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इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
इजलास नं. ९
ज मा

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
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िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
५
९
इजलास नं. १०
८
इजलास नं. ११
२
इजलास नं. १२
६
इजलास नं. १३
४
इजलास नं. १४
५
इजलास नं. १५
६
४
१
५०
ज मा
कूल ज मा ५० + २१ = ७१

२
६
२
५
४
२

२१

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 – १, 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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अपतु ाली हकस ब धी ि यागत प हन् । असमान
तवरबाट ब डा भएको भ ने कानूनी िवषय हो । अतः
कानूनबमोिजम तोिकएको ि या िनधारण गनपु ूव नै
का पिनक अनमु ान गरी मनोगत पमा कानूनिवपरीत
भएको ब डाप लाई वैधता दान गन गरी सु
सलाही िज ला अदालतबाट भएको आदेश कानून एवं
यायस मत मा न निम ने ।
िवप ी जैनाथको तमसक
िमित
ु
२०५८।०१।२१ को र िनवेिदकाको तमसक
ु िमित
२०५९।११।२८ को भ ने देिखँदा तमसक
ु िमितको
आधारमा समेत िवप ी जैनाथ राउतको तमसक
ु जेठो
भएको देिख छ । यसका अित र िवप ी जैनाथ
राउत धनी र िकसनु वती ऋणी भई महो री िज ला
अदालतमा चलेको लेनदेन मु ाको कारबाहीको ममा
अंश मु ाका वादी िकसनु वतीदेवीको अंशभागमा पन
येक िक ा ज गाको ४ भागको १ भाग ज गा रो का
रा नको लािग िविभ न िमितमा मालपोत कायालय,
सलाहीमा लेखी पठाएको भ ने देिख छ । उ लेनदेन
मु ा अि तम भई फै सला काया वयनको लािग यी
िवप ी जैनाथ राउतको िनवेदन पदा रो का राखेको
दाबीको ज गा सलाही िज ला अदालतअ तगतको
भएकाले िमिसल सलाही िज ला अदालतमा पठाउने
गरी महो री िज ला अदालतबाट आदेश भई उ
ब डा मचु ु का हनपु ूव अथात् िमित २०६८।०५।२३
मा नै सलाही िज ला अदालतमा िमिसल ा भएको
भ ने देिख छ । यसरी दाबीको ब डा मचु ु का हनपु ूव नै
उ िमिसल ा भई उि लिखत त यह जानकारी
भइसके को भ ने देिखने ।
यथ जैनाथ राउतसमेतको िबगोमा
दरखा त परी िनजको िनवेदनबाट समेत िबगोबापत
रो का रा न लेखी पठाएको अव थामा िनजलाई सो
स ब धमा आ ना कुराह भ ने अवसरसमेत दान
नगरी यी िनवेदक साहको िबगो मा असल
ु उपर हने

संयु इजलास
१
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, २०६९-WO-०२८७, उ ेषण,
वदिनया गोवान िव. जैनाथ राउतसमेत
येक िक ा ज गाह मा वादी
ितवादीह को अंशहक रहेको र सबै अंिशयाराह को
म जरु ी नभएको ि थितमा येक िक ा ज गाह बाट
अंश छुट्याई ब डा गनु पन वा असल कमसल िमलाई
गोला राखी ब डा गनु पनमा यसरी ब डा मचु ु का
भएको पिन देिखएन । यसका अित र सु िज ला
अदालतबाट यसपूव ब डा मचु ु का बदर गन गरी िमित
२०६८।१०।६ गते भएको आदेशले िनदश गरेअनु प
ब डा मचु का नभई सो आदेशको ितकूल हने गरी
सोही अदालतबाट दाबीको ब डा मचु ु का भएको भ ने
देिखने ।
िमित २०६९।०३।०८ गते भएको
आदेशानस
ु ारको काय स प न नै नगरी िमित
२०६८।१२।०५ को ब डा मचु ु का सदर हने गरी
सु अदालतबाट िमित २०६९।०३।२९ गते भएको
आदेशमा कायिविध कानूनको पूणत: अनशु रण
भएकोसमेत नदेिखने ।
सु अदालतबाट िकसनु वती िनःस तान
रहेक र िनजको मृ यु भएको भ ने देिखएको तथा
िनजको हक खाने जयमनदेवी मा रहेको भ ने
देिखए पिन िकसनु वतीको हकमा मु ा सकार भएको
अव था नदेिखएको र ब डा बदर गरी वादीलाई
तारेखमा राखी द.सं.को ४६ नं.बमोिजम पनु ः ब डा
छुट्याउने अव था नभएको भनी िमित २०६९।३।२९
मा आदेश भएको देिख छ । मतृ क यि को हकमा
कोही कसै ारा मु ा सकार गन आउने नआउने िवषय
1
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गरी िनि त िक ा ज गाबाट मा ब डा छुट्याउने
गरी ब डा मचु ु का भएको भ ने देिखँदा उ काय
तथा यसको प रणामसमेतका आधारमा सो काय
यायोिचत र कानूनस मत भएको नदेिखनक
ु ा साथै
ाकृितक यायको िस ा तसमेतको ितकूल भएको
देिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
कानूनले िनधारण गरेको ि याको अनशु रण नगरी सु
सलाही िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१२।०५
मा ब डा मचु ु का भएको देिखँदा सो ब डा मचु ु का
तथा सु िज ला अदालतबाट उ ब डा मचु ु का
तथा िललाम सकारसमेत सदर कायम गन गरी भएको
२०६९।३।२९ को आदेशलाई बदर गन गरी त कालीन
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०६९।५।७
गते भएको आदेश कानूनअनु पकै भई रट जारी गरी
रहनु पन अव था नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ तः ठाकुर साद खरेल
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ११ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको २०६९-WO-०२८८,
उ ेषण, वदिनया गोवान िव. जैनाथ
राउतसमेत भएको मु ामा समेत रट िनवेदन
खारेज हने ठहरी फै सला भएको छ ।
२
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०६६-WO-१२२६, उ ेषण,
धमान द भ िव. नापी कायालय भाँसी, क चनपुरसमेत
िव ता रत आर
े मा परेको िनवेदक
धमान द भ को ीमतीको नाममा रहेको ज गाबापत
ज गा स ाभना पाई घर गोठबापत र ढुवानीबापत
भनी २०४५ सालमा नै मआ
ु जासमेत िलइसके को
देिख छ । िनवेदन कथनअनु प िनवेदकको हकभोगको

१-१०-० ज गा िव ता रत े मा परी िव थािपत
भएका भए त कालीन वन े सु ढीकरण अिधकार
स प न सिमित क चनपरु को िमित २०४३।२।२३ को
िनणय काया वयनका लािग त कालै कानूनबमोिजम
उपचारको माग अवल बन नगरी क रब २४ वषप ात्
२०६७ सालमा आएर ततु रट िनवेदन दता गरेको
अव था छ । यसरी आर को िव ता रत े मा आ नो
हकभोगको ज गा परेको भ ने मािणत र िव सनीय
ोतिवना अनिु चत िवल ब गरी ततु रट िनवेदन
पन आएको देिखयो । यसका अित र आर े
िव तार हँदा िनवेदकको हकभोगको ज गासमेत
िव ता रत े मा परी िव थािपत भएको भए िव थािपत
यि ह लाई स ाभना / ितपूित िदने उ े यले
गिठत उि लिखत सिमितले िनवेदकलाई स ाभना
/ ितपूित निदनपु न िव सनीय आधार कारणसमेत
िनवेदकले उ लेख गन सके को अव था छै न । रा यको
नीितगत उ े य काया वयनको ममा िवनाकारण
िनवेदकलाई भेदभाव वा वि चत गरेको होला भनी
िवनाआधार अदालतले पूवा ाही अनमु ान गनु याियक
िस ा त र मा यता ितकूल हने ।
उि लिखत िववेिचत आधार कारणह बाट
आर णको िव ता रत े मा आ नो हकभोगको ज गा
परेको भ ने मािणत र िव सनीय ोत िनवेदकले पेस
गन सके को देिखएन । िनवेदकको ीमती मानमितदेवी
भ का नाउँमा दता रहेको आर िव तार े िभ
परेको रौतेली िवचवा गा.पा. वडा नं.१ बडिनखेडामा
रहेको ज.िव.०-८-० ज गाको मू याङ् कनका आधारमा
िभ.न.पा. वडा नं.१९ बाघफाँटमा ज.िव. ०-५-५ ज गा
बझ
ु ी ज गाधनी माण पज
ु ा ा ग रसके को, घरगोठको
मआ
ु जा र ढुवानी भाडाबापतको रकम िनवेदक वयंले
िमित २०४५।०९।२१ मा बिु झसके को भ ने त यलाई
ततु िनवेदनप मा उ लेख गन सके कोसमेत
देिखएन । अतः आफूले स ाभनाबापत थप ज गा ा
2
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गनपन
ु उिचत र पया आधार कारण देखाउन नसक
स यत य बेहोरा ढाँटी िनवेदक सफाहात र व छ
िनयत िलई अदालत वेश गरेको नदेिखँदा ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः ठाकुर साद खरेल
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १३ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-MS-००२१,
अदालतको अवहेलना, धमान द भ िव.
युवराज रे मी भएको मु ामा रट िनवेदन
खारेज हने ठहरी फै सला भएको छ ।
३
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या.
ी टंकबहादरु मो ान, ०६७-WO-००१९,
उ ेषण, ल मणशरण जोशी िव. मालपोत कायालय,
भ पुरसमेत
ज गामा हकको मूल ोत भनेको ज गाको दता
े ता नै हो । िववािदत ज गा िनवेदकको नाममा दता
रहेको देिखए तापिन सो दता िनवेदकले उि लिखत
अदालतको फै सलाको आधारमा आ नो हक कायम
भएको भनी िमित २०६५।१०।१९ गते मालपोत
कायालय भ परु मा िनवेदन िदई उ फै सलाको
अप या या गरी िनवेदकको नाउँमा दता हने गरी
मालपोत कायालय भ परु बाट िमित २०६६।९।१४
मा िनणय भएको भ ने देिखने ।
िनवेदकको नाउँमा दाबीको ज गाको दा.खा.
दता भई ज गाधनी माण पज
ु ासमेत ा गरेको
भए तापिन सो काय अदालतको फै सलािवपरीत
भई काया वयन हन गएकाले िनवेदक ल मणशरण
जोशीलाई ७ िदनको याद जारी गनु भनी मालपोत
कायालय भ परु बाट िमित २०६७।०१।०८
मा आदेश भएको देिख छ । सो आदेशानस
ु ारको
जानकारी िनवेदकले िमित २०६७।०१।०९ मा ा
गरी िनवेदनसाथ मालपोत कायालयमा उपि थत

भई छलफल योजनका लािग िविभ न िमितमा
उपि थत भएको भ ने कुरा िमिसल संल न तारेख
भरपाइबाट देिखयो । यसरी िनवेदकको नाउँको दता
बदर गन िनणय गनपु ूव िवप ी मालपोत कायालयबाट
िनवेदकको नाउँमा याद जारी गरी िझकाई िविभ न
चरणमा छलफल भएको भ ने देिखएबाट िनणयपूव
ितर ा गन वा सफाइ पेस गन अवसरसमेत दान
गरेकै देिखने ।
िववािदत ज गा सावजिनक कृ ितको
देिखएको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(२) मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार िवप ी
मालपोत कायालयबाट िनवेदकको नाउँको िववािदत
ज गाको दता बदर भएको काय कानूनस मत नै
देिखयो । यसैगरी दता बदर हनपु ूव िनवेदकलाई
िझकाई िविभ न चरणमा छलफलसमेत भएको भ ने
देिखँदा ितर ाको मौका निदई ाकृितक यायको
िस ा तको उ लङ् घन भएको भ ने िनवेदन तथा
सोतफका िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ मालपोत कायालय भ परु बाट
िववादको िक.नं. ५७० को ज.िव. ०-१-१-० ज गा
िनवेदक ल मणशरण जोशीको नाममा दा.खा. दता
गन गरी िमित २०६६।९।१४ मा भएको िनणय बदर
गन गरी िमित २०६७।०२।३१ मा भएको िनणय
कानूनअनु प नै भएबाट बदरयो य नभएकाले ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः ठाकुर साद खरेल
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १३ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-WO-००४१, उ ेषण,
मयाँ वानाबासु िव. मालपोत कायालय
भ पुर भएको मु ामा समेत रट िनवेदन
खारेज हने ठहरी फै सला भएको छ ।
3
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२०६४ को दफा ४३ बमोिजम ३(तीन) वष कै द
र .३,००,०००।- (तीन लाख) ज रवाना गरी
जाहेरवाला िव णबु हादरु देउजा र पदमबहादरु े ले
ितवादीबाट .१,८०,०००।- (एक लाख असी
हजार) र सोको ५० ितशत रकमसमेत हजानाबापत
भरी पाउने र अ य पीिडतह का हकमा उजरु ी परेका
बखत कानूनबमोिजम हने हँदा सोतफको वादी दाबी पु न
नस ने ठहर गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०६९।६।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 ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-११५०, वैदेिशक
रोजगार कसरु , अनोज शा य िव. नेपाल सरकार
अदालतले अिभयोग दाबी संशोधन वा थपघट
गन निम नेमा अदालत आफै ँ वादी बनी वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ अ तगतको कसरु नभई वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०४२ को दफा ३ र २४(२) अ तगतको कसरु
गरेको भनी िमिसल संल न माणको गलत िकिसमले
मू याङ् कन गरी फै सला भएको भ ने पनु रावेदन
िजिकरका स ब धमा हेदा प ात्दश कानून लागू नहने
एवं कसरु गदाको अव थामा कानूनले तोके कोभ दा
बढी सजाय गन िम दैन भ ने फौजदारी यायको
सवमा य िस ा त हो । यो िस ा तलाई नेपालको
संिवधानको धारा २०(४) मा आ मसात् गरी “त काल
चिलत कानूनले सजाय नहने कुनै काम गरेबापत कुनै
यि सजायभागी हने छै न र कुनै पिन यि लाई कसुर
गदाको अव थामा कानूनमा तोिकएभ दा बढी सजाय
िदइने छै न” भ ने यव था छ । कसरु गदाको समयमा
भ दा बढी सजायको यव था गरी पिछ लो कानून

