पुस
पा
वष २३, अ

१७

क

–१

काशन

२०७१, पुस १–१५

पूणा

५३९

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड

फोन न. ४२५०७४२,
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४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५१२ (स पादन)
पादन), २५११ (छापाखाना)
छापाखाना), २१३१ ( ब )
या सः ४२६२८७८, पो.
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काशन,
काशन, स ार तथा स पादन स म त
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय,
- अ य
याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी द पकराज जोशी,
- सद य
जोशी, सव च अदालत
नायव महा याया धव ा ी ठोक साद सवाकोट , त न ध,
ध, महा याया धव ाको कायालय- सद य
अ धव ा ी ल मीदे वी दाहाल (रावल)
- सद य
रावल) त न ध,
ध, नेपाल बार एसो
एसो सएस
सएसन
व र अ धव ा ी नरह र आचाय,
- सद य
आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसो
एसो सएस
सएसन
नदशक ा.
- सद य
ा.डा.
डा. ी युवराज सं ौला
ौला,, त न ध,
ध, काठमाड कुल अफ ल
सहरिज
– सद य सिचव
सहरिज ार ी लालबहादुर कँ ु वर,
वर, सव च अदालत
स पादक :

ी अि बका साद नरौला

काशन,
काशन, स ार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचार ह

शाखा अ धकृत ी ढाकाराम पौडे ल
शाखा अ धकृत ी राजन बा तोला
ना.
ना.सु. ी सर वती ख का
ना.
ना.सु. ी अमृत व वक
वकमा
स.
स.कं. ी ुव सापकोटा
क युटर अपरे टर ी अजुन सुवेद
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादुर े
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन

भाषा व
ब

:

ी भीमनाथ िघ मरे

शाखामा कायरत्
कायरत् कमचार ह

ड.
ड. ी नरबहादुर ख ी

मु ण शाखामा कायरत कमचार ह

सुपरभाइजर ी का छा े
स नयर बुकबाइ डर ी मधुसूदनमान
दनमान े
स नयर बुकबाइ डर ी तेजराम महजन
स नयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
स नयर स
े यान ी नरे मु न ब ाचाय
स नयर स
े यान ी योग साद पोखरे ल
स नयर मेका न स ी नमल बयलकोट
सहायक डजाइनर ी रसना ब ाचाय
बुकबाइ डर ी यमनारायण भडेल
बुकबाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी मलाकुमार ला मछाने
स
े यान ी केशवबहादुर सटौला
बुकबाइ डर ी अ युत साद सुवेद
कायालय सहयोगी ी मो त चौधर

व भ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा
कािशत नणय / आदे शह
वशेष
सं य ु
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
एकल इजलास
र त/
त/बेर त आदे श
अ त रम आदे श
ज मा

२
२
१५
३
४
४
३
१
१
६
२
१
४४

भई यस अ मा

नेपाल कानून प कामा

२०१५ सालदे िख २०६९ साल असोजस म

कािशत

नणयह को सारस
वषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह
मू य





नेपाल कानून प का ब

क

ब

मा छन् ।

.५ ५००।

,

–

पाइने ठाउँ

, सव च अदालत

यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल

सव च अदालत बार एसो सएसन, नेबाए भवन

यस प काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा न नानुसार गनुपनछः
सअ बुले टन २०७... ... ....
(साल) (म हना)

उदाहरणाथः सअ बुले टन २०७१, पुस

१ वा २, पृ

– १,

पृ

१०

....

ह

का.
का.िज.
िज.द.नं. ३९।
३९।०४९।
०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह

एवं अ य

नकायह का कामकारवाह सँग सेवा ाह ह को कुनै गुनासो

,

सुझाव भए सव च अदालत
रहे को

धान

,

या यक
उजुर र

यायाधीशको नजी सिचवालयमा

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा

इमेल ठे गाना

cjscomplain@supremecourt.gov.np
मा स पक गन स कने छ ।

मू य
मु कः सव च अदालत छापाखाना, रामशाहपथ, काठमाड ।

.१५।
१५।–

िवषयसूची
8.

.सं. िवषय
प /िवप
पृ
िवशेष इजलास
१-२
1.
उ ेषण रािजव साद गु ा रौिनयार िव.
परमादेश धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
2.
उ ेषण सिबन े समेत िव. धानम ी
परमादेश तथा
मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
सयं ु इजलास
३
3.
लेनदेन फुलमितया चाइनसमेत िव.
सनु रपतीया खल
ु विटन
इजलास न.ं १
३-१३
4.
वैदिे शक गङ्गाकुमारी सा िव. नेपाल
रोजगार सरकार
कसरु
5.
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. क हैया साद
रोजगार चौधरी
कसरु
6.
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. उ म महजन
रोजगार
ठगी
7.
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. गनु के शरी
रोजगार िच कार
कसरु

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i

राजीनामा ह र साद पाठक िव. सरु े श
िलखत पा डेसमेत
बदर
उ ेषण स जयकुमार गामी िव. कृ िष
तथा सहकारी म ालयसमेत
कत य नेपाल सरकार िव. परे ग कामी
यान
परमादेश िबजयकुमार झनु झनु वाला िव.
नेपाल िव तु
ािधकरण,
जनकपरु िवतरण के समेत
िनषेधा ा
नारायण चौधरीसमेत िव.
परमादेश बैजु चौधरी
उ ेषण पदम साद डाँगी िव. उदयपरु
परमादेश िसमे ट उ ोग िलिमटेडसमेत
िनषेधा ा राजे कानसू मेत िव. मा ती
परमादेश न दन
रोिलङ
िम स
ा.िल.समेत
परमादेश भ कला एडी िव. वीरे नगर
नगरपािलका
कायालय,
सख
ु तसमेत
िनषेधा ा शेष अ दल
ु तौआबसमेत िव.
िज ला शासन कायालय,
रौतहट गौरसमेत

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

उ ेषण

पिव ा िघिमरे समेत िव. सङ्घीय
मािमला तथा थानीय िवकास
म ालयसमेत
कुटपीट सरु े
महतो धानक
ु िव.
शिशम डल महतोसमेत
इजलास न.ं २
१३-१५

25.

26.

रकम िदलाइ शेखबहादरु
धान िव.
भराइ पाऊँ रोशनकुमार धौभडेल
(लेनदेन)
नापी सीतादेवी मगर िव. िज ला
िफ डबक
ु कारागार शाखा पसा, वीरग ज
कै िफयत
बदरसमेत
बदर दता
इजलास न.ं ३
१५-१८
करार
बमोिजम
रकम
िदलाइपाऊँ
उ ेषण
ितषेध
परमादेश
उ ेषण
परमादेश
जाली
राहदानी

27.

28.

29.

30.

िच बहादरु काक िव. मिनराम
अ वाल
31.

बिु साद आचाय िव. ठूला
करदाता कायालय, ह रहरभवन,
लिलतपरु समेत
र नल मी राई िव. कमला
राईसमेत
नेपाल सरकार िव. स तराज
गु ङ

32.

33.

ii

इजलास न.ं ४
१८-२०
िलखत दता क नी थ नी िव. र जु चौधरी
बदर, दता
कायम
ब दी मोतीलाल पोखरे ल िव. िज ला
य ीकरण सरकारी विकल कायालय,
पा पासमेत
हातहितयार भातकुमार कुसवाहा िव.
खरखजाना नेपाल सरकार
इजलास न.ं ५
२०-२२
अंश
ीमती इ कुमारी े िव.
चलन
योित े
नाता ब ी साद साई िव. रािधका
कायम माझी
बाली भराई कृ णमाया धान नौला िव.
मोही ल मीमाया नौला
िन काशन
इजलास न.ं ६
२२-२३
लेनदेन रामच यादव िव. रामदेव
यादव
इजलास न.ं ७
२४
रै तान बदर गठु ी सं थान के ीय कायालय,
तैनाथी िड लीबजारसमेत िव. शाि त
कायम िच कारसमेत
एकल इजलास
२४-२७
उ ेषण रामकृ ण भ ने ेम े िव.
जगतगोिव द े

34.

35.

36.

37.

रीत/बेरीत आदेश

उ ेषण

गोपीराम ब जारा िव. िज ला
हरी कायालय, मकवानपरु
हेट डासमेत
उ ेषण गीता चौधरी िव. सिु नल
थापासमेत
उ ेषण भीमादेवी िगरी िव. िसजना
िगरीसमेत
उ ेषण शभु ा राई िव अयु बहादरु
परमादेश राईसमेत

38.

39.

40.

iii

२७-२८

बैङ्िकङ ह रबाबु जोशीसमेत िव. नेपाल
कसरु
सरकार
बैङ्िकङ खमु बहादरु िहरािसहं राणा े ी
कसरु
िव. नेपाल सरकार
अ त रम आदेश
२८
उ ेषण मल
ु क
ु च द राजवश
ं ी िव.
परमादेश वा य तथा जनसङ् या
म ालयसमेत

सव च अदालतका िनयिमत काशनह






सव च अदालत बल
ु िे टन (पाि क)
नेपाल काननू पि का (मािसक)
िवषयगत निजर सं ह, २०६३
िवषयगत निजर सं ह, २०६६
िवषयगत निजर सारसङ् पे सङ्कलन, २०६९ (२०१५ सालदेिख २०६९ असोज अङ्कस म)
भाग १ : संवधै ािनक काननू
भाग २ : सावजिनक सरोकार
भाग ३ : मानव अिधकार तथा लैङ्िगक याय
भाग ४ : देवानी काननू ः स पि
भाग ५ : देवानी काननू ः पा रवा रक
भाग ६ : फौजदारी काननू ः सरकारवादी
भाग ७ : फौजदारी काननू ः दिु नयावादी
भाग ८ : कायिविध काननू ः देवानी
भाग ९ : कायिविध काननू ः फौजदारी
भाग १० : उ ोग, वािण य र कर
भाग ११ : रा सेवक कमचारी

 यायपािलकाको ते ो रणनीितक योजना (आविधक)
 सव च अदालत वािषक ितवेदन (वािषक)
 सव च अदालतका के ही िनणयह को अङ् जे ी अनवु ाद (वािषक)
o
o
o
o
o

अङ्
अङ्
अङ्
अङ्
अङ्

जे ी अनवु ाद २००३ (Volume I)
जे ी अनवु ाद २०१० (Volume II)
जे ी अनवु ाद २०११ (Volume III)
जे ी अनवु ाद २०१२ (Volume IV)
जे ी अनवु ाद २०१३ (Volume V)

 नेपाल काननू पि का, ऐन काननू ख ड 'क' (सनद, सवाल, का, आदेश, फुलकोटका िनणयसमेत)
 अदालतस ब धी िनयमावली / िनदिशका / यायाधीश आचारसंिहता
 टेवल
ु पा ो (वािषक)
iv

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७१, पसु - १

सचू ना तथा स चार म ालयबाट दरू स चार
ािधकरणमा र रहेको अ य को पदमा िनयु
गन िमित २०६९।५।१६ मा कािशत सचू नामा
ािधकरणमा दरू स चार सेवासँग स बि धत भ ने
वा याश
ं उ लेख नभएको र सद य पदमा िनयु
गन िमित २०६९।५।१३ मा काशन गरे को
सचू नामा काननू सद य पद भनी सोही े मा सात
वषको अनभु व हनपु न गरी सत राखी काशन
भएका सचू नाह दरू स चार ऐन, २०५३ को
दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को िनयम
३ बमोिजम काशन भएको देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु
रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं

िवशेष इजलास
१
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी िगरीश
च लाल र मा. या. ा.डा. ी भरतबहादुर
काक , ०६९-WS-००३१, उ ेषण/परमादेश,
रािजव साद गु ा रौिनयार िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
िनवेदकले अ तवाताको ि यागत िू ट
वा अ य कुनै काननू ी िू ट (Error of Law) को
िववाद देखाउन सके को पाइँदनै । के वल सचू ना
बदर गन माग गन र सचू ना बदर नभएमा काननू
नै बदरको माग गरी जनु उपायबाट ह छ यसैबाट
आफूले दोहोरो लाभ िलई लाभाि वत हन
खोजेको देिखयो । य तो अव थामा िस ा तत:
दोहोरो लाभ काननू बमोिजम ा हन स ै न
भने सचू नामा ािधकरणमा दरू स चार सेवासँग
स बि धत भ ने वा यांश उ लेख नहँदा सचू ना
नै गैरकाननू ी हने नदेिखँदा िमित २०६९।५।१६
मा अ य पदको लािग कािशत सचू ना
पिन काननू बमोिजमकै देिखँदा बदर गन िम ने
नदेिखने ।
दरू स चार ऐन, २०५३ को दफा
५(१) मा तोिकएको यो यताम ये ािविधक र
शासिनक भनी तोिकएको यो यता नेपालको
अ त रम सिं वधान, २०६३ को धारा १२, १३
समेतसँग बािझएको देिखएन । साथै यथ

इित सवं त् २०७० साल चैत ६ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी सश
ु ीला
काक र मा. या. ी तकराज भ , ०६९-WS००३९, उ ेषण/परमादेश, काठमाड िज ला,
कामनपा वडा न.ं ११, थापाथलीि थत मिहला,
काननू र िवकास म चको तफबाट र आ नैतफबाट
अिधव ा सिबन े समेत िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
थानीय
पि जकािधकारीले
बालबािलकाको ज मदता गन स दभमा सचू कले
जनु ज मिमित फाराममा भरे को छ, यसलाई
आधार मानी दता गरी ज मदता माणप
1
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िदने हँदा यसमा िव सनीयता र वै ािनकता
हँदनै । जनु समयमा बालकको उमेरको स ब धमा
िववाद आउँछ यितबेला िववाद हेन बाल
अदालत वा बाल इजलासले अ पतालबाट जारी
भएको ज मिमित उ लेख भएको माणप लाई
उमेर िनधारणको लािग आधार िलने हो ।
अ पतालबाट जारी भएको ज मिमित खल
ु ेको
माणप नभएमा दो ो ाथिमकतामा रहेको
थानीय पि जकािधकारीबाट जारी भएको
माणप कै आधारमा बालबािलकाको उमेरसँग
स बि धत िववादको िन पण हने हँदा बाल याय
(कायिविध) िनयमावली, २०६३ को िनयम
१५ को ख ड (क) को अ पतालबाट जारी
ग रएको बालकको माणप मा उ लेख भएको
ज मिमितलाई पिहलो ािथकतामा रा ने गरी
गरे को यव था ज म, मृ यु तथा अ य यि गत
घटना (दता गन) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग
असङ्गत भई बािझएको मा न िम ने नदेिखने ।
ज म, मृ यु तथा अ य यि गत घटना
(दता गन) िनयमावली, २०३४ को अनसु चू ी २
को यव था भेदभावपणू भई नेपालको अ त रम
सिं वधान, २०६३ को धारा २२(१) तथा मानव
अिधकारस ब धी िव यापी घोषणाप
१९४८ को धारा ६, नाग रक तथा राजनीितक
अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप १९६६
को धारा २४(२), मिहला िव
हने सबै
कारका भेदभावह उ मल
ू न गन महासि ध,
१९७९ को धारा ९(२) बाल अिधकारस ब धी

महासि ध, १९८९ धारा ७(१) सँग र बाल याय
(कायिविध) िनयमावली, २०६३ को िनयम १५,
ज म; मृ यु तथा अ य यि गत घटना (दता
गन) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग असङ्गत भई
बािझएको अव था नदेिखँदा िववादमा याइएका
सवं ैधािनक तथा काननू ी यव थाह अमा य तथा
बदर घोिषत ग ररहन परे न । िनवेदकह ले बाबु
उपि थत नभएको अव थामा आमाको नामबाट
तथा नाग रकतािवहीन आमाबाबक
ु ो स तानको
हकमा नाग रकता नभएको यहोरा उ लेख गरी
स तानको ज मदता गन गराउने यव था िमलाउनु
भ ने यहोराको आदेश जारी ग रयोस् भनी माग
गरे को स ब धमा हेदा ज मको सचू ना प रवारको
मु य यि ले र िनजको अनपु ि थितमा प रवारको
उमेर पगु ेको यि ले िदन पाउने गरी ज म,
मृ यु तथा अ य यि गत घटना दता गन ऐन,
२०३३ र ऐ. िनयमावली, २०३४ को अनसु चू ी
२ मा सश
ं ोधन भैसके को र िवप ी सङ्घीय
मािमला तथा थानीय िवकास म ालयले वादी
समदु ायका बालबािलकालगायत बाबक
ु ो ठे गान
नलागेका सबै बालबािलकाह लाई बाबक
ु ो
ठे गान नभएको भ ने कारणले िनजह को ज मदता
गन इ कार नगनु भनी मातहत सबै िनकायलाई
प ाचार ग रसके को िमिसलबाट देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम परमादेशलगायत कुनै पिन आदेश
जारी गन निम ने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
इित सवं त् २०७० साल फागनु २२ गते रोज ५ शभु म् ।
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नभई स े नै रहेको ठहछ । उि लिखत िववादको
िलखत स े ठहर भएकोमा सो िलखतबमोिजमको
रकम बझु ाइसके को भनी ितवादीले िजिकर नै
निलएबाट वादी दावीबमोिजम िलखतबमोिजमको
रकम ितवादीले वादीलाई बझु ाउनपु न नै
देिखन आउँदा वादी दावीबमोिजमको रकम
ितवादीले ितरे बझु ाएको अव था नदेिखँदा
वादीले दावीबमोिजमको साँवा याज भ रपाउने
ठहरयाएको
सु पसा िज ला अदालतको
्
फै सलालाई सदर गरे को पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०६५।८।४ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ममता खनाल

सयं ु इजलास
मा. या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या.
ी देवे गोपाल े , ०६६-CI-०३९३,
लेनदेन. फुलमितया चाइनसमेत िव. सनु रपतीया
खल
ु विटन
यस अदालतको आदेशबमोिजम राि य
िविधिव ान योगशालाका िलखत जाँच गन
िवशेष मक
ु ु ल धानले अदालतमा आई बकप
गदा िलखतका सा ी सागर महतोको नमनु ाको
पमा लागेको सहीछाप र िलखतमा लागेको
सहीछाप आपसमा िभडेको साथै उ िलखत
वा रसनामाको यहोरामा लेिखएको अव था छै न
भनी बकप गरे को देिख छ । यसरी पनु रावेदकले
पनु रावेदन िजिकरमा उठाएको र यस अदालतबाट
िन सा दान हँदा िलइएको आधारबमोिजम
िवशेष ले बकप गदा िलखतको सा ी महलमा
लागेको ितवादीका पित सागर महतोको सही
नमनु ाको पमा ा िनजको सहीछापसँग
िमलेको िभडेको भनी िदएको रायलाई समथन हने
गरी यस अदालतसम समेत बकप गरी िदएबाट
िलखतमा ितवादीलाई झु याई सही गराएको
भ ने र िलखतको सा ी सागर महतोको सहीछाप
क त हो भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन । ितवादीको िजिकरबमोिजम
िववादको िमित २०६०।८।३ को िलखत क त

इित सवं त् २०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभु म् ।

§ यसै लगाउको ०६६-CR-०२८३, क त
जालसाजी, फुलमितया चाइनसमेत िव.
सनु रपतीया खल
ु विटन भएको मु ामा
पिन यसैअनसु ार फै सला भएको छ ।
इजलास न.ं १
१
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
सश
ु ीला काक , ०७०-CR-०६१८, वैदिे शक
रोजगार कसरु , गङ्गाकुमारी सा िव. नेपाल
सरकार
ितवादी गङ्गाकुमारी सा वय ले
3
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जाहेरवालाह ले जाहेरीमा उ लेख गरे को
पैयाँ आफूसँग ेमिववाह गन िव णु के .सी.
ले िलएकोमा वीकार गरी जाहेरवालाह ले
आफूसँग सो रकमबमोिजमको िलखत गराई सो
िलखतमा िमित २०६८।५।२१ मा गरे को सहीछाप
आ नै हो भनी वीकार गरे को अव था हँदा र सो
कागजलाई करकापसँग गराएको भ ने नदेिखँदा
िनज ितवादी गङ्गाकुमारी सा लाई अिभयोग
दावीबमोिजमको कसरु मा उ मिु िदन िम ने
नदेिखँदा ितवादी गङ्गाकुमारी सा ले अिभयोग
दावीमा उि लिखत वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४
को दफा १०, ४३ न.ं बमोिजमको कसरु गरे को पिु
भएकोले वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०६९।८।१९ मा अिभयोग दावीबमोिजमको
कसरु गरे को ठहरयाई
ितवादी गङ्गाकुमारी
्
सा लाई १।६।० (एकवष छ मिहना) कै द र
.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार)
ज रवाना हने ठहरयाई
जाहेरवालाह बाट
्
िलएको रकम .८,०८,०००।- (आठ लाख
आठ हजार) र सोको ५० ितशतले हने हजाना
.४,०४,०००।- समेत १२,१२०००।- (बा
लाख बा हजार) जाहेरवालाले ितवादीबाट
भ रपाउने ठहरयाएको
फै सला िमलेकै देिखँदा
्
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कमल साद वाली
क यटु र: क पना बत ला

२
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
सश
ु ीला काक , ०७०-CR-०६४९, वैदिे शक
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. क हैया साद
चौधरी
जाहेरवालाह
दीपकुमार गु ङ,
सिु नल थापा, काश थापा वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणमा उपि थत भई बकप
गदा िलखतमा उ लेख गरे बमोिजमको सबै
रकम ितवादी झपे चौधरीलाई बझु ाएका
ह । िमित २०६६।११।१८ को सयं ु िलखत
कागज पिन िनज झपे बाटै गराएका ह भनी
उ लेख गरे को देिख छ । यसैगरी ितवादी
क हैया साद चौधरीका सा ीह ितलबहादरु
झेडीमगर घन याम आलेले जाहेरवालाह लाई
वैदिे शक रोजगारका लािग िवदेश पठाउने कायमा
ितवादी क हैया साद चौधरीको कुनै सल
ं नता
छै न । बाबल
ु ाई िवप ी बनाएमा रकम उठाउन
सिक छ भ ने उ े यले बाबसु मेतको िमलोमतो छ
भनी जाहेरी िदएका हन् । ितवादीले अिभयोग
दावीबमोिजमको कुनै कसरु गरे का छै नन् भनी
बकप गरे को देिख छ । यसरी जाहेरवालाह
वय ले अदालतमा बकप गन ममा
ितवादी क हैया साद चौधरीको सल
ं नता
रहेको भनी उ लेख नगरे को र िमिसल सल
ं न
रहेका अ य िलखत माणसमेतबाट यी ितवादी
क हैया साद चौधरीको िमलोमतो एवम्

इित सवं त् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शभु म् ।
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सल
ं नता रहे भएको पिु हन नसके को ि थितमा
िनज ितवादीलाई अिभयोग दावीबमोिजमको
कसरु दार ठहरयाउन
निम ने हँदा वादी नेपाल
्
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: कमल साद वाली
क यटु र: क पना बत ला

