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िवषय सूची
.
स.

िन.नं./इजलास/
िववरण

प / िवप

९४९१
1=

िवशेष
उ ेषण /
परमादेश

राजे साद
पौडेलसमेत
िव
नेपाल सरकार

९४९२
संयु
2=

गै रकानूनी पमा
स पि आजन ग र
ाचार गरेको

नेपाल सरकार
िव
भरत साद
नेपालसमेत

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 वग िवभाजन गनुको बोधग य आधार र वग
िवभाजन ग रएका सं थाले ा गन
सुिवधािबच िववेकपरक स ब ध छ र सो कुरा
यायका मा य िस ा तिवपरीत छै न भने
यसरी ग रएको िवभाजनमा परेका कुनै
सं थाले अक हैिसयत र िभ न काय
कृितको सं थाको समान हनु पन भिन
समानताको िनरपे अथ ग र दाबी गन १८७७
िम दैन । “क” र “ख” वगका सं थाह को
काय कृित, सं था दता हदँ ा वीकार गरेको
सत र िनजह ले ा गरेको इजाजतप को
वगसमेत फरक रहेकाले फरक हैिसयत
भएका सं थाले फरक सुिवधा ा गन
कुराले समानताको हक उ लङ् घन भएको
भिन अथ गन िम ने नदेिखने ।
 कमचारी सिु वधाअ तगत ितिक ा १००।–
का दरले ५३० िक ा सेयरको .
५३,०००।– हने भिन उ लेख ग र आरोप
प मा कुनै पिन िजिकर िलएको नदेिखए
तापिन सो सेयर वीरग ज फाइना सबाट
कमचारी सुिवधा अ तगत मौि क रकम
नित र िलएको भ ने कुरा देखाउन सके को १८८८
पाइँदैन । िबगोमा कायम गरेको िमलेन भनेर
िजिकर िलएर मा हदँ ैन । प आधार र
कारण देखाएर अदालतलाई िव व त पानु
पन ह छ । यो दािय व पुनरावेदक
ितवादीको नै हो । यसरी एकाघरक छोरी
सु मा नेपालले कमचारी सुिवधाअ तगत
i

९४९३
3=

संयु
उ ेषण

सोमे गौतमसमेत
िव
नेपाल सं कृत
िव िव ालय
के ीय कायालय,
बेलझु डी,
दाङसमेत

९४९४
4=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

९४९५
5=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

अिधव ा स लु
ितवारी
िव
नेपाल सरकार

व ती पौड् याल
(आचाय)
िव
वा य तथा
जनसङ् या
म ालय,
रामशाहपथ,
काठमाड समेत

मौि क रकम नित र .५३,०००।– रकम
बराबरको ५३० िक ा सेयर ा गरेको भ ने
कुरा थािपत हन नआएबाट िवशेष अदालत,
काठमाड को फैसला अ यथा देिखन
नआउने ।
 समानताको हकले िनरपे पमा सबै लाई
समान यवहार गनु पछ भ ने अथ बोध गन
नभई समान अव थाका यि ह का िबचमा
मा समान यवहार ग रनु पछ भ ने मा यता
रा दछ । अव था समान नरहेकामा आ नो
हकको आधार सुिनि त नग र उनाउ
यि को हकमा िवना हकदैया दाबी गन वा १९४८
गन पिन िम दैन । िवप ीले िनवृि भरण
पाउने भएकाले आफूह ले पिन पाउनु पछ
भ ने िनवेदकह को भनाई कुनै कानून र
तकमा आधा रत रहेको देिखँदैन । युनतम
सेवा अविध नपुिग िनवृि भरण िदन िम ने
पिन नहने ।
 व तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(१) को ितब धा मक वा यांशको
यव थाअ तगत य तो कुनै कायनीित
िवना पिन नेपाल सरकारले आ नो अिधकार
योग ग र सरकारी वा सावजिनक ज गाको १९५४
यव थापन ग र रहेको प र े यमा तुत
कायनीितमाफत प मापद ड, ि या र
सतह कबुल ग र कायनीितको मा यमबाट
यवि थत गन कायलाई वे छाचारी काय
भएको भ न निम ने ।
 स वा बदर गनु पनाको कारणमा कानूनको
सम या नभई यव थापक य सम यालाई
िवप ीह ले िलिखत जवाफमा उठाएको
देिख छ । वा य सेवा िवभागका १९६७
महािनदशक र ेड युिनयनिबच ग रएको
सहमितले कानूनी यव थालाई ित थापन
गन स दैन । महािनदशक र ेड युिनयनका
िबचमा कानूनी यव थालाई ित थापन गन
ii

ग र कुनै सहमित भए पिन य तो सहमितले
कानूनी मा यता ा गन स दैन ।
कानूनबमोिजम हने स वाको िवषयमा ेड
युिनयन बाधाको पमा रहन पिन हदँ ैन ।
िवप ी वा य सेवा िवभागले आफैँले िमित
२०६९।४।२३ मा गरेको स वा िनणयलाई
मौजुद
वा य सेवास ब धी ऐन
िनयमिवपरीत रहेको नदेिखएस म आफैँले
बदर गन निम ने ।
 ितवादीले पीिडतलाई काठमाड बाट
नेपालसरहदको काकडिभ ास म पु याएको
९४९६
देिखएको र कानूनले पिन िब समेतको
लािग नेपालसरहदिभ को एक ठाउँबाट अक
ला पा तामाङ
संयु
ठाउँमा पु याएको कायलाई कसुर मानेको
िव
१९७३
6=
हदँ ा ितवादीले मानव बेचिबखन तथा
नेपाल सरकार
मानव बेचिबखन
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को
तथा ओसारपसार
दफा ४ को उपदफा (१) को ख ड (क) र
उपदफा (२) को ख ड (क) को कसुर गरेको
देिखने ।
 िनजामती कमचारीलाई िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० िवशेष ऐनबमोिजम िवभागीय
कारवाही गदा सो ऐन िनयममा उ लेख
ग रएको िविध र त रकाबाट िवभागीय
रामआधार साह
९४९७
कारवाही ग रने यव था ग रएको छ । सो
िव
िवभागीय कारवाहीमा िच नबुझे कानूनले नै
अि तयार दु पयोग
संयु
१९८१
7=
अनुस धान आयोग,
यी रट िनवेदकलाई पुनरावेदनको लािग
उ ेषण /
टंगाल,
शासक य अदालतमा पुनरावेदन ला ने
ितषेध
काठमाड समेत
यव था ग रएको छ । िववादको िवषयव तु
यी रट िनवेदक गुण तर तथा नापतौल
े ीय कायालय, िवराटनगरमा िमित
२०६४।२।१७ मा कायरत् रहँदा सोही
िमितको घटनालाई िलएर पुनः अि तयार
iii

राजे के .सी.
िव
वन तथा भ-ू संर ण
संयु
8=
म ालय,
िसंहदरबार,
उ षे ण / परमादेश
काठमाड समेत
९४९८

९४९९
9=

संयु
स पि शु ीकरण

दावा टासी लामा
िव
नेपाल सरकार

दु पयोग अनुस धान आयोगबाट िवभागीय
कारवाहीको लािग लेिख पठाएको देिखयो र
सोही प बाट पुनः यी रट िनवेदकलाई
िवभागीय कारवाही गन लािगएको पिन
देिखँदा सोही िवषयको आरोपमा शासक य
अदालतबाट समेत एकपटक फैसला भई रट
िनवेदकउपरको २(दुई) तलब वृि रो का
गन गरेको िवभागीय कारवाही बदर भएको
देिखँदा अदालतको फैसला अि तमताको
िस ा तअनुसार
िवप ी
अि तयार
दु पयोग अनुस धान आयोगसमेतबाट यी
रट िनवेदकउपर पटकपटक एकै िमितको
एकै घटनाको िवषय व तुउपरमा कारवाही
गन नपाउने ।
 िनधा रत समयाविधिभ िनवेदकले माग
गरेको िबदा अ वीकृत भएको देिखँदैन ।
िनवेदकले माग गरेको असाधारण अ ययन
िबदा िमित २०६६।६।६ मा वन िवभागमा
दता भएपिछ सो िमितले ६० िदनिभ अथात् १९८९
िमित २०६६।८।५ िभ मा अिनवाय पमा
िबदा वीकृत वा अ वीकृतको काय
अि तयार ा अिधकारीले अिनवाय पमा
गनुपन कानूनी यव था रहेको देिखने ।
 िनकै ठू लो प रमाणको रकम कसैले बोके को
सुटके सबाट बरामद ह छ र यसको साँचो
पिन िनजबाटै बरामद भएको अव थामा
रकमको मािलक यो हो भिन यिकन
१९९८
वतनसमेत देखाई पिहचान गराउन नसके को
अव थामा जसको साथबाट बरामद भएको
हो उ रकम िवषयको स पूण कानूनी
दािय व िनवाह गनपन
ु िज मेवारी उसैमा
iv

रह छ । स पि शु ीकरण (Money
Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को
दफा २८ मा कुनै यि मा भएको स पि के
क तो ोतबाट ा गरेको हो ? सो
स पि को ोत खल
ु ाउने भार िनज यि मा
नै रहेको देिख छ । तर, ितवादीले उ
बरामद भएको स पि को वै धािनक ोत
खुलाउन सके को देिखएन । तसथ अ यथा
मािणत नभएस म उ रकम िवषयमा
जवाफदेिहता िनज ितवादीमै रहने ।
 कत य यान मु ामा भएको सव सिहत
ज मकै दको सजाय भु ान गरेपिछ एकै
यि लाई एकभ दा धेरै मु ाह मा भएको
बलबहादुर िव.क.
कै द सजायको लगत कारागार ऐन, २०१९
९५००
िव
को दफा २४(६) र कत य यान मु ामा
कारागार कायालय,
सव भएपिछ एकभ दा धेरै मु ाह मा
संयु
२००५
10=
जग नाथदेवल,
भएको ज रवानाको सजाय मुलुक ऐन, द ड
ि पुरे र,
सजायको १० नं. बमोिजम वतः क ा हने
ब दी य ीकरण
काठमाड समेत
हदँ ा याङ् जा िज ला अदालतको पिछ लो
कै दी पुज अनु प िमित २०७२।४।१०
देिखको िनवेदकको थुना गै रकानूनी रहेको
देिखने ।
 पुनरावेदन अदालतबाट िवदेशी िविनमय
मु ामा तामेल भएको याद र फैसलासमेत
ीमती झलककुमारी
९५०१
कानूनबमोिजमको ठह र अि तम आदेश
े
िव
भइरहेको अव थामा सोही िवषयलाई िलएर
संयु
२०१७
11=
काठमाड िज ला
िनवेदनको व प प रवतन ग र ितवादी
अदालत, बबरमहल,
िनवेदकका
हकमा
तुत
ब दी य ीकरण
काठमाड समेत
ब दी य ीकरणको िनवेदन दता गरेको
पाइने ।
v



९५०२
12=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

ा.डा.संिगता
भ डारी
िव
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबारसमेत

ित ानलाई सुचा रा ने ित ानका
कमचारी, िश क तथा िचिक सक एवम्
ित ानको सव च िनकाय मािनएको
सभाको कत य िज मेवारीलाई अनदेखा ग र
ित ानको
स पूण
िज मेवारी
उपकुलपितको मा हो भ ने अथ ग र
ित ानका कमचारी, िश क तथा
िचिक सक र िव ाथ ह ले
वयम्
२०२३
उपकुलपितको राजीनामा माग ग र वाता
इ कार ग र चलाएको आ दोलनलाई
समाधान गन नसके को भ ने िफतलो
आधारमा िनवेिदका उपकुलपितको काय
मताको अभाव वा उपकुलपितले
सं था ित नकारा मक भूिमका िनभाएको
भ ने िवप ीह को भनाइिसत सहमत हन
सिकने आधार नदेिखने ।

गोखुल महतो
नुिनयासमेत
िव
भख
ु ल महतोसमेत

 कानूनले िनिद ि या अवल बन ग र
अदालतसम
ितर ा गनु पनमा due
process of law लाई छलेर िनवेदकह
ततु िनवेदन गन आएको देिखँदा कानूनको
यव था र कायिविधलाई िन तेज पान ग र २०४१
वा सु अदालतसम िवचाराधीन मु ाको
त यमा वेश ग र वा सु अदालतको
याियक े ािधकारमा ह त ेप हने ग र
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण एवम्
परमादेशको आदेश जारी गन निम ने ।

९५०३
13=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सिु वधाका लािग मा हन्, उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक

vi

िनणर्य नं .९४९१
सव••च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय 0यायाधीश 2ी क4याण 2े6
माननीय 0यायाधीश 2ी ओम 8काश िम2
माननीय 0यायाधीश 2ी चोले0: शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७२।२।७।५
०६८-WS-००५७
िवषयः उJ8ेषण परमादेश ।
िनवेदक : काठमाडN िज4ला, काठमाडN
महानगरपािलका वडा नं. ३२ मा अविTथत
डेभलपमे0ट बYकसZ एसोिसयसनको तफZबाट
अि]तयार 8ा^ भई आ`नो हकमा समेत ऐ.का
महासिचव राजे0:8साद पौडेलसमेत
िवcd
िवपeी : नेपाल सरकार, 8धानम0fी तथा मि0fपgरषदक
् ो
कायाZ लय, िसंहदरबार, काठमाडNसमेत
§ कुनै सं!थाको सेवाको 'कृितको आधारमा
ित सं!थाह0लाई छु4ा छु4ै वग6करण ग8र
9य!ता सं!थाले गन; लगानी र 'ा= ह>ने
'ितफलका आधारमा सं!था दताA गदाAसमेत
तोिकएका सतAका अधीनमा रिह !थािपत
भएका सं!थाह0को हकमा िविभFन वगAमा
वग6करण ग8र फरक फरक Gयव!था
ग8रएको छ । यसरी वग6करण गनAक
ु ो खास
बोधगKय कारण र सो कानूनबाट 'ा= गनA
खोिजएको उPेQय िववेकपरक सKबFधमा
तािRवक िभFनता नह>दँ ा फरक हैिसयत
भएका सं!थाले छु4ै हैिसयत भएका अFय
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सं!थासरहको सिु वधा 'ा= गनAपु न; भिन
दाबी गनA निमTने ।
(8करण नं.४)
§ वगA िवभाजन गनAक
ु ो बोधगKय आधार र
वगA िवभाजन ग8रएका सं!थाले 'ा= गन;
सिु वधािबच िववेकपरक सKबFध छ र सो
कुरा Fयायका माFय िसVाFतिवपरीत छै न
भने 9यसरी ग8रएको िवभाजनमा परेका
कुनै सं!थाले अकW हैिसयत र िभFन कायA
'कृितको सं!थाको समान ह>नु पन; भिन
समानताको िनरपेX अथA ग8र दाबी गनA
िमTदैन । “क” र “ख” वगAका सं!थाह0को
कायA'कृित, सं!था दताA ह>दँ ा !वीकार
गरेको सतA र िनजह0ले 'ा= गरेको
इजाजतप[को वगAसमेत फरक रहेकाले
फरक हैिसयत भएका सं!थाले फरक
सिु वधा 'ा= गन; कुराले समानताको हक
उTलङ् घन भएको भिन अथA गनA िमTने
नदेिखने ।
(8करण नं.५)
§ संघ, सं!था, कKपनी, प8रषद,् कोष,
िव`िवaालय आिद राbयका िनकायह0ले
बcक तथा िवdीय सं!थासँग कारोबार
गदाA वा िनXेप राeदा नेपाल राfg बcक
वा “क” वगAको बcक वा वािणbय बcकसँग
मा[ै गनAपु न; भिन जारी ग8रएका िविभFन
ऐनह0का कानूनी 'ावधानह0ले नेपालको
अFत8रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२(३) (च) ले 'दान गरेको पेसा, रोजगार,
उaोग र Gयापार गन; !वतF[ताको हक
हनन् गरेको भFने िजिकर रहेतफA िवचार
गदाA बcक तथा िवdीय सं!थासKबFधी ऐन,
२०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” वगAका

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
िव•ीय सं"थाले 'याज वा िबना 'याजमा
िन,ेप "वीकार गन1 तथा 3य"तो िन,ेपको
भु7ानी िदने, आ;नो <ाहकको तफ1बाट
जमानत प@ जारी गनA र सोबापत <ाहकसँग
सत1 गराउने, सरु ,ण िदने, िधतो बFधक
िलने वा तेGो Hयि7को जेथा जमानत
िलन पाउने लगायतका अFय िव•ीय
कारोबार गन1 पाउने अिधकार Jदान गरेको
देिखFछ । उ7 अिधकारहNको Jयोगमा
बOक तथा िव•ीय सं"थासPबFधी ऐन,
२०६३ को दफा ४७(२) तथा संघ, सं"था,
कPपनी, प[रषद,् कोष, िव^िव_ालय
आिद िनकायहNसँग सPबिFधत िवषयगत
िवशेष ऐनले कुनै बFदेज लगाएको अव"था
छै न । संघ, सं"था, कPपनी, प[रषद,् कोष,
िव^िव_ालय आिद सं"थाका कानूनहNले
तोके को बOकमा िन,ेप राdने कुराले िवकास
बOक वा अFय िव•ीय सं"थाले िन,ेप िलन
पाउने अिधकारमा कटौती भएको वा
अङ् कुश लगाइएको भFन निमhने ।
(+करण नं.६)
§ Jचिलत कानूनबमोिजम राjयलाई Jाl
हmने राज^, सरकारी वा साव1जिनक
रकम कानूनबमोिजम तोिकएको बOकमा
राdनपु नA Jावधानले िवकास बOकहNलाई
राjयले हतो3सािहत गरेको भFन पिन
िमhदैन । राjयले नाग[रक वा कुनै िनजी
संघ सं"थालाई आ;नो िन,ेप कुनै
िनिnत बOक वा िव•ीय सं"थामा मा@
राdन पाउने ग[र कानून बनाई जारी
गरेको भए िनवेदकले दाबी गरेज"तो हक
हनन् हmने ग[र कानून बनेको भFन सिकने
अव"था हmने िथयो, तर J"तुत िववादमा
िनवेदकले दाबी गरे ज"तो 3य"तो अव"था
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छै न । नेपाल राop बOक ऐन, २०५८ को दफा
५(१)(च) बमोिजम बOिकङ तथा िव•ीय
कारोबार गन1 नेपाल राop बOकबाट इजाजत
Jाl ग[र बOक तथा िव•ीय सं"थासPबFधी
ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) बमोिजमको
िव•ीय कारोबार ग[र आएका िनवेदक
सं"थाहNले “ख” वग1को िव•ीय सं"थाले
गन1 पाउने िव•ीय कारोबार ग[र आएको
भFने कुरा िनवेदन लेखबाट नै देिखँदा
िनवेदकहNलाई िव•ीय कारोबार गन1बाट
विtचत गरेको भFने देिखन नआएबाट
िनवेदकहNको "वतF@ताको हकमा असर
परेको भFन निमhने ।
(+करण नं.७)
§ राjयले नाग[रक वा कुनै िनजी संघ
सं"थालाई आ;नो िन,ेप कुनै िनिnत
बOक वा िव•ीय सं"थामा मा@ राdन
पाउने ग[र कानून बनाई जारी गरेको
अव"था छै न । “ख” वग1का िव•ीय सं"था
िनवेदकहNले नाग[रक वा कुनै िनजी
संघ सं"थाबाट िन,ेप "वीकार गन1 तथा
3य"तो िन,ेपको भु7ानी िदने, आ;नो
<ाहकको तफ1बाट जमानत प@ जारी गनA
र सोबापत <ाहकसँग सत1 गराउने, सरु ,ण
िदने, िधतो बFधक िलने वा तेGो Hयि7को
जेथा जमानत िलन पाउने लगायतका
अFय िव•ीय कारोबार गन1 पाउने अिधकार
Jाl भए रहेको अव"थामा समेत Hयापार
Jबu1न गनA िहसाबले मा@ सPपि•को
हकमा असर परेको भिन ऐन बदर माग
गरेको िनवेदकहNको दाबीलाई वैधािनक
दाबी भFन निमhने ।
(+करण नं.८)

९४९१ - राजे"#$साद पौडेलसमेत िव. नेपाल सरकार
§ कुनै कानूनका !ावधानह% अक' कुनै
कानूनसँग बािझएको वा नबािझएको
भ1ने !3को िन%पण संिवधानको धारा
१०७(१) अ1तग>त ह?न स@ने अवAथा
ह?दँ ैन । संिवधानसँग नेपाल कानून
बािझएकामा माG 1याियक पुनरावलोकन
ह?न स@ने हो तर कुनै कानूनका IयवAथा
अक' कानूनसँग बािझएको भ1ने आधारमा
धारा १०७ (१) आकिष>त ह?न नस@ने ।
(•करण नं.९)
िनवेदकका तफ+बाट : िव/ान् अिधव3ा/य ह6रशच9;
सवु ेदी र िवमल ढकाल
िवपCीका तफ+बाट : िव/ान् सह9यायािधव3ा
सिDजवराज रेFमी
अवलिGबत निजर :
सGबH कानून :
§ नेपालको अ9त6रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(३) (च), १३, १९ १०७ (१),(२)
§ नेपाल राRS बTक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)
(च)
§ बTक तथा िवYीय संZथासGब9धी ऐन, २०६३
को दफा ४७ (२)(३)(४) र ९२
§ बTक तथा िवYीय संZथासGब9धी ऐन, २०६३
को दफा २, दफा ४७(२)
आदेश
1या.कMयाण NेO : नेपालको अ9त6रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२)
बमोिजम 6रट िनवेदन दायर भई िनयमबमोिजम
िनण+ याथ+ पेस ह_न आएको •Zततु 6रट िनवेदनको
सङ् िCb तcय र आदेश यस•कार छ :

डेभलपमे1ट बSकस> एसोिसयसनसमेतको तफ>बाट
राजे1V!साद पौडेलको िनवेदन
नेपालको िवYीय Cेeमा काय+ गनg ३२ वटा “क”
वग+ , ८३ वटा “ख” वग+ , ८९ वटा “ग” वग+ का र “घ”
वग+ का अ9य िवYीय संZथाहj रहेका छन् । उिmलिखत
सङ् nयामा रहेका िवYीय संZथाहjसँग •ितZपधा+
गन+ पु नg ग6र िवYीय संZथाहjलाई नेपाल राRS बTकले
ऐनबमोिजम इजाजतपe िदई िवYीय संZथाहjले
आqनो कारोबार ग6र आएका संZथाहjलाई िनयमन
गनg िनकाय नेपाल राRS बTक रहेको छ ।
नेपाल राRS बTक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)
(च) र बTक तथा िवYीय संZथासGब9धी ऐन, २०६३
को दफा ४७(२) को अधीनमा रहेर नेपाल राRS बTकले
“ख” rेणीका िवकास बTकहjलाई आिथ+ क कारोबार
गन+ इजाजत िदएको छ । सो इजाजतको आधारमा “ख”
वग+ का िवकास बTकहjले आqनो कारोबार सDचालन
ग6र आएका छन् । इजाजत •ाb बTकहjले बTक तथा
िवYीय संZथासGब9धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२)
तथा बTकको •ब9धपe र िनयमावलीमा उिmलिखत
भएबमोिजम कारोबार गन+ पाउँदछन् । ऐनको दफा
४७(२) (क) मा िनCेप Zवीकार गन+ पाउने काय+
र दफा ४७ (२) (ज) मा आqनो sाहकको तफ+बाट
जमानतपe जारी गनg र सोबापत sाहकसँग आवtयक
सत+ गराउने, सरु Cण िलने, िनजको चल अचल सGपिY
िधतो ब9धक िलने वा तेuो vयि3को जेथा जमानत
िलन पाउने अिधकारसमेत िवकास बTकलाई •दान
गरेको छ । यी अिधकारहj िनःसत+ •दान ग6रएका
अिधकारहj ह_न् । कुनै अमक
ु vयि3, संघ, संZथा,
कGपनी, प6रषद,् कोष, िवzिव{ालय आिदको िनCेप
Zवीकार गन+ नपाउने वा बTक Fयारे9टी जारी गन+ नपाउने
भ9ने ब9देज छै न । तर नेपाल राRS बTक ऐन, २०५८ र
बTक तथा िवYीय संZथासGब9धी ऐन, २०६३ िवपरीत
ह_ने ग6र बनेका उ3 संघ संZथासँग सGबि9धत ऐन तथा
िनयमहj िवभेदपूण+ रहेका छन् ।
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संघ, सं.था, क0पनी, प2रषद,् कोष,
िव9िव:ालय आिद रा=यका िनकायह?ले बAक तथा
िवCीय सं.थासँग कारोबार गदाE वा िनFेप राGदा
नेपाल राHI बAक वा “क” वगE को बAक वा वािण=य
बAकसँग मा#ै गनE पु नM भिन जारी ग2रएका आिदवासी
जनजाित उRथान रािHIय SितTान ऐन, २०५८ को
दफा १६(५), कमE चारी स]चयकोष ऐन, २०१९
को दफा ३(२), काठमाडb उपRयका िवकास
Sािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १९(२), पोखरा
िव9िव:ालय ऐन, २०५३ को दफा २९(३), नेपाल
सं.कृत िव9िव:ालय ऐन, २०४३ को दफा २०(२),
Sािविधक िशFा तथा hयवसाियक तािलम प2रषद्
ऐन, २०४५ को दफा १०(२), खेलकुद िवकास ऐन,
२०४८ को दफा २०(४), ि#भवु न िव9िव:ालय ऐन,
२०४९ को दफा २४ (३), िव9िव:ालय अनदु ान
आयोग ऐन, २०५० को दफा १५(३), नेपाल
.काउट ऐन, २०५० को दफा २१(३), पूवाE ]चल
िव9िव:ालय ऐन, २०५० को दफा ३१(३), लिु 0बनी
बौl िव9िव:ालय ऐन, २०६३ को दफा २९(३),
सदु रु पिmमा]चल िव9िव:ालय ऐन, २०६७ को दफा
३२(३), मnयपिmमा]चल िव9िव:ालय ऐन, २०६७
को दफा ३२(३), कृिष तथा वन िवoान िव9िव:ालय
ऐन, २०६७ को दफा ३२(३), नगर िवकास ऐन,
२०४५ को दफा १४(२) नेपाल खानेपानी सं.थान
ऐन, २०४६ को दफा १४(२), नगर िवकास कोष
ऐन, २०५३ को दफा २१(२), नेपाल इिqजिनय2रङ् ग
प2रषद् ऐन, २०५५ को दफा २८(४), सडक बोडE
ऐन, २०५८ को दफा २४(५), ग2रबी िनवारण कोष
ऐन, २०६३ को दफा २२(२), गठु ी सं.थान ऐन,
२०३३ को दफा १३(२), लिु 0बनी िवकास कोष
ऐन, २०४२ को दफा १३(३), पशपु ितFे# िवकास
कोष ऐन, २०४४ को दफा १८(४), समाज कsयाण
ऐन, २०४९ को दफा १७(२), बहृ Cर जनकपरु Fे#

िवकास प2रषद् ऐन, २०५५ को दफा १९(३), =येT
नाग2रकस0बqधी ऐन, २०६३ को दफा १७(४),
रािHIय मिहला आयोग ऐन, २०६३ को दफा १४(४),
नेपाल लिलतकला Soा SितTान ऐन, २०६४ को
दफा २६ (४), नेपाल संिगत तथा नाट् य Soा SितTान
ऐन, २०६४ को दफा २६(४), नेपाल Soा SितTान
ऐन, २०६४ को दफा २६(४), रािHIय समाचार
सिमित ऐन, २०१९ को दफा २४ (२), गोरखाप#
सं.थान ऐन, २०१९ को दफा २३(२), नेपाली भाषा
Sकाशन सं.थान ऐन, २०२१ को दफा २३(२),
स]चार सं.थान ऐन, २०२८ को दफा २३(२), नेपाल
िवoान तथा Sिविध Soा SितTान ऐन, २०४८ को
दफा २४(३), दूरस]चार ऐन, २०५३ को दफा ४४
(३), नेपाल फामMसी प2रषद् ऐन, २०५७ को दफा
२७(४), वी.पी. कोइराला .वा.uय िवoान SितTान
ऐन, २०४९ को दफा १४(४), पाटन .वा.uय िवoान
SितTान ऐन, २०६४ को दफा २८(४), .वा.uयकमv
तथा .वा.uय सं.थाको सरु Fास0बqधी ऐन, २०६६
को दफा १२(३), qयाियक कोष ऐन, २०४३ को दफा
८(१), रािHIय qयाियक SितTान ऐन, २०६३ को दफा
२२(३), नेपाल Sशासिनक SिशFण SितTान ऐन,
२०३९ को दफा १३(३), दैवी Sकोप (उlार) ऐन,
२०३९ को दफा १३(४), नेपाल चाटE डE एकाउqटेqटस्
ऐन, २०५३ को दफा ३६(२), िधतोप#स0बqधी ऐन,
२०६३ को २२(३), रािHIय Sकृित संरFण कोष
ऐन, २०३९ को दफा १२(२), फोहोर मैला (Sबqध
तथा wोत प2रचालन) ऐन, २०४४ को दफा ६.१.३,
.थानीय िवकास SिशFण SितTान ऐन, २०४९ को
दफा १४(७), .थानीय .वायC शासन ऐन, २०५५
को दफा ६०(३), नेपाल कृिष अनस
ु qधान प2रषद् ऐन,
२०४८ को दफा ११(४), रािHIय दxु ध िवकास बोडE
ऐन, २०४८ को दफा ११(४), रािHIय िचया तथा
कफy िवकास बोडE ऐन, २०४९ को दफा १२(४),
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राि••य सहकारी िवकास बोड) ऐन, २०४९ को दफा
११(४), नेपाल पशु िचिक<सा प=रषद् ऐन, २०५५ को
दफा २१ (५), संBथान ऐन, २०२१ को दफा ८(२),
वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५(२), ११(२),
११(५), आिथ) क काय) िविध ऐन, २०५५ को दफा
२(ङ), ४, ६(१), ६(३), १२(१), साव) जिनक ख=रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ५३(१), ५३(४), का
OयवBथाले समानता, पेसा रोजगारी गनQ तथा संघ
संBथा खोSन पाउने र सUपिV उपभोग गन) पाउने हक
अिधकारमा आघात परु याएको
छ।
्
यसरी वािण]य ब^कमा मा_ िन`ेप राaनपु नQ र
वािण]य ब^कले जारी गरेको ब^क bयारेcटीमा_ रा••को
िनजी `े_लाई fो<साहन गनQ र िनजीकरण गनQ रा••को
नीित िवपरीत हgने ग=र जारी ग=रएका मािथ उिSलिखत
ऐन तथा िनयमका उपय) h
ु कानूनी OयवBथाहjले
नेपालको अkत=रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३ र १९ ले fदान गरेको संवैधािनक हक हनन्
गन) क
ु ो साथै संवैधािनक OयवBथासँग बािझएको हgदँ ा
अमाkय बदर घोिषत ग=रपाऊँ । नेपाल रा•• ब^कले
“ख” oेणीका िवकास ब^कहjलाई नेपाल रा•• ब^क
ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) र ब^क तथा िवVीय
संBथासUबkधी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) को
अधीनमा रहेर कारोबार गन) इजाजत पाएका िवVीय
संBथाले ऐनको दफा ४७ (२)(क) मा िन`ेप Bवीकार
गन) पाउने काय) र उपदफा २(ज) मा आrनो sाहकको
तफ)बाट जमानतप_ जारी गनQ र सोबापत sाहकसँग
आवtयक सत) गराउने, सरु `ण िलने, िनजको चल
अचल सUपिV िधतो बkधक िलने वा तेuो Oयिhको
जेथा जमानत िलन पाउने अिधकारलाई कुिcठत हgने
ग=र कुनै कानून िनमा) ण नगन) ,ु नगराउनु र अkय <यBता
असमान असंवैधािनक कानूनी OयवBथाहj छन् भने
सो OयवBथाहj समेत संशोधन ग=र एकjपता कायम
गन) ु गराउनु भिन िवप`ीहjको नाममा परमादेशसमेत
जारी ग=रपाउँ भkने िनवेदन Oयहोरा ।

यस अदालतको िमित २०६८।१२।१ को कारण
देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हgनु नपनQ हो ?
आदेश जारी हgनु नपनQ भए यो आदेश fाx भएका िमितले
बाटाका Uयादबाहेक १५ िदनिभ_ महाkयायािधवhाको
काया) लयमाफ)त िलिखत जवाफ पठाउनु भिन =रट
िनवेदनको एकfित नyकल साथै रािख िवप`ीहjलाई
सूचना पठाई <यसको बोधाथ) महाkयायािधवhाको
काया) लयमा पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम ग=र पेस गन) ू ।
कानून तथा 6याय म67ालयको िलिखत जवाफ
कानून िनमा) ण गनQ काय) OयवBथािपकाको
भएको र पथृ कपथृ क िवषयका ऐनबाट पथृ कपथृ क
कानूनी OयवBथा गन) सिकने नै भएकाले उh OयवBथा
संिवधानसँग बािझएको नहgदँ ा =रट िनवेदन खारेज
ग=रपाऊँ ।
भौितक योजना तथा िनमा=ण म67ालयको िलिखत
जवाफ
मल
ु क
ु स{चालनको लािग आवtयक पनQ ऐन
बनाउने अिधकार OयवBथािपकाको हो । िवधाियकाले
पा=रत गरेको कानूनबमोिजम काय) पािलकाले
काय) स{चालन तथा सUपादन गनQ हो । यसरी
िवधाियकाले आrनो `े_िभ_ रहेर बनाएको
िनवेदनमा उिSलिखत ऐनका fावधानबमोिजम
<यBता िनकायहjलाई fाx हgने रकम fचिलत ऐनले
तोके बमोिजम ब^क वा िवVीय संBथामा खाता खोिल
काय) स{चालन हgने हgदँ ा यसलाई िन`ेप Bवीकार
गन) पाउने र sाहकको तफ)बाट जमानत जारी गनQ र
सोबापत sाहकसँग आवtयक सत) गराउने, सरु `ण
िलने, चल अचल सUपिV िधतो बkधक िलनेलगायतको
अिधकारमा कुिcठत हgने ग=र कानून बनाइयो भkने
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िवप+ीको माग दाबी कानूनस3मत छै न । उ9
ऐनको सीमामा रिह गठन भएका @यBता Bवशािसत
िनकायहDले जनु सक
ु ै बFक वा िवGीय संBथामाफJत
बFिकङ कायJ गनJ नपाउने होइन । नेपाल राMN बFक ऐन,
२०५८ बमोिजम कारोबार गनJ इजाजत QाR गरेका
िवGीय संBथाको अिधकारलाई कुिVठत हWने गXर कुनै
काम कारवाही नगXरएको हWदँ ा यस मZ#ालयलाई िवप+ी
बनाउनु नपन[ हWदँ ा Xरट िनवेदन खारेज गXरपाऊँ ।

आधारमा बFक तथा िवGीय संBथाहDलाई िविभZन
वगJ मा िवभाजन गXरएको कुरा िनवेदकहD Bवयम्ले
Bवीकार गनJ भु एको छ । यसरी वगoकरण गXरसके पिछ
सबै बFक तथा िवGीय संBथा समान हWन् भिन िनरपे+
Dपमा दाबी गनJ सिकने अवBथा रहँदनै । नागXरकको
लािग Q@याभूत गXरएका मौिलक हकहDसँग अमूक
कानूनको bयवBथा बािझयो भिन वा मौिलक हकलाई
कानूनले अनिु चत बZदेज लगायो भिन दाबी गन[ले सो
कुराको BपeDपमा पिु e गनJ पु न[ हWZछ । िनवेदकहDले
दाबी गरेका ऐनका bयवBथाहDले नागXरकको कुनै पिन
अथ• म••ालयको िलिखत जवाफ
रा_यलाई के कBतो कानून आवaयक पदJ छ, मौिलक हकलाई सीिमत नगरेको हWनाले अमाZय हWने
कुन कानून बनाउने, लागू गन[ वा के कBतो कानून अवBथा छै न । दाबी िलँदमै ा कानून असंवैधािनक ठहनJ
खारेज गन[ तथा संशोधन गन[ भZने कायJ bयवBथािपका नसqने हWदँ ा Xरट िनवेदन खारेज गXरपाऊँ ।
संसदबाट हWने हWदँ ा bयवBथािपका संसदले बनाएको
कानून सबैले पालन गनJ पु न[ हWZछ । सोहीअनD
् ो काया•लयको
ु प ;धानम••ी तथा मि••प>रषदक
नेपाल राMN बFकले bयवBथािपका संसदले बनाएको िलिखत जवाफ ।
बFक तथा िवGीय संBथास3बZधी ऐन, २०६३
कानूनबमोिजम नै कायJ गन[ भएकाले िवप+ीले िलएको
िजिकर के कित कारणले संिवधानसँग बािझएको छ को दफा २ को खVड (ख) मा बFक भZनाले दफा ४७
BपeDपमा उfलेख नगXर अस3बिZधत यस मZ#ालय को उपदफा (१) बमोिजमको िवGीय कारोबार गनJ
समेतलाई िवप+ी बनाई Xरट दायर गरेको देिखएकाले संBथापना भएको संगिठत संBथा स3झनपु छJ भZने
bयवBथा भएको पाइZछ । यसैगXर सोही दफाको खVड
उ9 Xरट िनवेदन खारेज गXरपाऊँ ।
(ग) मा “िवGीय संBथा भZनाले दफा ४७ को उपदफा
,यव-थािपका संसदका सभामख
ु सवु ासच•5 (२)(३) वा (४) बमोिजमको कारोबार गनJ संBथापना
ने8वाङ र ,यव-थािपका संसदको िलिखत जवाफ भएको संगिठत संBथा स3झनु पछJ र सो शyदले िवकास
िविभZन संBथा, पXरषद,् कोष, QितiानहDले बFक, िवG क3पनी वा लघु िवG िवकास बFकसमेतलाई
कारोबार गदाJ नेपाल राMN बFक वा वािण_य बFकसँग जनाउँछ भZने bयवBथा भएको पाइZछ । उपयJ 9
ु
मा# गनJ पु न[ गXर bयवBथािपकाले िनमाJ ण गरेका कानूनी bयवBथाले बFक तथा िवGीय संBथािबच फरक
िविभZन ऐनको bयवBथा संिवधानसँग बािझएको भZने छु{याई त@स3बZधी अलग bयवBथा गरेको छ । दफा
िनवेदकहDले दाबी िलएको देिखZछ । रा_यकोष ४७ को उपदफा (१) बमोिजमको कारोबार गनJ Bथािपत
पXरचालन गन[ सरकारी संBथाहDले कानूनले िनमाJ ण संगिठत संBथालाई “क” वगJ को इजाजत QाR संBथाको
गरेको िविध र Qिkया अवल3बन गनJ पु न[ हWZछ । कBतो Dपमा उ9 दफाले पXरभाषा गरेको छ भने सोही दफाको
कानून िनमाJ ण गन[, @यसमा के कBता QावधानहD उपदफा (२) बमोिजमको कारोबार गनJ Bथापना भएको
राlने भZने कुरा िवधाियकाको िववेकको िवषय संगिठत संBथालाई “ख” वगJ को इजाजत QाR संBथाको
हो । संBथाको उmेaय र कारोबारको Qकृितसमेतका Dपमा राखेको छ । िनवेदकहDले उfलेख गरेको संBथा
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“ख” वग• को इजाजत %ा& िव(ीय सं-था हो भ1नेमा
िववाद छै न । स9बि1धत ऐनले नै “क” वग• र “ख” वग• को
अित@रA “ग” र “घ” वग• को Cपमा वगEकरण गरेको छ ।
उपय• A
ु चार वग• को संगिठत सं-थाहCमKये कुन वग• को
सं-थाले के क-तो िव(ीय कारोबार गन• पाउँछ भ1ने
स9ब1धमा समेत सो दफाको उपदफा (१), (२), (३)
र (४) मा छुUै Vयव-थाहC ग@रएको देिख1छ । %Xयेक
वग• ले गन• सYने िव(ीय कारोबारको %कृित र सीमा
फरक फरक छ । “क” वग• को इजाजत%ा& सं-थालाई
वािण\य ब]कको Cपमा िलइएको छ भने “ख” वग• को
सं-थालाई िव(ीय सं-थाको Cपमा राखेको छ । ब]क
तथा िव(ीय सं-थाहCको हकमा स9बि1धत ऐनका
अित@रA नेपाल रा^_ ब]क ऐन, २०५८ समेत आकिष• त
हe1छ । नेपाल रा^_ ब]क ऐन, २०५८ को दफा २ को
खfड (छ) मा िव(ीय सं-थाको प@रभाषा गदh “िव(ीय
सं-था भ1नाले कृिष, सहकारी, उiोग वा अ1य
कुनै खास आिथ• क %योजनको लािग कजा• िदने वा
सव• साधारण जनताबाट िनkेप सङ् कलन गनn उoेpयले
%चिलत कानूनबमोिजम -थापना भएको िव(ीय सं-था
स9झनु पछ• भिन प@रभाषा गरेको छ भने खfड (च) मा
वािण\य ब]क भ1नाले %चिलत कानूनबमोिजम -थापना
भएको वािण\य ब]क स9झनु पछ• भ1ने प@रभाषा
ग@रएको छ । उपय• A
ु Vयव-थाबाट वािण\य ब]क तथा
िव(ीय सं-थािबच फरक रहेको %-ट देिख1छ । ब]क
तथा िव(ीय सं-थालाई एउटै sेणीमा राtन िमuदैन ।
वािण\य ब]कको तल
ु नामा िव(ीय सं-थाको उoेpय र
%कृित सीिमत छ । “क” वग• को sेणीको इजाजत %ा&
सं-थाको Cपमा वािण\य ब]क रहेको हe1छ भने “ख”
sेणीको इजाजत %ा& सं-थाको Cपमा िवकास ब]क
रहेको हe1छ । दवु ै सं-थाको %कृित र हैिसयत एउटै नभई
फरक रहेकाले नै ब]क तथा िव(ीय सं-थास9ब1धी ऐन,
२०६३ ले छुUाछुUै Vयव-था ग@र िव(ीय कारोबारको
सीमा र %कृितलाई समेत छुUयाई िदएको छ । यी
दईु सं-थाले गनn िव(ीय कारोबारहCमKये के हीमा

समानता र के हीमा असमानता छ । वािण\य ब]कले
दफा ४७ को उपदफा (१) को खfड (घ) अनस
ु ार
हाइपोिथके सन कजा• समेत िदन सYछ भने िवकास
ब]कले हाइपोिथके सन कजा• िदन सYदैन । Xयसैले यी
दईु सं-थाहC कानूनी %योजनको लािग समान हैिसयत
र %कृित भएका सं-थाहC होइनन् । यी दईु सं-थाहC
िबच फरक छुUयाउने ब]क तथा िव(ीय सं-थास9ब1धी
ऐन, २०६३ तथा रा^_ ब]क ऐन, २०५८ का
%ावधानलाई िनवेदकले चनु ौती िदएको अव-था पिन
होइन । “क” र “ख” वग• का यी सं-थाहC नै फरक
रहेकाले फरक हैिसयत भएका सं-थाले समानताको
हक उuलङ् घन भएको भिन अथ• गन• िमuदैन ।
ब]क तथा िव(ीय सं-थास9ब1धी ऐन,
२०६३ को दफा ४७ को उपदफा (२) अनस
ु ार
िवकास ब]कले समेत yयाज वा िवना yयाजमा िनkेप
-वीकार गन• तथा Xय-तो िनkेपको भA
ु ानी िदने,
आzनो {ाहकको तफ•बाट जमानतप| जारी गनn र
सोबापत {ाहकसँग सत• गराउने, सरु kण िदने, िधतो
ब1धक िलने वा ते}ो VयिAको जेथा जमानत िलन
पाउने अिधकार रहेको देिख1छ । उA अिधकारहCको
%योगमा कुनै ब1देज लगाएको अव-था छै न । रा\यको
िनकायसँग स9बि1धत िविभ1न कानूनहCमा तत्तत्
सं-थाको रकम ब]कमा खाता खोिल ज9मा ग@रने
छ भ1ने %कृितका Vयव-थाहC छन् । उिuलिखत
Vयव-था Xय-ता सं-थाहCको हकमा मा| ग@रएको
छ जनु सं-था वा रा\यको पूण• वा आंिशक -वािमXव
वा िनय1|ण रहेको सं-थाहCको हकमा मा| Xयस
%कृितको Vयव-था रहेको छ । Xय-ता सं-थाहCमा
रा\यको वा साव• जिनक स9पि(को िह-सा रहेको वा
%योग भएको हe1छ । ती सं-थाहCको कोषस9ब1धी
Vयव-था गदा• नेपाल सरकारबाट %ा& अनदु ान भिन
उuलेख भएको तXस9ब1धी कानूनी %ावधानहCबाट
देिख1छ । ती सं-थाहC मKये कितपय सं-थालाई
काय• गत र Vयव-थापक€य -वत1|ता %दान
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
गन* अिभ.ायले स1बि3धत ऐनले नै अिविछ3न
उ;रािधकारवाला =वचािलत र संगिठत सं=थाको
Cपमा Eयवहार गरेको स1म हो । Hयसको अथI ती
सं=थाहC िनजी सं=थाको Cपमा पLरणत भएको भ3ने
होइन । ती सं=थाहC सावI जिनक िनकाय भएकाले
पारदिशI ता र उ;रदाियHव कायम गनI ती सं=थाहCले
नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा लेखा राUनपु न*,
ितनको िहसाब िकताब र Vे=ता नेपाल सरकारले
जनु सक
ु ै बखत जाँWन सXने एवम् अि3तम लेखा परीZण
महालेखा परीZकबाट ह\नेसमेतका Eयव=थाहC
कानूनमा नै गLरएका छन् । Hय=ता सं=थाहCलाई
नेपाल सरकारले िनद*शन िदनसXने एवम् िदइएका
िनद*शनहCको पालना गनI ु पन* Eयव=थासमेत कानूनमा
नै गLरएको छ । यसका साथै कुनै कारणले सं=था
िवघटन भएमा Hयसको हक, दाियHव र स1पि; नेपाल
सरकारमा सन* कानूनी Eयव=था गLरएको पाइ3छ ।
उि_लिखत कानूनी Eयव=थाबाट ती सं=थाहC.ित
रा`यको दाियHव अनवरत र अटुट रहने देिख3छ ।
Hयसैले ती सं=थाहCलाई एउटा aेणीमा रािख ती
सं=थाहCले बbकमा िनZेप राUनपु न* Eयव=था भएको
हो । य=तो Eयव=थाअ3तगI त ती सं=थाले तोके को
बbकमा िनZेप राUने कुराले िवकास बbक वा अ3य
िव;ीय सं=थाले िनZेप िलन पाउने अिधकारमा
कटौती भएको वा अङ् कुश लगाइएको भ3न
िम_दैन । रा`यका िनकायहCको हकमा रा`यले
िनयिमत गLरएको कारणले रा`यले वािण`य बbक र
िवकास बbकिबच भेदभाव गरेको भ3न िम_दैन । Hय=ता
संगिठत सं=थाहCको =वत3#ता र =वाय;ता मािथ
अनिु चत ब3देज लगाएको भ3न पिन िम_दैन । .चिलत
कानूनबमोिजम रा`यलाई .ाe ह\ने राजf, सरकारी
वा सावI जिनक रकम कानूनबमोिजम तोिकएको बbकमा
राUनपु न* .ावधानले िवकास बbकहCलाई रा`यले
हतोHसािहत गरेको भ3न पिन िम_दैन । रा`यले
नागLरक वा कुनै िनजी संघ सं=थालाई आhनो िनZेप

कुनै िनिiत बbक वा िव;ीय सं=थामा मा# राUन पाउने
गLर कानून बनाएको भए Hय=तो कानून िनःस3देह
समानताको िसkा3तिवपरीत भई बदरभागी ह\ने
िथयो । तर यहाँ य=तो अव=था छै न । रा`यले वािण`य
बbक वा िवकास बbकहC िबच कुनै भेदभाव गरेको
छै न । रा`यले सावI जिनक जवाफदेिहता एवम् पारदिशI ता
सिु निiतता गनI पाउने अिधकारमा आघात पगु ेको
भ3न िम_दैन । HयसैगLर कुनै एउटा कानून अकlसँग
बािझएको भिन कुनै कानून बदर ह\न पिन सXदैन ।
रा`यका िनकायहCको समेत िनZेप िलन पाउनपु न*
एवम् जमानतप# जारी गनI पाउने भिन िनवेदकहCले
दाबी गन* र सोको लािग कानून बनाउन वा िवnमान
कानूनमा संशोधन गनI भिन दाबी गनI निम_ने ह\दँ ा Lरट
िनवेदन खारेज गLरपाऊँ ।
ठहर ख•ड
िनवेदकह'तफ*बाट िव.ान् अिधव2ा.य 4ी
ह6र789 सवु ेदी र 4ी िवमल ढकालले गन*भ
ु एको
बहस
बbक तथा िव;ीय सं=थास1ब3धी ऐन, २०६३ को
दफा ४७(२) अ3तगI त इजाजत.ाe गरेका “ख” वगI का
िव;ीय सं=थाले “क” वगI का बbकहC सरह नै बbिकङ
कारोबार गनI पाउनेमा सोबमोिजम बbिकङ कारोबार गनI
नपाउने गLर जारी गLरएका कानूनहC असंवैधािनक
छन् । िव;ीय सं=था सuचालन गनI इजाजत िदने कानून
सामा3य कानून भएको र सो सामा3य कानूनको Vोत
पिन िवधाियका नै ह\दँ ा “क” वगI का बbकहC सरह “ख”
वगI का िव;ीय सं=थाले बbिकङ कारोबार गनI नपाउने
गLर जारी गLरएका कानूनहC संिवधान .ितकूल ह\दँ ा
अमा3य घोिषत ह\नु पदI छ ।
िवपDीह'तफ*बाट िव.ान् सह8यायािधव2ा 4ी
सिEजवराज रेGमीले गन*ु भएको बहस
राwx बbकले िनवेदक सं=थाहCलाई तोिकएको
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िसिमत कारोबार गन& मा'ै इजाजतप' िदएको छ ।
सोभ1दा बढी काय& 5े'को माग गन& िम7दैन । “ख” वग& का
िव:ीय सं<थाले “क” वग& का ब?कहA सरह ब?िकङ
कारोबार गन& पाउनु पछ& भिन रािखएको माग कानून
र संिवधानसGमत नभएकाले Hरट िनवेदन खारेज हJनु
पद& छ ।
प5 िवप5तफ&बाट L<ततु भएको बहससमेत
सिु न िमिसल अNययन गHर हेदा& िनवेदकहAले बदर
माग गरेका कानूनहA नेपालको अ1तHरम संिवधान,
२०६३ सँग बािझएको छ छै न र मागबमोिजम आदेश
जारी हJनु पनX हो होइन सोही िवषयमा िनण& य िदनु पनX
देिखन आयो ।
२. संघ, सं<था, कGपनी, पHरषद,् आयोग,
कोष र िव^िव_ालय आिद रा`यका िनकायहAले
ब?क तथा िव:ीय सं<थासँग कारोबार गदा& वा िन5ेप
राaदा नेपाल राbc ब?क वा “क” वग& को ब?क वा वािण`य
ब?कसँग मा'ै गन& पु नX भिन जारी गHरएका िविभ1न
६० वटा ऐनहA तथा िनयमावलीहAका कानूनी
LावधानहAले नेपालको अ1तHरम संिवधान, २०६३
को धारा १२(३) (च), १३, १९ ले Lदान गरेको
संवैधािनक हक र ब?क तथा िव:ीय सं<थासGब1धी
ऐन, २०६३ को दफा ४७ (२) र ९२ ले Lदान गरेको
कानूनी हक हनन् गन& क
ु ो साथै संवैधािनक तथा कानूनी
lयव<थासँग बािझएकाले नेपालको अ1तHरम संिवधान,
२०६३ को धारा १०७ (१) बमोिजम अमा1य घोिषत
गHर िवभेदकारी कानूनहA संशोधन गHर एकAपता
कायम गन& ु भिन िवप5ीहAको नाममा धारा १०७(२)
बमोिजम परमादेश जारी गHरपाउँ भ1ने िनवेदन िजिकर
रहेको देिख1छ ।
३. िनवेदनमा उ7लेख गरेका िविभ1न ऐनका
LावधानहA समानताको हक िवAm भएको भ1ने
िनवेदकहAको मागतफ& िवचार गदा& ब?क तथा िव:ीय
सं<थासGब1धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खnड (ख)
मा ब?क भ1नाले दफा ४७ को उपदफा (१) बमोिजमको

िव:ीय कारोबार गन& सं<थापना भएको संगिठत सं<था
सGझनपु छ& भ1ने lयव<था भएको पाइ1छ । यसै गHर
सोही दफाको खnड (ग) मा “िव:ीय सं<था भ1नाले
दफा ४७ को उपदफा (२)(३) वा (४) बमोिजमको
कारोबार गन& सं<थापना भएको संगिठत सं<था सGझनु
पछ& र सो शqदले िवकास ब?क, िव: कGपनी वा लघिु व:
िवकास ब?कसमेतलाई जनाउँछ भ1ने lयव<था गरेको
पाइ1छ । उपय& s
ु कानूनी lयव<थाले ब?क तथा िव:ीय
सं<था िबच फरक छुtयाई तuसGब1धी अलगअलग
lयव<था गरेको देिखन आएको छ । दफा ४७ को
उपदफा (१) बमोिजमको कारोबार गन& <थािपत
संगिठत सं<थालाई “क” वग& को इजाजत Lाv सं<थाको
Aपमा उs दफाले पHरभाषा गरेको छ भने सोही दफाको
उपदफा (२) बमोिजमको कारोबार गन& <थापना भएको
संगिठत सं<थालाई “ख” वग& को इजाजत Lाv सं<थाको
Aपमा राखेको छ । िनवेदकहAले उ7लेख गरेको
सं<था “ख” वग& को इजाजत Lाv िव:ीय सं<था हो
भ1ने कुरामा िनवेदकहAले <वीकार गरेका छन् । ब?क
तथा िव:ीय सं<थासGब1धी ऐनले नै “क” वग& र “ख”
वग& को अितHरs “ग” र “घ” वग& को Aपमा वगwकरण गHर
वग& को आधारमा कुन वग& को सं<थाले के क<तो िव:ीय
कारोबार गन& पाउने भ1ने सGब1धमा समेत सो दफाको
उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा छुtै lयव<थाहA गरेको
देिख1छ । Luयेक वग& ले गन& सxने िव:ीय कारोबारको
Lकृित र सीमा पिन फरक फरक तोिकएको अव<था
छ । “क” वग& को इजाजतLाv सं<थालाई वािण`य
ब?कको Aपमा िलइएको छ भने “ख” वग& को सं<थालाई
िव:ीय सं<थाको Aपमा राखेको देिख1छ । दवु ै
सं<थाको Lकृित र हैिसयत एउटै नभई फरक रहेकाले
नै ब?क तथा िव:ीय सं<थासGब1धी ऐन, २०६३ ले
छुtाछुtै lयव<था गHर िव:ीय कारोबारको सीमा र
Lकृितसमेत छुtयाएको देिखन आएको छ ।
४. समान <तर, अव<था र हैिसयत भएका
समानहA िबच असमान हJने गHर एउटाको तल
ु नामा
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
अक+लाई िवशेष सिु वधा िदने वा संर6ण गन8 ग9र कानून
बनाइएको छ भने @यBतो अवBथामा समानताको
हकिवपरीत हHन जाने हो । तर कुनै संBथाको सेवाको
Lकृितको आधारमा ित संBथाहOलाई छुPा छुPै
वगQकरण ग9र @यBता संBथाले गन8 लगानी र LाR हHने
Lितफलका आधारमा संBथा दताS गदाS समेत तोिकएका
सतS का अधीनमा रिह Bथािपत भएका संBथाहOको
हकमा िविभTन वगS मा वगQकरण ग9र फरक फरक
UयवBथा ग9रएको छ । यसरी वगQकरण गनS क
ु ो खास
बोधगWय कारण र सो कानूनबाट LाR गनS खोिजएको
उZे[य िववेकपरक सWबTधमा ताि\वक िभTनता नहHदँ ा
फरक हैिसयत भएका संBथाले छुPै हैिसयत भएका
अTय संBथासरहको सिु वधा LाR गनS पु न8 भिन दाबी गनS
िम^दैन ।
५. वगS िवभाजन गनS क
ु ो बोधगWय आधार र
वगS िवभाजन ग9रएका संBथाले LाR गन8 सिु वधािबच
िववेकपरक सWबTध छ र सो कुरा Tयायका माTय
िसbाTतिवपरीत छै न भने @यसरी ग9रएको िवभाजनमा
परेका कुनै संBथाले अकc हैिसयत र िभTन कायS
Lकृितको संBथाको समान हHनु पन8 भिन समानताको
िनरपे6 अथS ग9र दाबी गनS िम^दैन । “क” र “ख” वगS का
संBथाहOको कायS Lकृित, संBथा दताS हHदँ ा Bवीकार
गरेको सतS र िनजहOले LाR गरेको इजाजतप#को
वगS समेत फरक रहेकाले फरक हैिसयत भएका
संBथाले फरक सिु वधा LाR गन8 कुराले समानताको
हक उ^लङ् घन भएको भिन अथS गनS िम^ने देिखँदनै ।
६. संघ, संBथा, कWपनी, प9रषद,् कोष,
िवhिवiालय आिद राjयका िनकायहOले बkक तथा
िवlीय संBथासँग कारोबार गदाS वा िन6ेप राmदा नेपाल
राno बkक वा “क” वगS को बkक वा वािणjय बkकसँग मा#ै
गनS पु न8 भिन जारी ग9रएका िविभTन ऐनहOका कानूनी
LावधानहOले नेपालको अTत9रम संिवधान, २०६३
को धारा १२(३) (च) ले Lदान गरेको पेसा, रोजगार,
उiोग र Uयापार गन8 BवतT#ताको हक हनन् गरेको

भTने िजिकर रहेतफS िवचार गदाS बkक तथा िवlीय
संBथासWबTधी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले
“ख” वगS का िवlीय संBथाले vयाज वा िबना vयाजमा
िन6ेप Bवीकार गनS तथा @यBतो िन6ेपको भw
ु ानी
िदने, आxनो yाहकको तफSबाट जमानतप# जारी गन8
र सोबापत yाहकसँग सतS गराउने, सरु 6ण िदने, िधतो
बTधक िलने वा तेzो Uयिwको जेथा जमानत िलन
पाउने लगायतका अTय िवlीय कारोबार गनS पाउने
अिधकार Lदान गरेको देिखTछ । उw अिधकारहOको
Lयोगमा बkक तथा िवlीय संBथासWबTधी ऐन, २०६३
को दफा ४७(२) तथा संघ, संBथा, कWपनी, प9रषद,्
कोष, िवhिवiालय आिद िनकायहOसँग सWबिTधत
िवषयगत िवशेष ऐनले कुनै बTदेज लगाएको अवBथा
छै न । संघ, संBथा, कWपनी, प9रषद,् कोष, िवhिवiालय
आिद संBथाका कानूनहOले तोके को बkकमा िन6ेप
राmने कुराले िवकास बkक वा अTय िवlीय संBथाले
िन6ेप िलन पाउने अिधकारमा कटौती भएको वा
अङ् कुश लगाइएको भTन िम^दैन ।
७. Lचिलत कानूनबमोिजम राjयलाई
LाR हHने राजh, सरकारी वा सावS जिनक रकम
कानूनबमोिजम तोिकएको बkकमा राmनपु न8 Lावधानले
िवकास बkकहOलाई राjयले हतो@सािहत गरेको
भTन पिन िम^दैन । राjयले नाग9रक वा कुनै िनजी
संघ संBथालाई आxनो िन6ेप कुनै िनि|त बkक वा
िवlीय संBथामा मा# राmन पाउने ग9र कानून बनाई
जारी गरेको भए िनवेदकले दाबी गरेजBतो हक हनन्
हHने ग9र कानून बनेको भTन सिकने अवBथा हHने
िथयो, तर LBततु िववादमा िनवेदकले दाबी गरे जBतो
@यBतो अवBथा छै न । नेपाल राno बkक ऐन, २०५८
को दफा ५(१)(च) बमोिजम बkिकङ तथा िवlीय
कारोबार गनS नेपाल राno बkकबाट इजाजत LाR ग9र
बkक तथा िवlीय संBथासWबTधी ऐन, २०६३ को दफा
४७(२) बमोिजमको िवlीय कारोबार ग9र आएका
िनवेदक संBथाहOले “ख” वगS को िवlीय संBथाले
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९४९१ - राजे"#$साद पौडेलसमेत िव. नेपाल सरकार
गन• पाउने िव$ीय कारोबार ग+र आएको भ/ने कुरा
िनवेदन लेखबाट नै देिखँदा िनवेदकह8लाई िव$ीय
कारोबार गन• बाट वि:चत गरेको भ/ने देिखन नआएबाट
िनवेदकह8को =वत/>ताको हकमा असर परेको भ/न
िमलेन ।
८. नेपालको अ/त+रम संिवधान, २०६३
को धारा १९ ले NOयाभूत गरेको सQपि$सQब/धी
हक हनन् भएको भ/ने िनवेदकह8को अकS िजिकर
रहेतफ• िवचार गदा• राVयले नाग+रक वा कुनै िनजी
संघ सं=थालाई आYनो िनZेप कुनै िनि[त ब\क वा
िव$ीय सं=थामा मा> रा]न पाउने ग+र कानून बनाई
जारी गरेको अव=था छै न । “ख” वग• का िव$ीय सं=था
िनवेदकह8ले नाग+रक वा कुनै िनजी संघ सं=थाबाट
िनZेप =वीकार गन• तथा Oय=तो िनZेपको भ_
ु ानी
िदने, आYनो `ाहकको तफ•बाट जमानत प> जारी
गनa र सोबापत `ाहकसँग सत• गराउने, सरु Zण िदने,
िधतो ब/धक िलने वा तेcो dयि_को जेथा जमानत
िलन पाउने लगायतका अ/य िव$ीय कारोबार गन•
पाउने अिधकार Nाe भए रहेको अव=थामा समेत
dयापार Nबf• न गनa िहसाबले मा> सQपि$को हकमा
असर परेको भिन ऐन बदर माग गरेको िनवेदकह8को
दाबीलाई वैधािनक दाबी भ/न िमलेन ।
९. संघ, सं=था, कQपनी, प+रषद,् कोष,
िवiिवjालय आिद राVयका िनकायह8ले ब\क तथा
िव$ीय सं=थासँग कारोबार गदा• वा िनZेप रा]दा
नेपाल राkl ब\क वा “क” वग• को ब\क वा वािणVय
ब\कसँग मा>ै गन• पु नa भिन जारी ग+रएका िविभ/न
ऐनह8का कानूनी Nावधानह8 ब\क तथा िव$ीय
सं=थासQब/धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) र ९२
सँग बािझएको भ/ने िनवेदकको अकS िजिकरतफ•
िवचार गदा• नेपालको अ/त+रम संिवधान, २०६३
को धारा १०७(१) बमोिजम कुनै कानून बदर माग
गन• कुनै कानूनका Nावधानह8 संिवधानसँग NOयZ
बािझएको देिखनु पद• छ । कुनै कानूनका Nावधानह8

अकS कुनै कानूनसँग बािझएको वा नबािझएको भ/ने
Nrको िन8पण संिवधानको धारा १०७(१) अ/तग• त
हsन सtने अव=था हsदँ नै । संिवधानसँग नेपाल कानून
बािझएकामा मा> /याियक पनु रावलोकन हsन सtने हो
तर कुनै कानूनका dयव=था अकS कानूनसँग बािझएको
भ/ने आधारमा धारा १०७ (१) आकिष• त हsन सtदैन ।
१०. अतः संघ, सं=था, कQपनी, प+रषद,् कोष,
आयोग र िवiिवjालयसमेत ६० सं=थाका ऐनह8 जारी
भई लागू भएका िवधायनका कुनै Nावधानह8 सQब/धी
सम=या हो भने Oय=ता सम=यालाई संशोधन गराई
माwन िनवेदकह8 सQबि/धत िनकायमा जानु पनa हो तर
सो पहल नग+र आYनो dयापार Nबf• न गनa िहसाबले
मा> िनवेदकह8ले ऐन बदर माग ग+र अदालत Nवेश
गरेको देिखयो । िनवेदकह8को संवैधािनक र कानूनी
हकमा असर नपगु ेसQम अदालतले Nचिलत कानूनमा
ह=तZेप ग+र कानून बदर गन• िमxदैन । िवधाियकाले
आवyयकताअनस
ु ार िववेक Nयोग ग+र ऐनको संशोधन
र प+रमाज• न ग+र उपय_
ु कानून बनाउन र िनवेदकले
माग गरेको िवषयमा उपय_
ु ताको आधारमा सQबोधन
गन• सtने नै हsदँ ा तOकाल मागबमोिजम आदेश जारी
गन• पु नa नदेिखएकाले िवपZीह8को नाममा आदेश जारी
ग+र रहन पनa अव=था िवjमान नहsदँ ा N=ततु +रट
िनवेदन खारेज हsने ठहछ• । यो आदेशको जानकारी
िवपZीह8लाई गराई N=ततु +रट िनवेदनको दायरीको
लगत क{ा ग+र िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ_ रायमा हामी सहमत छ} ।
/या. ओमNकाश िम€
/या. चोले/‚ शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृतः दीपक ढकाल
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
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िनणर्य नं .९४९२
सव-.च अदालत, संय5
ु इजलास
स8माननीय ;धान=यायाधीश ?ी दामोदर;साद शमाB
माननीय =यायाधीश ?ी जगदीश शमाB पौडेल
फै सला िमित : २०७१।५।१८।४
०६७–CR–०७७८
मNु ा : गैरकानूनीOपमा स8पिP आजB न गSर TUाचार
गरेको ।

§ कम•चारी सिु वधाअ(तग•त +ितिक,ा
१००।– का दरले ५३० िक,ा सेयरको 7.
५३,०००।– ह;ने भिन उ?लेख गAर आरोप
पDमा कुनै पिन िजिकर िलएको नदेिखए
तापिन सो सेयर वीरगHज फाइना(सबाट
कम•चारी सिु वधा अ(तग•त मौिNक रकम
नितAर िलएको भ(ने कुरा देखाउन सके को
पाइँदैन । िबगोमा कायम गरेको िमलेन भनेर
िजिकर िलएर माD ह;दँ ैन । PपQ आधार र
कारण देखाएर अदालतलाई िवPवPत
पान•ु पनT ह;(छ । यो दाियVव पुनरावेदक
+ितवादीको नै हो । यसरी एकाघरकX छोरी
सYु मा नेपालले कम•चारी सिु वधाअ(तग•त
मौिNक रकम नितAर 7.५३,०००।– रकम
बराबरको ५३० िक,ा सेयर +ाZ गरेको
भ(ने कुरा Pथािपत ह;न नआएबाट िवशेष
अदालत, काठमाड`को फैसला अ(यथा
देिखन नआउने ।
(;करण नं.२१)

पनु रावेदक / वादी : अनस
ु =धान अिधकृत परमेXर
पराजल
ु ीको ;ितवेदनले नेपाल सरकार
िवOY
;Zयथ\ / ;ितवादी : ]व. किपलमिु न उपा`यायको
नाित, ]व. aूव ;साद शमाB को छोरा,
नारायणी अdचल, िजeला पसाB , वीरगdज
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४, अ]पताल
रोड, भगवती राईस िमeसिभ# घर नं.४।२५८ पनु रावेदक / वादीका तफBबाट : उप=यायािधव5ा
शंकरबहादरु राई
घर भई हाल िवराटनगर भ=सार कायाB लय,
रानीमा नायब सlु बा पदमा कायB रत् भरत;साद ;Zयथ\ / ;ितवादीका तफBबाट : िवpान् वSरq अिधव5ा
राधेrयाम अिधकारी, कृsण;साद सापकोटा र
नेपालसमेत
अिधव5ा ितल;साद गौतम
०६८–CR–००१७
पनु रावेदक / ;ितवादी : पसाB िजeला वीरगdज अवलि8बत निजर :
§ ने.का.प. २०६७, चैत, िनणB य नं. ८५१९,
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ घर भई हाल
पqृ २००७
िवराटनगर भ=सार कायाB लयमा नायब सlु बा
§ ने.का.प. २०६८, असोज, िनणB य नं.
पदमा कायB रत् भरत;साद नेपालसमेत
८६३०, पqृ ९१७
िवOY
§ ने.का.प. २०६८, फागनु , िनणB य नं. ८७२२,
;Zयथ\ / वादी : अनस
ु =धान अिधकृत परमेXर
पqृ १८९०
पराजल
ु ीको ;ितवेदनले नेपाल सरकार
1888

९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
§ ने.का.प. २०६९, भदौ, िनण) य नं. ८८३२,
प1ृ ७७१
§ ने.का.प. २०६९, जेठ, िनण) य नं. ८७७०,
प1ृ २५९
§ ने.का.प. २०६९, पस
ु , िनण) य नं. ८८८६,
प1ृ १३४१
§ नेपाल सरकार िव=> गणेश अया) ल (०६३–
CR–०६५०)
§ नेपाल सरकार िव=> िडFलीरमण िनरौला
(०६५–CR–००३१)
§ नेपाल सरकार िव=> लIमीराज पाठक
(०६५–CR–००४५)
§ नेपाल सरकार िव=> रामकृJण ितवारी
(२०६२ सालको फौ.प.ु नं. ३३९९ समेत)
§ नेपाल सरकार िव=> मरु ारीबहादरु काकP
(०६५–CR–०००९)
§ नेपाल सरकार िव=> िनरQजन बाबु Sे1
(०६५–CR–००६४)
§ नेपाल सरकार िव=> आनUद Vसाद
खनालसमेत

िवशेष अदालत, काठमाडcमा फै सला गनe:
अfयg माननीय Uयायाधीश Sी गौरीबहादरु काकP
सदhय माननीय Uयायाधीश Sी ओमVकाश िमS
सदhय माननीय Uयायाधीश Sी के दारVसाद चािलसे

फै सला
•या.जगदीश शमा$ पौडेल : िवशेष अदालत,
काठमाडcको िमित २०६७।५।२ को फै सलाउपर
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम
वादी Vितवादी दवु ैतफ)बाट यस अदालतमा दायर
हmन आएको Vhततु मoु ाको सङ् िgr तsय र ठहर
यसVकार छ:–
वीरगQज उपमहानगरपािलका वडा नं.३ घर
भई आUतwरक राजhव काया) लय पसा) , वीरगQजमा
खwरदार पदमा काय) रत् भरतVसाद नेपालले
वीरगQजका xयापारीह=सँग िमली [\ाचार गwर घर
जzगा खwरद गरेकाले िनजको सXपि{ छानिबन होस्
भUने xयहोराले अि`तयार द=
ु Uधान
ु पयोग अनस
आयोगमा परेको उजरु ी िनवेदनको आधारमा अि`तयार
द=
ु Uधान आयोगले िनजको पाwरवाwरक
ु पयोग अनस
िववरण, साव) जिनक पद धारण गरेको िववरण,
सXब> कानून :
अंशबUडासXबUधी िववरण, ब|क तथा िव{ीय संhथाको
§ [\ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, मौ}दात तथा कारोबार, सेयर, घर तथा जzगासमेतको
७(१), १०, १५ र दफा १६ग. तथा २९
िववरण सङ् कलन गwर अनस
ु Uधान गदा) िनज र
§ [\ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा िनजको Sीमती Vितवादी अिXबका देवी नेपालको
२०(१) (२) र दफा ४७
सँगसाथमा ~ोत नखल
ु ेको सXपि{ देिखएको हmदँ ा
§ अि`तयार द=
ु Uधान आयोग कानूनबमोिजमको कारवाही गwरपाउँ भिन Vhततु मoु ा
ु पयोग अनस
ऐन, २०४८ को दफा २९(ख)
िवशेष अदालत, काठमाडcमा दायर भएको देिखUछ ।
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पनु रावेदक .ितवादी भरत.साद नेपालबाहेक िनजका प6रवारका अ8य सद:यको िववरण :–
तािलका नं. १
•.सं. नाम, थर
१.
अिAबका देवी नेपाल

नाता
Bीमती

२.

अचE ना नेपाल

छोरी

३.

रचना नेपाल

छोरी

४.

सWु मा नेपाल

छोरी

५.

सीमा नेपाल

छोरी

६.
७.

िव_ा8त नेपाल
प` कुमारी शमाE

छोरा
आमा

वतन
पेसा
िजDला पसाE , वीरगFज, उपमहानगरपािलका गिृ हणी
वडा नं. ४, अ:पताल रोड
गिृ हणी
काठमाडN, िसनामङ् गल

कै िफयत

२०५९ मा
िववाह
िवराटनगर, शा8ती चोक
गिृ हणी
२०६० मा
िववाह
िजDला पसाE , वीरगFज, उपमहानगरपािलका कमE चारी र व ी र ग F ज
वडा नं. ४, अ:पताल रोड
िवXाथZ फाइना8स
ऐ.ऐ.
िवXाथZ र ि स ] ा थE
कमE चारी ब^क
ऐ.ऐ.
िवXाथZ
ऐ.ऐ. वडा न. ३
गिृ हणी

.ितवादी भरत.साद नेपाल सावE जिनक पद धारण गरेको िववरण :–
तािलका नं. २
•.सं.
१.
२.

काया-लय / िनकाय / सं1था

भूिमसधु ार कायाE लय, पसाE
िजDला िवकास सिमितको कायाE लय,
पसाE
३. िजDला िवकास सिमितको कायाE लय,
काiेपलाFचोक
४. िजDला िवकास सिमितको कायाE लय,
बारा
५. भ8सार कायाE लय, सलाE ही
६. कर कायाE लय, जनकपरु
७. वीरगFज भ8सार कायाE लय, पसाE
८. आ8त6रक राज:व कायाE लय, पसाE
वीरगFज
९. िवराटनगर भ8सार कायाE लय, रानी
१०. िवराटनगर भ8सार कायाE लय, रानी

ख6रदार (रा.प.अनं.िe)
ख6रदार (रा.प.अनं.िe)

बहाल रहेको अविध
देिख
स:म
०३९।६।१८
२०४४।७।९
०४४।७।१०
२०४५।२।५

ख6रदार (रा.प.अनं.िe)

२०४५।२।१६

२०४७।६।४

ख6रदार (रा.प.अनं.िe)

२०४७।६।१०

२०४९।१०।१

ख6रदार (रा.प.अनं.िe)
ख6रदार (रा.प.अनं.िe)
ख6रदार (रा.प.अनं.िe)
ख6रदार (रा.प.अनं.िe)

२०४९।१०।२ २०५४।६।१३
२०५४।६।१५ २०५५।६।२२
२०५५।६।२८ २०५९।११।१३
२०५९।११।१४ २०६३।६।११

ख6रदार (रा.प.अनं.िe)
नायब सjु बा

२०६३।६।१२ २०६४।११।२६
२०६४।११।२६
हालसAम

साव-जिनक पद
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•ितवादीको अंशब(डास+ब(धी िववरण:–
पसा0 िज2ला अदालतको िमित २०६१।९।५ को दे.नं. २७१५ को अंश मBु ाको फै सला, िमित
२०६१।११।५ को ब(डा मचु 2ु का र तामेली पचा0 अनस
ु ार पसा0 िज2ला वीरगHज उ.म.न.पा–३ िक.नं. २७६ को
०००६७.२२ वग0 िमटर जLगा बबु ा Mूव•साद शमा0 को नाममा रहेकामा सोमPये ितन भागको एक भाग ऐ.ऐ. िक.नं.
२८५ को ०००४४.८१ वग0 िमटर (ितन धरु ) पैतक
ृ जLगा पनु रावेदक भरत•साद नेपालको नाममा कायम भएको
देिखएको ।
स+पि[स+ब(धी िववरण :–
चल स+पि[स+ब(धी िववरण
भरत•साद नेपाल र िनजका प\रवारका नाममा रहेको चल अचल स+पि[ह]को िववरण देहायबमोिजम
रहेको छ ।
_वदेशी ब`क/िव[ीय सं_थाको खाताको मौdदात:
तािलका नं. ३
•.सं. खातावालाको
नाम
१.
भरत•साद
नेपाल/ संजय
अeवाल
२.
अि+बका देवी
नेपाल
३.
अि+बका देवी
नेपाल
४.
अि+बका देवी
नेपाल
५.
सीमा नेपाल
६.
७.

सीमा नेपाल
सkु मा नेपाल

८.

सkु मा नेपाल

ब(क वा िव*ीय सं-थाको
खाता नं.
नाम
नेपाल बंगलादेश ब`क, ००७५३१ एस
वीरगHज

८,६९७।६७

महालfमी फाइना(स कं .िल., १२–१०४८७–७
वीरगHज
एभरेh ब`क िल., वीरगHज ०१९६६० ए

४६,१६३।९९

नेपाल बंगलादेश ब`क,
वीरगHज
नेपाल बंगलादेश ब`क,
वीरगHज
िसjाथ0 ब`क िल. वीरगHज
वीरगHज फाइना(स िल.

०१८०७० वी.

४,३२५।१७

०१८०६० वी

५,०७८।८२

१,०००।–

०२५३९१ एस
५२४।१४
११११००००५५ १०४९।१५

नेपाल lे िडट एmड कमस0 ००९३११ िप.
ब`क िल.

ज+मा

iययमा गणना
नग\रएको ।
“
”

१३,२७२।३४ ”
६०,१८६।८३
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रकम (2)
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िवदेशी म0ु ा मौ2दात रहेको ब8कको िववरण :
तािलका नं. ४
•.सं. खातावालाको नाम ब(क वा िव*ीय सं-थाको नाम
खाता नं.
१. भरत@साद नेपाल पंजाव नेसनल ब8क, रCसौल, भारत ३२४२

रकम (2)
५५५।–

कै िफयत
भारतीय Hपैयाँँ

रकम (2)
५५५।–

कै िफयत
भारतीय Hपैयाँ

िवदेशमा रहेको खाताको िववरण:
तािलका नं. ५
•.सं. खातावालाको नाम ब(कको नाम
खाता नं.
१. भरत@साद नेपाल पंजाव नेसनल ब8क, रCसौल, भारत ३२४२

सनु चाँदीको िववरण:
भरत@साद नेपाल र िनजको पMरवारको साथमा रहेको सनु , चाँदीको िववरण देहायबमोिजम रहेको
देिखOछ ।
तािलका नं. ६
•.सं. िववरण
१. सनु
२. चाँदी

प8रमाण
१४ तोला
१५ तोला

9ाि:को त8रका
पख
ु Rली/खMरद
पख
ु Rली/खMरद

9ाि: िमित
०३४ देिख ०६२ सTम
०३४ देिख ०६२ सTम

कै िफयत
Uययमा गणना नगMरएको
Uययमा गणना नगMरएको

पनु रावेदक @ितवादी भरत@साद नेपालले िनजामती िकताबखानामा पेस गरेको सTपिW िववरण हेदाX
हरेक वषX फरक–फरक मा#ामा अ[वाभािवक Hपमा सनु को पMरमाण उ]लेख गरेको देिखएकाले सो कायX लाई
बदिनयतपूणX माOनु पन_ ह`Oछ । तसथX िनजले आयोगसमb पेस गरेको Uयिcगत िववरण फाराममा उ]लेख
गरेको पMरमाणलाई नै आधार मािन उि]लिखत सनु चाँदीको पMरमाण उ]लेख गMरएको छ । साथै बयानको
eममा @ितवादीहHले सनु िबef गरेको रकमलाई समेत आयको Hपमा उ]लेख गरेकाले अिgतयार दH
ु पयोग
अनस
ु Oधान आयोगले सनु खMरद र िबefको रकमलाई @ितवादीको आय Uयय िववरणमा गणना गरेको देिखँदनै ।
सेयरसTबOधी िववरण:
@ितवादीकf छोरी सhु मा नेपालको नाममा खMरद गMरएको देहायबमोिजमको सेयरलाई िनजिक छोरीको
जािगरबाट आिजX त आTदानी मािन @ितवादी भरत@साद नेपालको Uययमा गणना गरेको देिखँदनै ।
तािलका नं. ७
िस.नं
१.

सेयरधनीको क=पनीको नाम, ठे गाना सेयरका सेयर 9ितिक*ा लगानी रकम कै िफयत
नाम
9कार िक*ा मBू य
(2)
सhु मा नेपाल वीरगjज फाइनाOस िल. साधारण ५३० १००।– ५३,०००।– कमX चारी
वीरगjज
सिु वधा
अOतगX त
1892

९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
सवारी साधनको िववरण:
भरत(साद नेपाल तथा िनजको प/रवारको नाममा ख/रद गरेको सवारी साधनको िववरण िन3नअनस
ु ार
रहेको छ ।
तािलका नं. ८
•.सं. िववरण
१.
स>ु मा नेपालको नाममा रहेको ना.४ प. ६६२४ नं. को
मोटर साइकल

म#ू य (&)
८२,०००।–

िवIाJत नेपालको नाममा रहेको ना.४ प. ७९४० नं को १,०१,३९९।–
मोटर साइकल
ज3मा
१,०१,३९९।–

२.

'ा+ िमित
०६२।१।४

कै िफयत
Fययमा
गणना
नग/रएको

०६२।३।१३

िवNतु ीय उपकरणको िववरण:
तािलका नं. ९
•.सं.
१.
२.
३.
४.
५.
ज3मा

िववरण
िट.भी थान – १
िट.भी थान – १
िट.भी थान – १
क3Qयटु र थान – १
िRज थान – २

म#ू य (&)
१३,०००।–
७,५००।–
६,७००।–
९,५००।–
२०,६००।–
(५७,३००।–)
३९,५००।–

ख2रद िमित
कै िफयत
२०५८
२०३३
Fययमा गणना नग/रएको ।
२०६२
२०६०
२०३३/२०५८ १ थानमाT Fययमा गणना ग/रएको ।

(ितवादीले २ थान टी.भी र २ थान िRज दाईजोबाट (ाY गरेको भिन उZलेख गरेको भए तापिन
अि[तयार द\
ु Jधान आयोगले एक थान िट.भी र एक थान िRजलाई Fययमा गणना गरेको देिखँदनै ।
ु पयोग अनस
अचल स3पिaस3बJधी िववरण
सावb जिनक पदमा (वेश गनb पु ूवb आिजb त घर/िनमाb ण:
तािलका नं. १०
•.सं. घरधनीको नाम र
िज#ला
नाता
१.

भरत(साद नेपाल

पसाb

घरको िववरण
न.पा / िक.नं. िनमाCणको
िकिसम
वडा नं.
वीरगfज २४९ पgकh (भइु ँ
–३
तZले)
1893

'ितवादीले उ#लेख कै िफयत
गरेको िववरण
अनस
ु ारको म#ू य
२,७५,०००।–
जiगा माT, घर
भाइको ।

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
साव- जिनक पदमा 1वेश गरे पिछको 6वआिज- त घर/िनमा- ण:
तािलका नं. ११
•.
सं.

घरधनीको
नाम र नाता िज2ला

१. अिAबका
देवी नेपाल
(Eीमती)

पसा-

२. अिAबका
देवी नेपाल
(Eीमती)

पसा-

घरको िववरण
िनमा+ण िमित
,ितवादीले उ2लेख
न.पा. / िक.नं. िनमा+णको
गरेको म2ू य
वडा नं.
िकिसम
२०५३ मा भइु ँ तला १६,२०,०००।४ तले
वी.उ.म. ५०
०५६ मा पिहलो तला
पKकL
न.पा वडा
नं. ४
०५९–०६१ मा दोTो
र तेTो तला
वी.उ.म.न. २५७, ३ तले
०६१–०६३ साल
७५,००,०००।पा वडा
२५८ पKकL
नं. ४

नोटः Zमसङ् ]या १ मा उि_लिखत घरको िनमा- ण लागत र Zमसङ् ]या २ मा उि_लिखत घरको
िनमा- ण लागत 1ितवादी भरत1साद नेपालले अनस
ु aधानको Zममा गरेको बयानको स.ज. १७ र १८ को आधारमा
उ_लेख गरेको देिखएको ।
हाल कायम रहेको 6वआिज- त घर/िनमा- ण:
तािलका नं. १२

१.

पसा-

अिAबका
देवी नेपाल
(Eीमती)

वी.उ.म.
न.पा वडा
नं. ४

५०

४ तले
पKकL

1894

लागत म2ू य
(A)

२०५३ भइु ँ
तला, ०५६
पिहलो तला,
०६० दोTो
तला र ०६१
तेTो तला
४,७३६.५७ वगिफट

४०,४८,१६५।१५

घर रहेको ज;गा तथा अ?य ज;गाको
िववरण
िज2ला न.पा / िक. नं. HेIफल
वडा नं.

हालको म2ू याङ् कन

•. ज;गाधनीको
सं. नाम र नाता

,ािEको
िकिसम

कै िफयत

6व-आज- न िमित
०६३।२।१
को 1ािविधक
मू_याङ् कन
1ितवेदन
अनस
ु ार

९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
अि•बका
देवी नेपाल
(*ीमती)

पसा0

ऐ.ऐ.

२५७, ३ तले
२५८ प7क8

०६२।०६३
साल
१४,७२३.९९
वग0 िफट

िमित
०६५।१।२५
को
मूGयाङ् कन
Kितवेदन
अनस
ु ार
१,६७,५५,५५७।४८
१,२७,०७,३९२।३३

२.

ज•मा

Bवआज0 न

पैतक
ृ जPगा:
Kितवादी भरतKसाद नेपालको पैतक
ृ जPगाको िववरण देहायबमोिजम रहेको छ ।
तािलका नं. १३
•.सं.
१.

ज•गाधनीको नाम र
नाता
भरतKसाद नेपाल

घरको रहेको ज•गा तथा अ0य ज•गाको िववरण
िक.नं. <े=फल
िज7ला
न.पा. / वडा नं.
वी.उ.म.न.पा वडा नं. ३ २४९ ०–०–३
पसा0

5ाि6को
िकिसम
पैतक
ृ

साव0 जिनक पदमा Kवेश गरेपिछको Bवआिज0 त जPगा:
Kितवादी भरतKसाद नेपाल र िनजका पZरवारको नाममा देहायबमोिजमको Bवआिज0 त जPगा रहेको
देिखएको ।
तािलका नं. १४
•. ज•गाधनीको नाम
घर रहेको तथा अ0य ज•गाको िववरण
िक.नं.
<े=फल
सं. 5ितवादीसँगको गा.िव.स /
न.पा / वडा
नाता
नं.
नगवा १
६४०
०–०–७–९
१. अि•बका देवी
नेपाल
२.

३.

(*ीमती)
अि•बका देवी
नेपाल (*ीमती)

अि•बका देवी
नेपाल

छपकै या ४

३२१

छपकै या ४ ३९०

लागत म7ू य

5ाि6को िकिसम

९४००।–

०४६।६।११
राजीनामा

०–०–१०

८,०००।–

०४८।११।२३
राजीनामा

०–१–०

१०,०००।–

०५०।१।११
राजीनामा

(*ीमती)
1895

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
४.
५.

छपकै या ४ १।५०

अि-बका देवी
नेपाल (4ीमती)
अि-बका देवी
नेपाल (4ीमती)

०–१–०

१,००,०००।-

छपकै या ४ १५२८।७६ ०–०–१२– ८८,८००।–
१०.५
१५३०।७५ ०–०–१७–०

६.

अि-बका देवी
नेपाल (4ीमती)
७. सीमा नेपाल
(छोरी)
८. पH कुमारी शमाJ
(आमा)
९. अि-बका देवी
नेपाल (4ीमती)
१०. अि-बका देवी
नेपाल (4ीमती)

छपकै या ४ ६९६।६०

०५०।८।२८
राजीनामा
०५३।११।१५
राजीनामा

०–१–३

२,३१,०००।– ०५९।१।५
राजीनामा
छपकै या ४ ६९५।५९ ०–१–३–३/४ २,३१,०००।– ०५९।१।५
राजीनामा
मिसहानी ७४
०–९–७
७०,०००।–
०६०।४।१२
६ख
राजीनामा
वी.उ.न.पा २५७
०००५०.७९ ३,७५,०००।– ०६१।३।४
वडा नं. ४
राजीनामा
ऐ.ऐ.
२५८
००४८९.६१ २,००,०००। ०६१।८।२८
राजीनामा
ज-मा
१३,२३,२००।
नोट: तािलकाको िस.न. ८ मा उिTलिखत पHकुमारी शमाJ नामको जUगाको खVरद मूTय Wययमा गणना गरेको
देिखँदनै ।
साव•जिनक पदमा &वेश गरेपिछको ज-गा िब/0को िववरण:
भरत[साद नेपाल र िनजका पVरवारको नामको देहायबमोिजमका जUगाह\ िब]^ भएको देिखएको ।
तािलका नं. १५
घर रहेको जUगा तथा अcय जUगाको िववरण
gे#फल
िजTला गा.िव.स िक.नं.
/ न.पा /
वडा नं.
०–०–१०
पसाJ
छपकै या ३२१
४
पसाJ

नगवा १ ६४०

०–०–७–९

1896

लागत मूTय (\)

हालको
मूTयाङ् कन

].सं. जUगाधनीको
नाम र
[ितवादीसँगको
नाता
१.
अि-बका
देवी नेपाल
(4ीमती)
२.
अि-बका
देवी नेपाल
(4ीमती)

[ािfको
िकिसम

१२,५००।–

०५०।६।१४
राजीनामा

९,५००।–

०५१।८।६
राजीनामा

९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
३.
४.
५.
६.
७.

