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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल, सव च अदालत
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, काननू संकाय
सहरिज ार ी भीमकुमार े , सव च अदालत
- सद

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
शाखा अिधकृ त ी घनराज पोखरेल
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
नायब सु बा ी आचाय
िस.कं . ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर
टर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी

संयु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
ज मा

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तलसीनाराय
ु लसीनारायण महजन
नायब सु बा ी िशवह र अिधकारी
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बकबाइ
ु कबाइ डर ी धनमाया मान धर

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
७
इजलास नं. ८
६
इजलास नं. ९
३
इजलास नं. १०
८
इजलास नं. ११
१०
इजलास नं. १२
२
इजलास नं. १३
४
इजलास नं. १६
५
एकल इजलास
४५
ज मा
कूल ज मा ४५ + ३१ = ७६

९
३
५
५
४
२
२
१
३१

नेपाल कानून पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म)
हेन, पढ्न तथा सरु ि त गन

www.nkp.gov.np
मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गृहपृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस् भ ने
थानमा आफूले खो न चाहेअनस
। यसबाट
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गनहोस्
ु
खोजेअनस
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेबसाइटको दो ो शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न
िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७७, साउन – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पि का र सव च अदालत बुलेिटन" को "वािषक ाहक" ब न चाहनेका
लािग २०७६ वैशाख अङ् कदेिख वािषक ाहक ब न पाउने गरी स पादन तथा काशन
सिमितले िनणय गरेको हँदा स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना काशन ग रएको
छ।
सिमितको िनणयानस
ु ार मू य समायोजन भई नेपाल काननू पि का .७५ र सव च
अदालत बुलेिटन ित अङ् क .४० कायम ग रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ छ ।

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको पिन
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का
संवैधािनक इजलास ख डको छु ै काशन भएको जानकारी गराउन चाह छ । यस
वष वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सङ् गालो, २०७६ पिन काशन
भएकाले आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .४०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.
१.

२.

३.

४.

५.

६.

िवषय
प / िवप
संयु इजलास

पृ
१–६

उ षे ण /
ितषेध

सशु ीला गौतमसमेत िव.
िवशाल े समेत
वीरे साद साह िव.
उ ेषण / वा य
तथा
परमादेश जनसं या
म ालयसमेत
टहरा ज गा अिमरकुमार े र
िखचोला राजे े
मेटाई पाऊँ
गोमा भज
ु ेल िव.
उ ेषण /
भूिमसधु ार कायालय,
परमादेश
सनु सरीसमेत
कुमार महतो िव.
उ ेषण /
धानम ी
तथा
परमादेश मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
मनोहर ितवारी िव.
ब दी
महानगरीय
हरी
य ीकरण प रसर
टेकु,
काठमाड समेत
इजलास नं. १

७.

उ ेषण /
परमादेश

८.

उ ेषण /
परमादेश

९.

उ ेषण /
परमादेश

िवन प दाकसमेत िव.
लोक सेवा आयोग
१०. उ ेषण
८
के ीय
कायालय,
अनामनगर
रमेशराज दाहाल िव.
११. िनषेधा ा
९
िललानाथ दाहालसमेत
जबरज ती सि दप थपिलया िव.
१२.
१०
करणी
नेपाल सरकार

१

१

इजलास नं. २
२

नेपाल सरकार िव.
यान मान
१३.
राजकुमार
साह ११
उ ोग
गोढसमेत
नेपाल सरकार िव. रमेश
१४.
ठगी
१२
साहसमेत
नेपाल सरकार िव.
१५. कत य यान
१३
उि मलाल राय

२

३

इजलास नं. ३
१६.

िनषेधा ा

१७.

उ ेषण

१८.

उ ेषण

१९.

ाचार
(घस
ु
रसवत)

५

६ – ११

दशन म डल खंगसमेत
िव. सतीशकुमार खंग
पवनकुमार सारडा िव.
म
अदालत,
काठमाड समेत
रमेश का ले िव.
रा पितको कायालय,
महाराजग जसमेत

११ – १४

६
६

७

i

१४ – २१

रामदेव यादव िव.
वासदु ेव यादव
ाने कुमार झा िव.
धानम ी
तथा
मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
सोम साद लइु टँ ेल िव.
धानम ी
तथा
मि प रषद्को
कायालयसमेत
छिवराम का ले िव.
नेपाल सरकार

१४

१४

१५

१६

२०.

कत य
यान

२१.

उ ेषण

२२.

कत य
यान

निमना साह तेली िव.
१६
नेपाल सरकार
धमराज अिधकारी िव.
कृ िष
िवकास १८
म ालयसमेत
रिव एडी िव. नेपाल
१९
सरकार

इजलास नं. ४

उ ेषण /
२३.
परमादेश

२४.

ब दी
य ीकरण

अपहरण तथा
शरीर ब धक
मानव
२६. बेचिबखन तथा
ओसारपसार
२५.

२७.
२८.
२९.

डाँका
कत य
यान
ज गा
िखचोला

३०.

उ षे ण

३१.

उ ेषण /
परमादेश

३२.

नेपाल सरकार िव.
ह रनारायण महतोसमेत
मनकुमारी पनु िव.
नेपाल सरकार
च पा साह िव. बुधन
साहसमेत
च िसंह ाँक िव.
अिप ना पा
े
कायालय, दाचलासमे
त
ु
राजकुमार आचाय िव.
धानम ी
तथा
मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत

नेपाल सरकार िव.
२९
राजलाल उराउसमेत

इजलास नं. ५

३० – ४१

लालमन घत िव. नेपाल
३०
सरकार
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
३४.
३०
रोजगार ठगी अनपु कुमार े
३३. कत य यान

२१ – ३०

ानबहादरु राई िव.
अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग,
टंगालसमेत
सिु नलकुमार चौहान िव.
िज ला हरी कायालय,
तौलीहवासमेत
नेपाल सरकार िव.
यामिकशोर महतसमेत
नेपाल सरकार िव. राम
म ल ठकुरी

कत य
यान

इजलास नं. ६

३१ – ३४

गोपीकृ ण पराजल
ु ी िव.
वा य
तथा
३५. उ ेषण
जनसं या
म ालयसमेत
िनणय दता लीलाबहादरु
३६. बदर दता गु ङसमेत
िव.
िखचोलासमेत ितलकबहादरु धान
आिशषकुमार गोयल िव.
बहाल
म ये-म याङ् दी
३७.
ितपूित जलिव तु ् प रयोजना,
नेपाल
िनणय दता रामहलास राय यादव
३८. बदर हक िव. िदनकर राय
कायमसमेत

२१

२२
२२
२३
२४
२५

इजलास नं. ७

३१

३२

३३

३४

३५ – ३७

ल
ै ो यमिु न ब ाचाय
३५
िव. झनकमिु न ब ाचाय
क पना िल बू िव.
४०. अंश चलन
३६
नवहाङ िल बूसमेत
फै सला बदर िमला लाखे मान धर
४१. अंिशयार िव. रमेश मान धरसमेत ३६
कायम
३९. दता फारी

२६
२७

इजलास नं. ८

२८
४२.
ii

३७ – ४५

वैदेिशक दगु ाबहादरु ढकाल िव.
३७
रोजगार ठगी नेपाल सरकार

४३.

४४.

४५.

४६.

४७.

४८.

४९.

अजयकुमार लामा िव.
उ ेषण भ परु
िज ला
अदालतसमेत
तुलसी कृ ण वाटी िव.
िलखत बदर गंगा साद
जापितसमेत
जबरज ती िगरीराज ख ीसमेत िव.
करणी र नेपाल सरकार
जबरज ती
चोरी
कृ ण साद पौडेल िव.
उ ेषण
कला पौडेलसमेत
लालकाजी तामाङ िव.
ब दी
काठमाड
िज ला
य ीकरण अदालत,
काठमाड समेत
मानव
संजय साद यादव िव.
बेचिबखन नेपाल सरकार
तथा
ओसारपसार
नेपाल सरकार िव.
कुटिपट
िनजाबिु डन
तेली
अङ् गभङ् ग
मस
ु लमानलसमेत
इजलास नं. ९

३९

५२.

वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
४६
रोजगार ठगी अशोक ितमि सना
इजलास नं. १०

४०

५३.
५४.

४०
५५.
४१
५६.
४२
५७.
४३

उ ेषण /
परमादेश

४७ – ५६

आकृ सन हँमागाई िव.
िश ा म ालयसमेत
सरु े साद पौडेल िव.
उ ेषण
िशवराज पौडेलसमेत
देवी ग छदार िव. उ च
उ ेषण अदालत,
िवराटनगरसमेत
अशोक महासेठसमेत
उ ेषण / िव. धानम ी तथा
परमादेश मि प रषद्को
कायालयसमेत
उ सवसु दर े िव.
ब दी
धानम ी
तथा
य ीकरण मि प रषद्को
कायालयसमेत
इजलास नं. ११

४७
४८
४९

५१

५४

५६ – ६०

मोददेव मान धरसमेत
५६
िव. िव णु लामा
क मान टमाटासमेत िव.
५९.
अंश
५७
मोमतीदेवी टमाटा
डा.भाइकाजी ितवारी
िनषेधा ा /
िव. ीमती मोहनकुमारी ५८
६०.
परमादेश
पा डेसमेत
५८. िनणय बदर

४३

४५ – ४७

महेशकुमार यादव िव.
िनणय बदर मि प रषद्को
५०.
४५
दता कायम सिचवालय,
िसंहदरबारसमेत
जगतबहादरु
खड् कासमेत
िव.
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, साउन - २
िनषेधा ा मु ाको िनणयपूवको ि थितलाई यथावत्
िनर तरता िदन निम ने ।
उि लिखत त य तथा िववेिचत आधार
कारणसमेतबाट सु िज ला अदालतबाट िनषेधा ा
मु ा नै खारेज हने गरी अि तम आदेश भएको भ ने
देिखएको अव थामा सो िनषेधा ा मु ामा जारी भएको
अ त रम आदेशको औिच य समा भइसके को हँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन आव यकता
र योजन नै समा भइसके काले ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । रट खारेज हने ठहरेकाले यस
अदालतबाट जारी भएको अ त रम आदेशसमेत वतः
िनि य हने ।
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
इित संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभु म् ।
२
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७१-WO-०४७०, उ ेषण / परमादेश,
वीरे साद साह िव. वा य तथा जनसं या
म ालयसमेत
व ततु ः पद, तहज ता िवषयह कमचारीको
सेवाका पिहचान हन् । यसले कमचारीको विृ
िवकासमा समेत भूिमका खे ने ह छ । एउटा तरको
कमचारीलाई कानूनबमोिजम बाहेक योभ दा
त लो तरको कमचारी भनी पिहचान िदँदा वा
स वा गराउँदा यसबाट कमचारीको विृ िवकास
र पिहचानमा ितकूल असर पन ह छ । य तो काय
गन कानूनी आधार िवप ीह ले देखाउन सके को
पाइँदैन । तर वा य तथा जनसं या म ालय र
वा य सेवा िवभागले िनवेदकलाई स वा गदा
िनजले ा ग रसके को सात तहलाई घटाई छै ठ तह
उ लेख गरी स वा प िदएको देिख छ । जनु कानून र
यायसङ् गत देिखन नआउने ।
िनवेदकले आफूलाई गरेको स वा िु टपूण
भयो भनी द.नं. ७६३० िमित २०७१।९।६ मा वा य

संयु इजलास
१
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७१-WO-०१९३, उ ेषण / ितषेध,
सुशीला गौतमसमेत िव. िवशाल े समेत
अ त रम वा अ तरकालीन कृ ितका आदेश
कुनै पिन मु ा च दाच दैको अव थामा त काल ग रने
आदेश भएकाले फै सलासरहका नभई यस बेलाको
औिच यको आधारमा त कालका लािग िदइने आदेश
हने हँदा पिहले जारी भएका अ त रम वा अ तरकालीन
आदेशको औिच य र सा दिभकता य तो मु ाको
अि तम िकनारा नभएस म मा कायम रहन स ने ।
मूल मु ा नै िकनारा लािगसके को अव थामा
अ त रम वा अ तरकालीन आदेशको कुनै मह व
रहँदैन । ततु मु ामा सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िनषेधा ा मु ामा जारी भएको अ त रम
आदेश कायम रहन स ने हो होइन भ नेतफ हेदा सु
अदालतमा दायर भएको िनषेधा ा मु ामा िनवेदन दाबी
नपु ने भनी उ मु ा खारेज भई पनु रावेदन अदालतमा
पनु रावेदनको रोहमा पिु गसके को भ ने बहसको ममा
दवु ै प का कानून यवसायीह बाट खु न आएको
छ । य तो अव थामा सु अदालतबाट जारी भएको
अ त रम आदेशलाई िनर तरता िदनु भनी यायको
रोहबाट बो न िम ने नदेिखने ।
अ त रम आदेश जारी भएको भिनएको मूल
मु ाको पमा रहेको िनषेधा ा मु ा नै खारेज हने गरी
काठमाड िज ला अदालतबाट अि तम आदेश जारी
भइसके पिछ य तो अ त रम आदेशको औिच य नै
समा भई य तो अ त रम आदेश वतः िनि य हने
हँदा अब सो मु ामा अ त रम आदेश वा अ तरकालीन
आदेश पनु ः जारी रा नपु छ वा पदन भ ने कुरा उ
मु ाको पनु रावेदनको रोहमा िवचार हने िवषय भएकाले
1

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, साउन - २
तथा जनसं या म ालयका सिचवलाई स बोधन गरी
िनवेदन िदएको देिख छ । सो िनवेदनउपर िवप ीह ले
सोही िनयमावलीको िनयम २४घ(२) बमोिजम
स बोधन गरेको नदेिखँदा िवप ीको उ िजिकर
मनािसब देिखन नआउने ।
अिधकृत सात तहमा तर विृ भई कायरत
िनवेदकको स वा िज ला जन वा य कायालय,
रसवु ाबाट जटु पानी ाथिमक वा य के ,
िचतवनमा स वा गदा िनजको छै ठ तह उ लेख
गरी एक तह घटुवा हने गरी स वा गरेको कानून
एवम् यायसङ् गत देिखन नआएकाले वा य तथा
जनसं या म ालयको िमित २०७१।८।२२ को
िनणय र वा य सेवा िवभागको िमित २०७१।८।२५
को प तथा सो िनणयका आधारमा िवप ीलाई िदएको
स वा प समेत बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदकको
हकमा िनजको तह र पदमा असर नपन गरेर मा
स वा गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल साउन २४ गते रोज १ शभु म् ।
३
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०७१-CI-१३२३, टहरा ज गा िखचोला मेटाई
पाऊँ, अिमरकुमार े र राजे े
मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं.
मा ज गा िमची घर बनाएकोमा घर तयार भएका िमितले
एक वषिभ नािलस निदए ला न स ै न भ ने कानूनी
यव था रहेको छ । यसरी कसैले अकाको ज गा िमची
घर बनाएकोमा १ वषिभ उजरु गरी आ नो हक कायम
गराउन नसके मा ज गाधनीले सो ज गामािथको हक
गमु ाई घर बनाउनेको हकअिधकार िसजना हने यव था
घर बनाउनेको महलको ११ नं. ले गरेको देिख छ ।
अकाको ज गा िमची अित मण गरी घर बनाएकोमा

समेत िनि त याद गु ेपिछ नािलस नला ने िव मान
कानूनी यव था रहेको प र े यमा यी ितवादीले
त त कालीन ज गाधनीको सहमित र म जरु ीमै घर
बनाएको देिख छ । त कालीन ज गाधनीको सहमित र
म जरु ी िलएर िमित २०२० सालमै आ नो लगानी ारा
घर िनमाण गरी हालस म िनर तर भोगचलन गरेको,
सोउपर कानूनले तोके को यादिभ कोही कसैको
उजरु ी परेको नदेिखँदा िववािदत घरमािथ यी
ितवादीको भोगािधकार िसजना भएको मा नु पन हन
आयो । सािबक ज गाधनीले घर बनाई भोगचलन गन
िदएको म जरु ीनामाबमोिजम घर िनमाण गरी २०२०
सालदेिख नै िनर तर भोगचलन गरेको अव थामा ०६५
सालको राजीनामाबाट ज गामा हक िसजना भएका
यी वादीले ितवादी आफै ँले िनमाण गरी वष देिख
भोगचलन ग ररहेको घरमा हकदाबी गन स ने अव था
नदेिखने ।
िववेिचत आधार माणबाट वादी दाबीको
घर ितवादी आफै ँ ले िनमाण गरी िनर तर भोगचलन
गरेको भ ने देिखन आएकोले आफूले िनमाण गरेको
टहरामा मािसक भाडा ितन सतमा ितवादीलाई
बहालमा िदएको भ ने वादी दाबी पिु हन सके को
देिखएन । तसथ टहरा ज गाबाट िवप ीको िखचोला
मेटाई पाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।९।८ को
इ साफ मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ८ गते रोज ३ शभु म् ।
४
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६७-WO-०११८, उ ेषण / परमादेश, गोमा
भुजेल िव. भूिमसुधार कायालय, सुनसरीसमेत
कसैलाई कुनै िकिसमले अ याय तथा मका
2

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, साउन - २
परेकोमा समयमा नै उपचार खो नु पन ह छ । समयमा
आव यक उपचार नखोजी चपु लागेर ब ने र लामो
समयप ात् आफूलाई मका परेको भनी जिहलेसक
ुै
अदालतमा वेश गन िम ने हँदनै । यी रट िनवेदकले
लामो समयप ात् अनिु चत िवल ब गरी रट िनवेदन
दायर गरेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी गन िम ने अव था देिखन आएन । साथै उ
िमलाप मा िच नबझ
ु ेको भए अदालतको साधारण
अिधकार े अ तगत अदालतमा पनु रावेदन िदन
स ने वैकि पक उपचारको मागसमेत अवल बन गरेको
नदेिखने ।
अतः त कालीन ज गाधनी अशोक समशेर
ज.ब.रा. र मोही यी रट िनवेदक रामबहादरु भज
ु ेल
िबचमा िववािदत िक.नं.१६ को ज गाको मोही हक
छाड् ने गरी िमित २०३१।७।२ मा िमलाप भएको र
सो िमलाप मा िच बझ
ु ाई हालस म बसेको र हाल
आई उ िमलाप बदर गन माग गरी अनिु चत िवल ब
गरी िमित २०६७।४।३१ मा ३७ वषपिछ िनवेदन
िदएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हने
अव थाको िव मानता देिखएन रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
५
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७२-WO-०६८६, उ ेषण / परमादेश,
कुमार महतो िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
२०७२ सालको कायिविधले खारेज गरेको
२०७१ को कायिविधको अ य यव था यथावत्
रािखएको तर पदेनबाहेकका पदािधकारी वतः
पदमु हने यव थास म नयाँ गरेको देिखएबाट नयाँ
कायिविध याउनक
ु ो उ े य भइरहेका पदेनबाहेकका
पदािधकारीलाई वतः पदमु गराउने वृ धारणा

वा दरु ाशय नै रहेको देिख छ । जनु कुरा य
पमा वा सोझै गन पाइँदैन सो कुरा अ य पमा
वा घमु ाउरो ढङ् गले पिन गन पाइँदैन भ ने कानूनी
िस ा त रहेको छ । यी िनवेदकसमेतलाई पदबाट
हटाउन वाभािवक ि यामा जाँदा सनु वु ाइको
मौकासमेतका
ाकृितक यायका िस ा त
अवल बन गनपन
ु हँदा िनवेदकसमेतलाई पदबाट
हटाउन सनु वु ाइको मौका दान गनु नपन गरी
सािबक कायिविध नै संशोधन गन वृ धारणायु
िनिहत उ े य राखी घमु ाउरो बाटो अपनाएको
देिखने ।
कायिविधको कानूनी हैिसयततफ िवचार
गदा नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१०
को दफा २(ड) मा “नेपाल कानून श दले नेपाल ऐन
वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागु हने ऐन,
सवाल, िनयम, आदेश वा उपिनयम स झनु पछ” भ ने
यव था रहेको छ । उ कायिविधको कानूनी ोत
अथात् कुन ऐन, िनयम वा उपिनयमअनस
ु ार जारी
भएको हो भ ने कुरा सो कायिविधबाट ट नभए
पिन उ कायिविध संघीय मािमला तथा थानीय
िवकास म ालयबाट कायपािलक य यायोिजत
िवधाियक अिधकारअ तगत २०६९ सालको
कायिविधको िनर तरताको पमा जारी भएको भ ने
कुरामा िववाद नभएकाले उ कायिविधलाई नेपाल
कानून या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा २(ड)
को नेपाल कानूनसरहकै मा नपु न ।
िनवेदक बहाल रहेको पदमा अक यि लाई
िनयिु गदा िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका िदनपु न हो
वा होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा कुनै िनणयबाट
कसैको हक अिधकारमा असर पदछ भने सो असर पन
यि लाई िनणय गनपु ूव सनु वु ाइको मौका िदनपु न कुरा
अिनवाय र वाभािवक हने ।
व ततु ः नेपालको संिवधानमा उ लेख
भएका रा यका िनदशक िस ा त एवम् नीितह को
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काया वयनको
ममा िपछिडएको समदु ायको
उ थानको लािग उपयु सिमितह गठन ग रएको
भ ने कुरामा िववाद छै न । य ता सिमितह कुनै
राजनीितक दलका भातृ संगठनको पमा थािपत
नभई रा यका नीितह काया वयन गन िनकायको
पमा रहने र य ता िनकायको गठन एवम् काय
स चालनसमेत कानूनले तोके को ि याबमोिजम
हनपु न भ ने कुरामा पिन िववाद छै न । उपयु बमोिजम
गठन भएको िनकायको काय स चालन कायिविधह
पिन थािपत िस ा तअनु प नै ब नपु न ह छ ।
िवप ीह को कायबाट जनु उ े यको लािग उ
सिमित गठन ग रएको हो, सो उ े य ाि तफ अ सर
नभई मूल उ े य अथात् िपछिडएको समदु ायको
उ थानको िवषयमा अिनि तता रिहरहेको आभाष
ह छ । िपछिडएको समदु ायको उ थान िज ला
सम वय सिमितलाई राजनीितक वा शासिनक
विववेकको अधीनमा राखी तदथवादी र मौकापर त
ढङ् गले स चालन गन सोचलाई कानूनबमोिजम
भएको मा न िम दैन । य तो काय अवा छनीय ह छ ।
रा यकै तफबाट य तो मह वपूण िवषयमा संवेदनशील
हनपु न ।
संिवधानमा यव था ग रएका रा यका नीित
तथा िनदशक िस ा तको काया वयन गन कृ ितका
य ता सिमितका पदमा िनयिु गदा सरकारी तरबाटै
वे छाचारी पमा आफूखस
ु ग रने नभई य तो
मह वपूण काय यायोिचत र व तपु रक हनपु दछ ।
य तो पदसँग स बि धत िनयम वा कायिविधमा कुनै
वै ािनक आधार निलई नभई पटकपटक संशोधन
गनाले य तो िनकायका पदािधकारीमा वाि छत
हदस म सेवा अविधको सिु नि तता हनपु न कुरा
पिन यितकै मह वपूण ह छ । पर तु य तो नभई
आ नो अनक
ु ू ल यव था गन गराउने वा कायिविध
आ नो अनक
ु ू ल संशोधन वा प रवतन गराउने चे ाह

िनर तर विृ को पमा हने गरेको देखापरेको र सो
िनर तर रहनस ने स भावनासमेत रहेको देिख छ ।
य तो खालको विृ को रोकथाम गरी य तो पदमा
ग रने िनयिु एवम् सेवा सतस ब धी यव थालाई
यवि थत गन टड् कारो आव यकता रहेको देिखने ।
िनवेदकलाई िनयिु ग रएको पद िवशु
सामािजक सेवास ब धी पद हो । जसलाई संिवधानले
सिु नि त गरेको छ । यो कुनै लाभ-हािनको पद
होइन । यो पद संिवधानको ावधानले सामािजक पमा
ेरणा गन र सामािजक िवकासको िनि त राखेको हो ।
यसको राजनीितसँग कुनै स ब ध र सरोकार रहेको
देिखँदनै । य तो पदलाई राजनीितक पदज तो गरी
सरकारमा दलीय प रवतन हनासाथै आ ना मत भएका
प धरलाई िनयिु गन िम ने देिखँदैन । यसो ग रएमा
संिवधानले िलएको उ े यमािथ नै तषु ारापात हने ।
अमे रकामा Spoil System सन्
१८५० देिख १८८० स म यादै चलनमा रहेको
मािन छ । तर Civil Service Act, 1883 आएपिछ
िनजामती सेवामा समेत यसको भाव घटेको छ ।
नेपालमा Spoil System लाई कुनै कानूनले मा यता
दान गरेको छै न । मािथ उि लिखत पदमा रहेको
यि ले गन काम, कत य र दािय व हेदा य तो पद
राजनीितक पदसँग स बि धत नभएकोले सरकार
प रवतन हनासाथ Spoil System सरह एउटा
समूहलाई िबनाआधार कारण पदबाट िन कासन गरी
आ नो मत र दलीय िवचारका समथकह लाई भत
गनु संिवधानको भावना एवम् कानूनी मा यतािवपरीत
भएको ट छ । संिवधानले सामािजक िवकासमा
प रवतन गन खडा गरेको ावधानलाई राजनीितक
िववादको पमा हेदा यसबाट संिवधानको ल य पूरा
हने नदेिखने ।
अतः संिवधानको उ े य एवम् ल य
भावकारी पमा काया वयन गन थािपत भएका
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उि लिखत सिमितह को पदमा िनयिु , बखा ती
एवम् सेवाका सतलगायत अ य िवषयव तहु स ब धी
कायिविध वा िनयम बनाउँदा संिवधानको भावना,
याय र कानूनका मा य िस ा तको आधारमा व तगु त
पमा प रभािषत गरी पारदश एवम् सु प बनाउने
स ब धमा जो चािहने काय अिवल ब गनु भनी िवप ी
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड एवम् संघीय मािमला तथा थानीय िवकास
म ालय, िसंहदरबारसमेतको नाममा िनदशना मक
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : िवदरु का ले
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै कृ ितको ०७२-WO-०६१४, उ ेषण
/ परमादेश, रमा अयाल िव. संघीय मािमला
तथा थानीय िवकास म ालयसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
६
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७६-WH-०००४,
ब दी य ीकरण, मनोहर ितवारी िव. महानगरीय
हरी प रसर टेकु, काठमाड समेत
व ततु ः ब दी य ीकरणको रटमा कुनै
यि लाई रािखएको थनु ाको वैधताको परी ण
ह छ । यिद कुनै यि वा िनकायले कसैलाई
कानूनिवपरीत थनु ामा राखेमा, वृ भावना वा
बदिनयतसाथ थनु ामा राखेमा, प ाउ गनपन
ु कारणको
सूचना नै निदई थनु ामा राखेमा, ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत थुनामा राखेमा, कानूनले अिनवाय
पले पालना गनपन
ु कायिविध पालना नगरी थुनामा
राखेमा, अि तयार ा यि बाहेक अ बाट भएको
कामकारबाही तथा आदेशले थुनामा राखेमा, व छ
सनु वु ाइ बेगर थनु ामा राखेमा, अिभयोग नलगाई थुनामा
राखेमा, अिधकार े को अभाव वा अिधकार े ा मक

िु ट गरी थनु ामा राखेमा य तो थनु ालाई वैध थनु ा
नमािनने ।
िनवेदकले मु ाको पपु को िसलिसलामा
आफू थनु ामा रहेको कुरालाई वीकार गरेको अव था
देिख छ भने िवप ीह को िलिखत जवाफमा
िवप ीलाई मु ाको रोहको ममा कानूनबमोिजम
थनु ामा राखेको भ ने देिख छ । मु ा हेन अिधकारीले
मु ाको पपु को ममा रािखएको थनु ाउपर िच
नबु ने यि ले मािथ लो पनु रावेदन सु ने अदालतमा
िनवेदन िदन स ने यव था कानूनले नै सरु ि त गरेको
देिख छ । िनवेदकले काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०७५।६।२२ को थनु छे क आदेशउपर उ च
अदालत पाटनमा िनवेदन िदई उ च अदालत पाटनबाट
समेत काठमाड िज ला अदालतको आदेशलाई
िमित २०७५।८।२७ मा सदर गरेको अव था
देिख छ । िवचाराधीन मु ामा स म अदालतले याियक
ि याअनस
ु ार मु ाको सनु वु ाइ हँदाको अव थामा
आरोिपत कसरु को स ब धमा माणको मू याङ् कन
गरी याय िन पण गन भएकोले कानूनबमोिजम पपु को
लािग थनु ामा राखेको कुरामा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु नपन भनी िवजयराज तल
ु ाधर िव
काठमाड िज ला अदालतसमेत भएको (ने.का.प.
२०७५, अङ् क १०, िन.नं.१०१०८, पूण इजलास)
ब दी य ीकरणको िनवेदनमा िस ा तसमेत
ितपादन भएर रहेको अव था देिख छ । तसथ
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी थनु छे क आदेश
भएको देिखएको, उ आदेश उ च अदालत पाटनबाट
सदर भएको र मु ा अदालतमा िवचराधीन अव थामा
रही कानून एवम् माणको मू याङ् कन गरी िनणय हने
िवषय भएकोले उि लिखत निजर िस ा तसमेतको
आधारमा यी िनवेदकको हकमा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु पनस मको प आधार नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट िनवेदन
मागदाबीबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी
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गन िम ने नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: वु राज काक
क यटु र: रामशरण ितमि सना
इित संवत् २०७६ साल साउन १३ गते रोज २ शभु म् ।

राजिवराजको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
िवप ीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७०-WO-०७०४, उ ेषण / परमादेश,
पवनकुमार सारडा िव. म अदालत, काठमाड समेत
कोशी अ चल अ पतालबाट गोपाल
सहनीको िमित २०६९।१०।९ को वा य जाँच
ितवेदन िमिसल संल न रहेको देिख छ भने गोपाल
सहनी िनवेदक क पनीकै कामदारको हैिसयतले
क पनीमा काम ग ररहेको अव थामा लडी घाइते भई
अङ् गभङ् गसमेत भई कानूनअनु पको कोशी अ चल
अ पतालको वा य जाँच ितवेदनबाट अङ् गभङ् ग
ितशतसमेत िनधारण भएको देिखएकोले गोपाल
सहनीलाई ितपूित तथा उपचार खचसमेत िदलाई
भराइ िदने गरी म कायालयबाट िमित २०७०।२।१९
मा िनणय भएको देिखने ।
म ऐन, २०४८ को दफा ६७(ङ) मा
भएको कारखाना िनरी कको अिधकारअ तगत “ म
अिधकृ त नभएको अ व थामा िनजको काम, कत य
र अिधकार योग गन” भ ने कानूनी ावधानअनु प
नै कारखाना िनरी कबाट िमित २०७०।२।१९ मा
भएको िनणयलाई िनवेदकको िनवेदन िजिकरबमोिजम
अनिधकृत र े ािधकारिवहीन मा न िम ने नदेिखने ।
गोपाल सहनीको कोशी अ चल अ पतालबाट
वा य जाँच भएको र जाँच हँदा िनजको बायाँ हात
भाँिचएकोले अङ् गभङ् ग भएको हँदा िनजलाई ितपूित
िदनपु न भ ने रायसमेतको आधारमा गोपाल सहनीलाई
ितपूित तथा उपचार खचसमेत िदलाई भराई िदने
गरी भएको म कायालयको िमित २०७०।२।१९
को िनणयलाई सदर गन गरी म अदालतबाट िमित

इजलास नं. १
१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
श शेर ज.ब.रा., ०७-WO-०७०४, उ ेषण /
परमादेश, दशन म डल खंगसमेत िव. सतीशकुमार
खंग
िववािदत िक.नं. ३०४ को ज गा बाटो
भई नेपाल सरकारको कायम रहेको त यमा िववाद
छै न । उ कुरा िमिसल संल न पेस भएको िफ डबक
ु
उतारको फोटोकपीबाट समेत प भइरहेको
देिख छ । ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को
दफा २(ङ) मा “सरकारी ज गा” भ नाले सडक,
बाटो, रे वे तथा सरकारी घर, भवन वा कायालय
रहेको ज गा स झनपु छ...भनी प रभािषत भएको
पाइ छ । सावजिनक योगमा रहेको बाटोको संर ण
गरी स बि धत सबैले िनवाध पमा योग गन
पाउने गरी यवि थत गनपन
ु हनाले उ बाटोको
सरकारी ज गामा अनिधकृत पमा िवप ीह ले माटो
काट् ने, बाटो अव गन, िनकास ब द गन र ित
पु याउने कायलाई कानून र यायको रोहमा िकमाथ
वीकारयो य काय हो भनी मा न नसिकने ।
तसथ िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको
स तरी िज ला, जमिु न मधेपूरा गा.िव.स. वडा नं.
५(ख) को िक.नं. ३०४ को सरकारी सावजिनक
बाटो नभ काउन,ु ित नपु याउनु र िनवेदकलाई
आवतजावत गन कुनै िकिसमले अवरोध नगनु भनी
यथ ह का नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
गरी भएको िमित २०७०।५।२ को पनु रावेदन अदालत
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२०७०।८।१४ मा भएको फै सला कानूनस मत देिखँदा
िनवेदन िजिकरबमोिजम रट जारी हन नस ने ।
शाखा अिधकृतः देवी चौधरी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असार १ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
दीपककुमार काक , ०७२-WO-०४४७, उ ेषण
/ परमादेश, रमेश का ले िव. रा पितको कायालय,
महाराजग जसमेत
सािव ी थापा गु ङ आयु पदमा िनयु
भएको िमितदेिख नै लागु हने गरी बेतलबी काजमा
रहेको ि भवु न िव िव ालयको िमित २०७२।३।२
को प बाट देिखँदा िनजले ि भवु न िव िव ालय वा
यसको आङ् िगक या पसबाट तलबलगायतको कुनै
सिु वधासमेत निलएकोले एकै पटक दईु वटा सरकारी
पदमा रहेको वा िनजले दोहोरो सिु वधा िलएको देिखन
नआउने ।
य तै सािव ी थापा गु ङ बेतलबी काजमा
रहेकैबेला सह ा यापकबाट राजीनामा िदएकोमा िमित
२०७२।९।२१ मा बसेको ि .िव. कायकारी प रषदक
् ो
बैठकले सोही िदनदेिख लागु हने गरी िनजको राजीनामा
वीकृ त ग रसके को भनी ि .िव. को रिज ारको
कायालयको िमित २०७२।९।२३ को प बाट देिखँदा
िनज हाल ि भवु न िव िव ालयको सह ा यापकको
पदमा कायरत रहेको मा न नसिकने । सािव ी
थापा गु ङ ि भवु न िव विव ालयबाट कानूनमा
नातकसमेत गरी जवाहरलाल नेह िव विव ालयबाट
राजनीितक शा मा िप.एच.िड.स मको शैि क यो यता
हािसल गरेको िनजको िलिखत जवाफबाट देिख छ ।
िनजको िनयिु हँदाको बखत िनज कुनै राजनीितक
दलको सद य भएको वा िनजको नैितक च र
नभएको स ब धमा िनवेदकले कुनै दाबी िलन सके को
देिखँदैन । सािव ी थापा गु ङ २०४७ सालदेिख नै