इजलास नं. १
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०६३७, वैदेिशक
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. रामबहादुर गु ङ
ितवादीउपर िव णबु हादरु देउजा र
पदमबहादरु े को जाहेरी परी ततु मु ाको
उठान भएको पाइयो । िमित २०६५।४।१ को
कागजमा जाहेरवालाह लगायत अ य पीिडतह बाट
समेत ित यि
.९०,०००।- का दरले ज मा
.१३,५०,०००।- रकम ितवादीले िलई मलेिसयामा
पठाएका यि ह लाई १५ िदनिभ वदेश िफता
गरी उ रकम र सोको हजनासमेत िफता गनछु
भ ने उ लेख गरी िलखत गरी िदएको भए पिन सो
िलखतबमोिजमको आ नो आ नो रकम िफता पाउँ
भनी अ य पीिडतह ले उजरु ी गरेको देिखएन । मका पन
प ले आ नो हक अिधकार थािपत गराउन पहलस म
नगरी बसेको अव थामा सोही िलखतमा उि लिखत
अ य के ही यि ह को जाहेरी परेको भ ने आधारमा
उजरु नगरी ब ने यि ह को रकमसमेत जाहेरी िदने
प लाई नै भराई िदनु भ न निम ने । मका पन प ले
आ नो लेना रकम ितवादीबाट भराई पाउँ भनी उजरु ी
गन स ने नै हँदा िनजह को हकमा उजरु ी परेको बखत
कानूनबमोिजम हने नै देिख छ । िमित २०६५।४।१ को
िलखतबमोिजमको जाहेरवालाको हकको रकम र सोको
हजानास म ितवादीले जाहेरवालालाई ितनु बझ
ु ाउनु
पन र अ य पीिडतह को हकमा उजरु ी परेका बखत
कानूनबमोिजम हने भनी िनजह को हकमा वादी दाबी
नपु ने गरी भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणको आधारमा
ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार यायािधकरण ऐन,
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बनेको अव थामा सो पिछ लो कानूनअनस
ु ार सजाय
गनु संिवधानको भावनािवपरीत एवं फौजदारी यायको
िस ा तिवपरीत हने । तर पिछ बनेको कानूनले कसरु
गदाको समयमा चिलत कानूनले तोके को भ दा कम
सजाय िनधारण गरेको अव थामा प को सिु वधाको
लािग पिछ लो कानूनअनस
ु ार सजाय गन सिकने भए
पिन सजाय बढाएको अव थामा कसरु गदा चिलत
रहेको कानूनअनस
ु ार नै सजाय गनु पन हँदा वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणले पनु रावेदक ितवादीलाई
सजाय िनधारण गदा वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४
आकिषत हने नभई वारदात हँदाको अव थामा त काल
बहाल रहेको वैदिे शक रोजगार ऐन, २०४२ अनस
ु ार
सजाय िनधारण गरी भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणको आधारमा
ितवादी अनोज शा यले वैदेिशक रोजगारस ब धी
कसरु गरेको ठहर गरी वारदात िमितमा वैदिे शक रोजगार
ऐन, २०६४ लागू हनभु दा अिघको देिखँदा वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ आकिषत हने नभई वारदात हँदाको
अव थामा त काल बहाल रहेको वैदिे शक रोजगार ऐन,
२०६४ आकिषत हने हँदा िनजलाई वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०४२ को दफा ३ र २४(२) को कसरु मा ऐ. दफा
२४(२) अनस
ु ार २ (दईु ) वष कै द र .२,००,०००।(दईु लाख) ज रवाना हने र जाहेरवाला िमला
पनु बाहेकका अ य जाहेरवालाह म ये िव णमु ाया
आचाय र खेम साद सापकोटाले िफता पाएको
रकम कटाई बाँक रकम र अ य जाहेरवालाह को
दाबीबमोिजमको हजानासिहतको िबगो रकम ितवादी
अनोज शा यबाट भरी पाउने ठहर गरी वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७०।८।९ 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, ०६९-CR-०९७०, वैदेिशक
रोजगार कसरु , रामकुमार साह िव. नेपाल सरकार
वैदेिशक रोजगार यवसाय गन अनमु ितप
नै निलएका पनु रावेदक ितवादी रामकुमार साहले
वैदेिशक रोजगारका लािग जाहेरवालाका भितजालाई
िवदेश को रया पठाउने भनी जाहेरवालासँग रकम
िलई िलखतसमेत गरी िदएको देिखँदा पनु रावेदक
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी भएको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणको आधारमा
ितवादी रामकुमार साहलाई वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १ (एक) वष ६
(छ) मिहना कै द र .१,५०,०००।- (एक लाख
पचास हजार) ज रवाना गरी जाहेरवालाबाट िलएको
.२,०५,०००।- (दईु लाख पाँच हजार) र सोको
५० ितशतले हने हजाना रकमसमेत ितवादीबाट
जाहेरवालाले भरी पाउने ठहर गरी वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०६९।२।१६ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपरिज टार: इि दरा शमा
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७१-CR-१२३७, ०७२-CR०९२३ र ०७३-RC-०००६, कत य यान र डाँका
चोरी, नेपाल सरकार िव. रामभ थापा, स तोष
तामाङ िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. संजय
तामाङ
घटना थल लास कृ ित मचु ु कामा
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उि लिखत बेहोरा हेदा घाँटीमा १ इ च लामो गिहरो
कािटएको घाउ रहेको, अनहु ारमा रगत लागेको भ ने
बेहोरा एवं शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारणका
पमा उि लिखत sharp force penetrating
injury to the neck भ ने बेहोराबाट ितवादी संजय
तामाङको खक
ु ु रीको चोट हारबाट िनज माया थापाको
मृ यु भएको भ ने कुरा पिु भएको हँदा िनजका हकमा
पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला मनािसब देिखने ।
तसथ ितवादीम येका रामभ थापालाई
मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको १३(४) नं. बमोिजम
ज मकै दको सजाय गन गरेको फै सला उ टी भई
िनज रामभ थापाले अिभयोग दाबीको कसरु बाट
सफाइ पाउने र ितवादीह स तोष तामाङ र संजय
तामाङको हकमा सु अदालतको फै सला सदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।१।१६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ई र साद खितडा, ०७१-WO-०९७५, उ ेषण /
परमादेश, मानबहादुर तामाङ िव. मालपोत कायालय,
कलंक समेत
रट िनवेदकले माग गरेको मु य िवषय
िववािदत उ िक.नं.१०१ को ज गा सावजिनक कायम
ग रपाउँ भ ने देिख छ । मालपोत कायालय कलंक को
िमित २०७२।३।११ को स कल िनणय हेदा उ
काठमाड िज ला सािबक बाडभ याङ् ग गा.िव.स.
वडा नं.३ (क) को ९२–२–०–० ज गा िक ाकाट
भई कायम भएका िक.नं.३९८ र ३९९ को िक ाकाट
बदर गरी ती िक ाह का कायम भएका े ता खारेज
गरी सािबक िकता नं.१०१ े फल ९२–२–०–०

यथावत् कायम गरी नेपाल सरकारका नाममा (िवरह
वन बटु ेन) दता गरी े ता कायम भइसके को भ ने
देिखँदा रट िनवेदकको मागदाबीसमेत पूरा भइसके को
देिखन आएकोले अब यसमा थप आदेश जारी गनु
परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: आ मदेव जोशी
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल आषाढ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी ई र साद खितडा, ०६५-CI-०४७४, ०६६CI-०४८९, अंश चलन, च योित कं साकार िव.
पु प योित कं साकार र मिणक योित कं साकार िव.
पु प योित कं साकार
वादी ितवादीह िबच िमित २०४२।५।२ मा
भएको ब डाप बाट िनजह छु ी िभ न भएको देिखए
पिन िक.नं. ५०५ र ५५८ को ज गा यितबेला अब डा
राखेको देिख छ । सो ज गाम ये िक.नं. ५५८ को ज गा
ितवादी मिणक योित कं साकारको अंश भागमा िमित
२०४४।१२।२ मा घरसारमा भएको िलखतबाट परेको
भनी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर भए पिन उ िमित
२०४४।१२।२ को घरसारको िलखत आिधका रक
िनकायमा पास भएको वा दता भएको देिखँदैन । मल
ु क
ु
ऐन रिज ेसनको महलको १ नं. मा भएको कानूनी
यव थाअनस
ु ार आ नो हक छोडेको वा अंशब डा
गरेको िलखत गदा गराउदा रिज ेसन गनु पनछ । तर
ितवादीह ले दाबी गरेको िमित २०४४।१२।२ को
घरसारको िलखत पास नभएको हँदा सो ब डाप को
कागजलाई कानूनतः माणमा िलन िम ने देिखएन ।
िमित २०४२।५।२ मा पा रत ब डाप बाट अब डा
रािखएको स पि मा सबै अंिशयारको समान हक ला ने
कुरामा िववाद हन स दैन । य तो स पि मा वादी
पु प योित कं साकारले अंश पाएको नदेिखँदा यसमा
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वादी पु प योित कं साकारले अंश पाएको नदेिखँदा
यसमा िनजको हक सरु ि त नै रहेको मा नु पन ।
िक.नं. ५०५ बाट िक ाकाट भई कायम
भएको िक.नं.ह म ये िक.नं. १०५५ र १०५६
ितवादी च योित कं साकारको नाममा आएको र
िनजले सो स पि आ नो छोरालाई बकस ग रिदएको
देिखए पिन उ स पि को वािम व प रवतन हँदा
यी वादीलाई सा ीसमेत रािखएको देिखँदनै । य तै
िक.नं.५५८ को ज गा योितकाजीले मिणक योितलाई
बकस गदासमेत िनज वादी सा ी रहे भएको
देिखँदैन । यसरी उ स पि ह ता तरणको चरणमा
यी वादी सा ीसमेत नरहेको र िनजले िलिखत पमा
कुनै म जरु ीनामासमेत निदएको तथा सो ज गामा यी
वादीले हक छाडेको कुनै आिधका रक कागजबाट
नदेिखएबाट सो कायको लािग िनजको सहमित िथयो
भनी मा न निम ने हँदा सो ज गाह मा वादी अंश
ला ने नै देिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं
माणबाट िक.नं.१०५५ र १०५६ तथा िक.नं.५५८
बाट वादी पु प योित कं साकारले ६ भागको १ भाग
अंश पाउने देिखँदा सो हदस म काठमाड िज ला
अदालतको इ साफ सदर हने र िक.नं.१०५७,
१०५८ र १०५९ बाट अंश नपाउने हँदा सोबाट अंश
पाउने ठह याई काठमाड िज ला अदालतको इ साफ
निमलेकोले सो हदस म उ टी हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६५।२।२९ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : रामु शमा
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७३-RC-०१३७, कत य

यान, नेपाल सरकार िव. वाङगेल शेपा
ितवादी सोमबहादरु ले दावा सोनामसमेतका
ितवादीह ले वाङ् गेलबाट .३,०००।- िलने सतमा
.१५००।- त कालै िलई बाँक .१५००।- आषाढ
मसा तस म िलने िदने सहमितमा तल
ु मायाको लास
गायब गरेको तल
ु मायालाई दावा सोनामसमेत ३
जनाले कुटिपट गरेका हन् भनी मतृ कले आफूलाई
भनेक भनी अनस
ु धानको ममा बयान गरेका
छन् । कलदु वे ी खितवडाले नासपाित बे न जाँदा
तल
ु ामायालाई िस नाले कुटिपट गद गरेको देखेको हो
भनी अनस
ु धानको ममा सजिमन लेखाई िदएको
देिख छ । अनस
ु धानको ममा कागज गन भरु ाम
ब नेतले दावा सोनामलाई .३,०००।- वाङ् गेलले
िदई अपराध गराएका हन भनी लेखाई िदएका छन् ।
यसबाट तल
ु माया २०४० सालदेिख आ नो घर छाडी
कामकाज गन ितवादी वाङ् गेल शेपाको घरमा आई
बसेको र िनजह िबच ेम स ब ध भई करणी िलनु
िदनु हँदा तल
ु मायाले गभ बोके कोमा सो गभ तहु ाउन
ितवादीह ले कुटिपट गरी मारेको त य थािपत
हने ।
ितवादीह ले अनस
ममा
ु धानको
ग रिदएको बयान र अनस
ु धानको ममा कागज
गन मा छे ले ितवादीह ले कुटिपट गरेको देखेको
कुरासमेतबाट वाङ् गेल शेपासमेतको कत यबाट
तल
ु मायाको मृ यु भएको देिखन आयो । ितवादी
वाङ् गेल शेपाले आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान
गरे पिन िनजको सो इ कारी बयानलाई पिु हने गरी
कुनै सा ी माण िमिसल सामेल रहेको पाइँदैन ।
आ नो िनद िषताको माण पेस गनु पन दािय व यी
ितवादीको भएकोमा िनजबाट कुनै सबदु माण पेस
हन नसके कोमा िमिसल संल न माणबाट यी ितवादी
कसरु दार देिखएको अव थामा िनजलाई आरोिपत
कसरु मा सजाय हने नै देिखँदा ितवादी वाङ् गेल
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शेपालाई आरोिपत कसरु मा सजाय गरेको फै सलालाई
अ यथा मा न िमलेन । ितवादी वाङ् गेल शेपासमेत
भई एउटा गभवती मिहलालाई मरणास न हने गरी
कुटिपट गरी मारेको र अपराधलाई लक
ु ाउनेको लािग
शवलाई जंगलमा फालेको अव थामा वारदात भएको
धेरै िदनपिछ शव ा भएको देिखँदा उ वारदात
आफूले बोकाएको गभ तहु ाउनको लािग िनयतवश
घटाएको हँदा िनज ितवादीलाई कानूनले तोके को
हदस म कै द गनु पन देिखन आउने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारण एवं
माणबाट ितवादी वाङ् गेल शेपालाई कसरु दार ठहर
गरी ज मकै दको सजाय गन गरी सोलख
ु ु बु िज ला
अदालतबाट भएको फै सला यी ितवादीको हकमा
सदर गरेको सगरमाथा अ चल अदालतको फै सला
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७३।१।२० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः रामु शमा
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार २० गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-WO-०९३८, उ ेषण /
परमादेश, र नराज ब ाचाय िव. मकवानपुर िज ला
अदालत, मकवानपुरसमेत
िनवेदक बकले २०६५।२।२३ मा नै दाबीको
ज गा आ नो नाममा ि ब धक पा रत गरी रो का
राखेकोमा सोही ज गा िवप ी अदालतको िमित
२०७१।४।६ को आदेश ारा पनु ः रो का रहन गएको
भ ने पाइयो । बकले ऋण वाह गदा सरु णबापत
राखेको िधतो स पि बाट आ नो लेना रकम
असल
ु उपर गन पाउने कानूनी यव थाबमोिजम नै
आ नो लेना रकम असल
ु गन सो ज गा आफै ँ ले सकार

