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िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
४
९
८
इजलास नं. १०
६
इजलास नं. ११
९
इजलास नं. १२
६
इजलास नं. १३
४
५
१
२
ज मा
५४
कूल ज मा ५४ + ११ = ६५

३
१
३
४

११

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 बुलेिटन, २०७६, माघ – 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
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उ रप ी उ र दि ण ६ फुट र पूव-पि म ६४ िफट
ज गा" बाटोको लािग छोडप गरेको भ ने देिख छ । सो
बाटोको लािग छोडप गरेको ज गा नै हालको िववािदत
िक.नं. २२४ को ज गा हो भ ने वादीको कथनलाई यी
पनु रावेदक ितवादीबाट अ यथा मािणत गन सके को
अव थासमेत नहँदा हालको िववादको िक.नं.२२४
को ज गा सोही अव थादेिख बाटोको पमा िनवाध
पमा योग हँदै आएको मा नपु न अव था छ ।
वादीको िक.नं. २२८ को ज गामा घर िनमाणको लािग
त कालीन नगरप चायतमा न सा पासका लािग
िनवेदन िदँदासमेत पि मबाट िक.नं.२०८, ३३२,
९४, २२९ को उ रतफ गोरेटो बाटो देखाएको र
उि लिखत बाटोलाई कायम गरी िमित २०३७।२।३
मा न सा पास भई िक.नं. २२८ मा घर िनमाण भएको
भ ने देिखएबाट समेत सोही अव थामा िववािदत
िक.नं.२२४ लाई वादीसमेतले बाटोको पमा योग
गद आएको भ ने देिखन आउने ।
पनु रावेदक राधा अमा यका पित रामभ
अमा यले टोल सधु ार सिमितमा िक.नं.२२४ बाटो
होइन भनी िदएको िनवेदनको स ब धमा टोल सधु ार
सिमितबाट िमित २०६०।४।१७ गते िनणय हँदा
सो िक.नं.२२४ बाटो नै हो भनी िनणय भएकोसमेत
देिखने ।
सोको अित र वादीको िक.नं.२२८ मा
आवतजावत गन िक.नं.२२३ को दि णतफको
िक.नं.२२४ को बाटो योग भएको भ ने िमित
२०६२।१।७ को लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको
ािविधक ितवेदन, िफ डमा गोरेटो बाटो भएको भ ने
उपमहानगरपािलकाको घर बाटो मािणत प समेतबाट
समिथत एवं पिु हन आएको देिखने ।
िमिसल संल न माणह को चरु ता

संयु इजलास
१
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०६७-CI-०८२६, फै सला
बदर, राधा अमा य िव. मोिहनी जोशी
पनु रावेदक ितवादीका दाता िमराराज
भ डारीले िक.नं.९४ र िक.नं.२२९ को ज गा बकसप
गरी िमित २०४५।९।२८ मा ग रिदएको बकसप को
िलखतको कै िफयत महलमा "तपाइँ रिव अमा य र
राधा अमा यसमेतले मलाई स दो सहयोग गरी रझाउनु
भएकोले यो ज गा हा.व. लेिखिदएको छु । िक.नं. २२९
को पि मतफ र िक.नं. ९४ को उ रतफबाट ३ िफट
चौडा गरी ६१ िफट ल बाइको बाटो रिव अमा य,
राधा अमा य र गोपालदास जोशीसमेतको साझा हने
गरी बाटो कायम ग रिदएको छ" भ ने बेहोरा उ लेख
भएको देिख छ । िलखतको उ कै िफयत बेहोरामा
उि लिखत गोपालदास जोशी भनेका यी यथ
वादीका पित भ ने देिखएको अव थामा सो िलखतबाट
नै वादीसमेतले सो बाटो योग गन पाउने सतसिहत
पनु रावेदकका दाताले हा.व. ग रिदएको र सो सतलाई
म जरु गरी यी पनु रावेदकह ले सो ज गा ा गरेको
त यलाई अ यथा मा न िम ने अव थासमेत नरहने ।
िव े री िगरीले िमित २०३५।१२।८ मा
लिलतपरु नगरपािलका वडा नं.१९ को कायालयमा
"थवु तपोखरी जाने बाटोनेरको पूव बु िवर महजनले
कमाएको ज गा, पि म बाटो, उ र भाइचा महजनको
ज गा, दि ण राधा अमा यको १ िफट ६ इ च ज गा
र घर यित चार िक लािभ को े फल ३-०-०
ज गाम ये राधा अमा यको १ िफट ६ इ च ज गाबाट
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(Preponderance of Evidence) को आधारमा यी
वादीले िववादको िक.नं.२२४ को ज गालाई २०३६
सालदेिख नै आ नो िनकास बाटोको पमा िनवाध
पमा योग गद आएको भ ने देिखयो । चिलत कानूनी
यव थालाई हेदा मुलुक ऐन, घर बनाउनेको महलको
३ नं.मा अिघदेिख चली आएको वा िदई आएको ठाउँको
िनकास कसैले थु न हँदैन भ ने रहेको छ । यसका
अित र एकाको वािम वको ज गाबाट गैर वािम व
भएका अ य यि ले अन तकालदेिख बाटोको
पमा योग गरी आएको भए पिन सिु वधािधकारको
िस ा तअनस
ु ार समेत य तो बाटो ब द गन िम दैन
भनी कमला ब ाचायसमेत िव. शाि त वै भएको बाटो
िखचोला चलन मु ा (ने.का.प. २०७५, भाग ६०,
अंक ७, िन.नं.१००५०) मा िस ा तसमेत ितपादन
भएको देिखने ।
िववािदत िक.नं.२२४ को ज गा यी
पनु रावेदक ितवादीको नाममा देिखए तापिन सो
ज गा बाटोको पमा यी वादीले २०३६ सालदेिख नै
िनर तर पमा योग गद आएको भ ने देिखंएको र सो
ज गा हाल बाटोकै पमा योग रहेको भ ने त यमा
िववाद नदेिखएको ि थितमा हाल आएर सो बाटोबाट
आवतजावत गन पाउने वादीको नाग रक अिधकारमा
आघात पु ने गरी यी वादीले बाटोको पमा योग गन
नपाउने भनी रोक लगाउन सै ाि तक, कानूनी एवं
याियक ि कोणबाट समेत उपयु हने नदेिखँदा यस
अदालतबाट िमित २०७२।९।२१ गते भएको यथ
िझकाउने आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ उ लेिखत आधार माण समेतबाट
िववािदत िक.नं.२२४ को साझा बाटोलाई िनजी ठहर
गरेको सु लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला
उ टी हने ठह याएको त कालीन पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६७।२।२४ को फै सला िमलेकै

देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः ठाकुर साद खरेल
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०८२६, बाटो हक
कायमसमेत, राधा अमा य िव. मोिहनी जोशी
भएको मु ामा समेत यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
२
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७१-CI-०२९४, संयु दता
फुटाई अपतु ाली हक कायम दता, रामदुलारी साह िव.
िवमलीदेवी साह
मल
ु क
ु ऐन अपतु ालीको महलको ७ नं.
मा िभ न भई बसेका लो ने, वा नी, छोराछोरी वा
छोराका छोरा वा छोरीले हेरचाह नगरी एकै बाबबु ाट
ज म िदएका दाजभु ाइ वा िददी बिहनीको अपतु ाली
पा ने िददीबिहनी वा दाजभु ाइले पाउँछन् । अ
हकवालाले पाउँदैन भ ने र ११ नं. मा यस महलको
अ य नं. मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए पिन अपतु ाली
पदा मनको याहार स भार निजकको हकवालाले
नगरी अ य यि ले गरेको रहेछ भने य तो यि को
अपतु ालीको चल अचल सबै स पि य तो याहार
स भार गनले पाउँछ भ ने कानूनी यव था भएको
देिख छ । यसअनु प वादी िवमलीदेवी साह र
ितवादी कमलीदेवी साहले िनजका बबु ा जगरनाथ
साहलाई पालनपोषण गरेकोसमेत देिखँदा जगरनाथको
अपतु ाली िनजका २ जना छोरीले पाउने अव था
देिखने ।
यसरी मल
ु क
ु ऐन अपतु ालीको महलको २०
नं. मा तीन वषिभ नािलस गनपन
ु उ लेख भए पिन
यो तीन वष मृ यु भएको तीन वषिभ नभई अपतु ाली
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कसले पाउने भ ने िववाद उ प न भएपिछ लागू हने
भनी ितपादन भएको िस ा तसमेतका आधार र
कारणबाट पनु रावेदन अदालत राजिवराजले त यमा
वेश गरी वादी दाबी पु ने गरी िमित २०७०।६।७ मा
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल भदौ ५ गते रोज ६ शभु म् ।
३
स.का.म.ु . या. ी ओम काश िम र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७०-CI-०६४२, िमलाप
बदर अपतु ाली हक कायम दता, बु ु अिहरसमेत िव.
राजमित अिहरसमेत
मूल पु ष िवशेषरका उिदत, रामदास,
िझ कु र बु ु गरी ४ छोराको ज म भएको
देिख छ । उिदत अिहरको छोरा शािलक र िनजको
ीमती भानमिततफबाट ितवादीह रामच र ,
छुिठराम, छाँगर तथा रामिकशोरको ज म भएको
देिख छ । रामदासको र िनजको ीमती सरु ा भई
िनजह िनस तान रही िझ कुतफबाट २ जना छोरी
यथ वादीह र छोरा बासदु ेवको ज म भई िवशेषरका
यी स तान एकासगोलमै बसेको अव थामा वादीह को
िववाह भएको देिख छ भने िवशेषर, उिदत, रामदास,
िझ कु, शािलक र बासदु ेवको मृ यु भई पनु रावेदक
ितवादीह बु ु अिहर, भानमित अिहर, छिठराम,
छागरु , रामिकशोर र रामच र यादव जीिवत रहँदाका
अव था बु ु अिहर वादी र भानमितसमेत ितवादी
भई किपलव तु िज ला अदालतमा दायर भएको अंश
मु ामा िमित २०६७।१०।३ मा िझ कु अिहरसमेत र
सरु ाको नामको ज गा बु ु अिहरको नाममा रहने गरी
िमलाप गरेको कारण वादीह ले वासदु ेवको भाग
अपतु ाली पाउन दाबी िलएको देिखने ।
िझ कु अिहरको छोरा बासदु ेव शारी रक र

मानिसक रोगको कारण िमित २०६७।९।२ गते मृ यु
भएको देिख छ । मन बासदु ेव अिहरलाई यी पनु रावेदक
ितवादीह ले जीवनकालमा पालनपोषण याहार
स भार आफूह ले गरेको भनी िजिकर िलए पिन
पनु रावेदक ितवादीह ले बासदु ेव अिहरलाई याहार
स भार गरेको भनी बकप गराई पिु गन सके को
देिखँदनै । वादीह को सा ी दासे के वटले बासदु ेव
अिहरलाई िनजको जीवनकालमा वादीह आफै ँ ले
पालनपोषण यहार स भार र मृ यपु ात् काजि या
गरेको भनी िफराद दाबी समथन गरी बकप गरेको
देिख छ । एकासगोलका पनु रावेदक ितवादीह ले
िझ कु अिहरको छोरा वासदु ेवको जीवनकालमा
पालनपोषण पिन नगरेको र मृ यपु ात् काजि या
नगरी यथ वादीह ले पालनपोषण र काजि या
गरेको त य माणह बाट समिथत भएकोले मािथ
उि लिखत कानूनी यव था यथ वादीह को
हकमा आकिषत हने नै देिखएकोसमेतका आधार
र कारणबाट पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७०।२।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल भदौ १ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. १
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०६८-CR-०८८५, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. सुरशे महतो
यान मान उ ोगको अपराध हनको
लािग मनसाय त व अिनवाय हनु पन देिख छ ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १५ नं. मा
“ यान मान मनसायले गोली चलाउने वा बम
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, माघ - २
हा ने वा घातक हितयारले काट् ने वा मानका लािग
अ जुनसुकै कुराको उ ोग गरी मनस मको काम
गरेकोमा कुनै कारणले यान मन पाएको रहेनछ...”
भ ने यव था रहेको छ । जाहेरवाला एवं पीिडत र
ितवादीिबच वादिववाद हँदा त काल आवेशमा आई
ितवादीले निजकै रहेको ब चरोले पीिडतह लाई
िहकाएको देिखयो । पीिडतह लाई मान मनसायले
पूवयोजनाअनस
ु ार घटना थलमा गई पीिडतह मािथ
ब चरो हार गरेको भ ने देिखँदैन । यसरी ितवादीले
त काल उठेको रस था न नसक पीिडतह लाई
कुटिपट गरेको र पीिडतह को घा चोटसमेत सामा य
अव थाको देिखँदा ितवादीलाई सफाइ िदने र उ
घटनालाई सामा य कुटिपटको घटनामा प रणत गरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा
भ न निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणबाट
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १५ नं.
बमोिजमको कसरु मा तजिबजी कै द वष ५ हने ठहर गरी
महो री िज ला अदालतबाट िमित २०६६।१२।१०
मा भएको फै सला उ टी गरी ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी ततु
मु ालाई दिु नयाँवादी फौजदारीअ तगत कुटिपटको
महलबमोिजम पन देिखँदा सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा २७ बमोिजम सरोकारवाला पीिडत
प लाई िझकाई िनजह ले मु ा सकार गरेमा वादी
प कायम गरी कानूनबमोिजम दिु नयाँवादी फौजदारी
मु ामा प रणत गरी िदने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज टार: इि दरा शमा
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।

२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०५७३, मािनस
अपहरण तथा शरीर ब धक, नेपाल सरकार िव.
मिनषकुमार थापा
ितवादीह राजु नेपाली र िवजय काश
अिधकारीिबचको फोनमा भएको कुराकानी अपहरण
गन कायकै लािग भएको भनी अिभयोजन प बाट
यथाथ र ठोस माण पेस गरी पिु गन सके को
देिखएन । ितवादी िवजय काश अिधकारीको
उ वारदातामा संल नता रहेको िथयो भनी
सह ितवादीह ले पोल गन सके कोसमेत नपाइँदा
ितवादी िवजय काश अिधकारी पीिडतको घरमा
भाडामा बसेका र ेम काश अिधकारीका भाइ भएको
भ ने मा आधारमा िनज दोषी रहेछन् भनी शंकाको
आधारमा कसरु दार ठहर गन निम ने ।
जाहेरी दरखा तमा ितवादी मिनषकुमार
थापाको नामस म उ लेख हन सके को देिखँदनै ।
य तै मौकामा बिु झएका मािनसह एवं अदालतमा
हािजर रहेका अ य ितवादीह ले िनजलाई पोल गन
सके कोसमेत पाइएन । अपहरणज तो ग भीर कृ ितको
अपराधमा अ य वत माणबाट कसरु दार हन् भ ने
पिु नै हन नसके को र ितवादीका नाउँमा दता रहेको
मोबाइल के कसरी अपराधमा संल न यि ले योग
गरेको भनी खु न नसके को अव थामा िनजका नाउँ
दताको मोबाइल अ य यि ले योग गरेको भ ने मा
आधारमा कसरु दार ठहर गन निम ने हँदा पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणबाट
ितवादीह िवजय काश अिधकारी र मिनषकुमार
थापालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िचतवन
4

सव च अदालत बल
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िज ला अदालतबाट िमित २०६८।९।१८ मा भएको
फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७०।३।२५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
उपरिज टार: इि दरा शमा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०६८-CR-०७९२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. श भु सुनुवारसमेत
घटनाका य दश जाहेरवाला उ व
साक ले बकप गदा यी ितवादीह समेतले ड बर
साक लाई चोट छाडेको भ न नसक ितवादी जीवन
राईको कुटिपटबाट ड बर साक को मृ यु भएको भनी
ट पमा खल
ु ाएको पाइयो । अका य दश
घाइते ेम म ाती र मनोज र तेलले कागज गदा यी
ितवादीह ले ड बर साक लाई कुटिपट गरेका हन्
भ न सके को नदेिखँदा यी ितवादीह समेत जीवन
राईको साथमा घटना थलमा उपि थत रहेको भ ने
देिखए पिन ड बर साक लाई यी ितवादीह ले चोट
छोडी कुटिपट गरेको भ ने पिु हन सके को पाइएन । यी
ितवादीह को मतृ कसँग पूविचनजान तथा रसइवी
रहेको भ नेसमेत देिखँदैन । फौजदारी कसरु मा ठोस
माणबाट कसरु मािणत हन नसके को अव थामा
शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने नै ह छ । यी
ितवादीह ले ड बर साक लाई कुटिपट गरेको भ ने
मािणत हन नसके को अव थामा ितवादीह ले
ड बर साक लाई कुटिपट गरेका भनी अनमु ान
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन निम ने ।
ितवादीह घटना थलमा मौजदु रहेका र अका
ितवादी जीवन राईले ड बर साक लाई कुटिपट गदा
नरोक वारदात हन िदएको भ ने देिखँदा ितवादीह

हे डीङ् ग भ ने श भु सनु वु ार, महेश े र िवकास भ ने
िवशाल राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१७(३) नं. बमोिजम कसरु दार ठहर गरी पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणको आधारमा
ितवादीह हे डीङ् ग भ ने श भु सनु वु ार, महेश े
र िवकास भ ने िवशाल राईलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने ठहर गरी सनु सरी िज ला अदालतबाट
िमित २०६६।५।१६ मा भएको फै सलालाई उ टी
गरी ितवादीह हे डीङ् ग भ ने श भु सनु वु ार, महेश
े र िवकास भ ने िवशाल राईलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही
२(दईु ) वष कै द हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
िवराटनगरबाट िमित २०६८।२।८ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज टार: इि दरा शमा
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०६८-CR-१३००, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. तौले र अिहर
ितवादी तौले र अिहरसँग बाटो िनकास
र ज गाको स ब धमा िववाद हँदा ितवादी तौले र
अिहरले त काल रस उठी जाहेरवालाका बाबल
ु ाई
लाठा र मु काले िहकाउँदा टाउकोमा चोट ला न
गई जाहेरवालाका बाबक
ु ो मृ यु भएको ठहर गरी
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट ितवादी तौले र
अिहरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं. बमोिजम कसरु दार ठहर गरी सजाय गरेको
पाइयो । अ य वत
माणबाट समेत यी
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ितवादीह को उ वारदातमा संल नता रहेको
भ ने पिु हन सके को देिखएन भने सु अदालतमा
उपि थत भई बयान गन अ य ितवादीह ले यी
ितवादीह लाई पोल गन सके कोसमेत पाइँदैन ।
तौले र अिहरसँगको बाटोस ब धी िववादमा तौले र
अिहर र गु चरण अिहरिबच भनाभन र कुटिपट हँदा
यी ितवादीह दयाराम पासी, रिहमान मिनहार र
रामराज अिहरले यो यसरी संयोग बनाई िदएका भ ने
अिभयोजन प बाट कुनै माण पेस गन सके कोसमेत
देिखएन । अ य वत माणबाट पिु र समिथत
नभएको जाहेरी दरखा त एवं जाहेरवालाको बकप कै
आधारमा मा ितवादीह दोषी रहेछन् भनी
अनमु ानको आधारमा कसरु दार ठहर गन निम ने हँदा
ितवादीह दयाराम पासी, रिहमान मिनहार र रामराज
अिहरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ
भ ने वादी दाबीसँग सहमत हन नसिकँ दा पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणको आधारमा
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६२।१।५
मा भएको फै सलाका ितवादीह को हकमा ततु
पनु रावेदन खारेज हने ठहछ । ितवादीह दयाराम
पासी, रिहमान मिनहार र रामराज अिहरको हकमा
िनजह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको
किपलव तु िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।३
को फै सलालाई सदर ठहर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०६८।८।२६ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज टार: इि दरा शमा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CI-००३०, परमादेश,

राजे कुमार हमाल िव. िधरे कुमार दा का
कानूनबमोिजमको दािय व पालना नगरेको
ख डमा कुनै यि को कानून द हक अिधकार हनन्
हन आएको अव थामा अदालतले सो दािय व पालना
गन गराउन परमादेश जारी गन स छ । कानूनबमोिजम
बोलप सकार गरेपिछ उ गाडीमा यथ को कानूनी
हक थािपत हन आएको अव थामा हक चलन
गराउने िज मेवार िनकाय उ बोलप आ ानकता
गौर भ सार कायालयले आ नो कानूनबमोिजमको
दािय व पालना गरेको नदेिखँदा परमादेश जारी हने
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा
मा न निम ने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
िनवेदकले िललाममा सकार गरेको गाडी िनवेदकको
नाउँमा दता भएको भ ने नदेिखँदा उ गाडीको
इि जन नं. 483DL-SINQZ716760 यािसस नं.
MAT44624799N28201 नै रहे भएको देिखँदा
उ गाडी िनवेदकको नाउँमा यातायात यव था
कायालयबाट दता गरी िदने यव था िमलाउनु भनी
गौर भ सार कायालयको नाउँमा परमादेश जारी हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७०।११।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : रामु शमा
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल काितक ४ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-११४०, िनषेधा ा,
के दार साद साह तेली िव. अनुपमान राजभ डारी
कसैको गैरकानूनी ि याकलापबाट कुनै
यि को कानून द हक अिधकारमा आघात
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पन स ने स भावना देिखएको ख डमा अदालतले
िनषेधा ाको आदेश जारी गन स छ । ततु िववादमा
िवप ी बनाइएको िज ला शासन कायालय पसा र
िज ला हरी कायालय पसाले आ नो े ािधकारिभ
नै नपन देवानी कृितको िववादमा िनवेदन िलई अक
प लाई िझकाएको देिखँदा कानूनिवपरीत िनजह को
उ कायबाट िनवेदक अनपु मान राजभ डारीको
कानून द
वत तासमेतको हकमा आघात
पन नै देिखने । पनु रावेदक के दार साद साह तेलीले
शाि त सरु ाको लािग िदएको िनवेदनको स ब धमा
अनपु मान राजभ डारी र के दार साद साह तेलीिबच
िज ला शासन कायालयमा छलफल भई िनज
अनपु मान राजभ डारीले िनवेदकलाई बझ
ु ाउनु पन
रकमम ये .१,६०,०००।- धरौटी राखेको हँदा सो
स ब धमा िनवेदकलाई स पक गन बोलाइएको भनी
पनु रावेदन अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफबाट
देिख छ । िलिखत जवाफको उ बेहोराबाट पिन शाि त
सरु ाको िनवेदनमा कारबाही चलाएको देिखए पिन
देवानी िववाद िमलाउने काय गरेको देिखयो । िज ला
शासन कायालय पसा एवं िज ला हरी कायालय
पसाको आफनो े ािधकार बािहरको ि याकलापले
िनवेदकको कानून द हक अिधकारमा असर पन
स ने देिखएकोले िनषेधा ाको आदेश जारी गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न
निम ने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं
माणबाट कानूनबमोिजम बाहेक देवानी दािय वको
िवषयलाई िलई िनवेदकलाई कुनै कारको ह त ेप
नगन,ु प ाउ नगनु तथा थुनामा नरा नु भनी
िवप ीह को नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७०।१०।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा

सदर हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल काितक ४ गते रोज ६ शभु म् ।
७
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-०७८५, बहिववाह,
नेपाल सरकार िव. तारादेवी अिधकारीसमेत
कुनै यि ले दईु िववाह गरेको अव थामा
वादीलाई मु ा दायर गन हद याद जाहेरवालीले थाहा
पाएपिछ हने वा वादी वयंले थाहा पाएपिछ सु हने
हो भ ने अहम् उपि थत भएको छ । मल
ु क
ु ऐन
िवहावारीको महलको ११ नं. मा यस महलको ७
नं. को कुरामा सो भए गरेको िमितले र अ मा थाहा
पाएको िमितले तीन मिहनािभ नािलस निदए ला न
स दैन भ ने यव था भएको देिख छ । यसरी लो ने
र सौतासँगै बसी िनजह को वैवािहक स ब धलाई
वीकार गन जाहेरवालीले त काल कही ँकतै उजरु
बाजरु नगरी लामो अ तरालप ात् आफूलाई मन
लागेको बखत उजरु गन पाउने भ न निम ने ।
हद यादस ब धी
कानूनको
उ ेय
र आव यकतातफ िवचार गनु पिन ज री
देिख छ । कुन काम वा ि यालाई फौजदारी कानून
मा नु पन, कुन कसरु को लािग कित सजाय गनु
पन र कुन कसरु को स ब धमा कित समयाविधिभ
उजरु ी वा अिभयोग दायर गरी स नु पन भ नेसमेतका
कुराह िवधाियकाले ऐन ारा िनधा रत गन कुरा
हन् । कुनै कसरु को स ब धमा मु ा वा दाबी गन
हद याद सीिमत नरहने गरी खु ला रा न र कुनै वा
के ही कसरु का लािग सीिमत हद यादको यव था पिन
ऐनमा िवधाियकाले नै गन कुरा हो । यी सबै िवधाियक
काय े (Legislative Function) िभ का कुरा
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हन् । तर ऐनले गरेको हद यादस ब धी यव था
सबैले मा नु र लागू गनपन
ु । बहिववाहको ि यालाई
िवहावारी महलले द डनीय फौजदारी कानूनको पमा
प रभािषत गरी सो स ब धमा अिभयोग दाबी गन वा
मु ा गन समयाविधको सीमा पिन सोही महलको ११
नं. ले िनधा रत गरेको छ । अथात् बहिववाह मु ा
गनका लािग सीिमत समयाविधको हद याद कानूनले
िनधा रत गरेको छ । यसमा कुनै िववाद छै न । बहिववाह
मु ा दायर गन खु ला वा असीिमत हद याद वा जिहले
पिन दायर गन सिकने भ ने ऐनले यव था नगरेकोले
सीिमत हद यादिभ ै बहिववाहको मु ा दायर गनु पन
ऐनको यव था प छ । यसलाई एक वा अक तक वा
कारणको आधारमा असीिमत वा खु ला हद यादको
पमा प रणत वा प रभािषत गन निम ने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण र ितपािदत
िस ा तसमेतबाट अिभयोग प खारेज हने नै देिखँदा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।९।१६
मा अिभयोग प खारेज भई ितवादी भोजबहादरु
अिधकारीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र
ितवादी तारादेवी अिधकारीको हकमा वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ठह याई भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : रामु शमा
इित संवत् २०७३ साल काितक १ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-११२५, गौवध,
नेपाल सरकार िव. कृ णबहादुर तामाङ
ितवादी आफै ँ कसरु मा सािबत भई
अनस
ु धानको ममा एवं अदालतमा बयान गरेको,
िनजको सो बयान बेहोराबाट जाहेरी दरखा त समिथत
भएको र घटना िववरण कागज लेखाई िदने यि ह ले

पिन ियनै ितवादीको कत यबाट गाईको बा छी मरेको
हो भनी लेखाई िदएबाट यी ितवादी कृ णबहादरु
तामाङको कत यबाट िनजको बबु ा बाबल
ु ालको घर
आँगनमा बाँधी राखेको बा छी मरेको पिु हन आउने ।
मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महलको १ नं. मा
“मार भ ने िनयत िलई गाई, गो मान, मान लगाउन,
मानको उ ोग गन, सो िनयतले िवदेशमा लैजान वा
लगी िब गनसमेत हँदैन...” भ ने कानूनी यव था
रहेको छ । सो कानूनी यव थाले िनयतबस गाई, गो
मान कायलाई अपराधीकरण गरेको देिख छ । ितवादी
कृ णबहादरु तामाङले र सीको नशामा वारदात गरेको
भने पिन यी ितवादीलाई अ कसैले जबरज ती
र सी सेवन गराएको भनी िनजको िजिकर पिन नरहेको
र य तो अव था िमिसल संल न कागज माणबाट
पिन रहेको देिखँदैन । आफै ँ ले र सी सेवन गरी वारदात
घटाएको अव थामा आपरािधक दािय वबाट छुट िदन
निम ने । ितवादीले बा छीलाई माछु भनी घरबाट
ब चरो याई आँगनमा रहेको बा छीलाई मारेको
देिखँदा सो काय गन िनजले मनसायसमेत बनाएको
देिखन आयो । बा छीलाई मा रसके प ात् टु ाटु ा
पारी घरमा लगी राखेको अव थामा मासु बरामद
भएको अव था छ । यसरी मनसायसिहत बा छी मारी
मासल
ु ाई टु ा टु ा पारी घरमा लगी राखेको कायलाई
भिवत य मा न निम ने । ितवादी वयंले आरोिपत
कसरु गरेकोमा सािबत भई अनस
ु धानको ममा एवं
अदालतमा बयान गरेको र िनजको सो बयान िमिसल
संल न जाहेरी दरखा त, घटना थल मचु ु का,
पो माटम रपोटसमेतका कागजबाट समिथत हन
आएको अव थामा जाहेरवाला एवं घटना िववरण
कागजका मािनसह अदालतमा बकप नगदमा
िनज ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदन
िम दैन । उ वारदातलाई भिवत य कायम गरी
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ितवादी कृ णबहादरु तामाङलाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने गरी भएको फै सला कायम रहन स ने
नदेिखने ।
ितवादी कृ णबहादरु तामाङलाई हन
स ने सजायको स ब धमा िवचार गदा मल
ु क
ु ऐन,
चौपायाको महलको ११ नं. मा “जानी जानी गाई,
गो मानलाई बा वष र वचन िदनेलाई ६ वष कै द
गनपछ
ु ।” भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार मनसायपूवक गाई
गो मान यि लाई १२ वष कै द सजाय हने देिखयो ।
ितवादी कृ णबहादरु तामाङले मनसायपूवक ब चरो
घरबाट याई मारी मासल
ु ाई टु ाटु ा पारी राखेको
देिखएको अव थामा िनजलाई सोही नं. बमोिजम १२
वष सजाय हने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादी कृ णबहादरु तामाङले र सीको सरु मा
भिवत य घटना घटाएको मानी आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने गरी भएको धािदङ िज ला अदालतको
फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६९।१२।४ मा भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी भई ितवादी कृ णबहादरु तामाङले
मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महलको १ नं. िवपरीतको
कसरु गरेकोले िनज ितवादीलाई सोही महलको ११
नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
क यटु र : रमेश आचाय
इित संवत् २०७३ साल काितक १ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-WO-०६१९, उ ेषण,
मोदकुमार देवसमेत िव. िक बक िलिमटेड मु य
शाखा कायालय, अनामनगरसमेत

ऋण िलँदा राखेको सत पालना गरी
भाखािभ कजाको साँवा तथा याज चु ा गन दािय व
ऋणीको ह छ । भाखािभ कजा नितन ऋणीबाट
कानूनी ि या अवल बन गरी कजा असल
ु ी गन पाउने
भनी बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०७३ को
दफा ५७ ले यव था गरेको पाइ छ । उ दफाको
उपदफा (१) मा “ऋणीले कजा लेनदेनस ब धी िलखत
वा करारमा उि लिखत सत कबुिलयतको पालना
नगरेमा वा िलखत वा करारको भाकािभ कजा
र सोमा लागेको याज वा हजाना चु ा नगरेमा ...
कजा लेनदेनस ब धी िलखत वा चिलत कानूनमा
जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ऋणीले बक
वा िव ीय सं थालाई लेिखिदएको वा िधतो राखेको
सुर णलाई िललाम िब गरी वा अ य कुनै यव था
गरी स बि धत बक वा िव ीय सं थाले आ नो
साँवा, याज असुलउपर गन स नेछ” भ ने यव था
रहेको छ । सो यव थाअनस
ु ार िनवेदकह ले
िवप ी बकबाट िलएको कजा भाखािभ नितरेको एवं
भाखा नाघेपिछ पिन चु ा गन त परता नदेखाएको
अव थामा सरकारी िनकायका पदािधकारीसमेत
रहेको मू याङ् कनकताह बाट कानूनको प रिधिभ
रही कानूनी ि या पूरा गरी िनधारण ग रएको प चकृते
मू यलाई वे छाचारी पमा ग रएको मू याङ् कन
भ न िम ने नदेिखने । रट िनवेदकले आफूले बेहोनु
पन दािय व नगदै ितन बझ
ु ाउने भनी नगद रकम धरौटी
राखी आएको अव थासमेत देिखएन । ऋणीले आफूले
िलएको ऋण ितनु पन दािय व बहन नै नगरी िनि य
पमा बसेको र बराबर सूचना गदासमेत ऋण चु ा
गनतफ कुनै त परता नदेखाएको अव थामा बकले
आ नो लगानी उठाउनको लािग कानूनबमोिजम
ि या पूरा गरी सरु णबापत िधतो राखेको स पि
सकार गरेको कायलाई अ यथा भ न सिकने अव था
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नदेिखने ।
अतः िववेिचत त य, कानूनी यव था र
माणसमेतको आधारमा िनवेदन मागबमोिजमको
उ ेषणसमेतको आदेश जारी गनु पन अव था
िव मान देिखएन । ततु रट खारेज हने ।
उपरिज ारः इि दरा शमा
इित संवत् २०७४ साल चै ५ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-१७१२ र ०७०CR-१६०४, वैदिे शक रोजगार कसरु , नेपाल सरकार
िव. जगतबहादुर थापा र जगतबहादुर थापा िव. नेपाल
सरकार
ितवादीले जाहेरवालाह लाई वैदेिशक
रोजगारमा अफगािन तानमा पठाउने भनी रकम
बिु झिलई कागज ग रिदएकोमा िववाद छै न ।
जाहेरवालाह बाट पेस भएका रकम बझ
ु ेका कागजह
करकापबाट तयार भएका हन् भनी ितवादीले सु
यायािधकरणमा बयान गरे तापिन रकम बझ
ु ेको
भपाई करकापबाट तयार भएको भए सोउपर कानूनी
ि यामा जाने ितवादीको कानूनी अिधकार
भएकोमा सो अिधकार िनजले योग गरेको नदेिखँदा
के वल करकापबाट िलखत खडा भएको भ ने िजिकर
िलएको आधारले मा िनजले कसरु बाट उ मिु
पाउने देिखएन । अदालतसम भएको बयानमा
िनज ितवादीले आरोिपत कसरु मा इ कार भए पिन
अनस
ु धानको ममा भएको बयान िकन फरक परेको
हो सो कुराको त ययु माणबाट ख डन गन सके को
देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम

अनस
ु धानको ममा भएको बयान अ यथा माणबाट
खि डत नभएको अव थामा सो बयानलाई माणमा
िलनपु न हँदा ितवादीले जाहेरवालाह लाई िवदेश
अफगािन तानमा रोजगारीमा पठाई िद छु भनी रकम
बझ
ु ेको नै पिु ह छ । यस अव थामा ितवादीलाई
सजाय गन गरी भएको सु फै सला अ यथा नदेिखने ।
ितवादीले रकम बझ
ु ी ग रिदएको कागजमा
गजे गु ङबाट पिन रकम िलएको भनी उ लेख भएको
अव थामा िनजको हकमा ितवादीलाई कारबाही
भएन भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर छ
सोतफ िवचार गदा रकम बझ
ु ी ग रिदएको िलखतमा
गजे गु ङसँग पिन .४,००,०००।– बझ
ु ेको भ ने
बेहोरा उ लेख भएको देिखए पिन कागज गरी रकम
िफता नपाएको अव थामा यसबाट मका पन प ले
समयमै कानूनी ि या अवल बन गन स नपु दछ ।
िनज गजे गु ङले कागजमा उ लेख भएको रकम
नपाएको भनी वा ितवादीलाई कारबाही ग रपाउँ भनी
कुनै कानूनी उपचार खोजेको कुरा (त य) वादी नेपाल
सरकारबाट पेस हन सके को नदेिखने । जाहेरी नै निदने
यि को हकमा पिन अिभयोग दाबी भएको भ दैमा
सोही मा कुरालाई आधारमानी ितवादीलाई सजाय
गनु यायोिचत देिखएन । तसथ गजे गु ङको हकमा
ितवादीलाई सजाय नभएको सु फै सला िमलेन भ ने
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः उपयु त य र माणको िव ेषणको
आधारमा ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी कै द
ज रवाना गन र हजानासमेत ितराउने गरी सु वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०६९।०९।२३ मा
भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- चाणकमिण अयाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
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२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६९-CI-०५५५, अंश दता,
सीताराम अिहर िव. सुरज राउत अिहर
ितवादी दरोगा राउत अिहरले िक.नं.२९०,
३७३, ३७४ र ३७५ का ज गा आफूले मावली
हजरु बा, हजरु आमाको सेवा गरेबापत २०३३ सालमा
बकसप बाट ा गरेको हँदा अ य अंिशयारह लाई
ब डा ला न नस ने भनी िजिकर िलएको देिख छ ।
िनजले उ ज गाह बकसप बाट ा गरेको भने
पिन सो कुरा पिु हने कुनै माण पेस गन सके को
देिखँदैन । ती ज गाह २०३३ सालमा बकसप बाट
पाएको भ ने िनजको कथन रहेको देिखएकोमा २०३४
सालभ दा अगािड जनु सक
ु ै ोतबाट पाएको भए पिन
अंिशयारह िबच ब डा ला ने हँदा िनजको सो िजिकर
कानूनस मत रहेको देिखन नआउने ।
पनु रावेदक ितवादी च पादेवीले िनजका
नामको िक.नं. ८११ र ८९९ का ज गाह माइतीबाट
पाएको रकमबाट ख रद गरेको अ अंिशयारलाई
ब डा नला ने ज गा ब डा ला ने गरी भएको फै सला
िमलेको छै न भनी िलएको िजिकरतफ हेदा, िनजले
उ िक.नं. ८११ को ज गा िमित २०५४।२।२७
मा रािज साद यादवबाट र िक.नं. ८९९ को
ज गा िनजै रािज सादबाट िमित २०५८।४।२ मा
पा रत राजीनामा िलखतबाट िनजको हक हन आएको
देिख छ । उ ज गाको राजीनामा िलखतको कै िफयत
महलमा माइतीबाट याएको रकमबाट ख रद गरेको
भ ने उ लेख भए पिन िनजले माइतीबाट के कित
रकम किहले ा गरी ज गा ख रद गरेको हो सो कुरा
माण ारा पिु गन सके को नदेिखने ।
ितवादी दरोगा राउतले आ ना नामको
िक.नं.२९०, ३७३, ३७४ र ३७५ का ज गा र

ितवादी च पादेवी अिह रनका नामको िक.नं.८११
र िक.नं.८९९ का ज गा ब डा ला ने कृितको होइन
भनी िनजह ले मािणत गन नसके को अव थामा
ती ज गा सगोलका अंिशयारह लाई अंश भाग ला ने
गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला अ यथा
नदेिखँदा िनजह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट
सु बारा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।२।३१
मा भएको फै सला के ही उ टी गरी ितवादी च पादेवी
अिह रन नाम दताको िक.नं. १२७५ को ज गा ब डा
नला ने र अ यमा उ फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०६९।३।२४
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल काितक १ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-०१००, फै सला
बदर, न कौ लोहार िव. भगवान िदन लोहार
यसमा रघिु वर लोहारका तीन भाइ छोराह मा
जेठा जोखनको तफबाट बाबािदन, माइला ा रकाको
तफबाट न कौ र का छा आशारामतफबाट जायज म
नभई सानैमा मृ यु भएको देिख छ । यी वादी ितवादी
दईु अंिशयार भएकोमा नाता स ब धमा कुनै िववाद
देिखँदनै । िववािदत दवु ै िक ा ज गाह बाट त कालीन
वादी बाबािदन लोहारले आधा अंशबापत पाएको
भ ने िमित २०४२।१२।२१ को ब डा मचु ु काबाट
देिख छ । वादी बाबािदन लोहार पनु रावेदक / ितवादी
न कौ लोहार पर पर अंिशयार देिखएका छन् । यसरी
पर पर दाजभु ाइिबच कानूनतः लामो समयस म अंश
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मु ा चली दाबीबमोिजमको आधा अंशमा हक पु ने भनी
अि तम फै सला भइसके को देिखने ।
यथ / वादीले दाबी िलएका दवु ै िक ा
ज गाह मा दाबीबमोिजम आधा िह सा ज गा वादीले
पाउने भनी २०४२।१२।२१ मा ब डा मचु ु का तयार
भई सोअनस
ु ार वादीले चलन पज
ु समेत पाइसके को
देिख छ । िववादका २ िक ा ज गाह म ये पिहलो
िक ा अथात् चौडाई ९ हात ल बाई ११ हात भएको
फुसको घारी भनी उ लेख भएको ज गाको आधा
िह सा बाबािदनले पाउने भनी उ लेख भए तापिन
कुनतफबाट पाउने हो सोस म डोर कमचारीले उ लेख
गरेको देिखँदैन । अंश हकज तो नैसिगक हक के वलतफ
ले न छुटेका कारणबाट वि चत हने अव था नहने
भनी स मािनत सव च अदालतबाट समेत थु ै मु ामा
िनणय भएको अव थामा भोगको स ब धमा वादीले
आफूले दि णतफबाट भोग ग ररहेको छु भनी उ लेख
गरेकोले सोही दि णतफबाट आधा हक िह सा भोग
गन पाउने नै देिखने ।
यथ / वादीले िववादको दो ो िक ा
बेलगती ज गाको स ब धमा सो ज गाको पूवतफबाट
वादीले आधा अंश पाएको भनी ब डा मचु ु कामा
नै उ लेख छ । तर, ितवादी न कौ लोहारले उ
ज गा सगोलमा हँदै खाएको ऋणबापत िललाम
भई भगोले लोहारले सकार गरी लिगसके को ज गा
भगोले लोहारबाट राजीनामा गरी म न कौ लोहारले
िलएको हो भनी उ लेख गरे तापिन उ ज गा
यी पनु रावेदक / ितवादी न कौ लोहारकै नाममा
देिख छ । उ ज गामा यथ / वादी म.ु स. गन
भगवानदास लोहारका बाबु बाबािदन लोहारको आधा
अंश हने भनी िनणय भई चलन पज
ु समेत पाइसके को
देिख छ । उ ज गा हालस म अंश िदनपु न पनु रावेदक
/ ितवादीकै नाममा कायम भएको अव थामा

यसबाट अंश पाउन स ने अव था हँदनै भनी भ न
स ने अव था नदेिखने । अदालतबाट कानूनबमोिजम
फै सला भई ब डा छु ाउने ममा िललाम भई अ य
गइसके को अव था भएमा सो स ब धमा अदालतले
पिन िविभ न कोणबाट हेरी सो स ब धमा िनणय
िदनपु न िथयो । तर, ततु मु ामा अंश पाउनु पन
भनी अदालतबाट अि तम िनणय भइसके को अचल
स पि ािविधक ि कोणबाट अ य गई फे री
अंिशयारकै नाउँमा रिहरहेको अव थामा य तो
स पि मा ब डा ला न स ै न भनी अथ गनु मनािसब
देिखँदनै । अंशज तो नैसिगक हकलाई संकुचन हने
गरी अथ र या या गन निम ने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण
र माणसमेतबाट वादी दाबीबमोिजम यथ /
वादीले अंशबापत ा गरेका उि लिखत दवु ै िक ा
ज गामा वादी दाबीबमोिजम यथ / वादीको अंश
हक कायमसमेत हने ठह याई पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जबाट िमित २०६७।११।०१ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट िमित
२०७१।०७।३० मा झगिडया िझकाउने गरी भएको
आदेशसँग सहमत हन सिकएन । पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको िमित २०६७।१२।०१ को फै सला सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-१२८५, ज गा
िखचोला चलन, उमेश ठाकुर वडही िव. कामे र िम
भुिमहारसमेत
पनु रावेदक / वादी र ितवादीह को
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ज गाम ये वादीले सािबक िलखतबमोिजम दाबी
गरेको ज गाको कुल े फल र ितवादीह ले
देखाएको सु अदालतको िमित २०५२।७।५ को
न साबाट िनजह को कायम हन आएको कुल
े फलको ज गाह के ही घटबढ देिखन आएको
भए तापिन ितवादीह को न.नं. २,३,४,५ का
ज गाह २०५२ सालको उ न साबाट देिखई
कायम भइरहेको अव थामा ती ज गाह अ य
घस
ु े होलान् भनी अनमु ान गन सिकने अव था पिन
रहेन । िमित २०५२।७।५ मा भई आएको न साको
न.नं. ८ र हालको न.नं.३० मा समेत वादीको बाबु
राम व प ठाकुरको दाबीकै चौहदीिभ को ज गा बाँक
रहेको अव थासमेत देिखँदा ितवादीह ले वादीको
२०५२।७।५ मा भएको न साको न.नं.६ को े फल
र पिछ २०६२।८।२३ मा भएको न साको हालको
न.नं.१० को े फल नापमा के ही मा ामा घटबढ पन
स ने भए तापिन भइआएको दवु ै न सा आकृित हेदा
सािबकको न साको दि णतफको सीमाको आकृ ित र
पिछ लो न साको आकृितसमेत िमलेको देिखने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण
र माणसमेतबाट ितवादीह ले वादी दाबीको ज गा
िखचोला गरेको नदेिखँदा दाबी पु न नस ने गरी भएको
महो री िज ला अदालतको िमित २०६३।११।१४
को फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६६।१२।२९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट िमित २०६८।१।४
मा दान ग रएको िन सामा उि लिखत आधारसँग
सहमत हन सिकएन । पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६६।१२।२९ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले र वाली
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।

५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-१०००, िवना
इजाजत साल जातको ख काटी ओसार पसार
गरेको, नेपाल सरकार िव. िवरबहादुर ठगु ना
िनज ितवादी िवरबहादरु ठगु नाले
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत बयान गदा
काठमा टाँचा िन सा लगाउन लगाई चलानी पज
ु
िलएर मा काठ बो नु भनी पठाएको िथएँ, म काठ
लोड र ओसार पसार गन गएको होइन भ ने बेहोरा
उ लेख गरेका छन् । िनजको उ भनाइ िनजको सा ी
रामबहादरु धामी र लालिसंह िव ले उ काठ काट् ने र
ओसार पसार गन कायमा िनज ितवादीको संल नता
छै न भनी गरी िदएको बकप बाट समिथत भएको छ ।
यसका साथै, वयं वादीका सा ी सजिमन मचु ु काका
मािनस कृ णद अव थीसमेतले उ काठ ओसार
पसार गन कायमा क धनीको सहभािगता रहेको छै न
भनी बकप बेहोरा लेखाई िदएका देिखने ।
यसरी अवैध पमा काठ काट् ने र ओसार
पसार गनसमेतको कसरु ज य कायमा ितवादी
िवरबहादरु ठगु ना आफै ँ संल न रहेको वा उ काठ
अवैध पमा कािटएको हो भ ने जानकारी हँदाहँदै उ
काठ ओसार पसार गन िनजको सवारी साधन (मे. १
ख ३१३ नं. को शि मान क) पठाएको हो भ ने त य
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम अिभयोजन
प ले शंकारिहत तवरबाट पिु गन सके को देिखन
नआउने ।
अतः उि लिखत आधारमा िनज ितवादी
िवरबहादरु ठगु नालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदई िनजको उ कसमेत जफत नगन ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित २०७२।२।२५
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को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल चै ७ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०१५६ र ०७१CR-०३४५, मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार,
मानबहादुर थोकर िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार
िव. मानबहादुर थोकर
ितवादीले अदालतसम आरोिपत कसरु मा
इ कार रही बयान गरे तापिन त य तथा माणको
िव ेषणबाट ितवादीउपरको िकटानी जाहेरीलाई
समथन हने गरी जाहेरवालाले अदालतमा आई
बकप ग रिदएको तथा पीिडत र मौकामा बिु झएका
मािनसह ले अदालतमा आई गरेको बकप बाट
ितवादीले अनस
ु धानको ममा आरोिपत कसरु मा
सािबती रही गरेको बयान समिथत भएको देिखयो ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ र मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९
अनस
ु ार जाहेरवालाको जाहेरी एवं मािणत बयानलाई
अ यथा हो भनी मािणत गनु पन भार ितवादीमा नै
रहेको ह छ । ततु मु ामा ितवादी अदालतसम
आरोिपत कसरु मा इ कार रही गरेको बयानलाई अ य
वत एवम् व तिु न माण पेस गरी आ नो िजिकर
मािणत गन सके को िमिसलबाट देिखन आएन । य तो
अव थामा िनजको अदालतसम को भएको इ कारी
बयानलाई मा आधार मानी िनज ितवादीलाई
िनद ष मा न सिकएन । यसबाट ितवादी मानबहादरु
थोकरको आपरािधक योजना र कायको प रणाम
व प मानव बेचिबखन ज तो ग भीर आपरािधक
काय भएको देिखने ।

