लड्न ुभयो । आमालाई समाती 
उठाउन खो�दा बोलचाल तथा उठ्न ु भएन । आमा 
मरकेो यिकन भएपिछ घरमा गई डोको राखी भा�छु 
भ�ने सोचले डोको बोक� घरमा आए ँ । भा�ने पैसा 
नभएकाले र अ�ले घटनाबार े थाहा पाउछँन् भ�ने 
सोचले आमालाई झ�ुड्याई िदन ु पर ्यो भनी स�ुने 
खाटनिजक भाडँोमा भएको डोरी िलई गई आमाको 

घाटँीमा डोरीको पासो बनाई बाधँी फसा�को �खमा 
झ�ुडाई िदएको ह� ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ई�र 
बोगटीको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान ।

मतृक ल�ता बोगटीको मखुको छाला 
खइुिलएको, दाया ँर बाया ँगालाको छाला खइुिलएको, 
दवैु नाकको �वालबाट रगत िन�केको, म�ृयकुो कारण 
िभषेरा परी�ण �रपोट�  �ा� भएप�ात् खलुाइने भ�ने 
िज�ला �वा��य काया�लय, दैलेखको (Autopsy) 
शव परी�ण �ितवेदन ।

�ितवादी ई�र बोगटी र िनजक� आमा ल�ता 
बोगटीबीच झगडा भएको भ�ने कुरा �ितवादीका बाजे 
िव�णबुहादरु बोगटीबाट थाहा पाएको ह� ँ । घटनाका 
बारमेा ब�ुदा मतृक ल�ता बोगटीलाई िनजकै छोरा 
ई�र बोगटीले मारकेो हो भनी भनेका ह�न् र झगडा 
परकेो कारण �ितवादीले आमा ल�ता बोगटीलाई मान� 
योजना बनाई खर काटी फक� ने �ममा बाटोमा आमासगँ 
झगडा गरी झ�ुडाई मारकेा ह�न् भ�नेसमेत एकै िमलान 
�यहोराको लोकबहादुर बोगटी, शेरबहादुर बोगटी र 
गगनबहादुर बोगटीको मौकाको कागज ।

िमित २०६७।९।१५ गते नाती ई�र बोगटीले 
वनभोज खान जाने भनी �यालेनमा भएको तेल र�सीको 
बोतलमा भरी राखेको कुरा बहुारी ल�ता बोगटीले 
थाहा पाई सोही िवषयमा आमा छोराबीच झगडा परकेो 
र बहुारी घरको काम सक� घासँ काट्न भनी घरदेिख 
तलको खरबारीमा गइन् । साझँस�म बहुारी घर नफक�  
पिछ नाितह� राजे�� बोगटी, महे�� बोगटी र मसमेत 
भई खो�न गय� । मतृकलाई िललाबहादरु बोगटी र 
गगन बोगटीले फसा�को �खमा झिु�डएको अव�थामा 
फेला पारकेा ह�न् । घटना स�ब�धमा ब�ुदा नाित ई�र 
बोगटीले नै बहुारी ल�ता बोगटीलाई मारी झ�ुडाएको 
रहेछ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ई�र बोगटीका 
बाजे िव�णुबहादुर बोगटीको मौकाको कागज ।

घटना भएको भोिलप�ट ल�ता बोगटी 
झिु�डएको अव�थामा फेला परकेो भ�ने ह�ला सनेुपिछ 
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घटना�थल गएको ह� ँ। घटनाको स�ब�धमा ब�ुदा ई�र 
बोगटीले नै कत��य गरी मारी �खमा झ�ुडाएको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको कुलबहादुर गु�ङको मौकाको 
कागज ।

�ितवादी र मतृकलाई िच�दछु । �ितवादी 
ई�र बोगटीले मेरो पसलमा ए�लै सटुु�क पसी मेरा 
�ीमान् सगँ मरकेो मािनसको बारमेा क��यटुर बो�छ 
िक बो�दनै भनी सोधेका र पो�माट�म गरपेिछ क��यटुर 
बो�छ भनी मेरा �ीमान् ले भनेपिछ �ितवादीले 
हामीह�सगँ �.२,०००।- मागे, हामीले छैन भनेपिछ 
फेरी �.५००।- मागे । अ�तमा िचया खान भनी 
�.१००।- िदय� । यसरी मरकेो मािनस बो�छ 
बो�दनै ज�ता कुरा गरकेाले �ितवादीले आमा ल�ता 
बोगटीलाई मारकेो ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको र�ना 
थापाको मौकाको कागज । 

घटनाबार ेथाहा पाई घटना�थल जादँा मतृक 
ल�ता बोगटीको अनहुारमा चोट लागेको, नाकबाट 
रगत बगेको, कपाल खोि�ई कपालमा धलुो लागेको, 
डोरीको पासोमा झिु�डएको अव�थामा देखेको र 
�ितवादीले मरकेो मािनसको बारमेा क��यटुर बो�छ 
िक बो�दनै भनी सोधेका र दईु हजार �पैया ँमागेका 
कुरा स�ुदा आमालाई मारकेो शंका ला�यो । �ितवादीले 
आफूले मारकेो ह� ँ भनेका ह�दँा िनजले नै मारकेोमा 
पूण�िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको िसहंबहादुर 
बोगटीको मौकाको कागज ।  

मतृक ल�ता बोगटीको म�ृयकुो कारण झिु�डई 
मरकेो ह�नस�ने भ�ने �यहोराको िमित २०६७।१०।१० 
को िज�ला �वा��य काया�लय, दलेैखको प� । 

िकटानी जाहेरी दरखा�त, मौकामा बिुझएका 
मािनसह�को कागज, घटना�थल लासजाचँ �कृित 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादी ई�र बोगटी 
�वयम् ले आमा ल�ता बोगटीलाई हातको प�जाले 
पिहला कोखामा र पिछ क�चटमा बि�सङले हानेको 
र �यसपिछ आमा नबोलेको ह�दँा म�रसकेको ज�तो 

देखी घरबाट �लाि�कको डोरी लगी घाटँीमा पासो 
लगाई फसा�को �खमा झ�ुडाई िदएको कुरा �वीकार 
गरी बयान गरकेो आधार �माणबाट �ितवादीले ल�ता 
बोगटीलाई िमित २०६७।९।१५ मा कत��य गरी मारी 
�खमा झ�ुडाएको कुरा पिु� ह�न आएकाले िनजको 
सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. र ऐ. को १३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा 
ह�दँा ऐ. महलको १३(३) नं. अनसुार सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोगप� ।  

िमित २०६७।९।१५ गते अपरा� ५.०० 
बजेितर आमा घासँ काटी घरितर आइरहेको समयमा 
म पिन दाउरा िलन भनी गएको बेला आमाले मलाई 
िबहान पिन झगडा ग�रस् काम गद�नस् जहा ँजाने हो जा 
भनी कुटिपट गदा�  ए�कासी मलाई �रस उठी �रसको 
आवेशमा आई हातले आमाको कोखामा, बि�सङले 
क�चटमा हानेपिछ आमा भइुमँा लड्न ुभयो । उठाउन 
खो�दा बोलचाल नगरी नउठ्न ुभएकाले आमा मनु�भयो 
भनी घरमा गई डोको राखी भा�छु भ�ने सोचले घरमा 
आए ँ । अ�ले मारकेो थाहा नपाउन् भनी मतृक 
आमालाई झ�ुडाई िदन ुपर ्यो भनी डोरी लगी आमालाई 
बोक� फसा�को �खमा झ�ुडाई िदएको ह� ँ। मबाहेक अ� 
कोही कसैको कत��यबाट आमा ल�ता बोगटीको म�ृय ु
भएको होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ई�र 
बोगटीको दैलेख िज�ला अदालतसम�को बयान ।

जाहेरी दरखा�तको �यहोरा पढी बाची 
सनुाउदँा सनुी पाए ँ। �ितवादी ई�र बोगटीले मतृकलाई 
कुटिपट गरी मारी �खमा झ�ुडाएकाले िकटानी 
जाहेरी िदएको ह� ँ भ�नेसमेत �यहोराको जाहरेवाला 
खगे��बहादुर ब�नेतको बकप� ।

�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरी मारी 
झ�ुडाएको िव�ास ला�छ । अनसु�धान अिधकारीको 
कागजमा झ�ुडाई मारकेो भनी लेिखएको रहेछ । सो 
नभई �ितवादीले मारी झ�ुडाएकोमा िव�ास ला�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा कागज गन� शेरबहादुर 
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बोगटीको बकप� ।
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो कागज 

�यहोरा मेर ै हो । मरकेो लास पो�माट�म गरपेिछ 
क��यटुरमा बो�छ बो�दैन भनी �ितवादी ई�र 
बोगटीले मेरा �ीमान् सगँ सोधेकाले बो�छ भनेपिछ 
�ितवादीले �.२०००।- िदन ु पर ्यो भनी भनेका र 
हामीले �.२०००।- छैन भनेपिछ �.५००।- िदनहुोस ्
भनी भनेकोमा सो पिन छैन भनेपिछ िचया खान भनी 
�.१००।- िदन ुभएको हो । आमा पिन मरके� र पैसा 
पिन मागेको, लास पो�माट�मपिछ क��यटुर बो�छ 
बो�दनै भनी सोधेको ह�दँा िनजले नै मतृकलाई मारी 
झ�ुडाएको हो भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा कागज 
गन� र�ना थापाको बकप� ।

�ितवादी ई�र बोगटीले मतृक आमालाई 
आफूले नै मारकेो भनी भनेको ह�दँा िनजले नै कत��य 
गरी मारकेा ह�न् । अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
कागजको �यहोरा मेर ैहो भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा 
कागज गन� िललबहादुर बोगटीको बकप� ।

�ितवादी ई�र बोगटीले िमित २०६७।९।१५ 
मा आमासगँ झगडा गरी कुटिपटसमेत गरकेाले ल�ता 
बोगटीको म�ृय ुभएको हो । अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो कागज �यहोरा मेर ै हो भ�नेसमेत �यहोराको 
मौकामा कागज गन� गगन बोगटीको बकप� । 

�ितवादी ई�र बोगटीले मतृक ल�ता 
बोगटीलाई हानी मारी �खमा झ�ुडाएको हो । मौकाको 
कागज �यहोरा मैले भनेबमोिजम ठीक हो भ�नेसमेत 
�यहोराको मौकामा कागज गन� िसहंबहादुर बोगटीको 
बकप� । 

मतृक र �ितवादीबीच पटक पटक झै-झगडा 
भइरहने गरेको, घटना घटेको िदनमा पिन तेलको 
िवषयमा झगडा भएको ह�दँा मतृकलाई �ितवादीले मारी 
सकेपिछ �लाि�कको डोरीले घाटँीमा बाधँी झ�ुडाएको 
हो । मौकाको कागज �यहोरा ठीक हो भ�नेसमेत 
�यहोराको मौकामा कागज गन� िव�णुबहादुर 

बोगटीको बकप� ।
जाहेरी दरखा�त �यहोरा सनुाउदँा सनुी 

पाए ँ। जाहेरी मेरो राजीखसुीले िदएको ह� ँ। �ितवादी ई�र 
बोगटीले कत��य गरी मारी फसा�को �खमा झ�ुडाएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको जाहरेवाला श�शेरबहादुर 
बोगटीको बकप� ।

�ितवादी र मतृकबीच िबहान खाने तेलको 
िवषयमा झगडा भएको, �ितवादीको उमेरसमेत १७ 
वष� देिखएको आधारमा मतृकलाई मानु�  पन�स�मको 
पूव� �रसइवी नभई मतृकले नै �ितवादीसगँ झगडा गन� 
आई पिहले मतृकले �ितवादीलाई हानेपिछ �ितवादीले 
मतृकलाई त�काल उठेको �रस था�न नसक� हात 
म�ुकाले मतृकको कोखा र क�चटमा हाने िपटेको 
कारण म�ृय ुभएपिछ अपराधबाट ब�न सिक�छ िक भ�ने 
उ�े�यले �खमा झ�ुडाएको अव�थास�म देिखएको भई 
मतृकको कसरु मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ नं. िवपरीत १४ नं. अनसुारको कसरु देिखएको 
तथा �ितवादीले अपराधको बारमेा मौका र अदालतमा 
समेत यथाथ� बताई सहयोग गरकेो ह�दँा �ितवादी ई�र 
बोगटीलाई ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. अनसुार कैद वष� दश ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको दैलेख िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।१२।१६ को फैसला ।

वारदात ह�दँाका िदन िबहानैदेिख मतृकले 
आमासगँ झगडा गरकेो, वारदात अिघ त�कालसमेत 
मतृक आमासगँ झगडा गरी मतृकलाई कुटिपट गरी 
डोरीले झ�ुड्याई मारकेोसमेत देिखएबाट ��ततु 
वारदातमा �ितवादीको आमालाई मान� मनसाय 
�प��पमा दिेखएको र वारदातको �कृित र म�ृयकुो 
कारण स�ब�धमा भएको (Autopsy Report) बाट 
समेत ��ततु वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. अ�तग�तको नभई ऐ. महलको १३(३) 
नं. अ�तग�तको हो भ�ने पिु� भइरहेकोमा दैलेख िज�ला 
अदालतबाट �ितवादी ई�र बोगटीलाई कम सजाय 
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ह�ने गरी भएको उ� फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन 
अदालत, सुख�तमा परकेो पुनरावेदन प� ।

यसमा मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट 
घाटँीमा Ligature mark दिेखएको र िज�ला �वा��य 
काया�लय, दैलेखको प.सं. २०६७।०६८ च.नं. ५६३ 
िमित २०६७।१०।१० को प�बाट मतृकको म�ृयकुो 
कारण Hanging भनी उ�लेख भई आएबाट स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला फरक पन� स�ने दिेखदँा 
छलफलका िनिम� अ.ब.ं२०२ नं. बमोिजम ��यथ� 
�ितवादीलाई िझकाई उपि�थत भए वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पुनरावेदन अदालत, 
सुख�तको िमित २०६८।५।२५ को आदेश । 

वारदातको �कृित, कानूनी �ावधान, म�ृयकुो 
कारण Hanging भ�नेसमेतका सबदु �माणसमेतको 
आधारमा �ितवादी ई�र बोगटीले नै मतृक ल�ता 
बोगटीलाई कुटिपट गरी ल�ता बोगटी बेहोस भई 
ढलेपिछ िनजको म�ृय ुभए नभएको यिकन नै नभएको 
अव�थामा घाटँीमा डोरीले बाधँी �खमा झ�ुड्याई ह�या 
गरकेो दिेखदँा त�काल उठेको �रस था�न नसक� हात 
म�ुकाले मतृकको कोखामा र क�चटमा हाने िपटेको 
कारण म�ृय ु भएको भ�नेसमेत आधारमा �ितवादी 
ई�र बोगटीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. को कसरु गरकेो ठहर गरी ऐ. नं. अनसुार कैद 
वष� दश ह�ने ठहर गरी भएको स�ु दैलेख िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
�ितवादी ई�र बोगटीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पुनरावेदन 
अदालत, सुख�तको िमित २०६८।९।१२ को 
फैसला । 

म असहाय प�लाई कानून �यवसायी 

उपल�ध नगराई �व�छ सनुवुाइको मौका नै निदई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को 
कसरु अपराध ह�न आव�यक मनसाय त�व �थािपत 
नै नभएको अव�थामा िवशेष�को आधारहीन रायलाई 
�हण गरी स�ु िज�ला अदालतबाट त�काल उठेको 
�रसका कारण कसरु ह�न गएको भनी गरकेो फैसला 
बदर गरी मनसायपूव�क ह�या गरकेो भनी भएको 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान�ारा �द� फौजदारी �यायको 
िस�ा�त, �माण ऐन, २०३१ को दफा १८, २३(७) 
र ५२ एवं स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत निजर 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल भई �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला बदर गरी भिवत�यबाट ह�न गएको घटनालाई 
सोहोबमोिजमको कसरु कायम गरी इ�साफ पाऊँ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ई�र बोगटीको यस 
अदालतमा परकेो पुनरावेदन प� । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकका तफ� बाट िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा �ी 
िकरणकुमारी ग�ुाले वारदातका िदन िबहान मतृक र 
�ितवादीबीच झगडा भएकोमा बेलकुासमेत मतृकले 
�ितवादीलाई जहासँकैु जा भनी पैयँकुा छे�काले 
कुटेका कारण त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
�ितवादीले मतृकलाई हातको प�जाले कोखामा 
र म�ुकाले क�चटमा हा�दा मतृक भइुमँा ढलेपिछ 
िनजको म�ृय ु भएको भनी �ितवादीले डोरी �याई 
झ�ुड्याएको अव�था छ । मतृकलाई मान� मनसाय र 
योजनासमेत नरही त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
भएको वारदातमा �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. अनसुार सजाय ह�नपुन�मा १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ज�तो हदसै�मको सजाय 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला 
स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत ह�दँा बदर गरी दैलेख िज�ला अदालतको 
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फैसला सदर ह�नपुन� भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 
उ� बहस सनुी िमिसल संल�न 

कागजातह�को अ�ययन गदा�  पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको फैसला िमलेको छ छैन र �ितवादी ई�र 
बोगटीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ई�र बोगटीले 
िनजक� आमा ल�ता बोगटीलाई हात र म�ुकाले कोखा 
र क�चटमा हानी लडेपिछ �लाि�कको डोरीले घाटँीमा 
पासो लगाई फसा�को �खमा झ�ुडाई कत��य गरी ह�या 
गरकेा ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. महलको 
१३(३) नं. अनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग 
रहेकामा �ितवादी ई�र बोगटीलाई िनजक� आमा 
ल�ता बोगटीले पैयँकुो छे�काले कुटेपिछ त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� हात र म�ुकाले कोखा र 
क�चटमा िहका�उदँा िनजको म�ृय ुभएपिछ झ�ुड्याएको 
देिखई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. को कसरु अपराध गरकेो दिेखदँा �ितवादी ई�र 
बोगटीलाई ऐ. महलको १४ नं. बमोिजम दश वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर गरी भएको स�ु फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, सखु�तमा 
पनुरावेदन परेको रहेछ । पनुरावेदन अदालत, सखु�तले 
�ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी भएको 
फैसलामा �ितवादी ई�र बोगटीको ��ततु पनुरावेदन 
परकेो देिखयो । 

३. म असहाय प�लाई कानून �यवसायी 
उपल�ध नगराई �व�छ सनुवुाइको मौका नै निदई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को कसरु 
अपराध ह�न आव�यक मनसाय त�व �थािपत नै 
नभएकोमा िवशेष�को आधारहीन रायलाई �हण 
गरी मनसायपूव�क ह�या गरकेो भनी अिभयोग माग 

दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद गन� ठहर गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला सिंवधान, 
कानून र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�दँा 
बदर गरी स�ु फैसलाअनसुार ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइयो । 

४. असहाय प�लाई कानून �यवसायी 
उपल�ध गराई �व�छ सनुवुाइको मौका निदएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा� फौजदारी 
म�ुामा सनुवुाइको मौका निदई एकतफ��पमा िनण�यमा 
प�ुने काय�लाई कानूनस�मत भएको काय� मा�न 
िम�दैन । ��येक �यि�ले आफू िव�� लागेको 
अिभयोगमा सफाई िदने अवसर पाउने हक �यि�को 
नैसिग�क अिधकारको िवषय हो । अिभयोग लागेको 
�यि�लाई सनुवुाइको मौका निदई गरकेो कुनै िनण�यले 
कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन । आ�नो िव��मा 
लगाइएको अिभयोगको िव��मा �ितर�ा गन�का लािग 
प�ले रोजेको कानून �यवसायी रा�न पाउने र �य�तो 
कानून �यवसायी रा�न नस�ने अस�म र असमथ� 
प�लाई िनः श�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउन ु
रा�यको कत��य हो । 

५. असमथ� प�लाई िनःश�ुक कानूनी सेवा 
उपल�ध गराउने स�ब�धमा नेपालको संिवधानमा 
नै �यव�था भएको भएको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा २०(९) मा “असमथ� प�लाई कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजम िनःशु�क कानूनी सेवा पाउने हक ह�नेछ” 
भ�ने �यव�था रहेको छ । संिवधानको उ� �यव�थालाई 
काया��वयन गन�का लािग सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९, पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ र 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ समेतमा ��येक 
अदालतमा वैतिनक कानून �यवसायीको �यव�था 
गरी असहाय प�लाई िनःश�ुक कानूनी सेवाको 
सिुवधासमेत िददँ ै आएको छ । सनुवुाइको मौका 
िदइसकेपिछ आरोिपत �यि�ले िदएको जवाफ र अ�य 
स�ब� त�य वा �माणको मू�याङ्कन गरी कानून�ारा 
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िनिद�� सीमािभ� रही सजाय तो�न ुअि�तयारवालाको 
दािय�व र कत��य हो  । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीको तफ� बाट बहस पैरवी गन�का लािग 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तले कानून �यवसायीको 
�यव�था गन� काय� नगरी सनुवुाइको मौकाबाट वि�चत 
गरी िनण�यमा पगेुको काय�लाई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त एव ं संवैधािनक �यव�थासमेतको अनकूुल 
काय� मा�न िम�दैन । य�िप पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परपेिछ 
िवप�ी िझकाउने आदेश भई पनुरावेदक �ितवादीलाई 
पेसीको सूचना िदई सनुवुाइको मौका िदएको 
देिख�छ । पेसीको सूचना �ा� गरी िझकाइसकेपिछ 
िनज �ितवादीले कानूनी सहायताका लािग पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तमा कानून �यवसायी रा�न नसकेको 
भनी िनःश�ुक कानूनी सहायताका लािग िनवेदन िदन 
स�नेमा �य�तो िनवेदन िदएको नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तले सनुवुाइको मौका नै निदएको भ�ने 
अथ� गन� िमलेन ।  

६. मान�स�मको मनसाय रहेको िथएन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा� पनुरावेदक 
�ितवादीका िपता १२/१३ वष�दिेख घरमा नभएका, 
पनुरावेदक �ितवादीलाई मतृक आफँैले पालन पोषण 
गद� आएक� र पनुरावेदक �ितवादीको मतृकसगँ पटक 
पटक झगडा ह�ने गरकेो भ�ने जाहेरवाला तथा मौकामा 
बिुझएका मािनसह�को मौकाको भनाई तथा अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट दिेख�छ । वारदातको िदन 
िबहानसमेत �ितवादीसगँ मतृक ल�ता बोगटीको 
झगडा परकेो भ�ने बिुझएका �ितवादीका हजरुबबुा 
िव�णबुहादरु बोगटीले मौकामा एवं अदालतमा बकप� 
गदा� खलुाएको पाइ�छ । घटना�थल तथा लास जाचँ 
मचु�ुकामा डोरीले घाटँीमा पासो लगाई झिु�डएको, 
पासोको गाठँो पछािड गध�नमा रहेको, डोरीको पासो 
बनाई घाटँीमा िछराई पनुः गाठँो पारी बाधेँको, टाउको 
अगािड झिु�डएको, कपालका र�ह� खोि�सएको, 

नाकबाट रगत िन�केको, बाया ँआखँामािथ िनधारको 
दािहने साइडमा सानो घाउ रहेको, नाकको डाडँीमा 
र बाया ँ गालामा २ ठाउमँा छाला खोि�एको भ�ने 
खलुाएको पाइ�छ भने म�ृयकुो कारण Hanging भनी 
िज�ला �वा��य काया�लय दैलेखका Dr. Pratik 
Poudel ले खलुाई पठाएको समेतका �माणह�बाट 
मतृकलाई मान�स�मको मनसाय िथएन िक भनी शंका 
गन� सिकने अव�था देिखदँैन । आ�नै आमालाई 
कुटिपट गदा� लडी बेहोस भएपिछ घरमा गई डोरी 
खोजी �याई झ�ुड्याउने काय�लाई मनसायरिहत 
काय� भ�न िमलेन । मान�स�मको मनसाय नभएको भए 
आफूले �हार गरकेो म�ुकाको कारण बेहोस भई भइुमँा 
लडेपिछ होसमा �याउने �यास गन� स�ने िथए । �यसो 
नगरी उ�टै डोरीको पासो लगाई झ�ुड्याई मारकेो 
अव�थामा मनसाय नभई त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� आवेश�े�रत ह�या ह�न गएको भ�न सिकएन । 

७. आवेश �े�रत ह�या ह�नका लािग मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. मा “�यान 
माना�को मनसाय रहेनछ, �यान िलनुपन�स�मको इवी 
पिन रहेनछ, लुक� चोरीकन हानेको पिन रहेनछ उसै 
मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� जोिखमी 
हितयारले हानेको वा िवष खुवाएमा बाहेक साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, लात, मु�का इ�यािद हा�दा सोही चोट 
पीरले ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा दश वष� कैद गनु� 
पछ�” भ�ने �यव�था रहेको छ । 

८. ��तुत म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीले 
लकु� चोरी हानेको वा कुनै जोिखमी हितयारले 
हानेको वा िवष खवुाई ह�या गरकेो नभई लात र 
म�ुकाले हा�दा मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने अथ� गरी 
स�ु दोलखा िज�ला अदालतले िनज �ितवादीलाई 
आवेश�े�रत ह�या अपराधमा दश वष� कैद ठहर गरकेो 
देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीले आमालाई हात 
म�ुकाले िहका�एपिछ मतृक भइुमँा ढली बेहोस भएको 
अव�थामा मान� मनसाय नभएको भए घरमा गएर 
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डोरी खोजी �याई िघसाद� �खमा लगेर झ�ुड्याई 
मान� काय� गन� िथएनन् । तसथ� उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार मान� मनसाय िबना त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� म�ुकाले िहका�उदँा मतृक ल�ता 
बोगटीको म�ृय ु भएको नभई झ�ुड्याएर कत��य गरी 
ह�या गरकेो भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट ख�ुन 
आएको अव�थामा मान� मनसाय रहेनछ वा िथएन भनी 
�या�या गन� �यायको मम�िवपरीत ह�न जा�छ । 

९. ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीले 
मतृकलाई मारकेोमा सािबत रही अिधकार�ा� 
अिधकारी एवं अदालतसम� बयान गरकेो देिख�छ । 
िनजको बयानबाट पिन पिहले हात र म�ुकाले कोखामा 
हा�दा मतृक भइुमँा ढलेपिछ बोलाउदँा नबोलेक� ह�दँा 
घरमा गई डोरी �याई �खमा लगी झ�ुड्याएको भनी 
खलुाएको देिख�छ । मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�, जाहेरी दरखा�त एव ं
जाहेरवालाको बकप�, घटना�थल तथा लास जाचँ 
मचु�ुकामा मतृकका िविभ�न ठाउमँा घाउ रहेको भ�ने 
खलेुको समेतबाट मतृकलाई पनुरावेदक �ितवादीले 
कुटिपट गरी बेहोस भएको अव�थामा झ�ुड्याई ह�या 
गरकेो भ�ने पिु� भएको दिेखदँा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा गरी रहन परने । 

१० .तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था एवं सबतु �माणह�बाट पनुरावेदक 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. बमोिजम दश वष� कैद सजाय ह�ने ठहर ्याई 
भएको स�ु दैलेख िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई ऐ. महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित २०६८।९।१२ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक �ितवादीको उमेर, योभ�दा पिहलेको 
िनजको आचरण, पनुरावेदक �ितवादीलाई मतृकले 
कुटेको कारण उ�प�न भएको प�रि�थितका कारण 

वारदात घट्न गएको अव�था, मतृकलाई मान� 
पूव�योजना बनाएको नदेिखएको र िनजको आिथ�क तथा 
सामािजक अव�थासमेतलाई िवचार गदा� िनजलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� पन� देिखदँा मलुकु� 
ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पनुरावेदक �ितवादी 
ई�र बोगटीलाई बा� (१२) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी ई�र 
बोगटीलाई बा� (१२) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर भएकाले 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसलाको तपिसल 
ख�डमा रािखएको सव��वसिहत ज�मकैदको लगत 
क�ा गरी िनज �ितवादी िमित २०६७।९।२१ देिख 
�हरी िहरासतमा रहेको िमिसलबाट देिखएकाले सो 
िमितबाट २०७९।९।२० मा बा� (१२) वष� कैद सजाय 
भ�ुान ह�ने दिेखदँा सो िमितस�म कैदमा राखी अ�य 
कारणले थनुामा रा�न ुनपन� भए िमित २०७९।९।२१ 
मा ��ततु म�ुाबाट थुनाम�ु गरी िदन ुभनी स�ु दैलेख 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू -------------------१
फैसलाको जानकारी थनुामा रहेका �ितवादीलाई 
िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू -------------------------२

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. गोपाल पराजलुी

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय का.म.ु�धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमितः २०७३।३।१३

०७०-CR-१७३४

म�ुाः अ�य� पदमा िनयिु� ह�ने उ�े�यले झ�ुा शैि�क 
�माणप� पेस गरी ��ाचार गरकेो

पनुरावेदक �ितवादी : �प�देही िज�ला, खदुावागर 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ३ ब�ने उ�च 
मा�यिमक िव�ालय खदुावागर, �प�दहेीका 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका त�कालीन 
अ�य� नागे��बहादरु ितवारी

िव��
��यथ� वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगको तफ� बाट स�ुीब�साद यादवको 
उजरुी िनवेदनले नेपाल सरकार

 § पुनरावेदक �ितवादीले झु�ा �माणप� 
बनाए नबनाएको स�ब�धमा कतैबाट �� 
नउठेको ह�दँा �माणप� बनाएको िमितमा 
लागू रहकेो कानून अथा�त ् ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ आकिष�त ह�ने नभई 
िनज �ितवादीले फाइदा �ा� गन�का लािग 
उ� �माणप� पेस गरकेो समयमा त�काल 
बहाल रहकेो कानूनी �यव�था नै आकिष�त 
ह�ने ह�दँा �ितवादीका हकमा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ नै आकिष�त ह�ने । 

(�करण नं. ७)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा  
िदनेश ि�पाठी

��यथ� वादीको तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :

 § ने.का.प. २०६५, िन.नं.७९७४, अकं ६
स�ब� कानून :

 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ 
को उपदफा (१)

सु� फैसला गन�: 
 अ�य� मा.�या. �ी केदार�साद चािलसे
 सद�य मा.�या. �ी मोहनरमण भ�राई
 सद�य मा.�या. �ी भूपे���साद राई

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

अदालत, काठमाड�को िमित २०७०।९।२१ को 
फैसलाउपर िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ 
अ�तग�त यस अदालतमा दायर भएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छ:-

उ�च मा�यिमक िव�ालय, खदुावागर, 
�प�देहीको िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
त�कालीन अ�य� नागे��बहादरु ितवारीले न�कली 
शैि�क �माणप� पेस गरी िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� भएकाले उ� शैि�क �माणप� 
छानिबन गरी आव�यक कारवाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
सु�ीब�साद यादवको अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगसम� पेस भएको उजुरी प� ।

िज�ला िश�ा काया�लय, �प�देहीको 
च.नं.९२४ िमित २०६८।९।२० को प�साथ यस 
आयोगमा �ा� उ�च मा�यिमक िव�ालय, खदुावागर, 
�प�देहीको िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� 
नागे��बहादरु ितवारीको मा�यिमक िश�ा प�रषद ् 
�े�ीय काया�लय वाराणसी, उ�र �दशे, भारतबाट सन् 

�नण�य नं. ९७७५
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२००१ मा अन�ुमाङ्क २०१६३१४ बाट हाइ�कुल 
परी�ा उ�ीण� गरी �ा� गरेको भिनएको �माणप� 
ठीक हो होइन भनी �माणीकरणको लािग उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी, भ�परुमाफ� त 
स�बि�धत बोड� / प�रषद ् मा पठाउदँा उ� प�रषद ्को 
प�ाङ्क मा.िश.प. / �े.का.वा / हाई�कुल / इ�टर / 
अिभलेख / स�यापन ५२१५ िदनाङ्क ३१।१२।१२ 
को प�साथ �ा� �माणीकरण िववरणको िस.नं. २५ 
मा परी�ाथ�को नाम नागे��बहादरु ितवारी लेिखएको 
ठाउमँा गोलो लगाई MUSTKIM AHMAD लेखी, 
िपताको नाम काशीराम ितवारी लेिखएको ठाउमँा 
गोलो लगाई JAMIL AHMAD लेखी ज�म िमित 
१४-८-७३ गोलो लगाई परी�ा हाइ�कुल वष� २००१ 
अन�ुमाङ्क २०१६३१४, कलेजको नाम MG Inter 
College Gorakhpur उ�लेख गरी कैिफयत महलमा 
१६८/६०० Fail भनी लेखी आएको �माणीकरण प� 
एवं िववरण उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी, 
भ�परुको प.स.२०६९/०७० च.नं. आ १५७ 
िमित २०६९।१०।१९ को अि�तयार दु�पयोग 
अनसु�धान आयोगमा �ा� प� ।

सन् २००१ मा महा�मा गा�धी इ�टर कलेज 
गोरखपरुबाट �ाइभेट परी�ाथ�को �पमा परी�ा िदई 
हाइ�कुल परी�ा पास गरकेो ह� ँ। महा�मा गा�धी इ�टर 
कलेज गोरखपरु परी�ा के��मा माच� मिहनामा परी�ा 
िदएको र परी�ाफल जनु मिहनामा भएको िथयो, मैले 
परी�ाको लािग भारतीय अ�दाजी �.२०००।- खच� 
गरकेो र पैसा ितरकेो िथए,ँ हाल रिसद र परी�ा �वेशप� 
हरायो, मेरो उ� �माणप� िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� पदको िनवा�चनका लािग पेस गरकेो 
ह�,ँ मैले पेस गरकेा शैि�क यो�यताका �माणप� सबै 
स�कली ह�न् । �माणीकरण भई आएको िववरणमा 
कसरी परी�ाथ�को नाम, बाबकुो नाम र नितजा फरक 
पर ्यो थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
नागे��बहादुर ितवारीको अि�तयार दु�पयोग 

अनुस�धान आयोगसम� भएको बयान ।
�ितवादी नागे��बहादरु ितवारीले हाइ�कुल 

तहको शैि�क �माणप� झ�ुा बनाई पेस गरी िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य� पदको िनवा�चनका 
लािग उ� गलत �माणप�को �योग गरी उ� पदमा 
िनवा�िचत भई कामकाजसमेत गरकेो देिखएकाले 
िनजको सो काय� ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६ को उपदफा (१) अनसुारको कसरु गरकेो 
ह�दँा �ितवादी नागे��बहादरु ितवारीलाई सोही ऐनको 
दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको आरोप प� ।

मैले क�ा १० स�म ब�ु आदश� मा.िव. लिु�बनी 
�प�देहीमा पढी टे�ट पास गरकेो ह� ँ। हाइ�कुल परी�ा 
भारतको महा�मा गा�धी इ�टर कलेज गोरखपरुमा 
�ाइभेट परी�ाथ�को �पमा परी�ा िदई सन् २००१ 
मा उ�ीण� गरकेो ह� ँ । मैले उ� �माणप� खदुावागर 
उ�च मा.िव.को �यव�थापन सिमितको अ�य� िनयिु� 
भएका बखत २०६८ सालमा पेस गरकेो हो । मैले �ा� 
गरकेो �माणप� न�कली होइन स�कली नै हो । िकन 
�य�तो �यहोराको �माणीकरण भई आयो मलाई थाहा 
भएन । पनुः उ� �माणप� अदालतबाट �माणीकरण 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी नागे��बहादुर 
ितवारीको िवशेष अदालतसम�को बयान ।

�ितवादीले कसरु गरकेो होइन भ�न सिकने 
अव�था त�काल नदेिखएकाले पिछ �माण ब�ुदै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई िवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ को दफा ७ को (घ) र (च) बमोिजम �ितवादीले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा राखेको 
नगद धरौट �.२३,२५०।- लाई ��ततु म�ुा पपु�� गन� 
गरी अ.ब.ं१२४(ग) नं. बमोिजम यो आदशे पचा� गरी 
िदएको छ भ�नेसमेत �यहोराको िवशेष अदालतको 
आदेश । 

�ितवादी नागे��बहादरु ितवारीले झ�ुा शैि�क 
यो�यताको �माणप� पेस गरी ��ाचार िनवारण ऐन, 
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२०५९ को दफा १६(१) को कसरु गरकेो ठहरकेाले 
िनजलाई ऐ. दफा १६(१) बमोिजम ६ (छ) मिहना कैद 
र �. १०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको िवशेष अदालतको िमित 
२०७०।९।२१ को फैसला । 

मैले पेस गरकेो शैि�क यो�यताको �माणप� 
म आफँै भारतको उ�र �देश वाराणसी महा�मा गा�धी 
इ�टर कलेज गोरखपरुमा गई �ाइभेट परी�ा िदई ि�तीय 
�ेणीमा उ�ीण� गरी �ा� गरकेो ह�दँा उ� �माणप� झ�ुा 
होइन भनी अनसु�धान अिधकारी एवं िवशेष अदालतमा 
बयान गरकेो र सो �माणप�मा लागेको आिधका�रक 
काया�लय र आिधका�रक अिधकारीको सिहछाप 
झ�ुा हो भनी कहीकँतैबाट �माणीकरण भई नआएको 
अव�थामा सो �माणप�लाई झ�ुा ठहर गन� िम�दैन । 
मेरो �माणप� स�कली वा न�कली के हो भनी ग�रएको 
�माणीकरण िववरणमा मैले परी�ा िदएको िस�बोल 
नं. मा िववाद नरहेको, ज�म िमित र �ा� योगफल र 
�ेणीमा फेरबदल नभएकोमा क��यटुरमाफ� त रािखएको 
अिभलेखलाई कसैले आफूखसुी कलमले मेरो र 
मेरा िपताको नाममा गोलो लगाई कैिफयतमा फेल 
लेखी िदएको र सो केरमेट थपघट भएको �थानमा 
आिधका�रक �यि�को सिहछापसमेत नरहेको ह�दँा 
�य�तो �माणको आधारमा मेरो उ� �माणप�लाई 
झ�ुा ठहर गन� िम�दैन । मैले िलएको शैि�क यो�यताको 
�माणप� िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
पदका लािग िलएको होइन । सो �माणप�बाट िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य� पदमा रही मैले कुनै 
लाभ िलएको पिन छैन । म एउटा समाजसेवीले 
िव�ालयको उ�नितका लािग गरकेो योगदानको कदर 
नगरी ��ाचारको अिभयोगमा कसरुदार ठहर गरी 
भएको िवशेष अदालतको फैसला उ�टी गरी ��ततु 
म�ुाबाट सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
नागे��बहादुर ितवारीको यस अदालतमा परकेो 
पुनरावेदन प� । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीको 
तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा �ी िदनेश ि�पाठीले 
�ितवादीले �ा� गरेको �माणप� २००१ मा �ा� 
गरकेो ह�दँा ��ततु म�ुा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
अनसुार च�नपुन�मा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
अ�तग�त दायर ह�न ु कानूनी �िुट (legal error) ह�न 
गई अिभयोजन नै कानूनस�मत छैन । �ितवादीले 
इ�टरिमिडयट Board बाट चा�रि�क �मपाण 
प�समेत �ा� गरकेो �माण पेस गरकेो ह�दँा �यस तफ�  
िववेचना नगरी क��यटुरमा रािखएको अिभलेखमा 
उ�लेख भएको �ितवादीको नाम र िनजका िपताको 
नामलाई अमकु �यि�ले कलमले स�याएको आधारमा 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� निम�ने ह�दँा िवशेष 
अदालतको �िुटपूण� फैसला उ�टी गरी सफाई िदनपुन� 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

उ� बहससमेत सनुी िमिसल सलं�न 
कागजातह� अ�ययन गरी िवशेष अदालतको फैसला 
िमलेको छ, छैन र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने 
हो, होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�  �ितवादी 
नागे��बहादरु ितवारीको मा�यिमक िश�ा प�रषद ् 
�े�ीय काया�लय वाराणसी, उ�र �दशे, भारतबाट सन् 
२००१ मा अन�ुमाङ्क २०१६३१४ बाट हाइ�कुल 
परी�ा उ�ीण� गरी �ा� गरकेो भिनएको �माणप� 
झ�ुा बनाई पेस गरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� पदको िनवा�चनका लािग �योग गरी उ� पदमा 
िनवा�िचत भई कामकाजसमेत गरकेो देिखएकाले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को 
उपदफा (१) अनसुारको कसरुमा ऐ. दफा १६(१) 
बमोिजम  सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी 
भएकोमा �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
ऐ. ऐनको १६(१) अनसुार ६ (छ) मिहना कैद र �. 
१०,००० । (दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
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िवशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर �ितवादीको 
��ततु पनुरावेदन परकेो देिखयो । 

३. म आफँैले भारतको उ�र �देश वाराणसी 
महा�मा गा�धी इ�टर कलेज गोरखपरुमा उपि�थत 
भई �ाइभेट परी�ा िदई ि�तीय �ेणीमा उ�ीण� गरी 
उ� �माणप� �ा� गरेको ह� ँ। सो �माणप�मा लागेको 
आिधका�रक काया�लय र आिधका�रक अिधकारीको 
सिहछाप झ�ुा हो भनी कहीकँतैबाट �माणीकरण भई 
आएको छैन । मेरो अ�य िववरण क��यटुरमा यथावत 
रहेकोमा कुनै अमकु �यि�ले मेरो र मेरो िपताको 
नाममा गोलो लगाई कैिफयतमा फेल लेखी िदएकै 
आधारमा उ� �माणप�लाई झ�ुा भ�न िम�दनै भने 
उ� �माणप� पेस गरी मैले कुनै लाभ निलएको ह�दँा 
मलाई कसरुदार ठहर गरी भएको िवशेष अदालतको 
फैसला उ�टी गरी सफाई पाउ ँभ�ने �ितवादीको म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । 

४. मैले �ा� गरकेो �माणप�मा लागेको 
आिधका�रक छाप र द�तखत झ�ुा हो भनी कहीकँतैबाट 
�माणीकरण भई नआएकाले उ� �माणप� झ�ुा हो 
भ�न िम�दैन भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा  िवचार गदा� िनज �ितवादीले �ा� 
गरकेो शैि�क यो�यताको �माणप�को स�ब�धमा �� 
उठी छानिबन काय�को �ार�भ भएको भ�नेमा िववाद 
देिखएन । �ितवादीले पेस गरकेा �माणप� ठीक ह�न् 
होइनन् भनी �माणीकरणका लािग उ�च मा�यािमक 
िश�ा प�रषद ्, सानोिठमीमाफ� त स�बि�धत बोड� / 
प�रषद ् मा पठाइएकोमा उ� प�रषद ्को प�साथ �ा� 
�माणीकरण िववरणको िस.नं. २५ मा परी�ाथ�को 
नाम नागे��बहादरु ितवारी लेिखएको ठाउमँा गोलो 
लगाई Mustkim Ahmad लेखी, िपताको नाम 
कािशराम ितवारी लेिखएको ठाउमँा गोलो लगाई Jamil 
Ahmad लेखी, ज�म िमित १४-८-७३ लेिखएको 
ठाउमँा गोलो लगाई परी�ा हाई�कुल वष� २००१ 
अन�ुमाङ्क २०१६३१४ कलेजको नाम MG 

Inter College Gorakhpur उ�लेख गरी कैिफयत 
महलमा १६८/६०० Fail लेखी आएको देिखदँा 
िनज �ितवादीउपर ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १६(१) बमोिजम सजाय माग भई ��ततु 
म�ुा दायर भएको देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीले 
म आफँै महा�मा गा�धी इ�टर कलेज गोरखपरुमा गई 
�ाइभेट परी�ा िदई हाइ�कुल परी�ा पास गरकेो भ�ने 
िजिकर िलए पिन िनजले पेस गरकेो शैि�क यो�यताको 
�माणप� �माणीकरण भई आउदँा परी�ाथ�को नाम 
भएको महलमा अक�  �यि�को नाम उ�लेख भएको 
भ�ने खलुी आएको ह�दँा �यि�को नाम नै फरक परकेो 
�माणप�मा भएको काया�लयको छाप र कम�चारीको 
द�तखतको आिधका�रकताको परी�ण गरी रहन पन� 
देिखएन । 

५. पनुरावेदक �ितवादी नागे��बहादरु 
ितवारीले उ� �माणप� मैले कुनै ओहदा पाउन वा 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�मा िनयिु� 
ह�न वा कुनै सिुवधा िलनका लािग बनाएको होइन भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा� 
यस िवषयमा भएको पूव� निजर िस�ा�तलाई समेत 
अ�ययन गरी िनण�यमा प�ुन उपय�ु ह�ने ह�दँा य�तै 
िवषय समावेश भएको तारा राजभ�डारी (काक�) 
िव�� नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०६५, िनण�य 
नं. ७९७४ अङ्क ६) मा �ितपािदत िस�ा�तलाई यहा ँ
उ�लेख गन� सा�दिभ�क ह�ने देिख�छ । उ� म�ुामा “पेस 
भएको सिट� िफकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल ह�न 
वा कुनै लाभ सुिवधा �ा� गन� उ�े�यले पेस नगरकेो 
भ�ने भएकोमा पेस गन� आव�यकै नभएको सिट� िफकेट 
न�कली बनाई पेस गन� काय� पछािड ओहदास�ब�धी 
स�भािवत लाभ �ा� गन� आपरािधक अिभ�ाय वा 
उ�े�य (Mens Rea) रहेको �प� दिेखन आउँदा 
न�कली �माणप� पेस गन� काय�मा आपरािधक काय� 
(Actus Reus) र आपरािधक मन वा उ�े�य (Mens 
Rea) समेतका दुवै त�व समावेश भएको देिख�छ” भ�ने 
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यस अदालतको पूण� इजलासबाट िस�ा�त �ितपादन 
भएको छ । 

६. उि�लिखत िस�ा�तअनसुार ��ततु 
म�ुाका �ितवादी नागे��बहादरु ितवारीले �ा� गरकेो 
�माणप� झ�ुा रहेको पिु� भएको अव�थामा िनजले 
सो �माणप� िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
ह�नका लािग नबनाएको र िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� भएपिछ पिन कुनै फाइदा निलएको 
भनी िजिकर िलएकै आधारमा िनज �ितवादीको 
उ� काय�लाई कसरुज�य काय� होइन भ�न 
िम�दैन । पनुरावेदक �ितवादीले उ� �माणप� पेस 
गरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�मा 
िनवा�िचत भई काय�भारसमेत स�हालेको भ�ने दिेखएको 
अव�थामा िनज �ितवादीले कानूनिवपरीत काय� गरी 
��ाचार गरकेो दिेखदँा िनजको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । 

७. पनुरावेदक �ितवादीका कानून 
�यवसायीले ��ततु म�ुा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
अनसुार च�न ु पन�मा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
अ�तग�त दायर ह�न ु कानूनी �िुट (legal error) भई 
अिभयोजन नै कानूनस�मत छैन भनी बहसको �ममा 
�� उठाएतफ�  हेदा� �ितवादीले सन् २००१ मा 
�माणप� �ा� गरकेो भ�ने आधारमा २०१७ सालको 
ऐन आकािष�त ह�ने भ�ने िव�ान्  कानून �यवसायीको 
बहस िजिकर रहेको पाइयो । न�कली �माणप� 
बनाएर पनुरावेदक �ितवादीले आफँैसाथ राखेको 
समयमा िनजले झ�ुा �माणप� बनाएको भनी �� 
खडा नभई िनजले उ� झ�ुा �माणप� पेस गरपेिछ 
मा� िनजको शैि�क यो�यताको �माणप�को िवषयमा 
�� उठेको अव�था छ । पनुरावेदक �ितवादीले �ा� 
गरकेो न�कली �माणप� २०६८।७।२४ मा स�प�न 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�पदका लािग 
भएको िनवा�चनका लािग पेस गरकेो भ�ने दिेखएको 
र सोभ�दा पिहले पनुरावेदक �ितवादी नागे��बहादरु 

ितवारीले झ�ुा �माणप� बनाए नबनाएको स�ब�धमा 
कतैबाट �� नउठेको ह�दँा �माणप� बनाएको िमितमा 
लागू रहेको कानून अथा�त् ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ आकिष�त ह�ने नभई िनज �ितवादीले फाइदा 
�ा� गन�का लािग उ� �माणप� पेस गरकेो समयमा 
त�काल बहाल रहेको कानूनी �यव�था नै आकिष�त ह�ने 
ह�दँा �ितवादी नागे��बहादरु ितवारीका हकमा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ नै आकिष�त ह�ने देिखयो । 

८. अब ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६(१) मा रहेको कानूनी �यव�थालाई अ�ययन 
गन� उपय�ु ह�ने देिख�छ । उ� दफामा “कुनै �यि�ले 
रा��सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल 
रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ वा सुिवधा पाउने उ�े�यले 
शैि�क यो�यता, नाम, तीनपु�ते, उमेर, जात, थर, 
ठेगाना, नाग�रकता वा यो�यता वा अ�य कुनै कुराको 
झु�ा िववरण िदएमा वा सोस�ब�धी झु�ा �माणप� पेस 
गरमेा िनजलाई कसुरको मा�ाअनुसार छ मिहनादेिख 
एक वष�स�म कैद र दश हजार �पैयाँदिेख बीस हजार 
�पैयाँस�म ज�रवाना ह�नेछ” भ�ने �यव�था छ । 

९. ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीले झ�ुा 
�माणप� पेस गरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� पदमा िनवा�िचत भई काम काजसमेत गद� आएको 
भ�ने देिखदँा उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
नै िनज �ितवादी नागे��बहादरु ितवारीलाई सजाय 
ह�ने देिखयो । तसथ� िवशेष अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । 

१०. अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था, निजर िस�ा�त एवं आधार �माणबाट 
�ितवादी नागे��बहादरु ितवारीले झ�ुा शैि�क 
यो�यताको �माणप� पेस गरी ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा १६(१) को कसरु गरकेो ठहरकेाले 
िनजलाई ऐ. १६(१) बमोिजम ६ (छ) मिहना कैद र �. 
१००००।- (दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
िवशेष अदालतबाट िमित २०७०।९।२१ मा भएको 
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फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय का.म.ु�धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
फैसला िमित : २०७३।१।२०

०७२-RC-०१६०

म�ुाः कत��य �यान

वादी : पे�बा लामाको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव��

�ितवादी : िज�ला इलाम, एकत�पा गा.िव.स. वडा 
नं.१ घर भई हाल िज�ला इलाम, इलाम 
नगरपािलका वडा नं. ६ ब�ने भई हाल कारागार 
काया�लय, इलाममा रहेका िवशेष राई, मनोज 
राई भ�ने यामबहादरु राई

 § कुनै िवशेष प�रि�थितमा ग�रएको काय�बाट 
�यान मरकेोमा बात नला�न ेगरी कानूनमा 
उ�लेख ग�रएका उ�मिु�का आधारह� 
पूव�योजनाबमोिजम आपरािधक मानसाय 
राखी ग�रएको काय�मा समेत लागू ह�ने र 
�य�ता आधारह�को साहारा िलन पाउने 
भ�ने ह�दैँन । सो प�रि�थित �माणबाट पुि� 
ह�नुपन� । 

(�करण नं. ७)

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

स�ु फैसला गन�ः 
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी �काश ढंुगाना
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी माधव�साद पोखरले
 माननीय �यायाधीश �ी �मोदकुमार �े� वै� 

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

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १० बमोिजम साधकको 
रोहमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य 
एवं ठहर यस�कार रहेको छः-

िज�ला इलाम, गोदक गा.िव.स.वडा नं.५ 
ि�थत पूव�मा मेची राजमाग�, पि�ममा मोहन�साद 
िसंजालीको िचयाबारी, उ�रमा मेची राजमाग�, 
दि�णमा कण�बहादरु कटुवालको घर, यित चार 
िक�लािभ� भएको िटनको छानो टाटी र िटनको बेरा 
भएको कृ�णबहादरु कटुवाल भ�ने िकशोर कटुवालको 
ितनकोठे भइु ँ घर, उ� घरको उ�रतफ� को कोठामा 
पि�म ढोका भई रहेको भा�साघरको ढोकािभ� िमित 

&

�नण�य नं. ९७७६
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२०७१।२।२७ गते बेलकु� अ.ं७.३० बजेको समयमा 
हाल िज�ला इलाम, इलाम नगरपािलका वडा नं.६ 
ब�ने िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु राईले 
आ�नो झड्केलो छोरा टासी लामा र सगैँ काम गन� 
जगंबहादरु राईलाई धा�रलो हितयार �हार गरी घाइते 
बनाएको र िनज �ितवादीले उ� धा�रलो हितयार 
आफँैले बोक� लगी घटना�थलबाट भागी फरार भएका, 
घटना�थलमा रगत ज�तो रातो पदाथ�का िछटाह� 
लागी सकेुको अव�थामा रहेको, घटना�थलमा भएको 
काठको िपरा र बासँको भाटाको टु�ामा रगत ज�तो 
रातो पदाथ� लागेकोले सो िपरा र बासँको टु�ासमेत 
�हरीले बरामद गरी लगेको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०७१।२।२८ को घटना�थल मचु�ुका । 

�ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राईसगँ हा�ो आमाले दो�ो िववाह गरी 
आउन ु भएकोमा हामीह�समेत िनज हा�ा झड्केला 
बाबसुगैँ ब�द ै आएका िथयौ । य�तैमा �ितवादी मेरो 
दाज ु टासी लामा र मसमेत भई िनमा शेपा�को बौ� 
िनमा�ण सेवाले िनमा�ण गरी रहेको िज�ला इलाम, 
गोदक गा.िव.स.वडा नं.५ ि�थत मेची राजमाग�को 
नाली मम�त गन� काम गद��य� । सो �ममा हामी ऐ. 
ि�थतमा भएको कृ�णबहादरु कटुवालको घरमा कोठा 
बसी काम गद� आएकोमा िमित २०७१।२।२७ गते 
बेलकु� अं.७.३० बजेको समयमा मेरो दाज ु टासी 
लामालाई �ितवादी यामबहादरु राईले धा�रलो हितयार 
िस�कलले ए�कासी टाउकोमा पछािडप��बाट �हार 
गरी स�त घाइते बनाएकोमा सगैँ काम गरी ब�ने 
जगंबहादरु राई तथा मसमेत छुट्याउन गएकोमा िनज 
जगंबहादरु राईसमेतलाई िनज �ितवादीले टाउकोमा 
ताक� धा�रलो हितयार �हार गरी घाइते बनाएकोमा 
त�काल उपचारको लागी इलाम अ�पतालतफ�  लाने 
�ममा घाइतेम�येका मेरो दाज ुटासी लामाको बाटैमा 
म�ृय ुभएकोले �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राइले मेरो दाज ुटासी लामालाई िस�कलले 

काटी मारकेो ह�दँा �ितवादीलाई कानूनबमोिजम 
कारवाही सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको पे�बा 
लामाको जाहेरी दरखा�त ।

मतृक टासी लामाको िज�ला अ�पताल 
इलामको शव गहृमा रहेको लासको लास जाचँ मचु�ुका 
गदा� मतृक लासको टाउकोमा ल�बाई ७ ई�च चौडाई 
१ ई�चको चोट भएको, टाउकोको छाला र हाडसमेत 
कािटएको, रगत ज�तो रातो पदाथ� लागेको अव�थामा 
रहेको दिेखएको भ�नेसमेत �यहोराको मतृक टासी 
लामाको लास जाचँ मचु�ुका ।

मतृक टासी लामाको म�ृय ु sharp force 
injury head को कारण भएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको इलाम अ�पतालबाट भएको पो�माट�म 
�रप�ट । 

घाइते जगंबहादरु राईको बाया ँ हातमा र 
टाउकोमा धा�रलो हितयारले काटेका चोटह� छन् 
भ�नेसमेत �यहोराको इलाम अ�पतालबाट भएको घाउ 
जाचँ केस फारम ।

मतृक टासी लामा मेरो झड्केलो छोरा ह�न् । म 
टासी लामा र घाइते जंगबहादरु राई वारदात िमितभ�दा 
६-७ िदन अगािडदेिख गोदक-५ ि�थत कृ�णबहादरु 
कटुवाल भ�ने िकशोर कटुवालको घरमा बसी उ� 
�थानमा भएको मेची राजमाग�को नाली मम�त गन� काम 
गद��य� । य�तैमा िमित २०७१।२।२७ गते िदउसँो 
नाली मम�त गन� जादँा मैले मेरो झड्केलो छोरा टासी 
लामालाई हामी दवैु बाब ुछोराले काम गरकेो पैसासगैँ 
राख� भ�दा िनजले मैले भनेको कुरा नमानी मसगँ 
झगडा गरकेो िथयो । सोही कारणले गदा� मलाई �रस 
उठी िनजलाई मान� योजना बनाई िमित २०७१।२।२७ 
गते बेलकु� अं.७.३० बजेको समयमा िज�ला इलाम, 
गोदक गा.िव.स.वडा नं.५ ि�थत कृ�णबहादरु कटुवाल 
भ�ने िकशोर कटुवालको भा�साघरमा टासी लामा 
बिसरहेको अव�थामा मैले िकशोर कटुवालको घर 
बािहर टाटीमा िसउरी राखेको धा�रलो हितयार 
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िस�कल बोक� �याई टाउकोमा पछािडबाट �हार 
गरकेो ह� ँ । पिछ जंगबहादरु राई छुट्याउन आएकोले 
िनजलाई पिन उ� मैले बोकेको िस�कलले नै हानी 
मानु�पर ्यो भनी टाउको तथा बाया ँ हातमा �हार 
गरपेिछ िनज जंगबहादरु राई घटना�थलबाट भागेकाले 
बा�ँन सफल भएको हो । कृ�णबहादरु भ�ने िकशोर 
कटुवालले ह�लाख�ला गन� थालेपिछ मैले वारदातमा 
�योग गरकेो धा�रलो हितयार िस�कल साथमा िलई 
वारदात�थानबाट भागी गएकोले उ� वारदातमा �योग 
गरकेो िस�कल मैले मोहन िस�जालीको मकैबारीमा 
लकुाई राखेको छु । मलाई साथमा िलई गएमा देखाउन 
स�छु । टासी लामाको म�ृय ु मैले हानेको धा�रलो 
हितयार िस�कलको चोटको कारणबाट भएको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई 
भ�ने यामबहादरु राईले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

िज�ला इलाम, गोदक गा.िव.स.वडा नं.५ 
ि�थत पूव�मा ई��माया िपठाकोटीको बारी, पि�ममा 
मोहन िसंजालीको घर, उ�रमा मेची राजमाग�, दि�णमा 
मोहन िसंजालीको गाई गोठ यित चार िक�लािभ� 
रहेको मोहन िसंजालीको मकैबारीको बीचमा �ितवादी 
िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु राईले मतृक र 
घाइतेलाई �हार गरकेो काठको िबडदेिख काजँोस�मको 
ल�बाई ९ (नौ) ई�च, काजँोदिेख टु�पोस�मको ल�बाई 
१० (दश) ई�च भई ज�मा ल�बाई १ (एक) िफट ७ 
(सात) ई�च भएको धा�रलो हितयार िस�कल थान-
१ �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु 
राईले दखेाएबमोिजम नै हा�ो साम�ुनेमा �हरीले फेला 
पारी बरामद गरी लगेको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
िस�कल बरामद भएको मचु�ुका ।

�ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राई, टासी लामा र जंगबहादरु राई मेरो घरमा 
िमित २०७१।२।२७ गतेभ�दा एक ह�ा अगािडदेिख 
बसी मेची राजमाग�को नाली मम�त गन� काम गद�थे । 

य�तैमा िमित २०७१।२।२७ गते बेलकु� अ.ं७.३० 
बजेको समयमा म तथा मेरो �ीमती िबकमाया थापा 
भा�सा कोठामा बसी खाना खादँै िथय� । मतृक टासी 
लामा पिन मेर ैभा�सा कोठामा बसी हामीसगँ कुराकानी 
गद� िथए । सोही समयमा �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई 
भ�ने यामबहादरु राई के कहाबँाट आई मेरो घर बािहर 
टाटीमा िसउरी राखेको धा�रलो हितयार िस�कल 
बोक� �याई ए�कासी टासी लामाको टाउकोमा �हार 
गर े। �यसपिछ छुट्याउन आएका जगंबहादरु राईलाई 
पिन सोही िस�कलले टाउको तथा बाया ँहातमा �हार 
गरकेोले जगंबहादरु राई घटना�थलबाट भागी ब�न 
सफल भए । मैले गाउघँरमा ह�ला गरी घटना�थलमा 
घाइते अव�थामा रहेका टासी लामाको �याहार गन� 
ला�दा िनज �ितवादी घटना�थलबाट आफूले घटना 
घटाउन �योग गरेको धा�रलो हितयार िस�कल बोक� 
घटना�थलबाट भागी फरार भएका ह�न् । मसमेत भई 
त�काल िनज घाइते टासी लामालाई उपचारको लागी 
इलाम अ�पतालतफ�  लगेकोमा बाटैमा टासी लामाको 
म�ृय ुभएको हो । यसरी टासी लामालाई कत��य गरी 
मान� �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु 
राईउपर कानूनबमोिजम कारवाही र सजाय ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको कृ�ण भ�ने िकशोर कटुवालले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

�ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राई, टासी लामा र जंगबहादरु राई मेरो 
घरमा िमित २०७१।२।२७ गतेभ�दा एक ह�ा 
अगािडदेिख बसी मेची राजमाग�को नाली मम�त गन� 
काम गन� गद�थे, िमित २०७१।२।२७ गते बेलकु� 
अ.७.३० बजेको समयमा म तथा मेरो �ीमान् कृ�ण 
भ�ने िकशोर कटुवाल भा�सा कोठामा बसी खाना खादैँ 
िथय� । मतृक टासी लामा पिन मेर ैभा�सा कोठामा बसी 
हामीसगँ कुराकानी गद� िथए । सोही समयमा �ितवादी 
यामबहादरु राई के कहाबँाट आई मेरो घर बािहर टाटीमा 
िसउरी राखेको धा�रलो हितयार िस�कल बोक� �याई 
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ए�कासी टासी लामाको टाउकोमा �हार गर े�यसपिछ 
छुट्याउन आएका घाइते जंगबहादरु राईलाई पिन सोही 
िस�कलले टाउको तथा बाया ँ हातमा �हार गरकेोले 
जगंबहादरु राई घटना�थलबाट भागी ब�न सफल 
भए । �यसपिछ मेरो �ीमान् ले आि�ई गाउघँरमा 
ह�ला गरी घटना�थलमा घाइते अव�थामा रहेका 
टासी लामाको �याहार गन� ला�दा िनज �ितवादी 
घटना�थलबाट आफूले घटना घटाउन �योग गरकेो 
धा�रलो हितयार िस�कल बोक� भागी फरार भएका 
ह�न् । मेरो �ीमान्  समेत भई त�काल िनज घाइते 
टासी लामालाई उपचारको लागी इलाम अ�पतालतफ�  
लगेकोमा बाटैमा टासी लामाको म�ृय ु भएको हो । 
�ितवादी िवशेष राई मनोज राई भ�ने यामबहादरु 
राईउपर कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको िबकमाया थापाले गरेको घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७१।२।२७ गतेभ�दा एक ह�ा 
अगािड म, मतृक टासी लामा र �ितवादी िवशेष राई, 
मनोज राई भ�ने यामबहादरु राई िज�ला इलाम, गोदक 
गा.िव.स.वडा नं.५ ि�थतमा रहेको िकशोर कटुवालको 
घरमा बसी ऐ. ि�थतमा भएको मेची राजमाग�को नाली 
मम�त गन� काम गद� िथय� । य�तैमा घटना िमितको 
िदन बेलकु� अं.७.३० बजेको समयमा घरधनी िकशोर 
कटुवाल तथा िनजको �ीमती भा�सा कोठामा बसी 
बेलकु�को खाना खादैँ िथए । मतृक टासी लामा पिन 
उनीह�कै भा�सा कोठामा नै बसी कुराकानी गरी 
रहेका िथए । म खाना पकाउने �ममा तरकारी काट्द ै
िथए ँ। सोही समयमा �ितवादी के कहाबँाट आई िकशोर 
कटुवालको घर बािहर टाटीमा िसउरी राखेको धा�रलो 
हितयार िस�कल बोक� �याई ए�कासी टासी लामाको 
टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाएपिछ म दौडेर आई 
िनज �ितवादीलाई छुट्याई िनजको साथमा भएको 
िस�कल खो�न खो�दा मलाई पिन िनज �ितवादीले 
सोही िस�कलले मेरो टाउको तथा बाया ँहातमा �हार 

गरकेोले म �यान जोगाउन घटना�थलबाट भाग� । म 
घटना�थलबाट नभागेको भए �ितवादीले मेरोसमेत 
�यान मान� िथए । घरधनी तथा �थानीय मािनसह�ले 
हामीलाई उपचारको लािग इलाम अ�पतालतफ�  लादैँ 
गदा� घाइते टासी लामाको बाटैमा म�ृय ु ह�न गएको 
हो । म पिन उ� घटनामा घाइते भई उपचारप�ात् ठीक 
भएको छु । हालको अव�था सामा�य रहेको छ । यसरी 
घटना घटाउने �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राईउपर कानूनबमोिजम कारवाही सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको घाइते जगंबहादरु राईले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

