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

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

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

  

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

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

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

  
  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  

 
 

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

  

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७५..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७६, वैशाख, िन.नं.१०१६३, प�ृ १ 

 
सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  

िन�नानसुार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७६, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७६, वैशाख – १ वा २, प�ृ १ 
 

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

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी मा ि�लक गरी २०६५ २०६५ सालदेिखका सालदेिखका नपेाल नपेाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बलेुिटनसव��च अदालत बलेुिटन  मा समािव� िनण�यह� मा समािव� िनण�यह� 

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।डाउनलोड गन� सिकनेछ ।    
साथै, नपेाल कानून पि�का मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा जानुहोला । 
 

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

      

म�ूय �.म�ूय �.७५७५।।--    
  

  

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

"नपेाल कानून पि�का र सव��च अदालत बलेुिटन" को "वािष�क 
�ाहक" ब�न चाहनेका लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक 
ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन सिमितले िनण�य गरेको ह�दँा 
स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नपेाल कानून पि�का 
�.७५ र सव��च अदालत बलेुिटन �ित अङ्क �.४० कायम 
ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  

वािष�क �ाहकस�ब�धी 
सूचना 



 

i

िवषय सूची 

�.

स. 

िन.न.ं/इजलास

/ िववरण 
प� / िवप� िवषयको सारसङ् �पे पृ� 

1=  

१०१६३ 

 

बृहत् पूण� 

 

परमादेश 

�ा�रकानाथ 

ढंुगेलसमेत 

िव�� 

ठूला करदाता 

काया�लय, 

ह�रहरभवन, 

लिलतपुरसमेत 

 वा�तिवक कारोबार नगरी फगत 

सि�धको सुिवधा िलने (Treaty 

shopping) काय�लाई िन��सािहत 

गन� उ�े�यबाट समेत आयकर ऐन, 

२०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले 

कर छुट नपाउने �यव�था गद� सो 

उपदफाको देहाय ख�ड (ख) मा भएको 

�यव�थाअनुसार कुनै िनकायको िनिहत 

�वािम�वको पचास �ितशत वा 

सोभ�दा बढी िह�सा अ�य कुनै 

िनकाय�ारा �हण ग�रएको र �य�तो 

�यि� वा िनकाय स�झौताको अक� 

प� वा नेपालको पिन बािस�दा 

नभएको अव�थामा अ�तरा�ि��य 

स�झौताबमोिजमको सुिवधा नपाइने । 

१ 

2=  

१०१६४ 

 

सयुं� 

 

िनण�य दता� 

बदर 

का�छी 

तामाङसमेत 

िव�� 

र�नमाया शा�य 

 दूिषत दता� बदर गन� यो य�तो 

काय�िविध अवल�बन गनु� पछ� भ�ने छु�ै 

�यव�था कानूनमा िनधा�रण भएको 

नदेिखँदा �याियक िन�पणको �ममा 

दता� दूिषत रहकेो देिखनु नै �य�तो दता� 

बदर वा िनि��य गन�का लािग पया�� 

ह�ने । 

२८ 



 

ii

3=  

१०१६५ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

म�ु�ेसर भ�ने 

अशोक �े� 

 कुनै पु�षले आ�नो यौन तृ�णा 

मेटाउने मनसाय राखी पीिडत 

मिहलाको म�जुरीबेगर जबरज�तीपूव�क 

आ�नो िलङ्ग मिहलाको योिनमा 

�वेश गराई वा अ�य त�रकाले यौन 

स�तुि� िलएको ह��छ । यस�कार 

जबरज�ती करणीको कसुर ह�नका 

लािग जबरज�ती करणी गन� मनसाय, 

जबरज�ती करणी गन� काय� र 

पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जुरीको 

अभाव रहकेो अव�थामा जबरज�ती 

करणीको कसुर गरकेो मा�नु पन� । 

३४ 

4=  

१०१६६ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

सुिनता नेपाली 

िव�� 

म.प.�े. सश� 

�हरी बल 

म�ुयालय मह�ेरी 

बािहनी 

सुख�तसमेत 

 चोरीको आरोपमा सजाय गन� उ�े�यले 

सश� �हरी िनयमावली, २०६० को 

िनयम ८४ को ख�ड (ख)(१) बमोिजम 

भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� 

सामा�यतया अयो�य नठह�रने गरी 

सश� �हरी बलको सेवाबाट हटाउने 

गरी भएको िनण�य �वे�छाचारी भई 

औिच�यपूण� नदेिखएकोले �यसबाट 

सिंवधान�द� िनवेदकको पेसा तथा 

रोजगारीसमेतको हकमा आघात पन� 

ह�दँा सो िनण�य कायम रहन स�ने 

नदेिखने । 

४३ 



 

iii

5=  

१०१६७ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

��ु�नहरी �े� 

िव�� 

लोक सेवा आयोग 

के��ीय काया�लय, 

अनामनगर, 

काठमाड�समेत 

 िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 

िनयम १२७(२) ले तािलमको 

स�ब�धमा ि�िवधा भएमा समक�ता 

िनधा�रण गन� स�ब�ता िनधा�रण 

सिमितको �यव�था गरकेो छ भने बढुवा 

सिमित �वयम ्स�तु� भएमा समक�ता 

िनधा�रण ह�नैपछ� भ�ने नदेिखने । 

४९ 

6=  

१०१६८ 

 

सयुं� 

 

करार भंग 

गरकेाले मेरो 

स�पि� िफता� 

िदलाई 

�ितपूित�समेत 

िदलाई पाऊँ 

अ�णशकंर साह 

िव�� 

नेपाल ब�क 

िलिमटेड शाखा 

काया�लय, 

लाहानसमेत 

 िधतो िफता� नगन� वा िफता� गन� असमथ� 

प�बाट करार पालन नभएको 

आधारमा िधतो िफता� पाउने अिधकार 

भएको प�ले हािन नो�सानी भराई 

िलन पाउने नै   ह��छ । य�तो हािन 

नो�सानी वा�तिवक ह�नु पन� र 

वा�तिवक हािन नो�सानीका लािग 

बजार म�ूय नै सव��म म�ूयाङ्कनको 

आधार ह�न स�ने ।  

५८ 
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१०१६९ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

सुदामादेवी 

म�डलसमेत 

िव�� 

मालपोत 

काया�लय सला�ही, 

मलगंवासमेत 

 नेपाल सरकारका नाममा दता� �े�ता 

कायम रहकेो सरकारी वा साव�जिनक 

ज�गामा कुनै �यि�ले लामो समयस�म 

भोगचलन गरकैे आधारमा �यि� 

िवशेषको नाममा नामसारी गन� िम�ने 

नदेिखने ।  

६६ 



 

iv
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१०१७० 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

नर�े� िव.क.समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

गृह म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 कुनै पिन िनकायले अनुस�धानको 

�ममा प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको 

अ�तिन�िहत अिधकार कदािप होइन । 

आ�नो अिधकार �योग गदा� कानूनको 

�ि�याअनु�प गनु�पन� देिख�छ । कानून 

�द� �विववेकको अिधकार �योग 

गदा�समेत व�तुिन� र मनािसब आधार 

र कारण खुलेको देिखनु पद�छ । पया�� र 

मनािसब आधार र कारण नखुलाई 

�योग भएको �विववेिकय काय�ले 

कानूनी मा�यता पाउन नस�ने । 

७१ 

9=  

१०१७१ 

 

सयुं� 

 

अब�डा ज�गा 

ब�डा ग�रपाऊँ 

िव�णु�साद 

दाहाल 

िव�� 

रिवराज मगर 

 पु�य�ली स�पि� एउटा अिंशयारले 

पाउने अक� अिंशयारले नपाउने भनी 

�या�या गन� कानूनसङ्गत ह�दैँन । जब 

पैतृक स�पि� भ�नेमा िववाद देिखँदैन 

र सो स�पि� ब�डा भएको छैन भने 

�यसलाई अिंशयारह�बीच अब�डा 

रहकेो स�पि�कै �पमा िलनु पछ� र 

�य�तो अब�डाको स�पि� सबै 

अिंशयारह�लाई ब�डा ला�ने । 

७८ 

10=  

१०१७२ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

गोपाल राना 

 पीिडतले �ितवादीले आफूलाई 

जबरज�ती करणी गरकेो हो भ�दैमा 

जबरज�ती करणी ठहर ह�न स�ने 

अव�था ह�दैँन । सो कुरा िमिसल सलं�न 

�वत�� सबुद �माणबाट त�यगत 

�पमा पुि� ह�न स�नु पद�छ । 

८३ 



 

v

जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतको 

कागज बेहोरा सबुदको �पमा रहने भए 

तापिन अकाट्य �माणको �पमा भने 

िलन िम�ने अव�था ह�दैँन । �य�तो 

बकप�मा उ�लेख भएका कुराह� 

िव�सनीय पिन देिखनु पन� । 

11=  

१०१७३ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

अ�दुल कलाम 

मसुलमानसमेत 

 दुवै �ितवादीले एकै समयमा करणी 

गरकेो �थािपत नभएस�म सामिुहक 

करणी गरकेो भनी ठहर गन� अव�था 

नह�ने । 
९३ 
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१०१७४ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण 

कमल ओझा 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

उ�ोग म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 कम�चारीको बढुवा ह�ने पदमा स�बि�धत 

िवषयमा तािलम �दान गन� िनकाय नै 

नभएको र �य�तो �कारको तािलम 

पिन स� चालन नभएको अव�थामा 

नेपालमा सो तािलम स�चालन ह�ने 

�यव�था नभएस�म नेपाल �शासिनक 

�िश�ण �ित� ठानबाट �ा� त गरकेो 

तािलमलाई नै मा�यता �दान ग�रनु 

वा� छनीय ह�ने । 

१०१ 

13=  

१०१७५ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

िच��साद पौडेल 

िव�� 

उ�च अदालत 

पाटन, हटे�डा 

इजलास, 

हटे�डासमेत 

 कुनै �यि�को बसोबासको ठेगाना 

िनधा�रण गनु� पदा� िनजले �यस 

�योजनको लािग कुनै ठेगाना िदएको 

रहछे भने सोही ठेगाना र �यसरी 

ठेगाना िदएको रहनेछ भन े नेपालिभ� 

िनजले �थायी �पमा बसोबास गरकेो 

१०९ 



 

vi

ठाउँलाई िनजको बसोबासको ठेगाना 

मा�नुपद�छ र सोही वतनमा �याद जारी 

गरी तामेल गराउनु पन� ।  

14=  

१०१७६ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

�ुवबहादुर सुनार 

 �ितवादीलाई मलुुक� ऐन 

�यानस�ब�धी महलको १३(१) न.ं 

बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने 

ठहर े पिन केही नेपाल कानूनलाई 

सशंोधन, एक�करण, समायोजन र 

खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ 

(२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय 

सािबक ऐनमा मलुुक� अपराध 

सिंहतामा लेिखएको भ�दा बढी रहछे 

भने सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� 

सजाय ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था 

भएको प�र��ेयमा मलुुक� अपराध 

(सिंहता) ऐन, २०७४ मा सव��वसिहत 

ज�मकैदको कानूनी �यव�था नभएको 

र ऐ. को दफा १७७ (२) मा �यान मन� 

कसुर गन� गराउने �यि�लाई 

ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने भनी 

कानूनी �यव�था रहभेएको देिखएकोले 

�ितवादीलाई ज�मकैदको मा� सजाय 

ह�ने । 

११६ 



 

vii
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१०१७७ 

 

सयुं� 

 

अशं चलन 

�मेकुमार खड्का 

िव�� 

प�फा 

खड्कासमेत 

 मलू अिंशयारबीचमा ब�डा नभएपिन 

त�लो पु�ताका अिंशयारह�ले आ�नो 

पित िपताबाट �ा� त गन� अंशहक ब�डा 

गरी िदनुपन� ह��छ । अ�यथा त�लो 

पु�ताका अिंशयारह�को 

जीवनयापनमा नै सम�या आउने स�ने 

ह��छ । मलू अिंशयारको बीचमा ब�डा 

नभएपिन पिछ�लो पु�ताका छोरा 

छोरीह�ले मलू अिंशयारबीचको 

हकिह�सा छुट्याई आ�नो आ�नो 

िपता पितको िह�साबाट अशं पाउने । 

१२१ 
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१०१७८ 

 

सयुं� 

 

बह�िववाह 

नेपाल सरकार 

िव�� 

महशे महर (महरा) 

समेत 

 म�ुा चलाउने हकदैया रहकेो िनकाय वा 

�यि�लाई हद�याद ला�ने हो । 

कानूनमा “थाहा पाएको िमितबाट” 

हद�याद कायम ह�ने गरी �यव�था 

भएको कुराको अथ� अ� जो सुकैले 

थाहा पाएर हद�याद सु� ह�दैँन, म�ुा 

चलाउने अिधकार पाएको वा हकदैया 

रहकेो �यि� वा िनकायले थाहा पाएको 

िमितबाट हद�यादको गणना गनु� पन� 

भ�ने नै हो । यसरी गणना गन� �चलन 

तथा यस अदालतबाट म�ुाको रोहमा 

�ितपािदत िस�ा�त�ितकूल ह�ने गरी 

बह�िववाह म�ुामा जेठी प�नीले थाहा 

पाएको िमितबाट हद�याद कायम ह��छ 

भ�नु मनािसब नदेिखने । 

१३६ 



 

viii
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१०१७९ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

िजते�� यादव 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

िश�ा िव�ान 

तथा �िविध 

म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िश�ा �यि�को नैसिग�क हक हो । 

रा�य�ारा सृिजत िनकायह�ले 

नाग�रकका हक अिधकारह�को 

स�मान गनु�पछ� । रा�यले नाग�रकका 

नैसिग�क हकह�को स�मान नगरी 

�वे�छाचारी एवम ् असवेंदनशील 

तवरबाट �यवहार गन� �यास गछ� भने 

अ�यायको अव�था सृजना ह�न जा�छ । 

य�तो काय� कानूनी रा�यको 

मा�यतािवपरीत ह�ने देिखँदा य�तो 

भएको ि�थितमा अदालत मकुदश�क 

भएर ब�ने कुरा नह�ने । 

१४३ 
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१०१८० 

 

सयुं� 

 

डाँका 

नेपाल सरकार 

िव�� 

राम अिशष 

मिुखया 

 म�ुा पुप��को �ममा �ितवादीले 

राखेको जेथा अ.बं. १२४क न.ं अनु�प 

तारखेमा हािजर नभएमा धरौटीबापत 

राखेको जेथा जफत ह�नेछ भनी कागज 

गराउनु पन� बा�यकारी सत� पालना 

नगरी जेथा जफत ह�ने कागज 

नगराएको अव�थामा जेथा जफत ह�नु 

नै पछ� भ�नु �यायोिचत नदेिखने । 

१५५ 



 

ix

19=  

१०१८१ 

 

सयुं� 

 

परमादेश 

यादवराज खनाल 

िव�� 

मि��प�रषद ्, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िज�मेवार िनकायले अि�तयारीको 

दु�पयोग गन� वा िवल�बपूण� काय� गन� 

�वृि�मा िनय��ण कायम गन� बढुवा 

सिमित र यसका पदािधकारीह�को 

अकाय� (Omission) लाई पिन 

जवाफदेिहताको िवषय बनाउन ु

आव�यक देिखने । 

१६१ 
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१०१८२ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण 

अशोककुमार शमा� 

िव�� 

�म अदालत 

अनामनगर, 

काठमाड�समेत 

 नेपालमा औषिध उ�पादन पिन नगरकेो 

र कुनै पिन तवरबाट �ित�ान वा 

काया�लयको �पमा दता� नरहकेो 

अव�थामा औषिध िब�� िवतरणको 

अनुमित िलएको र नेपाली क�पनीलाई 

सुपर िडि���युटर िनयु� गरकेो 

आधारमा मा� नेपालमा दता� रहकेो 

भ� न िम�ने अव�था देिखन आउँदैन । 

��य��पमा कानूनत: दता� ह�नु र 

िडि���युटर िनयु� गरी काय� गनु� 

गराउनु फरक अव�था हो । य�तो 

अव�थामा भारतमा दता� भएको 

भारतीय क�पनीले गरेको काम 

कारबाहीको स�ब�धमा िसिज�त िववाद 

नेपालको �म अदालतको 

�े�ािधकारिभ� पन� देिखन नआउने ।  

१६८ 



 

x
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१०१८३ 

 

सयुं� 

 

उ��षेण 

मकुु�दराज जोशी 

िव�� 

सामा�य �शासन 

म��ालय 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 कुनैपिन िनजामती कम�चारीलाई आफू 

सेवा �वेश गदा� पेस गरेका शैि�क 

�माणप� वा आफँैले भरेको वैयि�क 

िववरण (िसटरोल) मा उि�लिखत उमेर 

वा ज�मिमितलाई पिछ गएर 

आफूअनुकूल संशोधन गन� र गराउने 

अिधकार कुनै पिन रा��सेवकलाई 

कानूनले �दान गरकेो अव�था  

नदेिखने । 

१७४ 
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१०१८४ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

खेम खड्कासमेत 

 अनुस�धान अिधकारीसम� र 

अदालतमा भएको बयानमा कसुरमा 

आ�नो सलं�नता रहकेो भनी सािबत 

रही अ�य �ितवादीह�लाई पिन पोल 

गरकेो अव�था छ र �यसलाई अ�य 

भौितक एवम ्�वत�� �माणबाट समेत 

समिथ�त भइरहकेो अव�था छ भने 

�य�तो पोललाई �माणमा िलन ह�ने । 

१८२ 

 



1

�नण�य नं. १०१६३

सव��च अदालत, बहृत् पूण� इजलास

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�तान

आदेश िमित : २०७५।१०।२३
०७४-WO-०४७५

िवषयः परमादशे

िनवेदक : नेपाल सरकारका पूव�सिचव काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
१० ब�ने �ा�रकानाथ ढंुगेलसमेत

िव��
िवप�ी : ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, 

लिलतपरु

 § कर ला�न े वा नला�ने भ�न े िवषयको मूल 
आधार राि��य कानून नै हो । राि��य 
कानूनले पुजँीगत लाभकर ला�छ भनमेा 
कर ला�ने हो र ला�दैन भनेमा नला�ने 
हो । यसबार े ि�िवधा रहनुपन� कुनै कारण 
नदेिखने ।

(�करण नं.११)
 § लाभमा कर ला�न े भनेको �वािम�वको 

िनसग� ह�दँा �ा� ह�ने लाभमा ला�ने कर 
रहछे भ�ने बुिझ�छ । �वािम�वको ��य� 
�पमा ह�ता�तरण भएको अव�थामा लाभ 
�ा� गन� �यि�ले कर ितनु�पन� अव�था ह�ने ।

(�करण नं.१७)

 § वा�तिवक कारोबार नगरी फगत सि�धको 
सिुवधा िलने (Treaty shopping) 
काय�लाई िन��सािहत गन� उ�े�यबाट 
समेत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ 
उपदफा (५) ले कर छुट नपाउन े�यव�था 
गद� सो उपदफाको देहाय ख�ड (ख) मा 
भएको �यव�थाअनुसार कुनै िनकायको 
िनिहत �वािम�वको पचास �ितशत वा 
सोभ�दा बढी िह�सा अ�य कुनै िनकाय�ारा 
�हण ग�रएको र �य�तो �यि� वा िनकाय 
स�झौताको अक� प� वा नेपालको पिन 
बािस�दा नभएको अव�थामा अ�तरा�ि��य 
स�झौताबमोिजमको सुिवधा नपाइन े।

(�करण नं.२४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा डा. �ी 
सरु�े� भ�डारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा �ी 
नारायण�साद पौडेल, सह�यायािधव�ाह� �ी 
गोपाल�साद �रजाल र �ी िव�राज कोइराला 
तथा उप�यायािधव�ा �ी ह�रशंकर �वाली, 
िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी श�भ ुथापा, �ी 
कोमल�साद िघिमर,े �ी देवे�� �ह�छे �धान र 
�ी पूण�मान शा�य एव ं िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी रामशरण पोखरले, �ी समुन आचाय�, �ी 
रसेमराज र�ेमी, �ी रवेतीराम प�थ, �ी महेश 
थापा र �ी मदनकुमार डंगोल

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०४८, िन.नं.४४३०, प.ृ८१०
 § ने.का.प.२०४९, िन.नं.७०८८, प.ृ२८७
 § ने.का.प.२०५४, िन.नं.६३९६, प.ृ३३५
 § ने.का.प.२०५९, िन.नं.७१३२, प.ृ६०४
 § ने.का.प.२०६६, िन.नं.८०८२, प.ृ२६१
 § ने.का.प.२०७०, िन.नं.८९४०, प.ृ२१
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 § ने.का.प.२०७०, िन.नं.८९७०, प.ृ३०३
स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान
§ आयकर ऐन, २०५८

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� पन� ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं��त त�य यस�कार छ:-

एनसेल �ाइभेट िलिमटेड नेपालको 
कानूनअ�तग�त नेपालमा दता� र स�चालनमा रहेको 
दूरस�चार सेवा �दायक क�पनी हो । आ�त�रक 
राज�व िवभागबाट �थायी लेखा �माणप� �ा� गरी 
ठूला करदाताको �पमा एनसेलले मा�यता �ा� गरकेो 
छ । हाल एनसेलमा २ जना सेयर धनी रहेका छन् । 
िवप�ी रनेो�ड्स होि�डङको नाममा ८०% र िवप�ी 
यिुनभेरा �यािपटल भे�चरको नाममा २०% सेयर 
रहेको देिख�छ । यसरी िवप�ी एनसेलले ८०% िवदेशी 
लगानी र २०% �वदशेी लगानीमा दूरस�चार सेवा 
स�चालन ग�ररहेको छ । एनसेलको �यापार िकनबेच 
गन� काय� गर े/ भए पिन एनसेलमा दईुजना मा�ै सेयर 
हो�डर भएका र एनसेलको आ�दानी स�पि�बाटै कर 
असलुउपर गनु�पन� भएकोले लाभकरबापतको कर 
दािय�व ितन�का लािग एनसेलका सेयरधनीह� नै बा�य 
भएबाट िनज सेयर हो�डरह�लाई आयकर ऐन एवं 
िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण ऐन र क�पनी 
ऐनका तल �करण �करणमा उ�लेख भएबमोिजमका 
िविभ�न �ावधानह�समेतलाई आकिष�त गरी गराई 
दािय�वधीन ग�रपाऊँ ।

िमित २०७४।७।२७ मा ठूला करदाता 
काया�लयले एनसेललाई लेखेको प�बाट नेपाल 
सरकारले लगभग ६० अब� ७१ करोड बराबरको 
लाभकर पाउन ुपन� देिख�छ । �यसम�ये बझुाउन ुपन� 

अि�म करबापत एनसेलले िमित २०७३।१।२६ मा 
लगभग ९ अब� ९६ करोड र िमित २०७४।२।२१ 
मा लगभग ११ अब� ५७ करोड गरी ज�मा 
�.२१,५४,८०,५५,९००।– बझुाएको ठूला करदाता 
काया�लयको िमित २०७४।२।२१ को प�बाट 
दिेख�छ । तर लगभग ३९ अब� बराबरको लाभकरबापत 
पाउन ु पन� राज�व नेपाल सरकारले पाएको छैन । 
अथा�त्  उ� राज�व रकमबाट मलुकु वि�चत भएको 
छ ।

एकाितर अि�म �पमा लाभकर बझुाउन ु
पन� दािय�व भएको िवप�ी एनसेल ३९ अब� बराबरको 
राज�व नबझुाई �यापार �यवसाय गन� पाउने र 
अक�ितर तल �करण �करणमा उ�लेख भएबमोिजम 
नेपालको कानूनलाई उ�लङ्घन गरी एनसेलको 
८०% सेयर धनी िवप�ी रनेो�ड्स होि�डङलाई 
एकपिछ अक� क�पनीले िक�ने, बेचिबखन गन� र 
नेपाली कानूनले िच�द ै निचनेका �यि� / क�पनीले 
एनसेललाई िनय��णमा िलने, एनसेलको �यवसाय 
स�चालन गन� र एनसेलको नाफालगायतका आिथ�क 
लाभ िलने ज�ता काय�ले एकाितर राि��य िहतमा 
असर परकेो र अक�ितर कानूनी शासनकै ध�जी 
उडाइएको अव�थालाई टुलटुुल ु हेररे ब�न हामी �रट 
िनवेदकह�ले नसकेको ह�दँा साव�जिनक सरोकारको 
य�तो मह�वपूण� सवाललाई �याियक �पमा िन�पण 
गन� गराउनका लािग स�मािनत अदालतको अिधकार 
�े� घ�घचाउन ुहामीले आ�नो नाग�रक कत��य ठानी 
यो �रट िनवेदन िलएर उपि�थत भएका छ� ।

िवप�ी ठूला करदाता काया�लय र उ�ोग 
िवभागसगँ एनसेल लाभकर एवं नेपाल कानूनबमोिजम 
िवप�ी एि�जएटाले िलनपुन� �वीकृित िलए निलएको 
स�ब�धमा सूचनाको हकअ�तग�त िमित २०७४।१०।४ 
र २०७४।१०।५ मा िनवेदन िदई सूचनाको हक 
मागेकोमा सो स�ब�धमा सूचना िदन मौिखक �पमा 
इ�कार गरी सूचनासमेत उपल�ध नगराएपिछ यी 
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िवप�ीह�समेतको िमलेमतोमा लाभकर छ�ने 
(Evasion) र रा��लाई दोहन गन� काय� भइरहेको कुरा 
�प� ह�न आएको स�दभ�मा य�ता काय�लाई कानूनको 
शासनको दायरामा �याई आव�यक कारबाही 
र सजायसमेत ग�रपाउन स�मािनत अदालतको 
�े�ािधकार गहुान� बा�य भएका छ� ।

िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण 
ऐन, २०४९ को दफा ३ अ�तग�त िवदेशी लगानी वा 
�िविध ह�ता�तरण गन� उ�ोग िवभागको �वीकृित िलन ु
पद�छ । यो �वेि�छक �यव�था होइन । यसलाई 
बा�या�मक �पमा पालना ग�रन ु पद�छ । तर िवप�ी 
एि�जएटाले न त िवदेशी लगानीका लािग न त �िविध 
ह�ता�तरणका लािग �वीकृित िलएको छ । यसरी 
बा�या�मक कानूनी �यव�थाको प�रपालना नग�रकन 
नेपालको क�पनी ऐनअ�तग�त दता� र �थािपत भएको 
िवप�ी एनसेलको िनय��ण, �यव�थापन र आिथ�क 
ि�याकलापमा िवप�ी एि�जएटा संल�न ह�न पाउदैँन 
र ह�दँनै ।

िवप�ी एनसेलको अिफिसयल वेभ पेजमा 
नै www.ncell.axiata.com ह�न ु र सो वेभ पेजमा 
एनसेल िवप�ी एि�जएटाको अगं भएको कुरा 
उ�लेख ह�नलेु सो कुरा �मािणत गद�छ । उ� वेभ 
पेजमा िन�न कुरा उ�लेख ग�रएको छः …Ncell is 
part of the Axiata Group Bernhard one of 
Asia’s leading communication group… 
together with Axiata, Ncell contributes to 
the development of the country’s economy 
and infrastructure…’ उ� द�ताबेजमा यस �रट 
िनवेदनसाथ संल�न ग�रएको छ ।

िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण 
ऐन, २०४९ को दफा २(ख) अ�तग�त न त िवप�ी 
एि�जएटाले एनसेलको सेयरमा लगानी गरकेो देिख�छ 
न त �य�तो आयको पनु: लगानी वा एनसेललाई ऋण 
वा ऋण सिुवधाको �पमा लगानी नै गरकेो देिख�छ । 

तसथ� उ� ऐनको दफा २(ख) को �ि�या पूरा नग�रकन 
एनसेललाई आ�नो अंग बनाई स�चालन गन� पाउने 
अिधकार िवप�ी एि�जएटासगँ नभएकोले एनसेलसगँ 
कुनै पिन िकिसमको स�ब�ध नरा�न ु र एनसेललाई 
िनय��ण गन� वा �यसबाट कुनै पिन आिथ�क लाभ 
िलने काम नगनु�  भनी आजैका िमितबाट अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । 

िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण ऐन, 
२०४९ को दफा २(ग) अ�तग�त �िविध ह�ता�तरणको 
�वीकृित िलएर िवप�ी एि�जएटा नेपालमा आएको 
पिन छैन । य�तो अव�थामा एनसेलको �यव�थापन 
र बजार सेवामा सहभागी ह�न वा िनय��ण गन� िवप�ी 
एि�जएटाले नपाउने कुरा ��टै छ । तसथ� िवप�ी 
एि�जएटाका नाममा एनसेलसगँ कुनै पिन िकिसमको 
�यापा�रक स�ब�ध र स�पक�  नरा�न ुभनी आदेश जारी 
ग�रपाऊँ ।

रनेो�ड्सको �यापार भनेकै केवल एनसेल 
मा� हो । उ� कुरा रनेो�ड्स होि�डङ्सले सव��च 
अदालतमा िदएको ०७४-WO-०३७७ को उ��ेषणको 
�रट िनवेदन र सोसगँ संल�न द�ताबेज एवं िमित 
April १२, २०१६ को एि�जएटाको "Advancing 
Nepal…" भ�ने द�ताबेज एव ं April ११, २०१७ 
को Telia Sonera को �ेस व��यबाट समेत 
दिेख�छ । य�तो अव�थामा एनसेलको �यापार नै 
रनेो�ड्स होि�डङ्सको बजारगत पुजँी भएको ह�दँा 
रनेो�ड्सलाई एउटा क�पनीबाट अक� क�पनीमा 
बेचिबखन गन� वा िब�� िवतरण गन� र नाफा कमाउने 
काय�बाट एनसेलकै �यापार र �यव�थापन िब�� 
िवतरण भइरहेको ह��छ । यसरी एनसेलको �यापारलाई 
िब�� िवतरण गरी नाफा कमाउने तर �यसरी कमाएको 
नाफाबापत ितनु�पन� लाभकर (Capital gain Tax)  
नितन� िवदेशी-िवदेशी क�पनीबीच कारोबार भएको 
र एनसेलको सेयर िब�� िवतरण भएको होइन भ�ने 
तक�  गनु�  केवल कर छ�ने (Tax Evasion) काय� हो 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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र �य�तो प�रप�चले आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
२(क), २(घ), २(र), २(ह), २(त), ६, ७, ९, २७, 
३३, ३५, ३६, ४०, ४१, ४५, ५७, ६७, ८५, ८८, 
८८(क), ९४, ९५, ९५(क), ९६, १०० एवं १०४ 
लगायतका िविभ�न �यव�थाह�को उ�लङ्घन भएको 
छ ।

महालेखा परी�कको चव�न� वािष�क 
�ितवेदन, २०७३ समेतले िविभ�न देशमा म�य�थ 
िनकाय खडा गरी अ��य� �पमा िनय��ण कायम गद� 
कर छ�ने �ब�ध गरकेो कुरा िकटानी गरकेो छ । उ� 
�िनवेदनले नेपालको दूरस�चार सेवामा सो समयमा 
५०% भ�दा बढी बजार िह�सा ओगटेको �यापार, 
लाइसे�स, लगानीसमेतको �ािविधक मू�याङ्कन गदा� 
८०% सेयर बराबर १ खब� ४४ अब� बराबरमा एनसेलको 
कारोबारलाई बेचिबखन गदा� ितनु�पन� लाभकर लगभग 
६ अब� ६४ करोड नितरकेो स�दभ�मा आव�यक 
छानिबन गरी अि�म कारबाही गरी भ�ुानी गनु�पन� 
दािय�व भएको एनसेलबाट समेत लाभकर असलुउपर 
गनु�पन� दिेख�छ भनी �ितवेदन िदएको आधारमा समेत 
हालस�म पिन लगभग ३९ अब� बराबरको राज�व 
लाभकर नित�रएको अव�थामा आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १०४ बमोिजम एनसेलको स�पि� दाबी 
गरी नेपाल सरकारले पाउन ु पन� उ� लाभकर रकम 
असलुउपर गनु�पन�मा सो काय� नग�रकन िवप�ी ठूला 
करदाता काया�लय र आ�त�रक राज�व िवभाग  चपुचाप 
बसेको ह�दँा मलुकुमािथ ठूलो आिथ�क �ित प�ुन गएको 
छ । कानून लागू गनु�पन� िनकाय नै कानून लागू नगन� र 
मौन ब�ने, कानूनको गलत �योग गन� र िविभ�न बहाना 
बनाई कर ितनु�पन� दािय�वबाट करदाता (एनसेल, 
रनेो�ड्स र एि�जएटा) प�छन स�ने वातावरण 
सजृना गन� िकन उ�त भएका छन् भ�ने �� कानूनको 
शासनको लािग मह�वपूण� �पमा उिभएको छ । तसथ� 
िवप�ी ठूला करदाता काया�लय र आ�त�रक राज�व 
िवभागलाई लाभकरबापतको पूरा रकम असलुउपर गन� 

लगाउन ुर सो काम नगरमेा आय कर ऐनको दफा १०४ 
समेत �योग गरी एनसेलको स�पूण� स�पि� र कारोबार 
िनय��णमा िलई नेपाल सरकारको दाबी सजृना गनु�  
भनी आदशे जारी ग�रपाऊँ ।

यित लामो समयस�म पिन एनसेल लाभकर 
िववाद यथावत् रहदँा पिन िकन सो लाभकर असलुउपर 
गन� बारमेा िवप�ी ठूला करदाता काया�लय र आ�त�रक 
राज�व िवभागले सि�यता निलएका ह�न् ? �यसको 
कारण के हो ? �य�तो काय�मा को को के कसरी संल�न 
र उ�रदायी छन् भ�ने बारमेा एक �याियक आयोग 
गठन गरी स�य त�य प�ा लगाई दोषीमािथ कानूनी 
कारबाही गन� आदेश जारी ग�रपाऊँ । ठूला करदाता 
काया�लयको िमित २०७४।२।२१ च.नं. ९१२४ को 
प�बाट स�पूण� लाभकर असलुउपर नह�दँानह�दँै पिन 
िवप�ी ठूला करदाता काया�लयले िकन एनसेल �ा.
िल.ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) बमोिजम 
अि�म कर असलु गरी दािखला गनु�पन� क�पनीको 
िज�मेवारी पूण� �पमा प�रपालना गरकेो बेहोरा �मािणत 
ग�रएको छ भनी एनसेललाई प� िदएको हो भ�ने बारमेा 
समेत �याियक �पमा छानिबन गरी दोषीलाई सजाय 
ग�रपाऊँ ।

िमित २०७४।७।२७ को ठूला करदाता 
काया�लयको च.नं.१९०२ को प�बाट टेिलया सोनेरा 
�पुले ६०,७१,२४,९६,०९६।०० अथा�त्  ६० 
अब� ७१ करोडभ�दा बढीको पुजँीगत लाभ ब�यौता 
राखेकोले एनसेलले यसका सेयर धनीलाई बाड्ँने 
लाभांश िडिभडे�ड (लगभग १० अब�) रो�का राखेकोमा 
सव��च अदालतको िमित २०७४।९।९ को आदेशले 
(०७४-WO-०३७७ को उ��ेषणको म�ुामा) फु�का 
भएको देिख�छ । एकाितर टेिलया सोनरालाई नेपाली 
कानूनले िच�न ुपन� के हैिसयत हो ख�ुदै ख�ुदनै भने 
अक�ितर नेपालमा कुनै �यापार �यवसाय र स�पि� 
नभएको टेिलया सोनराबाट कर ब�यौता भएको 
िन�कष� जे जसरी िवप�ी ठूला करदाता काया�लयले 
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िनकालेको छ �यो दूिषत र बदिनयतपूण� छ ।
जब अि�म कर क�ी गनु�पन� दािय�व 

एनसेलले पुजँीगत लाभकरबापत लगभग २१ अब� 
बझुाएको अव�थामा एनसेल लाभकरबापतको 
स�पूण� रकम अि�म �पमा ितनु�  बझुाउन िवब�धनको 
िस�ा�तअ�तग�त समेत बा�य छ र एनसेलका सेयर 
हो�डरह�को स�पि� �यापार र नाफा भनेकै एनसेल 
र एनसेलको �यापारसगँ मा�ै स�बि�धत छ य�तो 
अव�थामा एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १०४ 
अ�तग�त दािय�वधीन नबनाई टेिलया सोनेरा जसको 
नेपालमा कुनै स�पि� नै छैन �य�तो क�पनीलाई 
कर ितन� दािय�व स�ुपने काय� कानूनतः दूिषत र 
बदिनयतपूण� पिन छ । य�ता काय�बाट रा�यलाई दोहन 
ह�ने र िवप�ी एनसेल, एि�जएटा, रनेो�ड्स ज�ता 
करदातालाई पो�ने जनु काय� भएको छ �यो गैरकानूनी 
छ । �य�ता काय�मा संल�न को को छन् प�ा लगाई 
कारबाही नगन� हो भने कानूनको शासनलाई रा�यको 
शि�शाली िनकायमा ब�ने �यि�ह�ले उपहासको पा� 
बनाउने काय�ले ��य पाउछँ । तसथ� यस स�ब�धमा 
यथाथ� खोजिबन गरी दोषीमािथ कारबाही गन� �याियक 
छानिबन ग�रपाऊँ ।

टेिलया सोनेराबाट रनेो�ड्स िक�ने क�पनी 
एि�जएटाले नेपाली कानूनबमोिजम टेिलया सोनेरा 
एनसेलको �यापार िब�� िवतरण र �वािम�व �हण गन� 
वा िनय��ण गन� �वीकृित िलएको छ वा छैन र कर 
ितरकेो छ वा छैन सिुनि�त गरी �य�तो कर या त ितन� 
लगाउने वा �य�तो दािय�व आफँैले बहन गन� गरी मा�ै 
एनसेलको �यापारमा आधा�रत रनेो�ड्सलाई ख�रद 
गन� िम�ने हो । यिद उ� काय� ग�रएको छैन वा ग�रदैन 
भने कर दािय�व �वतः जसले रनेो�ड्सलाई िक�दछ 
र एनसेलको �यव�थापनमा िनय��ण गद�छ अथा�त्  
िवप�ी एि�जएटाले नै मािथ �करण ९(ख) मा उ�लेख 
ग�रएबमोिजम आयकर ऐन, २०५८ अ�तग�त लाभकर 
ितनु�  बझुाउन ु पद�छ । सो काय� गन� गराउनका लािग 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) अनसुारको 
दािय�व िवप�ी एनसेलले पूरा नगरकेो र रनेो�ड्सको 
िब�� िवतरणबाट एनसेलकै िहत िनसग� भएको ह�नाले 
�य�तो अव�थामा लाभकर ितन� दािय�व भएको िवप�ी 
एि�जएटाबाट लाभकर असलुउपर गन�का लािग 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० र १०९ अ�तग�त 
दािय�वधीन बनाई त�कालै उ� लाभकर नबझुाएमा 
�य�तो बझुाउन बाकँ� रहेको लाभकर आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा १०४ बमोिजम एनसेलको स�पूण� 
जायजेथा स�पि�मािथ नेपाल सरकारको दाबी सजृना 
गरी दफा १०५ बमोिजम एनसेलको स�पि� िललाम 
िब��समेत गरी लाभकरबापतको राज�व असलुउपर 
गरी िन�न िलिखत आ�ा आदेश वा पजु� जारी  
ग�रपाऊँ ।

िवप�ी एि�जएटालाई नेपालको कानूनले 
निचनेको अव�थामा एनसेललाई आ�नो अंश / भाग 
बनाई िनय��ण गन� कुनै पिन कानूनी अिधकार नभएको 
ह�दँा िवप�ी एि�जएटालाई एनसेलको �यापारमा, 
�यव�थापनमा एवं आिथ�क लाभ र ि�याकलापमा 
संल�न नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ी एनसेल, ठूला 
करदाता काया�लय, आ�त�रक राज�व िवभाग र 
क�पनी रिज��ाको काया�लयका नाममा आदशे जारी 
ग�रपाऊँ । एनसेलबाट रनेो�ड्सका नाममा पठाइने 
नाफा, �ितफल लाभांशलगायतका रकमह� अ�ततः 
नेपाली कानूनले निचनेको एि�जएटाले नै �योग र 
उपभोग गन� भएकोले िवदेशी लगानी तथा �िविध 
ह�ता�तरण ऐनको दफा ३ बमोिजमको �ि�या पूरा 
नगन� एि�जएटाले लाभ पाउने गरी सोही ऐनको दफा 
५ बमोिजमको िवदेशी म�ुा िवदशेमा लैजाने सिुवधा र 
सह�िलयत निदन ुभनी िवप�ी ठूला करदाता काया�लय 
आ�त�रक राज�व िवभाग र नेपाल रा�� ब�कका नाममा 
आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

िवप�ी एनसेलको िहत िनसग� भएको 
अव�थामा एनसेल, रनेो�ड्स र एि�जएटाले बझुाउन ु

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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पन� लाभकर िवप�ी ठूला करदाताबाट यिकन गराई 
त�कालै ितन� बझुाउन लगाउन ु भनी िवप�ी ठूला 
करदाता र आ�त�रक राज�व िवभागका नाममा आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । उ� बाकँ� रहेको लाभकर त�काल 
नबझुाएमा आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को 
�ि�या अपनाई एनसेलको स�पि� जायजेथा ब�क 
�याले�स रो�का गरी लाभकरबापत ितनु�पन� रकम 
असलुउपर गनु�  भनी िवप�ी ठूला करदाता र आ�त�रक 
राज�व िवभागका नाममा आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

टेिलया सोनेरा र िवप�ी एि�जएटाबीच 
रनेो�ड्सको मा�यमबाट एनसेल र एनसेलको �यापार 
िकनबेच गन� स�ब�धमा भएका स�पूण� द�ताबेजह� 
िवप�ी उ�ोग िवभाग, ठूला करदाता काया�लय एवं 
एनसेलबाट मगाई आयकर ऐनको दफा १०९ र 
११० बमोिजम िवप�ी एि�जएटा र ९५(क) समेत 
बमोिजम एनसेललाई दािय�वधीन बनाई पाऊँ । 
िनवेदन ग�रएबमोिजम एनसेल लाभकर िवषयमा 
पूण��पमा लाभकर च�ुा नभई िमित २०७४।२।२१ 
मा एनसेलले अि�म कर असलु गरी दािखला गनु�पन� 
क�पनीको िज�मेवारी पूण��पमा प�रपालना गरकेो भनी 
कुन कानूनअ�तग�त मू�याङ्कन ग�रयो ? र य�तो 
झ�ुा िववरण िकन �मािणत गरी कल छ�ने नितन� 
काय�लाई �ो�साहन ग�रयो ? सो काय�मा को को सलं�न 
ह��छन् �य�ता �यि�लाई कानूनबमोिजम कारबाही 
िकन नग�रएको भनी सोधनी गरी �य�ता �यि�लाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी आदेश जारी 
गरी सो स�ब�धमा आव�यक �याियक छानिबनसमेत 
ग�रपाऊँ ।

नेपालको कानूनले िच�दै निचनेको टेिलया 
सोनेराले लाभकर ब�यौता राखेको र िनजले सो 
ब�यौता ितनु�पन� भनी िकन ठूला करदाता काया�लयबाट 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० र १०९ बमोिजम 
एि�जएटालाई र दफा ९५(क) बमोिजम एनसेललाई 
कर दािय�वबाट पि�छन पाउने वातावरण िमलाइएको 

हो एवं आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोिजम 
एनसेल र एि�जएटालाई िकन पनुः चा�र�ीकरण 
नग�रएको हो भ�ने स�ब�धमा �याियक छानिबन गरी 
दोषीमािथ कारबाही गन� आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

उ�ोग िवभाग एवं उ�ोग तथा लगानी 
�व��न बोड�अ�तग�त िलन ु पन� �वीकृित निलई 
एनसेललाई िनय��ण गन� एि�जएटालाई िकन 
नेपाली कानूनिवपरीत नेपालमा �यापार �यवसाय 
गन� र एनसेललाई िनय��ण गन� िदइएको हो भ�ने 
स�ब�धमा �याियक �पमा छानिबन गरी दोषीमािथ 
सजाय ग�रपाऊँ । महालेखा प�र�कको २०७३ को 
�ितवेदनमा उ�लेख ग�रएबमोिजम लाभकर छ�नमा 
िवप�ी यिुनभेरा संल�न भएको ह�दँा आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ३५ बमोिजम पनुः चा�र�ीकरण गरी 
दफा १०९, ११० र ९५(क) समेत बमोिजम एनसेल 
र यिुनिलभरबाट असलुउपर ह�न बाकँ� रहेको लाभकर 
यिकन गरी आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को 
�ि�यासमेत अवल�बन गरी बाकँ� लाभकर असलुउपर 
गनु�  भनी िवप�ी ठूला करदाता र आ�त�रक राज�व 
िवभागका नाममा आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

दूरस�चार सेवालाई िनयिमत बनाउने उ�े�यले 
�थािपत िवप�ी नेपाल दूरस�चार �ािधकरणले नेपाली 
कानूनले िच�द ै निचनेको एि�जएटालाई एनसेल 
िनय��ण गन� छुट िदने र लाभकर नितदा� पिन चपु 
लागेर ब�ने अन�ुरदायी काय� गरकेो स�दभ�मा िनज 
िवप�ी नेपाल दूरस�चार �ािधकरणलाई कानूनअनसुार 
एनसेल र एि�जएटामािथ आव�यक िनयमन गरी 
कारबाही गनु�  भनी आदेश जारी ग�रपाऊँ । नेपाली 
कानूनले निचनेको िवप�ी एि�जएटालाई एनसेलको 
िनय��ण र �यव�थापन नगनु�  भनी एव ंएनसेललगायत 
अ�य िवप�ीह�का नाममा एि�जएटालाई सो काय� 
गन� निदन ु भनी र िवप�ी एि�जएटाले परो� वा 
अपरो� �पमा आिथ�क लाभ िलने गरी �वदशेमा वा 
िवदेशमा एनसेलमाफ� त रकम िनकासा गन� वा च�ुा 
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गन�समेत त�कालै रोक लगाई पाउन सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
२०७४।१०।१४ को �रट िनवेदन ।

 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� आधार र कारण भए सोसमेत 
खलुाई यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १, २, ६, ७ र 
११ को हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
र अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको न�कल 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । ��ततु िनवेदनमा ��यथ� 
Ncell समेतले यस अदालतमा िदएको यसै िवषयसगँ 
स�बि�धत ०७४-WO-०३७८ (हाल ०७४-WO-
०४७५) को उ��ेषण परमादेशको िनवेदन दता� भई 
िवचाराधीन रहेको अव�था देिखदँा ��ततु िनवेदन पिन 
सोही िनवेदनसाथ राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७४।१०।१७ को आदेश ।

स�बि�धत दूरस�चार उ�ोगको िनयामक 
िनकाय, उ�ोग �यवसायसगँ स�बि�धत िनयामक 
िनकायलगायत अ�य सािधकार िनकायह�बाट 
लाभांशलगायत िवदशेी लगानीसगँ स�बि�धत 
अ�य रकम मलुकुबािहर लैजाने �योजनका लािग 
कानूनबमोिजम िसफा�रस भई आएप�ात् मा� नेपाल 
रा�� ब�कले उ� िसफा�रसबमोिजमको िवदेशी म�ुाको 
लािग सटही सिुवधा �दानका लािग �वीकृितस�म िदने 
काय� गन� भएकोले हाल �य�ता सािधकार िनकायह�बाट 
एि�जएटाले परो� वा अपरो� �पमा आिथ�क लाभ 
िलने गरी �वदशेमा वा िवदेशमा एनसेलमाफ� त रकम 
िनकासा गन�का लािग कुनै िसफा�रस �ा� नभइसकेको 

अव�थामा नेपाल रा�� ब�कले िवदशेी म�ुा सटहीका 
लािग अनमुित िदनपुन� अव�था नभएकोले एि�जएटाले 
परो� वा अपरो� �पमा आिथ�क लाभ िलने गरी 
�वदेशमा वा िवदशेमा एनसेलमाफ� त रकम िनकासा 
ह�ने अव�था नभएकोले समेत �रट िनवेदन खारजे भागी 
छ खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल रा�� 
ब�कको िमित २०७४।११।९ को िलिखत जवाफ ।

एनसेल �ाइभेट िलिमटेड ८० �ितशत िवदेशी 
लगानी र २० �ितशत नेपाली लगानीमा नेपालमा दता� 
भएको दूरस�चार सेवा �दायक क�पनी भएकोमा 
सािबक नेपाली लगानीकता� िनरज गोिव�द �े�ले आ�नो 
नामको �ितिक�ा सेयर मू�य १०० �पैया ँ रहेको 
स�पूण� २ लाख िक�ा सेयर ३,३१,२४,१५,०००।– 
(तीन अब� एकतीस करोड चौबीस लाख प�� हजार 
�पैया)ँ मा सिुनभेरा �यािपटल भे�चर �ा.िल. लाई 
िब�� गरी सेयर लगत अिभलेखको लािग माग गरकेोमा 
यस काया�लयबाट िमित २०७२।१२।२९ मा सेयर 
लगत अिभलेख भएको देिख�छ । उ� सेयर लगतबाट 
क�पनीमा नेपाली लगानीकता� सिुनभेरा �यािपटल 
भे�चर �ा.िल. र िवदेशी लगानीकता� रनेो�ड्स 
होि�डङ्स कायम भएको दिेख�छ । अतः यस 
काया�लयको अिभलेखबाट एनसेल �ाइभेट िलिमटेडमा 
टेिलया सोनेरा वा एि�जएटा क�पनी सलं�न रहेको 
दिेखएको छैन । क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १० 
को देहाय ख�ड (क) मा तोिकएको सत�अनसुार उ� 
ऐनबमोिजम सं�थािपत क�पनीले आफूले गन� स�पूण� 
काम कारोबारह� सो क�पनीको नामबाट गनु�पन� 
�प� ह�दँा एनसेल �ा.िल. ले गन� काम कारोबारह� 
पिन सोही क�पनीको नामबाटै गनु�पद�छ । िनवेदकले 
दाबी गर ेज�तै अ�य नामबाट कारोबार गन� िम�दैन । 
एनसेल �ा.िल. ले अ�य क�पनी एि�जएटाको नामबाट 
कारोबार गरकेो भ�ने जानकारी यस काया�लयलाई 
नभएको ह�दँा सो स�ब�धमा के भएको यस काया�लयले 
आव�यक छानिबन गन�छ । अतः यस काया�लयको 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु



नेपाल कानून पि�का, २०७६, वैशाख

8

जानकारी नै नभएको िवषयमा काया�लयलाई िवप�ी 
बनाई दायर �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी क�पनी रिज��ारको काया�लय िमित 
२०७४।११।१८ को िलिखत जवाफ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) 
मा भएको प�रभाषाअनसुार (१) कुनै िनकायको 
स�ब�धमा कुनै �ाकृितक �यि�को िहत नरहेको 
िनकायले सो िनकायमा ��य� वा अ��य� �पमा 
एक वा बढी म�य�थ िनकायह��ारा राखेको 
िहतका आधारमा िसिज�त �वािम�व वा (२) कुनै 
िनकायको �वािम�व रहेको स�पि�को स�ब�धमा 
सो िनकायमा िनिहत �वािम�व रहेका �यि�ह�को 
�वािम�वको समानपुातको आधारमा िनधा�रण भएको 
स�पि�को �वािम�वलाई िनिहत �वािम�व स�झन ु
पछ�  भ�ने �प� उ�लेख छ । एनसेल �ा.िल. को िमित 
२०७२।१२।२९ मा सेयर तथा िहत िब�� ह�नपूुव� �ा.
िल. मा ८० �ितशत िवदशेी लगानी भएको रनेो�ड्स 
होि�डङ्स िलिमटेडमा शत�ितशत �वािम�व भएको 
Telia Sonera Norway Nepal Holdings र 
यो क�पनीमा शत�ितशत �वािम�व भएको Telia 
Sonera Norway Asia Holdings As साथै यसमा 
७०.५० �ितशत �वािम�व भएको Telia Sonera 
UTA Netherlands मा शत�ितशत �वािम�व Telia 
Sonera Company Sweden को भएको र Telia 
Sonera ले Dependent Directors माफ� त एनसेल 
�ा.िल. को �यव�थापन िनय��ण गनु�का साथै �ा.
िल. को स�पि�को मू�य अिभविृ� बजार िव�तार 
गरबेाट Telia Sonera को �मखु आिथ�क िहत (Vital 
Economic interest) तथा िनिहत �वािम�व रहेको 
�प� ह��छ । यसअनसुार एनसेल �ा.िल. मा �वािम�व 
ह�ता�तरण अिघ Reynolds Holding Ltd., Telia 
Sonera Nepal Holdings As लगायतका मािथ 
उि�लिखत िविभ�न मा�यमका क�पनीह� ह�दैँ अ�ततः 
एनसेल �ा.िल. मा Telia Sonera Company, 

Sweden को नै िनिहत �वािम�व रहेको �प� छ ।
जहासँ�म एनसेल �ा.िल. को िनय��णकता� 

एि�जएटाबाटै ब�यौता असलु गनु�पन� र सोको लािग 
एनसेल �ा.िल. को स�पि� िललाम िब�� गनु�पन� 
भ�ने िवप�ीको तक�  छ सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
मािथ यसै �करणमा उ�लेख ग�रएअनसुार नेपालमा 
दता� भई कारोबार ग�ररहेको एनसेल �ा.िल. र Telia 
Sonera Company सगँ सेयर तथा िहत ख�रद 
गरी एनसेल �ा.िल. को �यव�थापन र िनय��ण 
गरी �यवसायमा संल�न रहेको एि�जएटा बेहाड� 
�पु, मलेिसया अथा�त्  असली �वािम�वकता� िवदेशी 
क�पनीको पिन उ� पुजँीगत लाभकर असलुीको 
लािग कारोबारसगँ स�बि�धत कागजात तथा िववरण 
पेस गन� कानूनी दािय�व रहेको िवषयमा िववाद छैन । 
एनसेल �ा.िल. बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
९५क. को उपदफा (२) को ख�ड (ख) बमोिजमको 
१५% पुजँीगत लाभकर दािखला भइसकेको छ । 
Telia Sonera Company, Sweden को �मखु 
आिथ�क िहत (Vital Economic interest) नेपालको 
एनसेल �ा.िल.मा रहेकोले आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा २(क द) बमोिजम नेपालमा �थायी सं�थापना 
भई नेपालको बािस�दा �यि� भएकोले �वतः नेपालमा 
कर ितनु�पन� कानूनी दािय�व भएको �प� छ । एनसेल 
�ा.िल. मा ८०% लगानी गन� से�ट िकट्स नेिभसमा 
दता� रहेको रनेो�ड्स होि�डङ्स िलिमटेडको कुनै 
भौितक अि�त�व र कुनै �यवसाियक ि�याकलाप एवं 
एक जनास�म पिन कम�चारी किहकँतै नभएको साथै 
Telia Sonera Nepal Holdings Norway, Telia 
Sonera Asia Holdings Norway एवं Telia 
Sonera UTA  Netherlands समेत Telia Sonera 
Company Sweden बीचका क�पनीह� नेपालमा 
करदािय�व कम गन� �थापना ग�रएका �ब�ध क�पनी 
(Interposed company) मा� भएको पाइएअनसुार 
यी बीचका सबै क�पनीह� आयकर ऐन, २०५८ 
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को दफा ३५ बमोिजम पनुः चा�र�ीकरण गरी िनिहत 
�वािम�वकता� वा�तिवक Telia sonera, Sweden 
लाई कर िनधा�रण ग�रएको हो ।

िमित २०७४।३।१३ मा िनधा�रण भएको कर 
एि�जएटा मलेिसया र टेिलया सोनेराबीच एनसेल �ा.
िल. को िहत तथा सेयर ख�रद िब�� ह�दँा त�कालीन 
एनसेल �ा.िल. को िनिहत �वािम�वको Telia Sonera 
Company Sweden लाई पुजँीगत लाभ भएको हो । 
एनसेल �ा.िल. को सेयर �वािम�व �हण गन� रनेो�ड्स 
होि�डङ्स िलिमटेड कुनै �यावसाियक अि�त�व र 
मह�व नभएको साथै एकजना कम�चारीसमेत नभएको 
�ब�ध क�पनी (Interposed Company) मा� 
भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोिजम 
चा�र�ीकरण गरी एनसेल �ा.िल. मा �मखु िहत (Vital 
Economic interest) रहेको िनिहत �वािम�वकता� 
Telia Sonera Company, Sweden को आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा २(क द) बमोिजम एनसेल �ा.
िल. नेपालमा �थायी सं�थापन भई नेपालको बािस�दा 
�यि� भएकोले �वतः नेपालमा कर ितनु�पन� कानूनी 
दािय�व भएको ह�दँा Telia Sonera Company, 
Sweden लाई कर िनधा�रण ग�रएको हो । कर िनधा�रण 
भएको ब�यौता कर असलु गन�कै लािग एि�जएटा 
मलेिसयालाई समेत नेपालबाट ह�ने लाभांशलगायतका 
भ�ुानी गन� रो�का रािखएको हो । दफा १०९ र ११० 
बमोिजमको दािय�वबाट उ�मिु� पाउने वातावरण 
िमलाइएको होइन । तसथ� िनवेदकको िजिकर उपय�ु 
नदिेखदँा स�मािनत सव��च अदालतबाट यस 
काया�लयसमेतउपर िमित २०७४।१०।१७ मा जारी 
आदशे खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७४।११।२१ को ठूला करदाता काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

िनवेदकमा �व�छ हात र �दय ह�नपुछ�  
भ�ने सव�मा�य िस�ा�त छ । कसैको �ितिनिध�व 
गररे (Proxy) भएर �रट िनवेदन दायर गन� 

काय�लाई �यायालयले सधै ँ िन��सािहत गरकेो छ र 
गनु�पद�छ । �रट िनवेदनमा नेपाल कानूनले निचनेको, 
नेपालमा कुनै �यवसाय र स�पि� नभएको टेिलया 
सोनेराबाट कर ब�यौता भएको िन�कष� िनकालेको 
दूिषत र बदिनयतपूण� छ । एनसेललाई दफा १०४ 
अ�तग�त दािय�वधीन नबनाई टेिलया सोनेरालाई 
कर ितन� दािय�व स�ुपने काय� कानूनतः दूिषत र 
बदिनयतपूण� छ । टेिलया सोनेराले लाभ �ा� गरेको 
हो र िनजले नै लाभकर ितनु�पछ�  भ�ने तक�  गदा� कर 
छ�ने काम मा�ै ह��छ भ�ने टेिलया सोनेराको �ो�सी 
भएर िजिकर िलइएको छ । काया�लयबाट �ेिषत कर 
िनधा�रण सूचना बझुी कानूनबमोिजम सोको �ितवाद 
नगरी �वीकान� िब�ेता टेिलया सोनेरालाई उ�मिु� 
�दान गरी कर दािय�व नै नभएको �ेता प� एि�जएटा, 
एनसेल र यसका सेयरधनीलाई कर दािय�व वहन 
गराउने कलिुषत मनसायले दायर भएको �रट �व�छ 
मन र हातको अभावमा सव�था खारजे भागी छ ।

�रट िनवेदनमा रनेो�ड्सको शत�ितशत 
टेिलया सोनेरा ह�दँै एि�जएटाको हातमा पगेुको त�य 
उ�लेख गनु�भएको छ । िवप�ीह�को �रट िनवेदनमा 
लेखेझ� राज�व लाभकर उठाउने िनयत रहे भएको 
भए वा�तिवक कर दािय�व भएको िब�ेता टेिलया 
सोनेरालाई िवप�ी बनाउन ु नपन� कुनै कारण िथएन 
भ�ने त�य �रट िनवेदनमा उि�लिखत लाभकर नितन� 
िवदेशी िवदेशी क�पनीबीच कारोबार भएको र एनसेलको 
सेयर िब�� िवतरण भएको होइन भ�ने तक�  गनु�  कर 
छ�ने काय� हो भ�ने अिभकथन, िनवेदनमा उि�लिखत 
लाभ िलइ�छ भने नेपाली बजारबाट कमाएको लाभ 
नै मािन�छ, टेिलया सोनेरा र एि�जएटाबीच भएका 
द�ताबेजह� मगाई पाउ ँ र नेपालको कानूनले िच�दै 
निचनेको टेिलया सोनेराले लाभकर ब�यौता राखेको 
र िनजले सो ब�यौता ितनु�पन� भनी एनसेललाई कर 
दािय�वबाट पि�छन पाउने वातावरण िमलाइएको भ�ने 
िजिकर िलएसमेतबाट पिु� ह��छ । 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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कानूनतः लाभकरको पूण� दािय�व रहेको 
िब�ेता टेिलया सोनेरालाई िवप�ीस�म नबनाई बनाउन 
नसक� टेिलया सोनेरालाई बचाउने िनिहत उ�े�यले 
दायर भएको �रट िनवेदन टेिलया सोनेरालाई ��यथ� नै 
नबनाएको, बनाउन नसकेको कारण �थम�ि�मै सव�था 
िनरथ�क र िन��ायोिजत छ । आव�यक प�लाई िवप�ी 
नबनाई दायर भएको �रट िनवेदन खारजे ह�ने भनी 
शेरबहादरु के.सी. को म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तको 
रोहमा समेत िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी सिुनभेरा �यािपटल भे�चर 
�ा.िल. को िलिखत जवाफ ।

Telia Sonera Company Sweden, 
Dependent Directors ले एनसेल �ा.िल. को 
�यव�थापनमा िनय��ण गनु�का साथै �ा.िल. को 
स�पि� मू�य अिभविृ� बजार िव�तार गरबेाट Telia 
Sonera को �मखु आिथ�क िहत (Vital Economic 
interest) तथा िनिहत �वािम�व एनसेल �ा.िल. 
मा रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) को 
ख�ड (१) र (२) बमोिजम �प� ह��छ । आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा २ को ख�ड (क र द) अनसुार Telia 
Sonera Company, Sweden को एनसेल �ा.िल. 
मा �थायी स�ंथापन भई नेपालको बािस�दा �यि� 
भएकोले �वतः नेपालमा कर ितनु�पन� कानूनी दािय�व 
भएको �प� भएकोले ठूला करदाता काया�लयबाट 
िमित २०७४।३।१३ मा �. ६० अब� ७१ करोड 
कर िनधा�रण भएकोमा सो कर िनधा�रण आदेश 
Telia Sonera Company, Sweden ले िमित 
२०७४।३।१६ मा बझुी कर ब�यौता राखी बसेकोले 
एनसेलबाट भ�ुानी ह�ने लाभांश रकम Telia Sonera 
सगँ स�ब� कुनै पिन क�पनीलाई भ�ुानी नगन� 
स�बि�धत िनकायमा रो�का रा�न अनरुोध ग�रएको 
पि�काह�मा सूचना �काशन ग�रएको, पररा�� 
म��ालयमाफ� त प�ाचार ग�रएको एवं िवभागबाट ठूला 
करदाता काया�लयलाई स�पि� ब�यौता रकम असलु 

गन� रो�कालगायत जफतस�मको कानूनी कारबाही गन� 
लेखी पठाएको अव�थामा िनवेदकले यस िवभागलाई 
लाभकर असलु गन�तफ�  कारबाही नगरी चपुचाप लागी 
बसेकोले मलुकुमािथ ठूलो आिथ�क �ित पगेुको भनी 
िलएको िनवेदन दाबी खारजेभागी छ ।

एनसेल �ा.िल. ले १५% कर ितद�मा Telia 
Sonera ले बझुाउन ु पन� पुजँीगत लाभकर बझुाउन ु
नपन� वा पूण��पमा उ�मिु� पाउने होइन । ठूला करदाता 
काया�लयले लाभांशलगायतका कुनै पिन भ�ुानी रो�का 
राखेकोमा स�मािनत सव��च अदालतबाट फुकुवा 
भएको छ । �यसैले कर छ�न सहयोग गरकेो भनी �रट 
िनवेदकले िलएको िजिकर त�यपरक छैन । सेयर तथा 
िहतह� िब�� कारोबारसगँ स�बि�धत कागजातह� 
पेस गन� एनसेललगायत एि�जएटा टेिलया सोनेरालाई 
पटकपटक माग गदा�समेत हालस�म पेस गरकेो छैन । 
Telia Sonera Company, Sweden नै एनसेल �ा.
िल. को िनिहत �वािम�वकता� क�पनी भएको र एनसेल 
�ा.िल. मा �थायी सं�थापन नै नेपालको बािस�दा 
भएको �मािणतसमेत भएको साथै रनेो�ड्स होि�डङ्स 
िलिमटेड कुनै �यवसाियक अि�त�व र मह�व नभएको 
साथै एकजना कम�चारीसमेत नभएको �ब�ध क�पनी 
(Interposed Company) मा� भएकोले आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोिजम चा�र�ीकरण गरी 
Telia Sonera Company, Sweden लाई कर 
िनधा�रण ग�रएको हो । िनधा��रत ब�यौता कर असलु 
गन�कै लािग एि�जएटा मलेिसयालाई समेत नेपालबाट 
ह�ने लाभांशलगायतका भ�ुानी गन� रो�का रािखएको 
हो, ऐनको दफा १०९ र ११० बमोिजमको दािय�वबाट 
उ�मिु� पाउने वातावरण यस िवभागबाट िमलाइएको 
नभई कानूनबमोिजम लाभकर असलुी गन� मातहत 
काया�लयलाई िनद�शन िदएको र उ� लाभकर असलुी 
गन�तफ�  यस िवभाग �ितब� रहेको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ भ�ने बेहोराको आ�त�रक राज�व 
िवभागको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
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एनसेल नेपालको कानूनबमोिजम स�ंथािपत 
दूरस�चार सेवा �दायक क�पनी हो । एनसेल सािबक 
क�पनी ऐन, २०५३ अ�तग�त क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा िमित २०५८।३।७ मा GSM दरुस�चार 
�णालीको मा�यम�ारा नेपालमा मोबाइल टेिलफोन 
सेवा स�चालन गन� उ�े�य राखी सं�थापना भएको 
�ाइभेट िलिमटेड क�पनी हो । एनसेल सािबक 
औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ बमोिजम उ�ोग 
िवभागमा िमित २०५८।५।४ मा ठूला उ�ोगको �पमा 
Cellular मोबाइल सेवा �दान गन� उ�े�य राखी दता� 
भएको उ�ोग हो । एनसेलले िवप�ी आ�त�रक राज�व 
िवभागबाट �थायी लेखा �माणप� �ा� गरी ठूला 
करदाताको �पमा मा�यता �ा� गरकेो छ । एनसेल 
िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण ऐन, २०४९ 
अ�तग�त नेपाली तथा िवदेशीको संय�ु लगानीमा 
�थािपत उ�ोग हो । रनेो�ड्स होि�डङ्स िलिमटेड 
सन् July ४, २००१ मा Nevis मा �थािपत क�पनी 
हो । एनसेलको सेयरधनीह�को �पमा रनेो�ड्स 
एवं नेपाली नाग�रकको �वािम�वमा रहेको नेपालको 
कानूनअ�तग�त �यािपटल भे�चस� �ा.िल. रहेका 
छन् । एनसेलमा रनेो�ड्सको नाममा ८,००,००० 
िक�ा (८०%) सेयर �वािम�व रहेको छ भने 
सिुनभेराको नाममा २,००,००० िक�ा (२०%) सेयर 
�वािम�व रहेको छ । एि�जएटा इ�भे�मे�ट (य.ुके.) 
िलिमटेड संय�ु अिधरा�यको England and wales 
को कानूनअ�तग�त �थािपत एव ं सयं�ु अिधरा�यमा 
रिज�टड� काया�लय रहेको क�पनी हो जो Reynolds 
को एकल सेयरधनीको �पमा रहेको छ ।

एि�जएटाले िवदशेी लगानी तथा �िविध 
ह�ता�तरण ऐन, २०४९ बमोिजम स�बि�धत िनकाय 
उ�ोग िवभागबाट �िविध ह�ता�तरणको लािग 
िविधवत् �वीकृित िलएको ह�दँा ऐ. को दफा ५(३) एवं 
िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को दफा 
१०ग(५) ले उ� िवभागले �वीकृत गरअेन�ुपको 

रकम िवदशेमा लैजान पाउने हक सिुनि�त छ । 
कानूनले सिुनि�त गरकेो हकमा आघात पन� गरी झ�ुा 
त�य उ�लेख गरी गैरकानूनी आदेशको माग गरी दायर 
भएको िवप�ी िनवेदकह�को िनवेदन खारजे भागी छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोिजम 
एनसेल र एि�जएटालाई िकन पनुः चा�र�ीकरण 
नग�रएको हो भ�ने स�ब�धमा �याियक छानिबन गरी 
दोषीमािथ कारबाही गन� आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने माग 
दाबी न त �रट �े�बाट िन�य�ल गन� िवषयव�त ुनै हो 
न त िवप�ी िनवेदकह�लाई यस िवषयव�त ुस�मािनत 
अदालतसम� �रट िनवेदनमाफ� त दायर गन� हकदैया 
नै छ । िवप�ी िनवेदकह�को माग दाबी म�ुयतः ठूला 
करदाता काया�लयबाट िमित २०७४।३।१३ मा टेिलया 
क�पनी, �वीडेनउपर भएको कर िनधा�रण आदेश बदर 
गरी एनसेल र एि�जएटाउपर आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ३५ बमोिजम पनुः चा�र�ीकरण ग�रपाउ ँभ�ने हो, 
जनु पूण�त: असङ्गत छ । उपयु�� िजिकर गरेअनसुार 
कर काया�लयले िविधवत् कर िनधा�रणको आदेशउपर 
यस अदालतले �रट �े�ािधकारको मा�यम�ारा 
�वेश नगन� कानूनी िस�ा�त अिंगकार गरी आएको 
छ । कसउपर कर िनधा�रण गन�, कसलाई के कित 
कर िनधा�ण गन�, करको स�ब�धमा छानिबन गन� एवं 
दोषीमािथ कारबाही गन� नगन� िन�य�ल गन� र आदेश 
गन� िवषयव�त ु�रट �े�ािधकारबाट हेन� िम�ने होइन ।

महालेखा परी�कको २०७३ को �ितवेदनमा 
उ�लेख भएबमोिजम िवप�ी सिुनभेरा सलं�न भएको 
ह�दँा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोिजम पनुः 
चा�र�ीकरण गरी एनसेल र सिुनभेराबाट असलुउपर 
ह�न बाकँ� रहेको लाभकर यिकन गरी आयकर ऐनको 
दफा १०४ र १०५ को �ि�यासमेत अवल�बन गरी 
बाकँ� लाभकर असलुउपर गनु�  भनी आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने माग दाबीको स�ब�धमा स�बि�धत 
प�बाट ख�डन िजिकर ��ततु ह�ने नै छ । तथािप 
उपयु��मा िजिकर िलएअनसुार कर काया�लयबाट 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम कर िनधा�रण ह�ने एवं 
सोउपर ऐ. ऐनबमोिजम �शासक�य पनुरावलोकन एवं 
पनुरावेदनको कानूनी �यव�था भएको िवषयव�तमुा 
िवप�ी बनाइएको सिुनभेरा कर छ�नमा संल�न भएको 
हो वा होइन ? सिुनभेरा र एनसेलले कर बझुाउन 
बाकँ� छ वा छैन एवं कर असलुउपर गनु�  भनी आदेश 
जारी गन� माग दाबी िलई परकेो उपयु�� िनवेदनको 
िवषयव�त ु नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
बमोिजम िन�पणयो�य नह�दँा उपयु�� िवषयमा �वेश 
गरी िन�य�ल गन� आव�यक नह�दँा खारजेभागी छ । 
साथै उ� �ितवेदन काया��वयन भयो वा भएन खोजी 
गन� तथा उ� �ितवेदन काया��वयन गन� गराउने मा�यम 
�रट �े�ािधकार होइन ।

एनसेलले यसै स�मािनत अदालतसम� 
दायर गरकेो ०७४-WO-०३७८ तथा Reynolds ले 
दायर गरकेो ०७४-WO-०३७७ को िनवेदनह� एवं 
सोमा यस स�मािनत अदालतबाट िमित २०७४।९।३ 
तथा २०७४।९।९ मा भएको आदशेह�को �कृित 
म�यनजर गरी उ� म�ुाह�मा अनिुचत �भाव पान� 
बदिनयतका साथ िनिहत �वाथ� िलई ��ततु िवषयमा 
साथ�क स�ब�ध वा ताि�वक सरोकारिबना नै एवं कुनै 
अ�ययन अनसु�धान नगरी झ�ुा त�य उ�लेख गरी 
�िति�त क�पनीह�उपर झ�ुा आरोप ��यारोप गरी 
साव�जिनक �पमा मानमद�न गरी बौि�क लहडबाजी 
खडा गरी जनमानसमा आशंका, कौतहुलता एवं 
सनसनी पैदा गराई केवल आ�नो �चार �सार गराउने 
उ�े�य िलई यस स�मािनत अदालतको िववेक, धैय�, 
सयंमता एवं �मताको परी�ा िलने अवा�छनीय उ�े�य 
िलई यस अदालतको बह�मू�य समय खेर फा�ने 
बदिनयतका साथ अितरि�जत उ�े�यले एनसेललाई 
केवल दःुख िलई �ितकूल असर प�ुयाउने उ�े�यले 
बनावटी िनवेदन दायर गरकेो ह�दँा अिवल�ब खारजे 
ग�रपाऊँ । साथै य�तो बनावटी िनवेदन दायर गन� 
िवप�ी िनवेदकह�उपर सव��च अदालत िनयमावली, 

२०७४ को िनयम ५३ बमोिजम उिचत आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै ऐ. को िनयम ५४ बमोिजम एनसेललाई 
��ततु म�ुामा ला�ने स�पूण� खच�ह�समेत िवप�ी 
िनवेदकह�बाट िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ी एनसेल �ाइभेट िलिमटेडको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीह�लाई नेपालको संिवधानको धारा 
४६ एवं १३३(२) अ�तग�त �रट िनवेदन दायर गन� िवप�ी 
िनवेदकह�ले नेपालको संिवधान�ारा �द� आ�नो 
कुन मौिलक हक हनन भएको ह�नपुन�मा िवप�ीह�को 
नेपालको संिवधान�ारा �द� आ�नो कुन मौिलक 
हक कसरी र कोबाट भएको �रट िनवेदनमा खलुाउन 
सकेका छैनन । िवप�ी िनवेदकह�ले िनवेदनमा 
कुनै संवैधािनक �� उठाएका छैनन् । आयकर ऐन, 
२०५८ को केही दफा उ�लेख गरकेो भए तापिन के 
क�तो कानूनी �� िन�पण गनु�पन� िवप�ीह�ले �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेका छैनन् । 

सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३२(१)(ख) ले साव�जिनक सरोकारको कुनै 
िववादमा सवंैधािनक वा कानूनी �� िन�पणको 
लािग �य�तो िवषयसगँ "साथ�क स�ब�ध" र "ताि�वक 
सरोकार" भएका �यि�ले मा� नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(२) अन�ुप िनवेदन िदन यो�य ठह�याएको 
छ । केवल सरकारी सेवाबाट िनव�ृ भएको, समाजसेवी 
भएको, कानूनको िव�ाथ� भएको अथवा "सचेत 
नाग�रक" भ�ने दाबी िलन ु मा� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३२(१)(ख) एवं 
४०(२)(ज) बमोिजमको कानूनी दािय�व प�रपूित� गरेको
होइन । तसथ� िवप�ी िनवेदकह�को िनवेदन खारजे 
भागी छ । 

नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२) 
बमोिजम परमादशे जारी गरी पाउन माग दाबी िलई 
आउने िवप�ी िनवेदकले साव�जिनक िनकायले 
कानूनले तोकेको दािय�व पूरा नगरकेो भनी �प� 
�पमा देखाउन स�न ु पद�छ । िवप�ी िनवेदकह�ले 
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िनवेदनमा कुन साव�जिनक िनकायले कुन कानून�ारा 
तोकेको के क�तो कानूनी दािय�व प�रपालना नगरकेो 
भ�ने िनवेदनमा िजिकर िलनसमेत सकेका छैनन् । 
िवदेशी लगात तथा �िविध ह�ता�तरण ऐन, २०४९ 
तथा क�पनी ऐन, २०६३ बमोिजम िवप�ी िनवेदकह� 
सरोकारवाला �यि� नभएको ह�दँा यस िवषयमा िववाद 
सजृना गन� हकदैयासमेत छैन । 

एि�जएटाले िवदेशी तथा �िविध ह�ता�तरण 
ऐन, २०४९ बमोिजम स�बि�धत िनकाय उ�ोग 
िवभागबाट �िविध ह�ता�तरणको लािग िविधवत 
�वीकृित िलएको ह�दँा ऐ. को दफा ५(३) एवं िवदेशी 
िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को दफा १०ग.
(५) ले उ� िवभागले �वीकृत गरअेन�ुपको रकम 
िवदेशमा लैजान पाउने हक सिुनि�त छ । कानूनले 
सिुनि�त गरकेो हकमा आघात पन� गरी झ�ुा त�य 
उ�लेख गरी गैरकानूनी आदेशको माग गरी दायर 
भएको िवप�ी िनवेदकह�को िनवेदन खारजे भागी 
छ । कर िनधा�रणको आदेश टेिलया क�पनी, 
�वीडेनउपर भएको छ निक एनसेल वा रनेो�ड्स 
उपर । कर िनधा�रणको आदेश भएको िवषयव�तकुो 
स�ब�धमा न त एनसेल न त रनेो�ड्स िज�मेवार 
छ । अतः टेिलया क�पनी, �वीडेनउपर कर िनधा�रणको 
आदशे भएको िवषयमा एनसेलको स�पि�, जायजेथा 
तथा ब�क �याले�सउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१०४ र १०५ आकिष�त ह�ने कुनै कानूनी औिच�य 
एवं आधार िनवेदकह�ले उ�लेख गन� सकेको छैन । 
साथै रकम असलुउपर गन� गराउने, िललाम िब�� गन� 
गराउने �कारको आदशे �रट �े�बाट नह�ने ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको रनेो�ड्स 
होि�डङ्सको िलिखत जवाफ । 

�चिलत कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी आउने उ�ोगह�को स�ब�धमा उ�ोग िवभागले 
�वदेशी तथा िवदेशी लगानीकता� दवुैका हकमा सेयर 
ख�रद िब��को सहमित िदने गछ�  भने िवदेशी लगानी 

�वीकृित िददँा दईु अब� �पैयासँ�मको िवदेशी लगानी 
िवभागले �वीकृित िदने र सोभ�दा मािथ नेपाल 
सरकार उ�ोग तथा लगानी बोड�को िनण�यबमोिजम 
िवदेशी लगानी �वीकृत िदनेस�म हो । �चिलत 
कानूनिवपरीत ह�ने गरी �रट िनवेदनमा उि�लिखत 
एनसेल र एि�जएटासमेतका क�पनीलाई �यवसाय 
गन� र लाभकर छुट िदने िनण�य नेपाल सरकार उ�ोग 
तथा लगानी बोड� एवं उ�ोग िवभागबाट भए गरेको 
छैन । कुनैपिन उ�ोग वा क�पनीको लाभकर िनधा�रण 
एव ं यिकन गन� र असल गन� िज�मेवारी �चिलत 
कानूनले नेपाल सरकार उ�ोग तथा लगानी बोड� एवं 
उ�ोग िवभागलाई स�ुपेको अव�था नह�दँा कानूनले 
िज�मेवारी नै निदएका िनकायलाई कर असलुी 
स�ब�धमा िवप�ी बनाई �रट िनवेदन गनु�को अथ� नह�दँा 
िवप�ीह�ले दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  । 

नेपाल सरकार उ�ोग तथा लगानी बोड� 
र उ�ोग िवभागको के क�तो र कुन चाही ँ िनण�य 
एव ंकाय�ले राि��य िहतमा असर पन� गएको हो भ�ने 
िवप�ीह�ले खलुाउन नसकेको नेपालको संिवधान 
र �चिलत कानूनिवपरीत एनसेलले भ�ुानी गनु�पन� 
लाभकर स�ब�धमा नेपाल सरकार उ�ोग तथा लगानी 
बोड� र उ�ोग िवभागबाट कुनै काम कारबाही नभए 
नगरकेो अव�थामा िवनाआधार कारण दायर ग�रएको 
�रट िनवेदनको औिच�य नहँुदा �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�ोग तथा लगानी �व��न 
बोड�को िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र�ठ अिधव�ा डा. �ी सरु�े� भ�डारीले दूरस�चार 
सेवा �दायकको �पमा नेपालमा दता� भएको एनसेल 
�ा.िल. को ८०% सेयर रेनो�ड्स् होि�डङ्स िल. 
को र २०% सेयर यिुनभेरा �यािपटल भे�चर �ा.
िल. को रहेको छ । उ� �रनो�ड्स होि�डङ्स िल.को 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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८०% सेयर पटकपटक िकनबेच ह�दँ ै आइरहेकोमा 
एनसेलको �यापार िकनबेच भएबापत २०७४।७।२७ 
मा ठूला करदाता काया�लयले एनसेललाई लेखेको 
प�बाट नेपाल सरकारले लगभग ६० अब� ७१ करोड 
बराबरको लाभकर पाउन ुपन�मा लगभग २१ अब� ५४ 
करोड बराबरको रकम बझुाएको तर लगभग ३९ अब� 
�पैया ँ बराबरको लाभकरबापत पाउनपुन� राज�व 
नेपाल सरकारले नपाई उ� राज�व रकमबाट मलुकु 
वि�चत भएको अव�था छ ।

लगभग ३९ अब� �पैया ँ बराबरको राज�व 
नबझुाई एनसेलले मलुकुमा �यापार �यवसाय ग�ररहेको 
छ भने नेपाल कानूनलाई उलङ्घन गरी एनसेलको 
८०% सेयर धनी िवप�ी रनेो�ड्स होि�डङ्सलाई 
एकपिछ अक� क�पनीले िक�ने र बेचिबखन गन� र 
नेपाल कानूनले िच�दै निचनेका क�पनीले एनसेललाई 
िनय��णमा िलने, एनसेलको �यवसाय स�चालन गन� र 
एनसेलको नाफालगायतका आिथ�क लाभ िलने ज�ता 
काय�ले राि��य िहतमा असर परकेो र कानूनी शासनकै 
ध�जी उडाएको िवषय ग�भीर साव�जिनक सरोकारको 
सवाल हो । य�तो संवेदनशील िवषयमा ठूला करदाता 
काया�लय नै बढी सि�य भई कर असलुउपरमा ला�न ु
पन�मा ठूला करदाता काया�लय र आ�त�रक राज�व 
िवभागले खास चासो राखेको दिेखएको छैन । कर 
असलु गन� य�ो ग�भीर िज�मेवारी बोकेका सरकारी 
काया�लयह� के कसको �भावमा परी यित धेर ैलामो 
समयस�म पिन एनसेल लाभकर िववादलाई यथावत् 
रािखरहेका छन् सो िवषयमा एक �याियक आयोग गठन 
गरी स�य त�य प�ा लगाई दोषीमािथ कानूनी कारबाही 
गनु�  पद�छ । 

एनसेलको ८०% सेयर भएको रनेो�ड्स 
होि�डङसको सत् �ितशत सेयर टेिलया सोनेरा ह�दैँ 
िवप�ी एि�जएटाको नाममा पगेुको अव�थामा िवप�ी 
ठूला करदाता काया�लयले कुनै अि�त�व नै नरहेको 
टेिलया सोनेरा क�पनीको नाममा उि�लिखत लाभकर 

िनधा�रण गरी कर असलुीको लािग प�ाचार गनु�  भनेको 
सरासर बदिनयत राखी सरकारी राज�व िहनािमना गन� 
एक मा� उ�े�य राखेको रहेछ िक भनी मा�न ुपन� ह��छ । 

िवप�ी एि�जएटाले टेिलया सोनेराको 
रनेो�ड्स होि�डङ्समा रहेको सेयर ख�रद गदा� टेिलया 
सोनेराले नेपाल सरकारलाई ितनु�पन� कुनै पिन कर ितन� 
बाकँ� छ छैन भ�ने िवषयको स�पूण� जानकारी �ा�त 
गरी सो सेयर ख�रद गनु�  पद��यो । तर एि�जएटाले 
�य�तो कुनै सोधखोज र सूचना िवना नै उ� सेयर 
ख�रद गरकेोले टेिलया सोनेराले ितनु�पन� स�पूण� कर 
ितनु�पन� दािय�व िवप�ी एि�जएटामा रहन जाने कुरा 
िनिव�वाद र कानूनस�मत रहेको छ । 

िवदेशी लगानीलाई नेपालमा िभ�याउन ु
भनेको नेपालमा ह�ने पुजँीको कमीलाई पूरा गराउनको 
लािग हो तर नेपाल सरकारले �ा�त गन� कर नै नितन� 
िवदेशी क�पनीलाई नेपालमा �यापार गन� िदएर 
सरकारलाई कुनै फाइदा रहदँैन । तसथ� बझुाउन बाकँ� 
रहेको लाभकर त�काल नबझुाएमा आयकर ऐनको दफा 
१०४ र १०५ को �ि�या अपनाई एनसेलको स�पि� 
जायजेथा ब�क �याले�स रो�का गरी लाभकरबापत 
िलनपुन� रकम असलुउपर गनु�  भनी िवप�ी ठूला 
करदाता र आ�त�रक राज�व िवभागका नाममा आदेश 
जारी ग�रन ुपद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ीह� नेपाल सरकार उ�ोग िवभाग, 
क�पनी रिज��ारको काया�लय, ठूला करदाता काया�लय 
र आ�त�रक राज�व िवभागको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा �ी नारायण�साद 
पौडेल, सह�यायािधव�ा �ी गोपाल�साद 
�रजाल, सह�यायािधव�ा �ी िव�राज कोइराला र 
उप�यायािधव�ा �ी ह�रशंकर �वालीले आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा (२) को ख�ड (कद) अनसुार टेिलया 
सोनेरा क�पनी �वीडेनको एनसेल �ा.िल. मा �थायी 
सं�थापन भई नेपालको बािस�दा �यि� भएकाले 
�वतः नेपालमा कर ितनु�पन� कानूनी दािय�व �प� 
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भएकोले ठूला करदाता काया�लयबाट २०७४।३।१३ 
मा �.६० अब� ७१ करोड कर िनधा�रण ग�रएको हो । 
िनधा��रत ब�यौता कर असलु गन�कै लािग एि�जएटा 
मलेिसयासमेतलाई नेपालबाट ह�ने लाभांशलगायतका 
भ�ुानी गन� रो�का रािखएको हो । आयकर ऐनको 
दफा १०९ र ११० बमोिजमको दािय�वबाट उ�मिु� 
पाउने वातावरण िमलाइएको नह�दँा २०७४।१०।१७ 
मा स�मािनत अदालतबाट जारी आदेश खारजे ग�रन ु
पद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ी नेपाल रा�� ब�कको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी रामशरण पोखरले, �ी समुन 
आचाय�, �ी रसेमराज र�ेमीले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरबेमोिजमको रकम सेयर ह�ता�तरण, लाभांश 
र लाभकरसगँ स�बि�धत िवषय िस�ा�ततः जनु 
क�पनीबाट कमाउछँ सो क�पनीले नै पुजँीगत लाभकर 
ितनु�पछ�  । ��ततु स�दभ�मा कर ितनु�पन� दािय�व 
एनसेलको हो । कर काया�लयबाट लेखी आएबमोिजम 
िवदेशी िविनमय सटही र भ�ुानी रो�ने काय� गरकेो 
ह�दँा र करको िवषयमा ब�कको कुनै सरोकार नरहेकोले 
ब�कलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट खारजे 
ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

िवप�ी दूरस�चार �ािधकरणको तफ� बाट 
िव�ान्  अिधव�ा �ी रवेतीराम प�थले सेयर ख�रद 
िब��पूव� एनसेलले �ािधकरणको कुनै सहमित िलएको 
छैन । कारोबारमा ला�ने लाभकर असलुउपर गन� 
काय� �ािधकरणको नभएकोले सो िवषयलाई िलएर 
�ािधकरणलाई िवप�ी बनाउन नपन� ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

िवप�ीह� एनसेल र रनेो�ड्स होि�डङ्सको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
श�भ ु थापा, �ी कोमल�साद िघिमर,े �ी देवे�� 
�ह�छे �धान र िव�ान्  अिधव�ा �ी महेश थापा तथा 
िवप�ी सिुनभेराको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी पूण�मान शा�य र िव�ान्  अिधव�ा �ी 

मदनकुमार डंगोलले िनवेदकह�को माग दाबी म�ुयतः 
ठूला करदाता काया�लयबाट २०७४।३।१३ मा टेिलया 
सोनेरा, �वीडेनउपर भएको कर िनधा�रण आदेश बदर 
गरी एनसेल र एि�जएटाउपर आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ३५ बमोिजम पनुः चा�र�ीकरण ग�रपाउ ँभ�ने हो, 
जनु पूण�तः असङ्गत छ । कर काया�लयले िविधवत 
कर िनधा�रणको आदेशउपर स�मािनत अदालतले 
�रट �े�ािधकारको मा�यम�ारा �वेश नगन� कानूनी 
िस�ा�त अङ्िगकार गरी आएको छ । संवैधािनक वा 
कानूनी �� समावेश भएको िववाद मा� नेपालको 
संिवधानको धारा १३३(२) अ�तग�त िन�पण ह�ने �प� 
संवैधािनक �यव�थाको बिख�लाप िनवेदन दायर भएको 
छ । एि�जएटालाई एनसेल िनय��ण गन� िदइएको हो वा 
होइन भनी छानिबन गन� एव ंको दोषी हो भ�ने िन�य�ल 
गन� एवं कानूनी आधार िबना सजाय गन� भ�ने िवषय 
�रट �े�ािधकारबाट सनुवुाइ गन� कुरा होइन । 

टेिलया सोनेरा र एि�जएटाको बीच 
रनेो�ड्स होि�डङ्सको सेयरह�को स�ब�धमा 
भएको ख�रद िब�� कारोबार िवदेशमा भएको ह�दँा 
नेपालको कानूनअनसुार पुजँीगत लाभकर नला�ने 
एव ंएनसेलउपर उ� कारोबारमा अि�म कर क�ी गरी 
दािखला गन� दािय�व नभए तापिन आ�नो अिधकार 
प�र�याग नगरी एनसेलले ठूला करदाता काया�लयसम� 
अि�म कर बझुाई उ� काया�लयले अि�म कर असलु 
गरी दािखला गनु�पन� िज�मेवारी पूण� �पमा प�रपालना 
गरकेो एव ं आ�नो कानूनी दािय�व पूण��पमा िनवा�ह 
गरकेो �मािणत ग�रिदएको अव�थामा एनसेलले 
कर छलेको वा नितरकेो भ�ने िवषयमा न त कुनै 
कानूनस�मत िनकायसम� �� उठेको छ न त उ� कुरा 
कतैबाट पिु� भएको नै छ । देशको एक ठूलो करदाता 
एव ं�िति�त क�पनीलाई कर छली गरकेो भनी झ�ुा 
आरोप लगाउने िनवेदकह�लाई सजायसमेत ग�रन ु
पद�छ ।  

कर िनधा�रण र असलुी व�ततुः 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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कानूनबमोिजम �थािपत संय�� र �ि�याबाट िनद�िशत 
ह�ने हो । कुन कारोबारमा कित रकम कर कसलाई 
ला�छ भ�ने त�य कानूनबाट िनधा��रत ह�ने भएकोले 
�रट िनवेदनको रोहबाट कुन क�पनीले गरकेो क�तो 
कारोबार अङ्कमा कित रकम कर ला�ने र सो कर 
कसले ितनु�  बझुाउन ु पन� भ�ने ज�तो सव�था िहसाब 
िकताब गररे िन�कष� िनका�न ुपन� िवषयमा �वेश गरी 
िनण�य ठहर गन� िम�दनै । िवना कुनै आधार हचवुाका 
भरमा िवप�ी बनाउनै नपन� लाभकरको दािय�व नै 
नभएको िहत िनसग� भएको िनकाय एनसेल, �ेता 
एि�जएटा, सेयरधनी रनेो�ड्स र सिुनभेरालाई िवप�ी 
बनाई दःुख िदने मनसायले दायर भएको �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

�रट िनवेदन तथा िलिखत जवाफसिहत यस 
अदालतको आदेशबमोिजम िझकाइएको एनसेलको 
करस�ब�धी फाइलमा उि�लिखत कुराह�को बेहोरा 
अ�ययन गरी र �रट िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा तथा िवप�ी नेपाल सरकार 
र ठूला करदाता काया�लयको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा, सह�यायािधव�ा 
तथा उप�यायािधव�ा, �यसैगरी िवप�ी दूरस�चार 
�ािधकरणको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा, 
�यसैगरी िवप�ी एनसेलको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� तथा अिधव�ाह�ले िमित 
२०७५।१०।१७, २०७०।१०।२०, २०७५।१०।२२ 
र आज िमित २०७५।१०।२३ मा गनु�भएको बहससमेत 
सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु िववादमा दहेायका 
��ह�को िन�पण गनु�पन� दिेखयो ।

१. ��ततु िववादमा साव�जिनक हक र 
सरोकारको सिंवधान �द� �े�ािधकार 
आकिष�त ह�ने अव�था छ वा छैन ।

२. ��ततु िववादमा उठाइएका कारोबार के 
क�तो �कृितको कारोबार हो ?

३. िववािदत कारोबारमा पुजँीगत लाभकर ला�ने 

हो वा होइन, ला�ने भए सो कर ितनु�पन� 
दािय�व को कसको हो ?

४. िनवेदनमा माग भएबमोिजमको आदशे जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन । 

२. सव��थम पिहलो ��तफ�  हेदा� ��ततु 
िनवेदन नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२) र (३) 
अ�तग�त साव�जिनक हक र सरोकारको िववाद भ�दै 
दता� ग�रएको देिख�छ । यो �े�ािधकार सव��थम 
नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ अ�तग�त यस 
अदालतलाई �दान ग�रएको र �यसपिछ जारी भएको 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ र वत�मान 
संिवधानले समेत कायम राखेको �े�ािधकार हो । 
यो �े�ािधकारको बारमेा यस अदालतले पटकपटक 
आ�नो धारणा �य� गरी िस�ा�तह� कायम गरेको 
छ ।1 ती िस�ा�तह�को पनुः उ�लेखन यहा ँज�री 
दिेखदैँन । तर साव�जिनक हक वा सरोकारको िववादमा 
राधे�याम अिधकारीको �रट िनवेदनमा �य� "खास 
�यि� वा �यि�ह�को हक वा सरोकारमा मा� सीिमत 
िववाद नभएर सव�साधारण जनता वा जनसमदुायको 
हक वा सरोकारसगँ स�बि�धत िववाद" ह�नपुन� र सो 
िववादमा िनवेदकको "अथ�पूण� स�ब�ध वा ताि�वक 
सरोकार रहेको ह�नपुन�" भ�ने धारणा िवशेष �पले 
मह�वपूण� छन् । राधे�याम अिधकारीको �रट िनवेदनमा 
भएको फैसलापिछ ग�रएका कैय� फैसलाह�मा 

1 राधे�याम अिधकारी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत ने.का.प. २०४८ िन.नं. ४४३० प�ृ ८१०, 
भरतमणी जगंम िव. मि��प�रषद ्सिचवालयसमेत ने.का.प. २०४९ 
िन.नं. ७०८८ प�ृ २७८, बालकृ�ण �यौपाने िव. मि��प�रषदस्मेत 
ने.का.प. २०५४ िन.नं. ६३९६ प�ृ ३३५, िसताराम अ�वाल िव. 
मि��प�रषद ्समेत ने.का.प. २०५९, िन.नं. ७१३२ प�ृ ६०४, 
�ेमबहादरु खड्कासमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत ने.का.प. २०६६, िन.नं. ८०८२ प�ृ २६१, 
िभमसेन पोखरले िव. �यव�थािपका संसद ्समेत ने.का.प. २०७० 
िन.नं. ८९४० प�ृ २१, अ�यतु�साद खरले िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत ने.का.प. २०७०, िन.नं. ८९७० प�ृ 
३०३
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यी कुराह�को पनुः उ�लेखन गद� यस अदालतले 
साव�जिनक सरोकारको िववादमा यो �े�ािधकारको 
उदारतापूव�क �योग गरकेो छ । तर सो गदा� "साव�जिनक 
सरोकार" र "अथ�पूण� स�ब�ध" स�ब�धी अवधारणागत 
मू�य मा�यताह� भने यथावत् कायम नै रहेको  
देिख�छ । 

३. अब उपयु�� संवैधािनक प�रवेशमा ��ततु 
िववादमा साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद 
सि�निहत छ वा छैन र यो िववादमा यी िनवेदकह�को 
अथ�पूण� स�ब�ध वा ताि�वक सरोकार छ वा छैन 
भनी हेदा� िवप�ी एनसेल �ा.िल. (यसपिछ एनसेल 
भिनएको) नेपालको अ�णी दूरस�चार सेवा �दायक 
क�पनी र �मखु करदाता हो भ�ने कुरा उठेको छ । 
एनसेल आफँैले दायर गरकेो �रट िनवेदन र ��ततु 
िववादमा पेस गरकेो िलिखत जवाफमा आिथ�क वष� 
२०६९/०७० र २०७०/०७१ मा आफू सबैभ�दा 
धेर ै कर ितन� करदाता रहेको कुरा उ�लेख गरकेो 
छ । क�पनीको जनतामा पह�चँ, यसको कारोबार, 
यसले िनवा�ह गरकेो सामािजक दािय�व, राि��य 
िवपत् मा यसले खेलेको भूिमका आिदबार ेपिन कुराह� 
उठेका छन् । एउटा अ�णी करदाताले ला�ने कर 
ितदा� अथ�त��मा सकारा�मक योगदान प�ुछ तर कर 
छली गरकेो छ वा कर छ�ने �य�नमा छ र सो रो�न 
सरकारी िनकायह�ले आव�यक कदम चालेका छैनन् 
भ�दा सम� कर �शासन�ितको आ�था डगमगाउन 
प�ुछ । यस �ि�समेतबाट एनसेलको सेयर कारोबार, 
स�पि� ह�ता�तरण, लाभांश िवतरण आिद िवषयमा 
सव�साधारण �यि�ह�को चासो र सरोकार ह�न ु
�वभािवक नै ह��छ । �यसमािथ संसद ्को साव�जिनक 
लेखा सिमितमा, महालेखा परी�कको �ितवेदनमा, 
टेिलिभजन र प� पि�कामा, �यसैगरी एनसेल आफँै 
र यसको सेयरका �ेता तथा िब�ेताले जारी गरकेा 
िव�ि�को कारण पिन ��ततु िववादमा साव�जिनक 
�यान, चासो र सरोकार उ�प�न भएको दिेख�छ । 

तसथ� यस इजलासमा िनण�याथ� पेस भएको ��ततु 
िववाद साव�जिनक हक र सरोकारको िवषय हो भ�नेमा 
कुनै िववाद रहेन ।

४. अब यस िववादमा िनवेदकह�को 
"ताि�वक सरोकार वा अथ�पूण� स�ब�ध" छ वा छैन 
भनी हेदा�  िनवेदकह� म�ये केही िवगतमा िविभ�न 
साव�जिनक जवाफदेहीको पद र सेवामा रहेका 
िज�मेवार बौि�क �यि�ह� एवं देशका सचेत नाग�रक 
ह�नहु��छ । िनजह� िवप�ी काया�लयह�सम� 
यस िवषयमा सूचना मा�न गएको र नपाएपिछ यस 
अदालतमा �वेश गरकेो देिख�छ । मलुकुले पाउन ुपन� 
कर सही ढंगबाट उठेको छ वा छैन, ितनु�पन� �यि�ले 
पूण��पमा ितरकेो छ वा छैन, कर नितरकेो भनी लाभांश 
िवदेश लैजान रोकेको र सो स�दभ�मा यस अदालतले 
िदएको अ�त�रम आदेश कानूनको रोहमा िमलेको छ वा 
छैन भ�ने कुराले यसै पिन सव�साधारणको �यानाकष�ण 
गरकेो छ । य�तो करस�ब�धी राि��य िहत सि�निहत 
िववादको �याय पूण��पमा िन�पण होस् भ�ने चाहना 
िनवेदकह�ले रा�न ु �वभािवक छ । य�तो िवषयमा 
दशेका �व�ु नाग�रक तथा सामािजक अिभय�ता यी 
िनवेदकह�को ताि�वक सरोकार वा साथ�क स�ब�ध 
रहेको भ�ने दाबीलाई �वीकार गनु�  वा�छनीय नै 
दिेख�छ ।

५. ��ततु िनवेदन साव�जिनक हक र 
सरोकारको िववाद भनी नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) र (३) अ�तग�त दता�  भएको 
दिेख�छ । साव�जिनक हक सरोकारका िववादमा 
िनवेदकको हैिसयत एउटा सूचनाकता�को स�म 
ह��छ । �य�तो िववादको िन�पणको स�दभ�मा 
आव�यक र उपयु� आदेश जारी गन�, उिचत 
उपचार �दान गन� र िववादको टुङ्गो लगाउने 
असाधारण अिधकार यस अदालतलाई रहेबाट ��ततु 
िववादको टुङ्गो लगाउनको लािग यस अदालतले 
आव�यकताअनसुार िनवेदकले माग गरकेो भ�दा 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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�यापक र पथृक �ि�कोणबाट पिन िववादको िवषयलाई 
हेरी िववादको टुङ्गो लगाउने �ि�बाट आदेश जारी 
गन� स�ने नै ह��छ । साव�जिनक हक वा सरोकारको 
िववादमा िवगतमा पिन िनवेदनमा उ�लेख भएको भ�दा 
�यापक दायरालाई समाती आदेशह� जारी भएको 
पाइ�छ । तसथ� ��ततु िववादमा पिन �रट िनवेदकले 
माग गरकेो िवषयमा स�म सीिमत नरही िववादको 
टुङ्गो ला�ने िकिसमबाट उपय�ु उपचार �दान गन� 
सिकने नै देिखयो ।

६. अब ��ततु िववादमा उठाइएको कारोबार 
के क�तो �कृितको कारोबार हो भ�ने दो�ो ��तफ�  
हेदा�  यो एनसेलमा रहेको रनेो�ड्स होि�डङ्स िलिमटेड 
(यसपिछ रनेो�ड्स भिनएको) सेयरको ह�ता�तरण 
भएको कारोबार हो वा  रनेो�ड्समाफ� त टेिलया सोनेरा 
क�पनी �वीडेनको एनसेलमा रहेको "िनिहत �वािम�व" 
समेत �ेता क�पनी एि�जएटा बहा�ड, (AXIATA 
BERHARD) मलेिसयालाई (यसपिछ एि�जएटा 
बहा�ड भिनएको) ह�ता�तरण भएको िवषय हो र 
��ततु िवषयलाई नेपालको कानून अथा�त् आयकर 
ऐन, २०५८ तथा िवदेशी  लगानीसगँ स�बि�धत 
कानूनह�को  रोहमा कसरी  हे�रएको रहेछ भनी िवचार 
र िव�ेषण गनु�  आव�यक देिखयो । 

७. यी ��ह�को िन�पणको स�दभ�मा 
��ततु िववादसगँ स�बि�धत कारोबारको �कृित हेदा� 
दूरस�चार सेवा �दायक क�पनी एनसेलको सेयरको 
�व�पबार ेचचा� गनु�पन� ह��छ । एनसेल मोबाइल सेवा 
स�चालन गन� उ�े�यबाट स�ुमा २०५८।३।७ मा 
स�ंथािपत क�पनी रहेछ । सो क�पनीको च�ुा पुजँी 
१० करोडमा �. १०० को एक सेयरको िहसाबले ह�ने 
१०,००,००० िक�ा सेयरम�ये िव.सं. २०६५।३।१ 
देिख ८,००,००० िक�ा सेयर से�ट िकट्स र 
नेिभसमा दता�  भएको रनेो�ड्स नाउमँा र २,००,००० 
िक�ा सेयर नेपाली नाग�रक िनरज गोिव�द �े�को 
रहेकोमा २०७२।१२।२९ मा यी दवुै सेयरधनीका 

सेयरह� ख�रद िब�� भएको उ�लेख छ । 
८. िमिसलमा उि�लिखत त�य र बहसको 

�ममा एनसेलतफ� का िव�ान्  अिधव�ाह�ले उपल�ध 
गराएको जानकारीअनसुार एनसेलको सेयर धनी 
रनेो�ड्सको लामो तहगत सरंचनाअ�तग�त रहेको 
दिेख�छ । यो तहगत संरचनामा रनेो�ड्सको १०० 
�ितशत सेयर धनीमा टेिलया सोनेरा नव� नेपाल 
होि�डङस रहेको र सो क�पनीको पिन १०० �ितशत 
सेयर धनी टेिलया सोनेरा एिसया होि�डङस िव.िभ. 
को रहेको दिेख�छ । �यसैगरी टेिलया सोनेरा एिसया 
होि�डङस िव.िभ. मा २४.५५ �ितशत सेयर SEA 
टेिलकम इ�भे�मे�ट िव.िभ. को र ७५.४५ �ितशत 
सेयर टेिलया सोनेरा य.ुिट.ए. होि�डङस िव.िभ. 
नेदर�या�डको रहेको देिख�छ । यसैगरी टेिलया 
सोनेरा य.ुिट.ए. होि�डङसमा सोनेरा होि�डङ्स 
िव.िभ. नेदरले�डको र सो क�पनी टेिलया सोनेरा 
िफनले�डको र अ�ततः टेिलया सोनेरा ए.िव. �वीडेन 
(यसपिछ टेिलया सोनेरा �वीडेन भिनएको) सत�ितशत 
सेयर लगानी रहेको देिख�छ । यसरी हेदा� एनसेलका 
सेयर धनी दखेाइएका रनेो�ड्स र �यसपिछ बीचमा 
दखेाइएका म�य�थ क�पनीह�को अि�तमको �वामी 
टेिलया सोनेरा �वीडेन रही टेिलया सोनेरा �वीडेनको 
एनसेलमा सेयर लगानी, �वािम�व, िनय��ण र 
�मखु आिथ�क िहत (Vital Economic Interest) 
रहेको दिेखयो । यही कारणले टेिलया सोनेरा �वीडेन 
अिधन�थ िनद�शक (Dependent Director) माफ� त 
यसले एनसेलको �भावकारी �यव�थापन (Effective 
Management) गरकेो देिख�छ । टेिलया सोनेरा 
�वीडेनले नेपालका �धानम��ीलाई २१, िडसे�बर 
२०१५ मा लेखेको िमिसल संल�न प�, �ब�ध 
स�चालक प�रवत�न / �ित�थापनस�ब�धी टेिलया र 
एि�जएटा बहा�डको िनण�यह�बाट पिन यो कुराको पिु� 
ह��छ । य�तो तह-तहको संरचनाअ�तग�त टेिलया सोनेरा 
�वीडेनले एनसेलमा गरकेो सेयर लगानी एि�जएटा 
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बहा�डलाई िमित २०७२।१२।२९ (अथा�त् ११, 
अि�ल २०१७) मा बे�दा पिन य�तै म�य�थ क�पनी 
एि�जएटा इ�भे�मे�ट (य.ुके.) िलिमटेड (यसपिछ 
एि�जएटा इ�भे�मे�ट भिनएको) माफ� त िब�� गरकेो 
छ भने सोही िमितमा नै एनसेलको २० �ितशत सेयर 
िनरज गोिव�द �े�ले सिुनभेरा �यािपट�सलाई िब�� 
गरकेो भ�नेसमेत ख�ुन आएको छ । यसरी तह तहका 
म�य�थ क�पनीका संरचनाह� खडा भई एनसेलको 
सेयर ख�रद िब�� गन� काय� गनु�पन� �योजन के हो र 
य�तो काय�लाई नेपालको कानूनले कसरी हेरकेो छ 
भ�ने ��ततु िववादमा �मखु चासो र सरोकारको िवषय 
बनेको छ । तर नेपाल कानूनको �यव�थाह�को चचा� 
गनु�अिघ यी �यवहारह� के ह�न् र यसलाई अ�तरा�ि��य 
�े�मा कसरी हे�रएको छ भ�ने िवषयमा केही चचा� गनु�  
पिन यहा ँसा�दिभ�क ह�ने दिेख�छ । 

९. अ�ययनह�ले य�ता म�य�थ वा 
मा�यम क�पनीह� (Conduit Companies) मूलतः 
कारोबार भएको देशको करस�ब�धी कानूनलगायत 
अ�य कानूनी झ�झटबाट ब�नको लािग खोिलने रहेछ 
भ�ने देखाउछँन् । मूल क�पनी जनु देशको बािस�दा 
ह��छ सोभ�दा मा�यम क�पनी दता� ग�रएको दशेमा 
क�पनी सं�थापना, कारोबार र िवशेषतः आयकर, 
पुजँीगत लाभकरस�ब�धी �यव�था उदार ह�ने र 
कितपय अव�थामा कर ला�दै नला�ने पिन ह�ने रहेछ । 
य�ता �यूनतम कर ला�ने वा ला�दै नला�ने देशह�लाई 
करको �वग� देश (Tax Heaven Countries) भ�ने 
पिन चलन रहेछ । एनसेलको सेयर धनी रनेो�ड्स य�तै 
कर �वग�को �पमा िचिनएको से�ट िकट्स र नेिभस 
भ�ने दशेमा दता� भएको क�पनी हो भ�ने कुरा ख�ुन 
आएको छ । य�ता मा�यम / म�य�थ क�पनीमाफ� त 
मूल सं�थापन (Permanent establishment) 
रहेको मलुकुभ�दा िभ�न दशेमा ग�रने कारोबारलाई 
िवदेशमा भएको स�पि�को अ��य� ह�ता�तरण 
(Offshore Indirect  Transfer of Asset-OIT) 

भ�ने नामाकरण ग�रएको पाइ�छ । 
१०. बािस�दा िनकाय रहेको देशमा 

पुजँीको ह�ता�तरण नगरी ते�ो मलुकुमा कारोबार 
गरी नाफा सान� (Profit Shifting) काय�बाट करका 
दाबेदार दशेह�लाई ठूलो नो�सानी भइरहेको 
छ भ�ने अ�ययनह�ले दखेाएका छन् ।2 य�ता 
कारोबारले िविभ�न राि��य अथ�त��मा पारेको 
�भावबार ेसन् १९९० को दशकबाट अ�ययन ग�रन 
थािलएको पाइ�छ । करस�ब�धी य�ता हािनकारक 
�यवहारह� (Harmful Tax Practices) रो�नको 
लािग OECD ले केही काय�योजना पिन बनाएको 
पाइ�छ ।3 साथै िवदेशमा ग�रएको अ��य� ह�ता�तरण 
(OIT) स�ब�धमा अ�तरा�ि��य म�ुा कोषलगायतका 
िनकायह�ले अ�ययन गरी करको िवषयमा सहकाय� 
गन�को लािग साझा म�चको िनमा�ण गन�, सोमाफ� त 
िवकासशील रा��ह�लाई करस�ब�धी नीित र 
कानूनमा सधुार गन� �ो�सािहत गरकेो4 र दोहोरो 
करको स�दभ�ह�मा रहेका असङ्गत �यव�थाह� 
हटाउन अ�तरा�ि��य महासि�धको समेत तजु�मा 
र अनमुोदन गरकेो अ�ययनह�ले देखाउछँन् ।5 
अ�तरा�ि��य �तरमा भएका िविभ�न अ�ययनह�ले 
मा�यम वा म�य�थ क�पनीमाफ� त नाफा सारी 
सारभूत कारोबार र �थायी सं�थापन (Permanent 
2  OECD ले सन् २०१७ मा �कािशत गरेको एउटा अ�ययनअनसुार 

कराधारको �य र नाफा सान� (Base erosion and profit 
shifting) �यवहारको कारण वािष�क १०० देिख २४० िविलयन 
अमे�रक� डलरको नो�सान भएको छ । See OECD, BEPS 
Project Background Brief. Jan. २०१७

3 हेनु�होस् OECD/G२० Base Erosion and Profit shifting 
Project, Countering Harmful Tax Practices More 
Effective, Taxing into Account Transparency and 
Substance, Action ५, २०१७ Final Report