पिु हन नसके को अव थामा वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०६८।११।२२ मा
यी ितवादीउपरको अिभयोग दावी पु न नसक
िनजले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहरयाई
्
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
इित सवं त् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शभु म् । नस ने ।
३
इजलास अिधकृ त: कमल साद वाली
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी क यटु र: बेदना अिधकारी
सश
ु ीला काक , ०७०-CR-०६९८, वैदिे शक इित सवं त् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शभु म् ।
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. उ म महजन
४
वैदिे शक रोजगारका लािग जिजया मा. या. ी क याण े र मा. या. ी सश
ु ीला
पठाउन भनी जाहेरवालाह बाट यी ितवादी काक , ०७०-CR-०७०९, वैदिे शक रोजगार
उ म महजनले कुनै रकम िलएको भ ने कसरु , नेपाल सरकार िव. गनु के शरी िच कार
िलखत वादीप बाट पेस हन नसक के वल
फौजदारी मु ामा वादीको दावी मािणत
जाहेरवालाह लाई वैदिे शक रोजगारका गन भार वादी वयममा
् हने यहोरा माण
लािग जिजया पठाउन भनी जाहेरवाला र ऐन, २०३१ को दफा २५ ले यव था गरे को
िम लाल गु ङबीच तयार ग रएको भिनएको पाइ छ । काननू बमोिजम कुनै पिन अिभयु लाई
.८,३७,०००।- को िलखतमा यी ितवादी उ म दोषी मािणत गन वादी वयमले
् माण जटु ाई
महजन सा ी बसी िनज िम लाल गु ङलाई शङ्कारिहत तवतबाट पु ी हनपु न फौजदारी
फे ला पारे पिछ .२,००,०००।- िफता गनगरी यायको िस ा त रहेको छ । माणमा जहाँ
तयार भएको िलखतको आधारबाट यी ितवादी शङ्काको ि थित उ प न ह छ, यहाँ शङ्काको
उ म महजनलाई दोषी ठहरयाउन
िम ने अव था सिु वधा अिभयु ले पाउँछ । ततु मु ामा
्
नहने ।
जाहेरवालालाई ितवादीले वैदिे शक रोजगारका
ितवादी मौकामा एवम् वैदिे शक रोजगार स ब धमा ग रिदएको भनेको िमित २०६७।८।१६
यायािधकरणसम कसरु गरे मा इ कार रही को स कल िलखत नै वादी प बाट पेस हन
बयान गरे को एवम् जाहेरीसाथ पेस गरे को सके को पाइँदनै । जाहेरवालाबाट ितवादीले
िलखतमा यी ितवादीले कुनै रकम िलएको रकम िलएको भनेको िमित र जाहेरीसाथ पेस
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गरे को िलखतको ितिलिपमा उि लिखत िमित
एवम् जाहेरवाला वयमले
् वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणमा गरे को बकप एकआपसमा
बािझन गई शङ्कारिहत तवरबाट वादी दावी
मािणत हन नसके को अव थामा अिभयोग
दावीबमोिजम ितवादीलाई सजाय गरी िबगो
र हजानासमेत ितवादीबाट जाहेरवालालाई
भराउन िम ने अव था देिखन नआउँदा वादीले
ितवादी सनु के शरी िच कारउपरको अिभयोग
शङ्कारिहत तवरबाट मािणत गन सके को
नदेिखँदा वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०६९।३।१७ मा ितवादीलाई वैदिे शक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी दावी पु न नस ने
ठहरयाएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
्
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त : कमल साद वाली
क यटु र : बेदना अिधकारी

सङ्गोलमै रहेको अव थामा िमित २०६५।२।३ मा
घरको मु य यि रहेका ितवादी राम पाठकले
आ ना नाममा रहेको १३-७-०-० ज गाम ये
६-६-०-० ज गा ितवादीम येकै सरु े श पा डेलाई
राजीनामा िलखत ग रिदँदा घर खचबापत भनी
सो राजीनामा पा रत ग रिदएको देिख छ । यी
ितवादी राम पाठकले उपरो उि लिखत
ज गाबाट आधाभ दा कम ज गा िब
ग रिदएको अव था देिखँदा मल
ऐन,
ु क
ु
अश
ं ब डाको १९(१) न.ं को ावधानबमोिजम
उ राजीनामा ग रिदएको ज गा आफू
खसु
गनस ने अव थाको देिखएकोले
िमित २०६५।२।३ मा १३-७-०-० बाट
६-६-०-० राजीनामा ग रिदएको ज गा बदर
हनस ने नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िमित २०६८।७।१ मा वादी दावी पु ने ठहरयाएको
्
नवु ाकोट िज ला अदालतको फै सला उ टी
गरी िमित २०६५।२।३ मा पा रत राजीनामाको
िलखत काननू अनु पकै देिखई िलखत बदर
इित सवं त् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शभु म् । नहने ठहरयाई
् भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
५
हने ।
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी इजलास अिधकृ त: कमल साद वाली
सश
ु ीला काक , ०६८-CI-११५८, राजीनामा इित सवं त् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शभु म् ।
िलखत बदर, ह र साद पाठक िव. सरु े श
६
पा डेसमेत
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
ितवादी राम पाठक र िनजक ीमती सश
ु ीला काक , ०६६-WO-०२००, उ ेषण,
एवम् छोरा मश: स तोषी पाठक र सरु ज पाठक स जयकुमार गामी िव. कृ िष तथा सहकारी
एकासगोलकै ३ अिं शयार रहेको र िनजह म ालयसमेत
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कबिु लयतनामाअनु पको
दािय व
िनवहन गनु यी िनवेदकको ारि भक कत य
भएकोमा यथ िनकायह को दोहनमा गरी उ
िनकायले दान गरे को अवसरलाई िनजी पमा
मा ै लाभ िलने र सं थाको िहत िव हने गरी
कबिु लयतनामाको उ लङ्घन गरे को अव थामा
नेपाल कृ िष अनसु धान प रषद् (कमचारी
शासन) िविनयम, २०४९ को िविनयम ४०(२)
(क) को अिभयोगमा यी रट िनवेदक स जयकुमार
गामीलाई भिव यमा प रषदक
् ो सेवाका लािग
अयो य नठह रने गरी िमित २०६२।७।२५ देिख
लागू हने गरी प रषदक
् ो सेवाबाट हटाउने गरी
भएको उ नेपाल कृ िष अनसु धान प रषदक
् ो
कायकारी सिमितको िमित २०६५।८।९ को
िनणयमा कुनै िू ट देिखन नआउँदा िवप ी नेपाल
कृ िष अनसु धान प रषदक
् ो कायकारी सिमितबाट
भएको िमित २०६५।८।९ को िनणय एवम् सो
िनणयका आधारमा भएका प ह समेतबाट
यी िनवेदकको सवं ैधािनक तथा काननू ी हकमा
असर परु याएको
भ न िम ने नदेिखँदा िवप ी
्
कृ िष अनसु धान प रषद् कायकारी सिमितको
िमित २०६५।८।९ को िनणयलगायतका अ य
कामकारवाही उ ेषणको आदेशले बदर गन
परे न । ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद गौतम
क यटु र: क पना बत ला

७
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
बै नाथ उपा याय, ०७०-RC-००७७, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. परे ग कामी
ितवादीले ब चरो ज तो धा रलो
घातक हितयारले मृतकलाई हानी मारे को कुरामा
सािबत छन् । पैसा बाँड्ने िवषयमा भएको
िववादमा फलामको धा रलो ब चरोले मािनसको
टाउकोमा हा दा मानिसक पमा सामा य
अव थामा नै रहेका ितवादीले मािनस मनस छ
भनी िवचार गन नसिककन नै ब चरो हार
गरे को होला भ न सिकने ठाउँ देिख न । मृतकको
टाउकोमा ब चरोले हानेको कायलाई म यनजर
गदा ितवादीले मृतकलाई मान मनसायले नै
हानेको भनी मा नपु न ह छ । य तो अव थामा
सु मगु ु िज ला अदालतले ितवादीलाई
सव वसिहत ज मकै द गरे को फै सलालाई सदर
गरे को पनु रावेदन अदालत, जु लाको फै सलालाई
अ यथा भ न निम ने हँदा यानस ब धीको
महलको १ र १३(१) न.ं को कसरु मा ऐ. को १३(१)
नं. बमोिजम पनु रावेदक ितवादी परे ग कामीलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी सु
मगु ु िज ला अदालतबाट िमित २०६९।९।१२ मा
भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
जु लाबाट िमित २०७०।२।६ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी

इित सवं त् २०७१ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।

इित सवं त् २०७० साल चैत २८ गते रोज ६ शभु म् ।
7

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७१, पसु - १

८
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
बै नाथ उपा याय, ०६७-CI-०७९१,
परमादेश, िबजयकुमार झनु झनु वाला िव. नेपाल
िव तु ािधकरण, जनकपरु िवतरण के समेत
यस अदालतबाट भएको िनणयअनसु ार
िव तु
ािधकरण, जनकपरु को पनु रावेदन
सिमितले पनु ः िनणय गरे को भ ने कुरा िमिसलबाट
देिखँदनै । उ पनु रावेदन सिमितसम पनु रावेदन
गन योजनाथ रट िनवेदकले राखेको धरौटी
रकम पनु रावेदनको अि तम टुङ्गो नला दै रट
िनवेदकले िफता मागेकै भरमा िफता िदने कुरा
पिन आउँदनै । िनणय गन अनिु चत िवल ब
गरे तफ पनु रावेदक ारा स बि धत िनकायमा गई
आ नो मु ामा चासो रा नस ने नै ह छ । िव तु
ािधकरणको पनु रावेदन सिमितबाट िनणय गन
िवल ब गरे को कारण पनु रावेदक रट िनवेदकले
पनु रावेदन गन योजनको लािग धरौटी राखेको
रकम िफता पाउने आधार हन नस ने भएबाट
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट भएको
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी

िववािदत ज गाको सािवक ज गाधनी
एकबाल िमयाँ रही िनजकै पालादेिख मोहीमा
यथ रट िनवेदकका बाबु चतरु नाथ चौधरी
रहेको कुरा िमिसल सल
ं न मोिहयानी हकको
माणप बाट देिखएको छ । य तै एकबाल
िमयाँ पिछ सािवक िक.न.ं २२६ को ज गा िवप ी
नारायण चौधरीको नाउँमा कायम भई पिछ
फे र उ िक.न.ं २२६ को ज गा िक ाकाट भई
िवप ीह
नारायण चौधरी, सीताकुमारी
चौधरी र सीता चौधरीका नाउँमा दता े ता
कायम रहेको र उ तीनवटै िक ा ज गामा
िनजै चतरु नाथ चौधरी मोही कायम रिहरहेको
कुरा िमिसल सल
ं न िवप ीह को नाउँको
ज गाधनी दता माण पजु ाबाट देिखँदा िनज
चतरु नाथ चौधरी िववािदत ज गाको सािवकदेिख
नै िनर तर पमा मोही कायम रहेको देिखन
आउँछ । ज गाधनी फे रबदल हँदमै ा र सािवकदेिख
कमाउँदै आएको ज गा िविभ न ज गाधनीका
नाउँमा िक ाकाट हँदमै ा सो भएको कारणले
सािवकदेिख िनर तर कायम रहेको मोहीको लगत
काननू बमोिजमबाहेक नै क ा ह छ भ न िम दैन ।
यसैले काननू बमोिजमबाहेक सािवकदेिख कायम
रिहरहेको मोहीको हक यि कै समा नहने र
इित सवं त् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।
९
यथ रट िनवेदक बैजु चौधरी सािवकदेिखकै
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी मोही चतरु नाथ चौधरीको छोरा भ नेमा िववाद
बै नाथ उपा याय, ०७०-CI-००१२, नदेिखएको अव थामा मोहीको मृ यपु ात
िनषेधा ा/परमादेश, नारायण चौधरीसमेत िव. िववादको ज गामा मोहीको हैिसयतले जोतकमोद
बैजु चौधरी
गन अिधकार यथ रट िनवेदकमा नहने भ ने
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उ ेषण/परमादेश, पदम साद डाँगी िव. उदयपरु
िसमे ट उ ोग िलिमटेडसमेत
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को
दफा ४७ मा सावजिनक िनकायका मख
ु सम
िनवेदन िदन सिकने यव था रही ऐ. उपदफा
(१) मा सावजिनक िनकायले ख रद कारवाही
वा िनणय गदा कुनै िू ट गरे को वा पालना
गनपन
ु कत य पालना नगरे कोले आफूलाई ित
पु ने वा पु नस ने कारण खल
ु ाई कुनै बोलप
वा ताव दाताले य तो िू ट वा िनणयको
पनु रावलोकनका लािग स बि धत साविजनक
िनकायका मख
ु सम िनवेदन िदनस नेछ भ ने
यव था रही ऐ. को उपदफा (२) मा उपदफा
(१) बमोिजम िदने पनु रावलोकनको िनवेदन
ख रद स झौता हनभु दा अिघको कारवाहीका
स ब धमा िसिमत हनेछ भ ने यव था रहेको
छ । सो काननू ी यव थाअनसु ार यी पनु रावेदकले
रट िनवेदनमा माग गरे को िवषयमा स बि धत
िनकायसम आ नो मकाको स ब धमा िनवेदन
िदई उपचार ा गनस ने नै देिख छ । यसरी
काननू मा वैकि पक उपचारको माग भइरहेको
अव थामा रट े आकिषत हने देिखँदनै ।
सो आधारमा रट िनवेदन खारे ज गन गरे को
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िनणयलाई
इित सवं त् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।
१०
अ यथा भ न निम ने हँदा सावजिनक ख रद ऐन,
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी २०६३ अ तगत आ ान ग रएको बोलप बाट
बै नाथ उपा याय, ०६८-CI-०६०६,
ततु िववाद ज मेको र िबडब ड िफता निदई
ै नआउने ।
पनु रावेदक िवप ीह ले पेस गरे को
िलिखत जवाफमा मोही लगत क ाको स ब धमा
भिू मसधु ार कायालय, स रीमा कारवाही
चिलरहेकोले रट िनवेदकको मागबमोिजम
आदेश जारी हने अव था नरहेको भनी िजिकर
िलएकोबाट रट िनवेदनमा दावी िलएबमोिजम
िववािदत ज गामा यथ रट िनवेदकलाई
जोत कमोद गन निदई बाली लगाउने कायमा
पनु रावेदक िवप ीह बाट ह त ेप हनस ने
आशङ्काको िव मानता रहेको कुरालाई
नकान िम दैन । मोही लगत क ाको स ब धमा
भिू मसधु ार कायालय, स रीमा कारवाही
चिलरहेको भए पिन सो स ब धमा िनणय हन
बाँक नै रहेको र उ िवषयमा पिछ हने िनणयले
मोही लगत क ाको स ब धमा काननू बमोिजम
टुङ्गो ला नस ने अव था रही नै रहेबाट अिहले
नै दावीको ज गा जोतकमोद गन िदनबाट यथ
रट िनवेदकलाई रो न निम ने हँदा पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजबाट िवप ीह को नाउँमा
िनषेधा ाको आदेश िमलेकै हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: बेदना अिधकारी
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जफत गनगरी गरे को िनणयसमेतका स ब धमा
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) र
(२) ले भावकारी उपचारको यव था ग ररहेकै
देिखएकोले िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषणको
आदेश जारी ग ररहनु नपन भनी रट िनवेदन
खारे ज गन ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत,
्
राजिवराजको िमित २०६८।३।२९ को आदेश
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: क पना बत ला
इित सवं त् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।