मतृक टासी लामा, घाइते जंगबहादरु राई 
र �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु 
राई घटना िमितभ�दा एकह�ा अगािडदेिख गोदक–५ 
ि�थतमा भएको िकशोर कटुवालको घरमा बसी ऐ. 
ि�थतमा रहेको मैले ठे�का िलएको मेची राजमाग�को 
नाली मम�त गन� काममा िनज �ितवादी मतृक तथा 
घाइतेलाई �याला िदई काम गन� लगाएको िथए ँ। य�तैमा 
िमित २०७१।२।२७ गते बेलकु� अ.ं७.३० बजेको 
समयमा िकशोर कटुवालको घरको भा�सा कोठामा 
मतृक टासी लामा बिसरहेको अव�थामा िनज �ितवादी 
यामबहादरु राईले धा�रलो हितयार िस�कल �हार 
गरी घाइते बनाएपिछ छुट्याउन आएका जगंबहादरु 
राईलाई पिन िस�कलले टाउको तथा बाया ँ हातमा 
�हार गरकेोमा मतृक टासी लामालाई उपचारको लािग 
इलाम अ�पतालतफ�  लादँै गदा� टासी लामाको बाटैमा 
म�ृय ुभएको हो भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको ह� ँ। यसरी 
घटना घटाउने �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राईउपर कानूनबमोिजम कारवाही ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको िनमा लामा शेपा�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो कागज ।

िमित २०७१।२।२७ गते बेलकु� अ.ं७.३० 
बजेको समयमा िज�ला इलाम, गोदक गा.िव.स.वडा 
नं.५ ि�थतमा भएको कृ�ण भ�ने िकशोर कटुवालको 
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घरको भा�सा कोठामा टासी लामा बसी रहेको 
अव�थामा �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राईले धा�रलो हितयार िस�कलले �हार 
गरकेो भ�ने कुरा ह�ला भएपिछ हामीह�ले थाहा 
पाई त�काल घटना�थलमा गई हेदा� टासी लामाको 
टाउकोबाट रगत बगी घटना�थलमा लडी रहेका 
िथए । टासी लामालाई �ितवादीले धा�रलो हितयार 
िस�कलले टाउकोमा �हार गरपेिछ छुट्याउन गएका 
जगंबहादरु राईलाई पिन िनज �ितवादीले टाउको तथा 
बाया ँ हातमा �हार गरी घाइते बनाएकोमा जंगबहादरु 
राई त�काल घटना�थलबाट भागेकोले ब�न सफल 
भएका रहेछन् । हामीह�ले घाइते टासी लामालाई 
घटना�थलबाट उठाई उपचारको लािग अ�पतालतफ�  
लाने �ममा टासी लामाको बाटैमा म�ृय ु ह�न गएको 
हो । यसरी मा�छे मछ�  भ�ने जानीजानी धा�रलो 
हितयार िस�कलले �हार गरी टासी लामालाई कत��य 
गरी मान� �ितवादीउपर कानूनबमोिजम कारवाही र 
सजाय ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको दलबहादरु 
मगरसमेतका मािनसह�ले गरकेो �ायः एकै िमलानको 
व�तिु�थित मचु�ुका ।

िमिसल सलं�न कागज �माणबाट िमित 
२०७१।२।२७ गते बेलकु� अ.ं७:३० बजेको समयमा 
�ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु 
राईले मतृक टासी लामाको टाउकोमा धा�रलो हितयार 
िस�कलले �हार गरी घाइते भई उपचारको लािग 
अ�पताल लैजादैँ गदा� बाटोमा म�ृय ु भएको दिेखदँा 
�ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ नं. र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग प� ।

िमित २०७१।२।२७ गते मेर ैझड्केलो छोरो 
टासी लामाबाट मलाई मान�लगायतका िविभ�न कुराह� 

सनुेकोले मलाई मान� रहेछ भ�ने लागेर वारदात�थानमा 
टाटीमा िसउरी रहेको िस�कल िनकालेर मैले टासीको 
टाउकोमा हानेको हो । सोही चोटको कारणले टासीको 
म�ृय ुभएको हो । मलाई जगंबहादरुले पछािडबाट कुट्न 
आएकोले मैले िनजलाई खेदाएको हो । जाहेरीको 
�यहोरा ठीक साचँो हो । पे�बालाई मैले खेदाएको 
होइन । पैसाको िववादले य�तो घटना भएको होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई 
भ�ने यामबहादरु राईले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल 
�ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु 
राईलाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
११८(२) नं. बमोिजम थुनामा राखी म�ुाको पपु�� गन� 
स�ु अदालतको िमित २०७१।३।१५ को आदेशानसुार 
िनज �ितवादी थनुामा रही म�ुा पपु�� भएको ।

मतृक टासी लामालाई िनजकै झड्केलो बाब ु
मनोज भ�ने यामबहादरु राईले हामी खाना खादँै गरकेो 
अव�थामा ए�कासी आई हितयारले टाउकोमा �हार 
गरपेिछ हारगहुार गदा� भागेका ह�न् । जंगबहादरुलाई पिन 
काटेछन् र टासी लामाको उपचार गन� लादँा बाटोमा 
म�ृय ु भएछ भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस 
िवकमाया थापाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७१।२।२७ गते टासी लामा हा�ो 
भा�साघरमा आएका िथए । गफ गन� िसलिसलामा 
आएको िथयो । �यसै बेला िस�कल िलई आई 
मतृकको टाउकोमा �हार गर ्यो । म र �ीमती त�काल 
भा�साघरबाट िन�क� हारगहुार गदा�  जंगबहादरुसमेत 
�ितकारको लािग आएको ह�दँा जगंबहादरुलाई समेत 
काटेछन भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस 
कृ�ण भ�ने िकशोर कटुवालले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

यसमा िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, 
�ितवादीको मौकाको बयान, बिुझएका मािनसह�को 
बकप�, घटना�थल मचु�ुका, मतृकको छायािँच� 
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(फोटो), बरामदी मचु�ुका, व�तिु�थित मचु�ुका, 
अिधकार�ा� अिधकारसम� गरकेो कागज, पो�माट�म 
�रप�टसमेतका त�य एवम् आधार �माणसमेतबाट 
�ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु 
राईले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. र 
१३(१) नं. को कसरु गरकेो पिु� ह�दँा िनज �ितवादी 
िवशेष राई, मनोज राई भ�ने यामबहादरु राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने इलाम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।५।१९।५ मा 
भएको फैसला । 

म पनुरावेदकले अदालतमा बयान गदा� 
मतृकले मलाई मान�लगायतका कुराह� सनेुकोले 
मतृकले मलाई मान� नै रहेछ भ�ने लागेकोले मैले टासी 
लामाको टाउकोमा िस�कलले �हार गरकेो हो भनी 
बयान गरकेो, म र मतृक एकै कोठामा ब�ने गरकेोले 
मतृकले कुनै िदन मलाई मान� नै भो भनी रातको समयमा 
भा�न उ�कन नपाउने गरी िनजको �यान िलने अव�था 
महससु भएकोले उसै मौकामा उठेको �रस था�न नसक� 
�हार गरकेोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
७ नं. बमोिजम मलाई बात नला�ने कुरा ��ट ह�दँाह�दँ ै
सोतफ�  �यानै निदई स�ु अदालतले मलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा सो फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबाट 
सफाई पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन प� । 

�ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।५।१९।५ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, इलामको 
फैसला ।

िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी साधकको 

रोहमा पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अ�ययन गरी हेदा�  पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०७२।२।३१ मा भएको फैसला िमलेको छ  छैन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

यसमा �ितवादी िवशेष राई, मनोज राई भ�ने 
यामबहादरु राई (यसपिछ यामबहादरु राई भिनने छ) ले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेोले िनज �ितवादीलाई ऐ. 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग दाबी रहेकोमा, �ितवादी यामबहादरु राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  भनी इलाम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।५।१९ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७२।२।३१ को फैसलाउपर 
�ितवादीको पनुरावेदन नपरी ��ततु म�ुा साधकको 
रोहमा दता� भई िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न 
आएको देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादीउपरको 
िकटानी जाहेरी, मतृकको टाउकोमा ७ इ�च ल�बाई, 
१ इ�च चौडाईको चोट र टाउकोको छाला र हाडसमेत 
कािटएको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका, मतृक टासी 
लामाको म�ृय ु sharp force injury on head को 
कारण भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
कागज �माणह�बाट टासी लामाको म�ृय ुकत��यबाट 
भएको त�यमा िववाद देिखएन ।

३. अब ��ततु वारदातमा �ितवादी 
यामबहादरु राईको संल�नता रहे नरहेको स�ब�धमा 
हेदा�  �ितवादीसगँ हा�ो आमाले दो�ो िववाह गरके�ले 
हामीसमेत �ितवादी यामबहादरु राई (झड्केला बबुा) 
सगैँ ब�दै आएका िथय� । िमित २०७१।२।२७ गते 
बेलकु� अं.७.३० बजेको समयमा �ितवादी यामबहादरु 
राईले मेरो दाज ु टासी लामालाई धा�रलो हितयार 
िस�कलले ए�कासी टाउको पछािडप�� �हार गरी 
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घाइते बनाएकोमा अ�पताल लाने �ममा दाज ुटासी 
लामाको बाटैमा म�ृय ुभएको हो । �ितवादी यामबहादरु 
राईलाई कानूनबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने िनज 
�ितवादीउपर पे�बा लामाको िकटानी जाहेरी परकेो 
देिख�छ ।

४. �ितवादी यामबहादरु राईले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� “झड्केलो छोरा टासी 
लामालाई हामी दवैु बाब ुछोराले काम गरकेो पैसासगैँ 
राख�भ�दा नमानेकोले �रस उठी सोही कारणले मान� 
योजना बनाई टाटीमा िसउरी राखेको िस�कलले 
पछािडबाट टाउकोमा �हार गरपेिछ टासी लामाको 
म�ृय ुभएको हो” भनी र अदालतमा बयान गदा� “मेरो 
झड्केलो छोरो टासी लामाले मलाई मान� योजना 
बनाएको छ भ�ने कुरा सनेुकोले मलाई मान� रहेछ भनी 
टाटीमा िसउरी राखेको िस�कल िनकालेर टासीको 
टाउकोमा हानेको हो । सोही चोटको कारण टासीको 
म�ृय ुभएको हो” भनी कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो 
देिख�छ । 

५. मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृक 
टासी लामाको म�ृय ुsharp force injury on head 
को कारण भएको हो भ�ने र लास जाचँ मचु�ुकाबाट 
मतृकको टाउकोमा ल�बाई ७ इ�च, चौडाई १ इ�चको 
चोट र टाउकोको छाला र हाडसमेत कािटएको 
भ�नेसमेतका िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट 
�ितवादीको बयान कथन र िनजउपरको िकटानी 
जाहेरी �यहोरा समिथ�त ह�न आई मतृक टासी लामाको 
म�ृय ुयी �ितवादी यामबहादरु राईको कत��यबाट भएको 
र िनजको वारदातमा ��य� संल�नता रहेको भ�ने त�य 
�थािपत ह�न आयो । �यसैगरी वारदात�थलमा रहेका 
कृ�ण भ�ने िकशोर कटुवालले अदालतमा बकप� 
गदा� �ितवादीले मतृकको टाउकोमा िस�कलले �हार 
गरकेो भनी र बिुझएका मािनस िवकमाया थापाले मतृक 
टासी लामालाई िनजकै झड्केलो बाब ु यामबहादरु 
राईले �हार गरकेो कारण िनजको म�ृय ुभएको हो भनी 

गरकेो बकप�बाट �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु� 
ह�न आयो । 

६. जहासँ�म �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको ७ नं. को िजिकर िलएको 
देिख�छ सो स�ब�धमा उ� कानूनी �यव�था हेदा� 
कसैले हातहितयार िलई वा निलई आ�नो �यान 
िलनास�मको जोरजुलम गन� लागेकोमा �य�तालाई 
प�ाउ गन� वा गुहार म�त मा�न नसिकने वा मागे 
पिन बखतमा म�त पु�न नस�ने वा �य�ताको 
प�जाबाट भागी उ�क� आ�नो �यान बचाउन फुस�त 
नपाउन ेअव�थामा आफूले केही नगर ेआ�नो �यान 
रहदैँन भ�ने िव�ास भई �यान बचाउनका खाितर 
उसै मौकामा केही गदा� सो जुलुमीको �यान मरकेोमा 
�यानमाराको बात ला�दैन भ�ने रहेको दिेख�छ । 
��ततु वारदातमा मतृक छोरासगँ काम गरकेो पैसा 
सगैँ राख�भ�दा नमानेकोले �रस उठी सोही कारणले 
मान� योजना बनाई टाटीमा िसउरी राखेको िस�कलले 
पछािडबाट टाउकोमा �हार गरपेिछ मतृकको म�ृय ु
भएको हो भनी �ितवादीले बयान गरकेो अव�था 
छ । िनजको बयान �यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
मौकामा कागज गन� मािनस िवकमाया थापासमेतका 
�यि�ह�ले बकप� गरकेो देिख�छ । छोरालाई मान� 
मनसाय राखी सोहीअनसुार पूव�योजना बनाएको भ�ने 
�ितवादीको बयानबाट पिु� भएको देिख�छ । िमिसल 
सामेल कागज �माणबाट �ितवादीले आ�नो �यान 
बचाउनका खाितर केही गदा� मतृकको म�ृय ु भएको 
भ�ने देिखदँैन । िमिसल सलं�न सबतु �माणह�बाट 
�ितवादीले केही नगर े आ�नो �यान रहदँैन वा मन� 
स�छ भ�ने िव�ासमा परी मतृकलाई �हार गरकेो 
भ�ने देिखदँैन । मतृकले हातहितयार िलई वा निलई 
�ितवादीको �यान िलनास�मको जोरजलुम गन� 
लागेको भ�ने त�य िस� ह�ने कुनै �माण �ितवादीले 
��ततु गन� नसकेको ि�थितमा �यसरी िजिकर िलएकै 
भरमा �यानस�ब�धीको महलको ७ नं. आकृ� ह��छ 
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भ�न िम�ने देिखएन । 
७. कुनै िवशेष प�रि�थितमा ग�रएको काय�बाट 

�यान मरकेोमा बात नला�ने गरी कानूनमा उ�लेख 
ग�रएका उ�मिु�का आधारह� पूव�योजनाबमोिजम 
आपरािधक मानसाय राखी ग�रएको काय�मा समेत 
लागू ह�ने र �य�ता आधारह�को साहारा िलन पाउने 
भ�ने ह�दँैन । सो प�रि�थित �माणबाट पिु� ह�न ुपद�छ । 
यसरी �ितवादीले व�तिुन� �माणबाट आ�नो िजिकर 
पिु� गन� सकेको नदेिखएको र घटनाको सम� अव�था, 
�कृित र प�रणामबाट �ितवादीको सो िजिकर पिु� ह�ने 
कुनै पिन आधारह�को िव�मानता नरहेको ि�थितमा 
वादी दाबीबाट सफाई पाउन ु पछ�  भ�ने �ितवादीको 
िजिकर कानूनसङ्गत एव ं िव�ासयो�य नदिेखदँा 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट भएको फैसला अ�यथा 
नभई मनािसब रहेको देिखयो । 

८. अतः मािथ उि�लिखत त�य, �माण 
र कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादी यामबहादरु 
राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।५।१९ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७२।२।३१ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा साधक सदर ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु म�ुाको साधक दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।    

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शभुम् ।

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

आदेश िमित :२०७३।०४।१२
०७२-WO-१११२

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला सला�ही पड�रया गा.िव.स. वडा नं.६ 
घर भई हाल कारागार काया�लय, जग�नाथ 
देवल काठमाड�मा ब�दी रहेका रजिनश कुमार 
राय

िव��
िवप�ी : िवशेष अदालत, काठमाड�, बबरमहलसमेत

 § सरकारी कम�चारीले िचनेर �याद बुझाएको 
अव�थामा बाहके �याद तामेल गदा� 
�थानीय िनकायको �ितिनिध र दुई जना 
�थानीय भलाद ्मी रोहवरमा रा�नु पन� 
कानूनी �यव�था रहकेो देिखयो । यो �याद 
तामेली �ि�यामा अवल�बन ह�न े�वेि�छक 
�यव�था नभई बा�या�मक�पमा पूरा 
गनु�पन� काय�िविधगत कानूनी �� रहकेो 
कुरा �याद तामेल स�ब�धमा रोहवरमा 
रा�नेस�ब�धी मलुुक� ऐन, अदालत 
ब�दोब�तको ११० नं. को उ� कानूनी 
�यव�थामा “र” भ�न े श�दावलीको 
�योगबाट �प� ह�न आउने । 

(�करण नं. ६)
 § तामेली �यादमा दुई जना �थानीय 

�यि�को उपि�थित पर े पिन मलुुक� ऐन, &

�नण�य नं. ९७७७
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अ.ब.ं११० न.ं को �याद तामेलीस�ब�धी 
कानूनी �यव�थाअनुसार स�बि�धत गाउँ 
िवकास सिमित वा नगरपािलकाको सद�य 
वा सिचवलाई समेत अिनवाय��पमा 
रोहवरमा रा�नु पन� । 

(�करण नं. ७)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा  
महादेव�साद यादव

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा  
बालकृ�ण वा�ले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं.

आदेश
�या. बै�नाथ उपा�याय : नेपालको 

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

म िनवेदक िव��समेत अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िवशेष अदालत, काठमाड�मा 
म�ुा दायर गरकेो छ भ�ने कुरा िमित २०७३।३।४ गते 
िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीमा सनुी २०७३।३।५ 
गते �वयम् िवशेष अदालत, काठमाड�मा उपि�थत भई 
ब�ुदा मलाई प�ाउ गरी कैद पजु�समेत िदई कारागार 
काया�लय, जग�नाथ देवल काठमाड�मा कैदमा 
रािखएको छ ।

िमित २०६५।६।२५ गते िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�हीबाट �वीकृत िलएको महादेव �ा.िव. 
पड�रया ८ सला�हीको िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� रामइ�र राय र �धाना�यापक म रजिनश कुमार 
रायको िमलेमतोमा फज� कागजात, फज� िव�ाथ�, 
तथा फज� �े�ता तयार गरी िव�ालय स�चालन 

भएको िववरण देखाई िमित २०६६।२।२८ देिख िमित 
२०७०।४।२८ स�म ज�मा �.४,२२,६१४।- िज�ला 
िश�ा काया�लयबाट भ�ुानी िलई सरकारी अनदुानको 
रकम िहनािमना गरकेोले िबगो असलु गरी कैद तथा 
ज�रवाना ग�रपाउ ँभनी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १७ र दफा ३(१)(घ) को आरोप र सजाय 
माग गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
मसमेत िव�� िमित २०७१।६।८ गते िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा ��ाचार म�ुा दायर गरकेो रहेछ ।

िवशेष अदालत, काठमाड�बाट मेरोसमेत 
नाममा जारी भएको �याद उ� म�ुाका �ितवादी 
मेरा िपता रामइ�र रायले हातैमा बझुी िलएको तर 
�ितवादीले �यादमा हािजर नभई �याद गजुारी 
बसेको भनी मलाई सनुवुाइको मौकासमेत निदई 
मेरो िव�� िबगो �.३,१९,२५०।- िहनािमना गरकेो 
ठहर गरी िबगोबमोिजम �.३,१९,२५०।- ज�रवाना 
तथा ६ मिहना कैद ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७२।२।२७ मा फैसला भएको 
कुरा २०७३।३।६ गते मलाई उपल�ध गराइएको 
न�कलबाट मा� थाहा जानकारी ह�न आएको छ ।

�ितवादीको नाउमँा अदालतबाट जारी भएको 
�याद अदालती ब�दोब�तको ११० नं. बमोिजम रीत 
परु ्याई तामेल गरी �ितवादीलाई सनुवुाइको मौका �दान 
गरी िनण�य गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेकोमा मेरो नाममा 
जारी भएको �याद मेरो घरायसी झै-झगडा प�ररहेको 
�ितवादीम�येका मेरा िपता रामइ�र रायलाई हातैमा 
बझुाई िदएको भनी सिहछाप गराई २ जना भलाद ्मी 
सा�ीलाई रोहवरमा राखेको रहेछ । तर रोहवरमा 
स�बि�धत वडाको सद�य वा सिचव सा�ी रा�न ुपन� 
अिनवाय� कानूनी �यव�थाको पालना नगरी बेरीतपूव�क 
तामेल गरकेो �यादको आधारमा मलाई सनुवुाइको 
मौका �दान नगरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
एक प�ीय सनुवुाइको आधारमा मलाई सजाय गन� गरी 
गैरकानूनी�पमा भएको िनण�यका आधारमा मलाई 
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थुनामा रा�ने काय� नेपालको संिवधानको धारा १६ 
ले ��याभूत गरकेो स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, 
धारा १७ को �वत��ताको हक र धारा १८ ले �दान 
गरकेो समानताको हक एवं धारा २०(८) ले ��याभूत 
गरकेो आफू िव��को कारवाहीको जानकारी पाउने 
हक र धारा २५ �ारा संरि�त स�पि�स�ब�धी हक 
िव�� भएको ह�दँा िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
भएको िमित २०७२।२।२७ को फैसला, सो फैसलाको 
आधारमा मलाई थनुामा रा�ने काम कारवाहीसमेत 
गैरकानूनी भएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
पनुः कानूनबमोिजम �याद जारी गन� परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको 
िनवेदन माग दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश िकन जारी ह�न नपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न नपन� कुनै आधार र कारण भए 
यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
७ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िवप�ीह�लाई सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७३।३।१३ मा भएको आदशे ।

िनवेदक �ितवादी महादेव �ा.िव. 
पड�रयाका �धाना�यापक रजिनशकुमार रायले 
फज� िव�ाथ� देखाई िव�ालयमा िनकासा भएको 
रकम खच� ग�रएको फज� �े�ता देखाई िनकासा 
भएको �.४,२२,६१५।- खच� गरी सरकारी अनदुान 
रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो ह�दँा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा प�रभािषत 
कसरुमा िनजउपर सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम 
ज�रवाना तथा दफा ३(घ) बमोिजम कैद सजायको 
माग दाबी िलई २०७१।६।८ मा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट यस अदालतमा अिभयोगप� 
पेस ह�न आएको हो । िनजका नाममा जारी भएको 

समा�ान �याद िमित २०७१।१०।१५ मा िनवेदक 
�ितवादीका एकासगोलको बाब ु रामइ�र रायले बझुी 
कानून कानूनबमोिजम तामेल भएको िनिद�� िमितिभ� 
िनज अनपुि�थत रही रीतपूव�क तामेल भएको स�ु 
�याद गजुारी बसेपिछ अिभयोग प�साथ पेस भएका 
सबदु �माणको आधारमा िनवेदक �ितवादीले िबगो 
�.३,१९,२५०।- िव�ालयको रकम िहनािमना गरकेो 
ठहरी िनवेदकलाई िबगोबमोिजम �.३,१९,२५०।- 
ज�रवाना र ६ मिहना कैद ह�ने ठहर ्याई यस अदालतबाट 
िमित २०७२।२।२७ मा फैसला भएको छ । उ� 
फैसलाबमोिजमको ज�रवाना तथा कैद असलु नह�दैँ 
िनवेदक �ितवादी िमित २०७३।३।५ मा उ� म�ुाको 
न�कल कागजात उपल�ध गरी पाउन िनवेदनसिहत 
यस अदालतमा िनवेदक उपि�थत भएकोले फैसलाले 
िनिद�� गरकेो कैद असलु गन� स�दभ�मा मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको ३८(१) नं. बमोिजम कैद ठेक� िमित 
२०७३।३।५ मा कारागार काया�लय जग�नाथ देवलमा 
पठाइएको हो । यसरी सािधकार िनकायबाट पेस भएको 
म�ुामा सािधकार िनकायबाट जारी भई कानूनबमोिजम 
तामेल भएको स�ु �याद ैगजुारी �ितवादी िनवेदकले 
दाबी �वीकार गरी बसेको र अिभयोग प�साथ पेस 
भएका सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी भएको यस 
अदालतको अि�तम फैसला उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�नपुन� अव�था नभएको र कानूनबमोिजम �याद 
तामेल भएको कुरा अि�तम फैसलाले आ�मसात गरकेो 
ह�दँा पनुः �याद जारी गनु�  भनी परमादेशको आदेशसमेत 
जारी गनु�पन� अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िवशेष अदालत, काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

िनवेदक रजिनश कुमार राय िवशेष अदालत, 
काठमाड�को च.नं.९२३० िमित २०७३।३।५ को 
प�ानसुार िमित २०७३।३।५ देिख यस कारागारमा 
��ाचार (रकम िहनािमना) म�ुामा थुनामा रही आएका 
छन् । अिधकार �ा� िनकायको आदेशले कानूबमोिजम 
थनुामा रािखएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
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भ�ने कारागार काया�लय, जग�नाथ देवल काठमाड�को 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक रजिनशकुमार रायसमेतले 
महादेव �ा.िव. पड�रया ८ िशवनगर सला�हीका िव�ालय 
�यव�थापन सिमितका अ�य�को िमलेमतोमा रकम 
िनकासाको लािग फज� िव�ाथ� देखाई िव�ालयको 
नाममा िनकासा भएको रकम खच� गरी फज� �े�ता 
तयार गर े गराएकोले िनवेदकसमेतको िव�� 
�.४,२२,६१४।- िबगो कायम गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा ��ाचार म�ुा दायर भएको हो । िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िवप�ी �रट िनवेदकको नाममा 
जारी भएको �याद िनजका बाब ुतथा उ� म�ुाका अका� 
�ितवादी रामइ�र रायले बझेुको भनी फैसलामा नै 
उ�लेख भएको र सो त�यलाई िवप�ी �रट िनवेदकले 
आ�नो �रट िनवेदनमा समेत �वीकार गरकेो अव�था 
छ । िनवेदक र उ� म�ुाका अका� �ितवादी रामइ�र 
राय बाब ु छोरा नाताका �यि� रहेको र िनजह� 
कानूनी�पमा छु��ई िभ�न भएको अव�थासमेत 
नरहेको तथा अ.बं.११० नं. बमोिजम एकाघर उमेर 
पगेुको �यि�ले �याद बझुेमा रीतपूव�क �याद तामेल 
भएको ह�दँा िनजले �यादिभ� �ितवाद नगरी चपु 
लागी बसी हाल फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
प�ाउ परपे�ात् मा� फैसला बदर ग�रपाउ ँभनी �रट 
िनवेदन दायर गरकेो ह�दँा िवप�ी �रट िनवेदकले स�म 
अदालतबाट भएको फैसला काया��वयन ह�न निदने 
र आफूले गरकेो कसरुज�य काय�बाट उ�मिु� पाउने 
दूिषत उ�े�यले �रट िनवेदन दायर गरकेो ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी महादवे�साद यादवले िनवेदक िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िवशेष 
अदालत, काठमाड�मा दायर गरकेो ��ाचार म�ुामा 

िनवेदक �ितवादीका नाउमँा अदालतबाट जारी भएको 
�याद मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजम रीतपूव�क 
तामेल गरी �ितवादीलाई सनुवुाइको मौका �दान 
गनु�पन�मा िनवेदकका नाउकँो �याद अका� �ितवादी 
िनजका बाब ु रामइ�र रायले हातैमा बझुी िलएको 
भनी सा�ीसमेत राखेको तर मलुकु� ऐन, अ.बं.११० 
नं. बमोिजम गा.िव.स. / नगरपािलकाको पदािधकारी 
रोहवरमा नराखी �याद तामेल गरकेोले बेरीतपूव�क 
तामेल ग�रएको �यादलाई �ितवादको मौका िदएको 
मा�न िम�दैन । �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनवेदक �ितवादीलाई सनुवुाइको मौकासमेत �दान 
नगरी सजाय ठहर गन� गरकेो िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर भागी 
रहेको छ । बेरीतपूव�क तामेल भएको �यादको आधारमा 
भएको फैसला र फैसलाबमोिजम लागेको कैद तथा 
ज�रवानाको सजायबापत प�ाउ गरी गैरकानूनी�पमा 
थनुामा रािखएको ह�दँा तामेली �याद तथा थनुवुा 
पजु�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पनुः �याद 
जारी गन� परमादशेको आदेश जारी ह�न ुपद�छ भनी गनु�  
भएको बहससमेत सिुनयो ।

िवप�ी सरकारी िनकायको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी बालकृ�ण वा�लेले िनवेदक 
�ितवादीका नाममा िवशेष अदालतबाट जारी भएको 
�याद िनज फेला नपरी िनजको एकासगोलका िपता 
उ� म�ुाका अका� �ितवादी रामइ�र रायले हातैमा 
बझुी िलएको �यहोरा तामेली �यादको �यहोराबाट 
पिु� भएकोले िनवेदकलाई �ितवादको मौका निदएको 
भ�न िम�दैन । कानूनबमोिजम रीतपूव�क �याद तामेल 
भएकोमा िनवेदकले स�ु �यादै गजुारी �ितवाद 
नगरकेो अव�थामा अदालतले बिुझएस�मका �माणका 
आधारमा गरकेो फैसलाले लागेको कैद तथा ज�रवाना 
असलु गन�को लािग प�ाउ गरी कैद ठेक� थुनामा रा�न 
पठाएको काय�ले िनवेदकको कुनै हक हनन् भएको 
नह�दँा िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी 
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गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
उपयु��बमोिजम बहससमेत सनुी �रट 

िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो । अब िनवेदन 
मागबमोिजम िवशेष अदालत, काठमाड�बाट तामेल 
भएको �याद तथा सो तामेली �यादलाई रीतपूव�कको 
मानी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट भएको फैसला र 
फैसलाले लागेको कैद तथा ज�रवानाको सजाय असलु 
गन� िसलिसलामा िनवेदकलाई कैद ठेिकएको कैदी 
पजु�समेत बदरको लािग उ��ेषणको आदेश जारी ह�ने 
हो, होइन र िनवेदन मागबमोिजम पनुः �याद जारी गन� 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने हो, होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िज�ला िश�ा 
काया�लय सला�हीबाट �वीकृत िलएको महादेव �ा.
िव. पड�रया ८ सला�हीको िव�ालय स�चालनमा 
नरहेकोलाई िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीबाट िमित 
२०६६।२।२७ देिख िमित २०७०।१।२ स�म ज�मा 
�.४,२२,,६१४।- रकम िनकासा िलई फज� िव�ाथ� 
तथा फज� �े�ता दखेाई रकम िहनािमना गरी ��ाचार 
गरकेो भ�ने िवषयको िनवेदनसमेतका उपर अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा म�ुा दायर गरकेोमा िनवेदक �ितवादी 
रजिनश कुमार रायका नामको �याद िनज फेला नपरी 
िनजका बाब ुतथा उ� ��ाचार म�ुाका अका� �ितवादी 
रामइ�र रायलाई बझुाई �याद तामेल गदा� मलुकु� 
ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजम गा.िव.स. को �ितिनिध 
रोहवरमा रा�न ु पन� अिनवाय� कानूनी �यव�थाको 
पालना नगरी बेरीतपूव�क तामेल भएकोले िनवेदकलाई 
उ� म�ुामा �ितवादको मौका �ा� नभएको ह�दँा एक 
प�ीय सनुवुाइको आधारमा भएको सजाय असलु 
गन� कैद ठेक� थुनामा रा�ने काय� गैरकानूनी भएकोले 
उ��ेषणको आदेश जारी गरी बदर गन� र िनवेदक 
�ितवादी भएको ��ाचार म�ुामा िनवेदक �ितवादीका 
नाममा पनुः �याद जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको 

म�ुय माग दाबी रहेको पाइ�छ ।
३. िनवेदक रजनीश कुमार रायसमेतका 

िव�� िवशेष अदालत, काठमाड�मा दायर भएको 
��ाचार म�ुामा िनवेदकका नाममा जारी भएको �याद 
तामेल गदा� िनज फेला नपरी िनजको एकासगोलका 
बाब ु तथा उ� ��ाचार म�ुाका �ितवादी रामइ�र 
रायले हातैमा बझुी िलएको देिख�छ । िनवेदक रजिनश 
कुमार राय र िनजका बाब ुरामइ�र राय छु��ई िभ�न 
भएको अव�थासमेत नह�दँा िनवेदकका बाबलेु हातैमा 
�याद बझुी िलएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. 
बमोिजम रीतपूव�क �याद तामेल भएको छ । सािधकार 
िनकायबाट पेस भएको म�ुामा िनवेदकले रीतपूव�क 
तामेल भएको स�ु �यादै गजुारी बसेपिछ सलं�न सबदु 
�माणको िववेचना गरी ठहर भएको अि�तम फैसला 
काया��वयन गन� िसलिसलामा द�ड सजाय असलु गन� 
�योजनको लािग कैद ठेक� थुनामा रािखएको काय�ले 
िनवेदकको कुनै हक हनन् नभएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भनी िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ 
पेस भएको देिख�छ ।

४. िनण�यको रोहमा हेदा� िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा दायर भएको ��ाचार म�ुामा िनवेदक 
�ितवादी रजिनश कुमार रायका नाममा अदालतबाट 
जारी भएको �याद िनवेदकका बाब ुरामइ�र रायले बझुी 
िलएको भ�ने कुरामा िववाद देिखदँैन । कुनै पिन म�ुामा 
आरोप लागेको �यि�लाई �व�छ सनुवुाइको मौका 
�दान गनु�पन� �ाकृितक �यायको सव�मा�य िस�ा�त 
�याय �शासनको �े�मा काय�िविध कानूनको अिभ�न 
अङ्ग रहेको कुरामा िववाद छैन । �ितवादीलाई �व�छ 
सनुवुाइको मौका �दान गन� अिभ�ायले मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११० नं. मा �याद तामेलीस�ब�धी �प� कानूनी 
�यव�था रहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनका स�ब�धमा 
उ� कानूनी �यव�थाको िववेचना ह�न आव�यक 
देिखयो ।

५. मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. को कानूनी 
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�यव�था हेदा� समा�ान, इतलायनामा, �याद पुज�, 
सूचना तामेल गन� खिटएका सरकारी कम�चारीले 
स�बि�धत �यि� िचने जहा ँफेला पर ेपिन िनजलाई 
बुझाउन ह��छ । स�बि�धत �यि� फेला नपर े वा 
निचने िनजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा प�ा 
लगाई मािनस िचनी स�बि�धत गाउँ िवकास सिमित 
वा नगरपािलकाको सद�य वा सिचव र अ� �थानीय 
भलाद ्मी दुई जना रोहवरमा राखी तामले गरकेो 
िमित लेखी स�बि�धत �यि� भेट भए िनजैलाई, 
िनज भेट नभए �यसका उमेर पुगेका एकाघरका 
उमेर पुगकेा कुनै �यि�लाई िदई �याद तामले गनु�पन� 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

६. उ� कानूनी �यव�था हेदा�  �याद सूचना 
जारी भएको स�बि�धत �यि� फेला परेमा फेला 
पारी स�बि�धत �यि�लाई �याद िलई जाने सरकारी 
कम�चारीले िचनेको अव�थामा स�बि�धत �यि�लाई 
जहा ँपिन �याद बझुाई तामेल गन� सिकने दिेखयो । तर 
स�बि�धत �यि� निचनेको वा फेला नपरकेो अव�थामा 
स�बि�धत �यि�को घर डेरा प�ा लगाई स�बि�धत 
�यि�लाई �याद बझुाई तामेल गदा� वा स�बि�धत �यि� 
फेला नपरी एकासगोलका उमेर पगेुका �यि�लाई �याद 
बझुाई तामेल गदा� स�बि�धत गाउ ँिवकास सिमित वा 
नगरपािलकाको सद�य वा सिचव र अ� �थानीय 
दईु जना भलाद ्मी रोहवरमा राखी �याद तामेल भएमा 
मा� रीतपूव�क तामेल भएको मािनने कानूनी �यव�था 
रहेको देिखयो । यस �कार सरकारी कम�चारीले िचनेर 
�याद बझुाएको अव�थामा बाहेक �याद तामेल गदा� 
�थानीय िनकायको �ितिनिध र दईु जना �थानीय 
भलाद ्मी रोहवरमा रा�न ुपन� कानूनी �यव�था रहेको 
देिखयो । यो �याद तामेली �ि�यामा अवल�बन ह�ने 
�वेि�छक �यव�था नभई बा�या�मक�पमा पूरा 
गनु�पन� काय�िविधगत कानूनी �� रहेको कुरा �याद 
तामेल स�ब�धमा रोहवरमा रा�नेस�ब�धी मलुकु� 
ऐन, अदालत ब�दोब�तको ११० नं. को उ� कानूनी 

�यव�थामा “र” भ�ने श�दावलीको �योगबाट �प� ह�न 
आयो ।

७. ��ततु �रट िनवेदनका स�ब�धमा िवचार 
गदा� िवशेष अदालत, काठमाड�मा चलेको िनज 
िनवेदक �ितवादी भएको ��ाचार म�ुामा अड्डाबाट 
िनवेदकका नाममा जारी भएको �याद िनज �ितवादी 
फेला नपरी उ� ��ाचार म�ुाका अका� �ितवादी 
िनवेदकका बाब ु रामइ�र रायले बझुी िलएको भ�ने 
िमिसलबाट देिखदँा स�बि�धत �यि�लाई बझुाएको 
नभई एकासगोलका उमेर पगेुका �यि�लाई बझुाएको 
भ�ने दिेखयो । उ� िमिसल संल�न तामेली �याद हेदा� 
�ितवादी रजिनश कुमार रायका बाब ु एकासगोलमा 
रहेका रामइ�र रायलाई हातैमा बझुाएको भ�ने उ�लेख 
भई दईु जना �थानीय भलाद ्मीलाई स�म रोहवरमा 
सा�ी राखेको देिख�छ । तर �रट िनवेदकले �याद 
ब�ुने िपतासगँ झैझगडा चिलरहेको िजिकर िलएको 
देिख�छ । �रट िनवेदनको �े�बाट सबदु �माण बझुी 
कुनै िन�कष�मा प�ुन स�ने अव�था रहेन । तामेली 
�यादमा दईु जना �थानीय �यि�को उपि�थित पर ेपिन 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. को �याद तामेलीस�ब�धी 
कानूनी �यव�थाअनसुार स�बि�धत गाउ ँ िवकास 
सिमित वा नगरपािलकाको सद�य वा सिचवलाई समेत 
अिनवाय��पमा रोहवरमा रा�न ुपन� ह��छ । तर, तामेली 
�यादमा �थानीय िनकायको सद�य वा सिचवलाई 
रोहवरमा राखेको नदेिखदँा रीतपूव�क �याद तामेल 
भएको हो भनी मा�न सिकने अव�था रहेन ।

८. बेरीतपूव�क तामेल भएको �यादलाई 
अड्डाले बदर गरी पनुः �याद जारी गरी रीतपूव�क 
तामेल गराई �ितवादीलाई सनुवुाइको मौका िदई 
त�य, कानून र �माणको आधारमा िनण�य गनु�पन� 
देिखदँा यी �रट िनवेदक रजिनश कुमार रायउपर िवशेष 
अदालत, काठमाड�मा दायर भएको ��ाचार म�ुामा 
िनजका नाममा जारी भई िमित २०७१।१०।१५ 
मा तामेल भएको �याद बेरीतको दिेखई िनजले उ� 
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म�ुामा सनुवुाइको मौका पाएको नदिेखदँा िनजका 
नाममा तामेल भएको उ� �याद र सो �यादका 
आधारमा िनजलाई फरारी देखाई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७२।२।२७ मा भएको फैसला 
र उ� फैसलाले लागेको ६ मिहना कैद र ज�रवाना 
�.३,१९,२५०।- बापत िवशेष अदालत, काठमाड�ले 
िमित २०७३।३।५ मा कैद ठेक� कारागार काया�लय 
जग�नाथ देवल काठमाड�मा थुनामा रा�न पठाएको 
कैदी पजु�समेत िनवेदकको हकमा स�म कानूनस�मत 
नह�दँा िनवेदन मागबमोिजम िनजको हकमा स�म मा� 
तामेली �याद, फैसलालगायतका कैदी पजु�समेत 
उ��ेषणको आदशेले बदर भई िनवेदक रजिनश कुमार 
रायलाई गैरकानूनी थुनाबाट म�ु गरी ��ततु म�ुाको 
कारवाही र िकनारा गन� �योजनको लािग िनवेदकलाई 
िवशेष अदालत, काठमाड�मा उपि�थत गराई िदन ु
भनी कारागार काया�लय जग�नाथदेवल काठमाड�मा 
लेखी पठाउने र िनवेदकलाई थुनामा रहेको कारागार 
काया�लयबाट िवशेष अदालत, काठमाड�मा उपि�थत 
गराएप�ात् ��ततु म�ुाको कारवाही िकनारा गनु�  भनी 
िवशेष अदालत, काठमाड�का नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । सोबमोिजम गन�को लािग 
आजै संि�� आदेश भइसकेको ह�दँा सो स�ब�धमा अ� 
केही गरी रहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदनको आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदई म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

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

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

फैसला िमितः २०७३।५।१३
०६७-CI-११३६

म�ुाः अशं दता�

पनुरावेदक वादी : पसा� िज�ला वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ ब�ने �भावती 
देवी सोना�रन 

िव��
��यथ� �ितवादी : पसा� िज�ला वीरग�ज 

उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ ब�ने राम 
दलुारी दवेी सोना�रनसमेत

 § नातामा िववाद उठेपिछ यिकन गन�का 
लािग सव��थम वादी �ितवादीबाट बयान 
िलनपुन�, बयान गन� �ममा नातासगँ 
स�बि�धत कुनै कागज �माण पेस ह�न 
आएमा सोसमेत अ.बं.७८ न.ं बमोिजम 
एक अका�लाई देखाई सनुाई िमिसलबाट 
देिखएको त�य र �माणका आधारमा 
वादी र �ितवादीबीचमा अिंशयार नाता 
स�ब�ध रह ेनरहकेो िनण�य गनु�पन� देिखन 

 आउँछ । उपयु��बमोिजमको िविध र 
�ि�या�ारा नाताको िववाद समाधान 
गरपेिछ मा� �यायकता�ले अंश तफ� को 
वादी दाबी पु�ने नपु�न ेके हो िनण�य गनु�पन� 

 ह��छ । परकैे अंश मु�ाबाट वादी �ितवादीको 
बयान िलई सो बयान वादी र �ितवादीको &

�नण�य नं. ९७७८
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�पमा अदालतले �हण गद�छ । बयानमा 
उि�लिखत सबुत �माण पिन बु�ने काम 
ह��छ । यस�कार अंश ज�तो देवानी 
म�ुाको एउटै िमिसलबाट नाता कायम 
फौजदारी म�ुाको उठान भई �यसतफ�  पिन 
फैसलामा बोिलनु पन� । 

(�करण नं. २)
 § मातहतको अदालतबाट काय�िविधगत �ुिट 

गरी भएको फैसला निमलेको अव�थामा 
पुनरावेदनको रोहबाट ह�ेरदँा पुर् याउनु पन� 
काय�िविध पूरा गरी जे जो िनण�य गनु�पन� 
हो �यो ग�रनु पछ� वा उ� काय�िविध पूरा 
गरी पुनः इ�साफ गन� �योजनाथ� निमलेको 
फैसला बदर गरी मातहतको अदालतमा 
पठाउन ु पन� हो भ�ने िवषयमा नै िवचार 
ग�रनु पन� ह�न आयो । �ि�यागत काय�िविध 
पूरा गरी िनण�य गन� तल पठाउन े हो वा 
पुनरावेदनकै रोहबाट काय�िविध पूरा गरी 
यथोिचत िनण�य गनु�पन� हो भ�न े िवषय 
िनण�य ग�रने िवषयव�तु, त�स�ब�धमा 
रहकेा कानूनी �ावधान र म�ुाको 
रोहसमेतमा भर पन� । 

(�करण नं. ३)
 § म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ 

स�बि�धत कुनै �माण बु�न स�ु 
अदालतले छुटाएको देिखएमा पुनरावेदनकै 
रोहबाट अ.बं. ७८ न.ं बमोिजम वादीको 
�माणको कागज �ितवादीलाई र 
�ितवादीको �माणको कागज वादीलाई 
स�कलै देखाई स�े िकत� वा जालसाजी के 
हो सो स�ब�धमा बयान गराई पुनरावेदन 
सु�ने अदालतबाट �माण बुझी िनण�य 
ग�र�छ । य�तो अव�थामा िनण�य गन� 
त�लो अदालतमा पठाउन िम�दैन । त�लो 

अदालतले बु�न छुटाएका �माणसमेत 
बुझी िनण�य गन� अिधकार �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) ले 
पुनरावेदन सु�ने अदालतलाई �दान गरकेो 
देिख�छ र पुनरावेदन तहमै यो िनण�य 
ह�नुपन� ।

 § नाता कायमतफ�  वादी �ितवादीको �पमा 
प� िवप�ह�का बयानह� भई िनजह�ले 
�माण पेस गरमेा पेस भएका �माणह�को 
परी�णसमेत ह�ने ह�दँा य�तो �माण बु�ने 
काय� गन� छुटाई स�ुले िविधवत् िनण�य 
नग�रसकेको छु�ै �� वा िवषयमा �माण 
बुझी िनण�य गन� अिधकार पुनरावेदनको 
रोहमा इ�साफ जाँच गन� अदालतको नभई 
सु� अदालतको अिधकार �े�मा पद�छ । 
य�ता �कृितका िववादमा पुनरावेदन स�ुने 
अदालतले पुनरावेदनको रोहमा �माण 
बुझी िनण�य गरमेा सङ्कलन भएका सबुद 
�माणको ख�डन गरी पुनरावेदन गन� 
पाउन ेहक अिधकारबाट प� वि�चत ह�न 
पु�ने । 

(�करण नं. ४)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा  
िकशोरकुमार अिधकारी र िव�ान् अिधव�ा�य  
कृ�णमरुारी रौिनयार र मनोज दवुाडी

��यथ� �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा  
ह�रहर दाहाल र �ेमबहादरु खड्का

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १४

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी महे��राज गौतम
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.�यायाधीश �ी राजे���साद राजभ�डारी
 माननीय �यायाधीश �ी िवदरु िव�म थापा

फैसला
�या.बै�नाथ उपा�याय : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) 
बमोिजम पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलाउपर 
म�ुा दोहोर ्याई हेरी पाउ ँभनी वादीका तफ� बाट िनवेदन 
परी यस अदालतको िमित २०६७।११।२० को 
आदेशले िन�सा �दान भएअनसुार पनुरावेदन दता� भई 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः

�व. लालबाब ुसाह सोनारको एक मा� छोरा 
रामान�द साह सोनार ह�न् । रामान�द साह सोनारका 
२ �ीमतीम�ये जेठी �ीमती िशवसखीदवेी सोना�रन 
र का�छी �ीमती िवप�ी रामदलुारीदेवी सोनार 
ह�न् । रामान�द र िशवसखी देवीको दा�प�य जीवनबाट 
एक मा� छोरा राजे�र साह सोनार ह�न् । रामान�द र 
रामदलुारीदेवीको दा�प�य जीवनबाट २ छोरामा जेठो 
मेरो पित राघव साह र का�छा िवप�ी भलुन साह सोनार 
ह�न् । राघव साह सोनारको २ �ीमतीम�ये जेठी िवप�ी 
शारदादेवी सोना�रन र का�छी म वादी �भावतीदेवी 
सोना�रन ह� ँ। लालबाब ुसाह सोनार र िनजका �ीमती 
तथा रामान�द साह सोनार तथा िनजको जेठी �ीमती 
तथा मेरो पित राघव साह सोनारसमेत सगोल प�रवारमै 
अिघपिछ गरी परलोक भइस�न ु भएको छ । राजे�र 
साह सोनार आ�नो अंश हक छुट्याई िभ�न ब�न ु
भएको छ । िवप�ीह� तथा मसमेत सगोल प�रवारमै 
बसी आएका िथयौ ँ । पितको म�ृयपु�ात् िवप�ीह�ले 
हेला गन� इ�जत आमदअनसुार खान लाउन निदएबाट 
िफराद गन� आएक� छु । िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी सो िमितस�मको 
ब�डा गनु�पन� �ीस�पि�को तायदाती फाटँवारी िलई ३ 

ख�डको १ ख�डबाट मेरो अंश छुट्याई मेरो नाउमँा 
दता� ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको वादीको िफराद 
प� ।

वादी दाबीअनसुार अंश िदनपुन� होइन । िवप�ी 
�भावतीदवेी, राघव�साद सोनारको जीवनकालदेिख 
नै अक�सगँ पोइल गई आजस�म घरमा फक� आएक� 
छैनन् । हाल िवप�ीसगँ हा�ो कुनै नाता स�ब�ध 
छैन । िवप�ी वादी वीरग�ज उपमहानगरपािलका वडा 
नं.१० गहवा घर भएको नथनुी महतो कहारको छोरा 
छोटेलाल महतो कहारसगँ पोइल गई िववाह गरी बसेको 
ह�दँा िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीह�को पथृक पथृक �ितउ�र प� ।

राघव�सादकै जीवनकालमा वादीले 
अक�सगँ िववाह ग�रसकेको ह�दँा �ितवादीबाट अंश 
पाउन ुपन� होइन भ�नेसमेत एकै �यहोराको �ितवादी 
भूलन साहसमेतका सा�ी �भ ुसाह सोनार र �ितवादी 
शारदादेवीको सा�ी रामबाब ु साह सोनारले छु�ाछु�ै 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

 वादी राघवलालकै �ीमती ह�न् । अक� िववाह 
गरके� छैनन् भ�नेसमेत �यहोराको वादीको सा�ी 
सलुवान हवारी भ�ने सलेुमान हवारीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

अदालतको आदेशानसुार िमित २०६४।९।६ 
मा भई आएको गाउ ँसरजिमन मचु�ुका िमिसल सलं�न 
रहेको ।

बेरीतको सरजिमन मचु�ुका बदर ग�रपाउ ँभनी 
वादी �भावतीदेवीले िनवेदन िदएकोमा सरजिमनको 
काय� सिकएपिछको कुटिपटको वारदात देिखएबाट 
िनवेदन मागबमोिजम बदर गन� िमलेन । कानूनबमोिजम 
गनु�  भ�ने स�ु अदालतबाट िमित िमित २०६५।५।४ 
मा भएको आदेश ।

यी वादी राघव�साद साह सोनारक� प�नी 
रही रहेको भ�ने त�य �थािपत ह�न नसकेकोले लो�ने 
नै नरहेको िनज राघव�साद साह सोनारको अंश 
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भागम�येबाट अंश पाउ ँ भ�ने �ितवादीह� उपरको 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।५।४ को फैसला ।

सा�ीको बकप�को आधारमा म हालस�म 
राघव�साद साह सोनारको स�यमा रहेको ��ट छ । 
�व. राघव�साद सोनारको जेठी �ीमती शारदादेवी र 
मैले सयं�ु�पमा िमित २०६४।१।२५ मा वीरग�ज 
उपमहानगरपािलकामा दईु जना �ीमती रहेको भनी 
ज�गा नामसारी गरी पाउन संय�ु िनवेदन िदएका 
छ� ।  उ� िनवेदनबाट म पितकै स�यमा रहे बसेको ��ट 
देिखएको छ । उ� कागजलाई �माणमा निलई भएको 
स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी वादी दाबीअनसुार 
अंश छुट्याई पाउ ँभ�ने वादीको पनुरावेदन अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

पनुरावेिदकाले पित राघव साह सोनारलाई 
छाडी अक� �यि�सगँ दो�ो िववाह गरी बसेको 
देिखनेस�मको �प� �माणको अभाव रहेको ि�थितमा 
�ितवादीह�ले इङ्िगत गरकेो �यि� छोटेलाल 
महतो कहारलाई नबझुी भएको स�ु फैसला �माण 
मू�याङ्कनको �ममा फरक पन� स�ने देिखएकोले 
छलफलको लािग ��यथ� िझकाई लगाउका बेइजती 
म�ुासमेत साथै राखी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६६।३।२६ को आदेश ।

स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट �माणको 
समिुचत मू�याङ्कन गरी फैसला भएको ह�दँा सदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी भलुन साह सोनारसमेतको 
िलिखत �ितवाद ।

छोटेलाल महतो कहारलाई अ.बं.१३९ नं. 
बमोिजम िझकाई बयान काय� स�प�न गरी पेस गनु�  
भ�ने पनुरावेदन अदालतको िमित २०६७।१।१३ को 
आदेश ।

�ितवादीको �ितउ�र िजिकरअनसुार वादी 
�भावतीदेवी मसगँ पोइल आएको होइन । मैले िनजलाई 
िचने जानेको पिन छैन भ�ने बिुझएका छोटेलाल 

महतोको बयान ।
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका 

छोटेलाल महतो कहारसमेतले वादीलाई िचि�दन 
र वादी �भावतीदवेी मसगँ पोइल आएक� पिन 
होइनन् भनी बयान गरकेो भए तापिन वादीको उ� 
कथन र छोटेलालको उ� बयान �यहोरा पिु� गन� 
त�यय�ु आधार �माण िनजह�ले पेस गन� सकेको 
नपाइनकुा साथै स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६४।९।६ र वीरग�ज उपमहानगरपािलकाबाट 
िमित २०६३।११।३० मा भएको सरजिमनमा 
ब�ने �यि�ह�ले उ�लेख गरी िदएको �यहोराबाट 
िनजह�को कथन खि�डत भई साचँो रहेको देिखदँैन । 
��ततु िववादमा सरजिमनबाहेक अ� कुनै �माणबाट 
िन�पण गन� सिकने अव�थासमेत छैन । तसथ�, 
�थानीय भ�भलाद ्मीह�बाट उ� सरजिमन लेखाएको 
�यहोरालाई अ�यथा भ�न नसिकने र वादीले आ�नो 
दाबी िजिकर पिु� गन� सबदु �माण गजुान� सकेको 
नदिेखएको ह�दँा स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट अंश 
पाउ ँभ�ने �ितवादीह� उपरको वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहराई िमित २०६५।५।४ मा भएको फैसला िमलेकै 
ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै भ�ने पनुरावेदन अदालत, हैट�डाबाट िमित 
२०६७।३।२५ मा भएको फैसला ।

छोटेलाल महतोसगँ अक� िववाह गरेको भनी 
�ितउ�रमा िजिकर िलए पिन �थानीय िनकायह�मा 
सूिचत गरी नाग�रकतासमेतको रेकड� अ�ाविधक 
गरकेा छैनन् । �वग�य पितको म�ृयपुिछ िवप�ी शारदा 
देवी र मसमेतले वीरग�ज उपमहानगरपािलकाका 
काया�लयमा िमित २०६४।१।२५ मा ज�गा नामसारी 
गन� िसफा�रस ग�रपाउ ँ भनी सयं�ु िनवेदन िदएका 
छ� । यसबाट म पितकै स�यमा बसेको �मािणत 
ह��छ । अदालतबाट भएको आदशेानसुार िमित 
२०६४।९।६ मा भएको सरजिमन र नगरपािलकाबाट 
िमित २०६३।११।३० मा भएको सरजिमनलाई 
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मा� आधार मानी मलाई अंश हकबाट वि�चत गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) बमोिजम दोहोर ्याई हेरी दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�ने �भावती दवेी सोना�रनको यस अदालतमा परकेो 
िनवेदन प� ।

वादीसगँ हा�ो कुनै नाता स�ब�ध छैन भनी 
�ितवादीले �ितउ�र गरकेो अव�थामा सव��थम 
अ.बं.८० नं. बमोिजम नातातफ�  बयानसमेतको 
कारवाही पूरा गरी अशंतफ�  िनण�य गनु�पन�मा नातातफ� को 
कारवाही पूरा नगरी अंशतफ�  िनण�य गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६७।३।२५ को फैसलामा 
अ.बं.८० नं., १८४क नं., १८५ नं. तथा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३ तथा ५४ समेतको �िुट िव�मान 
भएको दिेखएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रएको छ । पनुरावेदनमा दता�  गरी स�ु, रकेड� 
भए �माण िमिसलसमेत िझकाई िवप�ीलाई समेत 
सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६७।११।२० को आदेश ।

पनुरावेदक �व. राघव �सादको का�छी 
�ीमती रहे पिन अक�  �यि�सगँ दो�ो िववाह गरकेो 
कुरा सरजिमनह�बाट �मािणत भएको ह�दँा नातामा 
अ.बं.८० नं. बमोिजम बयान गराउन आव�यक 
नभएकोले पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी शारदा देवी सोना�रन र 
रामदलुारीसमेतले यस अदालतमा दता� गरकेो िलिखत 
�ितवाद िजिकर ।

िनयमबमोिजम सनुवुाइका लािग 
इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादी �भावती दवेी सोना�रनका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी िकशोरकुमार अिधकारी 
र िव�ान् अिधव�ा�य �ी कृ�णमरुारी रौिनयार र 
�ी मनोज दवुाडीले �ितवादीह�ले नातामा िववाद 

देखाएपिछ �माण बझुी नाता यिकन गरी अंशब�डा 
ला�ने नला�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पछ�  । नातातफ�  ब�ुदै 
नबझुी वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो ।

�यसैगरी ��यथ� �ितवादी भलुन साह 
सोनार र रामदलुारीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल र ��यथ� �ितवादी 
शारदादेवी सोना�रनको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र� अिधव�ा �ी �ेमबहादरु खड्काले वादीले दो�ो 
िववाह गरकेो त�य वीरग�ज उपमहानगरपािलकाबाट 
भएको सरजिमनबाट �प� भएको छ । �माणबाट अक� 
िववाह गरकेो दिेखएपिछ नातामा थप �माण ब�ुन 
आव�यक छैन । अंिशयार नाता स�ब�ध नरहेक� वादीले 
�ितवादीबाट अशं पाउन नस�ने ह�दँा वादी दाबी नप�ुने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
ह�दँा सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

वादी राघव�साद सोनारको प�नी रिहरहेको 
भ�ने त�य �थािपत ह�न नसकेको ह�दँा िनजको 
अंशम�येबाट अंश पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याई पसा� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट सदर भई फैसला 
भएको देिख�छ । राघव�साद र मेरो बीच िववाह भएको 
त�यलाई �ितवादीह�ले �वीकार नै गरकेा छन् । अक� 
िववाह गरकेो भ�ने �ितउ�र िजिकर र �ितवादीह�को 
िहत िचताउने �यि�ह�ले सरजिमनमा मैले अक� 
िववाह गरकेो भनी लेखाएको �यहोरालाई आिधका�रक 
�माणको �पमा �हण गरी अशं पाउ ँभ�ने वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा दोहोर ्याई हेरी पाउ ँभनी 
वादीको यस अदालतमा िनवेदन परकेो दिेखयो । 
�ितवादीले नातामा िववाद देखाएपिछ सो ��को 
िनराकरणका लािग मलुकु� ऐन, अ.बं. ८० नं. ले 



417

िन�� ब�ुनपुन� समेतका �ि�या पूरा नगरी स�ु एव ं
पनुरावेदन अदालतबाट िनण�य भएको भ�ने आधारमा 
िन�सा �दान भई िनण�याथ� पेस ह�न आएको पाइयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदक 
वादी �भावती सोनारनीले आफू �व. राघव�साद 
सोनारको प�नी भएको आधारमा अंशमा दाबी िलएको 
देिख�छ । वादी पिहले राघव�साद सोनारको 
प�नी भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । तर, पिछ 
राघव�सादको जीवनकालमा नै वादी �भावती 
छोटेलाल महतोसगँ पोइल गइसकेक� भनी �ितउ�र 
िजिकर िलदैँ �ितउ�र प� परकेो देिख�छ । वादीले 
अंश पाउने हो वा होइन भ�ने िवषय नातामा आधा�रत 
ह��छ । नाता पछ�  वा पद�न भ�ने िववाद उठेपिछ 
नातातफ�  िनण�य नगरी अंशमा िनण�य गन� िम�दैन । तर, 
नाता कायम म�ुा फौजदारी ह�ने र अंश म�ुा देवानी 
ह�ने ह�दँा नाता कायमतफ�  छु�ै वादी र �ितवादी तथा 
�माणह� ब�ुनपुन� ह��छ । ियनै अ�ठेरो प�रि�थितलाई 
�दयङ्गम गरी िविधकता�बाट अदालती ब�दोब�तको 
८० नं. को �यव�था ग�रएको हो । य�तै िववाद भएको 
अव�थामा के कसरी िनण�यमा प�ुने भ�ने स�ब�धमा 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ८० नं. मा “... म�ुा 
हने� अड्डाले नै �यसै िमिसलबाट ठाडो बयान िलई 
यसै महलको ७८ न�बरसमेतको कानूनबमोिजम 
कारवाही र िकनारा गनु�पछ�” भनी िदशािनद�श गरकेो 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाको सम� अ�ययन 
गदा� नातामा िववाद उठेपिछ यिकन गन�का लािग 
सव��थम वादी �ितवादीबाट बयान िलनपुन�, बयान 
गन� �ममा नातासगँ स�बि�धत कुनै कागज �माण 
पेस ह�न आएमा सोसमेत अ.बं.७८ नं. बमोिजम एक 
अका�लाई दखेाई सनुाई िमिसलबाट देिखएको त�य र 
�माणका आधारमा वादी र �ितवादीबीचमा अिंशयार 
नाता स�ब�ध रहे नरहेको िनण�य गनु�पन� दिेखन 
आउछँ । उपयु��बमोिजमको िविध र �ि�या�ारा 
नाताको िववाद समाधान गरपेिछ मा� �यायकता�ले 

अंशतफ� को वादी दाबी प�ुने नप�ुने के हो िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । परेकै अशं म�ुाबाट वादी �ितवादीको बयान िलई 
सो बयान वादी र �ितवादीको �पमा अदालतले �हण 
गद�छ । बयानमा उि�लिखत सबतु �माण पिन ब�ुने 
काम ह��छ । यस�कार अशं ज�तो देवानी म�ुाको एउटै 
िमिसलबाट नाता कायम फौजदारी म�ुाको उठान भई 
�यसतफ�  पिन फैसलामा बोिलन ुपन� ह��छ । तर, यस 
म�ुामा �ितवादीह�ले वादीउपर दो�ो िववाह गरकेो 
भनी नातामा िववाद दखेाएपिछ िज�ला अदालतबाट 
नाता यिकनका लािग वादी �ितवादीको बयान गराउने, 
सोसगँ स�ब� �माण भए पेस गन� मौका िदने र पेस ह�न 
आएका �माण एक अका�लाई सनुाउने ज�ता कानूनले 
तोकेबमोिजमका काय�िविधह�को अवल�बन नै नगरी 
वादीले दो�ो िववाह गरकेो भ�ने िन�कष�मा पगुी अंश 
पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो देिखदँा 
कानूनको उिचत �ि�याको प�रपालन िज�ला तथा 
पनुरावेदन अदालतह�बाट भएको दिेखन आएन ।

३. यस�कार कानूनले अिनवाय��पमा 
प�रपालन गनु�पन� काय�िविध पूरा गरी नाताकायमतफ�  
फौजदारी म�ुाको उठान नै नगरी अंश स�ब�धमा भएको 
िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
देिखन आएन । मातहतको अदालतबाट काय�िविधगत 
�िुट गरी भएको फैसला निमलेको अव�थामा 
पनुरावेदनको रोहबाट हे�रदँा परु ्याउन ुपन� काय�िविध 
पूरा गरी जे जो िनण�य गन� पन� हो �यो ग�रन ुपछ�  वा 
उ� काय�िविध पूरा गरी पनुः इ�साफ गन� �योजनाथ� 
निमलेको फैसला बदर गरी मातहतको अदालतमा 
पठाउन ुपन� हो भ�ने िवषयमा नै िवचार ग�रन ुपन� ह�न 
आयो । �ि�यागत काय�िविध पूरा गरी िनण�य गन� तल 
पठाउने हो वा पनुरावेदनकै रोहबाट काय�िविध पूरा गरी 
यथोिचत िनण�य गनु�पन� हो भ�ने िवषय िनण�य ग�रने 
िवषयव�त,ु त�समब�धमा रहेका कानूनी �ावधान र 
म�ुाको रोहसमेतमा भर पन� ह��छ ।

४. पनुरावेदन तहमा म�ुाको कारवाही 
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चिलरहेको अव�थामा त�ला अदालतले िलखत 
कागजह� स�े िकत� छु�ाई िनण�य गनु�पन�मा सो 
नगरी िछनेको अव�थामा पनुरावेदन स�ुने अड्डाबाटै 
स�कलै कागज िझकाई बयान गरी िनण�य गनु�पन� 
कानूनी �यव�था अदालती ब�दोब�तको २०९ नं. 
ले गरकेो देिख�छ । पनुरावेदन स�ुने वा साधक जा�ँने 
अदालतले म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ स�ब� 
�माणह� त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले 
बु�न छुटाएको रहछे भने आफँैले बु�ने वा म�ुाको 
लगत कायमै राखी ती �माणह� बु�नको लािग 
िमिसल त�लो अदालत,  िनकाय वा अिधकारी कहा ँ
पठाउन,े  भ�ने �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१४ को देहाय (ग) मा  र त�लो अदालत, िनकाय 
वा अिधकारीले म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��ह�म�ये 
केहीमा िनण�य गरी र केहीमा िनण�य नगरी फैसला 
गरकेो रहछे भन े मनािसब मािफकको समय तोक� 
बाँक� ��ह�को समेत िनण�य गरी म�ुा िकनारा गनु� 
भनी िमिसल त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारी 
कहा ँपठाउन े  भ�ने �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १४ को देहाय (घ) ले कानूनी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ स�बि�धत 
कुनै �माण ब�ुन स�ु अदालतले छुटाएको देिखएमा 
पनुरावेदनकै रोहबाट अ.बं. ७८ नं. बमोिजम वादीको 
�माणको कागज �ितवादीलाई र �ितवादीको �माणको 
कागज वादीलाई स�कलै देखाई स�े िकत� वा 
जालसाजी के हो सो स�ब�धमा बयान गराई पनुरावेदन 
स�ुने अदालतबाट �माण बझुी िनण�य ग�र�छ । य�तो 
अव�थामा िनण�य गन� त�लो अदालतमा पठाउन 
िम�दैन । त�लो अदालतले ब�ुन छुटाएका �माणसमेत 
बझुी िनण�य गन� अिधकार �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १४ को दहेाय (ग) ले पनुरावेदन स�ुने 
अदालतलाई �दान गरकेो दिेख�छ र पनुरावेदन तहमै 
यो िनण�य ह�नपुछ�  । तर, अशं म�ुामा नातास�ब�धी 
िववाद उठेकोमा स�ुले सोतफ�  सबतु �माण नबझुी 

छुटाई गरकेो फैसलामा पनुरावेदन तहबाट नै सो 
िनण�य गन� सिक�छ भ�ने कुनै कानूनी �ावधान रहेको 
देिखदँनै । नाता कायम ज�तो िववादको िन�पण गन� 
स�ु तह िज�ला अदालत नै हो । नाता कायमतफ�  वादी 
�ितवादीको �पमा प� िवप�ह�का बयानह� भई 
िनजह�ले �माण पेस गरमेा पेस भएका �माणह�को 
परी�णसमेत ह�ने ह�दँा य�तो �माण ब�ुने काय� गन� 
छुटाई स�ुले िविधवत् िनण�य नग�रसकेको छु�ै �� वा 
िवषयमा �माण बझुी िनण�य गन� अिधकार पनुरावेदनको 
रोहमा इ�साफ जाचँ गन� अदालतको नभई स�ु 
अदालतको अिधकार �े�मा पद�छ । य�ता �कृितका 
िववादमा पनुरावेदन स�ुने अदालतले पनुरावेदनको 
रोहमा �माण बझुी िनण�य गरमेा सङ्कलन भएका 
सबदु �माणको ख�डन गरी पनुरावेदन गन� पाउने हक 
अिधकारबाट प� वि�चत ह�न प�ुछ । पनुरावेदनको 
रोहमा त�लो अदालतको इ�साफ जाचँ गदा� य�तो 
ि�थित देिखन आएमा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १४ को देहाय (घ) बमोिजम मनािसब मािफकको 
समय तोक� त�लो अदालतले �माण मकुरर गरी वादी 
र �ितवादीबीच नाता कायम ह�ने हो होइन िनण�य गन� 
छुटाएको ��मा िनण�य गन� स�ु �े�ािधकार रहेको 
अदालतमा पठाउन स�ने अिधकार पनुरावेदनको 
रोहमा इ�साफ जाचँ गन� अदालतलाई रहेको पाइ�छ । 
यसरी पठाउदँा कानूनको भावना र प�को अिधकारको 
र�ा ह�न जाने देिख�छ । 

५. ��ततु म�ुामा अंशस�ब�धी देवानी 
�कृितको िववादमा वादी �भावती देवी राघव �साद 
सोनारको �ीमती नाता नपन� भनी �ितउ�रबाट 
उठेको फौजदारी ��मा अ.बं.८० नं.समेत अनसुार 
वादी �ितवादीलाई बयान गराउने, �माण पेस गन� 
मौका िदने र पेस भएका �माणको परी�ण गन�समेतका 
बा�या�मक�पमा पालना गनु�पन� कानूनी काय�िविध 
अनशुरण गरी �माण सङ्कलन गरी िविधवत् नाता 
कायमको म�ुा उठानै नगरी पनुरावेदक वादी �भावती 
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देवी �व. राघव�साद सोनारको �वा�नी नरहेको 
भनी अंशको वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पसा� 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।५।४ को फैसला 
पनुरावेदनको रोहमा इ�साफ जाचँ गदा�समेत सदर 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६७।३।२५ मा भएको फैसलामा अ.बं. ८० नं. र 
१९२ नं. को ��य� कानूनी �िुट रही िमलेको नदिेखदँा 
बदर गनु�पन� ह�न आयो ।

६. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।५।४ र पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
०६७।३।२५ को फैसला बदर गरी िदएको छ । अब 
अनपुि�थत प�लाई िझकाई मलुकु� ऐन, अ.बं.८० 
नं. अन�ुप नातामा बयान गराई जो जे ब�ुनपुछ�  बझुी 
िमिसल �ा� भई दता�  भएको िमितले ६ मिहनािभ� 
फैसला गनु�  भनी उपि�थत प� िवप�लाई स�ु पसा� 
िज�ला अदालतको तारखे तोक� स�ु िमिसलसमेत 
पठाई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गनू� ।

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

इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७३।०५।१०

०६९-CI-०५३०

म�ुाः मोही नामसारी

पनुरावेदक �ितवादी : िज�ला काठमाड� तीनथाना 
गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने मरुली दिमनी 

िव��
िवप�ी वादी : िज�ला काठमाड� तीनथाना गा.िव.स. 