4 हेनु�होस IMF/ OECD/UN/WBG, The Platform for 
Collaboration Tax, The Taxation of Offshore Indirect 
Transfer- A Tool kit, २०१८

5 हेनु�होस् Multi-lateral Convention to Implement Tax 
Treaty Related Measure to Prevent BEPS. यो 
महासि�धको नेपालले ह�ता�र गरकेो छैन ।

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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Establishment) रहेको देशमा करस�ब�धी कानून 
छ�ने काय�लाई ग�भीर सम�याको �पमा हेरेको र 
यसले कर उठाउने िवकासशील रा��ह�को साव�भौम 
अिधकारलाई नै चनुौती िदइरहेको महससु ग�रएको 
देिख�छ । अ�ययनह�मा िवकासशील मलुकुको 
अथ�त��को िवकास, करस�ब�धी �यव�था र कर 
�शासनमा आम जनताको िव�ास जगाउनको लािग 
राि��य र अ�तरा�ि��य �पमा समेत आव�यक 
�यासह� ग�रनपुन� आव�यकतालाई औ�ंयाइएको 
पाइ�छ । मू�यह�को सजृना (Value creation) 
करको आधार ह�ने ह�दँा कर लगाउने अिधकार �यो 
मलुकुलाई ह��छ जहा ँ सारभूत काम वा कारोबार 
(Substantial activity) ह��छ भ�ने कुरालाई अिहले 
अ�तरा�ि��य �े�मा जोड िदइएको पाइ�छ । 

११. यित ह�दँाह�दँ ैपिन िविभ�न मलुकुह�को 
�यवहार हेदा� करको िवषय हालस�म पिन राि��य 
कानून�ारा र सि�ध�ारा िनि�त र �यवि�थत ग�रदैँ 
आएको छ । करको दािय�वबाट उ�कने, नाफा सान� 
�विृ� रो�नको लािग िव��तरमा हालस�म कुनै 
महासि�ध भएको अव�था छैन । तसथ� करस�ब�धी 
दािय�व िनधा�रण गदा� मूलतः राि��य कानूनले के भ�छ 
र मलुकुले यस स�ब�धमा गरकेो दोहोरो करस�ब�धी 
सि�धले यसलाई िनयि��त र �यवि�थत गछ�  वा गद�न 
भ�ने हेरी िनण�य िन�कष�मा पिुगने ग�रएको पाइ�छ । 
राि��य कानूनकै भरमा तहगत संरचना र मा�यम वा 
म�य�थ क�पनी खडा गरी सेयरको ख�रद िब��माफ� त 
बािस�दा क�पनीको िनिहत �वािम�व (Underlined 
Ownership) प�रवत�नको िवषयलाई स�बोधन गन� 
खो�दा पथृक-पथृक िन�कष�मा िविभ�न मलुकुका 
अदालतह� पगेुका छन् ।6 यी िनण�यह�को आ-आ�नै 

6 हेनु�होस Vodafone International Holdings Vs. Union of 
India (२०१२) ६ SCC ६१३, Union of India Vs. Azadi 
Bachao Andolan and another (२००४) १० SCC १, 
Uganda Revenue Authority VS. Zain International 
B.V., Civil Appeal No ११ of २०१२. अदालतले िनण�य 

प�रवेश र कानूनी आधार छन् तर जहासँ�म कर ला�ने 
वा नला�ने भ�ने िवषय छ यसको मूल आधार राि��य 
कानून नै हो । राि��य कानूनले पुजँीगत लाभकर ला�छ 
भनेमा कर ला�ने हो र ला�दैन भनेमा नला�ने हो । 
यसबार ेि�िवधा रहनपुन� कुनै कारण छैन ।

१२. उपयु�� स�दभ�मा ��ततु िववादको 
िवषयमा हेदा� एनसेलमा रहेको रनेो�ड्सको 
सेयर ह�ता�तरणलाई िवदेशमा भएको सेयरको 
ह�ता�तरणको �पमा हेन� वा रनेो�ड्समाफ� त 
एनसेलमा रहेको "िनिहत �वािम�व" को ह�ता�तरणको 
�पमा हेन� भ�ने �� उ�प�न भएको छ । िनवेदनमा 
रनेो�ड्सको एनसेलमा रहेको सेयरलाई एनसेलको 
स�पि� र सो स�पि�बाट �ा� ह�ने लाभसगँ नजोिडएमा 
सो सेयर र रनेो�ड्स् क�पनीको कुनै मू�य ह�ने 
दिेखदैँन; रनेो�ड्सको �यापार भनेको केवल एनसेल 
मा�ै हो; एनसेलको �यापार नै रनेो�ड्सको बजार पुजँी 
(market capital) भएको ह�दँा रनेो�ड्सलाई एउटा 
क�पनी�ारा अक� क�पनीलाई बेचिबखन काय�बाट 
एनसेलको �यापार र कारोबार, �यव�थापन, िब�� 
िवतरण भइरहेको छ । तसथ� आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा २(र), दफा ७, ३५, ३६, ४०, ४१, ५७, ६७, 
९५क समेत बमोिजम यसलाई एनसेलको "स�पि�को 
िनसग�" मानी पुजँीगत लाभकर एनसेल र यसको 
�भावकारी �यव�थापनमा संल�न एि�जएटा बहा�डबाट 
असलु ग�रनपुछ�  भ�ने िनवेदकह�को िजिकर रहेको 
छ । अक�तफ�  एनसेलको िलिखत जवाफमा िमित 
२०६५।३।१ देिख रनेो�ड्सको �वािम�वमा रहेको 
एनसेलका ८,००,००० िक�ा (८०%) सेयरमा कुनै 
प�रवत�न भएको छैन । जनु कारोबार भिनएको छ सो 
रनेो�ड्सको सेयर धनी टेिलया सोनेरा नव� नेपाल 
होि�डङसले बेलायत र वे�सको कानूनअ�तग�त 

गरी नसकेको तर यसै �कृितको िववाद पे�मा पिन �यहाकँो तेल 
उ�पादक क�पनीमा मा�यम क�पनी माफ� त ख�रद गदा� उठेको छ । 
थप जानकारीको लािग हेनु�होस पूव�  संकेत नं. ४ प.ृ २६, २७
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स�ंथािपत एि�जएटा इ�भे�मे�टलाई िब�� गरकेो 
ह�दँा उ� कारोबारमा नेपालको आयकर ऐन, 
२०५८ आकिष�त ह�दैँन । रनेो�ड्सको सेयर ख�रद 
िब�� कारोबारमा एनसेल वा यसको �ेता क�पनी 
एि�जएटा बहा�डको कुनै दािय�व रहदँनै भ�ने िजिकर 
एनसेलको तफ� बाट िलइएको पाइ�छ । �य�तैगरी, कर 
िनधा�रणको आदेश नै टेिलया सोनेरा �वीडेनउपर 
भएको िवषयव�तकुो स�ब�धमा न त एनसेल नत 
रनेो�ड्स िज�मेवार छ भ�नेसमेत िवप�ी रनेो�ड्सको 
िलिखत जवाफ रहेको छ । ��ततु िववादमा एि�जएटा 
बहा�डको कुनै िलिखत जवाफ �ा� ह�न आएको नभए 
पिन एि�जएटा बहा�डले ठूला करदाता काया�लयलाई 
लेखेको िमित ९ मे २०१७ को प�मा नेपालको 
आयकर कानून आकिष�त नह�ने िजिकर िलएको भ�ने 
िझकाई आएको फाइलबाट देिख�छ । 

१३. यसै स�दभ�मा केही सै�ाि�तक ��ह� 
बहसको �ममा उठेका छन् । कानूनबमोिजम बाहेक 
कर नलगाइने भ�ने सवंैधािनक ��याभूितको स�मान 
ह�नपुन�, कानूनको आधारबेगर कर लगाइन नपाइने, 
�या�या�ारा करको दािय�व स�ुपन नपाइने, शंकाको 
ि�थितमा करस�ब�धी कानूनको �या�या करदाताको 
प�मा ग�रनपुन� भ�ने िजिकर एनसेल र रनेो�ड्सको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� र िव�ान्  
अिधव�ाह�ले िलन ु भएको छ भने करस�ब�धी 
कानूनको �या�या गदा� �व�छताको िस�ा�त 
(Principle of fairness) को अनशुरण ग�रनपुन�, 
िविधको शासनको अ�रशः पालना गररे नै िवदेशी 
लगानी िभ�याइन ुपन�, कानूनको �योग गदा� सारभूत 
कारोबार र लाभको सजृना कहा ँभएको छ सो हे�रनपुन�, 
�वदेशी र िवदेशीको लािग करको मापद�ड र आधार 
फरक फरक ह�न नह�ने आिद िजिकर िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाले िलन ुभएको छ । 

१४. िनवेदक र िवप�ीह� तफ� बाट 
उठाइएका यी िजिकरह� आ-आ�नो ठाउमँा ठीकै 

छन् । �यसमा िवमित रा�नपुन� कुनै सै�ाि�तक आधार 
र कारण पिन छैन । नेपालको सिंवधानको धारा ११५ 
को उपधारा (१) मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर 
लगाइने र उठाइने छैन भ�ने �यव�था रहेको छ । यो 
�यव�था िविधको शासन र खलुा अथ�त��को आधार 
हो । यही �यव�थाको अ�रशः पालना ह�दँा संिवधानको 
धारा २५ को उपधारा (१) �ारा ��याभूत स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन� बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ 
�ा� गन�, स�पि�को अ�य कारोबार गन� हकको िनवा�ध 
उपयोग र �चलन ह�न स�छ । तसथ� कानूनबमोिजम 
बाहेक कर लगाउन पाइने छैन भ�ने कुरामा िववाद गनु�  
आव�यक छैन ।

१५. अब िववािदत कारोबार के क�तो 
�विृ�को कारोबार हो भनी िवचार गरी सतहमा हेदा� यो 
कारोबार एनसेलमा रहेको सेयरको ह�ता�तरण होइन 
भ�ने नै दिेख�छ । एनसेलको तफ� बाट यही िजिकर 
िलइएको छ र क�पनी रिज��ारको काया�लयमा रहेको 
सेयर धनीको िववरण �माण�व�प पेस ग�रएको पिन 
छ । अव�य पिन यो कारोबार एनसेलमा रहेको ८०% 
सेयरको नभई एनसेलको सेयर धनी रनेो�ड्सको 
स�पूण� जारी र च�ुापुजँीको ख�रद िब�� हो र यो िब�� 
नव�मा सं�थािपत टेिलया सोनेरा नव� नेपाल होि�डङ्स, 
नव�ले एि�जएटा इ�भे�मे�ट (UK) िलिमटेडलाई गरेको 
दिेख�छ । तर मािथ उ�लेख ग�रएका यी दवुै मा�यम 
वा म�य�थ क�पनी (conduit companies) ह�न् 
र मा�यम क�पनीको तहगत संरचनालाई िचररे हेदा�  
वा�तिवक िब�ेता र �ेता �मशः टेिलया सोनेरा 
�वीडेन र एि�जएटा बहा�ड मलेिसया ह�न् भ�ने उ� 
क�पनीह�ले नेपालका �धानम��ीलाई लेखेको 
प�, जारी गरकेा �ेस िव��ी र आ-आ�ना देशमा 
साव�जिनक गरकेा कागजातह�बाट देिख�छ । 
साथै कारोबार भएको भोिलप�टै �ेता र िब�ेताको 
�ितिनिधको �पमा काम गन� उसै�ारा मनोिनत 
(Nominee, representative), �ब�ध स�चालक 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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प�रवत�न गन� काय� उनीह��ारा भएको र यसको 
साथै एनसेलको उ�च तहका �यव�थापकह� पिन 
प�रवत�न भएको देिख�छ । यसरी मा�यम वा म�य�थ 
क�पनीमाफ� त काय� गरपेिन एनसेलको �यव�थापन र 
िनय��णमा कारोबारअिघ टेिलया सोनेरा �वीडेन र 
कारोबारपिछ एि�जएटा बहा�ड मलेिसया सलं�न रहेछन् 
भ�ने �प� ह��छ । 

१६. ब�ुन ु पन� कुरा के छ भने मा�यम 
वा म�य�थ क�पनीह� आफँै कुनै काय� गद�नन् । 
वा�तिवक कारोबार गन� क�पनीह�को कारोबार 
िनय��ण र �यव�थापन गन�, �य�तैगरी सेयरको ख�रद 
िब��मा बािस�दा क�पनी रहेको मलुकुको कानूनी 
दािय�वबाट उ�कन �य�ता मा�यम क�पनीह� खडा 
ग�र�छन् । ियनीह�को आ�नो काया�लय वा कारोबार 
ह�दैँन । यहा ँ उ�लेख ग�रएका रनेो�ड्सको कागजमा 
देिखएको ख�रदकता� टेिलया सोनेरा नव� नेपाल 
होि�डङ्स िब�� कारोबारपिछ खारजेीमा गएको 
र एि�जएटा इ�भे�मे�ट एनसेलको सेयर ख�रद 
गन� �योजनको लािग ख�रद गनु� पूव� सन् २०१५ 
को अ��यितर खडा भएको र अ�य कुनै कारोबार 
नभएको क�पनी हो भ�ने देिखएको छ । यस �ि�बाट 
पिन िववािदत िमित २०७२।१२।२९ को िब�� 
कारोबार केवल रनेो�ड्सको जारी र च�ुा पुजँीको 
ख�रद िब�� नभई एनसेलको ख�रद िब��स�ब�धी 
कारोबार रहेछ भ�ने �प� ह��छ । साथै यो कारोबार 
सेयरको ख�रद िब�� मा� नभई एनसेलमा रहेको 
िहतािधकारीह�को "िनिहत �वािम�व" िहत, लाभ 
र �भावकारी �यव�थापनसमेतको ख�रद िब��सगँ 
स�बि�धत रहेछ भ�ने देिख�छ । यसो भ�नपुन� कारण 
के छ भने एनसेललाई बाहेक गदा� रनेो�ड्सको 
सेयरको कुनै आिथ�क मह�व रहने देिखदँनै । अक� 
श�दमा, एनसेललाई बाहेक गदा�  रनेो�ड्सको सेयर 
केवल कागजको खो�ो मा� रहन जा�छ । िवप�ीह� 
एनसेल वा रनेो�ड्सको िलिखत जवाफमा कानूनी 

सं�थापनाबाहेक रनेो�ड्सको अ�य क�पनीमा समेत 
यो य�तो �वत�� कारोबार छ भ�ने िजिकर िलन 
सकेको पाइदँनै । यसबाट पिन रनेो�ड्स केवल कानूनी 
�ब�धह� िमलाउन खडा भएको क�पनी रहेछ र 
एनसेलबाहेक यसको अ�य� सेयर कारोबार रहेनछ 
भ�ने नै देिख�छ । �यसैले िववािदत कारोबार म�य�थ 
क�पनीमाफ� त एनसेलमा रहेको "िनिहत �वािम�व" को 
ह�ता�तरणस�ब�धी कारोबार गरी लाभ �ा� ग�रएको 
रहेछ भनी मा�न ुपन� ह�न आयो ।

१७. यसै स�दभ�मा अब िववािदत 
कारोबारमाफ� त �ा� लाभमा कर ला�ने हो वा होइन, 
ला�ने भए सो कर ितनु�पन� दािय�व कसको हो भ�ने 
ते�ो ��बार ेिववेचना गर� । आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ७ ले मनुाफा र लाभ दवैुमा कर ला�ने �यव�था 
गरकेो छ । �य�तैगरी सोही ऐनको दफा ३६ र ३७ 
ले स�पि� र दािय�वको िनसग� ह�दँा करको गणना 
ग�रने �यव�था गरी �ि�यासमेत तोकेको छ । यी 
�यव�थाह�को अ�ययन गदा� लाभमा कर ला�ने 
भनेको �वािम�वको िनसग� ह�दँा �ा� ह�ने लाभमा ला�ने 
कर रहेछ भ�ने बिुझ�छ । �वािम�वको ��य� �पमा 
ह�ता�तरण भएको अव�थामा (उदाहरणको लािग 
अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण वा अपतुालीमाफ� त 
स�पि� �ा� ह�दँा) लाभ �ा� गन� �यि�ले कर ितनु�पन� 
अव�था ह��छ र सो कुरा �यित जिटल पिन ह�दँनै । तर 
जहा ँ िनिहत �वािम�वको िनसग� भएको अव�था छ 
�यहा ँलाभ कसरी कसले �ा� ग�यो र लाभमा कसले 
कर ितनु�पन� हो भ�ने कुरा केही जिटल ब�न प�ुछ ।

१८. ��ततु िववादमा सेयर िब�� 
कारोबारमाफ� त �वािम�वको िनसग�को िववाद उठेकोले 
य�तो िनसग�मा कर ला�ने हो वा होइन र सो कर 
कसले ितनु�पन� हो भ�ने िवषयमा गिह�रएर अ�ययन र 
िव�ेषण गनु�पन� भएको छ । यी ��ह�को िन�पण गदा� 
एनसेलको सेयर संरचना, क�पनीको कूल बजार मू�य 
(Total Enterprise Value), कारोबारको �कृित र 
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आयकर ऐन, २०५८ (ठाउ ँठाउमँा ऐनसमेत भिनएको) 
का सम� �यव�थाको अ�ययन र िव�ेषण गररे मा� 
गन� सिकने ह��छ । क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
रहेको अिभलेखअनसुार एनसेलको जारी र च�ुा पुजँी 
�.१०,००,००,०००।- हो । तर आजको यसको बजार 
मू�य अव�य पिन �यो होइन । क�पनीको नेपालमा 
फैलावट, यसको संरचना, चल अचल स�पि� र यसले 
सालसालै ितन� आयकरले �थापनाको समयमा भ�दा 
यसको कुल बजार मू�य (Total Enterprise Value) 
कय� गणुा विृ� भएको सहजै अनमुान ह��छ । आजको 
कुल बजार मू�य कित हो, ८०% सेयर ह�ता�तरण 
ग�रदँा कुन मू�यलाई आधार मानी लाभ र दािय�व तय 
गरी कारोबार ग�रएको छ भ�ने कुरा Due Diligence 
Audit Report, Share Purchase Agreement 
(SPA), Escrow Agreement, Escrow Account 
स�ब�धी िववरणलगायतका कागजातह� उपल�ध 
नभएस�म �प� ह�न स�ने दिेखदँैन । यी कागजातह� 
िवप�ी ठूला करदाता काया�लयले मागेको र सो �ा� 
नभएपिछ त�काल दिेखएका �माणका आधारमा कर 
िनधा�रण गरी थप �माण र सूचना �ा� ह�दँा लाभकता�को 
थप आय भएको पाइएमा पनुः कर िनधा�रण गद� जाने 
नीित अि�तयार गरी िमित २०७४।३।१३ मा सो 
समयस�म �ा� कागजातका आधारमा िब�� मू�य 
�.१,४४,७८,२५,०६,०००।- कायम गरी सो 
आधारमा पुजँीगत लाभकर िनधा�रण गरकेो पाइयो । 

१९. ��ततु िववादमा उपल�ध गराउन ु पन� 
कागजात उपल�ध नगराइएको र पुजँीगत लाभकर 
नेपालमा ला�दनै भ�ने िजिकरसमेत िलइएको कारण 
के कित लाभ �ा� भएको छ भ�ने िवषयमा अव�य 
पिन एउटा अ�यौलको अव�थाको सजृना भएको 
छ । यही अ�यौलको अ��य गन� स�दभ�मा िववािदत 
कारोबारमाफ� त �वािम�वको िनसग� भएको छ वा छैन र 
�वािम�वको िनसग� भएको भए पुजँीगत लाभकर ला�छ 
वा ला�दैन भ�ने ��को िन�पण गनु�पन� ह�न आएको 

छ । सोतफ�  हेदा�  म�ुय �पमा आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ५७ को �यव�थाको अ�ययन र िव�ेषण गनु�पन� 
ह��छ । दफा ५७ को उपदफा (१) मा "कुनै िनकायको 
िवगत तीन वष�स�मको �वािम�वको तुलनामा पचास 
�ितशत वा सोभ�दा बढी �वािम�व प�रवत�न भएमा 
सो िनकायले आ�नो �वािम�वको स�पि� वा 
आफूले बहन गरकेो दािय�व िनसग� गरकेो मािननछे" 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । िववािदत कारोबारको 
�कृित र यसमा �ेता र िब�ेताको दािय�व ब�ुन यो 
कानूनी �यव�था अ�य�त मह�वपूण� छ । सोको लािग 
यसमा �य�ु "िनकाय" "स�पि�" "�वािम�व" भ�ने 
श�दह�को सा�दिभ�क अथ� ब�ुनपुन� ह��छ । उ� 
उपदफामा �य�ु "िनकाय" भ�ने श�दको प�रभाषा 
ऐनको दफा २(भ) मा ग�रएको छ जसअनसुार िनकाय 
अ�तग�त "क�पनी" र सोको "�थायी सं�थापन" 
समेतलाई जनाउने र िनकाय नेपालको बािस�दा 
िनकाय नभएको अव�थामा नेपालमा रहेको �य�तो 
िनकायको �थायी सं�थापनसमेत िनकायिभ� पन� कुरा 
उ�लेख भएको छ । �यसैगरी ऐनको दफा २(कद) मा 
"�थायी सं�थापन" को प�रभाषा गद� सो श�दले कुनै 
�यि�ले पूण� वा आंिशक�पमा �यवसाय स�चालन 
गन� �थानलाई जनाउने कुरा उ�लेख भएको छ । 
��ततु िववादको स�दभ�मा यी श�दह�को अथ� गदा� 
रनेो�ड्स ्र अ�ततः टेिलया सोनेरा �वीडेनको "�थायी 
सं�थापन" उ� दफा ५७(१) को �योजनको लािग 
एनसेल नै "िनकाय" िभ� समािहत ह�ने रहेछ भनी 
ब�ुनपुन� देिख�छ ।

२०. अब ऐनको दफा ५७(१) मा �य�ु अक� 
श�द "स�पि�" ले के कुरालाई बझुाउछँ सो हेर� । ऐनको 
दफा २(कध) मा "स�पि�" श�दको प�रभाषा ग�रएको 
छ । ‘स�पि�’ भ�ने श�दिभ� “मूत�  वा अमूत�” दवुै �कारको 
स�पि� पन� देिख�छ । स�पि� श�दले �याित, �िविध, 
�ान, जायजेथा, कुनै �यि�को िवदशेी शाखामा रहेको 
�वािम�व वा िहत, आ�दानी गन� वा भिव�यमा आ�दानी 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु



नेपाल कानून पि�का, २०७६, वैशाख

24

गन� अिधकारसमेत जनाउने कुरा उ� दफा २ (कध) 
मा उ�लेख छ । एनसेल नेपालको अ�णी टेिलकम सेवा 
�दायक क�पनी हो भ�ने कुरामा िववाद छैन । नेपालिभ� 
यसका काया�लय, टावर, मेिसनरीलगायतका मूत� अमूत� 
स�पि�ह� छन् र सबैभ�दा मह�वपूण� दूरस�चार सेवा 
�दान गन� सरकारले �दान गरकेो अनमुित प� छ । यही 
अनमुितप�को कारण उ� क�पनीले टेिलफोन सेवा 
�दान गरबेापत महसलु िल�छ । �यसैले अनमुितप� 
एनसेलको आ�दानी गन� अिधकार हो । म�ुयतः यही 
अिधकारको �योगबाट लाभको सजृना भएको र समय 
�मसगँ एनसेलको �याितमा पिन अिभविृ� भई कुल 
�यापा�रक मू�य (Total Enterprise value) मा 
अिभविृ� भएको ह�दँा एनसेलको दूरस�चार सेवा �दान 
गन� अनमुितप�समेत एनसेलको स�पि� रहेछ भ�ने 
ब�ुन ुपन� ह�न आयो ।

२१. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ 
को मािथ विण�त उपदफा (१) मा "�वािम�व प�रवत�न" 
भ�ने श�द पिन �योग भएको छ । ऐनमा "�वािम�व" 
श�दको प�रभाषा ग�रएको छैन तर �वािम�व श�दको 
स�पि�स�ब�धी कानून र िविधशा�मा ग�रएको 
प�रभाषा हेदा� यो श�दले "कुनै �यि�को कुनै व�तसुगँ 
रहेको स�ब�ध" लाई जनाउछँ । यो स�ब�ध ��य� 
वा िनिहत दवैु ह�नस�छ । आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा २(र) मा "िनिहत �वािम�व" को प�रभाषा ग�रएको 
छ । सो दफाको देहाय ख�ड (१) मा "कुनै िनकायको 
स�ब�धमा कुनै �ाकृितक �यि� वा �ाकृितक 
�यि�को िहत नरहकेो िनकायले सो िनकायमा 
��य� वा अ��य��पमा एक वा बढी म�य�थ 
िनकायह��ारा राखेको िहतको आधारमा िसिज�त 
�वािम�व" भनी र देहाय ख�ड (२) मा "कुनै िनकायको 
�वािम�व रहकेो स�पि�को स�ब�धमा सो िनकायमा 
िनिहत �वािम�व रहकेा �यि�ह�को �वािम�वको 
समानपुातको आधारमा िनधा�रण भएको स�पि�को 
�वािम�व" समेतलाई िनिहत �वािम�व भनी ब�ुनपुन� 

ह��छ भनी "िनिहत �वािम�व" को प�रभाषा ग�रएको 
छ । सो प�रभाषाअनसुार एनसेलको स�ब�धमा 
�ाकृितक �यि�को िहत नरहेको िनकाय अथा�त्  
"टेिलया सोनेरा �वीडेन" ले ��य� वा अ��य� �पमा 
एक वा बढी म�य�थ िनकायह��ारा अथा�त्  तह तहका 
संरचनाको अि�तम अथा�त्  पछुारको तहमा रहेको 
रनेो�ड्ससमेतका "म�य�थ िनकायह��ारा राखेको 
िहतको आधारमा िसिज�त �वािम�व" लाई िनिहत 
�वािम�व भ�न ुपन� दिेख�छ । रनेो�ड्सको एनसेलमा 
८०% र सिुनभेरा �यािपट�सको २०% �वािम�व 
रहेको ह�दँा यी दवैु िनकायको सेयर "�वािम�वको 
समानुपातको आधारमा िनधा�रण भएको स�पि�को 
�वािम�व" लाई "िनिहत �वािम�व" भनी ब�ुन ु पन� 
ह��छ । यसरी हेदा� एनसेलमा रहेको टेिलया सोनेरा 
�वीडेनको ८० �ितशत "िनिहत �वािम�व" को िनसग� 
भएको र यो िनसग�प�ात् �वािम�व प�रवत�नमाफ� त 
क�पनीको िनय��णमा प�रवत�न भई टेिलया सोनेरा 
�वीडेनको �थानमा एि�जएटा बहा�ड मलेिसयाको 
(Dependent Directors) को �पमा काम गन� 
मनोिनत �ितिनिध (Nominee, representative) 
�ब�ध स�चालकमाफ� त एनसेलको स�पि�मा िनय��ण 
र �यावसाियक कारोबार स�चालन गरकेो ह�दँा दफा 
५७(१) बमोिजम एनसेलले "आ�नो �वािम�वको 
स�पि� वा आफूले वहन गरकेो दािय�वको िनसग�" 
गरकेो मा�नपुन� ह�न आयो । यसरी नेपालको बािस�दा 
�यि� एनसेलमा िनिहत स�पि�को िनसग� भएको 
ह�दँा पुजँीगत लाभकरको �योजनको लािग य�तो 
कारोबारको मू�याङ्कन ह�ने नै भयो । आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ३६ मा "स�पि� वा दािय�वको 
िनसग�बाट �ा� खदु लाभ" पुजँीगत लाभकरको 
स�दभ�मा गणना ह�ने �यव�था रहेको छ भने दफा ३७ 
मा स�पि� तथा दािय�वको लाभको िनसग�बाट �ा� 
ह�ने लाभको गणनाको आधार एवं �ि�या तोिकएको 
छ । �यसैगरी दफा ४० मा "स�पि� वा दािय�वको 



25

िनसग�" बार े�यव�था गद� उपदफा (३) मा स�पि� वा 
दािय�वको िनसग� ह�ने िविभ�न अव�थाबार े उ�लेख 
ग�रएको छ । सोही उपदफाको देहाय ख�ड (ङ) मा 
"कुनै िनकायको स�ब�धमा दफा ५७ बमोिजमका 
अव�थाह�मा" भ�ने श�दावलीको �योग भएबाट ऐनको 
दफा ५७ को उपदफा (१) को �यव�थाको सा�दिभ�क 
अथ� गदा� कुनै िनकायको (अथा�त्  एनसेलको) िवगत 
तीन वष�अिघस�मको तलुनामा (यहा ँ २०६५ पिछ 
सेयर संरचनामा कुनै प�रवत�न छैन) पचास �ितशत 
वा सोभ�दा बढी �वािम�व प�रवत�न भएमा (यहा ँ८० 
�ितशत �वािम�व प�रवत�न भएको छ) सो िनकायले 
अथा�त्  (एनसेलले) आ�नो �वािम�वको स�पि� वा 
आफूले वहन गरकेो दािय�व िनसग� गरकेो मािनने रहेछ 
भ�ने देिखयो । िववािदत स�दभ�मा सेयर कारोबारमाफ� त 
एनसेलको ८० �ितशत �वािम�व प�रवत�न भई टेिलया 
सोनेरा �वीडेनको �थानमा एि�जएटा बहा�ड मलेिसयाले 
एनसेलको कारोबारको िनय��ण गरकेो दिेखदँा ऐनको 
दफा ५७ को उपदफा (१) मा उि�लिखत "कुनै 
िनकायको" भ�नाले "एनसेलको" र "सो िनकायले" 
भ�ने श�दले "एनसेलले" भ�ने अथ� गनु�पन� ह�न 
आयो । ऐनको दफा २(र) को �योजनको लािग म�य�थ 
िनकाय (Interposed entity) रनेो�डस् माफ� त 
एनसेलमा रहेको िनिहत �वािम�वको िनसग�बाट �ा� 
लाभको गणना दफा ३६, दफा ३७ र दफा ४०(३)
(ङ) बमोिजम पुजँीगत लाभकरको लािग गन� िम�ने नै 
ह�दँा कुनै �यि�ले दफा ४० को उपदफा ३ को (ङ) 
मा उि�लिखत त�रकाले अथा�त्  दफा ५७(१) बमोिजम 
िनय��ण प�रवत�नमाफ� त स�पि� वा दािय�व िनसग� 
गरमेा सो �यि�ले स�पि� वा दािय�वको िनसग� गरकेो 
मािनने अव�था रहेको देिखयो । 

२२. बहसको �ममा पटक-पटक एनसेलको 
सेयर संरचना यथावत् छ; तसथ� यो एनसेलको 
कारोबार होइन भ�ने िजिकर िलइएको छ । तर एनसेल 
वा रनेो�ड्सको िलिखत जवाफ हेदा� कही ँपिन आयकर 

ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकिष�त ह�ने होइन भ�ने 
िजिकर िलएको पाइदैँन । ब� दफा ५७ को उपदफा 
(३) बमोिजम एनसेलले �वािम�व प�रवत�न अिघ र 
पिछको भागको छु�ाछु�ै आय िववरण पेस गरेको 
अव�था छ । दफा ५७ ले िनय��ण प�रवत�नबार े
�यव�था गरकेो, िववािदत िमित २०७२।१२।२९ को 
कारोबारबाट एनसेलको िनय��ण प�रवत�न भएको 
र य�तो प�रवत�नप�ात् एनसेलको चल, अचल र 
लाभ आज�न गन� अनमुितप�मा समेत �ेता क�पनी 
एि�जएटा बहा�ड, मलेिसयाको हक ब�न गएको देिखदँा 
दफा २(र) एवं दफा ४०(३)(ङ) को �यव�थाबाट 
एनसेलले आ�नो �वािम�व िनसग� गरकेो मा�नपुन� 
ह�न आयो । िनसग�प�ात् पिन अनमुितप�लगायतका 
स�पि�ह� एनसेलसगैँ रहेको कारण यो िनसग� 
अ��य� �कृितको देिख�छ । �यसैले यसलाई दफा 
४१ बमोिजम स�पि� वा दािय�वको थमौतीसिहतको 
िनसग� (Disposal with retention of asset or 
deemed disposal) रहेछ भनी मा�न ु पन� ह�न 
आयो । दफा ४१ ले दफा ४० को उपदफा (३) को 
दहेाय (ङ) को अव�थामा �वािम�व वा दािय�व िनसग� 
भएको मािनने �यव�था गरकेो र देहाय (क)(१) अनसुार 
य�तोमा सो �यि�लाई िनसग�बापत िनस�गको समयमा 
बजार मू�य बराबरको रकम �ा� भएको मािनने छ भ�ने 
�यव�था रहेको अव�था छ । दफा ४०(३)(ङ) र दफा 
४१ को स�ब�ध दफा ५७(१) सगँ रहेकोसमेतबाट 
ऐनको दफा ५७(१) बमोिजम �वािम�व प�रवत�न 
भएको अव�थामा एनसेलले स�पि� िनसग� गरकेो नै 
मा�नपुन� देिखयो । यस ि�थितमा स�पि�को िनसग�बाट 
�ा� लाभमा कर ितनु�पन� दािय�वबाट एनसेल म�ु छ 
भ�न िम�ने देिखएन । 

२३. �प� श�दमा भ�न ु पदा� िववािदत जनु 
कारोबार छ यो म�य�थ िनकायमाफ� त एनसेलमा 
िनिहत �वािम�वको िनसग� गरकेो अव�था हो । यो 
कारोबारप�ात् एनसेलको �वािम�व प�रवत�न भएको 

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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ह�दँा यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७(१), 
४०(३)(ङ) र दफा ४१ को �यव�था आकिष�त ह��छ 
। यी कानूनी �यव�थाह�को सम� अथ� गदा� देशबािहर 
सेयरको कारोबार गरकेो भिनए पिन सोमाफ� त बािस�दा 
िनकायको स�पि�को अ��य� कारोबार (offshore  
indirect transaction) गरी िनिहत स�पि� िनसग� 
गरकेो अव�था भएबाट सोबाट �ा� लाभमा नेपालमा 
कर ला�ने नै देिखयो । ��ततु िववादमा िमित 
२०७२।१२।२९ को कारोबारप�ात् एनसेलले ऐनको 
दफा ५७ को उपदफा (३) बमोिजम आिथ�क वष� 
२०७२।७३ मा �वािम�व प�रवत�न अिघ र पिछको 
भागह�लाई छु�ाछु�ै आय वष� मानी आय िववरण पेस 
गरकेो अव�था पिन छ । साथै एनसेलले आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ९५क को �योजनको लािग भ�दै िमित 
२०७३।१।२६ मा �.९,९६,९५,७१,०४०।- र पनुः 
िमित २०७४।२।२१ मा �.११,५७,८४,८४,८६०।- 
तथा िवल�ब श�ुकबापत �.२,०२,६२,३४,८५१।- 
समेत ठूला करदाता काया�लयमा बझुाएको पिन 
देिख�छ । यसरी आदशेबमोिजम रकम बझुाएको 
भिनए पिन एनसेलले यस िवषयमा कहीकँतै उजरु 
गरकेो पिन देिखदैँन । यी काय�ह�बाट एनसेल 
आफँैले ऐनको दफा ५७(१) आकिष�त ह�ने कुरालाई 
��य� वा परो��पमा �वीकार गरकेो मा�नपुन� ह�न 
आउछँ । िववािदत कारोबारमाफ� त िनिहत �वािम�वको 
िनसग� भएको र �य�तोमा ऐनको दफा ५७ आकिष�त 
ह�ने र िसिज�त लाभमा कर बझुाउन ुपन� भएबाट पुजँीगत 
लाभकर ला�ने अव�था देिख�छ । य�तो कर कुनै 
तरहबाट छ�ने �ब�ध भएको देिखएमा ठूला करदाता 
काया�लयले ऐनको �यव�थाबमोिजम �य�तो �ब�ध वा 
�ब�धको कुनै भागलाई ऐनको दफा ३५ बमोिजम पनुः 
चा�र�ीकरण गन� स�ने नै ह��छ ।

२४. ��ततु िववादको स�दभ�मा रनेो�ड्सको 
सेयर टेिलया सोनेरा नव� नेपाल होि�डङसको नाउमँा 
रही सो िनकायले एि�जएटा इ�भे�मे�टलाई िब�� 

गरकेो र नेपाल र नव�बीचमा भएको दोहोरो करस�ब�धी 
स�झौताबमोिजम नेपालमा पुजँीगत लाभकर नला�ने 
िजिकर पिन िवप�ी एनसेल र रनेो�ड्सको तफ� बाट 
िलइएको छ । ��ततु िववादमा िनिहत �वािम�वको िनसग� 
भई ऐनको दफा ५७(१) को अव�था िव�मान रहेको 
ह�दँा िवप�ीह�को िजिकर �वीकार गन� सिकने अव�था 
दिेखदैँन । साथै टेिलया सोनेरा नव� नेपाल होि�डङ्स 
आफँै पिन म�य�थ क�पनी भई यसको १०० �ितशत 
सेयर नेदरले�डमा �थािपत टेिलया सोनेरा एिसया 
होि�डङ्स िव.िभ. को रहेको दिेख�छ । वा�तिवक 
कारोबार नगरी फगत सि�धको सिुवधा िलने (Treaty 
shopping) काय�लाई िन��सािहत गन� उ�े�यबाट 
समेत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) 
ले कर छुट नपाउने �यव�था गद� सो उपदफाको देहाय 
ख�ड (ख) मा भएको �यव�थाअनसुार कुनै िनकायको 
िनिहत �वािम�वको पचास �ितशत वा सोभ�दा बढी 
िह�सा अ�य कुनै िनकाय�ारा �हण ग�रएको र �य�तो 
�यि� वा िनकाय स�झौताको अक� प� वा नेपालको 
पिन बािस�दा नभएको अव�थामा अ�तरा�ि��य 
स�झौताबमोिजमको सिुवधा नपाइने भ�ने �यव�था 
रािखएको ह�दँा र उ� �यव�थाअनसुार टेिलया सोनेरा 
नव� नेपाल होि�डङ्सको ५० �ितशतभ�दा बढी 
�वािम�व नेदरले�डमा सं�थािपत टेिलया सोनेरा 
एिसया होि�डङ्सको रहेको र नेदरले�डसगँ नेपालको 
�य�तो कुनै स�झौता भए गरकेो नपाइदँा टेिलया सोनेरा 
नव� नेपाल होि�डङ्सले नव� र नेपालबीच भएको दोहोरो 
कर रो�नेस�ब�धी सि�धको फाइदा पाउने अव�था 
पिन देिखदैँन ।

२५. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने अि�तम ��तफ�  
हेदा� पुजँीगत लाभकरस�ब�धी दािय�वको िवषयको 
अित�र� िनवेदकह�ले िवप�ी एि�जएटा बहा�डले 
िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण ऐन, २०४९ 
को दफा ३ को �ि�या पूरा गरी नेपाल �वेश गनु� पूव� 
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उ�ोग िवभागको सहमित िलएको नह�दँा एि�जएटा 
बहा�डलाई एनसेलको �यापार, �यव�थापन एवं 
आिथ�क लाभ र ि�याकलापमा संल�न नगराउन ुभ�ने 
आदशेको पिन माग गरकेो दिेख�छ । बहसको �ममा 
िवप�ीह�तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह�ले 
उ�ोग िवभागबाट एनसेललाई टेिलया सोनेरा य.ुिट.ए. 
होि�डङ्स र एि�जएटा �पु बहा�डबीच अि�ल ११, 
२०१६ मा भएको Novation agreement लाई 
िमित २०७३।९।१८ मा, �यसैगरी एनसेल र एि�जएटा 
बहा�डबीच भएको Technical Management 
Service Agreement लाई िमित २०७४।८।११ मा 
िदएको �वीकृितस�ब�धी प�ह� पेस गनु�भएको छ । 
यी प�ह�ले िवदशेी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण 
ऐनको दफा ३ का सत�ह� पूरा गछ�  वा गद�न भ�ने �� 
यहा ँछ । तर उ�ोग िवभागको िलिखत जवाफमा यस 
िवषयमा �प� अडान िलइएको पाइदैँन । एि�जएटा 
बहा�ड िमित २०७२।१२।२९ पिछ एनसेलको 
�यव�थापनमा संल�न भइसकेको अव�था देिख�छ । 
कानूनबमोिजम अब पिन आव�यक सहमित िलन रोक 
लागेको नह�दँा �यितमा� कारणले एि�जएटा बहा�डलाई 
एनसेलको �यापार र �यव�थापनमा समेत रोक लगाउन ु
उिचत र आव�यक देिखएन ।

२६. जहासँ�म पुजँीगत लाभकरको �� छ 
िवप�ी ठूला करदाता काया�लयको िलिखत जवाफ र 
सलं�न िनण�य पचा�बाट िवप�ीह�लाई ठूला करदाता 
काया�लयले "एनसेलमा रहेको िहत सेयर िनसग� गदा� 
भएको लाभमा लाभकता� टेिलया क�पनी (टेिलया 
सोनेरा �पु हेड अिफस), �वीडेनका नाउमँा लाभ, 
श�ुक र �याजसमेत गरी �.६०,७१,२४,९६,०९७।- 
कर िनधा�रण भई िमित २०७४।३।१३ मा िनण�य पचा� 
ग�रएको देिखएको छ । यहा ँ िववािदत कारोबारलाई 
िवदेशी क�पनीको सेयर ख�रद िब�� स�ब�धमा 
िवदेशमा भएको कारोबार मा�ने वा एनसेलको 

�वािम�वको िनसग� भएको मा�ने भ�ने र आयकर ऐन, 
२०५८ का �यव�थाह�को सही एव ंस�तिुलत�पमा 
�योग भयो वा भएन भ�ने �� नै मूल ��को �पमा 
रहेको छ । यस स�दभ�मा िनवेदकह�को म�ुय 
माग पुजँीगत लाभकर टेिलया सोनेरा �वीडेनलाई 
ला�नपुन� नभई एनसेलको िनिहत �वािम�वको िनसग� 
भएको ह�दँा एनसेललाई र िमित २०७२।१२।२९ को 
कारोबारमाफ� त एनसेलको �भावकारी �यव�थापनमा 
संल�न एि�जएटा बहा�ड मेलिसयालाई ला�नपुन� भ�ने 
रहेको पाइयो । मािथ ग�रएको िव�ेषणबाट ��ततु 
िववादमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३६, दफा 
३७, दफा ४०(३)(ङ), दफा ४१, दफा ५७, दफा ६७ 
र दफा ९५क (२)ख आकिष�त ह�ने देिखएको छ । ��ततु 
िववादमा रनेो�ड्सको एनसेलमा रहेको िहतको ख�रद 
िब��माफ� त एनसेलको स�पि�मा िनिहत �वािम�व 
िनसग� भएको ��ट दिेखएको, जसको स�पि� िनसग� 
भएको हो सो िनकाय अथा�त् एनसेल बािस�दा िनकाय 
रही दफा ६७ बमोिजम स�पि�को �ोत पिन नेपाल 
रहेकोसमेतबाट ऐनको दफा ५७(१) को दािय�वबाट 
एनसेल म�ु ह�न स�ने देिखएन । 

२७. अतः मािथ िविभ�न ख�डमा उ�लेख 
भएका आधार र कारणह� समेतको प�र�े�यमा हेदा�  
��ततु �रट िनवेदन नेपालको संिवधानको धारा १३३ 
को उपधारा (२) र (३) अ�तग�त दता� भएको कुरा मािथ 
उ�लेख भएकै छ । उ� धाराअ�तग�त साव�जिनक हक 
र सरोकारको िवषयमा "उिचत उपचार �दान गन�" 
र "िववादको टुङ्गो लगाउने" असाधारण अिधकार 
यस अदालतलाई रहेकोसमेत स�दभ�मा हेदा� ��ततु 
िववादमा िमित २०७२।१२।२९ मा कारोबार भएबाट 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(१) र दफा २२(३) 
बमोिजम लाभमा कर ितनु�पन� दािय�व सोही समयमा 
सजृना भएको मा�न ुपन� दिेखयो । िवप�ी ठूला करदाता 
काया�लयको िमित २०७४।३।१३ को िनण�य पचा�  हेदा�  

१०१६३ - �ा�रकानाथ ढंुगेल िव. ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरु
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कारोबारसगँ स�बि�धत माग भएका कागजातह� �ा� 
नभएको अव�था देखाउदँ ै िवप�ीम�येको एि�जएटा 
बहा�ड मलेिसयाले मलेिसयन �टक ए�सचे�जमा 
देखाएको १,३६,५१,००,०००।- अमे�रक� डलरको 
नेपाली म�ुामा ह�ने �.१,४४,७८,२५,०६,०००।- 
लाई िववािदत कारोबारमा भ�ुानी भएको मानी सोमा 
लागत खच� कटाई टेिलया सोनेरा �वीडेनका नाउमँा 
कर िनधा�रण भएको देिखयो । मािथ िविभ�न ख�डमा 
ग�रएको िव�ेषणबाट उ� िमित २०७२।१२।२९ को 
कारोबारबाट एनसेलको िनिहत �वािम�वको िनसग� 
भएको अव�थामा पिन िव�मान कानूनी �यव�थाह�बार े
हे�का नरािखदँा कानूनबमोिजम सही िकिसमबाट कर 
िनधा�रण ह�न सकेको पाइएन । आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ५७(१) समेत बमोिजम िनिहत �वािम�व िनसग� 
ह�दँा �ा� लाभमा कर बझुाउने दािय�व िवप�ी एनसेल र 
सो क�पनीको �भावकारी �यव�थापन र िनय��ण गन� 
एि�जएटा बहा�ड मलेिसयासमेतको भएबाट अब िमित 
२०७४।३।१३ को कर िनधा�रण आदेशमा उि�लिखत 
कर टेिलया सोनेरा �वीडेनलाई नलागी एनसेललाई 
ला�ने ह�दँा उ� आदेशमा उि�लिखत आधार र 
कारणह�समेत हेरी र एनसेलले िमित २०७३।१।२६ 
र २०७४।२।२१ मा पुजँीगत लाभकरबापत अि�म 
�पमा कुल �.२१,५४,८०,५५,९००।- र िवल�ब 
श�ुकबापत �.२,०२,६२,३४,८५१।- ठूला करदाता 
काया�लयमा बझुाइसकेको देिखदँा बझुाइसकेको 
रकमसमेतलाई �ि�गत गरी कर िनधा�रण र कर 
असलुउपर गन� स�ब�धमा यो आदेश �ा� भएको 
िमितले तीन मिहनािभ� कानूनबमोिजम आव�यक 
िनण�य गनु�  गराउन,ु साथै करको दािय�व िनवा�ह 
नगरसे�म कसैलाई पिन लाभांश िवतरण र सेयर 
िब��को अनमुित निदन ुनिदलाउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 

िवप�ीह�लाई िदई िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई दायरीको लगत क�ा ग�रिदनू ।

उ� रायमा हामीह�को सहमित छ ।
�.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या. मीरा खडका
�या. िव��भर�साद �े�
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृतः �ाने�� इटेनी
इित सवंत् २०७५ साल माघ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
फैसला िमित : २०७४।९।३

म�ुा:- िनण�य दता� बदर

०६७-CI-१५४९
पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, कपन 

गा.िव.स. वडा नं. ३ ब�ने का�छी तामाङसमेत
िव��

��यथ� / वादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २३ ब�ने 
नातीभाइ गभुाज ुभ�ने नाित शा�यक� �ीमती 
र�नमाया शा�य

�नण�य नं. १०१६४
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०६७-CI-१५४८
पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, कपन 

गा.िव.स. वडा नं. ३ ब�ने स�तबहादरु लामा 
तामाङसमेत

िव��
��यथ� / वादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २३ ब�ने 

र�नमाया शा�य

 § िवब�धनको िस�ा�त हक खानेको 
हकमा पिन समान �पमा आकिष�त ह�ने 
ह�दँा बाबुले �वीकार गरकेो त�यलाइ� 
इ�कार गन� िवब�धनको िस�ा�तले यी 
�ितवादीह�लाइ� समेत रो�ने ।

(�करण नं.२)
 § कुनै म�ुाको रोहमा �माण बु�ने �सङ्गमा 

जारी भएको �याद प�ले �ा� गद�मा सो 
म�ुामा पिछ ह�ने िनण�यसमेत िनजलाई 
जानकारी िथयो भ�न निम�ने ।
 § दूिषत दता� बदर गन� यो य�तो काय�िविध 

अवल�बन गनु� पछ� भ�न े छु�ै �यव�था 
कानूनमा िनधा�रण भएको नदेिखँदा 
�याियक िन�पणको �ममा दता� दूिषत 
रहकेो देिखनु नै �य�तो दता� बदर वा 
िनि��य गन�का लािग पया�� ह�ने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी चेतनाथ िघिमर े र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
अजु�न खनाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६०, िन.नं.७१६६
 § ने.का.प.२०७४, अंक २, िन.नं.९७५९

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी स�यराज ग�ुङ

 काठमाड� िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 

माननीय �यायाधीश �ी मोहन�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�.�या.�ी गोपाल पराजुली : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर यस�कार रहेको 
छः

म िफरादीको पित नाित शा�य िभ�कुो 
नाममा सािबक मौजा हा.नं. ३६९ रोपनी २ll ll३ 
म�येको सभ� नापी ह�दँा िज�ला काठमाड� कपन गा.पं. 
वडा नं. ३(च) िक.नं. १२७ �े�फल १-४-० को ज�गा 
सभ� नापीअनसुार ज�गा दता� गरी ज�गाधनी �माण 
पजुा� िलनअुिघ िमित २०२८ मा पितको परलोक 
ह�दँा मलुकु� ऐन, अपतुालीको २ नं. ज�गा पजनीको 
२ नं. (क) नं. बमोिजम मेरो नाममा नामसारी दता� 
गन� नै बाकँ� रहेको र उ� ज�गाका दता�वाला मोही 
िवप�ीह�का पितिपता प�ुटे तामाङले जोतकमोद गरी 
२०५० सालस�मको कुतबाली दता�वाला मोही जीिवत 
रहेकोले प�ुटे तामाङबाट र वहाकँो २०५० सालमा 
परलोक भएपिछ िवप�ीह�बाट कुतबालीबापत 
नगदै बझुी आएकोमा िवप�ीह�ले २०६० सालको 
कुतबाली नबझुाएकोले कारण सो�दा उ� ज�गा 
िनजह�ले दता� गरी िब��समेत भइसकेको जवाफ पाई 
मालपोत काया�लय चाबिहल गई दता� �े�ता हेदा�  उ� 
ज�गा िवप�ीह�बाट पतुली लिमनीका नाममा दता�को 
मौजा टुपेक र.ैनं.३५६।६० को लगत दखेाई सभ� 
नापीमा नापन�सा ह�दँा िफ�डबकुमा उ�लेख भएको 

१०१६४ - का�छी तामाङसमेत िव. र�नमाया शा�य
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ज�गा ज�गाधनीलाई भूलबाट लेिखन गएको बेहोरा पारी 
िमित २०५२।६।३० मा मालपोत काया�लयमा िनवेदन 
गरी मालपोत काया�लयबाट िमित २०५३।१।२७ मा 
िवप�ीह�को नाममा नामसारी दता� गन� गरी ज�गा 
दता� सिमितको िसफा�रस भई िमित २०५३।१।३१ 
को िनण�यले िवप�ीह�का नाममा दता� भएको ह�दँा 
उ� मेरो हकको ज�गालाई दता� गन� गरकेो मालपोत 
काया�लय चाबिहलको िमित २०५३।१।२७ मा ज�गा 
दता� सिमितबाट भएको िसफा�रस र िसफा�रसका 
आधारमा भएको िमित २०५३।१।३१ को िनण�य बदर 
गरी उ� दूिषत िनण�यको आधारमा भएको दता�समेत 
बदर गरी मेरो नाममा उ� ज�गा नामसारी दता� ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी ।

उपयु�� उि�लिखत ज�गा हामीह�को सास ु
तथा हजरुआमा नाताका �यि� पतुली लमीनीको 
नाउमँा मौजा टुपेक र.ैप.नं.३५६।६० बाट िभडी दता� 
हुने ज�गा हो । नापीको बखत ज�गाधनीको महलमा नाम 
लेखाउन ुपन�मा भुलले पितिपता पु�टे तामाङ भ�ने पु�टी 
तामाङको नाम मोही महलमा लेिखन गएकोस�म मा� 
हो । उ� ज�गा हामी �ितवादीह�कै हकभोगचलनको 
ज�गा हो । उ� ज�गा दता� गन� बाकँ� रहेकोमा दता� गन� 
िसलिसलामा नापीका बखत भूलले ज�गाधनी महलमा 
नाित शा�यको नाम जिनन गएको हो । उ� ज�गा 
मौजा टुपेक र.ैनं. ३५६।६० बाट िभडी दता� ह�ने ज�गा 
भएकोले सोही लगतबाट िभडाई हामीह�का नाममा 
दता� गरकेो हो । उ� ज�गा दता�को �ममा गोरखाप�मा 
समेत साव�जिनक सूचना �कािशत ग�रएको िथयो । 
उ� ज�गा दता� भएको पिन ८ वष� �यितत भइसकेको 
छ । उ� ज�गा िवप�ी िफरादीको दाबी सािबक कपन 
मौजा टुपेक र.ैनं. ३५६/६० बाट िभडी दता� ह�ने ज�गा 
होइन । हामीले िनजलाई ज�गाधनी मानी बाली 
बझुाएका पिन छैन� । िवप�ीले उि�लिखत ज�गाम�ये 
कित भागम�ये कित पाउने हो भ�ने �प� मागदाबीसमेत 
गन� सकेको छैन । िवप�ी िफरादीले हामीह�को ज�गा 

िलन खान पाइएला िक भनी दःुख िदने बदिनयतले मा� 
िफराद दता� गरकेा ह�दँा य�तो िनराधार हद�यादिवहीन 
िफराद खारजे भागी ह�दँा खारजे गरी अलग फुस�द 
गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सयं�ु �ितउ�र 
िजिकर ।

िमित २०५३।१।३१ को िनण�य बदर गराउन 
वादीले ज�गा पजनीको १७ नं. र ज�गा िम�नेको १८ 
नं. को हद�यादिभ� ��ततु म�ुा दायर गन� नसक� ७ 
वष�पिछ ��ततु म�ुा दायर गरकेो देिखएको ह�दँा ��ततु 
िफराद हद�यादिभ�को नदेिखई खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।१३ 
को फैसला ।

मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�य 
जानकारीमा नआउदँै हद�याद स�ु भएको भ�ने गरी 
भएको फैसला �चिलत ऐन, कानूनको बिख�लाप ह�न 
गएको छ । पनुरावेदकको हकका ज�गालाई िवप�ी 
मोहीका हकवालाबाट आ�नै ज�गा भ�ने झ�ुा कागजात 
खडा गरी गराई ज�गा दता�  गरी िलएकोलाई काठमाड� 
िज�ला अदालतकै सवंत् २०६० सालको द.ुदे.
नं. ३५१।५१२१ को म�ुामा भएका फैसलाले पिु� 
गरकेो छ । यसरी दूिषत त�रकाबाट भएको दता�लाई 
हद�याद बाधक नह�ने भ�ने सव��च अदालतबाट 
ने.का.प. २०६०, अकं १/२ प�ृ ५८ िन.नं. ७१६६ 
समेतमा म�ुामा �ितपािदत निजर िस�ा�तको बेवा�ता 
गरी फैसला भएकोले काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
खारजे ह�ने ठहरी भएको फैसला उ�टी गरी िफराद 
दाबीबमोिजम िवप�ीका नाउमँा दता� गन� गरकेो मालपोत 
काया�लय चाबिहल काठमाड�को िमित २०५३।१।३१ 
को िनण�य बदर गरी म पनुरावेदकका नाउमँा दता� 
ग�रपाउ ँभ�ने र�नमाया शा�यको पनुरावेदन प� ।

यसमा ियनै िववािदत िक.नं.२१२७ को 
ज�गा �ितवादीह�को नाउमँा दता� गन� गरकेो मालपोत 
काया�लयको २०५३।१।३१ को िनण�यम�ये आधा 
बदर गरी मेरो हक कायम गरी दता� ग�रपाउ ँ भनी 
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ियनै पनुरावेिदकाको बहुारी मोितशोभा शा�यले 
िदएको लगाउको द.ेप.ुनं. ३५१/५१२१ को म�ुामा 
वादी दाबी प�ुने ठहरी फैसला भएको अव�थामा यी 
पनुरावेिदकाले सोही ज�गाको िवषयमा िदएको िनण�य 
बदर हक कायम म�ुा खारजे ह�ने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला इ�साफको 
रोहमा निमली फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं २०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावलीबमोिजम िवप�ी 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६५।१२।५ को आदेश ।

मोतीशोभाले दायर गरकेो �माणमा आएको 
२०६० सालको द.ुदे.नं. ३५१।५१२१ को िनण�य 
दता� बदर म�ुामा नाित शा�यको सािबक लगत िभडाई 
आधा दता� हक कायम ह�ने मालपोत काया�लयको िमित 
२०५३।१।३१ को िनण�य बदर ह�ने ठहरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६४।३।३१ 
को फैसलामा पनुरावेदन नपरी अि�तम भइरहेको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा यी वादीका छोरा केदारमानले 
हकदाबी गरी िमित २०५२।११।२२ मा मालपोत 
काया�लयले २१ िदनिभ� हक दाबीको �माण िलई 
आउन ुभनी �याद िदएकोलाई ज�गा दता� भएको सोही 
िमितमा थाहा पाएको भनी स�ुले आधार िलई हद�याद 
कायम गरकेो पाइएको ह�दँा कुनै म�ुाको रोहमा �माण 
ब�ुने �सङ्गमा जारी भएको �याद प�ले �ा� गद�मा 
सो म�ुामा पिछ ह�ने िनण�यसमेत िनजलाई जानकारी 
िथयो भ�न िम�दैन । िमित २०५३।१।३१ को िनण�यमा 
वादीले सनुी पाएको तथा सो िनण�यको जानकारी 
वादीलाई िदएको �माण िमिसलबाट देिखदैँन । �माण 
गजुान� नसक� तारखे ग�ुदँैमा सो िनण�यको जानकारी 
िनजलाई िथयो भनी स�झन निम�ने, �ितवादीले 
सािबक दता� ितरोको ज�गा गलत �माण लगाई 
दूिषत दता� गरमेा ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७१६६ 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा दूिषत दता�मा हद�याद बाधक नह�ने ह�दँा 

हद�यादको अभावमा खारजे गरकेो स�ुको फैसला 
िमलेको देिखएन । काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।३।१२ को फैसला उ�टी भई िक.नं. १२७ 
को १-४-० ज�गा िमित २०५३।१।३१ को मालपोत 
काया�लयको िनण�यले �ितवादीह�का नाउमँा दता� 
गन� गरकेो िनण�य बदर भई िववािदत ज�गामा आधा 
ज�गाको हकमा वादीको हक कायम ह�ने र सोबमोिजम 
नगरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६६।५।७ को फैसला ।

स�बि�धत �यि�ले आ�नो ज�गा दता� 
गरी लगी सकेको भ�ने मालपोत काया�लयको दता� 
�े�तासमेतबाट देिखएको र सो लगतमा ज�गा 
बाकँ�समेत नरहेको अव�था र अक�तफ�  यी वादीले 
समयमा नै जानकारी पाउदँापाउदँै कानूनबमोिजम 
आफूसगँ भएको कुनै �माण पेस गरी �ितवादसमेत 
नगरी चपु लागी ब�नकुो साथै हाल आएर म�ुा 
िददँासमेत तहतह िब�� भएको कुरा थाहा पाउदँापाउदँै 
चपु लागी बसी रहेकोमा �यसतफ�  कुनै िववेचना नै 
नगरी वादी दाबीबमोिजम नामसारी दता� ग�रपाउ ँ
भ�ने िफराद दाबीको आधारमा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी वादीको दाबी 
प�ुने ठहर गरी भएको फैसला उ�टी गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने का�छी तामाङसमेतको यस अदालतमा िलएको 
पनुरावेदन िजिकर ।

वादीले आ�नो दाबीसाथ पेस गरकेो मौजा 
कपन हा.नं. ३६९ नं. को सािबक लगत िभडाई 
िमित २०५५।७।१६ मा नै ज�गा दता� गरी सकेको 
कुरा स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतले माग 
गरकेो सािबक लगतको उतारबाट देिख�छ । यसरी 
२०५५।७।१६ मा नै उ� लगतले िभड्ने ज�गा 
स�बि�धत �यि�ले िभडाई ज�गा दता� गरी सकेको 
अव�थामा �यही लगतले िववािदत कपन ३(च) िक.नं. 

१०१६४ - का�छी तामाङसमेत िव. र�नमाया शा�य
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१२७ को ज�गासमेत िभड्न स�ने अव�था नै छैन । 
यस अित�र� पेस भएको यी वादीकै लगत हो भनी 
�मािणत ह�न आएमा पिन उ� लगत िभडी ज�गा दता� 
भइसकेको अव�थामा सोही लगत नाितभाई गभुाजकुो 
सो लगतले कहाकँो कित ज�गा दता� भइसकेको 
भ�नेसमेत िन�य�ल गररे मा� िनण�यमा प�ुन ु पन�मा 
�यसो नगरी भएको िनण�य �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला कायम 
ग�रपाउ ँभ�ने स�तबहादरु तामाङसमेतको पनुरावेदन 
िजिकर ।

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

पनुरावेदक / �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी चेतनाथ िघिमर ेर िव�ान्  अिधव�ा 
�ी अजु�न खनालले �ितवादीका िपता प�ुटे तामाङले 
नापीको बखत भूलबाट सो ज�गा नाितभाइ शा�यको 
भनी लेखाएको हो । दाबीको ज�गा पतुली लिमनीको 
नाउकँो टुपेक र.ैनं. ३५६।६० बाट िभडी दता� भएको र 
दता� ह�नअुिघ जारी भएको �याद िमित २०५२।११।२२ 
केदारमानले बझुी थाहा पाइ�  सकेकोमा २०६० सालमा 
न�कल सारी थाहा पाएको भ�न िम�ने होइन । वादीले 
दाबी गरकेो नाित शा�यको सािबक मौजा कपन 
हा.नं.३६९ बाट िभड्ने ज�गा होइन । सो मौजा कपन 
हा.नं.३६९ बाट िभडाइ� अ�य ज�गा दता� गरकेोले दता� 
बाकँ�समेत नभएकोले हद�यादको आधारमा खारजे 
ह�ने ठहराएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�नपुन�मा उ�टी ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको छैन भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

वादीले पित नाित शा�य िभ�कुा नाउमँा 
सािबक मौजा कपन द.नं. ३६९ रोपनी २ll ll३ म�येको 
सभ� नापी ह�दँा िज�ला काठमाड� कपन गा.िव.स. वडा 
नं. ३(च) िक.नं. १२७ �े�फल १-४-० भएको र सो 
ज�गा पितको परलोक भएपिछ मेरो नाउमँा नामसारी 

दता� बाकँ� ह�दँै िवप�ीह�ले मालपोत काया�लय 
चाबिहलको िमित २०५३।१।३१ को िनण�यले दता� 
गराएकोले उ� दूिषत दता� बदर गरी आधा ज�गा 
िफरादीको नाउमँा दता� कायम ग�रपाउन मागदाबी 
िलई िफराद दता� गराएकोमा स�ु िज�ला अदालतले 
हद�यादको आधारमा िफराद दाबी खारजे गरेको 
पनुरावेदन अदालतले वादी दाबीबमोिजम दता� बदर ह�ने 
ठहराइ�  आधा वादीको नाउमँा कायम ह�ने ठहराएउपर 
�ितवादीको तफ� बाट ��ततु पनुरावेदन परेको 
दिेखयो । अब पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने 
हो, होइन ? भनी िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. वादीले पित नाित शा�य िभ�कुा 
नाउमँा सािबक मौजा कपन द.नं. ३६९ रोपनी २ll 
ll३ म�येको सभ� नापी ह�दँा िज�ला काठमाड� कपन 
गा.िव.स. वडा नं. ३(च) िक.नं. १२७ �े�फल १-४-० 
भएको दता� बाकँ� ज�गा �ितवादीले २०५३ सालमा 
दूिषत दता� गरकेो भनी दाबी िलएको पाइ�छ । वादीले 
दाबी िलएको सािबक लगतको ज�गा बाकँ� नरहेको 
भनी �ितवादीले व�तिुन� तवरले ख�डन गरेको 
दिेखदैँन । िफ�डबकु हेदा� वादीले दाबी गरकेो िक.नं. 
१२७ को ज�गा सभ� नापीमा प�ुटे तामाङ मोही 
जिनएको पाइ�छ । साथै �ितवादीका िपता प�ुटे 
तामाङले नाितभाइ महज�न ज�गाधनी लेखाई कुतबाली 
बझुाई आएको भनी बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । तर यी 
�ितवादीले यस अदालतसमेतमा िलएको िजिकरमा 
दाबीको ज�गा वादीलाइ� ज�गाधनी मानी िपता 
तथा आफूले मोहीको हैिसयतले नकमाएको बेहोरा 
लेखाएको पाइ�छ । “िवब�धनको िस�ा�तअनसुार 
कसैलाइ� पिन पर�पर िवरोधी कुरा गन� अिधकार 
ह�दैँन । सदिनयतलाइ� �व��न गरी �यायको सरं�ण 
गनु� यस िस�ा�तको उ�े�य हो । आफूले एक पटक 
बोलेको कुरा�ित वचनब� ह�नु पछ� । आफूलाइ� 
फाइदा ह�दँा एउटा कुरा र बेफाइदा ह�दँा अक� कुरा 
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गन� छुट कसैलाइ� ह�दैनँ । जसले पर�पर िवरोधी 
कुरा गद�छ उसको कुरा नसुिनन पिन स�छ भ�ने 
मा�यता िवब�धनको िस�ा�तको हो” भनी यसै 
अदालतबाट िस�ा�त (िनवेदक गणेशद� पौडेलसमेत 
िव�� सहकारी स�ंथा िलिमटेड जमनुी बिद�यासमेत 
ने.का.प. २०७४ अंक २ िन.नं. ९७५९) �ितपादन 
भएको पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ 
बमोिजम पर�पर िवरोधी कुरा गन� िवब�धनको िस�ा�त 
आकिष�त ह�ने र िवब�धनको िस�ा�त हक खानेको 
हकमा पिन समान �पमा आकिष�त ह�ने ह�दँा बाबलेु 
�वीकार गरकेो त�यलाइ� इ�कार गन� िवब�धनको 
िस�ा�तले यी �ितवादीह�लाइ� समेत रो�ने दिेखयो ।

३. मालपोत काया�लयको िमित 
२०५३।१।३१ को िनण�यले �ितवादीको नाउमँा 
दाबीको ज�गा दता� गदा� १९९६।५।९ को पतुली 
लिमनीको सािबक लगत दता�को आधार िलएकोमा 
सो दता�को ज�गा िमित २००४।८।५ मा स�तबहादरु 
र िमित २०१३।१२।२६ मा गंगाकुमारीका नाउमँा 
सरी गएको देिखन आएकोले �ितवादी िजिकरको सो 
सािबक लगतले �ितवादी प�को िजिकरलाइ�  समथ�न 
गन� नदेिखएकोले सािबक देिखको �वािम�व कायम ह�न 
स�ने देिखएन । �यसैगरी वादीले दाबी गरकेो मौजा 
कपन दता� नं. ३६९ को लगत नाितभाइ गभुाजकुो 
भई सोही �यि� नाित शा�य भई िनज परलोक 
भएपिछ िनजको बहुारी मोतीशोभाको १ भाग र िनजकै 
प�नी र�नमायाको १ भाग भएमा कुनै ि�िवधा पिन 
देिखदँनै । मोतीशोभाले दायर गरकेो �माणमा आएको 
२०६० सालको द.ुदे.नं. ३५१।५१२१ को िनण�य दता� 
बदर म�ुामा नाित शा�यको सािबक लगत िभडाई आधा 
दता� हक कायम ह�ने भनी मालपोत काया�लयको िमित 
२०५३।१।३१ को िनण�य बदर ह�ने ठहरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६४।३।३१ 
को फैसलामा पनुरावेदन नपरी अि�तम भइरहेको    
देिख�छ ।

४. अब िफराद हद�याद नपरकेो भनी 
�ितवादीले िजिकर िलएकोले हद�यादिभ� िफराद पर े
नपरतेफ�  हेदा�  “झु�ा बेहोरा लेखाई दूिषत त�रकाबाट 
िवप�ी वादीको हकभोगमा रहकेो िववािदत ज�गा 
आ�नो नाममा दता� गराएकोले �य�तो दूिषत 
दता�लाई मा�यता िदन कानूनत: निम�न े भई 
दूिषत दता� बदर गराउन हक भोगचलनसमेत 
भएका �यि�का िव�� हद�याद बाधक नह�ने” 
भनी यसै अदालतबाट (पुनरावेदक �ितवादी इ�री 
भोमी िव�� गणेशलाल खडगी म�ुा दता� बदर 
ने.का.प.२०६० िन.न.ं७१६६) िस�ा�त �ितपादन 
भएकोले दूिषत दता� बदर गन� हद�याद बाधक नह�ने 
दिेखएको र ��ततु म�ुामा समेत मोही हकस�म रहेको 
�ितवादीका पितिपताले �वीकार गरकेोमा सो त�यलाइ� 
लोप गरी िवब�धनको िस�ा�तिवपरीत ज�गाधनी 
(वादी प�) र वा�तिवक सािबक दता� नै लोप गरी 
�ितवादीको हक नै नभएको पतुली लिमनीको सािबक 
दता�को आधार भनी दाबीको ज�गा दूिषत तवरले 
एकलौटी �पमा आ�नो नाममा दता� गरकेो देिखदँा 
�य�तो अव�थामा मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ४० 
नं. को हद�याद २ वष�िभ� िफराद दायर नभएको वा 
हद�यादको आधारले दाबी खारजे गन� िम�ने दिेखएन । 
अक�तफ�  ��ततु म�ुामा यी वादीका छोरा केदारमानले 
हकदाबी स�ब�धमा िमित २०५२।११।२२ मा मालपोत 
काया�लयले २१ िदनिभ� हकदाबीको �माण िलई 
आउन ुभनी �याद िदएकोलाई ज�गा दता� भएको सोही 
िमितमा थाहा पाएको भनी स�ुले आधार िलई हद�याद 
कायम गरकेो पाइएको ह�दँा कुनै म�ुाको रोहमा �माण 
ब�ुने �सङ्गमा जारी भएको �याद प�ले �ा� गद�मा 
सो म�ुामा पिछ ह�ने िनण�यसमेत िनजलाई जानकारी 
िथयो भ�न िम�दैन । िमित २०५३।१।३१ को िनण�यमा 
वादीले सनुी पाएको तथा सो िनण�यको जानकारी 
वादीलाई िदएको �माण िमिसलबाट नदेिखएकोले 
सोही िमितमा �ितवादीले दता�  गरकेो थाहा पाएको 

१०१६४ - का�छी तामाङसमेत िव. र�नमाया शा�य
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मा�न िम�ने नदेिखएको तथा �ितवादीले सािबक दता� 
ितरोको ज�गा गलत �माण लगाई दूिषत दता� गरमेा 
ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७१६६ सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा दूिषत दता�मा 
हद�याद बाधक नह�ने ह�दँा हद�यादको अभावमा खारजे 
गन� िम�ने नदेिखदँा हद�यादिभ� िफराद नपरकेो भ�ने 
�ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । दूिषत 
दता� बदर गन� यो य�तो काय�िविध अवल�बन गनु�  पछ�  
भ�ने छु�ै �यव�था कानूनमा िनधा�रण भएको नदेिखदँा 
�याियक िन�पणको �ममा दता�  दूिषत रहेको दिेखन ुनै 
�य�तो दता� बदर वा िनि��य गन�का लािग पया�� ह�ने 
ह�दँा ज�गा दता�  सिमितको िसफा�रसबमोिजम मालपोत 
काया�लयको िमित २०५३।१।३१ को िनण�यले प�ुटे 
तामाङका हकदार �ितवादीह�को नाउमँा भएको दता� 
बदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै दिेखन आयो । 

५. तसथ� उपयु�� आधार �माणबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।१२ को 
फैसला उ�टी भई िक.नं.१२७ को १-४-० ज�गा िमित 
२०५३।१।३१ को मालपोत काया�लयको िनण�यले 
�ितवादीह�का नाउमँा दता� गन� गरकेो िनण�य बदर 
भई िववािदत ज�गामा आधा ज�गाको हकमा वादीको 
हक कायम ह�ने र सोबमोिजम नगरकेो काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।५।७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । िमिसलको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल पौष ३गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
फैसला िमित : २०७४।८।१२

०७०-CR-०६७७

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : ........... को जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िचतवन िज�ला, र�ननगर न.पा.

वडा नं.८ ब�ने म�ु�ेसर भ�ने अशोक �े�

 § कुनै पु�षले आ�नो यौन तृ�णा मटेाउने 
मनसाय राखी पीिडत मिहलाको 
म�जुरीबेगर जबरज�तीपूव�क आ�नो 
िलङ्ग मिहलाको योिनमा �वेश गराई 
वा अ�य त�रकाले यौन स�तुि� िलएको 
ह��छ । यस�कार जबरज�ती करणीको 
कसरु ह�नका लािग जबरज�ती करणी गन� 
मनसाय, जबरज�ती करणी गन� काय� र 
पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जुरीको 
अभाव रहकेो अव�थामा जबरज�ती 
करणीको कसुर गरकेो मा�न ुपन� ।
 § अ�य�त किललो उमेर अव�था भएको 

बािलकाको हकमा जबरज�ती करणी गदा� 

�नण�य नं. १०१६५

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग पीिडत 
र प�रवारको सद�यको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक
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वय�क मिहलासगँको स�ब�धमा ज�तो 
िलङ्ग सिजलैसगँ �वेश नह�न े भएकाले 
�य�तो किललो उमेरका बािलकाको 
योिनबािहर िलङ्ग दली / रगडी वीय� 
�खलन गरकेोलाई करणी नभई उ�ोग 
मा�न नसिकने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी कुल�साद पा�डे

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६६, अकं ५, िन.नं.८१४२ 
 § ने.का.प.२०७३, अंक १, िन.नं.९५१९

स�ब� कानून : 

स�ु फैसला गन�ः 
मा. िज�ला �या. �ी भोलानाथ चौलागाई ं
िचतवन िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
मा. �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या. मीरा खडका : पनुरावेदन अदालत 

हेट�डाको िमित २०६९/८/१९ को फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन परी यस अदालतबाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार 
छः-

िमित २०६७/१०/२६ गते िदनको ४ बजेको 

समयमा मेरो घर प�रवार घरमा कोही नभएको अव�थामा 
मेरो का�छी छोरी हाल नाम प�रवत�न ग�रएक� वष� ४ 
क� र�नमाया तामाङ �कुल िबदा भएपिछ घरमा आई 
घर आगँनमा लेिखरहेक� अव�थामा अ�यायी अशोक 
�े�ले जबरज�ती उठाई बोक� घर कोठामा लगी 
जबरज�ती करणी गन�को लािग आ�नो िलङ्ग छोरी 
र�नमाया तामाङको योिनमा दिलरहेको अव�थामा 
जेठी छोरी अिनता तामाङले दखेी हारगहुार गदा� िनज 
घटना�थलबाट भागी गएको हो । िनज अ�यायीले 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गन� �यास गरकेो ह�दँा 
िनजलाई प�ाउ गरी हदैस�मको कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको ............... को जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला िचतवन, र�ननगर नगरपालका वडा 
नं.७ ि�थत पूव� िससैतफ�  जाने सडक, पि�ममा जीवन 
िघिमरकेो घर, उ�रमा राजमाग� सडक, दि�णमा 
मिु�नाथ िघिमरकेो घर यित ४ िक�लािभ� रहेको जीवन 
िघिमरकेो ज�गामा खरको छानो खडाईको बार भएको 
............... को भाडामा ब�ने घर रहेको, सो घरिभ� 
२ वटा कोठा रहेको सो २ कोठाम�ये दि�णतफ� को 
कोठामा िब�तारासिहतको २ वटा खाट रहेको, सो 
खाटह�म�ये पूव�तफ�  साइडमा रहेको खाटमा अशोक 
�े�ले जाहेरवालाको ४ वष�क� नाबािलका छोरी हाल 
नाम प�रवित�त र�नमाया तामाङलाई जबरज�ती करणी 
गन� �यास गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका ।

नाम प�रवित�त र�नमाया तामाङको �वा��य 
अव�था सामा�य छ । क�याजाली �याितएको छैन । 
शरीरमा घाउ चोटपटक दिेखदैँन । योिन र व�रप�रको 
वीय� परी�णको लािग पठाइएको छ भ�ने बेहोराको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन ।

अशोक �े�को �वा��य अव�था सामा�य 
छ । मादक पदाथ� सेवन गरकेो छ । िलङ्ग व�रप�रको 
भागबाट वीय� परी�णको लािग पठाइएको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

१०१६५ - नेपाल सरकार िव. म�ु�सेर भ�ने अशोक �े�
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िमित २०६७/१०/२६ गते थकाई लागेको 
कारण काममा नगई घरमा नै बिसरहेको िथए ँ । 
घरनिजक रहेको जाहेरवाला ............... र िनजको 
�ीमती काममा गई िनजका छोराछोरीह� �कुल गएका 
िथए । छोरा काजी बेलैमा �कुलबाट आएको र मेरो 
घरमा िट.भी. नभएको कारण िनजको घरमा िट.भी. 
हेन� गई काजीसगैँ बसी िट.भी. हेर े । िट.भी. हेद� गदा� 
लाइन गएकोले म िव�तारामा पि�टएर बसेकै ठाउमँा 
िनदाई रहेको अव�थामा जाहेरवालाक� का�छी छोरी 
यस म�ुामा नाम प�रवत�न ग�रएक� र�नमाया तामाङ 
�कुलबाट आएर म िनदाएको ठाउमँा आई ढाडमा 
कोट्याउदँा म िबउिँझएँ । िबउिँझदँा मेरो िलङ्ग उ�ेिजत 
भएको रहेछ । िनजलाई मैले न�न अव�थामा देखे ँर सो 
बेला सो �थानमा कोही नभएकोले मलाई करणी गन� 
इ�छा भयो र िनज र�नमाया तामाङलाई बोलाई ललाई 
फकाई करणी गन� भनी मेरो उ�ेिजत िलङ्ग िनजको 
योिनमा िछराउने �यास गरे ँ। योिनमा निछरपेिछ बािहर 
द�दाद�दै वीय� िन�केकोले मैले करणी गन� खोलेको 
कपडा लगाउदँै गदा� िनजको िददी अिनता तामाङ आई 
देखेको कारण ह�ला गरकेोले िछमेक�ह�समेत ज�मा 
भई मलाई कुटिपट गन� लागेपिछ म भा�दै गदा� �हरीले 
प�ाउ गरेको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अशोक 
�े�ले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान ।

िमित २०६७/१०/२६ गते सधैजँसो मेरो 
आमाबबुा काममा जान ु भएको, भाइ काजी तामाङ 
�कुल नगई म र बिहनी मा� �कुल गय� । बिहनीको 
पढाई चाडँो सिकने भएकोले िनज ३ बजे र म ४:३० 
बजे कोठामा आई प�ुय� । सो िदन म अ�दाजी ४:३० 
बजेको समयमा घर कोठामा आउदँा भाइलाई 
देिखन । िभ� कोठामा प�दा नाम प�रवत�न ग�रएक� 
बिहनी र�नमाया तामाङलाई अशोक �े�ले खाटमा 
नाङ्गै सतुाई जबरज�ती करणी ग�ररहेको रहेछ । 
मैले कराउदँा िनजले सो काय� गन� छोडी मलाई पैसा 
िद�छु, ह�ला नगर भनेको िथयो । सो बेला बिहनी 

आि�एर रोएको देखी मैले �रस उठी िनजलाई कुचोले 
हानी हारगहुार गरपेिछ अ�य मािनससमेत भेला ज�मा 
भई िनज अशोक �े� सो �थान छाडी भागी गएका 
ह�न् । बबुा आमा आएपिछ घटना स�ब�धमा मैले 
आमा बबुालाई भनेक� ह� ँ भ�ने बेहोराको ��य�दश� 
............... ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०६७/१०/२६ गते अ�दाजी ४:३० 
बजेको समयमा जाहेरवाला ............... को डेरा 
कोठामा अ�यायी अशोक �े�ले जाहेरवालाको का�छी 
छोरी हाल नाम प�रवत�न ग�रएक� र�नमाया तामाङलाई 
जबरज�ती करणी गरेको भ�ने ह�ला सनुी मसमेत 
सो �थानमा प�ुदा िनज अशोक �े�  ............... को 
डेरा कोठाबाट भा�दै गरकेोमा त�काल सो �थानमा 
�हरीसमेत पगेुकोले हामीह�को सहयोगमा िनजलाई 
�हरीले ��ाउ गरकेो हो । सो समयमा र�नमाया 
तामाङ आि�एर रोई रहेकोले िनजको योिन हेदा�  योिन 
व�रप�र वीय� लागेको र योिन रातो भई सिु�नएको 
िथयो । िनजले गरकेो उ� काय� करणी उ�ोग नभई 
जबरज�ती करणी नै हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
मािनसह� महादेवी शमा�, उिम�ला पासवान, �ेमराज 
िघिमरसेमेतले गरकेो घटना िववरण कागज ।

�ितवादी अशोक �े�ले पीिडत ४ वष�क� 
र�नमाया तामाङलाई आ�नो डेरा कोठामा �कुलबाट 
आई कपडा फेन� लागेको अव�थामा सोही ठाउमँा 
रहेको खाटमा सतुाई जबरज�ती करणी ग�ररहेको 
अव�थामा िददी  ............... ले देखी हारगहुार गरपेिछ 
िनज �ितवादी उ� �थानबाट भागेकोमा �हरीले 
प�ाउ गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज अशोक �े�लाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(१) 
नं. को कसरुमा सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम 
सजाय गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६७/११/२३ को अिभयोग प� । 

िमित २०६७/१०/२६ गते म जाहेरवालाको 
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घरबािहर आगँनमा सिुतरहेको िथए ँ। क�रब िदनको ४ 
बजेको समयमा जाहेरवालाको छोरी हाल नाम प�रवित�त 
र�नमाया तामाङले मलाई यसो कोट्याई िदइन्, म 
झसङ्ग भएर उठे ँ । अ� पिन बालबािलकाह� �यहा ँ
ज�मा भई खेलेका िथए । म पिन ितनीह�सगैँ एकैिछन 
खेली आ�नो घरतफ�  जान ला�दा गाउलेँह�ले मलाई 
जबरज�ती करणीको आरोप लगाएका ह�न् । �यसपिछ 
�हरी बोलाई �हरीको िज�मा लगाई िदएका ह�न् । मैले 
जाहेरवालाको छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
तथा करणीको �यास गरकेोसमेत होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अशोक �े�ले स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िमिसल सलं�न �माणबाट �ितवादी िनद�ष 
नदिेखई कसरुदार ह�न् भ�ने मनािसब आधारह� 
देिखइरहेको ह�दँा पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी हाल �ितवादी म�ु�ेसर भ�ने अशोक �े�लाई 
अ.बं.११८ नं. को देहाय २ बमोिजम म�ुा पपु��को 
लािग थुनामा रा�न ुभ�ने िमित २०६७/११/३० को 
थनुछेक आदेश ।

मेरो िपसाब गन� ठाउमँा अशोक �े�ले तरुी 
िनकाली दलेको हो । मलाई द�ुयो, म रोए ँ । मैले 
�यो कुरा पिहला िददी  ............... लाई भनेको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत नाम प�रवित�त र�नमाया 
तामाङले स�ु िचतवन िज�ला अदालतमा उपि�थत 
भई गरकेो बकप� ।

उ� िदन बेलकुा ४:३० बजेदेिख ५ बजेको 
समयिभ� मैले �ने कराउने गरकेो आवाज सनेुपिछ 
घटना�थलमा जादँा पीिडत र�नमाया बेहोस अव�थामा 
रहेक� र पीिडतको िददी �ँदै गरकेो तथा �ितवादी 
अशोक �े� नाङ्गै अव�थामा दखेेर मैले पीिडतसगैँ 
अशोकलाई पिन कानमा समातेर बािहर �याए ँ। पीिडत 
र �ितवादीको नाङ्गो अव�था द�ेदा यो जबरज�ती 
करणी नै हो । मैले ��य� दखेेर पीिडतलाई बािहर 
�याएर �हरीलाई फोन गरकेो हो भ�ने बेहोराको 

बिुझएका मािनस महादेवी शमा�ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�यहा ँ त एकजना ब�चालाई कसले हो 
समातेको छ र े! भनेपिछ म घटना�थलमा प�ुदा पीिडत 
रातो िपरो भई बेहोस अव�थामा नाङ्गो िथइन् । 
�ितवादी पिन नाङ्गै िथयो । यसपिछ महादेवी शमा�ले 
पीिडतलाई अ�पताल लैजान ु भयो । ितनीह�को 
नाङ्गो अव�था दे�दा मलाई जबरज�ती करणी भएको 
ज�तो ला�छ भ�ने बेहोराको बिुझएका मािनस उिम�ला 
पासवानले अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
ज�तो ला�छ । िनज �ितवादी रा�ो आचरण भएको 
�यि� हो । �ितवादीलाई सजाय ह�नपुन� होइन । िमित 
२०६७/१०/२६ गते म बजारमा िथए ँ । यी �ितवादी 
लेवर काम गन� ह�नाले गाडीमा िथए । गाडी कुन 
ठाउमँा िथयो, मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी िनलक�ठ �े�ले स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

म घर पगेुपिछ बिहनी (पीिडत) लाई के भयो 
भनी सो�दा छोरीले अशोक �े�ले हा�ो बिहनीलाई 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी भनेक� ह�न् । �यितबेला 
मेरो छोरी पीिडत रोई राखेक� िथई भ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला  ............... ले स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

मेरो घरमा बबुाआमा काममा गएको अव�थामा 
बिहनी र�नमाया ए�लै भएको ह�दँा अशोक �े�ले �.५।- 
िद�छु भनी फकाएर हामी स�ुने गरकेो खाटमा सतुाएर 
बिहनीलाई जबरज�ती करणी गरकेो अव�थामा म 
पगुी यो के गरकेो हो भनी भ�दा उ�टै मलाई समेत 
अशोक �े�ले िहका�यो । होह�ला गरपेिछ गाउलेँसमेत 
ज�मा भएर िनज अशोक �े�लाई समाितएको हो । 
मेरो बिहनी र�नमायालाई र अशोक �े�लाई नाङ्गै 
अव�थामा करणी गरकेो आखँाले देखेको ह� ँ । मेरो 
बिहनी आि�एक� डराएक� िथइन । मेरो बबुा ममीले 

१०१६५ - नेपाल सरकार िव. म�ु�सेर भ�ने अशोक �े�
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बिहनीलाई अ�पताल �याएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
व�तिु�थितका मािनस  ............... ले स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप� ।

पीिडतलाई जाचँ गदा� त�काल देिखएको 
कुराह� �ितवेदनमा उ�लेख छ । �ितवेदन बेहोरा 
साचँो छ भ�नेसमेत बेहोराको डा. िवनोद पाठकले 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
बकप� ।

पीिडतको योिनमा �ितवादीले आिंशक�पमा 
भए पिन आ�नो िलङ्ग �वेश गराएको िमिसलबाट 
देिखएको अव�था नह�दँा �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो देिखन 
आएबाट �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) ले ह�ने सजायमा ऐ. ७ नं. 
अनसुार आधा अथा�त् कैद वष� ५ ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०६८/१०/१२ 
मा भएको फैसला ।

पीिडत ४ वष�क� र�नमाया तामाङले 
अदालतमा गरकेो बकप�मा �ितवादी अशोक �े�ले 
आ�नो तरुी िनकाली िनजको िपसाब गन� ठाउमँा दलेको 
भ�ने उ�लेख गरकेो र सो त�यसगँ अदालतसमेत 
सहमत रहेको देिख�छ । िलङ्ग योिनमा राखी पसाउन 
खोजेको काय� आफँैमा जबरज�ती करणी ह��छ । 
करणी गन� उ�े�यले योिनमा िलङ्ग �वेश गन� खो�ने 
काय� जबरज�ती करणीको उ�ोग मा� मा�न िम�ने 
देिखदँनै । स�ु िज�ला अदालतबाट �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय नगरी जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�म ठहर गरकेो फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी 
मनािसब �ितपूित�समेत पीिडतलाई िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन 
अदालत हेट�डामा दायर गरकेो पनुरावेदनप� । 

जबरज�ती करणीको १ नं. मा �प�ीकरण 
(ग) को �या�याको स�दभ�मा �ितवादीलाई जबरज�ती 

करणीको उ�ोगस�मको कसरु कायम गरी जबरज�ती 
करणीको ३(१) ले ह�ने सजायमा ऐ. ७ नं. अनसुार आधा 
सजाय गन� गरी स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन 
अ.बं.२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको आदेश ।

िमिसल सलं�न �माणबाट अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणी भएकै हो भ�ने कुरा 
�थािपत ह�न स�ने अव�था नदिेखदँा र जबरज�ती 
करणी ठहर भएको अव�थामा मा� �ितपूित�  भराउन 
सिकने भ�ने जबरज�ती करणीको महलको १० नं.ले 
�यव�था गरकेो ह�दँा पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । �ितवादी म�ु�ेसर भ�ने अशोक �े�ले 
पीिडतको योिनमा आंिशक �पमा भए पिन आ�नो 
िलङ्ग �वेश गराएको भ�ने िमिसलबाट देिखएको 
अव�था नह�दँा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�म गरकेो दिेखन आएबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) नं. ले ह�ने सजायमा ऐ. को ५ नं. 
अनसुार आधा अथा�त् कैद वष� ५ सजाय ह�ने ठह�याई 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०६८/१०/१२ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६९/८/१९ 
मा भएको फैसला ।

पीिडत नाबािलकाको योिनमा आ�नो 
िलङ्ग द�दाद�द ै वीय� बािहर �खलन भएको भनी 
जबरज�ती करणी गरकेोमा �ितवादी सािबत भएका 
छन् । च�मिदद गवाह  ............... ले मौकामा 
र अदालतमा समेत उपि�थत भई पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी खलुाई िदएको देिख�छ । 
पीिडत बािलकाले अनसु�धानमा र अदालतमा बकप� 
गदा�समेत आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
लेखाइिदएक� िछन् । जबरज�ती करणी ह�न पीिडतको 
योिनमा घा-चोट ह�न ुपन�, क�याजाली �याितएको ह�न ु
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पन� अिनवाय�ता ह�दैँन । िमिसल सलं�न त�य �माणबाट 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गदा� वीय� �खलन भएको 
र पीिडतको योिन दखेुको र सिु�नएको छ भने करणी 
गदा�कै अव�थामा पीिडतको िददीले दखेेको भ�ने 
�ितवादीको बयानबाट ��ट भएको छ । जबरज�ती 
करणीको स�पूण� काय� भएको र पीिडत कम उमेरक� 
भएका कारण योिनिभ� िलङ्ग �वेश ह�न नसकेको भ�ने 
देिखएको अव�थामा जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म 
गरकेो भनी �ितवादीलाई कसरुबाट उ�मिु� िदने 
गरी भएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला यस अदालतबाट ने.का.प. २०६६, अंक ५, 
िन.नं. ८१४२ मा �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत भई कानूनी �िुटपूण� भएकाले उ� फैसला उ� 
हदस�म बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन ।

यसमा �ितवादीले ४ वष�क� पीिडत ब�चीको 
योिनमा आ�नो िलङ्ग िछराउने �यास गदा�  निछरपेिछ 
योिनको बािहरी भागमा िलङ्ग दली घष�णसमेत गरी वीय� 
पतन गराएको कुरा िनज �ितवादीको बयानसमेतबाट 
देिखएको छ । य�तो अव�थामा “जबरज�ती करणीको 
कसरु ठहर ह�नका लािग िलङ्ग र योिनबीच सामा�य 
घष�ण मा� पिन पया�� ह�ने” (ने.का.प.२०६३, अकं 
४, िन.नं. ७६८२ प�ृ ४६२) “�ितवादीको िलङ्गको 
पूण� �वेश र वीय� योिनमा �खलन नभएको अव�थामा 
यसैलाई आधार बनाएर यसैको अभावमा �ितवादीले 
पीिडतउपर करणी नगरकेो र करणीको उ�ोग मा� 
गरकेो भनी ठहर गनु�  �यायसङ्गत नदेिखने” (ने.
का.प. २०६५, अंक १, िन.नं. ७९२३, प�ृ ११०) 
भनी िस�ा�त �ितपादन भइसकेको प�र�े�यमा समेत 
��ततु वारदातलाई जबरज�ती करणीको उ�ोग 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसलामा 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को �या�या�मक 
�िुट देिखएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 

१२(१)(क)(ख) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७०/५/१३ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक / वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
कुल�साद पा�डेले �ितवादीले अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� जबरज�ती करणी गरकेोमा सािबत छन् । 
पीिडत कम उमेरक� भएका कारण योिनमा िलङ्ग �वेश 
ह�न नसकेकोस�म हो । योिनको बािहर वीय� �खलन 
भएको भ�नेमा �ितवादी सािबत छन् । ��य�दश�ले 
�ितवादीलाई नाङ्गै भेटाएको भनी बकप�समेत गरेको 
अव�था छ । िमिसल संल�न त�य एवं �माणबाट 
जबरज�ती करणी भएको पिु� भएको अव�थामा 
उ�ोगस�म ठहर गन� गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �िुटपूण� भएकाले उ� फैसला बदर 
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय ह�न ु
पन� हो भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपरो�ानसुारको बहस सनुी ��ततु 
म�ुाको िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा�  जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो ठहर गरी जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला 
िमलेको छ छैन ? पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ स�दैन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदन ुपन� देिखन आयो ।   

यसमा �ितवादी अशोक �े�ले पीिडत ४ 
वष�क� र�नमाया तामाङलाई आ�नो डेरा कोठामा 
कपडा फेन� लागेको अव�थामा सोही ठाउमँा रहेको 
खाटमा सतुाई जबरज�ती करणी ग�ररहेको अव�थामा 
िददी ............... ले देखी हार गहुार गरपेिछ िनज 
�ितवादी उ� �थानबाट भागेकोमा �हरीले प�ाउ 
गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी म�ु�ेसर भ�ने 

१०१६५ - नेपाल सरकार िव. म�ु�सेर भ�ने अशोक �े�
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अशोक �े�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ र ३(१) नं. को कसरुमा सोही महलको 
३(१) नं. बमोिजम सजाय गरी सोही महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई पाउ ँभ�ने 
वादीको अिभयोग दाबी रहेको दिेखयो । �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा�  िनज बािलकालाई 
जबरज�ती करणी गन� िनजको योिनबािहर आ�नो 
िलङ्ग द�दाद�दै वीय� �खलन भएको हो भनी बयान 
गरकेो र अदालतमा बयान गदा� जाहेरवालाको छोरी 
हाल नाम प�रवित�त र�नमाया तामाङलगायत अ�य 
बालबािलकासगँ एकिछन खेली आ�नो घरतफ�  जान 
ला�दा गाउलेँह�ले मलाई जबरज�ती करणीको 
आरोप लगाएका ह�न् । मैले जबरज�ती करणी गरकेो 
तथा करणीको �यास गरकेोसमेत होइन भनी बयान 
गरकेोमा स�ु िचतवन िज�ला अदालतले जबरज�ती 
करणीको अिभयोग दाबी नप�ुने र जबरज�ती करणीको 
उ�ोगस�म ठह�याई गरकेो फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभनी िनवेदन दायर भएकोमा म�ुा दोहो�याई 
हेन� अनमुित �दान भई पेस ह�न आएको देिखयो ।  

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी म�ु�ेसर 
भ�ने अशोक �े�ले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
आफूले वारदातका िदन जाहेरवालाक� वष� ४ क� 
प�रवित�त नाम र�नमायालाई न�न अव�थामा देखी 
आफूलाई करणी गन� इ�छा लागेकोले िनजलाई बोलाई 
ललाई फकाई आ�नो िलङ्ग िनजको योिनमा िछराउने 
�यास गदा� निछरकेोले बािहर द�दाद�दै वीय� �खलन 
भएको हो । सोप�ात् आफूले कपडा लगाउदँ ैगदा� िनज 
पीिडतक� िददी आई ह�ला गरकेोले िछमेक�ह�ले 
कुटिपट गरकेो र भा�न ला�दा �हरीले प�ाउ गरकेो 
हो भनी करणी गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेो र 
अदालतमा बयान गदा� िनज बािलकालाई आफूले कुनै 
अनैितक काम नगरकेो भनी कसरु गरकेोमा इ�कार भई 

जाहेरवालाको घरमा गएको त�यलाई �वीकार गरी 
बयान गरकेो दिेख�छ । 

३. पीिडत बािलकाले मौकामा कागज गदा� 
र अदालतमा आई बकप� गदा�समेत मेरो िपसाब फेन� 
ठाउमँा �ितवादीले आ�नो तरुी िनकाली दलेको हो भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनजको सो भनाइलाई पिु� गद� 
घटनाक� ��य�दश� एव ंपीिडतक� िददी ............... 
ले आफू िव�ालयबाट घरमा आउदँा �ितवादीले 
बिहनीलाई जबरज�ती करणी गरकेो देखी यो के गरेको 
भनी कराई हारगहुार गदा� अ�य मािनसह� आएकाले 
िनज �ितवादी भागेका ह�न् भनी अनसु�धानमा कागज 
गनु�का साथै सो भनाइलाई पिु� गरी अदालतमा बकप� 
गरकेो तथा जाहेरवालाले �ितवादीले बािलकालाई 
घरमा कोही नभएको मौका पारी जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने जाहेरी दरखा�तको बेहोरालाई पिु� गद� 
अदालतमा बकप� गरकेो र मौकामा कागज गन� अ�य 
�यि�ह�ले समेत अनसु�धानको �ममा कागज गरेको 
बेहोरा अदालतमा बकप� गरी पिु� गरकेो देिखदँा 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानलाई 
�मािणत ग�रिदएको देिखएकाले �ितवादी अशोक 
�े�ले पीिडत बािलकालाई िनजको घरमा ए�लै भएको 
मौका छोपी िनजलाई करणी गन� उ�े�यले आ�नो 
िलङ्ग िनज बािलकाको योिनबािहर दली वीय� �खलन 
गरकेो भ�ने दिेखन आयो । 

४. अब, पीिडतको क�याजाली न�याितएको 
भ�ने िनजको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा देिखएको 
र योिनमा िलङ्ग �वेश नभई योिनबािहर वीय� �खलन 
गरकेो काय� जबरज�ती करणी गरकेो हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको १ नं. मा कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 
म�जुरी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा निलई 
करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�  
भ�ने �यव�था रहेको र सोही न�बरको �प�ीकरण 
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(ग) मा योिनमा िलङ्ग केही मा� �वेश भएको रहेछ 
भने पिन यस न�बरको �योजनको लािग करणी 
गरकेो मािननेछ भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । उ� 
कानूनी �यव�था हेदा� जबरज�ती करणी ह�नको लािग 
केही मा�ामा भएपिन िलङ्ग योिनमा �वेश गरकेो 
ह�न ु पन� भ�ने दिेख�छ । ��तुत म�ुामा �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा बािलकाको 
योिनमा आ�नो िलङ्ग िछराउने �यास गदा�गद� 
निछरपेिछ बािहर द�दाद�द ैयोिनबािहर वीय� �खलन 
भएको भनी उ�लेख गरकेो र पीिडत बािलका ४ वष�क� 
मा� भएका कारण िनजको योिनमा िलङ्ग �वेश ह�न 
नसकेको अव�था देिख�छ । क�तो अव�थालाई 
जबरज�ती करणीको अपराध मािनने र क�तोमा 
जबरज�ती करणीको उ�ोग मािनने भ�ने स�ब�धमा 
हेदा�  कुनै प�ुषले आ�नो यौन त�ृणा मेटाउने मनसाय 
राखी पीिडत मिहलाको म�जरुीबेगर जबरज�तीपूव�क 
आ�नो िलङ्ग मिहलाको योिनमा �वेश गराई वा 
अ�य त�रकाले यौन स�तिु� िलएको ह��छ । यस�कार 
जबरज�ती करणीको कसरु ह�नका लािग जबरज�ती 
करणी गन� मनसाय, जबरज�ती करणी गन� काय� र 
पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जरुीको अभाव रहेको 
अव�थामा जबरज�ती करणीको कसरु गरेको मा�न ुपन� 
ह��छ । जबरज�ती करणीको पूण� अपराध ह�नका लािग 
प�ुषको िलङ्ग मिहलाको योिनमा पूण��पमा �वेश 
गरकेो ह�नपुन�, वीय� �खलन ह�नपुन�, पीिडत मिहलाले 
�ितकार गरकेो ह�नपुन� ज�ता पर�परागत मा�यतामा 
प�रवत�न आई प�ुषको िलङ्ग मिहलाको योिनमा 
केही मा�ामा �वेश गरकेो भए वा घष�णस�म भएको 
अव�थामा पिन जबरज�ती करणीको अपराध मािनने 
मा�यताको िवकास भएको  पाइ�छ । अ�य�त किललो 
उमेर अव�था भएको बािलकाको हकमा जबरज�ती 
करणी गदा� वय�क मिहलासगँको स�ब�धमा ज�तो 
िलङ्ग सिजलैसगँ �वेश नह�ने भएकाले �य�तो किललो 
उमेरका बािलकाको योिनबािहर िलङ्ग दली / रगडी 

वीय� �खलन गरकेोलाई करणी नभई उ�ोगस�म गरेको 
मा�न सिकने दिेखएन । 

५. करणी ह�नलाई क�तो अव�था ह�न ुपन� वा 
क�तो काय�लाई करणी गरकेो मा�ने भ�ने स�ब�धमा यस 
अदालतबाट िविभ�न निजर िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । य�तै िवषयव�त ुसमावेश भएको म�ुामा यस 
अदालतबाट “करणी गन� इ�छा वा मनसायले पूण�ता 
�ा� गरकेो ि�यालाई अपराधले पूण�ता पाएको अव�था 
अथा�त् Commission of the crime का �पमा 
िलन ुपन� । जबरज�ती करणीका लािग स�पूण� �यास 
गरकेो �यसमा कहीकँतैबाट ह�त�ेपसमेत नभएको 
तर बािलकाको उमेर अ�य�त कम भएकै कारणले 
मा� योिनिभ� िलङ्ग �वेश नगरकेो अव�थालाई 
अपराधको ग�भीरता घटाउने आधार बनाउन 
निम�ने । बािलकाको उमेर अ�य�त कम भएकै कारणले 
गदा� बािलकाको योिनिभ� िनजको िलङ्ग �वेश नगरकैे 
अव�थामा िनजको ि�यालाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको �पमा मा� सीिमत गराउन निम�ने” भनी 
(ने.का.प. २०६६, अकं ५, िन.नं. ८१४२) मा र 
“करणी गदा� वा गन� खो�दा िलङ्गको पूण� �वेश ह�न 
पायो वा पाएन भ�ने कुरा व�तिु�थितमा भर पन� 
कुरा  हो । सो पूण� �वेश ह�न पाएको वा नपाएको ह�न 
स�छ । पूण� �वेश भएमा एउटा र आंिशक �वेश वा योिनमा 
घष�ण भए अक� कुरा मानी कसरुको छु�ै वग�करण गन� 
सिकने अव�था रहदँैन । करणी गन� उ�े�यले काय� ह��छ 
भने योिनमा िलङ्गको पूण� वा आंिशक �वेश भए पिन 
करणी गरकेो मा�नपुन� । योिनमा िलङ्ग रगड्ने काय� 
िनद�ष र �वेश मा�ै दोषय�ु भ�ने अव�था होइन । 
एकाको ग�ुाङ्ग जबरज�ती खोली योिनमा िलङ्गको 
घष�ण गराउने काय� ग�र�छ भने �यो आपरािधक काय� 
नै हो र �यो जबरज�ती करणीको उ�ोग मा�ै नभई 
उ�ोगको काया��वयन गरी जबरज�ती करणीकै एउटा 
अव�था मा�न ुपन�” भनी (ने.का.प. २०७३, अंक १, 
िन.नं. ९५१९) मा िस�ा�त �ितपादन भएको देिखदँा 

१०१६५ - नेपाल सरकार िव. म�ु�सेर भ�ने अशोक �े�
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सो आधारमा समेत �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गन� मनसायले पीिडत ब�चीको घरका अ�य सद�य 
नभएको मौकामा पीिडत बािलकालाई नाङ्गै बनाई 
िनजको योिनबािहर िलङ्ग रगडेको भ�ने �मािणत 
भएको र पीिडत बािलका अ�य�तै कम उमेरक� भएको 
कारण �ितवादीको िलङ्ग िनज पीिडतको योिनमा 
�वेश ह�न नसकेको भ�ने आधारमा उ� काय�लाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोग मा� मानी �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(१) नं. बमोिजम 
५ वष� कैद गरकेो स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको देिखन आएन ।

६. अतः उि�लिखत आधार कारण र यस 
अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतका 
आधारमा �ितवादीले ४ वष�क� नाबािलकालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. 
ले ह�ने सजायमा सोही महलको को ५ नं. अनसुार 
आधा अथा�त् वष� ५ कैद सजाय ह�ने ठह�याई िचतवन 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६९/८/१९ 
मा भएको फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादी 
म�ु�ेसर भ�ने अशोक �े�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ को देहाय (१) नं. अनसुार वष� 
१० (दश) कैद सजाय ह�ने र ऐ. महलको १० नं. 
अनसुार िनज �ितवादीबाट पीिडत बािलकाले �. 
१०,०००।– (दश हजार) �ितपूित� भरी पाउने ठहछ�  । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादी म�ु�ेसर भ�ने 
अशोक �े�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
३ नं. को देहाय (१) बमोिजम १० वष� कैद ह�ने ठहरी 
फैसला भएकाले स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 

फैसलाअनसुार िनज �ितवादीका नाममा रहेको ५ 
वष�को कैदको लगत संशोधन गरी १० (दश) वष� कैदको 
लगत कायम गरी लगत राखी िनयमानसुार असलु गनु�  
भनी स�ु िचतवन िज�ला अदालत तहिसल शाखामा 
फैसलाको �ितिलपीसिहत लेखी पठाई िदनू ..........१ 
मािथ ठहर ख�डमा �ितवादी अशोक �े�बाट पीिडत 
बािलकाले �.१०,०००।– �ितपूित�  भरी पाउने 
ठहरी फैसला भएकाले �ितवादीको यसै सरहदको 
जेथा दखेाई उ� �ितपूित�  रकम भराई पाउ ँ भनी 
ऐनका �यादिभ� दरखा�त िदए कुनै द�तरु निलई 
िनयमानसुार उ� रकम पीिडतलाई भराई िदन ु भनी 
स�ु िचतवन िज�ला अदालत तहिसल शाखामा लेखी 
पठाई िदनू ....................................................२ 
सरोकारवालाले ��ततु फैसलाको न�कल माग गर े
िनयमानसुार न�कल िदनू .................................३ 
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ..........४  

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

इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
आदेश िमित : २०७५।८।१६

०७२-WO-१००२

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : दैलेख िज�ला चाराठा गा.िव.स. वडा नं. २ 
सानामाख ुब�ने हाल सश� �हरी बल बागे�री 
गण क.नं.३ दरब�दी (नोकरीबाट) हटाइएको 
पूव� मिहला सश� �.ज. सिुनता नेपाली

िव��
िवप�ी : म.प.�े. सश� �हरी बल म�ुयालय महे�री 

बािहनी सखु�तसमेत
 
 § आधार र कारण उ�लेख नभई भएको 

िनण�यमा �वे�छाचा�रता देिख�छ 
भने �य�तो िनण�यमा िनण�यकता�को 
बदिनयतसमेत ह�न स�न ेह�दँा िनण�य गन�ले 
कानूनबमोिजमको पया�� कारण र आधार 
खुलाई मा� िन�कष�मा पु�नु पन� । 
 § �वे�छाचा�रता एव ंबदिनयतपूण� िनण�यबाट 

सिंवधान �द� कसैको हक अिधकार हनन 
भएमा �यसको उपचार यस अदालतको 
असाधारण �े�ािधकारमाफ� त �दान गन� 
सिंवधानले यस अदालतलाई अि�तयार 
�दान गरकेो देिखन े।

(�करण नं.५)
 § चोरीको आरोपमा सजाय गन� उ�े�यले 

सश� �हरी िनयमावली, २०६० को 

िनयम ८४ को ख�ड (ख)(१) बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी सवेाको िनिम� 
सामा�यतया अयो�य नठह�रने गरी सश� 
�हरी बलको सेवाबाट हटाउन ेगरी भएको 
िनण�य �वे�छाचारी भई औिच�यपूण� 
नदेिखएकोले �यसबाट सिंवधान�द� 
िनवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको 
हकमा आघात पन� ह�दँा सो िनण�य कायम 
रहन स�ने नदेिखने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी ब�लभ ब�नेत, 
�ी गोपी शमा� सवेुदी, �ी सोमका�त मैनाली र 
�ी र�ा ब�याल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी च�� 
पोखरले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३
 § सश� �हरी िनयमावली, २०६०

आदशे
�.�या.ओम�काश िम� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकार�े�िभ� पन� भई दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य यस�कार 
छ :-

म पनुरावेदक सिुनता नेपाली िमित 
२०६६।११।२० का िदन सश� �हरीको �हरी 
जवान पदमा िनय�ु हाल सश� �हरी बल बागे�री 
गणमा काय�रत रहेको िथए ँ । म काय�रत रहेको गणका 
गणपितले म�ित पूवा��ही भई सश� �हरी ज�तो 
संवेदनशील सेवाबाट हटाउन �े�रत भई ह�दैँ नभएको 

१०१६६ - सिुनता नेपाली िव. म.प.�े.सश� �हरी बल म�ुयालय मह�ेरी बािहनी सखु�तसमेत

�नण�य नं. १०१६६
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नगरकेो चोरीको आरोप लगाउन ु भएको हो । म 
िनवेिदकाले चोरी गरकेो छैन, िमित २०७१।१०।१२ 
का िदन म.स.�.ज. ह�रकला दवेकोटाले म िनवेदक 
सिुनता नेपालीलाई नगद �.२७,५००/- पिछ िफता� 
गन� गरी रा�नको लािग िदएकोमा सश� �हरी बल 
बागे�री गण शमशेरग�ज बाकेँका बटािलन हब�दार 
मेजर भ�बहादरु बढुा, स.�.ब.ह. न�दराम भ�राई 
र म.स.�.ज. धनसरा ख�ीलाई देखाई, ग�न लगाई 
राखी िदएक� िथए ँ । म िनवेदकलाई रा�न िदएको 
�पैया ँ �.२७,५००/- म�ये िमित २०७१।१०।१५ 
मा �.१४,०००/- िफता� ल�न ुभई बाकँ� �.१३,५०० 
मसगँ नै रहेको कुरा जानकारी गराएको िथए ँ । तैपिन 
सो िवषयलाइ� आ�नो अिधकार�े�भ�दा बािहर गई 
आ�नै मातहतको स.�.ना.उ. िभमबहादरु च�दको 
अ�य�तामा िमित २०७१।१०।१७ मा छानिबन 
सिमित गठन गरी आफूअनकूुल जसरी भए पिन 
जािगरबाट हटाउने मानिसकता राखी �यसको २ िदनमा 
छानिबनको काम कारबाही स�प�न गरकेो देखाइ एकै 
िदन आ�नै काय� क�मा राखी सोही मिहनाको १९, 
२०, २१ गतेको �प�ीकरणको प� एकै चोटी िदइ 
िमित २०७१।१०।२१ मा िदई दबाबमा आ�नै अगािड 
मेर ै ह�तलेखनबाट स�ु िनण�यकता�ले भनेबमोिजम 
एकै पटक ३ वटा प�को �प�ीकरण ले�न लगाई 
मलाई िमित पिन हा�न निदई हामीह� आफँै हा�छ� 
मैले भनेबमोिजम गर भनी म िव�� िनण�यकता�ले गर े
गराएका काम कारबाहीह� कानूनिवपरीत रहेको छ । 