ि भवु न िव विव ालयको सेवामा रहेको देिखएकोले
िमित २०७१।१२।१९ मा िनजको िनयिु हँदा मािथ
उि लिखत उपधारा (६) को देहाय (ग) बमोिजम
िनजले िबस वष काम गरेको पिन देिखएबाट नेपालको
संिवधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा उि लिखत
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको आयु
पदमा िनयिु हन कानूनबमोिजमको यो यता िनजले
ा गरेको देिखन आउने ।
यसका अित र सािव ी थापा गु ङ िमित
२०७१।१२।१९ मा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको आयु पदमा िनयु भएको देिख छ । तर
ततु रट िनवेदन २०७२।९।१६ मा दता भएको
रहेछ । रट िनवेदन यित िढलो समयप ात् दायर
हनपु न कुनै व तिु न कारण रट िनवेदनमा उ लेख
भएको देिखँदनै । ततु रट िनवेदन नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम सावजिनक
सरोकारको पमा दायर हन आएको छ । य तो
सावजिनक सरोकारको िनवेदन अदालतमा दता गन
समयको स दभमा कुनै िनि त मापद डसमेत रहेको
पाइँदैन । तर कुनै कायलाई चनु ौती िदई सव च
अदालतको असाधारण े ािधकार गहु ादा यिु यु
समयिभ िनवेदन िदनपु न ह छ । िवल बको िस ा तले
पिन आ नो हक अिधकार ित सचेत रहेको यि ले
य तो हक अिधकार कही ँकतैबाट हनन् भएको
देिखएको अव थामा उिचत समयिभ अदालतको
शरणमा जानपु न भनी अपे ा गरेको ह छ । आ नो हक
अिधकार ित सचेत नहने यि लाई अदालतले पिन
जिहलेसक
ु ै म त गन स दैन । िवल बको िस ा तले
यित िदनिभ अदालत, आउनु पन भनी कुनै िनि त
िदनको सं या िकटान नगरे पिन अ वाभािवक पमा
िवल ब गरी अदालतमा वेश गनलाई भनी रोक
लगाएको छ । सािव ी थापा गु ङ अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको आयु पदमा िनयु भएको
लगभग ९ मिहनाप ात् िनजको िनयिु मा उठाई
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परेको ततु रट िनवेदन उिचत समयिभ परेको
मा न नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट अि तयार
दु पयोग आयोगको आयु पदमा िनयु सािव ी
थापा गु ङको िनयिु कानूनिवपरीत नदेिखएको
तथा ततु रट िनवेदन अ यिधक िवल ब गरी
परेको देिखँदा िनवेदकको मागअनस
ु ारको आदेश जारी
ग ररहन परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
दीपककुमार काक , ०७२-WO-०७८७, उ ेषण,
िवन प दाकसमेत िव. लोक सेवा आयोग के ीय
कायालय, अनामनगर
सकारा मक िवभेद र सामािजक यायको
अवधारणाअनस
ु ार िनजामती सेवालगायतका सरकारी
सेवामा मिहला, आिदवासी जनजाित, मधेसी, दिलत,
अपाङ् ग, िपछिडएको े का बािस दालाई आर णको
यव था ग रएको छ । नेपालको संिवधानको धारा
२४३ ले िनजामती सेवाको पदमा िनयिु का लािग
उपयु उ मेदवार छनौट गन परी ा स चालन गन
कत य लोक सेवा आयोगलाई तोके को छ । उ कत य
िनवाह गन लोक सेवा आयोगले आ नो कायिविध
आफै ँ बनाउन स ने यव था रहेको छ । यसैअनु प
रा.प. ततृ ीय ेणीको पदको लािग हने छनौट परी ा
िविभ न चरणमा िलने र िनजामती सेवाका पद, ेणी,
तहअनस
ु ार यूनतम परी ा द तरु को ावधान रा ने
ममा आयोगको िनणयानस
ु ार द तरु तोिकएको कुरा
लोक सेवा आयोगको िलिखत जवाफबाट देिख छ ।
सोहीअनस
ु ार रा.प. तृतीय ेणी (अ ािविधक) को
खु लातफको परी ा द तरु एकमु . १०००।तोिकएको र सो ेणीमा खु लाबाहेक अ य समावेशी

समूहमा दरखा त िदँदा थप . ४००।- र याय
तथा पररा सेवाको लािग थप .४००।- द तरु
तोिकएको देिख छ । यसरी िविभ न चरणमा िलइने
छनौट परी ाको लािग हरेक चरणको लािग छु ाछु ै
परी ा द तरु िलने यव था गदा वयम् परी ाथ
हरेक चरणमा परी ा द तरु बझ
ु ाउन जानपु न हँदा
यसबाट छनौट ि या नै झ झिटलो ब न जाने
देिख छ । यसका साथै परी ा द तरु संकलनमा नै
ठुलो ोत साधनको खच हने अव था पिन रह छ ।
जसबाट परी ाथ लाई समेत मका पन जाने देिखँदा
हरेक चरणको परी ाको लािग छु ाछु ै द तरु िलने
काय यावहा रक हन नस ने देिखने ।
िनवेदकले समावेशी समूहमा परी ा िदने
उ मेदवारको लािग ला ने थप द तरु . ४००।- पिन
संवधै ािनक यव थािवपरीत भयो भनी दाबी िलएकोमा
सोतफ हेदा . ४००।- द तरु ितन नसके र कोही
यि वा िनवेदक वयम् लोक सेवा आयोगको जाँच
िदनबाट वि चत भएको भनी ततु रट िनवेदनको
िमिसल संल न कागज माणबाट खु न सके को छै न ।
समावेशी समूहको नितजा काशनलगायतका िविभ न
काय छु ाछु ै गनपन
ु भएकोले यसको लािग िलइने
शु क वा द तरु िलनै निम ने वा अ यिधक भयो भनी
मा न िम ने देिखएन । यसरी लोकसेवा आयोगले
समावेशी समूहमा परी ा िदने उ मेदवारको लािग थप
परी ा द तरु तोिकिदएको काय समानताको अिधकार
र सामािजक यायको हकिवपरीत भयो भनी मा न
नसिकने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट रा.प.
तृतीय ेणी परी ाह िविभ न चरणमा हने भएकोले
यसको द तरु एकमु िलँदा परी ाथ तथा लोक
सेवा आयोगलाई सहज हने देिखएको तथा लोक
सेवा आयोगले रा.प. तृतीय ेणीको परी ाको लािग
खु लातफ . १०००।- र समावेशी समूहमा जाँच िदने
उ मेदवारको लािग येक समूहको लािग थप द तरु
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. ४००।- तथा याय, पररा सेवाको लािग छु ै .
४००।- द तरु िलने यव था नेपालको संिवधानले
याभूित गरेको समानताको हक र सामािजक यायको
हक एवम् सकारा मक िवभेदको अवधारणािवपरीत
भएको नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहरे पिन
लोक सेवा आयोगबाट सु िनयिु का लािग िव ािपत
हने पदह मा छनौट गन िलइने परी ाको लािग लोक
सेवा आयोग सेवा आयोगले तोके को द तरु सबै नेपाली
नाग रकले ितन स ने अव था नरहेकोले य तो
आिथक पमा िवप न भएको माण प आिधका रक
िनकायबाट कुनै यि ले याएको रहेछ भने य तो
यि लाई िन:शु क पमा दरखा त फाराम भन
अवसर दान गन स दभमा स बि धत अ य िनकायसँग
सम वय गरी आव यक यव था गनु गराउनु भनी लोक
सेवा आयोगको नाममा िनदशना मक आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत: रामु शमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६९-CI-०५६९, िनषेधा ा,
रमेशराज दाहाल िव. िललानाथ दाहालसमेत
िमिसल संल न माण कागजह बाट कुखरु ा
पालनलाई यवि थत गनको लािग पनु रावेदक रमेशराज
दाहालले िमित २०६८।४।६ मा क पनी रिज ारको
कायालयमा दाहाल पो ी फाम नामको क पनी दता
गरेको देिख छ । औ ोिगक यवसाय ऐन, २०७३
को दफा ३ मा “कसैले यस ऐनबमोिजम दता नगराई
उ ोगको थापना वा स चालन गन वा गराउन हँदैन”
भनी उ लेख गरेको छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम
यी पनु रावेदकले स बि धत िनकायबाट कानूनअनस
ु ार

िलनपु न अनमु ित िलएर मा क पनीको उ े यअनस
ु ार
उ ोग स चालन गनपनमा
घरेलु तथा साना उ ोग
ु
कायालयको िमित २०६८।३।१६, च.नं. १३६६
को प बाट उ कायालयमा िनजले उ ोग दता गरी
कुखरु ा पालन यवसायको लािग अनमु ित िलएको भ ने
नदेिखने ।
व छ वातावरणमा बाँ न पाउने यि को
नैसिगक हक हो । जन वा यमा असर पु ने गरी कोही
कसैले काय गरेमा यसलाई िनय ण गन अिधकार
रा य शि मा रहेको ह छ । नाग रकले आ नो पेसा
यवसाय स चालन गन पाउने अिधकारको योग
गदा अ य यि वा समदु ायलाई अपूरणीय ित पु ने
त रकाले काय गन िम दैन । आ नो अिधकारको
योग गदा अकाको अिधकारमा आघात पन गरी काय
गन कानूनले कसैलाई छुट िदएको हँदनै । कुनै पिन
पेशा यवसाय गदा यसको उिचत ि या पूरा गरी
मापद डअनस
ु ार स चालन गनु पदछ भ ने कुरामा
िववाद हन नस ने ।
ततु मु ामा बहसको ममा यी
पनु रावेदकतफबाट उपि थत कानून यवसायीले हाल
उ थानमा कुखरु ा पालन उ ोग स चालन नरही
सो थानमा खेती स चालन भइरहेको भ ने िजिकर
िलएको देिख छ । सो भनाइलाई यथ तफबाट पिन
समिथत गरेको देिखँदा ततु पनु रावेदनलाई ख डन
ग ररहन नपन ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१०।११
मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
पनु रावेदक रमेशराज दाहालको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
रट िनवेदकह ले यि गत सरोकारको िवषय
मा नउठाई सम समदु ायमा असर पन वातावरणीय
हकस ब धी िवषयलाई उठाएको देिख छ । लोक
क याणकारी रा यको अवधारणाअनस
ु ार नाग रकको
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सव म िहत र क याण, हक अिधकारको संर ण
तथा थानीय समदु ायको वा थ र बास थानको
उिचत यव थापन र स मानपूवक बाँ न पाउने हकको
स दभ पिन उठाएको देिख छ । समदु ायको वा य
सरु ा र मानवीय क याणको लािग सरकारको तफबाट
ग रने कायह को नीितगत व छता र काय ममा
भावका रता अझै टसँग दे न सिकएको छै न ।
वातावरण संर णलाई लि त गरी बनेको कानून,
नीित िनयम तथा काय मको भावकारी काया वयन
र यसको अनगु मन िनर तर पमा गनु सरकारको
कत यिभ पन िवषय हन् । उि लिखत सम िवषय
र प लाई िवचार गरी देहायबमोिजम गनु गराउनु भनी
नेपाल सरकारको नाममा िनदशना मक आदेश जारी
गरी िदएको छः(१) उ ोगध दा स चालन गन पाउने नाग रकको
संवैधािनक तथा कानूनी हक रहेको स दभमा
यसबाट पन स ने नकारा मक असरह को
खास गरी वातावरणीय भाव र वायु दूषण,
विन दूषण, जल दूषण, नदीलगायत
अ य दूषणको मू याङ् कन तथा िनरी ण
एवम् अनगु मन णालीलाई भावकारी पमा
स चालन गन यव था िमलाउने ।
(२) वातावरणीय दूषणको भावको बारेमा
उपचार खो न नाग रक अदालतस म आउनु
पन अव थाको अ य गरी जनसाधारणलाई
सहज पहँच हने िकिसमको संय िनमाण गरी
चार सार र यसको उिचत यव थापन
गनतफ आव यक ब ध िमलाउनू ।
(३) मानव व तीिभ कुखरु ा फम, गाई फम वा
य तै कृिष तथा पशज
ु य यवसाय स चालन
गनु पदा मानव वा यमा ितकूल असर
पन वा नपन िवषयमा आव यक वा आविधक
जाँचबझ
ु गरी असर नपन भए मा अनमु ित
दान गन र यसको िनर तर अनगु मन गन

संय को िनमाण गन ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१४०४, जबरज ती
करणी, सि दप थपिलया िव. नेपाल सरकार
पीिडतले ितवादीले आ नो सू गन ठाउँमा
िनजको िलङ् ग दली िछराउन खो दा दख
ु ेको कारण
िच याएको भनी लेखाएको र िनजको योिनमा िपसाब
फे न जाँदा दु ने पोलेको कारण पीिडतको आमाले
घटनास ब धमा जानकारी पाएको देिख छ । योिनमा
ितवादीको िलङ् ग के ही वेश गरेको त य पीिडतको
बयानबाट प भएको देिख छ । जबरज ती करणीको
वारदात हन क याजाली याितएकै हनपु छ भ ने परु ातन
मानिसकतालाई Medical Jurisprudence ले इ कार
ग रसके को र हा ो कानूनी यव थासमेतले िलङ् गको
के ही वा आंिशक वेश मा पिन जबरज ती करणीको
वारदातका लािग पया हने भ ने देिखँदा ितवादीको
तफबाट उपि थत हनभु एका कानून यवसायीह ले
उ लेख गरेज तो Hymen Intact भएको अव थामा
Spermatozoa नभेिटएको अव थामा जबरज ती
करणी नहने भ ने कथनसँग सहमत हन सिकएन ।
पीिडतको उमेर ९ वषको देिखँदा पीिडतको शरीरमा
संघषका ल णह नभएको हँदा जबरज ती करणीको
वारदात नभएको भ ने हँदनै । संघषका िच नभए
पिन नाबािलकासँगको करणीले जबरज ती करणीको
कसरु हने ह छ । नाबािलकाले कसरु को ितकार गन
नस ने हँदा नाबािलकाको शरीरमा संघषका िच नहनु
वाभािवक ह छ । पीिडतको योिनमा िलङ् ग के ही वेश
भएको अव थामा Hymen Rapture हने स भावना
हँदैन । तर िलङ् ग के ही मा वेश भएको अव थामा
पिन करणीको कसरु हने ।
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करणीको काय िलङ् ग वेशपिछ मा ै सु
हने नभई करणी गन उ े यले यौन काय सु गदादेिख
नै करणीको काय ह छ । िलङ् गको पूण वेश र कताको
पूण स तिु लाई आधार मानेर वा पीिडतको योिनमा
परेको आघातको असरलाई िवचार गरी जबरज ती
करणीको काय भए वा नभएको िनणय गन हो भनी
करणीको स ब धमा पीिडत वा पीडकको आ-आ नो
ि थितअनस
ु ार िवरोधाभाषपूण या या गनपन
ु हन
जाने, िलङ् ग र योिनको स पक गरी करणीको काय हने
हनाले योिनमा कित वेश होइन िक योिनमा घषण वा
वेश पिन करणी गन उ े यले भएको छ भने सो करणी
भएको मा नपु न । बािलकाको यौनाङ् गमा िलङ् गले हने,
रगड् ने वा आंिशक पमा वेश गरेको रहेछ भने पिन
बािलकाउपर करणीको काय परू ा भएसरह नै मा नपु न
ह छ । अ यथा यहाँस म वेश गन कुरा अ ासङ् िगक
ह छ । आपरािधक मनसायलाई हेरी खराब कायलाई
िन सािहत गरी दि डत गन िहसाबले कसरु स ब धी
कानूनको या या गनपन
ु भनी नेपाल सरकार िव.
२िस िव.क. समेत भएको जबरज ती करणी मु ामा
यस अदालतको पूण इजलासबाट (ने.का.प.२०७३,
अङ् क१, िन.नं.१२२७) भएको या यासमेतबाट
बािलकाउपरको कसरु मा िलङ् ग पूण वेश नभए पिन
संघषका िच ह नभए पिन बािलकाउपर जबरज ती
करणीको कसरु हने भ ने िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ । ततु वारदातमा पीिडता बालबािलका
रहेको र पीिडताले अदालतमा उपि थत भई करणी गन
ितवादीको मनसाय भई करणीको वारदात थािपत
हने गरी बकप ग रएको स दभमा क याजाली
न याितएकै आधारमा जबरज ती करणीको कसरु
नभएको भ ने अथ गन यायोिचत नहने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
सि दप थपलीयालाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको ३(१) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द र ऐ.
१० नं. बमोिजम पीिडतलाई .२५,०००।- ितपूित

भराई िदने गरी भएको सु फै सलालाई सदर गरेको
उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित
२०७३।७।२५ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
मीरा खडका, ०७२-CR-०७९०, यान मान उ ोग,
नेपाल सरकार िव. राजकुमार साह गोढसमेत
पनु रावेदक वादीले पनु रावेदनप मा अंश
िववादको ज रयाबाट वारदात भएको, ितवादी
राजकुमार गोढले आफूले कुटिपट गरेको कुरा मौकामा
वीकार गरेका, पीिडतह को घा जाँच के स फारामबाट
िनजह उपर धा रलो हितयार हार भएको पिु भएको
अव थामा ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला बदर गरी अिभयोग
माग दाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ
भ ने मु य िजिकर िलएको पाइ छ । त स ब धमा
िवचार गदा, जाहेरवाला र ितवादीह को िबचमा अंश
मु ाको िवषयलाई िलएर ततु घटना घट् न गएको
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१५ नं. बमोिजम यान मान उ ोगको कसरु थािपत
हन यान मान मनसायले हानेको र मनस मको काम
गरेको तर कुनै कारणले यान मन भने नपाएको
अव था मािणत हनपु न ह छ । ततु मु ामा यान
मान मनसायले मान योजनासिहत आएर हार गन
हो भने अक घातक हितयारको योग गन सिकने
अव था रहेकोमा ितवादीह बाट य तो कुनै घातक
हितयारको योग भएको पिन नदेिखने ।
ितवादीह ले पीिडतह लाई मानु पन कुनै
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कारको पूव रसइवी रहेको र ितवादीह ले मानु
पनस मको अ य कुनै पिन कारण प रब ध रहे भएको
त य िमिसल संल न कागजातबाट खु न आएको
नदेिखएको अव थामा यान मान मनसाय रहेको
भनी मा न िम दैन । घाइतेह को घा जाँच के स फारम
हेदा मनस मको चोट परेको अव था देिखँदैन । यसरी
िमिसल संल न घा जाँच के स फारामबाट मनस मको
चोट नदेिखएको साथै ितवादीह ले पीिडतलाई
यानै मान मनसायले पूवयोजनाअनु प जोिखमी
हितयारले आ मण गरेको भ ने त य थािपत हन
सके को नदेिखने ।
ततु वारदात हेदा, ितवादीह ले
जाहेरवालाका छोरा रामभजन साह तथा ीमती
भवानीदेवीउपर लाठासमेतले कुटिपट गरेको त य
ितवादीह उपरको िकटानी जाहेरी, ितवादीह को
मौकाको बयान तथा वादीतफका सा ीह को
बकप बाट पिु हन आएको हँदा यान मान उ ोगको
वारदात नभए पिन कुटिपट भएको त यमा िववाद
देिखँदैन । यसरी कुटिपट भएको भ ने िकटानी जाहेरी,
घा जाँच फारामबाट पीिडतलाई चोट लागेको देिखएको,
वादीतफका सा ीह को बकप तथा ितवादीह को
मौकाको बयानसमेतबाट पिु भइरहेको अव थामा
ततु मु ा कुटिपटतफ प रणत गनपनमा
वादी दाबी
ु
नै नपु ने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७२।२।२५ मा भएको फै सला सो हदस म िमली
के ही उ टी भई कुटिपटमा प रणत हने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७२-CR-००४४, ठगी, नेपाल
सरकार िव. रमेश साहसमेत
ितवादीह रमेश साह र काश पटेलले

भाँडा तथा सनु का गहना च काउने बहाना बनाई
जाहेरवाली िव णक
ु ु मारी गु ङलाई ममा पारी
िनजको .१,३७,६२५।– पन २ तोला ५० लालको
सनु को बे वा औ ँठी ठगी गरी िलएको देिखएकाले
िनजह उपर मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ र २
नं.को कसरु अपराधमा सोही महलको ४ नं.बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी रहेकोमा
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ र
२ नं.िवपरीतको कसरु गरेको देिखँदा सोही महलको
४ नं.बमोिजम जनही २ वष कै द र .१,३९,०००।–
ज रवाना ठहर गरी ठगी भएको िबगो ितवादीह बाट
जाहेरवालालाई दामासाहीले भराई िदने गरी सु
का क िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१२।१०
मा भएको फै सलाउपर ितवादीह को पनु रावेदन
अदालत पोखरामा पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट ितवादीह लाई सफाइ िदने
ठहर गरी िमित २०७१।११।२८ मा भएको फै सलाउपर
िच नबझ
ु ाई वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको पाइने ।
ितवादीह रमेश साह र काश पटेलले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा आरोिपत
कसरु गरेकोमा सािबत रहेको भए पिन अदालतमा आई
गरेको बयानमा पूणत: इ कार रहेको पाइ छ । वादी
नेपाल सरकारबाट जाहेरवालाको जाहेरी दरखा त
र ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
सािबती बयानको आधारमा अिभयोग दायर गरेकोमा
अिधकार ा अिधकारीसम को सािबती बयानलाई
ख डन गरी ितवादीह ले अदालतसम कसरु मा
इ कार रही बयान गरेको देिखन आउने ।
जाहेरवालीले सु मा हिलया िनवेदन िदँदा
भारतीय मूलका २ जना यि ले ठगी गरेको भनी
उ लेख गरेकोमा पिछ जाहेरी िदँदा भारतीय मूलका
यि ह काश पटेल र रमेश साह नै हन् िनजह लाई
खोजतलास एवम् प ाउ गरी कारबाही ग रपाउँ भनी
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उ लेख गरे पिन िनजह को नाम के कसरी यिकन
गरी थाहा पाएको हो भ ने स ब धमा उ जाहेरीमा
के ही उ लेख गन सके क छै नन्, एकाितर भने
अकाितर िनजले आ नो िकटानी जाहेरी बेहोरालाई
समिथत हने गरी अदालतसम बकप गनपनमा
ु
िनज अदालतसम उपि थत भई बकप गरेकोसमेत
देिखन आएन जसबाट जाहेरीलाई माणमा ा मा न
िम ने पिन देिखन नआउने ।
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम
जाहेरवालाको सनु ठगी गरेको भनी सािबती बयान
गरेको देिखन आए पिन अदालतसम को बयानमा
कसरु गरेकोमा इ कार देिखन आएकोले जाहेरवालीले
आ नो िकटानी जाहेरी बेहोरालाई समिथत हने गरी
अदालतसम उपि थत भई बकप गनपन
ु मु य
दािय व हन आउँद यो जनु दािय वबाट जाहेरवाला
िवमख
ु भई अदालतसम उपि थत भई बकप गरेको
भ ने पिन देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आ नो जाहेरी बेहोरा समिथत
हने गरी जाहेरवालाको अदालतसम बकप हन
नसके को र ितवादीह ले अदालतसम को बयानमा
कसरु मा इ कार रहेको अव थासमेतलाई ि गत गरी
ितवादीह रमेश साह र काश पटेललाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट िमित २०७१।११।२८ मा भएको फै सला
यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कृ ण साद अिधकारी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०६८-CR-०३४१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. उि मलाल राय
मतृ क ीमतीलाई ेसरको िबरामी भएको
कारणले र सी नखावस् भ ने चाहना हँदाहँदै र र सी

नखाउ भनी स झाउँदा स झाउँदै पिन बार बार र सी
खाने गरेको हँदा घटना घट् ने िदन िमित २०६४।७।१९
गते राित पिन िनज ितवादी उि मलाल राय
िन ाबाट िबउँझेर हेदा मतृ क ीमतीलाई ओछ् यानमा
नदेखेपिछ खो दै जाँदा बािहर हलवु ाईको पसलितर
खाटमा सिु तरहेको देखेपिछ, उठाउन खो दा र सी
खाएर माितएर सतु ेको कारणले जबरज ती पाखरु ा
समातेर याएको र रसको आवेगमा आँगनमा रहेको
दाउराले मतृ कको टाउकोमा २/३ पटक हार गरेको
भनी ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानको स.ज.८ बाट देिख छ । िनजले अदालतसम
सो कसरु मा इ कारी गरे तापिन ीमती सोनावती
देवीलाई सतु ेको ठाउँबाट उठाएर याउँदा लछार पछार
गरेको ठाउँठाउँमा ठोिकएको र आफूले पिन हातले
िपटेको भनी त कालै घटना मसिहतको व तिु थित
झि कने गरी आंिशक पमा सािबत नै रही बयान
गरेको देिख छ । िनज ितवादीले अदालतसम गरेको
बयानमा मतृ क ीमतीलाई दाउराले टाउकोमा हानेको
कुरा नखल
ु ाए तापिन घटना िववरणअनस
ु ार िनजले
दाउराले टाउकोलगायतका अङ् गमा हार गरेको
तथा िनजले अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम
भएको बयान तथा मतृ कको टाउकोका हड् डीसमेत
फुटेको त यिबच तादा यता (Corroboration)
रहेको देिखने ।
मानु पन पूव रसइवी कारण रहेको नदेिखएको
ितवादी उि मलाल राय यादवले अिधकार ा
अिधकारी तथा अदालतसम गरेको बयान,
घटना थल मचु ु का, मौकामा बिु झएका यि ह
तथा िनजह ले अदालतसम गरेको बकप , लास
जाँच तथा Autopsy Report समेतका कागजबाट
हेदा, मतृ कको टाउकोको Temporal bone fracture
भएको ३/४ वटा Rib करङसमेत भाँिचएको अव था
मतृ क सोनावती देवी रायको लासमा देिखएको छ ।
ितवादीको बयानबाट िनजले सोनावतीलाई लछार
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पछार पारेको र टाउकोमा दाउराले समेत हानेको भ ने
देिखएबाट यी ितवादी उि मलाल रायले सो वारदात
हँदाको अव थामा त कालको रस था न नसक
िघसान पछान र दाउराले समेत हानेको कारणले
ीमतीको टाउकोको अगािडको भाग Temporal
bone fracture भई फुटेको र करङसमेत भाँिचएको
कारणले ीमती सोनावती देवीको मृ यु भएको त य
थािपत हन आएको देिखने ।
ततु मु ामा उ
मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको १४ नं. आकृ हने हँदा
सोही नं. बमोिजम सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सला अ यथा नभई मनािसब
देिखन आयो । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै
सजाय हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट ितवादी
उि मलाल राय यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०६७।१२।१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल माघ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CI-०७५२, िनषेधा ा,
रामदेव यादव िव. वासुदेव यादव
िनषेधा ा मूलतः काय हने आशङ् काको
ि थितमा मा जारी हने हो । िनषेधा ाको िनवेदनबाट
हकबेहकतफ माण बझ
ु ी िनणय हने होइन । हक

कायमस ब धी िववािदत िवषयको िन पण गन
अिधकार े स बि धत िज ला अदालतको ह छ ।
हक बेहकमा मु ा परेमा अदालतबाट सो स ब धमा
िन पण हने नै हँदा िनषेधा ाको िनवेदनमाफत सु
अदालतको े ािधकारमा असर पन गरी िनणय गन
िम ने नहने ।
“िनषेधा ाको िनवेदनबाट हक बेहक गराउने
कुरा होइन, तथािप यथाि थितमा राखी कानूनी बाटो
अनशु रण गराउने हो” भनी यस अदालतबाट ने.का.प.
२०४४ अङ् क २, िन.नं. २९८७ मा िस ा तसमेत
ितपादन भएको छ । उ िस ा तसमेतको आधारमा
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िवप ीको नाममा
िनषेधा ा जारी हने ठह याई भएको आदेश िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल असोज २३ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६९-WO-१२५५, उ ेषण,
ाने कुमार झा िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबारसमेत
मि प रषदक
् ो िमित २०७०।१।२ को
िनणयले िनवेदक िनल बनमा परी अक िमित
२०७०।२।७ को िनणयबाट िनवेदकलाई नेपाल
इि जिनय रङ प रषदक
् ो रिज ार पदबाट हटाइएको
देिख छ । नेपाल सरकार (मि तर) को िमित
२०६८।०६।१५ को िनणयबाट यी िनवेदक नेपाल
इि जिनय रङ प रषदक
् ो रिज ार पदमा िनयु
भएको देिखँदा उ िमित २०६८ सालदेिख २०७२
सालस म ज मा ४ वषको अविध भु ान भइसके को
देिख छ । यसबाट उ रिज ारको पदको चार वष
कायाविधसमेत सिकसके को देिखँदा योजन नभएकै
िवषयमा िनवेदन मागबमोिजम रट जारी गनपन
ु
औिच य समा भइसके को प रि थितमा भौितक
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योजना म ालयबाट आफूलाई िनल बन, बखा ती
गन र िवप ी उमेश साद थानीलाई उ पदमा
िनयु गन िवप ी कायालयका िविभ न िमितका
िनणय काम कारबाहीह उ ेषणको आदेशले बदर
गरी नेपाल इि जिनय रङ प रषदक
् ो रिज ार पदमा
पनु ः कायम गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश,
अिधकारपृ छालगायतका आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन दाबीसँग सहमत हन सिकएन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ३ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-WO-१२१३, उ ेषण,
ाने कुमार झा िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहरदरबारसमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०२८५, उ ेषण,
सोम साद लुइँटेल िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
फौजदारी मु ामा अनस
ु धानको ममा र
मु ा पपु को ममा लामो समयस म थुनामा रहेप ात्
मु ा फै सला हँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
ितवादीले यसरी थुनामा ब नु पदाको प रणाम िनजको
वैयि क वत ता एवम् िनजको सामािजक, आिथक
र रोजगारीसमेतका अिधकार एवम् अवसरह मा
ित पगु ेको भनी दाबी िलनु अ वाभािवक देिखँदनै ।
तर य तो ितको स बोधन रा यले कानूनस मत
पमा नै गनपन
ु ह छ । हाल चिलत कानूनमा य ता
यि लाई रा यबाट ितपूित उपल ध गराउने
यव था रहे भएको नदेिखने ।
नाग रक अिधकारको स मान र संर ण

गनु लोकताि क रा यको उ रदािय विभ पदछ ।
यस अदालतबाट जारी भएको िनदशना मक आदेश
पिन नाग रकको अिधकारको स मान र संर णसँग
स बि धत िवषय हो । वैयि क वत ताको हकको
ि कोणबाट हेदा अनस
ु धानको ममा र मु ा पपु को
ममा थुनामा रहेको यि अदालतको फै सलाबाट
िनद ष सािबत भएप ात् िनज थुनामा रहेको कारण
िनजलाई परेको ितबापत मनािसब ितपूितको लािग
आव यक पन कानून िनमाणलाई ाथिमकतामा राखी
सोअनु प कानून िनमाण गनपन
ु देिखने ।
व ततु ः कानून िनमाण गन सावभौम
अिधकार यव थािपकाको हो र शि पथृ क करणको
िस ा तबमोिजम यव थािपकाको े ािधकारिभ
पन िवषयमा यायालयबाट ह त ेप हनु हँदैन ।
तर नाग रक अिधकारको संर णसँग स बि धत
संवेदनशील िवषयमा कानून बनाउनेतफ स बि धत
िनकाय उदासीन रह छ भने संिवधान तथा
अ तराि य कानूनको दािय वलाई समेत ि गत गरी
य तो िवषयमा संिवधानको संर कको हैिसयतबाट
यायालयले स बि धत िनकायलाई यानाकषण
गराउनु पन ।
यस अदालतबाट िमित २०७२।१०।०७ मा
जारी भएको िनदशना मक आदेशबमोिजम हालस म
पिन कानून िनमाण नभएको हँदा सोस ब धी कानूनी
यव था गन िढलाई भएको देिखन आयो । तसथ यस
अदालतबाट िमित २०७२।१०।०७ मा जारी भएको
िनदशना मक आदेशलाई ग भीरतापूवक िलई तीन
मिहनािभ एउटा कायदल गठन गरी सरोकारवाला
र िवशेष ह सँग छलफलसमेत गरी वारदात नै
थािपत नभएको वा कसरु मा कुनै पबाट पिन
सहभागी भएको नदेिखएका यि ह लाई अदालतको
फै सलामा इङ् िगत गरेबमोिजम ितपूित पाउने कानूनी
यव था गनको लािग नेपाल सरकार, धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेतको नाममा पनु ः यो
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िनदशना मक आदेश जारी हने ।
आदेशको ितिलिपसिहतको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदनू । साथै यो िनदशना मक आदेशको पालना भए
नभए स ब धमा िनर तर अनगु मन गनु भनी यस
अदालतको फै सला काया वयन िनदशनालयलाई
आदेशसिहतको जानकारी िदनू ।
इजलास अिधकृ तः महेश खनाल
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-०८११, ाचार
(घस
ु रसवत), छिवराम का ले िव. नेपाल सरकार
खानतलासी एवं बरामदी मचु ु का, िनवेदक
सिबन ठकुराठीले अनस
ु धानको ममा र अदालतमा
आई गरेको बकप , .उ.शेरबहादरु ब नेतसमेतको
ितवेदन, पनु रावेदक ितवादी छिवराम का लेले
आरोिपत कसरु वीकार गरी गरेको बयान, िनवेदक
र िनजका साथीसमेत ३ जना भई दराजले बारेको
सानो कोठामा गई कुराकानी गरी रकम िलएको हो भनी
ितवादी छिवराम का लेले गरेको तित बा बयान,
उजरु वाला िनवेदक सिबन ठकुराठीले अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट बझ
ु ी िलएको .
३०,०००।- पनु रावेदक ितवादी छिवराम का लेको
साथबाट बरामद भएको र िमिसल संल न रहेको
पनु रावेदक ितवादी छिवराम का ले र िनवेदक सिबन
ठकुराठी र उनका साथीिबच मु ा िमलाई िदनका लािग
घस
ु रसवत लेनदेन गन िवषयमा कुराकानी भएको
िस.डी.को रेकडबाट समेत पनु रावेदक ितवादीले
उजरु कतासँग रसवत िलएकोमा शङ् का रहेको
नदेिखँदा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादी छिवराम का लेको
साथबाट बरामद भएको .३०,०००।- (ितस हजार