अि•बकादेवी
नेपाल )ीमती)
अि•बकादेवी
नेपाल )ीमती)
अि•बकादेवी
नेपाल )ीमती)
सीमा नेपाल
(छोरी)
अि•बकादेवी
नेपाल )ीमती)

पसा/
पसा/
पसा/
पसा/
पसा/

छपकै या
४
वीरग?ज
२
वीरग?ज
२
वीरग?ज
२
वीरग?ज
२

३९०।४३५ ०–०–४

५,०००।–

१५२८।७६ १०२३५.६९ १,००,०००।–
६९६।६०

००३९०.७९ ३,५०,०००।–

६९५।५९

००३९४.७९ ३,५०,०००।–

१५३०।७५ ००३०६.८५ १,२६,०००।–

ज•मा

(९,५३,०००।–)
२,५०,१४५।२०

०५१।११।२८
राजीनामा
०६०।८।९
राजीनामा
०६०।११।१२
राजीनामा
०६०।११।१२
राजीनामा
०६१।३।४
राजीनामा
खEरद Fोत
पिु H भएको
अनपु ातमा

हाल कायम रहेको जLगाको िववरण :
तािलका नं. १६
P. जLगाधनीको घर रहेको जLगा तथा अUय जLगाको िववरण
िजXला गा.िव.स िक.नं.
^े_फल
सं. नाम र
/ न.पा /
Rितवादीको
वडा
नं.
नाता
१. अि•बका
पसा/
वीरग?ज ४३५।१९९ ००२७०.८८
देवी नेपाल
१
()ीमती)
२. अि•बका
पसा/
वीरग?ज २५७
०००५०.७९
देवी नेपाल
४
()ीमती)
३. अि•बका
पसा/
वीरग?ज २५८
००४८९.६१
देवी नेपाल
४
()ीमती)
५. पaकुमारी पसा/
मसीहानी ७४
०–९–७
शमा/ (आमा)
६ख
६. भरतRसाद पसा/
वीरग?ज २४९
०–०–३
नेपाल
३
ज•मा

1897

खEरद/लागत
मूXय (Y)

हालको मूXयाङ् कन Rाि\को
िकिसम

१०,०००।–

१,५९,९८७।१५

३,७५,०००।– ३,९०,०००।–

२,००,०००।– ३७,७०,०००।–

७०,०००।–

१,१६,८७५।–

पैतक
ृ

–

७,५५,०००।– ५२,३६,८६२।२०
पैतक
ृ जLगाको
बाहेक

पैतक
ृ

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
मेरो पेसा नोकरी हो । कानूनी 2पमा हामी
सबै िभ6न भइसके का छ9 । तर ;यापार ;यवसायमा
एकै ठाउँमा काम गBर रहेका छौ । मेरो पूवD Eीमती
अिGबका देवी नेपालले खक
ु ु री फुटवेयर Kा.िल. मा
िमित ०४६।१।१ देिख िमित ०६१।१२।३० सGम
काम गरेको िथइन् । भाइ श#ूघनकुमार नेपालले
नेपाल Kकाशन Kा.िल., वीरगUज एWसKेस साXािहक
पि#काको Kकाशक भई पि#का चलाएका िथए ।
मािलङ् गो साXािहक पि#कामा Kितिनिध भई िमित
२०३९।२।१ देिख िमित २०५२।५।९ सGम मािसक
2 २,०००। का दरले, िमित २०५२।५।१० देिख
२०५९ असार मसा6तसGम मािसक 2. ४,०००। का
दरले र िमित २०५९।४।१ देिख 2. ५,०००। का दरले
पाBरEिमक पाई २०६२।१०।२४ सGम कायD रत् छ ।
_यसैगBर स_य स6देश दैिनक पि#काको Kितिनिधको
2पमा काम गBर आय आजD न गरेको िथएँ । छोरी सaु मा
नेपाल हाल वीरगUज फाइना6समा काम गदD िछन् ।
_यसैगBर छोरी सीमा नेपाल िसbाथD बcक काठमाड9मा
कायD रत् िछन् । छोरा िवeा6त नेपाल पढ् दछ
ै न् । आमा
तथा भाइ बहु ारी गिृ हणी हiन् । छोरीह2 अचD ना नेपाल र
रचना नेपालको िववाह भई सके को छ । म ०३४।६।४
गतेदिे ख ०३९।६।१७ सGम वन पैदावर िवकास
सिमितमा कायD रत् रहेको िथएँ । िमित २०३९।६।१८
गते देिख खBरदार पदमा kथायी2पमा भूिमसधु ार
कायाD लय पसाD बाट सेवा स2
ु गBर हाल आ6तBरक
राजkव कायाD लय पसाD मा खBरदार पदमा कायD रत्
छु । म, आमा र भाइिबच अंशब6डा भई सके को छ । मेरो
नाममा अंशबाट KाX पैतक
ृ ०००४४.८१ वगD िमटर
जmगाबाहेक अ2 अचल सGपिn के ही पिन छै न ।
सावD जिनक पद धारण गरेदिे ख तलब, भnा,
परु kकारबाहेक मेरो अ2 आय oोत छै न । मेरो िनयिमत
खचD हiने pे#ह2 छै न । गैरकानूनी 2पमा सGपिn आजD न
गरेको छै न । मेरो पूवD Eीमती अिGबका देवी नेपालको
नाममा खBरद गरेको सािबक िक.नं. १, pे#फल ०–१–

० हालको िक.नं. ५० को pे#फल ००३३८.६० िमित
०५०।८।२८ मा 2.१,००,०००।– मा र िक.नं. ३९०,
pे#फल ०–१–० हाल िक.नं. १९९ को जmगा िमित
२०५०।१।११ मा 2.१०,०००।– मा मेरो, Eीमतीको
र भाइको तलब भnाबाट खBरद गरेको हो । मेरो Eीमती
अिGबका देवी नेपालको नाममा रहेको िजqला पसाD
छपकै या–९ िक.नं. १५२८ को ०–०–१२–१०१/२,
िक.नं. १५३० को ०–०–१७–०, तथा ऐ. छपकै या
६ ख िक.नं. ६९६ को ०–१–३–३/४ जmगाह2 जmगा
िबetको रकम, गाडीको कमाई, वीरगUज एWसKेस
साXािहक पि#काको आGदानीबाट खBरद गरेको हो ।
मेरो छोरी सीमा नेपालको नाममा रहेको
छपकै या–९ िक.नं. ६९५ को ०–१–३–३/४ जmगा,
जmगा िबetको रकमबाट खBरद गरेको हो । मेरो
आमाको नाममा रहेको िजqला पसाD मिसहानी–६ख
िक.नं. ७४ को ०–९–७ जmगा िमित २०६०।४।१२
गते 2.७०,०००।– मा खBरद गरेको हो । जmगा
िबetको रकम, भाइको, छोरीह2को, Eीमतीको
तलब भnा, पि#का र गाडीको आGदानीसमेतबाट
उu जmगा खBरद गरेको हो । अिGबकादेवी नेपालको
नाममा रहेको िक.नं. २५७ को ०००५०.७९ वगD
िमटर जmगा 2.३,७५,०००।– मा र िक.नं. २५८ को
००४८९.६१ वगD िमटर जmगा 2.२,००,०००।– मा
मेरो, भाइको, Eीमतीको र छोरीह2को तलब भnा,
जmगा िबetसमेतको आयबाट खBरद गरेको हो ।
भाइ श#ूघन कुमार नेपालको नाममा रहेको
पैतक
ृ जmगामा पैतक
ृ घर छ । _यसैगBर मेरो Eीमतीको
नामको वीरगUज उपमहानगरपािलका–४ िक.नं.
५० को जmगामा चार तले पWकt घर छ । उu घर
िनमाD ण िमित २०५३।९।१२ मा भइु ँ तqलाको
नWसा पास भई िनमाD ण भएको हो । उu भइु ँ तलाको
लागत 2.३,६०,०००।– हो । पिहलो तला िमित
२०५६।४।२८ मा नWसा पास भएको हो । उu तला
िनमाD णको लागत 2.४,२०,०००।– हो । दोoो र
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९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
ते•ो तला िमित २०५९।७।२९ मा न*सा पास ग.र
0.८,४०,०००।– मा िनमा5 ण गरेको हो । •ोतको हकमा
तलब, भ;ा, घर भाडा, गाडीको कमाई, स@चयकोष
सापटी, जFगा िबGHबाट IाJ रकमसमेतबाट िनमा5 ण
भएको हो । िक.नं. २५७ र २५८ को जFगामा ितन
तलाको प*कH घर छ । उO घरको लागत हालसPम
0.७५,००,०००।– लागेको छ । सो घर िनमा5 णको
•ोतको हकमा महालQमी फाइनाTसबाट िलएको ऋण,
तलब, भ;ा, घर भाडा, गाडीको कमाईको रकमसमेत
हो ।
जFगाको हकमा म तथा मेरो प.रवारको
नाममा हाल पैतक
ृ जFगाबाहेक मेरो Zीमतीको नाममा
िक.नं. १९९, ५०, २५७, २५८ र आमाको नाममा
िक.नं. ७४ को जFगा छ । घरको हकमा िक.नं. २८५
को पैतक
ृ जFगामा र Zीमतीको नामको िक.नं. ५० को
जFगामा चार तले प*कH घर र िक.नं. २५७ र २५८
को जFगामा ितन तले प*कH घर िनमा5 णाधीन छ । मेरो
नाममा कुनै सवारी साधन छै न । भाइ श`ूघनकुमार
नेपालले िमित २०५६।४।१४ मा वीरग@ज भTसार
काया5 लयबाट 0.७,१०,८१५।– मा ना१ च ६५३६
नं. को िकयाdयान िललाम सकार गरेको र िमित
२०५६।११।३ मा 0.७,०३,३९४।– मा ना १
च ६६७६ नं. को टाटासमु ो जीप िललाम सकार
ग.र eयवसाय स@चालन गरेको छ । उO गाडीह0
महालQमी फाइनाTसबाट िलएको ऋण तथा तलब
भ;ासमेतबाट ख.रद गरेको हो । hयसै ग.र िमित
२०५८।३।१ गते ना.१.च ६६७६ नं. को टाटा समु ो
जीप 0.६,०३,०००।– मा िबGH भएको छ । उO रकम
महालQमी फाइनाTसलाई पटक–पटक ग.र ितरेको
छु । ना. ४. प २५६६ नं. को iकुटर मोटर साइकल
वीरग@ज फाइनाTसबाट हा.प.मा 0.८२,०००।– मा
ख.रद गरेको हो । ना. १ प. ७९४० नं. को होjडा
मोटर साइकल 0.१,०१,३९९।– मा छोरा िवGाTत
नेपालको नाममा ख.रद गरेको हो । श`ूघनकुमार

नेपालको नाममासमेत ना. ४ प. ८०२७ नं को मोटर
साइकल महालQमी फाइनाTसबाट ऋण िलई ख.रद
गरेको छ । ना.१.च. ६५३६ र ना.१ च. ६६७६
नं. को गाडीह0 महालQमी फाइनाTसको गहृ कजा5
नं. ५५५, हा.प. कजा5 नं ३३४, ४१९, ५९३ बाट
Gमश: 0.५,११,०००।–, 0.५,११,०००।–,
0.९,०९,०००।– र 0.४,०५,८००।–समेत ऋण
िलएको हो । ऋण ितदl िलँदै गरेको हो । उO ऋण गाडी
भाडामा लगाएर चO
ु ा ग.रएको हो ।
मेरो तथा प.रवारको नाममा रहेको बnक
खाताह0मoये मेरो नाममा भारतको र*सौलिiथत
नेसनल बnकमा खाता नं. ३२४२ मा भारतीय 0पैयाँ
५५०।– जित छ । नेपाल अरब बnक काठमाडsको
खाता नं. ०५३५३ मा क.रव 0.१०० जित हtनु
पद5 छ । नेपाल बंगलादेश बnक वीरग@जको खाता नं.
००७५३१ एस मा लगभग 0.१५,०००।– जित
छ । यो खाता मेरो र संजय अuवालको संयO
ु खाता हो ।
hयसैग.र अिPबका देवी नेपालको महालQमी फाइनाTस
िल.को खाता नं. १०४८७–७ मा 0.३,०००।– जित
छ । िनजको नाममा एभरेv बnक िल. र बंगलादेश बnक
िल. मा गिृ हणी बचत खाता छ, । उO खाताह0मा
0.१,०००।– हtनु पद5 छ । छोरी सीमा नेपालको नेपाल
बंगलादेश बnकमा खोिलएको गिृ हणी बचत खाता नं
०१८६ मा 0. १,०००। छ । छोरी सwु मा नेपालको
वीरग@ज फाइनाTस क. िलिमटेडको को खाता नं.
११५१००००३५ मा 0.८,०००।– जित छ । भाइ
स`ूघनकुमार नेपालको वीरग@ज िiथत लQमी बnक िल.
मा 0.५,०००।– होला । मैले अंश छोडप` गदा5 Zीमती
अिPबकादेवी नेपालबाट 0.२०,००,०००।– नगद,
१०० तोला सनु र १० िकलो चाँदी िलई घर, जFगा र
गाडीह0 Zीमतीलाई छािड िदएको हो । उO रकम मैले
सPपि; िववरणमा उxलेख गरेको नै छु ।
िक.नं. ५० को चार तले घरमा २०५३
भदौदेिख उदयपरु िसमेTट उyोग भाडामा बसेको
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
छ । सो उ0ोगबाट घर भाडा 7.२,८९,७५०।– भाडा
<ा= गरेको छु । सो घरबाट िमित २०५३।५।१ देिख
िमित २०५६।६।१ सEम जEमा 7.१,६६,५००।– घर
भाडा <ा= गरेको छु । िक.नं. २५७ र २५८ मा बनेको
घरमा कृIणा निसK ङ्ग होम <ा.िल भाडामा बसेको हOदँ ा
घरभाडा बापत 7.५,१५,०००।– <ा= गरेको छु । साथै
ितन मिहनाको एडभाTससमेत <ा= गरेको छु । मैले मेरो
तथा मेरो पUरवारको नाममा रािIWय बचतप#, नागUरक
बचतप# तथा कुनै कEपनी तथा िव[ीय सं\थाको
सेयर, िडबे]चर खUरद िब^_ गरेको छै न । मेरो `ीमतीको
नाममा िविभTन aयापाUरक फमK , उ0ोग, aयवसाय दताK
भए तापिन पि#का बाहेक अTय स]चालनमा छै नन् ।
मेरो `ीमती तथा भाइको नाममा िविभTन िमितमा घर
िनमाK ण तथा गाडी खUरदको लािग ऋण िलएको छु ।
उe ऋणह7 मfये के ही चe
ु ा गUरसके को छु । हाल
िक.नं. २५७ र २५८ को जgगाको िनमाK णाधीन ितन
तले पiक_ घर िनमाK णको ^ममा िलएको ऋण चe
ु ा
गनK बाँक_ छ ।
`ीमती अिEबका देवी नेपालले महालjमी
फाइनाTसबाट िमित २०५६।४।१४ तथा िमित
२०५६।४।२२ मा ^मशः 7. ५,११,०००।- का दरले
हायर पचoज कजाK र िमित २०५४।१२।१६ मा 7.
७०,०००।-, िमित २०५८।२।१ मा 7.४,०५,८००।िमित २०६०।९।११, िमित २०६१।१।९, तथा िमित
२०६१।३।२४ मा ितन पटक 7.६,००,०००।- का
दरले, िमित २०६१।४।१८, िमित २०६१।७।१६,
िमित २०६१।९।२१ मा ^मशः 7. ५,००,०००।का दरले, िमित २०६१।८।२८ मा 7.६,५०,०००।िमित २०६१।११।१७ मा 7.२९,३९,०००।-,
िमित २०६१।११।२६ मा 7.३९,०५,०००।िमित २०६२।२।३१ मा 7.४२,१९,०००।- िमित
२०६२।४।३२ मा 7.४९,८३,०००।-, िमित
२०६२।६।१६ मा 7.५७,४३,४००।, िमित
२०६२।८।१६ मा 7.५७,८४,०००।-, िमित

२०६२।१२।१८ मा 7.५७,२२,५००।-, िमित
२०६२।२।४ मा 7.५६,७६,०००।- गहृ कजाK
िलएको जानकारी छ भTनेसमेत aयहोराको <ितवादी
भरत<साद नेपालले अिधकार<ा= अिधकारीसमp
गरेको बयान ।
मेरो पेसा गिृ हणी हो । मेरो पित सरकारी
जािगरे हOनहु OTछ । मैले कpा ८ सEम पढेक_ छु । मेरो
पUरवारमा सासू पrकुमारी, देवर श#ूघनकुमार नेपाल,
देउरानी पrकुमारी ितवारी (नेपाल), छोरीह7 सIु मा
नेपाल, सीमा नेपाल, छोरा िव^ाTत नेपाल छन् ।
भितजाह7 नाबालक छन् । हामी पUरवारमा पित,
सासू, देवर सबै अलग छu । मेरो िनयिमत आयका
wोतह7को सEबTधमा यस आयोगसमp मेरो `ीमान्ले
गरेको बयानमा मेरो सहमित छ । मैले साल याद भएन
साकEबरी Wेिडङ कTसनK र खक
ु ु री फुटवेयरमा काम
गरेक_ िथएँ । यी दवु ै एउटै aयिeको हो । अTदाजी
१५ वषK जित उe Wेिडङ कTसनK मा काम गरे । यस
सEबTधमा मेरो `ीमान्ले बयानमा लेखाउनु भएको
होला । हाल मलाई परु ै सEझना भएन । मेरो नाममा
वीरग]ज उ.म.न.पा. वडा नं. ४ िक.नं. २५७, िक.नं.
२५८ र िक.नं. ५०समेतका जgगाह7मा दईु वटा
घरह7 छन् र वडा नं. ४ िक.नं. १९९ को एउटा घडेरी
जgगा छ । घर िनमाK ण र लागत सEबTधमा मलाई यिकन
थाहा छै न । मेरो नाममा महालjमी फाइनाTस िल.
वीरग]जमा खाता नं. १०४७८–७ को बचत खाता
र एभरे{ ब|क िल. वीरग]जको खाता नं. ०१९६६०
ए. को बचत खाता रहेको छ । उe खाताह7 मfये
महालjमी फाइनाTसमा अTदाजी 7.५,०००।– र
एभरे{ ब|कमा अTदाजी 7.१,०००।– छ । सोबाहेक
मेरो नाममा अTय# ब|क खाता छै न ।
मेरो नाममा गाडी खUरद र घर िनमाK णको
लािग पटक पटक ऋण िलएको छु । फाइनाTसमा
भएको सEपूणK कारोबार मेरो नाममा भए तापिन मेरो
`ीमान्ले गनK ु भएको हOदँ ा सो सEबTधमा `ीमान्लाई
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थाहा नै होला । म तथा मेरो प(रवारको नाममा छोरा, छोरी, देवरले /योग गद2 आएको मोटर साइकल ितन वटा
छन् । टाटा समु ो िब<= भयो । िकया?यान चोरी भयो । मैले मेरो Aीमान्सँग िमित २०५९।५।११ मा अंश छोडपL
गदाM घर जPगाबापत Q.२०,००,०००।– पटक पटक ग(र Aीमान्लाई िदएको हो । उU रकम गाडीको कमाई,
सनु , चाँदी बेचेर, घर बहालको आयबाट िदएको हो । एउटा घर Aीमान् र देवरको नाममा छ । सोबाहेक मेरो नाममा
अVयL घर जPगाहQ छै न । घर िनमाM णसमेतको लािग िलएको कजाM हाल Q.७५,००,०००। ितनM बझ
ु ाउन बाँक= छ
भVनेसमेत Zयहोराको /ितवादी अि[बकादेवी नेपालले अिधकार /ा] अिधकारीसम^ गरेको बयान ।
/ितवादी भरत/साद नेपाल र अि[बका देवी नेपालले /ा] गरेको वैधािनक आयका _ोतहQ
देहायबमोिजम भएको देिखयो ।
तलब भ•ा:
/ितवादी भरत/साद नेपाल २०३४ सालदेिख नै सावM जिनक सेवामा /वेश ग(र सहायक रेकडM र
पदमा काम गरेको भिन बयानमा उcलेख गरेता पिन सो कुरा आिधका(रक िनकायबाट लेखाएर cयाउन सके को
देिखएन । तसथM /ितवादी भरत/साद नेपालले िमित २०३९।६।१८ देिख fथायी नोकरी गदाM पाएको तलबमा १०
/ितशतका दरले सgचयकोष क(iको रकम घटाई खदु पाएको तलब रकमको माL गणना ग(रएको छ । २०६२
साउन मिहनादेिखको बीमा ि/िमयम बापतको रकम मािसक Q.२००।– पिन तलबमा घटाई गणना ग(रएको छ ।
िस.नं.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.

आ.व.
०३९।४०
०४०।४१
०४१।४२
०४२।४३
०४३।४४
०४४।४५
०४५।४६
०४६।४७
०४७।४८
०४८।४९
०४९।५०
०५०।५१
०५१।५२
०५२।५३
०५३।५४
०५४।५५

तािलका नं. १७
रकम
कै िफयत
३,१९५।–
िनजामती िकताबखानाबाट /ा] िववरणअनस
ु ार
३,८३४।–
”
७,१६०।४०
”
७,३००।८०
”
७,४४१।२०
”
८,६६१।६०
”
१०,८५४।–
”
१०,९९४।४०
”
१४,७५२।८०
”
१४,९४७।२०
”
१८,५११।२०
”
१८,७२७।२०
”
१८,९४३।२०
”
२२,३९९।२०
”
२२,६१५।२०
”
३०,५९६।४०
”
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१७.
१८.
१९.
२०
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.

०५५।५६
०५६।५७
०५७।५८
०५८।५९
०५९।६०
०६०।६१
०६१।६२
०६२।६३
०६३।४ देिख
०६३।७।३० सCम

िनजामती िकताबखानाबाट 8ा9 िववरणअनस
ु ार
”
”
”
”
”
”
”

३१,५५७।६०
३२,३०२।८०
५०,७७०।८०
५१,९५८।८०
५३,१४६।८०
५४,३३४।८०
५५,५२२।८०
६५,५६६।८०
२२,२५१।६०

”

जCमा
िवमा कDी रकम घटाएको

६,३८,३४६।६०
३,२००।–

8ा9 जCमा तलब

६,३५,१४६।६०

२०६२।४।१ देिख २०६३।७।३० सCमको मािसक
H २००।– को दरले १६ मिहनाको ।

घर भाडा :
8ितवादीले िनमाJ ण गरेको वीरगKज उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ िOथत िकQा नं. ५० को जRगा र
िकQा नं. २५७ र २५८ का जRगामा िनमाJ ण गरेका दईु वटा घरहHबाट 8ा9 गरेको घर बहाल रकम देहायबमोिजम
देिखएको ।
तािलका नं. १८
!.
िक.नं. ५० को घर
िक.नं. २५७ र २५८ को घर
कै िफयत
अविध
दर
6ा7 रकम
अविध
दर
6ा7 रकम
सं.
१. २०५३।५।१ देिख ४५००।– १,६६,५००।– ०६२ असोज ३०,०००।– ४,२०,०००।– घर बहाल
कर
२०५६।६।१ सCम
देिख ०६३
ितरेको
कािQकसCम
देिखएको
भइु ँ तलाको
”
२. ०५६।६।१६ देिख ९,५००।- १,८०,५००।– ०६२ फागनु ३५,०००।– ३,१५,०००।–
देिख ०६३
०५८।१।१४ सCम
कािQकसCम
दवु ै तलाको
३. ०५८।१।१५ देिख ५,५००। ६३,२५०।–
०५८।१२।३० सCम
४. ०५९।१।१ देिख
४,५००। २,४७,५००।–
०६३।७।३० सCम
जCमा
६,५७,७५०।–
७,३५,०००।–
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मािथ उि•लिखत घर भाडा रकम )ितवादी भरत)साद नेपालले पेस गरेको स3झौता कागजातअनस
ु ार
उ•लेख ग9रएको छ । तर उि•लिखत घर भाडा रकमम=ये तािलका नं. २२ र २३ को आय Dयय )वाह िववरणमा
उ•लेख भएअनस
ु ार घर िनमाG ण Hोत पिु I भएको अनपु ातमा िक.नं. ५० को घरको घर भाडाको हकमा भइु तँ लाको
घर िनमाG णको Hोत ११.६० )ितशतमाQ पिु I भएकाले कुल घर भाडाको ११.६० )ितशतलाई माQ यी
)ितवादीको वैधािनक Hोत खल
ु ेको आयमा गणना गरेको देिखUछ । साथै दवु ै तला घर भाडामा लागेको अवVथामा
औसत Hोत १०.८६ )ितशतको माQ पिु I हYने भिन कुल घर भाडाको १०.८६ )ितशतमाQ आयमा गणना गरेको
देिखUछ ।
यसै ग9र िक.नं. २५७ र २५८ मा िनिमG त घरको उि•लिखत घरभाडा रकमम=ये तािलका नं. २२ र
२३ को आय Dयय )वाह िववरणमा उ•लेख भएअनस
ु ार घर िनमाG णको Hोत औसतमा सबै तलाको गरेर ४२.९६
)ितशतमाQ पिु I भएको हYदँ ा सोही अनपु ातको घर भाडा रकमलाई माQ यी )ितवादीको वैध आयको ^पमा गणना
गरेको देिखएको ।
ब•क तथा िव#ीय सं(थाबाट *ा+ ऋण सापटी :
महाल_मी फाइनाUसको िमित २०६४।११।१८ समेतको पQानस
ु ार )ितवादी भरत)साद नेपाल एवम्
िनजको bीमती अि3बका देवी नेपालले आ.व. ०५४।५५ देिख ०६३।६४ स3ममा ^.६,८८,५४,४००।–
घर कजाG बापत ऋण िलएको देिखUछ, । साथै सो कजाG म=ये पटकपटक ितदf आ.व. ०६३।६४ स3ममा
^.६,१४,३०,०९४।– साँवा र ^.१८,७९,५०३।९६ gयाजसमेत ग9र ज3मा ^. ६,३३,०९,५९७।९६ ऋण
ितरेको पिन देिखUछ ।
घर ज2गा िब45बाट *ा+ आय:
भरत)साद नेपाल र िनजका प9रवारको नाममा रहेका देहायबमोिजमका जhगाह^ िलखत मू•य
^.९,५३,०००।– मा िबjk भएको देिखएकामा Hोत पिु I भएको अनपु ातमा ज3मा ^.२,५०,१४५।२० लाई
माQ िनजको वैध आयको ^पमा गणना ग9रएको देिखUछ ।
तािलका नं. १९
4. ज2गाधनीको घर तथा
सं. नाम र नाता गा.िव.स
/ न.पा /
वडा नं.
१. अि3बका
छपकै या
देवी नेपाल ४
(bीमती)
२. अि3बका
नगवा १
देवी नेपाल
(bीमती)

ज2गाको िववरण
िक.नं.
HेJफल

िब45/लागत
म@ू य (B)

३२१

०–०–१०

६४०

०–०–७–९

*ाि+को
िकिसम

कै िफयत

१२,५००।–

०५०।६।१४
राजीनामा

शत
)ितशत

९,५००।–

०५१।८।६
राजीनामा

”
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३. अि-बका
देवी नेपाल
(4ीमती)
४. अि-बका
देवी नेपाल
(4ीमती)

छपकै या ३९०।४३४ ०–०–४
४

५. अि-बका
देवी नेपाल
(4ीमती)

वीरगCज ६९६।६०
२

५,०००।–

वीरगCज १५२८।७६ १०२३५.६९ १,००,०००।
२
००३९०.७९ ३,५०,०००।

६. सीमा नेपाल वीरगCज ६९५।५९ ००३९४.७९ ३,५०,०००।
२
(छोरी)
७. अि-बका
वीरगCज १५३०।७५ ००३०६.८५ १,२६,०००।
देवी नेपाल २
(4ीमती)
ज-मा

०५१।११।२८ ”
राजीनामा
०६०।८।९
राजीनामा

१६.२७
Eितशत
मा# Gोत
पिु I
०६०।११।१२ ५३.२५
राजीनामा
Eितशत
मा# Gोत
पिु I
०६०।११।१२ Gोत
राजीनामा
पिु I नै
नभएको
०६१।३।४
१६.२७
राजीनामा
Eितशत
मा# Gोत
पिु I

(९,५३,०००) के ही
२,५०,१४५।२० जNगाको
खPरद
Gोत पिु I
भएको र
के ही पिु I
नभएको
अनपु ातमा

कम•चारी स#चयकोषबाट सापटी :
Eितवादी भरतEसाद नेपालले कमQ चारी सCचयकोषबाट EाU गरेको ऋण र सापटी रकम देहायबमोिजम
देिखएको ।
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नेपालको नामको
पसा- वीरगMज–२
सािबक िक.नं.
१५३० हाल
िक.नं. ७५ को
००३०६.८५ जOगा
िबPQ ।

[३१,५००।–]
३,६५४।–

घर िनमा- णमा
११.६० Cितशत
Eोत पिु F भएको

[१,००,०००।]
१६,२७०।–

खRरद मै
८३.७३ Cितशत
Eोत नखल
ु ेको
आधारमा आय
गणना गRरएको

[३,५०,०००।]
१,८६,३७५।–

खRरद मै
४६.७५ Cितशत
Eोत नखल
ु ेको
आधारमा आय
गणना गRरएको

[३,५०,०००।]

खRरद मै
शतCितशत Eोत
नखल
ु ेको कारण
िबPQको आय
गणना नगRरएको

[१,२६,०००।]
२०,५००।२०

८३.७३ Cितशत
Eोत नखल
ु ेको
हWदँ ा
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२०६० सालको
क#$यटु र १ ख+रद
खच. ।
०६१।३।४ गते
अि#बकादेवी
नेपालको नाममा
पसा. वीरग@ज –४
िक.नं. २५७ को
०००५०.७९ Eे.फ
जGगा ख+रद
ज#मा
१३. ०६१ असारदेिख
२०६१ माग. स#मको
तलब
०६० माग. दिे ख
०६१ जेठस#मको
िक.नं. ५० को घरको
एकतलाको घर भाडा
रकम ।
०६१।८।२८
गते अि#बकादेवी
नेपालको नाममा पसा.
वी.उ.म.न.पा–४
िक.नं. २५८ को
००४८९.६१
वग. िमटर जGगा
ख+रद ।
ज#मा
१४ २०६०।९।११ र
२०६१।८।२८
गतेस#ममा अि#बका
देवी नेपालको नाममा
महालUमी फाइनाWस
वीरग@जबाट HाX घर
कजा. रकम ।
यस अविधमा ितरेको
फाइनाWसको ऋण
रकम ।

९,५००।–
३,७५,०००।–

२,५८,४९४३।३०
२७,६६२।४०

३,८४,५००।–

३३.६० Hितशत
ख+रद Jोत
नपगु ेको

(१,२६,००५।७०)

[२७,०००।–]
३,१३२।–

२,००,०००।–

३०,७९४।–
३४,५०,०००।

२,००,०००।–

८४.६० Hितशत
ख+रद Jोत
नपगु ेको

(१,६९,२०६।–)
महालUमी
फाइनाWसको
२०६४।११।१८
को पYबाट
खिु लआए
अनस
ु ार

१४,३५,२५७।९४
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
०५९।७।२९
देिख २०६१
काि2कस4ममा
िक.नं. ५० को
ज:गामा रहेको घरमा
ते?ो त@ला थप
िनमाB ण ।
ज4मा
१५ अ.@या.
२०६१ मागB दिे ख
२०६३ काि2क
मिहनास4मको
तलब ।
२०६१ मागB दिे ख
२०६३ काि2क
मिहनास4मको िक.नं.
५० को घरको एक
तलाको घर भाडा
रकम ।
२०६१।९।२१
देिख २०६३।८।४
गतेस4ममा अि4बका
देवी नेपालको नाममा
महालOमी फाइनाQस
वीरगRजबाट TाU घर
कजाB रकम ।
िमित २०६२।६।१
देिख २०६२ माघ
स4मको िक.नं.
२५७ र २५८ घरको
भइु तँ लाको घरभाडा
रकम ।

७,५२,४०२।७३

३४,५०,०००।–
१२,६२,३३९।३३
८४,६५५।५५

२१,८७,६६०।६७

१२,६२,३३९।३३

[१,०८,०००।]
१२,५२८।–

६,४८,२३,४००।–

महालOमी
फाइनाQसको
२०६४।११।१८
को प#बाट खिु ल
आए अनस
ु ार

[१,५०,०००।]
६४,४४०।–

औसतमा
५७.०४
Tितशत ?ोत
पिु Z नभएको
अनपु ातमा
साथै घर बहाल
कर बझ
ु ाएको
देिखएको
1914
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िमित २०६२

[५,८५,०००।]

फागनु देिख २०६३

२,५१,३१६।–

काि+कस-मको
िक.नं. २५७ र
२५८ को घरको भइु ँ
तलाको र पिहलो
तलाको घरभाडा
रकम ।
यस अविधमा ितरेको

६,१२,९०,५५२।०२

महालJमी

फाइनाDसको घर

फाइनाDसको

कजाF बापतको साँवा र

२०६४।११।१८

Hयाज रकम ।

को पMबाट
खिु लआएको

िमित २०६२।३।१३

१,०१,३९९।–

मा न ४ प ७९४०
को मोटरसाइकल
खQरद ।
२०६२ सालमा

६,७००।–

िट.भी १ खQरद ।
हाल स-मको िविभDन

६०,१८६।८३

बRकहSमा रहेको बRक
मौUदात ।
1915

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
२०६१।११।२१
देिख २०६३।७।३०
स2ममा (आयोगबाट
२०६३।१।३१ मा
मू:याङ् कन ह>दँ ा
दो@ो त:ला पिन
६० Bितशत िनमाD ण
भइसके को देिखँदा
२०६३।७।३०
स2ममा परु ै घर
िनमाD ण स2पKन भई
सके को मािनएको)
अि2बकादेवी
नेपालको नामको
पसाD वीरगRज
उ.म.न.पा. ४ िक.नं.
२५७, २५८ को
जZगामा Bित त:ला
[मशः ४८६७.९६,
४८६७.९६ र
४९८८.०७ वगD
फुटको ३ तले घर
िनमाD ण ।
ज2मा
६,६४,९८,६७८।८८ नव
िनिमD त घरको घरभाडा
@ोतको अनपु ातको गणना
गदाD

१,२७,०७,३९२।३३

घर भाडा रकम
परु ै गणना
गदाD समेत
५७.०४ Bितशत
@ोत पिु _
नभएको

[६,६९,१७,९२२।८८] ७,४१,६६,२३०।१८ (७२,४८,३०७।३०)
नव िनिमD त घरको परु ै
गणना गदाD
७,४१,६६,२३०।१८ (७६,६७,५५१।३०)

नोट: मािथ तािलकाको [ ] िभ#को रकमले @ोत खल
ु ेको अनपु ातको िहसाब नगdर रािखएको ज2मा रकमलाई र
( ) िभ#को अङ् कले ऋणाfमक अवgथालाई दसाD उछ
ँ ।
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तािलका नं. २४
$ोत खल
ु ेको स*पि,
िस.नं.

१.

२.

३.

४.

५.

कै िफयत
+ोत पुि/ भएको रकम (िब45
भइसके को ज9गाको हकमा िब45
ह<दँ ाको िलखत मBू यका आधारमा
र िब45 भई नसके को ज9गाको
हकमा हालको मBू याङ् कन रकमको
आधारमा)
िमित ०४६।६।११ मा अि*बका अ ि * ब क ा
९,५००।–
ख@रदमा शत Eितशत $ोत
देवी नेपालको नाममा पसा8 नगवा देवी नेपाल
पिु F भएकाले िबIJ हLदँ ाको
–१ िक.नं. ६४० को :े.फ.
िलखत मूOयको आधारमा
०–०–७–९ ज?गा ख@रद
िमित ०४८।११।२३ मा अि*बका अ ि * ब क ा
१२,५००।–
ख@रदमा शत Eितशत $ोत
देवी नेपालको नाममा पसा8 देवी नेपाल
पिु F भएकाले िबIJ हLदँ ाको
छपकै या –४ िक.नं. ३२१ को
िलखत मूOयका आधारमा
:े.फ ०–१–१० ज?गा ख@रद ।
िमित ०५०।१।११ मा अि*बका अ ि * ब क ा
१,६४,९८७।१५
ख@रदमा शत Eितशत
देवी नेपालको नाममा पसा8 देवी नेपाल
$ोत पिु F भएकाले
छपकै या –४ िक.नं. ३९० को
२०५१।८।१६ मा ०–०–
:े.फ ०–१–० ज?गा ख@रद ।
४ ज?गा W.५०००।– मा
िबIJ हLदँ ाको रकम र हाल
बाँकJ ज?गाको हालको
मू O याङ् कनबमोिजमको
रकमका आधारमा
िमित ०५०।८।२८ गते अ ि * ब क ा
८,००,०००।–
ख@रदमा शत Eितशत
अि*बका देवी नेपालको देवी नेपाल
$ोत पिु F भएकाले हालको
नाममा पसा8 िजOला, वीरगZज
मूOयाङ् कन बमोिजमको
उपमहानगरपािलका वडा नं. ३
रकमलाई गणना ग@रएको ।
िक.नं. १ हाल िक.नं. ५० को
०–१–० ज?गा ख@रद ।
अि*बका देवी नेपालको अि*बका देवी नेपाल
नाममा पसा8 िजOला, वीरगZज
उपमहानगरपािलका, वडा नं. ४
िक.नं. १ हाल िक.नं. ५० को
०–१–० ज?गामा िनमा8 ण ग@रएको
चार तले प`कJ घरको िनमा8 ण
लागतमbये देहायबमोिजमको
रकम ।
स•पि को िववरण

स•पि
धनीको
नाम
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क.

ख.

ग.

घ.

६.

अि+बका देवी नेपालको
नाममा पसा5 िज7ला, वीरग9ज
उपमहानगरपािलका, वडा नं. ४
िक.नं. १ हाल िक.नं. ५० को
०–१–० जAगामा भइु ँ तला घर
र बािहरको शौचालय िनमा5 ण
गदा5 को लागत स+बLधमा :–
अि+बका देवी नेपालको
नाममा पसा5 िज7ला, वीरग9ज
उपमहानगरपािलका, वडा नं. ४
िक.नं. १ हाल िक.नं. ५० को
०–१–० जAगामा भइु ँ तला घर र
पिहलो तला थप गदा5 को िनमा5 ण
लागत स+बLधमा :–
अि+बका देवी नेपालको
नाममा पसा5 िज7ला, वीरग9ज
उपमहानगरपािलका, वडा नं. ४
िक.नं. १ हाल िक.नं. ५० को
०–१–० जAगामा िनिम5 त घरमा
दोUो त7ला थप गदा5 को िनमा5 ण
लागत स+बLधमा :–
अि+बका देवी नेपालको
नाममा पसा5 िज7ला, वीरग9ज
उपमहानगरपािलका, वडा नं. ४
िक.नं. १ हाल िक.नं. ५० को
०–१–० जAगामा िनिम5 त घरमा
तेUो त7ला थप गदा5 को िनमा5 ण
लागत स+बLधमा :–
िमित २०५३।११।१५ गते
अि+बका देवी नेपालको नाममा
ख[रद ग[रएको पसा5 छपक^ या
–९ िक.नं. १५२८।७६ र
१५३०।७५ मा _मश ०–०–
१२–१०.५ र ०–०–१७–०
`े.फ जAगाको स+बLधमा

अि+बका
देवी नेपाल

१,२३,७९१।८५

११.६०
िनमा5 णको
Tितशत Uोत पिु V भएकाले
सोही अनपु ातको रकमलाई
Uोत खल
ु ेको स+पिZमा
गणना ग[रएको ।

अि+बका
देवी नेपाल

१,१२,८७८।१४

१०.१३
िनमा5 णको
Tितशत Uोत पिु V भएकाले
सोही अनपु ातको रकमलाई
Uोत खल
ु ेको स+पिZमा
गणना ग[रएको ।

अि+बका
देवी नेपाल

१,५९,२३२।८४

िनमा5 णको
१४.२९
Tितशत Uोत पिु V भएकाले
सोही अनपु ातको रकमलाई
Uोत खल
ु ेको स+पिZमा
गणना ग[रएको ।

अि+बका
देवी नेपाल

७,५२,४०२।७३

िनमा5 णको शतTितशत
पिु V भएकाले सोही
अनपु ातको रकमलाई Uोत
खल
ु ेको स+पिZमा गणना
ग[रएको ।

अि+बका
देवी नेपाल

१६,२७०।–

जAगा ख[रदमा १६.२७
Tितशत Uोत पिु V भएकाले
सोही अनपु ातको रकमलाई
Uोत खल
ु ेको स+पिZमा
गणना ग[रएको
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िमित ०५९।१।५ गते अि'बका
देवी नेपालको नाममा ख4रद
ग4रएको िज8ला पसा: सािबक
छपकै या –९ िक.नं. ६९६
हाल पसा: िज8ला वीरगAज
उपमहानगरपािलका वडा नं. २
िक.नं. ६० को ०–१–३ जFगाको
स'बGधमा
८. िमित ०६१।३।४ गते अि'बका
देवी नेपालको नाममा ख4रद
ग4रएको पसा: िज8ला वीरगAज
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४
िक.नं. २५७ को ०००५०.७९
वग: िमटर WेMफल जFगाको
स'बGधमा
९. िमित ०६१।८।२८ गते अि'बका
देवी नेपालको नाममा ख4रद
ग4रएको पसा: िज8ला वीरगAज
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४
िक.नं. २५८ को ००४८९.६१
वग: िमटर WेMफल जFगाको
स'वGधमा
१०. िमित २०६२।३।१३ मा ना ४ प
७९४० को मोटरसाइकल ख4रद
ह]दँ ाको लागतम_ये
११. िविभGन िमितमा ख4रद ग4रएका
इलेabोिनaस सामान ख4रद
ह]दँ ाको लागतम_ये
७.

अि'बका
देवी नेपाल

१,८६,३७५।–

जFगा ख4रदमा ५३.२५
KितशतमाM Nोत पिु P
भएकाले सोही अनपु ातको
रकमलाई Nोत खल
ु ेको
स'पिSमा गणना ग4रएको

अि'बका
देवी नेपाल

२,५८,९६०।–

अि'बका
देवी नेपाल

५,८०,५८०।–

िव`ाGत
नेपाल

१,०१,३९९।–

जFगा ख4रदमा ६६.४०
KितशतमाM Nोत
पिु P भएकाले हालको
मू8याङ् कन बमोिजमको
रकमको सोही अनपु ातको
रकमलाई Nोत खल
ु ेको
स'पिSमा गणना ग4रएको
जFगा ख4रदमा १५.२७
KितशतमाM Nोत
पिु P भएकाले हालको
मू8याङ् कनबमोिजमको
रकमको सोही अनपु ातको
रकमलाई Nोत खल
ु ेको
स'पिSमा गणना ग4रएको
ख4रदमा शत Kितशत
Nोत पिु P भएको

भ र त
नेपाल

३९,५००।–

ख4रदमा शत Kितशत
Nोत पिु P भएको

६०,१८६।८३

Nोत पिु P भएको

अि'बका
देवी नेपाल
१२. िविभGन बcकहdमा रहेको नगद भरतKसाद
मौfदात
नेपाल
अि'बका
देवी नेपाल
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
१३. अि/बका देवी नेपालको अ ि / ब क ा
५४,५५,२८३।५२
नाममा पसा7 िज9ला, वीरग;ज देवी नेपाल
उपमहानगरपािलका, वडा नं.
४ िक.नं. १ हाल िक.नं. २५७
र २५८ को जCगामा Dित
त9ला Fमश: ४८६७।९६,
४,८६७।९६ र ४,९८८।०७ वग7
फुटको ३ तले घर िनमा7 ण हOदँ ाको
लागत स/बQधमा :–
ज/मा
८८,३३,८४७।०६

घर िनमा7 णको ४२.९३
Dितशत Sोत पिु T
भएकाले सोही अनपु ातको
रकमलाई Sोत खल
ु ेको
स/पिYमा गणना गZरएको

Sोत नखल
ु ेको स/पिY:
तािलका नं. २५
िस.नं.

१.

क.

ख.

ग.

स•पि को िववरण

स•पि
धनीको नाम

अि/बका देवी नेपालको नाममा पसा7 िज9ला, वीरग;ज अि/बका देवी
नेपाल
उपमहानगरपािलका, वडा नं. ४ िक.नं. १ हाल िक.नं. ५० को
०–१–० जCगामा िनमा7 ण गZरएको चार तले प\क] घरको िनमा7 ण
लागतम^ये देहायबमोिजमको रकम ।
िमित ०५२।९।१२ गते देिख २०५३ देिख २०५३ साउनस/म
वीरग;ज उप म.न.पा.३ ि`थत िक.नं. ५० को जCगामा भइु तँ 9ले घर
र शौचालय िनमा7 ण स/पQन भएकामा ८८.४० Dितशत Sोत पिु T
नभएकाले हालको मू9याङ् कन f.१०,६७,१७१।१४ को सोही
अनपु ातमा Sोत नखल
ु ेको स/पिYमा गणना गZरएको ।
िमित ०५६।४।२८ गते स/ममा िक.नं. ५० को जCगामा रहेको अि/बका देवी
नेपाल
भइु तँ ले घरमा पिहलो तला घर थप िनमा7 ण हOदँ ा ८९.८७ Dितशत
Sोत पिु T नभएकाले हालको मू9याङ् कन f.११,१४,२९५।– को
सोही अनपु ातमा Sोत नखल
ु ेको स/पिYमा गणना गZरएको ।
िमित ०५९।७।२९ गते िक.नं. ५० को जCगामा दोSो त9ला घर अि/बका देवी
िनमा7 णको समयमा f.११,१४,२९५।६४ मा िनमा7 ण स/पQन
नेपाल
भएकामा सोको ८५.७१ Dितशत Sोत पिु T नभएकाले हालको
मू9याङ् कन f.११,१४,२९५।६४ को सोही अनपु ातमा Sोत
नखल
ु ेको स/पिYमा गणना गZरएको ।
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+ोत पुि/ भएको रकम
(िब45 भएको ज7गाको
हकमा िब45 ह:दँ ाको
म>ू यका आधारमा र बाँक5
ज7गाको हकमा हालको
म>ू याङ् कनको आधारमा)

९,४३,३७९।२८

१०,०१,४१७।४९

९,५५,०६२।७९

९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
२.

३.

४.

५.
६.

७.

८.

िमित ०५३।११।१५ गते अि'बका देवी नेपालको नाममा पसा4
छपकै या –९ िक.नं. १५२८ को ०–०–१२–१०.५ र िक.नं.
१५३०को ०–०–१७ ज>गा ?. ८८,८००। मा खBरद गरेकामा िमित
२०६०।८।९ गते र २०६१।३।४ गतेमा ज'मा ? २,२६,०००।–
मा िबEF भएकाले सो दवु ै ज>गाको खBरद Jोत नखल
ु ेको स'पिKमा
गणना गBरएको ।
िमित २०५९।१।५ गते अि'बका देवी नेपालको नाममा पसा4
वीरगMज२ सािबक िक.नं. ६९६ हाल ६० को ०–१–३/४
ज>गा ?.२,३१,०००।– मा खBरद गरेकामा उQ ज>गा खBरदको
Jोत ४६.७५ Rितशत पिु T नभएकाले िमित २०६०।११।१२
मा ?.३,५०,०००।– मा िबEF हUदँ ाको िबEF मूXयलाई सोही
अनपु ातमा Jोत नखल
ु ेको स'पिKमा गणना गBरएको ।
िमित ०५९।९।१० गते अि'बका देवी नेपालको नाममा पसा4
छपकै या –९ िक.नं. ६९५ को ०–१–३/४ ज>गा ?.२,३१,०००।–
मा खBरद गरेकामा उQ ज>गा खBरदको Jोत शत Rितशत पिु T
नभएकाले िमित २०६०।११।१२ को िबEF हUदँ ाको परु ै िबEF
मूXयलाई Jोत नखल
ु ेको स'पिKमा गणना गBरएको ।
िमित ०६०।५।२७ गते िनजामती िकताबखानामा भरत नेपालले
स'पिK िववरण पेस गदा4 साथमा रहेको भिन उXलेख गरेको
नगदको Jोत नखल
ु ेको ।
िमित २०६१।३।४ गते अि'बका देवी नेपालको नाममा पसा4
वी.उ.म.न.पा. –४ िक.नं. २५७ को ०००५०.७९ वग4 िमटर ^े.फ
ज>गाह? ?.३,७५,०००।– मा खBरद गदा4 ३३.६० Rितशत
Jोत पिु T नभएको हUदँ ा हालको मूXय ?.३,९०,०००।– को सोही
अनपु ातमा Jोत नखल
ु ेको स'पिKमा गणना गBरएको ।
िमित २०६१।८।२८ गते अि'बका देवी नेपालको नाममा पसा4
वी.उ.म.न.पा. –४ िक.नं. २५८ को ००४८९.६१ वग4 िमटर
ज>गा ?.२,००,०००।– मा खBरद गदा4 ८४.६० Rितशत Jोत
पिु T नभएको हUदँ ा हालको मूXय ?.३७,७०,०००।– को सोही
अनपु ातमा Jोत नखल
ु ेको स'पिKमा गणना गBरएको ।
िमित ०६१।११।२१ देिख ०६३।७।३० गतेस'ममा अि'बका
देवी नेपालको नामको पसा4 वीरगMज उ.म.न.पा. –४ िक.नं. २५७
र २५८ को ज>गामा १४,७२३.९९ वग4 फुटको ३ तXला घर
िनमा4 ण गदा4 घर िनमा4 णको कुल लागतमा ५७.०४ Rितशत को
Jोत पिु T नभएकाले हालको मूXयाङ् कनबमोिजम उQ घरको
मूXय ?.१,२७,०७,३९२।३३ भएको हUदँ ा सोही अनपु ातमा Jोत
नखल
ु ेको स'पिKमा गणना गBरएको ।

ज'मा

अि'बका देवी
नेपाल

१,८९,२२९।८०

अि'बका देवी
नेपाल

१,६३,६२५।–

सीमा नेपाल

३,५०,०००।–

भरतRसाद
नेपाल

(२०,००,०००।–)

अि'बका देवी
नेपाल

१,३१,०४५।९२

अि'बका देवी
नेपाल

३१,८९,४२०।–

अि'बका देवी
नेपाल

७२,४८,३०७।३०

१,४१,७१,४८७।५८
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
•ितवादी भरत•साद नेपालको बदिनयतपूण/
काय/ह1 र भनाइह1 :–
*ितवादी भरत*साद नेपालले आ4नो
प6रवारको नाममा करोड9 मू:यको स<पि= ह?दँ ाह?दँ ै
पिन चल अचल स<पि= आजE न गरेको छै न भिन
गरेको बयान, िनजको प6रवारको नाममा चल अचल
स<पि= जोिडँदा र बHक कजाE कारोबार गदाE स<पूणE
काम कारवाही िनज *ितवादी Jवयम्ले ग6र रहेको
अवJथामा िनजले सो स<पि= पूवE Mीमतीको हो भिन
स<पि= लक
ु ाउन Mीमतीसँग अंश छोडप# गरेको
जJतो देखाउने कायE , Mीमतीसँग अंश छोडप# गदाE
Mीमतीबाट २० लाख नगद, १०० तोला सनु र १०
िकलो चाँदी पाएको भिन स<पि= िववरण पेस गदाE
उ:लेख गरेको, आफूसँग पिहलेदिे ख नै मानो छु6Uई
िभWन भई बसेको भाइ श#ूघनकुमार नेपालको नाममा
रहेको सवारी साधन, िनजले *ा[ गरेको तलब भ=ा
र िनजले स\चालन गरेको *ेस, पि#काको कमाईबाट
समेत आ4नी Mीमतीको नाममा स<पि= जोडेको भिन
देखाउन,ु *ितवादी अि<बका देवी नेपालको नाममा
महाल]मी फाइनाWस वीरग\जबाट गहृ कजाE िलँदा
िब_` भइसके को जaगाहbको समेत मू:याङ् कन
गराई कजाE *ा[ गरेको देिखँदा सो कायE , वीरग\ज
उपमहानगरपािलका–४ िJथत िक.नं. २५७ र २५८
का जaगाहb ख6रद गदाE िलखत अङ् कमा मा# ख6रद
गरेको भिन बयान गनh तर ख6रद लग=ै फाइनाWसबाट
कजाE िलने *योजनका लािग सो जaगाहb मू:याङ् कन
ग6रँदा धेरै बढी मू:याङ् कन गराई ख6रद मू:यसमेत
झkु ा उ:लेख गनhसमेतका कायE तथा काम कारवाही
यी *ितवादीको बदिनयतपूणE कायE िभ# पनh देिखWछ ।
यी *ितवादीले िनजक` पmनी अि<बका देवी
नेपालसमेतका नाममा राखेको चल अचल स<पि=
noाचार ग6र गैरकानूनीbपमा आजE न गरेको तpय
हालस<म सङ् किलत *माणहbबाट पिु o ह?न आएकाले
िनजको सो कायE सािबक noाचार िनवारण ऐन, २०१७

को दफा ३, ७(१), १० र १५ अनस
ु ार तथा mयसैलाई
िनरWतरता *दान गरेको हाल *चिलत noाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजमको कसरु हो ।
िनजलाई सािबक noाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
दफा ३, ७(१), १० र १५ तथा हाल *चिलत noाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसरु मा
सािबक noाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ३,
७(१), १०, १५ र २९ तथा *चिलत noाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोिजमको कै द र
ज6रवानाको सजाय ग6र b.१,४१,७१,४८७।५८
(एक करोड एकचािलस लाख एकह=र हजार चार
सय सतासी bपैयाँ पैसा अWठाउWन) बराबर कायम
भएको िबगोको स<पि= भरत*साद नेपालको पmनी
*ितवादी अि<बका देवी नेपालको नाममा रहेका
स<पि=हb र *ितवादी भरत*साद नेपालका अWय
स<पि=हbबाटसमेत noाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा २०(२) र ४७ तथा अिwतयार दb
ु पयोग
अनस
ु Wधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख)
बमोिजम जफत ग6र असल
ु उपर ग6रपाऊँ । *ितवादी
भरत*साद नेपालले गैर कानूनीbपमा आजE न गरेको
b.१,४१,७१,४८७।५८ बराबरको चल अचल
स<पि= जफत ग6र असल
ु उपर गनh *योजनका लािग
मा# िनजक` पmनी अि<बका देवी नेपाललाई *ितवादी
बनाइएको ह?दँ ा *ितवादी अि<बका देवी नेपालको
नाममा हाल कायम रहेको स<पि=हbमyयेबाट zोत
नखल
ु ेको िबगोको हदस<म कानूनबमोिजम जफत
ग6र असल
ु उपर ग6रपाउँ भWनेसमेत {यहोराको िवशेष
अदालत, काठमाड9मा पेस भएको आरोपप# ।
म िमित २०३४।६।४ मा सेवा *वेश ग6र
वन पैदावार िवकास उपसिमित वीरग\जमा िमित
२०३९।६।१७ स<म सहायक रेकडर र रेकडर
पदमा कायE रत् रहे ँ । िमित २०३९।६।१८ देिख िमित
२०६४।११।२६ स<म िनजामती सेवाको ख6रदार
पदमा र िमित २०६४।११।२७ मा ख6रदार पदबाट
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बढुवा भइ ना.स.ु पदमा काय) रत् छु । मेरो प2रवारमा
आमा, 5ीमती, ४ जना छोरी, एक छोरा, भाइ–बहु ारी
र दईु जना भितजा भएकामा दईु वटी छोरीको िववाह
भै सके काले हाल मसमेत १० जना छB । जािगर र
Dयवसायले घर प2रवार चलाएको छु । मेरो प2रवार
मGयम वग) को प2रवार हो । मैले अिIतयार दJ
ु पयोग
अनस
ु Kधान आयोगमा मेरो सबै भएको आय िववरण
भ2र बझ
ु ाएकामा सो आय िववरणबमोिजम गाडी
भाडामा लगाई PाQ आRदानीसमेतलाई आयमा
समावेश नग2र आरोपपTको तािलका नं. २२ मा
िववरण उXलेख गरेको छ । यो िमलेको छै न । मेरो
तथा मेरो प2रवारको आय [ोत एवम् खच) िववरण
यस सRमािनत अदालतमा पेस गरेको छु । मैले
गरेको बयानमा उिXलिखत Dयहोरा तथा पेस गरेको
PमाणहJको आधारमा आय Dयय कायम ग2रपाऊँ ।
मैले िमित २०३४।६।४ देिख िमित २०३९।६।१७
सRम वन पैदावार िवकास उपसिमितमा काय) रत्
रहँदाको समयमा तलब र भbा ग2र J.१०,५३०।–
PाQ गरेको छु । िमित २०३९।६।१८ देिख िमित
२०५३।४।३० सRम ख2रदार पदमा काय) रत् रहँदा
तलब भbा र eेडसमेतबाट J.१,७१,१६७।– PाQ
गरेको छु । सोही अविधमा कम) चारी सfचय कोषबाट
J.३२,२००।– सापटी पिन िलएको छु । साथै दशhं खच)
J.१४,५७०।– PाQ गरेको छु । iयो मेरो वैध आय हो ।
5ीमती अिRबका देवी नेपालले िमित
२०३९।१।१ देिख िमित २०४६।९।१ सRम साकRबरी
jेिडङ कKसन) मा काम गदा) Pितमिहना J.२,१००।–
का दरले J.१,९३,२००।–, िमित २०४७।१।१
देिख िमित २०५१।१२।३० सRम खक
ु ु री फुटवेयर
ईKडिmjजमा काम गरेको अविधमा Pितमिहना
J.३,०००।– का दरले J.१,८०,०००।–, िमित
२०५२।१।१ देिख ०५३ साउन सRम ऐ. इKडिmjजमा
काम गदा) Pित मिहना J.३,५००।– का दरले
J.५६,०००।–समेत पा2र5िमक PाQ गरेकo छन् ।

िमित ०५१।११।२८ मा िक.नं. ३९० को जpगामGये
०–०–४ धरु जpगा Jq नारायण नािपतलाई िबro
ग2र सोबाट J.५,०००।– नगद PाQ भएको छ ।
एकासगोलको भाइ शTूघन कुमार नेपालले िनजको
नाममासमेत संयt
ु दता) रहेको नेपाल Pकाशन Pा.
िल. uारा Pकािशत वीरगfज एvसPेस साQािहक
पिTकाबाट िमित २०४७।५।३१ देिख २०५३
साउनसRम Pित मिहना J.८,०००।– का दरले ११४
मिहनामा J. ९,१२,०००।–, मािलङ् गो साQािहकबाट
Pित मिहना J.२,०००।– का दरले J.३,१८,०००।–
, सोही पिTकाबाट िमित २०५२।५।१० देिख २०५३
साउनसRमको अविधमा Pित मिहना J.४,०००।– का
दरले J.४४,०००।– PाQ गरको छ । भाइले काठमाडB
िनवासी रवीKq Pसाद 5ेxबाट J.२,५०,०००।– ऋण
िलएको छ । यसPकार उt उिXलिखत अविधमा मेरो
प2रवारको J.२१,८६,६६७।– आय भएको छ । सोही
अविधमा 5ीमतीको नाममा पसा) िजXलाको नगवा १
िक.नं. ६४० को ०–०–७–९ जpगा J. ९,४००।– मा
ऐ. को नाममा ऐ. छपकै या ४ मा िक.नं. ३२१ को zे.फ.
०–०–१० जpगा J.८,०००।–, ऐ. को नाममा ऐ ऐ. को
िक.नं. ३९० को ०–१–० जpगा J.१०,०००।– मा
ऐ. नाममा ऐ. वीरगfज उपमहानगरपािलका वडा नं. ३
मा िक.नं. ५० को ०–१–० जpगा J.१,००,०००।–
मा ऐ. जpगामा िनमा) ण भएको घरको िनमा) ण लागतमा
J.३,६०,०००।–समेत ग2र J.४,८७,४००।– खच)
भएको छ । सो खच) क{ा ग2र J.१६,९९,२६७।–
बचत रहेको छ ।
२०५३ भदौदेिख २०५६ भदौसRमको
अविधमा तलब भbा र eेडसमेतबाट J.१,११,९३२।–
PाQ गरेको छु । सोही अविधमा सfचयकोषबाट
J.९,०००।– सापटी िलएको छु । िक.नं. ५०
को वीरगfजको घरको भइु ँ तलाबाट घरभाडा
J.१,६२,०००।– PाQ गरेको छु । साथै महाल}मी
फाइनाKस िल. बाट गहृ कजा) J.५,८१,०००।– ऋण
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पिन िलएको छु । सोही अविधमा 6ीमती अि8बका
देवीले खक
ु ु री फुटवेर >ा.िल. बाट @.१,२६,०००।–
पाCर6िमक >ाD गरेकE िछन् । एGस>ेस साDािहक
पि#काबाट भाइले र 6ीमतीले @.११,३३,९३२।>ाD गरेका छन् । यस रकममा 6ीमतीको
@.१,४४,०००।– छ । यस>कार २०३४ देिख
२०५३ साउनस8मको बचत @.१६,९९,२६७।–
समेत @.२८,३३,१९९।– रकम ज8मा भएको
िथयो । यस रकमबाट सोही अविधमा िक.नं. ७६ र ७५
को जVगा खCरदमा @.८८,८००।– र फाइनाWसको
Xयाज भY
ु ानीमा @.५,८३,०००।–, घरमा एकतला
थप गदा[ िनमा[ ण लागतमा @.४,२०,०००।–,
गाडी खCरदमा @.७,१०,८१५।– को आधी
@.३,५५,४०७।–समेत खच[ भई @.१४,४७,४०७।–
खच[ भएको छ । गाडी भाइ र आफूले संयY
ु @पमा
स`चालन गनa सहमित भएको िथयो । गाडी खCरद गदा[
उY िक.नं. ५० को घर जVगा िधतो रािख खCरद भएको
हो । ०५६ भदौस8ममा ज8मा भएको रकमबाट खच[
भई @.१३,८५,९९२।– बचत भएको छ ।
२०५६ असोजदेिख २०६१ कािcकस8म
तलब भcा र dेडबाट @.२,४२,५१०।–, दशfं खच[
@.१८,८००।– >ाD भएको छ । सोही अविधमा
कम[ चारी स`चयकोषबाट @.६५,०००।– ऋण िलएको
छ । िक.नं. ७६ को जVगा िबiEबाट @.१,००,०००।–,
िक.नं. ६० को जVगा िबiEबाट @.३,५०,०००।–,
िक.नं. ७५ को जVगाबाट @.१,२६,०००।–, छोरी
सीमा नेपालको िक.नं. ५९ को जVगा िबiEबाट
@.३,५०,०००।–, २०५६।६।१ देिख िमित
२०५८।१।१४ स8मको घरको भइु तँ लाको भाडा
@.१,८०,५००।–, िमित २०५८।१।१५ देिख ऐ.
चैतस8मको @.६२,२५०।–, िमित २०५९।१।१ देिख
०५९ साउन मसाWतस8मको @.१८,०००।–, ०५९
भदौदेिख ०६० कािcकस8मको @.६७,५००।–,
२०६० मङ् िसरदेिख ०६१ जेठस8मको @.२१,५००।–

अकo तलाको @.२७,०००।– र २०६१ असारदेिख
ऐ. कािcकस8मको @.२२,५००।– घरभाडा >ाD
भएको छ । सोही अविधमा महालpमी फाइनाWसबाट
िमित २०६१।७।१६ मा @.५,००,०००।–,
िमित २०६०।९।११ मा @.६,००,०००।–,
िमित २०६१।१।९ मा @.६,००,०००।–, िमित
२०६१।३।२४ मा @.६,००,०००।–, िमित
२०६१।४।१८ मा @.५,००,०००।– तथा 6ीमतीको
खक
ु ु री फुटवेयर >ा.िल. मा ०५६ असोजदेिख
चैतस8म काम गदा[ को @.२४,५००।–,२०५७
वैशाखदेिख ०६१ कािcकस8मको @.२,३१,०००।–
िकया गाडीको गाडीभाडा @.२०,५८,२००।बाट आधा @.१०,२९,१००।–, समु ो गाडीको
@.१४,७२,५००।– बाट आधा @.७,३६,२५०।–,
छोरी सीमाले अल टाय8स क8यिु नके सनबाट >ाD
गरेको @.६३,०००।– समेत @.६६,१५,४१०।–
आय भएको छ । उY अविधमा उY रकममqयेबाट
िट.िभ. खCरदमा @.२३,३००।–, िक.नं. ५९ र
६० को जVगा खCरदमा @.२,३१,०००।– का दरले
@.४,६२,०००।–, घरको दोrो र तेrो तला थप
गदा[ @.८,४०,०००।–, गाडी खCरदको ऋण चY
ु ामा
@.३,५१,६९७।– र फाइनाWसको साँवा Xयाज ितरेको
@.१२,३५,२५७।– समेत @.२९,१२,२५४।– खच[
भई अ@ रकम बचत भएको छ ।
२०६१ माघदेिख िमित २०६३।७।३०
स8म मेरो तलब, भcा, dेड स`चयकोष सापटीसमेत
गCर @.१,३४,५८३।– आय भएको छ । 6ीमती
अि8बका देवीले सोही अविधको िमित २०६१।८।२८
मा @.६,५०,०००।–, िक.नं. ५० को घरको
घरभाडा @.१,०८,०००।–, िक.नं. २५७ र २५८
को घरको भइु तँ लाको घरभाडा २०६२।१०।३०
स8म @.६०,०००।– तथा २०६२।८।१ देिख
२०६२।१०।३० स8मको भइु ँ तsला र पिहलो
तलाको @.१,९५,०००।–, २०६२ फागनु देिख
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२०६३ काि"कस$मको '.५,८५,०००।– घर
भाडा 1ा2 भएको छ । सो रकम पिन मेरो आय हो ।
;ीमतीको ०६१ मङ् िसरदेिख ऐ.चैतस$मको तलब
'.२१,०००।– 1ा2 भएको छ । छोरी सIु मा नेपालको
'.३,३६,०००।– र िनज छोरीलाई डोलनाथ उ1ेतीले
आयरNयाOडबाट पठाएको '.२२,८४,७०२।५०
र िनजले मोटरसाइकल खUरदको लािग वीरगXज
फाइनाZसबाट '.१,००,०००।– कजा[ िलएको
छ । छोरी सीमा नेपालको उ\ अविधमा अल टाईम
क$यिु नके सनको तलब '.३६,७५०।–, िस_ाथ[
ब`कमा काम गदा[ को तलब, भ"ा '.३,२४,६५९।७५
समेत '.३,६१,४०९।७५ आय भएको छ । सोही
अविधमा ;ीमतीको नामको 1ाईभेट फम[ होटल र
जbगा खUरद िबcdबाट '.१,२५,०००।– पिन थप
आय भएको छ । eयसै गUर िक.नं. २५७ र २५८
मा िनिम[ त घरको अgीम घरभाडाबापत 1ा2 '.
९०,०००।– समेत '.६,९८,७४,०९४।– बचत भई
eयसैबाट छोरा िवcाZतको नाममा '.१,०१,३९९।–
मा मोटरसाइकल, '.६,७००।– को िट.भी खUरद,
ब`क मौiदातमा '.६०,१८६।–, िक.नं. २५७ र २५८
को घर िनमा[ णमा '.६०,००,०००।–, महालkमी
फाइनाZसको कजा[ भ\
ु ानीमा '.६,१२,९०,५५२।–
समेत '.६,७४,५८,८३७। खच[ भएको छ । २०६३
काि"कस$मको मेरो आय lोत '.७,४९,६३,२४२।–
िथयो । छोरीलाई डोलनाथ उ1ेतीले पठाएको
रकम हाल ितरी सके को छु । eयस अविधमा मसँग
'.७५,०४,४०५।– बचत रहेको िथयो ।
महालkमी
फाइनाZसलाई
'.
८०,९४,६३४।७७ ितन[ बझ
ु ाउन पनo भिन पp 1ा2
भएको छ । िक.नं. ५०,२५७ र २५८ का जbगा तथा
घर फाइनाZसमा िधतो रहेको छ । आरोपपpको तािलका
नं. २५ मा उिNलिखत स$पि"को lोत नखल
ु ेको भZने
अिभयोग झqु ा छ । सबै स$पि" कानूनबमोिजम आज[ न
गरेको हो । आरोपपpको तािलका नं. २५ को c.सं.

१ मा उिNलिखत िक.नं. ५० को भइु तँ ले घर २०५३
साउनमा िनमा[ ण स$पZन भएको हो । घर िनमा[ णमा
'.३,६०,०००।– खच[ लागेको छ । २०५३।५।१
देिख नै घर भाडामा लागेको छ । घर ११९९.५६
वग[ िफटमा िनमा[ ण भएकामा २२.३५ वग[ िफट बढी
देखाई १२२१.९१ को िहसाब गरेको छ । eयो गलत
छ । उ\ २०५३ सालस$मको अविधमा मेरो पUरवारको
'.२१,८६,६६७।– आय भएको िथयो । सो घरको
पिहलो तला '.४,२०,०००।– को लागतमा २०५६
वैशाखदेिख २०५६ भदौिभpमा िनमा[ ण स$पZन
भएको हो । तर नuसा पास भने २०५६।४।२८ मा
भएको हो । उ\ घरलाई '.११,१४,२९५।६४
मूNयाङ् कन गUर '.१०,०१,४१७।४९ को lोत
नखल
ु ेको भिन दाबी िलएको गलत छ । lोतको हकमा
२०५३ भदौदेिख २०५६ भदौस$ममा एकासगोलको
पUरवारमा '.११,३३,९३२।– बराबर आय भएको
िथयो । eयसमा पिन मेरो eयस समयभZदा पिहलेको
बचत पिन िथयो । यसरी 1शvत बचत भएको देिखँदा
देिखँदै lोत नखल
ु ेको भZनु गलत हो । c.सं. १ को
खOड (ग) को हकमा घरको दोlो र तेlो तला थप
गन[ का लािग िमित २०५९।७।२९ मा नuसा पास गUर
०६१ काि"कस$मको अविधमा '.८,४०,०००।–
को लागतमा दवु ै तला २०१८.४९ वग[ िफटमा िनमा[ ण
भएको हो । तर आयोगले १८२.३९ वग[ िफट बढी देखाई
२२००.८८ वग[ िफट देखाएको छ । आयोगले दोlो
तलाको िनमा[ ण लागत '.११,१४,२५९।– र तेlो
तलाको '.७,५२,४०२।– समेत '.१८,६६,६९७।–
खच[ देखाउँदै तेlो तलाको lोत खल
ु ेको र दोlो
तलाको लागतमा '. ९,५५,०६२।७९ को lोत
नखल
ु ेको भिन उNलेख गरेको िमलेको छै न । सो अविधमा
मेरो पUरवारको साथमा '.६६,१५,४१०।– बचत
िथयो । lोतको हकमा ;ीमान्, ;ीमती छोरीह'को
तलब भ"ा, जbगा िबcdको रकम र फाइनाZसको
ऋण रकम हो । '.६६,१५,४१०।– मा घर िनमा[ णमा
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*.८,४०,०००।–, ज1गा, गाडी ख5रद तथा
फाइना;सको >याज ितरेकोसमेत *.२९,१२,२५४।–
खचE भएको छ । साथै ०६१ कािKकसLमको अविधमा
*.८०,०१,४०२।– आय Qोत भएकाले Qोत
नखल
ु ेको भिन दाबी िलएको सवE था गलत छ ।
आरोपप#को तािलका नं. २५ को िस.नं.
२ मा उिUलिखत िक.नं. १५२८ र १५३० को
ज1गा *.८८,८००।– मा २०५३ फागनु मा ख5रद
गरेको हो । मसँग २०५३ साउनसLमको अविधमा
*.१६,९९,२६७।– आयQोत भएको अवYथामा
*.८८,८००।– मा ख5रद भएको ज1गालाई ८३.७३
[ितशत Qोत नखल
ु ेको भ;नु पिन गलत हो । ].सं.
३ मा उिUलिखत ज1गा िमित २०५९।१।५ मा ^ीमती
अिLबका देवी नेपालको नाममा *.२,३१,०००।– मा
ख5रद भएको हो । यो अविधमा पिन मसँग [शYत Qोत
भएको ह_दँ ा ४६.७५ [ितशत Qोत नखल
ु ेको भ;नु
गलत हो । सो सLपिK ख5रदको Qोत खल
ु ेको छ । ].
सं. ४ को ज1गा पिन *.२,३१,०००।– मा नै ख5रद
गरेको हो । मेरो तथा प5रवारको नामको सLपिKको
कुनै यिकन मूUयाङ् कन ग5रएको छै न । ].सं. ५ मा
उिUलिखत सLपिK िववरण फाराममा देखाइएको
*.२०,००,०००।– उc अविधको मेरो बचत रकम
हो । ].सं. ६ को िक.नं. २५७ को ज1गा ^ीमती
अिLबका देवी नेपालको नाममा िमित २०६१।३।४ मा
*.३,७५,०००।– मा ख5रद गरेको हो । ज1गा ख5रद
गदाE को समयमा मािथ उिUलिखत अविधको रकम नै
मसँग बचत रहेको अवYथा ह_दँ ाह_दँ ै ३३.६० [ितशत
Qोत नखल
ु ेको भ;नु गलत हो । उिUलिखत सLपिKको
Qोत खल
ु ेको छ ।
िक.नं. २५८ को ज1गा पिन *.२,००,०००।–
मूUयमा ख5रद भएको हो । ख5रद गदाE को अवYथामा
मसँग बचत रहेको *.८०,०१,४०२।– बाटै
ख5रद भएको ह_दँ ा Qोत पिु e ह_;छ । तर आयोगले
हालको मूUय *.३७,७०,०००।– मूUयाङ् कन ग5र

३१,८९,४२०।– को Qोत पिु e नभएको भिन िलएको
दाबी पूवाE fही छ । साथै अ;यायपूणE पिन छ । आरोपप#को
तािलका नं. २५ को ].सं. ८ मा उिUलिखत घर
िमित २०६१।११।२१ देिख ०६२ भदौ मसा;तको
अविधमा भइु ँ तला िनमाE ण सLप;न भएको हो । २०६२
कािKकसLम पिहलो तला िनमाE णाधीन नै िथयो ।
२०६२ माघमा पिहलो तला िनमाE ण सLप;न भएको
हो । २०६२ चैतबाट दोQो तला िनमाE ण स*
ु भएको
हो । ०६३ कािKकसLमको अविधमा सो घर िनमाE णमा
*.६०,००,०००।– खचE भएको छ । घर िनमाE णाधीन
अवYथामा नै छ । घर २०६६ भदौमा िनमाE ण सLप;न
भएको हो । तला थप गदाE महालiमी फाइना;सबाट
*.१०,००,०००।– ऋण िलएको छ । यस[कार सो
घर परु ा िनमाE णमा *.७५,००,०००।– खचE भएको
छ । kयसमा डोलनाथ उ[ेतीले आयरUयाlडबाट
पठाएको *.२२,८४,७०२।५० पिन खचE भएको
छ । २०६३ कािKकसLमको अविधमा सबै गरेर
*.६,९८,७४,०९४।–
बराबरको
आयQोत
िथयो । २०६१ कािKकसLम *.५०,८९,१४८।–
बचत रहेको कुरा आय िववरणबाट Yपe छ । यस[कार
उिUलिखत अविधमा मेरो बचत *.७,४९,६३,२४८।–
ह_;छ । kयसैले िक.नं. २५७ र २५८ मा बनेको घर
Qोतिविहन ह_न सnदैन । ^ीमती अिLबका देवीले िमित
२०५९।५।११ मा अंश छोडप# ग5र उनको आयबाट
तथा िक.नं. ५० को घरको घरभाडा, महालiमी
फाइना;सको ऋण रकमबाट घर िनमाE ण भएको हो ।
^ीमतीले मसँग अंश छोडप# गरे पिछ
िनजको नाममा रहेको सLपिKमा मउपर कुनै अिभयोग
ला1न सnदैन । मेरो ^ीमती भाइ एवम् छोरा छोरी
एकासगोलमा रहँदा [ाo गरेको आय आजE नको बारेमा
आयोगमा सबै बताइएकामा आयोगले िनजह*को आय
आजE नलाई समिु चत िववेचना ग5र आयमा गणना गरेको
छै न । सबै आय कानूनबमोिजम [ाo आय ह_न् । मेरो
िमित २०३४।६।४ देिख िमित २०३९।६।१७ सLम
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वन पैदावार िवकास उपसिमितमा काम गदा) को तलब
भ.ा आयमा समावेश नभएको ह5दँ ा आयमा समावेश
ह5नु पद) छ । २०६३ मङ् िसरदेिख ०६५ भदौसCमको
मेरो तलब भ.ा D.१,५९,४९५।–, २०६५।२।१४
मा छोरा िवJाKत नेपालले पिLलक डेभलपमेKट बOक
वीरगQजबाट िलएको D.२७,००,०००।– कजा) पिन
आयमा गणना गUरनु पद) छ । Vीमतीको २०६२।०६३
को आय D.१,३८,०००।– गणना ह5नु पद) छ । सो रकम
बापत २०६४।६।१ मा D.२,०००।– कर ितरेको छु ।
मेरो २०३४।६।४ देिख ०६५।६।१ सCमको अविधमा
D. ८,३८,०७,५९९।– बराबरको आय भई सोही
अविधमा D.७,२३,०५,८९८।– बराबरको खच)
भएको छ । \ययको तल
ु नामा आय बढी छ । अि^तयार
दD
ु Kधान आयोगले बयान काय) नै परु ा
ु पयोग अनस
गराएको छै न । मलाई िमित २०६३।१२।१८ गते
अि^तयार दD
ु Kधान आयोगमा बयान
ु पयोग अनस
गराउँदक
ै ो अव_थामा खोजेको बखत उपि_थत ह5ने
भिन पठाएकामा पनु ः मलाई बोलाउँदै नबोलाई आयोग
आफै ँ ले मेरो आय \ययको िहसाब गUर फाइनाKसको
कजा) , पिLलक डेभलपमेKट बOकको कजा) , डोलनाथ
उeेतीले आयरfयाKडबाट पठाएको रकम, \यिgगत
ऋण तथा आयका अKय iोतहDको िववेचना नै नगUर
मउपर आरोप लगाइएको छ । jयो आरोप पूवा) lही
तथा अKयायपूण) छ । िमित २०६३।३।१ मा बयान
गराई आज बयान काय) सCपKन नभएकाले अकm
िदन उपि_थत ह5ने छु भिन ह_ताnर गराएकामा िमित
२०६३।४।७, िमित ०६३।५।४, िमित ०६३।७।१९
मा उपि_थत ह5दँ ा बयान नगराई िमित ०६३।१२।१८
मा बयान गराइयो ।
आयोगले िमित २०६५।६।१ मा मoु ा
दता) गरेको भए तापिन म िमित २०६५।६।९ सCम
काया) लयमा हािजर छु । आरोपपpको तािलका नं.
२४ को J.सं. ५ मा उिfलिखत घरको आफूखस
ु ी
मूfयाङ् कन गUर भइु ँ तलाको ११.६० eितशत, पिहलो

तलाको १०.१३ eितशत र दोiो तलाको १४.२९
eितशतमाpै iोत पिु s भएको उfलेख गरेको छ । jयो
गलत छ । jयो घरमा जCमा D.१६,२०,०००।– लागत
लागेको छ । अिभयोग दाबी गलत छ । मैले गैर कानूनी
काय) गरेको छै न । मैले बOक तथा फाइनाKसबाट िलएको
कजा) मtये D.१,०३,००,०००।– ितन) बाँकu नै
छ । छोरी सvु माले वीरगQज फाइनाKसबाट _टाफ लोन
D.१,७५,०००।– िलएको छ । समlमा मेरो सCपि.को
iोत खल
ु ेको ह5दँ ा आरोिपत कसरु बाट सफाई ह5नु पद) छ
भKनेसमेत \यहोराको eितवादी भरतeसाद नेपालले
िवशेष अदालत, काठमाडxमा गरेको बयान ।
पिछ eमाण बyु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
ह5ने गUर हाललाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को
दफा ७(घ) बमोिजम eितवादी भरतeसाद नेपालले
D.१५,००,०००।– (पK} लाख) नगद धरौट वा सो
बराबरको जेथा जमानत िदए िलई तारेखमा रािख र
निदए वा िदन नसके थनु ामा रािख मoु ाको पपु ) n गन) िदनु
भKनेसमेत \यहोराको िवशेष अदालत, काठमाडxको
िमित २०६६।८।११ मा भएको आदेशानस
ु ार
eितवादीले िवशेष अदालतमा जेथा जमानत रािख
तारेखमा रहेको देिखKछ ।
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलाई सजाय
ह5नु पन~ होइन । मेरो २०३४ सालमा भरतeसाद
नेपालसँग िववाह भएको हो । हामीबाट ४ छोरी १
छोराको जKम भएको छ । मैले िमित २०३९।१।१
देिख साकCबरी €ेिडङ् ग कKसन) वीरगQजमा जािगर
सD
ु गUर िमित २०४६।८।३० सCम काय) रत् रहे ँ ।
िमित २०४६।१२।३० देिख २०५६ चैतसCम खक
ु ु री
फुटवेयर eा.िल.मा काय) रत् रहे ँ । वीरगQज ए‚सeेस
साƒािहक पिpका मेरो र मेरो देवरको नाममा २०४७
सालमा दता) भएको हो । jयसबाट भएको आCदानी
तथा सोबाट बढे बढाएको रकमसमेतबाट मेरो नाममा
सCपि. आज) न भएको हो । देवर र मेरो पिpकाको
आCदानी िक.नं. ५० मा बनेको घरमा लगानी परेको
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छ । घर िनमा0 णको 3ममा महाल5मी फाइना8सबाट
घर कजा0 िलएको छ । घर िनमा0 णमा छोरीह>को
आय आज0 न पिन परेको छ । िक.नं. २५७ र २५८
को जEगामा िनिम0 त घरमा Gवाइँ डोलनाथ उMेतीले
पठाएको रकम पिन समावेश छ । हाPो पQरवारको
आय िववरण Rीमान्ले यस अदालतमा खल
ु ाई सXनु
भएको छ । िनजले पेस गरेको Mमाणलाई मेरो हकमा
पिन Mमाणमा लगाई पाऊँ । २ वटा गाडी देवरसँग
साझेदारीमा स\चालन गदा0 ^यसबाट पिन आय आज0 न
भएको छ । ^यो पिन घर जEगामा लगानी भएको छ ।
छोरी र मेरो नामको जEगा पटकपटक खQरद िब3_
भएका छन् । मेरो नामको होटल नेपाल, जEगा खQरद
िब3_ लगानी फम0 बाट पिन आय आज0 न भएको छ ।
फाइना8सबाट िलएको कजा0 म`ये ८५ लाख
जित कजा0 हाल पिन ितन0 बझ
ु ाउन बाँक_ छ । छोराले
बैङ्कबाट िलएको कजा0 म`ये >.१०,००,०००।बझ
ु ाउन बाँक_ छ । यसMकार मेरो िनजी आज0 न,
दाईजो, पेवा, छोरीह>को पाQरRिमक, भरत नेपालको
पाQरRिमक तथा अ8य सिु वधा, कजा0 , लगानीबाट
Mाf आय, घरभाडासमेतको आय gोतबाट म तथा
छोरीह>को नाममा जEगा खQरद भई घरसमेत िनमा0 ण
भएका हhन् । gोत खल
ु ेको सiपिj हhदँ ा जफत हhनु पनk
होइन । महाल5मी फाइना8स कiपनी िल. वीरग\ज,
एभरेl बmक िल. वीरग\ज, नेपाल बंगलादेश बmक,
वीरग\जलगायतका बmकह>मा खोिलएका खाता
खोnने Mयोजनको लािग मा# खोिलएको हो । घर भाडा,
पाQरRिमक लगायतका वैध आज0 नका रकम जiमा
भएको हो भ8नेसमेत oयहोराको Mितवादी अिiबका देवी
नेपालले िवशेष अदालत, काठमाडqमा गरेको बयान ।
Mितवादी अिiबका देवी नेपाल िवशेष
अदालतको िमित २०६६।९।७ को आदेशानस
ु ार
तारेखमा रहेको देिखयो ।
Mितवादी अिiबकादेवी नेपालका नामको २
वटा घरको मूnयाङ् कन म र आयोगका कम0 चारीसमेत

भई मूnयाङ् कन गरेको हो । रोहवरमा Mितवादीलाई
पिन राखेको छ । ती घरको मूnयाङ् कन अिtतयार
द>
ु 8धान आयोगबाट uवीकृत दररेटको
ु पयोग अनस
आधारमा गQरएको हो । एउटै घरको मूnयाङ् कन
फरक–फरक हhनक
ु ो कारण स>
ु मा घर िनमा0 णाधीन
अवuथामा िथयो भने दोgो पटक मूnयाङ् कन गदा0
कQरब कQरब िनमा0 ण काय0 सिकन लागेको िथयो ।
^यसैले फरक–फरक भएको हो । घरको मूnयाङ् कन
गदा0 uथानीय uवायj शासन ऐनमा उnलेख भएको
दररेटको आधारमा गQरएको हो । ^यस बेला मूnयाङ् कन
गनk दररेट कित िथयो मलाई थाहा भएन । अिtतयार
द>
ु 8धान आयोगले िदएको दररेटको
ु पयोग अनस
आधारमा गरेको हो । िनमा0 ण लागतमा ठाउँ िवशेष र
oयिx िवशेषमा फरक पन0 सXछ भ8नेसमेत oयहोराको
वादीका साyी शैले8z Rे{ले गरेको बकप# ।
Mितवादीसँग सानैदिे ख िचनजान छ । तर
नाता सiब8ध छै न । मैले िनज Mितवादीलाई घर बनाउने
3ममा िमित २०५२।११।१५ मा >.२,५०,०००।–
ऋण िदएको िथएँ । तर सो रकम िमित २०५९।७।६
मा िफता0 िलइसके को छु । ऋण रकम िदने िलने 3ममा
कागज गराएको िथएन । िव}ासको आधारमा कारोबार
भएको हो भ8नेसमेत oयहोराको Mितवादीको साyी
रवी8z Mसाद Rे{ले गरेको बकप# ।
Mितवादी भरतMसाद नेपालसँग मेरो नाता
िचनजान र लेनदेन के ही छै न । Mितवादीको वीरग\जको
घरको फोटोह> मैले छायाङ् कन गQर मैले नै धल
ु ाएको
हो भ8नेसमेत oयहोराको वादी नेपाल सरकारको साyी
महेश थापाले गरेको बकप# ।
म वीरग\ज उपमहानगरपािलकामा ज.ु ई. पदमा
काय0 रत् छु । Mितवादीसँग िचनजान नाता लेनदेन के ही
छै न । वीरग\ज उपमहानगरपािलकाबाट मसमेतलाई
अिiबका देवी नेपालको घर नाँप जाँच गQर मूnयाङ् कन
गन0 पठाउन खटाएबमोिजम नाप नXसा गQर आयोगमा
Mितवेदन पेस गरेको हो । मेरो काम uथलगत नापजाँच
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र न•सा तयार गन# मा% हो । िक.नं. ५० मा िनिम/ त
घर िनमा/ ण ईजाजतको न•सा पास गदा/ को 6े%फल र
हाल मू;याङ् कन गदा/ को 6े%फल फरक–फरक भएको
िवषयमा मलाई थाहा छै न । सो घरको शौचालय ई ंटाको
पखा/ ल लगाई जJता पाताको छाना लगाएको िथयो ।
वीरगLज उपमहानगरपािलकाको मू;याङ् कन दररेट
Nे म JO•चरको Pित वग/ िफट ६३५।– छ भने लोड
वेTरङ िसJटमको Pितवग/ िफट ३०० देिख ३५० सUम
छ भVनेसमेत Wयहोराको वादीको सा6ी हेमVत वमा/ ले
गरेको बकप% ।
Pितवादी भरतPसाद नेपालसँग िचनजान,
नाता, लेनदेन के ही छै न । Pितवादीको वीरगLजका
दईु वटा घरको पिहलो मू;याङ् कन Pितवेदन िमित
२०६३।१।३१ मा र दो^ो पटक िमित २०६५।१।२५
मा गरेको हो । मेरो भूिमका भनेको मचु ;ु का तयार गन#
मा% हो भVनेसमेत Wयहोराको वादी नेपाल सरकारको
सा6ी तथा अि`तयार दa
ु Vधान आयोगमा
ु पयोग अनस
काय/ रत् उमेश मानVधरले गरेको बकप% ।
Pितवादी अिUबका देवी नेपालका नामको
घरको मू;याङ् कन गन/ जाँदा आयोगको तफ/बाट
मू;याङ् कन टोलीको Pमख
ु म िथएँ । वीरगLज
उपमहानगरपािलकाका िफ;ड Pािविधकसमेतको
सहयोगमा मू;याङ् कन Pितवेदन तयार पाTरएको हो ।
िनजको घर िक.नं. २५७ र िक.नं. २५८ को जfगामा
बनाएको िथयो । घरको नाप जाँच गदा/ मेजTरङ् ग टेप
Pयोग गरेको िथएँ । घरको मू;याङ् कन Pित वग/ िफट
७४४ सरकारी दररेटको आधारमा गरेको हो । उh
दररेट आर.िस.िस. Nे म JO•चर िनमा/ णमा बनेको
घरमा नेपाल अिधराiयभर लागू हjVछ । िज;ला
दररेटको बारेमा मलाई थाहा छै न । िनमा/ ण लागत
Wयिh िवशेष तथा Jथान िवशेषको आधारमा फरक
हjVछ भVनेसमेत Wयहोराको वादी नेपाल सरकारको
सा6ी अि`तयार दa
ु Vधान आयोगमा
ु पयोग अनस
काय/ रत् अनील शा•यले गरेको बकप% ।

Pितवादीको दईु वटा घरको मू;याङ् कन
सरकारी दररेटको आधारमा गTर Pितवेदन तयार
बनाएको हो । सो घरमा Pयोग गरेको दररेट नेपाल
अिधराiयमा Pचलनमा आएको दररेट हो । शहरी
िवकास तथा भवन िनमा/ ण िवभागको दररेट िkलVथ
एTरयामा आधाTरत रिह तयार गTरVछ भने िज;ला
िज;लामा इिmमेट Pयोजनको लािग तयार हjने दररेटका
हरेक आईटम र कामको शीष/ कको दररेट िनकािलएको
हjVछ । मू;याङ् कन गन# एक तTरका हो भने इिmमेट
गन# अकn तTरका हो । यसो हjनाले दररेटमा समानता
हjदँ नै । भवन िवभागबाट तयार हjने दररेट मू;याङ् कनको
लािग र िज;लाबाट तयार हjने दररेट लागत अनमु ानका
लािग तयार गTरएको हjVछ भVनेसमेत Wयहोराको वादी
नेपाल सरकारका सा6ी पJु करPसाद पोखरेलले गरेको
बकप% ।
यी Pितवादीले जाँच अविधमा जfगा
िबopबाट a.९,५३,०००।–, तलब भrाबापत
a.६,९०,५०६।६०,
घर
भाडाबापतको
a.११,१६,२५०।–, Pितवादीले वीरगLजिJथत
महालsमी फाइनाVसबाट िलएको कजा/ a.
६,८८,५४,४००।–, कम/ चारी सLचयकोषबाट सापटी
िलएको a.१,०६,२००।–, छोरीहa सtु मा नेपाल र
सीमा नेपालको पाTरuिमक a.२,४१,३६६।६६,
छोरी सtु मा नेपालको नाममा आयरलैvडबाट डोलनाथ
उPेतीले पठाएको रकम a.२२,८४,७०२।५०
र Pितवादी भरतPसाद नेपालकp छोरी सtु मा
नेपालले वीरगLज फाइनाVसबाट कजा/ िलएको रकम
a.१,००,०००।– समेत a. ७,४३,४६,४२५।७६
Pितवादी भरतPसाद नेपालको आय भएको
देिखVछ । Pितवादी अिUबका देवी नेपालले खक
ु ु री
फुटवेयर ईVडिtOज र साकUभरी Oेिडङ कVसन/ मा
काम गTर आय आज/ न गरेको भिन दाबी गरेको रकम,
Pकाशन Pा.िल. xारा Pकािशत वीरगLज ए•सPेस
साyािहक पि%काको आय, गाडी भाडाबापत Pाy
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रकम, रवी/0 1साद 4े5सँगबाट कजा: िलएको रकम,
मािलङ् गो सा?ािहकबाट भाइ श#ूधन नेपालले आय
आज: न गरेको रकमलाई पHु ् याँई हIने आिधकाJरक
1माणहL पेस नभएकाले मा/यता िदन िमलेन ।
उपय: P
ु आयको तल
ु नामा हेदा: Qवदेशी बRकमा
मौTदात L.८०,१११।२८, िवदेशी बRकमा मौTदात
नेपाली Lपैयाँ ८८८।–, सेयर खJरदको L.५३,०००।–
सवारी साधन खJरदको L.१,८३,३९९।–, घरमा
जडान गJरएका िव_तु ीय उपकरणको L ३९,५००।–,
ज`गा खJरदको L. १२,५३,२००।–, िक.नं. ५०,
२५७ र २५८ का ज`गामा घर िनमा: णको लागत L.
१,३०,३८,१३२।३५, महालbमी फाइना/सलाई साँवा
र cयाज भP
ु ानी गरेको L.६,३३,०९,५९७।९६ र छोरी
सfु मा नेपाललाई बझ
ु ाएको L. २२,८४,७०२।५०
समेत L. ८,०२,४२,५१३।०९ बराबरको सiपिj
1ितवादीसँग रहे भएको देिखयो । 1ितवादीसँग kोत
खल
ु ेको L.७,४३,४६,४२५।७६ बराबरको सiपिj
रहेकामा L.५८,९६,१०५।३३ बराबरको सiपिjको
kोत खल
ु ेको नदेिखएबाट 1ितवादी भरत1साद
नेपालले सािबक lHाचार िनवारण ऐन, २०१७
को दफा ३ तथा ७(१) र हाल 1चिलत lHाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजम
गैरकानूनीLपमा सiपिj आज: न गJर lHाचारको
कसरु गरेको ठहछ: । सो ठहरेकाले िनजलाई lHाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोिजम
कै द वष: १ (एक) र िबगोबमोिजम जJरवाना भई िबगो
L.५८,९६,१०५।३३ बराबरको सiपिj जफतसमेत
हI/छ । 1ितवादीबाट िबगो L. ५८,९६,१०५।३३
बराबरको सiपिj जफत गन: ु पनt भएकाले िनजको
पuनी 1ितवादी अिiबकादेवी नेपालको नाममा रहेको
पसा: िजwला वीरगxज उपमहानगरपािलका वडा नं.
४ िक.नं. २५७ र २५८ को ज`गा र सोमा बनेको
L.१,०७,४०,९१३।८६ मोल कायम भएको घर
ज`गामyयेबाट ५४.८९ 1ितशत को हदसiम हIन

आउने घर ज`गा जफत हIने ठहछ: भ/नेसमेत zयहोराको
िवशेष अदालत, काठमाड{को िमित २०६७।५।२ को
फै सला ।
उP फै सलामा िचj बझ
ु ेको छै न । 1ितवादी
अिiबकादेवी नेपालको नाममा रहेका ज`गाहL मyये
वीरगxज उपमहानगरपािलका अ/तग: तका िक.नं.
१५२८।७६ को १६.२७ 1ितशत, िक.नं. ६९६।६०
को ज`गाको ५३.२५ 1ितशत, िक.नं. १५३०।७५ को
१६.२७ र छोरी सीमा नेपालको नाममा रहेको िक.नं.
६९५।५९ को परु ै ज`गाको kोत पिु H हIन सके को
छै न । यसरी उिwलिखत ज`गाको kोत पिु H नभएबाट
L. २,५०,१४५।२० मा# वैध आय 1ा? भएको
भिन आरोपप# पेस भएकामा ज`गा िब|}बाट L.
९,५३,०००।- वैध आय कायम गन: िमwदैन । तलब,
भjा र चाडबाड खच: बापत 1ा? भएको रकम आयमा
गणना गरेकामा सो रकम बचत हIदँ नै । तसथ: आयमा
गणना गरेको िमलेको छै न । घर भाडा सिु नि€त आय भए
तापिन 1Qततु म‚ु ामा L.११,१६,२५०।- घर भाडा
1दान गJरएको पिन िमलेको छै न । िकनभने घर िनमा: ण
गदा: को लागतको kोत पिु H भएको छै न । गैरकानूनी
आज: नको सiपिj र सोबाट बढे बढाएको सiपिj
जफत हIने lHाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०
को 1ावधानको प5ृ भूिममा ज`गा खJरद र घरको मूwय
कायम गरेको िमलेको छै न । जनु समयमा ज`गा खJरद
र घर िनमा: ण गरेको हो, सो समयको लागत कायम गन:
िमwदैन । हालको 1चिलत मूwयको आधारमा कायम
गJरनु पद: छ । खJरद गदा: को वा िनमा: ण गदा: को समयको
लागतलाई िबगो कायम गदा: 1ितवादीलाई फाइदा प`ु न
जाने हIदँ ा सो हदसiम #िु टपूण: फै सला बदर गJरपाउँ
भ/नेसमेत zयहोराले वादी नेपाल सरकारको तफ:बाट
यस अदालतमा पेस हIन आएको पनु रावेदन प# ।
िवशेष अदालत, काठमाड{को फै सलामा
ज`गा खJरदको र िव_तु ीय उपकरणको िबगो कायम
गरेको र मेरो तलब, भjा र दशRं खच: , ज`गा िब|}को
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मू•य र •वाइँ डोलनाथ उ+ेतीले छोरीलाई पठाएको
रकमलाई आयमा गणना गरेकामा िच: बझ
ु ेको छै न ।
तत् सBबCधमा सवE +थम िबगो कायम गरेको िमलेको
छै न । वादीले आरोपपGमा महालIमी फाइनाCसको
कजाE कारोबारलाई िबगोमा कायम गरेको छै न । Lयो
अिभयोग दाबीको िवषयवPतु पिन होइन । LयसैगQर
बRक मौ•दात भिन T. २०,८१२।४५ समेतलाई थप
िबगोमा कायम गरेको िमलेको छै न । िकनभने उ] रकम
बRक मौ•दातमा रहेको रकमको ^याज हो । बRक ^याज
गैरकानूनी ह_दँ नै । `ोत खल
ु ाउनु पदbन । अिcतयार
दT
ु Cधान आयोगले अिभयोग लगाउँदा
ु पयोग अनस
कायम गरेको िबगोभCदा बािहर गै अदालतले िबगो कायम
गनE िम•दैन । िबगो बढी कायम गरेको फै सला Cयायको
माCय िसeाCत र तfयको िवपरीत ह_दँ ा बRक मौ•दातमा
रहेको रकम T.६०,१८६।८३, जiगाको खQरदको T.
१२,५३,२००।, सवारी साधनको T.१,०१,३९९।,
िवkतु ीय उपकरणको T.३९,५००। र िक.नं. ५० को
घर िनमाE णको T.२७,९०,४३३।१० र िक.नं. २५७
तथा २५८ को घर िनमाE णको T. ७५,७६,१५८।समेत जBमा T. १,१८,२०,८७६।९० माG िबगो
कायम ह_नु पदE छ ।
उपयE ]
ु िबगोको आधारमा हामी +ितवादीको
सँगसाथमा सो बराबरको `ोत खल
ु ेको सBपि: रहेको
छ, छै न भCने कुरा िवशेष िवचारणीय र महqवपूणE
कुरा हो । आरोपपGमा महालIमी फाइनाCसको
कारोबार रकम र िववरणलाई दाबी िलइएको
छै न । िवशेष अदालतले कारोबार गरेको रकम भिन T.
६,३३,०९,५९७।९६ िबगो कायम गनE ु पनाE को आधार
र कारण खल
ु ाउन सके को पाइँदनै । उ] रकम मेरो
वाPतिवक कजाE लेनदेनको रकम होइन । रोिलङ कजाE
कारोबार हो । फाइनाCसको कजाE िववरणको अिभलेखले
पिन सो कुराको पिु s ह_Cछ । उ] फाइनाCससँग मेरो
सBबCध िक.नं.२५७ र िक.नं.२५८ का जiगामा घर
िनमाE ण गनE गहृ कजाE िलनेसBमको हो । घर कजाE