गन गरी भएको िनणयबमोिजम सो स पि आ नो
नाममा दािखल खारेज र नामसारी गन लागेको भ ने
देिखँदा सो कायलाई नै अव गन गरी मकवानपरु
िज ला अदालतबाट भएको आदेशलाई रीतपूवकको
आदेश मा न नसिकने ।
अतः उि लिखत त य एवं कानूनी
यव थासमेतको आधारमा िनवेदक बकले ऋण
वाह गदा सरु णबापत िधतो राखी आ नो नाममा
ि ब धक पा रत गरी रो का राखेको ज गा दोहोरो
रो का रा ने गरी िवप ीह बाट भए गरेका आदेश,
प ाचारसमेतका कायलाई रीतपूवक मा न निम ने
हँदा िवप ीम येको मकवानपरु िज ला अदालतको
िमित २०७१।४।६ को आदेश र सो आदेशअनस
ु ार
लेिखएका प , मालपोत कायालय पसा वीरग जको
िमित २०७१।७।१९ को प एवं काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०७१।१२।१३ को आदेश
उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । िनवेदक बकले
आ नो लेना रकम असल
ु ीको लािग िधतोमा रहेको
उ िक.नं.१८७ र ३७५ को ज गा र सोमा बनेको घर
टहरासमेत बकका नाममा दािखल खारेज नामसारी
गनका लािग िमित २०७१।६।३ मा गरेको िनणय र
िमित २०७१।७।१६ को प ानस
ु ार उ ज गा, घर
टहरासमेत िनवेदक बकको नाममा दािखल खारेज
नामसारी गरी िदनु भनी िवप ी मालपोत कायालय
पसाका नाममा परमादेश जारी हने ।
उपरिज ारः इि दरा शमा
इित संवत् २०७४ साल चै ५ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO१२०६, उ ेषण /
परमादेश, अशोककुमार अ वालमेत िव. िसिभल बक
िल.समेत
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
8

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, माघ - १
२०७३ को दफा ५७ मा “ऋणीले कजा िलनु िदनु
गरी ग रिदएको िलखत वा करारको भाकािभ कजा र
सोमा लागेको याज वा हजाना चु ा नगरेमा 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 ने” यव था
छ । िवप ी बकह ले रट िनवेदकलाई वाह गरेको
ऋण भाखािभ चु ा नगरेको भ ने आधारमा आ नो
लेना रकम असल
ु उपर गन योजनका लािग कानूनमा
यव था भएबमोिजम नै कारबाही ि या अगािड
बढाई सावजिनक सूचना काशन गरेको भ ने देिखयो ।
ऋणीले कजा िलँदा राखेको सतबमोिजम गरी धनी रहेका
बकलाई भु ानी गनु पन रकम भु ानी गन तयार रहेको
भनी िनवेदनमा खल
ु ाए पिन उ सूचनामा तोिकएको
समयिभ बकलाई बझ
ु ाउनु पन रकम बझ
ु ाउनेतफ
कारबाही अगािड बढाएकोसमेत नदेिखने । बकले ऋण
वाह गदा सरु णबापत राखेको स पि बाट आ नो
लेना रकम असल
ु ी गन पाउने कानूनी यव थाबमोिजम
िवप ी बकह ले रट िनवेदकलाई िविभ न िमितमा
वाह गरेको कजा असल
ु ीका लािग सावजिनक सूचना
काशन गरेको पाइयो । बक तथा िव ीय सं थाको
ऋण असल
ु ी ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(क) मा
“ऋणीको िधतो रािखएको वा नरािखएको अ य चल
वा अचल स पि क जा वा िललाम िब समेतबाट
ऋण असुल गन स ने” गरी यव था रहेको देिखँदा
ऋणीले बकलाई ितनु बझ
ु ाउनु पन कजा चु ा गन
३५ िदनको समय िदई सो समयिभ कजा चु ा गन
नआएको अव थामा ऋण िलँदा सरु णबापत राखेको
स पि िललाम गन भनी िवप ी बकह ले काशन
गरेको सूचनालाई कानूनिवपरीत रहेको मा न निम ने ।
नेपाल रा बकबाट “क”, “ख” र “ग” वगको
इजाजतप ा सं थाह लाई जारी ग रएको एक कृ त

िनदशन, २०७३ को िनदशन नं. १२ मा रहेको कजा
सूचना तथा कालोसूचीस ब धी यव थामा ऋण
नितन ऋणीलाई कालोसूचीमा अिनवाय सूचीकृ त
गनु पन यव था भएकोले सो यव थाबमोिजम नै
ऋणीलाई कालोसूचीमा रा न िसफा रस गन भनी उ
सावजिनक सूचनामा खल
ु ाएको भ ने िवप ीह को
िलिखत जवाफबाट देिख छ । नेपाल रा बकले जारी
गरेको िनदशन बक तथा िव ीय सं थाले अवल बन
गनु नै पन ह छ । रट िनवेदकको स ब धमा नेपाल
रा बकबाट सपु रीवे ण हँदा ऋणीको कजालाई
खराब कजा (BAD LOAN) मा रािखएको भ ने
देिखँदा यसरी ऋण नितन ऋणीलाई नेपाल रा
बकको िनदशनबमोिजम कालोसूचीमा रािखने छ भनी
ऋण ितन समयसमेत िदई काशन गरेको सूचना
कानूनबमोिजम नै रहेको पाइने ।
अतः उि लिखत त य एवं माणसमेतको
आधारमा िवप ी बकह ले िमित २०७४।१।३ मा
काशन गरेको सूचना कानूनस मत रहेको देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । रट
िनवेदन 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.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-०७१६, लागु
औषध, नेपाल सरकार िव. साजन राई
ितवादी साजन राईका सँगसाथबाट
लागु औषध डाइजेपाम, नोरजेिसक एिभल तथा
नाइ ोसनसमेत बरामद भएको भ ने बरामदी
मचु ु कामा उ लेख भएको देिख छ । बरामद लागु
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औषध के ीय हरी िविध िव ान योगशालाबाट
परी ण भई आउँदा डाइजेपाम, यिु नोि न पाइएको
छ भ ने ितवेदनमा उ लेख भएको देिख छ । उ
त य बरामदी मचु ु का तथा ितवादीसमेतको बयान
बेहोराबाट प हन आएकोले बरामद लागु औषधको
िवषयमा िववाद नदेिखने ।
ितवादी साजन राईले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा उ लागु औषध आफू
सेवन गदछु र बेलबारीका साथीभाइह लाई िब
िवतरण गन याएको हो भनी उ लेख गरे तापिन
अदालतमा आई बयान गदा आफू लागु औषध
सेवनकता भएकोले बरामद लागु औषध आफूले सेवन
मा गनका लािग याएको हो । स चय गरी ख रद िब
गन याएको होइन भनी लेखाएको देिख छ । बरामदी
मचु ु कासमेतबाट यी ितवादीले िब िवतरण गरेको
अव थामा प ाउ गरेको हो भनी प त: उ लेख
भएको पाइँदैन । व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले
लेखाएको बेहोरामा समेत यी ितवादीले िब
िवतरण गरेको हो भनी गडाउ गरी लेखाउन सके को
पाइँदैन । ितवेदक .स.िन. के शवकुमार पा डेले
पिन यी ितवादीले िब िवतरणको कसरु मा संल न
िथए भनी अदालतमा बकप गन उपि थत भएको
नदेिखने । ितवादी लागु औषधको कारोबार गन
उ े यबाट लागु औषधको िब , िनकासी पैठारी ख रद,
स चय ओसार पसार गन काय गरेको हो भ ने माणबाट
थािपत हनपु दछ । लागु औषध मु ामा माणको भार
(Burden of Proof) ितवादीमा नै रहने भए तापिन
ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु दार
ठह याउन वादी प बाट व तिु न माण पेस हनै
पछ । के वल शङ् का य गरेको भरमा मा ितवादीले
लागु औषध ख रद िब िवतरणसमेत गरेका हन् भनी
कसरु दार ठहर गनु फौजदारी याय शा िवपरीत हन
जाने ।

अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी साजन राईले लागु औषध
सेवन गरी लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४(छ) स मको कसरु गरेको देिखँदा ितवादी
साजन राईलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोिजम
२ (दईु ) मिहना कै द र .२,०००।- (दईु हजार)
ज रवाना हने ठह याई सु िज ला अदालतबाट
फै सला भएकोमा उ फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७१।११।१३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट
िमित २०७२।५।२८ मा मु ा दोहो याई हेन दान
ग रएको िन सामा उि लिखत आधारसँग सहमत हन
सिकएन । पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७१।११।१३ मा भएको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ७ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-०२९४, बहिववाह,
देवराज राई िव. नेपाल सरकार
ितवादी वस त भ ने देवराज म लले
अनस
ु धानको ममा बयान गदा जनु ा काक र
आफूिबच ेम स ब ध बसी िववाह गरी सँगै ब ने
स लाहबमोिजम नै िववाह गरेका ह भ ने बेहोरा
उ लेख गरेको र अदालतसम जाहेरवाला पावती
पि डत र ितवादी जनु ा काक मेरै ीमती हन् भनी
आफूउपरको आरोिपत कसरु वीकार गरेको देिखयो ।
अक तफ वयम् यी ितवादीले पनु रावेदन प मा जनु ा
काक लाई का छी ीमतीको पमा िभ याएको कुरा
वीकार गरेको देिखँदा िनजले अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतसम गरेको बयान माण ऐन, २०३१ को
दफा ९ बमोिजम िनजका िव
माणमा िलन िम ने
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नै देिखने ।

ितवादीले जीप चलाउन स ने गरी सवारी
चालक अनमु ित प नै निलई य तो य त सडकमा
आफै ँ ले सवारी साधन चलाई आ नो साइडबाट चलाई
गएको साइकल पछािडबाट ठ कर िदएकोमा सो
ठ कर लागेको कारणबाट मतृ कको टाउकोमा चोट
ला न गई सोही चोटको कारणबाट घटना थलमै िनज
मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा यी ितवादीले सवारी
चालक अनमु ित प नै निलई उ सवारी चलाएको
कारणले गदा उ दघु टना हन गएको भ ने देिखन
आउने ।
ितवादी राके श राय यादवले सवारी चालक
अनमु ितप निलइकन सवारी चलाई उ जीपको
ठ करबाट ितमाकुमारी दासको मृ यु भएको त य
थािपत भएको देिखँदा लापरवाहीको कारण दघु टना
भएको देिखन आयो । सो स ब धमा हेदा, “लापरवाही”
भ नाले स भािवत प रणामको जानकारी हने वा
िलइने अव थामा पिन यस ित बेवा ता गरी ग रएको
यवहारलाई बिु झ छ । प रणामको पूव ान भइकन
पिन काम गनु र प रणामको पूव ान भएर पिन सो ित
अपनाउनु पन सतकता नअपनाई उ प न भएको
जोिखमलाई लापरवाहीको ेणीमा रा नपु न ह छ ।
ततु िववादको व प सवारी चालकसँग स बि धत
हँदा यी सवारी चालक राके श राय यादवले सवारी
चालक अनमु ित प निलएको अव थामा िनजले
सतकता अपनाई सवारी चालक अनमु ित प िलएप ात्
मा सो सवारी साधन चलाउनु पनमा सोको बेवा ता
गरी सवारी चालक अनमु ित प निलई सवारी चलाउँदा
िन कने प रणामको स ब धमा बेवा ता गरी सवारी
चलाएको देिखँदा ितवादीले गरेको उ कायलाई
लापरवाहीपूवक नै गरेको कायअ तगत मा नु पन ।
ितवादीले अनमु ित प निलई चलाएको उ जीपबाट
ितमाकुमारी दासलाई ठ कर लागी टाउकोमा चोट
ला न गई घटना थलमा नै मृतकको मृ यु भएको

ितवादीले जनु ा काक लाई का छी ीमती
बनाई बहिववाह गरेको त य म जेठी ीमती घरमा
हँदाहँदै जनु ा काक लाई िववाह गरेको हो भनी जाहेरी
दरखा तलाई समथन गरी जाहेरवालाले अदालतमा
गरेको बकप , िमिसल संल न िनजह को ति बर,
ितवादीको सािबती बयानसमेतबाट िनजउपरको
आरोप पिु भएको देिखँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउँ भ ने िजिकर यायोिचत देिखएन । यस ि थितमा
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा
यस अदालतबाट िमित २०७३।४।३२ मा मु ा
दोहो याई हेन दान ग रएको िन सासँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
पनु रावेदक / ितवादी वस त भ ने देवराज म ललाई
मल
ु क
ु ऐन, िववाहवारीको महलको ९ नं. को कसरु मा
सोही महलको १० नं. बमोिजम १(एक) वष कै द र
.५,०००।- (पाँच हजार पैयाँ) ज रवानासमेत हने
ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।९।१६ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।५।११ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट िमित
२०७३।४।३२ मा मु ा दोहो याई हेन दान ग रएको
िन सामा उि लिखत आधारसँग सहमत हन सिकएन ।
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।५।११ मा
भएको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ७ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०७९०, सवारी
यान, नेपाल सरकार िव. राके श राय यादव
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देिख छ । िनजले सवारी चालक अनमु ित प निलई
लापरवाहीपूवक गरेको उ कायलाई सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) नं.
को कसरु िभ पछ भनी मा नु पन देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी राके श राय यादवले सवारी
चालक अनमु ितप निलई चलाएको उ जीपबाट
मतृ कको मृ यु हन गएको त य घटना वारदातको
पृ भूिम, अव था र प रि थितसमेतबाट देिखँदा
उ वारदातमा सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) नं. बमोिजमको कृित
िव मान रहेको देिखन आएकोले ततु घटना वारदात
सोही ऐनको दफा १६१(३) बमोिजमको कसरु को
दायरािभ पछ भनी ितवादीलाई सोही ऐनको दफा
१६१(३) नं. अनस
ु ार २ मिहना कै द र .२,०००।ज रवाना तथा सवारी चालक अनमु ित प निलई
सवारी चलाएमा सो ऐनको १६१(४) नं. अनस
ु ार थप
.२,०००।- ज रवानासमेत हने ठह याई सु रौतहट
िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१०।१९ मा
भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२९ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) बमोिजम २(दईु ) वष कै द र .२०००।–
(दईु हजार) ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-०४२८, मोही
नामसारी गरी माणप पाऊँ, जसबहादुर राई िव.
सानो दुखी धामी