११
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
बै नाथ उपा याय, ०६९-CI-०४७७,
िनषेधा ा/परमादेश, राजे कानसू मेत िव. िज ला
बारा, रामपरु टोकनी गा.िव.स. ि थत मा ती न दन
रोिलङ िम स ा.िल.समेत
परु ाना र थायी कामदारह लाई
राखी रा दा क पनीको उ पादन लागत बढ्ने
भएकाले िविभ न बहानामा परु ाना कामदार
हटाउन लागेको आशङ्का रहेको भनी रट
िनवेदकह ले दावी िलएको भए पिन िवप ी
क पनी र म कायालयबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ यहोराबाट य तो आशङ्का रहेको
अव था देिखँदनै । रट िनवेदकह ले तलब
भ ासमेत निदएको भनी दावी िलएको स ब धमा
पिन िवप ीह को िलिखत जवाफबाट य तो
अव था देिखँदनै । हड्ताल, च काजाम,

लोडसेिडङ आिद कारणले उ ोग स चालन गन
नसक ब द गनको लािग म कायालयमा लेखी
पठाइएको र ३३ जना कामदारम ये १७ जना
कामदारले क पनीको अव था बझु ेर राजीनामा
िदई आ नो हरिहसाबसमेत बिु झसके को र बाँक
कामादारह लाई पिन ७ िदनिभ वेि छक
अवकास वा राजीनामा िदएमा तलब भ ाबाहेक
पिन के ही थप रकम भु ानी गन भनी सचू ना
कािशत ग रएको भ ने यथ िवप ी क पनीले
िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको देिखएकाले
पनु रावेदक रट िनवेदकह लाई गैरकाननू ी
तवरले नोकरीबाट हटाउन खोजेको भ ने अव था
नदेिखने ।
उ ोग स चालन नै हन नस ने अव थामा
पगु ेको कारण उ ोग ब द भई कमाचारीह लाई
तलब भ ा िदने मता नै ास भएको भ ने
देिखएको र म कायालयले समेत के ही िदन
जगेडामा रा न वीकृ ित िदएको अव थामा
िबनाकाम पनु रावेदक रट िनवेदकह लाई
स चालन नै हन नसके को अव थाको
क पनीबाट तलब भ ा िदइरहनपु छ भ न याय
एवम् िववेकस मत पिन हँदनै । उ ोग स चालन
हनै नसक ब द हन गई कामदारह लाई हटाउन
परे काले िनजह ले काननू बमोिजम पाउने रकममा
थप रकमसमेत दान गन क पनी तयारै रहेको
अव थासमेत िलिखत जवाफबाट देिखएकाले
पनु रावेदक िनवेदकह को तलब भ ा ा गन
अिधकारसमेतमा िवप ी क पनीले अित मण
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गनस ने भ ने िनजह ले दावी िलएज तो
आशङ्काको ि थित नरहेको स दभमा पनु रावेदन
अदालत, हेट डाले रट िनवेदन खारे ज गन गरी
गरे को िनणय आदेशलाई अ यथा भ न निम ने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: क पना बत ला

अदालत, सख
ु तको िनणय आदेशलाई अ यथा
भ न निम ने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: वेदना अिधकारी
इित सवं त् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।

१३
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
बै नाथ उपा याय, ०६८-CI-०३०३,
िनषेधा ा, शेष अ दल
ु तौआबसमेत िव. िज ला
शासन कायालय, रौतहट गौरसमेत
िज ला शासन कायालय एवम् िज ला
हरी कायालयको काम नै शाि त सरु ा कायम
गराउने कृ ितको हने हँदा सो िवषयमा दबु ै प लाई
झैझगडा नगरी शाि तपवू क ब न लगाउने उ े यले
िवप ी िनकायह बाट िनवेदकह समेतलाई
स झाउने बझु ाउने काय ग रएकोस मको
ि याकलापलाई काननू िवपरीतको मा न
िम दैन । िनवेदकह र िवप ीह को बीच
िववाद बढ्न निदई थप ग भीर िकिसमको
अशाि त एवम् जीउ यानमा खतरा पु ने
खालको काय हन नपाओस् भ ने उ े यले
दबु ै प लाई स झाई बझु ाई गन बोलाएको
कायलाई गैरकाननू ी पमा प ने थु ने
आशङ्का रहेको भ ने अथमा बझु ीहा नसमेत
हँदनै । शाि त सरु ा िब ने स भावना भएकोमा
सो स ब धी काय गन िनकायले चपु लागी
हात बाँधेर ब ने कुरा पिन नभएबाट िवप ी

इित सवं त् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।

१२
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
उपा याय, ०६८-CI-०९१६, परमादेश,
भ कला एडी िव. वीरे नगर नगरपािलका
कायालय, सख
ु तसमेत
रट िनवेदकले घर िनमाणको लािग
वीकृ ित माग गदा राजमागको लािग वीकृ त
ग रएको मापद डअनसु ार वीकृ ित माग गरे को
नदेिखएको अव थामा िनधा रत मापद डिवपरीत
गएर वीरे नगर नगरपािलकाले घर िनमाण
गनको लािग वीकृ ित िदन िम ने कुरा पिन
भएन । वीरे नगर नगरपािलका एक
काननू बमोिजम वशािसत सं था रहेको र उसले
नेपाल सरकारले नगर े को िवकासको लािग
िनधारण गरे को मापद डलाई नाघेर िनमाण काय
गन वीकृ ित िदनस ने भ ने पिन हँदनै । सडक
े को लािग छु ् याइएको ज गा अित मण हने
गरी यी पनु रावेदक िनवेदकलाई घर िनमाण गन
वीकृ ित िदन िम ने आधार कारण के ही नभएको
अव थामा रट िनवेदन खारे ज गरे को पनु रावेदन
11
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िनकायह बाट शाि त सरु ा कायम गराउने
कत य िनवाह गरे को कुराले िनवेदकह को
नाग रक अिधकार ऐन ारा द हक अिधकारमा
आघात भएको भ नसमेत िम दैन । य तो
अव थामा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
भएको आदेशलाई अ यथा भ न निम ने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी

स ब धमा सवप ीय छलफल र सहमित कायम
गरी िनमाण गन गराउने यव था हन नेपाल
सरकार (सिचव तर) को िमित २०७०।११।४ को
िनिणयानसु ार अनरु ोध छ भ ने उ लेख भएको
देिख छ । गाउँ िवकास े को के तो ने वा
सान िवषयमा गाउँ प रष ाट िनणय नै नभएको
र मख
ु िज ला अिधकारीको अ य तामा
बसेको देिखएको िमित २०७०।९।२३ को
सवदलीय बैठकले पिन भवन िनमाण थलको
छनौट स ब धमा मा ै सवस मित गरे को अव था
देिख छ । सो सवदलीय बैठकको िनणयलाई गाउँ
िवकास े को के तो ने वा सान िवषयमा नेपाल
सरकारको अि तम िनणय मा न िम दैन । सङ्घीय
मािमला तथा थानीय िवकास म ालयले
हाल कायालय स चालन भइरहेको थानबाट
ताकुघाट गा.िव.स. अ तगतको यसै ठाउँमा गाउँ
िवकास े को के तो ने वा सान भ नेस ब धी
कुराको कुनै ब धनकारी िनणय (अि तम िनणय)
गरे को अव था पिन िमिसलबाट देिखँदनै । न त
िनवेदकह ले नै य तो िनणय भएको छ भनी
िजिकर िलन नै सके को देिख छ । िवप ी सङ्घीय
मािमला तथा थानीय िवकास म ालयबाट
िमित २०७०।९।२१ मा पिन गाउँ िवकास े को
के तो ने वा सान िवषयमा िनणय गरे को नभई
सोका लािग यथाथ िववरणस म माग गरे को
भ ने देिख छ । यी त यह को िव ेषणबाट
उ म ालयले रट िनवेदकले दावी िलएको
थानमा गाउँ िवकास े को के तो ने वा सान

इित सवं त् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।

१४
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
बै नाथ उपा याय, ०७०-WO-०८५२,
उ ेषण, पिव ा िघिमरे समेत िव. सङ्घीय मािमला
तथा थानीय िवकास म ालयसमेत
गाउँ िवकास े को के तो ने
वा सान स ब धमा स बि धत गाउँ िवकास
सिमितले पायक पन थानको पु ्याइँसिहत
गाउँ प रषदक
् ो िनणय गराई नेपाल सरकारमा
िसफा रस गनस ने यव था रहेकोमा ततु
रट िनवेदनमा सो स ब धमा गाउँ प रषदक
् ो
िनणय भएको अव था देिखँदनै । िमिसल सल
ं न
िवप ी सङ्घीय मािमला तथा थानीय िवकास
म ालयले िज ला िवकास सिमित, लमजङु ् लाई
गा.िव.स. भवन िनमाण थल स ब धमा लेखेको
िमित २०७०।११।५ को प मा य तो गाउँ
िवकास सिमित के तो ने िवषय िनवािचत गाउँ
प रषदक
् ो िसफा रस िलएर गन उपयु ह छ । तर
अिहले पनु िनमाण तथा पनु थापना काय मको
रकमबाट भवन बनाउने थानको िववादको
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स ब धमा कुनै बा यकारी हने िकिसमको अि तम
िनणय नै नगरे को अव थामा ततु रट िनवेदन
शङ्िकत अव थामा दायर हन आएको देिखन
आयो । य तो अव थामा शङ्िकत अव थामा
हँदै नभएको िनणयलाई उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदकह को माग गराई
नै िनरथक देिख छ । भिव यमा हने कुनै िनणयबाट
पन असिु वधाको हकमा यितबेलै उपचार ा
गन सिकने नै ह छ र कुनै थानमा गाउँ िवकास
े को के कायम गन कुरा यस अदालतबाट
िनणय हनस ने कुरा पिन नहँदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनस ने अव था
नदेिखने ।
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी

गनपछ
ु । ब दक
ु ु री, तरबार, काँढ, या सा,
ु , खक
भाला, कटारी, खँडु ा, ब चरा, गडासा अ य तै
िकिसमको गैरजोिखमी हितयारले काटी हानी
घोची घाउ चोट पारे मा लेिखएबमोिजम इ चीको
नापबाट येक इ चको पाँचसय पैयाँ जरीवाना
र एकमिहना कै दका दरले दईु वष नपगु ेस म
कै दसमेत गनपदछ
ु भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
यसरी उपरो बमोिजमको काननू ी यव था हेदा
यी वादीलाई ितवादीह ले के क तो जोिखमी
धा रलो हतयारसमेतले कुटपीट गरे को हो भ ने
पिु हन नसिकरहेको अव थामा पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट िमित २०६६।७।४ मा सु
पसा िज ला अदालतबाट ३ मिहना कै द र .
१५००।– जरीवाना गन गरी भएको फै सला के ही
उ टी गरी ितवादीह शिश म डल महतो,
वीरे महतो र सिु नल महतोलाई कुटपीटका ९
नं. ले . १५००।– जरीवाना गन गरी भएको
फै सला मनु ािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: कमल साद वाली
क यटु र: क पना बत ला

इित सवं त् २०७१ साल भदौ ३ गते रोज ३ शभु म् ।

१५
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६६-CR-०४१४, ०६८CR-०००८ कुटपीट, सरु े महतो धानक
ु िव.
शिशम डल महतोसमेत, शिशम डल महतोसमेत
िव. सरु े महतो धानक
ु
मल
ु क
ु ऐन, कुटपीटको ९ न.ं मा इित सवं त् २०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभु म् ।
साधारण हितयार वा लाठा, ढुङ्गाले हानी घोची
काटी अङ्गभङ्ग हने बाहेक अ चोटपटक
इजलास न.ं २
पा रिदएमा घोचेका घाउको गिहराई नापी र
हानेका घाउमा ल बाई वा गिहराई जनु तफका
१
नापबाट बढी खत हने देिख छ उसैतफको नापबाट मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ा.
एक इ चको पाँचसय पैयाँको दरले जरीवाना डा. ी भरतबहादुर काक , ०६८-CI-०२४३,
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रकम िदलाइभराइ पाऊँ (लेनदेन), काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका, वडा
न.ं ३०, काि तपथि थत भाजरु न फाइना स
ए ड सेिभङ क पनी िल. (िव ीय सं था) को
तफबाट अि तयार ा ऐ.का कायकारी िनदशक
शेखबहादरु धान िव. रोशनकुमार धौभडेल
लेनदेन यवहारको महलको ४० न.ं मा
अ य हद याद लेिखएको वा हद याद ला दैन
भनेको कुरामा बाहेक अ मा भए गरे को िमितले
२ वषिभ नािलस निदए ला न स ै न भ ने
काननू ी यव था रहेको छ । उि लिखत िववेिचत
आधार कारणबाट यी िफरादीले काननू ले िनिद
गरे को समयिभ अदालत वेश गरे को देिखन
आएन । काननू ले तोके को अविध नाघी आएका
िफरादको त यमा वेश गरी याय िन पण गन
अदालतले िम दैन । यस अदालतबाट िन सा
दान हँदा ततु भएको नेकाप २०५५, पृ ५१५,
िन.न.ं ६५९६ को लेनदेन मु ाको निजर ततु
मु ामा आकिषत हने देिखएन, साथै क पनी ऐन,
२०६३ को दफा ३४(३) मा ऋणको सत भाखा
र याजस ब धी कुराह साह र आसामीबीचमा
भएको िलखत वा करारबमोिजम हनेछ भ ने
उ लेख भएको देिखँदा सो दफाअनु प पिन
करारमा उि लिखत समयपिछ लेनदेन यवहारको
महलको ४० न.ं अनसु ार नहने भ न िम ने
नदेिखने ।
पनु रावेदक क पनीले
यापा रक
कारोबारको ममा िदएको कजा िलखतअनसु ार

असल
ु उपरको लािग अ.ब.ं ३६ नं. अनसु ार
जिहलेसक
ु ै पिन नािलस िदनस ने छुट िदएको
मा न िम दैन । सो िलखतमा उ लेख गरे
अनसु ारको भाखामा नबझु ाए लेनदेन यवहारको
महलको ४० न.ं अनसु ार २ वषिभ नािलस गन
आउनपु नमा सो हद याद नाघी ततु िफराद
दायर हन आएको प देिखन आएकोले
अ य त यतफ वेश ग ररहन नपरी लेनदेन
यवहारको महलको ४० न.ं को हद याद नाघी
दायर हन आएको ततु िफराद खारे ज हने
ठहरयाई
् सु काठमाड िज ला अदालतले
गरे को फै सला सदर हने ठहरयाई
् पनु रावेदन
अदालत, पाटनले िमित २०६७।९।१८
मा गरे को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: टेकराज जोशी
क यटु र: िव राज पोखरे ल
इित सवं त् २०७० साल चैत ११ गते रोज ३ शभु म् ।

२
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या.
ी ओम काश िम , ०६६-CI-०६२२,
नापी िफ डबक
ु कै िफयत बदरसमेत बदर दता,
सीतादेवीमगर िव. िज ला कारागार शाखा पसा,
वीरग ज
यी वादीले िक.न.ं ७३ को पवू तफको
ज.िव. ०-०-५ ज गा राजीनामा ग रिलएको भ ने
कुरा कतैबाट समथन भएको देिखन आउँदनै ।
जहाँस म यािसन िमयाँबाट ेमलाल चौधरीले
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िलएको राजीनामा र ेमलालबाट यी वादीले
ग रिलएको राजीनामाको छ यसमा िक.न.ं
८७९ बाट राजीनामा िलएको देिख छ । साथै
यािसनबाट ेमलाल चौधरीले राजीनामा पा रत
ग रिलँदा वीरग ज न.पा., गहबा (क) भनी
उि लिखत भएको देिखएबाट दावीको ज गा
अथात् वीरग ज न.पा. वडा न.ं ६ मा वादीको
दावी पु ने अव था देिखँदनै । यसरी यी वादीका
परदाता यािसन िमयाँको नै उ ज गामा िनिववाद
हकािधकार ा भएको नदेिखएको अव थामा
िनजले ेमलाल चौधरीलाई र ेमलाल
चौधरीले यी वादीलाई हक ह ता तरण गरे को
कायसमेतबाट िनजको दावीको पिु भएन ।
िववािदत ोतको आधारमा ा िलखतले
िनिववाद अिधकारको िसजना ह छ भनी मा नु
काननू र यायसङ्गत हन नस ने ।
यसरी पनु रावेदक वादीले दावीको
ज गामा हकको ोत अथात् वािम वको ोत
नै सबदु माणबाट थािपत गराउन नसके को
अव थामा एउटा ज गा राजीनामा गराई िलएकै
आधारमा अक िक ा न बरको ज गा देखाई
िफराद िदन यी वादीलाई हक अिधकार ा
भएको भनी मा न निम ने ।
वादीका परदाता यािसन िमयाँको
नै दावीको ज गामा हकािधकार ा भएको
नदेिखएको अव थामा िनजले ेमच द चौधरीलाई
र िनज ेमच दले यी वादीलाई कुनै ज गा िब
गदमा दावीको ज गामा हक पु ने अव था

देिखएन । तसथ वादीको दावी खारे ज हने ठहर
भएको सु पसा िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, हेट डाले
िमित २०६३।८।११ मा गरे को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: टेकराज जोशी
क यटु र: स तोष अवाल
इित सवं त् २०७१ साल भदौ ९ गते रोज २ शभु म् ।

§ यसै लगाउको ०६६-CI-०६२१, ०६२३
नापी िफ डबक
ु कै िफयत बदरसमेत,नापी
िफ डबक
ु बदर गरी दा.खा.दता समेत,
िवजयकुमार रानामगर िव. िज ला
शासन कायालय, कारागार शाखा
वीरग ज, राधादेवी गु ङ िव. िज ला
कारागार शाखा पसा वीरग ज भएको
मु ामा पिन यसैअनसु ार फै सला भएको
छ।
इजलास न.ं ३
१
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या.
ी दीपकराज जोशी, ०६५-CI-०४५३,
करारबमोिजम रकम िदलाइपाउँ, िच बहादरु
काक िव. मिनराम अ वाल
िववादको िमित २०६०।८।१ को सहमित
प अ प , िबना ितफलको परू ा गन अस भव र
अिधकारिवहीन यि ारा ग रएको देिखँदा वैध
करारको लािग आव यक त वको अभाव त य
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पिु हन आयो । यसरी वैध करार हनको लािग
आव यक त वह समावेस रहेको नदेिखँदा
िववादको िमित २०६०।८ ।१ को सहमितप ले
वैध करारको पमा काननू ी मा यता पाउने
अव था देिखन नआउने ।
अतः दावीको िमित २०६०।८।१
को सहमितप लाई करारको मा यता िदई सो
कागजलाई क त भ ने ितवादीलाई .१००।–
ज रवाना गरी वादीले ितवादीबाट .ते लाख
भ रपाउने ठहर गरी कै लाली िज ला अदालतबाट
भएको फै सला उ टी गरी सो सहमितप लाई
काननू ी मा यता निदई वादी दावी पु न नस ने ठहर
गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: रमेश रजाल
क यटु र: प मा आचाय

िनणयको ोतको पमा रहेको आ त रक राज व
िवभागको िनणय नै राज व यायािधकरणसम
िवचाराधीन रहेको र यसबाट नै िनवेदकले
उपचार पाउने अव था रह छ । ियनै िनवेदकले
ठूला करदाताको िनणयउपर यसभ दा पिहले
पनु रावेदनको उपचार हण ग रसके कोमा सोही
ि थित र सोही आधारमा िववािदत िनणयउपर
पिन साधारण अिधकार े अ तगत उपचारमा
जानपु नमा रटमा वेश गरे को िमलेको
देिखँदनै । वैकि पक उपचार रहेस म रट
े ािधकार सामा यतया आकिषत हँदनै । एउटै
िवषयव तमु ा एकै पटक दईु िनकायले हात हा दा
याियक अराजकतासमेत जि म छ । िववािदत
िवषयको वैकि पक उपचारको माग अि तम
भई बसेको र िववािदत िनणयमा काननू को घोर
िू ट भएको भ ने कुरा प देिखएमा मा रट
े ािधकार आकिषत हने कुरालाई अपवादको
पमा िलइ छ । यस िववादमा यस िकिसमले
साधारण
े ािधकारबाट िवषयव तक
ु ो
अि तम टुङ्गो लागेको देिखँदनै । िनवेदकलाई
पनु रावेदनको सश र स म वैकि पक
उपचारको माग रहेकोसमेतको अव थामा
रटबाट आदेश गन िम ने नदेिखँदा िनवेदकको
रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: हेमबहादरु सेन
क यटु र: प मा आचाय