िलई फाइनाCसमा िधतो रािख घर िनमाE ण गरेको
हो । उ] T.६,३३,०९,५९७।९६ मेरो िबगोमा कायम
ह_न सuदैन । T.२२,८४,७०२।५० आयर•याvडमा
बPने छोरी •वाइँ डोलनाथ उ+ेतीले छोरीलाई पठाएको
भCने कुरा कुमारी बRकबाट +ाx बRक इिPटमेटबाट पिन
समिथE त नै छ । उ] रकमलाई वादीले िबगोमा समावेश
नगरेकामा िवशेष अदालतले िबगोमा कायम गरेको
छ । मैले घर बनाउन सो रकम खचE गरेको छु । पिछ
फाइनाCसबाट ऋण िलई •वाइँलाई ितरेको हो । उ]
रकमलाई िवशेष अदालतले मेरो आय पिन र zयय पिन
मानेको छ । एउटै रकम आय पिन र zयय पिन दवु ै ह_न
सuदैन । सोही रकम ितरेको फाइनाCसको कजाE लाई
पिन zययमा पिन समावेश गQर दोहोरो गणना गरेको
देिखCछ । तसथE T.२२,८४,७०२।५० िबगोबाट
घटाई आयमा माG गणना गQरनु पदE छ ।
अिcतयार
दT
अनस
ु Cधान
ु पयोग
आयोगले िक.नं. ५० को घरको िनमाE ण लागत
वाPतिवक {ेGफलभCदा बढी {ेGफल कायम गQर
T.३५,९०,२७३।१२ कायम गरेको छ । २०
+ितशतले ह_ने ओभरहेड कPट र ठेuका करसमेत
घटाउँदा घर िनमाE णको T.२७,९०,४३३।१० कायम
ह_नु पदE छ । आयतफE +ितवादी अिBबका देवी नेपालले
साकBवरी }ेिडङ कCसनE र खक
ु ु री फुटवेयर +ा.िल.मा
काम गदाE +ाx गरेको पाQर~िमक T.८,३१,७००।–,
+काशन +ा.िल.को आय T.१४,१८,०००।–, जiगा
खQरद िब€‚ लगानीबाट +ाx आय T.१,२५,०००।–,
छोरी सीमा र सƒु मा नेपालको पाQर~िमक बापत +ाx
रकममा थप T.६,१८,९९३।– कायम ह_नु पदE छ ।
LयसैगQर संय]
ु लगानीबाट स„चािलत गाडी भाडाबाट
+ाx T.१७,६५,३५०।–, घर भाडा बापतको थप
T.६,४१,०००।-, रवीC…+साद ~े†बाट सापटी
िलएको T.२,५०,०००।– समेत T.९५,९५,३९०।–
थप आय कायम ह_नु पदE छ । अतः जाँच अविधमा मेरो
T.२,०६,४२,११७।– को आय भएको ह_दँ ा िवशेष
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
अदालत, काठमाड1को फै सला बदर ग7र आरोप
दाबीबाट सफाई पाउँ भ?नेसमेत @यहोराको Cितवादी
भरतCसाद नेपाल र अिEबका देवी नेपालको तफFबाट
यस अदालतमा पेस भएको संयI
ु पनु रावेदनप# ।
यसमा वादी पKको पनु रावेदन Cितवादी
पKलाई जानकारी गराई Cितवादी पKको
पनु रावेदनप#को Cितिलिप महा?यायािधवIाको
कायाF लयलाई िदई िनयमानस
ु ार पेस गनF ु भ?ने
@यहोराको यस अदालतको िमित २०६८।९।२४ को
आदेश ।
यसमा महालSमी फाइना?स िलिमटेडको
कजाF नं.७२–१०७४० र ७२–१०९८९ को कजाF
Wवीकृत िमिसल िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनF ु भ?ने
@यहोराको यस अदालतको िमित २०६९।५।३१ को
आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चिढ पेस
ह^न आएको CWततु म_ु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको तफFबाट उपिWथत उप?यायािधवIा aी
शंकरबहादरु राईले bोत नखल
ु ेको सEपिdको bोत
खल
ु ाउने दाियeव कानूनले Cितवादीलाई िदएको छ । यी
Cितवादीहgले आफूहgसँग g.२,०६,४२,११७।–
बराबरको सEपिd रहेको र bोत खल
ु ाउनु पनh सEपिd
कम भएको ह^दँ ा िवशेष अदालत, काठमाड1को फै सला
बदरको माग गरेको देिख?छ । यस Cकृितका म_ु ाहgमा
सEपिd धारकले आरोप दाबीको खjडन गनh ग7र
Cमाण पेस नगरेको अवWथामा अनमु ािनत कसरु मा
सजाय गनF िमlछ । राmnसेवक भई सावF जिनक पद
धारण गरेका @यिIले कानूनी दाियeवलाई भlु न
िमlदैन । Cितवादी अिEबका देवी नेपालको नामको
िक.नं. ५०, २५७ र २५८ का जoगामा बनेका घरको
िनमाF ण लागत g.१,६७,५५,५५७।४८ देिखएकामा
हालको मूlयलाई नमािन िनमाF ण ह^दँ ाको सािबक
समयको लागतलाई कायम गनF िमlदैन । घर िनमाF णको
लागत आरोपप#मा उlलेख भएको नै कायम ह^नु

पदF छ । कम कायम गरेको हदसEम नेपाल सरकार िवgq
मरु ारीबहादरु काकr र िनर?जन बाबु aेs Cितवादी
भएको म_ु ामा Cितपािदत िसqा?तको िवपरीत छ ।
Cितवादीको आयमा गणना गरेको तलब, भdा
र दशtं खचF बचत ह^ने Cकृितको bोत होइन । तलबलाई
बचत भएको भिन मा?दा पिन घर िनमाF णको bोत
पoु दैन । eयसैग7र ब?दै गरेको घरको भाडा सोही घर
िनमाF णको bोत ह^दँ नै । घर िनमाF णको bोतको gपमा
महालSमी फाइना?सबाट िलएको कजाF लाई देखाइएको
छ । फाइना?सबाट धेरै कजाF कारोबार भएको
देिख?छ । तर पिन वाWतवमा Cितवादीले के कित रकम
िलएको हो र कित रकम बझ
ु ाएको भ?ने कुरा यिकन
उlलेख छै न । यWतो अवWथामा िवशेष अदालतले
फाइना?सबाट िलएको रकमलाई आय र ितरेको
रकमलाई @यय मानी गरेको फै सला िमलेको छ । तसथF
जoगा िबuvको आय बढी मानेको, तलब, भdा र दशtं
खचF परु ै बचत गरेको मानेको र बढी घर भाडा Cदान
गरेको हदसEम िवशेष अदालत, काठमाड1को फै सला
बदर ह^नु पदF छ भ?नेसमेत @यहोराको बहस CWततु
गनF भु यो ।
पनु रावेदक Cितवादी भरतCसाद नेपाल र
अिEबका देवी नेपालको तफFबाट उपिWथत िवwान् व7रs
अिधवIा aी राधेyयाम अिधकारी, aी कृmणCसाद
सापकोटा र अिधवIा aी ितलCसाद गौतमले
Cितवादीको हकमा िवशेष अदालत, काठमाड1ले िबगो
बढी कायम गरेको, डोलराज उCेतीले पठाएको रकम
िबगोमा गणना गरेको, Cितवादी अिEबका देवी नेपालको
र छोरीहgको तलब आयमा गणना नगरेको, घर बहाल
कम कायम गरेको, प#पि#काबाट Cा{ आय, स|चय
कोष सापटी, गाडीबाट Cा{ आय र @यिIगत कजाF लाई
आयमा गणना नग7र कसरु दार ठहर गरेको हदसEम
CWततु म_ु ा यस अदालतमा पेस ह^न आएको हो ।
Cितवादी अिEबका देवी नेपालले िक.नं.२५७
र २५८ का जoगामा घर िनमाF ण गदाF महालSमी
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फाइना•सबाट कजा% उपभोग गरेको त.यमा िववाद
छै न । कारोबारमा देिखएको उ9 रकम रोिलङ
कजा% <णालीअ•तग% तको कजा% रकम हो । तर िवशेष
अदालतले सबै रोिलङ कजा% लाई िबगो कायम गरेको
कुरामा िववाद भएको छ । यस सEब•धमा महालGमी
फाइना•सको ऋण रकम ितन% बझ
ु ाउन बाँकK रहेको
हLदँ ा <ितवादीको आय मािननु पद% छ । िबगो कायम गन%
िमNदैन । <ितवादीको साथमा रहेको सEपिPको Qोत
खल
ु ेको वा नखल
ु ेको सEब•धमा <माणबाट मूNयाङ् कन
गTरनु पद% छ । यस <कृितका मVु ामा <माणको भार
<ितवादीमा रहने भ•नेमाW आधारले कसरु दार
ठहर गन% िमNदैन । महालGमी फाइना•सको िमित
२०६४।११।१८ को पWबाट _.७४,२४,७००।– र
िमित २०६५।५।४ को पWबाट _.१०,००,०००।–
समेत _.८४,२४,७००।– कजा% भ9
ु ानी गन% बाँकK
छ । वादीले सो फाइना•सको कारोबारलाई आरोपपWमा
दाबी िलएको छै न । <ितवादीले कजा% िलएर घर
बनाएको भनेर बयान गरेको छ । सो कुरा <ितवादीको
िक.नं. ५०, २५७ र २५८ का जfगा िधतो राखेर
फाइना•ससँग ऋण सEझौता गरेबाट पिन समिथ% त
छ । <ितवादीले उपभोग गरेको कजा% फाइना•सलाई ितरे
बझ
ु ाएको भए ती जfगा र सोमा बनेको घर िललामको
लािग सूचना <काशन हLने िथएन । रकम ितन% बझ
ु ाउन
बाँकK भएकै कारण सूचना <काशन भएको हो । तर
िवशेष अदालतले वाiतिवक यथाथ% र कारोबारलाई
मा•यता िदएको देिखँदनै ।
डोलराज उ<ेती <ितवादीह_को छोरी kवाइँ
भएको त.यमा िववाद छै न । िनज हाल आयरNयाlडमा
बiनु हL•छ । िनजले आयरNयाlडबाट mीमती
अथा% त् <ितवादीकK छोरी सnु मा नेपाललाई पठाएको
_.२२,८४,७०२।५० लाई पिन आयोगले <ितवादीको
िबगोमा समावेश नगरेकामा िवशेष अदालतले िबगोमा
समावेश गरेको छ । छोरीको नाममा आएको सो रकम
छोरीबाट <ितवादीले सापटी िलई घर िनमा% ण गरेको

हो । सो रकम फाइना•सबाट िलएर छोरी kवाइँलाई
ितरेको अवiथा छ । फाइना•सबाट िलएको रकमबाट
ितरेपिछ डोलराज उ<ेतीले पठाएको रकम पिन िबगो
कायम गनo र फाइना•सको रकम पिन िबगोमा कायम
गन% िमNदैन । <ितवादी अिEबका देवी नेपालले खक
ु ु री
फुटवेयर र साकEबरी pेिडङ क•सन% मा काम गरेबापत
<ाq आयलाई िवशेष अदालतले आयमा गणना गरेको
छै न । आयमा गणना नगन% ु पनo कुराको त.यय9
ु
आधार र कारण फै सलामा उNलेख छै न । िवशेष
अदालतले आयमा गणना नगरेको भए तापिन िनजले
_.८,३१,७००।– पाTरmिमक पाएको कुरा सEबि•धत
िनकायले लेिख पठाएको हLदँ ा आयमा गणना हLनु
पद% छ । sयसैगTर छोरी सnु मा नेपाल र सीमा नेपालले
<ाq गरेको _.८,६०,८३९।२० पाTरmिमकमuये
_.२,४१,३६६।६६ माW आयमा गणना गरेको
हLदँ ा थप _.६,१९,४७२।५४ पिन आयमा गणना
हLनपु द% छ ।
<ितवादीको वीरगvजमा दईु वटा घर भएको
कुरा आरोपपWले iवीकार गरेको छ । दईु वटा नै घर
भाडामा लगाएको र आय हLने कुरा िवशेष अदालतको
फै सलामा iवीकार गTरएको छ । यस सEब•धमा
वादी नेपाल सरकारले Qोत पिु w नभएको घरको घर
भाडा कायम गरेको निमलेको भिन पनु रावेदन गरेको
छ । तर, घर भाडामा लागेको र दाबीबमोिजमको
बहाल <ाq गरेको त.य घर बहाल सEझौताबाट
पिु w भएबाट _.७,३१,०००।– घर भाडामा थप
गTरनु पद% छ । <ितवादीले कम% चारी सvचय कोषबाट
_.१,५३,३००।– कजा% िलएकामा फै सलामा
_.१,०६,२००।– माW मानेको हदसEम फै सला
Wिु टपूण% छ । sयiतै गTर रवी•x mेyबाट २०५२
सालमा _.२,५०,०००।– कजा% िलएको कुरा िनजको
बकपWबाट देिखएको र कजा% लेनदेन iवभािवक
हLदँ ा सो पिन आयमा गणना गTरनु पद% छ । <ितवादी
अिEबका देवी नेपालले घरेलु तथा साना उzोग
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
काया+ लय वीरग0जमा दता+ गराएको होटल नेपाल
ज9गा ख;रद िब=> फम+ बाट ?.१,२५,०००।– आय
EाF गरेको हGदँ ा सो पिन आयमा गणना हGनु पद+ छ ।
यसरी िविभMन शीष+ कगत िबगो (Qयय) लाई हेदा+ ?
१,१८,२०,८७६।९३ बराबरको सXपिY रहेकामा
आय ?.२,०६,४२,११७।– देिखँदा Eितवादीले
सफाइ पाउनु पद+ छ भMने Qयहोराको बहस E]ततु गन+ ु
भयो । साथै दवु ैतफ+बाट पेस भएको बहसनोट अaययन
ग;रयो ।
आज िनण+ य सनु ाउन ता;रख तोिकएको
E]ततु मbु ामा दवु ैतफ+का िवcान् कानून Qयवसायीह?ले
गन+ ु भएको उपय+ e
ु बहससमेत सिु न िवशेष अदालत,
काठमाडhको िमित २०६७।५।२ को फै सला िमलेको
छ, छै न भMने सXबMधमा िनण+ य िदनु पनj देिखयो ।
२. िनण+ यतफ+ िवचार गदा+ Eितवादी
भरतEसाद नेपाल र िनजको प;रवारसँग
?.१,४१,७१,४८७।५८ बराबरको lोत नखल
ु ेको
सXपिY रहे भएको हGदँ ा िनजलाई सािबक mnाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र १५
तथा हाल Eचिलत mnाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा २०(१) को कसरु मा सािबक mnाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र १५ र २९
तथा Eचिलत mnाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
२०(२) बमोिजमको कै द र ज;रवानाको सजाय ग;र
?.१,४१,७१,४८७।५८ (एक करोड एकचािलस लाख
एकहYर हजार चार सय सतासी ?पैयाँ अMठाउMन
पैसा) बराबर कायम भएको िबगोको सXपिY Eितवादी
अिXबका देवी नेपालका नाममा रहेका सXपिYह? र
Eितवादी भरतEसाद नेपालका अMय सXपिYह?बाट
समेत सािबक mnाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
दफा १६ग. तथा २९ र हाल Eचिलत mnाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अिpतयार
द?
ु Mधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
ु पयोग अनस
२९(ख) बमोिजम जफत ग;र असल
ु उपर ग;रपाउँ भMने

Qयहोराको आरोपप# पेस भएको देिखMछ ।
उपय+ e
ु Qयहोराले Eितवादीउपर दाबी िलएको
देिखँदा सािबक mnाचार िनवारण ऐन, २०१७ र हाल
Eचिलत mnाचार िनवारण ऐन, २०५९ को कानूनी
Qयव]था हेन+ ु वा0छनीय हGन आयो ।
••ाचार िनवारण ऐन, २०१७
दफा (३) राqrसेवक भएको वा हGने भएको
कुनै Qयिeले आsनो ओहदाको वा सोसXबMधी
कुनै काम गन+ वा गराई िदएबापत वा नगन+ वा नग;र
िदएबापत आफै ँ वा अ? कसैको िनिमY कानूनले िलन
पाउने पा;रuिमकबाहेक अ? ;रसवत कसैबाट िलएमा
वा िलन मMजरु गरेमा वा िलने Eयvन गरेमा िनजलाई
कसरु को मा#ा अनस
ु ार २ वष+ दिे ख ६ वष+ सXम कै द वा
ज;रवाना वा दवु ै सजाय हGनेछ । ;रसवत िलई सके को
भए सो ;रसवतसमेत जफत भै सरकारी कोषमा
दािखला ग;रनेछ ।
दफा (७)(१) सरकारी सेवामा रहेको कुनै
राqrसेवकले आफू वा अ? कुनै Qयिeलाई गैरकानूनी
लाभ परु याउने
बदिनयतले वा राqr वा नेपाल सरकार
्
वा सरकारी माMयता EाF कुनै सं]था वा Qयिeलाई
गैरकानूनी हािन परु याउने
बदिनयतले नेपाल कानून
्
जािन जािन पालन नगरेको वा नेपाल सरकारसँग गरेको
शपथ वा सत+ वा कबिु लयत, सXझौता जािन जािन
पालन नगरेमा वा सरकारी सिु वधा वा अिधकारको
द?
ु पयोग गरेमा वा vय]तो सिु वधा वा अिधकार EाF
गरेमा वा ती लेिखएमaये कुनै काम कुरा गनj Eयvन
गरेमा िनजलाई कसरु को मा#ाअनस
ु ार १ वष+ दिे ख ३
वष+ सXम कै द वा ज;रवाना वा दवु ै सजाय हGनेछ ।
३. दफा (१०) कानूनले गन+ नपाउनेमा कुनै
राqrसेवकले आफै ँ वा अ?को नामबाट वा साझेदारीमा
Qयापार गरेको वा िललामीमा बढाबढ गरेमा वा कुनै फम+
वा कXपनीको िह]सेदार भएमा वा सरकारी सेवामा
रहेकाले नेपाल सरकारलाई र सरकारी माMयता
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९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
साव- जिनक पद धारण गरेको मािनने राUVसेवकले
•चिलत कानूनबमोिजम पेस गरेको स@पि9 िववरण
अिमYदो वा अ•वाभािवक देिखन आएमा वा िनजले
मनािसब कारण िबना अिमYदो वा अ•वाभािवक
उ\च जीवन•तरयापन गरेमा वा आ3नो हैिसयतभ:दा
बढी कसैलाई दान, दात^य, उपहार, सापटी, च:दा
वा बकस िदएको •मािणत भएमा Kय•तो स@पि9
के क•तो 4ोतबाट आज- न गरेको हो भ:ने कुराको
िनजले •मािणत गन- ु पनjछ र नगरेमा Kय•तो स@पि9
गैरकानूनीWपमा आज- न गरेको मािननेछ ।
८. दफा (२०)(२) कुनै राUVसेवकले उपदफा
(१) बमोिजम गैरकानूनीWपमा स@पि9 आज- न गरेको
•मािणत भएमा Kयसरी आज- न गरेको स@पि9को
िबगोअनस
ु ार दईु वष- स@म कै द र िबगोबमोिजम जBरवाना
गBर Kयसरी आज- न गरेको गैर कानूनी स@पि9समेत
जफत गBरने छ ।
९. दफा (४७) कुनै ^यिcले यो ऐन वा
•चिलत कानून बमोिजम lmाचार गरेको मािनने कुनै
काय- गBर आज- न गरेको स@पि9 र सोबाट बढे बढाएको
अ:य स@पि9समेत आ3नो वा अW कसैको नाममा
राखेको •मािणत भएमा Kय•तो स@पि9 जफत हIनेछ ।
१०. •ितवादी भरत•साद नेपाल िमित
२०३४।६।४ देिख साव- जिनक सेवामा •वेश गरेदिे ख
आरोपपD पेस नहIदँ ास@मको जाँच अविधमा भएका
आ@दानी तथा ^ययसमेतको :याियक िववेचना गBर
िवशेष अदालतको फै सलामा कमी कमजोरी र Dिु ट
छ छै न भिन िनण- य िदनु परेको छ । यी पनु रावेदक
•ितवादीले जाँच अविधमा W.१,४१,७१,४८७।५८
बराबरको सङ् pह गरेको स@पि9को वैधािनक 4ोत
पिु m नभएबाट सजाय भई िबगोबमोिजमको जBरवाना
र Kय•तो स@पि9समेत जफत गBर पाउन माग दाबी
िलएको देिख:छ ।
••ाचार िनवारण ऐन, २०५९
११.
वादी
पqबाट
Kयसरी
७. दफा (२०) (१) •चिलत कानूनबमोिजम W.१,४१,७१,४८७।५८ Wपैयाँ बराबरको स@पि9को

•ा• सं•थाको सेवामा रहेकाले सो सं•थालाई पूवसूचना निदई आ3नो वा आ3नो आि4तको भोग वा
बसोबासको िनिम9 चािहने भ:दा बढी कुनै अचल
स@पि9 खBरद गरेमा िनजलाई कसरु को माDाअनस
ु ार
१ वष- दिे ख ३ वष- स@म कै द वा जBरवाना वा दवु ै सजाय
हIनेछ र Kयसरी गैरकानूनी िकिसमसँग आज- न गरेको
स@पि9 पिन जफत भै सरकारी कोषमा दािखल हIनेछ ।
४. दफा (१५) यो ऐन अ:तग- त सजाय हIने
कुनै कसरु मा अिभयोग लागेको कुनै राUVसेवकको
साथमा िनजको र िनजको पBरवारका सद•यहWको
थाहा भएस@मको आ@दानीको 4ोतको अनपु ातमा
निमYदो आिथ- क साधन वा स@पि9 भएको वा
िनजले Kयसरी निमYदो उ\च जीवन•तर बनाएको वा
अWलाई ठूलो दान दात^य बकस िदएको फे ला परेमा
िनजले अदालतलाई Kयसको स:तोषजनक हIने सबदु
िदन सके मा बाहेक गैर कानूनीWपले Bरसवत िलएको
अनमु ान गBरने छ र के वल सो अनमु ानको आधारमा
कसरु दार ठहर्याई अदालतबाट फै सला भएको छ
भ:दैमा सो फै सला बदर हIन सaदैन ।
५. दफा १६ग यस पBर\छे द अ:तग- त
सजाय हIने कसरु सँग स@बि:धत ठहBरएको चल तथा
अचल स@पि9 यस ऐनअ:तग- त कसरु दार ठहBरएको
राUVसेवक वा ^यिcले आ3नो पBरवार वा अW कुनैको
नाममा राखेको भए तापिन सो सबै स@पि9 जफत हIने
छ।
६. दफा (२९) “.....पBर\छे द २ अ:तग- त
सजाय हIने कसरु गBर Kयसबाट आफू वा अ:य कुनै
^यिcलाई गैर कानूनी लाभ वा कुनै ^यिcलाई गैर
कानूनी हािन परु याएको
रहेछ भने Kय•तो कसरु बापत
्
हIने सजायको अितBरc Kय•तो ^यिcसँग गैर कानूनी
लाभ वा हािन गरेको िबगो असल
ु गBरनेछ ।
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*ोत नखल
ु ेको भिन म1ु ा दायर भएकामा िवशेष
अदालत, काठमाड<बाट िनज र िनजको प@रवारमा
जAमा B.७,४३,४६,४२५।७६ बराबरको आय
भई B.८,०२,४२,५१३।०९ बराबरको Nयय
गरेको देिखएकाले B.५८,९६,१०५।३३ बराबरको
सAपिPको *ोत पिु Q हSन सके न । तसथU Vितवादीलाई
XQाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२)
बमोिजम १ वषU कै द सजाय, िबगो बमोिजम ज@रवाना
भई दफा ४७ बमोिजम B.५८,९६,१०५।३३
बराबरको सAपिP जफत गनU ु पन_ हSदँ ा िक.नं. २५७
र २५८ को जbगा र सोमा बनेको घर जbगामdयेबाट
५४.८९ Vितशत बराबरको जफत गनU ु भeने Nयहोराले
िवशेष अदालत, काठमाड<बाट िमित २०६७।५।२ मा
फै सला भएपfात्् Vितवादी पh र वादी पhले Viततु
म1ु ा यस अदालतमा दायर गरेको देिखeछ ।
१२. Vितवादी पhबाट िवशेष अदालत,
काठमाड<ले Vितवादीको iवदेशी, िवदेशी बkकमा
मौmदात रहेको रकम, सेयर, िवnतु ीय उपकरण, घर
िनमाU णको लागत, mवाइँ डोलनाथ उVेतीले पठाएको
रकम, जbगा ख@रदको रकम, महालqमी फाइनाeसको
कजाU कारोबारको रकम, सवारी साधनसमेतका
शीषU कमा िबगो कायम ग@र फै सला गरेकामा Vितवादीले
िवnतु ीय उपकरण र जbगा ख@रद गदाU को रकमलाई
कायम गरेको िबगोलाई iवीकार ग@र र वादी नेपाल
सरकारले घर िनमाU ण लागतको िबगो घिट कायम
गरेको निमलेको भिन मा# पनु रावेदन िजिकर िलएको
देिखeछ । यसरी वादी पhले पिन िवnतु ीय उपकरण
र जbगा ख@रदको रकम शीषU कमा कायम गरेको
िबगोलाई iवीकार गरेको देिखएको र Vितवादी पhले
पिन iवीकार नै गरेबाट सो शीषU कमा थप िववेचना ग@र
रहन परेन । िवnतु ीय उपकरणको ३९,५००।– र जbगा
ख@रद गरेको B.१२,५३,२००।– Vितवादीको िबगोमा
कायम हSeछ ।
१३. अब, Vितवादीले बkक मौmदात,

सेयर, सवारी साधन, घर िनमाU ण लागत, महालqमी
फाइनाeसको कजाU , mवाइँ डोलनाथ उVेतीले पठाएको
रकमलाई िबगो कायम गरेको निमलेको भिन पनु रावेदन
प#मा िजिकर िलएकाले तत् तत् शीषU कमा sमशः
िववेचना ग@र िनणU य गनU ु पन_ देिखन आएको छ ।
१४. Vितवादी पhले महालqमी फाइनाeस
वीरगuजसँगको कजाU कारोबारलाई िबगो (Nयय) कायम
गरेको निमलेको भिन िलएको िजिकरको सAबeधमा हेदाU
वादी पhले महालqमी फाइनाeस वीरगuजसँगको कजाU
कारोबारलाई दाबी गरेको देिखँदनै । VितवादीहBले
हायर पच_ज कजाU र गहृ िनमाU ण कजाU समेत उw
फाइनाeसबाट उपभोग गरेको भeनेसमेत Nयहोराले
िवशेष अदालतमा बयान गरेको देिखeछ । यी
पनु रावेदक VितवादीहBले आ.व.२०५४/०५५
देिख आ.व.२०६३/०६४ सAम उw फाइनाeसबाट
B.६,८८,५४,४००।– ऋण िलएको, सो कजाU मdये
पटक–पटक साँवा zयाज ितद{ आ.ब.२०६३।०६४ सAम
B.६,१४,३०,०९४।– साँवा र B.१८,७९,५०३।९६
zयाजसमेत ग@र जAमा B.६,३३,०९,५९७।९६ ऋण
ितरेको भeने कुरा आरोपप#को प|ृ १६ बाट देिखeछ ।
}यसरी आरोपप#मा B.६,३३,०९,५९७।९७ Bपैयाँ
ितरे बझ
ु ाएको देिखएको भeने उ€लेख भएको आधारमा
सो रकमलाई Vितवादीको िबगो कायम गरेको देिखeछ ।
१५. महालqमी फाइनाeसबाट अनस
ु eधानको
sममा Vा‚ कागजातबाट VितवादीहBले उw
फाइनाeसको कजाU नं.१२४९, १३२१, १३७१,
१३८५, १४२२, १४४२, १४४९, १४७३, १४७८,
१५१५, १५४४, १५६५, १५८८, १६४६,
१६७१, १७०८ (७२१०६९३), ७२१७६३५ र
७२१०७४० बाट गहृ िनमाU णसमेत कजाU उपभोग गरेको
देिखeछ । िवशेष अदालतले सो कजाU रकमलाई
Vितवादीको िबगोमा कायम गदाU िमित २०६४।११।१८
को प#लाई आधार िलएको देिखeछ । उw िमितको
प# Nयहोरा हेदाU Vितवादी पhले उw महालqमी
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फाइना•सलाई #. ७४,२४,७००। #पैयाँ ितन1
बझ
ु ाउन बाँक7 रहेको देिख•छ । यस अदालतको िमित
२०६९।५।३१ को आदेशले माग भई आएको कजा1
नं. ७२१०७४० बाट Nितवादीले उपभोग गरेको
कजा1 रकममा #. ७४,२४,७००।- ितन1 बझ
ु ाउन
बाँक7 रहेको भ•ने देिखँदा िमित २०६४।११।१८ को
पSमा उिTलिखत रकम ितन1 बझ
ु ाउन बाँक7 रहेको
नै देिखयो । Uयसै गVर कजा1 नं. ७२१०९८९ बाट
Nितवादीले पिछTलो पटक िमित २०६५।५।४ मा #.
१०,००,०००।- समेत कजा1 उपभोग गरेको र सोसमेत
ितन1 बझ
ु ाउन बाँक7 रहेको देिखन आयो ।
१६. Nितवादीह#ले उW कजा1 गहृ िनमा1 ण
कजा1 शीष1 कमा िलएको त[यमा िववाद छै न । उW कजा1
Nितवादीले िक.नं. ५०, २५७ र २५८ का ज\गाह#समेत
सरु ]णबापत िधतो रािख िलएको देिख•छ । Nितवादीले
बयान गदा1 महाल_मी फाइना•सबाट िलएको कजा1
तत् तत् ज\गामा घर िनमा1 ण गदा1 उपभोग गरेको भिन
बयान गरेको देिख•छ । उW महाल_मी फाइना•सले
Nितवादीलाई Nवाह गरेको गहृ िनमा1 ण कजा1 अ•तग1 त
िलएको कजा1 को साँवा र bयाज भW
ु ानी नगरेबाट
सो रकम ितन1 बझ
ु ाउनको लािग Nितवादी अिcबका
देवी नेपालको नाम उTलेख गVर िमित २०६९।१।५
मा ७ िदनिभS साँवा, bयाज र हज1 नासमेत ितन1
बझ
ु ाउन सूिचत गVर•छ भिन सूचना Nकाशन भएको
देिख•छ । Uयसै गVर िमित २०६९।४।३ मा ३५ िदने
सूचना अ•नपूण1 पोf दैिनकमा साव1 जिनक#पमा
Nकाशन गरेको देिख•छ । सो सूचनामा ऋणी अिcबका
देवी नेपालले महाल_मी फाइना•सबाट िलएको ऋण
रकमको साँवा र bयाजसमेत ितनh बझ
ु ाउने सcब•धमा
िमित २०६९।१।५ गते ७ िदने र िमित २०६९।१।१८
गते १५ िदने सूचना Nकाशन गदा1 समेत नितरेको हiदँ ा
यो सूचना Nकाशन भएको िमितले ३६ औ ं िदनका िदन
सरु ]ण बापत िधतोमा रहेका िनजका नामको िक.नं.
५०,२५७, २५८ का ज\गा, सो ज\गामा बनेका घर

तथा सो घरले चचhको सcपूण1 िलग लगापातसमेत
र िक.नं.४३५, १५२८ र १५३० का ज\गाह#
िललाम बढाबढ हiने छ भ•ने mयहोरा उTलेख भएको
देिख•छ । Nितवादीह#ले आफूले उपभोग गरेको कजा1
चW
ु ा गरेको भए Uयसरी िधतो राखेको ज\गा एवम्
घरसमेत िललामको लािग सूचना Nकाशन हiने िथएन ।
अतः िवशेष अदालत, काठमाडqले Nितवादी अिcबका
देवी नेपालसमेतले उपभोग गरेको कजा1 ितरे बझ
ु ाएको
भिन #.६,३३,०९,५९७।९६ िबगो (mयय) कायम
गरेको हदसcम िमलेको देिखएन ।
१७. UयसैगVर पनु रावेदक Nितवादीले tवाइँ
डोलनाथ उNेतीले आयरTयाuडबाट छोरी सvु मा
नेपाललाई #.२२,८४,७०२।५० पठाएको, सो रकम
छोरीबाट आफूले सापटीwव#प चलाई घर िनमा1 ण
गरेको र पिछ महाल_मी फाइना•सबाट कजा1 िलई सो
रकम छोरीलाई िफता1 गVरसके को हiदँ ा थप िबगो कायम
गरेको निमलेको भिन िजिकर िलएको देिख•छ । सvु मा
नेपाल Nितवादीको छोरी भएको त[यमा िववाद छै न ।
िवशेष अदालत, काठमाडqले tवाइँ डोलनाथ उNेतीले
पठाएको उW #.२२,८४,७०२।५० लाई िबगो र आय
दवु ैमा गणना गVर फै सला गरेको कुरा िमिसल संल\न िवशेष
अदालतको फै सलाबाट देिख•छ । Nितवादी भरतNसाद
नेपालले िवशेष अदालत, काठमाडqमा गरेको बयानको
सवाल जवाफ ६ हेदा1 हाल सो रकम ितरेको भ•ने
देिख•छ । वादी नेपाल सरकारले उW रकम आय र
mययमा गणना गरेको सcब•धमा कुनै िजिकर िलएको पिन
देिखँदनै । डोलनाथ उNेतीले सो रकम पठाएको समयमा
Nितवादीले िक.नं. २५७ र २५८ का ज\गामा घर
िनमा1 ण गदx गरेको कुरा िमिसल संल\न Nितवादीह#को
बयानबाट देिख•छ । यसरी सापटीwव#प िलएको
रकम पिछ महाल_मी फाइना•स (िविyय संwथा) बाट
कजा1 (ऋण) िलई छोरीलाई ितरेको भ•ने देिखएको
र फाइना•सबाट िलएको ऋण रकम ितन1 बझ
ु ाउन
बाँक7 रहेको भ•ने त[य सो महाल_मी फाइना•सको
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िमित २०६४।११।१८ र िमित २०६५।५।४समेतको
प#बाट देिखँदा डोलनाथ उ>ेतीले आयरBयाCडबाट
पठाएको F.२२,८४,७०२।५० >ितवादीको िबगोमा
कायम गरेको िवशेष अदालतको फै सला सो हदसNम
िमलेको देिखएन । अतः िवशेष अदालत, काठमाडPले
>ितवादीले वीरगQजिSथत महालTमी फाइनाVसलाई
ितरेको भिन कायम गरेको F. ६,३३,०९,५९७।९६ र
छोरी स\ु मा नेपाललाई बझ
ु ाएको F. २२,८४,७०२।५०
>ितवादीको िबगोमा कायम ह^न नस_ने ठहछ` ।
१८. अब पनु रावेदक >ितवादीहFको aयय
(िबगो) के कित कायम ह^Vछ भVने सNबVधमा हेन` ु पनe
ह^न आएको छ । >ितवादी भरत>साद नेपालको िमित
२०३४।६।४ देिख २०६३।७।३० सNमको अविध
जाँच अविध भएको तgयमा िववाद छै न । यस >कृितका
मiु ामा यस अदालतबाट नेपाल सरकार िवFj
िचरिQजवी वाkले (ने.का.प. २०६७, चैत, िनण` य नं.
८५१९, पnृ २००७), नेपाल सरकार िवFj रामाoा
चतवु eदी (ने.का.प. २०६८, असोज, िनण` य नं. ८६३०,
पnृ ९१७), नेपाल सरकार िवFj जय>काश >साद
गpु ा (ने.का.प. २०६८, फागनु , िनण` य नं. ८७२२, पnृ
१८९०), नेपाल सरकार िवFj खमु बहादरु खड् का
(ने.का.प. २०६९, भदौ, िनण` य नं. ८८३२, पnृ
७७१) िललाराज गौतमसमेत िवFj नेपाल सरकार
(ने.का.प. २०६९, जेठ, िनण` य नं. ८७७०, पnृ
२५९), नेपाल सरकार िवFj यवु राज शमा̀ (ने.का.प.
२०६९, पस
ु , िनण` य नं. ८८८६, पnृ १३४१), नेपाल
सरकार िवFj गणेश अया̀ल (०६३–CI–०६५०),
नेपाल सरकार िवFj िडBलीरमण िनरौला (०६५–
CR–००३१), नेपाल सरकार िवFj लTमीराज
पाठक (०६५–CR–००४५), नेपाल सरकार िवFj
रामकृ\ण ितवारी (२०६२ सालको फौ.प.ु नं. ३३९९
समेत), नेपाल सरकार िवFj मरु ारीबहादरु काकv
(०६५–CR–०००९), नेपाल सरकार िवFj
िनरQजन बाबु wेn (०६५–CR–००६४) र नेपाल

सरकार िवFj आनVद >साद खनालसमेतका xyाचार
मiु ामा Cash Flow को आधारमा नभई Check
Period को आधारमा सNपिŠको िव‹ेषण गŒर Vयाय
िनFपण गनe गरेको सVदभ` मा जाँच अविधको aयय र
आयलाई छुŽाटुŽैFपमा िव‹ेषण गŒर िन\कष` मा पkु नु
पनe देिखन आयो ।
१९. आयको वैधािनकता जाँिचने >Sततु
मiु ामा >ितवादी भरत>साद नेपाल रा\‘सेवक कम` चारी
भएको तgयमा िववाद छै न । यी >ितवादी र अिNबका
देवी नेपालको ब’कमा आरोपप#को तािलका नं.२४
को “.सं.११ मा ”ोत खल
ु ेको F.६०,१८६।८३
मौ•दात रहेको भिन वादी प—बाट उBलेख भएको
देिखVछ । िवशेष अदालत, काठमाडPले >ितवादीको
ब’क मौ•दातको िबगो भिन F. ८०,१११।२८ कायम
गरेको देिखVछ । आरोपप#को तािलका नं.३ हेदा̀
>ितवादी भरत>साद नेपाल र संजय अ˜वालको
संय™
ु नाममा वीरगQजिSथत नेपाल बंगलादेश ब’कमा
००७५३१ एस नं. को खाता रहेको देिखVछ भने
>ितवादी अिNबका देवी नेपालको महालTमी फाइनाVस
िलिमटेड वीरगQजमा १२–१०४८७–७ नं., एभरेy
ब’क िलिमटेडमा ०१९६६० ए. नं., नेपाल बंगलादेश
ब’क िलिमटेडमा ०१८०७० िब नं. को खाता रहेको र
उिBलिखत खातामा F.६०,१८६।८३ Fपैयाँ मौ•दात
रहेको देिखVछ । >ितवादीले पेस गरेको पनु रावेदन
र बहसनोट हेदा̀ सो रकममा# िबगो कायम गन` ु पनe
हो । ब’क šयाजबाट >ाp अF रकम िबगो कायम गन`
िमBदैन भिन िजिकर गरेको देिखVछ । यस सNबVधमा
िवशेष अदालतको फै सला हेदा̀ उ™ मौ•दात रकमको
šयाजलाई िबगोमा गणना गरेको भVने देिखँदनै । िनज
>ितवादीका छोरीहFको खातामा मौ•दात रहेको
रकमलाई िबगो कायम गरेको देिखएको र ऐ.का
सगोलमा रहेका िनजका छोरीहFसमेतको आयलाई
>ितवादीको आयमा गणना ह^ने सVदभ` मा छोरी सीमा
नेपालको नाममा रहेको िसjाथ` ब’कको ०३५३९१
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एस, नेपाल बंगलादेश ब'क िलिमटेडको ०१८०६०
िब नं.को खातामा रहेको 8.५,६०२।९५ 8पैयाँ र
सAु मा नेपालको नाममा रहेको वीरगDज फाइनाHस
िलिमटेडको ११११००००५५ नं. तथा नेपाल Jे िडट
एKड कमशL ब'क िलिमटेडको ००९३११ नं. को
खातामा रहेको 8.१४,३२१।४९ समेत गOर जPमा 8.
८०,१११।२८ लाई िवशेष अदालत, काठमाडUले िबगो
कायम गरेकोलाई अHयथा भHन िमलेन ।
२०. आरोपपXको तािलका नं.४ र ५ हेदाL
Yितवादी भरतYसाद नेपालको िवदेशिZथत भारतको
पंजाव नेसनल ब'क र[सौलमा ५५५।– भारतीय
8पैयाँ रहेको देिखएको र सोको ह]ने 8. ८८८। ने.8.
लाई िवशेष अदालत, काठमाडUले िबगो कायम गरेको
देिखHछ । पनु रावेदक Yितवादीको तफLबाट पेस भएको
बहसनोटमा सो रकमलाई िबगोमा गणना गरेको
निमलेको भिन िजिकर िलएको भए तापिन `यसरी
ब'कमा मौaदात रहेको रकमलाई िबगो कायम गरेको
सPबHधमा Yितवादीले अHयथा भHन नसके को ह]दँ ा सो
रकम पिन Yितवादीको िबगो (dयय) मा गणना ह]Hछ ।
२१. Yितवादी भरतYसाद नेपाल र अिPबका
देवी नेपालकf छोरी सAु मा नेपालको नाममा वीरगDज
फाइनाHस िलिमटेड वीरगDजमा रहेको ५३० िकgा
सेयर कमL चारी सिु वधाअHतगL त Yाi गरेको ह]दँ ा सोको
ह]ने 8.५३,०००।– िबगोमा कायम गनL िमjदैन
भिन पनु रावेदक Yितवादी पkबाट िजिकर िलएको
देिखHछ । िवशेष अदालत, काठमाडUले सोलाई पिन
िबगोमा कायम गOर dयय (िबगो) गणना गरेको देिखHछ ।
आरोपपXको तािलका नं.७ मा कमL चारी सिु वधाअHतगL त
Yितिकgा १००।– का दरले ५३० िकgा सेयरको 8.
५३,०००।– ह]ने भिन उjलेख गOर आरोप पXमा कुनै
पिन िजिकर िलएको नदेिखए तापिन सो सेयर वीरगDज
फाइनाHसबाट कमL चारी सिु वधाअHतगL त मौिnक रकम
नितOर िलएको भHने कुरा देखाउन सके को पाइँदनै ।
िबगोमा कायम गरेको िमलेन भनेर िजिकर िलएर माX

ह]दँ नै । Zपo आधार र कारण देखाएर अदालतलाई
िवZवZत पानL ु पनp ह]Hछ । यो दािय`व पनु रावेदक
Yितवादीको नै हो । यसरी एकाघरकf छोरी सAु मा
नेपालले कमL चारी सिु वधाअHतगL त मौिnक रकम नितOर
8.५३,०००।– रकम बराबरको ५३० िकgा सेयर
Yाi गरेको भHने कुरा Zथािपत ह]न नआएबाट िवशेष
अदालत, काठमाडUको फै सला अHयथा देिखन आएन ।
२२. पनु रावेदक Yितवादी भरतYसाद
नेपालको छोरा िबJाHत नेपालको नाममा ना.४
प.७९४० नं. को मोटरसाइकल र छोरी सAु मा
नेपालको नाममा ना.४ प.६६२४ नं. को मोटरसाइकल
(Zकुटर) भएको भHने तrय Yितवादीह8को बयानबाट
देिखएकामा सो तrय िमिसल संलsन आरोपपXको
तािलका नं.८ बाट समिथL त भएको देिखHछ । सो
तािलका हेदाL छोरी सAु मा नेपालको नामको Zकुटर
8.८२,०००।– मा खOरद गरेको देिखHछ । सो रकमलाई
वादी पkले dययमा गणना नगOर छोरा िबJाHत नेपालको
नाममा खOरद भएको उपयL t
ु ना.४ प.७९४० नं. को
मोटर साइकलको खOरद मूjयलाई माX िबगोमा कायम
गOर मvु ा दायर गरेको देिखHछ । Yितवादी पनु रावेदक
पkको तफLबाट पेस भएको बहसनोटमा सAु मा नेपालले
खOरद गरेको Zकुटर कमL चारी सिु वधाअHतगL त नै
खOरद गरेको ह]दँ ा सो हदसPम कायम भएको िबगो
िमलेको छै न । छोरा िबJाHत नेपालको नाममा खOरद
भएको ना.४ प.७९४० नं.को मोटर साइकलमाXको
8.१,०१,३९९।– िबगो कायम ह]नु पनp िजिकर िलएको
देिखHछ । छोरी सAु मा नेपालसमेतको आयलाई पिन
Yितवादीको आयमा गणना ह]ने सHदभL र औिच`यको
आधारमा Zकुटरको खOरद मूjय 8.८२,०००।– समेत
गOर कुल 8.१,८३,३९९।– पनु रावेदक Yितवादी
भरतYसाद नेपालको िबगोमा गणना गनL मनािसब नै ह]ने
ह]दँ ा िवशेष अदालतले Zकुटर खOरदसमेतको मूjयलाई
िबगो कायम गरेको फै सलामा Xिु ट देिखन आएन ।
२३. Yितवादी अिPबका देवी नेपालका
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
नामको वीरग0ज उपमहानगरपािलका वडा नं.४
िक.नं.५० मा ४ तलाको एउटा र िक.नं.२५७ र २५८
को ज=गामा ितनतले एउटा घरसमेत २ वटा घर भएको
तAयमा िववाद छै न । िक.नं. ५० को ज=गामा बनेको
घरको सHबIधमा आरोपप#को तािलका नं.९ को Mम
सङ् Pया ११ हेदाR २०५३ सालमा िनमाR ण भई २०६१
सालको अविधमा चार तला िनमाR ण सHपIन भएको
भIने देिखIछ । उZ घर [.४०,४८,१६५।१२ को
मौि]क लागतमा िनमाR ण भएको भIने कुरा वादी प^बाट
आरोपप#मा उ_लेख गरेको देिखIछ । `ितवादीले उZ
४ तलाको घर वादी दाबीको लागतमा िनमाR ण भएको
होइन । वाbतिवक ^े#फल ११९९.५६ वगR िफट
हcनु पनdमा वादी प^ले १२२१.९१ वगR िफट कायम
गeर लागत बढी देखाएको र सो देखाइएको िबगोलाई
नै िवशेष अदालतले माIयता िदई गरेको फै सला सो
हदसHम निमलेको भिन पनु रावेदन िजिकर िलएको
देिखIछ । `ितवादीले अिधकार`ाi अिधकारीसम^
गरेको बयानको सवाल जवाफ १६ हेदाR सो घर
िनमाR णमा [.१६,२०,०००।- लागत लागेको भIने
देिखIछ ।
२४. `ितवादीले kयसरी बढी वगR िफट कायम
गeर बढी लागत देखाएको भिन िजिकर िलएको भए
तापिन िमिसल संल=न रहेको िक.नं.५० को ज=गामा
बनेको घरको अनस
ु Iधानको Mममा तयार भएको
`ािविधक मू_याङ् कन `ितवेदन हेदाR जिमन तला
१२२१.९१ वगR िफट पिहलो तथा दोmो Mमशः तला
१३१३.७८ वगR िफट, तेmो तला ८८७.१० वगR
िफट र जिमन तलाको शौचालय ४१.५६ वगR िफटमा
िनमाR ण भएको भIने देिखIछ । `ितवादीले उZ घर
सोभIदा कम वगR िफटमा सोभIदा कम लागतमा िनमाR ण
भएको भIने कुराको िवoासनीय `माण पेस गनR सके को
नपाइँदा बढी वगR िफट कायम गeर मू_याङ् कन गरेको
भIने देिखएन । घर िनमाR ण लागत अIयथा `मािणत
भएमा बाहेक शहरी िवकास तथा भवन िनमाR ण

िवभागले िनधाR रण गरेको मापदqडअनस
ु ार घर िनमाR ण
गरेको सHबिIधत सालको दररेटका आधारमा यिकन
गनR ु पनd हcIछ । मू_याङ् कन `ितवेदनमा भइु ँ तला
२०५२ पस
ु मा नrशा पास गeर िनमाR ण स[
ु भएकाले
सो सालको दररेट अनस
ु ार १२२१.९१ वगR िफटको
`ितवगR िफटको ६१९।–, पिहलो तला २०५६
साउनमा िनमाR ण भएकाले १३१३.७८ वगR िफटको
`ितवगR िफटको ६५८।–, दोmो र तेmो तला २०५९
कािsकमा िनमाR ण भएकाले `ित वगR िफट ७४४।–
का दरले हcने [.३५,६४,६७३।१२ र ०६२।६३ को
दररेटको आधारमा ४०,१७,३६९।२० हcने भIनेसमेत
उ_लेख भएको देिखIछ । िवशेष अदालत, काठमाडuले
सो घरको ०६२।६३ को दररेटको आधारमा नभई जनु
जनु साल वा वषR मा घर र घरका तलाह[ िनमाR ण भएको
हो तत् तत् सालको दररेटको आधारमा मू_याङ् कन
गeर िबगो कायम गरेको देिखIछ । तसथR , सो घरको
[.२८,७२,२१८।४९ िबगो कायम गरेकोलाई अIयथा
भIन िम_ने देिखएन ।
२५. िक.नं. २५७ र २५८ को ज=गामा
बनेको घरको सHबIधमा िवचार गदाR सो घर
[.१,२७,०७,३९२।३३ को आधारभूत लागतमा
िनमाR ण भएको भIने vयहोराले वादी प^बाट दाबी
िलएको देिखIछ । `ितवादी भरत`साद नेपालले
अनस
ु Iधानको Mममा घर िनमाR णधीन अवbथामा
िथयो । ४० `ितशत परु ा हcन बाँकw रहेको अवbथामा
परु ै घर िनमाR ण सHपIन भएको भिन िबगो कायम
गरेको िमलेको छै न । सो घर [.७५,००,०००।– को
लागतमा िनमाR ण सHपIन भएको भिन िवशेष अदालत,
काठमाडuमा गरेको बयानको सवाल जवाफ १८
मा उ_लेख गरेको देिखIछ । यसरी घर िनमाR णको
सHबIधमा वादी र `ितवादीले फरक–फरक लागतको
दाबी गरेको अवbथामा िवशेष अदालत, काठमाडuले
सो घर िनमाR णको लागत [.१,२७,०७,३९२।३३ नै
कायम गरेको देिखIछ । उZ घरको दईु पटक `ािविधक
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मू•याङ् कन भएको देिख+छ । २०६३ सालमा ग5रएको पिहलो 9ािविधक मू•याङ् कन 9ितवेदनमा घर िनमा> णाधीन
अवBथामा रहेको भ+ने देिखए तापिन २०६५ सालमा ग5रएको दोEो 9ािविधक मू•याङ् कनबाट घर िनमा> णाधीन
अवBथामा रहेको भ+ने देिखँदनै । 9ितवादीले ४० 9ितशत िनमा> ण हLन बाँकM भ+ने कुराको तOययP
ु 9माण पेस गन>
सके को देिखँदनै । Qयसमा पिन िमिसल संलSन अनस
ु +धानको Tममा िखिचएको फोटोबाट पिन िनमा> ण सWप+न
भइसके को देिखनक
ु ा साथै आरोपपZको तािलका नं. १२ को T.सं.२ को कै िफयत महलमा सो घरको 9ािविधक
मू•याङ् कन िमित २०६५।१।२५ मा भएको भ+ने देिखएको र तािलका नं.११ बाट ०६१–०६३ को अविधमा घर
िनमा> ण सWप+न भई सके को भ+ने देिखँदा िनमा> ण सWप+न भैसके को तOय समिथ> त हLन आयो ।
२६. घर िनमा> णको लागत अ+यथा 9मािणत भएमा बाहेक शहरी िवकास तथा भवन िनमा> ण िवभागले
िनधा> रण गरेको िनमा> ण भएको सालको दररेटका आधारमा यिकन गन> पु न^ हL+छ । शहरी िवकास तथा भवन िनमा> ण
िवभागको िमित २०६४।४।९ को पZबाट घर िनमा> णमा १५ 9ितशत ओभरहेड कb र ५ 9ितशत ठेdका कर
समावेश हLने देिख+छ । यBतै िववादको िवषयवBतु समावेश भएको मािथ उgतृ ग5रएको नेपाल सरकार िवig
िड•लीरमण िनरौलासमेत भएको मkु ामा lयिP आफै ँ ले बनाएको घरमा १५ 9ितशत ओभरहेड कBट र ५ 9ितशत
ठेdका कर समावेश नहLने भ+ने उ•लेख भई यस अदालतबाट फै सला भएको देिख+छ । उP mbा+तअनस
ु ार
उि•लिखत िक.नं. ५०, २५७ र २५८ का घर 9ितवादीले ठेकेदारबाट िनमा> ण नगराई आफै ँ ले िनमा> ण गरेको
भ+ने देिखँदा lयिP आफै ँ ले आqनो हेरचाहमा िनमा> ण गरेको घरको दररेटमा उि•लिखत ओभरहेड कb र ठेdका
कर नलाSने हLदँ ा िक.नं. २५७ र २५८ मा िनमा> ण भएको घरको आधारभूत लागत i.१,२७,०७,३९२।३३ मा
ओभरहेड कBट १५ 9ितशत र ठेdका कर ५ 9ितशत ग5र २० 9ितशत कम ग5र िबगो कायम गन> ु पन^ देिख+छ ।
यसरी आधारभूत लागत मू•यमा २० 9ितशतले हLने i.२५,४१,४७८।४७ घटाई हLने i. १,०१,६५,९१३।८६
र िक.नं ५० को घरको आधारभूत लागत i. २८,७२,२१८।४९ कायम गरेको िवशेष अदालतको फै सला अ+यथा
देिखन आएन ।
२७. यसरी 9ितवादीले जाँच अविधमा िनWनबमोिजमको शीष> कमा िनWनबमोिजमका मू•यका सWपिs
आज> न गरेको देिखयो ।
िस.न.
१
२
३
४
५
६
७
८

िववरण
Bवेदशी बtकमा मौuदात
िवदेशी बtकमा मौuदात
सेयर
िवvतु ीय उपकरण
िक.नं. ५० को घर िनमा> णको
िक.नं. २५७ र २५८ को घर िनमा> णको
जSगा ख5रद
सवारी साधान (मोटरसाइकल र Bकुटर)
जWमा
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िबगो रकम
i.८०,१११।२८
i.८८८।–
i.५३,०००।
i.३९,५००।–
i.२८,७२,२१८।४९
i.१,०१,६५,९१३।८६
i.१२,५३,२००।–
i.१,८३,३९९।–
i.१,४६,४८,२३०। ६३

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
२८. िवशेष अदालत, काठमाड6ले
7ितवादीको आय गणना गरेको स?बAधमा 7ितवादी
भरत7साद नेपालले पनु रावेदनमा जEगा िबFGबाट
7ाI आय, तलब, भJा, छोरी सLु मा नेपालले
फाइनाAसबाट िलएको हायर पचQज कजाR को स?बAधमा
िवशेष अदालतले गणना गरेको आयलाई Tवीकार गUर
सVचय कोष सापटीबाट 7ाI आय, घर भाडाबाट 7ाI
आय, 7ितवादी अि?बका देवी नेपाल तथा छोरीहYको
पाUरZिमक बापत 7ाI आय, [यि\गत सापटीका
रकम, भाइ श#ूघन नेपालको आयलाई गणना नगरेको
हदस?म र वादी नेपाल सरकारले सVचयकोष सापटीको
आय, सLु मा नेपालको हायर पचQज कजाR , 7ितवादी
अि?बका देवी नेपालको पाUरZिमक गणना नगरेको,
छोरीहYको आय कम गणना गरेको, ]वाइँले पठाएको
रकमलाई आयमा गणना गरेको, फाइनाAसको कजाR
कारोबारलाई आयमा गणना गरेको जTता िवषयलाई
Tवीकार गUर तलब, भJा तथा दश_ं खचR बापतको रकम,
जEगा िबFGको आय र घर भाडा बढी कायम गUरएको
हदस?म िवशेष अदालतको फै सला #िु टपूणR हdदँ ा बदर
गUरपाउँ भिन िजिकर िलएको देिखAछ । उपयR \
ु बमोिजम
7ितवादी भरत7साद नेपालकG छोरी सLु मा नेपालले
फाइनाAसबाट िलएको Y. १,००,०००। हायर पचQज
कजाR र ]वाइँ डोलनाथ उ7ेतीले आयरhयाiडबाट
पठाएको Y. २२,८४,७०२।५० आयमा कायम
गरेकोलाई 7ितवादीले पिन Tवीकार गरेको र वादी
नेपाल सरकारको तफRबाट पिन सो स?बAधमा कुनै दाबी
िजिकर गरेको नदेिखँदा िवशेष अदालत, काठमाड6ले
हायर पचQज कजाR अAतगR त Y. १,००,०००।- र
डोलनाथ उ7ेतीले आयरhयाiडबाट पठाएको Y.
२२,८४,७०२।५० 7ितवादीको आयमा गणना गरेको
स?बAधमा अब थप िववेचना गUर रहन परेन ।
२९. अब, वादी 7ितवादी पनु रावेदकको
उपयR \
ु दाबी िजिकरबमोिजम 7ितवादीको के कित
आय कायम हdने हो भAने स?बAधमा िवचार गदाR

वादी पनु रावेदकले आरोपप#मा िलएका दाबी र
7ितवादीहYले बयानमा उhलेख गरेका िजिकरका
स?बAधमा िमिसल संलEन 7माणसमेत हेदाR 7ितवादीले
जाँच अविधमा 7ाI गरेको तलब, भJा तथा दश_ं
खचR बापतको आय, सVचय कोष सापटीबाट 7ाI
आय, जEगा िबFGबाट 7ाI आय, घर भाडा, 7ितवादी
अि?बका नेपाल तथा छोरीहYको पाUरZिमकबापत
7ाI आय, महालnमी फाइनाAसको कजाR बाट 7ाI
आय, होटल तथा जEगा खUरद िबFG लगानी फमR बाट
7ाI आय, ]वाइँ डोलनाथ उ7ेतीले पठाएको आय र
प#पि#का तथा संय\
ु लगानीको गाडीबाट 7ाI आय
र िवशेष [यि\गत सापटीको रकमलाई छुoाछुoैYपमा
िवचार गUर हेनR ु पनQ देिखयो ।
३०. सवR 7थम 7ितवादीको तलब भJाबाट
7ाI आयका स?बAधमा िवचार गदाR आरोपप#को
तािलका नं.२ बाट 7ितवादी भरत7साद नेपाल िमित
२०३९।६।१८ मा सेवा 7वेश गUर 7Tततु मrु ा दायर
भएपिछ िमित २०६३।७।३० मा िनल?बनमा परेको
देिखAछ । आरोपप#को तािलका नं.१७ हेदाR िनजले
आ.प.२०३९।४० देिख मा# सेवा 7वेश गUर तलब,
भJा र दश_ं खचR बापतको रकम 7ाI गरेको भAने उhलेख
भएको देिखAछ । तर, िमिसल संलEन 7माणहYको
मूhयाङ् कनको आधारमा 7ितवादी भरत7साद नेपाल
२०३४।६।४ देिख सेवा 7वेश गUर सेवारत् रहेको
देिखएको समेतका आधारमा िमित २०३४।६।४ देिख
कै तलब, भJा र दश_ खचR बापतको रकम िहसाब गUर
िवशेष अदालत, काठमाड6ले Y.६,९०,५०६।६०
आय कायम गरेको देिखAछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको तफRबाट पेस भएको पनु रावेदन प#मा तलब,
भJा र दश_ं खचR बापत िदइने रकम बचत भई स?पिJ
सङ् uह गनQ vोत नहdने हdदँ ा आयमा गणना गरेको
िमलेको छै न भAने [यहोरा उhलेख भएको पाइAछ । wयस
स?बAधमा िवचार गदाR पनु रावेदक वादीको तफRबाट
तलब, भJा र दश_ं खचR यो यित कारणले बचत नहdने
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भिन व•तगु त आधार र मनािसब कारण देखाई पिु 1 गन2
नसके को देिखँदा मािसक पा5र6िमकमा १० 9ितशतले
ह=ने रकम स>चयकोष कBी र िमित २०६२।४।१० देिख
िमित २०६३।७।३० सJमको मािसक K.२००।– का
दरले १६ मिहनाको ह=ने K.३,२००।– िबमा कBी रकम
घटाई K.६,९०,५०६।६० मौिSक आय कायम गरेको
िवशेष अदालत, काठमाडWको फै सलालाई अZयथा
भZन िमलेन ।
३१. 9ितवादी भरत9साद नेपालले कम2 चारी
स>चय कोषबाट ऋण र सापटी रकम िलएको भZने
त^यमा पिन िववाद छै न । िनजले स>चय कोषबाट
ऋण र सापटी रकम िलएको भZने कुरा आरोपपaको
तािलका नं. २० बाट देिखन आएको छ । उd
तािलका नं. २० हेदा2 9ितवादीले K.१,०६,२००।–
िवशेष सापटीसमेत ग5र ऋण र सापटी िलएको
भZने देिखZछ । िवशेष अदालत, काठमाडWले उd
रकमलाई 9ितवादीको मौिSक आयमा गणना गरेको
देिखZछ । यस अदालतमा 9ितवादी पनु रावेदकले
ऋण िलएको सबै रकमलाई आयमा नजोडेको ह=दँ ा
सो हदसJम निमलेको भिन िजिकर गरेको देिखZछ ।
िमिसल संलeन िमित २०६३।१।२८ को पa gयहोरा
हेदा2 िनजले कम2 चारी स>चयकोषबाट अK थप K.
४७,१००।– पिन ऋण िलएको त^य समिथ2 त भएको
देिखन आएबाट K. ४७,१००।– घिट गणना गरेको
हदसJम िवशेष अदालत, काठमाडWको फै सला िमलेको
देिखएन । अब 9ितवादीको स>चय कोष सापटी रकम
शीष2 कमा K.४७,१००।– थप भई K.१,५३,३००।–
कायम भई सो रकम 9ितवादीको आयमा गणना ह=Zछ ।
३२. 9ितवादी भरत9साद नेपाल र
अिJबका देवी नेपाल 6ीमान् 6ीमती भएको त^यमा
िववाद छै न । 9ितवादी भरत9साद नेपालको नाममा
पैतक
ृ सJपिjबाट 9ाk भएको िक.नं. २८५ को
०००४४.८१ वग2 िमटर (ितन धरु ) जeगाभZदा अK
जeगा जिमन भएको देिखँदनै । आरोपपaको तािलका

नं. १४ बाट 9ितवादी अिJबका देवी नेपाल, छोरी
सीमा नेपाल र आमा पदमकुमारीको नाममा रहेका
िविभZन िकjा जeगा जाँच अविधमा नै ख5रद ग5र
सोही अविधमा के ही जeगा िबno भई हक ह•ताZतरण
पिन गरेको देिखZछ । वादी नेपाल सरकारले िक.नं.
१५२८।७६, िक.नं. १५३०।७५ को १६.२७, िक.नं.
६९६।६० को ५३.२५ र िक.नं. ६९५।५९ को परु ै
ख5रदको pोत पिु 1 नभएको भिन पनु रावेदन िजिकर
िलएको देिखZछ । gयिd िवशेषको आय आज2 नको
pोत जeगा जिमन िबnoबाट 9ाk आय ह=ने त^यमा पिन
िववाद छै न । 9•ततु िववादमा आरोपपaको तािलका
नं. १५ र १९ मा उिqलिखत जeगाहKमrये 9ितवादी
अिJबका देवी नेपाल नामको पसा2 िजqला छपकै या
गा.िव.स.वडा नं.४ िक.नं. ३२१, िमित २०५०।६।१४
मा K.१२,५००।– मा, िक.नं. ३९०।४३५ को जeगा
िमित २०५१।११।२८ मा K.५,०००।– मा, ऐ.ऐ.
नगवा–१ िक.नं.६४० को जeगा िमित २०५१।८।६
मा K.९,५००।– मा, वीरग>ज उपमहागरपािलका
वडा नं.२ अZतग2 तका िक.नं. १५२८।७६ को जeगा
िमित २०६०।८।९ मा K.१,००,०००।– मा, िक.नं.
६९६।६० को जeगा िमित २०६०।११।१२ मा
३,५०,०००।– मा, िक.नं.१५३०।७५ को जeगा
िमित २०६१।३।४ मा K.१,२६,०००।– मा र छोरी
सीमा नेपाल नामको िक.नं.६९५।५९ का जeगा िमित
२०६०।११।१२ मा K.३,५०,०००।– मा िबno
ग5र K.९,५३,०००।– मौिSक आय 9ाk गरेको
भZने देिखन आयो । वादी पtबाट आरोपपaमा
K.२,५०,१४५।२० को माa pोत खल
ु ेको उqलेख
भएको भए तापिन उd जeगाहK K.९,५३,०००।–
मा िबno गरेको भZने कुरा पनु रावेदक 9ितवादीले पेस
गरेको िमिसल संलeन जeगा िबnoसँग सJबिZधत हक
ह•ताZतरणका कागजातमा उqलेख भएका िलखतबाट
समिथ2 त ह=न आएबाट िलखत मूqयलाई अZयथा भZन
िमलेन । तसथ2 , K.९,५३,०००।– 9ितवादीको आयमा
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गणना गन+ मनािसब नै देिखन आयो ।
३३. 9ितवादी पनु रावेदकले जाँच अविधमा
घर भाडाबापत F.१८,४७,२५०।– 9ाK गरेकामा
िवशेष अदालतले F.११,१६,२५०।– मा# घर भाडा
9ाK गरेको भिन आय गणना गरेको िमलेको छै न भिन
पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखQछ । Rयस सSबQधमा
िवचार गदा+ 9ितवादी अिSबका देवी नेपालको नाममा
वीरगTज उपमहागरपािलकािWथत वडा नं.४ को
िक.नं. ५० को जZगामा भइु तँ लासिहत चार तला
र िक.नं. २५७ र २५८ को जZगामा ितन तला घर
भएको त\य आरोपप#को तािलका नं.११ बाट
देिखQछ । तािलका नं. १८ हेदा+ 9ितवादीले िक.नं. ५०
मा बनेको घरको भइु ँ तला िमित २०५३।५।१ देिख
िमित २०५६।६।१ सSम 9ित मिहना F.४,५००।– का
दरले, िमित २०५६।६।१६ देिख िमित २०५८।१।१४
सSम 9ित मिहना F. ९,५००।- का दरले, िमित
२०५८।१।१५ देिख िमित २०५८।१२।३० सSम 9ित
मिहना F.५,५००।- का दरले र िमित २०५९।१।१
देिख िमित २०६३।७।३० सSम 9ित मिहना F
४,५००।- का दरले भाडामा िदएको र जाँच अविधमा
F.६,५७,७५०।– घर भाडा 9ाK गरेको भQने
देिखQछ ।
३४. २०५३ सालमा भइु ँ तलासिहत िनमा+ ण
भएको घर २०५६ सालमा पिहलो तला, २०६०
सालमा दो`ो तला र २०६१ सालमा ते`ो तलासमेत
थप गaर ४ तलाको घर िनमा+ ण परु ा गरेको भQने कुरा
आरोपप#को तािलका नं. १२ को िसं. नं. १ को
िववरणबाट देिखएको छ । सो घरको बहाल िनधा+ रण
गनb सSबQधमा वादी पcले भइु ँ तला र पिहलो तलामा#
भाडामा लगाएको समयमा 9ित मिहना F.९,५००।–
का दरले घर भाडा 9ाK भएको कुरा पिन Wवीकार
गरेको देिखQछ । यdिप २०५६ सालदेिख eमशः
२०६१ सालसSमको अविधमा ४ तला घरको िमित
२०५८।१।१५ देिख िमित २०५८।१२।३० सSम 9ित

मिहना F.५,५००।– का दरले र िमित २०५९।१।१
देिख िमित २०६३।७।३० सSमको अविधको 9ित
मिहना उिgलिखत अविधको भQदा कम 9ित मिहना
F.४,५००।– का दरले िनधा+ रण गरेको देिखQछ ।
३५. भइु ँ तलासिहत दईु तलामा# भएको
२०५६ देिख २०५८ सालको अविधमा 9ित मिहना
F.९,५००।– का दरले उदयपरु िसमेQट उdोग
िलिमटेड भाडामा बसेको घर परु ै ४ तला िनमा+ ण
सSपQन भै सके पिछ पिन सोभQदा कम अथा+ त् Qयून
घर भाडा िनधा+ रण गन+ ु Qयायोिचत हjदँ नै । वादी पcबाट
सोभQदा पिछको अविधमा सो घर भाडामा नलागेको
भQने िजिकर पिन 9Wततु गन+ सके को देिखँदनै ।
यसबाट वादी पcबाट िनधा+ रण गरेको घर भाडालाई
िवशेष अदालत, काठमाडlबाट िबना आधार र कारण
9ितवादीको आयमा गणना गरेको फै सला Qयायोिचत
र िववेकसSमत देिखएन । अब Qयायोिचत अनमु ानको
आधारमा िक.नं. ५० को घरको घर भाडाबापत िवशेष
अदालतले कायम गरेको F. ६,५७,७५०।– मा
F. ३,६४,५००।– थप भई F. १०,२२,२५०।–
9ितवादीको आय कायम हjQछ ।
३६. िक.नं.२५७ र २५८ मा बनेको घरको घर
भाडाको सSबQधमा िवचार गदा+ आरोपप#को तािलका
नं १८ मा 9ितवादीले जाँच अविधमा F.७,३५,०००।–
आय 9ाK गरेको भQने mयहोरा उgलेख भएको देिखQछ ।
िवशेष अदालत, काठमाडlले पिन सो रकमलाई नै आय
कायम गरेको देिखएको र 9ितवादीले पेस गरेको कृoणा
हिWपटल एpड र aरसच+ सेQटरसँगको सSझौताप#,
सो सेQटरले अिsतयार दF
ु Qधान
ु पयोग अनस
आयोगलाई िमित २०६३।६।११ मा लेखेको प#को
दो`ो 9करणबाट 9ितवादी अिSबका देवी नेपालको
घरमा भइु तँ ला 9ितमिहना F. ३०,०००।– का दरले
र िमित २०६२।११।१ देिख F. ३५,०००।– का
दरले भाडामा बसेको mयहोरा उgलेख भएको छ । साथै
सो त\य िनजले घर बहाल कर ितरेको रिसद एवम्
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ब•क भौचरबाट पिन समिथ* त नै भएबाट िक.नं.२५७
र २५८को घरको घरभाडा 7.७,३५,०००।– कायम
गरेको अ@यथा देिखएन । यस Cकार Cितवादीको दवु ै
घरको घर भाडाबाट CाG आय 7.१७,५७,२५०।–
हKने देिखयो ।
३७. Cितवादीले छोरी सNु मा र सीमा
नेपालले जाँच अविधमा वीरगRज फाइना@स, िसUाथ*
ब•क िलिमटेड र All Time Communication मा
काम गदा* CाG गरेको पाYरZिमक 7. ८,६०,३५९।७५
म]ये 7.२,४१,३६६।६६ लाई मा` आयमा समावेश
गरेको िवशेष अदालतको फै सला सो हदसfम निमलेको
भिन पनु रावेदनमा िजिकर िलएको देिख@छ । सNु मा
नेपाल र सीमा नेपाल Cितवादीgय भरतCसाद नेपाल र
अिfबकादेवी नेपालका छोरीह7 भएको तhयमा िववाद
छै न । आरोपप`को तािलका नं. १ र २१ हेदा* सNु मा
नेपाल र सीमा नेपालले वीरगRज फाइना@स, िसUाथ*
ब•क िलिमटेड र All Time Communication नामक
संjथामा काम गनk गरेको कुरा िमिसल संलpन All Time
Communication, वीरगRज फाइना@स र िसUाथ* ब•क
िलिमटेडको प`बाट देिख@छ । आरोपप`को तािलका
नं.२१ बाट वादी पqले सीमा नेपाल र सNु मा नेपालले
वीरगRज फाइना@स र िसUाथ* ब•क िलिमटेडमा काम
गरेको अविधको मा` आयलाई आज* न अथा* त् आय
मािन गणना गरेको देिखन आएको छ । िवशेष अदालत,
काठमाडwले सोही तािलकामा िनजह7को आय भिन
उyलेख गरेको 7.२,४१,३६६।६६ लाई मा` आयमा
समावेश गरेको देिख@छ । तर िमिसल संलpन All
Time Communication को िमित २०५८।१०।१
को प`बाट सNु मा नेपाल िमित २०५८।१०।१ देिख
र िमित २०६०।२।३ का प`बाट सीमा नेपाल िमित
२०६०।२।३ देिख नोकरी गरेको भ@ने देिख@छ ।
िवशेष अदालत, काठमाडwले सNु मा नेपाल र सीमा
नेपालले सो Communication मा िविभ@न अविधमा
िविभ@न पदमा काय* रत् रहँदा िनजह7ले आज* न गरेको

पाYरZिमकलाई आयमा गणना गरेको देिखँदनै । नोकरी
गरेको अवjथामा के ही रकम आय आज* न हKने कुरालाई
नकान* र अ@यथा भ@न िमyदैन ।
३८. अब िनजह7ले सो िनकायमा नोकरी गदा*
के कित आय गरेको रहेछ भिन िवचार गन* ु पनk देिखयो ।
उिyलिखत िमितका प`ह7को सत* नं ५ मा Cित मिहना
7.३,५००।- दरले मािसक पाYरZिमक पाएको भ@ने
देिख@छ । तर जfमा नोकरी अविध कित र सो अविधमा
कित पाYरZिमक पाएको भ@ने कुरा तhयगत7पमा पिु {
भएको नदेिखँदा सNु मा नेपालले 7.३०,०००।- र
सीमा नेपालले सो अविधमा 7.१५,०००।- सfम आय
आज* न गरेको मािन Cितवादी भरतCसाद नेपालको
आयमा गणना गन* ु @यायोिचत हKने देिखन आएकाले
िवशेष अदालतले 7.२,४१,३६६।६६ लाई मा`
आयमा गणना गरेको स7
ु फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
रकममा 7. ४५,०००।– थप भई 7.२,८६,३६६।६६
Cितवादी भरतCसाद नेपालको आयमा गणना हKने
देिखन आयो ।
३९. Cितवादीले महाल|मी फाइना@सबाट
िलएको ऋण रकमलाई Cितवादी अिfबका देवी
नेपालले आ~नो नामको िक.नं. ५०, २५७ र २५८
का जpगा सरु qणबापत िधतो रािख वीरगRजिjथत
महाल|मी फाइना@सबाट िविभ@न िमितमा गहृ
िनमा* ण कजा* उपभोग गरेको देिख@छ । वादी पqबाट
अिfबका देवी नेपालले आ.ब.२०५४/५५ देिख
आ.ब.२०६३/६४ सfम 7.६,८८,५४,४००।– ऋण
िलएको र 7.६,३३,०९,५७९।९६ ितरेको भ@ने
कुरा आरोपप`मा उyलेख गYर उƒ कारोबारलाई
आय „ययमा गणना गरेको देिखँदनै । तर िवशेष
अदालतले 7.६,८८,५४,४००।– „ययमा र
7.६,३३,०९,५७९।९६ आयमा गणना गYर फै सला
गरेको कुरा िमिसल संलpन िवशेष अदालतको
फै सलाबाट देिख@छ । …यसबाट Cितवादीले अब
उƒ वीरगRज फाइना@स िलिमटेड वीरगRजलाई 7.
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५५,४४,८२०।०४ मा# ितन1 बझ
ु ाउन बाँक6 रहेको
भ;ने देिखन आयो । तर, िमिसल संलBन उC महालDमी
फाइना;स, वीरगHजको िमित २०६४।११।१८ को
प#बाट M.७४,२४,७००।– र िमित २०६५।५।४ को
प#बाट M. १०,००,०००। समेत M. ८४,२४,७००।
कजा1 भC
ु ानी गन1 बाँक6 रहेको भ;ने देिखँदा
िवशेष अदालतको फै सला सो हदसSम िमलेको
देिखएन । अब महालDमी फाइना;सलाई ितन1 बझ
ु ाउन
बाँक6 M.८४,२४,७००।– Vितवादीको मौिXक
आयमा गणना गन1 ु पनZ देिखन आएकाले सो उC
M.८४,२४,७००।– Vितवादीको आयमा गणना
ह[;छ ।
४०. Vितवादीले रवी;XVसाद ]े^बाट
M.२,५०,०००।– सापटी िलएको र सो रकम
हालसSम ितन1 बझ
ु ाउन बाँक6 रहेको ह[दँ ा आयमा गणना
ग_र पाउन माग गरेको देिख;छ । िनज रवी;XVसाद
]े^ले िवशेष अदालत, काठमाडbमा बयान गदा1 उC
रकम िमित २०५९।७।६ मा नै िफता1 िलइसके को छु
भिन बकप# गरेको देिखँदा सो रकम आयमा गणना गन1
िमलेन ।
४१. पनु रावेदक Vितवादीले Vितवादी
अिSबका देवी नेपालले भाइ श#ूघनकुमार नेपालसँग
संयC
ु Mपमा लगानी ग_र सHचािलत गाडीबाट जाँच
अविधमा M.१७,६४,३५०।– आय आज1 न गरेको ह[दँ ा
सो रकमलाई आयमा गणना ग_र पाउन िजिकर गरेको
देिख;छ । hयस सSब;धमा हेदा1 उC गाडीहM भाइ/
देवर श#ूघनकुमार नेपालले िललाम सकार गरेकोसSम
देिख;छ । िललाम सकार ग_र िलए पिछ संयC
ु Mपमा
सHचालन ग_र Vितवादी अिSबका देवी नेपालले आय
आज1 न गरेको तjय पिु k ह[न सके को देिखएन ।
४२. Vितवादी अिSबका देवी नेपालले होटल
नेपाल/ख_रद िबl6 लगानीबाट Vाm आयलाई गणना
नगरेको िवशेष अदालतको फै सला #िु टपूण1 ह[दँ ा

M.१,२५,०००।– रकम पिन आयमा गणना ग_रपाउन
Vितवादीले पनु रावेदनप#मा माग गरेको देिख;छ । सो
सSब;धमा िवचार गदा1 Vितवादी अिSबका देवी नेपालले
जBगा ख_रद िबl6 लगानी गनZ उnेoय रािख नेपाल
जBगा ख_रद िबl6 लगानी नामक फम1 दता1 गरेको र
सोको Vमाणप#को Vितिलिप पेस गरेको भए तापिन
उC लगानी बोड1 ले के कित कारोबार गरेको भ;ने कुरा
pपk ह[न नसके को ह[दँ ा सो रकम Vितवादीको आयमा
गणना नगरेको िवशेष अदालत, काठमाडbको फै सलामा
#िु ट देिखएन । सो हदसSम िमलेको देिखयो ।
४३. Vितवादी अिSबका देवी नेपालले
साकSवरी qेिडङ कsसन र खक
ु ु री फुटवेयर इ;डिtqज
Vा.िल.वीरगHजमा नोकरी ग_र M.८,३१,७००।– आय
आज1 न गरेको ह[दँ ा सो रकम पिन मेरो आयमा गणना
ह[नु पनZमा िवशेष अदालत, काठमाडbले आयमा गणना
नगरेको ह[दँ ा उC रकम आयमा गणना ग_रपाउँ भिन
Vितवादी भरतVसाद नेपालले पनु रावेदन िजिकर
िलएको देिख;छ । Vितवादीले साकSवरी qेिडङ क;सन1
र खक
ु ु री फुटवेयर इ;डिtqज Vा.िल.वीरगHजले नोकरी
गरेको देिखने प#हM Vमाणको Mपमा पेस गरेको
देिख;छ । hयसरी तत् तत् vयापा_रक फम1 र संpथाले
िदएको प#बाट Vितवादी अिSबका देवी नेपालले
के ही समय नोकरी गरेको देिखएता पिन आय आज1 न
गरेको भिनएको रकम वादी पxले मा;यता निदएको
र अिSबका देवी नेपालले काम गरेको संpथा िनजी
Vकृितको ह[नक
ु ो साथै सो रकम आय आज1 न गरेको
भ;ने कुरा तjयगतMपमा पिु k नभएबाट सो रकमलाई
Vितवादीको आयमा गणना नगरेको िवशेष अदालत,
काठमाडbको फै सला मनािसब नै देिखन आयो ।
४४. hयसै ग_र Vितवादी अिSबका देवी
नेपालसमेतले सHचालन गरेको Vकाशन Vा.िल.बाट
र भाइ श#ूघनकुमार नेपालले िविभ;न पि#कामा
संवाददाताको Mपमा रिह काम गदा1 Vाm गरेको
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९४९२ - नेपाल सरकार िव. भरत*साद नेपालसमेत
आयलाई पिन आ#नो आयमा गणना ग(र पाउन माग गरेको स.ब0धमा िवचार गदा5 श7ूघनकुमार नेपाल २०५३
भदौबाट कानूनीCपमा नै छु(F िभ0न भई अलग–अलग बसोबास गदH आएको देिख0छ । यसरी छु(F िभ0न भएको
अविधमा छु(F िभ0न भएको भाइको आय आज5 न यी दाजु Nितवादीको आयमा गणना गन5 0यायोिचत हQदँ नै ।
२०५३ साउनभ0दा पिहले एकासगोलमा रहेको समयमा पिन पि7काका काम गरेर वा पि7का सSचालनबाट माग
दाबीको रकम Nितवादीको आयमा गणना गन5 िमTने हQदँ नै । तसथ5 िवशेष अदालत, काठमाडZले रवी0[Nसाद
\े]बाट सापटी िलएको भिन दाबी ग(रएको रकम, संय_
ु गाडी लगानीबाट Nा` रकम र प7पि7का सSचालन ग(र
वा स.वाददाताको Cपमा Nितवादी अि.बका देवी नेपाल तथा श7ूघनकुमार नेपालको आ.दानीलाई Nितवादीको
आयमा गणना नगरेको फै सला सो हदस.म िमलेकै देिखन आयो ।
४५. मािथ िविभ0न NकरणहCमा िववेचना ग(रएबमोिजम Nितवादीले जाँच अविधमा िन.न dोतबाट
िन.नबमोिजमको आय आज5 न ग(र ज.मा C.१,४६,४९,७२५।७६ आय आज5 न गरेको देिखन आयो ।
िस.न. िववरण
रकम
१
तलब भiा
C.६,९०,५०६।६०
२
सSचय कोष सापटी
C. १,५३,२००।–
३
जjगा िबkl
C. ९,५३,०००।–
४
घर भाडा
C. १७,५७,२५०।–
C. २,८६,३६६।६६
५
छोरी सmु मा नेपाल र सीमा नेपालको तलब भiा
६
हायर पचoज कजा5
C. १,००,०००।–
७
महालpमी फाइना0स कजा5
C.८४,२४,७००।–
८
डोलनाथ उNेतीले पठाएको रकम
C २२,८४,७०२।५०
ज.मा
C १,४६,४९,७२५।७६
४६. यसरी मािथ िविभ0न NकरणहCमा िववेचना ग(रएअनस
ु ार NितवादीहCले जाँच अविधमा ज.मा C.
१,४६,४८,२३०।६३ मूTय बराबरको चल अचल स.पिi सङ् sह गरेको पाई0छ । ऐ. अविधमा NितवादीहCबाट
ज.मा C. १,४६,४९,७२५।७६ वैध मौि[क आय आज5 न गरेको देिखन आएको छ । यसरी NितवादीहCको चल
अचल स.पिiको वैध dोत पणु 5 तः पिु v हQन आयो । Nितवादी भरतNसाद नेपाल र Nितवादी अि.बका देवी नेपालले
वैध आय dोतको अनपु ातमा अिमTदो र अmवाभािवक स.पिi आय आज5 न गरेको हो भ0ने वादी दाबी िमिसल
संलjन NमाणहCको मूTयाङ् कनबाट पिु v हQन आएन ।
४७. पनु रावेदक नेपाल सरकारले Nितवादीले गैरकानूनीCपमा स.पिi सङ् sह गरेको हQदँ ा िनज
र िनजका नामको स.पिi जफतको माग गरेको तफ5 िवचार गदा5 गैर कानूनी wयवहार तबमा7 मा0न सिक0छ
जितबेला xयो NमाणहCबाट गैरकानूनी हो भ0ने पिु v हQन सyदछ । NितवादीहCका कितपय स.पिiलाई िमिसल
संलjन तzयबाट mवयम् वादी प{ले वैध भिन घोषणासमेत गरेको देिखएको छ ।
४८. तसथ5 , मािथ िववेचना ग(रएका आधार NमाणहCबाट आरोप प7मा दाबी िलएको स.पिiको
वैधािनक dोत िबगोभ0दा बढी C.१,४९५।१३ देिखन आई mवाभािवक भएको पिु v हQन आई वैध आय dोतको
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
अनपु ातमा .ितवादीह3ले अिम4दो र अ7वाभािवक
स:पि; आज> न गरेको नदेिखँदा पनु रावेदक
.ितवादी भरत.साद नेपालले दाबीको कसरु गरेको
ठहर्याई भएको िवशेष अदालत, काठमाडJको िमित
२०६७।५।२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ4टी भई
.ितवादीह3ले सफाई पाउने ठहछ> । पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पRु न सSदैन ।
अ3मा तपिसलबमोिजम गन> ू ।
तपिसल
मािथ इVसाफ खWडमा लेिखएबमोिजम िवशेष अदालत,
काठमाडJको फै सला उ4टी भई .ितवादी भरत.साद
नेपालले सफाइ पाउने ठहXर फै सला भएकाले िवशेष
अदालत, काठमाडJको तपिसल खWडको १ नं. र २ नं.
को लगत कायम रहन नसSने ह\दँ ा सो लगत क]ा गन> ु
भिन िवशेष अदालत र पसा> िज4ला अदालतमा लेिख
पठाउनू …१
मालपोत काया> लय, पसा> को िमित २०६२।१०।११,
प.स. ७०५२ को प#ले .ितवादी अि:बका देवी नेपाल
नामको िक.नं. ५०, २५७, २५८ का जRगा, सो जRगामा
बनेका घर र १९९ का जRगा रोSका रहेको देिखँदा
.7ततु मaु ाको सVदभ> मा फुकुवा गन> ु भिन मालपोत
काया> लय, पसा> मा लेिख पठाउनू …२
.ितवादीले िवशेष अदालत, काठमाडJमा जेथा
जमानतबापत राखेको सbु मा नेपाल (उ.ेती) को नाममा
दता> कायम रहेको भeपरु िज4ला दवु ाकोट गा.िव.स.
वडा नं. १(घ) िक.नं. २२४१ को ०–९–३–० र ऐ.ऐ.
िक.नं. २२३९ को ०–६–१–० समेतका २ िक;ा
जRगा मालपोत काया> लय भeपरु को च.नं. ३०६८,
िमित २०६६।८।११ को प#बाट रोSका रहेको देिखँदा
फुकुवा गXरिदनु भिन मालपोत काया> लय, भeपरु लाई
लेिख पठाउनु भिन िवशेष अदालत, काठमाडJमा लेिख
पठाउनू …३
.7ततु फै सलाको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाई
फै सलाको .ितिलिप साथै रािख महाVयायािधवeाको

काया> लयमाफ>त िदई दायरीको लगत कािट िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू …४
उe रायमा सहमत छु ।
स...Vया.दामोदर.साद शमा>
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल भदौ १८ गते रोज ४ शभु म् ।

&

िनणर्य नं .९४९३
सवopच अदालत, संयe
ु इजलास
स:माननीय .धानVयायाधीश qी क4याण qेs
माननीय Vयायाधीश qी ओम.काश िमq
आदेश िमित : २०७२।८।२२।३
०७१-WO-०३११
िवषयः उy.ेषण
िनवेदक : भोजपरु िज4ला, मल
ु पानी गा.िव.स. वडा
नं.७ 7थायी घर भई हाल सनु सरी िज4ला,
धरान नगरपािलका वडा नं.१४ ब7ने नेपाल
सं7कृत िवzिव{ालय दाङका अवकाश .ा}
सह.ा~यापक सोमेV€ गौतमसमेत
िव3‚
िवपƒी : नेपाल सं7कृत िवzिव{ालय के V€ीय
काया> लय, बेलझWु डी, दाङसमेत
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९४९३ - सोमे"# गौतमसमेत िव. नेपाल सं0कृ त िव3िव4ालय के "#ीय काया7लय, बेलझ<ु डी, दाङसमेत
§ समानताको हकले िनरपे()पमा सबैलाई
समान -यवहार गन2ु पछ2 भ5ने अथ2 बोध
गन9 नभई समान अव:थाका -यि;ह)का
िबचमा मा= समान -यवहार ग>रनु पछ2
भ5ने मा5यता रा?दछ । अव:था समान
नरहेकामा आCनो हकको आधार
सिु निDत नग>र उनाउ -यि;को हकमा
िवना हकदैया दाबी गन2 वा GH गन2 पिन
िमIदैन । िवप(ीले िनवृिKभरण पाउने
भएकाले आफूह)ले पिन पाउनु पछ2 भ5ने
िनवेदकह)को भनाई कुनै कानून र तक2 मा
आधा>रत रहेको देिखँदैन । 5युनतम सेवा
अविध नपुिग िनवृिKभरण िदन िमIने पिन
नहRने ।
(•करण नं.३)
§ आCनो हकको पुिS नग>र अ)को हकमा
अनावTयक ईUया2 वा तल
ु ना ग>र अ5य
-यि;को हकमा असर पान9 िहसाबले
दाबी गन2 िमIदैन । >रट िनवेदकह)ले
आफूह)को समयाविध नपुगक
े ो कारणले
िनवृिKभरण पाउन नसके को भ5नेसWम
उIलेख गरेको तर िवप(ीह)को के , कुन
र किहलेको िनण2यबाट िनवृिKभरण GाY
गन2 नसके को हो सो कुरा पिन उIलेख गन2
सके को नदेिखने ।
(•करण नं.४)

§ ने.का.प.२०४२,
इजलास
स@बQ कानून :

िन.नं.२५०३,

पूण,

आदेश
स.G.5या.कIयाण \े] : नेपालको अSत5रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यस अदालतमा दायर हUन आएको •Wततु 5रट
िनवेदनको सङ् ि1Y तZय र आदेश यस•कार छःिवप1ीम^येका िबदरु •साद पौडेल नेपाल
संWकृत िवbिवcालयअSतग, त बािeमकf िवcािपठमा
२०३२ सालमा सहायक अनस
ु Sधान अिधकृत, २०३६
सालमा सहायक •ा^यापक पदमा Wथायी िनयिु 9 भई
२०३७ सालमा उप•ा^यापक तथा २०४७ सालमा
सह•ा^यापक पदमा बढुवा भई सो पदमा २०४८
सालस@म काम ग5र िमित २०४८।३।१० देिख िमित
२०५४।३।१५ स@म रािmnय सभा सदWय पदमा
रहनु भएको िथयो । सो पिछ िनज २०५५ सालमा
सह•ा^यापक पदमा बहाल भई एक वष, काम ग5र
सके पिछ pयि9गत कारणले सेवा गन, अनक
ु ू ल नरहेको
pयहोरा दशा, ई िमित २०५५।७।२६ मा राजीनामा
िदनु भई िनजको सो राजीनामा तqकालीन महेSr
संWकृत िवbिवcालयको काय, कारी प5रषदक
् ो िमित
२०५५।१०।१३ को बैठकले िमित २०५५।११।१
देिख लागू हUने ग5र Wवीकृत भएको िथयो । िनजले
राजीनामा Wवीकृत भएपिछ उपदानसमेतका सिु वधाको
रकम पाउन िनवेदन िदई िनजको १७ वष, ३ मिहना १७
िदन सेवा अविध भएकाले तqकालीन िनयमअनस
िनवेदकका तफ,बाट :
ु ार
िवप1ीका तफ,बाट : िव3ान् व5र6 अिधव9ाह< ह5रहर उहाँले <.१,२६,०००।- उपदान रकम िलइसuनु
दाहाल, श@भु थापा, •काश राउत र िव3ान् भएको छ ।
तqपvात् िनजले िमित २०६४।१।१७ देिख
अिधव9ा पश, रु ाम कोइराला
२०६८।१।१६ स@म उपकुलपित पदमा चार वष, सेवा
अवलि@बत निजर :
§ ने.का.प.२०३७, िन.नं.१३६५, पूण, गन, भु एको र सो चार वष, को सेवा अविधसमेत जोडेर
िनविृ xभरण पाउँ भिन िनवेदन िदएकामा िवbिवcालयले
इजलास
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िश+ा म.#ालयलाई िमित २०६९।३।२७ को प#बाट
िनयममा भएको ;यव=थाअनस
ु ार सेवा थप गनB र
िनविृ Dभरण पाउन नसGने जानकारी गराएको र
कानून तथा .याय म.#ालयबाटसमेत िनविृ Dभरण
उपलJध गराउन नसिकने राय L=ततु भएको
िथयो । तर नेपाल सं=कृत िवNिवOालय बेलझQु डी,
दाङको िमित २०७१।६।३ को सभाको िन.नं.५
को िनणB यबाट सहLाYयापक िबदरु Lसाद पौडेलको
िनविृ Dभरण मागस[ब.धी L=तावमा छलफल ह]दँ ा
कानूनी स_लाहकार वा अ.य िनकायको जे ज=तो
राय भए तापिन यसै िवNिवOालयको सहLाYयापक
पदमा रिह गरेको सेवा अविधमा उपकुलपित पदमा
िमित २०६४।१।१७ देिख २०६८।१।१६ स[म गरेको
चार वषB सेवा अविधलाई समेत जोिड सहLाYयापक
पदको िनविृ Dभरण उपलJध गराउने र िनविृ Dभरण
उपलJध गराउँदा िनजले िलएको उपदानको रकम
िविधस[मतfपमा ज[मा गरेको िमितले लागू ह]ने गgर
िनविृ Dभरण उपलJध गराउनु भिन भएको िनणB य
गैरकानूनी छ ।
हामी िनवेदकमYये म सहLाYयापक सोमे.h
गौतमले २० मिहना सेवा अविध नपगु ेर िनविृ Dभरण
पाउन सके को छै न । साथै िनवेदकमYये म भरतमणी
सवु ेदीको ४ मिहना सेवा अविध नपगु ेर िनविृ Dभरण
उपलJध गराइएन । jय=तै सहLाYयापक गोपीकृkण
गौतमको ८ मिहना र देिवका.त लाल कणB को २ वषB
िनर.तर सेवा अविध नपगु ेर िनविृ Dभरण उपलJध
गराइएको छै न । यसरी हामी िनवेदकलगायत अf
;यिlहfलाई समय नपगु ेर िनविृ Dभरण उपलJध
नगराउनु तथा अकmितर िवप+ी िबदरु Lसाद पौडेललाई
िनविृ Dभरण उपलJध गराउने कायB नेपालको अ.तgरम
संिवधान, २०६३ को धारा १३(१) pारा LदD
समानताको हक Lितकूल छ ।
िवप+ीहfको उl कायB तjकालीन