वडा नं. २ ब�ने गाल ुदिमनी 

 § ज�गाधनीको ज�गा कमाएबापत �ा� ह�ने 
मोिहयानी हक कानूनबमोिजम िन�काशन 
वा मोही लगत क�ा नभएस�म �वतः 
समा� ह�ने देिखँदैन । मोही हक कानूनी हक 
भएको ह�दँा कानूनबमोिजम मा� समा� 
ह�नेह��छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ दफा 
२९ ले मोही हक समा� ह�न ेिनि�त आधार 
तोकेको देिख�छ । कानूनले िनि�त गरकेो 
उ� �यव�थािवपरीत मोहीहक समा� ह�ने 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं. ३)
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ दफा २६(१) 

अनु�प मोहीका हकदारका नाममा मोही 
नामसारी गनु�पन� िनि�त हद�याद तोकेको 
देिखँदैन । ऐनले मोिहयानी नामसारी 
गन�लाई कुनै हद�यादको �यव�था गरकेो 
नदेिखँदा मोहीका हकदारले जिहलेसुकै 

&

�नण�य नं. ९७७९
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नामसारी गराई िलन स�ने देिखन े। 
 § सािबक मोही बाबुराम दमाईको नामको 

मोिहयानी हक िनजको शेषपिछ हकखान े
छोरा सानु दमाईका नाममा सन� आउनेमा 
कुनै कानूनी अड्चन नरहकेो अव�थामा 
नै मोिहयानीहक बुहारीका नाममा समते 
नामसारी ह�नस�ने कानूनी �ावधान 
लागू भएको ह�दँा वादीको पितले आ�नो 
जीवनकालमा आ�नो नाममा मोही 
नामसारी नगराएकै आधारमा  िनजलाई 
�ा� ह�ने मोही हक �वतः समा� भएको 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं. ४)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा  
इ�� खरले

िवप�ी वादीको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
च�डे�र �े�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१), 
२९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 भूिमसधुार अिधकारी �ी िदनेश�साद शमा�
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी टीकाबहादरु हमाल
 माननीय �यायाधीश �ी स�यराज ग�ुङ

फैसला
�या. बै�नाथ उपा�याय : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन दता� भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुा 
म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः

मेरो ससरुा बाबरुाम दमाई (प�रयार) को 
नाममा मोहयानी हक कायम भएको का.िज. ितनथाना 
गा.िव.स. वडा नं. २ सािबक िक.नं. ७६ िक.का. भई 
कायमी िक.नं. २४३ को �े�फल ०-८-२-० ज�गाको 
ज.ध. मा का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने 
मरुली दिमनी भएको उ� ज�गाको मोही मेरो ससरुा 
बाबरुाम दमाई प�रयारको म�ृय ु२०२२ सालमा र सास ु
का�छी नानी दमाई प�रयार २००६ सालमा परलोक 
भएकोमा िनज मतृकह�को हक अपतुाली खाने 
हकदार एक मा� छोरा मेरो पित सान ुदमाई भएकोमा 
उहाकँो पिन िमित २०६१/४/१ मा म�ृय ुभएको ह�दँा 
उहाहँ�को शेषपिछ हक खाने म गाल ुदिमनी १, राज ु
प�रयार १, राजकुमार प�रयार १ समेत जना ३ भए पिन 
सो ज�गा मोहीको दािय�व पूरा गरी मैले जोत कमोद 
गरकेो ह�दँा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
बमोिजम मतृक मोही ससुरा बाबरुाम दमाई (प�रयार) 
को नामबाट दाबीको िक.नं. २४३ को मोहीहक मेरा 
नाममा नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने गाल ुदिमनीको िनवेदन 
माग दाबी । 

मेरो बढुा ससरुा भूते दमाई भ�ने भोटे दमाई 
र सास ु ड�ली दमाईको कोखबाट ज�मा ५ जना 
छोराह�को जायज�म भएको जेठो सेते दमाई, माइलो 
चंखे दमाई, साइलो बाबरुाम दमाई, काइलो मडुुले 
दमाई, का�छो छोरा साने दमाई भएको उि�लिखत 
छोराम�ये जेठो सेते दमाईको बहुारी �वाचे दमाईको 
�ीमती म मरुली दिमनी ह� ँ । िवप�ी गाल ु दिमनी 
बाबरुाम दमाईक� बहुारी सान ु दमाईक� �ीमती ह�न् । 
यसथ� हामीबीच जेठानी देउरानीको नाता पद�छ । मािथ 
उि�लिखत सािबक ज�गाको ज.ध. खड्ग िद�य�री 
शाह र मोही काका ससरुा बाबरुाम दमाई ह�न् । सािबक 
का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं. २ िक.नं. ७६ को 
२-६-२-९ ज�गा हो । सो ज�गा बढुा ससरुाकै पालादेिख 
हामी सबै दाज ुभाइको �मले कमाई आएको ज�गा हो । 

उ� ज�गा खड्ग िद�य�री शाहले िवदरुमिण 
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दाहाललाई हा.वा. गरी िदएको र िवदरुमिण दाहालले 
उ� ज�गा िक.का. गरी कायमी िक.नं. २४३ को ०-८-
२-० ज�गा म मरुली दिमनीलाई िमित २०३८/१/१७ 
र.नं. ८९३५ बाट हा.व. गरी िदनभुएको र अक� कायमी 
िक.नं. २४४ को १-१४-०-० िवप�ी देउरानी गाल ु
दिमनीलाई हा.व. गरी िदनभुएको हो । बढुा ससरुाले नै 
उ� (सािबक िक.नं. ७६) सान ुदमाई र �वाचे दमाईलाई 
मोही भागबापत आउने ज�गा अशं लगाई कमाउन 
िदन ुभएको । मेरो साइलो ससरुा बाबरुाम दमाई मोही 
भएको उ� दाबीको िक.नं. ७६ िक.का. भई कायम 
िक.नं. २४३ को ज�गाको मोही हक मेरो देउरानी गाल ु
दिमनीको नाममा नामसारी ह�ने होइन मोही लगत क�ा 
ग�रपाउ ँभ�ने मरुली दिमनीको �ितउ�र प� ।

िववािदत िक.नं. २४३ को ज�गाको मोही 
वादीका ससरुा बाबरुाम दमाईको म�ृय ु२०२२ सालमा 
भएको र िमित २०५३।९।२४ मा भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ मा संशोधन ह�नअुिघ ससरुाको नाममा कायम 
भएको मोिहयानी हक �ाि�का लािग पूरा गनु�पन� 
दािय�व पूरा नभएको स�ब�धमा जा�न काया�लयबाट 
�थलगत सज�िमन गराइदँासमेत उ� ज�गामा 
�ितवादीको घर रहेको र �ितवादीले नै जोत कमोद 
गरकेो �यहोरा वादीको रोहवरमा भएको सज�िमनबाट 
ख�ुन आएकोले मोहीको म�ृय ु ह�दँाको उ� समयमा 
�चिलत भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
ले नामसारी गन� िम�ने नातामा बहुारी नाताक� �यि� 
नपन� भएको र मोहीको म�ृयपुिछ मोहीका हकदार यी 
वादीले मोही हक कायम रहन जोत भोग गरी मोहीको 
कत��य िनवा�ह गरी रहेको कुनै �माणबाट समेत दिेखन 
नआएको अव�थामा िमित २०५३/९/२४ अगावै म�ृय ु
भइसकेका मोहीको मोिहयानी हक मोहीको म�ृयपुिछ 
सि�य रहेको देिखन नआएकोले मोहीको म�ृयपु�ात् 
िनि��य भइसकेको मोही हक वादीको नाममा त�काल 
�चिलत भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
बमोिजम नामसारी गन� िमलेन भ�ने स�ु भूिमसधुार 

काया�लय, काठमाड�को िमित २०६८/५/१५ को 
फैसला ।

उ� फैसलामा िच� बझेुन । मेरो िनवेदन 
दाबीअनसुारको िववािदत िक.नं. २४३ को ज�गामा 
मेरो ससरुा बाबरुाम दमाई िनिव�वाद�पमा मोही कायम 
भई िनज ससरुाको म�ृयपुिछ िनजको हक खाने एक 
मा� छोरा मेरो पित सान ुदमाईले सानो घरसमेत बनाई 
जोत कमोद गरी आई पितको परलोकपिछ मेरो नाउमँा 
ज�गा पजनीको २ क नं. र हाल �चिलत भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम मोिहयानी हक 
नामसारी ह�ने िनण�य ह�नपुन�मा मेरो नाममा मोही नामसारी 
नह�ने ठहर गरी भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�बाट 
भएको उ� फैसला गैरकानूनी र अनिधकृत ह�दँा बदर 
गरी मेरो नाममा मोही नामसारी ह�ने ठहर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको वादी गाल ुदिमनीको पनुरावेदन 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।

यसमा वादी दाबीको िक.नं. २४३ को 
ज�गाको मोिहयानी हक यी पनुरावेिदकाको ससरुा 
बाबरुाम दमाईका नाममा देिखएको, िनजको शेषपिछ 
सो ज�गाको मोिहयानी हक िनजको छोरा (यी 
पनुरावेदकका पित) सान ु दमाईका नाममा सन� र 
िनजको म�ृयपुिछ उ� हक भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) बमोिजम यी पनुरावेिदकामा सन�मा 
मोही नामसारी नह�ने ठहर गरी भूिम सधुार काया�लय, 
काठमाड�बाट िमित २०६८/५/१५ मा भएको िनण�य 
फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदक 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
िवप�ी िझकाई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६८/९/१२ को आदेश ।

भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�ले गरकेो 
फैसला शत �ितशत ठीक भएको र दःुख िदने िनयतले 
मा� िवप�ीले दता� गरकेो पनुरावेदन खारजे गरी 
भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�ले गरकेो फैसला सदर 
कायम राखी पाउ ँभ�नेसमेत �ितवादी मरुली दिमनीको 
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िलिखत �ितवाद ।
िववािदत ज�गाको यी पनुरावेदक वादीको 

नाममा मोिहयानी हक नामसारी गनु�पन�मा मोही 
नामसारी नह�ने ठहराएको स�ु भूिम सधुार काया�लय, 
काठमाड�को िनण�य �िुटपूण� देिखयो । िववािदत 
ज�गामा �ितवादीले घर बनाएको भ�ने स�ब�धमा 
वादीको नालेस उजरु नपरकेो अव�था ह�दँा �यस 
स�ब�धमा स�म यस म�ुाबाट बो�न िमलेन । तसथ�, 
भूिम सधुार काया�लय काठमाड�ले मोही नामसारी नह�ने 
गरी िमित २०६८।५।१५ मा गरकेो िनण�य उ�टी भई 
वादी दाबीबमोिजम वादीको नाउमँा मोही नामसारी 
ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावदेन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।२।८ मा भएको फैसला ।

िववािदत ज�गामा रहेको सािबकको घर 
मोहीको तफ� बाट म वादीको पित सान ुदमाई जीिवत 
छँदैका अव�थामा घर बनाई भोग चलन गरी आएको 
हो । पित सान ु दमाईको िमित २०६१।४।१२ 
मा परलोकप�ात् िनजको प�नी म पनुरावेदकले 
मोिहयानीको हैिसयतले बसोबास भोगचलन गरी 
आइरहेको छु । िवप�ी ज�गाधनी �वयम् ले िमित 
२०६७।११।११ मा मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदनमा समेत िक.नं. २४३ को ज�गा र सो 
ज�गामा बनेको क�ची घरसमेत मेरो ससरुा बाबरुाम 
दमाईको नाममा मोही दता� भएको त�यलाई �वीकानु�  
भएको छ । िवप�ी ज�गाधनीले आ�नो �वािम�वमा 
�ा� गरपेिछ घर बनाएको भ�न ले�न सकेको छैन । 
यसरी िववािदत ज�गा मेरो नाममा नामसारी ह�ने हो 
होइन भ�नेस�म ठहर गनु�पन�मा दाबीभ�दा बािहर 
गई “�ितवादीले घर बनाई बसेको भ�ने स�ब�धमा 
वादीको नालेस उजरु नपरकेो भनी �यसतफ�  बोली 
रहन नपन�” भ�ने हदस�मको पनुरावेदन अदालत, को 
फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी भएको ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत वादी गाल ुदिमनीको पनुरावेदन प� ।

म मरुली दमाईको नाममा एकलौटी दता� 

रहेको काठमाड� िज�ला ितनथाना गा.िव.स. वडा नं. 
२ िक.नं. २४३ को ०-८-२-० ज�गामा बनेको क�ची 
घरसमेत नापीको समयमा ससरुा बाबरुाम दमाई मोही 
महलमा उ�लेख भएकोमा हालस�म मैले नै जोत कमोद 
गद� आएको छु । यसरी सािबकदेिख घर भई सोही घरमा 
हालस�म बसी आएको कुरालाई �माणमा निलई भएको 
फैसला हचवुा छ । उ� ज�गा पितको म�ृय ु अगावै 
गा.िव.स. ले मोही लगत क�ी गन� िसफा�रससमेत 
गरकेो िथयो । तर भूिमसधुार काया�लयमा गई मोही 
लगत क�ा नभएको कारण सम�या आएको हो । हामी 
सबै एकासगोलको प�रवार भएकोले उ� ज�गा बाबरुाम 
दमाईका नाममा दता� भएको हो । यसरी मेरो ससरुा 
तथा पितको अंशभागमा परकेो ज�गालाई हाल आएर 
मोहीको ज�गा भनी िवप�ीको झठुा दाबीलाई समथ�न 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत मरुली दिमनीको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को चौथो सशंोधन 
पूव� दफा २६(१) बमोिजम मोही हक बहुारीमा सान� 
निम�नेमा गाल ुदिमनीको नाममा मोही नामसारी ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला फरक पन� 
स�ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट भएको 
िवप�ी िझकाउने आदशे ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक मरुली दिमनीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी इ�� खरलेले िववािदत ज�गामा 
वादीले जोत कमोद गरकेो भ�ने पिु� ह�ने कुनै �माण 
छैन । वादीका पितले आ�नो जीवनकालमा मोही 
नामसारीका लािग कारवाही चलाउन सकेको छैन । 
मोही बाबरुाम दमाईको २०२२ सालमै म�ृय ुभएबाट 
सोप�ात् ज�गाधनीले नै जोतकमोद गरकेो ह�दँा मोही 
हककायम नरहेको �प� छ । वादीले उ� ज�गा 
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कमाएको छैन भ�ने सज�िमनबाट पिन देिखएको  छ । 
िवप�ी र हामी पनुरावेदक एकासगोलमा बसी आएको 
हो । त�कािलन अव�थमा मोही हक बहुारीमा सन� 
स�ने कानूनी �यव�थाको अभावमा मोही कायम गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गरी स�ु 
भूिमसधुार काया�लयको िनण�य सदर ग�रपाउ ँ भनी र 
िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
च�डे�र �े�ले िववािदत ज�गामा बनेको घर आफँैले 
बनाएको भनी �ितवादीले भूिमसधुारमा िदएको 
िनवेदनमा उ�लेख छैन । पिहलादिेखकै घर भनी उ�लेख 
छ । सान ुदमाई जीिवत ह�दँा नै उसको नाममा नामसारी 
नगराए पिन मोिहयानी हक नमन� ह�दँा सान ु दमाईको 
म�ृयपु�ात् प�नीको नाममा मोही नामसारी ह�न स�ने 
नै ह��छ । वादी �ितवादी नाता स�ब�धिभ�का भएपिन 
एकासगोलका अंिशयार होइनन् । यसथ� मोही नामसारी 
ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको इ�साफ सदर 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

दवुैतफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
उपयु�� बहस सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� यसमा 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको छ छैन? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� ह�न आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  �ितवादीको नाममा 
दता� रहेको काठमाड� िज�ला ितनथाना गा.िव.स. वडा 
नं.२ को सािबक िक.नं. ७६ िक�ाकाट भई कायम 
िक.नं. २४३ को �े�फल ०-८-२-० ज�गामा मेरो ससरुा 
बाबरुाम दमाई (प�रयार) को मोिहयानी कायम रहेको 
छ । मेरो सास ुससरुा एवम् पितको समेत म�ृय ुभएको 
ह�दँा भूिमस�ब�धी ऐनबमोिजम मतृक मोही बाबरुाम 
दमाईको नामबाट मेरो नाममा मोही नामसारी ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी र मेरो बढुा ससरुा सेते दमाईका ज�मा 
५ छोराह� म�ये जेठो सेते दमाई र साइलो बाबरुाम 
दमाई ह�न् । सेते दमाईको छोरा �वाचे दमाईको �ीमती 
म मरुली दिमनी ह� ँ । बाबरुाम दमाईको छोरा सान ु

दमाईको �ीमती गाल ु दिमनी ह�न् । बढुा ससरुाले नै 
सािबक िक.नं. ७६ सान ुदमाई र �वाचे दमाईलाई मोही 
भागबापत आउने ज�गा अशं लगाइ कमाउन िदएको 
हो । यसथ� दाबीको ज�गाको मोही हक मेरो देउरानी 
गाल ुदिमनीको नाममा नामसारी नह�ने ह�दँा मोही लागत 
क�ा ग�रपाउ ँ भ�ने �ितउ�र िजिकर भएको ��ततु 
म�ुामा भूिम सधुार काया�लय, काठमाड�ले िववािदत 
िक.नं. २४३ को मोही वादीका ससरुा बाबरुाम दमाईको 
म�ृय ुभइसकेको, उ� ज�गा �ितवादीले नै जोत कमोद 
गरकेो र त�कालीन अव�थामा मोिहयानी हक बहुारीमा 
सन� �यव�था नभएको ह�दँा मोही नामसारी गन� िमलेन 
भनी मोही नामसारी गन� निम�ने गरकेो िनण�य उ�टी 
गरी बादीका नाममा मोही नामसारी ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर �ितवादी 
मरुली दिमनीको र पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
िववािदत ज�गामा रहेको घर स�ब�धमा नािलस उजरु 
नह�दँा �यसतफ�  केही बोिलरहन परने भनी भएको 
इ�साफउपर सो हदस�म िच� नबझुाई वादी गाल ु
दिमनीको यस अदालतसम� ��ततु पनुरावेदन पन� 
आएको देिखयो । 

३. िववािदत िक.नं. २४३ को ज�गाको 
मोिहयानी हक वादी गाल ु दिमनीका ससरुा बाबरुाम 
दमाईका नाममा रहेको भ�ने त�यमा वादी �ितवादी 
दवैुको मखु िमलेकै देिख�छ । उ� ज�गा वादीले 
जोतकमोद नगरी ज�गाधनी आफँैले जोतकमोद गरकेो 
ह�दँा मोहीहक नामसारी ह�ने होइन भ�ने नै �ितवादीको 
िजिकर रहेको देिख�छ । ज�गाधनीको ज�गा कमाएबापत 
�ा� ह�ने मोिहयानी हक कानूनबमोिजम िन�काशन 
वा मोही लगत क�ा नभएस�म �वतः समा� ह�ने 
देिखदँनै । मोही हक कानूनी हक भएको ह�दँा 
कानूनबमोिजम मा� समा� ह�ने ह��छ । भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ दफा २९ ले मोही हक समा� ह�ने िनि�त 
आधार तोकेको देिख�छ । कानूनले िनि�त गरकेो उ� 
�यव�था िवपरीत मोहीहक समा� ह�ने भ�न िम�दनै । 
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मोही बाबरुाम दमाईको २०२२ सालमा म�ृय ुभएको र 
मोहीको छोरा सानदुमाईको म�ृय ुिमित २०६१।४।१२ 
मा भए तापिन बाली नबझुाएको वा मोहीले जोतकमोद 
नगरकेो भनी ज�गाधनीले कहीकँतै उजरु गरकेो 
देिखदँैन । दता�वाला मोहीले जोतकमोद नगरकेो 
कारण ज�गाधनी आफँैले जोतकमोद गरी खेितपाती 
लगाएको भए मोहीले आ�नो दािय�व पूरा नगरकेो 
भनी भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ दफा २९ को कानूनी 
�यव�था अनसुार मोही िन�काशनतफ�  ज�गाधनीले 
कारवाही चलाई ज�गाबाट मोही िन�काशन गरकेो 
ह�नपुछ�  । सोबमोिजम �ितवादीले मोही िन�काशनतफ�  
कारवाही नगरकेो देिखदँा िववािदत ज�गामा रहेको 
बाबरुाम दमाईको मोहीहकले िनर�तरता पाइरहेको 
देिख�छ । उ� आधारबाट िववािदत ज�गामा रहेको 
बाबरुाम दमाईको मोहीहक िनजको म�ृयपु�ात् छोरा 
सान ु दमाईका नाममा कानूनतः नामसारी ह�नेमा 
ि�िवधा देिखदैँन । तर कानूनबमोिजम मोहीहक आ�नो 
नाममा नामसारी गनु�  अगावै िनजको म�ृय ुभइसकेको 
देिखयो । यस अदालतबाट अ.ब.ं २०२ नं. अन�ुप 
िवप�ी िझकाउने आदशे ह�दँा चौथो संशोधनपूव� 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनसुार 
ससरुाको नामको मोहीहक बहुारीका नाममा नामसारी 
ह�न नस�ने भ�ने आधार िलएको देिखयो । तसथ� ��ततु 
म�ुामा ससरुाका नाममा कायम भएको मोिहयानी हक 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अन�ुप 
बहुारी गाल ु दिमनीका नाममा नामसारी ह�नस�ने हो 
होइन ? भनी िवचार गनु�पन� देिखन आयो । 

४. भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ दफा २६(१) 
अन�ुप मोहीका हकदारका नाममा मोहीनामसारी 
गनु�पन� िनि�त हद�याद तोकेको देिखदँनै । ऐनले 
मोिहयानी नामसारी गन�लाई कुनै हद�यादको �यव�था 
गरकेो नदेिखदँा मोहीका हकदारले जिहलेसकैु नामसारी 
गराई िलन स�ने दिेख�छ । िववािदत ज�गाका मोही 
बाबरुाम दमाईको २०२२ सालमा परलोक भएपिछ 

िनजको छोरा सान ुदमाईले आ�नो नाममा मोिहयानी 
नामसारी गन� पाउने नै ह��छ । भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ मा भएको चौथो सशंोधनपूव�को त�कालीन 
ि�थितमा बहुारीमा मोिहयानीहक नामसारी ह�नस�ने 
कानूनी �यव�था िथएन । तर, सान ु दमाई जीिवत 
रहेस�म िनजैले मोिहयानीहक नामसारी गराउन पाउने 
हो । सान ुदमाई नमरसे�म अ� कसैमा मोिहयानीहक 
जाने वा नजाने भ�ने िववाद ह�ने अव�था रहदँनै । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ मा िमित २०५३।९।२४ 
मा संशोधन ह�नपूुव� नै मोही बाबरुामको छोरा सान ु
दमाई परलोक भएको भए त�कालको अव�थामा छोरा 
म�रसकेको र बहुारीका नाममा मोहीनामसारी ह�न स�ने 
कानूनी �यव�थाको अभावमा बहुारी गाल ु दिमनीका 
नाममा मोिहनामसारी ह�न नस�ने अव�था ह���यो 
होला । तर, सान ु दमाई  जीिवत रहदँाकै अव�थामा 
िमित २०५३।९।२४ मा भूिमस�ब�धी ऐन,२०२१ मा 
भएको चौथो संशोधनप�ात् ऐ.ऐनको दफा २६(१) 
बमोिजम बहुारीमा समेत मोिहयानी हक नामसारी 
ह�नस�ने कानूनी �यव�था लागू भएको दिेख�छ । 
वादी गाल ु दिमनीका पितको िमित २०६१।४।१२ 
मा परलोक भएको ह�दँा सो िमितपिछ मा� िनजको 
मोिहयानी हक  नामसारी गनु�पन�  अव�था आएकोमा 
सो समयमा बहुारीको नाममा मोिहयानी हक नामसारी 
ह�नस�ने कानून आइसकेको अव�था देिख�छ । 
सािबक मोही बाबरुाम दमाईको नामको मोिहयानी 
हक िनजको शेषपिछ हकखाने छोरा सान ु दमाईका 
नाममा सन� आउनेमा कुनै कानूनी अड्चन नरहेको 
अव�थामा नै मोिहयानीहक बहुारीका नाममा समेत 
नामसारी ह�नस�ने कानूनी �ावधान लागू भएको ह�दँा 
वादीको पितले आ�नो जीवनकालमा आ�नो नाममा 
मोही नामसारी नगराएकै आधारमा िनजलाई �ा� ह�ने 
मोही हक �वतः समा� भएको भ�न िम�दैन । उपयु�� 
आधारबाट ��ततु म�ुामा ससरुा बाबरुाम दमाइका 
नाममा कायम भएको मोहयानी हक भूिमस�ब�धी ऐन, 
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२०२१ को दफा २६(१) अन�ुप िनजको हकदार 
बहुारी गाल ु दिमनीका नाममा नामसारी गन� िम�ने 
देिखयो ।

५. िववािदत ज�गामा रहेको क�ची घर मेरो 
पित सान ुदमाईले बनाएको हो । उ� घरको स�ब�धमा 
वादीको दाबी नभएको ह�दँा �यसतफ�  बोिलरहन नपन� 
भ�ने हदस�मको पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन 
िजिकर रहेको स�ब�धमा िवचार गदा� िक.नं. २४३ 
मा घर रहेको भ�ने त�यमा िववाद रहेको दिेखएन । 
घर कसले बनाएको हो भ�ने िववादको िवषय सबतु 
�माण बझुी यिकन ग�रने िवषय हो । मोिहयानी हक 
र �यस ज�गामा बनेको घरस�ब�धी िववादको िवषय 
फरक फरक ह�न् । मोिहयानी हकको मोहीको घर हो 
वा �यसमा क-कसको हक ला�ने हो वा ज�गाधनीको 
घर हो भ�ने िवषय स�बि�धत िज�ला अदालतबाट 
सबतु �माण बझुी िनण�य ग�रने िवषय हो । भूिमसधुार 
काया�लयबाट घरको तेरो मेरोको ��मा सबतु �माणको 
मू�याङ्कन गरी िनण�य गन� िम�ने ह�दँनै । यसरी 
िववािदत ज�गामा रहेको घर स�ब�धमा तेरो मेरोको 
िववाद िलई वादीले दाबी िलएको अव�थामा �यसतफ�  
इ�साफमा स�बि�धत िज�ला अदालतबाट िनण�य ह�ने 
नै ह��छ । यसरी िक.नं.२४३ को ज�गामा रहेको घर 
स�ब�धमा ��ततु म�ुाबाट केही वोलीरहन परने भनी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िमलेन । तसथ� घरको स�ब�धमा बोिलरहन नपन� 
भ�ने हदस�म पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । 

६. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
काठमाड� िज�ला ितनथाना गा.िव.स. वडा नं. २ 
को िक.नं. २४३ को �े�फल ०-८-२ ज�गाको �व. 
बाबरुाम दमाईको नाममा रहेको मोही हक नामसारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहरी भएको 

भूिमसधुार काया�लयको िनण�य उ�टी गरी वादी 
गाल ु दिमनीका नाममा मोही नामसारी ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।२।८ 
मा भएको इ�साफ मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
वादी �ितवादी दवैु प�को पनुरावदने िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ १० गते रोज ६ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७३।०८।२६

०६७-CR-०८७८

म�ुाः डाकँा चोरी

पनुरावेदक �ितवादी : रो�पा िज�ला, िलवाङ गा.िव.स. 
वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार काया�लय 
रो�पामा थनुामा रहेको सजंय घत�समेत

&

�नण�य नं. ९७८०
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िव��
��यथ� वादी : िमनबहादरु ग�ुङको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § सु� अदालतको फैसलाउपर िच� बुझाई 
पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी 
ब�ने प�ले अक� िवप�ले पुनरावेदन 
गरकेोमा सोउपर पिहला पुनरावेदन नगन� 
प�लाई पिछ सव��च अदालतमा पुनरावेदन 
गन� पाउने कानूनी �यव�था नभएको 
अव�थामा स�ु िज�ला अदालतको 
फैसलाउपर पिहलो तहको पुनरावेदन 
अदालतमा पुनरावेदन नगन�लाई अि�तम 
तहको सव��च अदालतमा पुनरावेदन िदन 
िम�ने अव�था नह�ने । 

(�करण नं. ६)

पनुरावेदक �ितवादी : िव�ान् वैतिनक अिधव�ा 
िकरणकुमारी ग�ुा

��यथ� वादी : िव�ान् उप�यायािधव�ा ग�ु�साद 
वा�ले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
 मा.िज�ला �या. �ी भोजराज अिधकारी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय म�ुय �यायाधीश �ी वीरिसंह महरा
 माननीय �यायाधीश �ी पवनकुमार शमा�

फैसला
�या. गोपाल पराजुली : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पन� आएको ��ततु 

म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छः
िमित २०६३।१२।७ गते काठमाड�बाट 

�यठुान खलंगास�मको लािग या� ु िलई आइरहेको 
ना.३ ख. ६०३८ नं. को बस िमित २०६३।१२।८ गते 
िबहान अ.ं ४:३० बजे �यठुान र�दी गा.िव.स. वडा नं. 
९ अ�तग�त चोरखोलामा बाटो अव�� गरी बस रोक� 
या�हु�लाई ओराली अं.१०/१२जना क��याट �ेस 
लगाएका मखुमा �माल बाधेँका केटाह�ले लटुपाट 
गरी लगेकोले लटेुराह�लाई प�ा लगाई कारवाही गरी 
िबगो िदलाई पाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला �यठुान र�दी गा.िव.स.वडा नं.९ 
चोरपानी भ�ने �थानमा िमित २०६३।१२।७ गते 
काठमाड�बाट �यठुान खलंगास�मको लािग या� ु
िलई आएको ना.३ ख. ६०३८ नं. को बस िमित 
२०६३।१२।८ गते िबहान अं.४:०० बजे उ� �थानमा 
आईप�ुदा अं. १०/१२ जनाको हितयारधारी समूहले 
बस रोक� बस मािलक र या�हु�को नगद तथा िज�सी 
धनमाल डाकँा गरी लगेको भ�ने घटना�थल �कृित 
मचु�ुका ।

िमित २०६३।१२।७ गते म का�क� पोखरा 
काकाको घरबाट आइरहेको समयमा उ� िदन र�दी 
गा.िव.स. चकचकेमा रो�पा िलवाङ ब�ने िव�ण ु
सनुारसगँ भेट भई आज बस लटुपाट गनु�पछ�  भ�ने 
स�लाहअनसुार सोही राित १०/१२ जना केटाह� 
सिहत भई �यठुान र�दी गा.िव.स.९ ि�थत चोरखोलामा 
ना.३ ख.६०३८ नं. को बस रोक� सो बसका 
या�हु�लाई लटुपाट गरकेा ह� । लटुपाटबाट मलाई 
�.९९५।- �पैया ँ िदएका िथए भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी संजय घत�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

िमित २०६३।१२।७ गते िव�ण ुसनुार, म र 
अ�य नाम निचनेका १०/१२ जना केटाह� भई �कमा 
बसी �यठुान चकचके आई संजयसगँ भेट भई संजय र 
िव�ण ुसनुारले गो�य स�लाह गरी राित चोर खोलामा 
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आई ना.३ ख.६०३८ नं. को बस लटुपाट गरकेा ह� । 
कित नगद िज�सी लटेु थाहा भएन । मैले �.६००।- 
भाग पाएको िथए ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िदपेस 
सनुारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

म र िव�ण ुसनुारबीच िचनजान िथयो । मैले 
िव�णसुगँ �पैया ँसापट मागेको िथए ँ। िव�णलेु म जगुाड 
गछु� , पिछ िदउलँा भनेका िथए । एकिदन ितमीले पैसा 
चािहयो भनेका िथयौ, मैले योजना बनाएको छु, हामीसगँ 
जानपुछ�  भनी अ�य मैले निचनेका आम� क��याट �ेस 
हितयारसिहतका १०/१२ जना केटाह�सिहत आई 
चोरखोलामा लकु� बसी ना.३ ख. ६०३८ नं. को 
बस लटुपाट गरकेा ह� । मलाई �. ६००।- िदएका 
िथए भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िदपे�� घत�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६३।१२।७ गते म काम िवशेषले 
भालवुाङस�म गएको िथए ँ । राित काठमाड�देिख 
�यठुान खलंगास�म आउने ना. ३ ख. ६०३८ नं. 
बसमा चढी आउदँै गदा� र�दी गा.िव.स. वडा नं.९ चोर 
खोलामा प�ुदा आम� क��याट �ेस लगाएका १०/१२ 
जना �यि�ह�ले ब�दकु खकुुरी देखाई बस रोक� 
या�हु�लाई तल झारी नगद िज�सी लटुपाट गरकेा 
ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा कागज गन� िदपे�� 
�े�को कागज ।

उ� वारदातको िदन म काठमाड�बाट घर 
आउन भनी ना.३ ख. ६०३८ नं. को बसबाट आउदँ ै
गदा� �यठुान िज�लाि�थत चोर खोला भ�ने ठाउमँा अ.ं 
राित ४:०० बजेको समयमा क��याट �ेस लगाएका 
१०/१२ जना हितयारधारी समूहले हामी चढेको गाडी 
रोक� स�पूण� या�हु�लाई झारी नगद तथा िज�सी 
लटुपाट गरकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको ितलक पा�डे 
र िहमाल पोखरलेले गरकेो एकै िमलानको कागज ।

�ितवादीह� संजय घत�-१, िदपे�� घत�-
१, िदपेस सनुार-१, िव�ण ु सनुार-१ लाई मलुकु� 
ऐन, चोरीको १ नं. िवपरीत ६ नं. ले प�रभािषत 

कसरु अपराधमा ऐ.१४(४) बमोिजम गरी पाउनको 
साथै िबगोको हकमा स�ु जाहेरीमा या�हु�को २ 
लाख, चालकसगँ भएको �. ६००।- र क�ड�टरसगँ 
भएको भाडा उठाएको रकम �.९,०००।- समेत गरी 
�.२,०९,६००।- उ�लेख भएपिन हालस�म कुन 
या�कुो के कित रकम लिुटएको हो यिकन ह�न नसकेको 
ह�दँा पिछ यिकन खलुी आएका बखत सोहीबमोिजम 
ह�ने गरी हाल पीिडत जाहेरवालाह� चालक िमनबहादरु 
ग�ुङको �. ६००।- र क�ड�टर स�जयकुमार ग�ुासगँ 
भएको �.९,०००।- समेत गरी ज�मा �.९,६००।- 
िबगो अंक कायम गरी चोरीको १० नं. बमोिजम 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालाह�लाई िदलाई भराई 
पाउ ँभ�नेसमेतको अिभयोग प� ।

मैले डाकँा चोरी नगरकेो ह�दँा मलाई केही थाहा 
छैन । मलाई आव�यक परकेोले रो�पा िलवाङ -६ का 
िव�ण ुसनुारले �. ६००।- नेपाली �पैया ँिलवाङमा नै 
िदयो । उ� �पैया ँडाकँा गरी िलएको रहेछ, सो कुरा 
मलाई थाहा जानकारी भएन । मसमेतलाई प�ाउ गरी 
�यारकेमा लगी घाउ चोट नला�ने गरी कुटिपट गरी 
हितयार चोरी म�ुा लगाई िदएका ह�न् । िव�णबुहादरु 
सनुारले आफू जोिगनको लािग हामीह�लाई फसाएको 
हो । मैले डाकँा चोरी गरकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी िदपे�� घत�ले अदालतमा गरकेो बयान ।

अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� मैले भनेबमोिजम लेिखएको 
छैन । २०६४ साल वैशाख ३० गते २०६४।१।२८ मा 
रो�पामा हितयार हराएको कुरामा मसमेतलाई आम�ले 
प�ाउ गरकेा ह�न् र �यारकेमा लगी सोधपछु गरकेा 
िथए । हामीले हितयार लगेका छैन� भ�दा कुटिपट गरी 
पिछ िज.�.का. रो�पामा हामीलाई िदपे��, िदपेस, 
सजंयलाई र िव�ण ु सनुारलाई पिन लगेकामा उसले 
िव�ण ु सनुारले ियनीह� र मसमेत भई �यठुानको 
चकचकेमा गई गाडी लटेुका ह� भनी पोल गरकेाले 
हामीलाई अड्डासार गद� �याएका ह�न् । हामीले 
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लटुपाट गरकेा होइन� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िदपेस सनुारले अदालतमा गरकेो बयान ।

जाहेरी �यहोरा झ�ुा हो । �हरीमा भएको 
बयान मेरो इ�छाले भएको होइन । िमित २०६४।१।२० 
मा रो�पामा हितयार हराएको कुरामा मसमेतलाई 
आम�ले प�ाउ गरी �यारकेमा लगी सोधपछु गरकेा 
िथए । हामीले हितयार लगेका छैन� भ�दा हामीलाई 
कुटिपट गरी िज.�.का. रो�पामा िदपे��, िदपेस 
स�जय र िव�ण ुसनुारले ियनीह�समेत भई �यठुानको 
चकचकेमा गई गािड लटेुका ह� भनी पोल गरकेोले 
हामीलाई िज.�.का.�यठुानमा �याएका ह�न् । हामीले 
लटुपाट गरकेा होइन� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
संजय घत� मगरले अदालतमा गरकेो बयान ।

घटना�थलमा बाटोमा ढंुगा भएको कारण 
खलासीले ढंुगा फा�न ला�दा ए�कासी लटेुराह� आई 
या�हु� र मलाई लटेुका ह�न् । उ� समयमा अं.७/८ 
हजारको लटुपाट भएको हो । राितको समय भएकाले 
मा�छे िच�न सिकन भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाला 
संजयकुमार ग�ुाले �यठुान िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

घटना घटेको समयमा �ितवादी िदपेस सनुार 
मेर ै घरमा भई दोकानमा सेिलङ गन� काम गरकेाले 
िनजले उ� वारदात घटाएका होइनन् । मेरो घरमा काम 
गन� �यि�ले �यठुानमा आएर घटना घटाएको होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िदपेस सनुारका सा�ी 
�याउटे सनुारले गरकेो बकप� ।

�ितवादी संजय घत� अका�को चोन�, लट्ुने 
ज�ता अनैितक काय� गन� �यि� होइनन् । िनजलाई 
आरोप लगाउन ु गलत हो । िनजको चालचलन रा�ो 
खालको छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी संजय 
घत�का सा�ी जोखे पनुले �यठुान िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

२०६३ साल चैत मिहनाको स�ुमा 
काठमाड�दिेख �यठुान खलंगास�मको लािग या� ु

िलई गाडी आफँैले चलाई �याउदँै गदा�को अव�थामा 
�यठुानको चकचकेदिेख चेरनेटातफ� को बाटोमा ढंुगा 
राखेका िथए र खलासीलाई ढंुगा हटाउन पठाउदँा 
लटेुराह� कराएको ह�दँा डरले फक� आएका ह�न् । 
खलासीले गाडीको ढोका लगाए । बािहरबाट ढोका खोल 
भनी ला�ीले हाने, �यसपिछ खलासीले ढोका खोली 
िदयो र या�लुाई लाइन लगाई १/१ गरी धनपैसा लटेुका 
ह�न् र मेरो पिन �.६००।- लटेुका ह�न् । लटेुराह�सगँ 
खकुुरी िथयो । रातको समय भएकाले लटेुराह�लाई 
िच�न सिकन भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवालाम�येका 
िमनबहादरु ग�ुङले �यठुान िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

लटेुराह� चकचकेमा बस रोक� या�हु�सगँ 
भएको पैसा लटेुका ह�न् । म िनदाएको र मसगँ पैसा 
नभएको कारण केही लगेनन् । लटेुराह�ले �माल 
बाधेँका िथए भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा कागज 
गन� िहमाल पोखरलेे �यठुान िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

जाहेरी दरखा�तलगायतका कागजातह� 
पढी सनुाउदँा सनुे ँ । लेिखएबमोिजमको घटना मैले 
गर े गराएको होइन । सो समयमा म मेरै घरमा काम 
गरी बसेको छु । िदपे�� घत� र िदपेस सनुारलाई मैले 
१ �पैया ँ पिन िदएको छैन । उ� घटनामा ियनीह� 
सलं�न छैनन् भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िव�ण ु
सनुारले अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६३।१२।७ गते �ितवादी िव�ण ु
सनुार आ�नै घरमा िथए । सो वारदातमा िनजको 
सलं�नता छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िव�ण ु
सनुारको सा�ी गगन िव.क. ले गरकेो बकप� ।

�ितवादी िदपे�� घत� र म फागनुको २५ 
गतेदेिख चैतको १९ गतेस�म रो�पाको िलवाङ 
बजारमा सगैँ घर बनाउने, ढंुगा बो�ने ज�ता काममा 
सलं�न िथय� । उ� डाकँा चोरी गन� काममा यी �ितवादी 
सलं�न छैनन् भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िदपे�� 
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घत�को सा�ी होमबहादरु िव.क.ले गरकेो बकप� ।
�ितवादीह� िव�ण ु सनुार, िदपे�� घत�, 

संजय घत� र िदपेस सनुारसमेतको संल�नतामा िमित 
२०६३।१२।८ गते िबहान ४.३० बजेको समयमा 
काठमाड�बाट �यठुानतफ�  आइरहेको ना.३ख.६०३८ 
नं. को बसलाई चकचकेदेिख चेरनेटाको बीचमा बाटो 
अव�� गरी डाकँा गरकेो �मािणत भई �ितवादीह�ले 
मलुकु� ऐन, चोरीको १ नं. िवपरीत ६ नं. बमोिजमको 
कसरु अपराध गरकेो �मािणत ह�न आएको ह�दँा 
�ितवादीह� म�ये िव�ण ुसनुार, संजय घत� र िदपे�� 
घत�लाई ऐ. ऐनको १४(४) नं. बमोिजम जनही ६ 
वष� कैद ह�ने ठहछ�  । अका� �ितवादी िदपेस सनुार 
१६ वष�भ�दा कम उमेरको देिखदँा िनजको हकमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ 
बमोिजम ह�नसमेत मागदाबी िलइएको र िनजको उमेर 
कसरु गदा�को अव�थामा १४ वष�को देिखदँा �ितवादी 
िदपेस सनुारलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम ३ वष� कैद ह�ने तथा �ितवादीह� 
म�येका सजंय घत�ले �.९९५।-, िदपेस सनुारले �. 
६००।- र िदपे�� घत�ले �. ६००।- खाएको दिेखदँा 
िनजह�लाई चोरीको १४(४) नं. बमोिजम सोको डेढी 
�मशः �. १४९२।५०, �.९००।- र �. ९००।- 
ज�रवाना ह�ने र य�तै अका� �ितवादी िव�ण ु सनुार 
��ततु वारदातको मूल योजनाकार भएको दिेखएको 
र िनजले नै �ितवादीह� सजंय घत�, िदपे�� घत� र 
िदपेस सनुारलाई खटाई �पैया ँ िदएको देिखएकोले 
बाकँ� �. ६,४०५।- �ितवादी िव�ण ुसनुारले खाएको 
देिखदँा िनजलाई चोरीको १४(४) नं. बमोिजम सोको 
डेढी �.९,६०७।५० ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु 
�यठुान िज�ला अदालतको फैसला ।

�ितवादीह� उपर िलएको अिभयोग 
मागदाबीको कानूनी �यव�था हेदा�  मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १४(४) नं. ले कानूनबमोिजम डाकँा कसरु 
ठहर भइसकेपिछ सजाय गदा� ज�रवानाको हकमा डाकँा 

गन�लाई िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना गनु�पछ�  भ�ने 
उ�लेख भएकोमा �ितवादीह�ले जाहेरवालाह�को 
�.८,६००।- िबगो बराबरको धनमाल डाकँा चोरी 
गरकेो ठहर ग�रसकेपिछ उपयु�� उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबमोिजम �ितवादीह�लाई ज�रवाना तोक� 
सजाय गनु�पन�मा कुन �ितवादीबाट के कित िबगो 
जाहेरवालाले भरी पाउने हो भ�नेसगँ स�बि�धत ऐनको 
२०(३) नं. को छु�ै कानूनी �यव�थालाई आधार िलई 
िबगोलाई खि�डत गरी गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजमको ज�रवाना होस् 
भ�ने �यहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुमा गरकेो पनुरावेदन िजिकर ।

�ितवादीह�लाई िबगोको अनपुातमा 
गरकेो सजाय िमलेको नदेिखई स�ु फैसला फरक 
पन�स�ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. र पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ 
बमोिजम छलफलको लािग िवप�ी िझकाई आएपिछ 
वा �याद नाघेपिछ पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको आदेश ।

खाएको िबगो समाई गरकेो ज�रवाना सो 
हदस�म िमलेको नपाइदँा स�ु �यठुान िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।१।२२ को फैसला सो 
हदस�म बदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी संजय घत�, िदपे�� 
घत� र िव�ण ुसनुारलाई िबगो �.८,६००।- को डेढी 
�. १२,९००।- का िहसाबले जनही ज�रवाना ह�ने 
र �ितवादी िदपेस सनुारलाई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन,२०४८ को दफा ११(३) ले सोको आधा 
�.६,४५०।- जनही ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला ।

��यथ� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट हामी 
पनुरावेदक �ितवादीह� उपर मलुकु� ऐन, चोरीको 
१४(४) नं. समेतको सजायको मागदाबी िलई अिभयोग 
प� दायर भएकोमा हामी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
स�ु �यठुान िज�ला अदालतमा बयान गदा�  हामीले 
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डाकँा चोरी गरकेा होइन�, हामीलाई रो�पामा आम�को 
हितयार हराएको िवषयलाई िलएर प�ाउ गरी शारी�रक 
यातना िदइएको र अड्डासार गद� �यठुान िज�लामा 
लगी झठुा अिभयोगमा फसाइएको हो । मौकाको बयान 
हामीले भनेबमोिजम लेिखएको होइन भनी आरोिपत 
कसरुमा पूण��पमा इ�कार रही बयान गरकेा र हा�ो 
इ�कारी बयानलाई हा�ा सा�ीको बकप�बाट पिु� 
भइरहेको तथा िवप�ी ��यथ� वादी प�का गवाहले स�ु 
�यठुान िज�ला अदालतमा बकप� गदा� बसमा लटुपाट 
गन� �यि�ह�लाई िच�न स�दनै भनी तथा मौकाको 
कागजसगँ िवरोधाभाष ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
अव�थामा स�ु �यठुान िज�ला अदालतबाट उ� 
म�ुा फैसला गदा� आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर ्याई 
फैसला भएकोमा पनुरावेदक �ितवादीम�येको म 
िदपेस सनुार नाबालक र ग�रब तथा असमथ� भएको र 
अ�य �ितवादीह� पिन ग�रब तथा असमथ� भएकोले 
पनुरावेदन गन� नसकेको अव�थामा िवप�ी वादी 
प�बाट पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन प� दता� 
भई पनुरावेदन अदालतबाट अ.बं.२०२ नं. बमोिजम 
आदेश भएको अव�थामा समेत हामी पनुरावेदक 
�ितवादीह� थनुामा रहेका तथा नाबालक र असमथ� 
�यि�ह� भएको अव�थामा नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा २४(१०) बमोिजम तथा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन,२०४८ को दफा १९(२) 
बमोिजम �द� अिधकारको समेत उ�लङ्घन गरी स�ु 
अदालतले गरकेो भ�दा गैर�याियक त�रकाले ज�रवाना 
बढाई तथा म नाबालक िदपेस सनुारलाई स�ुदेिख नै 
कारागारमा थुनामा राखी कसरुदार ठहर ्याई भएको 
पनुरावेदन अदालतको उ� फैसला �माण कानून तथा 
फौजदारी कानूनका सव�मा�य िस�ा�तसमेतको �िुट 
गरी भएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको 
उ� फैसला नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा २४(१०) बमोिजम तथा बालबािलकास�ब�धी 

ऐन, २०४८ को दफा १९(२), दफा ५० तथा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५ तथा दफा 
५४ को �ितब�धा�मक वा�यांशसमेतको �ितकूल 
ह�दँा बदर गरी झठुा अिभयोग दाबीबाट फुस�द िदलाई 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह� संजय घत�, 
िव�ण ु सनुार, िदपेस सनुार र िदपे�� घत�ले सव��च 
अदालतमा गरकेो सयं�ु पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् वैतिनक अिधव�ा �ी िकरणकुमारी 
ग�ुाले पनुरावेदक �ितवादीलाई स�ुमा रो�पामा 
आम�को हितयार हराएको िवषयलाई िलएर प�ाउ गरी 
शारी�रक यातना िदइएको र अड्डासार गद� �यठुान 
िज�लामा लगी झठुा अिभयोगमा फसाइएको हो । 
मौकाको बयान �ितवादीह�ले भनेबमोिजम लेिखएको 
होइन भनी आरोिपत कसरुमा पूण��पमा इ�कार रही 
बयान गरकेा र इ�कारी बयानलाई �ितवादीका सा�ीको 
बकप�बाट पिु� ग�रिदएको तथा िवप�ी ��यथ� वादी 
प�का गवाहले स�ु �यठुान िज�ला अदालतमा बकप� 
गदा� बसमा लटुपाट गन� �यि�ह�लाई िच�न स�दनै 
भनी तथा मौकाको कागजसगँ िवरोधाभाष ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको अव�थामा िनद�स ठहर ्याई सफाई 
िदनपुन�मा स�ुमा भ�दा बढाई सजाय गरकेो फैसला 
निमलेकोले जबरज�ती फसाइएको म�ुाबाट पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई सफाई िदलाइ पाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको बहस िजिकरसमेत सिुनयो । ��यथ� 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी ग�ु�साद वा�लेले �ितवादीह� 
कसरुदार रहेको कुरामा कुनै िववाद नभएको अव�थामा 
स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसलामा चोरीको 
महलको उि�लिखत १४(४) नं. बमोिजम सजाय गरकेो 
कानूनअन�ुपै ह�दँा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
सदर ह�नपुछ�  भ�नेसमेतको बहससमेत सिुनयो ।
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�ितवादीह� संजय घत�-१, िदपे�� घत�-
१, िदपेस सनुार-१, िव�ण ु सनुार-१ लाई मलुकु� 
ऐन, चोरीको १ नं. िवपरीत ६ नं. ले प�रभािषत 
कसरु अपराधमा ऐ.१४(४) बमोिजम गरी पाउनको 
साथै िबगोको हकमा स�ु जाहेरीमा या�हु�को २ 
लाख, चालकसगँ भएको �. ६००।- र क�ड�टरसगँ 
भएको भाडा उठाएको रकम �. ९,०००।- समेत 
गरी �.२,०९,६००।- उ�लेख भएपिन हालस�म 
कुन या�कुो के कित रकम लिुटएको हो यिकन ह�न 
नसकेको ह�दँा पिछ यिकन खलुी आएका बखत 
सोहीबमोिजम ह�ने गरी हाल पीिडत जाहेरवालाह� 
चालक िमनबहादरु ग�ुङको �. ६००।- र क�ड�टर 
स�जयकुमार ग�ुासगँ भएको �.९,०००।- समेत गरी 
ज�मा �.९,६००।- िबगो अंक कायम गरी चोरीको 
१० नं. बमोिजम �ितवादीह�बाट जाहेरवालाह�लाई 
िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेतको अिभयोग प� भएकोमा 
�ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, चोरीको १ नं. िवपरीत ६ 
नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो कुरा �मािणत ह�न 
आएको ह�दँा �ितवादीह� म�ये िव�ण ु सनुार, संजय 
घत� र िदपे�� घत�लाई ऐ. ऐनको १४(४) नं. बमोिजम 
जनही ६ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । अका� �ितवादी िदपेस 
सनुार १६ वष�भ�दा कम उमेरको देिखदँा िनजको 
हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ 
बमोिजम ह�नसमेत मागदाबी िलइएको र िनजको उमेर 
कसरु गदा�को अव�थामा १४ वष�को देिखदँा �ितवादी 
िदपेस सनुारलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम ३ वष� कैद ह�ने तथा �ितवादीह� 
म�येका सजंय घत�ले �.९९५।-, िदपेस सनुारले �. 
६००।- र िदपे�� घत�ले �. ६००।- खाएको दिेखदँा 
िनजह�लाई चोरीको १४(४) नं. बमोिजम सोको डेढी 
�मशः �. १४९२।५०, �. ९००।- र �. ९००।- 
ज�रवाना ह�ने र य�तै अका� �ितवादी िव�ण ु सनुार 
��ततु वारदातको मूल योजनाकार भएको देिखएको र 

िनजले नै �ितवादीह� सजंय घत�, िदपे�� घत� र िदपेस 
सनुारलाई खटाई �पैया ँिदएको देिखएकोले बाकँ� �. 
६,४०५।- �ितवादी िव�ण ु सनुारले खाएको देिखदँा 
िनजलाई चोरीको १४(४) नं. बमोिजम सोको डेढी �. 
९,६०७।५० ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु �यठुान 
िज�ला अदालतको फैसला भएकोमा �ितवादीह�ले 
चोरीको महलको १४(४) नं. अनसुारको कसरु गरकेो 
ठहर ग�रसकेपिछ चोरीको महलको १४(४) नं. अनसुार 
सजाय गदा� डाकँा गन�लाई िबगोको डेढी बढाई सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरी डाकँा गरकेो रकम जसका पेटमा 
जित परकेो हो, �यित रकमका िहसाबले ज�रवाना 
गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला निमलेकोले 
ज�रवानाको हकमा बढाई सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुमा पनुरावेदन परकेोमा 
सोहीबमोिजम ज�रवानाको हकमा केही उ�टी गरी 
�ितवादी संजय घत�, िदपे�� घत� र िव�ण ुसनुारलाई 
िबगो �. ८,६००।- को डेढी �. १२,९००।- का 
िहसाबले जनही ज�रवाना ह�ने र �ितवादी िदपेस 
सनुारलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) ले सोको आधा �. ६,४५०।- जनही ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको फैसलाउपर �ितवादीह�ले िच� नबझुाई 
सव��च अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको 
देिख�छ ।

अब पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको 
फैसला िमलेको छ छैन ? �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुछ प�ुदैन सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह� 
स�जय घत�, िव�ण ु सनुार र दीपे�� घत�ले यस 
अदालतमा दता� गराएको पनुरावेदन प�मा उि�लिखत 
पनुरावेदन िजिकर सािबत गन� नस�ने भएकोले हा�ो 
पनुरावेदन प�उपर कारवाही नगरी िफता� ग�रपाउ ँ
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भनी कारागार काया�लय, रो�पामाफ� त िदएको िनवेदन 
�ा� भई पेस भएको दिेखयो । उ� डाकँा म�ुामा 
दीपेस सनुारसिहतका यी िनवेदक �ितवादीह�ले 
संय�ु�पमा पनुरावेदन प� दता� गराएको देिखए 
पिन �ितवादी दीपेस सनुारले म�ुा िफता�को माग 
गरकेो नदेिखएकोले िनज पनुरावेदक �ितवादी दीपेस 
सनुारको हकमा म�ुाको बाकँ� कारवाही कायमै राखी यी 
िनवेदक पनुरावेदक �ितवादीह� स�जय घत�, िव�ण ु
सनुार र िदपे�� घत�का हकमा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं९२ 
नं. बमोिजम पनुरावेदन प� िफता� िलन अनमुित 
िदइएको छ, िनयमानसुार गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६९।४।८।२ को आदशे देिख�छ ।

३. अिभयोग दाबीमा िबगो �.९,६००।- 
कायम गरी �ितवादीह�लाई सजायसमेत ग�रपाउ ँ
भ�ने दाबी भएकोमा जाहेरवालाले अदालतमा बकप� 
गदा� �.८,६००।- लिुटएको हो भनी बकप� गरकेो 
देिखएकोले �यित िबगो कायम गरी �ितवादीह�ले 
चोरीको महलको १४(४) नं. अनसुारको कसरु गरकेो 
ठहर ग�रसकेपिछ चोरीको महलको १४(४) नं. 
अनसुार सजाय गदा� डाकँा गन�लाई िबगोको डेढी बढाई 
सजाय गनु�पन�मा स�ु िज�ला अदालतबाट सोबमोिजम 
नगरी डाकँा गरकेो रकम जसका पेटमा जित परकेो 
हो, �यित रकमका िहसाबले ज�रवाना गरकेोले ज�मा 
िबगो �. ८,६००।- डाकँा वारदात भएको ठहर गरी 
फैसला भएपिछ सोहीअनसुार सजायतफ�  बो�नपुन�मा 
सोतफ�  स�ु िज�ला अदालतको फैसला मौन रहेकाले 
�ितवादीह� संजय घत�, िदपेस सनुार, िव�ण ु
सनुार, िदपे�� घत�लाई िबगो �. ८,६००।- डेढी 
�. १२,९००।- ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई खाएको िबगो 
समाई गरकेो ज�रवाना सो हदस�म िमलेको नपाइदँा 
स�ु �यठुान िज�ला अदालतको िमित २०६६।१।२२ 
को फैसला सो हदस�म बदर ह�ने ठहछ�  भनी �ितवादी 
संजय घत�, िदपे�� घत� र िव�ण ुसनुारलाई िबगो �. 