चोरीको िवषयमा सश� �हरीका गणपित 
तथा सोही काया�लयका िनजका मातहतका छानिबन 
सिमितका कम�चारीलाई चोरी ज�तो फौजदारी 
कसरुमा अनसु�धान गन�लगायत काम कारबाहीह� 
गन� अिधकार �चिलत कानूनले िदएको छैन । चोरी 
म�ुाको अनसु�धान गन� काय� िवभागीय सहमित िलई 
जनपद �हरीबाट मा�ै ह�न स�ने िवषय हो, चोरी 
ज�तो िवषयमा सश� �हरीबाट अनसु�धान र िनण�य 

ह�न कदािप स�दैन । आफँै चोरीको आरोप लगाउने 
आफँैले सो स�ब�धमा अनसु�धान गरी रोजगारी 
ज�तो संवेदनशील कुरामा रोक लगाउने गरी िनण�य 
गन� कदािप िम�दनै । सो चोरी मैले गरकेो होइन मैले 
गरकेो कुरा स�माण अदालतबाट पिु� ह�न ुपद�छ । �हरी 
ह�रकला दवेकोटालाई �योग गरी मलाई रोजगारीको 
अवसरबाट वि�चत गन� उ�े�यले पूवा��ही भई गरेको 
कुरा स�ु िनण�यकता�ले गरेको िवषयव�तकुो उठानबाट 
समेत ��ट ह��छ । मउपर सश� �हरी िनयमावलीको 
िनयम (ग) (ङ) बमोिजमको कसरु गरकेो आरोप 
लगाइएको छ जनु िनता�त गैरकानूनी छ । आचरण तथा 
अनशुासनको बार�बार उ�लङ्घन गरकेो अव�थामा 
मा� िनयमावलीको उपयु�� �यव�थाबमोिजमको कसरु 
लगाउन ुपन�मा मैले बार�बार आचरण तथा अनशुासन 
उ�लङ्घन गरकेो कुरा पिु� ह�ने कुनै आधार छैन । 
अनशुासन तथा आचरणको बार�बार उ�लङ्घन 
भ�ने श�द िनयमावलीमा �प� भएकोमा आचरण तथा 
अनशुासन उ�लङ्घन पटकपटक गरकेो कुरा िमिसल 
सामेल रहेको छैन । िनण�यकता�ले आरोप लगाएको 
कुरा िमिसल संल�न �माणबाट पिु� भएको देिखन ु
पद�छ । �माण िबना आरोप लगाएको अव�था रहेकोले 
िनण�यकता�मा बदिनयतपूण� भावना रहेको ��ट ह��छ । 
एकै पटक २ वटा आरोपह� लगाउने अिधकारसमेत 
िनण�यकता�मा रहेको छैन । िनयम ८७ बमोिजम आरोप 
लगाई सजाय गदा� िनयम ८४ को (क) सामा�य सजाय 
��ताव गरी सजाय गन� स�नेमा (ख) िवशेष सजाय 
गरबेाट पिन िनण�यकता� म�ित बदिनयत िचताई सजाय 
गरकेो पिु� ह��छ । 

म िनवेदक सश� �हरी ऐन, २०५८ र 
सश� �हरी िनयमावली, २०६० बमोिजम िनय�ु 
सश� �हरी भएकोले सश� �हरी ऐन िनयमावलीले 
िदएको अिधकारका साथै नेपालको संिवधानको धारा 
२५ र ३३ ले ��याभूत गरकेो मौिलक हकको उपभोग 
गन� पाउने पूण� अिधकार मलाई छ । मलाई सश� 



45

�हरीको नोकरीबाट कसैले पिन मनोमानी �पमा 
आ�नो खसुीले कानूनिवपरीत म�ु गन� स�ैन । सश� 
�हरी ऐन, २०५८ को दफा २१ ले मनोमािन बखा�सी 
इ�यािदबाट बचाउन �यव�था गरी सश� �हरी 
सेवाका कम�चारीको सेवाको �यार�ेटी गरकेो छ । सश� 
�हरी कम�चारीमािथ ह�न स�ने मािथ�लो अिधकारीको 
मनोमानीलाई िनय��ण गन� उ�े�यअन�ुप सश� 
�हरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को �यव�था ग�रएको 
हो । म िनवेदकउपर लगाइएको आरोप सबतु �माणबाट 
समिथ�त नभएको अव�थामा मलाई सश� �हरी 
उपरी�कले िमित २०७१।१०।२१ मा नोकरीबाट 
हटाउदँा �याियक मनको �योग नगरी िनण�य पचा�मा 
मनुािसब र पया�� कारणसमेत नखलुाई आरोिपत कसरु 
�मािणत नगरी चोरी गरकेो भनी �वे�छाचारी �पमा 
नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�य र सो िनण�यलाई 
सदर गन� गरी िवप�ी म.प.�े. सश� �हरी बल 
म�ुयालय महे�री बािहनी सखु�तका स.�.ना.म.िन.
ले गरकेो िनण�यलगायतका कामकारबाहीह�बाट 
सिंवधान �द� मेरो मौिलक हकमा आघात प�ुन गएको 
ह�दँा उ� िनण�यह� उ��ेषणका आदेशले बदर गरी 
म िनवेदकलाई सािबक सश� �हरी जवान पदमा 
बहाल गरी सेवाबाट हटाएको िमितदेिख कायम भएको 
िमितस�मको पूरा तलब भ�ा, रासन, तलब विृ�समेत 
िदन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सिुनता नेपालीको यस 
अदालतमा परकेो िनवेदनप� ।

यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, कारण भए सबदु 
�माणसिहत �याद सूचना पाएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  
भनी आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको आदेश ।

मिहला लाइन �यारकेिभ�बाट बाकसिभ� 
ता�चा लगाई राखेको अव�थामा नगद �. २७,०००।– 
(स�ाइस हजार) हराएको ह�दँा आव�यक छानिबन 
ग�रपाउ ँ भनी सश� �हरी जवान पाव�ती िघिमरलेे 
िनवेदन िदएको ह�दँा उ� िनवेदन स�ब�धमा छानिबन 
गन� सश� �हरी बल बागे�री गणको च.नं. ७६५ िमित 
२०७१।१०।१७ को प��ारा स.�.ना.उ. िभमबहादरु 
च�दको अ�य�तामा गठन ग�रएको छानिबन सिमितले 
उ� घटनाका स�ब�धमा काय�रत स.�.क. ह�सगँ 
सोधपछु तथा चेकजाचँ गदा� िनज �रट िनवेदक सिुनता 
नेपालीले चोरी गरकेो भ�ने छानिबन सिमितले पेस 
गरकेो �ितवेदनबाट देिखन आएको ह�दँा �ा� कागजात 
प�रि�थितज�य अ�य �माण प�ह� एवं िनजले गरेको 
कसरु स�ब�धमा िनजलाई सफाइ पेस गन� मौका िदई 
�प�ीकरण माग गदा�समेत स�तोषजनक जवाफ लेखी 
पेस गन� नसकेको ह�दँा सश� �हरी बल बागे�री 
गणको च.नं. ७८५ िमित २०७१।१०।२१ गतेको 
प��ारा िनज भ.ुप.ु स.�.ज. सिुनता नेपालीलाई सश� 
�हरी िनयमावली, २०६० को प�र�छेद १० को िनयम 
८७ को देहाय (१) (ग) र (ङ) अनसुारको कसरुमा ऐ. 
िनयमावली ऐ. प�र�छेदको िनयम ८४ को ख�ड (ख)
(१) बमोिजम २०७१।१०।२१ गते सेवाबाट हटाउने 
िनण�य भएको हो । कुनैपिन सश� �हरी कम�चारीउपर 
कानूनिवपरीतको आचरण र िनयमिवपरीतको कसरु 
आकिष�त भएमा मा� िनण�यकता�ले िनण�य गन� भएको 
ह�दँा सश� �हरी िनयमावली, २०७२ को प�र�छेद 
१३ को िनयम १२६ को उपिनयम ४ बमोिजम िवप�ी 
�रट िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको स�ु 
िनण�य िनयमसङ्गत नै देिखएकोले सोही िनण�यलाई नै 
पनुरावेदन तहबाट सदर ग�रएको छ । िनवेदकले सश� 
�हरी बल राज�व भ�सार तथा औ�ोिगक सरु�ा गण 
नेपालग�जमा काय�रत रहदँा अनशुासनिवपरीतको 
काय� गरकेो ह�दँा म.प.�े.स.�. बल लैङ्िगक इकाई 
कोहलपरुबाट अिभलेखमा जिनने गरी निसहत ज�तो 

१०१६६ - सिुनता नेपाली िव. म.प.�े.सश� �हरी बल म�ुयालय मह�ेरी बािहनी सखु�तसमेत
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कारबाही भइसकेको र आ�नो सेवा अविधमा बार�बार 
आचरणिवपरीत काय� गरी नभएको कुरालाई भएको र 
िनयमानसुार भएको काम कारबाहीलाई िनयमिवपरीत 
भएको भनी झ�ुा �रट िनवेदन िदई अदालतलाई 
गमुराहमा पारकेो दिेखदँा उ� झ�ुा िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सश� �हरी बल बागे�री 
गण, सश� �हरी उपरी�क मानबहादरु शाही र म�य 
पि�चम �े�ीय सश� �हरी बल म�ुयालय महे�वरी 
बािहनीको तफ� बाट छु�ाछु�ै पेस भएको एकै िमलानको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल सलं�न स�पूण� कागज अ�ययन ग�रयो । 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी श�भ ु थापा, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी ब�लभ 
ब�नेत, �ी गोपी शमा� सवेुदी, �ी सोमका�त मैनाली र 
�ी र�ा ब�यालले सश� �हरी बल बागे�गरी गणमा 
काय�रत िनवेदक सिुनता नेपालीलाई सोही गणमा 
काय�रत पाव�ती िघिमरकेो पैसा चोरी भएको आरोपमा 
यी िनवेदकलाई पूवा��ही तवरले सेवाबाट हटाइएको 
हो । चोरीको वारदातमा अनसु�धान गन�, म�ुा चलाउने 
र फैसला गन� �े�ािधकार सश� �हरीलाई कुनै पिन 
कानूनले िदएको छैन । कानूनबमोिजम अि�तयार�ा� 
िनकायबाट यी िनवेदकउपर लगाइएको चोरीको 
आरोपको अनसु�धान काय� स�प�न भई अदालतबाट 
फैसला भई कसदुार सािबत भएको होइन । िनजलाई 
सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८७ को 
देहाय (१)(ग) र (ङ) को कसरुमा ऐ. को िनयम ८४ 
को ख�ड (ख)(१) बमोिजम भिव�यमा सरकारी सेवाको 
लािग अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने िनण�य 
ग�रएको छ । िनवेदकलाई आरोप लगाइएको कसरुमा 
पटकपटक आचरणस�ब�धी िनयम उ�लङ्घन गरकेो 
ह�न ुपन� दिेख�छ ।  जबक� यो कारबाहीभ�दा अगािड 
िनजलाई कुनै अनशुासना�मक कारबाही गरकेोसमेत 

नदेिखएको अव�थामा झ�ुो चोरीको आरोप लगाई 
बदिनयतपूव�क जािगरबाट हटाउने गरी सश� �हरी 
बल बागे�री गणबाट िमित २०७१।१०।२१ मा भएको 
िनण�यबाट नेपालको संिवधानले ��याभूत गरकेो पेसा 
तथा रोजगारीसमेतको अिधकारमा आघात परकेोले 
सो िमित २०७१।१०।२१ को िनण�य र सोलाई सदर 
गन� गरी म�य पि�मा�चल �े�ीय सश� बलबाट िमित 
२०७२।४।१३ मा भएको िनण�य उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी िनवेदकलाई सािबकको पदमा बहाल गरी 
िनजलाई सेवाबाट हटाएको िमितदिेखको तलब, 
भ�ालगायतका सिुवधाह� िदन ुभनी परमादेश जारी 
ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी म�यमा�चल सश� �हरी बल 
म�ुयालयसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी च�� पोखरलेले िनवेदकसगँ 
कारबाही गदा� मािगएको �प�ीकरणमा िनजले पैसा 
चोरकेो �वीकार गरके� छन् । चोरी अनशुासनहीन काम 
भएकोले िनजलाई भएको कारबाहीलाई अ�यथा मा�न 
निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे होस् भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एव ं बहस 
िजिकर रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? 
सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आएको ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक सिुनता 
नेपालीलाई बदिनयतपूव�क सश� �हरी जवान पदबाट 
हटाउने गरी सश� �हरी बल बागे�री गणबाट भएको 
िनण�यलाई सदर गरकेो म�यपि�चमा�चल �े�ीय 
सश� �हरी बल म�ुयालयबाट भएको िनण�यबाट 
संिवधान �द� िनवेदकको हक अिधकार हनन 
भएकोले उ��ेषणको आदेशले उ� िनण�यह� बदर गरी 
िनवेदकलाई पनुः िनजको सािबक पदमा बहाल गरी 
हटाइएको अविधको तलब भ�ालगायतको सिुवधा 
िदन ु भनी परमादेशसमेत जारी होस् भनी िनवेदन 
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दाबी रहेको छ । �रट िनवेदकले िनज काय�रत रहेको 
सश� �हरी बल बागे�रीमा िनजको सहकम�को पैसा 
चोरी गरकेोले अनशुासना�मक कारबाही गरी िनजलाई 
नोकरीबाट हटाइएको ह�दँा मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न ुह�दँैन । �रट िनवेदन खारजे होस् भनी िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ रहेको दिेख�छ ।

३. िनवेदक सिुनता नेपाली सश� �हरी 
जवान पदमा िमित २०६६।११।२० मा िनयिु� 
भई सश� �हरी बल बागे�री गणमा काय�रत रहेको 
अव�थामा गणपितबाट िमित २०७१।१०।२१ मा 
भएको िनण�यबाट नोकरीबाट हटाएको त�यमा िववाद 
भएन । यी िनवेदकलाई सश� �हरी िनयमावली, २०६० 
को प�र�छेद १० को िनयम ८७ को दहेाय (१)(ग) र 
(ङ) बमोिजमको कसरुमा ऐ. िनयमको ऐ. प�र�छेदको 
िनयम ८४ को  ख�ड (ख)(१) बमोिजम भिव�यमा 
सरकारी सेवा (नोकरी) को िनिम� सामा�यतया 
अयो�य नठह�रने गरी िमित २०७१।१०।२१ बाट 
लागू ह�ने गरी नोकरीबाट हटाइएको भनी सश� �हरी 
बल बागे�री गणको गणपितबाट भएको िनण�यबाट 
देिख�छ । सो िनण�यउपर यी िनवेदकले म�य 
पि�मा�चल �े�ीय सश� �हरी बल म�ुयालय महे�री 
बािहनी सखु�तमा पनुरावेदन गदा� िमित २०७२।४।१३ 
मा स�ु िनण�य सदर भएको रहेछ ।

४. सिुनता नेपालीलाई िनज काय�रत रहेको 
सश� �हरी बल बागे�री गणमा नै काय�रत रहेक� 
�हरी जवान पाव�ती िघिमरकेो �.२७,०००।– चोरी 
गरकेो आरोप लगाइएको देिख�छ । सो चोरीको वारदात 
िमित २०७१।१०।१२ मा घटेको भनी यी िनवेदकलाई 
नोकरीबाट हटाउने िनण�यमा उ�लेख भएको दिेख�छ । 
�यितबेला िव�मान रहेको सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ ले चोरीको वारदातलाई अनसूुची १ मा राखेको 
रहेछ । अनसूुची १ मा उ�लेख भएका म�ुाह�मा नेपाल 
सरकार वादी ह�नकुा साथै �य�तो म�ुामा अनसु�धान 
तहिककातको काम गन� अि�तयार नेपाल �हरीको 

ह�ने र अदालतले म�ुाको सनुवुाइ गरी फैसला गनु�पन� 
ह��छ । उ� वारदात भएको भिनएको समयमा िव�मान 
रहेको नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
२४(५) ले कुनै अिभयोग लगाइएको �यि�लाई िनजले 
गरकेो कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार मािनने छैन 
भनी �यव�था गरकेो छ । सोही �यव�थालाई नेपालको 
संिवधानको धारा २०(५) ले पिन िनर�तरता िदएको 
दिेख�छ । उपयु�� सवंैधािनक �यव�थाअनसुार कुनै 
�यि�उपर लागेको अिभयोग �मािणत भई अदालतबाट 
वा अिधकार�ा� िनकायबाट दोषी ठहर नभएस�म 
कसैलाई कसरुदार मा�न िम�दनै । यी िनवेदकले चोरी 
गरकेो भिनए पिन िनजले गरकेो कसरुको स�ब�धमा 
अिधकार �ा� िनकायले अनसु�धान गरी अदालतमा 
म�ुा चलेको र कानूनबमोिजम िनजलाई सजाय भएको 
कुनै कागज �माण िमिसल संल�न रहेको छैन । िनजउपर 
अदालतमा चोरी वारदातमा म�ुा चली अदालतले 
सजाय गरकेो हो भनी िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
वा िनजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�यमा 
पिन उ�लेख भएको देिखदँैन । तसथ� मािथ उि�लिखत 
संवैधािनक �यव�थाअनसुार िनज िनवेदक सिुनता 
नेपालीले चोरीको कसरु गरकेो भ�ने आरोपको प�ुयाई ं
भएको पाइएन ।

५. यसका अित�र� �रट िनवेदकलाई सश� 
�हरी िनयमावली, २०६० को प�र�छेद १० को 
िनयम ८७ को देहाय (१)(ग) र (ङ) मा उि�लिखत 
कसरु गरकेो भनी आरोप लगाइएको छ । उ� िनयम 
८७ मा देहायको कुनै अव�थामा सश� �हरीलाई 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछ भनी उ�लेख भएको 
छ । िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउदँा उ�लेख ग�रएको 
िनयम ८७(१) को दहेाय (ग) मा “आचरणस�ब�धी कुरा 
बराबर उ�लङ्घन गरमेा” र दहेाय (ङ) मा “बार�बार 
अनशुासनहीन काम गरमेा” भनी उ�लेख भएको 
रहेछ । उपयु�� कानूनी �यव�थाबाट आचरणस�ब�धी 

१०१६६ - सिुनता नेपाली िव. म.प.�े.सश� �हरी बल म�ुयालय मह�ेरी बािहनी सखु�तसमेत
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कुरा लगातार उ�लङ्घन गरमेा, पटकपटक 
अनशुासनहीन काम गरकेो अव�थामा मा� कुनै सश� 
�हरीलाई भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य 
नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउन सिकने देिखयो । तर यी  
िनवेिदकाले आचरणस�ब�धी कुरा बराबर उ�लङ्घन 
गरकेो वा पटकपटक अनशुासनहीन काम गरकेो त�य 
झि�कने कुनै आधार �माण िनण�यकता�ले आ�नो 
िनण�यमा उ�लेख गन� सकेको दिेखदँैन । कानूनले कुनै 
िवषयमा िनण�य गन� अिधकार कुनै पदािधकारीलाई 
िदएको रहेछ भने �य�तो िनण�य गदा� �यसको आधार र 
कारणसमेत खलुाउन ुपन� कुराको अपे�ा सो कानूनले 
गरकेो ह��छ । आधार र कारण उ�लेख नभई भएको 
िनण�यमा �वे�छाचा�रता दिेख�छ भने �य�तो िनण�यमा 
िनण�यकता�को बदिनयतसमेत ह�न स�ने ह�दँा िनण�य 
गन�ले कानूनबमोिजमको पया�� कारण र आधार खलुाई 
मा� िन�कष�मा प�ुन ु पन� ह��छ । �वे�छाचा�रता एवं 
बदिनयतपूण� िनण�यबाट संिवधान �द� कसैको हक 
अिधकार हनन भएमा �यसको उपचार यस अदालतको 
असाधारण �े�ािधकारमाफ� त �दान गन� संिवधानले 
यस अदालतलाई अि�तयार �दान गरकेो देिख�छ ।

६. सश� �हरीले गरकेा ग�तीको लािग 
सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४(क) 
मा सामा�य सजाय, िनयम ८५ मा निसहत िदने वा 
�ितकूल राय ले�ने र िनयम ८६ मा तलब विृ� वा 
बढुवा रो�ने वा घटुवा गन� ज�ता सजायको �यव�था 
रहेको देिख�छ । कानूनले िदएको उपयु�� िवक�पह� 
िनवेदकको हकमा आकिष�त ह�न नस�ने भ�ने कुनै 
औिच�यपूण� कारण िनजलाई नोकरीबाट हटाउने 
िनण�यमा उ�लेख भएको देिखदँनै । सश� �हरीले 
अनशुासनहीन काम गरमेा वा आचरणस�ब�धी 
िनयमह� उ�लङ्घन गरमेा तलब विृ� बढुवा रो�ने 
वा घटुवा गन� सजायको �यव�था िनयम ८६ मा रहेको 
छ । यी िनवेदकले �य�तो कसरु पिहला गरेको भए 
सोबमोिजमको सजाय िनजलाई भएको र सोको रकेड� 

रािखएको िमिसलबाट देिखएको छैन । िनजलाई िमित 
२०७१।५।६ को प�ले निसहत िदएको देिखए पिन उ� 
सजाय िनयमावलीको िनयम ८५ बमोिजम लापरवाही 
गरकेो अव�थामा िदएको देिख�छ । अनशुासनस�ब�धी 
कारबाही यो नै िनजको हकमा पिहलो पटक रहेको 
दिेख�छ । 

७. यसरी यी िनवेदकलाई चोरीको आरोप 
लगाए पिन िनजले चोरी गरकेो कुरा अिधकार�ा� 
अदालतबाट पिु� भई नसकेको अव�थामा चोरीको 
आरोपमा िनजलाई सजाय गन� उ�े�यले सश� �हरी 
िनयमावली, २०६० को िनयम ८४ को ख�ड (ख)
(१) बमोिजम भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� 
सामा�यतया अयो�य नठह�रने गरी सश� �हरी बलको 
सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य �वे�छाचारी भई 
औिच�यपूण� नदिेखएकोले �यसबाट सिंवधान�द� 
िनवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको हकमा आघात 
पन� ह�दँा सो िनण�य कायम रहन स�ने देिखएन ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट िनवेदक सिुनता नेपालीलाई सश� �हरी 
िनयमावली, २०६० को प�र�छेद १० को िनयम 
८७ को देहाय (१)(ग) र (ङ) बमोिजमको कसरुमा 
ऐ. िनयमावलीको ऐ. प�र�छेदको िनयम ८४ को 
ख�ड (ख)(१) बमोिजम भिव�यमा सरकारी सेवा 
(नोकरी) को िनिम� सामा�यतः अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने भनी एकैचोटी अिधकतम 
सजाय गन� गरी िमित २०७१।१०।२१ मा सश� 
�हरी बल बागे�री गणको गणपितबाट भएको िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गरकेो म�य पि�मा�चल �े�ीय 
सश� �हरी बल म�ुयालय महे�री बािहनी सखु�तका 
बािहनीपित सश� �हरी नायब महािनरी�कको िमित 
२०७२।४।१३ को पनुरावेदन फैसला कानूनस�मत र 
�यायोिचत नदेिखएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई िनजको सािबककै पदमा 
बहाल गरी िनजलाई नोकरीबाट हटाएको िमितदिेखको 
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तलब, भ�ा, रासन, तलब क�ीसमेत उपल�ध गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । 
यस आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार यस अदालतको अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७५ साल मंिसर १६ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७५।३।१०

०७३-WO-०२५८

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : भ�परु िज�ला म�यपरु िठमी नगरपािलका 
वडा नं.१५ घर भई हाल ि�भवुन िवमान�थल 
भ�सार काया�लय गौचर काठमाड�मा नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा, इले��ोिन�स ए�ड 

टेिलक�यिुनकेसन समूह रा.प.अनं.�थम �ेणी 
(�ा.) ए�सर े टेि�निसयन पदमा काय�रत वष� 
५४ को ���ुनहरी �े�

िव��
िवप�ी : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय, 

अनामनगर, काठमाड�समेत

 § िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२७(२) ले तािलमको स�ब�धमा 
ि�िवधा भएमा समक�ता िनधा�रण गन� 
स�ब�ता िनधा�रण सिमितको �यव�था 
गरकेो छ भन ेबढुवा सिमित �वयम ्स�तु� 
भएमा समक�ता िनधा�रण ह�नैपछ� भ�ने 
नदेिखने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
नारायण�साद पराजलुी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
च��का�त खनाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § िनजामती सेवा ऐन, २०४९
 § िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०

आदशे
�या.ओम�काश िम� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम 
दता� भई िनयमानसुार पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य एवम् ठहर यस�कार छः-

भ�सार िवभागको िमित २०४५।१२।२९ 
को िनण�य र िमित २०४५।१२।३० को प�बमोिजम 
म िनवेदक ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयको 
नया ँ िसज�ना भएको ए�सर े टेि�निसयन सहायक 

१०१६७ - ���ुनहरी �े� िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत

�नण�य नं. १०१६७
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(नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, इले��ोिन�स ए�ड 
टेिलक�यिुनकेसन समूह को रा.प.अनं.ि�तीय �ेणी) 
पदमा �थायी िनयिु� पाई काय�रत रहेको अव�थामा 
नेपाल सरकारको िमित २०६४।११।२७ को 
िनण�यअनसुार २०६४ माघ १ गतेदिेख जे�ता कायम 
ह�ने गरी बढुवा भई हाल िनवेदन ख�डमा उि�लिखत 
पदमा उि�लिखत काया�लयमा काय�रत रहेको छु ।

िनजामती सेवा ऐनको दफा २१(१)
(ख) बमोिजम बढुवाको लािग आव�यक पन� मेरो 
सेवा अविध िमित २०६९।११।२६ मा नै पगेुको, 
सेवाकालीन तािलम िलएको र सबै वष�को का.स.मू.
फाराम भररे मू�याङ्कनसमेत भएको ह�दँा िनजामती 
सेवा ऐनको दफा २४घ१क बमोिजम जे�ता र काय� 
स�पादनको मू�याङ्कनका आधारमा ह�ने बढुवाका 
लािग म िनवेदक स�भा�य उ�मेदवार रहेको ह�दँा �य�तो 
बढुवाको �ित�ामा रहेको िथए ँ।

य�तैमा आयोग�ारा िमित २०७२।७।२५ 
गते सूचना नं. ३८९/०७२-०७३, बढुवा सूचना नं. 
१९८/०७२-०७३ मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, 
इले��ोिन�स ए�ड टेिलक�यिुनकेसन समूहको 
रा.प.ततृीय �ेणीको इले��ोिन�स / रिेडयो इि�जिनयर 
/ टेि�नकल अिफसर पदको पदसं�या २ जे�ता 
र काय�स�पादनको मू�याङ्कन�ारा बढुवा गन� गरी 
िव�ापन �काशन भएको िथयो । उ� िव�ािपत पदका 
लािग म िनवेदकले समेत स�भा�य उ�मेदवारको 
हैिसयतले बढुवा दरखा�त फाराम भरी बढुवाको लािग 
आ�नो नाम िसफा�रस ह�ने िव�ासमा रहेको िथए ँ।

यसैबीच बढुवा सिमितको िमित 
२०७३।३।२० मा बैठक बसी "िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ िनजामती सवेा िनयमावली, २०५० र 
बढुवा सिमितले समय समयमा गरकेो �या�या र 
�यव�थासमेतका आधारमा" भनी �मस�ंया १ मा 
मेरो र �मसं�या २ मा अि�बका�साद बरालको नाम 
बढुवाका लािग िसफा�रस गन� िनण�य गरकेो रहेछ । 

िमित २०७३।३।११ को गोरखाप�मा बढुवा सिमितले 
�काशन गरकेो बढुवा सूचनाबाट उ� कुरा थाहा ह�न 
आयो ।

बढुवा सिमितको उ� िनण�यउपर िवप�ी 
�योित काक�ले आयोगमा उजरुी गनु�भएको 
रहेछ । �यस स�ब�धमा आयोगले बढुवा सिमितसगँ 
�िति�या माग गन�का लािग िमित २०७३।४।२५ मा 
प�ाचार गरेको रहेछ । िमित २०७३।५।५ मा बढुवा 
सिमितको बैठक पनु: बसी सािबककै िनण�यबमोिजम 
मेरो र अि�बका�साद �रजालको नाम बढुवाका लािग 
िसफा�रस भएको िथयो ।

उ� िनण�यउपर पनुः िवप�ी �योित 
काक�ले आयोगमा गरकेो उजरुीमा आयोगबाट िमित 
२०७३।५।१६ मा "स�ब�ता िनधा�रण नभएको 
तािलमलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२७ को उपिनयम (३) बमोिजम सेवाकालीन 
तािलमको मा�यता िदन िम�ने नदेिखँदा सेवाकालीन 
तािलम नै निलएका ��ु�नहरी ��ेलाई बढुवाको 
िसफा�रस गरकेो हदस�म बढुवा सिमितको िनण�य 
िमलेको नदेिखँदा िनज ��ु�नहरी �े�को नाम 
बढुवा िसफा�रस सूचीबाट हट्ने ठहछ�" भनी िनण�य 
भएको कुरा आयोगबाट उ� िनण�यको न�कल िमित 
२०७३।५।२९ मा �ा� गदा� थाहा ह�न आयो ।

िवप�ी आयोगको उ� िनण�यबाट म 
पनुरावेदकको संवैधािनक र कानूनी हकको हनन् ह�न 
गएको र उ� हक �चलन गराउने अ�य वैकि�पक 
उपचारको बाटोसमेत नरकेो ह�दँा आयोगको उ� िनण�य 
बदरका लािग स�मािनत अदालतसम� यो िनवेदन गन� 
आएको छु ।

म िनवेदक िमित २०४५।१२।३० मा 
रा.प.अनं.ि�तीय �ेणीको पदमा सेवा �वेश गरी िमित 
२०६४।११।२७ को िनण�यअनसुार २०६४ माघ 
१ गतेदेिख जे�ता कायम ह�ने गरी बढुवा भई हाल 
काय�रत रहेको अव�था छ । मेरो �ये�ताको गणना 
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िमित २०६४।१०।१ देिख ह�ने ह�दँा िनजामती सेवा 
ऐनको दफा २४घ१ क बमोिजम बढुवा ह�ने पदभ�दा 
एक �ेणीमिुनको पदमा स�भा�य उ�मेदवारम�ये म 
सबैभ�दा जे� रहेको कुरामा िववाद छैन । बढुवा ह�ने 
पदभ�दा एक �ेणी मनुीको पदमा मेरो सेवा अविध 
क�रब ८ वष� पूरा भएको अव�था छ ।

यसरी िनजामती सेवा ऐनको दफा २१ 
बमोिजमको सेवा अविध पूरा भएको दफा २४घ१क ले 
तोकेको बढुवाको लािग उ�मेदवार ह�न चािहने �यूनतम 
सेवा अविध र शैि�क यो�यता िनवेदकसगँ रहेको 
तथा म िनवेदकले सेवाकालीन तािलमसमेत िलएको 
अव�थामा सबैभ�दा जे� उ�मेदवार मलाई बाहेक गररे 
किन� िवप�ी �योित काक�लाई बढुवा िसफा�रस गन� 
िवप�ीको आयोगको िनण�य कानूनिवपरीत छ ।

जहासँ�म २०७१।१।७ देिख २०७१।२।२७ 
स�म Smith Detection Malaysia ले स�चालन 
गरकेो Operation & Maintenance on site 
तािलमलाई सेवाकालीन तािलम मा�न निम�ने भ�ने 
िवप�ी आयोगको तक�  छ �यो तक�  जसरी पिन मलाई 
बढुवाबाट वि�चत गन� िलइएको गैरकानूनी तक�  मा� 
हो । उ� तािलम ि�भवुन िवमान�थलको काया�लयमा 
नै स�चालन भएको र ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयमा जिडत ए�सर े मेिसन स�चालनस�ब�धी 
तािलम भएको ह�दँा �य�तो तािलमलाई सेवाकालीन 
तािलम मा�न निम�ने भ�ने स�ब�धमा एकातफ�  
िनजामती सेवा ऐन र िनजामती सेवा िनयमावलीमा कतै 
पिन �य�तो �यव�था नभएको र सो तािलम िवदशेमा 
िलएकोसमेत होइन । िवदशे मलेिसयाको सं�थाले 
नेपालमा नै सो तािलम स�चालन गरकेो ह�दँा मैले 
हािसल गरकेो तािलम सेवाकालीन तािलम नै भएको 
��ट छ ।

उ� तािलम ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयका लािग ख�रद ग�रएका ए�सर े मेिसन 
स�चालनका लािग �दान ग�रएको र िनवेदकले गनु�पन� 

काय�समेत ती मेिसनह�को स�चालनसगँ स�बि�धत 
भएको ह�दँा नेपाल सरकार (सिचव �तरीय) को िमित 
२०७०।५।२५ को िनण�यअनसुार म िनवेदकलाई उ� 
तािलमका लािग मनोनयन गरी सहभागी गराइएको ह�दँा 
य�तो तािलमलाई सेवाकालीन तािलम होइन भनेर 
आयोगले गरकेो मनोगत �या�या गैरकानूनी छ ।

ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयको 
िमित २०७१।१।४ को प�ानसुार ि�भवुन िवमान�थल 
भ�सार काया�लयमा भएको उ� तािलममा मैले भाग 
िलएको ह�दँा उ� तािलम मैले स�पादन गन� काय�सगँ 
स�बि�धत भएकोले य�तो तािलमलाई सेवा समूहसगँ 
स�बि�धत सेवाकालीन तािलम होइन भ�न ुहा�या�पद 
छ ।

मैले �ा� गरकेो उ� तािलमलाई बढुवा 
सिमितले आधारसिहत �या�या गरी सो तािलमलाई 
सेवाकालीन तािलम मानेर मलाई बढुवा िसफा�रस गन� 
िनण�य गरकेो कुरामा िववाद छैन । तर िवप�ी आयोगले 
उ� तािलम िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम 
१२७(३) अनसुार स�ब�ता र समक�ता िनधा�रण 
नभएको भ�ने आधारमा उ� तािलमलाई सेवाकालीन 
तािलमको मा�यता िदन इ�कार गरकेो पाइ�छ ।

यस स�ब�धमा एकाितर मलाई �दान ग�रएको 
तािलम सेवाकालीन तािलम नै रहेको कुरा उि�लिखत 
त�यह�ले ��ट गरकेो अव�था छ भने अका�तफ�  
कसैले हािसल गरकेो कुनै तािलम सेवाकालीन तािलम 
हो िक होइन भनेर आफँै िनण�य गररे स�ब�ता िनधा�रण 
गन� अि�तयार आयोगलाई नभएको ह�दँा आयोगको 
िनण�यमा �े�ािधकारको अभाव छ ।

िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम 
१२७(२) मा बढुवा �योजनको लािग िनजामती 
कम�चारीले हािसल गरकेो तािलमको िवषय, �ेणी र 
�तर स�ब�धमा ि�िवधा भएमा सो िवषयमा समक�ता 
िनधा�रण गन� स�ब�ता िनधा�रण सिमित रहने �यव�था 
रहेको छ । यस �यव�थाले िनजामती कम�चारीले 

१०१६७ - ���ुनहरी �े� िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत
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हािसल गरकेो तािलमको अिनवाय� समक�ता िनधा�रण 
गनु�पन� �यव�था गरकेो नभई �य�तो तािलमको बारमेा 
बढुवा सिमितलाई ि�िवधा भएमा मा� स�ब�ता 
िनधा�रण सिमितबाट समक�ता िनधा�रण गराउनपुन� 
�यव�था गरकेो देिख�छ । बढुवा सिमितलाई ि�िवधा 
नभएको िनशंकोच �पमा सेवाकालीन तािलमको 
�पमा �वीकार ग�रएको अव�थामा िनयम १२७(२) 
बमोिजमको सिमितबाट मैले सो तािलमको स�ब�ता 
गराउनपुन� अव�था नै छैन ।

अका�ितर बढुवाका स�भा�य उ�मेदवारले 
पेस गरकेो शैि�क यो�यता तथा तािलमको स�ब�धमा 
ि�िवधा भएमा बढुवा सिमितले स�ब�ता िनधा�रण 
सिमितमा पठाएर स�ब�ता िनधा�रण गरी �य�तो 
शैि�क यो�यता वा तािलमको अकं गणना गनु�पन� 
कानूनी �यव�था िनयम १२७(३) ले गरकेो हो । 
अथा�त् तािलमको समक�ता उ�मेदवार आफँैले 
िनधा�रण गराउन ुपन� नभई बढुवा सिमितलाई ि�िवधा 
उ�प�न भएमा बढुवा सिमितले गराउने हो । य�तो 
कानूनी �यव�थाका स�दभ�मा मेरो िववाद नै नभएको 
सेवाकालीन तािलमलाई समक�ता िनधा�रण नगराएको 
भनी मलाई बढुवाको स�भा�य उ�मेदवार नै कायम 
नगन� गरी आयोगबाट भएको उ� िनण�य बदरभागी छ ।

आयोगलाई मेरो उ� सेवाकालीन तािलमका 
बारमेा ि�िवधा उ�प�न भएकै भएपिन �यसबारमेा 
िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १२७(२) 
बमोिजमको स�ब�ता िनधा�रण सिमितमा पठाएर 
�यसले समक�ता िनधा�रण नगरमेा मा� आयोगले 
य�तो िनण�य गन� स�ने अव�था रह�छ । कानून�ारा 
�यवि�थत स�ब�ता िनधा�रण सिमितको �े�ािधकार 
आयोगले �योग गन� स�दनै ।

मािथका �करणह�मा उि�लिखत त�य र 
कानूनको आधारमा िवप�ीह�को उ� काम कारबाही 
र िनण�यबाट िनवेदकलाई संिवधानको धारा १७(२)
(च),१८(१),२५(१) र ३३ �ारा �द� मौिलक हक 

एवम् उि�लिखत िनजामती सेवा ऐन तथा िनजामती 
सेवा िनयमावली �ारा �द� कानूनी हकह�को 
समेत हनन् ह�न गएको र ती हकह� �चलन गराउने 
अ�य कुनै वैकि�पक एवम् �भावकारी उपचारको 
बाटोसमेत नभएको ह�नाले सिंवधानकै धारा ४६ र 
१३३(२) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदन िलई स�मािनत 
अदालतसम� उपि�थत भएको छु ।

अतः स�मािनत अदालतबाट संिवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम असाधारण अिधकार�े� 
�हण गरी िवप�ी आयोगको िमित २०७३।५।१६ 
को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा बढुवा सिमितको 
सिचवालयले िमित २०७३।५।२५ गतेको गोरखाप�मा 
�कािशत गरकेो सशंोिधत बढुवा िसफा�रस यो�यता�म 
सूचीस�ब�धी सूचना तथा उ� िनण�य र सूचनाका 
आधारमा िवप�ी �योित काक�लाई बढुवा िनयिु� 
िदएको भए सो बढुवा िनयिु�लगायत �यसको 
अिघपिछ िवप�ीह�बाट यस स�ब�धमा िनवेदकलाई 
�ितकूल असर पन� गरी भए गरकेा काम कारबाही, 
िनण�य, प�ाचार, सूचना आिद स�पूण�लाई उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी िवप�ी �योित काक�को �थानमा 
िनवेदकको नाम िसफा�रस गरी िनजलाई जनु िमितबाट 
बढुवा ग�रएको छ सोही िमितबाटै जे�ता कायम ह�ने 
गरी िनवेदकलाई बढुवा िनयिु� िदई �यस हैिसयतले 
पाउने अ�य स�पूण� सिुवधाह�समेत िदन ु िदलाउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेको आदेशलगायत 
अ�य जो चािहने उपय�ु आदेश जारी गरी पूण� �याय 
पाउ ँसाथै नेपाल सरकारको िनण�य, भ�सार िवभागको 
सहमित र ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयको 
प�ानसुार मैले हािसल गरकेो तािलमलाई सेवाकालीन 
तािलम नमा�ने िवप�ी आयोगको िनण�य उि�लिखत 
आधारह�बाट �थम�ि�मै गैरकानूनी देिखएकाले 
हाल अ�त�रम आदेश जारी नह�दँा िवप�ी आयोगको 
गैरकानूनी काय�ले िनर�तरता पाउने र म सबैभ�दा जे� 
र यो�य उ�मेदवार बढुवा िनयिु�बाट वि�चत ह�नपुन� 
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अव�था ह�दँा सिुवधा र स�तलुनको िहसाबले समेत 
��ततु �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
िवप�ी आयोगको िमित २०७३।५।१६ को िनण�य 
र बढुवा सिमितको िमित २०७३।५।२५ गतेको 
पि�कामा �कािशत सूचना हाल काया��वयन नगनु�  
नगराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
�रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ी नं.१, २ र ३ का हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त पेस गनु�  र िवप�ी 
४ नं.का हकमा आफँैले वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी �रट 
िनवेदनको न�कल साथै राखी िवप�ीलाई सूचना 
िदनू । िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  साथै यसमा िवषयव�तकुो 
गा�भीय�को कारणले गदा� िछटो िकनारा गनु�पन� देिखदँा 
अ�ािधकार िदई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७३।६।१३ को आदेश ।

म िलिखत जवाफकता� नेपाल इि�जिनय�रङ 
सेवा इले��ोिन�स ए�ड टेिलक�यिुनकेसन समूहको 
इले��ोिन�स सहायक पदमा काय�रत रहेको अव�थामा 
लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७२।७।२५ गते सूचना 
नं. ३८९/०७२-०७३ बढुवा सूचना नं. १९८/०७२-
०७३ मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा इले��ोिन�स 
ए�ड टेिलक�यिुनकेसन समूहको रा.प.ततृीय �ेणीको 
इले��ोिन�स / रिेडयो इि�जिनय�रङ र टेि�नकल 
अिफसर पदको पदस�ंया २ को जे�ता र काय� 
स�पादनको मू�याङ्कन�ारा बढुवा गन� गरी िव�ापन 
�काशन भएकोमा म िनवेिदका स�भा�य उ�मेदवार 
रहेको र बढुवा दरखा�त फाराम भरकेो कुरामा िववाद 

छैन । बढुवा सिमितले २०७३।३।२० को बैठकबाट 
गरकेो िनण�यमा मेरो नाम समावेश नभएकोले सोउपर 
लोक सेवा आयोगमा उजरु गरी लोक सेवा आयोगले 
२०७३।५।१६ मा िनण�य गदा� कानूनबमोिजम 
सेवाकालीन तािलम निलएका िवप�ी ���ुनहरी 
�े�को नाम बढुवा िसफा�रस सूचीबाट हट्ने ठह�याई 
सो िनण�यबमोिजम संशोिधत सूचना गोरखाप�मा 
�काशन भएबमोिजम नेपाल सरकार सूचना तथा 
स�चार म��ालयबाट िमित २०७३।५।२६ मा 
�थायी िनयिु�को प� पाई नेपाल इि�जिनय�रङ 
सेवा इले��ोिन�स ए�ड टेिलक�यिुनकेसन समूहको 
रा.प.ततृीय �ेणी इले��ोिन�स रिेडयो / टेि�नकल 
अिफसर पदमा सोही िमितदिेख काय� गद� आएको 
छु । िवप�ी �रट िनवेदकले म िलिखत जवाफ 
��ततुकता�लाई आफूभ�दा किन� उ�मेदवारलाई 
बढुवा िसफा�रस भएको भ�ने तक� मा कुनै आधार छैन । 
िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १२७ मा स�ब�ता 
िनधा�रणस�ब�धी �यव�था ग�रएको र िनयम १२७(३) 
मा "बढुवाको स�भा�य उ�मेदवारले दरखा�तसगँ पेस 
गरकेो शैि�क यो�यता र तािलमको स�ब�धमा बढुवा 
सिमितको बैठक ब�नभु�दा अगािड उपिनयम (१) र 
(२) बमोिजमका सिमितले स�ब�ता िनधा�रण गरमेा 
�य�तो शैि�क यो�यता र तािलमको अंशसमेत बढुवाको 
लािग गणना ग�रनेछ ।" भ�ने उ�लेख गरकेो छ । िवप�ी 
�रट िनवेदकले उ� िनयम १२७(३) बमोिजम बढुवा 
सिमितले िवप�ीले िलनभुएको भिनएको तािलमलाई 
स�ब�ता िनधा�रण गरकेो भ�ने दाबी िलन स�न ु
भएको छैन । िवप�ी िनवेदकले िलन ु भएको तािलम 
एकाितर िनिव�वाद �पमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २४घ१क (क) बमोिजम सेवाकालीन तािलम 
हो भ�ने �मािणत छैन भ�ने अक�ितर िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२७(३) बमोिजम 
बढुवा सिमितको सो तािलमको स�ब�ता िनधा�रण 
भएको छैन । तसथ�ः िवप�ी �रट िनवेदकले िलन ुभएको 

१०१६७ - ���ुनहरी �े� िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत
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भिनएको तािलम उि�लिखत �चिलत कानूनबमोिजम 
सेवाकालीन तािलम मा�न निम�ने ह�दँा लोक सेवा 
आयोगबाट म िलिखत जवाफ ��ततुकता�लाई बढुवा 
गन� गरी भएको िमित २०७३।५।१६ को िनण�य 
कानूनबमोिजम नै भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे भागी 
छ । खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको िवप�ी �योित 
काक�को िलिखत जवाफ ।

लोक सेवा आयोगको सूचना नं.३८९/०७२-
०७३ बढुवा सूचना नं.१९८/०७२-०७३ मा नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा इले��ोिन�स ए�ड क�यिुनकेसन 
समूहको रा.प.ततृीय �ेणीको इले��ोिन�स / रिेडयो 
इि�जिनयर / टेि�नकल अिफसर पदमा स�ंया २ 
जे�ता र काय��मताको मू�याङ्कन�ारा बढुवा गन� 
गरी भएको िव�ापनबमोिजम सेवा समूह स�चालन 
गन� म��ालय सूचना तथा स�चार म��ालय भएकोले 
यस म��ालयले बढुवा सिमितको सिचवालयको काय� 
गरकेोमा कुनै िववाद छैन । ��ततु िव�ापनको लािग 
परकेा दरखा�तह�को मू�याङ्कन गदा� �रट िनवेदकले 
िमित २०७१।१।७ देिख २०७१।२।२७ गतेस�म 
Smith Detection Malaysia  ले स�चालन गरकेो  
Operation & maintenance on site तािलममा 
मनोनयन भई तािलम िलई पेस गरकेो �माणप�लाई 
मा�यता िदई िमित २०७३।३।२० मा बढुवा िसफा�रस 
ग�रएको िथयो । बढुवा सिमितले िमित २०७३।३।२० 
मा �काशन गरकेो बढुवा िसफा�रसमा िच� नबझुाई 
स�भा�य उ�मेदवार �योित काक�ले लोक सेवा 
आयोगमा पेस गरकेो उजरुी िनवेदनउपर लोक सेवा 
आयोगको िमित २०७३।५।१६ को िनण�यअनसुार �रट 
िनवेदकले पेस गरकेो उि�लिखत तािलम �माणप�लाई 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२७ 
को उपिनयम (२) बमोिजम स�ब�ता िनधा�रण गरकेो 
नदिेखदँा समक�ता िनधा�रण नभएको तािलमलाई 
सोही िनयमको उपिनयम (३) बमोिजम मा�यता िदन 
निम�ने दिेखदँा सेवाकालीन तािलम नै निलएको �रट 

िनवेदकलाई बढुवा िसफा�रस गरकेो बढुवा सिमितको 
िनण�य िमलेको नदिेखदँा बढुवा सूचीबाट हट्ने ठहन� र 
स�भा�य उ�मेदवार �योित काक�को यो�यता प�ुने भई 
िनजको बढुवा िसफा�रसको संशोिधत सूचना �काशन 
भई िनयिु� प�समेत �दान गरी सिकएको ह�दँा �रट 
िनवेदनको माग दाबी प�ुने देिखदँनै । �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी बढुवा 
सिमित, बढुवा सिमितको सिचवालय, सूचना तथा 
स�चार म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ 
क को उपदफा १ बमोिजम जे�ता तथा काय�स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाका लािग आव�यक पन� 
आधारम�ये बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणी मिुनको 
पदमा स�बि�धत सेवा समूह वा उपसमूहसगँ स�बि�धत 
िवषयमा एक मिहना वा सोभ�दा बढीको सेवाकालीन 
तािलम िलएको ह�नपुन� अिनवाय� �यव�था रहेकोमा 
िनज ���ुनहरी �े�ले सेवाकालीन तािलम िलएको 
दिेखएन । िनजले सेवाकालीन तािलम भनी दाबी 
गरकेो Smith Detection Malaysia ले स�चालन 
गरकेो Operation & maintenance on site 
तािलम, सेवाकालीन भनी उ�लेख नभएको र उ� 
तािलमको िवषय, �ेणी र �तर स�ब�धमा िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२७ को 
उपिनयम २ बमोिजम समक�ता िनधा�रण गरकेोसमेत 
पाइएन । सेवाकालीन तािलमका स�ब�धमा िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा ९ 
मा तािलम िदने सं�था र तािलमको �तरस�ब�धी 
�यव�था सेवा, समूह, उपसमूह स�चालन गन� 
म��ालयसगँ सम�वय गरी सामा�य �शासन 
म��ालयले तोकेबमोिजम ह�ने �यव�था छ भने 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२७ 
को उपिनयम ३ मा बढुवाका स�भा�य उ�मेदवारले �ा� 
गरकेो शैि�क यो�यता र तािलमको स�ब�धमा बढुवा 
सिमितको बैठक ब�नभु�दा अगािड उपिनयम १ र २ 
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बमोिजमका सिमितले स�ब�ता िनधा�रण गरमेा �य�तो 
शैि�क यो�यता र तािलमको अंशसमेत बढुवाका 
लािग गणना ग�रने कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा 
कानूनबमोिजम समक�ता िनधा�रण नभएको उ� 
तािलमलाई सेवाकालीन तािलमको मा�यता िदन िम�ने 
देिखएन । बढुवा िसफा�रस भएका ���ुनहरी �े�ले 
िमित २०७१।१।७ देिख २०७१।२।२७ गतेस�म 
Smith Detection Malaysia ले स�चालन गरकेो 
Operation & maintenance on site िवषयको 
तािलमलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२७ को उपिनयम २ बमोिजमको तािलमको 
समक�ता िनधा�रण गन� गठन भएको स�ब�ता 
िनधा�रण सिमितले उपिनयम ३ बमोिजम स�ब�ता 
िनधा�रण गरकेो नह�दँा समक�ता िनधा�रण नभएको 
तािलमलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२७ को उपिनयम ३ बमोिजम तािलमको 
मा�यता िदन िम�ने नदेिखदँा सेवाकालीन तािलम नै 
निलएका ���ुनहरी �े�लाई बढुवा िसफा�रस गरकेो 
हदस�मको बढुवा सिमितको िनण�य निमलेको देिखई 
िनज ���ुनहरी �े�को नाम बढुवा िसफा�रस सूचीबाट 
हट्ने गरी आयोगबाट िमित २०७३।५।१६ मा भएको 
िनण�य कानूनबमोिजम भएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
िवप�ी लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लय 
काउ�टरमा नया ँ जडान भएको Smith detection 
X-ray Machine मा िमित २०७१ साल वैशाख 
७ गतेदेिख २०७१ साल जेठ २७ गतेस�म ह�ने 
�ािविधक तािलममा भाग िलन ए�सर ेटेि�निसयन �ी 
���ुनह�र �े� ि�.िव.भ�सार काया�लयलाई मनोनयन 
ग�रएको यस भ�सार काया�लयको च.नं.३२१६ िमित 
२०७१।१।४ को प�को छाया�ँित संल�न राखी 
पठाइएको बेहोरा अनरुोध छ । साथै �रट िनवेदकको 

बढुवा नह�नमुा यस काया�लयको कुनै भूिमका नह�दँा 
यस काया�लयको हकमा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िवप�ी ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लय गौचरको िलिखत जवाफ ।

उि�लिखत बेहोरा भएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी नारायण�साद पराजलुीले �रट िनवेदकले डेढ 
मिहनाभ�दा बढी अविधस�म तािलम िलनभुएको छ 
उ� तािलम जान काया�लयले मनोनयन गरी पठाएको 
उ� तािलम िनजको दैिनक ग�रने काय��े�सगँ 
स�बि�धत छ । उ� तािलम िलई �रट िनवेदकले �ा� 
गरकेो �माणप� �रट िनवेदकले समयमै बझुाई बढुवाको 
फाराम भरकेो अव�था छ । उ� �माणप�मा ि�िवधा 
उ�प�न भएमा मा� िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम 
१२७(२) बमोिजमको सिमितबाट समक�ता िनधा�रण 
गराउनपुन� ह��छ । उ� सिमितको सिचवालय सेवा 
समूह वा उपसमूहसगँ स�बि�धत म��ालयमा रहने र 
सिमितको अ�य� सोही म��ालयमा सिचव रहने ह�दँा 
सोही सिचवालयबाट समक�ता िनधा�रण सिमितको 
बैठक बसाली समक�ता िनधा�रण गराउनपुन� ह��छ । 
समक�ता िनधा�रण गराउने िज�मा िनवेदकको होइन 
र िनवेदकले यो काय� गराउन पिन स�दैन । य�तो 
अव�थामा समक�ता िनधा�रण नगराएको भनी बढुवा 
बदर गन� िम�ने ह�दँैन । स�बि�धत म��ालयको बढुवा 
सिमितले समक�ता िनधा�रण गनु�पन� आव�यकतासमेत 
महससु नगरी मेरो प�लाई बढुवा बदर गरेको 
िमलेको नह�दँा �रट जारी ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । �यसैगरी िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी च��का�त खनालले �रट 
िनवेदकले िलएको तािलम सेवाकालीन तािलम भएको 
भ�ने देिखदैँन । सेवाकालीन तािलमबाहेक अ�य 
तािलमलाई अंक िदन निम�ने तथा यी �रट िनवेदकले 
िलएको तािलम सेवासगँ स�बि�धत हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा कहीकँतैबाट नखलेुको र समक�तासमेत 
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िनधा�रण नभएको अव�थामा तािलमबापत अंक िदन 
निम�ने भएकाले �रट जारी ह�ननु� अव�था छैन भनी 
बहस ��तुत गनु�भयो ।

�रट िनवेदक र िवप�ीतफ� बाट ��ततु भएको 
उि�लिखत बेहोराको बहससमेत सनुी िमिसल अ�ययन 
गदा� ��ततु म�ुामा �रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो ।

२. िनण�य स�ब�धमा िवचार गदा� िमित 
२०७३।३।११ मा �कािशत बढुवाको िव�ापनको 
सूचनाअनसुार फाराम भरी नेपाल इि�जिनय�रङ 
सेवा, इले��ोिन�स ए�ड टेिलक�यिुनकेसन समूहको 
रा.प.अनं. �थम �ेणीको पदबाट सोही समूहको 
रा.प.ततृीय �ेणीको पदमा म बढुवा िसफा�रस भएको 
भ�ने बढुवा सिमितका तफ� बाट �कािशत िमित 
२०७३।३।११ को गोरखाप�मा �कािशत सूचनाबाट 
देिखएकोमा मैले िलएको तािलमको समक�ता 
िनधा�रण नभएकाले सो तािलमलाई सेवाकालीन 
तािलमको मा�यता िदन िम�दैन भनी बढुवा सिमितले 
मेरो नाम बढुवा िसफा�रस गन� गरकेो िनण�य बदर गरी 
बढुवा सूचीबाट मेरो नाम हटाउने गरी िवप�ी लोक 
सेवा आयोगले िमित २०७३।५।१६ मा िनण�य गरी 
िमित २०७३।५।२५ मा गोरखाप�मा सूचनासमेत 
�काशन गरकेो अव�था छ । मैले िलएको तािलम मेरो 
सेवा र कामसगँ स�बि�धत भएको र सो तािलमको 
समक�ता िनधा�रण गराउने िज�मेवार िनकाय म 
नभएको अव�थामा समक�ता िनधा�रण नभएको 
भनी बढुवा सिमितले गरकेो बढुवा िसफा�रसबाट 
मेरो नाम हटाउने गरी भएको लोक सेवा आयोगको 
िमित २०७३।५।१६ को िनण�य र सोस�ब�धी िमित 
२०७३।५।२५ मा गोरखाप�मा �कािशत सूचनासमेत 
बदर गरी बढुवा सिमितले गरकेो िसफा�रसबमोिजम 
मलाई बढुवा िनयिु� िदन आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन माग भएकोमा �रट िनवेदकले िलएको 

तािलमको समक�ता िनधा�रण नभएको र िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२७(३) मा 
भएको �यव�थाअनसुार स�ब�ता िनधा�रण सिमितले 
समक�ता िनधा�रण नगरकेो तािलमलाई सेवाकालीन 
तािलमको मा�यता िदन निम�ने ह�दँा �य�तो अव�थाका 
�रट िनवेदकलाई बढुवा गन� निम�ने भएकाले बढुवा 
सिमितको नाम हटाउने गरी िमित २०७३।५।१६ मा 
िनण�य ग�रएकोसमेतका काम कानूनस�मत नै छ भ�ने 
िवप�ी लोक सेवा आयोगको िलिखत जवाफ रहेको 
दिेख�छ ।

३. यी �रट िनवेदकलाई बढुवा सिमितले 
बढुवा िसफा�रस गदा�  तथा लोक सेवा आयोगले 
उ� बढुवा िसफा�रस बदर गदा� िनवेदकले िलएको 
तािलमलाई आधारमा िलएको दिेखयो । �रट िनवेदकले 
िलएको िववािदत बनेको तािलम के क�तो रहेछ भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� �रट िनवेदक नेपाल इि�जिनय�रङ 
सेवा इले��ोिन�स ए�ड टेिलक�यिुनकेसन समूहको 
राप.अनं.�थम �ेणी (�ा) ए�सर े टेि�निसयन पदमा 
ि�भवुन भ�सार काया�लय गौचर काठमाड�मा काय�रत 
रहदँा सोही काया�लयको काउ�टरमा नया ँ जडान 
भएको Smith Detection X-ray machine को 
Operation & maintenance तािलममा सोही 
भ�सार काया�लयबाट मनोनयन भई गएको र िमित 
२०७१।१।७ दिेख िमित २०७१।२।२७ स�म तािलम 
िलएको भ�ने िवप�ी ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयको िलिखत जवाफ एवम् सोही काया�लयको 
िमित २०७१।१।४ को �रट िनवेदकलाई तािलममा 
मनोनयन ग�रएको भ�ने बेहोराको च.नं.३२१६ को 
प�समेतबाट दिेखदँा यी �रट िनवेदक तािलमको लािग 
िनज काय�रत काया�लयबाट मनोिनत भएको र िनजले 
५० िदनस�म आ�नो काय�सगँ स�बि�धत िवषयमा 
तािलम िलएको भ�ने दिेखयो ।

४. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ को (६) मा िनजामती कम�चारीलाई तािलमको 
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अंक िददँा १ मिहना वा सोभ�दा बढी अविधको 
सेवासगँ स�बि�धत िवषयको सेवाकालीन तािलमबापत 
अंक िदइने छ । तािलमको अंक गणना गदा� जनु 
�ेणीमा ह�दँा तािलमको लािग मनोनयन भएको हो सो 
अंक सोही �ेणीको लािग मा� गणना ग�रनेछ भ�ने 
उ�लेख ह�नकुा साथै "एक मिहनाको तािलम" भ�नाले 
तीस काय�िदन वा सोभ�दा बढी अविधको सेवासगँ 
स�बि�धत तािलमलाई  जनाउनेछ भनी �प� पा�रएको 
कानूनी �यव�थालाई �ि�गत गदा� यी �रट िनवेदकले 
िनज ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयमा 
रा.प.अनं.�थम �ेणी (�ा.) ए�सर ेटेि�निसयन पदमा 
काय�रत रहदँा िलएको सोही काया�लयमा नया ँजडान 
ग�रएको Smith Detection X-ray Machine को 
Operation & maintenance स�ब�धी तािलमले 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को उि�लिखत दफा 
२४घ (६) मा उ�लेख भएको मापद�ड एवम् �यूनतम 
अविध पूरा गरकेो तथा उ� तािलम िनजको सेवा समूह 
वा कामसगँ स�बि�धत रहेको नै दिेखयो ।

५. िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२७(२) मा बढुवा �योजनको लािग िनजामती 
कम�चारीले हािसल गरकेो तािलमको िवषय �ेणी र �तर 
स�ब�धमा ि�िवधा भएमा सो स�ब�धमा समक�ता 
िनधा�रण गन� सेवा समूह वा उपसमूह स�चालन गन� 
म��ालयको सिचव वा िनकायको �मखुको अ�य�तामा 
एक स�ब�ता िनधा�रण सिमित रहने भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ भने सोही िनयमको उपिनयम (३) मा 
बढुवा सिमितकै बैठक ब�नभु�दा अगािड स�ब�ता 
िनधा�रण सिमितले समक�ता िनधा�रण गरमेा �य�तो 
तािलमको अकंसमेत बढुवाको लािग गणना ग�रनेछ 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ ।

६. िनयमावलीमा भएको उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार बढुवा �योजनको लािग िनजामती 
कम�चारीले हािसल गरकेो तािलमको िवषय �ेणी र 
�तर स�ब�धमा ि�िवधा भएमा मा� स�ब�ता िनधा�रण 

सिमितले समक�ता िनधा�रण गनु�पन� भ�ने दिेखएकोमा 
��ततु �रट िनवेदनमा स�ब�ता िनधा�रण सिमितको 
अ�य�को भूिमका िनवा�ह गन� तथा सेवा, समूह 
स�चालन गन� एवम् बढुवा सिमितको सिचवालयको 
�पमा समेत रहेको सूचना तथा स�चार म��ालयको 
च.नं.११४ िमित २०७३।५।६ को प� हेदा� सो 
म��ालयले �रट िनवेदकले िलएको उ� तािलमलाई 
मा�यता िदएको देिख�छ भने �रट िनवेदकले िलएको 
तािलमलाई मा�यता िदई �रट िनवेदकलाई बढुवा गन� 
गरी बढुवा सिमितले िमित २०७३।३।२० मा बढुवा 
िसफा�रससमेत गरकेो भ�ने बेहोरा सोही म��ालयको 
िलिखत जवाफमा समेत उ�लेख भएको देिख�छ । 
यस�कार बढुवा सिमित �वयंबाट मा�यता �दान 
गरकेो उ� तािलमलाई मा�यता निदने गरी लोक सेवा 
आयोगले गरकेो िनण�यलाई िववेकस�मत, तक� स�मत 
एव ं�यायोिचत िनण�य मा�न िमलेन ।

७. िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम १२७(२) ले तािलमको स�ब�धमा 
ि�िवधा भएमा समक�ता िनधा�रण गन� स�ब�ता 
िनधा�रण सिमितको �यव�था गरकेो छ भने बढुवा 
सिमित �वयम् स�त�ु भएको िनजलाई ि�िवधा 
नभएको ि�थितमा समक�ता िनधा�रण ह�नैपछ�  भ�ने 
दिेखदैँन । िनयमावलीको १२७(२) मा भएको "ि�िवधा 
भएमा" भ�ने श�द एवम् वा�यांशले बढुवा ह�ने सबै 
कम�चारीले हािसल गरकेो तािलमको समक�ता 
िनधा�रण ह�न ु नपन� तर जहा ँ बढुवा सिमितलाई सो 
स�ब�धमा ि�िवधा ह��छ �यहा ँ स�ब�ता िनधा�रण 
सिमितले समक�ता िनधा�रण गनु�पन� भ�ने अथ� 
िदने भएकाले िनयमावलीको िनयम १२७(२) को 
उि�लिखत कानूनी �यव�थालाई सबै बढुवाको लािग 
बा�या�मक (mandatory) बनाउने गरी लोक सेवा 
आयोगले िनण�य गन� िम�नेसमेत नदिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदकको उि�लिख� तािलमस�ब�धमा िवप�ी लोक 
सेवा आयोगबाट भएको िनण�य मनािसब दिेखन आएन ।
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८. तसथ�ः मािथ उि�लिखत त�य, आधार 
र कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा �रट िनवेदकले 
िलएको तािलमलाई मा�यता िदई बढुवाको िसफा�रस 
गन� गरी बढुवा सिमितले िमित २०७३।३।२० मा 
गरकेो बढुवा िसफा�रसमा परकेा �रट िनवेदकलाई 
बढुवा िसफा�रसको सूचीबाट हटाउने गरी िवप�ी 
लोक सेवा आयोगले िमित २०७३।५।१६ मा गरकेो 
िनण�य एवम् िमित २०७३।५।२५ मा गोरखाप�मा 
�कािशत सोस�ब�धी सूचना र सोको आधारमा भए 
गरकेा िनयिु�समेतका अ�य स�पूण� काम कारबाही 
कानूनअनसुार िमलेको नदिेखदँा उ��ेषणको आदशेले 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब िवप�ी �योित काक�को �थानमा 
बढुवा सिमितको िसफा�रसमा परकेा �रट िनवेदक 
���ुनहरी �े�को नाम िसफा�रस गरी िनजलाई 
कानूनबमोिजम बढुवा िनयिु� िदन ु िदलाउन ु भनी 
िवप�ीह� लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय, 
अनामनगर र बढुवा सिमितको सिचवालय एवम् सूचना 
तथा स�चार म��ालयसमेतका नाममा परमादेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । यो आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित सवंत् २०७५ साल असार १० गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
फैसला िमित : २०७५।८।१७

०६८-CI-०४४६

म�ुाः करार भंग गरकेाले मेरो स�पि� िफता� िदलाई 
�ितपूित�समेत िदलाई पाऊँ

पनुरावेदक / वादी : िसराहा िज�ला, रामनगर िमच�या 
गा.िव.स.वडा नं.४ ब�ने अ�णशंकर साह

िव��
िवप�ी / �ितवादी : िसराहा िज�ला ि�थत नेपाल ब�क 

िलिमटेड शाखा काया�लय, लाहानसमेत

 § ब�कमा कुनै स�पि� (चल / अचल) िधतो 
राखी कजा� / ऋण िलदँा ब�क र �यि�बीच 
ग�रएको सत�नामा र तमसकुमा उि�लिखत 
सावा ँ�पैयाकँो �याज चु�ा गन�बार ेसमय 
सीमा िनधा�रण गरी सत� ब�देज तोिकएको 
ह��छ र सो सत�बमोिजम सावा ँ�याज चु�ा 
भएपिछ मा� ब�कमा िधतो रािखएको 
स�पि� िफता� ह�ने ।

(�करण नं.४)
 § िधतो िफता� नगन� वा िफता� गन� असमथ� 

प�बाट करार पालन नभएको आधारमा 
िधतो िफता� पाउने अिधकार भएको प�ले 
हािन नो�सानी भराई िलन पाउने नै ह��छ । 
य�तो हािन नो�सानी वा�तिवक ह�नु पन� र 
वा�तिवक हािन नो�सानीका लािग बजार 

�नण�य नं. १०१६८
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मू�य नै सव��म मू�याङ्कनको आधार ह�न स�ने । 
(�करण नं.८)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी राज ुकटुवाल
िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी कुमार र�ेमी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी भपेु���साद राई
िसराहा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा. म�ुय �या. �ी अली अकवर िमकरानी
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

फैसला
�या. अिनलकुमार िस�हा : सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ हाल �याय �शासन ऐन, २०७३ को 

दफा १२(१)(क) बमोिजम यस अदालतमा पन� आएको िनवेदनमा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान भई पनुरावेदनको 
रोहमा दता�  ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः

मैले िवप�ी नेपाल ब�क िलिमटेड लाहान शाखा िसराहासगँ देहायबमोिजमको सनुचादँीको गहना िधतो 
राखी देहायका िमितह�मा देहायबमोिजमको रकम कजा� िलएको िथए ँ।
(क) सामाज वा व�तुको नामः सुनको गरगहना
ऋणीको नाम कजा� िलएको रकम कजा� िलएको िमित कजा� न.ं
अ�णशकंर साह �.६,१००।- २०५८।१०।११ ६४।७४२
अ�णशकंर साह �.९,२००।- २०५९।१।४ ६५।०९
अ�णशकंर साह �.६,५००।- १।१६ ६५।४८
अ�णशकंर साह �.८,४००।- २।१५ ६५।१६९
अ�णशकंर साह �.७,९००।- २।१६ ६५।१७६
अ�णशकंर साह �.१५,९००।- २।२१ ६५।२२९
अ�णशकंर साह �.१३,६००।- ३।५ ६५।३२३
अ�णशकंर साह �.८,६००।- ४।६ ६।४०७
अ�णशकंर साह �.१५,१००।- ४।१२ ६५।४३१
अ�णशकंर साह �.७,५००।- ४।२६ ६५।५०१

१०१६८ - अ�णशंकर साह िव. नेपाल ब�क िलिमटेड शाखा काया�लय, लाहानसमेत
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अ�णशकंर साह �.२३,६००।- ५।२ ६५।५६५
अ�णशकंर साह �.१२,६००।- ५।१७ ६५।६९१
अ�णशकंर साह �.१०,५००।- ५।१९ ६५।७०८
अ�णशकंर साह �.८,८००।- ६।७ ६५।८४७
अ�णशकंर साह �.२०,०००।- ६।१५ ६५।८८८
अ�णशकंर साह �.२२,७००।- ७।८ ६५।९६८
अ�णशकंर साह �.१०,०००।- ७।११ ६५।९८४
अ�णशकंर साह �.११,८००।- ८।१७ ६५।११८६
अ�णशकंर साह �.१२,७००।- ८।१८ ६५।११९१

(ख) सामान वा व�तुको नामः चाँदी
अ�णशकंर साह �.४,४००।- २०५८।१२।१ ६४।८५३
अ�णशकंर साह �.४,४००।- १२।१५ ६४।९३२
अ�णशकंर साह �.४,७००।- २०५९।१।१६ ६४।४७
अ�णशकंर साह �.८,१००।- २।१४ ६५।१६३
अ�णशकंर साह �.१२,३००।- २।२१ ६५।२१८
अ�णशकंर साह �.५,६००।- २।३० ६५।२९२
अ�णशकंर साह �.१०,०००।- ४।५ ६५।३९७
अ�णशकंर साह �.१०,५००।- ४।१९ ६५।४५७
अ�णशकंर साह �.४,४००।- ४।२६ ६५।५०२
अ�णशकंर साह �.१०,५००।- ५।२ ६५।५६४
अ�णशकंर साह �.५,६००।- ५।४ ६५।५८९
अ�णशकंर साह �.१०,०००।- ५।१७ ६५।६९२
अ�णशकंर साह �.१२,६००।- ५।२५ ६५।७६२
अ�णशकंर साह �.१२,६००।- ६।३ ६५।८१५
अ�णशकंर साह �.१४,७००।- ६।७ ६५।८४८
अ�णशकंर साह �.१६,८००।- ६।१५ ६५।८८७
अ�णशकंर साह �.११,२००।- ७।८ ६५।९६७
अ�णशकंर साह �.१०,५००।- ७।११ ६५।९८५
अ�णशकंर साह �.११,९००।- ८।१५ ६५।११७७
अ�णशकंर साह �.१०,५००।- ८।१७ ६५।११८५

कजा�को �याज च�ुा गनु�भ�दा पिहले िमित २०५९।८।१८ मा अ�दाजी राित ११:१२ बजेको समयमा 
सश� माओवादी िवप�ी नेपाल ब�क िलिमटेड लाहान शाखा िसराहाको काया�लयमा हमला गरी ब�कको नगद र 
गरगहनासमेत लटेुर लगेछन् । मैले राखेको गहनासमेत लिुटयो भने ब�कको कम�चारीबाट सनेुपिछ �याज च�ुा 
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गन� जादँा नेपाल ब�क िलिमटेड के��ीय काया�लयको 
साव�जिनक सूचनाअनसुार ब�कमा राखेको िधतो 
कजा� िलदँाको बखत तमसकुमा कायम भएको मोल 
बराबरको रकम मा� पाउने कजा�को सावा ँ�याज क�ा 
गन� िनद�शन भएको छ भनी भिनएको रहेछ । राि��य 
वािण�य ब�क लाहान शाखाले सनु र चादँीको �चिलत 
दरमा सनु र चादँीको मू�य निदने भनी मलाई तमसकुमा 
�यसबेला तोिकएको मू�यको िहसाबले �याज कटाई 
मू�य िनधा�रण गन� नीित भएकोले सोहीअनसुार 
भ�ुानी िलन आउने भनी पठाएको प�को फोटोकपी 
र ब�कसगँ भएको मेरो करार भगं गरकेोले करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८९ को (२) र (घ) तथा लेनदेन 
�यवहारको ४० नं.को �यादिभ�ै िफराद गरकेो छु । 
करार ऐन, २०५६ को दफा ३५, ३६ र ८२ अनसुार 
िवप�ीलाई करारको दािय�व बहन नगरकेो ह�दँा उ� 
ऐनको दफा ८३ अनसुार देहायबमोिजम िवप�ीबाट 
सनुचादँी र हजा�नासमेत िदलाई भराई पाऊँ । सनु 
चादँी निदए भरी भराउको िदनमा बजार भाउले ह�ने 
सनुचादँीको मू�य िदलाई भराई पाउ ँ र करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८२(२)(क) बमोिजम करार भगं 
भएको िमितदेिखको �याज िवप�ीले असलुउपर गन� 
नपाउने गरी मािथ उि�लिखत मैले िधतो राखेको 
५३४ �ाम सनु र २९ िकलो १५० �ाम चादँी िदए 
सोही सनु र चादँी निदए सनु �ित�ाम �.१०६७।५० 
ले ५३४ �ाम सनुको ह�ने मू�य �.५,७०,०४५।– र 
चादँी �ित�ाम �.१९।६० पैसाले २९ िकलो १५० 
�ाम चादँीको ह�ने मू�य �.५,७१,३४०।– सनुको 
�याला �ित�ाम �.४०।– ले ह�ने �.२१,३६०।–, 
चादँीको �याला �ित�ाम �.५०।– पैसाको दरले ह�ने 
�.१४,५७५।-, सनुको जित�को ह�ने �.२८,७२९।– 
म�ुा गदा� भएको खच� �.१०,०००।– समेत ज�मा 
�ितपूित� �.१२,१६,०४९।– म�ये िवप�ी नेपाल ब�क 
िलिमटेडसगँ िलएको कजा� �.४,२२,८००।– क�ा 
गरी बाकँ� �ितपूित� ह�ने �.७,९३,२४९।– �ितपूित� 

र करार िवप�ीह�को भंग गरकेोले करार भङ्ग 
गरकेो िमितदिेखको �याज िवप�ीले असलुउपर गन� 
नपाउने गरी, भरी भराउको िदनमा बजार भाउले ह�ने 
सनुचादँीको मू�य िदलाई भराई पाउ ँर मैले बझुाएको 
कोट� फ�समेत भराई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६१।८।१३ को िफराद दाबी ।

िवप�ी िफरादीको िफराद दाबीअनसुार 
हामी �ितवादी नेपाल ब�क िलिमटेड के��ीय काया�लय 
र लाहान शाखाले करार ऐन, २०५६ को दफा ३६ 
र ८२ को उ�लङ्घन गरकेो होइन । दाबीबमोिजम 
दफा ८३ अनसुार हामीले �ितपूित� िदनपुन� होइन । 
िधतो धरौट रािखएको सो सनुचादँीको गहनाह� 
चो�रएमा वा नािसएमा सोको �चिलत बजार मू�यमा 
िहसाब गरी ब�कले भ�ुानी िदनपुन�छ भ�ने स�बि�धत 
तमसकु िलखतमा कुनै पिन सत� राखी कजा�  �वाह 
भएको ग�रएको छैन । िवप�ी िफरादीले यसै िवषयमा 
�ी पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा दता� गराएको 
२०६० सालको दे.ठा.नं.५७।२७३ ऋण िधतो िफता� 
करार प�रपालना म�ुा अ.बं.१८० नं.बमोिजम खारजे 
भएको र िवप�ी िफरादी ज�तै यस लाहान शाखाका 
अका� ऋणी रामनारायण ग�ुताको यसै िववादका 
िवषयमा वािण�य ब�कह�लाई िनद�शन र िनय��ण गन� 
नेपाल रा�� ब�क सपुरीवे�ण िवभाग काठमाड�को िमित 
२०६०।१२।१० का प�समेतको आधारमा िवप�ीसगँ 
भिनएको भए गरकेो कुनै पिन करार यस ब�कले 
उ�लङ्घन नगरकेो ह�दँा िवप�ीको गैरकानूनी दाबीबाट 
फुस�द पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल ब�क िलिमटेड 
शाखा काया�लय, लाहान र नेपाल ब�क िलिमटेड �धान 
काया�लय के��ीय काया�लय भूगोलपाक� को िमित 
२०६१।१०।१८ को �ितउ�र िजिकर ।

िधतो रहेका सनुचादँीह� डाकँा लागेको 
कारणबाट सनुचादँीह� नै िफता� िदन नस�ने 
दिेख�छ । तसथ�, ब�कसगँको कजा� राफ साफ 
गन� आउदँाको िदनस�मको ब�कले कजा� र सोको 
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�याज िहसाब गरी कानूनबमोिजम िलन पाउने नै 
ह�दँा सो िदनको सनुचादँीको �चिलत बजार भाउ 
मू�यबमोिजम दर भाउअनसुार वादीले िदलाई भराई 
पाउने ठहछ�  । �ितपूित�को हकमा दाबी नप�ुने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िसराहा िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।९।१८ को फैसला ।

िवप�ी ब�कसगँको कजा� राफ साफ गन� 
आउदँाको िदनस�मको ब�कले कजा� र सो �याज िहसाब 
गरी कानूनबमोिजम वादीबाट िलन पाउने र वादीले 
िवप�ी ब�कबाट �ितपूित�  नपाउने भनी ठह�याएको 
हदस�म स�ु िसराहा िज�ला अदालतको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म स�ुको फैसला बदर गरी 
स�ु वादी दाबीबमोिजम ह�ने गरी इ�साफ ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादीको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजमा दायर भएको पनुरावेदनप� ।

वादीले वािण�य ब�क ऐन, २०३१ 
अ�तग�तको काम कारोबारको िसलिसलामा ब�कमा 
सनुचादँी गहनाह� िधतो राखी कजा� िलएको सो कजा� 
वादीले ब�कलाई जनु िदनमा च�ुा गद�छन् सो िदनमा 
उ� सनुचादँीको गहनाको बजार मू�यबमोिजमको 
दरभाउअनसुारको रकम वादीलाई �ितवादी ब�कले 
िदलाई भराई पाउने ठहछ�  भ�ने फैसलाको बुदँास�ममा 
िच� बझुेन । करार भिनएको तमसकु िलखतमा वादीले 
सो िधतो सनुचादँीको गहना िनख�न आउदँाको िदनमा 
कजा�को िहसाब गदा� सो सनुचादँी गहनाको �चिलत 
बजार दरभाउको आधारमा िहसाब गरी सो व�त ु
िनख�न िदने वा िफता� िदने भ�ने कुनै सत� रहेको छैन । 
दईु प�बीच भएको िधतोस�ब�धी करारमा उ�लेख नै 
नभएको र ब�कले �वीकार नै नगरकेो कुरामा ब�कलाई 
करारीय दािय�व भनी सो दािय�व बोकाउन निम�ने 
ह�दँा सो हदस�म स�ुको फैसला बदर गरी हक इ�साफ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नेपाल ब�क िलिमटेड 
शाखा काया�लय लाहानसमेतको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजमा परकेो पनुरावेदनप� ।

ब�कको कजा� राफ साफ गन� आउदँाको 
िदनस�म ब�कले कजा� र सोको �याज िहसाब गरी 
कानूनबमोिजम िलन पाउने ह�दँा सो िदनको सनुचादँीको 
�चिलत बजार मू�यबमोिजम दरभाउअनसुार वादीले 
िदलाई भराई पाउने र �ितपूित�को हकमा दाबी नप�ुने 
ठह�याएको स�ु िसराहा िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।९।१८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी �ितवादी दवुैको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०६६।१।३० मा भएको   
फैसला ।

करार ऐन, २०५६ को दफा ८० मा भएको 
�यव�थाबमोिजम करारको सत� पूरा गरकेो अव�थामा 
अक� प�ले �य�तो काममा सहयोग गनु�  पन� दािय�व 
ह��छ । िवप�ी ब�कमा िधतो रहेको सनु चादँीम�ये केही 
सनु चादँीह� डकैती भएको थाहा पाउना साथ मौिखक 
र िमित २०६०।१०।११ का िदन मैले िवप�ी ब�कमा 
उपि�थत भई आफूले बझुाउन ुपन� रकम बझुाई सनु 
िफता� पाउन रकम बझुाउनका लािग गएको कुरा िवप�ी 
ब�कले समेत आ�नो �ितउ�रमा समेत �वीकार 
गरकेो छ । ब�कमा डाकँा परपेिछ िवप�ीको साथमा 
राखेको हा�ो िधतोको सनुचादँी सोही समयदेिख 
छैन, िवप�ीसगँ साथमा र सरु�णमा नै नरहेको केवल 
तरल दािय�व मा� बाकँ� रहेको कुरामा �ितवादीलाई 
मैले �याज बझुाउन ुपन� औिच�य छैन । सुन वा चादँी 
िवना कुनै खच� िवना कुनै महेनत गहना ब�न स�दैन 
भ�न े कुरा िनिव�वाद छ । म वादीले िफरादमा गहना 
बनाउन लागेको खच� �यसमा गएको जत� र कानूनी 
उपचारको खच�समेत जोडी �ितपूित�को माग गरकेो छु, 
जनु कुरालाई पनुरावेदन अदालतले पिन िनण�याधारमा 
अवल�बन गरकेो भएपिन �यसतफ�  �याियक मनको 
क�ज�ुयाई ं गरी गहना बनाउन लागेको खच�लाई 
िवप�ी ब�कले पिन अ�वीकार नगरकेो भएपिन, करार 
ऐन, २०५६ को दफा ८३(३) बमोिजम वा�तिवक 
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�ितको �पमा म वादीले िवप�ीबाट �ितपूित�  भराई 
िलन पाउने कुरामा समेत कुनै िववाद नभएपिन म 
वादीको िफराद दाबीबमोिजम माग ग�रएको �ितपूित� 
िवप�ीबाट म वादीलाई नभराई िदने िसराहा िज�ला 
अदालतको फैसलालाई नै सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०६६।१।३० को 
फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा 
करार ऐन, २०५६ को दफा ३६ र ८३ को ग�भीर 
कानूनी �िुटपूण� छ । अत: वादी दाबीबमोिजम िवप�ी 
ब�कसगँको कजा� राफ साफ गन� आउदँा म�ुा गनु�  परकेो 
िमितदिेख कजा� राफ साफ गन� आउने िमित तकको 
कुनै �याज निलन ुर िफराद मागदाबीअनसुार �ितपूित� 
िदई ऋण राफ साफ गन� आएको िदनको �चिलत बजार 
भाउअनसुार सनुचादँीको मू�यअनसुार हरिहसाब गरी 
वादीको सरु�णबापतको सनुचादँीको मू�य कायम गरी 
वादीको ऋणबापतको रकम राफ साफ गरी िफराद 
मागदाबीबमोिजम ठहर �याय िनसाफ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदक वादी अ�णशंकर साहको यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।

यसमा वादीले �ितवादी ब�कबाट िलएको 
ऋण च�ुा गन� र राखेको िधतो िफता�समेत गन� िमित 
२०६०।१०।११ मा नै िनवेदन िदएको देिखनाले 
सो िमितपिछ समेतको �याज भराउने गरी भएको 
फैसलामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ र ८३ एवं 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको �िुट 
देिखन आएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ग�रिदएको छ । िनयमबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६८।६।६ को आदशे ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा िनवेदक / वादीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी राज ुकटुवालले सनुचादँी 
बनाउदँा लागेको खच� �यसमा गएको जत�समेत जोडी 
मेरो प�ले करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ र ८३ 

अनसुार िवप�ी ब�कबाट मागदाबीबमोिजम �ितपूित�  
पाउन ुपछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल ब�क िल.को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी कुमार र�ेमीले िनवेदकले 
िधतो सरु�णबापत ब�कमा राखेको सनुचादँीको गहना 
िमित २०५९।८।१८ मा ब�कबाट लिुटएको अव�थामा 
ब�कले एकतफ� करार उ�लङ्घन गरकेो भनी भ�न 
िम�दैन । करार उ�लङ्घन नभएको अव�थामा करार 
ऐन, २०५६ को दफा ८२ र ८३ को कानूनी �ावधान 
आकिष�त ह�न स�दैन । �ितपूित�को हकमा वादी दाबी 
नप�ुने ठहर गरी स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
सदर ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

उपरो�ानसुारको िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? िनवेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ वा स�दैन भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ब�कको कजा� 
राफ साफ गन� आउदँाको िदनस�म ब�कले कजा� र 
सोको �याज िहसाब गरी कानूनबमोिजम िलन पाउने 
ह�दँा सो िदनको सनुचादँीको बजार मू�यबमोिजम 
दरभाउअनसुार वादीले िदलाई भराई पाउने र 
�ितपूित�को हकमा दाबी नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसलामा िच� नबझुाई 
वादीको म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी िनवेदन पेस भई 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई पेस ह�न आएको 
पाइयो । 

३. यी िनवेदक वादीले �ितवादी नेपाल ब�क 
िलिमटेड काया�लय लाहानमा सनुचादँी गहना िधतो 
राखी िविभ�न िमितमा िविभ�न कजा� शीष�कअ�तग�त 
कजा� िलएको र िमित २०५९।८।१८ मा उ� ब�कमा 
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रहेकोसमेत नगद र ती गरगहनासमेत अ�ात समूहबाट 
लिुटएको कुरामा िववाद रहेको पाइदैँन । पनुरावेदक 
वादीले मूल �पमा करार ऐन, २०५६ को दफा ३५, 
३६, ८२, ८३ बमोिजमको दाबी िलएको दिेख�छ । 
दफा ३५ मा क�तो करारलाई िधतो वा धरौटीस�ब�धी 
करार मा�ने भ�ने �यव�था ग�रएको र दफा ३६ मा 
करारमा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक जनु ऋणको 
लािग िधतो रािखएको हो सो ऋण च�ुा भएपिछ वा 
जनु कामको लािग धरौटी िलएको हो सो काम स�प�न 
भएपिछ �य�तो िधतो वा धरौट िधतो रा�ने �यि�लाई 
िफता� िदनपुन� �यव�था रहेको छ । य�तै दफा ८२ 
को �यव�था करार उ�लङ्घनसगँ स�बि�धत भएको 
र �यसरी उ�लङ्घन भएको अव�थामा �यसको 
�ितपूित�को लािग दफा ८३ मा �यव�था ग�रएको छ ।

४. पनुरावेदक वादीले �ितवादी नेपाल ब�क 
िल.बाट कजा� िलएको �पैयाकँो सावा ँ �याज च�ुा 
गरी िहसाब फरफारक गरकेो अव�थासमेत छैन । 
सामा�यतः ब�कमा कुनै स�पि� (चल / अचल) िधतो 
राखी कजा�  / ऋण िलदँा ब�क र �यि�बीच ग�रएको 
सत�नामा र तमसकुमा उि�लिखत सावा ँ �पैयाकँो 
�याज च�ुा गन�बार े समय सीमा िनधा�रण गरी सत� 
ब�देज तोिकएको ह��छ र सो सत�बमोिजम सावा ँ�याज 
च�ुा भएपिछ मा� ब�कमा िधतो रािखएको स�पि� 
िफता� ह��छ । कजा� िलएकोमा सावा ँ�याज नबझुाएस�म 
तमसकु तथा सत�नामामा उ�लेख भएअनसुार �याज 
कजा� िलने �यि� (ऋणी) ले नै बझुाउने दािय�व 
तमसकु कागजले नै िनधा�रण गन� गछ�  ।

५. �ितवादी नेपाल ब�कबाट वादीले 
िधतो राखी कजा� िलएको तमसकुमा “बजारको 
प�रि�थितले िधतो राखेको आजको मोल (दर) 
घट्न गएमा जुनसुकै बखत ब�कले मागेको समयिभ� 
थप मािज�न तु��त बुझाउनु पन� छ, नबुझाए िधतो 
राखेको माल िब�� ह�नछे र सो िब��बाट असुल 
भई नपुग ह�न आएको जित रकम घर-घरानाबाट वा 

अ� जायजेथाबाट उपर ग�रने छ पिछ कुनै कुराको 
उजुर वाजुर गन� पाउन े छैन” भ�ने उ�लेख भएको 
दिेख�छ । य�तो बेहोराबाट ब�कमा िधतो राखेको सामान 
/ व�तकुो मोल दर भाउ घटबढ ह�ने कुरालाई वादीले 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । िधतो राखेको सनुचादँीको 
मू�य िधतो रा�दा कायम भएको मू�य नै अि�तम नह�ने 
कुरा िधतोको सत�बाट दिेखन आउछँ ।

६. �ितवादी ब�कले वादीको सनुचादँीको 
गहना िधतोमा राखेको र सत�बमोिजम वादीले िलएको 
कजा�बापतको सावा ँर �याज च�ुा गरकेो अव�थामा र 
सो िधतो राखेको गहना िफता� गन� नसकेको अव�थामा 
गरगहनाको त�कालको �चिलत दरभाउअनसुार मू�य 
पाउने नै देिख�छ ।

७. जहासँ�म िधतोमा रािखएको 
सनुचादँीलगायतका गहनाको जत�समेत �ितवादी 
ब�कबाट भरी भराउ गरी �ितपूित� पाउ ँ भ�ने ��न 
छ, सोतफ�  िवचार गदा�  �ितवादी नेपाल ब�क िल. 
लाहानले राखेको िधतो सनुचादँी डकैती भई िमित 
२०५९।८।१८ मा लिुटएको अव�था छ । सामा�य 
अव�थामा जनु ऋणको लािग िधतो रािखएको हो र 
ऋणस�ब�धी करारअन�ुप सावा ँ�याज च�ुा भएपिछ 
िधतोको स�पि� िफता� गनु�पन� करार ऐन, २०५६ को 
दफा ३६ मा �यव�था छ । तर उपयु�� प�रि�थितमा 
िधतोको स�पि�को अि�त�व नै नरहेको ि�थितमा 
सोको स�ामा ब�कले रकम िदने हो । सो िधतो वा 
िधतोबापतको मू�य वादीले ऋण र ब�यौता राफ साफ 
च�ुा गरकेो अव�थामा पाउने हो । 

८. प�ह�ले आफूले गरेको करारको 
िलखतबमोिजम सत�ह�को पार�प�रक प�रपालना 
गनु�पन� ह��छ । यहा ँ िलखतको �कृित हेदा� ऋणीले 
िधतोमा स�पि� रा�ने, सो िधतो राखेप�चात् ऋणीले 
ऋण रकम पाउने, ऋणीले िलखतबमोिजम सावा ँ
�याज भ�ुानी गनु�  पन� र सावा ँ �याज च�ुा भएपिछ 
िधतो फुकुवा भई स�पि� िफता� पाउने �कृितबाट सत� 
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रहेको छ । यस अथ� तथा �ाथिमकतामा हेदा� यी वादी 
पनुरावेदकले आफूले ऋण सावा ँ �याज ितन� गएको 
भ�ने दाबी िलए पिन आफूले ब�यौता रकम च�ुा गरकेो 
देिखदँनै । सावा ँच�ुा नभएस�म �याज बढ्न ु�वभािवक 
�ि�या हो । ऋण ब�यौता च�ुा गरी िधतो फुकुवा वा 
िफता� माग गनु�  र िधतो डकैती भएकै कारण अि�त�वमा 
छैन भ�ने िव�वास राखी ऋण ब�यौता च�ुा नगनु�  
फरक फरक अव�थाह� ह�न् । पार�प�रक �पमा 
कबलु भएका सत�ह�मा �ाथिमकतामा हेदा� ब�यौता 
ऋण च�ुा ह�न ु�थम चरणको काय� दिेख�छ भ�ने सो 
स�प�न भएपिछ िधतो िफता� िलने अिधकार सजृना 
ह��छ । यस अव�थामा िधतो िफता� नगन� वा िफता� गन� 
असमथ� प�बाट करार पालना नभएको आधारमा िधतो 
िफता� पाउने अिधकार भएको प�ले हािन नो�सानी 
भराई िलन पाउने नै ह��छ । य�तो हािन नो�सानी 
वा�तिवक ह�न ु पन� र वा�तिवक हािन नो�सानीका 
लािग बजार मू�य नै सव��म मू�याङ्कनको आधार 
ह�न स�ने ह��छ । यसरी यी वादीले बजार मू�यअनसुार 
आफूले िधतो राखेको सनुचादँीको मू�य दाबी गरी 
करारलाई �वीकार गरी रहेको अव�थामा आ�नो 
दािय�व पूरा गनु�अगावै �ितवादीबाट करार उ�लङ्घन 
भयो भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ र ८३ 
को कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितपूित�  / हजा�ना 
पाउने अव�था सजृना भएको मा�न िम�न दिेखदैँन । 
वादीले राखेको िधतो सनुचादँीको बजार मू�यअनसुार 
पाउ ँभनी करारलाई �वीकार गरी बसेको अव�थामा 
िलखतबमोिजम �याज नितन� भनी करारीय दािय�वबाट 
वादीले उ�मिु� पाउन स�ने भ�ने करार वा िलखतको 
�यव�था नभएको र यसरी आपसमा समायोजन (Set-
off) गन� कानूनी आधारको अभावमा ब�किसत भएको 
िलखतबमोिजम ऋण च�ुा नभएस�मको �याज ितन� 
पन� दािय�व वादीउपर नै रह�छ । 

९. यसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
ब�कसगँको कजा� राफ साफ गन� आउदँाको िदनस�मको 

ब�कले कजा� र सोको �याज िहसाब गरी कानूनबमोिजम 
िलन पाउने नै ह�दँा सो िदनको सनुचादँी र �यसबाट 
बनेका गहनाको �चिलत बजार मू�यबमोिजम 
दरभाउअनसुार वादीले िदलाई भराई पाउने 
ठहछ�  । �ितपूित�को हकमा दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�ने 
स�ु िसराहा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६६।१।३० मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृत: िशवकुमार पोखरले
इित संवत् २०७५ साल मंिसर १७ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

१०१६८ - अ�णशंकर साह िव. नेपाल ब�क िलिमटेड शाखा काया�लय, लाहानसमेत
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
आदेश िमित : २०७४।८।१२

०७१-WO-०२९६

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : �व. राजनारायण म�डलको म.ुस. गन� 
िनजक� प�नी सला�ही िज�ला, बरहथवा गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ८ ब�ने सदुामादेवी 
म�डलसमेत

िव��
िवप�ी : मालपोत काय�लय सला�ही, मलंगवासमेत

 § नपेाल सरकारका नाममा दता� ��ेता 
कायम रहकेो सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गामा कुनै �यि�ले लामो समयस�म 
भोगचलन गरकैे आधारमा �यि� िवशेषको 
नाममा नामसारी गन� िम�ने नदेिखन े। 

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी तलुसीराम 
िनरौला

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सरकारी उप�यायािधव�ा 
�ी दया शंकर अिधकारी

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 
 § ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९
 § मालपोत ऐन, २०३४

आदशे
�या.ड�बरबहादुर शाही : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) तथा अ�तग�त 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य 
एव ंिनण�य यस�कार छः-

हामी िनवेदकका पित / िपता राजनारायण 
म�डल धानकुले मेरो सािबकदेिख अमल दखल 
भोगचलनमा रहेको सािबक मौजा सं�ामपरु रतैी 
नं. २०५ को सभ� नापीमा सला�ही िज�ला गङ्गापरु 
सीतापरु गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ८ग िक.नं. ७३ 
को ४-२-३ ज�गाम�ये दि�णतफ� बाट २-१२-३ ज�गा, 
ऐ ऐ िक.नं. ५१ को ०-११-७१/

२
, ऐ.को िक.नं. ५८ को 

०-३-१४ ज�गाको ितरो पोत ितरी अिवि�छ�न �पमा 
कमाई भोगचलन गरी आएकोले �थानीय िनकायको 
िसफा�रस तथा स�पूण� �माणह� राखी सो ज�गा आ�ना 
नाममा दता� गरी पाउनका लािग मालपोत काया�लय 
सला�हीमा २०४१।३।२३ देिख २०६८।१२।५ स�म 
पटकपटक िनवेदन िदन ुभएको र मालपोत काया�लयले 
सज�िमन, �माणह�समेत ब�ुने काम गरी हक दाबीमा 
साव�जिनक सूचनासमेत �कािशत गरकेो िथयो । 
राजनारायण म�डलले २०२२।९।२५ मा सो ज�गाको 
७ नं. फाटँवारी भनु�भएको, िफ�डबकुमा िक.नं. ५१ 
र ५८ पित� र ७३ खो�सी बेदब�दी भ�ने जिनए पिन 
नापी ह�दँाका बखत राजनारायण म�डलका नाममा 
दता� गराउन छुट भएकोले दता� ग�रिदन ुभनी २०४० 
सालमा बरहथवा गाउ ँ प�चायतले िसफा�रससमेत 
गरकेो िथयो । उ� ज�गाको २०३६ र २०३७ सालमा 
राजनारायण म�डलले मालपोत ितरकेो रिसदसमेत 
रहेको छ । २०६९।३।२३ मा मालपोत काया�लयबाट 
खिटएको डोरबाट भएको सज�िमनमा उ� ज�गामा 
राजनारायण म�डलको भोगचलन रहेको, िफ�डबकुमा 
जे जसो उ�लेख भए पिन सािबकदेिखको न�बरी 
दता�िभ�को ज�गा भएकोले मागअनसुार िनवेदकको 
नाममा दता� गरी ज�गाधनी �माणपजुा� िदए फरक नपन� 

�नण�य नं. १०१६९
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भनी सज�िमन भएको छ । तर हाल आएर मालपोत 
काया�लयबाट उ� ज�गाको मोठ �े�ता िभडाउदँा 
उ� तीनै िक�ा ज�गा त�कालीन �ी ५ को सरकार 
हाल नेपाल सरकारका नाउमँा दता� रहेको �े�ताबाट 
मोठ िभडी आएको दिेख�छ । माग दाबीको ज�गा नाप 
जाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम सरकारी तथा साव�जिनक 
ज�गाको प�रभाषािभ�को ज�गा भएको यिकन भई 
त�कालीन �ी ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका 
नाउमँा दता� कायम रहेको ज�गा सबतु �माणको 
मू�याङ्कन गरी �यि� िवशेषका नाउमँा दता� गन� काय� 
यस काया�लयको काय��े�िभ�को नभएको भनी िमित 
२०७१।५।२ मा िनण�य भएको पाइयो । माग दाबीका 
ज�गाको केवल िफ�डबकुमा पत� र खो�सी बेदब�दी 
उ�लेख ह�दँमैा साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� पछ�  
भनी अथ� गन� िम�दैन । यस स�ब�धमा स�मािनत 
अदालतबाट ने.क.पा. २०३८ िन.नं. १४८० समेतका 
िविभ�न म�ुामा “पत� वा खो�सा लेिखएको कारणले 
साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� परकेो भनी अथ� 
गन� निम�ने” भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
अव�थामा हा�ा पित / िपताले ३१ वष� अगािडदेिख 
नै छुट ज�गा दता�का लािग िनवेदन िदन ुभएकोमा हाल 
आएर हा�ो अिवि�छ�न हक भोगमा रहेको ज�गालाई 
नेपाल सरकारको साव�जिनक ज�गा भएकोले �यि�का 
नाउमँा दता� गन� निम�ने भनी िवप�ी मालपोत 
काया�लयबाट िमित २०७१।५।२ मा भएको िनण�यले 
हामी िनवेदकह�को संिवधानको धारा १९(१) र धारा 
१३ �ारा ��याभूत मौिलक हकको हनन् ह�न गएकोले 
सोको उपचारको लािग ��ततु �रट िलएर उपि�थत 
भएका छ� । 

अतः हा�ो हक भोगमा रहेको उि�लिखत 
ज�गाह� दता�का लािग हा�ा पित / िपताले २०४० 
देिख अनवरत �पमा िनवेदन िदई कारबाही चलाउदैँ 
आएकोमा हाल आएर उ� ज�गा नेपाल सरकारको 
नाममा दता�  कायम रहेकोले �यि� िवशेषका नाममा 

दता� गन� नसिकने भनी िमित २०७१।५।२ मा िवप�ी 
मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�य एवं सो िनण�यमा 
उ�लेख ग�रएबमोिजम �ी ५ को सरकार वा नेपाल 
सरकारका नाममा दता� ह�ने भनी अगािड कुनै िनण�य 
भएको भए सो िनण�यह�समेत उ��ेषणको आदेशबाट 
बदर गरी उि�लिखत ज�गाह� हा�ा नाममा दता� 
गरी ज�गा धनी �माणपजुा�समेत िदन ु िदलाउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
गरी ��ततु िनवेदनमा अ�ािधकार �दान गरी सनुवुाइ 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सदुामादेवी म�डलसमेत 
जना ४ को सयुं� िनवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुनपन� कारण भए यो 
आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७१।७।२६ को आदेश ।

नेपाल सरकारको नाममा दता� भइसकेको 
ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� गन� नेपाल 
सरकारको िनण�यबेगर सिकँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ 
ले ज�गा दता� गन� िवषयमा मालपोत काया�लयलाई 
�प� कानूनी अिधकार �दान गरकेो ह�दँा म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउनकुो कुनै अथ� छैन । सरकारका नाममा 
दता� कायम रहेको ज�गाको दता� बदर गरी पनुः �यि� 
िवशेषका नाममा दता� गन� िवषय �रट �े�ािधकारबाट 
टुङ्गो ला�ने िवषय नभएको र यस म��ालयको काम 
कारबाहीबाट िनवेदकह�को कुनै पिन हक हनन 
नभएकाले �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ । 

यस िवभागको के क�तो काम कारबाहीको 
िव��मा यस िवभागलाई िवप�ी बनाउन ु परकेो हो 

१०१६९ - सदुामादवेी म�डलसमेत िव. मालपोत काया�लय सला�ही, मलंगवासमेत
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भ�ने िनवेदनमा खलुाउन सकेको छैन । माग दाबीका 
िक�ा ज�गाको स�ब�धमा यस िवभागबाट कुनै काम 
कारबाही वा िनण�य नभएको र ज�गा नाप न�सा ह�दँा 
िफ�डबकुमा पत� र खो�सी वेदब�दी जिनएको सरकारी 
साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषले भोगचलन गरकेो भनी 
दता� माग गरकैे आधारमा दता� ह�न नस�ने भएकोले 
�रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको भूिमसुधार 
तथा �यव�थापन िवभागको तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ ।

िववािदत िक�ा ज�गाह�को िफ�डबकुमा 
खो�सी वेदब�दी र पत� उ�लेख भएको देिखदँा मोठ 
�े�ता िभडाउदँा ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम 
सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा यिकन भई त�कालीन 
�ी ५ को सरकार हाल नेपाल सरकरको नाउमँा दता� 
कायम भएको देिखन आएको ह�दँा नेपाल सरकारको 
नाममा दता� भएको ज�गालाई सबतु �माणको 
मू�याङ्कन गरी �यि� िवशेषका नाउमँा दता� गन� काय� 
यस काया�लयको काय��े�िभ�को नह�दँा दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल तामेलीमा रािखिदने भनी 
िमित २०७१।५।२ मा यस काया�लयबाट भएको िनण�य 
आदशे कानूनस�मत रहेको छ । उ� ज�गाह� ज�गा 
नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा २ङ र २च बमोिजम 
त�कालीन �ी ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका 
नाउमँा दता� �े�ता कायम भएको हो । मालपोत 
िवभागको िमित २०४४।९।२२ को प�रप�बमोिजम 
जोताहासमेत नेपाल सरकारको नाउ ँ कायम गन� 
िसलिसलामा सािबक �े�ताबाट २०४४ सालमा नया ँ
�े�ता कायम भएको छ । ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ 
को दफा २ङ, २च र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४ बमोिजम उ� ज�गा सरकारी तथा साव�जिनक 
ज�गा भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको मालपोत काया�लय सला�हीको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
�ी तलुसीराम िनरौलाले २०२१ सालको नापीमा 
राजनारायण म�डल लेिखएको र २०२२ सालमा 
७ नं. फाटँवारीसमेत भरी २०३६, २०३७ मा 
मालपोत ितरोसमेत बझुाएको �माणह� रही २०४० 
सालमा छुट ज�गा दता�का लािग िनवेदन िदई २०६४ 
र २०६८।१२।५ मा समेत उ� ज�गा दता�का लािग 
िनवेदन िदएको, मालपोत काया�लयबाट २०६९ 
सालमा सरजिमन ह�दँा उ� ज�गामा राजनारायण 
म�डलको हकभोग रहेको भ�ने पिु� भएकोसमेतका 
�माणबाट उ� ज�गा िनवेदकह�को हकभोगको भ�ने 
दिेखइरहेको अव�थामा िफ�डबकुमा पत� र खो�सी 
दिेखदैँमा �य�तो ज�गा सरकारी साव�जिनक हो भ�न 
निम�ने भनी स�मािनत अदालतबाट िविभ�न म�ुामा 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । उ� ज�गा सरकारी 
ज�गा भएकाले �यि� िवशेषका नाममा दता� गन� निम�ने 
भनी मालपोत काया�लयबाट िमित २०७१।५।२ 
मा भएको िनण�य र सोभ�दा पिहले उ� ज�गालाई 
सरकारी ज�गा भनी िनण�य भएको भए सो िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकह�का नाममा 
दता� गनु�  गराउन ु भनी परमादशेसमेत जारी ह�न ु पन� 
भ�ने बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सरकारी 
उप�यायािधव�ा �ी दया शंकर अिधकारीले 
िफ�डबकुमा पत� र खो�सी भनी खलेुको र नेपाल 
सरकारका नाममा दता�  रहेको ज�गालाई �यि� 
िवशेषका नाममा दता� गन� निम�ने ह�दँा �रट खारजे ह�न ु
पन� भ�ने बहस ��ततु गनु�भयो । 

दवुैतफ� बाट ��ततु भएको बहस सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िम�ने निम�ने के हो भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो । 
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२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकह�का 
पित / िपता राजनारायण म�डलको सािबकदेिख 
भोगचलनमा रहेको सािबक मौजा स�ंामपरु रतैी 
नं. २०५ को सभ� नापीमा िज�ला सला�ही गङ्गापरु 
सीतापरु गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ८ग िक.नं. ७३ 
को ४-२-३ ज�गाम�ये २-१२-३, ऐ ऐ िक.नं. ५१ को 
०-११-७१/

२
 र ऐ िक.नं. ५८ को ०-३-१४ को २०२२ 

सालमा ७ नं. फाटँवारी भरकेो, छुट ज�गा दता�का 
लािग २०४० सालदेिख २०६८ सालस�म पटकपटक 
िवप�ी मालपोत काया�लयमा िनवेदन िदएकोमा सो 
काया�लयले उ� ज�गा सरकारी साव�जिनक ज�गा 
रहेको मोठ �े�ताबाट देिखएको ह�दँा �यि� िवशेषका 
नाउमँा दता� गन� निम�ने भनी िमित २०७१।५।२ मा 
गरकेो िनण�य र सोभ�दा पिहला उ� ज�गा सरकारी 
ज�गामा दता� गन� भए गरकेा िनण�यह� उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी उ� ज�गा िनवेदकह�का नाममा 
दता� गरी िदन ुभनी परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय �रट िनवेदन रहेको पाइयो । 

३. उ� ज�गाको फाटँवारीमा िक.नं. ५१ 
र ५८ पत� र िक नं. ७३ खो�सी वेदब�दी भ�ने 
जिनएको र मोठ �े�ता िभडाउदँा उ� तीनै िक�ा 
ज�गा त�कालीन �ी ५ को सरकार हाल नेपाल 
सरकारका नाउमँा दता� �े�ताबाट मोठ िभडी आई 
ज�गा नापँ जाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम सरकारी तथा 
साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ�को ज�गा भई नेपाल 
सरकारको नाममा दता� कायम रहेको ह�दँा �य�तो 
नेपाल सरकारको नामको ज�गालाई �यि� िवशेषको 
नाममा दता� गराउन निम�ने भनी िमित २०७१।५।२ 
मा मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�य कानूनस�मत 
रहेकोले �रट खारजे ह�न ु पन� भ�ने भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालय, भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभाग र मालपोत काया�लय सला�हीको तफ� बाट 
िलिखत जवाफ परकेो पाइ�छ । 

४. यसमा �रट िनवेदनमा उ� ज�गा 

िनवेदकह�का िपता / पितले भोगचलन गरी आएको 
र नापीमा दता� छुट ह�न गएकोले छुट ज�गा दता�का 
लािग िवप�ी मालपोत काया�लयमा २०४० सालदेिख 
िनवेदन िददँ ैआएको भ�ने देिख�छ । कुनै पिन �यि�को 
�वािम�व र हकभोगको ज�गा नापीमा दता� छुट भएको 
अव�थामा �य�तो छुट ज�गा दता�का लािग मालपोत 
काया�लयमा स�बि�धत �यि�ले िनवेदन िदएको 
अव�थामा �य�तो ज�गाको स�ब�धमा छानिबन गरी 
दता� गन� गराउने िज�मेवारी मालपोत ऐन, २०३४ 
ले मालपोत काया�लयलाई िदएअनसुार िनवेदकका 
पित / िपता मालपोत काया�लयमा छुट ज�गा दता�का 
लािग गएको भ�ने दिेखयो । उ� ज�गाको स�ब�धमा 
ब�ुने �ममा २०६९ सालमा मालपोत काया�लयबाट 
सज�िमन ह�दँा माग दाबीको उ� ज�गा िनवेदकले 
सािबकदिेख हालस�म जोत भोग, चलन, अमल दखल 
गरी ितरो ितरानसमेत गरी आएको, अ�य कोही कसैको 
हकभोगमा नरहेको, ऐलानी, पत�, गौचर, बाटो, वन 
जङ्गल, मसान घाट, नदी खोला, साव�जिनक एवं 
सरकारीसमेत नभएको र िफ�डबकुमा जेजसो उ�लेख 
भएपिन सािबकदेिखको न�बरी दता�िभ�को ज�गा 
भएको भनी सज�िमनका मािनसह�ले बेहोरा लेखाएको 
भ�ने �रट िनवेदन बेहोराबाट ख�ुन आएको पाइयो । सो 
सज�िमनको समयमा नै उ� ज�गाको िफ�डबकुमा पत� 
र खो�सी लेिखएको भ�ने सज�िमनका मािनसह�ले 
�वीकार गरकेो पाइयो । 

५. िववािदत िक.नं.५१ र ५८ को 
िफ�डबकुमा पत� र िक.नं.७३ को मा खो�सी 
वेदब�दी उ�लेख भएको भ�ने कुरालाई िनवेदकह�ले 
िनवेदनमै �वीकार गरकेो पाइ�छ । िफ�डबकुमा पत� र 
खो�सी वेदब�दी उ�लेख भएको ज�गाको स�ब�धमा 
सज�िमन मचु�ुकाका मािनसह�ले सो ज�गा सरकारी 
वा साव�जिनक होइन भनी खलुाएको मा� आधारमा 
�य�तो ज�गालाई सरकारी ज�गा होइन भनी अथ� गन� 
िम�दैन । पत� तथा खो�सा लेिखएको ज�गा सरकारी 