महे.h सं=कृत िवNिवOालय िनयमावली, २०४४
को िनयम १९.३७.१, १९.३४(१) तथा नेपाल
सं=कृत िवNिवOालय िश+क तथा कमB चारी सेवा
सतB स[ब.धी िनयम, २०६७ को िनयम ६५ समेतको
िवपरीत छ । यसरी िवप+ी िबदरु Lसाद पौडेलको सेवा
अविध तjकालीन महे.h सं=कृत िवNिवOालय र
हालको नेपाल सं=कृत िवNिवOालय िनयमबमोिजम
अटुटfपमा २० वषB भएको छै न । िनजको उपकुलपित
पदको सेवा अविधलाई सहLाYयापक पदको सेवा
अविधमा गणना गनB िम_दैन । उपकुलपितको पद
राजनैितक िनयिु lको पद भएकाले jय=तो पदको सेवा
अविधलाई =थायीfपको सेवा अविधमा गणना गनB पिन
िम_दैन । उl िनणB य नेपाल सं=कृत िवNिवOालय ऐन,
२०४३ को दफा ५ समेतको िवपरीत छ । तसथB िवप+ी
िबदरु Lसाद पौडेललाई िनविृ Dभरण िदने गgर नेपाल
सं=कृत िवNिवOालय सभाको िमित २०७१।६।३
को िनणB य गैरकानूनी भएकाले उjLेषणको आदेशpारा
बदर गgर िनजलाई िनविृ Dभरण उपलJध नगराउन र
िनजलाई उपलJध गराउने भए हामी िनवेदकलाई पिन
सोही अनस
ु ारको ;यव=था गनB ु भिन िवप+ीहfका
नाममा परमादेशसमेत जारी गgरपाउँ भ.ने िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह]नु नपनt हो ? जारी
ह]न नपनt कारण भए यो आदेश Lाu भएका िमितले
बाटाको [यादबाहेक १५ िदनिभ# िलिखतजवाफ पेस
गनB ु भिन िवप+ीहfका नाममा [याद सूचना पठाई
िलिखतजवाफ पेस भएपिछ वा अविध ;यितत भएपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनB ु भ.ने यस अदालतबाट िमित
२०७१।७।२३ मा भएको आदेश ।
gरट िनवेदक =वयम्ले मेरो LाYयापन सेवा
अविध १७ वषB ३ मिहना १७ िदन भएको र उपकुलपित
पदमा २०६४।१।१७ देिख २०६८।१।१६ स[म चार
वषB सेवा गरेको कुरा =वीकार गनB भु एको छ । महे.h
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९४९३ - सोमे"# गौतमसमेत िव. नेपाल सं0कृ त िव3िव4ालय के "#ीय काया7लय, बेलझ<ु डी, दाङसमेत
सं•कृत िव#िव$ालय िनयमावली, २०४४ को िनयम
१९.३७.१ र हालको िनयमावली, २०६७ को िनयम
६७ बमोिजम २० वष; वा सोभ=दा बढी •थायी सेवा
गरेका िशDक वा कम; चारीले अवकाशGाH गरेको
िमितदेिख िनविृ Jभरण पाउने कुरा G•ट छ । सािबक
िनयमावलीमा पाँच वष; थप गरेर पिन िनविृ Jभरण पाउन
सिकने Sयव•था िथयो । सोही आधारमा Vी रामGसाद
राजवाहकको तWकालीन रािXYय पZचायतको सेवा
अविधसमेत जोिड पे=सन उपल\ध गराइयो भने
^कमाङ् गद aवालीले उपदान िलई सके पिछ कुल
सेवा अविधमा पाँच वष; थप गcर िनविृ Jभरण उपल\ध
गराइयो । िनजह^को पे=सनका बारेमा किहँकतै Ge
उठेको छै न । सािबकको िनयमावली, २०४४ अनस
ु ार
रािXYय सभा सद•यको सेवा अविध ६ वष; र मैले
Gाgयापन गरेको सेवा अविध १७ वष; ३ मिहना १७
िदन जोड् दा पिन िनविृ Jभरण GाH गन; सेवा अविध
पया; H हh=छ भने रािXYय सभाको सेवा अविध छाडेर
Gाgयापन गरेको समयाविध र सं•कृत िव#िव$ालयको
उपकुलपित भई सेवा गरेको अविध जोड् दा पिन
िनविृ Jभरणको लािग जiमा सेवा अविध पया; H
हh=छ । यसरी महे=j सं•कृत िव#िव$ालय ऐन
तथा सािबक र हालको िनयमावलीको आधारमा
दवु ै अव•थामा मेरो सेवा अविध पया; H भएको हhदँ ा
आफूह^ले िनविृ Jभरण नपाएको आoोश पोpदै मउपर
दायर गरेको cरट िनवेदन Gथम qिrमा नै खारेजभागी
छ । िव#िव$ालय सभालाई िशDक तथा कम; चारीको
सेवा सत; सiब=धी िनयम बनाउने अिधकार छ । सोही
िनकायले मलाई िनविृ Jभरण िदने िनण; य गरेको हhदँ ा सो
िनण; य नेपाल सं•कृत िव#िव$ालयको िनयमसरह छ ।
िनवेदकले उsलेख गरेका िनयमावलीका Sयव•थाह^
मेरो हकमा आकिष; त हhन सtदैनन् । िवपDी cरट
िनवेदकह^ले आuनो हकको हनन् भएको भएमा
कसको कुन िनण; यका कारणले Wय•तो हhन गएको हो

सोउपर cरट दायर गन; पु नvमा मैले सेवा अविध पगु ेर
पे=सन GाH गरेउपर दायर गरेको G•ततु cरट िनवेदन
खारेजभागी हhदँ ा खारेज गcरपाउँ भ=नेसमेत Sयहोराको
िवपDी िबदरु Gसाद पौडेलको िलिखत जवाफ ।
िवपDी cरट िनवेदकह^ नेपाल सं•कृत
िव#िव$ालय िशDक तथा कम; चारी सेवा सत; सiब=धी
िनयम, २०६७ को िनयम ६३ बमोिजम उमेर हदका
कारण सेवा िनवJ
ृ हhनु भएको र सोही िनयम ६७(३)
बमोिजम िनजह^को अिनवाय; अवकाशको हदको
अविध बाँकz नभएको अव•थामा िनजह^लाई सेवा
अविध थप गन; वा िनविृ Jभरण उपल\ध गराउन
िमsने Sयव•था छै न । नेपाल सं•कृत िव#िव$ालयका
तWकालीन उपकुलपित िबदरु Gसाद पौडेलले सािबकमा
१७ वष; ३ मिहना १७ िदन अटुट^पमा सेवा गcर
•वेि{छक अवकाश िलनु भएकामा िमित २०६४।१।१७
देिख २०६८।१।१६ गतेसiम उपकुलपित पदमा सेवा
गन; भु एको छ । नेपाल सं•कृत िव#िव$ालय ऐन, २०४३
को दफा ५(घ) ले िव#िव$ालयका िनयमह^ पाcरत
गनv अिधकार िव#िव$ालय सभालाई Gदान गरेको छ
भने दफा १६(११) मा सभाको िनण; य वा आदेशलाई
काया; =वयन गनv कत; Sय उपकुलपितको रहेको •पr
छ । िबदरु Gसाद पौडेलले उपकुलपित पदमा काम
गरेको ४ वष; को अविधलाई जोिड सहGाgयापक पदको
िनविृ Jभरण उपल\ध गराउने भ=नेसमेत Sयहोराको
िमित २०७१।६।३ को नेपाल सं•कृत िव#िव$ालय
सभाबाट िनण; य भएको र सभाको िनण; य िनयमसरह
नै भएकाले िवपDीह^को cरट िनवेदन खारेज गcरपाउँ
भ=नेसमेत Sयहोराको अ=य िवपDीह^को िलिखत
जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चिढ पेस हhन
आएको G•ततु cरट िनवेदनमा िवपDी िबदरु Gसाद
पौडेलका तफ;बाट उपि•थत हhनभु एका िव€ान्
वcर‚ अिधवƒाह^ Vी हcरहर दाहाल, Vी शiभु
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
थापा, +ी .काश राउत र िव4ान् अिधव8ा +ी
पश9 रु ाम कोइरालाले =रट िनवेदकहAले िबदरु .साद
पौडेललाई िनविृ Hभरण .दान गनK ग=र नेपाल संMकृत
िवNिवOालय सभाले गरेको िनण9 य बदर गन9 माग गरेको
देिखRछ । उ8 िनण9 यबाट िनवेदकहAको के कुन
हक अिधकारमा असर परेको हो सो कुरा िनवेदनमा
उUलेख हVन सके को देिखँदनै । उ8 िनण9 य बदर भएमा
िनवेदकहAको कुनै हक अिधकारको पनु Mथा9 पना हVन
सZने अवMथासमेत देिखँदनै । िबदरु .साद पौडेलले
नेपाल संMकृत िवNिवOालयमा १७ वष9 ३ मिहना १७
िदन सेवा गरेको कुरा िनवेदकहAले Mवीकारै गरेको र
िनजले सोही िवNिवOालयको उपकुलपित पदमा गरेको
चार वष9 को सेवा अविध जोिड अिधकार.ा` िनकायले
िनविृ Hभरण .दान गनK ग=र गरेको िनण9 य कानूनसaमत
हVदँ ा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हVने अवMथा
छै न, =रट िनवेदन खारेज ग=रपाउँ भिन बहस गन9 भु यो ।
यसमा िवपcी िबदरु .साद पौडेलले नेपाल
संMकृत िवNिवOालयको सह.ाdयापक पदमा १७ वष9 ३
मिहना १७ िदनमा# सेवा ग=र Mवेeछाले राजीनामा िदई
िनयमबमोिजमको उपदान रकमसमेत बिु झ िलइसके को
अवMथामा उ8 िवNिवOालयको उपकुलपित पदमा
काम गरेको अविधलाई समेत िनजको उ8 सेवा
अविधमा गणना ग=र िनजलाई िनविृ Hभरण िदने ग=र
िवपcी िवNिवOालयको सभाबाट िमित २०७१।६।३
मा िनण9 य भएको देिखRछ । िनवेदकहA लगायत अRय
hयि8हAलाई भने थोरै समयाविध नपगु ेको आधारमा
िनविृ Hभरण .दान ग=रएको छै न । उ8 काय9 संिवधान
.दH समानताको हकसमेतको िवपरीत हVदँ ा उi.ेषणको
आदेश4ारा बदर ग=रपाउँ भRने िनवेदकहAको मjु य
िनवेदन दाबी रहेको देिखRछ । िवपcीहAको िलिखत
जवाफ हेदा9 , िबदरु .साद पौडेलले सह.ाdयापक पदमा
गरेको सेवा अविधमा िनजले सोही िवNिवOालयको
उपकुलपित पदमा गरेको सेवा अविध जोिड िनजले

भ8
ु ानी िलएको उपदान िफता9 गरेपिछ लागू हVने ग=र
िनविृ Hभरण िदने ग=र िवNिवOालय सभाबाट िमित
२०७१।६।३ मा भएको िनण9 य कानूनसaमत छ ।
िवNिवOालय सभालाई िविभRन िनयमहA बनाउने
अिधकार भएको हVदँ ा सभाको उ8 िनण9 य िनयमसरह
नै भएकाले बदर हVने अवMथा नहVदँ ा =रट िनवेदन खारेज
ग=रपाउँ भRनेसमेत hयहोरा उUलेख भएको देिखयो ।
उपय9 8
िव4ान्
कानून
ु बमोिजम
hयवसायीहAले गन9 भु एको बहस सिु न, िनवेदकहAसँग
छलफलसमेत ग=र =रट िनवेदन, िलिखत
जवाफसिहतका िमिसल कागजात अdययन ग=र हेदा9 ,
उिUलिखत तkय भएको .Mततु =रट िनवेदनमा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हVने हो वा होइन भRने
िवषयमा िनण9 य िदनु पनK देिखन आयो ।
२. िनण9 यतफ9 िवचार गदा9 , िवपcी िबदरु .साद
पौडेलले उपकुलपित पदमा गरेको सेवा अविध िनजले
िवNिवOालयको सह.ाdयापक पदमा गरेको सेवा
अविधमा थप ग=र िनजलाई िनविृ Hभरण .दान गनK ग=र
िवपcी नेपाल संMकृत िवNिवOालय सभाबाट िमित
२०७१।६।३ मा भएको िनण9 यमा नै िनवेदकहAले
मjु यAपमा .m उठाएको देिखRछ । िमिसल संलoन
रहेको नेपाल संMकृत िवNिवOालय सभाको िमित
२०७१।६।३ को िनण9 यको .ितिलिप हेदा9 , िन.नं.५
मा िबदरु .साद पौडेलका हकमा िनण9 य भई िनजले
उपकुलपितको पदमा काम गरेको अविधसमेत जोिड
सह.dयापक पदको िनविृ Hभरण उपलqध गराउने र
िनविृ Hभरण उपलqध गराउँदा िनजले िलएको उपदान
रकम िविधसaमतAपमा जaमा गरेको िमितबाट लागू
हVने ग=र िनविृ Hभरण उपलqध गराउने भRने hयहोरा
उUलेख भई िनण9 य भएको देिखRछ । सो िनण9 य
किहँकतैबाट बदर नभई कायम रिहरहेको देिखRछ ।
िवNिवOालय सभाबाट भएको िनण9 य िवNिवOालयका
लािग सामाRयतयाः अिRतम रहRछ र सो कायम
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९४९३ - सोमे"# गौतमसमेत िव. नेपाल सं0कृ त िव3िव4ालय के "#ीय काया7लय, बेलझ<ु डी, दाङसमेत
भइसके को िनण$ यउपर कानूनबमोिजम बाहेक /0
उठाउन सिकने अव4था रहँदनै ।
३. <रट िनवेदकह> र िवप?ी िबदरु /साद
पौडेलको अव4था समान रहेको देिखँदनै । <रट
िनवेदकह> उमेरका हदका कारण अिनवाय$
अवकाश/ाG HयिI भएका र कानूनKारा तोिकएको
िनजह>को िनिMत नोकरी अविध परु ा नभएको
कारणबाट िनजह>ले िनविृ Pभरण /ाG गन$ नसके को
अव4था देिखRछ । िनवेदकह>ले िनज िवप?ीले ज4तो
सोही िवTिवUालयको अRय कुनै पदमा अित<रI सेवा
गरेको भRने नदेिखनक
ु ा साथै िनजह>को Vय4तो सेवा
अविध नोकरी अविधमा जोिड निदएको भRने दाबी
िजिकर पिन रहेको देिखएको छै न । समानताको हकले
िनरपे?>पमा सबैलाई समान Hयवहार गन$ ु पछ$ भRने
अथ$ बोध गनX नभई समान अव4थाका HयिIह>का
िबचमा माZ समान Hयवहार ग<रनु पछ$ भRने माRयता
रा[दछ । अव4था समान नरहेकामा आ]नो हकको
आधार सिु निMत नग<र उनाउ HयिIको हकमा िवना
हकदैया दाबी गन$ वा /0 गन$ पिन िम^दैन । िवप?ीले
िनविृ Pभरण पाउने भएकाले आफूह>ले पिन पाउनु
पछ$ भRने िनवेदकह>को भनाई कुनै कानून र तक$मा
आधा<रत रहेको देिखँदनै । Rयनु तम् सेवा अविध नपिु ग
िनविृ Pभरण िदन िम^ने पिन हaदँ नै ।
४. िवप?ी िबदरु /साद पौडेललाई िनविृ Pभरण
िदने ग<र भएको िनण$ यबाट िनवेदकह>को के क4तो
हक अिधकार हनन् हaन गएको हो सो कुरा िनवेदनमा
4पc>पमा उ^लेख हaन सके को देिखँदनै । आ]नो
हकको पिु c नग<र अ>को हकमा अनावdयक ईeया$ वा
तल
ु ना ग<र अRय HयिIको हकमा असर पानX िहसाबले
दाबी गन$ िम^दैन । <रट िनवेदकह>ले आफूह>को
समयाविध नपगु ेको कारणले िनविृ Pभरण पाउन
नसके को भRनेसfम उ^लेख गरेको तर िवप?ीह>को
के , कुन र किहलेको िनण$ यबाट िनविृ Pभरण /ाG

गन$ नसके को हो सो कुरा पिन उ^लेख गन$ सके को
देिखँदनै । िनवेदकह>ले आफूह>को सेवा अविध थप
गन$ माग ग<र कुनै िनवेदन िदएको र Vय4तो िनवेदनमा
कुनै िनण$ य भएको भए सोउपर वा िनण$ य नग<र िदएको
भएमा सोउपर िनवेदन िदन सhनेमा सोतफ$ कुनै माग
दाबी रहेको पिन देिखँदनै । नपगु अविधको हकमा
कानूनबमोिजम थप ग<रिदएको वा जोिड िदएको
वा अविध परु याएकामा
बाहेक अविध नपगु भए पिन
्
िनवेदकह>लाई िनविृ Pभरण पाउन माग गन$ र Vय4तो
मागको हकमा आदेश जारी गन$ िम^ने हaदँ नै । अकiतफ$
िवTिवUालय सभाको ?ेZािधकारमा अनिु चत>पमा
/वेश ग<र <रट ?ेZबाट ह4त?ेप गन$ िम^ने पिन
देिखँदनै ।
५. यसै सRदभ$ मा िनवेदक जगRनाथ उपाkयाय
lयाकुरेल र िवप?ी महालेखा िनयRZक काया$ लयसमेत
(ने.का.प.२०३७, िन.नं.१३६५, पूण$ इजलास) भएको
उV/ेषणको <रट िनवेदनमा 4पc कानूनी Hयव4थाको
अभावमा खाइपाई सके को िनविृ Pभरणलाई गैरकानूनी
भRन निम^ने भRने तथा िनवेदक िदघ$ कुमारी पRत र
िवप?ी गोपाल/साद पRत भएको (ने.का.प.२०४२,
िन.नं.२५०३, पूण$ इजलास) उV/ेषणको <रट
िनवेदनमा िनविृ Pभरण लगायतका सिु वधाह> कसले
पाउने भRने िवषयमा <रट ?ेZबाट िनण$ य गन$ निम^ने
भिन /ितपादन भएको िसwाRत यहाँ 4मरणीय छ ।
६. अतः मािथ उि^लिखत आधार कारणबाट
िवप?ी िबदरु /साद पौडेललाई िनविृ Pभरण /दान गनX
ग<र िवप?ी नेपाल सं4कृत िवTिवUालय सभाबाट
िमित २०७१।६।३ मा भएको िनण$ यबाट <रट
िनवेदकह>को के क4तो हक अिधकारमा आघात
पyु न गएको हो सो कुराको 4पc दाबी गन$ नसके को र
आ]नो हकमा 4पc दाबी नग<र अका$ ले पाएको सेवा
सिु वधाउपर ईeया$ पूण$ तवरले दायर हaन आएको /4ततु
<रट िनवेदनमा मागबमोिजम आदेश जारी हaन सhने
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
अव-था देिखन आएन । 4-ततु 6रट िनवेदन खारेज
िवno
ह;ने ठहछ> । दायरीको लगत कBा ग6र यो आदेशको िवपDी : नेपाल सरकार, 4धानमO#ी तथा
जानकारी िवपDी िवEिवFालयलाई िदई िनयमानस
मिO#प6रषदक
ु ार
् ो काया> लय, िसंहदरबार,
िमिसल बझ
काठमाडmसमेत
ु ाइिदनू ।
उN रायमा सहमत छु ।
Oया.ओम4काश िमR
इजलास अिधकृतः सOतोष4साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २२ गते रोज ३ शभु म् ।

&

िनणर्य नं .९४९४
सव\]च अदालत, संयN
ु इजलास
स_माननीय 4धानOयायाधीश Rी क`याण Rेb
माननीय Oयायाधीश Rी ओम4काश िमR
आदेश िमित : २०७२।५।२७।१
०७१-WO-१०६३
िवषय: उj4ेषण / परमादेश
6रट िनवेदक : काठमाडm िज`ला, काठमाडm
महानगरपािलका वडा नं. ३२ ब-ने अिधवNा
स`लु ितवारी
1954

§ मल
ू तः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी
वा साव+जिनक ज.गालाई उपयु3ताको
आधारमा िलज वा अ8य त9रकाबाट कुनै
<यि3 सं>था वा िनकायलाई उपल@ध
गराएको अव>थामा Bयसबाट Cचिलत
कानून वा साव+जिनक हक वा कसैको
मौिलक वा कानूनी हक हनन् भएको
अव>थामा कानूनबमोिजम हक Cचलन ग9र
पाउन माग गन+ सIने अिधकार सरु िJत नै
रहेको हKदँ ा सरकारी ज.गाको उपयु3ताको
आधारमा <यव>थापन गनNसOब8धी
काय+नीित, २०७१ बाट तBकाल कोही
कसैको मौिलक वा कानूनी हक हनन्
भएको वा सरकारी वा साव+जिनक ज.गाको
दुUपयोग हKने अव>था भएको मा8न
निमVने ।
(4करण नं.११)
§ व>तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(१) को Cितब8धाBमक वाIयांशको
<यव>थाअ8तग+त Bय>तो कुनै काय+नीित
िवना पिन नेपाल सरकारले आ_नो
अिधकार Cयोग ग9र सरकारी वा
साव+जिनक ज.गाको <यव>थापन ग9र
रहेको प9रCे`यमा C>तुत काय+नीितमाफ+त
>पa मापदbड, Cिdया र सत+हU कबल
ु
ग9र काय+नीितको माeयमबाट <यवि>थत
गनN काय+लाई >वेfछाचारी काय+ भएको
भ8न निमVने ।
§ िवकास गितिविध सhचालन गन+लाई

९४९४ - अिधव!ा स$लु ितवारी िव. नेपाल सरकार
•व••क वा स"ब• अ%य 'यि)ले
आयोजनाको •कृित हे3र सबै अव6थामा
ठुला प3रमाण वा =े>फलमा िनजी
तौरमा आBनै वा अका•को स"पिCमा>
उपभोग गन• सिकने अव6था रह%छ भ%न
सिकँ दैन । यस ि6थितमा ठुला िवकास
आयोजना वा पूवा•धार िनमा•ण आयोजनाका
लािग सरकारी =े>को सहयोग अपेि=त
रह%छ । सोही आवMयकतालाई मनन ग3र
नेपाल सरकारबाट उ) काय•नीित जारी
भएको भ%ने िवप=ीहQको िजिकर रहेको
छ । व6तुतः सरकारी जSगाको उपयोगमा
अितशय िनय%>ण गनU र राVWको पूवा•धार
िवकासस"ब%धी आयोजनालाई आवMयक
जSगा उपलXध नगराउने अिन िवकास र
आयोजनाको •ािYका आशा राZने कुरा
िवरोधाभाषपूण• ह\न जाने ।
(•करण नं.१३)
#रट िनवेदकका तफ/बाट : िव1ान् अिधव5ाह7 बाबरु ाम
दाहाल, िवनोद काक> र स@लु ितवारी
िवपCीका तफ/बाट : िव1ान् उपEयायािधव5ा बालकृHण
वाIले
अवलिJबत निजर :
सJबL कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)
आदेश
स.•.%या.क^याण _े` : नेपालको अEत#रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम
यस अदालतको असाधारण अिधकार CेVअEतग/ त
दायर हXन आएको •Zततु #रट िनवेदनको सङ् िC\
त]य र आदेश यस•कार छ:
भूिमसधु ार तथा aयवZथा मEVालयबाट खcड

६४ पस
ु ७, २०७१ साल सङ् eया ३० को नेपाल
राजपV भाग ३ मा सूचना •कािशत ग#र सरकारी जIगा
दता/ तथा िलजमा उपलgध गराउनेसJबEधी काय/ नीित
२०७१ लागू ग#रएको रहेछ । उ5 काय/ नीित हेदा/ नेपाल
सरकारको सरकारी जIगालाई िवपCी िनकायह7 र यी
िनकायका मातहत रहने िनकायह7 समेतले िविभEन
•कारको दबाब तथा •लोभनमा प#र उ5 सJपूण/
सरकारी जIगा उ5 काय/ नीितमा तोिकएबमोिजम
िविभEन aयि5, संZथा वा िनकायलाई ५० वष/ सJमको
िलजमा उपलgध गराउन सlने सJभावना रहेको छ ।
जसबाट नेपाल सरकारको जIगा गलत काममा •योग
भई भिवHयमा खािल Zथान बाँकn नै नरहने अवZथा
सज
ृ ना भई हाpा भावी सEतितह7लाई खािल Zथान नै
बाँकn नरहने अवZथा देिखएको छ ।
उपय/ 5
ु सरकारी जIगा दता/ तथा िलजमा
उपलgध गराउनेसJबEधी काय/ नीित २०७१, तज/ मु ा
गदा/ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) •योग
ग#रएको छ । उ5 ऐनको •ावधानअनस
ु ार समेत
िवपCीह7लाई काय/ नीित बनाउने अिधकार नभएको
अवZथामा उ5 काय/ नीित मालपोत ऐन, २०३४ को
दफा २४(१) सँग •qयCतः बािझएको र उ5 काय/ नीित
खारेज गराउन अEयV कुनै •भावकारी माtयम नभएको
नरहेकाले सJमािनत अदालतको असाधारणCेV •योग
ग#र नेपालको अEत#रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७(२) बमोिजम •ारJभदेिख नै बदर ग#र जो चािहने
आuा आदेश वा पज
ु > जारी ग#र पाउन देहायबमोिजमको
आधार कारणह7 सिहत िनवेदन गद/ छु ।
िवपCी भूिमसधु ार तथा aयवZथा
मEVालयबाट •कािशत काय/ नीित, २०७१ लाई
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अनस
ु ार जारी
भएको भिनएको छ । उ5 दफा २४(१) मा सरकारी
वा साव/ जिनक जIगा aयि5 िवशेषका नाउँमा दता/
वा आवाद गन/ गराउनु हXदँ नै । तर नेपाल सरकारले
साव/ जिनक जIगा साव/ जिनक •योजनको लािग र
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सरकारी ज/गा नेपाल सरकारबाट उिचत ठहर्याएको
कुनै काय< को लािग =यव?था गन< यस उपदफाले बाधा
परु याएको
मािनने छै न भFने =यव?था छ । नेपाल
्
सरकारले िवपHी =यव?थािपका संसदलाई छिल K?ततु
िवषयमा ऐनले निदएको अिधकारलाई िदएको हो भिन
अFयथा अथ< लगाई बनाइएको छ । सो काय< नीितको
दफा २(ख) को =यव?थाअनस
ु ार भाडा रकम तोिक
वा नतोिक कुनै पिन सरकारी जिमन िलजमा उपलTध
गराउँदा सरकारी जिमनको चरम दV
ु पयोग हWने
अव?था छ । Xय?तै दफा २(ग) अनस
ु ार कुनै =यिY,
सं?था वा िनकायलाई सरकारी ज/गा िलजमा िदएमा
उसले जनु सक
ु ै काममा Kयोग गनZ, भवन संरचना तयार
गनZ, अनगु मन िफतलो भई Kभावकारी नहWदँ ा चरम
दV
ु पयोग हWन स[ने र पिछ िलज अविधप\ात् पिन
िनजलाई उठाउन किठनाई हWन जाने हWFछ । Xय?तै
दफा ५ बमोिजम १० वष< दिे ख ५० वष< स_म िलजमा
िदन स[ने =यव?था भएकाले ५० वष< को अविधस_म
भFनाले मािनसको पूण< जीवनकाल नै हWन जाFछ ।
आbनो पूण< जीवनको लािग सरकारी जिमन िलजमा
पाउने भएमा िलज Kाcकता< ले ज?तोसक
ु ै Kलोभन,
दबाब, भनसनु तथा Kभाव पन< स[ने तथा ?वयम्
नेपाल सरकारको उdच ओहोदामा रहेका राजनीितक
तथा सरकारी उdच पद?थहVले चरम दV
ु पयोग
गfर, गराई आbनाहVलाई िलजमा सरकारी ज/गा
Kदान गन< स[नेछन् । उY काय< िविधको दफा १० मा
भएको िसफाfरस सिमितमा KXयेक िजgलाको Kमख
ु
िजgला अिधकारीको संयोजकXवमा सिमित रहने
भएपिन िजgलाका उपय< Y
ु पदािधकारीहV तहगत
नेतXृ वमा रहने हWदँ ा िविभFन दबाब तथा Kलोभनमा
पाfर आफू अनक
ु ू ल िसफाfरस गराउन स[ने हWदँ ा ती
पदािधकारीहVले सरकारी जिमन जोगाउनका लािग
कुनै उपयY
ु तfरका अपनाउन नस[ने हWदँ ा बाiय भई
िसफाfरस गनZछन् र सरकारी जिमन चरम दV
ु पयोग
हWनेछ । दफा १९ ले िलज अविध थप गन< स[ने हWदँ ा ५०

वष< ले नपगु े सोभFदा बढी िलज अविध थप गन< सिकने
=यव?थाले सरकारी ज/गा बाँकl रहने स_भावना छै न ।
हालै िमित २०७२ साल वैशाख १२ गते
गएको िवनासकारी भूक_प र सोप\ात्का पराक_पहV,
बाढी पिहरो ज?ता पfर रहने दैवी Kकोपसमेतबाट
पीिडत =यिYहVलाई सरकारी जिमनमा# खल
ु ाVपमा
रहने हWदँ ा सोही ?थानमा लिग आnय िदने गfरएको
जग जाहेर छ । हालसमेत उपय< Y
ु अनस
ु ारको दैवी
Kकोपबाट पीिडतहV सरकारी जिमनमा आnय िलई
बिस रहेका छन् । य?तो अव?था जिहले जहाँसक
ु ै रहन
जान स[छ । िवoमा हाpो देश भूक_पबाट Kभािवत
हWन स[ने सूचीमा रहेको, यस देशका डाँडाकाँडा, िभर
पहरा, खोला नालाहVमा जिहले सक
ु ै बाढी पिहरो
इXयािदको दैवी Kकोप हWन स[ने हWदँ ा पीिडत =यिYहV
रहने ब?ने आnय िलने एकमा# ?थान सरकारी ज/गा
यसरी िलजमा िदएमा के क?तो के दरु ाव?था भोिल
सज
ृ ना होला अिहले नै कgपनास_म गन< पिन गाqो छ ।
म fरट िनवेदक उपय< Y
ु बमोिजमको
काय< नीितअनस
ु ार को कसलाई िलजमा िदएको छ
भिन िवपHी भूिमसधु ार िवभागमा िनवेदनसिहत जाँदा
उY िवभागबाट मलाई हेटrडा न.पा. वडा नं. ८ को
Hे.फ. ०-१७-७ िवगाहा जिमन सशv Kहरी बल
सरु Hा वेस हेटrडालाई, संखवु ासभा िजgला मनकामना
गा.िव.स. वडा नं. ८ हाल खाँदबारी न.पा. वडा नं.
१३ िक.नं. १९९ Hे#फल १०६१० व.िम. र ऐ. को
िक.नं. २७६ Hे.फ. १८०३० व.िम. ज/गा अVण ३
पावर डेभलपमेFट Kा.िल. लाई, लिलतपरु िजgला
लेले गा.िव.स. वडा नं. २(ग) िक.नं. ६७ को Hे.फ.
४३-१-३-० ज/गामiये २-३-० ज/गा Kहरी चौकl
िटका भैरवको भवन िनमा< णका लािग, दोलखा िजgला
लामाबगर गा.िव.स. वडा नं. ३ िक.नं. १०० को
Hे.फ. ६३० व.िम. जिमन िसमा Kशासन काया< लय,
लामाबगरको भवन िनमा< णको लािग, VपFदेही िजgला
स{ौल पकडी गा.िव.स. वडा नं. ३(ख) िक.नं. ६०३
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९४९४ - अिधव!ा स$लु ितवारी िव. नेपाल सरकार
को •े.फ. ४-१४-१५ िवगाहा जिमन लिु /बनी बौ3
िव4 िव5ालयलाई िलजमा िदने िनण: य भइसके को
जानकारी ह?न आयो ।
अतः िवप•ी भूिमसधु ार तथा IयवJथा
मKLालयबाट नेपाल राजपLमा जारी गरेको
सूचनाबमोिजम सरकारी जOगा दता: तथा िलजमा
उपलQध गराउने काय: नीित, २०७१, मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २४(१) तथा नेपालको अKतZरम
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१),
धारा १६(१) ]द^ Jव_छ वातावरणमा बाँ_न पाउने
मौिलक हकसमेत िवपरीत भएको र cयJतो काय: नीित
संिवधान तथा कानूनसँग बािझएको अवJथामा रािefय
स/पि^को gपमा रहेको सरकारी वा साव: जिनक जOगा
हचवु ाको भरमा Iयिh िवशेषलाई फाइदा पOु ने गZर
िदँदा राkय तथा समाजलाई गि/भर •ित पOु न गएकाले
संिवधान तथा कानूनसँग बािझने उपय: h
ु नेपाल
राजपL खmड ६४, पस
ु ७, २०७१ साल सङ् qया
३० को नेपाल राजपL भाग ३ मा ]कािशत सरकारी
जOगा दता: तथा िलजमा उपलQध गराउनेस/बKधी
काय: नीित, २०७१ को स/पूण: भाग नेपालको अKतZरम
संिवधान, २०६३ को धारा १, ३२ र १०७(२)
बमोिजम उc]ेषणलगायत जो चािहने आrा, आदेश वा
पज
ु s जारी गZर ]ार/भदेिख नै शKु य र अमाKय वा बदर
घोिषत गZर अब उ]ाKत ]Jट िवधाियकv कानूनको
अभावमा साव: जिनक जOगा कोही कसैलाई िलजमा
निदनु भिन परमादेशसमेत जारी गZर पूण: Kयाय पाउँ
भिन साव: जिनक सरोकारको िवषयमा यो Zरट िनवेदन
पेस गरेकv छु ।
सरकारी जOगा आम जनताका लािग
साव: जिनक िहतमा जोगाउनु पनw दाियcव हामी सबxको
रहे भएकाले उh काय: िविध हाल काया: Kवयन नगन: ु
नगराउनु नेपाल सरकारको िनण: यले कुनै सरकारी
जिमन िलजमा िदएको भए सोस/बKधी स/पूण:
िनण: यहg समेत ]Jततु Zरटको अिKतम िकनारा

नभएस/म यथािJथितमा राqन,ु उपय: h
ु काय: तcकाल
काया: Kवयन नगन: ु नगराउनु भिन सवy_च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
िवप•ीहgका नाममा अKतZरम आदेश जारी गZरपाउँ
भKने िनवेदनपL ।
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन
जारी ह?नु नपनw हो, १५ िदनिभL महाKयायािधवhाको
काया: लयमाफ:त िलिखत जवाफ पेस गन: ु भिन
िवप•ीहgका नाममा यो आदेश र Zरट िनवेदनको
]ितिलिप साथै रािख /याद सूचना पठाई िलिखत
जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस
गन: ू । अKतZरम आदेश माग भए स/बKधमा िवचार
गदा: साव: जिनक जOगा सव: साधारणको िहतको लािग
]योग गन: पु नw र ]ाकृितक िवपि^को समयमा समेत
ख}ु ला •ेL आव~यक पनw देिखँदा सरकारी जOगा दता:
तथा िलजमा उपलQध गराउनेस/बKधी काय: नीित,
२०७१ अनस
ु ार Iयिh तथा संJथालाई सरकारी
जOगा लामो समयको लािग िलजमा िदँदा नागZरकको
साव: जिनक िहतमा ]cय• असर पन: स€ने देिखँदा
सिु वधा सKतल
ु नको ‚िƒकोणबाट समेत ]Jततु Zरट
िनवेदनको अिKतम टुङ्गो नलागेस/म उि}लिखत
काय: नीितअनस
ु ार सरकारी जOगा िलजमा िदने काय:
नगन: ु नगराउनु भिन िवप•ीहgको नाममा सवy_च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१)
अनस
ु ार अKतZरम आदेश जारी गZरिदएको छ ।
आदेशको जानकारी िवप•ीहgलाई िदनु भKने यस
अदालतको िमित २०७२।३।२९ को आदेश ।
Zरट िनवेदकले आ„नो िनवेदनमा यस
मKLालयको के कJतो काम कारवाही वा िनण: यबाट
के कJतो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन्
ह?न गएको हो भKने स/बKधमा कुनै कुरा उ}लेख गन:
स€नु भएको छै न । कसैका िवg3 कुनै कुराको दाबी
िलँदा कसको के कुन काम कारवाही वा िनण: यका
कारण िनवेदकहgको के कुन कानून…ारा ]द^

1957

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
कुन हक अिधकारमा के कसरी हनन् ह3न गएको हो
भ7ने स8ब7धमा :प;<पमा उ>लेख ग@र सो कुरामा
अदालतसमेत स7त;ु ह3ने Cमाण पेस गनE ु पदE छ । यस
म7#ालयलाई CJयथL बनाउनु पनM कुनै कारण र आधार
खल
ु ाउन सके को नपाइएकाले यस म7#ालयको हकमा
िवपRीको @रट िनवेदन Cथम Tि;मै खारेजभागी छ
खारेज ग@रपाउँ भ7ने संिघय मामला तथा :थानीय
िवकास म7#ालयको िलिखत जवाफ ।
@रट िनवेिदकाले @रट िनवेदनको Cकरण
नं. १ देिख ९ स8म किहँकतै यस िवभागलाई समेत
िवपRी बनाउनु पनाE को :प; कारण खल
ु ाउन नसिक
के वल औपचा@रकताको लािग मा# िवपRी बनाएको
देिख7छ । तसथE @रट िनवेदन खारेज ग@रपाऊँ । नेपाल
राजप# ख_ड ६४ पस
ु ७, २०७१ साल सङ् dया ३०
को नेपाल राजप# भाग ३ मा जारी भएको सूचनाको
िवषय यस िवभागबाट नभई भूिमसधु ार तथा gयव:था
म7#ालयबाट Cकािशत भएको ह3दँ ा िनवेिदकाले यस
िवभागलाई समेत िवपRी बनाउनु पनM कुनै कारणसमेत
नदेिखँदा यस िवभागलाई समेत िवपRी बनाई दताE
गराएको C:ततु @रट िनवेदन खारेज ग@र पाउन
स8मािनत अदालतसमR अनरु ोध छ भ7ने भूिमसधु ार
तथा gयव:थापन िवभागको िलिखत जवाफ ।
@रट िनवेदकले यस म7#ालयको के क:तो
काम, कारवाही र िनणE यबाट िनजको के क:तो कानूनी
र संवैधािनक हक अिधकारमा हनन् भएको हो, सो
स8ब7धमा िनजको @रट िनवेदनमा किहँ कतै :प;<पमा
उ>लेख गनE नसके को ह3दँ ा यस म7#ालयलाई िवपRी
बनाइएको हदस8म C:ततु @रट िनवेदन खारेजभागी
भएकाले खारेज ग@र पाउन स8मािनत अदालतसमR
सादर अनरु ोध गदE छु । नेपाल सरकार कायE िवभाजन
िनयमावलीमा वन तथा भू-संरRण म7#ालयले गनE पु नM र
यस म7#ालयको कायE Rे#िभ# पनM िवषयह< :प;<पमा
उ>लेख ग@रएको छ । Jय:तै वन ऐन, २०४९
कायाE 7वयन गनM िज8मेवारीसमेत यस म7#ालयको

कायE Rे#िभ# पछE । वन ऐन, २०४९ को दफा ६८
को उपदफा (१) मा यस ऐनमा अ7य# जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन रािnoय Cाथिमकता Cाp
योजना सqचालन गनE वनको Cयोग गनE बु ाहेक अ7य
कुनै पिन िवक>प नभएमा र Jय:तो योजना सqचालन
गदाE वातावरणमा उ>लेखनीय Cितकूल असर नपनM
भएमा Jय:तो योजना सqचालन गनE को िनिमr नेपाल
सरकारले सरकारsारा gयवि:थत वन, संरिRत वन,
सामदु ाियक वन, कविु लयत वन वा धािमE क वनको
कुनै भाग Cयोग गनE :वीकृित िदन सuनेछ भ7ने
gयव:था भएको, Jय:तै उपदफा (२) मा उपदफा (१)
बमोिजम वनको Cयोग गनE :वीकृित िदँदा कुनै gयिv
वा समदु ायलाई कुनै हानी नोuसानी ह3ने भएमा नेपाल
सरकारले तत् स8ब7धमा उपयv
ु gयव:था ग@र िदनु
पनMछ भ7ने कानूनी gयव:था भएको ह3दँ ा उv कानूनी
gयव:थासमेतको अधीनमा रहेर यस म7#ालयले कायE
स8पादन गदw आएको छ । @रट िनवेदकले @रट िनवेदनमा
उ>लेख गरेको िवषय यस म7#ालयको कायE Rे#िभ#
नपनM देिखएको ह3दँ ा यस म7#ालयलाई िवपRी बनाई
दायर ग@रएको C:ततु @रट िनवेदन खारेज भागी ह3दँ ा
खारेज ग@रपाउँ भ7ने वन तथा भू-संरRण म7#ालय र
वन िवभागको एकै िमलानको छुxाछुxै िलिखत जवाफ ।
यी @रट िनवेदकले यस संसद सिचवालयलाई
के कुन कारणबाट िवपRी बनाइएको हो, सो िवषयमा
यस @रट िनवेदनमा किहँकतै उ>लेख गनE ु भएको
छै न । संसद सिचवालय िवशy
ु gयव:थािपका संसदको
कामकारवाहीमा Cशासिनक सहयोग गनM Cशासकzय
िनकाय हो । नेपाल सरकारबाट कायाE 7वयनमा >याउने
नीित, कायE नीित, कायE िवधी, िसyा7तलगायतका
िवषयमा यस सिचवालयको कुनै सरोकार र स8ब7ध
नरहेको ह3दँ ा यी @रट िनवेदकको िनवेदन व:तिु न{
त|यमा आधा@रत नभएकाले यस सिचवालयका हकमा
C:ततु @रट िनवेदन :वतः खारेज भागी छ, खारेज
ग@रपाउँ भ7ने gयव:थािपका संसद सिचवालयको
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िलिखत जवाफ ।
$रट िनवेिदकाको माग दाबीको स1ब2धमा
भूिमसधु ार तथा 8यव:था म2;ालयलगायतका अ2य
िवप>ी काया? लयहAबाट ऐनका 1यादिभ; िलिखत
जवाफ पेस हCने नै हCदँ ा यसमा थप उGलेख ग$र रहनु
परेन । जहाँस1म यस िवभागको िवषय छ, $रट
िनवेिदकाले $रट िनवेदनको Kकरण नं. १ र ९ स1म
किहँकतै यस िवभागलाई समेत िवप>ी बनाउनु पना? को
:पR कारण खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । नेपाल राजप;
खSड ६४ पस
ु ७, २०७१ साल सङ् \या ३० को
नेपाल राजप; भाग ३ मा जारी भएको सूचनाको
िवषयको उठान यस िवभागबाट नभई भूिमसधु ार
तथा 8यव:था म2;ालयबाट भएको हCदँ ा िनवेिदकाले
यस िवभागलाई समेत िवप>ी बनाउनु पनa कुनै
कारणसमेत नदेिखँदा यस िवभागलाई समेत िवप>ी
बनाई दता? गराएको K:ततु $रट िनवेदन खारेज ग$र
पाउन स1मािनत अदालतसम> अनरु ोध छ भ2ने नापी
िवभागको िलिखत जवाफ ।
सामािजक, आिथ? क, 8यावसाियक र
सरकारले उिचत ठहर्याएको Kयोजनको लािग
सरकारी जcगा उपलdध गराउन र सरकारी जcगाको
संर>ण र उपयोगलाई Kभावकारी बनाउनका लािग
नेपाल सरकारले सरकारी जcगा दता? तथा िलजमा
उपलdध गराउनेस1ब2धी काय? नीित, २०७१ जारी
गरेको हो । नेपाल राeयभर रहेका सरकारी जcगाको
8यव:थापन राfो हCन नसके को, gयसै खािल रहेका
जcगामा अितhमण बढ् दै गएकाले सरकारी जcगालाई
यथाशkय पज
ुँ ी िनमा? ण र रोजगारी िसज? ना हCन सkने
आिथ? क तथा 8यावसाियक िhयाकलापमा समिु चत
उपयोगका साथ Kयोग गनa मल
ु भूत उlेmयका साथ
यो काय? नीित Gयाइएको हो । खािल रहेका सरकारी
जcगामा कृिष तथा पशपु ालन 8यवसाय गन? Kोgसािहत
ग$र कम िलज रकम लाcने 8यव:था ग$रएबाट कृिष
>े;लाई Kोgसािहत गनa नीित यस काय? नीितले

िलएको कुरा :पR रहेको छ । िवpिवqालय, िवqालय,
सामूदाियक अ:पताल ज:ता >े;लाई खािल रहेका
सरकारी जcगा उपलdध गराई सामािजक >े;लाई समेत
यस काय? नीितले समेट्ने Kयास गरेको छ । कुटनैितक
िनयोग तथा संयr
ु राst संघका िनकायहAलाई
भवन िनमा? ण गनa जcगा उपलdध गराउने राeयको
दाियgव भएको प$रKेvयमा यी िनकायसमेतलाई यस
काय? नीितले समेटेको छ । साथै काय? नीितमा कृिष
>े;लाई राeयले संर>ण गन? पु नa नीित रहेअनस
ु ार कम
िलज रकम लाcने र अ2य 8यवसाियक पज
ुँ ी िनमा? ण
तथा रोजगारी सज
ृ ना हCने >े;मा बढी िलज रकम
लाcने 8यव:था ग$र राeयको wोत प$रचालन गनa
8यव:था ग$रएको छ । सरकारी जcगाको भोगािधकार
उपलdध गराउनेस1ब2धी काय? नीित, २०६२ बमोिजम
भोगािधकार िदइएका सरकारी जcगाको सोही सदपु योग
नभएको, अgय2त कम रकम िलने ग$र भोगािधकार
िदएको पाइएको, अनावmयक बढी जcगा भोगािधकारमा
िलई ओगट् ने Kविृ y रहेकाले य:ता भोगािधकारमा
िदएका जcगालाई िलजमा प$रणत ग$र 8यव:था गन? पनa
देिखएको समेत कारणले यो काय? नीितको आवmयकता
महसस
ु ग$रएको हो ।
K:ततु काय? नीितले जनु सक
ु ै अव:थामा
सरकारी जcगा जो सक
ु ै 8यिr वा सं:थालाई िलजमा
उपलdध गराउन सिकने ग$र 8यव:था गरेको छै न । उr
काय? नीितको दफाको ४ को उपदफा (२) ले साव? जिनक
वा सरकारी Kयोजनको लािग आवmयक पनa सरकारी
जcगा कुनै 8यिr, िनकाय वा सं:थालाई िलजमा
िदइने छै न भिन :पR 8यव:था गरेको छ । यसका
साथै सो काय? नीित दफा ९ मा सरकारी जcगा िलजमा
उपलdध गराउने :पR आधारहA उGलेख गरेकाले सो
आधारहA िवqमान नभएको अव:थामा सरकारी जcगा
िलजमा िदन िमGने देिखँदनै । उr काय? नीितले िलजमा
जcगा िदने स1ब2धमा पारदश|ता र उyरदाियgवका
आधारभूत मा2यताहAलाई अवल1बन गरेको छ ।
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका र नगरपािलका
/े#का ज1गा िलजमा उपल2ध गराउँदा 6य8तो ज1गा
;ाकृितक ;कोप उ=ार तथा ?यव8थापनका लािग
आवBयक नपनC भिन गहृ मE#ालयले िसफाGरस गनH पु नC
;ावधान उI कायH नीितको दफा ७ को उपदफा (२)
(क) मा रहेको छ । 6यसैगGर 6य8तो ज1गा 8थानीय
िनकायबाट सRपादन गGरने कायH हSका लािग आवBयक
नपनC भिन सRबिEधत 8थानीय िनकायले िसफाGरस
गनH पु नC ;ावधान दफा ७ को उपदफा (२)(ख) मा
रहेकाले 8थानीय िनकायलाई आवBयक पनC र ;कोप
?यव8थापन आवBयक पनC ज1गाबाहेकका ज1गामा#
िलजमा िदन सिकने 8पV ?यव8था रहेको छ ।
सोही कायH नीितको दफा १० मा ;मख
ु
िजXला अिधकारीको अZय/तामा िसफाGरस सिमित
गठन ह\ने, उI सिमितको सद8यमा 8थानीय
िवकास अिधकारी, वन कायाH लयको अिधकृत, नापी
कायाH लयको ;मख
ु , मालपोत कायाH लय ;मख
ु र
सिमितको आवBयकताअनस
ु ार 8थानीय िनकायका
;ितिनिधसमेतलाई बैठकमा आमE#ण गनH सिकने
?यव8था गGर िसफाGरस सिमितको संरचना िनमाH ण
गदाH नै बह\सरोकार र िजRमेवार ?यिIहSलाई समेटेको
देिखEछ । 6यसै दफा ११ मा िसफाGरस गदाH िलज िदन
लागेको ज1गाको /े#फल, िलज रकम, के कित वषH मा
कित ;ितशतको िलज रकममा विृ = ह\ने हो सो कुरा,
िलजमा िलनेले पालना गनH पु नC सतH हS, िलजमा ज1गा
िदन उपयI
ु देिखएमा पयाH c आधार र कारणसमेत
खल
ु ाउनु पनC ?यव8था गGरएको छ । साथै नाफामूलक
?यवसायको कारोबारका लािग ज1गा िलजमा िदँदा
;ितdपधाH गराई सबभEदा बढी रकम कबल
ु गनCलाई िदने
गGर िसफाGरस गनH पु नC ?यव8थासमेत गरेको छ । यसरी
िसफाGरस भई आएको िलजमा ज1गा िदने सRबEधमा सो
िसफाGरस िवभागीय रायसिहत मE#ालयले 8वीकृितको
लािग नेपाल सरकार मिE#पGरषदमा
् पेस गनC र उI
;8तावलाई मिE#पGरषदल
् े 8वीकृित गरेपिछमा#

िलजमा ज1गा िदन सिकने ?यव8था गGर तहगतSपमा
सो िलजमा िदने ज1गासRबEधी ;8तावउपर 6यसको
औिच6यता, साEदिभH कता एवम् आवBयकतासमेतको
परी/ण ह\ने भएकाले सरकारी तथा सावH जिनक
ज1गाको दS
ु पयोग ह\ने अव8था रहँदनै ।
मािथ ;करणहSमा उXलेख भएका
?यव8थाका अितGरI 8थािनय िसफाGरस सिमितले
िविभEन कुरा बिु झ िसफाGरस गनH पु नC ?यव8था, िलजमा
िलनेको कतH ?य र दािय6वको ?यव8था, उiेBय र
तोिकएको कायH /े#मा रिह ज1गा उपयोग नगरे सRझौता
रi गनH सkने ?यव8था, िलजमा िलइएको ज1गा अEय
?यिI वा िनकायलाई भोग गनH िदन निमXने ?यव8था,
िलजमा िदइएको ज1गा सरकारलाई सरकारी वा
सावH जिनक संरचना िनमाH ण गनH आवBयक परे सरकारले
6य8तो ज1गा जनु सक
ु ै बखत िलन सkने ?यव8था,
िलजमा िदने िनणH य नेपाल सरकार, मिE#पGरषदबाट
्
मा# ह\न सkने ?यव8थासमेतलाई हेदाH सरकारी ज1गा
दS
ु पयोग ह\न सkने अव8था देिखँदनै ।
सरकारी ज1गा दताH तथा िलजमा उपल2ध
गराउनेसRबEधी कायH नीित, २०७१ िनिdmय ह\ने
अव8था सज
ृ ना भएमा ;6य/ वैदिे शक लगानी िभnयाई
मल
्
ु क
ु को सवाH ङ्गीण िवकासमा ठोस योगदान परु याउने
हेतल
ु े अगािड बढ् न लागेका िवकास िनमाH णका
आयोजनाहS ज8तै उजाH , qूतमागH , खानीजEय िसमेEट
उrोग, अEतराH िdsय िवमान8थललगायतका ठुला
पूवाH धारहSमा ;6य/ असर पनC अव8थाको सज
ृ ना
ह\Eछ । िवदेशी बह\रािdsय कRपनीमाफHत mमशः लगानी
िभि#ँदो वातावरण बEदै गएको अव8थामा एकाएक
अवS= ह\ने अव8था भएमा मा#ै नेपाल सरकारले उजाH
/े#को िवकासको लािग सRझौता गरेका हालसRमकै
दईु ठुला जलिवrतु ् आयोजनाहS mमशः मािथXलो
कणाH ली जलिवrतु ् आयोजना र अSण ३ जलिवrतु ्
आयोजना िनमाH ण ;िmया नै अवS= ह\न जाEछ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को
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उपदफा (१) को #ितब'धा+मक वा.यांशमा सरकारी
ज6गा नेपाल सरकारबाट उिचत ठहर्याएको कुनै
कामको लािग CयवDथा गनF सिकने #ावधान रहेअनH
ु प
#Dततु कायF नीित जारी गIरएको, #Dततु िलज
कायF नीित सरकारी ज6गा संरKण र सदपु योग गनM हेतल
ु े
जारी गIरएको, सरकारी ज6गाको समिु चत उपयोग हNने
CयवDथा गIरएको र सरकारी ज6गा दH
ु पयोग हNन निदने
भरपदP CयवDथा #Dततु कायF नीितमा गIरएको हNनाले
बदर हNनपु नM अवDथा रहेको छै न भ'ने #धानम'Rी तथा
मि'RपIरषदक
् ो कायाF लय र भूिमसधु ार तथा CयवDथा
म'Rालयको एकै िमलानको छुUाछुUै िलिखत जवाफ ।
िवपKी Iरट िनवेदकले खानी तथा भूगभF िवभागको के कुन काम, कारवाही वा िनणF यबाट
िनजको के कDतो हक अिधकार हनन् भएको हो भ'ने
सYब'धमा आ[नो िनवेदनमा कुनै कुरा उ\लेखसYम
पिन गनF नसके को अवDथामा यस िवभागलाई #+यथ^
बनाई Iरट िनवेदन िदनपु नM होइन । िवपKी Iरट
िनवेदकले यस िवभागलाई #+यथ^ बनाउनु पनM कुनै
आधार र कारण िनवेदनमा उ\लेख गनF पिन नसके को
अवDथामा यस िवभागको नाममा मागबमोिजमको
आदेश जारी हNन नस.ने भएकाले सYमािनत
अदालतसमK परेको #Dततु Iरट िनवेदन खारेज
गIरपाऊँ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को
उपदफा (१) को #ितब'धा+मक वा.यांशमा सरकारी
ज6गा नेपाल सरकारबाट उिचत ठहर्याएको कुनै
कामको लािग CयवDथा गनF सिकने #ावधान रहेअनH
ु प
नेपाल सरकारले #Dततु सरकारी ज6गा दताF तथा
िलजमा उपलgध गराउनेसYब'धी कायF नीित, २०७१
जारी गIरएको हो । सरकारी ज6गा संरKण र सदपु योग
गनF , सरकारी ज6गाको समिु चत उपयोग हNने CयवDथा
गनF र सरकारी ज6गाको दH
ु पयोग हNन निदन नेपाल
सरकारले जारी गरेको #Dततु कायF नीित बदर हNनपु नM
होइन । अतः सYमािनत अदालतसमK परेको #Dततु
Iरट िनवेदन खारेज गIरपाउँ भ'ने खानी तथा भू-गभF

िवभागको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चिढ पेस
हNन आएको #Dततु Iरट िनवेदनमा िनवेदकतफFबाट
उपिDथत िवkान् अिधवlाहH mी बाबरु ाम दाहाल,
mी िवनोद काक^ एवम् Iरट िनवेदक अिधवlा mी
स\लु ितवारीले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४
को उपदफा (१) बमोिजम सरकारी वा सावF जिनक
ज6गा दताF तथा आवाद गनF निम\ने CयवDथा छ । सोही
दफाको #ितब'धा+मक वा.यांशमा नेपाल सरकारले
सावF जिनक ज6गा सावF जिनक #योजनका लािग र
सरकारी ज6गा नेपाल सरकारबाट उिचत ठहराएको
कुनै पिन कामको लािग CयवDथा गनF स.ने CयवDथा
भएपिन सो CयवDथाबमोिजम कानून बनाएर वा दफा
३३ बमोिजम िनयमावलीमा CयवDथा गIर सरकारी
वा सावF जिनक ज6गाको सावF जिनक #योजनका
लािग #योग गनF पु नMमा उl कानूनी CयवDथािवपरीत
भूिमसधु ार तथा CयवDथा म'Rालयबाट सरकारी ज6गा
दताF तथा िलजमा उपलgध गराउने कायF नीित, २०७१
जारी गIर सरकारी र सावF जिनक ज6गा िविभ'न Cयिl
वा संDथालाई ५० वषF सYम िलजमा उपलgध गराउन
स.ने CयवDथा गIर सरकारी ज6गाको दH
ु पयोग हNने
देिखएको छ । उl कायF नीित जारी गदाF ऐनको दफा
२४(१) ले िदएको अिधकार #योग गIरएको भिनएकामा
उl दफामा +यDतो कायF नीित बनाउन स.ने अिधकार
छै न । सरकारी वा सावF जिनक ज6गा सावF जिनक
#योजनका लािग िदन सिकने कानूनी CयवDथा भएकामा
उl कायF नीितले DवेoछाचारीHपमा जो सक
ु ै लाई ५०
वषF सYम िलजमा िदन स.ने भएकाले सरकारी ज6गाको
चरम दH
ु पयोग हNन जाने र भावी स'तितहHका लािग
खािल ज6गा बाँकp नै नरहने तथा दैवी #कोपको बेला
उqार कायF का लािग खािल ज6गा नै नरहने अवDथा
छ । उl कायF नीितको CयवDथा मालपोत ऐन, २०३४
को दफा २४(१) को िवपरीत हNनक
ु ा साथै संिवधानले
#दान गरेको Dवoछ वातावरणमा बाँoन पाउने मौिलक
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
हकसमेतको हनन् भएकाले बदर ह6नपु छ8 भ9नेसमेत
बहस गन8 भु यो ।
िवप=ी नेपाल सरकारतफ8बाट उपिAथत
िवCान् उप9यायािधवEा Fी बालकृHण वाJलेले
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को
Qितब9धाRमक वाSयांशको VयवAथाबमोिजम नेपाल
सरकारले साव8 जिनक वा सरकारी जJगाको उिचत
VयवAथा गन8 सSछ । ऐनको सोही VयवAथाबमोिजम
सरकारले काय8 नीित बनाई जारी गरेको हो । उE
काय8 नीितले अित[िमत भएको नेपाल रा\य भरीको
जJगालाई VयवAथापन ग]र खािल रहेको सरकारी
जJगामा कृिष तथा पशपु ालन Vयवसायका लािग कम
िलज रकम लाJने ग]र उपल`ध गराउने VयवAथा छ ।
िलज उपल`ध गराउँदा Qकोप उbार र VयवAथापनका
लािग आवdयक नपनe भिन गहृ म9#ालय र Aथानीय
िनकायसमेतबाट िसफा]रस गन8 पु नe VयवAथा रहेको
छ । जलिवfतु ्, सडक, िसँचाई जAता पूवा8 धार
िनमा8 णको कितपय आयोजनाले सरकारी जJगा Qयोग
नग]र सhप9न ह6न नसSने अवAथा रहेको छ । मालपोत
ऐनको VयवAथाबमोिजम सरकारले उिचत ठहराएको
कामको लािग सरकारी जJगाको VयवAथा गनe
Qावधानअनj
ु प काय8 नीित जारी भई उE काय8 नीितले
सरकारी जJगा संर=ण र सदपु योग गन8 एवम् दj
ु पयोग
ह6न निदने यथेk VयवAथासमेत गरेकाले उE काय8 नीित
संिवधान र ऐनको कुनै पिन Qावधानसँग नबािझएकाले
]रट िनवेदन खारेज ह6नपु छ8 भ9नेसमेत बहस गन8 भु यो ।
उE बहससमेतलाई सिु न QAततु ]रट
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह6ने
हो वा होइन भ9ने िनण8 य िदनपु नe देिखन आयो ।
२. िनण8 यतफ8 िवचार गदा8 नेपाल सरकार
भूिमसधु ार तथा VयवAथा म9#ालयले २०७१।९।७ को
राजप#मा सूचना Qकािशत ग]र जारी गरेको “सरकारी
जJगा दता8 तथा िलजमा उपल`ध गराउनेसhब9धी
काय8 नीित, २०७१” को VयवAथाले नेपाल सरकारले

िविभ9न VयिE, संAथा वा िनकायलाई सरकारी
जJगा ५० वष8 सhमको लािग िलजमा उपल`ध गराउन
सSने सhभावना रहेकाले सरकारी जJगा दj
ु पयोग
भई भिवHयमा खािल Aथान बाँकr नै नरहने अवAथा
सज
ृ ना भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(१) बमोिजमको अिधकार Qयोग ग]र जारी
ग]रएको भिनए पिन ऐनको Qावधानअनस
ु ार काय8 नीित
बनाउने अिधकार नेपाल सरकारलाई नभएकाले नेपाल
सरकारले जारी गरेको उE काय8 नीित मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २४(१) समेतको िवपरीत भई रािHsय
सhपिtको jपमा रहेको सरकारी वा साव8 जिनक जJगा
VयिE िवशेषलाई फाइदा पJु ने ग]र िदँदा रा\य तथा
समाज एवम् आम नेपाली जनताको हक अिधकारमा
आघात पगु ेकाले उE काय8 नीितको सhपूण8 भाग
उRQेषणको आदेशले बदर ग]र QAट िवधाियकr
कानूनको अभावमा साव8 जिनक जJगा कसैलाई िलजमा
निदनु भ9ने परमादेशसमेत जारी ग]रपाउँ भ9ने ]रट
िनवेदकको मvु य दाबी रहेको पाइ9छ ।
३. िवप=ीहjको िलिखत जवाफमा नेपाल
सरकारले सामािजक, आिथ8 क, Vयवसाियक र
सरकारले उिचत ठहराएको Qयोजनका लािग सरकारी
जJगा उपल`ध गराउन र सरकारी जJगाको संर=ण र
उपयोगलाई Qभावकारी बनाउन “सरकारी जJगा दता8
तथा िलजमा उपल`ध गराउनेसhब9धी काय8 नीित,
२०७१” जारी गरेको, सरकारी जJगाको भोगािधकार
िदइएको सरकारी जJगाको सही सदपु योग नभएकाले
यAतो जJगालाई िलजमा प]रणत गन8 एवम् कृिष =े#मा
कम िलज रकम लाJने ग]र कृिष =े#मा QोRसािहत
गन8 , िविभ9न जल िवfतु ् आयोजना, अ9तरा8 िHsय
िवमानAथललगायतका पूवा8 धारहjलाई आवdयक
जJगा उपल`ध गराउन उbेdयले काय8 नीित जारी भएको
तथा सरकारी जJगा दj
ु पयोग ह6न निदने VयवAथा
काय8 नीितमा भई िलजमा उपल`ध गराउने Aपk
आधारसमेत उwलेख भएकाले जनु सक
ु ै अवAथामा
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सरकारी ज!गा जो सक
ु ै &यि) वा सं,थालाई
उपल2ध गराउन सिकने &यव,था नभएको र मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को
EितबGधाHमक वाIयांशले िदएको अिधकार Eयोग
गLर उ) कायM नीित जारी भएकाले Lरट िनवेदन खारेज
गLरपाउँ भGने िजिकर रहेको पाइGछ ।
४. यस सVबGधमा सवM Eथम िनवेदकले
E,ततु Lरट िनवेदनमा दाबी िलएको मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २४(१) को &यव,थाको उWलेखन
हXन साGदिभM क हXGछ । उ) &यव,था देहायबमोिजम
रहेको छःदफा २४:- सरकारी वा सावM जिनक ज!गा
दताM गनM वा आवाद गनM नहXनेः(१) सरकारी वा सावM जिनक ज!गा &यि) िवशेषका
नाममा दताM वा आवाद गनM गराउन हXदँ नै ।
तर नेपाल सरकारले सावM जिनक
ज!गा सावM जिनक Eयोजनको लािग र
सरकारी ज!गा नेपाल सरकारबाट उिचत
ठहराएको कुनै कामको लािग &यव,था गनM
यस उपदफाले बाधा परु याएको
मािनने छै न ।
्
५. व,ततु ः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(१) को कानूनी &यव,थाअनस
ु ार सरकारी वा
सावM जिनक ज!गा &यि) िवशेषका नाउँमा दताM वा
आवाद गनM निमWनेमा नेपाल सरकारले उ) कानूनी
&यव,थािवपरीत सरकारी ज!गा दताM तथा िलजमा
उपल2ध गराउने कायM नीित, २०७१ जारी गLर सरकारी
वा सावM जिनक ज!गा &यि) िवशेषलाई िलजमा ५०
वषM सVम Eयोग गनM िदई दd
ु पयोग गनM लागेकाले
उ) कायM नीितको सVपूणM भाग बदर हXनपु नf भGने Lरट
िनवेदकको कथन रहेको छ ।
६. यस सVबGधमा मािथ उिWलिखत मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को &यव,थाअनस
ु ार
सरकारी वा सावM जिनक ज!गा &यि) िवशेषका नाउँमा

दताM वा आवाद हXन नसIने भए पिन सोही दफाको
EितबGधाHमक वाIयांशबमोिजम नेपाल सरकारले
सावM जिनक ज!गा सावM जिनक Eयोजनको लािग र
सरकारी ज!गा नेपाल सरकारले उिचत ठहराएको
कुनै कामको लािग &यव,था गLर Eयोग गनM सIने गLर
कानूनले नेपाल सरकारलाई अिhतयार Eदान गLरएको
देिखGछ । िवपiी सरकारी पiको िलिखत जवाफमा
पिन नेपाल सरकारले उ) ऐनको दफा २४(१) को
EितबGधाHमक वाIयांशले िदएको अिधकार Eयोग गLर
सरकारी ज!गाको संरiण र सदपु योग गनf उjेkयले
उ) कायM नीित जारी गLरएको भGने िजिकर रहेको
देिखन आउँछ ।
७. नेपाल सरकारले िमित २०७१।९।७
को नेपाल राजपmमा जारी गरेको उ) कायM नीितको
E,तावनामा सामािजक आिथM क, &यवसाियक र
सरकारले उिचत ठहराएको Eयोजनका लािग सरकारी
ज!गा िलजमा उपल2ध गराउन र सरकारी ज!गाको
संरiण र उपयोगलाई Eभावकारी बनाउन मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को
Eयोजनको लािग उ) कायM नीित जारी गरेको भGने
उWलेख भएको देिखGछ । उ) कायM नीितको दफा ३
मा सरकारी ज!गाको दताM nे,ता अoाविधक तथा
&यव,थापन सVबGधमा &यव,था भएको पाइGछ भने
दफा ४ मा सरकारी ज!गा अनस
ु ूची १ मा उिWलिखत
Eयोजनको लािग िलजमा उपल2ध गराउन सिकने तर
सावM जिनक वा सरकारी Eयोजनका लािग आवkयक
पनf सरकारी ज!गा कुनै &यि), िनकाय वा सं,थालाई
िलजमा िदइने छै न भGने &यव,था रहेको छ । Lरट
िनवेदकले उ) कायM नीितमा उWलेख भएको िलजमा
ज!गा उपल2ध गराउने आधार र िलजमा ज!गा
उपल2ध गराउने िसफाLरस सVबGधमा मhु यdपमा Ep
उठाएको फाइदा उ) कायM नीितमा भएको उिWलिखत
&यव,थाको उWलेख हXन साGदिभM क देिखGछ । उ)
कायM नीितको दफा ६ मा िलजमा ज!गा उपल2ध गराउने
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आधार देहायबमोिजम रहेको छःदफा ६: िलजमा ज9गा उपल<ध गराउने
आधारह=ःदेहायको आधारमा सरकारी ज9गा िलजमा उपल<ध
गराउन सिकनेछः(१) िलजमा ज9गा िलनक
ु ो उCेDय, औिचGय र
कायH योजना,
(२) िलज माग गरेको ज9गा रहेको Iथान र
Kे#फल,
(३) िलजमा िदइने ज9गाको िवषयमा Iथानीय
िनकाय वा बािसPदाको QितिSया,
(४) ज9गाको संरKणको सिु निWतता,
(५) ऐितहािसक,
परु ातािGवक,
धािमH क,
साँIकृितक
मह\वका
Iथलह=को
मौिलकतामा असर नपन_ कुराको QGयाभूित,
(६) भाडा रकम िलने गbर ज9गा िलजमा िदने भए
िलजबापत ज9गा उपल<ध गराउँदा Qाd हeने
रकम ।
८. GयIतै उj कायH नीितको दफा ७ मा
ज9गा िलजमा िलन चाहने kयिj, संIथा वा िनकायले
सlबिPधत िजmला वा Kे#को मालपोत कायाH लयमा
Iथानीय िनकायका िसफाbरस एवम् सlबिPधत
िजmलाको िवषयगत कायाH लयको िसफाbरसलगायतका
अPय आवDयक कागजातसाथ िनवेदन िदनु पन_सlबPधी
kयवIथा भई िजmला सदरमक
ु ाम, महानगरपािलका,
उपमहानगरपािलका तथा नगरपािलका Kे#को कुनै
ज9गा िलजमा िलन चाहने kयिj, िनकाय वा संIथाले
GयIतो ज9गा Qकोप उpार तथा kयवIथापनको लािग
आवDयक नपन_ भPने सlबPधमा गहृ मP#ालयको
िसफाbरस एवम् GयIतो ज9गा Iथानीय िनकायबाट
सlपादन गbरने कायH ह=को लािग आवDयक नपन_ भिन
सlबिPधत Iथानीय िनकायको िसफाbरससमेत Qाd
गनH पु न_ kयवIथा पिन सोही दफा ७ मा उmलेख भएको

देिखPछ । यसका अितbरj उj कायH नीितको दफा ८
मा मालपोत कायाH लयले िलजमा माग भएको ज9गाको
िकsा Iपt देिखने नuसा, िफmडबक
ु र vेस नuसा
सlबिPधत कायाH लयबाट Qाd गbर माग भएको िकsा
ज9गाको िववरण कायाH लयको अिभलेखसँग िभड् ने
निभड् ने सlबPधमा छानिबन गनH पु न_ र Gयसरी छानिबन
गदाH नuसा िफmडबक
ु सँग िभड् ने देिखएमा सो ज9गाको
सlबPधमा िजmला Qशासन, Iथानीय िनकाय र नापी
कायाH लयह=का Qितिनिधह=को रोहवरमा Iथलगत
सजH िमन र िनरीKणसमेत गराउनु पन_ kयवIथा रहेको
देिखPछ ।
९. उपयH j
ु बमोिजमको QिSया अवलlबन
गदाH सो ज9गा िलजमा पठाउन उपयj
ु देिखएमा
मालपोत कायाH लयले आzनो रायसिहत िसफाbरस
सिमितमा पठाउनु पन_ kयवIथा दफा ९ मा उmलेख भई
उj िसफाbरस सिमितमा Qमख
ु िजmला अिधकारीको
संयोजकGवमा Iथानीय िवकास अिधकारी, वन
कायाH लयको अिधकृत Qितिनिधह=, सlबिPधत
िजmला वा Kे#को नापी कायाH लयको Qमख
ु सदIय रिह
सlबिPधत िजmला वा Kे#को मालपोत कायाH लयको
Qमख
ु सदIय सिचव रहने kयवIथा दफा १० मा उmलेख
भएको देिखन आउँछ । उj िसफाbरस सिमितले
जाँचबझ
ु गदाH िलजमा माग भएको ज9गा सरकारी वा
सावH जिनक Qयोजनका लािग आवDयक नपन_ भई
िलजमा िदन उपयj
ु देखेमा मालपोत कायाH लयमा
िसफाbरस गbर मालपोत कायाH लयले भूिमसधु ार तथा
kयवIथापन िवभागमा िसफाbरस गbर सो िवभागले
रायसिहत भूिमसधु ार तथा kयवIथा मP#ालयमा पेस
गनH पु न_ र मP#ालयले Iवीकृितका लािग नेपाल सरकार
मिP#पbरषदस
् मK QIताव पेस गbर मिP#पbरषदल
् े
िलजमा ज9गा उपल<ध गराउने सlबPधमा िनणH य गनH
सuने kयवIथा दफा १२ मा उmलेख भएको देिखPछ ।
१०. वIततु ः नेपाल सरकारबाट जारी भएको
उj कायH नीित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)
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९४९४ - अिधव!ा स$लु ितवारी िव. नेपाल सरकार
को •ितब!धा$मक वा'यांशको •योजनको लािग जारी
भएको देिख!छ । उ9 दफा २४(१) को •ितब!धा$मक
वा'यांशको @यवAथा िCयाशील नै रहेको देिखएको
अवAथामा सो @यवAथाको संवैधािनकताको
सHब!धमा िनवेदकले •I उठाएको देिखँदनै । उ9
कायL नीितको समM @यवAथाको अNययन गOर हेदाL
ऐनको दफा २४(१) को •ितब!धा$मक वा'यांशको
@यवAथालाई AपS र सारभूतUपमा @यविAथत गनV
उWेXयले नै नेपाल सरकारबाट उ9 कायL नीित जारी
भएको देिखन आउँछ । नेपाल सरकारबाट जारी भएको
उ9 कायL नीितको @यवAथा ऐनको दफा २४(१) को
•ितब!धा$मक वा'यांशको अधीनमा रिह जारी गरेको
भ!ने कुरा सो कायL नीितको •Aतावनामा नै उ\लेख
छ । सो कायL नीितको कुनै पिन @यवAथाले मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को •ितब!धा$मक
वा'यांशको @यवAथाको सीमालाई िवAतार गनL
स'ने अवAथासमेत देिखँदनै । उ9 ऐनको सीमालाई
उ\लङ् घन गOर वा िवAतार गOर सरकारी वा सावL जिनक
जcगा िलजमा िदइने वा अ!य कुनै @यवAथा गनL लागेको
अवAथामा $यAतो कायL लाई चनु ौती िदन स'ने अवAथा
बाँकg रहन स'छ । तर ऐनले िदएको अिधकार •योग
गOर सरकारी जcगाको समिु चत @यवAथापन गनL को
लािग सरकारबाट जारी भएको कायL नीितलाई •थम
hिSमा शङ् काको घेरामा रािख हा\न पनV अवAथा
हiदँ नै ।
११. मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी
वा सावL जिनक जcगालाई उपय9
ु ताको आधारमा िलज
वा अ!य तOरकाबाट कुनै @यि9 संAथा वा िनकायलाई
उपलlध गराएको अवAथामा $यसबाट •चिलत कानून
वा सावL जिनक हक वा कसैको मौिलक वा कानूनी
हक हनन् भएको अवAथामा कानूनबमोिजम हक
•चलन गOर पाउन माग गनL स'ने अिधकार सरु िmत
नै रहेको हiदँ ा सरकारी जcगाको उपय9
ु ताको आधारमा
@यवAथापन गनVसHब!धी कायL नीितबाट त$काल कोही

कसैको मौिलक वा कानूनी हक हनन् भएको वा सरकारी
वा सावL जिनक जcगाको दU
ु पयोग हiने अवAथा भएको
मा!न िम\ने हiदँ नै ।
१२. Oरट िनवेदकले उ9 कायL नीितमा
समावेश भएका कुनै खास @यवAथाको बारेमा •I
उठाएको नभई सवL सामा!यUपमा सHपूणL @यवAथा नै
खारेज गनL माग गरेको देिखएको छ । उ9 कायL नीितमा
उ\लेख भएका @यवAथाहUको अNययन गOर हेदाL
सावL जिनक वा सरकारी •योजनका लािग आवXयक
पनV सरकारी जcगा िलजमा निदइने, िलजमा िदइने
जcगाको िवषयमा Aथानीय िनकाय वा बािस!दाको
•ितिCया िलनपु नV, जcगाको संरmणको सिु निpतता,
ऐितहािसक, परु ाताि$वक, धािमL क, साँAकृितक
महrवका AथलहUको मौिलकतामा असर नपनV
•$याभूित, $यAतै िलजमा िदइने जcगा •कोप उsार
तथा @यवAथापनका लािग आवXयक नपनV भ!ने
गहृ म!tालयको िसफाOरस, $यAतो जcगा Aथानीय
िनकायबाट सHपादन गOरने कायL का लािग आवXयक
नपनV भिन Aथानीय िनकायको िसफाOरस हiनपु नV
लगायतका @यवAथाहU समेिटएको देिख!छ भने $यस
•योजनका लािग छानिबन, सजL िमन एवम् िसफाOरस
गनV िनकायसमेतको @यवAथा गरेको पाइ!छ । यसका
अितOर9 नाफामूलक काम कारोबारमा िलजमा जcगा
उपलlध गराउने भएमा िलज रकमको सHब!धमा
•ितuपधाL गराई जसले बढी िलज रकम ितनL कबल
ु
गदL छ सो @यि9, िनकाय वा संAथालाई िलजमा जcगा
उपलlध गराउने, िलजको रकम •ितuपधाL गनL पt
पिtकामा सूचना •कािशत गनV, िलज •ाwकताL ले
आxनो दािय$व परु ा नगरे िलज सHझौता रW गनL
सिकने, अनगु मन तथा िनरीmण गनV, वािषL क •ितवेदन
पेस गनV जAतो िविभ!न आधारभूत @यवAथाहU उ9
कायL नीितमा तोिकएको पाइ!छ ।
१३. वAततु ः मालपोत ऐन, २०३४
को दफा २४(१) को •ितब!धा$मक वा'यांशको
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*यव.थाअ1तग3 त 4य.तो कुनै काय3 नीित िवना पिन
नेपाल सरकारले आ;नो अिधकार =योग ग>र सरकारी
वा साव3 जिनक ज@गाको *यव.थापन ग>र रहेको
प>र=ेBयमा =.ततु काय3 नीितमाफ3त .पD मापदFड,
=िHया र सत3 हI कबल
ु ग>र काय3 नीितको माKयमबाट
*यवि.थत गनM काय3 लाई .वेOछाचारी काय3 भएको भ1न
िमTदैन । बI उW काय3 नीितको असर र भावनाअनI
ु प
जवाफदेिहता र पारदिश3 ताका साथ =िHया परु ा ग>र
िनण3 य गनM पZितको िनमा3 ण ह[न मह\वपूण3 ह[1छ । िवप]ी
सरकारी प]को िलिखत जवाफमा िविभ1न राि_`य
गौरवका आयोजना एवम् पूवा3 धार िनमा3 ण आयोजनाको
लािग य.तो ज@गा उपलcध गराउन नसिकएमा
आयोजना अवId ह[ने भिन िजिकर िलइएको पाइ1छ ।
िवकास गितिविध सfचालन गन3 लाई =वd3 क वा सgबd
अ1य *यिWले आयोजनाको =कृित हे>र सबै अव.थामा
ठुला प>रमाण वा ]े#फलमा िनजी तौरमा आ;नै वा
अका3 को सgपिjमा# उपभोग गन3 सिकने अव.था रह1छ
भ1न सिकँ दैन । यस ि.थितमा ठुला िवकास आयोजना
वा पूवा3 धार िनमा3 ण आयोजनाका लािग सरकारी ]े#को
सहयोग अपेि]त रह1छ । सोही आवlयकतालाई मनन
ग>र नेपाल सरकारबाट उW काय3 नीित जारी भएको
भ1ने िवप]ीहIको िजिकर रहेको छ । व.ततु ः सरकारी
ज@गाको उपयोगमा अितशय िनय1#ण गनM र रा_`को
पूवा3 धार िवकाससgब1धी आयोजनालाई आवlयक
ज@गा उपलcध नगराउने अिन िवकास र आयोजनाको
=ािnका आशा राoने कुरा िवरोधाभाषपूण3 ह[न जा1छ ।
१४. >रट िनवेदकले िनवेदन प#मा उW
काय3 नीितले सरकारी वा साव3 जिनक ज@गाको
दI
ु पयोग ह[न जानेतफ3 चासो *यW भएको कुरा
मननयो@य भएपिन सरकार आफै ँ मा उjरदायीपूण3
सं.था भई सरकारी वा साव3 जिनक सgपिjको
संर]णमा सरकार िजgमेवारीपूण3Iपमा सिHय
रहेको मािन1छ । सो नभएको अव.थामा लोकत1#मा
जवाफदेिहता बहन गनM र गराउने धेरै उपायहI

ह[1छन् । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(१) को =ितब1धा4मक वाyयांशको दI
ु पयोग
वा गैरकानूनी =योग गरेको खFडमा कानूनी =िHया
.वतः िHयाशील ह[न सyदछ र सgबd िनकायहIले
आ-आ;नो काय3 ]े#लाई िHयाशील बनाउनु पनM
ह[1छ । सरकारले आ;ना िजgमाको सरकारी
सgपिjलाई गैरकानूनी उपयोग गरेको भ1ने अव.थामा
बाहेक कानून{ारा =दj अिधकार उपयोग गनM
उसको अ1तिन3 िहत र कानूनी अिधकार ह[ने ह[नाले
गो|ाराIपमा र सरकारी संय1#लाई अिव|ास वा
शङ् काको भरमा ह.त]ेप गन3 पिन िमTने ह[दँ नै ।
१५. उपय3 W
ु ानस
ु ारको िववेचनाको
आधारमा नेपाल सरकारबाट जारी भएको “सरकारी
ज@गा दता3 तथा िलजमा उपलcध गराउनेसgब1धी
काय3 नीित, २०७१” मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(१) को =ितब1धा4मक वाyयांशले =दान गरेको
अिधकारअ1तग3 त नै जारी भएको देिखएको र िनवेदन
दाबीबमोिजम उW काय3 नीितको *यव.थाबाट सरकारी
वा साव3 जिनक ज@गाको दI
ु पयोग ह[ने अव.था
िव€मान रहेको नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी ग>र रहनु परेन । =.ततु >रट िनवेदन
खारेज ह[ने ठहछ3 । >रट िनवेदन खारेज ह[ने ठहरेकाले
यस अदालतबाट जारी भएको िमित २०७२।३।२९
को अ1त>रम आदेश िनि_Hय ग>र िदएको छ ।
१६. >रट िनवेदन खारेज ह[ने ठहरे पिन नेपाल
सरकारले जारी गरेको “सरकारी ज@गा दता3 तथा िलजमा
उपलcध गराउनेसgब1धी काय3 नीित, २०७१” को
*यव.थाले सरकारी ज@गा *यिW सं.था वा िनकायलाई
५० वष3 सgम िलजमा उपलcध गराउन सyनेलगायतका
*यव.था भएको स1दभ3 मा सरकारी ज@गा 4यसरी
िलजमा उपलcध गराउँदा जवाफदेहीता र पारदश„ता
ह[न अिनवाय3 ह[न जा1छ । उW काय3 नीितको =.तावनामा
नै सरकारी ज@गाको उपयोगलाई =भावकारी बनाउने
भ1ने उTलेख भएको देिखएकाले सारभूतIपमा उW
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उ•े•य •ाि#को लािग नेपाल सरकारले िलजमा िदइने
िनणर्य नं .९४९५
िनण1 य भएको ज4गाको व6तगु त िववरणको साव1 जिनक
•काशन एवम् •चार•सार गन1 वा<छनीय र उपय?
ु
भएको देिखँदा उ? काय1 नीितबमोिजम कुनै Dयि?,
सवhiच अदालत, संय?
ु इजलास
िनकाय वा सं6थालाई सरकारी ज4गा िलजमा िदएको
माननीय Mयायाधीश _ी कjयाण _ेk
काम कारवाही एवम् िनण1 यको साव1 जिनकJपमा
माननीय Mयायाधीश _ी गोिवMदकुमार उपाlयाय
•चार •सार एवम् •काशनसमेत गन1 ु र िलजमा िदएको
आदेश िमित : २०७१।९।२७।१
ज4गा जनु •योजनको लािग िदइएको हो सोबमोिजम
०६९-WO-०३१०
नगKर दJ
पयोग
गरे
क
ो
वा
िलजमा
िदँ
द
ा
नै
गै
र
कान
न
ी
ू
ु
काय1 भए गरेको भMने •कृितको कुनै गनु ासो वा उजरु ी
िवषयः उO•ेषण / परमादेश ।
•ा# भएमा Oय6तो िवषयको सनु वु ाई गKर िनण1 य िदने
संयMQसमेत खडा गन1 ु भिन िवपSी नेपाल सरकार िनवेदक : िजjला जन6वा6uय काया1 लय, भ?परु मा
•धानमMQी तथा मिMQपKरषदक
् ो नाममा िनदUशनाOमक
काय1 रत् 6व6ती पौड् याल (आचाय1 )
आदेश जारी हWने ठहछ1 । यो आदेशको काया1 Mवयनको
िवJx
लािग आदेशको जानकारी िवपSी महाMयायािधव?ाको िवपSी : 6वा6uय तथा जनसङ् zया मMQालय,
काया1 लयमाफ1त नेपाल सरकार •धानमMQी तथा
रामशाहपथ, काठमाड{समेत
ो
काया1
ल
यलाई
िदई
दायरी
लगत
क[ा
मिMQपKरषदक
्
गKर िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
§ स•वा बदर गन%ु पना%को कारणमा
कानूनको सम,या नभई 0यव,थापक2य
उ? रायमा सहमत छु ।
सम,यालाई िवप5ीह•ले िलिखत
Mया.ओम•काश िम_
जवाफमा उठाएको देिख@छ । ,वा,Cय
सेवा िवभागका महािनदDशक र Fेड
इजलास अिधकृत : िवbनाथ भ[राई
युिनयनिबच गIरएको सहमितले कानूनी
इित संवत् २०७२ साल भदौ २७ गते रोज १ शभु म् ।
0यव,थालाई Jित,थापन गन% सKदैन ।
महािनदDशक र Fेड युिनयनका िबचमा
कानूनी 0यव,थालाई Jित,थापन गनD गIर
&
कुनै सहमित भए पिन Mय,तो सहमितले
कानूनी मा@यता JाN गन% सKदैन ।
कानूनबमोिजम हOने स•वाको िवषयमा
Fेड युिनयन बाधाको •पमा रहन पिन
हOदँ ैन । िवप5ी ,वा,Cय सेवा िवभागले
आफैँले िमित २०६९।४।२३ मा गरेको
स•वा िनण%यलाई मौजदु ा ,वा,Cय
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
सेवास•ब धी ऐन िनयमिवपरीत रहेको
नदेिखएस•म आफैँले बदर गन8 निम9ने ।
(+करण नं.२)
§ िमिसल संल<न मेिडकल बोड8को
िसफा>रससमेतबाट िनवेिदकाले @ी रोग
िवशेषCको फलोअपमा रहन उपयुG
देिखएको भ ने देिख छ । उि9लिखत कानूनी
KयवLथासमेतको आधारमा िनवेिदकाको
सNवा LवाLOय सेवाको PिQले पायक पनR
Lथानमा कानूनबमोिजम मेिडकल बोड8को
िसफा>रससमेतको आधारमा भएकामा
िनजको सNवा बदर गनR िवपTीको िनण8य
कानूनी KयवLथाअनN
ु पको भ न निम9ने ।
(+करण नं.४)
िनवेदकका तफ6बाट :
िवप9ीका तफ6बाट : िव<ान् उप?यायािधवBा
िटके ?C+साद दाहाल
अवलिGबत निजर :
सGबI कानून :
§ नेपाल JवाJKय सेवा ऐन, २०५३
§ नेपाल JवाJKय सेवा िनयमावली, २०५५
को िनयम ३१ (ख)
आदेश
या.क9याण WेX : नेपालको अ?तUरम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यस अदालतमा दायर हWन आएको +Jततु िनवेदनको
सङ् ि9Z तKय एवम् ठहर यस+कार छ :
१. तOय खZड
१.१ >रट िनवेदकको सङ् िT] िनवेदन Kयहोरा
म िनवेिदका िमित २०५९ सालमा हे.अ.
पदमा िनयिु B भएक_ हWँ । म िबरामी भई JवाJKय

उपचारसमेत गन6 ु पनd कारणले JवाJKय सिु वधा भएको
ठाउँमा सeवा हWन बाfयता भएको र मेरो gीमान् डा.
अमर पौड् याल पिन भBपरु अJपतालमा काय6 रत्
रहनु भएकाले िनजामती कम6 चारीका gीमान् gीमती
नै सरकारी जािगरमा रहेको अवJथामा दवु ै जनालाई
एउटै िजlलामा सeवा गनd mयवJथा र पUरपाटी
पिन रिह आएको हWदँ ा भBपरु िजlला जनJवाJKय
काया6 लय अ?तग6 तको कुनै JवाJKय चौक_मा सeवा
हWन चाहेक_ िथएँ । यसै िबच JवाJKय सेवा िवभाग,
भBपरु शाखाको िमित २०६९।४।२३ को प#<ारा मेरो
सeवा डाँडापाखर JवाJKय चौक_ िस?धपु ाlचोकबाट
बालकोट JवाJKय चौक_मा UरB Jथानमा
भयो । nयसपिछ मैले डाँडा पाखर JवाJKय चौक_
िजlला जनJवाJKय काया6 लय, िस?धपु ाlचोकबाट
िमित २०६९।५।१ गते देिख लागू हWने गUर िमित
२०६९।४।२९ को रमाना प# िलएर २०६९।५।७ गते
िजlला जनJवाJKय काया6 लय, भBपरु मा हािजर हWन
गएकामा nयहाँका काया6 लय +मख
ु ले िसधै तपाईको
पदािधकार रहेको बालकोट JवाJKय चौक_मा हािजर
हWन गए हW?छ भिन भ?नु भएकाले बालकोट JवाJKय
चौक_मा जाँदा nयहाँका िस.अ.हे.व. स?ु दर हUर gेoले
हािजर गन6 निदई उlटै आफूभ?दा मािथlलो िनकाय
र पदािधकारीले िदएको िनदdशन, िनण6 यको अवpा
गदq हािजर गराउन नसrने भिन JवाJKय म?#ालय
समेतका नाममा बोधाथ6 प# पठाए । जनु काय6 गलत र
बदिनयतपूण6 छ ।
नेपाल
सरकारको
सिचवसमेतका
पदािधकारीबाट मातहत कम6 चारीलाई िदइएको िलिखत
िनदdशन पालना गन6 ु पनd आचरणसGब?धी mयवJथालाई
समेत अटेर गUर िवप9ीले काय6 गन6 ु भएको छ । gीमान्
gीमती दवु ै जािगरे भएको अवJथामा दवु ैलाई पायक
पनd Jथानमा सeवा भएर आएको काया6 लयमा हािजर
भै काम काज गन6 पाउनु मेरो अिधकारको कुरा भएकामा
म गभ6 वतीसमेत हWदँ ा मािथlलो िनकाय िवभागबाट
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भएको िनण" यलाई ठाडै चनु ौित िदने काय" बालकोट
2वा24य चौक5का िस.अ.हे.ब. बाट भएको छ । िमित
२०६९।५।१९ मा िवपDी िवभागले जन2वा24य
काया" लय, भIपरु लाई हािजर नगराउने कम" चारीउपर
कारवाही LिMया सN
ु गन" र हाललाई म िनवेदकको
दरबOदी यथावत् बालकोट 2वा24य चौक5मा रािख
िजSला जन2वा24य काया" लयमा हािजर गराई काम
काज लगाउनु भOने पT लेिखएको रहेछ । सो पTपूव"
सNवा िनण" यिवपरीत भएको भए पिन मलाई तVकाल
हािजर भै कामकाज गन" क
ु ो िवकSप नभएको हWदँ ा
हािजर भै काम काज गYर आएको िथएँ ।
िमित २०६९।५।२१ मा पनु ः िवपDी िवभागले
िवना आधार कारण पिहले आफै ँ ले गरेको सNवा बदर
गYरएको भOने पT र सोही िमितको काजमा खटाइएको
भOने पTसमेत पठाएको रहेछ । िमित २०६९।५।२१
को िनण" य सरासर गैर कानूनी छ । िमित २०६९।४।२३
मा गYरएको सNवा 2वा24य सेवा ऐन, २०५३
को दफा २० बमोिजम Yरतपूव"कको रहेकाले िमित
२०६९।५।२१ मा िवना कुनै कानूनी आधार कारण
बेगर मेरो सNवा बदर गYर उसै िदन जन2वा24य
काया" लय मै काजमा राbने गरेको िनण" य, पTाचार एवम्
काय" नेपालको अOतYरम संिवधान, २०६३ को धारा
१२(३)च, १८, १९ र २० समेतले Lदg गरेको हकमा
आघात पानi िकिसमको रहनक
ु ो साथै 2वा24य सेवा
ऐन, २०५३ को दफा २२, ७१ तथा 2वा24य सेवा
िनयमावली, २०५५ को िनयम ३०, ३१(ख) ३५, ३६
समेतको िवपरीतको भई बदर भागी रहेकाले बदर गYर
कानूनबमोिजम भएको िमित २०६९।४।२३ को सNवा
र २०६९।४।२९ को रमाना बमोिजम मेरो दरबOदी
रहेको काया" लय बालकोट 2वा24य चौक5, भIपरु मा
कानूनबमोिजम हािजर गराई कामकाज गन" िदनु भिन
िवपDीहNको नाममा परमादेशसमेत जारी गYरपाऊँ ।
साथै L2ततु िनवेदनको अिOतम िकनारा लाmन समय
लाmने भएको र िवपDीले मेरो िनयिमत सNवा बदर

गरेको िमित २०६९।५।२१ को िनण" य एवम् सोही
िमितको काज खटाएको पT काया" Oवयन नगन" ु नगराउनु
भिन िवपDी िवभाग, िजSला जन2वा24य काया" लय
भIपरु का नाममा सवnoच अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अOतYरम आदेशसमेत
जारी गYरपाऊँ ।
१.२ यस अदालतबाट िमित २०६९।५।३१ मा जारी
भएको 6ारि7भक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हWनु नपनi हो ?
यो आदेश Lाq भएको िमितले बाटाका rयादबाहेक
१५ िदनिभT महाOयायािधवIाको काया" लयमाफ"त
िलिखतजवाफ L2ततु गन" ु भिन Yरट िनवेदनको
Lितिलिप साथै रािख LVयथsहNलाई सूचना
पठाइिदनू । िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम गYर पेस गन" ू ।
िनवेदकले माग गरेको अOतYरम आदेशको
सrबOधमा िवपDीलाई समेत रािख छलफल गYर िनण" य
गन" ु उपयI
ु हWने हWदँ ा छलफलका लािग िनवेदकलाई
िमित २०६९।६।७ को तारेख तोिक उI िदन अOतYरम
आदेश जारी गन" ु पनi वा नपनi सrबOधमा छलफल हWने
हWदँ ा उपि2थत हWनु भिन िवपDीहNलाई समेत सूचना
िदनू ।
१.३ यस अदालतबाट िमित २०६९।६।७ मा जारी
भएको अ<त=रम आदेश
िसOधपु ाSचोक डाँकापाखर 2वा24य
चौक5बाट बालकोट 2वा24य चौक5, भIपरु मा हेSथ
अिस2टेOटको YरI पदमा सNवा गYरएकामा सो पदमा
हािजर हWन निदई पT लेिख उI बालकोट 2वा24य
चौक5का िस.अ.हे.व. ले पठाउँदा सोअनस
ु ार 2वा24य
सेवा िवभागले िनवेदकको िमित २०६९।४।२३ को
सNवा नै बदर गरेको देिखOछ । सNवा बदर गनi
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कारणको हकमा उ1 प#मा कुनै कानूनी आधार
उ6लेख भएको देिखँदनै । बहसको िसलिसलामा
नेपाल सरकारका तफ@बाट BCततु हDन आएको सEकल
फायल हेदा@ नेपाल CवाCHयकमI यिु नयन र िवभागिबच
आजै भएको सहमितसमेतका आधारमा भिन सLवा
िनण@ य बदर गनM िनण@ य CवाCHय सेवा िवभागको
िमित २०६९।५।२१ को िटRपणीमा िनण@ य भएको
देिखSछ । कानूनबमोिजम बाहेक सLवा बदर गनM
गराउने अCवCथकर पWित र परXपरालाई बढुवा िदन
नहDनेसमेत देिखँदा िनवेदकको सLवा बदर गनM गरेको
िमित २०६९।५।२१ को CवाCHय सेवा िवभागको
िनण@ य र सोबमोिजमको प# त[काल काया@ Sवयन
नगन@ ु नगराउन,ु िनवेदकलाई िमित २०६९।४।२३ को
प#अनस
ु ार CवाCHय चौक_ बालकोटमा हे.अ. पदमा
गaरएको सLवाबमोिजम कामकाज गन@ रोEन निदनु
भिन िवपbी CवाCHय सेवा िवभागसमेतको नाममा
सवcdच अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१
बमोिजम अSतaरम आदेश जारी गaरिदएको छ । सोको
जानकारी सXबिSधत िवपbीहLलाई िदई िनयमानस
ु ार
गन@ ू ।
१.४ िवप•ी "वा"$य तथा जनसङ् -या म01ालय,
रामशाहपथ, काठमाड:को तफ=बाट पेस भएको
िलिखत जवाफः
यस मS#ालयबाट िनवेिदकाको कुनै हक
अिधकार हनन् गरेको अवCथा नहDदँ ा यस मS#ालयको
हकमा िनवेदकको मागदाबीबमोिजम आदेश जारी हDनु
पनM होइन । aरट िनवेदन खारेज भागी हDदँ ा खारेज
गaरपाऊँ ।
१.५ िवप•ी "वा"$य सेवा िवभागसमेतको तफ=बाट
पेस भएको िलिखत जवाफः
िनवेदकलाई िनवा@ चन आयोग, CवाCHय तथा

