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७
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६
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३
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२
ज मा
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२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म
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िनणयह को सारसङ् ह
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वग कृत
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िनकायह का कामकारवाहीसँग सेवा ाहीह को कुनै गनु ासो, उजरु ी र
सझ
ु ाव भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा
रहेको
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वा
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मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

वषयसूची
.सं.

1.

2.

3.

4.

िवषय

प /िवप

पृ

संवैधािनक इजलास
१-२
अिधव ा अमृत साद े समेत
उ ेषण /
िव.
धानम ी
तथा
परमादेश
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत

8.

9.

पूण इजलास
२-३
मोही रमेशकाजी यंगोल े िव.
नामसारी आशामाया य जनकारसमेत

10.

िखचोला
मेटाई हक अङ् गद ह रजनसमेत िव. पावती
कायम दता चमार
नामसारी

11.

12.

संयु इजलास
४-८
कृ णबहादरु ब नेत िव. राि य
उ ेषण /
वािण य बक, के ीय कायालय,
परमादेश
रामशाहपथ, काठमाड समेत

5.

लिलतनारायण ठाकुरसमेत िव.
परमादेश
जिकशोर पि डत

6.

मेवालाल भज
ु वु ा िव. नेपाल
िनषेधा ा िव तु ् ािधकरण, नेपालग ज
िवतरण के समेत

7.

िनषेधा ा

रामगोपाल था
मेचस
े मेत

13.

14.

15.

िव. िन देवी

16.

i

यापी पौडेलको वारेस भई
उ ेषण /
आ नो हकमासमेत के शवराज
िनषेधा ा /
पौडेल िव. कृ िष िवकास बक,
परमादेश
शाखा कायालय, गल
ु रयासमेत
सकुल साई िव. राजेशकुमार
िनषेधा ा
बमासमेत
नरह र उ ेती िव. िज ला
िनषेधा ा
शासन कायालय, पाँचथरसमेत
इजलास नं.१
८-१५
भोगे राज डोटेलसमेत िव. लोक
उ ेषण /
सेवा आयोग, के ीय कायालय,
परमादेश
अनामनगर, काठमाड समेत
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. िव णक
ु ु मार
रोजगार ठगी राई
िहरादेवी िसंह े िव. मे साद
िनषेधा ा
आचाय
राधा थापासमेत िव. काठमाड
िनषेधा ा उप यका खानेपानी यव थापन
बोडसमेत
हक कायम
देवलाल महरासमेत िव. सीता
घर िखचोला
महरा चमार
चलन
नेपाल सरकार िव. बलबहादरु
डाँका
लुङ्गेली मगर

17.

18.

हातहितयार नेपाल सरकार िव. सोिवराम
खरखजाना झाँ
उ ेषण / का छी बािनयाँसमेत
परमादेश च मिण भस
ु ालसमेत

िव.

19.

उ ेषण / भैरव शमशेर थापा िव. िबमला
परमादेश थापासमेत

20.

उ ेषण

21.

22.

ितषेध
ितषेध /
परमादेश

23.

24.

यान
कत य
यान

30.

31.

32.

ो. िनरजकुमार िसंह िव. हरी
धान कायालय, न सालसमेत

33.

१५-१९

34.

सिु म ा कुमाल िव. नेपाल सरकार
35.

काश बढु ामगर िव. नेपाल
सरकार

25.

उ ेषण / मनक देवी साह सडी िव.
ु
ु
परमादेश शीलादेवीसमेत

26.

उ ेषण / हंशराज यादव िव. काि तदेवी
परमादेश साहसमेत

27.

29.

भैरव सिु मता थापा िव.
रमेशर जन थापा
रामजी प त िव. वैजनाथ
े समेत

इजलास नं. २
कत य

28.

36.

37.

38.

ाचार जयका त यादव िव. नेपाल
सरकार
ii

इजलास नं. ३
१९-२९
टङ् कह र दाहाल िव. धानम ी
उ ेषण /
तथा
मि प रषदक
् ो
परमादेश
कायालयसमेत
िनणय दता होमनारायण े िव. भरतबहादरु
बदरसमेत बोगटीसमेत
लागु औषध
सिु म ा े िव. नेपाल सरकार
(कोरे स)
राधाकृ ण िधमाल िव. ी
परमादेश सङ् घीय मािमला तथा थानीय
िवकास म ालयसमेत
तेजबहादरु गु ङसमेत िव.
िनषेधा ा
च भा उपा याय
उ ेषण / िपमका त िसंह ठकुरी िव. िज ला
परमादेश हरी कायालय, रो पासमेत
िवरनारायण चौधरी था समेत
परमादेश
िव. िनरज शाहीसमेत
इ साद चौधरी िव. पोसे
िनषेधा ा
चौधरीसमेत
भूिमसधु ार कायालय, मोरङ,
परमादेश
िवराटनगर िव. गंगादेवी साह
वगडु दास िव. ह रचरण महतो
िनषेधा ा
कोइरी
ज गा
गल
ु े साद यादवको वारेस भई
िखचोला
आ नो हकमा समेत राम साद
घर उठाई
यादव िव. िव दादेवी यादवसमेत
चलनसमेत

39.

अदालतको ड बरबहादरु

गु ङ

41.

कत य
यान
उ ेषण /
परमादेश

२९-३१

नेपाल सरकार िव. दगु ाबहादरु
नेपाली
जनि य

बहमख
ु ी

43.

44.

45.

46.

47.

48.

कत य
यान
कत य
यान
कत य
यान

50.

या पस

स चालक सिमितसमेत िव.

51.

माधव साद िघिमरे

इजलास नं. ५
42.

49.

अपहेलना बस तराज गौतमसमेत
इजलास नं. ४

40.

िव.

52.

३१-३६

53.

नेपाल सरकार िव. देउिसंह

कत य

नेपाल सरकार िव. मैया भ ने

कत य
यान

म.ु स. गन िसजना नेपालसमेत

उ ेषण मंगल महजन िव. िदया महजन
कत य
यान

54.

अपहेलना

55.

परमादेश

छिवलाल िव िव.नेपाल सरकार

सरकार

यान

ितषेध

ठगु ना

करणी

कत य

भरत साद नेपाल िव. म.ु स. गन
अंश चलन तथा आ नो हकमा समेत
िसजना नेपालसमेत
उ ेषण / श घु नकुमार नेपालसमेत िव.

इजलास नं.७

ीरोका मगर िव. नेपाल सरकार

जबज ती िवजयगौड कहाँर िव. नेपाल

यान

बम साद िगरीसमेत िव. गठु ी
परमादेश सं थान के ीय कायालय,
िड लीबजार काठमाड समेत
इजलास नं. ६
३६-३८

56.

फुलमाया े
मकै या भ ने सिचवकुमार सदा

57.

िव. नेपाल सरकार
नेपाल सरकार िव. क पा
चौधरीसमेत

58.

iii

उ ेषण /
परमादेश
उ ेषण /
िनषेधा ा
िनषेधा ा

३८-४१

नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु
दज
जगतमाया े िव. भ परु
िज ला,
म यपरु
िथमी
नगरपािलकासमेत
सिमता भ राई िव. िज ला िश ा
कायालय,
खाँदबारी
संखवु ासभासमेत
भोजराज भ राई िव. िज ला
िश ा कायालय, खाँदबारी
संखवु ासभासमेत
मनराजा रि जतसमेत िव.
िज ला शासन कायालय,
बबरमहल, काठमाड समेत
कुलबहादरु दाहालसमेत िव.
शकु तला दाहालसमेत

इजलास नं.८

४१-४३

एकल इजलास

59.

मोही लगत रोशनलाल चौधरी िव. महादेव
क ा भगत

61.

60.

राधे याम कहारको हकमा
उ षे ण कमलाव ीदेवी कहाइन िव.
शङ् कर कहारसमेत

62.

iv
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अिधकार कृ णमोहन साद िसंह िव.
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
पृ छा
कायालयसमेत
उ ेषण / नारायण साद गौतम िव. क पना
परमादेश
े

सव च अदालत बुलेिटन २०७३, भदौ - १
नपनस ब धमा िववेकस मत र यायपूण पमा
अिभयोजन दायर गन िनकायले कानूनबमोिजम
संवैधािनक इजलास
आ नो अिधकारको योग गन िवषयलाई याियक
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सश
ु ीला पनु रावलोकनको मा यमबाट ह त ेप गन
काक , मा. या. ी बै नाथ उपा याय, मा. या. निम ने ।
हािजर जमानीमा छाडने िवषय िनरपे नभई
ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७९-WS-००७६, उ ेषण / परमादेश, अनुस धानको ममा माण बु दै जाँदा आव यकता
अिधव ा अमृत साद े समेत िव. धानम ी तथा र औिच यताका आधारमा योग हने कानूनी यव था
भएको हँदा यस अदालतबाट उ कानूनी यव थाको
मि प रषद्को कायालयसमेत
िनवेदकको माग दाबीबमोिजम सरकारी योग गनु भनी आदेश जारी ग ररहनु औिच यपणू
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को १४,१५ र १८ मा हँदैन । तसथ माण पगु ेको अव थामा मा अिभयोजन
रहेका प ाउ गन, िहरासतमा िलई अनुस धान गन गनु र सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २१
र अिभयोजन गन कानूनी यव थालाई बदर घोिषत को योग गन परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन
ग रिदने हो भने फौजदारी कानून उ लङ् घन गन काय दाबी औिच यपूण नरहने हँदा तुत रट िनवेदन
बढ् ने र य ता कानून उ लङ् घन गन यि लाई खारेज हने ।
कुनै घिटत अपराधका स ब धमा चु त
सजाय गन रा यको दािय व परु ा नहने भई समाजमा
द डहीनता बढ् नक
ु धान गरी माण सङ् कलन गन कानूनी
ु ा साथै शाि त र अमनचयन कायम अनस
दािय व स बि धत अनुस धान अिधकारीको
नरहने ।
संिवधान द मौिलक हक सोही धाराको ह छ । य तै ा अनुस धान ितवेदनसमेतका
अिधनमा रही हरेक यि वा नाग रकले योग वा आधारमा यायोिचत अिभयोजन गन दािय व
उपयोग गन स दछन् । तर कसैले रा यको फौजदारी अिभयोजन गन िनकाय वा अिधकारीमा िनिहत रहेको
कानूनको उ लङ् घन गरी अपराधज य काय गदछ भने ह छ । कुनै मु ामा गलत अनस
ु धान एवम् अनुिचत
मौिलक हकको हवाला िदई आपरािधक दािय वबाट अिभयोजन भई त काल अिभयु थनु ामा रहे तापिन
उ मिु िलन स दैन । यसथ सरकारी मु ास ब धी मु ामा अि तम िनणय हँदा कसरु बाट सफाइ पाएमा
ऐन, २०४९ को दफा १४, १५ र १८ को कानूनी िनज थनु ामा ब नु परेको अविधलाई यायोिचत थुना
यव था िनवेदकले दाबी गरेअनस
ु ार नेपालको मा न नसिकने ।
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १४,
१५, १९, २० र २१ समेत सँग बािझएको अव था अनुसूची १ मा सूचीब फौजदारी मु ा वा नेपाल
नहँदा उ दफाह िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको सरकार वादी हने फौजदारी मु ाको कसरु का स ब धमा
जानीजानी वा पवू ा ह पीिडत भई देखादेखी गलत
आदेशबाट बदर घोिषत ग ररहन नपन ।
कुनै कसरु का स ब धमा कानूनबमोिजम अनुस धान र अनिु चत अिभयोजनका कारण आरोिपत
भएको अनुस धानबाट ा िन कषअनस
ु ार कुन यि थनु ामा ब नपु न भई थनु ामा रहेको तर मु ामा
कानून उ लङ् घनको कसरु मा के क तो सजायको अि तम िनणय हँदा सफाइ पाएको अव थामा यसरी
थुनामा ब नु परेको अविधको रा य ारा यायोिचत
मागदाबी िलने हो वा अिभयोगप नै दायर गनपन
ु
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ितपूितको यव थासिहतको कानून िनमाण गनु िभ नता हने भएकोले कुनै िलखतमा परेको या चेछाप
भनी िवप ीह का नाममा िनदशना मक आदेश जारी दईु म ये जसको या चेसगँ िभड् छ सोही यि नै
उ िलखतको या चे छापकता यि हो भनी मा नु
हने ।
इजलास अिधकृतह : िव नाथ भ राई र राम साद पन ह छ । यस अथमा दाबीको ज गाको िफ डबक
ु मा
मोही जिनएको यि को या चे छापसँग पनु रावेिदका
ब याल
वादी तुयमु ैक आमा ब हनी भ ने मोहनमाया र यथ
क युटर: रामशरण ितिमि सना
मोहनमायाम ये जसको या चे छाप िम छ सो यि
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
नै सो ज गाको मोही हो भनी अदालतले मा नु पन ह छ ।

या चे छाप जाँच गरी िवशेष ले राय ितवेदन िदएको
तथा िवशेष ले अदालतमा उपि थत भई बकप समेत
पूण इजलास
गरेको अव थामा य तो रायलाई माण ऐन, २०३१
को दफा २३(७) बमोिजम माणमा िलनु पन ।
१
िमिसल संल न िवशेष को राय ितवेदन
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी बै नाथ
उपा याय र मा. या. ी देवे गोपाल े , ०६८- हेदा, िफ डबक
ु को जोताहाको महलमा लागेको या चे
DF-०००८, ०००९, मोही नामसारी, रमेशकाजी छाप पनु रावेिदका वादी तुयमु ैक आमा ब हनी भ ने
यंगोल े िव. आशामाया य जनकारसमेत, मोहनमायाको नाग रकताको माणप मा लागेको
या चे छाप तथा यथ मोहनमायाको या चे
गोपाललाल अमा यसमेत िव. तुयुमै य जनकार
छापसँग जाँच ग रएकोमा िफ डबक
मु ामा रहेको िववािदत िवषयसँग स ब
ु को उ या चे
माण बु ने ममा िवशेष बाट जाँच भई ाप्त छाप र तुयमु ैक आमाको नाग रकताको या चे छाप
हन आएको रायलाई माणमा िलन िम ने वा तुलना गदा समानताका िव दहु पाइएको र ती दवु ै
निम नेस ब धमा िववेचना गरी माणमा िलन निम ने या चेह च आकारका रहेको भ ने उ लेख
भए आधार कारणसिहत सो रायलाई ख डन गरी भएको देिख छ भने यथ मोहनमायाको औ ंठाछाप
िमिसल संल न अ य त यपणू माणको आधारमा मा िफ डबक
ु को या चे छापसँग िम दैन भनी प
पमा राय य भएको देिख छ । उ राय य गन
िन कषमा पु नपु न ।
दाबीको ज गाको नापीका बखत तयार िवशेष को बकप भएको र यथ मोहनमायाका
भएको िफ डबक
ु मा मोही जिनएको यि को या चे तफबाट िजरहसमेत गरेको देिखएकोमा यथ ले उ
छापसमेत लागेको अव था देिखएको, मोही महलमा रायलाई व तगु त आधारमा अ यथा हो भनी पिु गन
उि लिखत यि आफू भएको भनी एकै नाम गरेका सके को नदेिखँदा िवशेष को उ राय तुत मु ामा
दईु यि ले दाबी गरेको, िमिसल संल न माणबाट माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
व ततु ः कुनै यि को एकभ दा बढी नाम हन
उ यि यही हो भनी व तगु त पमा यिकन हन
नसके को अव थामा िवशेष ले जाँच गरी िदएको स ने तथा गाउँ घरमा बोलाउने नाम र कायालयको
राय ितवेदन तुत मु ामा िनणायक माण हन आिधका रक नाम फरक हन स ने ह छ । य तै एकै
स ने कुरामा िववाद हन स दैन । दईु िभ नािभ नै ठाउँमा एउटै नाम भएका एकभ दा बढी यि ह हन
यि को या चे छापमा ताि वक र आधारभूत पमा स ने हँदा कसैको नाममा िमलेको आधारमा हकै
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नपु ने कुरामा हक कायम हनस ने वा कुनै यि को देिखँदा सदर हने ।
एकभ दा बढी नाम भई कुनै एउटा नामबाट यवहार इजलास अिधकृ तः स तोष साद पराजल
ु ी
क यटु रः िवके श गरु ागाई
गरी आएको अव थामा िबनाआधार सो यि
आिधका रक यि होइन भनी भ न िम दैन । य तो इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभु म् ।
अव थामा आिधका रक यि यही हो भ ने कुरा अ य यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
माणबाट यिकन हन नसके को अव थामा ह ता र फै सला भएका छन् :
०६८-DF-००१०, ००११, मोही लगत
वा या चे छापको जाँच गरी िवशेष ले िदएको राय
क ा, गोपाललाल अमा य िव. आशामाया
ितवेदनका आधारमा िन कषमा पु न िम ने ।
य जनकारसमेत, रमेशकाजी यंगोल े
पनु रावेिदका वादी तयु मु ैक आमा ब हनी
िव. मोहनमायाँ य जनकार
भ ने मोहनमायाको या चे छापसँग दाबीको ज गाको
०६८-DF-००१२, ००१३, मोही माणप
िफ डबक
ु को जोताहाको महलमा लागेको या चे
पाउँ, गोपाललाल अमा यसमेत िव.
छाप िमलेको र यथ मोहनमाया य जनकारको
आशामाया य जनकार, रमेशकाजी यंगोल
औ ँठाछापसँग िमलेको नदेिखएको तथा िनज यथ ले
आफू दाबीको ज गाको मोही भएको कुरा माण ारा
े िव. मोहनमाया य जनकारसमेत
२
पिु गन नसके को अव थामा िनज यथ दाबीको
ज गाको मोही देिखएको भनी मोही नामसारी ग रपाउँ मा. या. ी बै नाथ उपा याय, मा. या. ी गोपाल
पराजल
भ ने वादीको दाबी खारेज हने ठहर्याएको सु
ु ी र मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा.,
भूिमसधु ार कायालयको िनणय सदर गरेको पनु रावेदन ०६७-DF-०००४, िखचोला मेटाई हक कायम दता
अदालत, पाटनको फै सला सदर हने गरी यस अदालत नामसारी, अङ् गद ह रजनसमेत िव. पावती चमार
िनवेदक ितवादी यामिजत चमारलाई मु ामा
संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी तकराज
ितर ाथ तारेखमा रा नेमा २०६७।७।१९ देिखको
भ ले य गनभएको
रायसँग सहमत हन नसिकने ।
ु
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट यी तारेख गुजारी थमाउने यादसमेत कानूनबमोिजम
पनु रावेिदका वादी तुयमु ैक आमा मोहनमाया भ ने था ने गरी बसेको देिखएको र दोहोर्याई पाउँ भ ने
ब हनी य जनकार दाबीको िक.नं. १५६ ज गाको िनवेदन गन प ले नै तारेख गज
ु ारी बसेमा यसरी तारेख
मोही भएको कुरा पु ी हन आएको देिखँदा उ ज गाको गज
ु ारी बसेका िनवेदनमा कारवाही गन नपरी य ता
मोही हक नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी दाबी खारेज हने िनवेदन तामेलीमा रहने ि थितमा पुनरावेदन अदालत,
ठहर्याएको सु भूिमसधु ार कायालय, काठमाड को बटु वलबाट िमित २०६६।७।१६ मा भएको फै सलामा
िमित २०६१।९।६ को िनणय सदर गरेको पनु रावेदन याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड
अदालत, पाटनको िमित २०६३।६।३० को फै सला (क) र (ख) को अव था िव मान रहेको नदेिखँदा मु ा
िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी यी पनु रावेिदका वादी दोहोर्याई हेन िन सा दान गन िमलेन भनी यस
तयु ुमै य जनकारका नाममा दाबीको उ िक.नं. अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०६७।४।१६
१५६ को ज गाको मोहीहक नामसारी हने गरी यस मा भएको आदेशमा कुनै कानूनी िु टसमेत िव मान
अदालत संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी रहेको नदेिखने ।
रामकुमार साद शाहले य गनुभएको राय मनािसब इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शुभम् ।
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लिलतनारायण ठाकुरसमेत िव. जिकशोर पि डत
यथ िनवेदकले आफूले पाउनु पन
संयु इजलास
पा र िमक, बोनस, इ सेि टभ र दशै ँ खचबापत
समेतको रकम माग गरी ित ानमा िदएको िनवेदनको
१
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी बोधाथ िवप ी म कायालय मोरङलाई िदएको
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-०८२५, उ ेषण/ त यमा िववाद छै न । सो कायालयले पेस गरेको िलिखत
परमादेश, कृ णबहादुर ब नेत िव. राि य वािण य जवाफको अ ययन गदा म िववादका स ब धमा
बक, के ीय कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत स बि धत उ ोग यव थापन र िनवेदक दबु ै प लाई
पनु रावेदकको जेठी ीमती िललादेवी राखी छलफल गन प ाचार गरी बोलाएकोमा िनवेदक
ब नेतले दायर गरेको अंश मु ामा िमित वयम् वातामा उपि थत नभएका कारण िववाद
२०६५।११।१८ मा पे सनसमेतमा दाबी नगन गरी समाधान हन नसके को भ ने यहोरा उ लेख गरेको
वादी दाबी छोडी िमलाप गरेको देिख छ । पनु रावेदक देिख छ । िनवेदक वयं वातामा उपि थत नभएको
सेवा िनवृ भएको समयमा दो ो िववाह गरेको भ ने यहोरा उ लेख गनु मा ले म ऐन, २०४८ को
देिखँदैन । सेवा िनवृ भएपिछ िववाह गरेमा यस उ े य पूरा हन स दैन । िवप ी म कायालय मोरङले
अव थामा पित वा प नीले पाउने छै न भ ने यव था वाताको लािग पनु रावेदक यव थापकलाई उपि थत
छ । िमित २०४९।३।१८ देिख वेि छक अवकाश हने बारेको प ाचार गरेको देिख छ भने िनवेदकलाई
िलई सेवा िनवृ भएपिछ िमित २०५२।११।१८ मा प ाचार गरेको देिखँदैन । पनु रावेदकह लाई प ाचार
िववाह गरेको देिख छ । इ छाइएको यि मा ीमान् गरेको भए तापिन उपि थत भएको देिखँदैन । म
ऐन, २०४८ िविभ न े का ित ानह मा काम
वा ीमतीको नाम उ लेख ग रनु भनेको सेवा िनवृ
कमचारीको मृ यु भएपिछ इ छाइएको यि ले गन कामदार तथा कमचारीह को हकिहत सिु वधा र
सामािजक सरु ा बापतको सिु वधा िलन पाउनु हो । सरु ाको यव था गरी म स ब धमा समायोिजत
जबक राि य वािण य बक कमचारी िविनयमावली, यव था गन बनेको त यमा िववाद नहने ।
पनु रावेदक ित ानले पनु रावेदन प मा
२०६१ को िविनयम ५९(३) को ितब धा मक
वा यांशले सेवा िनवृ भएपिछ िववाह गरेमा य तो स झौता प को दफा ५.१ बमोिजम स पूण रकम
सिु वधा नपाउने गरी सीमा तोिकिदएको देिखँदा पाइसके को हँदा पनु रावेदन अदालतको आदेश बदर
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।६।१० हन माग गरेको देिख छ । पुनरावेदन अदालतबाट
मा रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याई गरेको फै सला दाबीको रकम ितनु बझ
ु ाउनु पन ठहरी फै सला भएको
देिखँदैन । के बल िनवेदन मागबमोिजमको िनवेदकले
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदक ित ानमा पठाएको िनवेदनको बोधाथ र
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
िमित २०६८।३।३१ मा म कायालय, मोरङमा दता
क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन १० गते रोज १ शुभम् । भएको िनवेदनह मा आव यक कारवाही गनको लािग
मा आदेश भएको देिख छ । आ नो ित ानमा पिहले
२
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी काम गन कामदारले पाउनपु न तलब, भ ा सिु वधा पाउँ
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-०८७३, परमादेश, भनी िलिखत िनवेदन िदएपिछ यसउपर कुनै सनु ुवाई
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नगनु ित ानको लािग शोभनीय कुरा होइन । तसथ, ज गा र घरमा भाडामा बसेको भ ने देिख छ । यही
िनवेदकले पनु रावेदक ित ानलाई िदएको िनवेदनको ज गा र घरको वािम वको िवषयसमेतमा बाँके िज ला
बोधाथ िमित २०६८।१।१२ मा र िमित २०६८।३।२१ अदालतमा जालसाजी र बहाल िदलाई घर खाली गराइ
मा हलाकमाफत पठाएको िनवेदन म कायालय पाउँ भ नेलगायतका मु ाह दायर भई ती मु ाह
मोरङमा दता भएकोले ती बोधाथ प र िनवेदनका िवचाराधीन अव थामा रहेका छन् भ ने कुरा पनु रावेदक
स ब धमा आव यक कारवाही गनु भनी पनु रावेदन आफै ँ ले वीकार गरी पुनरावेदन प मा उ लेख गरेको
अदालतबाट भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर देिख छ । यस कार िव तु ् लाइन जडान भएको घरको
वािम वको िवषयमा मु ा चिलरहेको ट देिखन
हने ।
आयो । िनवेदकले िव तु ् ािधकरणले िव तु ् लाइन
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
काट् ने आशङ् का गरेको भए तापिन सो ािधकरणले
क यटु र : िगता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन १० गते रोज १ शुभम् । िव ुत् लाइन हाल नकाटेको र अदालतमा िवचाराधीन
मु ामा ितकूल असर पान गरी पिछ पिन कुनै पिन काम
३
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी कारवाही नगन ितव ता देखाएको यस अव थामा
ओम काश िम , ०७०-CI-०७८३, िनषेधा ा, कानूनतः िनषेधा ाको आदेश जारी गन निम ने ।
मेवालाल भुजुवा िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला
क यटु र : गीता िघिमरे (िगरी)
नेपालग ज िवतरण के समेत
यथ नेपाल िव तु ् ािधकरणबाट इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
४
पनु रावेदकको घरमा ाहक न बर ३-१७-८४
(६०००६०१९५) उ लेख भएको िव ुत् लाइन स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी
जडान गरेको भ ने कुरा िमिसल संल न रहेको ओम काश िम , ०७०-CI-०७८४, िनषेधा ा,
िव तु ् महसल
ु ितरेको सङ् के त कोडको ितिलिपबाट रामगोपाल था िव. िन देवी मेचेसमेत
तुत िववादमा पुनरावेदकले िक.नं.२९४
देिख छ । उ िव तु ् लाइन सोही ािधकरणबाट
कािटन लागेको आशङ् का देखाई िनवेदन गरेको को ज गा अंशब डाबाट ा भई मेरो िनिववाद हक
देिख छ । व ततु : िनषेधा ा नाग रक अिधकार भोग ितरो भएको ज गा हो । सो ज गामा यथ ह ले
ऐन, २०१२ अ तगत कुनै नाग रकको हकमा अक घर बनाउन जग समेत खनेको हँदा िनषेधा ाको
यि ारा आघात पन आशङ् काको ि थित भएकोमा आदेशले िनषेध गरी पाउन माग गरेको भए तापिन
यथ ह को िलिखत जवाफबाट सो िववािदत
सोही ऐनको दफा १७(२) बमोिजम हने आशङ् का
भएको काय रोक पिहले जनु अव थामा िथयो, सोही ज गामा पुनरावेदकको िनिववाद हक भएको भ ने त य
अव थामा रहन िदन अदालत ारा जारी ग रने आदेश देिखएको छै न । यी पनु रावेदक वादी र यथ िन देवी
मेचे ितवादी भई बाँके िज ला अदालतमा सोही
हो । िववािदत िवषयमा िनषेधा ा जारी नहने ।
तुत मु ाको स दभमा हेदा िनवेदकले घर िक.नं. २९४ को ज गा िवषयमा ज गा िखचोला मु ा
बनाएको ज गा घरबास िम हाको भई िनर तर भोगमा चलेको देिख छ । उ मु ामा ०-०-६१/२ ज गाम ये
रहेको भ ने यहोरा उ लेख गरेको देिख छ भने िवप ी ०-०-३ धरु ज गा यथ ह ले िखचोला गरेको ठहरी
हिनफ हलवु ाईको िलिखत जवाफबाट िनवेदक सो िमित २०६७।८।२८ मा फै सला भएको देिखए तापिन
5