ततु मु ामा ितवादी मानबहादरु थोकरले
पीिडत जाहेरवालालाई िब गन लैजाने र िब गरेको
रकम बराबरी बाँड्ने भ ने सहमित भई हेट डा लगी
िनजलाई हेट डामा काम गरी बस भनी झु याई हक गोले
र ह रमाया यावाको िज मा लगाई िनजह ले भारतको
ब बईमा लिग िब गरेकोमा यी ितवादी मानबहादरु
थोकरले पीिडतलाई ललाई फकाई, लोभनमा पारी,
झु याई, नेपालिभ को एक ठाउँबाट अक ठाउँमा लगी
िवदेश लैजान अका ितवादीह लाई िज मा लगाउने
काय गरेको पिु हने ।
अनस
ु धानको ममा ितवादीको उ ले य
स पि देखाउन सके को अव था नदेिखएको र
ितवादीको बयानसमेतबाट ितवादीको आिथक
हैिसयत सामा य रहेको देिखएबाट मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
१७(१) ले तोके को क तीमा ज रवानाको पचास
ितशत रकम ितपूितको पमा ितन स ने अव था
यी ितवादीको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट मानव बेचिबखन तथा ओसार पसारको
कसरु मा ितवादी मानबहादरु थोकरलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम २० वष कै द र .२,००,०००।ज रवाना गरी पीिडतलाई िज ला पनु थापना कोषबाट
.३,००,०००।- ितपूित भराई िदने गरी मकवानपरु
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।२।७ मा भएको
फै सला, कै द र ज रवानाको हकमा उ फै सला सदर
गरी ितपूितको हकमा के ही उ टी गरी पीिडतलाई
.२,००,०००।- ितपूित िज ला पनु थापना
कोषबाट भराई िदने गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः- गीता े
इित संवत् २०७४ साल जे २१ गते रोज १ शभु म् ।
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७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-०१६९ र ०७३CR-०४१८, कत य यान, महे गु ङ िव. नेपाल
सरकार र नेपाल सरकार िव. महे गु ङ
ितवादी महे गु ङले मौकामा तथा
अदालतमा बयान गदा िमित २०७१।११।२३ का
िदन जामु गु ङले पैसा चािहयो । समाजको पैसाबाट
.४००।- सापटी देउ साँझ िफता िदउँला भनेकाले
.४००।- िदएको िथएँ । बेलक
ु ा समाजको िहसाब
बझ
ु ाउनपु न हँदा िनज जामस
ु गँ क रब ८:४५ बजे
पैसा मा दा मेरी ीमतीसँग पैसा छ भनेकाले िनजको
घरमा दवु ैजना जाँदा िनजको घरमा कोही नभएकोले
म घरतफ फकन ला दा मतृ कले मैले ितमीबाट पैसा
िलएकै छै न । म पैसा िदँदै िद न भनी भनेकाले म
ह का आवेशमा आई िनजलाई तानी िनजको बायाँ
क मरमा एकपटक ला ीले हा दा िनज यही ँ उिभई
रहेको िथयो । म घर जान तल झदा मृतकको आँगनमा
मािनस लडेको ज तो आवाज आएको सनु ी फकर
जाँदा मतृ क आ नो आँगनमा घो टो परेर लिडरहेको
देखी सोही अव थामा कपीमायासमेत आएकाले हामी
दईु जना िमली मतृ कलाई िपँढीमा गु ीमा सतु ाई गएको
हँ । िनजको अव था सामा य िथयो । छातीको तलको
भाग दु यो भनेर मा भनेकाले भोिलप ट उपचार
गन उप वा य चौक लगेकोमा बेसीसहर लैजानपु छ
भनेकाले बसमा बेसीसहर लाँदै गदा मतृ कको मृ यु
भएको भनी आरोिपत कसरु मा सािबत भई बयान गरेको
देिखँदा िनजले गरेको वीकारोि माण ऐन, २०३१
को दफा ९ बमोिजम िनजका िव
माणमा िलन
िम न नै देिखने ।
िमित २०७१।११।२३ गते राित म घरमा
नभएको र गाउँमा भोज काय म भई साँझ ीमान्

घरमा आउन िढला भएकोले म ीमानको खोजी
गन गाउँमा जाँदा ीमान् घरतफ नै गएको जानकारी
पाएपिछ घरमा आउँदा ीमान् िसिक त अव थामा
भेिट के भो भनी सोधनी गदा महे गु ङले हात,
खु ा, मु ी, मु का योग गरी मलाई कुटिपट गरेको
हो भनेकाले पाचोक गा.िव.स. को वा य चौक मा
उपचार गराउँदा साधन स प न अ पतालमा लान
सझ
ु ाव िदएकाले बेसीसहरतफ लाने ममा २४ गते
पितको मृ यु भएको हो भनी जाहेरी बेहोरालाई समथन
गद बकप गरेको पाइने । मतृ कको ित ाको दवु ै भागमा
नीलडाम, दे े अ डकोषमा नीलो डाम, टाउकोमा चोट
भएको र िपसाब थैलीमा चोट लागी २.५ िलटरजित
रातो खैरो रङको पानी ज तो पदाथ िन क मतृ कको
मृ यु भएको भनी शव परी ण गन िचिक सक िवशेष
डा. सशु ील खिनयाले अदालतमा आई बकप गरेको
देिख छ । िमिसल संल न मतृ कको ति बर अवलोकन
गरी हेदा नाक र आँखाबाट रगतको लहरो ज तो देिखने
पदाथ बगेको देिखने ।
तसथ, उपयु उि लिखत माण एवं ततु
मु ामा घिटत वारदातलाई समि मा हेदा यी ितवादीले
मृतकलाई कत य गरी मारेको त य जाहेरवाला
कपीमाया गु ङको जाहेरी दरखा त एवं बकप , लास
जाँच कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, घटना
िववरणमा कागज गन मािनसह को कागज तथा
बकप , िवशेष िचिक सकको बकप , ितवादीको
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम गरेको सािबती
बयानलगायत िमिसल संल न कागजातह समेतबाट
समिथत हन आएकोले मतृ कको मृ यु यी ितवादीले
मतृ कबाट सापटी िलएको .४००।- साँझस म
निदएकोले त काल उठे को रसमा लात मु काले गरेको
हारबाट नै भएको त य पिु हन आएको देिखने ।
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार,
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कारण र माणसमेतबाट ितवादी महे गु ङले
मतृ क जामु गु ङलाई मान नै मनसायले जोिखमी
हितयार योग नगरी सामा य िववादमा त काल उठेको
रसले मतृ कलाई ला ी र मु काले हार गदा मतृ कको
िपसाब फे न िपसाब थैलीमा लागी िपसाब थैली फुट् न
गई मृ यु हन गएबाट य तो िकिसमको कसरु मा मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. आकिषत
हने नभई सोही महलको १४ नं. को कसरु हने हँदा
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १४ नं. को
कसरु मा १० (दश) वष कै द सजाय हने ठह याएको
सु लमजङ
ु िज ला अदालतको िमित २०७२।७।१२
मा भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट िमित २०७३।०२।२४ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०२७८, उ ेषण,
सीता के .सी.समेत िव. रािधका के .सी.समेत
िवप ी / वादी रािधका के .सी. को िक.नं.५५१
र िक.नं.५५३ का ज गा सगोलकै भएकोमा र.नं.३
िमित २०५७।४।२ मा िदने ल मी के .सी. र िलने
सीता के .सी. भई हक ह ता तरण भएकोमा सो िव
२०५७।४।९ मा िवप ीह को िबच भएको िलखतको
४ भागको १ भाग बदर गन माग गरी िफराद िदई
स पूण ज गाको ४ भागको १ भाग बदर हने गरी सु
लिलतपरु िज ला अदालतबाट फै सला भई पनु रावेदन
अदालतबाट समेत सदर भएको र िक.नं.८५८ को
ज गामा के ही उ टी भई सव च अदालतमा पनु रावेदन
परी सव च अदालतबाट सु फै सला सदर हने गरी

२०६४।५।३० मा अि तम फै सला भएको देिखयो ।
सोप ात् िवप ी रािधका के .सी. फै सला काया वयन
गन नआएको भनी यी िनवेदकले सु अदालतमा
िनवेदन िदई ज गा फुकुवा गरी मालपोत कायालयमा
दा.खा दताको िनवेदन िदई कारबाही बढाएको देिखने ।
फै सला काया वयनउपरका अिधकांश उजरु ी
एवं िनवेदन फै सलाको काया वयनमा िढलाई गन
िनयतबाट नै िदइएको ह छ, यसो भ दैमा य ता
उजरु ी एवं िनवेदनलाई ार भमै पूवा ही भएर पूणतः
उपे ा गन गरी हा न हँदैन । यसरी नै फै सला
काया वयन िछटो छ रतो गन भ दैमा कायिविध
कानूनको रीत नपु याई बल िम याई गन भ ने पिन
होइन भने फै सला काया वयनमा िढलाई र िध याई
गन प ले असलै िनयतबाट िलएका िजिकर वा तवमै
कानून र कायिविधस मत देिख छन् भने ती फै सला
काया वयनलाई िढलाई गन अवाि छत िनयतबाट
मा ै आएका हन् भनी पवु ानमु ान गरी परािजत प को
िनवेदनलाई उपे ा गरी हा नु हँदैन । कायिविध कानूनको
सानाितना ूिटलाई कानूनी िछ ाको आधारमा हान
प ले िनवेदन मा ै िदएर फै सला काया वयनमा िढलाई
ग ररहेको छ िक वा तवमै फै सला काया वयनको
कानूनी ि यामा ग भीर ूिट भएर हान प लाई
बढी नै मका प ररहेको छ, यसलाई सू म पमा नै
के लाएर हेनपन
ु ह छ । फै सला काया वयनमा मु ामा
प बाट जनु सक
ु ै िनयतले ग रने िढलाइका कायलाई
पिन फै सला काया वयन गन कानूनी ि यालाई नै
सबल र सु ढ बनाउने मा यमकै पमा वीकार ग रनु
पदछ । अदालतको आदेश एवम् िनणय कायबाट फै सला
काया वयनको मकसद पूरा हन गएको देिखए यदाकदा
कानून, िनयम र कायिविधको यव था र ि या पूरा
भए नभएको िवषयव तल
ु ाई पिन गौण पमा हेनपन
ु
हन जा छ । ततु मु ामा िवप ी रािधका के .सी.
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को एकपटक अदालतबाट हक थािपत भइसके को
अव थामा फै सला काया वयनमा िढलाई गरेको भ ने
आधारमा िनजको भागसमेत आ नो हनपु छ भ ने यी
िनवेिदकाह को िनवेदन दाबी असल िनयतबाट िदएको
हो भनी भ न स ने अव था नदेिखने ।
तसथ, सु अदालतबाट भएको अि तम
फै सलालाई िवप ी रािधका के .सी.ले दाबीको
िक.नं.५५१ र िक.नं.५५३ बाट ४ ख डको १ ख ड
िलखत बदर भई िनजका नाउँमा चलनसमेत हने
ठह याई भएको फै सला र जनाउ पज
ु समेतको आधारमा
मालपोत कायालयबाट िमित २०६७।१२।९ मा भएको
िनणय बदर गन निम ने भनी िमित २०६९।१२।१५
को आदेश र सो आदेशलाई ततु िनवेदनको रोहबाट
के ही ग ररहनु परेन भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७०।२।३० मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
िनवेदकह को माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी गन
िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १४ गते रोज ४ शभु म् ।

िनज स जु थापासँग दो ो िववाह भएको भ ने दता नं.
११३ िमित २०६८।११।२४ को िववाह दताबाट थाहा
पाएको भ ने जाहेरी दरखा तबाट देिख छ । ितवादी
िव णु राईले िमित २०६९।७।१५ मा अदालतसम
िदएको बयानको स.ज. ५ मा “स जु थापासँग २०६७
सालमा ेम िववाह गरी िववाह दतासमेत गरेको छु”
भनी िनजले स जु थापासँग बहिववाह गरेको त यलाई
बयानमा वीकार गरेको देिख छ । माण ऐन, २०३१
को दफा ४(१)(क) अनस
ु ार ितवादी िव णु राईले
स जु थापासँग बहिववाह गरी मल
ु क
ु ऐन, िवहावारीको
९ नं.को कसरु गरेको देिखने ।
ितवादीको जाहेरवालीसँग िववाह भएको
१४(चौध) मिहनाको अ तरालमा ितवादीले दो ो
िववाह गरेका छन् । बहिववाह मु ा सरकारवादी
फौजदारी मु ा भई अनस
ु धानकताले थाहा जानकारी
भएको िमितबाट हद यादको ार भ हने भनी (ने.
का.प.२०६३, अंक ५, िन.नं. ७६९४) बहिववाह
मु ामा याियक िस ा तसमेत ितपादन भएको
छ । ततु मु ामा जेठी ीमती जाहेरवालीसँग
िववाह भएको १४ मिहनाकै अ तरालमा पनु रावेदक
ितवादीले का छी ीमतीसँग दो ो िववाह गरेको
उजरु ी अनस
ु धानकताले थाहा जानकारी ा भएको
िमितले हद यादिभ
ततु मु ा परेको देिखँदा
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ उि लिखत कानूनी यव था
एवम् िमिसल संल न माणह को िववेचनासमेतका
आधारमा जाहेरवालीको जाहेरी दरखा तअनस
ु ार
अनस
ु धान ि या सु भई दायर भएको अिभयोग
प अनस
ु ार पनु रावेदक ितवादीलाई बहिववाह कसरु
ठहर गन गरी भएको सु झापा िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित

इजलास नं. ३
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७२-CR-२०३०, बहिववाह,
िव णु राई िव. नेपाल सरकार
ितवादी िव णु राईले जेठी ीमती जाहेरवाली
ममता राई हँदाहँदै का छी ीमती स जु थापासँग दो ो
िववाह गरेको भ ने िमित २०६८।११।१२ मा थाहा
पाई बु दा िव णु राईले िमित २०६७।१०।२७ मा नै
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२०७१।८।१५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ३१ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-CI-०९२८, िनषेधा ा,
सुलोचना ितिमि सनासमेत िव. िनमला े समेत
ततु मु ामा यथ िझकाउँदा उि लिखत
मु ामा फै सला भइसके को भ ने कुरालाई आधार
िलएको देिखए तापिन ततु मु ा आज सनु वु ाइका
लािग ततु हँदा ियनै िनवेदक र यथ िबच चलेको
घर टहरा भ काई ज गा खाली ग रपाउँ मु ामा यस
अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गन गरी
आदेश भई मु ा िवचाराधीन अव थामा रहेको िमिसल
संल न आदेशको ितिलिपबाट देिखन आयो । घर टहरा
भ काउनेस ब धी मु ा नै अि तम नभई सोही मु ामा
यस अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
भएको अव था रहेको हँदा उ पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट मा भएको फै सलालाई आधार िलई यथ
िझकाउने गरी भएको आदेशले कुनै ताि वक अथ रा ने
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको
उ घर टहरा भ काई पाउँ मु ा अि तम फै सला भई
सोही आधारबाट फै सला काया वयन हने अव था
रहने नै हँदा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िनवेदकको
मागदाबीबमोिजम िनवेदकह ले बनाएको र बसोवास
गरी आएको घरबाट उठाउने, िनकाला गन, घर
भ काउने र घरबाट छोड् ने छोडाउने बारेमा जबरज ती
कागज गराउने ज ता कायह नगनु नगराउनु भनी
िवप ीह का नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने

ठह याई भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : नगे कुमार कालाखेती
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०९२७,
िनषेधा ा, सुलोचना ितिमि सनासमेत िव.
िच कुमारी गु ङसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CI-०७३८, ज गा
िखचोला चलन, ल मीका त ितवारीसमेत िव. सुदामा
शु ला
वादीले िमित २०६५/१२/१३ का िदन
ितवादीले आ नो िनिववािदत िक.नं ४५८ को
०-५-१० ज गाम ये दि णतफबाट ितवादीह ले
ज.िव.०-०-१२ जोर जबरज ती यापेको भनी ततु
मु ाको िफराद िदएको देिख छ । ितवादीह ले
वादीले िखचोला ग रएको भिनएको िमितमा िखचोला
नगरेको भ ने कुराको ठोस सबदु माण पु याउन
सके को देिखँदैन । वादीको िफराद लेखबाट िमित
२०६५/१२/१३ स म िववािदत ज गा वादीले नै
िनिववािदत पमा भोग गरी आएको भ ने देिखएको
र उ िमितमा ितवादीह ले िखचोला गरेपिछ मा
वादीले िमित २०६५/१२/२६ मा िखचोलाको नािलस
िदएको कुरालाई उि लिखत ज गा पजनीको महलको
१७ नं. को हद याद थाहा पाएको ६ मिहनािभ
नािलस परेको मानी ज गा िखचोलाको रोहबाट वादीको
िववािदत ज गामा हक कायम हन स ने नस ने कुराको
िन य ल गन कुनै कानूनी बाधा रहेको अव था ततु
मु ाको स दभमा नहँदा वादीको िफराद हद यादिवहीन
अव थामा रहेको भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब
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नदेिखने ।
ितवादीले वादीसँग ख रद गरेको भिनएको
०-०-१२ ज गा नै नयाँ नापीमा िक.नं २२० मा नापी
भएको भनी िजिकर िलएको देिख छ तर िनजले उ
ज गा ख रद गरेको कुराको माण पेस गन सके को
देिखँदैन । ितवादीको नाउँमा कानूनी पमा हक
थािपत नै नभएको ज गा िनजको नाउँमा नयाँ नापीमा
दता हँदैमा य तो ज गामा िनजको हक कायम रहन
स ने अव था रहँदैन । नयाँ नापीमा दता हन य तो
ज गामा िनजको हक भोगको माण देिखनु पदछ
अ यथा य तो दता दूिषत दताको आधारमा वतः
बदर हन स ने अव था रह छ । तसथ सािबक े ता
माण र हकै नभएको ज गा नयाँ नापीमा कसैको नाउँमा
नापी दता हँदमै ा अ को सािबक े ता माण वतः
शू य हन नस ने भएकोले िववािदत भिनएको न.नं
३क को ज गा ितवादीको मा न िम ने अव था नहँदा
उ ज गा वादीको सािबक िक.नं ४५८ िभ कै ज गा
भएको मा नु पन भई उ िववािदत ज गा ितवादीले
अनिधकृत पमा िखचोला गरेको देिखन आउने ।
अतः मािथका करणह मा िववेिचत आधार,
कारण र माणबाट िववािदत न.नं ३ को ज गा वादीको
सािबक िक.नं ४५८ अ तगतको ज गा रहेको त य
न सा, े तालगायतका कागज माणबाट पिु हन
आएकोले सो न.नं ३ को ज गा ितवादीले िखचोला
गरेको ठह याई सु पसा िज ला अदालतबाट
भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०६७/१२/४ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : नगे कुमार कालाखेती
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।

४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-०४४३, ज गा
िखचोला चलन, दशन चौधरी िव. शिमलादेवी चौधरी
माणमा पमा आएको २०६१ सालको
दे.नं १०५४ को ज गा िखचोला चलन मु ामा िखचोला
ग रएको भिनएको िमित र ततु मु ाको िखचोला
भएको भिनएको िमित तथा ितवादी र मु ाको
िवषयव तु नै फरक रहेको देिख छ । ज गा िखचोला
मु ामा फरक फरक िखचोला भएको िमित देिखनक
ु ा
साथै ज गाको साँध िसमानातफ पिन फरक फरक
समयमा िखचोला भएको त य िमिसल संल न कागज
माणबाट थािपत भएको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
८५ नं. यव था एक पटक कुनै िवषयमा कुनै यि
िव मु ा दायर ह छ, सो मु ामा फै सला ह छ र
सोही मु ामा पनु रावेदन दायर भएकोमा मा सोही
िवषयमा सोही प ह उपर पनु ः मु ा चलाउन नपाउने
भ ने हो । तर उ यव थाले मु ाको िखचोला भएको
िमित नै फरक, प ह नै फरक र मु ाको िवषयव तु
नै फरक रहेको अव थामा मका पन प ले अ यायी
प ह उपर मु ा दता गरी याियक उपचार ा गन
मागमा रोक लगाएको होइन । तसथ, सु सनु सरी
िज ला अदालतबाट अ.बं. ८५ नं. बमोिजम मु ा
खारेज गन गरेको फै सला बदर गरी नयाँ त यको
रोहबाट आव यक माण बझ
ु ी कारबाही िकनारा
गनु भनी सु सनु सरी िज ला अदालतमा मु ा
पठाउने गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०६८/२/३१ मा भएको फै सला ूिटपूण नदेिखँदा
िमलेकै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट सु सनु सरी िज ला अदालतबाट
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अ.बं. ८५ नं. बमोिजम मु ा खारेज गन गरेको फै सला
बदर गरी आव यक माण बझ
ु ी कारबाही िकनारा
गनु भनी सु सनु सरी िज ला अदालतमा मु ा
पठाउने गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०६८/२/३१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : नगे कुमार कालाखेती
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WH-००४०,
ब दी य ीकरण, िवजय गु ङ भ ने नारायण गु ङ
िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत
डाँका मु ाको अनस
ु धान बयानमा आ नो
नाम िवजय गु ङ, बाबक
ु ो नाम पूणबहादरु गु ङ र
ठेगाना िज ला नवु ाकोट िलखु गा.िव.स. वडा नं. ८
थायी वतन भई िज ला काठमाड का.म.न.पा. वडा
नं. १६ ब ने भनी खल
ु ाइएको र रट िनवेदकले आफू
नवु ाकोट िज ला िलखु गा.िव.स. वडा नं. ८ थायी
वतन हने पूणबहादरु गु ङको छोरा नारायण गु ङ
भनी उ लेख गरेबाट बाबक
ु ो नाम थर र वतनसमेत
िमलेको देिख छ । कारागार कायालय जग नाथदेवलमा
हाल थनु ामा रहेका यी रट िनवेदक नारायण गु ङ नै
डाँका चोरी मु ामा संल न िवजय गु ङ भएको कुरा
िनजले डाँका मु ामा गरेको बयानमा उ लेख भएको
नाम र वतनसँग िनजको नाग रकतामा उ लेख भएको
नाम थर र वतन िमलेको तथा िनजबाट यस अदालतमा
िलएको या चेसगँ पिहलेको या चे िमलेको भनी
उ लेख भएको िवशेष को रायसमेतका िमिसल संल न
कागज माणह बाट पिु भइरहेको अव थामा आफू
िवजय गु ङ नभई नारायण गु ङ भएको हँदा िवजय