जनसङ् jया मS#ालयको सहमित र िनदMशनसमेतको
आधारमा यस िवभागको िमित २०६९।४।२३
को िनण@ यबाट डाँडापाखार CवाCHय चौक_,
िसSधपु ा6चोकबाट बालकोट CवाCHय चौक_ भ1परु मा
सLवा गaरएको हो । िनजको सLवाको सXबSधमा यस
िवभागको पूव@ महािनदMशक र lेड यिु नयनिबच भएको
सहमित भSदा िभSन भएको भSने गनु ासोलाई मmयनजर
गaर CवाCHयकमI यिु नयन र यस िवभागिबच भएको
सहमितसमेतका आधारमा सLवा िनण@ य बदर गनM र
िनज िनवेदकलाई अकc nयवCथा नभएसXमका लािग
िज6ला जनCवाCHय काया@ लय, भ1परु मा नै CवाCHय
सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१(४) बमोिजम कामकाज
गनM गaर काजमा खटाइएको हो । िनज िनवेदकलाई
आगामी िवभागले गनM सLवामा nयवCथापन गaरने नै
हDदँ ा BCततु aरट खारेज भागी छ । खारेज गaरपाऊँ ।
१.६ िवप•ी िजHला जन"वा"$य काया=लय,
भIपुरसमेतको तफ=बाट पेस भएको िलिखत जवाफः
िवपbीबाट Bकरण १ मा िज6ला जनCवाCHय
काया@ लय, भ1परु मा हािजरी हDन गएको भSने सSदभ@ मा
िनज CवCती पौड् यालको रमाना िज6ला जनCवाCHय
काया@ लयलाई नभई बालकोट CवाCHय चौक_लाई
लेिखएको हDदँ ा िज6ला जनCवाCHय काया@ लय,
भ1परु बाट िनजलाई सोही nयहोरा मौिखक जानकारी
गराइएको । Bकरण २ मा िवपbीबाट उ6लेख भएअनस
ु ार
नै िनज (िवपbी) लाई CवाCHय सेवा िवभागबाट च.नं.
४९८ िमित २०६९।५।१९ को प#ानस
ु ार यस िज6ला
जनCवाCHय काया@ लयमा नै हािजर गराई कामकाज
लगाइएको nयहोरा अनरु ोध छ । यस काया@ लयको काय@
िवभागीय तथा मािथ6लो िनकायको िनण@ य काया@ Sवयन
गनM हDदँ ा िवपbीtारा Bकरण ३ मा उ6लेख भएअनस
ु ार
नै िनजलाई काजको Lपमा कामकाज लगाइएकाले
aरट िनवेदन खारेज हDन अनरु ोध छ ।
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२. आदेश ख!ड
िनयमबमोिजम िनण# याथ# पेस ह*न आएको
./ततु 2रट िनवेदनमा 2रट िनवेदक वा िनजको
तफ#बाट कुनै कानून :यवसायी छलफलमा भाग िलन
नआएको र िवप@ी /वा/Aय सेवा िवभागसमेतका
सरकारी िनकायहBको तफ#बाट उपि/थत िवDान्
उपFयायािधवHा Iी िटके FJ.साद दाहालले 2रट
िनवेिदकाको सBवा /वा/Aय सेवा िवभागका पूव#
महािनदKशक र Mेडयिु नयनिबच भएको सहमितभFदा
बािहर गई ग2रएको भFने गनु ासो आएकाले बदर गन#
परेको हो । िनवेिदकालाई भएको िमित २०६९।४।२३
को सBवा कारणवस बदर गन# ु परेको कारण अकY
:यव/था नभएसZमको लािग सBवा भएको िज[लाको
िज[ला /वा/Aय काया# लय, भHपरु मा नै काजमा रा]ने
िनण# य भएबाट 2रट िनवेिदकालाई अ^ठ् यारो पानK काय#
नभएको र अकY सBवामा िनजको सBवा :यव/था
ग2रने नै ह*दँ ा तaकालमा िनजको मागबमोिजमको
आदेश जारी गन# ु पनK अव/था छै न । 2रट िनवेदन खारेज
ग2र पाउन सादर अनरु ोध गद# छु भिन बहस गन# भु यो ।
उि[लिखत बहस िजिकरलाई मनन ग2र 2रट
िनवेदन पc एवम् िलिखत जवाफ लगायतका िमिसल
संलeन कागजातहBको अfययन ग2र 2रट िनवेिदकाको
मागबमोिजमको आदेश जारी ह*न सgने हो वा होइन
भFने सZबFधमा िवचार ग2र िनण# य गन# ु परेको छ ।
यसमा 2रट िनवेिदकाको म]ु य माग दाबीमा
म िज[ला /वा/Aय काया# लय, िसFधपु ा[चोकमा
काय# रत् रहेकiमा िबरामी परेको कारण र Iीमान् पिन
भHपरु मा भै काय# रत् रहनु भएको कारणसमेतबाट मेरो
सBवा /वा/Aय सेवा िवभागबाट िमित २०६९।४।२३
मा भHपरु िज[लाि/थत बालकोट /वा/Aय चौकiमा
भएकामा हािजर ह*न जाँदा हािजर नै नगराई सBवा
नै बदर ग2र िमित २०६९।५।२१ मा िनण# य गरेकाले
सो काय# नेपाल /वा/Aय सेवा ऐन, २०५३ को दफा
२२, ७१ तथा नेपाल /वा/Aय सेवा िनयमावली,

२०५५ को िनयम ३०, ३१(ख), ३५, ३६ समेतको
िवपरीत भएकाले उH सBवा बदर गनK िनण# य
उa.ेषणको आदेश जारी ग2र बदर ग2र िवप@ी /वा/Aय
सेवा िवभागबाट िमित २०६९।४।२३ को सBवा
िनण# यबमोिजम बालकोट /वा/Aय चौकi मै हािजर भई
काम गन# पाउँ भFने रहेको देिखFछ । 2रट िनवेदनको
खrडन /वBप िवप@ीहBको तफ#बाट पेस ह*न आएको
िलिखत जवाफ :यहोरामा /वा/Aय सेवा िवभागका
पूव# महािनदKशक र Mेड यिु नयनका िबच भएको पूव#
सहमितिवपरीत 2रट िनवेिदकालाई सBवा ग2रएको
भFने गनु ासोलाई मfयनजर रािख िनजलाई ग2रएको
िमित २०६९।४।२३ को सBवा िनण# य /वा/Aय कमs,
Mेड यिु नयन र /वा/Aय सेवा िवभागको सहमितमा नै
िमित २०६९।५।२१ मा बदर ग2र िनजलाई भHपरु मै
काज रािखएको तथा पिछ ह*ने सBवामा िनजको
:यव/थापन ग2रने नै छ भFने रहेको देिखFछ ।
२. िनण# यतफ# िवचार गदा# , 2रट िनवेिदकाको
िमित २०६९।४।२३ को सBवा िनण# य /वा/Aय
सेवासZबFधी ऐन र िनयमअनB
ु प नभएको भFने
कुरा िवप@ीहBले िलिखत जवाफमा भFन सके को
देिखFन । िनजको सBवा बदर गन# ु पना# को
कारणमा कानूनको सम/या नभई :यव/थापकiय
सम/यालाई िवप@ीहBले िलिखत जवाफमा उठाएको
देिखFछ । /वा/Aय सेवा िवभागका महािनदKशक र Mेड
यिु नयनिबच ग2रएको सहमितले कानूनी :यव/थालाई
.ित/थापन गन# सgदैन । महािनदKशक र Mेड
यिु नयनका िबचमा कानूनी :यव/थालाई .ित/थापन
गनK ग2र कुनै सहमित भए पिन aय/तो सहमितले
कानूनी माFयता .ाu गन# सgदैन । कानूनबमोिजम ह*ने
सBवाको िवषयमा Mेड यिु नयन बाधाको Bपमा रहन
पिन ह*दँ नै । िवप@ी /वा/Aय सेवा िवभागले आफै ँ ले
िमित २०६९।४।२३ मा गरेको सBवा िनण# यलाई
मौजदु /वा/Aय सेवासZबFधी ऐन िनयमिवपरीत रहेको
नदेिखएसZम आफै ँ ले बदर गन# िम[दैन ।
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३. +रट िनवेिदकालाई बालकोट 5वा56य
चौक:, भ<परु मा स?वा ग+रएकामा सो स?वा
कायाA Bवयन गनA को लािग दरबBदीसDबBधी सम5या
रिह कायाA Bवयन गनA नसिकने भई तHकाल भ<परु
िजJलािभ#ैको अकM 5थानमा स?वा गनA परेको
कारणले गदाA िमित २०६९।४।२३ को स?वा बदर
ग+र उिह िजJलाको अकM 5थानमा स?वा Uयव5थापन
गनA परेको हो भBने पिन िवपVीह?को िजिकर रहेको
छै न । स?वासDबBधी Uयव5था कमA चारीह?को
लािग उHXेरणाको तYवसँग पिन सDबिBधत ह[ने ह[दँ ा
य5तो िवषयलाई िववेकसDमत र संयमतापूवAक
Uयव5थापन गनA ु पन^ ह[Bछ । 5वा56य सेवाअBतगA तका
कमA चारीह?को स?वासDबBधी नेपाल 5वा56य सेवा
ऐन, २०५३ तथा ऐ. को िनयमावली, २०५५ मा रहेको
Uयव5था हेदाA उिJलिखत ऐनको दफा २१ तथा २२ मा
देहायबमोिजमको Uयव5था रहेको देिखBछः
दफा २१. स!वा गदा$ वा काजमा खटाउँदा िलइने
आधारः
(१) कमA चारीलाई देशको िविभBन भौगोिलक
Vे#को अनभु व िदलाउने ग+र अित दगु A म,
दगु A म र सगु म Vे#मा स?वा ग+रनेछ ।
(२) भौगोिलक gिhले अित दगु A म, दगु A म र
सगु म Vे#को िवभाजन तथा उपिवभाजन
तोिकएबमोिजम ह[नेछ ।
(३) कमA चारीलाई अित दगु A म Vे#मा किDतमा एक
वषA वा दगु A म Vे#मा किDतमा दईु वषA परु ा नभई
सामाBयतया स?वा ग+रने छै न ।
6पि8करणः यस उपदफाको Xयोजनको लािग
“एक वषA ” भBनाले कDतीमा २३३ िदन ?जु
हािजर भएको अविधलाई मािननेछ ।
(४) कुनै पिन कमA चारीलाई एक वषA मा तीस
िदनभBदा बढी समयको लािग कुनै कायाA लय
काजमा खटाउन पाइने छै न । सो अविधभBदा

बढी अविधको लािग कुनै कमA चारीलाई
काजमा खटाइएकामा Hयसरी काज
खटाइएको अविधमा Hय5तो कमA चारीले
पाएको तलबभkाको रकम Hयसरी काज
खटाउने पदािधकारीको तलब भkाबाट कlा
ग+र असल
ु उपर ग+रनेछ ।
दफा २२. अविध पुरा नह=दँ ै स!वा गन$ सिकनेः दफा
२१ मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन देहायको
अव5थामा कुनै कमA चारीलाई अविध परु ा नह[दँ ै स?वा
गनA सिकनेछः(१) शारी+रक वा मानिसक अ5व5थताको कारण
कुनै कमA चारी कुनै 5थानमा रिह काम गनA
नसnने कुरा नेपाल सरकारoारा गिठत
मेिडकल बोडA ले िसफा+रस गरेमा,
(२) कुनै कमA चारीलाई िवभागीय कारवाही गनA ु
परेमा,
(३) दरबBदी कटौती भई सो दरबBदीमा कायA रत्
कमA चारी फािजलमा परेमा,
(४) sािमण 5वा56य कायA कताA , आयवु ^िदक
5वा56य कायA कताA र मातिृ शशु कायA रत्
कमA चारीलाई पार5प+रक सहमितको
आधारमा वा Hय5तो पद कुनै कायाA लयमा
+र< भएमा कमA चारीको मागको आधारमा ।
४. +रट िनवेिदकाले आफूलाई Xजनन
5वा56यसDबBधी सम5या रहेको र िसBधपु ाJचोकमा
उ< सम5याको उपचार ह[न नसnने भिन मेिडकल बोडA ले
िसफा+रस गरेको समेतको आधारमा स?वा भएको हो
भिन +रट िनवेदनमा दाबी िलएको देिखBछ । िमिसल
संलvन उ< मेिडकल बोडA को िसफा+रससमेतबाट
िनज िनवेिदकाले wी रोग िवशेषxको फलोअपमा
रहन उपय<
ु देिखएको भBने देिखBछ । उिJलिखत
कानूनी Uयव5थासमेतको आधारमा िनज िनवेिदकाको
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स•वा •वा••य सेवाको %ि'ले पायक पन+ •थानमा
कानूनबमोिजम मेिडकल बोड2 को िसफा4रससमेतको
आधारमा भएकामा िनजको स•वा बदर गन+ िवप=ीको
िनण2 य उिAलिखत कानूनी Cयव•थाअन•
ु पको भFन
िमलेन ।
५. नेपाल •वा••य सेवा िनयमावली, २०५५
को िनयम ३१ (ख) मा 4रQ पद िमलेसRम कम2 चारीको
पित पTनी दवु ै सरकारी सेवामा बहाल रहेको भए एउटै
िजAलामा पठाउने ग4र स•वा ग4रनेछ भिन स•वाको
आधार िनिZत ग4रएकामा 4रट िनवेिदकाको स•वा पित
काय2 रत् रहेको भQपरु िजAलाको बालकोट •वा••य
चौक]मा भएकालाई उिAलिखत कानूनी Cयव•थाको
अनक
ु ू ल कै देिखएको सFदभ2 मा िनजको िमित
२०६९।४।२३ को स•वा िनण2 य बदर गन+ ग4र भएको
िवप=ी •वा••य सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१
को िनण2 य र सोही िमितमा 4रट िनवेिदकालाई िजAला
जन•वा••य काया2 लय, भQपरु मा कामकाज गन+
ग4र काजमा खटाइएको भFने िवप=ी •वा••य सेवा
िवभागको िनण2 यसमेत कानून अनक
ु ू लको भएको
नदेिखएकाले उQ िमितका दवु ै िनण2 यह• कायम रहन
सcने dकृितका रहेको देिखन आएन ।
६. अतः मािथ िवgेिषत आधार र कारणबाट
4रट िनवेिदकालाई िवप=ी •वा••य सेवा िवभागबाट
िमित २०६९।४।२३ मा िजAला •वा••य काया2 लय,
िसFधपु ाAचोकबाट बालकोट •वा••य चौक], भQपरु मा
ग4रएको स•वा बदर गन+ ग4र भएको िवप=ी •वा••य
सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१ को िनण2 य एवम्
सोही िमितमा 4रट िनवेिदकालाई काजमा खटाउने
ग4र लेिखएको पiसमेत कानूनसRमतको देिखन
नआएकाले उTdेषणको आदेशkारा बदर ग4रएको
छ । यस अदालतबाट िमित २०६९।६।७ मा अFत4रम
आदेश जारी भई 4रट िनवेिदकाको स•वा बदर गन+
िवप=ी •वा••य सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१
को िनण2 य एवम् सोही िमितमा लेिखएको पiसमेतको

काया2 Fवयनमा रोक लागेको र िमित २०६९।४।२३
को स•वा िनण2 यअनस
ु ार बालकोट •वा••य चौक]मा
हािजर हmनबाट िनवेिदकालाई नरोcनु रोcन निदनु
भिन िवप=ीह•को नाउँमा आदेश जारी भई रहेको र
सो आदेश यथावत् कायम रिह िनरFतरता पाइरहेकै
हmदँ ा अFय कुनै आदेश जारी ग4ररहनु परेन । d•ततु
आदेशको जानकारी िवप=ीह•लाई िदनू । दायरीको
लगत कoा ग4र िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उQ रायमा सहमत छु ।
Fया.गोिवFदकुमार उपाqयाय
इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
इित संवत् २०७१ साल पस
ु २७ गते रोज १ शभु म् ।

&

िनणर्य नं .९४९६
सवstच अदालत, संयQ
ु इजलास
माननीय Fयायाधीश uी िगरीश चFv लाल
माननीय Fयायाधीश uी दीपकराज जोशी
आदेश िमित : २०७२।५।३०।४
०६७-CR-०४६९
म{ु ा :- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार ।
पनु रावेदक / dितवादी : नवु ाकोट िजAला, रालक
ु ा
देवी गा.िव.स. वडा नं.२ घर भै हाल कारागार
काया2 लय भvबFदी गहृ जगFनाथदेवलमा
थनु ामा रहेका लाcपा तामाङ
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
कै द र पचासहजार 4पैयाँदेिख एकलाख
4पैयाँसMम ज[रवाना हUनस
े मेतको
Nयवkथा भएको देिख•छ । आरोिपत कसरु
गरेको ठहर भएपिछ ज[रवाना पिन गन/ु पन1
तmयमा िववाद छै न । &kतुत मnु ामा स4
ु
अदालतले उO कानूनी Nयवkथाबमोिजम
&ितवादीलाई ज[रवाना गरेको देिखँदैन ।
ऐनको दफा १७ को कानूनी Nयवkथा हेदा/
ज[रवानाको पचास &ितशत बराबरको
रकममा नघट् ने ग[र िनजबाट मनािसब
मािफकको qितपूित/ भराई िदनु पन1छ
भ•नेसमेतको Nयवkथा भएको देिखँदा
कानूनबमोिजम ज[रवाना पिन गन/ु पन1मा
स4
ु अदालतले ज[रवाना नगरेको हदसMम
के ही उZटी ग[र १० वष/ कै द सजाय,
एकलाख 4पैयाँ ज[रवाना र पीिडतले
&ितवादीबाट ५०,०००।- 4पैयाँ भराई
िलन पाउने ठहर्याई गरेको पुनरावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६६।११।११
को फैसला िमलेकै देिखँदा सदर हUने ।
(.करण नं.८)

िव+./यथ2 / वादी : 6ानबहादरु लामाको जाहेरीले नेपाल
सरकार
§ इ•कारी
बयानलाई
&ितवादीले
समथ/न गन1 &माणह4 पेस गन/ सके को
देिखँदैन । आ<नो मल
ु ुकबाट अक@ मल
ु ुकमा
िबAB भएकB पीिडत मिहलाले लगाएको
कपडा र &योग गरेका अ•य सामानह4
Fयसरी अ•यGको सामा•य िचनजानको
मािनसको डेरा कोठामा फे ला पन/ु कसरु
अपराधको &माणसँग सMबि•धत हो । कसरु
अपराध गन1 NयिOले आफूले गरेको कसरु
अपराधबाट बQन र कानूनी सजायबाट
उMकन जिहले पिन झुTो बयान गन1 हUदँ ा
Fयसलाई सङ् किलत &माणह4बाट
िवXेषण र मZू याङ् कन ग[र •याय िन4पण
गन/पु न1 ।
(.करण नं.५)
§ &ितवादीले पीिडतलाई काठमाड\बाट
नेपालसरहदको
काकडिभ]ासMम
पुर्याएको देिखएको र कानूनले पिन
िबABसमेतको लािग नेपालसरहदिभGको
एक ठाउँबाट अक@ ठाउँमा पुर्याएको
काय/लाई कसरु मानेको हUदँ ा &ितवादीले
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय•Gण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को
उपदफा (१) को खhड (क) र उपदफा (२)
को खhड (क) को कसरु गरेको देिखने ।
(.करण नं.७)
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय•Gण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ) को खhड (२) मा नेपालिभGको एक
ठाउँबाट अक@ ठाउँमा लैजानेलाई दश वष/

पनु रावेदक / .ितवादीका तफGबाट :
./यथ2 / वादीका तफGबाट : िवIान् सहKयायािधवMा
संिजवराज रेNमी
अवलिPबत निजर :
सPब- कानून :
§ .माण ऐन, २०३१ को दफा १८
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनयK#ण) ऐन, २०६४ दफा ३, ९
स+
ु तहमा फै सला गन[ःमाननीय Kयायाधीश _ी भपु ेKa.साद राई

1974

९४९६ - ला•पा तामाङ िव. नेपाल सरकार
अनस
पनु रावेदन तहमा फै सला गन+ःु 1धान भै रहेको हbदँ ा िनजलाई आवuयक कारवाही
माननीय म.ु 1यायाधीश 4ी बै6नाथ उपा9याय गdरपाउँ भ1नेसमेत jयहोराको >हरी >ितवेदन ।
पdरवितR त नाम क कुमारी िमित २०६४।८।२९
माननीय 1यायाधीश 4ी िव;<भर>साद 4े?
गते बवु ा िबरामी भएकाले घर जा1छु भिन िहँडेकh
िवशेष •कृितका म'ु ाह)को कारवाहीमा िथइन् । घर पगु ेपिछ फोन गछR ु भनेको िथयो । घर जाने
प.को गोपािनयता कायम रा2नेस4ब6धी काय8िविध समयमा मैले एउटा Tवीटर पिन िकिनिदएको िथएँ ।
िनद:िशका, २०६४ बमोिजम •@तुत म'ु ामा िनजले फोन नगरेकाले िनजको फोनमा मैले फोन गदाR
पीिडतको वा@तिवक नाम पBरवत8न गBरएको छ । अकc के टा मािनसले फोन उठाएको कारण शङ् का लािग
िनजको नाम र ठे गानासिहतको िववरण िसलब6दी खोजतलास गनR यसअिघ यस कायाR लयमा िनवेदन
िदएको िथएँ । पिछ बwु दै जाँदा नवु ाकोट िजoला रालक
गBर छुIै खाममा िमिसलसाथ रािखएको छ ।
ु ा
गा.िव.स. वडा नं. २ बTने लाPपा तामाङले भारतको
िसलगिु डतफR लिग फकाR ई पनु : काकडिभpाको बाटो हbदँ ै
फै सला
6या. िगरीश च6O लाल : पनु रावेदन अदालत, ललाई फकाई भारतको बेuयालयमा िबqh गरेको भ1ने
पाटनको िमित २०६६।११।११ को फै सलाउपर 1याय खoु न आएकाले िनज र अ1य संलxनलाई आवuयक
>शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम >ितवादी कारवाही गdरपाउँ भ1नेसमेत jयहोराले kानबहादरु
लाPपा तामाङको तफRबाट यस अदालतमा दायर लामाले िदएको जाहेरी दरखाTत ।
म समय समयमा काठमाडy आउँदा का.िज.
भएको >Tततु मUु ाको सङ् िWX तYय र ठहर यस>कार
बालाजु माछापोखरीिTथत नवु ाकोट ि_शल
छःु ी आ>ा
का.िज.का.म.न.पा वडा नं. १६ बालाजु रेabर1े टमा खाना खा1थे ँ । zयसैqममा पdरवितR त नाम
माछापोखरीिTथत नवु ाकोट ि_शल
ु ी आ>ा रेabर1े टमा क कुमारीसँग िचनजान भयो । zयसपिछ म >ाय: सो
काम गदc आएको पdरवितR त नाम क कुमारी िमित रेabर1े टमा जाने र िनजसँग कुराकानी गन+ गथ| । क
२०६४।८।२९ गते आeनो घर जा1छु भिन िहँडेकh कुमारीको िचनजानको मािनस अजR नु लामासँग पिन
िथइन् । िनजले घरमा पगु ेर फोन गछR ु भनेकhमा फोन उनीले नै मलाई िचनजान गराएको हो । zयसपिछ
नगरेपिछ उनको मोबाइलमा स<पकR गदाR स<पकR हbन अजR नु लामा र मेरो सामा1य िचनजान भयो । अजR नु
नसके को हbदँ ा हराएको शङ् का लािग खोजतलास लामाले सो रेabर1े टमा म के ही िदनिभ_ै भारतको
गdरपाउँ भ1नेसमेत jयहोराले kानबहादरु लामाले दािजR िलङ घ<ु न जाँदछ
ै ु । ितमीहs पिन दािजR िलङ
घ<ु न जाने भए सँगै जाऔ ं भनेका िथए । िनजले सो कुरा
महानगdरय >हरी वm
ृ बालाजमु ा िदएको िनवेदन ।
यस कायाR लयबाट खोजतलास गदाR पdरवितR त भनेपिछ क कुमारीले मलाई पिन दािजR िलङ घ<ु न ई~छा
नाम क कुमारीलाई नवु ाकोट िजoला रालक
ु ा गा.िव.स. छ, तर घरमा बवु ा िबरामी हbनहु b1छ । खचR पिन छै न ।
वडा नं. २ घर भै हाल का.िज. मनमैजु बTने लाPपा zयसैले तzकाल जान सिPदन भनेपिछ अजR नु लामाले
तामाङसमेतले ललाई फकाई िविभ1न >लोभनमा म अिहले जा1छु । ितमीहsलाई पिछ फोन गरौ ँला
पारी काकडिभpाको बाटो हbदँ ै भारतमा लिग िबqh भनेका िथए । पिछ क कुमारीलाई अजR नु लामाले फोन
गरेको भ1ने कुरा गोrयsपमा बिु झन आएको र िनज गdर िमित २०६४।९।१ गते बेलक
ु hस<म काकडिभpा
लाPपा तामाङ के ही सावR जिनक अपराधमा पqाउ पdर आइपxु नु भनेको रहेछ । सो कुरा क कुमारीले िमित
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२०६४।८।२९ गते मलाई भनेपिछ 5यसो भए जाउँन त
भनेर क कुमारी र म सोही िदनको साँझ काठमाडDबाट
बसमा गई भोिलपGट काकडिभHा पिु ग 5यहाँ अजJ नु को
खोजतलास गदाJ भेट भई िचया खाँदै गदाJ अजJ नु ले
मलाई सटु ु Nक क कुमारीलाई भारतमा लिग िबOP
गछJ ु । तपाई ंयही ँबाट फकJनस
ु ,् िबOPबाट आएको रकम
बाँिड खाउँला भनेको िथयो । अजJ नु ले भनेको कुरामा म
सहमत भई तपाई ंहU दईु जना दािजJ िलङ घXु न जानस
ु ,्
म काठमाडD फकJनु पनY भयो । म यही ँबाट फकJZछु भZदा
क कुमारीले पिन ह[Zछ भनेकाले िनजका लगु ा कपडा,
मोबाइल र लेिडज सामानहU समेत मैले िलएर आई
ती सामानहU मनमैजु िहलेडोलमा ब]ने मेरो भाइको
कोठामा राखेको छु भZनेसमेत ^यहोराको _ितवादी
लाNपा तामाङले अिधकार_ाb अिधकारीसमc गरेको
बयान ।
का.िज. मनमैजु गा.िव.स. वडा नं. १
िहलेडोलको पूवJ, उfर खाली जgगा, पिhम शेखरनाथ
खनालको घर र दिcण नेपालटार NयाXपसबाट गkगबु
पूलतफJ िन]कने कlची बाटो यित चारिकGलािभ#
तेज_सास िघिमरेको पNकP घरमा लाNपा तामाङ
ब]ने गरेको कोठाबाट िनलो रंगको US Army लेखेको
झोला -१, िसमसिहतको कालो रंगको नोिकया मोबाइल
सेट-१, िपंक कलरमा पहे ँलो थोपा ज]तो बHु ा भएको
लेिडजले लगाउने घाँटीमा V आकार भएको पहेलो
रंगको कुथाJ -१, सेतो लेिडज tाउजर-१, गल
ु ावी,
कालो, सेतो, पहे ँलो, रंगको बHु े लेिडज सU
ु वाल१, सल १, बHु े लेिडज खाली पसJ -१, नोटबक
ु -१ र
सानो अकu नोटबक
ु फे ला परेको भZनेसमेत ^यहोराको
खानतलासी बरामदी मचु Gु का ।
िमित २०६४।८।२५ गते साँझ ७ बजेितर
लाNपा तामाङ मेरो रेw[रZे टमा आएका िथए । क
कुमारीसँग के ही समय मेरो रेw[रZे टमा कुराकानी
गxर फिकJएका ह[न् । हाल िनजको कोठाबाट बरामद
भएका सामानमzये झोलाको बारेमा मलाई थाहा

भएन । अU बरामद भएका सामानहU क कुमारीका
ह[न् । मोबाइलको िसम मैले चलाउन िदएको हो, हेxर
पिहचान गxर सनाखत गरेको छु भZनेसमेत ^यहोराको
चडु ाबहादरु {े|ले गरेको सनाखत कागज ।
बरामद भएका भिन देखाइएका सामानहU
क कुमारीका ह[न् भZनेसमेत ^यहोराको जाहेरवाला
}ानबहादरु लामाले मौकामा लगु ा कपडा हेxर िचनी
गरेको सनाखत कागज । क कुमारीलाई _ितवादी
लाNपा तामाङले िमित २०६४।९।१ गते काकडिभHा
परु याई
् भारतको बे€यालयमा िबOP गनJ अजJ नु भZने
मािनसको िजXमा लगाई आफू फिकJएको भZने कुरा
_ितवादीको बयान, _ितवादीको कोठाबाट क कुमारीले
लगाउने गरेका कपडा र मोबाइलसमेतका सामानहU
बरामद भएको कुरा बरामदी मचु Gु काबाट देिखई ती
कपडाहU र मोबाइलसमेतका सामानहU क कुमारीको
हो भिन जाहेरवाला }ानबहादरु लामा र मौकामा कागज
गनY चडु ाबहादरु {े|को कागजसमेतका _माणबाट
देिखएको ह[दँ ा _ितवादीको उ‚ कायJ मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनयZ#ण) ऐन, २०६४ को दफा
४(१)(क) र २(क) को कसरु ह[दँ ा _ितवादीलाई ऐ.
ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम कारवाही गxर दफा
१७ बमोिजम पीिडत क कुमारीलाई cितपूितJ पिन
िदलाई भराई पाउँ भZनेसमेत ^यहोराको अिभयोगप# ।
मौकाको मेरो बयान ]वेlछाको होइन ।
अनस
ु Zधानमा संलgनहUले आफै ँ ले तयार पारेको
कागजमा डर, धाक र धXकP िदई सिहछाप गराएका
ह[न् । मैले कोठा िलएको छै न । मेरो कोठाबाट बरामदी
मचु Gु कामा उिGलिखत कपडासमेत बरामद भएको
होइन । बरामदी मचु Gु का झ‡ु ा हो । मौकामा चडु ाबहादरु
{े|ले गरेको कागज पिन झ‡ु ा हो । तसथJ अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउँ भZनेसमेत ^यहोराले _ितवादी
लाNपा तामाङले काठमाडD िजGला अदालतमा गरेको
बयान ।
_ितवादीका साcी रामिसंह तामाङ, बरामदी
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९४९६ - ला•पा तामाङ िव. नेपाल सरकार
मचु •ु काका मािनसह% िनर'जन खनाल, भवु नबहादरु
खड् का, ताराबहादरु खड् का र जाहेरवाला 4ानबहादरु
लामाले गरेको बकप8 िमिसल सामेल रहेको देिख9छ ।
<ितवादी ला>पा तामाङलाई मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय98ण) ऐन, २०६४
को दफा १५(१)(क) बमोिजम सजाय गOर पाउन
माग दाबी िलएकामा यी <ितवादीले क कुमारीलाई
नेपाल सरहदको काकडिभRासSम परु याई
् अजU नु भ9ने
मािनसलाई िजSमा लगाएको देिखँदा िनजले ऐ. दफा ४
को कसरु गरेको ठहछU । सो ठहनाU ले <ितवादीलाई ऐ. को
दफा १५(१)(क) बमोिजम सजाय नभई दफा १५(१)
(ङ) को खYड (३) नं. बमोिजम १० वषU कै द सजाय
भई <ितवादीले पीिडत क कुमारीलई %.५०,०००।
^ितपूितU पिन भराई िदने ठहछU भ9नेसमेत `यहोराको
काठमाडa िज•ला अदालतको िमित २०६५।८।१ को
फै सला ।
मैले क कुमारीलाई भारतमा लिग िबcd गरेको
होइन । तर स%
ु अदालतले मलाई आरोिपत कसरु
गरेको ठहर गOर मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय98ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) को
सजाय माग दाबी भएकामा माग दाबीभ9दा फरक दफा
१५(१)(ङ) को खYड (३) बमोिजम १० वषU कै द
सजाय र ^ितपूितU समेत ितनU ु पनg गOर फै सला गरेको
छ । कानूनतः माग दाबीभ9दा फरक दफा लगाएर
सजाय गनU िम•दैन । यस सSब9धमा सवjkच
अदालतबाट िसmा9त पिन <ितपादन भएसमेतका
आधार र कारणबाट आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउँ
भ9नेसमेत `यहोराको <ितवादी ला>पा तामाङले
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा गरेको पनु रावेदन प8 ।
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय98ण) ऐन, २०६४ िमित २०६४।४।८ मा
<माणीकरण भई लागू भएको हो । उn ऐनमा स%
ु
अदालतको फै सलामा उ•लेख गरेको दफा १५(१)
(ङ)(३) भ9ने उपखYड छै न । दफा १५(१)(ङ)(१) र

(२) मा8 हो । भूलवस सो दफा लेिखएको हो भ9नलाई
पिन सोबमोिजम सजाय गOरएको छै न । आरोिपत
कसरु गरेको ठहर भएपिछ मागदाबीमा सजाय गनU पु नg
हo9छ । pयसैगOर जOरवानाको आधा रकम ^ितपूितU
िदलाई िदनु पनgमा सो पिन गOरएको छै न । %.
५०,०००।– ^ितपूितU कुन दफाबमोिजमको हो भ9ने
कुरा पिन फै सलामा उ•लेख भएको छै न । तसथU स%
ु
अदालतको फै सला सो हदसSम निमलेको हoदँ ा बदर
गOर अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय गOरपाउँ
भ9नेसमेत `यहोराले वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन
अदालत, पाटनमा गरेको पनु रावेदनप8 ।
िमिसल संलqन रहेका <माण कागजातह%बाट
<ितवादी ला>पा तामाङले क कुमारीलाई िबcd
गनgसमेतका उrेsयले नेपाल र भारतको सीमा
नाकामा अविtथत नेपाल सरहदको काकडिभRासSम
परु याएको
तuय पिु v भएबाट िनजले आरोिपत कसरु
्
गरेको देिख9छ । आरोिपत कसरु मा स%
ु अदालतले
कै द सजाय र ^ितपूितU बापत रकम भराई िदने
गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सो हदसSम िमलेकै
देिखयो । तर मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय98ण) ऐन, २०६४ दफा १५(१)(ङ) (२) मा
जOरवाना पिन गनU पु नg `यवtथा भएकामा जOरवाना
नगरेको हदसSम काठमाडa िज•ला अदालतको
िमित २०६५।८।१ को फै सला सो हदसSम बदर
भई <ितवादीलाई %. १,००,०००।– जOरवाना पिन
हoने ठहछU भ9नेसमेत `यहोराको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६६।११।११ को फै सला ।
उn फै सलामा िचw बझ
ु ेको छै न । <हरीले
`यहोरा िमलाई बयान गराएको हो । झyु ा <हरी
<ितवेदनको आधारमा तयार भएको अिभयोगप8बाट
सजाय गनU िम•दैन । िमिसल संलqन रहेको
<माणह%को यथोिचत मू•याङ् कन गOरएको छै न ।
शङ् काtपद <माणको आधारमा कसरु दार ठहर गदाU
फौजदारी 9याय मनU जा9छ र िनदjष `यिnले सजाय
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पाउने अव.था आउँछ । तसथ6 म िनद9ष ;यि=लाई
पनु रावेदन अदालत, पाटनले कसरु दार ठहर्याई
िमित २०६६।११।११ मा गरेको फै सला Hमाण
मूJयाङ् कनको रोहमा #िु टपूण6 हLदँ ा बदर गNर सफाई
पाउँ भPनेसमेत ;यहोराले Hितवादी लाRपा तामाङले
यस अदालतमा पेस गरेको पनु रावेदनप# ।
यसमा Hितवादी लाRपा तामाङले पीिडतलाई
िवदेश लिग िबUV गरेको भPने व.तिु नW Hमाणबाट
पिु X भएको देिखँदनै । भारतमा क कुमारीलाई
लैजाने भिनएका अज6 नु लामाको वतनसमेत खJु न
सके को देिखँदनै । पीिडत क कुमारीकै आ\हमा
काकडिभ]ा गएको भPने देिखPछ । यी पनु रावेदक
Hितवादीले बेचिबखन गन_ उ`ेaयबाट क कुमारीलाई
भारत परु याएको
भPने समिथ6 त नभएको अव.थामा
्
Hितवादीलाई १० वष6 कै द र जNरवानासमेत हLने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
फरक पन6 सRने देिखँदा छलफलको लािग मल
ु क
ु V ऐन,
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवपeी िझकाउनु भPनेसमेत
;यहोराको यस अदालतको िमित २०७१।७।५ को
आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चिढ
पेस हLन आएको H.ततु म`ु ाको िमिसल संलiन
कागजातहjको अkययन गNर वादी नेपाल सरकारको
तफ6बाट उपि.थत िवlान् सहPयायािधव=ा nी
संिजवराज रेiमीले Hितवादीले पीिडत क कुमारीलाई
िबUV गन_ उ`ेaयले िलएर गएको भPने कुरा बरामदी
मचु Jु का, जाहेरी दरखा.त, िनजको कोठाबाट बरामद
भएका कपडासमेतका सामानहj पीिडतको हो भिन
जाहेरवाला oानबहादरु लामा र चडु ाबहादरु nेWको
सनाखत कागजबाट पिु X भएको हLदँ ा आरोिपत
कसरु मा सजाय, जNरवाना गNर eितपूित6 समेत िदलाउने
भिन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला सदर
हLनपु द6 छ भPनेसमेत ;यहोराको बहस H.ततु गन6 भु यो ।

उपय6 =
ु बमोिजमको बहससमेत सिु न
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६६।११।११
को फै सला िमलेको छ, छै न ? Hितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पiु न सRने हो, होइन भPने सrबPधमा िनण6 य
िदनु पन_ देिखयो ।
२. िनण6 यतफ6 िवचार गदा6 यी पनु रावेदक
Hितवादीले पीिडत क कुमारीलाई आिथ6 क Hलोभनमा
पारी ललाई फकाई भारतका बेaयालयमा िबUV गन_
उ`ेaयले िमित २०६४।९।१ गते नेपाल र भारतको
पूवu सीमा नाका काकडिभ]ामा परु याई
् अज6 नु भPने
मािनसलाई िजrमा लगाई आफू काठमाडv फिक6एको
कुरा िनजको बयानसमेतका तwयगत सबदु Hमाणबाट
देिखँदा िनजलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनयP#ण) ऐन, २०६४ दफा ३ िवपरीत ऐ. दफा ४(१)
(क) र (२)(क) बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ. दफा
१५(१)(क) बमोिजम सजाय गNर दफा १७ बमोिजम
eितपूित6 समेत भराई पाउँ भPने ;यहोराले वादी नेपाल
सरकारले काठमाडv िजJला अदालतमा अिभयोगप#
पेस गरेको देिखPछ । सो अदालतले Hितवादीलाई
दफा १५(१)(ङ) को ख|ड (३) बमोिजम १० वष6
कै द सजाय र Hितवादीले पीिडतलाई j.५०,०००।–
eितपूित6 भराई िदने ठहर्याई फै सला गरेको
देिखPछ । सो फै सलाउपर वादी Hितवादीको तफ6बाट
परेको पनु रावेदनमा पनु रावेदन अदालत, पाटनले सj
ु
अदालतले गरेको कै द र eितपूित6 को हकमा सदर
गNर जNरवानाको हकमा उJटी गNर Hितवादीलाई
j. १,००,०००।- जNरवाना हLने ठहर्याई गरेको
फै सलाउपर Hितवादीले यस अदालतमा पनु रावेदन
गरेको देिखPछ ।
३. H.ततु म`ु ा Hितवादीले क कुमारीलाई
िबUV गन_ उ`ेaयले काकडिभ]ा हLदँ ै भारतका
बेaयालयमा परु याएको
भPनेसमेतका तwयगत जाहेरी
्
एवम् Hहरी Hितवेदनको आधारमा उठान भएको
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९४९६ - ला•पा तामाङ िव. नेपाल सरकार
देिख•छ । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारस.ब•धी
म2ु ा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय•5ण)
ऐन, २०६४ बमोिजम कारवाही BिCयामा जाने
देिख•छ । उE ऐन मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
गनG कायH लाई िनय•5ण गनH र KयLतो कायH बाट पीिडत
OयिEको संरQणसमेत गनG उ2ेRयले बनेको तSयमा
िववाद छै न । सो ऐनको दफा ३ ले मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार गरेमा कसरु हWने, दफा ४ को उपदफा
(१) ले बेRयागमन गनG कुनै पिन उ2ेRयले मािनस बेYने
वा िक•नेसमेतका कायH लाई मानव बेचिबखन गरेको
मािनने र उपदफा (२) ले बेRयाविृ [मा लगाउने...
उ2ेRयले कुनै Bकारले ललाई फकाई, Bलोभनमा
पारी... नेपालिभ5को एक ठाउँबाट अकb ठाउँमा वा
िवदेशमा लैजानेसमेतका कायH लाई मानव ओसारपसार
गरेको मािनने OयवLथा भएको देिख•छ ।
४. आरोिपत कसरु गरेको छै न भ•ने Bमाण
परु याउने
भार मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
्
(िनय•5ण) ऐन, २०६४ दफा ९ ले Bितवादीको हो ।
मौकामा यी पनु रावेदक Bितवादी बसेको डेरा कोठाबाट
िनलो रंगको US Army लेखेको एउटा झोला, १६००
मोडेलको कालो रंगको नोिकया सेट, सोमा Bयोग भएको
िसम, िपंक कलरमा पहे ँलो थोपा जLतो बlु ा भएको
घाँटीमा V आकारको पहेलो रंगको एउटा लेिडज कुताH ,
सेतो कलरको लेिडज pाउजर, गल
ु ावी, कालो, सेतो र
पहे ँलो रंगको बlु े लेिडज सq
ु वाल, सल, लेिडज खाली
पसH , अङ् tेजीमा ADDRESS लेखेको-१ र FABR
लेखेको सानो नोट बक
ु बरामद भएको देिख•छ । उE
सामानहqको स.ब•धमा यी पनु रावेदक Bितवादीले
मौकामा पीिडतले िलएर गएक| र िनजलाई अजH नु भ•ने
मािनसले िलएर जाने भएपिछ काकडिभlाबाट आफूले
िलएर आएको भिन बयान गरेको देिख•छ । िनजले
अदालतमा सो बरामदी मचु ~ु का झ€ु ा हो भ•नेसमेतका
Oयहोराले इ•कारी रहेको देिख•छ ।

५. उE इ•कारी बयानलाई Bितवादीले
समथH न गनG Bमाणहq पेस गनH सके को देिखँदनै । आ„नो
मल
ु क
ु बाट अकb मल
ु क
ु मा िबC| भएक| पीिडत मिहलाले
लगाएको कपडा र Bयोग गरेका अ•य सामानहq
Kयसरी अ•य5को सामा•य िचनजानको मािनसको
डेरा कोठामा फे ला पनH ु कसरु अपराधको Bमाणसँग
स.बि•धत हो । कसरु अपराध गनG OयिEले आफूले
गरेको कसरु अपराधबाट बYन र कानूनी सजायबाट
उ.कन जिहले पिन झ€ु ो बयान गनG हWदँ ा Kयसलाई
सङ् किलत Bमाणहqबाट िव…ेषण र मू~याङ् कन
ग‡र •याय िनqपण गनH पु नG हW•छ । Bितवादीको डेरा
कोठाबाट बरामद भएका कपडा, मोबाइल, नोटबक
ु र
लेिडज पसH समेतका सामानहq पीिडत क कुमारीका
हWन् भ•ने Oयहोराले जाहेरवाला ˆानबहादरु लामाले
मौकामा सनाखत गरेको कुरा िमिसलबाट देिख•छ ।
६. बरामदी मचु ~ु का Bितवादीसमेतको
रोहवरमा Bहरी नायब िनरीQक भवु नबहादरु खड् का,
Bहरी हबलदार िनर•जन रावल र ताराबहादरु खड् काले
तयार गरेको देिख•छ । सो बरामदी मचु ~ु का तयार गनG
उि~लिखत Bहरी कमH चारीले अदालतमा साQीसरह
उपिLथत भै ˆानबहादरु लामाले सनाखत गरेका
बरामदी मचु ~ु कामा उि~लिखत कपडा तथा सामानहq
Bितवादी ला‰पा तामाङको डेरा कोठाबाट बरामद
भएको हो भिन बरामदी मचु ~ु काको Oयहोरा समथH न ग‡र
बकप5 गरेको देिख•छ । Bितवेदक तथा जाहेरवालाको
उE बकप5 Bमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम
Bमाणमा िलन िम~ने नै देिखँदा बरामदी मचु ~ु का झ€ु ा
हो भ•ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन आएन ।
७. पनु रावेदक Bितवादीले िमित
२०६४।८।२९ गते पीिडतलाई काठमाडŒबाट िलएर
गई भोिलप~ट २०६४।९।१ गते काकडिभlा परु याएको
्
भिन बयान गरेको देिख•छ । िनजका साQीले बकप5
गदाH Bितवादी खेती िकसानी गनG र गाडीमा खलासी
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
काम गछ- न् । उि1लिखत िमित समयमा 6ितवादी घरमै
िथए भ@ने Aयहोरा लेखाएको देिख@छ । तर 6ितवादीले
आफूले बयान गदा- सो समयमा घरमा िथएँ भिन भ@न
नसके कोबाट पिन 6ितवादी र िनजका साIीको भनाई
आफै ँ मा िवरोधाभाषपूण- देिखन आएको समेतका
आधार र 6माणबाट 6ितवादीले पीिडत क कुमारीलाई
काठमाडPबाट काकडिभQासRम परु याएको
तSय
्
िमिसलबाट समिथ- त हTन आयो । 6ितवादीले पीिडत
क कुमारीको आUहमा नै काकडिभQासRम परु याएको
्
कुरा िमिसलबाट देिखन आएको छै न । अज- नु भ@ने
मािनसको वतन नखल
ु ेको भए तापिन यी 6ितवादीले
भिन
मौकामा आफूले काकडिभQासRम परु याएको
्
गरेको बयान अ@यथा हTन सके को देिखँदनै । यसरी
6ितवादीले पीिडतलाई काठमाडPबाट नेपालसरहदको
काकडिभQासRम परु याएको
देिखएको र कानूनले पिन
्
िबXY समेतको लािग नेपालसरहदिभ#को एक ठाउँबाट
काय- लाई कसरु मानेको
अकZ ठाउँमा परु याएको
्
हTदँ ा यस अदालतबाट िमित २०७१।७।५ मा भएको
आदेशसँग सहमत हTन सिकएन । 6ितवादीले मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय@#ण) ऐन, २०६४
को दफा ४ को उपदफा (१) को खeड (क) र उपदफा
(२) को खeड (क) को कसरु गरेको देिखन आयो ।
८. अब 6ितवादीलाई के कhतो सजाय हTने
हो भ@ने सRब@धमा िवचार गदा- वादी नेपाल सरकारले
यी 6ितवादीलाई सो ऐनको दफा १५(१) को खeड
(क) बमोिजम सजाय गiर पाउन माग दाबी िलएको
देिख@छ । सj
ु अदालतले दफा १५(१)(ङ) अ@तग- त
१० वष- कै द सजाय गiर j.५०,०००।– पीिडतलाई
भराई िदने ठहर्याई फै सला गरेको देिख@छ । दफा
१५(१)(ङ) को खeड (२) मा नेपालिभ#को एक
ठाउँबाट अकZ ठाउँमा लैजानेलाई दश वष- कै द र
पचासहजार jपैयाँदिे ख एकलाख jपैयाँसRम जiरवाना
हTनेसमेतको Aयवhथा भएको देिख@छ । आरोिपत कसरु

गरेको ठहर भएपिछ जiरवाना पिन गन- ु पनl तSयमा
िववाद छै न । 6hततु मmु ामा सj
ु अदालतले उn
कानूनी Aयवhथाबमोिजम 6ितवादी लाoपा तामाङलाई
जiरवाना गरेको देिखँदनै । ऐनको दफा १७ को कानूनी
Aयवhथा हेदा- जiरवानाको पचास 6ितशत बराबरको
रकममा नघट् ने गiर िनजबाट मनािसब मािफकको
Iितपूित- भराई िदनु पनlछ भ@नेसमेतको Aयवhथा
भएको देिखँदा कानूनबमोिजम जiरवाना पिन गन- ु पनlमा
सj
ु अदालतले जiरवाना नगरेको हदसRम के ही उ1टी
गiर १० वष- कै द सजाय, एकलाख jपैयाँ जiरवाना र
पीिडतले 6ितवादीबाट ५०,०००।- jपैयाँ भराई िलन
पाउने ठहर्याई गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६६।११।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हTने ठहछ- । पनु रावेदक 6ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पqु न सoदैन । दायरीको लगत कQा गiर िमिसल
िनयमानस
ु ार गiर बझ
ु ाइिदनू ।
उn रायमा सहमत छु ।
@या.दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० रोज ४ शभु म् ।
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९४९७ - रामआधार साह िव. अि(तयार द/ु पयोग अनसु 4धान आयोग, टंगाल, काठमाड<समेत
िमितको घटनालाई िलएर पुनः अि\तयार
दु]पयोग अनस
ु ^धान आयोगबाट िवभागीय
कारवाहीको लािग लेिख पठाएको देिखयो
र सोही पTबाट पुनः यी >रट िनवेदकलाई
िवभागीय कारवाही गन# लािगएको
पिन देिखँदा सोही िवषयको आरोपमा
MशासकNय अदालतबाट समेत एकपटक
फैसला भई >रट िनवेदकउपरको २(दुई)
तलब वृिe रोfका गनg गरेको िवभागीय
कारवाही बदर भएको देिखँदा अदालतको
फैसला अि^तमताको िसeा^तअनस
ु ार
िवपSी अि\तयार दु]पयोग अनस
ु ^धान
आयोगसमेतबाट यी >रट िनवेदकउपर
पटकपटक एकै िमितको एकै घटनाको
िवषय वCतुउपरमा कारवाही गन# नपाउने ।
(Kकरण नं.२ र ३)

िनणर्य नं .९४९७
सव••च अदालत, संय(
ु इजलास
माननीय /यायाधीश 2ी सशु ीला काक4
माननीय /यायाधीश 2ी दीपकराज जोशी
आदेश िमित : २०७१।१०।२७।३
०६८-WO-०५४३
िवषयः- उJKेषण / Kितषेध

िनवेदक : धनषु ा िजNला, सोिनगामा गा.िव.स. वडा नं.
६ घर भई हाल नेपाल गणु Xतर तथा नापतौल
[े\ीय काया] लय काठमाड_को व`रa िनरी[क
(रा.प.िcतीय 2ेणी Kा.) पदमा काय] रत्
रामआधार साह
िनवेदकका तफ]बाट : िवcान् व`रa अिधव(ाहf
िवfg
ह`रहर दाहाल, ह`रKसाद उKेती, शlभु थापा,
िवप[ी : अिhतयार दf
ु /धान आयोग,
ु पयोग अनस
बालकृnण /यौपाने, oयाम खरेल, सितसकृnण
टंगाल, काठमाड_समेत
खरेल र अिधव(ा Kस/नकृnण दास
§ िनजामती कम#चारीलाई िनजामती सेवा िवप[ीका तफ]बाट : िवcान् सह/यायािधव(ा
कृnणिजवी िघिमरे
ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० िवशेष ऐनबमोिजम िवभागीय अवलिlबत निजर :
कारवाही गदा# सो ऐन िनयममा उ<लेख सlबg कानून :
ग>रएको िविध र त>रकाबाट िवभागीय
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९
कारवाही ग>रने BयवCथा ग>रएको छ । सो
§ िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
िवभागीय कारवाहीमा िचG नबुझे कानूनले
नै यी >रट िनवेदकलाई पुनरावेदनको लािग
आदेश
MशासकNय अदालतमा पुनरावेदन लाPने
^या.सश
ु ीला काकi : नेपालको अ/त`रम
BयवCथा ग>रएको छ । िववादको िवषयवCतु संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यी >रट िनवेदक गण
ु Cतर तथा नापतौल दायर हtन आएको KXततु िनवेदनको सङ् ि[w तxय
SेTीय काया#लय, िवराटनगरमा िमित एवम् आदेश यसKकार रहेको छ :
२०६४।२।१७ मा काय#रत् रहँदा सोही
म िनवेदक िव.सं. २०५५ सालमा रा.प.अनं.
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*थम (*ा.) 1ेणीको पदमा सेवा *वेश ग9र िमित
२०६३।५।९ मा रा.प. िAतीय 1ेणीमा बढुवा भई हाल
गणु Hतर तथा नापतौल Jे#ीय कायाK लय, काठमाडNको
कायाK लय *मख
ु पदमा रिह आफूलाई ठेिकएको
िजSमेवारी इमाUदारीपूवKक परु ा गदV आएको िथएँ ।
म िनवेदक तXकालीन गणु Hतर तथा नापतौल
Jे#ीय कायाK लय, िवराटनगरको कायाK लय *मख
ु पदमा
कायK रत् रहेका बखत Xयस कायाK लयबाट िब[े ताको
इजाजत *ा\ किUटनेUटल वेइङ िसHटम *ा.िल.
इटहरी ८ का *ोपाइटर _ानी खड् काले भारतबाट
जोगवनी नाका ह`दँ ै आयात ग9रएका ७४ थान िडिजटल
तराजक
ु ो इटहरीमा Hथलगत जाँच कायK को लािग िमित
२०६४।२।१३ मा िनवेदन िदएकामा सो जाँच कायK गनK
इटहरी जानभु Uदा जोगवनी नाकाबाट सामान आउने
भएकाले िबच बाटोमा पनf कायाK लय मै जाँच गदाK उपयg
ु
ह`ने कुरा राhदा िनज असUतjु भई अनावkयक िववाद
गरेको एवम् अशोभिनय lयवहार कायाK लय *मख
ु सँग
गरेको र िजmला *शासन कायाK लय, मोरङबाट सोधनी
ह`दँ ा कायाK लय *मख
ु को तफKबाट रानी भUसार र
इटहरीको िबचमा पनf यसै कायाK लयमा सो तराजक
ु ो
चेक जाँच गनK सिजलो र *भावकारी ह`ने िवषयमा
सहमत भई िनजलाई सोहीअनस
ु ार गनK अनरु ोध
गरेबमोिजम दैिनकpपमा ३ देिख १० वटासSम जाँच
गराउँदै लगेकामा िमित २०६४।२।१७ गते बाँकq
रहेका क9रब ५० थान तराजु जाँचको लािग mयाइएको
अवHथामा क9रब िदनको ३ बजेितर एrकासी ५/७
जना lयिgहp कायाK लय *मख
ु को कायK कJमा पिस
कायाK लयमा कमK चारीले घस
ु िलएको बताउँदै हmला गनK
थालेपिछ यथाथK बvु दा तराजु जाँच गनf कायK सSपUन
ह`न लाwदा सेवाxाहीले िनयमानस
ु ार लाwने दHतरु आफै ँ
नबझ
ु ाई कमK चारी बzीबहादरु बढु ाथोकqलाई आ{नो
सामान |यािकङ् ग गनK िढलो ह`ने र इटहरी फकKन गा}ो
ह`ने कारण देखाउँदै लाwने राज~ िहसाब ग9र बझ
ु ाई
िदन आxह गदV रकम िदएको र उg रकम बझ
ु ाउन

लाwदा के ही lयिgहpले फोटो िख€ने र िमिडयालाई
तXकाल उपिHथत गराउने र आफूलाई वाइ.िस.एल.
बताउने lयिgहpले तXकालै कायाK लयका कमK चारी
बzीबहादरु बढु ाथोकqलाई िजmला *शासन कायाK लय,
मोरङमा बझ
ु ाएको ह`दँ ा Xयहाँ भएका घटनाको यथाथK
िववरण तXकालै मैले िवभागमा फोनमाफKत र िमित
२०६४।२।२७ मा प#माफKत जानकारी गराएको िथएँ ।
यसै [ममा अिhतयार दp
ु Uधान
ु पयोग अनस
आयोग (अ.द.ु अ.आ.) को िमित २०६४।१२।१५ को
प#ानस
ु ार िमित २०६४।२।१७ गते भएको घटनाको
सUदभK मा कायाK लय *मख
ु ले आ{नो कायाK लयबाट
सेवाxाहीलाई *दान ग9रने सेवा यथाशrय िछटो र
सहजpपमा उपल‚ध गराउनु पनfमा नग9र िकन उg
घटना ह`ने अवHथा िसजK ना भयो भUने सSबUधमा
तXकालीन कायाK लय *मख
ु म िनवेदक तथा उg रकम
िलने बिzबहादरु बढु ाथोकq दवु ै जनालाई कानूनको 9रत
परु याई
् अिhतयारवालाबाट िवभागीय कारवाही गनK ु
भिन लेिख पठाएकामा सोहीअनस
ु ार नेपाल गणु Hतर
तथा नाप तौल िवभागले िमित २०६५।१।९ को
प#बाट आयोगको िनणK यानस
ु ार उिmलिखत आरोपमा
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम
उg घटना सSबUधमा आ{नो सफाई भए यथािश„
पठाउने भिन Hपjीकरण सोिधएकामा मैले तXकालै
आ{नो भएको lयहोरा खल
ु ाई िमित २०६५।१।१५ मा
पेस गरेको िथएँ ।
Xयसपिछ नेपाल गणु Hतर तथा नापतौल
िवभागको िमित २०६५।२।२२ को प#बाट तपाई ंले पेस
गरेको सफाई सUतोषजनक नदेिखएकाले िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को (क)(२) बमोिजम
एक तलब विृ ‡ िकन रोrका नगनf ? भिन सोिधएकामा
सो को जवाफ पेस गरेको िथएँ ।
यसै [ममा उ‰ोग मU#ालयको िमित
२०६६।४।२६ को प#बाट अिhतयार दp
ु पयोग
अनस
ु Uधान आयोगको िमित २०६४।१२।१५ को
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प•बमोिजम िमित २०६६।४।१९ को रा-यम/•ी
1तरीय िनण4 यानस
ु ार तपाई ंलाई िमित २०६६।४।१
देिख लागू ह@ने गAर २(दईु ) तलब विृ F रोGका गAरएको
Iयहोरा जानकारी गराइ/छ भ/ने Iयहोराको प• िमित
२०६६।४।३२ मा NाO भई जानकारी ह@न आयो ।
सो िनण4 यमा मलाई िचR नबझ
ु ेकाले बदर गAर पाउन
NशासकVय अदालतमा पनु रावेदन गरे ँ ।
NशासकVय
अदालतबाट
िमित
२०६६।११।२८ मा फै सला ह@दँ ा म Aरट िनवेदकलाई
२ तलब विृ F रोGकाको िट]पणी सदर गAर िमित
२०६६।४।२६ मा रा-य म/•ीको तहबाट िनण4 य
पचा4 खडा गAर २ _ेड रोGका गन` गAर गरेको िनण4 य
र लोक सेवा आयोगमा एक _ेड रोGकाको N1ताव
पठाउँदा २ _ेड रोGकाको परामश4 NाO ह@न आएकाले
अिधकारcे•को अभावमा कानून र /यायको मा/य
िसFा/त Nितकुल ह@दँ ा बदर ह@ने ठहछ4 भिन फै सला
भएको िथयो । सो फै सला उeोग म/•ालयमा पेस
गAर मउपर भएको कारवाही र सजाय फुकुवा गAर
पाउन िनवेदन गरेकामा उeोग म/•ालयको िमित
२०६७।१।१७ को प•बाट िमित २०६७।१।१६ को
िनण4 यानस
ु ार उg सजाय फुकुवा भइसके को छ ।
यसै िबचमा उeोग म/•ालयको िमित
२०६८।९।४ को प•hारा अिiतयार दj
ु पयोग
अनस
ु /धान आयोगको िमित २०६४।१२।४ को
िनण4 यबमोिजम सkबि/धत कम4 चारीलाई आवlयक
Nिmया परु ा गAर िवभागीय कारवाही गन4 उeोग
म/•ालयमा लेिख पठाउने भिन िमित २०६८।६।२६
मा िनण4 य भएकाले सोअनस
ु ार आवlयक कारवाही
गन4 ु ह@न भिन अ.द.ु अ.आ.बाट िमित २०६८।७।७ को
प•बाट लेिख आएकाले िनजामती सेवा ऐनको दफा
६६(१) बमोिजम उg घटना सkब/धमा सफाई भए
७ िदनिभ• पेस गन4 ु ह@न नेपाल सरकार सिचव1तरको
िमित २०६८।९।३ को िनण4 यानस
ु ार जानकारी
गराइ/छ भ/ने Iयहोराको प• िमित २०६८।९।११

मा NाO भएकाले मलाई एकै कसरु मा दोहोरो jपमा
कारवाही गन` भएकाले साqै अ/यायमा पAर /याियक
उपचारको िनिमR सkमािनत अदालतसमc N1ततु
िनवेदन िलई उपि1थत भएको छु ।
अिiतयार दj
ु /धान आयोगको
ु पयोग अनस
िमित २०६४।१२।४ को िनण4 यअनस
ु ार नै मउपर यस
अिघ िवभागीय कारवाही र सजाय भई २ _ेड रोGका
गन` सजाय भएकामा सो सजायउपर NशासकVय
अदालतमा पनु रावेदन गAर सो सजाय गन` िनण4 यलाई
NशासकVय अदालतको िमित २०६६।११।२८ को
फै सलाले बदर गAर सो फै सलाबमोिजम मेरो रोGका
भएको _ेडको रकम फुकुवा गAर सो रकमसमेत मैले
खाईपाई सके को अव1थामा हाल आएर पनु ः सोही
िवषयलाई िलएर दोहोरोjपमा िवभागीय कारवाही गन`
Nिmया Nारkभ गन4 ु िबtकुलै गैरकानूनी छ ।
पनु रावेदकVय cे•ािधकार भएको NशासकVय
अदालतबाट िवभागीय सजायसkब/धी सj
ु िनण4 य
बदर भइसके पिछ पनु ः सजाय गदा4 ह@न गएका •िु टहj
सuयाई सजाय गन` हो भने सj
ु िनण4 यउपर पनु रावेदन
गन4 क
ु ो र NशासकVय अदालतबाट सj
ु िनण4 य बदर
गन4 क
ु ो कुनै औिचwय नै रहँदनै । यसले पनु रावेदन गन`
हक र पनु रावेदकVय cे•ािधकारको Nयोग गन` िनण4 यको
वैधािनकता नै समाO ह@न जा/छ ।
मेरै ज1तो एकै Nकृितको मxु ामा कारवाही
चलेको बyीबहादरु बढु ाथोकV र मैले सो कारवाही
िनण4 यउपर सkमािनत NशासकVय अदालतमा
पनु रावेदन गAर NशासकVय अदालतबाट अिधकारcे•को
अभावमा गरेको िनण4 य बदर ह@ने ठहराई फै सला गAर सो
फै सलाबमोिजम सािबक काया4 लयमा यथावत्jपमा
काम गAर रहेकामा िनज बिyबहादरु बढु ाथोकVको
हकमा के ही नबोली म िनवेदकको हकमा मा• उठान
गरेको दोहोरो सजायसkब/धी कारवाही N1टjपमा
बदिनयतपूण4 देिख/छ ।
मािथका Nकरण Nकरणमा उिtलिखत त|य
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र कानूनको आधारमा िवप1ीह4को उ6 काम कारवाही
र िनण8 यबाट म िनवेदकलाई अ?तAरम संिवधानको
धारा १२(३) (च), १३(१)(२) र १९(१) Jारा KदL
मौिलक हक एवम् िनजामती सेवा ऐन र िनजामती
सेवा िनयमावलीJारा KदL कानूनी हकह4को समेत
हनन् हRन गएको र ती हकह4 Kचलन गराउने अ?य
कुनै वैकिTपक एवम् Kभावकारी उपचारको बाटोसमेत
नभएको हRनाले अ?तAरम संिवधानको धारा ३२ र
१०७(२) बमोिजम KVततु Aरट िनवेदन िलई सWमािनत
अदालतसम1 उपिVथत भएको छु ।
अतः सWमािनत अदालतबाट अ?तAरम
संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम असाधारण
अिधकार1े# \हण गAर िवप1ी अि]तयार द4
ु पयोग
अनस
ु ?धान आयोगको िमित २०६८।६।२६ को िनण8 य,
सो िनण8 यबमोिजमको िमित २०६८।७।७ को प# तथा
नेपाल सरकार सिचवVतरको िमित २०६८।९।३
को िनण8 य सो िनण8 यबमोिजमको उ`ोग म?#ालयको
िमित २०६८।९।४ को सफाई पेस गनb बारेको प#
उcKेषणको आदेशले बदर गAर यस िवषयलाई िलएर
िनवेदकलाई कुनै पिन िकिसमको Vपfीकरण सोgने
काय8 नगन8 ु नगराउनु भिन तcकाल यथािVथितमा
रा]नु भिन िवप1ीह4को नाममा सवhiच अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ?तAरम
आदेश जारी गAरपाउँ र िनवेदनको अि?तम सनु वाई हRदँ ा
Kितषेधलगायत अ?य जो चािहने उपय6
ु आदेश जारी
गAरपाउँ भिन यस अदालतमा पेस गरेको िनवेदन प# ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हRनु नपनb हो ?
आदेश जारी हRनु नपनb भए आधार कारणसमेत खोिल
बाटाका Wयादबाहेक १५ िदनिभ# महा?यायािधव6ाको
काया8 लयमाफ8त िलिखत जवाफ पेस गन8 ु भिन यो
आदेश र िनवेदनको Kितिलिप साथै रािख िवप1ीह4को
नाउँमा सूचना Wयाद पठाई Wयादिभ# िलिखत जवाफ
परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गन8 ू ।

यसमा िवप1ी अि]तयार द4
ु पयोग
अनस
ु ?धान आयोगबाट िमित २०६४।१२।४ मा भएको
िनण8 यअनस
ु ार गAरएको िवभागीय कारवाहीसWब?धी
िनण8 य यही िनवेदक रामआधार साह पनु रावेदक एवम्
अि]तयार द4
ु ?धान आयोगसमेत Kcयथp
ु पयोग अनस
रहेको संवत् २०६६ सालको पनु रावेदन नं.१०
को मrु ामा Kशासकsय अदालतबाट भएको िमित
२०६६।११।२८ को िनण8 यअनस
ु ार बदर भैसके को
देिखनाले पनु ः सोही सWब?धमा कारवाही उठाउन
दोहोरो खतराको िसtा?तको िवपरीत हRन सuने हRदँ ा
िनवेदक मािथ KVततु Aरट िनवेदनसWब?धी मrु ामा अकh
आदेश नभएसWम कुनै कारवाही अगािड नबढाउनु भिन
िवप1ीह4का नाउँमा अ?तAरम आदेश जारी गAरिदएको
छ भिन यस अदालतबाट िमित २०६८।९।१३ मा
भएको आदेश ।
अि]तयार द4
ु ?धान आयोगको
ु पयोग अनस
च.नं. ६०६ िमित २०६८।७।७ को प#बाट Aरट
िनवेदकको सWब?धमा ...... िवभागीय कारवाही गन8
भिन आयोगबाट िमित २०६४।१२।४ मा भएको
िनण8 यअनस
ु ार गAरएको िवभागीय कारवाहीको
िनण8 यमा भएको Kिxयागत #िु टका कारण Kशासकsय
अदालतबाट भएको िनण8 य बदर गAरएको भए तापिन
आयोगको िमित २०६४।१२।४ को िवभागीय
सजायको िनण8 य कायमै रहेकाले आवyयक कारवाही
होस् भिन आयोगमा दता8 भएको उजरु ी िनवेदनका
सWब?धमा आयोगको बैठकमा छलफल हRदँ ा आयोगको
िमित २०६४।१२।४ को िनण8 यबमोिजम सWबि?धत
कम8 चारीलाई आवyयक Kिxया परु ा गAर िवभागीय
कारवाही गन8 उ`ोग म?#ालयमा लेिख पठाउने िमित
२०६८।६।२६ मा िनण8 य भएको हRदँ ा िनण8 यअनस
ु ार
आवyयक कारवाही गन8 हRन भिन लेिख आएको
zयहोरा सWमािनत सवhiच अदालतसम1 जानकारी
गराउँदछु ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१क
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९४९७ - रामआधार साह िव. अि(तयार द/ु पयोग अनसु 4धान आयोग, टंगाल, काठमाड<समेत
को उपदफा (१) मा “यस ऐनमा अ+य, जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन अि8तयार द9
ु +धान
ु पयोग अनस
आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम सो आयोगबाट र Dचिलत
कानूनबमोिजम सGबि+धत िनकायले कुनै िनजामती
कमI चारीलाई िवभागीय कारवाही गनI लेिख आएमा
आवMयक DिNया परु याई
् सोहीबमोिजम िवभागीय
सजाय गनI पु नPछ” भ+ने RयवSथा रहेको छ । Vयसै
अि8तयार द9
ु +धान आयोग ऐन, २०४८
ु पयोग अनस
को दफा १२ को उपदफा (३) मा अि8तयार द9पयोग
अनस
ु +धान आयोगले िवभागीय सजायको लािग लेिख
पठाएको Gयादिभ, सGबि+धत अि8तयारवालाले
िवभागीय कारवाही नगरेमा िनजले अि8तयार द9
ु पयोग
अनस
ु +धान आयोग ऐनबमोिजम अनिु चत कायI गरेको
मानी आयोगले कारवाही गनI सYने RयवSथा भएकाले
अि8तयार द9
ु +धान आयोगबाट िवभागीय
ु पयोग अनस
कारवाहीको लािग लेिख आएमा अिनवायI 9पमा
कारवाही गनI पु नP बाZयाVमक RयवSथा भएकाले [रट
िनवेदकलाई Dचिलत कानूनबमोिजम अि8तयार
द9
ु +धान आयोगबाट लेिख आएबमोिजम
ु पयोग अनस
िवभागीय कारवाही गनI स9
ु ग[रएको ह\दँ ा Dचिलत
कानूनबमोिजम भए गरेका काम कारवाहीलाई अ+यथा
भ+न नसिकने ह\दँ ा [रट िनवेदन खारेज भागी छ खारेज
ग[रपाउँ भिन उ^ोग म+,ालय र ऐ.का सिचवले पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
सGमािनत अदालतबाट िमित २०६८।९।१३
मा जारी भएको अ+त[रम आदेश रc ग[रपाउँ भिन
अि8तयार द9
ु +धान आयोगबाट िनवेदन
ु पयोग अनस
गरेकामा उd िनवेदन िमित २०६८।१०।२३ मा
इजलाससमf पेस ह\न आयो ।
यस अदालतबाट िमित २०६८।९।१३ मा
जारी भएको अ+त[रम आदेश तVकाललाई िनिSNय
ग[रिदँदा िवपfी [रट िनवेदकको [रट िनवेदनको कुनै
औिचVय र Dयोजन नै नभई सिु वधा स+तल
ु नको
hिiबाट बढी मकाI पनP देिखएको र अ+त[रम आदेश

जारी रहेको अवSथामा िनवेदक अि8तयार द9
ु पयोग
अनस
ु +धान आयोगलाई कुनै अपूरणीय fित ह\ने
अवSथा पिन नभई [रट िनवेदनको टुङ्गो लागेपिछ
सोहीअन9
ु प ह\ने नै ह\दँ ा तVकाललाई यस अदालतबाट
िमित २०६८।९।१३ मा भएको अ+त[रम आदेशलाई
अ+यथा वा िनिSNय गनI पु नP अवSथा नदेिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम अ+त[रम आदेश रc ग[ररहनु परेन ।
कानूनबमोिजम गनI ु भिन यस अदालतबाट िमित
२०६८।१०।२३ मा भएको आदेश ।
गणु Sतर तथा नापतौल कायाI लय,
िवराटनगरका Dमख
ु लाई घस
ु िलँदािलँदै रंगेहात
पNे कामा िजpला Dशासन कायाI लय र िवभागीय
Dमख
ु ले िनजसँग पैसा िलई qiाचार गनI DोVसािहत गनI
खोजेकाले qiाचारी मािथ कारवाही होस् भ+नेसमेत
Rयहोराको उजरु ीउपर आयोगबाट अनस
ु +धान
तहिककात भई आयोगको िमित २०६४।१२।४ को
बैठकबाट घस
ु रकम िलइएका र घस
ु िलँदािलँदै रंगेहात
पNाउ परेका भिनएको घटनाका स+दभI मा कायाI लय
Dमख
ु ले आrनो कायाI लयबाट सेवाsाहीलाई Dदान
ग[रने सेवा यथासYय िछटो र सहज9पमा उपलtध
गराउनु पनPमा नग[र िकन उd घटना ह\ने अवSथा
िसजI ना भयो भ+ने सGब+धमा तVकालीन कायाI लय
Dमख
ु तथा उd रकम िलने दवु ैजनालाई कानूनको
[रत परु याई
् अि8तयारवालाबाटै िवभागीय कारवाही
गनI ु भिन लेिख पठाउने भ+नेसमेतको िनणI य भई
कायाI +वयनको लािग लेिख पठाइएको र आयोगको सो
िनणI य कायाI +वयन गनP Nममा कसरु गरेको देिखएकाले
रामआधार साहउपर िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ५९ को खvड (क)(२) बमोिजम १ (एक) sेड
रोYकाको सजाय DSताव ग[र लोक सेवा आयोगमा
पठाइएकामा लोक सेवा आयोगको िमित २०६६।४।२
को प,बाट परामशI भएअन9
ु प िवपfी रामआधार
साहलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
५९(क)(२) बमोिजम िमित २०६६।४।१ देिख लागू
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
ह+ने ग-र २ (दईु ) 3ेड रो6का गन7 सजायको िनण< य िमित
२०६६।४।२६ मा उCोग मD#ालयका राEयमD#ीबाट
भएकामा सो 3ेड रो6का गन7 िनण< यउपर िवपLीको
MशासकOय अदालतमा पनु रावेदन परेकामा कानूनले
QपRSपमा िनण< य गन7 अिधकार सिचवलाई तोके को
अवQथामा मािथWलो पदािधकारीसमL सिचवबाट
िटXपणी पेस ग-र भएको िनण< य कानूनसYमत भएको
देिखएन भDदै िमित २०६६।४।२६ मा राEयमD#ी
तहबाट िवपLीलाई २(दईु ) 3ेड रो6का गन7 ग-र गरेको
िनण< य अिधकारLे#को समेत अभाव देखाई बदर
ह+ने ठहर्याई िमित २०६६।११।२८ मा MशासकOय
अदालतबाट िनण< य भएकाले आयोगबाट िमित
२०६८।६।२६ मा कम< चारीलाई 3ेड रो6काको
िवभागीय कारवाही गन7 अिधकार आफूलाई ह+दँ ाह+दँ ै
उb अिधकारको Mयोग नग-र आcनो उdरदाियeवबाट
पिDछई राEयमD#ीसमL पेस गरेकामा तeकालीन
उCोग सिचवलाई सचेत गराई सोको जानकारी
MधानमD#ी तथा मिD#प-रषदक
् ो काया< लयमा पठाउने
र आयोगको िमित २०६४।१२।४ को िनण< यबमोिजम
सYबिDधत कम< चारीलाई आवhयक Mिiया परु ा ग-र
िवभागीय कारवाही गन< उCोग मD#ालयमा लेिख
पठाउने भDनेसमेत िनण< य िमित २०६८।६।२६ मा भई
काया< Dवयनको लािग िमित २०६८।७।७ को प#बाट
उCोग मD#ालयमा लेिख पठाएको हो ।
आयोगबाट िमित २०६४।१२।४ मा
भएको िनण< य MशासकOय अदालतबाट बदर भएको
नभई िवपLीले गरेको कसरु का सYबDधमा िवभागीय
कारवाही अिधकारMाj kयिb अथा< त् कानूनले
तोके को kयिb सिचवQतरबाट सजाय गन< ु पन7मा
अिधकार नै नभएको अथा< त् कानूनले नतोके को
अनिधकृत kयिb राEयमD#ीबाट सजाय िदने ग-र
भएको िनण< यसYम MशासकOय अदालतबाट बदर
भएको िमित २०६६।११।२८ को उb फै सलाबाट
QपR ह+Dछ । आयोगको िमित २०६४।१२।४ को िनण< य

अCापी कायम छ । अथा< त् िवपLीले जे कसरु गरेको
हो भिन आयोगबाट िनण< य ग-र िवभागीय कारवाहीको
लािग लेिख पठाइएको िथयो । eयो कसरु हालसYम
Qथािपत छ, प-रवत< न भएको अवQथा छै न । एकाितर
िवपLीले आयोगले िनण< य गरेबमोिजम कसरु गरेको
होइन भिन आयोगको िमित २०६४।१२।४ को िनण< य
बदर भएको अवQथा छै न भने अकnितर िवपLीले
कसरु अनस
ु ारको सजाय पाएको र भोगेको अवQथा
पिन नभएको ह+दँ ा आयोगबाट िमित २०६४।१२।४
को िनण< य काया< Dवयन नै नभई िनण< यमा मा# िसिमत
रहन स6ने अवQथा पिन नह+ने ह+दँ ा आयोगले िमित
२०६८।६।२६ को िनण< यले २०६४।१२।४ को पूव<
िनण< यलाई अिधकार Mाj अिधकारीबाट काया< Dवयन
गन< ु भिन लेिख पठाइएको सYम अवQथालाई दोहोरो
खतराको िसoाDतको िवपरीत ह+ने भिन भDन िमWदैन ।
अतः िवपLीको मागबमोिजम आदेश जारी
ह+नपु न7 अवQथा नभई -रट िनवेदन खारेजभागी ह+दँ ा
िनवेदन खारेज ग-रपाउँ भिन अिqतयार दS
ु पयोग
अनस
ु Dधान आयोगले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
म िनवेदक किDटनेDटल वेइङ िसQटम Mा.
िल. इटहरी -८ को Mोपाईटर भएको र भारतबाट
जोगवनी नाका ह+दँ ै आयात ग-रएको िडिजटल
तराजक
ु ो जाँचको iममा िवपLी -रट िनवेदक
रामआधार साहले S.२५,०००।- घस
ु मागेको र उb
रकम निदएपिछ जाँचको काममा िढलासQु ती गरेको
िवषयमा वाइ.िस.यल. समेतमा जानकारी ग-र उb
रकमको फोटोकपी ग-र उb रकम घस
ु िलने बखतमा
वाइ.िस.यल. का मािनसहSले उb काया< लयका
कम< चारीलाई पiाउ ग-र िजWला Mशासन काया< लय,
मोरङमा बझ
ु ाई अिqतयार दS
ु Dधान
ु पयोग अनस
आयोगबाट काय< वाही भई िवपLी रामआधार साहलाई
िवभागीय कारवाही ह+ने सजायसमेत भएको छ ।
िवपLी -रट िनवेदक राम आधार साहले उb
कुरालाई MQततु -रट िनवेदनको Mकरण २ मा मेरो
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९४९७ - रामआधार साह िव. अि(तयार द/ु पयोग अनसु 4धान आयोग, टंगाल, काठमाड<समेत
च•र• ह•या गन% िकिसमले झ.ु ा कुरा उ0लेख ग•र
स2मािनत अदालतमा •रट िनवेदन दता8 गरेकाले मेरो
सरोकार भएको <=ततु •रट िनवेदनमा म िनवेदकलाई
समावेश ह@न र मेरोतफ8बाट कानून Dयवसायी मक
ु रर
ग•र मFु ामा पपु 8 H गन8 पाउने ग•र <=ततु •रट िनवेदनमा
संलJन ह@न सवKLच अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४२ को उपिनयम २ बमोिजम आदेश <दान
ग•रपाउँ भिन Uानीकुमार खड् काले पेस गरेको िनवेदन
प• ।
िनवेदकलाई मागबमोिजम सनु वु ाइमा स•रक
ह@न अनमु ित <दान ग•रएको छ भिन यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चिढ िनण8 याथ8
यस इजलास पेस ह@न आएको <=ततु िनवेदनसिहतको
िमिसल अ^ययन ग•रयो ।
<=ततु मFु ामा िनवेदकतफ8बाट उपि=थत
िव_ान् व•र` अिधवbाहc dी ह•रहर दाहाल, dी
ह•र<साद उ<ेती, dी श2भु थापा र dी बालकृfण
gयौपानेले किgटनेgटल वेइङ िस=टम <ा.िल. ले
िडिजटल तराजु आयात गदा8 िवराटनगरमा भएको
िमित २०६४।२।१७ को घटनालाई िलएर हाoो
पHलाई अिpतयार दc
ु gधान आयोगको
ु पयोग अनस
प•ानस
ु ार उqोग राrयमg•ी =तरीय िनण8 यअनस
ु ार
िमित २०६६।४।१९ मा २ तलब विृ s रोtका
गन% िनण8 य भएको िथयो । उb िनण8 यको िवcs
<शासकuय अदालतमा पनु रावेदन गरेकामा <शासकuय
अदालतबाट सो िनण8 य बदर भई हाoो पHले हाल
काया8 लयमा काय8 ग•र आउनु भएको छ । य=तैमा पनु :
सोही घटनालाई िलएर पनु : हाoो पHलाई कारवाही
गन8 ु भिन अिpतयार दc
ु gधान आयोगबाट
ु पयोग अनस
िमित २०६८।६।२६ को िनण8 यअनस
ु ार िमित
२०६८।७।७ मा िवभागीय कारवाही गन8 ु भिन लेिख
पठाएको काय8 संिवधानको gयायस2बgधी मौिलक
हक, <ाङ् gयाय र दोहोरो खतराको िसsाgतअनस
ु ार

भएकाले <=ततु िनवेदन मागबमोिजम उ•<ेषणलगायत
जो चािहने उपयb
ु आदेश जारी ग•रपाउँ भिन बहस
<=ततु गन8 भु यो ।
िवपHी अिpतयार दc
ु gधान
ु पयोग अनस
आयोगसमेतको तफ8बाट उपि=थत िव_ान्
सहgयायािधवbा dी कृfणिजवी िघिमरेले िवभागीय
कारवाही गन8 ु भिन लेिख पठाएअनस
ु ार िवभागीय
<मख
ु ले कारवाही गन8 ु पन%मा आ{नो काम अgय
Dयिbबाट गराएकाले िमित २०६६।४।१९ को िनण8 य
<शासकuय अदालतबाट अिधकारHे•को अभावमा
बदर भएको अव=था छ । तसथ8 कानूनको •रत परु याई
्
िनवेदकलाई िमित २०६४।२।१७ को घटनाको
िवषयलाई िलएर कारवाही गन8 ु भिन लेिख पठाएको हो ।
यो काय8 अिpतयार दc
ु gधान आयोग ऐन,
ु पयोग अनस
िनयमिभ•को भएको र अिpतयार दc
ु gधान
ु पयोग अनस
आयोगबाट कुनै पिन िनजामती कम8 चारीलाई िवभागीय
कारवाही गन8 ु भिन लेिख पठाएमा कारवाही गन8 ु
अिpतयारवालाको कत8 Dय र दािय•विभ• पन% भएकाले
<=ततु •रट िनवेदन खारेज ग•रपाउँ भिन बहस <=ततु
गन8 भु यो ।
•यसैग•र किgटनेgटल वेइङ िस=टम <ा.
िल.का.<ोपाइटर Uानीकुमार खड् काको तफ8बाट
उपि=थत िव_ान् व•र` अिधवbाहc dी }याम खरेल
र dी सितसकृfण खरेल र अिधवbा dी <सgनकृfण
दासले मेरो पHको च•र• ह•या गन% िनयतले <=ततु
•रट िनवेदनमा िविभgन कुराहc उ0लेख भएको
छ । मेरो पHसँग यी •रट िनवेदकसमेतले अनाव}यक
दःु ख हैरानी िदई रकम माग गरेको अव=था छ । जनु
कुराको िवषयलाई िलएर िवभागीय कारवाहीको लािग
लेिख पठाएको अव=था हो सो कुरालाई खारेज नगरेको
ह@दँ ा •रट िनवेदन खारेज ह@नु पछ8 भिन बहस <=ततु
गन8 भु यो ।
उपय8 b
ु ानस
ु ार त€य एवम् बहस िजिकर
रहेको <=ततु मFु ामा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
आदेश जारी गन1 ु पन2 हो वा होइन ? भ8ने स:ब8धमा
िनण1 य गन1 ु पन2 देिखयो ।
२. िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी गन1 पु न2 हो होइन भ8ने स:ब8धमा हेदा1
DEततु मGु ाको िवषयवEतक
ु ो उठान यी Kरट िनवेदक
रामआधार साह गणु Eतर तथा नापतौल Oे#ीय
काया1 लय, िवराटनगरका काया1 लय Dमख
ु हPदँ ा िमित
२०६४।२।१७ मा सेवाUाहीबाट घस
ु िलई XYाचार
गरेको भ8ने िवषयमा अि\तयार द]
ु 8धान
ु पयोग अनस
आयोगबाट िनजलाई िवभागीय कारवाही गन1 ु भिन उ^ोग
म8#ालयमा िमित २०६४।१२।०४ को िनण1 यअनस
ु ार
प# लेिख पठाएकामा िनजलाई सोही प#को आधारमा
िवभागीय कारवाहीको लािग िविभ8न िमितमा EपYीकरण
िलई लोक सेवा आयोगसमेतको सहमित र परामश1 को
आधारमा माननीय उ^ोग रा`यम8#ीEतरीय िमित
२०६६।४।२६ को िनण1 यानस
ु ार २(दईु ) तलब विृ d
रोeका गKरएको िथयो । सोही िमित २०६६।४।२६
को िनण1 यअनस
ु ार २(दईु ) तलब विृ d रोeका गKरएको
िवभागीय कारवाहीमा िचf नबझ
ु ाई यी Kरट िनवेदकले
Dशासकhय अदालत, काठमाडjमा अि\तयार द]
ु पयोग
अनस
ु 8धान आयोगसमेतलाई िवपOी बनाई पनु रावेदन
गरेकामा Dशासकhय अदालत, काठमाडjबाट िमित
२०६६।११।२८ मा फै सला हPदँ ा माननीय रा`यम8#ी
Eतरबाट िमित २०६६।४।२६ मा भएको िनण1 यले
Kरट िनवेदक रामआधार साहउपर गKरएको २(दईु )
तलब विृ d रोeकाको िनण1 य बदर भएको अवEथा छ ।
िनजामती कम1 चारीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० िवशेष ऐनबमोिजम
िवभागीय कारवाही गदा1 सो ऐन िनयममा उqलेख
गKरएको िविध र तKरकाबाट िवभागीय कारवाही गKरने
rयवEथा गKरएको छ । सो िवभागीय कारवाहीमा िचf
नबझ
ु े कानूनले नै यी Kरट िनवेदकलाई पनु रावेदनको
लािग Dशासकhय अदालतमा पनु रावेदन लाsने rयवEथा
गKरएको छ । िववादको िवषयवEतु यी Kरट िनवेदक

गणु Eतर तथा नापतौल Oे#ीय काया1 लय, िवराटनगरमा
िमित २०६४।२।१७ मा काय1 रत् रहँदा सोही
िमितको घटनालाई िलएर पनु ः अि\तयार द]
ु पयोग
अनस
ु 8धान आयोगबाट िवभागीय कारवाहीको लािग
लेिख पठाएको देिखयो र सोही प#बाट पनु ः यी Kरट
िनवेदक रामआधार साहलाई िवभागीय कारवाही गन1
लािगएको पिन देिखयो ।
३. सोही िवषयको आरोपमा Dशासकhय
अदालतबाट समेत एकपटक फै सला भई Kरट
िनवेदकउपरको २(दईु ) तलब विृ d रोeका गन2 गरेको
िवभागीय कारवाही बदर भएको देिखँदा अदालतको
फै सला अि8तमताको िसdा8तअनस
ु ार िवपOी
अि\तयार द]
ु 8धान आयोगसमेतबाट
ु पयोग अनस
यी Kरट िनवेदकउपर पटकपटक एकै िमितको एकै
घटनाको िवषय वEतउु परमा कारवाही गन1 नपाउने हPदँ ा
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हPने देिखयो ।
४. अतः यही मGु ाको िवषयवEतल
ु ाई िलएर
िनवेदकउपर पनु ः िवभागीय कारवाही नगन1 ु नगराउनु
भिन िवपOीह]को नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हPने ठहछ1 । अ]मा तपिसलबमोिजम गन1 ू ।
तपिसल
यो फै सलाको Dमािणत Dितिलिपसमेत साथ
रािख फै सलाको जानकारी िवपOीह]लाई
महा8यायािधवwाको काया1 लयमाफ1त िदनू .............१
DEततु मGु ाको दायरीको लगत कxा गKर िमिसल
िनयमानस
ु ार गKर अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ......२
उw रायमा सहमत छु ।
8या. दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृत: Dेम खड् का
इित संवत् २०७१ साल माघ २७ गते रोज ३ शभु म् ।
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९४९८ - राजे"# के .सी. िव. वन तथा भ-ू संर1ण म"4ालय, िसंहदरबार, काठमाड=समेत

िनणर्य नं .९४९८
सव••च अदालत, संय(
ु इजलास
माननीय /यायाधीश 2ी सशु ीला काक4
माननीय /यायाधीश 2ी जगदीश शमा6 पौडेल
आदेश िमित : २०७२।४।२६।३
०६९-WO-०२७०
िवषयः- उJKेषण / परमादेश
िनवेदक : Pप/देही िजRला, बटु वल नगरपािलका वडा
नं. १०, सXु खानगर घर भई हाल नेपाल वन
सेवा, जनरल फरेि^_ समूहको रा.प.त.ृ (Kा.)
सहायक वन अिधकृत पदमा काय6 रत् राजे/f
के .सी.
िवPg
िवपhी : वन तथा भू-संरhण म/jालय, िसंहदरबार
काठमाडlसमेत

गरेकोतफ• हेदा• कानूनी Kयव1थाबमोिजम
िबदा िदने अिEतयारवाला KयिQले आफूले
गन•पु नI काय• नग•र आSनो िजTमेवारीबाट
िबमख
ु भई अVय( िदशाबोध भई यी •रट
िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गनI
भिन कारवाहीको थालनी भएको काय•
कानूनिवपरीत भई उYFेषणको आदेशले
बदर ह[ने देिखने ।
(Kकरण नं.४)
§ िनवेदकले माग गरेको अ:ययन िबदा 1वतः
1वीकृत भएको अव1थामा िनजले आSनो
Ph.D (िवaावा•रधी) तहको अ:ययन
पुरा ग•र नेपाल फिक• आएपcात् आSनो
दरबVदी रहेको िवभागमा उपि1थत भई
हािजर गराइपाउँ भिन िदएको िनवेदनपcात्
िनजलाई हािजर गराई कामकाजमा
लगाउनु पनI दाियYव वन तथा भू-संरgण
मV(ालय र वन िवभागको रहेकामा सो
नग•र िनवेदकलाई िविभVन बहाना ग•र
कानूनले िनिद•i गरेको काय• नग•र हािजर
नगराएको काय• िमलेको देिखएन । यसथ•
यी •रट िनवेदकलाई आफू 1वयम् वन
तथा भू-संरgण मV(ालयमा उपि1थत भई
हािजर गराई कामकाजमा लगाइपाउँ भिन
िनवेदन िदएको िमितबाट नै हािजर भएको
मािन िनजले पाउने कानूनबमोिजमको
पा•रjिमक र अVय सिु वधासमेत पाउने ।
(Kकरण नं.५)

§ िनधा••रत समयाविधिभ( िनवेदकले
माग गरेको िबदा अ1वीकृत भएको
देिखँदैन । िनवेदकले माग गरेको असाधारण
अ:ययन िबदा िमित २०६६।६।६ मा
वन िवभागमा दता• भएपिछ सो िमितले
६० िदनिभ( अथा•त् िमित २०६६।८।५
िभ(मा अिनवाय•Dपमा िबदा 1वीकृत
वा अ1वीकृतको काय• अिEतयार FाG
अिधकारीले अिनवाय•Dपमा गन•पु नI
िनवेदकका तफ6बाट : िवnान् वoरp अिधव(ा हoरKसाद
कानूनी Kयव1था रहेको देिखने ।
उKेती
(Kकरण नं.२)
§ िनवेदकलाई ९० िदन लगातार काया•लयमा िवपhीका तफ6बाट : िवnान् सह/यायािधव(ा
कृ^णिजवी िघिमरे
हािजर नभएको भिन िवभागीय कारवाही गनI
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अवलि-बत निजर :
स-ब3 कानून :
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(६)
§ िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ६४
आदेश
•या.जगदीश शमा$ पौडेल : नेपालको
अDतEरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यस अदालतको Iे#ािधकारिभ#को भई दायर
हMन आएको OPततु Eरट िनवेदनको सङ् िIT तUय एवम्
आदेश यसOकार रहेको छ :
म िनवेदक िमित २०५५।१।२५ देिख नेपाल
वन सेवा, जनरल फरेYZी समूहको सहायक वन
अिधकृत, रा.प. ततृ ीय ]ेणी (Oा.) पदमा सेवा Oवेश
गEर वन तथा भू-संरIण मD#ालयअDतगa त िविभDन
िजbला वन कायाa लयहcमा कायa रत् रहँदै आएको छु ।
यसै िबचमा आgनो hयिiगत Iमताको
आधारमा िवjhयापी OितYपधाa बाट Zिपकल र
अDतराa िYZय वन िवkान िवषयमा एम.एस.सी.
अmययन गनa छनौट भई, नेपाल सरकार (सिचवPतर)
को िमित २०६३।५।२६ को िनणa यानस
ु ार जमa नीमा
उi िवषयमा एम.एस.सी. अmययनको लािग
िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ६१ बमोिजम
िमित २०६३।४।१६ देिख लागू हMने गEर २ वषa २
मिहना ५ िदनको अmययन िबदा Pवीकृत भएको,
उi अmययनको समयमा नै जिDमएकp मेरी छोरी
आरजु के .सी.को मटु ु मा जिटल समPया आई २-२
पटक जिटल अOेशन गनa ु परेकाले अmययन स-पDन
गनa का लािग सो Pवीकृत िबदाले नपगु भएपिछ थप ६
मिहनाको अmययन िबदा गEर ज-मा २ वषa ८ मिहना ५
िदनको अmययन िबदा Pवीकृत भएको भए तापिन िमित
२०६५।११।२० गते काठमाडt फिकa वन िवभागमा
स-पकa गनa गएको र तuकालीन महािनदvशकwयूले मेरो