१०१६९ - सदुामादवेी म�डलसमेत िव. मालपोत काया�लय सला�ही, मलंगवासमेत
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ज�गािभ� पछ�  वा पद�न भ�ने स�ब�धमा ज�गा नाप 
जाचँ ऐन, २०१९ मा भएको �यव�थालाई अ�ययन 
गनु�  पन� दिेखयो । उ� ऐनको दफा २ (ङ) मा “सरकारी 
ज�गा” भ�नाले “सडक, बाटो, र�ेवे तथा सरकारी 
घर, भवन वा काया�लय रहेको ज�गा स�झनु पछ�  र सो 
श�दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, बुटेन, 
जङ्गल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी 
तथा सोको िडल, नहर, कुलो, नाली, पत� वा अ�य 
ज�गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय 
समयमा नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी सरकारी 
ज�गा भनी तोिकिदएको ज�गासमेतलाई जनाउँछ” भ�ने 
उ�लेख भएको छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
पत� ज�गा तथा खो�सा भनी मोठ �े�तामा जिनएको 
ज�गा सरकारी ज�गािभ�कै ज�गा रहेको पाइयो । नेपाल 
सरकारका नाममा दता� �े�ता कायम रहेको सरकारी 
वा साव�जिनक ज�गामा कुनै �यि�ले लामो समयस�म 
भोगचलन गरकैे आधारमा �यि� िवशेषको नाममा 
नामसारी गन� िम�ने ह�दैँन । 

६. ��ततु म�ुामा दाबी ग�रएको िक.नं. ७३, 
५१ र ५८ का ज�गाह� आफूले भोग गरकेो र ितरो 
ितरकेोमा नापीमा दता� गन� छुट भएकोले छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँभनी मालपोत काया�लय सला�हीमा �रट 
िनवेदकह�का िपता / पितले िदएको िनवेदनमा िमित 
२०७१।५।२ मा उ� ज�गा नेपाल सरकारका नाउमँा 
दता� कायम रहेको ह�दँा �यि�का नाउमँा दता� गन� 
निम�ने भनी मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�य बदर 
गराई मा�न ��ततु �रट िनवेदन दायर ह�न आएको भ�ने 
देिखयो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोिजम 
मालपोत काया�लयबाट उ� िनण�य भएको भ�ने 
देिखएको र सो दफा ७ बमोिजम मालपोत काया�लयबाट 
भएको िनण�यउपर ऐ. ऐनको दफा ३१ बमोिजम 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन ला�ने भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । �रट िनवेदकह�ले मालपोत 
काया�लयले गरकेो उ� िनण�यलाई पनुरावेदनको 

माग� अवल�बन गरी चनुौती निदई सोझै �रट �े�मा 
�वेश गरकेो भ�ने देिखन आयो । �रट �े�ािधकारको 
�योग कानूनी हक अिधकारको वैकि�पक उपचारको 
उपाय नभएको अव�थामा अवल�बन गन� हो । जहा ँ
पनुरावेदनको माग� उपल�ध छ �यहा ँ �रट �े�ािधकार 
आकिष�त ह�न स�दनै । 

७. अतः िववेिचत त�य, �यव�था एवं 
�माणको आधारमा मोठ �े�ताबाट सरकारी ज�गा 
भनी मोठ �े�ता िभडी नेपाल सरकारको नाममा दता� 
कायम भएको ज�गा �यि� िवशेषको नाममा नामसारी 
गन� निम�ने भनी मालपोत काया�लय सला�हीबाट 
िमित २०७१।५।२ मा भएको िनण�यउपर मालपोत 
ऐन, २०३४ बमोिजम पनुरावेदनको वैकि�पक माग� 
अवल�बन नगरी �रट �े�ािधकारमा �वेश गरेको 
दिेखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� 
िमलेन । �रट खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

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

उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७५।३।७

०७४-WH-०११०

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : कालीकोट िज�ला नरह�रनाथ गाउपँािलका 
वडा नं.६ मा�कोट घर भई हाल काठमाड� 
िव�िव�ालयमा �नातको�र तहमा 
अ�ययनरत अिखल नेपाल राि��य �वत�� 
िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) का के��ीय 
कोषा�य� नर�े� िव.क. समेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

 § कुनै पिन िनकायले अनुस�धानको �ममा 
प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको अ�तिन�िहत 
अिधकार कदािप होइन । आ�नो अिधकार 
�योग गदा� कानूनको �ि�याअनु�प 
गनु�पन� देिख�छ । कानून �द� �विववेकको 
अिधकार �योग गदा�समते व�तुिन� र 
मनािसब आधार र कारण खुलेको देिखनु 
पद�छ । पया�� र मनािसब आधार र कारण 
नखुलाई �योग भएको �विववेिकय काय�ले 
कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी उपे�� 

केशरी �यौपाने तथा िव�ान्  अिधव�ाह� 
डा.�ी प�ुय�साद खितवडा र �ी किपलच�� 
पोखरले

िवप�ीका तफ� बाट : सह�यायािधव�ा �ी पदम�साद 
पा�डेय

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६३, अंक ३, िन.नं.७६७२
 § ने.का.प.२०६८, अंक ८, िन.नं.८६७२

स�ब� कानून :
 § केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 

२०२७

आदशे
�या. दीपककुमार काक� : नेपालको 

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

म िनवेदक नेपालको सिंवधानको धारा 
१६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ङ), 
(च), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८), 
धारा २२, धारा १३३(२) र (३), �याय �शासन ऐन, 
२०७३ र सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३३ समेतका आधारमा अ�य वैकि�पक एवं 
�भावकारी उपचारको िवक�पको अभावमा म िनवेदक 
मेरा िचनजानका मािथ नाम उि�लिखत �यि�ह�को 
हकमा ��ततु िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । 
यस िनवेदनमा यसपिछ ��यथ� नेपाल सरकार गहृ 
म��ालय िसहंदरबार, काठमाड�लाई म��ालय, �हरी 
�धान काया�लय, न�साल, काठमाड�लाई �धान 
काया�लय, िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�लाई 
काया�लय, महानगरीय �हरी प�रसर, टेकुलाई प�रसर 
र महानगरीय �हरी व�ृ, बौ�लाई व�ृ भनी स�बोधन 
गरकेा छौ ँ।

िनवेदकह�म�येका अिखल नेपाल राि��य 

१०१७० - नरे�� िव.क.समेत िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमते

�नण�य नं. १०१७०
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�वत�� िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) का के��ीय 
कोषा�य�-१, र�नरा�य ल�मी �या�पस �दश�नी 
माग�मा अ�ययनरत िव�ाथ�समेत २ जना िव�ाथ� 
नेताह�बाट ��यथ� व�ृबाट खिटई आएका बताउने 
�हरीह��ारा िमित २०७५।१।२८ का िदन नेपाल 
अथ�पेिडक अ�पताल जोरपाटीमा अ�पताल 
प�रसरबाट िबहान ११:०० बजेको समयमा िबना 
कारण प�ाउ ग�रएको रहेछ । िनवेदकह� २ जनालाई 
प�ाउ गदा�को अव�थामा अिखल नेपाल राि��य 
�वत�� िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) का के��ीय 
अ�य� िचरि�जवी ढकाललाई समेत सगैँ प�ाउ 
ग�रएको रहेछ । यस स�ब�धमा िविभ�न स�चार 
मा�यममाफ� त सामाचार �काशन तथा �सारण भएको 
िथयो । ८ िव�ाथ� सङ्गठन र नेपाल अथ�पेिडक 
अ�पतालको तफ� बाट िनवेदकह�को �रहाइको लािग 
�ेस िव�ि� जारी ग�रएको रहेछ ।

िनवेदकह�को बारमेा सोधखोज गन� �ममा 
��यथ� व�ृमा गई ब�ुदा ��यथ� �धान काया�लयमा 
जान भिनयो । ��यथ� �धान काया�लयमा गई ब�ुदा 
यस स�ब�धमा जानकारी नभएको भ�ने जवाफ 
िदइयो । ��यथ� म��ालयमा जादँा कुनै पिन जानकारी 
िदइएन । ��यथ� काया�लयमा गई ब�ुदा �यहा ँनभएको 
भ�ने जवाफ िदइयो । ��यथ� प�रसर, टेकुमा जादँा 
िनवेदकह�को बारमेा कुनै पिन जानकारी िदइएन । 
ब�ुदै जाने �ममा ��यथ� व�ृको िहरासतमा रािखएको 
रहेछ । तर, भेट्नसमेत िदइएन । िनवेदकह�लाई के 
कित कारणले थुनामा रािखएको हो भनी जानकारी 
मा�दा ��यथ�ह�ले कुनै जानकारी निदई ��यथ� 
प�रसरबाट मािथको आदेश हो भनी हामीसगँ 
अनसु�धानका लािग थनुामा रािखएको मा� 
भिनयो । उि�लिखत ��यथ�ह�को ��य� िनद�शन, 
आदशे र िमलेमतोमा उि�लिखत िनवेदकह�लाई िबना 
कारण प�ाउ गरी थनुामा राखी प�रवारका सद�य र 
आफ�तलाई भेटघाट गन� िदइएको छैन ।

िनवेदकह�सगैँ प�ाउ पनु�  भएका अिखल 
नेपाल राि��य �वत�� िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) 
का के��ीय अ�य� िचरि�जवी ढकाललाई एक रात 
िहरासतमा राखी भोिलप�ट िमित २०७५।२।३० गतेका 
िदन लिलतपरु िज�ला अदालत बार एसोिसएसनको 
िज�मामा �रहा ग�रयो । तर, िनवेदकह�लाई आजका 
िमितस�म �रहा ग�रएको छैन, ��यथ�ह��ारा 
आफ�त र प�रवारका सद�यसमेतलाई भेट्न िदइएको 
छैन । आजका िमितस�म पिन िनवेदकह�को िव�� 
कुनै म�ुा दायर गरकेो जानकारीसमेत िदइएको 
छैन । िनवेदकह�ले कुनै पिन गैरकानूनी काय� गनु�  
भएको छैन । ��यथ�ह�को गैरिज�मेवार काम कारबाही 
हेदा� उहाहँ�लाई मानिसक एवं शारी�रक यातना 
िदई ��यथ� व�ृमा िहरासतमा रािखएको आशङ्का 
िव�मान भएकोले ��ततु िनवेदन िलई अदालतसम� 
उपि�थत भएको छु ।

अतः ��यथ�ह�को सिुनयोिजत िमलेमतोमा 
िनवेदकह�लाई िबना कारण प�ाउ गरी गैरकानूनी 
थनुामा रािखएका अिखल नेपाल राि��य �वत�� 
िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) का के��ीय नेताह�को 
संिवधान �द� वैयि�क हकको हनन भएकोले नर�े� 
िव.क.-१, �काश ित�वा-१, समेत जना-२ लाई 
त�ु�त यस अदालतसम� उपि�थत गराई गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु गन� उि�लिखत ��यथ�ह�का नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे िकन जारी 
ह�न ु नपन� हो ? आदशे जारी ह�न ु नपन� भए सोको 
आधार र कारणसिहत बाटोको �यादबाहेक सूचना 
�याद पाएका िमितले २४ घ�टािभ� ब�दीसिहत 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी ��तुत आदेश र �रट िनवेदनको एकएक 
�ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा 
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सूचना �याद जारी गरी �यादिभ� िलिखत जवाफ 
पर े वा अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�होला भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७५।३।५ मा भएको आदशे ।

यसमा िमित २०७५।२।२८ गते अं.१६:०० 
बजेको समयमा का.िज. गोकण��वर न.पा.-५ ि�थत 
शखंरापरु अ�पताल अगािडप��को सडक ख�डमा 
केही �यि�ह�ले अशाि�तज�य गितिविध ग�ररहेको छ 
भ�ने सूचनाअनसुार सो �थानतफ�  यस काया�लयबाट 
�हरी खटी गएकोमा प�ाउप�चात् नाम थर ख�ुन 
आएका िवप�ीह� नर�े� िव.क., �काशबहादरु 
िव.क. र िचरि�जवी ढकाललाई अशाि�तज�य 
काय� ग�ररहेको अव�थामा फेला पारी सोधपछु 
गदा� �ितवेदक �हरीलगायत िडउटीमा रहेका �हरी 
कम�चारीह�सगँ अनाव�यक �पमा वादिववाद सजृना 
गरी िडउटीमा खिटएका �हरी कम�चारीह�को काम 
कारबाहीमा बाधा सजृना गरकेो ह�दँा िनजह�लाई 
प�ाउ गरी दािखला गरकेो छु, िनजह�उपर आव�यक 
अनसु�धान कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको �.
ना.िन. ह�र�साद भ�ले िमित २०७४।०२।२८ 
गते यस काया�लयमा �ितवेदन िदएकोमा िनज 
�ितवादीह�ले केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) 
ऐन, २०२७ अ�तग�तको कसरु गरकेो देिखएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई �याद थपको लािग ऐ.२९ गते मजकुर 
िज�ला �शासन काया�लय बबरमहल काठमाड�मा 
��ततु ह�दँा िवप�ी �ितवादीह�म�ये नर�े� िव.क. र 
�काशबहादरु िव.क. को हकमा ऐ. २८ गतेबाट लागू 
ह�ने गरी पिहलो पटक िदन ६(छ) को �याद थप �दान 
भई आएको, अका� �ितवादी िचरि�जवी ढकालको 
हकमा लिलतपरु बार एसोिसएसन का. िनवा�िचत 
काय� सिमित सद�य भएकोले उ� एसोिसएसनको 
रोहबरमा �यहा ँकाया�लयबाट कागज गराई छाडी िदने 
भ�ने मजकुर िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को 
आदशे भएको ह�दँा सोहीबमोिजम िनज िचरि�जवी 

ढकाललाई लिलतपरु बार एसोिसएसनका अ�य� 
दीपककुमार िव�को रोहवरमा कागज गरी छािडएको 
हो । थप अनसु�धानको लािग पनुः �याद थपको 
आव�यक परकेोले िनज �ितवादी�य नर�े� िव.क. 
र �काशबहादरु िव.क. लाई यस काया�लयको 
िहरासतमा रा�न ऐ. ३।३ गतेबाट लागू ह�ने गरी दो�ो 
पटक िदन ५ र वारदात िमितबाटै लागू ह�ने गरी म�ुा 
दायर गन� िदन ३५ को हद�याद िलई ��ततु म�ुा 
अनसु�धानको �ममा रहेको छ । िहरासतमा रहेका 
िनज �ितवादीह�का प�रवार सद�यसगँ भेटघाट 
गन� कुनै रोकतोक ब�देज ग�रएको छैन । साथै िनज 
�ितवादीह�लाई कुनै शारी�रक तथा मानिसक यातना 
िदने काय� भए गरकेो छैन । िनज �ितवादीह� नर�े� 
िव.क. र �काशबहादरु िव.क.लाई गै�कानूनी तवरबाट 
यस काया�लयको िहरासतमा रािखएको होइन छैन । 
गै�कानूनी थुनामा रहेका नर�े� िव.क. र �काशबहादरु 
िव.क.लाई थनुाम�ु ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदक िवप�ीले 
यस काया�लय तथा काया�लय �मखुसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दाबी िलइएको ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदन 
बेहोरा कपोलकि�पत एवं आधारहीन भएकोले यस 
काया�लय तथा काया�लय �मखुको हकमा खारजे गरी 
कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
�हरी �धान काया�लय न�साल, महानगरीय �हरी 
व�ृ बौ� काठमाड�का तफ� बाट र ऐ. काया�लयका 
�मखुसमेतको एकै िमलानको छु�ाछु�ै िलिखत 
जवाफ ।

केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 
२०२७ को दफा ५(१) को �यव�थाअनसुार �मखु 
िज�ला अिधकारीले �याद थप गन� �प� अिधकार 
�दान गरकेो ह�दँा िनवेदकह�को कानूनबमोिजम �याद 
थप गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला �शासन 
काया�लय काठमाड�का �.िज.अ.को िलिखत जवाफ ।

िवप�ीह�म�येको नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयको नाउमँा यस अदालतबाट �याद जारी 

१०१७० - नरे�� िव.क.समेत िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमते



नेपाल कानून पि�का, २०७६, वैशाख

74

गरकेोमा िलिखत जवाफ परकेो देिखदैँन ।
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� आज यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु िवषयमा िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी उपे�� केशरी �यौपाने तथा 
िव�ान्  अिधव�ाह� डा.�ी प�ुय�साद खितवडा र �ी 
किपलच�� पोखरलेले ��यथ� व�ृबाट खिटई आएका 
बताउने �हरीह��ारा िमित २०७५।१।२८ का िदन 
नेपाल अथ�पेिडक अ�पताल जोरपाटी अ�पताल 
प�रसरबाट िबहान ११:०० बजेको समयमा िबना कारण 
िनवेदकह�लाई प�ाउ ग�रएको हो । िनवेदकह�ले 
अशाि�तज�य काय� ग�ररहेको अव�थामा फेला पारी 
सोधपछु गदा� �ितवेदक �हरीलगायत िडउटीमा रहेका 
�हरी कम�चारीह�सगँ अनाव�यक �पमा वादिववाद 
सजृना गरी िडउटीमा खिटएका �हरी कम�चारीह�को 
काम कारबाहीमा बाधा सजृना गरकेोमा �यसो नगन� भ�दा 
�हरीमािथ अभ� �यवहार गरकेो भ�ने आरोप पिु� गन� 
�माण छैन । �हरी कम�चारीह�सगँ अनाव�यक �पमा 
वादिववाद भएको भ�ने कुराको आधार साव�जिनक 
अपराधको आरोप ह�न स�दैन । िनवेदकह�  अिखल 
नेपाल राि��य �वत�� िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) 
का पदािधकारी रहेकोमा राजनीितक आ�थाले पिन 
प�ाउ गरकेो ज�तो देिखएको छ । �वत��ता र 
मानव अिधकारको िवषय तक�  र भनाइले खि�डत ह�न 
स�दनै । िनवेदकह�लाई नेपालको संिवधानले �दान 
गरकेो वैयि�क अिधकारसमेतको बेवा�ता गरी थनुामा 
रािखएको अव�था छ । िनवेदकह� अ�पतालमा 
चेक जाचँ गन� �ममा सामा�य िववाद मा� परकेो 
अव�थामा प�ाउ गरी हाल अभ� �यवहार गरकेो भनी 
केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को 
बाटो अपनाइएको छ । सो ऐनको दफा ४ अनसुार ७ 
िदनिभ�मा म�ुा दायर गनु�पन�मा िबना कुनै ठोस आधार 
र कारण �याद थप गरी थनुामा रा�ने काय� ग�रएको 
छ । कुनै मनािसब कारणिवना ७ िदनभ�दा बढी �याद 

थप गरी थुनामा राखेको काय� उ� ऐनको दफा (६) 
अनसुार पिन गैरकानूनी छ । यसरी नर�े� िव.क. 
समेतका २ जना अिखल नेपाल राि��य �वत�� 
िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) िव�ाथ�ह�लाई 
िवना आधार, कारण प�ाउ गरी �चिलत कानूनी 
�ि�यासमेत पूरा नगरी गैरकानूनी �पमा थनुामा 
राखेकोले ब�दी ��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
थनुाम�ु गनु�पछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी तफ� बाट सह�यायािधव�ा �ी 
पदम�साद पा�डेयले �यि�गत �वत��तालाई 
कानून�ारा िनय��ण गन� सिक�छ । �वत��ताको 
�योग अ�को �वत��ता उ�लङ्घन गन� गरी ह�न 
स�दैन । साव�जिनक�थल अ�पताल ज�तो ठाउमँा 
अभ� ि�याकलाप गरी �हरीले स�झाउदँा �हरीमािथ 
अभ� �यवहार गरकेो कारण िनजह�लाई प�ाउ 
ग�रएको हो । िनजह�ले पिन नेपालको कानूनको 
प�रिधिभ� रही �वत��ताको उपभोग गनु�पन� ह��छ । 
ब�दीह� साव�जिनक�थल अ�पताल ज�तो ठाउमँा 
अनैितक ि�याकलाप काय�मा संल�न भएकोले �यसो 
नगन� स�झाउदँा �हरीलाई अभ� �यवहार गरी शाि�त 
सरु�ामा त�काल खलल प�ुयाउन लागेकोले प�ाउ 
गरी केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 
अनसुार म�ुा हेन� अिधकारीबाट थुनामा रा�ने अनमुित 
िलई थनुामा राखी अनसु�धान ग�ररहेको अव�था ह�दँा 
गैरकानूनी थुना भ�न िम�दैन । ७ िदनमा अनसु�धान 
नसिकए ३५ िदनिभ� म�ुा दायर गन� सिकने कानूनी 
�यव�था भए पिन २५ िदनिभ�मा नै म�ुा पेस गन� 
ग�रएको छ । �याद थप गरकेो िच� नबझेु मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १७ नं. बमोिजमको कानूनी �यव�था अवल�बन 
गनु�  पद�छ । िनवेदकह�लाई कानूनी �यव�थाबमोिजम 
थनुवुा पजु� िदई थनुामा रािखएको अव�था ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने अव�था छैन 
तसथ� �रट खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��अनसुार िव�ान्  व�र� अिधव�ा एवं 
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िव�ान्  अिधव�ाह� र िव�ान्  सह�यायािधव�ाले 
गनु�भएको बहस सनुी �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ र 
सोसाथ सलं�न कागजात अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकह� 
अिखल नेपाल राि��य िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) 
मा आव� रहेकोमा िमित २०७५।१।२८ का िदन 
महानगरीय �हरी व�ृ बौ�बाट खिटई आएका 
�हरी कम�चारीह�ले िबनाकारण प�ाउ पजु�समेत 
निदई र आफ�तसगँ भेटघाट गन� निदई गैरकानूनी 
�पमा थनुामा राखेको ह�दँा िवप�ीह�का नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुाबाट म�ु 
गराई पाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेको ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकह� साव�जिनक�थल अ�पतालज�तो ठाउमँा 
अनैितक ि�याकलाप काय�मा सलं�न भएकोले �यसो 
नगन� स�झाउदँा �हरीलाई अभ� �यवहार गरी शाि�त 
सरु�ामा त�काल खलल प�ुयाउन लागेकोले प�ाउ 
गरी केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 
अनसुार म�ुा हेन� अिधकारीबाट थनुामा रा�ने अनमुित 
िलई थनुामा राखी अनसु�धान ग�ररहेको अव�था ह�दँा 
गैरकानूनी थनुा भ�न निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको पाइयो ।

३. सो स�ब�धमा िवचार गदा�, नेपालको 
सिंवधानको धारा १६ ले ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ, धारा १७ मा 
कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क 
�वत��ताबाट वि�चत ग�रने छैन । ��येक नाग�रकलाई 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता, िवना हातहितयार 
शाि�तपूव�क भेला ह�ने �वत��ता, राजनीितक दल 
खो�ने �वत��ता, सघं र सं�था खो�ने �वत��ता, 
नेपालको कुनै पिन भागमा आवतजावत र बसोबास गन� 
�वत��ता, नेपालको कुनै पिन भागमा पेसा, रोजगार 

गन� र उ�ोग, �यापार तथा �यवसायको �थापना र 
स�चालन गन� �वत��ता ह�नेछ भ�ने उ�लेख गरेको 
पाइ�छ । �यसैगरी संिवधानको धारा २० मा  कुनै 
पिन �यि�लाई प�ाउ भएको कारणसिहतको सूचना 
निदई थनुामा रािखने छैन । प�ाउमा परकेा �यि�लाई 
प�ाउ परकेो समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून 
�यवसायीसगँ स�लाह िलन पाउने तथा आफूले 
रोजेको कानून �यवसायी�ारा पपु�� गन� हक ह�नेछ । 
��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको कारबाहीको 
जानकारी पाउने हक ह�नेछ भ�ने संवैधािनक �यव�था 
भएको पाइ�छ ।

४. ��ततु िनवेदनका स�दभ�मा ��यथ� 
महानगरीय �हरी व�ृबाट खिटई आएका �हरीह��ारा 
िमित २०७५।१।२८ का िदन नेपाल अथ�पेिडक 
अ�पताल जोरपाटीमा अ�पताल प�रसरबाट िबहान 
११:०० बजेको समयमा िनवेदकह� नर�े� िव.क., 
�काशबहादरु िव.क. समेतलाई प�ाउ गरकेो देिख�छ । 
िनवेदकह�ले अशाि�तज�य काय� ग�ररहेको अव�थामा 
फेला पारी सोधपछु गदा� �ितवेदक �हरीलगायत 
िडउटीमा रहेका �हरी कम�चारीह�सगँ अनाव�यक 
�पमा वादिववाद सजृना गरी िडउटीमा खिटएका �हरी 
कम�चारीह�को काम कारबाहीमा बाधा सजृना गरकेोमा 
�यसो नगन� भ�दा �हरीमािथ अभ� �यवहार गरेको 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा उ�लेख गरेको 
पाइ�छ । िनवेदकह� अिखल नेपाल राि��य �वत�� 
िव�ाथ� यिुनयन (�ाि�तकारी) का पदािधकारी रहेको 
दिेख�छ । िनवेदकह� अ�पतालमा चेकजाचँ गन� 
�ममा सामा�य िववाद मा� परेको अव�थामा प�ाउ 
परकेोमा के कुन कसरु िनवेदक ब�दीह�ले गरेका 
ह�न् भनी कुनै ठोस आधार र कारण िवप�ीले खलुाई 
ब�दीह�लाई जानकारी गराएको देिखदँैन । ब�दीह�ले 
िडउटीमा खिटएका �हरी कम�चारीह�लाई के क�तो 
अभ� �यवहार गरी काम कारबाहीमा बाधा सजृना 
गरकेा ह�न् सो त�य खलुाई जानकारी गराएको पिन 
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देिखदँनै । केवल अभ� �यवहार गरी काम कारबाहीमा 
बाधा सजृना गरकेो भनी केही साव�जिनक (अपराध 
र सजाय) ऐन, २०२७ बमोिजम म�ुा चलाउन 
िवप�ीम�येको िज�ला �शासन काया�लयबाट �याद 
थप गरकेो देिख�छ । उ� ऐनअ�तग�तको कसरुमा 
म�ुा दायर गन� �योजनको लािग सोही ऐनको दफा 
(४) मा म�ुा दायर गन� हद�यादको �यव�था ग�रएको 
पाइ�छ । जसअनसुार दफा ४ को उपदफा (१) मा 
यस ऐनअ�तग�तको म�ुा वारदात भएको सात िदनिभ� 
दायर गरी स�न ुपछ�  भ�ने उपदफा (२) मा उपदफा 
(१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अ�यायमा 
पन� कुनै �यि�ले यस ऐनअ�तग�तको म�ुाको कारबाही 
चलाउन चाहेमा बाटाका �यादबाहेक वारदात भएको ७ 
िदनिभ� �हरीमा उजरु गनु�पछ�  । �य�तोमा उजरु परकेो 
िमितले उपदफा (१) बमोिजम �याद �ार�भ ह�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) 
ऐन, २०२७ को अ�तग�तको कसरुमा वारदात भएको 
वा उजरु परकेो िमितले ७ िदनिभ�मा अिभयोजन 
प�ले म�ुा दायर गनु�पन� बा�या�मक �यव�था गरकेो 
देिख�छ । यसै दफाको �ितब�धा�मक वा�यांशमा तर, 
वारदात भएको सात िदनिभ� म�ुा दायर गन� नसिकने 
मनािसब मािफकको कारण दखेेमा म�ुा हेन� अिधकारीले 
वारदात भएको प�तीस िदनिभ� म�ुा दायर गन� गरी 
�याद थप गरी िदन स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको 
पिन छ । जसअनसुार वारदात भएको ७ िदनिभ�मा 
म�ुा दायर गन� नसिकने भएमा मनािसब मािफकको 
कारण देिखन ु पन� आव�यक सत� ह�नकुा साथ–साथै 
सोही ऐनको दफा (६) मा अनसु�धानको िसलिसलामा 
मनािसब कारण देिखएमा थ�ुनपुन� कारण खोली पचा� 
खडा गरी बढीमा प�तीस िदनस�म थनुामा रा�ने आदेश 
िदन स�नेछ भ�ने �यव�था देिख�छ । जसअनसुार 
उ� ऐनको कसरुमा अिभयोग लागेका �यि�उपर सात 
िदनिभ� म�ुा दायर ह�न नसकेमा �यसको मनािसब 

कारण उ�लेख गरी पचा� खडा गरी बढीमा ३५ िदनको 
हद�याद कायम गरी थनुामा रा�न आदेश िदनपुन� भ�ने 
दिेख�छ ।

५. ��तुत िववादमा म�ुा हेन� अिधकारी 
अथा�त् �मखु िज�ला अिधकारीको काया�लयबाट 
िनवेदकह�लाई केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) 
ऐन, २०२७ को अ�तग�तको कसरुमा अनसु�धान 
गन� पिहलो पटक िमित २०७५।२।२९ मा िमित 
२०७५।२।२८ गतेदिेख लागू ह�ने गरी ७ िदन थनुामा 
रा�न अनमुित िदएको (�याद थप) को बेहोराबाट 
दिेख�छ । सोप�ात् अनसु�धान काय� पूरा गरी म�ुा दायर 
गन� न�याइएको भनी अनसु�धान गन� अिधकारीबाट 
दो�ो पटक थप ७ िदन �याद माग भएकोमा ५ 
िदनको �याद थप ग�रिदई सोिभ� अनसु�धान काय� 
स�प�न नभएमा ३५ िदनिभ� म�ुा बझुाउने गरी िमित 
२०७५।५।२८ देिख लागू ह�ने गरी उ� �याद थप 
गदा� मनुािसब मािफकको कारण �प� �पमा उ�लेख 
नै नगरी केवल अनसु�धान गन�को िनिम� मा� भनी 
िज�ला �शासन काया�लयबाट िमित २०७५।३।३ मा 
पनुः ५ िदन �याद थप भएको उ� म�ुाको िमिसलबाट 
दिेखयो ।

६. केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 
२०२७ को दफा (४) ले मूल�पमा सात िदनिभ�मा 
नै अनसु�धान पूरा गरी म�ुा दायर गनु�पन� गरी 
हद�यादको �यव�था गरकेोमा सो समयिभ� म�ुा दायर 
गरकेो पिन दिेखन आएन । सो समय सीमािभ� म�ुा 
दायर ह�न नसकेपिछ ७ िदनभ�दा बढी थनुामा राखी 
थप अनसु�धान गन� उ� ऐनको दफा (६) ले िनिद�� 
गरअेनसुार नगरी नह�ने कुन काय� वा अनसु�धान उ� 
सात िदनिभ� स�भव नभएको वा स�प�न ह�न नसकेको 
हो सो कारण औ�ंयाई पचा� खडा गनु�पन� र �य�तो 
कारण पिन सतही वा हचवुा नभई मनािसब देिखन ु
पद�छ । �मखु िज�ला अिधकारीबाट �याद थप गदा� 
�य�तो मनािसब कारण मनन् गररे �याद थप गरेको 
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भ�ने पचा� खडा गरकेो नदिेखनकुो साथै उ� �याद थप 
ग�रएको प�मा कुनै ठोस आधार र कारण खलुाई �याद 
थप गरी थनुामा रािखएको सो कुरा पिन केही खलुाएको 
पाइएन । िनज ब�दीह�लाई आफू िव�� ग�रएको 
कारबाहीको जानकारी पाउने हक सिंवधानले ��याभूत 
गरकेोमा सोको जानकारी िदएको पिन देिखएन ।

७. अब िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने वा नह�ने भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गदा� थनुाको कारण 
कानूनसङ्गत छ छैन, थनुामा रा�ने अिधकारीको 
कानूनी अि�तयारी छ छैन, अि�तयारवालाको 
आदशेले थुनामा रािखएको हो होइन, थनुामा रा�दा 
कानूनी काय�िविध पूरा गरकेो छ छैन, जनु कानूनको 
आधारमा थनुामा रािखएको हो सो कानूनको 
सवंैधािनकता छ छैन भ�ने ज�ता िवषयमा गहन�पमा 
िवचार गनु�पन� ह��छ । ��ततु िनवेदनमा नेपालको 
सिंवधानको धारा २०(१) बमोिजम िनवेदकह�लाई 
प�ाउ भएको कारणसिहतको सूचनासिहतको 
प�ाउ पजु� �याद थपको अनमुितको �योजनाथ� 
िवप�ीम�येको िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�मा 
उपि�थत गराउदँा आधार र कारण खलुाई �याद थप 
गरकेो देिखन आएन । िनवेदकह�लाई थनुामा राखी 
अनसु�धान गनु�पन� िव�ास गन� स�ने आधार आदशेमा 
उ�लेख नगरी �याद थप गरकेो देिखन आएकोले 
उ� आदेशलाई कानूनअन�ुपको आदेशको �पमा 
मा�न िम�ने दिेखदैँन । यसै स�दभ�मा “थुनामा राखी 
अनुस�धान गनु�पन� िव�ास गन� स�ने आधार आदेश 
गन� अिधकारीको आ�मगत स�तुि�को िवषय नभई 
आदेशबाट असर पन� प�ले समते बु�न र स�तु� ह�न 
स�ने गरी बोिलएको आदेश (Speaking order) 
रहनु आव�यक ह��छ । कानूनी एवं त�यगत आधार 
र कारण नखुलेको आदेशलाई कानूनअनु�पको 
आदेशको स�ंा िदन िम�न े देिखएन” भनी (ने.

का.प.२०६३ अंक ३ िन.न.ं७६७२) ठाकुर गैर 
िव�� गहृ म��ालयसमेत, िनवेदक लो�साङ 
शेपा�समेत िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय 
काठमाड�समते (ने.का.प. २०६८ अकं ८ 
िन.न.ं८६७२) भएको ब�दी��य�ीकरण म�ुामा यस 
अदालतबाट �या�या भई िस�ा�त �ितपादन भएको 
दिेख�छ । ��ततु �या�या यस �रट िनवेदनका स�दभ�मा 
पिन आकिष�त र सा�दिभ�क देिखन आउछँ । कुनै पिन 
िनकायले अनसु�धानको �ममा प�ाउ गन� पाउने 
सो िनकायको अ�तिन�िहत अिधकार कदािप होइन । 
आ�नो अिधकार �योग गदा� कानूनको �ि�याअन�ुप 
गनु�पन� देिख�छ । कानून �द� �विववेकको अिधकार 
�योग गदा�समेत व�तिुन� र मनािसब आधार र कारण 
खलेुको दिेखन ु पद�छ । पया�� र मनािसब आधार र 
कारण नखलुाई �योग भएको �विववेक�य काय�ले 
कानूनी मा�यता पाउन स�दैन । तसथ�, िवप�ीह�को 
उ� काय� औिच�यपूण� नदेिखएकाले िनवेदक ब�दीह� 
नर�े� िव.क. र �काशबहादरु िव.क.लाई थनुामा 
रािखएको काय� कानूनबमोिजम नह�दँा मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने नै देिखयो । 

८. अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट िनवेदक ब�दीह� नर�े� िव.क. र 
�काशबहादरु िव.क.लाई केही साव�जिनक (अपराध र 
सजाय) ऐन, २०२७ अ�तग�त २०७५।०२।२८ बाट 
अनसु�धानका लािग िहरासतमा िलई �प� आधार र 
कारण नखलुाई पटकपटक �याद थप गरकेो उ� काय� 
उ� ऐनको दफा (४) को उपदफा (१) र (२) िवपरीत 
दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��तुत आदशेको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदनू । िनज ब�दीह�लाई आजै यसै इजलासको संि��त 
आदेशले यसै अदालतबाट म�ु गरी िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत कानून �यवसायी अिधव�ा किपलच�� 
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पोखरलेको िज�मा लगाई िदइसकेको देिखदँा केही गनु�  
परने ।

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

इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७५ साल असार ७ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े� 
फैसला िमित : २०७५।३।३१

०७४-CI-००१५

म�ुा : अब�डा ज�गा ब�डा ग�रपाऊँ

पनुरावेदक / वादी : िजतबहादरु घत�मगरको बहुारी 
रामबहादरु घत�मगरको �ीमती भ�परु िज�ला 
छािलङ्ग गा.िव.स. वडा नं. ४ ब�ने सािहली 
घत�मगरको वारसे इलाम िज�ला शाि�तडाडँा 
गा.िव.स. वडा नं. १ घर भई हाल भ�परु 
िज�ला सूय�िवनायक नगरपािलका वडा नं.५ 
ब�ने िव�ण�ुसाद दाहाल

िव��
��यथ� / �ितवादी : िजतबहादरु घत�मगरको बहुारी 

रामबहादरु घत�मगरको �ीमती भ�परु 
िज�ला छािलङ्ग गा.िव.स. वडा नं. ४ को 
हाल चागँनुारायण नगरपािलका वडा नं.२ ब�ने 
�यामबहादरु घत�मगर परलोक भई िनजको 
हकमा म�ुा सकार गरी िलने छोरा ऐ.ऐ. ब�ने 
रिवराज मगर

 § कानूनबमोिजम आ�नो हक ला�ने स�पि� 
प�र�याग गरकेो �प� आधार देिखनु      
पछ� । �य�तो आधार अनुमानको िवषय ह�न 
नस�ने । 
 § पु�य�ली स�पि� एउटा अिंशयारले पाउने 

अक� अिंशयारले नपाउने भनी �या�या गन� 
कानूनसङ्गत ह�दैँन । जब पैतृक स�पि� 
भ�नमेा िववाद देिखँदैन र सो स�पि� ब�डा 
भएको छैन भने �यसलाई अंिशयारह�बीच 
अब�डा रहकेो स�पि�कै �पमा िलनु 
पछ� र �य�तो अब�डाको स�पि� सबै 
अंिशयारह�लाई ब�डा ला�ने ।

(�करण नं.६)   

पनुरावेदक / वादी : िव�ान्  अिधव�ा �ी देवी�साद 
दाहाल

��यथ� / �ितवादी : िव�ान्  अिधव�ा �ी िदनेश सवुाल
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०५६, िन.नं.६६८२, प.ृ१८५
 § ने.का.प.२०६६, िन.नं.८२६०, प.ृ१८०७

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी बाले�� �पाखेती
भ�परु िज�ला अदालत

�नण�य नं. १०१७१
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी शारङ्गा सवुेदी
माननीय �यायाधीश �ी िन�यान�द पा�डेय
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.दीपककुमार काक� : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-
त�य ख�ड

ससरुा जीतबहादरु घत� मगर र सास ु गंगा 
घत� मगरका तफ� बाट जायज�म भएका ३ छोराह�- 
जेठो �ेमबहादरु, मािहलो िवप�ी �यामबहादरु र का�छो 
म वादीका पित रामबहादरु भएकोमा सास ुससरुा तथा 
जेठाज ु �ेमबहादरुको अिववािहत अव�थामै परलोक 
भई स�न ुभएको छ । मेरा पित रामबहादरुको २०६१ 
सालमा म�ृय ुभएकोमा म र िनज पितका तफ� बाट एक 
छोरीको ज�म भएको र छोरीको हाल िववाह भइसकेको 
अव�था ह�दँा मेरा पितको हक खाने एक मा� �ीमती 
नाताक� म सािहली घत� मगर ह� ँ । मेरा पित जीिवत 
छँदै िवप�ी �ितवादीउपर यसै अदालतमा अंश चलन 
म�ुा दायर गरकेोमा भ.प.ुिज. छािलङ गा.िव.स. वडा 
नं. ४ िक.नं. ४३, ३१, ३६, ३७, १८, ३२, २३, 
४६ र ४७ का ज�गाह� सो म�ुाका वादी �ितवादीले 
मोहीको हैिसयतले आधा आधा खाने गरी अ�य 
प�ुय�ली ज�गाको हकमा केही नबोली अब�डाकै �पमा 
यथावत् राखी िमलाप� भएको रहेछ । सोबारमेा मैले 
थाहा नपाई �ितवादीउपर यसै अदालतमा अशं चलन 
म�ुा दायर गरकेोमा िमित २०६८।७।२३ मा दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर फैसला भएको छ । भ.प.ुिज. छािलङ 
गा.िव.स. वडा नं. ४ िक.नं. ५४९ को �े�फल ०-३-
३-० घर ज�गा सािबकदेिख नै िवप�ी �ितवादी र म 
वादीले आधा आधा गरी हक भोगचलन गरी आएकोमा 

आ-आ�नो हक भोगचलनको उ� प�ुय�ली अब�डाको 
घर ज�गा ब�डा गरी छुट्याई छु�ाछु�ै िक�ाकाट गर� 
भ�दा िवप�ीले ठाडो �पमा इ�कार गरकेोले अंश 
म�ुाबाट ब�डा बाकँ� रहेको िवप�ीका नाउमँा जोतपोत 
दता� कायम रहेको भ.प.ुिज. छािलङ गा.िव.स. वडा नं. 
४ िक.नं. ५४९ को �े�फल ०-३-३-० घर ज�गाम�ये 
मेरो भोगचलनको उ�रतफ� को आधा �े.फ.०-१-३-२ 
अब�डा घर ज�गा ब�डा ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
म�ुय िफराद दाबी ।

िवप�ीले िफरादमा उ�लेख गरजे�तो 
प�ुय�ली रकैर ज�गाको हकमा केही नबोली अब�डाकै 
�पमा यथावतै कायम राखी िमलाप� भएको भ�ने कुरा 
झ�ुा हो । हामीह�को प�ुय�ली रकैर ज�गा कुनै पिन 
छैन । जो भएको स�पि� स�पूण� मोिहयानी ज�गा मा� हो । 
िमलाप� गदा�  सोही मोिहयानी ज�गाको भोगस�म आधा 
आधा खाने गरी िमलाप� भई मोिहयानी हक यथावत् म 
�ितवादीकै नाउमँा कायम भएको हो । िववािदत िक.नं. 
५४९ को घर ज�गामा िवप�ीको आधा भाग अंश हक 
ला�ने अब�डाको समेत होइन । त�कालीन अव�थामा 
िमलाप� भई स�पूण� िववाद आपसी िमलेमतोबमोिजम 
समाधान भइसकेको अव�थामा िमलाप�भ�दा बािहर 
गई िफराद दायर गरकेोले हकदैयािवहीन िफराद खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितउ�र प� ।

िक.नं. ५४९ को �े�फल ०-३-३-० ज�गा 
पैतकृ स�पि� नै भएकोले भोगचलनअनसुार दवैुको 
अशं हक ला�ने ज�गा हो भ�नेसमेत बेहोराको वादीका 
सा�ी �ी कुमार रि�जतले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

यी वादी �ितवादीबीच पिहले नै अशं म�ुा परी 
िमलाप� ह�दँा वादी दाबी स�पूण� छोड्नेछु भनी िमलाप� 
गरकेोले यो िववािदत घर ज�गा ब�डा गनु�  पन� स�पि� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी सदुन 
भजुेलले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

दाबीको िक.नं. ५४९ को घरज�गासमेत 

१०१७१ - िव�ण�ुसाद दाहाल िव. रिवराज मगर
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िमलाप� भएको अंश म�ुामा देखाइएको अव�थामा 
�यस घरज�गालाई बाहेक गरी वादीको पितको अशं हक 
ह�ने र अ� कुरामा दाबी छाड्ने गरी िमलाप� भएको 
देिखएको, उ� िमलाप� यी वादीलाई समेत ब�धनकारी 
ह�ने भएबाट िक.नं. ५४९ लाई अब�डा भ�न सिकने 
अव�था देिखएन । तसथ� अब�डा घरज�गालाई ब�डा 
लगाई पाउ ँभ�ने ��ततु िफराद दाबी प�ुन स�दैन भ�ने 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०७०।१०।५ 
को फैसला ।

भ�परु िज�ला छािलङ्ग गा.िव.स. वडा नं. 
४ िक�ा नं. ५४९ को �े�फल ०-३-३-० ज�गा पूव� 
अंश म�ुाको िमलाप�मा उ�लेख ह�न छुट भई अब�डाकै 
�पमा रहेको र सािबकदेिख नै हक भोगचलन गरकेो 
हक िह�साको ज�गा मेरो पितले कानूनबमोिजम 
आ�नो हक प�र�याग नगरकेो अव�थामा पितबाट 
भएको िमलाप�लाई आधार मानी वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरकेो स�ु भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी िफराद दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�ने सािहली घत�मगरको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ठह�याई िमित २०७१।०७।३० मा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला ।

स�ु तथा पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलामा वादीले कुन कानूनको आधारमा दाबी 
िलएको छ, उि�लिखत कानूनको �ावधान के हो, 
�यसको िवधाियक� उ�े�य, मनसाय र भावना के 
हो, सो स�ब�धमा हालस�म स�मािनत सव��च 
अदालतले �ितपािदत गरकेो निजर िस�ा�तह� 
के क�ता �कृितका छन् ? वादीका पितले िववािदत 
घरज�गामा आ�नो अंशहक प�र�याग गरकेो भ�ने पिु� 
ह�ने व�तिुन� र स�ुप� आधार �माण के हो, िववािदत 
प�ुय�ली पैतकृ स�पि� अिंशयारबीच अंश भागब�डा 
गरी िदन निम�ने �यायोिचत आधार र कारण के 

हो ? भ�ने ज�ता मूलभूत कानूनी ��तफ�  �ि�गत नगरी 
पैतकृ स�पि�बाटै वि�चत गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �यायका मा�य िस�ा�तह�को 
आधारमा �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �याय पाउ ँभ�ने वादी 
सािहली घत�मगरको तफ� बाट यस अदालतमा म�ुा 
दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन प� ।

यसमा िनवेिदका वादीका पित रामबहादरु 
र िवप�ीका िपता �यामबहादरुका बीच चलेको अंश 
म�ुामा यी वादीसमेतको िक.नं. ५४९ को घर ज�गा 
बसोबास भएको भ�ने अंश म�ुाका �ितवादीले पेस 
गरकेो तायदाती फाटवँारीबाट दिेखएको, सो अंश 
म�ुा िमलाप� ह�दँा �ितवादी �यामबहादरुको नाउमँा 
जोत जिनएको ज�गा वादीले भोगस�म गन� पाउने भ�ने 
उ�लेख भएको वादीसमेतको बसोबास रहेको घरका 
स�ब�धमा �प� �पमा दाबी छाडेको भ�ने उ�लेख 
नभई गो�ारा �पमा स�पूण� दाबी छोडेको भ�ने उ�लेख 
भएबाट बसोबास रहेको घरको समेत दाबी छाडेको अथ� 
गरी वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलामा ने.का.प.२०६६, िन.नं.८२६०, 
प�ृ१८०७, ने.का.प.२०५६, िन.नं.६६८२, प�ृ 
१८५ तथा संवत् २०५३ सालको द.ेप.ुनं.३०१३ 
फैसला िमित २०५७।०२।०४ मा �ितपािदत 
िस�ा�तको पालना भएको नदेिखएको तथा मलुकु� 
ऐन, अशंब�डाको ३५ नं. को �या�या�मक �िुट देिखदँा 
सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ तथा हाल �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ 
को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई 
हेन� अनमुित �दान ग�रिदएको छ । िवप�ी िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७४।०३।१६ मा भएको आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनणा�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 



81

देवी�साद दाहालले अशंज�तो नैसिग�क अिधकार मान� 
गरी िमलाप�मा उ�लेख नभएको अब�डा ज�गालाई 
वादीका पितले िमलाप� गदा� दाबी छािडिदएको भनी 
��ततु म�ुामा िफराद दाबी नप�ुने गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला नै सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो 
फैसला बदर ग�रपाउ ँर ��यथ� �ितवादीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी िदनेश सवुालले वादीका 
पित �वयम् ले दाबीको िक.नं.५४९ को घरज�गालाई 
बाहेक गरी अशं हक ह�ने र अ� कुरामा दाबी छाड्ने 
गरी िमलाप� गरकेो अव�थालाई आधार मानी भएको 
फैसला कानूनस�मत ह�दँा सदर कायम ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��ततु िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, 
�ितवादीउपरको अंश चलन म�ुामा केही प�ुय�ली 
ज�गा म िफरादी र �ितवादीले मोहीको हैिसयतले आधा 
आधा खाने गरी ब�डा भइसकेको तथा अ�य प�ुय�ली 
ज�गाको हकमा केही नबोली अब�डाकै �पमा यथावत् 
राखी िमलाप� भएकोमा उ� भ�परु िज�ला छािलङ्ग 
गा.िव.स. वडा नं. ४ िक.नं. ५४९ को ०-३-३-० 
घरज�गाम�ये मेरो भोगचलनको उ�रतफ� को आधा 
�े�फल ०-१-३-२ अब�डा घर ज�गा ब�डा ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय िफराद दाबी रहेकोमा िफराद दाबी नप�ुने 
ठह�याई स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा स�ु अदालतको 
फैसला सदर कायम गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा िच� नबझुाई वादीको तफ� बाट 
पन� आएको ��ततु पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मूल प�ुष 
िजतबहादरु घत�मगरका ३ छोराह� जेठा �ेमबहादरु, 
मािहलो �यामबहादरु र का�छो रामबहादरु भएको र 

िनज रामबहादरुको िमित २०६२।०१।२१ मा म�ृय ु
भई िनजको अंशहक खाने एक मा� हकदार �ीमती 
पनुरावेदक वादी सािहली घत�मगर भएकोमा िववाद 
दिेखदैँन । वादीका पित जीिवत छँदै आ�ना दाज ु
�यामबहादरु घत�मगरउपर स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतमा िमित २०४५।११।२७ मा चलेको अंशचलन 
म�ुामा वादी दाबीको भ�परु िज�ला छािलङ्ग गा.िव.स. 
वडा नं. ४, िक.नं. ५४९ को �े.फ. ०-३-३-० ज�गामा 
बनेको प�ुय�ली पैतकृ घरज�गाम�ये उ�रतफ� को 
आधा �ितवादी �यामबहादरुले र दि�णतफ� को आधा 
वादी रामबहादरुले भोगी आएको भ�ने बेहोराको 
िमित २०५६।१०।२४ मा �ितवादी �याम बहादरुको 
र िमित २०५६।१०।२१ मा वादी रामबहादरुको 
तायदाती फाटँवारी पेस भएकोमा उ� म�ुामा 
िमित २०५७।०३।०७ मा िमलाप� ह�दँा तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत �ितवादी �यामबहादरुका 
नाउमँा जोत जिनएका प�ुय�ली पैतकृ स�पि�को 
�पमा रहेको भ�परु िज�ला छािलङ्ग गा.िव.स. वडा 
नं. ४ िक.नं. ४३, ३१, ३६, ३७, १८, ३२, २३, 
४६ र ४७ का ज�गाह�को हकमा स�म िकटानी गरी 
सो म�ुाका वादी �ितवादीले मोहीको हैिसयतले आधा 
आधा हक भोगचलन गरी खाने गरी र अ�य प�ुय�ली 
पैतकृ रकैर घरज�गाको हकमा केही नबोली िमलाप� 
भएको देिख�छ । उ� िमलाप�मा िक.नं.५४९ को 
ज�गामा �ितवादी �यामबहादरुको जोत जिनएको यी 
वादीले भोग गन�स�म पाउने उ�लेख भएको देिखनकुा 
साथै सोही ज�गामा वादीको घर बसोबास देिखएको 
अव�था छ ।

३. यसरी िववािदत िक.नं. ५४९ को घरज�गा 
वादी �ितवादी दवुैको अंशहक ला�ने एकाघर सगोलको 
प�ुय�ली पैतकृ स�पि� भएको नै देिखयो । उ� िक.नं. 
४५९ �े.फ.०-३-३-० को घरज�गाम�ये उ�रतफ� को 
आधा �े.फ. ०-१-३-२ घरज�गा �ितवादीले र 
दि�णतफ� को आधा �े.फ.०-१-३-२ घरज�गा 

१०१७१ - िव�ण�ुसाद दाहाल िव. रिवराज मगर
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वादीले सािबकदिेख हालस�म िनिव�वािदत �पमा हक 
भोगचलन गरी बसोबास गरी आएको अव�थासमेत 
िमिसल संल�न तायदाती फाटवारीबाट देिख�छ । पूव� 
अंश म�ुा र ��ततु म�ुामा सो त�यलाई वादी �ितवादी 
दवैुले �वीकार गरी रहेको अव�था देिख�छ ।

४. मलुकु� ऐन अंशब�डाको ३५ नं.ले 
“अंशब�डा नै नभएको वा ब�डा ह�दँा अब�डा 
गो�ाराको िलखत भएको र िलखत नभए पिन 
िहसाब शाि�त दुवै थरको भोग भएकोमा जिहलेसुकै 
पिन र िलखत र भोग नभएकोमा अिघ ब�डा भई 
बाकँ� रहकेो वा दबाए छपाएको पाउँ भ�न आएमा 
िभ�न िभ�न िजउस�म मा� नािलस ला�छ । अब�डा 
गो�ाराको िलखत भएकोमा आ-आ�नो अशं हक 
ला�ने जित अब�डा आ-आ�नो खुस ह��छ” भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । यसै अदालतबाट अंशब�डाको 
३५ नं. को �या�या गन� �ममा ने.का.प. २०५६, 
िन.नं. ६६८२, प.ृ १८५ मा “िववािदत स�पि� यी  
वादी �ितवादीबीच अंशब�डा ह�दँा ब�डा िलखतमा 
उ�लेख भएको पाइँदैन । िववािदत स�पि� िनजी 
आज�नको हो भ�ने �ितवादीह�को भनाइ �मािणत 
ह�ने कुनै �माण कागजात िनजह�ले पेस गन� सकेको 
पिन छैन । िनजी आज�न हो भ�ने �ितवादीको भनाई 
�मािणत भएको देिखन आएन । िववािदत स�पि� 
अशंब�डा नै नभएको र ब�डा ला�ने स�पि� देिखँदा 
अशंब�डाको ३५ न.ं  मा भएको �यव�थाअनुसार 
�य�तो स�पि�मािथ दाबी गन� हद�याद ला�ने 
अव�था देिखन नआउने” भनी तथा न.ेका.प.२०६६, 
िन.न.ं८२६०, पृ. १८०७ मा “अशंब�डा गो�ाराको 
िलखतमा उ�लेख नभएको अव�थामा पिन िहसाब 
शाि�त दुवै थरको भोग भएको वा भोग नभएकोमा 
समेत अिघ ब�डा भई बाकँ� रहकेो स�पि� पाउँ 
भनी नािलस गन� स�न े। ब�डाप�मा अब�डा भनी 
उ�लेख नह�दैँमा ब�डाप�मा नसमेिटएको स�पि�मा 
कुनै एक प�को मा� हक ला�छ भ�ने अथ� गदा� अशं 

हकको सकुंिचत �या�या ह�न जान े।” भ�ने िस�ा�त 
�ितपािदत भएको पाइ�छ ।

५. िववािदत िक.नं. ५४९ को प�ुय�ली 
पैतकृ, घरज�गामा वादीले आ�नो हक कानूनबमोिजम 
प�र�याग गरी आ�नो दाबी छाडेको भए सो अंश म�ुाको 
िमलाप�मा उ� िक�ा घरज�गाको बारमेा �प� उ�लेख 
ह�न ु पन� िथयो । कानूनबमोिजम आ�नो हक ला�ने 
स�पि� प�र�याग गरकेो �प� आधार देिखन ु पछ�  । 
�य�तो आधार अनमुानको िवषय ह�न स�ैन । िववािदत 
िक.नं. ५४९ वादीका पित रामबहादरु घत�मगरले 
छोडेको भ�ने न त िमलाप�को िलखतबाट दिेख�छ न 
त अ�य िलखत वा �माणबाट नै देिख�छ । सो स�पि� 
प�ुय�ली भएको भ�नेमा िववाद छैन । प�ुय�ली स�पि� 
एउटा अिंशयारले पाउने अक� अंिशयारले नपाउने 
भनी �या�या गन� कानूनसङ्गत ह�दैँन । जब पैतकृ 
स�पि� भ�नेमा िववाद देिखदँैन र सो स�पि� ब�डा 
भएको छैन भने �यसलाई अंिशयारह�बीच अब�डा 
रहेको स�पि�कै �पमा िलन ुपछ�  र �य�तो अब�डाको 
स�पि� सबै अंिशयारह�लाई ब�डा ला�ने नै 
ह��छ । मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १ नं. र २ नं. समेतबाट 
कुनै प�ुय�ली पैतकृ स�पि�मा सबै अिंशयारको 
जीयजीयैको र बराबर अंशहक ला�ने भ�ने देिख�छ । 

६. तसथ�, वादीका पित रामबहादरु र 
िवप�ीका िपताबीचको म�ुामा तायदाती फाटँवारीमा 
िक.नं.५४९ ज�गा उ�लेख भई दवैु प�को आधा 
आधा हकको भ�नेसमेत उ�लेख भएको देिख�छ । 
िमलाप�मा �यामबहादरुको जोत जिनएको, वादीले 
भोग गन�स�म पाउने उ�लेख भएको तथा सोही 
ज�गामा वादीको घर बसोबास दिेखएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट स�ु िज�ला अदालतबाट दाबीको 
िक.नं. ५४९ को घर ज�गा िमलाप� भएको अंश म�ुामा 
दखेाइएको अव�थामा �यस घर ज�गालाई बाहेक गरी 
यी वादीको पितको अंश हक ह�ने र अ� कुरामा दाबी 
छाड्ने गरी िमलाप� भएको देिखएको, उ� िमलाप� 
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यी वादीलाई समेत ब�धनकारी ह�ने भएबाट िक.नं. 
५४९ लाई अब�डा भ�न सिकने अव�था नदेिखदँा 
अब�डा घर ज�गालाई ब�डा लगाई पाउ ँभ�ने िफराद 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित ०७१।०७।३० मा भएको फैसला 
उ�टी भई वादी दाबीको भ�परु िज�ला छािलङ 
गा.िव.स. वडा नं.४, िक.नं. ५४९ को घरज�गाम�ये 
नरम गरम िमलाई आधा ज�गा वादीले ब�डा पाउने 
ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
१. मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको फैसला उ�टी भई दाबीको 
िक.नं. ५४९ को ज�गा वादी �ितवादीबीच नरम 
गरम िमलाई ब�डा ह�ने ठह�याई फैसला भएकोले 
उ� िक.नं. ५४९ को ज�गा ब�डा ग�रपाउ ँभनी 
वादीले ऐनका �यादिभ� दखा��त िदए ला�ने द�तरु 
िलई ब�डा छु�ाई िदन ुभनी स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाई िदनू ।

२. वादीले िफराद दायर गदा� राखेको कोट� फ� 
�.६,५४२/- भरी पाउने ह�दँा सो रकम भराई 
पाउ ँभनी वादीले �ितवादीको यसै सरहदको जेथा 
देखाई ऐनका �यादिभ� दखा��त िदए केही द�तरु 
निलई भराई िदनू ।

३. ��ततु म�ुाको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत :- िहरा डंगोल
इित सवंत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

फैसला िमित : २०७३।५।२३
०७१-CR-०९८९

म�ुा : जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम थर वतन संकेत 
६६ वेलवा ४ को जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला बिद�या वेलवा गाउ ँिवकास 

सिमित वडा नं. ९ ब�ने गोपाल राना

 § पीिडतले �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भ�दैमा जबरज�ती करणी 
ठहर ह�न स�ने अव�था ह�दैँन । सो कुरा 
िमिसल सलं�न �वत�� सबुद �माणबाट 
त�यगत �पमा पुि� ह�न स�नु पद�छ । 
जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतको 
कागज बेहोरा सबुदको �पमा रहन े भए 
तापिन अकाट्य �माणको �पमा भन ेिलन 
िम�ने अव�था ह�दैँन । �य�तो बकप�मा 
उ�लेख भएका कुराह� िव�सनीय पिन 
देिखनु पन� ।

(�करण नं.३)
 § क�याजाली फाटेको भ�ने त�यले 

१०१७२ - नेपाल सरकार िव. गोपाल राना

�नण�य नं. १०१७२

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग पीिडत 
र प�रवारको सद�यको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक



नेपाल कानून पि�का, २०७६, वैशाख

84

जबरज�ती करणी गरकेो त�य �थािपत 
गन� सहयोग पु�ने भएपिन अ�य �वत�� 
�माणह�बाट सो कुरा पुि� नभएस�म 
क�याजाली फाटेकै आधारमा जबरज�ती 
करणी भएको भनी िन�कष�मा पुगी हा�न 
मनािसब नह�ने । 

(�करण नं.६)

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

स�ु तहमा फैसला गन� :-
माननीय �यायाधीश �ी धन िसंह महरा
बिद�या िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :- 
मा.िनिम� म�ुय �या.�ी �काशकुमार ढंुगाना
मा. �यायाधीश �ी अवधिवहारी �साद िस�हा
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�ज

फैसला
�या.केदार�साद चािलस े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदनको 
रोहमा दता� भएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य र ठहर 
यस�कार छ :- 

िज�ला बिद�या बेलवा गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ९ ि�थत पूव�मा आपँको �ख, पि�ममा 
लखनाचोकदेिख राजागाउतँफ�  जाने बाटो, उ�रमा 
िजवराज शमा�को फुसले छाएको गोठ र दि�णमा 
भूमीसरा िड.सी.को घर यित चार िक�लािभ� 
प�रवित�त नाम संकेत नं. ६६ बेलवा ४ को टाएलले 
छाएको घर, उ� घरको त�लो तलाको पि�म उ�र 

मोहडा भएको कोठामा जाहेरवालीको छोरीलाई गोपाल 
रानाले जबरज�ती करणी गरकेो र घटना�थलमा 
खाटमा रहेको िब�तरा य�त� छ�रएको, खिु�चएको, 
ढोका छेउमा िफतामा झंकार लेिखएको कालो रगंको 
र तला रातो रगंको परुानो दईुवटा च�पल फेला परेको 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

म जाहेरवालाक� छोरी वष� १७ क� नाम 
प�रवित�त संकेत नं. ६६ बेलवा ५ लाई घरमा कोही 
नभएको अव�थामा िमित २०६९।१२।२१ गते िदउसँो 
अ�दाजी १५:०० बजेको समयमा गाउकैँ गोपाल रानाले 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनजलाई कानूनबमेिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नाम प�रवित�त 
संकेत नं. ६६ बेलवा ४ को जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६९।१२।२१ गते िदउसँो अ�दाजी 
१५:०० बजेको समयमा म घरमा ए�लै केराउ केलाउदँै 
गरकेो अव�थामा �ितवादी गोपाल रानाले मेरो मोबाइल 
ित�ो घरमा चाज�मा लगाएको छु । मोबाइल देउ भनेपिछ 
म मोबाइल िलन कोठािभ� गएको समयमा िनज 
�ितवादी गोपाल राना पिन कोठािभ� �वेश गरी ढोका 
लगाई जबरज�ती करणी गरी त�काल घटना�थलबाट 
भागी गएकोले िनजलाई कानूनबमोिजम हदैस�मको 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत नाम 
प�रवित�त संकेत नं. ६६ बेलवा ५ ले ग�रिदएको घटना 
िववरण कागज ।

�ितवादी गोपाल रानाको �वा��य परी�ण 
गदा� िनजको शरीरमा करणी गरकेो ल�ण नभएको 
भ�नेसमेत बेहोराको �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

नाम प�रवित�त संकेत नं. ६६ बेलवा ५ को 
�वा��य परी�ण गदा� िनजको शरीरमा जबरज�ती 
करणी गरकेो ल�ण नभएको साथै िनजको क�याजाली 
फाटेको छ भ�नेसमेत बेहोराको �था��य परी�ण 
�ितवेदन ।

िमित २०६९।१२।२१ गते िदउसँो अ�दाजी 
१५:०० बजेको समयमा म जाहेरवालीको घरमा 
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आ�नो चाज�मा राखेको मोबाइल िलन भनी गएको 
िथए ँ । घरमा जाहेरवालीक� छोरी प�रवित�त नाम थर 
सकेंत नं. ६६ बेलवा ५ ए�लै केराउ केलाउदँै गरके� 
िथइन् । मेरो मोबाइल ित�ो घरमा चाज�मा लगाएको छु 
मोबाइल दउे भनेपिछ प�रवित�त नाम र वतन सकेंत नं. 
६६ बेलवा ५ मोबाइल िलन कोठािभ� गएको समयमा 
म पिन कोठािभ� �वेश गरी ढोका लगाई िनजलाई 
समाती करणी गन� देउ भनी अनमुित मागे ँ। िनजले केही 
नबोलेपिछ मैले �तन समाई, च�ुमन गरी िव�तारामा 
ढलाई िनजको योिनमा आ�नो िलङ्ग राखी करणीको 
काय� गन� �ममा िनजको भाइ धम�राज शमा� कोठािभ� 
�वेश गदा� िनजले मैले करणी गन� लागेको दखेेपिछ म 
त�काल सो �थानबाट आ�नो च�पल छोडी भागेको 
ह� ँ । मैले जबरज�ती नभई सहमितले करणी गन� 
लागेको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गोपाल रानाले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६९।१२।२१ गते वारदात ह�दँाको 
अव�थामा म आ�नै घरमा बिसरहेको िथए ँ । सोही 
िदन अ�दाजी १५:०० बजेको समयमा �ितवादी 
गोपाल रानाले जाहेरवालाको घरमा मोबाइल चाज�मा 
रा�न िदएको मोबाइल िलने बहाना बनाई घरमा कोही 
नभएको अव�थामा जाहेरवालाक� छोरी प�रवित�त 
सकेंत नं.६६ बेलवा ५ लाई जबरज�ती करणी गर े
भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको ह� ँ । पिछ ब�ुदै जादँा 
�ितवादी गोपाल रानाले आफूले लगाएको च�पल 
घटना�थलमै छोडी भागी गएको ह�दँा िनज �ितवादी 
गोपाल रानाले जबरज�ती करणी गरकैे ह�न ु पछ�  । 
िनजलाई कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�नेसमेत 
बेहोराको शाि�त िड.िस., मानबहादरु बढुाथोक�, 
��बहादरु शाही र ठेरी�साद िव.क.समेतले ग�रिदएको 
एकै िमलानको छु�ाछु�ै घटना िववरण कागज । 

िमित २०६९।१२।२१ गते वारदात ह�नभु�दा 
केही समयअगािड म बा�ा चराउन घरनिजकै 
खेतबारीमा गएको िथए ँ । च�पल चुिँडएकोले च�पल 

बनाउन भनी घरमा आउदँा िभ� कोठामा आवाज सनुी 
के हो भनी कोठािभ� गई हेदा� �ितवादी गोपाल रानाले 
मेरो िददी प�रवित�त संकेत नं.६६ बेलवा ५ लाई 
खाटमा ढाली न�न बनाई िनजमािथ चढी हि�लरहेको 
दखेेपिछ मैले िनज �ितवादी गोपाल रानालाई समा�न 
खो�दा िनज च�पल सोही �थानमा छोडी भागी गएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको ............... ले ग�रिदएको 
घटना िववरण कागज ।

�ितवादी गोपाल रानाले पीिडत संकेत नं. 
६६ बेलवा ५ लाई जबरज�ती करणी गरकेाले िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको 
३(४) नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. महलको १० नं. 
बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित�समेत 
िदलाई भराई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग 
मागदाबी । 

मैले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरेको 
नभई िनजको सहमितबाट करणी गरकेो ह�दँा मलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गोपाल रानाले स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६९।१२।२१ गते �ितवादी गोपाल 
राना आ�नो मोबाइल िलन भनी मेरो घरमा आई मसगँ 
मोबाइल मागेकोमा मैले कोठामा रहेको िनजको मोबाइल 
िलएर िनज �ितवादीलाई िदन ला�दा िनज �ितवादीले 
मलाई समाती कोठामा लगी मेरो स�ुवाल जबरज�ती 
खोली ममािथ चढी मलाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत नाम प�रवित�त संकेत नं. 
६६ बेलवा ५ ले स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा गरेको 
बकप� । 

घटना भएको कुरा मलाई मेरो छोराले भनेपिछ 
थाहा पाई मैले इलाका �हरी काया�लय बासँगढीमा 
उजरुी गरपेिछ इलाका �हरी काया�लय बासँगढीले 
गलु�रयामा पठाई िदयो र गलु�रया आएपिछ छोरीको 

१०१७२ - नेपाल सरकार िव. गोपाल राना
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�वा��य परी�ण भई िज�ला �हरी काया�लय बिद�यामा 
जाहेरी िदएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली 
प�रवित�त नाम संकेत नं. ६६ बेलवा ४ ले स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादी गोपाल राना पीिडत मेरो िददीमािथ 
चढी, एक हातले िददीको मखु छोपी िददीमािथ ह�ली 
रहेको मैले देखी थाहा पाएको ह� ँ । �य�तो अव�थामा 
देखेपिछ मैले ढोका लगाई िनजलाई समाते ँ । िनजले 
आ�नो च�पल छोडी मबाट फु�क� जंगलितर गएका 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी ............... ले 
स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

पीिडत र �ितवादी दवुैबीच रा�ो हेलमेल 
स�पक�  िथयो । एक अका�को घरमा आउने जाने 
पिन गद�थे । यी सबै कारणबाट केटाकेटीबीच मन 
िमली करणी भएको ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी पदम डागँीले स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादीले पीिडतलाई िनजको म�जरुी 
िलएर नै करणी गरकेो र जबरज�तीसगँ करणी गन� 
स�ने अव�था प�रि�थित, ठाउ,ँ समयसमेत भएको 
नदिेखदँा जबरज�ती करणीको अपराध भएको देिखन 
नआएकाले वादीको �ितवादीउपर अिभयोग दाबी प�ुन 
स�ैन । अिभयोग दाबी प�ुन नसकेकाले �ितवादी 
गोपाल रानाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भ�ने स�ु बिद�या िज�ला अदालतको फैसला । 

स�ुको फैसलामा िच� बझेुन । िमित 
२०६९।१०।२१ गते िदउसँो जाहेरवालीको छोरीलाई 
गोपाल रानाले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
िदइएको िकटानी जाहेरी, पीिडत �वयंले मौकामा 
कागज गदा� यी �ितवादीले िनजलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी लेखाएको, वारदातका च�मिदद पीिडतका 
भाइले सो वारदात ��य� देखेको भनी मौकामा 
कागज गरकेो, वारदात�थलमा �ितवादीको च�पल 
भेिटएको तथा पीिडतको क�याजाली �याितएको 

भ�ने शारी�रक परी�ण �रपोट�समेतका �माणबाट 
पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती गरकेो भ�ने 
पिु� भएको अव�थामा केवल �ितवादीले सहमितले 
करणी गरकेो ह� ँ भनी बयानमा लेखाएका आधारमा 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको 
स�ु फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जमा दायर गरकेो पनुरावेदनप� । 

यसमा पीिडतले अदालतमा आई बकप� 
गदा� �ितवादी गोपाल रानाले आफूलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भनी स�पूण� घटना िववरण उ�लेख 
गद� बकप� गरी िदएको र िनज पीिडतलाई करणी 
गरकेो कुरामा �ितवादीसमेत अिधकार�ा� अिधकारी 
एव ंअदालतमा समेत सािबत रहेको समेत अव�थामा 
िनजलाई सफाइ िदने गरी स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।३।२० मा भएको फैसला 
फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको आदेश । 

यसमा जाहेरवालीको छोरी वष� १७ क� 
संकेत नं. ६६ बेलवापरुलाई �ितवादी गोपाल 
रानाले जबरज�ती करणी गरकेोले कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने जाहेरी देिख�छ । पीिडतले अनसु�धान तथा 
स�ु अदालतमा बकप� गदा�समेत �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटान गरकेो देिखए 
पिन वारदात द�ेने िनज पीिडतको भाइले वारदात 
भएको दिेखसकेपिछ मा� घटना �कािशत भएको 
दिेख�छ । पीिडतको भाइले दे�ताको अव�थामा 
�ितवादी र पीिडत न�न अव�थामा करणी िलन ु िदन ु
ग�ररहेको ह�दँा पीिडतको लगुा खो�दा वा पीिडतलाई 
प�टाउदँा ह�ला ख�ला वा संघष� गरकेो कुनै संकेत 
वा �माण देिखन आउदँैन । पीिडतकै घरमा िदउसँोको 
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समयमा �याल ढोका पिन नथनुी घटना भएकोमा पीिडत 
रोइकराई गरकेो भ�ने त�य कहीकँतैबाट नदेिखएको 
साथै पीिडतको �वा�थ परी�ण �ितवेदनबाट पिन 
क�याजाली �याितएको भ�नेबाहेक कुनै संघष�का घा 
खत िच� देिखदँनै । क�याजाली �याितएबाट करणी 
गदा� जबरज�ती गरकेो भ�ने पिु� ह�ने नह�दँा पीिडतसगँ 
�ितवादीले जबरज�ती करणी ग�यो भ�ने कुनै �वत�� 
�माण िमिसल सामेल दिेखन नआएबाट �ितवादीलाई 
सफाइ िदने गरकेो स�ु बिद�या िज�ला अदालतको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला ।

पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
फैसलामा िच� बझेुन । जाहेरवाली पीिडतले आ�नो 
मौकाको जाहेरी बेहोरा र कागजलाई समथ�न गद� 
अदालतमा बकप�समेत गरकेो ि�थितमा उ� जाहेरी 
र कागजलाई �माणमा िलएको छैन । घटनाको 
��य�दश� ............... ले मौकामा कागज गदा� बा�ा 
चराउन गएको अव�थामा च�पल चुिँडएकोले घरमा 
आई स�ुने कोठामा ढोका खो�दा िवप�ी गोपाल 
रानाले िददीलाई जबरज�ती करणी गरकेो देखी ह�ला 
गदा� िवप�ी छाडी भागी गएको हो भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । पीिडतको शारी�रक परी�णमा क�याजाली 
�याितएको भ�ने उ�लेख भई जबरज�ती करणी भएको 
त�य �थािपत भएको छ । "सबै अव�थाको जबरज�ती 
करणीको वारदातमा पीिडतको Human capture ह�नै 
पन� भ�न निम�ने, साथै पीिडतको योिनमा प�ुष वीय� 
ह�नै पछ�  भ�न निम�ने, जबरज�ती करणी ह�न योिनमा 
िलङ्गले Touch गरमेा पिन ह�ने" (ने.का.प.२०६३, 
अंक २, िन.नं ७६५२, प�ृ २३२) र "जबरज�ती 
करणीज�तो अपराधमा अ�य म�ुामा ज�तो गिणतीय 
िहसाबबाट हेनु�  पदा� पिन नारीको अि�मतामा ग�भीर 
आचँ आउने िवषय भएकाले अदालतले संवेदनशील 
�पमा िवचार गनु�  पन�" (ने.का.प.२०६१ अंक १० 
िन.नं. ७६११ प�ृ १२५१, बमबहादरु कठायत िव. 

िव�ण ुसाहको जाहेरीले नेपाल सरकार म�ुाः जबरज�ती 
करणी) भनी स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत निजर 
िस�ा�तह�को आधारमा समेत उ� फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा �ितवादीले सफाइ पाउने ठह�याई भएको फैसला 
बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारले यस अदालतमा दायर गरकेो म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� ।

यसमा वारदात भएकोमा िववाद नभएको 
तथा ��तुत वारदात �ितवादीले जबरज�तीसाथ 
करणी गरकेो भनी पीिडतले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप�समेत गरकेो �माणको �याियक मू�याङ्कन 
नगरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०७१/१/१४ को फैसलामा अ.बं. १८४क नं., 
१८५ नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, १० 
तथा १८ समेतको �िुट दिेखदँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) (क) बमोिजम 
��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ । 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट आदेश 
भई जारी भएको सूचना �यादमा �ितवादी गोपाल राना 
यस अदालतमा हािजर ह�न आएको दिेखएको । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा िनवेदन प�सिहतका िमिसल सलं�न �माण 
कागजातह�को अ�ययन ग�रयो । 

यसमा �ितवादी गोपाल रानाले पीिडत 
संकेत नं. ६६ बेलवा ५ लाई जबरज�ती करणी 
गरकेाले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको 
३(४) नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. महलको १० नं. 
बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित�समेत 
िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी रहेको 
दिेख�छ । ��ततु म�ुामा स�ु बिद�या िज�ला 

१०१७२ - नेपाल सरकार िव. गोपाल राना
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अदालतबाट �ितवादी गोपाल रानाले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको फैसला सदर 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट फैसला 
भएकोमा उ� फैसलामा िच� नबझुाई पनुः वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई 
पाउकँो िनवेदन परी म�ुा दोहो�याउने िन�सा �दान भई 
आज िनण�याथ� पेस ह�न आएको दिेखयो ।

यसमा पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? र िनवेदकको िनवेदन 
िजिकरबमोिजम ह�न ुपन� हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा� पीिडतले मौकामा 
र अदालतमा बकप� गदा� आफूलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी लेखाएको पाइ�छ । 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा 
करणी भएको कुरालाई �वीकार गर ेतापिन पीिडतको 
म�जरुीले करणी गरकेो हो, जबरज�ती करणी 
गरकेो होइन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट फैसला 
गदा� वारदातलाई सहमितमा भएको करणीको �पमा 
ठहर गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी फैसला भएको देिख�छ । 
सोही फैसला नै पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
समेत सदर भएको देिखयो । 

स�ु अदालतबाट �ितवादीलाई सफाइ िदने 
गरी फैसला गदा� िलइएका आधार कारणह�तफ�  हेदा� 
"....िच�याउन गहुार मा�नलाई मखु थुनेकाले नसकेको 
भ�ने भनाइ पीिडतको छ तर मखु पिन थ�ुने, कपडा 
पिन खो�ने, पीिडतका हातख�ुा पिन च�न निदने 
िकिसमको काय� पीिडतसरहकै शारी�रक बनावट भएका 
�ितवादीबाट स�भव देिखदँैन । मखु थ�ुनको लािग बढी 
दबाबको आव�यकता पन� र �य�तो दबाब िददँा मखुमा, 
गालामा िनलडाम पिन पन� भएकोले �य�तो िनलडाम 
इ�यािद केही पिन दिेखएको छैन । करणी भएको थाहा 

पाएपिछ आमाले �य�तो काय� िकन ग�रस ्भनेर गाली 
गनु�  भएको िथयो भनी पीिडतले आ�नो स.ज.२५मा 
बक� लेखी िदएबाट पिन पीिडतको पिन करणी िलन ु
िदनमुा सहमित भएको ठानी िनजको आमाले गाली 
गरकेो देिखयो । आफूभ�दा जेठी िनजकै घरमा गएर 
�याल ढोकासमेतको वा�ता नगरी ह�लाख�लासमेत 
केही नगरी करणी भएको, करणी ह�दँा पीिडतले कुनै 
�ितकार नगरी चपुचाप पि�टरहेकोमा िनजको भाइ 
अचानक घरिभ� पसी करणी ग�ररहेको देिखसकेप�ात् 
आमासमेतले गाली गरकेो कारण आफूलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िव�ास िदलाउनको 
लािग मा� यो म�ुाको कारबाही अगािड बढाएको भ�ने 
त�य स�पूण� िमिसल �माणबाट देिखन आएको छ । 
�ितवादीले पीिडतलाई म�जरुी िलएर नै करणी गरकेो र 
जबरज�तीसगँ करणी गन� स�ने अव�था, प�रि�थित, 
ठाउ,ँ समयसमेत भएको नदेिखदँा जबरज�ती 
करणीको अपराध भएको देिखन नआएकोले वादीको 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी प�ुन स�दैन.." भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । 

जबरज�ती करणी आफँैमा यौनज�य जघ�य 
अपराध हो । य�तो अपराध नारीको अि�मता, इ�जत, 
�ित�ा र आ�मस�मानसगँ गािँसएको ह��छ । य�तो 
अपराधमा दोषीले सजायबाट उ�मिु� पाउने अव�था 
रहन ुह�दँैन भने िनरपराधीलाई पिन सजायको भािगदार 
ब�ने अव�था सजृना ह�न िदन ु ह�दँैन । तसथ� य�तो 
अपराध सहमित वा जबरज�ती कुन �पबाट भएको 
हो भ�ने कुरा िमिहन �पमा �माणह�को िववेचना गरी 
िन�कष�मा प�ुन ुपन� ह��छ । �ितवादीउपरको अिभयोग 
मागदाबी, स�ु अदालतबाट फैसला गदा� िलइएका 
उि�लिखत आधार कारण र वादी नेपाल सरकारले 
दोहो�याई पाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा िलएका 
िजिकरसमेतलाई मनन गदा� देहायको िवषयह� ��ततु 
म�ुामा िवचारणीय भई िन�पण गनु�  पन� देिखयो ।  

क)  ��ततु वारदात जबरज�ती करणीको वारदात 
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हो वा म�जरुीसाथ करणीको वारदात हो ?
ख)  क�याजाली �याितदँमैा जबरज�ती करणीको 

वारदात �थािपत ह��छ ह�दैँन ?

२. सव��थम पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. मा जबरज�ती 
करणीको प�रभाषा गरकेो पाइ�छ । उ� नं. मा भएको 
�यव�था हेदा�  "कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 
म�जुरी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा निलई 
करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�" 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । उ� प�रभाषालाई 
�ि�गत गदा� कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी 
निलई करणी गरमेा र सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई म�जरुी िलई वा निलई करणी गरमेा 
जबरज�ती करणी ह�ने देिखयो । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबाट सो� वष�भ�दा बढी उमेरक� मिहलालाई 
िनजको म�जरुी िलएर करणी िलनिुदन ुभएकोमा �य�तो 
काय� जबरज�ती करणीको कसरु अपराधअ�तग�त 
नपन� देिखयो । अब, उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा िमिसल सलं�न त�यह�लाई िव�ेषण गरी 
��ततु वारदात जबरज�ती वा म�जरुी क�तो वारदात 
हो भनी हेदा�  पीिडतको मौकाको कागज र अदालतमा 
गरकेो बकप�बाट �ितवादीको उमेर १७ र पीिडतको 
उमेर १९ वष� भई पीिडत र �ितवादी एकै गाउकँो 
एउटै �कुलमा पढ्ने वय�क अव�थाका केटा र केटी 
भएको देिख�छ । �यसैगरी पीिडतभ�दा �ितवादी 
का�छो उमेरको भएको पिन देिखन आउछँ । पीिडतको 
ज�मिमित २०५१/१/१७ मा भएको भ�ने िमिसल 
सलं�न ज�मदता�को �माणप�बाट देिखदँा िनजको उमेर 
वारदात ह�दँाको अव�थामा १६ वष�भ�दा बढी नै रहेको 
देिखन आउछँ । पीिडतले मौकामा गरकेो कागजमा 
मलाई जबरज�ती समातेपिछ मैले यो के गरकेो छोड 

भनी कराउदँ ैबािहर आउन खोजेपिछ िनजले झन् मेरो 
शरीरमा आ�नो हातले बेसरी क�दै मेरो �तन समाई 
कोठाको उ�र साइडमा रहेको खाटमा ढाली मेरो हात 
ख�ुा चलाउन निदने गरी अचेटी शरीरको भाग खाटको 
िव�तरामा र ख�ुा भइुमँा भएका कारण मैले �ितकार 
गन� सिकन । म कराएको सिुनिदने पिन घरनिजकै कोही 
िथएन । िनजले ममािथ जबरज�ती करणीको काय� गदा� 
मेरो हातको पाखरुासमेतमा िनजको नङले कोता�रएको 
छ भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । पीिडतले अदालतमा 
गरकेो बकप�को सवाल जवाफ नं. ५ मा �ितवादी 
गोपाल राना आ�नो चाज� गन� भनी राखेको मोबाइल 
िलन आएका िथए । िनज �ितवादीले मसगँ आ�नो 
मोबाइल मागे र मैले मोबाइल िनजलाई िदन जादँा 
िनजले मलाई समाती घरको कोठामा लगी ढोका लगाई 
मेरो स�ुवाल जबरज�ती खोली ममािथ चढी मलाई 
जबरज�ती करणी ग�यो । मैले िच�याउन कराउन 
खो�दा िनज �ितवादीले मेरो मखु थुनी कराउन 
िदएन र म कराउनसमेत सिकन भनी उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । पीिडतभ�दा उमेरले का�छो देिखएको 
�ितवादी ए�लैले पीिडतमािथ जबरज�ती करणीको 
कतु�त गन� लागेको अव�थामा �वभािवक �पमा 
�ितकार गन� स�ने अव�था रह�छ । �ितवादी ए�लैले 
पीिडतको मखु थु�ने, बो�न कराउन निदने, हातख�ुा 
चलाउनै नस�ने गरी अचेटी रा�ने र �ितवादीले नै 
पीिडतको स�ुवाल तथा पे�टीसमेत खो�ने काय� गरेको 
भ�ने पीिडतको भनाई �वभािवक देिखदैँन । पीिडतको 
सहमित िवना उि�लिखत काय� �ितवादी ए�लैले 
एकै पटकमा गन� स�ने अव�था देिखदँनै । पीिडतको 
�वा��य परी�ण गरी पठाएको प�मा पीिडतको 
�वा��य (शरीरमा) जबरज�ती करणी गरकेो िच� 
ल�णह� पाइदँनै भनी उ�लेख भएबाट पीिडतको 
पाखरुामा �ितवादीको नङले कोत�रएको भ�ने भनाई 
पिन पिु� ह�न आएको देिखदँैन ।
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३. पीिडतको भाइ जो वारदात घटना 
भएको दे�ने ��य�दश�को �पमा रहेका छन् िनजले 
मौकामा कागज गदा� �ितवादी गोपाल रानाले मेरो िददी 
प�रवित�त संकेत नं.६६ बेलवा ५ लाई खाटमा ढाली 
न�न बनाई िनजमािथ चढी हि�लरहेको देखेको भनी 
भनेको दिेख�छ । अदालतमा बकप� गदा� म बा�ा 
गोठाले गएकोले मेरो च�पल चिुडएँकोले सो जोडाउन 
घर आउदँा भा�सा कोठातफ�  जादँा ख�ाकख�ुकु 
आवाज आएकोले अक� कोठामा गई हेदा� गोपाल 
रानाले मेरो िददीको मािथ चढी एक हातले िददीको मखु 
छोपी िददीमािथ हि�लरहेको देखी थाहा पाएको ह� ँभनी 
बकप� गरकेो दिेख�छ । िनजले बकप� गदा� �ितवादीले 
पीिडतलाई करणी ग�ररहदँा पीिडतले �ितवादीको 
हात आ�नो मखुबाट हटाई कराउन, �ितवादीबाट 
उ�कनको लािग भरम�दरु �यास ग�ररहेको अव�थामा 
देखेको भनी भ�न सकेको देिखदँैन । िनजै ............... 
ले गरकेो बकप�को सवाल जवाफ नं. ९ मा मेरो घरको 
व�रप�र मानबहादरु बढुाको घर छ, भावना िड.िस., 
साइली अ�टी, जेठी माइजूह�को घर छन् भनी सवाल 
जवाफ नं. ११ मा म �यहा ँप�ुदा करणी काय� ग�ररहेका 
िथए भनी, बकप�को सवाल जवाफ नं. १६ मा ढोका 
ढेपेको मा� िथयो, चकुुल लगाएको िथएन भनी र 
सवाल जवाफ १७ मा घरअगािड साव�जिनक बाटो 
छ भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनज ............... 
को उि�लिखत भनाइह�बाट पीिडतलाई �ितवादीले 
करणी काय� ग�ररहेको देखेको, ढोकाको चकुुल नलगाई 
ढेपेको अव�थामा मा� रहेको, वारदात�थल व�रप�र 
अ� मािनसह�को घरसमेत भएको भ�ने देिखएको 
साथै पीिडतलाई �ितवादीले समाती घरको कोठामा 
लगी ढोका लगाई िनजको स�ुवाल जबरज�ती खो�ने 
काम गनु�भ�दा अगािड नै �ितवादीले मेरो मखु थुनी 
बो�न कराउन िदएन भनी पीिडतले भ�न सकेको 
अव�था नदिेखएको र पीिडतलाई �ितवादीले करणी 

गनु�भ�दा त�काल अगािडको अव�थामा हारगहुार गरी 
िच�याउदँा कराउदँा अ� मािनसह�ले स�ुन स�ने 
अव�था ह�दँाह�दँ ै पिन पीिडतले कराएको हारगहुार 
गरकेो भ�ने पिन देिखएको छैन । पीिडतले �ितवादीले 
आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो भ�दैमा 
जबरज�ती करणी ठहर ह�न स�ने अव�था ह�दैँन । सो 
कुरा िमिसल संल�न �वत�� सबदु �माणबाट त�यगत 
�पमा पिु� ह�न स�न ुपद�छ । जबरज�ती करणी म�ुामा 
पीिडतको कागज बेहोरा सबदुको �पमा रहने भए तापिन 
अकाट्य �माणको �पमा भने िलन िम�ने अव�था 
ह�दँैन । �य�तो बकप�मा उ�लेख भएका कुराह� 
िव�सनीय पिन देिखन ु पद�छ । ��य�दश�को �पमा 
रहेका पीिडतका भाइ ............... को अनसु�धान तथा 
अदालतमा गरकेो कागज बेहोरा, पीिडतको मौकाको 
भनाइ र अदालतको बकप� बेहोरासमेतलाई िवचार 
गदा� घटना वारदातको �कृित जबरज�तीसगँ करणी 
गरकेो �कृितको देिखन आउदँैन । 

४. यसैगरी �ितवादीउपर नाम प�रवित�त 
संकेत नं. ६६ बेलवा ४ ले म जाहेरवालीको छोरी वष� 
१७ क� नाम प�रवित�त सकेंत नं. ६६ बेलवा ५ लाई 
गाउकैँ �ितवादी गोपाल रानाले जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा िनजलाई सजाय ग�रपाउ ँभनी जाहेरी िदएको 
दिेख�छ । िनज जाहेरवालीले अदालतमा बकप� गदा� 
िकटानी गरी यी �ितवादीले मेरो छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी भ�न नसक� घटना मैले आफूले 
दखेेको नभई छोराले भनी थाहा पाएको ह� ँभनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीको सा�ी पदम डागँीले दवैु 
एउटै िव�ालयमा पढ्ने, क�ा ९ मा पीिडत भिनएक� 
र क�ा ८ मा �ितवादी गोपाल राना पढ्ने गरकेो, यी 
दवुैबीच हेलमेल स�पक�  भई एकअका�को घरमा आउने 
जाने पिन गद�थे । यी सबै कारणबाट केटा केटीबीच 
मन िमली करणी भएको ह�नपुद�छ । अगलबगलमा 
मािनसह� बसेका छन्, सावज�िनक बाटो छ, �य�तो 
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अव�थामा जबरज�ती करणी भए ह�ला गहुार सिुनन ु
पद�छ सो केही सिुनएन भनी �ितवादीको इ�कारी बयान 
समिथ�त ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको दिेख�छ । 

५. करणी भ�ने िबि�कै या त करणी िलन ुिदन ु
गन� प�ह�बीचको सहमितमा ह��छ या त जबरज�ती 
�पमा नै ह�ने ह��छ । �य�तो करणी सहमित वा 
जबरज�ती के क�तो �पमा भएको हो भ�ने छुटयाउने 
आधार भनेको वारदातको प�ृभूिम, अव�था, �कृित 
र प�रि�थितलगायतका त�यगत कुराह� नै ह�न । 
�ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा� 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरामा इ�कार रही पीिडतको 
म�जरुीमा करणी गरकेो भनी बयान गरकेो दिेखएको, 
पीिडतले घटना िववरण कागज र अदालतमा बकप� 
गदा� �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो 
भनी बताए पिन िनजको मौकाका कागज र अदालतको 
बकप� बेहोराबाट जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
िनजको भनाई िव�सनीय दिेखन नआएको, पीिडतले 
अदालतमा गरकेो बकप�मा �य�तो काय� िकन ग�रस् 
भनेर मलाई आमाले गाली गनु�  भएको भनी उ�लेख 
गरबेाट पीिडतकै म�जरुीले करणी िलनिुदन ु गन� 
काय� भएको भ�ने कुरालाई पिु� ग�ररहेको, पीिडतले 
�ितवादीबाट उ�कन हारगहुार गन� स�ने अव�था 
रहदँारहदँ ैपिन सो गरकेो नदेिखएको, च�मिदद गवाहको 
�पमा रहेका पीिडतका भाइ ............... ले आफू 
घरमा आउदँा पीिडतमािथ �ितवादी चढी हि�लरहेको, 
करणी ग�ररहेको देखेको भनी भनेको, �यसबखत 
पीिडतले �ितवादीको पासबाट भा�न उ�कन हारगहुार 
गन� �यासरत रहेको भनी भ�न सकेको नदेिखएको 
लगायतका त�यगत अव�थालाई म�यनजर गदा� 
��ततु म�ुाको वारदात जबरज�ती करणीको वारदात 
नभई म�जरुीसगँ करणी गरकेो वारदात मा�न ु पन� 
अव�थाको देिखन आयो । 

६. अब, दो�ो �� क�याजाली �याितदैँमा 

जबरज�ती करणीको वारदात �थािपत ह��छ ह�दैँन ? 
भ�ने स�ब�धमा हेदा�  पीिडतको क�याजाली फाटेको छ 
भनी पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएको दिेखन आउछँ । करणी भएकै कारणबाट पिन 
क�याजाली फाट्न स�ने र क�याजाली फाट्ने कुरा 
करणी मा� नभएर अ�य शारी�रक कारणबाट पिन 
ह�न स�ने भनी मेिडकल ज�ुरस�डेु�समा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । �वा��य परी�ण �रपोट�मा पीिडतको 
क�याजाली करणी गरकेो कारणबाट फाटेको हो 
वा अ�य कारणबाट फाटेको हो भनी खलुाउन 
सकेको देिखदैँन । क�याजाली फाटेको भ�ने त�यले 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य �थािपत गन� सहयोग 
प�ुने भएपिन अ�य �वत�� �माणह�बाट सो कुरा पिु� 
नभएस�म क�याजाली फाटेकै आधारमा जबरज�ती 
करणी भएको भनी िन�कष�मा पगुी हा�न मनािसब 
ह�दँैन । तसथ� पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा 
पीिडतको क�याजाली फाटेको भ�ने उ�लेख भए 
तापिन सो क�याजाली �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकैे कारण फाटेको हो भनी यिकनसाथ नखलुाइएको र 
क�याजाली फाटैकै कारणले मा� जबरज�ती करणीको 
वारदात �थािपत ह�न स�ने अव�थासमेत नह�ने 
भएकोले पनुरावेदकले पनुरावेदन गदा� िजिकर िलए 
ज�तो पीिडतको क�याजाली फाटेको भ�ने आधारमा 
मा� �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरेको 
हो भनी िन�कष�मा प�ुन मनािसब ह�ने देिखएन ।

७. पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा 
हेदा� पीिडतको �वा��य (शरीरमा) जबरज�ती करणी 
गरकेो िच� ल�णह� नदेिखएको, िनजको योिन 
व�रप�र एवं शरीरको अ�य भागमा संघष�का िच�ह�, 
िनलडाम, घाउ चोट, कोत�रएको दाग नभएको, 
िनजले लगाएको कपडाह�मा एवं योिन व�रप�र कुनै 
प�ुष �यि�को वीय� लागेको नदिेखएको भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । �ितवादी गोपाल रानाको �वा��य 
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परी�णमा जबरज�ती करणीको ल�ण र िच�ह� कुनै 
नभएको, िनजको कपडामा योिन रस नलागेको, िलङ्ग 
कोत�रएको, खोि�एको र रगिडएको नदिेखएको, 
सघंष�का ल�णह� नभएको भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । वारदात िमित २०६९/१२/२१ मा भएको 
देिख�छ भने �वा��य परी�णको लािग अ�पताल िमित 
२०६९/१२/२३ मा गएको दिेख�छ । दईु िदनिभ�ै कुनै 
घाउ चोट वा दाग लागेको भए हराइहा�ने अव�था 
पिन ह�दँैन । पीिडतले मौका तथा अदालतमा गरकेो 
कागजमा �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो, करणी गन� काय� खिटयामा भयो, पूरा काम भयो 
र �खलनसमेत भएको हो । भाइ आएपिछ मा� �ितवादी 
भागेको हो भनी लेखाएको दिेख�छ । �ितवादी र पीिडत 
वय�क उमेरका मिहला प�ुष देिखएको, िनजह�को 
मानिसक अव�था पिन िठक रहेको दिेखएको, पीिडत 
शारी�रक �पमा कमजोर रहेको भ�ने पिन नदेिखएको 
अव�थामा एउटा वय�क उमेरको प�ुषले जबरज�ती 
करणी गन� खो�दा वय�क उमेरकै मानिसक र 
शारी�रक �पमा स�म मिहलाले �वभािवक �पमा 
आ�नो सित�व र�ाको खाितर केही न केही �ितवाद 
गन� स�ने र �ितवादका �ममा जबरज�ती करणीका 
सघंष�का कुनै न कुनै िच�ह� �ितवादी र पीिडतमा 
देिखन ु पन� कुरालाई अ�वभािवक मा�न सिकँदनै । 
पीिडतको मानिसक र शारी�रक अव�था �ितवाद 
गन� स�ने अव�थाको रहदँारहदँ ै�य�तो कुनै सघंष�का 
िच�ह� नदिेखनलेु अिभयोग दाबी खि�डत ह�ने नै 
अव�था देिख�छ । जबरज�ती करणीको अपराध 
पिु� ह�न संघष�को िच�ह�को अिनवाय�ता नभएको 
कुरालाई �वीकार गन� सिक�छ तर �य�तो अव�था 
वारदातको अव�था र �कृितले िनधा�रण गन� कुरा 
हो । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा वारदातको प�रि�थित 
र घटना�मलाई िव�ेषण गदा� �ितवादी र पीिडतमा 
जबरज�ती करणी ह�दँाका संघष�का कुनै न कुनै िच�ह� 

ह�नै पन� अव�थाको देिख�छ । पीिडतले �ितवादीको 
नङले आ�नो पाखरुामा कोतरकेो भने पिन �य�तो 
कोतरेको भ�ने कुरा �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
दिेखएको छैन । यस अव�थामा पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट िलएको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब दिेखन आएन ।  

८. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७१/१/१४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन   
स�दैन । म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सारदा�साद िघिमरे

इजलास अिधकृत : नगे��कुमार कालाखेती
इित सवंत् २०७३ साल भा� २३ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का
फैसला िमित : २०७५।९।१

०७४-CR-१०७४

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम भैरहवा ३९R को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला �प�देही, स�ौनपकडी 

गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ४ हाल िज�ला 
कारागार काया�लय, �प�देहीमा थनुामा रहेको 
अ�दलु कलाम मसुलमानसमेत

 § दुवै �ितवादीले एकै समयमा करणी गरकेो 
�थािपत नभएस�म सामिुहक करणी गरकेो 
भनी ठहर गन� अव�था नह�ने ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी अजु�न�साद कोइराला

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी मरुारीबाब ु�े�ठ
�प�देही िज�ला अदालत

पनुरावेदत तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी हेमराज प�त
माननीय �यायाधीश �ी नारायण�साद �े�ठ
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलास

फैसला
�या.मीरा खडका : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र 
ठहर यस�कार छः

िज�ला �प�देही स�ौनपकडी गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं.५मा ब�ने जाहेरवाली प�रवित�त 
नाम भैरहवा ३९(R) लाई घरिभ�ै कुटिपट गरी 
घरदिेख बािहर िन�कनै निदई िमित २०७३।३।२० 
गतेका िदन ससरुा सौकतअली मसुलमानले र िमित 
२०७३।३।२३ गतेका िदन दवेर अ�दलु कलाम 
मसुलमानले जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनजह�लाई 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी जानकारी गराएको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई खोजतलास गदा�  अ�दलु कलाम 
मसुलमान िमित २०७३।३।२५ गते घर गाउमँा फेला 
परकेो ह�दँा आव�यक कारबाहीको लािग दािखला गरेको 
छु भ�नेसमेत बेहोराको �हरी �ितवेदन ।

मेरो �ीमान् रोजगारको लािग िवदेश भारतको 
म�ुबईमा गएप�चात् ससरुा सौकात अली मसुलमान र 
दवेर अ�दलु कलाम मसुलमानले मलाई मेर ैकोठामा 
घरिभ�ै थनुी कुटिपट गरी घरदेिख बािहर िन�कनै 
निदई यातना िददँ ैआएकोमा िमित २०७३।३।२० मा 
सौकत अलीले र ऐ.२३ गतेका िदन अ�दलु कलामले 
जबरज�ती करणी गरकेोमा ऐ.२३ गते मेरा माइतीका 
मािनस भेटघाटको लािग आएकोमा भेट्नसमेत 
निददँा �थानीय मािनस तथा �हरीको उपि�थितमा 
म माइतीमा गएक� ह� ँ । िनजह�ले मलाई जबरज�ती 
करणीसमेत गरकेो ह�दँा िनजह�लाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको प�रवित�त नाम 

१०१७३ - नेपाल सरकार िव. अ�दलु कलाम मसुलमानसमेत

�नण�य नं. १०१७३
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भैरहवा ३९(R) को जाहेरी दरखा�त ।
जाहेरवाली प�रवित�त नाम भैरहवा ३९(R) 

मेरी भाउजू नाता पन� भएको ह�दँा हामी दवेर भाउजू 
भए तापिन एक आपसमा माया ममता गन� गद��य� । 
भाउजूले घरमा बबुा आमाले भनेको नमा�ने ह�नाले 
बबुा सौकतले गाली गलौज गनु�का साथै कुटिपटसमेत 
गनु�भएको हो । मैले पिन यसरी झै-झगडा गनु�  ह�दँैन भनी 
एकपटक कुचोले हानेको ह� ँ। हामी दवुैको राजीखसुीले 
एकपटक मा� करणी गरकेो ह� ँ । भाउजूको कोठामा 
जादँा मलाई केही नगन� र माया गन� ह�नाले उहाकैँ 
कोठामा करणी गरकेो ह� ँ । बबुाले उहालँाई करणी गनु�  
भयो भएन सोबार ेथाहा भएन । जाहेरवालीको शरीरमा 
लागेको चोटपटक बबुाले कुटिपट गदा�  लागेको चोट 
पटक हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अ�दलु कलाम 
मसुलमानले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

बहुारी केही िदन अगािडदिेख घरमा नबसी 
बािहर बािहर िहड्ँने केही काम अराउदँा उ�टै मखुमखैु 
ला�ने तथा झै-झगडा ह�न थालेपिछ मैले कुटिपट गरकेो 
ह� ँ । िमित २०७३।०३।२० गतेका िदन अं. १५.०० 
बजेको समयमा मेरो �ीमती र छोरीसमेत घरमा नै रहेको 
अव�थामा िनज बहुारी आ�नो कोठामा बिसरहेको 
बखत स�झाई बझुाई गदा� िनजले नमानी झगडा गन� 
थालेपिछ मैले िनजलाई कुटिपट गरकेो ह� ँ। िनज कराउन 
थालेपिछ मैले बेइजत ह��छ भनी मखुसमेत थिुनिदएको 
ह� ँ। �यसपिछ िनजको संवेदनशील अंगमा समेत समाती 
जबरज�ती ओ�यानमा प�टाई जबरज�ती करणी 
ग�रिद�छु भनी करणी गन� खोजेको बखत िनजले 
नमानेपिछ ए�लैले करणी गन� पाएको िथइन । िनजले 
के कुन कारणले करणी गरकेो भनी लेखाइन् थाहा 
भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सौकात अली 
मसुलमानले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

पीिडत प�रवित�त नाम भैरहवा ३९(R) को 

�वा��य परी�ण �रपोट�मा अनहुारमा घाउचोट, बाया ँ
छातीमा कोता�रएको दागसमेत रहेको भ�ने बेहोराको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०७३।०३।२० गतेका िदन सौकात 
अली मसुलमान र िमित २०७३।०३।२३ गतेका िदन 
अ�दलु कलाम मसुलमानले प�रवित�त नाम भैरहवा 
३९(R)  लाई आ�नै घर कोठामा कोही नभएको मौका 
पारी जबरज�ती करणी गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।

�ितवादीह� अ�दलु कलाम र सौकत 
अली मसुलमानको �वा��य परी�ण �रपोट�मा कुनै 
घाउचोटसमेत नरहेको भ�ने बेहोराको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन ।

िज�ला �प�देही स�ौनपकडी गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं.५ मा ब�ने जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
भैरहवा ३९(R) लाई आ�नै घरिभ�ै कुटिपट गरी 
घरदिेख बािहर िन�कनै निदई िमित २०७३।०३।२० 
गतेका िदन ससरुा सौकात अली मसुलमान र िमित 
२०७३।०३।२३ गतेका िदन देवर अ�दलु कलाम 
मसुलमानले जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनजह�लाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुका ।

जाहेरवालीको दाजलेु मेरो बिहनीलाई घरमा 
कुटिपट गरकेा छन्, हालै ईदलु िफतर पव� आउदँै 
गरकेो छ । म उ� घरमा ए�लै जादँा झगडा ह��छ 
िहडँ जाऔ ंभनेपिछ म र िनजको दाज ुभई उ� घरमा 
जादँा हामीह�लाई सौकत अलीले भेटघाट गन�समेत 
निदई हामीह�लाई नै गाली गलौज गरकेा ह�न् । पिछ 
हामीले �थानीय मािनसह�को सहयोगमा जबरज�ती 
घरिभ� पसी बिहनी जाहेरवालीलाई भेट्दा िनजको 
शरीरमा समेत घाउचोट रहेको र अनेक� यातना 
िदएको भनी बताएक� ह�न् । िमित २०७३।०३।२० 
गते ससरुा सौकात अली मसुलमानले र ऐ. २३ गते 
दवेर अ�दलु कलामले जबरज�ती करणी गरकेोसमेत 
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बताएक� ह�न् । यसरी आ�नै घरक� बहुारी तथा 
भाउजूलाई जबरज�ती करणी गन� िनज �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
अ�दलु हिकम मसुलमानको घटना िववरण कागज । 

जाहेरवालीको �ीमान्  कामको िसलिसलामा 
भारतमा गएपिछ घरमा ससरुा सौकत अली र देवर 
अ�दलु कलामले कुटिपट गन�, यातना िदने, माइती तथा 
अ�य आफ�तकोमा जान निदने भनी जाहेरवालीले 
भनेक� ह�दँा ईद पव�को बेलामा जाहेरवाली बिहनीलाई 
िलन भनी िमित २०७३।०३।२३ गते िनजको घरमा 
गएकोमा सौकत अिलले कसैलाई पिन घरिभ� प�न 
निदएको र बिहनीलाई भेट्नसमेत निदएको ह�दँा 
�थानीयसमेतको सहयोगमा घरमा पसी हेदा� बिहनीको 
शरीरमा घाउ चोट रहेको र के भएको हो भनी सो�दा 
ससरुा तथा देवरले कुटिपट गनु�का साथै ससरुा सौकत 
अली मसुलमानले िमित २०७३।०३।२० गतेका िदन 
र देवर अ�दलु कलाम मसुलमानले ऐ. २३ गतेका िदन 
जबरज�ती करणीसमेत गरकेो भनी भनेको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अनवर कमाल मसुलमानको 
घटना िववरण कागज ।

�ितवादी िसफा�रस अली भ�ने सौकत अली 
मसुलमानले आ�नी बहुारी नाताक� पीिडतलाई आ�नै 
घरिभ� िनय��णमा राखी जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
स-�माण पिु� भएको ह�दँा िनज �ितवादीह� िसफा�रस 
अिल भ�ने सौकत अली मसुलमान र अ�दलु कलाम 
मसुलमान (खान) ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको १ �ारा प�रभािषत कसरु गरकेोमा ऐ.को ३(५) 
नं. बमोिजम सजाय गरी हाडनाता करणीतफ�  ऐ.को २ 
नं. को आधारमा ऐ. ऐनको हाडनाता करणीको महलको 
२ नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ.२ नं. बमोिजम सजाय 
ह�न तथा एउटै घटना�थलमा दवैुजना �ितवादीह�ले 
एउटी पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा उ� 
कसरुज�य काय� सामूिहक �पमा ग�रएको जबरज�ती 

करणीको प�रभाषा िभ�समेत पन� ह�दँा दवैुजना 
�ितवादीह�लाई ऐ.जबरज�ती करणीको महलको 
३ नं. बमोिजम थप सजायसमेत गरी ऐ. को १० नं. 
बमोिजम �ितवादीह�बाट पीिडतलाई �ितपूित�समेत 
िदलाई भराई पाउन माग दाबी िलई �प�देही िज�ला 
अदालतमा दायर भएको अिभयोगप� । 

जाहेरीमा लेिखएको बेहोरा गलत हो । 
जाहेरीमा लेिखएअनसुारको कुनै काय� मैले गरकेो छैन । 
मिु�लम धम�अनसुार हा�ो रोजा चिलरहेको अव�थामा 
एकिदन गते याद भएन म �वयम् बजार गएको िथए ँ । 
बजारबाट फक� आउदँा मेरो घरमा गाउलेँ मािनसह� 
ज�मा भेला भएका िथए । िकन गाउकँा मािनसह� 
मेरो घरमा ज�मा भएका ह�न् भनी घरका मािनससगँ 
सो�दा बहुारी िछमेक� मैमिु�नको घरमा गएको 
हो । हामीले िलएर आएका ह� भनी बताएपिछ म िनज 
बहुारीसगँ ितमी िकन अका�को घरमा गएको भनी सो�दा 
बहुारीले मेरो यस घरमा ब�न मन ला�दैन । म यस 
प�रवारसगँ ब�दैन । माइतीमा गई ब�छु भनेको ह�दँा 
मैले िनजलाई स�झाउदँा बझुाउदँा िनजले नमानेक�ले 
बहुारीलाई कुटिपट गरकेो िथए ँ । सोभ�दा पिहला 
पिन िनज बहुारीले िनजका माइती प�का आमाबबुा 
तथा भाइलेसमेत मेरो जेठो छोरालाई ितमी घरमा 
नबस मेरो छोरीलाई िलएर अ�तै घरमा बसेमा रा�ो 
ह�नेछ । �यो घरमा ब�दै नबस भनी उ�साउने काय� 
गद� आएका िथए । सो कुरा मेरो छोराले नमानेपिछ 
छोरालाई िविभ�न िकिसमको जाद ुटोनासमेतको काय� 
गद� तािबजसमेत लगाउन िदएका ह�न् । यी काय�बाट 
मेरो छोराले आ�नो घर छोड्न नमानेपिछ ��ततु 
म�ुाको बहानामा मलाई मेर ै बहुारी र िनजका माइती 
घरका मािनसह� िमली फसाउन खोजेको हो । मैले 
बहुारीलाई कुनै िकिसमाबाट जबरज�ती करणी गरेको 
छैन । मलाई दाबीअनसुार सजाय ह�न ुपन� होइन भ�ने 
बेहोराको �ितवादी िसफा�रस अिल भ�ने सौकत अिल 
मसुलमानले अदालतमा गरकेो बयान ।

१०१७३ - नेपाल सरकार िव. अ�दलु कलाम मसुलमानसमेत
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जाहेरीमा लेिखएको बेहोरा गलत हो । जाहेरीमा 
लेिखएअनसुारको कुनै काय� मैले गरकेो छैन । उ� िदन 
म घरमा िथइन, आ�नो फुपूको घरमा गएको िथए ँ । 
मैले भाउजूलाई आमासरह स�मान गन� गरकेो िथए ँ । 
भाउजू मेरो घरमा आएदेिख नै िनजले घरमा प�रवार 
कलह उ�प�न गद� आउन ुभएको िथयो । मैले भाउजूसगँ 
कुरा पिन गन� गरकेो िथइन । भाउजूले घरमा मनपरी 
गन� थालेको ह�दँा िनजलाई मेरो बबुाले स�झाउदँा 
िनज नमानेपिछ बबुाले िपटेका ह�न् । सोही �रसइवीका 
कारण भाउजू र िनजका आमाबबुा तथा दाज ुभाइले 
मलाईसमेत तथा मेरो बबुालाई पिन फसाउने काय� गरी 
म�ुा िदएका ह�न् । मैले कुनै अनैितक काय� भाउजूसगँ 
गरकेो छैन । मलाई दाबीअनसुार सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�ने बेहोराको �ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

सौकत अिल र अ�दलु कलामले मेरो आ�नै 
कोठामा ब�द गरी डर ध�क� �ास िदई जबरज�ती 
करणी गरेका ह�न् । सौकत अिल मेरा ससरुा ह�न् र 
अ�दलु कलाम मेरो देवर ह�न् भ�ने बेहोराको प�रवित�त 
नाम भैरहवा ३९(R) ले अदालतमा गरकेो बकप� ।