गु ङलाई लागेको कै द ज रवानाबापत आफूलाई
प ाउ गरी थुनामा रा न िम ने होइन भनी िलएको रट
िनवेदकको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
डाँका चोरी मु ामा कै द ज रवाना ठेिकएका
िवजय गु ङ र नारायण गु ङ फरक यि नभई एउटै
यि रहेको भ ने कुरा मािथ उि लिखत बेहोराबाट
मािणत भइरहेको अव थामा फै सला काया वयन गन
सािधकार िनकायबाट कानूनबमोिजमको कै दीपज
ु िदई
कै दमा राखेको अव थामा ब दी य ीकरणको रट
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर मनािसब देिखन
नआउने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणह बाट
िनवेदक िवजय गु ङ भ ने नारायण गु ङलाई कमा
लामाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी िवजय
गु ङसमेत भएको काठमाड िज ला अदालतमा दायर
भएको डाँका चोरी मु ामा कसरु ठहर भई ६ वष कै द
र .१,६६,९५५।- ज रवाना भएकोमा यी ितवादी
फरार रही बसेको र सोही फै सला काया वनको ममा
प ाउ परी कानूनबमोिजमको कै दीपज
ु िदई कारागार
कायालय जग नाथदेवल, काठमाड मा कै दमा राखेको
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त : जगदीश साद भ
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २३ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण
काक , ०७२-CR-१५०१ र ०७२-CR-१८८१,
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सामािजक सरु ा भ ा िहनािमना गरी ाचार गरेको,
नेपाल सरकार िव. महे म डल र महे म डल िव.
नेपाल सरकार
ाचार िनवारण ऐनको दफा १७ मा भएको
यव थालाई हेदा, रा सेवकले नेपाल सरकार वा
सावजिनक सं थाको स पि लापरवाही वा बदिनयत
गरी िहनािमना, हािन नो सानी वा दु पयोग गरे गराएमा
वा मासेमा वा िनजी योगका लगाएको अव थामा
मा िनजलाई कसदु ार ठहर गन िम ने देिख छ भने
रा सेवकले बदिनयतपूवक सावजिनक स पि को
हािन नो सानी वा दु पयोग गरेको वा मासेको वा िनजी
योगमा लगाएको पिु नभएस म यस दफाबमोिजम
सजाय गन िम नेसमेत नदेिखने ।
यसरी ितवादीले सामािजक सरु ाबापत
नाग रकलाई िववरण गनपन
ु रकम िलने खाने िनयतले
स बि धत नाग रकलाई िवतरण नगरी आफै ँ ले
भरपाइमा या चे सहीछाप गरी उ रकम िहनािमना
गरेकोले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को
कसरु मा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी आरोप मागदाबी भए तापिन िनजउपर
भ ा पाउने कसैको पिन उजरु ी परेको देिखँदैन । वादी
नेपाल सरकारतफबाट यो यो नाग रकको सामािजक
सरु ाबापतको भ ा यी ितवादीले िहनािमना
गरेका हन् भनी खल
ु ाउन सके कोसमेत देिखएन । यी
ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा
बयान गदासमेत आफूले पे क िलएको सामािजक
सरु ा भ ाको रकम स बि धत यि ह लाई
बझ
ु ाइसके को भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको अव था छ । त कालीन गा.िव.स. सिचवले यी
ितवादीले बझ
ु ेको सामािजक सरु ा भ ा स बि धत
यि ह लाई बझ
ु ाएको र उ समयमा ितवादीले
उ रकम िहनािमना अिनयिमत गरी िलए, खाए भनी

कसैको उजरु ी तथा गनु ासोसमेत आएको िथएन भनी
ितवादीले गरेको इ कारी बयानलाई समथन हने गरी
बयान गरेको देिख छ । सामािजक सरु ा भ ा पाउने
नाग रकह उ गा.िव.स. कै बािस दा हने भएकोले
अनस
यि ह म ये
ु धान हँदाका बखत उ
कसैसगँ पिन स पक नै गन नस ने अव थासमेत
देिखँदनै । उ सामािजक सरु ा भ ाको रकम पाएको
वा नपाएको भ ने स ब धमा स बि धत यि बाट
नै यथे कुरा प ा ला न स ने अव था हँदाहँदै पिन
अनस
ु धानको ममा पीिडत यि ह लाई बु दै
नबझ
ु ी ततु मु ा दायर भएको देिख छ भने वादी
नेपाल सरकारले सामािजक सरु ा भ ा नपाउने
यि ह को नाम ठेगाना के ही खल
ु ाएकोसमेत
देिखँदनै । ितवादीले आफूले बझ
ु ेको सामािजक सरु ा
भ ाको रकम स बि धत यि ह लाई बझ
ु ाइसके को
भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको,
सामािजक सरु ा भ ा आफूह ले नपाएको भनी
कसैले उजरु गरेकोसमेत नदेिखएको र वादी नेपाल
सरकारको तफबाट समेत ितवादीले यि ह को
सामािजक सरु ा भ ाको रकम िहनािमना गरेका हन्
भनी खल
ु ाउन नसके को अव थामा सावजिनक सरु ा
भ ा पाउने यि ह लाई बु दै नबझ
ु ी ितनीह ले उ
भ ाबापतको रकम पाएनन् भनी अनमु ानको भरमा
उ रकम ितवादीले िहनािमना गरी आरोिपत कसरु
गरेकै हन् भनी भ न स ने अव था िव मान नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
फौजदारी मु ामा ितवादीको कसरु मािणत गन
भार वादीको हने यव था गरेको देिख छ । फौजदारी
मु ामा शंकाको सिु वधासमेत अिभयु ले नै पाउँछ ।
िमिसल संल न कागज माणबाट शंकारिहत तवरबाट
कसरु दार नदेिखएस म अिभयु लाई कसरु दार ठहर
गनसमेत निम ने ।
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कुनै पिन यि लाई ाचारअ तगतको
कसरु मा सजाय गनको लािग िनजले बदिनयतपूवक
ाचार गरेको भ ने िववादरिहत त रकाले पिु भएको
हनपु छ । ाचारको कसरु कायम हन सरकारी स पि
बदिनयतपूवक िलने खाने उ े यले िहनािमना, हािन
नो सानी दु पयोग तथा िनजी योगमा याएको ट
पमा देिखनु पदछ । िमिसल संल न कागजातबाट
ाचार गरेको शंकारिहत तवरबाट पिु नभएस म
के वल शंका र अनमु ानको भरमा कसरु दार ठहर
गनसमेत निम ने ।
िववेिचत आधार माणबाट यी ितवादी
महे
म डलले नाग रकलाई िवतरण गनपन
ु
सामािजक सरु ा भ ाबापतको रकम िलने खाने
उ े यले स बि धत यि लाई नबझ
ु ाई िहनािमना
गरी आरोिपत कसरु गरेको भ ने आरोप मागदाबी
वादी नेपाल सरकारको तफबाट त ययु माण पेस
गरी पिु गन सके को नदेिखएकोले के वल अनमु ान र
शंकाको भरमा ाचारज तो मु ामा कसरु दार ठहर
गन िम ने नदेिखँदा ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा
आरोप मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अब ितवादीलाई ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(३) बमोिजम ३ (तीन) मिहना कै द
सजाय हने ठहर गरेको िवशेष अदालत काठमाड को
फै सला िमले निमलेको स ब धमा िवचार गदा,
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को उ दफा ८(३)
मा “भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार कुनै रा सेवकले
बदिनयतपूवक सरकारी वा सावजिनक स पि को हािन
नो सानी गरेगराएको अव थामा मा यो दफाबमोिजम
सजाय हन स ने अव था देिखयो । तर ततु मु ामा
ितवादीले सामािजक सरु ा भ ाबापतको रकम

नाग रकलाई िवतरण गनपनमा
स बि धत यि लाई
ु
नबझ
ु ाई बदिनयतपूवक आफूले िलनेखाने उ े यले
िहनािमना गरेको कुरा िमिसल संल न कुनै ठोस सबतु
माणबाट नदेिखँदा िनजले ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(३) बमोिजमको कसरु गरेको भनी
मा न िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट
यी ितवादीले सरकारी वा सावजिनक स पि
बदिनयतपूवक हािन नो सानी गराएकोसमेत िमिसल
संल न कागज माणबाट पिु हन सके को नदेिखँदा
यी ितवादीलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा ८(३) बमोिजम ३ (तीन) मिहना कै द सजाय
हने ठहर गरेको िवशेष अदालत काठमाड को िमित
२०७२।३।२१ को फै सलासमेत िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अिधकृत : सभु ा िज.सी.
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज४ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७०-CR-१६६०, जबरज ती करणी
उ ोग, नेपाल सरकार िव. यामनारायण े
सु अदालतबाट ितवादीको मख
ु िभ हेदा
ितवादीको अगािडप का दाँत पूरै नरहेको र दाँत पिन
िमलेका नदेिखएको भ ने उ लेख भएको, वारदातको
समयमा ितवादी ७० वषको वृ उमेरको रहेको
देिखएको, पीिडत जाहेरवालाले अदालतमा आई बकप
गदा ितवादीको दाँत बादलीबाट लड् दा घटना थलमा
खसेको भनी उ लेख गरेकोमा घटना थलमा य ता
दाँतसमेतका अ िचजव तु भेिटएको अव था
नभएको, ितवादीको मौकाको वा य परी ण
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ितवेदनमा पिन सो कुरा उ लेख भएको नदेिखएको
तथा बादलीबाट लड् दा घटना थलमा ितवादीको दाँत
खसेको भ ने स ब धमा अिभयोगप मा समेत कही ँकतै
पिन उ लेख भएकोसमेत पाइँदैन । पीिडत भिनएक
प लवीको शरीरमा रहेको दाँतले टोके को भिनएको
घाउ डाममा दाँतको डाम दवु ैतफ देिखनु पनमा एकतफ
मा डाम रहेको र ती दाँतका डाम ट म िमलेको दाँतको
देिखएसमेतबाट यी ितवादीको टोकाइबाट नै उ
घाउ डाम परेको भ न िम ने नदेिखने ।
जबरज ती करणी उ ोग हनका लािग
करणी गनस मको काम गरे पिन कुनै बेहोराले
करणी हन नपाएको हनु पनमा पीिडतको जाहेरी र
बकप समेतको भनाइबाट नै य तो देिखन नआएको,
घटना म हेदा रातको समयमा अचानक भएको
घटनाले अकाको घरमा पसेको आ ोशमा उजरु गरेको
अव था देिखएको छ । ितवादी करणी गन उ े य वा
मनसायले ायोिजत ढङ् गले पीिडतका घरमा वेश
गरेको भ ने थािपत हन सके को छै न । ितवादीका
सा ीले रातको समयमा बास मा न जाहेरवालाको
घरमा जाँदा जाहेरवालासमेतका यि ह ले यी ७०
वषका वृ ितवादीलाई उ टै कुटिपट गरेकोमा यी
िनद ष ितवादीले िनजह उपर कुटिपटमा उजरु ी गछु
भनेकोले जाहेरवालाले जबरज ती करणी उ ोगमा
झु ा जाहेरी िदएक हन् भनी ितवादीको इ कारी
बयानलाई पिु हने गरी बकप ग रिदएको छ । वारदात
िमितसमेतको स दभमा एकआपसमा मेल नखाई
खि डत बेहोरा लेिखएको िमिसल संल न िकटानी
जाहेरी दरखा त, हरी ितवेदन, मौकामा भएको
घटना थल मचु ु का र जाहेरवालाको बकप समेतका
यथे माणबाट यी ितवादी ध मरे भ ने यामनारायण
े िव को अिभयोग दाबी पिु हन सके को
नदेिखने ।

ितवादी ध मरे भ ने यामनारायण
े उपरको वादीको अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरले
पिु हन सके को नदेिखँदा रातको समयमा ितवादी
जाहेरवालाको घरमा गएको कारणले मा शंकाको
आधारमा मा जबरज ती करणी ज तो ग भीर
अपराधमा िनज ितवादीलाई कसरु दार ठह याउन
फौजदारी यायको िस ा तको आधारमा समेत िम ने
देिखएन । तसथ यी ितवादीलाई सफाइ िदएको सु
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
िमित २०७०।५।२ को फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखँदा सो फै सला बदर गरी यी ितवादी ध मरे
भ ने यामनारायण े लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादी ध मरे भ ने यामनारायण े ले मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको ५ नं. बमोिजमको आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको सु फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७०।५।२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िशव साद पराजल
ु ी
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६८-WO-१०८२, उ ेषण / परमादेश,
तवरेज अंसारी िव. नेपाल हरी धान कायालय,
न सालसमेत
आर ण वा िवशेष यव थाको ता पय
यो यता मता र ित पधा मक परी ालाई नै बाहेक
गरी अवसर दान गन भ ने नभई लि त वग वा
समदु ायका उ मेदवारह िबच यो यता र मताको
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अधीनमा रही अलग ित पधा गराई उ समदु ाय
वा वगिभ बाट ित पधा मक परी ामा उ ीण हने
उ मेदवारको वेशलाई सिु नि तता िदनु रहेकोले
परी ामा यूनतम उ ीणाङ् कसमेत ा गरेका
उ मेदवारह लाई समेत छनौट गनपन
ु भनी िलएको
माग दाबी कानूनस मत तथा औिच यपूण देिखँदैन ।
यस अव थामा समानपु ाितक समावेशी िस ा तको
िवपरीत मिु लम जाितलाई अपहेिलत गरी रा यको
मूलधार वाह र रोजगारीबाट समेत वि चत गरेको
भनी मा न िम ने नदेिखने ।
नेपाल जातीय भािषक एवं धािमक पमा
िविवधतायु सामािजक संरचना भएको बहजातीय,
बहधािमक, बहसाँ कृितक एवम् बहभािषक मल
ु क
ु
भएको हँदा रा यको सबै सावजिनक सेवाह मा सबै
समदु ायह को उिचत ितिनिध व गराई सावजिनक
सेवाह लाई समावेशी बनाउनु लोकताि क सरकारको
कत य हो भ ने कुरामा दईु मत छै न । यस कत य
पूरा गनका लािग हरी सेवालगायतका सावजिनक
सेवाह सँग स बि धत कानूनमा िविभ न समूह बनाई
आर णको यव था गरेको र हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ११ ले समेत खु ला ितयोिगता ारा पूित
हने पदम ये ४५ ितशत पद छुट्याई सो ितशतलाई
शत ितशत मानी सोको २८ ितशत पदमा मिु लम
समदु ायलगायत मधेसी समदु ायका उ मेदवारह िबच
मा ित पधा गराउने यव था गरेको देिख छ । यस
यव थाबाट समेत मिु लम समदु ायको ितिनिध व
हन नसके को अव थामा उ समदु ायका उ मेदवारको
ित पधा मक मता अिभविृ गराई लि त वग
वा समदु ायको ितिनिध व सिु नि त गराउन तथा
सावजिनक सेवालाई थप समावेशी बनाउने योजनका
लािग सरकार आफै ँ ले आव यकताअनस
ु ार कानून
िनमाणका लािग आव यक पहल गन तथा नीितगत

िनणय गन स ने नै देिखएको र यसतफ ठोस पहल
भइरहेको भ ने िलिखत जवाफबाट देिखएको अव था
हदा यसतफ समेत िनवेदकको मागबमोिजम आदेश
जारी ग ररहन पन अव था नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य आधार र
कारणबाट ततु रट िनवेदक तरवेज अ सारी लोक
सेवा आयोगले िलएको िलिखत परी ामा सहभागी
भई अनु ीण भएको कारण हरी धान कायालय,
न सालको िमित २०६९।१।१७ मा कािशत सफल
उ मेदवारह को सूचीमा रट िनवेदकको नाम नपरेको
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी गनु पन
अव थाको िव मानता नहँदा ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा ढुङ्गाना
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल भा ६ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६८-WO-००६४, उ ेषण, घन याम
महर िव. िज ला हरी कायालय, क चनपुरसमेत
िनवेदक िमित २०६७।१२।२६ गते
मोबाइल ड् यटु ीमा खिटएको अव थामा साथमा गोली
ग ासिहत उद को पोसाकमा अ चल हरी कायालय
महाकालीको मूल गेटनिजक अचेत भई प टेको
अव थामा फे ला परेको त यमा िववाद देिखँदैन ।
िनवेदकलाई प ीकरण सोधेको िमिसल संल न
िज ला हरी कायालयको िमित २०६८।०१।१२
को प हेदा िनवेदकलाई कुन कानूनअ तगत के
क तो आरोप लगाइएको हो प पले िकटान गरी
हनस ने िवभागीय कारबाही सजायसमेत खल
ु ाई हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ को उपिनयम
(२) को ख ड (ख) ले तोके को अिधकारी स बि धत
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हरी उपरी कबाट नै दो ो पटक प ीकरण माग
गरी िनवेदकलाई आ नो सफाइ पेस गन मौका िदएको
देिखँदा िनवेदकले िजिकर गरेज तो अिधकारिवहीन
अिधकारीबाट प ीकरण माग गरेको भ न िम ने
अव था नदेिखने ।
नाग रकको िजउ यानको सरु ा तथा
समाजको शाि त सरु ामा खिटनु पन हरी सेवा ज तो
संवेदनशील े मा कायरत हरी कमचारीले आ नो
पेसासँग स बि धत अनशु ासन र आचरणको पालना
नगरी ड् यटु ीमा खिटएको अव थामा कोही कसैलाई
कुनै िकिसमको जानकारीसमेत निदई आफूखस
ु ी
हातहितयार गोली ग ासिहत मादक पदाथ सेवन गरी
अचेत भई प टने हरी कमचारीह बाट मल
ु क
ु को
शाि त सरु ा कायम रा ने दािय व पूरा हन नस ने
कुरामा समेत दईु मत नहने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
रट िनवेदक ड् यटु ी पालोमा रहेको अव थामा उद को
पोसाक लगाई गोली ग ासिहत मादक पदाथ सेवन
गरी बेहोस भई प टी हरी आचरण अनशु ासन तथा
मयादाको उ लङ् घन गरेको भनी हरी िनयमावली,
२०४९ बमोिजम अिधकार ा अिधकारीले आव यक
कानूनी ि या अवल बन गरी रट िनवेदकलाई
नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िज ला हरी कायालय,
क चनपरु को िमित २०६८।०१।०५ को िनणय तथा
सो िनणयलाई सदर गन गरी सदु ूरपि म े ीय हरी
कायालय, िदपायलबाट भएको िमित २०६८।०३।०१
को िनणयमा समेत कुनै ूिट नदेिखएको कानूनबमोिजम
भएको काम कारबाहीबाट यी रट िनवेदकको कुनै
संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात पगु ेको भ न
िमलेन । तसथ रट िनवेदकको मागबमोिजमको कुनै
आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान रहेको नदेिखँदा

ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४५ साल भा ६ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७३-CR-०७३०, गौवध, िटकाराम
कामीसमेत िव. नेपाल सरकार
जाहेरवाला भीमबहादरु दमाईले आ नो
गोठमा बाँधेको अं. डेढ वषको कालो रंगको गाईको
बा छीलाई िज ला सख
ु त मेहेलकुना गा.िव.स. वडा
नं. ६ न कले गाउँदिे ख २ िक.िम. टाढा न कले
दमारको भीरमा लगी मारी काटी मासु पकाई खाएको
भनी यी पनु रावेदक ितवादीह समेत उपर िकटानी
जाहेरी िदए पिन िनजले अदालतसम बकप गदा
आ नो घरको गाईको बा छी भीरबाट लडी मरेकोमा
ितवादीह ले काटी मारी खाएका हन् भनी झु ा
जाहेरी िदएको हँ भ नेसमेत बेहोरा लेखाई िदएकोबाट
जाहेरवालाको मौकाको जाहेरी अिभयोग पिु गन
िववादरिहत माणको पमा हण गन िम ने नदेिखने ।
बाबु र आमा घरमा नभएको र म र मेरो भाइ
अिनल प रयार घरमा भएको अव थामा वारदात िमित
२०७२।१।२० गते साँझ ६:३० बजेको समयमा
ितवादीह तु सीराम कामी, िटकाराम कामी मेरो
घरमा आई हा ो गोठको िभ बाँधेको अ दाजी डेढ
वषको गाईको बा छी फुकाई यो बा छी दान गन लैजाने
हो भनी झु याई लगेकोमा िनजह ले न कले दमारको
भीरमा पु याई सोही भीरबाट उ गाईको बा छीलाई
खसाली मारी काटकुट गरी सोही ठाउँमा पिछ मोहवीर
कामी र लोकबहादरु कामीसमेत पगु ी िनजह कै
सरस लाहमा र सीसँग उ गाईको बा छीको
मासु खाएका रहेछन् । सो कुरा मैले राित बबु ा घरमा
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आएपिछ घटनाबारे थाहा पाएक िथएँ भनी कागज
गन जाहेरवालाक ११ वषक छोरी बस ती दमाईले
पनु रावेदन अदालत सख
ु तमा बकप गदा तु सीराम
कामीसमेतका ितवादीह ले गोठमा बाँधेर राखेको
गाईको बा छी मारेर खाएका होइनन्‚ गाईको बा छीको
मृ यु कसरी भयो मलाई थाहा भएन‚ वारदातको िमित
र समयमा म मामाघरमा िथएँ । हा ो गाईको बा छीको
रङ कालो िथयो‚ फोटोमा देखाएको बा छीको रङ
रातो भएकोले हा ो बा छी होइन भनी लेखाई िदएको
हँदा िनज बस ती दमाईको मौकाको घटना िववरण
कागजको बेहोरा िनजको बकप बाट समिथत हन
नआएबाट उ कागजलाई समेत कसरु मािणत गन
यिकन माणको पमा िलन सिकने ि थित नरहने ।
िमित २०७२।१।२० गते बेलक
ु िटकाराम
कामी र लोकबहादरु कामीले न कले भीरको खोलातफ
घमु िफर गन जाउँ भनेकोले िनजह कै साथमा िज ला
सख
ु त, मेहेलकुना गा.िव.स. वडा नं. ६ ि थत न कले
भीरको खोलामा पु दा उ थानमा गाईको बा छी
चोटपटक लागी मतृ अव थामा िथयो र सोही थानमा
मोहबीर कामी, तु सीराम कामी, लोकबहादरु कामी
र टीकाराम कामीले उ मृत गाईको बा छीलाई
काटकुट गरी सोही थान निजक आगो बाली मासु
पोलेर मादक पदाथ र सीसमेत सेवन गरेका िथए, मैले
मासु र र सी खाइन भनी यी पनु रावेदकह समेतलाई
पोल गरी अिधकार ा अिधकारीसम बयान गन
ितवादी दीपक िव.क.ले अदालतसम बयान गदा
आफू वारदात िमितमा उपचारको लािग भारतमा
रहेको र गाईको बा छी मरेको वा अ य ितवादीह ले
काटी खाएका हन् आफूले नदेखेको भनी बयान गरेको
देिख छ । िनजको मौकाकै बयानमा पिन गाईको बा छी
चोट लागी मरेको अव थामा िथयो भ ने उ लेख गरेको
देिखएबाट उ गाईको बा छी मरेको वा मारेको भ ने

यिकन हन नसके को हँदा िनजको बयानलाई पनु रावेदक
ितवादीह उपरको अिभयोग पिु गन भरपद आधार
मा न िम ने नदेिखने ।
गाईको बा छीको शव परी ण गरी राय िदने
पशु िचिक सक िच बहादरु च दले बा छीलाई धा रलो
हितयारले काटेर मारेको भनी राय िदएकोमा लास
परी ण ितवेदन, बा छीको लास जाँच मचु ु का,
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा त, जाहेरवालाक छोरी
बस ती दमाईको अदालतमा भएको बकप समेतबाट
िनजको बा छीको रङ कालो भ ने देिखएको छ भने
िमिसल संल न बा छीको टाउको र खु ाह को
फोटोबाट बा छीको रङ रातो देिखएकोबाट
वारदात थलमा कािटएको अव थामा फे ला परेको
भिनएको गाईको बा छी जाहेरवालाको बा छी रहेछ
भनी यिकन पमा मा न िम ने देिखएन । साथै पशु
िचिक सकको रायको आधारमा अिभयोग पिु भएको
मा न सिकने ि थित नदेिखएको र ितवादी दीपक
िव.क.को मौकाको बयान, जाहेरवालाको जाहेरी
बेहोरा, मौकामा बिु झएक जाहेरवालाक छोरी बस ती
दमाईको मौकाको कागज बेहोरा िमिसल संल न य
माणबाट अ यथा देिखन आएकोले िमिसल संल न
उ
य माण एवं जाहेरीलगायतका कथनह
पनु रावेदक ितवादीह उपरको कसरु पिु हने
माणको पमा हण गन िम ने नदेिखने ।
जाहेरवालाको जाहेरी, घटना िववरण कागज
गन य दश भिनएक जाहेरवालाक नाबालक
छोरी बस ती दमाईको मौकाको कागज बेहोरा िमिसल
संल न अ य माणबाट समिथत नभएको र जाहेरीमा
उि लिखत गाईको बा छी र वारदात थलमा कािटएको
भेिटएको भिनएको गाईको रङ नै फरक पाइएकोबाट
अिभयोजन प ले पनु रावेदक ितवादीह समेत
उपरको अिभयोग दाबी शंकारिहत ठोस माणबाट पिु
26