पैयाँ) िनवेदकले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट भरपाई गरी िलएको न बर नोटका रकम
बरामद भएको बरामदी मचु ु का, उजरु वाला िनवेदक
र बरामदी मचु ु काका यि ह ले गरेको बकप
तथा िमिसल संल न िसडी ( य य) समेतका
माणह बाट ितवादी छिवराम का लेले अिभयोग
मागदाबीअनु प िनवेदकबाट .३०,०००।- रसवत
िलएको पिु भएको देिखँदा िनज ितवादी छिवराम
का लेले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)
को कसरु गरेको देिखन आउँदा िनज ितवादीलाई ऐ.
ऐनको दफा ३(१) बमोिजम .३०,०००।- (ितस
हजार) ज रवाना र ऐ. ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोिजम
३(तीन) मिहना कै दसमेत हने ठह याई िवशेष अदालत
काठमाड बाट िमित २०७३।३।१६ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CR-१२२७, कत य यान,
निमना साह तेली िव. नेपाल सरकार, रमेशकुमार साह
िव. नेपाल सरकार
सबैभ दा मख
ु कुरा त ततु मु ामा मृतक
रीतादेवी साहको यान मरेको ि थित छ । के ीय हरी
िविध िव ान योगशालाबाट भएको मतृ कको िभसेरा
परी णमा मृतकको शरीरमा कुनै कारको िवषादीको
मा ा नपाइएको भनी उ लेख भएको देिख छ । मतृ कको
शव परी ण कायमा संल न िचिक सकले अदालतमा
आई ग रिदएको बकप मा िनज मृतकको मृ यु घाँटी
िथिचएर घाँटीको यास ास ि या अव भई
सोही कारणबाट भएको भनी लेखाइिदएको देिखने ।
अनस
ु धान अिधकारीसम कसरु मा सािबत
भई बयान गरेका िनज ितवादीह नगीना साह
तेली र रमेशकुमार साहले अदालतमा आई आरोिपत
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कसरु मा इ कारी बयान गरेको देिख छ । ितवादी
नगीना साह तेलीले अदालतमा बयान गदा मृतक
बहु ारी रीतादेवी पङ् खामा झिु डएर मरेक हन्, आफूले
समेत भई िनजलाई घाँटी िथची मारेको होइन भनी
लेखाइिदएका छन् भने अका ितवादी रमेशकुमार
साह ीमतीले झिु डई मृ यवु रण ग रसके को खबर
पाइसके पिछ पिन तु त घरमा नआई सोप ात् पिन
३५ िमनेटस म कायालयमै काम ग ररहेको देिखएको
कुरा वाभािवक ला ने खालको देिखँदैन । साथै
मतृ कको मृ यु पङ् खामा झिु डएर भएको बताउने िनज
ितवादीह ले घटनाप ात् मृतकलाई सामा यतया
वारदात थलबाट निजकको अ पताल ल नपु न कुरा
वाभािवक अपे ाको िवषय हो, ितवादीह ले सो
नगरी मृतकलाई भारति थत डंकन अ पताल लगेको
बताएका छन्, ितवादीह ले मतृ कको यान बचाउने
नै उ े य राखेका भए उ ितकूल प रि थितमा िछटो
साधन ारा घटना थलबाट निजक पन अ पताल
लिगएको अव था हनपु नमा सो अव था देिखएको
छै न । ितवादीह बाट मतृ कलाई निजकको अ पताल
पु याउने याससमेत भए गरेको नदेिखएको ि थितमा
आफू घर पगु ेर ढोका खोली हेदा मतृ क पङ् खामा
झिु डएको र मृ यु भइसके को िथयो भनी बताउने
ितवादी नगीना साह तेलीसमेतले म रसके को शवलाई
फे री िकन भारति थत डंकन अ पताल लगेका रहेछन्
भनी प हन नसके को अव थामा ितवादीह ले
गरेको आपरािधक कायको कततु लक
ु ाउनका लािग
भारतको डंकन अ पताल लगेको भ ने बेहोराको
िनजह को अनस
ु धान मको सािबती बयान
खि बर हन गएको छ । अक ितर ितवादीह को
बयान बेहोराज तो मतृ क पङ् खामा झु डी मरेको भए
ग भीर कृितको उ घटनाबारे गपु चपु रही हरी,
छरिछमेकसमेतलाई जानकारी नगन,ु नगराउनक
ु ो
कारण के िथयो भनी ितवादीह बाट प खु न
सके को छै न । साथै ितवादीह ले अदालतमा आई

मौकामा गरेको आ नो बयान इ छािवपरीतको,
आफूह लाई कुटिपट गरी बयान गराएको भनी बयान
गरे तापिन के कुन िचजव तल
ु े िनजह को शरीरको कुन
भागमा कुटिपट भएको िथयो भ ने कुरा कही ँकतैबाट
खु न आएको नदेिखँदा उि लिखत आधार, कारणबाट
आफूह िनद ष रहेको भ ने ितवादीह को िजिकर
िव सनीय नदेिखने ।
जाहेरवालाले मौकामा जाहेरी िदँदा वाइँ
रमेश साह तेलीले आ नो छोरालाई फोन गरी मतृ क
रीतालाई डंकन अ पताल याएको छु भनी खबर
गरेकाले डंकन अ पताल गई हेदा छोरी रीताको मृ यु
भइसके को देखेको भनी उ लेख गरेकोमा अदालतमा
बकप गदा आफू पु दा मतृ क छोरीको लास आ नो
बेडमै िथयो भनी जाहेरी बेहोराको ितकूल बकप
गरेको देिख छ । जाहेरवालाले सु मा लास सदगतको
लािग िमित २०७०।४।१८ मा िनवेदन िदएप ात्
सोची बझ
ु ी मा िनज ितवादीह उपर जाहेरी िदएको
भ ने कुरा िनज वयम्को िनवेदन बेहोराबाट अवगत
हन आएको छ । यसैगरी लास जाँच मचु ु काका
गोपाल साद तेलीले पिन अदालतमा बकप गदा
मतृ कको मृ यु झिु डएर भएको भनी बकप गरे
पिन लास जाँच मचु ु कामा िनजले मतृ कको मृ यु
ितवादीह को कत यबाट भएको भनी लेखाइिदएको
देिख छ तर लास जाँच मचु ु कामा रहेको िनजको
सहीछापलाई िनजले अदालतमा आई इ कार गरेको
अव था नदेिखने ।
यस ि थितमा जाहेरवालासमेतले जाहेरी
दरखा त ितकूल हने गरी ितवादीह ले मतृ क
रीतादेवीलाई मारेको नभई मृतक आफै ँ झिु डएर
मरेक हन् भनी गरेको बकप का कुरालाई माणमा
िलइएन भ ने ितवादीह को मु य िजिकर रहेको
देिखयो । सो स ब धमा िवचार गदा, Prime Facie
पमा हेदा, लास जाँच मचु ु काबाट मतृ कको घाँटीमा
िथचेको डाम देिखएको अव था छ । उ लास जाँच
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मचु ु का मतृ कको शव परी ण ितवेदन र सो ितवेदन
गन िचिक सकको बकप बाट समिथत हन गएको
छ । साथै मौकामा ितवादीह लाई कसरु दार देखाउनु
पन कारण इवीलाग के रहेको िथयो भनी जाहेरवाला
वयम्ले र आफूह उपर परेको िकटानी जाहेरीबारेको
ख डन ितवादीह ले समेत गन सके को ि थित
नदेिखने ।
सा ी संर णको कुनै यव था र काय म
नभएको हा ो मल
ु क
ु मा सरकारी गवाहह ितवादी
प ह को डर, ास वा अनिु चत भावमा पन
स भावना पिन िव मान रहेकोले प रि थितज य
माणलाई बेवा ता गरी ितकूल सा ीह को
बकप लाई मा भरपद माणका पमा िलई सोही
आधारमा ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदँदा याय परा त हन स नेतफ समेत िवचार
गरी अ य आधार कारणको समेत िव ेषण गनपन
ु
ह छ । ततु वारदातका स दभमा समेत जाहेरी र
जाहेरवालालगायतको ितकूल बकप अ य व तिु न
माणबाट समेत समिथत हनु आव यक हनेमा सो
भएको नदेिखएको अव थामा के वल ितकूल सा ीलाई
मा आधार मानी ितवादीह लाई आरोिपत कसरु मा
सफाइ िदनु यायोिचत हने नदेिखने ।
मृतक रीतादेवीको मृ यु भएकोमा िववाद
नदेिखएको एवम् के कित कारणबाट ितवादीह
( वाइँ) उपर जाहेरी पन गएको हो भ ने कुरा पिु
हन नसके को र कसरु मा आ नो संल नता नरहेकोले
सफाइ पाउनपु दछ भ ने ितवादीह को िजिकर
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम सबदु
माणबाट िनजह ले पिु गन नसके को अव था एवम्
घाँटी िथचेको कारणले मतृ कको मृ यु भएको भ ने शव
परी ण ितवेदन र सोही बेहोरा समथन हने िमिसल
संल न िचिक सकको बकप लगायतका आधार
कारणलाई िव ेषण गरी ितवादीह को कत यबाट
मतृ कको मृ यु भएको ठह याई ितवादीह लाई

आरोिपत कसरु मा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन
गरी भएको सु पसा िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला अ यथा नदेिखँदा पनु रावेदक ितवादीह का
तफबाट रहनु भएका िव ान् कानून यवसायीह को
बहस िजिकर र यस अदालतबाट भएको यथ
िझकाउने आदेशसँग समेत सहमत हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा त, िमिसल संल न मतृ कको लास
जाँच कृित मचु ु काबाट मतृ कको घाँटीमा िथचेको डाम
देिखएको, घाँटी िथिचएको कारण मृतकको मृ यु भएको
भ ने बेहोराको शव परी ण ितवेदन र मतृ कको शव
परी ण कायमा संल न िचिक सकले अदालतमा आई
ग रिदएको बकप ले समेत शव परी ण ितवेदनलाई
थप पिु गरेको देिखएको अव था र ितवादीह
अनस
ु धान अिधकारीसम कसरु मा सािबत रहे भएको
कारण नखल
ु ेको अव थासमेतको िववेिचत आधार,
माणलगायतको िव ेषणको आधारमा ितवादीह
नगीना साह तेली र रमेशकुमार साहले मतृ क रीतादेवी
साहलाई कत य गरी मारेको भ ने कसरु मा िनज
ितवादीह लाई मल
ऐन, यानस ब धीको
ु क
ु
महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही ज मकै द हने ठहर
गरी सु पसा िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
िमित २०७१।८।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १६ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-WO-०११३, उ ेषण, धमराज
अिधकारी िव. कृिष िवकास म ालयसमेत
स चालक सिमितलाई ब ध स चालकको
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तलब भ ा र सेवाका अ य सत तो न स ने,
तलब भ ा िनधारण गन, सेवा सिु वधा िदने
निदने ? के कित सिु वधा िदने आिद िवषयमा
स चालक सिमितको विववेक य अिधकार रहेको
मा ने हो भने उ िविनयमावलीमा रहेको परु कारको
यव थाको औिच य वतः समा हन जाने
देिख छ । साथै िविनयममा यव थै नभएको िवशेष
भ ाका स ब धमा स चालक सिमितले िनणय
गन पाउने भनी स चालक सिमितमा असीिमत
अिधकार रहने या या गनु कानून र यायको ि ले
समेत मनािसब हने देिखँदनै । सिमितले सामा यतः
िविनयमको यव थामा के ही नपगु भए यसको याियक
र कानूनस मत या या गरी कानूनी र तालाई स म
पूित गन पाउने भ ने हो । िनवेदक वयम् सद य
सिचव रहने स चालक सिमितको बैठकले कानूनमा नै
नभएको यव थाबमोिजम िनवेदकलाई य पमा
आिथक सिु वधा थिपने र क पनीलाई आिथक भार
पन गरी मािसक पमा िवशेष भ ा दान गन भनी
िनवेदकसमेत सि मिलत स चालक सिमितको िनणय
क पनीको सम सं थागत िहत र सशु ासन ब नका
ि कोणले समेत वाभािवक नदेिखने ।
कानूनको अि तयारीिबना भएका कुनै पिन
काम कारबाहीले याियक कसीमा वैधता ा गन
स दैनन् भने याियक नजरमा उ कायह सदैव
गैरकानूनी घोिषत हने ।
यस ि थितमा िनवेदकउपर परेको उजरु ीउपर
छानिबन भई, स बि धत िनकायह को राय
ितवेदनसमेतका आधारमा रट िनवेदकले िवशेष
भ ाका नाममा िलने गरेको पा र िमक गैरकानूनी
देिखएको भ दै उ रकम असल
ु उपर गन गरी भएको
तालक
ु कायालय (म ालय) को िनणय कानूनस मत नै
हँदा रट िनवेदन खारेज हनपु छ भ ने बेहोराको िलिखत
जवाफ एवम् सोही बेहोराको िवप ी राि य िबउ िबजन
क पनी िलिमटेडका तफबाट रहनु भएका िव ान्

कानून यवसायी एवम् िव ान् सह यायािधव ाको
बहस िजिकर अ यथा नदेिखने ।
नेपालको वतमान संिवधानको धारा
२३८ मा यव था भई संवैधािनक अङ् गका पमा
रहेको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
संिवधानको धारा २३९ बमोिजम आफूसम पन
आएको उजरु ी ज तै सावजिनक पद धारण गरेको
यि ले ाचार गरी अि तयारको दु पयोग गरेको,
रकम अिनयिमतता गरेकोलगायतका िवषयमा परेका
उजरु ीउपर अनस
ु धान, छानिबन गन र उजरु ी छानिबन
र सोको गितको िनि त िच ता चासो राखी स बि धत
िनकायमा प ाचार गन पाउने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट रट
िनवेदकले िलएको िवशेष भ ा कमचारी िविनयमावलीको
कानूनी यव थाअनु प नदेिखएको, क पनीको
स चालक सिमितलाई तलब भ ासमेत बढाउन
पाउने अिधकार कही ँकतैबाट यायोजन भए गरेको
नदेिखएको एवम् कानूनमा यव था नभएको िवषयमा
सत- ितशत िवशेष भ ा बढाउने असीिमत अिधकार
सिमितलाई भएको भ नु याियक र यावहा रकसमेत
नदेिखएको, आफूह ले कानूनबमोिजम तोिकएको काय
गरेको र तालक
ु िनकायको िनणय िनदशन पालनास म
गरेको भ ने बेहोराको िवप ीह को िलिखत जवाफ
अ यथा नदेिखएको अव थामा िवप ीह को काम
कारबाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी
हकमा आघात परेको अव थाको िव मानता नदेिखँदा
िवप ीह को नाममा िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु देिखन आएन । रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ३ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७१-CR-०९६७, कत य
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यान, रिव एडी िव. नेपाल सरकार
मेरो छोरा .स.िन. भंगी राना िज ला हरी
कायालय, क चनपरु मा कायरत रहेको अव थामा िमित
२०६८।८।१६ मा आ नो कायालयबाट क चनपरु
दैजी गा.िव.स. को वडा ए रयाअ तगत िडउटीमा
खटी जाँदा आपरािधक हितयारधारी समूहका गणेश
महता, मतृ क गणेश धामी, रिव ऐडी, हक ख ी,
खेम बढु ा र गणेश िव.क. समेतले मेरो छोरासमेतका
सरु ाकम मािथ अ धाधु द फायर गदा मेरो छोरा भंगी
राना, हरी हव दार ेमबहादरु च द र थानीय ीराम
डगौरासमेतलाई गोली लागी उपचारको ममा मेरो
छोराको मृ यु भएको हो । िनज रिव ऐडीसमेतलाई
प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको महादेव रानाको जाहेरी दरखा तबाट ततु
मु ाको उठान भएको देिखने ।
वारदातप चात् ितवादी रिव ऐडी फरार
रही िमित २०६९।२।१३ मा प ाउ परेको देिख छ ।
िनज ितवादी प ाउ परेपिछ वारदातमा गोली लागी
घाइते भएका च मिदद गवाह हरी हव दार ेमबहादरु
च दले िमित २०६९।२।१४ मा यि सनाखत गदा
ियनै ितवादी रिव ऐडीले गोली चलाएका हन्
भनी सनाखत गरेको देिख छ । िनज पीिडत हरी
हव दार ेमबहादरु च दले मौकामा गरेको कागज
तथा अदालतसम गरेको बकप मा समेत घटना
घटेको समयमा आफू .स.नी. भंगी रानासमेतको
ग तीमा कारागारबाट फरार अिभयु को खोजी गन
िसलिसलामा रहेको बेला ितवादी रिव ऐडीसमेतको
समूहले उ ग तीउपर अ धाधु द गोली हार गरेको
र उ टोलीका िलडर ितवादी रिव ऐडी रहेको
भ ने उ लेख गरेको पाइने ।
िनज
ितवादी
रिव
ऐडीको
अदालतसम को बयानमा िनजले वारदात भएको
िमितमा आफू वारदात थलमा नभई काठमाड ि थत
िश ा म ालयमा िथएँ भनी बयान गरेको पाइ छ भने

उ बेहोरा िनजले मौकामा बयान गन ममा खल
ु ाएको
पाइँदैन । वारदात भएको समयमा आफू काठमाड
ि थत िश ा म ालयमा रहेको भनी िश ा म ीको
िनजी सिचव ारा ह ता रत िमित २०६९।३।४ को
च.नं.४७५१ को िमित २०६८।८।१६ मा ितवादी
रिव ऐडी िश ा म ालयमा रहेको भनी लेिखएको
प अदालतसम पेस गरे तापिन िनज ितवादी के
कुन कागज माण वा अिभलेखबाट यहाँ म ालयमा
रहेको भनी खु न आएको हो स कल माण सु
अदालतमा पठाइिदनु भनी िश ा म ालयमा प ाचार
ग रएकोमा उ म ालयबाट सो स ब धमा कुनै
भरपद माण दाखेल गन सिकएको नदेिखने ।
वारदातको समयमा आफू अ य रहेको भनी
ितवादीले िजिकर िलँदैमा सो िजिकरकै आधारबाट
अदालत िन कषमा पु दैन । सो िजिकर र सो स ब धमा
पेस भएको माण कितको िव वसनीय र भरपद छ
सोको सू म अ ययन र िव लेषण गरेर मा िन कषमा
पु ने गछ । आपरािधक घटनाबाट उ मिु िलन बनावटी
पेस ग रएको माणलाई अदालतले वीकार गदन ।
ततु मु ामा ितवादीबाट पेस भएको अ य रहेको
भिनएको माण अिव वसनीय माणलाई अदालतले
मा यता िदई ितवादीको िनद िषता पिु गन सिकने
अव था नदेिखने ।
ितवादी रिव ऐडी िव परेको िकटानी
जाहेरी, घटना थल मचु ु का, एक मा
य दश
हरी हव दार ेमबहादरु च दको बकप समेतबाट
यी ितवादी रिव ऐडीको ततु मु ाको वारदातमा
य संल नता रहेको देिखन आएको अव थामा
पनु रावेदक ितवादी रिव ऐडीले आरोिपत कसरु
गरेको होइन भनी मा न सिकने अव था नहँदा
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हने
ठहरी क चनपु र िज ला अदालतको फै सला सदर
गरी पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट भएको
फै सला िमलेको देिखँदा िनज पनु रावेदक ितवादीको
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पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, माण र
कारणसमेतबाट ितवादी रिव ऐडीलाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १ र १३(१)
नं. बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको सु
क चनपरु िज ला अदालतको िमित २०७१।३।१५ को
फै सला सदर गरी पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट
िमित २०७१।८।१५ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: इशा सवु ेदी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २० गते रोज ५ शभु म् ।

पशपु ित सदावत गठु ी र मोही िविभ न यि ह कायम
भई नापी भएको ज गाबाट िक ाकाट हँदै आएको
िववािदत ज गालाई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले सावजिनक भनी िनणय गरी यि िवशेषको
नामको ज गाको लगत क ा गनका लािग भूिमसधु ार
तथा यव था म ालयलाई िनदशन िदएको देिखने ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२)
मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार सरकारी ज गा
यि िवशेषले दता गराएमा य तो दता बदर गन
अिधकार स बि धत मालपोत कायालय वा नेपाल
सरकारले तोके को अिधकारीलाई मा भएको
देिख छ । यसरी लगत क ा गन अिधकार सो अिधकार
योग गन अिधकारीले जाँच ार भ गरी ज गा दताको
वैधािनकताको स ब धमा माणको मू याङ् कन ारा
व तिु न पमा सावजिनक ज गा हो भ ने मािणत
भएको अव थामा मा ै उ अिधकारीले लगत क ा
गन कानूनी ि या हो । कानूनबमोिजम मालपोत
कायालयले मा कुनै ज गा सावजिनक हो होइन भ ने
स ब धमा िनणय गन अिधकार ह छ । सावजिनक
ज गा यि िवशेषले दता गन नहने भ ने स ब धमा
िववाद हन स दैन । तर कुनै पिन ज गा सावजिनक हो
होइन भ ने कुराको िन पण स ब त य र माणको
समिु चत मू याङ् कन ारा सािधकार िनकायबाट ठहर
ग रनु पन ।
यि को नाममा िविधवत् दता रहेको
ज गाको वैधािनकता जाँच गन स ब धमा े ािधकारै
नभएको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
आ नो े ािधकारभ दा बािहर गई नेपाल सरकारको
नाउँमा दता गनु भनी िनदशन िदएको देिख छ । िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको
िनणय एवम् आदेशबाट वयम् मालपोत कायालयको
े ािधकार नै िनि य र सीिमत हन गएको
देिख छ । जनु िनकाय वा पदािधकारीलाई सावजिनक
ज गा हो होइन भनी छानिबन गरी सो स ब धमा

इजलास नं. ४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७३-WO-०३५७, उ ेषण
/ परमादेश, ानबहादुर राई िव. अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोग, टंगालसमेत
िनवेदकको नाममा कायम भएको काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ९(ख) िक.नं. २७६ को
०-८-०-० ज गा िमित २०६७।२।२७ मा माया
गु ङबाट राजीनामा गरी िलएको िमिसल संल न
राजीनामाको फोटोकपीबाट देिख छ । उ ज गा नयाँ
नापीमा िक.नं.२७६ ज गाधनी पशपु ित सदावत गठु ी र
मोही माया गु ङ कायम भई नापन सा भएकोमा मोही
माया गु ङले िनवेदकह लाई िब गरी िनजह को
नाममा आएको भनी िनवेदकले िलएको िजिकरलाई
िवप ीतफबाट स- माण ख डन हन सके को
देिखँदैन । के वल ज गा नाप जाँच हँदा िफ डबक
ु मा
पत सावजिनक ज गाको पमा दता रहेको भ नेस म
उ लेख गरेको देिख छ । यसरी सािबकमा ज गाधनी
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िनणय गन कानूनी अि तयारी दान ग रएको छ सो
िनकायको अिधकार े िभ वेश गरी अमक
ु काम
गनु वा नगनु भनी िनदिशत आदेश एवम् िनणय गन
काय मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.३५ नं. समेतले बदरभागी हने
देिख छ । कानूनबमोिजमको दता े ता खडा भई
तहतह हक ह ता तरण हँदै हाल िनवेदकको नाममा
कायम रहेको ज गालाई दतावाला मोही यी िनवेदक
ज गाधनीह लाई बु दै नबझ
ु ी सावजिनक कायम गन
भनी िवप ी आयोगले ज गाको हक बेहकमा वेश गरी
िनणय गरेको देिख छ । कानूनबमोिजम दता बदर भएमा
बाहेक दु प रणाम स याउने नाममा यि िवशेषको
नाममा कायम रहेको दतालाई बदर गनु भनी िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको
िनणयमा य अिधकार े ा मक िु ट रहेको देिखने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकको
हक वािम वको ज गाको लगत क ा गरी नेपाल
सरकारको नाउँमा कायम गनु भनी िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको िमित
२०७०।१०।२७ को िनणय अिधकार े िवहीन
एवम् कानूनिवपरीत समेत देिखँदा उ िनणय तथा
सो िनणयको आधारमा िवप ी मालपोत कायालय,
काठमाड बाट भएको िनणयसमेत उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १६ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७५-WH-०१३१,
ब दी य ीकरण, सुिनलकुमार चौहान िव. िज ला
हरी कायालय, तौलीहवासमेत
रट िनवेदकका तफबाट उपि थत हनु भएका
व र िव ान् अिधव ाले िनवेदकलाई िवप ीह ले
साधारण तारेखमा रहा ग रसके को भनी बहसका

ममा उठाउनु भएको र सोलाई पिु हने गरी वयम्
रट िनवेदक रामिनवास साद चौहानका हकमा
िनजका भाइ सिु नलकुमार चौहानले आ नो दाजल
ु ाई
िवप ीह ले िमित २०७५।१२।२९ मा नै साधारण
तारेखमा रहा गरेको भनी िनवेदनसमेत िदएको
देिखयो । अतः यी रट िनवेदक हाल थनु ामा नहँदा
आफूलाई गैरकानूनी पमा थनु ामा रािखएकाले
थनु ामु ग रपाउँ भनी िलएको िनवेदन मागका स दभमा
अ य कुरामा वेश गनु आव यक नदेिखएकाले रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CR-०९२५, अपहरण तथा शरीर
ब धक, नेपाल सरकार िव. यामिकशोर महतसमेत
ितवादीह म येका यामिकशोर महतो
मौकामा प ाउ परी कसरु मा सािबती बयान कागज गरी
अ य ितवादीह लाई कसरु मा पोल गरेको भए पिन
अदालतमा बयान गदा िनज यामिकशोर महतो कसरु मा
पूणतः इ कारी रहेको देिख छ । अ य ितवादीह
श धु न यादव, उदयनारायण यादव, श धु न महतो,
स तोष यादवले सु िज ला अदालतमा कसरु मा पूण
इ कार रही बयान गरेको देिखने ।
पीिडत सिु नलकुमार अयालले अदालतमा
आई बकप गदा ितवादीह लाई िचि दन, मलाई
को कसले अपहरण गरे थाहा भएन भनी बकप गरेको
देिख छ । मौकाको घटना थल मचु ु कामा आ नो
बेहोरा लेखाउने रामपक
ु ार यादव, रामजल
ु मु मिु खयाले
घटनाका बारेमा आफूलाई के ही थाहा छै न भनी बकप
गरेको देिखने ।
यसैगरी घटनाको व तिु थित मचु ु काका
मािनस िजते कुमार कणले अदालतमा बकप गदा
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सिु नलकुमार अयाललाई को कसले अपहरण गरी
लगेको हो भ ने मलाई थाहा छै न भनी बकप गरेको
र मौकामा कागज गन रामशंकर यादवले अ.बं. ११५
नं. बमोिजमको यादमा उपि थत भई बकप गदा
ितवादीह लाई िचि दन, मलाई घटनाका स ब धमा
के ही थाहा जानकारी छै न भनी बकप गरेको
देिख छ । बरामदी मचु ु कामा सिु नलकुमार अयाललाई
बाँसझारीबाट मु गरेको भनी उ लेख गरेको भए पिन
बरामदी मचु ु काका मािनसह अदालतमा आएर
बकप गन सके को नदेिखने ।
कसरु मािणत गन भारका स ब धमा भएको
कानूनी यव थालाई हेदा माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ मा “फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसरु
मािणत गन भार वादीको हनेछ” भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । यसरी ततु मु ामा वादी नेपाल
सरकारको तफबाट मौका र अनस
ु धानमा बिु झएका
कुनै पिन सा ीले अदालतमा ियनै ितवादीह ले
पीिडतलाई अपहरण गरी ब धक बनाएको भनी बकप
गन सके को देिखँदैन । जाहेरी दरखा त, घटना थल
कृ ित मचु ु का, व तिु थित मचु ु कासमेतका वादीले
माणमा िदएका सा ीह को परी णबाट ियनै
ितवादीह नै कसरु दार रहेको भ ने पिु हन सके को
नदेिखने ।
ितवादीह ले िज ला अदालतमा गरेको
इ कारी बयान िनजह का सा ीह को बकप बाट
पिु भएको देिखन आएको छ । ितवादीम येका
यामिकशोर महतोले हरीमा गरेको सािबती बयान र
अ य ितवादीह लाई कसरु मा पोल गरेको बयान अ य
वत माणह बाट पिु हन सके को देिखन आएन ।
हरीमा भएको सो सािबती बयान र सहअिभयु ह को
पोल मा को आधारमा ितवादीह लाई कसरु दार
कायम गन फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत हन
जा छ । तसथ ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी
शङ् कारिहत तवरबाट मािणत हनु पदछ । यसरी ततु

घटना वारदातको स ब धमा ितवादीह उपरको
अिभयोग दाबी मािणत भएको नदेिखने ।
ितवादीम येका यामिकशोर महतोलाई
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको १ र ३ नं. को कसरु मा ऐ. ३ नं. बमोिजम ७ वष
कै द र .५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ) ज रवाना
हने ठह याई भएको हदस मको फै सला के ही उ टी गरी
पनु रावेदक ितवादी यामिकशोर महतोले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने र अ य ितवादीह श धु न
यादव, स तोष यादव, श धु न महतो र उदयनारायण
अरगरीयालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
ठह याएको हदस मको सु धनषु ा िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था,
ितपािदत िस ा तलगायत िमिसल संल न
माणसमेतबाट यी ितवादीह यामिकशोर महतो,
श धु न यादव, स तोष यादव, श धु न महतो र
उदयनारायण अरगरीयालाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०७३।०३।२६ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ मा शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७४-CR-०४२६, मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. राम म ल ठकुरी
ितवादी राम म ल ठकुरीले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतमा कसरु इ कार गरी बयान
गरेको, पीिडत जाहेरवालाले जाहेरी दरखा त र
मािणत बयानको बेहोरा थाहा छै न, जाहेरी तथा
मािणत बयानमा उ लेख भएबमोिजमको काय मलाई
ितवादीले गन लगाएका िथएनन्, हरी आफै ँ ले लेखी
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तयार पारी याएको कागज बेहोरा मलाई नसनु ाई सही
गन लगाएका हन् भनी गरेको बकप बाट िनजले िदएको
जाहेरी दरखा तको बेहोरा र िनजले गरेको कागजको
बेहोरा खि डत भएकोसमेतका आधार, माणबाट सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७१।०७।०४
को फै सला उ टी गरी ितवादी राम म ल ठकुरीले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु
नदेिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था,
ितपािदत िस ा त तथा िमिसल संल न आधार,
माणह समेतबाट यी ितवादी राम म ल ठकुरीले
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको त य शङ् कारिहत
तवरबाट मािणत हन नआएकोले पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७२।०५।२९ को फै सला यायको
रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-CR-१०८८, ०६९-CR००९५, ०६९-CR-०४५३, डाँका, नेपाल सरकार
िव. ह रनारायण महतोसमेत, नारायण महतो िव. नेपाल
सरकार र िवजयकुमार साह िव. नेपाल सरकार
ितवादीम ये िमिथलेश भ ने मक
ु े श राउतले
मौकामा र अदालतमा समेत बयान गदा जाहेरवालालाई
बाटोमा रोक ढुङ्गा देखाई .३४,०००।- समेत चोरी
गरी िलए खाएको कुरामा सािबत नै रहेको साथै यी
ितवादीले पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको
फै सलाउपर पनु रावेदनसमेत नगरी िच बझ
ु ाई बसेको
अव था हँदा िनजले चोरीको महलको ५ नं.बमोिजम
रहजनीको कसरु गरेको त य थािपत हन आयो ।
जहाँस म पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको

फै सला बदर गरी यी ितवादीसमेतलाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजमको िबगो .३,१०,०००।- रकम
डाँका गरेकोमा सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकरका हकमा िवचार गदा यी
यथ ितवादीम ये िमिथलेश भ ने मक
ु े श राउतले
.३४,०००।- मा िलए खाएको कुरामा सािबत रहेको
र िनजको हकमा िबगो .३,१०,०००।- नै डाँका
गरेको भ ने त य शङ् कारिहत तवरबाट पिु ट हने
कुनै िव वसनीय माण वादी नेपाल सरकारबाट पेस
हन आएको िमिसलबाट नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
अब पनु रावेदक ितवादीह ह रनारायण
महतो, िवजयकुमार साह यथ ितवादी रामिव वास
यादवको हकमा िवचार गदा, ितवादी ह रनारायण
महतो आरोिपत कसरु मा मौकामा र अदालतमा
समेत इ कार रहेको र यी ितवादीह उपर समेत
िकटानी जाहेरी परेको भए पिन मौकामा प ाउमा
परेका ितवादी मक
ु े श राउतले कसरु मा सािबत भई
यी ितवादीह समेत वारदातमा संल न भई घटना
घटाएको हो भनी पोल गरे तापिन यी ितवादीह को
सँगसाथबाट चोरी डाँका गरेको धनमाल बरामद
नभएको र जाहेरवालाले अदालतमा बकप गदा
यितखेर यी ितवादीह िथएनन्, मैले निचनेका
मोटामोटा मािनसह िथए यी ितवादीह वारदातमा
संल न रही चोरी गरेको होइन भनी लेखाएको
देिख छ । यसरी जाहेरवालाको उ कथनबाट यी
पनु रावेदक ितवादीह ले दाबीको कसरु गरेको भ ने
नदेिखने ।
व ततु : अ य ितवादीह ह रनारायण
महतो, िवजयकुमार साह र रामिव वास यादवको हकमा
वादी नेपाल सरकारबाट अिभयोग माग दाबीबमोिजमको
कसरु ज य काय गरेको त य शङ् कारिहत तवरबाट पिु
हन नआएको िनजह को हकमा पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने
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साथै ितवादी िमिथलेश भ ने मक
ु े श राउतको हकमा
िनजले .३४०००।- िबगो बराबरको धनमाल डाँका
गरेको कुरामा सािबत रहेको देिखँदा िबगोको हदस म
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला िमलेको
देिखन आएन । अका ितवादी रामिव वास यादवको
हकमा सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
गन गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीह ह रनारायण महतो, िवजयकुमार साहको
अिभयोग दाबी पिु नहँदा िनजह लाई अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी २ मिहना कै द र
िबगोको दो बर .६,२०,०००।- ज रवाना हने ठहर
गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला
सो हदस म उ टी भई िनजह ले सफाइ पाउने
र ितवादी िमिथलेश भ ने मक
ु े श राउतको हकमा
िनजले पनु रावेदन नगरी बसेको भए पिन अ.बं.२०५
नं.बमोिजम िबगोको हकमा के ही उ टी भई िबगो
.३४,०००।- मा कायम हने ठहछ । अका ितवादी
रामिव वास यादवको हकमा सु िज ला अदालतले
यी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर
गरी गरेको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सला सो हदस म िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा के
क यटु र: अिमरर न महज
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१५१३, कत य
यान, मनकुमारी पुन िव. नेपाल सरकार
ितवादी मनकुमारी पनु ले मौकामा बयान
गदा िमित २०६५।६।१२ गते राित २.०० बजेको
समयमा घरमा आफू र सानी ५ वषक छोरी मा सतु ेको