वादी दाबीको सनु सरी िज ला, महे नगर
गा.िव.स., वडा नं. ८(क) को िक.नं. २३ को ज गाको
ज गाधनी राजे बहादरु थापा े ी र जोताहा महलमा
होइलाल धामी उ लेख भएको िमिसल संल न
िफ डबक
ु , मोही लगत, २ नं. र ४ नं. अनस
ु ू ची
फारामको ितिलिपबाट देिख छ । वादीले दाबीको
िक.नं. ३८७ को ज गा उ सािबक िक.नं. २३ बाट
िक ा काट भई कायम भएको भनी दाबी गरेकोमा
िनजले िफरादसाथ पेस गरेको िक.नं. ३८७ को
ज गाधनी दता े तामा मोही महल खाली रहेको
देिख छ । िमिसल संल न रहेको िफ डबक
ु उतारबाट
दाबीको िक.नं. ३८७, िक.नं. ३८५ र ३८६ का ज गा
सािबक िक.नं. १३३ बाट िक ाकाट भई आएको भ ने
देिखएको र ती ज गाह िज ला अदालतको प.सं.
१८०३ िमित २०४१।८।१४ को चलानी पज
ु अनस
ु ार
च साद साईको नाममा दता भएको भ ने उ लेख
भएको देिख छ । य तै नापी कायालय सनु सरीको
च.नं. १९२२ िमित २०६८।१।१३ को प बाट सािबक
िक.नं. १३३ को ज गा िक ाकाट भई िक.नं. ३८५ को
०-१-१३, िक.नं. ३८६ मा १-०-४ र िक.नं. ३८७
मा ०-८-१४ कायम भएको े ता तथा न साबाट
देिखएको भनी लेखी आएकोसमेत देिखने ।
सु िमिसल संल न मालपोत कायालय
सनु सरीको च.नं. २४२१ िमित २०६७।६।२४ को
प बाट समेत महे नगर, वडा नं. ८(क) को िक.नं.
१३३ को ज गा सािबक च साद साईको नाममा
छुट ज गा दता भई सो ज गा िक ाकाट भई िक.नं.
३८७ को ०-८-१४ च सादबाट आएको र सो
ज गाको मोही महल खाली रहेको भनी लेखी आएको
देिखयो । यसैगरी वादी दःु खीलाल भ ने सानो दःु खी
धामी र ितवादी च साद साई भ ने च साई
भएको मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने मु ामा िक.नं. २३
को ज गा िक ाकाट भई िक.नं. ५४३, ५४४ र ५४५
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कायम भएको र िक.नं. ३८६ को ज गा सािबक िक.नं.
१३३ बाट िक ाकाट भई आएको हँदा िक.नं. ३८६
को ज गामा मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी दाबी
पु न नस ने ठह याई भूिम सधु ार कायालय, सनु सरी
बाट िमित २०६८।२।१९ मा भएको फै सला पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट सदर हने ठहरी िमित
२०६९।३।६ मा फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर
िनवेदक दिु खलालको मु ा दोहो याई पाउँ भनी यस
अदालतमा २०६९-RI-११२८ को िनवेदन परी
िमितमा २०७०।४।२९ मा िन सा नहने आदेश भई
अि तम भएको देिखने ।
वादीले दाबीको िक.नं. ३८७ को ज गा सािबक
िक.नं. २३ बाट िक ाबाट भई कायम भएको भनी
दाबी िलएकोमा मािथ उि लिखत मालपोत कायालय
सनु सरी, नापी कायालय सनु सरीको प समेतबाट
िववािदत िक.नं. ३८७ र िक.नं. ३८५, ३८६ का
ज गाह सािबक िक.नं. १३३ बाट िक ाकाट भई
आएको भ ने देिखएको र ततु मु ाका वादीले िक.नं.
३८६ को ज गामा मोही नामसारी ग रपाउँ भनी िलएको
दाबी पु न नस ने ठह याई भएको फै सला सव च
अदालतबाट अि तम भएको देिखँदासमेत िववािदत
िक.नं. ३८७ को ०-८-१४ ज गा िक.नं. २३ बाट
िक ाकाट भएको नभई िक.नं. १३३ बाट िक ाकाट
भएको र िक.नं. १३३ को ज गा दाबीअनस
ु ार राजे
थापाको नाममा दता भएको नभई च साद साईको
नामबाट यी पनु रावेदक ितवादी जसबहादरु राईको
नाममा आएको देिखँदा दाबीको िक.नं. ३८७ को
ज गा वादीको नाममा मोही नामसारी हने गरी भएको
भूिमसधु ार कायालय सनु सरीले गरेको िनणय सदर
गन गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला
िमलेको देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट
दाबीको ज गा वादीका नाउँमा मोही नामसारी हने र

मोही माणप समेत पाउने ठह याई सु भूिमसधु ार
कायालय, सनु सरीबाट िमित २०६७।६।२४ मा
भएको िनणय सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०६८।१०।३ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई दाबीको िक.नं. ३८७ को
ज गामा मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृत : सरु थ साद ितम सेना
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१३६४ र ०७३CR-०६४३, डाँका चोरी, नेपाल सरकार िव.
बस तकुमार रोकासमेत र ग जबहादुर बुढा िव. नेपाल
सरकार
जाहेरवाला भपु साद बढु ा, िवर वज
खड् कालगायतका दलबहादरु डाँगी, िच बहादरु
के .सी., रणबहादरु रोका, िखमिव म च दसमेत ६
जनाले आफूह बाट िमित २०३८।६।३ का िदन
अप रिचत ५/६ जना यि ले हितयार देखाई कुटिपट
गरी घाइते बनाई ज मा .१२,००५००।- नगद र
पस डाँका चोरी गरी लगे भनी हिलया िनवेदन िदएको
देिख छ र सोही िमितमा िनवेदकह को घाउ जाँच
के स फाराम हँदा िविभ न चोटपटक, िनलडाम रहेको
देिखई वारदातमा दोहोरो ितकार भएको अव था
देिख छ । घटना थल मचु ु कामा मोबाइल, जु ा,
माल, मा कसमेत बरामद भएको देिखने ।
ितवादीम येका वेदबहादरु को टाउकोमा
चोट देिखन,ु दोहोरो सङ् घष भई चोटपटकसमेत
लागेको बेहोरा जाहेरीमा उ लेख हन,ु ितवादी
वेदबहादरु को मोबाइल घटना थलमा फे ला पन,ु
बरामद सामानको सनाखत हन,ु आफू सािबत भई
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सहअिभयु लाई पोल गनु तथा घटना र योजनाको
कुरा एकआपसमा िसलिसलाब
पमा िमलेको
देिखँदा यी ितवादीह को आरोिपत वारदातमा
संल नता पिु भएको देिखन आउने ।
ततु मु ामा चोरी भएको भिनएको िबगो
किहँकतैबाट बरामद हन नसके को र यो य तो त रकाले
मािसएको, नािसएको भ ने त य खु न नआएको
अव था रहेको पाइयो तर हिलया िनवेदन, िकटानी
जाहेरी, कार चालकको कागज ितवादीह को
अनस
ु धानको बयानसमेतका माणबाट ततु घटना
वारदातमा ४ जनाभ दा बढी सं या भई ितवादीह
योजनाब त रकाले घटना थलमा उपि थत भई
डाँका गन यास गरेकोमा जाहेरवालालगायत हिलया
िनवेदन िदने यि ह को ितकारका कारण डाँका
चोरीको वारदात हन नसके को भ ने त य मािणत
भइरहेको ि थितमा यी ितवादीह पूण पमा बेकसरु
छन् भ न िम ने अव था नदेिखँदा यी ितवादीह
वेदबहादरु वली, बस तकुमार रोका र गंजबहादरु बढु ाले
डाँका उ ोगको कसरु गरेको देिखन आउने ।
अतः डाँका वारदात ठह याएको पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु को फै सला के ही उ टी भई डाँका
चोरीको वारदात कायम नभई डाँका चोरीको उ ोग
कायम ह छ । मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको १७ नं.
को यव थाअनस
ु ार पनु रावेदन ितवादी ग जबहादरु
बढु ालाई सोहीबमोिजम ३(ितन) वष कै द ह छ । अ.बं.
२०५ नं. अनस
ु ार पनु रावेदन नगन वेदबहादरु वली र
बस तकुमार रोकालाई समेत सोहीबमोिजम ३(ितन)
वष कै द हने ।
इजलास अिधकृत : िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७३-WO-००७८, उ ेषण / परमादेश,

नागे साद यादव िव. ि भुवन िव िव ालय सेवा
आयोगसमेत
िमित २०७३।४।३ को सूचना कािशत
भएपिछ रोल नं.७१ का राके श साद जैसवालले िमित
२०७३।४।३ मा पनु य ग ग रपाउँ भनी िनवेदन गरेको
देिख छ । उ कािशत िव ापनको सूचनामा िच
नबु नेले पनु य गको लािग िनवेदन िदएमा पनु य ग गन
कायिविधमा यव था नभएको र यस स ब धमा
ा ाङ् क तािलका हेदा रोल नं.७१ को परी ाथ को
उ रपिु तका परी णको लािग रािखएको कोड नं. र
सो उ रपिु तका ा भएपिछ िडकोिडङ गदा रािखने
कोड नं. रोल नं.७१ का परी ाथ को उ रपिु तकाको
कोिडङ न बर रोल नं.४४ मा पन गएको कारणले
नितजा काशन गदा रोल नं.७१ को परी ाथ ले ा
गरेको अङ् क रोल नं.४४ को परी ाथ को ा ाङ् कमा
पन गएको देिखएकोले आयोगको िमित २०७३ ावण
४ गते बसेको बैठकले सोलाई स याउने िनणय गरी
रोल नं.७१ का परी ाथ को नाम कािशत हनपु नमा
रोल नं.४४ को परी ाथ को नाम सफल उ मेदवारको
पमा कािशत भएकोले स चाइएको छ भनी
िमित २०७३ साल ावण ५ गते संशोिधत सूचना
कानूनबमोिजम नै कािशत गरेको देिख छ । वा तिवक
पमा जो परी ाथ परी ामा उ ीण भएको हो िनजले
नै सो बढुवा पाउनु पछ भ नेमा िववाद भएन । ग ती
भएको छ भने ग तीलाई यथावत् रा नपु छ, ग ती
भएकोलाई पिन सधु ार गन िम दैन भ ने रट िनवेदन
िजिकर िस ा ततः नै गलत छ । िु ट भएकोलाई
स याइएको कायबाट िनवेदकको हक अिधकारमा
हनन भएको मा न िम दैन । िु ट भएको कायलाई
स याइएको अव थामा सो कायलाई चनु ौती िदई
संवैधािनक अिधकारको हनन भएको भनी रट े मा
वेश गनु रट े को उपचारको दु पयोग हने ।
तसथ, ि .िव.सेवा आयोगबाट भल
ु सधु ार
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गरी संशोिधत सूची कािशत गरेकै कारणले िनवेदकको
कुनै पिन हक अिधकारमा आघात पु ने काय नभएको
र िु ट स चाउने अिधकार पिन स बि धत िनकायलाई
हने भनी सूचनामा समेत प उ लेख भएको
अव थामा यसरी नितजा स याउँदा िनवेदकलाई
नेपालको संिवधानले याभूत गरेको संवैधािनक हक
अिधकार हनन भएको भ न िमलेन । िवप ी ि .िव.सेवा
आयोगबाट भूल सधु ार गरी संशोिधत सूची कािशत
गरेको कानूनबमोिजम नै देिखँदा िनवेदकको माग
दाबीबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १३ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-WO-०८२०, उ ेषण /
परमादेश, िवजयकुमार िव. कायकारी प रषद्, ि भुवन
िव िव ालय क ितपुरसमेत
िनवेदक सरकारी या पसमा अ यापन
गराएको हँदा िनजले राजीनामा िदई संिवधान
सभाको उ मेदवार भइसके को र संिवधान सभाको
सद यमा परािजत भएपिछ िनवेदकले आफै ँ ले िदएको
राजीनामाको बारेमा सनाखत गराएन भ ने ज ता
अनेकन कुराह को िजिकर गरेको देिख छ । कुनै पिन
यि िनवाचनमा उ मेदवार हन पाउने उसको मौिलक
हक हो । िनवेदक िवप ी या पसमा त कालीन
समयमा कायरत रहेको भ ने कुरामा कुनै िववाद
छै न । तर, जसले संिवधान सभाको लािग उ मेदवारी
दता गरायो, िनवाचनमा ित पधामा भाग िलयो उसैले
पनु ः सािबकको पदमािथको पदािधकार कायम छ भनी
भ न संिवधान चिलत कानून र ि .िव. िनयमानस
ु ार
िम ने देिखँदनै । राजीनामा प मा जनु सक
ु ै बेहोरा