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, माघ - २
गन सके को पाइएन । अिभयोजन प ले अिभयोग दाबी
िलनु मा पया हँदनै , आफूले िलएको अिभयोग दाबी
वत तथा व तिु न माणबाट शंकारिहत तवरले
पिु गन पिन स नु पदछ । जहाँ िमिसल संल न माण
कागजह एक अक बाट समिथत नभई िववादा पद
तथा शंका पद हन पु दछन् य तो अव थामा
शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने हँदा के वल शंका
र अनमु ानका भरमा यी पनु रावेदक ितवादीह लाई
दोषी करार गनु फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत
हन जाने ह छ । यसबाट यी पनु रावेदक ितवादीह
तु सीराम कामी र िटकाराम कामीलाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजमको कसरु दार ठह याई िनजह लाई
जनही १२ वष कै द सजाय गन गरी सु सख
ु त िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत सख
ु तबाट िमित २०७३।५।१२ मा भएको
फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
तसथ मािथ िववेिचत त य आधार र
कारणसमेतबाट यी पनु रावेदक ितवादीह िटकाराम
कामी र तु सीराम कामीलाई मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको
महलको १ नं. िवपरीत कसरु मा ऐ. को ११ नं. बमोिजम
१२ (बा ) वष कै द सजाय हने गरी सख
ु त िज ला
अदालतबाट िमित २०७२।११।०३ मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट िमित
२०७३।५।१२ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई िनज पनु रावेदक ितवादीह ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त:- भगवती शमा ढुङ्गाना
इित संवत् २०७५ साल भा ४ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६८-CI-०१९५, अब डा ज गा
ब डा ग रपाउँ, िव नाथ ठाकुर िव. भोला ठाकुरसमेत

ततु मु ामा वादी ितवादीह दाजभु ाई
भएको भ ने त यमा मख
ु िमलेको देिखँदा सोतफ
िववेचना ग ररहन परेन । यी वादी, ितवादी र िनजह को
आमासमेतले पित िपता न दा ठाकुर सोनारउपर अंश
मु ा दायर गरेको र उ अंश मु ा ०३९।०१।१३ मा
िमलाप भएको पाइ छ । उ िमलाप को बेहोरामा
यो िववािदत ज गाको उ लेख भएको देिखँदनै । ब डा
गनु पन उ िववािदत ज गा ब डाप मा उ लेख नभए
तापिन यी वादी ितवादीका िपता व. न दा ठाकुरको
भोग चलनमा सािबकदेिख रही आएको र िनजको
मृ यपु ात् िनजकै छोराह िव नाथ ठाकुर, वोिध
ठाकुर र भोला ठाकुरको भोग चलनमा रहेको भ ने
िमिसल संल न िमित २०६३।१२।०३ को सजिमन
मचु ु काबाट देिखन आएको छ । यसथ उ िववािदत
ज गा िनजह कै िपताको पालाको र सगोलको स पि
भनी मा नु पन हन आयो । साथै सगोलको स पि
अंिशयारम ये कुनै एकले भोग गरे तापिन अ य
अंिशयारको समेत समान हक हने नै देिखने ।
ततु मु ामा िववािदत भिनएको ववासी
ज गा २०२६ सालअगावैदेिख नै भोगमा रहेको भ ने
कुरा िमिसल संल न कागजातह बाट देिखन आउँछ ।
यी वादी ितवादीह का िबच िमित २०३९।०१।१३
मा भएको िमलाप मा िववािदत घर ज गाको बारेमा
उ लेख नभएको भए तापिन सािबकमा उ स पि
यी वादी ितवादीका बाबक
ु ो नाममा रही हाल
दाजभु ाइको भोग चलनमा रहेको भ ने कुरा धनषु ा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६३।१२।३
गतेको सजिमन मचु ु काबाट खु न आउने ।
उ िववािदत स पि मा पिहलेदिे ख बाबक
ु ो
हकािधकार भएकोमा गा.िव.स.ले िसफा रस गदाको
अव थामा कुनै एक अंिशयारले उपयोग ग ररहेको
हन स छ । गा.िव.स. ले त काल जसले भोग गरेको
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छ यसलाई स म मािणत / िसफा रस गन हो ।
य तो अव थामा अक मु ामा गा.िव.स.को िसफा रस
जालसाजी नठहरेको आधारमा यि को स पि
मािथको अंश हक समा ह छ भ नु यायसङ् गत
देिखन आउँदैन । गा.िव.स. ले िसफा रस गरेको
भ नेस म आधारबाट यि को कानूनबमोिजमको
अंश हक हरण हने भनी मा न निम ने हँदा दोहो याई
पाउँको अनमु ित दान गदा िलएको आधारसँग समेत
सहमत हन नसिकने ।
ितवादीले उ ज गा आ नो एकलौटी
हक भोगको िनजी ज गा हो भनी िजिकर िलए तापिन
उ ज गा ाि को ोत तथा िमित ०३९।०१।१३
पिछ आजन गरेको भनी पिु हने माणसमेत पेस
गन सके को देिखएन । उ िववािदत ज गा २०२६
सालमा ववासी गाउँ लकमा नापी भएको भ ने कुरा
वयं ितवादीसमेतले वीकारेको तथा िमलाप
अगावै २०२५ सालमा ववासी घर ज गा भएबाट नै
सो ज गा पैतक
ृ भ ने देिखएको र पैतक
ृ स पि मा
अंशीयारह िबच बराबर अंश हक ला ने भ ने कानूनी
यव था रहेको देिखँदा िववािदत ज गा ब डा ला ने
गरी धनषु ा िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई सदर
हने गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु ले गरेको फै सला
िमलेकै देिखँदा प रवतन ग ररहन नपन ।
अत: अब डा रहेको उ ज गाबाट वादीह ले
३ भागको १/१ भाग छुट्याई पाउने ठहर गरेको सु
धनषु ा िज ला अदालतको िमित २०६४।०३।२४
को फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०६६।१०।१० को फै सला सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः- उषा े
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०१९६, अब डा

ज गा ब डा ग रपाउँ, िव नाथ ठाकुर िव.
भोला ठाकुरसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
७
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७१-CI-१०४३, घर उठाई
ज गा िकचोला मेटाई पाउँ, फिड खड् का िव. प राज
भ राई
वादीको नाम दताको िक.नं.४५७ को
ज गाको े फल े ताअनस
ु ार ०-४-२१/४, रहेको
देिख छ । सु िमिसल संल न िमित २०६९।१२।२९
को न सा मचु ु का अ ययन गदा न.नं.१०, २० र ३२
वादीको िक.नं.४५७ को ज गा भ ने उ लेख भएको
देिखयो । उ न.नं.१० मा ०-०-७३/४, न.नं.२० मा
०-०-११३/४ र न.नं.३२ मा ०-२-१५३/४ गरी ज मा
०-३-१५१/४, े फल ज गा रहेको देिखयो । यसैगरी
न.नं.१८ र १९ मा झगडा भ ने उ लेख भई न.नं.
१८ मा ०-०-४ े फल ज गा रही सो ज गामा उ र
दि ण १४ िफट, पूव पि म १० िफट भएको प क
घर भई वालाकुमारीको भोगमा रहेको भ ने देिखयो ।
न.नं.१९ मा ०-०-३३/४ े फल ज गा रही सो मा ५०
िफट ल बाई, १० इ च चौडाईको पखाल रहेको र सो
ज गामा यी पनु रावेदक गोपाल भ ने फिड खड् काको
भोग रहेको भ ने उ लेख भएको पाइयो । िववािदत
जिनएका न.नं.१८ र १९ को गरी ज मा े फल ०-०७१/४ रहेको देिखयो । िक नं. ४५५ मा नं.नं.२४ , २५
र २६ जिनई सोको ज मा े फल ०-०-१९ रहेकोमा
सोम ये न.नं.२४ र २५ यी पनु रावेदक गोपाल भ ने
फिड खड् काले र न.नं. २६ वालाकुमारी दाहालले
भोग गरेको भ ने देिखयो । यसरी न. नं. १०, २० र ३२
का े फल ०-३-१५१/४ र िववािदत भनी जिनएका
न.नं. १८ र १९ को े फल ०-०-७१/२ जोड् दा ज मा
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े फल ०-४-२१/४ हन आउने र जनु े फल वादीको
िक. नं. ४५७ को े ताबमोिजमको े फलसँग िम न
आएको पाइयो । साथै यी पनु रावेदकले न.नं.१९ को
ज गा िक.नं ४५५ िभ को ज गा हो भ नसके को समेत
नदेिखने ।
यसैगरी ायल चेकबाट दाबीको िक.नं.
४५७ को े फल ०-३-१५ देिखएको र उ े फल
न.नं.१८ र १९ को ज गाबाहेक पिन न.नं.११,२०,३२,
को ज गाबाट नै पगु ेको अव था छ भनी िलएको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा नापी कायालय
सनु सरीको च.नं. १५१ िमित २०६९।४।३२ को
ायल चेकस ब धी प मा वादीको िक.नं. ४५७ को
नापमा पूव २७० िफट, पि म २३६ िफट, उ र ८२
िफट र दि णमा ५४ िफट उ लेख गरेको देिखयो ।
सो नापअनस
ु ारको े फल ०-४-१४३/४, हन आउने
देिख छ । तर उ प मा िक.नं. ४५७ को ज मा
े फल ०-३-१५ भनी गलत उ लेख गरेको अव था
हँदा यी पनु रावेदकको उपयु पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
यसैगरी पनु रावेदकले ितउ रप तथा
यस अदालतमा गरेको पनु रावेदनप मा समेत वादी
दाबीको ज गा टेङ् ा खोला पसी भोग गन लायक छै न
र वादीको भोगसमेत छै न, आ नो ज गाको पि मतफ
सोही खोलो बगेको र यसको कटानले आ नो घर,
बसोवास घर ज गासमेत हानी यसरी नो सान हने
भएबाट खोला िनय ण गरी घर ज गा बचाउको लािग
तटब धको िहसाबले वादीको ज गामा पखाल लगाएको
कुरालाई वीकार नै गरेको देिख छ । न सा मचु ु काको
न.नं.१८ र १९ को िववािदत ज गासमेत वादीको
िक.नं. ४५७ सँग िसमाना जोिडएको, न.नं.१८ र १९
को े फलसमेत जोड् दा मा वादीको िक.नं.४५७ को
े ताबमोिजमको े फल पु ने एवं यी पनु रावेदकले

िववािदत न.नं. १९ आ नो भोगको िक.नं. ४५५
िभ को ज गा हो भ न नसके को अव थामा उ
िववािदत न.नं. १९ वादीको िक.नं. ४५७ िभ कै ज गा
देिखन आयो । यसरी यी पनु रावेदकले आ नो घर
ज गामा आउन स ने खोलो बाढीलाई रो नको लािग
अकाको ज गा िखचोला क जा गन कुरालाई यायोिचत
भ न िम ने नदेिखँदा िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन सिकएन । यसरी न सा मचु ु काको
न.नं.१९ वादीको िक.नं. ४५७ िभ पन देिखँदा उ
ज गामा यी पनु रावेदकले पखाल िनमाण गरी िखचोला
गरेको देिखँदा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
भएको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत त य आधार र कारणसमेतबाट
वादी दाबी नपु ने गरी सनु सरी िज ला अदालतबाट
िमित २०७०।३।१७ मा भएको फै सला उ टी भई न.नं.
१९ को ज गा ितवादीले िखचोला गरी पखालसमेत
बनाएकोले उ पखाल भ काई िखचोला मेटाई
चलनसमेत चलाई पाउनेसमेत ठह याई पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७१।४।२८ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : भगवती शमा ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १३ गते रोज ६ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७१-CI-१०४४, अब डा
ज गा ब डा ग रपाउँ, बालाकुमारी दाहाल
िव. प राज भ राई भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
इजलास नं. ५
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७३-WO-००४४, उ ेषण
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/ परमादेश, मंगला मान धर िव. लोक सेवा आयोग,
के ीय कायालय, अनामनगरसमेत
ततु मु ामा लोक आयोगले उजरु ीकता
र बढुवा सिमितमा नाम समावेश भएका यि ह को
मा पनु मू याङ् कन गरेको देिख छ । यसैगरी वा य
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ७७(१) ले बढुवा
सिमितको िनणयमा िच नबु ने प ले उजरु ी गनपन
ु
यव था गरेको पाइ छ । उजरु ी गलत ठहरेमा पिहलो
पटक भए २ अङ् क र दो ो पटक भएमा ३ अङ् क
कािटने यव था गरेको देिख छ । यसरी उजरु ी गनपन
ु
तथा बढुवा पाउनु पन प आधारसिहत जानु पन
यव थासमेत देिख छ । उजरु ी नगनलाई समावेश
गनपन
ु प कानूनी यव थाको अभाव देिखने ।
रट िनवेदक मंगला मान धर (कमचारी
संकेत नं. १५०६४७) बढुवा सिमितको िमित
२०७४/०२/२७ मा िसफा रस तथा नेपाल सरकार
(सिचव तर) को िमित २०७४/०४/०२ को
िनणयानस
ु ार िमित २०७४/०४/०२ गतेदेिख ये ता
कायम हने गरी नेपाल वा य सेवा, हे थ इ पे सन
समूह, जन वा य शासक पद, नव तहमा बढुवा
िनयिु पाई नेपाल सरकार (सिचव तर) को िमित
२०७४/०४/०३ को िनणयानस
ु ार पि मा चल े ीय
वा य िनदशनालय, पोखरामा पद थापनसमेत
भइसके को देिखएकोले ततु रट िनवेदनको औिच य
समा भएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी गरी रहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल चै २८ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७०-CR-१५३९, जबरज ती करणी,

नेपाल सरकार िव. शेरबहादुर काक
बाल याय (कायिविध) िनयमावली,
२०६३ को िनयम १५ को उमेरस ब धी ४ िवक प
अथात् अ पतालबाट जारी ज मिमित, सो नभएमा
पि जकािधकारीबाट जारी ज मदता माणप ,
सो नभएमा िव ालयको चा रि क माणप वा
िव ालयमा भना हँदा उ लेख भएको ज मिमित र
सो पिन नभएमा सरकारी अ पतालबाट मािणत
उमेरलाई नै आधार िलनपु न ह छ भिव यमा यसो
पला भनी क पना गन नसिकने अव थामा लेखाइएको
ज मिमित माणह को वगमा उमेर िनधारण
गन सव म माण मा नु पन ह छ । बाल याय
(कायिविध) ले तोके अनस
ु ारको पीिडतको उमेर खु ने
िववादरिहत िलखत आउन नसक मु ा दायर भएपिछ
बनेको माणप आएको देिख छ । जाहेरी दखा त
प रसके पिछ मा ज मदता भएको माणप िलई पेस
भएको उ माणलाई िनिववाद र िनणायक माणको
पमा हण गन सिकने नदेिखने ।
उपयु उ लेख भएअनस
ु ार िनणय र
माणमा हण गन िम ने नदेिखएप ात् अ य
माणह को िववेचना गनु उपयु देिखयो । पनु रावेदन
अदालत इलामबाट भएको आदेशबमोिजम इलाम
िज ला अ पतालबाट भएको पीिडतको उमेर परी ण
ितवेदनमा ए सरे गरी हेदा िनजको उमेर १५ वषदेिख
१७ वषको िबचमा रहेको भनी राय उ लेख भएको
देिख छ । इलाम िज ला अ पतालको रायलाई पीिडत
र जाहेरवाला िनजको मामाले अदालतमा बकप गदा
१७ वष भनी लेखाएको बेहोराले िनजको उमेर १७
वष भ ने अ पतालको मािथ लो हदलाई समथन
गरेको पाइयो । िनिववाद माणबाट खि डत भएको
अव थामा बाहेक जसको उमेरको बारेमा िववाद भएको
छ । िनजको अदालतको भनाइलाई माणमा हण गनु

30

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, माघ - २
नै यायोिचत हने हँदा पीिडतको उमेर १७ वषको नै
रहेको मा नु पन देिखन आउने ।
यस कार जाहेरवालाको बकप , पीिडतको
अदालतमा भएको बकप र िमिसल संल न पीिडतको
शारी रक परी णलगायतका माणबाट जबरज ती
करणी भएको थािपत हन नसक ितवादीको
अदालतमा भएको बयानअनु प सहमितमा नै
करणी भएको र पीिडतको उमेर १७ वष भएको भ ने
माण ारा पिु भएको अव थामा अिभयोग दाबी पिु
हन नसके बाट ितवादी पनु रावेदक शेरबहादरु काक ले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेकोले िनजलाई ६
वष कै द र िनजबाट पीिडतले .३०,०००।– (तीस
हजार पैयाँ) ितपूित भरी पाउने ठहराएको सु
झापा िज ला अदालतबाट िमित २०६८/०१/२५ मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक
ितवादी शेरबहादरु काक ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित
२०७०/१०/७ मा भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट ितवादी शेरबहादरु काक ले
पीिडतलाई जबरज ती करणीको कसरु गरेको पिु
हन आएको नदेिखँदा, िनज ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेकोले िनजलाई ६ वष कै द र
िनजबाट पीिडतले .३०,०००।– (तीस हजार पैयाँ)
ितपूित भरी पाउने ठहरी झापा िज ला अदालतबाट
िमित २०६८/०१/२५ मा भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी भई ितवादी शेरबहादरु काक ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
अदालत इलामबाट िमित २०७०/१०/७ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभु म् ।

३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७५-WO-०३२३, उ ेषण, भ
िसंह राजपुत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
एक कृ त सहरी िवकास आयोजनामाफत
धरान उपमहानगरपािलकामा खानेपानी पाइप लाइन
िनमाण सधु ार िव तार नयाँ िडप ट् यवु बेललगायतका
संरचना िनमाण एवं सामदु ाियक िवकासका काय मह
स चालन भएको कुरा िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको
देिख छ । उि लिखत खानेपानीसँग स बि धत िवकास
िनमाणका कायह बाट सम धरान नगरपािलकाको
खानेपानी सम याको समाधान गन उ े यबाट काय म
अगािड बढाएको देिखन आउँछ । उ कायलाई िदगो र
िनर तरता िदई खानेपानीसँग स बि धत ममत स भार
आिद सम सद यह को समाधानाथ एिसयाली
िवकास बकसँग मािथ उि लिखत गरेबमोिजमको
स झौता भएको देिखने ।
उि लिखत कानूनी यव था र स झौताको
आधारमा नै नेपाल सरकारबाट भएको धरान खानेपानी
यव थापन बोड गठन र नेपाल खानेपानी सं थान
धरान शाखाको स पि , दािय व र िज मेवारी धरान
खानेपानी यव थापन बोडमा ह ता तरण गन गरी
भएको िनणय र सोही िनणयबमोिजम स बि धत
म ालयबाट भएका प ाचारह र राजप मा सूचना
काशनको काय गैरकानूनी रहेको भ ने कुनै व तिु न
आधारह िमिसल संल न रहेको नदेिखने ।
सहरी िवकास म ालयको फाइल सि मिलत
नेपाल खानेपानी सं थान धरान शाखाको स पि
तथा दािय व मू याङ् कन गन गिठत सिमितले पेस
गरेको ितवेदनसमेतबाट िनवेदकले िजिकर िलएको
िवषय खानेपानी सं थान धरान शाखाको स पि तथा
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दािय व मू याङ् कन नै नगरी बोड गठनको स झौता
र बोड गठन भएको भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर
खि डत भएको देिख छ । यस कार गलत त यमा
आधा रत भई दायर भएको रट िनवेदन सफा हात
िलएर दायर भएकोसमेत नदेिखने ।
कानूनमा उि लिखत अिधकारअ तगत रही
कानून ारा िनधा रत ि या स प न गरी एिसयाली
िवकास बकसँग भएको स झौताबमोिजम धरान
खानेपानी सं थान धरान शाखाको स पि , दािय व
र िज मेवारीलाई धरान खानेपानी यव थापन
बोडमा ह ता तरण गन गरी भएको नेपाल सरकारको
िनणय र सो िनणयबमोिजम भएका कामकारबाही
कानूनस मत रहे भएको देिखँदा िनवेदकको िनवेदन
िजिकर र िनवेदकका तफबाट रहनु भएका िव ान्
कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट धरान
खानेपानी यव थापन बोड गठन गन नेपाल सरकारबाट
िमित २०७५।३।३२ मा भएको िनणय र सोही िनणय
काया वयनका लािग भएका प ाचारलगायतका काम
कारबाहीह कानूनबमोिजम नै रहे भएको देिखँदा
िनवेदकको रट िनवेदन दाबीबमोिजमको आदेश जारी
ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : काशद भ
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७०-WO-०६६०, उ ेषण
/ परमादेश, उमेश साद साह िव. े ीय हरी इकाई
कायालय, जनकपुरसमेत
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु अिघ हरी

िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२) बमोिजम
िनवेदकलाई सजायको आदेश िदनु अिघ कारबाही
गन लािगएको उ लेख गरी हन स ने सजायसमेत
खल
ु ाई सूचना िदई िनजलाई आ नो सफाइ पेस गन
मौका िदनु पनमा निदई उ सूचनामा लगाइएको
आरोप प पले िकिटएको पिन देिखँदैन । िनजलाई
लगाइएको आरोप कुन कुरा र कारणमा आधा रत छ,
सोसमेत खल
ु ाई सूचना िदएको देिखँदैन । िनवेदक
आफू कायरत कायालयमा गैरहािजर रहने िवषय
िनि त पमा ग भीर मा नपु न ह छ । तर ज तोसक
ुै
ग भीर कृितको आरोप लगाइएको यि लाई पिन सो
आरोप ठहर गनपु ूव आ नो कुरा भ ने मौका िदनपु न ।
सेवाबाटै बखा त गन ज तो अि तम र कठोर सजाय
गदा चिलत सेवास ब धी ऐन िनयममा उि लिखत
कायिविधको अ रशः पालना वा अवल बन ग रएको
हनु पन । ाकृितक यायको िस ा तको उ लङ् घन
गरी वा कानूनबमोिजमको उिचत ि या पालना नगरी
िनणय हन पु दछ भने य तो िनणयलाई कानूनको
ि मा शू य मा नपु न हँदा अ य औिच यतातफ
िवचार ग ररहन आव यक हँदैन । तसथ, िनवेदकलाई
सेवाबाट हटाउनपु ूव सनु वु ाइको अवसर िदइएको तथा
िनयममा उि लिखत सजायस ब धी कायिविध पालना
ग रएको नदेिखने ।
िनवेदकलाई हरी सेवाबाट भिव यमा
अयो य नठह रने गरी हटाउने ज तो अि तम एवम्
द डनीय िनणय गनु अिघ आरोप र सजाय ताव
गरी प ीकरण सोिधनु पनमा सोिधएको देिखँदैन ।
इलाका हरी कायालय िस ोनगढ बाराबाट कायरत
कायालयमा हािजर हन आउनु भनी जारी भएको २४
घ टे सूचना याद हेदा िज ला बारा वड् क फुलवा रया
गा.िव.स. वडा नं. १ ब ने .ज. उमेश साद साहको
नाउँमा जारी भएको २४ घ टे याद सूचना वडा
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नं.१ को यि लाई तामेल गदा वडा नं. २ र ७ को
यि सा ी राखेको देिख छ । यसैगरी उ याद
सूचनामा ितिनधी रोहवरमा गा.िव.स. सिचवलाई
राखी गा.िव.स.को छाप नरहेको हँदा उ तामेली
सूचना याद रीतपूवक तामेल भएको नदेिखँदा िनज
िनवेदकलाई सफाइको मौका िदएको भनी मा न िम ने
नदेिखने । िबदा नमागी वा वीकृत नगराई गैरहािजर
रहने हरी कमचारीलाई हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ८४(छ) बमोिजम अि तयारवालाले हटाउन
स ने देिखए पिन यसरी हटाउनपु ूव िनयम ८९(२)
बमोिजम आरोप िकटान गरी सजायसमेत ताव गरी
प ीकरण सो नु पनसमेतका कायिविध अवल बन
गनपनमा
सो ग रएको देिखएन । ऐनको दफा १०
ु
र िनयमावलीको िनयम ८९(२) को ितब धा मक
वा यांशबमोिजम सनु वु ाइको मौका िदन नपन अव था
पिन िनणय पचामा उ लेख नभएको र सनु वु ाइको मौका
िदनु नपन गरी छु ै पचासमेत खडा गरेको नदेिखएकोले
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको तथा सो
िनणय सदर गन गरेको पनु रावेदन तहको िनणयसमेत
हरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१) तथा हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२) को िवपरीत
तथा सव च अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा त
ितकूल ाकृितक यायको िस ा तको उ लङ् घन
गरी भएको देिखन आउने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको तथा
सो िनणय सदर गन गरेको पनु रावेदन िनणयसमेत
हरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१) तथा हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२) को िवपरीत
ाकृ ितक यायको िस ा तको उ लङ् घन गरी भएको
देिखएकोले िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी नोकरीको
लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी

त कालीन े ीय हरी इकाई कायालय, जनकपरु बाट
िमित २०६१/१०/०१ मा भएको िनणय र सो
िनणयलाई सदर गन गरी पनु रावेदन तह हरी नायब
महािनरी क े ीय हरी कायालय, हेट डाबाट िमित
२०६३/१०/२८ मा भएको िनणय उ ेषणको आदेशले
बदर ग रिदएको छ । िनवेदक उमेश साद साहलाई
पूववत् पदमा पनु बहाली गराउनु भनी िवप ीह को
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल जेठ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-WO-०२५३, उ ेषण,
िनिध जैसवाल िव. नेपाल सरकार, गृह म ालयसमेत
िनवेदकले नेपाली नाग रकताको माण
प ा गन नसके को र शैि क वष ०७५/०७६ को
नातक (बी.ई., बी.ई.आक) तहको िव ाथ भनाका
लािग इि यटु अफ इि जिनय रङ, पु चोक,
लिलतपरु ले स चालन गरेको वेश परी ा उ ीण
गरी भनाको लािग छनौट भएकोमा भना गन ममा
नेपाली नाग रकताको माण प अिनवाय पमा
माग गरेको र सो पेस गन नसके को कारण भनाबाट
समेत वि चत गराएको अव था रहेकोले िवप ीह को
उपयु कायबाट मेरो संिवधान तथा कानून द हक
अिधकारमा आघात पगु ेकोले उ ेषणको आदेश ारा
उि लिखत िनणय बदर गरी हक अिधकार िदलाई
पाउँ भ ने मागको स दभमा यस अदालतबाट िमित
२०७५।५।२० मा अ त रम आदेश भएप ात्
िनवेदकले इि जिनय रङ िवषयमा भना पाइसके को
भनी िवप ी ि भवु न िव िव ालयसमेतको िमिसल
संल न िलिखत जवाफमा उ लेख भएको पाइ छ ।
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साथै, रट िनवेदकले नेपाली नाग रकताको माण प
िदलाई पाउँ भनी गरेको माग स दभमा िनयमानस
ु ार
नेपाली नाग रकताको माणप ा ग रसके को भनी
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाबाट
बहसको ममा इजलाससम पेस भएको िनवेदकले
ा गरेको नेपाली नाग रकता माणप को ितिलिप
िमिसल सामेल रहेको देिखने ।
अत: रट िनवेदनमा माग गरेबमोिजम
िनवेदकले इि जिनय रङ अ ययनका लािग कलेजमा
भना ा ग रसके को तथा नेपाली नाग रकताको
माण प समेत ा ग रसके को अव था देिखएबाट
िनवेदकको माग स बोधन भइसके को देिखँदा रट
िनवेदनको योजन समा भइसके को स दभमा
िवषयव तिु भ
वेश गरी िनणय ग ररहनपु न
नदेिखएकोले मागबमोिजम रट जारी ग ररहनु परेन ।
सो रट खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल आषाढ १२ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-WO-०३४८, उ ेषण /
परमादेश, अिनल दाश े िव. नेपाल सरकार, सं कृित,
पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयसमेत
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा
(९) मा “ येक यि लाई वत , िन प र स म
अदालत वा याियक िनकायबाट व छ सनु वु ाइको
हक हनेछ ।” भ ने यव था रहेको पाइ छ । ाकृितक
यायको िस ा तअनस
ु ार कसैको हक िहत ितकूल
कुनै िनणय गनभु दा अगािड स बि धत प लाई
ितवाद गन मनािसब मौका दान गनु आव यक
ह छ । ाकृितक यायको िस ा त (Principles of

Natural Justice) लाई याय णालीको ाथिमक र
मूलभूत िस ा तको पमा याय िन पणको स दभमा
अपनाएको पाइ छ । यसिभ पूवा हरिहत, स म र
कानूनी पमा अि तयार ा िनणयकताबाट िववादको
िन पण ग रने तथा िववादका प लाई उिचत र पया
सनु वु ाइको मौकाबाट वि चत नग रने ज ता कुराह
मूलभूत पमा आउने गदछन् । सनु वु ाइको मौकािभ
िववादका प ले आफू िव
भइरहेको याियक
कारबाहीको बारेमा यथाश य िछटो र प पमा
सूचना (Notice) पाउने, आ नो कुराह रा ने वा
ितवाद गन उिचत र पया अवसर पाउने, आ नो
तफबाट ितवाद गन अवसरको सिु नि तता तथा
आधार र कारणसिहतको िनणय ज ता िवषयव तहु
पन आउने ।
होटलको तर वग करणको इजाजत
नवीकरण गनअिघ
होटलको भौितक पूवाधार एवं
ु
सेवा सिु वधाको बारेमा थलगत िनरी ण गनपन
ु
भ ने कानूनी यव था रहेकोमा थलगत िनरी ण
िवना नै इजाजत प नवीकरण ग रिदएको साथै
नवीकरणस ब धी अिधकार महािनदशकलाई
यायोजन भएकोमा िनिम महािनदशक तरबाट
भएको सो िनणयलाई र गरेको देिख छ । नवीकरणको
लािग आवेदन ा भएप ात् स पूण कानूनी तथा
शासक य ि याह पूरा गरी गराई नवीकरण गनपन
ु
दािय व सािधकार िवभागको नै हने साथै िवभागले ा
गरेको नवीकरणस ब धी अिधकार प मा नवीकरण
गन अिधकारी ख डमा िनदशक / उपमहािनदशक
/ महािनदशक उ लेख भएको देिखँदा इजाजत
प नवीकरण भई माणप समेत जारी भइसके को
अव थामा स बि धत म ालयले उि लिखत
आधारमा गरेको र स ब धी िनणय कानूनस मत
नदेिखने ।
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तसथ, िमिसल संल न िनवेदन, िलिखत
जवाफलगायत अ य कागजात मू याङ् कन तथा
मािथ िववेिचत कानूनी िस ा त, आधार तथा
कारणबाट िनवेदक होटलको पाँचतारा तरको तर
वग करण नवीकरणको माणप नवीकरण र गन
गरी यथ सं कृ ित, पयटन तथा नाग रक उड् डयन
म ालयको सिचवले िमित २०७४।७।१४ मा िनणय
गदा िनवेदकलाई सनु वु ाइको उिचत मौका दान नगरी
ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत गरेको देिखँदा
सो िनणय उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
अब सो इजाजतप नवीकरण स ब धमा िनवेदकलाई
सनु वु ाइको उिचत एवं आव यक मौका दान गरी
िनयमानस
ु ार गनू ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल आषाढ १२ गते रोज ५ शभु म् ।

र घटनाको सिव तार वणन गद कसरु अपराधमा
आ नो संल नता रहेको कुरामा सािबत भई एक
अकालाई समेत पोल गरी बयान गरेको देिख छ ।
िनज ितवादीह को सािबती बयानलाई लास कृित
मचु ु का शव परी ण ितवेदन वारदातमा मतृ कलाई
मानमा योग ग रएको गैती र खक
ु ु रीसमेत बरामद भई
मौकामा कागज गन वेदकुमार े , तु सीमाया े को
बयान कागजलगायतका वत माणह ले समथन
ग ररहेकोले िनज ितवादीह को कत यबाट मृतक
ल मण े र किपल े को मृ यु हन गएको पिु
ह छ । ततु मु ामा अपराध हनलाई आव यक
पन दवु ै त व िव मान रहेको िमिसल संल न माण
कागजबाट पिु भएको पाइने ।
ितवादी र जन े को कसरु मा सािबत रही
गरेको बयानलाई सहअिभयु रहेका ितवादीह
काजी तामाङ र अजनु तामाङको मौकामा र
अदालतसम गरेको बयानसमेतले समथन गरेको
देिखयो । सह ितवादीह आफूसमेत कसरु मा सािबत
भई ितवादी र जन े लाई गरेको पोललाई अ यथा
हो भनी िनज पनु रावेदक ितवादी र जन े ले सबदु
माणबाट पिु गनु पनमा िमिसल संल न माणबाट पिु
गरेको देिखएन । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(४) नं. हेदा जुनसुकै कुरा ग रकन पिन यान
मानमा वचन िदनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा
गई मानालाई संयोग पा रिदना िनिम मन मािनसको
िजउमा हात हाली प समाती िदनेलाई ज मकै द गनु
पछ भनी प पमा उ लेख भएको पाइ छ । िनज
ितवादी र जन े ले सु अदालतसम बयान गदा
कसरु मा आ नो संल नता रहेको इ कार रहे तापिन
त यगत माणह तथा प रि थितज य माणह बाट
ितवादीको कसरु पिु भएको देिखन आउँछ । ततु
घटना मको िसलिसला र व प हेदा यो वारदात

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-RC-००५४, ०७२CR-१३८६, कत य यान, नेपाल सरकार िव. अजुन
तामाङ र र जन े िव. नेपाल सरकार
काजी तामाङ र अजनु तामाङ अिधकार ा
अिधकारी र अदालतमा आरोिपत कसरु सािबती
भई सह ितवादी र जन े को िमलेमतोमा िनजले
रकमसमेत िदई मान लगाएको भनी आफू सािबती
भई अदालतमा समेत पोल गरी बयान गरेको देिखँदा
सो पोल बयान माणमा िलन िम ने नै देिख छ ।
ततु मु ामा यी दवु ै ितवादीह काजी तामाङ र
अजनु तामाङले अदालतसम उपि थत भई वारदात
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अचानक भएको िमिसल संल न माणबाट नदेिखई
सिु नयोिजत भएको देिखने ।
िमित २०७०।९।१८ को लास जाँच मचु ु का
हेदा मतृ क ल मण े को घाँटीमा धा रलो हितयारले
रोपेको दईु वटा वाल देिखएको र टाउकोको टु पीमा
१ इ च ल बाई रहेको कािटएको िगदी देिखएको भ ने
उ लेख छ । य तै मतृ क किपल े को दािहने हातको
नाडी हड् डीसमेत कािटएको, दािहने पाताको अगािड
भागमा १ इ च कािटएको र उ पाताकै पछािडप
२ ठाउँमा रोिपएको गोलो वाल भ ने उ लेख भएको
देिखएको छ । िमित २०७०।९।२१ को बरामदी
मचु ु का हेदा वारदातमा योग भएको िस पाते
खक
ु ु री-१ र काठको िबँड भएको फलामको गैती बरामद
भएको अव था छ । िमिसल संल न माण कागजबाट
ितवादीह थु बे भ ने काजी तामाङ, अजनु तामाङ
र पनु रावेदक ितवादी र जन े ले आरोिपत कसरु
गरेको मािणत हन आउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट अिभयोग
मागदाबीबमोिजम ितवादी थु बे भ ने काजी तामाङले
गैती र खक
ु ु रीज तो घातक र जोिखम हितयार
हार गरी मृतकह लाई िनममतापूवक ह या गरी
मारेको मािणत भएकोले िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(१) नं.
िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ. महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय हने र मतृ क
ल मण े को खु ा समाई मानमा संयोग पारी िदने
अका ितवादी अजनु तामाङलाई सोही महलको
१ नं. र १३(४) नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ.
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ठहछ । साथै
पनु रावेदक र जन े ले मतृ क ल मण े लाई मान

भनी सह ितवादीह लाई रकमसमेत िदएर वचन
िदएको भ ने त य सबतु माणबाट पिु भएकोले िनज
ितवादीले यानस ब धी महलको १ नं. र १३(४)
नं. िवपरीत कसरु गरेको ठहरी िनजलाई ऐ. महलको
१३(४) नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०७१।१०।१४
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल आि न २७ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-२१६३, लागु औषध
(अिफम), काश भ ने परेकबहादुर शाही िव. नेपाल
सरकार
व ततु ः ितवादीले क मरमा सलले बाँधी
पोका बनाई लक
ु ाई राखेको २ पोका लागु औषध
अिफम, भारतीय िसम काड तथा नगदसमेत बरामद छ ।
अनस
ु धान अिधकारीसम िनज ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजम लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४(घ), (च) र (छ) को कसरु मा सािबती भई बयान
गरेको पाइ छ । य िप ितवादी मु य अिभयु होइन,
मितयार हो भ ने बहस िजिकर रहे पिन बरामद लागु
औषध ितवादीबाट बरामद भएको छ । उि लिखत
दफा १२ बमोिजम मु य अिभयु आफू नभएको
त य िनज ितवादीले नै यथोिचत माण पेस गरी
पिु गनपन
ु देिख छ । सलले क मरमा बाँधी राखेको
अव थामा १.५ के .िज. बरामद भएको छ । जनु तौर
त रकाले लागु औषध ओसार पसार गन गरेको छ,
सो कायले अिधकार ा अिधकारीसम ितवादीले
गरेको बयान पिु भएको छ । तसथ, ितवादी काश
भ ने परेकबहादरु शाहीको काय लागु औषध (िनय ण)
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ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ), (च) र (छ) िवपरीतको
कसरु रहेको देिखने ।
अब, ितवादी काश भ ने परेकबहादरु
शाहीको काय लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा ४ (घ), (च) र (छ) िवपरीतको कसरु
रहेको पिु भएको हँदा सजाय िनधारण गनपन
ु
देिखन आयो । िनजको साथबाट बरामद भएको लागु
औषध अिफम भई सोको मा ा १.५ के .िज. रहेको
देिख छ । य तो कसरु मा लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) मा एक सय ामदेिख
मािथ जितसुकै प रणामको कारोबार गनलाई प
वषदेिख ज मकै द र पाँच लाख पैयाँदेिख पि चस
लाख पैयाँस म ज रवाना भनी सजाय िनधारण
भएको देिख छ । यस ि थितमा ितवादी काश
भ ने परेकबहादरु शाहीलाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १८
वष कै द र .१०,००,०००।- ज रवाना हने गरी
सु बाँके िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
फै सला अ यथा भ न िमलेन । ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर तथा िनजको तफबाट उपि थत िव ान् कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
काश भ ने परेकबहादरु शाहीलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ), (च) र (छ) को
कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम
१८ (अठार) वष कै द र .१०,००,०००।– (दश लाख
पैयाँ) ज रवाना हने र ऐ.ऐनको दफा १८क बमोिजम
बरामद भएको .६,२४५।- समेतका नगद तथा िज सी
सामान जफत हने गरी सु बाँके िज ला अदालतबाट
फै सला भएको सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको िमित २०७२।१०।१८ को

फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
क यटु र : देिवना खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७२-WO-०४४०, उ ेषण / परमादेश, सूचना
थापा गु ङ िव. पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेत
ततु रट िनवेदनको त यगत अव था
हेदा, ततु रट िनवेदनका प ह सि मिलत तथा
यसै िववादको मूल मु ाह अंश नामसारी तथा फै सला
ब डा बदर मु ा हालस म कारबाहीयु अव थामा
रहेको पाइ छ । यसरी िवचाराधीन रहेको मु ामा
प ह ले आफूसँग भएका सबदु माण पेस गन र
िनणय गन अिधकारीले पेस भएका सबदु माणको
मू याङ् कन गरी िनणय गन अव था पिन बाँक नै
रहेको देिख छ । यसरी मु ा िवचाराधीन रहेका
अव थामा भएको कुनै पिन अ तरकालीन आदेशमा
िच नबझ
ु ेमा रीतपूवक मािथ लो िनकायमा उजरु ी गरी
आदेश स चाउन सिकने ह छ । यस कारको उपचार
ा गन माग कानूनले नै िनि त ग रिदएको पिन
पाइ छ । तर रट िनवेदकले यसो नगरी मु ाको
कारबाहीकै
ममा भएका आदेशलाई अि तम
आदेशसरह मानी सो आदेश बदर हनपु न माग दाबी
िलई रट े मा वेश गरेको पाइने ।
ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले उठाएका
ह अंश मु ाको फै सला हँदा िवचार हने नै छ ।
अंश मु ामा कुन अंिशयार सगोलमा रहेका छन् ? कुन
अंिशयार छु ी िभ न भएका छन् भ ने िवषय माणको
िववेचना र मू याङ् कनबाट िनधारण हने ह छ । कुन
अंिशयारसँग तायदाती माग गन वा कुन अंिशयारसँग
तायदाती माग नगन भ ने त य िववािदत िवषयव तस
ु गँ
37

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, माघ - २
स बि धत सबतु माणबाट िन य ल गनपन
ु िवषय
हो । सो स ब धमा रट े ािधकारबाट ह त ेप गनु
मनािसब नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार एवं कारणसमेतबाट
प देही िज ला अदालतमा िवचारािधन अंश
नामसारी मु ामा िवप ी लिलता गु ङलाई बाहेक
गरी स पि को तायदाती फाँटवारी माग गरेको आदेश
उ ेषण िमि त परमादेशको आदेशले बदर ग रपाउँ
भ ने िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था
भएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः- सरोजिनिध वा ले
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल जेठ ६ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-WO-०६३२, उ ेषण /
परमादेश, सोमबहादुर लामाको नामबाट नाग रकता
माण प ा भई माइला लामाको नाममा मु ा चली
कै द लगत कायम भएको राजु तथा भरत भ ने माइला
लामा िव. िस धुपा चोक िज ला अदालतसमेत
व ततु ः सजाय ठहर भएको यि ले
िवनासकारी भूक पको कारण बा यतावश कारागारबाट
बािहर जाने अव था रहेको र पिछ ि थित सामा य
हँदै गदा सबै कै दीह लाई थनु ामा ब न आउनु भनी
सावजिनक सूचना कािशत भएकोमा िनवेदक
उपि थत नै हन नगएको, अदालतमा मु ा चली
हािजर हन आउनु भनी पठाएको यादमा समेत हािजर
नभएको ि थित देिखएको छ । यसरी कानूनले तोके को
यादमा उपि थत भई ितवाद गन अवसर अदालत र
कानूनी ि याको ग तीको कारणले नभई िनवेदककै
यवहारबाट सो अवसर गमु ाएको हँदा यस अव थामा
कानूनले िनवेदकलाई सिु वधा एवम् सहिलयत िदन

िम ने नदेिखने ।
अत: िववेिचत त य, कानूनी यव था
एवम् याियक िस ा तसमेतबाट िनवेदकलाई
कानूनबमोिजम सनु वु ाइको मौका दान गरी, रीतपूवक
नै याद तामेली भएको देिखँदा िनवेदकले थाहा नपाएको
भ ने देिखन आएन । यसरी कानूनबमोिजमको ि या
पूरा गरी िनवेदकको नाउँमा िमित २०७२।०९।०८
मा रीतपूवक तामेल भएको याद तथा िस धपु ा चोक
िज ला अदालतबाट िमित २०७४।११।०९ मा
भएको फै सला र सो फै सलाअनस
ु ार िनजलाई
ठहरेको कै द सजाय कानून ितकूल नदेिखँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हन स ने देिखएन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः सरोजिनिध वा ले
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७०-WO-०८९३, उ ेषण
/ परमादेश, ह रनारायण गोइत यादव िव. नेपाल
पारवहन तथा गोदाम यव था क पनी िलिमटेड धान
कायालय, ब ीसपुतलीसमेत
िनवेदकसरहका यथ क पनीबाट अवकाश
ा अ य कमचारीह को हकमा िनजह अवकाश
भइसके प ात् क पनीकै तफबाट िवमा ि िमयम िक ता
भु ानी ग रिदएको भ ने िजिकर यथ क पनीले
ख डन गरेको पाइएन । यसरी एउटै क पनीमा
कायरत समान अव थाका कुनै कमचारीलाई एउटा
यवहार र कुनै कमचारीलाई अक यवहार गन वा
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समान अव थाका कमचारीह िबचमा फरक यवहार
गन कायलाई संिवधान ारा याभूत समानताको
हकअनक
ु ू ल मा न सिकँ दैन । समान अव थाका
कमचारीह को स ब धमा िवप ी क पनीले गरेको
यवहार िनवेदकको हकमा समेत ा ह छ भ ने
वैधािनक अपे ा (Legitimate expectation) रट
िनवेदकले रा नु वाभािवक पिन देिखने । िनवेदकको
जीवन िबमाको अि तम िक ता बझ
ु ाउने अविध
२०७०।१।१६ बाट ार भ भएको र िनवेदकले
२०७०।६।१७ मा मा अवकाश पाएको देिखएको
हँदा िबमाको ि िमयम भु ानी गन यथ क पनीले
ई कार गनु मनािसब देिखँदनै । यसका अित र
समानताको ि ले समेत यथ क पनीले आ ना
सबै कमचारीह उपर समान यवहार गनु पन अव था
देिखयो । अि तम िक ता यथ नेपाल पारवहन तथा
गोदाम यव था क पनीका तफबाट भु ानी हनपु न
अव था देिखन आउने ।
मािथ िववेिचत आधार, कारणह बाट रट
िनवेदक ह रनारायण यादवको हकमा यथ क पनीले
ग रिदएको साविधक जीवन िबमाको ि िमयमबापतको
अि तम िक ता सो क पनीले नै भु ानी गनपन
ु
देिखयो । यथ क पनीले भु ानी नग रिदएका कारण
रट िनवेदक वयंले बा या मक प रि थितको कारणले
उ िक ताबापतको रकम भु ानी गरेको देिखएको
छ । आ ना कमचारीलाई बा या मक प रि थितमा
पारेर यसको अनिु चत लाभ सं थाले िलनु
हँदनै । तसथ िनवेदकको साविधक िबमाको अि तम
िक ताबापत िनवेदकले भु ानी गरे बराबरको रकम यी
रट िनवेदकलाई सोधभना व प भु ानी गनु गराउनु
भनी यथ म येका नेपाल पारवहन तथा गोदाम
यव था क पनी िल. धान कायालयका नाउँमा
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परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः- गीता े
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CI-१४२६, दता बदर सावजिनक
वन कायम, बलदेव िव समेत िव. पदमिसंह महरा
िववािदत ज गाको भू-धरातल, भौगोिलक
अवि थित, वन बटु ् यान रहेको अव था, ज गाको
िशरमा खोला तथा पानीको इ टेक रहेकोसमेतका
कुराह िवचार गदा उ िक.नं. ६८९ को ज गा
कसैको िनजी हक भोगको नभई सावजिनक ज गा नै हो
भ ने देिखन आउँदछ । िक.नं. ६८९ को उ र िसमाना
रहेको पानीको महु ानबाट खानेपानी आयोजना िनमाण
भएको र सो खानेपानी आयोजनाको दि णपूवका
सावजिनक ज गाबाट खानेपानीका पाइप िव तार
भएकोसमेत अव थालाई ि गत गदा ितवादीह
बलदेव िव , गोपाल िसंह िव र मि धरे िव का नाममा
संयु दता भएको उ वन े िभ को ज गा दूिषत
पमा ितवादीह को नाममा दता भई २०४८।८।२०
मा ज गाधनी दता माण पज
ु ासमेत ा गरेको देिखन
आयो । तसथ िमित २०६६।११।२० को सु बैतडी
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम ितवादीह का
नाउँमा भएको दता बदर गरी िक.नं. ६८९ को ज गा
वादी दाबीअनस
ु ार सावजिनक वन कायम हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित
२०६७।७।३० को फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
सु बैतडी िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
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वादी दाबीबमोिजम िक.नं. ६८९ को ज गा सावजिनक
वन कायम हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत
महे नगरको िमित २०६७।७।३० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : गीता े
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-WO-०४४४, उ ेषण /
परमादेश, सरोज अिधकारी िव. आ त रक राज
िवभाग, लािज पाटसमेत
िनवेदक करदाताको आमा तथा सासूको
िमित २०७०।८।१० मा मृ यु भएको कारण शासक य
पनु रावलोकन दता गराउन िढला भएको भ ने बेहोरा
िनज िनवेदकले याद थपको िनवेदनमा उ लेख गरी
मृ यु दताको माणप को ितिलिपसमेत पेस गरेको
देिखँदा याद थप गनु पन मनािसब कारण रहेको
अव थासमेत देिखयो । िनवेदक करदाताले पेस गरेको
याद थपको िनवेदनउपर आ त रक राज व िवभागले
िनणय गरी जानकारी िदएको देिखएन । कानूनी ि या
अनशु रण गरी परेका यस कारका िनवेदन स ब धमा
त काल िनणय, िनकासा िदनु पनमा आ त रक
राज व िवभाग अिनणयको अव थामा रहेको
देिखयो । प रणामत: संशोिधत कर िनधारण आदेशउपर
शासक य पनु रावलोकनको िनवेदन दता गरी सनु वु ाइ
गन पाउने हकबाट िनवेदक करदाता वि चत भएको
देिखन आएको हँदा यसलाई कानूनअनक
ु ू ल काम
कारबाही भएको ठहर गन निम ने ।
करदाताले उिचत सनु वु ाइको अवसर नै ा
नगरी आ त रक राज व कायालयबाट संशोिधत कर
िनधारण आदेश भएको र सोउपर िनवेदक करदाताले
शासक य पनु रावलोकनको स दभमा याद थपको