सव च अदालत बुलेिटन २०७३, भदौ - १
उ फै सला पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िललाम गन िम दैन भ ने यहोराले िजिकर िलएको
उ टी भई सोउपर ियनै पुनरावेदकको यस अदालतमा भए तापिन कजा िलएको रकम असल
ु उपर गन बकले
पनु रावेदन परी मु ा कारवाहीयु अव थामा रहेको कानूनी ि या अवल बन नगरी ब न िम दैन ।
भ ने कुरा पनु रावेदन लेखबाट देिखँदा सो मु ामा यस बकबाट िलएको कजा रकम यवसाय घाटामा गएको
अदालतबाट हने फै सलाबमोिजम हने नै हँदा िववािदत कारण वा कुनै कायालयको मािणत िसफा रसको
ज गामा पुनरावेदकको एकलौटी हक भोग रहेको आधारमा मा िमनाहा गन निम ने ।
कजा रकममा िदने सहिलतस ब धमा यथ
देिखएन । िनिववाद हकभोगको अभावमा िनषेधा ाको
आदेश जारी नहनेसमेतका आधार र कारणबाट कृ िष िवकास बक, गल
ु रया शाखाले पिहलोपटक
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित आकषक याज छुटको यव था भएको भनी िमित
२०६८।१।२० मा र दो ो पटक साँवा र याज चु ा
२०६९।११।२३ मा भएको फै सला सदर हने ।
गरेमा याज छुट िदने भनी िमित २०७०।१।९ मा
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
पनु रावेदकह लाई प ाचार गरेको देिख छ । बकले
क युटर : गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन ११ गते रोज २ शुभम् । याजको छुट िदएको समयमा ितन बुझाउन नगई सावाँ
रकमसमेत िमनाहा माग गनु शोभनीय कुरा होइन ।
५
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी सावाँ रकमसमेत िमनाहा गन रा यको नीित नभएको
ओम काश िम , ०७०-CI-०७८५, उ ेषण / अव थामा आ नो कजा उठाउन ऋणीले िधतो राखेको
िनषेधा ा / परमादेश, यापी पौडेलको वारेस भई ज गा िललाम ि या अगाडी बढाउनु यथ बकको
आ नो हकमासमेत के शवराज पौडेल िव. कृिष िवकास कानूनी काम, कत य र दािय व हने ।
पनु रावेदक के शवराज पौडेलले यथ
बक, शाखा कायालय, गुल रयासमेत
यथ बक कानूनबमोिजम थापना भएको बकलाई स बोधन गरी िदएको िमित २०६८।१०।१९
हो । यथ बकले कानूनबमोिजम आ नो काय को िनवेदन हेदा कजा रकमको भु ानी गन भाखा
स पादन गनपन
ु ह छ भने बकबाट िलएको ऋण नाघेको हँदा २०६८ फा गनु मसा तिभ ऋण चु ा
भाखािभ कानूनबमोिजम ितनु बुझाउनु पन कानूनी गनछु चु ा नगरेमा िधतोको ज गा िललामी कारवाही
दािय व पनु रावेदकह को पिन हो । िमिसल संल न गरी असल
ु उपर गरेमा म जरु छ भ ने यहोरा उ लेख
रिसदबाट पनु रावेदकह ले िलएको कजाम येबाट गरेको देिख छ । यस समयमा पुनरावेदकलाई
.९५,०००।– पैयाँ िमित २०६८।४।२ मा यथ मागबमोिजमको याद थप भएको देिख छ । आफूले
कृ िष िवकास बक, गल
ु रया शाखालाई बझ
ु ाएको याद मागी याद थप भएपिछ पिन सो समयमा कजा
देिख छ । यसपिछको सो कजा कारोबारको स ब धमा रकम नितरे पिछ यथ बकले िललामी ि याको
सावाँ .१,३५,४५२।–, याज .२,२८,४४३।- ार भ गरेको देिखने ।
पिहलो पटक िमित २०७०।३।२७ मा
र अ य ४,४५९।– समेत गरी २०७० आषाढ
मसा तस मको पनु रावेदकह ले .३,६८,३५४।– िललाम गन भनी िमित २०७०।२।२१ मा पि कामा
ितन बुझाउन बाँक रहेको कुरा िलिखत जवाफबाट सूचना काशन भएपिछ पनु रावेदक के शवराज पौडेलले
देिख छ । पनु रावेदकह ले बाट भािवत भएको उ िमितमा हने िललामी रोक पाउन िनवेदन िदएको
कारण कजा रकम िमनाहा हनुपदछ । िधतोको ज गा र सोबमोिजम िधतो िललामीको अक सूचना काशन
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गन नपन गरी िमित २०७०।७।१ गते िधतो िललाम गन २०७०।३।१९ को फै सला सदर हने ।
गरी िमित २०७०।३।२७ को िललामी कारवाही थिगत इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
भएको कुरा िज ला तरीय िधतो िललाम बढाबढको क यटु र : गीता िघिमरे (िगरी)
बैठकको िनणय नं. ४ बाट देिख छ । पनु रावेदकले इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
७
िमित २०७०।३।२७ गते िललाम गन कायसमेत बदर
माग गरेकोमा सो काय थिगत भई िललामको ि या स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी
नै थिगत भएको देिखँदा उ सूचनासमेत बदर गरी ओम काश िम , ०७०-CI-०७९३, िनषेधा ा,
रहन पन नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट नरह र उ ेती िव. िज ला शासन कायालय,
िमित २०७०।५।२६ मा भएको फै सला (आदेश) मा पाँचथरसमेत
सपु थ मू यका सहकारी पसल स चालन
कानूनको िु ट नदेिखँदा सदर हने ।
गन सहकारी सं थाले सहकारी ऐन, २०४८
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
िनयमावली, २०४९, सपु थ मू यका सहकारी पसल
क युटर : गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन ११ गते रोज २ शुभम् । स चालनस ब धी िनयमावली, २०६५ को कानूनी
यव था र सहकारी िवभागसमेतले िदएको िनदशन
६
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी पालना गनुपन त यमा िववाद छै न । यी पनु रावेदकले
ओम काश िम , ०७०-CI-०७६२, िनषेधा ा, पाँचथर िज लाको भारपा गा.िव.स. मा सपु थ मू यको
पसल स चालन गन गरी कामना ी कृिष सहकारी
सकुल साई िव. राजेशकुमार बमासमेत
तुत िववादमा पनु रावेिदकाले आफूले िमित सं था िलिमटेडको तफबाट िज ला यव थापन तथा
२०६०।३।३१ मा भएको फै सला काया वयन नहँदै अनुगमन सिमितसँग िमित २०६६।३।१२ मा स झौता
सक
ु ु वासी सम या समाधान आयोगबाट ज गाधनी गरी एक लाख पैयाँ अनदु ान िलई सुपथ मू य पसल
माण पज
ु ा ा गरेको भनी फै सला काया वयन स चालन गरेको देिख छ । उ स झौताको सत
नहनु पन िजिकर िलएको भए तापिन िक.नं. १०३ नं. ७ मा सपु थ मू यका पसल स चालकले नेपाल
को ज गामा बनेको घर फै सलाबमोिजम राजेशकुमार सरकारबाट ा अनुदान रकमको िहनािमना वा
दु पयोग गरेमा नेपाल सरकारले स बि धत सहकारी
बमालाई चलन पज
ु िदएको देिख छ । सो चलन पज
ु
हटक गरेउपर पुनरावेिदकाको पित जिलल साईलाई सं थाका स चालकह बाट सरकारी बाँक सरह
िमित २०६९।१।२९ को आदेशले .२००।– असल
ु उपर गन स नेछ भ ने उ लेख भएको छ भने
ज रवाना गरी दो ो पटक िमित २०७०।२।२२ मा सशु ासन ( यव थापन तथा स चालन) िनयमावली,
पनु ः िवप ी वादीलाई चलन चलाई िदएको भ ने कुरा २०६५ को िनयम ४०(२) ले सोको िनरी ण गन
िज ला अदालतको िलिखत जवाफबाट देिख छ । अिधकार िज लाि थत मुख िज ला अिधकारीलाई
यसरी िक.नं. १०३ को ज गा संवत् २०५८ सालको िदएको देिखने ।
अनुदानमा स चािलत सपु थ मू य
दे.नं. १५२६ को मु ाबाट िनवेिदकाका पितसमेतले
िखचोला गरेको ठहरी फै सला भएको र फै सलाबमोिजम पसलह को िनरी ण गन अिधकार पाएको मख
ु
िखचोला मेटाई चलन चलाउने काय स प न भइसके को िज ला अिधकारीले सपु थ मू य पसल स चालन
देिखँदा पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित गन सं थाले ऐन, िनयम र िनदशनिवपरीत काय
7