८,६००।- को डेढी �. १२,९००।- का िहसाबले 
जनही ज�रवाना ह�ने र �ितवादी िदपेस सनुारलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
ले सोको आधा �. ६,४५०।- जनही ज�रवाना ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुले फैसला 
गरकेो देिख�छ ।

४. िज�ला अदालतको फैसलामा 
�ितवादीह�ले पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
नगरी िच� बझुाई बसेको पाइ�छ । पनुरावेदक 
�ितवादीह� स�जय घत�, िव�ण ु सनुार र िदपे�� 
घत�को हकमा मलुकु� ऐन, अ.बं.९२ नं. बमोिजम िमित 
२०६९।४।८।२ मा म�ुा िफता� िलइसकेको देिखदँा 
िनजह�को हकमा केही बोली रहन परने ।

५. अब पनुरावेदक �ितवादी िदपेस सनुारको 
हकमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� त�कािलन �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९ अनसुार (१) पनुरावेदन 
अदालतले गरकेो फैसला वा अि�तम आदशेउपर 
देहायका म�ुाह�मा सव��च अदालतमा पनुरावेदन 
ला�नेछ भनी कानूनी �यव�था भएको पाइ�छः- (क) 
पुनरावेदन अदालतले स�ु कारवाही र िकनारा 
गरकेो म�ुा, (ख) दश वष� वा सोभ�दा बढी कैदको 
सजाय भएको म�ुा, र (ग) तीन वष� वा सोभ�दा बढी 
कैदको सजाय, प�चीस हजार �पैया ँ वा सोभ�दा 
बढी ज�रवाना, पचास हजार �पैया ँवा सोभ�दा बढी 
िबगो भएको वा िबगो नखुलेको म�ुामा सु� अदालत, 
िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर पुनरावेदन 
अदालतले पुनरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� केही 
वा पूरै उ�टी भएको म�ुा । (२) सव��च अदालतमा 
साधक जाहरे भएको म�ुामा पिन पुनरावेदन ला�न 
स�नेछ भनी �यस िकिसमका पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर मा� सव��च अदालतमा पनुरावेदन 
ला�ने �यव�था भएको पाइ�छ । �यसैगरी त�कािलन 
हालको �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) मा 
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सव��च अदालतलाई देहायका म�ुाह�मा पनुरावेदन 
स�ुने अिधकार ह�नेछ : (क) दफा ८ को उपदफा (२) 
बमोिजम उ�च अदालतले स�ु कारवाही र िकनारा 
गरकेो म�ुा (ख) उ�च अदालतबाट दश वष� वा 
सोभ�दा बढी कैद सजाय ह�ने गरी फैसला भएको म�ुा 
(ग) तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय वा पाचँ लाख 
�पैयाभँ�दा बढी िबगो भएको म�ुामा सु� अदालत, 
िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर उ�च 
अदालतले पुनरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� आिंशक 
वा पूरै बदर गरकेो म�ुा र (घ) सघंीय कानूनबमोिजम 
सव��च अदालतमा पुनरावेदन ला�ने म�ुा (२) 
सव��च अदालतमा साधक पेस भएको म�ुामा समते 
सव��च अदालतलाई पुनरावेदन स�ुने अिधकार 
ह�नेछ भनी उ�च अदालतको फैसलाउपर  सव��च 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ ।

६. स�ु िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा 
िच� नब�ुने प�ले पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
गन� पाउने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । स�ु 
अदालतको फैसलाउपर िच� बझुाई पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन नगरी ब�ने प�ले अक� िवप�ले 
पनुरावेदन गरकेोमा सोउपर पिहला पनुरावेदन नगन� 
प�लाई पिछ सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउने 
कानूनी �यव�था नभएको अव�थामा स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलाउपर पिहलो तहको पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन नगन�लाई अि�तम तहको 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन िदन िम�ने अव�था 
भएन । यसरी ��ततु म�ुामा �ितवादीले स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलाउपर िच� बझुाई पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन नगरी बसेको र नेपाल सरकारले 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन परी सोको फैसला 
भएकोमा पनुरावेदन तहको पिहलो पनुरावेदन 
नगन� �ितवादीह�लाई सव��च अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदनबाट औिच�यमा �वेश गरी हेन� िमलेन ��ततु 

पनुरावेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरी 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः जयराम �े�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २६ गते रोज १ शभुम् ।

 सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदेश िमित : २०७३।०७।०४
०७१-WO-०३१९

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला पसा�, �सौनी िबता� गा.िव.स. वडा 
नं.१ ब�ने जगदेव पि�डत कु�हाल

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, हेट�डा, मकवानपरुसमेत 

 § अशं म�ुाको िफराद परी पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।९।१७ मा 
फैसला भइसकेप�ात् अिघ परकेो अशं 

&

�नण�य नं. ९७८१
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म�ुालाइ� असर पन� गरी २०६९ सालमा 
लेनदेनको म�ुा परकेो र अिघ परकेो 
अशं मु�ाको �ितउ�रमा समते ��तुत 
ऋणलाइ� नदेखाएको अव�थामा लेनदेनको 
िलखतमा सा�ी नबसेको वा सहमित नह�न े
प�ले पिन ितनु�पन� गरी अव�था प�रि�थित 
(Context) िवचार नगरी सावधानीबेगर 
हचुवा�पमा मा�यता िदँदा घरायसी िलखत 
जिहलेसुकै तयार ह�नस�ने ह�दँा �य�ता 
िलखतले नभए नगरकेा झु�ा बनावटी 
�यवहारले समेत ��य पाउन स�न े
ह��छ । घरायसी िलखत झु�ा बनावटी 
ह�नस�न े अव�था प�रि�थितको िन�य�ल 
नगरी िलखत पेस भएको आधारमा मा� 
घरको म�ुयले गरकेो �यवहार �यसले 
िसज�ना गन� प�रणाम र �भाव नहरेी 
गो�ारा धनबाट ऋण �यहोदा� कसैको अंश 
हकसमेतमा अ�यायपूण��पमा असर पन� 
अव�थाको िसज�ना मा� होइन कानून 
र �यायको मम� (Spirit of Law and 
Justice ) मा नै बाधा अड्चन देखापन� 
ह�दँा �य�ता िलखतह� तयार ह�दँाका 
अव�था र प�रि�थित एव ं सो लेनदेनको 
म�ुा पदा�को अव�था र प�रि�थितसमते 
�याल गरी �यस तफ� समेत �यायकता�ले 
सचेततापूव�क िवचार गनु�पन� ।
(१) िलखत पेस ह�न ु र िलखतको 

िमितअिघको देिखनु एउटा कुरा हो 
भने सो िलखत सोही िमितमा नै तयार 
भएको पुि� ह�ने िव�सनीय आधार 
देिखनु अक� कुरा हो । िन�न अव�था 
प�रि�थित देिखए अ�यथा �मािणत 
नभए िव�सनीय आधार मा�न   
सिकने । घरायसी िलखत भए पिन 

वादी �ितवादी (घरको म�ुय वा अ�य 
अंिशयारसमेत) ले �वीकार गरकेो,

(२) अ�य अिंशयाराको म�जुरी नभए 
पिन िलखत अड्डाबाट पा�रत गराई 
िलएको,

(३) अंश म�ुा पनु�पूव� नै साह�को नालेस 
परकेो,

(४) साह�को नालेस प�रसकेपिछ अशं म�ुा 
परकेो,

(५) साह�को लेनदेन वा अंिशयाराको अशं 
मु�ा पनु�पूव� नै िलखत गरी लेनदेन 
गन� �यि� (घरको म�ुय �यि� वा 
एकाघरको उमेर पुगकेोले �यवहार 
गरकेोमा म�ुय जानकारको सिहछाप 
भएकोमा �य�तो अ�य अंिशयार 
�यवहारकता�) म�रसकेको,

(६) घरायसी िलखत भए पिन उ� 
िलखतको ऋणमा एकाघर सगोलमा 
ब�ने अंिशयारह�को समेत लेनदेनको 
कागजमा सिहछाप गरकेो,

(७) साह�को लेनदेन म�ुा पनु�पूव� नै अशं 
मु�ा परकेोमा वादी वा �ितवादीले 
िफराद वा �ितउ�रमा नै ऋण 
देखाएकोमा सो घर�यवहारमा खच� 
भएको व�तुिन��पमा पुि� भएको ।

(�करण नं. २)
 § अशं म�ुा अि�तम भएप�ात ्सो अंश मु�ाको 

ब�डालाइ� असर पन� िकिसमले पिछ परकेो 
लेनदेन मु�ा र सोको िबगो भ�रभराउको 
कारवाहीको �ममा आएर घरको म�ुयले 
सगोलमा ह�दँा नै लेनदेन गरकेोले गो�ारा 
धनबाट ऋणको िबगो भ�रभराउ ह�ने भनी 
िलएको दाबीको आधार अ�य अंिशयाराको 
हकमा सिहस�े �यवहारका िव�सनीय 
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आधार (Reliable Ground) ब�न नस�न े
ह�दँा �यसरी सा�ी पिन नब�ने र म�जुर 
पिन नह�ने अंिशयारा प�बाट भ�रभराउ 
ह�दँा वा �य�तो िलखतलाइ� मा�यता िदँदा 
लेनदेन �यवहारको ८ न,ं अशंब�डाको 
१८ न.ं र द�ड सजायको २६ न.ंसमतेको 
याि��क �या�या (Mechanical 
Interpretation) ह�ने । 

(�करण नं. ३)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा  �ेमबहादरु 
खड्का तथा अिधव�ा�य अवधिवहारी िस�हा 
र ल�मी थापा खड्का

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा महादेव पि�डत
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

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

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु 
म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः-

म िनवेदकले िमित २०६२।१।१० 
लेनदने म�ुाका वादी (साह�) रामलखन पि�डतसगँ 
�.२०,००,०००।- (बीस लाख) कपाली तमसकुको 
कागज गरी ऋण िलएकोमा उ� ऋणबाट �व. छोरा 
रामएकवाल पि�डतको पढाई खच�को लािग िदएको र 
अ�य बाकँ� रकमबाट प�क� घर िनमा�ण गरी स�पूण� 
घर �यवहार चलाई आएकोमा उ� िलएको ऋण 
भाखािभ� बझुाउन नसक� साह� रामलखन पि�डतले 
पसा� िज�ला अदालतमा लेनदेन म�ुा िदएकोमा िमित 
२०६९।१२।२८ मा वादी दाबीबमोिजम सावा ँ �याज 
भराउने गरी फैसला भएको छ । उ� फैसलाबमोिजम 
फैसला काया��वयन ग�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा 

िसमा देवीको एक मा� िनवेदनको आधारमा 
िनवेिदकाको मागबमोिजम अशंबाहेक गरी बाकँ� 
ज�गामा िबगोतफ� को कारवाही गन� भनी 
तहिसलदार�यूबाट िमित २०७०।९।२१ मा आदेश 
भएको र सो आदेशउपर मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
६१ नं. बमोिजम पसा� िज�ला अदालतमा िनवेदन 
िदएकोमा सो िनवेदनउपर पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।२।९ मा “तहिसलदारबाट िमित 
२०७०।९।२१ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा 
बदर गन� िमलेन । कानूनबमोिजम गनू�” भनी भएको 
आदशे बेरीतको छ भनी पनुरावेदन अदालत, हेट�डा 
मकवानपरुमा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोिजम 
िनवेदन िदएकोमा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।६।३० मा “िवप�ी िसमा दवेीले यो िनवेदकबाट 
अंश पाउने ठहरी यस अदालतबाट समेत फैसला भई 
अि�तम रहेको दिेख�छ । िनवेदकले िलएको ऋणमा 
िवप�ी िसमा दवेीको �वग�य पितको सहमित म�जुरी 
रहेको देिखँदैन । अंश मु�ा परपेिछ लेनदेन मु�ा पन� 
आएकोसमेतका त�य घटना रोहमा वादी िसमा देवीको 
अंशबाहेक गरी बाँक� ज�गामा िबगोतफ�  कारवाही गन� 
गरी �यहाँ अदालतबाट िमित २०७१।२।९ मा भएको 
आदशे �यायोिचत नै भएको देिखँदा प�रवत�न ग�ररहनु 
परने । कानूनबमोिजम गनु� होला” भनी आदेश भएको 
छ ।

वादी िसमा देवी र �ितवादी म िनवेदक 
जगदेव पि�डतसमेत भएको अंश दता� म�ुामा स�पूण� 
स�पि�लाई ६ भाग लगाई उ� ६ भागको १ भागलाई 
३ भाग लगाई सो ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई िलन 
पाउछँ । िमित २०६८।५।२७ मा छुट तायदातीमा 
उ�लेख गरकेो स�पि� ब�डा नह�ने र �ितवादीले 
तायदातीमा उ�लेख गरकेो ऋणको हकमा साह�का 
उजरु परकेो बखत ठहरबेमोिजम ह�ने ह�दँा ��ततु 
म�ुाबाट केही बोिलरहन ुनपन� ठहछ�  भनी फैसला भएको 
छ । सो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
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हेट�डाबाट िमित २०६९।१२।२३ मा फैसला भई सो 
फैसला अि�तम भई बसेको छ । िमित २०६२।१।१० 
गते �.२०,००,०००।- (बीस लाख) ऋण म 
िनवेदकले िलएउपर वादी रामलखन पि�डत कु�हाल 
र �ितवादी म �रट िनवेदक जगदवे पि�डत कु�हाल 
भएको लेनदने म�ुामा पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।१२।२८ मा “वादी दाबीअनुसारको 
�.२०,००,०००।- �ितवादीले कजा�  िलएको तर 
ितर े बुझाएको नदिेखँदा दाबीबमोिजमको सावाँ �याज 
वादीले �ितवादीबाट भरी पाउने ठहछ� ” भनी फैसला 
भई अि�तम बसेको छ । सोही फैसलाबमोिजम िबगो 
भ�रभराउको िनवेदन रामलखन पि�डत कु�हालले 
िदएकोमा सो िनवेदनबमोिजम म िनवेदकलगायत ६ 
जना अिंशयारको भागमा बराबर उ� ऋणलाई बाडँी 
६ जना अंिशयारको अंश हकको स�पि� बराबर ऋण 
असलुउपर (िबगो भ�रभराउ) गराउन ुपन�मा सो नगरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले पसा� िज�ला अदालतका 
तहिसलदारले िसमा दवेीको एक मा� िनवेदनको 
आधारमा िनवेिदकाको मागबमोिजम अशं बाहेक गरी 
बाकँ� ज�गामा िबगोतफ� को कारवाही गन� भनी िमित 
२०७०।९।२१ मा आदशे भएको र सो आदेशउपर 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ६१ नं. बमोिजम पसा� 
िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनउपर 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।९ मा 
“तहिसलदारबाट िमित २०७०।९।२१ मा भएको 
आदेश िमलेकै दिेखँदा बदर गन� िमलेन । कानूनबमोिजम 
गनू�” भनी आदेश भएकोमा उ� आदेश बेरीतको छ । 
उ� आदशे बदर ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डामा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन 
िदएकोमा िवप�ी िसमा देवीले िदएको िनवेदनलाई 
एकतफ��पबाट हेरी “यो िनवेदकबाट अंश पाउने 
ठहरी यस अदालतबाट समेत फैसला भई अि�तम 
रहेको देिख�छ । सो अंश मु�ाको फैसलाबाट सगोलको 
अंिशयार सबैले बेहोन�  नपन� भ�ने बोली परकेो 

छैन । िनवेदकले िलएको ऋणमा िवप�ी िसमा देवीको 
�वग�य पितको सहमित म�जुरी रहेको दिेखँदैन । अंश 
मु�ा परपेिछ लेनदेन मु�ा पन� आएकोसमेतका त�य 
घटना रोहमा वादी िसमा देवीको अंशबाहेक गरी बाँक� 
ज�गामा िबगोतफ�  कारवाही गन� गरी �यहाँ अदालतबाट 
िमित २०७१।२।९ मा भएको आदशे �यायोिचत नै 
भएको दिेखँदा प�रवत�न ग�ररहनु परने” भनी गरकेो 
आदशे गैरकानूनी र सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तिवपरीत ह�न गएको छ । उ� िमित 
२०६२।१।१० मा कपाली तमसकु गरी िलएको ऋण 
वादी दाबीबमोिजम ितनु�पन� गरी िमित २०६९।१२।२८ 
मा पसा� िज�ला अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । 
उ� ऋण म िनवेदक घरको म�ुय �यि� भई मलुकु� 
ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ नं. बमोिजम िलएको ह� ँ । 
उ� ऋण िवप�ी िसमा देवी र िनजको पित �व. 
रामएकवाल पि�डतले एकासगोलमा उपभोग गरी खाई 
आएका ह�न् । सो ऋण िलएको राम एकवाललाई एम.िव.
िव.एस. पढाउन िलएको हो । उ� ऋण िलएको ४ वष� 
५ मिहनापिछ अथा�त् २०६६।६।२८ गते िवप�ी िसमा 
देवीको पित रामएकवालको सवारी दघु�टनामा परी म�ृय ु
भएको हो । त��ात् िमित २०६७।४।१२ मा अशं म�ुा 
दता� भई िमित २०६७।४।११ मा मा� मानो छु��एको 
िमित कायम भई िमित २०६८।५।२७ मा पसा� िज�ला 
अदालतबाट फैसला भई उ� फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६९।१२।२३ 
मा फैसला भई अि�तम बसेको छ । तसथ�, उ� ऋण 
िनजह�को अशं हकबाट समेत ितनु�पन� ह��छ । �य�तो 
ऋण िवप�ी िसमा देवीको अंश हक बाहेक गरी िबगो 
भ�रभराउ गनु�  भ�ने तहिसलबाट िमित २०७०।९।२१ 
मा आदेश भएको, सो आदेशलाई सदर गन� गरी पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।९ मा आदेश 
भएको र सो आदेशलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।६।३० को आदेश 
मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ नं. िवपरीत ह�नकुो 
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साथै ने.का.प. २०५३ िन.नं.६२३३ प.ृ५९५, 
ने.का.प. २०६३ िन.नं.७७६० प.ृ ११६९, सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत कानून िस�ा�तिवपरीत छ ।

हेट�डाको िमित २०७१।६।३० को आदेश 
हचवुापूण� त�रकाबाट एकतफ� ढङ्गबाट ग�रएको छ । 
उ� आदशे मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. िवपरीत 
ह�नकुो साथै द�ड सजायको २६ नं. िवपरीत छ । 
अंशब�डाको १८ नं. मा “मानो नछु��ई सँग अिंशयार 
छन् भने जुनसुकै अंिशयारले सगोलको स�पि�बाट 
वा सगोलको खेती, उ�ोग, �यापार, �यवसायबाट 
बढेबढाएको सगोलको आज�न र लेनदेन �यवहारको 
महलको ८ न�बरबमोिजम लगाएको ऋण सबै 
अंिशयारलाई भाग ला�छ” भनी ��ट उ�लेख छ । द�ड 
सजायको २६ नं. मा “दुिनयाँको िबगोबापत जायजात 
गदा� �यो धन खाने बा� वष�देिख मािथका ऐनबमोिजम 
मानु नछु��ई सगँ बसेका वा �यो धन खाँदा सँग 
बसेका पिछ िभ�न ह�नेको अशंसमेत” भनी ��ट�पमा 
उ�लेख गरकेो छ । उ� आदेश उ� कानूनिवपरीत 
ह�नकुो साथै सव��च अदालतबाट �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�त ने.का.प. २०२५ िन.नं. ३९६, सव��च 
अदालत बलेुिटन पूणा�ङ्क २१७ प.ृ७, सव��च 
अदालत बलेुिटन २०६० पूणा�ङ्क २६८ प.ृ१३, 
सव��च अदालत बलेुिटन २०६५ वष� १७ पूणा�ङ्क 
३७९ प.ृ१ समेत िवपरीत ह�दँा उ� आदेश उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िवप�ी िसमा देवीसमेतको अशं 
भागबाट समेत लेनदने म�ुाको िबगो भ�रभराउ गनु�  
भ�ने परमादशेको आदशे जारी ग�रपाऊँ ।

िवप�ी िसमा देवीले अंश म�ुाबाट चलन 
चलाई आ�नो भागको स�पि� ब�डा छुट्याई िलन 
स�ने र जसबाट लेनदेन म�ुाको िबगो भ�रभराउको 
काय�मा असर पन� जाने र िवप�ीले ब�डा छुट्याई 
िलएपिछ उ� स�पि� िब�� िवतरणसमेत गन� स�ने 
ह�दँा सोबाट म िनवेदकलाई अपूरणीय �ित प�ुन जाने 
ह�दँा यो िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नला�दास�मको लािग 

उ� स�पि�बाट ब�डा छुट्याउने काम नगनु� , उ� 
स�पि�लाई यथाि�थितमा रा�न ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो । िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो? यो 
आदशे �ा� भएको िमितले बाटोका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�लाई 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आए वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । साथै िनवेदकले अ�त�रम 
आदशेसमेत माग गरेको स�ब�धमा िवचार गदा� िवप�ीले 
ब�डा छुट्याई िलएपिछ उि�लिखत स�पि� िब�� 
िवतरण ह�नस�ने र सोबाट िनवेदकलाई अपूरणीय 
�ित प�ुन जाने ह�दँा सिुवधा स�तलुनको िस�ा�तको 
आधारमा ब�डा छुट्याउने काय� नगनु� , नगराउन ुभनी 
िवप�ी पसा� िज�ला अदालतको नाउमँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी गरी िदएको छ भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७१।७।२४ को आदेश ।

यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०७१।७।३० मा आदेश भएप�ात् आदेशसिहतको 
स�पूण� कागजात स�ु पसा� िज�ला अदालतमा पठाई 
सिकएको र कानूनबमोिजम भएको उ� आदशेबाट 
िवप�ीको �रट िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजमको 
सवंैधािनक एवं कानूनी हक हनन् भएको नह�दँा 
असाधारण अिधकार �े�मा �वेश गरी िदन ु भएको 
िनवेदन खारजे भागी छ भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िलिखत जवाफ ।

स�पूण� ब�डा ला�ने चल अचल स�पि� 
ससरुाको िज�मामा िथयो । िनजले घर �यवहार चलाउन 
अंशब�डाको १९ नं. को अधीनमा रही चलाउन ुपन�मा 
आफूसगँ भएको अचल स�पि� िधतो रा�न ु भएको 
छैन । आधीस�म िबना कसैको म�जरुीले िब��स�म 
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गन� अिधकार सरुि�त ह�दँाह�दँ ैसो नगरी म�ुा परपे�ात् 
सा�ी म�जरुी नभएको िलखत खडा गरी गराई गरकेो 
म�ुाबाट िबगो भराउने मसगँ फैसलासमेत नह�दँा सो 
लेनदने म�ुािवपरीत मेरो हकसमेत समावेश गरी िबगो 
भराउन पाउने �यि�को उजरुबेगर िबगो नपाउने 
�यि�को हकमा असर पन� अव�था नभएकोले सो 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िवप�ी िसमादेवीको 
िलिखत जवाफ ।

��ततु �रट िनवेदनमा िमित २०७१।७।२४ 
मा भएको आदेश सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम एकप�ीय सनुवुाई 
गरी अ�त�रम आदेश भएको र मलाई आ�नो कुरा गन� 
यथाथ� कुरा ��ततु गन� मौका नपाएको ह�नाले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(३) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश र� ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ी 
िसमादेवीको िनवेदन प� ।

यसमा सबै िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ 
आइसकेको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन अ�ािधकार 
िदई पूण� सनुवुाइको लािग िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७१।१२।८ को आदशे ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा िनवेदनसिहतको िमिसल 
कागजात अ�ययन ग�रयो ।

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी �ेमबहादरु खड्का तथा अिधव�ा�य �ी 
अवधिवहारी िस�हा र �ी ल�मी थापा खड्काले िनवेदक 
जगदवे पिडत घरको म�ुय भएकोमा िववाद नभएको र 
लेनदने �यवहारको ८ नं. बमोिजम घरको म�ुयले गरकेो 
�यवहार गो�ारा धनबाट च�ने र अंशब�डाको १८ नं. 
ले लेनदेन �यवहारको ८ नं. बमोिजम लगाएको ऋण 
सबै अिंशयारलाइ�  भाग ला�ने भ�ने र द�डसजायको 
२६ नं. ले दिुनयाकँो िबगोबापत जायजात गदा� �यो धन 
खाने बा� वष�मािथका सबै अिंशयाराको अशं जायजात 
गनु�पन� भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको छ । िवप�ी 

िसमा देवीको अशं म�ुा पनु� पूव�को घरको म�ुयले गरकेो 
लेनदेनलाइ� गो�ारा धनबाट बेहोन� पन�मा िसमा देवीको 
अंशबाहेक गरी बाकँ� ज�गामा िबगोतफ� को कारवाही 
गन� गरी तहिसलदारबाट िमित २०७०।९।२१ मा 
भएको आदेश, सो आदशेलाइ�  सदर गन� गरकेो पसा� 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।२।९ को आदेश र 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।६।३० 
को आदशे गैरकानूनी ह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी िवप�ी िसमा देवीसमेतको अंश भागबाट समेत 
लेनदेन म�ुाको िबगो भरी भराउ गनु�  भ�ने परमादेशको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

िवप�ी िसमादवेीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी महादेव पि�डतले तमसकुमा िसमादेवी 
तथा िनजका पित रोहवरमा नरहेको र अंश म�ुाको 
िफराद परपेिछ परकेो लेनदेन म�ुा भई सफा हात िलई 
अदालत �वेश गरकेो भ�ने देिखदँनै । साथै ��ततु 
िनवेदन साह�को तफ� बाट नपरी ऋणीको तफ� बाट परकेो 
परकेो अव�थाबाट समेत लेनदने �यवहार झ�ुा बनावटी 
भ�ने ��ट ह�ने ह�दँा रोहवरमा नब�ने िसमादेवीको 
स�पि�बाट भ�रभराउ ह�न नस�ने ह�दँा तहिसलदारको 
िमित २०७०।९।२१ आदशे, सो आदेशलाइ� सदर गन� 
गरकेो पसा�  िज�ला अदालतको िमित २०७१।२।९ को 
आदशे र पनुरावेदन अदालतको िमित २०७१।६।३० 
को आदेश संिवधान र कानूनस�मत ह�दँा िनवेदन 
दाबीबमोिजम �रट जारी ह�ने अव�था नह�दँा ��ततु �रट 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब तहिसलदारको िमित २०७०।९।२१ 
आदशे, सो आदेशलाइ� सदर गन� गरकेो पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।२।९ को आदेश र पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डको िमित २०७१।६।३० को आदेश 
गैरकानूनी भइ� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने हो, 
होइन ? र िनवेदन मागबमोिजम परमादशे जारी ह�ने हो, 
होइन भनी िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. यसमा सगोलमा रहदँाका अव�था घरको 
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म�ुय �यि�ले िलएको ऋण सबै अंिशयारको गो�ारा 
स�पि�बाट भ�रभराउ ह�नपुन�मा िवप�ी िसमादेवीको 
अंशबाहेक गरी बाकँ� ज�गामा िबगोतफ�  कारवाही गन� 
गरी तहिसलदारबाट िमित २०७०।९।२१ मा भएको 
आदेशलाइ�  सदर गन� गरकेो पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।२।९ मा आदेश �यायोिचत नै दिेखदँा 
प�रवत�न गरी रहन ु परने भनी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०७१।६।३० मा भएको आदेश 
मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको ८ नं., अशंब�डाको 
१८ नं. र द�ड सजायको २६ नं.समेत िवपरीत ह�दँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िसमादवेीको अशं 
भागबाट समेत लेनदने म�ुाको िबगो भ�रभराउ गनु�  
भनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेको 
देिखयो । ��ततु म�ुामा लेनदेनको तमसकु िमित 
२०६२।१।१० मा भएको र िवप�ी िसमा देवीको पित 
रामएकवालको म�ृय ु िमित २०६७।६।२८ मा भएको 
भनेकोमा सो तमसकुमा िवप�ी िसमादेवी तथा िनजको 
पित रामएकवाल सो िलखतको रोहवरमा सा�ी बसेको 
देिखदँैन । �य�तै सगोलको ऋण भनी ितन� बझुाउन 
म�जरु भएको दिेखने व�तिुन� �माण देिखएन । 
िवप�ी िसमादेवी वादी र िनवेदक जगदेव पि�डत 
कु�हालसमेत �ितवादी भई चलेको अंश म�ुाको 
िफराद २०६७।४।१२ मा दता� भएकोमा सोप�ात् मा� 
२०६९ सालमा लेनदेन म�ुाको िफराद परकेो भ�ने 
त�यमा िववाद देिखदँैन । यसरी अंश म�ुाको िफराद 
परी पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।९।१७ 
मा फैसला भइसकेप�ात् अिघ परकेो अशं म�ुालाइ� 
असर पन� गरी २०६९ सालमा लेनदेनको म�ुा परकेो 
र अिघ परकेो अशं म�ुाको �ितउ�रमा समेत ��ततु 
ऋणलाइ� नदेखाएको अव�थामा लेनदेनको िलखतमा 
सा�ी नबसेको वा सहमित नह�ने प�ले पिन ितनु�पन� 
गरी अव�था प�रि�थित (Context) िवचार नगरी 
सावधानीबेगर हचवुा�पमा मा�यता िददँा घरायसी 
िलखत जिहलेसकैु तयार ह�नस�ने ह�दँा �य�ता 

िलखतले नभए नगरकेा झ�ुा बनावटी �यवहारले समेत 
��य पाउन स�ने ह��छ । घरायसी िलखत झ�ुा बनावटी 
ह�न स�ने अव�था प�रि�थितको िन�य�ल नगरी 
िलखत पेस भएको आधारमा मा� घरको म�ुयले गरकेो 
�यवहार �यसले िसज�ना गन� प�रणाम र �भाव नहेरी 
गो�ारा धनबाट ऋण �यहोदा� कसैको अंश हकसमेतमा 
अ�यायपूण��पमा असर पन� अव�थाको िसज�ना मा� 
होइन कानून र �यायको मम� (Spirit of Law and 
Justice ) मा नै बाधा अड्चन देखापन� ह�दँा �य�ता 
िलखतह� तयार ह�दँाका अव�था र प�रि�थित एवं 
सो लेनदनेको म�ुा पदा�को अव�था र प�रि�थितसमेत 
�याल गरी �यस तफ� समेत �यायकता�ले सचेततापूव�क 
िवचार गनु�पन� ह��छ । िलखत पेस ह�न ु र िलखतको 
िमितअिघको देिखन ु एउटा कुरा हो भने सो िलखत 
सोही िमितमा नै तयार भएको पिु� ह�ने िव�सनीय 
आधार दिेखन ुअक� कुरा हो । िन�न अव�था प�रि�थित 
देिखए अ�यथा �मािणत नभए िव�सनीय आधार मा�न 
सिकने ह��छ । 

(क) घरायसी िलखत भए पिन वादी �ितवादी 
(घरको म�ुय वा अ�य अिंशयारसमेत) ले 
�वीकार गरकेो,

(ख) अ�य अंिशयाराको म�जरुी नभए पिन िलखत 
अड्डाबाट पा�रत गराई िलएको,

(ग) अंश म�ुा पनु� पूव� नै साह�को नालेस परकेो,
(घ) साह�को नालेस प�रसकेपिछ अंश म�ुा परकेो,
(ङ) साह�को लेनदेन वा अिंशयाराको अंश म�ुा 

पनु� पूव� नै िलखत गरी लेनदेन गन� �यि� 
(घरको म�ुय �यि� वा एकाघरको उमेर 
पगेुकोले �यवहार गरेकोमा म�ुय जानकारको 
सिहछाप भएकोमा �य�तो अ�य अंिशयार 
�यवहारकता�) म�रसकेको,

(च) घरायसी िलखत भए पिन उ� िलखतको 
ऋणमा एकाघर सगोलमा ब�ने 
अंिशयारह�को समेत लेनेदनको कागजमा 
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सिहछाप गरकेो,
(छ) साह�को लेनदने म�ुा पनु� पूव� नै अंश म�ुा 

परकेोमा वादी वा �ितवादीले िफराद 
वा �ितउ�रमा नै ऋण देखाएकोमा सो 
घर�यवहारमा खच� भएको व�तिुन��पमा 
पिु� भएको ।

३. ��ततु म�ुामा मािथ िववेिचत अव�था 
नदेिखइ� अशं म�ुाको िफराद लेनदेन म�ुा पनु� पूव� 
परकेोमा �ितवादीले �ितउ�रमा ऋण नदिेखएको 
अव�था प�रि�थित देिखएको छ । लेनदने म�ुा पनु� पूव� 
नै वादी िसमा देवीको अंश म�ुा परेकोमा �यवहार 
स�े साचँो भए �ितउ�रसमेतमा यी िनवेदक जगदवे 
पि�डतले उ� लेनदेन भएको �यहोरा र सोको 
व�तिुन� खच� भएको प�्ुयाइ� िदन स�नेमा त�कािलन 
समयमा ऋण िवषयमा केही नवोली मौन बसेबाट सो 
ऋण त�कािलन समयमा नभएको वा गो�ारा धनबाट 
�यहोन� सगोलको ऋण नभएको मा�नपुन� ह��छ । यसरी 
अंश म�ुा अि�तम भएप�ात् सो अशं म�ुाको ब�डालाइ� 
असर पन� िकिसमले पिछ परकेो लेनदेन म�ुा र सोको 
िबगो भ�रभराउको कारवाहीको �ममा आएर घरको 
म�ुयले सगोलमा ह�दँा नै लेनदेन गरकेोले गो�ारा 
धनबाट ऋणको िबगो भ�रभराउ ह�ने भनी िलएको 
दाबीको आधार अ�य अिंशयाराको हकमा सिहस�े 
�यवहारका िव�सनीय आधार (Reliable Ground) 
ब�न नस�ने ह�दँा �यसरी सा�ी पिन नब�ने र म�जरु 
पिन नह�ने अंिशयारा प�बाट भ�रभराउ ह�दँा वा �य�तो 
िलखतलाइ� मा�यता िददँा लेनदने �यवहारको ८ नं, 
अंशब�डाको १८ नं. र द�ड सजायको २६ नं.समेतको 
याि��क �या�या (Mechanical Interpretation) ह�ने 
ह��छ । अत: िनवेदक जगदेव पि�डतको दाबीबमोिजम 
िनज घरको म�ुय भई सगोलमा नै रहदँाको अव�थामा 
ऋण िलएको �यवहार पिु� ह�ने व�तिुन� र िव�सिनय 
अव�था प�रि�थितको िव�मानता नदेिखदँा सो 

ऋण सगोलबाट ितन� बझुाउन म�जरु नह�ने िवप�ी 
िसमादेवीको अशं भाग वा गो�ारा धनबाट �यहोन� पन� 
देिखन आएन ।

४. तसथ� िनवेदन मागबमोिजमको ऋण 
िवप�ी िसमादेवीले ितनु�  बझुाउन ु पन� आधार देिखन 
नआएकोले िसमादवेीको अशं बाहेक गरी बाकँ� ज�गामा 
िबगोतफ�  कारवाही गन� गरी तहिसलदारबाट िमित 
२०७०।९।२१ मा भएको आदेश सदर गन� गरी पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।९ मा भएको 
आदशे प�रवत�न गनु�  परने भनी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।६।३० को आदेश 
लेनदेन �यवहारको ८ नं. अंशब�डाको १८ नं., द�ड 
सजायको २६ समेतको िवपरीत नदिेखइ� िमलेकै 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी िमलेन । 
िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यो िमिसलको 
दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७३।८।२७

०६७-CI-००६७

म�ुाः करारबमोिजम दािय�व पूरा गराई पाउ ँ।

पनुरावेदक वादी : मिुनम बािनयाको छोरा िज�ला 
बिद�या, गलु�रया नगरपािलका वडा नं. ९ ब�ने 
दउेता बािनया

िव��
��यथ� �ितवादी : मिुनम बािनयाको छोरा िज�ला 

बिद�या, गलु�रया नगरपािलका वडा नं.९ ब�ने 
दगुा��साद बािनयासमेत

 § बाबुको शेषपिछ बाँक� रहकेो स�पि� 
आ�ना दुवै छोराह�ले बराबरी बाँडी 
िलन पाउने भ�ने श�दावली �यु� भएको 
अव�थामा बाबुको अंश भागमा परकेो 
अचल स�पि� बाबुले हक ह�ता�तरण नै 
गन� पाउँदैन भनी अथ� गन� निम�न े। 

(�करण नं. ३)
 § एक पटक िविधवत् अदालतबाट अंशको 

�पमा �ा� ग�रसकेको स�पि�लाई 
घरसारमा अक� �पमा प�रभािषत गद�मा 
�य�तो घरायसी प�रभाषािभ� अचल 
स�पि� पाउने र जानस�न े अव�था 
ह�दैँन । अंशब�डाको िमलाप�लाई करारको 
कागजले िव�थािपत गन� नस�ने ।
 § अदालतबाट अशंको �पमा �ा� 

गरकेो अचल स�पि�को हक 
ह�ता�तरणसमेतलाई रोक लगाउन े गरी 
घरसारमा करार भएमा पिन सोको कुनै 
कानूनी मा�यता ह�दैँन �य�तो कागज शू�य 
अव�थाको ह�न जाने । 

(�करण नं. ६)
 § ऐन कानूनमा �प� उ�लेख भएको कुरामा 

सोही ऐन कानूनबमोिजमको अ�रश: 
पालना गनु�पन� ह��छ । ऐन कानूनमा उ�लेख 
ह�दँाह�दैँ सोलाई नमानी आ�नो �वइ�छाले 
मनोमानीपूव�क हक ह�ता�तरण गदा� 
रिज��ेसन नै गनु�पन� कागजलाई रिज��ेसन 
नगरी कानूनिवपरीत घरायसीमा गरकेो 
कागजलाई कानूनी मा�यता िदन िम�ने 
अव�था देिखएन । �ितवादीको नाममा 
रहकेो अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण 
नै अव�� ह�ने गरी वादी �ितवादीह� 
बीच करार भएको रहछे र �य�तो करार 
भिनएको कबुिलयतनामाले अचल 
स�पि�को ह�ता�तरणलाई नै अव�� 
गद�छ भनी अथ� गन� निम�ने । 

(�करण नं. ८)

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

 § करार ऐन, २०५६ को दफा ८८

स�ु फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी टेकनारायण कँुवर
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
 माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले

�नण�य नं. ९७८२
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फैसला
�या.गोपाल पराजुली : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ दफा ९ बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको सिं�� त�य िजिकर एव ंठहर यस�कार छ: 

िज�ला बिद�या, गलु�रया गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ८ख को िक.नं. १९१/९३७, िक.नं. 
१९१/९३७ को ज.िव. १-१-१५ को ज�गा म िफरादी 
र �ितवादी दगुा��साद बािनयाको नाउमँा ऐ. िक.नं. 
६० को ज.िव. ०-९-५ र िक.नं. ८१ ज.िव. ०-८-५ 
को ज�मा ज.िव. ०-१७-१० ज�गा �ितवादी मिुनम 
बािनयाको नाउमँा राखी सो ज�गा बाबकुो जीवनकालमा 
आय�ता खाने, बेचिबखन गन� नपाउने र शेषपिछ छोरा 
देउताराम र दगुा��साद बािनयाले बराबर खाने गरी 
तीनैजनाको म�जरुीबाट करारनामाको िलखत तयार 
गरी सिहछाप गरी िलए िदएको अव�था ह�दँाह�दँ ै�ितवादी 
मिुनम बािनयाले पूर ैज�गा �ितवादीम�येक� िगतादेवी 
बािनयालाई हालैको बकसप� िमित२०६२/४/२५ मा 
ग�रिदन ु भएको र �ितवादीले करारको दािय�व पूरा 
नगरकेाले पूरा गराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी 
देउताराम बािनयाको िफरादप� । 

िज�ला बिद�या, गलु�रया नगरपािलका 
वडा नं.८ख िक.नं. ८१ र ६० को ज�गा मेरो 
अंश भागको, मेरो एकलौटी हकभोगको ज�गा 
हो । उ� दाबीको िक�ा ज�गामा मोही रहेको र मोही 
मआु�जाबापत �.२,७२,५००।- आव�यक परी सो 
�पैया ँिगतादेवीबाट िलई मोही मआु�जा िदएको तथा 
मेरो रखेदेखसमेत िगतादेवीले नै गरी आएकोले मैले 
दाबीको िक�ा ज�गा मेरो खसुीले �ितवादी िगतादेवी 
बािनयालाई हालैको बकसप� िदएको ह� ँ । ज�गामा 
वादीको हक ला�ने होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी मिुनम बािनयाको �ितउ�र िजिकर । 

�ितवादीम�येका बाब ु ससरुा मिुनम बािनया 
हामी �ितवादीह�को साथमा बसी आउन ु भएको 
र उहाकँो �याहार स�भार, औषिध उपचारसमेत 

हामीह�ले गरकेा छ� । उ� दाबी िक�ाको 
ज�गाको मोही लगत क�ा गदा� मोहीलाई िदनपुन� 
�.२,७२,५००।- समेत म िगतादवेीले िदएक�ले 
सोसमेत बापतमा �ितवादी मिुनम बािनयाले आफूखसु 
गन� पाउने वादी दाबीको ज�गा म िगतादेवीलाई 
िदनभुएको ह�दँा र वादीको उ� ज�गामा हक नला�ने 
ह�दँा वादी वादी खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी दगुा��साद बािनया र िगतादेवी बािनयाको 
सयं�ु �ितउ�र िजिकर । 

वादी दाबीको स�कल िलखत िझकाई 
�ितवादीलाई सनुाई बयान गराउने भ�ने िमित  
२०६२/९/२१ को स�ु बिद�या िज�ला अदालतको 
आदशे । 

वादीबाट पेस भएको स�कल िलखत 
देखाउदँा देखे ँ सनेु,ँ सो कागजको कारणीका नाउमँा 
लागेका सिहछाप मिुनम बािनया, दगुा��साद बािनया र 
देउताराम बािनयाका ह�न् । कागज के क�तो गराएका 
िथए । मलाई थाहा भएन । दवैु छोराह�ले सही गर 
भनेकाले सही गरकेो ह� ँ। दवुै छोराले सत� पूरा नगरकेोले 
मैले आफूखसु गन� पाउने ज�गा िगतादेवीलाई िदएको र 
िलएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी वा.परसरुाम 
बािनयाले गरकेो बयान । 

बाब ु मिुनम बािनयालाई म वादीले ज�गाको 
आय�ता िदई राखेको छु । हेरिवचार �याहार स�भार 
पिन ग�ररहेकै छु । करारमा दवैु छोराले बाडँी खाने भनी 
उ�लेख भएको ज�गा िगतादेवीलाई बकस िदएकाले 
म�ुा गरकेो ह� ँ । करारको दािय�व मैले पूरा गरकेो 
छु । सोअनसुार �ितवादीलाई पिन करारको दािय�व 
पूरा गराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी देउताराम 
बािनयाको बयान । 

शेषपिछ दईु भाइले आधा आधा खाने भ�ने 
उ�लेख भएको उ� ज�गा �ितवादी मिुनम बािनयाले 
िगतादेवीलाई ग�रिदएको बकसप� बदर ह�नपुन� हो 
भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी ब�ी िवशाल 
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यादवले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।
वादी �ितवादीह� बीच २०४६ सालमा 

नै अंशब�डा भई अंशब�डाबाट पाएको उ� ज�गा नै 
�ितवादी मिुनम बािनयाले �ितवादी िगतादेवीलाई 
हालैको बकसप� ग�रिदएको तथा िनज िगतादवेीले नै 
�ितवादी मिुनम बािनयाको हालस�म सेवा टहल औषिध 
उपचार गरके� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह�को 
सा�ी केशव गोिडयाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

वादी दगुा��साद बािनया, �ितवादी मिुनम 
बािनया भएको अशं म�ुामा यसै अदालतबाट िमित  
२०४६/११/१५ मा िमलाप� ह�दँा यस म�ुाका 
�ितवादी मिुनम बािनयाका नाउमँा कायम ह�न आएको 
ज�गाको हक मिुनम बािनयाको “शेषपिछ दवुै छोरा 
देउताराम बािनया र दगुा��साद बािनयाले बराबर खान 
िलन पाउने गरी” िमलाप� भएको देिख�छ । पिछ 
िमित २०४९/१२/१२ मा यी वादी र �ितवादीह� 
बीच घरसारमा भएको कबिुलयत िलखतमा समेत 
“िक.नं. ८१ र ६० को ज�गा जीउनीको �पमा राखी 
बेचिबखनसमेत गन� नपाउने गरी शेषपिछ बराबर दईु 
छोरा दउेताराम र दगुा��सादले समेत बाडँी खान पाउने 
गरी म�जरुी भएको “ भनी उपय�ु िमलाप� अन�ुपको 
सत�लाई �वीकार गरकेो समेत ि�थितमा �ितवादी 
मिुनम बािनयाले पूव� सत�ह� उ�लङ्घन गरी हालैको 
बकसप� गरी �ितवादीम�येक� िगतादवेी बािनयालाई 
ग�रिदएको िमित २०६२/४/२५ र.नं. २०९ को 
हालैको बकसप� मािथ उि�लिखत आधारबाट बदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतको फैसला । 

��ततु म�ुामा वादीले दाबी गदा� किथत 
घरसारको कबिुलयत िलखतको आधारमा ज�गा िब�� 
गन� नपाउने रोक लगाउने र बाब ु मिुनम बािनयाको 
शेषपिछ सो स�पि� २ भाइले बराबरी बाडँी खान पाउने 
भनी घरसारमा भएको िलखतको आधारमा आ�नो 
हक �थािपत ह�न स�दनै । हकदैया नै �थािपत नभएको 

िवषयमा �याय िन�पण नगरी दाबी खारजे गनु�पन�मा 
िवषयव�तमुा �वेश गरी दाबी दाबी ठहर गन� गरी भएको 
बिद�या िज�ला अदालतको फैसलामा ग�भीर कानूनी 
�िुट रहेकोले सो फैसला बदर गरी दाबी नै खारजे गरी 
हक इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
मिुनम बािनयासमेतको वा. मेहरिसहं ख�ीको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जमा गरकेो  पनुरावेदन िजिकर । 

करारबमोिजम गराई पाउ ँ भ�ने वादी 
दाबीतफ�  िनण�य गदा� बोलेको नपाइएको बिद�या िज�ला 
अदालतको िमित २०६४/३/२६ को फैसला फरक 
पन� स�ने भएकाले अ.ब.ं २०२ नं. र पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७बमोिजम 
�ितप�लाई छलफलमा हािजर ह�न आउने सूचना 
�याद जारी गरी िज�ला अदालतको फैसला गदा� 
�माणमा िलएको ��ततु म�ुाका प�ह�बीच िमित  
२०४६/११/१५ मा िमलाप� भएको िमिसल िझकाई 
साथै राखी िनयमबमोिजम ��ततु म�ुा पेस गनु�  
भ�ने पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जले गरकेो िमित  
२०६४/११/२१ को आदेश । 

िवप�ी पनुरावेदकम�येका मिुनम बािनयाका 
नाममा रहेको िक.नं. ६० र ६१ को ज�गा िनज मिुनम 
बािनयाले हक ह�ता�तरण नगन� सत�मा िमलाप� र 
सोप�ात करारमा समेत गरी िदनभुएकोमा िवप�ी 
पनुरावेदकबीच उ� िक�ा ज�गा हालैको बकसप� 
पा�रत ग�रिलने िदने काय�मा नै करारको सत� उ�लङ्घन 
भएको �वतःअ�तरभूत छ । म�ुाको ताि�वक िवषय 
हा.ब. िलखत बदर नै हो । हा.ब.को िलखत बदर ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको इ�साफ सदर 
कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी देउताराम 
बािनयाको िलिखत �ितवाद ।

यसमा �माणमा िदएको वादी दगुा��साद 
बािनया भएको िमित २०४६/११/१५ मा िमलाप� 
भएको २०४६ सालको दे.नं. ४१० को अशं म�ुाको 
िमिसल बिद�या िज�ला अदालतबाट िझकाई �ा� 
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भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६६/२/१२ को 
आदेश । 

अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण रो�न 
स�ने गरी करार नह�ने र हक ह�ता�तरण गदा� पिन 
रिज��ेसन नै गनु�पन� �यव�था भएकोमा �य�तो 
िमित  २०४९/१२/१२ को कागजको कुनै अथ� र 
मह�व देिखएन । पनुरावेदक �ितवादीको नाममा रहेको 
अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण नै अव�� ह�ने गरी 
वादी �ितवादीह� बीच करार भएको रहेछ र �य�तो 
करार भिनएको कबिुलयतनामाले अचल स�पि�को 
ह�ता�तरणलाई नै अव�� गद�छ भनी अथ� गन� 
िमलेन । तसथ�, वादी दाबी प�ुने गरी स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतले गरेको िमित २०६४/३/२६ को फैसला 
उ�टी भई वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६६/८/३० को 
फैसला ।

मलाई हराई फैसला ग�रदँा “िमलाप� ग�रदँा 
सबैभ�दा कम अंश िलने बाबलेु �ा� गरकेो स�पि�मा 
िनजको हकै नह�ने भ�ने स�ु अदालतको फैसलासगँ 
सहमत ह�न स�ने अव�था देिखदँनै” भनी अवल�बन 
ग�रएको आधार कानूनस�मत छैन । अशं म�ुमा भएको 
िमलाप�मा बाब ु मिुनम बािनयाले िववाद उठाउन 
सकेका छैनन् । िमलाप� जीिवतै रहेको अव�थामा 
िमलाप�मा उि�लिखत सत�को िवपरीत शासनको 
अनभूुित िदलाउदैँन । सो कानूनी �ावधानको समेत 
�ितकूल ह�न जा�छ । िमलाप� पिन एक िकिसमको 
फैसला भएको सो बदर उपचारको माग� अवल�बन 
ग�रन ुपद�छ । िमलाप� फैसला चाहे �यो कालो होस ्वा 
सेतो बदर नभएस�म म�ुाका प�ह�लाई ब�धनकारी 
ह��छ । फैसलाको अि�तमता (Principle of Finality) 
को िस�ा�त पिन �यही हो ।

�ा� गरकेो स�पि�को हक ह�ता�तरण 
रो�ने कुनै पिन कानूनी �ावधानको िव�मानता नह�दँा 

स�ु अदालतले जीवनकालभरी हकै ह�ता�तरण गन� 
नपाउने भनी गरकेो अथ� र तक� ह�सगँ सहमत ह�न 
सिकएन” भनी अवल�बन ग�रएको आधार पूण�तः 
मनोगत छ, कानूनस�मत छैन । स�मािनत �ी बिद�या 
िज�ला अदालत गलु�रयाको उ� अथ� मनोगत नभई 
सो अथ� िमलाप�को �यहोराबाट ��ट ह��छ । यसरी 
िलखतमा उि�लिखत कुनै पिन श�दको शाि�दक 
�या�या गदा� सहज र सरल�पमा जे अथ� िन�क�छ सो 
अथ� गरी �ी बिद�या िज�ला अदालतबाट िमलाप�मा 
उि�लिखत श�दको कानूनस�मत �या�या गरी �याय 
िन�पण ग�रएकोमा स�मािनत �ी पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट सो अथ� र तक� सगँ सहमत ह�न सिकएन 
भ�ने �यहोरा मा� उ�लेख छ तर सो तक�  अथ�सगँ के 
कित कारण, �माण र आधारले सहमत ह�न नसिकएको 
हो । सोको कुनै कानूनी आधार नै नखलुाई प�ले 
�वीकारी आएको प�ले िववाद उठाई बदर नगराएको 
िमलाप�मा �वयम् अदालतले िववादको िसज�ना गरी 
भएको फैसला ��य��पमा अ.ब.ं ८६/१८४(क) नं. 
र �माण ऐन, २०३१ को दफा २६, २८ र ५४ को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको कानूनी �ावधान र आशय 
मनसायको ग�भीर कानूनी �िुटपूण� भई बदर भागी छ ।

“अदालतबाट अंशको �पमा �ा� गरकेो 
अचल स�पि�को हक ह�ता�तरणसमेतलाई रोक 
लगाउने गरी घरसारमा करार भए पिन सोको अव�था 
शू�य ह�न जाने ह��छ” भनी अवल�बन ग�रएको आधार 
��य��पमा करार ऐन, २०५६ को दफा १३ को 
�ितकूल छ । बाब ुमिुनम बािनया र मसमेतका बीचमा 
भएको करार (Void) कानूनी मा�यता शू�य ह�ने 
होइन । सो करारबाट मका� पन� प�ले बदर गराउन ुपन� 
Voidable करार भएको भए सो करार मिुनम बािनयाले 
बदर नगराएको अव�थामा सो करारको दािय�व पूरा 
गनु�  नगराउन ु पन� दािय�व दवुै प�को ह�न जा�छ र 
म�ुाको पेस भएको करार बदर नगराएको अव�थामा 
सो करारको �ितकूल कुनै काम �यवहार गन� पाउने हो 
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भनी मनोगत आधारमा अथ� गन� िम�ने होइन । 
“�ितवादीको नाममा रहेको अचल स�पि�को 

हक ह�ता�तरण नै अव�� ह�ने गरी वादी �ितवादीह� 
बीच करार भएको रहेछ र �य�तो करार भिनएको 
कबिुलयतनामाले अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण नै 
अव�� गद�छ भनी अथ� गन� िम�दनै” भनी अवल�बन 
ग�रएको आधार पूण�तः मनोगत छ कानूनस�मत छैन । 
सो तक�  र आधार कुन कानूनको आधारमा अवल�बन 
ग�रएको हो । सोको कुनै कानूनी आधार खलुाइएको 
छैन । प�ह�को सहमितको आधारमा खडा भएको 
िलखतका स�ब�धमा अदालत �वयम् ले नै िववाद खडा 
गरी प�को �थान �हण गरी भएको फैसला �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ५४ को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
�िुटपूण� ह�नकुो साथै �याियक मनको �योग नै नगरी 
आ�मपरक आधारमा ग�रएको फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको सव��च अदालतमा 
गरकेो पनुरावेदन िजिकर ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा िक.नं. १९१/९३७ को 
१-१-१५ र ऐ.िक.नं. १९१/९३७ को १-१-१५ ज�गा 
म िफरादी तथा �ितवादी दगुा��साद बािनयाका नाउमँा 
राखी िक.नं. ६० र िक.नं.८१ को ज�गा �ितवादी मिुनम 
बािनयाको नाममा राखी मिुनम बािनयाको नामको ज�गा 
िनजले आय�ता मा� खान पाउने पिछ कुनै िकिसमले 
हक ह�ता�तरण गन� नपाउने हक ह�ता�तरण गर ेयसै 
कबिुलयतनामाले बदर ह�ने भनी िमित  २०४९/१२/१२ 
मा हामी ितनै जना अिंशयारबीच  कबिुलयतनामाको 
कागज भएको िथयो । उ� कबिुलयतनामाको कागज 
�ितकूल िदने मिुनम बािनया िलने िगतादेवी बािनया भई 
िमित  २०६२/४/२५ मा र.नं. २०९ बाट हालैदेिखको 
बकसप� पा�रत गरी िलन ुिदन ुगरकेो कुरा थाहा पाई 
िफराद गन� आएको छु । करार ऐन, २०५६ बमोिजम 
भएको करारको दािय�व पूरा ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको 
िफराद र अचल स�पि� हक ह�ता�तरण नह�ने गरी 

करार गन� िम�ने होइन भ�नेसमेतको �ितउ�र भएको 
��ततु म�ुामा वादी / �ितवादीबीच यसै अदालतमा 
चलेको अंश म�ुामा िमित २०४६/११/१५ मा भएको 
िमलाप� र वादी �ितवादीबीच िमित  २०४९/१२/१२ 
मा भएको कबिुलयत िलखत �ितकूल �ितवादी मिुनम 
बािनयाले िमित  २०६२/४/२५ मा ग�रिदएको हालैको 
िलखत बदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतको िमित २०६४/३/२६ को फैसलाउपर 
�ितवादीको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जमा 
पनुरावेदन परी वादी दाबी प�ुने गरी स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतले गरकेो िमित २०६४/३/२६ को फैसला 
उ�टी भई वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६६/८/३० को 
फैसलाउपर स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी 
स�ु फैसला कायम ग�रपाउ ँ भनी वादीको सव��च 
अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको देिख�छ ।

अब स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
छ छैन ? पनुरावेदन िजिकर प�ुछ प�ुदनै सो स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतले यी �ितवादीह� बीच िलनिुदन ु
भई पा�रत भएको र.नं.२०९ िमित २०६२/४/२५ 
को हालैदेिखको बकसप�को िलखत बदर गदा� 
मूल�पमा दईुवटा िमितह�लाई उ�लेख गद� उ� 
िमितमा भएका कागजह�को आधारमा िलखत बदर 
ह�ने भनी ठहर गरकेोमा �य�ता २ वटा िलखतह� 
हेदा�  पिहलो िलखत ियनै प�ह� वादी �ितवादी भई 
बिद�या िज�ला अदालतमै चलेको अशं म�ुामा भएको 
िमित २०४६/११/१५ को िमलाप� र अक� िलखत 
हो �ितवादी मिुनम बािनया, दगुा��साद बािनया र 
��यथ� देउताराम बािनयाबीच िमित २०४९/१२/१२ 
मा घरसारमा भएको कबिुलयतनामा उि�लिखत दईु 
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कागजह�ले के सा�ँचीकै यी �ितवादीलाई आ�नै 
नामको अचल स�पि� हक ह�ता�तरण गन�बाट वि�चत 
गरकेो छ ? छैन ? सो िवषयमा नै हेनु�पन� देिख�छ ।

३. �ितवादी मिुनया बािनया, दगुा��साद 
बािनया र वादी देउताराम बािनयाबीच बिद�या 
िज�ला अदालतमा भएको िमित २०४६।११।१५ 
को िमलाप�मा यी वादी �ितवादीह� बीच िविभ�न 
िक�ा ज�गाह� अंशको �पमा िलने िदने गरी िमलाप� 
भएको देिख�छ । िमलाप�को �यहोराको अ�तितर 
यी पनुरावेदक मिुनम बािनयाका भागमा परकेा ज�गा 
मेरो शेषपिछ दवुै छोराह�ले बराबर बाडँी िलन पाउने 
गरी...भ�ने श�दावली उ�लेख गरकेो पाइ�छ । बाबकुो 
शेषपिछ बाकँ� रहेको स�पि� आ�ना दवुै छोराह�ले 
बराबरी बाडँी िलन पाउने भ�ने श�दावली �य�ु भएको 
अव�थामा बाबकुो अंश भागमा परकेो अचल स�पि� 
बाबलेु हक ह�ता�तरण नै गन� पाउदँैन भनी अथ� गन� 
िम�दैन । २०४६ सालमा म�ुा िमलाप� गदा�  सबैभ�दा 
कम अंश िलने बाबलेु �ा� गरकेो अंशको स�पि�मा 
िनजको हकै नह�ने भ�ने वादी तथा स�ु अदालतको 
फैसलासगँ सहमत ह�न स�ने अव�था देिखदँैन ।

४. �ितवादी मिुनम बािनयाका नाममा 
रहेका २० िक�ाभ�दा बढी ज�गाह�म�ये �याद ै
कम ज�गा राखी सबै ज�गा दवुै छोराह�लाई ब�डा 
ग�रिदएको अव�थामा िनजले �ा� गरकेो स�पि�को 
हक ह�ता�तरण रो�ने कुनै पिन कानूनी �यव�थाको 
िव�मानता नह�दँा स�ु अदालतले “शेषपिछ दवैु छोरा 
देउताराम बािनया र दगुा��साद बािनयाले बराबर 
खान िलन पाउने गरी” उ�लेख भएको श�दावलीलाई 
जीवनकालभरी हकै ह�ता�तरण गन� नपाउने भनी 
गरकेो अथ�, तक� सङ्गत देिखएन । दान बकसको २ 
न.ं मा ब�सप� िदनलेे िच� नबुझी बदर गन� चाहमेा 
जिहलेसुकै बदर गराउन पाउँछ भनी कानूनी �यव�था 
भएको ह�दँा शेषपिछको बकसप� एकपटक िदएपिछ 

जीवनकालस�म हकै ह�ता�तरण गन� नपाउने भ�न 
िम�ने अव�था देिखएन ।

५. िमित २०४९/१२/१२ मा वादी 
�ितवादीह� बीच घरसारमा भएको कबिुलयतनामा 
िवपरीतको हक ह�ता�तरण काय� गरी पूव�सत�ह� 
उ�लङ्घन गरी िदएकोले बकसप� िलखत बदर ह��छ 
भनी िलएको िज�ला अदालतको िनण�याधारतफ�  हेदा� 
उ� िलखतमा िक.नं. ८१ र ६० को ज�गा जीउनीको 
�पमा राखी बेचिबखनसमेत गन� नपाउने गरी शेषपिछ 
बराबर २ छोरा दउेताराम बािनया र दगुा��साद 
बािनयाले समेत बाडँी खान पाउने गरी म�जरुी भएको 
भ�ने देिखएकोले �ितवादीले हक ह�ता�तरण गन�स�ने 
अव�था देिखएन भ�ने स�ु िज�ला अदालतले आ�नो 
िनण�यको दो�ो बुदँा उ�लेख गरकेो देिखयो । यी 
�ितवादी मिुनम बािनयाले िक.नं.६० र ८१ का ज�गाह� 
बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०४६/११/२५ 
को िमलाप�अनसुार अंशको �पमा �ा� गरकेो कुरा 
िमिसल संल�न अंश म�ुाको िमलाप�बाट दिेख�छ ।

६. एक पटक िविधवत् अदालतबाट अंशको 
�पमा �ा� ग�रसकेको स�पि�लाई घरसारमा 
अक� �पमा प�रभािषत गद�मा �य�तो घरायसी 
प�रभाषािभ� अचल स�पि� पाउने र जानस�ने 
अव�था ह�दँैन । अशंब�डाको िमलाप�लाई करारको 
कागजले िव�थािपत गन� स�दैन । जहासँ�म 
िज�ला अदालतले वादी �ितवादीह� बीच िमित 
२०४९/१२/१२ मा घरसारमा भएको कबिुलयतमा 
उि�लिखत पूव� सत�ह�को पालना नगरकेोले 
िलखत बदर ह��छ भनी उ�लेख गरकेो छ, सोतफ�  
हेदा�  अदालतबाट अंशको �पमा �ा� गरकेो अचल 
स�पि�को हक ह�ता�तरणसमेतलाई रोक लगाउने 
गरी घरसारमा करार भएमा पिन सोको कुनै कानूनी 
मा�यता ह�दँैन �य�तो कागज शू�य अव�थाको ह�न 
जाने ह��छ ।
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७. करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ मा 
“�चिलत कानूनको पालना गनु�पन� भनी �चिलत 
कानूनले कुनै खास �कारको करार गन� कुनै खास 
काय�िविध पूरा गनु�पन� �यव�था गरकेो वा कुनै सरकारी 
काया�लयमा रिज��ेसन गनु�पन� �यव�था गरकेो रहेछ 
भने �य�तो रीत नपगुी भएको करार मा�य ह�ने छैन” 
भनी उ�लेख गरकेो देिखएकोले अचल स�पि�को हक 
ह�ता�तरण गन� रो�न स�ने गरी करार नह�ने र हक 
ह�ता�तरण गदा� पिन रिज��ेसन नै गनु�पन� �यव�था 
भएकोले �य�तो िमित २०४९/१२/१२ को कागजको 
कुनै अथ� र मह�व ह�ने देिखएन ।

८. ऐन कानूनमा �प� उ�लेख भएको कुरामा 
सोही ऐन कानूनबमोिजमको अ�रश: पालना  गनु�पन� 
ह��छ । ऐन कानूनमा उ�लेख ह�दँाह�दँ ैसोलाई नमानी 
आ�नो �वइ�छाले मनोमानीपूव�क हक ह�ता�तरण 
गदा� रिज��ेसन नै गनु�पन� कागजलाई रिज��ेसन नगरी 
कानूनिवपरीत घरायसमा गरकेो कागजलाई कानूनी 
मा�यता िदन िम�ने अव�था देिखएन । �ितवादीको 
नाममा रहेको अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण नै 
अव�� ह�ने गरी वादी �ितवादीह� बीच करार भएको 
रहेछ र �य�तो करार भिनएको कबिुलयतनामाले अचल 
स�पि�को ह�ता�तरणलाई नै अव�� गद�छ भनी अथ� 
गन� िमलेन । तसथ� वादी दाबी प�ुने गरी स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतले गरकेो फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६६/८/३० को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था दिेखएन ।

९. अतः वादी दाबी प�ुने गरी स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतले गरकेो िमित २०६४/३/२६ 
को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जले िमित 
२०६६/८/३० मा गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।
                        
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. �काशमान िसंह राउत 

इजलास अिधकृतः जयराम �े�
इित संवत् २०७३ मङ्िसर २७ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
फैसला िमित : २०७३।०५।१६

०७२-WO-०५०८

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : महो�री िज�ला �मरपरुा गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ५ हाल काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १० 
अनामनगर ब�ने अिधव�ा र�ने�र�साद शमा�

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ् को काया�लय, 

िसंहदरबार काठमाड�समेत

&

�नण�य नं. ९७८३
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 § अ�य �यि� र ��यथ� सिचव समान 
अव�थाका �यि� भएको कुरालाई 
िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलएर मा� 
पु�दैन �यसलाई भरपद� �माणबाट पुि� 
गन� दािय�व पिन िनवेदकउपर नै रह�छ । 
सिंवधानबमोिजम गिठत िनकाय अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगले  कानूनको 
रीत पुर् याई गरकेो काम कारवाहीमा 
अदालतले हात हा�नु भनेको असाधारण 
अपवाद हो । यसको लािग �य�तै �माणको 
आव�यकता पन� । 

(�करण नं. १३)
 § नेपाल सरकारको मह�वपूण� म��ालय 

आपूित� म��ालयको सिचव पद सबैले 
पाउन स�न ेपद होइन । ��यथ� सिचवमा 
सो पद िनव�हन गन� �मता, द�ता, �यवहार 
कुशलता र इमानदारी आिद नरहकेो 
भए िनजले सिचव पदमा िनयुि� पाउन 
स�ने अव�था ह�दैँ��यो । �य�ता �यि� 
िव��को यो मागलाई असाधारण अपवाद 
मा�नुपछ� । यसमा िनद�िषताको यावत ्
अनमुान ��यथ� अजु�नकुमारको प�मा 
ह��छन ्जसलाई ठोस �माण�ारा अ�यथा 
गन� दािय�व िनवेदकउपर रहने ।
 § सबै कुरामा हात हा�न, जथाभावी 