लािग िदएको िनवेदनउपर आ त रक राज व िवभागले
िनणय नगरी सूचना निदएको कायलाई यायस मत
मा न िम ने देिखन आएन । यसरी िनवेदक
करदातालाई रीतपूवक सनु वु ाइको मौका दान नगरी
आ त रक राज व कायालयले संशोिधत कर िनधारण
आदेश गरेको र शासक य पनु रावलोकन गन याद
थपका लािग परेको िनवेदनका स दभमा समेत
आ त रक राज व िवभागले आयकर ऐन, २०५८
को दफा ११५(३)(ख) बमोिजम िनवेदकलाई याद
थप स ब धमा सूचना निदएको र पनु रावलोकनसमेत
नगरेको देिखँदा िमित २०७०।०४।२१ मा भएको
िववािदत कर िनधारण आदेश र सो स ब धमा
भएका काम कारबाही कानूनअनक
ु ू ल देिखन
आएन । कर िनधारणका स दभमा भएका काम
कारबाहीका स दभमा सनु वु ाइको अवसर दान
गनपन
ाकृितक यायको िस ा तको पालना भएको
ु
पाइएन । तसथ िववािदत कर िनधारण आदेश
उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब रट
िनवेदक करदातालाई रीतपूवक सनु वु ाइको मौका दान
गरी कानूनको ि या अनशु रण गरी पनु : कर िनधारण
गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृत : च साद प थी
इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ:§ ०७०-WO-०४४५, उ ेषण / परमादेश,
सरोज अिधकारी िव. आ त रक राज
िवभाग, लािज पाटसमेत
§ ०७०-WO-०६०८, परमादेश, िचजा
अिधकारी िव. आ त रक राज िवभाग,
लािज पाटसमेत

40

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, माघ - २
इजलास नं. ८
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६७-CI-०८६२, फै सला
बदर, सुिम ादेवी कलवार िव. शाि तदेवी कलवार
पनु रावेदकले नै िदएको ज गा बाँडफाँड
मु ामा दाबीको िक.नं. ११० को े.फ. ०-१५-७ म ये
दि णतफको आधा ज गा यी पनु रावेदक ज गाधनीले
पाउने गरी िनणय भएको देिख छ । बाँक उ रतफको
आधा ज गा मोही जगरनाथको भागमा परेको र
सोही जगरनाथको भागमा परेको ज गा नै शाि तदेवी
कलवारीनको नाममा दा.खा. हने गरी िमलाप भएको
देिख छ । उ िमलाप बाट यी पनु रावेदक ितवादीको
आ नो हकमा असर परेकोसमेत देिखँदैन । साथै
मु ासँग स ब ध नै नभएका उनाउ यि सोहन
पटेलको िनवेदनको आधारमा भूिमसधु ार कायालयले
उ
िमलाप बमोिजमको ज गा शाि तदेवीको
नाउँमा दा.खा. नहने िनणय गरेको देिख छ । तर
उ िमलाप लाई त कालै यी ितवादीले अ यथा
भ नसके को देिखँदैन । उ िमलाप किहँकतैबाट
चनु ौती नभई यथावत् रहेकोसमेत देिख छ । िमलाप
यथावत् रहने र िमलाप को प रणाम काया वयन
नहने भ ने कुरा यायोिचत हँदैन । ज गा बाँडफाँडबाट
ा आ नो भागको ज गा सरु ि त नै रहेको र
सो ज गामा पनु रावेदन अदालतको फै सलाबाट
ितवादी पनु रावेदकलाई कुनै असरसमेत परेको
देिखँदैन । जगरनाथले कुनै ते ो प बाट ऋण िलएको
र सो ऋणको कुनै दािय व बेहोनु पन रहेछ भने पिन
अ य मु ाबाट नै सो दािय वको िन य ल हने िवषय
हो । सो िवषयमा यी ितवादी सिु म ादेवीले चासो
िलनपु न अव था पिन नदेिखने ।

तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट भूिम
सधु ार कायालय बाराको िमित २०६२/५/२२ मा
भएको िट पणी आदेश उ टी गरी िमित २०६२/४/७
को िमलाप ि याशील हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६७/२/३० को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र : िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ११ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७५-WH-००२८,
ब दी य ीकरण, खडकबहादुर िव कमा ( का ड)
को हकमा िवरे िव कमा िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
पटकपटक यस अदालतबाट आदेश
भई ब दीलाई छाड् दा पिन त कालै प ाउ गरेको
तथा िमित २०७५।५।१९ दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतबाट प ाउ पज
ु जारी गन अनमु ित दान
नभएको अव थामा समेत प ाउ गरी िनर तर थनु ामा
रािखएको कायलाई िवना वृ भावना कानूनस मतको
थनु ा भ न सिकने अव था रहेको मा न निम ने ।
िनवेदक यस अदालतमा ब दी य ीकरणको
आदेश माग गरी िनवेदन िलई आउँदा नेपालको
संिवधानको धारा १३३ (२) र (३) अ तगत
आएकोबाट संिवधान द मौिलक हक तथा
यसका मू य र मा यता एवं यसले अंगीकार गरेको
वत
यायपािलकाको अवधारणामािथ िव ास
राखी आएकोबाट िय िनवेदकलगायत कसैलाई पिन
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कानूनको समान संर णबाट अदालतले वि चत गन
हँदनै र स दैन पिन । अक तफ, कुनै पिन यि ले
सामािजक, आिथक राजनीितक जोसक
ु ै उ े यले
िकन नहोस् कुनै पिन अ य यि को िजउ यान,
स पि पेसा यवसाय आिदमा ितकूल भाव
पान काय गदछ वा शाि तपूवक बाँ न पाउने हक
अिधकारमा खलल पु याउँछ भने रा य संय ले
व तिु न
पमा अनस
ु धान गरी कानूनबमोिजम
य ता अपराधीलाई सजायको भागी बनाउनै पदछ ।
संिवधानले द डहीनतालाई छुट िदने उ े य र मनसाय
राखेको छै न । साथै कानूनिवपरीतका द डा मक काय
गनलाई स बि धत कानूनबमोिजम सजाय गदा पिन
संिवधान द यायस ब धी हकअनु प यवहार गनु
पन अप रहायता पिन रहने ।
िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा राखेको
स ब धमा यस अदालतले िमित २०७५।५।१,
२०७५।५।७ र २०७५।५।१८ मा समेत गरी
तीन पटकस म ब दीलाई मु ग रिदनु भनी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरेप ात् पिन
अदालत प रसरको सेरोफे रोबाटै त कालै यी
िनवेदकलाई प ाउ गरी थनु ामा राखेको भ ने
िनवेदकको कथन रहेको देिखएको र िनवेदकलाई
िनर तर थुनामा राखेको देिखएको प र े यमा
नेपालको संिवधानको धारा १७(१) ले याभूत
गरेको वैयि क वत ताको हकको उपभोग गनबाट
यी िनवेदक वि चत हन गएको िवषयमा यो इजलास
संवेदनशील भएको छ । अतः यसरी कानूनी ि या नै
पूरा नगरी िनवेदकलाई पनु ः प ाउ गरी थुनामा राखेको
कायलाई कानूनस मत मा न िम ने नदेिखँदा िनवेदन
मागअनस
ु ार सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७(क) बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ।

पटकपटकका उपयु आदेशह तथा यी
ब दीलाई वृ भावना कायमै राखी बार बार प ाउ
गरेको देिखँदा नाग रकको मौिलक हक कुि ठत हँदा
मौिलक हकको चलनको लािग यस अदालतबाट एउटै
यि को गैरकानूनी थनु ाको स ब धमा पटकपटक
आदेश जारी गनु परेको स दभमा कही यस अदालतको
आदेश िन तेज पान र छ ने य न ग रएको त
होइन ? भ ने आशंकाको आभाससमेत हन गएको
छ । िविधको शासन भएको लोकताि क मल
ु क
ु मा
य तो काय कदािप य हन स दैन र यस अदालतले
गरेको आदेशको मयादाको र पालनाको लािग नेपालको
संिवधानको धारा १२८(४) को अधीनमा रही अ य
उपयु आदेशसमेत जारी गनु पन अव था आउन
स दछ । य तो अव था आउन निदन रा यका
िज मेवार िनकायह अझ बढी ग भीर र िज मेवार
हनै पदछ । नाग रकको वैयि क वत ताको
उपभोगको िवषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका
िनकायह असंवेदनशील र गैरिज मेवार हने छुटको
लािग यो अदालत मौन रहन नस नेतफ िवप ी नेपाल
सरकार र सरकार मातहतका िनकायह र िज मेवार
पदािधकारीह को समेत ग भीर यानाकषणसमेत
गराइने ।
तसथ, प ाउ गरी थुनामै रा नु पन
अप रहायताको अभावमा य ता िवनास तोषजनक
आधार एवं व तिु न कारण िनवेदकको संिवधान
द मौिलक हकह मािथ अनिु चत ब देज लगाउने
गरी पटकपटक प ाउ गरी िनवेदकको थुनालाई
िनर तरता िदई राखेको देिखएको हँदा उ थुना
गैरकानूनी देिखई नेपालको संिवधानको धारा १३३ को
उपधारा (२) र (३) बमोिजमको असाधारण अिधकार
े अ तगत सव च अदालतले “ब दी य ीकरण
परमादेश, उ षे ण, ितषेध अिधकारपृ छालगायत
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अ य उपयु आदेश जारी गन स नेछ” भ ने
यव थाअनु प िनवेदक खड् गबहादरु िव कमा
“ का ड” लाई गैरकानूनी थनु ाबाट यस अदालतका
मु य रिज टारको रोहबरमा आजै छाडी िदनु भनी
िवप ीह का नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृतः स रता रजाल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ २९ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CR-१५७६, लागु औषध ( ाउन
सगु र), नेपाल सरकार िव. अ ण खा चा
ितवादी अ ण खा चाले आ नो आमाको
नाउँको कुटर दघु टनाबाट िब ेकाले बनाउनका लािग
िलइ िहँडेको उ
पैयाँ आ नो साथमा रहेको हो
भनी बयान गरेको देिख छ । उ पैयाँ लागु औषधकै
कारोबारबाट आजन गरेको भनी वादी प ले माणबाट
पिु गन सके को अव थासमेत छै न । य तो अव थामा
लागु औषधसाथ बरामद भयो भ दैमा उ पैयाँ लागु
औषधको कारोबारबाट आजन गरेको भनी जफत गनु
यायोिचतसमेत नहने हँदा बरामद पैयाँ २४,५००।ितवादीलाई िफता गन गरी सु प देही िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सलालाई
अ यथा गनु पन नदेिखने ।
ितवादी जागृत थापाले मौकामा र
अदालतमा समेत बयान गदा पिहला लागु औषधको
सेवनकतास म भएको र हाल छाडी आफू सिु सके को
देखाई कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ ।
बरामदी मचु ु काबाट पिन िनजको सँगसाथबाट कुनै
लागु औषध बरामद भएको नदेिखनक
ु ा साथै वादी

प ले यी ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु अपराध गरेको भनी त य र माणबाट पिु गन
नसिकरहेको यस अव थामा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी भएको प देही िज ला अदालतको फै सला
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको
फै सलालाई अ यथा गनु पन नदेिखने ।
अत: सु
प देही िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०७२।२।२७ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल भदौ २१ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. १०
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-१७३२, वैदेिशक
रोजगार कसरु , रमेश काक िव. नेपाल सरकार
आफूले जाहेरवालाबाट गलचा यवसाय
स चालन गन रकम िलएकोमा सो रकम िफता
ग रसके को र पिछ िमित २०७१।२।२० को िलखत
िव ासमा परी िलखत नै नपढी सहीछाप ग रिदएको
छु भनी ितवादीले अिभयोग दाबीको कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको देिख छ । साथै सोही बेहोराको
पनु रावेदन िजिकरसमेत रहेको छ । सो स ब धमा
िवचार गदा, िनज ितवादीले िमित २०७१।२।२०
को वैदेिशक रोजगारको कागज झु यानमा पारी तयार
भएको भने तापिन सो िलखत बदर गराउनेतफ कुनै
कारबाही चलाएको देिखँदनै । यी ितवादी लेखपढ
गन नजा ने अथवा जाहेरवालाले आफूलाई जोरजल
ु मु
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करकापमा पारेको भ ने िजिकर िलएको पिन देिखँदैन र
यसलाई पिु गन आधारसमेत यी ितवादीले ततु
गन सके को नपाइने । वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने
भनी कागज गन यी पनु रावेदक ितवादीले ग रिदएको
िलखत नै ततु मु ामा वादी प ले पेस गरेको,
जाहेरवाला एवं सो िलखतमा सा ी बसेका यि ह ले
यायािधकरणसम आई अिभयोग दाबी पिु हने गरी
बकप समेत गरेका र सो िलखतलाई ितवादीले समेत
वीकार गरी अ यथा मािणत गन नसके को अव थामा
यी पनु रावेदक ितवादीले िवदेश अ ेिलया पठाइिदन
भनी जाहेरवालाबाट रकम बिु झिलएको कुरा िलखत
माणबाट मािणत हन आयो । य तो अव थामा
यी ितवादी वैदेिशक रोजगारको कसरु गरेको त य
पिु भइरहेकोले आफूह िबच के वल यवसायको
िसलिसलामा लेनदेनको कारोबार भएकोस म हो भनी
अिभयोग दाबीको कसरु बाट उ मिु पाउनपु न भ ने
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी रमेश काक ले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
को दफा १० र ४३ को कसरु गरेको पिु हन आएकोले
िनज ितवादी रमेश काक लाई वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार १ वष ६ मिहना
कै द र .१,५०,०००।- ज रवाना हने र अिभयोग
मागदाबीबमोिजम िबगो .१७,७५,०००/- र सोको
५०% ले हन आउने हजाना .८,८७,५००/- समेत
गरी ज मा .२६,६२,५००/- रकम ितवादीबाट
जाहेरवालाले भरी पाउने ठह याई वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०७२।१२।२९ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
इित संवत् २०७५ साल आषाढ २१ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०३८३, उ ेषण,
िसिटिसई कािलका वाइ ट भे चरसमेत िव. िसँचाई
िवभाग, जावलाखेल लिलतपुर
रानी जमरा कुलरीया िसँचाई आयोजनाको
मूल नहर िनमाण योजनाथ िसँचाइ िवभागले तोके को
मापद डअनु प आयोजनाले िनमाण यवसायीह बाट
पूवयो यतास ब धी ताव आ ान गरेकोमा वदेशी
तथा िवदेशी गरी ज मा १० वटा क पनीह ले
दरखा त िदएको पाइयो । यसरी सहभागी भएका १०
वटा क पनीह म ये ६ वटा क पनीह ले आव यक
पूवसतअनु पको मापद ड पूरा गन नसके काले छनौट
हन नसके का र बाँक ४ वटाले पूवसतबमोिजमको
यो यता ततु गरेअनस
ु ार छनौट भएको देिखन
आउने ।
िनवेदक क पनी पूवयो यता िनधारणका
ममा असफल हनमु ा Minimum Annual
Average Turnover .२५३१ िमिलयन बराबर
हनपु न र यिद आवेदक संयु उप ममा रहेको भए
पाटनर इ चाजको ४० ितशत अथात् १०००.४०
िमिलयन र अ य येक पाटनरको २५ ितशत
अथात् .६३०.२५ िमिलयन Minimum Annual
Turnover अिनवाय पमा हनपु नमा िनवेदकम येको
कािलका क
सन ा.िल.ले पेस गरेको Annual
Turnover को Criteria पूरा हन नसके कोले अयो य
घोिषत गरेको देिखन आउने ।
िनवेदकह म येको कािलका क
सन
ा.िल. ले आ नो पूवयो यता ततु गन ममा
वीकृ ित नै निलई वीकृ ित िलनपु न हदस मको
Sub-Contract गरेको, Sub-Contract बापतको
समेत अनभु व जोडी मू याङ् कन गराउन खोजेको,
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कािलका क
सन ा.िल.ले मूल ठेकेदार पिन
आफै ँ र Sub-Contractor पिन आफै ँ भई दवु ैतफको
मू याङ् कनलाई जोडेर आ नो यो यता पगु ेको देखाउने
यास गरेको तर यसरी मू याङ् कन गदा कुल कामको
मू याङ् कनभ दा बढी मू यको गणना हने अव थालाई
समेत नजरअ दाज गरेको पाइने ।
ततु आयोजनाको पूवयो यता छनौटका
स दभमा यसरी दोहोरो मू यलाई समेत जोडी
पूवयो यता छनौटका िनि त आफूले आव यक
मापद ड पूरा गरेको देखाई पूवयो यता छनौटमा
पन असफल यास गन कािलका क
सनले
आफू पूवयो यता छनौटका ममा असफल भएपिछ
पूवयो यता छनौट काय िनयमस मत नभएको भनी
िसँचाई िवभागमा उजरु ी गरेको र सोउपर छानिबन भई
िमित २०६९।०६।०५ मा िनवेदकको िनवेदन खारेज
हने ठहर गरेको पिन देिखन आयो । यसैगरी िनजले
नै यसै िवषयमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा समेत उजरु ी िदएकोमा उ आयोगबाट समेत
िनवेदकम येका कािलका क
सन ा.िल. को
उजरु ी तामेलीमा राखी ठे का ि या कानूनबमोिजम
अगािड बढाउन िनदशन िदएको देिखने ।
िनवेदकले ि भवु न अ तराि य िवमान थल
िनमाण कायमा आ नो क पनी छनौट भएकोले यस
आयोजनामा पिन आफू यो य रहेको भ ने िजिकर िलए
पिन अवैधािनक ढङ् गबाट ा गरेको यो यतालाई कुनै
एक िनकायले वीकार ग यो भ दैमा ततु िववादमा
उ यो यताले वैधािनकता पाएको मा न सिकने देिखन
नआउने ।
रानीजमरा कुलरीया िसँचाई आयोजनाले
आ ान गरेका बोलप ह म येबाट िनयमस मत
पमा छनौट भएको MARUSHIN SHITAKA
CONSTRUCTION COMPANY ले हाल उ
मूल नहर िनमाण कायको भौितक गित ९० ितशत
स प न ग रसके को र िव ीय गितसमेत ८५ ितशत

स प न भइसके को भ ने बेहोराको आयोजनाको
च.नं.१६, िमित २०७५।०५।१७ को प बाट देिखने ।
अत: उपयु बमोिजमको पूवयो यता िनधारण
योजनाथ ग रएको छनौटका ममा िनवदेक क पनी
अयो य देिखएको कारणबाट छनौट हन नसके को र
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३, सावजिनक ख रद
िनयमावली, २०६४ तथा ख रद कारबाहीका लािग
वीकृ त ग रएको Criteria समेतका आधारमा छनौट
भएको िनमाण क पनीले आयोजनाको मूल नहर िनमाण
काय ८५ ितशतभ दा बढी स प न ग रसके को भ ने
देिखन आएबाट रट िनवेदनको औिच यसमेत समा
भइसके को देिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल भा २६ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०८०७, वैदेिशक
रोजगार कसरु , मानबहादुर काक िव. नेपाल सरकार
ितवादीले जाहेरवालालाई ग रिदएको
िमिसल संल न िमित २०६४।६।२१ को िलखत हेदा
.१५००,०००।- बिु झिलएको ठीक साँचो हो । उ
पैयाँ िलएबापत वैदेिशक रोजगारका लािग तपाइँ
उ म गु ङलाई मकाउ देशमा पठाई रोजगार उपल ध
गराई िदनेछु भ ने बेहोरा उ लेख भएको पाइ छ । साथै
अक िमित २०६४।५।७ को स कल िलखत हेदा
तपाइँ नारायण बराकोटीलाई िवदेश मकाउमा लगी
वैदेिशक रोजगारमा लगाई िदनका लािग तपाइँबाट
. २,७०,०००/- बिु झिलएको ठीक साँचो हो । यी
पैयाँबापत तपाइँ नारायण बराकोटीलाई आजका
कागज भएको िमितले ३५ िदनिभ मा मकाउमा लगी
वैदेिशक रोजगारी लगाई िदनेछु भनी कागज ग रिदएको
देिखने ।
ितवादी मानबहादरु काक ले िमित
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२०६४।६।२१ को िलखतका स ब धमा जाहेरवाला
उ म गु ङसमेत उपर काठमाड िज ला अदालतमा
संवत् २०६६/६७ सालको द.ु वा.फौ.नं. १९५८
को करकाप मु ा दायर गरेको देिख छ । उ मु ामा
ितवादीह ले करकापबाट कागज गराए भ ने िफराद
दाबी पु न नस ने ठहरी िमित २०६८/०७/०३ मा
फै सला भएको देिख छ । उ फै सला पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट समेत िमित २०६९/०३/२१ मा
सदर भएको देिख छ । सो मु ा दोहो याई हे रपाउँ
भनी यी ितवादीको ०६९-RI-१६९६ को िनवेदन
यस अदालतमा परेको देिख छ । उ िनवेदन आज
यसै इजलासबाट दोहो याउने अनमु ित दान नहने
ठहरी फै सला भएबाट जाहेरवाला नारायण बराकोटीले
जाहेरीसाथ पेस गरेको िमित २०६४।५।७ को
िलखत र अका जाहेरवाला उ म गु ङले पेस गरेको
िमित २०६४।६।२१ को िलखतलाई जबरज ती
करकापसँग गराएको भ न िमलेन । उ िलखत
सहमित राजीखस
ु ीबाटै भएको देिखन आउने ।
यसरी उ िलखत कागज सहमित
राजीखस
ु ीले तयार भएको पिु भएबाट ितवादी
मानबहादरु काक ले जाहेरवालाह उ म गु ङ
र नारायण बराकोटीसमेतलाई मकाउ रोजगारमा
पठाउने झु ा आ ासन र लोभन देखाई िलखत
गरी िनज जाहेरवालाह म ये उ म गु ङबाट .
१५,००,०००।- (प लाख पैयाँ) र जाहेरवाला
नारायण बराकोटीबाट . २,७०,०००।- (दईु लाख
स री हजार पैयाँ) िलएको त य पिु हन आउने ।
ितवादी मानबहादरु काक वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ को ऐनको दफा १० अनस
ु ार वैदेिशक
रोजगार यवसाय इजाजतप ा नगरेको भ ने
कुरामा िववाद छै न । यसरी कानूनबमोिजम वैदेिशक
रोजगार यवसाय गन इजाजतप निलएकोमा िनज
ितवादीले जाहेरवालाह समेतलाई िवदेश मकाउ
पठाई काम लगाइिदने झु ा लोभन तथा आ ासन िदई