सव च अदालत बुलेिटन २०७३, भदौ - १
गरेमा यसको िनरी ण गरी अिनयिमतता गरेको सूचना नं. ३२४/०७०/७१ को सूचनाको िस.नं.
समेत देिखएमा सो रो न पहल नगदा सरकारी रकम २९ बढुवा सूचना नं. १३७/०७०/०७१ को नयाँ
िव ापन कािशत गरेकोमा उ नयाँ िव ापनलाई
द ु पयोग हनस छ । यसै ममा यथ मख
ु
िज ला अिधकारीले पनु रावेदक अ य रहेको कामना ऐन संशोधनपवू भएको िव ापनको िनर तरता हो भ ने
ी कृिष सहकारी सं थाको िववरण पेस गन लगाई पेस िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन
नस ने ।
भएका िव ीय िववरणबाट कृिषज य व तक
ु ो िब
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको
र अ य आय एवम् कृ िषज य ख रद महलमा शू य
कारोबार देिखएको अित र स झौताको दफा ७ लाई संशोिधत नयाँ यव थाबमोिजम िवप ीम ये लोक
पनु रावेदकले वीकार गरी िमित २०६६।३।१२ मा सेवा आयोगबाट िविध र ि या परु ा गरी िव ापन
ह ता र गरेको देिखएको समेतका आधार र कारणबाट कािशत ग रएको देिखँदा िवप ीह को उ कायबाट
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।१।२५ रट िनवेदकले िनवेदनमा िलएको िजिकरबमोिजम
िनजह को संिवधान द हक अिधकारमा आघात
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पारेको देिखन नआउने हँदा ततु रट िनवेदन खारेज
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
हने ।
क युटर: िगता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन ११ गते रोज २ शुभम् । इजलास अिधकृ त: अजनु साद कोइराला
क यटु र : टेकबहादरु खड् का
इित संवत् २०७२ साल पस
इजलास नं. १
ु ५ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
१
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल िम , ०६९-CR-००३२, वैदेिशक रोजगार ठगी,
पराजुली, ०७०-WO-०३४६, उ ेषण / परमादेश, नेपाल सरकार िव. िव णुकुमार राई
वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा कतार
भोगे राज डोटेलसमेत िव. लोक सेवा आयोग,
मल
के ीय कायालय, अनामनगर, काठमाड समेत
ु ुकमा गाइड लाइन क स टे सी मेनपावरमाफतबाट
थम पटकको िव ापनलाई समावेशी पठाइ िद छ भनी हामीसँग रकम िलई िवप ी िहङकुमार
िस ा तबमोिजम नभएको भनी यस अदालतबाट राईले रोजगारी िदलाइिद छ भनी िविभ न िकिसमको
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन लोभन र झु ा आ ासन देखाई हालस म पिन नपठाई
(अ यादेश), २०६९ को दफा ८(५) बमोिजम िववादको िमित सारी िवप ी लुिकिछपी फरार भई स पकमा पिन
पदमा समावेशी िस ा तबमोिजम पनु ः िव ापन गनू नआएकोले िनज िवप ीले हा ो रकम ठगी खाने िनयत
भनी आदेश भएप ात् वा य तथा जनसङ् या गरेकोले िनज िवप ीलाई िवभागबाट प ाउ गरी हा ो
म ालयबाट सो पद र रहेको भनी लोक सेवा सो साँवा रकम र सो रकमको ितपिू तबापत ५०
आयोगमा आकृ ित फाराम पठाएको र लोक सेवा ितशत हजानासमेत िदलाई भराई िनज िवप ीलाई
आयोगले संशोिधत ऐनमा भएको यव थाबमोिजम वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२)
ितशत सू िनधारण गरी सबैभ दा बढी भार रहेको बमोिजम हदैस मको सजाय ग रपाउँ भनी जाहेरी
काय मता मू याङ् कनबाट पदपूित गनको लािग दरखा तमा उ लेख भएबाट ितवादी िव णक
ु ु मार
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राईको स ब धमा जाहेरी दरखा तमा कही ँकतै उ लेख ितवादी िहङकुमार राईले पोल गरी बयान गरेको
गरेको देिखँदैन । ितवादी िहङकुमार राईले मैले आधारमा मा कसरु दार ठहर्याउन िम ने देिखन
जाहेरवालाह सँग गाइड लाइन क स टे सीमाफत नआएकोले ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
िवदेश पठाउन भनी .१,२२,५००।- िलएको कसरु दार भनी मा न िम ने नदेिखने हँदा ितवादी
होइन । पैसा उ गाइड लाइन क स टे सी िव णक
ु ु मार राईको पीडीतह लाई वैदेिशक रोजगारमा
मेनपावरमा काम गन िव णक
ु ु मार राईले िलएको हो । म पठाउने कायमा कुनै संल नता देिखन नआएकोले िनज
र िव णक
ु ु मार राईसँगै ब ने गरेको हँदा मलाई समातेर ितवादीलाई सफाइ हने ठहरी िमित २०६७।१०।२
जबरज ती तबरसँग जाहेरवालाह र मैले निचनेका मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
अ य मािनसह समेत भई कपनको होटलमा लगी पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
असारको १० गते कागज गराएका हन् भनी बयान पु न नस ने ।
गरेको देिख छ । ितवादी िव णक
ु ु मार राईलाई सु मा इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
जाहेरवालाह ले जाहेरी निदएका र जाहेरवालाको क यटु र : मि जता ढुंगाना
अदालतमा भएको बकप मा समेत ितवादी िहङकुमार इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभु म् ।
३
राईले वैदेिशक रोजगारमा कतारमा काम लगाई िदने
भनेर रकम िलएको भनी प सँग उ लेख गरेको मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
पाइ छ । ितवादी िहङकुमार राई िव मा जाहेरी िम , ०६८-CI-००२३५, िनषेधा ा, िहरादेवी िसंह
परेकोमा िनजले अनस
ु धान अिधकृतसम बयान गदा े िव. ेम साद आचाय
पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेशबमोिजम
उ रकम िव णक
ु ु मार राईले िलएका हन् भनी बयान
िदएकाले ितवादी िव णक
ु ु मार राईका हकमा समेत तयार भई िमिसल सामेल रहेको िमित २०६७।९।२७
अनस
ु धान भई अिभयोग प पेस भएको देिखएको र को न सा मुचु कामा यी पनु रावेदक रोहबरमा बसी
अ य वत माणबाट िनजको सो कायमा संल नता उ न सास ब धमा कुनै िवरोध नजनाएको तथा
पिछ अदालतमा बेरीतको न सा भयो भनी उजरु समेत
पिु भएको नदेिखने ।
भातकुमार कुशवाहा िव
हरी ितवेदन नगरी वीकार गरी बसेको देिख छ । यसरी अदालतको
जाहेरीले नेपाल सरकार भएको मु ामा फौजदारी आदेशबाट तयार भई िमिसल सामेल हन आएको उ
न सालाई हाल आएर यही पमा तयार नभएको भनी
कसरु ज तो ग भीर िकिसमको अपराधमा त ययु
एवम् ठोस सबुद माणको आधारमा मा कसुरदार िजिकर िलए तापिन सोलाई पनु रावेदकले अ यथा
मािणत गन नसके को अव थामा उ न सालाई
कायम गनपन
ु ह छ । त ययु एवम् ठोस सबदु
कानूनबमोिजमकै मा नुपन हँदा
तुत मु ामा
माणको अभावमा सहअिभयु ले पोल गन र सो पिु
नभएको र के वल हचवु ाको आधारमा अिभयोग लगाउने पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िनषेधा ाको आदेश
प ले अिभयोग लगाएकै भरमा मा कसदु ार कायम गनु जारी हन नस ने गरी भएको आदेशलाई अ यथा भ न
फौजदारी यायको िस ा तको मम र भावनािवपरीत निम ने ।
हने भनी ने.का.प. २०७१ अंक १० िन.नं. ९२६८ इजलास अिधकृ त : अजनु साद कोइराला
मा यस अदालतबाट िस ा त ितपादनसमेत भएको क यटु र : मि जता ढुंगाना
छ । यस आधारसमेतबाट ितवादी िव णक
ु ु मार राईलाई इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
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छुट्याई पाउँ भ ने िनवेदन यहोरामा फुसको छाना
४
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश भएको पूवपि म मुखको घर २ भ ने उ लेख भएको
िम , ०६७-CI-१३८५, िनषेधा ा, राधा थापासमेत देिख छ । जसम ये तायदातीमा उ लेख भएको २ थान
िव. काठमाड उप यका खानेपानी यव थापन घरम ये पि म मख
ु को घर यी िवप ी वादी सीता महरा
चमारले अंश पाएको देिख छ । ऐलानी घडेरी ज गाको
बोडसमेत
सामा यत: कुनै काय गनबाट िनषेध गन िक ाफोड हने र दता पिन हन नस ने हँदा िक.नं.
योजनाथ िनषेधा ा जारी गन ग र छ । यो मु ाको उ लेख नभएकै कारणले फै सलाबाट ा वादीको
कारवाही नटुङ्िगएस म िववािदत व तुलाई यथाि थमा हकलाई कुि ठत पानु मनािसब देिखन नआउने ।
कुनै घरज गा वा स पि उपर वािम व
रा ने उपचारको बाटो हो । तुत मु ामा पुनरावेदकले
आ नो पनु रावेदनमा िववादको ज गा यथ म येका हने यि ले सो घरज गा वा स पि कानूनअनस
ु ार
मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड का मु य िनवाध पमा भोगचलन गन पाउँछ । य तो घरज गा
मालपोत अिधकृत च मान े ले अका यथ म येकै वा स पि मा अ कसैले आ नो भोगािधकार वा अ
नेपाल खानेपानी सं थान, के ीय कायालय, कुनै िकिसमको हक रहेको भनी दाबी िलएमा सो कुरा
ि परु े रको नाममा हा.सा. ग रिदने आशङ् का रहेको ठोस माणले पिु हनुपछ । मुलक
ु ऐन, २०२० को
भ ने िजिकर िलएकोमा िववादको ज गालाई ियनै प ज गा िम नेको महलको १ नं. लाई हेदा "एकाको हकको
िवप ी भएको ज गा िखचोला मु ाको रोहबाट काठमाड ज गा अकाले चापी िमची घस
ु ाई खान र सरकारी ज गा
िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७१क नं. ितरो नगरी कुनै तवरले दबाई आफूले खान र अकालाई
बमोिजम भएको आदेशबाट यथाि थितमा रहे भएको खुवाउनसमेत हँदैन" भ ने कानूनी यव था रहेको
अव थामा त लो अदालतमा िवचारािधन अव थामा पाइ छ । उ कानूनी यव थासमेतको आधारमा यी
रहेको मु ामा ह त ेप गरी िववादको ज गालाई वादी सीता महरा चमारले अि तम भएर रहेको अंश
तुत मु ाको रोहबाट पुनः यथाि थितमा रा नु पन मु ाबाट पाएको आ नो अंश हकमा ितवादीह ले
औिच यता र सा दिभकता नरहेको देिखँदा पनु रावेदन िमची घस
ु ाई िखचोला गन िम ने देिखन नआउने ।
उि लिखत त य, यव था एवम्
अदालत, पाटनबाट िनषेधा ाको आदेश जारी नहने
गरी भएको अि तम आदेशलाई अ यथा भ न निम ने । िववेचनासमेतको आधारमा िक.नं. ३९९ को ज.िव.
०-१-१० म ये उ रतफ ०-०-१५ ज गा िवप ी
इजलास अिधकृ तः अजनु साद कोइराला
वादीले पाएको कुरा तायदातीमा उ लेख यहोरा
क युटर : मि जता ढुंगाना
एवम् ब डा मचु ु काबाट देिखएकोले य तो ि थित र
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
अव थामा िववािदत घरज गा वादीको भ ने देिखन
५
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश आएको हँदा दाबीअनस
ु ार िखचोला गरेको ठहर्याउनु
िम , ०६७-CI-१६९१, हक कायम घर िखचोला पनमा वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याएको सु रौतहट
िज ला अदालतको िमित २०६६।११।१२ को फै सला
चलन, देवलाल महरासमेत िव. सीता महरा चमार
अंश मु ामा भएको फै सलाअनुसार उ टी गरी दाबीबमोिजम िखचोला ठहर गरेकोसमेत
तायदातीमा उ लेख भएकै स पि बाट अंश पाउने यहोराबाट भएको पुनरावेदन अदालत, हेट डाको िमित
भई अंश मु ामा पेस भएको तायदातीमा र ब डा २०६७।११।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
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ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । बमोिजम जबज ती चोरीको कसुर गरेको ठहर्याएको
फै सला निमलेको भ न िम ने देिखन आएन । अिभयोग
इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
दाबीबमोिजम डाँकाको वारदात कायम गरी सबै
क यटु र: गीता िघिमरे
ितवादीह लाई डाँकाको कसरु मा सजाय हनपु न
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभु म् ।
भ ने वादी ी ५ को सरकारको पुनरावेदन िजिकर
६
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश पु न स दैन भनी ने.का.प. २०५६ अङ् क ८ िनणय नं.
िम , ०६९-CR-०१७५, डाँका, नेपाल सरकार िव. ६७६७ मा िस ा त ितपादन भएको पाइने ।
ितवादीह ले
हरीको
भेषमा
बलबहादुर लुङ्गेली मगर
डाँकाको वारदात थािपत हन आव यक पन हातहितयारसिहत जाहेरवालाको घरमा वेश गरी
चार जनाभ दा बढी अपराधीह रहे भएको देिखन प रवारका सद यह लाई डर ासमा पारी धनमाल
नआएको हँदा डाँकाको वारदात थािपत हनस ने चोरी गरेको भ ने देिखन आएको छ । चोरीको महलको
अव था देिखँदैन । ितवादीह ले चोरी गदा हरीको ४ नं.मा चोरी गदा कुटिपट हातपात गरी वा बाँधी िथची
पोशाक लगाएर गई हातहितयार देखाइ डर ासमा पारी वा उि खेरै यान िलने वा िजउ जखम वा अङ् गभङ् ग
चोरी गरेको भ ने देिख छ । डाँकाको वारदात कायम गन डर ास गराई वा िभ बसेको मािनस िन कन
हनको लािग चोरीको महलको ६ नं. ले िनधारण गरेको नहने गरी ढोका ब द गरी चोरी गरेमा वा चोरी गरेको
अव थाको िव मानता हन पनमा सो नदेिखएकोले थाहा पाई मौकै मा वा दपेट्दै गई माल िलन वा चोर
डाँकाको वारदात कायम हनस ने देिखएन । यस प न खो दा चोरले मािथ लेिखएबमोिजम जोरजल
ु मु
अदालतबाट ी ५ को सरकार िव िवसनु ी मह ो गरेमा वा सोबमोिजम के ही नगरे पिन नाबालकको
िजउको धनमाल खोसी चोरी गरेकोमा जबज ती चोरी
धानक
ु समेत भएको डाँका मु ामा ितवादीह
िवसनु ी महतो र पु य देव शंकर महराबाहेकका अ य गरेको ठहछ भ ने उ लेख भएबाट ततु मु ाको
ितवादीह को जाहेरवालीको घरमा भएको िमित वारदात जबज ती चोरीको वारदात थािपत हन
२०४५।३।९ गतेको वारदातमा संल नता नदेिखएपिछ आएकोले पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार डाँकाको वारदात
मुलक
ु ् गेलीलाई सजाय
ु ऐन, चोरीको महलको ६ नं. ले गरेको थािपत गरी ितवादी बलबहादरु लङ
यव थाअनु प ५ वा सोभ दा बढी यि को जमात गन निम ने हँदा िववेिचत आधार कारणह एवम्
भई जाहेरवालाको घरमा वारदात गरेको नदेिखएकोले ितपािदत िस ा तसमेतबाट उि लिखत चोरीको
डाकाको वारदातको सं ा िदन िम ने देिखन आएन । घटना मल
ु ुक ऐन, चोरीको महलको ४ नं.को कसुर
५ भ दा घटी ३ जना ितवादीको मा संल नता रहेको देिखन आएकोले मोरङ िज ला अदालतले चोरीको
अव था हँदा जबज ती चोरीको वारदातको सं ा महलको १ र ६ नं.को कसरु ठहर गरी ितवादी
िदन िम ने नै देिख छ । अब मािथ लेिखए बमोिजम बलबहादरु लङ
ु ् गेलीलाई ऐजन महलको १४(४) नं.
जाहेरवालीको घरमा िमित ०४५।३।९ मा िवसनु ी बमोिजम ६ वष कै द र िबगोको डेढी ज रवाना हने गरी
महतोसमेतका ३ जना ितवादीको संल नतामा भएको फै सला पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले के ही
जबज ती चोरीको वारदात भएको देिखएकोले ित उ टी गरी चोरीको महलको ४ नं. बमोिजम जबज ती
ितवादीह लाई पनु रावेदन अदालत, हेट डाले चोरीको कसरु मा ितवादी बलबहादरु लुङ्गेली
डाँकाको कसरु गरेको नठहर्याई चोरीको ४ नं. मगरलाई १ (एक) मिहना १५(प ) िदन कै द र
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चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम िबगो चोरी गरेको एकवटा आफै ँ बोके का िथए भनी उ लेख गरे पिन सु
. १,५००।– को डेढी बढाई ज रवाना . २२५०।- कायालयसम को बयानमा सो कुरा उ लेख गन नसक
र सोबापत कै द गदा ४ (चार) मिहनासमेत ज मा कै द िनज सहअिभयु ले यी यथ लाई निचनेको नदेखेको
५ (पाँच) मिहना १५ (प ) िदन हने ठहर्याई िमित भ ने यहोरा लेखाएको देिख छ । िनज काश पनु र
२०६८।१२।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा कमल थापासमेत भई दाङ सतव रयाको जङ् गलमा
या ु बस लुटपाट गरेको त यलाई वीकार गरी उ
सदर हने ।
बरामद भएको भिनएको नलकटुवा पे तोल आफूसँग
इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
बरामद नभएको, घटनापिछ उ पे तोल काश
क युटर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम् । पनु लाई नै िफता िदएको भनी लुटपाटमा संल न रहेको
त यलाई वीकार गरे पिन हातहितयार रहेको त यमा
७
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश इ कार रही बयान गरेको देिख छ । बरामद भएको
िम , ०६७-CR-०४९९, हातहितयार खरखजाना, हितयार यी यथ बाट बरामद भएको तथा ियनैले
उ हितयार पे तोल ितवादीह काश पनु र कमल
नेपाल सरकार िव. सोिवराम झाँ
यथ / ितवादी सोिवराम झाँ समेतलाई थापालाई िदएका रहेछन् भनी मा न िम नेस मको कुनै
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा पिन व तिु न एवम् ठोस आधार माण वादीले ततु
३(२) को कसरु मा ऐ.को दफा २०(२) (क) बमोिजम गन सके को देिखँदैन । कुनै यि उपर कुनै कसरु को
हदैस म सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी रहेको अिभयोग लगाउँदैमा सो पया हँदनै । सो कसरु खि बर
देिख छ । िज ला हरी कायालय, दाङका . हने व तुिन एवम् ठोस आधार माण वादी प ले
िन. बालकृ ण पोखरेलको ितवेदनबाट यी यथ पेस गरेको हनुपछ । ततु मु ामा यी यथ उपर
ितवादीसमेत उपर तुत हातहितयार खरखजानाको लगाइएको कसरु मािणत हने कुनै व तिु न माण
कारवाही उठेको देिख छ । उ
ितवेदनमा यी वादी प ले पेस वा दाखेल गन सके को अव था
नदेिखँदा िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
यथ को नाम उ लेख भएको नदेिखनक
ु ा अित र
ितवादी काश पनु को डेराकोठाबाट नल कटुवा इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
पे तोल एवम् ३०३ राइफलको गोली राउ ड ३ क यटु र : मि जता ढुंगाना
थान बरामद ग रएको भ ने यहोरा उ लेख गरेको इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभु म् ।
८
देिख छ । यी यथ को सँगसाथबाट कुनै पिन अवैध
हातहितयार बरामद भएको देिखएको छै न । दाबीमा मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
उि लिखत अवैध हातहितयार ितवादी काश पनु को गोपाल े , ०६९-WO-११५२, उ ेषण / परमादेश,
डेरा कोठाबाट बरामद भएको सु िमिसल संल न का छी बािनयाँसमेत िव. च मिण भुसालसमेत
आ मले २०५८ सालदेिख मि दर बनाई
२०६३।५।२५ को बरामदी मचु ु काको ितिलिपबाट
देिखएको छ । सहअिभयु ह काश पनु मगर र भोग गरी आएको आ मको ज गामा िनवेदक नवराज
कमल थापाले अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानमा बािनयाँसमेतले शाि त सरु ामा खलल पारेको कारणले
यी यथ सोिवराम झाँ ले बोके को नलकटुवा आ मको तफबाट िनवेदन पन आएकोमा छलफल
पे तोल २ वटाम ये एकवटा काश पुनलाई र गराई िमलाप भएको िमिसल संल न माणबाट
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देिख छ । गैरकानूनी पमा लेनदेनको कागज गराउने े ाि कारअ तगत वेश गन िम ने देिखएन । साथै
तथा ज गामा दाबी छोडाउने कुनै कागज गराएको छै न यसमा िनवेदकले शेषपिछको बकसप िलखत बदर
भ ने िलिखत जवाफको ख डन हने गरी यी िनवेदकले मु ामा काया वयनमा नआएको भ ने तक कानूनस मत
कुनै भरपद माण पेस गन सके कोसमेत नदेिखँदा होइन । एकै साथ चलेको लगाउको अंश मु ामा नै द ड
तुत रट िनवेदन जारी ग ररहनु पन नदेिखँदा सजायको ४६ नं. अनस
ु ार चलन गन पाउने हँदा सु
उि लिखत त य, यव था एवम् िववेचनासमेतको र पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनिवपरीत नहँदा
आधारमा तुत रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु नपन ।
इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
िनवेदकको िनवेदन िजिकर पु न नस ने ।
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इजलास अिधकृ त : शकु तला काक
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभु म् ।
क यटु र : गीता िघिमरे
यसै लगाउको ०६७-WO-०६३६,
इित संवत् २०७२ साल असार १७ गते रोज ५ शभु म् ।
उ ेषण / परमादेश, भैरव शमशेर थापा
९
िव. सुिनल शमशेर थापासमेत भएको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
मु ामा पिन यसैअनस
शमा पौडेल, ०६७-WO-०६३५, उ ेषण /
ु ार आदेश भएको
छ।
परमादेश, भैरव शमशेर थापा िव. िबमला थापासमेत
१०
वादी सुिनल शमशेर थापा ितवादी
रट िनवेदक भैरव शमशेर थापासमेत भएको अंश मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
मु ामा यस अदालतको िमित २०६२।१।१४ एवम् । शमा पौडेल, ०७०-WO-०८९१, उ ेषण, भैरव
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३।१२।२० सुि मता थापा िव. रमेशर जन थापा
आ नो हकमा रहेको िक.नं. ४४८
को फै सलाबाट वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने
ठहरी उ फै सला अि तम भएकोले उ फै सला र ४५१ मा पन गरी न सा पास गरेको भनी
काया वयनको लािग काठमाड िज ला अदालतमा िजिकर िलएकोमा िनवेदक र िवप ीिबच भएको
वादीको िनवेदन परी हाल कारवाहीयु अव थामा िमलाप बमोिजम िनवेदकको िक.नं. ४४८ र
रहेको भनी काठमाड िज ला अदालतको िलिखत ४५१ र िवप ी रमेश र जन थापाको कायम िक.नं.
जवाफबाट देिखएको र काठमाड िज ला अदालतका ४४७ र ४५० रहेकोमा दवु ै प को िववाद रहेको
तहिसलदारबाट िमित २०६७।२।११ मा भएको देिखँदैन । िवप ी रमेश र जन थापाको नाममा रहेको
आदेश िव यी रट िनवेदकले िदएको िनवेदनउपर िक.नं. ४५० मा मा आफूले न सा पास गरेको िलिखत
कावाही हँदा सो आदेशलाई प रवतन गनु नपन जवाफ उ लेख गरेको र सो स ब धमा काठमाड
गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनसमेतबाट िमित महानगरपािलकाको िलिखत जवाफबाट समेत
२०६७।९।१६ मा सदर भई अि तम आदेश भएको उि लिखत िक ामा घर िनमाण गन २०७१।०२।०५
देिखन आएकोले फै सला काया वयनको िसलिसलामा मा इजाजतप दान गरेको कुरा उ लेख गरेकोसमेत
तहिसलदारबाट भएको आदेशउपर कानूनबमोिजम देिखएको छ । िवप ीम ये रमेश र जन थापाले आ नो
तहतहबाट आदेश सदर भइसके को अव थामा पनु ः सो वािम वमा रहेको ज गामा अि तयार ा िनकायबाट
तहिसलदारबाट भएको आदेश बदर ग रपाउँ भनी रट न सा पास इजाजत िलई घर िनमाण गनस ने नै
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ि थित देिखएको अव थामा िनवेदकले भनेबमोिजम कायमको लािग गरेको काय स बि धत कायालयको
आ नो ज गामा पन गरी न सा पास गरेको देिखन आ नो े ािधकारिभ नै पन काय भएको देिखन
नआएकोले िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी आएको छ । साथै िवप ीम येका वैजनाथ े ले
गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखएकोले ततु उि लिखत िवषयमा ओखलढुंगा िज ला अदालतमा
मु ा दायर भई कारवाहीयु अव थामा रहेको
रट िनवेदन खारेज हने ।
भनी िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको देिखएकोले
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको अव था देिखन
क युटर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल साउन १९ गते रोज ३ शुभम् । नआएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
११
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश क यटु र : मि जता ढुंगाना
शमा पौडेल, ०७१-WO-०२९४, ितषेध, रामजी इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभु म् ।
१२
प त िव. वैजनाथ े समेत
िनवेदकले देवानी
कृ ितको िववाद मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
अदालतको े ािधकारिभ पन हँदा अदालतको शमा पौडेल, ०७०-WO-०४५७, ितषेध / परमादेश,
अिधकार े लाई करारको िवषयमा िवप ी िज ला ो. िनरजकुमार िसंह िव. हरी धान कायालय,
शासन कायालय, ओखलढुंगामा उजरु ी िलई न सालसमेत
नेपाल भर ला ने चौपाया बजारमा ख रद
िनवेदकलाई प ाउ गरी ता रखमा राखी स बि धत
िववाद सुनेको पनु ः प ाउ गरी थुनामा रा ने वल िब गदा चौपाया ढुवानी गन कबाट ओसारपसार
स भावना भएकोले ितषेधलगायत आदेश जारी गन ममा राजमागमा रहेका हरी नाकाह ले
ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर रहेकोमा िनवेदकको आ नो अिधकार े बािहर गई चौपाया रािखएका
िव मा वैजनाथ े ले शाि त सरु ा कायम ग रपाउँ सवारी साधन रो ने र द तुरको नाममा अनाव यक
पमा कानूनिवपरीत रकम िलई मा ग त यतफ जान
भनी िदएको िनवेदनउपर छलफल गन भनी िज ला
हरी कायालय, ओखलढुंगामा प ाचार भएकोस म िदने गरेका र पनु ः अक े मा पन हरी नाकामा
हो । सो िवषयलाई िलएर िनवेदकलाई प ाउ गन, सोहीअनु पको काननू िवपरीत रकम िलने काय हरी
धरपकड गन, तारेखमा रा ने सु नेसमेतका कुनै पिन िनयमावलीिवपरीत हँदा चौपाया ओसारपसारमा
ि याकलापमा संल न नभएको भनी शाि त सरु ाको कुनै हैरानी बाधा अवरोध र गैरकानूनी द तुर
िनवेदन िदएकोमा सो स ब धमा छलफलको लािग मा असल
ु तहिसलको काय गन नपाउने गरी उपयु
िनज िनवेदकलाई िझकाइएको भनी िज ला शासन, आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदकको भनाई
ओखलढुंगा र िज ला हरी कायालय, ओखलढुंगाको रहेकोमा यस कायालय तथा मातहत कायालयह बाट
काननू बमोिजम बाहेक चौपाया ओसारपसारमा
िलिखत जवाफबाट देिखएको छ ।
िनवेदकको िव मा वैजनाथ े ले शाि त अनाव यक हैरानी िदई रकम असल
ु उपर गन काय
सरु ा कायम ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनउपर नभएको र यस िकिसमको उजरु ीसमेत पन नआएको
छलफल गन भनी िज ला हरी कायालय, भनी िलिखत जवाफ रहेको देिखएको छ । कानूनबमोिजम
ओखलढुंगामा प ाचार भएको देिखएकोले शाि त सरु ा सरु ा िनकायलाई िदएको चेक जाँचको अिधकार
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योग गरी सरु ा चेक जाँच मा गरेको भ ने िवप ी गृह कत य यानअ तगत राखी सजाय हने यव था
म ालय र सरु ा िनकायको भनाई रहेको अव थामा गरेको छ । तुत मु ामा मृतकलाई मानमा ितवादीले
िनवेदकले भने ज तो अित र शु क िलने गरेको धा रलो हितयार अथात् ब चरो योग गरेको त यलाई
देिखन नआएकोले िनवेदकको मागबमोिजम आदेश ितवादीले नै वीकार गरेको र वारदातमा योग
जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखएकोले भएको ब चरोसमेत बरामद भइआएको छ । य तो
अव थामा भएको ततु वारदातक अिभयु सिु म ा
तुत िनवेदन खारेज हने ।
कुमालको कसुर आवेश े रत ह याअ तगत पन
इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
आएन । पनु रावेदक ितवादीलाई आवेश े रत ठहर
क युटर : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७१ साल साउन १८ गते रोज २ शुभम् । गन िम ने अव था देिखएन ।
पनु रावेदकलाई मतृ कले बरोबर गालीगलौज
गदा ितवादी रस उिठरहेको भ ने त य ितवादीको
इजलास नं. २
बयान यहोरामा पाइ छ । मतृ कको लासजाँच कृित