उ लेख गरेको भए पिन संिवधान सभाको उ मेदवार
भएपिछ यो यि को राजीनामा पिछ वीकृत भए
पिन उसको उ मेदवार घोषणा भएपिछ रा सेवकको
पदबाट वतः पदमु हने िनवाचन ऐनको समेत
यव था हो । िनवेदक आफै ँ ले राजीनामा िदने फे री
वीकृ त भएको राजीनामाको गलत पमा या या
गन कायमा िनवेदक पूणतः िवबि धत भएको
देिखने । उप ा यापक ज तो यि ले क तो अव थामा
राजीनामा िदइ छ, वीकृ त भएको अव थामा यसको
प रणाम के हने भ ने कुरामा िनवेदकमा पूण ान िथएन
भ न िम ने देिखँदनै । संिवधान सभाको उ मेदवार
हनको लािग राजीनामा िदई उ मेदवार भइसके पिछ सो
यि को पिहलेको ि थित वतः समा भएको ह छ ।
िनवेदक िवजयकुमार महो री िज लाको िनवाचन े
नं.४ बाट उ मेदवार बनेको र सो े बाट परािजत हनु
भएको भ ने कुरा िनवाचन आयोगको िमित २०७१।५।३
को प बाट पिन प देिख छ । कानूनतः संिवधान
सभाको उ मेदवारी दता गरेपिछ रा सेवकको पदमा
बहाली रहन निम ने भई िनज िवजयकुमारले िदएको
राजीनामा िमित २०७०।६।२ देिख लागू हने गरी
ि .िव. कायकारी प रषदक
् ो िनणय नं.१६०६ िमित
२०७१।१।६ मा राजीनामा वीकृत गन िनणय भई
राजीनामासमेत वीकृत गरेको कानूनस मत नै देिखँदा
िनवेदकको संवैधािनक अिधकारको हनन् भएको भ ने
िनवेदन िजिकर यारलायक नहने ।
िनवेदक िवजयकुमार दो ो संिवधान सभाको
िनवाचनको लािग महो री िज ला िनवाचन े नं.
४, बाट उ मेदवार हनको लािग िमित २०७०।६।२ मा
ठाकुर राम या पसका मख
ु यूमाफत ि .िव.को ी
रिज ार यूसम उप ा यापक पदबाट िदनु भएको
राजीनामा सोही िमित २०७०।६।२ देिख लागू हने गरी
ि .िव. कायकारी प रषदक
् ो िनणय नं.१६०६ िमित
२०७१।१।६ मा राजीनामा वीकृ त गन िनणय भई
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राजीनामासमेत वीकृत भइसके को अव था देिखँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कोशले र वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १३ गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CI-१५४०, अंश, िदपबहादुर
बुढाथोक समेत िव. तुलसा बुढाथोक समेत
िक ा नं. १२६२ र हालको िक.नं.
११५० र िक.नं. ११५१ को ज गा ितवादीम येक
ौपती बढु ाथोक को नाममा रहेको ज गा ितवादी
िदपबहादरु बढु ाथोक र िनजका भाइह िबच िमित
२०६०।१२।२३ मा अंशब डा हँदा ितवादी ौपतीका
नामका स पि ह दाइजो पेवाको रकमबाट ख रद
गरेकोले मल
ु क
ु ऐन, ी अंशधनको ५ नं. बमोिजम
ब डा ला ने नभई आफूखस
ु गन पाउने ज गा भएकोले
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट ब डा ला ने
ठह याएको हदस म उ टी ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन
िजिकर स ब धमा हेदा िववािदत स पि ौपतीको
िनजी आजनकै स पि हो भने पिन आ नो आमाको
िनजी आजनको स पि मा िनजका छोरा वा वा नीको
अंश हक नला ने भ ने कुनै कानूनी आधार नदेिखने ।
तसथ मूल अंिशयारह ४ अंिशयार कायम
भई तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत स पि लाई ४
भाग लगाई सो ४ भागबाट १ भाग अंश छु ् याई सो १
भागबाट ३ भाग लगाई ब डा छुट्याउँदाका अव थामा
िववाह नभएक छोरीको िववाह खच परसारी बाँक
स पि बाट ३ भागको २ भाग अंश वादीह ले
ितवादीह बाट पाउन स ने नै ह छ । सो ३ भागको
२ भाग अंश यी वादीह ले ितवादीह बाट पाउने
ठह याई भएको सु िज ला अदालतको फै सला सदर

हने ठहरी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
२०७०।३।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : िहरा डंगोल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CR-०१०६, जबरज ती करणी,
सनउवा भ ने देवे राय यादव िव. नेपाल सरकार
ततु मु ामा ितवादी देवे राय यादवले
जबरज ती करणी गरेको कुरा पीिडता वयंले आ नो
घरप रवारमा बताएको र सो त यलाई समथन हने
गरी मौकामा बयान कागज गरेको िमिसल संल न
कागज माणबाट देिखन आएको छ । पीिडतको
कुता सु वाल परी ण गदा सु वालमा लागेको वीय
मानव वीय रहेको भ ने िविध िव ान योगशालाको
परी ण ितवेदनबाट देिखएको र पीिडताको वा य
परी ण हँदा िनजको योिनको िझ ली याितएको
वा य परी ण ितवेदनबाट समेत देिखन आएकाले
ितवादीले पीिडतालाई जबरज ती करणी गरेको
वारदात थािपत हन आउने ।
योिनको िझ ली याितँदमै ा जबरज ती
करणी होइन भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरका
स ब धमा िवचार गदा, िनज ितवादीले नाबालक
पीिडतालाई पछािडबाट समाती उ घरमा रहेको
पलङमा पछारी, जबरज ती करणी गरेको जाहेरी
दरखा तबाट देिखन आउँछ । पीिडताको ज मदता
माणप हेदा िनजको ज म िमित २०५६।०६।०९
गते रहेको देिखएको र वारदात हँदा िनजको उमेर १३
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वष ५ मिहना ६ िदन रहेको देिखँदा िनजको उमेर १४
वषमिु नको रहेको देिखन आउँछ भने ितवादीको उमेर
३२ वष रहेको देिख छ । एउटा नाबािलका पीिडताले
उमेर पगु ेको के टासँग ठूलो बल योग गरी सङ् घष गन
स ने अव था रह न । यसमा पिन पीिडताको अ य
कुनै कारणले क याजाली याितएको भ ने त य
व तिु न पमा पिु भएको हनपु छ र सोको अभावमा
जबरज ती करणीको वारदातका व प र कृितको
कारण नै पीिडताको क याजाली याितएको भ ने अथ
गनपन
ु भनी ने.का.प. २०७५ िनणय नं.१०००७,
अंक ५ मा िस ा तसमेत ितपादन भएको अव था
छ । यसैगरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१ नं. को प ीकरणको (ग) मा “योिनमा िलङ् ग के ही
मा वेश भएको रहेछ भने पिन करणी गरेको
मािननेछ” भ ने जबरज ती करणीको प रभाषा रहेको
अव थामा जबरज ती करणी थािपत हनका लािग
वीय नै फे ला पनपछ
ु भ ने पिन होइन । ततु मु ामा
समेत पीिडताको योिन िझ ली पिहले नै याितएको
भ ने अव था नरहेको, वा य परी ण ितवेदनबाट
मा योिन िझ ली याितएको देिखएको तथा िविध
िव ान योगशालाको ितवेदनले मानवीय वीयसमेत
भेिटएको भ ने व तिु न माणसमेत रहेको अव थामा
जबरज ती करणी नहने भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
जहाँस म पीिडताको अदालतसम को
इ कारी बकप को
छ, पीिडतको अदालतको
Hostile बकप लाई मा आधार िलएर ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदँदै जाने हो भने
समाजमा अपराधले य पाउने र द डहीनताको
ि थित िसजना हन जाने देिख छ । के ही समयको
अ तरालपिछ अदालतमा भएको बकप मा पीिडत र
जाहेरवालाले ितवादीलाई फाइदा हने गरी वा कुनै
भावसमेतमा परी आ नै मौकाको भनाइ ख डन

गरे पिन पीिडतको वा य परी णले वारदात
थािपत भइरहेको अव थामा पीिडतको मौकाको
भनाइलाई माणमा िलनपु छ भ ने ने.का.प. २०७४
िनणय नं.९८१२ मा िस ा तसमेत ितपादन भएको
देिख छ । पीिडता तथा उनका प रवार ितवादीको घरमा
याला मजदरु ीमा काम गन यि भएकाले उनीह का
िबच आिथक अस तिु लत शि संरचनासमेत रहेको
देिख छ । य तो अव थामा पीिडत प लाई अ य थु ै
सामािजक तथा आिथक त वले भािवत पानस ने
अव था रहने हँदा व तिु न माणको िव मानता
रहँदारहँदै १३ वषको पीिडताको जाहेरी ितकूल
बकप लाई मा ितवादीको िनद िषताको आधार
मा न सिकने अव था नरहने ।
ततु मु ामा पीिडतको शारी रक परी ण
ितवेदन तथा िमिसल संल न अ माणले पीिडतको
इ कारी बकप लाई ख डन ग रसके को अव था
देिखनाले वारदात घटना ित अनिभ ता कट गरी
भएको पीिडतको य तो बकप लाई िव सनीय
माणको पमा हण गनु यायोिचत देिखन
आएन । यसै स दभमा यस अदालतबाट ने.का.प.
२०६९ अङ् क ८, िन.नं. ८८७८ को जबरज ती
करणी मु ामा “ ितवादीको अदालतको इ कारी
बयानको िव मा माण यथे मौजुद रहेको अव थामा
अदालतको इ कारी बयान मा िनद िषता सािबत हने
एकमा आधार हन नस ने, ितवादीको अदालतको
इ कारी बयान, जाहेरवाला र पीिडतको अदालतको
Hostile बकप लाई मा आधार िलएर अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदँदै जाने हो भने समाजमा अपराधले
य पाउने र द डहीनताको ि थित िसजना हन जाने,
पीिडतको अदालतसम को इ कारी बकप लाई वयं
ितवादीकै अदालतको बयान पीिडतको शारी रक
परी ण ितवेदन तथा िमिसल संल न अ माणले
ख डन ग रसके को अव था हँदा वारदात घटना ित
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अनिभ ता कट गरी भएको बकप लाई िव सनीय
माणको पमा हण गनु यायोिचत नहने” भनी
या यासमेत देिखने ।
ततु मु ामा पीिडता नाबािलकाले यी
ितवादीले नै जबरज ती गरेको भनी देखाउनु
पनस मको अ य कारण पिन रहेको छै न । घटना घटेको
समय यितत हँदै जाँदा ितवादीउपरको आ ोस
िव तारै म थर हँदै जाने, ितवादी र पीिडतह एउटै
समाजमा ब नपु न, आिथक, सामािजक कारण तथा
कितपय अव थामा पीिडतलाई पया मा ामा सरु ा
दानसमेत गन नस दा पीिडतले ितकूल बकप
गन स छ । तर पीिडतले ितकूल बकप गदमा
अपराधीलाई आपरािधक दािय वबाट उ मिु िदन
निम ने भनी ने.का.प. २०७५ अंक ११, िनणय नं.
१०१३२ मा या या गरेको देिखने ।
पीिडतालाई जबरज ती करणी गन ियनै
ितवादी हन् भनी िनज ितवादीउपरको िकटानी
जाहेरी र मौकामा भएको घटना थल कृ ित मचु ु का,
बिु झएका मािनसह को कथन, पीिडताले मौकामा
गरेको बयान बेहोरा तथा सजिमन मचु ु का बेहोराबाट
माणसिहत पिु भइरहेको अव थामा जाहेरवाला
तथा बिु झएका मािनसह ले अदालतमा उपि थत
भई बकप गदा मौकाको बेहोरालाई खि डत हने गरी
घटना नभएको भनी लेखाएको भए पिन घटना भएको
धेरै समयपिछ आएर िविभ न कारणबाट मौकाको
बेहोरा िवपरीत हने गरी Hostile भई बकप गरेको
अव थामा सोही आधारले मा पीिडत नाबािलकालाई
जबरज ती करणी गन कसरु अपराधबाट ितवादीले
उ मिु पाउन स ने अव था नआउने ।
यसरी ितवादी देवे राय यादवलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठह याई सु रौतहट
िज ला अदालतबाट २०७१।०२।१९ मा भएको
फै सला उ टी गरी िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती

करणीको महलको १ नं. तथा ३ (२) नं. को कसरु
अपराधमा सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम ८(आठ)
वष कै द र सोही ऐनको १० नं. बमोिजम . ५,०००।(पाँच हजार पैयाँ) मा यी ितवादीबाट पीिडताले
ितपूित भराई पाउने ठह याई भएको उ च अदालत
जनकपरु , राजिवराज इजलासको फै सला िमलेकै
देिखँदा अ यथा गनपन
ु देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CR-१४९६, डाँका, नेपाल
सरकार िव. नेसार अली िमया ठकुराई
नकबजनी चोरीको कसरु मा साधारण चोरी
गदा हने सजायमा डेढो बढाई सजाय गनपन
ु देिखएको
र जाहेरवालाको होटल घरको पाँच तलाको वेश गन
ढोकाको ताला तोिडएको, सोही तलाको कोठािभ को
काठको दराजको चाबी तोडी सोिभ रहेका सामान
िनकाली लगी, सनु चाँदी गरगहना रा ने ब ा, भाँडाह
य त छ रएको, दराज छे उमा सलाई रे च एक थान
र ढोकाको ाि डल एक थान रहेको भ ने त य
घटना थल मचु ु काबाट समेत देिखएको अव थामा
ततु वारदात नकबजनी चोरीअ तगत पन नै देिखने ।
ितवादी
नेसार
अली
िमया
ठकुराईले पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िबगो
.१,०७,७२०।८० नकबजनी चोरीको कसरु
ठहर गरेतफ पनु रावेदन नगरेकाले यसतफ बोली
रहनु पन देिखएन । वादी नेपाल सरकारको तफबाट
ितवादीलाई दो ो पटकको दाबी भएकोमा बारा
िज ला अदालतमा दायर भएको जबरज ती करणी र
डाँका मु ा फै सला नहँदै यो मु ामा पिहलो पटक कायम
गरी िबगो घटाई भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
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फै सला िु टपूण रहेको भ ने िजिकरका स ब धमा
िवचार गदा वादी पनु रावेदकले यी ितवादीउपर
बारा िज ला अदालतमा दायर भएको जबरज ती
करणी र डाँका मु ामा पिहलो पटक ठहर भएको भ ने
पनु रावेदनमा उ लेख गन नसके काले पिहलो पटक
चोरी गरेको ठहर भएको माणबेगर दो ो पटक कायम
हनपु न भ ने तक मनािसब देिखन आउँदैन । जहाँस म
जाहेरी दरखा तमा उ लेख भएको िबगो कम ठहर
गन गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा जाहेरीमा
उ लेख भएकै धनमाल चोरी भएको भ ने त य
व तिु न आधारमा मािणत नभएस म जाहेरीकै िबगो
चोरी भएको भनी ठहर गन यायस मत नहने ।
ततु मु ाका ितवादीले जाहेरवालाको
होटल घरको कोठाको ढोका फोरी सो कोठामा
वेश गरी चोरी गरेको देिखँदा िनज ितवादीले
चोरीको महलको ३ नं. मा उ लेख भएबमोिजम
नकबजनीको रीतले चोरी गरेको देिखन आएकाले
डाँका वारदात ठह याएको हदस म सु फै सला के ही
उ टी हने ठह याई ितवादी नेसार अली िमयाले
िबगो .१,०७,७२०।८० को धनमाल पिहलो पटक
नकबजनी चोरीको कसरु ठह याएको पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु को फै सला यायको रोहमा िमलेकै
देिखँदा अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव थालगायत
िमिसल संल न माणह समेतबाट यी ितवादी नेसार
अली िमया ठकुराईले नकबजनी चोरीको कसरु गरेको
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(१) बमोिजम
डेढ मिहना कै द र िबगो .१,०७,७२०।८० को
डेढी .१,६१,५८१।२० ज रवाना हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७१।१०।२७
को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं. ४
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-१०१५,
उ ेषण / परमादेश, हेमसागर बराल िव. िचतवन
िज ला अदालत, िचतवनसमेत
िनवेदक धनगढी नगरपािलका वडा नं. ८
बाट िमित २०६२।१०।२२ मा बसाई सरी काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. २ मा बसोवास गरेको
भ ने धनगढी नगरपािलकाको िमित २०६३।८।२७
को बसाइँसराई दता माणप बाट देिखएको
छ । िनवेदकले पेस गरेको बसाइँसराइको दता
माणप लाई यथ तफबाट अ यथा भ न सके को
पिन देिखएन । िनवेदक जालसाजीको िफराद दायर
हनु तथा सो मु ामा याद जारी हनु धेरअ
ै िघ िमित
२०६२।१०।२२ मा धनगढी नगरपािलका वडा नं.
८ बाट बसाई सरी काठमाड महानगरपािलका वडा
नं. २ मा बसोवास गरेको देिखँदा िनवेदकको थायी
वतन काठमाड महानगरपािलका वडा नं. २ लाई
मा नु पन देिखयो । यसरी बसाई सरी गएको सािबकको
वतनमा तामेल ग रएको याद र सोही वतन देखाई
िमित २०६९।७।२४ मा गोरखाप मा कािशत
सूचना मल
ु क
ु ऐन अ.बं.११० नं.को ितकूल देिखँदा
रीतपूवकको मा न नसिकने ।
कसैको हक अिधकारमा आघात पन िवषय
होस वा सजाय गन िवषय होस दवु ै अव थामा उिचत
र पया सनु वु ाइको मौका दान नगरी ग रएको
कारबाहीले कानूनी वैधता ा गन स दैन । याय
स पादन गन िनकायले आ नो याियक कारबाहीको
ममा ाकृितक यायको िस ा तलाई यायको
सारभूत आव यकता स झी सधै ँ पालना र योग
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गनपन ह छ । ाकृितक यायको िस ा त पूवा ह
े रत कारबाही िव को र ाकवज भएकोले िन प
याय स पादन गन िनकायले यसलाई उपे ा गन
स दैन । यसैले ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
भएको कामकारबाही कानूनी मा यता ा गन स ने
नदेिखने ।
िनवेदकको िमित २०६२।१०।२२ मा नै
बसाई सरी गई बसोवास गरेको वा तिवक ठेगानाभ दा
बाहेकको वतनमा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.११०नं.को कानूनी
यव थाको िवपरीत जारी भएको याद र कािशत
सूचना बे रतको देिखयो । बे रतसँग तामेल भएको
यादको आधारमा भएका फै सला कानूनस मत मा न
निम ने हँदा ०६८-CR-०१६८ को जालसाजी मु ामा
िनवेदकको नाममा िमित २०६८।९।५ र ०६९।३।२४
मा जारी भएको याद र िमित २०६९।७।२४ मा
गोरखाप मा कािशत सूचना तथा िचतवन िज ला
अदालतको िमित २०६९।१२।१८ को फै सलासमेत
उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
िनवेदकले उ मु ामा ितवाद गन पाउँ भनी
माग गरेको स दभमा िनजलाई ितवाद गन मौका दान
गरी िनजको कुरासमेत सनु ी िनणय गनु नै कानूनस मत
र यायपूण हने भएकोले रट िनवेदकको वा तिवक
वतनमा याद जारी गरी ितवाद गन मौका िदई जे जो
बु नपु न हो सो माण बझ
ु ी िनणय गनु भनी िचतवन
िज ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ८ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-०५३४,
उ ेषण / परमादेश, अमरबहादुर राना िव. वा य