जाहेरवालीले आ�नो िज�मेवारी बहन नगन�, 
घरमा नब�ने, अ�को घरमा गई गफ गन� ह�नाले 
िनजको ससरुासगँ झगडा िववाद भइरहने भएकोले 
जाहेरी िदएक� ह�न् । �ितवादीह�ले करणी गरकेा 
होइनन् । �ितवादीह�लाई दाबीअनसुार सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�ने बेहोराको �ितवादीह�को सा�ी अलग ु
मसुलमानले अदालतमा गरकेो बकप� ।

िसफा�रस अिल भ�ने सौकत अिल मसुलमान 
र अ�दलु कलाम मसुलमानले जाहेरवालीलाई आ�नै 
घरमा कोठािभ� ब�द गरी जबरज�ती करणी गरकेा   
ह�न् । मौकामा मैले गरकेो कागजको बेहोरा र सोमा परकेो 
द�तखत सिहछाप मेर ैहो भ�ने बेहोराको व�तिु�थित 
मचु�ुकाको मािनस हसन मोह�मद मसुलमानले 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

जाहेरवाली प�रवित�त नाम भैरहवा ३९(R) 
लाई िनजको ससरुा �ितवादी िसफा�रस अिल भ�ने 
सौकत अिल मसुलमान र देवर �ितवादी अ�दलु कलाम 
मसुलमानले जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने देिखन 
आई िनज �ितवादीह�लाई जबरज�ती करणीको 
३(५) बमोिजम सजाय ह�न ु पन� तथा जबरज�ती 
करणीको २ नं. बमोिजम हाडनातामा करणी गन� 
महलमा लेिखएको सजायसमेत थपी सजाय ह�न ु पन� 
दिेखएको र जबरज�ती करणीको ३क नं. बमोिजम थप 
सजाय ह�न ुपन� नदेिखएकोले �ितवादीह� िसफा�रस 
अिल भ�ने सौकत अिल मसुलमान र अ�दलु कलाम 
मसुलमानलाई जबरज�ती करणीको ३(५) बमोिजम 
जनही पाचँ वष� कैद, हाडनातामा करणीको २ नं. 
बमोिजम जनही थप चार वष� कैद ह�ने र जबरज�ती 
करणीको १० नं. बमोिजम जाहेरवाली प�रवित�त 
नाम भैरहवा ३९(R)  ले �ितवादी िसफा�रस अिल 
भ�ने सौकत अिल मसुलमानबाट �.१०,०००।- र 
�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानबाट �.१०,०००।- 
�ितपूित� भ�रपाउने ठहछ�  भ�नेसमेत �प�देही िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।५।२६ को फैसला ।

िकटानी जाहेरी भएपिन जाहेरवालीले बकप� 
गदा� ितिथ िमित उ�लेख गरेको पाइदँनै । कुटिपट 
भएको भनी जाहेरीमा उ�लेख गरपेिन बकप�मा 
सो कुरा उ�लेख नगरकेो । जाहेरीमा उ�लेख गरेको 
िमितमा इदउल िफ�को समय सो धािम�क समय र 
७ जनाको प�रवार घरमै भएको अव�थामा करणी 
गरकेो भ�न ु िव�ास ला�ने होइन । २० गतेदिेख २३ 
गतेस�म िनज घरबािहर गई कुनै कसैलाई सो कुरा 
�य� गरकेो कहीकँतै पाइदँैन । घटना�थल मचु�ुकामा 
ढोकाको िभ�बाट च�ुकुल कु�डी रहेको तर च�ुकल 
कु�डी िबि�एर ढोका नला�ने अव�था रहेको भ�ने 
घटना�थल मचु�ुकामा उ�लेख भएको । सज�िमनका 
मािनस अ�य�का राखी मचु�ुका तयार भएको छ । 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा बयान गदा�समेत 



97

इ�कारी बयान भएकोमा सोतफ�  केही मू�याङ्कन 
नगरी जाहेरी दरखा�तलाई मा� आधार िलएर स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत �ितवादी 
सौकत अिल मसुलमानले उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासमा गरकेो पनुरावेदन प� ।

िकटानी जाहेरी भएपिन जाहेरवालीले बकप� 
गदा� ितिथ िमित उ�लेख गरकेो पाइदँैन । कुटिपट 
भएको भनी जाहेरीमा उ�लेख गरपेिन बकप�मा 
सो कुरा उ�लेख नगरकेो । जाहेरीमा उ�लेख गरकेो 
िमितमा इदउल िफ�को समय सो धािम�क समय र 
७ जनाको प�रवार घरमै भएको अव�थामा करणी 
गरकेो भ�न ु िव�ास ला�ने होइन । २० गतेदेिख २३ 
गतेस�म िनज घरबािहर गई कुनै कसैलाई सो कुरा 
�य� गरकेो कहीकँतै पाइदैँन । घटना�थल मचु�ुकामा 
ढोकाको िभ�बाट च�ुकुल कु�डी रहेको तर च�ुकल 
कु�डी िबि�एर ढोका नला�ने अव�था रहेको भ�ने 
घटना�थल मचु�ुकामा उ�लेख भएको । सज�िमनका 
मािनस अ�य�का राखी मचु�ुका तयार भएको 
छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान मेरो 
इ�छाअनसुार भएको नभई मेरो इ�छा िव��को हो । 
मैले किह�यै पिन जाहेरवालीलाई करणी गरकेो छैन । 
अदालतमा बयान गदा�  इ�कारी बयान भएकोमा सोतफ�  
केही मू�याङ्कन नगरी जाहेरी दरखा�तलाई मा� 
आधार िलएर स�ु अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानले उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासमा गरकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी सौकत अली मसुलमानको बहुारी र 
�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानक� भाउजू नाताक� 
भई एकाघर सगोलमा रहेक� मिु�लम समदुायक� 
मिहला पीिडतलाई घरिभ� िनय��णमा राखी एउटै 
वारदात�थलमा किहले बाबलेु किहले छोराले 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य �थािपत भइसकेपिछ 

अिभयोग दाबीअनसुार सामिुहक जबरज�ती करणीमा 
समेत कसरु कायम गनु�  पन�मा सोतफ�  दाबी ठहर नगरेको 
स�ु फैसला उ� कानूनी �यव�थाको �या�या �योग र 
पालनासमेतको �ि�कोणले �िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म 
बदर गरी दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत वादी 
नेपाल सरकारले उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासमा गरकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा पनुरावेदक �ितवादीम�ये अ�दलु 
कलाम मसुलमानले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� जाहेरवाला प�रवित�त नाम भैरहवालाई 
राजीखसुीले एकपटक करणी गरकेो ह� ँ भनी बेहोरा 
लेखाई दवैुजना �ितवादीह� आरोिपत कसरुका 
स�ब�धमा अदालतसम� उपि�थत भई बयान गदा� 
पूण��पमा इ�कार रही बयान गरकेा र सामिुहक 
जबरज�ती करणीतफ�  थप सजाय नगरकेो स�ु 
फैसलाउपर िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारको 
समेत पनुरावेदन रही वादी �ितवादी दवुै प�बाट 
पनुरावेदन परी दोहोरो पनुरावेदनको अव�थासमेत 
रहेको ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं.को �योजनाथ� 
दवुै प�को पनुरावेदनप�को जानकारी एक अका�लाई 
गराई िनयमानसुार पेस गनु�  होला भ�ने उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित २०७३।१२।२२ 
को आदेश ।

�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमान 
�वयंले समेत मौकामा बयान गदा� भाउजू नाताक� 
जाहेरवालीलाई करणी गरकेोमा सािबत रहेको 
दिेखएको ि�थितमा िनज �ितवादी अ�दलु कलाम 
मसुलमानलाई जबरज�ती करणीको ३(५) बमोिजम 
पाचँ वष� कैद, हाडनातामा करणीको २ नं. बमोिजम 
थप चार वष� कैद ह�ने र जबरज�ती करणीको १० नं. 
बमोिजम जाहेरवाली प�रवित�त नाम भैरहवा ३९(R) ले 
�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानबाट �.१०,०००।- 
�ितपूित� भ�रपाउने ठहर गरकेो फैसला अ�यथा नभई 
िमलेकै देिखयो । �ितवादी सौकत अिल मसुलमानले 
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पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� उ�े�यका साथ 
पीिडतको संवेदनशील अगं समाउनेसमेतको काय� गरी 
जबरज�ती करणीको ५ नं.ले प�रभािषत जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�मको कसरु गरकेो दिेखदँा िनजलाई 
सपिठत ऐनको ५ नं. बमोिजम २ १/२ (दईु वष� छ 
मिहना) कैद ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला ।

औिच�यपूण� कारण िवना एकाघरक� वय�क 
बहुारीलाई कुटिपट गनु�पन� वा यातना िदनपुन� आधार 
र अव�था रहदँनै । यी �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� जाहेरवाली बहुारीलाई कुटिपट गरी यातना िदएको 
�वीकारी रहेको र मौकामा बयान गदा� वारदातको 
स�दभ�मा �प� �वीकारी बयान गरकेो अव�थामा 
जबरज�ती करणी म�ुामा केवल इ�कारी बयान 
मा� सफाइको आधार ब�न स�दैन । स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गदा�  औिच�यपूण� आधार 
�माण िबना मनोगत आधारमा ग�रएको उ� फैसला 
�िुटपूण� छ । ��ततु स�दभ�मा "�ितवादीको अदालतको 
इ�कारी बयानको िव��मा �माण यथे� मौजदु रहेको 
अव�थामा अदालतको इ�कारी बयान मा� िनद�षता 
सािबत ह�ने एकमा� आधार ह�न नस�ने" (ने.का.प 
२०६९, अंक ८, िन.नं.८८७८) भनी स�मािनत 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
ह�ने गरी भएको उ� फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी छ । 

पीिडतको जाहेरी दरखा�त समिथ�त ह�ने गरी 
अदालतमा समेत गढाउ बकप� भएको अव�थामा 
जबरज�ती करणीको उ�ोगतफ�  प�रणत गन� गरी 
भएको ��ततु फैसला �िुटपूण� छ । "जबरज�ती 
करणीको वारदातको पिहलो कडी भनेको �वयं पीिडत 
हो र यी पीिडतलाई ��य� र जीिवत �माण मा�न ुपन�
ह��छ ।" (ने.का.प.२०६९, अकं ८, िन.न. ८८७८ 
नेपाल सरकार िव�� च��बहादरु ितवारी) भनी 
स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�ने गरी भएको उ� फैसला बदरभागी छ ।

�ितवादी सौकत अली मसुलमानको बहुारी र 
�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानको भाउजू नाताक� 
भई एकाघर सगोलमा रहेको मिु�लम समदुायक� 
मिहला पीिडतलाई घरिभ� िनय��णमा राखी एउटै 
वारदात �थलमा किहले ससरुाले किहले देवरले 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य �थापित भइसकेपिछ 
अिभयोग दाबीबमोिजम सामिुहक जबरज�ती करणीमा 
समेत कसरु कायम गनु�पन�मा सोतफ�  दाबी ठहर नगरी 
भएको उ� फैसलामा जबरज�ती करणीको महलको 
३.क.नं. को कानूनी �िुट भएको ह�दँा उ� फैसला बदर 
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी अजु�न�साद कोइरालाले 
�ितवादीह�को बहुारी तथा भाउजू नाताक� मिु�लम 
मिहलालाई किहले बाबलेु त किहले छोराले जबरज�ती 
करणी गरकेो त�य �थािपत भएको अव�थामा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सामिुहक जबरज�ती करणीको कसरु 
कायम गरी सजाय गनु�  पन�मा सोबमोिजम नगरी �ितवादी 
सौकत अिल मसुलमानले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गन� उ�े�यका साथ पीिडतको संवेदनशील अगं 
समाउनेस�मको काय� गरी जबरज�ती करणीको ५ 
नं.ले प�रभािषत जबरज�ती करणीको उ�ोगस�मको 
कसरु गरकेो ठह�याई सपिठत ऐनको ५ नं. बमोिजम 
२।६।० (दईु वष� छ मिहना) कैद ह�ने ठह�याई भएको 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला 
निमलेको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह� िसफा�रस 
अिल भ�ने सौकत अली मसुलमान र अ�दलु कलाम 
मसुलमान (खान) ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
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महलको १ �ारा प�रभािषत कसरु गरकेोमा ऐ.को ३(५) 
नं. बमोिजम सजाय गरी हाडनाता करणीतफ�  ऐ.को २ 
नं.को आधारमा ऐ.ऐनको हाडनाता करणीको महलको 
२ नं.बमोिजमको कसरुमा ऐ.२ नं. बमोिजम सजाय 
ह�न तथा एउटै घटना�थलमा दवैुजना �ितवादीह�ले 
एउटी पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा उ� 
कसरुज�य काय� सामूिहक �पमा ग�रएको जबरज�ती 
करणीको प�रभाषािभ� समेत पन� ह�दँा दवुैजना 
�ितवादीह�लाई ऐ.जबरज�ती करणीको महलको ३ 
नं. बमोिजम थप सजायसमेत गरी ऐ. को १० नं. बमोिजम 
�ितवादीह�बाट पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई 
पाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी रहेकोमा �ितवादीह� 
िसफा�रस अिल भ�ने सौकत अिल मसुलमान र अ�दलु 
कलाम मसुलमानलाई जबरज�ती करणीको ३(५) 
बमोिजम जनही पाचँ वष� कैद, हाडनातामा करणीको २ 
नं. बमोिजम जनही थप चारवष� कैद ह�ने र जबरज�ती 
करणीको १० नं. बमोिजम जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
भैरहवा ३९(R) ले �ितवादी िसफा�रस अिल भ�ने 
सौकत अिल मसुलमानबाट �.१०,०००।- र �ितवादी 
अ�दलु कलाम मसुलमानबाट �.१०,०००।- �ितपूित� 
भ�रपाउने ठहरी स�ु अदालतबाट भएको दिेख�छ । 
उ� फैसलाउपर िच� नबझुाई स�ु अदालतले जाहेरी 
बेहोरालाई मा� आधार बनाई कसरुदार ठहर गरकेो 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भनी �ितवादीको तफ� बाट र 
सामिुहक जबरज�ती करणीतफ�  समेत अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गनु�  पन�मा स�ु अदालतबाट 
सोतफ�  सजाय नगरकेोले सो हदस�मको फैसला बदर 
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी  वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट छु�ाछु�ै पनुरावेदन परकेोमा 
�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमान �वयंले समेत 
मौकामा बयान गदा� भाउजू नाताक� जाहेरवालीलाई 
करणी गरकेोमा सािबत रहेको दिेखएको ि�थितमा िनज 
�ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानलाई जबरज�ती 

करणीको ३(५) बमोिजम पाचँ वष� कैद, हाडनातामा 
करणीको २ नं. बमोिजम थप चार वष� कैद ह�ने र 
जबरज�ती करणीको १० नं. बमोिजम जाहेरवाली 
प�रवित�त नाम भैरहवा ३९(R) ले �ितवादी अ�दलु 
कलाम मसुलमानबाट �.१०,०००।- �ितपूित�  
भ�रपाउने गरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर  गरी र �ितवादी सौकत अिल मसुलमानले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� उ�े�यका साथ 
पीिडतको सवंेदनशील अंग समाउनेसमेतको काय� गरी 
जबरज�ती करणीको ५ नं.ले प�रभािषत जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�मको कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई 
सपिठत ऐनको ५ नं. बमोिजम २।६।० (दईु वष� छ 
मिहना) कैद ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसलाउपर 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी यस 
अदालतमा वादी नेपाल सरकारको ��ततु पनुरावेदन 
पन� आएको दिेखयो । 

अब उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ छैन र 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ स�दैन भ�ने िवषयमा िनण�य िदन ु पन� 
दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी सौकत 
अली मसुलमानले मौकामा बयान गदा� जाहेरवालीलाई 
कुटिपट गरकेो र जबरज�ती करणी गन� �यास 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ भने �ितवादी 
अ�दलु कलाम मसुलमानले मौकामा बयान गदा� 
जाहेरवालीलाई िनजको राजीखसुीले करणी गरेको 
भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह� दवुैजनाले 
अदालतमा बयान गदा� वारदात िमित समयमा मिु�लम 
चाड परकेो, जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरेको 
होइन भनी कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरेको 
दिेख�छ । जाहेरी दरखा�तमा दवैुजनाउपर िकटानी 
जाहेरी रहेको देिख�छ । जाहेरवालीको �ितवादी 
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सौकत अली मसुलमान ससरुा र �ितवादी अ�दलु 
कलाम मसुलमान देवर भएको भ�ने कुरामा िववाद 
रहेको देिखदैँन ।

३. जाहेरवालीको �वा��य परी�ण �ितवेदन 
हेदा�  अनहुारमा घाउचोट, बाया ँ छातीमा कोता�रएको 
दागसमेत रहेको भ�ने बेहोराको उ�लेख भएको 
पाइ�छ । जाहेरवालीले अदालतमा बकप� गदा� 
आ�नो जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� 
गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनस हसन मोह�मद मसुलमानले �ितवादीह�ले 
जाहेरवालीलाई आ�नै घरमा जबरज�ती करणी गरकेा 
ह�न् भनी लेखाएको देिख�छ । �ितवादीह�का सा�ी 
अलग ु मसुलमानले बकप� गदा� घरमा झगडा भई 
रहने कारणले जाहेरवालीले झ�ुा जाहेरी िदएक� ह�न 
�ितवादीह�ले करणी गरकेा होइनन् भनी लेखाएको 
देिख�छ । 

४. �ितवादी अ�दलु कलाम मसुलमानले 
मौकामा बयान गदा� जाहेरवाली भाउजू नाताको भएको, 
िनजले मलाई माया गन� भएको र िनजको कोठामा जादँा 
केही नभ�ने गरकेोले राजी खसुीले एकपटक करणी 
गरकेो हो । िनजलाई लागेको चोट बबुाले कुटिपट गदा� 
लागेको हो भनी बयान गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादी 
अ�दलु कलाम मसुलमानउपर पीिडताले िकटानी 
जाहेरी गरकेो देिखएको र उ� जाहेरीलाई समथ�न 
ह�ने गरी जाहेरवालीले अदालतमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवाली पीिडतले आ�ना देवर नाताका 
यी पनुरावेदक �ितवादीलाई नभएको नगरकेो वारदात 
भए गरकेो भनी आ�नो अि�मतामै आचँ आउने गरी 
झ�ुा आरोप लगाउन ुपन� कुनै कारण रहेको भनी �वयं 
�ितवादीले नै कुनै िजिकर िलन सकेकोसमेत देिखन 
आएन । �यसैगरी म�जरुी सहमितका साथ करणी गरकेो 
भ�ने �ितवादीको कथन िमिसल संल�न �माणबाट 
पिु� ह�न सकेकोसमेत देिखन आएन ।

५. तसथ� �ितवादी �वयलें समेत मौकामा 

बयान गदा� भाउजू नाताक� जाहेरवालीलाई करणी 
गरकेोमा सािबत रहेको देिखएको र िनजको उ� 
सािबतीलाई पीिडतको बकप� तथा �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतले पिु� गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी 
अ�दलु कलाम मसुलमानलाई जबरज�ती करणीको 
३(५) बमोिजम पाचँ वष� कैद, हाडनातामा करणीको 
२ नं. बमोिजम थप चार वष� कैद ह�ने र जबरज�ती 
करणीको १० नं. बमोिजम जाहेरवाली प�रवित�त 
नाम भैरहवा ३९(R) ले �ितवादी अ�दलु कलाम 
मसुलमानबाट �.१०,०००।- �ितपूित�  भ�रपाउने 
ठहर गरी भएको उ�च अदालतको फैसला अ�यथा 
नभई िमलेकै देिखयो ।

६. �ितवादी सौकात अिल मसुलमानको 
तफ�  िवचार गदा�, िनजले समेत िमित २०७३।३।२० 
गते पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी 
जाहेरी परकेो भएपिन िनज सौकत अिलले अदालतमा 
बयान गदा� इ�कारी बयान गरकेो देिख�छ । िनजले 
मौकामा बयान कागज गदा�  पीिडतलाई कुटिपट 
गरकेो, पीिडतका संवेदनशील अंगसमेत समाती 
जबरज�ती करणी गन� खोजेको हो तर ए�लैले करणी 
गन� नसकेकोले करणी गन� नपाएको हो भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । सौकत अिलले समेत पीिडतलाई दाबी 
अन�ुप जबरज�ती करणी नै गरकेो हो भ�ने त�य पिु� 
ह�ने व�तिुन� �माण रहे भएको नदिेखएको अव�थामा 
�ितवादी सौकत अिल मसुलमानलाई समेत दाबी 
अन�ुप जबरज�ती करणीको ३(५) नं. र हाडनाता 
करणीको २ नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु 
�प�दहेी िज�ला अदालतको िमित २०७३।५।२६ को 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही बदर गरी 
िनज �ितवादी सौकत अिल मसुलमानले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गन� उ�े�यका साथ पीिडतको 
संवेदनशील अगं समाउनेसमेतको काय� गरी जबरज�ती 
करणीको ५ नं.ले प�रभािषत जबरज�ती करणीको 
उ�ोगस�मको कसरु गरकेो ठह�याई िनज �ितवादी 
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सौकत अिल मसुलमानलाई जबरज�ती करणी ऐनको 
५ नं. बमोिजम २।६।० (दईु वष� छ मिहना) कैद ह�ने 
ठह�याई भएको उ�च अदालतको फैसला अ�यथा 
देिखएन । 

७. वादी नेपाल सरकारको सामिुहक 
जबरज�ती करणीतफ�  कसरु कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, जाहेरवालीलाई 
�ितवादीह�ले एकै समयमा एकै �थानमा िमलीजलुी 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने देिखएको छैन भने 
अक�तफ�  �ितवादीम�येका सौकतअिल मसुलमानले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो 
ठहरकेोले   अिभयोग दाबीबमोिजम सामूिहक �पमा 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने देिखन आएन । दवुै 
�ितवादीले एकै समयमा करणी गरकेो �थािपत 
नभएस�म सामिुहक करणी गरकेो भनी ठहर गन� 
अव�था ह�दँैन । तसथ� सामिुहक जबरज�ती करणीतफ�  
कसरु कायम गरी �ितवादीह�लाई दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. अतः उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट भएको िमित २०७४।२।३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृत:- जयराम �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल पसु १ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ
आदेश िमित : २०७५।७।११

०७२-WO-१००१

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : झापा िज�ला, बधुबार े गा.िव.स. वडा नं. 
५ घर भई हाल लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा  नं. १४ ब�ने कमल 
ओझा

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, उ�ोग म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत

 § कम�चारीको बढुवा ह�ने पदमा स�बि�धत 
िवषयमा तािलम �दान गन� िनकाय नै 
नभएको र �य�तो �कारको तािलम पिन 
स�चालन नभएको अव�थामा नेपालमा सो 
तािलम स�चालन ह�ने �यव�था नभएस�म 
नेपाल �शासिनक �िश�ण �ित�ठानबाट 
�ा�त गरकेो तािलमलाई नै मा�यता �दान 
ग�रनु वा�छनीय ह�ने ।

(�करण नं.९) 

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िव�ण ु
भ�राई

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी

अवलि�बत निजर :

१०१७४ - कमल ओझा िव. नेपाल सरकार, उ�ोग म��ालय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. १०१७४
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स�ब� कानून :
 § िनजामती ऐन, २०४९

आदेश
�या. िव��भर�साद ��े : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(२) बमोिजम दायर ह�न 
आएको ��तुत �रट िनवेदनको संि��त त�य तथा 
आदशे यस�कार छ:-

त�य ख�ड
िनवेदक नेपाल गणु�तर तथा, नाप तौल 

िवभागअ�तग�त नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा मे�ोलोजी 
समूहमा रा.प. अनङ्िकत �.�ा. पद सहायक िनरी�क 
पदमा िमित २०५४।४।७ मा �थायी िनयिु� पाई 
िमित २०६७।५।२ दिेख आ.�. बढुवा पाई कामकाज 
गद� आएकोमा िवप�ी बढुवा सिमितको सूचना नं. 
२९३/०७२/७३ सूचना बमोिजमको �.सं.२८ �ये�ता 
सूचना नं. २८/०७२/७३ मा �कािशत सूचनाबमोिजम 
बढुवा �योजनको लािग िवप�ी िनकायबाट �कािशत 
भएबमोिजम म िनवेदकले सो सूचनाबमोिजम आव�यक 
सबै �ि�या पूरा गरी �ये�ता र काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको आधारमा ह�ने बढुवाको लािग स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न िनवेदन िदएको िथए । 

बढुवा सिमितको िमित २०७२।९।३० को 
बढुवा सूचना नं. २८/०७२/७३ को िनण�य उतार भनी 
मलाई िमित २०७२।१०।१७ गते उपल�ध गराइएको 
िनण�य उतार हेदा� म कम�चारी सकेंत नं. १४७८४४ को 
कमल ओझाको हकमा लोक सेवा आयोगमा दरखा�त 
िदएका तीन जनाम�येलाई स�भा�य बढुवा उ�मेदवार 
कायम गन� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधनसिहत) 
दफा २४घ१क. को ख�ड (क) र (ग) मा उि�लिखत 
आधारह�म�ये आव�यक �यूनतम शैि�क यो�यता 
पूरा नभएको भ�ने उ�लेख गरी स�भा�य बढुवा 
उ�मेदवार कायम नगन� गरी िनण�य भएको छ । ऐनको 
दफा २४च. बमोिजम िवप�ी लोक सेवा आयोगसम� 

मैले िमित २०७२।१०।२४ मा बढुवा सिमितको 
िनण�यउपर उजरुी गरकेोमा लोक सेवा आयोगबाट 
िमित २०७२।१२।४ मा आयोगको िनण�य १९७ भनी 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को 
उपदफा (१) तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ७७ख. बमोिजम श�भकुुमार झालाई बढुवा 
सिमितबाट िमित २०७२।९।३० मा उ� �कािशत 
सूचनाबमोिजमको पदमा बढुवाका लािग िसफा�रस 
गरकेो िनण�य िमलेकै देिखदँा िनवेदकको उजरुी िजिकर 
प�ुने दिेखएन भनी िनण�य भयो ।

िवप�ी िनकायको उपयु�� काम कारबाहीले 
म िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ१क. को उपदफा (१) को (ग) �ारा �ा� बढुवाको 
हक, सोही ऐनको दफा ७५ ले िदएको अिधकार �योग 
गरी बनेको नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन, समूह 
तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ को 
िनयम ७ को अनसूुची ३ को �.सं. ९ मा उि�लिखत 
मे�ोलोजी समूहका लािग भनी उि�लिखत �.सं. ६ को 
गलत �या�या गद� िनजामती सेवा ऐनको ते�ो संशोधन 
िमित २०७०।१२।१२ ऐनको दफा २४घ१क. 
आउनभु�दा लगभग १९ वष�अिघ िनिम�त िनयमको 
जो केवल खलुा �ितयोिगताका हकमा स�म लाग ुह�ने 
िनयम बढुवा स�भा�यका लािग �योग गरकेो िमलेको 
छैन । िनजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१क. को १(ग) 
तथा िनयमावली, २०५० को िनयम ७७ ले �य�तो 
िनय��णसमेत नगरकेो अव�थामा कानून र िनयमको 
गलत �या�या भएको छ । मे�ोलोजी स�ब�धमा 
२०५७।७।२५ पिछ नेपालमा वा नेपालबािहर कुनै 
तािलम भए गरकैे छैन । स�भव नै नभएको तािलमको 
अभावमा विृ� िवकास रोिकएको र रोक� रहने अव�था 
उ�प�न भएकोले तािलमको आव�यक �यव�था वा 
सोको िवक�पसमेत खोजी विृ� िवकासको माग� 
�श�त गराई पाउनकुो साथै िवप�ी िनकायको 
बढुवा सिमितको िमित २०७२।९।३० को िनण�य र 
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�यसलाई सदर गन� गरकेो लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७२।१२।४ को िनण�यले म िनवेदकको नेपालको 
सिंवधानको धारा १७(२)(च), धारा १८(१) �ारा �द� 
मौिलक हक अिधकारह�को हनन् भएकोले उपयु�� 
सिंवधान कानून �द� हकह� �चलन गराई पाउनकुो 
साथै िवप�ी िनकाय�ारा म िनवेदकलाई रा.प.ि�तीय 
�ेणीमा बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेदवार नठहराई 
िमित २०७२।९।३० मा गरकेो िनण�य सदर कायम 
ठहराएको लोक सेवा आयोगको िमित २०७२।१२।४ 
को िनण�य मेरो हकमा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िवप�ीह�का नाउमँा िनवेदकलाई स�भा�य बढुवामा 
समावेश गनु�  भ�ने परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� मनािसब आधार, कारण र �माण 
भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएका िमितले 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफसिहत उपि�थत ह�न ुभनी िनवेदनप� र 
यो आदेशको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७३।२।१६ को आदशे ।

यस म��ालयको कुन काय�ले िवप�ीको हक 
अिधकारमा कसरी असर प�यो, िवप�ीले �प� �पमा 
खलुाउन स�नभुएको छैन । यसरी �प� कारण र 
आधार िवना यस म��ालयलाई िवप�ी बनाइएको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन �िुटपूण� छ । िवप�ी �रट िनवेदकले 
�रट िनवेदनमै आ�नो �यूनतम्  शैि�क यो�यता नपगेुको 
र स�बि�धत िवषयको तािलम नभएको कुरा �वीकार 
गरी स�नभुएको छ । सोही आधारमा िनजको नाम 
बढुवाको स�भािवत सूचीमा समावेश नगन� गरी बढुवा 
सिमितबाट िमित २०७२।९।३० मा र लोक सेवा 
आयोगबाट २०७२।१२।४ मा िनण�यसमेत भइसकेको 

ह�दँा उ� िनण�यलाई िनजले कानूनिवपरीत भ�न िम�ने 
अव�था नै छैन । �रट �े�मा �वेश गन� दाबी िलइएको 
िवषयमा िवप�ीले आ�नो िनिव�वाद हक �थािपत 
भएको कुरा पिु� गन� ज�री ह��छ । िनजको बढुवाको 
�यूनतम्  शैि�क यो�यता र स�बि�धत िवषयको तािलम 
नै नभएको ह�दँा य�तो अव�थामा िनजको स�भािवत 
उ�मेदवार ह�ने िनिव�वाद हक नै �थािपत भएको 
दिेख�न । �यसैगरी नेपाल इि�जिनय�रङ सेवाको 
शैि�क यो�यता र तािलमका िवषयमा हाल भइरहेको 
�यव�थामा पनुिव�चार गन� यस म��ालयबाट नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा (गठन, समूह तथा �ेणी िवभाजन 
र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ मा प�रमाज�नको 
�ि�यासमेत स�ु भइसकेको बेहोरा स�मािनत 
अदालतसम� सादर अनरुोध गद�छु । अतः िनजको 
बढुवाको स�भािवत सूचीमा समावेश ह�ने �यूनतम 
शैि�क यो�यता र स�बि�धत िवषयको तािलम नै 
नभई िनिव�वाद हक �थािपत नै नभएको अव�थामा 
दता� भएको ��ततु �रट िनवेदन कायम रहन नस�ने 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने उ�ोग 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन समूह तथा 
�ेणी िवभाजन र िनयिु�) िनयमह� २०५१ बमोिजम 
नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, मे�ोलोजी समूह, रा.प. 
ततृीय �ेणीको पदको लािग �यूनतम शैि�क यो�यता 
मा�यता�ा� िश�ण सं�थाबाट भौितक शा� वा 
गिणतमा एम.ए�सी. वा मेकािनकल वा इलेि��कल 
इि�जिनय�रङ िवषयमा �नातक वा सोसरह उ�ीण� वा 
िव�ानमा �नातक वा सोसरह उ�ीण� गरी मे�ोलोजी 
िवषयमा क�तीमा ३ (तीन) मिहनाको तािलम �ा� 
गरकेो ह�नपुन� दिेख�छ । �रट िनवेदक कमल ओझाले 
पेस गरकेो दरखा�त फाराममा िव�ान िवषयमा (जीव 
िव�ान, वन�पित शा� र रसायन शा� िवषय िलई) 
�नातक तह उ�ीण� गरकेो कागजात मा� पेस गरेको 
तर मे�ोलोजी िवषयमा क�तीमा ३ (तीन) मिहनाको 
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तािलम �ा� गरकेो कागजात संल�न गरेको नदेिखएको 
र िनज हालको रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा बढुवा 
िनयिु� भएको देिखदँा िनजले िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा २४घ१क. मा उि�लिखत आधार 
पूरा गरकेो नपाइएकोले बढुवा सिमितको िमित 
२०७२।०९।३० को िनण�यानसुार िनजलाई उ� वढुबा 
सूचना नं. २८/०७२/७३ को �ये�ता र काय�स�पादन, 
मू�याङ्कनको आधारमा ह�ने रा.प.ि�तीय �ेणीको 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार कायम नग�रएको 
हो । लोक सेवा आयोगको बैठक सं�या १९७/०७२-
७३, िमित २०७२।१२।०४ बाट समेत बढुवा 
सिमितबाट िमित २०७२।०९।३० मा उ� पदमा 
बढुवाका लािग भएको बढुवा िसफा�रस नै सदर गन� गरी 
िनण�य भई बढुवा िसफा�रस भएका श�भकुुमार झाले 
िनयिु�समेत िलई स�नभुएको ह�दँा बढुवा सिमितको 
उ� िनण�य कानूनस�मत रहेको र सिमितको उ� 
िनण�यबाट �रट िनवेदकको कुनै हक अिधकारको हनन्  
नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बढुवा 
सिमित तथा सामा�य �शासन म��ालयको संय�ु 
िलिखत जवाफ ।

िनजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ१क. को उपदफा (१) मा जे�ता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कनको आधारमा बढुवाको लािग िसफा�रस 
गदा� बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणीमिुनको पदमा 
सबैभ�दा बढी सेवा अविध भएका उ�मेदवारलाई 
बढुवा ग�रने र राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणी वा सोभ�दा 
मािथको पदको लािग स�बि�धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहसगँ स�बि�धत िवषयमा क�तीमा �नातक तह 
वा सोसरहको शैि�क यो�यता ह�नपुन� कानूनी �यव�था 
रहेकोमा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन समूह, �ेणी 
िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ बमोिजम उ� 
पदमा बढुवाको लािग �यूनतम्  शैि�क यो�यताबापत 
मा�यता �ा� िश�ण सं�थाबाट भौितकशा� वा 
गिणतमा एम.ए�सी. वा मेकािनकल वा इलेि��कल 

इि�जिनय�रङ िवषयमा �नातक वा सोसरह उ�ीण� वा 
िव�ानमा �नातक वा सोसरह उ�ीण� गरी मे�ोलोजी 
िवषयमा क�तीमा ३ (तीन) मिहनाको तािलम �ा�न ह�न ु
पन�मा �रट िनवेदक कमल ओझाले िव�ान िवषयमा 
(जीव िव�ान, वन�पितशा� र रसायनशा� िवषय 
िलई) �नातक उ�ीण� गरकेो दिेखएको तर मे�ोलोजी 
िवषयमा क�तीमा ३ (तीन) मिहनाको तािलम �ा� 
गरकेो �माण संल�न गरकेो नदेिखएको ह�दँा िनजलाई 
उ� बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार कायम नगन� 
गरी बढुवा सिमितले गरेको िनण�यलाई सदर गन� गरी 
आयोगबाट िमित २०७२।१२।०४ मा भएको िनण�य 
कानूनस�मत रहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ१क. को उपदफा (१) मा जे�ता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कनको आधारमा बढुवाको लािग िसफा�रस 
गदा� बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणीमिुनको पदमा 
सबैभ�दा बढी सेवा अविध भएका उ�मेदवारलाई 
बढुवा ग�रने र राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणी वा सोभ�दा 
मािथको पदको लािग स�बि�धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहसगँ स�बि�धत िवषयमा क�तीमा �नातक तह 
वा सोसरहको शैि�क यो�यता ह�नपुन� कानूनी �यव�था 
रहेकोमा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन समूह, �ेणी 
िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ बमोिजम उ� 
पदमा बढुवाको लािग �यूनतम्  शैि�क यो�यताबापत 
मा�यता �ा� िश�ण सं�थाबाट भौितकशा� वा 
गिणतमा एम.ए�सी. वा मेकािनकल वा इलेि��कल 
इि�जिनय�रङ िवषयमा �नातक वा सोसरह उ�ीण� वा 
िव�ानमा �नातक वा सोसरह उ�ीण� गरी मे�ोलोजी 
िवषयमा क�तीमा ३ (तीन) मिहनाको तािलम �ा� ह�न ु
पन�मा �रट िनवेदक कमल ओझाले िव�ान िवषयमा 
(जीव िव�ान, वन�पितशा� र रसायनशा� िवषय 
िलई) �नातक उ�ीण� गरकेो दिेखएको तर मे�ोलोजी 
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िवषयमा क�तीमा ३ (तीन) मिहनाको तािलम �ा� 
गरकेो �माण संल�न गरकेो नदिेखएको ह�दँा िनजलाई 
उ� बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार कायम नगन� 
गरी बढुवा सिमितले गरकेो िनण�यलाई सदर गन� गरी 
आयोगबाट िमित २०७२।१२।०४ मा भएको िनण�य 
कानूनस�मत रहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने लोक सेवा आयोगका अ�य� उमेश�साद 
मैनालीको िलिखत जवाफ ।

यस िवभागले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ७(क) अनसुार पदपूित�को लािग �र� 
रहेका पदह�को माग आकृित फारम भरी पठाउने, 
बढुवा �योजनको लािगसमेत राजप�ांिकत �तरका 
कम�चारीह�को वािष�क काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम तालकु म��ालयलाई उपल�ध गराई िदने 
(िनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४(क) (६)) 
हो । यसरी यस िवभागबाट िनजामती सेवा ऐनअनसुार 
भएको काम कारबाहीबाट िवप�ीको हक अिधकारमा 
कसरी असर प�यो िवप�ीले �प� �पमा खलुाउन 
स�नभुएको छैन । �यसैगरी नेपाल इि�जिनय�रङ 
सेवाको शैि�क यो�यता र तािलमका िवषयमा 
हाल भइरहेको �यव�थामा पनुिव�चार गन� यस 
िवभागबाट राय �िति�या िमित २०७२।१०।०४ को 
प�बाट उ�ोग म��ालयमा पठाइएको साथै उ�ोग 
म��ालयबाट नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन, समूह 
तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, २०५० मा 
प�रमाज�नको �ि�यासमेत स�ु भइसकेकोले ��ततु 
�रट िनवेदन �िुटपूण� रहेको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
नेपाल गणु�तर तथा नापतौल िवभागको िलिखत 
जवाफ ।

��ततु �रट िनवेदनमा उि�लिखत 
सामा�य �शासन म��ालय बढुवा सिमितको 
िमित २०७२।९।३० को िनण�यसिहतको िमिसल 
उ� म��ालयबाट र लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७२।४।१२ को िनण�य िमिसल उ� आयोगबाट 

िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७४।१०।२४ को आदशे ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल अ�ययन ग�रयो । िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िव�ण ुभ�राईले �रट िनवेदक 
कमल ओझालाई नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा मे�ोलोजी 
समूहमा रा.प. ि�तीय �ेणीमा बढुवा सिमितको �ये�ता 
सूचना नं. २८/०७२/७३ मा �कािशत सूचनाबमोिजम 
बढुवा �योजनको लािग �रट िनवेदकले बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवार ह�न िनवेदन िदएकोमा मे�ोलोजी 
िवषयको तािलम �ा�त नगरकेो भनी बढुवाको स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न िदइएन । उ� िवषयको तािलम रा�यको 
कुनै पिन िनकायले निदइने भएकोले �रट िनवेदकले 
सो तािलम �ा�त गन� नसकेको हो । सो तािलमको 
�यव�था नै रा�यबाट नभएको अव�थामा उ� तािलम 
�ा� नगरकेो कुरालाई मा� आधार बनाएर बढुवाको 
स�भा�य उ�मेदवार नै कायम नगन� भनी िवप�ीह�बाट 
भएको िनण�य �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी �रट िनवेदकलाई उ� पदमा बढुवाको स�भा�य 
उ�मेदवार कायम गन� भनी परमादेशसमेत जारी ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज ि�पाठीले �रट 
िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा शैि�क यो�यता नपगेुको 
कुरा �वीकार गनु�भएको छ । िनवेदकले िव�ान िवषयमा 
(जीव िव�ान, वन�पितशा� र रसायनशा� िवषय 
िलई) �नातक उ�ीण� गरकेो दिेखएको तर मे�ोलोजी 
िवषयमा क�तीमा ३(तीन) मिहनाको तािलम �ा� 
गरकेो ह�नपुन�मा सो नभएकै कारण �रट िनवेदक 
स�भा�य उ�मेदवार होइन । यस अव�थामा िनजलाई 
उ� बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार कायम नगन� 
गरी बढुवा सिमितले गरकेो िनण�य र सोलाई सदर गन� 
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गरी लोक सेवा आयोगबाट भएको िनण�य कानूनस�मत 
रहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको बहससमेत सनुी ��ततु 
�रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� 
हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदक 
त�कालीन �ी ५ को सरकार उ�ोग म��ालय 
नेपाल गणु�तर तथा नापतौल िवभागअ�तग�त नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा मे�ोलोजी समूहको रा.प.अनंिकत 
�थम �ेणीमा िनयिु� पाई िमित २०६७/०५/०२ 
गते आ�त�रक �ितयोिगतामाफ� त सोही समूहको 
रा.प.ततृीय �ेणीमा काय�रत रहदँै आएको अव�थामा 
गोरखाप�मा �कािशत सूचना नं. २८/०७२/०७३ 
को नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा मे�ोलोजी समूहको 
रा.प. ि�तीय �ेणीमा बढुवाको िव�ापनमा दरखा�त 
िदई कारबाहीमा रहेको अव�थामा तोिकएबमोिजम 
तािलम नभएको भनी बढुवाको स�भा�य उ�मेदवार 
कायम नगन� गरी बढुवा सिमितबाट २०७२/०९/३० 
गते भएको िनण�यलाई िमित २०७२/१२/०४ मा लोक 
सेवा आयोगबाट सदर गन� गरी भएको िनण�य �िुटपूण� 
भएकोले उ��ेषणको आदेशले उ� िनण�यह� बदर गरी 
आफूलाई बढुवा स�भा�य उ�मेदवार कायम ग�रनपुन� 
मागदाबी िलई ��तुत �रट िनवेदन दायर गरकेो 
रहेछ । िवप�ी िनकायबाट �ा�त िलिखत जवाफमा �रट 
िनवेदकले स�बि�धत िवषयको तीन मिहनाको तािलम 
िलएको नदेिखएको आधारबाट िनज िनवेदक सो 
पदमा बढुवा ह�नको लािग यो�य नरहेको भ�ने िजिकर 
रहेको छ । मे�ोलोजी िवषयमा �यस �कारको तािलम 
नेपालमा िदइने नग�रएकोले सो तािलम आफूले �ा�त 
गन� नसकेको र �य�तो तािलम नभएकै आधारमा उ� 
पदमा बढुवा ह�न आफू अयो�य नभएको भ�ने �रट 
िनवेदनको म�ुय कथन रहेको छ ।

३. यस स�ब�धमा ��ततु िनवेदनको 
कागजात र �ा�त फायल हेदा�, सामा�य �शासन 
म��ालय बढुवा सिमितको गोरखाप� दिैनकमा 
�कािशत सूचना नं. २८/०७२/०७३ को बढुवा 
सूचनामा माग भएबमोिजम नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा 
मे�ोलोजी समूहको रा.प.ि�तीय �ेणीमा बढुवामा 
�ित�पधा�को लािग आफूलाई स�भा�य उ�मेदवार दाबी 
गद� �रट िनवेदकले िमित २०७२/०७/१७ मा दरखा�त 
फारम बझुाएको देिख�छ । उि�लिखत िनवेदनउपर 
कारबाही ह�दँा िनवेदकले स�बि�धत पदमा बढुवा ह�न 
आव�यक पन� तािलम निलएको वा तोिकएबमोिजमको 
यो�यता नपगेुको भनी बढुवा सिमितले िनवेदकलाई 
बढुवाको स�भा�य उ�मेदवारबाट हटाउने भनी 
िमित २०७२।९।३० मा िनण�य गरकेो देिख�छ । सो 
िनण�यउपर िनजले लोक सेवा आयोगमा उजरुी गदा� सो 
उजरुीमा समेत िवप�ी लोक सेवा आयोगले िनजको 
तािलमको िवषयलाई नै उठान गरी बढुवाको स�भा�य 
उ�मेदवारको सूचीबाट हटाउने गरी बढुवा सिमितबाट 
भएको िनण�यलाई सदर गन� गरी िमित २०७२।१०।०४ 
मा िनण�य गरकेो देिख�छ ।

४. अब बढुवा स�ब�धमा भएको कानूनी 
�यव�थाह� हेदा�, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७ मा काय��मताको मू�याङ्कन, आ�त�रक 
�ितयोिगता�मक परी�ा तथा �ये�ठता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा �ितशत िनधा�रण भई िनजामती 
सेवाको �र� पद बढुवा�ारा पूित� ग�रने �यव�था रहेको 
छ । ऐ. ऐनको दफा २० मा िविभ�न पदह�मा बढुवा 
िसफा�रस गन� बढुवा सिमितको �यव�था ग�रएको छ । 
�यसैगरी दफा २४घ१क. ले जे�ठता र काय� स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवा स�ब�धमा यो�यतास�ब�धी 
�यव�था गरकेो देिख�छ । ऐ. दफाको उपदफा (१) मा 
बढुवा सिमितले जे�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कनको 
आधारमा बढुवाको लािग िसफा�रस गदा� बढुवा ह�ने 
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पदभ�दा एक �ेणी मिुनको पदमा सबैभ�दा बढी 
सेवा अविध भएका उ�मेदवारलाई िसफा�रस गन� 
�यव�था छ । ऐ. उपदफाको ख�ड (ग) को देहाय (१) 
मा राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणी वा सोभ�दा मािथको 
पदमा बढुवा ह�नको िनिम� स�बि�धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहसगँ स�बि�धत िवषयमा क�तीमा �नातक तह 
वा सोसरहको यो�यता ह�नपुन� �यव�था रहेको छ ।

५. नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन, समूह 
तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ को 
िनयम ७ मा िनयिु�को लािग यो�यता शीष�कअ�तग�त 
स�बि�धत समूह तथा उपसमूहको �र� पदमा खलुा 
�ितयोिगता�ारा पूित� गदा� ऐनको दफा १० बमोिजम 
अयो�य नभएका र अनसूुची ३ बमोिजम �यूनतम 
यो�यता पगेुका �यि� उ�मेदवार ह�न स�ने �यव�था 
रहेको छ । िनयम ७ सगँ स�बि�धत अनसूुची ३ को 
�.सं. ९ मा मे�ोलोजी समूहका रा.प. ततृीय पदको 
ख�ुला �ित�पधा�को लािग मा�यता �ा� िश�ण 
स�ंथाबाट भौितकशा� वा गिणतमा एम. ए�सी. वा 
मेकािनकल वा इलेि��कल इि�जिनय�रङ िवषयमा 
�नातक वा सोसरह उ�ीण� वा िव�ानमा �नातक वा 
सोसरह उ�ीण� गरी मे�ोलोजी िवषयमा क�तीमा तीन 
मिहनाको तािलम �ा� भएको ह�नपुन� �यव�था रहेको 
छ । �यसैगरी राजप�ाङ्िकत ि�तीय र �थम �ेणीको 
पदको लािग मा�यता�ा� िश�ण सं�थाबाट िव�ानमा 
�नातको�र उपािध �ा� गरी मे�ोलोजीमा क�तीमा तीन 
मिहनाको तािलम �ा� वा मेकािनकल वा इलेि��कल 
इि�जिनय�रङ िवषयमा क�तीमा �नातको�र उपािध 
�ा� गरी िनयमावलीको िनयम १५ को उपिनयम (२) 
बमोिजम अनभुव �ा� ह�नपुन� �यव�था छ ।

६. उि�लिखत कानूनी �यव�थाको अ�ययन 
गदा� नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन, समूह तथा 
�ेणी िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ को 
िनयम ७ र सो िनयमसगँ स�बि�धत अनसूुची ३ को 

�यव�था खलुा �ितयोिगता�ारा पूित� ग�रने पदका 
लािग तोिकएको यो�यता भएको भ�ने कुरा �प�ट 
दिेख�छ । �रट िनवेदकले ख�ुला �ितयोिगतामा 
दरखा�त दािखल गरकेो नभई जे�ठता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कनको आधारमा बढुवाको लािग दरखा�त 
िदएको अव�थामा उ� िनयमको �यव�था �रट 
िनवेदकको बढुवा �योजनका लािग आकिष�त 
ह�ने देिखएन । �रट िनवेदक ज�तो सेवामा रहेको 
कम�चारीको बढुवा स�ब�धमा िनजामती ऐन, २०४९ 
को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) ख�ड (ग) को 
दहेाय १ बमोिजम �यूनतम् यो�यता आव�यक पन� 
दिेख�छ । �रट िनवेदकको बढुवा स�ब�धमा िनजामती 
सेवा ऐनको उ� �यव�था आकिष�त ह�ने भ�ने कुरा 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट समेत देिखएको छ । 
उि�लिखत त�यह�को प�ृठभूिमबाट हेदा�  िनवेदकको 
स�ब�धमा िनजामती सेवा ऐनको �यव�था आकिष�त 
दिेखन आयो ।

७. िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा �रट 
िनवेदकको तािलमको अभाव रहेको भ�ने कुरालाई नै 
म�ुय �पमा उठाइएको दिेखएकाले �रट िनवेदकको 
हकमा बढुवाको लािग तािलम आव�यक हो, होइन 
भ�ने स�ब�धमा हेदा�, �रट िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा 
मे�ोलोजी िवषयमा २०५७।७।२५ पिछ नेपालमा कुनै 
�कारको तािलम भए गरकैे छैन भनी िजिकर िलएको 
पाइ�छ । उि�लिखत त�यलाई िवप�ीह�ले आ�नो 
िलिखत जवाफमा ख�डन गन� सकेको दिेखदँैन । 
�यस�कारको कुनै तािलम स�चालन भएको कुनै 
�माण पेस गन� सकेको पिन दैिखदैँन । अका�तफ�  
बढुवा िसफा�रस भएका अका� उ�मेदवार श�भकुुमार 
झा लोक सेवा आयोगको बढुवास�ब�धी िनण�यबाट 
बढुवा भएको देिख�छ । िनजले स�बि�धत समूहसगँ 
स�बि�धत मे�ोलोजी िवषयमा सेवाकालीन तािलम 
िलएको देिखएन । िनज श�भकुुमार झाले नेपाल 
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�शासिनक �िश�ण �ित�ान (Staff college) बाट 
Human Resource Management िवषयमा 
सेवाकालीन तािलम िलएको भ�ने देिख�छ । यी �रट 
िनवेदकले पिन नेपाल �शासिनक �िश�ण �ित�ान 
(Nepal Administrative Staff College) बाट 
Professional Course on Management 
and Development िवषयमा रा.प.ततृीय �ेणीको 
सरकारी अिधकृतह�लाई २५ �ावण २०७२ देिख 
१ असोज २०७२ स�म स�प�न भएको तािलम 
िलएको र सोमा �थम �ेणी �ा� गरकेो दिेख�छ । �ा� 
स�कल फाइलह� र िनजले िमित २०७२।७।१७ मा 
भरकेो बढुवाको फाराममा नै उ� तािलम िलएको कुरा 
उ�लेख गरी �माणप� पेस गरकेो देिख�छ । 

८. व�ततु  समान अव�थाका दईु �यि�ले 
एकै �कारका तािलम िलएकोमा कसैको हकमा मा�यता 
िदने र कसैको हकमा मा�यता निदने कुरा समानताको 
िस�ा�तिवपरीत ह��छ । संिवधानले नै समान 
अव�थामा समान �यवहार गनु�पन� गरी समानताको 
िस�ा�तलाई मौिलक हकको �पमा सरंि�त गरकेो 
छ । समान अव�था र हैिसयतका �यि�बीच कसैलाई 
एउटा �यवहार र कसैलाई अक�  �यवहार ग�र�छ 
भने �य�तो काय� �याियक पनुरावलोकनको रोहमा 
�िुटपूण� र बदरभागी ह��छ । बढुवाको लािग उि�लिखत 
मे�ोलोजी िवषयको तािलम नेपालमा स�चालन भएको 
वा स�बि�धत िवभागले सो तािलम गराउन आ�नो 
कम�चारीह�लाई अ�य देशमा पठाएको देिखदैँन । यसरी 
तािलम नै स�चालन नभएको र सो तािलम गराउन 
स�बि�धत िवभागले आ�नो कम�चारीलाई िवदशेमा 
समेत नपठाएको अव�थामा सोही तािलम निलएको 
भनी बढुवाको सभा�य उ�मेदवार ह�नबाट वि�चत गनु�  
अ�यायपूण� काय� ह�न जा�छ ।

९. मूलत: कुनै कानूनमा कम�चारीको बढुवाको 
आधारको �पमा कुनै िनि�त िवषयमा तािलम �ा�त 

गरकेो ह�नपुन� भनी यो�यता तोिकने िवषय रा�यको 
नीितगत िवषयिभ� पन� कुरा हो । सेवाको िविश�ठताको 
आधारमा �य�तो तािलम आव�यक पन� भ�ने कुरा पिन 
वा�छनीय नै ह��छ । पर�त ुबढुवा ह�नका लािग आव�यक 
पन� �य�तो तािलमको �यव�था पिन राजयकै तफ� बाट 
ग�रन ुपद�छ । बढुवाको लािग आधारको �पमा तािलम 
आव�यक पन� कानूनी �ब�ध रहेको तर �य�तो तािलम 
नै किह�यै पिन स�चालन नह�ने अव�थामा कम�चारीको 
विृ� िवकासमा ��य� असर पन� जा�छ । िनजामती 
सेवा ऐन र िनयमावलीको �यव�था कम�चारीको हक 
िहत संर�ण गन�को लािग बनाइएका ह�न् । कम�चारीको 
िहतको कुरामा यी कानूनका �यव�थाह�को �या�या 
गदा� पिन उदार �ि�टकोण रा�न आव�यक ह��छ । 
�रट िनवेदक ज�तो अव�थाको कम�चारीको बढुवा 
ह�ने पदमा स�बि�धत िवषयमा तािलम �दान गन� 
िनकाय नै नभएको र �य�तो �कारको तािलम पिन 
स�चालन नभएको अव�थामा नेपालमा सो तािलम 
स�चालन ह�ने �यव�था नभएस�म नेपाल �शासिनक 
�िश�ण �ित�ठान (Nepal Administrative Staff 
College) बाट �ा�त गरकेो तािलमलाई नै मा�यता 
�दान ग�रन ु वा�छनीय देिख�छ । यी �रट िनवेदकले 
उ� �ित�ठानबाट तािलम �ा�त गरकेो स�दभ�मा 
िनजको बढुवाको �योजनको लािग उ� तािलमलाई 
मा�यता िदनपुन� देिखन आयो । �यसका अित�र� 
समान अव�थाका श�भकुुमार झाले �ितठानबाट 
िलएको तािलमलाई मा�यता िदने र िनवेदकको हकमा 
मा�यता निदने िवप�ी िनकायको काय� समानताको 
िस�ा�तिवपरीत देिखन आयो । उि�लिखत स�दभ�बाट 
�रट िनवेदकको बढुवा ह�ने आव�यक �यूनतम यो�यता 
नभएको भनी बढुवाको स�भा�य उ�मेदवार कायम 
नगन� िवप�ी िनकायको िनण�य �िुटपूण� दिेखन आयो ।

१०. तसथ�, उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �रट िनवेदकले नेपाल �शासिनक 
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�िश�ण �ित�ठानबाट सेवाकालीन तािलम िलएको 
देिखएकोमा �य�तो तािलमलाई िवप�ी िनकायबाट 
बढुवा �योजनका लािग मा�यता पिन िदएको स�दभ�मा 
�रट िनवेदकलाई पिन रा.प.ि�तीय �ेणीमा �ये�ता र 
काय� स�पादन मू�याङ्कनको आधारमा ह�ने स�भािवत 
बढुवाको उ�मेदवार कायम गनु�पन�मा सो नगन� गरी 
बढुवा सिमितबाट भएको िमित २०७२।९।३० को 
िनण�य र सोही िनण�यलाई सदर गरकेो लोक सेवा 
आयोगको िमित २०७२।१२।४ को िनण�य उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकको 
मागबमोिजम मे�ोलोजी समूह रा.प. ि�तीय �ेणीमा �रट 
िनवेदकलाई बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार कायम 
गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । यो आदशेको काया��वयनको लािग आदेशको 
�ितिलिपसिहतको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. मीरा खडका

इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
इित संवत् २०७५ साल काि�क ११ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
आदेश िमित : २०७५।५।१६

०७५-WO-००८७

म�ुा: उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : प�ुय�साद पौडेलको छोरा िचतवन िज�ला, 
भरतपरु महानगरपािलका वडा नं. ३ बेलचोक 
�थायी घर भई हाल कारागार काया�लय, 
िचतवन भरतपरुमा थुनामा रहेको िच��साद 
पौडेल

िव��
िवप�ी : उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलास 

हेट�डासमेत

 § नगरपािलका वा वडामा �याद तामेल गन� 
�ि�या अि�तम �ि�या हो । अ�य कुनै 
पिन �ोतबाट स�बि�धत मािनस फेला 
नपरमेा मा� यो �ि�याअनसुार �याद 
तामले गनु� पन� ह��छ । �याद तामेलको 
उ�े�य नै �यि�लाई सनुुवाइको मौका िदनु 
हो, आ�नो कुरा रा�न वा आ�नो बचाउ 
गन� िदनु हो तर यो अवसर �दान नगरी 
केवल �ि�या मा� पूरा गन� गरी तामेल 
ग�रएको �यादले मा�यता पाउन स�दैन । 
�यसरी भएको तामेली �यादलाई रीतपूव�क 
तामले भएको �याद भनी मा�न निम�ने ह�दँा 
�यसबाट स�बि�धत �यि�ले सुनुवाइको 
अवसर �ा� गरकेो मा�न नसिकने ।

(�करण नं.५)

१०१७५ - िच��साद पौडेल िव. उ�च अदालत पाटन, हटे�डा इजलास, हटे�डासमते

�नण�य नं. १०१७५
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 § कुनै �यि�को बसोबासको ठेगाना िनधा�रण 
गनु� पदा� िनजले �यस �योजनको लािग 
कुनै ठेगाना िदएको रहछे भने सोही ठेगाना 
र �यसरी ठेगाना िदएको रहनेछ भने 
नपेालिभ� िनजले �थायी �पमा बसोबास 
गरकेो ठाउँलाई िनजको बसोबासको 
ठेगाना मा�नुपद�छ र सोही वतनमा �याद 
जारी गरी तामेल गराउनु पन� । 

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी 
कृ�ण�साद सापकोटा र �ी च�डे�र �े�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
संिजवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६९, अंक ११, िन.नं.८९१२

स�ब� कानून : 
 § नेपालको सिंवधान
 § मलुकु� ऐन, २०२०

आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३ बमोिजम पन� आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य र आदशे यस�कार छ:-

म िनवेदकउपर चलेको जबरज�ती करणी 
म�ुामा आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरी 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।८।२५ 
मा भएको फैसलाउपर िवप�ी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट त�कालीन �ी पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
पनुरावेदन दायर भएकोमा सो अदालतबाट मेरो नाउमँा 
जारी भई तामेल भएको िमित २०७२।१२।८ को 
�याद एवं त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७३।२।११ मा स�ु फैसला उ�टी गरी 
मलाई आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर गरी ५ वष� 

कैद सजाय भएको फैसलाउपर �ी सव��च अदालतमा 
पनुरावेदन गन� जान ु भनी मेरो नाउमँा जारी भएको 
पनुरावेदनको �याद म बसोबास गरकेो �थानमा गई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं.को रीत प�ुयाई तामेल 
गनु�पन�मा �यादवाला र घरसमेत फेला नपरकेो भ�ने 
झ�ुा बेहोरा उ�लेख गरी िमित २०७३।४।२० मा 
भएको �याद तामेलीसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
गरी िनवेदकको नाउमँा पनुः पनुरावेदनको �याद जारी 
गनु�  भनी िवप�ीको नाउमँा परमादेशलगायतको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
सोको आधार कारण भए सोसमेत खलुाई यो आदेश 
�ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ (प��) 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदशे र �रट 
िनवेदनको न�कल साथै राखी िवप�ीह�का नाममा 
�याद सूचना जारी गनू� । साथै ��ततु �रट िनवेदनलाई 
यसै अदालतमा िवचाराधीन ०७५-WH-०००१ 
नं. को ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनसगँ साथै राखी 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७५।४।२० को आदेश ।

नाम प�रवित�त ०४९/०२(०७१/७२) 
को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
प�ुय�साद पौडेलको छोरा िचतवन िज�ला भरतपरु 
महानगरपािलका वडा नं. ३ बेलचोक घर भई खैरहनी 
नगरपािलका वडा नं. ११ कुमरोज ब�ने वष� ४५ का 
िच��साद पौडेलले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहरी िमित २०७१।८।२५ मा यस अदालतबाट 
फैसला भएकोमा उ� फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत 
हेट�डामा पनुरावेदन परी स�ु फैसला उ�टी भई 
यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३ (५) नं. बमोिजम ५ वष� कैदको सजाय हने 
ठहरी िमित २०७३।२।११ मा फैसला भएको देिख�छ । 
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सो फैसलाबमोिजम यस अदालतको तहिसल शाखामा 
लगत नं. ४३९७ मा बे�ज ुकैद लगत कायम भई िनज 
�ितवादी िच��साद पौडेलले िमित २०७५।३।२४ मा 
उ� फैसलाको न�कल िलन यस अदालतमा न�कल 
िनवेदनमा लगत िभडाउने �ममा िनज �ितवादीको 
कैदको लगत फेला परी िनजको नाग�रकतासमेत 
िभडाई त�काल प�ाउ गरी अनसु�धानको �ममा िमित 
२०७१।६।२८ देिख २०७१।८।२५ स�म िहरासतमा 
बसेको २७ िदन क�ा गरी असलु ह�न बाकँ� कैद 
४-१०-३ असलु गन�को लािग िमित २०८०।१।२७ 
स�म कैदमा राखी िमित २०८०।१।२८ गते कैद 
म�ु ह�ने गरी यस अदालतको च.नं. ११५२७ िमित 
२०७५।३।२४ को कैदी पजु� जारी गरी कैदमा रा�न 
कारागार काया�लय भरतपरु, िचतवनमा पठाइएकोमा 
�ितवादी िच��साद पौडेललाई कैद असलुीको लािग 
कारागार चलान ग�रएको ह�दँा �रट िनवेदनबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� नभई सो िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िचतवन िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

यस पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७३।०२।११ को फैसलाबमोिजम िनज 
िनवेदक �ितवादी िच��साद पौडेलका नाउमँा िमित 
२०७३।०३।२६ मा यस अदालतको इ�साफमा िच� 
नबझुे �ी सव��च अदालतमा कानूनका �यादिभ� 
पनुरावेदन गन� जान ु भ�ने पनुरावेदन �याद पिन 
िनजको घर�ार खोजतलास गदा�समेत फेला नपरी उ� 
पनुरावेदन �याद िमित २०७३।०४।२० मा खैरहनी 
नगरपािलकाको वडा नं. ११ को वडा काया�लयमा 
कानूनस�मत �पमा टासँ भएको देिख�छ । जबरज�ती 
करणीज�तो जघ�य अपराधमा यस अदालतबाट 
पटकपटक जारी ��यथ� िझकाउने आदेशमा समेत 
उपि�थत नह�ने, यस अदालतबाट जारी पनुरावेदन 
�यादमा समेत स�मािनत अदालतमा यस अदालतको 
िनण�यउपर समयमा नै पनुरावेदन गन� नजाने, 
िज�लाको िनण�यपिछ पनुरावेदनको िनण�य के भयो 

भनी सधैभँरी आफँै चनाखो ह�नपुन� र िनजको कानून 
�यवसायीमाफ� त समेत सूचना जानकारी ह�दँाह�दैँ िनज 
िनवेदकले जानीजानी गलत मानिसकता बोक� कानूनी 
उपचार खो�ने समय �यितत भएपिछ सािबक मलुकु� 
ऐन अ.बं. ११० नं. को रीत प�ुयाई तामेल भएको �याद 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीको 
�रट िनवेदन खारजे भागी भएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासको िलिखत जवाफ ।

नाम प�रवित�त ०४९/०२ (०७१/०७२) 
को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
िच��साद पौडेल भएको जबरज�ती करणी म�ुामा 
िनज �ितवादीलाई ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय तोक� 
िचतवन िज�ला अदालत, भरतपरु, िचतवनको प.सं. 
२०७४/०७५ च.नं. ११५२७ िमित २०७५।३।२४ 
को �ा� प�ानसुार कानूनअनसुार िसधा सिुवधा िदई 
यस कारागारमा कैदमा आएको ह�नाले जनुसकैु अदालत 
वा काया�लयबाट थनुछेकको लािग पठाएका कैदी 
तथा ब�दीह�लाई कारागार ऐन, २०१९ र कारागार 
िनयमावली, २०२० को प�रिधिभ� रही कारागारले 
बिुझिलई कैदीब�दीह�लाई िवना भेदभाव समान �पमा 
िनयमानसुार �दान ग�रएको िसधा सिुवधा िवतरण गरी 
थनुा वा कैदमा रा�ने �यव�था छ । उ� िवप�ीले 
यस कारागारसमेतलाई िवप�ी बनाई दता�  भएको 
उ��ेषणको �रट िनवेदन सरासर कानूनिवपरीत छ र 
बेहोरा झ�ुा भएकोले बदरको भागी छ भ�ने कारागार 
काया�लय, िचतवनको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
�रट िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी कृ�ण�साद सापकोटा र �ी च�डे�र 
�े�ले िनवेदक �ितवादी िच��साद पौडेललाई 
आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर गरी ५ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
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भएको फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन गन� 
जान ु भनी िनजको नाउमँा पनुरावेदनको �याद िनज 
बसोबास गरकेो �थानमा गई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
११० नं.को रीत प�ुयाई तामेल गनु�पन�मा �यादवाला 
र घरसमेत फेला नपरकेो भ�ने झ�ुा बेहोरा उ�लेख 
गरी िमित २०७३।४।२० मा भएको �याद तामेलीसमेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकको नाउमँा 
पनुः पनुरावेदनको �याद जारी गनु�  भनी िवप�ीको 
नाउमँा परमादेशलगायतको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
��ततु गनु�भएको बहस सिुनयो ।

िवप�ीको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमीले िनवेदकलाई 
जबरज�ती करणीको कसरुमा पनुरावेदन अदालतबाट 
��यथ� िझकाउने आदेशमा समेत उपि�थत नभएको, 
यस अदालतबाट जारी पनुरावेदन �याद रीत प�ुयाई 
तामेलसमेत भएकोमा स�मािनत अदालतमा यस 
अदालतको िनण�यउपर समयमा नै पनुरावेदन गन� 
नगएको, तथा कैदको सजाय भई िचतवन िज�ला 
अदालतले कैद असलुीको लािग कारागार चलान 
गरकेोमा सो �याद तामेल रीतपूव�कको रहेको र िनज 
गैरकानूनी थुनामा रहेको भ�न निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुन� भनी ��ततु गनु�भएको बहस सिुनयो । 

उपयु�� दवैु प�को बहस िजिकरसमेत सनुी 
��ततु �रट िनवेदनको िमिसल संल�न कागजातह�को 
अ�ययन गरी हेदा� , िनवेदकको मागबमोिजमको 
उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश जारी ह�ने हो वा 
होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक �ितवादी 
िच��साद पौडेललाई जबरज�ती करणीको  म�ुामा 
आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर गरी ५ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७३।२।११मा भएको फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन गन� जान ुभनी िनजको नाउमँा पनुरावेदनको 
�याद मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत प�ुयाई 

तामेल नभएकोमा िमित २०७३।४।२० मा भएको �याद 
तामेली उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी िनवेदकको 
नाउमँा पनुः पनुरावेदनको �याद जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ ।

३. नाम प�रवित�त ०४९/०२(०७१/७२) 
को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र िनवेदक िच��साद 
पौडेल �ितवादी भएको ��ततु जबरज�ती करणी 
म�ुामा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी िचतवन िज�ला अदालतले िमित 
२०७१।०८।२५ मा फैसला गरकेो दिेख�छ । सो 
फैसलाउपर नेपाल सरकारको तफ� बाट त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डामा पनुरावेदन पदा�  त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले िमित २०७२।०५।२९ 
गते ��यथ� िझकाउने आदशे भएकोले िचतवन िज�ला 
खैरहनी न.पा. वडा नं. ११ कुमरोज ब�ने िनवेदक 
िच��साद पौडेलको नाउमँा अदालतमा उपि�थत 
ह�न ु भनी जारी गरकेो �याद िमित २०७२।०८।१० 
मा �याद पाउने मािनसको घर�ार फेला नपरकेोले 
सबैले द�ेने ठाउ ँखैरहनी न.पा.को काया�लयको सूचना 
पाटीमा टािँसएको भ�ने बेहोराले तामेल भई गएकोमा 
सो �याद बेरीतपूव�क तामेल भएको भनी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।१०।११ 
मा बदर भई िनवेदकको बाबकुो नामसमेत उ�लेख 
गरी रीतपूव�क �याद तामेली गनु�  भ�ने आदेश भएको 
दिेखयो । सो आदेशप�ात समेत िनजको घर�ार 
फेला नपरपेिछ िमित २०७२।१२।८ मा �याद बेप�े 
तामेल भएको देिख�छ । त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाले िचतवन िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।०८।२५ मा भएको फैसला उ�टी 
गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३ (५) नं. बमोिजम ५ वष� कैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरी िमित २०७३।२।११ मा फैसला गरेको 
दिेख�छ । सो फैसलाप�ात् िनवेदकलाई उि�लिखत 
फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन गन� जान ुभनी 
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िमित २०७३।३।२६ गते िचतवन िज�ला खैरहनी 
वडा नं. ११ ब�ने िच��साद पौडेल भ�ने ठेगानामा 
�याद सूचना जारी भएको र सो ठेगाना फेला नपरी 
उ� पनुरावेदन �याद िमित २०७३।०४।२० मा 
सोही नगरपािलकाको वडा काया�लयमा टासँ भएको 
साथै सोको एक �ित नगरपािलकाको सूचना पाटीमा 
टासँ गन� भनी ऐ. काया�लयको सिचव गोिव�द�साद 
ितमि�सनाले बिुझिलएको भ�ने देिख�छ । सोही 
�यादको आधारमा नै िमित २०७५।०३।२४ मा 
फैसलाको काया��वयन गन�को लािग िनवेदकलाई कैदमा 
पठाएको देिख�छ । �रट िनवेदकलाई कैदको सजाय 
ह�ने गरी भएको फैसलाप�ात् िनज प�ाउ परी थनुामा 
रहेका िनवेदकले मलुकु� ऐन, अ.बं. ११०  िवपरीत ह�ने 
गरी भएको बेप�े �यादलाई मा�यता िदई, आफूलाई 
सनुवुाइको मौकासमेत निदई ग�रएको त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७३।२।११ 
मा भएको फैसलाको आधारमा सजायको भािगदार ह�न 
नपन� भएकोले यस अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउने 
गरी िनवेदकको नाममा पनुरावेदनको �याद जारी 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी ��ततु उ��ेषणय�ु परमादेशको िनवेदन 
दता� गरकेो देिख�छ । 

४. िनवेदकको वतन िचतवन िज�ला, भरतपरु 
नगरपािलका वडा नं. ४ बेलचोक र िचतवन िज�ला 
खैरहनी न.पा. वडा नं. ११ ि�थत लािलगरुास गाई 
फारमको सपुरभाइजरको �पमा काय�रत रहेको भ�ने 
त�य िमिसल सलं�न बयानबाट दिेख�छ । पनुरावेदन 
अदालतबाट िवप�ी िझकाउने आदेश ह�दँा पिन यी 
िनवेदक काय�रत खैरहनी न.पा. वडा नं. ११ मा िमित 
२०७२।०८।१० मा बेप�े तामेल भएपिछ अदालतबाटै 
िमित २०७२।१०।११ मा सो �याद बदर भई िपताको 
नामसमेत खलुाई पनु: �याद तामेल गन� आदेश भई 
िमित २०७२।१२।०८ मा पनु: �याद तामेल ह�दँासमेत 
यी िनवेदक फेला पान� सकेको देिखदैँन । पनुरावेदन 

अदालतको फैसलाप�चात् पिन िचतवन िज�ला 
अदालतले िनवेदकउपरको उि�लिखत जबरज�ती 
करणी म�ुामा िनजको नामको पनुरावेदनको �याद 
तामेल गदा� िनजको सोही वतन दखेाई खैरहनी वडा 
नं. ११ ब�ने िच��साद पौडेल भ�ने ठेगानामा �याद 
सूचना जारी गरकेो र सो ठेगाना फेला नपरकेो भनी 
उ� पनुरावेदनको �याद िमित २०७३।०४।२० मा 
उि�लिखत नगरपािलकाको वडा काया�लयमा टासँ 
भएको देिख�छ । यसरी यी िनवेदकले बयानमा आफू 
काय�रत रहेको भनी उ�लेख गरेको फम�मा खोजतलास 
गन� �य�न पिन नगरी फम� अवि�थत वडामा पटक-पटक 
�याद तामेल भएको र बयानबाट ख�ुने यी िनवेदकको 
ठेगाना भरतपरु नगरपािलका वडा नं. ४ बेलचोकमा 
�याद तामेल गन�तफ�  पिन कुनै �य�न भएको नदेिखदँा 
उ� िमित २०७३।४।२० को �याद िनवेदकले पाएको 
मा�न सिकने िव�वसनीय अव�था दिेखएन । 

५. नेपालको सिंवधानको धारा १८(१) मा 
"सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नछेन् । 
कसैलाई पिन कानूनको समान सरं�णबाट वि�चत 
ग�रने छैन ।" भ�ने �यव�था रहेको छ भने नेपालको 
संिवधानको धारा २० (९) मा "��येक �यि�लाई 
�वत��, िन�प� र स�म अदालत वा �याियक 
िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको हक ह�नेछ ।" भ�नेसमेत 
उ�लेख छ । साथै �ाकृितक �यायको िस�ा�तअन�ुप 
��येक �यि�लाई आफू िव�� लागेको कसरुबार े
कानूनबमोिजमको सूचना �ा� गरी �ितवाद गन� 
मौका �ा� ह�न ु पद�छ । उि�लिखत संवैधािनक एवं 
कानूनको मा�य िस�ा�तको मम� र मनसाय कोही 
कसैलाई पिन कुनै पिन सत�मा सनुवुाइको मौकाबाट 
वि�चत गन� ह�दैँन भ�ने हो । नगरपािलका श�दले 
सहरी इलाकालाई बझुाउछँ । य�ता नगरपािलकालाई 
िविभ�न वडा, टोल, बाटो वा माग�मा िवभाजन ग�रएको 
ह��छ र ��येक घरलाई घर नं. समेत िदएको ह��छ । 
सामा�यत: नगरपािलकामा जनसं�या धेर ै ह�ने ह�दँा 
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नाम र वडा नं. ले मा� कोही कसैलाई भेट्न वा िनजको 
वा�तिवक ठेगाना प�ा लगाउन गा�ो पद�छ भने 
कितपय अव�थामा अस�भव �ाय: ह��छ । तसथ� प� 
�यवहार गदा� वा कुनै �याद तामेल गन� �ममा �यि�को 
घर ठेगाना उ�लेख गदा� िनज बसोबास गन� वडा मा� 
नभई माग�, घर नं., वा िनज काय�रत काया�लय भए सो 
ज�ता वैकि�पक वतनसमेत उ�लेख गरी �याद तामेल 
गन� �य�न गनु�  ��येक �यि�बाट ग�रने वैधािनक अपे�ा 
हो । यसरी स�पूण� बेहोरा उ�लेख भएको �याद घर, 
ठेगाना प�ा नलागेमा अ�य वैकि�पक ठेगाना खोजी 
�याद तामेल गर ेमा� स�बि�धत �यि�स�म �यसको 
जानकारी प�ुने ह��छ । तर उि�लिखत िववरण उ�लेख 
नगरी नाम र वडा नं. मा� उ�लेख गरी केवल �ि�या 
मा� प�ुयाउने मनसायले वडा तथा नगरपािलकाको 
काया�लयमा तामेल गरकेो �याद सोही कारणले मा� 
रीतपूव�कको ह�न स�दनै । नगरपािलका वा वडामा 
�याद तामेल गन� �ि�या अि�तम �ि�या हो । अ�य 
कुनै पिन �ोतबाट स�बि�धत मािनस फेला नपरमेा 
मा� यो �ि�याअनसुार �याद तामेल गनु�  पन� ह��छ । 
�याद तामेलको उ�े�य नै �यि�लाई सनुवुाइको मौका 
िदन ुहो, आ�नो कुरा रा�न वा आ�नो बचाउ गन� िदन ु
हो तर यो अवसर �दान नगरी केवल �ि�या मा� 
पूरा गन� गरी तामेल ग�रएको �यादले मा�यता पाउन 
स�दनै । �यसरी भएको तामेली �यादलाई रीतपूव�क 
तामेल भएको �याद भनी मा�न निम�ने ह�दँा �यसबाट 
स�बि�धत �यि�ले सनुवुाइको अवसर �ा� गरकेो 
मा�न सिकँदैन । 

६. मलुकु� ऐन, २०२० को अदालती 
ब�दोब�तको ११० नं. मा समा�ान इतलायनामा �याद 
सूचना तामेल गन� पठाउदँा र तामेल गदा� प�ुयाउन ु
पन� रीतस�ब�धी िव�ततृ �यव�था रहेको छ । उ� 
अ.बं. ११० नं. मा भएको कानूनी �यव�थालाई हेदा� 
समा�ान, इतलायनामा, �याद, पजु�, सूचना तामेल 
गन� खिटएका सरकारी कम�चारीले स�बि�धत �यि� 

िचने जहा ँ फेला पर ेपिन िनजलाई बझुाई तामेल गन� 
ह�ने, स�बि�धत �यि� फेला नपर े वा निचने िनजको 
ठेगानामा गई बझुी घर डेरा प�ा लगाई मािनस िचनी 
स�बि�धत गाउपँािलका वा नगरपािलकाको सद�य वा 
�ितिनिध र अ� �थानीय भलादमी दइुजना रोहबरमा 
राखी स�बि�धत �यि� भेट भए िनजैलाई, िनज भेट 
नभए िनजका एकाघरका उमेर पगेुका कुनै �यि�लाई 
िदई र िनजह� पिन भेट भएन वा भए पिन बझुी िलएन 
भने �यसको घर डेराको ढोकामा सबैले द�ेने गरी टासँी 
सो कुरा जनाई तामेल गनु�पन�समेतको �यव�था रहेको 
दिेख�छ । यस स�दभ�मा सव��च अदालतबाट िविभ�न 
म�ुाका पटकपटक �या�या भएको छ । दीपनारायण �े� 
िव�� बिद�या राि��य िनकु�ज ठाकुर�ार बिद�यासमेत 
भएको (न.ेका.प. २०६९, भाग ५४, अकं ११, िन.न.ं 
८९१२) ब�दी��य�ीकरण  िनवेदनमा “�याद 
तामलेी �ि�यालाई िनरपे� एव ंयाि��क �ि�याको 
�पमा नभई स�बि�धत �यि�लाई आ�नो 
िव�� लगाइएको अिभयोग वा दाबीको िवषयमा 
यथासमयमा सूिचत गराई �ितवाद गन� मौका पाउने 
अिधकारलाई �यवहारतः साथ�क तु�याउने एक 
गितशील �ि�याको �पमा �वीकार गरकेोले �याद 
तामलेी �ि�याको उ�े�य स�बि�धत �यि�उपर 
लागेको अिभयोग वा िनजउपर परकेो अ�य कुनै 
दाबीको िवषयमा यथासमयमै ससूुिचत गराई आ�नो 
�ितर�ा गन� पया�� मौका �दान गनु�पन�” भनी 
�या�या ग�रएको छ । �य�तै कुनै �यि�को बसोबासको 
ठेगाना िनधा�रण गनु�  पदा� िनजले �यस �योजनको लािग 
कुनै ठेगाना िदएको रहेछ भने सोही ठेगाना र �यसरी 
ठेगाना िदएको रहेनछ भने नेपालिभ� िनजले �थायी 
�पमा बसोबास गरकेो ठाउलँाई िनजको बसोबासको 
ठेगाना मा�न ु पद�छ र सोही वतनमा �याद जारी गरी 
तामेल गराउन ुपन� ह��छ । 

७. किहलेकाही ँ कुनै �े�को नाम, वडा वा 
�थानीय तह नै प�रवत�न ह�न स�ने अव�थासमेत ह�ने 
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ह�दँा अदालतका कम�चारीले �यसतफ�  ग�भीरतापूव�क 
जानकारी िलई यथास�भव चाडँो �याद तामेल 
गरमेा �याय स�पादन िछटो छ�रतो गन�मा म�त प�ुने 
ह��छ । िनवेदकले आ�नो बयानमा िचतवन खैरहनी-११ 
ि�थत लािलगरुासँ गाई फम�मा काम गछु�  भनी खलुाएको 
र िनवेदकको काय��थलसमेत रहेको अव�थामा उ� 
�थानलाई िनवेदकको �थायी ठेगानाको �पमा �वीकार 
गन� सिकँदनै । पनुरावेदन अदालतको फैसलामा समेत 
यी िनवेदक भरतपरु न.पा. वडा नं. ४ बेलचोक घर 
भई हाल िचतवन खैरहनी वडा नं. ११ कुमरोज ब�ने 
भ�ने उ�लेख भएबाट समेत िनवेदक बसोबास गरकेो 
�थानबार े पया�� �पमा ठेगाना खोजतलास ग�रएको 
र रीतपूव�क �याद टासँ गन� �य�न भएको देिखएन । 
िनजलाई सूचना �ा� ह�नस�ने िविभ�न िवक�पह� 
पया�� �पमा नअपनाई केवल औपचा�रकता पूरा 
गन� िहसाबले मा� सूचना साव�जिनक �थानमा टासँ 
ग�रएको देिख�छ । �याद टासँ गन� सो काय� मलुकु� ऐन, 
अ.बं. ११० नं. िवपरीत भई िनज िनवेदकले �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअन�ुप आफू िव�� लागेको 
कसरुबार े�ितवाद गन� मौका पाएको देिखएन । यसरी 
यस अदालतबाट भएका �या�या र कायम ग�रएका 
िस�ा�तह�का �ि�ले समेत िवचार गदा� ��ततु 
�रट िनवेदनमा �रट िनवेदकले आफूउपर लागेको 
अिभयोगमा �ितवाद गन� पाउने हकबाट वि�चत भएको 
देिखयो । 

८. अत:  िनवेदकले �थाई वतन खलुाई 
बयान गरकेो र आफू काय�रत रहेको गाई फम�समेत 
उ�लेख भएको अव�थामा सो काय�रत फम�मा समेत 
�याद तामेल गरकेो नदिेखएको र ठेगाना फेला नपरकेो 
भनी साव�जिनक �थलमा टासँ गरी तामेल भएको 
�यादबाट िनवेदक िव�� परकेो म�ुाको फैसलाको 
जानकारी िनजलाई नभई पनुरावेदन गन� अवसरबाट 
वि�चत भएको अव�थामा िमित २०७३।४।२० मा 
तामेल भएको �यादमा मलुकु� ऐन, अ.बं.११० को 

�ि�या पूरा गरकेो नदेिखदँा बेरीतपूव�क तामेल भएको 
पनुरावेदनको �याद सूचना उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७३।२।११ को फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन गन� पनुरावेदनको �याद िनज �रट िनवेदक 
थनुामा रहेको कारागार काया�लय िचतवन भरतपरुमा 
यही अदालतबाट जारी गनु�  भनी परमादेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. मीरा खडका

इजलास अिधकृतः- सभु�ा िज.सी.
इित संवत् २०७५ साल मंिसर १६ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

१०१७६ - नेपाल सरकार िव. �वुबहादरु सनुार



नेपाल कानून पि�का, २०७६, वैशाख

116

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७५/५/५

०७५-RC-००२६

म�ुाः- कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : आिशष सनुारको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
िवप�ी / �ितवादी : धािदङ िज�ला, भमेु�थान 

गा.िव.स. वडा नं.३ ब�ने �वुबहादरु सनुार

 § �ितवादीलाई मलुुक� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) न.ं बमोिजम सव��वसिहत 
ज�म कैद ह�ने ठहर े पिन केही नेपाल 
कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को 
दफा ३९ (२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय 
सािबक ऐनमा मलुुक� अपराध सिंहतामा 
लेिखएको भ�दा बढी रहछे भन ेसिंहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�नेछ 
भ�ने कानूनी �यव�था भएको प�र��ेयमा 
मलुुक� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ मा 
सव��वसिहत ज�मकैदको कानूनी �यव�था 
नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा 
�यान मन� कसुर गन� गराउने �यि�लाई 
ज�मकैदको सजाय मा� ह�न े भनी 
कानूनी �यव�था रहभेएको देिखएकोले 

�ितवादीलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : 
िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी रमेशराज पोखरले
धािदङ िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी टेकराज नेपाल
माननीय �यायाधीश �ी िवदरु िव�म थापा
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. ह�रकृ�ण काक� : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा १० बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई साधकको रोहमा पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको त�य र ठहर यस�कार रहेको 
छः-

धािदङ िज�ला, भमेु�थान गा.िव.स.वडा 
नं.३ ि�थत पूव�मा स�तबहादरु सनुारको घर, पि�चममा 
बिु�मान सनुारको घर, उ�रमा कृ�णबहादरु सनुारको 
खेतबारी, दि�णमा क�ची बाटो, यित चार िक�लािभ� 
कृ�णबहादरु सनुारको घर रहेको, उ� घरिभ� �ितवादी 
�वुबहादरु सनुारले मतृक कृ�णबहादरु सनुारको घाटँी 
रटेी घाइते बनाई भागेको अव�थामा फेला पारी िनजले 
समाई राखेको रगतज�तो रातो पदाथ� लागेको काठको 
िबडँ भएको फलामको छुरा �हरीले रीतपूव�क बरामद 
गरी िलई गएको भ�ने बेहोराको बरामदी मचु�ुका ।

िज�ला धािदङ भमेु�थान गा.िव.स. वडा 

�नण�य नं. १०१७६
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नं.३ ि�थत पवु�मा स�तबहादरु सनुारको घर, पि�ममा 
बिु�मान सनुारको घर, उ�रमा कृ�णबहादरु सनुारको 
खेतबारी, दि�णमा क�ची बाटो, यित चार िक�लािभ� 
कृ�णबहादरु सनुारको घर, उ� घरमा कृ�णबहादरु 
सनुारलाई िनजकै छोरा �वुबहादरु सनुारले धा�रलो 
हितयार छुराले घाटँीमा रटेी घाइते बनाएको घटना�थल 
रहेको भ�ने बेहोरासमेतको घटना�थल �कृित
मचु�ुका ।

िमित २०७१/०६/२१ गतेका िदन बेलकुा 
अं.०८:२० बजेको समयमा िज�ला धािदङ भमेु�थान 
गा.िव.स. वडा नं.३ ब�ने वष� ५५ को कृ�णबहादरु 
सनुारलाई िनजकै छोरा �वुबहादरु सनुारले धा�रलो 
हितयार छुराले घाटँीमा रटेी घाइते बनाई भागी गएकोमा 
िनजलाई खोजतलास गरी प�ाउ गरी घटनामा �योग 
भएको छुरासमेत बरामद गरी बरामदी मचु�ुका र 
घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेत तयार पारी यसै 
�ितवेदनसाथ पेस गरकेो छु भ�ने बेहोरासमेतको �हरी 
�ितवेदन ।

िमित २०७१/०६/२१ गते बेलकुा मेरो 
काका नाता पन� कृ�णबहादरु सनुारलाई िनजकै छोरा 
�वुबहादरु सनुारले धा�रलो हितयार छुराले घाटँी 
रटेी घाइते बनाएकोमा िनजको उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएको ह�दँा िनजलाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा 
कडा कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोरासमेतको आिशक 
सनुारको जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला काठमाड� काठमाडौ महानगरपािलका 
वडा नं.१४ ब�खिु�थत बयोधा अ�पतालको 
इमरजे�सी वाड�को १ नं. बेडमा मतृक कृ�णबहादरु 
सनुारको लास रहेको, उ� लासको अनहुारमा रगत 
लागी घाटँीको अगािडको भागमा धा�रलो हितयारले 
काटेकोज�तो �वाल घाउ रही रगत लतपितएको, 
िलङ्ग र मल�ार सामा�य रहेको भ�ने बेहोरासमेतको 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका ।

घटना�थलबाट बरामद भई आएको 

Insecticide नामक िवषको ब�ा र घटनामा �योग 
भएको रगतज�तो रातो पदाथ� लागेको कद�ज�तो 
दिेखने चपुी (छुरा) मलाई दखेाउदँा हेरी उ� कद�ज�तो 
दिेखने चपुी (छुरा)ले नै मैले बबुाको घाटँीमा रटेी घाइते 
बनाएको हितयार हो र िवषको ब�ा आमाले आबेगमा 
आई सेवन गरकेो िवषको ब�ा यही नै हो भनी �ितवादी 
�वुबहादरु सनुारले गरी िदएको सनाखत कागज ।

बरामद भई आएको रगतज�तो रातो पदाथ� 
लागेको कद� ज�तो देिखने हितयार चपुी (छुरा) र 
िवषको ब�ा परी�णको लािग पठाइएको प� ।

मतृक कृ�णबहादरु सनुार मेरो का�छो ससरुा 
ह�न् िमित २०७१/०६/२१ गतेका िदन �ितवादी 
�वुबहादरु सनुारले मतृकलाई धा�रलो हितयार चपुी 
(छुरा) ले घाटँीमा रटेी घाइते बनाई मैले बबुालाई 
काटेको हो भ�द ैिहडेँपिछ थाहा पाई गई हेदा�  मतृकको 
घाटँी काटी घाइते भएको देखेको हो िनज �ितवादीले 
पिहलादिेख नै मतृक कृ�णबहादरु सनुारलाई 
काट्छु माछु�  भनेर िहड्ँने गरकेोसमेत सनेुको ह� ँ िनज 
�ितवादीले आ�नो बबुालाई कत��य गरी मारकेो ह�दँा 
िनजलाई कडाभ�दा कडा कारबाही होस् भ�ने बेहोराको 
रामकुमार सनुारले गरी िदएको कागज ।

मतृक कृ�णबहादरु सनुार र �ितवादी 
�वुबहादरु सनुार मेरो िछमेक� मािनस ह�न् िनजह�लाई 
मैले रा�री िच�दछु िमित २०७१/०६/२१ गतेका िदन 
म आ�नो खेत तसपु�मा पानी लगाएर घरतफ�  फक� 
आउदँा कृ�णबहादरु सनुारलाई िनजको छोरा �वु 
सनुारले धा�रलो हितयारले घाटँी रटेी घाइते बनाएको 
भ�ने सनुी थाहा पाई हतार हतारमा गई हेदा� बाटोमा 
कृ�णबहादरु सनुारलाई उपचारको लािग लैजादँै गरेको 
अव�थामा दखेेको हो पिछ िनजको उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएको हो िनज �ितवादी �वुबहादरु सनुारले नै 
आ�नो बबुा कृ�णबहादरु सनुारलाई धा�रलो हितयार 
�हार गरी मारकेो हो भ�ने बेहोरासमेतको गोिव�द 
�साद पौडेलले गरी िदएको कागज ।
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िमित २०७१/०६/२१ गतेका िदन िज�ला 
धािदङ भमेु�थान गा.िव.स. वडा नं.३ ब�ने वष� ३५ 
को �वुबहादरु सनुारले आ�नै बबुा कृ�णबहादरु 
सनुारलाई सिुतरहेको अव�थामा धा�रलो हितयार 
चपुी (छुरा) ले घाटँी रटेी घाइते बनाएकोमा िनजको 
उपचारको �ममा म�ृय ुभएको सनुी थाहा पाएको हो । 
िनज �ितवादी गाउघँरमा ब�दाको बखत आ�नो बबुा, 
आमा र �ीमतीलाई कुटिपट गन� गरकेोसमेत िथयो 
िनज �ितवादीले आ�नो बबुाको �यान िलने मनासयले 
घाटँी रटेी घाइते बनाएकै हो सोही कारणबाट िनजको 
म�ृय ुभएको हो भ�ने बेहोरासमेतको बिुझएका िवकास 
िव.क. समेतले गरी िदएको घटना िववरण कागज ।

म मतृकको छोरी ह� ँ म दश�को समयमा 
िटका लगाउन माइती घर आएको अव�थामा िमित 
२०७१/०६/२१ गतेका िदन बेलकुा अं.०८:२० 
बजेको समयमा �ितवादी दाज ु�वुबहादरु सनुारले बबुा 
कृ�णबहादरु सनुारलाई धा�रलो हितयार च�ुपी (छुरा) 
ले घाटँी रटेी घाइते बनाएको मसमेतले दखेेको हो । 
बबुालाई घाइते दखेेर आमा िव�दा सनुार अब म पिन 
बािँ�दन भनी घरमा धानमा हा�न भनी राखेको िवषादी 
औषधी सेवन ग�रराखेको अव�थामा मैले आमाको 
हातबाट खो�दा मेरो अनहुारको भागमा समेत पन� गई 
म र आमा बेहोस भएको ह� । आमा हालस�म उपचारकै 
�ममा छन् र बबुाको उपचारको �ममा म�ृय ु भएको 
हो भ�नेसमेतको ब�ई सनुारसमेतले गरी िदएको घटना 
िववरण कागज ।

बबुा कृ�णबहादरु सनुारले गाउकँा �वा�नी 
मािनस िददी बिहनीह� एव ंछोरीह�सगँ समेत नाजायज 
स�ब�ध रा�ने गरकेो गाउघँरका मािनसह�बाट समेत 
बझेुकोले मैले यस िवषयमा बबुालाई बार�बार स�झाई 
बझुाई गदा� पिन बबुाले सो कुरा नसनुी उ�टै मलाई 
ह�काई द�काई गन� गरकेो, मेरो कुरा नसनेुकोले मलाई 
�रस उठी २०७१/०६/२१ गतेका िदन बेलकुा बबुालाई 
घरमा ए�लै भएको मौकामा च�ुपी (छुरा) ले घाटँीमा 

रटेी घाइते बनाएकोमा उपचारको �ममा बबुाको म�ृय ु
भएको हो भनी �ितवादी �वु सनुारले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

बबुालाई �वरो आएकोले महादेव वेसीमा 
औषिध िलन आई घर फक� ने �ममा बाटोमा दाज ु
�वुबहादरु सनुारले बबुा कृ�णबहादरु सनुारको घाटँी 
रटेी घाइते बनाएको ह�ला सनेुकोमा घरभ�दा केही 
तल चौतारोमा बबुालाई उपचारको लािग अ�पताल 
लान लागेको देखी म बेहोस भएको ह� ँ । बबुाको सोही 
िदन उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो भनी बिुझएक� 
वस�ती सनुारले गरी िदएको कागज । 

मतृक मेरो �ीमान्  र �ितवादी छोरा ह�न् । 
िनज �ितवादीले पिहलादिेख नै घर प�रवारमा हैरानी 
िदने िबत�डा गन� गद� आएकोमा िमित २०७१/०६/२१ 
गते कोजा�त पिुण�मा िदन म जाहेरवालाको घरमा 
गएको अव�थामा मा�छे मा�यो भ�ने ह�ला सनुी 
घरमा आउदँा �ीमान् लाई रगता�य अव�थामा देखेको 
हो । िनज नबा�ँने अव�था देखी मैले पतेरालाई छन� 
�याएको िवषादी औषधी सेवन गन� लागेको अव�थामा 
िवषको ब�ा खो�न था�दा छोरीको शरीरमा पिन परेको 
िथयो । घरमा सिुतरहेको आ�नै बबुालाई घाटँीमा 
रटेी ह�या गन� िनज �ितवादी �वुबहादरु सनुारउपर 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी मतृकको �ीमती िव�दा सनुारले 
ग�रिदएको कागज ।

मतृक कृ�णबहादरु सनुारको म�ृय ु Sharp 
force injury to neck the presence of blunt 
force head injury कारण भएको भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदन ।  

�ितवादी �वुबहादरु सनुारले आ�नै घरमा 
सिुतरहेका बबुा कृ�णबहादरु सनुारलाई धा�रलो 
हितयार छुराले घाटँी रटेी घाइते भएकोमा सोही चोट 
पीडाको कारण उपचारको �ममा िनज कृ�णबहादरु 
सनुारको म�ृय ुभएको देिखदँा �ितवादीको उि�लिखत 
काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. ले 
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प�रभािषत १३(१) नं.अनसुारको कसरुज�य काय� भए 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी �वुबहादरु सनुारलाई 
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग प� । 

मेरो बबुा मतृक कृ�णबहादरु सनुारले िनजको 
छोरी मेरो बिहनी शाि�तलाई पटकपटक जबरज�ती 
करणी गरकेो भनेको र मतृक बाबलेु पटकपटक 
बिहनीलाई आ�नो ग�ुाङ्ग समाउन लगाएको मैले 
नै दखेेको र �यसरी मतृक बाब ु कृ�णबहादरु सनुारले 
बिहनीलाई जबरज�ती करणी गन� गरकेो र �य�तो 
द�ुय�वहार गन� बाबलुाई मा�रिदन ु भनी बिहनीले पिन 
पटकपटक मलाई भनेको ह�दँा �यसमा मलाई अ�य�तै 
�रस उिठरहेको ह�दँा मैले बा�यतावश बबुालाई छातीमा 
छुरा �हार गरी मारकेो ह� ँ । सोही चोटबाट िनज बाब ु
कृ�णबहादरु िव.क.को म�ृय ुभएको हो भ�ने �ितवादी 
�वुबहादरु सनुारले यस अदालतमा गरकेो बयान ।

यी �ितवादी कसरुमा सािबत रहेको र 
मौकामा कागज गन� मािनसह�ले समेत यी �ितवादीले 
कत��य गरी छुरी हानी मतृकको म�ृय ु भएको हो 
भनी लेखाइिदएको समेतका िमिसल संल�न कागज 
�माणह�को आधारमा �ितवादी �वुबहादरु सनुारलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु धािदङ िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०७१/०९/३० को फैसला ।

सो फैसला साधक सदरको लािग पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा �ा� भई साधकका �पमा दता�  ह�न 
आएको ।

�ितवादी �वुबहादरु सनुारले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ह�नाले िनजलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु धािदङ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको 

िमित २०७२/०९/०६ को फैसला ।
सो फैसला साधक जाचँको लािग यस 

अदालतमा �ा�त ह�न आई यस अदालतको िमित 
२०७५/०४/०१ को आदशेानसुार साधक दायर ह�न 
आएको ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा�, पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेको छ वा छैन ?  तथा उ� फैसला 
साधक सदर ह��छ वा ह�दँैन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो । 

यसमा �ितवादी �वुबहादरु सनुारले िमित 
२०७१/०६/२१ गते बेलकु� अ.ं८:२० बजेको 
समयमा आ�नै घरमा बबुा कृ�णबहादरु सनुारलाई 
धा�रलो हितयार छुराले घाटँीमा रटेी घाइते बनाएको र 
उपचारको �ममा िनजको म�ृय ुभएकोले �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी रहेको देिख�छ । स�ु 
अदालतबाट अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ह�ने ठहरी 
फैसला भई पनुरावेदन अदालतबाट साधक जाचँ ह�दँा 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला भएको पाइयो । 
सो फैसलासमेत अि�तम साधक जाचँका लािग यस 
अदालतमा दायर ह�न आई आज यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको छ । 

२. िनण�याथ� िवचार गदा�, यसमा यी 
�ितवादीउपर िमित २०७१/०६/२२ गते िकटानी 
जाहेरी परकेो देिख�छ भने �ितवादीले िमित 
२०७१/०७/०२ गते अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
तथा िमित २०७१/०७/१७ गते स�ु धािदङ िज�ला 
अदालतसम� बयान गदा�समेत आफूले मतृक िपतालाई 
छुरा �हार गरी मारकेो, आफूले रोपेको छुराको 
�हारबाट िपता कृ�णबहादरु सनुारको म�ृय ु भएको, 
आफूले बा�यतावश गरकेो अपराधको सजाय भो�न 
तयार ैछु भनी कसरु अपराधमा पूण��पमा सािबत रही 
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बयान ग�रिदएको पाइ�छ । यी �ितवादीको साथबाट 
रगत लागेको छुरा बरामद भएको भ�ने बरामदी 
मचु�ुकाबाट दिेखन आउछँ । वारदात भएको भिनएको 
घरको कोठािभ� हेदा� रगतज�तो रातो पदाथ� भइुमँा 
र य�त� देिखएको, आ�नो लो�नेलाई �हार गरकेोमा 
आवेशमा आई यी �ितवादीको आमा िव�दा सनुार 
र बिहनी बटई सनुारले घरमा रहेको बारीमा हा�ने 
Insecticide नामक िवषादी सेवन गरी लिडरहेको 
भ�ने र उ� िवषादीको ब�ासमेत जफत ग�रएको भ�ने 
घटना�थल �कृित मचु�ुकाबाट दिेखन आएको छ । 
लास जाचँ मचु�ुकामा लासको अनहुारमा रगत लागी 
अगािडको भागमा धा�रलो हितयारले काटेको नया ँ
घाउ रही रगत लतपितएको, घाटँीमा ५ इ�च गोलाइ 
२ इ�च फरािकलो गिहरो ठूलो घाउ रहेको भ�नेसमेत 
देिखन आउछँ । िमिसल संल�न मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनको म�ृयकुो कारण महलमा Sharp force 
injury to neck the presence of blunt force 
head injury भ�ने उ�लेख छ । शव परी�ण �ितवेदनमा 
उि�लिखत बेहोरा, बरामदी मचु�ुका र घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुकासमेतका व�तगुत 
�माणह�बाट जाहेरी दरखा�तको बेहोरा, �ितवादीको 
सािबती बयान बेहोरा तथा यी �ितवादीले मतृकको 
घाटँीमा छुराले �हार गरकेो र सोही कारणबाट िनजको 
म�ृय ु भएको भ�ने त�य �प�ट �पमा समिथ�त ह�न 
आएको छ । मतृकक� प�नी िव�दा सनुार, मतृकक� 
छोरी बटई सनुार, शाि�त सनुारसमेतले अनसु�धानको 
िसलिसलामा ग�रिदएको कागजसमेतबाट �ितवादीको 
बयान बेहोरा तथा उि�लिखत त�य पिु�ट ह�न आउछँ । 
साथै मतृकको खराब आचरण रहेको र स�झाउदँा पिन 
नमानेकोले �रस उठी �हार गरकेो भ�ने �ितवादीकै 
बयान बेहोराबाट र धा�रलो व�तलेु घाटँीज�तो 
सवंेदनशील अंगमा �हार गरकेो दिेखन आएकोबाट यी 
�ितवादीले मनसायपूव�क नै मतृकलाई �हार गरी ह�या 
गरकेो �थािपत भएको छ ।

३. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं.ले कानूनबमोिजम बाहेक कसैले कुनै मािनसको �यान 
मान�, मान� लगाउन वा मान�को उ�ोग गन� ह�दैँन भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । �य�तै मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) ले धार भएको वा नभएको जोिखमी 
हितयार गै�ले हानी, रोपी, घोची, �यान मारमेा 
�यानमारा ठहछ� , सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय 
गनु�पद�छ भ�ने �यव�था गरकेो छ । �ितवादीको बयान 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल 
संल�न �माणबाट �ितवादी �वुबहादरु सनुारले मान� 
मनसायले नै आ�नो बबुा कृ�णबहादरु सनुारलाई 
�हार गरकेो र सोही चोटका कारण उपचारका �ममा 
िनजको म�ृय ु भएको दिेखएकोले िनज �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो पिु�ट 
ह�न आएको देिख�छ । �यसैले �ितवादी �वुबहादरु 
सनुारलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
स�ु धािदङ िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला साधकको रोहबाट जाचँ गदा� िमलेकै 
दिेखन आएको छ । 

४. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी �वुबहादरु सनुारलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याई स�ु धािदङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१/०९/३० मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२/०९/०६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखएकोले 
साधक सदर ह�ने ठहछ�  । साथै केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ (२)(क) मा कुनै कसरुको सजाय 
सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको 
भ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
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सजाय ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था भएको प�र�े�यमा 
मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ मा सव��वसिहत 
ज�म कैदको कानूनी �यव�था नभएको र ऐ. को दफा 
१७७ (२) मा �यान मन� कसरु गन� गराउने �यि�लाई 
ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने भनी कानूनी �यव�था 
रहेभएको देिखएकोले ��ततु म�ुामा पिन यी �ितवादी 
�वुबहादरु सनुारलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने 
ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
स�ु र पनुरावेदन अदालतको फैसलाअनसुार यी 
�ितवादीका नाममा कायम भएको सव��वको लगत 
क�ा गरी सव��व गन� �योजनका लािग िनजको अंश 
भाग जाय जेथा रो�का रहेभएको भए सोसमेत फुकुवा 
गरी ज�मकैदको मा� लगत राखी असलुउपर गनु�  र 
सोहीअनसुारको जानकारी �ितवादीलाई िदन ु भनी 
स�ु धािदङ िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ िदनू ---१
��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाइ िदनू -------------------------१

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

फैसला िमितः २०७५/०५/०५/०३
इजलास अिधकृत:- यदरुाज शमा�

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७५।२।२०
०७२-CI-०५२८

म�ुाः अंश चलन

पनुरावेदक / �ितवादी : िदलबहादरु खड्काको नाित 
छ�बहादरु खड्काको छोरा दोलखा िज�ला 
�े�पा  गा.िव.स. वडा नं.५ घर भई हाल 
लिलतपरु िज�ला इमाडोल गा.िव.स. वडा नं. 
८ ब�ने वष� ५८ को �ेमकुमार खड्का

िव��
��यथ� / वादी : �ेमकुमार खड्काको प�नी दोलखा 

िज�ला �े�पा गा.िव.स. वडा नं. ५ ब�ने अं.वष� 
५८ को प�फा खड्कासमेत

 § मूल अिंशयारबीचमा ब�डा नभएपिन त�लो 
पु�ताका अिंशयारह�ले आ�नो पित 
िपताबाट �ा�त गन� अंशहक ब�डा गरी 
िदनुपन� ह��छ । अ�यथा त�लो पु�ताका 
अंिशयारह�को जीवनयापनमा नै सम�या 
आउने स�ने ह��छ । मूल अंिशयारको 
बीचमा ब�डा नभएपिन पिछ�लो पु�ताका 
छोरा छोरीह�ले मलू अिंशयारबीचको 
हकिह�सा छुट्याई आ�नो आ�नो िपता 
पितको िह�साबाट अंश पाउने ।

(�करण नं.१३)

१०१७७ - �ेमकुमार खड्का िव. प�फा खड्कासमेत

�नण�य नं. १०१७७
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पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी निवन खनाल एवं �ी िवनोद थापा

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०७१, अकं ११, िन.नं.९२७९

स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी �भा ब�नेत
दोलखा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िटकाबहादरु हमाल
माननीय �यायाधीश �ी नारायण�साद शाह
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. िव��भर�साद �े� : पनुरावेदन 

अदालत पाटनको िमित २०७०।१०।०९ को 
फैसलाउपर �ितवादीको तफ� बाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ बमोिजम म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ
भनी यस अदालतमा िनवेदन परी यस अदालतबाट 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा 
(१)(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान भई पनुरावेदनको रोहमा पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि��त त�य र ठहर यस�कार रहेको छः- 

त�य ख�ड
िवप�ीम�येका �ेमकुमार भ�ने �ेमकुमार 

खड् का हामी िफरादीह�को पित तथा िपता ह�नहु��छ । 
िवप�ीम�येका भगवती खड् का, दगुा�  खड् का र कमला 
खड् का, सौता तथा सौतेनी आमा ह�न् । िवप�ीम�येका 
ताराकुमार, कुशल, राजन सौतेनी छोरा तथा दाजभुाइ 
ह�न् । यसैगरी लिलता, सीता, पिव�ा, सिुशला, संगीता 
र बिबता सौतेनी छोरी तथा िददीबिहनी नाताको �यि� 

ह�नहु��छ । िवप�ीह� १३ जना र हामी २ जनासिहत 
१५ जना एकासगोलमा बसी आएका छौ ँ। एकासगोलमा 
ब�दा किठनाई भई हा�ो अंश छुटाई िदनहुोस् भनी 
अनरुोध गदा� िवप�ीह�ले अंशब�डा गरी िददैन�, 
भएको घर ज�गा सबै हा�ो नाउमँा छ । घरमा पिन 
ब�न िददनै�, जहा ँगएर जे गनु�पछ�  गर भनी हामीलाई 
घरबाट िनकाला गनु�  भएकोले �याय मा�न िफराद 
िलई स�मािनत अदालतसम� उपि�थत भएका छ� । 
ज�मा अंिशयार १५ जना भएकोमा हामी अिंशयारको 
बीचमा कानूनबमोिजम ब�डा ला�ने स�पूण� चल अचल 
�ीस�पि�ह� िवप�ीह�को िज�मा रहे भएको ह�दँा 
हामीह� अंिशयारको बीचमा ब�डा गनु�पन� स�पि�को 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी उ� िमितस�म िवप�ीह�को िज�मामा 
भएको स�पि�को तायदाती फाटँवारी मागी स�पूण� 
स�पि�को १५ भाग लगाई १५ भागम�ये २ भाग अंश 
हामी िफरादीह�लाई िदलाई चलनसमेत चलाई पाउ ँ
भ�ने वादीह�को दाबी ।

म तथा हा�ो पित, िपता �ेमकुमार खड् काको 
४ वटी �ीमती र बालब�चाको स�ंया धेर ै भएको 
कारण हामीबीचमा सौतेनी मामला भई एकासगोलमा 
बसी घर �यवहार चलाउन किठनाई भएको कारण िमित 
२०४६ सालबाट हामी अंिशयारह� घरसारमा मानो 
छुिटदँा हामीले पाउने अशंसमेत रीतपूव�क िलएका 
छैनौ ँ। घरस�लाहअनसुार पैतकृ स�पि�ह� सबै जनाले 
नरमगरम िमलाई घरसारमा छुटाई भोगी बसी आएका 
छौ ँ। हामीसमेतले पित तथा िपताबाट अंश पाउन ुपन� 
हो । िवप�ीह�लाई अशंब�डा गरी िदनपुन� स�पि� 
हा�ो िज�मामा राखी हामीले एकलौटी भोग गरेको 
छैनौ ँ । मानो छुिटन ु अगािडको ब�डा गनु�पन� स�पि� 
सबै अिंशयारको नाउमँा भोगचलनमा रहेको भएको 
छ । तसथ�, िमित २०४६ सालभ�दा अगािड स�पूण� 
चल, अचल, धनह� ब�डा गरी हामीसमेतले खान 
पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीम�येका 
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�ेमकुमार खड् का, कमलादवेी, लोके��, गीता, संगीता, 
किवतासमेत ६ जनाको संय�ु �ितउ�र िजिकर ।