मचु ु का तथा शव परी ण ितवेदन, ितवादीको
१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल सािबती बयान, िकटानी जाहेरी र सोही िमलानको
पराजुली, ०६९-CR-०१७१, कत य यान, सुिम ा जाहेरवालाको बकप , मौकामा कागज गन स तोष
कुमाल, शंकर कुमालसमेतको बकप समेतबाट
कुमाल िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले आ नो आपरािधक ितवादी सिु म ा कुमालले मतृ क भानमती कुमाललाई
कायको प रणाम मनसाय े रत नभई आवेश े रत हो मान िनयतले धा रलो हितयार ब चरो हार गरी
मारेको पिु हन आएकोले ितवादी सुिम ा कुमाललाई
भनी पुनरावेदन िजिकर िलएको पाइ छ ।
मुलक
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(१)
ु ऐन, यानस ब धीको महलको मल
१४ नं. मा भएको कानूनी यव थालाई हेदा " यान नं. को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
िलने मनसाय रहेनछ, यान िलनुपनस मको इवी सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको सु
पिन रहेनछ, लुक चोरीकन पिन हानेको रहेनछ, दाङ देउखुरी िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
उसै मौकामा उठे को कुनै कुरामा रस था न नसक पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला िमलेकै
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवु ाएकोमा देिखदा सदर हने ठहछ ।
मृतकलाई मान पनस मको प मनसाय
बाहेक साधारण लाठा, ढुंगा, लात, मु का इ यािदले
हा दा सोही चोटपीरले ऐनका यादिभ यान मरेमा यी पनु रावेदक ितवादीमा रहे भएको िमिसलबाट
१० वष कै द गनुपछ” भ ने कानूनी यव था भएको देिखँदैन । ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत
पाइ छ । उि लिखत अव थाको िव मानता भएको कसुरका स ब धमा सही साँचो यहोरा उ लेख
भई घटेको घट् नालाई आवेश े रत ह याअ तगत गरेको पाइ छ । वारदातप ात् ितवादी कही ँ कतै
राखी सोहीबमोिजम सजाय गनुपन ह छ । आवेश े रत भागी लुिकिछपी बसेको पिन देिखँदैन । वारदातको
कसरु हन अ य कुराका अित र जोिखमी हितयारको समयमा यी पनु रावेदक ितवादीको उमेर यून रहेको
योग भएको हनु हँदैन । जोिखमी हितयारको योग देिख छ । ितवादीका साथ पूव लो नेबाट ज मेको
भएको अव थामा हा ो कानूनले य तो कसुरलाई भिनएका वष पाँचका एक छोरा र वष एकक एक छोरी
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रहेको िमिसलबाट देिख छ । पूव पितबाट जि मएका हने ठहर्याएको डडे धरु ा िज ला अदालतको फै सला
ससाना बालब चाको भिव य ितवादीको उमेर तथा सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
वारदात हँदाको अव थामा र प रि थितसमेतलाई २०६८।६।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िवचार गदा ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन जाने इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजल
ु ी
ि थित यस इजलासले महसुस गरेकोले पनु रावेदक क यटु र : अिभषेककुमार राय
ितवादी सिु म ा कुमाललाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ४ गते रोज ६ शुभम् ।
३
८ (आठ) वष कै द गन उिचत देिखई य गरेको
पनु रावेदन अदालत, तुलसीपुरको राय मनािसब मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
देिखएकाले पनु रावेदक ितवादी सिु म ा कुमाललाई ८ गोपाल े ., ०६९-WO-०९१७, उ ेषण /
परमादेश, मुनक देवी साह सुडी िव. शीलादेवीसमेत
(आठ) वष कै द हने ।
अ.बं.१७ नं. को यव था कायिविधस ब धी
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ३ गते रोज ५ शभु म् । िवषय हो । कायिविध कानूनअ तगतको कानूनी
यव थाले कसैको हक अिधकारमा असर पन गरी
२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश गन िम दैन । पुनरावेदन
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-००१२, कत य सु ने अदालतबाट अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश हँदा
पिछ मातहतको अदालतले गनपन
यान, काश बुढामगर िव. नेपाल सरकार
ु िनणयलाई असर
आफूले गरेको कायबाट कसैको मृ यु ह छ पन गरी गनु हँदैन । आदेश गनअिघ
ु सो आदेशको प
भ ने पूव ान पिन नभएको, प रणामको इ छा पिन र य भाव मातहतको अदालतमा रहेको िववादको
नभएको, उिचत होस पुरयाएरै
वा िववेकपूण तवरले िवषयमा पछ वा पदन भनी मािथ लो अदालतले
्
ग रएको काय यी स पूण अव थाह पार गरेर पिन सदैव ग भीर भई िवचार गनपन
ु ह छ । मानो छु एको
िमितको िवषय अंशब डा गन योजनको िनिम िनकै
कसैको कायबाट कसैको यान जा छ भने मा उ
काय भिवत य यानअ तगत पन आउँछ । मृतकलाई मह वपूण ह छ । मानो छु एको िमितपिछको लागेको
िनमम तथा अमानवीय तवरले कुटिपट गरेको कुरामा ऋण र आिजत स पि ब डा ला दैन । तसथ, मानो
ितवादी वयम् सािबत रहेको र िनजको सािबती छु एको िमित कायम गदा जोिखमको स भावनालाई
बयान मृतकको लास जाँच मचु ु का र शव परी ण यून गनपन
ु ह छ । किहले मानो छु एको हो, होइन
ितवेदनसमेतबाट समिथत भएको िमिसलबाट भ ने िवषय नै िववादमा रहेको र ितवादीह को
देिखएको अव थामा पनु रावेदक ितवादीको यस माण िव नालेस परी िववािदत रहेको अव थामा
कारको काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको पनु रावेदन सु ने िनकायबाट िववािदत रहेकै िलखतका
५ नं. अ तगत पन काश बुढामगरले मतृ क सिु मतादेवी िमितह लाई यथोिचत मानी सोपूवको स पि
थापामगरलाई िनममतापवू क अमानवीय तवरले मा ब डा ला ने गरी ह त ेप ग रनु हँदनै । अिपतु
कुटिपट गरी सोही कुटाइको पीडाबाट कानूनले तोके को त काललाई िफराद परेको िमितलाई मानो छु एको
यादिभ मृतकको मृ यु भएको देिखएकोले ितवादी िमित मानी सोअिघको तायदाती माग गरी राखी बाँक
काश बढु ामगरलाई मुलक
ु ऐन, यानस ब धी िमलाप वा अंश छोडप बदरका मु ाह को पिछ
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द फै सला हँदा के ह छ हेरी पनु ः मानो छु ेको िमित
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कायम गरी अंश ब डा हन स ने नै ह छ । तर, मािथको िव ेषणबाट िनणय गन बाँक नै रहेको अव थामा
िनकायबाट मानो छु एको िमित िफराद पनभु दा िनकै मािथ लो अदालतबाट यही िमितलाई नै मानो
वषअिघ तोिकएको अव थामा त लो िनकायबाट पिछ छु एको िमित कायम गरी यो यसो गरी इ साफ िदनु
सो तोिकएको िमितपिछ र िफराद पनअिघ
आिजत भनी िनदिशत गरेको आदेशमा उि लिखत कानूनी
ु
भएको स पि ब डा गनुपन ज तो देखे पिन ब डा गन यव था र यस अदालतबाट ितपािदत कानूनी
िस ा तसमेतको य िु ट रहेको पाइँदा सु
स दैन ।
तसथ, मानो छु एको िमित के कित बेला धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।६।५ मा
फरक-फरक हन स छ हेरी िज ला अदालतबाटै भएको आदेशलाई िम ने वा निम ने भ नेस मको
तोिकनु रा ो ह छ । मािथ लो अदालतबाट मानो आदेश गनुपनमा मानो छु एको िमित नै प रवतन
छु एको िमित तोिकँ दा यसलाई पिछ िज ला गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
अदालतले प रवतन गन नस ने हँदा यायोिचत २०६८।१०।१२ को आदेश ुिटपूण देिखएकोले
फै सला हन अ ठे रो पिन पन स ने हन स छ । तसथ, उ आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर हने र सु
अंश दता मु ा मातहत अदालतमा िवचाराधीन नै धनषु ा िज ला अदालतको िमित २०६८।६।५ को
रहेको अव थामा मािथ लो अदालतबाट यसो वा आदेशअनुसार वादी ितवादीबाट कानूनबमोिजम
यसो गनु भनी िववािदत मु ा हेन स म रहेको िज ला तायदाती फाँटवारी माग गरी मु ाको बाँक कारवाही
अदालतलाई आ नो अि तम िनणय सनु ाउनअ
ु िघ गनु भनी धनषु ा िज ला अदालतको नाउँमा परमादेशको
नै ह त ेप गरी आदेश गद जाने हो भने स बि धत आदेश जारी हने ।
अदालतलाई कानूनले नै दान गरेको मु ा मािमला इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजुली
हेरी अि तम िनणय गन े ािधकारमा ितकूल भाव क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल काि क २९ गते रोज १ शुभम् ।
पन जाने ।
तुत मु ामा िवप ी ल मण साहले व. यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
िपता सक
ु देवसँग अंश बझ
ु ी िलएको भरपाइको िलखत आदेश भएका छन् :
०६८-WO-०७७७, उ ेषण, ल मण साह
र दे.नं.१८५७ को अंश मु ामा वादी साद साह र
िव. मुनक देवीसमेत
ितवादी ल मण साहका िबचमा िमित २०६३।१।१५
०६८-WO-०७७८,
उ ेषण,
मा भएको िमलाप को वैधािनकतालाई चनु ौती िदई दवु ै
शीलादेवीसमेत िव. मुनक देवीसमेत
िलखतह बदर ग रपाउँ भनी िनवेदीका मुनक देवी
४
सडु ीले धनषु ा िज ला अदालतमा िफराद दायर गरेको
पाइ छ । िमित २०५२।८।४ को अंश भरपाई र िमित मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
२०६३।१।१५ को िमलाप को वैधािनकतालाई चनु ौती गोपाल े , ०६९-WO-०१०९, उ ेषण / परमादेश,
िदई िनवेिदकाबाट अदालतमा मु ा दायर भएकोले सो हंशराज यादव िव. काि तदेवी साहसमेत
ितवादीको भनाइबाट िववािदत हन
भरपाई र िमलाप मा उ लेख भएको मानो छु एको
िमित पिन िववािदत नै देिखन आउँछ । अदालतसम पगु ेका खह वादीले लगाएको हो वा ितवादीले
लगाएको हो भ ने िवषयको िन य ल सबतु माणको
िन पणका लािग पेस भएका सबै िववादलाई सु
अदालतले यायको रोहमा सबुद माण हेरी सोको मू याङ् कनको आधारबाट ग रने िवषयव तु हो ।
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फै सलाको काया वयनको िसलिसलामा कसैले मेरो इजलास अिधकृ त : लोकनाथ पराजुली
हो भ दैमा हटात सो भ नेको नै ख हो भनी बोिलनु क यटु र : अिभषेककुमार राय
याियक मनको योग भएको भनी मा न िम दैन । इित संवत् २०७२ साल पस
ु २ गते रोज ५ शभु म् ।
५
अ यथा मािणत नभएस म ज को ज गामा स पि
ह छ यो ज गावालाको नै हो भनी मािननु पदछ । मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
ाचार,
तथापी यो कसैले अ यथा हो भनी नालेस उजरु गरी शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०४६६,
सबुत माणको आधारबाट अ यथा देखाउन सके को जयका त यादव िव. नेपाल सरकार
शैि क माणप ह छानिवनमा परेप ात
अव थामा ज गावालाको यो भूिममा रहेको स पि
उसको नहन पिन स दछ । य तो कुराको यिकन स म पनु रावेदक ितवादीका भारतीय शैि क सं थाबाट
िनकायबाट मु ा परेको अव थामा सबतु माण बझ
ु ी दान ग रएको िब.एस.िस. तहको शैि क यो यताका
िनणय ग रने ह छ । फै सला काया वयन गदा भने कुनै माणप छानिबनको ममा स यता यिकनका लािग
नयाँ िववाद खडा गरी तेरो मेरोको मा शासिनक माणप दान ग रएको भारतीय शैि क सं था
तवरबाट आदेश गन नहने भई फै सलाबमोिजम लिलतनारायण िमिथला िव िव ालमा पठाएको
फै सलाले भनेको कुरामा सीिमत रही काया वयन रहेछ । पनु रावेदकले अ ययन गरेको भारतीय शैि क
ग रनु पदछ । वादीको हक कायम हने ठहरेको ज गामा सं था लिलतनारायण िमिथला िव िव ालयले
रहेका खका स ब धमा िबवाद भई सािधकार “VER/1278/10, Date 16.3.10 माङ् क 42346
िनकायमा नालेस परेको अव थामा सो िनकायबाट जयका त यादव B.Sc. (H) 1997, Not found
कानून र माणका आधारमा िनणय हने नै छ । तसथ, in Tabulation Registration and University
फै सला काया वयनको लािग परेको दरखा तका Record” भनी लेखी पठाएको रहेछ । पनु रावेदकले
आधारमा फै सलाबमोिजमको काय नगरी ितवादीको अ ययन गरेको िव िव ालयबाट नै िववािदत
िनवेदन िलई सोही िनवेदनका आधारमा फै सलामा माणप का स ब धमा Not found in Tabulation
भएको कुराभ दा बािहर गई गरेको सु अदालतको Registration and University Record” भनी
आदेश र सो आदेशलाई प रवतन नगरेको पनु रावेदन प सँग लेखी आएको देिखएको र सो यहोरालाई
अदालत, िवराटनगरको आदेश िमलेको देिखन पनु रावेदकले ख डन गन कुनै माण पेस गन
नआउने हँदा सु मोरङ िज ला अदालतको िमित सके को िमिसलबाट देिखँदैन । ितवादीको माणप
२०६९।१।२९ को आदेश र सो आदेशलाई प रवतन माणीकरणको लािग आिधका रक िनकायमा
नगरी कानूनबमोिजम गनु भनी पनु रावेदन अदालत, पठाउँदासमेत अिभलेख नभएको भनी लेखी आएकोले
िवराटनगरको िमित २०६९।३।२८ को आदेश िु टपूण उ आिधका रक िनकायबाट लेखी आएको कुरालाई
देिखएकोले दवु ै अदालतका आदेशह उ ेषणको अ यथा मािणत नभएस म माणमा िलनु पन ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । िववािदत ज गाका
स ब धमा यस अदालतबाट िमित २०६७।१२।१३ मा १६(१) मा “कुनै यि ले रा सेवकको ओहदा पाउने
भएको फै सलाबमोिजम फै सला कायाय वयन गनु भनी वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ
मोरङ िज ला अदालतका तहिसल शाखाको नाउँमा वा सिु वधा पाउने उ े यले शैि क यो यता, नाम,
ितनपु ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नाग रकता वा
परमादेशको आदेश जारी हने ।
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यो यता वा अ य कुनै कुराको झु ा िववरण िदएमा वा स पि को सरु ा किठन र कितपय अव थामा यि को
सोस ब धी झु ा माणप पेस गरेमा िनजलाई कसरु को पहँचभ दा परको कुरा हो तापिन य तो िवनासबाट
मा ाअनस
ु ार छ मिहनादेिख एक वषस म कै द र दश हनस ने ितलाई यूनीकरण गन उपाय अवल बन
हजार पैयाँदिे ख बीस हजार पैयाँस म ज रवाना गन िज मेवारी भने रा यको हो ।िवगत देिख हाल स म
हनेछ” भ ने यव था गरेको पाइ छ । ऐनमा भएको रा यले ठुलो ित बेहोरी स दा पिन यसबाट हन
यस कारको यव थािवपरीत पनु रावेदक ितवादी स ने ित कम गन रा यले आ नो ोत र साधनले
जयका त यादवले भारतीय शैि क सं थाबाट झु ा याएस मको यूनतम उपाय अवल बन गनुपनमा
शैि क यो यताको माण प बनाई सोही माणप का य तो गन नस नल
ु ाई रा यले आ नो दािय व
आधारमा िश क पदमा िनयुि िलएको पिु हन पूण पमा परु ा गरेको भ न िम दैन । यस स ब धमा
िविभ न मल
आउने ।
ु क
ु को अ यास हेन हो भने भक
ू पीय
अतः ितवादी जयका त यादवले न कली जोिखममा रहेका रा यले भूक प पूवको अव था (Pre
माणप पेस गरी िश क पदमा िनयिु िलई ाचार Disaster Stage), भूक प हँदाको अव था (During
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसरु Disaster Stage) र भूक पप ातको अव था (Post
गरेको पिु भएकोले िनजलाई सोही ऐनको १६(१) Disaster Stage) गरी िवपत यव थापनका चरण
नं. बमोिजम ६ मिहना कै द र . १०,०००।– (दश र संय ह को यव था गरेको पाइ छ । नेपालका
हजार) ज रवाना हने ठहर्याएको िवशेष अदालत, स दभमा हेन हो भने िविभ न कोपको सामना गद
काठमाड को िमित २०६९।३।११ को फै सला िमलेकै आए तापिन यसको यव थापन गरी जनताको जीवन
र रा यको स पि को संर ण गन त कािलन योजना
देिखँदा सदर हने ।
तथा संय ह को थापना गरी यव थापन गन
इजलास अिधकृ त : लोकनाथ पराजल
ु ी
सके को नपाइने ।
क युटर : मि दरा रानाभाट
रट िनवेदकले चिलत कानूनिवपरीत िदए
इित संवत् २०७२ साल फागनु ९ गते रोज १ शुभम् ।
िदलाइएका सबै िनमाण इजाजतह , िनमाणसँग
स बि धत सबै िनणयह बदर ग रपाउँ, इजाजतिवपरीत
इजलास नं. ३
बनाइएका भवन संरचना छानिबन, अनगु मन गरी
भ काउन लगाई पाउँ, कानून तथा मापद डिवपरीतका
१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सबै भवन तथा अपाटमे ट यथाशी हटाउने आदेश
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO-०८५७, जारी ग रपाउँ, असुरि त देिखएका िनजी तथा सबै
उ ेषण / परमादेश, टङ् कह र दाहाल िव. धानम ी सरकारी अधसरकारी भवन हटाउन लगाई पाउँ,
भवन िनमाणको उपयु मापद ड यथाशी तयार गन
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
भक
ू प अित नै संवेदनशील र िवनासकारी लगाई सो मापद डबमोिजम मा घर वा सरकारी भवन
कोपको पमा िवगतदेिख सािबत हँदै आएको त य संरचना बनाउने र सोको काया वयनको अनगु मान गन
िविभ न काल ख डमा आएका भूक पको इितहासबाट भावकारी संय का लािग आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
प हन आउँछ । पुनरावृि हँदै घटेका य ता दैवीय स ब धमा िवचार गदा सव थम के कुन िनकाय वा
िवनासबाट रा यका नाग रकको िजउधन र राि य पदािधकारी चिलत कानूनिवपरीत िनमाण इजाजत
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िदएको हो भ नेस ब धमा िनवेदकले यो कानूनिवपरीत भवन संरचना भ काउन लगाउने भूक प बाट असरु ि त
य तो पदािधकारीबाट यी यी यि वा सं थालाई ब न पगु ेका सबै सरकारी तथा अध सरकारी संरचना
कानूनिवपरीत िनमाण इजाजत िदइएको भनी स माण भ काउन लगाउने, भवन िनमाणका उपयु मापद ड
उ लेख गन सके को देिखँदनै । तसथ िनवेदनमा यथाशी तयार गन लगाई सो मापद डबमोिजम मा
उ लेख गदमा अनुमानको आधारमा बो न निम ने । घर संरचना गराउने र सोको काया वयनको अनुगमन
चिलत कानूनको उ लङ् घन र समयसापे गन उ ेषण परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
कानून तथा नीित िनमाण हन नसके को वा बेवा ता भ ने समेतका माग भए तापिन िवप ी िनकायह
भएको भ ने िनवेदकको आरोपका स ब धमा िवचार वयम्ले रट िनवेदनमा माग भएबमोिजम भूक पको
गदा ाकृ ितक िवपि को बेलामा सि य हने दैवी कोपबाट सृिजत िवपत यव थापन तथा पनु िनमाण
कोप उ ार ऐन, २०३९, िनकासी पैठारी (िनय ण) पनु थापनाको काय गन र कानून िनमाणलगायतका
ऐन, २०१३, संयु बजार अनुगमन िनदिशका, काय गन य नशील रहेको र ितब ता य गरेको
देिखएकोले िनवेदकले उठाएको वल त िवषयह को
२०६९, आपूित नीित २०६९, थानीय वाय
शासन ऐन, २०५५ लगायतका कानूनह सि य प रपूित हन नस ने भ ने नदेिखँदा उ ेषण परमादेशको
रहेको र दैवी कोप उ ार ऐन, २०३९ लाई समय आदेशजारी ग रपाउँ भ ने हदस म िनवेदन खारेज
सापे र वतमानको प रि थितलाई स बोधन गन गरी हने ।
आगामी िदनमा भूक पबाट हनस ने ितको
िवपद यव थापन ऐन बनाउन िवधेयक संसदमा दता
भएको, पनु : िनमाणस ब धी अ यादेश, २०७२ जारी यनू ीकरण, ाकृितक कोप एवम् िवपत् यव थापन,
भई लागू रहेको र यसलाई ित थापन गन िवधेयक सरु ि त भई बाँ न पाउने हकको स मान, िदगो
िवकास, सरु ि त, व य, तथा सु दर ब ती िवकास,
संसदमा िवचारािधन रहेको, जोिखमयु घर ह
भ काउनेस ब धी कायिविध २०७२, जारी भई काय दैवी कोपको बेला आ य िलने पया खाली जिमनको
अगािड बढाइएको, भक
ु पीय सही सूचनाको लािग
ु पो र ितकाय तथा पनु लाभ योजनाब संर ण, भक
एक कृत काययोजना २०७२, काया वयनमा आएको, भूगभ िव ानको अ ययन अनस
ु धान साथै िनित
िवपत यव थापन िवधेयक, २०७१ यव थािपक िनमाण र समसामियक कानून िनमाणका लािग देहायको
संसदमा
् दता भएकोमा भक
ू पपिछ अझ समसामियक काय गनु भनी िवप ी नेपाल सरकार धानम ी तथा
संशोधनको लािग संसद्बाट िफता िलई आव यक मि प रषद्को कायालयसमेतका नाममा देहायको
प रमाजन गरी पेस गन काय भइरहेको, उपभो ा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
संर ण ऐन, २०५५ तथा िनयमावली, २०५६ १. नेपालको अ त रम संिवधान २०६३ को
धारा १२(१) ले मािनसको बाँ न पाउने हक
लगायतका कानूनह लागू रहेको र समसामियक
सिु नि त गरेको छ । नाग रक तथा राजनीितक
संशोधन तथा िनमाणको ममा रहेको भ ने िलिखत
अिधकारस ब धी रा संघीय अनबु ध (ICCPR)
जवाफबाट देिखएकोले वतमान कानूनको संशोधन
१९६६ को धारा ६ ले मािनसको बाँ न पाउने
तथा प रमाजन गन तफ पिन सरकार लािग परेकोले
अिधकारलाई कानूनले संरि त गनपन
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हन स ने
ु रा यको
दािय व िनधारण गरेको छ भने मानव अिधकारको
अव था नदेिखने ।
िव यापी घोषणाप (UDHR) को तावनामै
रट िनवेदकले मापद डिवपरीत बनाइएका
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िनमाण वा ब ती बसाउने काय गन योजनको
भयबाट मिु पाउने अिधकार मानव मा मा रहेको
लािग स बि धत सरोकारवाला िनकाय तथा
उ लेख गद कुनै पिन रा यका सरकारले य तो
यसस ब धी िव ह समेत संल न संय िनमाण
वातावरण िसजना गनपन
ु दािय व बहन गनछन्
गरी काय गन ।
भिनएको छ । भक
ू पलगायतका ाकृितक कोपले
समाजमा भौितक तथा मानवीय ित मा नभई ३. काठमाड उप यकालगायत नेपालका िविभ न
शहरह मा घना तथा अ यवि थत व तीको कारण
दीघकालस म भाव रहने गरी मनोवै ािनक
िवपि को समयमा यान बचाउन आव यक
असर परु याएको
ह छ । य तो कोपबाट पन
्
खुला थानको अभाव छ । पर परागत पमा
गएको भौितक वा मानवीय ित देखेर, भोगर वा
कायम रहेको खल
सनु ेर यि का मन मि त कमा पन गएको असरले
ु ा तथा सावजिनक थानह
अित मण ग रएको वा मापद डिवपरीत घर
समाजलाई िसत र भयभीत बनाएको ह छ । यो
टहरालगायतका िनमाण ग रएको भए य ता
कोपप ात्को पीडा (Post disaster trauma)
संरचनालाई िविधस मत त रकाले हटाउन लगाई
को अव था हो । भयबाट मु हन पाउने
येक ब ती टोलमा यूनतम पमा आव यक
अिधकारको याभूितको लािग रा यले आिथक,
खुला आ य थल चौर कायम गन यसस ब धी
भौितक सामािजक वा मनोवै ािनक उपायह
िनकायले त काल काय ार भ गन ।
अवल बन गरी यि लाई भयरिहत वातावरणमा
बाँ नस ने अव थाको सिु न तता िदलाउनु ४. तोिकएभ दा बढी उचाइका सबै अ ला भवनमा
भूक पले परु याएको
ितको कारण आसपासका
पछ । भक
्
ू पप ात्को पीडाको स बोधनका
सवसाधारणका साना र आवास योजनको
लािग रा यले यथोिचत पमा मनोसामािजक
लािग बनेका वा ब ने घरह लाई ित पु नस ने
परामश (Psycho-social counseling) सेवा
देिखएको र यसरी बनाइएका अ ला संरचनाका
स चालन गन आव यक ब ध िमलाउने ।
कारण िछमेकका जनताले सध ासको
भूक पलगायतका कुनै ाकृ ितक िवपि का बारेमा
वातावरणमा बाँ नु पन िनयित िसजना हन पुगेको
आम जनमानसलाई आतङ् िकत र िसत पान गरी
छ । जनु यायोिचत हन स दैन । तसथ य ता
कुनै िनराधार सचू ना, समाचार वा भिव यवाणी
संरचना िछमेकका अ य संरचनालाई असर
गन िनषेध गन । िबनाआधार आम जनमानसलाई
नपान गरी सुरि त कृ ितका छन् भ ने कुराको
आतङ् िकत पान गरी सावजिनक चार सार
सिु नि तता अपेि त ह छ । अत: मापद डिवपरीत
वा सूचना, समाचार, आलेखह काशसन गन
बनेका सबै संरचना भ काई उपयु त लामा
कायलाई द डनीय बनाउने गरी कानून िनमाण
सीिमत गन लगाउने र यसरी बनेका अ ला घरह
गन ।
ािविधक परी ण गरी ािविधक ि ले सरु ि त
२. नेपाल भूक पीय जोिखमका ि ले अ य तै
भएको याभूित िदन लगाउने ।
जोिखमपणू
भौगिभक े मा रहेको भ ने
त यह सावजिनक भइरहेको स दभमा आगामी ५. आिधका रक भूगभ य सूचना सं ेषण गनस ने
भूगभिवद्ह को अभाव महसस
िदनमा िविभ न भौितक संरचना िनमाण गदा वा
ु भएको प र े यमा
वदेशमै पिन भूगभशा ीय िवधामा वै ािनक
ब ती िवकास गदा भौगिभक ि कोणले उपयु
अ ययन अनस
थानको पिहचान गरेर मा भौितक संरचना
ु धान खोज गन आव यक
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एवम् िवशेष हरीह लाई सु पने यव था
भएकोले सरकारी तरमा अ ययन अनस
ु धान
िमलाउने ।
के को थापना गनु र िवदेशमा अ ययन गरेका
वदेशी वा िवदेशी भूगभिवदह् को यो यता मता ७. कुनै खास े मा गएको भक
ू पको जानकारी तरु त
िदन सके अक े मा हनस ने ितलाई जोगाउन
परी ण गन संय र पेसागत मयादाको िनयमन
सिकने हँदा भूक पको अ ययन अनस
गन िनयमनकारी िनकाय पिन नभएकोले य तो
ु धान गन
आिधका रक िनकायको गठन नभएस म पूव
िनकायको पमा कानून ारा नै के ीय तरमा
चेतावनी णाली (Early Warning System)
एक अनस
ु धानमल
ु क एवम् । िनयमनकारी िनकाय
जडान गरी तु स चार मा यमबाट जानकारी
थापना गनु गराउनु । य तो िनकायमाफत
गराउने यव था िमलाउने ।
भूक पस ब धी आव यक य र भरपद सूचना
िदने एवम् नेपाल भक
ु क
ु ८. हाल चलनमा रहेको दैवी कोप उ ार ऐन
ू पीय जोिखम मल
२०३९ उ ार र राहतमा मा सीिमत रहेको
भएकोले भूक पस ब धी सामा य जानकारी रा न
र भूक प ज तो महािवपि को समयमा िवपत
मा यिमक तहमा अ ययन अ यापन गराउने र
यव थापन एवम् पुन िनमाण तथा पनु थापना
यसमा िवशेष ता हािसल गन उ च िश ा दान
कायको लािग यो ऐन पया र समसामियक
गन यव था िमलाउने ।
नदेिखएकोले िवपत यव थापन एवम् पनु : िनमाण
६. औ ोिगक िवकासस ब धी नीित िनमाण ऐन
तथा पनु थापनास ब धी राि य िनित िनमाण
िनयम तजमास
ु मको िज मेवारी भएको उ ोग
गरी िवपत यव थापनका ितन चरण Reduce,
म ालयअ तगत रहेको खानी तथा भूगभ
Response र Recovery लाई स बोधन हने
िवभाग मातहत भूक प मापन के रािखँदा
गरी यथाशी सोस ब धी ऐन तथा िनयमको
यसको के ीय िनकायको पमा रहेको
तजमा
उ ोग म ालयको उ े यिसत मेल खाएको
ु गरी लागू गन यव था िमलाउने ।
देिखँदैन । िसङ् गो नेपाल भूक प जोिखम े मा ९. सवसाधारणको ब तीमा आवत जावत, हावा,
काशमा अवरोध पु ने साथै सवसाधारणले
रहेको भ ने त य सावजिनक भइरहेको स दभमा
जीवनभर आजको भू-स पि को उपयोिगता
यसस ब धी के ीय िनकायको पमा काननू ारा
समा हनेगरी कुनै पिन सरकारी सावजिनक वा
छु ै म लयको थापना गरी सोअ तगत िविभ न
िनजी यापा रक योजनका अ ला भवन तथा
अ ययन अनस
ु धान के तथा प रषदह को
अपाटमे ट िनमाण गनपु ूव यसबाट अ य यि को
गठन गन बा छनीय देिखएकोले यसस ब धी
घर आवास वा अ य स पि वा आवतजावतको
भारत तथा चीन र स भव भए अ य मल
ु ुकको
वत तामा ितकूल असर पन भएमा मका पन
अ याससमेतको अ ययन अवलोकन गरी
स बि धत प लाई यथाथ सूचना र यथोिचत
छु ै म ालय, िनकाय, अ ययन के तथा
ितपूित िदने र यसरी िनमाण हने संय बाट
प रषदह् को गठन गरी भक
ू पको अ ययन
अ लाई यूनतम मा
ित पु ने कुराको
अनस
ु धान र आिधका रक चेतावनी (Early
सिु नि तता गराएर ाकृ ितक ोतको अिनयि त
Warning System) एवम् । सङ् कट त े
दोहन नहने गरी मा िनमाण गन अनुमित िदने
घोषणा गनुपन े िनधारण गनसमेतको
यव था गन ।
िज मेवारी नेपाली सेना, सश हरी, जनपद
22