इित सवं त् २०७१ काि क १७ गते रोज २ शभु म् ।

२
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-WO-१२४३,
उ ेषण/ ितषेध/परमादेश, काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका, वडा न.ं ११,
भ कालीि थत नेपाल दरू स चार क पनीका
तफबाट अिधकार ा ऐ.ऐ. क पनीका िनिम
ब धक िनदशक बिु साद आचाय िव. ठूला
करदाता कायालय, ह रहरभवन, लिलतपरु समेत
ठूला करदाता कायालयले गरे को इित सवं त् २०७१ साल काि क ९ गते रोज १ शभु म् ।
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३
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६८-WO-०८०८,
उ ेषण/परमादेश, र नल मी राई िव. कमला
राईसमेत
िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर गरे को
िमित २०६८।६।१४ मा तामेल भएको ब डा
मचु ु का गन कायमा सहभागी हन आउनु भनी
पठाइएको १५ िदने यादमा िनज िनवेिदकाको
नाम र नल मी राई हनपु नमा िू टपणू नाम ल ी
राई मा स म हन गएको देिखन आयो । य तो
िू टपणू गरी जारी भएको यादबाट िनवेिदकालाई
आफूिव
भएको चलनतफको कारवाहीको
जानकारी हनस ने अव था देिखएन । अत: उ
चलनतफको याद ाकृ ितक याय िस ा त
िव खडा भएको देिख छ । यसरी हेदा
उ िमित २०६८।६।१४ मा तामेल भएको ब डा
मचु ु कातफको यादले गदा यी िनवेिदकाको
हकमा ाकृ ितक याय िस ा तिवपरीत हनगई
िनवेिदका उ कारवाहीमा उपि थत हनबाट
वि चत भएको देिखन आउने ।
िमित २०६८।६।१४ मा तामेल
भएको ब डातफको याद, सोप ात खडा
भएको िमित २०६८।९।९ को ब डा मचु ु का,
िमित २०६८।९।२६ को चलन पजु तथा
िमित २०६८।९।२७ को मालपोत कायालय,
सोलख
ु ु बबु ाट दान ग रएको ज गाधनी माण
पजु ा उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको

छ । अब काननू बमोिजमको रीत परु याई
् पनु : ब डा
मचु ु कातफको ि या परू ा गरी चलन चलाउने
कामकारवाही गनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: हेमबहादरु सेन
क यटु र: प मा आचाय
इित सवं त् २०७१ साल असोज ३१ गते रोज ६ शभु म् ।

४
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०६६-CR-०६९६, जाली
राहदानी, नेपाल सरकार िव. स तराज गु ङ
स तराज गु ङको नाममा जारी भएको
राहदानी िनजको साथमा नै रहने कृ ितको भएको
उ राहदानी िनजका म जरु ीले बाहेक अ ले
योग गन नस ने हँदा ितवादी मीनबहादरु घलेले
पोल नगरे को भ ने आधारमा ितवादी स तराज
गु ङलाई अिभयोग माग दावीबमोिजम सफाइ
िदने ठहरयाई
् सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन भ ने पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला िमलेको नदेिखने ।
ितवादी स तराज गु ङले गरे को काय
अ यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१) को
िवपरीतको कसरु अपराध देिखन आएकोमा
अका ितवादी मीनबहादरु घलेले पोल गन
नसके को भ ने मा आधार देखाई ितवादी
स तराज गु ङलाई सफाइ िदनेगरी काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर
गनगरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
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२०६५।७।१७ गते भएको फै सला सो हदस म
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ठहछ । सो
ठहनाले . स तराज गु ङलाई के कित सजाय
हने भ ने स ब धमा िवचार गदा अ यागमन ऐन,
२०४९ को दफा १०(१) मा ‘‘कसैले दफा ५
बमोिजम अपराध गरे गराएमा िनजलाई पचास
हजार पैयाँस म ज रवाना वा पाँच वषस म कै द
वा दबु ै सजाय हनेछ” भ ने काननू ी यव थासमेत
रहेको देिखँदा ितवादी स तराज गु ङले य तो
िकिसमको कसरु िवगतमा गरे को नदेिखँदा
ितवादी स तराज गु ङलाई अिभयोग माग
दावीबमोिजम अ यागमन ऐन, २०४९ को दफा
५(१) को कसरु अपराधमा ऐजन ऐनको दफा
१०(१) बमोिजम कसरु को मा ा हेरी तजिवजी
.५०,०००।- (पचास हजार) ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
क यटु र: प मा आचाय
इित सवं त् २०७१ साल भदौ १५ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास न.ं ४
१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०५०९,
िलखत दता बदर, दता कायम, क नी थ नी िव.
र जु चौधरी
उमेर नपगु ेकाको स पि अपह रत

हनस ने जोिखममा रहेका बालबािलकाको
स पि को र ाथ बनेको अदालती ब दोव तको
महलको ४० नं. को काननू ी यव थालाई
अश
ं ब डाको १९ न.ं ले परा त गनु यायोिचत
पिन हने देिखन आएन । तसथ बाबआ
ु मा नहने
नाबािलकाको हकको सरं ण सङ्कटमा रहने
स भा यता बढी हने र य ता अ अिं शयारले
उसको सषु ु अव थामा रहेको हकलाई मा ने
काम हन गएमा यो हकको उपचार उसको
उमेर पगु ेपिछ नािलस गन पाउने हक लेनदेन
यवहारको महलको ४० नं. ले दान ग ररहेको
र सोही आधारबाट वादी आएको देिखँदा उ
लेनदेन यवहारको महलको ४० न.ं लाई अ य
कुनै काननू ले अ यथा नगरे को हँदा र वादीले
जनु ऐनको आधारमा दावी िलएको हो सोही
आधारमा याय हने हनाले ितवादीले अ यथा
िलएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अश
ं मु ाबाट वादीले दावीबमोिजम ५
भागको १ भाग अश
ं पाउने ठहर भएको र सोही
आधारमा िज ला सनु सरी, िसिं गया गा.िव.स.
वडा नं. ४ ग िक.नं. २१ को ०-०-७ ज गाको
िलखतम ये पाँच भागको एक भाग बदर हने
ठहर भएको अव था िमिसलबाट देिखन आएको
अव थामा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
फै सलालाई अ यथा प रवतन गनपन
ु अव थासमेत
देिखन नआउँदा वादी दावीबमोिजम ५ भागको
१ भाग िलखत बदर हने ठहर गरे को पनु रावेदन
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अदालत, िवराटनगरको िमित २०६६।५।२ को े ािधकारिभ को कुरा हो य तो अव थामा
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दावी नै नभएको दरू स चार ऐन, २०५३ को दफा
इजलास अिधकृ त: राम साद ब याल
४७(२) र (३) को अव था हो भनी िनवेदकले
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
िजिकर िलएकै आधारमा िविधवत् यस काननू को
इित सवं त् २०७१ साल असार २३ गते रोज ३ शभु म् ।
या या हनपु वू नै िज ला अदालतमा परे को
§ यसै
कृ ितको ०६७-CI-०५०७, मु ाको औिच य नै समा हने गरी मािथ लो
िलखत दता बदर,दता कायम, सिकला िनकायबाट त कालै ह त ेप गन वा छनीय
े िव. र जु चौधरी भएको मु ामा पिन नहने ।
यसैअनसु ार फै सला भएको छ ।
यी िनवेदक दरू स चार ऐन,२०५३ को
२
दफा ४७(५) अनु पको मु ा िज ला अदालतको
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी े ािधका रभ पन र सो मु ामा अ.ब.ं ११८
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WH-००१७, नं. बमोिजम िज ला अदालतको आदेशबाट
ब दी य ीकरण, मोतीलाल पोखरे ल िव. थनु ामा रहेकोलाई गैरकाननू ी थनु ा भ न निम ने
िज ला सरकारी विकल कायालय, पा पासमेत र सोस ब धी मु ामा दरू स चार ऐन, २०५३ को
े ािधकार कहाँ र कसको हने भ ने कुरा दफा ४७(२) र (३) िभ को वारदात हो िक भनी
काननू ले जे िनि त गरे को छ यह नै हने कुरा या या गरी े ािधकारको समेत िवचाराधीन
हो, प ह को भनाइको आधारमा े ािधकार रहेको र त स ब धमा सोही अदालतबाट या या
यिकन हने कुरा होइन । े ािधकारको स ब धमा र स बोधन हने नै हँदा ब दी य ीकरणको
पिन दरू स चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र आदेश जारी गरी थनु ामु ग रपाउँ भ ने रट
(३) तथा (५) को के क तो स ब ध र अ तर छ िनवेदन िजिकर पु न स ै न । ततु रट िनवेदन
भ ने या या िव ेषण उ िज ला अदालतमा खारे ज हने ।
चलेको मु ाको फै सला हँदाको अव थामा हने नै इजलास अिधकृ त: िवदरु का ले
ह छ । अदालतमा दरू स चार ऐन, २०५३ को दफा इित सवं त् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शभु म् ।
४७(५) को आधारमा अिभयोगप आएको र
३
दफा ४७(५) अनु प आउने मु ा िज ला मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या.
अदालतकै े ािधकार िभ पन र यसरी ी जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-१०९९,
परे को नािलसमा अ.ब.ं ११८ न.ं अनु प हातहितयार खरखजाना, भातकुमार कुसवाहा
िज ला अदालतले आदेश गन स ने उसैको िव. नेपाल सरकार
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फौजदारी कसरु ज तो ग भीर िकिसमको
अपराधमा त ययु एवम् ठोस सबदु माणको
आधारमा मा कसरु दार कायम गनपन
ु हछ ।
त ययु एवम् ठोस सबदु माणको अभावमा
सहअिभयु ले पोल गन र सो पिु नभएको र
के वल हचवु ाको आधारमा अिभयोग लगाउने
प ले अिभयोग लगाएकै भरमा मा कसरु दार
कायम गनु फौजदारी यायको िस ा तको
मम र भावनािवपरीत ह छ । वारदात हँदाको
अव थामा वारदात थलमा अिभयु बनाएका
यी ितवादी भातकुमार कुसवाहा नहनु
सहअिभयु ह को पोललाई अिधकारीसम को
बयानमा पोल गनह ले इ कार रही बयान गरे को
र अ य कुनै वत माणबाट खि बर नभएको
अव थासमेतको आधार र कारणह बाट वादी
प को पनु रावेदक भातकुमार कुसवाहाउपरको
अिभयोग दावी माणबाट पिु हन सके को देिखन
नआउँदा अिभयु भातकुमार कुसवाहालाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा
३(२) र ४(२) बमोिजम ४ वष कै द हने ठहरयाएको
्
फै सलालाई सदर गन ठहर गरे को पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला पनु रावेदक ितवादी
भातकुमार कुसवाहाको हकमा उ टी भई िनजे
अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त: राम साद ब याल
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी

इजलास न.ं ५

१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०६७-CI-०१६६९, ०६८CI-०८४२, अश
ं चलन, ीमती इ कुमारी े
िव. योित े , योित े िव. इ कुमारी े
वादी ितवादीका बाबु लो नेको मृ यु भई
दईु जना अिं शयार मा रहेको अव था देिखएको
र ितवादी यशोदादेवीले २०४९ सालमा
शेषपिछको अ लोह बकसप गरी योित
े लाई िदएको र यशोदादेवी े को मृ यपु िछ
योित े ले मु ा सकार ग रिलएको देिख छ ।
वादी यामगोपाल े ले अश
ं छोडप को कागज
गरी अश
ं िलई बसेको भ नेतफ हेदा िनजको
मानिसक अव था ठीक नभएको कारण मानिसक
अ पतालमा जान िमित २०३८।१२।६ मा नै
डा टरले िसफा रस गरे को देिखएकोबाट िमित
२०३९।४।१५ मा अश
ं छोडप को िलखत पा रत
गदा िनजको मानिसक ि थित ठीक नभएको
अव था देिखन आउँछ । य तो अव थामा अश
ं
छोडप को कागज गदा सरं कलाई रोहबरमा
राखी कागज भएको पिन नदेिखएको हँदा
य तो कागजको मा यता नहने भएकाले य तो
कागजको आधारमा िनज वादीले पाउने अश
ं बाट
इित सवं त् २०७१ साल असार २५ गते रोज ४ शभु म् । वि चत गनु यायोिचत नहने भएको हँदा वादीले
दईु भागको एक भाग अश
ं पाउने ।
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ितवादी योित े लाई यशोदादेवी
े ले आ नो अश
ं स पणू नै शेषपिछको बकसप
ग रिदएको अव था भएको र िनज योित े ले
यशोदादेवी े को मृ यपु िछ मु ा सकार गरे को
देिखन आउँछ । आ नो काननू बमोिजमको
अश
ं हकको स पि शेषपिछको बसकप को
िलखत ग रिदएको ि थित छ भने य तो
अव थामा िलखतको अि त वलाई अ यथा
मािणत नगरे स म िलखतको मा यता यथावत्
रहेको मा नपु न ह छ र य तो बकसप को िलखत
बकसप िदनेको मृ यु भएपिछ ि याशील भई
य तो अश
ं हकको स पि शेषपिछको बकस
पाउनेमा सदछ । यसै स ब धमा यसै सव च
अदालतबाट मथरु ा िचपालु िव. मनोज िचपालु
(नेकाप २०५६, िन.न.ं ६७२९, पृ ३९२)
भएको मु ामा शेषपिछको बकसप िदनेको
मृ यभु एपिछ िनजको हक बकसप पाउनेमा सन
भ ने िस ा तसमेत ितपािदत भएको स दभमा
यशोदादेवीले आ नो अश
ं अ लोह शेषपिछको
बकसप ग रिदएको र िनजको मृ यु भई बकसप
पाउने योित े ले मु ा सकार गरे को देिखएको
हँदा यशोदादेवीको अश
ं हकको स पि योित
े ले पाउने ।
वादी
ितवादीका िपता पित
ह रगोपालका अश
ं भागबाट वादीले अश
ं पाउने
र वादीले पेस गरे को फाँटवारीको करण (च) र
ितवादीले पेस गरे को फाँटवारीको करण २ को
स पि का हकमा ितवादी यशोदादेवी े को