हा�ो पित तथा िपता �ेमकुमार खड् का ४ 
वटी �ीमती र बालब�चाको सं�या धेर ैभएको कारण 
हा�ोबीचमा सौतेनी मामला भई हरके �यवहारमा 
मनमटुाव ह�ने भएको कारण सबै प�रवार एकासगोलमा 
बसी घर �यवहार चलाउन किठन ह�ने भएकोले िमित 
२०४६ सालबाट हामी अंिशयारह� घरसारमा 
मानोस�म छु�ी आआ�नो ऋण धन आआफूले नै 
चलाउने गरी िमित २०४६ सालबाट मानोस�म छुटी 
हामीह� अलग बसेका हौ ँ। रीतपूव�क पाउन ुपन� अंश 
हामीले िलएका छैनौ,ँ घर स�लाहअनसुार पैतकृ 
स�पि�ह� सबैजनाले नरमगरम िमलाई घरसारमा 
छुटाई भोगी बसी आएका छौ ँ। हामीसमेतले पित तथा 
िपताबाट पाउन ुपन� अंश पाएका छैनौ ँ। तसथ�, पैतकृ 
स�पि� हा�ो िज�मामा राखी हामीले एकलौटी ढंगमा 
भोगेको छैनौ ँ । मानो छुिटनभु�दा अगािडका ब�डा 
गनु�पन� स�पि� सबै अंिशयारको नाममा भोगचलनमा रहे 
भएको ह�दँा स�पूण� चल, अचल, ऋण धनह� ब�डा गरी 
हामीसमेतले खान पाउन ुपन� ह�दँा हामीले वादीह�लाई 
अंश िदनपुन� होइन, वादी र हामी अिंशयार भएकोमा 
कुनै िववाद छैन । हामी �ितवादीसमेतका नाउमँा रहेको 
चल अचल स�पि� वादी दाबीबमोिजम १५ भाग लगाई 
खान हा�ो म�जरु छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीम�ये 
सीता, पिव�ा, लिलता, दगुा� , कुशल, भगवती समेत ६ 
जनाको सयं�ु �ितउ�र िजिकर ।

�ितवादीम�ये ताराकुमार खड् काले स�ु 
अदालतबाट िमित २०६७।०२।२४ मा जारी भएको 
�याद िमित २०६७।०३।०१ मा बझुी �यादिभ� 
�ितउ�र निफराई स�ु �यादै गजुारी बसेको ।

वादी �ितवादीह� अंिशयारह� ह�न्, 
ियनीह�बीच अंशब�डा ह�नपुछ�  । वादीह�ले अंश 
पाउनपुन� हो । �ितवादीम�येको �ेमकुमार खड्का र 
म च�दबहादरु खड्का दाजभुाइ हौ,ँ हामीह�कै बीचमा 

अशंब�डा भएको छैन । पिहला हामीबीचमा नै अंशब�डा 
ह�नपुन� हो । �यसपिछ मा� वादी �ितवादीह�बीच 
अशंब�डा ह�नपुन� हो । वादी �ितवादीह�बीच २०४६ 
सालदेिख मानो छु�ी िभ�न बसेको होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीह� सीता, पिव�ासमेत ६ जनाको 
सा�ी च��बहादरु खड् काले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

बाब ु बाजेको पालादिेखको चल अचल 
�ीस�पि� यी १५ अंिशयारले २०४६ सालमा नै 
ब�डा गरी िलएका छन् । आआ�नो अंश भागमा 
परकेो घर ज�गामा ब�दै खाई आएका छन् । २०४६ 
सालदेिख यताको अ�य आज�न आआ�नो होस् 
भनी �ितवादीम�ये �ेमकुमार खड् कासमेतको सा�ी 
जगनाथ पा�डेले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

वादी �ितवादीह� १६ अिंशयार ह�न् । वादी 
�ितवादीह� आजभ�दा १५।२० वष� अिघदेिख मानो 
छुटी खाई आएका छन् भनी वादीको सा�ी गणेशबहादरु 
खड् काले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

स�ु दोलखा िज�ला अदालतको 
आदेशानसुार �ेमकुमार खड्कासमेत ६ जना, �ितवादी 
सीता खड्कासमेत ६ जना र वादी प�फा खड्काको 
तफ� बाट तायदाती फाटँवारी पेस भई स�ु िमिसल 
सामेल रहेको ।

��ततु म�ुामा वादी �ितवादीह�बाट पेस 
भएको वादी �ितवादीह�को नाममा दता� रहेको स�पूण� 
�ीस�पि� तथा ज�गा जिमनह�बाट १५ भागको दईु 
भाग अशं वादीह�ले पाउने र सोमा चलनसमेत चलाई 
पाउने ठहछ�  भ�ने िमित २०६९।०२।१६ को स�ु 
दोलखा िज�ला अदालतको फैसला ।

स�ुको इ�साफमा िच� बझेुन । हामीह�बीच 
रीतपूव�कका अशंब�डा नभए तापिन हामीह� ठूलो 
प�रवार भएको ह�दँा २०४६ सालदेिख नै मानो छु��एर 
ब�दै आएका छौ ँ। मानो छु��ई बसेकै कारण दोलखा 
िज�लामा ज�गा नापी ह�दँा हामीह�ले आ-आ�नो 

१०१७७ - �ेमकुमार खड्का िव. प�फा खड्कासमेत
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भोगबमोिजमका ज�गा आ-आ�नो नाममा नपाई भोग 
गद� आएको छौ ँ । यसरी हामी वादी �ितवादीह� 
रीतपूव�क मानो छुिटई िभ�न भइसकेको अव�थामा 
२०४६ सालप�ात् हामीले आ�नो नाममा आ�नो 
�यि�गत �यासबाट, बकसप�बाट, िनजी आयबाट 
ख�रद गरकेो तथा माइती मावलीबाट दान पेवा �व�प 
�ा�त गरकेो ज�गाह�समेतलाई स�ु अदालतले 
एकासगोलमै रहेको ह�दँा िफराद परकेो अिघ�लो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गद� स�पूण� 
स�पि�, ज�गा जिमनह�बाट १५ भागको २ भाग 
अंश वादीह�ले पाउने र सोमा चलनसमेत चलाई 
पाउने ठह�याई गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
हामीले आ�नो �यास, िनजी आज�नबाट तथा माइती 
मावलीबाट �ा�त ज�गाह�बाट वादीह�को अशं भाग 
नला�ने गरी फैसला ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीह� �ेमकुमार खड्का, कमलादेवी खड्का र 
गीता खड्काको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
परकेो संय�ु पनुरावेदन प� ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनसुार 
एकासगोलको अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारको 
नाउमँा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी 
अदालतले अनमुान गन�छ भ�ने कानूनी �ावधानले 
िनजी आज�नको ठोस सबतु �माण नभएस�म वा ठोस 
सबतु �माण गजुान�  नसके सगोलको अिंशयारम�ये 
जनुसकैु अंिशयारको नाउमँा स�पि� रहे तापिन अ�यथा 
�मािणत नभएस�म सबै अंिशयारको हक ला�छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । वादी �ितवादीह�बाट पेस 
भएको तायदातीमा अंिशयारह�को नाउमँा दता� रहेको 
स�पूण� �ीस�पि� ज�गा जिमनह�बाट १५ भागको २ 
भाग अंश वादीह�ले पाउने र सोमा चलनसमेत चलाई 
पाउने ठहराएको स�ु दोलाखा िज�ला अदालतको 
फैसला अ�यथा नभई कानूनसङ्गत नै रहेको 
देिखयो । स�ु दोलखा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।०२।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 

सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०।१०।०९ मा भएको फैसला ।

अिंशयारह�म�ये कुशल खड्का, पिब�ा, 
लिलता, संगीता र गीता खड्कासमेतको िववाह गन� 
बाकँ� रहेको छ । अशंब�डाको १७ नं. ले िववाह नभएका 
छोरा छोरीको िववाह खच� पर सानु�पन� बा�या�मक 
कानूनी �यव�था गरेको छ । वादीले िफराद गदा� िववाह 
गन� बाकँ� अंिशयार छोराछोरीको िववाहखच� स�ब�धमा 
केही उ�लेख नगरकेो भए तापिन त�स�ब�धमा 
आव�यक पर ेअ.ब.ं१३३ नं. बमोिजम कागज गराई, 
खलुाई ब�ुनपुन� �माण बझुी िववाह खच�स�ब�धी 
कानूनी ��नको िनराकरण गनु�पन�मा सो नगरी फैसला 
भएको छ । प�रवार सं�या ठूलो भएकाले एकै ठाउमँा 
बसी खती उपित गन� निमलेकाले २०४६ सालमा मानो 
छु��ई आ-आ�नो ऋण धन आ-आफूले चलाई आएको 
त�य िनिव�वाद रहेको छ । सो त�य सा�ी बकप�, घर 
बसोबास, ज�गा नापी, दता� एवं भोग �यवहारसमेतले 
पिु� गरकेो छ । 

राधादवेी, सधुा खड्का अंिशयार 
होइनन् । ब�डा ला�ने ठहर भएका दोलखा िज�ला 
�े�पा गा.िव.स. वडा नं.४ को  िक.नं.८०३, ऐ. वडा 
नं.५ को िक.नं.४८५,  १६०, १७९, १५९, १८४, 
१५८, ऐ. वडा नं.१ को िक.नं.११८, ८९४, ८९५ का 
ज�गाह�म�ये िक.नं. ४८५ को ज�गा कमला र सधुा 
खड्काको नाममा िक.नं.१६०, १७९ सधुा र भगवती 
खड्काको नाममा िक.नं.१५९, १८४, ११८, १५८, 
८९४, ८९५ राधादवेी र भगवती खड्काको नाममा 
संय�ु दता� रहेको छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ 
समेतले संय�ु दता� रहेको ज�गा दवैुको बराबर हकको 
भनी अनमुान गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको र �े�ता 
�माणबाटै राधादवेी र सधुा खड्कासमेतको हकको 
ज�गा हो भ�ने पिु� भएको छ । ब�डा ला�ने स�पि�स�म 
अशंब�डाको १, २ नं. ले िजयिजयै र बराबर ब�डा 
ला�ने हो अका�को हकको ब�डा नला�ने उि�लिखत 
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ज�गाम�येबाट पर �यि�को हक नछु�्याई स�पूण� ज�गा 
ब�डा ला�ने ठहरी स�ु िज�ला र पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसलामा अंशब�डाको महलको १ 
र २ नं., �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ.बं. 
१८४(क), सव��च अदालतबाट �ितपािदत �याियक 
िस�ा�तको रोहमा �िुटपूण� रहेकाले �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) समेतका आधारमा 
म�ुा दोहो�याई हेरी सो फैसला बदर गरी इ�साफ पाउ ँ
भ�ने बेहोराको �ितवादी �ेमकुमार खड्काको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो पाउ ँिनवेदन ।

यसमा अंिशयार भनी नदेखाइएको र 
�ितवादीसमेत नबनाइएको सधुादेवी खड्का र 
राधादेवी खड्कासमेतको नाउमँा रहेको ज�गाह�मा 
वादीले अंश पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।१०।०९ को फैसलामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोिजमको 
�माणको मू�याङ्कनस�ब�धी ग�भीर �िुट िव�मान 
रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७२।०५।१७ को आदशे । 

अंिशयार भनी नदेखाइएका र �ितवादीसमेत 
नबनाइएको सधुादेवी खड्का र राधादेवी 
खड्कासमेतको नाउमँा रहेको ज�गाह�मा वादीले 
अंश पाउने ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� रहेको 
भ�ने आधारमा ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� भनी यस 
अदालतबाट िमित २०७२।०५।१७ मा अनमुित 
�दान भएको देिखयो । अतः अिंशयारभ�दा बािहरका 
सधुादेवी खड्का र राधादेवी खड्काको वतन 
पनुरावेदक �ितवादी �ेमकुमार खड्काबाट खलुाउन 
लगाई िनजह�लाई मलुकु� ऐन अ.बं.१३९ नं. अनसुार 
ब�ुनू । साथै वादी च��बहादरु खड्का र �ितवादी 
�ेमकुमार खड्का भएको िमित २०६७।०५।२४ मा 

दायर भएको दे.नं.१६७ को अंश म�ुाको स�कल 
िमिसल स�बि�धत अदालतबाट िझकाई पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७४।०७।१७ को 
आदेश ।

यसमा मलुकु� ऐन अ.ब.ं१३९ नं. बमोिजम 
बिुझएक� राधादेवी खड्काले २०४० सालमा 
घरसारमा छु�ी िभ�न भएकोले �ेमकुमारलाई अंश 
िदनपुन� होइन भनी बयान गरकेो देिखदँा िनजलाई 
तारखेमा रा�न परने भ�ने बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०७४।१०।२२ को आदशे ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
हे�रयो । पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा�य �ी निवन खनाल एवं �ी िवनोद 
थापाले अंिशयारम�ये कुशल खड्का, पिब�ा, लिलता, 
संगीता र गीता खड्कासमेतको िववाह गन� बाकँ� रहेको 
छ । अंशब�डाको १७ नं. ले िववाह नभएका छोराछोरीको 
िववाह खच� पर सानु�पन� बा�या�मक कानूनी �यव�था 
गरकेो छ । प�रवार स�ंया ठूलो भएकाले एकै ठाउमँा 
बसोबास गन� निमलेकाले २०४६ सालमा मानो छु��ई 
आ-आ�नो ऋण, धन आ-आफूले चलाई आएको त�य 
िनिव�वाद रहेको छ । सो त�य सा�ीका बकप�, घर 
बसोबास ज�गा नापी, दता� एवं भोग �यवहारसमेतले 
पिु� गरकेो छ । �े�ता �माणबाटै राधादेवी र सधुा 
खड्कासमेतको हकको ज�गा हो भ�ने पिु� भएको 
छ । अका�को हकको ब�डा नला�ने ज�गाबाट पर �यि�को 
हक नछुट्याई स�पूण� ज�गा ब�डा ला�ने ठहर गरी स�ु 
िज�ला र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
बदर गरी इ�साफ पाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� बहस सनुी ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेको छ वा 
छैन ? �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 

१०१७७ - �ेमकुमार खड्का िव. प�फा खड्कासमेत
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होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, हामी वादी 

�ितवादीबीच कानूनबमोिजम अशंब�डा नभएकोमा 
�ितवादीह�सगँ हा�ो अंश माग गदा� घरबाट िनकाला 
गरी अंश निदएकाले िवप�ीह�बाट तायदाती फाटँवारी 
माग गरी स�पूण� स�पि�लाई १५ भाग लगाई सोको २ 
भाग हामी वादीलाई अंश िदलाई चलनसमेत चलाई पाउ ँ
भ�ने िफराद दाबी रहेको देिख�छ । २०४६ सालमा नै 
घरसारमा नरमगरम िमलाई छु��ई िभ�न भई आआ�नो 
भागको ज�गा भोग गरी अलग अलग �यवहारसमेत 
ग�रआएकोले २०४६ सालपूव�को सगोलको स�पि�मा 
मा� वादीले अशं पाउनपुन� हो भ�ने �ितवादीह�को 
�ितउ�र िजिकर रहेको देिखयो । स�ु दोलखा िज�ला 
अदालतले तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएको 
िभडेको स�पूण� स�पि� ज�गालाई १५ भाग लगाई 
सोको २ भाग अंश वादीह�ले पाउने भई चलनसमेत 
चलाई पाउने ठहर गरकेो फैसला पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट सदर ह�ने ठह�याएको फैसलाउपर �ितवादी 
�ेमकुमार खड्काले िच� नबझुाई यस अदालतमा म�ुा 
दोहो�याई हेरी पाउ ँभ�ने िनवेदन िदई म�ुा दोहो�याई 
हेरी पाउने अनमुित �दान भई पनुरावेदनको रोहमा 
िनण�याथ� यस इजलासमा पेस भएको पाइयो ।  

३. �ितवादीले यस अदालतमा पनुरावेदन 
गदा�, अंिशयारबाहेकको �यि� र अंिशयारको नाउमँा 

संय�ु ज�गा दता� रहेकोमा सो ज�गाबाट अंिशयार 
नरहेको �यि�को िह�सा पर सानु�पन� र अिववािहता 
अिंशयारको िववाह खच� पर सानु�पन� भ�ने म�ुय िजिकर 
िलएको पाइ�छ । 

४. यस स�ब�धमा ��ततु म�ुाको िमिसल 
संल�न कागजात हेदा�, हामी प� िवप�ीको प�रवार 
सं�या ठूलो भई घर �यवहार चलाउन किठन भएकाले 
हा�ो अंश छुट्याई िदन ु भनी िवप�ीलाई भ�दा अंश 
निदई घरबाट िनकाला गरकेाले सगोलको स�पूण� 
स�पि� िवप�ीह�को िज�मामा रहेकोले िनजह�बाट 
तायदाती फाटँवारी माग गरी स�पूण� स�पि�लाई १५ 
भाग लगाई सोको २ भाग हामी वादीको अंश छुट्याई 
चलनसमेत चलाई पाउ ँ भ�ने िफरादको म�ुयदाबी 
दिेख�छ । आफूह� वादी �ितवादी अिंशयार रहेको, 
आफूह�को घर प�रवार स�ंया ठूलो भएको कारण 
२०४६ सालमा नै घरस�लाहअनसुार नरमगरम 
ज�गा छुट्याई मानो छु��एको ह�दँा रीतपूव�कको 
अशंब�डा आफूह�मा नभएकोले सो िमित २०४६ 
सालपूव�को स�पि�मा मा� अंशब�डा भई हामीसमेतले 
अशं पाउनपुन� भ�ने एकै िमलानको �ितवादीह�को 
�ितउ�र िजिकर रहेको पाइ�छ । वादी �ितवादीह� 
१५ जना अंिशयार रहेको देिखन आएकाले िनजह�को 
वंशव�ृसमेत िसंहावलोकन गनु�पन� ह�न आयो । वादी 
�ितवादीह�को प�ुतावली देहायबमोिजम रहेको छः-
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५. उपरो�ानसुारको प�ुतावलीमा उ�लेख भएको नाता स�ब�ध र अंिशयार रहेको त�यमा 
कुनै िववाद देिखएन । अंिशयारह�बीच रीतपूव�कको अशंब�डा नभएको कुरामा समेत िववाद छैन । 
�ितवादीह�ले आफूह� ठूलो प�रवारको कारण २०४६ सालमा नै घर स�लाहबमोिजम सगोलको 
ज�गाह� नरमगरम िमलाई मानो छु��एकोले उ� िमित २०४६ सालअिघको सगोलको स�पि�मा मा� 
ब�डा ह�नपुन� भनी �ितउ�र तथा पनुरावेदन िजिकर िलएको पाइ�छ । िमित २०४६ सालमा नै मानो 
छु��एको भनी �ितवादीह�ले िजिकर िलए तापिन मानो छु��एको िलखतको �माणसमेत िनजह�बाट पेस 
ह�न आएको देिखदँनै । �माण ऐन, २०३१ को दफा २८ बमोिजम कुनै खास कुराको �मािणत गन� भार सो 
कुराको अि�त�वमा अदालतलाई िव�वास िदलाउन चाहने �यि�मािथ नै ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । यस कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीले आफूह�ले २०४६ सालमै घरस�लाहअनसुार मानो छु��एको 
भनी िजिकर िलई सो िजिकरलाई पिु� गराउन ुपन� देिख�छ । सोबमोिजम �ितवादीह�बाट मानो छु��एको कुनै 
िलखतसमेत पेस ह�न सकेको पाइदँैन । 

६. अक�तफ�  मलुकु� ऐन रिज��ेसनको महलको १ नं. बमोिजम अचल स�पि� भएको मानो छु��एको वा 
मान ुजो�रएको िलखत गदा� रिज��ेसन गराउन ुपन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । वादी �ितवादीबीच 
मानो छु��एको भनी िजिकर भएपिन मानो छु��एको िलखत पेस भएको दिेखदैँन । �ितवादीह�को िजिकरलाई मा� 
आधार मानी वादी �ितवादीबीच २०४६ सालमा नै मानो छु��एको हो भनी िव�वास गन� मनािसब देिखदँैन । वादी 
�ितवादीबीच रीतपूव�कको अंशब�डा नभएको र मानो छु��एकोसमेत देिखन नआएकाले २०४६ सालमा नै मानो 

१०१७७ - �ेमकुमार खड्का िव. प�फा खड्कासमेत
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छु��सकेको भ�ने िजिकर मनािसब दिेखएन । 
७. अशंब�डा गदा�  वादी �ितवादीबाट 

पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएका 
अंिशयारको नाउमँा रहेको स�पि�ह�म�ये कुन 
सगोलको भई ब�डा ला�ने र कुनकुन स�पि� 
अंिशयारको नाउमँा दता� रहेपिन िनजी हो भनी यिकन 
गरी सगोलको स�पि� वा ऋणको हकमा मा� ब�डा 
गनु�पन� ह��छ । �ितवादीह�ले २०४६ सालपिछ �ा�त 
भएका ज�गाह� िनजी ह�न् र सो ज�गाह�मा ब�डा 
ला�न ुपन� होइन भनी िजिकर िलएपिन यो ज�गा यस 
कारण िनजी आज�न, पेवा तथा बकसबाट आएको 
भनी कुनै पिन �माण गजुान� सकेको देिखदँनै । केवल 
�ितवादीह�को �ितउ�र िजिकरलाई मा� िव�वास 
गन� िम�ने पिन देिखदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) मा अ�यथा �मािणत नभएस�म एकाघरसगँका 
अंिशयारह�म�ये जुनसुकै अंिशयारको नाममा रहेको 
स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी अदातलले अनुमान 
गन�छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेबाट वादी �ितवादीबाट 
पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
अंिशयारको नाउमँा िभडेको हकस�मको स�पूण� 
ज�गाह� सगोलको दिेखन आई ब�डायो�य नै देिखन 
आयो ।

८. उ� तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
ज�गाह� वादी �ितवादी अंिशयारभ�दा बािहरका 
�यि�समेतको नाउमँा एकल तथा संय�ु दता�  भएको 
पाइ�छ । �ेमकुमार खड्का र च��बहादरु खड्काको 
नाउमँा िक.नं.१८९, २५७, २५८, २६८, १५६, 
१८८, २०६, ७३१, १०४, ५६३, ६७२, ६८०, 
४, ७, ५०७, ३१३, ३१४, ४, ५५१, ९१, १८५ 
समेतका २१ िक�ा ज�गाह� रहेको पाइ�छ । यसैगरी 
सधुादेवी र भगवतीको नाउमँा िक.नं.१६०, १७९, ६, 
१३, २०५, १९१ का ज�गाह� सयं�ु दता�मा रहेको 
देिख�छ । राधादवेी र भगवतीको नाउमँा संय�ु दता�को 
िक.नं.१५९, १८४, ११७, ११८, १५८, ८९४, 

८९५ को ज�गाह� रहेको पाइ�छ भने सधुादवेी र 
दगुा�को नाउमँा िक.नं.२३० को ज�गा रहेको पाइ�छ । 
��ततु म�ुामा �ितवादी तथा वादी नरहेका �यि�ह� 
च��बहादरु, सधुादेवी, राधादेवीलगायतका अ�य 
�यि�ह�समेतको नाउमँा सयं� दता�को ज�गाह� 
रहेको पाइ�छ । च��बहादरु र �ेमकुमार मूल अंिशयार 
रहेको दिेख�छ । यसरी मूल अंिशयारबीच नै सयं�ु 
दता�को ज�गाह� रहेको देिखदँा िनजह� एकासगोलको 
वा अशंब�डा भई छु��ई िभ�न भएको हो भ�ने स�ब�धमा 
समेत िववेचना गनु�पन� देिखन आयो ।

९. सो स�ब�धमा �माणको �पमा पेस भएको 
िमिसल हेदा�, वादी �ेमकुमार खड्का र �ितवादी 
च��बहादरु खड्का भएको २४३२।३७८६ को अंश 
चलनको म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा िमित 
२०५०।०६।०६ मा दायर भएको देिख�छ । सो म�ुाको 
िफराद प�मा वादीले आफूले च��बहादरु खड्का 
िव�� िमित २०४५।०९।२३ मा म�ुा दायर गरकेोमा 
वादी �ितवादी दवैुले तारखे गजुादा� खारजेी फैसला 
भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यस म�ुामा 
समेत वादी �ेमकुमार खड्काले म�ुा दायर गरपेिछ 
�ितवादीले �ितउ�र िफराउन नपाउदँै िनज वादीले 
�याद गजुारकेो भनी िफराद खारजे भएको पाइ�छ । 

१०. यसैगरी वादी च��बहादरु खड्का र 
�ितवादी �ेमकुमार खड्का भएको ३३।१६७ को अंश 
चलन म�ुा िमित २०६७।५।२४ मा दोलखा िज�ला 
अदालतमा दायर भएको देिख�छ । यस अशं चलन म�ुा 
प�फा खड्कासमेत िव�� �ेमकुमार खड्कासमेत 
भएको १९।२६८ को अशं चलन म�ुाभ�दा पिछ 
दायर भएको देिख�छ । �ितवादी �ेमकुमार खड्काले 
�ितउ�र िफराएको, दवुै प�को सा�ी परी�णसमेत 
भएको तर अदालतबाट वादी �ितवादीबाट तायदाती 
फाटँवारी माग गरकेो अव�थामा दवुै प�ले तारखे 
गजुारकेो पाइ�छ । वादी �ितवादी दवुै प�ले तारखे 
गजुारकेाले सो म�ुा तामेलीमा रािखएको पाइ�छ । 
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११. मूल अंिशयार च��बहादरु खड्काले यसै 
म�ुाको �ितवादीह� सीता, पिव�ा खड्कासमेतको 
सा�ी रही स�ु अदालतमा बकप� गरकेो पाइ�छ । 
िनजले �ेमकुमार खड्का र आफू च�दबहादरु खड्का 
दाजभुाइ रहेको, आफूह�कै बीचमा अंशब�डा नभएको 
ह�दँा पिहला आफूह�बीचमा नै अशंब�डा ह�नपुन� हो । 
�यसपिछ मा� वादी �ितवादीह�बीच अंशब�डा ह�नपुन� 
हो । वादी �ितवादीह� २०४६ सालदेिख मानो छु�ी 
िभ�न बसेको नह�दँा वादी �ितवादीबीच अंशब�डा 
ह�नपुन� हो भनी बकप� गरकेो पाइ�छ ।

१२. यसैगरी यस अदालतबाट मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम ��ततु म�ुामा �ितवादी 
नरहेका च��बहादरुको प�नीह� राधादेवी र सधुादेवी 
खड्कालाई बिुझएको पाइ�छ । सधुादेवीको वारसे 
भई आ�नो हकमा समेत राधादेवीले आ�नो पित 
च��बहादरु खड्का र दवेर �ेमकुमार खड्का २०४० 
सालमा नै घरसारमा छु��ई िभ�न भएकोले �ेमकुमार 
आफूह�को सगोलको अिंशयार होइनन् भनी बकप� 
गरकेो पाइ�छ ।

१३. व�ततुः िनज मूल अिंशयारह�को नाउमँा 
य�िप सयं�ु दता�को ज�गाह� रहेको र  िनजह�बीच 
अिघ चलेको अंश म�ुाबाट ब�डा छु��ई नसक� सगोलमै 
रहेको देिखन आयो । मूल अिंशयारह�ले अशं नछुट्याई 
सगोलमा बसेपिन �ेमकुमार खड्काको चार �ीमती 
भई धेर ैअिंशयारको जायज�म भइरहेको दिेखयो । यस 
अव�थामा मूल अंिशयारबीचमा ब�डा नभएपिन त�लो 
प�ुताका अंिशयारह�ले आ�नो पित िपताबाट �ा�त 
गन� अंशहक ब�डा गरी िदनपुन� ह��छ । अ�यथा त�लो 
प�ुताका अंिशयारह�को जीवनयापनमा नै सम�या 
आउने स�ने ह��छ । मूल अंिशयारको बीचमा ब�डा 
नभएपिन पिछ�लो प�ुताका छोरा छोरीह�ले मूल 
अंिशयारबीचको हकिह�सा छुट्याई आ�नो आ�नो 
िपता पितको िह�साबाट अशं पाउने नै ह��छ ।

१४. यस स�ब�धमा मलुकु� ऐन, लो�ने 

�वा�नीको महलको ४ नं. हेदा�, “सासू ससुरासमेत भई 
वा लो�नेले मा� खान लाउन निदई घरबाट िनकाला 
गरकेो वा कुटिपट गरी दुःख िदने गरकेो वा लो�नेले 
अ� �वा�नी �याए वा राखेकोमा �य�ती �वा�नीले 
लो�नेको अंशबाट आ�नो अंश छुट्याई िलन पाउँछे । 
�य�ती �वा�नीमािनस मरमेा वा िनजले अक� िववाह 
गरमेा उसले खाई लाई बाँक� रहेजित हकवालाको 
ह��छ । सासू ससुराले मा� िनकाला गरकेोमा इ�जत 
आमदअनुसार खान लाउन िदनुपछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा ��तुत म�ुाको त�यगत अव�था हेदा�, 
�ितवादी �ेमकुमारको भगवती, प�फा, दगुा�  र कमला 
चारवटी प�नी भएको देिख�छ । यी चारवटी प�नीम�ये 
वादी प�फाको नाउ ँ कुनै ज�गा रहेको देिखदँनै । तर 
अ�य तीनवटी प�नीह�को नाउमँा एकल तथा सयं�ु 
दता�को ज�गाह� रहेको देिख�छ । वादी प�फाको 
छोरा लालकाजीको नाउमँा भने अिंशयार नदेिखएको 
िदपेससगँको संय�ु दता�को िक.न.१६३३ को एक मा� 
ज�गा रहेको दिेख�छ । य�तो ि�थितमा उपयु�� ��ततु 
४ नं. को कानूनी �यव�थाले समेत अंश पाउन स�ने 
कुराको ��याभूत गरकेाले समेत वादीह�ले आ�नो 
पित / िपताको अंशबाट आफूह�ले अशं छुट्याई िलन 
पाउने नै देिखन आयो ।

१५. यसै स�दभ�मा ने.का.प. २०७१, 
अकं ११, िन.नं.९२७९ मा �कािशत िव�क�र�न 
शा�यसमेत िव. कुलर�न शा�यसमेत भएको अंश 
चलन म�ुामा यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
सगोलको अमुक स�पि� अिवभािजत रहदँास�म 
सगोलका सबै अंिशयारह� र अिंशयारका स�पि�मा 
हक ला�ने ितनका स�तानह�को समेत हक र िहत 
रहने ह�नाले अिवभािजत सगोलको स�पि�मािथ �थम 
पु�ताका अंिशयारह�को मा�ै आफूखुसी गन� पाउने 
स�पि�को �पमा िलन निम�ने भनी �याियक िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । उपयु�� �याियक िस�ा�तलाई 
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��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा�, वादी �ितवादीका 
मूल अंिशयारले �ा�त गरकेो अंशहक नै आआ�नो 
हागँातफ� का अिंशयारमाफ� त वादी �ितवादीह�ले 
�ा�त गन� हो । यस अथ�मा मूल अंिशयारबीच अंशब�डा 
नभएपिन अिवभािजत सगोलको स�पि�मा मूल 
अंिशयारका स�तानह�को समेत हक र िहत िनिहत 
रहेको देिख�छ । मूल अंिशयारको स�तानह�को 
हक िहत िनिहत रहेको सगोलको स�पि�मा मूल 
अंिशयारह�म�ये कुनै अिंशयारले किहले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा अंश चलन म�ुा दायर गन�, 
किहले दोलखा िज�ला अदालतमा सोही िवषयमा 
एकआपसमा म�ुा दायर गन�, म�ुा दायर भएप�चात् 
अदालतबाट तोिकएको तारखे गजुारी म�ुा तामेलीमा 
गई अशंब�डास�ब�धी �ि�या अिघ बढ्न नसक� 
यथाव�थामा रहेको तत् तत् म�ुाको िमिसलबाट देिखन 
आएको छ । वादी �ितवादीका अिघ�ला प�ुताबाट 
भएको उ� ि�याकलापबाट वादी �ितवादीसमेतका 
अंशहक िनिहत रहेको, स�पि� यथाि�थितमा रही सो 
स�पि�उपर वादीह�को हक �थापना ह�न नसकेको 
अव�था देिखन आएको छ । अिघ�लो प�ुताको उ� 
�यवहारबाट पिछ�ला प�ुताका अंिशयारको हक िहतमा 
असर प�ुयाउन िम�ने ह�दँैन ।

१६. व�ततुः �यि�को अशंस�ब�धी हकलाई 
हा�ो सिंवधान तथा दवेानी �याय �णालीले �यि�को 
अ�तिन�िहत नैसिग�क अिधकारको �पमा आ�मसात् 
गरकेो छ । अिंशयार भएको हैिसयतले सगोलको 
स�पि�बाट अंश पाउन ुअंिशयारको नैसिग�क सा�पि�क 
अिधकार हो । �यसका अित�र� नेपालको संिवधानले 
स�पि�को अिधकारलाई मौिलक अिधकारको �पमा 
��याभूत गरकेो छ । अंशहकको नैसिग�क अिधकारलाई 
लामो अविधदेिख मूल अंिशयारबीचको अंशस�ब�धी 
िववादको उिचत िनकास नभई यथाि�थितमा रहेको 
कारणबाट मा� पिछ�लो प�ुताका अिंशयारह�ले 
कानूनबमोिजम अशं पाउने हकबाट वि�चत ह�नपन� 

अव�था �चिलत कानूनले पिन क�पना गरकेो छैन । 
अिघ�लो प�ुताबीचको अशं िववादको िनकास नभएको 
कारण अशंहकबाट िढलास�ुती गरी पिछ�लो प�ुताको 
िसङ्गो जीवनयापन तथा विृ�िवकासलगायतको 
काय�मा अवरोध आउने तथा वि�चत गराउने काय� 
यिु�सङ्गत एवं �यायसङ्गत ह�न स�दैन । 

१७. ��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा�, 
मूल अंिशयारह� च��बहादरु र �ेमकुमारबीच नै 
रीतपूव�कको अंशब�डा भएको पाइदैँन । च��बहादरुको 
२ प�नी राधा र सधुाको नाउकँो र �ेमकुमारको प�नी 
भगवती र कमलाको नाउमँा संय�ु ज�गाह� दता� रहेको 
दिेख�छ । �ेमकुमार र च��बहादरुको नाउमँा पिन सयं�ु 
ज�गाह� दता� रहेका छन् । उि�लिखत सबै �यि�ह� 
अिंशयार भएको देिख�छ । राधा र सधुाले पनुरावेदन 
नगरी िच� बझुाएका छन् । िनजह�को एकलौटी 
स�पि� पिन देिखदँनै । पैतकृ भएपिन दईु दाजभुाइको 
प�नीह�को नाउमँा संय�ु दता� ह�न गएको छ । यस 
ि�थितमा यी स�पि�ह� ब�डायो�य भई अिंशयारबीच 
ब�डा ह�ने देिखयो । यस अव�थामा उि�लिखत 
स�पि� पिन यसै म�ुाबाट ब�डा छुट्याई िदन कुनै 
बाधा छैन । �ितवादी �ेमकुमारले चारवटी प�नी िववाह 
गरकेो देिख�छ । यस अव�थामा जीवनयापनको लािग 
आव�यक पन� आधारभूत आव�यकतालाई िवचार गरी 
अशं छुट्याउने काय�लाई अ�म�याई अनेक� कानूनी 
िछ�को फाइदा उठाउदँै म�ुापिछ म�ुा िददैँ तामेलीमा 
रा�दै �यावहा�रक एवं वा�तिवक �पमा अशं पाउने 
काय�लाई िढलाई ग�ररा�न ु�यायोिचत र कानूनस�मत 
दिेखएन ।

१८. अब, अिंशयार नरहेको �यि� र 
अिंशयारको नाउमँा संय�ु दता�  रहेको ज�गाको हकमा 
अिंशयार नै नरहेको �यि�को िह�सा पर नसारी 
सगोलको स�पि� भनी ब�डा ला�ने ठहर गरकेो फैसला 
�िुटपूण� रहेको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा�, तायदाती फाटँवारीमा लोके�� र अशोकको 
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नाउमँा िक.नं.४९५, ७३०, तारा र िदपेसको नाउमँा 
िक.नं.७८२, ७८४, अशोक र ताराको नाउमँा 
िक.नं.४८५, कमला र र�जकुो नाउमँा िक.नं.२४७१, 
लालकाजी र िदपेसको नाउमँा िक.नं.१६३३, च��, 
�ेम र शेरको नाउमँा िक.नं.१४२, १५९, १६२ र 
सितदेवी, �ेम र च��को नाउमँा िक.नं.२६४ समेतका 
ज�गाह� सयं�ु दता�मा रहेको पाइ�छ । यहा ँअशोक, 
िदपेस, र�ज,ु शेर र सितदेवी अिंशयार भए नभएको कुरा 
अदालतबाट समेत नबिुझएको र कुनै �माणबाट ख�ुन 
आएको पाइदैँन । य�तो ि�थितमा त�काल �माणबाट 
अंिशयार नदेिखएका �यि� र अिंशयारको नाउमँा 
सयं�ु दता� रहेको ज�गाको हकमा अंिशयारले पाउने 
िह�सा मा� अ�यथा �मािणत नभएस�म सगोलको 
भई ब�डायो�य ह�ने ह��छ । अतः यी अंिशयारबाहेकको 
�यि�को िह�सा पर सारी अंिशयारको भागमा पन� 
िह�सा मा� सगोलको भई अंिशयारबीच अशंब�डा ह�ने 
देिखन आएकोले स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
अंिशयारबाहेकको �यि�को िह�सा पर नसारी गरकेो 
फैसला सो हदस�म िमलेको देिखन आएन ।   

१९. अक�तफ�  �ितवादीले यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा� पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
अंिशयारम�ये अिववािहता अिंशयारह� कुशल, 
पिव�ा, लिलता, संगीता र गीताको िववाह खच� पर 
सानु�पन�मा सो नगरकेो भनी िजिकर िलएको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, िनज अंिशयारह� अिववािहत रहेको भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर स�ब�धमा ��यथ�ह�बाट कुनै 
��न उठेको पाइदँैन । िनजह� अिववािहत रहेको 
देिखएको स�दभ�मा यसस�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा�, 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १७ नं. मा “िववाह 
नभएका छोरा छोरीको िववाह खच� पर सादा�  िववाह 
नभएका छोराछोरी धेर ै भएपिन थोर ै भएपिन ज�मा 
धन स�पि� दुई हजारदेिख बढ्ता ठहर ेसयकडा पाँच, 
दुई हजारदेिख मुिन एक हजारस�म धन स�पि� ठहर े
सयकडा दश, एक हजारदेिख घटी धन स�पि� ठहर े
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सयकडा बीसका दरले िववाह खच� पर सारी ज�तो 
िहसाबको अशं पाउँछ सोही िहसाबिसत दामासाही गरी 
िववाह खच� पिन बाँिडिदनु पछ�  लेिखएबमोिजम ब�डा 
गदा� िववाह खच� पाउने एक जवान मा� र अशं पाउने 
अिंशयार धेर ैजवान भई अिंशयारले पाउने अशंभ�दा 
िववाह खच� धेर ै पाउने भएमा अिंशयार एक जनाले 
पाउने अशंको चार ख�डको तीन ख�डस�म िववाह 
खच� पाउँछ बढी पाउँदैन भाइभाइको अंश गदा�मा भए 
भाइभाइको छोरा छोरीह�लाई िववाह खच� पर सानु� 
पद�न” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको पाइ�छ । 

२०. उपयु�� कानूनी �यव�थामा अिववािहता 
अिंशयारको स�ंया जित भएपिन ज�मा ब�डा गनु�  पन� 
स�पि� �.२,०००।- भ�दा बढ्ता भएमा ५ �ितशत 
िववाह खच� छुट्याई पाउने देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
ब�डायो�य स�पि� दईु हजारभ�दा बढी नै रहेको देिखन 
आएको ह�दँा �ेमकुमारको भागको ब�डायो�य ज�मा 
ज�गा स�पि�को ५ �ितशत अिववािहता अंिशयारह� 
कुशल, पिव�ा, लिलता, संगीता र गीताको िववाह खच� 
पर सानु�पन� देिखन आयो ।    

२१. अतः मूल अंिशयार �ेमकुमार र 
च��बहादरु खड्काबीच नै रीतपूवक� को अंशब�डा 
भएको नदेिखदँा तायदातीमा उि�लिखत िभड्न 
आएको स�पूण� स�पि� र अंिशयारबाहेकको �यि� 
र अिंशयारको नाउमँा संय�ु दता� रहेको ज�गाह�मा 
अिंशयारको हक िह�सासमेतलाई मूल अंिशयार २ 
(दईु) जना रहेकोले २(दईु) भाग लगाई �ेमकुमारतफ�  
पन� १ (एक) भाग स�पि�बाट अिववािहता छोराछोरीको 
िववाह खच� ५ (पाचँ) �ितशत छुट्याई िववाह खच� 
परसारी बाकँ� स�पि�लाई पनुः १५ (प��) भाग 
लगाई सोको २ (दईु) भाग वादीह�ले अशं पाउने 
ठहछ�  । अिंशयारबाहेकको �यि� र अंिशयारको नाउमँा 
संय�ु दता� रहेको ज�गाह�को हकमा अंिशयारले 
पाउने िह�साको ज�गा मा� सगोलको भई ब�डा ला�ने 
ठहछ�  । अंिशयारबाहेकको नाउमँा िनजको िह�साबाहेक 
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गरी बाकँ� िह�साको ज�गास�म ब�डा ला�न ु पन�मा परु ै ज�गा ब�डा लगाएको र अिववािहता छोराछोरीह�को 
िववाहखच� नछुट्याएको हकमा स�म पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१०।०९ को फैसला सो हदस�म 
निमलेकोले केही उ�टी ह�नेसमेत ठहछ�  । २०४६ सालमा नै घरसारमा नरमगरम िमलाई मानो छु��एकोले सो 
िमितभ�दा अिघको स�पि� मा� ब�डा ह�नपुन� हो भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । अ� 
तपिसलबमोिजम गनू� ।  

तपिसल
वादी प�फा खड्का र लालकाजी खड्काको हकमा:
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम मूल अंिशयार �ेमकुमार र च��बहादरु खड्काबीच नै रीतपूव�कको अंशब�डा 
भएको नदेिखदँा तायदातीमा उि�लिखत िभड्न आएको स�पि� र अंिशयारबाहेकको �यि� र अंिशयारको नाउमँा 
सयं�ु दता� रहेको ज�गाह�मा अिंशयारको हक िह�सासमेतको ज�गाह�लाई २ (दईु) भाग लगाई �ेमकुमारतफ�  
पन� १ (एक) भाग स�पि�बाट अिववािहता छोराछोरीको िववाहखच� ५ (पाचँ) �ितशत छुट्याई िववाह खच� 
परसारी बाकँ� स�पि�लाई पनुः १५ (प��) भाग लगाई सोम�ये २ (दईु) भाग वादीह�ले अंश पाउने ठहर भई 
अंिशयारबाहेकको नाउमँा संय�ु दता� रहेको ज�गाम�ये िनजको िह�साबाहेक गरी बाकँ� िह�साको ज�गास�म २ 
(दईु) भाग गरी �ेमकुमार तफ� को १ (एक) भागबाट ब�डा ला�न ुपन�मा पूरै ज�गा ब�डा लगाएको र अिववािहता 
छोराछोरीह�को िववाहखच� नछुट्याएको हदस�मको हकमा पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उ�टी 
ह�ने ठहर भई यस अदालतबाट फैसला भएकोले कानूनको �यादिभ� वादीले अंश छुट्याई चलन चलाई पाउ ँभनी 
िनवेदन िदएमा कानूनबमोिजम िन�न काय� गरी वादीह�लाई अंश छुट्याई चलन चलाई िदन ुभनी स�ु दोलखा 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ---१
वादी �ितवादीले पेस गरकेा तायदाती फाटँवारीमा अिंशयारबीच िभडेका िन�न ज�गाह� सगोलको ह�दँा २ (दईु) 
भाग लगाई �ेमकुमारतफ�  पन� १ (एक) भागको ५ (पाचँ) �ितसत िववाह खच� पर सारी बाकँ� स�पि�लाई पनुः १५ 
(प��) भाग लगाई सोको २ (दईु) भाग वादीह�ले पाउने ज�गाह�: 
िस.नं. िज�ला गा.िव.स. ज.धनीको  नाम वडा नं. िक.नं. �े�फल िकिसम मू�य (�)

१ दोलाखा �े�पा दगुा�  खड्का ५ १८ २५० पा.दो. ६,०००
२        “ सनुखानी �ेमकुमार ३ ४२२ २७० पा.िस. ५,०००
३        “        “             “ ३ ४२६ ७०५ पा.िस. १२,०००
४        “        “             “ ३ ४३७ १०७५ पा.िस. २२,०००
५        “        “             “ ३ ४४० १२५० पा.िस. २५,०००
६        “        “             “ ३ ४६७ २० खे.िस. ४००
७        “        “             “ ३ ५७७ ८३५ पा.िस. १३,०००
८        “        “             “ ३ ६७५ ४११५ खे.िस. ८१,०००
९        “        “             “ ३ ६८१ १२६५ पा.िस. २५,०००

१०        “        “             “ ३ ४४८ २९९५ पा.िस. ६०,०००
११        “ �े�पा             “ ५ २५४ १००० खे.िस. २,०००
१२        “ सनुखानी             “ ३ २८२ ३३३५ खे.िस. ६७,०००
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१३        “       “             “ ३ २९० २२०५ खे.िस. ४५,०००
१४        “       “             “ ३ २९१ ८१५ खे.िस. १७,०००
१५        “       “             “ ३ २६४ ९६५ खे.िस. १६,०००
१६        “       “             “ ३ ३९८ ६७५ खे.िस. १५,०००
१७        “ �े�पा �ेम र च�� ५ १८९ ११५० पा.चा. ६,०००
१८        “         “              “  “ २५७ ३१० पा.दो. २,०००
१९        “         “              “       “ २५८ ६५० खे.िस. १०,०००
२०        “         “              “       “ २६८ ३०६० पा.िस. ६०,०००
२१        “         “              “       “ १५६ २६५ खे.िस. ५,०००
२२        “         “              “       “ १८८ १०४० पा.चा. ६,०००
२३        “         “              “       “ २०६ ५४५ खे.िस. १०,०००
२४        “         “              “ १ ७३१ ५६५ खे.िस. १०,०००
२५        “         “              “       “ १०४ ११९५ पा.चा. ६,०००
२६        “         “              “       “ ५६३ ५१५ खे.िस. १०,०००
२७        “         “              “       “ ६७२ ५०५ खे.िस. १०,०००
२८        “         “              “       “ ६८० ४२५ खे.िस. ७,०००
२९        “         “              “       “ ४ १२६० खे.दो. २०,०००
३०        “         “              “       “ ७ ८२५ खे.दो. १३,०००
३१        “         “              “ १ ५०७ ५६५५ खे.दो. १००,०००
३२        “         “              “ २ ३१३ ३८५५ खे.दो. ७०,०००
३३        “         “              “     “ ३१४ ११० खे.दो. ५००
३४        “         “              “ ४ ४ ३३५ खे.दो. ७००
३५        “         “              “ “ ५५१ ७५५ पा.िस. १०,०००
३६        “         “              “ ५ ९१ ५०० पा.दो. ५०००
३७        “         “              “ “ १८५ १२०० पा.दो. १८,०००
३८        “         “ लोके�� ब. १ ५७२ २५५० खे.िस. ५०,०००
३९        “         “ भगवती ५ ८९ ८६० पा.दो. ११,०००
४०        “         “             “       “ २३५ ६४५ खे.िस. ११,०००
४१        “         “             “       “ २५० ११०० खे.िस. २०,०००
४२        “         “             “ ६ १६३ ८२५ पा.दो. ११,०००
४३        “         “ ताराकुमार १ ६८४ ९२५ खे.िस. १५,०००
४४        “         “             “ ५ ४८७ ९२५ खे.िस. १५,०००
४५        “         “ दगुा�  खड्का ३ १८३ १३७० पा.चा. ७,०००
४६        “         “ सधुादेवी, भगवती ५ १६० १२०० खे.िस. २१,०००
४७        “         “               “       “ १७९ २३०० पा.दो. ४०,०००

१०१७७ - �ेमकुमार खड्का िव. प�फा खड्कासमेत
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४८        “         “ कमलादेवी ३ १८० १५९० पा.दो. ३०,०००
४९        “         “ राधावेदी, भगवती ५ १५९ ४७५ खे.िस. ८,०००
५०        “         “              “       “ १८४ १४५० पा.दो. २५,०००
५१     “     “              “ १ ११७ ७१७० खे.दो. १४०,०००
५२     “     “              “       “ ११८ २०३० पा.दो. ४०,०००
५३     “    “              “ ५ १५८ २४४० खे.िस. ४५,०००
५४      “    “              “ १ ८९४ ७०० खे.दो. ११,०००
५५      “    “              “       “ ८९५ ४०७० खे.दो. ८०,०००
५६      “    “ सधुादेवी, भगवती १ ६ १२२२८  ५०,०००
५७      “    “                “       “ १३ १६४३०  ५०,०००
५८       “    “                “ ४ २०५ १४६०  २५,०००
५९      “    “                “ ५ १९१ २५३०  ४०,०००
६०      “    “ सधुादेवी, दगुा� ४ २३० ४५२०  ५,०००
६१     “ का�े कमलादेवी ३ १७० २९३  ५,०००
६२     “        “                “ ५ १८२४ ७७६  ७,०००
६३     “        “                “       “ १८२७ २५०  ५००
६४ ल.प.ु इमाडोल                “ १ ३१४ ०-५-०-०  २५०,०००
६५         “        “                “ ७ ५९७ ०-४-१-०  २०,०००
६६         “        “                “ ३ २४७३ ०-२-०-२  १५०,०००
६७         “        “                “        “ २३५८ ०-३-०-०  २००,०००
६८         “        “                “       “ २३५६ ०-०-३-२  ५०,०००
६९         “        “                “        “ २३५० ०-०-१-०  ३०,०००
७०        “         “ सिुशला खड्का        “ २००३ ०-८-०-१  ५०,०००

 ज�मा       २,३०३,१००

वादी �ितवादीले पेस गरकेा तायदाती फाटँवारीमा अंिशयारबाहेकका �यि� र अंिशयारको नाउमँा सयं�ु दता� 
रहेको ज�गामा अंिशयारबाहेकको �यि�को िह�सा पर सारी अंिशयारको िह�सा मा� सगोलको ह�दँा २ (दईु) भाग 
लगाई �ेमकुमारतफ�  पन� १ (एक) भागको ५ (पाचँ) �ितशत िववाह खच� पर सारी बाकँ� स�पि�लाई पनुः १५ 
(प��) भाग लगाई सोको २ (दईु) भाग वादीह�ले पाउने ज�गाह�:
िस.नं. िज�ला गा.िव.स. ज.धनीको  नाम वडा नं. िक.नं. �े�फल िकिसम मू�य (�)

१ दोलखा �े�पा लोके��, अशोक १ ४९५ ५४५० खे.दो. १००००
२       “         “                “        “ ७३० ४९४० खे.िस. ८००००
३       “         “ तारा, िदपेस १ ७८२ ६२५० खे.िस. १२००००
४       “         “               “       “ ७८४ ४८८० खे.िस. ९००००
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५       “         “ अशोक, तारा ५ ४८५ ११३२५ पा.िस. २००,०००
६ ल.प.ु इमाडोल कमला, र�जु ३ २४७१ ०-३-०-१  २२००००
७ दोलखा जगुु लालकाजी, िदपेस ४ १६३३ ९७२०  २५०००
८        “ �े�पा च��, �ेम, शेर १ १४२ १४३०  २५०००
९        “       “                 “       “ १५९ ७५५  १०,०००

१०        “       “                 “       “ १६२ १२६०  २५,०००
११     “    “ सतीदेवी,�ेम,च�� ३ २६४ १९६०  १०,०००

 ज�मा       ८१५०००

�ितवादीह� कुशल, पिव�ा, लिलता, सगंीता र गीताको हकमाः
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादीह� कुशल, पिव�ा, लिलता, संगीता र गीता अिववािहता रहेको 
देिखन आएकाले ब�डायो�य स�पूण� स�पि�लाई २ (दईु) भाग लगाई �ितवादी �ेमकुमारतफ�  पन� १ (एक) भाग 
स�पि�को ५ (पाचँ) �ितशत स�पि� िनज अिववािहता अिंशयारको िववाह खच� पर सारी दामासाहीले बाडँी िदन ु
भनी स�ु िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ----२
वादी प�फा खड्का र लालकाजी खड्काको हकमाः
वादीह�ले मािथ ठहरख�डमा लेिखएबमोिजम अशं पाउने ठहरी यस अदालतबाट फैसला भएकोले िनजले 
हालस�म कोट� फ� बझुाएको नदेिखदँा स�पूण� ब�डायो�य ज�गाह� �.२७,१०,६००।- (स�ाइस लाख, दश 
हजार छ सय �पैया)ँ लाई २ (दईु) भाग लगाई �ेमकुमारतफ�  पन� १ (एक) भाग ज�गाबाट ५ (पाचँ) �ितशत 
अिववािहता अंिशयारको िववाह खच� पर सारी बाकँ� ज�गालाई पनुः १५ (प��) भाग लगाई सोको २ (दईु) भाग 
�.१,७१,६७१।३३।- (एक लाख एक�र हजार छ सय एकह�र �पैया,ँ ते�ीस पैसा मू�य बराबरको ज�गा 
वादीह�ले अंश पाउने ठहरकेाले सोको ह�न आउने कोट� फ� �.४,७०३।४२।- (चार हजार सात सय तीन �पैया ँ
बयालीस पैसा) �ितवादीबाट असलु गनु� , �ितवादीबाट असलु ह�न नसकेमा वादीबाट नै ज�रवानासरह असलुउपर 
गनु�  भनी स�ु दोलखा िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ------३
वादीबाट नपगु कोट� फ� ज�रवानासरह असलु गरकेो अव�थामा वादीले कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १५(११) 
अनसुार �ितवादीबाट उ� कोट� फ� भराई िलन पाउने ह�दँा वादीले �ितवादीको यसै सरहदको जेथा दखेाई भराई 
पाउ ँभनी कानूनको �यादिभ� दरखा�त िदए कुनै द�तरु निलई �ितवादीबाट वादीलाई भराई िदन ुभनी स�ु 
अदालतमा लेखी पठाउनू ------४  
��ततु फैसला अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू -५

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी 

इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल जेठ २० गते रोज १ शभुम् ।

१०१७७ - �ेमकुमार खड्का िव. प�फा खड्कासमेत
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७४।९।७

०७३-CR-१४५३

म�ुा : बह�िववाह

पनुरावेदक / वादी : िज�ला डडेलधरुा िशष� गा.िव.स. 
वडा नं.७ कटाल ब�ने अमतृा महरा भ�ने 
अ�मरा देवी महराको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला डडेलधरुा िशष� गा.िव.स. 

वडा नं.७ कटाल ब�ने महेश महर (महरा) समेत

 § म�ुा चलाउने हकदैया रहकेो िनकाय वा 
�यि�लाई हद�याद ला�ने हो । कानूनमा 
“थाहा पाएको िमितबाट” हद�याद कायम 
ह�ने गरी �यव�था भएको कुराको अथ� 
अ� जो सकैुले थाहा पाएर हद�याद सु� 
ह�दैँन, म�ुा चलाउने अिधकार पाएको वा 
हकदैया रहकेो �यि� वा िनकायले थाहा 
पाएको िमितबाट हद�यादको गणना 
गनु� पन� भ�ने नै हो । यसरी गणना गन� 
�चलन तथा यस अदालतबाट मु�ाको 
रोहमा �ितपािदत िस�ा�त�ितकूल ह�ने 
गरी बह�िववाह म�ुामा जेठी प�नीले थाहा 
पाएको िमितबाट हद�याद कायम ह��छ 
भ�नु मनािसब नदेिखने ।

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी नारायणबहादरु थापा

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी भेषराज प�त र �ी देवी कुमारी जोशी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६२, िन.नं.७६९४

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
माननीय िज�ला �यायाधीश �ी य�राज भ�
कैलाली िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी रवे�तबहादरु कँुवर
माननीय �यायाधीश �ी नरबहादरु शाही

 पनुरावेदन अदालत, िदपायल

फैसला
�या. ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
१२(१)(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान भएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर 
यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
�ितवादी महेशकुमार महर (महरा) र मेरोबीच 

िमित २०६१ साल मंिसर २० गते सामािजक 
पर�पराअनसुार िववाह भई हामीबाट २ छोराको ज�म 
भएकोमा िनज �ीमान् ले िमित २०७०।१२।१ गते 
जानक� िम�ा महरासगँ दो�ो िववाह गरी बसेकोले 
कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७१।१।२३ गतेको जाहेरी दरखा�त ।

म र जाहेरवालीबीच २०६१ साल मंिसर 
२० गते धािम�क पर�पराअनसुार िववाह गरी हामी दवैु 
जना �ीमान्  �ीमती रा�ैसगँ ब�दै आई िनज �ीमतीको 
कोखबाट २ छोराको समेत ज�म भएको हो । यसै 

�नण�य नं. १०१७८
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म�ुाक� �ितवादी जानक� िम�ा महराको माइती घर र 
मेरो घर एकै ठाउमँा भएका कारण बा�यकालदेिख नै 
िचनजान िथयो । सोही िचनजान प�रचय भएका कारण 
हामी दवैुबीच �ेम स�ब�ध कायम रही २०६८ सालमा 
जाहेरवाली �ीमती घरमै भएको अव�थामा �ितवादी 
मेरी का�छी �ीमती जानक� िम�ा महरासगँ धनगढीमा 
भेटघाट भई हामी दवैु जनाले �ेम िववाह गरी डेरा 
कोठा गरी ५।६ मिहना धनगढीमा नै बसी सोप�ात् 
२०६८ साल असोज मिहनामा घरमा गएका हौ ँ। घरमा 
पगेुप�ात् जाहेरवाली �ीमती अमतृा महर (महरा) 
समेत मेरो ससरुाली प�का मा�छेह� आई वादिववाद 
गरी उजरु बाजरु गछ� भ�ने कुरा गदा� गाउघँरमा नै 
छलफल गरी दवैु �ीमतीलाई पालनपोषण गरी रा�ने 
भ�ने सहमित भई जेठी �ीमतीसमेतले सहमित जनाई 
मैले दवैु �ीमतीह�लाई साथमा �याई िज�ला कैलाली 
धनगढी नगरपािलका वडा नं.३ िवशालनगर ि�थत डेरा 
कोठा गरी राखी का�छी �ीमती जानक� िम�ा महरले 
गाडी चलाउदँै आई बालब�चाह�को पालनपोषण गद� 
आएका िथयौ ँ। सोप�ात् आिथ�क अव�था �यून भएका 
कारण मैले सो �थानबाट धनगढी नगरपािलका वडा 
नं.३ बोराडाडी ि�थत डेरा कोठा गरी ब�दै आएकोमा 
िनज जाहेरवाली �ीमतीसगँ पिछ मनमटुाव भई िविभ�न 
सघं सं�थाबाट मलाई जबरज�ती कागज गन� लगाई 
िनज माइतीघरमा जा�छु भनी गएक�मा हाल आएर 
२०७१।१।२३ गते मेरा नाउमँा बह�िववाह गरकेो थाहा 
पाएको भनी मेरो नाउमँा बह�िववाहअ�त�गत म�ुा दता� 
गराएक� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।१।२९ 
गतेको �ितवादी महेशकुमार महर (महरा) को बयान 
कागज ।

िमित २०६७ सालको अि�तमितर �ितवादी 
महेशकुमार महर (महरा) ले मेरो आफ�तबाट मेरो 
मोबाइल न�बर मागी मलाई फोन गरी आ�नो प�रचय 
िददँा मलाई िनजको बारमेा थाहा भएको हो । सोप�ात 
५।६ मिहनास�म हामी दवैु जनाको फोन स�पक�  भई 

एकआपसमा �ेम स�ब�ध कायम भई िनज �ीमान्  
महेशकुमार महर (महरा) ले िववाह गर� भनी भ�दा 
मैले तपाइकँो िववाह भएको छ, छैन भनी सोधपछु 
गदा� िनजले मैले २०६१ सालमा िववाह गरकेो ह�,ँ 
२ वटा छोरा छन् । जेठी �ीमतीको चालचलन ठीक 
छैन िनजलाई छोडप� िददँछुै भनेकाले आफूह� 
रािजखसुी िववाह गरकेा हौ ँ । सोप�ात् ५।६ मिहना 
डेरा कोठा गरी बसी िनजको घरमा जादँा जाहेरवाली 
अमतृा महर (महरा) समेतले वादिववाद गरकेोले गाउमैँ 
छलफल गदा� िनज जाहेरवालीसमेतले सहमित जनाई 
दवुै जना िमलेर बस�ला भनी िमलाप� गरी �ीमान् 
महेशकुमार महरले दवैु �ीमतीलाई साथमै �याई 
धनगढी नगरपािलका वडा नं.३ िवशालनगर ि�थत 
डेरा कोठा गरी पालन पोषण गरी ब�दै आएका हौ ँ
र सोही �ममा मैलेसमेत गाडी चलाउने काम िसक� 
िसडिलङ्ग जोन ि� बोिड�ङ �कुलको गाडी चलाउदँै 
आई सोही �कुलमा अमतृा महराको ब�चासमेत 
पढाउदैँ आएका िथयौ ँ। सोप�ात् आिथ�क अव�था �यून 
भएका कारण डेरा कोठा सारी धनगढी नगरपािलका 
वडा नं.३ बोराडाडी ि�थत ब�दै आएको अव�थामा 
जाहेरवाली अमतृा महरा डेरा कोठाबाट बािहर गई 
अनैितक स�ब�ध राखेको अव�थामा फेला पारपे�ात् 
संघ सं�थाको दबाबमा �ीमान्  महेशकुमार महराले 
कागज गरी पनु: डेरा कोठामा लगेप�ात् माइतीघरमा 
गई ब�छु भनी महेशकुमार महर (महरा) सगँ ब�दैन 
भनी पहाड घर जोगबढुातफ�  गई बसेक� ह�न् । हाल 
आएर २०७१।१।२३ गते बह�िववाह गरकेो कुरा थाहा 
पाएको भनी झ�ुा बेहोरा उ�लेख गरी उजरुी िदएक� 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।१।२९ गतेको 
�ितवादी जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महर (महरा) ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

�ितवादी महेशकुमार महर (महरा) �ाईभर 
भई तराई पहाड आउने जाने �ममा  िज�ला डडे�धरुा 
िशष� गा.िव.स. वडा नं.६ कटाल घर भई धनगढी 

१०१७८ - नेपाल सरकार िव. महशे महर (महरा) समेत
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नगरपािलका वडा नं.२ बैयाबेहडी ि�थत आफ�तको 
घरमा ब�दै आएक� �ितवादी जानक� भ�ने जय�ती 
िम�ा महरासगँ �ेम स�ब�ध कायम भई िवगत २ वष� 
अगािडदिेख िववाह गरी �ीमान्  �ीमती भई ब�दै 
आएको ठीक साचँो हो । हाल जानक� भ�ने जय�ती 
िम�ा महराको कोखबाट छोरासमेत ज�म भएको दईु 
मिहना जित भयो । जाहेरवालीले �ितवादी महेशकुमार 
महराले जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महरासगँ दो�ो 
िववाह गरकेो भ�ने कुरा के किहले थाहा भएको हो 
मलाई थाहा भएन । िनज �ितवादी महेशकुमार महर 
(महरा) ले दो�ो िववाह गरकेो ठीक साचँो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७१।२।२ गतेको �काशबहादरु 
िसंहले मौकामा गरकेो कागज ।

�ितवादी महेशकुमार महर (महरा) �ाइभर 
भई तराई पहाड आउने जाने �ममा िज�ला डडे�धरुा 
िशष� गा.िव.स. वडा नं.६ कटाल घर भई धनगढी 
नगरपािलका वडा नं.२ बैयाबेहडी ि�थत आफ�तको 
घरमा ब�दै आएक� �ितवादी जानक� भ�ने जय�ती 
िम�ा महर (महरा) सगँ िचनजान भई �ेम स�ब�ध कायम 
भई िनजलाई छोड्न नसक� िववाह गरी का�छी �ीमती 
त�ुयाई डेरा कोठा गरी राखेको िथयो । िववाह िवगत २ 
वष�अगािड गरकेो हो । जाहेरवाली अमतृा महराले सोको 
जानकारी के कुन िमितमा थाहा पाएको हो मलाई थाहा 
भएन, �ितवादी महेशकुमार महर (महरा) ले घरमा 
�ीमती छोरा ह�दँाह�दँै दो�ो िववाह गरकेो ठीक साचँो 
हो भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।२।२ गतेको 
कण�बहादरु िसंहले मौकामा गरी िदएको कागज ।

जाहेरवाली अमतृा महरा र महेशकुमार महर 
(महरा) बीच २०६१ सालमा िववाह भई िनजह�को 
वैवािहक जीवन रा�ैसगँ चिल आएको िथयो । िनज 
दवैु �ीमान्  �ीमतीको स�ब�धबाट २ वटा छोरासमेत 
भइसकेको अव�थामा �ितवादी महेशकुमार महर 
(महरा) ले सवारी चलाउने काम गद� आएकोमा 
�ितवादी जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महर (महरा) सगँ 

प�रचय भई �ेम स�ब�ध कायम भई २०६८ सालमा 
िनज जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महर (महरा) सगँ 
दो�ो िववाह गरी का�छी �ीमती त�ुयाई डेरा कोठा 
गरी राखी घरमा लगी गएको हो । सोप�ात् जाहेरवालीले 
हाल आएर दो�ो िववाह गरकेो भनी बह�िववाहमा 
जाहेरी िदएको हो । �ितवादी महेशकुमार महर (महरा) 
र जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महर (महरा) ले दो�ो 
िववाह गरकेो ठीक साचँो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७१।२।२ गतेको दान िसंह धामीसमेतले गरी 
िदएको व�तिु�थित मचु�ुका कागज ।

िमिसल संल�न आधार �माणह�बाट 
�ितवादीम�येका महेशकुमार महर (महरा) ले आ�नो 
घरमा जेठी �ीमती ह�दँाह�दँै का�छी �ीमतीको �पमा 
अका� �ितवादी जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महर 
(महरा) सगँ �ेम गरी दो�ो िववाह गरकेा र िनज �ितवादी 
जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महर (महरा) ले �ितवादी 
महेशकुमार महर (महरा) को घरमा जेठी �ीमती छन् 
भ�ने थाहा जानकारी ह�दँाह�दँै का�छी �ीमती भई 
दो�ो िववाह गरकेो पिु� भई �ितवादी महेशकुमार 
महर (महरा) ले मलुकु� ऐन, िबहावारी महलको ९ 
नं. को र अका� �ितवादी जानक� भ�ने जय�ती िम�ा 
महर (महरा) ले सोही महलको १० नं. बमोिजमको 
कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज दवैु �ितवादीह�लाई 
सोही महलको १० नं. बमोिजम सजाय ह�न मागदाबी 
िलइएको छ भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग प� ।

िमित २०६८।२।१२ मा मैले जय�ती भ�ने 
जानक� िम�ा महरासगँ िववाह गरी बह�िववाह गरकेो र 
उ� िववाह धनगढीमा नै गरकेो हो । िनज �ितवादीसगँ 
�ेम स�ब�ध भई दो�ो िववाह गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी महेशकुमार महर (महरा) ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िनज �ितवादी महेशकुमार महरसगँ २०६८ 
साल आषाढदेिख िनयिमत �पमा फोन स�पक�  भएको 
र सोही फोन स�पक� माफ� त िचनजान भई िनजले मलाई 
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मिहला मा�छे पिन गाडी चलाउछन् ितमीलाई गाडी 
िसकाई िद�छु भनी गाडी चलाउन िसकाएको र पिछ म 
िशविलङ जोन ि� �कुलको गाडी चलाउन स�ु गरकेो 
र सो गाडी चलाउन स�ु गर े पूव� िनज �ितवादीले 
घरमा मेरो �ीमती छैन, िववाह गर� भनी मलाई िववाह 
��ताव राखेपिछ मैले िववाह गरके� ह�,ँ िनजसगँ २०६८ 
सालको माघ मिहनादेिख सगैँ बसेक� ह�,ँ िनजको जेठी 
�ीमती घरमा छ भ�ने कुरा मलाई थाहा िथएन । थाहा 
नभएका कारण आिखर एकजना केटासगँ मैले िववाह 
गनु�पछ�  नै भनी िनजसगँ िववाह गरके� ह� ँ । िववाह 
ग�रसकेप�ात् ३।४ मिहनापिछ मा� िनज �ितवादीले 
मेरो घरमा अक� �ीमती छ, दवैुजना िमलेर ब�नपुछ�  
भनेप�ात् मा� थाहा पाएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी जानक� भ�ने जय�ती िम�ा महर (महरा) ले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित मलाई याद छैन । १ वष� पिहले 
जय��ीसगँ यी �ितवादीले दो�ो िववाह गरकेा ह�न्, 
म घरमा जेठी �ीमती छ भ�ने कुरा जय�तीलाई थाहा 
िथयो, िनज जय�तीको माइती घर र मेरो घर निजकै 
हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली अमतृा भ�ने 
अ�मरदवेी महरले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

एउटा केटो र ियनलाई वडा �हरीमा थनेुको 
भ�ने कुरा सनेुको ह�,ँ के िवषयमा थनेुको हो, वडा 
�हरीलाई बझेुमा रा�री थाहा ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीह�का सा�ी ह�र र�ेमीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

थाहा पाएको िमितले ३ मिहनािभ� 
नािलस निदए ला�न स�दैन भ�ने कुरा मलुकु� ऐन 
िबहावारीको महलको ११ नं. मा उ�लेख भएकोमा 
िमित २०७१।१।२३ गते अं.१०.०० बजेको समयमा 
�ितवादी महेशकुमार महरले �ितवादीम�येक� जानक� 
भ�ने जय�ती महरलाई दो�ो िववाह गरी बह�िववाहको 
कसरु गरकेो भनी जाहेरी िदने जाहेरवाली अमतृा महरा 
भ�ने अ�मरदेवी महरले बकप� गदा� क�रब १ वष�अगािड 

�ितवादीह�को िववाह भएको हो भनी बकप� गरेको 
दिेखदँा र �ितवादी जय�ती िम�ा महरको हाल ३ 
मिहनाको ब�चासमेत देिखदँा अनिुचत िवल�ब गरी 
जिहलेसकैु पिन थाहा पाएको िमित कायम गरी म�ुा 
िदई कसरु अपराध कायम गराउन खो�न ु�यायोिचत 
नह�ने र हद�यादको िस�ा�तसमेतको बिख�लाप ह�न 
जाने ह�दँा ��ततु अिभयोग प� हद�यादको अभावमा 
खारजे ह�ने ठहछ�  भनी स�ु िज�ला अदालतले िमित 
२०७१।४।२१ मा गरकेो फैसला । 

�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� बह�िववाह गरकेो कुरा �वीकारी बयान 
गनु�का साथै अदालत �वयम् ले समेत आ�नो फैसलामा 
बह�िववाह भएको कुरालाई �वीकार गरकेो, पीिडत 
जाहेरवालीले िमित २०७१।१२।३ मा मेरा �ीमान् ले 
बह�िववाह गरकेो थाहा पाई िमित २०७१।१।२३ 
मा िदएको जाहेरी दरखा�त मलुकु� ऐन, िववाहवारी 
महलको ११ नं. मा �यव�था भएको �यादिैभ�को 
ह�दँा हद�यादको कारण देखाई म�ुा खारजे गरेको 
स�ुको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत िदपायलमा दायर 
भएको पनुरावेदन प� । 

जाहेरीवालीले थाहा पाएकोलाई आधार 
मानी िबहावारीको ११ नं. को हद�याद नाघेको भनी 
खारजे गन� गरकेो कैलाली िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।४।२१ को फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� 
िझकाई उपि�थत भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने िमित २०७२।१।१७ गतेको पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको आदशे ।

मलुकु� ऐन िववाहवारी महलको ११ नं. मा, 
“यस महलको ७ नं. को कुरामा सो भए गरकेो िमितले 
र अ�मा थाहा पाएको िमितले तीन मिहनािभ� नािलस 

१०१७८ - नेपाल सरकार िव. महशे महर (महरा) समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७६, वैशाख

140

निदए ला�न स�दैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र 
कानूनले �यव�था गरकेो हद�यादभ�दा धेर ै िवल�ब 
गरी जिहलेसकैु पिन थाहा पाएको िमित कायम गराई 
म�ुा िदन ुहद�यादको िस�ा�तसमेतको बिख�लाप ह�ने 
भनी अिभयोग प� हद�यादको अभावमा खारजे ह�ने 
ठहछ�  भनी गरकेो कैलाली िज�ला अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखदँा पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । यसथ� स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।४।२१ मा भएको फैसला िमलकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट 
िमित २०७२।०२।२७ मा भएको फैसला । 

पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट भएको 
फैसलामा िच� बझुेन । २०६१ सालमा िववाह भई २ 
छोराह�को ज�म भएकोमा २०७०।१२।०१ गते पित 
महेशकुमार महरले जय�ती िम�ासगँ बह�िववाह गरकेो 
भनी िकटानी जाहेरी दखा��त परकेो छ । बह�िववाह 
गरकेोमा �ितवादीह�ले �वीकारी बयान गरकेा ह�दँा 
बह�िववाहको वारदात पिु� भएको छ । सरकार वादी भई 
च�ने म�ुाको अनसु�धान तहिककात गरी अिभयोग प� 
दायर गन� दािय�व नेपाल सरकारको हो । जाहेरवालीले 
िमित २०७१।०१।२३ मा िदएको जाहेरीबाट नेपाल 
सरकारले बह�िववाहको वारदातको जानकारी पाएको 
िमितले मलुकु� ऐन िववाहवारीको महलको ११ नं. मा 
उि�लिखत हद�यादिभ�ै अिभयोगप� दायर भएको 
छ । जाहेरवालीले थाहा पाएको िमितलाई हद�याद 
कायम गन� होइन । सो स�ब�धमा स�मािनत अदालतबाट 
ने.का.प. २०६३, अंक ५, िन.नं.७६९४, प.ृ५५४ 
मा बह�िववाहमा अनसु�धान अिधकारीले वारदातको 
जानकारी �ा� गरकेो िमितले हद�याद कायम ह�ने भनी 
िस�ा�त �ितपािदत भएको छ । सो िस�ा�तिवपरीत 
भएको स�ु अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको 
उ�च अदालत िदपायलको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
दोहो�याई हेरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकारको िनवेदन ।

यसमा िववाहवारीको महलको ११ नं. 
अनसुार म�ुा चलाउने अिधकार नेपाल सरकारलाई 
मा� भएको देिखएको अव�थामा हद�यादको 
आधारमा खारजे गन� गरी ग�रएको पनुरावेदन अदालत 
िदपायलको िमित २०७२।०२।२७ को फैसला उ� 
११ नं. तथा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं१८४ र १८५ तथा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को �या�या�मक 
�िुट एव ंने.का.प. २०६३, अंक ५, िन.नं.७६९४ मा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल भई �िुटपूण� 
दिेखदँा सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ तथा �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१)
(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ग�रिदएको छ भ�नेसमेतको यस अदालतको िमित 
२०७३।१२।२७ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा समावेश 

भई आज यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी नारायणबहादरु थापाले 
बह�िववाह नेपाल सरकार वादी भई च�ने अनसूुची 
१ अ�तग�तको म�ुा हो । सो म�ुामा अनसु�धान 
अिधकारीले थाहा पाएको िमितले हद�याद स�ु ह��छ, 
��ततु म�ुामा जाहेरवालीले जाहेरी िदएको िमित 
२०७१।१।२३ पिछ मा� अनसु�धान अिधकारीले 
थाहा पाएको ह�दँा सोही िमितलाई हद�याद स�ु भएको 
मा�नपुन� ह��छ । मलुकु� ऐन, िववाहवारीको महलको 
११ नं. को मनसाय पिन सोही भएको र यस स�ब�धमा 
ने.का.प.२०६३, अकं ५, िन.नं.७६९४ प�ृ ५५४ मा 
समेत िस�ा�त �ितपािदत भइसकेको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट भएको फैसला �िुटपूण� छ । 
�यसैले सो फैसला बदर गरी अिभयोगदाबीबमोिजम 
�ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

�ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी भेषराज प�त र �ी देवी कुमारी 
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जोशीले ��ततु वारदातको जाहेरवाली अमतृा 
महराले १ वष�अगािड �ितवादीह�ले िववाह गरकेा 
ह�न् भनी कैलाली िज�ला अदालतमा बकप� गरकेो 
अव�था छ । १ वष�अगािड नै िववाह भएकोमा मलुकु� 
ऐन, िववाहवारीको महलको ११ नं. बमोिजम सो १ 
वष�अगािड थाहा पाएको िमितले ३ मिहनािभ�ै अिभयोग 
प� दायर ह�नपुन� िथयो । �यितबेला िमलेर ब�ने भनी 
गाउमँा स�झौता गन� र पिछ जाहेरी िदने काय� भएको 
छ । हद�याद नघाई परकेो अिभयोग दाबी खारजे गन� 
गरी भएको स�ुको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट भएको फैसला िमलेकोले सदर 
ह�न ुपछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

अब यसमा िन�न ��ह�को स�ब�धमा �याय 
िन�पण ह�नपुन� देिखयो:-

(१) ��ततु बह�िववाहको म�ुामा जाहेरवालाले 
थाहा पाएको िमितबाट हद�याद कायम ह�ने 
हो वा अनसु�धान अिधकारीले थाहा पाएको 
िमितबाट हद�याद स�ु ह�ने हो ?

(२) हद�यादको आधारमा अिभयोगप� खारजे 
गन� गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट भएको फैसला िमले 
निमलेको के हो ?

२. पिहलो ��तफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
महेश महराले २०७१।०१।२३ मा जय�ती िम�सगँ 
दो�ो िववाह गरकेाले सजाय ग�रपाउ ँ भनी िमित 
२०७१।०१।२३ को िमितमा जाहेरी दखा��त परपेिछ 
��ततु म�ुाको उठान भएको देिख�छ । �ितवादी 
महेश महराले जेठी �ीमती ह�दँाह�दँै २०६८।०२।१२ 
मा जय�ती िम�सगँ दो�ो िववाह गरकेो हो भनी र 
�ितवादी जय�ती िम�ले उ� िमितमा महेश महरासगँ 
िववाह भएको हो भनी अदालतसम� बयान गरकेो 
देिखएबाट बह�िववाहको वारदात भएको त�यमा िववाद 

छैन । स�ु अदालतबाट फैसला ह�दँा जाहेरवालीले 
अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीह�ले क�रब १ 
वष�अगािड बह�िववाह गरकेा ह�न् भनी उ�लेख गरके�ले 
१ वष�अगािड भएको वारदातमा वारदात भएको ३ 
मिहनािभ� अिभयोग प� दायर ह�नपुन�मा सो हद�याद 
नघाई दायर भएको अिभयोगप� खारेज ह��छ भनी 
फैसला भएको पाइयो । सो फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट फैसला भएको 
दिेख�छ । बह�िववाहको कसरु सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को अनसूुची १ अ�तग�तको कसरु 
भएको र सो कसरुको अनसु�धान तहिककात गरी 
म�ुा चलाउने अिधकार नेपाल सरकारमा रहेको 
दिेख�छ । मलुकु� ऐन, िववाहवारीको ११ नं. मा 
बह�िववाहको कुरामा थाहा पाएको िमितले ३ मिहनािभ� 
नािलस िदन ुपन� कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

३. बह�िववाहको कसरु भएको जाहेरवालीले 
थाहा पाएको िमितबाट हद�याद गणना ह�ने हो वा म�ुा 
चलाउने अिधकार पाएको वादी नेपाल सरकारको 
स�ब� िनकायले थाहा पाएको िमितबाट हद�यादको 
गणना गनु�  पन� हो भ�ने ��को िन�पण यस 
अदालतबाट पिहले नै भइसकेको देिख�छ । पनुरावेदक 
�ितवादी िदपक पा�डेसमेत र ��यथ� वादी नेपाल 
सरकार भएको २०६२ सालको फौ.प.ुइ.नं.१५ को 
बह�िववाह म�ुामा यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
िमित २०६३।०२।०४ (ने.का.प. २०६२, िन.नं. 
७६९४) मा समेत िस�ा�त �ितपादन भएको 
दिेख�छ । सो फैसलामा “सरकारवादी ह�न ेफौजदारी 
मु�ाह�मा अनुस�धान गन� अिधकार�ा� िनकायले 
थाहा जानकारी पाएपिछ मा� म�ुाको कारबाही 
अगािड बढ्न स�ने भएकोले जाहरेवालाले थाहा 
पाएको िमितलाई नै वादीले �वत: थाहा पाएको भनी 
अनुमान गन� निम�न”े तथा “जाहरेवालीले ग�रिदएको 
िलखतबाट �ितवादीह�का बीच पिहले नै िववाह 
भएको भ�न े आधारले बह�िववाहको म�ुा मलुुक� 

१०१७८ - नेपाल सरकार िव. महशे महर (महरा) समेत
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ऐन, िववाहवारीको महलको ११ न.ं मा �यवि�थत 
हद�याद नघाई अिभयोगप� दायर भएको मा�न 
निम�न”े भनी �या�या भई िस�ा�त कायम भएको 
छ । म�ुा चलाउने हकदैया रहेको िनकाय वा �यि�लाई 
हद�याद ला�ने  हो । कानूनमा “थाहा पाएको िमितबाट” 
हद�याद कायम ह�ने गरी �यव�था भएको कुराको अथ� 
अ� जोसकैुले थाहा पाएर हद�याद स�ु ह�दैँन, म�ुा 
चलाउने अिधकार पाएको वा हकदैया रहेको �यि� वा 
िनकायले थाहा पाएको िमितबाट हद�यादको गणना 
गनु�  पछ�  भ�ने नै हो । सोहीअनसुार हद�याद गणना गन� 
लामो �याियक अ�यास कायम रहेको छ । यसरी गणना 
गन� �चलन तथा यस अदालतबाट म�ुाको रोहमा 
�ितपािदत िस�ा�त�ितकूल ह�ने गरी बह�िववाह म�ुामा 
जेठी प�नीले थाहा पाएको िमितबाट हद�याद कायम 
ह��छ भ�न ुमनािसब देिखदँनै ।

४. व�ततु: सरकारवादी भई च�ने म�ुामा 
अनसु�धान गरी म�ुा चलाउने अिधकार�ा� िनकायले 
थाहा जानकारी पाएको िमितले हद�याद सजृना ह�ने 
कुरा ��ट नै छ । ��ततु म�ुामा जाहेरी दखा��त दता� 
भएको िमित २०७१।०१।२३ ले ३ मिहनािभ� अथा�त्  
िमित २०७१।०२।०७ गते अिभयोग प� दायर भएको 
देिखएको छ । सो िमितअगावै म�ुा चलाउने िनकाय 
वा अिधकारीलाई म�ुा चलाउन ु पन� कारण सजृना 
भएको (बह�िववाह गरकेो) कुराको जानकारी िथयो भनी 
देिखने कुनै मनािसब आधार ख�ुन आएको देिखएन । 
तसथ� ��ततु म�ुा हद�यादिभ�ै दायर भएको देिखन 
आयो । य�तो अव�थामा हद�यादको आधारमा 
खारजे गन� गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी त�यिभ� �वेश गरी फैसला 
गनु�पन�मा स�ु िज�ला अदालतबाट भएको खारजेी 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट 
भएको फैसला कानून र यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तअनकूुल देिखएन ।

५. अत: मािथ उि�लिखत त�य, कानून 

र िस�ा�तह�समेतको आधारबाट हद�यादको 
आधारमा म�ुा खारजे गन� गरी कैलाली िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।०४।२१ मा भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित 
२०७२।०२।२७ मा भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
सो फैसला उ�टी  ह��छ । अब ��ततु म�ुाको त�यमा 
�वेश गरी जो जो �माण ब�ुन ु पछ�  बझुी �माणको 
�यायोिचत मू�याङ्कन गरी कानूनबमोिजम पनु: 
इ�साफ गनु�  भनी िमिसलसिहत तारखेमा रहेका 
�ितवादीह�लाई तारखे तोक� उ�च अदालत 
िदपायलमा लेखी पठाई िदने ठहछ�  । ��ततु फैसला 
िव�तुीय अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: चाणकमिण अया�ल
इित सवंत् २०७४ साल पौष ०७ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
आदेश िमित : २०७५।९।२६

०७५-WO-०४२०

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : स�री िज�ला, सािबक जमनुी मधेपूरा-३ 
हाल प�रवित�त िव�णपुरु गाउपँािलका वडा नं. 
१ ब�ने रामच�� यादवको छोरा िजते�� यादव

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, िश�ा िव�ान तथा �िविध 

म��ालय, िसंहदरबारसमेत

 § िश�ा �यि�को नैसिग�क हक
हो । रा�य�ारा सृिजत िनकायह�ले 
नाग�रकका हक अिधकारह�को स�मान 
गनु�पछ� । रा�यले नाग�रकका नैसिग�क 
हकह�को स�मान नगरी �वे�छाचारी 
एवम ्असवेंदनशील तवरबाट �यवहार गन� 
�यास गछ� भने अ�यायको अव�था सजृना 
ह�न जा�छ । य�तो काय� कानूनी रा�यको 
मा�यतािवपरीत ह�ने देिखँदा य�तो भएको 
ि�थितमा अदालत मकुदश�क भएर ब�ने 
कुरा नह�ने ।

(�करण नं.१६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी 
महादेव�साद यादव र  �ी सतीशकृ�ण खरले 
तथा िव�ान्  अिधव�ाह� �ी �वु कोइराला, 

�ी समुनकुमार पौडेल, �ी शशी ब�नेत, �ी 
शेरबहादरु ढुङ्गाना र �ी िशवकुमार यादव

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  शाखा अिधकृत �ी �ीराम 
खनाल, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी नारायण�साद 
खनाल, �ी िटकाराम भ�राई 

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६५, अंक २, िन.नं.७९३१
 § ने.का.प.२०६७, अंक ५, िन.नं.८३७९
 § ने.का.प.२०६८, अंक ४, िन.नं.८६०२

स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान
 § छा�विृ�स�ब�धी ऐन, २०२१

आदशे
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

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

म िनवेदक मधेसी समदुायको िवप�न तथा 
शारी�रक �पले िहड्ँडुल गन� नस�ने अपाङ्ग नेपाली 
नाग�रक ह� ँ। मैले जनता मा�यिमक िव�ालय, स�रीको 
सामदुाियक िव�ालयबाट �वेिशका (SLC) उ�ीण� 
गरी अरिनको आवासीय मा.िव. िवराटनगर मोरङबाट 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषदक्ो शैि�क स� 
०७२/७३ मा पूण� छा�विृ� �ा� गरी उ�च मा�यिमक 
तह (+२) उ�ीण� गरकेो छु । मैले िवप�ी िचिक�साशा� 
अ�ययन सं�थानअ�तग�त M.B.B.S.तह अ�ययनका 
लािग िलइएको �वेश परी�ा रोल नं. ४६७३ बाट 
िमित २०७५।४।६ गते अपाङ्गतफ� को आर�ण 
िसटमा फारम भरी �वेश परी�ामा सामेल भएकोमा 
िमित २०७५/६/२८ मा प�रणाम साव�जिनक गदा� म 
अपाङ्ग िसट खाली राखी नितजा �काशन गरकेो काय� 
संिवधान �द� मौिलक हकको �ावधान र ि�.िव.को 

१०१७९ - िजते�� यादव िव. नेपाल सरकार, िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. १०१७९
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आर�ण िसटमा भना� गन�स�ब�धी िनयमावली, २०७४ 
को कानूनी �ावधानसमेतको �ितकूल भएकोले उ� 
परी�ाफल �काशन गन� िनण�य उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी मेरो नाम समावेश गरी भना� ग�रपाउ ँ भनी 
उ��ेषण परमादशेको �रट नं.०७५-WO-०४०४ 
िमित २०७५/०७/०९ मा दता� गरी �यसउपर िमित 
२०७५/७/१८ मा अ�त�रम आदेशको छलफलको 
लािग िमित तोक� िवचाराधीन रहेकै छ । यस�कार 
म�ुा िवचाराधीन रहेकै अव�थामा िवप�ीले िमित 
२०७५/०७/०८ मा अि�तम प�रणाम िनकाली 
महाराजग�ज �या�पसतफ�  नौ िसटअ�तग�त मिहला -२, 
आिदवासी  जनजाित -१, िवप�न मधेसी -१, िवप�न 
दिलत -१ र अ�य १ गरी ६ िसटमा मा� भना�को लािग 
नाम िनकाली म िनवेदकले भरकेो अपाङ्गलगायत अ�य 
तीन आर�ण िसट (िसट) मा कुनै नाम नै निनकाली सो 
आर�ण िसटको ३ िसट समूह D अ�तग�तको साधारण 
छा�विृ� (Subsidized) तफ�  िमलान गरी ३६ 
िसट भएको (Subsidized) (D) समूहमा ३९ जना 
प�ुयाई िस.नं.३७ मा िवप�ी रोल नं.९५६७ का मधरु 
भ�राई-१, िस.नं.३८ का िवप�ी रोल नं.१४३०४ का 
समीप सापकोटा तथा िस.नं. ३९ मा रोल नं.२८०० 
का अनपु प�थी भना� गन� गरी नामावली �काशन गरी 
भना� �ि�या बढाएकोले सो काय�ले यसभ�दा अगािड 
दता� ग�रएको �रट िनवेदनसमेतमा िलएको आधार 
कारणबमोिजम म �रट िनवेदकको सिंवधानको धारा ४२ 
को उपधारा (१), (२) र (३) ले �दान गरकेो मौिलक 
हकसमेतको हनन् गरकेोले संिवधान र कानूनिवपरीत 
िनकालेको िमित २०७५/०६/२८ गतेको �वेश 
परी�ाको प�रणाम, िमित २०७५/०७/०८ को अि�तम 
प�रणामलगायत �यससगँ स�बि�धत भना� �ि�याका 
सबै िनण�य सूचनाह� उ��ेषणको आदशेले मेरो हकमा 
मा� लागू ह�ने गरी बदर गरी मेरो नाम अपाङ्गतफ� को 
आर�ण िसटमा समावेश गरी भना�  िलई अ�ययन गन� 
िदन ु भनी परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 

बेहोराको िजते�� यादवले यस अदालतमा पेस गरेको 
िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार र कारण 
भए बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १ 
का हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र 
िवप�ी नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को हकमा 
आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त  
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को नाउमँा 
�याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� । यसमा 
अ�त�रम आदेशसमेत माग गरकेो दिेखएको र यी �रट 
िनवेदकको ०७५-WO-०४०४ को िनवेदनमा िमित 
२०७५/०७/११ मा एक माननीय �यायाधीश�यूको 
इजलासबाट अ�त�रम आदेश छलफलको लािग िमित 
२०७५।७।१८।१ को पेसी तोक� िवप�ीह�लाई 
सूचना िदई पेस गनु�  साथै सो अविधस�म अपाङ्ग 
समूहको िसटमा कुनै �ि�या अगािड नबढाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा अ�तरकालीन अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी भइरहेको अव�थासमेत देिखदँा 
��ततु �रट िनवेदनमा समेत एकैसाथ अ�त�रम आदेश 
स�ब�धमा छलफल ह�न उपय�ु देिखएकोले सोही िमित 
२०७५।७।१८।१ को पेसी तोक� िवप�ीम�ये ि�भवुन 
िव�िव�ालय, िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान, 
िडनको काया�लय (IOM) महाराजग�ज काठमाड�लाई 
सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७५।७।१५ को आदेश ।

यसमा यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासबाट िमित २०७५।७।१५ मा िवप�ी ि�भवुन 
िव�िव�ालय िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान 
िडनको काया�लय (IOM) लाई मा� अ�त�रम 
आदेश छलफलको लािग सूचना िदएको देिखएकाले 
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सोबाहेकका अ�य िवप�ीह�लाई समेत अ�त�रम 
आदशे छलफलको लािग सूचना िदई पेसी तोक� 
अ�त�रम आदेश जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा लगाउको 
०७५-WO-०४०४ को िनवेदनसमेत साथै राखी 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको िमित २०७५।७।१८ को आदशे ।

ि�भवुन िव�िव�ालय िचिक�साशा� 
अ�ययन सं�थानअ�तग�तका कुनै पिन आिङ्गक 
�या�पसमा अ�ययनको लािग भना� ह�ने िव�ाथ�ह�लाई 
छा�विृ�  मा भना� गन� �यव�था छैन । िनयिमत श�ुक 
(सह�िलयत श�ुक) र पूण�  श�ुक�य गरी दईु िकिसमको 
श�ुकको �यव�था रहेको र सह�िलयत श�ुकमा भना� 
ह�ने िव�ाथ�को िसट ४५ रहेको ह�दँा ि�.िव. संगठन 
तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को 
िनयम ११क, ११ख तथा आर�णस�ब�धी िविनयम, 
२०७४ को िविनयम ४ को ख�ड (क) मा रहेको 
�यव�थाअनसुारको सह�िलयत िसट ४५ को २० 
�ितशत अथा�त्  ९ िसटलाई आर�णतफ�  छु�ाएको र 
सो २० �ितशतलाई शत�ितशत मा�दा िवप�न मिहला 
२, िवप�न आिदवासी / जनजाित १, िवप�न मधेसी १, 
िवप�न दिलत १, िवप�न अपाङ्ग १, िवप�न िपछिडएको 
दगु�म �े� १, िवप�न था� १, िवप�न अ�य १ गरी ज�मा 
९ िसट M.B.B.S.तफ�  कायम ह�न गएको िथयो । �वेश 
परी�ाको नितजा िमित २०७५/०६/०८ मा �कािशत 
ग�रएको र �कािशत सूचनामा Reserved Category 
candidate will have to apply as per the rules 
and regulations of TU to be notified later 
उ�लेख ग�रएको, �कािशत नितजामा उ�ीण� सूचीमा 
नाम समावेश भएका परी�ाथ�ले आर�णस�ब�धी 
िविनयम, २०७४ बमोिजम समावेशी िवप�न िसटमा 
भना� ह�न िविनयमले तोकेको यो�यता प�ुने परी�ाथ�ले 
सोही िविनयममा उ�लेख भएबमोिजमको �माण पेस 
गनु�पन� कागजातका साथै ि�.िव. काय�कारी प�रषद ्बाट 
�वीकृत समावेशी आर�ण िसटमा अ�ययन गन� पेस 

गन� फारम भरी �थानीय िनकायबाट �मािणत गराई 
िमित २०७५/६/१० गतेदेिख २०७५/६/२३ स�म 
पेस गन� भनी िमित २०७५/६/१० मा सूचना �कािशत 
ग�रएको िथयो । समावेशीस�ब�धी आर�ण िसटमा 
भना� ह�नको लािग �य�तो �यि� आर�णस�ब�धी 
िविनयम, २०७४ को प�र�छेद १ को िविनयम २ 
को ख�ड (झ) को िवप�नको प�रभाषािभ� पनु�पन�, 
िविनयम ४(२) (घ) मा क�ा ११ र १२ सामदुाियक 
िव�ालय वा नेपालिभ�का िव�िव�ालयह�को 
आिङ्गक �या�पसमा अ�ययन गरकेो ह�नपुन� छ तर 
नेपाल सरकारको छा�विृ� �ा� गरी अ�य िनजी 
कलेजमा अ�ययन गरकेो भए सोको �माण पेस गनु�  पन� 
छ भ�ने उ�लेख ग�रएको िथयो । अ�ययन सं�थानको 
िमित २०७५।६।१० को सूचनाअनसुार समावेशी 
आर�णको िसटमा आवेदन िदएका �यि�ह�को 
आवेदन छानिबन गन� �ममा आर�णस�ब�धी 
िविनयमअनसुार यो�यता पगेुका उ�मेदवारह�को नाम 
�कािशत ग�रएको भए पिन िवप�न अपाङ्गतफ� को १ 
िसट, िवप�न िपछिडएको दगु�म �े� १ िसट र िवप�न 
था� १ िसटमा आवेदन फाराम पेस गन�ह�को �माण 
प� �ज ु गदा�  आर�णस�ब�धी िविनयम र आवेदन 
फारामअनसुार नपाइएकोले नाम समावेश नभएको 
कुरा िमित २०७५।६।२८ को सूचनामा �प� �पमा 
उ�लेख ग�रएको िथयो । शैि�क स� २०७२।०७३ मा 
अरिनको मा.िव. िवराटनगर मोरङमा उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषदक्ो पूण� छा�विृ�मा उ�च मा�यिमक 
तह उ�ीण� गरकेो भ�ने िनवेदकको िजिकर भए पिन 
िनवेदकले आवेदन फाराम साथै पेस गरेको नेपाल 
सरकार राि��य परी�ा बोड�को च.नं. ४०७ िमित 
२०७५।६।१६ को प�मा उ�च िश�ा प�रषद् ले �दान 
ग�रने िवशेष िश�ा सहयोग काय��मअ�तग�त क�ा 
११ को अ�ययनको लािग आ.व. २०७१/०७२ 
मा �. ८०००।- र क�ा १२ को अ�ययनको लािग 
आ.व. २०७२।०७३ मा �. ८०००।- गरी ज�मा 
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�.१६,०००।- �दान ग�रएको भए तापिन िवशेष िश�ा 
सहयोग काय��मअ�तग�त �ा� गरकेो रकमलाई िनश�ुक 
छा�विृ� भ�न निम�ने भएकोले िनवेदकको नाम 
िमित २०७५।६।२८ को सूचनामा �कािशत ग�रएको 
िथएन । िमित २०७५/०५/०१ मा �कािशत सूचनामा 
आर�ण िसटमा आर�णबाट पूित� नभएमा �य�ता िसट 
Open तफ� का यो�यता�म अनसुार िव�ाथ� छनौट 
ग�रनेछ भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा तोिकएको मापद�ड 
पूरा नगरकेो कारणले खाली ह�न आएका िवप�न 
अपाङ्गतफ� को १ िसट, िवप�न िपछिडएको दगु�म �े� 
१ िसट र िवप�न था� १ िसट �वत: Open तफ�  
प�रणत ह�न गएका र ती िसटह�मा िमित २०७५ मा 
काउि�सिलङ गदा� ८४, ८४, ८४ Score �ा� गरकेा 
मधरु भ�राई, समीप सापकोटा र अनपु प�थीलाई 
भना�को लािग �या�पसमा लेखी पठाइएको िथयो । 
िनवेदकको नाम आर�णको सूचीमा समावेश नभएको 
कुरा िमित २०७५/६/२८ को सूचनामा �कािशत 
भइसकेको साथै िमित २०७५/७/८ मा �कािशत 
सूचीअनसुार िमित २०७५/७/९ देिख २०७५/७/१६ 
स�म िव�ाथ�ह� भना� भइस�न ुपन� �यव�थाअनसुार 
िनवेदकले िवप�ी बनाएका िव�ाथ�ह� मधरु भ�राई, 
समीप सापकोटा र अनपु प�थी िनवेदकले, स�मािनत 
अदालतमा �रट िनवेदन दायर गनु�भ�दा अगािड नै 
२०७५ साल काित�क ९ गते नै Open subsidized 
तफ�  प�रणत भएका िसटमा भना� भइसकेका ह�दँा 
िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको ि�भवुन िव�िव�ालय क�ित�परुको तफ� बाट ऐ. 
का रिज��ार िड�लीराम उ�ेती, ि�भवुन िव�िव�ालय 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान िडनको काया�लय, 
ऐ.को परी�ा िनय��ण महाशाखा �वेश परी�ा स�चालक 
सिमितसमेतको तफ� बाट ऐ. अ�ययन सं�थानको िडन 
�ा.डा. जगदीश�साद अ�वालसमेतको संय�ु िलिखत 
जवाफ ।

यसमा िवशेष िश�ा सहयोग काय��म �ा� 

गरी गरकेो अ�ययन छा�विृ�िभ� पद�छ वा पद�न 
भ�ने स�ब�धमा ��ततु िनवेदनको अि�तम सनुवुाइ 
ह�दँाको बखत िनण�य ह�नपुन� िवषयव�त ु देिखएको 
र िवप�ीह� समीप सापकोटा, अनपु प�थी र मधरु 
भ�राई िनवेदकले दाबी गरकेो िसटसमेतमा भना� भई 
भना� िलने काय� स�प�न भइसकेकोले िनवेदकले माग 
गरबेमोिजम िनज िवप�ीह�लाई भना� नगनु�  र आर�ण 
िसटमा नाम समावेश गरी अ�ययन गन� िदन ु भ�ने 
अ�त�रम आदेश जारी ह�न स�ने ि�थित नभएकोले 
यस अदालतबाट िमित २०७५/०७/१५ मा जारी 
भएको अ�तरकालीन अ�त�रम आदेशलाई िनर�तरता 
िदइरहन ुपन� दिेखएन । सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९(७) बमोिजम उ� अ�त�रम 
आदेश खारजे ग�रिदएको छ भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको िमित २०७५।७।२८ को आदेश ।

ि�भवुन िव�िव�ालय ि�भवुन िव�िव�ालय 
ऐन, २०४९ अनसुार �थािपत �वशािसत स�ंथा 
हो । िव�व�ालयले �चिलत िनयमअनसुार स�चालन 
गन� शैि�क तथा परी�ास�ब�धी काय��ममा यस 
म��ालयको कुनै भूिमका ह�दँैन । ि�भवुन िव�िव�ालय 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानले अपाङ्ग िसटसमेत 
खाली राखी नितजा �काशन गरकेो भ�ने िवषयमा उ� 
�या�पसबाट ��ततु ह�ने िलिखत जवाफबाट स�मािनत 
अदालतलाई �प� ह�ने नै ह�दँा बेसरोकार िवषयमा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाइएकोले यस म��ालयको 
हकमा �रट िनवेदन खारजेभागी देिखदँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार िश�ा, िव�ान तथा 
�िविध म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�को तफ� बाट ऐ. 
का सिचव खगराज बरालको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी �रट िनवेदकले िचिक�सा शा� 
अ�ययन सं�थानको M.B.B.S.तहमा िलइएको �वेश 
परी�ामा अपाङ्गतफ� को आर�ण िसटमा फारम 
भरकेोमा सो सं�थानले ताकेको आव�यक यो�यता 
नपगेुको कारण िनजको नाम सफल उ�मेदवारको 
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�पमा �कािशत नग�रएको हो । िनवेदकले 
भरलेगायतको अपाङ्ग, िवप�न िपछिडएको दगु�म �े� 
र था� िसटमा आव�यक �यूनतम यो�यता नपगेुकै 
कारण सो िसटह� खाली नै रहेको नितजा �कािशत 
भएको हो । आर�ण िसट खाली रहेको अव�थामा 
�वत: खलुातफ� को सह�िलयत िसटमा प�रणत ह�ने 
काय�िविधको �यव�थाबमोिजम ३६ खलुा िसटमा ३ 
िसट थप ह�न गएको र सोबमोिजम �वेश परी�ामा ८४, 
८४, ८४ �ितशतका साथ उ�ीण� भएका हामी मधरु 
भ�राई, समीप सापकोटा र अनपु प�थी �मशः ३७, 
३८ र ३९ औ नं.मा िचिक�सा शा� अ�यायन सं�थान 
महाराजग�ज िश�ण अ�पतालमा िमित २०७५।७।९ 
मा भना�समेत भई अ�ययनरत छौ ँ । यसरी िचिक�सा 
शा� अ�ययन स�ंथानले आव�यक कानूनी �ि�या 
पूरा गरी भना� भई अ�ययनरत हामीह�ले िवप�ीको 
कुनै पिन कानूनी र संवैधािनक हकिहतमा �ितकूल 
असर नगरकेो ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको मधरु भ�राई, समीप 
सापकोटा र अनपु प�थीसमेतको संय�ु िलिखत 
जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट बहसमा उपि�थत रहन ु भएका 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी महादेव�साद यादव 
र  �ी सतीशकृ�ण खरले तथा िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी �वु कोइराला, �ी समुनकुमार पौडेल, �ी शशी 
ब�नेत, �ी शेरबहादरु ढुङ्गाना र �ी िशवकुमार 
यादवले यी िनवेदक िजते�� यादव िवप�न तथा 
शारी�रक �पले िहडँडुल गन� नस�ने अपाङ्ग �यि� 
ह�न् । ियनले जनता मा�यिमक िव�ालय, स�रीको 
सामदुाियक िव�ालयबाट �वेिशका (SLC) उ�ीण� 
गरी अरिनको आवासीय मा.िव. िवराटनगर मोरङबाट 
पूण� छा�विृ�मा उ�च मा�यिमक तह (+२) उ�ीण� 
गरकेा छन् । अरिनको आवासीय मा.िव. िवराटनगर 

िनजी �या�पस भए पिन सो �ममा ियनले उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषदले् �दान गन� िवशेष िश�ा 
सहयोग काय��मअ�तग�तको छा�विृ�बाट नै अ�ययन 
गरकेा ह�न् । िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानअ�तग�त 
M.B.B.S.तह अ�ययनका लािग िमित २०७५।४।६ 
मा िलइएको परी�ामा अपाङ्गतफ� को आर�ण िसटमा 
फाराम भरी यी िनवेदक �वेश परी�ामा सामेल 
भई �यूनतम अङ्कसमेत �ा� ग�रसके पिन िमित 
२०७५/६/२८ मा प�रणाम साव�जिनक गदा� िवप�न 
अपाङ्गलगायतका आर�णतफ� का िनधा��रत ३ वटा 
िसटमा यो�यता नपगेुको भनी नाम नै निनकाली ती 
समावेशीतफ� का ३ वटा िसटलाई समूह D अ�तग�तको 
साधारण छा�विृ� (Subsidized) तफ�  िमलान गरी 
उ� िसटमा मधरु भ�राई, समीप सापकोटा र अनपु 
प�थीलाई भना� गन� गरी नामावली �काशन गरी भना� 
�ि�या बढाएकोले िमित २०७५/०६/२८ गतेको 
�वेश परी�ाको प�रणाम तथा िमित २०७५/०७/०८ 
को अि�तम प�रणामलगायत �यससगँ स�बि�धत भना� 
�ि�याका सबै िनण�य सूचनाह� यी िनवेदकको हकमा 
मा� लागू ह�ने गरी उ��ेषणको आदेशले बदर गरी यी 
िनवेदकलाई अपाङ्गतफ� को आर�ण िसटमा समावेश 
गरी भना� िलई अ�ययन गन� िदन ु भनी परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालय िचिक�साशा� 
अ�ययन सं�थान िडनको काया�लयसमेतको तफ� बाट 
रहन ु भएका िव�ान्  अिधव�ा �ी नारायण�साद 
खनालले यी िनवेदकले अरिनको आवासीय मा.िव. 
िवराटनगरबाट उ�च मा�यिमक तह क�ा ११ र १२ 
अ�ययन गदा� िवशेष िश�ा सहयोग काय��मअ�तग�त 
�.१६,०००।- आिथ�क सहयोग �ा� गद�मा �यसलाई 
छा�विृ� भ�न िम�दनै । समावेशी िसटका लािग िनधा�रण 
ग�रएका िवप�न अपाङ्गलगायतका ३ वटा िसटह�मा 
फाराम भरकेा कुनै पिन उ�मे�ारह�को यो�यता नै 
नपगेुकाले आर�णस�ब�धी िविनयमबमोिजम समावेशी 

१०१७९ - िजते�� यादव िव. नेपाल सरकार, िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालय, िसंहदरबारसमेत
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िसट �वत: Open subsidized ितर प�रणत भएका र 
उ� िसटह�मा ८४ �ितशत �याएका मधरु भ�राई, 
समीप सापकोटा र अनपु प�थी िमित २०७५।७।९ मा 
भना� भइसकेका ह�दँा िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

�यसैगरी िवप�ी मधरु भ�राई, समीप 
सापकोटा र अनपु प�थीसमेतको तफ� बाट रहन ुभएका 
िव�ान्  अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राईले िचिक�सा 
शा� अ�ययन सं�थानको M.B.B.S.तहमा िलइएको 
�वेश परी�ामा अपाङ्गलगायतका समावेशीतफ� का 
३ वटा िसटमा फाराम भन� कुनै पिन उ�मेदव्ारको 
सो िसटका लािग यो�यता नपगेुकाले आर�णतफ� का 
३ वटा िसटह� आर�णस�ब�धी िविनयमबमोिजम 
�वत: खलुातफ� को सह�िलयत िसटमा प�रणत ह�ने 
�यव�थाबमोिजम िमित २०७५/६/२८ मा अि�तम 
प�रणाम साव�जिनक ह�दँा खलुातफ� का ३६ िसटमा ३ 
िसट थप भई कायम भएका ३९ िसटमा �मश ३७, 
३८ र ३९ औ ँ नं. मा �वेश परी�ामा ८४ �ितशत 
अङ्कका साथ उ�ीण� भएका यी मधरु भ�राई, 
समीप सापकोटा र अनपु प�थी िमित २०७५।७।९ 
मा भना� भई अ�ययनसमेत स�ु ग�रसकेको र यी भना� 
भएका िव�ाथ�ह�ले िनवेदकको कुनै पिन कानूनी र 
सवंैधािनक हकिहतमा �ितकूल असर नगरकेो ह�दँा 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी बहस 
गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट रहन ु
भएका िव�ान्  शाखा अिधकृत �ी �ीराम खनालले 
ि�भवुन िव�िव�ालय ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, 
२०४९ अनसुार �थािपत �वशािसत सं�था भएको र 
उ� िव�िव�ालयले �चिलत िनयमअनसुार स�चालन 
गन� शैि�क तथा परी�ास�ब�धी काय��ममा िश�ा 
म��ालयको कुनै भूिमका नै नह�ने ह�दँा बेसरोकार 
िवषयमा िश�ा म��ालयलाई िवप�ी बनाइएकोले िश�ा 
म��ालयको हकमा �रट िनवेदन खारजेभागी देिखदँा 

खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 
उपयु�� बहस िजिकर र त�य रहेको ��ततु 

िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषण तथा 
परमादेशको आदशे जारी ह�न पन� हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� जनता मा�यिमक 
िव�ालय, स�रीको सामदुाियक िव�ालयबाट 
�वेिशका (SLC) उ�ीण� गरी अरिनको आवासीय 
मा.िव. िवराटनगर मोरङबाट िवशेष िश�ा सहयोग 
काय��मअ�तग�तको छा�विृ�बाट पूण� छा�विृ�मा 
उ�च मा�यिमक तह (+२) उ�ीण� गरकेो, त�प�ात् 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानअ�तग�त M.B.B.S. 
तह अ�ययनका लािग िमित २०७५।४।६ मा िलइएको 
परी�ामा फाराम भरी िनवेदक �वेश परी�ामा सामेल 
भएकोमा िमित २०७५।६।८ मा नितजा �कािशत 
ह�दँा �यूनतम अङ्क �ा� गरकेो िथए ँ । �यसपिछ 
अपाङ्गतफ� को िसटमा फाराम भरकेोमा िमित 
२०७५/६/२८ मा प�रणाम साव�जिनक गदा� िवप�न 
अपाङ्गलगायतका आर�णतफ� का िनधा��रत ३ वटा 
िसटमा यो�यता नपगेुको भनी नाम नै निनकाली ती 
समावेशीतफ� का ३ वटा िसटलाई समूह D अ�तग�तको 
साधारण छा�विृ� (Subsidized) वग�मा िमलान ग�रयो 
र उ� िसटमा मधरु भ�राई, समीप सापकोटा र अनपु 
प�थीलाई भना� गन� गरी नामावली �काशन ग�रयो । 
यसरी अपाङ्गतफ� को िसट खलुातफ�  लगी भना� �ि�या 
अगािड बढाएकोले िमित २०७५/०६/२८ गतेको 
�वेश परी�ाको प�रणाम तथा िमित २०७५/०७/०८ 
को अि�तम प�रणामलगायत �यससगँ स�बि�धत 
भना� �ि�याका सबै िनण�य सूचनाह� मेरो हकमा 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी उ� अपाङ्गतफ� को 
आर�ण िसटमा भना� िलई अ�ययन गन� िदन ु भनी 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
िजिकर रहेछ ।