जाहेरवाला उ म गु ङबाट .१५,००,०००।- (प
लाख पैयाँ) र जाहेरवाला नारायण बराकोटीबाट .
२,७०,०००।- (दईु लाख स री हजार पैयाँ) िलई
वैदेिशक रोजगारमा नपठाएको काय उ ऐनको दफा
१० र ४३ िवपरीतको कसरु गरेको देिखन आउने ।
जाहेरवालाले
ितवादी
मानबहादरु
काक उपर जाहेरी िदएको, जाहेरीमा राजु े को
नाम उ लेख नगरेको, यायािधकरणसम गरेको
जाहेरवालाको बकप मा पिन ितवादी राजु े लाई
आफूले निच ने र मानबहादरु काक ले रकम ितनपछ
ु
भनेर ठगी खाने िनयतले बयान गदा अ को नाम
लगाएका हन् । आफूलाई ियनै ितवादी मानबहादरु
काक ले िवदेश मकाउ पठाइिदने भनी िव ासमा पारी
पैयाँ िलई, कागज गरी िदएको भनेका र िमिसल
संल न कागज माणसमेतका त यबाट यी ितवादी
कसरु दार भएको पिु भइरहेको अव थामा के वल
यी ितवादी मानबहादरु काक ले बयानको ममा
अका ितवादी राजु े लाई पोलेको आधारमा यी
ितवादीलाई कसरु बाट उ मिु िदन िम ने नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारण कानूनी
यव था र िमिसल संल न िलखत माणह तथा
करकापतफको वादी दाबी नपु ने फै सलासमेतका
त यबाट ितवादी मानबहादरु काक ले िवनाइजाजत
जाहेरवालाह लाई मकाउ देशमा रोजगारमा
पठाइिद छु भनी रकम िलएको पिु भएबाट अिभयोग
दाबीबमोिजम वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा
१० र ४३ िवपरीतको कसरु गरेको ठहन ।
अतः ितवादी मानबहादरु काक लाई वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार २।०।० (दईु
वष) कै द र .१,५०,०००।- (एक लाख पचार हजार
पैयाँ) ज रवाना हने र जाहेरवालाह बाट िलएको रकम
तथा सोको ५०% ले हने रकमसमेत हजानाबापत िनज
ितवादी मानबहादरु काक बाट जाहेरवालाह उ म
गु ङले .२२,५०,०००।- र नारायण बराकोटीले
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.४,०५,०००।- भरी पाउनेसमेत ठह याई वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७०/०१/२४ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ११
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-०१७९, मोही लगत
क ा, ह रनारायण मोची (चमार) िव. जमुना गु ङ
िक.नं. २५ र २६ को ज गाधनी बमबहादरु
गु ङ भएको भ ने देिख छ । उ ज गाको मोही
दिु खलाल मोची भएको त यमा पिन िववाद रहेको
छै न । २०३२ सालमा नै दिु खलाल मोचीले ज गा छाडी
भागी गएको भनी भूिम सधु ार कायालयमा िनवेदन
िदएको र उ िनवेदनमा आफूले सनाखतसमेत
गरेको भ ने आधारमा २०४९ सालमा मोही लगत
क ाको लािग ज गाधनी बमबहादरु ले िनवेदन िदएको
देिख छ । बमबहादरु ले मोही लगत क ाको िनवेदन
िदएको स ब धमा भूिम सधु ार कायालयबाट आदेश
हँदा उि लिखत आदेश बेहोराबाट िववादको िक.नं.
२५ र २६ को मोहीको लगत क ा गन िनणय गनभु दा
पूव सो स ब धमा मोहीलाई याद सूचना जारी गरी
बु नु पनमा सािधकार िनकाय भूिमसधु ार कायालय,
सनु सरीले सो स ब धमा कुनै कारबाही गरेको
देिखएन । कुनै यि का िव कुनै कारबाही हने अव था
रहेको छ भने ाकृितक यायको िस ा तबमोिजम सो
िनणयबाट भािवत हन स ने यि लाई सनु वु ाइको
अवसर िदनु पदछ । उजरु ी, नािलस, िनवेदन परेपिछ
िवप ीको नाउँमा कानूनबमोिजमको याद जारी गरी
य तो याद सूचना कानूनबमोिजम तामेल भएको
अव थासमेत िव मान हनपु दछ अिन मा स बि धत

प ले सनु वु ाइको अवसर पाएको मािनने अव था
रह छ । भाइराम खड् के िव
ानु वै समेत भएको
उ ेषण परमादेश मु ा (ने.का.प.२०७१ अंक ६ भाग
५६ िन.नं.९१७५ संयु इजलास) मा आ नो मु ामा
कानूनबमोिजम ितवाद गन पाउने हकलाई कसैले
हनन गन स ै न । यसरी ितवाद गन पाउने य तो
कानूनी हक ाकृितक यायको िस ा तमा आधा रत
रहने हँदा ाकृ ितक यायको िस ा तको िवपरीत हने
गरी भएको काम कारबाहीले वैधता ा गन नस ने
भनी िस ा त ितपादन भएर रहेकोसमेत अव थामा
ततु मु ामा कायम मोही दिु खलाल मोचीको नाउँको
लगत क ा गनभु दा अगािड ाकृितक यायको
िस ा तबमोिजम िनज मोहीलाई सो स ब धमा
सनु वु ाइको अवसर दान गनपनमा
नगरी मोही लगत
ु
क ा गन गरी िनणय ग रएको अव था पाइँदा य तो
िनणयलाई कानून र यायस मत िनणय मा न िम ने
नदेिखने ।
मोहीको लगत क ा ग रपाउँ भनी िनवेदन
प रसके पिछ िवप ीका नाउँमा याद तामेली गनु
पनमा सो के ही नगरेको, मोहीको लगत क ाको िनणय
भइसके पिछ पिन सो िनणयमा िच नबझ
ु ेमा पनु रावेदन
सु ने अदालतमा कानूनबमोिजम पनु रावेदन गनु भनी
याद जारी गनपनमा
सोसमेत भए गरेको नदेिखएको
ु
अव थामा भूिमसधु ार कायालयबाट िनणय सारी थाहा
पाएको िमितले ३५ िदनिभ पनु रावेदन गरेकोलाई
अ यथा भ न सिकने अव था नरहने ।
इटहरी
नगरपािलकाले
पनु रावेदक
ह रनारायण मोची चमार दिु खलाल चमारकै छोरा
हन् भ ने स ब धमा िदएको िसफा रसमा ि िवधा
उ प न भई नातामा िववाद देिखएकोमा पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट नाता स ब धमा समेत माण
बझ
ु ी यिकन गरी िनणयमा पु नु पनमा सोसमेत गरेको
नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट वादीले
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िक.नं.२५ र २६ मा रहेको मोहीको लगत क ा
ग रपाउँ भनी िनवेदन दता गरेपिछ सािधकार िनकाय
भूिमसधु ार कायालयबाट िवप ी मोहीको नाउँमा याद
सूचना जारी गरी ितवाद गन मौकासमेत दान गरी
लगत क ा हने नहने स ब धमा िनणय गनपनमा
सो
ु
नगरी ाकृितक यायको िस ा तसमेत िवपरीत
मोहीको लगत क ा गन गरेको भूिमसधु ार कायालय,
सनु सरीको िनणयलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०६९।१२।२७ को फै सला
यायसङ् गत नदेिखएकोले सो फै सला बदर ग रिदएको
छ । अब जो जे बु नु पन हो बझ
ु ी पनु : इ साफ गनु
भनी तारेखमा रहेका प ह लाई तारेख तोक सु
र पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमिसल उ च
अदालत िवराटनगरमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृतः- जनकिसंह बोहरा
क यटु रः- च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २५ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १२
१
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०१८१, उ ेषण /
परमादेश, नारायण भ डारी िव. ि भुवन िवमान थल
भ सार कायालय, गौचर काठमाड
रट िनवेदकलाई ितवादी बनाई िमित
२०७२।७।२४ मा सनु चोरी पैठारी मु ा ि भवु न
िवमान थल भ सार कायालयमा दायर भएको भ ने
िमिसल संल न आदेशको ितिलिपबाट देिखएको
छ । भ सार मख
ु को काय य तताले मु ा फछ् य ट
हन नसके कोले अब िश फै सला हने भनी िवप ीको
िलिखत जवाफ रहेको देिखने ।
िनवेदकतफबाट आजै यी रट िनवेदकका
िव मा परेको सनु चोरी पैठारी मु ा उ भ सार

कायालयबाट फै सला भई िमित २०७४।९।४ मा
राज व यायािधकरण काठमाड मा पनु रावेदन गरी
हाल िवचाराधीन रहेकोले ततु िनवेदनको औिच य
समा भएको भनी िलिखत जानकारी गराएको हँदा
अब ततु िनवेदनको िवषयव तिु भ वेश गरी
िवचार ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल भदौ १४ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-००९९, जबरज ती
करणी उ ोग, िदपक िगरी िव. नेपाल सरकार
ितवादी िदपक िगरी अदालतमा कसरु ित
इ कार रहे पिन िनज र सी खानको लािग पीिडताको
घरमा गएको भ ने त यलाई भने वीकारेका छन् । तर
मौकाको अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा
भने घरमा कोही नभएको कारणले पीिडताको घरमा
पसेको र िनदाएक पीिडताको फक उचाली हेदा करणी
गन मन लागी आ नो पै ट खोली पीिडताको फक
उचाली िनजमािथ चढे भ ने बेहोरामा सािबत भएका
छन् । अपाङ् ग, लाटीज ती पीिडता कराएको आवाज
अक सँगैको कोठामा सतु ेका पीिडताको बाबल
ु े थाहा
पाएर आएपिछ िनज कपडा लगाएर भागेको भ ने छ ।
ितवादीले पीिडताउपर करणी गन मनसायले नै पै ट
खोली पीिडतामािथ चढेको र पीिडताले कराई िनजको
बाबल
ु े थाहा पाई आएर हो ह ला गरेपिछ ितवादीले
आ नो करणीको काय पूरा गन नसके को अव था
देिख छ । पीिडताको घाँटीको दािहनेतफको भागमा
िचथ रएको घाउ रहेको िनजको शारी रक परी णको
ितवेदनले समथन गरेबाट पीिडताउपर ितवादीले
जाहेरी र पीिडताको मौकाको कागज एवम् बकप को
बेहोराअनस
ु ार जबरज ती करणीको ि याको उ ोग
गरेको पिु नै हन आउने ।
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अतः यी पनु रावेदक ितवादीले पीिडतालाई
जबरज ती करणी गन मनसाय राखी पीिडता सतु ेको
घरकोठामा गई िनजले लगाएको कपडा फुकाली
शरीरमािथ चढेको, तन समातेको, िनज िन ाबाट
यझ
ु ी कराउँदा िनजको बबु ा आएपिछ ितवादीले
जबरज ती करणी गन कायलाई पूणता िदन भने
नपाएको भ ने िमिसल संल न कागज माणबाट देिखन
आएको हँदा यी पनु रावेदक, ितवादी िदपक िगरीले
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहन ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार एवम्
कारणह बाट ितवादीलाई कसरु बाट सफाइ िदने तथा
मु ालाई आशय करणीतफ प रणत गन ठह याई भएको
सु मोरङ िज ला अदालतको िमित २०७०।१०।१३
को फै सला उ टी गरी ितवादी िदपक िगरीलाई
मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको महलको १ र ५ नं.
को कसरु मा सोही महलको ३ को देहाय ४ नं. ले हने
सजायको ऐ. को ५ नं. बमोिजम आधा ४(चार) वष
कै द सजाय हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०७१।९।२३ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िवदरु कुमार उपा याय
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल असार ९ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादुर के सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०१०४, लागु औषध
खैरो हेरोइन, िशवशंकर जैसवाल िव. नेपाल सरकार
सावजिनक थानमा शंका पद अव थामा
भेिटएका ितवादीको शरीर तलासी गदा लागु औषध
खैरो हेरोइन ३० ाम बरामद भएको भ ने मौकाको
बरामदी मचु ु काको बेहोरा रहेको छ । लागु औषध
िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १२ ले यिद कुनै
यि का साथबाट लागु औषध फे ला पछ भने उ
लागु औषध आफूले कानूनबमोिजम ा गरेको भ ने

माण िनजले पेस गनपन
ु ह छ । य तो माण पेस गन
नसके मा र अ यथा मािणत भएमा बाहेक िनजले यस
ऐनअ तगत सजाय हने अपराध गरेको भिननेछ भ ने
यव था गरेको छ । मलाई झु ा मु ामा फसाइएको छ
भनी यी ितवादीले सु अदालतमा बयान गरे तापिन
िनजलाई फसाउने िनयतले अनस
ु धान अिधकारीले
झठु ो कागज तयार गनपन
ु कुनै कारण देिखँदैन । यिद
कुनै कारण भए िनज ितवादीले नै माण ारा पिु गन
स नु पद यो सो हनसके को नदेिखने ।
ितवादीका साथबाट बरामद भएको
पदाथबाट िनकािलएको नमनु ा परी णका लािग
राि य िविधिव ान योगशाला खमु लटारमा
पठाइएकोमा परी णप ात् ा हनआएको परी ण
ितवेदनमा “नमनु ामा लागु औषध हेरोइन पाइयो” भ ने
ितवेदनबाट देिखएको हँदा बरामद भएको व तु लागु
औषध हेरोइन भएको पिु भएको य तो व तल
ु ाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ ले िनषेध
ग रएका कायह अ तगत राखेको अव था छ । यसैगरी
ितवेदक तथा बरामदी मचु ु काका .ना.नी. वंशीराज
आचाय, .ज. रामबाबु चौधरी, .ज. च साद
रजाल सु अदालतका आदेशानस
ु ार अदालतमा
उपि थत भई खानतलासी / बरामदी मचु ु कालाई पिु
हने गरी बकप ग रिदएबाट यी ितवादी िशवशंकर
जैसवालले अिभयोगदाबीको लागु औषध िनय ण ऐन,
२०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) बमोिजमको कसरु
गरेको पिु हन आउने ।
अतः यी ितवादीले अिभयोग दाबीको कसरु
गरेको देिखँदा सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको िमित २०७१।९।८ को फै सला उ टी गरी
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको
पनु रावेदन र िनजका कानून यवसायीले गनभएको
ु
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार एवम्
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कारणह बाट ितवादी िशवशंकर जैसवालले
अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु अपराध गरेको य
माण ारा नै िस हनआएको हँदा िनज ितवादीलाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को
(घ) र (च) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)
(२) बमोिजम १० (दश) वष कै द र .८०,०००।(असी हजार) पैयाँ ज रवाना गन गरी भएको सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७०।२।३०
को फै सलालाई सदर गन ठह याएको त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।९।८ को
फै सला अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल असार ९ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. १३
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-WO-०६१०, उ ेषण,
हेमराज बुढा िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
के प रवतनको लािग जनताबाट य
िनवािचत जन ितिनिधह को प बहमतबाट िनणय
भएकोमा जन ितिनिधमूलक सं थाले कानूनको
प रिधिभ रही गरेको िनणयलाई अ यथा गनपन
ु
कुनै आधार देिखँदैन । जनताका ितिनिधह ले नै
जनचासो र जनसरोकारको िवषय सबै जनतालाई
सिु वधा हने गरी िनणय गनु पन र सोहीअनस
ु ार भए
गरेको कायलाई अ यथा ग ररहनु पन अव थाको
िव मानता देिखन नआउने ।
िमित २०७४।१।३१ मा िनवािचत ठूली भेरी
नगरपािलकाको नगरसभाले िनवाचन भएको २ मिहना
िभ नै सािबक थानीय वाय शासन ऐन, २०५५

को दफा ७२(१) बमोिजम भएको िनणयलाई नयाँ लागू
भएको थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ को
दफा ४ को उपदफा ५ ले समेत िनर तरता िदएको नै
देिखँदा ठूली भेरी नगरसभाको िमित २०७४।३।३१ को
िनणय र सोही िनणयबमोिजम िमित २०७४।११।१४
मा राजप मा कािशत सूचनासमेत कानूनसङ् गतको
नै देिखन आउने ।
तसथ िमित २०७४।६।२९ मा थानीय
सरकार स चालन ऐन, २०७४ लागू भएको र सो कानून
लागू भएप ात् सािबक थानीय वाय शासन ऐन,
२०५५ िव थािपत भएको भए पिन सािबक थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ७२(१) बमोिजम
ठूली भेरी नगरसभाको िमित २०७४।३।३१ मा भएको
िनणय र सोही िनणयबमोिजम िमित २०७४।११।१४
मा राजप मा कािशत सूचनासमेत कानूनसङ् गतको
नै देिखँदा बदर ग ररहनु परेन । रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल काितक १९ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी बमकुमार
े , ०६८-WO-००५२, उ ेषण, थलमान सुवेदी
िव. आ त रक राज िवभाग, लािज पाटसमेत
मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा
२३ (घ) को देहाय (ग) बमोिजम आ त रक राज व
िवभागको िमित २०६७।११।०८ को प बाट िदग बर
ेड हाउस फमबाट .२,२५,२८,००६।- धरौटी माग
भएकोमा .२,०८,००,०००।- मा धरौटीबापत बैक
यार टी पेस गरेको र सोउपर िच नबझ
ु ी ऐ. ऐनको दफा
३१ (क) (६) बमोिजम पनु रावलोकनका लािग िनवेदन
िदँदा िववािदत कर रकमको एक ितहाई रकम दािखला
गनपन
ु यव थाबमोिजम म.ु अ.कर िनधारण आदेशले
माग गरेको रकम .३,२३,१७,४२९।- बापतको एक
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ितहाइले हन आउने रकम .१०७,७२,४७६।३
धरौटी ज मा गनपनमा
सो गनको लािग सािबकमा उ
ु
साझेदारी फमले धरौटीबापत .२,०८,००,०००।को बक यारे टी बझ
ु ाई सिकएको ि थितमा पिन
आ त रक राज कायालय भ परु बाट एकलौटी
पमा यी िनवेदकको नेपाल बंगालादेश बकको खाता
नं.01608958SP बाट .८,१६,२२०।१९ र
खाता नं. F0089582F02 बाट .६५,००,०००।गरी ज मा ७३,१६,२२०।१९ आ नो खातामा
थाना तरण गन काय मू य अिभविृ कर ऐन,
२०५२ को दफा २३ (घ) को देहाय (ग) र (घ) को
कानूनी यव थाअनक
ु ू ल भएको मा न िमलेन । यसरी
यी रट िनवेदक थलमान सवु ेदीको नाउँमा रहेको
िनजको यि गत खाता िनजको अनमु ितिवना िवप ी
आ त रक राज व कायालय भ परु बाट आफूअनक
ु ूल
एकलौटी पमा रो का गरी आ नो खातामा रकम
थाना तरण गरेको देिखन आउने ।
अतः िवप ी आ त रक राज कायालय
भ परु बाट यी रट िनवेदक थलमान सवु ेदीका
नाउँमा रहेको नेपाल बंगलादेश बकको खाता
नं.01608958SP बाट .८,१६,२२०।१९ र खाता
नं.F0089582F02 बाट . ६५,००,०००।- गरी
ज मा ७३,१६,२२०।१९ पेयी चेक नं. M08261N
माफत आ नो खातामा थाना तरण गन काय
कानूनबमोिजम भएको नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रिदएको छ । पिछ कर िनधारण स ब धमा
अि तम िनणय भएको अव थामा ठहरेबमोिजम हने नै
हँदा अ य कुनै िनकाय वा िवषयबाट कानूनबमोिजम
रो का रा नपु न अव थामा बाहेक िनज िनवेदक
थलमान सवु ेदीको नाउँमा रो का रहेका नेपाल
बंगलादेश बक िलिमटेडमा रहेका 01608958SP र
F0089582F02 का खाताह फुकुवा गरी उ खाता
नं. 01608958SP बाट .८,१६,२२०।१९ र खाता
नं. F0089582F02 बाट .६५,००,०००।- गरी

ज मा ७३,१६,२२०।१९ रकम यी िनवेदक थलमान
सवु ेदीले िफता पाउनपु न देिखएकाले उ रकम यी
िनवेदकले हालस म पिन िफता नपाएको भए िनजलाई
िफता िदनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत:- िव णु साद पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल काितक १९ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-WO-०१४१,
उ ेषण, थलमान सुवेदी िव. आ त रक
राज िवभाग, लािज पाटसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
३
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-WO-११०२, परमादेश,
राजकुमार महासेठ िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबारसमेत
मौिलक हक रा य िव
याभूत ग रएका
ह छन् । यातना िव
ितपूित पाउने हक नेपालको
संिवधानको धारा २२(२) ारा यवि थत मौिलक
हक भएकोले यसको चलन पिन रा य िव
नै हने । सावजिनक िहतको लािग मौिलक हकको
योगमा ब देज ला न स ने मा य िस ा तअ तगत
नाग रकह को मौिलक हक कानूनबमोिजम बाहेक
िनय ण हन स दैन । कानूनबमोिजम हरीले
थनु ामा रा न स छ । तर रा यले सावजिनक िहतका
लािग मौिलक हकमा िनय ण गन स ने भए तापिन
रा यको यो अिधकार अिनयि त सीमािवहीन
अिधकार भने होइन । रा यले कानूनको प रिधिभ
रही कानूनबमोिजम मा िनय ण गन स दछ । तर
वे छाचारी ढंगले मानवीय मू य मा यतािवपरीत
योग गन िम ने होइन । रा यले नाग रकउपर कुनै
अिधकारको योग गदा यादै संवेदनशील िन प
तथा मनािसब र यायोिचत पूण त रकाले योग गनु
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पन ।
यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ ले
रा य वा रा यको कुनै अंग वा िनकायले अनस
ु धान,
तहिककात वा पपु को िसलिसलामा वा अ कुनै
िकिसमले थनु ामा रहेको यि लाई यातना िदन
िनषेध गरी यातना िदइएमा ितपूित िदनपु न यव था
गरेको देिख छ । सो ऐनको दफा ५ बमोिजम ितपूित
पाउनका लािग पीिडतले आफूलाई यातना िदएको
िमितले वा थुनाबाट मु भएको िमितले ३५ िदनिभ
आफै ँ ले वा िनजका एकाघरको प रवारले वा िनजको
कानून यवसायीले थुनामा रहेको िज लाको िज ला
अदालतमा थनु ामा राखेको आधार र कारणसिहत
ितको िववरण उ लेख गरी उजरु ी िदन पाउने र
िज ला अदालतले उपयु देखेमा ितपूित अंक
िनधारण गरी ितपूित िदनपु न गरी िनणय गन स ने
यव थाबमोिजम यी िनवेकले उजरु ी िदई धनषु ा िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।३।२६ मा .२५,०००।–
नेपाल सरकारबाट ितपूित भराइिदने गरी फै सला
भएको देिखँदा िनजले ततु यातनास ब धी ितपूित
ऐन, २०५३ को योग गरी ितपूित भराई िलन पाउने
नै देिखने ।
पीिडतले यातना ितपूित मु ामा ितपूित
पाउने ठहरी अि तम फै सला भइरहेकोमा सो
फै सलाबमोिजम पाउने ठहरेको ितपूितबापतको
रकम हालस म ा गरेको नदेिखँदा अिवल ब उ
रकम उपल ध गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हने ।

नेपालको संिवधानको धारा २२ तथा धारा
३३(ड) को योजनको लािग यातना िदने कायलाई
अपराध घोिषत (Criminalize) गरी यातना पीिडतलाई
उिचत ितपूित िदनेस ब धी देहायका िवषयमा उिचत
यव था गनु भनी िवप ी नेपाल सरकारको नाउँमा
िनदशना मक आदेश जारी हने: (१) पीिडत यि लाई कानूनबमोिजम ितपूित
पाउने हकको भावकारी काया वयनका
लािग यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३
मा भावकारी र समयानक
ु ू ल पया यव था
हने गरी ऐनमा संशोधन गनु गराउन,ु
(२) यातना ितपूित मु ामा अि तम फै सला
सके को र ितपूित रकम नपाएका
पीिडतह को हकमा ितपूित पाउँ भनी
िज ला शासन कायालयमा िनवेदन िदएको
भए आव यक ब ध गरी पीिडतह ले
अिवल ब ितपूित पाउने ब ध गरी तु त
भु ानी गनु गराउनू ।
(३) यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ को
दफा ९ को शी र भावकारी काया वयनका
लािग छु ै कोष बनाई सो कोषमा अथ
म ालयबाट पया रकम िविनयोजन गरी
अब उ ा त ितपूित पाउने ठह याएका
यातना पीिडतह लाई ३५ िदनिभ ितपूित
िदने ब ध गनू ।
इजलास अिधकृ तः- जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।

52