अश
ं भागबाट वादीले २ भागको १ भाग अश
ं
पाउने साथै वादीले पेस गरे को फाँटवारीको करण
(ख) र (ग) मा उि लिखत स पि को हकमा
काठमाड िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको
मु ामा ठहरे बमोिजम हनेगरी पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट िमित २०६७।१०।९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
क यटु र: रानु पौडेल
इित सवं त् २०७१ साल भदौ २५ गते रोज ४ शभु म् ।

२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०६६-CR-०१३५, नाता
कायम, ब ी साद साई िव. रािधका माझी
“िवशेष को रायको मह व रा ने
DNA परी ण ितवेदनले िन या मक सबदु
(Conclusive Proof) को थान हण गन
नस ने पिन हन स दछ । िवशेष को राय
यायकतालाई याियक िन कष िनका न सघाउ
परु याउने
एउटा मा यम मा हो । अ य य
्
त य िव ास गनलायक माणह को ङृ ् खलाले
DNA परी ण ितवेदनको ितकूल िन कष
िनका दछन् भने यायकताले यी माणह को
ङृ ् खलाका आधारमा उपयु अवधारणा
बनाउनस ने” भ ने िस ा तसमेत थािपत भएको
पाइने ।
यी पनु रावेदक ितवादीको करणी
वीयबाट गभ रही छोरा जातक ब चा ज मेको पिु
21

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७१, पसु - १

हन आएकोले वादी तथा ितवादीका बीचमा
लो ने वा नीको नाता कायम हने र ितवादीले
ज मेको छोराको वारानसमेत ग रिदनपु न
ठहरयाई
् सु रामेछाप िज ला अदालतले िमित
२०६३।८।२४ मा गरे को फै सलालाई सदर हने
ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
्
२०६४।३।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: राम साद ब याल

नै देिख छ । उि लिखत आधार र काननू ी
यव थाबाट मोही बालीस ब धी त यमा
ितपािदत िस ा त आकृ गरी पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको छै न
भ ने पनु रावेदन िजिकर एवम् ततु मु ामा
भएको यथ िझकाउने आदेशसँग सहमत हन
नसिकने ।
ज गाको आकृित िबगारी उबरा शि
घटाएको र २०६२ सालको धानबाली पिन
बझु ाउन न याएको भ ने वादी दावी एवम्
पनु रावेदन िजिकर त परक पमा मािणत हन
नसके को तथा भिू मस ब धी ऐन, २०२१ मा
िमित २०५३।९।२४ र िमित २०५८।१०।२५ मा
भएको संशोधनह बमोिजम उ संशोधन लागू
भएका िमितपिछका वषमा बाली नबझु ाएको
ज गाको उबरा शि घटाउने काय गन मोहीलाई
िन काशन गन मािथ िववेिचत काननू ी तक तथा
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा निम ने ।
इजलास अिधकृ त: किपलमिण गौतम
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी

इित संवत् २०७१ साल काि क ९ गते रोज १ शभु म् ।

३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ओम काश िम , २०६८-CI-०१३३, बाली
भराई मोही िन काशन, कृ णमाया धान नौला
िव. ल मीमाया नौला
भिू मस ब धी ऐनको पाँच सश
ं ोधन,
२०५८ अनसु ार भिू मस ब धी ऐन, २०२१ मा थप
भएको दफा २६घ२ ले तोिकएको कायालयका
तोिकएको अिधकारीले मोही थािपत भएको
ज गामा मोही र ज गाधनीलाई आधाआधा ज गा
बाँडफाँड वत: ग रिदनपु न बा या मक काननू ी
यव था गरे को ि थितमा ज गाको आकृित
िबगारे को, मोल घटाएको ज ता यो वा यो
आधार कारण दशाई मोही िन काशन गन
यायोिचत नहने र त कालीन अव थामा वादीको
दावीमा आधा रत भई कुतबाली नबझु ाएको
भ ने श द मा परे पिन उ मु ामा उि लिखत
संिवधान र भिू मस ब धी काननू को या या
ततु मु ाका स दभमा समेत आकृ हनजाने

इित संवत् २०७१ साल असोज २४ गते रोज ६ शभु म् ।

इजलास नं. ६
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, २०६९-CI-०९४७,
लेनदेन, रामच यादव िव. रामदेव यादव
पनु रावेदक
ितवादीले पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजमा आ नो पनु रावेदनप मा
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तमसक
ु मा लेखेको गा.िव.स. र नेवल यादवको
बाजेको नाम गलत छ । खटरको छोरा नेवल
यादव हन् । िनजको िज ला िसरहा, स हैठा
गा.िव.स. वडा नं. १ घर भै िज ला िसरहा,
च अयो यापरु गा.िव.स. वडा नं. २ हाल
वडा नं. १ मा घर बनाई दबु ै ठाउँमा ब ने एउटै
यि व. नेवल यादव हन भनी िजिकर िलएको
देिखएको र सो स ब धमा वादीले अ यथा भ न
सके को नदेिखँदा व. नेवल यादव भ ने यि
एउटै देिखएको र िनजको िमित २०६२।८।२४
मा मृ यु भएको भनी मा नपन देिखन आयो ।
वादीले सो स ब धमा अ यथा िजिकर िलन
सके को नदेिखँदा वादीले पेस गरे को कपाली
तमसक
ु को िमित व.नेवल यादवको मृ यु भएको
िमित २०६२।८।२४ भ दा पछािडको िमित
२०६३।६।५ को देिखँदा उ तमसक
ु लाई समेत
ठोस माणको पमा हण गन िम नेसमेत
देिखन आएन । पनु रावेदक वादीले आ नो
पनु रावेदनप मा ितवादीको वा रसले अ.बं.७८
नं. बमोिजम िलखत हेरी बयान गरे को िलखतलाई
वीकार गरे को भ ने दावी िलएतफ िवचार गदा
िनजले वीकार गरे को नदेखी कपाली तमसक
ु मा
लागेको या चे छाप क को हो आफूलाई थाहा
नभएको भनी उ लेख गनको
ु अित र वग य
नेवल यादवको अपतु ाली रामदेव यादवले नखाई
िहरालाल यादवले िनजको अपतु ाली हक खाने
भएकाले आफूले दावीबाट फुसद पाउन िजिकर
िलएको र मालपोत कायालय, िसरहाबाट
िम.नं. ३४५।०६४।६५ िमित २०६५।३।२४ को

िनणयबाट नेवल यादव नाउँ दता कायम रहेको
च अयो यापरु गा.िव.स. वडा न.ं ८ (क) िक.नं.
१८७ को े.फ. ०-८-५ ज गा िनजको नातेदार
िहरालाल यादवको नाममा ता.िम.नं. २०१४१
बाट नामसारी भएको देिखन आएको छ ।
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको २२ नं.
को यव था हेदा अपतु ाली नखानेलाई साहले
प न हँदनै । अपतु ाली खाएपिछ साह ितिदन
भ न पिन हँदनै । जनु िहसाबको अश
ं अपतु ाली
पाउँछ सोही िहसाबसँग साह पिन ितनपछ
ु भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । यथ ितवादी रामदेव
यादवले नेवल यादवको अश
ं अपतु ाली खाएको
मालपोत कायालय, िसरहाको े ता माणबाट
पिन देिखँदनै । नेवल यादवको अंश अपतु ाली
खाने निजकको नातेदार िहरालाल यादवलाई
ितवादी बनाई िनज पनु रावेदकले मु ा िदएको
पिन देिखएन । अश
ं अपतु ाली नखाने यथ
ितवादी रामदेव यादवउपर िदएको मु ाबाट
नेवल यादवको ऋण असल
ु उपर ग रपाउँ भनी यी
यथ ितवादीउपर िदएको ततु मु ा खारे ज
गनपनमा
सु िसरहा िज ला अदालतले वादी
ु
दावीअनसु ार साँवा याजको िबगो भराउने गरे को
िमित २०६६।९।३० को फै सलालाई उ टी गरी
वादी दावी नपु ने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत,
्
राजिवराजको िमित २०६९।३।२५ गतेको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: जवाहर साद िसंह
इित संवत् २०७१ साल असार २६ गते रोज ५ शभु म् ।
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िमलेको नदेिखँदा उ टी भै गठु ी सं थान
इजलास नं. ७
के ीय कायालयका शासकबाट िमित
२०५८।१२।१ मा भएको िनणय नै कायम
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र हने ।
मा. या. ी ओम काश िम , २०६४-CI- इजलास अिधकृ त: राम साद भ राई
०८४४, रै तान बदर तैनाथी कायम, गठु ी सं थान क यटु र: च ा ितम सेना
के ीय कायालय, िड लीबजारसमेत िव. शाि त इित संवत् २०७१ साल भदौ १५ गते रोज १ शभु म् ।
िच कारसमेत
गठु ी तैनाथी देिखने ज गाको
एकल इजलास
दतालगायतका व प प रवतन सावजिनक
ज गाको व प प रवतन र िनजीमा दता भएको
१
वत: बदर र अवैध भएज तै वतः बदर र अवैध मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१हने हँदा पनु रावेदन अदालतको उ िनणयाधारसँग WO-०१५८, उ ेषण, रामकृ ण भ ने ेम े
र उ बहस िजिकरसँग समेत सहमत हन िव. जगतगोिव द े
सिकएन । यसमा हकै नभएका िविभ न
कुनै पिन फै सलाले सबदु माण बझु ी हेरी
यि ह ले कृ ि म मु ा िसजना गरी हक िलने मु ामा िन पण गनपन
ु यावत िवषयको स बोधन
छाड्ने गरी िमलाप गदमा गठु ी तैनाथी ज गाबाट गरे को अनमु ान गनपन
ु हँदा सव च अदालतबाट
गठु ीको हक जाने वा िवप ीको हक सृि हने भएको िमित २०६८।३।६ को फै सलाले ती मा
होइन भ ने यहोराको पनु रावेदन िजिकरसँग समेत िवचार गरी ४ अिं शयारको ज मा ८ अश
ं
सहमत हन सिकने हँदा िक.नं. ९८ को ०-०-२-१ भाग कायम गरे को मा नपु न ह छ । सव च
ज गा यि का नाउँमा पिहले गठु ी अधीन थ र अदालतबाट फै सला हनभु दा ३२ वष पिहले
पिछ गठु ी रै तान न बरी ज गामा दता भए गरे को भएको छोडप लाई उ फै सलाले नसमेटी
बदर भै सािवकबमोिजम ी मि छ नाथ गठु ी व. रामभ र िव णभु को हकवालाह लाई
साँझ िबहान आरती गन आरती घर गठु ी तैनाथी दोहोरो अश
ं िदलाएको भ ने अथ गरी सव च
ज गा नै कायम हने भनी गठु ी सं थान के ीय अदालतको िमित २०६८।३।६ को फै सलालाई
कायालयका शासकको िमित २०५८।१२।१ िनरथक गन िम ने देिखँदनै । यसरी िनवेदकले रट
को िनणय उ टी गरे को पनु रावेदन अदालत, िनवेदनमा उठाएको अंश छोडप को
िमित
पाटनको िमित २०६४।६।१३ को फै सला २०६८।३।६ मा सव च अदालतबाट फै सला
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हँदा नै उिठसके काले सोही मा यस इजलासले
पनु : वेश गरी िन पण गन िम नेसमेत नदेिखँदा
िवप ीह सँग कारण देखाउ आदेश मा नपु रे न ।
ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: राम साद भ राई
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७१ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभु म् ।