३. सो स�ब�धमा िवप�ीह�को िलिखत 
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जवाफ हेदा�, िनवेदकले ११ र १२ क�ा िनजी 
कलेजमा अ�ययन गरकेो पाइएको, नेपाल सरकारबाट 
पूण� छा�विृ� �ा� गरी अ�ययन गरकेो नदिेखएको, 
िवशेष िश�ा सहयोग काय��मअ�तग�त �.१६०००।- 
आिथ�क सहयोग �ा� गद�मा �यसलाई आर�णस�ब�धी 
िविनयमअनसुार �यसलाई छा�विृ� भ�न निम�ने ह�दँा 
िनवेदकले आव�यक मापद�ड पूरा गरकेो छैन । यस 
अव�थामा आर�णस�ब�धी िविनयमअनसुार �र� 
रहेका समावेशी िसटह� �वत: Open subsidized 
वग�मा प�रणत ह�ने �यव�थाअनसुार ती िसटह�मा 
८४ �ितशत �याएका मधरु भ�राई, समीप सापकोटा 
र अनपु प�थीलाई भना� भएका ह�दँा िनवेदकको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िलिखत 
जवाफ देिखयो ।

४. यी िनवेदक िजते�� यादवले िवप�ी 
ि�भवुन िव�िव�ालय िचिक�साशा� अ�ययन 
स�ंथानअ�तग�त M.B.B.S. तह अ�ययनका लािग 
आवेदन गरी िमित २०७५।४।६ मा िलइएको परी�ामा 
उ�ीण� भई अपाङ्गतफ� को िसटमा भना� पाउनका 
लािग आवेदन गरकेो देिखयो । िनवेदक शारी�रक 
�पमा अपाङ्ग भएको कुरा िनजले पेस गरेको िमिसल 
सलं�न अपाङ्गतास�ब�धी प�रचयप�का आधारमा 
पिु� भएको देिख�छ । यस िवषयमा िवप�ीह�ले पिन 
कुनै िववाद उठाएको पिन पाइदँैन ।  

५. ि�भवुन िव�विव�ालयको िलिखत जवाफ 
हेदा�  िमित २०७५।५।१ को सूचनामा M.B.B.S. 
तह अ�ययनका लािग िवप�न अपाङ्गतफ�  १ िसट 
छुट्याइएको र िमित २०७५।६।२८ मा सोको नितजा 
�कािशत ह�दँा अपाङ्गतफ� को िसटमा कसैको नाम 
�कािशत नभई खाली राखी सो िसटह�लाई खलुातफ�  
(Open Category) प�रवत�न गरी िमित २०७५।७।८ 
मा Open House Counseling को लािग उपि�थत 
ह�न आ�वान गरबेमोिजम िवप�ीह� मधरु भ�राई, 
समीप सापकोटा र अनपु प�थी सो काउि�सिलङमा 

सि�मिलत भई २०७५।७।९ मा भना� भइसकेको 
अव�था देिखयो । अपाङ्गतफ�  आ�नो नाम �कािशत 
नगरी सो िसट खलुातफ�  लगेको िवषयलाई चनुौती 
िददँ ै िवप�ीह� भना�  भएको िमित २०७५।७।९ मा 
नै िनवेदकको यस अदालतमा ०७५-WO-०४०४ 
को �रट िनवेदन दता� भएको पाइयो । सोही िमितमा 
M.B.B.S. मा तीनजना िव�ाथ�ह� भना� ग�रएकोमा 
भना� भएका िवप�ीह�लाई समेत िवप�ी बनाई पनुः 
िमित २०७५।७।१४ मा ��ततु �रट िनवेदन दता� ह�न 
आएको देिखयो ।  

६. िनवेदकले नेपाल सरकारबाट पूण� 
छा�विृ� �ा� गरी अ�ययन गरकेो नदिेखएको साथै 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्बाट िवशेष िश�ा सहयोग 
काय��मअ�तग�त �.१६,०००।- आिथ�क सहयोग �ा� 
गद�मा �यसलाई आर�णस�ब�धी िविनयमअनसुार 
“छा�विृ�” भ�न निम�ने भएकाले िनजको नाउ ँभना� 
सूचीमा समावेश नग�रएको भ�नेसमेत िवप�ी ि�भवुन 
िव�विव�ालयको िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ । 
यसै स�दभ�मा यी िनवेदक िजते�� यादवले क�ा ११ 
र १२ छा�विृ�मा अ�ययन गरकेा ह�न् िक होइनन्, 
िनजले क�ा ११ र १२ मा �ी अरिनको आवासीय 
मा�यिमक िव�ालय िवराटनगरमा अ�ययन गदा� उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ्ले �दान गरकेो िवशेष सहयोग 
काय��म�व�प �ा� गरकेो १६,०००।– �पैयाकँो 
सहयोग छा�विृ�अ�तग�त पछ�  वा पद�न भ�ने ��नह� 
यहा ँउ�प�न ह�न आएका छन् ।

७. यी िनवेदक िजते�� यादवले क�ा 
११ र १२ मा अ�ययन गदा� उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्को िसफा�रसमा शैि�क स� २०७२।०७३ 
मा पूण� छा�विृ�मा अ�ययन गरकेो भ�ने बेहोरा 
िनजले अ�ययन गरकेो अरिनको आवासीय 
मा�यिमक िव�ालय, िवराटनगर, मोरङको र.नं 
१२८।०७५/०७६ िमित २०७५।०६।१८ को प�बाट 
दिेख�छ । �यसैगरी िमिसल संल�न राि��य परी�ा 
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बोड�, शाखा काया�लय िवराटनगर मोरङको च.नं ५०६ 
िमित २०७५।०७।०४ को प�मा “…त�कालीन उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ्ले �दान ग�रन ेिवशेष िश�ा 
सहयोग काय��मअ�तग�त अरिनको आवासीय 
मा.िव. िवराटनगर, मोरङका िजते�� यादवलाई 
क�ा ११ अ�ययनको लािग �.८,०००।– र क�ा 
१२ अ�ययनको लािग �.८,०००।– गरी ज�मा 
�.१६,०००।– �दान ग�रएको…” भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको देिखदँा यी िनवेदक िजते�� यादवले 
अरिनको आवासीय मा.िव. िवराटनगर मोरङमा क�ा 
११ र १२ मा अ�ययन गदा� �ा� गरकेो रकम छा�विृ� 
हो वा होइन भ�ने हेनु�पन� ह�न आयो ।

८. सो स�ब�धमा ि�भवुन 
िव�विव�ालयअ�तग�तका आिङ्गक �या�पसमा 
आर�णस�ब�धी िसटमा भना� गन�स�ब�धी िविनयम, 
२०७४ मा यसबार े �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 
उ� िविनयमको प�र�छेद ३ अ�तग�त िविनयम 
४(ग) ख�ड २ को देहाय ख�ड (घ) मा “क�ा ११ 
र १२ सामुदाियक िव�ालय वा नेपालिभ�का 
िव�विव�ालयह�को आङ्िगक �या�पसमा 
अ�ययन गरकेो ह�नु पन�छ । तर नपेाल  सरकारको 
छा�वृि� �ा� गरी अ�य िनजी कलेजमा अ�ययन 
गरकेो भए सोको �माण पेस गनु�पन�छ” भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । सो िविनयममा कहीकँतै “पूण�” वा 
“आंिशक” छा�विृ� नभनी केवल “छा�विृ�” भ�ने श�द 
मा� उ�लेख भएको देिख�छ । साथै छा�विृ�स�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २ मा “छा�वृि� भ�नाले कुनै 
अ�ययन, अनसु�धान वा �िश�णका लािग नेपाल 
सरकारबाट उपल�ध गराएको आिथ�क अनुदान वा 
सुिवधा, नेपाल सरकारलाई कुनै  िवदेशी मलुुक, 
अ�तरा�ि��य वा अ�य दातृ स�ंथा वा कुनै �वदेशी वा 
िवदेशी शैि�क स�ंथाले उपल�ध गराएको आिथ�क 
अनुदान वा सुिवधा वा �ािविधक सहायता स�झनु 
पछ� र सो श�दले नपेाल सरकारले नेपाल राजप�मा 

सूचना �कािशत गरी छा�वृि� भनी तोकेको अ�य 
सिुवधासमेतलाई जनाउँछ” भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� प�रभाषाअनसुार “नेपाल सरकारले 
उपल�ध गराएको आिथ�क अनुदान वा सिुवधा” लाई 
पिन छा�विृ� नै मािनएकोबाट उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्बाट यी िनवेदक िजते�� यादवलाई क�ा ११ 
र क�ा १२ को अ�ययनका लािग उपल�ध गराएको 
िवशेष आिथ�क सहयोगको रकम पिन “छा�विृ�” नै 
रहेछ भनी ब�ुनपुन� ह�न आयो । यसरी हेदा�  यी िनवेदक 
अपाङ्ग रहेको, िनजले सामदुाियक िव�ालयबाट 
एस.एल.सी. उ�ीण� गरी क�ा ११ र १२ को अ�ययन 
छा�विृ�मा पूरा गरकेो पाइएकाले यी िनवेदकले ि�.िव. 
को M.B.B.S.तहको भना�स�ब�धी सूचना र ि�भवुन 
िव�िव�ालयअ�तग�तका आङ्िगक �या�पसमा 
आर�णस�ब�धी िसटमा भना� गन� स�ब�धी िविनयम, 
२०७४ का सबै सत�ह� पूरा गरकेो �प� �पमा देिखन 
आयो ।

९. िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानअ�तग�त 
M.B.B.S.तह अ�ययनका लािग िमित २०७५।४।६ 
मा िलइएको परी�ामा उ�ीण� भई अपाङ्गतफ� को 
आर�ण िसटमा फाराम भन�मा यी िनवेदकबाहेक अ�य 
�यि�ह� पिन िथए भ�ने कुरा िवप�ीह�ले आ�नो 
िलिखत जवाफमा कहीकँतै उ�लेख गन� सकेको 
दिेखदैँन । यस ि�थितमा यी िनवेदक िजते�� यादव सो 
अपाङ्गतफ� को आर�ण िसटमा भना�का लािग यो�य 
एक मा� उ�मेदवार रहेको देिखयो । यस ि�थितमा 
िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालय, िचिक�सा शा� 
अ�ययन स�ंथान, िडनको काया�लय, परी�ा िनय��ण 
महाशाखाले िमित २०७५।६।२८ मा यी िनवेदकको 
नाम अपाङ्ग िसटमा �कािशत नगरकेो काय� �िुटपूण� 
दिेखई यी िनवेदकको हकमा नेपालको संिवधानको 
धारा १८ �ारा ��याभूत समानताको हक, धारा ३१ 
�ारा ��याभूत िश�ास�ब�धी हकका साथै धारा ४२ 
�ारा ��याभूत सामािजक �यायसमेतको हकको हनन् 
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ह�न गएको देिखन आयो ।
१०. समानताको अथ� अिवभेद तथा 

भेदभावरिहत अव�था नै हो । रा�यबाट �ा� ह�ने सबै 
िकिसमका सेवा सुिवधा तथा अवसरह�मा कसैलाई 
काखा र कसैलाई पाखा नगरी एकै िकिसमले 
िवतरण गन� कुरा यस िस�ा�तअ�तग�त पद�छ । ज�म 
वा अ�य कुनै िवभेदको कारण असमान अव�थामा 
रहकेो मानव जीवनलाई सकारा�मक �यवहारबाट 
समान बनाउने कुरा सामािजक �यायको मूलभूत 
मा�यता हो । यसको लािग रा�यका कमजोर 
तथा असमान ि�थितमा पा�रएका वग�लाई िवशेष 
काय��म र �यवहारमाफ� त समान बनाउने कोिसस 
रा�यले गनु�पन� ह��छ । य�तो कुरा सकारा�मक 
िवभेदअ�तग�त पन� आउँछ । 

११. नेपालको सिंवधान २०७२ को भाग 
३ मा समानता, सामािजक �याय, सामािजक सरु�ा, 
िश�ालगायतका �श�त मौिलक हकह�को �यव�था 
ग�रएको छ । यी हकह�को काया��वयनका �ममा “…
आिथ�क, सामािजक वा शैि�क �ि�ले पछािड परकेा 
मिहला, दिलत, आिदवासी, जनजाित, मधेसी, था�, 
मिु�लम, िपछडावग�, अ�पस�ंयक, सीमा�तीकृत, 
अपाङ्गता भएका �यि�…” का लािग कानूनबमोिजम 
िवशेष �यव�था गन� सिकने कुरा संिवधानको धारा ४२ 
मा उ�लेख छ । उ� �यव�थाअनसुार अपाङ्गता भएका 
नाग�रकका लािग पिन िवशेष �यव�था गन� सिकने नै 
देिख�छ । संिवधानको उ� �यव�थाबाट रा�य 
अपाङ्गता भएका नाग�रकह�को हक िहत तथा 
सरु�ाका लािग  पिन उि�कै िज�मेवार र संवेदनशील 
रहन ु पछ�  भ�ने देिख�छ । रा�य�ारा �थािपत 
िनकायह�को काम कारबाहीबाट उनीह�ले उपयु�� 
सवंैधािनक दािय�वको बोध गरकेो देिखनपुछ�  । 
अ�यथा संिवधान�ारा �द� हकह�को उपभोग 
गन� नपाई उपे�ा र िवभेदको ि�थितमा परकेा 
नाग�रकह�को मूल �वाहीकरण ह�न स�दनै । 

१२. नाग�रकका िविभ�न मौिलक हकह�म�ये 
िश�ास�ब�धी हक पिन उ�च कोटीमै पन� गद�छ । 
नेपालको संिवधानको धारा ३१ ले पिन िश�ास�ब�धी 
हकको ��याभूत गरकेो छ । साथै सोही धाराको 
उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका र आिथ�क �पले 
िवप�न नाग�रकलाई कानूनबमोिजम िनःशु�क उ�च 
िश�ा पाउने हक ह�नेछ भ�ने �यव�था ग�रएको छ । 
यस अथ�मा अपाङ्गता भएका नाग�रक पिन िश�ा�पी 
उ�यालो घामबाट वि�चत ह�न ुनपन� कुराको आ�वासन 
रा�यले िदएको �वतः ब�ुन सिक�छ । िश�ास�ब�धी 
हककै स�ब�धमा राि��य तथा अ�तरा�ि��य �पमै 
पिन िविभ�न �या�या िव�लेषण भई िस�ा�तह�समेत 
�ितपादन भएका छन् । यसै स�ब�धमा सन् १९५४ मा 
अमे�रकाको सव��च अदालतले BROWN ET AL. 
V. BOARD OF EDUCATION को चिच�त म�ुामा 
िश�ास�ब�धी हकको मह�वको बारमेा �य� गरेको 
धारणा �मरण गनु�  सा�दिभ�क ह�ने दिेख�छ । उ� म�ुामा 
�धान�यायाधीश Warren ले “Today, education 
is perhaps the most important function 
of state and local governments... It is the 
very foundation of good citizenship. It 
is a principal instrument in awakening 
the child to cultural values, in preparing 
him for later professional training, and 
in helping him to adjust normally to 
his environment. In these days, it is 
doubtful that any child may reasonably 
be expected to succeed in life if he is 
denied the opportunity of an education. 
Such an opportunity, where the state 
has undertaken to provide it, is a right 
which must be made available to all on 
equal terms…”7 भ�ने उदघ्ोष गरकेा छन् । 

7  ३४७ US ४८३(१९५४)
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१३. िश�ास�ब�धी हककै स�ब�धमा 
नेपालको सव��च अदालतबाट पिन िविभ�न 
िस�ा�तह� �ितपादन भएका छन् । िश�ाको हक 
र अ�य हकबीच रहेको स�ब�धलाई �प� गद� यस 
अदालतले िनवेदक �काशमिण शमा�समेत िवप�ी 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेतको उ��ेषण म�ुामा िश�ा 
िवना रोजगारी ह�दैँन र रोजगारी िवना आिथ�क 
सम�ुनित ह�न नस�ने ह�दँा िश�ाज�तो हकको 
सरं�णमा रा�य उदासीन ह�न सुहाउँदैन8 भनेको 
छ । �यसैगरी िनवेदक अिधव�ा मोहन साशंकर 
िवप�ी िश�ा तथा खेलकुद म��ालयसमेत  भएको 
उ��ेषण परमादेश म�ुामा “हकह�को सूचीमा िश�ा 
एव ं स�ंकृितको हकको आ�नो िविश� मह�व छ 
भने उ� हकको �भावकारी �चलन ह�नकुो अ�य 
मौिलक हकह�सगँ पिन स�बि�धत ह�न आउँछ । 
मानव जीवनका लािग उपयोगी र आधारभूत भनी 
सूचीब� ग�रएका हकह�म�ये िश�ाको हकको 
उपयु� �तरमा उपभोग भयो भने रोजगारी, 
जीवन�तर, उ�च �तरका �वा��य, राजनीितक 
एव ं सा�ंकृितक अ�तरि�या, स�पि�को पह�चँ 
आिद िविवध प�ह�लाई समेट्दै जीवनको हकको 
अथ�पूण� �चलनको आधार तयार ह�न जा�छ । 
�यसैले पृथक एव ं सयुं� �पमा उ� हकले अ�य 
हकह�को समेत �चलनमा योगदान िदन े कुरा 
�प� ह��छ”9 भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको पिन 
देिख�छ । �यसैगरी िनवेदक िनर�र �ि�िवहीन 
सहयोग के��को तफ� बाट दीपक भ�राईसमेत िवप�ी 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 
भएको परमादेश म�ुामा “लोक क�याणकारी रा�यले 
नाग�रकह�लाई अनुकूलतामा मा� अिधकार 
उपभोग गन� स�म बनाउने होइन । सरकारले 

8  ने.का.प.२०६५, अङ्क २, िनण�य नं. ७९३१
9  ने.का.प.२०६७, अङ्क ५, िनण�य नं. ८३७९

नाग�रकह�लाई समान�पले अिधकार उपभोग 
गन� स�न े बनाउन पूवा�व�थाको �ब�ध गनु�पछ� । 
शारी�रक अपाङ्गह�लाई कानूनले �दान गरकेो 
सिुवधा �दान गरी स�म बनाउनै पद�छ । �यसैले 
रा�यले सम�यायको आधारमा िवतरणमुखी नीित 
अवल�बन गरी िपछिडएका नाग�रकह�लाई 
िवशेष �यव�था गनु�पछ� ।”10 भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको पिन दिेख�छ ।  उ� �ितपािदत 
िस�ा�तह�समेतको आधारमा पिन रा�यका हरके 
नाग�रकले संिवधान��� िविभ�न हकह�को समान 
�पले उपभोग गन� पाउने नै देिख�छ । यस अथ�मा पिन 
यी िनवेदकलाई सिंवधान�द� मौिलक हकको �पमा 
रहेको िश�ा �ा� गन� हकबाट वि�चत गन� िवप�ीह�को 
काय� संिवधान�ारा ��याभूत समानताको हक, 
िश�ास�ब�धी हक र सामािजक �यायको हकसमेतको 
िवपरीत दिेखन आयो । 

१४. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने स�दभ�मा िवचार गदा� 
यी िनवेदक िजते�� यादवले िवप�ी िव�िव�ालय�ारा 
स�चािलत M.B.B.S. तहको �वेश परी�ा उ�ीण� गरी 
अपाङ्ग िसटमा भना�का िनि�त दरखा�त पेस गरेको 
कुरा मािथ उ�लेख भएकै छ । िवप�ी िव�िव�ालयबाट 
िमित २०७५।०६।२८ मा अपाङ्ग िसट खाली राखी 
सूचना �कािशत भएपिछ यस िवषयमा आव�यक 
जानकारीका ब�ुन भनी यी िनवेदकले िवप�ी िडनको 
काया�लयमा पटकपटक स�पक�  गरकेो कुरा िनवेदक 
�वयंले इजलाससम� उपि�थत भई मौिखक �पमा 
उ�लेख गरेको र िलिखत �पमा पिन प�ाचार गरेको 
भ�ने कुरा िमिसल संल�न १०/२५/२०१८ अथा�त् 
२०७५।७।८ को ह�लाकको रिज��ी भरपाइबाट 
दिेख�छ । तर यी िनवेदकले पठाएको उ� प�का 
स�ब�धमा िवप�ी काया�लयबाट उपय�ु सनुवुाइ 
ग�रएको िथयो भ�ने कुरा िवप�ीह�ले �प� �पमा 

10  ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, िनण�य नं. ८६०२
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कहीकँतै उ�लेख गरकेो पाइदँैन । िनवेदकले अपाङ्ग 
िसटमा फाराम भरकेो कुरालाई िवप�ीह�ले अ�वीकार 
गरकेा छैनन् । फारम बझुी सकेपिछ �यसमा केही नपगु 
भए वा थप �प�ीकरणको आव�यकता भए िनवेदकलाई 
त�काल बोलाई अ�प�ताका स�ब�धमा सो�नपुन� र 
आ�नो कुरा �प�सगँ भ�ने अवसर �दान गनु�पन� हो । 
तर यहा ँ िवप�ीह�बाट सो स�ब�धमा कुनै पिन काय� 
भए गरकेो कुरा िमिसल संल�न �माणबाट देिखदँैन ।  

१५. एउटा अपाङ्ग �यि�ले िविभ�न बाधा 
�यवधान र अनेकौ ँ अड्चनह� पार गद� एस.एल.
सी. र �यपिछ १२ क�ा र M.B.B.S. तहको �वेश 
परी�ासमेत उ�ीण� गरी िव�विव�ालयले तोकेका 
सबै सत�ह� पूरा गदा� पिन उसको मेिडकल िश�ा 
पाउने हकमा सामा�य सनुवुाइस�म पिन ह�न सकेको 
देिखएन । ब� अपाङ्गको लािग तोिकएको िसट खलुा 
वग�मा लगी िवप�ी िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान 
र सोअ�तग�तका िनकायह�ले यस िवषयमा चरम 
असंवेदनशीलता �दश�न गरकेो पाइयो । यितले मा� 
नपगुी िनवेदकले �वेश परी�ामा ५४ अङ्क �ा�त गरकेो 
र हाल खलुा वग�मा भना� भएका िव�ाथ�ह�ले ८४ 
अङ्क �ा�त गरकेो भ�ने ज�ता �यङ्�या�मक कुराह� 
पिन िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो पाइयो । एउटा 
अपाङ्गलाई साङ्गसगँ तुलना गन� िवप�ीह�को 
यस िकिसमको काय� आफँैमा असवेंदनशील त छँदैछ 
साथै �य�तो काय� सिंवधानको श�द र मम�समेत 
िवपरीत ह��छ । उ�च िश�ासगँ स�बि�धत उ�च 
तहका �यि�ह�बाट भएको �य�तो भ�ा र उपहासपूण� 
�यवहार �यायको रोहमा अ�वीकाय� छ ।

१६. िश�ा �यि�को नैसिग�क हक हो । यो 
कसैले दया गररे िदने िवषय होइन । रा�य�ारा सृिजत 
िनकायह�ले नाग�रकका हक अिधकारह�को 
स�मान गनु�पछ� । यिद रा�यले नाग�रकका नैसिग�क 
हकह�को स�मान नगरी �वे�छाचारी एवम ्
असवेंदनशील तवरबाट �यवहार गन� �यास गछ� भने 

अ�यायको अव�था सजृना ह�न जा�छ । य�तो काय� 
कानूनी रा�यको मा�यतािवपरीत ह�ने देिखँदा य�तो 
भएको ि�थितमा अदालत मकुदश�क भएर ब�ने कुरा 
ह�दैँन ।  

१७. अब िनवेदकलाई के क�तो उपचार �दान 
गन� भ�ने स�दभ�मा नेपालको संिवधानको धारा १३३ 
को उपधारा (३) को �यव�था हेदा� सो उपधाराअ�तग�त 
सव��च अदालतले ब�दी��य�ीकरण, परमादेश, 
उ��ेषण, �ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत अ�य 
उपयु� आदेश जारी गन� स�नेछ भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । यसको अथ� अदालतले म�ुाको 
रोहमा उपय�ु उपचारको तजु�मा गन� स�छ भ�ने हो । 
िनवेदकको हक हनन भएको अव�थामा उपय�ु उपचार 
�दान गनु�  यस अदालतको दािय�व हो । तर यसो गदा� 
सधै ँिनवेदकले मागेको उपचार नै �दान गनु�  पछ�  भ�ने 
ह�दँैन । संिवधान�ारा �द� िवशेषािधकारको �योग 
गरी आव�यकताअनसुार अ�य उपय�ु आदेशसमेत 
अदालतले जारी गन� स�ने ह��छ । 

१८. ��ततु म�ुामा िवप�ीह�को काय� हेदा�  
दशैकँो लामो िबदाको पूव� स��या (िमित २०७५।६।२८) 
मा अपाङ्गलगायतका केही वग�का िसटह� खाली 
राखी M.B.B.S.को परी�ाफल �कािशत ग�रएको 
र दश�को िबदा सिकए लग�ै िमित २०७५।७।०८ 
मा हतार हतार िनवेदकसमेतको िसटलाई खलुा 
वग�मा प�रणत गरी उ� िसटमा Open House 
Counselling को सूचना िनकािलएको देिख�छ । 
सोको लग�ै िमित २०७५।७।०९ मा यी िनवेदक 
आ�नो कानूनी उपचारका लािग यस अदालतमा �वेश 
गरकेो नै दिेख�छ । एकातफ�  ि�थित य�तो दिेख�छ 
भने अका�तफ�  िमित २०७५।७।०९ मा नै िवप�ी 
िव�िव�ालयबाट तीनजना िव�ाथ�ह� मधरु भ�राई, 
समीप सापकोटा र अनपु प�थीलाई उ� M.B.B.S. 
तहको िसटमा भना� गरकेो देिख�छ । यो हतार िकन 
ग�रएको हो ब�ुन सिकएन । तर िवप�ी िव�िव�ालयको 
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यस िकिसमको काय�बाट एउटा अपाङ्ग �यि�को 
मेिडकल िश�ा �ा�त गन� हकमा ��य� �पमा असर 
परकेो दिेखयो । 

१९. यित ह�दँाह�दँ ैपिन यहा ँहेनु�पन� अक� प� 
के पिन छ भने अपाङ्ग, था� र िपछिडएको �े�को लािग 
छुट्याइएको ३ वटा िसटलाई ि�भवुन िव�िव�ालयले 
खलुातफ�  प�रणत गरकेो अव�थामा अपाङ्ग िसट 
कुन हो र सो िसटमा यी तीन जना िव�ाथ�ह�म�ये 
कुन िव�ाथ� भना�  भएको हो यिकनसाथ भ�न 
सिकने अव�था देिखएन । साथै समावेशीतफ� को 
िसटलाई खलुा वग�मा प�रवत�न गन� काय� िवप�ी 
िव�विव�ालयले गरकेो तर सो काय�मा खलुा िसटमा 
भना� ह�ने िव�ाथ�ह� मधरु भ�राई, समीप सापकोटा 
र अनपु प�थीको कुनै भूिमका नदेिखई केवल ि�भवुन 
िव�िव�ालय�ारा �दान गरकेो अवसरलाई उनीह�ले 
उपभोग गरकेोस�म देिखयो । यसबाट िनजह� 
��ततु म�ुामा दोषी रहेछन् भ�न िम�ने अव�था 
देिखएन । िवप�ी िव�विव�ालयको �िुटपूण� काय�बाट 
��य� �पमा यी िनवेदक िजते�� यादवको मेिडकल 
िश�ा �ा�त गन� हक हनन् भएको दिेखदँा िनवेदकले 
उ� हनन् भएको हकको �चलन गन� पाउनपुन� नै 
देिख�छ । अक�तफ�  भना� भइसकेका यी िव�ाथ�ह�म�ये 
को अपाङ्गको िसटमा भना� भएको हो भ�न सिकने 
अव�था नदिेखदँा यी तीनजना िव�ाथ�ह�म�ये 
कसैलाई हटाउदँा हटाइएको िव�ाथ�मािथ पिन अ�याय 
ह�न जाने दिेख�छ ।

२०. िवप�ी िव�विव�ालयको िलिखत 
जवाफमा अब भना�का लािग कुनै पिन िसट खाली 
नरहेको कुरा उ�लेख भएको छ । भना�का लािग 
तोिकएका िनधा��रत िसटह�मा िव�ाथ�ह� भना� 
भइसकेको ि�थितमा थप िसट बढाउन पिन स�बि�धत 
स�ंथाको �मता, द�ता र �थािपत नीितअनकूुल पिन 
ह�ने देिखदँैन । यसो ग�रएमा ऐन िनयमको िवपरीत 
अदालतको ह�त�ेपबाट िसट बढ्न जाने एउटा िवकृत 

र िववादा�पद अव�थाको सजृना ह�न जाने ह�दँा �यसो 
गनु�  पिन उपय�ु देिखएन । साथै िनवेदकले भना� ह�न 
पाउ ँभनेको तहमा पढाइसमेत स�ु भइसकेको अव�था 
पिन यहा ँ छ । यी िनवेदकलाई यही शैि�क स�मा 
भना�का लािग सि�मिलत गराउदँा पढाई भइसकेको 
पाठ्य�मलाई यी िनवेदकले पूण�ता िदन स�ने वा 
नस�ने स�ब�धमा पिन िनि�त ह�न सिकएन ।  

२१. तसथ� मािथ उि�लिखत सम�त 
स�दभ�मा उपय�ु उपचार के ह�न स�छ भनी हेदा� यी 
िनवेदक िजते�� यादवले क�ा ११ र १२ छा�विृ�मा 
नै अ�ययन गरकेो, िनज शारी�रक �पमा अपाङ्ग 
रहेको कुरामा िववाद नभएको र िनजले ि�.िव.को  
M.B.B.S.तहका लािग िलइने �वेश परी�ालगायतका 
सबै सत�ह� पूरा ग�रसकेको अव�था ह�दँा यी िनवेदक 
उ� अपाङ्ग िसटमा अ�ययनका लािग यो�य नभएको 
भनी अपाङ्गतफ� को िसटलाई खाली राखी नितजा 
�काशन गरकेो ि�.िव. िचिक�साशा� अ�ययन 
सं�थानको िमित २०७५।०६।२८ को िनण�य तथा 
उ� अपाङ्गतफ� को िसटलाई खलुातफ�  प�रणत गरी 
अ�य ३ जना िवप�ी िव�ाथ�ह�लाई भना� गन� िमित 
२०७५।७।०९ को िवप�ीह�को काम कारबाही 
कानूनिवपरीतको देिखन आयो । िवप�ीह�को य�तो 
काय�बाट िनवेदकको M.B.B.S.तहमा भना� ह�न पाउने 
हक हनन् भएको देिखदँा िनवेदकको हकमा स�म उ� 
िनण�यह� उ��ेणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । तर 
M.B.B.S. तहमा भना� ह�ने िव�ाथ�ह� मधरु भ�राई, 
समीप सापकोटा र अनपु प�थीको उ� भना�का 
स�ब�धमा कुनै ग�ती नदिेखएको, हाल पढाइसमेत 
अगािड बिढसकेको तथा चाल ु वष�मा भना�का लािग 
थप िसटसमेत िव�मान रहेको नदेिखदँा ि�भुवन 
िव�विव�ालय िचिक�सा शा�अ�तग�त M.B.B.S. 
तहका लािग िनवेदकले हाल पेस गरकेो दरखा�तलाई 
कायमै राखी िनवेदकलाई आगामी शैि�क स�मा 
अपाङ्ग िसटमा M.B.B.S. तहमा भना� गनु� गराउनु 



155

भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।
 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद पौडेल
इित संवत् २०७५ साल पसु २६ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही 
फैसला िमित : २०७५।२।१६

०६८-CR-०४४२

म�ुाः डाकँा

पनुरावेदक / वादी : िज�ला उदयपरु ि�यगुा 
नगरपािलका वडा नं. ४ ब�ने जीवन काक�को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला स�तरी, बदगामा गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. ८ ब�ने राम अिशष 
मिुखया

 § मु�ा पुप��को �ममा �ितवादीले राखेको 
जेथा अ.ब.ं १२४क न.ं अनु�प तारखेमा 
हािजर नभएमा धरौटीबापत राखेको 
जेथा जफत ह�नेछ भनी कागज गराउनु 
पन� बा�यकारी सत� पालना नगरी जेथा 
जफत ह�ने कागज नगराएको अव�थामा 
जेथा जफत ह�न ु नै पछ� भ�नु �यायोिचत  
नदेिखने ।

(�करण नं.३)

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

स�ु तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले
स�तरी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी कुमार चडुाल
पनुरावेदन अदालत‚ राजिवराज

फैसला
�या. �काशमान िसहं राउत : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) तथा �चिलत 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकार �े�अ�तग�तको भई 
पनुरावेदनको रोहमा दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य र ठहर यस िन�नअनसुार छः-

म िमित २०६३।१२।२२ गते काम िवशेषले 
काठमाड�बाट धनकुटातफ�  बा. २३ प १३२४ नं. 
को मोटरसाइकलमा चढी महे�� राजमाग�मा गइरहेको 
अव�थामा िज�ला स�री गाउ ँ िवकास सिमित 

१०१८० - नेपाल सरकार िव. राम अिशष मिुखया

�नण�य नं. १०१८०
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ठेिलया वडा नं. ५ ि�थत प�ुदा ६ जना मािनसह�ले 
मेरो मोटरसाइकल रोक� मलाई कुटिपटसमेत गरी 
मोटरसाइकल र घडी डाकँा गरी सोही मोटरसाइकलमा 
चढी िलएर गएको र ३ जना पैदल भागेकोले मैले गहुार 
भनी कराउदँा �थानीय मािनसह� घटना�थलमा आई 
मसमेत भई लखेट्दै जादँा ितन जाना डाकँाह�लाई 
समाती िनजह�को साथमा कटुवा पे�तोलसमेत 
रहेकोले बरामद गरी �हरी पगेुपिछ िज�मा लगाएको हो, 
अ�य �ितवादीह�को बारमेा िनजह�समेतबाटै खलुाई 
मेरो िबगो �.१,२५,१३०।- समेत िदलाई भराई 
कारबाहीसमेत ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला स�री ठेिलया ५ ि�थत पूव�मा नया ँ
सीमा हिटया, पि�ममा व�साहा चौक, उ�र खाली 
ज�गा, दि�ण खाली ज�गा, यित चार िकलािभ� महे�� 
राजमाग�मा रहेको कलभटको पि�म छेउ राजमाग�मा 
�ितवादी राजीकुमार म�डलले िजवन काक�को बा. 
२३ प.१३२४ नं. को मोटरसाइकल डाकँा गरी लगेको 
र घटना�थलदेिख २०० िमटर दायँामा �ितवादी 
राजीकुमार म�डल, मो. विकल िमया र �. राम अिसस 
मिुखयालाई हितयारसिहत भा�द ै गरकेो अव�थामा 
प�ाउ गरकेो भ�ने घटना�थल मचु�ुका र �हरी 
�ितवेदन ।

िजवन काक�को मखु, औलंा र घुडँासमेतमा 
चोट लागेको भ�ने केस फाराम �रपोट�  ।

िमित २०६३।१२।२२ गते रामजनम 
यादव, वेचन यादव, राजीकुमार म�डल, राम अिसस 
मिुखया र संजय साह पूव�योजना बनाई मोटरसाइकल 
डाकँा गन� भनी भारदहबाट भेला भई छु�ाछु�ै बसमा 
चढी िसमरामा उ�ेर ढुकेर बिसरहेको अव�थामा 
पि�मितरबाट उ� मोटरसाइकल आएकोले हितयार 
पे�तोल देखाई कुटिपटसमेत गरी मोटरसाइकल लटुी 
३ जना सोही मोटरसाइकलमा चढी गएको र हामी ३ 
जना पैदल भा�दै गदा� �थानीय जनतासमेतले प�ाउ 
गरकेो हो, भ�नेसमेत �ितवादी मो. विकल िमयाको 

सािबती बयान ।
जाहेरीमा उि�लिखत वारदात िमित समयमा 

म रामजनम यादव, मो. विकल िमया, वेचन यादव, राम 
अिसस मिुखया र संजय साह ६ जना ठेलीयाको िसमरा 
ठाउमँा मोटरसाइकलको लािग ढुकेर बसेको अव�थामा 
पि�मबाट जाहेरवालाको मोटरसाइकल आएकोले 
हितयार पे�तोल तेसा�ई रोकेर लटुी लगेको हो र ३ जना 
सोही मोटरसाइकल िलएर गए हामी प�ाउ तीन जना 
पैदल भा�द ैगदा� प�ाउ परकेो ह�, हितयार कुटुवासमेत 
हामीवाट बरामद भएको छ भ�नेसमेत बेहोराको �.
राजीकुमार म�डलको सािबती बयान ।

जाहेरीमा उि�लिखत िमितका िदन 
मलगायतका राजी कुमार, मो. विकल, रामजनम, वेचन 
र संजयसमेत ६ जना मोटरसाइकल डाकँा गन�को 
लािग ठेिलया गा.िव.स. ि�थत सीमा भ�ने ठाउमँा गई 
पि�मबाट आइरहेको जाहेरवालाको मोटरसाइकल 
लटुी भा�दै गदा� हामीलाई हितयारसिहत जनताले 
समातेको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राम अिसस 
मिुखयाको बयान ।

जाहेरीमा उि�लिखत वारदात िमित समयमा 
�ितवादी राजीकुमार म�डल, मो. विकल िमया, राम 
अिसस मिुखया, रामजनम यादव, वेचन यादव र संजय 
साहसमेतले जाहेरवालाको मोटरसाइकलमा गइरहेको 
बा. २३ प १३२४ नं. को मोटरसाइकललाई पे�तोल 
तेसा�ई डाकँा गरी मोटरसाइकल लटुी लगेको हो । 
जाहेरवाला जीवन काक�लाई समेत कुटिपट गरकेोले 
�ितवादीम�येका ३ जना मोटरसाइकल िलएर भागेको 
र ३ जना पैदल भा�दै गरकेोमा �थानीय मािनसह�ले 
समाती हितयारसिहत �हरीलाई बझुाएको हो 
�ितवादीह�लाई हदैस�मको सजाय होस् भ�ने 
बेहोराका व�तिु�थित मचु�ुका ।

िमिसल संल�न रहेको व�तिु�थित मचु�ुका 
दशी �माणसमेतका आधारमा जाहेरवालाको 
�.१,२५,१३०।- बराबरको धनमाल मािथ उि�लिखत 
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�ितवादी विकल िमया, राजीकुमार म�डल, राम 
अिसस मिुखया, रामजनम यादव, वेचन यादव, सजंय 
साहसमेतले डाकँा गरी लगेको देिखदँा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन चोरीको महलको १ नं. र ६ नं. कसरुमा ऐ 
१४(४) नं. अनसुार सजाय ह�न र सोही ऐनको १० नं. र 
२१ नं. बमोिजम डाकँा भएको िबगो �.१,२५,१३०।-
�ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउन 
माग दाबी िलई फरार रहेका रामजनम यादव, बेचन 
यादव, संजय साहलाई वार�ेटसिहत �यादी पजु� जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग दाबी । 

जाहेरी बेहोरा झठुा हो । मैले मोटरसाइकल 
डाकँा गरकेो होइन । िचनेका ४ जना मा�छेले जबरज�ती 
मोटरसाइकल क�जा गरी चढी भागेका ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको �. राम अिसस मिुखयाले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

मोटरसाइकल मैले डाकँा गरकेो होइन । अ� 
नै मािनसले मोटरसाइकल िलई भा�दै िथए । हितयार 
मबाट बरामद भएको नभई राज़ीकुमार म�डलबाट 
बरामद भएको हो । जाहेरीमा िकन मलाई पोल गर े
म भ�न सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको �. मो. विकल 
िमयाले अदालतमा गरेको बयान ।

जाहेरी साचँो होइन मोटरसाइकल मैले लटेुको 
होइन । को कसले लटेुको मलाई थाहा छैन ममािथ 
िकन िकटानी जाहेरी िदए, िदनेले नै जाननु् भ�नेसमेत 
बेहोराको �. राजीकुमार म�डलले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

�ितवादी रामजनम यादव, �. वेचन यादव 
तथा �. सजंय साह जारी भएको �यादमा हािजर नभई 
फरार रहेको िमिसलबाट देिख�छ ।

डाकँाज�तो फौजदारी म�ुामा जाहेरीमा 
नाम िकटान भएको र अनसु�धानको बयानलाई 
मा� �ितवादीह�को िव��को �माण हो भनी ठहर 
गन� स�ने अव�था नह�दा उि�लिखत तीनैजना 
�ितवादीह�ले अिभयोग, दाबीवाट सफाइ पाउने ठहछ�  

भ�नेसमेत बेहोराको स�ु स�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।३।१० गतेको फैसला ।

स�ु फैसलामा िच� बझेुन फैसलामा धरौट 
वा जमानतसमेत जफत ह�ने गरी ठहर फैसला ग�रएको 
छैन । ठहर ख�डमा जेथा जफत नगरी तपिसल 
ख�डबाट जफत ह��छ भ�न ुफैसलाको ठहर र तपिसल 
ख�ड बािझन पगेुको देिख�छ । धरौट वा जमानीमा 
छुटेको �यि�बाट फैसलाबमोिजम असलु गनु�  पन� भए 
असलु गरी बाकँ� िफता� गन� पन� र जमानी प� �वतः 
खारजे ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा फैसलाले 
केही पिन असलु ह�न ु नपन� ठहरकेो म पनुरावेदकको 
हकमा रािखएको जमानत जफत गनु�  भनेको अ.बं. 
१२४ (ख) र १२५ नं. िवपरीत भई बदरयो�य छ । सो 
हदस�म बदर गरी म पनुरावेदकको हकमा रािखएको 
धरौटी फुकुवा ह�ने गरी हक इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको राम अिशष मिुखयाको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा यी पनुरावेदक �ितवादीबाट धरौट 
वा जमानत िलदँा मलुकु� ऐन अ.बं. १२४ क नं. 
बमोिजम अड्डाबाट तोिकएको समय र �थानमा 
उपि�थत नभए धरौट जफत ह�ने सत� उ�लेख गरी 
कागज गराएको िमिसलबाट देिखन नआएको कारणले 
स�ु फैसलाको तपिसल ख�डमा धरौटीबापत राखेको 
जेथासमेत जफत ह�ने गरी भएको फैसला फरक 
पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम छलफलको लािग पनुरावेदन सरकारी 
विकल काया�लय राजिवराजलाई पेसीको सूचना िदई 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०६७।१०।१२ को आदेश । 

��ततु म�ुामा स�री िज�ला अदालतको 
फैसला हेदा� �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने गरी फैसला भएको देिख�छ । सो फैसलाको 
ठहर ख�डमा �ितवादीले राखेको जेथा जफत ह�ने 
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नह�ने स�ब�धमा केही नबोली �ितवादी राम अिशष 
मिुखयासमेतले अदालतबाट तोिकएको तारखेमा 
�ज ुहािजर नरही ता�रख गजुारी बसेकोले िनजह�ले 
धरौटीबापत राखेको जेथा जफत ह��छ भनी तपिसल 
ख�डमा उ�लेख भएको पाइ�छ । िनज �ितवादीले 
जेथा जमानत रा�दा गरकेो कागजमा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१२४ नं. बमोिजम तोकेको तारखेमा हािजर नभएमा 
धरौटीबापत राखेको जेथा जफत ह�नेछ भनी उ�लेख 
भएकोसमेत देिखदैँन । िनज �ितवादीले राखेको जेथा 
जमानत िनजले तारखे गजुारकेो अव�थामा जफत ह�न ु
पन� हो होइन फैसलाको ठहरमा नै बो�न ुपन�मा तपिसल 
ख�डमा मा� उ� जेथा जफत ह�ने भनी उ�लेख 
भएकोसमेत देिखदँा स�री िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६/३/१० मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा सो 
हदस�म उ�टी भई �ितवादीको जेथा फुकुवा ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०६७/१०/२६ को फैसला ।

अ.बं. १२४ नं. मा भएको �यव�थाअनसुार 
अड्डाबाट तोिकएको समय र �थानमा उपि�थत 
ह�न ु पन� �यि� तोिकएबमोिजम उपि�थत नभएमा 
त�स�ब�धमा राखेको धरौट जफत ह�ने छ भ�ने �प� 
�यव�था रहे भएको देिखदँादिेखदँै पिन तारखे गजुान� 
�ितवादीले राखेको धरौटबापत राखेको जेथा जफत ह�ने 
छ भनी उ�लेख नगरकैे आधारमा उ� जेथा जमानत 
जफत नह�ने भ�ने फैसला अ.बं. १२४ नं. को कानूनी 
�यव�थाको �ितकूल छ । साथै उ� फैसलाउपर नेपाल 
सरकारको पिन पनुरावेदन परकेोमा दवुै साथै राखी 
फैसला गनु�  पन�मा �ितवादीको पनुरावेदनमा मा� जेथा 
फुकुवा ह�ने गरी भएको फैसला �िुटपूण� ह�दा सो फैसला 
बदर गरी िज�ला अदालतको जेथा जमानत जफत ह�ने 
फैसला सो हदस�म सदर कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा नेपाल सरकारको तफ� बाट 

�ितवादीह�लाई सफाइ िदएउपर िमित २०६७/४/३ 
मा पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा पनुरावेदन दता� 
भएको भ�ने िजिकरसमेत उ�लेख  गरी यस अदालतमा 
पनुरावेदन िदएको देिखदँा त�स�ब�धमा म�ुाको 
कारबाही कुन अव�थामा रहेको छ । सोस�ब�धी िववरण 
ख�ुने जवाफ महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट 
िझकाई आएपिछ कानूनबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७१/११/०३ को आदेश ।

िनयमानसुार दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
अड्डाबाट तोिकएको समय र �थानमा उपि�थत 
ह�न ु पन� �यि� तोिकएबमोिजम उपि�थत नभएमा 
त�स�ब�धमा राखेको धरौट जफत ह�ने छ भ�ने 
अ.बं. १२४ नं. मा �प� कानूनी �यव�था रहे भएको 
दिेखदँादेिखदँ ै सो �यव�थाको �ितकूल तारखे 
गजुारकेो �ितवादीको जेथा फुकुवा ह�ने गरी गरेको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला कानूनी 
�िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकार 
पनुरावेदकसिहतको स�ु िमिसल अ�ययन ग�रयो । 
यसमा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
छ छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने हो होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो ।

यसमा िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, 
जाहेरवालाको �.१,२५,१३०।- बराबरको धनमाल 
मािथ उि�लिखत �ितवादी विकल िमया, राजीकुमार 
म�डल, राम अिसस मिुखया, रामजनम यादव, वेचन 
यादव, सजंय साहसमेतले डाकँा गरी लगेको देिखदँा 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन चोरीको महलको १ नं. र ६ 
नं. कसरुमा ऐ १४(४) नं. अनसुार सजाय ह�न र सोही 
ऐनको १० नं. र २१ नं. बमोिजम डाकँा भएको िबगो 
� १,२५,१३०।- �ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई 
िदलाई भराई पाउन माग दाबी िलई फरार रहेका 
रामजनम यादव, वेचन यादव, सजंय साहलाई 
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वार�ेटसिहत �यादी पजु� जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोग दाबी रहेको देिख�छ । जाहेरी 
बेहोरा झठुा हो, मैले मोटरसाइकल डाकँा गरकेो होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको हािजर रहेका �ितवादीह�को 
बयान भएकोमा डाकँाज�तो फौजदारी म�ुामा जाहेरीमा 
नाम िकटान भएको र अनसु�धानको बयानलाई मा� 
�ितवादीह�को िव��को �माण हो भनी ठहर गन� स�ने 
अव�था नह�दँा उि�लिखत ितनै जना �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु स�री िज�ला अदालतबाट फैसला 
भएको पाइ�छ । उ� फैसलाको ठहर ख�डमा जेथा 
जमानत जफत ह�ने भनी उ�लेख नभएको र तपिसल 
ख�डमा मा� जफत गनु�  भ�ने लेिखएको, ठहर ख�ड 
र तपिसल ख�ड बािझई बदरयो�य ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा 
पनुरावेदन परकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले राखेको 
जेथा जमानत िनजले तारखे गजुारेको अव�थामा 
जफत ह�न ु पन� हो होइन फैसलाको ठहरमा नै बो�न ु
पन�मा तपिसल ख�डमा मा� उ� जेथा जफत ह�ने भनी 
उ�लेख भएकोसमेत देिखदँा स�री िजला अदालतको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी भई 
�ितवादीको जेथा फुकुवा ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट फैसला भएको देिख�छ । 
स�ु फैसलाउपर नेपाल सरकारको समेत पनुरावेदन 
परकेोमा दवुै पनुरावेदन साथ राखी फैसला गनु�  पन�मा 
�ितवादीको पनुरावेदनमा मा� हेरी जेथा फुकुवा ह�ने 
गरी भएको फैसला िमलेको छैन भनी वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन परकेो 
परकेो दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, जाहेरवालाको 
�.१,२५,१३०।- बराबरको धनमाल मािथ उि�लिखत 
�ितवादी विकल िमया, राजीकुमार म�डल, राम 
अिसस मिुखया, रामजनम यादव, वेचन यादव, सजंय 
साहसमेतले डाकँा गरी लगेको देिखदँा िनजह�लाई 

मलुकु� ऐन चोरीको महलको १ नं. र ६ नं. कसरुमा ऐ 
१४(४) नं. अनसुार सजाय ह�न र सोही ऐनको १० नं. र 
२१ नं. बमोिजम डाकँा भएको िबगो � १,२५,१३०।- 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउन 
माग दाबी िलई फरार रहेका रामजनम यादव, वेचन 
यादव, संजय साहलाई वार�ेटसिहत �यादी पजु� 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग दाबी 
रहेको  ��ततु म�ुामा स�री िज�ला अदालतको 
फैसलाबाट �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको देिख�छ । उ� 
फैसलाले �ितवादीह�लाई सफाइ िदएउपर वादी 
नेपाल सरकारको र तपिसल ख�डमा जेथा जफत 
ह�ने उ�लेख गरउेपर �ितवादी रामअिशष मिुखयाको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा पनुरावेदन परकेोमा 
दवुै पनुरावेदन साथै राखी फैसला गनु�  पन�मा नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन बाकँ� राखी �ितवादीको 
पनुरावेदनमा मा� जेथा फुकुवा ह�ने गरी फैसला 
भएकोले सो फैसला कानूनी �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
पाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको ��ततु पनुरावेदन 
परकेो देिखयो । उ� वादीको पनुरावेदनको कारबाही 
कुन अव�थामा छ भनी यस अदालतबाट आदेश 
भई प�ाचार ह�दँा उ� म�ुा हाल पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा म�ुतबीमा रहेको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजबाट दिेखएबाट दवैु पनुरावेदन साथै राखी 
फैसला भएन भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा थप 
िववेचना गरी रहन ुपरने ।

३. अब �ितवादी रामअिशष मिुखयाको जेथा 
फुकुवा गरकेो िमलेको छैन भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा हेदा�  �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहरी स�ु स�री िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६/०३/१० मा फैसला भएको देिख�छ । 
उ� फैसलाको ठहर ख�डमा �ितवादीले राखेको जेथा 
जफत ह�ने नह�ने स�ब�धमा केही नबोली �ितवादी राम 
अिशष मिुखयासमेतले अदालतबाट तोिकएको तारखेमा 
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�ज ुहािजर नरही ता�रख गजुारी बसेकोले िनजह�ले 
धरौटीबापत राखेको नगद र जेथा जफत ह��छ भनी 
तपिसल ख�डमा उ�लेख भएको पाइ�छ । मलुकु� 
ऐन अ.बं.१२४ नं. मा ‘’अड्डाबाट तोिकएको समय 
र �थानमा उपि�थत ह�नु पन� �यि� तोिकएबमोिजम 
उपि�थत नभएमा त�स�ब�धमा राखेको धरौट जफत 
ह�नेछ र जमानत िदएको भए यसै महलको १२४क. 
न�बरबमोिजम गराइएको कागजअनुसार जमानतको 
रकम असुल गनु� पछ�  । तर �य�तो �यि�ले आफू 
उपि�थत ह�न नसकेको कुनै मनािसब कारण देखाएमा 
अड्डाले सोबमोिजम नगन� पिन स�नेछ ” । भ�ने 
उ�लेख छ । साथै १२४क. न�बरमा “यसै महलको 
११८ न�बरबमोिजम कुनै �यि�सगँ धरौटी िलँदा 
अड्डाबाट तोिकएको समय र �थानमा उपि�थत 
नभएमा धरौट जफत ह�ने सत� उ�लेख गरी कागज 
गराउनु पछ� ....१” भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाबाट अ.बं. १२४क. नं. को 
प�रपालन भएमा मा� अ.बं.१२४ नं. ले पूण�ता पाउने 
देिख�छ । तर ��ततु म�ुामा िमित २०६४/०१/३० 
मा िनज �ितवादीले जेथा जमानत रा�दा गरकेो 
कागजमा मलुक� ऐन, अ.बं. १२४क. नं. बमोिजम 
तोकेको तारखेमा हािजर नभएमा धरौटीबापत 
राखेको जेथा जफत ह�नेछ भनी उ�लेख भएकोसमेत 
देिखदँनै । यसरी एकातफ�  धरौटबापत राखेको जेथा 
जफत गन�लाई कानूनले बा�यकारी गरी तोकेको “धरौट 
जफत ह�ने” सत� राखी कागज गराउन ु पन�मा कागज 
गराएको देिखदैँन र अक�तफ�  िनज �ितवादीउपरको 
अिभयोग िमित २०६४/१/३ मा दायर भई िमित 
२०६५/८/३ गतेस�मको तारखेमा िनज �ज ुहािजर 
रहेको तथा िनजले आरोपबाट सफाइ पाएकोसमेत 
त�य िमिसलबाट देिख�छ । उि�लिखत त�यको 
प�र�े�यमा म�ुा पपु��को �ममा िनज �ितवादीले 
राखेको जेथा अ.ब.ं १२४क नं. अन�ुप तारखेमा 
हािजर नभएमा धरौटीबापत राखेको जेथा जफत ह�नेछ 

भनी कागज गराउन ुपन� बा�यकारी सत� पालना नगरी 
जेथा जफत ह�ने कागज नगराएको अव�थामा जेथा 
जफत ह�न ुनै पछ�  भ�न ु�यायोिचत दिेखएन ।

४. तसथ�, �ितवादीले कसरुबाट सफाइ 
पाएको अव�था, तारखे गजुारमेा जेथा जफत ह�ने 
कानूनले तोकेको सत� उ�लेख भई कागज नभएको र 
फैसलाको ठहर ख�डमा जफत ह�न ुपन� हो होइन बो�न ु
पन�मा तपिसल ख�डमा मा� उ� जेथा जफत ह�ने 
भनी उ�लेख भएकोसमेत आधारमा स�ु स�री िजला 
अदालतबाट िमित २०६६/३/१० मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी भई �ितवादीको 
जेथा फुकुवा ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजले िमित २०६७/१०/२६ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ड�बरबहादरु शाही

इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
इित सवंत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही

आदेश िमित : २०७५।२।१३
०७३-WO-१२२२

म�ुाः- परमादेश

�रट िनवेदक : िज�ला काठमाड� का.म.न.पा. वडा 
नं.४ घर भई भारति�थत नेपाली राजदतुावास 
नया ँिद�लीमा काय�रत त�कालीन व�र� �हरी 
उपरी�क यादवराज खनाल

िव��
िवप�ी / ��यथ� : मि��प�रषद,् �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

 § पदपूित� सिमित वा बढुवा सिमितले 
िनवा�ह गन� कानूनी दािय�व �वि�छक वा 
सुिवधायु� नभई अिनवाय� दािय�व हो । 
कानूनबमोिजम अिनवाय� �पमा गनु� पन� 
िनण�य गर ेपिन ह�ने, िनण�य नगर ेपिन ह�ने, 
वा िवल�ब गरी िनण�य गर ेपिन ह�ने भ�ने 
नह�ने ।

(�करण नं.११)
 § िज�मवेार िनकायले अि�तयारीको 

दु�पयोग गन� वा िवल�बपूण� काय� गन� 
�वृि�मा िनय��ण कायम गन� बढुवा 
सिमित र यसका पदािधकारीह�को अकाय� 
(Omission) लाई पिन जवाफदेिहताको 
िवषय बनाउनु आव�यक देिखने ।

(�करण नं.१२)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
नारायण�साद पराजलुी

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी यदनुाथ शमा�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § �हरी िनयमावली, २०७१

आदशे
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� पन� भई 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य 
एव ंठहर यस�कार छ:-

म िनवेदक त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
िमित २०४४/१२/२९ को िनण�यानसुार �हरी िनरी�क 
पदमा िनयिु� पाई मािथ�लो पदमा बढुवा ह�दँै नेपाल 
सरकारको िमित २०६८/१२/२७ को िनण�यानसुार 
�हरी व�र� उपरी�क पदमा बढुवा भएको ह� ँ। मैले सेवा 
अविधमा िविभ�न तािलम िलएको र िविभ�न पदक 
तथा िवभूषण �ा� गरकेो छु । मेरो नोकरी जीवनमा 
आजस�म कुनै पिन िवभागीय सजाय पाएको छैन । म 
एक स�म �हरी अिधकृत भएको नाताले बढुवामाफ� त 
विृ� िवकासको �ित�ामा रहेको िथए ँ।

नेपाल �हरीमा �हरी नायब महािनरी�कह� 
रामकुमार खनाल, �याम खड्का र मनोहर �रमाल सेवा 
िनव�ृ ह�नभुएको कारणले ती पद २०७३/११/१ देिख 
�र� रहेका र त�कालीन �हरी नायब महािनरी�क 
�काश अया�ल �हरी महािनरी�कमा बढुवा ह�नभुएपिछ 
उ� पदसमेत हाल �हरी महािनरी�कका ४ वटा 
पदह� �र� रहेका छन् । िनयमावलीको िनयम ९(१) 
को ख�ड (६) मा �हरी िनरी�कभ�दा मािथका पदह� 
शत�ितशत बढुवा�ारा पूित� ग�रने �यव�था रहेको छ । 

१०१८१ - यादवराज खनाल िव. मि��प�रषद ्, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. १०१८१
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िनयमावलीको िनयम २६(१) मा "िनयम ९ बमोिजम 
�ितशत िनधा�रण भई बढुवा�ारा पदपूित�  गन� लेखी 
आएको िमितले तीन मिहनािभ� बढुवा सिमितले 
पदपूित� ग�रस�नपुन�छ" भ�ने �यव�था छ । �हरी 
नायब महािनरी�कको पद शत�ितशत बढुवा�ारा पूित� 
ह�ने पद भएकाले यसमा �ितशत िनधा�रणको ज�रत 
नै नपन� भएबाट िनयमावलीको िनयम २६(१) ले 
�यव�था गरअेनसुार �हरी नायब महािनरी�कको पद 
�र� भएको ३ मिहनािभ�मा अिनवाय��पले पदपूित� 
ग�रस�न ु पन�मा आजको िमितस�म बढुवा �ि�या 
स�ु नह�न ु गैरकानूनी मा� नभएर िबड�बनापूण� रहेको 
देिख�छ ।

िनयमावलीको िनयम १२७(१) को ख�ड (क) 
को उपख�ड (३) मा �हरी व�र� उपरी�कले ५५ वष� 
पूरा भएपिछ अिनवाय� अवकाश पाउने र उपख�ड (२) 
मा �हरी नायब महािनरी�कले ५६ वष� पूरा भएपिछ 
अिनवाय� अवकाश पाउने �यव�था रहेको छ । बढुवा 
�ि�या स�ु भई �र� रहेको �हरी नायब महािनरी�क 
पद बढुवा�ारा पूित� ग�रदँा िनवेदक बढुवा िसफा�रसमा 
परी िमित २०७४/१२/२९ मा मा� सेवा िनव�ृ ह�नेमा 
िवप�ीह�ले बढुवा �ि�या स�ु नगरकेा कारण िमित 
२०७४/२/१३ देिख अवकाश पाउने अव�था रहेको 
छ । समयमा बढुवा �ि�या स�ु नगदा� िनवेदकज�ता 
जे� र यो�य �हरी अिधकृतह� उमेर हदका कारण 
सेवा िनव�ृ ह�ने र सो पदमा आफूले �चाएका 
किन�ह�लाई बढुवा गन� िवप�ीह�को दूिषत योजना 
अ�तरिनिहत रहेको देिखदँा �र� पदमा कानूनले 
तोकेको समयिभ�मा बढुवा नगन� िवप�ीह�को उ� 
काम कारबाही र िनण�यबाट िनवेदकको नेपालको 
सिंवधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र 
३३ �ारा �द� मौिलक हक एवं उि�लिखत �हरी 
िनयमावली, २०७१ �ारा �द� कानूनी हकसमेत 
हनन ह�न गएको र ती हकह� �चलन गराउने अ�य 
कुनै वैकि�पक उपचारको बाटोसमेत नभएको ह�नाले 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम ��ततु �रट 
िनवेदन िलई स�मािनत अदालतसम� उपि�थत भएको 
ह�दँा सिंवधानको धारा १३३(२) बमोिजम असाधारण 
अिधकार�े� �हण गरी �हरी नायब महािनरी�कको 
�र� पदमा अिवल�ब बढुवा �ि�या स�ु गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेलगायत जो चािहने 
उपयु�� आ�ा आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ततु 
�रट िनवेदनमा अि�तम आदशे ह�दँाको अव�थास�म 
िनवेदकले उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकाशसमेत 
पाइस�ने अव�था रहेको र �यसो भएको ख�डमा 
��ततु िनवेदन नै िन��योिजत भई िनवेदकलाई 
अपूरणीय �ित प�ुन जाने ह�दँा उ� बढुवा �ि�या 
स�प�न नभएस�म िनवेदकलाई अवकाश निदई 
कामकाज गन� िदन ु िदलाउन ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� भए आधार कारणसिहत 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटोका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलपी साथै राखी 
�याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� िनवेदन बेहोराबाट 
नै हालस�म बढुवा �ि�या �ार�भ नै नग�रएको 
भ�ने देिखन आयो । बढुवा �ि�या नै पूरा नभएको 
अव�थामा केवल अनमुानको आधारमा िनवेदकलाई 
बढुवा पाउने उ�मेदवार मानेर कानूनले तोकेको सेवा, 
सत�बमोिजमको सेवा अविध पूरा गरी सेवा िनव�ृ ह�ने 
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अव�थामा कानूनमा भएको �यव�था �ितकूल ह�ने गरी 
अवकाश निदन,ु कामकाज गन� िदन ु भनी अ�त�रम 
आदशे जारी गनु�  मनािसब दिेखएन ।

�र� रहेको पदको कानून�ारा िनधा��रत 
समयाविधिभ� पूित�  गनु�  आव�यक भएको, �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम २६(१) बमोिजम 
३ मिहनािभ� बढुवा सिमितले पदपूित� गन� �यव�था 
गरकेो र बढुवास�ब�धी �ि�या उिचत समयमा नै 
स�प�न नग�रदँा स�भा�य उ�मेदवारलाई अपूरणीय 
�ित प�ुन जाने ह�दँा कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी बढुवा �ि�या अिवल�ब स�प�न गनु�  भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी ग�रएको छ भ�ने 
यस अदालतबाट िमित २०७४/०२/१० मा भएको    
आदशे ।

�हरी िनयमावली २०७१ को िनयम १२७ को 
उपिनयम (१)(क)(३) ले िनवेदक उमेर हदका कारण 
िमित २०७४/०२/१३ मा अवकाश भएको देिख�छ । 
नेपाल �हरी संगठनिभ� बढुवास�ब�धी काय� �चिलत 
ऐन, िनयममा उ�लेख भएबमोिजम ह�दँै आइरहेको 
छन् । िवप�ीले भनेज�तो जे� र यो�य �हरी अिधकृतह� 
उमेर हदका कारण सेवा िनव�ृ भएर जाने र उ�च 
पदमा आफूले �चाएका किन�लाई बढुवा गन� दूिषत 
योजना गरकेो भ�ने आरोप कपोलकि�पत र �मपूण� 
रहेको छ । �हरी िनयमावली, २०७१ ले बढुवाका 
लािग तोकेको मापद�ड र यो�यताका आधारमा बढुवा 
ह�ने नह�ने िनधा�रण ह�ने हो । बढुवा �ि�या नै आर�भ 
नभएको अव�थामा अनमुानको आधारमा यो�य छु 
भनी त�यहीन मागदाबी िलई �रट िनवेदन दायर गरकेो 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत 
बेहोराको नेपाल सरकार गहृम��ालयको तफ� बाट �ा� 
भएको िलिखत जवाफ ।

�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १२७ 
को उपिनयम (१)(क)(३) ले िनवेदक उमेर हदका कारण 

िमित २०७४/०२/१३ मा अवकाश भएको दिेख�छ । 
नेपाल �हरी सगंठनिभ� बढुवास�ब�धी काय� �चिलत 
ऐन, िनयममा उ�लेख भएबमोिजम ह�दँ ै आइरहेको 
छन् । �हरी िनयमावली, २०७१ ले बढुवाका लािग 
तोकेको मापद�ड र यो�यताका आधारमा बढुवा ह�ने 
नह�ने िनधा�रण ह�ने हो । बढुवा �ि�या नै आर�भ नभई 
बढुवा सिमितले मू�याङ्कन नै नगरेको अव�थामा 
अनमुानको आधारमा यो�य छु भनी त�यहीन मागदाबी 
िलई �रट िनवेदन दायर गरकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको बढुवा सिमितको 
सिचवालयको तफ� बाट �ा� भएको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदक �चिलत �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १२७ को उपिनयम 
(१)(क)(३) बमोिजम िमित २०७४/०२/१३ मा नै 
५५ वष� पूरा भई उमेरको हदबाट अिनवाय� अवकाश 
भइस�न ुभएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य 
समा� भइसकेकोले ��ततु �रट िनवेदन �थम�ि� भई 
खारजेभागी छ ।

�चिलत �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम २६(१) मा िनयम ९ बमोिजम �ितशत िनधा�रण 
भई पदपूित� गन� लेखी आएको िमितले तीन मिहनािभ� 
बढुवा सिमितले पदपूित�  ग�रस�नपुन�छ" भ�ने �यव�था 
रहेको छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम ९ अनसुार �हरी 
नायब महािनरी�कको पद शत�ितशत बढुवा�ारा 
पदपूित� ग�रने पद भए तापिन ऐ. िनयमावलीको िनयम 
९ को उपिनयम (१२) मा �हरी सेवाको �र� पद र 
बढुवा�ारा �र� ह�ने पदपूित�को लािग पदपूित� सिमितले 
यस िनयमबमोिजम �ितशत िनधा�रण गन�छ र उपिनयम 
(१३) मा उपिनयम (१२) बमोिजम बढुवा�ारा पूित�  
गन� छुट्याएको पदपूित� गन� �योजनको लािग पदपूित�  
सिमितले िनयम ४३ बमोिजमस�बि�धत बढुवा 
सिमितको सिचवालयलाई लेखी पठाउनपुन�छ भ�ने 
कानूनी �यव�था भएअनसुार पदपूित� सिमितबाट 
�हरी नायब महािनरी�क पदमा बढुवा�ारा पूित� गन� 

१०१८१ - यादवराज खनाल िव. मि��प�रषद ्, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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लेखी नआएकोले �हरी �धान काया�लयबाट िवप�ीको 
सिंवधान�द� कुनै पिन हक अिधकारको उ�लङ्घन 
नभएकोले �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �हरी �धान काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

�हरी नायब महािनरी�कको पदमा बढुवाको 
लािग �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम २७ 
को उपिनयम(१) को ख�ड (ख) मा गहृ सिचवको 
अ�य�तामा एक बढुवा सिमित रहने �यव�था गरकेो 
छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम स�बि�धत बढुवा 
सिमितबाट स�पादन ह�ने काम कारबाहीको िवषयमा 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्लाई िवप�ी कायम गरी 
�रट िनवेदन दायर गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्को काया�लयका तफ� बाट �ा� भएको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
अिधव�ा नारायण�साद पराजलुीले नेपाल �हरीमा 
�हरी नायब महािनरी�क पद ४ �र� रहेको भ�नेमा 
िववाद छैन । �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
२६(१) ले नायब �हरी महािनरी�कको पद �र� 
भएको िमितले ३ मिहनािभ� अिनवाय��पमा पदपूित� 
ग�रस�नपुन�मा बढुवा �ि�या नै स�ु नगनु�  गैरकानूनी 
हो, िनवेदकज�ता जे� र यो�य �हरी अिधकृतह� 
उमेरहदका कारण सेवा िनव�ृ भएपिछ आफूले चाहेका 
किन�ह�लाई बढुवा गन� दूिषत योजना िवप�ीह�को 
रहेको र सोही योजनाको िशकार �रट िनवेदक भएको 
ह�दँा िवप�ीह�को नाममा अिवल�ब बढुवा �ि�या स�ु 
गरी गराई िनवेदकलाई समेत उ� बढुवा �ि�यामा 
सहभागी गनु�  गराउन ुभ�ने परमादशेलगायत अ�य जो 
चािहने िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभनी 
बहस ��तुत गनु�  भयो ।

िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी यदनुाथ शमा�ले िनवेदक 
�रट िनवेदन दायर गदा�को अव�थामा पदमा बहालै 
रहनभुएको भए तापिन िमित २०७४/०२/१३ मा 
सेवा अविधका कारण अवकाश ह�न ुभएको देिख�छ । 
�हरी िनयमावली, २०७१ ले बढुवाको लािग तोकेको 
मापद�डको आधारमा बढुवा ह�ने नह�ने िनधा�रण ह�ने हो, 
बढुवा �ि�या नै �ार�भ नभई अनमुानको आधारमा 
आफूलाई यो�य भ�नभुएको छ, �हरी िनयमावली, 
२०७१ ले गरकेो कानूनी �यव�थाअन�ुप पदपूित�  
सिमितबाट बढुवा सिमितको सिचवालयलाई लेखी 
नआएको कारण बढुवा �ि�या �ार�भ ह�न नसकेको 
ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� अव�था छैन, खारजे ग�रपाउ ँ
भनी बहस ��तुत गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु �रट िनवेदनसिहत िलिखत जवाफ 
अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको 
�रट जारी ह�ने वा नह�ने भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो ।

२. यसमा �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम २६(१) ले �हरी नायब महािनरी�कको पद �र� 
भएको िमितले ३ मिहनािभ�मा पदपूित�  ग�रस�नपुन� 
�यव�था छ । नेपाल �हरीमा िमित २०७३/११/१ देिख 
�र� रहेका ३ पद र त�कालीन �हरी नायब महािनरी�क 
�हरी महािनरी�कमा बढुवा भई �र�समेत �हरी नायब 
महािनरी�कको ४ वटा पदह� �र� रहेका छन् । ३ 
मिहनािभ�मा पदपूित� ग�रस�नपुन� उ� पदह�मा 
पदपूित�को लािग आजस�म बढुवा �ि�या स�ु भएको 
छैन । �हरी िनयमावलीले �हरी व�र� उपरी�कको 
उमेर हद ५५ वष� र �हरी नायब महािनरी�कको उमेर 
हद ५६ वष� तोकेको ह�दँा उ� पदह�को बढुवा �ि�या 
�ार�भ भएमा िनवेदकसमेत सो पदमा बढुवा भई सेवा 
अविधका कारण िमित २०७४/१२/२६ मा मा� सेवा 
िनव�ृ ह�नेमा बढुवा �ि�या स�ु नगरकेा कारण मेरो 



165

बढुवा�ारा ह�ने विृ� िवकासमा ग�भीर असर पनु�का 
साथै िमित २०७४/०२/१३ देिख अवकाश पाउने 
अव�था रहेकोले िवप�ीह�को उ� काय�बाट मेरो 
सवंैधािनक र कानूनी हक हनन ह�न गएकोले �हरी 
नायब महािनरी�कको �र� पदमा अिवल�ब बढुवा 
�ि�या स�ु गनु�  गराउन ुर उ� बढुवा �ि�या स�प�न 
नभएस�म िनवेदकलाई अवकाश निदई कामकाज गन� 
िदन ु िदलाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदक यादवराज खनालको म�ुय 
माग रहेको दिेख�छ ।

३. �रट िनवेदक २०७४/०२/१३ बाट उमेर 
हदका कारण अिनवाय� अवकाश भइस�नभुएको 
छ । बढुवा �ि�या आर�भ नै नभई बढुवा सिमितले 
मू�याङ्कन नै नगरकेो अव�थामा अनमुानको 
आधारमा आफू यो�य छु भनी त�यहीन मागदाबी िलई 
आएको �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�ने नै िवप�ी गहृ 
म��ालय र बढुवा सिमितको िलिखत जवाफ रहेको 
देिखयो ।

४. �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
९ अनसुार �हरी नायब महािनरी�कको पद 
शत�ितशत बढुवा�ारा पदपूित� ग�रने पद भए तापिन 
ऐ. िनयमावलीको िनयम ९(१२) मा �हरी सेवाको �र� 
पद र बढुवा�ारा �र� ह�ने पदपूित�को लािग पदपूित� 
सिमितले यस िनयमबमोिजम �ितशत िनधा�रण 
गन�छ र िनयम ९(१३) मा उपिनयम (१२) बमोिजम 
बढुवा�ारा पूित� गन� छुट्याएको पदपूित� गन� �योजनको 
लािग पदपूित� सिमितले िनयम ४३ बमोिजम स�बि�धत 
बढुवा सिमितको सिचवालयलाई लेखी पठाउनपुन�छ 
भ�ने कानूनी �यव�था भएअनसुार पदपूित�  सिमितबाट 
�हरी नायब महािनरी�क पदमा बढुवा�ारा पूित�  गन� 
लेखी नआएको भ�ने �हरी �धान काया�लयको िलिखत 
जवाफ रहेको पाइयो ।

५. �हरी नायब महािनरी�कको पदमा 
बढुवाको लािग �हरी िनयमावलीले गहृ सिचवको 

अ�य�तामा एक बढुवा सिमित रहने �यव�था गरेको 
ह�दँा स�बि�धत बढुवा सिमितबाट स�पादन ह�ने काम 
कारबाहीको िवषयमा नेपाल सरकार मि��प�रषदल्ाई 
िवप�ी कायम गरी �रट िनवेदन दायर गन� निम�ने 
भ�ने नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयका तफ� बाट िलिखत जवाफ �ा� भएको 
दिेखयो ।

६. �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
१२७(१)(क)(३) ले �हरी व�र� उपरी�कले ५५ 
वष� पूरा भएपिछ र िनयम १२७(१)(क)(२) ले �हरी 
नायब महािनरी�कले ५६ वष� पूरा भएपिछ अवकाश 
पाउने भ�ने �यव�था गरकेो छ । िनवेदकको ज�मिमित 
२०१९/०२/१३ रहेको र िनज िमित २०४४।१२।२९ 
मा �हरी सेवा �वेश गरकेो भ�ने �रट िनवेदनबाट 
दिेख�छ । �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १२७ 
को �यव�थाअनसुार िनवेदक �हरी व�र� उपरी�क 
पदमा नै कायम रिहरहेमा िमित २०७४/२/१३ 
मा ५५ वष� पूरा भई अिनवाय� अवकाश अवकाश 
पाउने तर बढुवा �ि�या �ार�भ भएमा �हरी नायब 
महािनरी�कमा बढुवा भई िमित २०७४/१२/२९ 
स�म पदमा बहाल रहने भ�ने �रट िनवेदनबाट 
दिेख�छ । �हरी �धान काया�लयलगायत अ�य 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट िनवेदकले िमित 
२०७४/२/१३ बाट अवकाश पाइसकेको भ�नेसमेत 
दिेखयो ।

७. नेपालको संिवधानले रोजगारीको हकलाई 
मौिलक हकको �पमा राखेको देिख�छ जसअनसुार 
संिवधानको धारा ३३ मा "��येक नाग�रकलाई 
रोजगारीको हक ह�नेछ । रोजगारीको सत� अव�था र 
बेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोिजम ह�नेछ" भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । कानूनले तोकेको िनि�चत 
अविध सेवा गरपेिछ विृ� िवकासको वै� अपे�ा 
[legitimate expectations] राखी बढुवा पाउने हक 
��येक रा��सेवक कम�चारीमा ह��छ । िनवेदक नेपाल 

१०१८१ - यादवराज खनाल िव. मि��प�रषद ्, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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�हरीमा काय�रत रहेको ह�दँा �हरी ऐन, २०१२ र �हरी 
िनयमावली, २०७१ ले तोकेको सत�को अधीनमा 
रही त�लो पदमा िनि�त अविध सेवा ग�रसकेपिछ 
मािथ�लो पदमा बढुवा ह�ने अिधकार िनवेदकलगायत 
सबै स�भा�य उ�मेदवारको रहेको देिखयो । 

८. �रट िनवेदकको उमेर हदका कारण 
अवकाश भइसकेकोले �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�ने 
सबै िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको भए तापिन 
नेपाल �हरीमा ४ जना �हरी नायब महािनरी�कको पद 
�र� रहेको भ�ने कुरालाई होइन भ�न सकेको देिखएन । 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ९ (१२) मा �हरी 
सेवामा �र� पद र बढुवा�ारा �र� ह�ने पदपूित�को लािग 
पदपूित� सिमतले यस िनयमबमोिजम �ितशत िनधा�रण 
गन�छ भ�ने �यव�था रहेको भ�ने देिख�छ । �य�तै 
िनयम २६(१) मा िनयम ९ बमोिजम �ितशत िनधा�रण 
भई पदपूित� गन� लेखी आएको िमितले ३ मिहनािभ� 
बढुवा सिमितले पदपूित�  ग�रस�न ुपन�छ" भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । िनयमावलीको िनयम ९(१) ले �हरी 
नायब महािनरी�कको पद शत�ितशत बढुवा�ारा 
पदपूित� ग�रने पद रहेको दिेखयो । �हरी िनयमावलीको 
िनयम २६(१) को �यव�थाअनसुार �ितशत िनधा�रण 
ह�न ु नपन� पदमा �य�तो पद �र� भएको िमितले ३ 
मिहनािभ� बढुवा सिमितले अिनवाय��पमा पदपूित� 
ग�रस�नपुन� भ�ने देिख�छ । उ� िनयम २६(१) 
मा पदपूित� ग�रस�नपुन�छ भ�ने उ�लेख भएबाट 
सो �यव�था बढुवा सिमितको लािग �वेि�छक नभई 
अिनवाय� हो भ�ने देिख�छ । तर िमित २०७३/११/१ 
देिख �र� रहेको �हरी नायब महािनरी�कको पद �र� 
भएको भ�ने देिखन आएकोमा ३ मिहनास�म पदपूित� 
गरकेो भ�ने दिेखन नआई बढुवाको लािग �ि�या 
आर�भ भएको भ�नेसमेत िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट देिखन आएन ।

९. �हरी िनयमावली,२०७१ बमोिजम 

बढुवा�ारा पदपूित�  गन� पदपूित� सिमितबाट लेखी 
नआएको भ�ने �हरी �धान काया�लयको िलिखत 
जवाफ रहेको स�ब�धमा हेदा� उ� िनयमावलीको 
िनयम ९(१२) मा “�हरी सेवाको �र� पद र बढुवा�ारा 
�र� ह�ने पदपूित�को लािग पदपूित�  सिमितले यस 
िनयमबमोिजम �ितशत िनधा�रण गन�छ” भ�ने  र िनयम 
९(१३) मा “उपिनयम (१२) बमोिजम बढुवा�ारा पूित�  
गन� छुट्याएको पदपूित� गन� �योजनको लािग पदपूित�  
सिमितले िनयम ४३ बमोिजम स�बि�धत बढुवा 
सिमितको सिचवालयलाई लेखी पठाउन ुपन�छ” भ�ने 
उ�लेख भएकोले उ� �यव�था ख�ुला र बढुवा�ारा 
पूित� ग�रन ुपन� पदको �ितशत िनधा�रण गन� �योजनको 
लािग मा� भएको देिख�छ । �हरी नायब महािनरी�क 
पद शत�ितशत बढुवा�ारा पूित� ग�रने पद भनी कानूनमै 
�प� �यव�था भएको ह�दँा यी पदमा बढुवा गन� पदपूित�  
सिमितबाट बढुवा सिमितलाई लेखी आउनपुन� भ�ने 
दिेखएन । �र� रहेको पदमा िनयमावलीले तोकेको 
३ मिहनाको अविधिभ� बढुवा गनु�  पन� दािय�व 
बढुवा सिमितको रहेको देिखयो । बढुवा सिमितले 
िनयमावलीले तोकेको अविधिभ� बढुवा �ि�या स�ु 
नगरकेा कारण िनवेदक बढुवा �ि�यामा सहभागी 
ह�नबाट वि�चत रहेको देिखन आएको छ । यसरी बढुवा 
सिमितले कानूनबमोिजमको दािय�व पूरा नगरी िनवेदक 
बढुवा �ि�यामा सहभागी ह�नबाट वि�चत ह�न पगेुको 
दिेख�छ । तथािप िनवेदक हाल अवकाश भइसकेको 
अव�था देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी 
ग�ररहन परने । �रट खारजे ह�ने ठहछ�  ।

१०. तर �हरी ऐनले िदएको अिधकारबमोिजम 
�हरी िनयमावलीले िनिद�� गरकेो अविधिभ� बढुवा 
�ि�या �ार�भ गनु�पन� िज�मेवारी तोिकएको सिमित र 
पदािधकारीह�को हो । िनयमावलीले तोकेको काय�को 
िज�मेवारी सबै िनकाय र पदािधकारीह�बाट बहन 
भएमा नै कम�चारीको विृ� िवकासस�ब�धी कानूनी 
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�यव�थाको साथ�कता रह�छ । कुनै पदािधकारीबाट सो 
िज�मेवारी वहन नग�रएको वा ह�न नसकेको आधारमा 
कम�चारीको विृ� िवकासमा असर पन� जाने ि�थित 
भएमा कम�चारीको बढुवामा �ित�पधा� गन� पाउने 
हकमा मा� असर नपरी सेवाको िनर�तरता, पया�� 
कम�चारीको �यव�थापन, सं�थाको ि�याशीलता तथा 
नेत�ृव र सं�थागत िवकास तथा अ�ततोग�वा �हरीको 
कत��य र सेवामा समेत असर पन� जा�छ । 

११. पदपूित� सिमित वा बढुवा सिमितले 
िनवा�ह गन� कानूनी दािय�व �वेि�छक वा सिुवधाय�ु 
नभई अिनवाय� दािय�व हो । कानूनबमोिजम अिनवाय� 
�पमा गनु�  पन� िनण�य गर ेपिन ह�ने, िनण�य नगर ेपिन 
ह�ने वा िवल�ब गरी िनण�य गर ेपिन ह�ने भ�ने होइन । 
पदपूित� सिमित / बढुवा सिमितको कानूनी कत��य र 
दािय�वबमोिजम कानून िनवा�ह ग�रन ु पद�छ । िवल�ब 
गन� वा द�ुपयोग ह�ने ठाउ ँनिदन सिमित �वयम् पिन 
पारदश�, जवाफदेही तथा िनयिमत ब�न आव�यक छ ।

१२. �हरी �शासनमा कुनै गलत काय�ले 
मा� कसैले कसैलाई असर पाछ�  भ�ने ह�दँनै । 
िज�मेवारी भएको सिमित तथा पदािधकारीको अकाय� 
(Omission) ले पिन �णालीह�मा र सशुासनमा 
असर पन� गरकेो देिखएको छ । जानाजानी वा लापरवाही 
ढङ्गबाट ह�ने अकाय�ले नकारा�मक प�रणामह� सजृना 
गद�छन् । अझ भ�ने हो भने गलत िनण�य भएमा स�याउने 
ठाउ ँ रह�छ भने अकाय�ले स�याउने ठाउसँमेत 
िददँैन । प�रणामको िहसाबले अकाय� अझ पीडादायक 
र हािनकारक ह�न स�दछ । तसथ� िज�मेवार िनकायले 
अि�तयारीको द�ुपयोग गन� वा िवल�बपूण� काय� गन� 
�विृ�मा िनय��ण कायम गन� बढुवा सिमित र यसका 
पदािधकारीह�को अकाय� (Omission) लाई पिन 
जवाफदेिहताको िवषय बनाउन ुआव�यक देिख�छ ।

१३. �हरी �शासन देशमा शाि�त सरु�ा 
कायम गनु�  पन� संगठन सचुा� �पले स�चािलत ह�न ु
पन� सं�था हो । य�तो िनकाय सचुा� �पले च�न 

सं�थाको िविभ�न तहका लािग आव�यक मानव 
संसाधन [Human Resources] को �यव�थापन गन� 
समयमा िनयिु�, बढुवा, �ित�थापनको आव�यकता 
रह�छ । �हरी अिधकृत / कम�चारीह�को विृ� 
िवकासको हकमा समयमा स�प�न गनु�  पन� भई 
बढुवालगायतको िनण�य गरी पाउने िनजह�को वैध 
र कानूनी अपे�ा [legitimate expectations] हो 
भने यो�यता पगेुका �यि�ह� �ित�पधा�मा भाग िलन 
पाउने �हरी अिधकृत / कम�चारीह�को कानून �द� 
अिधकार पिन हो । पदपूित� सिमित वा बढुवा सिमित 
र सोको पदािधकारीको अकम��यता कुनै पिन �हरी 
अिधकृत / कम�चारीह�को भा�यमा �हार गन� सयं�� 
ब�न ह�दँैन । बढुवा सिमितले आ�नो िज�मेवारी 
समयमा पूरा नगदा� �हरी संगठनले िकटान गरकेो ल�य 
�ाि� पिन नह�ने स�ंथाको िहतको अनकूुल पिन नह�ने 
ह�दँा अब �हरी ऐन िनयमअ�तग�त बढुवाको स�दभ�मा 
िज�मेवार पदपूित� सिमित र बढुवा सिमितलगायतका 
िनकायह�ले आ�नो काम कत��य र अिधकारह�को 
�योग पूव� तयारीका साथ �याले�डर बनाएर 
काय�तािलकाअनसुार आव�यक िसफा�रस वा स�भा�य 
उ�मेदवारको लािग �ित�पधा�लगायतका आव�यक 
�ि�या अगािड बढाई समयमा बढुवास�ब�धी िनण�य 
गरी अिनवाय� �पमा �याले�डर पूण� �पमा लागू गन� 
िनयमावलीले तोकेको अविधमा नै बढुवास�ब�धी 
काय� स�प�न गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रिदएको छ । यसका 
अित�र� बढुवाको �ि�या पूरा गन� अनिुचत िवल�ब 
गरी बढुवाको लािग स�भािवत उ�मेदवार सहभागी ह�न 
नपाई बढुवाको अवसरबाट वि�चत ह�न पगुी �यसबीच 
उमेरको कारणले अवकाश �हण गनु�  पन� अव�था 
िसज�ना भएकोमा �ितपूित�बापत अित�र� सिुवधा 
िदने वा उपय�ु �यव�थाह� िमलाउन ुिदलाउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रएको छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 

१०१८२ - अशोककुमार शमा� िव. �म अदालत अनामनगर, काठमाड�समेत
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यो फैसलाको िव�तुीय स�टवेयरमा अपलोड गरी 
��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ड�बरबहादरु शाही

इजलास अिधकृतः- मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�तान

आदेश िमित : २०७५।३।११
०६७-WO-०८६१

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : ते�ो त�ला, िड.टी.सी. िवि�डङ्, पाटो 
�लाजा, इिडसी क��ले�स, पानाजी, गोवा 
४०३ ००१ से�ट�ेिटङ्स भारति�थत 
वेलेस फमा��यिुटक�स �ा.िल.को तफ� बाट 
अि�तयार�ा�त एच नं. २५ �ितभा कोलनी, 
फेज दो�ो, अिलगर २०२००१ (यू.पी.) ब�ने 
अशोककुमार शमा�

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

 § नेपालमा औषिध उ�पादन पिन नगरकेो र 
कुनै पिन तवरबाट �ित�ान वा काया�लयको 
�पमा दता� नरहकेो अव�थामा औषिध 
िब�� िवतरणको अनुमित िलएको र 
नेपाली क�पनीलाई सुपर िडि���युटर 
िनयु� गरकेो आधारमा मा� नेपालमा 
दता� रहकेो भ�न िम�ने अव�था देिखन 
आउँदैन । ��य��पमा कानूनत: दता� ह�नु 
र िडि���युटर िनयु� गरी काय� गनु� गराउनु 
फरक अव�था हो । य�तो अव�थामा 
भारतमा दता� भएको भारतीय क�पनीले 
गरकेो काम कारबाहीको स�ब�धमा 
िसिज�त िववाद नेपालको �म अदालतको 
��ेािधकारिभ� पन� देिखन नआउने । 

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
सतीशकृ�ण खरले र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
पशु�राम कोइराला

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी रमेश 
बडाल, िवनय र�ेमी र �ी मनोजकुमार शमा�

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६२, िन.नं.७५००

स�ब� कानून : 
 § क�पनी ऐन, २०६३

आदशे
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम 
दता� ह�न आएको यस अदालतको �े�ािधकारिभ�को 
��ततु म�ुाको संि�� त�य एवम् ठहर यस�कार 
रहेको छ ।

िनवेदक क�पनी भारतमा दता� भएको 

�नण�य नं. १०१८२
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भारतीय क�पनी हो । यस क�पनीको उ�पादन िव�वका 
१२ भ�दा बढी रा��मा िब�� ह�ने गरकेो छ । नेपालमा 
यसको कुनै उ�पादन इकाई, क�पनी ऐनबमोिजमको 
वा अ�य कुनै कानूनबमोिजमको शाखा काया�लय, 
िब�� काया�लय, �ितिनिध काया�लयलगायत 
छैन । आ�ना क�पनीको नीित अन�ुप िनय�ु 
भइरहेका मेिडकल �र�ेजे�टेिटभम�येबाट बढीमा 
२ जनालाई नेपाल�े�को बजार िव�तारको लािग 
खटाउने गरकेो छ । जो नेपालका िविभ�न भागमा गई 
क�पनीको नीितअन�ुप िचिक�सक िब�ेताह�सगँ 
िनयिमत स�पक� मा रही औषिधको बजार िव�तारको 
काय� गद�छन् । िनजह�को िनयिु� भारतमा नै ग�रएको 
ह��छ र क�पनीको आव�यकताअन�ुप भारतको कुनै 
भागमा वा आ�नो आव�यकताअनसुारको दशेह�मा 
खटाउन सिक�छ । नेपाल सरकार औषिध �यव�था 
िवभागसगँ ��येक औषिधको लािग छु�ाछु�ै अनमुित 
िलनपुन� भएकोले सोबमोिजम अनमुित िलएकोबाहेक 
नेपाल सरकारसगँ यस क�पनीको अ�य कुनै 
स�ब�ध छैन । िवप�ी रमेश शमा� पिन यस क�पनीका 
कम�चारीको �पमा भारतमा िनयिु� भई काय�रत 
िथए । िनजले पा�र�िमकबापत ितनु�पन� करलगायत 
भारतीय कानूनबमोिजम भारतमा बझुाउनपुन� ह��छ । 
िनजले पाउनपुन� �यूनतम तलब भ�ालगायत भारतीय 
कानूनले िनधा�रण गरबेमोिजमको हो । 

िवप�ी रमेश शमा� नेपालको कानूनअ�तग�त 
कुनै भारतीय क�पनीको �थानीय काया�लय, �ितिनिध 
काया�लयलगायतमा िनय�ु भएका होइनन् । िनजले 
यस क�पनीमा नोकरी गदा� आफू भारतीय भएको 
देखाउने आशयले भारत आसामको ठेगाना देखाई 
आवेदन गरकेा ह�न् । क�पनीको अिभलेखमा िनज 
भारतीय नाग�रक नै ह�न् । 

िवप�ी रमेश शमा�लाई िनजले आ�नो काय�मा 
झ�ुा त�य उ�लेख गन�लगायत क�पनीको िविभ�न 
िनयमको उ�लङ्घन गरेको कारणले भारतीय �म 

कानून र क�पनीको आ�नो िनयमावलीको अधीनमा रही 
िनजको स�ब�धमा आव�यक छानिबन गरी रीतपूव�क 
क�पनीको सेवाबाट हटाएको िथयो । सो हटाएकोउपर 
िनजले भारतको कुनै �म िववाद हेन� िनकायमा कुनै 
उजरु वाजरु गरकेा छैनन् । िनजलाई नोकरीबाट 
हटाएउपर नेपालको �म अदालतमा पनुरावेदन गरेका 
रहेछन् तर िनवेदक क�पनीलाई िवप�ी बनाएका 
रहेनछन् । �म अदालतबाट पनुरावेदकलाई सािबकको 
पदमा पनुब�हाली गराई िन�कािसत गरकेो िमितदेिख 
पनुब�हाली नभएस�मको अविधको पा�र�िमक तथा 
पूव�वित� तलबसमेत भ�ुानी पाउने ठह�याई फैसला 
भएको रहेछ । सो स�ब�धमा हाल आएर मा� जानकारी 
ह�न आएकोले �म अदालतको उ� फैसला �िुटपूण� 
भएको ह�नाले सो फैसला बदर गन� अ�य कुनै िवक�प 
नभएको र सो फैसला नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १३, �म ऐन, २०४८ को दफा ६०, 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १५४ र १६४ (११) 
िवपरीत ह�नकुा साथै नेपालको �म अदालतलाई उ� 
म�ुा हेन� �े�ािधकार नभएको, िनवेदकलाई सनुवुाईको 
मौका नै निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�त र सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त र निजरिवपरीत 
भएको ह�दँा �म अदालतको िमित २०६७।७।१८ को 
उ� फैसला उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँसाथै 
िवप�ी �म अदालतको िनण�य काया��वयन गर ेगराएमा 
िनवेदकलाई अपूरणीय �ित ह�ने र ��ततु �रट िनवेदन 
गनु�को औिच�यमा नै असर पन� भएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन अि�तम टुङ्गो नलागेस�म िवप�ीबाट भएको 
िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वेलेस फमा��यिुटक�स �ा.िल.को अि�तयार 
�ा�त अशोककुमारको यस अदालतमा िमित 
२०६७।११।२७ मा परकेो �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो, 

१०१८२ - अशोककुमार शमा� िव. �म अदालत अनामनगर, काठमाड�समेत
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अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६७।११।२९ को आदशे ।

यस अदालतमा पनुरावेदनको रोहमा दता� ह�न 
आएको पनुरावदके औषिध �यव�था िवभागमा दता� 
भई नेपालमा काय�रत भारतको म�ुबई म�ुय काया�लय 
रहेको वेलेस फमा��यिुटक�स �ा.िल.को नेपालि�थत 
नेपालग�ज सहरमा मेिडकल �र�ेजे�टेिटभ पदमा 
काय�रत रहदँाको अव�थामा गैरकानूनी �पबाट 
सेवाबाट हटाइएको रमेश शमा�  ��यथ� औषिध 
�यव�था िवभागमा दता� रही भारतको म�ुबईमा म�ुय 
काया�लय रहेको वेलेस फमा��यिुटक�सको नेपालमा 
िडि���ट मेनेजर पदमा रही काठमाड�मा काय�रत िशव 
अिधकारीसमेत भएको सेवाबाट हटाइएको म�ुा िमिसल 
सलं�न सबतु �माणको अ�ययन गरी कानूनको �या�या 
गरी पनुरावेदकलाई क�पनीको सेवाबाट हटाउने 
क�पनीको काय�मा ग�भीर कानूनी �िुट देिखएकोले २९ 
अ�टोवर २००७ को Dismissal Order लगायत 
पनुरावेदकको सेवा अ�त गन� स�पूण� कामकारबाही 
बदर ग�रिदएको छ । अतः पनुरावेदकलाई सािबकको 
पदमा पनुब�हाली गराई िन�कािसत िमितदेिख 
पनुब�हाली नभएस�मको अविधको पा�र�िमक तथा 
पूव�वत� तलबसमेत ��यथ� क�पनीबाट भ�ुानी पाउने 
ठहरी भएको फैसला �म कानून तथा �यायका मा�य 
िस�ा�त एवम् सिंवधानको भावनाअन�ुप रहेको र 
सो फैसलाबाट िनवेदकको कानूनी एवम् सवंैधािनक 
हकमा आघात पगेुको अव�थासमेत नह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
�म अदालतको यस अदालतमा िमित २०६८।१।७ 
मा परकेो िलिखत जवाफ । 

िवप�ीको तफ� बाट अिधकार�ा�त नेपालमा 
हेड�वाटरमा िडि���ट �यानेजर पदमा काय�रत 
िशव अिधकारीले �म अदालतमा िमित २०६५।४।१ 
मा िलिखत जवाफ पेस गनु�  भएको, िवप�ी गहेु�वरी 
फमा� नेपालमा िवप�ी क�पनीको तफ� बाट कारोबार 

गन� िनय�ु एजे�ट भएको र सो फम�को तफ� बाट समेत 
�म अदालतमा िलिखत �ितवाद पेस भएको, िवप�ी 
क�पनीले नेपालमा कारोबार गदा� नेपाल कानूनको 
पालना गनु�  िनजको कत��य भएको, िवप�ी क�पनीले 
नेपालमा औषिध िब�� गन�का लािग �य�तो औषिध 
दता� गनु�  अिनवाय� छ र सो दता�  भएको बेहोरा िवप�ी 
�वयम् ले �वीकार गरकेो, िवप�ी नेपालको सव��च 
अदालतमा भारतको �म कानून लागू गन� माग गरी 
िनवेदन गनु�भएको, िवप�ी नेपाल कानूनबमोिजम 
औषिध �यव�था िवभागसगँ �ोड�ट दता� गराई 
कारोबार ग�ररहेको अथा�त्  �चिलत कानूनबमोिजम 
नेपालमा �थापना भएको क�पनी भएको र यस 
क�पनीमा १४७० कामदार कम�चारी भएम�ये नेपालमा 
१५ जनाभ�दा बढी काय�रत रहेको ह�दँा �म ऐन, 
२०४८ को दफा २ ख को प�रभाषािभ� पन� भएको 
अव�थामा सफाइको मौका निदएको र �म ऐन लागू 
नह�ने भनी िवप�ीले दायर गरकेो ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे गरी �म अदालतको िमित २०६७।७।१८ 
को फैसलाअनसुार �याय इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी रमेश शमा�को यस अदालतमा िमित 
२०६८।१।२२ मा परकेो िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी सतीशकृ�ण खरले र िव�ान्  अिधव�ा �ी पशु�राम 
कोइरालाको बहस सिुनयो । िव�ान् ह�ले िवप�ी रमेश 
शमा�लाई वेलेस इि�डयाले िनयिु� िदएको हो । िववाद 
उ�प�न भएको ख�डमा िनयिु� प�को बुदँा नं.१६ मा 
इि�डयामै म�ुा ला�ने भ�ने उ�लेख भएको छ । वेलेस 
नेपालमा दता� भएको कप�रटे बडी (Corporate Body) 
नभएको ह�दँा �म ऐनको �ित�ानको प�रभाषामा नपन� 
ह�दँा �े�ािधकार नै नभएको �म अदालतले गरेको 
िनण�य बदर ह�नपुछ�  समेत भनी गनु�भएको बहस
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सिुनयो ।
िवप�ी रमेश शमा�को तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान्  अिधव�ा�य �ी रमेश बडाल, िवनय र�ेमी र �ी 
मनोजकुमार शमा�ले िनवेदक क�पनी र िवप�ीम�येका 
रमेश शमा�को बीच भएको करारको उ�लङ्घन भई मेरो 
प�लाई नोकरीबाट िन�काशन गरकेो आधारमा उ� 
िनण�यउपर �म अदालतमा पनुरावेदन गरेको अव�था 
हो । उ� क�पनी नेपालमा दता� नभएको भए पिन काय� 
�े� (Place of Work) नेपाल भएको ह�दँा नेपालको 
�म ऐनअनसुार नेपालमा म�ुा ला�न स�दछ । क�पनी 
ऐन, २०६३ को दफा १५४(१) को �प�ीकरणमा कुनै 
िवदेशी क�पनीले नेपालमा �थापना गरकेो वा सोको 
लािग �योग ग�रएको काया�लय वा �थानबाट एक मिहना 
वा सोभ�दा बढी अविधस�म िनयिमत �पमा कुनै 
कारोबार स�चालन गरमेा वा िनयिमत स�पक� का लािग 
कुनै �यि�लाई िनय�ु गरमेा वा िनजको सेवा िलएमा 
यस प�र�छेदको �योजनका लािग �य�तो क�पनीले 
नेपालमा कारोबार स�चालन गरकेो वा काया�लय 
�थापन गरकेो मािनने छ भ�ने �यव�था भएकोसमेतबाट 
िनवेदक क�पनीको हेड�वाट�र नेपालमा रहेको र यस 
क�पनीमा १० जनाभ�दा बढी कम�चारीसमेत रहेको 
ह�दँा यो िववाद नेपालको �म अदालतबाट हेन� सिकने 
नै ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गनु�पन� होइन, 
िनवदेन मागदाबी खारजे ग�रपाउ ँसमेत भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो । 

अब ��ततु म�ुामा िनवेदन माग 
दाबीबमोिजमको आदशे जारी ह�न ुपन� हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा� , यसमा िनवेदक 
क�पनी भारतमा दता� भएको भारतीय क�पनी रहेको 
र यस क�पनीको उ�पादन िव�का १२ भ�दा बढी 
रा��मा िब�� ह�ने गरकेो पाइ�छ । नेपालमा यसको 
कुनै उ�पादन इकाई क�पनी ऐनबमोिजम वा अ�य कुनै 
कानूनबमोिजमको शाखा काया�लय, िब�� काया�लय, 

�ितिनिध काया�लयलगायत रहे भएको देिखदँैन । िवप�ी 
रमेश शमा� यस िनवेदक क�पनीका कम�चारीको �पमा 
काय�रत रहेको र िनजको िनयिु� भारतीय क�पनीमाफ� त 
भारतमा नै भएको देिख�छ । िवप�ी रमेश शमा�  नेपालको 
कानूनअ�तग�त कुनै भारतीय क�पनीको �थानीय 
काया�लय, �ितिनिध काया�लयलगायतमा िनय�ु भएको 
दिेखदैँन । िनज िवप�ीले आ�नो काय�मा झ�ुा त�यको 
उ�लेख गन�लगायतका क�पनीका िविभ�न िनयमको 
उ�लङ्घन गरकेो कारणले भारतीय �म कानून 
र क�पनीको आ�नो िनयमावलीको अधीनमा रही 
िनजको स�ब�धमा आव�यक छानिबन गरी रीतपूव�क 
क�पनीको सेवाबाट हटाएको िथयो । सो हटाएकोउपर 
िनजले भारतको कुनै �म िववाद हेन� िनकायमा कुनै 
उजरु गरकेो देिखदँैन । िनजलाई नोकरीबाट हटाएउपर 
नेपालको �म अदालतमा पनुरावेदन गरकेोमा �म 
अदालतबाट पनुरावेदक िवप�ीलाई सािबकको 
पदमा पनुब�हाली गराई िन�कािसत गरकेो िमितदेिख 
पनुब�हाली नभएस�मको अविधको पा�र�िमक अथा�त्  
पूव�वत� तलबसमेत भ�ुानी पाउने ठह�याई फैसला 
भएकोमा सो फैसलाउपर िच� नबझुाई उ� िववाद हेन� 
�े�ािधकार �म अदालतलाई नभएको र िनवेदकलाई 
सनुवुाइको मौका नै निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
र सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत 
ग�रएको फैसला बदर ग�रपाउ ँ भनी यो �रट िनवेदन 
परकेो देिखयो ।

िवप�ी रमेश शमा� औषिध �यव�था िवभाग, 
िबजलुी बजारमा दता� रही भारत म�ुबईि�थत 
Company Headquarter भएको वेलेस 
फमा��यिुटक�सको नेपालमा िडि��क �यानेजर 
पदमा रही काठमाड� हेड�वाटरमा काय�रत रहेकोमा 
सेवाबाट हटाएको कारण �म अदालतमा पनुरावेदन 
दायर गरकेोमा िवप�ीलाई क�पनीको सेवाबाट 
हटाउने क�पनीको काय� ग�भीर कानूनी �िुटपूण� 
दिेखएकोले २९ अ�टोबर २००७ को बखा��ती 

१०१८२ - अशोककुमार शमा� िव. �म अदालत अनामनगर, काठमाड�समेत
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(Dismissal order) लगायत स�पूण� काम कारबाही 
बदर गरी पनुरावेदकलाई सािबकको पदमा पनुब�हाली 
गराई िन�कािशत िमितदिेख पनुब�हाली नभएस�मको 
अविधको पा�र�िमक अथा�त्  पूव�वत� तलबसमेत 
क�पनीबाट भ�ुानी पाउने ठह�याई भएको फैसला �म 
कानून तथा �यायका मा�य िस�ा�तअन�ुप भएकोले 
उ� फैसलाबाट �रट िनवेदक क�पनीको कुनै कानूनी 
एवम् संवैधािनक हकमा आघात नपगेुको ह�दँा उ� �रट 
िनवेदन खारजेयो�य छ खारजे ग�रपाउ ँ  भ�नेसमेत 
िवप�ीको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

यस िववादको स�दभ�मा िनण�य गदा� िन�न 
िवषयमा िवचार गनु�पन� देिखयो ।

· �रट िनवेदक क�पनी नेपालमा कानूनत: दता� 
भएको क�पनी हो वा होइन ? 

· ��यथ�लाई सेवाबाट हटाइएको िवषयमा 
नेपालको �म ऐन लागू ह�ने वा नह�ने ?

· �म अदालत काठमाड�को फैसला िमलेको 
छ वा छैन ? 

· �रट िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन ? 