गन�, सबैलाई शकंा गन�, साव�जिनक 
पदािधकारीउपर सधै ँ अिव�ास गरी 
उनीह�को उ�साह र मनोबल घटाउन 
तथा समाजलाई अ�त�य�त बनाउनको 
लािग अदालतको �यव�था भएको होइन । 
कानूनबमोिजमको िनकायले सबै काम कुरा 
मापद�ड पूरा गररे गछ�, सो गदा� गफलत, 
मोलािहजा वा लापरवाही गद�न र उसले 
गरकेो कामकारवाही वैध र साव�जिनक 

िहतअनकूुल ह��छन ्भ�ने मा�य अनमुानको 
िस�ा�त साव�जिनक सु�यव�थाको जग 

 हो । साव�जिनक पदािधकारी िव�� 
जथाभावी कारवाही ह�दँा वा उनीह�ले 
गरकेो ��ाचार वा अ�य अनुिचत 
काममा कुनै कारवाही नह�दँाको दुवै 
अव�थाले कानूनको शासन र सामािजक 
सु�यव�थालाई कमजोर बनाउने । 

(�करण नं. १४)
 § पूरै म��ालयको वा�तिवक (de facto) 

�मखुसमेत रहकेा सिचवको िज�मेवारी 
कुनै एउटा काममा मा�ै सीिमत रहदैँन । 
सामान ख�रद गन� सिचव �तरको मािनस 
आफँै जाँदैनन् । न त ख�रद भएको सामान 
आिद �जु गन�, �यसको गुण�तर जा�ँने 
काम नै सोझै सिचवको तहबाट ह��छ । 
यी सब काम कुरा तहतहै ह�दैँ आउँछन ् । 
कुनै उजुरी परमेा बाहके सिचवले आ�ना 
मातहतका कम�चारीउपर िव�ास गन� पन� । 

(�करण नं. १७)
 § ��यथ� सिचवउपर ��ाचार म�ुा 

चलेको भए िनजले िवभागीय सजायको 
िसफा�रसबाट उ�मिु� पाउने धेरै 
स�भावना रह��यो । यसको सीधा 
प�रणाम भनकेो उता ��ाचार म�ुाबाट 
सफाई पाउने यता िवभागीय कारवाही पिन 
नह�ने भई िनजले पुरै �व�छताको �माण 
(clean chit) पाउन ुह���यो । यो िवभागीय 
कारवाहीको िसफा�रसले कमसकेम िनज 
िव�� एक कारवाहीको �म चलेको छ 
जसमा कानूनबमोिजम िनजको िवप�मा 
पिन िनण�य ह�न स�ने स�भावना रहकेो 
भ�ने कुराको िनवेदकले ह�ेका रा�नै पन� । 

(�करण नं. १८)
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 § कमजोरी कहा ँ ह�दैँन ? समयको 
छ�छायामँा अपूण�ताबाट पूण�ताितरको 
अनािद र अ�तहीन या�ाको िनर�तरता 
छ । एउटा व�तुको उ�पादन भनेको अक� 
वा धेरै व�तुको नाश हो ।  िहजोको न 
वातावरण छ न िश�ा न स�ंकार । हावा, 
पानी, माटो, उ�पादन, पशुपंछी, भाषा, 
िवचार, आव�यकता र भोग सब चलायमान 
छन ् । स�म भई िहड्ँनका लािग बालक 
कय�पटक लड्छ । नेपालको �शासनय�� 
पिन अनवरत िवकासको �ममा छ । यसमा 
ह�ने सबै कमी कमजोरीलाई ��ाचारज�य 
काय�को स�ंा िदनु सव�था अनिुचत ह��छ । 
�यसो भयो भन े�शासनय�� पंगु ह�न पु�छ 
जसको प�रणाम झनै भयावह ह��छ । जसले 
जानाजान बेिहसाब गनु�भयो वहाँह�लाई र 
जसले कुनै बदिनयत नराखी काम गनु�भयो 
वहाहँ� अथा�त ् दुवैलाई एउटै नजरले हनेु� 
उपयु� नह�ने । 

(�करण नं. १९)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� र�ने�र 
शमा� र सरु�े� महतो

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा  
च��बहादरु सापकोटा, िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
ब�ीबहादरु काक� र िव�ान् अिधव�ा 
माधवकुमार ब�नेत

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०५८, अकं ५/६, िन.नं.७००१
 § ने.का.प. २०५९, अकं ३/४, िन.नं.७०८२
 § ने.का.प. २०६४, अकं ६, िन.नं.७८५७
 § ने.का.प. २०६७, अकं ११, िन.नं.८५०७
 § ने.का.प. २०६९, अकं ६, िन.नं.८८३७
 § ने.का.प. २०७०, अकं १, िन.नं.८९४९

 § ने.का.प. २०७०, अंक १२, िन.नं.९०९९
स�ब� कानून :

 § अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३(६)

 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९
 § नेपालको सिंवधान (२०७२) को धारा १८

फैसला
�या. गोिव�दकुमार उपा�याय : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६, १३३(२) बमोिजम दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा रा��बाट ��ाचार िनमू�ल 
गन�का लािग गिठत अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले प�पात गरी नातावाद कृपावादलाई 
�ाथिमकता िदई काय� गरकेोले आयोग�ित जनतामा 
नकारा�मक भावना उ�प�न भएको छ ।

सहरी िवकास म��ालयले नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्को िमित २०७२।१।१३, २०७२।१।१४ 
र िमित २०७२।१।१७ गतेको िनण�यअनसुार 
महाभूक�पबाट �भािवत �े�का पीिडतलाई त�कालको 
लािग अ�थायी बसोबासको िनि�त जनुसकैु मा�यमबाट 
भएपिन त�ु�त ि�पाल ख�रद गरी िवतरण गन� भनी 
भएको िनण�यानसुार सहरी िवकास म��ालयले ि�पाल 
ख�रद गदा� वा�तिवक मू�यभ�दा अ�यिधक बढी मू�यमा 
गणु�तरहीन ि�पाल ख�रद गनु�का साथै मनोमानी ढंगले 
िवतरण गरकेो भ�नेसमेत �यहोराको उजरुी परकेो 
िथयो । �यसमा अनसु�धान तहिककात ह�दँा सहरी 
िवकास म��ालयका सिचव ��यथ� अजु�नकुमारले 
आ�त�रक �यव�थापन शाखाअ�तग�तका �टोरिकपर 
नायब स�ुबा यवुराज िगरीलाई अ�य स�ब� 
अिधकारीह� समेतको सहयोग िलई त�काल ख�रद 
गन� मौिखक िनद�शन िदएको देिख�छ । सहरी िवकास 
म��ालयका सिचवबाट िमित २०७२।१।१९ मा ख�रद 
समथ�न गदा� �टोर, आ�त�रक �यव�थापन शाखा तथा 
आिथ�क �शासन शाखा र �शासन सहसिचवसमेतबाट 
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िनण�य ह�न ठीक भएको रायसिहत ख�रद समथ�नका 
लािग िनण�याथ� पेस ह�न आएको िट�पणी सदर गन� 
�ममा सिचवबाट िट�पणीमा उि�लिखत आपूित�कता�ले 
पेस गरकेो दररटे िनजह�ले २०७२।१।११ मा कायम 
भएको दररटेभ�दा बढी भएको पाइएमा िनजबाट सरकारी 
बाकँ�सरह असलु गन� र िनजह�लाई भ�ुानी िददँा 
उि�लिखत िववरणमा ह�ता�र गन� लगाई भ�ुानी िदने 
भनी सत�सिहत िट�पणी सदर गरकेो देिखदँा िट�पणीमा 
उि�लिखत मू�यलाई िनण�यकता�बाट अ�वीकार 
ग�रएको अव�था देिखदँैन । सिचवले आफू मातहतका 
कम�चारीह�ले के कसो ग�ररहेका छन् भनी िनरी�ण 
गनु�पन� र स�पूण� जानकारी िलई काय� गनु�  गराउन ुपन�मा 
आफू पि�छने िहसाबले मातहतका कम�चारीह�लाई 
सत�ह�को आधारमा िट�पणी उठाएको र सोमा आफू 
ख�रदमा समथ�न नजनाएको मा�न ु सरासर गलत 
छ । यी सब ��ट दिेखएका र �मािणत भएका कुराको 
कुनै िवचार नगरी ��यथ� अजु�नकुमार काक�लाई 
िवभागीय कारवाही गन� तर अ�य कम�चारीह� िव�� 
िवशेष अदालतमा ��ाचारको कसरुमा आरोपप� 
पेस गन� िनण�य गरी आरोपप� पेस गरकेो ��यथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको काम 
कारवाही समानताको अवधारणािवपरीत भई सिंवधान 
िवरोधीसमेत छ । समान �कृितको िवषयमा समान�पमा 
सहभागी ��यथ� अजु�नकुमार काक� िव��को ��यथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७२।९।२१ को िनण�य सो हदस�म बदर गरी िनज 
िव��समेत ��ाचारको कसरुमा अ� कम�चारी सरह 
नै समान�पमा कारवाही गरी म�ुाको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म िनज अजु�नकुमार काक�लाई सिचव पदमा 
रही काम नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोरा 
रहेको पाइ�छ ।

वादी नेपाल सरकार �ितवादी होमनाथ 
भ�राईसमेत भएको ��ाचार म�ुाको िमिसल िवशेष 

अदालत, काठमाड�बाट िझकाई आएपिछ पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७२।१०।१७ को आदेश ।

वादी नेपाल सरकार �ितवादी होमनाथ 
भ�राईसमेत भएको ०७२-CR-००२६ नं. को 
��ाचार म�ुासगँ स�बि�धत िमित २०७२।४।२७ को 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य 
स�ंया १२२ को उतार िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
िझकाई पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको 
िमित २०७२।११।१७ को आदेश ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न 
नपन� भए िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�लाई 
�याद सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनू� । अ�त�रम 
आदशेको छलफलको लािग िवप�ीलाई सूचना 
िदन ु भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
०७२।११।२३ को आदेश ।

�रट िनवेदनको �करण नं. ६ को स�ुमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७२।९।२१ को �ेस िव�ि� तथा सोस�ब�धी 
िनण�यलगायत स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँ भिनएको छ भने �यही 
�करणको अ��यमा िवप�ी अजु�नकुमार काक�लाई 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले यसैसगँ 
स�बि�धत अ�य कम�चारीलाई कारवाही गरसेरह 
�मािणत ��ाचार गरबेापत िवशेष अदालतमा म�ुा 
चलाई िनजलाई कारवाही गनु�  भनी परमादेशको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभिनएको छ । िवप�ीको यो एउटै 
�करणमा ग�रएका मागह� पर�परमा अ�तर���ी 
छन् ।

�रट िनवेदनको �करण नं. ५ मा “एउटै 
िवषयसगँ स�बि�धत उ�च ओहोदाको �यि�लाई 
िवभागीय कारवाही गन� भनी िनण�य गन� जो हालस�म 
पिन सोही ओहोदामा बसी काम गरी रहेको र अ�य 
मातहतका कम�चारीलाई भने अदालतमा म�ुा चलाई 
िनजह�लाई रोजगारीबाट वि�चत ह�ने िकिसमले 
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कारवाही ग�रएको भनेर म�ुा चलेका कम�चारीको 
रोजगारीको हकको दाबी ग�रनकुो अित�र� म�ुा 
चलाउने िनण�यसमेत खारजेीको माग ग�रएको छ ।

��ाचारको स�ब�धमा अनसु�धान गन� र 
म�ुा चलाउने एक मा� अिधकार�ा� संवैधािनक 
िनकाय अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
स�पूण� छानिबन गरी ��यथ�बाट िवप�ीले भने 
ज�तो ��ाचारज�य कुनै पिन कामकारवाही नभएको 
िन�कष�मा पगेुको छ । िनवेदकले के आधारमा “�मािणत 
��ाचार” भनेको हो �यसको आधार िनवेदनमा 
देिखदँैन ।

िवप�ीले धारा १८ को दाबी िलनेबाहेक अ�य 
कुनै धाराको तथा कानूनी �यव�थाको दाबी �रटमा 
देिखएन । धारा १८ समानताको हकस�ब�धी अिधकार 
रहेको छ । �यस धाराअ�तग�तको कुन चािह ँसमानताको 
दाबी ग�रएको हो �यो र क-कसको के कुराको समानता 
खोजेको हो �यो केही उ�लेख छैन ।

फौजदारी म�ुामा केही िवशेष अपवादा�मक 
अव�थामा बाहेक कसरु अनसुारको �यि�गत दािय�व 
ह��छ भ�ने िस�ा�तको िनवेदकलाई जानकारी ह�नपुन� 
हो । जहा ँ �यि�गत दािय�वको �� ह��छ �यहा ँ
समानताको कुनै अथ� र �योजन नै ह�दँैन । �यसैले 
समानताको हकको िनवेदन दाबी िनरथ�क छ ।

भूक�पको बेलामा ख�रद भएका ि�पालह� 
म�ये िववाद उठेको ि�पालमा कुनै रकम भ�ुानी 
भएको छैन । �यसको पिु� सहरी िवकास म��ालयको 
िलिखत जवाफसाथ पेस भएको प�बाट ह��छ । नेपाल 
सरकारको रकम नै खच� नभएको �यवहारमा �मािणत 
��ाचार भयो भ�ने िनवेदन दाबी पिु� ह�ने अव�था 
छैन ।

मेरो के कामले ��ाचार भयो �यस िवषयमा 
िनवेदकको ��ट दाबी छैन । ब� िनवेदनमा नै मैले 
िट�पणी सदर गदा� “सहरी िवकास म��ालयका 
सिचवबाट िमित २०७२।१।१९ मा ख�रद समथ�न 

गदा� आपूित�कता�ले पेस गरकेो दररटे िनजह�ले 
२०७२।१।११ मा कायम भएको दररटेभ�दा बढी 
भएको पाइएमा िनजबाट सरकारक� बाकँ�सरह असलु 
गन� र िनजह�लाई भ�ुानी िददँा उि�लिखत िववरणमा 
ह�ता�र गन� लगाई भ�ुानी िदने भनी सत�सिहत 
िट�पणी सदर गरकेो देिखदँा” भनेर लेिखएको छ । 
�यापारीह�ले अनिुचत फाइदा लेलान् भनेर भूक�प 
जानभु�दा अिघ�लो िदनकै मू�यमा मा� भ�ुानी 
गन� गरी िट�पणी सदर गरकेो हो । �यसबाट कसैलाई 
पिन हािन नो�सानी भएको छैन । अक� अङ्गको 
अिधकार�े�मा ह�त�ेप ह�ने गरी स�मािनत अदालतले 
आदशे गद�न भ�ने �थािपत िस�ा�त हो । यसथ� �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालयमा काय�रत 
सिचव अजु�नकुमार काक�बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ देिख�छ ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
�ा� संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारबमोिजम 
यस म��ालयले िमित २०७२।१।१२ मा गएको 
महाभूक�प तथा �यसपिछका परक�पह�बाट �भािवत 
�यि�ह�लाई राहत �दान गन� ि�पाल ख�रद गरकेो 
िवषयमा परकेो उजरुीउपर छानिबन गरी ��ाचारमा 
सलं�न आपूित�कता� तथा रा��सेवक कम�चारी िव�� 
िवशेष अदालतमा आरोपप� दायर गरकेो र अनिुचत 
काय�मा संल�न रा��सेवक कम�चारीलाई अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम 
अि�तयारवालासम� िवभागीय कारवाहीको लािग 
आयोगबाट भएको िनण�य कानूनस�मत छ । �रट 
िनवेदनमा उठाएको िवषयव�तसुगँ िनवेदकको साथ�क 
स�ब�ध तथा ताि�वक सरोकार दिेखदैँन । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले सबदु �माणको 
आधारमा जसले जनु �कृितको ग�ती गरकेो छ, 
सोहीअनसुार म�ुा चलाएको सव�था कानूनस�मत 
छ । ��ाचार ज�तो ग�भीर िवषयमा समान�पमा 
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कारवाही गन� गरी िनण�य गन� भ�ने  ह�दैँन । स�मािनत 
अदालतबाट कुनै �यि�लाई िवप�ी बनाई म�ुा दायर 
गर भनी आदेश जारी गन� िम�नेसमेत नह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको सहरी 
िवकास म��ालयको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ देिख�छ ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान र अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ �ारा �द� 
अिधकारबमोिजम अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले ��ाचारज�य कसरुमा अनसु�धान गरी 
म�ुा चलाउने वा िवभागीय कारवाहीको लािग 
िसफा�रस गन� गरी गरकेो काम कारवाही वा िनण�यको 
िवषयमा यस काया�लयलाई िवप�ी कायम गन� िम�ने 
होइन । िनवेदकले नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ् को काया�लयको के क�तो काम, कारवाही 
वा िनण�यबाट िनवेदकको हक अिधकारको हनन् भएको 
हो िनवेदनमा उ�लेखस�म गन� नसकेको ह�दँा िनवेदकले 
माग गरबेमोिजम यस काया�लयको नाममा आदशे जारी 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकारका 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ देिख�छ ।

�रट िनवेदकले साव�जिनक सरोकारको िवषय 
भएकोले �रट िनवेदन िदएको भनी �रट िनवेदनको 
�करण नं. ४ मा िजिकर िलए तापिन ��ततु 
िवषयव�तकुा स�ब�धमा िनजको साथ�क स�ब�ध र 
सारभूत सरोकार के कसरी �थािपत ह�न गएको हो 
तथा के कुन आधार, कारण र औिच�यको कारणले 
�रट िनवेदन दायर गनु�  परकेो हो सोसमेत खलुाउन 
नसकेकोले िनवेदकलाई यो �रट िदने हकदयैा छैन ।

यस आयोगमा पन� आएको उजरुीमा 
अनसु�धान स�प�न ह�दँा सहरी िवकास म��ालयका 
सिचव अजु�नकुमार काक�का हकमा सहरी िवकास 
म��ालयले ि�पाल ख�रद तथा िवतरण गन� �ममा 
कानूनी तथा �शासिनक �ि�या पूरा गरी पारदश� 

ढंगबाट ख�रद तथा िवतरण �ि�याको �यव�थापन 
गन� िनयिमत�पमा अनगुमन, िनरी�ण, सपुरीवे�ण 
तथा आव�यक िनद�शन िदन नसक� महालेखा 
परी�कको िवभागले िनधा�रण गरबेमोिजमको �े�ता 
कागजात िबना नै ख�रद समथ�न गरी आ�नो पदको 
�कृितअनसुार पालना गनु�पन� पदीय कत��य पालना 
नगरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा ३(छ) बमोिजमको अनिुचत काय� 
गरकेो देिखएकोले िनज सिचव अजु�नकुमार काक� 
उपर कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी िवभागीय 
कारवाही सजाय गन� आयोगको िमित २०७२।८।२२ 
को िनण�यबमोिजम िमित २०७२।९।२१ को प��ारा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१) बमोिजम अि�तयारवाला �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ् को काया�लयमा लेखी पठाइएको 
छ । सोही िवषयका स�ब�धमा ��ाचार उ�ोगको 
कसरुमा संल�न कसरुदारह� उपर आयोगको 
िमित २०७२।४।२७ को िनण�यबमोिजम िमित 
२०७२।५।२० मा िवशेष अदालत, काठमाड�मा म�ुा 
दायर भई सो म�ुा अदालतमा िवचाराधीन अव�थामा 
छ । अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा असर पन� गरी 
�रट �े�ािधकारबाट िन�पण गन� निम�ने ह�दँा बौि�क 
िज�ासा मेटाउने उ�े�यबाट दायर �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िलिखत जवाफ दिेख�छ ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसलको अ�ययन 
भयो ।

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी र�ने�र शमा� र सरु�े� महतोले भूक�प 
पीिडतलाई िवतरण गन�को लािग ख�रद भएका ि�पाल, 
टे�ट, क�बल ख�रद �करणमा �यापक ��ाचार भएको 
ख�रद काय�मा संल�न कम�चारीह�लाई अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िवशेष अदालतमा 
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��ाचार म�ुा चलाएको र �मखु �यि� सिचव 
अजु�नकुमार काक�लाई िवभागीय कारवाही मा� गन� 
भनी गरकेो िनण�य नेपालको संिवधानको धारा १८ 
को समानताको हकिवपरीत रहेको ह�दँा अि�तयारको 
उ� िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनज 
अजु�नकुमार काक�लाई िवशेष अदालतमा म�ुा चलाई 
कारवाही गनु�  भनी परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

��यथ� अजु�नकुमार काक�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी ब�ीबहादरु 
काक� र िव�ान् अिधव�ा �ी माधवकुमार ब�नेतले 
�रट िदने कुमारमा यी �रट िनवदेकह�को साथ�क 
स�ब�ध र सरोकार छैन । िनवेदकको मागबमोिजम 
भएमा िवशेष अदालतमा दायर ��ाचार म�ुा समा� 
ह�न प�ुछ । ��येक �यि�को संल�नताको आधारमा 
फौजदारी म�ुा दायर ह�ने ह�दँा सोहीअनसुार 
आयोगबाट भएको िनण�य कानूनसङ्गत ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो । �यसैगरी ��यथ� आयोगसमेतका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी च��बहादरु 
सापकोटाले नेपालको संिवधानको २३९ को उपधारा 
(१) मा उ�लेख भएबमोिजम भएको अनसु�धानबाट 
खलेुको सलं�नताबमोिजम केहीको हकमा ��ाचार  
म�ुा चलाउने र ��यथ� सिचवको हकमा िवभागीय 
कारवाहीको िसफा�रस गन� िनण�य कानूनस�मत ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस पिन 
सिुनयो ।

यसमा �रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� हो होइन सोही िवषयमा िनण�य गनु�पन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� २०७२ साल 
वैशाख १२ गतेको महाभूक�प र �यसपिछको 
पराक�पबाट पीिडतह�लाई ि�पाल आिद उपल�ध 
गराउने नेपाल सरकारको िनण�य काया��वयनको �ममा 

भएको ��ाचारमा कम�चारीह�समेतका �यि� िव�� 
२०७२।४।२७ को िनण�यअनसुार िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा िमित २०७२।५।२० मा ��ाचार म�ुा 
दायर गरकेो तर खास टोली नेता ��यथ� अजु�न 
कुमारले �यसबाट उ�मिु� पाउने आधार र कारण 
उ�लेख नगरी िनजउपर िवभागीय कारवाही मा� गन� 
ठहराएको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�यले िनजलाई सनुपानी चो�याई श�ु बनाएको 
यसबाट ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भ�ने लोकोि� 
च�रताथ� भएको छ । यो िनण�यबाट नेपाल सरकारका 
असल कम�चारीह� हतो�सािहत ह�ने र खराब 
कम�चारीह� �ो�सािहत ह�ने अव�था आएको छ । उ� 
िनण�यबाट ��ाचार मौलाएकोले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) एवं 
नेपालको सिंवधान २०७२ को धारा १८ िवपरीतको 
िवप�ी आयोगको िमित २०७२।९।२१ को �ेस िव�ि� 
र सोसगँ स�बि�धत २०७२।८।२२ को िनण�य तथा 
स�पूण� काम कारवाहीलाई धारा १३३(३) बमोिजम 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी उ� वारदातमा 
सलं�न समान अव�थाका ��यथ� अजु�नकुमार 
िव�� पिन ��ाचारको कसरुमा म�ुा चलाउन ु भनी 
सो आयोगसमेतका नाममा परमादशेको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको माग दिेख�छ । 

३. ��यथ� सिचवको िलिखत जवाफ र 
िनजतफ� का िव�ान् ले फौजदारी कसरुमा म�ुा दायर 
भएपिछ �यसमा �ितवादीह�को नामसमेत थपी दाबी 
प�रवत�न गन� िम�ने कानूनी �यव�थाको अभाव रहेकोले 
सो गन� िम�दैन । यसलाई ने.का.प. २०५८ अंक ५।६ 
मा �कािशत िन.नं. ७००१ मा यस अदालतको ५ 
सद�यीय िवशेष इजलास र ने.का.प. २०५९ अकं 
३।४ मा �कािशत िन.नं. ७०८२ मा संय�ु इजलासले 
टंुगो लगाइसकेको छ भ�ने तक�  रा�न ुभएको पाइयो ।

४. त�स�ब�धमा सव��थम ��ाचारस�ब�धी 
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कानूनी �यव�थामा िवचार गरौ ँ। ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३५ मा यस ऐनबमोिजम अनसु�धान 
र तहिककात गद� जादँा सङ्कलन भएका �माणका 
आधारमा आरोिपत कसरु �मािणत ह�न नस�ने भएमा 
अनसु�धान अिधकारीले त�स�ब�धी उजरुीलाई 
कारणसिहतको पचा� खडा गरी तामेलीमा रा�न स�नेछ 
र यसरी तामेलीमा रा�ने िनण�य भएकोमा सोको सूचना 
आरोिपत �यि� र उजरुवालालाई िदन ुपन�छ ।

५. तर पिछ कुनै नया ँ �माण फेला परमेा 
�य�तो उजरुीको स�ब�धमा पनु: अनसु�धान र 
तहिककातको कारवाही अगािड बढाउन यस दफाले 
कुनै बाधा परु ्याएको मािनने छैन भनी उ�लेख भएको 
�यहोराले दफा ३५ अनसुार ��ाचारको कसरु गरकेो 
भरपद� �माण जनुसकैु समयमा पिन फेला परमेा 
पनु: अनसु�धान आिद भई कसरुदारउपर म�ुा च�ने 
देिख�छ । उ� दफा ३५ लाई मलुकु� ऐन, अ.बं. ८८ 
नं. को नेपाल सरकार वादी ह�ने फौजदारी म�ुामा 
िफरादप�, �ितउ�र प� वा बयान सो म�ुा हेन� 
अड्डामा एकपटक िदइसकेपिछ अ�पिन अिभय�ु 
ह�न वा छन् उसै मािनसले पिछ थपी लेिखिदएको सदर 
ह�दँनै । �हरी �ितवेदनको हकमा भने यो ब�देज रहने 
छैन �यव�थाले नै झनै बिलयो बनाएको छ । उ� ऐनको 
दफा ५८ ले ��ाचार कसरुको अनसु�धान वा अ�य 
सबतु �माण सङ्कलनको काम आिदमा अनसु�धान 
अिधकारीलाई सहयोग परु ्याउने �यि�लाई उिचत 
परु�कार िदनस�ने �यव�था दिेख�छ । �यसैगरी 
सरुाक�को नाम र ठेगाना िनजले चाहेमा गो�य 
रािखनेछ भ�ने दफा ६० को �ावधानले उजरुवालाको 
सरु�ाको �यव�था गरकेो देिख�छ । तदअनसुार 
��यथ� अजु�नकुमारउपर ��ाचारमा म�ुा चलाउने 
�स�त सबदु �माणह� रहेको कुरा खलुाइ िनवेदकले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा उजरुी िदन 
पाउने सहज बाटो ह�दँाह�दँ ै बह�तै कमजोर बुदँा उठाई 
यो �रट िदएको िमलेको छैन । यसबाट उ� ऐनको 

दफा ४९ कसैले उजरुी िदने मनािसब कारण नभई 
कसैलाई कुनै िकिसमको हािन नो�सानी परु ्याउने वा 
द:ुख िदने िनयतले कुनै रा��सेवक वा �यि�उपर झ�ुा 
उजरु िदएको ठहरमेा िनजलाई अनसु�धान अिधकृतले 
पाचँ हजार �पैयासँ�म ज�रवाना गन� स�नेछ भ�ने 
�ावधानसगँ िनवेदक डराएको भनी िनवेदक िव�� 
आरोप ला�न स�ने ह��छ ।

६. अब िनवेदक तफ� का िव�ान् ह�बाट 
��ततु निजरमा िवचार गरौ ँ । िन.नं. ७०८२ ले 
िन.नं. ७००१ कै अनशुरण गरकेोले िननं ७००१ 
को िववेचना गदा� प�ुने देिख�छ । �यसतफ�  हेदा� उ� 
म�ुामा �रट अिधकार �े�बाट फौजदारी म�ुा दता� 
गन� वा दता� भएको म�ुाबाट �ितवादी थप गन�का 
लािग यस अदालतले आदेश िदन पाउने नपाउने 
भ�ने ��  उपि�थत रहेको नभई कसुरज�य काय�बाट 
कसैले उ�मुि� नपाउने ह�ँदा स�पािदत काय�मा 
��ाचारज�य काय� भएको छ भ�ने अिभयोगका 
स�ब�धमा महा�यायािधव�ा�ारा स�पािदत काय�का 
िव�� अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले 
अनुस�धान र तहिककात गन� नपाउने भ�न िम�ने 
अव�था ह�दँैन । महा�यायािधव�ाले सदाशयतापूव�क 
आ�नो िववेक �योग गरी संिवधान र कानूनबमोिजम 
�ा� अिधकार �योग गदा� एउटा �यावसाियक �यि� 
वा िनकायले �ा� गन� अिधकार, सुिवधा वा उ�मुि� 
सबै �ा� ह��छन् । महा�यायािधव�ाको �य�तो 
काय�उपर अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको 
�े�ािधकार रहन स�ैन । केवल महा�यायािधव�ाले 
आ�नो कत��यपालन गन� िसलिसलामा अनुिचत 
काय� वा ��ाचार गरकेो देिखएमा सोमा सीिमत 
रही अि�तयार  दु�पयोग  अनुस�धान आयोगले  
अनुस�धान र तहिककात गन� स�छ भ�ने िस�ा�त 
�ितपादन भई कुनै पिन कसरुदारले कसरुबाट उ�मिु� 
पाउने गरी कानून र �यायको �या�या गन� निम�ने भ�ने 
निजर कायम भएको देिख�छ । यो निजरले ��यथ� 
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सिचवलाई म�त गरकेो देिखदँनै । 
७. उ� ५ सद�यीय इजलासले कसुरज�य 

काय�बाट कसैले उ�मुि� नपाउने भनी �य� गरकेो 
उद ्गार बडो मननीय छ । यसलाई सबैले आदर र 
पालन गनु�पछ�  । पूव�वत� संिवधानअनसुार नेपालको 
संिवधानको धारा १२६(१) ले पिन नेपालको 
�यायस�ब�धी अिधकार यो संिवधान, अ�य कानून र 
�यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम �योग गनु�पन� कुरा 
बोलेको छ । धारा २१(१) मा अपराध पीिडतलाई 
आफू पीिडत भएको मु�ाको अनुस�धान तथा 
कारवाहीस�ब�धी जानकारी पाउने हक ह�नेछ, (२) 
मा अपराध पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक 
पुनः�थापना र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक 
ह�नेछ, धारा ५१ को ख�ड (ख) को देहाय (२) मा मानव 
अिधकारको सरं�ण र स�ब��न गद� िविधको शासन 
कायम गन� र (३) मा नेपाल प� भएका अ�तरा�ि��य 
सि�ध स�झौताह�को काया��वयन गन� कुरा रहेको छ । 
धारा १३३ (२) र (३) अ�तग�तको �रट अिधकार�े�को 
जग नै सम�याय हो । �रटमा यो य�तो म�ुा हेन� र यो 
नहेन� भ�ने कुनै सीमा छैन य�िप केही माग�दश�क 
कुरा अव�य ह��छन् । �रटको उपचार िविधको शासन, 
संिवधान तथा अ�तरा�ि��य द�तावेजिवपरीतको 
कुनै पिन अ�यायको शमनको लािग श�ु अदालतको 
तजिबजमा जारी ह�ने उपचार भएकोले यसलाई �याय, 
प�ित, संिवधान, कानून र िववेकबाहेकका अ� कुनै 
पिन सीमामा सीिमत गन� सिकँदनै ।

८. ती कुराह� यो इजलासले पिहलो पटक 
बोलेको नभई पूव�वत� इजलासबाट िन�पण भइसकेका 
कुरा ह�न् । अि�तम �याय �दान गन� संवैधािनक िनकाय 
यस अदालतउपर नै सो अिभभारा पूरा गन� िज�मेवारी 
रहेको कुरा निजरह�समेतबाट ��ट छ । ितनमा 
ने.का.प. २०६४ अकं ६ मा �कािशत िन.नं. ७८५७ 
िनवेदक देवी सनुार,  न.ेका.प. २०६७ अङ्क ११ 
मा �कािशत िन.न.ं ८५०७ िनवेदक �योित ल�साल 

पौडेल, न.ेका.प. २०६९ आि�नमा �कािशत 
िन.न.ं ८८३७ िनवेदक सीता कैनी, ने.का.प. 
२०७० वैशाखमा �कािशत िन.न.ं ८९४९ िनवेदक 
नारायणिसंह राजपूतसमेत, ने.का.प. २०७० अकं 
१२ मा �कािशत िन.न.ं ९०९९ िनवेदक अिधव�ा 
गोिव�द�साद शमा�, िनवेिदका इि�दरा िनरौला 
भएको �रट न.ं ०७१-WO-०६०७ मा भएको 
आदेश, ०६७-CI-०३९१ िनवेिदका मनुा काक� 
भएको परमादेश म�ुा उ�लेखनीय छन् । 

९. केही निजरलाई हेर� । 
िन.न.ं ८५०७ मा “स�मानपूव�क 

बाँ�न पाउने हक” हनन् भएको अव�थामा 
भाग ३ को अ�य हकह� illusory ह�न 
पु�दछ । धारा १३५ को �यव�थाको अथ� 
र उ�े�य भनेको स.मु.स.ऐन, २०४९ को 
अनुसूचीमा समावेश भएका मु�ाह� च�ने 
नच�ने िनण�य गदा� �माणह�को समुिचत 
मू�याङ्कन गरी िबनापूवा��ह िनण�य ग�रनु 
पछ�  भ�ने कुरामा दुइमत ह�न स�दैन । 
अपराध ह�ने तर अपराध गन�लाई सजाय 
नह�ने हो भने �यसले द�डहीनता ह�ने मा� 
होइन सुशासनसमेत ह�दँैन । द�डहीनताको 
समाज र कानूनी शासन एक अका�का 
िवरोधी (mutually exclusive) ह�न् पूरक 
होइनन् । समाजमा अपराध ह�न गएमा 
अनुस�धान गरी मु�ा चलाई अिभयु�लाई 
सजाय िदलाई पीिडतलाई �याय िदलाउनु 
सरकारको संवैधािनक कत��य हो । 

Declaration of Basic 
Principles of Justice for Victims 
of Crime and Abuse of Power 
१९८५ ले पीडकलाई अिभयोजन नगन� 
गरी अिभयोजनकता�ले िनण�य गरमेा �य�तो 
िनण�यउपर स�म िनकायबाट जाँच गराउन 
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पाउने अिधकार पीिडतलाई ह�नुपछ�  अथवा 
िनजी�पमा आफँै मु�ा चलाउन पाउने 
(private prosecution) को अिधकार 
ह�नुपद�छ भिनएको पाइ�छ । केही देशह�मा 
पीिडतको भूिमका केवल वादी प�को 
सा�ीको �पमा ह��छ भने केही देशह�मा 
पीिडतले आफँै मु�ा चलाउन पाउने (private 
prosecution) को अिधकार रहेको पाइ�छ । 

रा�यले पीिडत �यि�लाई आफँै 
मु�ा चलाउन पाउने अिधकार निदई 
पीिडतको वादी ह�ने हक पिन खो�ने तर वादी 
ब�ने हक �ा� गरकेो सरकारले पिन झारा 
टाररे लापरवाही गररे अनुस�धान काय� पूरा 
नै नगरी कसैलाई मु�ा कमजोर पारी अिभयोग 
लगाई मु�ा चलाउने काय� �वीकाय� ह�न 
स�दैन  भनी अ�तरा�ि��य द�तावेज अथा�त् 
�यायका मा�य िस�ा�तलाई समेत �यि�को 
हकको �ोत र आ�नो आदेशको आधार 
बनाएको देिख�छ ।

िन.न.ं ८८३७ को निजर पूण� 
इजलासबाट �ितपािदत निजर हो । यसले 
िवप�ी िज�ला �हरी काया�लयको मु�य 
दािय�व अपराध र अपराधीको बारमेा 
जुनसुकै मा�यमबाट जानकारी ह�न आएमा 
पिन �यसबारमेा तु��त कारवाही गरी 
अपराधसँग स�बि�धत सबुद �माण न�ट 
ह�नबाट जोगाई अपराधी भा�न उ�कन 
निदने र �भावकारी�पमा अपराधको 
अनुस�धान गरी अपराधीलाई कानूनको 
दायरामा �याउनु नै हो । यसो गन� सके मा� 
समाजमा शाि�त र अमन चयन कायम ह�न 
स�दछ । समयमै अपराध अनुस�धान भई 
अपराधीले कानूनबमोिजम सजाय पाएन 
भने कानून �यव�थामािथ जनताको िव�ास 

उठ्छ र समाजमा शाि�त र सदाचार कायम 
रहन स�दैन भ�दै िनवेिदकाको िनवेदन 
खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
फैसला उ�टी गरी आदशे �ा� भएको िमितले 
तीन मिहनािभ� िनवेिदकाले िदएको जाहेरी 
दरखा�तमा लेिखएका �यि�ह� उपर 
सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम 
अनुस�धान काय� पूरा गरी मु�ा चलाउनु पन� 
हो होइन भ�ने िनण�य गरी मु�ा चलाउनु पन� 
देिखएमा कानूनबमोिजम मु�ा चलाउनु र मु�ा 
चलाउन नपन� देिखएमा उ� ऐनको दफा 
२० अनुसार सोही कुराको सूचना गनु� भनी 
परमादेशको आदेश जारी गरकेो पाइ�छ ।  

िन.न.ं ८९४९ मा मु�ामा 
�ारि�भक�पमा भएको अनुस�धानबाट 
ग�भीर �कृितको अपराध घटाएको र 
�ितवादीह�को घटनामा सलं�नता रहेको 
देिखएको अव�थामा मु�ा नच�ने गरी भएको 
�य�ता िनण�यबाट पीिडत प�लाई अ�याय 
ह�न गई द�डहीनताले ��य पाउन स�ने 
छ । अपराध गन�लाई सजाय गनु� र अ�यायमा 
परकेोलाई �याय िदलाउनु रा�य �यव�थाको 
मु�य दािय�व हो । धारा १३५(२) मा भएको 
�यव�थाले यस अदालतको धारा १०७(२) 
को असाधारण अिधकार�े�लाई सीिमत 
वा िनय��ण गन� स�दैन । यस स�ब�धमा 
२०६६ सालको �रट नं ०५८४ िनवेदक 
सु�तली धामी िव�� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयसमेत भएको मु�ामा नेपालको 
अ�त�रम संिवधानको धारा १३५(२) ले 
महा�यायािधव�ालाई कसैउपर सरकारवादी 
भई मु�ा चलाउने वा नचलाउने भ�ने अि�तम 
िनण�य गन� अिधकार िदएको पाइ�छ । तापिन 
यो अिधकारले सव��च अदालतलाई भएको 



457

अ�त�रम सिंवधान २०६३ को धारा १०७ 
र धारा ३२ बमोिजम असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त उ� िवषयमा धारा १३५(२) 
बमोिजम महा�यायािधव�ालाई भएको 
अिधकार र सोबमोिजम भएको िनण�यको 
review ह�नस�ने र सिंवधानको धारा 
१३५(२) ले स�मािनत सव��च अदालतको 
jurisdiction लाई exclude गन� नस�ने 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । 

महा�यायािधव�ामा नेपाल 
सरकारको तफ� बाट मु�ा चलाउने वा 
नचलाउने बारमेा िनण�य गन� अि�तम अिधकार 
रहेको भए पिन सो अिधकारको �योग �य�तो 
अिधकार �योगकता�को �वे�छा pleasure 
मा िनभ�र नभई िन�प� अनुस�धानबाट 
देिखएको िन�कष�मा आधा�रत ह�नुपद�छ । यही 
अनुस�धानबाट कुनै �यि� िनद�ष दिेखएको 
अव�थामा महा�यायािधव�ाको इ�छामा 
िनजको िव��मा मु�ा च�ने र �य�तो 
अनुस�धानबाट शंिकत �यि� दोषी दिेखएको 
अव�थामा केवल महा�यायािधव�ाको 
चाहनाको कारणले मा� मु�ा नच�ने भनी 
िनण�य ह�न स�छ भनी उ� संवैधािनक 
�यव�थाको अथ� गनु� मनािसब ह�ँदैन । मौजुद 
रहेको �माण उजागर गरी कत��य �यानको 
वारदातमा संल�न �यि�ह� उपर �चिलत 
कानूनबमोिजम सजायको मागदाबी िलई 
अिभयोगप� दायर गन� संवैधािनक दािय�व 
नेपाल सरकारको रहेको भ�नेसमेतका 
�यहोरा उ�लेख गद� म�ुा नचलाउने िनण�य 
बदर गरी ग�भीर�पले अनुस�धान गरी 
�चिलत कानूनबमोिजम कारवाही गन� 
गराउने र सो कारवाहीको जानकारी सव��च 
अदालतलाई िदन ु भनी परमादेशको आदेश 

भएको देिख�छ । 
�यसैगरी िन.न.ं ९०९९ मा 

अपराधीलाई सजाय िदलाउने काय� पीिडको 
�यासले मा� स�भव नह�ने । यसमा रा�यले 
अनुस�धान र �माण सङ्कलन आिद गरी 
मु�ा नचलाइिदने हो भने पीिडत �याय पाउने 
मौिलक हकबाट वि�चत ह�ने मा� होइन 
फौजदारी �याय �णाली नै असफल ह�न 
जाने ह��छ । अिभयु�लाई �व�छ सुनवाईको 
�ितब�ताका साथै पीिडत प�को �याय �ा� 
गन� अिधकारको सुिनि�तता, अपराधज�य 
काय�बाट भएको �ितको प�रपूरण ज�ता 
प�मा पीिडत �यायशा�को पिन सदैव �याल 
रा�नु पद�छ । अपराधबाट आम नाग�रकलाई 
सरं�ण गरी �यसबाट पीिडतलाई �याय 
सुिनि�त गन� र अपराधीलाई द�ड िदने �मुख 
दािय�व काय�पािलकाको जवाफदेहीिभ� 
पछ�  । मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी 
घोषणाप�को धारा ८ right to an effective 
remedy र नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अनुब�ध १९६६ को धारा 
२(३) को right to an effective remedy 
स�ब�धी �यव�थाले मानव अिधकारको 
उ�लङ्घनको �भावकारी उपचारको 
सुिनि�तता गन� अ�तरा�ि��य दािय�व िसज�ना 
गरकेो छ ।

ने.का.प. २०५८ अङ्क ५।६ 
िन.नं. ७००१ िनवेदक ब�ीबहादुर काक� र 
ने.का.प. २०५९ िन.नं. ७०८२ पृ� २१० 
िनवेदक मधुसूदन भ�राई भएको मु�ामा 
…अनुस�धान तथा तहिककातबाट �ा� 
त�य �माणका आधारमा िन�कष�मा पुगी 
गरकेो िनण�यमा �यावसाियक उ�मुि� �ा� 
ह�ने र �य�तो िनण�यमा पुनरावलोकन ह�न 
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नस�ने भ�ने उ�लेख छ । तर यो उ�मुि� 
सीमािवहीन र �वे�छाचारी �कृितको 
ह�ने भनी अथ� गन� िम�दनै । �यावसाियक 
�वत��ता र �वाय�ताको �योग गदा� 
िनजह� �चिलत संिवधान, कानून तथा 
�यायका मा�य िस�ा�तबाट िनद�िशत 
रहनु पद�छ । य�तो नभएमा र �यावसाियक 
�वत��ता र �वाय�ताको सीमा उ�लङ्घन 
भएमा �याियक पुनरावलोकनको िवषय ब�न 
स�ने ह��छ ।

यो निजरले िन.नं. ८५०७ र 
िन.नं. ८९४९ को निजरलाई अनमुोदन गद� 
�ितवादीह� प�ाउ परी सु� अदालतबाट 
�याद थप भई अनुस�धान जारी रहेको 
अव�थामा अनुस�धानलाई थप सश� 
र �भावकारी बनाउन िनद�शन िदनुपन�मा 
सो �ि�या अगािड बढाउन निम�ने भनी 
भएको िनद�शना�मक प� संिवधान, कानून 
र फौजदारी �यायका मा�य िस�ा�तका 
साथै �यसले अदालतबाट ह�ने �याियक 
कारवाहीलाई नै अव�� गन� उ�े�य िलएको 
देिख�छ । सरकारी मु�ास�ब�धी िनयमावली, 
२०५५ को िनयम १०(च) मा �यस �कारको 
िनद�शन िदने �यव�था भएको देिखँदैन । 

���कालमा भएका ह�या 
िहसंालगायतका मानव अिधकार 
उ�लङ्घनका सबै �कारका घटनाह�को 
बारमेा सं�मणकालीन �याय �यव�थाको 
�ब�ध भइनसकेको अव�थामा िनयिमत 
फौजदारी �याय �णाली �थगन वा िनि��य 
भएको स�झन िम�दनै । लोकताि��क 
मुलुकमा कानून र �याय�णाली किह�यै 
सुषु� ह�दँैनन् । कानून किह�यै शू�य ह�दँैन । 

आफू िव�� भएको अ�यायको 

उपचार खो�न पीिडत प� पूण��पमा साव�भौम 
र �वत�� रह�छन् । नाग�रकको �य�तो 
नैसिग�क अिधकारलाई सं�मणकालीन 
�याय�णालीले संकुचन वा िनय��ण गन� 
स�दनै । पीिडतले �यायको अनुभूित गन�गरी 
फौजदारी कसुरको अनुस�धान र अिभयोजन 
नभए ���ो�र �यव�थापनप�ात् पिन िदगो 
शाि�त कायम ह�न स�दनै भनी पूव�वत� सबै 
निजरलाई समेट्द ै फौजदारी �याय �णाली 
�थगन वा िनि��य भएको स�झन िम�दनै । 
लोकताि��क मुलुकमा कानून र �याय�णाली 
किह�यै सुषु� ह�ँदैनन् । कानून किह�यै शू�य 
ह�ँदैन भ�ने उद् घोष गरी कालजयी निजरको 
िनमा�ण गरकेो मा�न ुपछ�  ।

१०. ती निजरह�मा जाहेरी दखा��त 
दता� गरी �यसमा अनसु�धान गरी म�ुा च�ने नच�ने 
िनण�य गनु�  भ�ने आदेश भएको िथयो । तर स�ुतली 
धामीसगँको जबरज�ती करणीको वारदातमा न�रमान 
महतरा, दानिसंह भ�डारी र बीराद� बडूलाई म�ुा 
नचलाइएकोमा यस अदालतले �यायको संर�कको 
नाताले ती �यि�ह� उपर पिन जबरज�ती करणीको 
अिभयोग प� दायर गनु�  भनी िनवेदक स�ुतली धामी 
िव�� महा�यायािधव�ाको काया�लयसमेत भएको 
२०६६ सालको �रट नं. ०५८४ को �रटमा �रट�े�बाट 
आदशे गरी �ितवादीह� थप गरकेो �मरणीय छ ।

११. ियनै कारणह�ले गदा� के कित �ितवादी 
कायम गरी म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�ने स�ब�धमा 
महा�यायािधव�ाको िनण�य अि�तम ह�ने र �यसको 
पनुरावलोकन ह�न नस�ने भनी िनवेदकतफ� बाट 
आएको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । सोही उपरमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको हकमा 
पिन लागू ह�ने ह��छ ।

१२. यथाथ�मा ��ततु ि�पाल ख�रदको 



459

िवषयमा संल�नह�म�ये को कसउपर के क�तो 
कारवाही गनु�पन� हो वा कारवाही नै गनु�पन� होइन एकै 
पटक िनण�य ह�न ुनै पारदश�ता र खलुा समाजको माग 
ह�नेछ । तर अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
��यथ� सिचवको हकमा अि�तयार द�ुपयोग आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोिजमको अनिुचत 
काय� गरकेो भनी िवभागीय कारवाही सजाय गन� भनी 
िमित २०७२।०८।२२ मा िनण�य भएको तर सोही 
िवषयका स�ब�धमा ��ाचार उ�ोगको कसरुमा संल�न 
कसरुदारह� उपर आयोगको िमित २०७२।४।२७ 
को िनण�यबमोिजम िमित २०७२।५।२० मा िवशेष 
अदालत, काठमाड�मा म�ुा दायर भएको कुरालाई 
उिचत मा�न सिकँदैन । तर यो अिनयिमतता आफँैमा 
�रट जारी गन�का लािग पया�� छैन । य�तो अिनयिमतता 
आगामी िदनमा नदोहो�रयोस् भ�नेतफ�  आयोगको 
�यानाकष�ण ह�ने अपे�ा भने अव�य िलन सिक�छ । 

१३. अ�य �यि�उपर ��ाचारको आरोपप� 
दायर गरकेो तर समान अव�थाका ��यथ� सिचवलाई 
िवभागीय कारवाहीको लािग लेखी पठाएको भेदभावपूण� 
भयो र यसबाट द�डहीनताले संर�ण पाई फौजदारी 
�यायको मम�मा �हार भएको छ भ�ने िनवेदन 
िजिकरमा िवचार गदा� अ�य �यि� र ��यथ� सिचव 
समान अव�थाका �यि� भएको कुरालाई िनवेदकले 
िनवेदनमा िजिकर िलएर मा� प�ुदनै �यसलाई भरपद� 
�माणबाट पिु� गन� दािय�व पिन िनवेदकउपर नै 
रह�छ । सिंवधानबमोिजम गिठत िनकाय अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले  कानूनको रीत परु ्याई 
गरकेो काम कारवाहीमा अदालतले हात हा�न ुभनेको 
असाधारण अपवाद हो । यसको लािग �य�तै �माणको 
आव�यकता पछ�  । 

१४. नेपाल सरकारको मह�वपूण� म��ालय 
आपूित� म��ालयको सिचव पद सबैले पाउन स�ने पद 
होइन । ��यथ� सिचवमा सो पद िनव�हन गन� �मता, 
द�ता, �यवहार कुशलता र इमानदारी आिद नरहेको 

भए िनजले सिचव पदमा िनयिु� पाउन स�ने अव�था 
ह�दैँ��यो । �य�ता �यि� िव��को यो मागलाई 
असाधारण अपवाद मा�न ुपछ�  । यसमा िनद�िषताको 
यावत् अनमुान ��यथ� अजु�नकुमारको प�मा ह��छन् 
जसलाई ठोस �माण�ारा अ�यथा गन� दािय�व 
िनवेदकउपर रह�छ । सबै कुरामा हात हा�न, जथाभावी 
गन�, सबैलाई शंका गन�, साव�जिनक पदािधकारीउपर 
सधै ँ अिव�ास गरी उनीह�को उ�साह र मनोबल 
घटाउन तथा समाजलाई अ�त�य�त बनाउनको लािग 
अदालतको �यव�था भएको होइन । कानूनबमोिजमको 
िनकायले सबै काम कुरा मापद�ड पूरा गररे गछ� , सो 
गदा� गफलत, मोलािहजा वा लापरवाही गद�न र उसले 
गरकेो कामकारवाही वैध र साव�जिनक िहतअनकूुल 
ह��छन् भ�ने मा�य अनमुानको िस�ा�त साव�जिनक 
स�ुयव�थाको जग हो । साव�जिनक पदािधकारी 
िव�� जथाभावी कारवाही ह�दँा वा उनीह�ले गरकेो 
��ाचार वा अ�य अनिुचत काममा कुनै कारवाही 
नह�दँाको दवुै अव�थाले कानूनको शासन र सामािजक 
स�ुयव�थालाई कमजोर बनाउछँन । 

१५. बढी मू�यमा गणु�तरहीन ि�पाल 
ख�रद गरकेो र मनोमानी ढंगले िवतरण गरकेो काय�मा 
��यथ� अजु�न कुमार के कसरी कुन �माण अथा�त् कुनै 
िलखत वा कसैको पोल वा िनजको ब�क खाता वा अ�य 
बेनामी कारोबार आिदबाट संल�न दिेख�छन् भ�नेतफ�  
िनवेदकले कानूनस�मत िजिकर िलन र त�स�ब�धी 
�माण पेस गन� सकेको देिखदँैन । �रट िनवेदनमा 
िट�पणीमा उि�लिखत मू�य अ�वीकार नगरकेो, आफू 
मातहतका कम�चारीह�ले गरकेो काय�को िनरी�ण 
नगरकेो, स�पूण� जानकारी िलई काम नगरकेो, आफू 
पि�छने िहसाबले मातहतका कम�चारीबाट िट�पणी 
उठाएको ज�ता सामा�य (general)  कुरा उ�लेख 
भएको दिेख�छ । य�ता कुरा आफँैमा ��ाचार कसरुको 
आधार ह�न स�ैनन् । आयोगले नातावाद कृपावाद 
गरी ��यथ�को संर�ण गरकेो भ�ने िनवेदकको िजिकर 
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देिख�छ । तर आयोगका कुन पदािधकारीसगँ ��यथ� 
अजु�नको के कुन नाता रहेको वा के कसरी कोबाट कृपा 
भएको यसलाई िनवेदकले ��ट गन� स�न ुभएको छैन । 

१६. जनुसकैु मा�यमबाट ि�पाल ख�रद गरी 
महाभूक�प पीिडतलाई अिवल�ब राहत �दान गनु�  भनी 
नेपाल सरकारबाट िनण�य भएको प�र�े�यमा य�तो 
महािवपदक्ो समयमा िनवेदकले भने ज�तो स�पूण� 
जानकारी िलन ु स�भव ह�दैँन । महाभूक�पले गदा� 
बजार नै अ�त�य�त अव�थामा रहेको र आपूित� पिन 
�भािवत ह�न पगेुको कुरा सामा�य �ानको िवषय हो । 
�यो समय भनेको ��यथ� सिचवसमेतले �व�छतापूव�क 
िज�मेवारी बझेुर इमानदारीपूव�क काम गन�बाहेक अ� 
रीत परु ्याउनतफ�  ला�दा राहत काय� �भािवत ह�न 
प�ुछ । पर�परमा िव�ास गन� पछ�  । असाधारण िवपदक्ो 
घडीमा पिन ��ाचार ह��छ तर यो त�यपरक ह�न ु
आव�यक छ । 

१७. २०७२ वैशाख १२ मा महाभूक�प 
गएको १ िदन पिहलाको भाउभ�दा ि�पालको दररटे 
बढी ह�न नह�ने र बढी भएमा सरकारी बाकँ� सरह असलु 
गन� कुरा ��यथ� सिचवले सदर गरकेो िट�पणीमा 
उ�लेख भएबाट िनजले आिथ�क चलखेल नगरकेो र 
सो रो�नका लािग इमानदार र िज�मेवारीपूण� �यास 
गरकेो �ारि�भक अनमुान िनजको प�मा रहेको 
मा�न ुपछ�  जसलाई िव�थािपत गन� िनवेदक असफल 
ह�नभुएको छ । पूर ैम��ालयको वा�तिवक (de facto) 
�मखुसमेत रहेका सिचवको िज�मेवारी कुनै एउटा 
काममा मा�ै सीिमत रहदँैन । सामान ख�रद गन� सिचव 
�तरको मािनस आफँै जादँनैन् । न त ख�रद भएको 
सामान आिद �ज ु गन�, �यसको गणु�तर जा�ँने 
काम नै सोझै सिचवको तहबाट ह��छ । यी सब काम 
कुरा तहतहै ह�दँै आउछँन् । कुनै उजरुी परमेा बाहेक 
सिचवले आ�ना मातहतका कम�चारीउपर िव�ास 
गन� पछ�  । ��ततु िवषयमा ��ाचार वा अ� बेिहसाब 
भएको भनी ��यथ� सिचवसम� कुनै उजरु परकेो 

तर िनजले �यस�ित आखँा िच�लेको भ�ने िनवेदन 
िजिकर देिखदैँन । यसकारण मातहतका कम�चारीको 
काम कारवाहीको िनरी�ण नगरकेो भ�ने आरोपलाई 
अमूत� आरोप भ�न ुपछ�  । ती सब कुरा िनजको काय� 
स�पादन मू�याङ्कनसगँ स�बि�धत कुरा ह��छन् 
जसबापत आयोगले िवभागीय कारवाहीको िसफा�रस 
गरकैे दिेख�छ । 

१८. यथाथ�मा भ�ने हो भने आयोगले 
��यथ� सिचवउपर लगाएको आरोपमा कुनै नातावाद 
र कृपावादको ग�ध देिखदँनै । ि�पाल ख�रद तथा 
िवतरण गन� �ममा कानूनी तथा �शासिनक �ि�या 
पूरा गरी पारदश� ढंगबाट ख�रद तथा िवतरणको 
�ि�याको �यव�थापन गन� िनयिमत�पमा अनुगमन, 
िनरी�ण, सुपरीवे�ण तथा आव�यक िनद�शन िदन 
नसक� महालेखा परी�कको िवभागले िनधा�रण 
गरबेमोिजमको �े�ता कागजातिबना नै ख�रद समथ�न 
गरी आ�नो पदको �कृितअनुसार पालना गनु�पन� 
पदीय कत��य पालना नगरी अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) 
बमोिजम अनुिचत काय� गरकेो भनी आयोगले यी 
��यथ�उपर लगाएको आरोप ग�भीर नै मा�न ु पछ�  । 
सिचव तहको �यि� �यस िकिसमले अनिुचत काय�को 
आरोपमा पदा� िनजको �ित�ामा ठूलो �ास आउने र 
सो ठहदा� िनजले नोकरीसमेत गमुाउन ुपन� भई िनजको 
िनविृ�भरण र अ�य सिुवधामा समेत असर पन� �बल 
स�भावना रह�छ । उि�लिखत प�ृभूिममा ��यथ� 
सिचवउपर ��ाचार म�ुा चलेको भए िनजले िवभागीय 
सजायको िसफा�रसबाट उ�मिु� पाउने धेर ैस�भावना 
रह��यो । यसको सीधा प�रणाम भनेको उता ��ाचार 
म�ुाबाट सफाई पाउने यता िवभागीय कारवाही पिन 
नह�ने भई िनजले परु ै�व�छताको �माण (clean chit) 
पाउन ुह���यो । यो िवभागीय कारवाहीको िसफा�रसले 
कमसेकम िनज िव�� एक कारवाहीको �म चलेको 
छ जसमा कानूनबमोिजम िनजको िवप�मा पिन िनण�य 
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ह�नस�ने स�भावना रहेको भ�ने कुराको िनवेदकले 
हे�का रा�नै पछ�  । 

१९. कमजोरी कहा ँ ह�दँैन ? समयको 
छ�छायामँा अपूण�ताबाट पूण�ताितरको अनािद र 
अ�तहीन या�ाको िनर�तरता छ । एउटा व�तकुो 
उ�पादन भनेको अक� वा धेर ैव�तुको नाश हो ।  िहजोको 
न वातावरण छ न िश�ा न सं�कार । हावा, पानी, 
माटो, उ�पादन, पशपुछंी, भाषा, िवचार, आव�यकता 
र भोग सब चलायमान छन् । स�म भई िहड्ँनका लािग 
बालक कय�पटक लड्छ । नेपालको �शासनय�� पिन 
अनवरत िवकासको �ममा छ । यसमा ह�ने सबै कमी 
कमजोरीलाई ��ाचारज�य काय�को सं�ा िदन ुसव�था 
अनिुचत ह��छ । �यसो भयो भने �शासनय�� पंग ु
ह�न प�ुछ जसको प�रणाम झनै भयावह ह��छ । जसले 
जानाजान बेिहसाब गनु�भयो वहाहँ�लाई र जसले 
कुनै बद ्िनयत नराखी काम गनु�भयो वहाहँ� अथा�त् 
दवुैलाई एउटै नजरले हेनु�  उपय�ु ह�दँैन । अब ��ततु 
ि�पाल ख�रदको िवषयमा ��यथ� सिचवले लापरवाही, 
कमी कमजोरी गरकेो ठहन� नठहन� र ठहरमेा के क�तो 
िवभागीय कारवाही ह�ने सो कुरा स�बि�धत ठाउबँाट 
िन�पण ह�ने कुरा छँदैछ ।

२०. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको काम कारवाहीमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को 
�िुट भएको भनी िनवेदकले उ�लेख गरकेो हकमा सो 
दफाबमोिजम िवभागीय कारवाही गनु�पन� स�ब�धमा 
िनण�य भएकै दिेखदँा सो दफाको �िुट भएको भ�ने 
िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �यसैगरी 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को 
पिन �िुट भएको भ�ने हकमा �यसतफ�  पिन �श�त 
िववेचना भई िनवेदकको िजिकर अ�वीकार भएबाट 
��यथ� आयोगको िववािदत िनण�यबाट नेपालको 
संिवधान २०७२ को धारा १८ ले िदएको िनवेदकको 
समानताको हकको उ�लङ्घन भएको मा�न िमलेन । 

��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।
२१. पया�� सावधानीबेगर लापरवाही गरी 

जथाभावी �रट दायर गन�लाई ठूलै सजाय गन� सिकने 
र सजाय भइरहेको कुराको सबैले जानकारी िलन ु
आव�यक छ । ��यथ� अजु�नकुमार काक�ले २०६५ 
को �रट नं. ०२२ मा २०६६।५।१४ मा भएको 
आदशेबमोिजम म�ुामा लागेको समय एवं आिथ�क 
खच� भराई पाउ ँ भनी माग गनु�भएको पिन देिख�छ । 
�यो नसिकने होइन तर िनवेदकले ��यथ� सिचव 
िव�� दरुाशय नै राखी ��ततु �रट िनवेदन दायर 
गनु�भएको कुरा शंका�पद भएकोले �यो हदस�म जान ु
उिचत ह�ने देिखदँैन । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ।  

        उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सारदा�साद िघिमरे
 
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७३।०७।०९
०७१-CR-१२८०

म�ुा : जबरज�ती करणी

पनुरावेदक �ितवादी : िज�ला क�चनपरु, रकैवार 
िवचवा, गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ५ घर भई 
हाल कारागार काया�लय, क�चनपरुमा कैदमा 
रहेका िसयाराम रानासमेत

िव��
��यथ� वादी : िज�ला क�चनपरु, रकैवार िवचवा, गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. ५ ब�ने प�रवित�त नाम 
सनुमायाको जाहेरीले नेपाल सरकार

 § जबरज�ती करणीको अपराध सामा�य 
�कृितको अ�य अपराध ज�तो होइन । 
जबरज�ती करणीको अपराधमा पीिडतको 
शारी�रक, मानिसक र मनोवै�ािनक जुन 
�ित ह��छ, �यो अपूरणीय ह��छ । यसबाट 
पीिडतको �वत�� मानवीय अि�त�व, 
मान, स�मान र उसको �यि�गत एव ं
सामािजक �ित�ा, मान–मया�दा र मानवीय 
अि�मता लुिटएको ह��छ । उसको �वत�� 
अि�त�व नै खि�डत भएको ह��छ । �यसमा 
पिन वष� १४ क� बािलकािसत करणी गनु� 
�वयम ्मा ग�भीर �कृितको अपराधको 
�णेीमा पन� । 

(�करण नं. ३)

पनुरावेदक �ितवादी : िव�ान् अिधव�ा मदनबहादरु 
काक� र िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा िकरणकुमारी 
ग�ुा

��यथ� वादी : 
अलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.िज�ला �या. �ी भोजराज अिधकारी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय म�ुय �यायाधीश �ी पोषनाथ शमा�
 माननीय �यायाधीश �ी िवमल�साद ढुङ्गेल

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१) (ख) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

िमित २०६९।११।१६ गते राित खाना खाई 
हामी प�रवारका सबै सद�य आआ�नो स�ुने कोठामा 
गइसकेपिछ मलाई िपसाब लागी िपसाब फेन�को लागी 
बािहर आई िपसाब फे�ररहेको अव�थामा लकु�िछपी 
बसेका िज�ला क�चनपरु, रकैवार िवचवा, गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. ५ ब�ने िसयाराम राना पछािडबाट 
आई मेरो मखु �यापेको र अ�य �यि�ह�ले समेत 
मेरो हात समाती तीनै जना िमली मलाई �न कराउन 
निदई ह�ला गरमेा घाटँी रटेी �यान मान� ध�क�समेत 
िदई मानबहादरु ऐरको गह�बँारीमा लगी तीनै जनाले 
पालैपालो गरी पटक पटक जबरज�ती करणी गरकेाले 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलअ�तग�त हदैस�मको सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
प�रवित�त नाम सनुमायाको जाहेरी दरखा�त । 

िज�ला क�चनपरु, रकैवार बीचवा, गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ५  कलवुापरुि�थत पूव� गगंादेवी 

�नण�य नं. ९७८४
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ऐरको शौचालय, पि�म स�ग ुरानाको घर, उ�र फगवुा 
रानाको माछा पोखरी र दि�ण िभमबहादरु ऐरको 
खेतबारी यित चार िक�लािभ� पन� मानबहादरु ऐरको 
गह�बँारीको दि�णतफ� को िकनारमा गह�बँारी मडा�रएको 
र भािँचएको, मािनस आवत जावत गरकेो ज�तो िच� 
देिखएको सोही ठाउँमा यौन स�पक�  ग�रसकेपिछ गाठँो 
पारी राखेको ढाल थान १, र को�ा (Cobra) लेिखएको 
लेिखएको ढालको खाली िड�बा थान-१ समेत फेला 
परकेो सोही ठाउमँा िमित २०६९।११।१६ गते राित 
िज�ला क�चनपरु, रकैवार बीचवा, गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ५  ब�ने िसयाराम राना, क�ल ुभ�ने 
िवजयिसंह राना र रामदास रानासमेत गरी जना ३ ले 
प�रवित�त नाम सनुमायालाई पालैपालो पटक पटक 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने घटना�थल मचु�ुका ।