दरबDदी रहेको सख
ु vत िजbला वन कायाa लयमा हािजर
हMन जान िनदvशन िदनभु एको र सोबमोिजम सख
ु vत जान
िहँडेको म िनवेदक, उi अविधमा लामो समयस-म
नेपालको तराई Iे#मा चलेको थाc आDदोलनले गदाa
बटु वलबाट पिxम जान नसके काले पनु ः काठमाडt
फिकa उi स-पूणa hयहोरा ]ीमान् महािनदvशकwयूलाई
िनवेदन गEर OाT आदेशानस
ु ार २०६५।१२।३ देिख
िमित २०६५।१२।६ स-म िवभागमा हािजर भई
कामकाज गरेको िथएँ ।
यसै िबचमा जमa नीमा नै रहेकp मेरी
छोरीको मटु ु स-बDधी थप समPया उuपDन भएको,
भाषालगायतको समPयाले गदाa मेरी ]ीमतीले िनज
छोरीको उपचार गनa डाzटरहcिसत रा{री स|चार
गनa नसzने भएकाले म Pवयम् जमa नी फकaनु पनv
भएकाले मेरो सि|चत िबदाबाट क}ा हMने गEर १२०
िदन घर िबदा र ४८ िदन िबरामी िबदा माग गEर जमa नी
फिकaएँ । जमa नी आएपिछ एकाितर म अmययनरत
रहेको संPथाले मेरो छोरीको उपचारको स-पूणa खचa
hयहोनv गEर जीवन िबमा गEरिदने भएकाले जमa नीमा नै
उपचार गराउने अवसर िमbन गएको र अकाa ितर मैले
एम.एस.सी. उि€णa गदाa uयस वषa को सव‚uकृƒ Pथान
हािसल गरेको र िव„ावाEरिध अmययनको अवसर OाT
भएकाले फरेƒ जेनेिटzस जPतो आफू कायa रत् वन
सेवाको लािग अuयDत उपयोगी िवषयमा िव„ावाEरिध
गनv अवसर िमलेको हMनाले छोरीको उपचार गराउनु
पनv अविधमा नै सो अmययन समाTसमेत हMने भएकाले
मैले सो अmययनको लािग िमित २०६६।७।१ देिख
िमित २०६९।३।१ स-मको ज-मा २ वषa ८ मिहनाको
असाधारण / अmययन िबदा माग गरेको िनवेदन िमित
२०६६।५।२३ मा जमa नीबाट पठाएको र सो िनवेदन
िमित २०६६।६।६ मा िवभागमा दताa नं. १४४५ मा
दताa भएको िथयो ।
मैले सो िबदा पाउनको लािग सबै सतa परु ा
गरेको छु । मैले सो िबदा माग गरेका बखत लागू रहेको
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९४९८ - राजे"# के .सी. िव. वन तथा भ-ू संर1ण म"4ालय, िसंहदरबार, काठमाड=समेत
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ६४
को उपिनयम (१क) र सोको ख6ड (ख) बमोिजम
असाधारण / अ=ययन िबदा मागेको ि@थितमा साठी
िदनिभD सो िबदा @वीकृत गनF वा नगनF अिनवायG
िनणG य गनG पु नF Iयव@था रहेको र सोही िनयमको
उपिनयम (१ख) बमोिजम सो अविधिभD िबदा @वीकृत
अ@वीकृतको िनणG य भएको जानकारी निदएमा सो िबदा
@वतः @वीकृत भएको मािनने छ भNने Iयव@था रहेकाले
सो कानूनी Iयव@थाबमोिजम िमित २०६६।८।५
सRममा िबदा अ@वीकृत भएको जानकारी निदएको
हSनाले @वतः @वीकृत भएको अव@था हSदँ ा म िबरामी
छोरीको उपचार गदV अ=ययन कायG मा संलXन रिहरहे ँ ।
यसै िबचमा िमित २०६८।८।९ को
गोरखापDमा िवभागले िवभागीय कारवाही बारेमा सफाई
पेस गनG सूचना ]काशन ग_रएको Iयहोरा अवगत हSन
आएकाले आफूले असाधारण / अ=ययन िबदा मागेको,
छोरी िबरामी भई उपचारमा संलXन रहनु परेको र साठी
िदनिभD िबदा अ@वीकृत गनF िनणG य नगरेको हSनाले
@वीकृत भएको ि@थितमा िवभागीय कारवाही गनG
निमaने Iयहोरा पेस गरेको िथएँ । गोरखापDमा पिहलो
पटक सफाई िदने सूचना ]काशन भएको ४० िदनिभD
आcनो सRपूणG अ=ययन सफलतापूवGक समापन ग_र
िमित २०६८।९।१९ मा वन िवभागमा उपि@थत भई
हािजर गराई कामकाज लगाइपाउँ भिन िनवेदन िदएको
िथएँ ।
उपयG e
ु पेस गरेको सफाई पDमा कुन कुरा
र तfयमा िचg नबझ
ु ेको हो, ]@ततु सफाई िकन
सNतोषजनक नभएको हो, कुनै कुरा नखल
ु ाई पनु ः
िमित २०६८।१२।११ र िमित २०६९।२।२७ को
गोरखापDमा मNDालयको नामबाट २ पटक बेXलाबेXलै
सूचना ]कािशत ग_र मलाई िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसरु मा दफा ५९(ख)
(१) बमोिजम नोकरीबाट िकन नहटाउने भिन lमशः
@पmीकरण र सफाई मािगएको जानकारी हSन आएकाले

सो सRबNधमा आcनो जो भएको Iयहोरा उaलेख ग_र
मेरो िबदा @वतः @वीकृत भएको अव@थामा नोकरीबाट
हटाउने ज@तो िवभागीय सजाय गनG निमaने बारेमा
आcना भनाईहn ]@ततु ग_र िलिखत जवाफ पेस गरेको
छु । पटकपटक मैले माग गरेको िबदाउपर के कारवाही
भइरहेको भिन िजRमेवार पदािधकारीoयूहnसँग
जमG नीबाट िनरNतर टेिलफोनमाफGत र यहाँ फिकG
सके पिछ ]pयq मौिखकnपमा सो=दा कुनै जानकारी
निदई मेरो िबदाको बारेमा कुनै सूचना मलाई निदएपिछ,
मैले २०६५।६।६ मा माग गरेको २ वषG ८ मिहनाको
असाधारण / अ=ययन िबदा @वीकृितको जानकारी
पाउँ भिन मNDालयमा िमित २०६९।४।२ मा िनवेदन
िदएपsात्् हाल आएर मNDालयको िमित २०६९।४।३
को पDबाट मैले माग गरेको िबदा िमित २०६८।७।१७
मा नेपाल सरकार (सिचव@तर) बाट अ@वीकृत
भइसके को भNने जानकारी गराइएको र िवभागको िमित
२०६९।४।१ को पDबाट समेत मNDालयको िमित
२०६८।७।२२ को पDानस
ु ार अ=ययन िबदा अ@वीकृत
भई िनजामती सेवा िनयमावलीअनस
ु ार तपाई ंउपर
िवभागीय कारवाहीको ]िlया अिघ बढीरहेको भNने
Iयहोरा जानकारी हSन आयो ।
मउपर िवभागीय कारवाही गनF सNदभG मा
लोक सेवा आयोगको, परामशG माग ग_र वन मNDालयले
िमित २०६९।२।३, च.नं. २१५८ को पDसाथ फाइल
पठाइएको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ६४ को उपिनयम (१क) अनस
ु ारको अविधमा
िबदा @वीकृत, अ@वीकृत िकन नभएको भिन लोक
सेवा आयोगको िमित २०६९।२।१८ च.नं. ४२५ को
पDानस
ु ार मNDालयसँग जवाफ माग ग_र फाइल िफताG
गरेकामा सो बारेमा कुनै जानकारी निदई अिनणG यको
अव@थामा झ6ु डाई राyने काम भएको छ ।
मैले िमित २०६६।६।६ मा दताG गरेको िबदाको
िनवेदनमा ]चिलत िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बमोिजम मैले

1991

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
पाउन स-ने असाधारण / अ3ययन िबदा बाँक8 रहेको
ह;दँ ा उ< अ3ययन िबदा =वीकृत गBरपाउँ भिन िनवेदन
िदएकामा सो िनवेदन िदएको िमितभFदा २ वषH १
मिहना ११ िदनपJात्् अथाH त् िमित २०६८।७।१७
मा िबदा अ=वीकृत भएको भिन मF#ालयको िमित
२०६९।४।३ र िवभागको िमित २०६९।४।१ को
प#ानस
ु ार जानकारी ह;न आएको छ । मलाई कुनै
जानकारी नगराए तापिन उ< िबदा अ=वीकृत ह;ने भिन
िमित २०६८।७।१७ मा िनणH य गरेको भएको िनणH यको
१२ िदनपिछ िमित २०६८।७।२९ तदनस
ु ार १४
नोभेXबर २०११ मा िवYावाBरिध िड[ीको लािग मेरो
थेिससको िडफे Fसको िमित तोिकएकाले सो िमितमा नै
मेरो अ3ययन समा\ भएको िथयो ।
यिद िबदा अ=वीकृत गनH पन] भए ^य=तो
िनणH य गरेको जानकारी िबदा माग गरेको ६० (साठी)
िदनिभ#ै िनणH य गBर सXबिFधत कमH चारीलाई जानकारी
िदई काममा उपि=थत ह;ने मौका िदनु पन]मा २ वषH भFदा
िढलो िनणH य गBर ९० िदनभFदा बढी अविध कायाH लयमा
अनपु ि=थत भएको भनेर िवभागीय कारवाही अगािड
बढाउनबु ाट मउपर घोर अFयाय भएको छ ।
मािथका gकरणमा उिhलिखत तjय र
काननु को आधारमा िवपkीहlको उ< कामकारवाही
र िनणH यबाट म िनवेदकलाई अFतBरम संिवधानको
धारा १२(३) (च), १३(१),(२) र १९(१) nारा gदo
मौिलक हक एवम् मािथ उिhलिखत िनजामती सेवा
ऐन र िनजामती सेवा िनयमावलीnारा gदo कानूनी
हकहlको समेत हनन् ह;न गएको र ती हकहl
gचलन गराउने अFय कुनै वैकिhपक एवम् gभावकारी
उपचारको बाटोसमेत नभएको ह;नाले अFतBरम
संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम g=ततु
Bरट िनवेदन िलई सXमािनत अदालतसमk उपि=थत
भएको छु ।
अतः सXमािनत अदालतबाट अFतBरम
संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम असाधारण

अिधकारkे# [हण गBर मF#ालय (सिचव=तर) को
िमित २०६८।७।१७ को िबदा अ=वीकृत गन] िनणH य,
िनवेदकलाई हािजरी नगराउने भिन िमित २०६९।४।१
को िवभागको प#, मF#ालयको िमित २०६९।४।३ को
प#, तथा ९० िदनभFदा बढी अनपु ि=थत भएको भFने
आधारमा नोकरीबाट हटाउने िवभागीय कारवाही गन]
गBर यस सXबFधमा िवपkीहlnारा भएको =पrीकरण
सो3ने लगायतका काम कारवाही र िनणH य, सूचना
प#ाचार आिदलाई उ^gेषणको आदेशnारा बदर गBर
िनवेदकले माग गरेको िबदा िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ६४(१ख) बमोिजम =वीकृत भएको
मािन िनज िनवेदकले हािजर ह;नपाउँ भिन िनवेदन
िदएकै िमितदेिख हािजर गराई कामकाजमा लगाउनु
र िनजले िनयमानस
ु ार पाउने तलब भoालगायतका
सXपूणH सिु वधा िदनु भFनेलगायत अFय जो चािहने
उपय<
ु आदेश िवपkीहlको नाममा जारी गBर पूणH
Fयाय पाऊँ । साथै g=ततु Bरट िनवेदनलाई अ[ािधकार
िदई पेस गनH ु भFने आदेश गBरपाऊँ ।
g=ततु मvु ामा अFतBरम आदेश जारी नगदाH
अFय# पिन नोकरी =वीकार गनH निमhने, बढुवाका
अवसरबाट विwचत ह;नु पन] र दैिनक जीिवकोपाजH नको
समेत सम=या भएको कारणले िनवेदकलाई अपूरणीय
kित पxु ने र सिु वधा सFतल
ु नको yिrले समेत g=ततु
मvु ामा अिFतम िकनारा ह;दँ ा जे जो ठहछH सोहीबमोिजम
ह;ने गBर हाल िनवेदकलाई हािजर गराई काममा
लगाउनु तथा िनजउपर िवभागीय कारवाही र सजाय
गन] कायH अगािड नबढाउनु यथाि=थितमा राzनु भFने
सव{|च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१
बमोिजम अFतBरम आदेशसमेत जारी गBरपाउँ भिन यस
अदालतमा िमित २०६९।५।२१ मा पेस गरेको िनवेदन
प# ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह;न नपन] हो ? यो
आदेश gा\ भएका िमितले बाटाका Xयादबाहेक १५
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िदनिभ• महा#यायािधव'ाको काया* लयमाफ*त िलिखत
जवाफ पेस गन* ु भिन 5रट िनवेदनको एक9ित न:कल
साथै रािख िवप=ीह?लाई सूचना पठाई Dयसको
बोधाथ* महा#यायािधव'ाको काया* लयलाई पठाई
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम
पेस गन* ू ।
साथै 9Jततु 5रट िनवेदनमा माग भएको
अ#त5रम आदेशको सMब#धमा िवचार गदा* िनवेदकले
असाधारण िबदा Jवीकृितको िनिमP िमित २०६६।६।६
मा िनवेदन िदएकामा िमित २०६८।७।१७ मा मा•
िबदा अJवीकृत गनW ग5र िनण* य भएको भ#ने देिखँदा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० िनयम ६४ को
उपिनयम (१क) र (१ख) को कानूनी _यवJथालाई
`िaगत गदा* िनवेदकको हकमा सिु वधा र स#तल
ु न
भएकाले िनवेदक िव?bको िवभागीय कारवाहीसMब#धी
9िcया जहाँ जनु अवJथामा छ यथािJथितमा राdन,ु
थप कारवाही नगन* ु नगराउनु भिन सवefच अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम यो
अ#त5रम आदेश जारी ग5र िदएको छ । यो आदेशको
जानकारी िवप=ीह?लाई िदनु भिन यस अदालतबाट
िमित २०६९।५।२४ मा भएको आदेश ।
5रट िनवेदक राजे#h के .सी.लाई िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसरु मा
सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम भिवkयमा
सरकारी सेवाको िनिमP अयोlय नठह5रने ग5र
सेवाबाट हटाउने िवभागीय सजाय गन* वन तथा भूसंर=ण म#•ालयबाट परामश* माग भई आएकामा
िवभागीय सजायको लािग कानूनबमोिजमको 9िcया
परु ा नभएकाले 9िcया परु ा ग5र िनजले माग गरेको िबदा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ६१ को
उपिनयम (१क) को अविधिभ• Jवीकृत/अJवीकृतको
िनण* य नभएको स#दभ* मा समेत Jपa ग5र परामश* माग
गन* फाइल िफता* पठाइएको हqदँ ा 5रट िनवेदकको हक
अिधकार हनन् हqने ग5र यस आयोगबाट कुनै काम

कारवाही नभएकाले िबना आधार यस आयोगसमेतलाई
िवप=ी बनाई दायर ग5रएको 5रट िनवेदन खारेजयोlय
छ, खारेज ग5रपाउँ भिन लोक सेवा आयोगका तफ*बाट
यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
को देहाय (६) मा िबदा Jवीकृत नगराई लगातार ९०
(नsबे) िदनसMम आtनो काया* लयमा अनपु िJथत
रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बखा* Jत गन* स:ने _यवJथा
भएकाले िनवेदकलाई 9Jताव ग5रएको सजाय
कानूनसMमत छ ।
अिधकार9ाu अिधकारीबाट सजाय 9Jताव
ग5रएको हqदँ ा 9िcया परु याई
् गरेको सजाय कानूनसMमत
भएन भ#ने िनवेदन िजिकर खारेजयोlय छ ।
पटकपटक मौिखक फोन गरेकालाई 9मािणत
नहqदँ ासMम थाहा पाएको भ#न स:ने अवJथा रहँदनै ।
तसथ* िनवेदकको िनवेदन दाबी खारेज ग5रपाउँ भिन
वन िवभागका महािनदWशकबाट यस अदालतमा पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
िवप=ी 5रट िनवेदक राजे#h के .सी.को िमित
२०६३।४।१६ देिख िमित २०६५।१२।२१ सMम
तलबी अxयन िबदा Jवीकृत भएको िथयो । िनज
नेपाल सरकारको मनोनयनमा अxययन गन* गएको
हqदँ ा अxययन परु ा गरेपिछ िनजले िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ४०ग को खyड (च) बमोिजम
अxययन िबदामा जानभु #दा अिघ काय* रत् रहेको
म#•ालय वा काया* लयमा अिनवाय* ?पले सेवा गन* पु नW
िथयो । तर अxययन िबदा समाu भएप{ात्् िनज नेपाल
आई ३ िदन वन िवभागमा हािजर भई १२० िदन घर
िबदा र ४८ िदन िबरामी िबदाको िनवेदन िदई पनु ः
िवदेश गएको देिख#छ । यसथ* िनजले िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ४०ग को खyड (च) बमोिजमको
सेवा नगरेको कारणले िनजलाई थप िबदा Jवीकृत गन*
निमलेको हो ।
िवप=ी िनवेदकले जम* नीमा िप.एच.डी.
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
गन* जान नेपाल सरकारको पूव* 1वीकृित िलएको
छै न । िनवेदकले िमित २०६६।५।२ को िमित
रािख जम* नीबाट अAययन / असाधारण िबदा माग
गFर वन िवभागमा िनवेदन पठाएको हो । िनजको
नेपाल सरकारबाट मनोनयन नभएको र िनजामती
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ६१ को अKय
अव1थासमेत परु ा नभएकाले िनजले तलबी अAययन
िबदा MाN गन* आधार नभएको र िनज नेपाल सरकारको
पूव* 1वीकृित निलई िनजी Mयासमा अAययन गन* गएको
हQदँ ा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
६१ को उपिनयम (५) बमोिजम बेतलबी अAययन िबदा
1वीकृत गन* निमलेको हो ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१क
को उपदफा (३) बमोिजम िबदा 1वीकृत नगराई
लगातार नZबे िदनभKदा बढी अविध अनपु ि1थत हQने
कम* चारीलाई गयल क]ी गFर हािजर गराउन नसिकने र
हािजर गराएमा ^यसरी हािजर गराउने पदािधकारीलाई
दफा ६० बमोिजम िवभागीय कारवाही हQनेसमेत
Mावधान भएबाट िनज राजेK_ के .सी.लाई हािजर
गराउन निमलेको हो ।
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ७१ बमोिजम िबदा अिधकारको कुरा होइन,
सहQिलयतमा# हो । यसथ* िबदाको िनवेदन िदएकै भरमा
िबदा 1वीकृत गन* पु नb बाAया^मक अव1था होइन ।
िबदा 1वीकृत भए नभएको िवषयमा 1वयम् कम* चारीले
चासो राeनु पनb र िबदा 1वीकृितको लािग आवfयक
कागजात Mमाण पिन 1वयम् कम* चारीले जटु ाउनु
पद* छ ।
िवपgी िनवेदकको िबदा अ1वीकृत भएको
र िनज िबदा 1वीकृत नगराई लगातार नZबे िदनसhम
आiनो काया* लयमा अनपु ि1थत रहेको आधारमा
िनजलाई िवभागीय कारवाही गनb Mिjया अगािड
बढाइएको हो । िवभागीय कारवाहीको Mिjया
अगािड बढाइएकै अव1थामा िनजले माग गरेको िबदा

सhबKधमा नेपाल सरकार (सिचव1तर) को िमित
२०६९।४।१० को िनण* यबाट कानून, Kयाय, संिवधान
सभा तथा संसदीय मािमला मK#ालयको राय माग
गFरएको िथयो । उm मK#ालयबाट राय MाN भएपnात््
िनज राजेK_ के .सी.लाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ५९ (ख)(१) अनस
ु ारको सजाय M1ताव गFर
सोही ऐनको दफा ६७ अनस
ु ार ७ िदनको hयाद िदई
1पoीकरण सोAने भिन नेपाल सरकार (सिचव1तर)
बाट िमित २०६९।५।२० मा भएको िनण* यबमोिजम
िमित २०६९।५।२८ को गोरखाप# दैिनकमा सूचना
Mकाशन गFर िनजलाई 1पoीकरण पेस गन* समय
िदइएको हो ।
िवपgी िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ बमोिजम गन* लािगएको िवभागीय कारवाही
टुङ्गोमा पिु ग नसके को अव1था रहेको, िनजलाई
िवभागीय सजाय भएमा सोपnात्् सजायमा िचs
नबझ
ु ेमा Mशासकuय अदालतमा पनु रावेदन गन* पाउने
नै हQदँ ा िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीले तोके को
Mिjया परु ा गFर िवभागीय कारवाही गन* Mिjयामा नै
रहेको अव1थामा Fरट gे#ािधकारमा Mवेश गFररहनु पनb
अव1था रहेको छै न ।
िवपgी िनवेदकले माग गरेको िबदा िनजामती
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ६१ र ६२
बमोिजम 1वीकृत हQन सvने अव1था नरहेको हQदँ ा
िनजको िबदा अ1वीकृत भएको र िबदा 1वीकृत
नगराई लगातार नZबे िदनसhम आiनो काया* लयमा
अनपु ि1थत रहेको आरोपमा िनजउपर िवभागीय
कारवाहीको Mिjया अगािड बढीरहेको र िवभागीय
कारवाहीको िनण* य भएपnात्् पिन िनण* यमा िचs
नबझ
ु ेमा िनजले Mशासकuय अदालतमा पनु रावेदन
गन* पाउने हक कायम रहेकै अव1थामा िनजले िलएको
मागदाबी आधारहीन छ । यसथ* उिwलिखत आधारमा
Fरट िनवेदन खारेज गFरपाउँ भिन यस अदालतमा िमित
२०६९।६।२४ मा वन तथा भू-संरgण मK#ालयले पेस
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गरेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चिढ िनण4 याथ4
यस इजलाससम7 पेस ह9न आएको <=ततु
उ@<ेषणयB
ु परमादेशसमेतको Eरट िनवेदनसिहतको
िमिसल अHययन गEर प7 िवप7को िनIनबमोिजमको
बहससमेत सिु नयो ।
Eरट िनवेदकका तफ4बाट उपि=थत िवJान्
वEरL अिधवBा Nी हEर<साद उ<ेतीले Eरट िनवेदक
एक िनजामती कम4 चारी ह9नहु 9Oछ । िनजले आQनो
सिRचत घर िबदा र िबरामी िबदा =वीकृत गEरपाउँ भिन
वन िवभागमा िनवेदन िदएकामा उB िनवेदन =वीकृत
भएको छ । त@पWात्् Eरट िनवेदक राजेOX के .सी.ले िमित
२०६६।६।६ मा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ६४ को उपिनयम (१क) र सोको खcड
(ख) बमोिजम अHययन िबदा माग गरेकामा कानूनले
तोके को िमित २०६६।८।५ सIममा िबदा =वीकृत वा
अ=वीकृत गन4 पु नfमा सो नगEर सो िमितपWात्् िबदा
अ=वीकृत गनf गरेको काय4 कानून <ितकूल छ । िनजको
िबदा अ=वीकृत भएको मािन लगातार ९० िदनभOदा
बढी काया4 लयमा हािजर नभएको भिन िवप7ीबाट
िवभागीय कारवाही गनf गरेको काय4 कानून <ितकूल
ह9दँ ा िवभागीय कारवाही गनf गरेको काय4 उ@<ेषणको
आदेशले बदर गEर आQनो पढाई समाi गरेपWात््
नेपाल फिक4 आई हािजर ह9नपाउँ भिन िनवेदन िदएको
िमितबाट तलबभjा र अOय सिु वधासमेत िनवेदकलाई
िदनु भिन परमादेशको आदेश जारी गEरपाउँ भिन बहस
<=ततु गन4 भु यो ।
<@यथk वन तथा भू-संर7ण मOnालयसमेतको
तफ4बाट उपि=थत िवJान् सहOयायािधवBा
Nी कृoणिजवी िघिमरेले िबदा अिधकारको कुरा
होइन । यो िनजामती कम4 चारीको लािग सह9िलयतमाn
हो िनवेदकले माग गरेको िबदा अ=वीकृत भई िनज
लगातार ९० िदनभOदा बढी आQनो पदािधकार रहेको

काया4 लयमा हािजर नभएकाले िवभागीय कारवाही
कानूनबमोिजम अगािड बढाइएको हो तसथ4 <=ततु Eरट
िनवेदन खारेज गEरपाउँ भिन बहस <=ततु गन4 भु यो ।
उपय4 B
ु ानस
ु ारको तpय एवम् बहस िजिकर
भएको <=ततु Eरट िनवेदनमा िनवेदकको िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी गन4 पु नf हो वा होइन भOने
सIबOधमा िनण4 य िदनपु नf देिखन आयो ।
यसमा िनवेदक िमित २०५५।१।२५ देिख
नेपाल वन सेवा, जनरल फरेoqी समूहको सहायक
वन अिधकृत, रा.प. तिृ तय Nेणी (<ा.) पदमा सेवा
<वेश गEर काय4 रत् रहँदै आएको छु । यसैिबच आQनो
sयिBगत 7मताको आधारमा िवtsयापी <ित=पधा4 बाट
qिपकल र अOतरा4 िoqय वन िवuान िवषयमा जम4 नीमा
एम.एस.सी. अHययन गन4 िमित २०६३।४।१६ देिख
लागू ह9ने गEर २ वष4 ८ मिहना ५ िदन िबदा =वीकृत
भई अHययन गEर आQनो अHययन परु ा गरेपWात््
काया4 लयमा उपि=थत भई िमित २०६५।१२।३
देिख २०६५।१२।६ सIम हािजर भएको र छोरीको
जOमपWात्् िनजको =वा=pयमा गIभीर सम=या
देिखएकाले उपचारको लािग जम4 नीमै छोिड आएको
र पनु ः =वा=pय परी7ण र उपचार गराउन जम4 नी
जानु परेकाले सिRचत घर िबदा १२० िदन र िबरामी
िबदा ४८ िदन िबदा माग गEर गएको िथएँ । सोही
िसलिसलामा मैले Forest Genetics िवषयमा Ph.D
(िव‡ावाEरधी) को अवसर पाएकाले उB िवषय मेरो
सेवा समूह र sयिBगत <योजनको लािग अित उपयोगी
भएकाले सो अHययनको लािग िमित २०६६।७।१
देिख िमित २०६९।३।१ सIम जIमा २ वष4 ८
मिहनाको असाधारण / अHययन िबदा माग गEर िमित
२०६६।५।२३ मा जम4 नीबाट पठाएको िनवेदन िमित
२०६६।६।६ मा िवभागमा दता4 भएको िथयो । सो िबदा
माग गरेको ६० िदनिभn अथा4 त् िमित २०६६।८।५
िभnमा =वीकृत वा अ=वीकृतको जानकारी नपाएकाले
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
६४(१ख) बमोिजम ;वीकृत भएको मािन अ@ययनलाई
िनरCतरता िदएकामा िमित २०६८।८।९ को
गोरखाप#मा िवभागीय कारवाहीको बारेमा सफाइ पेस
गनJ सूचना Lकािशत भएकामा मैले माग गरेको िबदा
िमित २०६८।७।१७ मा अ;वीकृत भएको जानकारी
गराई सोबमोिजम सजायको L;ताव गOर कारवाही
अगािड बढाइएको छ । सो Sममा सजायको लािग
परामशJ माग भई लोक सेवा आयोगमा पठाइएकामा लोक
सेवा आयोगले िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ६४(१क) को अविधिभ# िबदा ;वीकृत,
अ;वीकृत नभएको िवषयमा मC#ालयसँग जवाफ माग
गरेको भए तापिन सो सYबCधमा कुनै जानकारी नगराई
मेरो िबदा अ;वीकृत गनZ, मलाई हािजर नगराउने र
िवभागीय सजायको कारवाही गनZ गOर भएका सYपूणJ
काम कारवाही उ]Lेषणको आदेश^ारा बदर गOर मैले
माग गरेको िबदा ;वीकृत भएको मािन मलाई हािजर
गराई कामकाजमा लगाउनु भिन उपय_
ु आदेश
जारी गOरपाउँ भCने िनवेदन दाबी छ । िनवेदकले वन
िव`ान (Tropical and International Forestry)
िवषयमा एम.एस.सी. छा#विृ jमा अ@ययन िबदा
;वीकृत गराई अ@ययन भएपkात्् िनजले िनजामती
सेवामा अिनवायJ काम गनJ पु नZ अविधको कायJ नगरेको
र िनजामती कमJ चारीले िबदा ;वीकृत नगराई लगातार
९० िदनभCदा बढी गयल भएकाले िवभागीय कारवाही
अगािड बढाएको हो तसथJ Oरट िनवेदन खारेज गOरपाउँ
भCने वन तथा भू-संरxण मC#ालयसमेतको िलिखत
जवाफ पेस गरेको देिखयो ।
२. िनणJ यतफJ िवचार गदाJ िनवेदक राजेCz
के .सी.ले आ{नो |यि_गत xमताको आधारमा
िव}|यापी Lित~पधाJ बाट €िपकल र अCतराJ ि~€य वन
िव`ान (Tropical and International Forestry)
िवषयमा एम.एस.सी. अ@ययन गनJ छनौट भई नेपाल

सरकारको िमित २०६३।५।२६ को िनणJ यअनस
ु ार
अ@ययन िबदा ;वीकृत भई जमJ नीमा एम.एस.
सी (फरे~€ी) तहको िनवेदकले अ@ययन गनJ भु एको
देिखयो । सोही अ@ययन गOर जमJ नीमा ब;दा िनजको
छोरीको जCम भएको र छोरीको मटु ु मा गYभीर सम;या
भएको कारणले िनजले छोरीलाई अ@ययन समा„
भएपिछ नेपाल …याउन सके को देिखँदनै । य;तैमा
िनजको आ{नो अ@ययन एम.एस.सी. वन िव`ान
समा„ भएपिछ नेपाल फिकJ वन िवभागमा हािजर भई
पनु ः िनजले आ{नो सि‡चत घर िबदा र िबरामी िबदा
;वीकृितको लािग आवेदन गOर छोरीको उपचारको लािग
जमJ नी गएको िमिसल संल‰न कागजातहŠबाट, छोरीको
श…यिSयाको फोटोबाट देिखयो । छोरीको उपचारको
Sममा आ{नो सि‡चत घर िबदा र िबरामी िबदा उपभोग
गOररहेको अव;थामा नै िनजले पिहला आफूले अ@ययन
गरेको सं;थाबाट Forest Genetics ज;तो िवषयमा
िवŒावाOरिध (Ph.D) अ@ययनको अवसर Lा„ गरेको
देिखCछ । यसथJ िनजले सो अ@ययन परु ा गनJ को लािग
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बमोिजम अ@ययन
िबदा िमित २०६६।६।६ मा वन िवभागमा दताJ गराएको
देिखCछ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ६४ मा िबदा माग गनZ िविध र ;वीकृत गनZ अविध
तोिकएको छ । जनु िनYनअनस
ु ार रहेको छःिनयम ६४ मा िबदा माग गनZ िविध:- (१) िबदाको
िनकासाको िनिमj िनजामती कमJ चारीले आफूलाई
चािहएको िबदाको अविध, कारण र िवदेश जानु पनZ
भए सोसमेत खोिल अनस
ु ूची-१३ को ढाँचामा आ{नो
कायाJ लयमाफJत िबदा िदने अिधकारीसमx िनवेदन
पेस गनJ ु पनZछ र िबदा िदने अिधकारीले पिन िबदा
;वीकृत वा अ;वीकृत भएको सूचना सो कमJ चारीलाई
िदनपु नZछ ।
(१क) उपिनयम (१) बमोिजम माग भएको िबदाम@ये
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९४९८ - राजे"# के .सी. िव. वन तथा भ-ू संर1ण म"4ालय, िसंहदरबार, काठमाड=समेत
देहायबमोिजमको िबदा देहायबमोिजमको अविधमा
)वीकृत वा अ)वीकृत गन0 पु न2छः(क) घर िबदा र िबरामी िबदाको हकमा सात
िदनिभ<,
(ख) असाधारण िबदा र अ@ययन िबदाको हकमा
साठी िदनिभ< ।
(१ख) उपिनयम (१) बमोिजमको अविधिभ< िबदा
)वीकृत वा अ)वीकृतको िनण0 य भएको जानकारी
निदएमा सो िबदा )वीकृत भएको मािननेछ ।
उिFलिखत कानूनी Iयव)थाबमोिजम
िनधा0 Kरत समयाविधिभ< िनवेदकले माग गरेको िबदा
अ)वीकृत भएको देिखँदनै । िनवेदकले माग गरेको
असाधारण अ@ययन िबदा िमित २०६६।६।६ मा
वन िवभागमा दता0 भएपिछ सो िमितले ६० िदनिभ<
अथा0 त् िमित २०६६।८।५ िभ<मा अिनवाय0 Tपमा
िबदा )वीकृत वा अ)वीकृतको काय0 अिUतयार VाW
अिधकारीले अिनवाय0 Tपमा गन0 पु न2 कानूनी Iयव)था
रहेको देिखयो ।
३. Kरट िनवेदक राजे[\ के .सी.ले Ph.D
(िव_ावाKरधी) अ@ययनको लािग असाधारण अ@ययन
िबदा िमित २०६६।६।६ मा २ वष0 ८ मिहनाको लािग
माग गरेको र िनजले उa िबदा के भएको छ जानकारी
पाउँ भिन िमित २०६९।४।२ मा िदएको िनवेदनअनस
ु ार
उिFलिखत िबदा िमित २०६८।७।१७ मा नेपाल
सरकार (सिचव)तर) बाट अ)वीकृत भइसके को भिन
प.सं.V.Iय. फा./०६९/७० नं. २० िमित २०६९।४।३
को वन तथा भू-संरkण म[<ालयको प<बाट
िनवेदकलाई जानकारी िदएको देिखयो । िनवेदकले
अ@ययन िबदा )वीकृतको लािग िमित २०६६।६।६ मा
आवेदन गरेकामा सो िबदा २०६८।७।१७ मा अथा0 त्
२ वष0 १ मिहना ११ िदनपnात्् मा< िबदाको िनकासा
गरेको देिखयो । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०

ले नै अ@ययन िबदा माग गरेकामा ६० िदनिभ< िबदा
)वीकृत वा अ)वीकृत भएको जानकारी निदएमा )वतः
िबदा )वीकृत भएको मािनने )पo कानूनी Iयव)था
हpदँ ाहpदँ ै सोिवपरीत यी िनवेदकलाई लामो समयसqम
िबदा )वीकृत वा अ)वीकृत भएको जानकारी निदई
अ[योलमा रािख िबदा िदने अिधकारीले कानूनले
तोके को अविधमा िबदा अ)वीकृत नगKर आrनो
िजqमेवारी इमा[दारीपूव0क िनवा0 ह गरेको देिखँदनै ।
यसथ0 वन तथा भू-संरkण म[<ालयको िबदा अ)वीकृत
गन2 भिन िबलqब गKर गरेको काय0 लापरवाहीपूण0 रहेको
देिखयो । कानूनअनT
ु प चFनपु न2 िजqमेवार िनकाय र
अिधकारीबाट भएको य)तो लापरवाहीपूण0 काय0 लाई
शोभिनय मािनँदनै । य)तै िवषय समावेश भएको
िनवेदक नवराज पडु ासैनी िवTu वन तथा भू-संरkण
म[<ालय समेत भएको २०६६ सालको Kरट नं.
०४४२ को उvVेषण परमादेश िवषयको Kरट िनवेदनमा
यस अदालतबाट िमित २०६७।१।२१ मा आदेश हpदँ ा
अ@ययन िबदाको िवषयमा परेको िनवेदनमा िवपkी
म[<ालयबाट िनजामती सेवा िनयमावलीमा िनधा0 रण
गरेको ६० िदनिभ< िबदा )वीकृत वा अ)वीकृत गन2
िनण0 य गन0 ु पन2मा सो नगKर कानूनले तोके को qयाद
नघाई िनवदेकको अ@ययन िबदा अ)वीकृत गन2 गरेको
वन तथा भू-संरkण म[<ालयको िनण0 य कानूनसqमत
तथा िववेकसqमत Tपमा भए गरेको रहेछ भिन भ[न
िमFने अव)था नदेिखने भिन िसuा[त Vितपादन
भएको छ । उa निजर िसuा[तअनस
ु ार िनवेदक
राजे[\ के .सी.ले माग गरेको अ@ययन / असाधारण
िबदा कानूनले िनधा0 रण गरेको ६० िदनिभ< अ)वीकृत
भएको छै न । यो निजर िसuा[तले िनवेदकलाई िबदा
माग गरेको िवषयमा सहयोग गKर िनजको िबदा )वतः
)वीकृत भएको मा[नपु न2 देिखयो ।
४. यी Kरट िनवेदकलाई ९० िदन लगातार
काया0 लयमा हािजर नभएको भिन िवभागीय कारवाही
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
गन* गरेकोतफ/ हेदा/ मािथ उि5लिखत कानूनी
8यव;थाबमोिजम िबदा िदने अि?तयारवाला 8यि@ले
आफूले गन/ पु न* काय/ नगBर आCनो िजDमेवारीबाट
िबमख
ु भई अHय# िदशाबोध भई यी Bरट िनवेदकलाई
िवभागीय कारवाही गन* भिन कारवाहीको थालनी
भएको काय/ कानूनिवपरीत भई उLMेषणको आदेशले
बदर हPने देिखयो ।
५. अब िनवेदक राजेHT के .सी.ले माग गरेको
अVययन िबदा ;वतः ;वीकृत भएको अव;थामा
िनजले आCनो Ph.D (िव\ावाBरधी) तहको अVययन
परु ा गBर नेपाल फिक/ आएप^ात्् आCनो दरबHदी रहेको
िवभागमा उपि;थत भई हािजर गराइपाउँ भिन िदएको
िनवेदनप^ात् िनजलाई हािजर गराई कामकाजमा
लगाउनु पन* दाियLव वन तथा भू-संरdण मH#ालय
र वन िवभागको रहेकामा सो नगBर िनवेदकलाई
िविभHन बहाना गBर कानूनले िनिद/ e गरेको काय/
नगBर हािजर नगराएको काय/ िमलेको देिखएन ।
यसथ/ यी Bरट िनवेदकलाई आफू ;वयम् वन तथा
भू-संरdण मH#ालयमा उपि;थत भई हािजर गराई
कामकाजमा लगाइपाउँ भिन िनवेदन िदएको िमितबाट
नै हािजर भएको मािन िनजले पाउने कानूनबमोिजमको
पाBरgिमक र अHय सिु वधासमेत पाउने देिखयो ।
६. अतः मािथ उि5लिखत िसjाHत, कानून,
िमिसल संलkन कागजातहlबाट िनवेदकले माग गरेको
अVययन िबदा ;वीकृत गBर िनवेदकलाई िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(६) बमोिजम सेवाबाट
हटाउनेतफ/को कारवाही MारDभ गरेको उLMेषणको
आदेशले बदर भई र िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी हPने ठहछ/ । अlमा तपिसलबमोिजम गन/ ू ।
तपिसल
यो आदेशको Mमािणत Mितिलिपसमेत साथ
रािख फै सलाको जानकारी िवपdीहlलाई
महाHयायािधव@ाको काया/ लयमाफ/त िदनू .............१

M;ततु मsु ाको दायरीको लगत कtा गBर िमिसल
िनयमानस
ु ार गBर अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू .......२
उ@ रायमा सहमत छु ।
Hया.सशु ीला काकv
इजलास अिधकृत : Mेम खड् का
इित संवत् २०७२ साल साउन २६ गते रोज ३ शभु म् ।

&

िनणर्य नं .९४९९
सवz{च अदालत, संय@
ु इजलास
माननीय Hयायाधीश gी बै\नाथ उपाVयाय
माननीय Hयायाधीश gी देवेHT गोपाल gे}
फै सला िमित : २०७२।९।१४।३
०७०-CR-०६२९
मsु ा : सDपि‚ शj
ु ीकरण
पनु रावेदक / Mितवादी : हPDला िज5ला िलमी गा.िव.स.
वडा नं. ५ जाङगाउँ ब;ने दावा टासी लामा
िवlj
MLयथv / वादी : सDपि‚ शj
ु ीकरण अनHु धान िवभागको
तफ/बाट अनस
ु Hधान अिधकृत रिवराज
काCलेसमेतको Mितवेदनले नेपाल सरकार
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§ िनकै ठूलो प$रमाणको रकम कसैले
बोके को सटु के सबाट बरामद ह01छ र
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•यसको साँचो पिन िनजबाटै बरामद
भएको अव1थामा रकमको मािलक यो हो
भिन यिकन वतनसमेत देखाई पिहचान
गराउन नसके को अव1थामा जसको
साथबाट बरामद भएको हो उ; रकम
िवषयको स=पूण@ कानूनी दािय•व िनवा@ह
गन@पु नC िज=मेवारी उसैमा रहDछ । स=पिG
शुIीकरण (Money Laundering)
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा
कुनै Vयि;मा भएको स=पिG के क1तो
Wोतबाट XाY गरेको हो ? सो स=पिGको
Wोत खुलाउने भार िनज Vयि;मा नै
रहेको देिखDछ । तर, Xितवादीले उ;
बरामद भएको स=पिGको वैधािनक Wोत
खुलाउन सके को देिखएन । तसथ@ अDयथा
Xमािणत नभएस=म उ; रकम िवषयमा
जवाफदेिहता िनज Xितवादीमै रहने ।
(•करण नं.२)
§ कसैसगँ आयWोत वा आिथ@क अव1थाको
तुलनामा उसको स=पिG अ1वभािवक
देिखएमा र उसले आज@न गरेको वैधािनक
Wोत देखाउन नसके स=पिG शुIीकरणको
अपराध ह]ने Vयव1था गरेको देिखDछ ।
कसैसगँ अ1वभािवक स=पिG देिखयो
भने •यसको वैधािनक Wोत वा जायज
आज@न िथयो भिन Xमािणत गनC Xमाणको
भार Xितवादीमा रहेको ह]Dछ । Xितवादीले
स=पिGको Wोत देखाउन सके न भने उसले
स=पिG शुIीकरणको अपराध गरेको हो
भिन माDनु पनC ।
(•करण नं.३)
§ X1तुत म^ु ा Xितवादीसँग रहेको रकम
िवदेशी िविनमय भएको कारणबाट
चलेको होइन । अिपतु, िनजसँग िनजको
1999

हैिसयतका तुलनामा अ•यिधक बढी रकम
भएकाले X1तुत म^ु ा िनज िवbI चलेको
हो । िनजले उ; रकमको Wोत देखाउन
सके को अव1थामा X1ततु म^ु ा िनज
िवbI चcने अव1थै ह]ने िथएन । •यसैगfर
बरामदी रकम नेपाली वा भारतीय भएको
अव1थामा िवदेशी िविनमयअDतग@त म^ु ा
चcने अव1था ह]ने िथएन । तर, Wोत
देखाउन नसके को अव1थामा भने स=पिG
शुIीकरणको म^ु ा भने चcने ।
§ िवदेशी िविनमय िबना इजाजत
Xितवादीसँग रहनु एउटा अपराध हो
भने, अ•यिधक माhामा Wोत देखाउन
नसिकने रकम आjनो साथ राkनु अकl
अपराध हो । िवदेशी िविनमय म^ु ा िजcला
अदालतमा चcने म^ु ा हो भने स=पिG
शुIीकरणस=बDधी म^ु ा िवशेष अदालतमा
सb
ु कारवाही ह]ने म^ु ा हो । स=पिG
शुIीकरण (Money Laundering)
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (ङ)
मा स=पिG शुIीकरण मािनने कसरु मा
“िवदेशी िविनमय िनयिमत गन&स(ब*धी
,चिलत कानून अ*तग3तको कसरु ग7र”
भDने उcलेख भएको पाइDछ । यसबाट
िवदेशी िविनमय िनयिमत गनC कसरु लाई
समेत स=पिG शुIीकरण ऐनले म^ु ा
चलाउन बाधा पानC देिखँदैन । स=पिG
शुIीकरण (Money Laundering)
िनवारण ऐन, २०६४ र िवदेशी िविनमय
िनयिमत गनC ऐन, २०१९ अनस
ु ार छुsाछुsै
ऐनले कसरु मानेको ह]दँ ा अलग अलग ऐनले
Vयव1था गरेको कसरु लाई एउटै कसरु माDन
िमलेन । साथै बरामदी रकम Xितवादीबाट
बरामद भएको र सो रकमको आिधकाfरक

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
तथा वैधािनक $ोत &ितवादीले खुलाउन
नसके को अव0थामा आिथ3क अव0था र
हैिसयत कमजोर छ भ:ने आधारमा मा;
आरोिपत अिभयोग दाबीबाट &ितवादीले
सफाइ पाउने अव0था नरहने ।
(+करण नं.४)
पनु रावेदक / +ितवादीका तफ8बाट :
+<यथ? / वादीका तफ8बाट :
अवलिAबत निजर :
सAबD कानून :
§ नेपालको अFतGरम संिवधान, २०६३ को
धारा २४ को ६
§ सAपिL शD
ु ीकरण (Money Laundering)
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३, ४ को (ङ),
२८, ३०(२)
§ िवदेशी िविनमय िनयिमत गनS ऐन, २०१९
सV
ु तहमा फै सला गनS :
अYयZ मा.Fया. [ी के दार+साद चािलसे
सद]य मा.Fया. [ी मोहनरमण भ_राई
सद]य मा.Fया. [ी भूपेFb+साद राई
फै सला
:या.बैEनाथ उपाFयाय : Fयाय +शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन8 आएको +]ततु मhु ाको सङ् िZk तlय
एवम् ठहर यस+कार छ :िमित २०६९।७।१० गते िबहान अFदाजी
९:०० बजेको समयमा ]पाइस जेटको उडान नं.
SG042 ~ारा काठमाड€ अFतरा8 ि‚ƒय गौचरबाट
िद…ली जाने †ममा दावा टासी लामाको साथबाट
‡ोत नखल
ु ेको यूरो १,९५,०००।– बरामद भएको
सAबFधमा राज]व अनस
ु Fधान िवभागबाट अनस
ु Fधान

तहिककात काय8 परु ा गGर िवदेशी िविनमय (िनयिमत
गनS) ऐनबमोिजम काठमाड€ िज…ला अदालतमा मhु ा
दायर गGर सAपिL शD
ु ीकरण सAबFधमा अनस
ु Fधान
तहिककातको लािग राज]व अनस
ु Fधान िवभागको
च.नं. १०४० िमित २०६९।८।१० को प# सAपिL
शD
ु ीकरण अनस
ु Fधान िवभागमा +ाk भएको ।
आफूले पिहला जिडबटु ीको Šयापार गद‹ िमित
२०६९।७।१० गते िद…ली जाने †ममा अFतरा8 ि‚ƒय
िवमान]थलमा +हरीले प†ाउ गGर मेरो साथबाट
िविभFन दरका गGर जAमा १,९५,०००।- िवदेशी मbु ा
बरामद गरेको हो । उŒ सटु के श खोलेपिछ <यसमा
िवदेशी मbु ा रहेको थाहा भयो, उŒ रकमसिहतको
सटु के श काठमाड€ बौDमा चाइिनज नागGरक
आङ् गिजङ् गले िदएको हो, िनज चाइिनज नागGरकलाई
मैले यस िवभागमा उपि]थत गराउन सिŽदन, िनजको
वतन थाहा छै न, उŒ काम गरेबापत नाफाको १०
+ितशत रकम िदने सत8 िथयो । उŒ मbु ासिहतको
सटु के श भारतको िद…लीमा लाŽपा लामालाई िदनु भिन
चाइिनज नागGरकले भनेका िथए, सोही अनस
ु ारको
काय8 गरेको हो भिन अनस
ु Fधान अिधकारीसमZ
+ितवादी दावा टासी लामाले गरेको बयान ।
+ितवादीले आरोिपत कसरु ]वीकार
गGर बयान गरेको र बरामदी ‡ोत िबनाको िवदेशी
मbु ाहVका सAबFधमा +ितवादीको संल‘नता रहेको
देिखँदा हाल िनज +ितवादी अFय मhु ाबाट थनु ामा
भएकाले छुिट जाने भएमा यस िवभागमा उपि]थत
गराउने गGर कारागार काया8 लय, जगFनाथदेवललाई
समेत जानकारी िदई थनु ामा रा“न िफता8 पठाई
अनस
ु Fधान काय8 अगािड बढाउनु भFने सAपिL
शD
ु ीकरण अनस
ु Fधान िवभागको िमित २०६९।९।१
को आदेश ।
+ितवादी दावा टासी लामाले सAपिL
शD
ु ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा ३(१) ले िनषेिधत, दफा ४(ङ) र
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२८ बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनज
0ितवादीलाई कुल िबगो 6.२,१८,५५,६००।– कायम
ग?र सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम सजाय हFन र
ऐ.ऐनको दफा ३४ बमोिजम दशी जफत हFन माग दाबी
िलई िवशेष अदालतमा मJु ा दायर गनK िजLला सरकारी
विकल कायाK लय, काठमाडOको च.नं. २८६४, िमित
२०६९।९।१८ को पSसिहतको िनणK यको 0ितिलिप
िमिसल सामेल रहेको ।
0Uततु वारदातमा राजUव अनस
ु Vधान
िवभागबाट 0ाY उजरु ी अनस
ु Vधान तहिककातको
िसलिसलामा 0ितवादी दावा टासी लामालाई काठमाडO
िजLला अदालतको आदेशले कारागार कायाK लय,
जगVनाथदेवलबाट िझकाई िवभागको अनस
ु Vधान
अिधकृतसम_ बयान गराउँदा िमित २०६९।७।१०
गते काठमाडOबाट िदLली जाने aममा अVतराK िbcय
िवमानUथल, काठमाडOमा आdनो साथमा रहेको
सटु के शिभS िविभVन दरका ग?र जeमा िवदेशी मfु ा यूरो
१,९५,०००।– बरामद भएको, उिLलिखत मfु ाह6
बौjमा बUने चाइिनज नाग?रक आङ् गिजङ् गले
िदLलीमा लाnपा लामालाई परु याई
िदनु भनेका
्
िथए । सोबापत मैले नाफाको १० 0ितशत रकम
पाउने कुरा िथयो, आङ् गिजङ् ग र लाnपा लामालाई
उपिUथत गराउन सिnदन, उनीह6 हाल कहाँ छन्
थाहा छै न । उिLलिखत बरामदी िवदेशी मfु ाह6को
qोत सeबVधमा जानकारी नभएको भिन कसरु लाई
Uवीकार ग?र बयान गरेका छन् । यी 0ितवादीले सeपिr
शj
ु ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा ३ ले िनषेिधत र दफा ४(ङ), दफा
२८ अनस
ु ारको कसरु जVय कायK गरेकाले 0ितवादी
दावा टासी लामालाई बरामदी यूरो १,९५,०००।– को
हFने ने.6.२,१८,५५,६००।– (अ_6पी 6.दईु करोड
अठार लाख पचपVन हजार छ सय) िबगो कायम ग?र
सोही ऐनको ३०(२) बमोिजम सजाय हFन र ऐ. ऐनको
दफा ३४ बमोिजम बरामदी यूरो १,९५,०००।– जफत

ग?रपाउँ भVने €यहोराको िमित २०६९।९।२० को
अिभयोगपS ।
मेरो एक वषK पिहले जिडबटु ीसeबVधी काम
गन‚ िसलिसलामा िचिनयाँ नाग?रक आङ् गिजङ् गसँग
िचनको खासामा भेटघाट भएको िथयो । िनजसँगको
सरसLलाहबाट मैले सङ् कलन गरेको जिडबटु ी
आङ् गिजङ् गको एजेVट लाnपा लामा (ित„बितयन
नाग?रक) जो भारत मै बसेका छन्, िनजलाई नै बझ
ु ाई
सोको किमशनमाS िलई खाने गरेको िथएँ । यसै aममा
म भारतबाट फक… काठमाडO आई बसेका बखत उ†
चाइिनज नाग?रक आङ् गिजङ् ग म कहाँ भेट्न आई
िनजले मलाई भारतमा मेरो एजेVट छ, रा‡ो काम गनK ु भिन
सeझाएको र मेरो एजेVट लाnपा लामालाई खैरो रंगको
सानो सटु के शिभS रहेको कागजपS परु याई
् िदनपु न‚छ
भनेकाले उ† सटु के शसिहत म २०६९।७।१० गते
काठमाडOबाट भारत जाने aममा एयरपोटK मा सामान
जाँच गन‚ aममा उ† सटु के श 0हरीˆारा जाँच गदाK
मचु Lु काबमोिजमको पैसा भेिटएको हो । उ† रकम यूरो
डलर नै भVदछन्, मलाई थाहा भएन, उ† पैसा मेरो
होइन, पैसा चाइिनज €यि† आङ् गिजङ् ग भVने कै हो ।
मैले कागजपS होला भनेर उ† सटु के श बोिक िहँडेको
िथएँ, िनज आङ् गिजङ् ग भVने €यि† मेरो €यापारी
पाटK नर पिन होइन, मैले अनस
ु Vधान अिधकारीसम_
गरेको बयान सिहछाप मेरै हो । १० 0ितशत रकम िदने
भVने कुरा जिडबटु ी सङ् कलन ग?र बझ
ु ाएबापतको
हो, मैले उ† रकम भारतमा परु याई
् लाnपा लामालाई
िदएबापतको होइन, मलाई सटु के शमा यूरो डलर छ छै न
भVने थाहा िथएन, यूरो डलर भेटाउँदा कानूनिवपरीत
हFVछ हFदँ नै मलाई थाहा छै न, पैसा मेरो होइन । उ†
रकम चाइिनज नाग?रक आङ् गिजङ् गको नै हो, मैले
िनज €यि†ह6लाई समाउन सnने अवUथा पिन छै न,
अतः मैले कुनै आपरािधक कायK गरेको छै न । मलाई अकŠ
€यि†ले फसाउन खोजेका हFन् भVने कुरा पिछ थाहा
पाएको हFदँ ा झठु ा अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भVने
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
*ितवादी दावा टासी लामाले िमित २०६९।९।२२ मा
िवशेष अदालतमा गरेको बयान ।
*ितवादीको साथमा रहेको सटु के शबाट यूरो
१,९५,०००।– बरामद भएको तCयमा िववाद नभएको,
सो सटु के श चाइिनज नागGरक आङ् गिजङ् गको हो
भKने िनजको भनाई भरपदM *माणबाट पिु O हPन
सके को छै न । दाबीको कसरु यी *ितवादी दावा टासी
लामाले गरेको होइन भKने अवSथा नदेिखएकाले पिछ
बUु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हPने गGर काठमाडY िजZला
अदालतमा ियनै *ितवादी िवप[ी भई चलेको म\ु ामा
दाबी िलएको यूरो कै िवषयमा अवैध िवदेशी म^ु ाको
कारोबार स_बKधमा `.२,१८,६०,०००।– धरौट माग
भएकोसमेतका कुरालाई िवचार गGर िवशेष अदालत
ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोिजम *ितवादी दावा
टासी लामासँग `.१,००,००,०००।– (एक करोड
मा#) धरौट माग गGरएको छ भKने िवशेष अदालतको
िमित २०६९।९।२२ को आदेश ।
िनज दावा टासी लामालाई म
बाZयाअवSथादेिख नै िचKदछु । िनजको गाउँ र मेरो
गाउँ निजक छ, मैले जाने बझ
ु ेस_म िनजको आिनबानी
आचरण राjो पाएको छु, िनज नराjो काम गनk lयिm
होइनन्, िनज lयापार गदn छन् तर के कSतो lयापार
गदn छन् मलाई थाहा भएन, बरामद भएको `पैयाँको
बारेमा मलाई थाहा भएन तर मैले सनु ेबमोिजम चाइिनज
नागGरकले बरामद oयाग िदZली परु याई
् िदन भिन
यी *ितवादीलाई िदएको रहेछ, oयागमा रकम रहेको
कुरा *ितवादीलाई बरामद भएपिछ मा# थाहा भएको
हो, ती चाइिनज नागGरकको नाम मलाई थाहा भएन,
उm रकम चाइिनज नागGरक कै हो भिन मैले पिछ
सनु ेको हPँ । यित धेरै नोटको कारोबार गनn सpने lयिm
यी *ितवादी होइनन्, िनजको आिथn क अवSथा मैले
बझ
ु ेस_म कमजोर छ भKनेसमेत lयहोराको *ितवादी
पेमा िछGरङ् ग लामाको िमित २०६९।१२।१५ को
बकप# ।

*ितवादी दावा टासी लामाबाट यूरो
१,९५,०००।– (ने.`.२,१८,५५,६००।–) बरामद
भएको तCयमा िववाद छै न । सो िवदेशी म\ु ा चाइिनज
lयिm आङ् गिजङ् गको हो भKने कुरा *ितवादीले
*मािणत गनn नसके को र आफूबाट बरामद भएको उm
िवदेशी म^ु ाको आिधकाGरक qोत िदन नसके काले
िनज दावा टासी लामाको `.२,१८,५५,६००।–
स_पिr शs
ु ीकरण (Money Laundering)
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले िनषेिधत, दफा
४(ङ), दफा २८ अनस
ु ारको कसरु जKय कायn गरेको
ठहछn । सो ठहनाn ले िनज *ितवादी दावा टासी लामालाई
सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम २ (दईु ) वषn कै द
र िबगोबमोिजम `.२,१८,५५,६००।–जGरवाना हPने
ठहछn । बरामद रकम जफत स_बKधमा िनज *ितवादी
िव`s काठमाडY िजZला अदालतमा चलेको अवैध
िवदेशी म^ु ाको कारोबार म\ु ामा उm बरामद िवदेशी
म^ु ा जफत हPने ठहGर फै सला भैसके को देिखएकाले
के ही गGर रहन परेन भKने िवशेष अदालत, काठमाडYको
िमित २०७०।३।२७ को फै सला ।
िवशेष अदालत, काठमाडYको उm फै सलामा
िचr बझ
ु ेन म पनु रावेदकबाट िवदेशी म^ु ा बरामद
भएको भएपिन उm `पैयाँ मेरो होइन । उm `पैयाँको
कारोबार गनk मेरो आिथn क अवSथा र हैिसयत नै
छै न । म गाउँ घरमा सानोितनो जडीबटु ीको lयापार
गनk lयिm हPँ । म पनु रावेदक यूरो १,९५,०००।–
कारोबार गनn सpने मािनस होइन । िवदेशी िविनमय
िनयिमत गनk ऐन, २०१९ अनस
ु ार सोही िवदेशी म^ु ा
बरामद भएको आधारमा म\ु ा चिल रहेकामा पनु ः सोही
िवषयमा स_पिr शs
ु ीकरण ऐन, २०६४ अनस
ु ार
मलाई कारवाही र सजाय गनn िमZदैन । चाइिनज
नागGरक आङ् गिजङ् गले कागजातसिहतको सटु के श
िदZलीमा बSने लाpपालाई िदनु भिन मलाई िदएकाले
सो सटु के श िदZली परु याउने
…ममा प…ाउ परेको हPँ ।
्
म िनदMष भएकाले िवशेष अदालतको #िु टपूणn फै सला
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९४९९ - दावा टासी लामा िव. नेपाल सरकार
उ•टी ग•र झठु ा अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ2ने
5ितवादी दावा टासी लामाको यस अदालतमा परेको
पनु रावेदनप; ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चिढ िनणB याथB
यस इजलाससमE पेस भएको 5Gततु मHु ामा
पनु रावेदनसिहतको सJपूणB िमिसल कागजातहK
अLययन ग•र िवशेष अदालत, काठमाडQको फै सला
िमलेको छ, छै न पनु रावेदन िजिकर पTु न सUने हो,
होइन सो सJब2धमा िनणB य गनB पु नW देिखयो ।
२. 5ितवादी दावा टासी लामा िमित
२०६९।७।१० मा Gपाइस जेट एयरको उडान नं.
SG042 fारा काठमाडQबाट िद•ली जान थालेको
अवGथाको घटना रहेछ । िनजले बोके को सटु के सबाट
यूरो १,९५०००। बरामद भएको रहेछ । बरामदी
तiयमा 5ितवादी अदालतसमेतमा सािबत रहेको
देिख2छ । तसथB बरामदी भएको तiयमा िववाद
रहेन । तर, 5ितवादीले उj रकम आlनो नभई
चाइिनज आङ् गिजङ् गको भएको भिन िजिकर िलएको
देिख2छ । िनजले आङ् गिजङ् ग भ2ने चाइिनजको
कुनै खास वतन, ठेगाना देखाउन सके को पाइएन ।
आङ् गिजङ् गलाई उपिGथत गराउन पिन नसके को
अवGथा छ । रकम रहेको सटु के स िनजले बोके को
बखत बरामद भएको र सटु के सको साँचो िनजैसगँ
रहेको अवGथा छ । यसरी िनकै ठूलो प•रमाणको रकम
कसैले बोके को सटु के सबाट बरामद हo2छ र pयसको
साँचो पिन िनजबाटै बरामद भएको अवGथामा रकमको
मािलक यो हो भिन यिकन वतनसमेत देखाई पिहचान
गराउन नसके को अवGथामा जसको साथबाट बरामद
भएको हो उj रकम िवषयको सJपूणB कानूनी दाियpव
िनवाB ह गनB पु नW िजJमेवारी उसैमा रह2छ । सJपिq
शr
ु ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा २८ मा कुनै †यिjमा भएको सJपिq
के कGतो ‡ोतबाट 5ाˆ गरेको हो ? सो सJपिqको ‡ोत
खल
ु ाउने भार िनज †यिjमा नै रहेको देिख2छ । तर,

5ितवादीले उj बरामद भएको सJपिqको वैधािनक
‡ोत खल
ु ाउन सके को देिखएन । तसथB अ2यथा
5मािणत नभएसJम उj रकम िवषयमा जवाफदेिहता
िनज 5ितवादीमै रह2छ ।
३. 5Gततु मHु ामा सJपिq शr
ु ीकरण
(Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४
को दफा ३ ले िनषेिधत र दफा ४(ङ), दफा २८
अनस
ु ारको कसरु ज2य कायB गरेको भ2ने 5ितवादी
उपरको अिभयोग दाबी रहेको देिख2छ । सJपिq
शr
ु ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा ३ ले सJपिq शr
ु ीकरणमा रोक
लगाएको देिख2छ । दफा ३(१) मा “कसैले पिन सJपिq
शr
ु ीकरण गनB गराउन हoदँ नै ” भ2ने उ•लेख भएको छ
भने र दफा ३ (२) मा “कसैले उपदफा (१) बमोिजमको
कायB गरेमा यस ऐनबमोिजमको कसरु गरेको मािननेछ”
भ2ने कानूनी 5ावधान रहेको देिख2छ । pयसैग•र
सJपिq शr
ु ीकरण (Money Laundering) िनवारण
ऐन, २०६४ को दफा २८ मा सJपिq शr
ु ीकरण ग•र
सJपिq आजB न गरेको मािनने †यवGथा गरेको छ । दफा
२८ मा “यस ऐनअ2तगB तको कसरु मा मHु ा चलाइएको
†यिjको आय‡ोत वा आिथB क अवGथाको तल
ु नामा
िनजको सJपिq अGवभािवक देिखन आएमा वा िनजले
अGवभािवक उ‹च जीवनGतरयापन गरेमा वा आlनो
हैिसयतभ2दा बढी कसैलाई दान, दात†य, उपहार,
सापटी, च2दा वा बकस िदएको 5मािणत भएमा िनजले
pयGतो सJपिq के कGतो ‡ोतबाट आजB न गरेको हो
भ2ने कुरा 5मािणत गनB पु नWछ र pयसरी 5मािणत गनB
नसके मा pयGतो सJपिq यस ऐनअ2तगB तको कसरु
ग•र 5ाˆ गरेको मािननेछ” भ2ने उ•लेख भएको
पाइ2छ । उj कानूनी 5ावधानबाट कसैसगँ आय‡ोत
वा आिथB क अवGथाको तल
ु नामा उसको सJपिq
अGवभािवक देिखएमा र उसले आजB न गरेको वैधािनक
‡ोत देखाउन नसके सJपिq शr
ु ीकरणको अपराध
हoने †यवGथा गरेको देिख2छ । कसैसगँ अGवभािवक
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
स+पि- देिखयो भने 3यसको वैधािनक 7ोत वा
जायज आज; न िथयो भिन =मािणत गन@ =माणको
भार =ितवादीमा रहेको हDEछ । =ितवादीले स+पि-को
7ोत देखाउन सके न भने उसले स+पि- शJ
ु ीकरणको
अपराध गरेको हो भिन माEनु पन@ हDEछ ।
४. िवदेशी िविनमय िनवारण ऐनअEतग; त
काठमाडQ िजRला अदालतमा मSु ा चलाई कारवाही
भएकामा स+पि- शJ
ु ीकरण ऐनअEतग; त एउटै कसरु मा
दोहोरो कारवाही र सजाय गन; िमRदैन भEने पनु रावेदन
िजिकरका स+बEधमा िवचार गन; पु न@ देिखयो । िनYय
पिन एउटै कसरु मा एकपटकभEदा बढी मSु ा चलाउन र
सजाय गन; पाइने हDदँ नै । नेपालको अEत]रम संिवधान,
२०६३ को धारा २४ को ६ ले एउटै कसरु मा एकभEदा
बढी मSु ा नचलाइने र सजाय पिन नग]रने =3याभूत
गरेको देिखEछ । पनु रावेदकलाई एउटै कसरु मा दईु वटा
मSु ा चलाइएको हो होइन र =ितवादीले एउटै कसरु
गरेका छन् िक एकभEदा बढी कसरु गरेका छन् भिन
िवचार गन; पु न@ देिखन आयो । यी =ितवादीउपर िवदेशी
िविनमय िनवारण ऐनअEतग; त काठमाडQ िजRला
अदालतमा मSु ा चलेको तbय िमिसलबाट देिखEछ ।
पनु रावेदकसँग िवदेशी िविनमय रहनु िवदेशी िविनमय
िनयिमत गन@ ऐनअनc
ु पको अपराध हDEछ । िबना
इजाजत िवदेशी िविनमय आdनो साथ राeनु नै अपराध
हो । =fततु मSु ा =ितवादीसँग रहेको रकम िवदेशी
िविनमय भएको कारणबाट चलेको होइन । अिपत,ु
िनजसँग िनजको हैिसयतका तल
ु नामा अ3यिधक बढी
रकम भएकाले =fततु मSु ा िनज िवcJ चलेको हो ।
िनजले उg रकमको 7ोत देखाउन सके को अवfथामा
=fततु मSु ा िनज िवcJ चRने अवfथै हDने िथएन ।
3यसैग]र बरामदी रकम नेपाली वा भारतीय भएको
अवfथामा िवदेशी िविनमयअEतग; त मSु ा चRने अवfथा
हDने िथएन । तर, 7ोत देखाउन नसके को अवfथामा
भने स+पि- शJ
ु ीकरणको मSु ा भने चRने नै हDEछ ।
उदाहरणको लािग कसैसगँ अवैधcपमा हातहितयार

हDनु एउटा अपराध हो भने 3यो हितयार =योग ग]र
कसैको ह3या गद; छ भने 3यो अकh अपराध हDEछ ।
3यसैग]र िवदेशी िविनमय िबना इजाजत =ितवादीसँग
रहनु एउटा अपराध हो भने, अ3यिधक मा#ामा 7ोत
देखाउन नसिकने रकम आdनो साथ राeनु अकh
अपराध हो । िवदेशी िविनमय मSु ा िजRला अदालतमा
चRने मSु ा हो भने स+पि- शJ
ु ीकरणस+बEधी मSु ा
िवशेष अदालतमा सc
ु कारवाही हDने मSु ा हो । स+पिशJ
ु ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा ४ को (ङ) मा स+पि- शJ
ु ीकरण
मािनने कसरु मा “िवदेशी िविनमय िनयिमत गन@स+बEधी
=चिलत कानून अEतग; तको कसरु ग]र” भEने उRलेख
भएको पाइEछ । यसबाट िवदेशी िविनमय िनयिमत
गन@ कसरु लाई समेत स+पि- शJ
ु ीकरण ऐनले मSु ा
चलाउन बाधा पान@ देिखँदनै । स+पि- शJ
ु ीकरण
(Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ र
िवदेशी िविनमय िनयिमत गन@ ऐन, २०१९ अनस
ु ार
छु{ाछु{ै ऐनले कसरु मानेको हDदँ ा अलग अलग ऐनले
|यवfथा गरेको कसरु लाई एउटै कसरु माEन िमलेन ।
साथै बरामदी रकम =ितवादीबाट बरामद भएको र सो
रकमको आिधका]रक तथा वैधािनक 7ोत =ितवादीले
खल
ु ाउन नसके को अवfथामा आिथ; क अवfथा र
हैिसयत कमजोर छ भEने आधारमा मा# आरोिपत
अिभयोग दाबीबाट =ितवादीले सफाइ पाउने अवfथा
रहँदनै ।
५. अतः मािथ उिRलिखत आधार र
कारणसमेतबाट =ितवादी दावा टासी लामाबाट
बरामद यूरो १,९५,०००।– को आिधका]रक 7ोत
िनजले िदन नसके काले स+पि- शJ
ु ीकरण (Money
Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले
िनषेिधत र दफा ४(ङ) र दफा २८ अनस
ु ारको कसरु
ठहराई =ितवादी दावा टासी लामालाई सोही ऐनको
दफा ३०(२) बमोिजम २(दईु ) वष; कै द र िबगोबमोिजम
c.२,१८,५५,६००।– ज]रवाना हDने ठहर्याएको
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िवशेष अदालत, काठमाड)को िमित २०७०।३।२७
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ह8ने ठहछ; । अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउँ भEने पनु रावेदक Gितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पIु न सJदैन । GKततु मLु ाको
दायरीबाट लगत कMा गNर िमिसल िनयमानस
ु ार
बझ
ु ाइिदनू ।
उR रायमा सहमत छु ।
Eया.देवेET गोपाल UेV

भTबEदी गहृ मा थनु ामा रहेको िदपक मoल,
लालबहादरु िव.क., देवी Gसाद ढकाल, कण;
बहादरु थापा, बलबहादरु सनु ार तथा महेET
कुमार मoल ठकुरी भEनेसमेत एउटै uयिR
बलबहादरु िव.क.
िवvw
िवपkी / वादी : कारागार काया; लय, जगEनाथदेवल,
िqपरु rे र, काठमाड)समेत

इजलास अिधकृत: GेमGसाद Eयौपाने
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १४ गते रोज ३ शभु म् ।

&

िनणर्य नं .९५००
सव_`च अदालत, संयR
ु इजलास
माननीय Eयायाधीश Uी बैbनाथ उपाdयाय
माननीय Eयायाधीश Uी चोलेET शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७२।७।१२।५
०७२-WH-०००३
िवषय : बEदीGjयkीकरण
िनवेदक / पk : काKकn िजoला िशशवु ा गा.िव.स.
वडा नं. १ घर भई हाल कारागार काया; लय
जगEनाथदेवल िqपरु rे र काठमाड) अEतग; त
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§ मल
ु ुक% ऐन, द)ड सजायको १० नं. को
कानूनी 7यव9थाबाट एकै 7यि@लाई
जित सक
ु ै मCु ामा कै द र जEरवाना हGने
गEर सजाय भए पिन ठूलो कलमको कै द
र जEरवानाको माM सजाय गनNपु नO तर
Pय9तो 7यि@ Qितवादी भएका मCु ाका
फैसलामSये कुनै मCु ामा िनजलाई सवNT
भएपिछ जEरवानाको खत नखािपने भWने
देिखन आउने ।
§ नेपालको Qचिलत कानूनमा सवNTसिहत
जWमकै द नै सबैभWदा ठूलो सजाय हो ।
य9तो सजायमा जWम कै दबापतमा बीस
वषN कै द र सवNTबापतमा कसरु दारको अंश
भागमा पनO सबै स_पि` अदालतले रोaका
रािख फैसलाबमोिजम िललाम गEर सरकारी
कोषमा ज_मा गEरने हGदँ ा कै दमा रहेको
7यि@ आिथNक हैिसयतमा शूWय ि9थितमा
पुcन जाWछ । आफू बीस वषN कारागारमा
ब9नपु नO र अंश पिन गमु ाउनु पनO हGदँ ा
योभWदा ठूलो सजाय अd हGन सaदैन ।
जWम कै द नै सबैभWदा ठूलो कै दको अविध
हGने र कानूनले Pयस अविधलाई बीस वषN
राखेको अव9थामा बीस वषNभWदा बढी कै द
कसैलाई पिन राgन िमhने अव9था नहGने ।
§ अपराध गनO 7यि@ सजाय भु@ानका

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
•ममा कारागारमा म"ृ युवरण गन( नपुगोस्
र आ.नो भागको स0पि2 नै गमु पे िछ अ7य
ज9रवानाको सजायबापत िनज कै दमा ब=न
नपरोस् भ7ने उ?े@यले कानूनले नै सव(C
भएपिछ अE ज9रवानाको आिथ(क दGड
असल
ु ग9ररहन नपनJ Kयव=था गरेको हो ।
कानूनको यस मम(लाई Nयान निदई िनवेदक
Oितवादीलाई कत(Kय Qयान म?ु ामा भएको
सव(Cसिहत ज7म कै दको सजायलाई
वा=ता नग9र अ7य Qयान मानJ उRोग र
रहजनी चोरी तथा डाँका चोरीसमेतका
म?ु ामा भएको कै द ज9रवानासमेत जोडी
कै दमा राUन पठाएको िवपWीको काय(
कानूनी र 7यायोिचत पिन रहेको नदेिखने ।
(+करण नं.५)
§ मल
ु ुकY ऐन, दGड सजायको १० र ४१
नं. अनस
ु ार िनवेदक Oितवादीलाई सजाय
भएका सबै म?ु ा पेटवोलीमा खुलाई एउटै
कै दी पुजb िवपWी िजcला अदालतबाट
निदई एउटै Kयिdका हकमा फरकफरक
िजcला अदालतबाट पृथकपृथक ग9र कै दी
पुजb जारी गरेको अव=था छ । यसरी दुईवटा
कै दी पुजb Oदान गरेको कारण िनवेदक
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६)
को कानूनबमोिजमको सिु वधा उपभोग
गन(बाट विlचत रहेको ि=थित देिखन
आउँछ । फैसला काया(7वयन गनJ अिभभारा
र कत(Kय भएका िजcला अदालतको आपसी
सम7वयको अभाव र एउटै Kयिdका हकमा
फरकफरक अदालतबाट दईु वटा कै दी पुजb
जारी हmदँ ैमा "यसको दािय"व बरण ग9र
कानूनले िनधा(रण गरेको बीस वष(भ7दा
बढी कै दमा राUन 7यायको रोहमा उपयुd
देिखन आउँदैन । कानूनको शासनमा ज=तो
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सक
ु ै अपराधीलाई पिन कानूनबमोिजम
नै सजाय गनJ र कानूनबमोिजम नै भएको
कै द दGड ज9रवाना असल
ु गन(ु पद(छ ।
धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट
कानूनले तोके को भ7दा बढी अविध कै दमा
रहने अव=था सज
ृ ना हmनु गैर कानूनी हmन
जाने ।
(+करण नं.७)
§ कत(Kय Qयान म?ु ामा भएको सव(Cसिहत
ज7मकै दको सजाय भd
ु ान गरेपिछ एकै
Kयिdलाई एकभ7दा धेरै म?ु ाहEमा भएको
कै द सजायको लगत कारागार ऐन, २०१९
को दफा २४(६) र कत(Kय Qयान म?ु ामा
सव(C भएपिछ एकभ7दा धेरै म?ु ाहEमा
भएको ज9रवानाको सजाय मल
ु ु कY
ऐन, दGड सजायको १० नं. बमोिजम
=वतः कrा हmने हmदँ ा =याङ् जा िजcला
अदालतको पिछcलो कै दी पुजbअनE
ु प
िमित २०७२।४।१० देिखको िनवेदकको
थनु ा गैरकानूनी रहेको देिखने ।
(+करण नं.८)
§ िनवेदकलाई कत(Kय Qयान म?ु ामा
सव(Cसिहत ज7मकै द भएको िवषयमा
िववाद नभएको, सव(C भएपिछ ज9रवाना
=वEप थप कै दमा ब=न नपनJ मल
ु ु कY
ऐन, दGड सजायको १० नं. को कानूनी
Kयव=था भएको ि=थितमा कत(Kय Qयान
म?ु ामा फरार रहेको अविधमा िनवेदकले
िविभ7न चोरी डाँका अपराध गरे पिन
िनवेदक Oितवादी भएको पिछcलो Qयान
मानJ उRोग र रहजनी चोरी म?ु ामा का=कY
िजcला अदालतको िमित २०५४।२।१६
को फैसला र कै दी पुजb एवम् =याङ् जा
िजcला अदालतको कै दी पुजbसमेत
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अनस
ु ार िमित २०५२।४।१० देिख
हालस/म िनर0तर1पमा कै द थनु ामा बिस
२० वष9भ0दा बढी अविध कै दमा बसेको र
िमित २०७२।४।१० देिखको िनवेदकको
कै द गैरकानूनी रहेको देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम ब0दीDEयGीकरणको आदेश
जारी हKने ।
(•करण नं.९)
िनवेदक / पGका तफ9बाट : िव$ान् अिधव+ा
मोहनबहादरु ब3जरा 5े7ी
िवप5ी / वादीका तफ>बाट : िव$ान् उपAयायािधव+ा
बालकृEण वाFले
अवलिGबत निजर :
सGबI कानून :
§ मल
ु क
ु K ऐन, दNड सजायको ६ नं., १० नं.
र ४१ नं.
§ कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को
उपदफा (३), (४), (५) र (६)
आदेश
0या.बैPनाथ उपाRयाय : नेपालको अAतZरम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोिजम
यस अदालतमा पन> आएको •]ततु िनवेदनको सङ् ि5_
त`य र आदेश यस•कार छ :१. िनवेदकको िनवेदन Tयहोरा :गc
ु भ+ उपाeयाय पौडेलको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार •ितवादी म िनवेदक बलबहादरु
िव.क. भएको कत> gय hयान मiु ामा jी पव> त िजkला
अदालतबाट िमित २०४९।३।२३ गते सव> mसिहत
जAमकै द ठहर भएको र िमित २०४९।१०।२९
गते पनु रावेदन अदालत, पोखरा र सवqrच
अदालतसमेतबाट िमित २०५१।७।२८।२ मा सदर

भएको मiु ा-१, चAuकला आचाय> को जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार •ितवादी म िनवेदक बलबहादरु सनु वु ार
भएको २०४५ सालको फौ.नं. १५९ को रहजनी चोरी
मiु ामा पाkपा िजkला अदालतको िमित २०४६।१।२७
को फै सलाले कै द २।२।७ िदन ठहर भएको रहजनी
मiु ा-१ र •.स.नी. पहलमान jेvसमेतको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार •ितवादी बलबहादरु सनु वु ार
भएको २०३८।६।३ गते थनु वु ा •हरी िहरासतबाट
भागेको मiु ामा छ मिहना चार िदन कै द ठहर गZर फै सला
भएको मiु ा-१ समेत मािथ उिkलिखत मiु ाहcको कै दी
पज
ु x •ा_ भएको छै न । •.िन. देवेAuबहादरु ब]नेतको
•ितवेदन र वेदनाथ अया> लको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार •ितवादी िनजै बलबहादरु िव.क. भएको hयान
मानy उzोग र रहजनी चोरी मiु ामा का]कK िजkला
अदालतबाट िमित २०५४।२।१६ को फै सलाले कै द
वष> ९।०।० जZरवाना c.२६,०००।- भएकामा सो
मiु ामा थनु ामा बसेको िमित २०५२।४।१० देिख कै द
क|ी ह}नेगZर मैले कै दी पज
ु x पाएको छु ।
राजु अया> ल, गणेश पोखरेल, इAuकुमारी
€वालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
•ितवादी म िनवेदकसमेत भएको २०४६ सालको
स.फौ.नं. ३४ को डाँका मiु ामा jी पाkपा िजkला
अदालतको िमित २०४९।३।७ को फै सलाबाट मलाई
कै द वष> ६।०।० र जZरवाना c. २७,२२३/५० ह}ने
ठहर भई पिहला पटक कायम गZरएको, ऐ. मiु ामा ऐ.
अदालतबाट हेमकुमारी पोखरेलको जाहेरीले चलेको
स.फौ.नं. ३३ को डाँका मiु ामा कै द वष> ९।०।० र
जZरवाना c. ७,११३।– ठहर गZर दो„ो पटक कायम
भएको, ऐ. अदालतबाट नAदराम भस
ु ाल, सरु शे चAu
भस
ु ाल, चAuकाAत आचाय> , िखमानAद अया> ल, रिवAu
jीस, िहराबहादरु थापा 5े7ी र सर]वती िव…समेतको
जाहेरीले चलेको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३२ को
डाँका मiु ामा ते„ो पटक कायम गZर कै द वष> १२।०।०
र जZरवाना c.९,८०,७३७/५० ठहर गZर फै सला
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भएको िथयो । यसैग3र थनु वु ा भा6यो भ7ने म9ु ामा पा:पा
िज:ला अदालतबाट कै द वषB ६ ठह3र फै सला भएको
र गणबहादरु पोखरेलको जाहेरीले चलेको २०४६
सालको स.फौ.नं. ३५ को जबरजPती चोरी म9ु ामा
कै द वषB ०।०।४५ र ज3रवानाबापत Q. २५ का दरले
६ वषB ४ मिहनासमेत जRमा कै द ६ वषB ५ मिहना १५
िदन हTने ग3र िमित २०४९।३।७ गते पा:पा िज:ला
अदालतबाट फै सला भएकामा उि:लिखत म9ु ाहQमा
म िनवेदकको ठेगाना Pयाङ् जा िज:ला माझकोट
गा.िव.स. वडा नं. २ बPने िदपक भ7ने महे7[ ठकुरी
म:ल उ:लेख भएकाले पा:पा िज:ला अदालतबाट
अरौटे लगत Pयाङ् जा िज:ला अदालतमा पठाई कै दी
पज
ु ] ^ा_ भएको समेतबाट म 3रट िनवेदकउपर जRमा
कै द ६३ वषB १ मिहना २७ िदन र ज3रवाना जRमा
Q. १०,४१,०७४/०० ठहर भएको ^ा_ िमिसल
कागजातबाट देिख7छ ।
म िनवेदकउपर ठहर भएका सRपूणB
म9ु ाहQको अ.बं. १२० नं. मल
ु क
ु b ऐन, दdड सजायको
३८,४०,४१ र ५३ नं. बमोिजम कै द हद ग3र संशोिधत
कै दी पज
ु ] पाउँ भिन ^iयथ]हQ उपर अनरु ोध गदाB
कही ँबाट पज
ु ] र जानकारी ^ा_ भए तापिन कतB jय
kयान म9ु ा जPतो गिRभर ^कृितको म9ु ामा थनु ामा
बसेको ब7दीले पटकपटक माग गदाB समेत सRबि7धत
अड् डा अदालतको हेलचेmाईको कारण सQ
ु
कै दी पज
ु ]समेत ^ा_ हTन सके को छै न । फै सलाले
ठहरेबमोिजम कै दी ब7दीलाई समयमा तोिकएको कै द
तथा ज3रवाना खोिल कुन िमितमा थनु ामा परेको हो
र कुन िमितमा थनु ामा मn
ु हTने सो कुरा ^Pट खल
ु ाई
कै दी पज
ु ] उपलoध गराउनु पनp कतB jय तथा दाियiव
सRबि7धत िवपqी िज:ला अदालतको हो । मल
ु क
ु b
ऐन, दdड सजायको ४१ नं. बमोिजम ठूलो कै द कायम
ग3र सानो कै द हद गनp र ज3रवाना एकमrु ग3र ितरे
बझ
ु ाए असल
ु गनp, ितनB बझ
ु ाउन नसके मल
ु क
ु b ऐन,
दdड सजायको ३८(१) नं. बमोिजम कै द वषB ४।०।०

ठेकb पठाउनु पनpमा नपठाएको र ^iयथ] नं. ५, ६ र
७ ले पिन अ.बं. १७ नं. मा भएको jयवPथाबमोिजम
मातहतको िनकायलाई कानूनबमोिजमको काम गनB ु
भिन िनदpशन िदनु पनpमा सो निदएकाले म िनवेदक
वैकि:पक उपचारको बाटो नभएकाले बाuय भै 7यायका
लािग असाधारण अिधकार qे#अ7तगB त सRमािनत
अदालत ^वेश गरेको छु ।
मल
ु क
ु b ऐन, kयानसRब7धीको महलको
१३(३) को कसरु म िनवेदकउपर ठहर भएको छ ।
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ (६) अनस
ु ार एकै
jयिnलाई डाँका चोरी kयान मानp उvोग र िहरासतबाट
भागेको म9ु ामा अिधकतम कै द २० वषB भ7दा बढी
नहTने jयवPथा भएको छ । कारागार िनयमावली,
२०२० को िनयम ३० मा ज7म कै दबापत २० वषB
कै द बPनपु नp jयवPथा छ । iयसैग3र मल
ु क
ु b ऐन,
दdडसजायको १० नं. मा ^ितवादीलाई सवB xसिहत
ज7म कै द सजाय भएपिछ ज3रवानाबापत थप कै द
गनB िम:दैन भ7ने jयवPथा छ । िवलास िवQy स_री
िज:ला अदालतसमेत भएको ने.का.प. २०४६ प.ृ
५४३ मा सवB xसिहत ज7म कै दको लगतमा थिपएको
कानूनसङ् गत हTदँ नै भिन निजरसमेत ^ितपािदत
भएको अवPथा छ । म 3रट िनवेदकलाई पिछ:ला
kयान मानp उvोग र डाका चोरीसमेतका म9ु ामा िदएको
कै दी पज
ु ]अनस
ु ार िमित २०५२।४।१० बाट िमित
२०७२।४।१० गतेसRम िनर7तरQपमा कै दमा बिस
२० वषB कै द भn
ु ान गरे तापिन िमित २०७२।४।११
गतेबाट गैzकानूनीQपमा थनु ामा रहेको छु ।
म 3रट िनवेदकले यसै अदालतमा दायर
गरेको ०६९-WH-००२४ र ०६९-WH-००६० को
दो~ोसमेतका ब7दी^iयqीकरण िनवेदनमा िनवेदक
फै सलाबमोिजम कै द भn
ु ानको mममा रहेकाले
िनवेदनबमोिजम आदेश जारी गनB िमलेन भिन िलएको
आधारबाट पिहलो िनवेदनमा (२०४६।३।१९ बाट
२०४७।८।१०) सRम १ वषB ४ मिहना २२ िदन
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९५०० - बलबहादरु िव.क. िव. कारागार काया*लय, जग/नाथदेवल, ि3परु े 5र, काठमाड9समेत
कारागारिभ नाइके को &पमा काम ग)र *ा+ गरेको
अविधको गणना नग)र िनवेदन खारेज भएको र
दो4ो पटकसमेत कारागारमा काम गरेबापत *ा+
समयलाई सिु वधामा नजोिड िनवेदन खारेज ग)र
कत> ?य @यान मAु ामा िमित २०४९।३।२३ मा भएको
फै सलाबमोिजमको कै दी पज
ु K िनवेदकलाई िदनु
भLनेसमेत आदेश भएको िथयो ।
*Pततु
िनवेदनमा मल
ु क
ु Q ऐन,
@यानसTबLधीको महलको १३(३) र कारागार ऐन,
२०१९ को दफा २४(६) ले पिन अिधकतम कै द
२० वष> भLदा बढी थनु ामा बPनु नपन\ ?यवPथा भएको
र म िनवेदकले िमित २०५२।४।१० गतेबाट िमित
२०७२।४।१० सTम २० वष> कै द भ_
ु ान ग)रसके को
तथा हालसTम कै दी पज
ु Kसमेत *ा+ नभएकाले
अLय िवक`प नभएकाले सTमािनत अदालतको
शरणमा आएको छु । िवलास िव&b स+री िज`ला
अदालतसमेत ने.का.प. २०४६ प.ृ ५४३ र िनवेदक
भोटे भLने बलबहादरु साकKसमेत िव&b eी ५ को
सरकार भएको २०५९ सालको *ितवेदन नं. १३६ को
िजउ माPने बेhने मAु ामा िमित २०५९।११।२८ मा यस
अदालतबाट भएको आदेशिवपरीत म )रट िनवेदकलाई
गैjकानूनी थनु ामा रािखएकाले नेपालको अLत)रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम
बLदी*lयmीकरणको आदेश जारी ग)र गैjकानूनी
थनु ाबाट म_
ु ग)रपाऊँ ।
२. यस अदालतको कारण देखाउ आदेश :यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हqनु नपन\ हो?
मागबमोिजमको आदेश जारी हqनु नपन\ भए सोको
आधार र कारण खल
ु ाई यो Tयाद सूचना पाएको िमितले
७ िदनिभ महाLयायािधव_ाको काया> लयमाफ>त
िलिखत जवाफ पेस गन> ु भिन िवपmीह&का नाउँमा

सूचना जारी ग)र िनयमानस
ु ार ग)र पेस गन> ू ।
३. िवप2ी का4क5 िज7ला अदालत तहिसल
शाखाको िलिखत जवाफ :िनवेदकले आफू िव&b लागेको @यान मान\
उsोग र रहजनी चोरी मAु ामा िमित २०५४।२।१६
को फै सलाले लागेको कै द ९ वष> र ज)रवाना &.
२६,०००।- को सTबLधमा कै दी पज
ु K उपलuध भएको
भिन िनवेदन मै उ`लेख गन> भु एको छ । यस अदालतको
फै सलाअनस
ु ार फै सला काया> Lवयन गन\ vममा फै सला
काया> Lवयन ग)र िनजलाई िदइएको कै दी पज
ु Kले
िनवेदकको संवैधािनक तथा नाग)रक अिधकारमा
कुनै आघात पxु ने काम भएको छै न । िनवेदकको
िनवेदनबमोिजम िविभLन िमितमा अलगअलग
अदालतबाट भएका फै सलाले िनज िनवेदकलाई
लागेको कै द तथा ज)रवाना हद गन\ वा नगन\ िवषय यस
िज`ला अदालतको mे ािधकारिभ को िवषयसमेत
नभएकाले )रट िनवेदन खारेज ग)रपाऊँ ।
४. िवप2ी पुनरावेदन अदालत, पोखराको िलिखत
जवाफ :)रट िनवेदकको िनवेदन ?यहोराअनस
ु ार
ग&
ु भ_ उपाyयायको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
*ितवादी बलबहादरु िव.क. भएको कत> ?य @यान मAु ामा
eी पव> त िज`ला अदालतबाट िमित २०४९।३।२३ मा
र पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट २०४९।१०।२९ मा
भएको फै सलाको स&
ु िमिसल पव> त िज`ला अदालतमा
र रेकड> िमिसल पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु गठन
भएपिछ पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु मा पठाइएको
हqदँ ा मAु ाको त|य खल
ु ाई िलिखत जवाफ *Pततु
गन> स}ने अवPथा रहेनछ, साथै यस अदालतको
काम कारवाहीबाट िनवेदनको हक हनन् हqन नगएको
अवPथा हqदँ ा िनवेदन खारेज ग)रपाऊँ ।
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५. िवप•ी पुनरावेदन अदालत, बागलुङको िलिखत
जवाफ :िनवेदकले यसै िवषयमा यसभ3दा पूव4 पिन
२ पटकस6म स6मािनत सव89च अदालतमा िनवेदन
िदई िनवेदनमा भएको आदेशमा यस अदालतबाट िमित
२०६९।७।२० र २०७१।२।२९ मा समेत िलखत
जवाफ IJततु गKरसिकएको र IJततु मLु ाको यथाथ4
िववरण पव4 त िजOला अदालतसमेतको तफ4बाट IJततु
हQने िलिखत जवाफसमेतबाट अवगत हQने नै हQदँ ा मLु ाको
तSयतफ4 Iवेश गKरएको छै न । यस अदालतको के कुन
कारवाहीबाट िनवेदकको हक हनन् हQन गएको हो भ3ने
कुरा िनवेदनमा JपWXपमा खल
ु ाउन नसके को एवम्
यस अदालतबाट लगत हेKर कै दी पज
ु Z िदनेलगायतका
फै सला काया4 3वयनस6ब3धी काय4 नहQने भएबाट यस
अदालतको हकमा Kरट जारी हQनु पन\ अवJथामा छै न ।
Kरट िनवेदन खारेज गKरपाऊँ ।
६. िवप•ी पव5त िज6ला अदालतको िलिखत जवाफ
िनवेदक बलबहादरु िव.क. Iितवादी गX
ु द_
उपा`याय पौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
Iितवादी तcकालीन काJकd िजOला िढकुरपोखरी
गा.िव.स. वडा नं. २ नौडाँडा बJने बलबहादरु कामी
भएको कत4 gय hयान मLु ा यस अदालतमा िमित
२०४०।३।३। मा स.फौ. ४१ मा दता4 भएकामा िनज
Iितवादी फरार रिह िमित २०४१।५।६ मा अ.बं.
१९० नं. बमोिजम मOु तवीमा रिह िमित २०४७।१०।३
मा मOु तवीबाट जगाई यस अदालतबाट िमित
२०४९।३।२३ गते सव4 lसिहत ज3म कै द हQने ठहKर
फै सला भएको र उn फै सला साधक सदरको लािग
oी पनु रावेदन अदालत, पोखरामा पठाई oी पनु रावेदन
अदालत, पोखराबाट िमित २०४९।१०।२९ गते
पव4 त िजOलाले सX
ु फै सला सदर हQने ठहKर फै सला
भएको यस अदालतको अिभलेख िमिसलबाट