२. अब उपयु�� कुराह�को िनण�याथ� 
िवचार गदा� सव��थम त�स�ब�धी नेपालको कानूनी 
�यव�थालाई हेन� आव�यक दिेखयो । यस स�ब�धमा 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १५४ हेदा� िवदेशी 
क�पनीले यस दफाबमोिजम काया�लयमा �य�तो 
क�पनीको शाखा काया�लय दता� नगराई नेपाल 
रा�यिभ� कुनै �यवसाय वा कारोबार स�चालन गन� 
वा स�पक�  काया�लय दता� नगराई �य�तो काया�लय 
�थापना गन� स�ने छैन भ�ने �यव�था रहेको छ । 
ऐनको ऐ. दफा १५४ (११) ले “यो ऐन �ार�भ ह�दँाका 
बखत नेपाल रा�यिभ� दता� नगराई �यवसाय वा 
कारोबार स�चालन ग�ररहेका वा स�पक�  काया�लय 
खडा गरकेा िवदेशी क�पनीले यो ऐन �ार�भ भएको 

िमितले छ मिहनािभ� यस ऐनबमोिजम काया�लयमा 
दता� गराई स�न ु पन�छ” भ�ने �ावधान रहेको 
पाइ�छ । नेपालको यस कानूनी �ावधानबमोिजम 
उ� वेलेस फमा��यिुटक�स �ा.िल. को नेपालमा कुनै 
काया�लय खोलेको वा िवदेशी क�पनीको �पमा समेत 
नेपालमा दता� भएको भ�ने िमिसल �माणबाट देिखन 
आएन । 

३. िनवेदक क�पनी भारतमा उ�पािदत 
औषिध नेपालमा िब�� िवतरण तथा सोको िनि�त 
पालना गनु�पन� कानूनी �ि�याह� पूरा गन� १ िडसे�बर 
१९९८ मा स�झौता भएको देिख�छ । भारतमा 
उ�पािदत औषिधको नेपालमा िब�� िवतरणका लािग 
पसा� िज�ला वीरग�जि�थत ग�ुजे�वरी फमा�लाई सपुर 
िडि���यटुर िनय�ु गरकेो र नेपाल सरकार,  औषिध 
�यव�था िवभागसगँ ��येक  औषिधको लािग छु�ाछु�ै 
अनमुित िलनपुन� भएकाले औषिध ऐन, २०३५ को दफा 
८ को �यव�थाअनसुार अनमुित िलएकोबाहेक अ�य 
स�ब�धमा यस क�पनीको नेपाल सरकारसगँ स�ब�ध 
रहेको पाइएन । नेपालमा औषिध उ�पादन पिन नगरकेो र 
कुनै पिन तवरबाट �ित�ान वा काया�लयको �पमा दता� 
नरहेको अव�थामा औषिध िब�� िवतरणको अनमुित 
िलएको र नेपाली क�पनीलाई सपुरिडि���यटुर िनय�ु 
गरकेो आधारमा मा� नेपालमा दता� रहेको भ�न िम�ने 
अव�था देिखन आउदैँन । ��य��पमा कानूनत: 
दता� ह�न ुर िडि���यटुर िनय�ु गरी काय� गनु�  गराउन ु
फरक अव�था हो । य�तो अव�थामा भारतमा दता� 
भएको भारतीय क�पनीले गरकेो काम कारबाहीको 
स�ब�धमा िसिज�त िववाद नेपालको �म अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पन� देिखन आएन । 

४. �म ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) हेदा�  
“�ित�ान भ�नाले कुनै उ�ोग, �यवसाय वा सेवा 
स�चालन गन� उ�े�यले �चिलत कानूनबमोिजम 
�थािपत दश जना वा सोभ�दा बढी कामदार वा 
कम�चारी काय�रत रहेको कुनै कारखाना, क�पनी, 
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सगंठन, सं�था, फम� वा तीनको समूह स�झनपुछ� ” 
भ�ने �यव�था रहेको छ । उ� क�पनीको दश 
जनाभ�दा बढी कामदार नेपालमा काय�रत रहे भएको 
भ�ने िमिसल �माणबाट देिखदैँन । तसथ� उ� क�पनी 
�म ऐन, २०४८ को दफा २(ख) बमोिजम �ित�ानको 
प�रभाषाअ�तग�त पिन पन� आएको देिखदैँन ।

५. �रट िनवेदक क�पनीको काया�लय 
नेपालमा दता� नरहेको र १० जनाभ�दा बढी कम�चारी 
काय�रत रहेकोसमेत �थािपत भएको नदेिखएको 
तथा िवप�ी रमेश शमा�ले भारतको गोवाि�थत वेलेस 
फमा��यिुटक�स �ा.िल.बाट िनयिु� पाई सोही 
क�पनीअ�तग�त रही काम गरकेो र सोही क�पनीले 
क�पनीको स�ब� कानूनबमोिजम अवकाश िदएको 
भ�ने िमिसल संल�न िनवेदक क�पनीले िनजलाई 
िदएको अवकाश प� (Dismissal order) बाट ��ट 
देिख�छ । िवप�ीलाई अवकाश िदने काया�लयबाहेक 
अ�य िनकायमा पनुरावेदन गन� निम�नेमा िवप�ीले �रट 
िनवेदक क�पनीमा पनुरावेदन गरकेो देिखदँैन र जसको 
िव�� फैसला आदेश गनु�पन� हो उसलाई (िनवेदक 
क�पनीलाई) िवप�ी नै नबनाएकोबाट ऊ �ितवाद गन� 
मौकाबाट नै वि�चत भएको र िवप�ी रमेश शमा�लाई 
बखा��त Dismissal गरकेो िववादको स�ब�धमा �म 
ऐन, २०४८ लागू नै ह�न नस�ने दिेखएको ि�थितमा 
िवप�ी रमेश शमा�को पनुरावेदन सनुी भएको �म 
अदालतको फैसलालाई कानूनस�मत मा�न िम�ने 
देिखन आएन । 

६. िनवेदक क�पनीले िवप�ी रमेश शमा�लाई 
िदएको ई.स ं १९ जलुाई १९९९ को िनयिु� प�ले 
िनवेदक क�पनी भारतीय क�पनी भएको, क�पनीको 
औषिधह�को नेपालमा माक� िटङ गन� मेिडकल 
�र�ेजे�टेिटभ (MEDICAL RPRESENTATIVE) 
को �पमा िनय�ु भएको र िनयिु� प�को बुदँा नं. १६ 
मा “Dispute arising out of this employment 
shall be subject to the jurisdiction of the 

state of Goa Panagi  and / or subject to the 
jurisdiction of the courts in Metropolitan city 
of Mumbai in Maharashtra’’ भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसरी उ� िनयिु�प�बाट नै ��यथ� रमेश 
शमा�  िनवेदक भारतीय क�पनीको कम�चारीको �पमा 
िनय�ु भएका र िनयिु� प�मा उि�लिखत सत�बाट 
क�पनी र िनज रमेश शमा�बीच उ�प�न िनयिु�स�ब�धी 
िववादको िन�पण भारतको गोवा रा�य वा भारतको 
महारा��को महानगरि�थत अदालतबाट ह�ने भनी 
िकटान गरकेो अव�थामा भारति�थत क�पनी�ारा 
बखा��त ग�रएको िवप�ी रमेश शमा�ले सो बखा��त 
िव��मा नेपालको काठमाड� ि�थत �म अदालतमा 
पनुरावेदन दायर गरकेो र सो अदालतले अिधकार�े� 
�हण गरी िनण�य गरकेो दिेखयो । जनु अिधकार�े�ा�मक 
�िुट भई कानूनस�मत देिखन आएन । यस स�ब�धमा 
ने.का.प.२०६२ िन.नं. ७५०० को म�ुामा आफूलाई 
कानूनले निदएको अिधकार कसैले पिन �योग गन� 
नपाउने, कसैले नभएको अिधकार �योग गद�छ वा 
भएको अिधकारभ�दा बढी अिधकार �योग गद�छ 
अथा�त्  Lack of Jurisdiction or excessive use 
of Jurisdiction ह��छ र �य�तो िनण�य उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह��छ भनी यस अदालतबाट 
निजरसमेत �थािपत भएको देिख�छ ।

७. जहासँ�म िवप�ी रमेश शमा�ले िलिखत 
जवाफमा उ�लेख गरकेो इि�डयन एयरलाइ�सको 
यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तको स�ब�धमा 
हेदा� िनवेदक क�पनी �म ऐन, २०४८ को 
प�रभाषाबमोिजमको �ित�ान नभएको र नेपालमा 
�चिलत कानूनबमोिजम काया�लय खोली दता� नभएको 
र िवदेशी लगानीअ�तग�त �यवसाय स�चालनसमेत 
नगरकेो अव�था तथा नेपाल सरकारसगँ स�झौता 
गरी �यवसाय स�चालन गरकेो अव�थासमेत नह�दँा 
िवप�ीले पेस गरकेो २०६५ सालको �रट नं.०६५-
WO-०१३८ को इि�डयन एयरलाइ�सको म�ुामा 

१०१८३ - शाखा अिधकृत मकुु�दराज जोशी िव. सामा�य �शासन म��ालय िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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�ितपािदत निजर िस�ा�त ��ततु म�ुामा आकिष�त 
ह�ने देिखएन । 

८. यस�कार उपरो�ानसुार िवप�ी 
रमेश शमा� कानूनत: नेपालमा दता� नभएको िवदेश 
भारति�थत िनवेदक क�पनी वेलेस फमा��यिुटक�स 
�ा.िल. बाट सोही क�पनीको कानूनबमोिजम िनय�ु 
भई सो क�पनीअ�तग�त काय�रत कम�चारी रहेको 
देिखएको र सोही क�पनीको स�ब� कानूनबमोिजम 
िनज िवप�ीलाई बरखा�त ग�रएको देिखएको र 
िनजको िनयिु� प�मा उि�लिखत सत�बमोिजम आ�नो 
बखा��ती िव�� िनजले भारति�थत स�बि�धत 
अदालतमा पनुरावेदन गनु�पन� �प� �यव�था गरकेो 
देिखएको ि�थितमा िवप�ी रमेश शमा�ले आ�नो 
बखा��ती िव�� दायर गरकेो पनुरावेदन �वीकार गरकेो 
िवप�ी �म अदालतले गरकेो िमित २०६७।७।१८ 
को फैसलामा अिधकार�े�ा�मक �िुट भई बदरभागी 
देिखन आएकोले िनवेदन मागअनसुार िवप�ी �म 
अदालतको उ� फैसला उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  

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

इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
इित सवंत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदशे िमित : २०७४।९।४
०७१-WO-०८०५ 

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : पूण�न�द जोशीको नाित, जय�साद जोशीको 
छोरा डडेलधरुा िज�ला, अमरगढी न.पा. वडा 
नं. ८ �थायी ठेगाना भई हाल वन अनसु�धान 
तथा सव��ण िवभाग बबरमहल काठमाड�मा 
काय�रत शाखा अिधकृत मकुु�दराज जोशी

िव��
िवप�ी : सामा�य �शासन म��ालय िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत

 § िनजामती सवेा ऐन, २०४९ को दफा 
३३(३) को कानूनी �यव�थाले ज�मिमित 
स�याई लामो समयस�म सेवामा नरह�न 
भनी मौकामा पेस भएको शैि�क �माण 
प�लगायतका कागजातको आधारमा 
जुन िमितबाट पिहला अवकाश ह��छ 
�यही िमितलाई नै गणना गनु� पन� 
िवधाियक� मनसाय रहकेो देिखन े । सोही 
�ावधानबमोिजम िनजामती कम�चारीले 
समेत आ�नो ज�मिमितको िवषयमा सही 
सूचना िदने दािय�व पूरा गनु� पन� देिखने ।
 § कुनैपिन िनजामती कम�चारीलाई आफू सेवा 

�वेश गदा� पेस गरकेा शैि�क �माणप� वा 
आफँैले भरकेो वैयि�क िववरण (िसटरोल) 

�नण�य नं. १०१८३
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मा उि�लिखत उमेर वा ज�मिमितलाई 
पिछ गएर आफूअनुकूल सशंोधन गन� र 
गराउने अिधकार कुनै पिन रा��सेवकलाई 
कानूनले �दान गरकेो अव�था नदेिखने ।

(�करण नं.४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
ख�मबहादरु खाती र �ी सूय�बहादरु शाह

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
नारायण पौडेल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 
 § िनजामती सेवा ऐन,2049

आदेश
�या.तेजबहादुर के.सी.: त�कालीन नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य एव ंआदेश यस�कार रहेको 
छ :

म िनवेदकले २०३४ सालमा महे�� 
मा�यिमक िव�ालय खलङ्गा डडेलधरुाबाट ि�तीय 
�ेणीमा एस.एल.सी. पास गरी िमित २०३९ सालमा 
मानिवक�शा�मा डोटी �या�पसबाट सिट� िफकेट 
लेबल पास गरी २०४६ सालमा िब.ए. पास गरकेो 
िथए ँ । मैले एस.एल.सी. पास गदा� भूलवश मेरो 
ज�मिमित २०१६।०९।०२ ह�न गएको र सोही 
सिट� िफकेटको आधारमा िमित २०३८।८।२९ को 
लोक सेवा आयोगको िनण�यले िज�ला काया�लय 
सहकारी शाखा डोटीमा सहकारी सव-इ��पे�टर 
(रा.प.अनंिकत ि�तीय �ेणी �शासक�य) पदमा जािगर 
खाएको िथए ँ । िमित २०४१।०४।०१ गतेको लोक 
सेवा आयोगको िनण�यले रा.प. अनंिकत �थम �ेणीको 
ना.स.ु �शासन पदमा जािगर खाएको िथए ँ । यसरी 

जािगर खाने �ममा मैले िमित २०४०।०१।१५ गते 
कम�चारी �यि�गत  िववरण िसटरोल पेस गदा�समेत 
ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते लेखेकोमा उ� 
ज�मिमित भूलवश लेिखन गयो । मेरो वा�तिवक 
ज�मिमित २०१९।०९।०२ गते हो, भूलसधुार ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०४०।८।१८ गते महे�� मा�यिमक 
िव�ालय, खलङ्गा, िज�ला �शासन काया�लय 
डडेलधरुामा िनवेदन िदई मेरा स�पूण� सिट� िफकेटह�मा 
भएको ज�मिमित स�याई परी�ा िनय��ण काया�लय 
सानोिठमी र ि�भवुन िव�िव�ालय परी�ा िनय��ण 
काया�लयमा समेत मेरो ज�मिमित २०१९।०९।०२ 
गते ह�ने भनी िनण�य गरी सबै �माणप�ह�मा िमित 
२०१९।०९।०२ गते कायम भइसकेको अव�था 
छ । मैले नाग�रकता िलदँासमेत सोही ज�मिमित 
कायम ह�न गएको छ । मैले हालस�म सबै ठाउमँा पिन 
मेरो ज�मिमित २०१९।९।२ गते लेखाउदँ ै आएको 
छु । ज�मिमित स�याई सकेपिछ नोकरीको दौडानमा 
सबै ठाउमँा मैले सि�चएको �माणप� पेस गरेको 
छु । मैले उ� �माणप�को ज�मिमित सि�चई सकेपिछ 
२०४० सालमा कम�चारी �यि�गत  िववरण फाराम 
भर े तापिन मलाई कम�चारी संकेत न�बर िदइएको 
िथएन । अथा�त् उ� फाराम िनजामती िकताबखानामा 
दता� नै भएको िथएन, दता� भएको भए मलाई क.स.ंनं. 
िदन ुपद��यो । दता� नभएकै कारणले भरकेो ज�मिमित 
स�याउन कोिसस गदा� उ� फाराम, कुनै काया�लयमा 
नभे��एको र िनजामती िकताबखानामा खो�न 
लगाउदँासमेत नभे��एपिछ म काय�रत रहेको �े�ीय 
वन काया�लय धनगढी कैलालीका काया�लय �मखुले 
फेरी �यि�गत  िववरण फाराम भनु�होस ्भनेबमोिजम 
मैले िमित २०४२ सालमा �माण प�अनसुार िसटरोल 
फाराम भरकेो िथए ँ। सोही िसटरोलको आधारमा मलाई 
कम�चारी संकेत न�बर १०४४९३ िदई हालस�म 
सोही न�बरको आधारमा मेरो िववरण अ�याविध 
भएको छ । यिद पिहलेको िब�ेको फाराम िनजामती 

१०१८३ - शाखा अिधकृत मकुु�दराज जोशी िव. सामा�य �शासन म��ालय िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िकताबखानामा दता� िथयो भने उ� कुराको जानकारी 
म काय�रत काया�लयमा र मलाई कम�चारी सकेंत न�बर 
िकन िदइएन, पिछ�लो िसटरोल फारामको आधारमा 
िकन संकेत न�बर िदइयो ।

यसरी मैले भरकेो िसटरोल फाराम गलत 
भयो भनी िमित २०४२ सालमा �माण प�अनसुार 
िसटरोल फाराम भदा�भद� मेरो स�पूण� िववरणह�को 
वा�ता नगरी मलाई के भएको हो भ�ने कुरास�म नसोधी 
सनुवुाइको मौकासमेत निदई िनजामती िकताबखानाका 
महािनद�शक�यूले िमित २०७०।१२।४ गते 
मेरो ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते कायम ह�ने 
िनण�य ग�यो । उ� िनण�यको जानकारीप� िमित 
२०७०।१२।१८ गते म काय�रत काया�लयमा पठाई 
िदएको रहेछ । िवभागको महािनद�शक�यूले िनण�य 
गदा� मेरो एस.एल.सी. देिख िब.ए.स�मका �माणप� र 
नाग�रकतामा उि�लिखत ज�मिमित २०१९।०९।०२ 
हो भ�नेस�म नहेरी मनोमानी �पमा िनण�य गदा� 
मेरो कानूनी र सवंैधािनक अिधकारको हनन् भएको 
छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को 
उपदफा ३ मा �प� �यव�था के ग�रएको छ भने 
नोकरी गदा� पेस ग�रएका �माणप�मा उि�लिखत 
उमेर वा नाग�रकता �माणप�मा उि�लिखत उमेर वा 
भरकेो वैयि�क नोकरी िववरण िसटरोल फाराममा 
उि�लिखत उमेरम�ये जनु उमेरबाट पिहले अवकाश 
ह��छ सोही आधारमा गणना ह��छ भनी �प� �पमा 
�यव�था ग�रएकोमा कानूनको वा�ता नगरी मनमानी 
�पमा मेरो �माणप�ह�मा र नाग�रकतामा उि�लिखत 
उमेरलाई वा�ता नगरी िबि�एको िसटरोल फाराम जनु 
स�याउन मैले पटकपटक खोजी गदा�  नभेिटएको 
भिनएको िथयो, सोही िसटरोल फाराम हेरी मलाई के 
रहेछ िकन, फरक प�यो भ�ने कुरा नबझुी िनजामती 
िकताबखानाले िनजामती सेवा  िनयमावली, २०५० 
को िनयम १० को उपिनयम ३ िवपरीत महािनद�शकको 
िनण�य त�य, कानून र सिंवधानिवपरीत छ । उ� 

िनण�यले मेरो िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
३३(३) र नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२(च), १३, २४ बमोिजमको अिधकारको हनन् 
भएको छ ।

यसरी िवप�ीह�ले म िनवेदकको कानूनी 
र संवैधािनक अिधकारको हनन् ह�ने गरी ऐन, 
िनयमावली, संिवधान र सव��च अदालतबाट �थािपत 
निजरसमेत िवपरीत मेरो शैि�क �माणप�, नाग�रकता 
र पिछ भ�रएको िसटरोल फाराममा उि�लिखत उमेर 
िमित २०१९।०९।०२ लाई नहेरी मेरो िबि�एको 
िसटरोल फाराम हेरी िसटरोल फाराम दोहोरो िकन 
प�यो भनी मलाई नबझुी, मनमानी �पले िनजामती 
िकताबखानाले गरकेो िमित २०७०।१२।४ को 
िनण�य र प.स.ं २०६८/०६९ च.नं. ५७६४ िमित 
२०७०।१२।१० को जानकारी प�समेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी पाउनकुा साथै िनवेदकको उमेर 
�माणप�, नाग�रकता र स�याई भरकेो िमित २०४२ 
को िसटरोल फारामअनसुार कायम गरी िदन ु भनी 
परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी मेरो संवैधािनक 
र कानूनी हकको संर�ण ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको 
मुकु�दराज जोशीको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आधार र कारण खलुाई यो आदेश �ा� भएको िमितले 
बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ीह�का 
नाममा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी �रट िनवेदनको न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई सोको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई िलिखत 
जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।०१।०८ 
गतेको आदेश ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ 
को उपदफा (३) मा अिनवाय� अवकाशको उमेर 
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गणनाको �योजनको लािग िनजामती कम�चारीको उमेर 
सेवामा �वेश गदा� िनजले पेस गरकेो िश�ण सं�थाको 
�माणप�मा िकिटएको ज�मिदन वा वष�बाट ह�न 
आएको उमेर वा नाग�रकताको �माणप�मा िकिटएको 
ज�मिदन वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा िनजले भरकेो 
वैयि�क िववरण (िसटरोल) मा लेिखिदएको ज�मिमित 
वा वष�बाट ह�न आएको उमेरम�ये जनु उमेरबाट िनज 
पिहले अवकाश ह��छ सोही आधारमा गणना ग�रनेछ 
भ�ने ��ट �पमा उ�लेख भएकोले सेवा �वेश गदा�को 
समयमा पेस गरकेा शैि�क �माणह� र वैयि�क 
िववरण (िसटरोल) मा उ�लेख भएको ज�मिमितलाई 
नै आधार मा�नपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
छ । सेवा �वेश ग�रसकेपिछको समयमा उपयु�� कुनै 
पिन �माणमा गरे गराएको ज�मिमितको सशंोधन 
मा�य ह�न स�ने अव�था देिख�न । ऐनको उपयु�� 
�ावधानलाई यस िवभागबाट काया��वयन गन� �ममा 
�रट िनवेदक िनजामती सेवामा �वेश गदा� स�ु िनयिु� 
भएपिछ भरकेो र बेहोराको स�य त�यतामा ��याभूित 
जनाई �या�चे सिहछाप र द�तखत गरी तथा 
स�बि�धत काया�लयबाट �मािणत गराई पेस गरकेो 
वैयि�क िववरण (िसटरोल) र �रट िनवेदक �वयलें 
�मािणत गरी पेस गरकेो ि�भवुन िव�िव�ालयको 
�माणप� तह उ�ीण� गरकेो �माणप�को �ितिलिप र 
ल�धाङ्क प�को �ितिलिपमा उि�लिखत ज�मिमित 
िव.स.ं २०१६।९।२ बाट नै अ�य �माणका तलुनामा 
िनज �रट िनवेदक पिहले अवकाश ह�ने देिखएकोले 
सोहीबमोिजम नै िनजको ज�मिमित २०१६।९।२ 
को अिभलेख कायम भई िनज िमित २०७४।९।२ 
गतेदेिख़ उमेर अ�ठाउ�न वष� पूरा ह�ने भएकोले 
िनजामती सेवाबाट �वतः अवकाश ह�ने अव�था रहेको 
छ । सबै िनजामती कम�चारीको उमेरको गणना पिन 
उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम कुनैपिन कम�चारीले 
िनजामती सेवा �वेश गदा� पेस गरकेा �माणमा 
उि�लिखत ज�मिमितका आधारमा ह�ने भएकाले 

भेदभावको कुनै ग�ुजायस रहेन । यस िवभागको 
महािनद�शकको िनण�यबाट पिन उपयु�� कानूनको 
�ावधानको काया��वयन ग�रएको मा� हो । �यसैले �रट 
िनवेदकको नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १८ मा उि�लिखत रोजगारीको हक �चलनका 
िव�� यस िवभागबाट समेत कुनै कामकारबाही भए 
गरकेो नह�दँा �रट िनवेदकको दाबी झठुो भएकोले उ� 
�रट िनवेदन बदरणीय छ ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १०२क मा अिनवाय� अवकाशका लािग उमेर 
गणनास�ब�धी �यव�था रहेको छ । सोहीबमोिजम 
कम�चारीको अिभलेखमा ज�मिमित कायम गनु�पन� 
�ि�याअनसुार वैयि�क िववरण (िसटरोल) शैि�क 
�माणप�मा उि�लिखत ज�मिमितबमोिजम नै यस 
िवभागबाट िनजको ज�मिमित िव. सं. २०१६।९।२ 
कायम ग�रएको हो । �यसैले �रट िनवेदकको दाबीमा 
स�यता नदेिखदँा �रट िनवेदन बदरणीय छ ।

�रट िनवेदकले िनजामती सेवामा �वेश गदा� 
भनु�  भएको वैयि�क िववरण (िसटरोल) मा उि�लिखत 
ज�मिमित र ि�भवुन िव�िव�ालयको �माणप�मा 
उ�लेख भएको ज�मिमितबाट नै िनजको ज�मिमित 
िव.सं. २०१६।९।२ गते यिकन ग�रएको हो । साथै 
सोहीबमोिजम क��यटुर �णालीमा �िव� गन� तयार 
ग�रएको त�कालीन समयको अिभलेख फाराममा 
समेत ज�मिमित िव.सं. २०१६ साल पसु २ गते 
उ�लेख भएको छ । िनजामती िकताबखानाले राखेको 
अिभलेख स�बि�धत कम�चारीले चाहेको समयमा पाउन 
स�ने र पी.आई.एस. को आई. डी. खोली �वयंले 
इ�टरनेटबाट आ�नो िववरण हेन� सिकने गरी �यव�था 
भएकोले स�बि�धत कम�चारीले सूचना पाइन भ�न 
िम�ने अव�था छैन । यसरी �रट िनवेदकले �चिलत 
कानूनको प�रपालना गनु�भ�दा िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ३७ को उपदफा (१) को �प�ीकरण 
महलको (२) अन�ुप सरकारी सेवामा बहाल रहने 

१०१८३ - शाखा अिधकृत मकुु�दराज जोशी िव. सामा�य �शासन म��ालय िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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उ�े�यले उमेर ढाट्ँने दरुासय राखेकोले त�कालीन 
समयमा सबै िनजामती कम�चारीले भनु�पन� वैयि�क 
िववरण (िसटरोल) मा �वयंले स�पूण� िववरण ठीक 
छ भनी सिहछाप गरकेो र त�कालीन समयमा �वयलें 
बेहोरा िठक छ भनी �मािणत गरी पेस गरकेा शैि�क 
�माणप�को �ितिलिप तथा नाग�रकताको �माणप�को 
�ितिलिपमा उि�लिखत ज�मिमितलाई नै िठक होइन, 
भूलचकु भयो भनी मनगण�ते कुरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ ।  कुनैपिन िनजामती कम�चारीलाई आफू सेवा 
�वेश गदा�  पेस गरकेा �माणमा वा वैयि�क िववरण 
(िसटरोल) मा उि�लिखत उमेर वा ज�मिमितलाई पिछ 
गएर आफूअनकूुल संशोधन गन� र गराउने अिधकार 
कुनै पिन कानूनले िदएको अव�था देिख�न । अतः 
�रट िनवेदकले त�यपूण� आधारिवना नै उमेर घटाउन 
खो�न ु उमेरको हदका कारण अवकाश ह�ने अविध 
ल�बाई सरकारी सेवामा थप अविध बहाल रिहरहने 
कलिुषत भावना र मनसाय रहेन भ�न सिक�न । यसरी 
�रट िनवेदकले गलत मनसाय र भावनाले �े�रत भई 
�चिलत कानूनिवपरीतको दाबी िलई �रट िनवेदन 
िदएको देिखएकोले उ� �रट िनवेदनमा कुनैपिन 
आ�ा आदशे जारी नगरी �रट िनवेदन खारजे गरी 
पाउन अनरुोध गद�छु भ�नेसमेत बेहोराको िनजामती 
िकताबखाना ह�रहरभवन पु�चोकको िलिखत 
जवाफ ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को 
उपदफा (३) मा िनजामती कम�चारीको उमेर सेवामा 
�वेश गदा� िनजले पेस गरकेो िश�ण सं�थाको �माणप�,  
नाग�रकता �माणप� वा िसटरोलमा उि�लिखत 
उमेरम�ये जनु उमेरबाट िनज पिहले अवकाश ह��छ 
सोही आधारमा गणना ग�रने �यव�था छ । िनवेदकले 
सेवामा �वेश गदा�का अव�थामा िनजले पेस गरकेो 
शैि�क यो�यताको �माणप� तथा िनजले पेस गरकेो 
िसटरोल फाराममा समेत िनजले आ�नो ज�मिमित 
२०१६।०९।०२ उ�लेख गरकेो कुरा िनवेदक आफँैले 

�वीकारकेो दिेख�छ । आ�नो ज�मिमितज�तो िवषयका 
स�ब�धमा आफँैले भरकेो िसटरोलमा ग�तीवश उ� 
ज�मिमित लेिखएको �वीकार गरकेो, सेवा �वेशपिछ 
आ�नो �माणप�ह�मा उमेर स�चाएको कुरा आफँै 
�वीकार गरकेो अव�था देिखदँा िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ३३(३) बमोिजम िनजले सेवामा 
�वेश गदा� पेस गरकेो �वेिशका परी�ाको ज�मिमित 
तथा िसटरोल फाराममा भरकेो ज�मिमित एउटै भएको 
दिेखदँा िनजामती िकताबखानाबाट सोही आधारमा 
भएको िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) को 
�ावधान अ�ययन गदा� ज�मिमित स�याई लामो 
समयस�म सेवामा नरह�न् भनी पेस भएका कागजातका 
आधारमा जनु पिहला अवकाश ह��छ �यही गणना 
गन� आशय रहेको दिेख�छ । सोही �ावधानबमोिजम 
िनजामती कम�चारीले समेत आ�नो ज�मिमितको 
िवषयमा सही सूचना िदने र कानून पालना गन� दािय�व 
पूरा गनु�पन� ह��छ । अतः �रट िनवेदनमा िलइएको 
िजिकरह� उपयु�� कानूनी �यव�थाअन�ुप नदेिखदँा 
�रट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी ह�न ु पन� 
होइन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकले िमित २०४०।१।१५ मा भरेको 
िसटरोल फाराम तथा िमित २०४२।९।२५ मा भरेको 
िसटरोल फारामसिहतका फाइल तथा िनवेदकको 
ज�मिमित २०१६।९।२ कायम गन� गरी िनजामती 
िकताबखानाबाट भएको िमित २०७०।१२।४ 
को िनण�यसिहतको फाइल महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त पेसीको िदन देखाउने गरी िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको  िमित 
२०७४।०४।१७ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
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िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
ख�मबहादरु खाती र �ी सूय�बहादरु शाहले िनवेदकले 
२०३४ सालमा एस.एल.सी पास गदा� भूलवश ज�मिमित 
२०१६।०९।०२ लेिखन गएको र सोही सिट� िफकेटको 
आधारमा िमित २०३८।८।२९ मा लोक सेवा आयोग 
पास गरी िज�ला सहकारी काया�लयमा सहकारी सब-
इ�सपे�टर (रा .प.अन. ि�तीय �ेणी) मा जािगर खाएका 
िथए । जािगरको �ममा िमित २०४०।०१।१५ गते 
कम�चारी �यि�गत िववरण िसटरोल फाराम भदा�समेत 
भूलवश ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते लेिखन गएको 
हो । िनवेदकको वा�तिवक ज�मिमित २०१९।०९।०२ 
गते हो । एस.एल.सी पास गरकेो महे�� मा�यिमक 
िव�ालय, िज�ला �शासन काया�लय डडे�धरुामा 
िनवेदन िदई िनजले �ा� गरकेा शैि�क �माणप�ह�मा 
भएका ज�मिमित स�याई परी�ा िनय��ण काया�लय 
सानोिठमी तथा ि�भवुन िव�िव�ालय परी�ा िनय��ण 
काया�लयमा समेत ज�मिमित २०१९।०९।०२ 
गते कायम भइसकेको अव�था छ । नाग�रकताको 
�माणप�मा समेत सोही ज�मिमित कायम भएको 
छ । िनजको शैि�क �माणप�, नाग�रकतामा उ�लेख 
भएको ज�मिमितलाई नजरअ�दाज गरी कम�चारी 
�यि�गत िववरण फाराम भदा� भूलवश लेिखन गएको 
ज�मिमित २०१६।०९।०२ गतेलाई नै वा�तिवक 
ज�मिमित कायम गन� िनण�य गरकेो िनजामती 
िकताबखानाको िमित २०७०।१२।४ गतेको िनण�य 
र च.नं. ५७६४ िमित २०७०।१२।१० गतेको 
प� गैरकानूनी ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
िनवेदकको ज�मिमित २०१९।०९।०२ गते कायम गरी 
िदन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी िनजामती िकताबखानासमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
नारायण पौडेलले  िनवेदकले  सेवा �वेश गदा�का 
अव�थामा िनजले पेस गरकेा शैि�क यो�यताको 

�माणप� तथा िनज आफँैले भरकेो कम�चारी �यि�गत 
िववरण िसटरोल फाराममा समेत आ�नो ज�मिमित 
२०१६।०९।०२ गते उ�लेख गरकेो कुरा िनवेदक 
आफँैले �वीकार गरेको अव�था छ । उमेर घटाई 
बढी अविध जािगर खाने िनयतले िनवेदकले सेवा 
�वेशप�ात् आफूले �ा� गरकेा शैि�क �माणप�मा 
उ�लेख भएको ज�मिमित  स�याई पाउ ँभनी िनवेदन 
िदई कारबाही चलाएको देिख�छ । िनवेदकले सेवा �वेश 
गदा�  पेस गरकेो शैि�क �माणप�, िनजले िसटरोल 
फाराममा उ�लेख गरकेो ज�मिमित २०१६।०९।०२ 
गते नै िनजामती िकताबखानाले िनवेदकको ज�मिमित  
कायम गन� गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�दैन, 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

अब िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 
ह�न ुपन� हो वा होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, म िनवेदकले 
२०३४ सालमा एस.एल.सी पास गदा� भूलवश 
ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते लेिखन गएको र सोही 
सिट� िफकेटको आधारमा िमित २०३८।८।२९ मा लोक 
सेवा आयोग पास गरी जािगर खाएको िथए ँ। जािगरको 
�ममा िमित २०४०।०१।१५ गते कम�चारी �यि�गत 
िववरण िसटरोल फाराम भदा�समेत भूलवश ज�मिमित 
२०१६।०९।०२ गते लेिखन गएको हो । म िनवेदकको 
वा�तिवक ज�मिमित २०१९।०९।०२ गते हो । आ�नो 
शैि�क �माणप�मा स�बि�धत ठाउमँा सोहीबमोिजम 
ज�मिमित स�याई पनुः कम�चारी �यि�गत िववरण 
िसटरोल फाराम भदा�  ज�मिमित २०१९।०९।०२ गते 
नै उ�लेख गरकेो छु । सो कुरालाई नजरअ�दाज गरी 
भूलवश लेिखन गएको ज�मिमित २०१६।०९।०२ 
गतेलाई नै वा�तिवक ज�मिमित कायम गन� िनण�य 
गरकेो िनजामती िकताबखानाको िमित २०७०।१२।४ 
गतेको िनण�य र च.नं. ५७६४ िमित २०७०।१२।१० 
को प� गैरकानूनी ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 

१०१८३ - शाखा अिधकृत मकुु�दराज जोशी िव. सामा�य �शासन म��ालय िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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मेरो ज�मिमित २०१९।०९।०२ गते कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको देिखयो । िनवेदकले 
सेवा �वेश गदा�का अव�थामा िनजले पेस गरकेा शैि�क 
यो�यताको �माणप� तथा िनजले पेस गरकेो कम�चारी 
�यि�गत िववरण िसटरोल फाराममा समेत िनजले 
आ�नो ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते उ�लेख 
गरकेो कुरा िनवेदक आफँैले �वीकार गरकेो अव�था 
छ । िनवेदकले सेवा �वेशप�ात् आफूले �ा�  गरकेा 
शैि�क �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमित  स�याई 
पाउ ँभनी िनवेदन िदई कारबाही चलाएको देिख�छ । 
िनवेदकले उ�ीण� गरकेो �वेिशका परी�ाको शैि�क 
�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमित र िनजले भरकेो 
कम�चारी �यि�गत िववरण िसटरोल फाराममा भरकेो 
ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते नै देिखदँा िनजामती 
िकताबखानाबाट सोही आधारमा भएको िनण�यलाई 
अ�यथा भ�न िम�दनै, �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

३. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
३३ मा अिनवाय� अवकाशस�ब�धी �यव�था रहेको र 
सो दफाको उपदफा ३ मा "यस दफाको �योजनको 
लािग िनजामती कम�चारीको उमेर सवेामा �वेश गदा� 
िनजले पेस गरकेो िश�ण स�ंथाको �माणप�मा 
िकिटएको ज�म िदन वा वष�बाट ह�न आउन े उमेर 
वा नाग�रकताको �माणप�मा िकिटएको ज�म 
िदन वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा िनजले भरकेो 
वैयि�क नोकरी िववरण (िसटरोल) मा लेखी िदएको 
ज�मिमित वा वष�बाट ह�न आएको उमेरम�ये जुन 
उमेरबाट िनज पिहले अवकाश ह��छ सोही आधारमा 
गणना ग�रन ेछ" भनी ��ट उ�लेख भएको पाइ�छ । 

४. उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िनजामती कम�चारीको उमेरको गणना गदा� िनजले 
सेवा �वेश गदा� कुनै िश�ण सं�थाको शैि�क 
�माणप� पेस गरकेो भएमा सोहीबमोिजम गणना 
ह�ने र �य�तो �माणप� नभएमा मा� िसटरोलमा 

उ�लेख गरकेो ज�मिमितबाट गणना गनु�पन� भ�ने 
दिेख�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदक 
मकुु�दराज जोशी २०३४ सालमा महे�� मा.िव. 
खलङ्गाबाट एस.एल.सी उ�ीण� गरी सोही शैि�क 
�माणप�को आधारमा िमित २०३८।०८।२९ मा लोक 
सेवा पास गरी िनजामती सेवामा �वेश गरकेोमा िववाद 
छैन । एस.एल.सी को शैि�क  �माणप�मा िनजको 
ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते रहेको देिख�छ । 
जािगरको �ममा िमित २०४०।०१।१५ गते कम�चारी 
�यि�गत िववरण िसटरोल फाराम भदा� ज�मिमित 
२०१६।०९।०२ गते नै उ�लेख गरी िनजामती 
िकताबखानामा बझुाएको कुरा िनज िनवेदक �वयंले नै 
�वीकार गरकेो दिेख�छ । िनवेदक मकुु�दराज जोशीले 
सेवा �वेश गदा� पेस गरकेा शैि�क �माणप� र िमित 
२०४०।०१।१५ मा �मािणत िसटरोलको आधारमा 
िनजको ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते कायम 
ग�रएको भ�ने िनजामती िकताबखानाको च.नं. ५७६४ 
िमित २०७०।१२।१० को प�बाट िनवेदकलाई 
जानकारी गराएको पाइयो । जहासँ�म एस.एल.सी 
पास गदा� भूलवश ज�मिमित २०१६।०९।०२ गते ह�न 
गए पिन वा�तिवक ज�मिमित २०१९।०९।०२ गते 
भएकोले सोबमोिजम ज�मिमित कायम नगरी िमित 
२०१६।०९।०२ गते नै कायम गरकेोले िनजामती 
िकताबखानाको िमित २०७०।१२।०४ गतेको िनण�य 
र च.नं. ५७६४ िमित २०७०।१२।१० गतेको प� बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने िजिकर छ सो स�ब�धमा हेदा�  िनवेदक 
२०३४ सालमा महे�� मा.िव. बाट एस. एल.सी. पास 
गरी सोही शैि�क �माणप�को आधारमा िनजले िमित 
२०३८ ।८।२९ मा लोक सेवा पास गरी सेवा �वेश 
गरकेो दिेख�छ । सेवा �वेश गरकेो झ�डै दईु वष�पिछ 
अथा�त्  िमित २०४०।०१।१५ मा सेवा �वेश गदा� पेस 
गरकेो शैि�क �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमित 
२०१६।०९।०२ गते नै उ�लेख गरी कम�चारी 
�यि�गत िववरण िसटरोल फाराम भरकेो पाइयो । सेवा 
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�वेश गरी िसटरोल फाराम भ�रसकेपिछ मा� िनवेदकले 
महे�� मा.िव., िज�ला �शासन काया�लय, परी�ा 
िनय��ण काया�लय, ि�भवुन िव�िव�ालयसमेतबाट 
आ�नो ज�मिमित स�याई नया ँ ज�मिमित कायम 
भएको शैि�क �माणप� �ा� गरकेोसमेत देिख�छ 
र सोहीबमोिजम पनुः २०४२ सालमा िनवेदकले 
िसटरोल फाराम भरकेो देिखएबाट िनवेदकले उमेर 
घटाएर बढी अविध जािगर खाने िनयत राखेको 
देिखयो । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
३३(३) को कानूनी �यव�थाले ज�मिमित स�याई 
लामो समयस�म सेवामा नरह�न् भनी मौकामा पेस 
भएको शैि�क �माण प�लगायतका कागजातको 
आधारमा जनु िमितबाट पिहला अवकाश ह��छ �यही 
िमितलाई नै गणना गनु�  पन� िवधाियक� मनसाय रहेको 
देिख�छ । सोही �ावधानबमोिजम िनजामती कम�चारीले 
समेत आ�नो ज�मिमितको िवषयमा सही सूचना िदने 
दािय�व पूरा गनु�  पन� दिेख�छ । कुनैपिन िनजामती 
कम�चारीलाई आफू सेवा �वेश गदा� पेस गरकेा 
शैि�क �माणप� वा आफँैले भरकेो वैयि�क िववरण 
(िसटरोल) मा उि�लिखत उमेर वा ज�मिमितलाई पिछ 
गएर आफूअनकूुल संशोधन गन� र गराउने अिधकार 
कुनै पिन रा��सेवकलाई कानूनले �दान गरकेो अव�था 
देिखदँनै । �रट िनवेदकले त�यपूण� आधारिवना नै 
उमेर घटाउन खो�न ुउमेरको हदका कारण अवकाश 
ह�ने अविध ल�बाई सरकारी सेवामा थप अविध बहाली 
रिहरहने कलिुषत भावना र मनसाय नरहेको भ�न 
सिकएन । अतः िमित २०१६।०९।०२ गतेलाई नै 
िनवेदकको ज�मिमित कायम गन� गरकेो िनजामती 
िकताबखानाको िमित २०७०।१२।०४ को िनण�य 
तथा सो आधारमा �ेिषत गरकेो च.नं. ५७६४ 
िमित २०७०।१२।१० को प�लाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । सेवा �वेश गदा� पेस गरकेो शैि�क �माणप�मा 
उि�लिखत ज�मिमितलाई िनज आफँैले भरकेो 
िमित २०४०।१।१५ को िसटरोल फारामले समेत 

समथ�न ग�ररहेको अव�थामा सशंोिधत ज�मिमित 
२०१९।०९।०२ गतेलाई कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न कानूनी एवं 
�यायोिचत आधार रहेको देिखन आएन ।

५. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िनवेदक मकुु�दराज जोशीको ज�मिमित २०१६।९।२ 
गते कायम गरकेो िनजामती िकताबखानाको 
२०७०।१२।४ गतेको िनण�य तथा सो आधारमा 
िनवेदकलाई �ेिषत गरकेो िमित २०७०।१२।१० 
गतेको प� कानूनअन�ुप नै भएको दिेखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगतक�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृतः- गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी
इित सवंत् २०७४ साल पौष १४ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

१०१८४ - नेपाल सरकार िव. खेम खड्कासमेत
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७५।६।२२

०६६-CR-०५५९

म�ुा : जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : ............. को जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : सनुसरी िज�ला, इटहरी न.पा. 

वडा नं. ४ घर भई �ी नं. २ िफ�ड ग�ुम, फु�े, 
धरानमा काय�रत नेपाली सेनाका िसपाही खेम 
खड्कासमेत

 § अनुस�धान अिधकारीसम� र अदालतमा 
भएको बयानमा कसुरमा आ�नो 
सलं�नता रहकेो भनी सािबत रही अ�य 
�ितवादीह�लाई पिन पोल गरकेो अव�था 
छ र �यसलाई अ�य भौितक एवम ्�वत�� 
�माणबाट समेत समिथ�त भइरहकेो 
अव�था छ भन े�य�तो पोललाई �माणमा 
िलन ह�ने ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी नारायणबहादरु थापा

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी श�भ ु थापा तथा अिधव�ा �ी पूण�च�� 
राजवंशी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन� �यायाधीश:- 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी नागे��लाल कण�
सनुसरी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� �यायाधीश:- 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रबहादरु ब�नेत
माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही 
पनुरावेदन अदालत,  िवराटनगर

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार �े�अ�तग�त दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य एवम् ठहर यस�कार रहेको छः- 

त�य ख�ड
जाहरेी दरखा�तको बेहोरा

िमित २०६१।७।२५ गते िबहान ६ बजेितर 
हामी �ीमान् र �ीमती अका�को खेतमा धान काट्न 
गएको र घरमा छोरी .......... र अ�य छोराछोरी रहेकोमा 
छोरी .......... िदसा ब�न खोलाितर गएको अव�थामा 
आम� ज�तो पोसाक र हातमा सबैले ब�दकु बोकेका 
५ जनाको समूहले मेरी छोरी सिुम�ा माझीलाई हातमा 
समाती तानी जङ्गलमा लगी बो�नसमेत निदई मखु 
थनुी भइुमँा लडाई छोरीको कपडाह� खोली आ�नो 
कटु तथा कपडाह� खोली उ�ेिजत िलङ्ग छोरीको 
योिनमा िछराई सबैले पालैपालो करणी गरकेो ह�दँा 

�नण�य नं. १०१८४

��तुत मु�ामा गोपनीयताको लािग पीिडत 
र प�रवारको सद�यको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक
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अपराधीह�लाई प�ा लगाई प�ाउ गरी जबरज�ती 
करणीको महलबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको ............... को िमित २०६१।७।२७ को 
जाहेरी दरखा�त ।

घटना�थल मचुु�काको बेहोरा
िज�ला सनुसरी, गा.िव.स. भरौल वडा नं. ५, 

भलवुा चौरीि�थत पूव�मा सदु� खोला, जंगल, पि�ममा 
धरान कालाब�जार जाने क�ची बाटो, उ�रमा चारकोसे 
झाडी जगंल, दि�णमा िवशाल चौकबाट सदु�  खोला 
िन�कने बाटो; यित ४ िक�लािभ� ठूलो वनमाराको 
घारी, ठूलो कुसमुको �ख रहेको, सोही �खदेिख अं. 
१२ िफट उ�रमा ठूलो वनमाराको घारी भई मािडएको, 
सो �थान भइुमँा व�रप�र ढालको फुटाएको (खोलेको) 
खाली ३ वटा खोल पाइएको, सोही �थानमा �योग 
गरकेो ढाल �यािँकएको अव�थामा भई सो ढालमा रातो 
रगत दिेखएको अव�थामा १ वटा ढाल पाइएको, उ� 
�थानमा पाइएको ३ वटा खाली खोल र �योग ग�रएको 
रगत लागेको क�डम (ढाल) �हरीले हामीह�को 
रोहबरमा उठाई लगेको िठक हो भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६१।७।२७ को घटना�थल मचु�ुका ।

पीिडत ................ ले अनुस�धानको �ममा गरकेो 
कागज

िमित २०६१।७।२५ गते बबुा आमा अका�को 
खेतमा धान काट्न गएको र मलगायत भाइ बिहनी 
घरमा बसेकामा िबहान ८:३० बजेको समयमा िदसा 
ब�नको लािग सदु�खोलाितर जादँै गरकेो अव�थामा 
आम� पोसाक लगाएका हितयार बोकेका �यि�ह�ले 
मलाई बोलाई यता आउ भनी ५ जनाम�ये १ जनाले 
मेरो हात समाती जङ्गलमा लगी भइुमँा लडाई मैले 
कराउन खो�दा मखु थुनी आ�नो हितयार अ�लाई 
बो�न िदई मैले लगाएको स�ुवाल खोली आफूले 
लगाएको �या�ट र क��  खोली मलाई नाङ्गो पारी 

उ�ेिजत िलङ्ग मेरो योिनमा िछराई तल मािथ गदा� 
योिन दखुी म सहन नसक� छटपटाउन लागेको र 
मलाई यसो नगनु�होस् मछु�  भनी पटकपटक िब�ती 
गदा�समेत नमानी  मखु थुनी मेरो शरीरलाई वशमा पारी 
मलाई चटपटाउनसमेत निदई पाचैँजना �यि�ह�ले 
पालैपालो आ�नो िलङ्गमा ढाल (क�डम) समेत 
लगाई मेरो ग�ुाङ्गमा िलङ्ग िछराई जबरज�ती करणी 
गरपेिछ मेरो योिनबाट रगत ब�न थालेकोमा मैले पनु: 
िब�ती गदा�समेत यी अपराधी नरिपचासह� नमानी 
एकपिछ अका�ले गरी आ�नो यौनतृ�णा मेटाएपिछ 
आफूह� सबैजनाले आ-आ�नो कपडा लगाएपिछ 
एकजनाले मलाई भइुबँाट उठाई मेरो कटु स�ुवाल 
लगाइिदई �. १००।– र एउटा चाउचाउको �याकेट 
हातमा थमाइिदई यो कुरा कसैलाई नभ�न;ु भिनस ्भने 
मा�रिद�छु भनी ध�क� िदई पठाएकोमा म एकदमै स�त 
घाइते भई योिन तथा पेट दखेुकोले घरमा आई सतेुको 
र मेरो योिनबाट रगत बिगरहेकोले गदा� म एकिछन 
बेहोस भएको र पिछ मेलोबाट बाब ुआमा आएर मलाई 
दखेी मेरो शरीरबाट बगेको रगत दखेी के भएको हो 
भनी आमाले सो�दा मैले घटनाबारकेो स�पूण� िववरण 
आमालाई सनुाएपिछ मलाई सो रात घरमा नै राखी 
भोिलप�ट िमित २०६१।७।२६ गते बेलकुा ५ बजेको 
समयमा ए�बलेु�समा हाली िवराटनगर प�ुयाई उपचार 
गराई सोको भोिलप�ट िमित २०६१।७।२७ गते 
१३:०० बजेितर इलाका �हरी काया�लय, धरान �याई 
प�ुयाएको हो भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत .............. 
ले अनसु�धानको �ममा िमित २०६१।७।२७ मा 
गरकेो कागज ।

शारी�रक जाचँ �ितवेदन
पीिडत ............... र �ितवादी याम�साद 

खा�दाक िल�बूको िमित २०६१।७।२७ मा शारी�रक 
जाचँ गरी सोको �ितवेदन पठाइएको िवषयक वी. पी. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान, धरानको िमित 

१०१८४ - नेपाल सरकार िव. खेम खड्कासमेत
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२०६१।७।३० को छु�ाछु�ै प� ।

�ितवादी याम�साद खा�दाङ िल�बूले 
अनुस�धानको �ममा गरकेो बयान

िमित २०६१।७।२३ गतेज�तो ला�छ; 
यिकन िमित थाहा भएन, सश� �हरी गण; २ नं. 
िफ�ड ग�ुम; फु�े; धरानबाट िन�केको ग�ती टोलीमा 
सश� �हरी १ नं. ग�ुमबाट मसमेत १० जनाको टोली 
खटी चतरा लाइनमा संय�ु�पमा ग�ती गद� गएकोमा 
हामी संय�ु सरु�ा फौजको ग�ती टोली ल�टनको 
कमा�डमा ग�ती गद� जादँा िमित २०६१।७।२५ गते 
भरौल गा.िव.स. अ�तग�तको िवशाल चौक भ�ने ठाउमँा 
आई पगुी िबहानको खाना �यही ँ पकाएर खानको 
लािग सो ए�रयामा आसपासका सबैितर िडफे�स 
िलई सरु�ा गनु�पन� भएकोले २ नं. िफ�ड ग�ुमबाट 
खटी आउनभुएका सेनाको हव�दार साहबले मलाई 
र हामीसगैँ िडउटीमा खिटएका सेनाका िसपाही खेम 
खड्का, बस�त आचाय�, िवशाल राईसमेतलाई खाना 
पकाउन लागेको ठाउदँेिख केही पूव�मा िडउटी तोिकएको 
ह�दँा उ� �थानमा प�ुदा हाल नाम थाहा भएक� वष� 
१६ क� ............... जङ्गलबाट हामी भएितर आउदैँ 
गरकेो हा�ो टोलीका साथीह� खेम खड्का, बस�त 
आचाय�, िवशाल राईसमेतले दखेी बोलाई सदु�खोलाको 
जङ्गलितर लगी घटना�थल मचु�ुकामा उि�लिखत 
�थानमा ठूलो वनमाराको घारीमा लगी सबैभ�दा 
पिहला खेम खड्काले िनज ............... लाई बल 
�योग गरी जबरज�ती करणी गर,े सोपिछ बस�त 
आचाय� र िवशाल राईसमेतले एक एकप�ट करणी 
ग�रसकेपिछ म पिन िनजह�लाई खो�दै उ� �थानमा 
जादँा खेम खड्काले २ प�ट र अ�ले एक एकप�ट 
सामूिहक करणी गरी सकेका िथए, िनजह�ले मलाई 
पिन करणी गर भनेकाले मैले पिन पीिडतको �तन 
समाई मेरो उ�ेिजत िलङ्ग िनज पीिडतको योिनमा 
िछराई सकेपिछ गाउिँतरका मािनसह� आएको देखी 

म आ�नो िलङ्गको वीय� �खलन नगरी �यितकै िझक� 
कपडा लगाई गएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
याम�साद खा�दाकले अनसु�धानको �ममा िमित 
२०६१।८।४ मा गरकेो बयान ।

पीिडतक� आमा ............... ले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागजको बेहोरा

िमित २०६१।७।२५ को िदनमा म र 
मेरो �ीमान् धान काट्नको लािग ठूलाका�छा भ�ने 
ड�बरबहादरु िव�को खेतमा गई धान कािटरहेको 
समयमा खेतमा छोरा स�तोष माझी आई िनजले 
िददीको शरीरबाट खनु बिगरहेको छ; घर िहड्ँन ुभनी 
खबर गन� आएपिछ म घर आई छोरी सिुम�ालाई 
हेदा� छोरी सतेुको काठको �लाक (त�ती) मा तथा 
भइुमँा समेत छोरीको शरीरबाट बगेको रगत जमेको 
िथयो, छोरीलाई के भयो भनी सो�दा िबहान िवशाल 
चौकमा भात पकाई खाने ५/६ जना आम�ह�ले 
मलाई जबरज�ती समाती जङ्गलमा झाडीिभ� लगी 
कुसमुको �ख छेउ भइुमँा लडाई सतुाई नाङ्गो पारी 
सबैले पालैपालो गरी मलाई बो�न चटपटाउनसमेत 
निदई जबरज�ती करणी गरी सोप�चात् हातमा केही 
पैसा र चाउचाउ िदएका र यो कुरा कसैलाई नभ�न;ु 
भनेमा मा�रिद�छु भनी ध��याएका ह�दँा म बाटो भएर 
घर नआई उनीह�को डर �ासले जङ्गल ह�दँ ैआ�नो 
घर आई सतेुको ह� ँभनी छोरीले सनुाएक� ह�दँा मैले सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ। त�काल छोरीको शरीर (ग�ुाङ्ग) बाट 
धेर ैमा�ामा रगत बगेको ह�दँा छोरीको अव�था एकदमै 
नाजकु भएको र आफूसगँ पैसा नभएकोले गाउलेँह�को 
सहयोगमा भोिलप�ट उपचार गराउन िसिवन 
हे�पलाइन िवराटनगरमा लगेको हो । यसरी मेरी छोरी 
............... लाई सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी 
गन� सरु�ाकम�ह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत ............... क� आमा िनम�ला माझीले 
अनसु�धानको �ममा िमित २०६१।८।१४ मा गरेको 
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कागज ।

मौकामा बुिझएका ............... ले अनुस�धानको 
�ममा गरकेो कागजको बेहोरा

जाहेरीमा उि�लिखत िमितमा िददी िवशाल 
चौकदिेख पूव�प��को चौरीमा २ जना आम�सगँ गफ 
ग�ररहेको देखी मैले िददीलाई बोलाए;ँ िददी मसगँ 
घरितर नआई आम�सगँ घारीितर गइन्, म �यसपिछ 
घर आएर माछा मान� भनी खेतितर गए,ँ माछा माररे अं. 
१० बजेको समयमा घरमा आई बिसरहेको अव�थामा 
जङ्गलबाट आउने सानो बाटोबाट िददी घर आइन्, 
निजक गएर हेदा� केही रगत लागेको कपडा हातमा 
बोकेक� िथइन्; िफलामा पिन रगत लागेका देखी म 
आमालाई बोलाउन खेतमा गई आमा घर िहड्ँन ुभनी 
�न थालेपिछ आमा, बबुा र म घर आय�, घर आएर 
हेदा�  घरको भा�साको भइुकँो फलेकमा िददी लगुाह� 
ओ�याएर सिुतरहेक� िथइन् । ओ�याएको ग�ु�ीमा 
अिल अिल खनु लागेको िथयो । आमाले भइुमँा भएको 
रगत उठाएर फा�नभुयो; म चािह ँ�ँदै बसे ँभ�नेसमेत 
बेहोराको ............... ले अनसु�धानको �ममा िमित 
२०६१।८।१६ मा गरकेो कागज ।

मौकामा बुिझएका वीर�े�कुमार पौडेलले ग�रिदएको 
कागज बेहोरा

िमित २०६१।७।२३ गते मेरो कमा�डमा 
खटी गएका याम�सादसमेतको नेपाल �हरीको टोली 
नेपाली सेनाको पतृना हेड�वाटर इटहरीबाट ल�टन 
सरको कमा�डमा खटी आएका नेपाली सेनाको 
टोलीसगँ िमिसएपिछ सो टोलीको कमा�डर म नभई 
आम�को ल�टन सर ह�नहु���यो । �यही सच�को �ममा 
हा�ो टोली िमित २०६१।७।२५ गते िबहान सनुसरी 
िज�लाको भरौल-५, भलवुाचौरी भ�ने ठाउकँो 
िवशाल चोकमा पगुी खानाको जोडजाम गन� ला�य�; 
केही साथीह� चारिैतरबाट िडफे�स िलएर पे�रिमटर 

िडउटीमा िथए । हाल प�ाउ परकेा याम�साद 
खा�दाक पिन आम�सगँ हामी बसेको ठाउभँ�दा केही 
पूव� रहेको झाडीमा िडउटीमा बसेका र सोही समयमा 
पीिडत ............... िदसा गन�को लािग सदु� खोलातफ�  
जादँै गरकेो अव�थामा आम�को एकजना िसपाहीले 
बिहनी यता आउ भनी बोलाई हातमा समाती निजकै 
रहेको झाडीिभ� लगी जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । 
यसरी करणी गन� �यि�ह�मा नेपाल �हरीका �.ज. 
याम�साद खा�दाक र आम�का िवशाल राई, खेम 
खड्का र बस�त आचाय� तथा अ�य २ जनासमेत 
भई जबरज�ती करणी गरकेो पिछ सनुी थाहा पाएको 
ह�;ँ आ�नो आखँाले देखेको छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�.स.िन. वीर�े�कुमार पौडेलले अनसु�धानको �ममा 
िमित २०६१।८।११ मा गरकेो कागज ।

�ितवादी सनाखत गरी पीिडत ............... ले 
ग�रिदएको कागजको बेहोरा

मलाई करणी गन� मािनस यो तातँीको 
अगािडबाट हेदा�  ते�ो र पछािडबाट हेदा� पाचँ� 
�थानमा रहेको �यि� हाल नाम थाहा भएअनसुार 
याम�साद खा�दाक िल�बू ह�न् । यी �यि�समेतले 
मलाई जबरज�ती करणी गरकेो िठक साचँो हो भनी यो 
सनाखत कागज ग�रिदए ँभ�नेसमेत बेहोराको पीिडत 
............... ले अनसु�धानको �ममा गरकेो िमित 
२०६१।८।१६ को कागज ।

अिभयोग दाबी बेहोरा
�ितवादीह� याम�साद खा�दाक, खेम 

खड्का, बस�त आचाय� र िवशाल राईसमेतले पीिडत 
............... लाई जबरज�ती करणी गरी मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. ले प�रभािषत 
कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
सोही महलको ३(३)नं. बमोिजम सजाय ह�न, िनज 
�ितवादीह�ले पीिडतलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती 
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करणी गरकेो ह�दँा िनजह�लाई ऐ. ऐनको सोही महलको 
३क नं. को कसरुमा सोही नं. बमोिजम थप सजाय ह�न 
र �ितवादीह�को अशं भागमा पन� स�पि�लाई सव��व 
गरी ऐ. ऐनको सोही महलको १० नं. बमोिजम ��येक 
�ितवादीबाट पीिडत ............... लाई आधा अंशसमेत 
िदलाई भराई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकार (त�कालीन �ी ५ को सरकार) को तफ� बाट 
सनुसरी िज�ला अदालतमा िमित २०६१।८।२२ मा 
दायर भएको अिभयोग प� ।

�ितवादी याम�साद खा�दाकले सु� अदालतमा 
गरकेो बयान 

िमित २०६१।७।२५ गते िबहान ९ बजेितर म 
र शाही नेपाली सेनाको ४ जनासमेत ५ जना ग�ती गद� 
जादँा िवशाल चोकमा पगेुपिछ खाना पकाउन था�दा ३ 
जना सेनाका जवानह� बाटोमा तथा म र १ जना सेना 
चौरमा िडउटी ग�ररहेको समयमा यी पीिडत भिनएक� 
............... सदु�  खोलाबाट आउदँा बाटोमा िडउटी 
ग�ररहेका सेनाले िनजलाई बोलाई गफ गरी एकिछन 
उ� पीिडत घरतफ�  गई �यसपिछ फे�र घरबाट एउटी 
फु�ची केटीको साथमा आई र िनज पीिडत, िनजको 
साथमा आएक� केटी र ३ जना सेनासमेत जङ्गलतफ�  
गएका िथए । �यसपिछ खेम खड्का भ�ने सेनाले उ� 
पीिडत भिनएक� र िनजको साथमा आएक� फु�ची 
केटीलाई समेत सदु�  खोला माि�तर जङ्गलमा िलएर 
गयो र दईुजना चािह ँबगरमै मा�छे हेन�को लािग िडउटी 
बसेका िथए । सबैभ�दा पिहले खेम खड्काले पीिडत 
भिनएक� ............... लाई जबरज�ती करणी ग�यो, 
�यसपिछ ऊ फक� आयो र बस�त आचाय� भ�ने 
सेनाको िसपाहीले करणी ग�यो र �यसपिछ मसगैँ 
िडउटीमा ह�ने सेनाको िसपाहीले उसले बोकेको हितयार 
मलाई बो�न िदई पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
िथयो । उ� कुरा मैले अिलक पर ैबसेर लकु� हेरकेो 
िथए ँ । पीिडतसगैँ गएको केटीलाई भने पिह�यै खेम 

खड्काले पैसा िदएर फका�इिदएको िथयो । मैले 
जबरज�ती करणी ग�रन । घटना�थल मचु�ुका 
लेिखएबमोिजम िठक हो । उ� घटना घटेको 
दखेे तापिन मलाई के गनु�पछ�  भ�ने कुरा सो�नै 
सिकन । मैले सो घटनाको स�ब�धमा डरले गदा� कसैलाई 
भिनन । पीिडत ............... को बयान पढी सनुाउदँा 
सनेु;ँ भनेबमोिजम जबरज�ती करणी मैले मािथ उ�लेख 
गरकेा �यि�ले गरकेो हो । मैले िज�ला सरकारी विकल 
काया�लयमा आई बयान गदा� �हरी इ�सपे�टर भनाइमा 
लागी पीिडतको �तनस�म समातेको भनेको हो; िलङ्ग 
योिनमा िछराएको केही पिन भनेको िथइन । उ� 
बयान मैले भनेबमोिजम लेिखएको होइन । �.स.िन. 
वीर�े�कुमार पौडेललाई म िचि�दन; िनजले िकन 
�य�तो कागज गर ेमलाई थाहा छैन । �हरीमा कागज 
गन� ............... ,  ............... समेतले भनेबमोिजम 
मािथ उि�लिखत आम�ले जबरज�ती करणी गरेका 
ह�न् । व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने मािनसह�ले सेना 
र �हरीका िसपाहीह�ले सामूिहक�पमा जबरज�ती 
करणी गरकेा भनी भनेपिन सेनाका िसपाहीह�ले 
गरकेा ह�न्; मैले गरकेो होइन । पीिडत ............... ले 
िनजलाई जबरज�ती करणी गन� भ�ने �यि� सनाखत 
गदा� मसमेत ९ जनालाई सनाखत गन� उ�याइएको 
िथयो तर पीिडतले मलाई नदखेाई सबैजनालाई दखेाई 
िदएक� िथइन्; मलाई मा� देखाई सनाखत ग�रिदएक� 
होइनन् । मैले अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु अपराध 
नगरकेो ह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन; सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी याम�साद खा�दाक 
िल�बूले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी याम�साद खा�दाक िल�बूको हकमा 
भएको थुनछेक आदेश

त�काल�ा� कागजात �माणह�बाट पीिडत 
............... को जबरज�ती करणी भएको र सो कसरुमा 
यी �ितवादी याम�साद खा�दाक िल�बूसमेतको 
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सलं�नता रहेको िथएन भनी भ�न सिकने अव�था देिखन 
नआएकोले अिहले नै यी �ितवादी िनद�ष ह�न् भनी भ�न 
सिकएन । अत: पिछ �माण ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी हाल यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन; अ.बं. ११८ 
को देहाय २ बमोिजम पपु��को लािग अ.बं. १२१ नं. 
बमोिजम थनुवुा पजु� िदई कारागार शाखा मोरङमा 
थनुामा रा�न पठाइिदन ुभ�नेसमेत बेहोराको सनुसरी 
िज�ला अदालतको िमित २०६१।८।२२ को आदेश । 

�ितवादी याम�साद खा�दाक िल�बूको हकमा सु� 
िज�ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशउपर 
परकेो िनवेदनमा पुनरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
भएको आदेश

सनुसरी िज�ला अदालतबाट थनुछेक आदेश 
ह�दँा �ितवादी याम�साद खा�दाक िल�बूलाई ��ततु 
म�ुा पपु��को लािग मलुकु� ऐन; अदालती ब�दोब�तको 
महलको ११८ नं. को दहेाय २ बमोिजम थुनामा रा�ने 
भनी गरकेो आदेशउपर परकेो िनजको िनवेदनमा 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट "... िनवेदक 
�ितवादी अनसु�धान अिधकारीसम� घटनाको िववरण 
खलुाई आफूसमेत भई करणी गरकेोमा सािबत भएको 
तथा पीिडत प�ले िनजलाई िचनेको भनी सनाखत 
ग�रिदएकोसमेत कैिफयत �ितवेदनबाट देिखएको ह�दँा 
पिछ ब�ुदैजादँा ठहरबेमोिजम हाललाई पपु��को िनिम� 
थनुामा रा�न भनी �यस अदालतबाट भएको आदशेमा 
कुनै प�रवत�न गनु�  परने । कानूनबमोिजम गनु�होला ।" 
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६१।१०।२२ मा भएको 
आदशे । 

�ितवादी िवशाल राईले सु� अदालतमा गरकेो 
बयान

मैले जाहेरवाला र अ�य �ितवादीह�लाई 
िचनेको छैन; �ितवादी खेम खड्कालाई हाल एकै 
ठाउमँा बसेकोले िचनेको छु । िमित २०६१।७।२४ 

गते भरौल गा.िव.स.को कालाब�जरअ�तग�त वन 
काया�लयमा सरु�ाको लािग खटी गएकोमा सो वन 
काया�लयमा बसी भोिलप�ट िमित २०६१।७।२५ गते 
िबहान ७ बजे भरौलको िवशाल चोकमा आय� । सो 
ठाउमँा खाना पकाई खाई िदनको १ बजे हामी हा�ो 
�या�प धरान फु�ेतफ�  गएका ह� । िमित २०६१।७।२५ 
गतेको िबहान ९ बजेको समयमा मैले िनज ............... 
लाई समाती जङ्गलमा लगी जबरज�ती करणी गरेको 
होइन छैन । िनजलाई कसले जबरज�ती करणी गर े
मलाई थाहा भएन । जाहेरी बेहोरा सनु�; िकन िकटानी 
जाहेरी गर ेमलाई थाहा भएन । मैले �ितवादी याम�साद 
खा�दाकको बयान कागज पढी बाची सनेु,ँ म िनजलाई 
िचि�दन, िनजले �हरी र अदालतमा बयान गदा� मसमेत 
भई पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी िकन 
पोल गर;े मलाई थाहा भएन । जाहेरवाला .............., 
िनजक� �ीमती, छोरा ............... समेतलाई मैले 
निचनेको र मैले कुनै अपराधसमेत नगरकेो ह�दँा 
िनजह�ले �हरीमा कागज गदा� िकन मेरो नामसमेत 
पोल गर;े मलाई थाहा छैन ।  घटना�थल मचु�ुका र 
बरामदी मचु�ुकाको बेहोरा देखे ँसनु�; मैले �य�तो कुनै 
अपराध नगरकेो ह�दँा िकन सो मचु�ुकामा �यसरी 
िकटानी पोल गरकेा ह�न्; मलाई थाहा भएन । पीिडत 
............... ले �हरीमा गरकेो कागज सनुाउदँा सनेु,ँ 
सो कागजअनसुार मैले िनजलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो छैन, मैले िनजलाई िचनेको पिन छैन, िकन 
िनजले �यसरी पोल ग�रन् िनजै जाननु् । व�तिु�थित 
मचु�ुकाको बेहोरा सनेु,ँ मैले जबरज�ती करणी गरेको 
छैन, िकन पोल गर े मलाई थाहा छैन । �.स.िन. 
वीर�े�कुमार पौडेललाई मैले िचनेको छैन, िनजले िकन 
�यसरी पोल गर ेमलाई थाहा छैन, मैले अपराध गरेको 
छैन । मैले अिभयोग मागदाबीअनसुारको कुनै अपराध 
नगरकेो ह�दँा मलाई अिभयोग दाबीअनसुारको सजाय 
ह�नपुन� होइन; दाबी झठुा हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िवशाल राईले सनुसरी िज�ला अदालतमा 
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गरकेो बयान ।

�ितवादी खेम खड्काले सु� अदालतमा गरकेो 
बयान 

म आम�मा काम गद�छु; धरान फु�ेि�थत 
सेनाको �या�पको िसपाहीको �पमा काय�रत छु । 
मैले जाहेरवाला ............... र �ितवादी याम�साद 
खा�दाकलाई िचनेको छैन, �ितवादीह� बस�त 
आचाय� र िवशाल राईलाई पिहला िचनेको िथएन; 
हाल िचनजान छ । िमित २०६१।७।२५ ताक मलाई 
अपरेसनमा खटाइएको ह�दँा सच� कारबाहीको लािग 
िमित २०६१।७।२३ मा चकरघ�ीमा गई �यहाकँो वन 
काया�लयमा बास बसी िमित २०६१।७।२५ गते िबहान 
५ बजेितर चकरघ�ीबाट गाउगँाउ ँह�दँै भरौलको िवशाल 
चोकमा आई खाना पकाई खाई १ बजेितर आ�नो 
�या�प धरान फु�ेमा गएका ह� । उ� सच� कारबाहीको 
लािग भरौलतफ�  जादँा बस�त आचाय�, िवशाल राई, म र 
अ�य नाम नजानेका मा�छे गरी हामी ३८/३९ जनाको 
टोली िथय�, �हरीह� पिन िथए; िनजह�को नाम 
मलाई थाहा भएन । िमित २०६१।७।२५ गते िबहान 
अं. ९ बजेको समयमा मैले पीिडत ............... लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन छैन । िनजलाई कसले 
जबरज�ती करणी गर;े मलाई थाहा भएन । मैले पीिडत 
............... लाई िचनेको छैन । मैले जाहेरवालालाई 
पिन िचनेको छैन, िनजले िकन ममािथ िकटानी पोल 
गरकेा ह�न्; मलाई थाहा भएन । मैले पीिडत ............... 
को �हरीमा भएको कागज देखे ँ सनेु,ँ मैले िनजलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन छैन । िनजलाई को 
को भई करणी गर;े मलाई थाहा भएन । मसगँ गएका 
कुनै पिन �हरी आम�ले करणी गरकेो पिन मलाई 
थाहा भएन । �हरीमा कागज गन� िशवकुमार माझी र 
िनजक� �ीमतीको कागज बेहोरा देखे ँसनेु ँ। िनजह�ले 
भनेबमोिजम मैले ............... लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो छैन र पीिडतलाई �.१००।- र चाउचाउसमेत 

िदएको होइन छैन, िनजलाई मान� ध�क�समेत िदएको 
होइन, िनजह�ले िकन िकटान गरी पोल गर े मलाई 
थाहा छैन । व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरा लेखाउने 
�यि�ह�लाई मैले िचनेको छैन, िनजह�को बेहोरा 
झठुा हो, मैले कसरु गरकेो नह�दँा िनजह�ले िकन 
िकटानी पोल गर े िनजह� नै जाननु् । �ितवादी 
याम�साद खा�दाकले �हरी र अदालतमा समेत बयान 
गदा� िनज आफू सािबत भई हामीउपर पिन िकटानी 
पोल गरी गरकेो बयान बेहोरा पढी बाची सनुाउदँा 
दखेे ँ सनेु,ँ िनजले िकन हामीलाई िकटानी पोल गर;े 
मलाई थाहा भएन । िनज याम�सादलाई मैले िचनेकै 
छैन । पीिडतको भाइ ............... को कागज बेहोरा 
सनेु,ँ िनजले िकन पोले मलाई थाहा छैन । �.स.िन. 
वीर�े�कुमार पौडेलले �हरीमा गरकेो कागज बेहोरा 
सनेु,ँ िनजलाई मैले िचनेको छैन, िनजले िकन �यसरी 
पोल गर ेथाहा भएन । मैले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार सजाय 
पाउनपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी खेम 
खड्काले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल राईको हकमा 
भएको थुनछेक आदेश

त�काल�ा� कागजात �माणह�बाट यी 
पीिडत ............... लाई जबरज�ती करणी गरेको 
हालको िमिसल संल�न �माणह�बाट �ितवादी खेम 
खड्का र िवशाल राईको संल�नता सो कसरुमा रहेनछ 
भनी मा�न िम�ने अव�था िव�मान नदेिखदँा पिछ 
�माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने ह�दँा हाल यी 
�ितवादी खेम खड्का र िवशाल राईलाई मलुकु� ऐन; 
अ.बं. ११८ को देहाय २ बमोिजम पपु��को लािग अ.बं. 
१२१ नं. बमोिजम थुनवुा पजु� िदई कारागार शाखा 
मोरङमा थनुामा रा�न पठाइिदन ुभ�नेसमेत बेहोराको 
सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०६१।११।२० 
को आदेश ।
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के��ीय �हरी वै�ािनक �योगशाला, 
महाराजग�ज, काठमाड�को च.नं. ३०१२ िमित 
२०६२।१।२० को प�साथ संल�न परी�ण �ितवेदन 
स�ु िमिसल संल�न रहेको ।

�ितवादी खेम खड्का र िवशाल राईको हकमा सु� 
िज�ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशउपर 
परकेो िनवेदनमा पुनरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
भएको आदेश

सनुसरी िज�ला अदालतबाट थनुछेक आदेश 
ह�दँा �ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल राईलाई 
��ततु म�ुा पपु��को लािग मलुकु� ऐन; अदालती 
ब�दोब�तको महलको ११८ नं. को देहाय २ बमोिजम 
थनुामा रा�ने भनी गरकेो आदेशउपर परकेो िनजह�को 
िनवेदनमा पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट "... 
यसमा पीिडत ............... को कथन, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका र सहअिभय�ु �ितवादी यामबहादरु 
खा�दाकको अदालतमा भएको बयानसमेतका 
त�काल �ा� �माणको आधारमा �यस अदालतबाट 
िमित २०६१।११।२०।५ मा भएको आदेश बेरीतको 
नदिेखदँा प�रवत�न ग�ररहन परने । कानूनबमोिजम    
गनू�  ।" भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६२।३।१७ मा 
भएको आदेश ।   

जाहरेवाला ............... ले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� बेहोरा

िमित २०६१।७।२५ का िदन म र मेरी �ीमती 
जनबनी गन� भनी ठूलाका�छा िव�का खेतमा काम गद� 
िथय� । अं. िदउसँो १ बजेितर मेरो छोरा ............... 
हामी भए ठाउमँा आयो र आ�नी आमालाई घर जाउ ँ
भनी िढपी ग�यो । मैले पिन के रहेछ भनी जाउ भनी 
पठाए ँ । ८-१० िमनेटप�चात् छोरो ............... 
मलाई िलन फे�र आई तपाइ ँ नगई ह�दँनै भनी 
भनेपिछ म पिन छोरासगैँ घर गए ँ । घर पगेुपिछ छोरी 

............... रगतप�छे भई बािहर बर�डामा सिुतरहेक� 
रिहछन् । यसरी िनज छोरीको ग�ुाङ्गबाट रगत 
बगेकोले िनजक� आमा अथा�त् मेरी �ीमतीले सफा 
ग�रन् । छोरालाई सो�दा िददी जङ्गलतफ� बाट 
आइन् भ�यो । छोरीले मलाई आम�का बद� लगाएका 
मािनसह�ले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
बताइन् । वारदातपिछ यी �ितवादीह�सगँ मेरो 
भेटघाट भएको छैन । मेरी छोरीलाई खा�दाक िल�बू, 
बस�त आचाय�लगायतले जबरज�ती करणी गरेका 
रहेछन् । मैले िमित २०६१।७।२७ मा िदएको जाहेरीको 
बेहोरा र सहीछाप मेर ैहो । यी �ितवादीह�लाई मैले 
पिहला िचनेको िथइन । प�ाउ परपेिछ नाम सनुी 
िचनेको ह� ँ । िनजह�सगँ मेरो कुनै �रसइवीसमेत 
छैन । जाहेरी िददँाको बखत �ितवादीह�को नाम थाहा 
नभएकोले खलुाउन सिकन; पिछ �ितवादीह�को नाम 
थाहा भएकोले हाल खलुाएको ह� ँ । आम�का मा�छे 
भएकाले मैले �ितवादी खेम खड्कालाई िचि�दन 
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला िशवकुमार माझीले 
सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

पीिडत ............... ले सु� अदालतमा गरकेो बकप�
िमित २०६१।७।२५ का िदन बबुा आमा 

घरमा नभएको बेला म िदसा गन� भनी सदु� खोलातफ�  
जादँा निचनेका थ�ुैजना सैिनक पोसाक लगाएका 
ब�दकु बोकेका �यि�ह� िथए । यी �ितवादीह�लाई म 
िचि�दन । िनजह�सगँ मेरो कुनै �रसइवी, लेनदेन, 
झैझगडासमेत छैन । िनजह�ले मलाई जबरज�ती 
सतुाएर जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । मैले उ� 
घटना िववरण आमालाई भनेक� िथए ँ । उ� घटना 
ह�दँा �ितवादीह�सगँ �ितकारको �ममा मैले आमा 
भ�दा मखु थनुी िदए । घटनापिछ म रगतप�छे 
भएक� िथए ँ । घटनाप�चात �ितवादीह�ले मलाई 
जबरज�ती �.२०।– र चइुगमसमेत िदएका 
िथए । मउपर जबरज�ती करणी ह�दँा भाइ आ�नै घरमा 

१०१८४ - नेपाल सरकार िव. खेम खड्कासमेत
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िथयो । िमित २०६१।७।२७ मा �हरीमा उपि�थत भई 
कागज गदा� मैले भनेअनसुार �हरीले कागज गराएका 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत ............... ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी खेम खड्काका सा�ी अ�बर अछामीले 
सु� अदालतमा गरकेो बकप�

म सेनाको िसपाही भएकाले िमित 
२०६१।७।२५ का िदन ड्यटुीमा भरौल गा.िव.स. 
मा िथए ँ । उ� िदन यिुनफाइड कमा�डमा �ितवादी 
खेम खड्कालगायत हामी ६०-७० जना जित 
िथय� । उ� िदन �ितवादी खेम खड्का म भएकै 
यिुनफाइड कमा�डमा िथए भने अका�  �ितवादी िवशाल 
राई अक� �पुमा िथए । उ� िदन म र �ितवादी खेम 
खड्का िबहान १० बजेदेिख बेलकु� ५ बजेस�म 
नै सगँसगैँ िथय� । उ� िदन हामी भएको यिुनफाइड 
कमा�डमा भात भा�सा �पुमा म र खेम खड्कालगायत 
७-८ जना िथय� । उ� िदन खेम खड्का िबहानदेिख 
नै मसगँ खिटएको छ र साझँपख मा� सगैँ �या�प 
पगेुको आधारमा नै िनजको यो घटनामा संल�नता छैन 
भ�नसकेको हो । वारदात घटेको भिनएको िदनभरी 
खेम खड्का हामीसगैँ रहेको ह�दँा �ितवादी याम�सादले 
आफू फसेको �रसमा खेम खड्काको नाम िलएको 
ह�नस�छ । खेम खड्काको यस वारदातमा संल�नता 
छैन । जाहेरवालाले िकन खेम खड्काको नाम पोल 
गरकेो हो; मलाई थाहा भएन । वारदात घटेको भिनएको 
िदन �ितवादी खेम खड्का िदनभरी नै मसगँ रहेको 
ह�दँा िनजले सो घटना घटाएको होइन तर जाहेरवाला, 
पीिडत, पीिडतक� आमा, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
�यि�ह�ले िकन िनजको नाम िकटान गर ेथाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी खेम खड्काका सा�ी 
अ�बर आछामीले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

स�ु सुनसरी िज�ला अदालतको फैसला बेहोरा
फरार रहेका �ितवादी बस�त आचाय�को 

हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मलुतबी रािखिदने 
ठहछ�  । �ितवादी याम�साद खा�दाकले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� कसरु गरकेोमा आफू सािबत भई 
�ितवादीह� िवशाल राई खेम खड्का तथा बस�त 
आचाय�लाई पोल गरी सबैजना िमली जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी उ�लेख गरकेो देिखएको, िनजले 
अदालतमा आई बयान गदा� आफूले गरकेो नभई खेम 
खड्का र बस�त आचाय�ले गरकेो भनी पोल गरी मसगँ 
ड्यटुीमा रहेको सेनाको िसपाहीले उसले बोकेको 
हितयार मलाई बो�न िदई पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो िथयो भनी लेखाएको दिेखएबाट 
यी �ितवादी घटना�थलमा रहे भएको कुरा पिु� 
ह��छ भने यी �ितवादी याम�सादलाई िकटान गरी 
िनजले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी पीिडत 
............... ले सनाखतसमेत गरकेो देिखएकोले 
िनजलाई जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. 
बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र ऐ. महलको ३क नं. 
बमोिजम थप ५(पाचँ) वष� कैद गरी ज�मा १०(दश) 
वष� कैद ह�ने ठहछ�  । साथै ऐ. ऐनको १० नं. बमोिजम 
यी �ितवादीबाट पीिडतलाई आधा अंशसमेत िदलाई 
भराई पाउने ठहछ�  । �ितवादी खेम खड्काको हकमा 
िकटानी जाहेरी नभएको, िनजले अदालतमा बयान गदा� 
आफूले कसरु गरकेोमा पूण�तः इ�कार रहेको देिखएको, 
यी �ितवादी खेम खड्काले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी �ितवादी याम�सादले अदालतको 
बयानमा लेखाएको देिखए पिन िनजको उ� पोल 
अ�य �माणबाट पिु� भएको नदिेखएको, �ितवादी 
खेम खड्काको उ� इ�कारी बयान िनजका सा�ी 
अ�बर आछामीले बकप� गरी समथ�न ग�रिदएको, 
मौकामा कागज गन� �.स.िन. वीर�े�कुमार पौडेलले 
उ� घटनामा यी खेम खड्काको उपि�थितबार ेसनुी 
थाहा पाएको भनी लेखाएको, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
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�यि�ह�ले कागज गदा� यी खेम खड्काको नाम िकटान 
गर े पिन आफूले देखेको भनी लेखाउन नसकेको, 
�.स.िन. वीर�े�कुमार पौडेललगायत व�तिु�थित 
मचु�ुकाका कुनै पिन �यि�ह� बकप�का लािग 
अदालतमा उपि�थत भएको नदेिखएको कारणह�बाट 
ती �यि�ह�ले केवल शङ्काको भरमा यी �ितवादी 
खेम खड्काको नाम लेखाएको देिख�छ । जाहेरवाला र 
पीिडतले बकप� गदा� पिन यी �ितवादी खेम खड्काले 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी लेखाउन सकेको 
नदिेखदँा केवल शङ्काको भरमा एवम् अ�य �माणबाट 
समिथ�त नभएको सहअिभय�ुको पोलको आधारमा 
�ितवादी खेम खड्का दोषी ह�न् भनी मा�न स�ने 
अव�था नदेिखएकोले �ितवादी खेम खड्काको हकमा 
वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  । तसथ� यी �ितवादीले सफाइ 
पाउने ठहछ�  । �ितवादी िवशाल राईको हकमा िकटानी 
जाहेरी भएको नदेिखएको, मौकाको बयानमा �ितवादी 
याम�साद खा�दाकले पोल गर ेपिन अदालतमा पोल 
गरकेो नदेिखएको, �.स.िन. वीर�े�कुमार पौडेल तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�ले मौकामा शङ्काको 
भरमा नाम लेखाए पिन यी �यि�ह�लाई वादी प�ले 
पेस गरी वादी दाबी समथ�न गराउन नसकेको, �ितवादी 
िवशाल राई कसरुमा पूण�तः इ�कार रहेको दिेखएको, 
अदालतमा आई बकप� गन� पीिडत ............... 
एवम् जाहेरवाला ............... ले �ितवादी िवशाल 
राईको नाम िकटान गरकेो नदेिखएको आिद कारणले 
�ितवादी िवशाल राई िनद�ष भएको कुरा पिु� भएको 
देिखएकोले िनजको हकमा समेत वादी दाबी नप�ुने 
ठहछ�  । तसथ� �ितवादी िवशाल राईले सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको सनुसरी िज�ला अदालतको 
िमित २०६४।११।२२ को फैसला ।

�ितवादी याम�साद खा�दाक िल�बूले पुनरावेदन 
अदालत िवराटनगरमा गरकेो पुनरावेदन िजिकरको 
बेहोरा

मेरो अदालतमा भएको इ�कारी बयानलाई 

�माणमा �हण ग�रएन । घटना�थलमा उपि�थत 
भएको अव�थाले मा� कसरु अपराध ग�यो भ�न 
िम�दैन । पीिडतले सनाखत गदा� आफूलाई वारदातमा 
नदेखेको भनी उ�लेख गरकेो र पीिडतको शारी�रक 
परी�णबाट जबरज�ती करणी भएको नदेिखएको 
अव�थामा �माणको मू�याङ्कन नगरी मलाई सजाय 
गरकेो �िुटपूण� फैसला बदर गरी मलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी याम�साद खा�दाक िल�बूले पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरमा गरकेो पनुरावेदन-प� ।

नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत िवराटनगरमा 
गरकेो पुनरावेदन िजिकरको बेहोरा

इ�कारी बयान र बकप�का आधारमा मा� 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदन िम�दैन । वारदात�थलमा 
आफूह� भएको त�य भने �ितवादीह�ले �वीकारेको 
नै देिख�छ । सहअिभय�ु याम�साद खा�दाकले 
बयान गदा� खेम खड्का, बस�त आचाय� र अक� १ 
जनासमेतले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरेको 
भनेका छन् । पीिडतले �ितवादीह�लाई पिहलेदेिख 
नै िचनेको नह�दँा िनजह�उपर िकटानी जाहेरी गन� 
नस�न ुअ�वाभािवक होइन । �ितवादीह�ले मौकामा 
एकअका�लाई पोल गरी आफू सािबत भई बयान गरेको 
र सो बयानलाई िमिसल सलं�न �माणह�ले पिु� 
ग�ररहेको अव�थामा �ितवादी िवशाल राई र खेम 
खड्कालाई सफाइ िदने ठह�याएको स�ुको फैसला सो 
हदस�म �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी िनजह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरमा परकेो पनुरावेदन-प� ।

पुनरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसलाको बेहोरा

�ितवादीह� िवशाल राई र खेम 
खड्काउपरको अिभयोग दाबी पिु� गन� �वत�� 

१०१८४ - नेपाल सरकार िव. खेम खड्कासमेत
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र व�तिुन� �माण वादीप�ले पेस गन� सकेको 
नदिेखदँा िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको स�ुको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
सिकएन । �ितवादी याम�साद खा�दाकले अदालतमा 
आरोिपत अिभयोगमा इ�कारी बयान गर े तापिन 
मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� मैले पीिडतको 
�तन समाई उ�ेिजत िलङ्ग पीिडतको योिनमा िछराई 
वीय� �खलन नह�दँै िझक�  भनी आरोिपत अिभयोगमा 
सािबत भई बयान गरकेो, सोलाई समथ�न ह�नेगरी 
वादी प�का सा�ी पीिडत र जाहेरवालाले अदालतमा 
बकप�समेत गरकेो र �ितवादी याम�सादलाई 
िनजले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी पीिडतले 
लेखाइिदएको अव�थामा यी �ितवादी याम�सादलाई 
कसरुदार ठहर गरी सजाय गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको िमित २०६४।११।२२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार र 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६६।३।३१ को फैसला ।

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो पुनरावेदन िजिकरको
बेहोरा

पीिडत सिुम�ा माझीउपर सामूिहक जबरज�ती 
करणी भएको त�यमा स�ु अदालत र पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगर सहमतै रहेको र �ितवादीम�ये 
याम�साद खा�दाक िल�बूलाई जबरज�ती करणी र 
सामूिहक करणीतफ�  सजायसमेत भएको अव�था छ । 
याम�साद खा�दाक िल�बूले मौकाको अनसु�धानको 
बयानमा आफूसमेत अपराधमा सािबत भई िव�� 
ख�डका �ितवादीह�लाई पोल गरकेो र स�मािनत 
अदालतमा भएको बयानमा पिन खेम खड्कालगायत 
िव�� ख�डका सेनाका िसपाहीह�ले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी उ�लेख गरकेो 
देिखदँा �ितवादीह�को संल�नता िनिव�वाद�पमा 

पिु� ह�दँाह�दँै पिन �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� छ । जाहेरवालाले ५ जना आम� 
पिुलसको समूहले आ�नी छोरीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो त�य उ�लेख गद� जाहेरी गरकेा र सोही जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गद� अदालतमा बकप� गरेका 
छन् । पीिडतले अदालतमा गरकेो बकप�को स.ज. 
१५ मा आम�का बद� लगाएका मािनसले आफूलाई 
सामूिहक जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी लेखाएक� 
छन् । पीिडतको सो कथनले �ितवादी याम�साद 
खा�दाकको बयानलाई समथ�न गरकेो छ । �ितवादीको 
उ� बयान र पीिडतको कथनलाई िव�लेषण नै नगरी 
जाहेरीमा नाम नखलेुको, पीिडतले नाम खलुाई बकप� 
नगरकेो ज�ता अित सामा�य भनाई उ�लेख गरी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदन िम�ने होइन । पीिडत 
र जाहेरवालाले �ितवादीह� िचनेजानेको नभएको 
ह�दँा �ितवादीह�को नाम थाहा नह�न ु �वाभािवकै 
हो । �ितवादीह�को बयानमा करणी गरकेो होइन भनी 
इ�कार गर ेतापिन वारदात िमित र समयमा िनजह� 
घटना�थलमा रहेको त�यलाई �वीकारकैे छन् । 
अनसु�धानका �ममा बिुझएका �.स.िन. वीर�े�कुमार 
पौडेल सो ग�ती टोलीमा सलं�न िथए, खेम खड्का 
र िवशाल राईसमेतले जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
आफूले थाहा पाएको भनी लेखाएको आधारबाट समेत 
सफाइ पाएका �ितवादीह�को संल�नतामा अपराध 
वारदात भएकोमा िववाद देिखदैँन । �ितवादी खेम 
खड्का र िवशाल राईले अदालतमा बयान गरपे�चात् 
थनुछेक आदेश ह�दँा अदालतले याम�साद खा�दाक 
िल�बूले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम� 
यी �ितवादीह�लाई गरकेो पोलसमेतको त�काल 
�ा� �माणबाट कसरुदार दिेखएको भ�दै पपु��का 
लािग थुनामा रािखएको छ । उि�लिखत �माणह�मा 
अदालती परी�ण ह�दँा कुनै प�रवत�न नआएको 
अव�थामा �ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल राईलाई 
सफाइ िदने गरी भएको स�ु फैसलाले �माणको 
�िुटपूण� मू�याङ्कन गरकेो ��ट छ । अतः उि�लिखत 
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आधार �माणबाट �ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल 
राईलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
भएकोले बदर गरी िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन-प� ।

यस अदालतबाट भएको ��यथ� िझकाउने आदेश 
यसमा कसरु ठहर भएका �ितवादी 

याम�सादले अदालत र अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
�ितवादी खेम खड्का र िवशाल राईलाई पोल गरी 
बयान गरकेो देिखनकुा साथै बद�धारी �यि�ह�ले 
जबज�ती करणी गरकेो भनी पीिडतले �हरी एवम् 
अदालतसम� बकप� गरकेो पाइ�छ । याम�सादले 
सामूिहक�पले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहर गरकेो अव�थामा िनजले पोल गरकेो 
अ�य सहअिभय�ुह�लाई सफाइ िददँा सामूिहक 
जबरज�तीको वारदात नै �थािपत नह�ने िवरोधाभाषपूण� 
अव�था रहने ह�दँा घटना�थल र म�ुाको �कृित हेरी 
िनण�य गनु�पन�मा �ितवादी खेम खड्का र िवशाल 
राईलाई सफाइ िदने गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
िनण�य िमलेको नदेिखएकोले अ.बं.२०२ नं. 
बमोिजम छलफलका िनिम� िवप�ीह�लाई िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनू� भ�ने बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०६९।१।३१ को आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका महा�यायािधव�ाको काया�लयका िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी नारायणबहादरु थापाले आफू र 
यी ��यथ� �ितवादीह�समेत भई पीिडत ............... 
लाई वारदातको िमित र समयमा जबरज�ती करणी 
गरकेो कुरामा सािबत रही �ितवादीम�येका याम�साद 
खा�दाक िल�बूले अनसु�धानको �ममा र अदालतमा 

बयान गरकेा छन्, िनजको उ� बयान बेहोरा पीिडतको 
अनसु�धानको �ममा भएको कागज र अदालतको 
बकप� बेहोराबाट पिु� भइरहेको छ, आम� ज�तो 
पोसाक लगाएका हातमा हितयार ब�दकु बोकेको ५ 
जनाले पीिडत ............... लाई पालैपालो जबरज�ती 
करणी गरेका ह�न् भ�ने जाहेरी बेहोरा जाहेरवालाको 
अदालतको बकप�बाट पिन पिु� भइरहेको अव�थामा 
सगँसगैँ गई सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी 
गन�म�येका �ितवादी याम�साद खा�दाक िल�बूको 
हकमा कसरु ठहर गरी यी ��यथ� �ितवादीह�को 
हकमा सफाइ िदने ठह�याएको स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको उ�च 
अदालत िवराटनगरको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला केही उ�टी गरी यी ��यथ� �ितवादीह� 
खेम खड्का र िवशाल राईको हकमा समेत अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गरी सजाय ग�रपाउ ँ
भनी बहस ��ततु गनु�भयो भने ��यथ� �ितवादीह� 
खेम खड्का र िवशाल राईको तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी श�भ ुथापा तथा 
अिधव�ा �ी पूण�च�� राजवंशीले �ितवादीह� खेम 
खड्का र िवशाल राई आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेा र िनजह�को उ� बयान बेहोरा िनजका 
सा�ीह�बाट समिथ�त भइरहेको छ, िनजह�ले पिन 
पीिडतलाई करणी गरकेो भ�ने त�य शकंारिहत 
तवरबाट पिु� ह�नसकेको छैन, यी �ितवादीह�ले 
पिन आफूलाई करणी गरकेो हो भनी पीिडतले 
यिकनसाथ भ�न नसकेको अव�थामा शंकाकै भरमा 
यी �ितवादीह�उपर अिभयोग ठहर गनु�  �यायोिचत 
नह�ने ह�दँा िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको उ�च अदालत 
िवराटनगरको फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

उपयु�� त�य तथा बहस िजिकरह� रहेको 
��ततु म�ुामा �ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल 
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राईलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको 
स�ु फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको फैसला िमलेको छ, छैन र 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ 
स�दनै ? सो कुराको िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�; िमित 
२०६१।७।२५ का िदन िबहान ९ बजेितर िज�ला 
सनुसरी त�कालीन भरौल गा.िव.स. वडा नं. ५, 
भलवुाचौरी ब�ने ............... िदसा ब�न भनी सदु� 
खोलाितर गइरहेको अव�थामा �यस समयमा एउटा 
समूहमा बसी ड्यटुी ग�ररहेका �ितवादीह� नेपाल 
�हरीका �हरी जवान याम�साद खा�दाक, �ी नं. 
२ िफ�ड ग�ुम धरान फु�ेमा काय�रत शाही नेपाली 
सेनाका िसपाहीह� खेम खड्का, िवशाल राई र बस�त 
आचाय�समेत भई िनज सिुम�ा माझीलाई समाती 
जबरज�ती तानी उ� भलवुाचौरी ि�थत चारकोसे 
जङ्गल झाडीिभ� रहेको िवशाल चोक निजक ठूलो 
बनमाराको घारीमा लगी जबरज�तीसगँ पालैपालो 
करणी गरी मलुकु� ऐन; जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई ऐ. महलको ३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�न र �ितवादीह�ले सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा ऐ. महलको ३क नं. को कसरु अपराधमा ऐ. 
को ३क नं. बमोिजम थप सजाय ह�न र ऐ. महलको १० 
नं. बमोिजम �ितवादीह�को अशंभागबाट आधा अंश 
पीिडतलाई िदलाई भराई पाउन भ�ने मागदाबी िलई 
अिभयोग-प� पेस भएकोमा �ितवादीम�येका बस�त 
आचाय� �यादमा हािजर नभई फरार रहेकाले िनजको 
हकमा मलुकु� ऐन; अ.बं. १९० नं. बमोिजम मलुतबी 
रािखिदने, �ितवादीम�येका याम�साद खा�दाकको 
हकमा अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन; 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद र ऐ. महलको ३क नं. बमोिजम थप 
५(पाचँ) वष� कैद गरी ज�मा १०(दश)  वष� कैद ह�ने र 
ऐ. ऐनको ऐ. महलको १० नं. बमोिजम यी �ितवादीको 

अशं भागबाट पीिडत ............... लाई आधा अंश 
िदलाई भराई िदने, �ितवादीह�म�येका खेम खड्का र 
िवशाल राईको हकमा वादी दाबी नप�ुने भई िनजह�ले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०६४।११।२२ 
को फैसलामा िच� नबझुाई आफूलाई कसरुदार ठहर 
भएकोमा �ितवादीम�येका याम�साद खा�दाकको र 
�ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल राईलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएकोमा वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत िवराटनगरमा छु�ाछु�ै 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई िमित २०६६।३।३१ मा भएको फैसलाउपर 
�ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल राईको हकमा वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन 
पन� आएको रहेछ ।

३. वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदनमा उि�लिखत म�ुय िजिकरतफ�  
हेदा�; �ितवादीम�येका याम�साद खा�दाक िल�बूले 
आफूसमेत अपराधमा सािबत भई िव�� ख�डका 
�ितवादीह�लाई पोल गरकेो र सोही आधारमा 
�ितवादीह�ले सामिुहक�पमा पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरा पिु� भई �ितवादीम�येका याम�साद 
खा�दाकलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गरेको 
ठहर गरी सजाय गरकेो ह�दँा यी �ितवादी खेम खड्का 
र िवशाल राईलाई सफाइ िदएको िमलेन, जाहेरवालाले 
५ जना आम� पिुलसको समूहले आ�नी छोरीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य उ�लेख गद� जाहेरी 
गरकेो र सोही बेहोरा समथ�न गद� अदालतमा बकप� 
गरकेा छन्, पीिडतले अदालतमा गरकेो बकप�को 
स.ज.१५ मा आम�का बद� लगाएका मािनसले 
आफूलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् 
भनी लेखाएक� िछन्, पीिडतको सो कथनले �ितवादी 
याम�साद खा�दाकको बयानलाई समथ�न गरेको 
छ, �ितवादीको उ� बयान र पीिडतको कथनलाई 
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िव�लेषण नै नगरी जाहेरीमा यी �ितवादीह�को नाम 
नखलेुको र पीिडतले नाम खलुाई बकप� नगरकेो 
ज�ता अित सामा�य भनाइ उ�लेख गरी सफाइ िदएको 
िमलेन, पीिडत र जाहेरवालाले �ितवादीह�लाई 
िचनेजानेको नभएको ह�दँा �ितवादीह�को नाम थाहा 
नह�न ु �वाभािवकै हो, तसथ�; जाहेरी र पीिडतको 
बकप�मा यी �ितवादीह�को नाम निकटेको भ�ने मा� 
आधार िलई सफाइ िदएको िमलेन, यी �ितवादीह�ले 
बयानमा पीिडतलाई करणी गरकेो होइन भनी 
इ�कार गर ेतापिन वारदात िमित र समयमा िनजह� 
घटना�थलमा रहेको त�यलाई �वीकारकैे छन्, 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका �.स.िन. वीर�े�कुमार 
पौडेलले सो ग�ती टोलीमा आफू संल�न िथए,ँ खेम 
खड्का र िवशाल राईसमेतले जबरज�ती करणी गरकेो 
त�य आफूले थाहा पाएको भनी लेखाएको आधारबाट 
समेत यी �ितवादीह�को संल�नता उ� वारदातमा 
भएकोमा िववाद देिखदँनै । तसथ�; उि�लिखत आधार 
�माणबाट �ितवादीह� खेम खड्का र िवशाल राईलाई 
सफाइ िदनेगरी भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर 
गरी िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने नै वादीप�को म�ुय पनुरावेदन िजिकर 
रहेको पाइ�छ ।

४. पनुरावेदक वादीप�बाट िलइएको उपयु�� 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  �ि�गत गरी िनण�यतफ�  िवचार 
गदा�; �ितवादीम�येका खेम खड्का अनसु�धानको 
�ममा फरार रहेपिन स�ु अदालतमा उपि�थत भई 
बयान गदा� िनजले अिभयोग दाबीबमोिजम आफूले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरामा इ�कार 
रही बयान गर े तापिन वारदातको िमित र समयमा 
�ितवादीम�येका बस�त आचाय�, िवशाल राई र 
आफूसमेत वारदात�थल निजक ड्यटुीमा खिटएको 
कुरा �वीकार गरकेा छन् । िनज �ितवादीका सा�ी 
अ�बर अछामीले स�ु अदालतमा बकप� गदा� आफू 
पिन उ� समयमा �ितवादी खेम खड्काको समूहमा 
भई ड्यटुी गरकेो तर उ� िमित र समयमा पीिडतलाई 

जबरज�ती करणी गरकेो घटनामा �ितवादी खेम 
खड्काको संल�नता छैन, याम�सादले आफू उ� 
घटनामा फसेको �रसले खेम खड्काको नाम िलएको 
ह�न स�दछ भनी बकप� गरी �ितवादी खेम खड्काको 
इ�कारी बयानलाई समथ�न गरकेो देिख�छ । यसरी 
आरोिपत कसरुमा �ितवादी खेम खड्काको इ�कारी 
बयान िनजको सा�ी�ारा समथ�न ग�रएको देिख�छ भने 
िनजको उ� इ�कारी बयान िमिसल संल�न कुन कुन 
�माण�ारा समथ�न वा ख�डन भएको छ; सो स�ब�धमा 
हेरी िव�लेषण गनु�पन� ह��छ ।  

५. �ितवादी खेम खड्का उ� वारदातको 
िमित र समयमा घटना�थल निजकै एक समूहमा 
ड्यूटीमा खिटएको त�य िनजको स�ु अदालतको 
बयानबाट पिु� भइरहेको छ । उ� समूहमा �ितवादीह� 
याम�साद खा�दाक, खेम खड्का, िवशाल राई र बस�त 
आचाय�समेत सगैँ खिटएका िथए भ�ने कुरा �ितवादी 
याम�साद खा�दाकको मौकाको अनसु�धानको �ममा 
र स�ु अदालतमा भएको बयानबाट पिन पिु� भइरहेको 
छ । सो त�य अनसु�धानको �ममा कागज गन� �.स.िन. 
वीर�े�कुमार पौडेलले पिन आफू घटना�थल निजक 
यिुनफाइड कमा�डमा ड्यटुी गदा� आ�नै समूहका 
�ितवादीह� याम�साद खा�दाक, खेम खड्का, 
िवशाल राई, बस�त आचाय�समेतले ड्यटुी गरेका 
र िनजह�ले पीिडत ............... लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने कुरा सनेुको ह� ँ भनी कागज गरी 
पिु� ग�रिदएका छन् । यसरी �ितवादी खेम खड्का, 
याम�साद खा�दाकसिहतका �ितवादीह� वारदातको 
िमित र समयमा घटना�थल निजक यिुनफाइड 
कमा�डमा एउटै समूहमा बसी ड्यटुी ग�ररहेको त�य 
िनिव�वाद�पमा पिु� भएको देिखयो ।

६. �यसरी �ितवादीह� ड्यूटी ग�ररहेको 
उ� िमित र समयमा नै उ� ड्यटुी�थल निजकै 
पीिडतउपर जबरज�ती करणीको आपरािधक घटना 
भएको त�य िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, पीिडतको शारी�रक 
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जाचँ �ितवेदन, पीिडतको मौकाको कागज, �ितवादी 
याम�साद खा�दाकको अनसु�धानको �ममा र स�ु 
अदालतमा भएको बयान, पीिडत र जाहेरवालाको 
अदालतमा भएको बकप�समेतबाट पिु� भइरहेको 
छ । नेपाली सेना र नेपाल �हरीका सरु�ाकम�ह��ारा 
सयं�ु �पमा स�चािलत यिुनफाइड कमा�डको 
ग�तीको बखत उ� ड्यटुीमा खिटने सरु�ाकम�ह�ले 
आ�नो पोसाक लगाई हितयार (ब�दकु) समेत िलई 
ड्यटुीमा खिटने गरकेो �चलन नै रहेको र सो त�यबार े
आम�पमा िविदतै रहेको र सो िमिसल संल�न जाहेरी 
दरखा�त, पीिडतको कागज, �ितवादीह� याम�साद 
खा�दाक र खेम खड्काको बयान तथा �.स.िन. 
वीर�े�कुमार पौडेलको कागजसमेतबाट पिु� भइरहेको 
छ । यसरी वारदातको िमित र समयमा यी �ितवादी खेम 
खड्का पिन �ितवादी याम�साद खा�दाकसमेतका 
सरु�ाकम�ह� सि�मिलत टोलीमा खिटई घटना�थल 
निजकै ड्यटुी ग�ररहेको र उ� बखत िनजले नेपाली 
सेनाले लगाउने औपचा�रक पोसाकमै हितयार िलई 
ड्यटुी ग�ररहेको त�य पिु� ह�न आएको छ । 

७. यसरी वारदात भएको बखत घटना�थल 
निजकै नेपाली सेनाका िसपाहीको �पमा सेनाको 
पोसाकमा हितयारसमेत िलई अ�य �ितवादीह�को 
साथ �ितवादी खेम खड्का पिन खिटएको देिखयो । उ� 
समयमा पीिडत ............... सदु� खोलाितर िदसा ब�न 
भनी गइरहेको बखत यी �ितवादी खेम खड्कासमेत 
भई पीिडत सिुम�ा माझीलाई बोलाउदँै हातले समाती 
निजकैको चारकोसे झाडीको छेउमा ठूलो बनमाराको 
घारीमा लगी जबरज�तीसगँ पालैपालो करणी गन� �ममा 
यी �ितवादी खेम खड्काले सव��थम जबरज�ती करणी 
गरी वारदातको अविधमा दईुपटकस�म पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो बेहोरा अनसु�धानको �ममा 
प�ाउ परी आएका �ितवादी याम�साद खा�दाकले 
मौकामा नै आ�नो बयानमा लेखाएका छन् भने स�ु 
अदालतको बयानमा समेत �ितवादी खेम खड्काले 
पिन पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 

लेखाइिदएको कारणले यी �ितवादी अदालतको 
बयानमा कसरु�ित इ�कार रहे पिन �ितवादी याम�साद 
खा�दाकले मौकाको अनसु�धान अिधकारीसम�को 
र अदालतको बयानमा आफूसमेत कसरुमा संल�न 
रहेको भनी यी �ितवादी खेम खड्कालाई पिन कसरुमा 
गरकेो पोललाई �माण मू�याङ्कनको िस�ा�तको 
आधारमा िनज िव�� �माणमा िलन निम�ने भ�ने 
ह�दँैन । मौकामा प�ाउ परकेो �ितवादीले मौकाको 
बयानमा आफू कसुर�ित सािबत रही अ�य 
�ितवादीको हकमा समेत कसुर�ित पोल गरपेिन 
अदालतको बयानमा अ�य �ितवादीलाई पोल 
गद�न भने �य�तो �ितवादीले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो पोललाई अ�य �वत�� र 
प�रि�थितज�य �माणह�ले समथ�न गर े नगरकेो 
आधारबाट �माणमा िलने स�ब�धमा बह�त सतक� ता 
अपनाउनुपन� ह��छ भने मौकाको अनसु�धान 
अिधकारीसम�को र अदालतमा भएको बयानमा 
कसरुमा आ�नो सलं�नता रहकेो भनी सािबत रही 
अ�य �ितवादीह�लाई पिन पोल गरकेो अव�था छ 
र �यसलाई अ�य भौितक एवम ्�वत�� �माणबाट 
समेत समिथ�त भइरहकेो अव�था छ भने �य�तो 
पोललाई िनस�देह�पमा �माणमा िलन कुनै ि�िवधा 
मािनरहन ह�दैँन ।

८. देशमा आ�त�रक सश� िव�ोहको 
समयमा शाि�त सरु�ाको लािग खिटएका सरु�ा 
िनकायका जवानह�बाटै पद, पोसाक र हितयारको 
आडमा वनमा घासँ दाउरा गन� गएक� िनद�ष एवम ्
ए�ली मिहलाउपर ग�रएको य�तो जबरज�ती 
करणी ज�तो जघ�य वारदात एवम ्कसरुमा �माण 
मू�याङ्कन गदा� सामा�य एवम ् हलुका�पमा हरेी 
िलन िम�ने ह�दैँन । यसरी आफू कसरुमा सािबत भई 
नेपाली सेनाका िसपाही यी �ितवादी खेम खड्काले 
सव��थम पीिडतउपर जबरज�ती करणी गरकेो बेहोरा 
िकटानीसाथ लेखाएका �ितवादी याम�सादको उ� 
भनाई पीिडतलाई आम� पिुलसको बद� लगाएका 
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५ जनाको समूहका िसपाहीह�ले पालैपालोसगँ 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�ने जाहेरवालाको 
जाहेरी बेहोरा र पीिडतको मौकाको कागज बेहोरा तथा 
जाहेरवाला र पीिडतको अदालतसम�को बकप�बाट 
पिु� भइरहेको छ । यसबाट उ� वारदातका सहअिभय�ु 
याम�साद खा�दाक पीिडतउपर यी �ितवादी खेम 
खड्काले जबरज�ती करणी गरकेो दे�ने �यि� भएको 
ह�दँा पीिडतलाई मैले जबरज�ती करणी गरकेो छैन 
भ�ने �ितवादी खेम खड्काको कसरुमा इ�कारी बयान 
र सोलाई समथ�न गद� िनजका सा�ीले गरकेो बकप� 
खि�डत भई पीिडतलाई यी �ितवादी खेम खड्काले 
समेत वारदातको िमित र समयमा जबरज�ती करणी 
गरकेो देिखयो ।

९. आफूसगँ पूव� िचनजान नभएको सेना 
तथा �हरीका पोसाकधारी �यि�ह�ले अनायास 
सामूिहक�पमा पालैपालोसगँ मखुसमेत थुनी 
जबरज�ती करणी गरकेो अव�थामा पीिडतले ती 
�यि�ह�को नाम, थर, वतन निच�न ु थाहा नपाउन ु
�वाभािवक नै हो । यसरी निचनेका �यि�ह�ले 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा ितनीह�को नाम मौकाको 
जाहेरी दरखा�त, पीिडतको कागज र जाहेरवाला 
तथा पीिडतको बकप�मा उ�लेख गन� नस�नलुाई 
अ�वाभािवक मा�न सिकँदैन । उ� वारदातलाई 
िलई परकेो जाहेरी दरखा�त, पीिडतको कागज, 
जाहेरवाला र पीिडतको बकप�मा ५ जनाजित सेनाका 
पोशाकधारी हितयारसमेत िलएका िसपाहीह�ले 
जबरज�तीसाथ सामूिहक�पमा करणी गरकेो बेहोरा 
पीिडत र जाहेरवालाले खलुाएकै ह�दँा जाहेरी दरखा�त, 
पीिडतको कागज र पीिडत तथा जाहेरवालाको 
बकप�मा यी �ितवादी खेम खड्काको नाम िकटानी 
साथ उ�लेख गन� नसकेको कुरालाई मा� आधार 
बनाई यी �ितवादीले उ� वारदातमा पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकैे िथएनन् भ�ने िन�कष�मा प�ुन ु
��ततु वारदातको �कृित, वारदातमा �ितवादीह�को 
सलं�नताको ि�थित एवम् �ितवादीह�को हैिसयतको 

स�दभ�मा �यायोिचत ह�न स�दैन । तसथ�; यस 
आधारमा यी �ितवादी खेम खड्कालाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदएको स�ुको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसलामा उि�लिखत उ� आधार र कारणह�सगँ 
सहमत ह�न सिकएन । अतः यी �ितवादी खेम खड्काले 
पिन अिभयोग दाबीबमोिजम वारदातको िमित र समयमा 
पीिडत सिुम�ा माझीलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती 
करणी गरकेो दिेखन आयो ।

१०. �य�तै; अका� �ितवादी िवशाल राईको 
हकमा िवचार गदा�; िनजलाई मौकामा प�ाउ गन� 
नसकेको र पिछ अदालतबाट जारी भएको �यादमा 
स�ु अदालतमा हािजर भई बयान गदा� िनजले 
आरोिपत कसरु गरकेोमा इ�कार रही बयान गरेको 
दिेख�छ । यी �ितवादी िवशाल राईसमेतले वारदातको 
िमित र समयमा पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरेका 
ह�न् भनी अनसु�धानको �ममा बयान गन� अका� 
�ितवादी याम�साद खा�दाकले पोल गरकेो देिखए पिन 
िनजले स�ु अदालतमा आई बयान गदा� यी �ितवादी 
िवशाल राईको नाम िकटानीसाथ लेखाउन सकेको 
दिेखदैँन । जाहेरवालाले मौकामा िदएको जाहेरीमा र 
पीिडतले मौकामा गरकेो कागजमा तथा ितनीह�ले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप�मा समेत यी �ितवादी 
िवशाल राईको नाम िकटानीसाथ लेखाउन नसकेको 
अव�थामा सहअिभय�ु याम�सादले अनसु�धानको 
�ममा गरेको बयानमा िनजको नाम उ�लेख भएको 
भरमा मा� िनज िवशाल राईले पिन आरोिपत कसरु 
गरकेो मा�न ु शंकाय�ु देिखएको ह�दँा िनजिव�� 
सहअिभय�ु याम�सादको अनसु�धानको �मको 
भनाइमा मा� भर पन� सिकएन । य�तो ि�िवधापूण� 
अव�थामा शंकाको सिुवधा यी �ितवादी िवशाल 
राईले पाउने देिखयो । तसथ�; िनज �ितवादीको हकमा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर र यस 
अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित २०६९।१।३१ 
मा भएको ��यथ� िझकाउने आदेशसगँ सहमत ह�न 

१०१८४ - नेपाल सरकार िव. खेम खड्कासमेत
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सिकएन । अतः �ितवादी िवशाल राईको हकमा वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहराई 
िनजलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदनेगरी भएको 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठहराई गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसलालाई उ� हदस�म अ�यथा मा�न सिकएन ।

११. अतः उपयु�� िव�लेषणको आधारमा 
�ितवादी खेम खड्का र िवशाल राईलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको सनुसरी िज�ला 
अदालतको िमित २०६४।११।२२ को फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६६।३।३१ को फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादी खेम खड्काले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
पीिडत ............... लाई जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहरकेोले िनजलाई मलुकु� ऐन; जबरज�ती 
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद 
र िनजले समूहमा भई करणी गरकेोसमेत ठहरकेाले ऐ. 
महलको ३क नं. बमोिजम थप ५ (पाचँ) वष� कैद गरी 
ज�मा १० (दश) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । साथै; मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम यी 
�ितवादीह�बाट पीिडतलाई आधी अंशसमेत िदलाई 
भराई पाउने ठहछ�  । अका� �ितवादी िवशाल राईको 
हकमा वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबी प�ुन 
नस�ने ठहरकेोले िनजलाई अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको िमित २०६४।११।२२ को फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६६।३।३१ को फैसला सो हदस�म सदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै; त�काल फरार रहेका �ितवादी बस�त 
आचाय�को हकमा ��ततु म�ुा मलुतबीमा राखेको 

बेहोरा स�ु फैसलाबाट दिेखएकोले िनजको हकमा 
��ततु म�ुा मलुतवीबाट यथाशी� जगाई कारबाही 
िकनारा गरी अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
१. मािथ ठहर ख�डमा पनुरावेदन अदालत 

िवराटनगरको फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
खेम खड्कालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
१० (दश) वष� कैद ह�ने ठहरकेोले िनजको हकमा 
कैदको लगत कसी फैसला काया��वयन गनू� भनी 
सनुसरी िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।

२. �ितवादी खेम खड्काको भागमा पन� अंशबाट 
आधा अशं पीिडत ............... लाई िदलाई भराई 
िदनू भनी फैसला काया��वयन गन� सनुसरी िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाउनू ।

३. �ितवादी बस�त आचाय�को हकमा ��ततु म�ुा 
मलुतबीबाट यथाशी� जगाई कारबाही िकनारा 
गन�का लािग सनुसरी िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाउनू ।

४. ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी स�ु 
िमिसल सनुसरी िज�ला अदालतमा र रकेड� 
िमिसल उ�च अदालत िवराटनगरमा पठाउने गरी 
��ततु िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: �दीपकुमार उपा�याय
इित सवंत् २०७५ साल असोज २२ गते रोज २ शभुम् ।
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