�ितवादी िसयाराम रानासमेत जना ३ को 
खोजतलास गदा� �ितवादी रामदास राना फेला नपरकेो 
र �ितवादी िसयाराम राना र क�ल ुभ�ने िवजयिसंह 
राना जना २ फेला परकेा ह�दँा प�ाउ गरी दािखला 
गरकेो भ�ने �हरी नायब िनरी�क लालिसंह रावलको 
प�ाउ �ितवेदन ।

वारदात�थानबाटै फरार �ितवादी रामदास 
रानालाई िमित २०६९।११।१७ मा फेला परकेो ह�दँा 
प�ाउ गरी दािखला गरकेो भ�ने �हरी नायब िनरी�क 
लालिसंह रावलको प�ाउ �ितवेदन ।

प�रवित�त नाम सनुमाया, �ितवादी िसयाराम, 
क�ल ुभ�ने िवजय राना र रामदास रानाको �वा��य 
परी�ण गरी पठाइएको भ�ने महाकाली अ�चल 
अ�पताल क�चनपरुको प� ।

िमित २०६९।११।१६ मा म र रामदास 
रानालाई एका�तमा बोलाई आज राित जाहेरवाली 
प�रवित�त नाम सनुमायालाई तीनै जनाले गह�बँारीमा 
लगी जबरज�ती करणी गनु�पछ�  भनी िसयाराम रानाले 
भनी हामी तीनै जनाले सरस�लाह गरी सोही राित 
१०।११ बजेको समयमा सनुमायाको घर निजक आई 

लिुकबसेका अव�थामा िनज सनुमाया ए�लै घरबािहर 
आई िपसाब फेन� ला�दा िसयाराम रानाले िनजको मखु 
हातले �यापी हो ह�ला गन� निदएपिछ म र रामदास 
रानाले पिन िनजको हात समाती लछार पछार गरी 
घरदेिख केही टाढा रहेको मानबहादरु  ऐरको गह�बँारीमा 
लगी िनजलाई डराई ध�काई बो�न �न कराउन निदई 
िनजले ओडेको सलले मखु छोपी म र रामदास रानाले 
िनजको हात र ख�ुा समाती सबभ�दा पिहले िसयाराम 
रानाले िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो �यसपिछ 
मैले र रामदास रानासमेतले पालैपालोसगँ जबरज�ती 
करणी गरकेा ह� । िसयाराम राना र रामदास रानाले 
२।२ पटक जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । मैले एक 
पटक मा� जबरज�ती करणी गरकेो ह� ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी क�ल ु भ�ने िवजयिसंह रानाले 
अिधकार �ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६९।११।१६ गते िदउसँो म र 
िवजयिसंह रानालाई एका�तमा बोलाई आज राित 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम सनुमायालाई तीनै जनाले 
गह�बँारीमा लगी जबरज�ती करणी गनु�पछ�  भनी 
िसयाराम रानाले भनी हामी तीनै जनाले सरस�लाह 
गरी राित िनज सनुमायाको घर निजक आई लकु�बसी 
रहेको अव�थामा िनज घर बािहर आई िपसाब फेन� 
ला�दा िसयाराम रानाले िनजको मखु हातले �यापी 
हो ह�ला गन� निदएपिछ म र िवजयिसंह रानाले पिन 
िनजको हात समाती लछार पछार गरी घरदेिख केही 
टाढा रहेको मानबहादरु ऐरको गह�बँारीमा लगी िनजलाई 
डराई ध�काई बो�न �न कराउन निदई िनजले ओडेको 
सलले मखु छोपी म र िवजयिसंह रानाले िनजको हात 
र ख�ुा समाती सबभ�दा पिहले िसयाराम रानाले 
िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो �यसपिछ मैले र 
क�ल ु भ�ने िवजयिसंह रानासमेतले पालैपालोसगँ 
जबरज�ती करणी गरकेा ह� । िवजयिसंह रानाले एक 
पटक म र िसयाराम रानाले २।२ पटक जबरज�ती 
करणी गरकेा ह� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
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रामदास रानाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

जाहेरवाली प�रवित�त नाम सनुमाया मसगँ 
िजि�कने र हासँो ठ�ा ग�ररहने भएक�ले मैले िनजलाई 
यौन स�पक�  गन� ��ताव रा�दा यौन स�पक�  गन� निदई 
मलाई झ�ुकाई रहने गरके�ले िमित २०६९।११।१६ 
गते िदउसँो क�ल ुभ�ने िवजय राना र रामदास रानालाई 
बोलाई जाहेरवालीलाई तीनै जनाले गह�बँारीमा लगी 
जबरज�ती करणी गनु�पछ�  भनी तीनैजनाले स�लाह 
गरी सोही रात १०।११ बजेको समयमा सनुमायाको 
घरनिजक आई लकु� बिसराखेको अव�थामा िनज 
सनुमाया ए�लै घरबािहर आई िपसाब गन� ला�दा मैले 
त�कालै सलले िनजको मखु छोपी हामी तीनै जनाले 
लछार पछार गरी घरदेिख टाढा रहेको मानबहादरुको 
गह�बँारीमा लगी िनजलाई बो�न कराउन निदई डर 
�ास देखाई ध�काई िनजले ओडेको सलले िनजको 
मखु छोपी पालै पालो गरी िनजलाई जबरज�ती करणी 
गरकेा ह� भ�ने �ितवादी िसयाराम रानाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज ।

िमित २०६९।११।१६ गते रातको समयमा 
मलाई िपसाबले �यापेकाले घरबाट बािहर िपसाब फेन� 
गएकोमा घर पछािड लकु� बसेका िसयाराम रानासमेतले 
पछािडबाट मेरो मखु �यापी बो�न �न कराउन निदई 
ह�ला गरपेिछ घाटँी रटेी मा�रिद�छ� भनी �यान मान� 
ध�क� िदई घरबाट केही टाढा रहेको मानबहादरु ऐरको 
गह�बँारीमा लगी �ितवादीह�ले पालै पालो गरी मलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी सोही १७ गते िबहान 
बिहनीले मलाई भनेको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
कानूनबमोिजम हदसै�मको सजाय ह�नपुछ�  भ�ने 
�यहोराको िजते�� रानाले गरी िदएको कागज ।

िमित २०६९।११।१६ गते राित १०।११ 
बजे राित सनुमाया िपसाब फेन� बािहर गएकोमा घर 
पछािड लकु� बसेका िसयाराम रानासमेतले पीिडत 
प�रवित�त नाम सनुमायालाई पछािडबाट मखु �यापी 

बो�न र �न कराउन निदई ह�ला गरपेिछ घाटँी 
रटेी मा�रिद�छ� भनी �यान मान� ध�क� िदई घरबाट 
केही टाढा रहेको मानबहादरु ऐरको गह�बँारीमा लगी 
�ितवादीह�ले पालै पालो गरी मलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम हदसै�मको सजाय 
ह�नपुद�छ भ�ने क�रब एकै िमलानको सरुशेराज िध�, 
दलुारी रानासमेतले गरी िदएको घटना िववरण कागज ।

प�रवित�त नाम सनुमायाको ज�म िमित 
२०५६।१।३ भएको भ�ने रकैवार िवचवा गाउ ँ
िवकास सिमित काया�लयको प� र िव�ालयको 
अिभलेखअनसुार िनजको ज�म िमित २०५६।१।३ गते 
भएको भ�ने राि��य मा�यिमक िव�ालय कलवुापरुको 
प� ।

पीिडत  प�रवित�त नाम सनुमाया मेरी छोरी 
ह�न् । �ितवादीह� हा�ै गाउकँा खराब आचरण भएका 
�यि�ह� ह�न् । �ितवादीह�ले िमित २०६९।११।१६ 
को राित १०।११ बजेको समयमा नाबािलका छोरी 
प�रवित�त नाम सनुमाया िपसाब फेन� बािहर गई 
िपसाब फेन� ला�दा घर पछािड लकु� बसेका िसयाराम 
रानासमेतले पीिडत नाबािलका छोरीलाई पछािडबाट 
मखु �यापी बो�न कराउन निदई ह�ला गरपेिछ घाटँी 
रटेी मारीिद�छ� भनी �यान मान� ध�क� िदई घरबाट 
केही टाढा रहेको मानबहादरु ऐरको गह�बँारीमा लगी 
�ितवादीले रातभरी पालैपालो गरी जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी छोरीले घटनाको बारमेा भनेपिछ थाहा 
पाएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम 
हदैस�मको सजाय ह�नपुद�छ भ�ने रामफुल रानाले 
ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०६९।११।१६ गते राित १०।११ 
बजेको समयमा �ितवादी िसयाराम राना, क�ल ुभ�ने 
िवजयिसंह रानासमेतका तीनै जनाले जाहेरवाली 
नाबािलका प�रवित�त नाम सनुमायालाई घरबािहर 
िपसाब ग�ररहेको अव�थामा घरको पछािड लकु� बसी 
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रहेको ३ जनाले िनजको मखु �यापी हात समाती लछार 
पछार गरी �न कराउन निदई ह�ला गरमेा घाटँी रटेी 
�यान मान� ध�क� िदई मानबहादरु ऐरको गह�बँारीमा लगी 
सलले मखु छोपी ३ जनाले पालैपालो गरी जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरा मैले सनुी थाहा पाएको ह� ँ । यसरी 
�ितवादीह� ३ जनाले पीिडत जाहेरवाली प�रवित�त 
नाम सनुमायालाई सामिुहक�पमा जबरज�ती गन� 
तीनै जनालाई हदैस�मको सजाय ह�नपुद�छ भ�ने क�रब 
एकै िमलानको घ�ुमन राना, डेफु राना र नारायण 
रानासमेतले लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

िमिसल संल�न आधार �माणह�बाट िमित 
२०६९।११।१६ गतेको राित �ितवादीह� िसयाराम 
राना, क�ल ुभ�ने िवजय राना र रामदास रानासमेत 
जना ३ ले जाहेरवाली वष� १३ क� नाम प�रवित�त 
सनुमायालाई समाती गह�बँारीमा लगी जबरज�ती करणी 
गनु�पछ�  भनी िदउसँो स�लाह गरी िनजको घरनिजक 
लकु� बसी िनज जाहेरवाली िपसाब फेन� भनी घरबािहर 
आई िपसाब फेन� ला�दा पिहलेदेिख लकु�छुपी बसेका 
�ितवादीम�येका िसयाराम रानाले पीिडत सनुमायाको 
मखु �यापी बो�न कराउन निदई �ितवादीह� क�ल ु
भ�ने िवजयिसंह राना र रामदास रानाले िनज पीिडतको 
हात समाती लछार पछार गद� डराई ध�काई जोरजलुमु 
गरी मानबहादरु ऐरको गह�बँारीमा लगी िनजको 
म�जरुीिबना पीिडतले लगाएको लगुा कपडा फुकाली 
सव��थम िसयाराम रानाले ढाल लगाई जबरज�ती 
करणी गरकेो, �यसपिछ �ितवादीह� क�ल ु भ�ने 
िवजयिसंह राना र रामदास रानाले पीिडतलाई 
पालैपालो जबरज�ती करणी गरी पीिडत १४ वष�भ�दा 
कम उमेरक� नाबािलकालाई घटना�थलमा नै छोडी 
गएको भ�ने कुरा पिु� ह�न आएकोले यी �ितवादीह� 
िसयाराम राना, िवजय राना र रामदास रानासमेतले 
गरकेो उ� काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. िवपरीत ३(२) नं. बमोिजम कसरु गरकेो 
देिखदँा िनज �ितवादी िसयाराम राना, रामदास राना 

र क�ल ुभ�ने िवजयिसहं रानालाई सोही महलको ३ 
नं. को दहेाय २ बमोिजम सजाय ह�नकुा साथै िनज 
�ितवादीह�ले पीिडत नाबािलकालाई सामिुहक�पमा 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा �ितवादीह� तीनै 
जनालाई सोही महलको ३(क) नं. बमोिजम थप 
सजाय गरी यी �ितवादीह�बाट सोही महलको १० 
नं. बमोिजम पीिडत नाबािलका सनुमायालाई उिचत 
�ितपूित� िदलाई भराई पाउनसमेत मागदाबी िलइएको 
छ भ�ने �यहोराको अिभयोग प� ।

मैले जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो छैन, िकन �य�तो जाहेरी िदइन् थाहा भएन । 
िनज जाहेरवालीसगँ �ेम स�ब�ध भएकाले किहले 
जाहेरवाली किहले म फोन गन� गद��य�, सो कुरा िनजको 
दाईलाई थाहा भएकाले मसगँ नजान ुभनेका िथए । मैले 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन । �हरीले आफँैले बयान 
लेखी सही गराएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िसयाराम रानाले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६९।११।१६ गते म, रामदास र 
िसयाराम साझँ सगैँ िथय� । �ितवादी िसयाराम रानाले 
जाहेरवालीलाई फोन गरी मसगँ िववाह गन� होइन त 
भनी िज�काउदैँ िथयो । जाहेरवालीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने झ�ुा आरोप लगाएको हो । �हरीले 
कुटिपट गरी बयानमा सही गराएको हो । उ� बयान 
मैले �वइ�छाले िदएको होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी क�ल ु भ�ने िवजयिसंह रानाले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६९।११।१६ गते साझँ म, िसयाराम 
र िवजय रानासमेत एकैसाथ िथय� । राित ८।९ 
बजे आआ�नो घर गएका ह� । मैले जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो छैन । फसाउन जाहेरी िदएको 
हो । �हरीले ध�काई डराई बयान गएको हो । झ�ुा 
आरोप हो सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी रामदास रानाले स�ु अदालतमा गरकेो  
बयान ।
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िमिसल संल�न उि�लिखत �माणह�बाट 
यी �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा िब�कुलै 
िनद�ष ह�न भ�न सिकने अव�था नह�दँा पिछ �माण 
ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने ह�दँा हाल अदालती 
ब�दोब�तको ११८ को देहाय २ बमोिजम �ितवादी 
िसयाराम राना, क�ल ु भ�ने िवजयिसंह राना र 
रामदास रानालाई म�ुा पपु��का लागी थुनामा रा�न 
कानूनबमोिजम गरी कारागार काया�लय, क�चनपरुमा 
पठाइिदन ुसाथै �ितवादी च�ुा भइसकेकाले वादी एव ं
�ितवादीह�का सा�ी बझुी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
िमित २०६९।१२।१२ को स�ु अदालतको थुनछेक 
आदेश ।

िमित २०६९।११।१६ गते राित म आ�नै 
घरमा िथए ँ । दा�ो िदन �हरीले �ितवादी िसयाराम, 
क�ल,ु रामदासले बला�कारको िवषयमा प�ेर 
ला�दा थाहा पाएको ह� ँ । तीनै जनाले गह�बँारीमा लगी 
जाहेरवाली सनुमायालाई बला�कार गरकेो सनेुको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको देफु रानाले गरकेो बकप� ।

म िमित २०६९।११।१६ गते राित आ�नै 
घरमा सतेुक� िथए ँ । अक� िदन िबहान जाहेरवालीले 
मलाई िहजो राित ११:०० बजे िपसाब फेन� घर आगँन 
बािहर जादँा �ितवादीह� िसयाराम राना, क�ल ुराना 
र रामदास रानाले मलाई समाती जबरज�ती गह�बँारीमा 
लगी जबरज�ती गरी बेइ�जती गर ्यो भनी मलाई 
भनेक� ह�न् । मैले उसको घटनाबार े जाहेरवालीको 
आमालाई भनेक� ह� ँ । जाहेरवालीको योिनबाट रगत 
बगेको िथयो । �न लागेक� िथई । पिछ घरमा उ� रगत 
पानीले सफा गरके� ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको दलुारी 
रानाले गरकेो बकप� ।

िमित २०६९।११।१६ को राित म िवजयिसंह 
रानाको घरमा िट.भी. हेन� गएको िथए ँ । राित १२ 
बजेस�म िट.भी. हेरी िन�ा लागेको थाहा भएन । पिछ 
िबहान �युझँी उठेर घर गएको ह� ँ। जाहेरवाली कहा ँिथइन 
थाहा भएन । �ितवादी िवजयिसंह राना आ�नै घरमा 

मसगैँ िथए । सगैँ भएको ह�दँा जबरज�ती करणीस�ब�धी 
कुनै पिन घटना घटेको छैन । ��ततु म�ुास�ब�धी सबै 
कुरा झ�ुा ह�न् अपराध गरकेो होइन �यसैले सफाई 
पाउन ुपन� हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीका सा�ी 
दानिसहं रानाले गरको बकप� ।

उ� राित म �ितवादी रामदास रानासगैँ 
िनजको घरमा िथए ँ। जाहेरवालीलाई देखेन । �ितवादी 
रामदास पिन आ�नै घरमा िथए । िस.डी.मा िफ�म हेन� 
गएको र हेदा�हेद� िनदाएको कारण �यही ँ सतुी िबहान 
घर फक� को ह� ँ। राित सगैँ म पिन िनजको घरमा भएको 
ह�दँा घटना घटेको मैले देखेन र सनेुको पिन छैन । 
जाहेरी झ�ुा हो �यसैले सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी रामदास रानाका सा�ी वीर�े� 
रानाले गरकेो बकप� ।

उ� राित म कैलालीको अ��रयामा आ�नै 
कोठामा िथए ँ । बिहनी घरमै िथइन् । उ� राित 
बिहनीउपर जबरज�ती करणीको घटना घटाउने 
िसयाराम राना, क�ल ुभ�ने िवजयिसंह राना र रामदास 
राना ह�न् । राित बिहनी िपसाब फेन� बािहर आएको 
बेला �ितवादीह�ले मानबहादरु ऐरको गह�बँारीमा 
लगी तीनै जनाले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । 
िमित २०६९।११।१७ गते आ�टी रामदलुारी रानाले 
मलाई फोन गरी थाहा पाएको ह� ँ । गह�बँारी �यािपएको 
िथयो । वीय� भएको क�डम िथयो । योिनबाट रगत 
आएको िथयो । नहुाएपिछ �वा��य परी�ण गराएका ह� 
भ�नेसमेत �यहोराको िजते�� रानाले गरकेो बकप� ।

उ� राित म आ�नै घरमा िथए ँ।  मेरी छोरी 
पीिडत उ� राित िपसाब फेन� घरबाट बािहर िन�कँदा 
�ितवादीह� िसयाराम राना, रामदास राना र क�ल ु
भ�ने िवजयिसंह रानासमेत जना ३ ले समाती घरदेिख 
टाढा गह�बँारीमा लगी जबरज�ती बेइजती गरकेा 
ह�न् । रातमा घटना भएको हो । मैले िबहान थाहा पाएको 
ह� ँ । तीनै जनाले गह�बँारीमा पीिडतलाई पालैपालो गरी 
गाडमा न�ुनी हाली रगडेका ह�न् । िबहान पीिडतको 
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पेट दखेुको िथयो । ख�ुामा रगत िथयो िबमारी िथइन् 
भ�नेसमेत �यहोराको रामफुल रानाले गरकेो बकप� ।

िमित २०६९।११।१६ गते राित म आ�नै 
घरमा िथए ँ । राितको ११ बजेितर िपसाब लागेकोले 
िपसाब फेन� घरबािहर िन�कँदा पछािडबाट िसयाराम 
रानाले मेरो मखु सल (�माल) ले छोपी तीनै जना 
�ितवादीले समाती मानबहादरु  ऐरको गह� ँबालीमा लगी 
सव��थम िसयाराम रानाले बला�कार गर े �यसपिछ 
रामदास रानाले गर,े अनी क�ल ुभ�ने िवजय रानाले 
बला�कार गरकेा ह�न् । अ�तमा �ितवादी िसयाराम 
रानाले दो�ो पटक बला�कार गरकेो िनजले बला�कार 
गदा� क�डम �योग गरकेो िथयो भ�नेसमेत �यहोराको 
पीिडत जाहेरवाली सनुमायाले गरकेो बकप� ।

िमित २०६९।११।१६ गते म आ�नै 
घरमा िथए ँ । �ितवादी िसयाराम, क�ल ुर रामदासले 
पीिडतलाई जबरज�ती खेतमा लगी तीनै जनाले 
बला�कार गरकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको नारायण 
रानाले गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले वारदातको समयमा 
१३।१०।१३ वष�क� प�रवित�त नाम सनुमायालाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ र ३(२) नं. 
िवपरीत जबरज�ती करणी कसरु गरकेो �मािणत भएको 
ह�दँा �ितवादीह� िसयाराम राना, िवजयिसंह राना र 
रामदास रानालाई सोही ऐनको दफा ३(२)नं. बमोिजम 
८ (आठ) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । �ितवादी ३ जना भई 
सामिुहक�पमा जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा सोही 
ऐनको दफा ३ (क) नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई थप 
५ पाचँ वष� कैदसमते ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०२।१९ 
मा भएको फैसला ।

िविध िव�ान �योगशालाको परी�णबाट 
मानव वीय� र श�ुक�ट नभेिटएको भ�ने उ�लेख  छ । 
अथा�त् परी�णको लागी पठाइएका �लड �पुसगँ मेल 
नखाएको उ�लेख छ । यस परी�णबाट हामीमािथ 

लगाइएको आरोप गलत िस� ह��छ । ��ततु जाहेरी 
आफँैमा अ�वाभािवक र मनगढ�ते भएकोले �य�तो 
जाहेरीबाट उठान भएको स�पूण� अनसु�धान गलत 
भएको छ । स�ु िज�ला अदालतको फैसला पूवा��ही 
भई हामीलाई हदैस�म सजाय गन� मानिसकताको 
ह�दँा स�ु फैसला उ�टी गरी सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िसयाराम रानासमेतको पनुरावेदन प� ।

वारदातको िमितमा १३ वष� १० मिहना १३ 
िदन मा� पगेुक� पीिडत प�रवत�न नाम सनुमायालाई 
जबरज�ती करणीको महलको दफा १ र ३ (२) नं. 
िवपरीत जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो �मािणत 
ह�दँा आरोिपत �ितवादीह� िसयाराम राना, िवजयिसंह 
राना र रामदास रानालाई सोही दफाबमोिजम जनही 
८ (आठ) वष� कैद ह�ने र �ितवादीह� तीन जना भई 
सामिुहक�पमा जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा सोही 
ऐनको दफा ३(क) नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई 
जनही थप ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने भई �ितवादीह�बाट 
पीिडत जाहेरवालीले जबरज�ती करणीको १० नं. 
बमोिजम जनही ३५,०००।– (प�तीस हजार) को दरले 
�ितपूित�समेत भराई िलन पाउने ठहर गरी भएको स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।१९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा स�ु सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह� िसयाराम राना, क�ल ु भ�ने 
िवजयिसंह राना र रामदास रानाको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै भ�ने पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
िमित २०७१।९।७ मा भएको फैसला ।

िविध िव�ान �योगशालाको परी�णबाट 
मानव वीय� र श�ुक�ट नभेिटएको भ�ने उ�लेख 
छ । परी�णबाट हामीमािथ लगाइएको आरोप गलत 
िस� ह��छ । अदालतसम�को बयानमा हामीह�लाई 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गराउदँा डर, 
�ास देखाई बयान गराइएको छ । पीिडतले लगाएको 
क��मा मानव वीय� पाइएको छैन । पीिडतको शरीरको 
अ�य भागमा कुनै संघष�का िच�ह� भेिटएका 
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छैनन् । पीिडतको ग�ुाङ्गमा घाउचोट केही पाइएको 
छैन । वारदातको भोिलप�ट भएको पीिडतको शारी�रक 
परी�णको �ितवेदनमा त�काल करणी भएको कुनै 
संकेत पाइदैँन भनी उ�लेख भएको छ । ��ततु जाहेरी 
आफँैमा अ�वाभािवक र मनगढ�ते भएकोले �य�तो 
जाहेरीबाट उठान भएको स�पूण� अनसु�धान गलत 
भएको छ । स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला 
उ�टी गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िसयाराम 
राना, कलेल ुभ�ने िवजयिसंह राना र रामदास रानाको 
पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
क�ल ु भ�ने िवजयिसंह रानाको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी मदनबहादरु काक� र अ�य 
पनुरावेदकह� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा �ी िकरणकुमारी ग�ुाले पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गराउदँा डर, �ास दखेाई बयान गराइएको छ । 
पीिडतले लगाएको क��मा मानव वीय� पाइएको छैन । 
पीिडतको शरीरको अ�य भागमा कुनै संघष�का िच�ह� 
भेिटएका छैनन् । पीिडतको ग�ुाङ्गमा घाउचोट केही 
पाइएको छैन । वारदातको भोिलप�ट भएको पीिडतको 
शारी�रक परी�णको �ितवेदनमा त�काल करणी 
भएको कुनै संकेत पाइदँनै भनी उ�लेख भएको छ । 
तसथ� �ितवादीह�को उ� वारदातमा कुनै संल�नता 
नभएकोले स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
भएको फैसला बदर उ�टी गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।  

उि�लिखत बहस िजिकर, पनुरावेदन 
प�सिहतको िमिसल संल�न कागज �माणसमेत 
अ�ययन गरी हेदा� �ितवादीह� िसयाराम राना, 
िवजयिसंह राना र रामदास रानालाई मलुकु� ऐन, 

जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा 
सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम सजाय गरी १० नं. 
बमोिजम पीिडतलाई मनािसब मािफकको �ितपूित� 
िदलाई भराई सोही महलको (३) (क) नं. बमोिजम 
थप सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी भएकोमा 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको ३(२) नं. 
अनसुार जबरज�ती करणीको कसरु ठहर गरी ८ वष� र 
सोही महलको (३) (क) नं. बमोिजम थप ५ वष� गरी १३ 
वष� कैद र �.३५,०००/- �ितपूित�  िदलाई भराइिदने 
ठहर गरकेो स�ुको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको फैसलाउपर �ितवादीह� 
िसयाराम राना, िवजयिसहं राना र रामदास रानाको 
पनुरावेदन परी पेस भएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको फैसला िमलेको छ वा छैन ? र 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा होइन? 
भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०६९/११/१६ का िदन राित वष� १४ क� 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम सनुमायालाई िपसाब 
लागी िपसाब फेन� घर बािहर िन�केका अव�थामा 
�ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरकेो भनी परकेो 
जाहेरी दरखा�तबाट अनसु�धान �ार�भ भएको 
देिख�छ । �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा स�ु 
िज�ला अदालतमा इ�कारी रहे पिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा पीिडता राित १०।११ 
बजेको समयमा िपसाब फेन� गएको अव�था मखुथुनी 
हातसमेत समाई गह�बँारीमा लगी डर�ास देखाई पालै 
पालो जबरज�ती करणी गरकेो त�य खलुाई बयान 
गरकेो देिख�छ । घर निजकैको गह�बँारीमा लगी मेरो 
मखु �यापी बोलेमा मान� ध�क� िदई पालै पालो पटक 
पटक करणी गरकेा ह�न् भनी पीिडतले लेखाई िदएको छ 
भने पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट योिनको 
िझ�ली �याितएको भ�ने देिखएबाट पीिडतको जाहेरी 
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दरखा�त र अनसु�धानको �ममा भएको बयानको पिु� 
ह�न आएको छ । वारदातबाट पीिडतको साङ्केितक नाम 
सनुमाया, िनजक� आमा रामफूल राना र दाज ुिजते�� 
रानाले समेत अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले पीिडतको साङ्केितक 
नाम सनुमायालाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
खलुाई िदएको पाइ�छ । मौकाको जाहेरी र पीिडतको 
कागज तथा िनजह�को बकप�बाट करणीस�ब�धी 
वारदात पिु� भएको देिखएको र डा�टरको �ितवेदन 
तथा के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको 
�ितवेदनमा पीिडत साङ्केितक नाम सनुमायाले 
लगाएको क��मा Human Semen was detected 
भ�ने �ितवेदनसमेतबाट यौिनक अपराध भएको 
देिख�छ । पीिडत जाहेरवालीले अदालतमा गरकेो 
बकप�मा यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले जबरज�ती 
करणी गरकेा ह�न् भनी लेखाएको देिख�छ ।  
�ितवादीह�ले जाहेरवालीसगँ जबरज�ती करणी 
नगरकेो भए अकारणमा आ�नै बेइ�जती ह�ने गरी 
जाहेरवालीले झ�ुा �यहोरा जाहेरी िदएको होला भ�ने 
त�य िमिसल संल�न सबदु �माणबाट समिथ�त भएको 
पाइदँैन । यसरी पीिडत, िनजको आमा र दाजकुो 
अदालतमा भएको बकप�, िचिक�सकको �ितवेदन 
पीिडतको क��  परी�णसमेतका िमिसल संल�न 
कागजातबाट यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले पीिडतसगँ 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य शंकारिहत तवरबाट 
समिथ�त भएको पाइयो । अतः यी  �ितवादीह�ले 
पीिडत साङ्केितक नाम सनुमायालाई आफूह�ले 
करणी गन� मनसायले पीिडतको घरको निजकै 
लकु�िछपी बसी पीिडत बािहर िन�केको अव�थामा 
घरदेिख केही टाढा गह�बँारीमा लगी जबरज�ती करणी 
गरकेो कसरु पिु� भई राखेकोले �ितवादीह� िसयाराम 
राना, िवजयिसंह राना र रामदास रानाले अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो 
ठहछ�  ।

३. जबरज�ती करणीको अपराध सामा�य 
�कृितको अ�य अपराध ज�तो होइन । जबरज�ती 
करणीको अपराधमा पीिडतको शारी�रक, मानिसक 
र मनोवै�ािनक जनु �ित ह��छ, �यो अपूरणीय 
ह��छ । यसबाट पीिडतको �वत�� मानवीय अि�त�व, 
मान, स�मान र उसको �यि�गत एवं सामािजक 
�ित�ा, मान–मया�दा र मानवीय अि�मता लिुटएको 
ह��छ । उसको �वत�� अि�त�व नै खि�डत भएको 
ह��छ । �यसमा पिन वष� १४ क� बािलकािसत करणी 
गनु�  �वयम् मा ग�भीर �कृितको अपराधको �ेणीमा पन� 
ह��छ । तसथ�, अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणीको कसरु ठहर गरी �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम जनही ८ वष� 
र सोही महलको ३ (क) नं. बमोिजम थप ५ वष� गरी 
ज�मा १३ वष� कैद गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम 
जनही �. ३५,०००।- �ितपूित� पीिडतलाई भराइिदने 
ठहर गरी भएको स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरबाट  िमित २०७१/०९/०७ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� 
िसयाराम राना, िवजयिसहं राना र रामदास रानाको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । फैसलाको जानकारी 
थनुामा रहेका �ितवादीह�लाई िदई दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल काि�क ९ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
आदेश िमित : २०७३।०३।३१

०६६-WO-०३५५

   म�ुा : उ��ेषण

�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३० असन बालकुमारी 
ब�ने राजे��कुमार जोशी

िव��
��यथ� िवप�ी : कृिष िवकास ब�क िलिमटेड, के��ीय 

काया�लय, रामशाहपथ काठमाड�समेत

 § कुनै पिन सगंठन सु�यवि�थत�पमा 
स�चालन ह�नका लािग �यस स�ंथासगँ 
आव� पदािधकारीह�मा अनुशासन, 
कत��यपरायणता र जवाफदेिहता 
आव�यक ह��छ । आ�नो सवेा सत�स�ब�धी 
ऐन, िनयम, िविनयम, आचार सिंहता 
ज�ता कुराह�को पूण� प�रपालना गरी 
उ�च नैितक च�र� अनुशरण गनु� वा�छनीय 

 ह��छ । साव�जिनक जीवनमा कानून 
परायणता सदैव अपेि�त रह�छ । यस 
�कारका मू�य मा�यताबाट िनद�िशत 
ह�न सकेन भने कुनै पिन साव�जिनक 
उ�रदािय�व िनवा�ह गनु�पन� स�ंथाले 
आ�नो घोिषत उ�े�य पूरा गन� स�ैन । ियनै 
कुराह�लाई सिुनि�त गन� र साव�जिनक 
सेवा �दान गन� काय�लाई अनवरत�पमा 

तथा �तरीय तवरबाट स�चालन गन� 
स�ंथामा आव� कम�चारीह�को सेवाका 
सत�ह� �यवि�थत ग�र�छन ् । सेवाका 
सत�ह�को पालना गनु� स�बि�धत सबै 
कम�चारीह�को कत��य ब�दछ । िनधा��रत 
सेवाका सत�ह�को उ�लङ्घन भएको 
अव�थामा ऐन, िनयम वा िविनयम�ारा 
िनधा��रत सजाय गनु� वा�छनीय ह�न जाने । 

(�करण नं. ६)
 § व�तुतः िबदा अिधकारको कुरा होइन, यो 

केवल सुिवधाको कुरा मा� हो । स�ंथा 
सु�यवि�थत�पमा स�चालन ह�ने ि�थित 
सुिनि�त गरी आव�यकता र उपयु��ताको 
आधारमा मनािसब तजिबजको �योग गरी 
िबदा �दान ग�र�छ । िबदा माग गरकेो छ 
भ�ने आधारमा नै �वतः िबदा �वीकृत ह�ने 
िवषय नह�ने । 

(�करण नं. ७)
 § बखा��त गन� िनण�य गदा� सुनुवाइको अवसर 

�दान गन�लगायतका समिुचत िविधस�मत 
�ि�या अपनाइएको देिख�छ । यस 
अव�थामा िवभागीय सजाय िदन स�ने 
अिधकारीले िविनयमावलीबमोिजमको 
अि�तयार �योग गरी िविधस�मत�पमा 
िनण�य गरकेो कुरालाई अ�यथा ठा�नु 
मनािसब नह�ने । 

(�करण नं. ८)

�रट िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा  
बालकृ�ण �यौपाने

��यथ� िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा  
कोमल �काश िघिमर े र िव�ान् अिधव�ा 
िनम�ल�साद उपा�याय

अवलि�बत निजर :

�नण�य नं. ९७८५
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स�ब� कानून :  
 § कृिष िवकास ब�क िलिमटेड, कम�चारी सेवा 

िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ७(घ)

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम पन�  आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� त�य र ठहर यस�कार छः

म िनवेदक िमित २०४२।११।५ देिख कृिष 
िवकास ब�कको शाखा अिधकृत पदमा �वेश गरी शाखा 
�मखु पदमा कामकाज गद� आएको िथए ँ । भैरहवामा 
काय�रत रहेको अव�थामा अचानक िबरामी परकेोले 
िमित २०६४।१०।४ मा िबदा िलई काठमाड�को सिुवधा 
स�प�न वीर अ�पतालमा औषिध उपचार गरी िबदाको 
जानकारी िदन स�ने भएपिछ थप िबदाको लािग िमित 
२०६४।१२।६ मा जानकारी िदई औषिध उपचार गरी 
बसेको िथए ँ । िमित २०६५।२।१ को गोरखाप�को 
सूचनामा �प�ीकरणसिहत हािजर ह�न आउने सूचना 
�कािशत ह�नभु�दा अगािड िमित २०६५।१।२९ मा 
स�वा भएको काया�लय �े�ीय काया�लय, भैरहवामा 
हािजर भई कामकाज गरकेो अव�थामा �प�ीकरण 
सोिधएको िथयो । िबरामीको कारणले गैर हािजर 
भएको, िनको भएपिछ िमित २०६५।१।२९ मा हािजर 
भइसकेको छु, िवभागीय कारवाही ह�नपुन� होइन भनी 
�प�ीकरण पेस गरकेो िथए । िमित २०६५।४।३१ 
को िनण�यानसुार भनी िमित २०६५।५।२ को प� 
िमित २०६५।५।४ मा �ा� भयो । उ� प�मा तपाई 
यस ब�कको �े�ीय काया�लय, भैरहवाको त�कािलन 
शाखा �मखु पदमा काय�रत रही कामकाज गनु�भएको 
अव�थामा िमित २०६४।१०।४ को िदन िबदा ब�न ु
भई सो िमितप�ात् िबदा �वीकृत नगरी काया�लयमा 
अनपुि�थत रहन ु भएको ह�दँा �े�ीय काया�लय, 
भैरहवाको िमित २०६४।१२।४ को प�बाट तपाइलँाई 

काया�लयमा हािजर ह�न आउन घर ठेगानामा प�ाचार 
ग�रएकोमा घर ठेगाना प�ा नलागेको भनी प� िफता� 
आएको र हालस�म पिन काया�लयमा अनपुि�थत 
भई काया�लयको काममा बाधा उ�प�न गराउने काय� 
गरकेोले कृिष िवकास ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा 
िनयमावली, ०६२ को िविनयम ७ को उपिविनयम (१) 
को ख�ड (घ) को अिभयोगमा सेवाबाट हटाइएकोमा 
सोउपर �याियक पनुरावलोकन सदर भएको भनी िमित 
२०६६।५।२४ को प� िमित २०६६।५।२५ मा �ा� 
भएको छ ।

िमित २०६५।२।१ मा गोरखाप�मा सूचना 
�कािशत गनु�भ�दा अगािड नै िमित २०६५।१।२९ मा 
�े�ीय काया�लय, भैरहवामा हािजर भई कामकाज गरकेो 
र म िनवेदकलाई हािजर गराई सकेपिछ पनुः िवभागीय 
कारवाही स�ु गन� िम�दैन । िमित २०६४।१०।४ मा 
िबदा िलएको कुरा िवप�ी िनकायले �वीकार गरकेो छ । 
िमित २०६४।१०।६ देिख २०६५।१।२७ स�म िबरामी 
िबदा र भैपरी िबदाका िनवेदन �े�ीय काया�लयले च.नं. 
२४१९ िमित २०६५।१।३० को प�साथ आव�यक 
कारवाहीको लािग ब�कको जनशि� िवभागमा पठाएको 
िथयो । िमित २०६५।२।१ मा िवभागीय कारवाही 
स�ु गरपेिछ िमित २०६५।२।२० को प�बाट िबदा 
अ�वीकृत ग�रएको छ । 

िवप�ी िनकायका उि�लिखत काम कारवाही 
र िनण�यले म िनवेदकको कानूनी हक र नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) धारा 
१३(१) धारा १९ को हक हनन् भएकोले धारा ३२ 
र १०७(२) बमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गरी 
िवप�ी महा�ब�धको िमित २०६५।४।३१ को िनण�य, 
सोलाई सदर गन� �याियक पनुरावेदन उपसिमितको 
िमित २०६६।५।१४ को िनण�य, िमित २०६६।५।२४ 
को प� र सोस�ब�धी स�पूण� काम कारवाही बदर गरी 
िनवेदकलाई सेवामा पनुः बहाल गरी तलब भ�ा सिुवधा 
िदन ु भ�ने परमादशेको आदशे वा जो चािहने आ�ा 
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आदेश वा पजु� जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�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 आफँै वा आ�नो 
�ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु भनी �रट िनवेदनको 
एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ी कृिष िवकास 
ब�क िलिमटेड, के��ीय काया�लयसमेतलाई स�बि�धत 
िज�ला अदालतमाफ� त सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६६।७।१७ को 
आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदकले यसपूव� पिन िमित 
२०४४।७।३ देिख २०४४।१०।१५ स�म िदन 
१०२ बेतलबी िबदा माग गरी घर िबदा �वीकृत गरकेो 
र िमित २०५२।३।१० दिेख पटक पटक गरी िमित 
२०५३।१०।२२ स�मको ६६६ िदन बेतलबी िबदा 
पनुः माग भई उ� िबदा �वीकृत गदा� अब आइ�दा 
िबदा �वीकृत नगराई बसेमा कडा कारवाही गरी यो एक 
पटकलाई सचेत गराई िबदा �वीकृत ग�रएको रकेड�बाट 
देिख�छ । िनज �रट िनवेदकलाई ब�कले शाखा �मखु 
पदमा कायम मकुायम मकुरर गरी िमित २०६४।४।३२ 
मा �े�ीय काया�लय, भैरहवामा स�वा गरकेोमा िढलो 
गरी िमित २०६४।७।१५ मा हािजर भई कामकाज 
गरी िमित २०६४।१०।४ मा िदन १ िबदा ब�न ुभई 
िमित २०६४।१०।५ देिख २०६५।१।२७ स�म िबना 
सूचना अनपुि�थत रहन ुभएको हो । िनजलाई हािजर 
ह�न आउन भनी िमित २०६४।१२।४ मा घर ठेगानामा 
प�ाचार ग�रएकोमा ह�लाकले घर ठेगाना प�ा नलागेको 
भनी प� िफता� आएको िथयो । कृिष िवकास ब�क िल. 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को प�र�छेद-७ 
को िविनयम ९(४) बमोिजम ब�क �यव�थापनले 
�प�ीकरण पेस गन� बारकेो अ�य�त ज�री सूचना 

िमित २०६५।२।१ को गोरखाप�मा �काशन गराएको 
र िमित २०६५ वैशाख र जे�मा ज�मा ९ िदन हािजर 
भई पनुः काया�लयमा अनपुि�थत रहेको, ब�कको 
िमित २०६५।२।१ मा �कािशत सूचनाको जवाफ 
िमित २०६५।४।१ मा िवल�ब गरी िदएको देिख�छ । 
िवल�ब गनु�पन� कारणसमेत उ�लेख नगरी िदन ुभएको 
�प�ीकरण िच� ब�ुदो नभएपिछ िनजलाई ब�कबाट 
िवभागीय काय�वाही अगािड बढाई कृिष िवकास ब�क 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को प�र�छेद-७ 
को िविनयम ७(१) (घ) मा उ�लेख भएअनसुार एक 
वष�िभ� पटकपटक वा लगातार ९० (न�बे) िदनस�म 
िबदा �वीकृत नगराई आ�नो काया�लयमा अनपुि�थत 
रहन ुभएको ह�दँा ऐ. िविनयमावलीको प�र�छेद-७ को 
िविनयम १(ङ) बमोिजम भिव�यमा ब�कको नोकरीको 
िनिम� अयो�य नठह�रने गरी यस ब�कको शाखा �मखु 
पदबाट िनज िवप�ीलाई िमित २०६५।४।३१ को 
िनण�यबाट हटाएको हो । उ� िनण�यउपर �याियक 
पनुरावेदन उप सिमितमा पनुरावेदन परी उपसिमितबाट 
पनुरावेदनको रोहबाट हेदा�  ब�कको महा�ब�धकबाट 
िमित २०६५।४।३१ मा भएको िनण�य िमलेकै देिखदँा 
उ� िनण�य सदर ह�ने ठहछ�  भनी िमित २०६६।५।१४ 
मा िनण�य भएको ह�दँा िवप�ीको मागबमोिजम �रट जारी 
ह�ने होइन, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको कृिष िवकास 
ब�क िलिमटेड म�ुय काया�लय, काठमाड�समेतको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� आज यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण 
�यौपानेले मेरो प�ले िबमारी परी उपचारका लािग 
अ�पतालमा बसेको अविधको िबदा पेस गरकेोमा 
िबदा �वीकृत नगरी िवभागीय कारवाही �ार�भ 
ग�रएको र िमित २०६४।१।२९ मा हािजर गराएपिछ 
�प�ीकरण सोिधएको छ । एउटै �कृितको िबदा 
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माग गन� सोही काया�लयका सहलेखापालको हकमा 
िबदा �वीकृत भएको तर मेरो प�को हकमा सेवाबाट 
बखा��त गन� गरकेो िनण�यबाट असमान �यवहार ह�नकुा 
साथै गैरकानूनी भएकाले बदर वाितल गरी सेवामा 
पनु�था�िपत ग�रन ुपछ�  भ�ने �यहोराको बहस िजिकर 
��ततु गनु�भयो । 

��यथ� कृिष िवकास ब�कका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी कोमल �काश 
िघिमर ेर िव�ान् अिधव�ा �ी िनम�ल�साद उपा�यायले 
�रट िनवेदक २०४२ सालमा सेवामा �वेश गरपे�ात 
२०४४ सालदेिख पटकपटक काया�लयमा गैरहािजर 
रहने गरकेो कारण िमित २०५४।६।१२ मा अि�तम 
चेतावनीसिहत िबदा �वीकृत भएको अिभलेख पिन 
रहेको छ । हाल २०६४।१०।४ मा १ िदन िबदा िलई 
िमित २०६४।१०।५ देिख २०६५।१।२७ स�म िबना 
सूचना काया�लयमा अनपुि�थत रहेकाले �प�ीकरण 
सोधनी भएकोमा िवल�ब गरी �प�ीकरण पेस गरकेो 
र �प�ीकरणको जवाफ पिन स�तोषजनक नभएकाले 
कृिष िवकास ब�क कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ 
बमोिजम अिधकार�ा� �यि�बाट िनजलाई बखा��त 
गन� िनण�य भई सो िनण�यलाई पनुरावलोकन सिमितले 
पिन सदर गरकेो अव�थामा �रट �े�बाट उ� िनण�य 
बदर ह�नपुन� होइन, �रट खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो । 

उपरो�ानसुारको बहस िजिकर सनुी 
िमिसल संल�न कागज �माण अ�ययन गरी हेदा� �रट 
िनवेदकलाई सेवाबाट बखा��त गन� गरी कृिष िवकास 
ब�कबाट िमित २०६५।४।३१ मा भएको िनण�य 
र सोलाई सदर गरकेो पनुरावेदन उपसिमितको 
२०६६।५।१४ को िनण�यसमेत कानूनस�मत छ छैन ? 
�रट िनवेदकको िनवेदनअनसुार �रट आदेश जारी ह�ने 
हो, होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� ह�न आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक िबरामी 
परी िमित २०६४।१०।४ मा िबदा िलई उपचारका 

लािग काठमाड� वीर अ�पतालमा उपचार गराएप�ात् 
िमित २०६५।१।२९ मा काया�लयमा हािजर भएको र 
िबदा �वीकृत गरी पाउन िनवेदनसमेत पेस गरकेोमा 
िबदा �वीकृत नगरी �प�ीकरण माग ग�रएकोमा आ�नो 
भएको �यहोरासिहतको जवाफ पेस गदा� पिन सोको 
�यायोिचत सनुवुाई नगरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको 
पाइयो । िनवेदक िबना सूचना ९० िदनभ�दा बढी 
काया�लयमा अनपुि�थत रहेको र सेवा �वेश गरदेेिख नै 
पटकपटक काया�लयमा अनपुि�थत रहने गरकेो रकेड� 
भएका �यि�समेत भएको अव�थामा कानूनबमोिजम 
तोिकएको �ि�या पूरा गरी अिधकार�ा� अिधकारीले 
सेवाबाट बखा��त गन� गरी भएको िनण�य कानूनस�मत 
ह�दँा �रट खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िलिखत जवाफ रहेको 
पाइयो । 

३. कृिष िवकास ब�क भैरहवाको शाखा �मखु 
पदमा काय�रत �रट िनवेदक राजे�� कुमार जोशी िमित 
२०६४।१०।४ मा १ िदन िबदा िलई �यसपिछ िमित 
२०६४।१०।६ देिख २०६५।१।२७ स�म काया�लयमा 
अनपुि�थत रहेकोमा िववाद देिखएन । उ� अविधमा 
आफू िबरामी परकेाले िबदा �वीकृत ह�नपुछ�  भ�ने म�ुय 
िनवेदन िजिकर देिख�छ । िबना सूचना लामो अविध 
काया�लयमा अनपुि�थत रहेकोले सेवाबाट बखा��त 
ग�रएको मनािसब छ भ�ने िलिखत जवाफ रहेको 
पाइयो । िनजलाई सेवाबाट बखा��त गदा� कानूनको 
उिचत �ि�या (Due process of law) अनशुरण 
ग�रयो ग�रएन भ�ने ��को िन�पण ह�न ुआव�यक छ । 
सो स�दभ�मा हेदा� यी �रट िनवेदक िमित २०६४।१०।६ 
देिख काया�लयमा अनपुि�थत भएप�ात् कृिष िवकास 
ब�क, �े�ीय काया�लय, भैरहवा �प�देहीको च.नं. 
२००३ िमित २०६४।१२।४ को प�बाट िनजलाई 
हािजर ह�न आउने बारकेो प� पठाएको देिख�छ । घर 
ठेगाना प�ा नलागेको भनी उ� प� ह�लाकबाट िफता� 
भई आएको भ�ने देिखयो । त�प�ात् िबदा �वीकृत 
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नगराई आ�नो काया�लयमा अनपुि�थत रहन ु पन� 
कारणसिहत नोकरीबाट हटाउन ुनपन� कुनै कारण भए 
�प�ीकरणसिहत १५ िदनिभ� उपि�थत ह�न ुभनी कृिष 
िवकास बैक िल. कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ 
को �ावधानसमेत उ�तृ गरी िमित २०६५।२।१ र २ 
गतेको गोरखाप�मा सूचना �कािशत गरकेो पाइयो । 
कारवाही �ार�भ भएपिछ िनज २०६५।१।२९ मा 
काया�लयमा हािजर भएको र एकम�ु ३७ थान िबदाको 
िनवेदन पेस गरकेो त�यसमेत ��ततु ह�न आएको 
पाइ�छ । यसपिछ २०६५।२।१ र २ गते �कािशत 
सूचनाबमोिजम �प�ीकरण त�काल पेस नगरी 
क�रब २ मिहनाको समयाविध भ�ुान भएपिछ िमित 
२०६५।४।१ मा मा� �प�ीकरण पेस गरकेो देिखयो ।

४. जहासँ�म िनजले आफू िबरामी परी 
उपचारका लािग जान ु परकेो भ�ने �यहोरासिहत 
अ�पतालको कागजात पेस गरकेो भनी िमित 
२०६५।४।१ मा �प�ीकरण पेस गरकेो भ�ने स�दभ� 
छ, सो तफ�  हेदा� िनजले वीर अ�पतालको O.P.D. 
Ticket समेतका कागजात पेस गरकेो देिखए पिन उ� 
कागजबाट िनजले त�काल उपचार गनु�पन� कुनै �यहोरा 
उ�लेख भएको देिखन आएन । लामो उपचार गनु�पन� 
कडा वा जोिखमपूण� रोग लागी अ�पतालमै भना� ह�न ु
परकेो भ�ने कुरा पिन ख�ुन आएको देिखदँनै । शाखा 
�मखु ज�तो िज�मेवार पदमा रहेको �यि� उपचारका 
लािग काठमाड� आई ब�न ु परकेो अव�थामा कृिष 
िवकास ब�कको केि��य काया�लयमा जानकारी 
गराई िविधवत् �पमा िबदामा ब�न अनमुित िलनपुन� 
िथयो । सोबमोिजम गरकेो देिखदँनै । कृिष िवकास ब�क 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को प�र�छेद ६ 
को िविनयम (७) को उपिनयम (६) मा ठूलो वा कडा 
रोग लागेको भ�ने कुरा नेपाल सरकारबाट मा�यता 
�ा� अ�पताल वा निस�ङ्ग होमको मेिडकल बोड�बाट 
िसफा�रस गरकेो ह�नपुन� देिख�छ । �रट िनवेदकले 
सोबमोिजमको िसफा�रस पिन पेस गरकेो देिखएन ।

५. कृिष िवकास ब�क िलिमटेड, कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ को प�र�छेद ७ को िविनयम 
७(घ) मा “एक वष�मा पटकपटक वा लगातार ९० 
िदनस�म िबदा �वीकृत नगराई आ�नो काया�लयमा 
अनपुि�थत रहेको अव�थामा” सेवाबाट हटाउन 
सिकने �ावधान रहेको देिख�छ । �रट िनवेदकले िमित 
२०६४।१०।६ देिख २०६५।१।२७ स�म क�रब 
११० िदनस�म लगातार काया�लयमा िबना सूचना 
अनपुि�थत रही िमित २०६५।१।३० मा मा� एकम�ु 
३७ थान िबदाको िनवेदन पेस गरकेो पाइयो ।

६. कुनै पिन संगठन स�ुयवि�थत�पमा 
स�चालन ह�नका लािग �यस सं�थासगँ आव� 
पदािधकारीह�मा अनशुासन, कत��यपरायणता 
र जवाफदेिहता आव�यक ह��छ । आ�नो सेवा 
सत�स�ब�धी ऐन, िनयम, िविनयम, आचार संिहता 
ज�ता कुराह�को पूण� प�रपालना गरी उ�च नैितक 
च�र� अनशुरण गनु�  वा�छनीय ह��छ । साव�जिनक 
जीवनमा कानून परायणता सदैव अपेि�त रह�छ ।  
यस �कारका मू�य मा�यताबाट िनद�िशत ह�न सकेन 
भने कुनै पिन साव�जिनक उ�रदािय�व िनवा�ह गनु�पन� 
स�ंथाले आ�नो घोिषत उ�े�य पूरा गन� स�ैन । ियनै 
कुराह�लाई सिुनि�त गन� र साव�जिनक सेवा �दान 
गन� काय�लाई अनवरत�पमा तथा �तरीय तवरबाट 
स�चालन गन� सं�थामा आव� कम�चारीह�को सेवाका 
सत�ह� �यवि�थत ग�र�छन । सेवाका सत�ह�को 
पालना गनु�  स�बि�धत सबै कम�चारीह�को कत��य 
ब�दछ । िनधा��रत सेवाका सत�ह�को उ�लङ्घन 
भएको अव�थामा ऐन, िनयम वा िविनयम�ारा िनधा��रत 
सजाय गनु�  वा�छनीय ह�न जा�छ । 

७. ��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा� यी �रट 
िनवेदक राजे�� कुमार जोशी िमित २०५१।११।२४ 
देिख २०५३।१०।२२ स�म लगातार ६६६ िदन आ�नो 
काया�लयमा अनपुि�थत रहेको र पिछ आइ�दालाई 
सचेत गराई एकपटकलाई भनी िबदा �वीकृत ग�रएको 
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पाइयो । िनजलाई सोही अव�थामा सेवाबाट हटाउने 
पया�� आधार छँदाछदै पिन िबदा िदने अिधकारीले 
“एक पटकलाई” भनी सचेत गराई िबदा �वीकृत गरकेो 
देिख�छ । यसरी सचेत गराइएको कुरालाई समेत 
अटेर गरी पनुः २०६४।१०।६ देिख २०६५।१।२७ 
स�म क�रब ११० िदन िबदाको मागस�म पिन नगरी 
आ�नो काया�लयमा अनपुि�थत रहेको पाइयो । 
यसरी अनपुि�थत रहनकुो कुनै पिन उिचत, पया�� 
वा मनािसब कारण देिखन आएन । यसपिछ िमित 
२०६५।१।३० मा िबदा माग गरी एकैपटक ३७ थान 
िनवेदन पेस गरकेो देिख�छ । यसरी िबदा माग ग�रएको 
स�दभ� �वयम् मा अनौठो छ । अ�ततः सो िबदासमेत 
अ�वीकृत भएको पाइयो । व�ततुः िबदा अिधकारको 
कुरा होइन, यो केवल सिुवधाको कुरा मा� हो । सं�था 
स�ुयवि�थत�पमा स�चालन ह�ने ि�थित सिुनि�त 
गरी आव�यकता र उपयु��ताको आधारमा मनािसब 
तजिबजको �योग गरी िबदा �दान ग�र�छ । िबदा माग 
गरकेो छ भ�ने आधारमा नै �वतः िबदा �वीकृत ह�ने 
िवषय होइन ।

८. �रट िनवेदक राजे��कुमार जोशीले 
पटकपटक सेवाका सत�को उ�लङ्घन गरकेो, पिछ�लो 
पटकसमेत ९० िदनभ�दा बढी अविधस�म स�ब� 
बैङ्क र अि�तयारवाला अिधकारीलाई सूचना निदई 
अनपुि�थत रहेको, पिछ माग गरकेो िबदा अ�वीकृत 
भएको, कारवाहीको �ममा सोिधएको �प�ीकरणसमेत 
िनधा��रत समयाविधिभ� पेस नगरी लामो समयपिछ पेस 
गरकेो, �प�ीकरण �यहोरासमेत स�तोषजनक वा िच� 
ब�ुदो नदिेखएको अव�थाको समिुचत िववेचना गरी 
कृिष िवकास बैङ्क िल. कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६२ को प�र�छेद ७ िविनयम ७(घ) बमोिजम 
िनजलाई सेवाबाट बखा��त गन� भनी िनण�य ग�रएको 
देिखयो । बखा��त गन� िनण�य गदा�  सनुवुाइको अवसर 
�दान गन�लगायतका समिुचत िविधस�मत �ि�या 
अपनाइएको दिेख�छ । यस अव�थामा िवभागीय सजाय 

िदनस�ने अिधकारीले िविनयमावलीबमोिजमको 
अि�तयार �योग गरी िविधस�मत�पमा िनण�य गरकेो 
कुरालाई अ�यथा ठा�न ुमनािसब ह�दँनै ।

९. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट िनवेदक राजे��कुमार जोशीलाई 
भिव�यमा नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी सेवाबाट अवकाश िदने गरी भएको िमित 
२०६५।४।३१ को िनण�य, सोलाई सदर गन� �याियक 
पनुरावेदन उपसिमितको िमित २०६६।५।१४ को 
िनण�य, २०६६।५।२४ को प� तथा सोस�ब�धी 
भएको कारवाहीह� कानूनअन�ुप नै भएको देिखएको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग�ररहन 
परने । उ��ेषणसमेतको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत : इ��बहादरु कठायत
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे

आदेश िमित : २०७३।०९।०५
०७०-WO-०२६१

िवषय: उ��ेषण 

िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. काि�तपथि�थत नेपाल 
वायसेुवा िनगमको तफ� बाट अिधकार �ा� ऐ. 
िनगमको मानव संशाधन िवभागको का.म.ु 
िनद�शक व�ण िसं रावल

िव��
िवप�ी : �म अदालत, अनामनगर, काठमाड�

 § �म ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा उ�लेख 
भएको �यव�थालाई हदेा�, "नेपाल 
सरकारको पूण� वा आिंशक �वािम�व 
भएको �ित�ानको कम�चारीको सवेा 
सत�को हकमा स�बि�धत �ित�ानको सवेा 
सत�स�ब�धी िनयम वा िविनयममा �यव�था 
भएबमोिजम र कामदारको हकमा यसै 
ऐनबमोिजम ह�नेछ" भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
अ�ययनबाट यस दफाबमोिजम �म ऐन 
आकिष�त नह�नको लािग दुइवटा अव�था 
िव�मान ह�नुपन� देिखयो । पिहलो उ� 
�ित�ानमा नपेाल सरकारको पूण� 
वा आिंशक �वािम�व भएको ह�नुपन� 
देिख�छ भने दो�ो स�बि�धत �यि� 

उ� �ित�ानको कामदार नभई कम�चारी 
ह�नुपन� देिख�छ । कम�चारी भएमा सोही 
�ित�ानको सेवा सत�स�ब�धी िनयम वा 
िविनयममा �यव�था भएबमोिजम ह�ने तर 
कामदार भएमा मा� �म ऐन आकिष�त ह�ने 
भ�ने उ� दफाको मनसाय रहकेो देिखने । 

(�करण नं. ४)
 § िविनयम ३६ मा �यु� भएको “आव�यक 

यो�यता र अनभुव �ा� कम�चारी नभएको 
अव�थामा करारमा िनयु� गन�” भ�ने 
श�दावलीको �वाभािवक अथ� “कामदार” 
नभई “कम�चारी” िनयुि� गन� �यव�था 
रहकेो बुिझ�छ । उ� िविनयमावलीको 
नामबाट नै सो िविनयमावली िनगमका 
कम�चारीह�को सेवा र सत�स�ब�धी 
आव�यक �यव�था गन�को लािग तजु�मा 
गरकेो देिख�छ भने कामदार स�ब�धमा 
कुनै �यव�था गरकेो देिखँदैन । कामदारको 
स�ब�धमा उ� िविनयमावलीले कुनै 
�यव�था नै गरकेो नदेिखएको अव�थामा 
उ� िविनयमावलीले कामदारको 
स�ब�धमा कुनै प�रक�पना गरकेो भ�न 
िम�न ेनदेिखने ।
 § िविनयमावलीले िनगमको लािग कामदारको 

स�ब�धमा कुनै प�रक�पना नै नगरकेो 
अव�थामा सोही िविनयमावलीबमोिजम 
िनयु� भएका िवप�ीह�ले आफूह� 
कामदार भएको दाबी गद� �म ऐनबमोिजम 
�थायी िनयुि� पाउनुपछ� भनी गरकेो 
िजिकर कानूनबमोिजम रहकेो नदेिखन े। 

(�करण नं. ६)
 § िनगमको िविनयमावलीअ�तग�त िनयुि� 

भएका िवप�ीह�को स�ब�धमा �म 

�नण�य नं. ९७८६
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ऐन नै आकिष�त ह�ने अव�था नभएकोले 
िवप�ीह�ले गन� काम �म ऐनको 
कामदारको प�रभाषािभ� पद�छ वा पद�न 
भ�ने स�ब�धमा िवचार गरी �या�या 
ग�ररहनु पन� अव�था नै देिखँदैन । 
�यसका अित�र� वायुसेवा िनगममा करार 
सेवामा िनयु� कम�चारीह� �म ऐनको 
कामदारको प�रभाषािभ� पन� वा नपन� 
िवषयमा करारमा िनयु� भएका िनगमका 
कम�चारी स�ब�धमा आकिष�त नै ह�न 
नस�ने �म ऐनको साहारा िलई �या�या 
गन� �े�ािधकार �म अदालतलाई भएको 
नदेिखने । 

(�करण नं. ८)
 § �थायी पदपूित�को लािग भएको िव�ापनमा 

छनौट ह�न नसकेपिछ आफूह�लाई 
�थायी ग�रनुपछ� भनी अदालतमा आउन े
िवप�ीह�को काय� आफँैमा िवरोधाभाषपूण� 
देिखने । िनगम नेपाल सरकारको पूण� 
�वािम�वमा �थािपत स�ंथा भएको 
कारणले यसमा ह�न े पदपूित�को �ि�यामा 
सबै नेपालीले समान अवसर पाउन ु

 पछ� । सोको लािग खु�ला �ित�पधा�बाट 
पदपूित� गनु�पछ� । करारमा काम गरकेा 
िवप�ीह�लाई िबना �ित�पधा� �थायीमा 
िनयुि� गन� काय� �चिलत कानूनी �यव�था 
र सामािजक �यायको �ि�कोणबाट समते 
उपयु� र मनािसब ह�ने नदेिखने ।
 § �यसका अित�र� खु�ला �ित�पधा� नगराई 

करारमा िनयु� भएका िवप�ीह�लाई 
मा� �थायी िनयुि� गन� अिधकारसमते 
िनवेदक िनगमलाई भएको नदेिखँदा य�ता 
िवप�ीह�लाई िनगमको सेवामा �वतः 
�थायी िनयुि� िदनु भनी िवप�ी �म 

अदालतबाट भएको िनण�य �चिलत कानूनी 
�यव�था र सामािजक �यायको आधारबाट 
समते �िुटपूण� रहकेो देिखन आउने । 

(�करण नं. ९)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� नर�े��साद 
खनाल, �ोण दाहाल तथा गोपाल �े�

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा राम 
िघिमरे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § �म ऐन, २०४८ को दफा ८८
 § नेपाल वायसेुवा िनगमका कम�चारीह�को 

सेवा, सत�स�ब�धी िविनयमावली, २०५८ 
को िविनयम ३६

आदेश
�या. सारदा�साद िघिमर े : त�कािलन 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान २०६३ को धारा ३२, 
१०७(२) बमोिजम यसै अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य यस�कार रहेको छः