सव च अदालत बुलेिटन २०७३, भदौ - १
रा यले सु गरी स नुपछ तर भूक प गएको
१०.ब ती िवकास, शहरीकरण वा आवास योजना
मिहनौ िवित स दा पिन रा यले पनु थापना,
स चालन गदा भूिमको स भा यता र उपयु ता
पनु लाभ, पनु िनमाण तथा पनु थापनाको ठोस
र भक
ू पीय जोिखमको सव ण गरी ाकृ ितक
िनित र योजना अिघ सारेको पाइएन । तसथ
ोतसाधनको िदगो उपयोग हने गरी स चालन
अपाङ् गता भएका, घरबास गमु ाएका, जीवन
गन यव था िमलाउने ।
गज
११.अित मण भएका सरकारी तथा सावजिनक
ु ाराको िवक प नभएका, अस , बालक,
मिहला, वृ
यि ह को लािग राि य
जिमन सरकारले ा गरी दैवी कोपको बेला
िनित बनाई यथाशी पुन थापना, पनु लाभ,
आ य िलने पया खाली जिमनको योजनाब
पनु िनमाणको काय यथाशी सु गन यव था
संर णको लािग आव यक यव था िमलाउने ।
िमलाउनु ।
१२.भक
ू पको जोिखमलाई यूनीकरण गन हाल
भइरहेको भवन िनमाण संिहता र मापद डको १६.भूक पको जोिखम यव थापन गरी जनताको
जीवन र रा यको स पि को संर ण गन
पनु रावलोकन गरी पृथक े मा िनमाण हने भवन
भूक पपूवको अव था (Pre Disaster Stage),
संरचनाको उपयु मापद ड यथाशी बनाई
भूक प हँदाको अव था (During Disaster
लागू गन र यसको स ब िनकाय तथा थानीय
Stage) र भूक पप ात्को अव था (Post
िनकायबाट िनयिमत अनुगमन गन यव था
Disaster Stage) गरी त कालीन र दीघकालीन
िमलाउने ।
योजना तथा संय ह को थापना गन यव था
१३.राजमाग तथा ामीण सडक िनमाण गदा मापद ड
िमलाउने ।
िनधारण गरी भूक पलगायतका ाकृितक
कारणबाट हनस ने भू खलन र यसबाट हन १७.िवपतको समयमा खा ा न, औषिध पानी
इ धनलगायतका अ याव यक व तुको अभाव
स ने जोिखमको सव ण गरी बम लाि टङ
देिखएको साथै सावजिनक यातायातको साधनको
ज ता जिमनको िभ ीभागमा क पन याउने
यव थापन हन नसक जनताले बेहोनु परेको
उपकरणको योग नगन यव था िमलाउने ।
हैरानीलाई ि गत गरी आगामी िदनमा य ता
१४.नेपालका जङ् गल, िहमाल, परु ाताि वक तथा
अ याव यक व तु र सेवालाई रा यले िनय णमा
ऐितहािसक मह वका थल तथा मठ मि दर
िलई यसको उिचत यव थापन गन यव था
पाटीपौवा आिद िव स पदा सूचीमा परी िव कै
िमलाउने ।
स पि का पमा रहेको स दभमा भूक पको
कारणले परु याएको
ितको सव ण गरी पूववत् १८.भूक पकै कारण िजउ बचाउन सफल भए तापिन
्
कितले घरबास र आ य गुमाएको अव था हँदा
अव थामा याउन य ता मह वका व तुको पनु :
य ता यि को पिहचान गरी ितनीह लाई
िनमाण िजण ारको राि य योजना िनमाण गरी
रोजगारको यव था गन सीप िसकाई पनु िनमाणको
त काल लागू गन यव था िमलाउने ।
कायमा संल न हने ब ध िमलाउने ।
१५.िवपि को सामनाप ात य तो िवपि बेहोन
बा य र नबेहोरेका िबच आधारभूत िभ नता हन इजलास अिधकृ तः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शुभम् ।
निदन उ ार तथा राहतकायप ात् योजनाब
पनु : थापना, पनु :लाभ तथा पनु : िनमाणको काय
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२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-०३५८, िनणय
दता बदरसमेत, होमनारायण े िव. भरतबहादुर
बोगटीसमेत
िववािदत िक.नं. १७३ को े.फ. ०-७२-० को ज गामा मोहीका हकवालाका हैिसयतले
िबता ज गा दता ग रपाउँ भ ने िनवेदन परी मालपोत
कायालय िड लीबजारबाट हकदाबीमा सूचना
कािशत भएपिछ सो ज गाका स ब धमा पनु रावेदक
होमनारायण े समेत िववािदत ज गा रैकर भनी नाता
मािणत तथा सािबक लगतसमेत राखी दाबी गरेकोमा
िनजलाई तारेखमा समेत नराखी माणसमेत के ही
नबझ
ु ी मालपोत कायालयबाट मोहीका नाउँमा रैकर
प रणत दता गन िनणय गरेको देिखयो । रैकर वा िबता
के हो, सािबक ज गाधनीका हकवाला को हो भ नेसमेत
िववाद देिखएको अव थामा सोस ब धमा माण बझ
ु ी
िनणय गनपन
ु ह छ । हक बेहकको उपि थत भएको
िवषयमा िनणय गन अिधकार मालपोत कायालयलाई
कानूनले िदएको देिखँदैन । हक बेहकको उपि थत
भएपिछ यस िवषयमा माण बझ
ु ी िनणय सनु ाउने
अिधकार अदालतलाई मा रहेको देिख छ । तुत
िववादको िवषयको अवलोकनबाट िववािदत ज गा रैकर
हो वा िबता हो यिकन गन गरी टुङ्गो लगाउनु पन गरी
हक बेहकको उपि थत भएको देिखने ।
िववािदत ज गा रैकर हो वा िवता हो यिकन
गनपन
अव
थामा मोहीका नाउँमा रै.प.दता गन गरेको
ु
मालपोत कायालय, काठमाड को िमित २०६७।६।२५
को िनणयमा अिधकारको े ा मक ुिट देिखएकाले
सो िनणय बदर ग रिदएको छ । अब उ ज गाको
हक कायमको लािग स बि धत िज ला अदालतमा
िफराद िलई जानु भनी उपि थत प ह लाई सनु ाई
िदने ठहर्याएको िमित २०६९।२।१ को पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १९ गते रोज १ शभु म् ।