२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१WO-०१७१, उ ेषण, गोपीराम ब जारा िव.
िज ला हरी कायालय, मकवानपरु हेट डासमेत
ततु िवषयमा ठगी र क तको कसरु
भएको हो होइन, भएको भए िवप ीह बाट
भएको हो वा िनवेदकबाट भएको हो ज ता कुरा
त य माणको आधारमा स बि धत अदालतले
स बि धत मु ामा बो ने िवषय भएको र यसरी
बोलेको कुरामा पनु रावेदन अदालतबाट पनु :
परी ण हने अव था रहेको समेतको मािथ
उि लिखत आधार कारणबाट िववादव तक
ु ो
अनसु धान कुि ठत हने सही याय स पादन
भािवत हने गरी िनवेदकले यो िनवेदन दता
गरे कोलाई रा ो काय मा न सिकँ दैन । िनवेदकको
मागबमोिजम उ ेषणयु परमादेशको आदेश
जारी हने अव था थम ि मा िव मान रहेको
नदेिखँदा िवप ीह बाट िलिखत जवाफ माग गनु
परे न । ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: राम साद भ राई
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७१ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभु म् ।

३
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, २०७१WO-०२००, उ ेषण, रया चौधरीको हकमा
संर क भई आ नो हकमा समेत गीता चौधरी िव.
सिु नल थापासमेत
फै सलाले िबगो र ितपिू त ितनपन
ु भनी
तोके को दािय वलाई पिछ दायर भएको ततु
अश
ं मु ाको अधीन थ बनाउनु यायस मत्
हँदनै । जसरी घरका मु य यि को आजन र
िनजको नाम दताको स पि मा सगोलका सबै
अंिशयारको अंश हक ला ने अव था रह छ
यसैगरी काननू बमोिजम िनजले यहोनपन
ु
दािय वको हकमा सगोलको स पि बाट
यहोनपन
ु अव था ह छ । सो दािय व रह न भ नु
यायोिचत हँदनै । सगोलका अ अिं शयारलाई
अश
ं हकबाट वि चत गन दरु ाशयकासाथ घरको
मु यले कामकारवाही गरे को नपाइएस म
िनजबाट हने लाभजितमा अ अिं शयारले दावी
गन तर मकापन कुरामा दािय वबाट उ मिु को
माग गन कायलाई उिचत मा न नसिकने ।
िववािदत ज गाह िललाम हँदा यसको
उिचत मू य कायम हनु आव यक ह छ । यस
कुरामा िनवेिदकासमेतले तदा खता देखाई
अिधकतम् मू य आउने गरी िबगोले खामेस मको
ज गा िललाम भएको अव थामा िनवेिदकालगायत
कसैले पिन यसमा आपि गन ठाउँ हँदनै ।
सोभ दा अगावै यो िक ा यितमा िललाम हने भनी
यस अदालतले अजमायसी गणना गरी ततु
िवषयमा हात हा नु रट े ािधकारअनक
ु ूल
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हँदनै । िनवेिदकाले रट िनवेदनमा िलनभु एको
िजिकर िलई सु िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालतमा समेत अ.बं. १७ नं. को उपचार
अवल बन गरी िनवेदन िदनु भएक यसमा
िनवेदन दावीका ज गाह का स ब धमा ती
अदालतह बाट परी ण भै काननू बमोिजम गनु
भ ने आदेश भैसके को देिख छ । यसरी तहतह
िन पण भैसके को ततु कामकारवाहीलाई
के लाई के लाई हेरी रट े बाट परी ण गनु
उपयु नभएको र उि लिखत कामकारवाहीमा
काननू ी िू टसमेत नपाइएकाले िवप ीह बाट
िलिखत जवाफ माग गनपरे
ु न । रट िनवेदन खारे ज
हने ।
इजलास अिधकृत: राम साद भ राई
क यटु र: च ा ितम सेना

सवं ैधािनक र सै ाि तक आधारह ले गदा
िनवेिदकाको रट िनवेदन हणयो य देिखन
नआएकोले िवप ीह सँग िलिखतजवाफ माग
गनु परे न । ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: राम साद भ राई
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७१ साल असोज २३ गते रोज ५ शभु म् ।

५
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७०WO-०७२८, उ ेषण/परमादेश, शभु ा राई िव
अयु बहादरु राईसमेत
यायमिू तह िन प , इमा दार र यायमा
ितब रहने पदािधकारी भएको कुरालाई यस
अदालतले मा नभई परू ा िव को याय यव थाले
वीकार गरे को हँदा उ कुरालाई सहजै अ यथा
मानी यायमिू तको चा रि क सम तामा ह का
तवरले औलं ा उठाउनु आपि जनकसमेत देिखने ।
सव च अदालत सयं ु इजलास र
नेपालको मल
ू काननू को पमा रहेको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(४) र सो
अ तगत बनेका उि लिखत ऐन िनयमबमोिजम
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६६।१२।१९ को फै सलालाई सव च
अदालतको िमित २०६९।५।२० को फै सलाले
परी ण गरे को र सव च अदालतको उ
फै सलालाई माननीय यायाधीश ी क याण
े को अ य तामा गिठत पणू इजलासले
परी ण ग रसके को कुरामा सोभ दा मिु नको यस
अदालतको एक यायाधीशको इजलासले िववाद

इित सवं त् २०७१ साल असोज २३ गते रोज ५ शभु म् ।

४
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१WO-०२३७, उ ेषण, भीमादेवी िगरी िव.
िसजना िगरीसमेत
भावकारी वैकि पक उपचारको
यव था रहेको िवषयव तमु ा रट े आकिषत
नहने ।
रट
अिधकार े ले
साधारण
अिधकार े लाई थानाप न गरी आफै ँ साधारण
अिधकार े हण गरी िवषयव तक
ु ो िन पण
नगन ।
रट आदेशबाट िवचाराधीन मु ाको
कामकारवाही भािवत हने अव था हने हँदा
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खडा गनु याियक े ािधकारको िहसाबले समेत
िम ने देिखँदनै । उ कुराह मा िनवेिदकाले
सव च अदालत िनयमावलीलगायतका ऐन,
िनयम र याियक िनयमावली िस ा तले यव था
गरे को देखमे ा सोबमोिजम बृहत् पणू इजलासबाट
उपचार पाउने माग पिहचान गरी िनवेदन
िदनपु नमा रट िनवेदन िदएको निमलेको र य तो
रटबाट सव च अदालतको अि तम आदेश
वा फै सलाको परी ण नहने भ ने स ब धमा यस
अदालतबाट श त िस ा तसमेत ितपादन
भैसके कोले ततु िवषयमा िवप ीह बाट
िलिखत जवाफ मािगरहनु परे न । ततु िनवेदन
खारे ज हने ।
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
ु ी

ितवादी उ ऋण वाहमा य सल
ं न रहेको
देिखने व तिु न आधार र माण नरहेको भए पिन
िनज ितवादीलाई मल
ू ऋणी ितवादी हक भ ने
खड्गबहादरु ख ीले पोल गरे को देिखँदा अिहले
नै कसरु दार होइन भ न सिकने ि थित नदेिखँदा
िनज ितवादीबाट अ.बं. ११८ को देहाय ५ र
१० नं. बमोिजम .४,००,०००।– (अ पी
चार लाख) नगद वा जेथा जमानत िदए िलई मु ा
पपु को िनि त ता रखमा राखी कारवाही गनू ।
अका ितवादी खमु बहादरु िहरािसहं
राणा े ीले आफू कसरु मा इ कारी भै बयान
गरे को, कमसल िधतो राखी ऋण वाह नगरे को,
ऋण वाह असल िनयतले नै गरे को भनी बयान
गरे को, अ सबै ितवादी ता रखमा रहेको
इित संवत् २०७१ साल असोज ५ गते रोज १ शभु म् । समेतका आधारबाट िनज ितवादीबाट पिन मु ा
§ यसै कृितको ०७०-WO-०७२७, पपु का िनि त .५,००,०००।– (अ रे पी पाँच
उ ेषण/परमादेश, शभु ा राई िव. लाख) नगद वा जेथा जमानत िदए िलई ता रखमा
अयु बहादरु राईसमेत भएको मु ामा राखी कारवाही गनू ।
पिन यसैअनसु ार आदेश भएको छ ।
िनज ितवादीह ह रबाबु जोशी र
खमु बहादरु िहरािसंह राणा े ीलाई मु ा पपु को
रीत/बेरीत आदेश
िनि त थनु ामा रा ने गरे को यस अदालतको िमित
२०७०।१०।१३ को आदेश उपरो आधारबाट
१
बेरीतको देिखँदा बदर हने ।
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी इित सवं त् २०७१ साल पसु २ गते रोज ४ शभु म् ।
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RE-०२०५,
२
बैङ्िकङ कसरु , ह रबाबु जोशीसमेत िव. नेपाल मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
सरकार
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RE-०२०६,
यसमा िनवेदक ितवादी ह रबाबु जोशी बैङ्िकङ कसरु , खमु बहादरु िहरािसंह राणा े ी
कसरु गरे कोमा इ कार भै बयान गरे को, िनज िव. नेपाल सरकार
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म ालयसमेत
िनवेदकलाई िमित २०७०।७।१० को
िनणयबाट अिधकृ त छै ठ तहबाट अिधकृ त
सात तहमा तर वृि भएको िनवेदन संल न
प को ितिलिपबाट देिखएको र िनजलाई
िमित २०७१।८।२५ मा िमित २०७०।७।२८
को िनणय अनसु ार भनी िज ला जन वा य
कायालय, मोरङबाट िज ला वा य कायालय,
इलाममा स वा गदा अिधकृ त छै ठ तह भनी
स वा गरे को सो भ दा अिघ िनवेदकलाई सोही
इलाम िज लाबाट मोरङमा स वा गरे को िमित
२०६६।१२।३० को प बाट देिखएकोमा पनु :
सोही ठाउँमा सोही पदमा स वा गनु िनयमत
निम ने साथै सो ठाउँमा स वा गनपन
ु आधार र
इित संवत् २०७१ साल पसु २ गते रोज ४ शभु म् ।
कारणसमेत स वा गदाको िनणयमा खोिलएको
समेत नहँदा उ स वाको कारवाही यो
अ त रम आदेश
िनवेदनको टुङ्गो नलागेस म काया वयन नगन,ु
नगराउनु यथाि थितमा रा नु भनी सव च
१
अदालतको िनयमावली, २०४९ को िनयम
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१- ४१(१) बमोिजम िवप ीह को नाउँमा अ त रम
WO-०४५५, उ ेषण/परमादेश, मल
ु क
ु आदेश जारी हने ।
च द राजवंशी िव. वा य तथा जनसङ् या इित संवत् २०७१ साल पसु ६ गते रोज १ शभु म् ।
ितवादी खमु बहादरु िहरािसहं राणा
े ीले आफू कसरु मा इ कारी भै बयान गरे को,
कमसल िधतो राखी ऋण वाह नगरे को, ऋण
वाह असल िनयतले नै गरे को भनी बयान गरे को,
अ सबै ितवादी ता रखमा रहेको समेतका
आधारबाट िनज ितवादीलाई मु ा पपु का
िनि त .१५,००,०००।- (अ रे पी प लाख)
नगद वा जेथा जमानत िदए िलई ता रखमा राखी
कारवाही गनू ।
िनज ितवादी खमु बहादरु िहरािसहं राणा
े ीलाई मु ा पपु को िनि त थनु ामा रा ने गरे को
यस अदालतको िमित २०७०।१०।१५ को
आदेश उपरो आधारबाट बेरीतको देिखँदा बदर
हने ।
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