तथा जनसं या म ालय, रामशाहपथ काठमाड समेत
िनवेदकको िमित २०७२।३।२३ मा
पद थापन हँदा अ.हे.व. बाट नेपाल वा य सेवा
ऐन, २०५३ को ९ख अनस
ु ार िस.अ.हे.व. अिधकृत
पद छै ठ तह उ लेख गरी पद थापन भएको
देिख छ । िनवेदकलाई िमित २०७३।७।२९ मा स वा
गदा िनजलाई िस.अ.हे.व. छै ठ तह भनी उ लेख गरी
स वा गरेको देिख छ । सो स वामा उ लेख भएको
पदनामले आफू कायरत रहेको पदभ दा त लो तहमा
स वा गरेको भनी सो बदर ग रपाउँ भनी माग गरेकोमा
िनवेदकले ा गरेको प मा उि लिखत बेहोरामा
िस.अ.हे.व. छै ठ भनी उ लेख भई ‘अिधकृत’ भ ने
श दस म छुट भएको देिख छ । नेपाल वा य
सेवा िनयमावली, २०५५ को अनस
ु ूची ३ को हे थ
इ पे सन समूहमा भएको यव थाले छै ठ तहलाई
अिधकृत मानेको देिख छ । अिधकृत श दस म छुट
भएको कारणले िनवेदकलाई त लो तहमा स वा
गरेको भनी मा न स ने अव था नदेिखने ।
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
२१(३) मा “कमचारीलाई अित दुगम े मा क तीमा
एक वष वा दुगम े मा क तीमा दुई वष पूरा नभई
सामा यतया स वा ग रने छै न” भ ने यव था
भएअनस
ु ार िनवेदकलाई िमित २०७१।११।१३ को
िनणयले पद थापन गरी िमित २०७३।७।२९ को
िनणयबाट स वा ग रएको हँदा िनवेदकको हकमा
उ अव था यितत भइसके को हँदा ऐ.ऐनको दफा
२१(१) बमोिजम कमचारीलाई िविभ न भौगोिलक
े को अनभु व िदलाउन स वा ग रने भ ने
उ लेख भएअनस
ु ार िनवेदक सािबक कायालयमा
सािबककै िज मेवारीमा िनर तर कायरत रहेकाले
म यपि मा चल े ीय तािलम के सख
ु तमा स वा
ग रएको देिखने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
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िनवेदकलाई वा य सेवा िवभागबाट नेपाल वा य
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१क. ले तोके को
समयतािलकाबमोिजम नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा २१(३) को यव थाअनस
ु ार अिघ
ग ररहेको र अब गन काम र िज मेवारीमा कुनै फरक
नपारी समान तहमा नै स वा भएको देिखँदा ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-१०४६,
करारबमोिजम गराई पाऊँ, पावती थापा िव. रामशरण
ब नेत
वादीले दाबी गरेको ज गा अचल स पि हँदा
करार ऐन, २०५६ को दफा ४०(१) को प ीकरणको
यव था तथा दफा ८८ बमोिजम स बि धत
कायालयमा रिज ेसन गनपन
ु स पि भएकोले
वादी ितवादीिबच ज गा ख रद िब गन स ब धमा
भएको करारबमोिजम वादीलाई ितवादीबाट दाबीको
ज गा पा रत गराई िदन िम ने देिखएन । करारबमोिजम
ज गा पा रत गराई पाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने
ठह याएको सु को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला सो हदस म िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
वादीले िफरादमा बैना रकम िफताको दाबी
निलई ज गा नै पा रत गराई िलने दाबी िलएको अव था
छ । ज गा पा रत हन नसके बैना रकम भराइ पाउँ भ ने
वैकि पक दाबीसमेत वादीको रहेको देिखन आएन ।
बैना रकम .४,००,०००।- भरी भराउको लािग
वादीले नालेस गरेका बखत िवचार हने गरी वादीको
पनु रावेदन िजिकर नपु ने ठह याएको पनु रावेदन

अदालत पाटनको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
अत: उि लिखत कानूनी यव था एवं
िमिसल संल न माणह को िववेचनासमेतका
आधारमा करारबमोिजम ज गा पा रत गराई पाउँ भ ने
पनु रावेदक वादीको वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला सदर गन
गरी र बैना रकम भराउने स ब धमा काठमाड िज ला
अदालतको फै सला उ टी हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६८/७/२० को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : तारादेवी महजन
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-WO-०८०९, उ ेषण
/ परमादेश, ई र साद पो ेल िव. अथ म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदक १५ वषभ दा बढी अविधस म
िनजामती सेवारत रहेको देिखएको, िनल बन फुकुवा
भइसके पिछ कुनै पिन कमचारी पूववत् अव थामा आई
िज मेवारी पाउने हँदा िनल बन मै परेको आधारबाट
िनल बन फुकुवा हँदासमेत कानूनले प िनदशन
गरेको यव थालाई आफूअनक
ु ू ल या या र िववेचना
गन खो नु ाकृितक यायको िस ा त तथा याियक
िविधशा ीय ि कोणसमेतबाट उपयु देिखन
आउँदैन । सािधकार िनकायबाट लागेको कसरु बाट
सफाइ पाउने ठह याई फै सला भई अि तम भएको
अव थामा कुनै पिन बहाना एवम् कोणबाट लामो
समयस म सेवारत रहेका रा सेवकलाई कानूनले
िनधा रत गरेबमोिजमका सेवा सिु वधा उपल ध
गराउनु रा यका िनकायको दािय व नै हन आउँछ ।
य तो कायबाट कुनै पिन िज मेवार िनकाय पि छन
21

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, माघ - १
िम ने नदेिखँदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२०क(१) को सिु वधाबाट िनवेदकलाई वि चत गनु
मनािसब देिखन नआउने ।
तसथ िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
िनवदेक ई र साद पो ेललाई िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा २०क को बढुवास ब धी
यव था आकिषत नहने भनी नेपाल सरकार अथ
म ालयको सिचव तरको २०७२/९/१९ मा भएको
िनणयअनस
ु ार च.नं. १८८६ िमित २०७२/१२/१०
मा िनजामती िकताबखानालाई पठाएको प िु टपूण
देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ ।
अब यी िनवेदक ई र साद पो ेललाई िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा २०क बमोिजम एक तहमािथको
रा.प. थम ेणीको सहसिचव पदमा बढुवा भएको
मानी तदनस
ु ार िनजले पाउने सेवा सिु वधा उपल ध
गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः मिनराम वाली
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल मंिसर १९ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-००८६, सरकारी
छाप द तखत िकत, कृ णकुमार मो ान िव. नेपाल
सरकार
ितवादी कृ ण लामा भ ने कृ णकुमार
मो ानलाई सहअिभयु राम साद कुम ले गरेको
पोलको आधारमा अिभयु बनाई मु ा दायर भएको
देिख छ । सहअिभयु राम साद कुम ले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानमा बरामिदत ि टकरह
कृ ण लामाले याउन भनी याएको हो कहाँबाट
याई राखेको हो मलाई थाहा भएन भनी उ लेख
गरेको देिख छ । िनजले अदालतसम आई बयान
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गदा उ िमितमा भारतको बढनीबाट फक आउँदा
भ सार बे रयलमा सश हरीले चेकजाँच गन ममा
एकजना ३५ वष निचनेको कुता पाइजामा लगाएको
यि ले मेरो अगािड उ ि टकर फाली गएको हो
मेरो सँगसाथबाट ि टकर बरामद भएको होइन भनी
उ लेख गरेको देिख छ । यसरी ितवादी कृ ण लामा
भ ने कृ णकुमार मो ानलाई पोल गन सहअिभयु को
बयान एक पता रहेको र िव ासयो य रहेको देिखन
नआउँदा अिभयु ले य गरेका कुरालाई अ य
वत व तिु न माणले पु ् याइँ नगरेस म उ कुरा
माणको लािग ा हन नस ने ।
अनस
ु धानको ममा ितवादीम येका
राम साद कुम ले कृ ण लामाले भनेबमोिजम
भारतको बढनी बजारमा कपडा यापार गरी ब ने
गया साद गु ाको पसलबाट याएको भनी आफूले
कसरु वीकार गरेको देिख छ । सह ितवादीले पोल
गरेका गया साद गु ालाई बझ
ु ेकोस म िमिसलसंल न
कागजातबाट देिखँदैन । िनज ितवादी कृ णकुमार
मो ानले बरामिदत ि टकर याउ भनी याएका हन्
वा होइन सोतफ हेदा कृ णकुमार मो ान कसरु हँदाको
अव थामा आफू कायालयमा नभई िबदामा बसेको भनी
उ लेख गरी सो कुरालाई िनजका सा ीले अदालतमा
आई बकप गरी पिु गरेको देिख छ । सह ितवादीले
गरेको पोललाई अिभयोजन प ले वत
माण
कागज ारा पिु हन नसके को अव थामा के वल
सहअिभयु को पोललाई मा आधार बनाई फौजदारी
कसरु मा सजाय गन निम ने हँदा ितवादीम येका
कृ णकुमार लामालाई कसरु दार कायम गन गरी भएको
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा िमलेको देिखन
नआउने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण
र माणबाट पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट यी
पनु रावेदक ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
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सजाय गन गरेको िमित २०६९/११/२० को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी कृ णकुमार
मो ानले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः मिनराम वाली
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल मंिसर १७ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CI-०१७३, िखचोला,
गुणाधीश राजभ डारी िव. भाकर नरिसंह राणा
िक.नं. ३५१ को ज गाको वादीले मोिहयानी
हकको माणप ा ग रसके को देिखँदा उ ज गामा
ितवादीले लगाएको ितउ र िजिकरबमोिजम
एकलौटी हकभोगको ज गा भ न िम ने अव था
नदेिखने ।
सु अदालतबाट भई आएको िमित
२०६८।९।२२ को न सा मचु ु काको न.नं.५ को
िक.नं.८३८ को ज गामा यी वादीको भोग रहेको
देिख छ । न.नं.८ को िक.नं.३५१ को ज गा
ितवादीको नाउँमा रहेको देिखएको र ितवादीले
उ
ज गामा चारैितरबाट पखाल लगाएको
देिख छ । मोिहयानी हकको िस ा तबमोिजम उ
ज गामा वत पले स बि धत मोहीले हकभोग
गन पाउनपु न देिख छ । कानूनी पमा मोिहयानी
हकको माणप ा ग रसके पिछ िवना आधार
र कारण मोहीलाई ज गा कमोद गनबाट वि चत
गनु यायोिचतसमेत देिखँदैन । यी वादीले बाली
धरौटीबापत भूिमसधु ार कायालय, काठमाड सम
बाली धरौटी राखेको देिखएको तर मोहीले भोगचलन
गनपन
ु ज गालाई भोग गनबाट रो ने मनसायले
चारैतफबाट पखाल लगाई मोहीलाई भोगचलन गनबाट
वि चत गनु भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को ममिवपरीत
देिखँदा वादी दाबी नपु ने ठहर गरी भएको पनु रावेदन