३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-CR-०६१०, लागु
औषध (कोरे स), सुिम ा े िव. नेपाल सरकार
ितवादीको वारदातमा संल नता देिखन
आई ियनलाई हन स ने सजायतफ हेदा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को को दफा १४(१) को (झ) मा
मािथ ख ड (ज) मा लेिखएदेिख बाहेक अ य िनषेिधत
काय गन यि लाई दईु वषदेिख दस वषस म कै द र
एक लाखदेिख बीस लाख पैयाँस म ज रवाना भ ने
यव था रहेको देिखयो । यी ितवादीलाई ऐ.ऐनको
दफा १४(१) को (झ) अनस
ु ार सजाय गदा चक पन
जाने देिख छ । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
र सजायको अपराध भए पिन ितवादीको कायिबचमा
तादा यता कायम िमलाउनु पन ह छ । आफूले गरेको
काय र दािय वको मा सजाय ितवादीलाई गराउने
काय हामी यायकताको हने हनाले याियक िववेक
रा न अदालत चु नु नहने ।
मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६९।३।१९
को फै सला के ही उ टी भई पुनरावेदक ितवादी
सिु म ा े िगरीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १७ बमोिजम मु य ितवादीलाई हने
कै द पाँच वषको आधा कै द दईु वष छ मिहना र .एक
लाख पंयाँ ज रवाना हने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल फागनु २७ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६९-WO-०३४९, परमादेश,
राधाकृ ण िधमाल िव. ी सङ् घीय मािमला तथा
थानीय िवकास म ालयसमेत
िनवेदकको सेवा सत पगु ेको भए सिु वधा
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पाउने गरी आव यक िनणय गन तथा नपगु ेको भए पखाल भ काई िदँदा पु नस ने ितसमेतलाई िवचार
नपगु ेको भनी माण जटु ाइ िदनु ती कायालयको गदा मु ा िकनारा नभएस म यथाि थितमा रहन िदनु
दािय व हो । रा यका काम गन तोिकएका िनकायले मनािसब नै देिखने ।
कानूनबमोिजमका कायह गन िधङ् याई गनु
िज ला अदालतमा चिलरहेको ज गा
हँदैन । य तो गन सावजिनक िनकायलाई िखचोला मु ाको मु ा िकनारा नभएस म िववादको
सहु ाउँदैन । माणको अभावमा िनवेदककै प मा िवषयमा ह त ेप हन स ने आशङ् काको ि थित
िनणय गन भनी अदालतले भ न नसके पिन िनवेदकले िव मान देिखएकोले उ ज गामा रहेको पखालस म
मागबमोिजम सेवा सिु वधा पाउनु पन हो होइन सो यथाि थितमा रहने गरी िववादको पखाल नभ काउनु
स ब धमा िवप ीह बाट आव यक कारवाही गन भनी यी पनु रावेदक/िवप ीका नाउँमा िनषेधा ाको
िढलाई भएको देिखँदा िनवेदक मागबमोिजमको आदेश जारी हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
िनजामती िकताबखानामा िदएको िनवेदन दाबीबमोिजम हेट डाको िमित २०६८।११।३ को फै सला िमलेकै
गनपन
ु नपन स ब धमा उिचत िनणय िदनु भनी देिखँदा सदर हने ।
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
इजलास अिधकृ त: राम साद पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े
क युटर : गुनाखर शमा
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १५ गते रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७२ साल चैत ३० गते रोज ३ शभु म् ।
६
५
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी देवे
मा. या. ी गोपाल पराजल
गोपाल े , ०६५-WO-०२७४, उ ेषण / परमादेश,
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-CI-०१६३, िनषेधा ा, तेजबहादरु िपमका त िसंह ठकुरी िव. िज ला हरी कायालय,
गु ङसमेत िव. च भा उपा याय
रो पासमेत
िववािदत ज गामा रहेको पखालस ब धमा
िनवेदकलाई माओवादीह ले क जामा
िनवेदक र िवप ीिबच िववाद रहेको देिख छ । राखेका भए क जाबाट फुि कएपिछ िनजले यसरी
िववाद रहेको कुरामा स बि धत िज ला अदालतमा क जामा रािखएको कारण र आधारसिहतको स माण
ज गा िखचोला मु ा प ररहेको भ ने देिख छ भने दाबी गरेकोमा कानूनी उपचार पाउने नै ह छ । यसरी
िववाद रहेको कुरामा स बि धत िज ला अदालतमा आफू अ यायमा परेपिछ कानूनको बाटो अबल बन
ज गा िखचोला मु ा परी िवचाराधीन रहेको भ ने गरी उपचारका लािग ला नु पनमा िनवेदक आ नो
देिख छ । िनषेधा ा मु ामा हकबेहकको मा बो न दािय व ित इमा दार नभई भारतितर लागेको त य
निम ने हकबेहकको िवषयमा मु ाको रोहबाट मा िनवेदकको रट िनवेदनबाटै प ह छ । य तो
िनणय हनस ने कुरामा िववाद देिखँदैन । सु िज ला अव थामा िनजलाई सेवाबाट हटाउँदैमा िनजका
अदालतमा चली आएको मु ाबाट िनणयमा पु नुअगावै मौिलक हकमा अनिु चत ब देज लागेको भ ने िनवेदकको
िववादको पखालमा िवप ीह बाट ह त ेप हनस ने भनाई सँग सहमत हन नसिकने ।
आशङ् काको अव था रहेनछ भ न िम ने पिन
कानूनका यादिभ िनवेदक हािजर
देिखँदैन । मु ा चिलरहेको िवषयमा िनषेधा ाको नभएकाले नै िनजलाई िमित २०५९।१।१४ देिख
िनवेदनबाट त काल आदेश जारी नगदा पिछ मु ा नै लागू हने गरी नोकरीबाट हटाउने िनणय भएको
फै सला हँदा शू यमा प रणत हनस ने देिखएकाले मु ा देिख छ । सोको जानकारी िनवेदकले िमित
िकनारा नभएस मको लािग िनमाण भएको िववािदत २०६४।९।१६ मा पाएको त य रट िनवेदकले
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िनवेदनमा उ लेख गरेको देिख छ भने िनवेदक थाहा कायालय मोरङका मख
ु िज ला अिधकारीसम
पाउने िबि कै अदालतको ढोका घचघ याउनु पनमा िदएको िनवेदनमा हालस म कुनै कारवाही नगरेको
िमित २०६५।८।१२ मा अथात १ वषपिछ मा िनवेदन हँदा मेरो नाग रक हक अिधकारमा असर परेकोले
िलएर उपि थत भएको देिख छ । यसरी िनवेदक िवल ब िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
गरी यायका लािग उपि थत भएको देिख छ । यसै ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा एउटा
स ब धमा स मािनत सव च अदालतबाट «आ नो सािधकारी िनकायले िनवेदनमा उि लिखत िवषयमा
अिधकार ित सजग रहने यि लाई नै अदालतले अनस
ु धान तहिककात हँदै रहेको भनी िलिखत जवाफ
म त गनपछ
ु । आ नो अिधकारको बेवा ता गनलाई िफराएको र सो स ब धमा अनस
ु धान तथा छानिबन
म त गन अदालतलाई कर ला दैन» (िन.नं. ८७३ भइरहेको र स बि धत िज ला शासन कायालयबाट
ने.का.प. २०३१) भ ने िवल बको िस ा त ितपादन कुनै िनणय भई नसके को अव थामा िनवेदकले िदएको
भएको देिख छ । िनवेदक िवल ब गरी अदालतमा िनवेदनमा कुनै कारवाही नभएको भ न निम ने हँदा
आउनाले िनजलाई िवल बको िस ा तबमोिजम पिन िवप ी सािधकार िनकाय रहेको पुनरावेदकले उठान
िनजको िनवेदन मागदाबी पु न नस ने ।
गरेको िवषयका कसरु का स ब धमा कुन कानून
हरी ज तो संवेदनशील पदमा रहेको यि ले अ तगत कारवाही अगािड बढ् ने हो सो िवषयमा यिकन
आफू आ नो Duty मा छु भ नेस म यिकन नदेखाई गरी कारवाही अगािड बढाउन स ने अव था रहे भएकै
िमित २०५९।१।१४ देिख लागू हने गरी नोकरीबाट देिखँदा त काल िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
हटाउने गरेको िनणयमा िमित २०६५।८।१२ मा मा आदेश जारी गनु पन अव था देिखन नआउँदा
रट लेखी याएकोबाट िनवेदकलाई सहयोग गनस म मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी नभई रट
अव था परेन । िनवेदन यहोरामा नै आफू Duty िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत,
मा नभई भारतमा गएको भ ने यहोराबाट िनवेदक िवराटनगरको िमित २०६९।११।२१ को आदेश
आएकोले िनज आ नो Duty ित संवेदनशील िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भएको देिखएन । वयं िनवेदक भारत गई बसेको इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
भ ने वीकारोि ले िनजको नाममा समयमा याद क यटु र: िव णदु ेवी े
जारी हन नसके पिन आफू हरी ऐन िनयमबमोिजम संवत् २०७२ साल मङ् िसर १५ गते रोज ३ शभु म् ।
अनवरत पमा Duty मा छु भनी देखाउन नसके को
८
र आ नो रमानाबमोिजमको ठाउँमा गई हािजर भएको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
भ ने नदेिखएकोले िनवेदन दाबीबमोिजमको रट जारी गोपाल े , ०७१-CI-०६१९, िनषेधा ा, इ साद
हने नदेिखएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
चौधरी िव. पोसे चौधरीसमेत
इजलास अिधकृ तः कमला पौडेल
ज गाको हक बेहकस ब धी िववादको
क युटर : िवदषु ी रायमाझी
त यमा वेश गरी िनषेधा ाको िनवेदनबाट हेन िम ने
इित संवत् २०७२ साउन ३२ गते रोज २ शभु म् ।
देिखएन । िनषेधा ाको आदेश जारी गन िनवेदकको
७
िववािदत िवषयव तमु ा िनिववाद पमा हकसमेत
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
थािपत भएको अव था देिखनु पदछ । तुत िववादमा
गोपाल े , ०७०-CI-०४३७, परमादेश, िवरनारायण िनवेदकको िनिववाद हक थािपत भएको समेत देिखन
चौधरी था समेत िव. िनरज शाहीसमेत
आउँदैन । य तो िनवेदकको िनिववाद हक नै थािपत
पनु रावेदक / िनवेदकले िज ला शासन नभएको र आशङ् काको अव थालाई व तिु न तवरले
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पिु समेत गन नसके को अव थामा िनवेदकको िनवेदन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
मागबमोिजमको आदेश जारी गनुपन अव थाको धारा ११६ को उपधारा (१) तथा वतमान संिवधानको
िव मानता नदेिखने ।
धारा १२८ को उपधारा (४) मा मु ा मािमलाको
मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण र रोहमा अदालतले िदएको आदेश वा िनणयको सबैले
माणह समेतबाट पनु रावेदक/िनवेदकले दाबी िलएको पालन गनपन
ु छ भ ने ावधान रहेको य तै मु ा
ज गामा पनु रावेदक र िवप ीह को िबचमा हकभोग मािमलाको रोहमा सव च अदालतले गरेको कानूनको
वािम वस ब धी िववाद रहेको भ ने नै देिख छ । या या वा ितपादन गरेको काननू ी िस ा त नेपाल
ज गाको हक बेहकस ब धी िववादको त यमा वेश सरकार तथा सबै अड् डा अदालतह ले मा नु
गरी िनषेधा ाको िनवेदनबाट हेन निम ने ठहर्याई पन छ भ ने संवैधािनक ावधान रहेको देिख छ ।
िनषेधा ाको आदेश खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन उपरो प रि थितमा नेपाल सरकारबाट सूचना
अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।६।६ को आदेश कािशत भएपिछ मा बाँडफाँडको काय अगािड
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । उ फै सला उ टी बढाउन सिकने भ ने िलिखत जवाफ कानूनी
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको िजिकर पु न नस ने ।
आधारयु एवम् चिलत कानूनअनु प रहे भएको
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
देिखँदैन । यस अदालतबाट भएको फै सला िवप ी
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
भूिमसधु ार कायालयबाट काया वयन नहनल
ु े मु ा
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभु म् । कारवाहीको अि तमताको िस ा त संिवधान, संिवधान
९
एवम् कानूनको प रपालनासमेतको िस ा तिवपरीत
मा. या. ी गोपाल पराजल
रहेको देिखँदा यस अदालतको िमित २०६६।२।१९ मा
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CI-०८३२, परमादेश, भूिमसुधार भएको उ फै सलाको काया वयन िवप ी भूिमसधु ार
कायालय, मोरङ, िवराटनगर िव. गंगादेवी साह
कायालय, मोरङले गनु नै पन देिखने ।
फै सला अि तमताको िस ा त (Finality
िवप ी / िनवेदकको मागबमोिजम िक.नं.
of the judgment) अनस
ु ार अदालतबाट भएको २६४ को ज गा स मािनत सव च अदालतबाट भएको
फै सलालाई अ य िनकाय वा अिधकारीले कुनै पिन िमित २०६६।२।१९ को फै सला र भूिमस ब धी
बहानामा ई कार गन स ने हँदैन । जनु यायका ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोिजम जे जो
मु य मा यता र िस ा तिवपरीत हन जा छ । तुत बु नपु न बुझी िनवेदक (मोही) र ज गाधनीलाई ज गा
िववादको स दभमा मोहीयानी ज गा बाँडफाँडको बाँडफाँडस ब धी कारवाही गरी कानूनबमोिजम िनणय
लािग स मािनत सव च अदालतबाट मोहीयानी ज गा गनु भनी िवप ी भूिमसधु ार कायालय, मोरङको नाउँमा
बाँडफाँड ग रिदनु भनी परमादेशको आदेश जारी परमादेशको आदेश जारी हने ठहर्याएको पनु रावेदन
हने ठहर भई मोही लगत क ा गन गरेको भूिमसधु ार अदालत, िवराटनगरको िमित २०७०।६।७ को फै सला
कायालय, मोरङको िनणय उ ेषणको आदेश ारा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बदर भइसके पिछ पिन ज गा बाँडफाँडको काय अिहले इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
नेपाल सरकारबाट थिगत भएको र ज गा बाँडफाँडको क यटु र : िव णदु ेवी े
लािग नेपाल सरकारवाट सूचना कािशत भएपिछ इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १५ गते रोज ३ शभु म् ।
मा बाँडफाँडको काय अगािड बढाउन सिकने भ ने
१०
िलिखत जवाफ यहोरा यायको मा य िस ा त र मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
फै सला अि तमताको िस ा तिवपरीत रहेको देिखयो । गोपाल े , ०६६-CI-१०५४, िनषेधा ा, वगडु दास
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िव. ह रचरण महतो कोइरी
देिखँदा सदर हने ।
िक.नं.५१ को मेरो घरवास भएको ज गालाई इजलास अिधकृ त : राम साद ब याल
सावजिनक ज गा हो भनी पनु रावेदन अदालत, क यटु र : िव णदु ेवी े
जनकपुरबाट िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर्याएको इित संवत् २०७२ साल मङिसर १५ गते रोज ३ शभु म् ।
फै सला ुिटपूण छ भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन
११
िजिकरस ब धमा हेदा िमिसल संल न रहेको िफ डबक
ु मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
उतारबाट उ िक.नं.५१ गाउँ भनी ०-२-७ े फल शमा पौडेल, ०६५-CI-०९००, ज गा िखचोला घर
ज गाको ज गाधनी ी ५ को सरकार उ लेख रहेको उठाई चलनसमेत, गुले साद यादवको वारेस भई
देिख छ । ज गाधनीको महलमा ी ५ को सरकार आ नो हकमा समेत राम साद यादव िव. िव दादेवी
लेिखएको ज गा हँदा िववािदत ज गा सावजिनक हो यादवसमेत
भ ने कुरा प देिख छ । य तो सावजिनक ज गामा
िववािदत ज गामा न.नं. १/१ जिनएको १
अ य यि ह लाई सावजिनक उपयोग गनबाट थान घर मा रहेको अव था छ । जबिक िववािदत
वि चत गन गरी यी पुनरावेदकले मेरो िनजी ज गा हो ज गामा २ थान फुसको घर बनाई िखचोला गरेको
िनमाण गन पाउनुपछ भ ने पनु रावेदकको िजिकरसँग भनी िफरादमा प पमा दाबी िलएको पाइ छ । तर
सहमत हन सिकने अव था नहने ।
वादीको उ दाबी न सा मुचु काबाट पिु हन सके को
गाउँ लकको ज गामा यी यथ को हक पाइएन । साथै िववाद जिनएको न.नं. १/१ को घर
हन जाने अव था परेमा र आ नो हकको ज गा हो सािबक रधनु ाथकै पालामा नै बनाई सनातनदेिख
भ ने यिकन गरी दता गराउने हक िवप ीलाई रहने नै ितवादीले भोगी आएको भनी न सा मचु ु कामा
ह छ । िनषेधा ाको आदेशले हक बेहक छुट्याउने ब ने यि ह ले िकटानसाथ लेखाई िदएकोबाट पिन
अव था हँदैन । िववािदत ज गा िवप ीको हक पु ने हो वादी दाबी खि डत भएको अव था देिख छ । यसको
होइन भ ने कुरा ियनै पनु रावेदकले आ नो हक गराई अित र अंिशयारा नातामा रहेका यी वादी ितवादीको
याएमा दता हने नै अव था हँदा हकबेहकको अव थामा पिन िपताले ७ नं. फाँटवारीमा भरेको सा.िक.नं. ९७०
बाहेक सावजिनक ज गामा कसैले अित मण गन को ०-०-५ ज गाम ये न.नं. १/२ जिनएको ०-०आशङ् का हने अव थामा िनषेधा ाको आदेश जारी २.६५ ज गा पुनरावेदक वादीको हकभोगमा नै रहेको
हने नै ह छ । िववािदत ज गामा पनु रावेदकले हक देिखन आएबाट पिन आधा ज गा पनु रावेदक वादीकै
दाबी गरे नगरेको ततु मु ाबाट नदेिखँदा उ िमित क जा भोगमा रहेको देिखने ।
२०६६।४।२० को पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनस
ु ार
आदेशको िन कषस मलाई अ यथा गनपन
ु नदेिखने । देवानी मु ामा आ नो दाबी मािणत गन भार वादीको
मािथ िव ेषण ग रएका आधार र हनेछ भनी यव था भएको पाइ छ सोअनस
ु ार
कारणहर बाट िववािदत िक.नं. ५१ को ज गामा कुनै कुराको दाबी िजिकर िलँदैमा सो दाबीबमोिजम
अब नयाँ थप घरह िनमाण गन िम ने अव था वादीको हँदैन । यसको लािग ठोस आधार माण ारा
नहँदा सािबकदेिख रहेका ३ घरह वाहेक अ
पिु गनु पन ह छ । तर तुत मु ामा वादी दाबी
घरह िनमाण नगनु नगराउनु र सावजिनक ज गामा एवम् यस अदालतमा िलइएको पनु रावेदन िजिकरमा
सावजिनक उपभोग गन नरो नु भनी िनषेधा ाको दाबीबमोिजम पिु हन सके को छै न । न.नं.१/१को
आदेश जारी हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, सनातनदेिख नै ितवादीले भोग चलन गरी आएको
जनकपुरको िमित २०६६।४।२० को आदेश िमलेकै भनी न सा मचु ु कामा लेखाइ िदएको तथा वादी र
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ितवादी दवु ै अंिशयारासमेत हँदा िववािदत न.नं.१/२
वादीको हक भोगमा रहेको प देिखँदादेिखँदै वादी
इजलास नं. ४
दाबीको दता े ताको माणको उिचत मू याङ् कन
नभएको भ ने यस अदालतबाट भएको यथ
१
िझकाउने आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
उपयु िववेिचत आधार माणबाट सु गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-०११४, कत य
स री िज ला अदालतको फै सला उ टी हने गरी यान, नेपाल सरकार िव. दुगाबहादुर नेपाली
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजले िमित २०६४।८।१९
ितवादी दगु ाबहादरु नेपालीले अिधकार ा
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिधकारीसम बयान गदा फुपूसगँ ज गाको िवषयमा
पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । भनाभन भएको र फुपूले ढुंगाले आफूलाई िहकाएपिछ
इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
रस उठी निजकै रहेको कोदालोको पछािडप को
क युटर : िव णदु ेवी े
भागले फुपूलाई िहकाउँदा फुपूको मृ यु भएको हो ।
इित संवत् २०७२ साल असार १६ गते रोज ४ शभु म् । सो घटना सुिनता नेपालीले देखेक िथइन् भनी बयान
१२
गरेको देिख छ । उ उि लिखत त यह लाई बायाँ
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश टाउकोमा घाउ चोट भएको तथा क चटको हड् डीसमेत
शमा पौडेल, ०७१-MS-००१४, अदालतको फुटेको देिखएको र मृ युको कारण टाउकोमा घाउ चोट
अपहेलना, ड बरबहादुर गु ङ िव. बस तराज भएको तथा क चटको हड् डीसमेत फुटेको देिखएको
गौतमसमेत
र मृ यक
ु ो कारण Intracranial hemorrhage भ ने
िनवेदकले िवप ीह ले अदालतको शव परी ण ितवेदनको यहोराले पिु गरेको देिखने ।
आदेशको अवहेलना हने काम कारवाही गरेको भ ने
ितवादीले अदालतमा आई बयान
व तिु न सबदु माण पेस गन सके को िमिसलबाट गदासमेत कसरु मा सािबत भई बयान गरेको
देिखँदैन । अक तफ यी िनवेदक ड बरबहादरु गु ङले देिख छ । जाहेरवालाले अदालतमा उपि थत भई
आ नो दाबी मािणत गन नस ने भनी उ रट आ नो जाहेरीलाई समथन गरी बकप गरेको तथा
नं. ०७१-WO-०२१८ को उ ेषण परमादेश मु ा
य दश सनु ीता नेपालीसमेतले अदालतमा आई
िमित २०७१।९।१३ मा िफता िलइसके को अव था यी ितवादीले कोदालो हार गरी यान मारेको भ ने
देिखँदा िमिसल संल न आधार माणह बाट यी खुलाई बकप गरेको र बिु झएका टीकाराम महरा, िव णु
िनवेदक ड बरबहादरु गु ङले ततु िनवेदनमा दाबी अिधकारीसमेतले आ नो कागज समथन गरी बकप
गरेअनस
ु ार िवप ीह ले अदालतबाट जारी भएको ग रिदएको अव था देिखने ।
अ त रम आदेशको अवहेलना हने काम कारवाही
जाहेरी दरखा त र ितवादीको सािबती
गरेको नदेिखएको र िवप ीह ले पिन आफूह ले बयानलाई िमिसल संल न घटना थल लास
अदालतबाट जारी भएको अ त रम आदेशको अव ा जाँच मुचु का, शव परी ण ितवेदन, बिु झएका
गरेको छै न भनी िलिखत जवाफ पेस गरेको अव था यि ह को कागज, बकप तथा य दश समेतको
देिखएकोले िवप ीह लाई िनवेदन माग दाबीबमोिजम बकप ले समथन ग ररहेको अव था देिखएकोले
अदालतको अवहेलनामा सजाय नहने ।
ितवादी दगु ाबहादरु नेपालीले मृतकसँग भनाभन
इजलास अिधकृ तः ताराद बडू
भई मृतकलाई कोदालोको पासोले हार गरी कत य
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभम् ।
गरी यान मारेको पिु भइरहेको देिखएको हँदा
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िनजलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. अलग अलग दािय व, कत य र कृ ितका कानूनी
बमोिजम कसरु दार कायम गरी तथा सजायको हकमा पद हन् । जनि य बहमख
ु ी या पस पोखराको
िनज ितवादी कसरु मा सािबत रही बयान गरेको, िनयमावली, २०५४ को िनयम १०.१.३ अनस
ु ार
अपराध गन पूवतयारी नभएको र वारदात घट् दाको या पस स चालनका लािग आव यक पन ा यापक
अव थासमेतलाई िवचार गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम र कमचारीको िनयिु छनौट सिमितको िसफा रसका
१४ वष कै द गन रायसिहत युठान िज ला अदालतको आधारमा गन र सहायक या पस मुख, ा यापक,
फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िश क तथा कमचारीह को राजीनामा वीकृ त
तल
ु सीपरु को िमित २०७१।३।१६ को फै सला िमलेकै गन काम, कत य र अिधकार या पस मख
ु कै हने
देिखँदा सदर हने ।
उ लेख भएकोमा िनज या पस मुख माधव साद
इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
िघिमरेको राजीनामा या पस स चालक सिमितका
क युटर : रानु पौडेल
अ य दामोदर चािलसेबाट वीकृ त ग रएको िवषय नै
इित संवत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभु म् । िवचारणीय रहन आउने ।
२
लेखा शाखामा काम गन कमचारी गंगा
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश देवकोटा (पौडेल) र यी िनवेदक माधव साद िघिमरेका
शमा पौडेल, ०७०-CI-१३०८, उ ेषण / परमादेश, िबच भएको SMS, काय थलमा कामगन बाधा
का क िज ला, पोखरा उपमहानगरपािलका वडा यवधान पुरयाएको
र िनजलाई मानिसक तनाव िदएको
्
नं. ८ ि थत जनि य बहमुखी या पस स चालक भ नेस ब धमा पीिडत भिनएक गंगा देवकोटाले
सिमितसमेत िव. माधव साद िघिमरे
कमचारी संघमा िमित २०७०।७।५ मा उजरु ी िनवेदन
कानून ारा थािपत िनकायिभ सरकारको गरेको देिखयो । सो िनवेदनको अ तमा बैठकमा पेस
वािम व वा िनय णमा रहेका िनकायह , सरकारबाट गरी छलफल गरी िनणय गन भ ने िमित २०७०।७।५
बजेट ा गन िनकायसमेत पदछन् । जनि य को तोक आदेशमा लेखेको देिखयो । सोही िदन यी
बहमुखी या पस अिवि छ न उ रािधकारवाला िनवेदकले या पस मख
ु र सह ा यापक पदबाट
वशािसत सं था हो । या पस िनयमावली, २०५४ राजीनामाको िनवेदन लेखेको देिख छ । यसैगरी
को तावनामा ि .िव. ऐन, २०४९ को दफा २६ सोही िदन उ िनवेदन या पस स चालक सिमितका
अनस
ु ार स ब धन ा सं थाको पमा थािपत अ य बाट वीकृ त गरी सोही िदन नै राजीनामा
भएको संगिठत सं था र कानूनी यि हो । कानूनी वीकृ तको जानकारीप यी िनवेदकलाई बझ
ु ाएको
यि ले कानून ारा दान ग रएको अिधकारबमोिजम देिख छ । य तो कायबाट िनवेदकलाई सो उजरु ीको
मा काय गन स छ र गनपिन
ु पदछ । कानूनले दान स ब धमा आ नो कुरा भ ने मौकासमेत दान गरेको
गरेको अिधकारको प रिध नाघेर उसले कुनै काय देिखँदैन । सुनवाइको मौकासमेत निदई िनवेदक
गदछ भने य तो कायले कानूनी मा यता ा गन माधव साद िघिमरेको राजीनामा वीकृ त गन गरेको
स दैन । कुनै पिन सरकारी वािम व वा कुनै अमक
काय कानूनअनक
ु
ु ू ल भएको मा न निम ने ।
वािम वमा स चालन भएको भए पिन सामा य तथा
िनवेदक माधव साद िघिमरेले करकाप र
िवशेष कानूनले िनधारण गरेको सीमारेखा उ लङ् घन जोरजल
ु मु पूण त रकाले बा यतामा राजीनामा िदएको,
गन काय कही ँ कतैबाट हन नहने ।
वे छाले राजीनामा निदएको, सह ा यापकको
या पस मख
ु र सह ा यापक भनेको राजीनामा वीकृ त गन काय कानूनस मत नदेिखएको,
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रोजगारीस ब धी नाग रक वत ताको हनन्
भएकोसमेत देिखँदा िनजलाई सह ा यापक पदबाट
इजलास नं. ५
वि चत गन काय िनयमसङ् गत भएको देिखएन
भने SMS स ब धी २ जनाको िनजी मािमलामा
१
सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत निदई पद र मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
रोजगारी नै हरण गन काय मनािसब मा न सिकँ दैन ओम काश िम , ०६९-CR-०३४८, कत य यान,
भने अक तफ या पस मख
ु को पदबाट िदएको ीरोका मगर िव. नेपाल सरकार
राजीनामाका स ब धमा का क िज ला अदालतमा
मृतकले ितवादीको ीमतीलाई िज काउने
िमित २०७०।७।२६ को कुटिपट करकाप मु ा दायर गरेकोले सो ितशोधको कारण आ नो घरमा डेरा गरी
भई मु ा िवचाराधीन रहेकोले उ त यका स ब धमा ब ने िटकाराम घत सँगै बसी र सी खाई िनजलाई
स बि धत अदालतबाट ठहरेबमोिजम हने नै हँदा सो मान मनसायले नै फलामको पाइपले टाउको ज तो