िनवेदक नेपाल वाय ुसेवा िनगम, नेपाल वाय ु
सेवा िनगम ऐन, २०१९ बमोिजम नेपाल सरकारको 
पूण� �वािम�वमा �थािपत भएको िनगम हो । िनगमका 
कम�चारीह�सगँ स�बि�धत िवषयह�मा नेपाल वाय ु
सेवा िनगम ऐनको दफा २७ बमोिजम बनेको नेपाल 
वाय ुसेवा िनगमका कम�चारीह�को सेवा, सत�स�ब�धी 
िविनयमावली, २०५८ अन�ुप ह�ने �यव�था ग�रएको 
छ । िवप�ीह� िनगमको करार सेवामा रहेका 
कम�चारीह� भई िनगम र िवप�ीह�को बीचमा िविभ�न 
िमितमा करार स�झौता भई करारबमोिजम िनधा�रण 
ग�रएको सेवा, सिुवधा �ा� गरी करार अविध नवीकरण 
ह�दैँ सेवामा रहेका ह�न् ।
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यसैबीच िवप�ी कम�चारीह�ले �थायी 
िनयिु� पाउ ँभनी �म काया�लयमा िनवेदन िदएकोमा 
�म काया�लयले नेपाल वाय ु सेवा िनगममा काय�रत 
कम�चारीह�को सेवा, सिुवधा, भना� र िनयिु�लगायतका 
काम कारवाहीह� गन� सं�थानकै िविनयममा �यव�था 
भएबमोिजम ह�ने भनी �म ऐन, २०४८ को दफा 
८८ मा उ�लेख भएको र �म ऐन, २०४८ को दफा 
४ को प�रभाषामा नपन� भएको भनी िनण�य भएकोमा 
िवप�ीह�ले �म अदालतमा उ� िनण�यउपर पनुरावेदन 
गरकेोमा �म अदालतबाट यी पनुरावेदकह� नेपाल 
वाय ुसेवा िनगमका कम�चारीह�को सेवा सत�स�ब�धी 
िविनयमावली, २०५८ को िविनयम २ को प�रभाषा 
ख�ड (ढ) र (ण) अ�तग�त र �म ऐन, २०४८ को दफा 
२ (ग) �ारा प�रभािषत कम�चारी नदिेखई कामदार 
देिखएको प�र�े�यमा �म काया�लय �मखुले �माण 
िववेचना नगरी प�ाचार शैलीमा �े�ािधकार नपन� 
भनी गरकेो िनण�यमा गि�भर �ि�यागत �िुट भएकोले 
ब�ुनपुन� कुरा बझुी पनुः िनण�य गनु�  भनी �म काया�लय 
पठाउने भनी िमित २०६९।४।२४ मा िनण�य भयो ।

सोप�ात् �म काया�लयले िमित २०६९।८।६ 
मा िनगमको कम�चारीह�को सेवा, सत�स�ब�धी 
िनिवयमावली २०५८ मा कामदार भ�ने कुरा उ�लेख 
नभएको र �म (ऐन, २०४९ (सं.स) को दफा ८८ मा 
पिन नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�वमा 
भएको �ित�ानको कम�चारीको सेवा, सत�स�ब�धी 
िनयम वा िविनयममा �यव�था भएबमोिजम ह�नेछ 
भनी उ�लेख भएकोमा नेपाल वाय ु सेवा िनगमका 
कम�चारीह�को सेवा सत�स�ब�धी िविनयमावली 
२४(ख) मा उ�लेख भएबमोिजम नै काय�रत रहेको 
अव�थामा �म ऐन, २०४८ को दफा ८८ अनसुार 
िनवेदकह�लाई �थायी िनय�ु गन� आदेश गन� िमलेन 
भनी िनण�य भयो । सोउपर िवप�ीह�ले पनुः �म 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेोमा �म अदालतले िमित 
२०७०।५।७ मा पनुरावेदकह� िनगमको कम�चारी ह�न् 

भ�ने नदेिखई कामदार भएको दिेखदँा िनजह�लाई 
�म ऐन, २०४८ लागू ह�ने देिख�छ । पनुरावेदकले 
िनगममा २४० िदन सेवा अविध पूरा गरकेो देिखएको 
कारणले पनुरावेदकह� �थायी िनयिु�को हकदार 
देिखएकोले �थायी िनयिु� िदन ुभनी फैसला भयो । 
�म अदालतको उ� फैसला �म ऐन, २०४८ को 
दफा २६ बमोिजम अि�तम ह�ने ह�दँा सोउपर पनुरावेदन 
नला�ने भएकोले उ� फैसला बदर गन� अ�य वैकि�पक 
उपचारको माग�समेत नभएको कारणले यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�माफ� त उ� फैसला बदर गरी 
पाउन यो िनवेदन प� दायर ग�रिदएको छ ।

िनगमको ऐन र िनयमावलीले िनगमको 
सेवामा कामदार रहन स�ने भ�ने कुराको प�रक�पना 
गरकेो छैन । कम�चारी िविनयमावलीको िविनयम ३६ ले 
िनगमलाई �वीकृत दरब�दीमा नबढ्ने गरी आव�यक 
कम�चारीह� करारमा िलन स�ने भनी �यव�था 
गरबेमोिजम िवप�ीह� िनगमको सेवामा करारमा 
िनय�ु भएका कम�चारीह� ह�न् । िनजह�ले अ�य 
कम�चारीह� सरह सेवा सिुवधा �ा� गरी करार सेवा 
नवीकरण गद� सेवामा रहेको कुरा िनगम र िनजह�को 
बीचमा भएको Service contract बाट समेत पिु� 
ह��छ । यस अव�थामा िनगमका कम�चारीह� कामदार 
ह�न् भनी �म अदालतले गरकेो िनण�य �िुटपूण� 
छ । िनगमको काय� स�चालन गन�को लािग िविभ�न 
�तरका कम�चारीह�को मा� िनय�ु ह�नस�ने भ�ने 
िविनयमावलीको िकटानी �यव�था ह�दँाह�दँै र �म ऐन, 
२०४८ को दफा ८८ ले नेपाल सरकारको पूण� वा 
आंिशक �वािम�व भएको �ित�ानको कम�चारीह�को 
सेवा, सत�को हकमा स�बि�धत �ित�ानको सेवा 
सत�स�ब�धी िनयम वा िविनयममा �यव�था 
भएबमोिजम ह�नेछ भनी �प� गरकेो अव�थामा 
िवप�ीह�का हकमा �म ऐन लागू ह�ने भनी ग�रएको 
फैसलामा कानून �या�याको समेत गि�भर �िुट 
भएको छ । िनगमको सेवामा �वेश गन�को लािग िनगम 
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�यव�थापनले सबै नेपाली नाग�रकलाई मौका �दान 
गनु�पन� ह��छ । िबना �ित�पधा� अ�थायीलाई �थायीमा 
िनय�ु गन�स�ने कानूनी अिधकार �यव�थापनलाई 
कानूनले �दान गरकेो समेत छैन । करारमा सेवा 
�वेश गरकेा िवप�ीह�ले करारमा िनय�ु ह�दँाको 
बखत नै िनगमको �चिलत ऐन, िनयम तथा िविनयम 
मा�ने छ� भनी करार गरकेो अव�था छ । करारमा 
िनय�ु भएका कम�चारीह�ले आफूले ि�वकार गरकेो 
र आफू िलिखत�पमा िववि�धत रहेको िवषयमा हाल 
आएर �थायी िनयिु� पाउनपुन� दाबी िलन ुर सो माग 
दाबीलाई पूरा गन� गरी �म अदालतबाट भएको फैसला 
करार कानूनका िस�ा�तसमेत िवपरीत भएकोले उ� 
फैसला बदर ह�ने �प� छ ।

तसथ� �म अदालतबाट िमित २०७०।५।७ 
मा भएको फैसला नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन, २०१९ र 
�म ऐन, २०४८ को दफा ८८, करार ऐन, २०५६ नेपाल 
वाय ुसेवा िनगमका कम�चारीह�को सेवा सत�स�ब�धी 
िविनयमावली, २०५८ तथा सव��च अदालतबाट 
िविभ�न म�ुाह�मा �ितपािदत िस�ा�तको समेत 
�ितकूल भई नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा 
१२(३)(च) र १३,१८(१) को उ�लङ्घन भएकोले 
संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) अ�तग�त ��ततु �रट 
िनवेदन दता� गन� आएका छ� । उ��ेषणको आदेश�ारा 
�म अदालतको िमित २०७०।५।७ को फैसला बदर 
ग�रपाऊँ । साथै ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म �म अदालतको उ� फैसला काया��वयन 
नगनु� , यथाि�थितमा रा�न ु भ�नेसमेतको अ�त�रम 
आदेश िवप�ी �म अदालत र �म काया�लयको नाममा 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �रट िनवेदन ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� कारण नभए बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी गरी 
िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 

पेस गनू� । अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा िवचार गदा� 
यसमा दवैु प�को कुरा सनुी अ�त�रम आदेश िदने 
निदने स�ब�धमा िन�कष�मा प�ुन ु वा�छनीय भएबाट 
उपय�ु िदन तोक� छलफलको लािग िवप�ीह�लाई 
उपि�थत ह�न सूचना िदन ुभ�ने यस अदालतको िमित 
२०७०।६।१८ को आदशे ।

िनवेदकले कानूनको दायरा बािहर गई 
सवंैधािनक अिधकार हनन् भएको भनी �रट िनवेदन 
दायर गनु�भएको रहेछ । आफँै �म ऐनको दफा ४(२), 
दफा २(घ) तथा ऐ. ऐनको दफा ८८ लगायतका 
कानूनको पालना नगरी संवैधािनक अिधकारको हनन् 
भएको भनी दाबी िलन ु िविधशाि�य मा�यतािवपरीत 
छ । �म अदालतको फैसलाबाट िवप�ीको कुनै 
सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा कुनै आघात 
नपगेुको र �म अदालतको फैसलाबाट िवप�ीको 
गैरकानूनी काय� स�याउने काय� भई कानूनको पालना 
भएको ह�दँा िवप�ीले झ�ुा आधार िलई दायर गरकेो �रट 
िनवेदन खारजे गरी �म अदालतले िमित २०७०।५।७ 
मा गरकेो फैसला काया��वयन गरी ई�साफ िदलाई पाउ ँ
भ�ने �यहोराको िवप�ीह� राजे�� संजेल, नारायण 
मिुनकारका, �यामकृ�ण महज�न, कृ�णबहादरु थापा र 
राजे�� बोगटीको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको िमित २०७०।५।७ को 
फैसला �म कानून तथा �यायका मा�य िस�ा�त एवं 
सिंवधानको भावनाअन�ुप भएकोले िनवेदकको कानूनी 
र संवैधािनक हकमा आघात पगेुको अव�थासमेत नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजेयो�य छ । खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
�यहोराको िवप�ी �म अदालतको िलिखत जवाफ ।

यस काया�लयबाट भएको िनण�यमािथ िच� 
नबझुी �म अदालतमा पनुरावेदन परी �म अदालतबाट 
भएको िनण�यलाई िलएर यस काया�लयलाई िवप�ी 
बनाउन ु पन� कुनै कारण तथा औिच�य नभएकोले 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत 
�यहोराको िवप�ी �म काया�लय, बा�मती अ�चलको 
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िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 

लािग यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी नर�े��साद खनाल,�ी �ोण दाहाल 
तथा �ी गोपाल �े�ले नेपाल वाय ुसेवा िनगम, नेपाल 
वाय ुसेवा िनगम ऐनबमोिजम गठन भएको सं�था हो । 
उ� ऐनले िनगमको सेवामा कामदार रहन स�ने भ�ने 
कुराको प�रक�पना गरकेो छैन । अलग ऐनबमोिजम नै 
गठन भएकोले िनगमको कम�चारीह�को कारवाहीमा �म 
ऐन आकिष�त ह�न स�दैन । यस अव�थामा �म ऐनको 
आधारमा िनगममा करारमा काय�रत कम�चारीह�लाई 
�थायी गनु�  भनी �म अदालतले गरकेो फैसला 
कानूनी�पमा �िुटपूण� रहेकोले उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

िवप�ी �म अदालत तथा �म काया�लयको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी राम 
िघिमरलेे �म ऐनको दफा ४(२) को �यव�थाबमोिजम 
२४० िदनभ�दा बढी काम गराएपिछ अिनवाय��पमा 
�थायी गन� �यव�था गरकेो छ । सोही �यव�थाअनसुार 
�म अदालतले गरकेो फैसला कानूनबमोिजम 
छ । िनवेदकले �म ऐनको पालना नगरी संवैधािनक 
अिधकारको हनन् भएको भनी दाबी गन� िम�दैन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । अ�य 
िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी रमेश बढालले �म अदालतले �म काया�लयको 
�िुटपूण� िनण�य स�चाई कानूनी �यव�थाको पूण� पालना 
गरकेो अव�था भएको र �म अदालतको फैसलाबाट 
�म ऐनको भावना र �यव�थाको पूण� पालना भएकाले 
�रट जारी ह�ने अव�था छैन । खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बहस गनु�भयो । 

उपयु�� त�य र बहस िजिकर रहेको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िमिसल सलं�न कागजात अ�ययन गरी 
हेदा� िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी 

गनु�पन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु �रट 
िनवेदनमा िवप�ीह� िनवेदक नेपाल वायसेुवा िनगममा 
काय�रत करारसेवामा काय�रत रहेकोमा िनजह�ले 
�थायी िनयिु� पाउ ँ भनी �म काया�लयमा िनवेदन 
िदएकोमा उ� काया�लयबाट �म ऐन‚ २०४८ को 
दफा ८८बमोिजम िनवेदकह�लाई �थायी िनयिु� 
गन� आदेश िदन नस�ने भनी िनण�य भएकोमा सो 
िनण�यउपर िवप�ीह�ले �म अदालतमा पनुरावेदन 
गदा� उ� अदालतबाट िनजह�लाई �थायी िनयिु� 
िदन ु भनी फैसला भएको रहेछ । �म अदालतबाट 
भएको उ� फैसला �म ऐन‚ २०४८ को दफा २६ 
बमोिजम अि�तम ह�ने र सोउपर पनुरावेदन नला�ने 
भएकोले यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त ��ततु �रट िनवेदन दायर भएको दिेख�छ । 
�रट िनवेदनमा िनवेदकले म�ुयतः िवप�ीह� िनगमको 
िविनयमावलीबमोिजम िनि�त समयको लािग करारमा 
िनय�ु भएका कम�चारीह� रहेको र िनजह�को 
हकमा �म ऐन, २०४८ को �यव�था आकिष�त ह�न 
नस�ने भएकोले �म अदालतको फैसला उ��ेषणको 
आदशे�ारा खारजे ग�रनपुछ�  भ�ने िजिकर िलएको 
देिख�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफको अ�ययन 
गदा� �म ऐन, २०४८ को दफा ४ को सत� िवप�ीह�ले 
पूरा ग�रसकेको कारणले �थायी िनयिु� िदन ुभनी �म 
अदालतले गरकेो फैसला कानूनबमोिजम रहेको ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुन� िजिकर िलएको देिख�छ । 

३. उपयु��ानसुारको िनवेदन दाबी एवम् 
िलिखत जवाफ रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा 
म�ुय�पमा �म ऐन, २०४८ को दफा ४ को �यव�था 
नेपाल वायसेुवा िनगममा करार सेवामा काम ग�ररहेका 
��ततु �रट िनवेदनका िवप�ीह�का हकमा लागू ह��छ 
वा ह�दैँन भ�ने स�ब�धमा नै िवचार ग�रनपुन� म�ुय �� 
देिखएको छ । 
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४. ��ततु �रट िनवेदनमा वाय ुसेवा िनगमको 
हकमा �म ऐन, २०४८ को दफा ८८ बमोिजम सो 
ऐनको दफा ४ िवप�ीह�को हकमा आकिष�त नह�ने 
भनी दाबी िलएको देिख�छ । �म ऐन, २०४८ को 
दफा ८८ मा उ�लेख भएको �यव�थालाई हेदा�, 
“नेपाल सरकारको पूण� वा आिंशक �वािम�व 
भएको �ित�ानको कम�चारीको सेवा सत�को हकमा 
स�बि�धत �ित�ानको सवेा सत�स�ब�धी िनयम 
वा िविनयममा �यव�था भएबमोिजम र कामदारको 
हकमा यसै ऐनबमोिजम ह�नेछ “ भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको अ�ययनबाट 
यस दफाबमोिजम �म ऐन आकिष�त नह�नको लािग 
दइुवटा अव�था िव�मान ह�नपुन� देिखयो । पिहलो उ� 
�ित�ानमा नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व 
भएको ह�नपुन� देिख�छ भने दो�ो स�बि�धत �यि� उ� 
�ित�ानको कामदार नभई कम�चारी ह�नपुन� दिेख�छ । 
कम�चारी भएमा सोही �ित�ानको सेवा सत�स�ब�धी 
िनयम वा िविनयममा �यव�था भएबमोिजम ह�ने तर 
कामदार भएमा मा� �म ऐन आकिष�त ह�ने भ�ने उ� 
दफाको मनसाय रहेको देिख�छ । िनवेदक नेपाल 
वायसेुवा िनगम नेपाल वायसेुवा ऐन‚ २०१९ बमोिजम 
नेपाल सरकारको पूण� �वािम�वमा रहेको �ित�ान 
भएको कुरामा कुनै िववाद छैन । अब िवप�ीह� उ� 
�ित�ानका कामदार ह�न् वा कम�चारी के ह�न् भ�ने 
स�ब�धमा िव�ेषण गदा� िनजह� कुन कानूनको 
आधारमा र केक�तो सत�मा िनय�ु भएका ह�न् सो 
कुराको िववेचना ह�नपुन� देिख�छ ।

५. िनवेदक नेपाल वायसेुवा िनगमले 
नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन‚ २०१९ को दफा २७ 
बमोिजम नेपाल वायसेुवा िनगमका कम�चारीह�को 
सेवा‚ सत�स�ब�धी िविनयमावली‚ २०५८ जारी गरी 
सोहीअन�ुप कम�चारीह�को �यव�थापन गद� आएको 
देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ीह� उ� 
िविनयमावलीको िविनयम ३६ बमोिजम करार सेवामा 

िनयिु� भई काम गरकेो देिख�छ । उ� िविनयम ३६ ले 
“िनगमलाई कुनै खास काय� गन�को लािग सवेािभ� 
आव�यक यो�यता र अनुभव �ा� कम�चारी नभएको 
वा भएपिन अपया�� भएको वा िनगमको �र� 
दरब�दी पूित� ह�ने अव�था नभई िनगमको दैिनक 
काय� स�चालनको लािग अित आव�यक परकेो 
अव�थामा स�चालक सिमितको पूव� �वीकृित 
िलई �य�तो जनशि� िनि�त अविधका लािग 
पूण�कालीन‚ आिंशक वा काम गन� समय लगातार 
वा बीचमा टुटाई पटक पटक गरी कूल चािहने 
काय� गन� समय िनधा��रत गरी सो समयमा नबढ्ने 
गरी िनगमको करार सेवामा िनयु� गन� स�नेछ 
तर �य�तो िनयुि� िनगमको �वीकृत दरब�दी कुनै 
हालतमा बढी ह�ने छैन । यसरी करारमा िनयु� 
भएको �यि�को पा�र�िमक‚ सुिवधा र सेवाको 
सत�स�ब�धी �यव�था करारनामामा तोिकएबमोिजम 
ह�नेछ” भनी �यव�था गरकेो छ । सोही िविनयमको 
आधारमा िनगम र िवप�ी कम�चारीह�को बीचमा सेवा 
करार भई िनजह� िनगममा काय�रत रहेको देिख�छ ।

६. व�ततुः उ� िविनयम ३६ मा �य�ु भएको 
“आव�यक यो�यता र अनुभव �ा� कम�चारी नभएको 
अव�थामा करारमा िनयु� गन�” भ�ने श�दावलीको 
�वाभािवक अथ� “कामदार” नभई “कम�चारी” िनयिु� 
गन� �यव�था रहेको बिुझ�छ । उ� िविनयमावलीको 
नामबाट नै सो िविनयमावली िनगमका कम�चारीह�को 
सेवा र सत�स�ब�धी आव�यक �यव�था गन�को लािग 
तजु�मा गरकेो देिख�छ भने कामदार स�ब�धमा कुनै 
�यव�था गरकेो देिखदँनै । कामदारको स�ब�धमा उ� 
िविनयमावलीले कुनै �यव�था नै गरकेो नदेिखएको 
अव�थामा उ� िविनयमावलीले कामदारको 
स�ब�धमा कुनै प�रक�पना गरकेो भ�न िम�ने 
देिखदँनै । �यसैगरी िवप�ीह� र िनगमको बीचमा भएको 
सेवा करार तथा िवप�ीह�लाई िदइएको िनयिु�प�मा 
समेत िनजह� कामदार भनी उ�लेख भएको अव�था 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, असार

482

रहेको देिखदँैन । िविनयमावलीले िनगमको लािग 
कामदारको स�ब�धमा कुनै प�रक�पना नै नगरकेो 
अव�थामा सोही िविनयमावलीबमोिजम िनय�ु भएका 
िवप�ीह�ले आफूह� कामदार भएको दाबी गद� �म 
ऐनबमोिजम �थायी िनयिु� पाउनपुछ�  भनी गरकेो 
िजिकर कानूनबमोिजम रहेको देिखदँैन ।

७. जहासँ�म िवप�ीह�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह�ले ०६५-wo-०१३८ 
नं. को �रट िनवेदनमा यसै अदालतको संय�ु 
इजलासबाट इि�डयन एयरलाइ�स िलिमटेडमा काम 
गन� कामदारह�लाई �थायी गनु�  भनी �म अदालतबाट 
भएको फैसला िव�� परकेो �रट िनवेदन खारजे भएको 
भ�ने निजर पेस गनु�भएको िथयो । सो स�ब�धमा हेदा� 
उ� �रट िनवेदन र ��ततु �रट िनवेदनको त�यमा 
नै फरक रहेको देिखयो । उ� �रटमा िनवेदक रहेको 
इि�डयन एयरलाइ�स िलिमटेडमा नेपाल सरकारको 
कुनै �वािम�व नभएको कारणले �म ऐनको दफा ८८ 
आकिष�त ह�ने अव�था िथएन तर ��ततु �रट िनवेदक 
नेपाल वायसेुवा िनगम नेपाल सरकारको पूण� �वािम�व 
रहेको सं�था भएको कारणले उ� दफा ८८ आकिष�त 
ह�ने अव�था रहेको छ । तसथ� िवप�ीका कानून 
�यवसायीबाट पेस ग�रएको उ� निजर ��ततु म�ुामा 
�ासङ्िगक ह�ने देिखएन ।

८. �यसैगरी िवप�ीह�ले आ�नो िलिखत 
जवाफमा तथा �म अदालतले गरकेो फैसलामा 
िवप�ीह�ले गन� कामको �कृित �म ऐनको दफा 
२(घ) मा ग�रएको कामदारको प�रभाषािभ� पद�छ भनी 
िजिकर िलइएको स�ब�धमा िवचार गदा� मािथ �या�या 
भएज�तै िनगमको िविनयमावलीअ�तग�त िनयिु� 
भएका िवप�ीह�को स�ब�धमा �म ऐन नै आकिष�त 
ह�ने अव�था नभएकोले िवप�ीह�ले गन� काम �म 
ऐनको कामदारको प�रभाषािभ� पद�छ वा पद�न भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गरी �या�या ग�ररहन ुपन� अव�था नै 
देिखदँैन । �यसका अित�र� वायसेुवा िनगममा करार 

सेवामा िनय�ु कम�चारीह� �म ऐनको कामदारको 
प�रभाषािभ� पन� वा नपन� िवषयमा करारमा िनय�ु 
भएका िनगमका कम�चारी स�ब�धमा आकिष�त नै 
ह�न नस�ने �म ऐनको साहारा िलई �या�या गन� 
�े�ािधकार �म अदालतलाई भएको देिखदँैन ।

९. िवप�ीह� िनगमको करार सेवामा िनय�ु 
भएप�ात् िनजह� काय�रत रहेको पद र �तरमा 
िनगमबाट �थायी पदपूित�को लािग िव�ापन भएको 
र �य�ता िव�ापनमा िनजह�लाई समेत सहभागी 
गराई कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी �थायी ह�ने 
अवसर �दान ग�रएको भ�ने िनवेदकको िजिकर रहेको 
छ । उ� िजिकरलाई िवप�ीह�ले अ�यथा भ�न 
सकेको अव�था छैन । यसरी �थायी पदपूित�को लािग 
भएको िव�ापनमा छनौट ह�न नसकेपिछ आफूह�लाई 
�थायी ग�रनपुछ�  भनी अदालतमा आउने िवप�ीह�को 
काय� आफँैमा िवरोधाभाषपूण� दिेख�छ । िनगम नेपाल 
सरकारको पूण� �वािम�वमा �थािपत सं�था भएको 
कारणले यसमा ह�ने पदपूित�को �ि�यामा सबै नेपालीले 
समान अवसर पाउन ु पछ�  । सोको लािग ख�ुला 
�ित�पधा�बाट पदपूित�  गनु�पछ�  । करारमा काम गरकेा 
िवप�ीह�लाई िबना �ित�पधा� �थायीमा िनयिु� गन� 
काय� �चिलत कानूनी �यव�था र सामािजक �यायको 
�ि�कोणबाट समेत उपय�ु र मनािसब ह�ने देिखदँैन । 
�यसका अित�र� ख�ुला �ित�पधा� नगराई करारमा 
िनय�ु भएका िवप�ीह�लाई मा� �थायी िनयिु� गन� 
अिधकारसमेत िनवेदक िनगमलाई भएको नदेिखदँा 
य�ता िवप�ीह�लाई िनगमको सेवामा �वतः �थायी 
िनयिु� िदन ु भनी िवप�ी �म अदालतबाट भएको 
िनण�य �चिलत कानूनी �यव�था र सामािजक �यायको 
आधारबाट समेत �िुटपूण� रहेको देिखन आयो ।

१०. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट नेपाल वायसेुवा िनगम नेपाल 
सरकारको पूण� �वािम�वमा कानून�ारा �थािपत 
स�ंया भई �म ऐन, २०४८ को दफा ८८ बमोिजम 
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सो ऐनको दफा ४ को �यव�था िनगमको करार सेवामा 
िनय�ु भएका िवप�ीह�का हकमा आकिष�त ह�न 
नस�ने ह�दँा िनगमको सेवामा िवपि�ह�लाई �थायी 
िनयिु� िदन ुभनी �म अदालतले िमित २०७०।५।७ 
मा गरकेो फैसला कानूनी �िुटपूण� भई िमलेको नदिेखदँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । िवप�ी �म 
अदालतलाई आदशेको �ितिलिपसिहत जानकारी 
िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� आदेशमा सहमत छु ।
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृत : स�दशे �े�
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

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

आदशे िमित : २०७३।७।१८
०७१-WO-०१११

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : �व. बनारसी महतोक� प�नी, धनषुा िज�ला, 
जनकपरु नगरपािलका वडा नं.१ �टेशन रोड 
ब�ने िनम�लादवेी महतोसमेत

िव��
िवप�ी : जनकपरु नगरपािलकाको काया�लय, जनकपरु, 

धनषुासमेत

 § रा�यको साव�भौमस�ा रा�यको 
शासक�य �मताबाट �दिश�त ह��छ । 
सिंवधान र �चिलत कानूनबमोिजम रा�य 
स�चालनको �यव�थाले कानूनी रा�यको 
�थापना र �व��नमा सहयोग पु�ने 

 ह��छ । साव�जिनक अिधकार�ा� िनकाय 
वा पदािधकारीले आ�नो अिधकारको 
�योग गदा� वा नगदा� कानूनबमोिजम गरमेा 
मा� कानूनको शासन �थािपत गन� म�त 
पु�ने । 

(�करण नं. ४)
 § रा�यको अिधकार र �यि�को स�पि� 

�ा� गन� कुरालाई कानून�ारा नै �यवि�थत 
गन� खोिजएको देिख�छ । साथै �यि�को 
स�पि� साव�जिनक िहतका लािग रा�यले 
�ा� गदा�समेत �चिलत कानूनबमोिजम 
िनधा��रत र उिचत काय�िविधको पालना 
गनु�पन� सो नगरमेा उिचत �ितपूित�लगायत 
�य�ता काम कारवाही वा िनण�यउपर 
पुनरावेदन गन� पाउने कुरालाई समेत 
�यवि�थत गरकेो देिख�छ । यसबाट 
रा�य वा रा�यका सािधकार िनकायह�ले 
�यि�को स�पि� �ा� गदा�समते सिंवधान 
र कानूनको िनिद�� सीमािभ� रहरे मा� 
गनु�पछ� । अझ घरबासको अव�था भनेको 
�यि�को जराधार भएकोले �य�तो 
अव�थामा रा�य थप सवेंदनशील ह�नुपन� ।
 § सहरीकरण आजको समयमा मानव 

स�यताको पिहचानको �पमा िव�तार ह�दैँ 
गएको छ । सहरीकरणका लािग पूव�योजना 

&

�नण�य नं. ९७८७
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�ाथिमक आव�यकताका �पमा देिखएको 
छ । सहरी िवकासका लािग उपयु� 
�थानमा समेत िनधा��रत योजनाको 
अभावले िवकास ह�न नसकेको अव�था पिन 
छ । रा�यका स�ब� िनकायह� �य�ता 
कामका लािग समयमा त�पर नह�ने, भएका 
काम कारवाही पिन �यवि�थत�पमा 
स�चालन नगन�, अनगुमन, िनय��ण 
र िनयमनका लािग खडा गरकेा 
िनकायह�ले आ�नो िज�मवेारी र दािय�व 
समयसापे��पमा िनवा�ह नग�रिदनाले 
िबना योजना र अिनयि��त�पमा ब�ती 
िवकासले नै सहरीकरणको �यव�थापनमा 
नै सम�या उ�प�न भएको पिन देिख�छ । 
य�ता सम�याह� समाधान गन� ग�रएका 
�यासबाटै सहरीकरणका लािग आव�यक 
पूवा�धार िनमा�ण लगायतका सेवा सुिवधा 
उपल�ध गराउन सगँसगैँ चुनौतीह� थिपँदै 
जान े�म बढ्दो�पमा देिख�छ । कितपय 
रा�यका िनकायह�को गैर िज�मेवारपूण� 
ि�याकलापबाट समेत थप चुनौतीह� 
िसज�ना भएका पाइने । 

(�करण नं. ७)
 § �वीकृत मापद�डिवपरीत यिद कुनै घर 

बनाइएका भए �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही स�बि�धत िनकायले आव�यक 
कारवाही गन� स�छ । तर घर िनमा�णका 
समयमा नरहकेो नभएको मापद�डको 
िजिकर िलई पिहले कानूनस�मत त�रकाले 
न�सा पास भई िनमा�ण भएका घर, भवन 
वा ���चर स�बि�धत �यि�ह�लाई 
कुनै पूव�सूचना वा जानकारी नै निदई घर 
क�पाउ�ड भ�काउन े भनी िच� लगाउँदै 

िहड्ँने काय�लाई कुनै पिन तवरले उिचत 
मा�न नसिकन े । सहरीकरणको �ममा 
�यि� िवशेषको बसोबासको स�पि�मा 
ह�त�ेप गनु�पदा� पिन सरोकारवाला 
�यि�लाई पूव� सूचना िदने, म�जुरी िलने 
र बसोबास नै नरहने अव�थामा उिचत 
�ितपूित� �दान गनु� पिन रा�यको दािय�व 
ह�न आउँछ । सडक िव�तारको कामबाट 
��य��पमा नै सोही �े�का बािस�दाह� 
लाभाि�वत ह�ने ह�दँा उनीह�को सहमित र 
�वीकृितबेगर �य�ता काम �भावकारी ह�न 
पिन नस�ने ।
 § एकाितर घर िनमा�णका लािग इजाजत 

िदने अक�तफ�  सडक िव�तारका नाममा 
बसोबासका लािग िनमा�ण भएका घर 
पखा�ल भ�काउने काय�ले कानूनी शासनको 
उपहास ह�न ेस�भावना देिख�छ । रा�यले 
त�काल �चिलत कानूनबमोिजम भए गरकेो 
काय�लाई अ�यथा गन� नह�ने र गन� पर ेपिन 
उिचत �ितपूित� िदई िविधस�मत�पमा 
मा� गनु�पन� ह��छ । सरोकारवाला �यि�को 
सहमित र �वीकृितमा उिचत वा पया�� 
�ितपूित� िदएर �य�ता स�पि� साव�जिनक 
िहतका लािग उपयोग गन� सिकन े। 

(�करण नं. ९)
 § सडक िव�तार काय� �यसका व�रप�र 

रहकेा �यि�ह�को मा� सरोकार नभएर 
�यसमा सलं�न नभएका �यि�ह�को 
समते सरोकार र चासोको िवषय हो । 
त�काल सडक िकनारामा रहकेा �यि�ले 
मा� �यसको उपभोग गन� ज�तो देिखए 
पिन यो साव�जिनक सरोकारको िवषय नै 
हो । यिद सडक िव�तार गन� आव�यक 
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भएर िनजी स�पि�मािथ अित�मण ह�न े
भएमा पिन सो �ि�या कानूनस�मत�पमा 
अवल�बन गररे मा� गनु�पन� । 

(�करण नं. १०)
 § कानूनबमोिजम बाहके मापद�डिवपरीत 

बनेका घर सरंचना कानूनी �ि�या पूरा गरी 
भ�काउन, हटाउन परमेा अिधकार �ा� 
िनकायले कारवाही अगािड बढाउन स�न े
नै ह��छ । अ�यथा �ि�या नै पूरा नगरी 
त�कालीन मापद�ड पूरा गरी बनाइएका 
घर सरंचनालाई सडक िव�तारका नाममा 
जिहलेसुकै भ�काउन हटाउन निम�ने । 

(�करण नं. १३)
 § काया�लयको जुनसकैु कम�चारीले गरकेो 

काम कारवाहीको अि�तम िज�मेवारी 
काया�लय �मखुको ह�ने र सो �ित 
उ�रदािय�व �हण गनु� अिनवाय� पिन 

 ह��छ । अदालतले �प�ीकरण सो�नुपन� 
अव�था िसज�ना ह�नु र सोको जवाफमा आफू 
मातहतका कम�चारीको काम कारवाहीलाई 
बेवा�ता गरी औपचा�रकताका लािग 
�प�ीकरण िदनु मा� पया�� नह�ने । 

(�करण नं १६)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा सरु�े�कुमार 
महतो

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

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०७२, िन.नं.९५०८

स�ब� कानून :
 § �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 

दफा १११
 § साव�जिनक सडक ऐन, २०३१

 § ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३
 § नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा ४

आदेश
�या. सारदा�साद िघिमर े : त�कालीन 

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 िनवेदक धनषुा िज�ला, जनकपरु 
नगरपािलकािभ�को जनकपरु र�ेवे �टेशनदेिख 
जनकचोकस�मको सडक �टेशन रोड (राजष� जनक 
पथ) का घरबास भएका �यि� ह� । उ� ज�गामा हामीले 
नगरपािलकाबाट न�सा पास भई घर बनाई बसोबास 
भोगचलन गरी आएका छ� । �टेशन रोडमा ४२ िफट 
चौडा बाटो कायम छ । उ� सडकको दवुैितर प�क� 
घरह� बिनसकेका छन् । सडकमा आवागमन सहज र 
सलुभ छ । सडकको चौडाइ पया�� छ ।

२०७१ साल �ावण मिहनामा आफूलाई 
नगरपािलका काया�लयको कम�चारी ह� ँभ�ने �यि� आई 
�टेशन रोड सडक १६ िमटर कायम गनु�पन� भएकोले 
घरघरमा लेिखएअनसुारको घर तोड्ने भ�काउने आफँै 
गनु�होस ् अ�यथा नगरपािलकाले तोड्नेछ भनी िबना 
कुनै पूव�सूचना जानकारी िबना सडकसमेत नापजाचँ 
गद� िविभ�न घरमा िविभ�न अङ्क लेखी गएका 
स�ब�धमा ब�ुदै जादँा जनकपरु नगरपािलकाको �मखु 
एवं काय�कारी अिधकृत �ी जग�नाथ लािमछानेको 
उपि�थितमा िमित २०७०/०९/२७ मा बसेको २०औ ं
नगर प�रषद ्को दो�ो स�मा भएको भिनएको िनण�य (१) 
को (ख) मा “हाल कायम रहेको जनकपरु नगरपािलका 
�े�िभ� रहेका सडकह�को मापद�डअनसुार एडीबी 
को सहयोगमा स�चािलत UDP को काय� अगािड 
बढाउने र आगामी िदनमा तपिसलअनसुारको 
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सडकह�को मापद�ड िन�नबमोिजम िनधा�रण ग�रयो 
भ�दै तपिसल ख�डको (५) नं. मा र�ेवे �टेशनदेिख 
जनकचोक ह�दँ ै मरुलीचोक, हनमुानगढीस�म १६ 
िमटर भनी उ�लेख भएको रहेछ । सो नगर प�रषद ्को 
बैठकमा �मखु एवं काय�कारी अिधकृत �ी जग�नाथ 
लािमछाने एक जनाको मा� उपि�थित देखाइएको छ 
भने आमि��तमा अ�य कम�चारीह�लाई दखेाइएको 
रहेछ ।

�थमतः किथत नगर प�रषद ्को बैठक एव ं
िनण�य र िनण�य �ि�या �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ र सो ऐनको दफा ७६, ७७, ७८, ७९, ९० र 
९४ समेतको र �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ तथा सोको िनयम ११५ समेत िवपरीत 
रहेको छ । उ� िनण�य अनिधकृत �े�ािधकारिवहीन 
ह�दँा �य�तो िनण�य गन� अिधकार िवप�ीलाई छैन । 
दो�ो कुरा उ� किथत िनण�यलगायत अ�य कुनै पिन 
िनण�यले �टेशन रोडको घर तोड्ने, भ�काउने नभनी 
आगामी िदनको लािग सडकको मापद�ड िनधा�रण मा� 
गरकेो र आगामी िदनमा घरको न�सा पास गदा� उ� 
मापद�ड अपनाउने भिनएको देिखन आउछँ । यसरी घर 
भ�काउने स�ब�धमा कुनै साव�जिनक सूचना �काशन 
भएको पिन छैन । सोबार े जानकारी पिन नभएको 
ि�थितमा जथाभावी �वे�छाचारी तवरले िवप�ी 
नगरपािलकाले नगरबासीको घरमा िच� लगाउने काम 
कारवाही र िनण�यबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १९(१) को स�पि� आज�न गन�, 
भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य कारोबार 
गन� हक, धारा १२(२)(च) को पेसा, रोजगार, उ�ोग 
र �यापार गन� �वत��ताको हक र धारा १३(१)(२) 
र (३) को समानता र कानूनको समान संर�णको 
हा�ो संवैधािनक हकमा ��य��पमा आघात पगेुकोले 
�यसउपर अ�य �भावकारी पया�� वैकि�पक उपचारको 
माग� नभएकोले धारा १०७(२) अ�तग�त यो िनवेदन 
गन� आएका छ� ।

जनकपरु नगरपािलकाले सडक १६ िमटर 
गनु�पन� औिच�यता दखेाइएको पिन छैन । साव�जिनक 
िहतकै लािग भए पिन नेपालको अ�त�रम संिवधानको 
धारा १९(२)(३) ले �ितपूित� िदइने �यव�था गरकेो 
छ । ज�गा अिध�हणस�ब�धी ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को �ि�या पूरा गनु�पन�मा सोसमेत केही पूरा नगरी 
िनवेदकह�को घरज�गामा िच� लगाई घर भ�काउन ु
अ�यथा भ�काइिद�छु भनी कानूनिवपरीत धाक ध�क�, 
भय�ास देखाएको ह�नाले तथा जनकपरु नगरपािलकाको 
किथत नगर प�रषद ्को िमित २०७०/०९/२७ को 
�टेशन रोड १६ िमटर कायम ग�रने गैरकानूनी 
िनण�य र सोसमेतको आधारमा घरघरमा िच� लगाई 
घर तोड्ने तोडाउनेलगायतको िवप�ी जनकपरु 
नगरपािलकासमेतको काम कारवाहीबाट नेपालको 
अ�त�रम संिवधानको धारा १(२), १२(१), १२(२)
(ङ)(च), १३(१)(२)(३), १९(१)(२)(३) �ारा 
�द� मौिलक हकको अपहरण ह�ने भएकोले िमित 
२०७०/०९/२७ को किथत नगर प�रषद् को अनिधकृत 
गैरकानूनी िनण�य तथा सोस�ब�धी �टेशन रोडि�थत 
िनवेदकसमेतको घरमा िच� लगाउनेलगायतको 
स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी िनवेदकसमेतको घरज�गा तोड्ने तोडाउने, ज�गा 
िलनेलगायतको घरज�गामा �ितकूल असर पन� कुनै 
काम कारवाही नगनु� , नगराउन ुभनी �ितषेधको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ । साथै यसबीचमा कुनै पिन समय 
िवप�ी जनकपरु नगरपािलकासमेतले िनवेदकको 
घरमा लगाएको िच�बमोिजम बल �योग गरी हा�ो 
ज�गामा तोडफोड गन� स�भावना �बल रहेकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम यो िनवेदन प�को अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म िनवेदकसमेतको घरज�गामा �वेश नगनु�  
नगराउन,ु कुनै िकिसमको तोडफोड नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �रट िनवेदन ।
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यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी नं.३, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई सूचना पठाई 
�यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
पठाइिदनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन 
जारी ह�न ु नपन� हो? यो आदशे �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई 
आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ुभनी �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ी नं. १, 
२ र ४ लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना 
पठाई रीतपूव�क �याद तामेल गरी िलिखत जवाफ 
पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै 
अ�त�रम आदेशसमेतको माग दाबी भएको र ज�गा 
धनी �माण पजुा�समेतको �ितिलिप साथै राखी दाबी 
��ततु भएको देिखदँा िनवेदकह�का घरज�गाह�मा 
कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �कारको ह�त�ेप नगनु�  
भनी ता�कािलक अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको 
छ । िनवेदन मागबमोिजम अ�त�रम आदेशको आदेश 
कायम रहनपुन� नपन� स�ब�धमा छलफलको िनिम� 
िवप�ीह�लाई जानकारी गराई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतको िमित २०७१/०५/१२ को 
आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदकले यस म��ालयबाट 
भएको कुन काय� वा िनण�यबाट िवप�ीह�को हक 
अिधकारको हनन् भएको र म��ालयलाई िवप�ी 
बनाउन ु परकेो हो भ�ने स�ब�धमा �रट िनवेदनमा 
�प� खलुाउन स�नभुएको छैन । जनकपरु 
नगरपािलकाका िविभ�न �थानको सडक चौडा 
पान� काय� जनकपरु नगरपािलकाबाट �यहाकँो नगर 
प�रषद ् बैठकले गरकेो िनण�यबमोिजम भए गरकेो 

भ�न िनवेदकले िनवेदनमा नै उ�लेख गनु�भएको 
देिख�छ । एिसयाली िवकास ब�कको सहयोगमा 
स�चािलत सहरी िवकास प�रयोजनाबाट िनवेदनमा 
उि�लिखत सडकह� जनकपरु नगरपािलकाले िनधा�रण 
गरकेो मापद�डबमोिजम िव�तार ह�ने र उ� काय�मा 
जनकपरु नगरपािलका र उ� नगरपािलकाअ�तग�तको 
सहरी िवकास प�रयोजनाको संल�नता र सहभािगतामा 
नगर �े�का िनवेदनमा उि�लिखत िविभ�न सडकह� 
िव�तारको काय� भइरहेको भ�ने जानकारी �ा� भएको 
ह�दँा िवप�ी �रट िनवेदकले यस म��ालयलाई ��यथ� 
बनाई दायर गनु�भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने सहरी िवकास म��ालयको तफ� बाट िमित 
२०७१/०६/०३ मा परकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको के 
क�तो काम कारवाही वा िनण�यबाट िनवेदकको के 
क�तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको 
हनन् भएको हो ? �यसको �प��पमा उ�लेख गरकेो 
पाइदँैन । जनकपरु नगरपािलकाको नगर प�रषद ्को िमित 
२०७०/०९/२७ को �टेशन रोड १६ िमटर कायम 
ग�रने िनण�यका स�ब�धमा �यहाकँो िलिखत जवाफबाट 
��ट ह�ने नै छ । साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को 
प�र�छेद २ ले साव�जिनक सडकको वग�करण सडक 
सीमा र ज�गा �ाि�स�ब�धी �यव�थामा ऐनको दफा 
३ ले साव�जिनक सडकको वग�करणअ�तग�त सहरी 
माग�को सडकको के�� रखेादिेख दाया ँ बाया ँ दवुैितर 
एकतीस िमटरमा नबढाई सडक सीमा तो�न स�ने 
र सडक सीमािभ� पन� ज�गालाई िवकास िनमा�णका 
�ममा जनुसकैु बखत अि�तयार �ा� िनकायले 
िव�तार गन� स�ने नै ह�दँा �चिलत कानूनले िदएको 
अिधकार �योग गरी साव�जिनक िहतको लािग कानूनले 
तोकेको मापद�डअनसुार सडक िव�तारलगायतका 
काम गदा� कोही कसैको स�पि�स�ब�धी अिधकार 
हनन् भएको मा�न िम�दनै । जबरज�ती क�जा ग�रएको 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, असार

488

सडकमा संरचनाह� िनमा�ण गद�मा मआु�जा वा 
�ितपूित�  पाउने अिधकार िसज�ना ह�न नस�ने भएकाले 
��ततु �रट िनवेदन खारजेयो�य ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको तफ� बाट िमित २०७१/०६/०५ मा पन� 
आएको िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनमा यस 
म��ालयको के क�तो काम, कारवाही वा िनण�यबाट 
िनजको के क�तो संवैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकार हनन् ह�ने आशङ्काको ि�थित िसज�ना ह�न 
गएको हो भ�ने स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख गनु�भएको 
छैन र सो कुरामा अदालतसमेत स�त�ु ह�ने �माण पेस 
गनु�पद�छ । केवल िवप�ी बनाउदँैमा वा दाबी िलदँैमा 
िनवेदकको दाबी �मािणत ह�न स�दैन । ��ततु 
स�दभ�मा यस म��ालयलाई ��यथ� बनाउनपुन� कुनै 
कारण र आधार खलुाउन सकेको नपाइएकोले यस 
म��ालयको हकमा िवप�ीको िनवेदन खारजेभागी 
छ । खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार, संघीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयका तफ� बाट 
पेस भएको िमित २०७१/०६/२३ को िलिखत 
जवाफ ।

यसमा िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
प�रसकेको देिखदँा यस अदालतबाट िमित 
२०७१/०५/१२ मा भएको अ�त�रम आदेशलाई 
िनर�तरता िदई पूण� सनुवुाइका लािग लगाउमा आएको 
�रट नं.०७१-WO-०१४१ को िनवेदनसमेत साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७१/०८/१६ को आदशे ।

यसमा िवप�ीह� जनकपरु 
उपमहानगरपािलकासमेतका काया�लयह�ले म�ुाको 
�ि�यामा सहभागी भई अदालतलाई सहयोग 
गनु�पन�मा िनज िवप�ीह�को नाउकँो �याद िमित 
२०७१/०५/२६ मा नै तामेल भए तापिन अदालतको 
आदेशलाई अटेर गरी िलिखत जवाफसमेत पेस गरकेो 

नदिेखदँा त�स�ब�धमा स�बि�धत काया�लयह�बाट ७ 
िदनिभ� उिचत कारणसिहतको �प�ीकरण मा�नकुो 
साथै जनकपरुको सडक िव�तार स�बि�धत स�पूण� 
कागजातह� सोसगँ स�बि�धत िनण�यह�को छाया�ँित 
जनकपरु उपमहानगरपािलकाबाट िझकाई आएपिछ 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२/०५/२९ 
को आदशे ।

��ततु म�ुाको स�दभ�मा िमित 
२०७१/०५/२६ मा तामेल भएको �याद तथा सोसगँ 
स�बि�धत कागजातह� खोजतलास गदा� फेला 
नपरकेो । िमित २०७२/०५/२९ को आदेशका 
स�दभ�मा कसैको िनजी �वािम�वको घर ज�गा भ�काउने 
काय�मा यस काया�लयको कुनै संल�नता नरहेको र 
कही ँ किह�यै कानूनबमोिजम बाहेक कसैको िनजी 
�वािम�वको घर भ�काउने आदशे यस काया�लयले 
निदएको भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी यस अदालतमा 
पेस भएको िज�ला �शासन काया�लय, धनषुाका �मखु 
िज�ला अिधकारीको िमित २०७३/०६/१९ को 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको िनवेदनसिहतको िमिसल 
सलं�न कागजात अ�ययन गरी �रट िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी सरु�े�कुमार महतोले 
िनवेदकह�को बसोबास रहेका घरह� जनकपरु 
नगरपािलकाबाट न�सा पास भई िनमा�ण ग�रएका 
ह�न् । नगर प�रषद ्को नाममा काय�कारी �मखु �वयम् ले 
मा� अ�य�ता गरी अ�य कम�चारीलाई आमि��त गरी 
गैरकानूनी�पमा िनण�य ग�रएको छ । िनण�य गदा�  नै 
आगामी िदनमा लागू ह�ने भ�ने भइरहेकोमा घर भ�काउन ु
आफँैमा गैरकानूनी छ । म�ुय सरोकारवाला जनकपरु 
नगरपािलका िलिखत जवाफ नै पेस नगरी बसेको 
छ । ज�गा �ाि� ऐनअ�तग�तको �ि�या पूरा नगरकेो 
अव�थामा �थानीय �वाय� शासन ऐनले �थानीय 
िनकायलाई घर तोडफोड गन� अिधकारसमेत नभएको 
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तथा सडक अित�मणको िववाद पिन नउठाइएको 
अव�थामा िवप�ीको गैरकानूनी िनण�य र सोबमोिजमका 
काम कारवाही बदर ह�नपुन� ह�दँा �रट जारी ह�नपुछ�  भनी 
तथा िवप�ी नेपाल सरकारका िनकायह�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी खेमराज 
�वालीले सडक िव�तार स�ब�धमा साव�जिनक सडक 
ऐन, २०३१ को प�र�छेद २ ले यसस�ब�धी �यव�था 
गरकेो सरकारी िनकायको संल�नता नभई ��ततु 
िववािदत िवषयमा जनकपरु नगरपािलका र सोको 
प�रषद ्ले �वाय� िनकायका �पमा िनण�य गरकेा ह�न् । 
रा�यका सबै िनकाय कानूनबमोिजम स�चािलत भएको 
ह�नपुछ�  । कानूनिवपरीत काम गन� कसैलाई अिधकार 
नह�ने र नेपाल सरकारको सोस�ब�धी िनण�य र 
िनद�शन केही नह�दँा सो स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस िजिकरसमेत 
सिुनयो । त�स�ब�धमा ��ततु म�ुामा िववािदत 
जनकपरु नगरपािलकाको नगर प�रषद ्को िनण�य 
कानूनस�मत छ, छैन ? सो िनण�य काया��वयन ह�ने वा 
नह�ने के हो ? �रट िनवेदकह�को िनवेदन िजिकर प�ुने 
नप�ुने के हो ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो ।

यसमा हामी िनवेदकह� जनकपरु 
नगरपािलकािभ�को जनकपरु र�ेवे �टेशन रोड (राजष� 
जनकपथ) का घरबास भएका बािस�दा रहेको र उ� 
ज�गामा नगरपािलकाबाट न�सा पास भई घर बनाई 
बसोबास गद� आएका छ� । सो सडकको बाटो ४२ िफट 
चौडा कायम रहेको र सडकको दवुैितर प�क� घरह� 
बिनसकेको अव�था भएको र सडकको चौडाइ पया�� 
नै रहेकोले आवागमन पिन सहज र सलुभ नै रहेको 
छ । जनकपरु नगरपािलकाले िमित २०७०/०९/२७ 
मा बसेको २० औ ंनगर प�रषद ्को िनण�यको हवाला 
िददँै सो �े�िभ� रहेका सडकह� ADB को सहयोगमा 
स�चािलत काय��मअन�ुप मापद�डअनसुार १६ 
िमटर कायम गन� भनी सो �े�िभ� रहेका घरह� 

भ�काउन,ु नभए नगरपािलकाले भ�काउनेछ भनी 
िविभ�न घरह�मा िविभ�न अङ्कको िच� लगाई 
िहडेँकोले सो काय�बाट िनवेदकह�को संिवधान�द� 
हकािधकारमा ��य��पमा आघात पगेुको छ । सडक 
िव�तार गन� र घर भ�काउने कुरामा औिच�यता पिन 
नरहेको, सूचना िदने, �ितपूित� िदनेलगायतको कुनै पिन 
काय� नगरकेो अव�थामा अनिधकृत�पमा घरमा िच� 
लगाउनेलगायतको स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी िनवेदकसमेतको घरज�गा तोड्ने 
तोडाउने ज�गा िलने लगायतको घरज�गामा �ितकूल 
असर पन� कुनै काम कारवाही नगनु� , नगराउन ु भनी 
�ितषेधसमेतको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत माग 
ग�रएको देिखयो ।

��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ हेदा�, िवप�ीम�येका सहरी िवकास म��ालय, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, संघीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको िलिखत 
जवाफ �ा� भई िमिसल सामेल रहेको दिेखयो । 
मूल�पमा िलिखत जवाफ ��ततुकता�ह�ले ��ततु 
िनवेदनमा उि�लिखत �यहोराको कुनै िनण�य र 
काम कारवाही यस िनकायबाट नभएको, िनवेदनमा 
नै जनकपरु नगरपािलकाको नगर प�रषद ्को िमित 
२०७०/०९/२७ को �टेशन रोड १६ िमटर कायम 
ग�रने िनण�य भएको स�ब�धमा काम कारवाही भइरहेको 
उ�लेख ह�दँा उ� िनण�य गन� िनकायको िलिखत 
जवाफबाट ��ट ह�ने नै ह�दँा आ�नो प�को हकमा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत िजिकर 
िलएको देिख�छ । िववािदत िनण�य र सोको काया��वयन 
गन� त�पर िनकाय जनकपरु नगरपािलकालगायतका 
अ�य िवप�ीह�ले अदालतले जारी गरकेो �यादिभ� 
िलिखत जवाफ नै पेस नगरी यस अदालतको िमित 
२०७२/०५/२९ को आदेशबमोिजम �प�ीकरण माग 
भएप�ात् मा� जनकपरु नगरपािलकाको काया�लयको 
तफ� बाट �प�ीकरण पेस भई आएको प� िमिसल 
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सामेल रहेको देिखयो ।
२. अब �यायको रोहमा िन�पण गनु�पन� 

देिखएको पिहलो ��तफ�  िवचार गदा�, जनकपरु 
नगरपािलकाले आ�नो �े�िभ� पन� �टेशन रोडमा 
कायम रहेको सडक बाटो िव�तार गन� स�ब�धमा 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
१११बमोिजम नगरको िवकास स�तिुलत र िनयोिजत 
त�ुयाउन आव�यकता अनसुार भू-उपयोग, भू-
एक�करण र िनद�िशत ज�गा बाटो िवकास योजना 
स�चालन गन� सोही ऐनको दफा ९६(ञ)(२१) बमोिजम 
उपमहानगरपािलका �े�को िवकासस�ब�धी काम गन� 
अप�रहाय� भई सोही ऐनको दफा १५६(२) बमोिजम 
आवास तथा सहरी िवकास, िवभाग, म�यमा�चल 
�े�ीय िनद�शनालय (य.ुडी.एल.इ/िज.िट.जेड) तथा 
जनकपरु उपमहानगरपािलका (त�कालीन जनकपरु 
नगरपािलका) �ारा भवन िनमा�णस�ब�धी मापद�ड 
िनधा�रण भएबमोिजम यस उपमहानगरपािलका�ारा 
मापद�ड िनधा�रण भई नगर प�रषद्  बाट िमित 
२०५८/१०/२६ मा �वीकृत भई कानूनिवपरीत कुनै 
काम भए ग�रएको छैन र भिव�यमा पिन ह�ने गन� गराउने 
नीित योजना छैन भ�ने �प�ीकरण पेस गरकेो पाइ�छ ।

३. ��ततु िनवेदनमा िववािदत िवषय 
भिनएको जनकपरु नगरपािलकाको नगर प�रषद ्को 
िमित २०७०/०९/२७ को िनण�यको �ितिलिप हेदा�, 
जनकपरु नगरपािलकाको २० औ ं नगर प�रषद ्को 
दो�ो स� �मखु एवं काय�कारी अिधकृत �ी जग�नाथ 
लािमछानेको अ�य�तामा बैठक बसी उपि�थत रहेका 
�मखु एव ं काय�कारी अिधकृत जग�नाथ लािमछाने 
र अ�य आमि��तह� िविभ�न �यि�ह�बाट िनण�य 
भएको पाइ�छ । उ� बैठकमा भएको अ�य िनण�यका 
अित�र� िनण�य नं.१ को ख�ड (ख) मा हाल 
कायम रहेको जनकपरु नगरपािलका �े�िभ� रहेका 
सडकह�को मापद�डअनसुार एडीबीको सहयोगमा 
स�चािलत आइयिुडपीको काय� अगािड बढाउने र 

आगामी िदनमा तपिसलअनसुारको सडकह�को 
मापद�ड िनधा�रण ग�रयो भनी तपिसल ख�डमा अ�य 
सडक माग�का अित�र� र�ेवे �टेशनदेिख जनकचोक 
ह�दैँ मरुली चोक, हनमुानगढीस�म १६ िमटर भनी 
सडक माग�को उ�लेख भएको पाइयो ।

४. रा�यको साव�भौमस�ा रा�यको 
शासक�य �मताबाट �दिश�त ह��छ । संिवधान 
र �चिलत कानूनबमोिजम रा�य स�चालनको 
�यव�थाले कानूनी रा�यको �थापना र �व��नमा 
सहयोग प�ुने ह��छ । साव�जिनक अिधकार�ा� िनकाय 
वा पदािधकारीले आ�नो अिधकारको �योग गदा� वा 
नगदा� कानूनबमोिजम गरमेा मा� कानूनको शासन 
�थािपत गन� म�त प�ुने ह��छ । जनकपरु नगरपािलकाको 
नगर प�रषद ्को उि�लिखत बैठकको िनण�यलाई हवाला 
िदई �टेशन रोडमा रहेका सडक िकनाराका घरह� 
सडक िव�तारका लािग भनेर भ�काउन लगाउने वा 
भ�काउने काय� गन� नगरपािलकाका कम�चारीह� 
वा नगरपािलकाले खटाएका �यि�ह�ले �यि�का 
घरबासमा िच� लगाउदँ ैिहडेँका कारण ��ततु िववाद 
िसज�ना भएको देिख�छ । रा�यले िवकास िनमा�णका 
लािग गन� ि�याकलापह� म�ये सहरी �े�को सडक 
िव�तार एक मह�वपूण� प� रहेको कुरामा िववाद 
ह�न स�दैन । तर सडक �यव�थापनका लािग िनजी 
स�पि�को अिध�हण गन� पाउने िक नपाउने? सो 
काय� क�तो कानूनी �ि�या पूरा गरी गनु�पन� हो? 
जनकपरु नगरपािलकाको नगर प�रषद ्ले िनण�य गरी 
िनवेदकह�को घरज�गा अित�मण गरी भइरहेको 
सरंचना भ�काउने वा भ�काउन लगाउन पाउने हो, 
होइन ? �यसतफ�  हेदा�, िव�मान कानूनी �यव�था 
र जनकपरु नगरपािलकाको काय��े� िनधा�रण गरी 
स�चालन गन� ऐनतफ�  हेनु�पन� भएको छ ।

५. त�स�ब�धमा साव�जिनक सडक ऐन, 
२०३१ लाई हेदा�  ऐनको प�र�छेद २ को दफा ३ मा 
नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 



491

गरी साव�जिनक सडकलाई िविभ�न िकिसममा 
वग�करण गरी सो वग�करणमा सहरी माग�को समेत 
उ�लेख गरी �य�तो सडकको के�� रखेादेिख दाया ँ
बाया ँ दवैुितर ३१ िमटरमा नबढाई सडक सीमा 
तो�न स�ने र एकै िकिसमको स�पूण� ल�बाइमा पिन 
भौगोिलक ि�थित र ब�तीको कारण आव�यकतानसुार 
तो�न सिकने, दफा ३क मा तोिकएको सीमािभ� 
पखा�लबाहेक अ�य कुनै पिन िकिसमको �थायी बनोट 
(���चर) वा भवन िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषेध गन� 
स�ने तर नगर िवकासस�ब�धी योजना लागू भएको 
�े�मा त�स�ब�धी �चिलत नेपाल कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजम ह�ने, �यसरी िनषेध ग�रएको फासलािभ� 
कसैले कुनै िकिसमको �थायी बनोट वा भवन िनमा�ण 
गरमेा �य�तो बनोट वा भवन सडक िवभागको आदेशले 
भ�काउन सिकने, �य�तो संरचना भ�काउदँा लागेको 
खच� स�बि�धत �यि�बाट भराउन स�ने, साव�जिनक 
सडकको िनमा�ण, िव�तार वा सधुार गन� वा सडक 
सीमाको िनिम� कुनै ज�गा �ा� गनु�परमेा नेपाल 
सरकारले ज�गा �ाि�स�ब�धी �चिलत कानूनबमोिजम 
ज�गा �ा� गन� स�ने ऐनको दफा ४ मा उ�लेख भएको 
देिख�छ ।

६. ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा 
“नेपाल सरकारले कुनै सव�जिनक कामको िनिम� 
कुनै ज�गा �ा� गन� आव�यक ठहर ्याएमा यस 
ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने गरी नेपाल सरकारले 
जनुसकैु ठाउकँो जितसकैु ज�गा �ा� गन� स�नेछ” भ�ने 
कानूनी �यव�था उ�लेख छ । �यसैगरी सोही ऐनको 
दफा ९ मा �ा� ग�रने ज�गाको स�ब�धमा �यहोरा 
खलुाई सूचना जारी गनु�पन�, �कािशत सूचना �ा� गन� 
कुनै सरोकारवाला �यि�लाई �यि�गत तवरले सूचना 
िदन सिकने लगायतका कुराह�समेत उ�लेख भएको 
छ । आ�नो ज�गा �ा� नगनु�पन� कुनै कारण भए �यसको 

कारण खोली स�बि�धत ज�गावालाले उजरु गन� स�ने 
(दफा ११), ज�गा �ा� गदा� �य�तो ज�गा �ा� ग�रएको 
ठाउमँा स�पूण� ज�गा पन� �यि�ले मआु�जाबापत ज�गा 
नै िलन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको �वािम�व 
भएको वा नेपाल सरकारले �चिलत कानूनबमोिजम 
िब�� िवतरण गन� �यव�था भएको कुनै ज�गा उपल�ध 
भएमा नेपाल सरकारले �य�तो ज�गा नै स�ामा िदन 
स�ने (दफा १४) लगायतका �यव�थासमेत रहेको 
देिख�छ । यसैगरी नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा ४ 
ले नेपाल सरकारले नगर योजना काया��वयन गन� नेपाल 
राजप�मा सूचना �काशन गरी आव�यकतानसुार कुनै 
ईलाका, बजार, �ािमण �े�, नगर �े� वा �े�ीय िवकास 
के��मा नगर िवकास सिमित गठन गन� स�ने, �य�तो 
सिमितले दफा ३ अनसुार नगर िवकासको लािग नगर 
िवकास योजना तजु�मा गन� र नगर िवकासको लािग 
भू-उपयोग �े� िनधा�रण गन�, �य�तो �े�मा पाइने 
भौितक िवकासको मापद�ड तो�ने तथा �य�तो �े�को 
जनघन�वको आधारमा सडक, यातायात, िबजलुी, 
ढलिनकास, सरसफाई, ख�ुला �े�लगायतका सेवा 
तथा सिुवधा उपल�ध गराउनेलगायतका सेवा सिुवधा 
उपल�ध गराउने उ�लेख छ । सोही ऐनको दफा ३क 
र ३ख मा �थानीय िनकायले �थानीय योजनाको 
तजु�मा र �वीकृत गन�, स�चालन गदा� अपनाउनपुन� 
काय�िविधबार ेपिन उ�लेख भएको पाइ�छ ।

७. उि�लिखत कानूनी �यव�थालाई हेदा�, 
रा�यको अिधकार र �यि�को स�पि� �ा� गन� 
कुरालाई कानून�ारा नै �यवि�थत गन� खोिजएको 
देिख�छ । साथै �यि�को स�पि� साव�जिनक िहतका 
लािग रा�यले �ा� गदा�समेत �चिलत कानूनबमोिजम 
िनधा��रत र उिचत काय�िविधको पालना गनु�पन� 
सो नगरेमा उिचत �ितपूित�लगायत �य�ता काम 
कारवाही वा िनण�यउपर पनुरावेदन गन� पाउने कुरालाई 
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समेत �यवि�थत गरकेो दिेख�छ । यसबाट रा�य वा 
रा�यका सािधकार िनकायह�ले �यि�को स�पि� 
�ा� गदा�समेत सिंवधान र कानूनको िनिद�� सीमािभ� 
रहेर मा� गनु�पछ�  । अझ घरबासको अव�था भनेको 
�यि�को जराधार भएकोले �य�तो अव�थामा रा�य 
थप संवेदनशील ह�नपुन� ह��छ । सहरीकरण आजको 
समयमा मानव स�यताको पिहचानको �पमा िव�तार 
ह�दँ ै गएको छ । सहरीकरणका लािग पूव�योजना 
�ाथिमक आव�यकताका �पमा देिखएको छ । सहरी 
िवकासका लािग उपय�ु �थानमा समेत िनधा� �रत 
योजनाको अभावले िवकास ह�न नसकेको अव�था 
पिन छ । रा�यका स�ब� िनकायह� �य�ता कामका 
लािग समयमा त�पर नह�ने, भएका काम कारवाही 
पिन �यवि�थत�पमा स�चालन नगन�, अनगुमन, 
िनय��ण र िनयमनका लािग खडा गरकेा िनकायह�ले 
आ�नो िज�मेवारी र दािय�व समयसापे��पमा िनवा�ह 
नग�रिदनाले िबना योजना र अिनयि��त�पमा ब�ती 
िवकासले नै सहरीकरणको �यव�थापनमा नै सम�या 
उ�प�न भएको पिन देिख�छ । य�ता सम�याह� 
समाधान गन� ग�रएका �यासबाटै सहरीकरणका लािग 
आव�यक पूवा�धार िनमा�णलगायतका सेवा सिुवधा 
उपल�ध गराउन सगँसगैँ चनुौतीह� थिपदँै जाने �म 
बढ्दो�पमा देिख�छ । कितपय रा�यका िनकायह�को 
गैर िज�मेवारपूण� ि�याकलापबाट समेत थप चनुौतीह� 
िसज�ना भएका छन् ।