अव थामा मतृ क िखमबहादरु पनु : जबरज ती आ नो
घरिभ वेश गरी करणी गन खोजेकोले सती व र ाथ
मतृ कलाई ब चरोले हार गरी कत य गरी मारेको भनी
बेहोरा लेखाएको र अदालतमा बयान गदा कोदो कुट् ने
ल ीले हार गरी कत य गरी मारेको र मृतक लास
आफूले आ नो घरको ट् वाइलेटको से टी टंक मा लगी
फालेको भनी कसरु मा सािबत भई बेहोरा लेखाएको
देिख छ । िनज ितवादी मनकुमारी पराई पनु को घरमा
रहेको से टी टंक बाट नै मतृ क िखमबहादरु पनु को
टु ाटु ा भएको सडी गली पो माटम गन निम ने
अव थाको लास बरामद भएको र लासमा मृतकले
लगाउने गरेको हाफ पे टसमेत भेिटएको िमिसल
माणबाट देिखने ।
ितवादीले वारदातको समयमा आफूमािथ
यस िकिसमको काय भइरहेको अव थामा सोबाट
ब ने वा उ कने उ े यका साथ कराएको वा गहु ार
मागेको भ ने कुरा िमिसलबाट नदेिखएको र आ नो
बयानमा सो कुराको िजिकर िलन सके कोसमेत
देिखन आउँदनै । अक तफ सती व र ाथ मतृ कलाई
मारेको हो भ ने त य पिु हने गरी यी ितवादीले
मनािसब समयिभ मु ा अनस
ु धान गन िनकाय वा
अ य कही ँकतै गई घटनाको स ब धमा जानकारी
गराई आ मसमपण गरेको भ नेसमेत देिखन
आउँदैन । वारदातप ात् िनज ितवादी गाउँ घरबाट
भागी फरार रहेको र ६ वषपिछ हरीमाफत िमित
२०७१।१२।१८ मा प ाउ भएको भ ने देिख छ ।
य तो अव थामा िनज ितवादीले सती व र ाको
लािग मतृ कलाई ल ीले हार गदा िनजको मृ यु हन
गएको हँदा जबरज ती करणीको महलको ८ नं. को
कानूनी यव थाअ तगतको सिु वधा पाउनु पन भनी
िलएको पनु रावेदन िजिकर वाभािवक र िव वसनीय
नदेिखने ।
ितवादी चेली न दकुमारी पराई पनु भ ने
मनकुमारी पराई पनु मौकामा र अदालतमा कसरु मा
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सािबत रहेको मतृ कको लास ा भएको से टी टंक
निजकै िभर पाखोमा भेिटएका ितवादी मनकुमारी
पराई पनु ले लगाउने गरेको खरानी रंगको सु वाल
र कालो बु ा भएको कुथा तथा िनज ितवादीकै
घरको बाकसमा लक
ु ाई राखेको अव थामा फे ला
परेको ब चरोमा लागेको रगत जाँच गन पठाएकोमा
उि लिखत व तमु ा लागेको रगत मािनसको हो भ ने
के ीय हरी योगशालाको परी ण ितवेदनबाट
देिखन आएको, जाहेरवाला डेकबहादरु पनु ले सु
जाहेरी बेहोरालाई समिथत हने गरी अदालतमा समेत
बकप गरेको र घटना िववरण कागज गन खडकबहादरु
पनु र िदल साद गवजाले
मतृ क िखमबहादरु पनु लाई
ु
ितवादी मनकुमारी पराई पनु ले कत य गरी मारेको
भनी मौकामा लेखाई िदएको बेहोरालाई समथन गरी
अदालतमा बकप गरेकोसमेतका माण कागजबाट
ितवादीको िजिकर खि डत भएको र मतृ कलाई
कत य गरी मारेको त य थािपत हन आयो । य तो
अव थामा सु िज ला अदालतको फै सला सदर गन
गरेको उ च अदालत पोखरा, बागलङ
ु इजलासको
फै सला िु टपूण भएकोले बदर गरी अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको िजिकर िव वसनीय
नदेिखँदा िनजको पनु रावेदन िजिकर तथा िनजतफका
िव ान् कानून यवसायीह को बहस बदुँ ासँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी
मनकुमार पनु लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी
सु या दी िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठहर गरी उ च अदालत पोखरा, बागलङ
ु
इजलासबाट िमित २०७३।७।२४ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कुमार मा के
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल चैत १० गते रोज १ मा शभु म् ।

७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CI-०१०९, ज गा
िखचोला, च पा साह िव. बुधन साहसमेत
मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं.
मा “ज गा िमची घर बनाएकोमा घर तयार भएको िमितले
एक वषिभ नािलस निदए ला न स दैन” भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । बिु झएका िमिसल संल न
माणबाट वादी दाबीका घरह मा ितवादीह को
बसोबास रहेको र ती घरह २०४९ सालितरै िनमाण
भएको भ ने देिखएकोमा वादीले उि लिखत ऐनको
यादिभ दाबी िलएको अव था छै न । अक तफ यी
ितवादीह वादीले उ लेख गरेको घर िनमाण गरेको
भिनएको िमितपूव कुन ठाउँमा बसोबास गदथे भ ने
त य वादीले खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । वादीका
पित रमेश साहको नाउँमा ख रद गरी िलएप ात्
सगोलकै अव थामा घर िनमाण गरी बसोबास
ग ररहेकोमा सो ज गामा हक िसजना गन उ े यबाट
वादीका पित रमेश साहको नाउँबाट वादीका बाबक
ु ा
नाउँमा वािम व ह ता तरण गरी पनु ः यी वादीका
नाउँमा वािम व ह ता तरण गरेको भ ने देिखएको
र यसरी यी ितवादीह को सहमित म जरु ीबेगर
एक आपसमा वािम व ह ता तरण गरी हक िसजना
गन उ े यबाट भएको िलखतह मा चार िक ला
मािणत गदा घर उ लेख नभएको भ ने आधारमा
ितवादीह को बसोबास रहेको घरह िफरादप मा
उ लेख भएकै िमितमा िनमाण भएका हन् भनी मा न
िम ने अव था देिखँदनै । सजिमनबाट २०४९ सालमा
नै घरह िनमाण भएको भ ने ितउ र िजिकर रहेको
र ितवादीह को सो िजिकर बिु झएका सजिमनका
यि ह को भनाइबाट पिु ट भइरहेकोमा वादीले
िफरादप मा उ लेख गरेको िमित २०६७ सालमा
िववािदत घरह िनमाण भएको भ ने िमिसल संल न
माणबाट पिु ट भएको नदेिखने ।
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तसथ, घर उठाई पाउँ भ ने िफराद दाबी पु न
नस ने ठह याएको सु सनु सरी िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०७१।३।४ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल फागनु ३० गते रोज ५ शभु म् ।
८
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७३-WO-००८४, उ ेषण,
च िसंह ाँक िव. अिप ना पा े कायालय,
दाचुलासमेत
िज ला हरी कायालय, दाचलाको
ु
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र ितवादी तपाइँ च
िसंह ाँक समेत भएको अवैध पमा वन पैदावर
(यासागु बा) ओसारपसार मु ा िमित २०७३।४।९ मा
यस कायालयमा दायर भएकोले सो मु ाको अि तम
िकनारा नला नेस म तपाइँ अ य रहनु भएको दाचला
ु
िज ला, रा ला संर ण उपभो ा सिमित (रा ला
गा.िव.स. वडा नं.१-५) तथा अिप ना पा संर ण े
यव थापन प रषदस
् मेतको अ य पदको हैिसयतले
तपाइँलाई यस कायालयबाट अब उ ा त संर ण े
यव थापन िनयमावली, २०५७ को िनयम ११ र
२५ बमोिजम काय गन िनषेध ग रनक
ु ो साथै सो पदको
हैिसयतले कुनै पिन िसफा रस वा प ाचारलगायत
आिथक तथा शासिनक काय स चालन गनसमेत
आजैका िमितबाट रोक लगाइएको बेहोरा जानकारी
गराइ छ भ ने अिप ना पा संर ण े कायालय,
दाचलाको
च.नं. ३८ िमित २०७३।४।९ को प बाट
ु
देिखने ।
राि य िनक ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९, राि य िनक ज तथा व यज तु
संर ण िनयमावली, २०३० र संर ण े सरकारी

यव थापन िनयमावली, २०५७ मा समेत कुनै
ओहोदा वा पदमा रही कायरत रहेको कुनै पदािधकारी
िव कुनै मु ा चली िवचाराधीन रहेको अव थामा
सो मु ा चलु जेलस म वा पदाविध बाँक रह जेलस म
कामकाज गन नपाउने गरी रोक लगाउन पाउने वा
िनषेध गन पाउने यव था गरेको नदेिखने ।
िनवेदक च िसंह ाँक लाई ेिषत गरेको
अिप ना पा संर ण े कायालय, दाचलाको
उ
ु
च.नं. ३८ िमित २०७३।४।९ को प मा संर ण े
सरकारी यव थापन िनयमावली, २०५७ को िनयम
२९(१) र (२) मा भएको कानूनी यव थाबमोिजमको
ि या अपनाएको देिखँदैन । सो कानूनी यव था
के वल िलिखत जवाफमा मा उ लेख गरेको
देिख छ । उ संर ण े सरकारी यव थापन
िनयमावली, २०५७ को िनयम २९(१) ले संर ण
े को भू-उपयोग, जन वा य, ाकृितक वातावरण
तथा ाकृ ितक ोतको संर णमा ितकूल असर
परेमा वा पन स भावना देिखएमा स बि धत यि लाई
त काल य तो काम, कारबाही रो न वा िनषेध गन वा
यसमा सधु ार गन िलिखत आदेश िदन स ने यव था
गरेको देिखएकोमा िनवेदकउपर परेको उ मु ा सोसँग
स बि धत भएको देिखन आउँदनै । साथै उ च.नं.
३८ िमित २०७३।४।९ को प कुन िमितको िनणयबाट
ेिषत गरेको सो िनणयसमेत अिप ना पा संर ण े
कायालय, दाचलाले
ु पेस गन सके को नदेिखने ।
तसथः मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट
िवप ी अिप ना पा संर ण े कायालय, दाचलाले
ु
िनवेदक च िसंह ाँक लाई ेिषत गरेको च.नं. ३८
िमित २०७३।४।९ को प िनवेदकलाई सनु वु ाइको
मौकासमेत निदई अिप ना पा संर ण े यव थापन
प रषदक
् ो अ य पदको हैिसयतले काय गन िनषेध
गन गरेको काय कानूनस मत नदेिखएकोले सो प
र सोसँग स बि धत काम कारबाहीसमेत उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब िनज िनवेदकलाई
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उि लिखत िमित २०७३।४।९ को प को आधारमा
पदाविध बाँक रह जेलस म िनजको पदीय हैिसयतले
गन कामकाज गन रोक नलगाउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : नारद साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
९
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७४-WO-०८८७, उ ेषण
/ परमादेश, राजकुमार आचाय िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक राजकुमार आचायले िनवेदनसाथ
पेस गरेको परी ा िनय ण कायालयबाट जारी
भएको वेिशका परी ा उ ीण माणप , नेपाल
ल या पसबाट जारी भएको नातक तहको परी ा
उ ीण माणप , कमचारी स चय कोषबाट जारी
भएको प रचयप मा र िनवेदकले भरेको िनजामती
कमचारीको नोकरी तथा वैयि क िववरण (िसटरोल)
मा िनवेदकको ज मिमित २०१९।११।१६ उ लेख
भएको देिखने ।
िनवेदकको नाग रकता माणप िलनपु ूव
२०३५ सालमा वेिशका परी ा उ ीण भएको
शैि क यो यतालगायतका माणप ह बाट िनजको
ज मिमित २०१९।११।१६ भ ने उ लेख भएको
देिख छ । िमित २०३६।४।८ मा नाग रकता िलँदा
१९ वष भ नेस म उ लेख भएको तर ज मिमितको
साल, मिहना र गते उ लेख भएको देिखँदैन ।
नाग रकतामा उ लेख भएको ज मिमित निमलेकोले
शैि क यो यतामा भएको ज मिमितअनस
ु ार कायम
ग रपाउँ भनी िनवेदकले िज ला शासन कायालय,
काठमाड मा िनवेदन िदई िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट िमित २०७१।३।१ को िनणयानस
ु ार

ितिलिप भ ने बेहोरा उ लेख गरी िमित २०३६।४।८
लाई नै नाग रकता जारी भएको िमित कायम गरी
ना. .नं.३५७४।४१८६।४०६७४ को नाग रकताको
माण प मा िनवेदकको ज मिमित २०१९।११।१६
नै उ लेख गरी पनु ः नाग रकता जारी भएको देिख छ ।
यसरी िनवेदकको ज मिमित २०१९।११।१६ कायम
गरेको िवषय िववादरिहत अव थामा रहेको देिखने ।
िनवेदकले सेवामा वेश गदा बहाल रहेको
िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम
७.१.(१) मा "कुनै िनजामती कमचारीको उमेर ६३ वष
पूरा भएपिछ िनजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकाश
िदइनेछ" भ ने उ लेख भएको र सो िनयम ७.१.(१) र
(२) समेतको प ीकरणमा "यस िनयमको योजनको
िनिम िनजामती कमचारीको उमेर देहायबमोिजम
िहसाब ग रनेछः (क) नोकरीमा वेश गरेको बेलामा
िनजले पेस गरेको शैि क सं थाको माणप मा
िकिटएको ज मिदन वा वषबाट हन आएको उमेर, (ख)
य तो रेकड नभएमा िनजले नोकरीमा वेश गरेको
बेलामा िसटरोलमा लेिखएको ज मिदन वा वषबाट
हन आएको उमेर" भनी उ लेख भएको र िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को ७६ (१) (२) ले समेत सोलाई
मा यता िदएको देिख छ । िनवेदकले पेस गरेको शैि क
माणप ह र िसटरोलमा समेत िनजको ज मिमित
२०१९।११।१६ भ ने उ लेख भएको र नाग रकता
माणप मा उ लेख भएको उमेरको िहसाबले गणना हने
ज मिमितलाई िज ला शासन कायालय, काठमाड ले
िनवेदकको शैि क यो यताको माणप ह मा,
िसटरोलमा, सवारी चालक अनमु ितप मा उ लेख
भएको ज मिमितअनक
ु ू ल नै िनवेदकको नाग रकता
माणप मा पिन िनजको ज मिमित २०१९।११।१६
कायम ग रसके को देिखएको अव थामा च.नं.२१५९
िमित २०७४।७।२७ को नेपाल सरकार, सामा य
शासन म ालय, िनजामती िकताबखानाको अिनवाय
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अवकाशस ब धी सूचना प र िनवेदकको िनवेदन
मागदाबीबमोिजम ज मिमित संशोधन गन निम ने भनी
िनजामती िकताबखानाबाट िमित २०७४।१०।११ मा
भएको िनणय कानूनसङ् गत नदेिखने ।
तसथः िववेिचत आधार कारण र ितपािदत
िस ा तसमेतबाट नाग रकताको ज मिमित शैि क
यो यतामा उ लेख भएको ज मिमित नै कायम गरी
िमित २०७१।३।१ मा िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट स याई सके कोमा िववाद नभएको, अ य
सबै शैि क यो यताको माणप ह र िसटरोलमा
समेत ज मिमित २०१९।११।१६ नै उ लेख भएको
देिखएकोले सोही िमित कायम हने हँदा िनजलाई च.नं.
२१५९ िमित २०७४।७।२७ को नेपाल सरकार,
सामा य शासन म ालय, िनजामती िकताबखानाको
अिनवाय अवकाशस ब धी सूचना प र िनवेदकको
िनवेदन मागदाबीबमोिजम ज मिमित संशोधन गन
निम ने भनी िनजामती िकताबखानाबाट िमित
२०७४।१०।११ मा भएको िनणय र सोबाट भएको
प ाचारसमेत िु टपूण रहेको देिखएकोले उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब िज ला शासन
कायालय, काठमाड बाट ज मिमित स याई जारी
भएको नाग रकताको माणप , शैि क यो यताको
माणप र िसटरोलमा समेत उि लिखत ज मिमित
२०१९।११।१६ लाई नै िनवेदकको ज मिमित कायम
गरी कानूनबमोिजम गनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७३-CR-०६६५, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. राजलाल उराउसमेत

ितवादीह म ये महतो उराउ चकुवा
भ ने बधु राम उराउ र राजालाल उराउले मौकामा
अनस
ु धान अिधकारीसम र सु अदालतसमेतमा
कसरु मा पूणत: इ कार रही बयान गरेका, य तै
ितवादी रिव उराउ अनस
ु धानमा गैरहािजर रही
अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रही बेहोरा
लेखाएको देिख छ । ितवादीह को इ कारी बयानलाई
समथन हने गरी ितवादीह का सा ीह ले बकप
ग रिदएको अव था छ । जाहेरवाला स यनारायणले
सु अदालतमा बकप गदा राम साद झिु डएर मरी
राखेको िथयो कसले मारेको हो कसैले मारेको हो िक
आफै ँ मरेको हो थाहा छै न, ितवादीह ले उ वारदात
घटाएको होइन भनी जाहेरी बेहोरािवपरीतको बकप
गरेको देिख छ । सोबाहेक अिभयोग दाबी मािणत
हने अ य कुनै ठोस माण अिभयोजन प बाट
ततु गन सके को नदेिखने । ततु िमिसल संल न
माणह बाट यी ितवादीह ले आरोिपत कसरु
गरेका हन् भ न सिकने अव था नदेिखएकोले शङ् का
र अनमु ानकै भरमा व तिु न ठोस र भरपद माणको
अभावमा यानज तो ग भीर कृ ितको मु ामा
ितवादीह लाई कसरु दार ठह याउनु फौजदारी
याय िस ा तको ितकूल हन जाने हँदा पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट आरोिपत ितवादीह म ये
मु तबी रहेका पूण उराउको हकमा कुनै िवचार गरी
रहन नपरी अ य ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने ठह याएको फै सला अ यथा नहँदा िमलेकै
देिखने ।
तसथ उि लिखत िव ेषणका आधारमा
सु धनषु ा िज ला अदालतबाट ितवादीह महतो
उराउसमेतलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम जनही ज मकै द गन गरेको िमित
२०७१।३।२६ को फै सला उ टी गरी ितवादीह
महतो उराउ, राजलाल उराउ, रिव उराउ र चकुवा
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भ ने बधु राम उराउलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०७३।१।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महे राज का ले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६९-CR-०५२६, कत य
यान, लालमन घत िव. नेपाल सरकार, नेपाल
सरकार िव. सेते भ ने सेतबहादुर पुन
मौकामा ितवादी सेते भ ने सेतबहादरु
पनु आफूले मतृ कलाई गोली हानेको भनी मौकामा
भएको सािबतीलाई मृतकको शरीरमा गोली लागेको
भ ने पो माटम रपोटको ितवेदनले समथन
गनको
ु साथै सहअिभयु लालमन घत र रामकुमार
घत समेतले मृतक भ बहादरु िव.क.लाई सेते भ ने
सेतबहादरु पनु ले नै गोली हानी मारेको हो भनी बयान
गरेकोसमेतबाट ितवादी सेतबहादरु पनु लाई सु
िज ला अदालतले यानस ब धी महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी साधक
जाहेर गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु दाङको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
वारदात हँदाको अव थामा यी ितवादी
लालमन घत सेते भ ने सेतबहादरु पनु सँग सँग साथ
रहेको देिख छ । गोली हानी ह या गरेको हो भनी कसरु
गरेको वीकार गन ितवादीले अ य ितवादीह को
पिन संल नता िथयो ियनले य तो य तो काय गरेका
िथए भनी उ लेख नगरेको र िमिसलबाट यी ितवादी
सह ितवादी सेतबहादरु पनु सँग वारदात थलमा
सँगसाथ रही सहयोगस म ग रिदएको मानमा कुनै

हितयार योग गरेको िमिसलबाट नदेिखने ।
फौजदारी मु ामा जसले ज तो कसरु गरेको
देिख छ सोही आधारमा सजायको िनधारण गनु
पदछ । िमिसल संल न माणबाट यी ितवादी
लालमनले मृतकह लाई सह ितवादीले गोली
हा दाको बखत सँगसाथस म रहेको देिखएको र
िनजले हितयार योग गरेको िमिसल संल न माणबाट
नदेिखएको वारदात हँदाका बखत सह ितवादीसँग
साथमा स म रही सहयोग िदएको देिखँदा िनजलाई
यानस ब धी महलको १७(२) नं. बमोिजम सजाय
गन गरी भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ उि लिखत बदुँ ा माणबाट ितवादी
सेते भ ने सेतबहादरु पनु ले वचािलत हितयार योग
गरी मृतकह लाई कत य गरी मारेको मािणत भएको
देिखँदा िनजलाई यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन
गरी साधक सदरको लािग जाहेर गरेको सु रो पा
िज ला अदालतको िमित २०६७।११।३० को फै सला
सदर गरी साधक जाहेर गरेको सह ितवादी लालमन
घत लाई यानस ब धी महलको १७(२) नं. बमोिजम
५ वष कै द सजाय गन गरी भएको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु दाङको िमित
२०६०।३।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
क यटु र: याम साद रे मी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०९९९, वैदेिशक
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. अनुपकुमार े
जाहेरवाली ममता राणाले उजरु ी िफतास ब धी
िनवेदन सनाखत गरेको िमित २०७०।८।२४ मा
नै ितवादीबाट ममता राणाको छोरी पूजा राणालाई
जापान पठाउन . ६,००,०००।– िलएको िलखत
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बनेको देिख छ । जाहेरवाली ममता राणा र पूजा
राणाले यायािधकरणसम गरेको बकप बाट हामी
दवु ैले िदएको भिनएको ज मा रकम . ६,००,०००।मा हो भनी ममता राणाले बकप गरेको र आमालाई
पठाई िदने भनी रकम िलएकोमा ितवादीले आमालाई
भाखामा रकम ितन नसके पिछ मलाई पठाई िद छु
भनी भनेका हन् रकम भने . ६,००,०००।- मा
हो भनी पूजा राणाले बकप गरेको देिखएको हँदा यी
ितवादीले पूजा राणालाई जापान पठाइिदने भनी छु ै
रकम िलएको र वैदेिशक रोजगारीको लािग जापान
नपठाएको भ ने जाहेरी बेहोरा िव ासयो य नदेिखने ।
वैदेिशक रोजगारको लािग रकम िलएको
कुरालाई माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
िववादरिहत वत
माणह बाट वादी प ले
मािणत गराउन सके को नपाइने ।
जाहेरवाली पूजा राणाले वैदिे शक रोजगारमा
जाने योजनको लािग राहदानी बनाएकोसमेत
देिखँदैन । पूजा राणाको बकप बाट समेत राहदानी
बनाएको छै न भ ने देिखएको छ । वैदिे शक रोजगारमा
जान चाहनेले राहदानी बनाउनु अप रहायता ह छ । िबना
राहदानी वैदिे शक रोजगारमा जाने कुरा क पनासमेत
गन सिकँ दैन । िवदेश जान इ छुक जाहेरवालाले िवदेश
जानको लािग अप रहाय हने राहदानीसमेत नबनाएको
अव थामा िनजले ितवादीलाई सोही योजनको लािग
रकम िदएको भ ने कुरा िव ासलायक देिखन आउँदैन
भनी पनु रावेदन नं. ०६७-CR-११८२ को वैदेिशक
रोजगार ठगी मु ामा यस अदालतबाट या या भई
िस ा तसमेत ितपादन भएको देिखँदा राहदानीको
अभावमा यी ितवादी अनपु कुमार े ले जाहेरवाली
पूजा राणालाई जापानमा वैदेिशक रोजगारमा पठाई
िद छु भनी रकम िलने िदने काय भएको हो भ ने
शङ् कारिहत पमा पिु हन नस ने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार र माणह बाट

ितवादी अनपु कुमार े उपरको अिभयोग दाबी वादी
प बाट शङ् कारिहत तवरले माण ारा मािणत गन
सके को नदेिखएकोले ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरु मा सोही
ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । तसथ, वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
िमित २०७१।१२।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महजन
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६९-WO-१३१४, उ ेषण, गोपीकृ ण
पराजुली िव. वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
िनवेदक िमित २०५६।१०।१० देिख
ाचार मु ामा वतः िनल बनमा रहेको र ाचारको
अिभयोगबाट िमित ०६९।५।२८ मा सफाइ पाउनभु दा
अिघ नै उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकाश भइसके को
कारणले िनजको सेवा पनु बहाली हने अव था नरहे
तापिन िनजले अवकाश ा गदा एक तहमािथको
पदबाट अवकाश प ा गरी सेवा िनवृ कमचारीले
पाउने सबै सिु वधा पाउनपु न देिख छ । िनवेदकले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाइसके को अव थामा
ऐनअनस
ु ार एक तह बढुवा हन पाउने वैधािनक अपे ा
(legitimate expectation) रा नल
ु ाई अ यथा मा न
नसिकने ।
िनवेदकउपर िमित २०५६।१०।१० मा
ाचारको अिभयोग लागी सो मु ामा िवशेष अदालत
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काठमाड ले दोषी ठहर गरी िमित २०६०।१२।३
मा गरेको फै सलालाई उ टी गरी िनवेदकको हकमा
ाचारको अिभयोगबाट सफाइ पाउने गरी सव च
अदालतको पूण इजलासबाट िमित २०६९।५।२८
मा फै सला भइसके को अव थामा िनजामती सेवा
ऐन,२०४९ को दफा २०क(१) अनस
ु ार िनजको एक
तह बढुवा हन पाउने यव था रहेकोमा के वल सफाइ
पाउनभु दा अगािड नै अवकाश पाइसके को भ ने
आधारबाट मा िनजलाई कानून द सेवा सिु वधाबाट
वि चत गन नसिकने ।
ाचारको अिभयोगबाट सफाइ पाइसके पिछ
पिन िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२क
बमोिजम सेवा सिु वधाबाट वि चत गन कायलाई
कानूनसङ् गत मा न नसिकने ।
िनवेदकको हकमा पिन अिनवाय अवकाश
हँदाको बखतभ दा एक तहमािथको पदमा बढुवा गरी
सोबमोिजम पदको सिु वधा दान गनपनमा
सो नगरी
ु
िवभेदपूण तवरले भएको िनणयलाई यायोिचत मा न
नसिकने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार र
कारणसमेतबाट िनवेदक गोपीकृ ण पराजल
ु ीलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा
(१) बमोिजम िमित २०६७।७।१७ गतेदेिख लागु
हने गरी शाखा अिधकृत पदबाट अिनवाय अवकाश
िदइएको भ ने वा य तथा जनसं या म ालयको
िमित २०७०।०२।०१ को िनणय कानूनस मत रहेको
नदेिखँदा उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर
ग रिदएको छ । अब िनवेदकलाई िनजको मागबमोिजम
िनजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २०क(१) अनस
ु ार
अिनवाय अवकाश हँदाको शाखा अिधकृतको पदबाट
एक तहमािथको उपसिचव पदमा बढुवा गरी तथा बढुवा
भएको मानी सोहीअनस
ु ारको कानूनबमोिजमको सिु वधा
उपल ध गराउनक
ु ो साथै िनजामती िकताबखानामा
पे सन प ा संशोधनको लािगसमेत लेखी पठाउनु भनी

िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः सभु ा िज.सी.
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०६८-CI-०९७४, िनणय दता बदर दता
िखचोलासमेत, लीलाबहादुर गु ङसमेत िव.
ितलकबहादुर धान
त कालीन याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१) को ख ड (ग) ले . ५००००।- (पचास
हजार पैयाँ) वा सोभ दा बढी िबगो भएको मु ामा
मा पनु रावेदन अदालतले पनु रावेदनको रोहमा
िनणय गदा के ही वा पूरै उ टी भएको मु ामा मा
सव च अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने कानूनी
यव था गरेकोले ततु मु ामा िखचोला गरेको भनी
वादीले दाबी िलएको िबगो पचास हजार पैयाँभ दा
कम .३०,४६८।- (अ पी ितस हजार चार सय
अठ् स ी पैयाँ) मा रहेको देिखँदा का क िज ला
अदालतको फै सला उ टी हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पोखराले िमित २०६८।०६।१२ मा गरेको
फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने
अव था नदेिखने ।
अतः यस अदालतको पनु रावेदक य
अिधकार े िभ नपन र पनु रावेदन ला न नस ने
अव थामा त कालीन याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१) (ग) िवपरीत ततु पनु रावेदनप दता
भएको देिखँदा ततु मु ाको औिच यिभ वेश गरी
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला िमलेको छ छै न
भ नेतफ िवचार ग ररहनु परेन । ततु पनु रावेदनप
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद पराजल
ु ी
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल चैत ९ गते रोज ६ शभु म् ।
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३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०६८-CI-११२९, बहाल
ितपूित,
आिशषकुमार गोयल िव. डेवी ाग गाडोस सी ड लु
ई ( वाइ ट भे चर क ् या टर) जमनमा दता रहेका
(DYWIDAG, DRAGADOS, CWE, Joint
Venture Contractor) म ये-म याङ् दी जलिव ुत्
प रयोजना, नेपाल
पनु रावेदकले म ये-म याङदी जलिव तु ्
प रयोजनाले नै ितपूित र याज भराउनपु न भनी
यस अदालतमा पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदक
वादीले बाटोमा गोदाममा िसमे ट टोरेज गनका लािग
के वल ािसस इ डि ज िलिमटेडसँग स झौता
गरेको देिख छ । यथ ितवादीम ये म याङ् दी
जलिव तु ् प रयोजनाले िनमाण थलमा नै ढुवानी गरी
डेिलभरी गन भनी स झौता भएपिछ ािसस इ डि ज
िलिमटेडले भाडामा गोदाम घर िलएको दािय व पिन
िनजैमािथ हने देिख छ । यसरी यथ ितवादी
म ये-म याङदी जलिव तु ् प रयोजनासँग पनु रवेदक
घरधनीले गोदाम घर भाडामा िलने िदने स ब धमा कुनै
स झौता नभएको र सोको िलिखत माण िनवेदकले
पेस दािखलसमेत गरेको नदेिखँदा घर भाडाको दािय व
आयोजनाले बेहोनु पन अव था देिखँदनै ।
पनु रावेदक वादी र यथ ितवादी ािसम
इ डि ज िलिमटेडले िबच गोदाम भाडा िलने स ब धमा
कुनै करार स झौता भएको देिखँदैन । यसबाट उ
गोदाममा रहेको िसमे ट प रयोजना थलमा डेिलभरी
नभएस म क पनीकै मा नपु न देिख छ । आयात गन
स झौता भई िसमे ट के ही समय रो नु परेको कारणले
मा ािसम इ डि जसँग सहमित भई टोरेज
चाज भु ानी िदएको अव था देिखएबाट गोदाम
भाडामा िलनेिदने गरी स झौता भएको मा न सिकने
अव थासमेत देिखँदनै । करारको िस ा तअनस
ु ार

करारीय दािय व िसजना गनको लािग करार ऐन,
२०५६ बमोिजम दोहोरो कविु लयतलगायत दोहोरो
दािय व िसजना गनस ने िलखत माण हनपु नमा सो
भए गरेकोसमेत देिखँदैन । य तो अव थामा िलखत
माणिबना कुनै पिन प लाई आिथक दािय व वहन
गन गरी िनणय गनु मनािसब र यायोिचतसमेत हने
नदेिखने ।
पनु रावेदक वादी र यथ ितवादी प िबच
कुनै स झौता करार नै नभएको ि थित तथा ततु
मु ाको िववािदत िवषयव तु करार ऐन, २०५६ को
दफा ११ मा भएको अ य करारस ब धी कानूनी
यव थासँग मेल खाने िवषयव तु नदेिखएकोले
य तो िवषयमा अ य करारको िस ा त आकिषत
हनपु न भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन । य तै पनु रावेदकले पनु रावेदन प मा
उि लिखत िस ा त (स.अ.बल
ु ेिटन, वष १९, अङ् क
११, पूणाङ् क ४३७, २०६७ पृ.२४) समेत यि
यि िबच घरवहालमा बिससके पिछ बहाल ितनपन
ु
वा नपन िवषयको भएको र उ िवषय ततु मु ाको
त यभ दा फरक रहेको देिखँदा ािसम इ डि जले
टोरेज चाज भु ानी िदएको अव थासमेतबाट
सोबाहेक अ य करारीय दािय व उ प न हनस ने
अव था नदेिखएसमेतबाट उ िस ा त ततु
मु ामा आकिषत हनस ने देिखन नआएको अव थामा
सु फै सला उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।०८।०६
को फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणह समेतबाट
पनु रावेदक ितवादीले यथ वादीसँग करार स झौता
नै नगरेको अव थामा अक प ले िलएको घरभाडा र
लगत इि टमेटबमोिजम ितपूितसमेत भराई िदने
दािय व यथ ािसम इ डि ज िलिमटेडको
नदेिखएको अव थामा वादी दाबी नपु ने ठह याई
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पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।८।६ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िशव साद पराजल
ु ी
क यटु र: िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल चैत ९ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०६८-CI-११७९, िनणय दता बदर हक
कायमसमेत, रामहलास राय यादव िव. िदनकर राय
िमित २०६६।०३।२५ मा भएको सजिमन
मचु ु काबाट यी पनु रावेदक ितवादी रामहलास राय
यादव वादी र यथ वादी िदनकर राय यादवका
िपता व प राय ितवादी भई चलेको अंश मु ामा
िमित २०३०।४।२८ मा भएको िमलाप बमोिजम
िक.नं. ६६ को ज गा वादी ितवादीले आधा आधा
भोगी आएको देिखइरहेको अव थामा पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट दाबीको िक.नं.६६ को ज गामा
वादीको हक कायम नहने गरी नापी अिधकृतबाट िमित
२०६४।११।३० मा भएको िनणयलाई सदर गरी वादी
दाबी नपु ने ठह याई सलाही िज ला अदालतबाट
िमित २०६६।१।२८ मा भएको फै सला उ टी गरी
वादी दाबीको िक.नं.६६ को ज गाम ये पूवतफबाट
े फल ०-०-२-१४ को ज गामा वादीको हक कायम
हने ठहर गरेको िमित २०६७।१२।१३ को फै सलालाई
अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा वादी दाबीको िववािदत
िक.नं.६६ ज गाम ये पूवतफबाट े फल ०-०-२१४ को ज गामा आ नो हक कायम हनपु छ भ ने
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
िमित २०६६।०३।२५ मा भएको सजिमन
मचु ु काबाट यी पनु रावेदक ितवादी रामहलास राय
यादव वादी र यथ वादी िदनकर राय यादवका
िपता व प राय ितवादी भई चलेको अंश मु ामा
िमित २०३०।४।२८ मा भएको िमलाप बमोिजम