िवषयमा हाल के ही बोिलरहनु परेन । य तो अव थामा संवेदनशील अङ् गमा िहकाई मरणास न हने गरी कुटी
िनवेदकलाई सह ा यापक पदबाट िदएको राजीनामा सोही चोट िपरको कारणबाट िनजको मृ यु भएको
वीकृ ित भएको प उ ेषणको आदेशले बदर गरी अव था देिखँदा ितवादी ीरोका मगरले मृतकको
सोमा काम गन िदनु भनी परमादेशको आदेश जारी टाउकोमा फलामको पाइपले हार गरेको चोटको
गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फै सला मनािसब कारण उपचारको ममा िनजको मृ यु भएको हँदा यी
नै देिखने ।
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको त यको पु ् याई ं
िनवेदक माधव साद िघिमरेले जनि य भएको पाइ छ । यी ितवादी ीरोका मगरलाई मल
ु क
ु
बहमुखी या पसको या पस मख
ु पदबाट िदएको ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
राजीनामाको स ब धमा स बि धत अदालतबाट सव सिहत ज मकै दको सजाय गनु पनमा सो नगरी
कुटिपट करकाप मु ा दायर भई िवचारािधन रहेकोमा ज मकै दको मा सजाय गरेको हदस म सु दाङ
सोमा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा िनवेदकको ा यापन गन देउखुरी िज ला अदालतको िमित २०६८।२।४
पाउने नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) को फै सला के ही उ टी हने ठहर्याएको पुनरावेदन
ले याभूत गरेको पेसा रोजगारको अिधकारमा िमित अदालत, तुलसीपरु को िमित २०६८।१२।१४ को
२०७०।७।५ को राजीनामा वीकृ त ग रएको भ ने फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । भिवत य
यथ को प बाट वीकृ त ग रएको प उ ेषणको परी मृतकको मृ यु भएको भ ने ितवादीको पुनरावेदन
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । िनवेदकलाई नेपाली िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
िवषयको सह ा यापक पदमा हािजर भई काम गन
ितवादी ीरोका मगरलाई सव सिहत
िदनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ज मकै दको सजाय हने ठहर भए पिन यी मृतक
हने ठहछ भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराले िमित ितवादीकै घरमा डेरा गरी बसेको र दवु ैजना सँगै
२०७०।१०।८ मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर बसी र सी खाएकाले मान पन पूव रसइवी भएको
हने ठहछ । िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी िवप ीह बाट अव था देिखन आएन । र सीले मातेको सुरमा आ नो
परेको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ीमतीलाई िज काएको कुरामा िववाद भएको अव था
इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
देिखयो । आ नो ीमतीलाई मृतकले िज काएपिछ
क युटर: च दनकुमार म डल
प रणामतः रस उठ् नुलाई वाभािवक नै मा नु पन
इित संवत् २०७3 साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् । ह छ । सोही रस आवेगको कारणबाट वादिववाद
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भई त काल आवेशमा आई कुटिपट गरेको अव था
२
देिखयो । यिद यी ितवादीले मृतकलाई मान नै पूव मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
उ े य िलएको भए आ नै घरमा बसेको अव थामा चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००४५, कत य
जोिखमी हितयार याई त काल ह या गन स यो यान, नेपाल सरकार िव. देउिसंह ठगु ना
भ ने अनुमान गन सिक छ । तर तुत स दभमा
ितवादीले वारदातका स ब धमा स यसाँचो
मृतकलाई आवेशमा आई कुटिपट गरेको र सो चोटबाट कुरा गरेर याियक ि यामा सहयोग गरेकै हन्।
उपचारको ममा भोिलप ट मा मृतकको मृ यु भएको ितवादीको भाउजूको उपचार खच यी ितवादीको
देिखँदा त काल उठेको रसको आवेगले कुटिपट कारणले िदन परेको भनी मृतकले गनु ासो गरेको
गदा मृतकको मृ यु भएको भ ने कुरा त यबाट प हनस छ । सो िसलिसलामा मृतकले थोरै अभ
भएकाले सो कुरालाई िवचार गरी िववेकस मत पबाट यवहार गरेको पिन हन स छ । तर यि कै कारणबाट
सजाय िनधारण गनपन
मृतकलाई नृशंस त रकाले कुटिपट गरी मृतकको
ु देिखने ।
िवधाियकाले वारदातको कृ ित र अव थाको यान िलनुलाई कानूनले मा गन स ै न । मृतकसँग
आधारमा विववेक योग गरी द ड िनधारण गन ितवादीको रसइवी रहेको कुरा ितवादीको बयानबाट
मुलक
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को कानूनी यव था गरी मािणत छ । सधै ँको िकचिकच सु नुभ दा आज िक त
यायकतालाई याियक विववेकको अिधकार िदएको यो बहादरु िसंह रहँदैन िक त म रहँदैन भनी ितवादीले
अव था हो । वातदातमा मृतकलाई योजनाब पमा मृतकलाई मान मनसाय िलएको अव था पिन िव मान
ु र त रकाबाट ह या गरेको अव था नदेिखएको, छ । यसलाई काया वयन गन ितवादीले मृतकको
र सी सेवन गरेको, मृतकले ितवादीको ीमतीलाई िबभ स ह या गरेको छ । यस कारको दानवीय काय
िज याउने गरेकोसमेतका त यलाई ि गत गरी गन ितवादीलाई सजायमा छुट िदने कुरालाई समाजले
ितवादी ीरोका मगरको हकमा उपरो १८८ नं. पचाउन स दैन । याियक ि यामा सहयोग गरेको
को योग गरी सजायमा कमी गनु द ड िनधारणको कारण मा ै सजाय छुटको आधार हने गरी मल
ु क
ु ऐन
चिलत याियक प ितअनु प यायस मत नै हने । अ.बं. १८८ नं को तजमा
ु भएको देिखँदनै । कसरु मा
तुत मु ामा पनु रावेदन अदालत, सािबत भएकै कारणबाट सजायमा रयायत िदँदा
तल
ु सीपरु बाट सव सिहत ज मकै द हने गरी भएको कसुरको मा ाअनुसार सजाय हन स दैन । मु य कुरा
फै सला सदर भइसके को अव थामा मृतक िटकाराम कसुरदारलाई कसरु को मा ाभ दा बढी वा घटी सजाय
घत ले ितवादीको ीमतीलाई िज काएको िनहँमा हनु हँदैन भ ने नै फौजदारी याय र द डको मा यता
िववाद हँदा र सी सेवन गरेका ितवादी ीरोका मगरले हन जाने ।
आवेशमा आई कुटिपट गदा िटकाराम घत को मृ यु
अ.बं. १८८ नं को बनौट र द डस ब धी
भएको अव था भएकोले ितवादी ीरोका मगरलाई फौजदारी यायको आधारमा हेदा ितवादीले
ऐनबमोिजम हदैस म सजाय गदा यायस मत नभई आफूलाई सवशि मान ठानी सावभौमस ा आफूमा नै
चक पन जाने देिखँदा अ.ब. १८८ नं. अनस
ु ार िनज रहेको भ ठानी जे मन ला यो यही गछु भ ने िकिसमले
ितवादीलाई १४ (चौध) वष कै द सजाय हने ।
जानीजानी मृतकको ह या गरेको देिख छ । िमिसल
इजलास अिधकृ त : गेहे राज रे मी
संल न मृतकको फोटो हेदा मृतकको अनहु ार एकदमै
क युटर : च ा ितम सेना
कुिचएको रगता य भई हेन मा छे को आङ िस रङ हने
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ५ शभु म् । अव था छ । मृतकको नाकलगायतका कितपय अङ् ग
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नै गायब भएको ि थित छ । यस कारको िबभ स ह या घर नपगु ेको र भोिलप ट मृतकको लास वारदात थलमा
नै यी ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. योग गरी सजाय फे ला परेको, वारदातभ दा १ मिहनाजित अगािड पिन
कम गनको लािग मख
ु बाधाको पमा रहेको देिखँदा ितवादी र मृतकिबच झगडा भई मृतकले ितवादीको
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी कपडा यातेकोसमेतबाट मृतक र ितवादीिबच
महलको १३(३) नं. को कसरु मा ितवादीलाई स ब ध रा ो नरहेको र वारदातको भोिलप ट िबहान
सोही १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द ितवादीले अ यि ह को पाइ ट, किमज मागी
हने ठहर्याएको दाचला
ु िज ला अदालतको िमित सो लगाएको आिद मािणत कुराह तथा मृतकको
२०७१।१।२३ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन शवपरी ण ितवेदनले यी ितवादीको मौकाको
अदालत, महे नगरको िमित २०७१।९।१६ को सािबतीमा पिु गरेको देिखने ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वारदात हँदा ितवादीले लगाएको कपडामा
इजलास अिधकृ त : गेहे राज रे मी
रगत आिद लागेको कारणले सो कपडालाई भेरी
क युटर : च ा ितम सेना
नदीमा बगाई यसको स ामा अ ह सँग मागेर कपडा
इित संवत् २०७२ साल माघ २२ गते रोज ६ शुभम् । लगाएको हनपु छ भनी मृतकक ीमती ममता िब को
३
बकप माण कानूनको िहसाबले हणयो य हँदैन ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी तर िनजको सो िवचारलाई यो अदालतले िनणयाधार
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०२२७, कत य बनाउन स ने नै हने ।
यान, छिवलाल िव िव.नेपाल सरकार
मौकामा गरेको सािबतीलाई अदालतमा
ितवादी मौकामा बयान गदा स म र वत
इ कार गरी ितवादीले याियक ि यालाई सहयोग
नरहेको अव था मा ितवादीको मौकाको सािबतीलाई गरेको पिन पाइँदैन । अतः यी ितवादीलाई मल
ु ुक ऐन,
माणमा िलन िम ने हँदैन । ती अव थाह लाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजायमा रयायत िदने ि थित
मािणत गन भार ितवादीमा रह छ । उ भारलाई देिखँदैन । तसथ ितवादी िव को अिभयोग दाबी
ितवादीले पूरा गन नसके मा ितवादीको सािबती पु ने ठहर्याई ितवादीलाई यानस ब धीको महलको
उ ऐनको दफा ९ उपदफा १ बमोिजम ितवादीका १३(३) अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द गरेको कुम
िव
माण ला ने ।
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पुनरावेदन
ितवादीको मौकाको सािबतीको थप अदालत, तुलसीपरु दाङको िमित २०६८।१०।२५
ामािणकता भनेको िमिसल संल न वत माणह
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । सफाइ
ह छन् । ती वत
माणबाट अलगथलग रहेको पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
ितवादीको कोरा सािबती माणयो य हँदैन तर नस ने ।
ितवादीको सािबतीका अित र वत माण पिन इजलास अिधकृ त : इ कुमार खड् का
ितवादी िव
भएमा सो कुरा ितवादी िव
क यटु र : च ा ितम सेना
माणमा िलनुपन ह छ । वारदातको रात र समयमा इित संवत् २०७२ साल पस
ु १३ गते रोज २ शुभम् ।
ितवादी र मृतकसमेतका यि ले र सी सेवन गरेको,
४
र सी सेवनका ममा ितवादी र मृतकिबच वादिववाद मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
झगडा भएको, सो ममा तेरो यान िल छु आज तँ ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३९४,
बँ दैनस् भनी ितवादीले मृतकलाई भनेको, ितवादी जबज ती करणी, िवजयगौड कहाँर िव.नेपाल सरकार
िन के को आधा घ टापिछ मृतक िन के को तर आ नो
ितवादीका तफबाट पीिडतलगायतका
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वादी सा ीह को मौकाको कागज र बकप मा
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा समेत
तथा एक अकाको यहोरामा िवरोधाभास रहेको, ितवादीले िच बझ
ु ाई बसेको अव था छ । मृतक
वारदात भएको भए यही ँ रहेक ितवादीक िशशक
ु ो शारी रक परी ण र मृ यक
ु ो कारण उ लेख
ीमतीले सु नपु न भ नेसमेतको तक आएको छ । तर भएको शव परी ण ितवेदनलाई शंका गन र
पनु रावेदक ितवादीसमेतले पीिडतको मुख थनु ेको यसलाई अ यथा िस गन ठाउँ पाइँदैन । यसैगरी
अव थामा वारदात बारेमा त काल कसैले थाहा ितवादीको सु त मनि थित र िनजले पिहलो ब चा
पाउने अव था रहँदैन । उि लिखत िलखतह मा पिन ट् वाइलेटमा पाएको िनजको पूव इितहास ज ता
वारदातको स ब धमा कुनै िबरोधाभास रहेको िववादरिहत त यगत कुरालाई पिन अ यथा हने माण
पाइँदनै । िझनामिसना फरकलाई िवरोधाभास भ न कुनै पिन प बाट ततु हन सके को छै न । गभधारण
िम दैन । सव प र कुरा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय र सव वेदनासमेतका कारणले के ही वा नी
पाएका सह ितवादी खटरा भ ने िदनेश यादवले मािनसले यस कारको असामा य ि याकलाप गन
पनु रावेदन अदालतले िनजलाई कसरु दार ठहराएको गरेको कुरा िचिक सा िव ानमा उ लेख भएकै कुरा
फै सला िव पनु रावेदन नगरी िच बझ
ु ाई बसेको हो । अतः ततु मु ामा धेरै ले नु पन आव यकता
अव था छ । िनज िदनेश यादवले ितवादी िव गरेको नरहेको र य तो वारदातमा ५ वषको कै द सजायले
पोल िमिसल माणसँग िमलेिभडेको अव था रहेकाले लगभग कानूनी व प नै पाइसके को हँदा अिभयोग
सह ितवादी िदनेश यादवको सो पोल यी ितवादी दाबीबमोिजम यी ितवादीले िजउँदो ब चा ज माई
िव
माण ला ने नै ह छ । सबदु माणह को सम आँधीखोलामा फालेको कसरु मा ितवादी मैया भ ने
मू याङ् कनबाट यी ितवादी िव को अिभयोगदाबी फुलमाया े लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
िनिववाद र शङ् कारिहत तवरले पिु भएकोले ितवादी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
िवजय गौडलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको हने ठहर्याएको याङ् जा िज ला अदालतको िमित
महलको ३(१) नं बमोिजम १० वष र सामूिहक २०६९।१।२७ को फै सला सदर गरी मल
ु ुक ऐन, अ.बं.
बला कारतफ सोही महलको ३क नं. बमोिजम थप १८८ नं. बमोिजम ५ वष कै द गनपन
ु भनी य गरेको
५ वष कै द हने ठहर्याई यी ितवादीसमेतबाट जनही रायसिहतको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित
. ३०,०००।– ितपूितसमेत पीिडतलाई भराई २०६९।११।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
िदएको सु नवलपरासी िज ला अदालतको फै सला सदर हने ।
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बुटवलको िमित इजलास अिधकृ त : गेहे राज रे मी
२०६८।१२।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर क यटु र : च ा ितम सेना
हने । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न इित संवत् २०७२ साल माघ २९ गते रोज ६ शभु म् ।
नस ने ।
६
इजलास अिधकृ त : इ कुमार खड् का
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
क युटर : च ा ितम सेना
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०८१६,
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १७ गते रोज ६ शभु म् । कत य यान, मकै या भ ने सिचवकुमार सदा िव.
५
नेपाल सरकार
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
ितवादीले अदालतमा गरेको बयान
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-RC-०११५, कत य ितवादी िव
आफै ँ मा अकाट् य माण ह छ ।
यान, नेपाल सरकार िव. मैया भ ने फुलमाया े
सामा यतया यसको थप पु ् याई आव यक हँदैन । तर
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तुत मु ामा शव परी ण ितवेदनबाट उ बयानको यान, नेपाल सरकार िव. क पा चौधरीसमेत
थप पिु भएको छ । अतः मृतक गंगाराम कापैरलाई
य दश कारीदेवीले अिभयोग दाबीको
ितवादी मकै या भ ने सिचवकुमार सदासमेतले पूव वारदातमा यी ितवादीह समेतको संल नता रहेको
रसइवी राखी योजना बनाई मृतकको घाँटी िथची मारी भनी गरेको कागज र बकप ितवादी सबरु लालको
फालेको देिखन आएकोले यानस ब धीको महलको िव मा माणमा िलइएको हँदा सो बकप यी
१ नं. र ऐ. को १३(३) नं. को कसरु मा सोही १३(३) ितवादीह िव
माण ला ने नै देिखयो । आफूह
नं. बमोिजम िनजलाई सव वसिहत ज मकै द हने िनद ष रहेको भए कारीदेवीको बकप समेतका कुराको
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित ख डन गरी आ नो िनद िषताको माण पेस गरी
२०६७।१२।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर याय स पादनमा सहयोग गनु पनमा ितवादीह
हने ठहछ । पुनरावेदक ितवादीको पुनरावेदन िजिकर फरार रहेको र हालस म पिन फरार नै रही सु
पु न नस ने ।
अदालतको फै सला िव पनु रावेदनको उपचारसमेत
कसरु को अनुपातमा चक सजाय भएको िलन सके को पाइँदैन । मृतक पनु मको मृ यु कत यबाट
भनी कम सजायको लािग ितवादीबाट अनुनय िवनय भएको र िनजउपर जबज ती करणीसमेत भएको कुरा
भएको हकमा मृतक यापारी भएका र यापारीले शव परी ण ितवेदनसमेतका अकाट् य माणबाट
आ नो ाहकसँग अनाव यक िववाद नगन हँदा मािणत भइरहेको र वारदातको उ िमित समयमा
मृतकसँग वादिववाद गन ितवादी नै अ सर भएको यी ितवादीह बाहेक अ य यि वारदात थलमा
पिु ह छ । ितवादीले मृतकको पसलमा चोरीको रहे भएको देिखन नआएकोसमेतका प रि थितज य
य न गरेकोसमेतको कुरा िमिसलबाट खु न आएबाट माणले कारीदेवीको बकप को पिु
गरेको
मृतकले ितवादीलाई उ ेजना िदएको वा कुटिपट देिख छ । ततु वारदातमा ितवादीह क पा
गरेको भ न सिकने ि थित छै न । मृतकले ितवादीलाई चौधरी, राम साद चौधरी र सबरु लालको भूिमकालाई
कुटिपट गरेको घाउ चोट िववरण ितवादीबाट खु न घटी बढी भ ने ि थित नहँदा ितवादीह क पा
सके को छै न । मृतकलाई मान िनयत राखी योजना बनाई चौधरी एवम् राम साद चौधरीसमेतलाई अिभयोग
बाटो ढुक घाँटी िथची मारेको मनसाययु ह यालाई दाबीबमोिजम मुलक
ु ऐन, यानस ब धी महलको
murder मािनने र यसमा सव ज मकै दभ दा कम १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
सजाय नहने कानून र सजाय स ब धमा फौजदारी हने ठहराएको सनु सरी िज ला अदालतको िमित
यायको िस ा त देिख छ । Murder बाहेक culpable २०६७।२।५ को फै सला सदर गरेको पुनरावेदन
homicide/manslaughter को अव थामा मा अदालत, िवराटनगरको िमित २०७२।६।१० को
तजवीज योग गन िम ने ह छ । तर यस कारको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
murder को वारदातमा मल
ु ुक ऐन अ. बं. १८८ नं. इजलास अिधकृ त: गेहे राज रे मी
आकिषत हने अव था नहने हँदा कम सजाय हनु पन क यटु र: च ा ितम सेना
भ ने ितवादीको आ हलाई मा न नसिकने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ २२ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
८
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शुभम् । मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
७
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०२३९,
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी परमादेश, बम साद िगरीसमेत िव. गुठी सं थान
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००९६, कत य के ीय कायालय, िड लीबजार काठमाड समेत
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ता प बाट पज
ु ारी भएका हलेसी महादेव स चालन गन मह त मनोहर िगरीका िश य िश य
मि दरका मनोहर िगरीको स तान यी िनवेदकह
र स तानम ये यी रट िनवेदकह लाई पर परागत
भएको कुरामा िववाद छै न । य तो पुजारीको िश य पूजाआजा गनबाट हलेसी महादेव यव थापन
िश यबाट पूजाआजा गराउनु पन गरी यो गठु ीको सिमितले रो नु यायोिचत देिखँदैन । अतः मनोहर
यव था भई यसको लािग ज गा आिद समेत दान िगरीको शेषपिछ चिलआएको रीितिथितबमोिजम
भएको रा य मुखको काम कारवाहीलाई गुठी िनजको िश य िश य र स तान दरस तानमा उपयु
सं थानले स मान र आदर गनपछ
ु । मनोहर िगरीका यि भए स म िनजलाई पज
ू ारी भई िन य पज
ू ा गन
िश य िश य यी िनवेदक स तानबाहेक अ देिखन िदनु र सो काय गन नरो नु नरोकाउनु र सोको लािग
आएका छै नन् । मनोहर िगरीका हकवाला िनवेदक आव यक यव था गनु भ नेस मको िवप ीह का
समेतका स तानले कुनै बेिहसाब गरेमा सफाइको नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
मौका िदई पालोवालालाई िनका न नसिकने होइन । इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
यसपिछ िनजह का हकवाला भएमा हकवालाले र क यटु र : गनु ाकर शमा
नभएमा मा गठु ी सं थानले पूजारी समेतको ब दोब त इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शुभम् ।
गदा ता प र खड् गिनसानाको पिन स मान ह छ ।
सो नभई अचानकबाट नयाँनयाँ पज
इजलास नं. ६
ु ारी िनयु हँदा
भ जनले पिन कतै न कतै के ही असिजलो महसस
ु
गन प रणाम आउन स छ । पूजाआजाको आ नै
१
गोपनीयता र िविधिवधान ह छ जनु गो य पमा गाय ी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
म ज तै अ ले थाहा नपाउने गरी िश य िश य शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०७५६, १३२८,
वा पु ता दरपु ता ह ता तरण ह छ । यो खास कला ०७६०, ०२०२, अंश चलन, भरत साद नेपाल
र सीप पिन हो । यसकारण जबस म मनोहर िगरीका िव. मु.स. गन तथा आ नो हकमा समेत िसजना
िश य िश य र स तानबाट मि दरको पूजाआजा नेपालसमेत, श ुघन नेपाल िव. मु.स. गन तथा
िविधिवधानबमोिजम ह छ यसमा िबना मतलब खलल आ नो हकमा समेत िसजना नेपालसमेत, अि बकादेवी
पानु उिचत हँदैन । यस कारको खललबाट धमकायको नेपाल िव. मु.स. गन तथा आ नो हकमा समेत िसजना
संर ण भएको मा न निम ने ।
नेपालसमेत, मु.स. गन तथा आ नो हकमा समेत
यवहारबाट पिन िवप ीह ले मनोहर ृजना नेपालसमेत िव. श ुघन कुमार नेपालसमेत
िगरीका स तानको िवक पमा अ रा ो र उपयु
ितवादी भरत साद नेपालको प नी
पज
ु ारी पाउन सके को देिखँदैन । अतः िनवेदकह लाई अि बका देवी नेपालले . ५०,०००।– नगदै िलई
पज
िमित २०५९।५।११ मा अंश छोडप को िलखत
ु ारी भनी ५ वषको लािग िवप ी सं थानले िनयिु
िदएको िमले पिन िनज पज
ु ारीह लाई अवरोध हने गरी ग रिदएकोले िनजको नामको स पि ब डा नला ने
गठु ी सं थानले सिमित आिद गठन गरी कुनै कामकुरा भ ने पनु रावेदन िजिकर भएतफ िवचार गरेमा उ
गनु फलदायी हने नदेिखने ।
अंश छोडप को िलखत बदर र जालसाज भनी
ता प आिदको स मान गरेर स पि आिदको वादीह को िफराद परी अंश छोडप को िलखत बदर
िहसाबिकताब र यव थापन भने गठु ी सं थानले भई सो िलखत जालसाजसमेत ठहर्याई आजै यसै
अव य गन स छ । तर सनातनबाट चिलआएको इजलासबाट फै सलासमेत भएकोले िनज अि बका देवी
पर पराअनुसार हलेसी महादेवको िन य पूजाआजा नेपालको नामको स पि पिन ब डा ला ने नै देिखने ।
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िफराद परेको िदनलाई मानु छु एको िमित
२
कायम गरी सोभ दा अगािड आजन भएको सबै मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
अंिशयारको नामको स पि बाट वादीह ले अंश पाउने शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१३०५, उ ेषण /
नै हँदा तायदाती फाँटवारी माग ग रएको िमितप ात् ितषेध, श ु घनकुमार नेपालसमेत िव. मु.स. गन
अि बकादेवी नेपालले ख रद गरेको पसा िज ला, िसजना नेपालसमेत
वीरग ज उपमहानगरपािलका वडा नं ४ को िकनं २५८
िनि त कानूनबमोिजमको कायिविध पूरा
को ज गाबाहेक अ य अचल स पि समेतमा ६ भागको नगरी ग रएको िनणय िु टपणू ह छ । िनवेिदकाउपर
३ भाग वादीह ले अंशबापत पाउने ठहर्याएको चलेको मु ामा रतपूवक याद सूचना निदई गरेको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६७।१।१३ िनणय ाकृ ितक यायको िस ा तको पिन िवपरीत
फै सला कानूनस मत र यायस मत रहेको देिखँदा छ । स बि धत यि लाई नबझ
ु ी आ नो भ ने
सदर हने ।
मौकासमेत निदई िनवेिदका यथ को हक ितकूल
इजलास अिधकृ त: गजे बहादरु िसंह
हने गरी िनणय गन निम ने ।
क युटर : ेमबहादरु थापा
ाकृ ितक यायको िस ा त (Principle
इित संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शुभम् । of Natural justice) येक नाग रकको मौिलक
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार तथा नैसिगक हकसमेत भएको र हा ो याय
फै सला भएका छन्:
णालीले यसलाई ाथिमक र मूलभूत िस ा तको
०६७-CI-१०७०, १०७३, ०६९-CIपमा अङ् िगकार गरी याय िन पणको स दभमा
००३२, ०६९-CR-००३३, फै सला बदर, सवािधक मह व िदई आएको छ । ाकृ ितक यायको
भरत साद नेपाल िव. मु.स. गन तथा आ नो िस ा तबमोिजम जसको िव िनणय ग र छ सो
हकमासमेत िसजना नेपालसमेत, भरत साद यि लाई बु ने, के कुन ग ती कसरु अपराध गरेको छ
नेपाल िव. मु.स. गन तथा आ नो हकमासमेत सो कुरा िनजले ट पमा जानकारी पाउने र िनजले
िसजना नेपालसमेत, श ु घनकुमार शमा िव. पिन आ नो िव का कुराह राख्न पाउनुपन
मु.स. गन तथा आ नो हकमासमेत िसजना ह छ । सनु वु ाइको लािग उिचत अवसर तथा मौका
नेपालसमेत, श ुघनकुमार शमा नेपाल िव. निदई गरेको िनणयले याियक ि यामा वैधािनकता
िव. मु.स. गन तथा आ नो हकमासमेत ा गन नस ने ।
िसजना नेपालसमेत
ऐनले िनिद गरेको कानूनी ि या अवल बन
०६७-CI-१०७१, १०७२, अंश छोडप नगरी सनु वु ाइको पया र उिचत अवसर नै दान नगरी
बदर, अि बकादेवी नेपाल िव. मु.स. गन तथा िनवेिदका िव
िमित २०६७।१०।१० मा िज ला
आ नो हकमासमेत िसजना नेपालसमेत, शासन कायालय, पसाबाट भएको फै सला उ ेषणको
भरत साद नेपाल िव. मु.स. गन तथा आ नो आदेश ारा बदर हन ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत,
हकमासमेत िसजना नेपालसमेत
हेट डाका िमित २०६८।१२।८ को फै सला िमलेकै
०६७-CR-०६५५, ०६६६, जालसाजी, देिखँदा सदर हने ।
भरत साद नेपाल िव. मु.स. गन तथा इजलास अिधकृ त: गजे बहादरु िसंह
आ नो हकमा समेत िसजना नेपालसमेत, क यटु र : ेम थापा