८. ��ततु म�ुामा जनकपरु 
नगरपािलकाअ�तग�तको �टेशन रोडमा सडक िव�तार 
गन� योजनाअन�ुप काय� स�चालन स�ु गन� �ममा 
कायम रहेको सडकको िव�तार गन� सडकको िकनारामा 
रहेका घर पखा�लमा नगरपािलकाका तफ� बाट िच� 
लगाउदँ ै िहडेँपिछ िववाद उ�प�न भएको अव�था 
देिख�छ । जनकपरु नगरपािलकाले �य�तो काय� गन�का 

लािग आफूह�लाई कुनै जानकारी नै निदई अनिधकृत 
िनण�यको आधारमा काय� गन� खोजेको कारण आ�नो 
सिंवधान�द� सा�पि�क तथा मौिलक हकमा आघात 
पन� गएकोले �य�तो गैरकानूनी िनण�य बदर गरी सो 
िनण�यका आधारमा ग�रन लागेको काम कारवाही रोक� 
पाउ ँभ�ने नै िजिकर िलएको पाइयो ।

९. जनकपरु नगरपािलका एक �वाय� सं�था 
भएको र �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ ले �दान 
गरकेो अि�तयारीअ�तग�त रहेको देिख�छ । उ� ऐनको 
भाग ४ मा नगरपािलकास�ब�धी �यव�थामा नगर �े� 
तोिकने, नगर �े�मा नगर प�रषद् , नगरपािलका, वडा 
सिमितलगायतका िविभ�न �यव�था भएको पाइ�छ । 
िनवेदकह� जनकपरु नगरपािलकाको �टेशन रोडमा 
बसोबास गन� �यि�ह� रहेको िमिसल अ�ययनबाट 
देिख�छ । हाल नगरपािलकाको तफ� बाट ��ततु 
�प�ीकरण प�मा संल�न कागजातह�बाट राजिष� 
जनक  राजमाग� (�टेशन) मा बसोबास�थल भएको 
िनवेदनको �यहोराबाट समेत खलेुको छ । िनवेदन 
�यहोरामा उ� सडक ४२ िफट चौडा कायम रहेको 
भ�ने र नगरपािलका सडक अिधकार �े�मा ६२ 
िमटर उ�लेख भएको पाइ�छ । िमित २०७०/०९/२७ 
गते जनकपरु नगरपािलकाको २०औ ं नगर 
प�रषद ्को दो�ो स� �मखु एवं काय�कारी अिधकृत 
�ी जग�नाथ लािमछानेको अ�य�तामा बसेको 
बैठकले सडकह�को मापद�डअनसुार एडीबीको 
सहयोगमा स�चािलत आइयिुडपी को काय� अगािड 
बढाउने र आगामी िदनमा सडकह�को मापद�ड 
िनधा�रण गन� �ममा र�ेवे �टेशनदेिख जनकचोक 
ह�दैँ मरुली चोक, हनमुानगढीस�म १६ िमटर कायम 
गन� उ�लेख भएको रहेछ । सो मापद�ड काया��वयन 
ह�नभु�दा धेर ै पिहलादेिख नै िनवेदकह�ले जनकपरु 
नगरपािलकाबाट न�सा पास गराई घर बनाएको भ�ने 
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िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिखन आएको छ । 
यसबाट उ� मापद�ड लागू ह�नभु�दा अगािड नै �चिलत 
कानूनबमोिजम न�सा पाससमेत गरी िनवेदकह�ले 
घरह� बनाएको कुरामा िववाद दिेखएन । घर िनमा�ण 
गन� न�सा पास गदा�का बखत तोिकएको �वीकृित 
मापद�डबमोिजम भए गरकेो अव�थामा अ�यथा 
नगरकेो भए वत�मान अव�थामा रहेका िनवेदकका 
घरह� �वीकृत मापद�डअनसुार नै रहे भएको मा�नपुन� 
ह��छ । �वीकृत मापद�डिवपरीत यिद कुनै घर 
बनाइएका भए �चिलत कानूनको अधीनमा रही 
स�बि�धत िनकायले आव�यक कारवाही गन� स�छ । 
तर घर िनमा�णका समयमा नरहेको नभएको मापद�डको 
िजिकर िलई पिहले कानूनस�मत त�रकाले न�सा पास 
भई िनमा�ण भएका घर, भवन वा ���चर स�बि�धत 
�यि�ह�लाई कुनै पूव�सूचना वा जानकारी नै निदई घर 
क�पाउ�ड भ�काउने भनी िच� लगाउदँै िहड्ँने काय�लाई 
कुनै पिन तवरले उिचत मा�न सिकँदैन । सहरीकरणको 
�ममा �यि� िवशेषको बसोबासको स�पि�मा ह�त�ेप 
गनु�पदा� पिन सरोकारवाला �यि�लाई पूव� सूचना 
िदने, म�जरुी िलने र बसोबास नै नरहने अव�थामा 
उिचत �ितपूित� �दान गनु�  पिन रा�यको दािय�व ह�न 
आउछँ । सडक िव�तारको कामबाट ��य��पमा 
नै सोही �े�का बािस�दाह� लाभाि�वत ह�ने ह�दँा 
उनीह�को सहमित र �वीकृितबेगर �य�ता काम 
�भावकारी ह�न पिन स�दनै । िनवेदकह�ले िव�मान 
सडक माग� पया�� रहेको भ�ने िनवेदन िजिकर िलएको 
पाइ�छ । एकाितर घर िनमा�णका लािग इजाजत िदने 
अक�तफ�  सडक िव�तारका नाममा बसोबासका लािग 
िनमा�ण भएका घर पखा�ल भ�काउने काय�ले कानूनी 
शासनको उपहास ह�ने स�भावना दिेख�छ । रा�यले 
त�काल �चिलत कानूनबमोिजम भए गरकेो काय�लाई 
अ�यथा गन� नह�ने र गन� पर ेपिन उिचत �ितपूित� िदई 

िविधस�मत�पमा मा� गनु�पन� ह��छ । सरोकारवाला 
�यि�को सहमित र �वीकृितमा उिचत वा पया�� 
�ितपूित� िदएर �य�ता स�पि� साव�जिनक िहतका 
लािग उपयोग गन� नसिकने होइन ।

१०. सडक िव�तार काय� �यसका व�रप�र 
रहेका �यि�ह�को मा� सरोकार नभएर �यसमा सलं�न 
नभएका �यि�ह�को समेत सरोकार र चासोको िवषय 
हो । त�काल सडक िकनारामा रहेका �यि�ले मा� 
�यसको उपभोग गन� ज�तो देिखए पिन यो साव�जिनक 
सरोकारको िवषय नै हो । यिद सडक िव�तार गन� 
आव�यक भएर िनजी स�पि�मािथ अित�मण ह�ने 
भएमा पिन सो �ि�या कानूनस�मत�पमा अवल�बन 
गररे मा� गनु�पन� ह��छ । यस स�ब�धमा यसै अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट पनुरावेदक / िवप�ी डा. भाइकाजी 
ितवारी िव. चतभुु�ज भ�समेत ��यथ� / िनवेदक भएको 
म�ुामा िमित २०७२/०९/०२ (ने.का.प.२०७२, 
िन.नं.९५०८) मा िस�ा�तसमेत �ितपािदत भइरहेको 
अव�था छ ।

११. यस िववादमा िनवेदकह�ले जनकपरु 
नगरपािलकाको िमित २०७०/०९/२७ को िनण�यपूव� नै 
घर बनाई बसोबास गरी आएको कुरामा िववाद दिेखएन । 
��ततु िनवेदनका स�ब�धमा िवप�ीह�म�ये जनकपरु 
नगरपािलका, नगर प�रषद ् काय�कारी अिधकृत, 
िज�ला िवकास सिमित, सहरी िवकास प�रयोजनाको 
काया�लय, जनकपरुलगायतका िवप�ीह� कुनै 
िलिखत जवाफ नै ��ततु नगरी अटेर गरी बसेकोमा 
यस अदालतको िमित २०७२/०५/२९ को आदशेबाट 
�प�ीकरण पेस गदा�समेत जनकपरु नगरपािलका 
काया�लयले सो िववािदत िवषयको औिच�यताबार े�प� 
खलुाउन ुपन� कुनै �यहोरा खलुाएको अव�था छैन ।

१२. िमित २०७०/०९/२७ मा िनण�य 
गदा�समेत एक मा� पदािधकारी नगरपािलका �मखु 
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र काय�कारी अिधकृतको उपि�थितमा अ�य केही 
आमि��त कम�चारीह�को उपि�थितमा िनण�य भएको 
र सो िनण�य पिन हाल िव�मान घर बसोबासका बारमेा 
कुनै कुरा नबोली पिछ�ला िदनमा काया��वयन ह�ने 
भाषामा लेिखएको देिख�छ । यस ि�थितमा रा�यको 
िज�मेवार िनकायले नाग�रकको संिवधान र �चिलत 
कानून�द� हकको सरं�ण गनु�पन�मा �चिलत 
कानूनले तोकेको काय�िविध र सीमा नै उ�लङ्घन 
गरी जनकपरु नगरपािलकाले नगर प�रषद ्को नाममा 
एकतफ� िनवेदकह�को घर बसोबास �भािवत ह�ने 
गरी सडक िव�तार गन� लागेको भ�ने देिखन आएको 
छ । सडक िव�तार गन� जनकपरु नगरपािलकाले पूव� 
सूचना िदई सरोकारवालाह�लाई जानकारी िदएको 
र कानूनबमोिजम उिचत �ितपूित� �दान गन� वा 
ग�रसकेको भ�न  पिन सकेको पाइदँैन । उ� सडक 
िव�तार गन� स�ब�धमा काम कारवाही अगािड बढाउने 
�मखु कारणी दिेखएको जनकपरु नगरपािलकासमेतले 
कुनै िलिखत जवाफ नै पेस नगरी बसेको अव�था 
देिखयो । िनधा�रण ग�रएको सडक मापद�ड र �यसपिछ 
िनमा�ण ग�रने भौितक संरचनाबार े िवप�ी जनकपरु 
नगरपािलकाले औिच�यता पिु� गन� सकेको पिन 
छैन । िनवेदकको �वीकृित म�जरुी िबना गैरकानूनी 
तवरले िनवेदकको घर पखा�ल भ�काई सडक िव�तार 
गन� काय� गनु�  कानूनस�मत काय� हो भ�न िमलेन । यी 
िनवेदकह�ले घर बसोबासका लािग बनेका संरचनाह� 
त�कालीन अव�थामा िव�मान कानूनिवपरीत िनमा�ण 
ग�रएका िथए भनी पिु� गरी कुनै जवाफसमेत �ा� 
भएको छैन । य�तो अव�थामा �चिलत कानूनबमोिजम 
एकपटक इजाजत �ा� गरी, न�सा पास गराई िनमा�ण 
ग�रएका घर भवन वा सरंचना कुनै साव�जिनक िहत वा 
सडक िव�तारका लािग िलनपुन� भएमा पिन �चिलत 
कानूनबमोिजम कारवाही चलाई िनवेदकह�लाई उिचत 

र िविधस�मत�पमा �ितपूित� िदएर �ा� गनु�पन� ह�दँा 
सो स�ब�धमा कुनै �यहोरा खलुाएको समेत पाइएन ।

१३. तसथ� मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट ��ततु िनवेदन मागबमोिजम जनकपरु 
नगरपािलकाको नगर प�रषद ्को भिनएको िमित 
२०७०/९/२७ को िनण�य �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को प�र�छेद २, दफा ७६ बमोिजम गठन ह�ने 
नगर प�रषद ्को कानूनबमोिजमका पदािधकारीह�को 
पूण� बैठकबाट िनण�य भएको भ�नेसमेत 
देिखएन । तोिकएका पदािधकारीह� म�ये 
नगरपािलकाका �मखु तथा काय�कारी अिधकृत 
मा�को अ�य�तामा केही आमि��त र सो मा पिन 
कम�चारीह�लाई राखी ग�रएको िनण�यले कानूनी 
मा�यता पाउन स�ने ह�दँनै । िज�ला प�रषद ्ले पूण�ता 
पाउन नसकेको अव�थामा ग�रएको वैकि�पक 
�यव�थाबार े िवप�ी सरोकारवाला िनकाय मौन 
बिसिददँा झन अ�यौलता बढेको र कानूनी रा�यमा 
यो अव�था शोभनीय नह�दँा नाग�रकको स�पि� 
ज�तो नैसिग�क र अहरणीय अिधकारमा आघात 
प�ुने गरी भएको िनण�यलाई कायम रािखरहन उिचत 
देिखएन । य�तो अव�था र प�रि�थितमा सोही 
िनण�यका आधारमा घर बसोबास भइरहेको संरचना 
भ�काउन िम�ने ह�दँैन । कानूनबमोिजम बाहेक 
मापद�डिवपरीत बनेका घर सरंचना कानूनी 
�ि�या पूरा गरी भ�काउन, हटाउन परमेा अिधकार 
�ा� िनकायले कारवाही अगािड बढाउन स�ने नै 
ह��छ । अ�यथा �ि�या नै पूरा नगरी त�कालीन मापद�ड 
पूरा गरी बनाइएका घर संरचनालाई सडक िव�तारका 
नाममा जिहलेसकैु भ�काउन हटाउन िम�ने होइन । 
��ततु िनवेदनका स�ब�धमा नगर प�रषद ्को उ� 
िनण�य �चिलत सिंवधान र िव�मान कानूनी �यव�था 
िवपरीत देिखदँा नगर प�रषद् को िमित २०७०/०९/२७ 
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को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ ।
१४. िनवेदकह�को उि�लिखत ज�गाह�मा 

िनवेदकह�को �वािम�व रहेको र िनजी �वािम�वमा 
रहेको ज�गामा बनेका संरचना साव�जिनक िहतका लािग 
साव�जिनक सडक िनमा�ण वा अ�य �योजनका लािग 
�योग गनु�पन� भई अिध�हण गरी िलन पन� भएमा पिन 
सरोकारवाला ज�गाधनीलाई सो ज�गा �ा� गरबेापतको 
उिचत �ितपूित� वा मआु�जा िदएर मा� अिध�हण गन� 
वा �ा� गन� स�ने ह��छ । िवप�ी जनकपरु नगरपािलका 
र नगर प�रषद ्को उि�लिखत सडक िव�तारका नाममा 
ग�रएका काम कारवाही कानूनको उिचत �ि�या पूरा 
गरी गर ेभएको नदिेखएको तथा जनु िनण�यका आधारमा 
सडक िकनारामा रहेका घर संरचना भ�काउने काय� 
अगािड बढाइएको हो, सो िनण�य नै बदर ग�रएको 
अव�था ह�दँा उ� िनण�य कायम रहन नस�ने भएकाले 
तोिकएको मापद�डिभ� रही उिचत र मनािसब 
�ितपूित�  िदएर मा� सडक िव�तार गनु� , अनाहक र 
बलज�ती गरी िनवेदकह�को सो घर, संरचना िनमा�ण 
गदा� मापद�डिभ� रहेको भए र अिधकार�ा� िनकाय वा 
पदािधकारीले िव�मान कानूनबमोिजम न�सा पास गरी 
वा िनमा�ण अनमुित �दान गरी बनाइएका घर संरचना 
नभ�काउन,ु भ�काउन नलगाउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा �ितषेधको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  ।

१५. साथै, ��ततु िनवेदनमा िवप�ीह�म�ये 
जनकपरु नगरपािलका काया�लय, नगर प�रषद ् तथा 
जनकपरु नगरपािलकाका �मखु तथा काय�कारी 
�मखुका तफ� बाट अदालतबाट जारी भएको �यादिभ� 
िलिखत जवाफ नै पेस नगरी बसेको अव�था 
छ । सो स�ब�धमा हेदा� यस अदालतबाट िमित 
२०७२/०५/१५ मा िनज िवप�ीह�को नाउकँो 
�याद िमित २०७१/०६/२६ मा नै तामेल भए तापिन 
अदालतको आदेशलाई अटेर गरी िलिखत जवाफसमेत 

पेस गरकेो नदेिखदँा स�बि�धत काया�लयसगँ 
�प�ीकरण माग गन� यस अदालतबाट आदेश ह�दँा 
सो आदेशप�ात् केही िनण�यका कागजातह�को 
फोटोकपी न�कल संल�न राखी िमित २०७२/०६/१८ 
च.नं.११२१ को प�बाट जनकपरु नगरपािलका 
काया�लयका काय�कारी अिधकृत �ी प�ुय�साद 
लइुटेँलले पेस गरकेो �प�ीकरण िमिसल सामेल 
रहेको देिखयो । सो �प�ीकरणमा “यस काया�लयको 
काय�कारी अिधकृत र यस उपमहानगरपािलकाको 
नगर प�रषद ्समेतका नाममा �ेिषत प�ह� तामेल �ा� 
नभए तापिन सहरी िवकास प�रयोजनाको काया�लयको 
प�बाट यस काया�लयसमेतलाई जानकारी �ा� 
भएको भ�ने �यहोरा उ�लेख गरकेो दिेखयो । िमिसल 
सामेल रहेको स�ु �याद तामेली अव�थालाई हेदा� 
जनकपरु नगरपािलकाको काया�लय जनकपरुका 
काय�कारी अिधकृत, जनकपरु नगरपािलका नगर 
प�रषद ् र जनकपरु नगरपािलकासमेतको नाममा िमित 
२०७१/०५/१५ मा जारी �याद िमित २०७१/०६/२६ 
गते ख�रदार िमिथलेश झाले बझुी िलएको स�बि�धत 
काया�लयको अड्डाको छाप लागेको धनषुा िज�ला 
अदालतबाट �ा� िमिसल सामेल �ितवेदनह�बाट 
देिखइरहेको अव�था छ ।

१६. जनकपरु नगरपािलकाको काया�लयको 
�प�ीकरण प�मा �य�तो जानकारी �ा� नभएको भनी 
सामा�य जवाफ िदनकुा अित�र� ��ततु िववादका 
िवषयमा अ�य कुनै �यहोरा खलुाइएको पाइएन । 
साथै अदालतमा िवचाराधीन िववािदत िवषयमा 
सरोकारवाला िनकाय वा पदािधकारीको चासो र 
िच�ता ह�नपुछ�  । अिधकार�ा� अिधकारीको सामा�य 
काम कारवाही र िनण�यले आम जनताको अपूरणीय 
�ित ह�न स�ने स�भावनालाई �ि�गत गरी आ�नो 
कत��य िनवा�ह गन�तफ�  त�पर रहनपुन�मा त�कालीन 
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काय�कारी �मखुले �यसतफ�  गि�भरता दखेाएको 
पाइएन । काया�लयको जनुसकैु कम�चारीले गरकेो काम 
कारवाहीको अि�तम िज�मेवारी काया�लय �मखुको ह�ने 
र सो �ित उ�रदािय�व �हण गनु�  अिनवाय� पिन ह��छ । 
अदालतले �प�ीकरण सो�नपुन� अव�था िसज�ना ह�न ु
र सोको जवाफमा आफू मातहतका कम�चारीको काम 
कारवाहीलाई बेवा�ता गरी औपचा�रकताका लािग 
�प�ीकरण िदन ुमा� पया�� ह�दैँन । तसथ�, अदालतबाट 
माग ग�रएको जवाफ नपठाएको र पिछ �प�ीकरण 
सोधी पठाउदँासमेत गलत र झ�ुा िजिकर गरी 
केवल औपचा�रकता िनवा�ह गन� गरी लेखी पठाएको 
कारणबाट �याियक �ि�यामा असहयोग गरकेो 
देिखएकोले जनकपरु नगरपािलकाका त�कालीन 
काय�कारी अिधकृतलाई �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा ३४(२) बमोिजम �.५,०००/- (अ�रपेी पाचँ 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । िनजबाट लागेको 
ज�रवाना असलुउपर गरी दािखला गन� लगाउन ुभनी 
स�बि�धत धनषुा िज�ला अदालतमा लगत िदई 
पठाउन ु । प�ह�लाई ��ततु �रट िनवेदनमा भएको 
आदेशको जानकारी गराई दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइ 
िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : नगे��केशरी पोखरले
इित संवत् २०७३ साल काि�क १८ गते रोज ५ शभुम् ।

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

आदशे िमित : २०७३।४।१९
०७२-WO-०३३१

िवषय: परमादशे

िनवेदक : धािदङ िज�ला, स�यानकोट गा.िव.स.वडा 
नं.७ �थायी वतन भएको हाल का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.१६ नया ँबजार �े� ब�ने 
अिधव�ा तलुसी िसंखडा

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

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

 § देशको �ाकृितक �ोतको समिुचत उपयोग 
तथा जनताको स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउन े अिधकार सिुनि�त ह�न े भिनएको 
य�तो गि�भर एव ं दुरगामी �भाव पन� 
िवषयमा नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३(२) बमोिजम सव��च अदालतलाई 
�ा� असाधारण अिधकार �े�िभ� 
�वेश गनु� अिघ िनवेदक आफँैले पिन 
नपेालको कानूनी �यव�था एव ं �यसमा 
भएका ससंोधन, प�रवत�न सुधारह� के 
क�तो तवरबाट के किहले भएका छन, 
सरकारतफ� बाट के क�तो कामह� भएका 

&

�नण�य नं. ९७८८
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छन ? �यसमा उपलि�ध भएको छैन भन े
के क�ता कारणले उपलि�ध नभएको 
हो, यसमा िव�ह�को भनाई र िन�कष� 
के क�तो रहकेो छ, के के अनुस�धान 
आिद भएका छन, कुनै िनकायले क�तो 
कानूनी कत��य पालना गरकेो छैन इ�यािद 
िवषयमा िनवेदक आफँैले अ�ययन गरी 
कुनै पूवा��ह तथा �यि�गत �वाथ� नराखी 
अदालतसम� कानूनी तथा सवैंधािनक 
िवषयह� ��तुत गनु�पन� । 

(�करण नं. २)
 § नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४० को दफा ९ 

का मा�यताअन�ुप नेपालको सिंवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम परमादेश वा 
अ�य उपयु� आदेश माग भएकोमा उ� 
दफा ९(२) पे�ोिलयमबाहकेको अ�य 
खिनज पदाथ�को अ�वेषण र उ�पादनसगँ  
स�बि�धत रहकेोले ��तुत िनवेदनको 
िवषयव�तुसगँ स�बि�धत पिन देिखँदैन । 
नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२) मा 
साव�जिनक हक वा सरोकारको िववादमा 
समावेश भएको कुनै सवैंधािनक वा कानूनी 
��को िन�पणका लािग आव�यक 
उपयु� आदेश जारी गन�, उिचत उपचार 
�दान गन� र �य�तो िववादको टंुगो लगाउन े
असाधारण अिधकार�े� यस अदालतलाई 
भएको भएतापिन िनवेदकले �य�तो कुन 
सवैंधािनक वा कानूनी िववाद उ�प�न ह�न 
गएको हो सो �प� गन� सकेको नदेिखन े। 
 § नेपालको संिवधानको धारा ५१ को देहाय 

(छ) मा �ाकृितक साधन �ोतको सरं�ण 
स�ब��न र उपयोगस�ब�धी नीितअ�तग�त 

राि��य िहतअनुकूल तथा अ�तरपु�ता 
सम�वयको मा�यतालाई आ�मसात् गद� 
देशमा उपल�ध �ाकृितक �ोत साधनको 
सरं�ण, स�बध�न र वातावरणअनुकूल 
िदगो�पमा उपयोग गन� नीित रा�यले 
अवल�बन गन� भ�ने उ�लेख छ । देशमा 
आमलु सवैंधािनक िवकास भई नेपालको 
सिंवधान लागू भएको प�र��ेयमा 
आव�यक देिखएका कानूनह� िनमा�ण 
प�रमाज�न एवं ससंोधन गन� सिंवधानले 
�यव�था गरकेो िवधाियक� अिधकार �योग 
गन� र काया��वयन गन� स�ब� िनकायह�ले 
आ-आ�ना कत��य र दािय�वह� 
�िमक�पमा पालना गद� लैजाने िव�ास 
गनु� आव�यक ह�न े। 

(�करण नं. ३)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा तलुशी िसंखडा
िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा  

�यामकुमार भ�राई
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४० को दफा ९

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोिजम 
यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु �रट 
िनवेदन तथा िलिखत जवाफह�को संि�� त�य 
यस�कार छः

�रट िनवेदक एक वैध (Bonafide) नेपाली 
नाग�रक ह�दँा हरके नाग�रकलाई यस मलुकुको �थम 
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गणताि��क सिंवधान,२०७२ ले िविभ�न �कारका 
मौिलक हक अिधकारह� �दान गरकेो छ । मौिलक 
हकमािथ आघात पान� र �यसमा मूत��पमा दशे र 
नाग�रकका चासोलाई अ�यथा र अवरोध (Obstacle) 
ह�ने ि�याकलाप ह�न गएमा मौजदुा ऐन-िनयमका 
�ावधानलाई अ�रश: काया��वयन गन� / गराउन, 
भनी सिंवधानको धारा १३३ (२) को अधीनमा रही 
नाग�रकका मौिलक र संवैधािनक अिधकारह� 
(Fundamental, Constitutional rights) को 
सवालमा धारा १३३(२) को प�रिधमा रहेर सव��च 
अदालतले असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
परमादशेलगायतका आदेश जारी गन� स�ने �ावधान 
धारा १३३(३) ले ��ट�पमा �यव�था गरकेो अव�था 
छ ।

नेपालमा हाल, नेपाल पे�ोिलयम ऐन,२०४० 
यसको िनयमावली एवम् नेपाल खानी ऐन, २०२३ 
समेत रहेको अव�था छ । हामीसगँ अपार जल�ोत 
छ । आजको िव�मा खाडी रा��ह� (Gulf countries) 
अरब देशह� (Arabian Countries) जसलाई आम 
िव�ले तेलका खानी रा��ह� मािन�छ, ती देशह�बाट 
मा�ै स�पूण� िव�ले तेलको भर नपरी हरके रा��ले 
वै�ािनक अनसु�धान (Scientific Research) गरी 
आ-आ�नो भूिमबाट समेत स�दो�पमा पे�ोिलयम 
पदाथ� उ�पादन गनु�पन� ह��छ । हा�ा िछमेक� रा�� चीन 
र भारतले झ�डै २८ देिख ३३ �ितशतका हाराहारीमा 
�वयम् इ�धन उ�पादन गछ�न् भने बाकँ� उनीह�ले पिन 
तेल उ�पादक देशह� Oil Products countries 
(OPC) बाट िलने नै हो । नेपालले भने एक िसिल�डर 
�यास र एक िलटर तेल आफूले उ�पादन गन� नस�न ु
यो आफँैमा परिनभ�र मानिसकताको िवगत लामो 
समयदेिखको उपज हो । जनु पीडाबाट आज नेपाली 
जनताको मौिलक हक Right to dignified life 

स�मानपूण� बा�ँन पाउने हक धारा १६ बाट वि�चत 
भइराखेको छ भने उपयु�� हरफमा लेिखएका ऐन 
िनयमावलीमा भएका �ावधानका आधारमा पे�ोिलयम 
पदाथ�को अनसु�धान, अ�वेषण एवम् उ�खनन गन� 
िज�मेवारी बोकेको ��यथ�ले गनु�पन� काय� नगरबेाट 
काय��यूत भइरहेको अव�था छ । ��यथ� रा�� र 
जनताको िहतमा नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४० को 
दफा ४, ५, ९ र १६ ले �यव�था गरकेो िकन नग�रएको 
जसको मार आम नेपाली जनताले िव.सं.२०७२ 
आि�न ४ गतेदिेख, हा�ा निजकका िछमेक� रा�� 
India को नाकाबाट नेपाल सरकार (नेपाल आयल 
िनगम) ले तेललगायतका पदाथ� �याउन नस�दा आम 
नेपाल रा��ले दैिनक जीवन क�कर�पमा भोिगरहेका 
छ� ।

अतः नेपाल सरकारले यस घडीमा 
International Law of Sea र िभयना क�भेनसन, 
१९८२, The United Nations Convention 
on the Law of Sea, १९८२ ले िनवा�ध�पमा 
भू-प�रवेि�त रा��ह�लाई सम�ुस�मको पारवहन 
अिधकार (Transit right) िदएको छ । �यसबाट समेत 
नेपाल िवमखु ब�न ु पर ्यो हालको अव�थामा । यस 
प�रि�थित आउनमुा नेपाल सरकारले पारवहन बाटो 
ह�ने िछमेक� भारत सरकारसगँ यस िकिसमको राि��य 
र अ�तरा�ि��य गितिविधह�को ि�प�ीय स�ब�धमा 
रहेको किठनाइ र बह�प�ीय र ि�प�ीय कत��य / 
दािय�व (Multilateral and bilateral Obligation) 
को सही नेत�ृव गन� नस�न ु नै हो । आजको समयमा 
आ�नो देशमा भएको स�भा�यता  अ�ययन केही नगरी 
परिनभ�रताको मािनसकताबाट िवगत दशक�देिख 
नेपाल सरकार रहन ु र नेपाल पे�ोिलयम ऐन,२०४० 
को �ावधानलाई समयअनसुार काया��वयन नगनु�  र 
एउटै Comprehensive Act पे�ोिलयम पदाथ�का 
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सवालमा नबनाई, भएको ऐन िनयम पिन समयअनसुार 
प�रमािज�त नगरी िछमेक�बाट केही नसक� परिनभ�र 
मानिसकताको उपज आज आम नेपालीले भोिगरहेका 
छ� । तसथ� नेपाल पे�ोिलयम ऐन,२०४० को दफा ९ 
मा िवशेष �यव�थाः भएअनसुार ��यथ�बाट नेपालको 
भूभाग (टेरीटोरी) मा स�भा�य पे�ोिलयम पदाथ�का 
अ�वेषण उ�खनन गरी �वदेशमै पे�ोिलयम पदाथ�का 
उ�पादनको काय� गनु�  गराउन ु एवम् ��ततु दफा ९ 
लाई समय सापे� पे�ोिलयम पदाथ�का उ�पादनको 
सवालमा मािथ अन�ुछेद (२) मा लेिखएको िवधायन 
(Statutes) ह�लाई एउटै Comprehensive Act 
(िव�ततृ / एक�कृत ऐन) बनाई, अिवल�ब मूत��पमा 
�वेदशमै स�भा�य ठाउहँ�मा पे�ोिलयम पदाथ�का 
अ�वेषण, उ�खनन, एवम् उ�पादन गनु�  भनी नेपाल 
पे�ोिलयम ऐन,२०४० को दफा ९ को िव�ततृ 
मा�यताअनसुार नेपालको सिंवधान २०७२ को धारा 
१३३ (३) बमोिजम परमादेशलगायत उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका 
िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ीह�ले 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी आदेश र िनवेदनको �ितिलपीसमेत साथै 
राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।७।२३ 
को आदेश ।

नेपालमा पे�ोिलयम पदाथ�को �यवि�थत 
अनसु�धान काय� िव.सं.२०३५/०३६ सालमा 
नेपालको तराई र चरु े �े�मा Airborne Magnetic 

Survey नामको भू-भौितक अनसु�धान गरपेिछ 
स�ु भएको, उ� अनसु�धानप�ात् यस िवभागबाट 
पे�ोिलयम अ�वेषण काय�लाई �यवि�थत गन� 
�योजनका लािग नेपालको पूव�देिख पि�मस�मको 
स�पूण� तराई र चरुकेो भूभागको क�रब ५०,००० वग� 
िक.मी. �े�फल समेिटने र ��येक अ�वेषण ख�डको 
�े�फल क�रब ५,००० वग� िक.मी. रहने गरी ज�मा 
१० वटा अ�वेषण ख�डह� िनि�त गरी सोको 
काया��वयनका लािग नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४०, 
नेपाल पे�ोिलयम िनयमावली, २०४१ र पे�ोिलयम 
उ�ोग (आयकर) िनयमावली, २०४१ जारी ग�रएको, 
नेपाल सरकारले दईुप�ीय तथा बह�प�ीय अ�तरा�ि��य 
साझेदारीमाफ� त उपयु�� अ�वेषण ख�डह�मा 
िविभ�न समयमा Airborne Magnetic Survey 
(४८००० व.िक.िम.) Photogeological Study 
(६००० व.िक.िम.), Seismic Survey (५२५३ 
िक.िम.) र Gravity Survey (२३५०० व.िक.
मी.) �ािविधक अ�ययन भइसकेको, िव.सं. २०४२ 
सालमा नेदर�या�डको Shell नामको तेल क�पनीसगँ 
पे�ोिलयम स�झौता भई पे�ोिलयम अ�वेषण काय�का 
लािग िव.सं.२०४५ सालमा मोरङ िज�लाको 
राधानगरि�थत अ�वेषण ख�ड-१० मा ३,५२० िम. 
गिहराईस�म ि�िलङ गदा�समेत सकारा�मक नितजा 
�ा� नभएपिछ स�झौताबमोिजमको दािय�व वहन 
गन� सो क�पनी नेपालबाट िविधवत् िबदा भएको, 
नेपालका दशवटै अ�वेषण ख�डमा अ�वेषण काय� 
गन� उ�े�यले िविभ�न चरणमा अ�तरा�ि��य टे�डर 
आ�ान गरी िविभ�न िमितमा अ�तरा�ि��य क�पनीह� 
�मशः Texanana Resources Company, 
USA, CAIRN Energy PLC, UK; Emirates 
Associated Business Group (EABG), UAE 
/ BBB Champions, USA सगँ पे�ोिलयम स�झौता 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, असार

500

स�प�न ग�रएको �यहोरा स�मािनत अदालतसम� 
जानकारी गराउदँछु । 

अ�वेषण ख�डह� ओगटी रा�ने तर 
पे�ोिलयम काय�लाई स�झौताअनसुार िनर�तरता निदने 
�विृ�लाई िन��सािहत गद� कारवाही �व�प मािथ 
उि�लिखत स�पूण� ४ वटै क�पनीह�सगँको पे�ोिलयम 
स�झौता र� ग�रएको, यसरी नेपाल पे�ोिलयम ऐन, 
२०४० को �यव�थाअनसुार नेपाल सरकारले मािथ 
उि�लिखत काय�ह� ग�ररहेको र पे�ोिलयम ऐन / 
िनयमलाई समयसापे� प�रमाज�न गन� काय� ग�ररहेको 
अव�था िव�मान रहदँारहदँै िवप�ी �रट िनवेदकले यस 
िवभागसमेतसगँ पे�ोिलयम अ�वेषण काय�को वत�मान 
अव�थाको बारमेा कुनै सूचना र जानकारी नै निलई, 
नेपाल सरकाले नेपाल राजप�मा �कािशत गरकेो 
पे�ोिलयम स�झौता अ��यको सूचनासगँसमेत बेखबर 
रही, कपोलकि�पत तथा मनगढ�ते ढंगले आरोप लगाई 
स�मािनत अदालतसम� िदएको ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार, 
उ�ोग म��ालय, खानी तथा भूगभ� िवभागको िनिम� 
महािनद�शक उ�मबोल �े�समेतको िलिखत जवाफ ।

पे�ोिलयम पदाथ�, खाना पकाउने एल.पी.
�यास एवं अ�य व�तहु� नेपाल रा�यभर चरम 
अभाव भई साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६६ तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को 
िनयम १४५ बमोिजमको िवशेष प�रि�थित उ�प�न 
भएको र साव�जिनक सरु�ा एवं िहतमा �ितकूल असर 
परकेोले हवाई इ�धन, पे�ोल, िडजेल, म�ीतेल, खाना 
पकाउने एल.पी. �यासलगायतका व�तहु�को आपूित� 
�यव�थालाई िनयिमत गन�को लािग सोही ऐनको दफा 
६६ तथा िनयम १४५ बमोिजम हवाई इ�धन, पे�ोल, 
िडजेल, म�ीतेल, खाना पकाउने एल.पी.�यास नेपाल 
आयल िनगम िलिमटेडको �यव�थापनले कुनै पिन 

मलुकुबाट ख�रद गरी जनुसकैु माग�बाट पैठारी गरी ती 
व�तहु�को नेपालभर आपूित� �यव�थालाई िनयिमत 
सहज र भरपद� बनाउने काय� गन�को िनि�त नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्को िमित २०७२।०६।१४ को 
िनण�यबमोिजम िनगम �यव�थापनलाई अि�तयारी 
िदएअन�ुप तत् िनण�यको काया��वयनको लािग िनगम 
�यव�थापनले काय� गद� आएको अव�था रहेको छ । 
साथै यस म��ालय अ�तग�त रहेको वािण�य तथा 
आपूित� �यव�थापन िवभागलगायत अ�य िविभ�न 
स�ंथानह�ले पिन �चिलत कानूनको अधीनमा रही 
आ-आ�नो �े�बाट काय� गद� आएको अव�था रहेको 
छ । यसस�ब�धी काय�लाई अझ �यवि�थत र िनयिमत 
गन� अिभ�ायले यस म��ालयले िविभ�न म��ालयह�, 
सरु�ा िनकाय, िनजी �े�लगायत स�ब� अ�य 
िनकायसगँ सम�वय गरी आपूित� �यव�थालाई िनयिमत 
तथा सहज गन�को लािग य�ु�तरमा काय� गद� आएको 
अव�था छ । य�तो िवषम प�रि�थितमा पिन नेपालको 
सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकह�को संर�ण र 
स�ब��न गन�को लािग यस म��ालयले काय� गद� 
आएकोले िवप�ी �रट िनवेदकले िजिकर िलएअन�ुप 
मौिलक हकह�को उ�लङ्घन भएको नदेिखएकोले 
�रट िनवेदकले यस म��ालयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन िजिकर तक� सङ्गत 
नदिेखएको ह�दँा िनवेदन खारजे यो�य छ । जहासँ�म 
�रट िनवेदनको �करण न�बर ३ मा उि�लिखत 
नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४० लगायतका िवषयमा 
एउटै Comprehensive Act बनाई लागू गनु�पन� 
भ�ने िजिकर छ, तत् स�ब�धमा नेपालको सिंवधान, 
२०७२ को भाग ९ अ�तग�त �यव�था भएको “संघीय 
�यव�थापन काय�िविध” तथा सोही संिवधानको धारा 
२९६ बमोिजम के क�तो कानून बनाउने, संशोधन गन� 
वा खारजे गन� भ�ने िवषय भएकोले उ� कानून िनमा�ण 
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गन� स�दभ�मा सोही सवंैधािनक �यव�थाबमोिजम नै 
ह�ने ह�दँा यस स�दभ�मा िवप� �रट िनवेदकको िजिकर 
त�यसङ्गत नदेिखएकोले �रट िनवेदन खारजे भागी छ 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने वािण�य तथा आपूित� म��ालय, 
िसंहदरबारको तफ� बाट सिचव इ���साद उपा�यायको 
िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, 
२०६९ को अनसूुची-२ को ४ अनसुार खानी तथा 
खिनज िवकास िवषय नभएकोले अस�बि�धत िनकाय 
यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल 
सरकार, ऊजा� म��ालयका तफ� बाट ऐ.का सिचव 
समुन�साद शमा�को िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय संिवधान तथा कानूनको 
प�रपालना गरी, गराई कानूनी रा�यको अवधारणालाई 
साकार पान� र नाग�रकका संिवधान तथा कानून 
�द� हक, अिधकारह�को स�मान, सरं�ण एव ं
स�ब��न गन� काममा �ितब� रहेको छ । जहासँ�म 
पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण तथा उ�खनन गनु�पन�, 
िवषय छ, नेपाल सरकारले मातहतका िनकायह�बाट 
पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण, उ�खनन गन� काय�को 
लािग आव�यक पहल ग�ररहेको छ । पे�ोिलयम 
पदाथ�को अ�वेषण, उ�खनन तथा उ�पादनको िवषय 
जिटल एव ं ठूलो लगानी तथा िव�ताको आव�यकता 
पन� भएकोले यसका लािग सरकारी, िनजी तथा बा� 
लगानीकता�को समेत सहयोग आव�यक पन� ह��छ । सो 
कुरालाई समेत �यान िदई नेपाल सरकारले िवदेशी 
लगानी नीित, २०७१, िवदेशी लगानी तथा एक�ार 
नीित, २०४९ तथा िवदेशी लगानी तथा �िविध 
ह�ता�तरण ऐन, २०४९ ज�ता कानूनी तथा नीितगत 
�यव�थासमेत ग�रसकेको अव�था छ । रा�यको 

सीिमत �ोत र साधनको अिधकतम प�रचालन गरी 
नाग�रकका आधारभूत आव�यकताको �पमा रहेको 
पे�ोिलयम पदाथ� सहज�पले उपल�ध गन�, गराउने 
कुरामा तथा �ोत र साधनले �याएस�म पे�ोिलयम 
पदाथ�को अ�वेषण, उ�खनन तथा उ�पादन गन� 
िवषयमा नेपाल सरकार ि�याशील एवं �ितब� छ । 
पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण तथा उ�खननको लािग 
एक�कृत ऐन बनाउन ु पन� िनवेदन िजिकर स�ब�धमा 
पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण तथा उ�खनन गन�को 
लािग नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४० मा रहेको 
�यव�थाले के कसरी बाधा उ�प�न ग�ररहेको छ भ�ने 
स�ब�धमा �रट िनवेदनमा खलुाइएको अव�था नभएको 
र िव�मान कानूनह�को सधुार तथा संशोधन गन� 
िवषय आव�यकताअनसुार िनर�तर चिलरहने �ि�या 
ह�दँा कानूनी सधुारको िवषयमा �रट िनवेदकले िजिकर 
गरकैे आधारमा स�मािनत अदालतबाट परमादेश जारी 
ह�नपुन� अव�था र आधार छैन । ��ततु ु �रट खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयको िलिखत जवाफ । 

पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषणको 
िसलिसलामा अ�वेषण ख�ड-१० मा अ�वेषण गन� 
नेदर�या�डको Shell क�पनीसगँ २०४२ सालमा 
पे�ोिलयम स�झौता गरी काय� अिघ बढाइएकोमा उ� 
क�पनीको अ�वेषणबाट सकारा�मक नितजा भने 
िन�कन सकेन । यसै�ममा ख�ड (ख) मा उ�लेख 
भएका दश वटै अ�वेषण ख�डह�मा अ�वेषण काय� 
गन� उ�े�यले िविभ�न चरणमा अ�तरा�ि��य बोलप� 
आ�ान गरी िविभ�न अ�तरा� ि��य क�पनी Texanana 
Resources Company, USA, CAIRN Energy 
PLC, UK, Emirates Associated Business 
Group (EABG), UAE र BBB Champions, 
USA सगँको स�झौता र िमित २०७१।८।१८ 
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को िनण�यानसुार CAIRN Energy PLC, UK र 
Texana Resources Company, USA सगँको 
स�झौता र� भई �यसको सूचना नेपाल राजप�मा 
�काशन भइसकेको छ भने उ� अ�वेषण ख�डह�मा 
अ�वेषण काय� यथाशी� अिघ बढाउन हाल काय�दल 
गठन गरी बोलप�स�ब�धी कागजात तयार गन� काय� 
भइरहेको छ । साथै िव�मान नेपाल पे�ोिलयम 
ऐन,२०४० र पे�ोिलयम िनयमावली, २०४१ लाई 
समयानकूुल संशोधन गन� गहृकाय�समेत अिघ बिढरहेको 
छ । यस�कार नेपाल पे�ोिलयम ऐन र िनयमावलीको 
अधीनमा रही यस म��ालयले आ�नो काम कारवाही 
ग�ररहेको अव�थामा स�मािनत अदालतबाट 
परमादशेलगायत कुनै िकिसमको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपन� अव�था नभएको र पे�ोिलयम पदाथ�को 
उ�पादनका स�ब�धमा नेपाल सरकारका स�बि�धत 
िनयमह�बाट भइरहेको काम कारवाहीका बारमेा 
कुनै जानकारी नै निलई नेपाल राजप�मा �कािशत 
सूचनासमेतसगँ बेखबर भई खारजे भइसकेको नेपाल 
खानी ऐन, २०२३ समेत उ�लेख गरी परमादेश माग 
गरी दायर ग�रएको िवप�ीको �रट िनवेदन �वतः 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार 
उ�ोग म��ालयका तफ� बाट ऐ.का सिचव सूय��साद 
िसलवालको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले �यव�थािपका संसद ्लाई 
िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै कारण एवं आधार खलुाउन ु
भएको छैन, नेपालका कुन नीित िनयम बनाउने के कुन 
काम कारवाही गन� वा नगन� भ�ने िवषय �यव�थािपका 
संसद ्को काय��े� होइन र �य�ता कामकारवाहीमा 
�यव�थािपका ससंद ्को कुनै �कारको संल�नता ह�दँैन, 
�रट िनवेदकले राि��य सवालमा उठाएका िवषय 
सा�दिभ�क र समय सापे� भए तापिन �यव�थािपका 
संसद ्ले �यस िवषयमा कुनै सरोकार र स�ब�ध 

नरा�ने ह�दँा िबना कारण र व�तिुन� आधार िबना 
यस सिचवालयलाई िवप�ी बनाउन �यायसङ्गत 
छैन, �यव�थािपका-संसद्  सिचवालय िवश�ु�पमा 
�यव�थािपका संसद ्लाई �शासिनक सहयोग गन� 
िनकाय मा� हो यसले सरकारका नीित एव ं कानून 
काया��वयन गन� काय� गद�न । अतः यी िवप�ीले िव�� 
ख�डमा नाम उ�लेख गरी िवप�ी बनाइएको आधारमा 
यस सिचवालयको नाउमँा ��ततु �रट िनवेदनका 
स�ब�धमा कुनै आदशे परमादेश जारी ह�नपुन� होइन 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यव�थािपका ससंद ् 
सिचवालयको तफ� बाट सहसिचव (कानून) डा. रिव 
शमा� अया�लको िलिखत जवाफ । 

सव��थमतः िवप�ी िनवदेकले म�ुय माग दाबी 
िलई यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर गनु�  भएको 
�रट िनवेदनको िवषयव�तका �ि�ले यस म��ालयको 
काम, कत��य तथा अिधकार �े�सगँ स�बि�धत 
देिखदँनै । नेपाल सरकारका कुन कुन म��ालयको 
के क�तो काम कत��य र अिधकार �े� छ भ�ने 
स�ब�धमा नेपाल सरकार (काय�िवभाजन) िनयमावली, 
२०६९ ले �प� माग�दश�न गरकेो अव�थमा पे�ोिलयम 
पदाथ�को अ�वेषण, उ�खनन र उ�पादन गन� काम यस 
म��ालयबाट नह�ने भएको र के कुन काम कारवाहीका 
कारणबाट यस म��ालयलाई िवप�ी बनाइयो वा यस 
म��ालयले स�पादन गरकेा वा गन�, के-कुन काम 
कारवाहीका िव��मा �रट जारी ह�नपुन� हो भ�ने 
स�ब�धमा िवप�ीले �प� र बोधग�य त�यकारण र 
आधार िदन नस�न ुभएकोले यस म��ालयलाई िवप�ी 
बनाइएको हकस�म िनवेदक दाबी खारजेभागी छ भ�ने 
िव�ान, �िविध तथा वातावरण म��ालयका तफ� बाट, 
ऐ.का िन.सिचव महे��मान ग�ुङको िलिखत जवाफ ।  

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
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�रट िनवेदक िव�ान् अिधव�ा तलुसी िसंखडाले नेपाल 
�ाकृितक �ोत साधनले धनी मलुकु हो । नेपाल सदा 
(Petroleum Product) मा परिनभ�र भई आएको 
छ । हरके रा��ले आ-आ�नो भूिमबाट स�दो�पमा केही 
न केही पे�ोिलयम पदाथ� उ�पादन गनु�पन� ह��छ । हा�ो 
देशमा पे�ोिलयम पदाथ�को अनसु�धान अ�वेषण एव ं
उ�खनन गन� िज�मेवारी बोकेका िनकायह�ले गनु�पन� 
काय� नगररे काय�बाट िवमखु भइरहेको अव�था छ । 
जसले गदा� िविभ�न समयमा हामी ज�ता भूप�रवेि�त 
रा��ले िछमेक� देशले अवरोध गदा� नेपाली जनताको 
जीवन�तर क�टकर मा� होइन एकदम पीडादायी 
जीवन िजउन बा�य ह�नपुरकेो छ । जसले गदा� हा�ो 
देशमा पिन �वदेश कै स�भा�य ठाउहँ�मा पे�ोिलयम 
पदाथ�का अ�वेषण उ�खनन गरी केही मा�ामा भएपिन 
उ�पादन गनु�पन� ज�री आव�यकता भएकोले 
िवप�ीह�का नाममा पे�ोिलयम पदाथ� उ�पादन उ�खन, 
अ�वेषण गनु�  भनी परमादेशको आदेश जारी ह�नपुछ�  
भनी बहस ��ततु गनु�भयो । िवप�ीको तफ� बाट िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले नेपालमा 
पे�ोिलयम पदाथ�को अनसु�धान काय� २०३५।०३६ 
सालदेिख नै भइरहेको, देशभरमा १० वटा ठाउह�मा 
अ�वेषण ख�ड िनि�त गरी सो काय�लाई अिघ बढाउन 
नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४०, पे�ोिलयम िनयमावली, 
२०४१ जारी ग�रएको अव�था छ । िविभ�न देशका 
िविभ�न क�पनीह�लाई पे�ोिलयमको अनसु�धान 
गन� स�झौता गर ेपिन समयमा काय� स�चालन नगरी 
स�झौता र� गनु�परकेो अव�था छ । अब नया ँचरणको 
ठे�का �ि�या थालनी गन� लािगएको अव�था छ । �रट 
िनवेदकले भनेज�तो सरकारले पे�ोिलयमको अ�ययन 
अनसु�धान गरी उ�पादन गन�का लािग केही नगरी 
बसेको अव�था छैन । काय� िनर�तर�पमा ह�दैँ गरकेो 
देिखदँा �रट िनवेदन जारी ह�नपुन� अव�था छैन । खारजे 

ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
उपरो�ानसुारको त�य र बहस बुदँा रहेको 

��ततु �रट िनवेदनसिहत �ा� िलिखत जवाफ 
अ�ययन गरी हेदा� परमादेशको �रट िनवेदन जारी ह�ने 
नह�ने के हो ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

यसमा िनवेदकको म�ुय माग हेदा� नेपाल 
पे�ोिलयम ऐन, २०४० यसको िनयमावली एवम् 
�ािविधक िश�ा तथा �यवसाियक तािलम प�रषद ् 
ऐन, २०४५, यसको िनयमावली, नेपाल खानी ऐन, 
२०२३ लाई एउटै एक�कृत ऐन बनाई अिवल�ब 
मूत��पमा �वदेशमै स�भा�य ठाउहँ�मा पे�ोिलयम 
पदाथ�का अ�वेषण, उ�खनन एवं उ�पादन गनु�  भनी 
परमादेशको माग गरकेो देिखयो । िनवेदकले उठाएको 
िवषयमा पेस ह�न आएको िलिखत जवाफह� हेदा� 
नेपाल सरकारले मातहतका िनकायह�बाट पे�ोिलयम 
पदाथ�को अ�वेषण, उ�खनन गन� काय�को लािग 
आव�यक पहल गरी रहेर उ� काय� जिटल भई ठूलो 
लगानी तथा िव�ताको आव�यकता भएकोले िवदेशी 
लगानी नीित २०७१, िवदशेी लगानी तथा �िवधी 
ह�ता�तरण ऐन, २०४९ आिदको िनया�त र कानूनी 
�यव�थासमेत ग�रसकेको र नेपाल पे�ोिलयम ऐन, 
२०४० को �यव�थाले कसरी बाधा उ�प�न ग�ररहेको 
छ भ�ने स�ब�धमा �रट िनवेदनमा नखलुाइए तापिन 
िव�मान कानूनको सधुार िनर�तर चिलरहने �ि�या 
ह�दँा सधुारको िवषयमा परमादशे जारी ह�ने अव�था 
नरहेको भ�ने उ�लेख भएको छ । २०३५/३६ मा तराइ 
र चरु े�े�मा Airborne Magnetic survey नामको 
भौितक अनसु�धान स�ु भएपिछ क�रब ५०,००० 
वग� िक.िम. �े� समेट्ने गरी १० अ�वेषण ख�डह� 
िनि�त गरी काया��वयनको लािग नेपाल पे�ोिलयम 
ऐन, २०४० िनयमावली, २०४१ र पे�ोिलयम 
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उ�ोग (आयकर) िनयमावली, २०४१ जारी भएको 
Photogeological Study, Seismic Survey 
र Gravity Survey गरी �ािविधक अ�ययनसमेत 
भएको, २०४२ सालमा नेदर�या�डको Shell नामक 
तेल क�पनीसगँ पे�ोिलयम स�झौता भई अ�वेषणको 
लािग २०४५ सालमा मोरङ िज�लाको राधानगर 
अ�वेषण ख�ड-१० मा ३,५२० मीटर गिहराईस�म 
ि�िलङ गदा�समेत सकरा�मक नितजा �ा� नभएको, 
त�प�ातसमेत िविभ�न चरण अ�तरा�ि��य बोलप� 
आ�ान गरी ४ वटा िवदेशी क�पनीसगँ स�झौता गर े
तापिन स�झौताअनसुार पे�ोिलयमको काय�लाई 
िनर�तरता निदएपिछ स�झौता र� ग�रएको र नया ँ
ठे�का �ि�या चा�न ु अिघ केही कानूनी �ावधान, 
स�झौताको �व�प र करस�ब�धी �यव�थालाई लगानी 
मै�ी र सहज बनाउने गरी प�रमाज�न गन� काय� ग�ररहेको 
तथा �ाकृितक �यासँको खोजतलास र अ�वेषण 
काय�को लािग काठमाड� �यास आयोजना �थापना गरी 
सो आयोजनाअ�तग�त काठमाड� उप�यकामा १४ वटा 
�यास वेल रहेको भ�नेसमेत िलिखत जवाफबाट तथा 
बहसका �ममा ख�ुन आएको छ ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले 
नेपालको सिंवधानको धारा १३३(३) अ�तग�त 
साव�जिनक सरोकारको िवषय उठाई नेपालले आफँै 
पिन आ�नो �ाकृितक �ोतको समिुचत उपयोग गरी 
पे�ोिलयम पदाथ� उ�पादन गरी सव�साधारण जनताको 
जीवन�तरमा �ितकूल �भाव पन� भएको भ�ने मूल 
भूिमकाका साथ �रट दायर गरकेो देिखयो । सव��थम 
िनवेदकले आ�नो िनवेदनको ख�ड २ मा उि�लिखत 
िवधायनह�लाई एउटै िव�ततृ / एक�कृत ऐन बनाउने 
माग गरकेो तफ�  हेदा�  नेपाल खानी ऐन, २०२३ खारजे 
भई खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ आई 
सकेको देिख�छ । िनवेदकले आफँैले यस �कारको 

पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण र उ�पादनबाट नेपाली 
जनताको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक सिुनि�त ह�ने 
िजिकर िलएको दिेख�छ । देशको �ाकृितक �ोतको 
समिुचत उपयोग तथा जनताको स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने अिधकार सिुनि�त ह�ने भिनएको य�तो गि�भर 
एवं दरुगामी �भाव पन� िवषयमा नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम सव��च अदालतलाई �ा� 
असाधारण अिधकार �े� ि� �वेश गनु�  अिघ िनवेदक 
आफँैले पिन नेपालको कानूनी �यव�था एवं �यसमा 
भएका संशोधन, प�रवत�न सधुारह� के क�तो तवरबाट 
के किहले भएका छन्, सरकारतफ� बाट के क�तो 
कामह� भएका छन् ? �यसमा उपलि�ध भएको छैन 
भने के क�ता कारणले उपलि�ध नभएको हो, यसमा 
िव�ह�को भनाई र िन�कष� के क�तो रहेको छ, के के 
अनसु�धान आिद भएका छन्, कुनै िनकायले क�तो 
कानूनी कत��य पालना गरकेो छैन इ�यािद िवषयमा 
िनवेदक आफँैले अ�ययन गरी कुनै पूवा��ह तथा 
�यि�गत �वाथ� नराखी अदालतसम� कानूनी तथा 
सवंैधािनक िवषयह� ��ततु गनु�पन� ह��छ । खारजे 
भएका कानून स�ब�धमा अ�ययनस�म पिन गरकेो 
भ�ने िनवेदनबाट देिखन आउदँैन । उ�ोग म��ालय 
एवं खानी तथा भूगभ� िवभागको तफ� बाट पेस भएका 
िलिखत जवाफमा उ�लेख भएका �गित िववरणह� 
स�ब�धमा पिन िनवेदकले कुनै त�य उ�लेख गरकेो 
देिखदँनै । यसरी य�तो  सा�दिभ�क र समय सापे� 
राि��य सवालमा अ�य�त हलकुा �पमा �रट िनवेदन 
पेस भएको देिखन आयो ।

३. अक�तफ�  नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४० 
को दफा ९ का मा�यताअन�ुप नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम परमादशे वा अ�य उपय�ु 
आदशे माग भएकोमा उ� दफा ९ पे�ोिलयमबाहेकको 
अ�य खिनज पदाथ�को अ�वेषण र उ�पादनसगँ  
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स�बि�धत रहेकोले ��ततु िनवेदनको िवषयव�तसुगँ 
स�बि�धत पिन देिखदँैन । नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(२) मा साव�जिनक हक वा सरोकारको िववादमा 
समावेश भएको कुनै सवंैधािनक वा कानूनी ��को 
िन�पणका लािग आव�यक उपय�ु आदेश जारी गन�, 
उिचत उपचार �दान गन� र �य�तो िववादको टंुगो 
लगाउने असाधारण अिधकार�े� यस अदालतलाई 
भएको भए तापिन िनवेदकले �य�तो कुन संवैधािनक 
वा कानूनी िववाद उ�प�न ह�न गएको हो सो �प� गन� 
सकेको देिखदँैन । नेपालले दिैनक आव�यकताको 
व�त ु पे�ोिलयम पदाथ� आफूले उ�पादन गन� नसिक 
परिनभ�र ह�नपुन� पीडाबाट नेपाली जनता धारा १६ 
�द� स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकबाट वि�चत 
भइराखेको भ�ने िनवेदकको भनाई रहेको छ । 
िवधाियकाले देशको �तुतर आिथ�क िवकासको लािग 
देशमा भइरहेको पे�ोिलयमस�ब�धी �ोतह�को 
िवकास गन� उ�े�यले नेपाल पे�ोिलयम ऐन, २०४० 
बनाई २०४१।१२।१ देिख �ार�भ गरकेो तथा 
नेपाल पे�ोिलयम िनयमावली, २०४१समेत बनाई 
लागू गरी २०४२ सालदेिख नै १० वटा अ�वेषण 
ख�ड बनाई अ�वेषण ख�ड १० (िवराटनगर) मा 
पे�ोिलयम स�झौता गरी अ�वेषण गराउदँा सकारा�मक 
प�रणाम निन�केको भ�ने स�बि�धत िनकायको 
भनाई रहेको छ । य�तो िवषयमा यस अदालतले कुनै 
आदेश िददँैमा पे�ोिलयम पदाथ� उ�पादन भइहा�ने 
प�रक�पनासमेत गन� िम�ने देिखदँैन । य�तै दश 
वटै अ�वेषण ख�डमा अ�वेषण काय� गन� िविभ�न 
अ�तरा�ि��य क�पनीह�सगँ पे�ोिलयम स�झौता 
गर े पिन ती क�पनीह�ले स�झौताबमोिजम दािय�व 
पूरा नगरकेोले नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िमित 
२०७१।७।२७ र २०७१।८।१८ को िनण�यानसुार ती 
स�झौताह� र� भई �य�तो सूचना नेपाल राजप�मा 

�कािशत भइसकेको र हाल उ� अ�वेषण ख�डह�मा 
अ�वेषण काय� यथाशी� अगािड बढाउन हाल काय�दल 
गठन गरी बोलप�स�ब�धी कागजात तयार गन� काय� 
भइरहेको भ�ने त�यसमेत िलिखत जवाफबाट ख�ुन 
आएकोबाट उपयु�� ऐन िनयम लागू भएप�ात लामो 
समयस�म नेपाल सरकारबाट स�तोषजनक प�रणाम 
िन�कने गरी पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण ह�न 
नसकेको र �य�तो काय�मा केही �शासक�य, केही 
�ािविधक र केही करारीय कमजोरीह� देिखए तापिन 
कानूनको पूण�तः अभाव भएको वा कानूनी �यव�था 
अपूण� भएको वा स�बि�धत िनकायले कानूनी कत��य 
पूरा नगरकेो भनी त�काल अनमुान गन� िम�ने अव�था 
देिखएन । नेपालको संिवधानको धारा ५१ को देहाय 
(छ) मा �ाकृितक साधन �ोतको संर�ण स�ब��न र 
उपयोगस�ब�धी नीितअ�तग�त राि��य िहतअनकूुल 
तथा अ�तरप�ुता सम�वयको मा�यतालाई आ�मसात् 
गद� देशमा उपल�ध �ाकृितक �ोत साधनको संर�ण, 
स�बध�न र वातावरणअनकूुल िदगो�पमा उपयोग गन� 
नीित रा�यले अवल�बन गन� भ�ने उ�लेख छ । दशेमा 
आमलु संवैधािनक िवकास भई नेपालको संिवधान 
लागू भएको प�र�े�यमा आव�यक देिखएका कानूनह� 
िनमा�ण प�रमाज�न एवं संसोधन गन� संिवधानले 
�यव�था गरकेो िवधाियक� अिधकार �योग गन� र 
काया��वयन गन� स�ब� िनकायह�ले आ-आ�ना 
कत��य र दािय�वह� �िमक�पमा पालना गद� लैजाने 
िव�ास गनु�  आव�यक ह��छ । िनवेदकले यो िनकायलाई 
यो ऐन िनयमले यो य�तो कानूनी कत��य तोिकएकोमा 
�य�तो िनकायले सो कानूनी कत��य पालन नगरकेो 
भनी िनि�त एवं िकटानी�पमा भ�न सकेको 
देिखदँनै । यस अव�थामा गो�ारा �कृितबाट �वदेशमै 
स�भा�य ठाउहँ�मा पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण 
उ�खनन एवं उ�पादन गनु�  भनी नेपालको संिवधानको 
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धारा १३३(२) बमोिजम परमादेश जारी गन� सिकने 
अव�था दिेखएन ।

४. अब िनवेदकले माग गरबेमोिजम 
पे�ोिलयम पदाथ� तथा अ�य खानीज�य पदाथ�ह�को 
उ�खनन इ�यािदस�ब�धी कानूनह�लाई एउटै िव�ततृ 
एवं एक�कृत ऐन बनाउन आव�यक छ, छैन भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� िनवेदकले हाल ि�याशील रहेको नेपाल 
पे�ोिलयम ऐन, २०४०, नेपाल पे�ोिलयम िनयमावली, 
२०४१ �ािविधक िश�ा तथा �यवसाियक तािलम 
प�रषद ् ऐन, २०४५ र नेपाल खानी ऐन, २०२३ 
लाई �ित�थापन गन� ग�र बनेको खानी तथा खिनज 
पदाथ� ऐन, २०४२ को के कुन �ावधानह�को कारण 
िनवेदकको मागअनसुारको काम ह�न नसकेको हो, कुन 
�ावधानले पे�ोिलयम पदाथ�को अ�वेषण अव�� 
गरकेो छ, साव�जिनक सरोकारसगँ स�बि�धत के क�तो 
संवैधािनक वा कानूनी �� उ�प�न ह�न गएको हो भ�ने 

स�ब�धमा िनवेदनमा कुनै उ�लेख गरकेो पाइदँैन । 
भइसकेको कानूनलाई एक�कृत गनु�पन� वा संसोधन वा 
प�रमाज�न वा खारजे गनु�पन� आिद िवषय िवधाियक� 
अिधकारको िवषय भएको र जन�ितिनिधमूलक 
िवधाियकाले जनिहतमा आव�यकताअनसुार 
सिंवधानको मम�, मू�य र मा�यताको दायरािभ� रही 
कानूनको िनमा�ण गन� नै ह�दँा यस िनवेदनको रोहमा कुनै 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था देिखएन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।
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