अदालत पाटनको फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा
िमलेको देिखन नआउने ।
तसथ िववेिचत आधार, कारण र
माणह बाट िक.नं. ३५१ को ज गामा वादी मोही
कायम भएको देिखएकोले मोहीको हैिसयतले ज गा
कमोद गनको लािग ितवादीले बाटो नै लक गरेको
कुरा कानूनसङ् गत नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७०।२।१९ को फै सला िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई उ ज गामा भोग गनको
िनि त बाटोमा परेको पखालस म ितवादीले िखचोला
गरेको ठहन ।
इजलास अिधकृ तः मिनराम वाली
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २० गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ५
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी काशकुमार
ढुंगाना, ०७५-CR-१२६७, ाचार (घस
ु / रसवत),
नेपाल सरकार िव. भा यनारायण झा
ितवादीले अदालतसम बयान गदा मलाई
फसाउने उ े यले नगरेको कामलाई गलत ढंगले
समाचार सारण गरी मेरो च र ह या गन खोजेको,
मैले िदएको जवाफलाई तोडमोड तथा काटछाट गरी
अनलाइन चार सार गरेको, मेरो साथबाट कुनै
िचजव तु वा रकम बरामद नभएको, डर, ास र
दबाबमा पारी पोिल ाफ परी ण गराइएको तथा मैले
कुनै सेवा ाहीसँग य वा अ य पमा घस
ु माग
नगरेको तथा निलएकोले आरोिपत कसरु बाट फुसद
िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोरा लेखाएको देिख छ । वादी
प का सा ीको पमा रहेका अनस
ु धानको ममा
कागज गन रामभरोस म डलले ितवादीले गरेको काम
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सनु ेको आधारमा भनेको हँ । िनजले पैसाको लेनदेन
तथा ाचार गरेका छै नन् भनी लेखाएको पाइ छ
भने अका सा ी अमरकुमार यादवले अनस
ु धानको
कागजको बेहोरा मेरो होइन, अि तयारका सरह ले
भनेबमोिजम लेखेको हँ भनी अदालतमा बकप गदा
ितकूल बकप गरेको देिख छ । यस ि कोणबाट
अनस
ु धानको ममा भएका यी कागजह मा
लेखाइएका कथनलाई िव सनीय माणको पमा
िलन िम ने देिखएन । टेिलिभजनमा सार ग रएको
समाचारको आधारबाट कोही कसैलाई ाचारज य
कसरु मा कसरु दार ठह याउन िम ने नदेिखने ।
ततु मु ामा यज
ु ट् वा टी फोर नेपाल
नामक टेिलिभजन ारा सा रत "िसधा कुरा
जनतासँग" भ ने काय मको १३३ औ ं ख
ृ लाको
यटु ् यबु रेकडलाई उजरु ीको पमा दता गरी अनस
ु धान
तहिककातको कारबाही ार भ भई सोही आधारमा
िनज ितवादीले सेवा ाहीह को काम गरेबापत घस
ु /
रसवत िलएको, ाचार गरेको कुरा िनिववाद पमा
मािणत भएको देिखँदैन । कसैउपर अिभयोग लगाउनु
मा पया हँदैन । सो अिभयोग व तिु न माण ारा
मािणत पिन हनपु दछ । माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु
मािणत गन भार वादी प मा रहेको ह छ । ततु
मु ामा यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेकै हन् भनी
शंकारिहत तथा त ययु सबदु माण वादी प ले
पेस गन सके को देिखन आएन । शंका र अनमु ानको
भरमा मोबाइलमा आएको एस.एम.एस. लाई मा
आधार मानी ितवादीलाई सजाय ग रनु चिलत
फौजदारी यायको िस ा तसमेतको िवपरीत हने
ह छ । ितवादी भा यनारायण झाले आरोिपत कसरु मा
के कित रकम िलएको हो भ ने कुरा नै बरामद हन
नसके को अव थामा सेवा ाहीको कामको जानकारी
गराउने एस.एम.एस.लाई आधार बनाएर चार सार

ग रएको समाचारको त ययु माण शंका रहत ठोस
सबदु माणबाट पिु भएको नदेिखएको भनी आरोिपत
कसरु मा ितवादीलाई सफाइ िदने ठहर गरेको िवशेष
अदालतको फै सलामा अ यथा भयो भनी भ न स ने
अव था नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत मु ाको त य, आधार र
कारणह बाट समेत ितवादी भा यनारायण झाले
सेवा ाहीबाट के कित रकम िलएको हो भ ने कुरा
नै थािपत हन नसके को अव थामा सेवा ाहीको
कामको जानकारी गराएको एस.एम.एस. लाई आधार
बनाएर चार सार ग रएको समाचारको भरमा आरोप
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहर गन निम ने भनी
ितवादी भा यनारायण झाले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठह याएको िवशेष अदालत काठमाड को
िमित २०७५।३।३१ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : रामान द साद अिधकारी
क यटु र : हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल काितक १९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-WO-०३५९, परमादेश,
योगे साद गत ला िव. स चालक सिमित, ी
नारायण बहमुखी या पस, इ रपुर नगरपािलका वडा
नं.६, सलाहीसमेत
रट िनवेदक २०७२ साल भा देिख
या पसमा उपि थत भई ा यापन नगराएको अविध
२०७२ भा देिख काितक मसा तस मको तलब
सिु वधाको रकमसमेत माग गरेको देिखयो । ततु
रट िनवेदन िदनअ
ु िघ नै िनजले २०७२ साल काितक
अि तमस मको तलब र सि चत िबदाको रकम पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िनवेदन या पस मख
ु सम
िदएकोमा २०७१ साल माघदेिख २०७२ साल
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साउनस मको पूणकालीन तलब, अित र घ टी र
सि चत िबदासमेत ज मा .२,६२,६५८।- मा यी
रट िनवेदक योगे साद गत लाले िलन बाँक रकम
भनी या पस मख
ु खेमबहादरु े ले सोही िमित
२०७२।७।१२ मा िनजलाई कागज ग रिदएको भ ने
रट िनवेदन तथा सोसाथ संल न या पस मख
ु ले
ग रिदएको िलखतबाट देिख छ । या पस मख
ु ले
यी रट िनवेदकलाई २०७१ साल माघदेिख २०७२
साल साउनस मको रकम मा िलन बाँक रहेको भनी
उ िमित २०७२।७।१२ मा ग रिदएको िलखतलाई
समेत ततु रट िनवेदनमा कुनै चनु ौती िदन सके को
नपाइने ।
रट िनवेदकको करारको अविध २०७२
साल काितक मसा तस म रहेको भए तापिन िनज
२०७२ भा देिख िबनासूचना या पस अनपु ि थत
भई आफूले गनपन
ु अ यापनको कायसमेत नगरेबाट
उ काम नगरेको अविधको तलब तथा अ य
सिु वधासमेत ा गन स ने देिखएन । िनयिु पाउनेले
िनयिु पाएको अविधमा कानूनबमोिजम िबदा हने र
िबदा पाउने िदनबाहेक आफूखस
ु ी अनपु ि थत भई
काम नगरेको अविधको तलब, भ ालगायतको सिु वधा
ा गन स ने अव था नहने ।
यसबाट रट िनवेदकले आफूले काम नै
नगरेको अविधसमेत िनवेदनको िववरण ख ड (ख)
मा उ लेख गरी रकम माग गरे तापिन सो काम नै
नगरेको अविधको रकम यी रट िनवेदकले पाउन स ने
देिखएन । तर यी रट िनवेदकले रट िनवेदन िववरण
ख ड (क) मा उि लिखत २०७१ साल माघदेिख
२०७२ साल ावणस मको रकम पाउन बाँक नै रहेको
भ ने िनजले रट िनवेदनको साथ पेस गरेको या पस
मख
ु ी खेमबहादरु े ले िमित २०७२।७।१२ मा
रकम िलन बाँक रहेको भनी ग रिदएको िलखतबाट

देिख छ भने िवप ीह ले आ नो िलिखत जवाफमा
समेत रट िनवेदन िववरण ख ड (क) मा उि लिखत
रकमह िदन बाँक रहेको वीकारी सो रकम िदनसमेत
म जरु गरेको पाइ छ । यसरी कामकाज गरेको अविधको
तलब, भ ालगायतको सिु वधा स बि धत यि ले
पाउने नै ह छ । ि भवु न िव िव ालय िश क कमचारी
सेवास ब धी िनयम, २०५० को िनयम ३९(२) को
तलब, भ ाको भु ानीस ब धी यव थामा कुनै पिन
िश क र कमचारीले पकाएको तलब, भ ा जनु सक
ुै
बेहोराबाट सेवामा नरहेमा पिन पाउनेछ भ ने यव था
रहेको पाइ छ । यसरी कानूनबमोिजम िनयिु पाएको
यि लाई सो िनयिु अविधभरको कानूनबमोिजम
काम गरेबापत पाउनपु न पा र िमक तथा अ य
सिु वधाबाट वि चत गन िम दैन र आफूअ तगत कायरत
रहेका यि ह लाई उनीह ले ा गन पा र िमक
यथोिचत समयमा अिवल ब भु ानी नगनु यायोिचत
काय पिन होइन । तर िनयिु पाएकै आधारमा काम
नगरेको अविधको तलब, भ ालगायतको अ य सिु वधा
वतः ा ह छ भनी मा न पिन निम ने ।
यसरी रट िनवेदक योगे साद गत लाले
िमित २०७१ साल माघ मिहनादेिख २०७२ साउन
मिहनास मको काम गरेबापतको पा र िमक तथा
अ य सिु वधा रट िनवेदक ा गन कुरामा िववाद
देिखएन । तर िनवेदकले माग गरेबमोिजमको अनपु ि थत
समयाविधको तलब, भ ालगायतका अ य सिु वधा भने
िनजले पाउने अव था देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
रट िनवेदकले रट िनवेदनको ख ड (क) मा माग
गरेबमोिजम िनजले काम गरेको अविध २०७१
साल माघदेिख २०७२ साल ावण मिहनास मको
तलब, सि चत िबदा, भ ासमेतको ज मा रकम
.२,६२,६५८।- (दईु लाख बैस ी हजार छ सय
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अ ठाउ न पैयाँ) रट िनवेदकलाई उपल ध गनु
गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : सभु ा िज.सी.
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी मनोजकुमार
शमा, ०७६-WH-०००९, ब दी य ीकरण,
लालबहादुर वलीको हकमा िवनोदकुमार वली िव.
नेपाल सरकार गृह म ालयसमेत
िनवेदक लालबहादरु
वली िमित
२०७६।४।१२ गतेदिे ख िवप ी िज ला हरी
कायालय, यठु ानको िहरासतमा रहेको त यमा
कुनै िववाद देिखँदैन । यी िनवेदकलाई िमित
२०७६।०१।०६ मा िज ला हरी कायालय, दाङका
हरी ारा प ाउ ग रएको कायउपर यस अदालतमा
०७५-WH-०१६९ नं. को ब दी य ीकरणको
िनवेदन दायर भएकोमा िमित २०७६।२।२४ मा
िनवेदकलाई थुनामु गन ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भएको र दाङ िज ला अदालत प रसरबाटै पनु ः
प ाउ गरी रो पामा लिग थनु ामा रािखएउपर पनु ः
यस अदालतमा परेको ०७५-WH-०२१६ नं. को
ब दी य ीकरणको रट िनवेदनमा यस अदालतबाट
िमित २०७६।०४।१० गते गैरकानूनी थनु ाबाट मु
गन ब दी य ीकरणको आदेश जारी भएको त य
िनवेदकले उ लेख गरेको देिख छ । िनवेदकलाई िमित
२०७६।०४।१० गते अ दाजी साँझ ६:०० बजेको
समयमा रो पा िज ला अदालतको प रसरबाटै पनु ः
प ाउ गरी िवप ी िज ला हरी कायालय, यठु ान
लगी िनर तर थुनामा रािखएको भ ने िनवेदन दाबीलाई
िवप ीह बाट ठोस आधार माण पेस गरी ख डन गन
सके को पिन नदेिखने ।
िनवेदकलाई पिछ लो पटकको रािखएको

थनु ाका स दभमा हेदा िमित २०७६।४।१० मा
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ११८(१)
बमोिजमको सावजिनक िहत र नैितकता िव को
कसरु गरी रहेको अव थामा ज री प ाउपज
ु जारी
गरी प ाउ गरी िज ला शासन कायालयबाट ज री
प ाउपज
ु को वीकृ ित िलई उ मु ाको अनस
ु धानको
िनि त सोही िमितमा िनवेदकलाई १० िदन िहरासतमा
रा न िवप ी िज ला शासन कायालय, यठु ानबाट
अनमु ित िलएको भ ने देिख छ । मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९(६) बमोिजम
कसरु गन यि त काल प ाउ नभएमा वा य तो
यि भा ने उ कने वा िनजले माण, दसी वा सबदु
न गन मनािसब कारण भएमा ज री प ाउ पज
ु जारी
हन स ने नै देिख छ । तथािप ततु मु ामा िनवेदकले
वारदात थलमा को क का िव के कुन कसरु ज य
काय गरी अभ यहार गरेका िथए र िनजलाई त काल
प ाउ नगदा भागी जाने वा के क तो दशी वा सबदु
न गन स भावना िथयो भ ने बारेमा िमिसल संल न
ज री प ाउ पुज वीकृितस ब धी िज ला हरी
कायालय, युठानको प मा कुनै पिन कुरा खु न
सके को नदेिखने ।
यसैगरी मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १४ मा प ाउ परेको यि लाई २४
घ टाभ दा बढी समय िहरासतमा रा न परेमा आधार र
कारणसिहत मु ा हेन अिधकारीसम िनवेदन िदनपु न
र मु ा हेन अिधकारीले पिन अनस
ु धानको काय
स तोषजनक भए नभएको िवचार गरेर मा आव यक
देिखए िहरासतमा रा ने आदेश िदनपु न कानूनी
ि या िनधारण ग रएको देिख छ । कुनै फौजदारी
कानून ितकूल काय भएको अव थामा आव यक
अनस
ु धान, छानिबन गरी दोषीलाई कानूनको
दायरामा याउनु स ब िनकायह को कानूनी कत य
ह छ भ ने कुरामा िववाद छै न । अपराध िनय ण गरी
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समाजमा शाि त, यव था र अमनचयन कायम गनु
सरकारको एउटा मह वपूण दािय व पिन हो । यसका
लािग याियक ि या अपनाउनु र अिभयु लाई
िनय णमा राखी अनस
ु धान, छानिबन ि या
अगािड बढाउनु आव यक पिन ह छ । तर यसरी
याियक ि या स चालन गदा भने कानूनबमोिजमको
उिचत ि याको समिु चत अनशु रण गनु अिनवाय
ह छ । ततु िनवेदनको स दभमा ज री प ाउ पज
ु
जारी गरी िनवेदकलाई प उ गनाको कुनै मनािसब
आधार पिु हन नसके को, ज री प ाउपज
ु को
वीकृित र िहरासतमा रा ने अनमु ित एकै साथ भएको
पाइयो । १० िदनस म िनवेदकलाई थप िहरासतमा
रा ने अनमु ित माग गदा के कित अनस
ु धान काय
स प न भइसके को र के कित अनस
ु धान काय हन
बाँक भ ने कुरा प पमा लेिखएको देिखँदनै ।
यसैगरी िज ला शासन कायालय, यठु ानबाट पिन
यो यित आधार कारणबाट अनस
ु धान स तोषजनक
रहेकोले अब यो यो अनस
ु धान कायका लािग याद
थप ग रएको हो भ ने आधार कारण उ लेख गरी
याद थप गरेको भ ने कुरा िवप ी िज ला शासन
कायालय, यठु ान, िज ला हरी कायालय, रो पा
र िज ला हरी कायालय, यठु ानसमेतको िलिखत
जवाफ तथा सो संल न कागजातह बाट नदेिखने ।
संिवधानबमोिजम राजनीितक दलको
गठन गरी स चालन गन र दलको िवचारधारा दशन
र काय म ित जनसाधारणको समथन र सहयोग
ा गनको लािग यसको चार सार गन कायमा
ितब ध लगाउने गरी ग रएको कुनै पिन यव था
वा िनणय संिवधान ितकूल मािनने भनी नेपालको
संिवधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा यव था
रहेको देिख छ । िनवेदकतफबाट बहस गनु हने कानून
यवसायीह ले िनवेदक फरक राजनीितक िवचार
र आ था रा ने िव लव नेतृ वको नेपाल क यिु न