अि बकादेवी नेपाल िव. मु.स. गन तथा इित संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शभु म् ।
आ नो हकमासमेत िसजना नेपालसमेत
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३
तुत वारदातमा, ितवादी पदमबहादरु
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश दज ले मृतक प नी मख
ु ाले भएक र बार बार झगडा
शमा पौडेल, ०६७-WO-०९१०, उ ेषण, मंगल गन गरेकाले याल मानको लािग याएको िवष िचयामा
महजन िव. िदया महजन
राखी खान िदएको र सो िवष खाई सािव ा दज को
जनु फै सलाको काया वयनको हकमा िच
मृ यु भएको हो भनी आरोिपत कसरु मा सािबत रही
नबझ
ु ेको हो सोही फै सला अथात् अंश चलन मु ाको मौकामा र अदालतसम गरेको बयानलाई आफूले
फै सलामा यी रट िनवेदक अिववािहत रहेकाले याल मान याएको िवष पदमबहादरु दज ले वनढाडे
िनजको िववाह खच पर सानपन
ु यहोरा कही ँ कतै मान भनी मागेकाले मैले सो िवषादी िदएको हो भनी
उ लेख भएको पाइँदनै । उ अंशचलन मु ामा मौकामा कागज गन सनमान मगरले अदालतमा गरेको
ितवादी बनाइएक दाती महजन मु ा च दाका बखत बकप , ितवादीले नै मृतकलाई िचयामा िवषादी
अिववािहत देिखएक र पिछ फै सला काया वयन िदई कत य गरी मारेको भनी िकटानी जाहेरी िदने
हँदाका बखतस म िनजको िववाह भइसके कोले ब डा पु यकुमारी मगरको बकप का साथै िनज ितवादी
गनपन
ु स पि को ४ भाग लगाइएको िमिसल संल न पदमबहादरु दज को भइु ँतले घरको िभ प िवषादीको
कागज माणबाट देिखए पिन यी रट िनवेदकको हकमा सेतो लाि टकको ब ा, िचया पकाएको डे ची
िववाह खच पर सान स ब धमा सु एवम् पनु रावेदन तथा िचया खान िदएको कचौरासमेत बरामद भएको
फै सलामा कही ँकतै उ लेख भएको नदेिखँदा लिलतपरु घटना थल कृ ित मचु ु का समेतले समथन ग ररहेको
िज ला अदालतबाट िमित २०६५।३।१६ मा भएको अव थामा ितवादी पदमबहादरु दज ले आ नो
फै सला सदर ठहर्याउने गरी पनु रावेदन अदालत, प नीलाई िचयामा िवष िमसाई खवु ाएको िमिसल
पाटनबाट िमित २०६५।१२।३० मा भएको फै सलाको संल न माणह बाट समेत पुि हन आएको देिखँदा
आधारमा फै सला काया वयन गदा नरम गरम िमलाई िमित २०७२।९।३ को छलफलको लािग भएको यस
सबै अंिशयार िबच ब डा छुट्याउने काय भएकोमा अदालतको आदेशसँग सहमत हन सिकएन । अतः
अ य अंिशयारले िच बझ
ु ाई बसेको र यी िनवेदकले ितवादी पदमबहादरु दज ले मृतक प नीलाई िचयामा
धेरै िढलो िनवेदन िदएकोमा ब डा मचु ु का बदर नगरी िवष राखी खान िदई मारेको भ ने आरोिपत कसरु लाई
भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशसमेत अ यथा भ न िमलेन िनज ितवादीलाई अिभयोग
िमलेकै देिखँदा िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी माग दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै द ठहर्याएको
गरी रहन नपन भई ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला िमलेकै
इजलास अिधकृ त: इ बहादरु कठायत
देिखने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजमको रायको
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शुभम् । स दभमा ितवादी पदमबहादरु दज ७० वषको वृ
मािनस देिखई मृतक ीमतीले आफूलाई तथानाम
इजलास नं. ७
गाली गलौज गरेको कारणले सोको रस था न नसक
तुत वारदात घट् न गएको र आफू अदालतमा समेत
१
आरोिपत कसुरमा सािबत भई याय शासनमा सघाउ
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
परु ्याएको देिखँदा र अपराध गरेको अव था, उमेर
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००८४, कत य यान, समेतलाई िवचार गदा िनज ितवादी पदमबहादरु
नेपाल सरकार िव. पदमबहादुर दज
दज लाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कै द ५(पाँच) वष मा
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ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको रहेको देिख छ । अ थायी िश क पदमा कायरत्
िमित २०६९।०२।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा िश क लामो समय िबदामा बसी िव ालयको
साधक सदर हने ।
पठनपाठन रोिकएको अव थामा िनजलाई सूचना िदई
इजलास अिधकृ त: गीता े
प ीकरण माग गदासमेत बेवा ता गरेको हँदा िनजलाई
क युटर: िसजन रे मी
िश ा ऐन, िनयमबमोिजम अवकाश िदने गरी िव ालय
इित संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शुभम् । यव थापन सिमितबाट िनणय भएको र सो िनणय
२
यथावत कायम रहँदास म रमाना िदन निम ने भएकोले
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
रट िनवेदन औिच यहीन हँदा खारेज हनपु दछ भ ने
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-०००७, अपहेलना, िलिखत जवाफको यहोरा हँदा रट िनवेदन यहोरा
जगतमाया े िव. भ पुर िज ला, म यपुर िथमी िलिखत जवाफबाट खि डत भइरहेको र अवकाश
नगरपािलकासमेत
भइसके को हँदा िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी
म यपरु िथमी नगरपािलका वडा ८ नं. गनु पन अव था नदेिखई रट खारेज गन गरी भएको
७ बखाहा बजार देिख ऐ. वडा नं. ८ बसी पख
ु ु जाने पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िनणय आदेशमा कुनै
बाटो िनमाणको लािग िमित २०७०।२।३ मा उपभो ा कानूनी ुिट रहेको पाइएन । िनवेदकको रट मागमा
सिमित गठन भएको देिख छ । िमित २०७०।२।२८ अवकाशको िनणयलाई चुनौती िदएको नपाइँदा
देिख सु गरी २०७०।३।१४ मा बाटो र पखाल पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको आदेशलाई अ यथा
िनमाण काय स प न भएको भनी यसै लगाउको ०७२- मा न िमलेन । िनवेदक अवकाश भइसके को र अ थायी
CI-००१५ को िनषेधा ा मु ामा िनषेधा ाको आदेश िश कको पदमा कायरत रहेक हँदा पनु रावेदकले
बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदकको िनवेदन खारेज हने ठहरी अनुपि थत भएको अविधको तलब भ ा माग गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।८।१७ मा कुरा कानूनसङ् गत् नहँदा रट खारेज गन गरेको
भएको आदेश सदर हने ठहरी आजै यस इजलासबाट पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७२।२।२४
फै सला भएको छ । सो मु ामा उि लिखत बदुँ ा माणको को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
आधारमा ततु अवहेलना मु ामा समेत िनषेधा ा िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मु ाको बदुँ ाबाट दाबी नपु ने गरी भएको पनु रावेदन इजलास अिधकृ त : िबनोद रखाल
अदालत, पाटनको िमित २०७१।८।१७ को आदेश क यटु र : ेमबहादरु थापा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
४
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-०३४७, उ ेषण/
३
परमादेश, भोजराज भ राई िव. िज ला िश ा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
कायालय, खाँदबारी संखुवासभासमेत
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-०३४६, परमादेश,
पनु रावेदक िनवेदक र िनजक ीमतीसमेत
सिमता भ राई िव. िज ला िश ा कायालय, खाँदबारी एउटै िव ालयमा कायरत रहेकामा थानीय िव ालय
संखुवासभासमेत
यव थापन सिमितको िनणयबाट िनज र िनजक
रट िनवेदक लामो समयस म अनुपि थत ीमतीबाट पठनपाठनमा कमी आएको कारण स वा गरी
रहेक , िनजको िश क पद थायी नभई अ थायी अ य िव ालयमा पठाइएको अव थामा िनवेदकलाई
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सनु ुवाइको मौका दान नभएको र ाकृ ितक यायको िबजनेसपाकि थत िडिजटल िट.िभ. ा.िल. का
िस ा तिवपरीत िनणय भएको भ न िम ने देिखएन तफबाट अि तयार ा आ नो हकमा स चालक
िव ालयको पठनपाठन र तरीय शैि क ि याकलाप मनराजा रि जतसमेत िव. िज ला शासन कायालय,
सचु ा गन थानीय तहमा छलफल गरी िव ालय बबरमहल, काठमाड समेत
यव थापन सिमित गठन भएको र उ सिमितको
िवप ी टाउन डेभलपस क पनीको िनवेदनको
िसफा रसमा िज ला िश ा अिधकारीले स वा आधारमा िवप ी िज ला शासन कायालयमा िनवेदक
गन िनणय गन िवप ीह स म र अि तयारवाला क पनीको स चालकलाई र िवप ी डेभलपसलाई एकै
भएको कुरा प ै छ । िश ा ऐन,२०२८ र िश ा ठाउँमा उपि थत गराई छलफल गराउने उ े यले
िनयमावली, २०५९ बमोिजम िव ालय शासन िनवेदकह लाई बोलाइएको र तारेखमा राखेको भ ने
चलाउने कत य भएका धाना यापकको कमजोरीका देिख छ । िनवेदकसँगको घर भाडाको र कोठा खाली
कारण पठनपाठन भािवत हने गरी गैर शैि क काम गराउने स ब धमा अशाि त र अ य अवाि छत काम
गरेको पाइएमा पदबाट स वा गन र हटाउनेसमेतको काय हन नपाओस् र शाि त सुर ा कायम गराउन
कायका लािग िसफा रस गन िव ालय यव थापन सिकयोस् र नाग रकको िजउधन र स पि सुर ाको
सिमित आिधका रक िनकाय रहेकोमा िववाद िवषयमा आफूसम परेको उजुरीको आधारमा
छै न । िव ालय यव थापन सिमितको िसफा रसमा िज ला शासन कायालयबाट दवु ै प लाई उपि थत
िश कलाई पदबाट स वा र खटाउने कायसमेत गराई छलफल गराउने उ े यले िवप ी िज ला
िज ला िश ा अिधकारीले गन स छ । िज ला िश ा शासन कायालयले िनवेदकलाई प लेखी पठाएको
कायालयबाट िनवेदकलाई उपि थत हने प ाचार गदा देिख छ । यसरी आफूसम उपि थत हन लगाएको
अनपु ि थत भएको र िनज आ नो कत य ित सजग काय कानूनिवपरीतको भ न निम ने ।
नभएको कारणले िनजको काम काजबाट िव ालय
दवु ै प बाट आपसमा छलफल गरी सम या
सचु ा नभइरहेकोले िव ालय यव थापन सिमित समाधान गन उ े यले िवप ी िज ला शासन
गठन भई नयाँ सिमितले धाना यापकको पदबाट कायालयले गरेको सहजीकरणको कायलाई अ यथा
स वा गन गरी गरेको िसफा रसबमोिजम िज ला िश ा भनी भ न िमलेन तसथ उपयु आधार कारणबाट
कायालयको िनणय काया वयन भएको ि थितलाई िनषेधा ाको आदेश जारी गनपनस
मको अव था र
ु
कानूनिवपरीतको भ न िमलेन । तसथ रट खारेज आधार िव मान नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम
गन गरी पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको िनषेधा ाको आदेश जारी गनु पन देिखन आएन ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको शाि त सरु ा कायम गन िसलिसलामा उपि थत हनु
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भनी प पठाउने काय गैरकानूनी नहँदा सो काय रोक
इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
पाउनको लािग िदएको िनवेदनबाट आदेश जारी गनुपन
क युटर: ेमबहादरु थापा
अव था देिखएन । तसथ िज ला शासन कायालय
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
एवम् मख
ु िज ला अिधकारीले घरभाडाको िवषय
५
उठाई टाउन डेभलपस ा.िल.ले िदएको िनवेदनको
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी आधारमा दवु ै प लाई उपि थत गराई छलफल
चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-१०८४, गराउने र शाि त सुर ा कायम रा ने काय गरेको भ ने
उ ेषण / िनषेधा ा, काठमाड िज ला, काठमाड देिखने ।
महानगरपािलका वडा नं. १२, टेकु काठमाड
िनवेदक र िवप ीिबच भएको करारको
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स ब धमा िज ला शासन कायालयबाट कुनै िनणय िववािदत ज गामा हकको टुङ्गो नलागेको अव थाको
नभएको देिखँदा उ निजर आकिषत हने देिखएन । िव मानतालाई नजर अ दाज गरी रट खारेज गन
तसथ िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन ि थित कानूनअनुकूल हँदैन । अ.बं. १७१(क) को
भनी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित मा यमबाट िववािदत ज गाको ि थित यथा अव थामा
२०७०।६।१५ को आदेश िमलेको देिखँदा सदर रा नु पन वा रो का गनु भ ने िवषयको ा तबाट
ह छ । सो आदेश बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको रट खारेज गन निम ने ।
िजिकर पु नस ने नदेिखने ।
ज गाको िन य लपवू नै य तो ज गामा
इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
घर िनमाण भएमा िनवेदकले ज गामा हक पाएका
क युटर: ेमबहादरु थापा
अव थामा िनवेदकलाई आघात पु नजाने हँदा सव च
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
अदालतबाट अि तम टुङ्गो नलागेस म घर िनमाण
६
काय रो नु पन अव थामा पनु रावेदन अदालत
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
इलामका माननीय मु य यायाधीश ी गोिव दकुमार
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-११७३, िनषेधा ा, उपा यायको राय ठहर भएकाले उ रायमा सहमत
कुलबहादुर दाहालसमेत िव. शकु तला दाहालसमेत
छु भनी माननीय यायाधीश ी गणु राज ढुंगलेको
यथ वादी कुलबहादरु ले इलाम िज ला राय य भएको देिखयो । फै सला काया वयन
अदालत र पनु रावेदन अदालत, इलामसमेतबाट मु ा भएको अव था हँदा िनषेधा ाको िनवेदन खारेज हने
िजती अंशब डा छुट्याई िलइसके को र सोम येबाट ठहर गरेको माननीय यायाधीश ी उदय काश
ज गासमेत हक ह ता तरण गरी िदइसके को अव था चापागाईको रायसँग सहमत हन सिकएन भनी माननीय
छ । अंशब डाको फै सला काया वयन भई अंश मु ाका यायाधीश गणु राज ढुंगेलबाट य राय िमलान बहमत
वादी कुलबहादरु का नाममा ज गा कायम हन पगु े पिन रायबाट िनषेधा ा जारी गन गरी पनु रावेदन अदालत,
उ मु ाका ितवादी पदमबहादरु दाहालसमेतले इलामबाट िमित २०६९।४।३०।४ मा भएको फै सला
सव च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ िनवेदन िदई सोमा िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पुनरावेदकह को
िन सा दान भएको देिख छ । यसरी दोहोर्याउने पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िन सा दान भइसके को अव थामा मु ामा माग इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
ग रएको िवषयव तु िवचाराधीन अव थामा रहेको क यटु र: ेमबहादरु थापा
मा नपु न ह छ । अंश मु ाको फै सला काया वयन नै भएर इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
गइसके को देिखए पिन िन सा दान भई कारवाहीयु
अव थामा रहेको मु ाबाट िववािदत िवषयव तक
इजलास नं. ८
ु ो
िन पण बाँक नै रहेको मा न पनसमेत देिखयो ।
ज गामा कसको हक हने भ ने कुरा िवचाराधीन छ
१
भने सोका आधारमा भएको फै सला काया वयन पिन मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िवचाराधीन नै मा नु पन हन जाने ।
जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CI-०६१०, मोही लगत
अंश मु ामा अि तम टुङ्गो ला न बाँक नै क ा, रोशनलाल चौधरी िव. महादेव भगत
रहेको अव थामा फै सला काया वयन भएको भनी
तुत मु ामा सो यादिभ यी ज गाधनीले
रट खारेज गनपन
ु भ ने माननीय यायाधीश ी उदय ज गा जो न छाडेको कुराको जानकारी तोके को
काश चापागाईको रायमा अंश मु ामा िन सा भई अिधकारीसम िदएको िजिकर िलन नसक िमित
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२०६३।३।२१ मा मा
ततु उजरु िदएको आधारमा मोिहयानी हकबाट मोहीको िन काशन
पाइ छ । सोको िवपरीत यथ / ितवादी महादेव हन स दैन । अतः यी पुनरावेदकले िलएका उ
भगतले आफूले सालसालै खेती लगाएको भनी िजिकरह बाट ततु मु ामा कुनै नकारा मक
ितउ र प मा िजिकर िलएको देिख छ । य तो असर पनस ने नदेिखँदा सु भूिमसधु ार कायालय,
अव थामा मोहीले ज गा जो न छाडेमा वा भागी बेप ा सनु सरीको िमित २०६६।१०।१३ को फै सला निमली
भएमा ज गाधनीले जिहलेसक
ु ै उजरु ी िदन पाउने उ टी भई यथ ितवादीलाई मोहीबाट हटाई लगत
यव था भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को क ा गन निम ने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
उपदफा (१) को ख ड (ग) ले गरेको देिखँदैन । ऐनले िवराटनगरको िमित २०६८।३।१४ को फै सला
तोके को हद यादिभ उजरु ी िदनु पन ह छ । सो तोके को िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको
हद याद नघाई पन आएको तुत उजरु ी िनवेदनबाट पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मोही लगत क ा गन निम ने ।
इजलास अिधकृ त : जगतबहादरु पौडेल
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन, क यटु र : ेमबहादरु थापा
२०५३ ले मोहीलाई आधा ज गाको वामी बनाएको इित संवत् २०७२ साल चैत २६ गते रोज ६ शभु म् ।
देिख छ । आधा ज गाको ज गाधनी बिनसके पिछ मा
२
यी ज गाधनी २०६३ सालमा मा मोही लगत क ा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको देिखँदा २०६३ सालमा जगदीश शमा पौडेल, ०६९-WO-१३३९, ०६०परेको िनवेदनबाट मोहीको हक समा हने गरी लगत FN-०१०४, उ ेषण, राधे याम कहारको हकमा
क ा हनस ने देिखँदैन । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को कमलाव ीदेवी कहाइन िव. शङ् कर कहारसमेत,
दफा २६ को उपदफा (१) को ख ड (ग) ले मोहीले राधे याम कहार िव. शङ् कर कहारसमेत
ज गा जो न छाडेमा वा भागी बेप ा भएमा जिहलेसक
रट िनवेदक राधे याम कहार र शंकर कहार
ुै
उजुरी िदन पाउने यव था गरेको देिखँदैन । यसरी यी दाजभु ाइ भएकोमा िववाद छै न । िवप ी शंकर कहारले
पनु रावेदक उजरु कताले ऐनले िनधारण गरेको हद याद परमे र कहारसँग ऋण िलएकोमा सो ऋणबापत
२५ िदनिभ उजरु गन नआई धेरै वषपिछ उजरु ी िनजले शंकर कहारउपर उजरु ी गरी प देही िज ला
िदएको देिखएकाले य तो िनवेदनबाट मोही लगत अदालतबाट िमित २०६८/९/१३ मा साँवा याज
क ा हनस ने अव था नदेिखने ।
भ रपाउने गरी फै सला भएको र सो फै सलाउपर
तुत मु ामा मोही लगत क ा हने पनु रावेदन नपरी अि तम भई बसेको छ । यसप ात्
नहनेस ब धी िववाद रहेको अव था हँदा मोही लगत फै सलाबमोिजम िबगो भराउने िसलिसलामा वादी
क ा नहनका लािग यी पनु रावेदक ज गाधनीले िववािदत परमे र कहार र ितवादी शंकर कहार भई चलेको
ज गाको कानूनबमोिजम सािधकार िनकायबाट मोही लेनदेन मु ामा िबगो भराउन वादीको िनवेदन परी
लगत क ा भइसके को भ ने देिखनेस मको माण भ रभराउको लािग राधे याम कहारको नामको
पेस गनुपन ह छ । तर सोबमोिजमको माण यी ज गासमेतबाट भ रभराउ हनुपन भनी ितवादी शंकर
पनु रावेदकले पेस गन सके को िमिसलबाट देिखन कहारले िजिकर िलएको देिख छ । ितवादी शंकर
आएन । कानूनबमोिजम मोहीको लगत क ा भएको कहार दाजु र राधे याम कहार भाइ भएकोले िनजलाई
माण पेस नगरी के बल मोहीले ज गा नजोतेको वा कागज गराउँदा राधे याम कहारले शंकर कहारलाई
बाली बझ
ु ाएको माण पेस नगरेको भ नेज ता तकका औषधीउपचार मैले गराएको हो । एकासगोलमा घरखच
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टान भनी शंकर कहारले ऋण िलएको होइन भनी
कागज गरेको र ितवादी शंकर कहारले मुलक
एकल इजलास
ु ऐन,
लेनदेन यवहारको ८ नं. को योजनको लािग ऋण
िलँदाको अव थामा मु य भई ऋण िलएको नभई
१
आ नो खचको लािग ऋण िलएको देिखँदा राधे याम मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०४३७,
कहारको नामको स पि बाट िबगो भ रभराउको काय अिधकारपृ छा, कृ णमोहन साद िसंह िव. धानम ी
गन निम ने ।
तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
रट िनवेदकको अंश हकको िक.नं. ३८७
िस ा तत:
अिधकारपृ छाको
रट
को ज गाम ये े फल ०-३-० को ज गा िनवेदकको सावजिनक पदािधकारीलाई आ नो अिधकार देखाउन
म जरु ीिबना नै शंकर कहारले परमे र कहारसँग अंश वा मािणत गन िदइने िवशेषािधकारयु आदेश हो ।
िलए खाएको ऋणबापतको लेनदेन मु ामा िललाम यो मूलत: सावजिनक पदमा हने वा भएको िनयिु सँग
गन कारवाही गरेको र यसरी मु ा चली िनणय भई स बि धत ह छ । यसले सावजिनक पदमा भएको वा
असल
ु उपर गन लेनदेनको मूल िलखत कपाली हनस ने िनयिु स ब धमा कायका रणीबाट भएको वा
तमसक
ु मा िनवेदक सा ी नबसेको र म जरु ी पिन हनस ने गैरकानूनी ि याकलापलाई रोक सो पदमा
िदएको नदेिखँदा िनजको हकजितको िललाम काय िनयु हन यो यता पगु ेको यि को अिधकारको र ा
कानूनअनु प भएको भ न िमलेन । कुनै पिन यि को गदछ । यो रट जोसक
ु ै नाग रकले पिन िदनस छ र यो
स पि उपरको हकदाबी छुटाउन कानूनबमोिजमको गैरकाननू ी िनयिु िदने वा िनयिु पाउने पदािधकारी
ि याबाट कारवाही भई िन कषमा पु नपु न ह छ । िव जारी हने ।
यसरी कानूनबमोिजमको ि या परु ा नभई जबरज ती
सावजिनक वाथ वा कत य रहेको
पमा य तो स पि को हक छुटाउन कानूनत: सावजिनक अिधकारीका िव
जारी हने यो रट
िम दैन । म जरु ी निलई लगानी ग रएको ऋणबापत कसैको अिधकार वत ता वा पद खोसेको वा यसमा
िनवेदकको स पि िललाम गन िम ने देिखएन । अतः दाबी गरेको वा कुन अिधकार ारा पद हण गरेको
िनवेदकको नामको स पि बाट भ रभराउ नहने गरी हो, यसको जाँच गनु जारी ह छ । कानूनको प
भएको तहिसलदारको िमित २०६९।१०।२८ को र उ लङ् घन नभएको अव थामा यो रट जारी नहने ।
िज ला अदालतको िमित २०६९।१२।२ को आदेश
िनवेदकको िनवेदनको करण नं. ५ मा त लो
बदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको तहको थायी िश कको पद िलयन राखी मािथ लो
िमित २०७०।२।९ को आदेश काननू अनक
ि या नहँदै के कुन कानूनी
ु ू लको पदमा थायी िनयिु
नदेिखँदा उ ेषणको आदेश जारी भई बदर हने ।
आधारमा त लो तहमा फकाउने िनणय ग रएको हो
इजलास अिधकृ त : िवनोद रखाल
िवप ीको नाममा अिधकारपृ छा जारी ग रपाउँ भ ने
क युटर: सदु शन साद आचाय
उ लेख भएको देिख छ । िनजलाई पदबाट हटाएको
इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभु म् । नभई िनजको थायी पदमा पकाएको भ ने देिख छ ।
यसै लगाउको ०७१-WO-०२२८, उ ेषण, यसैगरी िनवेदनको यहोरा हेदा यसपूव यस अदालतमा
राधे याम कहरको हकमा कमलादेवी कहाइन चलेको उ ेषणको रट िनवेदनमा माग ग रएको
िव. शङ् कर कहारसमेत भएको मु ामा पिन उ ेषणभ दा िभ न कृ ितको रट लेखी याएको
यसैअनस
देिखएको र रट िनवेदकले असा दिभक र अिम दो
ु ार आदेश भएको छ ।
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अिधकारपृ छाको माग गरेको िमलेको नदेिखँदा यी िनवेदकले का.म.न.पा.लाई गराएको िमिसलबाट
अिधकारपृ छाको रट िनवेदनको िस ा तसँग मेल नदेिखने ।
खाने कृ ितको नदेिखँदा ार भमा नै य तो रटबाट
काठमाड महानगरपािलकाले न सा पास
अिधकारपृ छातफ सनु ुवाई हन वा छनीय नदेिखँदा गदा सावजिनक कृ ितको देिखने र छु ने गरेको
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
ज गालाई लोप गरी न सा पास गरेको भ ने िनजको
इजलास अिधकृ त: राम साद ब याल
िनवेदन यहोरा र िनवेदकले पेस गरेको न साको
क यटु र: िव णदु वे ी े
ितिलिपबाट देिखँदैन । घर बनाउनको लािग न सा
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २० गते रोज २ शभु म् । पास गदा काठमाड महानगरपािलकाले आफू
२
(िनवेदक) लाई मका पारी मापद डिवपरीत न सा
मा. या. ी दीपकराज जोशी, ०७२-WO-१०९९, पा रत गरेको भए सव थम यी िनवेदकले सोही
उ ेषण / परमादेश, नारायण साद गौतम िव. क पना कायालयमा उजरु ी िनवेदन िदनुपनमा सो गरेको भ ने
े
िनवेदकको िनवेदनमा कही ँकतैबाट खु दैन । काठमाड
काठमाड महानगरपािलकाले आ नो महानगरपािलकाले घर िनमाणको लािग न सापास
े िभ बसोबास गन बािस दाह लाई घर बनाउन गदा आफूले बनाएको मापद ड र नेपाल सरकारले
इजाजत िदँदा काठमाड महानगरपािलकाले आ नो समयसमयमा जारी गरेका मापद डलाई अनुशरण गनु
े िभ घर िनमाण गदा अपनाउनु पन मापद ड र िनजको दािय व र कत य रहेको, कुनै पिन यि को
नेपाल सरकारले समयसमयमा जारी गरेका सूचनालाई ज गा घस
ु ाउने गरी र सावजिनक बाटो ना ने मा ने गरी
यान िदई घर िनमाणको इजाजत दान गनु िनजको घर िनमाणको इजाजत दान नगन र यी िनवेदकलाई
दािय व र कत यिभ पदछ । उ यव थालाई िनजले काठमाड महानगरपािलकाले िदएको न सा पासले
अनस
ु रण गनपन
ु बा यता रहेको छ । ततु मु ामा आफूलाई परेको िपरमकाको बारेमा सव थम उजुरी
िनवेदक र दाता धमदेवी े िबच िमित २०४९।१०।७ िनवेदन िदने र थान काठमाड महानगरपािलका
मा िक.नं. १५७ को पूवबाट िक.नं. २५६ मा जाने भएकोमा उ थानमा िनवेदन निदई यस अदालतमा
आउने ८ िफटे बाटो िदने भ ने सतनामा यस मु ाका सोझै िनवेदन गरेको देिखँदा तुत िनवेदन थम
िवप ी क पना े लाई थाहा नहन पिन स छ । ि मा नै खारेज हने ।
िनवेदक र िवप ी क पना े िबचमा िक.नं. १५७ इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
को पूवतफबाट िक.नं. २५६ मा जान आउनको क यटु र: च दनकुमार म डल
लािग रा नपु न बाटो िदनपु न भ ने कुरा काठमाड इित संवत् २०७३ साल असार १० गते रोज ६ शभु म् ।
महानगरपािलकालाई थाहा जानकारी िदएको भ ने कुरा

44