िक.नं. ६६ को ज गा वादी ितवादीले आधा आधा
भोगी आएको देिखरहेको अव थामा पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट दाबीको िक.नं.६६ को ज गामा
वादीको हक कायम नहने गरी नापी अिधकृतबाट िमित
२०६४।११।३० मा भएको िनणयलाई सदर गरी वादी
दाबी नपु ने ठह याई सलाही िज ला अदालतबाट
िमित २०६६।१।२८ मा भएको फै सला उ टी गरी
वादी दाबीको िक.नं.६६ को ज गाम ये पूवतफबाट
े फल ०-०-२-१४ को ज गामा वादीको हक कायम
हने ठहर गरेको िमित २०६७।१२।१३ को फै सलालाई
अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा वादी दाबीको िववािदत
िक.नं.६६ ज गाम ये पूवतफबाट े फल ०-०-२१४ को ज गामा आ नो हक कायम हनपु छ भ ने
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट वादी
दाबीको िक.नं.६६ को ज गाम ये पूवतफबाट े फल
०-०-२-१४ को ज गामा वादीको हक कायम नहने गरी
नापी अिधकृतबाट िमित २०६४।११।३० मा भएको
िनणयलाई सदर गरी वादी दाबी नपु ने ठह याई सलाही
िज ला अदालतबाट िमित २०६६।१।२८ मा भएको
सु फै सला उ टी गरी वादी दाबीको उ िक.नं.६६
को ज गाम ये पूवतफबाट े फल ०-०-२-१४ को
ज गामा वादीको हक कायम हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६७।१२।१३ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ ।
िववािदत िक.नं.६६ को ज गाम ये पूवतफबाट े फल
०-०-२-१४ को ज गामा आ नो हक कायम हनपु छ
भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
ु ी
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७४ साल चैत ९ गते रोज ६ शभु म् ।
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वग िफट रहेको देिखने ।
तसथ वादीले िफरादमा भोगको आधारमा
दता फारी ग रपाउँ भनी िजिकर िलएको भए तापिन
न.नं. ४ को ज गामा भोग देखाई व तिु न आधार
माणबाट पिु गरी मािणत गराउन सके को
देिखएन । य तो अव थामा सु अदालतबाट न.नं.
२ को घरज गा वादी झनकमिु नको नाउँमा र न.नं. ३
को घरज गा ितवादी ैलो यमिु नको नाउँमा दता
फारी हने गरी भएको फै सला सो हदस म िमलेको
देिखएको र न.नं. ४ को खाली ज गाको हकमा
ितवादीको नाउँमा दता फारी हने गरी भएको फै सला
सो हदस म निमलेकोले उ ज गा उ र दि ण
िचरा पारी पि मतफबाट आधा पनु रावेदक वादीको
नाउँमा र पूवतफको आधा ितवादीको नाउँमा दता
फारी हने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला माणको अव थामा िमलेको देिखन आएन ।
न.नं. ४ को िववािदत ज गामा यथ वादी झनकमिु न
ब ाचायको भोग रहेको नदेिखएको अव थामा सु
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
भई िनजको नाउँमा भोगको आधारमा न.नं. २ को
ज गा मा दता फारी हने देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट न.नं. २ को घर ज गा वादीको नाममा
र न.नं. ३ घरज गा ितवादीका नाउँमा दता फारी हने
तथा िववािदत न.नं. ४ को ज गा वादी ितवादीह का
िबचमा आधा आधा दता फारी हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।६।१५ मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई सु
काठमाड िज ला अदालतको फै सलाअनु प न.नं. २
को घर ज गा मा यथ वादीको नाममा दता फारी
हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद आचाय
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल साउन १८ गते रोज ६ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६९-CI-०८३३, दता फारी, ैलो यमुिन
ब ाचाय िव. झनकमुिन ब ाचाय
वादीले न.नं. ४ को खाली ज गामा दाबी
िलएको भए पिन दे.नं. ५३४४ नं. को दता फारी मु ामा
वादी मोहन मायाले कुनै दाबी निलई भोगको आधारमा
दता फारी ग रिलएको र सो स ब धमा ततु मु ाका
वादीले समेत कुनै उजरु बाजरु समेत गरेको देिखँदैन ।
उ खाली ज गाबाट िनज ितवादीको भोगमा रहेको
न.नं. ३ को घरमा जाने भ याङ रहेको, उ न.नं. ४
को ज गा क पाउ ड वालले घे रएको र वादीको घर
रहेको न.नं. २ को घरज गाबाट न.नं. ४ को खाली
ज गामा जाने बाटोसमेत रहेको नदेिखएको अव थामा
उ न.नं. ४ को ज गा ितवादी ैलो यमिु नको भोगमा
मा रहेको मा नु पन ह छ । न.नं. ४ को खाली ज गामा
इनार रहेको देिखए तापिन उ इनारको योग ततु
मु ाका वादी झनकमिु न ब ाचायले योग गरेको भ ने
कुरा कही ँकतैबाट पिु हन सके को अव था छै न । उ
न.नं. ४ को खाली ज गाबाट ितवादी ैलो यमिु नको
घरको मािथ लो तलामा जाने भ याङ् ग रहेको भ ने
प देिखएको अव थामा उ न.नं. ४ को खाली ज गा
न.नं. ३ को ज गाको अिभ न अङ् ग रही उ ज गामा
ितवादीकै भोग रहेको देिख छ । वादी झनकमिु न
ब ाचायले िफराद दाबीमै भोगको आधारमा दता फारी
ग रपाउँ भनी िजिकर िलएको अव था छ तर उ न.नं.
४ को िववािदत ज गामा मेरो भोग रहेको िथयो भनी
िजिकर िलन सके को अव था छै न । वादी झनकमिु नले
िनिववाद भोग गरेको न.नं. २ को घरज गाको े फल र
ितवादी ैलो यमिु नले िनिववाद भोग गरेको न.नं. ३
को घरज गाको े फलसमेत बराबर अथात् ३०४.७५
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२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CI-०४५७, अंश चलन, क पना
िल बू िव. नवहाङ िल बूसमेत
यसै लगाउको ०७३-CI-०४५८ नं. को
अंश भरपाई बदर मु ामा िमित २०६९।२।१८ मा
ितवादीम येका नवहाङ िल बूले भरपाई गरी अंश
बझ
ु ी िलएको कागजलाई बदर ग रपाउँ भनी ियनै
वादीले दायर गरेको पनु रावेदनमा अंश भरपाई बदर
नहने ठहर गरी भएको िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी आजै यसै
इजलासबाट फै सला भएको हँदा अंश भरपाई बदर
नभई यथाि थितमा रहन आएको अव थामा वादीका
पित-िपता नवहाङ िल बूबाहेक अ य ितवादीह को
स पि बाट वादीह ले अंश पाउने नदेिखने ।
तायदाती फाँटवारीअनस
ु ार सनु सरी धरान
घोपा वडा नं. २(क) को िक.नं. ३६४३ को ०-०-५
र िक.नं. ३६४५ को ०-०-१०.२५ र बाझोगरा वडा
नं. २(क) िक.नं. २२५८ को ०-१-० ज गा वादी
क पना िल बू र ितवादी नवहाङ िल बूको संयु
नाममा दता रहेको ज गा स पि र िज ला सनु सरी
हाँसपोसा गा.िव.स. वडा नं. १/ख को िक.नं. ५८१३
को ०-१-० ज गा ितवादी नवहाङ िल बूले अंश
भरपाई गरी अंशबापत ा गरेको ज गा स पि मा
ितवादी नवहाङ िल बू, वादी क पना िल बू र वादी
छोरा स य इमानहाङ िल बूसमेत ज मा ३ जना
अंिशयारह रहे भएको देिखँदा वादी ितवादीबाट पेस
भएको फाँटवारीबमोिजमको उि लिखत स पि बाट ३
भागको २ भाग वादीह ले अंश पाउने ठहर गरी भएको
सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सला सदर गन
गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
नवहाङ् ग िल बू तथा वादी क पना िल बूका नाउँमा

संयु दता र ितवादी नवहाङ् ग िल बूले अंश
भरपाइबापत ा गरेको ज गा स पि लाई नरम करम
िमलाई ३ भागको २ भाग अंश वादीह ले ितवादी
नवहाङ िल बूबाट छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउने
ठह याई भएको सु सनु सरी िज ला अदालतबाट
िमित २०७०।९।२३ मा भएको फैसला सदर हने गरी
िमित २०७१।९।२३ मा भएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: काशद भ
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २९ गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७३-CI-०४५८, अंश भरपाई बदर,
क पना िल बू िव. नवहाङ िल बूसमेत
§ ०७३-CR-०२८८, जालसाजी, क पना
िल बू िव. नवहाङ िल बूसमेत
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६५-CI-०२५०, फै सला बदर
अंिशयार कायम, िमला लाखे मान धर िव. रमेश
मान धरसमेत
पनु रावेदक वादीको िजिकरबमोिजम रोिहत
मान धरको संर क भई आमा रमा मान धर रे मी र
रमेश मान धरिबचमा चलेको अंश मु ाको फै सला बदर
हन स ने हो वा होइन भ नेतफ िवचार गदा, पनु रावेदक
वादीले उ अंश चलन मु ाको फै सलाको जानकारी
आफूले िमित २०६०।९।१८ मा ा गरेको भनी िमित
२०६०।९।२२ मा िफराद दता गरेको देिख छ । िमित
२०६०।९।१८ मा उ अंश चलन मु ाको फै सलाको
बारेमा थाहा पाए भ ने यी पनु रावेदकले पनु रावेदन
अदालत पाटनमा रमा मान धर रे मी िव मा
िमित २०५६।४।२० मा िनषेधा ा मु ा दायर गरेको
देिख छ । उ मु ामा अंश चलन मु ाको फै सलाको
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ितिलिपसमेत सामेल राखी िनवेदन िदएको देिख छ ।
यसबाट उ अंश चलन मु ाको फै सलाको बारेमा यी
पनु रावेदकलाई िमित २०५६।४।२० मै जानकारी रहे
भएको देिखन आउने ।
पनु रावेदकले ितवादीह िबचमा चलेको
अंश चलन मु ामा भएको फै सलाउपर मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. ८७ नं. को हद यादिभ मा उ फै सला
बदर ग रपाउँ भनी िफराद दायर गरेको अव था
देिखँदैन । ब यी पनु रावेदकले िमित २०६०।९।१८
मा मा थाहा पाएको िजिकर िलएको देिख छ । यसबाट
यी पनु रावेदकले स य त य कुरा ढाकछोप गरी ततु
मु ाको िफराद िदएको देिख छ । हद यादिभ मा
यी पनु रावेदक वादीले िफराद नगरेको अव थामा
हद यादबािहर गई दायर गरेको मु ामा िनणय िदन
िम ने नदेिखने ।
यथ
ितवादी रोिहत मान धरको
हकमा िनजको संर क रमा मान धर रे मीले रमेश
मान धर िव मा गरेको ०५५।०५६ को दे.िम.नं.
२२५९।४४८२ को अंश चलन मु ामा पनु रावेदन
अदालतबाट िमित ०५६।२।१८ मा दईु भागको एक
भाग अंश पाउने ठहरी फै सला भई अि तम भइसके पिछ
मा पनु रावेदकले िववाह दता गरेको देिख छ । िमित
२०५३।८।८ मा िववाह भएको भ ने पनु रावेदकले
स ब ध िव छे द भएर गएक ीमतीको तफबाट ज मेको
छोराको हकमा गरेको मु ामा यी पनु रावेदकलाई
अंिशयार कायम नगरेको अव थामा ितवाद र
पनु रावेदन गरेकोसमेत देिखँदैन । यी पनु रावेदक वादीले
िमित २०५६।४।२० मा गरेको िनषेधा ा मु ामा
पेस गरेको उ मु ाको फै सलाको ितिलिपबाट नै
िनजलाई उ फै सलाको बारेमा जानकारी भएको
अव थामा पनु रावेदन अदालतबाट िमित ०५६।२।१८
मा भएको फै सलाउपर समयमा नै उपचार खोजेकोसमेत
देिखँदैन । यथ ितवादीह का िबचमा चलेको
२०५८/०५९ को दे.नं. ३९४७ को अब डा गो ाराको

स पि ब डा ग रपाउँ भ ने मु ामा पनु रावेदक वादीले
फै सला बदर अंिशयार कायम मु ा गरेक मा उ
मु ामा यथ ितवादी रमेश मान धरले ितउ र
िफराउँदा िवप ी र मेरो स लाहअनस
ु ार मेरो भागमा
रहेको अंशबाट हामी दईु लाई खान पिु गहा छ । आ नै
छोरा भएकोले छोराले स पि पाओस् भनेर मु ामा
ितवाद नगरेको हो । पनु : छोराले अब डा स पि
ब डा ग रपाउँ भनी िफराद गरेकोमा मैले िवप ी र
छोरीलाई समेत अंिशयार देखाएको छु भनी उ लेख
गरेबाट पनु रावेदक वादीको स लाहमा नै अंश मु ामा
ितउ र नलाएको भ ने कथनलाई आधार िलई सोही
बखत िववाह भइसके को भनी अथ गन िम दैन । य तो
अव थामा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट वादी दाबी
पु न नस ने ठहरी भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अत: उपयु बमोिजमका आधार, कारण र
कानूनी यव थासमेतका आधारमा वादीको िफराद
दाबी पु न नस ने ठहरी सु अदालतबाट भएको
फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६४।५।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल माघ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०२१६, वैदेिशक
रोजगार ठगी, दुगाबहादुर ढकाल िव. नेपाल सरकार
ितवादीले वैदेिशक रोजगारका लािग
ज मा १४ जना यि ह बाट ित यि जनही
. २,००,०००।- (दईु लाख) का दरले ज मा
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.२८,००,०००।- (अ ाइस लाख)
पैयाँ
बिु झिलएको िमित २०६८।४।२९ को िलखतबाट
देिखयो । जाहेरी दरखा तमा हामी जाहेरवाला प र
हा ा अ य ६ जना साथीसमेत १४ जनाबाट ितवादीले
रकम िलएको भनी उ लेख भएको देिख छ । सोम ये
जाहेरवालाह ेमकुमार गु ङ, नारायण तामाङ,
ब ीराज िव.क., मनोजकुमार कटुवाल, काश महत,
बमबहादरु गु ङ, रिव कुमार काक र अमरबहादरु
कमरसमेत ८ जनाले मा िमित २०६८।५।१८ मा
जाहेरी दरखा तमा सहीछाप गरी कारबाही ार भ
गरेको पाइने ।
ितवादीउपर जाहेरी िदएकै आधारमा मा
कसरु कायम गनु यायोिचत हँदनै । य तो जाहेरीलाई
यायािधकरणसम उपि थत भई समथन ग रएको हनु
पदछ । जाहेरी बेहोरा पिु ट गनपछ
ु । परी णनै नभएका
यि ह को भनाइ, कागजात िव वसनीय वत
माणको पमा वीकार गन िम ने देिखँदैन । िलखत
संयु पमा भए पिन सो िलखतमा परेको सहीछाप
ह ता रको त य ितवादीले यायािधकरणसम
वीकार गरेको देिखँदैन । ितवादीले वैदेिशक
रोजगारका लािग आफूह बाट रकम िलएको भनी ६
जना यि ह को जाहेरी नै परेको छै न । जाहेरी नै
नपरेको यि ह को हकमा ितवादीलाई Criminal
liability बहन गराई िबगो भराउन,ु हजानाबापतको
रकम भराउनु फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत
हने ।
यसैगरी ब ीराज िव.क., मनोजकुमार
कटुवाल, काश महत, बमबहादरु गु ङ, रिव कुमार
काक ५ जनाले ितवादीउपर जाहेरी िदए तापिन
सो जाहेरी पिु तथा समथन गरी बकप गरेको
देिखएन । ितवादीले िमित २०६८।४।२९ को
िलखतबाट संयु पमा १४ जनाको रकम बझ
ु ेको
देिखएको छ । सो िलखतलाई आधार मानी जाहेरी
दखा त नै िदन नआएका यि ह को हकमा समेत

कसरु गरेको ठहराउन फौजदारी यायको िस ा तले
िम ने हँदैन । वैदेिशक रोजगारज तो िवषयमा पीिडत
प को उजरु ी नै नपरी सोतफ अनस
ु धान कारबाही नै
हन नसके को अव थामा यसतफ पिन दाबी िलएको
मनािसब देिखएन । अतः िमित २०६८।४।२९ को
िलखतमा उि लिखत यि ह म ये जाहेरी नै निदने
६ जना यि ह को हकमा पिन िबगो ठहर गरेको
ि यागत पमा नै िमलेको देिखएन । य तै जाहेरी
दखा त परे पिन सो जाहेरी दखा तलाई पिु गन
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा उपि थत नै हन
नसके को हँदा र िनजह को हकमा अ य वत
माणबाट िबगो पिु हने आधार नदेिखएकाले
५ जना यि ह ब ीराज िव.क., मनोजकुमार
कटुवाल, काश महत, बमबहादरु गु ङ, रिव कुमार
काक को हकमा पिन अिभयोग दाबी पिु हन आएको
पाइएन । अतः जाहेरी दखा त उजरु ीको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणसम आई सो त य बेहोरालाई
समथन गन पीिडतह अमरबहादरु कमर, नारायण
तामाङ र ेमकुमार गु ङको हकमा स म िबगो
. २ लाखका दरले ज मा ६ लाख ितवादीले
िलएको मािणत हन आएको छ । वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट १४ जना यि ह कै हकमा िबगो
कायम गरी सोको हजानासमेत पनु रावेदक ितवादीबाट
सबै जाहेरवालाह लाई भराइिदने ठहर गरेको फै सला
सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
अतः ितवादी दगु ाबहादरु ढकाललाई
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को द

१४ जना यि ह कै हकमा
िबगो कायम गरी सोको हजानासमेत पनु रावेदक
ितवादीबाट सबै जाहेरवालाह लाई भराइिदने ठहर
गरेको वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको फै सला
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के ही उ टी भई ३ जना जाहेरवालाह अमरबहादरु
कमर, नारायण तामाङ र ेमकुमार गु ङको हकमा
स म िबगोको दाबी पिु हन आएकाले िनज ३ जना
जाहेरवालाको ित यि २ लाखका दरले ६ लाख
िबगो र सोको ५०% ले हने हजाना रकम ित यि १
लाखका दरले ३ लाखसमेत गरी ज मा ९ लाखस म
ितवादीबाट भराई पाउने ठहछ । अ कै द र
ज रवानाको सजाय गन गरेको हदस मको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको िमित २०७१।०२।२७ को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दाहाल
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०३०७, उ ेषण,
अजयकुमार लामा िव. भ पुर िज ला अदालतसमेत
ततु मु ामा िनवेदकको नामको यादको
तामेली हेदा लाँकुरीको खमा टाँस भई तामेल भएको
भिनएको छ । अ.बं.११०को कानूनी यव था हेदा
यसरी कुनै खमा टाँस भएको तामेली यादलाई
कानूनको रीत पगु क
े ो मा न सिकँ दैन । पिहलो पटक
पिन िनवेदकको नाममा सोही ठाउँमा याद टाँस
ग रएकोमा दो ो पटक पिन सोही ठाँउमा टाँस गरी
तामेल ग रएको देिख छ । पिहलो याद तामेल हँदा नै
िज ला िस धपु ा चोक बा िबसे गा.िव.स. वडा नं.४ मा
ितवादीको बाबु टेकबहादरु लामा नाम गरेका यि
सो वडामा नभई घर ार डेरा प ा नलागेको भ ने
बेहोरा जनाई लाँकुरीको िबसौनीमा याद टाँिसएको
भ ने बेहोरा उ लेख भएपिछ दो ोपटक पिन सोही
थानको खमा याद टाँस भएको भ ने देिखएको
छ । यसरी यादमा उ लेख भएको यि को सो ठाउँमा
घर ार नै नभएको भ ने कुरा जानकारीमा आएप ात्
पनु ः सोही वतनमा याद जारी गरी ितवादीको घर

वतन नभएको थानको खमा टाँस भएको यादलाई
कानूनबमोिजम तामेल भएको याद भ न निम ने ।
रट िनवेदकले यो िनवेदन दायर गदा आ नो
वतन िज ला िस धपु ा चोक बा िबसे गा.िव.स. वडा
नं. ४ र बाबक
ु ो नाम टेकबहादरु भएको भ ने उ लेख
गरेको स दभमा हेदा रट िनवेदकको वा तिवक वतन
सोही भएको भ ने देिखन आयो । तर अदालतबाट
याद तामेल गदा घर ार नै नभएको भनी बेप े तामेल
ग रएको देिखएको स दभमा उ याद रीतपूवकको
भ न निम ने ।
िनवेदकको घर ठेगाना प ा नलागेको
अव थामा सनु वु ाइको मौका दान गन अ य कानूनी
माग र ि या रहेकोमा िज ला अदालतबाट सो माग
तथा ि याको अवल बन नगरी बेरीतपूवक तामेल
भएको यादको आधारमा फै सला गरेको देिखन
आयो । िज ला अदालतले ितवादीलाई कसरु दार
ठह याई फै सला गनअिघ
पया सनु वु ाइको मौका
ु
दान गरेको वा ाकृितक यायको िस ा तको
अनशु रण भएको भ ने अव था छै न । यस अव थामा
िनवेदकलाई आफूउपर लागेको अिभयोगको स ब धमा
आ नो भनाइ रा ने अवसर नै निदई बे रतपूवक याद
तामेल गरी िनज िव कसरु ठहर गरेको भ परु
िज ला अदालतको िमित २०६९।३।४ को फै सला
अ.बं.११० नं. र ाकृितक यायको िस ा त एवम् यस
अदालतबाट ितपािदत निजरसमेतको िवपरीत भएको
देिखँदा उ तामेली याद र सो यादका आधारमा
एकतफ पमा भएको भ परु िज ला अदालतको
िमित २०६९।३।४ को फै सला उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ।
अब रट िनवेदक डाँका मु ामा थनु ामा
रहेको देिखएकोले िनवेदकलाई कारागारमाफत
िझकाई अदालतमा उपि थित गराउन लगाई िनजलाई
सनु वु ाइको अवसर दान गरी कानूनबमोिजम ठगी
मु ाको कारबाही िकनारा गनु भनी िवप ी भ परु
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िज ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेशको
समेत जारी हने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजल
ु ी
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७३-CI-१३०१, ०७३-CI१३०२ र ०७३-CI-१३०५, िलखत बदर, तुलसी
कृ ण वाटी िव. गंगा साद जापितसमेत, िव ादेवी
डंगोल िव. गंगा साद जापितसमेत र गंगा साद
जापितसमेत िव. िव ादेवी डंगोलसमेत
मल
ु अंिशयारम येका काका गणेशलालले
आ नो जीवनकालमा नै आ नो अंश हकमा पन
िक.नं.१०११ को घर ज गा आफूलाई हेरिवचार तथा
प रआएको काम गरी सहयोग गरेबापत भितजालाई
हा.व. ग रिदएकोमा दाताको मृ यु भइसके पिछ िनजले
आफूलाई सहयोग हेरिवचार गन अंिशयारम येका
कुनै एकजनालाई ग रिदएको सो हा.व. िलखतबाट
अब दाताको मृ यपु ात् िनज मृतक अंिशयारको
अंश हकसमेत लोप ह छ भ नलाई िनज मतृ क
अंिशयारको इ छा र भावनािवपरीत हनजाने
देिख छ । वादीह का बाबु गणेश र काका गणेशलाल
एकासगोलमै रहेको अव थामा हा.व. ग रिदएको
उ िक.नं. १०११ ज गाम ये आधा ज गामा मा
वादीका बाबु गणेश जापितको हक िह सा रहने
भई सो जितमा मा यी वादीह को पिन हक ला न
स ने ।
ितवादीह िबच िमित २०६७।८।२ मा
र.नं. ८९१ग बाट ख रद िब भएको उ ज गाको
आधास म अथात् गणेशलालको भागको ज गामा मा
ितवादी रिव जापितको हक रहेकोमा िनजले अका
ितवादी तल
ु सी कृ ण वाटीलाई सो आधाभ दा बढी
ज गा िब गदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं.

तथा लेनदेन यवहारको १० नं. मा भएको कानूनी
यव थाअनस
ु ार अ य अंिशयारको म जरु ी िलनपु नमा
वादीह को म जरु ी िलएको तथा सा ी राखेकोसमेत
देिखन आएको छै न । तसथ वादी अंिशयारह ले पाउने
अंश हकस म अथात् िक.नं. १०११ को ज गाम ये २
भागको १ भागबाट ४ ख डको २ ख ड िलखत बदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेकै देिखने ।
अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
िमित २०६७।८।२ को राजीनामा िलखतमा वादीका
बाबतु फको २ ख डको १ ख डबाट ४ ख डको २
ख ड िलखत बदर हने ठहर गरी सु काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७०।६।१० मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फा गनु ९ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-१२९९, ०७३CI-१३०० र ०७३-CI-१३०३, िलखत
बदर, िव ादेवी डंगोल िव. जगतमाया
जापितसमेत, तुलसी कृ ण वाटी िव.
जगतमाया जापित र जगतमाया जापित
िव. िव ादेवी डंगोलसमेत
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-०८१४, जबरज ती
करणी र जबरज ती चोरी, िगरीराज ख ीसमेत िव.
नेपाल सरकार
ितवादी गोपाल भ डारीलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको (३)२ नं. बमोिजम
१२ वष कै द सजाय हने, ितवादीबाट पीिडतले
सोही महलको १०ग नं. बमोिजम .८०,०००।ितपूित भराई पाउने र जबरज ती चोरीको हकमा
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अिभयोग दाबीबमोिजम नै पीिडतले ितवादीबाट
.४७,६८७।- िबगो भराई पाउने ठहर भई पनु रावेदन
अदालत धनकुटाबाट फै सला भएबाट ितवादी गोपाल
भणडारीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
त य पिु भएको देिखने ।
ितवादी गोपाल भ डारीउपरको अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु पिु भइरहेको अव थामा
जाहेरवाला िगरीराज ख ी, व तिु थित मचु ु काका
सािब ा ख ी र पीिडतक आमा च माया ख ीले
अदालतमा पीिडतलाई जबरज ती करणी नभएको
भनी बकप गरेको सु िमिसल संल न िनजह को
बकप बाट देिखयो । यसरी पनु रावेदकह ले जाहेरी
तथा अनस
ु धान तहिककातको ममा य गरेको
आ नो बेहोरा ितकूल हने गरी अदालतसम
बकप गरेको देिख छ र िनजह को बकप कसरु सँग
स बि धत िमिसल संल न माणको िखलाप रहेको
पाइने ।
िमिसल संल न सङ् किलत माणबाट
ितवादीउपरको अिभयोगदाबी पिु
भइरहेको
अव थामा याियक ि यालाई असहयोग हने
गरी वारदातको स ब धमा वा तिवक कुरा लक
ु ाई
अदालतमा बकप गन हो भने अपराध र आपरािधक
गितिविधले बढावा पाउने ह छ । अपराधको प रणाम
समाजिवपरीत रहने ह छ । आपरािधक कायमा
संल न जो कसैलाई कानूनबमोिजमको द ड सजाय
गरी सो आपरािधक काय ित ायि त गराउँदै
समाजमा पनु थािपत गराउनु नै फौजदारी याय
णालीको उ े य हो । पनु रावेदकह जाहेरवाला,
व तिु थित मचु ु काको मािनस एवम् पीिडतक
आमासमेतले याियक ि यालाई आ नो थानबाट
सहयोग पु याउनु पनमा ितकूल भूिमका खेलेको
देिखँदा पनु रावेदन अदालतबाट िनजह लाई मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१६९ नं. बमोिजम जनही ३ मिहना कै द
सजाय हने ठह याई गरेको फै सलालाई अ यथा भ न

िमलेन । पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः ितवादी गोपाल भ डारीउपरको
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु पिु भइरहेको
ि थितमा पनु रावेदक जाहेरवाला िगरीराज ख ी
एवम् व तिु थित मचु ु काको मािनस सािव ा ख ी
र पीिडतक आमा च माया ख ीलाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.१६९ नं. बमोिजम जनही ३ (तीन) मिहना कै द
सजाय हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत धनकुटाबाट
िमित २०७१।१०।१३ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-१२९४, उ ेषण,
कृ ण साद पौडेल िव. कला पौडेलसमेत
प ह िबचको िववादको स ब धमा
अदालतले आ नो साधारण े ािधकारअ तगत
रही कानूनबमोिजमको कायिविध पूरा गरी भएको
फै सलालाई काया वयन नग रएस म स बि धत
प ह ले वा तिवक यायको अनभु ूित ा त गन
पाउँदैनन् । अदालतको फै सला काया वयन भएमा मा
उ फै सलाले जीव तता पाई फै सलाको साथकता पिु
ह छ । सािबक मल
ु क
ु ऐन, २०२० को द ड सजाय
महलको ६१ नं. र अदालती ब दोब तको १७ नं. को
यव थालाई फै सला काया वयनमा अनाव यक पमा
िढलाइ गराउने उ े यले योग ग रनु हँदैन । अदालतको
साधारण े ािधकारअ तगत रही कानूनबमोिजम
फै सला भएको र सो रीतपूवक फै सला काया वयन
भइरहेको प रि थितमा रट े ािधकारको मा यमबाट
अनाव यक पमा ह त ेप ग ररहनु पन अव था
रहँदैन । ततु मु ाको स दभमा अदालतबाट फै सला
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काया वयनको िसलिसलामा तयार भएको ब डा
मचु ु काले रट िनवेदकको हकािधकारमा कुनै आघात
परेको देिखँदैन । कानूनबमोिजम फै सला भई अि तम
भई काया वयनको अि तम चरणमा रहेको अव थामा
फै सला काया वयन गन कायमा अदालतलाई सहयोग
गनु रट िनवेदकको पिन कत य हन जा छ । रीतपूवक
भएको िमित २०७२।९।५ को ब डा मचु ु कालाई सदर
कायम गन गरी भएको त कालीन पनु रावेदन अदालत
बटु वलको आदेशबाट िनवेदकको हकािधकारमा
ितकूल असर पन गएको नदेिखएको हँदा सो आदेश
बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन दाबीसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट िमित
२०७२।९।५ मा भएको ब डा मचु ु का रतपूवक नरम
गरम िमलाई सबै अंिशयारह को िनकाससमेतलाई
म यनजर गरी तयार भएको देिखएकोले सो ब डा
मचु ु का बदर गन गरेको प देही िज ला अदालतको
िमित २०७३।१।१३ को आदेश बे रतको भई सो
आदेश बदर गन गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
बटु वलको िमित २०७३/४।३० को आदेशमा कुनै
कानूनी िु ट देिखन नआएकोले िनवेदन दाबीबमोिजमको
आदेश जारी ग ररहनपु न अव था देिखएन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल साउन २७ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी टंकबहादुर मो ान, ०७५-WH-००९२,
ब दी य ीकरण, लालकाजी तामाङ िव. काठमाड
िज ला अदालत, काठमाड समेत
रट िनवेदकलाई सािबक मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको १४(२) नं. बमोिजम १ मिहना १५ िदन कै द र
.६,९०,०००।- ज रवाना भई ज रवानाबापत समेत

कै द हने ठहरी फै सला काया वयनको ममा िनजलाई
लागेको ज रवानाबापतको कै द ४ वष र बे जु कै द
२० िदनसमेत ज मा ४ वष २० िदनको कै दी पज
ु
िदई काठमाड िज ला अदालतबाट कै दमा रा न
पठाइएको देिख छ । सािबकको मल
ु क
ु ऐनको चोरीको
महलमा भएको चोरीको कसरु लाई मल
ु क
ु अपराध
(संिहता) ऐन, २०७४ को प र छे द २० ले पिन कसरु
मानेको तर संिहतामा ज रवानाबापत कै दमा नै ब नु
पन यव था नभएको स दभमा िवधाियकाले ज रवाना
ितरेको ख डमा कै दमा ब न नपन गरी ितवादीलाई
कै दमा ब न पन अविध घटाएको भ ने देिखन
आउने । के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९
को उपदफा (२) को ख ड (ग) ले दान गरेको लाभ
र सिु वधा यी रट िनवेदकले ा गन स ने नै देिखन
आयो । रट िनवेदक चोरी मु ामा िमित २०७२।१२।१
देिख हरी िहरासतमा रही िमित २०७२।१२।१६
मा धरौटीमा छुटेकोमा िमित २०७५।९।२६ को कै दी
पज
ु बमोिजम हालस म कै दमा रहेको देिखएकाले
िनजलाई ठहर भएको कै द भु ान भइसके को अव था
छ । रट िनवेदकले िनजलाई ठहर भएको ज रवाना
.६,९०,०००।- समेत पनु रावेदन गदा काठमाड
िज ला अदालतमा िमित २०७४।४।१ मा नगद धरौट
रािखसके को अव थामा िनजलाई लागेको ज रवाना
सोही धरौटी रकमबाट असल
ु उपर हन स ने देिखँदा
िनवेदकलाई ज रवानाबापत पिन कै द ठेक थनु ामा
रा न पठाएको काय के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन,
एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को
दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग) एवम् मािथ
उि लिखत फौजदारी यायको िस ा तसमेतको
िवपरीत देिखने ।
तसथ उपयु आधार कारणसमेतबाट रट
िनवेदकलाई चोरी मु ामा ठहर भएको कै द िनजले
भु ान ग रसके को देिखएको, मल
ु क
ु अपराध (संिहता)
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ऐन, २०७४ ले चोरीको कसरु मा ज रवानाबापत
समेत कै दमा ब नु पन यव था नगरेको स दभमा
िनजले के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९
को उपदफा (२) को ख ड (ग) बमोिजमको सिु वधा
र लाभ पाउने भई ज रवानाबापत कै दमा ब नु पन
अव था नभएको र फै सलाले ठहर भएको ज रवानाको
रकम रट िनवेदकले नगदै धरौट रािखसके को
देिखएको अव थामा िनवेदक माइला भ ने लालकाजी
तामाङलाई िमित २०७५।९।२६ मा ज रवानाबापत
समेत कै द याद ठेक पठाएको प , कै दी पज
ु समेत
कानूनबमोिजम नभएकोले िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी
देिखँदा तु त कै दमु ग रिदनु भनी िवप ीह का
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
ठहछ । िनज िनवेदकलाई तु त थनु ामु ग रिदनु भनी
संि त आदेश जारी भइसके कोले थप के ही ग ररहन
परेन । य तै कृ ितका मु ामा फै सला काया वयन तथा
ब यौता कै दको लगत असल
ु उपर गन स दभमा यसै
आदेशबमोिजम गन गराउने ।
इजलास अिधकृ तः दीपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल चैत ३ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७०-CR-०३६९, मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार, संजय साद यादव िव. नेपाल सरकार
ितवादी संजयले वारदात भएको भिनएको
समयमा आफू अ य रहेको िथएँ भ ने िजिकर िलए
पिन सो कुरा त यपरक पमा पिु गन सके को
देिखँदैन । यसको अलावा िनजले बयानमा तथा
पनु रावेदन अदालतसम को पनु रावेदनमा वारदातको
समयमा आफू िचतवन भएको भनी र यस अदालतमा
पनु रावेदन गदा बिहनीको उपचार गराउन भारतको
मोतीहारी गएको िथएँ भनेबाट िनजको उ िजिकर स य