देिख3छ । यसरी पव4 त िजOला अदालतको
फै सलाबमोिजम लागेको कै द असल
ु गन4 को लािग
िनज फरार रहेको हQदँ ा असल
ु हQन नसके को अवJथा
रहेको देिख3छ । िनज Iितवादी बलबहादरु िव.क. लाई
यस अदालतबाट वादी नेपाल सरकार Iितवादी िनज
बलबहादरु कामी भएको कत4 gय hयान मLु ामा यस
अदालतका फै सलाले सव4 lसिहत ज3म कै द भएकामा
िनज फरार हQदँ ा यस अदालतमा लगत कसी िनजको
वतन काJकd िजOलाअ3तग4 तको pे#ािधकारको हQदँ ा
यस अदालतको िमित २०५९।१०।३ च.नं. ७१४ को
प#साथ लगत कJन पठाई काJकd िजOला अदालतको
िमित २०५७।१०।९ च.नं. १४१३ को प#साथ
लगत कसेको जानकारी Iाq हQन आएकाले िनजको
नाउँको लगत यस अदालतमा नरहेको र िनजलाई
यस अदालतबाट कुनै िकिसमले गैr कानूनी तवरले
थनु ामा राsने काम नगKरएको हQदँ ा Kरट िनवेदन खारेज
गKरपाऊँ ।
७. िवप•ी पुनरावेदन अदालत, बुटवलको िलिखत
जवाफ :िवपpीको Kरट िनवेदनको Iकरण ३ मा
“यस पनु रावेदन अदालतसमेतको अ.बं. १७ नं. मा
भएको gयवJथाबमोिजम तOलो िनकायबाट काम
नभएको बारेमा अनस
ु 3धान तथा िनद\शन िदनपु न\मा
सो निदएकाले” भ3नेस6म उOलेख भएको र िनजले
कुन िमितमा के कुन gयहोराको िनवेदन यस अदालतमा
िदएको तथा सोउपर के कJतो gयहोरा आदेश भएको
छ एवम् उn आदेशबाट िनजको संिवधान एवम्
कानून Iद_ के कJतो अिधकारको हनन् भएको छ
IJट उOलेख गन4 सके को छै न । िवपpीको संिवधान
एवम् कानून Iद_ हक अिधकार हनन् हQने काम यस
अदालतबाट नभएको हQदँ ा िवपpीको Kरट िनवेदन यस
अदालतको हकमा खारेज गKरपाऊँ ।
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८. िवप•ी पा"पा िज"ला अदालत तहिसल
शाखाको िलिखत जवाफ :िनवेदक िवप"ीउपर यस पा)पा िज)ला
अदालतमा राजु अया0 लसमेतको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार 3ितवादी बलबहादरु िव.क. समेत
भएको ०४६ सालको स.फौ. ३४ को डाँका म@ु ा१, हेमकुमारी पोखरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार 3ितवादी िदपक भEने महेEF म)ल ठकुरीसमेत
भएको ०४६ सालको स.फौ.नं. ३३ को डाँका म@ु ा१, नEदराम भस
ु ालसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार 3ितवादी िदपक भEने महेEF म)ल ठकुरीसमेत
भएको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३३ को डाँका म@ु ा१, गणबहादरु पोखरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार 3ितवादी िदपक भEने महेEF म)ल ठकुरीसमेत
भएको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३५ को जबरजMती
चोरी म@ु ा-१, वादी पा)पा कारागार काया0 लयका
मदन बढु ाथोकQको जाहेरीले नेपाल सरकार 3ितवादी
िदपक भEने महेEF म)ल ठकुरीसमेत भएको २०४८
सालको स.फौ.नं. ७८ को थनु वु ा कै दी भागेसUबEधी
म@ु ा थान-१ समेत ५ थान म@ु ा यस अदालतमा परेको
रेकड0 बाट देिखएको छ । यी Zरट िनवेदकले सUमािनत
अदालतमा यस अदालतलाई समेत िवप"ी बनाई
०७०-WH-००६० को बEदी3^य"ीकरण Zरट दायर
गरेको िथए, उ_ Zरट िनवेदनमा स`कल िमिसल
माग भई यस अदालतबाट ती स`कल िमिसल थान५ च.नं. १३० िमित २०७१।०४।२२ मा सUमािनत
अदालतमा पठाइएको हालसUम उ_ िमिसलहb 3ाc
नभएको हdदँ ा म@ु ाको तeयगत िववरण उ)लेख गन0
सिकएन । िवप"ीले दायर गरेको सो Zरट िनवेदनसमेत
3Mततु िनवेदनमा 3माणमा लगाई Zरट िनवेदन खारेज
गZरपाऊँ ।

उ)लेख भएका वादी नेपाल सरकार 3ितवादी यी
िनवेदक भएको कत0 gय hयान, रहजनी चोरी, थनु वु ा
3हरी िहरासतबाट भागेको, hयान मानi उjोग म@ु ाको
िमिसलहb सUबिEधत िज)ला अदालतबाट यथािशl
िछटो मगाई िनवेदनमा उि)लिखत Zरट नं. ०६९WH-००२४ र ०७०-WH-००६० का म@ु ाहbको
िमिसलहb 3माणको िनिमn साथै रािख िनयमानस
ु ार
पेस गन0 ू ।

१०. यस अदालतको अि7तम आदेशःिनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चिढ पेस भएको 3Mततु िनवेदन र संलqन िमिसल
अrययन गZरयो । िनवेदकतफ0बाट उपिMथत िवsान्
अिधव_ा uी मोहनबहादरु बvजरा "ेwीले िनवेदक
3ितवादी भएको कत0 gय hयान म@ु ामा पव0 त िज)ला
अदालत हdदँ ै सवxyच अदालतसमेतको अिEतम
फै सलाबाट मल
ु क
ु Q ऐन, hयानसUबEधीको महलको
१३(३) नं. को कसरु ठहर भई सव0 }सिहत जEमकै द
हdने फै सला भयो । उ_ म@ु ामा िनवेदक 3ितवादी
फरार रहेको हdदँ ा म)ु तवी जागी फै सला भएको िथयो ।
^यसपिछ िनवेदक 3ितवादी भएका hयान मानi उjोग,
डाँका र रहजनी चोरी र 3हरी िहरासतबाट भागेको
समेतका म@ु ामा कै द जZरवाना हdने ठहZर फै सला
भएको । Zरट िनवेदकले पिछ)ला hयान मानi उjोग र
डाँका चोरीसमेतका म@ु ामा िदएको कै दी पज
ु ~अनस
ु ार
िमित २०५२।४।१० बाट िमित २०७२।४।१० गतेसUम
िनरEतरbपमा कै दमा बिस २० वष0 कै द भ_
ु ान गरेको
अवMथा छ । कत0 gय hयान म@ु ामा भएको सव0 }सिहत
जEम कै द ठहर हdने गZर भएको फै सलाअनस
ु ारको कै दी
पज
ु ~ िनवेदकले िवप"ी पा)पा, पव0 त र काMकQ िज)ला
अदालतबाट पाएको छै न । िवप"ी िज)ला अदालतले
िनवेदकलाई उ_ hयान म@ु ाको कै दी पज
ु ~ िदइसके को
भिन िजिकर िलई सोको 3ितिलिप िलिखत जवाफ
९. यस अदालतको आदेश :यसमा Zरट िनवेदनको 3करण नं. १ मा संलqन गन0 सके का पिन छै नन् । कारागार ऐन, २०१९
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को दफा २४ (६) अनस
ु ार एकै 6यि8लाई कत; 6य
<यान, डाँका चोरी, <यान मानB उDोग, रहजनी चोरी
र िहरासतबाट भागेको मJु ामा कै दमा राKदा अिधकतम
कै द २० वष; भOदा बढी राKन नहQने 6यवRथा रहेको
छ । कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम ३० मा
जOम कै दबापत २० वष; मा# कै द बRनु पनB 6यवRथा
छ । WयसैगXर मल
ु क
ु Y ऐन, द[डसजायको १० नं. मा
_ितवादीलाई सव; `सिहत जOम कै द सजाय भएपिछ
जXरवानाबापत थप कै द गन; िमaदैन भOने 6यवRथा
छ । उपरो8 कानून र यस अदालतको अbयाससमेतबाट
एउटै 6यि8लाई िविभOन मJु ामा सजाय भए पिन
लगातार २० वष; थनु ामा बसेपिछ कै द हद भई सबै
सजायबाट छुटकारा पाउनेमा िमित २०७२।४।१०
देिख हालसdम िनवेदक थनु ामा बसेको २० वष; 6यितत
भएको िRथितमा पिन कै दमा रािख राखेको िवपeीको
काय; गैरकानूनी हQदँ ा बOदी_Wयeीकरणको आदेश जारी
गXर थनु ा म8
ु गXरपाउँ भिन गन; भु एको बहससमेत
सिु नयो ।
िवपeीहiका तफ;बाट उपिRथत िवjान्
उपOयायािधव8ा lी बालकृnण वाoलेले थनु ामा बसेको
6यि8 भािग पनु ः अपराध गरेमा पिहला भएको कै दमा
भागेबापत हQने कानूनबमोिजमको कै द खािप सजाय गन; ु
पछ; । मल
ु क
ु Y ऐन, द[ड सजायको ४१ नं.को आसय
पिन यही छ । िनवेदक अदालतका फै सलाअनस
ु ार
कानूनबमोिजमको कै द थनु ामा रहेको हQदँ ा िनवेदकको
मागबमोिजम बOदी_Wयeीकरणको आदेश जारी गन; ु पनB
अवRथा नहQदँ ा िनवेदन खारेज गXरपाउँ भिन गन; भु एको
बहससमेत सिु नयो ।
म िनवेदकलाई कत; 6य <यान मJु ामा
सव; `सिहत जOम कै द र अOय <यान मानB उDोग
डाँका चोरीसमेतका मJु ासमेतमा कै द र जXरवाना
हQने ठहXर फै सला भएका छन् । एउटै _ितवादीउपर
जितसक
ु ै मJु ा चिल कै द र जXरवाना भए पिन मल
ु क
ु Y
ऐन, <यानसdबOधीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार

सव; `सिहत जOमकै दको ठूलो सजाय भ8
ु ान गरेपिछ
सबै मJु ामा भएको कै द जXरवानाको लगत कrा हQने
कानूनी 6यवRथा छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा
२४(६) ले पिन अिधकतम कै द २० वष; भOदा बढी
थनु ामा बRनु नपनB कानूनी 6यवRथा गरेको छ । मलाई
पिछaला <यान मानB उDोग र डाँका, रहजनी चोरी र
डाँका तथा _हरी िहरासतबाट भागेको समेतका मJु ामा
कै दी पज
ु t िदइए पिन कत; 6य <यान मJु ामा सव; `सिहत
जOम कै द भएको फै सलाअनस
ु ारको कानूनबमोिजमको
कै दी पज
ु t िवपeी िजaला अदालतबाट िदइएको
छै न । म िनवेदक िमित २०५२।४।१० गतेबाट िमित
२०७२।४।१० सdम लगातार कै द थनु ामा बिस २० वष;
कै द भ8
ु ान गXर िमित २०७२।४।११ बाट गैरकानूनी
थनु ामा रहँदै आएको हQदँ ा बOदी_Wयeीकरणको आदेश
जारी गXर थनु ाम8
ु गXरपाउँ भिन िनवेदकले िनवेदनमा
िजिकर िलएको पाइOछ ।
िनवेदक _ितवादी बलबहादरु िव.क. लाई
यस अदालतबाट वादी नेपाल सरकार _ितवादी िनज
बलबहादरु कामी भएको कत; 6य <यान मJु ामा यस
अदालतका फै सलाले सव; `सिहत जOम कै द भएकामा
िनज फरार हQदँ ा लगत किस िनजको वतन काRकY
िजaला अOतग; तको eे#ािधकारको हQदँ ा यस अदालतको
िमित २०५९।१०।३ च.नं. ७१४ को प#साथ लगत
कRन पठाई काRकY िजaला अदालतको िमित
२०५७।१०।९ च.नं. १४१३ को प#ले लगत कसेको
जानकारी _ाw हQन आएकाले िनजको नाउँको लगत
यस अदालतमा नरहेको र िनजलाई यस अदालतबाट
कुनै िकिसमले गैx कानूनी तवरले थनु ामा राKने काम
नगXरएको हQदँ ा Xरट िनवेदन खारेज गXरपाउँ भिन िवपeी
पाaपा िजaला अदालत, िनवेदक _ितवादी भएका
<यान मानB उDोग डाँका, रहजनी चोरी र डाँका तथा
_हरी िहरासतबाट भागेका समेतका िविभOन मJु ामा
कै द जXरवाना हQने ठहXर फै सला भएअनस
ु ार िनज
िनवेदक कानूनबमोिजम कै दमा रहेको हQदँ ा Xरट िनवेदन
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खारेज ग!रपाउँ भिन िवप)ी का,क- िज.ला अदालत,
िनवेदकलाई िविभ5न िमितमा अलगअलग अदालतबाट
भएका फै सलाले लागेको कै द तथा ज!रवाना हद गन@ वा
नगन@ िवषय यस िज.ला अदालतको )ेCािधकारिभCको
िवषयसमेत नभएकाले !रट िनवेदन खारेज ग!रपाउँ
भ5ने िवप)ी ,याङ् जा िज.ला अदालत र के क,तो
आदेशबाट िनवेदकको संिवधान एवम् कानून KदL के
क,तो हक अिधकारको हनन् भएको छ K,ट उ.लेख
गनN नसके को हOदँ ा िवप)ीको !रट िनवेदन खारेज
ग!रपाउँ भिन िवप)ी पनु रावेदन अदालतहQ समेतले
िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको पाइ5छ ।
प) िवप)तफNबाट उपि,थत िवTान्हQको
बहस बदुँ ा एवम् िनवेदक एवम् िवप)ीहQको उपयN U
ु
िलिखत जवाफलाई समेत िवचार ग!र िनवेदकको
मागबमोिजम ब5दीKWय)ीकरणको आदेश जारी हOने हो
होइन भ5ने सYब5धमा िनणN य गनN पु न@ देिखन आयो ।
२. यसमा िनणN यतफN िवचार गदाN गQ
ु भU
उपा\याय पौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
Kितवादी िनवेदक भएको कतN _य `यान मaु ामा bी
पवN त िज.ला अदालतबाट सवN cसिहत ज5म कै द
ठहर भएको फै सला यस अदालत समेतबाट िमित
२०५१।७।२८ मा सदर हOने ठहर भएको देिख5छ ।
च5jकला आचायN को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
Kितवादी िनवेदक बलबहादरु सनु वु ार भएको २०४५
सालको फौ.नं. १५९ को रहजनी चोरी मaु ामा
पा.पा िज.ला अदालतको िमित २०४६।१।२७
को फै सलाले कै द २।२।७ िदन ठहर भएको
पाइ5छ । K.स.नी. पहलमान bेnसमेतको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार Kितवादी बलबहादरु सनु वु ार
भएको २०३८।६।३ गते थनु वु ा Kहरी िहरासतबाट
भागेको मaु ामा ०।६।४ कै द ठहर ग!र फै सला भएको
पाइ5छ । पर5तु उU मaु ाहQमा कानूनबमोिजमको कै दी
पज
ु p िवप)ी पवN त िज.ला अदालतबाट िनवेदकलाई
िदएको देिखँदनै । िलिखत जवाफमा समेत िदए

बझ
ु ाएको भिन भ5न सके को पाइँदनै । पवN त िज.ला
अदालतले िनवेदक Kितवादी फरार रहेको र िनजको
वतन का,क- िज.ला अदालत भएको कारण अरौटे
लगत का,क-मा पठाएको भिन उ.लेख गरेको पाइ5छ ।
ियनै िनवेदक Kितवादी भएको ०७०-WH-००६० को
ब5दीKWय)ीकरणको िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०७१।७।१९ मा आदेश हOदँ ा िनवेदन खारेज भएपिन
फै सलाबमोिजमको कै दी पज
ु p पठाउने _यव,था गनN ु
भिन िवप)ी िज.ला अदालतलाई लेिख पठाउने भिन
उ.लेख भएको देिख5छ । पर5तु उU आदेशानस
ु ार
कानूनबमोिजमको कै दी पज
ु p हालसYम िनवेदकलाई
िदएको देिखँदनै । K.िन. देवे5jबहादरु ब,नेतको
Kितवेदन र वेदनाथ अयाN लको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार Kितवादी िनवेदक भएको `यान मान@ उuोग
र रहजनी चोरी मaु ामा का,क- िज.ला अदालतबाट
िमित २०५४।२।१६ को फै सलाले कै द वषN ९।०।० र
ज!रवाना Q.२६,०००।- भएकामा सो मaु ामा थनु ामा
बसेको िमित २०५२।४।१० देिख कै द कvी हOने ग!र
िनवेदकले कै दी पज
ु p पाएको देिख5छ ।
३. Wयसैग!र राजु अयाN ल, गणेश पोखरेल,
इ5jकुमारी wवालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार Kितवादी िनवेदकसमेत भएको २०४६
सालको स.फौ.नं. ३४ को डाँका मaु ामा bी
पा.पा िज.ला अदालतको िमित २०४९।३।७ को
फै सलाबाट िनवेदकलाई कै द वषN ६।०।० र ज!रवाना
Q. २७,२२३।५० हOने ठहर भई पिहला पटक कायम
भएको मaु ा थान-१, हेमकुमारी पोखरेलको जाहेरीले
चलेको स.फौ.नं. ३३ को डाँका मaु ामा कै द वषN ९।०।०
र ज!रवाना Q. ७११३।- ठहर ग!र दोxो पटक कायम
भएको मaु ा-१, न5दराम भस
ु ाल, सरु शे च5j भस
ु ाल,
च5jका5त आचायN , िखमान5द अयाN ल, रिव5j bीस,
िहराबहादरु थापा )ेCी र सर,वती िवyसमेतको
जाहेरीले चलेको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३२ को
डाँका मaु ामा तेxो पटक कायम ग!र कै द वषN १२।०।०
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
र ज-रवाना /.९,८०,७३७/५० ठहर ग-र फै सला
भएको म>ु ा-१ यसैग-र थनु वु ा भाCयो भDने म>ु ामा
पाEपा िजEला अदालतबाट कै द वषL ६ ठह-र फै सला
भएको म>ु ा-१ र गणबहादरु पोखरेलको जाहेरीले
चलेको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३५ को जबरजUती
चोरी म>ु ासमेतमा कै द वषL ०।०।४५ र ज-रवानासमेत
हWने ग-र फै सला भएको देिखDछ । उपरोZ म>ु ाह/मा
िनवेदकको ठेगाना Uयाङ् जा िजEला माझकोट
गा.िव.स. वडा नं. २ बUने िदपक भDने महेD_ ठकुरी
मEल उEलेख भएकाले पाEपा िजEला अदालतबाट
अरौटे लगत Uयाङ् जा िजEला अदालतमा पठाई कै दी
पज
ु a पिन िदएको देिखDछ ।
४. bUततु िनवेदनमा िनवेदकले आफू िमित
२०५२।४।१० गतेबाट िमित २०७२।४।१० सdम
िनरDतर कै द थनु ामा बिस २० वषL कै द भZ
ु ान ग-र
िमित २०७२।४।११ बाट गैरकानूनी थनु ामा रहेको
हWदँ ा बDदीbfयgीकरणको आदेश जारी ग-र थनु ामZ
ु
ग-रपाउँ भिन िलएको िजिकरतफL हेनL ु पनi हWन आयो ।
िनवेदकलाई मािथ उिEलिखत िविभDन म>ु ामा िविभDन
अदालतबाट कै द र ज-रवाना सजाय भएको तjयलाई
िनवेदकले Uवीकार गरेको नै पाइDछ । फरक फरक
अदालतबाट एउटै bितवादी िनवेदकउपर िविभDन
म>ु ामा भएको कै द र ज-रवानाको मल
ु क
ु l ऐन, दnड
सजायको १० नं. र ४१ नं. अनस
ु ार समिoगत/पमा
एउटै कै दी पज
ु a जारी गनL िभDनिभDन अदालतमा
िनवेदक िव/p धैरै म>ु ा चिल फै सला भएको कारण
अदालतबाट सके को देिखँदनै । तर िनवेदक अDय
म>ु ामा भएको सजाय भZ
ु ान गनi rममा थनु ा कै दमा
परेपिछ िनजले माग गरेको अवUथामा पिन िनवेदक
bितवादी भएको कतL sय tयान म>ु ामा पाEपा िजEला
अदालत हWदँ ै यस अदालतसमेतबाट सवL uसिहत
जDमकै द हWने ठहर भएको फै सलाबमोिजमको कै दी पज
ु a
िवपgी िजEला अदालतह/बाट िदएको िमिसल संलCन
कागजातबाट देिखन आउँदनै । िनवेदकले यसपूवL दताL

गरेको ०६९-WH-००६० को बDदीbfयgीकरणको
िनवेदन यस अदालतबाट खारेज भएपिन कतL sय
tयान म>ु ामा भएको फै सलाबमोिजमको कै दी पज
ु a
िनवेदकलाई िदनु भिन आदेश भएको देिखDछ । तर,
िवपgी िजEला अदालतह/ले bUततु िनवेदनउपरको
िलिखत जवाफ bUततु गदाL सdम पिन उZ म>ु ामा
िनवेदकलाई कै दी पज
ु a bदान ग-र सिकएको भिन
िजिकर िलन सके को पाइँदनै ।
५. िनवेदकलाई स.फौ.नं. १६/२७ को
कतL sय tयान म>ु ामा पाEपा िजEला अदालतको िमित
२०४९।३।२३ को फै सलाले सवL uसिहत जDमकै द
हWने ठहरेकामा सो फै सला यसै अदालतसमेतबाट
साधक जाँच हWदँ ा िमित २०५१।७।२८ मा सदर हWने
ठह-र अिDतम फै सला भएको देिखन आउँछ । उZ
म>ु ामा िनवेदक फरार रहेको कारण िनजले कै दी पज
ु a
bाx गनL सyने अवUथा र िदने अवUथा पिन भएन ।
fयसपिछ, िनवेदक bितवादी भएको tयानमानi उzोग
र डाँकाचोरी म>ु ासमेत काUकl िजEला अदालतमा
चिल काUकl िजEला अदालतको िमित २०५४।२।१६
को फै सलाअनस
ु ार िमित २०५२।४।१० देिख
िनरDतर/पमा हालसdम कै द सजाय भZ
ु ान गनL
कारागारमा रहेको पाइDछ । मल
ु क
ु l ऐन, दnड सजायको
१० नं. मा “ऐनमा पटकपटक वा खत खा{नु भDने
लेिखएको बाहेक एकै कागजका म>ु ामा दईु वा सोभDदा
बढी ऐन लगाई खत पटक खािप सजाय गनL ु परेमा कै द
हWने कलममा जनु ऐनको ठूलो सजाय छ, सोही ऐनले
मा# सजाय गनL पु छL । अ/ ऐनको खत खा{नु हWदँ नै ।
ज-रवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खािप
सजाय गनL पु छL । ज-रवानाको र कै दको सजाय हWनेमा
दबु ै कलमको ठूलो सजायको मा# दबु ै कुराको सजाय
गनL पु छL । एकै कागजको म>ु ा भए पिन नभए पिन सवL u
भएपिछ सो हWनभु Dदा अिघको कसरु मा ज-रवानाको
खत खािपँदनै ” भिन कानूनी sयवUथा भएको पाइDछ ।
उZ नं. को कानूनी sयवUथाबाट एकै sयिZलाई जित

2014

९५०० - बलबहादरु िव.क. िव. कारागार काया*लय, जग/नाथदेवल, ि3परु े 5र, काठमाड9समेत
सक
ु ै म•ु ामा कै द र ज%रवाना ह)ने ग%र सजाय भए पिन
ठूलो कलमको कै द र ज%रवानाको मा5 सजाय गन6 पु न7
तर 9य:तो ;यि< =ितवादी भएका म•ु ाका फै सलाम@ये
कुनै म•ु ामा िनजलाई सव6 B भएपिछ ज%रवानाको
खत नखािपने भEने देिखन आयो । कितपय अपराध
;यि<मा त9काल उ9पEन ह)न पगु ेको खराब िनयत र
मनोदशाबाट ह)ने ह)Eछ । कितपय अपराध अवािNछत
लाभका लािग भएका पिन ह)Eछन् । परEत,ु अपराधीलाई
कै दमा रािख दQड िदनक
ु ो उ•ेSय िनजलाई पनु अपराध
गन6 बाट रोTने, आफूबाट भएका अपराधको पUाताप
गराउने, आVनो गलत काय6 :मरण गदX भावी िदनमा
अपराध नगन7 सYजन भई सZय समाजमा ब:नयो[य
बनाउनु पिन हो । नेपालको =चिलत कानूनमा
सव6 Bसिहत जEमकै द नै सबैभEदा ठूलो सजाय
हो । य:तो सजायमा जEम कै दबापतमा बीस वष6 कै द
र सव6 Bबापतमा कसरु दारको अंश भागमा पन7 सबै
स_पि` अदालतले रोTका रािख फै सलाबमोिजम
िललाम ग%र सरकारी कोषमा ज_मा ग%रने ह)दँ ा कै दमा
रहेको ;यि< आिथ6 क हैिसयतमा शूEय ि:थितमा प[ु न
जाEछ । आफू बीस वष6 कारागारमा ब:नपु न7 र अंश
पिन गमु ाउनु पन7 ह)दँ ा योभEदा ठूलो सजाय अc ह)न
सTदैन । जEम कै द नै सबैभEदा ठूलो कै दको अविध
ह)ने र कानूनले 9यस अविधलाई बीस वष6 राखेको
अव:थामा बीस वष6 भEदा बढी कै द कसैलाई पिन राeन
िमfने अव:था ह)दँ नै । यसै िवषयलाई @यानमा रािख
अपराध गन7 ;यि< सजाय भ<
ु ानका gममा कारागारमा
म9ृ यवु रण गन6 नपगु ोस् र आVनो भागको स_पि` नै
गमु ेपिछ अEय ज%रवानाको सजायबापत िनज कै दमा
ब:न नपरोस् भEने उ•ेSयले कानूनले नै सव6 B भएपिछ
अc ज%रवानाको आिथ6 क दQड असल
ु ग%ररहन नपन7
;यव:था गरेको हो । कानूनको यस मम6 लाई @यान
निदई िनवेदक =ितवादीलाई कत6 ;य Yयान म•ु ामा
भएको सव6 Bसिहत जEम कै दको सजायलाई वा:ता
नग%र अEय Yयान मान7 उiोग र रहजनी चोरी तथा

डाँका चोरीसमेतका म•ु ामा भएको कै द ज%रवानासमेत
जोडी कै दमा राeन पठाएको िवपjीको काय6 कानूनी र
Eयायोिचत पिन रहेको देिखएन ।
६. यसैग%र मल
ु क
ु m ऐन, दQड सजायको
४१ नं.ले कै द ठेTदा सबै म•ु ाको िववरण कै द ठेTने
िकताबमा खल
ु ाई सबैभEदा ठूलो कलमको कै द र
ज%रवानाको मा5 कै द ठेTनु पछ6 भिन काय6 िविधगत
=िgयाको बारेमा :पq पारेको पाइEछ । सोही नं.को
अिEतम वाTयांशमा “तर फै सला भई सके पिछ कै द
नब:दै वा थनु ाकै द बसेको अव:थामा वा थनु ाकै दबाट
छुटेको वा भागेको अव:था अकs कसरु गरेकामा सो
कसरु बापत कानूनबमोिजम थप कै द ठेTनु पछ6 ” भEने
लेिखएको देिखEछ । िनवेदक =ितवादी भई पाfपा
िजfला अदालतमा चलेको कत6 ;य Yयान म•ु ामा
थनु ाबाट भािग फरार रहेको अव:थामा अEय अपराध
गन6 पगु ेबाट थनु ा िहरासतबाट भागेको म•ु ामा भएको
सजाय तथा अEय रहजनी चोरी डाँका म•ु ाहc समेतमा
भएका सजायहc Yयान म•ु ामा भएको सव6 Bसिहत
जEम कै दको ठूलोखत बीस (२०) वष6 कै दको सजायमा
जोिडने नजोिडने के हो, यहाँ =x खडा भएको देिखन
आउँछ । उ< ४१ नं. का अित%र< कारागार ऐन,
२०१९ को दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) र
(६) मा देहायको कानूनी ;यव:था भएको पाइEछ ।
(३) कै द _याद ठेिकएको कै दी भागेमा =िgयापिछ
िनजलाई बाँकm कै दको डेिढ बढाई सजाय
ह)नेछ ।
(४) कुनै थनु वु ा भागेमा म•ु ा फै सला भएपिछ
िनजलाई भएको सजायमा िनजले भा[नभु Eदा
अिघ थनु ामा बसेको अविध क}ा ग%र बाँकm
ह)ने सजायमा डेिढ बढाई सजाय कायम
ग%र 9यसमा िनज भा[नभु Eदा अिघ वा पिछ
थनु ामा रहेको ज_मा अविध क}ी ग%र बाँकm
रहन आउने सजाय ह)नेछ ।
(५) उपदफा (३) वा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा
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लेिखएको भए तापिन सो उपदफाह4
बमोिजम डेिढ बढाई सजाय कायम गदा< भा=ने
थनु वु ा वा कै दी जनु अपराधमा कै द परेको हो
सो अपराधमा हEन सFने सजायको उपGलो
हदको सबैभHदा बढी हEने गIर सजाय कायम
गIरने छै न ।
(६) उपदफा (३), (४) वा (५) मा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन सो उपदफाह4
बमोिजम सजाय गदा< बीस वष< भHदा बढी कै द
हEने गIर सजाय गIरने छै न ।
७. मल
ु क
ु T ऐन, दVड सजायको १० र ४१
नं. अनस
ु ार िनवेदकलाई िनज Yितवादी भई चलेका
सबै म[ु ाह4 \यहोरामा खल
ु ाई सबैभHदा ठूलो कलम
कत< \य ^यान म[ु ाको सव< _सिहत जHम कै दबापत
दVड सजायको ६ नं. अनस
ु ार बीस वष< र सव< _ भएको
जIरवानाको कै द ठेिक कै दी पज
ु ` िवपaी िजGला
अदालतबाट िनवेदकलाई िदइएको अवdथा छै न ।
िनवेदक डाँका म[ु ामा अनस
ु Hधान एवम् म[ु ा पपु < aका
gममा थनु ाबाट भागेको सhबHधमा म[ु ा चिल पाGपा
िजGला अदालतबाट कै द वष< ६ हEने ठहर भएको
देिखHछ । dयाङ् जा िजGला अदालतबाट पाGपा
िजGला अदालतको अरौटे लगतसमेत जोिड काdकT
िजGला अदालतको कै दी पज
ु `अनस
ु ार २०६१।४।११
गते कै दबाट छुिट जानेमा सोही िमितदेिख कै द
किटने गIर भिन िमित २०८५।४।११ सhम २४ वष<
कै दमा बdनु पनl भिन कै दी पज
ु ` िदएको पाइHछ ।
काdकT िजGला अदालतको कै दी पज
ु `बमोिजम िमित
२०५२।४।१० देिख िमित २०६१।४।१० सhम
र dयाङ् जा िजGला अदालतको कै दी पज
ु `अनस
ु ार
िमित २०६१।४।११ देिख िमित २०८५।४।१० सhम
लगातार ३३ वष< कारागारमा बिस िमित २०८५।४।११
गते मा# कारागारबाट छुट्ने गIर कै दी पज
ु ` जारी गIर
िनवेदकलाई बझ
ु ाएको पाइHछ । मािथ उिGलिखत

कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा १
देिख ५ सhम िविभHन अवdथा र म[ु ाको Yकृितअनस
ु ार
सजायको \यवdथा गदp उपदफा (६) ले सो उपदफाह4
बमोिजम सजाय गदा< बीस वष< भHदा बढी कै दै हEने
गIर सजाय गIरने छै न भिन कानूनी \यवdथा गरेको
देिखHछ । यहाँ थप सजाय पिन भिनएको छै न । उपदफा
(३) देिख (५) सhमको अqययन गदा< जनु म[ु ामा थनु ामा
रहँदा भागेको हो सोही म[ु ा फै सला भएपिछ िनजलाई
भएको सजायमा डेिढ बढाई सजाय गनl, यसरी डेिढ
बढाई सजाय गदा< पिन जनु अपराधमा कै द परेको हो
सो अपराधमा हEन सFने सजायको उपGलो हदको सबै
भHदा बढी हEने गIर सजाय कायम गन< ु हEदँ नै भिन पgाउ
परी थनु ामा परेको म[ु ाको सजायको हदअनस
ु ार थनु ा वा
कै दबाट भा=दा बहन गन< ु पनl थप सजाय िनधा< रण गरेको
पाइHछ । यसैगIर उपदफा (६) ले उपय< s
ु
उपदफाअनस
ु ार सजाय गदा< बीस वष< भHदा बढी कै द गन<
नहEने भिन अिधकतम कै द बीस वष< िनधा< रण गIरिदएको
पाइHछ । यसYकार कुनै पिन \यिsलाई िनरHतर4पमा
बीस वष< कै दमा राखेपिछ सोभHदा बढी कै दमा राtन
नपाइने कानूनी बHदेज रहेको देिखयो । मल
ु क
ु T ऐन, दVड
सजायको १० र ४१ नं. अनस
ु ार िनवेदक Yितवादीलाई
सजाय भएका सबै म[ु ा पेटबोलीमा खल
ु ाई एउटै कै दी
पज
ु ` िवपaी िजGला अदालतबाट निदई एउटै \यिsका
हकमा फरकफरक िजGला अदालतबाट पथृ कपथृ क
गIर कै दी पज
ु ` जारी गरेको अवdथा छ । यसरी दईु वटा
कै दी पज
ु ` Yदान गरेको कारण िनवेदक कारागार
ऐन, २०१९ को दफा २४(६) कानूनबमोिजमको
सिु वधा उपभोग गन< बाट विuचत रहेको िdथित देिखन
आउँछ । फै सला काया< Hवयन गनl अिभभारा र कत< \य
भएका िजGला अदालतको आपसी समHवयको अभाव
र एउटै \यिsका हकमा फरकफरक अदालतबाट
दईु वटा कै दी पज
ु ` जारी हEदँ मै ा wयसको दाियwव
बरण गIर कानूनले िनधा< रण गरेको बीस वष< भHदा
बढी कै दमा राtन Hयायको रोहमा उपयs
ु देिखन
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आउँदनै । कानूनको शासनमा ज*तो सक
ु ै अपराधीलाई
पिन कानूनबमोिजम नै सजाय गन8 र कानूनबमोिजम
नै भएको कै द द;ड ज=रवाना असल
ु गन? ु पद? छ । धेरै
अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोके को
भDदा बढी अविध कै दमा रहने अव*था सज
ृ ना हIनु गैर
कानूनी हIन जाDछ ।
८. िनवेदकलाई िनज Lितवादी भएको
कत? Mय Nयान मOु ामा सव? Pसिहत जDमकै द भएकामा
उQ मOु ामा भएको फै सलाअनS
ु पको कै दी पज
ु T LाU
नहIदँ ै िनवेदक अDय मOु ाहSमा पVाउ भई अदालतका
फै सला र कै दी पज
ु Tबमोिजम बीस वष? भDदा बढी
अविध िनरDतर कै दमा बिससके को देिखDछ । कत? Mय
Nयान मOु ामा भएको सव? Pसिहत जDमकै दको सजाय
भQ
ु ान गरेपिछ एकै MयिQलाई एकभDदा धेरै मOु ाहSमा
भएको कै द सजायको लगत कारागार ऐन, २०१९ को
दफा २४(६) र कत? Mय Nयान मOु ामा सव? P भएपिछ
एकभDदा धेरै मOु ाहSमा भएको ज=रवानाको सजाय
मल
ु क
ु c ऐन, द;ड सजायको १० नं. बमोिजम *वतः
कfा हIने हIदँ ा *याङ् जा िजiला अदालतको पिछiलो
कै दी पज
ु TअनS
ु प िमित २०७२।४।१० देिखको
िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी रहेको देिखयो ।
९. तसथ? , िनवेदकलाई कत? Mय Nयान मOु ामा
सव? Pसिहत जDमकै द भएको िवषयमा िववाद नभएको,
सव? P भएपिछ ज=रवाना*वSप थप कै दमा ब*न नपन8
मल
ु क
ु c ऐन, द;ड सजायको १० नं. को कानूनी Mयव*था
भएको ि*थितमा कत? Mय Nयान मOु ामा फरार रहेको
अविधमा िनवेदकले िविभDन चोरी डाँका अपराध गरे पिन
िनवेदक Lितवादी भएको पिछiलो Nयान मान8 उlोग
र रहजनी चोरी मOु ामा का*कc िजiला अदालतको
िमित २०५४।२।१६ को फै सला र कै दी पज
ु T एवम्
*याङ् जा िजiला अदालतको कै दी पज
ु Tसमेत अनस
ु ार
िमित २०५२।४।१० देिख हालसnम िनरDतरSपमा
कै द थनु ामा बिस २० वष? भDदा बढी अविध कै दमा
बसेको र िमित २०७२।४।१० देिखको िनवेदकको

कै द गैरकानूनी रहेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
बDदीLoयpीकरणको आदेश जारी हIने ठहछ? । िनवेदक
Lितवादीका हकमा सङ् िpU आदेश ग=र कै दबाट मQ
ु
ग=रिदने ग=र आदेश भई काया? Dवयन भइसके को हIदँ ा
के ही ग=ररहनु परेन । दायरीको लगतकfा ग=र िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उQ रायमा सहमत छु ।
Dया.चोलेDt शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७२ साल कािvक १२ गते रोज ५ शभु म् ।

&

िनणर्य नं .९५०१
सवwxच अदालत, संयQ
ु इजलास
माननीय Dयायाधीश yी बैlनाथ उपाzयाय
माननीय Dयायाधीश yी चोलेDt शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७२।८।८।३
०७२-WH-००२२
मOु ा : बDदीLoयpीकरण
िनवेदक / पp : धािदङ िजiला धवु ाकोट गा.िव.स.
वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार काया? लय,
धािदङबेसी धािदङमा थनु ामा रहेको
िदलबहादरु yे„को हकमा िनजकc yीमती
झलककुमारी yे„
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िव+िवप.ी / 12यथ5 : काठमाड9 िज<ला अदालत
बबरमहल, काठमाड9समेत

ब:दी;<य=ीकरणको िनवेदन दताG गरेको
पाइने ।
§ एउटै िवषयमा पिहले ;ितवादी Yवयमले
्
पुनरावेदन अदालतमा िनवेदन गOर
अदालतबाट भएको आदेश अि:तम
भइरहेको अवYथामा पुनः <यही कुरालाई
छु\ै ब:दी;<य=ीकरणको िनवेदनबाट
िनवेदक यस अदालतमा ;वेश गरेको
देिखने ।
§ एउटै िवषयका बारेमा स=म अिधकार;ा]
अदालतबाट िनणGय भई िनणGय अि:तम
भएको अवYथामा ब:दी;<य=ीकरणको
िनवेदनबाट िवदेशी िविनमय अपचलन
म)ु ामा भएको तामेली /याद तथा
फैसलासमेत बदर गOर गैरकानूनी थनु ाबाट
म^
ु गOरपाउँ भ:ने ;Yतुत िनवेदन खारेज
हUने ।
(1करण नं.३)
िनवेदक / प.का तफJबाट : िवLान् अिधवOा रामबहादरु
खड् का
िवप.ी / 12यथ5का तफJबाट : िवLान् उपRयायाधीवOा
बालकृTण वाUले
अवलिVबत निजर :
सVब- कानून :
§ िवदेशी िविनयम िनयिमत गनX ऐन, २०१९
को दफा ४(३) र (४), दफा १७(१)

§ िवदेशी िविनमय अपचलन म)ु ामा भएको
/याद तामेली र फैसलालाई गैरकानूनी भिन
िनवेदकका हकमा ब:दी;<य=ीकरणको
आदेश माग गरेको कानूनअन@
ु प छ छै न
भ:ने स/ब:धमा िनवेदक ;ितवादी िवदेशी
िविनमय अपचलन म)ु ाको अनस
ु :धान
एवम् कारवाहीका Dममा फरार रहेको
देिखने ।
§ िनवेदकले िवदेशी िविनमयको कारोबार
गनG आHनो नाउँमा फमG खोलेको तKयलाई
अ:यथा भ:न सके को नपाइने ।
§ आHनो नाउँमा फमG खोलेका िनवेदकले
फमGमा उNलेख भएअनस
ु ारको सतGको
पालना गOर कायG गनP कतGQय पिन िनजमा
रहने ।
§ िनवेदकले फमGको उ)ेSयअनस
ु ार काम
कारवाही नगरेको कारण नै िनजमािथ
अिभयोग लाTन गएको हो । फमGको उ)ेSय
र सतGअनस
ु ार काम नगरेमा आफूमािथ
जिहले पिन कानूनी कारवाही हUन सVछ
भिन अनमु ान गOर िनवेदकसचेत रहन
सके को िनजको Qयवहारले देखाउन सके को
नपाइने ।
आदेश
§ पुनरावेदन अदालतबाट िवदेशी िविनमय
:या.बै`नाथ उपाaयाय : नेपालको
म)ु ामा तामेल भएको /याद र फैसलासमेत
कानूनबमोिजमको ठहOर अि:तम आदेश संिवधान, २०७२ को धारा ४६, १३३ को उपधारा
भइरहेको अवYथामा सोही िवषयलाई (१)(२) र (३) अRतगJ त दायर ह_न आएको 1bततु cरट
िलएर िनवेदनको Yव@प पOरवतGन गOर िनवेदनको सङ् ि.e तfय एवम् ठहर यस1कार छ :;ितवादी िनवेदकका हकमा ;Yतुत
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१. िनवेदकको िनवेदन #यहोरा :नेपाल सरकार अथ% म'(ालयको उजरु ी प/र
पित िदलबहादरु लाई 6ितवादी बनाई काठमाड: िज;ला
अदालतमा िवदेशी िविनमय अपचलन म>ु ासमेत दायर
भई उ@ म>ु ामा मेरो पित िदलबहादरु को वतन धािदङ
िज;ला, धवु ाकोट गा.िव.स. वडा नं. ५ घर भै काठमाड:
िज;ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकM बNने गवाकोट
इ'टर6ाइजेजका 6ो. िदलबहादरु PेQ उ;लेख भएको
रहेछ । तर Vयाद काठमाड: िज;ला का.म.न.पा. वडा
नं. १४ कलंकMमा घर डेरा पWा नलागेको भिन सो
Nथानमा रहेको िबजल
ु ीको खVबामा िमित २०५६।४।५
मा मल
ु क
ु M ऐन, अ.वं. ११० नं. 6ितकूल तामेल भएको
रहेछ । सोही तामेलीलाई मा'यता 6दान ग/र उ@
म>ु ामा पित िदलबहादरु PेQलाई दईु करोड बैस]ी लाख
एकाउ'न हजार आठ सय प'चान_बे `पैयाँ ज/रवाना
हbने अि'तम फै सला भएकामा फै सला काया% 'वयनका
िनिमW पित िदलबहादरु PेQलाई पdाउ ग/र थनु ामा
रािखएको छ । सामा'य eयाला मजदरु ी ग/र खाने
fयि@लाई थाहा निदई िनजको नाममा कVपनी खोिल
कारोबार नग/र िवदेशी मgु ा अपचलन भई म>ु ा लािग
सोमा 6ितवाद एवम् 6ितरiासमेतको मौकाबाट विkचत
ग/र गैरकानूनी फै सलाका आधारमा कारागारमा थनु ामा
रािखएकाले साlै अ'यायमा प/र सVमािनत अदालतको
शरणमा आएकM छु ।
कुनै पिन fयि@ वा संNथाको िव`nमा कुनै
कसरु अिभयोग लािग 'याियक िनकायमा म>ु ा परेमा
सोमा यथोिचत 6ितरiा गन% पाउने Nवoछ पपु % iको
पिहलो सत% हो । 6Nततु म>ु ामा का;पिनक कVपनी
खडा ग/र िवदेशी मgु ा अपचलन गरेको भिन म>ु ा
दायर भएपpात्् म>ु ामा हाqो पrु यsली घर ठेगानासमेत
उ;लेख भएकामा सो वतनमा मल
ु क
ु M ऐन, अ.वं.
११२ नं. बमोिजम /रतपूव%कको Vयाद तामेल ग/र
म>ु ा पपु % i गन% ु गराउनु पनt कत% fय िवपiी अदालतको
हो । अतः बेरीतपूव%क िमित २०५६।४।५ मा तामेल

भएको Vयादका आधारमा काठमाड: िज;लाबाट
िमित २०५२।९।२ भएको फै सला तथा उ@ अि'तम
फै सलाबमोिजम पdाउ ग/र िदएको कै दी पज
ु wसमेत
गैरकानूनी हbदँ ा ब'दी6xयiीकरणको आदेशले बदर
ग/र पित िदलबहादरु PेQलाई काठमाड: िज;ला
अदालतमा िनजका िव`n दायर भएको िवदेशी मgु ा
अपचलन म>ु ामा 6ाकृितक 'यायको िसnा'त अनक
ु ूल
हbने ग/र 6ितरiा एवम् 6ितवादको मौकासमेत 6दान
ग/र म>ु ा पपु % i गन% ु गराउनु भिन नेपालको संिवधान,
२०७२ को ४६, १३३ को उपधारा (१)(२) र (३)
नं. बमोिजम िवपiीह`का नाममा उपय% @
ु आदेशसमेत
जारी ग/रपाऊँ ।
२.यस अदालतको कारण देखाउ आदेश :यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हbनु नपनt हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हbनु नपनt भए सोको
आधार र कारण खल
ु ाई यो Vयाद सूचना पाएको िमितले
७ िदनिभ( महा'यायािधव@ाको काया% लयमाफ%त
िलिखत जवाफ पेस गन% ु भिन िवपiीह`का नाउँमा
सूचना जारी ग/र िनयमानस
ु ार ग/र पेस गन% ू ।
३.िवप6ी काठमाड< िज>ला अदालत बबरमहल,
काठमाड<को िलिखत जवाफ :6ितवादीले वािणeय िवभागमा दता% ग/र
‚वाकोट इ'टर6ाइजेजको फम% दता% ग/र fयवसाय
गन% भिन 6माण प( िलएको र सो फम% को नामबाट
िसंगापरु बाट से;डे/रङ् ग िटन इ'गोटह` आयात गन% को
लािग रािƒ„य वािणeय ब…क बाने†रमा िमित २४।४।९५
य.ु यस.डलर ७१००।- को BNR IT ३०।९० को
6ितत प( खोिल िविनमय 6ाŽ गदा% को सत% उ;लङ् घन
ग/र िविभ'न िमितमा य.ु यस.डलर १८३००।- को काय%
गरेको र 6ितवादीले सामान पैठारी ग/र 6मािणत गरेको
भिन ब…कमा पेस गरेको भ@
ु ानी 6माण प( वीरगkज
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
भ+सार काया0 लय िभडाउँदा अिभलेख निमलेको भिन
उ9लेख भएको र ;ितवादीले िवदेशी िविनमय ;ा@
गदा0 को सत0 बमोिजम काय0 नगCर सत0 िवपरीत काय0
गरेको देिख+छ । ;ितवादीको नाममा तामेल भएको
Fयादमा िनज हािजर नभई सI
ु Fयादै गज
ु ारी बसेको र
िमिसल संलLन रहेको कागज ;माणहIबाट आरोिपत
कसरु ;ितवादीले गरेको देिखँदा दाबीबमोिजमको कसरु
गरेको ठहछ0 ;ितवादीलाई िवदेशी िविनमय िनयिमत गनQ
ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोिजम िबगोबमोिजम
I. २६२५१८९५।- दईु करोड बैस\ी लाख एकाउ+न
हजार आठ सय प+चान^बे Iपैयाँ जCरवाना ह_ने
ठहछ0 भ+नेसमेत `यहोराको यस अदालतको िमित
२०५८।९।२ मा फै सला भएको ह_दँ ा फै सलाबमोिजम
िवपaीलाई कानूनबमोिजम थनु ामा रािखएको ह_दँ ा
िवपaीले दायर गरेको ब+दी;cयaीकरणको आदेश
जारी ह_नपु नQ अवdथा नह_दँ ा Cरट िनवेदन खारेज
गCरपाऊँ ।
४.िवप•ी !हरी काया'लय, धािदङबेसी, धािदङको
िलिखत जवाफ :Cरट िनवेदक न+दलालको छोरा धािदङ
धवु ाकोट २०५८।९।२ गतेको फै सलाले िनज
िदलबहादरु hेiउपर I. २,६२,५१,८९५।- (दईु
करोड बैस\ी लाख एकाउ+न हजार आठ सय
प+चान^बे) Iपैयाँ जCरवाना ह_ने गCर मjु ामा फै सला
भएको ह_दँ ा सो जCरवाना असल
ु उपर गराउनु ह_न
भिन सFमािनत धािदङ िज9ला अदालतबाट फै सला
काया0 +वयनको लािग पठाइएको िकताबमा लगत
नFबर ६१२ मा िनज िवपaी Cरट िनवेदक िदलबहादरु
hेiको नाम उ9लेख भएको देिख सFमािनत काठमाडl
िज9ला अदालतको फै सलाअनस
ु ार उm जCरवाना
रकम असल
ु उपरको लािग िनज िदलबहादरु hेiलाई
+यायसङ् गतIपमा पoाउ गCर आवpयक कारवाहीको
लािग िमित २०७१।५।२ गतेको प#साथ सFमािनत

धािदङ िज9ला अदालतमा पेस गCरएको ह_दँ ा
िनवेदकको Cरट िनवेदन बदर भागी छ बदर गCरपाऊँ ।
५.िवप•ी कारागार काया'लय धािदङबेसी,
धािदङको िलिखत जवाफ :Cरतपूव0क Fयाद तामेल भए पिन Fयादिभ#
िलिखत जवाफ नपठाएको ।
६.यस अदालतको आदेश :यसमा ;ा@ सI
ु िमिसलबाट थनु ामा बसेका
िदलबहादरु hेiले पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
उc;ेषणको िनवेदन िदएको देिखएकाले पेसीका िदन
देखाई िफता0 लैजाने गCर िझकाई पेस गन0 ू ।
७.यस अदालतको अि@तम आदेश :िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चिढ पेस
भएको ;dततु िनवेदन संलLन िमिसल अtययन गCर
िनवेदकतफ0बाट उपिdथत िवuान् अिधवmा hी
रामबहादरु खड् काले िनवेदक ;ितवादी भएको िवदेशी
िविनमय अपचलन मjु ामा िनवेदकको dथायी वतन
धािदङ धवु ाकोट गा.िव.स. वडा नं. ५ उ9लेख भए
पिन उm वतनमा Fयाद जारी गनQ तामेल गराउने काय0
गCरएको छै न । अdथायी वतन का.िज., का.म.न.पा.
वडा नं. १४ कलंकwमा घरuार फे ला नपरेको भिन
िबजल
ु ीको खFबामा टाँस गCरएको छ । मल
ु क
ु w ऐन,
अ.वं. ११२ नं. अनस
ु ार dथायी वतन खल
ु ेको
अवdथामा सोही dथानमा नै Fयाद जारी गCर तामेल
गनQ काय0 गन0 पु नQ कानूनी `यवdथािवपरीत तामेल गCर
सनु वु ाईको मौका निदई भएको फै सलाको दाियcव
िनवेदकले िलनु नपनQ ह_दँ ा ब+दी;cयथzकरणको आदेश
जारी गCर थनु ामm
ु गCर िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका
िदई कारवाही गCरपाउँ भिन गन0 भु एको बहस सिु नयो ।
यसै गCर िवपaीहIका तफ0बाट उपिdथत
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िव•ान् उप#यायािधव&ा 'ी बालकृ-ण वा/लेले िववािदत
फम5 मैले खोलेको होइन र उ& फम5 मा भएको ह>ता?र
पिन मेरो हैन भिन िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलन
सBनभु एको छै न । ियनै िनवेदनले आफू पHाउ परेपिछ
िवदेशी िविनमय मJु ामा आKना नाउँमा जारी भै
तामेल भएको Mयाद बेरीतको हNदँ ा उOPेषणको आदेश
जारी गSर बदर गSरपाउँ भिन ०७१-WO-०८७४ को
िनवेदन पनु रावेदन अदालत, पाटनमा दता5 गराएकामा
िनवेदन खारेज हNने ठहSर िमित २०७२।४।२७ मा
आदेश भएको छ । उ& आदेशउपर Pितवादी >वयम्ले
िचb बझ
ु ाई पनु रावेदन नगSर बसेका छन् । Pितवादी
>वयम्ले >वीकार गSर बसेको एउटै िवषयमा P>ततु
िनवेदनबाट ब#दीPOय?ीकरणको उपचार Pदान गन5
#यायसङ् गत नहNने हNदँ ा िनवेदन खारेज गSरपाउँ भिन
गन5 भु एको बहससमेत सिु नयो ।
पित िदलबहादरु 'ेf Pितवादी भएको िवदेशी
िविनमय अपचलन मJु ामा >थायी वतन उhलेख
हNदँ ाहNदँ ै अ>थायी वतन का.िज.का.म.न.पा वडा नं.
१४ कलंकlि>थत िबजल
ु ीको खMबामा तामेल गSर
सनु वु ाईको मौका नै निदई जSरवाना हNने गSर फै सला
गSरएको रहेछ । उ& बेरीतपूव5क Mयाद तामेल गराई
भएको फै सलाका आधारमा िमित २०७१।५।२ देिख
पHाउ गSर गैरकानूनी थनु ामा िवप?ीबाट रािखएको
हNदँ ा िमित २०५६।४।५ को बेरीतको Mयाद तथा सोका
आधारमा िमित २०५८।९।२ मा भएको फै सला एवम्
कै दी पज
ु qसमेत बदर गSर ब#दीPOय?ीकरणको आदेश
जारी गSर थनु ाबाट म&
ु गSरपाउँ भिन िनवेदकको हकमा
पOनी िनवेिदकाले िनवेदनमा िजिकर िलएको पाइ#छ ।
िनवेदक Pितवादी भएको स.फौ.नं. १७३/२८४ को
िवदेशी िविनमय अपचलन मJु ामा काठमाडt िजhला
अदालतबाट u. २,६२,५१,८९५।- जSरवाना
हNने ठहSर िमित २०५८।९।२ मा फै सला भएको
रहेछ । सोही फै सला काया5 #वयनका Hममा िनवेदकलाई
कानूनबमोिजम पHाउ गSर थनु ामा पठाइएको

काय5 गैरकानूनी नहNदँ ा िनवेदन खारेज गSरपाउँ
भिन िवप?ीमvयेको काठमाडt िजhला अदालत र
फै सलाअनस
ु ारको जSरवाना रकम असल
ु उपरका
लािग कानूनसMमतuपमा पHाउ गSर धािदङ िजhला
अदालतमा उपि>थत गराउने समेतमा काय5 लाई
गैरकानूनी भ#न निमhने हNदँ ा िनवेदन खारेज गSरपाउँ
भ#ने िवप?ी िजhला Pहरी काया5 लय, धािदङसमेतले
िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको देिखयो ।
उ& तwय एवम् िव•ान्हuको बहस
बदुँ ासमेतलाई xिyगत गSर मागबमोिजम
ब#दीPOय?ीकरणको आदेश जारी हNने हो होइन भ#ने
सMब#धमा िनण5 य गन5 पु नz देिखयो ।
२. यसमा िनण5 यतफ5 िवचार गदा5 अथ5
म#{ालयको प{ले नेपाल सरकार वादी िनवेदक
Pितवादी िदलबहादरु 'ेf भएको २०५८/०५९
स.फौ.नं. १७३/२८४ को िवदेशी िविनमय अपचलन
मJु ामा िनवेदकलाई िवदेशी िविनयम िनयिमत गनz ऐन,
२०१९ को दफा ४(३) र (४) बमोिजमको कसरु मा
ऐ. ऐनको दफा १७(१) अनस
ु ार २,६२,५१,८९५।जSरवाना हNने ठहSर िमित २०५८।९।२ मा काठमाडt
िजhला अदालतबाट फै सला भएको Pमाणमा आएको
सu
ु िमिसलबाट देिखन आउँछ । उ& मJु ा फै सला
हNदँ ा िनवेदक फरार नै रहेको देिख#छ । सu
ु िमिसल
संल/न Mयाद तामेली हेदा5 का.िज., का.म.न.पा. वडा
नं. १४ ि>थत साव5 जिनक ठाउँ िबजल
ु ीको खMबामा
Mयाद तामेल गSरएको देिख#छ । िनवेदकले िनवेदनमा
िजिकर िलएअनu
ु प >थायी वतनमा Mयाद जारी भएको
देिखँदनै ।
३. िवदेशी िविनमय अपचलन मJु ामा
भएको Mयाद तामेली र फै सलालाई गैरकानूनी भिन
िनवेदकका हकमा ब#दीPOय?ीकरणको आदेश माग
गरेको कानूनअनu
ु प छ छै न भ#ने सMब#धमा हेदा5
िनवेदक Pितवादी िवदेशी िविनमय अपचलन मJु ाको
अनस
ु #धान एवम् कारवाहीका Hममा फरार रहेको
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देिख-छ । िनवेदकले िवदेशी िविनमयको कारोबार
गन8 आ:नो नाउँमा फम8 खोलेको त>यलाई अ-यथा
भ-न सके को पाइँदनै । आ:नो नाउँमा फम8 खोलेका
िनवेदकले फम8 मा उFलेख भएअनस
ु ारको सत8 को
पालना गHर काय8 गनI कत8 Jय पिन िनजमा रह-छ ।
तर िनवेदकले फम8 को उMेNयअनस
ु ार काम कारवाही
नगरेको कारण नै िनजमािथ अिभयोग लाPन गएको
हो । फम8 को उMेNय र सत8 अनस
ु ार काम नगरेमा
आफूमािथ जिहले पिन कानूनी कारवाही हQन सRछ
भिन अनमु ान गHर िनवेदक सचेत रहन सके को िनजको
Jयवहारले देखाउन सके को पाइँदनै । िनवेदकका
हकमा TUततु ब-दीTVयWीकरणको िनवेदन पन8 भु -दा
अगािड अदालतबाट अि-तम भएको फै सलाअनZ
ु प
जHरवाना असल
ु ीका लािग प[ाउ भै थनु ामा परेपिछ
िमित २०७२।१।८ मा बेरीतको तामेली ^याद र
सोका आधारमा भएको फै सला तथा कै दी पज
ु `समेत
बदर गHरपाउँ भिन ियनै िवपWीहZलाई िवपWी बनाई
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा ०७१-WO-०८७४
को उVTेषणसमेतको आदेश हQन माग गHर Tितवादी
िदलबहादरु fेg Uवयम्ले िनवेदन दता8 गरेको Tमाणमा
आएको िमिसलबाट देिखन आउँछ । उi िनवेदन
खारेज हQने ठहHर पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िमित २०७२।४।२७ मा आदेश भएको देिख-छ । उi
आदेशमा िचk नबझ
ु े कानूनबमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन गन8 पाउने िनजको कानूनी अिधकार हो ।
पर-तु िनवेदक Tितवादीले पनु रावेदन अदालतको
सो आदेश निमलेको आधार र कारणसिहत उFटी
गHरपाउँ भिन आ:नो कानूनी अिधकारको उपयोग गHर
यस अदालतमा पनु रावेदन नगHर िचk बझ
ु ाई बसेको
देिख-छ । पनु रावेदन अदालतबाट िवदेशी िविनमय
मMु ामा तामेल भएको ^याद र फै सलासमेत
कानूनबमोिजमको ठहHर अि-तम आदेश भइरहेको
अवUथामा सोही िवषयलाई िलएर िनवेदनको UवZप
पHरवत8 न गHर Tितवादी िनवेदकका हकमा पVनी

झलककुमारी fेgले TUततु ब-दीTVयWीकरणको
िनवेदन दता8 गरेको पाइयो । एउटै िवषयमा पिहले
Tितवादी Uवयम्ले पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन गHर
अदालतबाट भएको आदेश अि-तम भइरहेको अवUथामा
पनु ः Vयही कुरालाई छुnै ब-दीTVयWीकरणको
िनवेदनबाट िनवेदक यस अदालतमा Tवेश गरेको
देिख-छ । यसरी एउटै िवषयका बारेमा सWम
अिधकारTाo अदालतबाट िनण8 य भई िनण8 य अि-तम
भएको अवUथामा TUततु ब-दीTVयWीकरणको
िनवेदनबाट िवदेशी िविनमय अपचलन मMु ामा भएको
तामेली ^याद तथा फै सलासमेत बदर गHर गैरकानूनी
थनु ाबाट मi
ु गHरपाउँ भ-ने TUततु िनवेदन खारेज हQने
ठहछ8 । दायरीको लगतकnा गHर िमिसल िनयमानस
ु ार
बझ
ु ाइिदनू ।
उi रायमा सहमत छु ।
-या.चोले-q शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ८ गते रोज ३ शभु म् ।
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९५०२ - •ा.डा.संिगता भ(डारी िव. •धानम12ी तथा मि12प5रषदको
् काया<लय, िसंहदरबारसमेत

िनणर्य नं .९५०२
सव••च अदालत, संय(
ु इजलास
माननीय /यायाधीश 2ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय /यायाधीश 2ी चोले/8 शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७१।११।३।१
०६९-wo-०७९३
मGु ा : उIJेषण / Jितषेध
िनवेिदका : िजOला सनु सरी धरानिPथत िव.िप.
कोइराला PवाPRय िवSान JितTानमा सेवारत
रिह हाल पाटन PवाPRय िवSान JितTान,
लिलतपरु को उपकुलपित पदमा कायW रत् वषW
४४ िक Jा.डा.संिगता भ\डारी
िव]^
JIयथ_ : स`मािनत Jधानम/aीbयू तथा पाटन PवाPRय
िवSान JितTानका कुलपित डा.बाबरु ाम
भdराई, Jधानम/aी तथा मि/aपfरषदको
्
कायाW लय, िसंहदरबारसमेत
§ पदअन•
ु प आचरण नगरेको भ*ने कुरा
अमतू / ह1न स3दैन । पदअन•
ु प आचरण
नगरेको भ*ने कुरा व7तुगत आधारबाट
;मािणत भएको देिखनु पद/छ । तर
िनवेदकउपरको आरोपह•लाई पुिC गनD
आधार;माणह• के िथए, कसरी ती
आरोपह• पुिC ह1न सके भ*ने कुरा पदबाट
हटाइएको जानकारी गराइएको भ*ने पJमा
उKलेख भएको देिखँदैन भने िवपMीह•को
िलिखत जवाफबाट पिन सो कुरा पुिC ह1न
नआउने ।
(Jकरण नं.७)
§ कुनै पिन सं7थाको उPेQय वा लSय ए3लो
TयिUको सिVयताबाट माJ सWभव
2023

छै न । सं7थाको सबै अवयवह•को
सहयोग, सम*वय र सामिू हक ;यासबाट
माJ सं7थाले आXनो लSय साYय गन/
स3छ । उपकुलपित िवपMी ;ितZानको
;मख
ु पदािधकारी हो तापिन िनजको
ए3लो ;यासबाट माJ ;ितZानले लSय
;ा[ गन/ स3ने भ*ने मा*न नसिकने ।
(Jकरण नं.८)
§ ;ितZानलाई सचु ा• रा\ने ;ितZानका
कम/चारी, िशMक तथा िचिक^सक एवम्
;ितZानको सव`aच िनकाय मािनएको
सभाको कत/Tय िजWमेवारीलाई अनदेखा
गbर ;ितZानको सWपूण/ िजWमेवारी
उपकुलपितको माJ हो भ*ने अथ/ गbर
;ितZानका कम/चारी, िशMक तथा
िचिक^सक र िवcाथdह•ले 7वयम्
उपकुलपितको राजीनामा माग गbर वाता/
इ*कार गbर चलाएको अ*दोलनलाई
समाधान गन/ नसके को भ*ने िफतलो
आधारमा िनवेिदका उपकुलपितको
काय/ Mमताको अभाव वा उपकुलपितले
सं7था;ित नकारा^मक भूिमका िनभाएको
भ*ने िवपMीह•को भनाइिसत सहमत ह1न
सिकने आधार नदेिखने ।
(Jकरण नं.९)
§ कुनै ;7ताव पाbरत ह1नु र नह1नल
ु े पदीय
आचरणको मापन ह1न स3दैन । यी
िनवेिदकाले ;7ताव राखेकामा काय/कारी
पbरषदबाट
ती ;7ताव पाbरत नभएको
्
भ*ने आधारमा िनजको पदअन•
ु पको
आचरण नभएको भिन देखाउन खोfनल
ु े
िनजउपर छानिबन सिमितको माग
रािख कुलपितसमM िनवेदन िदने
;ितZान सभाका सद7यह•मा िनवेदक
उपकुलपित;ितको पूवा/gह र ;वृi भावना
देिखन आउने ।
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§ कानूनले तोके को कुनै काय& िनवेिदकाबाट
ह-न नसके को हो र कानूनिवपरीतको कुन
काय& गरेको हो भ4ने पिन 5प6 देिखनु
पछ& । उपकुलपित ज5तो <यि= िनयु=
ह-दँ ाका अव5थामा योBय ह-ने र िनयु=
भएको के ही िदनमा नै अयोBय भएको भ4ने
व5तिु नD Eमाणबाट समिथ&त ह-न सGनु
पनH ।
§ कुनै पिन सं5थामा कुनै पदािधकारी
पदमा बहाल ह-नासाथ उसको काय& Eगित
एकाएक देिखने होइन । Lयसको लािग
कम&चारीलगायत सं5थामा आबO सबPको
सहयोग, अनक
ु ू ल वातावरण र पया&R काय&
समयको आवSयक ह-ने ।
§ िनवेदक उपकुलपितको पदमा बहाल भै
काम गनH पया&R समय नपाउँदै र िनजले
गरेको काय& Eगित देिखन नपाउँदै कत&<य
पालन नगरेको, पद अनक
ु ू लको आचरण
नगरेको साथै इमा4दारीपूव&क कत&<यपालन
नगरेको भिन आरोप लगाई छानिबन
सिमितसमेत गठन गन& माग गनH सभाका
सद5यको काय& नै शङ् का5पद र िनयोिजत
देिखने ।
§ सभाका सद5यले छानिबन सिमितको
माग गYर िनवेदन िदएमा कुलपितले
छानिबन सिमित गठन गन&पु नH बाZयाLमक
<यव5था EितDान ऐनको दफा २६(१) को
हो तथािप Lय5तो सिमित गठन गन&पु नH
कारण र औिचLयको िवचार नै नगYर
सिमित गठन गन& कुलपित बाZय छ भिन
अथ& गYर कानूनको कठोर <याcया गन&
िमdदैन । कुनै पिन काय& गन& अिcतयारी
राcने पदीय िजeमेवारी पाएको <यि=ले
Lयसको औिचLय र आवSयकताको
िवfेषण र मdू याङ् कन गनH अ4तरिनिहत
अिधकार अिcतयारवालामा रह4छ । साथै

कुलपितबाट Lय5तो काय& कुन कानूनको
Eितकूल हो भ4ने पिन हेYरएको देिखनु
पछ& । कसैउपर अिभयोग लगाउन Lयसलाई
पुि6 गनH काय& पिन कानूनसeमत नै ह-नु
पछ& । तसथ& यी िनवेदकलाई पदबाट
हटाउनको लािग छानिबन सिमित गठन
गन&पु ूव& पया&R आधार र कारण खोिल
छानिबन सिमितको गठन गन&पु नHमा सो
नगYर Lय5तो सिमित गठन गनH EितDानका
कुलपितको काय&लाई कानूनसङ् गत मा4न
निमdने ।
(+करण नं.१०)
§ िनवेिदकाले सिमितसमh उपि5थत
भै िदएको अिभ<यि=ले EितDानमा यी
िनवेिदकालाई काम गन& कसरी अवरोध
िसज&ना गYरएको रहेछ भ4ने देिख4छ न िक
िनजको काय& असhमताको 5वीकारोि= ।
यी िनवेिदकाले आफूले काय& गन& नसGनक
ु ो
कारण देखाउनल
ु ाई िनजको असhमता हो
भ4ने पया&R आधार मा4न नसिकने ।
(+करण नं.११)
िनवेिदकाका तफ6बाट : िव9ान् व<र= अिधव@ा ह<रहर
दाहाल, िव9ान् अिधव@ा शेरबहादरु के .सी.
+EयथHका तफ6बाट : िव9ान् व<र= अिधव@ा राधेIयाम
अिधकारी, चLडेNर+साद Oे= र स<रता
भLडारी
अवलिQबत निजर :
§ ने.का.प. २०५१, िन.नं. ४९८५, प=ृ ७४४
§ ने.का.प. २०५३ अङ् क १२, िन.नं. ६२९५
सQब[ कानून :
§ नेपालको अ]त<रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२, २०, २७
§ आवIयक सेवा स_चालन ऐन, २०१४ को
दफा ३(१)
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् काया<लय, िसंहदरबारसमेत
§ पाटन •वा•!य िव$ान %ित'ान ऐन, २०६४ आदेशले िनर<तरता नपाएको ि•थित छ ।
को दफा २०, २०(१), (२), (३), (४),
छानिबन सिमितले कुलपितसमJ पेस गरेको
२६(२), २६(५)
भिनएको २०६९/०९/२६ को %ितवेदनमा के क•तो
§ सशु ासनस:ब<धी ऐन, २०६४
%ितवेदन िसफाCरस छ, सो %ितवेदन िसफाCरस के
कित सद•य उपि•थत भै िनणN य भएको हो लगायत
आदेश
कुनै पिन सूचना मलाई निदई मलाई उपकुलपित
प
ालको
अ<तCरम
•या.गोपाल पराजल
ी
:
ने
पदबाट हटाउन उपय_
ु
ु हPने भिन िसफाCरस गCरएको
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ हो सोसमेत िवपJी रिज•mारबाट जानकारी िदएको
अनस
ु ार यस अदालतको असाधारण अिधकार पKमा समेत खiु दैन । रिज•mारबाट िदएको जानकारी
JेKअनस
ु ार दायर भै िनणN याथN पेस हPन आएको %•ततु पKमा िज:मेवारी परु ा गनo, नेतpृ वसीप र Jमता
Cरट िनवेदनको सङ् िJT त!य र ठहर यस%कार छ : नदेिखएको, %ित'ानको उvेwयअनस
ु ार काम कारवाही
म िनवेिदका िव.िप.कोइराला •वा•!य गनN नसके को, कायN स:पादनमा ह•तJेप गरेको
िव$ान %ित'ानमा सेवारत रहेकामा स:माननीय ज•ता आरोप लगाई िवपJीसमेत िनxकषN मा पगु ेको
%धानम<KीZयूले पाटन •वा•!य िव$ान %ित'ानको भिन कुलपितलाई िसफाCरस गCर कुलपितबाट मलाई
“कुलपित” को हैिसयतबाट पाटन •वा•!य िव$ान उपकुलपितको पदबाट हटाउने िनणN य भएको भिन
%ित'ान ऐन, २०६४ (यस पिछ ऐन भिनएको) को दफा जानकारी गराइएको पKबाट म िनवेदकउपरको आरोप
२० को उपदफा (२) अनस
ु ार पाटन •वा•!य िव$ान त!यगतkपबाट %मािणत भएको अव•था छै न । िबना
%ित'ानको उपकुलपित पदमा िमित २०६९/०५/०७ सबतु कसैको इमा<दाCरता मािथ शyदजाल %योग
मा िनय_
ु गनN ु भएको िथयो । ऐनको दफा २०(३) गCर दाग लगाउन िमiदैन । के कसरी पद अनक
ु ू लको
बमोिजम सो पदको पदाविध िनयिु _ िमितले ४ वषN को आचरण गनN नसके को हो, के कसरी अkको कायN मा
िनिमd सिु निeत रहेको छ । म िनवेिदकाले िमित ह•तJेप र सं•थाको उvेwयिवपरीत काम गरेको हो
२०६९/०५/१४ देिख हािजर भई सेवा गनN आर:भ भ<ने आरोप %योग गदzमा पिु { हPने होइन । म िनवेदकका
गरेकh छु । म पदमा बहाल भएको लगतैदिे ख नै म लािग िमित २०६९/०८/२१ मा िलएको •प{ीकरणमा
िनवेिदकालाई असफल तiु याउने र मेरो कायN मा बाधा सोिधएको jयहोराभ<दा बािहर गई िविभ<न नयाँ
अवरोध परु याउने
%ित'ानिभKका के ही jयि_हkको र त!यिहत आरोपहk सज
्
ृ ना गCर सो स:ब<धमा
िlयाकलाप सk
सफाई पेस गनo मौकासमेत %दान नगCर %ाकृितक
ु भयो ।
म िनयिु _ भएदेिख नै िसिमत •वाथN भएका <यायको िस~ा<तिवपरीत पदबाट हटाइएको पK
jयि_हkको •वाथN परु ा हPन नसके पिछ उजरु कताN बझ
ु ाइएको छ । ऐनले पदाविध सिु निeत गरेकामा मलाई
भिनएका िवपJी रिज•mारसमेतका jयि_हkले %ित'ानको काम गनN नै निदई आफै ँ ब<द हड् ताल गराई
कुलपितलाई स:बोधन गCर म िनवेिदकाले पद आƒनै उजरु ी गCर किथत सिमित गठन गCर किथत
अनक
ु ू लको आचरण नगरेको भिन ऐनको दफा २६(१) िसफाCरसको आधारमा मेरो अवकाशको जानकारी
बमोिजम मउपर छानिबन गनN सिमित गठन भएकाले गराउने कायN %ाकृितक <यायको िस~ा<तिवपरीत छ ।
छानिबन सिमित र सिमित गठन गनo तpस:ब<धी अत: उिiलिखत आधार कारण एवम् िमिसल संल„न
िनणN यसमेत बदर गCरपाउन यसै अदालतमा ०६९-Wo- कागजातबाट िवपJीहkले म िनवेिदकाउपर लगाइएका
०५८५ को Cरट िनवेदन दायर गCर ०६९/०८/०४ मा आरोपहk %मािणत हPन नसके को, सं•थामा के क•तो
अ<तCरम आदेशसमेत जारी भैरहेकामा उ_ अ<तCरम नकाराpमक भूिमका खेलेको वा के हPन् पदनक
ु ू लको
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
आचरण नगरेको हो सो पिु 2 नग3र किथत हड् ताल
भएकै आधारमा कानूनबमोिजम ?ा@ म िनवेिदकाको
संवैधािनक र कानूनी हकबाट विFचत गराउने उHेIयले
किथत उजरु ी पानK लगाई गैरकानूनीMपले छानिबन
सिमित गठन ग3र िसफा3रस ग3र मनोगत र आPम
के िQRत भई मलाई सेवाबाट हटाउने ग3र िवपSी
सभाबाट भएको िमित २०६९/१०/११ को िनणK य र
सोको आधारमा िवपSी कुलपितबाट मलाई ?ितXानको
उपकुलपित पदबाट हटाउने ग3र भएको भिनएको िमित
२०६९/१०/१२ को िनणK य र िवपSी रिजYZारले
िदएको च.नं. ७९६/०४ िमित २०६९/१०/१२ को
प# ?व^
ृ भावनाले ?े3रत भई Qयायको िवपरीत ह_नक
ु ो
साथै नेपालको अQत3रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२, १३, २०,२७ एवम् पाटन YवाYbय िवcान
?ितXान ऐन, २०६४ को दफा २०(१) (२) (३) (४) र
२६(२) एवम् सशु ासनसhबQधी ऐन, २०६४ समेतको
िवपरीत भएकाले उP?ेषणको आदेशले बदर ग3र म
िनवेिदकालाई िमित २०६९/०५/०७ को िनयिु k
प#अनस
ु ार ४ वषK को कयK काल िवना अवरोध सेवा गनK
िदनु भिन परमादेशलगायत जो चािहने आcा आदेश
वा पज
ु l जारी ग3र पूणK Qयाय पाउँ साथै ?Yततु मHु ाको
अिQतम टुङ्गो नलागेसhम अQय oयिkलाई िनयk
ु
नगनK ु नगराउनु र म िनवेदकलाई िबना रोकटोक काम
गनK िदनु भिन अQत3रम आदेशसमेत जारी ग3र ?Yततु
िवषयलाई अpािधकार िदई सनु वु ाई ग3रपाउँ भQनेसमेत
oयहोराको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह_न नपनs हो ? यो
आदेश ?ा@ भएका िमितले बाटाको hयादबाहेक १५
िदनिभ# िलिखत जवाफ पेस गनK ु भिन िवपSीहMलाई
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनK ू । साथै अQत3रम
आदेशको सhबQधमा िवचार गदाK िवपSीहMलाई समेत
सूचना िदई छलफल ग3र िनणK यमा पvु न वाFछनीय
देिखएकाले सोको िनिम^ िवपSीहMलाई सूचना िदई
िनयमबमोिजम पेस गनK ु भQने यस अदालतको िमित

२०६९।१०।२१ को आदेश ।
यसमा सhबQधत: ०६९-WO-०८३७ को
3रट िनवेदन साथै रािख िनयमानस
ु ार अQत3रम आदेश
जारी ह_ने नह_ने सhबQधमा िवचाराथK पेस गनK ु भQने यस
अदालतको िमित २०६९।११।८ को आदेश ।
सवK ?थम िवपSीको 3रट िनवेदन |ामक
र ?योजनहीन रहेको छ । पाटन YवाYbय िवcान
?ितXान ऐन, २०६४ (यसपिछ ऐन भिनएको) को दफा
२० को उपदफा (३) बमोिजम चार वषK को लािग िवपSी
उपकुलपितको पदमा िनयk
ु भएपिन िनज िवM}
सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोिजम
?ितXान सभाका सातजना सदYयहMले िवपSीको
पदअनM
ु पको आचरण र िजhमेवारी परु ा नगरेको
भिन ?ितXानका कुलपित एवम् नेपालको ?धानमQ#ी
म डा. बाबरु ाम भ~राईसमS िमित २०६९।८।१२
मा िदएको िलिखत िनवेदनका सhबQधमा आवIयक
छानिबन गनK कुलपितको हैिसयतमा मैले िमित
२०६९।८।२० मा सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा
(१) बमोिजम ?ितXान सभाका सदYय एवम् राि€Zय
योजना आयोगका सदYय ?ा.डा. िशवकुमार राईको
अ‚यSतामा ?ितXान सभाका सदYय, नेपाल सरकार
िशSा मQ#ालयका तPकालीन सिचव सरु शे मान ƒेX
एवम् सभाका सदYय एवम् नेपाल सरकार YवाYbय
तथा जनसङ् „या मQ#ालयका सिचव डा. ?िवण िमƒ
रहनु भएको ितन सदYयीय छानिबन सिमित गठन
गनs िनणK य गरेको ह_दँ ा उk छानिबन सिमित गठन गनs
कायK लाई अवैधािनक भQन निम…ने भएकाले िवपSीको
3रट िनवेदन ?थम †ि2मा नै खारेज भागी छ ।
छानिबन सिमितले िनवेिदकालाई िनजउपर
परेको िलिखत उजरु ीको oयहोरा उ…लेख ग3र सो
उजरु ीको एक?ित संलvन ग3र सफाइ पेस गनK प#
पठाएको र िनज उपिYथत भै मौिखक तथा िलखत
Yप2ीकरण पेस गरेकाले सफाइको मौका निदएको भQन
िम…दैन । छानिबन सिमितले छानिबनको िसलिसलामा
?ितXानका पदािधकारीहM, उजरु ीकताK हM,
िचिकPसक, िव‰ाथl र कमK चारीहMसँग बिु झ छानिबनको
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आव•यक •ि"या परु ा ग(र सङ् किलत •माणह1को
मू4याङ् कन गदा7 उपकुलपितमा उपकुलपितको
पदअन1
ु पको िज;मेवारी परु ा गन7 स>ने ?यव@थापकBय
कौशल र सीप नरहेको, काय7 कारी प(रषदमा
् छलफल
नै नग(र सभामा ठाडो •@ताव पेस गरेको, बिु झएका
अिधकांश ?यिRह1ले िनजलाई उपकुलपितको पदमा
रािखरहन उपयR
ु नभएको एवम् िनजको कारणबाट
भइरहेको आWदोलनको कारण •ितXानको काम
कारवाही •भािवत भइरहेको अव@थामा सं@थालाई
धरासयी हYनबाट जोगाउन िनजलाई उपकुलपितको
पदबाट हटाउन उपयR
ु देिखएको र अब उ•ाWत
उपकुलपित िनयिु R गदा7 स;बिWधत ?यिRबाट vision
paper िलई िनयिु R गन7 ु पनZ भिन िमित २०६९।९।२६
मा छानिबन सिमितले िसफा(रससिहतको िलिखत
•ितवेदन कुलपितसम` पेस गरेको हYदँ ा कुनै आधार
र कारण िबना हटाइएको भWने (रट िनवेिदकाको दाबी
तcयमा आधा(रत नरहेकाले (रट िनवेदन खारेज भागी
छ।
(रट िनवेिदकाको स;बWधमा •ितXान
सभाका सात जना सद@यह1ले कुलपितसम` िदएको
िलिखत िनवेदन उजरु ीमा उि4लिखत आरोप पिु d गनZ
आधार िवfमान छ वा छै न भिन स;मािनत अदालतले
(रट िनवेदनको रोहबाट िन1पण गनZ िवषय पिन
होइन । सो स;बWधमा गिठत छानिबन सिमितले
आव•यक छानिबन गरेर छानिबन सिमितको
छानिबनको •ितवेदन •ितXान सभामा पेस भई सो
सभाको िनण7 यबमोिजम िनजलाई कुलपितको िनण7 यबाट
हटाइएको र gयस "ममा कुनै कानूनी वा •ि"यागत
hिु ट नभएको हYदँ ा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी हYनु पनZ आधार र कारण रहेको छै न ।
तसथ7 पाटन @वा@cय िवjान •ितXानको
तgकालीन उपकुलपित •ा. डा. संिगता भlडारीका
स;बWधमा िलिखत उजरु ी परेपिछ छानिबन गन7
कानूनबमोिजम छानिबन सिमितगठन भै छानिबन
सिमितले िनजलाई उिचत र •याq मौका िदई स;बt
सरोकारवाला र पदािधकारीह1 बिु झ िनजलाई

उपकुलपितको पदबाट हटाउन उपयR
ु हYने भिन गरेको
िसफा(रस सिहतको •ितवेदन •ितXानको सभामा पेस
भै छलफल ग(र सभाको बैठकबाट सव7 स;मितबाट
पा(रत गनZ िनण7 य भएकाले (रR पदमा जयनारायण
शाहलाई िनयिु Rसमेत ग(रसके को हYदँ ा (रट िनवेदन
खारेज ग(रपाउँ भWनेसमेत ?यहोराको •ितXानका
कुलपित एवम् •धानमWhी बाबरु ाम भuराईको
२०६९।११।१८ को िलिखत जवाफ ।
(रट िनवेदक पाटन @वा@cय िवjान •ितXान
ऐन, २०६४ को दफा २० को उपदफा (२) बमोिजम चार
वष7 को लािग उपकुलपितको पदमा िनयR
ु भएको भए
तापिन िनज िव1t उR ऐनको दफा २६(१) बमोिजम
•ितXान सभाका सात जना सद@यले पदानक
ु ू लको
आचारण र िज;मेवारी परु ा नगरेको भिन •ितXानका
कुलपित एवम् •धानमWhीसम` िदएको िलिखत
िनवेदनका स;बWधमा छानिबन गन7 २०६९/०८/२०
मा उR ऐनको दफा २६(१) बमोिजम ितन सद@यीय
सिमित गठन भै सो सिमितले िदएको •ितवेदनको
आधारमा दफा २६(२) को •ि"या परु ा ग(र िनजलाई
उपकुलपित पदबाट हटाउने काय7 भएको अव@था हYदँ ा
मागबमोिजमको आदेश जारी हYनु पनZ होइन । ऐनको
दफा २६(१) बमोिजम गिठत सिमितले उपकुलपितले
आ~नो पदीय िज;मेवारी परु ा नगरेको, इमाWदारीपूव7क
काम नगरेको वा आ~नो कत7 ?यको पालन नगरेको भिन
िसफा(रस गरेमा सो कुरा सभाको बैठकले पा(रत गरेमा
कुलपितले gय@तो उपकुलपितलाई पदबाट हटाउन
स>ने नै हYदँ ा (रट िनवेदन खारेज ग(रपाउँ भWनेसमेत
?यहोराको @वा@cय तथा जनसङ् €या मWhालयको
तफ7बाट सो मWhालयका सिचव डा.•िवण िम‚को
िमित २०६९/११/१६ को िलिखत जवाफ ।
सािबकमा िवकास सिमित ऐन, २०१३
अWतग7 त स„चािलत र अ@पतालको ?यव@थापन
सिमित र कम7 चारीको सामूिहक छलफलप…ात्् हYने
िनण7 यका आधारमा ?यव@थापन हYदँ ै आइरहेको र
•ितXानको कुनै पिन पदािधकारी एवम् अिधकृत एवम्
कम7 चारीको ?यिRगत तवरमा िनण7 य गन7 स>ने अव@था
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
छै न । काय/ कारी प2रषदबाट
् 8ित:ानको सव>?च अङ् ग
सभामा छलफल हFने काय/ सूचीको िनधा/ रण भई
सभामा छलफल र िनण/ य हFने ग2र आएकामा िवपLी
2रट िनवेदक उपकुलपित पदमा िनयN
ु भएको क2रब
डेढ मिहना पिन निबQदै िमित २०६९/०६/२२ मा
बसेको सभाको बैठकमा 8ित:ानको 8ािVक, आिथ/ क
8शासिनक तथा अYपतालसZब[धी काम कारवाहीमा
आव\यक िनण/ य गराउने अिधकार उपकुलपितमा
िनिहत हFनु पन] भिन िवशेष 8Yताव िसधा 8Yततु गन/ ु
भयो ।
तQसZब[धमा 8ित:ानबाट कुनै पिन 8Yताव
सभामा पेस गदा/ िसधै 8Yताव पेस गन] प2रपाटी बसा^नु
रा_ो नभएको र सामूिहक नेतQृ व र काय/ सaचालन
गन] 8ित:ानको सस
ु Yं कृितलाई कायम गन/ ु उिचत
हFने भिन सभामा पेस हFने कुनै पिन 8Yताव काय/ कारी
प2रषदको
् िनण/ य गराएर मा# ^याउन सभाबाट िनद]शन
भएको िथयो । िनवेदक उपकुलपितबाट 8ित:ानको
पिहलेदिे खको सामूिहक छलफल र िनण/ यका आधारमा
िवके [dीकृत काय/ िवभाजन ग2र काय/ सaचालन हFने
मू^य मा[यता र परZपरा तथा 8ित:ानको िवfमान
िनयम िविनयममािथ 8हारको सg
ु बाट भएको
िथयो । िवपLी िनवेदकले काय/ कारी प2रषदमा
् छलफल
नै नगराई िमित २०६९/०६/२५ मा िशLाiयLको
िनयिु Nको िसफा2रस भै िनयिु N भएर आयो । यसैमा
8ित:ानका िशLक, िचिकQसक िवपLीलगायतका
कम/ चारीको िवरोध सg
ु भै िवपLी िनवेदकको
िjयाकलाप 8ित अस[तिु k 8कट गन] jममा िमित
२०६९/०७/२१ मा 8ित:ानको रािmnय स^लाहकार
बोड/ को िवVिo, २०६९/०७/२३ सZपूण/ िवfाथqको
िवVिo र िवपLीबाट शाि[तपूण/ आ[दोलनमा
8हरी दमन भएका कारणबाट २०६९/०७/२७
मा 8ित:ानको संघष/ सिमितको अिपल र
२०६९/०८/०३ मा पनु : िवfाथqहgबाट िवVिo
8कािशत भएको िथयो । िशLाiयLको िनयिु Nमा
िचिकQसकहgले इ?छा नदेखाएकाले व2र: िशLक,
पूव/ पदािधकारी रािmnय तथा अ[तरा/ िmnय स^लाकार

सिमितिसत परामश/ ग2र िनयिु N ग2रएको भ[ने
िवपLी िनवेदकको िवVिo 8कािशत भएपिन QयYतो
परामश/ नभएको र राजनैितक हYतLेपको महसस
ु
भएको भ[ने िवVिoमाफ/त 8ितिjया 8ाo भएको
देिख[छ । जसले गदा/ अYपतालमा समYया सज
ृ ना
भै लामो समयसZम आ[दोलन भै अYपतालको छिव
धिमिलन पगु ेकाले िवपLी 2रट िनवेदकको नकाराQमक
भूिमका भै पदअनस
ु ारको आचरण र vयवहार नभएको
भ[दै 8ित:ान सभाका सातजना सदYयले ऐनको दफा
२६ बमोिजम कुलपितसमL िनवेदन प2र कुलपित
सZमाननीय 8धानम[#ीxयूबाट कुलपितको हैिसयतले
ितन सदYयीय छानिबन सिमित गठन भएको हो ।
छानिबन सिमित गठनपिछ िनज उपकुलपित
Yवत: िनलZबन हFने ऐन दफा २६(२) को कानूनी
vयवYथािवपरीत िनजले उपकुलपितको हैिसयतले
8ित:ानका रिजYnार, िडन, लेखा शाखा िवभागीय
8मख
ु हg समेतलाई प#ाचार ग2र िवVिoसमेत
िनकालेबाट िनजले पदअनस
ु ारको आचरण परु ा नगरेको
8Yट छ । िलिखत उजरु ीका आधारमा कुलपितबाट
छानिबन सिमित गठन भएपिछ िवपLीका उपर
लागेको आरोप सZब[धमा सZबि[धत आरोिपत vयिN,
उजरु ीकता/ , 8ित:ानका पदािधकारी कम/ चारी एवम्
अ[य सरोकारवालािसत बिु झ 8माण सङ् कलन ग2र
मू^याङ् कन ग2र 8ितवेदन पेस गन/ ु पन] कानूनी दाियQव
हF[छ । सिमितले िवपLी िनवेदकलाई आफूलाई लागेको
आरोप 8माणसिहत ख|डन गन] वा 8ितवाद गन]
अवसर 8दान ग2र सूचना जारी गरेको र सूचनाबमोिजम
उजरु वाला िनवेदकहgले छानिबन सिमितमा आ}नो
िनवेदनलाई पिु k गन] कारण आधार पेस गरेका र
िवपLी 2रट िनवेदकले पिन Yवे?छाले २०६९/०८/२५
मा िलिखत Yपkीकरण र सोही िमितमा बयानसमेत
िदएबाट सिमितले 8ाकृितक [यायको िस~ा[तिवपरीत
पूवा/ €िहत भै िनज िवg~ कुनै काम नगरेको 8Yट
हFन आउँछ । छानिबनको jममा सिमितले िवfाथq,
8शासन, 8ािविधक तथा शैिLक कम/ चारी पदािधकारी
पूव/ उपकुलपित, स^लाहकार, सेवा आयोगका
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९५०२ - •ा.डा.संिगता भ(डारी िव. •धानम12ी तथा मि12प5रषदको
् काया<लय, िसंहदरबारसमेत
अ•य•लगायतका $यि& ब)ु दा उपकुलपितको काय.
•मता र नेत4ृ व •मतामािथ 78 िच:न उठाएको र िनज
सं@थामा रिह रहे सं@था धरासायी हDने धारणासमेत $य&
गरेकाले सोहीबमोिजमको 7ितवेदन कुलपितसम• पेस
भएको हो । य@तो सिमितबाट पेस भएको 7ितवेदन
सभाको बैठकमा पेस गन. ु पनJ अिनवाय. कानूनी $यव@था
भएबमोिजम िमित २०६९/१०/११ मा सम• 7ितवेदन
पेस भै छलफल हDदँ ा सभाको बैठकको सव. सUमितबाट
Vरट िनवेदक उपकुलपित डा.संिगता भYडारीलाई
उपकुलपित पदबाट हटाउने िन[कष. मा सभा पगु ेको
हDदँ ा छानिबन सिमितको उ& िसफाVरससिहतको
7ितवेदन सव. सUमितले पाVरत भै पदबाट हटाउने
िनण. य भै रिज@]ारमाफ.त जानकारी गराइएको हDदँ ा
सिमितको कुनै पिन काय. ले Vरट िनवेिदकाको संिवधान
वा कानून 7द_ हक अिधकारमा आघात नपगु ेकाले
उ& Vरट िनवेदन खारेज गVरपाउँ भ:नेसमेत $यहोराको
7ितcानका रिज@]ार कृ[णबहादरु भYडारीसमेत जना
६ को िमित २०६९/११/२४ को संय&
ु िलिखत
जवाफ ।
िनवेिदकाले उपकुलपित पदबाट हटाउने
िवप•ी पाटन @वा@eय िवfान 7ितcानको िनजको
@थानमा डा.जयनारायण साहलाई िनयिु & गनJ गरेको
िनण. यसमेत बदर गVर पाउन माग गरेको देिख:छ । सो
िनण. यहg बदर हDने नहDने मूल 78 भै िनण. यको औिच4य
र बैधताको सUब:धमा पूण. सनु वु ाई हDदँ ा नै सUबोधन
हDने िवषय भएकाले हाल अ:तVरम आदेशको रोहमा
टुङ्गो लगाउन सिकने िवषय नदेिखँदा मागबमोिजम
त4काल अ:तVरम आदेश जारी गन. िमलेन भ:ने
लगाउको ०६९-WO-०८३७ को मrु ामा भएको यस
अदालतको िमित २०६९।१२।६ को आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक मrु ा
पेसी सूचीमा चिढ पेस हDन आएको 7@ततु मrु ामा
िनवेदनसिहतको िमिसल अ•ययन गVर िनवेदक तथा
िवप•ीका तफ.बाट उपि@थत िवtान् वVरc अिधव&ा
तथा अिधव&ाहgको बहससमेत सिु न िनण. य
सनु ाउन पेस हDन आएको 7@ततु मrु ामा िनवेदक