त यमा आधा रत देिखएन । जाहेरवाला, सह ितवादी
र व तिु थितका मािनसले ितवादी संजय साद
यादवको पिन कसरु मा संल नता भनी पोल गरेको भनाई
गलत र रसइवीका कारण भने पिन िनजह सँग के
कुन रसइवी हो ? सो कुरा आ नो बयानमा खल
ु ाउन
सके को देिखँदैन । साथै सहअिभयु कोिशलादेवीले
आ नै पित किपलदेव र यी ितवादीह समेतको
स लाहले पीिडतलाई आ नो घरमा राखेको भनी पोल
गरी आफूले कसरु वीकार गरेको अव थामा िनजलाई
िचि दन भनेको बयान बेहोरा भरपद र िव सनीय
पिन देिखएन । आ नो इ कारी बयानमा उि लिखत
सा ीसमेत उपि थत गराई बकप गराउन सके को पिन
देिखँदनै । उि लिखत िववेिचत आधार कारण तथा
माणबाट पनु रावेदक ितवादी संजय साद साहले
आरोिपत कसरु गरेको पिु हन आएको देिख छ ।
यसकारण पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा हन
स ने देिखएन, िमलेकै देिखने ।
तसथ, ितवादी संजय साद यादवलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम कै द वष
१० र ज रवाना .५०,०००।- समेत हने र पीिडतले
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ितपूितसमेत भरी
पाउने ठह याई बारा िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।३।१८ मा भएको फै सला िनजको हकमा
िमलेको देिखँदा सदर हने ठह याएको त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७०।२।७ को
फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७१-CR-०९९१, कुटिपट
अङ् गभङ् ग, नेपाल सरकार िव. िनजाबुिडन तेली
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मुसलमानलसमेत
जाहेरी दरखा त बेहोरा, व तिु थित
मचु ु काका मािनसह को भनाइ, पीिडतको घाउ के स
फारामबाट “Facture of left femur, swelling
on frontal of head” भ ने उ लेख भएकोसमेत
आधारबाट िमित २०६६।०५।१९ गतेका िदन
मि जदमा नवाज पढन ब ने ममा पीिडतका छोरा र
ितवादी प ह िबच िववाद भएको र िववादकै ममा
एकआपसमा हानाहान भई सो कुटिपटमा परी पीिडत
सोहरम अिलको बायाँ खु ा भाँिचएको भ ने त यमा
िववाद नहने ।
ितवादी िनजामिु नकै हारको काय
कारणबाट पीिडत सोहरम अिल तेलीको बायाँ
खु ा या चर गरी अङ् गभङ् ग भएको भ ने देिखन
आयो । उ वारदातमा िनजलाई कसरु दार
ठह याई २ वष कै दसमेत गरेको फै सला पनु रावेदन
अदालतसमेतबाट िनजको हकमा सदर भएको
देिख छ । उ फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन
नपरेबाट िनजले िच बझ
ु ाई बसेको देिखयो । िनजको
हकमा थप िववेचना ग ररहनु नपन ।
अब अ य ितवादीह को पिन उ
वारदातमा संल नता छ छै न भ नेतफ हेदा अ य
ितवादीह ले कसरु मा पूण इ कार रही अदालतमा
बयान गरेका, उ वारदात मि जदमा ाथनाका लािग
२५/३० जनाभ दा बढी मािनसह ज मा भएको
समयमा घटेको घटना देिखँदा र .िनजामिु नको
लाठी हार गरेको कारण भएको भनी मािथ िववेिचत
कारणबाट पिु
मािणत भएको अव था देिखँदा
ाथना गन गएका अ य यि समेतले हल ह जत
गरी िनजह को हारबाट खु ा भाँिचएको भ ने
पनु रावेदन िजिकर माणबाट पिु हन आएको
देिखएन । यसकारण ितवादी िनजामिु न
मस
ु लमानबाहेकका अ य ितवादीह ले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत

बटु वलको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
पीिडत सोहराम तेलीको दे े खु ा हाल
िनको भई काम ला ने अव थाको छ वा काम नला ने
गरी बेक मा भएको छ भ ने स दभमा पीिडतको
उ खु ा परी ण गनपन
ु देिखएकोले पनु ः परी ण
गराई ितवेदन पेस गनु भनी यस अदालतबाट िमित
२०७४।०४।१७ मा आदेश भएको देिख छ । उ
आदेशानस
ु ार पीिडतको खु ाको लिु बनी अ चल
अ पतालबाट िमित २०७४।११।११ मा परी ण
भएको देिख छ । उ ितवेदनमा १) दे े खु ाको
मािथ भाग भाँिचई ह का बाँङ्गो भएर जटु ेको, २)
खु ा ह का बाँङ्गो र छोटो भएकोले िहँड्दा ह का
किठनाई भए पिन खु ा काम गन अव थामा रहेको छ,
३) िनयिमत कसरतबाट फाइदा हने देिख छ, ४) अब
उपरा त कुनै िवशेष औषिध तथा श यिचिक साको
आव यक नरहेको देिख छ भनी उ लेख भएबाट खु ा
काम गन अव थामा रहेको र अब थप उपचार गनु
नपन भ ने देिखन आयो । सोबाट ततु वारदातको
कसरु मा सजाय िनधारण गदा त काल चिलत मल
ु क
ु
ऐनको कुटिपटको महलको ६ नं. को ततु कानूनी
यव थाको “सो खत िनको भई काम ला ने भएमा भने
दुई वष मा कै द गनुपछ” भ ने वा यांश आकिषत हने
देिखयो । सोअनु प कसरु दार ठह रएका ितवादी
िनजामिु नलाई २ वष कै द सजाय हने ठह याएको
पनु रावेदनको फै सला पिन िमलेकै देिखयो । कम सजाय
गरेको िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ उि लिखत िववेिचत आधार कारण
तथा कानूनी यव थासमेतका आधारमा सु प देही
िज ला अदालतको िमित २०६७।१२।२३ मा गरेको
फै सला के ही उ टी भई मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको १८
नं. बमोिजम हलतफको दाबी नपु ने र ितवादीम येको
जह ि न मस
ु लमान, ओिसउ लाह अली मस
ु लमान,
साहाविु न तेली मस
ु लमान, मितउ लाह तेली
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मस
ु लमान र सोलह फिकरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने तथा ितवादी िनजामिु न तेली मस
ु लमान भ ने
नजामिु न तेलीको हकमा कुटिपटको ६ नं. बमोिजम
२ वष कै द हने ठह याएको सु प देही िज ला
अदालतको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०६९।२।३१ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः टेकराज जोशी
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल असार ६ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-१६६१, िनणय
बदर दता कायम, महेशकुमार यादव िव. मि प रषद्को
सिचवालय, िसंहदरबारसमेत
िववािदत िक.नं.३७ े फल ३-८-८ िवगाहा
ज गा सभ नापी हँदाका बखत जोताहाको नाममा
र नरा य ल मी बजार भनी उ लेख भई ज गाधनीको
नाममा खाली रहेको कुरा नापी कायालयबाट ा
िफ डबक
ु बाट देिख छ । उ बेहोरालाई वादीले
अ यथा भ न सके को देिखँदनै । उ ज गा “मालपोत
कायालयको च.नं.३१२३ िमित २०४९।०९।०६
को आदेशानस
ु ार ी ५ को सरकारको कायम” भनी
िफ डबक
ु कै कै िफयत महलमा उ लेख भएको
देिख छ । मालपोत कायालयको उ च.नं.३१२३
िमित २०४९।०९।०६ को प अ ययन गदा
िविभ न िमितमा दता गरी े ता मालपोत कायालय
र पज
ु ा िज ला शासन कायालयमा रहेको ज गाको
िफ डबक
ु को ज गाधनी महलमा ी ५ को सरकार
जनाई जानकारी पठाउनु भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख
भएको पाइयो । उ प को बेहोराबाट मालपोत

कायालयमा े ता रही पज
ु ा िज ला शासन
कायालयमा रहेका ज गाह को िफ डबक
ु को ज गाधनी
महलमा ी ५ को सरकार जनाउने गरी २०४४ सालमै
मालपोत िवभागबाट िनणय भएको देिख छ । यसरी
भएको िनणयअनस
ु ार ज गाको धनी पज
ु ा तयार भई
िज ला शासन कायालयमा रहेको त यमा िववाद
छै न । उ ज गामा पनु रावेदन वादीको हक वािम व
रहेको देिखने सािबक दता े ताको कुनै माण पेस
हन आएको देिखँदैन । आ नो हक वा वािम वको
ोत नै खल
ु ाउन नसके को र सािबकदेिख नै र नरा य
ल मी बजारको भोगमा रहेको सावजिनक उपभोगको
ज गामा यि को हक वािम व कायम गन िम ने
देिखँदनै । माण कागजबाट िववािदत िक.नं. ३७ को
ज गा सरकारी ज गा देिखन आयो । मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा “सरकारी
वा सावजिनक ज गा यि िवशेषको नाउँमा दता
वा आवाद गन, गराउन हँदैन” भनी उ लेख भएको
देिख छ । सो कानूनी यव थाअनु प सरकारको
नाममा दता रहेको सरकारी ज गा यि को नाममा हन
स ने अव था देिखन नआउने ।
अतः सरकारको नाममा ज गा दता गन गरी
भएको िनणय मनािसब देिखएको र सरकारको नाममा
दता भएको ज गालाई यि को नाममा दता गन
िम ने नदेिखएको हँदा िववािदत िक.नं.३७ को ज गा
सरकारको नाममा दता गन भनी िमित २०४९।९।६
मा भएको िनणय बदर गरी आ नो नाममा दता
कायम ग रपाउँ भ ने वादीह को दाबी पु न नस ने
गरी सु पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७१।०५।३० मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- चाणकमिण अयाल
क यटु र : अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ९ गते रोज ९ शभु म् ।
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२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०५६२, उ ेषण
/ परमादेश, जगतबहादुर खड् कासमेत िव. सं कृित
पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयसमेत
अदालतले दवु ै प को त यह हेरी बझ
ु ी
िव ेषण गरी के कुन कुरा कानूनस मत छ र के
कानूनअनु प छै न भ ने िन य ल गनपन
ु हछ ।
कुनै त य लक
ु ाएको कारण याय स पादन भािवत
हन पु यो भने यसबाट याय पदन । कसैले पिन
त य र माण ढाँटी, लक
ु ाई, िछपाई अदालतलाई
झु याउने य न गनु हँदैन । संिवधानले ी सव च
अदालतलाई दान गरेको असाधारण अिधकारको
मा यमबाट संवैधािनक हकको िवषयमा याय खो ने
यि सफाहात िलई अदालत आउँछ भ ने िव ास
र अपे ा अदालतको ह छ । असाधारण अिधकारको
योग हलक
ु ा कृ ितबाट ग रँदनै , यो ग भीर िवषय
हो । त य लक
ु ाई आ नो हकमा फै सला वा
आदेश गराउने य न गन ित अदालत उदार हन
स दैन । िनवेदकम येका यी मोहनबहादरु बमलाई
िवप ी म ालयबाट प ीकरण सोिधएकोमा यसको
प र स माण जवाफ िदई आ नो तालक
ु दार
िनकायलाई स तु तु याउनु यी िनवेदकको कत य
िथयो । यिद पूवा ही तवरबाट अस य आरोप लगाएको
िथयो भने सो कुरा िकटान गरी प ीकरण िदई याय
माग गन भनी अदालतसम
ततु हँदा ती पूण
िववरण उ लेख गरी अदालतलाई जानकारी िदनपु न
िथयो । यो िवषयतफ यी िनवेदक उदासीन देिखएको
पाइ छ । यसरी आिथक अिनयिमतता एवम् िवकास
काय मलगायतमा तोिकएको अि तयारीिवपरीत काम
लगाएको भ ने आरोप लगाई प ीकरण माग भएका
यी िनवेदक मोहनबहादरु बमले सो कुरालाई गमु राहमा
राखी सनु वु ाइको मौका नै निदई Due process of
law को पालना नगरी वे छाचारी ढङ् गले िनणय गरी

आफूलाई पदबाट हटाइएको भ ने िनवेदनमा दाबी
िलएकोलाई सफा हात िलई अदालत वेश गरेको मा न
नसिकने ।
गठन आदेशको दफा ६(४) अनस
ु ारको काम
नगरेमा नेपाल सरकारले िनजलाई जनु सक
ु ै बखत
कायकारी िनदशक पदबाट हटाउन स ने छ भ ने
यव था रहेको र पदअनु प काम नगरेको आरोप
लगाई प ीकरणसमेत माग ग रएको अव था हँदा
िनवेदन दाबीको नेपाल सरकार सं कृित, पयटन तथा
नाग रक उड् डयन म ालयको (माननीय मि तर)
को िमित २०७१।९।२१ को कायकारी िनदशक
पदबाट हटाउने गरी भएको िनणय गैरकानूनी भ न
िम ने नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार एवम्
कारणह बाट यी रट िनवेदक ख तड े पयटन
िवकास सिमितको कायकारी िनदशक मोहनबहादरु
बमलाई ख ड े पयटन िवकास सिमित (गठन)
आदेश, २०६३ को दफा ६(४) बमोिजम सो सिमितको
कायकारी िनदशक पदबाट हटाउनअ
ु िघ सफाइ पेस
गन मौका व प प ीकरण सोधी ा प ीकरण
स तोषजनक नदेिखएको अव थामा र नेपाल सरकारले
जनु सक
ु ै बखत कायकारी िनदशकको पदबाट हटाउन
स ने छ भ ने उ गठन आदेशको यव थाअनस
ु ार
पदबाट हटाइएको र अ य सद यह को पदाविध
समा त भइसके को ि थित हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृतः कृ ण साद अिधकारी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-१३६९, वैदेिशक
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. अशोक ितमि सना
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करकापमा पारी कागज गराएको भनी यही
िलखतको िवषयलाई िलएर अशोक ितमि सनाले
िज ला हरी कायालयमा उपे चौलागाईसमेतका
यि ह उपर शाि त सरु ा ग रपाउँ भनी दता नं.
३२४ िमित २०७३।७।२२ मा िनवेदन दता गराई
िनज अशोक ितमि सनाले उपे चौलागाई, ान
भात ितमि सना, बालकृ ण ितमि सनाउपर
काठमाड िज ला अदालतमा िमित २०६३।८।१५
मा करकापको िलखत बदर ग रपाउँ भनी मु ा दायर
गरेको देिख छ । उ मु ामा िनज ितवादीह ले
अशोक ितमि सनालाई अमक
ु थानमा पु याई तयारी
कागजमा जबरज ती सहीछाप गराई करकापबाट
कागज गराएको देिखँदा िमित २०६२।०१।०३
को .५०,००,०००।– को कागज बदर हने
ठहर गरेको िमित २०६७।०२।२७ गतेको सु
काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई िमित
२०६८।०२।१२ मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
सदर भएको देिख छ । उ फै सला अि तम भई बसेको
देिखयो । यसबाट जाहेरवालाले माणको पमा
उ लेख गरेको िलखत नै करकापबाट खडा ग रएको
देिखँदा वादी प को िजिकर वयम्मा खि डत भएको
पाइने । ितवादी अशोक ितमि सनाले जाहेरवाला
तथा िनजको आफ तलाई िवदेश अमे रका पठाइिदने
भनी .५०,००,०००।– िलएको भ ने जाहेरी कथन
अ य कुनै िव सनीय र ठोस सबदु माणबाट समिथत
भएको पाइएन । फौजदारी मु ामा माण ऐन, २०३१
को दफा २५ बमोिजम अिभयोग दाबी मािणत गन
भार वादी नेपाल सरकारको नै हने भएको र ततु
मु ामा यी ितवादीउपरको अिभयोग दाबी खि बर हने
माण वादी प ले गज
ु ान नसके बाट ितवादी अशोक
ितमि सनालाई सफाइ र जाहेरवाला उपे चौलागाईले
कानून हातमा िलई हरी शासन, अदालतको समय
र मसमेत खेर फाली गलत ढङ् गले झु ा िववरणको
आधारमा उजरु ी गरेको देिखँदा िनज जाहेरवालालाई

सजाय गन गरेको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
यी ितवादी अशोक ितमि सनालाई अिभयोग
दाबीको कसरु बाट सफाइ िदने ठहर गरी झु ा जाहेरी
गन जाहेरवालालाई कै द र ज रवाना हने ठहर गरेको
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित २०६८।६।३
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ड लरु ाम चौधरी
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०००६, उ ेषण /
परमादेश, आकृसन हँमागाई िव. िश ा म ालयसमेत
िश ा म ीको अ य तामा बसेको
त कालीन उ च मा यिमक िश ा प रषदक
् ो िमित
२०७३।०३।१५ को िनणय तथा म ालयबाट जारी
भएको प रप बमोिजम क ा ११ मा िव ान िवषय
पढ् नको लािग एस.एल.सी.मा गिणत िवषयमा C+
ेड याउनु पन यव थाले िनवेिदकाको Math मा
C+ ेड अङ् क नपगु ेको कारण िव ान िवषयमा भना
हन नसके कोले उ यव था उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी क ा ११ मा पढ् न चाहेको समूहमा भना गन,ु
गराउनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेश जारी ग रपाउँ
भ ने मु य िनवेदन दाबी रहेको पाइने ।
िनवेदन दाबीको क ा ११ मा िव ाथ
भनाका यूनतम आधारह स ब धमा भएको िमित
२०७३/४।१५ को िनणय कुनै खास िव ाथ िवशेषलाई
लि त गरी भएको नभई सम िव ाथ ह को हकमा
लागु हने गरी भएको देिख छ । सामा य पबाट हेदा
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पिन िव ान िवषय पढ् नको लािग एस.एल.सी.मा
गिणत िवषयमा क तीमा C+ ा गरेको हनपु न
आधारलाई अ वाभािवक मा न सिकने अव थासमेत
देिखँदैन । कुन िवषय अ ययन गनको लािग के कुन
िवषयमा यूनतम के कित अङ् क ा भएको हनपु न हो
भनी िनधारण गन िवषय स बि धत िनकायको नीितगत
तथा यव थापक य िवषय हने ।
िव ाथ भना ि यामा िनधारण ग रएका
मापद डको पालना गनु स बि धत िनकाय तथा
सरोकारवालाको कत य पिन हो । य तो णाली वा
मापद ड अवल बन गदा समानह का िबच असमान
यवहार भएको भ नेसमेत देिखन आएको छै न ।
िनवेिदकाको हकमा िनधा रत मापद ड नपगु ेको कारण
पढ् न चाहेको िवषयमा भना हन नपाएको भ ने आधारमा
मा िनधा रत मापद डलाई नै बदर गरी भनाको लािग
आदेश गन िम ने अव था देिखँदैन । यसो गनु याियक
मू य मा यताअनक
ु ू ल हने नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको
िव मानता देिखन नआएकोले ततु िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०६०६, उ ेषण,
सुरे साद पौडेल िव. िशवराज पौडेलसमेत
द ड सजायको ४६(१) को यव थाअनस
ु ार
आिखरी फै सला भएको िमितले २ वष र सो दईु
वष याद नाघेपिछ भने सो ब डा छुट्याइिदने
फै सलाबमोिजमको लागेको दश दको आधा फे र िदए
सो पिहला दईु वषको याद नाघेका िमितले फे री
एक वषिभ अंश पाउने वा िदनेको दरखा त परेमा

कानूनबमोिजम ब डा छुट्याइिदनु पन कुरा प छ ।
यसरी हेदा ततु मु ामा अंश पाउने यि यी रट
िनवेदकले उि लिखत यादिभ ै ब डा छुट्याउनका
लािग दरखा त िदई आ नो अंश भागको स पि
ब डा छुट्याई लगेको भने देिख छ । द ड सजायको
४६(१) यव थाबमोिजम दरखा त परी वादीको ब डा
छुट्याउने काय स प न हनल
ु ाई अंश मु ाको आंिशक
फै सला काया वयनको काय स प न भएको मा नु
पन । य तो कायले ब डामा को कसको के कित हक
भएको हो भ ने मा नभई वादीले नरम गरमसमेतको
िहसाब गरी के कुनतफबाट अंश छुट्याई िलन पाउने
हो सो कुराको समेत टुङ्गो ला ने । यसरी ब डा
काय ार भ भएकोमा ितवादीह को समेत ब डा
छुट्याउने काय स प न भएपिछ भने सो मु ामा
फै सलाबमोिजमको काया वयनको काय पूण पमा
स प न भएको मा नु पन ।
सामा यतः अंशमा वादीको मागबमोिजम
ब डा हने हो । तर किहलेकाही ँ वादीले ब डा पाउने
तर फै सला काया वयनमा नजाने अव था पिन
पछ । य तोमा ितवादीह ले पनु ः मु ा गनु नपरोस्,
वादीले चलाएकै अंश मु ाबाट ितवादीह ले पिन अंश
छुट्याई िलन सकुन भनी द ड सजायको महलको ४६
को देहाय १८ नं. को यव था िमित २०५९।०५।२७
मा थप भएको देिखने ।
अंिशयार र अंश ला नु पन स पि को टुंगो
लािगसके को अव था भई फै सलासमेत आंिशक
पमा काया वयन भइसके को अव थामा यादको
कुरा गदा अंश छुट्याउन नसके को प ले पनु ः अंश
मु ा िलएर अदालत जानु पन ह छ । यहाँ यी िनवेदक
अथात् वादीले आ नो हक छुट्याई लिगसके को र
ितवादीह को हकमा मा ब डाको काय बाँक
रहेको अव था देिख छ । िववािदत िक.नं. २८० मा
जे जित ज गा बाँक छ सो बाँक ज गा वादीको होइन र
ितवादीह िबच सो ज गा के कसरी बाँडी िलने भ ने
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कुरा मा बाँक रहेको अव था छ । यो ज गा सरु े
पौडेल बाहेकका ितवादीह को हो भ नेमा पिन
दईु मत छै न । उनीह ले िमलाप र दरखा त िफता
िलएर िशवराजको हकमा फै सला काया वयनलाई
सहज बनाएको पिन देिखएको छ । यस अव थामा
यी रट िनवेदकले अंश मु ाबाट आ नो हक छुट्याई
िलइसके को िक.नं. २८० नं. को बाँक ज गा िनजको
होइन भ ने देिखइरहेको र द ड सजायको ४६ नं.
को एकपटक योग भइसके को अव थामा यादको
ािविधक कुरा देखाई अड् चन िसजना गदा ािविधक
कारणबाट याय मन जाने अव था हने ।
िनवेदकले रटको े ािधकारअ तगत यस
अदालतमा वेश गनअिघ
द ड सजायको ६१ नं. र
ु
अ.बं. १७ नं. को ि याअ तगत िनवेदनह िदएको र
िनजले िदएका िनवेदनह सािधकार अदालतह बाट
सामा य े ािधकारअ तगत अ वीकार गरेको अव था
छ । यसरी अ वीकार गदा अदालतह ले यी िनवेदकको
कुनै हक भािवत नभएको कुरालाई म येनजर गरेको
देिख छ । हक भािवत भएको छ वा छै न सो हेनु
अदालतको कत य हो । उ च अदालत पाटन, हेट डा
इजलासको आदेश हेदा यी रट िनवेदकले आ नो
हक छुट्याई िलइसके को, िज ला अदालतको आदेश
बे रतको भयो भनी अ.बं. १७ नं. अ तगत िनवेदन िदने
देवे साद पौडेल र राम साद पौडेलले घरसारमा
िमलाप भएको भनी िनवेदन िफता िलएकोसमेत कुरा
उ लेख गद “सरु े पौडेलको िनवेदनमा के ही गनु नपन”
भ ने िनणय िन कषमा उ इजलास पगु ेको देिख छ ।
सो आदेश िमलेन भनी ततु रटमाफत िजिकर गदा
यी िनवेदकले यायको माग नसमाती कानूनको गलत
अथ गद ािविधक कुरा समा न खोजेको देिखयो ।
रटको े ािधकार र िवशेषतः उ ेषण र परमादेशको
े ािधकार विववेक य े ािधकार हो । य तो
े ािधकार देखादेख अ याय हने गरी वा याय मन
गरी योग ग रनु हँदैन । अंशको हक नैसिगक हक हो ।

अ.बं. ८५ नं. को यव थाले अंशमा पनु ः िफराद गन
रोिकँ दैन भ ने यस अदालतको धारणा रहेको स दभमा
समेत रट िनवेदकको आ नो अंश हक छुट्याई िलई
सो मु ाका ितवादीह मा हक रहेको िवषयव तु दाबी
िजिकर िलएको देिखयो । ितवादीह ले िमलाप
गरेको भनी िनवेदन नै िफता िलएको अव थालाई समेत
म यनजर गरी अदालतले िनणय गरेको देिखयो । यस
ि थितमा िवप ी िशवराज पौडेलका िनवेदनमा िचतवन
िज ला अदालत, तहिसल शाखामा ब डाको लािग
िदएको दरखा तबमोिजम ब डा छुट्याउने र दािखल
खारेजसमेतको काय स प न गन र िनवेदन िजिकर
अ वीकार गन गरी िचतवन िज ला अदालतबाट
िमित २०७३।०३।१० मा र उ च अदालत पाटन,
हेट डा इजलासबाट िमित २०७३।०८।३० मा भएको
आदेशलाई बे रतको मा न नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणह बाट
िवप ी िचतवन िज ला अदालत र उ च अदालत
पाटन, हेट डा इजलासबाट भएको आदेशह मा कुनै
िु ट नदेिखई िनवेदकको कानून द हकमा ितकूल
असर परेको अव थासमेत नहँदा उ आदेशह लाई
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन
िजिकर वीकार गन िम ने देिखएन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-WO-००२९, उ ेषण,
देवी ग छदार िव. िवराटनगर महानगरपािलका वडा नं.
७ ि थत उ च अदालत, िवराटनगरसमेत
वादी ितवादीह िबचमा िव.सं.२०६०
सालमा नै अंश भरपाई िलखत बदर अंश बदर दता
कायम मु ा मोरङ िज ला अदालतमा दायर भई
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उ मु ामा देवी ग छदार नाउँ दतामा रहेको मोरङ
िज ला, डं ाहा गाउँ िवकास सिमित वडा नं.९(क)
िक.नं. ३३, २३९, १००, १०१, १०२, १०३,
१०४, १०५, १११ र ११२ को ज गाम येबाट ८
भागको ३ भागको हकमा अंश भरपाई िलखत बदर
भई सो हदस म वादीह ले नरम करम िमलाई िलन
पाउने ठहरी िमित २०६१।१२।१० मा फै सला भएको
र सो फै सलाउपर ितवादीको त कालीन पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरमा पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट सु फै सला सदर हने ठहरी
िमित २०६४।०१।१२ मा अि तम फै सला भएको
देिख छ । उ फै सलाअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, द.स.को
४६ नं. को यादिभ ब डा छुट्याउनको लािग वादी
प ले मोरङ िज ला अदालत, तहिसल शाखामा
िनवेदन िदएकोको फै सला काया वयनकै िसलिसलामा
वादीले तारेख गज
ु ारी बसेको र मल
ु क
ु ऐन, द.स.को
४८ नं. को यादिभ समेत ला ने द तरु बझ
ु ाई फै सला
काया वयन गरी मा न बादी प नआएको कारणले
उ ब डा छुट्याउनको लािग वादीले िदएको िनवेदन
मोरङ िज ला अदालत, तहिसल शाखाबाट तामेलीमा
रािखएको पाइने ।
ब डा छुट्याई पाउँ भनी िदएको िमिसल
तामेली गएकोमा तामेलीबाट जगाई कारबाही गन पाइने
समयसमेत यितत भएप ात् पनु ः यी वादीह ले िमित
२०७०।५।२१ मा ितवादीह उपर अंश नामसारी
गरी दता बदर दता कायम मु ा दायर गरेकोमा उ
मु ामा वादी दाबीबमोिजम ितवादी देवी ग छदारको
नाउँमा दता रहेको ज गाह म येबाट ८ भागको ३ भाग
अंश नामसारी दता बदर गरी दता कायम दाखेल खारेज
दता ग रपाउने ठहछ भनी मोरङ िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।०५।०३ मा फै सला भई सो फै सलाउपर
ितवादीह को त कालीन पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरमा पनु रावेदन परेकोमा सु को फै सला सदर
हने ठहरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित

२०७२।०३।१६ मा अि तम फै सला भएको देिखने ।
अंश नामसारी दता बदर दता कायम मु ा
अि तम फै सला भएपिछ मल
ु क
ु ऐन, द.स.को ४६
नं. को यादिभ ै अथात् िमित २०७३।०२।२६ मा
वादीह ले फै सलाबमोिजमको ८ भागको ३ भाग ज गा
ब डा छुट्याइ पाउँ भनी मोरङ िज ला अदालत,
तहिसल शाखामा दरखा त िदई ितवादीह का
नाउँमा ७ िदने याद जारी हँदा ितवादीह देवी
ग छदार र यदनु द ग छदार िनवेदनसाथ अदालतमा
उपि थत भई तारेखमा बसेको पाइयो । यसरी यादमा
ितवादीह समेत हािजर भएप ात् दवु ै प ले िमित
२०७३।१२।०५ गतेको ब डा डोरको तारेख िलएको
र डोर कमचारी तोिकएकै िमितमा अदालतबाट
ब डा डोरको तारेखमा खटी गई स बि धत वडाका
भ भलादमीसमेतको उपि थित रोहवरमा ब डा
गनपन
ु ज गा नरम करम िमलाई फै सलाअनस
ु ारको
ज गा वादीह लाई ब डा छुट्याइिदएको भ ने बेहोरा
मचु ु कामा उ लेख भएको देिख छ । रट िनवेदक देवी
ग छदारको घर रहेको िक.नं. १०५ को ज गामा घर
रहेको पूवतफको ज गा रट िनवेिदकालाई नै पन गरी र
वादीह को भागमा पि मतफबाट पन गरी ब डा भएको
र ब डा मचु ु कामा ितवादी यदनु दन ग छदारले कुनै
कै िफयतसमेत नखल
ु ाई मचु ु कालाई वीकार गरी
सहीछापसमेत गरेको पाइने ।
कानूनबमोिजम वादीले मु ाबाट ा त गरेको
अंशको हकलाई स-सानो ािविधक कारण देखाई
ब डा मचु ु का बदर गद जाने हो भने प ले किहले पिन
अि तम फै सलाबाट ा गरेको अंशको हकभोग गन
नपाउने ि थित हन जा छ । यसमा पिन ब डा डोरमा
खिटएका कमचारीह ले ब डा छुट्याउने काय िमित
२०७३।१२।०५ मा नै स प न भएको हो, इित संवत्मा
भल
ु वश िमितस म फरक परी २०७३।१२।०६ उ लेख
हन गएको भनी मौकामा नै िलिखत ितवेदनसमेत
गरेको देिखयो । ब डा मचु ु का िमित २०७३।१२।०७
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मा अदालतमा पेस भएको भनी रट िनवेदनमा उ लेख
गरेको भएपिन ब डा मचु ु का िमित २०७३।१२।०६ मा
नै अदालतमा पेस भएको भ ने कुरा ब डा मचु ु काको
तोक आदेशमा तहिसलदारले सही गरी िमित उ लेख
गरेकोबाट प भएको छ । तसथ डोरबाट भएको ब डा
मचु ु का बदर गन निम ने भनी सु मोरङ िज ला
अदालतबाट भएको आदेशलाई सदर गन गरी उ च
अदालत िवराटनगरबाट भएको आदेशलाई अ यथा
मा न िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र माणबाट
डोरबाट भए गरेको ब डा मचु ु कालाई सदर हने गरी
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०७४।०१।२२
मा भएको आदेशलाई सदर गन गरी उ च अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०७४।०३।२३ मा भएको
आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । रट िनवेदनको
िजिकर पु न नस ने भएकाले ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । रट खारेज हने ठहरेकाले यस
अदालतबाट िमित २०७४।०४।१७ मा जारी भएको
अ त रम आदेश वतः िनि य हने ।
इजलास अिधकृ त: महे बहादरु काक
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी बमकुमार े , ०६८-WO-००९४, उ ेषण /
परमादेश, अशोक महासेठसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत
कानूनअनस
ु ार गठन भएको उपसिमितले
आफूमा यायोजन भएको अिधकारको अधीनमा रही
उ कमेरोटार ज गा एक करण आयोजना स चालन
र यव थापन गन ममा आफूलाई ा अिधकार
योग गरी आव यकताअनस
ु ार िनणय गन नै स ने
देिखएबाट े ािधकारिवहीन वा अनािधकृत काम भयो
भ न िम ने नदेिखने ।