तथा िवप•ीहgबाट पेस हDन आएको बहसनोटसमेत
अ•ययन गVरयो । िनवेदकतफ.बाट उपि@थत
िवtान् वVरc अिधव&ा uी हVरहर दाहालले यी
िनवेदक २०६८।५।७ मा िनय&
ु भै २०६९।५।१७
मा हािजर भै काम गन. थालेको र िश•ा•य•को
िनयिु &को लािग िसफाVरस गVर २०६९।६।२२
मा सहकुलपितबाट िश•ा•य•को िनयिु & भएबाट
िश•ा•य• र उपकुलपितको राजीनामासमेत माग गVर
आ:दोलन गरेकाले आ:दोलनरत प•िसत वाता. गन. क
ु ो
औिच4य नरहेको, 4य@तो अव@थामा इमा:दारीपूव.क
काम नगरेको, पदनक
ु ू लको आचरण नगरेको, पदीय
िजUमेवारी परु ा नगरेको बापतमाx पदबाट हटाउन
सिकने हो तर छानिबन सिमित गठनको माग गन.
िनवेदन िदने $यि&समेत आ:दोलनमा सहभागी
भएकाले सिमित नै पूवा. yही छ । सिमित गठनमा गन.
पूव.सत. तोिकएको छै न । सिमित 7व_
ृ भावना र पूवा. yह
7ेVरत भै गठन गVरएको छ । उपकुलपितलाई पदम&
ु
गनJ 7िकया एक 7कारको महािभयोग ज@तै हो । जसको
लािग पूव.सत. हDनु आवzयक छ । पदम&
ु गनJ कारवाही
औपचाVरक माx होइन ठोस र व@तगु त पिन हDनु पछ.
तर सिमितको गठन तथा 7ितवेदन औपचाVरकता माx
देिख:छ भ:ने बहस 7@ततु गन. ु भयो ।
िनवेदककै तफ.बाट उपि@थत िवtान्
अिधव&ा uी शेर बहादरु के .सी.ले यी िनवेदकलाई
िमित २०६९।५।७ मा पाटन @वा@eय िवfान
7ितcानको उपकुलपित पदमा पाटन @वा@eय िवfान
7ितcान ऐन, २०६४ को दफा २०(२) अनस
ु ार
४ वष. को लािग िनय&
ु गVरएकाले िनजको पदाविध
सिु नि~त छ । यी उपकुलपितले पद बहाली गरेदिे ख
नै सीिमत @वाथ. भएका $यि&हgले अ@पतालको
िनयिमत काम कारवाहीमा अवरोध सज
ृ ना गVर काम
गन. निदएको अव@थामा के ही $यि&हgले 7धानम:xी
अथा. त् कुलपितसम• उजरु ी गVर िनवेदक िवg€
छानिबन सिमित गठन गVरयो । ऐनको दफा २६
बमोिजम पदीय िजUमेवारी परु ा नगरेमा, पदअनg
ु पका
आचरण नगरेमा वा इमा:दारीपूव.क कत. $य पालन

2029

नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
नगरेको अव/थामा मा# िनवेदकलाई उपकुलपित
पदबाट हटाउन सिकने हो तर िनजले उ; ऐनको
दफा २६ िवपरीत कुनै कायA नगरेकाले उ; छानिबन
सिमित गठन िवDE िनवेदकबाट Fरट नं. ०६९WO-०७९३ को Fरट दायर भै अMतFरम आदेशको
छलफलको लािग िवपQीहDका नाममा Rयाद सूचना
जारी भएकामा समेत अदालतको आदेश अटेर गFर
िवपQी कुलपितबाट िवपQी जयनारायण शाहलाई
उपकुलपित पदमा िनयिु ;का लािग िसफाFरस भै
२०६९।१०।२८ मा िनयिु ; िनणA यसमेत भएको
हZदँ ा \/ततु Fरट िनवेदन दायर गनA ु परेको हो । लामो
समयदेिख Fर; िशQा^यQको पदमा िनयिु ; गनA यी
िनवेदकले उपकुलपितको हैिसयतले सहकुलपितसमQ
३ जनाको नाम िसफाFरस गFर पठाएकोसRम हो जसमा
िनवेदकको कुनै पूवाA _ह छै न, अ/पतालको सेवा
स`चालनमा यी िनवेदकले कुनै िवरोधी भूिमका वा
िbयाकलाप नगरेकामा िनवेदक िवDE हठात्Dपमा
छानिबन सिमित गठन गनA ु आफै ँ मा पूवाA _िहत र \वe
ृ
भावनाले \ेFरत छ, fयसैले सो सिमितको गठन तथा
fयसले गरेको िसफाFरस बदर भागी छ, िनवेदकको
पदाविध ऐनको दफा २० अनस
ु ार चार वषA सरु िQत
रहेकामा उिhलिखत सिमितको िसफाFरसमा पदबाट
हटाई अकi jयि;लाई िनयिु ; िदने िनणA य र कायA
ऐनको दफा २०(३) को िवपरीत भएकाले बदर हZनु
पछA , िनवेदकको के क/तो र कुन jयवहारबाट पदीय
िजRमेवारी परु ा नभएको हो वा \ितmानको अिहत हZन
गएको भिन िवपQी छानिबन सिमितको \ितवेदन तथा
सभा र कुलपितको िनणA यमा खल
ु ाउन सके को पाइँदनै ,
पाटन /वा/oय िवpान \ितmान (बैठक स`चालन,
पदािधकारीको काम कतA jय अिधकार तथा पाFरqिमक
र सिु वधासRबMधी) िनयमावली, २०६४ (यसपिछ
िनयमावली भिनएको) को िनयम ४(४) बमोिजम भिन
पदअनD
ु पको िजRमेवारी परु ा गनs नेतfृ व, सीप र Qमता
नदेिखएको, आिथA क काम कारवाहीमा मा# चासो रािख
सं/थाको सम_ उtेuय, ममA , भावनालाई आfमसात्
गनA नसके को, अनिु चत ह/तQेप गरेको भMनेसमेतको

आरोप लगाई पदम;
ु गFरएको तर यी कुरा उजरु ी,
/पvीकरण प# तथा सिमितको \ितवेदनसमेत अMय
कतै उhलेख गFर सो आरोप िवDE सफाइ िदन
पाउने अवसर नै निदई /वwछ सनु वु ाईको िसEाMत
\ितकूल आfमपरक एवम् /वेwछाचारी िनणA य गFर
पदम;
ु गFरएकाले िवपQीको काम कारवाही ऐनको
दफा २०(५) को \ितकूल छ, पिहलो Fरट नं. ०६९WO-०५८५ को Fरट िनवेदनमा २०६९।८।२४ मा
अMतFरम आदेश जारी भैरहेकामा समेत यी िनवेिदकाले
छानिबन सिमितलाई सहयोग परु याउने
मनसायले
्
िलिखत बयान तथा जानकारीसमेत गराएकामा
एyकासी यी िनवेदकलाई पदबाट हटाउन उपय;
ु
हZने भिन \ितवेदन िदएको रहेछ तर fय/तो \ितवेदन
िदनअ
ु िघ िनवेदकले आफूलाई लागेको आरोपको
सफाइ पेस गनs मौका िनवेदकलाई िदनु पनsमा निदई
पदबाट हटाउने िसफाFरस गनA ु \ाकृितक Mयायको
िसEाMतिवपरीत छ भने २०६९।१०।११ को िनणA यमा
िनणA यकताA समेत उजरु ीकताA भै िनवेदक पदम;
ु भएको
जानकारीसमेत ियनै jयि;बाट िदएकाले उजरु ीकताA
एवम् िनणA यकताA समेत भएको अव/था हZदँ ा उ; िनणA य
/वेwछादारी तथा बदिनयतपूणA र पूवाA _ही छ, छानिबन
सिमितले यी िनवेिदकाले कुनै पिन कायA सं/थाको
अिहत हZने गFर अनिु चत िकिसमले गरेको भिन
\मािणत गनA सके को अव/था छै न बD िनवेदक उ;
पदमा िनयिु ; हZनासाथ िbयाशील भै सं/थाको िहत
र \गितको काम गनA खो|दा खो|दै सिमितमै रहेको
jयि;समेतको उyसाहटमा काम गनA निदएको अव/था
हो । तथािप िनवेदकले िनयिु ;प}ात्् \ािpक तथा
\शासिनक बैठकहD सRपMन गराएको, बजेटसRबMधी
सभा सRपMन गराएको, मेिडकल काउिMसलको बैठक
गरेको, िशQा^यQ िनयिु ;को िसफाFरसलगायतका
काम कारवाहीबाट िनवेदक उपकुलपितको कायA Qमता
र कायA शैली र कायA कुसलता हZदँ ाहZदँ ै अनावuयक खोट
लगाई मानमदA नसमेत गनs कामसमेत िवपQीबाट भएको
छ । तसथA िवपQी सिमित, कुलपितलगायतका िवपQीको
काम कारबाही िनवेदकलाई पद म;
ु गनA गरेको िनणA य

2030

९५०२ - •ा.डा.संिगता भ(डारी िव. •धानम12ी तथा मि12प5रषदको
् काया<लय, िसंहदरबारसमेत
पूवा• •ही, #व%
ृ भावनाले #े*रत भै #ाकृितक 1यायको
िस5ा1तिवपरीत ह6नक
ु ो साथै ऐनको दफा २०, २६
समेतको #ितकूल र स@मािनत सवABच अदालतबाट
ने.का.प. २०५३, िन.नं. ६२९५, पLृ ८११, ने.का.प.
२०५९, िन.नं. ७०७२, पLृ १, ने.का.प. २०६७,
िन.नं. ८५२६, पLृ २११०, ने.का.प. २०६९,
िन.नं. ८८५७, पLृ १०४१, मा #ितपािदत निजर
तथा #ितपािदत िस5ा1तहR समेतको #ितकूल ह6दँ ा
िनवेदकलाई पदबाट हटाउन ग*रएको छानिबन सिमित
गठनको िनण• य र [यसको #ितवेदन, २०६९।१०।११
को सभाको िनण• य र २०६९।१०।१२ को कुलपितको
िनण• य लगायतका कामकारवाही बदर ग*र यी
िनवेिदकालाई पनु ः उपकुलपित पदमा बहाल गराउनु
भ1ने आदेश जारी ह6नपु द• छ भ1ने बहस #`ततु गदa
सोहीबमोिजमको बहस नोटसमेत पेस ह6न आएको
देिखयो ।
िवपcी नेपाल सरकारका तफ•बाट उपि`थत
िवdान् सह1यायािधवgा कृhणिजवी िघिमरेले #ितLान
ऐनको दफा २६(१) ले उपकुलपित इमा1दारी नभएमा,
पदअनक
ु ू लको आचारण नगरेमा र पदीय िज@मेवारी
कुलपितले छानिबन सिमित गठन गनm भिनएकाले
सिमित गठन अिनवाय• भएकाले सिमितको वैधता
पिु n ह61छ, छानिबन सिमितले िसफा*रस गनmस@म
हो, [यो #`ताव सभाले पा*रत गरेमा कुलपितले
हटाउने बाoया[मक कानूनी pयव`था छ, पदबाट
हटाउनु अिघ सफाई पेस गन• मौका #दान गन• ु पछ•
भनेकामा [यो मौका िनवेदकलाई उपलrध गराइएको
ह6दँ ा सिमितको काम कानूनबमोिजम कै छ भने
िनवेदकसमेतले सिमितको वैधतालाई `वीकार गरेको
देिख1छ, सनु वु ाइको मौका #दान ग*रएको छ [यसैले
सिमितको काम कारवाहीलाई चनु ौती िदने अिधकार
िनवेदकलाई छै न, कारण जेसक
ु ै भए पिन कत• pय पालन
गन• सिकन भिन िलिखतRपमा `वीकार गन• ु भएको
छ । सं`था सचु ाR राsनु पनmमा िनजका कारण सं`था
नै धरासायी ह6ने अव`था भएकाले िनजलाई पदबाट
हटाउन अिनवाय• भएकाले मागबमोिजम *रट जारी ह6नु

पनm होइन भ1ने बहस #`ततु गन• ु भयो ।
िवपcीतफ• उपि`थत व*रL अिधवgा
राधेtयाम अिधकारीले िसफा*रस सिमित र छानिबन
सिमित एकै होइनन् । सभाका एक चौथाई सद`यले
िनवेदन नग*र छानिबन सिमित नै गठन ह6न सuदैन ।
िलिखतRपमा सभाका सद`यले माग गरेमा कुलपितले
इ1कार गन• नसuने ह6दँ ा यसले नचाहेमा उपकुलपित
बहालमा रहन सuने अव`था ह6दँ नै । गिठत छानिबन
सिमितले सफाईको मौका िदएकाले #ाकृितक 1यायको
िस5ा1तको उvलङ् घन ग*रएको छै न । िववाद जनु सक
ुै
कारणबाट िसज• ना भए पिन िववादको िनRपण ग*र
सं`थालाई सचु ाR राsनु पनm िज@मेवारी उपकुलपितको
भएकाले र सं`था सचु ाR ह6न नसके बाट िनजको
काय• cमताको अभाव देिखएको छ । सिमित गठन
दिु षत मनसायबाट भएको होइन । सिमितले िदएको
#ितवेदनसमेत सभाले बह6मतले पा*रत गरेको छ ।
[यसैले िनजलाई कानूनबमोिजम नै पदबाट हटाइएकाले
*रट जारी ह6न सuदैन भ1नेसमेत बहस #`ततु गन• ु भयो ।
िवपcीका तफ•बाट उपि`थत िवdान् व*रL
अिधवgा yी चzडे|र#साद yेLले िवपcी िनवेदक
संिगता भzडारीलाई ऐनको दफा २० बमोिजम ४
वष• का लािग #ितLानको उपकुलपितमा िनयg
ु ग*रएको
हो । तथािप यसरी िनयg
ु उपकुलपित सदा सव• दा
सो पदमा रहनै पछ• भ1ने होइन । ऐनको दफा २६ ले
[य`तो उपकुलपितले पदीय िज@मेवारी परु ा नगरेमा
वा पदअनR
ु पको आचरण नगरेमा वा इमा1दारीपूव•क
आ}नो कत• pय पालना नगरेमा #ितLान सभाका एक
चौथाई सद`यले कुलपितसमc िलिखत िनवेदन
िदएमा कुलपितले सभाको कुनै सद`यको अoयcतामा
छानिबन सिमित गठन गन• सuने र [य`तो सिमितले
छानिबन ग*र [य`तो उपकुलपितलाई पद मg
ु गनm ग*र
#ितवेदन पेस गरेमा कुलपितले सो #ितवेदन सभामा
पेस ग*र सभाले पा*रत गरेमा कुलपितले [य`तो
उपकुलपितलाई पदमg
ु गन• पु नm ऐनको दफा २६ को
बाoया[मक pयव`थाअनR
ु प िनवेदकलाई पदबाट मg
ु
ग*रएको हो, यी िनवेदक #ितLानको उपकुलपित पदमा
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िनय+
ु भई काय/ गन/ थालेपिछ िश3क कम/ चारी तथा
िव:ाथ;ह=ले िनज एवम् िश3ाAय3को राजीनामाको
माग गCर चरणबF आHदोलन गरेको, यसबाट संMथाको
छिव धिमिलएको र उपकुलपितले आPनो पदअन=
ु प
आचरण Rयवहार नगCर संMथाSित नकाराTमक भूिमका
खेलेको समेत कारण संMथा अगािड बढ् न नसXने
िनXयYल भई सभाका एक चौथाइ सदMयले िनजउपर
छानिबन सिमित गठन गन/ कुलपितसम3 िनवेदन िदई
माग गरेकाले Tयसरी माग भएको अवMथामा कुलपितले
छानिबन सिमित गठन गन/ क
ु ो िवक]प नरहेको ऐनको
दफा २६(१) को कानूनी RयवMथाअनस
ु ार छानिबन
सिमित गठन भएकाले छानिबन सिमित कानूनबमोिजम
गठन भएको हcदँ ा TयMतो सिमित बदर गCरपाउँ भHने
िनवेदन माग Mवतः गैरकानूनी छ, छानिबन सिमित
गठनपgात्् िनवेदक सिमितसम3 उपिMथत भई आPनो
Mपhीकरण िदएको अवMथामा सिमितको वै:ता मािथ
Si उठाउन िम]ने होइन, छानिबन सिमितले काय/
सjपHन गCर Sितवेदन पेस गCरसके काले िनवेदकको
िनवेदनको औिचTय नै समाl भइसके को छ, छानिबन
सिमितले िवप3ी िनवेदकलाई आPनो सफाई पेस
गन/ िनज िव=F परेको उजरु ीको Sितिलिपसिहत
जानकारी गराएको र िनजबाट Mपhीकरणसमेत
पेस भएको अवMथा हcदँ ा सनु वु ाईको अवसर Sदान
गCरएको छ, िनजको Mपhीकरणमा आHदोलनका
कारण म िनवेिदकालाई कत/ Rय पालन गन/ बाधा पगु ेको
र अMपताल कम/ चारीिभ#ैबाट िश3ाAय3 िनय+
ु गन/ ु
पनmमा बािहरका Rयि+लाई गरेको भिन िवरोध काय/ nम
स=
ु भएको भHने भनाईबाट िवप3ी िनवेदकको काय/
अस3मता पिु h हcHछ, सिमितले Mपhीकरण माग
गCर बयान िलने काय/ समेत भएपिछ पनु ः कुलपितले
Mपhीकरण िलनपु नm कानूनी RयवMथा छै न, उपकुलपित
जMतो पदमा आिसन Rयि+ले आPनो Rयावसाियक
योoयतामा# भएर हcदँ नै संMथा सpचालन गनm
Sशासिनक योoयता र स3मता राqनु पनmमा सो भएको
देिखँदनै , सामूिहक छलफल र सहमितका साथ िनण/ य
गनm अMपतालको परjपरालाई उ]लङ् घन गCर Sािtक,

आिथ/ क, Sशासिनक कारवाहीमा िनण/ य गराउने
अिधकार उपकुलपितमा हcनु पनm भिन पेस गरेको
SMतावमा सबै सदMयह= िवप3मा उिभएको र िवप3ी
िनवेदककै काय/ ले संMथाको उuेvय परु ा हcन नसXने
गCर आHदोलन भै आHदोलन िनरHतर चिलरहेकामा
संवाद आिदबाट टुङ्गो लगाउने िजjमेवारी भएको
उपकुलपितले चाहेमा समMया समाधान हcनेमा िनज
गैरिजjमेवार रहेकाले समMया समाधान हcन नसके को
भHने िनजले छानिबन सिमितलाई िदएको बयानबाट
देिखएकाले िनजको काय/ अस3मता र पद अनक
ु ू लको
आचरण नगरेको Mपh हcHछ, यMतो अवMथामा छानिबन
सिमित गठन भई सिमितले िसफाCरस र सभाबाट
पाCरत SMतावअनस
ु ार कुलपितबाट पदम+
ु गरेको
काय/ लाई Sवx
ृ भावना र Mवेyछाचारी ढङ् गले भएको
भHन िम]दैन, सिमितले पेस गरेको Sितवेदनउपर
सभाको बैठकमा पदबाट हटाउन पाCरत SMतावअन=
ु प
कुलपितबाट पदम+
गCरएको
काय/
कान
न
अन
=
ु
ू ु प
छ । यसरी िनजलाई पदम+
ु गरेपgात्् िवप3ी जय
नारायण साहलाई उपकुलपित पदमा िनय+
ु गCर
िनजले काय/ सpचालनसमेत गCररहेको अवMथामा
िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकलाई उपकुलपित पदमा
पनु व/ हाली गराउने र िवप3ी जय नारायण साहलाई
उपकुलपित पदबाट हटाई पाउँ भिन परेको िनवेदन
Mवयम् गैरकानूनी हcदँ ा मागबमोिजम आदेश जारी हcन
पनm होइन, िनवेदन खारेज हcनपु छ/ भHने बहस SMततु
गद{ सोहीबमोिजमको बहसनोटसमेत SMततु गन/ ु भयो ।
िवप3ीतफ/बाट उपिMथत अका/ वCर|
अिधव+ा सCरता भ}डारीले कानूनको #िु ट,
अिधकार3े#को गलत Sयोग, Sाकृितक Hयायको
िसFाHतको िवपरीत, कानूनी उ]लङ् घन आिद कारण
भएमा मा# Cरट जारी हcने हो । िनवेदकले ऐनको दफा
२० को िनयिु + Mवीकार गCरसके पिछ दफा २६ को
कानूनी Sावधानलाई पिन Mवीकार गन/ ु पछ/ , िश3क
िव:ाथ; कम/ चारीह=बाट िनरHतर आHदोलन भै
संMथा बचाउनको लािग पिन उपकुलपितलाई हटाउन
भिन सभाका सदMयह=ले उजरु ी िदएका हcन्, दफा
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९५०२ - •ा.डा.संिगता भ(डारी िव. •धानम12ी तथा मि12प5रषदको
् काया<लय, िसंहदरबारसमेत
२६ को •यव"था आदेशना*मक भएकाले कुलपितले
छानिबन सिमितको गठनलगायत सिमितको 8ितवदेन
सभाले पास गरेको अव"थामा उपकुलपितलाई पदम=
ु
गन> पन? हABछ, सं"थाको िजFमेवारी सFहालेपिछ
सबैलाई िमलाएर लैजानु पन? िजFमेवारी र दािय*व
उपकुलपितको हो, य"तो दािय*व परु ा गनI नसके बाट
िनजको कायI Kमताको अभाव देिखयो, सभा
8ितMानको सवNOच िनकाय भएकाले सभाबाट पाQरत
8"तावलाई कुलपितले इBकार गनI नसSने हAदँ ा सभाले
पदबाट हटाउन िसफाQरस गरेको अव"थामा कुलपितले
*य"तो उपकुलपितलाई पदबाट हटाउन पन? कानूनी
•यव"था हAदँ ा िनवेदकलाई गैरकानूनीWपबाट हटाएको
नहAदँ ा Qरट जारी हAन सSदैन भBनेसमेत बहस 8"ततु
गनI भु यो ।
यसमा यी िनवेिदकालाई कुलपितबाट पाटन
"वा"Yय िवZान 8ितMानको उपकुलपित पदमा
चार वषI को लािग िनय=
ु गQर 8ितMानमा भएको
आBदोलनसमेतको कारण िनजलाई पदीय िजFमेवारी
परु ा नगरेको वा इमाBदारीपूवIक कतI •य परु ा नगरेको
भBने आधारमा िनज िवW^ छानिबन गनI कुलपितबाट
8ितMान ऐनको दफा २० बमोिजम छानिबन सिमित
गठन भएकामा सो छानिबन सिमित गठन हAन नपन?
गठन भएको छानिबन गनI नपाउने गQर रोक लगाएको
सो सिमित बदर गQरपाउँ भिन यी िनवेिदकाले यस
अदालतमा िनवेदन िदए पिन उ= छानिबन सिमितले
छानिबनको कायI सFपBन गQर िमित २०६९।९।२६
मा आbनो 8ितवेदन बझ
ु ाएको र सो 8ितवेदनका
आधारमा २०६९।१०।११ को सभाको िनणI य र
सोको आधारमा िवपKी कुलपितबाट यी िनवेिदकालाई
8ितMानको उपकुलपित पदबाट हटाउने गQर िमित
२०६९।१०।१२ को िनणI य र च.नं. ७९६/०४ िमित
२०६९।१०।१२ को पiबाट िनवेिदकालाई जानकारी
िदएकाले उ= िनणI य र पiहW संिवधानको धारा
१२, २०, २७ एवम् पाटन "वा"Yय िवZान 8ितMान
ऐन, २०६४ दफा २०(१), (२), (३), (४), २६(२)
एवम् सशु ासनसFबBधी ऐन, २०६४ समेतको िवपरीत

भएकाले उ*8ेषणको आदेशबाट बदर गQर िनयिु =पi
अनस
ु ार ४ वषI को सेवा अविधभर कायI गनI िदनु भिन
परमादेशको आदेश जारी गQरपाउँ भिन 8"ततु िनवेदन
पनI आएको देिखयो ।
आज िनणI य सनु ाउन पेस हAन आएको 8"ततु
मnु ामा िमिसल अoययन गQर उपयI =
ु बमोिजम िवpान्
कानून •यावसायीहWको बहस तथा बहसनोटसमेतलाई
अoययन गQर िनणI यतफI िवचार गदाI 8"ततु मnु ामा
देहायका िवषयमा िनणI य िदनपु न? देिखयो ।
(क) िनवेदकलाई उपकुलपितको पदबाट हटाउने
कायI कानूनबमोिजम छ छै न ?
(ख) िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हAनु
पन? हो होइन ?
२. िनणI यतफI िवचार गदाI यी िनवेिदकालाई
िमित २०६९।५।७ को िनणI यानस
ु ार कुलपितबाट
पाटन "वा"Yय िवZान 8ितMानको उपकुलपित
पदमा िनय=
ु गQर िजFमेवारी िदएको पाइBछ । पाटन
"वा"Yय िवZान 8ितMान ऐन, २०६४ को दफा २०
अनस
ु ार उपकुलपितको पदाविध चारवषI को हAने भBने
देिखBछ । यी िनवेदक िमित २०६९।५।७ मा िनयिु =
भै २०६९।५।१४ मा 8ितMानमा हािजर भै कायI गनI
थालेको र िनवेदकले िसफाQरस गQरएका •यि=लाई
सहकुलपितबाट िमित २०६९।६।२२ िशKाoयKको
पदमा िनयिु = गरेदिे ख िवपKी पाटन अ"पतालमा
आBदोलन सW
ु भै आBदोलन िनरBतर चिलरहेकामा
समाधान गन? िजFमेवारी भएको उपकुलपितले सम"या
समाधान गनI नसके काले िनजको कायI असKमता र पद
अनक
ु ू लको आचरण नगरेको भBने आधारमा िनजउपर
छानिबन सिमित गठन भई सिमितको िसफाQरस
र सभाबाट पाQरत 8"तावअनस
ु ार कुलपितबाट
पदम=
ु गरेको देिखBछ । अ"पतालभBदा बािहरका
•यि=लाई िशKाoयK पदमा िनय=
ु गरेको भिन िनज
उपकुलपित िवW^ कमI चारी, िशKक, िचिक*सक
तथा िवsाथtहWबाट िवरोध सW
ु भएकामा *य"तो
िवरोध तथा आBदोलनलाई वाताI बाट समाधान गनI ु
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
पन* भिन िनवेदकले आ0दोलनरत प4लाई वाता6 मा
आउन िमित २०६९।७।१६ मा अिपल गरेकामा
२०६९।७।१५ मा उपकुलपितको राजीनामासमेत
हाCो माग भएकाले वाता6 को औिचGय नरहेको भिन
िश4क तथा कम6 चारीबाट प# MNततु गरेको भ0ने
पिन देिख0छ । यसैिबचमा उपभोRा िहत संर4ण
मUचको तफ6बाट पाटन अNपतालसमेत िवVW दायर
भएको िनषेधाZा म[ु ामा सो म[ु ाको टुङ्गो नलागेस^म
आव_यक सेवा सUचालन ऐन, २०१४ को दफा ३
(१) बमोिजम हड् ताल गन6 िनषेध गfरएको सेवा हgनाले
अNपतालको सेवा सUचालनमा अवरोध नपरु याउन
्
ु
भिन अ0तfरम आदेश जारी भएको भए तापिन यी
िनवेदक र िश4ाhय4को राजीनामा माग गfर िवरोध
काय6 iम भइरहेको भ0ने िमिसल संलkन कागजात र
िनवेदन लेखबाट देिख0छ । यसैिबच यी िनवेिदकाले
पद अनक
ु ू लको आचरण नगरेकाले िनजउपर छानिबन
गन6 Mितlान सभाका ७ जना सदNयले माग गरेअनस
ु ार
Mधानम0#ी एवम् कुलपित डा. nी बाबरु ाम भoराईले
तोके को भिन ३ सदNयीय छानिबन सिमित गठन गरेको
िवZिq Mितlानको सूचनापाटीमा २०६९।८।२० मा
Mकािशत भएकाले उR छानिबन सिमित गठन भएको
भिन जारी भएको िवZिq सूचना तथा िनण6 यहVसमेत
बदर गfर कुनै पिन गैरकानूनी काम नगन6 ु नगराउनु
भिन Mितषेधको आदेशसमेत जारी गfरपाउँ भिन यी
िनवेिदकाले कुलपितसमेतलाई िवप4ी बनाई यस
अदालतमा fरट नं.०६९-WO-०५८५ को िनवेदन
िदएकामा िनवेिदकालाई अपरु णीय 4ित पkु ने अवNथा
देिखएकाले २०६९।८।२१ मा Mार^भ भएको छानिबन
सिमितको काम कारवाही अगािड नबढाउन भिन
२०६९।९।३ स^मको लािग िमित २०६९।८।२४ मा
यस अदालतबाट अ0तfरम आदेश जारी भएकामा उR
छानिबन सिमित िiयाशील भै काम गरेमा िनवेदक
िवVW िनण6 य गन* िनिxत अवNथा भइ नसके को र
कानूनिवपरीत भएको कुनै पिन िनण6 यउपर िनवेिदकाले
संिवधान र कानूनबमोिजम उपचार खोyन सzने
सबै स^भावना िव{मान रहेको भ0ने आधारमा यस

अदालतको एक 0यायाधीशको इजलासबाट भएको
उR अ0तfरम आदेशलाई िनर0तरता िदनु नपन* गfर
िमित २०६९।९।२२ मा संयR
ु इजलासबाट आदेश
भएको देिखयो ।
३. उपय6 R
ु बमोिजम आफू िवVW छानिबन हgन
नपन* गfर आदेश जारी गfर पाउन यी िनवेिदकाले यस
अदालतमा िनवेदन िदए पिन उR छानिबन सिमितले
छानिबनको काय6 स^प0न गfर िमित २०६९।९।२६
मा आ|नो Mितवेदन बझ
ु ाएको र सो Mितवेदनका
आधारमा २०६९।१०।११ को सभाको िनण6 य र
सोको आधारमा िवप4ी कुलपितबाट यी िनवेिदकालाई
Mितlानको उपकुलपित पदबाट हटाउने गfर िमित
२०६९।१०।१२ को िनण6 य र च.नं. ७९६/०४ िमित
२०६९।१०।१२ को प#बाट िनवेिदकालाई जानकारी
िदएकाले उR िनण6 य र प#हV संिवधानको धारा
१२, २०, २७ एवम् पाटन NवाN€य िवZान Mितlान
ऐन, २०६४ दफा २०(१), (२), (३), (४), २६(२)
एवम् सशु ासनस^ब0धी ऐन, २०६४ समेतको िवपरीत
भएकाले उGMेषणको आदेशबाट बदर गfर िनयिु Rप#
अनस
ु ार ४ वष6 को सेवा अविधभर काय6 गन6 िदनु भिन
परमादेशको आदेश जारी गfरपाउँ भिन यसै अदालतमा
MNततु िनवेदन िदएको देिख0छ । तGपxात्् िमित
२०६९।१०।२९ मा िवप4ी कुलपितबाट Mितlानको
उपकुलपित पदमा िवप4ी जय नारायण साहलाई
िनयिु R गरेकामा सो िनयिु R गन* िमित २०६९।१०।२९
को िनण6 य र िनयिु R प#समेत बदर गfरपाउँ भिन ियनै
िनवेिदकाले ०६९-WO-०८३७ को उGMेषणयR
ु
परमादेशको िनवेदन पिन िदएको देिख0छ ।
४. अब िनवेिदकालाई उपयR
ु 6 बमोिजम
पदबाट हटाउने गfर भएको िनण6 य कानूनबमोिजम छ
छै न भ0ने हेन6 ु पन* देिखन आयो । यी िनवेिदकालाई
उपकुलपितको पदमा िनयR
ु गन6 कानूनबमोिजमको
योkयता भएको आधारमा Mितlानका कुलपित एवम्
Mधानम0#ी बाबरु ाम भoराईबाट Mितlान ऐनको दफा
२०(२) बमोिजम उपकुलपितको पदमा िनयR
ु गरेकामा
िववाद देिखएन । िमित २०६९।५।७ मा िनवेिदका Mा.
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डा. संिगता भ#डारी &ित'ानको उपकुलपितमा िनय2
ु
भै २०६९।५।१४ देिख काय? गन? स@
ु गरेको भAने
िनवेिदकाको िनवेदन तथा िमिसल संलDन कागजातबाट
देिखAछ । यसरी िनय2
ु &ित'ानको उपकुलपितको
पदाविध कित हKने र उसको िजLमेवारी कMतो हKने
भAने सLबAधमा पाटन MवाMNय िवOान &ित'ान ऐन,
२०६४ को दफा २० को कानूनी TयवMथालाई VिWगत
गन? पु नX देिखयो । &ित'ानको उपकुलपितको सLबAधमा
सो ऐनको दफा २० को कानूनी TयवMथा यस&कार
रहेको छः
“ दफा २० उपकुलपितः
(१) उपकुलपित &ित'ानमा परु ा समय काम गनX
&मख
ु पदािधकारी हKनेछ ।
(२) उपकुलपितको पदमा िनयिु 2को लािग
िसफा\रस गन? कुलपितबाट सहकुलपितको
अ^य_तामा सभाको अAय दईु जना सदMय
रहेको एक सिमित गठन हKनेछ र सो सिमितको
िसफा\रसमा कुलपितले उपकुलपित िनयिु 2
गनXछ ।
(३) उपकुलपितको पदाविध चार वष? को हKनेछ ।
(४) उपकुलपितको काम कत? Tय र अिधकार
पा\रeिमक सिु वधा तथा सेवाको अAय सत?
तोिकएबमोिजम हKनेछ ।”
५. उिfलिखत कानूनी TयवMथालाई हेदा?
उपकुलपितको पदाविध िनयिु 2को िमितदेिख चार
वष? को लािग सरु ि_त ग\र िजLमेवारी िदएको देिखAछ । यी
िनवेिदका २०६९।५।१४ मा &ित'ानको उपकुलपित
पदमा िनय2
ु भएकाले िनजको पदाविध चार वष? को
हKनेमा िववाद देिखएन । उिfलिखत ऐनको उ2
TयवMथाअनस
ु ार उपकुलपितको पदाविध चार वष? का
लािग तोिकएको भए पिन gयMतो पदाविध िनरपे_ भने
हKन सhदैन । उपकुलपितलाई िदएको िजLमेवारी, काय?
कुशलता, काय? _मता र संMथाको उjेkयसमेतलाई
िवचार ग\र gयMतो _मतावान् Tयि2माm सो पदमा
तोके को समयाविधमा रहन सhनेमा िववाद हKन

सhदैन । &ित'ानमा परु ा समय काम गनX पदािधकारी
हKनेछ भAने उ2 दफा २०(१) को कानूनी
TयवMथाअनस
ु ार यी िनवेिदका सो &ित'ानको &मख
ु
&शासकnय अिधकारी रहेको भAनेमा पिन िववाद
छै न । यMतो पदािधकारीलाई िनजले आpनो पद&ितको
िजLमेवारी परु ा गन? नसके मा, पदअनस
ु ारको आचरण
नगरेमा वा इमाAदारीपूव?क कत? Tय परु ा गरेको नपाइएमा
तोिकएको पदाविध पूव? नै पदबाट हटाउनसमेत सिकने
ग\र &ित'ान ऐनको दफा २६ मा कानूनी TयवMथा
गरेको पाइAछ । यस सLबAधमा उपकुलपितलाई पदबाट
हटाउने सLबAधमा ऐनको दफा २१ को TयवMथा
यस&कार रहेको छ ।
(१) उपकुलपित, िश_ा^य_ वा रिजMsारले
आpनो पदीय िजLमेवारी परु ा नगरेमा
वा पद अनक
ु ू लको आचरण नगरेमा वा
इमाAदारीपूव?क आpनो कत? Tय परु ा गरेको
छै न भिन सभाका तgकाल कायम रहेका एक
चौथाई सदMयले कुलपितसम_ िलिखत
िनवेदन िदएमा कुलपितले सभाको कुनै
सदMयको अ^य_तामा अAय एक जना सदMय
र MवाMNय तथा जनसङ् vया मAmालयका
सिचव रहेको ितन सदMयीय छानिबन सिमित
गठन गनXछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको छानिबन सिमितले
उपकुलपित वा िश_ा^य_ वा रिजMsारले
आpनो पदीय िजLमेवारी परु ा नगरेको,
इमाAदारीपूव?क काम नगरेको वा आpनो
कत? Tय पालन नगरेको िसफा\रस गरेमा र
सो कुरा सभाको बैठकबाट पा\रत भएमा
कुलपितले gयMतो उपकुलपित, िश_ा^य_ वा
रिजMsारलाई िनजको पदबाट हटाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम छानिबन सिमित गठन
भए पिछ उपदफा (२) बमोिजम सभाबाट
िनण? य नभएसLम gयMतो पदािधकारी आpनो
पदबाट Mवतः िनलLबन हKनछे ।
(४) उपकुलपित, िश_ा^य_ वा रिजMsारबाहेक
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
*ित-ानका अ/य पदािधकारीलाई पदबाट
हटाउनेस;ब/धी <यव>था तोिकएबमोिजम
हDनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोिजम *ित-ानका
पदािधकारीलाई पदबाट हटाउने िसफJरस
गनK अ
ु िघ छानिबन सिमितले िनजउपर लागेको
आरोपको सफाई पेस गनN मौका िदनु पनNछ ।
६. यी िनवेिदकालाई उपकुलपितको
पदबाट हटाउन सिमितका एक चौथाई अथाK त् ७
जना सद>यले कुलपितसमT छानिबन सिमित
गठन गनK िलिखत िनवेदन िदएको आधारमा
कुलपितबाट सिमित गठन भै सिमितले छानिबन
गJर िसफाJरससिहतको *ितवेदन िदएको आधारमा
सभाबाट सो *ितवेदनमा छलफल र िवचार िवमशK भै
सभाले पाJरत गरेको आधारमा कुलपितबाट पदबाट
हटाएकाले िनवेदकलाई कानूनबमोिजम हटाइएको
भ/ने िवपTतफKबाट उपि>थत िव[ान् वJर- अिधव\ा
तथा अिधव\ाको बहस िजिकर एवम् िवपTीह]को
िलिखत जवाफ देिख/छ । उि^लिखत दफा २६ को
कानूनी <यव>थाअनस
ु ार बहाल रहेको उपकुलपितलाई
हटाउन पदीय िज;मेवारी परु ा नगरेको, पदअन]
ु पको
आचरण नगरेको वा इमा/दारीपूवKक कतK <य परु ा नगरेको
भिन सभाका एक चौथाई सद>यले कुलपितसमT
िलिखत िनवेदन िदनपु नNछ र सो आधारमा छानिबन
सिमित गठन भै छानिबन गदाK उि^लिखत अव>था
देिखएको अव>थामा मा# सभालाई िसफाJरस गनK
स`ने र सभाले aय>तो िसफाJरसलाई बहDमतले
पाJरत गरेमा कुलपितले हटाउनु पनN बाbयाaमक
<यव>था देिख/छ । तर यो कानूनी <यव>थाअनस
ु ार
हटाउन लािगएको उपकुलपितले पदीय िज;मेवारी
परु ा नगरेको वा पदअनस
ु ार आचरण नगरेको वा
इमा/दारीपूवKक आcनो कतK <य परु ा नगरेको भ/ने कुरा
आधार *माणसिहत *मािणत नभई पदबाट हटाउन
िम^ने भने हDदँ नै । aयसरी *मािणत गनN िज;मेवारी
छानिबन सिमितको देिख/छ । छानिबन सिमितले

पद अनक
ु ू ल आचरण नगरेको, पदीय िज;मेवारी परु ा
नगरेको वा इमा/दारीपूवKक कतK <य पालन नगरेको भिन
िसफाJरसमा उ^लेख गरेर मा# पeु दैन सो नभएको
वा नगरेको भ/ने कुरा व>तिु न- *माणबाट पिु f गरेर
मा# िसफाJरस गनK पु दK छ । यgिप यी िनवेदकले पद
अनक
ु ू लको आचरण नगरेको वा पदीय िज;मेवारी परु ा
नगरेको वा इमा/दारीपूवKक कतK <य पालन नगरेको भ/ने
आधारमा िनजलाई पदबाट हटाएको भ/ने िलिखत
जवाफ तथा िव[ान् कानून <यवसायीह]को बहसमा
उ^लेख भए पिन यी िनवेदकले कुन काम नगदाK वा
क>तो आचरण गदाK पदीय िज;मेवारी परु ा नभएको वा
पद अनक
ु ू लको आचरण नभएको वा इमा/दारीपूवKक
कतK <य पालन नगरेको भ/ने कुरा िवपTीह]को िलिखत
जवाफमा >पf उ^लेख गनK नस`नक
ु ो साथै aय>तो
कुरा *मािणत हDन स`ने व>तिु न- *माण पेस हDन
सके को पाइँदनै ।
७. िनवेिदकालाई पदबाट हटाउने गJर
जानकारी गराएको भ/ने िमित २०६९।१०।१२ को
प#मा पदअन]
ु पको िज;मेवारी परु ा गनN नेतaृ व, िसप
र Tमता नदेिखएको, *ित-ानको उkेlय अन]
ु पको
काम कारवाही र िवषयव>तमु ा मा# चासो रािख
सं>थानको समo उkेlयको ममK र भावना आaमसात्
गनK नसके को लगायतका आरोप लगाई पदम\
ु
गJरएको भ/ने देिख/छ । पदअन]
ु प आचरण नगरेको
भ/ने कुरा अमूतK हDन स`दैन । पदअन]
ु प आचरण
नगरेको भ/ने कुरा व>तगु त आधारबाट *मािणत भएको
देिखनु पदK छ । तर िनवेदकउपरको आरोपह]लाई पिु f
गनN आधार*माणह] के िथए, कसरी ती आरोपह]
पिु f हDन सके भ/ने कुरा पदबाट हटाइएको जानकारी
गराइएको भ/ने उ\ प#मा उ^लेख भएको देिखँदनै भने
र िवपTीह]को िलिखत जवाफबाट पिन सो कुरा पिु f
हDन आउँदनै ।
८. कुनै पिन सं>थाको उkेlय वा लqय
ए`लो <यि\को सिrयताबाट मा# स;भव छै न
सं>थाको सबै अवयवह]को सहयोग, सम/वय र
सामूिहक *यासबाट मा# सं>थाले आcनो लqय
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सा•य गन! स"छ । उपकुलपित िवप-ी /ित0ानको
/मख
ु पदािधकारी हो तापिन िनजको ए"लो /यासबाट
मा< /ित0ानले ल>य /ा? गन! स"ने भAने माAन
सिकँ दैन । यी िनवेिदकाले संEथाको उGेHयिवपरीत
काम गरेको वा गन! नसके को भAने आरोप देिखAछ ।
तर यस कुराको िनज उपकुलपितको JयिKगतभAदा
पिन संEथाका कम! चारीहMको योगदान र संEथाको
समN वEतिु Eथितको मूPयाङ् कनबाट /मािणत हTन
स"नपु छ! । यी िनवेदक २०६९।५।७ मा उपकुलपित
पदमा िनयK
ु भै २०६९।५।१४ देिख काय! भार
स]हाPन थालेकामा िनजको काय! /गित देिखन नपाउँदै
िनज िवM^मा /ित0ानका कम! चारी एवम् िश-क
कम! चारी आAदोलनमा उि<ई िनजलाई सहयोग नगरेको
भAने िनवेिदकाको िनवेदन लेखबाट मा< होइन “पाटन
अEपतालमा भएको cdाचार छानिबन र कारवाही भAने
शीष! कमा - कgरब २ मिहनादेिख पाटन EवाEhय िवiान्
/ित0ान (पाटन अEपताल) मा उपकुलपित र रे"टरको
राजीनामाको कुरा उठाई mयहाँ काय! रत् िविभAन
तहका कम! चारी तथा िचिकmसकहMले आAदोलन
गदn आएको र मङ् िसर १ गतेदिे ख OPD (बिहरङ् ग)
सेवासमेत Eथिगत गgर िनयिमत कामलाई अवM^
पानr काम भएको छ भAने २०६९।८।७।५ मा /कािशत
आिथ! क सा?ािहकको प0ृ २ मा पाटन अEपतालमा
अझै जहु ारी शीष! कमा िमित २०६९।७।२२ को नेपाल
समाचार प<मा - /ित0ानका िनवत! मान उपकुलपित
अज! नु बहादरु काकv र रिजEwार कृxणबहादरु
भyडारी र िडन राजेशनाथ गंगोलले गरेको काम
कारवाही/ित शङ् का उmपAन भएपिछ अि{तयार
दM
ु Aधान आयोग र EवाEhय मA<ालयले
ु पयोग अनस
फायल मगाएकामा नविनयK
ु उपकुलपित डा.संिगता
भyडारीले रिजEwार तथा िडनले आफूलाई फायल
उपल~ध नगराएकाले फायल पठाउन नसके को भिन
बताएको भAने” समेतको /कािशत समाचारबाट समेत
पिु d हTन आएको छ ।
९. यी िनवेिदकाउपर /ित0ानको
उGेHयअनM
ु प काम कारवाही गन! नसके को

भAनेसमेतको आरोप देिखए तापिन यी िनवेिदकाले
आफू उपकुलपितमा िनयK
ु भए पिछ उmपAन
अवरोध अAत गन! िनजले /यास गरेको कुरा िमित
२०६९।८।७ मा लेिखएको प<, २०६९।८।७ को
िव‚ि?, २०६९।७।१९ को अिपलसमेतका िमिसल
संलƒन कागजातबाट देिखAछ तर आAदोलन रोिक
/ित0ानको काय! सूचाM गन! /ित0ानको सभा,
कम! चारी, िश-कलगायत स]ब^ प- सबैले के कEतो
सहयोग परु याउँ
् दा पिन िनवेदक उपकुलपितले काम गन!
नसके को, काय! -मताको अभाव देिखएको हो भAने कुरा
िवप-ीहMले Eपd गन! सके को देिखँदनै । /ित0ानलाई
सचु ाM रा{ने /ित0ानका कम! चारी, िश-क तथा
िचिकmसक एवम् /ित0ानको सव„…च िनकाय
मािनएको सभाको कत! Jय िज]मेवारीलाई अनदेखा
गgर /ित0ानको स]पूण! िज]मेवारी उपकुलपितको मा<
हो भAने अथ! गgर /ित0ानका कम! चारी, िश-क तथा
िचिकmसक र िव†ाथvहMले Eवयम् उपकुलपितको
राजीनामा माग गgर वाता! इAकार गgर चलाएको
आAदोलनलाई समाधान गन! नसके को भAने िफतलो
आधारमा िनवेिदका उपकुलपितको काय! -मताको
अभाव वा उपकुलपितले संEथा/ित नकाराmमक
भूिमका िनभाएको भAने िवप-ीहMको भनाइिसत
सहमत हTन सिकने आधार देिखँदनै ।
१०. उपकुलपितले /ित0ानको पर]परा
िवपरीत आिथ! क, /शासिनक तथा अEपतालस]बAधी
काम कारवाहीमा आवHयक िनण! य गराउने अिधकार
उपकुलपितमा हTनपु नr भिन /Eताव राखेको काय! बाट
पद अनक
ु ू लको आचरण नभएको भAने िलिखत
जवाफमा उPलेख गरेको पाइAछ तर /ित0ानको
काय! स‡चालनको /मख
ु िज]मेवारी पाएको /मख
ु
पदािधकारीले यEतो /Eताव रा{न नस"ने भAने
देिखँदनै भने mयEतो /Eताव रा{न िनजलाई कानूनले
रोक लगाएको पिन देिखँदनै । कुनै /Eताव पाgरत हTनु
र नहTनल
ु े पदीय आचरणको मापन हTन स"दैन । यी
िनवेिदकाले उिPलिखत /Eताव राखेकामा काय! कारी
पgरषदबाट
उK /Eताव पाgरत नभएको भAने
्
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
आधारमा िनजको पदअन3
ु पको आचरण नभएको
भिन देखाउन खो:नल
ु े िनजउपर छानिबन सिमितको
माग रािख कुलपितसम? िनवेदन िदने AितBान सभाका
सदCयह3मा िनवेदक उपकुलपितAितको पूवाF Gह
र AवI
ृ भावना देिखन आउँछ । यी िनवेदक िनयिु M
भएको लगतै िश?ाPय?को िनयिु Mको िवषयलाई िलएर
यी िनवेदकसमेतको राजीनामाको माग गSर िश?क
कमF चारी एकजटु भै आUदोलनमा उ#ेको अवCथामा
AितBानको कायF सचु ा3 राWने सXबUधमा AितBान
सभाका सदCयह3को सकाराYमक भूिमका देिखनपु नZमा
उ[टै कतF \य पालन नगरेको, मातहत कमF चारीह3लाई
काममा लगाउन नसके को, भिन िनजको कायF ?मताको
अभाव देखाई िनजउपर छानिबन सिमित गठनको
माग रािख कुलपितसम? िनवेदन िदने र कुलपितबाट
पयाF ^ आधार कारण नखोिल छानिबन सिमित गठन
गनZ कायF लाई कानूनअन3
ु प हो होइन भिन हेनF ु पनZ
ह`Uछ । कानूनले तोके को कुनै कायF यी िनवेिदकाबाट
ह`न नसके को हो र कानूनिवपरीतको कुन कायF गरेको
हो भUने पिन Cपa देिखनु पछF । उपकुलपित जCतो
\यिM िनयM
ु ह`दँ ाका अवCथामा योbय ह`ने र िनयM
ु
भएको के ही िदनमा नै अयोbय भएको भUने वCतिु नB
Aमाणबाट समिथF त ह`न सcनु पछF । कुनै पिन संCथामा
कुनै पदािधकारी पदमा बहाल ह`नासाथ उसको
कायF Aगित एकाएक देिखने होइन । Yयसको लािग
कमF चारीलगायत संCथामा आबe सबfको सहयोग,
अनक
ु ू ल वातावरण र पयाF ^ कायF समयको आवgयक
ह`Uछ तर यी िनवेदक उपकुलपितको पदमा बहाल भै
काम गनZ पयाF ^ समय नपाउँदै र िनजले गरेको कायF
Aगित देिखन नपाउँदै कतF \य पालन नगरेको, पद
अनक
ु ू लको आचरण नगरेको साथै इमाUदारीपूवFक
कतF \यपालन नगरेको भिन आरोप लगाई छानिबन
सिमितसमेत गठन गनF माग गनZ सभाका सदCयको कायF
नै शङ् काCपद र िनयोिजत देिखन आउँछ । सभाका
सदCयले छानिबन सिमितको माग गSर िनवेदन िदएमा
कुलपितले छानिबन सिमित गठन गनF पु नZ बाPयाYमक
\यवCथा AितBान ऐनको दफा २६(१) को हो तथािप

YयCतो सिमित गठन गनF पु नZ कारण र औिचYयको
िवचार नै नगSर सिमित गठन गनF कुलपित बाPय छ
भिन अथF गSर कानूनको कठोर \याWया गनF िम[दैन ।
कुनै पिन कायF गनF अिWतयारी राWने पदीय िजXमेवारी
पाएको \यिMले Yयसको औिचYय र आवgयकताको
िवpेषण र मू[याङ् कन गनZ अUतरिनिहत अिधकार
अिWतयारवालामा रहUछ । साथै कुलपितबाट YयCतो
कायF कुन कानूनको Aितकूल हो भUने पिन हेSरएको
देिखनु पछF । कसैउपर अिभयोग लगाउन Yयसलाई
पिु a गनZ कायF पिन कानूनसXमत नै ह`नु पछF । तसथF
यी िनवेदकलाई पदबाट हटाउनको लािग छानिबन
सिमित गठन गनF पु ूवF पयाF ^ आधार र कारण खोिल
छानिबन सिमितको गठन गनF पु नZमा सो नगSर YयCतो
सिमित गठन गनZ AितBानका कुलपितको कायF लाई
कानूनसङ् गत माUन िम[ने देिखएन ।
११. िनवेिदकालाई पदबाट मM
ु
गनF पु नZसXमको कCतो कारण पSर िनजउपर छानिबन
सिमित गठन गSर छानिबन गनF ु परेको हो ? Cपa
नभएको र उपकुलपितले आिथF क तथा Aशासिनक
िवषयमा पSरषदसम?
राखेको ACताव पाSरत ह`न
्
नसके को तथा AितBानमा कायF रत् कमF चारीले आsनो
पदीय कतF \यलाई िबिसF ई उपकुलपितको राजीनामाको
माग गSर आUदोलनमा उ#ेको अवCथामा YयCता िश?क
तथा कमF चारीले काम नगSर अCपतालको सेवा अव3e
भएको अवCथालाई पद अनक
ु ू लको आचरण नभएको,
कमF चारीलाई काममा लगाउन नसिक कायF ?मताको
अभाव भएको भिन देखाइएको आधार र कारण पयाF ^ र
तकFपूणF भएको माUन िम[दैन । Yयसै गSर आफूउपरको
छानिबन सिमित गठन भैसके पtात्् र यी िनवेदकाले
सो छानिबन सिमितको वैuतामा Av उठाई YयCतो
सिमितबाट आफूउपर छानिबन नहोस् भिन यस
अदालतमा Sरट िनवेदन दायर गSर यस अदालतबाट
तYकालका लािग सिमितले यी िनवेिदकाउपर छानिबन
नगनF अUतSरम आदेशसमेत जारी भैरहेको अवCथामा
सिमित िwयाशील भै िनजउपर छानिबनको काम जारी
राखेकाले यी िनवेिदकाले सिमितसम? उपिCथत भै
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९५०२ - •ा.डा.संिगता भ(डारी िव. •धानम12ी तथा मि12प5रषदको
् काया<लय, िसंहदरबारसमेत
“•ित•ानमा िश#क, कम% चारीले चरणब. आ0दोलन
गरेको कारण पूण%तया म िनवेिदकालाई कत% 9य पालन
गन% नै बाधा अवरोध िसज% ना ग?रएको छ”, “िश#ाBय#
डा. सौFया भHाचाय% ले िमित २०६९।६।२५ देिख
सेवा गन% •ारFभ गना% साथ पाटन अRपतालिभSैबाट
िश#ाBय#मा िनयिु U गन% पु नVमा बािहरका 9यिUलाई
िनयिु U गरेको भिन िमित २०६९।६।२८ देिख िवरोध
काय% Yम ग?र अRपतालको काममा अवरोध परु याउन
्
स\
ु भयो” भिन िदएको अिभ9यिUबाट िनजको काय%
अस#मता Rप] ह^0छ भिन िवप#ीह\ले िलिखत
जवाफमा िजिकर िलएको पिन देिख0छ । यी िनवेिदकाले
सिमितसम# उपिRथत भै िदएको उपय% U
ु अिभ9यिUले
•ित•ानमा यी िनवेिदकालाई काम गन% कसरी अवरोध
िसज% ना ग?रएको रहेछ भ0ने देिख0छ निक िनजको काय%
अस#मताको RवीकारोिU । यी िनवेिदकाले आफूले
काय% गन% नस`नक
ु ो कारण देखाउनल
ु ाई िनजको
अस#मता हो भ0ने पया% a आधार मा0न सिकँ दैन ।
१२. जहाँसFम सनु वु ाईको मौका नै निदई र
आफूउपर लगाइएको आरोपको पिु ] नै नग?र पदबाट
हटाइएको िनण% य गैरकानूनी र पूवा% eहपूण% छ भ0ने
िनवेदन िजिकर रहेको छ सो सFब0धमा पिन यो
इजलासको Bयान आकृ] भएको छ । यी िनवेिदकाउपर
छानिबन गन% •ित•ान सभाका सदRयको िलिखत
िनवेदनअनस
ु ार भिन कुलपितबाट २०६९।८।२० मा
छानिबन सिमित गठन भएको छ । छानिबन सिमितको
गठन िठक िथयो वा िथएन भ0ने सFब0धमा कुलपितले
छानिबन सिमित गठन गन% ु आवhयक िथयो भिन
आफू िवiRत ह^ने कारण र औिचkय खोिल गठन गन% ु
पनVमा सो नभएको भ0ने सFब0धमा मािथ उिlलिखत
•करणमा उlलेख ग?रसिकएको छ । छानिबन सिमित
गठन गरेको भए तापिन छानिबन सिमित गठन
भैसके पिछ kयRतो सिमितको काम कारवाही िनmप#
र पूवा% eहरिहत िथयो िथएन भ0ने सFब0धमा पिन
छलफल गन% सा0दिभ% क देिखन आएको छ । छानिबन
सिमितले िमित २०६९।८।२१ मा िनवेदकलाई
सफाई पेस गन% उजरु ीको •ितिलिपसिहत पठाइएको

र २०६९।८।२५ मा यी िनवेदकले िलिखत तथा
मौिखक\पमा Rप]ीकरण िदएकाले सनु वु ाईको
मौका •दान ग?रएको भ0ने िवप#ीह\को िजिकर
देिख0छ । तर यी िनवेदकलाई लगाइएको आरोप यी यी
ह^न् भिन Rप] उlलेख ग?र Rप]ीकरण माग ग?रएको
भ0ने देिखँदनै । खािल तपाई ंले पदअन\
ु पको आचरण
र 9यवहार नगन% ु भएकाले आफूलाई लागेको आरोपको
िलिखत\पमा सफाइ पेस गन% ु भिन पSमा उlलेख गदoमा
आरोपको सफाई िदने मौका •दान ग?रएको भ0न िमlने
होइन । ऐनको दफा २६ को 9यवRथा नै •ित•ानको
पदािधकारीलाई सेवाबाट हटाउने सFब0धमा ग?रएको
9यवRथा भएको र यस दफाअनस
ु ार गठन ग?रएको
सिमित नै कुनै पदािधकारीलाई सेवाबाट हटाउन वा
नहटाउने सFब0धमा छानिबन गनV सिमित भएकाले
छानिबनको आधारमा कुनै पदािधकारीलाई सेवाबाट
हटाउन िसफा?रस गन% अ
ु िघ kयRतो पदािधकारीिसत
उसलाई लागेको आरोपको सFब0धमा सफाई पेस गन%
पया% a समयसिहतको मौका •दान गन% पु नV ह^0छ तर यी
िनवेिदकालाई उपरोUबमोिजम सफाइ पेस गन% मौका
•दान ग?रएको नभै छानिबनको Yममा सिमितको काय%
सहजताका लािग Rप]ीकरण सोिधएकोसFम देिख0छ
तर छानिबनको काय% समाa भै यी िनवेिदकालाई
पदबाट हटाउन लािगएको छ भ0ने कुराको जानकारी र
सोसFब0धमा आrनो सफाई िदने मौका •दान ग?रएको
भने देिखँदनै । उिlलिखत ऐनको दफा २६(१)
मा •ित•ानको पदािधकारीलाई पदबाट हटाउने
िसफा?रस गन% अ
ु िघ छानिबन सिमितले िनजउपर
लागेको आरोपका सफाई पेस गनV मौका िदनपु नVछ”
भ0ने उlलेख भएकाले छानिबनको Yममा सोिधएको
Rप]ीकरण नै िनवेदकलाई सफाई पेस गन% िदइएको
पया% a मौका हो भिन अथ% गन% िमlदैन ।
१३. पदीय अिधकार Rवेvछाचारी ह^न
स`दैन । कसैलाई िनयU
ु गनV र बखा% सी गनV अिधकार
कसैमा िनिहत छ भ0दैमा kयRतो अिधकारको •योग
गदा% Rवेvछाचारी ढङ् गबाट •योग गन% िमlदैन । यसै
स0दभ% मा “कानूनले कसैलाई अका% को हक अिधकारमा
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रोक वा िनय/#ण लगाउने अिधकार 4दान गदा6
िन7प8ता एवम् िववेकसाथ 4योग ग?रयोस् भनेर
4दान गरेको हB/छ । अवकास िदने ग?र भएको िनण6 य
EयिFको पदीय हकसHब/धी भएकाले य7तोमा िनण6 य
गदा6 िववेकपूण6 र /यायसङ् गत त?रकाबाट ग?रनु पछ6 ।
अवकासको िनण6 य गदा6 आधार कारण खोNनु नपनO भए
7वेPछाचा?रताले 4Rय पाउँछ । यो आधार र कारणबाट
अवकास िदएको हो भिन अवकास िदइने कम6 चारीलाई
जानकारी गराउन आवWयक नभएपिछ उF िनण6 य
बदिनयत (Melafide) पूण6 हBन स[छ । आधार कारण
नखोिल अवकास िदने ग?र भएको िनण6 य #िु टपूण6 हBदँ ा
उ\4ेषणको आदेशले बदर हBने” भिन ब_ीकुमार ब7नेत
िव`b Rी ५ को सरकार मि/#प?रषद् सिचवालयसमेत
भएको उ\4ेषण मgु ा (ने.का.प. २०५१, िन.नं.
४९८५, पqृ ७४४) मार “कानूनrारा पदाविध
िनधा6 ?रत भएको पदबाट अवकाश िदने, हटाउने काय6
पिन कानूनबमोिजम नै हBनु पनO, स7पेtड वा बखा6 7त
गन6 पाउँछ भ/ने उिNलिखत शvदह`ले नै आरोप
लगाई कारवाही हBने कुरालाई इङ् िगत गद6 छ । य7तो
अव7थामा कारवाही ग?रने EयिFलाई सफाईको
मौका पिन िदनपु नO, कुनै पिन पदमा कानूनबमोिजम
िनयF
ु पदािधकारीले कानूनबमोिजम पदबाट हट् नु
पनO अव7थामा बाहेक बहाल रिह आxनो दािय\व
र िजHमेवारी वहन गदy काय6 गन6 पाउने हक राzने,
कानूनमा भएको Eयव7थाअन`
ु प बाहेक िनवेदकलाई
अवकाश िदने काय6 ले िनवेदकको समानता तथा
7वत/#ता ज7तो मौिलक हकमा आघात पगु ेको देिखँदा
उF काय6 संिवधान र कानूनसङ् गत भ/न निमNने”
भिन डा. िटका4साद पोखरेल िव`b Rी ५ को
सरकार, मि/#प?रषद,् मि/#प?रषदको
् सिचवालयसमेत
भएको (ने.का.प. २०५३ अङ् क १२, िन.नं. ६२९५)
उ\4ेषण मgु ामा िसbा/त 4ितपादन भैरहेको
प?र4े~यमा यी िनवेिदकालाई सेवाबाट हटाउँदा न त
छानिबन सिमितले यी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउन
िसफा?रस गन6 अ
ु िघ िनजलाई आफू िव`b लगाइएको
आरोपको सफाई पेस गनO मौका िदएको देिखयो न त

4धानम/#ी एवम् कुलपितले िनवेिदकालाई पदमF
ु
गदा6 समेत औिच\यपूण6 आधार र कारण खोिल पदबाट
हटाएको देिख/छ के वल सिमितको िसफा?रस सभाबाट
पा?रत भएको भ/ने आधारमा कुलपितबाट िनवेदकलाई
सेवाबाट हटाउने काय6 मा उिNलिखत दफा २६(१) को
कानूनी Eयव7थाको #िु ट र उिNलिखत कानूनी िसbा/त
एवम् 4ाकृितक /यायको िसbा/तको समेत 4\य8
उNलङ् घन भएको देिखयो । यसको साथै यी िनवेदक
िव`b िदएको उजरु ी िनवेदनमा रिज7‚ार डा. कृƒण
भtडारीको छाप द7तखत भएको र िनजले सभाको
सद7यको हैिसयतले २०६९।१०।११ को सभाको
िनण6 यमा समेत सही ग?र िनजबाटै यी िनवेिदकालाई
पदबाट हटाएको जानकारीसमेत िदएको अव7था
देिखँदा उजरु गनO र िनण6 य गनO EयिFसमेत एकै EयिF
भएकोसमेत देिखएकाले िवप8ीह`को काम कारवाही
पूवा6 „िहत भएको 47ट हBन आएको छ ।
१४. तसथ6 उपरोF उिNलिखत आधार
4माणबाट यी िनवेिदकालाई छानिबन गन6 गिठत
छानिबन सिमितले पदबाट हटाउन गरेको िसफा?रस
पा?रत गनO 4ितqानको सभाको िमित २०६९।१०।११
को िनण6 य र सभाबाट पा?रत भएअनस
ु ार भिन यी
िनवेिदकालाई पदबाट हटाउने ग?र कुलपितबाट
भएको िमित २०६९।१०।२९ िनण6 य र सो िनण6 यको
4ितqानका रिज7‚ारबाट गराइएको जानकारीसमेतका
सHपूण6 काम कारवाहीमा 4ितqान ऐन, २०६४ को दफा
२०(३) तथा दफा २६ (५) को 4\य8 कानूनको #िु ट
र 4ाकृितक /यायको िसbा/तको उNलङ् घन भएको
देिखएकाले उF #िु टपूण6 कारवाहीबाट ?रF भएको
पदमा िवप8ी 4ा.डा. जय नारायण साहलाई िनयिु F
गन6 िमित २०६९।१०।२९ मा कुलपितबाट भएको
िनण6 य र िनयिु Fसमेत #िु टपूण6 भै उ\4ेषणको आदेशले
बदर हBने र उपकुलपितको पदमा यी िनवेिदकालाई
२०६९।५।७ मा िदएको िनयिु F कायम भै िनजलाई
कानूनबमोिजम 4दान ग?रएको पा?रRिमक र सिु वधा
4दान ग?र िनजलाई पूव6वत् उपकुलपितको पदमा
काम गन6 िदनु भिन िवप8ीह`को नाममा परमादेशको
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९५०३ - गोखलु महतो निु नयासमेत िव. भखु ल महतोसमेत
आदेश जारी ह$ने ठहछ( । *+ततु आदेशको जानकारी
िवप3ीह4लाई िदई दायरीको लगत क9ा ग:र िमिसल
िनयमानस
ु ार ग:र अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।

§ कानूनी रा!यमा Due process of
law को पालना गन)ु *+येक -यि/ तथा
िनकायको दािय+व हो । कानूनको अधीनमा
रिह अदालतमा *वेश गरेको म9ु ामा
मािथ:लो अदालतबाट ह=त>ेप गद? जाने
हो भने कानूनको शासनकै उपहास हFन
जाGछ । अिधकार*ाI Gयाियक
िनकायसम> साधारण >ेKािधकारअGतग)त
दायर भई िवचाराधीन रहेको िवषयमा
ह=त>ेप गOर +य=तो म9ु ाको कारवाही
=थिगत गन)ु वा जारी भएको Qयाद सूचना
जारी नगन),ु +यसमा कुनै कारवाही नगन)ु
भिन Oरट >ेKबाट *वेश गOर ह=त>ेप गन)ु
कानूनको माGय िसSाGतसमेतको िवपरीत
हFन जाने ।
(*करण नं.४)
§ कानूनले िनिद)T *िUया अवलQबन गOर
अदालतसम> *ितर>ा गन)ु पनVमा due
process of law लाई छलेर िनवेदकहW
*=तुत िनवेदन गन) आएको देिखँदा
कानूनको -यव=था र काय)िविधलाई
िन=तेज पानV गOर वा सW
ु अदालतसम>
िवचाराधीन म9ु ाको त[यमा *वेश गOर वा
सW
ु अदालतको Gयाियक >ेKािधकारमा
ह=त>ेप हFने गOर िनवेदन मागबमोिजम
उ+*ेषण एवम् परमादेशको आदेश जारी
गन) निम:ने ।
(*करण नं.५)

उE रायमा सहमत छु ।
Fया.चोलेFI शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभु म् ।

&

िनणर्य नं .९५०३
सवWXच अदालत, संयE
ु इजलास
माननीय Fयायाधीश Zी देवेFI गोपाल Zे[
माननीय Fयायाधीश Zी जगदीश शमा( पौडेल
फै सला िमित : २०७२।९।२३।५
०६९-CI-०६९०
मeु ा : उf*ेषण / परमादेश
पनु रावेदक / प3 : रामदेवन भFने रामदेव महतो
निु नयाको छोरा िजjला बारा, गाउँ िवकास
सिमित बेलदारी, वडा नं. ८ ब+ने गोखल
ु महतो
निु नयासमेत
िव4m
िवप3ी / *fयथn : भारत िवहार िजjला पूवn चoपारण
थाना मह$अवा pाम िवFदवािसनी हाल बारा
िजjला बेjदारी गाउँ िवकास सिमित वडा नं.
८ ब+ने दानी महतोको छोरा भख
ु ल महतोसमेत

पनु रावेदक / प3का तफ(बाट :
िवप3ी / *fयथnका तफ(बाट :
अवलिoबत निजर :
सoबm कानून :
§ सरकारी मeु ासoबFधी ऐन, २०४९ को
अनस
ु ूची १
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स+
ु फै सला गन.:
माननीय 2यायाधीश 5ी िदनेशकुमार काक8
माननीय 2यायाधीश 5ी शारङ् गा सवु ेदी
आदेश
•या.देवे• गोपाल &े' : पनु रावेदन अदालत,
हेटBडाको िमित २०६९।२।३१ को फै सलाउपर 2याय
Kशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अ2तगQ त यस
अदालतमा दायर भएको KTततु मUु ाको सङ् िVW तXय
एवम् ठहर यसKकार छ:त)य ख+ड
रामफल महतोको एकमा# छोरा रामदेव
महतो र रामदेव महतोको दईु छोरा ]मशः हामी
गोखल
ु महतो तथा िकसनु महतो भई सरु शे महतो
गोखल
ु महतोको छोरा हaँ । Tव. रामदेव महतो भ2ने
रामदेवको नाममा नाप नdसा भएको िजfला बारा, गाउँ
िवकास सिमित बेfदारी वडा नं. १ िक.नं. ५०, िक.नं.
१०४, ऐ. वडा नं. २ िक.नं. १४२ का जjगाह+ िपता,
हजरु बबु ाको नाममा िफfडबक
ु तयार भई सोहीअनस
ु ार
जjगाधनी Kमाण पज
ु ाQ कायम भई िपता हजरु बबु ाको
जीवनकालसlम िपता हजरु बबु ाले तथा २०२९
सालमा वहाँको मnृ यपु oात्् िनिवQ वाद+पमा हामीले
भोगचलन गqर आएका िथयB । हामी दाजभु ाइ गोखल
ु
महतो तथा िकसनु महतोको िबचमा बारा िजfला
अदालतमा अंशसमेतका मUु ा पqर िमित २०६७।५।१७
मा िमलाप# हaदँ ा िक.नं. ५० तथा िक.नं. १०४ को
जjगाह+ िमलाप#बाट हामी दाजभु ाइको अंशभागमा
पqर जjगाधनी Kमाण पज
ु ाQ समेत पाई हामीले भोगचलन
गqर आएका छB । सो सािबक िक.नं. १०४ िकsाकाट
भई िक.नं. ४२० तथा िक.नं. ४२१ कायम भएको
छ । िवपVी भख
ु ल महतोले हाtो उu जjगामा
लोभ गqर हामीउपर बारा िजfला अदालतमा िमित
२०६७।९।२३ मा िकत. जालसाजी, जालसाजी तथा
दा.खा. िनणQ य दताQ बदर, िमलाप# बदर हक कायम
िलखत दताQ बदरलगायतका मUु ाह+ िदएकामा

Kितउsर िफराई मUु ाको पपु Q V गqर रहेका छB । िक.नं.
१४२ को जjगा िकत. जालसाजी गqर िवपVी भख
ु ल
महतोले आvनो नाममा दताQ गराएकाले हामीले बारा
िजfला अदालतमा जालसाजी तथा िटwपणी आदेश
बदर हक कायम िलखत दताQ बदर दताQ को मUु ाह+ िदई
िवपVीले Kितउsर िफराई मUु ा कारवाहीमा छ । िवपVी
भख
ु ल महतोले हामीलाई दःु ख हैरान िदने बदिनयतले
बारा िजfला अदालतमा हामीउपर वादी बिन जनु
िवषय उठान गqर िकत. जालसाजीलगायतका मािथ
उिfलिखत मUु ाको नालेस िदनु भएको छ, पनु ः अकy
िनकायमा सोही िवषयवTतल
ु ाई पनु ः उठान गqर िजfला
Kहरी कायाQ लय, बारामा सरकारी कागज िकत.को
जाहेरी दताQ गराई िमित २०६८।४।११ मा बारा िजfला
अदालतमा मUु ा दताQ भई हाtो नाउँमा सूचना जारी
भएको रहेछ । कुनै zयिuउपर एकै कसरु मा एकपटक
भ2दा बढी मUु ा चलाइने र सजाय गqरने छै न भ2ने
संवैधािनक zयवTथा रहेकामा सोिवपरीत िजfला Kहरी
कायाQ लय, बाराले जाहेरी दताQ गqर िजfला सरकारी
विकल कायाQ लयले अनस
ु 2धान कायQ गqर बारा िजfला
अदालतले स.फौ.नं. १११-५०-०६८-००१६० को
मUु ा दताQ गरेको कायQ ले हामी िनवेदकह+को नेपालको
संिवधान, २०६३ को धारा २४(६), मल
ु क
ु } ऐन,
अदालती ब2दोबTतको ८९ नं., नागqरक अिधकार
ऐन, २०१२ को दफा ११(२) ~ारा Kदs हाtो हक
अिधकारमा हनन् हaन जाने Kवल सlभावना रहेकाले
भख
ु ल महतोको जाहेरीले िजfला Kहरी कायाQ लय,
बारा र िजfला सरकारी विकल कायाQ लय, बाराबाट
भएका अनस
ु 2धानका सlपूणQ कायQ तथा बारा िजfला
अदालतमा दताQ भएको सरकारी कागज िकत. मUु ा र
सो मUु ामा अदालतमा हािजर हaन जारी भएको lयाद
सूचनासमेतका सlपूणQ काम कारबाही कानूनिवपरीत
भएकाले िवपVीह+को सो कानूनिवपरीतका सlपूणQ
काम कारवाही उnKेषणको आदेशले बदर गqरपाउँ साथै
हाtो नाममा तामेल भएको lयाद सूचनाको Kि]या
Tथिगत गqर सोमा कुनै कारवाही नगनQ ,ु नगराउनु भिन
बारा िजfला अदालतका नाममा अ2तqरम आदेश जारी
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९५०३ - गोखलु महतो निु नयासमेत िव. भखु ल महतोसमेत
ग•रपाउँ भ#नेसमेत )यहोराको गोखल
ु महतोसमेत जना
३ को िमित २०६८।७।२४ को •रट िनवेदन ।
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हBनु
नपनC कुनै, कारण, Gमाण भए सोसमेत उIलेख ग•र
कानूनबमोिजम सूचना Lयाद तामेल भएका िमितले
बाटाका Lयादबाहेक १५ िदनिभO िवपPी नं. २, ३ र
४ का हकमा पनु रावेदन सरकारी विकल कायाS लय,
हेटTडामाफSत र िवपPी नं. १ का हकमा आफै ँ वा
आWनो कानूनबमोिजमको GितिनिधमाफSत िलिखत
जवाफ पेस गनS ु भिन िवपPीहYका नाममा सूचना
Lयाद जारी ग•र िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ
पेस गनS ू । अ#त•रम आदेशको मागको सLब#धमा दवु ै
पPलाई रोहवरमा रािख छलफल ग•र आदेश गनS ु
उपय^
ु देिखन आएकाले िवपPीहYका नाममा सोको
सूचना िदई िमित २०६८।८।४ का िदन अ#त•रम
आदेशको सLब#धमा छलफलका लािग तारेख तोिक
सोिह िमितमा उपि_थत हBनु भिन िवपPीहYका नाममा
सूचना जारी ग•र िनयमानस
ु ार पेस गनS ु भ#नेसमेत
)यहोराको िमित २०६८।७।२५ को पनु रावेदन
अदालत, हेटTडाको आदेश ।
भख
ु ल महतोले गोखल
ु महतोसमेत उपर र
गोखल
ु महतोसमेतले भख
ु ल महतोउपर दायर गरेका
मaु ाहY यस अदालतमा कारवाहीय^
ु अव_थामा रहेकै
अव_था भख
ु ल महतोले •रट िनवेदकसमेतलाई िवपPी
बनाई सरकारी कागज िकतCको जाहेरी िदई िजIला
Gहरी कायाS लयको अनस
ु #धानपbात्् िजIला सरकारी
विकल कायाS लयले यस अदालतमा िमित २०६८।५।२
मा सरकारी कागज िकतC मaु ाको अिभयोगपO दायर भई
सो मaु ासमेत हाल कारवाहीय^
ु अव_थामा रहेकामा
यस अदालतमा िवचाराधीन मaु ामा के हBने भ#ने बारेमा
#याय िनYपण हBदँ ाका बखत िवचार हBने नै हBदँ ा िनवेदन
खारेज ग•रपाउँ भ#नेसमेत )यहोराको बारा िजIला
अदालतको िमित २०६८।८।४ को िलिखत जवाफ ।
भख
ु ल महतोको बाजे रामदेवन भ#ने
रामदेवको नाममा दताS रहेको बारा बेIदारी-१ को िक.नं.
५०, ४२० र ४२१ जeगाको जeगाधनी Gमाणपज
ु ाS

मालपोत कायाS लय, बाराबाट Gमािणत Gितिलिप िलई
रामदेवनको पछािड महतो थिप भारत लाइन मेटाई
बेIदारी ८ लेखी अकg मतलब र अथS आउने ग•र
सरकारी छाप र द_तखत भएको सरकारी कागजमा
िकतC गरेकामा िनवेदकउपर मल
ु क
ु h ऐन, िकतC कागजको
१ नं. ७ नं. र १२ को कसरु अपराधमा ऐ. महलको
७ नं. को सजाय ग•र १२ नं. बमोिजम थप सजायको
मागदाबी िलई बारा िजIला अदालतसमP मaु ा दायर
ग•रएको हो । दिु नयाँवादी फौजदारी मaु ा र सरकारवादी
फौजदारी मaु ा छुkाछुkै कसरु अपराधमा मaु ा दायर
भएको देिखँदा िनवेदकको दाबीबमोिजम •रट जारी
गनS ु पनC अव_था नहBदँ ा •रट खारेज ग•रपाउँ भ#नेसमेत
)यहोराको िजIला सरकारी विकल कायाS लय, बाराको
िमित २०६८।८।४ को िलिखत जवाफ ।
यसमा एकपटक फै सला भैसके को कुरालाई
िलएर दोlो पटक सोही िवषयमा दोlो मaु ा चलाएको
भ#ने िनवेदकको िनवेदन )यहोराबाट नै देिखन नआएको
र िनवेदनउपर चलेको सरकारी कागज िकतCसमेतका
मaु ाहY हाल सY
ु अदालतमा िवचाराधीन अव_थामा
रहेको भ#ने देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको
अ#त•रम आदेश जारी गनS िमIने देिखएन । आदेशको
जानकारी पPहYलाई गराई िमिसल िनयमानस
ु ार
पेस गनS ु भ#नेसमेत )यहोराको िमित २०६८।८।४ को
पनु रावेदन अदालत, हेटTडाको आदेश ।
िजIला बारा, गाउँ िवकास सिमित बेIदारी
वडा नं.१ िक.नं. ५०, ४२० र ४२१ का जeगा
िलन खानको लािग गोखल
ु महतोसमेतको िमलेमतो
संलeनतामा मालपोत कायाS लय, बाराबाट lे_ताको
Gमािणत Gितिलिप िलई रामदेवनको पछािड महतो
थिप, भारत मेटाई बेIदारी-८ लेिख सरकारी कागज
िकतC गरेको भिन भख
ु ल महतोको िमित २०६८।३।३२
मा यस कायाS लयमा जाहेरी दरखा_त पनS आएको हBदँ ा
सरकारी मaु ासLब#धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १
िभOको Gहरी कायाS लयले अनस
ु #धान गनC तथा यस
कायाS लयको कायS PेOािधकारिभO पनC भएको हBदँ ा
सरकारी कागज िकतC मaु ा िमित २०६८।४।११ मा
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
सरकारी कागज िकत0 शीष3 कमा दता3 ग6र अिभय:
ु ह<
म=येका िव?दा@साद महतो पBाउमा प6र सDपूण3
अनस
ु ?धान काय3 परु ा ग6र बारा िजHला अदालतमा
पेस ग6रएको हो । 6रट िनवेदकह<को 6रट िनवेदन
दाबी िजिकरअनस
ु ार काय3 Lे#ािधकार बािहर गई
कानूनिवपरीत गैर कानूनी काय3 ग6रएको नहOदँ ा 6रट
िनवेदन खारेज ग6रपाउँ भ?नेसमेत Rयहोराको िजHला
@हरी काया3 लय, बाराको िमित २०६८।८।९ को
िलिखत जवाफ ।
सरकारी कागज िकत0 मVु ा र बारा िजHला
अदालतमा चलेका िकत0 जालसाजीलगायतका अ?य
मVु ाको तXय र िववाद अलगअलग छ । दाबीअनस
ु ार
एउटै कसरु मा दईु वटा मVु ा चलाइएको होइन ।
अपराधबाट ब[न उDकनका लािग परेको 6रट िनवेदन
खारेज ग6रपाउँ भ?नेसमेत Rयहोराको भख
ु ल महतोको
िमित २०६८।८।१३ को िलिखत जवाफ ।
िनवेदकह<का िव<^ दायर हOन आएको
सरकारी कागज िकत0 मVु ामा कानूनको िनिद3 ` @िBया
अवलDबन ग6र अदालतसमL @ितरLा गन3 ु पन0मा Due
process of law लाई छलेर िनवेदकह< @dततु
िनवेदन गन3 आएको देिख?छ । कानूनको Rयवdथा र
काय3 िविधलाई िनdतेज पान0 ग6र वा स<
ु अदालतसमL
िवचाराधीन मVु ाको तXयमा @वेश ग6र वा स<
ु
अदालतको ?याियक Lे#ािधकारमा हdतLेप हOने ग6र
िनवेदन मागबमोिजम उh@ेषण परमादेशको आदेश
जारी ग6र रहनु पन0 अवdथा नदेिखँदा िनवेदन खारेज
हOने ठहछ3 भ?नेसमेत Rयहोराको िमित २०६९।२।३१
को पनु रावेदन अदालत, हेटjडाको फै सला ।
मल
ु क
ु m ऐन, अ.वं. ८९ नं. को Rयवdथाबमोिजम
एकै @कृितको दईु वटा मVु ा परेकामा अगािडको मVु ामा
कारवाही चलाई पिछ परेको मVु ा वाितल ग6र मVु ा
िछ?नपु छ3 भ?ने Rयवdथाको कुनै Rयाxया िववेचना नै
नग6र Doctrine of double jeopardy को आधारमा
मा# िववेचना ग6र 6रट खारेज हOने ठहर ग6र भएको
पनु रावेदन अदालत, हेटौ ँडाको फै सला सDमािनत
अदालतबाट @ितपािदत िस^ा?त (ने.का.प. २०२९

िन.नं. ६७१ प.ृ ७३, ने.का.प. २०२६ िन.नं. ४७३
प.ृ ८० समेत) तथा मल
ु क
ु m ऐन, अ.वं. ८९ नं. को
@ितकूल रिह कानून र अदालतबाट @ितपािदत
िस^ा?तसमेतको #िु टपूण3 हOदँ ा 6रट खारेज गन0 ग6र
भएको पनु रावेदन अदालत, हेटjडाको फै सला बदर ग6र
हामीह<को मागबमोिजम उh@ेषण परमादेशको आदेश
जारी ग6रपाउँ भ?नेसमेत Rयहोराको गोखल
ु महतो
निु नया, िकसनु महतो निु नया र सरु शे महतोको िमित
२०६९।९।९ को संय:
ु पनु रावेदनप# ।
िनयमबमोिजम मVु ा पेसी सूचीमा चिढ
िनणा3 याथ3 पेस हOन आएको @dततु मVु ामा िमिसल
संल‡न कागजातह< अ=ययन ग6र िववादसँग सDब^
तXय तथा @माणसमेतको आधारमा पनु रावेदन
अदालत, हेटjडाको आदेश िमलेको छ वा छै न र
पनु रावेदकको माग दाबीबमोिजम उh@ेषण परमादेशको
आदेश जारी गन3 पन0 हो होइन ? भ?ने सDब?धमा िनण3 य
िदनु पन0 देिखयो ।
२. िनण3 यतफ3 िवचार गदा3 िजHला बारा, गाउँ
िवकास सिमित बेHदारी वडा नं. १ िक.नं. ५०, िक.नं.
१०४ र ऐ. वडा नं. २ िक.नं. १४२ का ज‡गाह< िपता
पख
ु ा3 को पालादेिख भोग चलन ग6र आएकामा हामी
दाजभु ाइ गोखल
ु महतो तथा िकसनु महतोको िबच
िमित २०६७।५।१७ मा िमलाप# भई िक.नं. ५० तथा
िक.नं. १०४ को ज‡गाह< हामी दाजभु ाइको अंशभागमा
प6र ज‡गाधनी @माणपज
ु ा3 समेत पाई हामीले भोगचलन
ग6र आएकामा सािबक िक.नं. १०४ िकŠाकाट भई
कायम िक.नं. ४२० तथा िक.नं. ४२१ का ज‡गाह<
िवपLी भख
ु ल महतोले लोभ ग6र हामीउपर बारा
िजHला अदालतमा िमित २०६७।९।२३ मा िकत0
जालसाजी, जालसाजी तथा दा.खा. िनण3 य दता3 बदर,
िमलाप# बदर हक कायम, िलखत दता3 बदरलगायतका
मVु ाह< िदएकामा @ितउŠर िफराई मVु ाको पपु 3 L
ग6र रहेको अवdथामा ियनै ज‡गाको िवषयलाई िलएर
िवपLी भख
ु ल महतोले िजHला @हरी काया3 लय,
बारामा सरकारी कागज िकत0को जाहेरी दता3 गराई
िमित २०६८।४।११ मा बारा िजHला अदालतमा
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९५०३ - गोखलु महतो निु नयासमेत िव. भखु ल महतोसमेत
म•ु ा दता! भई हा%ो नाउँमा सूचना जारी गरेको काय! ले
हामी िनवेदकह7को संवैधािनक तथा कानूनी हक
अिधकारमा हनन् ह>न जाने ?वल स@भावना रहेकाले
भख
ु ल महतोको जाहेरीले िजBला ?हरी काया! लय,
बारा र िजBला सरकारी विकल काया! लय, बाराबाट
भएका अनस
ु Gधानका स@पूण! काय! तथा बारा िजBला
अदालतमा दता! भएको सरकारी कागज िकतJ म•ु ा र
सो म•ु ामा अदालतमा हािजर ह>न जारी भएको @याद
सूचनासमेतका स@पूण! काम कारबाही उK?ेषणको
आदेशले बदर गOरपाउँ साथै हा%ो नाममा तामेल
भएको @याद सूचनाको ?िPया Qथिगत गOर सो मा
कुनै कारवाही नगन! ,ु नगराउनु भिन बारा िजBला
अदालतका नाममा अGतOरम आदेश जारी गOरपाउँ
भGने मRु य िनवेदन माग रहेको पाइGछ । भख
ु ल महतोले
गोखल
ु महतोसमेत उपर र गोखल
ु महतोसमेतले
भख
ु ल महतोउपर दायर गरेका म•ु ाह7 अदालतमा
कारवाहीयV
ु अवQथामा रहेकै अवQथा भख
ु ल
महतोले Oरट िनवेदकह7 समेतलाई िवपWी बनाई
सरकारी कागज िकतJको जाहेरी िदई िजBला ?हरी
काया! लयको अनस
ु GधानपXात्् िमित २०६८।५।२ मा
सरकारी कागज िकतJ म•ु ाको अिभयोगप^ दायर भई
सो म•ु ासमेत हाल कारवाहीयV
ु अवQथामा रहेकाले
यस अदालतमा िवचाराधीन म•ु ामा के ह>ने भGने
बारेमा Gयाय िन7पण ह>दँ ाका बखत िवचार ह>ने नै ह>दँ ा
िनवेदन खारेज गOरपाउँ भिन बारा िजBला अदालतको
दिु नयाँवादी फौजदारी म•ु ा र सरकारवादी फौजदारी
म•ु ा छुaाछुaै कसरु अपराध भई म•ु ा दायर भएको
देिखँदा िनवेदकको दाबीबमोिजम Oरट जारी गन! ु पनJ
होइन भGने िजBला सरकारी विकल काया! लय, बाराको
िजBला बारा, गाउँ िवकास सिमित बेBदारी वडा नं.१
िक.नं. ५०, ४२० र ४२१ का जfगा िलन खाने
उ•ेgयले गोखल
ु महतोसमेतको िमलेमतो संलfनतामा
सरकारी कागज िकतJ गरेको भिन भख
ु ल महतोको
जाहेरी परेको ह>दँ ा सरकारी म•ु ास@बGधी ऐन, २०४९
को अनस
ु ूची १ िभ^को म•ु ा भएकाले यस काया! लयको
काय! Wे^ािधकारिभ^ पनJ ह>दँ ा अिभयV
ु ह7 मjयेका

िवGदा?साद महतोलाई पPाउ गOर बारा िजBला
अदालतमा पेस गOरएको भGने िजBला ?हरी काया! लय,
बाराको तथा सरकारी कागज िकतJ म•ु ा र बारा िजBला
अदालतमा चलेका िकतJ जालसाजीलगायतका अGय
म•ु ाको तkय र िववाद अलगअलग रहेको भGने भख
ु ल
महतोको िलिखत जवाफ परेको पाइGछ । िनवेदकह7का
िव7l दायर ह>न आएको सरकारी कागज िकतJ म•ु ामा
कानूनको िनिद! m ?िPया अवल@बन गOर अदालतसमW
?ितरWा गन! ु पनJमा Due process of law लाई
छलेर िनवेदकह7 ?Qततु िनवेदन गन! आएको देिखँदा
कानूनको zयवQथा र काय! िविधलाई िनQतेज पानJ गOर
वा स7
ु अदालतसमW िवचाराधीन म•ु ाको तkयमा
?वेश गOर वा स7
ु अदालतको Gयाियक Wे^ािधकारमा
हQतWेप ह>ने गOर िनवेदन मागबमोिजम उK?ेषण
परमादेशको आदेश जारी गOर रहनु नपनJ ह>दँ ा िनवेदन
खारेज ह>ने ठहछ! भिन पनु रावेदन अदालत, हेट|डाबाट
फै सला भएउपर यी पनु रावेदकको ?Qततु पनु रावेदन
परेको देिखयो ।
३. यसमा एउटै जfगाको िवषयलाई िलएर
परेका दईु वटा म•ु ाह7को स@बGधमा मल
ु क
ु ~ ऐन, अ.वं.
८९ नं. को zयाRया नगOर एक पटक फै सला भइसके को
कुरालाई िलएर दो€ो पटक सोही िवषयमा दो€ो म•ु ा
चलाएको भGने िनवेदन zयहोराबाट देिखएन भGने
आधार िलई Doctrine of double jeopardy को
आधारमा मा^ िववेचना गOर Oरट खारेज ह>ने ठहर गOर
भएको पनु रावेदन अदालत, हेटौ ँडाको फै सला कानून र
अदालतबाट ?ितपािदत िसlाGतसमेतको ^िु टपूण! ह>दँ ा
सो फै सला बदर गOर हामीह7को मागबमोिजम उK?ेषण
परमादेशको आदेश जारी गOरपाउँ भGने पनु रावेदन
िजिकर रहेको छ । यी पनु रावेदकउपर िववािदत सािबक
िक.नं. १०४ हाल िक.नं. ४२० तथा िक.नं. ४२१ का
जfगालाई िलएर िवपWी भख
ु ल वादी भई बारा िजBला
अदालतमा िकतJ जालसाजी, जालसाजी तथा दा.खा.
िनण! य दता! बदर, िमलाप^ बदर हक कायम िलखत दता!
बदरलगायतका म•ु ाह7 िदई कारवाहीयV
ु अवQथामा
रहेको भGने िनवेदन zयहोराबाटै खBु न आएको छ । पनु ः
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नेपाल कानून पि#का, २०७२, फागनु
सोही िक.नं. ४२० र ४२१ का ज5गाको िकत7 गरेको
भिन बारा िज:ला अदालतमा सरकारी छाप द?तखत
िकत7 मAु ा दायर गCर कारवाहीयE
ु अव?थामा रहेको
भGने देिखGछ । यी पनु रावेदकले िजिकर िलएको
मल
ु क
ु J ऐन, अ.वं. ८९ नं. को Nयव?था NयिEवादी
देवानी िवषयसँग सQबिGधत रहेको पाइGछ । सरकारी
छाप द?तखत िकत7 मAु ा सरकारवादी हTने फौजदारी
मAु ा भई सरकारी मAु ासQबGधी ऐन, २०४९ को
अनस
ु ूचीिभ# पन7 मAु ा भएको र यी पनु रावेदकउपर
बारा िज:ला अदालतमा िवचाराधीन रहेका वादी
भख
ु ल महतो र Yितवादी यी पनु रावेदकहZ भएको
िकत7 जालसाजी, जालसाजी तथा दा.खा. िनण\ य दता\
बदरसमेतका मAु ाहZ सोही ज5गाको सQबGधमा परेका
भए पिन दिु नयाँवादी Yकृितका मAु ा रहेकामा िववाद
देिखएन । “…एक वा बढी कानून अGतग\ तको कसरु
हTGछ भने _य?तो कसरु मा एक वा सोभGदा बढी मAु ा
च:न स`छ” भिन िकशोर bेc िवZd िज:ला Yशासन
काया\ लय, हनमु ानढोकासमेतको मAु ा (२०५९
सालको Cरट नं. २८४५ आदेश िमित २०६०।२।१४)
मा Yितपािदत िसdाGत Y?ततु मAु ाको सGदभ\ मा
आकिष\ त हTने देिखयो । पनु रावेदकले पनु रावेदनप#मा
एकै िवषयमा दईु छुlाछुlै मAु ा परेको भिन उठाएको
भए पिन एउटै ज5गाको सQबGधमा परेका मAु ा भए पिन
सरकारवादी फौजदारी मAु ा र दिु नयाँवादी फौजदारी/
देवानी मAु ालाई एउटै Yकृित र एउटै िववाद माGन
िमलेन ।
४. कानूनी राoयमा Due process of law
को पालना गन\ ु Y_येक NयिE तथा िनकायको दािय_व
हो । कानूनको अधीनमा रिह अदालतमा Yवेश गरेको

मAु ामा मािथ:लो अदालतबाट ह?त|ेप गद} जाने हो भने
कानूनको शासनकै उपहास हTन जाGछ । अिधकारYा~
Gयाियक िनकायसम| साधारण |े#ािधकारअGतग\ त
दायर भई िवचाराधीन रहेको िवषयमा ह?त|ेप गCर
_य?तो मAु ाको कारवाही ?थिगत गन\ ु वा जारी भएको
Qयाद सूचना जारी नगन\ ,ु _यसमा कुनै कारवाही नगन\ ु
भिन Cरट |े#बाट Yवेश गCर ह?त|ेप गन\ ु कानूनको
माGय िसdाGतसमेतको िवपरीत हTन जाGछ ।
५. तसथ\ कानूनले िनिद\ € Yि‚या अवलQबन
गCर अदालतसम| Yितर|ा गन\ ु पन7मा due process
of law लाई छलेर िनवेदकहZ Y?ततु िनवेदन गन\
आएको देिखँदा कानूनको Nयव?था र काय\ िविधलाई
िन?तेज पान7 गCर वा सZ
ु अदालतसम| िवचाराधीन
मAु ाको त„यमा Yवेश गCर वा सZ
ु अदालतको Gयाियक
|े#ािधकारमा ह?त|ेप हTने गCर िनवेदन मागबमोिजम
उ_Yेषण एवम् परमादेशको आदेश जारी गन\ निम:ने
हTदँ ा िनवेदन खारेज हTने ठहर गCर भएको सZ
ु पनु रावेदन
अदालत, हेट‡डाको िमित २०६९।२।३१ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हTने ठहछ\ । पनु रावेदकहZको
पनु रावेदन िजिकर प5ु न स`दैन । Y?ततु मAु ाको
दायरीको लगत कlा गCर िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उE रायमा सहमत छु ।
Gया.जगदीश शमा\ पौडेल
इजलास अिधकृत : इिGदरा शमा\
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २३ गते रोज ५ शभु म् ।
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