कमेरोटार
ज गा
एक कृत
आयोजनाअ तगतको उ यव थापन उपसिमितले
आयोजना स चालन र यव थापन गन िसलिसलामा
िमित २०६८।२।२० मा िविभ न मूल शीषक िदई ६
वटा िनणयह गरेको देिख छ । सो मूल शीषकम ये
िनणय नं. ४ मा थप ज गाको मू य िनधारण
स ब धमा िविभ न आधार र मापद ड उ लेख गरी
उपभो ाह ले ज गा (घडेरी) िफता िलँदाको समयमा
गनपन
ु योगदान रकम, द तरु र समय सीमा उ लेख
गरेको पाइ छ । नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा
१२.१.४ मा ज गा िवकास काय म स चालनको
िनिम कुनै ज गाधनीको एक करण ग रएको वा ा त
ग रएको ज गा ज गा िवकास काय मअनस
ु ार यूनतम
इकाईको घडेरीको े फलभ दा कम हने रहेछ भने
य तो ज गाधनीलाई लागेको खच िलई यूनतम
इकाइको एक घडेरी उपल ध गराइने छ । य तै गरी
दफा १२.१.५ मा उपदफा १२.१.४ बमोिजम यूनतम
इकाइको े फलभ दा कम ज गा हने कुनै ज गाधनीले
सिमितले िनधारण गरेको खच ितरी घडेरी िलन नस ने
भएमा सिमितले य तो ज गाबापत चिलत मोल
बराबरको रकम ितपूित िदनेछ भनी उ लेख भएको
देिख छ । उि लिखत कानूनी यव थाबाट यूनतम
इकाईभ दा कम रहन गएका ज गाको हकमा लागेको
खच िलई यूनतम इकाइको घडेरी उपल ध गराउन
सिकने नै देिखयो । ज गा एक करण र यव थापन
गदा यूनतम साइजको घडेरीलगायत सडक िव तार,
खानेपानी, ढल िनकासी, खल
ु ा ज गा, खेल मैदान
आिद आव यक भौितक पूवाधारह को िवकास
गनपन
ु ह छ । आयोजना थानीय जनताको योगदानमा
आधा रत काय म हँदा ऐनमा उ लेख भएअनस
ु ार
लागेको खच भ ने यव थाले यूनतम इकाइको
घडेरी उपल ध गराएको हकमा मा लागु ह छ अ य
यि ह अथात् िवकिसत अ य ज गा थप गन
नपरेका ज गावालाह लाई कुनै योगदान रकम अथात्
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लागेको खच िलन िम दैन भनी कानूनलाई सङ् कुचन
हने गरी अथ गन िम ने देिखएन । लागेको खच जनु सक
ुै
िवकिसत घडेरीसँग आयोजनाले िलन स ने नै दिखयो ।
आयोजनाले िवकास गरेको सबै घडेरी समान एकै खाले
हन नस ने र बाटो सिु वधालगायत अ य भौगोिलक
अवि थित फरकफरक रहन स ने अव थालाई िवचार
गरी सिु वधा र स तल
ु नका आधारमा योगदान रकम वा
खच फरकफरक पन गरी योगदानको रकम िनधारण
गरी आयोजनाले िलन स ने नै देिखयो । उि लिखत
कानून, आधार कारणसमेतको पृ भूिममा आयोजनाले
िवकास गरेको िवकिसत ज गा (घडेरी) उपभो ाले
िफता िलँदा उपभो ाले गनपन
ु योगदान रकम
योगदानको आधारमा खच िलन, तो न र सोबमोिजम
उपभो ाह बाट िलन स ने कुरालाई कानूनिवपरीत
भयो भ न िम ने पिन देिखएन । उ िवषयमा िनणय
गन अिधकार नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा
७ र २२ ले दान गरेको पाइँदा उ यव थापन
उपसिमितको काय कानूनअनु प नै देिखने ।
आयोजनाले थप ज गाको मू य िनधारण
स ब धमा थप हने ज गालाई तीन वगमा िवभाजन
गरी थप हने ज गाको कृित छुट्याएको देिख छ ।
सोमा उ लेख भएअनस
ु ार २ आना २ पैसा पु याउन
थप गरी िदइने ज गालाई यूनतम थप ज गा, योगदान
ितशत क ी गरी २ आना २ पैसा र ६ िमटर मोहोडा
पु याउँदा लट डे यले गदा र याल ढोकाको
सेट याकका लािगसमेत थप गरी िदइने ज गालाई
ािविधक थप ज गा, उि लिखत दईु अव थाबाहेक
अ य कारणले गदा उपभो ालाई थप ग रिदएको
ज गालाई अित र थप ज गा भनी वग करण गरेको
देिख छ । यसैगरी आयोजना थलको बाटो, पूवाधार
सिु वधाको आधारमा िवकिसत घडेरी वा ज गालाई
िविभ न े मा वग करण गरी थप ज गाह को साला
खाला यूनतम मू यको दररेट अनस
ु ूची-क मा उ लेख
गरेको र उपभो ाह बाट थप ज गाको मू य िलँदा

उि लिखत सामा य दर रेटको मू यमा घटीबढी हने
अव थाको िहसाब गरी मू य िनधारण ग रने भ दै
यनु तम थप ज गा र ािविधक थप ज गाह मा बाहेक
अ य कारणबाट थप हन गएको अित र थप ज गाको
हकमा स बि धत उपभो ाले िलन नचाहेमा सबै
सँिधयारह लाई सूचना िदई आपसमा ित पधा गराई
िब ग रने र यसरी िब हन नसके मा सँिधयार र
आयोजनािबच छलफल गरी मू य कायम गरी आपसी
सहमितबमोिजम िब गन सिकने छ भनी उ लेख
गरेको देिख छ । यसरी उ लेख भएअनस
ु ारको योगदान
रकम िनधारण भएको र उि लिखत वग करण एवम्
मापद डअनस
ु ार उपभो ाह ले बेहोनु पन योगदान
रकम ितन बझ
ु ाउनका लागी आयोजनाको तफबाट
िमित २०६९।०८।२३ मा नेपाल समाचार प मा
सावजिनक सूचना कािशत भएको देिखने ।
जबस म ािविधक प मा िनणय गदा आ ह
वा पूवा हमा िनणय ग रएको, बदिनयतपूवक वा
कलिु सत भावनाले काय ग रयो भ ने कुरा थािपत
हँदैन अदालतले रट े बाट िविधक प मा पसी
ह त ेप गन उिचत हँदैन । रटको े ािधकारको
योगमा अदालतले औिच यलाई सधै िवचार
गनपछ
ु । देखादेिख अ याय भएको अव थामा र
उपचारिवहीनताको अव थामा मा यो े ािधकारको
योग ग रनु पन ।
आयोजना स चालन गन िवषयमा यी रट
िनवेदकह बाट आफूह को म जरु ी िथएन वा छै न
भनी भनेको अव था पिन देिखँदनै । यसरी रट
िनवेदकह समेत सहमितमा आयोजना स चालन
भएको र यव थापन उपसिमितले आ नो अिधकार े
योग गरी िविभ न भौगोिलक व प र उपल ध हने
सेवा सिु वधाका मापद डलाई आधार िलई िनधारण
ग रएको योगदान रकम अथात् खच, घडेरी िवकास गदा
लागेको खचका आधारमा उपभो ाह बाट योगदान
रकम िलने भ ने ािविधक कुराह मा रट े बाट

52

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, साउन - २
त यमा वेश गरी यो यसो गनपछ
ु भ नु मनािसब
नदेिखने ।
ततु रट िनवेदन िमित २०६८।०४।१९
मा यस अदालतमा दता भएको देिख छ ।
िनवेदनमा अ त रम आदेशको माग भएकोमा िमित
२०६८।०५।२९ मा अ त रम आदेश जारी नभएपिछ
उ िमित ०६९।८।२३ मा सूचना कािशत हँदा थप
शु कको कुरा िनि कएको पाइयो । आयोजना िमित
२०६१।११।३ मा राजप मा सूचना कािशत भएपिछ
ार भ भएपिन हालस म आयोजनाको काय स प न
भई नसके को देिखयो । यसैिबचमा यायको खोजी
गरी िनवेदकह ले ६३ जना यस अदालतमा वेश
गरेकोमा ततु रट िनवेदनको पिन समयमा िकनारा
हन नसके को अव था छ । आयोजनाले समयमा काम
नसके को, रटको पिन टुङ्गो नला ने अव थामा
सूचनामा कािशत िमितबाट वािषक १५% दरले थप
शु क िलएर मा ज गा िफता गनभ दा अ याय हन
जाने देिख छ । याय खो ने कायलाई क कर वा
बोझयु बनाइयो भने जनता अ यायमा िपि सयर
ब न बा य ह छन् । यस ि बाट आयोजनाबाट िमित
०६९।८।२३ को उ सूचनामा तोिकएको मू यमा
हजाना याज ितन नपन गरी थप ज गाको रकम
बझ
ु ाउँदा यो सूचना कािशत भएको िमितले १ (एक)
वषिभ एकमु वा दईु /दईु मिहनाको एक िक ता मानी
६ (छ) िक तामा बझ
ु ाउन सिकने र उ समयिभ
रकम नबझ
ु ाएमा बझ
ु ाउन बाँक रकममा ज गा िफता
िदँदास म वािषक १५% का दरले थप शु क िलई मा
ज गा िफता िदइने साथै सूचना कािशत भएको िमितले
३ (तीन) मिहनािभ मा एकै िक तामा स पूण रकम
बझ
ु ाउने ज गाधनीलाई बझ
ु ाउनु पन रकममा १५% छुट
िदइने बेहोरासमेत जानकारी गराइएको छ भनी उ लेख
भएको देिख छ । उ सूचनाले उपभो ालाई योगदान
रकम बझ
ु ाउने समय िनि चत गरेको र तोिकएको
समयमा रकम बझ
ु ाउने उपभो ालाई १५% रकम छुट

हने र तोिकएको समयसीमा नघाएमा वािषक १५%
का दरले थप शु क िलने भ ने देिखयो । सो कुरामा
स म यायको रोहबाट िवचार गन पन देिखन आयो ।
उ तोिकएको समयसीमा नघाएमा १५% थप शु क
िलने भ ने िवषय आयोजनाले आफूले स प न गनपन
ु
योजनालाई िछटो स प न गनका लािग आव यक पन
रकम यव थापन गनका लािग नै उ लेख भएबमोिजम
१५% थप द तरु िलने भ ने यव था गरेको देिख छ ।
उ रकम समयमा रकम ितन उपभो ालाई ला ने भ ने
पिन देिखँदनै । उि लिखत यव थाह आयोजनाकै
पूवाधार िवकासको लािग ोत यव थापनसँग
स बि धत भई उपभो ाह को हकहीतमा थप सहयोग
हने हँदा सोलाई िु टपूण र अ यथा हो भनी भ न िम ने
नदेिखए तापिन आयोजनाले आ नो काय स प न
नगरेको र रट िनवेदन िवचाराधीन रहेको अव थामा
वािषक १५% को दरले थप शु क िलने भ ने कुरा भने
यायपूण नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणसमेत
आधारमा िनवेदन मागअनस
ु ार यव थापन
उपसिमितबाट िमित २०६८।२।२० मा भएको िनणय
उ ेषणको आदेश जारी गरी बदर गनपन
ु देिखन
नआउने ।
िमित २०६८।२।२० को उपसिमितको
िनणय नं. ४ मा िविभ न करणह मा तोिकएको एवम्
उ लेख भएको उपभो ाह ले गनपन
ु योगदान रकमको
स ब धमा ग रएको िविभ न मू याङ् कन मापद ड एवं
तोिकएको दररेट हालस म आयोजनाले प रवतन
गरेको भ ने देिखँदनै । सोमा उ लेख भएअनस
ु ार
उपभो ाह ले गनपन
ु योगदान रकमको दररेट
प रवतन भएको छै न र सो कायम नै छ भनी िवप ी
आयोजनातफबाट रहनु भएका िव ान् अिधव ाह ले
बहसका ममा य गनभएको
पिन पाइयो । यसबाट
ु
ती सत ब देजह हालस म यथावत् कायम रहेभएको
नै देिखयो । आयोजना समयमा स प न हन नसके को
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त य आयोजनाले वीकार गरेको अव था देिखयो ।
यसरी उपभो ाह लाई थप हने यूनतम, ािविधक
र अित र ज गा तथा सडक सिु वधा उपल धताका
आधारमा लगाइएको योगदान रकमको हकमा उ
िमित २०६८।२।२० को िनणयबमोिजम यथावत
कायम हने हँदा थप बोिलरहन नपन ।
जहाँस म आयोजनाले नेपाल समाचरप मा
िमित २०६९।८।२३ मा काशन गरेको सूचनामा
उ लेख भएको समयसीमा र अविधिभ
तोिकएबमोिजम योगदान रकम नबझ
ु ाउने उपभो ाको
हकमा वािषक १५% थप शु क िलने भनी भएको
यव थाका हकमा ततु रट िनवेदन यस अदालतमा
दायर भई िवचाराधीन रहेको समयमा नै िमित
२०६९।८।२३ को नेपाल समाचारप मा सूचना
कािशत गरी सो िवषयमा हालस म पिन िनर तरता
िदएको पाइयो । हालस म उ सूचनामा कुनै प रवतन
ग रएको र भएको पिन देिखँदनै । उ सूचनामा
उ लेख भएको िमितबाटै लागु गदा यायको खोजीमा
रहेका यी िनवेदकह लाई अदालतबाट समेत समयमा
फै सला हन नसके को कारण मका पन स ने देिखयो ।
िनवेदकह को िनवेदन माग एवं िजिकर पिन आ नो
घर बसोबासलाई सहज यव थापन गन िवषयसँग
नै के ि त रहे भएको पाइयो । िनवेदकह लाई
घरबासबाट िवमख
ु हने अव था िसजना हने कुरालाई
यायको रोहमा होिसयारीपूवक हेनपन
ु देिखँदा ततु
िनवेदन दायर गन िनवेदकह म ये िनवेदन दायर
भएप ात् हालको समयस म आयोजनामा स पक गरी
िववाद समाधान ग रसके का उपभो ाह तथा ततु
रट िनवेदन दायर ग रसके पिछ आ नो हकमा यस
अदालतबाट मु ा िफता िलएका यि ह बाहेक अ य
रट िनवेदकह को हकमा स म यस अदालतबाट
अि तम आदेश भएको िमित अथात् आजका िमितबाट
उ आयोजनाको तफबाट िमित २०६९।८।२३ मा
नेपाल समाचार प मा काशन भएको सूचना ार भ

भएको िमित कायम गरी सोबमोिजम आयोजनाबाट
योगदान रकम अथात् लागेको खच उपभो ाह बाट
िलने काय गरी गराई आयोजनाबाट िवकिसत घडेरी
ज गाधनी तथा मोहीह लाई कानूनबमोिजम िवतरण
गनु र नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ग
तथा दफा १२.१.२ङ मा उ लेख भएको समय
सीमािभ आयोजनाले आ नो काय स प न गनपनमा
ु
सो कानूनले िनधारण गरेको समय सीमाभ दा अिधक
समयसमेत यितत भएको कुरालाई ि गत गरी
आयोजनाबाट गनपन
ु कायह अिवल ब िछटो स प न
गनु गराउनु भनी िवप ी कमेरोटार ज गा एक करण
आयोजनाका नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७५ साल माघ २१ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी टंकबहादुर मो ान, ०७५-WO-००९१,
ब दी य ीकरण, उ सवसु दर े िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
ये नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को
दफा १२ मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार ये
नाग रकह लाई फरकफरक उमेरको आधारमा
फरकफरक िकिसमबाट २५ देिख ७५ ितशतस म
कै द छुट िदन सिकने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । यी रट िनवेदकको ज मिमित २००३।७।१८
मा भएको भ ने िनजले रट िनवेदनसाथ पेस गरेको
िज ला शासन कायालय, लिलतपरु ना. .नं. २८०१-७३-०४९८६, जारी िमित २०७३।०८।२४
को नाग रकता माण-प को ितिलिपबाट देिखन
आएको छ । यसरी उ ज मिमितको आधारमा यी
रट िनवेदकको हालको उमेर ७२ वष नाघेको देिखन
आयो । यसरी हेदा ये नाग रक ऐन, २०६३
को दफा १२(१) को कै द छुट िदन सिकने छ भ ने
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यव थाबमोिजम िनज ७० वष उमेर पूरा भई ७५ वष
ननाघेको ये नाग रक देिखएकाले रट िनवेदकले
उ यव थाअनस
ु ार ५० ितशतस म कै दको छुट
पाउन स ने अव था देिखने ।
कारागार िनयमावली, २०२० (चौध
संशोधनसमेत) को िनयम २९ को उपिनयम २(क)
मा भएको उि लिखत यव थालाई हेदा, यी रट
िनवेदकको उमेर ७२ वषभ दा मािथ रहेको हँदा
कै द छुटका लािग ६५ वष उमेर पगु ेका कै दीको
हकमा छुटको सिु वधा ा गन सिकने गरी कारागार
िनयमावलीले यव था गरेकाले िनजको उमेर
हदको कारण िनजले कै द छुट पाउन स ने अव था
देिख छ । तथािप कारागार िनयमावलीमा भएको उ
यव था कै दीले पाउने बा या मक छुटको यव था हो
भ ने देिखँदनै । यो सिु वधा ा त गनको लािग कै दीको
चालचलन असल हनपु न ह छ । यसरी जेलरलाई
कै दीको चालचलन असल लागेमा मा ६५ वषको
उमेर पगु ेका कै दीको हकमा िनजलाई लागेको ७५
ितशतस म कै द छोट् याउनको लािग जेलरले आ नो
रायसिहत मख
ु िज ला अिधकारीसम पेस गनपन
ु
र तह तह िनणय हँदै अि तमा गहृ म ालयबाट िनणय
भएपिछ मा कै द छुटको सिु वधा ा गन सिकने
देिखने ।
ततु िववादमा रट िनवेदकको उमेर ७२
वष नाघेको देिखएकाले नाग रक अिधकार ऐन, २०६३
को दफा १२(१) बमोिजम पचास ितशतस म कै दको
छुट पाउने अव था भएमा पिन सो सिु वधा ा त गनका
लािग सव थमतः िनजले फै सलाले ठहरेको कै द वष
तीनबाट क तीमा एक वष छ मिहना कै द भु ान गरी
ज रवानाको रकमसमेत बझ
ु ाइसके को हनु पदछ ।
िनज रट िनवेदक िमित २०७४।१०।१९ देिख मा
कै दमा बसेको अव था छ । साथै िनजले हालस म
ज रवानाको रकम बझ
ु ाएकोसमेत देिखँदनै । तसथ
अिहले नै ज रवाना बझ
ु ाउँदासमेत ततु ऐनबमोिजम

िनज ितवादी कै दबाट छुटी जानस ने अव था
नदेिखने ।
कारागार िनयमावली, २०२० को दफा २९
को उपिनयम २(ख) अनस
ु ारको सिु वधा ा गनको
लािग िनयमावलीको उपयु यव थाअनु प कै दीको
उमेर ६५ वष पगु ेको र िनजको असल चालचलन हनपु न
देिख छ । यी ितवादी फै सलाबमोिजम लागेको कै द,
ज रवानाबापतमा फरार रहेको अव थामा काठमाड
िज ला अदालतको पूणकालीन द ता (काय समूह) का
कमचारीबाट प ाउ परी कारागार कायालयमा कै दमा
बसेको ि थित छ । यसका साथै िनयमावलीले कै दीको
चालचलन हेन कुरा स बि धत कारागार कायालयलाई
तोिकिदएको छ । यी िनवेदकले उ कै द छोट् याउने
सिु वधा पाउनको लािग िलिखत ि याबाट कारागार
कायालयमा गएको भ ने आ नो रट िनवेदनमा
कही ँकतै खल
ु ाउन सके को अव थासमेत नदेिखने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारण र
कानूनी यव थासमेतको आधारमा हाल िनवेदक
गैरकानूनी थनु ामा रहेको भ न सिकने अव था नहँदा
ब दी य ीकरणको रट जारी हनपु न अव था
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
अदालतको आदेशबमोिजमको काय नहँदा
परो पमा अदालतको आदेशको अव ा ग रएको
ि थित ब न गयो । रा य ारा थािपत िनकायह ले
अदालतको आदेशको पालना गनपछ
ु । अदालतको
आदेश पालना नगन कुरा वीकाय हँदैन । यी रट
िनवेदक नारायणसु दर े ये नाग रक भएको
त य िनजले पेस गरेको नाग रकताको माणप को
ितिलिपबाट पिु भइरहेको, ये नाग रक ऐन,
२०६३ को दफा १२(१) ले ७० वष उमेर पूरा भई
७५ वष ननाघेको ये नाग रकलाई उमेर हदको
आधारमा ५० ितशतस म सजाय छुट िदन सिकने
यव था रहेको कारागार िनयमावली, २०२० को
िनयम २९(२क) मा समेत असल चालचलन भएका
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६५ वष उमेर पगु ेका कै दीका हकमा सजाय छोट् याउन
सिकने ावधान रहेको देिखयो । सोबमोिजमको
सिु वधा यी रट िनवेदकले नपाउने कुनै अव था छ भने
स बि धत िनकायले आधार र कारण खोली यो यस
आधारमा सिु वधा िदन िमलेन भ नपु छ । अ यथा कै द
छुटस ब धी प िविध र ि या तय भएको छै न भनी
अन तकालस म कुनै िनणय नगरी ब न निम ने ।
तसथ आव यक िविध र ि या अिवल ब
तयार गरी ये नाग रक ऐन, २०६३ को दफा
१२(१) तथा कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम
२९(२क) समेतका चिलत नेपाल कानूनबमोिजम
िनजले कै द छुट पाउने सिु वधाको स ब धमा शी
िनणय गनु भनी िवप ीह का नाउँमा िनदशना मक
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: महे बहादरु काक
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CI-०५९९, ०६७२,
०६७८, िनणय बदर, मोददेव मान धर िव. िव णु
लामा, बुना लामासमेत िव. िव णु लामा, िशव साद
सेरचन िव. िव णु लामा
भूिमसधु ार कायालयले वादी अथात् िव णु
लामालाई य असर पन िवषयमा सनु वु ाइको मौकै
निदई िनजको अनपु ि थितमा ाकृ ितक यायको
िस ा तिवपरीत िनणय गरेको देिखयो । उि लिखत
बेहोराबाट िनज वादीका ससरु ा का छा लामा र वादीका
पित दोज लामाको मृ यपु ात् यी वादी मोहीको
हकवाला यि रहेको कुरा ज गाधनीले समेत वीकार
गरेको देिखयो । मोहीको मृ यपु ात् कित अविधिभ मा

मोही नामसारी ग रस नु पन हो भनी हद यादको
यव था िव मान कानूनमा कही ँकतै उ लेख भएको
नदेिखएकोले हक ा त गनवाला मोहीले जिहलेसक
ुै
मोही नामसारीका लािग िनवेदन िदन स ने ।
मोही जिनएको यि को मृ यपु ात् मोहीको
हैिसयत भएको ज गामा मोहीतफका के ही हकवालाले
अ य हकवालाको हक अिधकारसमेत कुि ठत हने गरी
िनवेदन िदँदैमा हक अिधकार समा त हन नस ने ।
िनजह ले ज गाधनीलाई फाइदा र िव णु
लामालाई आघात पु याउने गरी िनवेदन िदएको
देिख छ । सोही सनाखत र िनणयबमोिजम मोहीको
हकदार िव णु लामा मोही कायम गन नामसारीका
लािग दाबी गन आएपिछ मोही नामसारी गरी मोही
कायम ग रिदनु पनमा मोही नामसारी नगन गरी भएको
भूिमसधु ार कायालयको फै सला आ नै अिघ लो मोही
लगत क ा गन िनणयको िनणयाधारिवपरीतको फै सला
हन गएको देिखने ।
भूिमसधु ार कायालयले ज गाधनीको सोही
सनाखत बेहोरालाई िनणयको आधार मानी मोही लगत
क ा हने िनणय गरेकोमा सो सनाखत बेहोराअनस
ु ार
िव णु लामा मोहीमा दाबी गन उपि थत भएपिछ मोही
लगत क ा गन भनी िमित २०६७।४।१६ मा भएको
िनणय बदर गरी मोही नामसारी ग रिदनेगरी फै सला
गनपनमा
उ िनणय बदर नगन गरी भएको भूिमसधु ार
ु
कायालयको फै सलालाई उ टी गरी उ िनणय
बदर गरी िव णु लामाका नाउँमा उ ज गाको मोही
हक नामसारी हने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने देिखन नआउने ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२६(७) मा ज गावालाले आ नो ज गा बेचिबखन
गदा सोस ब धी िलखतमा मोहीको नाम, थर, वतन
र मोहीसँग भएको सत कबिु लयतको उ लेख गनको
ु
साथै य तो सत कबिु लयतको िलखत भए सो
िलखतको मािणत न कल पिन य तो िलखतसाथ
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न थी गनपछ
ु भनी र सोही ऐनको दफा २६(८)मा कुनै
ज गा बेचिबखन भएकोमा सोस ब धी िलखत भएको
१५ िदनिभ ज गावालाले जनु यि लाई सो ज गा
बेचिबखन गरी िदएको हो सो यि को नाम, थर, वतन
खल
ु ाई मोही र थानीय तहलाई िदई सो कुराको सूचना
िदनपु छ भनी र दफा २६(१)(ग) मा कुनै यि ले ज गा
छोडी भागेमा वा बेप ा भएमा वा तोिकएबमोिजम कुत
नबझ
ु ाई मोिहयानी हक समा त भएमा सो कुराको
ज गावालाले िलिखत सूचना तोिकएको अिधकारी
छे उ १५ िदनिभ िदनु पदछ भनी उ लेख गरेको
देिख छ । उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ारका
दािय वह ज गाधनीले पालना गरेको देिखएन । उ
कानूनी यव थाअनस
ु ार ज गा ख रद िब गदमा
मोही कायम भइरहेको ज गाको मोही लगत क ा नहने
देिखएकोले सा.िक.नं.९३ को े फल ५-१३-०-०
को ज गा िक ाकाट भई भीम साद शेरचनका नाममा
कायम भएको िक.नं.१८७ को े फल २-१४-२-०
ज गा र मोददेव मान धरका नाममा कायम भएको
िक.नं.१८८ को े फल २-१४-२-० को दवु ै ज गामा
वादी िव णु लामाको मोही हक नामसारी हने देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम्
माणह बाट सु भूिमसधु ार कायालय, काठमाड ले
िववािदत सा.िक.नं. ९३ को े फल ५-१३-०-०
ज गाको मोही लगत क ा गन गरी िमित २०६७।४।१६
मा गरेको िनणय बदर गनपनमा
बदर नहने ठहर गरेको
ु
िमित २०६८।११।२१ को सो कायालयको फै सला
निमलेकोले उ टी भई उ िमित २०६७।४।१६ को
िनणय बदर हने ठह याई वादी िव णु लामालाई उ
ज गाको मोही हक नामसारी हने ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७०।५।११ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । सो ठहनाले
हाल सा.िक.नं. ९३ को े फल ५-१३-०-० को
ज गा िक ाकाट भई भीम साद शेरचनका नाममा
कायम भएको िक.नं.१८७ को े फल २-१४-२-०

ज गा र मोददेव मान धरका नाममा कायम भएको
िक.नं.१८८ को े फल २-१४-२-० को दवु ै िक ा
ज गामा वादी िव णु लामाको मोही हक नामसारी
हने ।
इजलास अिधकृ त: कुल साद दाहाल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल माघ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७०-CI-०६००, मोही बेदखली, मोददेव
मान धर िव. िव णु लामा
§ ०७०-CI-०६७७, मोही बेदखली,
िशव साद सेरचन िव. िव णु लामा
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-CI-०३०७, अंश, क मान
टमाटासमेत िव. मोमतीदेवी टमाटा
वादीको िफराद लेखबाटै मूलपख
ु ा कालरु ाम
टमाटाका ४ जना छोराह म ये जेठा भगीरथ टमाटा,
माइला िवप ी क मान टमाटा, सािहला बाजी टमाटा
र का छो िफरादीका पित व. गणेश टमाटा हन् भ ने
देिखएको र िफरादमा उि लिखत पु तावलीलाई
ितवादीले अ यथा हो भनी ितउ रमा उ लेख
नगरेबाट मूल पख
ु ा कालरु ाम टमाटाका ४ छोरा रहेकामा
ितवादीह को िवमित नरहेको मा नु पन हन आएको
र क चनपरु िज ला अदालतबाट िफरादमा प
िवप नबनाइएका र िफरादको पेटबोलीबाट अंिशयार
देिखएका कालरु ामका अ य छोराह भगीरथ टमाटा
र बाजी टमाटालाई सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१३९
नं. बमोिजम बु ने आदेश भई िनजह को नाममा जारी
भएको याद िनजह को वतन डडेलधरु ा िज ला
अमरगडी न.पा.वा.नं.६ मा िनजह को घर दैलामा
टाँस भई आएको देिखएकोबाट िनजह जीिवत
रहे भएको देिखन आउँछ । यसबाट वादी ितवादी

57

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, साउन - २
मूलपख
ु ा कालरु ामका ४ छोरा रहेको भई ततु मु ामा
वादीका पित र ितवादी क मान टमाटाबाहेक भगीरथ
टमाटा र बाजी टमाटासमेत अंिशयार रहेको त यतः
पिु भएकाले कालरु ाम टमाटाका २ मा छोरा वादीका
पित गणेश टमाटा र ितवादी क मान टमाटा रहेको
भनी २ अंिशयार मा कायम गरी वादीले २ भागको
१ भाग अंश पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला त यस मत नभई अ यथा देिखने ।
वादीले वादी ितवादीबाहेकका अंिशयारह
भगीरथ टमाटा र बाजी टमाटा अंश िलई छु ई िभ न
भएको भ ने िफरादमा उ लेख गरेको नदेिखएको र
ितवादीह को पनु रावेदनमा समेत य तो बेहोरा
उ लेख भएको नपाइने ।
वादीले िफरादमा पहाड डडेलधरु ामा वादी
ितवादीको पैतक
ृ स पि रहेको उ लेखस म गरी
सो स पि स ब धमा दाबी गरेको नदेिखएको र वादी
ितवादीबाहेक अ य मािथ उि लिखत अंिशयारह
पहाड डडेलधरु ामा नै रहे बसेका, वादीको पित
गणेश टमाटा र ितवादी क मान टमाटा मा तराई
झरी क चनपरु िज ला रैकवार िवचवा गाउँ िवकास
सिमित वडा नं. ५ मा बसोबास गरी कमाई गरेको
क चनपरु िज ला रैकवार िबचवा गा.िव.स. वडा नं.५
िक.नं.११२१ को े फल ०६७०० ज गाको हकमा
स म दाबी िलएको देिखने ।
अ य दईु अंिशयार भगीरथ टमाटा र बाजी
टमाटाले सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१३९ नं. बमोिजम
आ नो नाममा तामेल भएको यादमा अदालतमा
उपि थत नभई याद गज
ु ारी बसेबाट वादीको िफराद
दाबीलाई िनजह लाई वीकार गरेको मा नु पन हँदा
िफराद दाबीको मािथ करण २० मा उि लिखत
क चनपरु को स पि को हकमा िनज बिु झएका
अंिशयारह भगीरथ टमाटा र बाजी टमाटाको अंश
दाबी ला ने भ न निम ने ।
िफराद दाबीबमोिजम िफराद दाबीको मािथ

उि लिखत क चनपरु िज ला रैकवार िबचवा गा.िव.स.
वा.नं. ५ को िक.नं.११२१ को ज गाबाट स म वादीले
२ भागको १ भाग अंश पाउने देिखएबाट वादीले २
भागको १ भाग अंश पाउने ठह याई भएको पनु रावेदन
अदालत महे नगरको फै सला सो हदस म अ यथा
भ न निम ने ।
तसथः भगीरथ टमाटा र बाजी टमाटालाई
वादी ितवादीको अंिशयार नै नरहेको भनी मूल घर
डडेलधरु ा िज लाि थत पैतक
ृ स पि समेत नपाउने
गरी अंश हकबाटै वि चत गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत महे नगरको िमित २०७०।०९।२२ को
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल काि क १७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७२-CI- ००२८, िनषेधा ा / परमादेश,
डा.भाइकाजी ितवारी िव. ीमती मोहनकुमारी
पा डेसमेत
ततु
रट िनवेदनका स ब धमा
िनवेदकह को भोगचलनमा रहेको आवास े का
िविभ न िक ा ज गाह मा १० िफटको बाटो कायम
भई आएकोमा रट िनवेदकह लाई कुनै पूवजानकारी
सूचना निदई र कुनै कारको योजनामा नपरेको र
काठमाड उप यका िवकास ािधकरणको िज.एल.
डी. योजनामा समेत नपरेको अव थामा जबरज ती
पमा उ बाटोलाई िज.एल.डी. योजनामा परेको
भ ने आधार िलई ६ िम. चौडाइ बनाउने भनी
िनवेदकह का ज गाह मा िच लगाउने काय
ग ररहेको भनी िनवेदनमा उ लेख गरेको देिख छ ।
पनु रावेदक काठमाड उप यका िवकास ािधकरणले
पनु रावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको िलिखत
जवाफको बेहोरा हेदा काठमाड का सडकह िव तार
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गन िनयमअनस
ु ार ती पमा काम भइरहेको िनवेदकले
आफनो लटह को नं. प नखल
ु ाएको भनी उ लेख
गरे तापिन यस अदालतमा पेस गरेको पनु रावेदन प मा
भने िनवेदकह ले उ लेख गरेको थान का.म.न.पा.
३२ हालको अशोक नगरि थतको बाटो ६ िमटरको
ताव गरेको र सो ६ िमटरको बाटो मौजदु ा सडकको
दवु ैतफबाट बराबर तीन तीन िमटर हनेगरी िच
लगाएको उ लेख भएबाट मोहन कुमारी पा डेसमेतका
िनवेदकह को ज गा जी.एल.डी. योजनाअनस
ु ार बाटो
िव तारमा पन स ने स भावनालाई नजरअ दाज गन
नसिकने ।
पनु रावेदकले गन लागेको बाटो िव तार
वतमानको
आव यकताअनस
यवि थत
ु ार
सहरीकरणका लािग अ याव यक भौितक
पूवाधारह को िवकास गन असल िनयत र उ े यका
साथ गरेको भए तापिन उ कायमा यसबाट भािवत
हने टोल समदु ाय वा यि ह सँग परामश गरी
पूवसूचना िदई स बि धत प को सहमितबाट काय
अगािड बढाउँदा िववाद रिहत र िदगो हने ।
कोही यि को ज गा क पाउ ड बाटोमा पन
अव था आएमा थानीय िनकायह सँगको सम वयमा
स बि धत ज गाधनीह सँग छलफल ग रसके स म
सहमितमै सहमित हन नसके मा कानूनले िनधारण
गरेबमोिजमको िकया पूरा गरेर कानूनले तोके बमोिजम
मआ
ु जा वा ितपूित िदएपिछ मा काय अगािड
बढाउनु नै य ता िववादह को िदगो समाधानको उपाय
हने ।
कुनै पिन यि को स पि संिवधान द
हकको पमा अनित य ह छ । गैरकानूनी पमा
आिजत स पि मा कानूनबमोिजम रा यले आ नो
अिधकार िसजना गनबाहेक य तो स पि उपरको
वािम व समा त गन कानूनले िनदशन गरेको कायिविध
पालना गनु कानूनी रा यको अवधारणाअनु प
ह छ । ज गा ाि त ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोिजम

सावजिनक कामको लािग ज गा ा गन अिधकार
नेपाल सरकारलाई भए तापिन यसरी ज गा ा गनका
लािग यसै ऐनबमोिजम मआ
ु जा िदनपु न प यव था
पिन सोही दफाले गरेको पाइ छ । सोही ऐनको दफा ६
ले ज गा ा गन स ब धमा अपनाउनु पन कायिविधको
यव था गरेको छ भने दफा ७ ले नो सानीबापत
अिनवाय पमा ितपूित िदनपु न यव था गरेको छ ।
यसरी कानूनले यव था गरेबमोिजम िनवेदकह लाई
ितपूित वा मआ
ु जा निदई यी िनवेदकह को घर
क पाउ ड ज गाह बाटो िव तारका ममा अिध हण
गन हो भने नेपालको संिवधानको धारा २५ बाट द
नाग रकह को स पि को हकस ब धी मौिलक हकको
हनन हने देिख छ । सावजिनक िहतको लािग कुनै पिन
नाग रकको स पि रा यले अिध हण गन हो भने
कानूनबमोिजम ितपूित िदएर मा गनपन
ु यव था
नेपालको संिवधानको धारा २५ ले गरेको छ । तसथ
मोहनकुमारी पा डेसमेतका िनवेदक यथ ह को
घर, क पाउ ड वा ज गा जी.एल.डी योजनामा परेको
भए पनु रावेदकले अिनवाय पले कानूनबमोिजम
मआ
ु जा, ितपूित िदएर मा बाटो िव तार गनु नै
कानूनस मत हने ।
िविधको शासनमा कोही पिन कानूनभ दा
मािथ हन स दैन । सावजिनक िहतको लािग िवकास
िनमाणको कानूनले तोके को िज मेवारी पूरा गद गदा
िवकास ािधकरण वा रा यका जनु सक
ु ै िनकायले
कानूनले तोके का िविध र िकयाको पालना अिनवाय
पले गनपन ह छ । कानूनबमोिजम मआ
ु जा र
ितपूित ा गन यी िनवेदकह को संवैधािनक एवम्
कानूनी अिधकारलाई कोही कसैले कुनै पिन बहानामा
अित मण गन निम ने ।
पनु रावेदकले ततु मु ाको िवषयव तु
सानु े ठसमेत भएको मु ाकोमा भ दा फरक रहेको
भनी खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । सानु े समेतको
िवषयव तु र यस मु ाको िवषयव तु एउटै भएको

59

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, साउन - २
िमिसलबाट देिख छ । यस अदालतबाट ततु िववाद
ज तै िवषयमा याय िन पण भइसके को अव था
देिखएकोमा सोको अ रश: पालना गनु पनु रावेदक
काठमाड उप यका िवकास ािधकरणको संवैधािनक
तथा कानूनी दािय वसमेत हो । सावजिनक िहतको
लािग बाटो िव तार गन असल िनयत र उ े यका
साथ पनु रावेदकले काम गरेको भए तापिन उ कायमा
यसबाट भािवत हने टोल समदु ाय वा यि ह सँग
परामश गरी पूवसूचना िदई कानूनले तोके को ि या
र कायिविध अपनाई काय अगािड बढाउँदा यिद
कोही यि को ज गा क पाउ ड बाटो िव तारमा पन
रहेछ भने कानूनबमोिजम मआ
ु जा वा ितपूित िदई
बाटो िव तार गनपदछ
। ज गाको च र , अव था
ु
र वािम वमा यापक प रवतन भइसके को तथा
यसभ दा पिहले स बि धत ज गाधनी तथा मोहीह ले
कानूनबमोिजम ितपूित वा मआ
ु जा पाएको भ ने
माण पनु रावेदकबाट पेस भएकोसमेत नदेिखँदा
झ डै २५-३० वष पिहलाको योजनालाई हवाला िदँदै
रा यको अिनवाय दािय व सडक, ढल, िबजल
ु ी, पानी,
टेिलफोनलगायतका भौितक पूवाधारह को िवकास
गदा मआ
ु जा ितपूित िदनु नपन भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत:
मोहनकुमारी
पा डेसमेतका
िनवेदकह को ज गा जी.एल.डी. योजनामा परेको भए
कानूनबमोिजमको ितपूित वा मआ
ु जा निदई सडक
िनमाण िव तार गन, िनवेदकह को घर क पाउ डमा
िच लगाउने र सडक िनमाणको कामबाट घर
क पाउ ड भ काउने काय नगनु नगराउनु भनी यी
पनु रावेदक िवप ीसमेतको नाउँमा िनषेधा ाको आदेश
जारी हने गरी भएको उ च अदालत पाटनको िमित
२०७१।६।२९ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ चन भ राई
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल भदौ ११ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं. १२
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७४-WO-०८७३, उ ेषण /
परमादेश, ेम साद पराजुली िव. दु ध िवकास सं थान
के ीय कायालय, लैनचौर, काठमाड समेत
िबि एको चीजको मू य िनधारण कुन
मापद डको आधारमा के कसरी ग रयो भ ने
िमिसल संल न कागजबाट प भएको पाइँदैन ।
िबि एको चीजको मू य िनधारण स ब धमा व तिु न
ि या अवल बन गरेको वा उ लेख गरेकोसमेत
देिखँदनै । साथै चीज िब ेकाले हन गएको वा तिवक
हािन नो सानीको मू याङ् कनसमेत यथाथ पमा
नगरी एकमु रकम असल
ु गन भनी िनणय गरेको
पाइयो । वा तिवक हािन नो सानीको मू याङ् कन
नगरी िनवेदकले सेवा अविधभर रकम बझ
ु ाउँदासमेत
असल
ु उपर हन नस ने ठुलो रकमको सजाय गरी
तलबबाट क ा गद आएको र पूरा रकम बझ
ु ाउन
नसके को कारण बाँक रकमको याजसमेत लगाई
.३४,०६,३८९।१९ असल
ु गन गरी िनणय गरेको
पाइ छ । यसरी चीज िब नक
ु ो वा तिवक कारणको
उिचत मू याङ् कन नगरी, िनवेदकको दािय वको हद
यिकन नगरी तथा िबि एको चीजको वा तिवक हािन
नो सानीको मू याङ् कनसमेत नगरी िनवेदकबाट
दाबीको रकम र याजसमेत असल
ु गरी िनवेदकलाई
कारबाही गन गरी सं थानबाट भएका िविभ न िमितका
िनणयह मा याियक मनको योग भएको नदेिखने ।
िनवेदकले सं थानका महा ब धकसम
पेस गरेको पनु रावेदनउपरको िनणयतफ िवचार गदा,
िनवेदकले पनु रावेदन छानिबन किमटीको ितवेदन
माग गदा अदालतको आदेश भएमा मा उपल ध
गराउन सिकने भनी सं थानको च.नं. २१७८ िमित
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२०७५।३।७ को प बाट जानकारी गराएको देिखएबाट
आ नो िव मा भएको कारबाहीको िसलिसलामा
खडा भएका कागज माणह अ ययन गरी आ नो
ितर ा गन पाउने नैसिगक हकबाट िनवेदकलाई
वि चत गरी पनु रावेदनउपर िनणय गरेको देिखयो ।
यसरी मनािसब ितर ाको हकमा समेत ब देज लगाई
गरेको िनणय व छ सनु वु ाइको िस ा तको िवपरीत
भएको देिखने ।
तसथ, िबि एको चीजबापतको रकम र
सो रकमको याजसमेत िनवेदकबाट असल
ु गन,
िनवेदकको तलब रो का गरी िवभागीय कारबाही
गन गरी दु ध िवकास सं थानबाट भएका िमित
२०७२।७।३०, २०७२।९।२८, २०७३/४।९,
२०७५।२।१०, २०७५।०३।२२ समेतका िनणयह
र सोसँग स बि धत प ाचारह समेत िु टपूण देिखँदा
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब िमित
२०७२ फागनु १ गतेदेिख चैत १५ स मका िबि एका
चीजको स ब धमा उ समयमा उ प न भएको
काबबु ािहरको प रि थित, हािन नो सानीको यथाथ र
व तपु रक मू याङ् कन गरी वा तिवक हािन नो सानी
यिकन गरी तथा उ चीज िब नमा िनवेदकको
दािय व रहेको थािपत हन गएमा दािय वको हद
यथाथ, व तपु रक र यायोिचत तवरबाट िनधारण
गरी सोही आधारमा समानपु ाितक िहसाबले दािय व
वहन गराई िमिसल संल न MPSS २०७४।७५
िमित २०७४ साउन १ देिख २०७५ असार २१
स मको Ledger of Prem Prasad Parajuli
[O.A](A००४२६१००००००) बाट िनवेदकसँग
याजसमेत िहसाब गरी कटाएको देिखँदा िनजले
दािय व बहन गनपन
ु देिखएमा याजबाहेक गरी दािय व
िनधारण गन,ु दािय व वहन गनपन
ु नभए सो याज
िहसाब गरी िनवेदकलाई िफता िदन,ु साथै िनवेदकलाई
कारबाही गरी िनजको तलब तथा बढुवा रो का ग रएको
िनणयह र सोसँग स बि धत प ाचारह समेत

बदर भएकोले िनणय भएको िमितदेिख नै लागु हने
गरी िनजको तलब भ ा र बढुवा रो का फुकुवा गनु
भनी िवप ी दु ध िवकास सं थान के ीय कायालय,
लैनचौरको नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: िवकाश कुमार रजक
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
सपना ड बरबहादुर शाही, ०७५-WH-०२२४,
ब दी य ीकरण, उ ेषण / परमादेश, ितवेदन,
रमेश दाहाल िव. िज ला सरकारी विकलको कायालय,
काठमाड समेत
राज व चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण)
ऐन, २०५२ को दफा ४(क), (ख), र (छ) को
कसरु मा सोही ऐनको दफा २३(१) बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने अिभयोग लागेका यी रट िनवेदकलाई
काठमाड िज ला अदालतले जनही ५(पाँच) करोड
धरौट नगद वा सो बराबर बैङ्क यारे टी वा जेथा
जमानत माग गन सो िदन नसके थनु ामा रा ने
गरी गरेको आदेशउपर परेको िनवेदनमा िनवेदक
ितवादीको आिथक अव था, कसरु को गा भीयता र
िनजलाई हनस ने सजायसमेतलाई िवचार गरी जनही
.२,२५,००,०००।- (दईु करोड पि चस लाख)
नगद वा सो बराबरको बक यारे टी वा जेथा जमानत
िलनु भनी उ च अदालत, पाटनबाट आदेश गरेको
देिखयो । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता ऐन,
२०७४ को दफा ७३ ले अदालतबाट मािगएको धरौट
वा जमानत चक वा अपया भयो भ ने कुनै मनािसब
कारण देखाई मु ाको प ले िनवेदन िदएमा पनु रावेदन
सु ने अड् डाले ऐ. ऐनको दफा ७२ अनस
ु ार धरौट वा
जमानतको अङ् क घटाउन वा बढाउन स ने अिधकार
दान गरेको कानूनी यव थाको स दभमा सु
अदालतले माग गरेको धरौट पाँच करोड पैयाँबाट
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उ च अदालत पाटनले त काल ा माणको
आधारमा घटाएर .२,२५,००,०००।- (दईु करोड
पि चस लाख पैयाँ) धरौट माग गन नस ने भ न
निम ने नदेिखने ।
िनवेदक रमेश दाहाललाई मु ा पपु को
िसलिसलामा काठमाड िज ला अदालतबाट
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को ख ड
(घ) बमोिजम माग भएको धरौटी चक भएको हँदा
सो आदेशउपर गरेको िनवेदनमा उ च अदालत
पाटनबाट समेत िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को
दफा ७ को ख ड (घ) तथा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ६८ र ७२
बमोिजम ितवादीह को आिथक अव था, कसरु को
गा भीयता र िनजलाई हनस ने सजायसमेतलाई
िवचार गरी धरौट अङ् क घटाई आदेश भएको
पाइ छ । कानूनबमोिजम िनवेदकसँग धरौट माग
गरेको र माग गरेको धरौटी िदन नसक थनु ामा रहेको
अव थामा िनवेदकको थुना तथा मातहत अदालतबाट
भएको आदेशलाई गैरकानूनी भ न निम ने ।
ततु िनवेदनबाट चनु ौती िदइएको िवषय
हाल काठमाड िज ला अदालतको िवचाराधीन
िवषयको पमा रहेको छ । यसरी मातहत अदालतमा
िवचाराधीन मु ाको िवषयमा वेश गरी त यबाट
मु ा च न स ने वा नस ने, राज व अनस
ु धान
िवभागको अनस
ु धान त यपरक व तिु न छ वा छै न,
अिभयोगप बमोिजमको कसरु िनवेदकले गरेका हन् वा
होइनन्, मु ामा वा तिवक िबगो कित कायम हनपु न हो
भ नेज ता त यको यथाथता परी ण र िन य ल हन
बाँक नै रहेको अव थामा िवचाराधीन मु ालाई असर
पन गरी रट े ािधकार त यको िन पण गन िम ने
पिन नहने ।
राज व चहु ावट (अनस
ु धान तथा
िनय ण) ऐन, २०५२ अ तगतको कसरु स ब धी
मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा काठमाड िज ला

अदालतले .५(पाँच) करोड धरौट माग गदा िच
नबझ
ु ाई उ च अदालत पाटनमा िनवेदन दायर गदा उ
िनवेदनसमेतमा .२,२५,००,०००।- (दईु करोड
पि चस लाख) धरौट माग गन भएको आदेशमा के वल
धरौटी अङ् कस म मा घटेको अव थामा िनवेदकले
उ आदेशबमोिजम माग गरेको धरौटी अङ् क बझ
ु ाउन
नसके को कारणबाट िनवेदक थुनामा रहनु परेको
देिख छ । मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा माग
गरेको धरौट िदन नसक थुनामा रहेको अव थालाई
गैरकानूनी थनु ा भ न निम ने ।
तसथ, उि लिखत िववेिचत आधारमा
िनवेदक रमेश दाहाललाई सामा य कानूनी
यव थाअ तगत धरौट वा जमानत माग गन काठमाड
िज ला अदालतको आदेशलाई स याई उ च अदालत
पाटनबाट भएको आदेशमा कुनै कानूनी िु ट नदेिखएको
र उ च अदालत पाटनबाट माग भएको धरौट रकम वा
सो बराबर बैङ्क जमानत िदन नसक थनु ामा रहेको
अव थामा िनवेदकको थनु ालाई गैरकानूनी थनु ा भ न
निम ने हँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
थनु ा मु ग रपाउँ भ ने िनवेदकको दाबी पु न स ने
देिखएन । तसथ, ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः मि दरा शाही
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७०-CI-०१७०, अंश
चलन, ल मी साद कु वाङ िल बू िव. गजे राज
िल बूसमेत
वादी ितवादीिबचमा २०३९।८।१५ को
िमितलाई मानो छु एको िमित कायम हने गरी सु
अदालतबाट भएको िमित २०६६।१।२४ मा तायदाती
फाँटवारी आदेशको सूचना ितवादीको वारेस यवु राज
भ राईलाई सनु ाउँदा पिन यसमा िच बझ
ु ाई
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यसउपर कुनै उजरु बाजरु गरेको देिखँदैन । जसमा यी
ितवादीको स पि पिन ब डा ला ने गरी फाँटवारी
पेस भएको देिख छ । यसबाट वादीले दाबी गरेको मानो
छु एको िमितमा यी ितवादीको कुनै आपि नरही
वीकार गरी बसेकोले िमित २०३९।८।१५ मा वादी
ितवादीिबच मानो छु एको हो भ ने देिखन आउने ।
देवानी
कृितको िववादमा िलखत
माणलाई नै सव म माणको पमा हण
ग र छ । यी वादी ितवादीिबचमा २०३९ सालमा मानो
छु एको िमित कायम भए पिन सो िमितमा अंशब डा
भएको वा िभ न भएको हो भ ने िलिखत पमा
देिखने कुनै माण पेस हन सके को छै न । उ मानो
छु एको िमितपिछ स पि आजन गरेको र यसमा
ब डा ला नपु न हो भ ने कुरा पिन वादीको दाबी वा
मानो छु एको िमितपिछको स पि मा ब डा लागेको
हो भ ने ितवादीको िजिकर रहेको पिन देिखँदैन ।
ब डाको दाबी ग रएको सबै स पि पैतक
ृ नै रहेको
देिख छ । वादीले आफूह िमित २०३९।८।१५ मा नै
मानो छु एको भ ने आधारमा िमित २०३९।५।७ मा
िनजह को सौतेनी आमा र िनजप का दाजभु ाइसँग
ब डाप भएकोले सोही सालको िमितलाई आ नो
आमाप का यी वादी ितवादी दाजभु ाइिबच पिन
मानो छु एको िमित कायम हनपु न भ ने उ लेख
गरेको पाइ छ । यी वादी ितवादीको २ आमा भएकोले
िमित २०३९।५।७ मा यी वादी ितवादीका बबु ाले
का छीआमा जोगमाया र िनजप का छोरा वीरबहादरु
िल बूलाई ब डा छु याइएको देिख छ । जेठीप का
छोरा यी वादी ितवादी र िनजका अंिशयारिबचमा
िमित २०३९।५।७ वा िमित २०३९।८।१५ मा ब डा
भएको नदेिखएकोले सो िमितमा वा सोही सालमा नै यी
वादी ितवादी पिन अंश छु एको भ ने अथ हण गन
िम ने नदेिखने ।
ितवादीले के ही िक ा नं.का ज गाह
८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८६३,

८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ७०५, ७०६,
७०७, ७२९, ७३०, ७३१, १३२, १३३ र
१३४ का ज गा ब डा नला ने भने उ लेख गरेको
पाइ छ । तर उ ज गाह के कसरी ा गरेको
हो ? उ ज गाह को हकको ोत के हो ? ब डा
िकन नला ने हो ? िनजी आजनका आधारह के के
हन् ? भनी कुनै िव वसनीय माण पेस गन सके को
देिखँदनै । उ स पूण िकता ज गाह िनज ितवादी
एकासगोलमा रहँदाका बखत िनजको नाममा दता
रहेको देिख छ । िबना माण मौिखक भनाइको
आधारमा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ नं को स पि
हो भ ने उ लेख गदमा कुनै स पि दाबी गनको िनजी
आजनको ठहर गन िम ने नदेिखने ।
अतः वादी ितवादी िबचमा िमित
२०३९।८।१५ लाई मानो छु एको िमित कायम गरी
पेस भएको फाँटवारीमा उि लिखत स पि को ३ भाग
लगाई १।१ भाग वादीह ले ितवादीबाट अंश छु याई
िलन पाउने गरी सु ते थुम िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत धनकुटाको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः रामाका त यादव
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल असार ३० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७०-CI-०१७०, अंश
चलन, ल मी साद कु वाङ िल बू िव.
लिलतबहादुर िल बूसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
इजलास नं. १३
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७६-WH-०३६७, ब दी य ीकरण, िमन
िव िव. िज ला हरी कायालय, िस धुलीसमेत
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“कुनै पिन नाग रकलाई पटकपटक ब दी
बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दािखला भएपिछ
पिन िनर तर थुनामा रा नु अनिु चत, अतािकक र
जवाफदेिहताहीन काय हने” भनी नेकाप २०७६,
अङ् क ४,िन.नं.१०२५३ को ब दी य ीकरणको
मु ामा िस ा तसमेत ितपािदत भएको पाइने ।
नेपालको संिवधानको धारा १७ मा
कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन यि लाई वैयि क
वत ताबाट वि चत ग रने छै न भनी मौिलक हकको
यव था ग रएको देिख छ । मािनसका आधारभूत
हक अिधकार हरहालतमा संर ण हनपु दछ भ ने
मा यतालाई मानव अिधकारस ब धी अ तराि य
द तावेजह लेसमेत आ मसात् गरेका छन् । मानव
अिधकारको िविभ न अ तरव तमु ये वैयि क
वत ता (personal liberty) को िवषय सवािधक
मह वको संवेदनशील िवषयसमेत हो । नाग रकको
मौिलक हकको हनन भएमा नेपालको संिवधानको धारा
१३३(२) (३) बमोिजम सव च अदालतले असाधारण
े ािधकार हण गरी उपयु आदेश जारी गरी
नाग रकको मौिलक हकको चलन गराउनु पदछ । कुनै
फौजदारी कानून ितकूल काय (फौजदारी कसरु ज य
काय) भएको अव थामा आव यक अनस
ु धान,
छानिबन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा याउनु
स ब िनकायह को कानूनी कत य ह छ भ ने कुरामा
िववाद देिखँदनै । समाजमा शाि त, यव था र अमनचैन
कायम गनु सरकारको एउटा मह वपूण दािय व पिन
हो । यसका लािग याियक ि या अपनाउनु र
अिभयु लाई िनय णमा राखी अनस
ु धान, छानिबन
ि या अगािड बढाउनु आव यक पिन ह छ । तर यसरी
याियक ि या स चालन गदा भने कानूनबमोिजमको
उिचत ि याको समिु चत पालना गनु अिनवाय ह छ ।
कुनै कसरु ज य काय भएको छ भ दैमा कानूनी ि या
पूरा नगरी वृ धारणा राखी कसैलाई ब दी बनाउन
निम ने ।

यस कार िनज िव
पटकपटक
िगर तार गरी मु ा लगाउने, थनु ामु गन सव च
अदालतको ब दी य ीकरणको आदेशप ात् पिन
िनर तर पमा पटकपटक प ाउ गरी थनु ामा रा ने,
राजनीितक आ थाका आधारबाट वृ धारणा
राखी िनवेदकलाई थुनामा रा ने काय गैरकानूनी
रहेको देिखँदा िनवेदकलाई अ य ग भीर कृितको
वारदातको मु ाबाट थनु ामा रा न नपन भए ततु
मु ामा ब दी य ीकरणको आदेशबाट थनु ामु
ग रिदने गरी सव च अदालत िनमावली, २०७४ को
िनयम ३७ (क) (ख) बमोिजम िवप ीह का नाउँमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
अब रट िनवेदकको हकमा िस धल
ु ी
िज ला अदालत, े तेदारको रोहवरमा थनु ामु गनु
भनी भएको संि त आदेशानस
ु ार यस अदालतको
च.नं.७७३-३-३३४३७७ िमित २०७७।०३।१० को
प पठाइसके कोले हाल के ही ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
क यटु र: सर वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल असार १० गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०६८-WO-०७४०, परमादेश, डा. यामसु दर
िम वा य तथा जनसं या म ालय, रामशाह पथ,
काठमाड समेत
िनवेदकले दाबी गरे ज तो नेपाल सरकारले
िनयिु वा मनोनयन गरेका सबै यि वा पदािधकारीको
तलबभ ा वा सिु वधा नेपाल सरकारले नै बेहोनपदछ
ु
भ न िम दैन । नेपाल सरकारको कोषबाट खच बेहोनका
लािग कानूनमा प ट यव था भएको हनपु दछ । कुनै
िव विव ालय, संघ, सं था वा कायालयमा नेपाल
सरकारबाट पदािधकारी िनयु हनस छ तर उ
िव विव ालय, संघ, सं था वा कायालयको स चालन
कसरी हने भ ने स ब धमा रहेको ऐन, िनयम वा
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गठन आदेशमा भएको कानूनी यव थाको आधारमा
ितनीह स चािलत ह छन् र खचको यव था पिन
सोहीबमोिजम ह छ । नेपाल सरकारसँग रहेको रकम
नेपाली जनताको रकम भएकाले कानूनले अि तयारी
िदएबाहेक सो रकम खच हन स दैन । जनताका
ितिनिधह ले संिवधान, कानूनबमोिजम वीकृित
िदएको वािषक बजेटमा लेिखएबमोिजम वािषक खच
कसरी हने भ ने यव था ग रएको हने हँदा िनवेदक
उपा य रहेको िवकास सिमितलाई नेपाल सरकारले
उपल ध गराउने अनदु ान रकम ऐ.गठन आदेशको िनयम
१७(२)(क) बमोिजम उपल ध गराइसेकपिछ बाँक
सिमित स चालनको स पूण ययभार सिमित वयम्ले
अ य ोतबाट समेत अथ पाजन गरी गनपन
ु यव था
गठन आदेशमा रहेको देिख छ । यसथ नेपाल सरकाले
सिमितको कोषमा उपल ध गराउने अनदु ानबाहेक
सिमित स चालन कमचारी वा उपा य को तलबभ ा
वा सिु वधाका लािग नेपाल सरकारसँग छु ै रकम
माग गन िम ने वा नेपाल सरकारले बेहोनपन
ु कानूनी
यव थाको िव मानता उ गठन आदेश वा अ य
कुनै िनणयबाट िनवेदकले देखाउन नसके का कारण
िनवेदकको मागदाबीसँग सहमत हन नसिकने ।
यसैगरी िनवेदक नेपाल सरकार वा य
तथा जनसं या म ालयको माननीय म ी तरको
िमित २०६६।११।१९ को िनणयअनस
ु ार एच.आई.
भी. एड् स तथा यौन रोग िनय ण िवकास सिमित
(गठन) आदेश, २०६४ को दफा ३ को उपदफा २(ख)
बमोिजम उ सिमितको उपा य पदमा िनयु भएको
देिख छ । एच.आई.भी एड् स तथा यौन रोग िनय ण
िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०६४ को दफा ९(१)
मा उपा य सिमितको मख
ु कायकारी पदािधकारी
हने छ भ ने यव था रहेको देिख छ भने एच.आई.
भी. एड् स तथा यौन रोग िनय ण (काय स चालन)
िनयमावली, २०६४ को िनयम १४ मा सिमितको
कोषको स चालनस ब धी यव था गरेकोमा ऐ.१४

को देहाय १ मा सिमितको कोष स चालन उपा य
वा िनजले तोके को सिमितको कुनै अिधकृ त तरको
कमचारी र लेखा मख
ु को संयु द तखतबाट हने छ
भ ने कानूनी यव था रहेको देिखने ।
िनवेदक एच.आई.भी. एड् स तथा यौन
रोग िनय ण िवकास सिमितको मख
ु कायकारी
पदािधकारी रहेको र एच.आई.भी. एड् स तथा यौन
रोग िनय ण (काय स चालन) िनयमावली, २०६४
को िनयम १४ को देहाय १ मा सिमितको कोष
स चालन उपा य वा िनजले तोके को सिमितको
कुनै अिधकृ त तरको कमचारी र लेखा मख
ु को
संयु द तखतबाट हनेछ भ ने कानूनी यव था
रहेको देिखएबाट आफूले पाउने तलबलगायतका अ य
सिु वधा आफै ँ कायरत रहेको सिमितबाट भु ानी हन
स ने अव था रहेको देिखएको र कायकारी मख
ु
ज तो िज मेवार पदमा आिसन यि ले आ नो
तलबको यव था गठन आदेशबमोिजम आफै ँ गन
नसक कानूनिवपरीत नेपाल सरकारले बेहोनु पन
भनी अ तबाट मागी िहँडनु कानूनसङ् गत रहे भएको
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः जनकिसंह बोहरा
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल माघ १२ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. १६
१
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०७०-CR-०१२६, ०७३-CR-०८८८,
सरकारी छाप िकत, नेपाल सरकार िव. भरत तामाङ,
भरत तामाङ िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आ नो बयानमा उ लेख
गरेको न कली सवारी चालक अनमु ितप बनाएर
याइिदने यि याङवा तामाङलाई प ाउ गन यी
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ितवादीले सहयोग नगरेको भ ने िमिसल माणबाट
देिखँदैन । बरामदी ०६-११४२४८ नं. को सवारी
चालक अनमु ितप अक यि को हो भनी यातायात
यव था कायालयबाट जवाफ ा भएपिछ, सो
अनमु ितप कसले तयार गरेको हो ? सोमा लागेको
छाप यातायात यव था कायालयको हो वा होइन ?
सो स ब धमा अनस
ु धान हनपु नमा सो के ही गरेको
िमिसलबाट देिखएन । ितवादीले सवारी चालक
अनमु ितप अक यि ले याइिदएको हो भनेपिछ
याइिदएको सवारी चालक अनमु ितप तयार गनमा
अ यि को पिन संल नता रहने वल स भावना
रहेकोमा सोतफ समेत अनस
ु धान हन सके को
पाइएन । सवारी चालक अनमु ितप बनाई िदनु भनी
पैयाँ िदएको भ नेबाहेक अ कुरामा यी ितवादीको
संल नता रहे भएको भ नेसमेत िमिसल माणबाट
देिखन नआएको अव था हँदा वादी ितवादी दवु ैको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट
ितवादी भरत तामाङलाई दाबीको कसरु को
मितयारस म कायम गरी मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
महलको ९ र १२ नं. बमोिजम हने सजायमा ऐ.
महलको ११ नं. ले आधा . २५।– र ६ मिहना कै द
हने ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतले िमित
२०६७।०१।२९ मा गरेको फै सलालाई सदर गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१२।२८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िवकास े
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २७ गते रोज ०४ शभु म् ।
२
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी मनोजकुमार
शमा, ०७३-CR-१४५४, सवारी यान, नेपाल
सरकार िव. राजेश चौधरी
ितवादीह ले
दघु टनाप ात् तु त
घाइतेलाई ए बल
ु े समा राखी अ पतालमा पु याएको

र ितवादी या टर चालक राजेश चौधरीले आफूले
चलाएको या टर िटकापरु इलाका हरीमा लगेको
र घटनाबारे हरीलाई जानकारी गराएको, आ नो
छोरा र सी सेवन गरी लीमा बसेको भ ने मतृ कका
बबु ा खशु ीराम डगौरासमेतको बकप रहेको देिखँदा
ितवादीह ले जानाजान घटना घटाएको भ ने
िमिसलबाट देिखएको त यले देिखन आएन । यसरी,
ितवादी राजेश चौधरीले जानीजानी वा लापरवाही
गरी सवारी चलाएको कारणबाट राके श चौधरीको
मृ यु नभई मतृ क आफै ँ या टरको लीमा बसेको
अव थामा ख न गएको, लडेर घाइते भएप ात् गाडी
साह र चालक ितवादी राजेश चौधरीसमेतले राके श
चौधरीलाई त काल ए बल
ु े स बोलाई उपचारको लािग
लगेको र उपचारकै ममा िनजको मृ यु भएको भ ने
िमिसल संल न माणबाट देिख छ । पनु रावेदन िजिकर
िलइए ज तो ितवादी राजेश चौधरीले मादक पदाथ
सेवन गरी लापरवाही गरी या टर चलाई दघु टना
हन गई िनजले सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु गरेको
भ ने िमिसलमा समावेश भई संल न रहेको माणबाट
देिखँदनै । यसैले भरपद आधार ऐन, माणको
अभवमा ितवादी राजेश चौधरीले आरोिपत कसरु
गरेको रहेछन् भनी भ न िम ने नदेिखँदा उ च अदालत
िदपायलबाट िनजको हकमा भएको फै सलालाई
अ यथा ठहर गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखने ।
तसथ अिभयोग दाबी मािणत हने भरपद
व तिु न
वत
माण अिभयोजन प बाट
ततु गरी ऐन ारा सिु पएको दािय व िनवाह गरेको
भ ने िमिसलबाट देिखँदैन । अतः ितवादी राजेश
चौधरीलाई सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको कसरु मा ऐ.
बमोिजम ३ मिहना कै द र . २,०००।- ज रवाना हने
र िनजको सवारी चालक अनमु ित प नभएकोले ऐ.
ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप . २,०००।66
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ज रवानासमेत हने ठह याएको उ च अदालत
िदपायल, डोटीबाट िमित ०७३।०७।०१ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क यटु र: सर वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल फागनु ३० गते रोज ६ शभु म् ।

िनवेदन िदएकोसमेत आधारमा सु मोरङ िज ला
अदालतले िमित २०७५।११।६ मा पनु ः DNA
Test गन गरी याउने आदेश िदएको सो आदेश
उ च अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७६।०२।२३
मा सदर गरेबाट उ आदेशबाट मेरो कानूनी तथा
संवैधािनक हकमा आघात परेको भ ने दाबी िलई
ततु रट परेको देिखने ।
ततु रट िनवेदन अदालतको साधारण
अिधकार े अ तगत परेको अंश चलन मु ाको
कारबाहीको ममा भएको आदेशउपर परेको
देिखयो । कारबाहीको ममा सनु वाइको मौका नपाएको,
कायिविध कानूनको ग भीर उ लङ् घन भएको वा काम
कारबाहीबाट संिवधान द हक अिधकारमा आघात
परेमा वा ाकृ ितक यायको िस ा त ितकूल काय,
आदेश भएमा रट अिधकार े को अवल बन गन
सिकने ह छ । ततु रट िनवेदनमा सो देिखँदैन ।
मु ामा साधारण अिधकार े अ तगत माण बु ने
कायको स ब धमा रट े बाट िबनाकारण ह त ेप
गन िस ा ततः िम दैन । सबदु माण बु ने कायबाट
वादीको कुनै मौिलक अिधकार हनन हने अव था पिन
हँदैन । अतः यसमा िवप ीको नाउँमा कारण देखाउको
आदेश ग ररहन परेन । थम ि मै ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।

एकल इजलास
मा. या. ी िव भर साद े , ०७५-WO-१२७६,
उ ेषण, मि दका कटुवाल िव. उ च अदालत
िवराटनगर, मोरङ
िनवेदक रोम िसंह र िनशाकुमारी काक लो ने
वा नी रहेका, िनवेदक िवदेश भएको अव थामा
िनजह बाट स तानको ज म भएकोसमेत कारण
पा रवा रक िववाद भएबाट िनजक प नी िनशाकुमारीले
यी िनवेदक समेत उपर माना चामल, घरेलु िहंसा,
स ब ध िव छे द र अंश चलन मु ा मोरङ िज ला
अदालतमा परेको देिखने ।
अंश चलन मु ाको कारबाहीको ममा
िपतृ वस ब धी िववाद उठ् दा यिकन गन मोरङ िज ला
अदालतबाट िनवेदक ितवादी रोम िसंहको िनवेदनको
आधारमा DNA Test गन िमित २०७५।१।१६
मा आदेश िदएको र DNA Test भई ितवेदन ा
भएपिछ आदेशअनु पको परी ण ितवेदन ा
नभएको र वादीले पनु ः DNA Test ग रपाउँ भनी
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