पाट को िज ला सिमितको सद य भएकै नाताले
िवप ीह ले पटकपटक गैरकानूनी पमा प ाउ
गद िनर तर िहरासतमा राखेको भ ने िजिकर ततु
गनभएको
स दभमा िनवेदकलाई यसअिघ पिन
ु
पटकपटक प ाउ ग रएउपर परेका फरकफरक ब दी
य ीकरणका िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०७६।२।२४ र २०७६।४।१० मा िनवेदकलाई
थनु ा मु गन आदेश जारी भइसके को पृ भूिमलाई
नजरअ दाज गन िम ने पिन नदेिखने ।
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७(क) मा बदिनयत, वृ भावना िलई,
कानूनिवपरीत वा अिनवाय पमा पालना गनपन
ु
कायिविध पालना नगरी ब दीलाई थनु ामा रािखएको
देिखएमा अदालतले ब दीलाई छोड् ने आदेश िदन
स नेछ भ ने कानूनी यव था रहेको छ । ततु
रट िनवेदनमा िनवेदकको नाममा पटकपटक यस
अदालतबाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी भई
ब दीलाई थनु ामु गनासाथ त कालै अदालतको
प रसर निजकबाटै प ाउ गरी िनर तर थुनामा रा ने
कायलाई िवप ीह ले जारी राखेको देिखँदा के वल
एउटा कुनै कसरु को नामस म उ लेख गरी कागजी
औपचा रकतास म पूरा गरेको देखाई िनवेदकलाई
िहरासतमा रा ने कायलाई अदालतको आदेशको
पालना गनमा वाि छत संवेदनशीलता नअपनाएको
र िनवेदकउपर वृ धारणा राखी संिवधान एवं
कानूनिवपरीत ब दी बनाउने काय गरेको मा नपु न
देिखने ।
अतः व तिु न आधार र कारणिबना िनवेदक
लालबहादरु वलीलाई प ाउ गन र अनस
ु धानको
ममा भनी थुनामा रा ने काम कानूनस मत नभई
गैरकानूनी पमा थनु ामा राखेको देिखन आएकोले
िनवेदकको मागअनस
ु ार सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम ३७ बमोिजम िवप ीह का नाममा
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ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा ढुङ्गाना
क यटु र : हक माया राई
इित संवत् २०७६ साल ावण २६ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै
कृितका ०७६-WH-००१०,
ब दी य ीकरण
र
०७६-WH००११, ब दी य ीकरणमा समेत
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ठहरी
फै सला भएको छ ।
इजलास नं. ६
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-CI-०६७९, ज गा
िखचोला चलन, गोसाई यादव िव. िजये र यादव
िक.नं. ४२७ को ज.िव. ०-२-१० े फल
ज गा वादी िजये र यादवको नाममा दता रहेको
देिखयो । यसैगरी िक.नं. ६७० को ज.िव. ०-१-८१/२
े फल ज गा ितवादी गोसाई यादवको नाममा दता
रहेको देिख छ । ततु मु ामा सु अदालतबाट
भएको आदेशबमोिजम िमित २०६३/११/०५ मा भई
आएको न सा मचु ु का हेदा, न.नं. ५ र ६ को ज गा र
पाइखाना भनी उ लेख भएको ज गा नै िववािदत ज गा
देिखएको छ । न.नं. ३ मा वादीको िक.नं. ४२७ को
ज गा िबगाहा ०-२-२१/२ देिखई ज.िव. ०-०-७१/२ ज गा
कमी भएको देिख छ । न.नं. ९ मा ितवादीको िक.नं.
६७० को ज.िव. ०-१-८३/४ ज गा रहेको देिखएको
छ । न सा कु डलीबाट न.नं. ९ मा ितवादीको ज गा
पिु गरहेको अव था देिखएको छ । न.नं. ५ र ६ को
ज गा न.नं. ३ र ४ मा समायोजन गदा वादीको ज गा
पगु ेको अव था देिख छ । वादीको िक.नं. ४२७ को
ज गाको उ रतफ न.नं.२ को बाटो ७२ िफट भएको

न सा कु डलीबाट देिखएको अव था छ । न.नं. ६ को
पाइखाना यी ितवादीको भएको त य िमिसल संल न
न सा कु डलीबाट देिखएको छ । न.नं. ५ र ६ मा
ितवादीको अ िप भोग रहे भएको देिखएबाट न.नं. ६
मा भएको पाइखाना ितवादीको नै मा नु पन ।
यसरी न.नं. ५ र ६ को ज गामा ितवादीको
समेत भोग भएको न सा कु डलीबाट देिखएको छ ।
ितवादी गोसाइ यादवको िक.नं. ६७० को ज गाधनी
दता माण पज
ु ामा ज.िव. ०-१-८१/२ े फल
रहेकोमा न सा कु डलीमा न सा नं. ९ मा ज.िव.
०-१-८३/४ ज गा देिखई ज गाधनी पज
ु ाभ दा बढी नै
ज गा देिखइरहेको छ । िज ला अदालतबाट भएको
न.नं.५ र ६ को र यसै मु ाको लगाउमा रहेको वादी
काले र यादव भएको मु ामा न.नं.१०, ११ र १२
को ज गाको आधास म मा ितवादीले िखचोला
गरेको ठहर गरेको हँदा उ ज गाको ज मा े फल
०-०-१३१/४ भई सोको आधा ६ धरु १० क वा ज गा
िक.नं.६७० मा थप भई ितवादीको िक.नं.६७० को
ज गाको े फल ०-१-१५-६ हन आउने देिख छ ।
यस कार ितवादीको े ताअनस
ु ारको े फल
बढी नै देिखइरहेको अव थामा त कालीन पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट ितवादीले िखचोला गरेको
ठहर गरी भएको फै सला िु टपूण भएकोले बदर ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदक / ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदक / ितवादी गोसाई यादवले
िक.नं. ४२७ को दि णप न.नं. ५ र ६ को
पूवबाट पि मतफ वादीको िक.नं. ४२७ को ज गाको
दि णतफ िखचोला गरेको देिखयो । तसथ यस
अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा (अनमु ित)
दान भएकोमा सोसँग यस इजलास सहमत हन
नसक सु अदालतको आदेशानस
ु ार भई आएको
न सा मचु ु कामा उ लेख भएबमोिजम वादीको िक.नं.
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४२७ को ज गा ितवादीले िखचोला गरेको ठहरी
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउने ठह याएको
सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६५/२/२२
मा भएको फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट िमित २९६७/५/२७ मा भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
वादीको िक.नं. ४२७ को दि णतफ पूवबाट
पि मतफको ज गा ितवादीले िखचोला गरेको त य
न सा कु डलीबाट पिु हन आएको देिखँदा वादीको
िक.नं. ४२७ को ज गा ितवादीले िखचोला गरेको ठहरी
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउने ठह याएको
सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६५/२/२२
मा भएको फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट िमित २९६७/५/२७ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०६७८, ज गा
िखचोला चलन मु ामा समेत पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला सदर हने
ठहरी फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CI-०२४१, अंश दपोट, ेमबहादुर
खड् का िव. अ बरबहादुर खड् का
दाबीको स पि िनजी आजनको हो भनी
ितवादीले िजिकर िलए पिन सो पिु हने माण पेस
गन सके को छै न । वादीको िफराद अंशब डाको २७ नं.
बमोिजम दता भएको देिख छ । अंशब डाको २७ नं. लाई
हेदा “दबाए िछपाएको छै न भनी कागज ग रसके पिछ
दबाए िछपाएको देिखयो भने यो धनमाल दबाउनेले

पाउँदैन, नदबाउने अंिशयारले ऐनबमोिजम
अंश गरी खान पाउने छन”् भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । अंशब डाको २७ नं. आकिषत हन अदालतमा
मु ा परी अंशको फाँटवारी िदँदा लक
ु ाएको देिखनु पन
ह छ । यी वादी ितवादीह िबचमा मालपोत कायालय
रामेछापबाट ब डाप पा रत गराई आ-आ नो अंश
िलनु िदनु गरेको देिखएको अव था हँदा ब डाप मा
कुनै स पि उ लेख नग रएकोस मको कारणबाट
अंशब डाको २७ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम
ितवादीले अंश दपोट गरेको भ न िम दैन । पनु रावेदक
/ ितवादी सीता िसंह म ल िव वादी म जक
ु ु मार
िसंह म ल भएको अंश दपोट मु ा (ने.का.प. २०६७,
अंक ७, िन.नं. ८४२३) मा यस अदालतबाट या या
भई “अंश मु ा परी तायदाती फाँटवारी मािगएको
अव था नभई वादी र ितवादीह ले ब डाप खडा
गरी स बि धत मालपोत कायालयबाट पा रत गराई
आ–आ नो अंश िलनिु दनु गरेको देिखएको अव थामा
अंशब डाको २७ नं. को कानूनी यव थाले अंश दपोट
गरेको भ न निम ने” भ ने िस ा त ितपादन भएको
छ । तसथ, अंशब डाको २७ नं. को कानूनी यव थाले
अंश दपोट गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
िववािदत िक.नं.२६ तथा १०९ समेतका
ज गा वादी ितवादीिबच अंशब डा हँदा ब डा
िलखतमा उ लेख भएको देिखँदैन । उि लिखत
स पि िनजी आजनको हो भ ने ितवादीह को
भनाइ मािणत हने कुनै माण कागजात िनजह ले
पेस गन सके को पिन छै न । िववािदत स पि अंशब डा
नै नभएको र ब डा ला ने कृितको स पि हो भ ने
देिखएको छ । ितवादी म.ु स. गन विसउ लाह िमया
िव वा रस अली िमयासमेत भएको अंश दपोट
मु ा (ने.का.प. २०५६, अंक ३, िन.नं. ६६८२ प.ृ
१८५) मा यस अदालतबाट “िववािदत स पि यी
वादी ितवादीिबच अंशब डा हदँ ा ब डा िलखतमा
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उ लेख भएको पाइँदैन । िववािदत स पि
िनजी आजनको हो भ ने ितवादीह को भनाइ
मािणत हने कुनै माण कागजात िनजह ले
पेस गन सके को पिन छै न । िनजी आजन हो
भ ने ितवादीको भनाइ मािणत भएको देिखन
आएन । िववािदत स पि अंशब डा नै नभएको र
ब डा ला ने स पि देिखँदा अंशब डाको ३५ न.
मा भएको यव थाअनुसार य तो स पि मािथ
दाबी गन हद याद ला ने अव था देिखन नआउने”
भ ने िस ा त ितपादन भएको पाइ छ । तसथ वादी
दाबीको स पि अंश ला ने गरी सु रामेछाप िज ला
अदालतबाट िमित २०६८/११/२९ मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
िमित २०६९/०७/१५ मा भएको फै सला मनािसब नै
देिखन आउने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट वादी दाबीअनस
ु ार अंश दपोट
नठहन, वादी दाबीबमोिजमको िक.नं.२६ तथा १०९ का
ज गा सबै अंिशयारका िबच अंशब डा हने ठह याई सु
रामेछाप िज ला अदालतबाट िमित २०६८/११/२९
मा भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६९/०७/१५ मा
भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : लोकबहादरु हमाल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल फा गणु २७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०६९-CI-१२८६, हालैको
बकसप बदर, महामती देवी खड् कासमेत िव. मेघराज
खड् का
ितवादी महामती खड् काको वादी मेघराज
खड् का छोरा भएकोमा िववाद देिखँदैन । बाबआ
ु मा

दवु ै आएर ित ऐलानी ज गा आवाद गरी सक
ु ु बासी
सम या समाधान आयोगबाट यी महामतीले ा
गरेको ज गा जनु सक
ु ै ोतबाट ा गरेको भए पिन
स तानको लािग पैतक
ृ स पि नै मा नपु न हँदा आ नो
प र मबाट कमाएको स पि ब डा ला ने होइन भ ने
ितउ र िजिकर कानूनस मत मा न िम ने देिखएन ।
तसथ, उ सािबक िक.नं. १५७ हाल कायम िक.नं.
३५६ को ज गामा वादी मेघराज खड् काको पिन अंश
हक ला ने देिखन आउने ।
दान बकसको १ नं. को कानूनी यव थालाई
िव ेषण गनपन
ु हन आउँछ । सोअनस
ु ार “आ नो
हक पु ने स पि दान वा बकस ग रिदन ह छ ।
सोबमोिजम दान वा बकस ग रिदँदा हकवालालाई
बकस र अ लाई दान वा बकस जुन बेहोराले िदए
पिन ह छ । आ नो खुस गन पाउनेबाहेक अ मा
अंिशयार र हक पु नेह को म जुरी निलई वा सा ी
नराखी दान बकस गरी िदन हदँ ैन” भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । ततु मु ामा ितवादी महामती
खड् काले बकसप ग रिदएको सािबक िक.नं. १५७
हाल कायम िक.नं. ३५६ को ज गामा वादीको पिन
अंश हक ला ने र र.नं. ३३३६ िमित २०६५/१०/०७
को बकसप को िलखतमा वादीको म जरु ी भएको पिन
देिखँदनै साथै वादी मेघराज खड् का सो िलखतमा
सा ी बसेको पिन नदेिखने ।
बकसप ग रिदएको उ ज गा ितवादी
महामती खड् काले आफूखस
ु गन पाउने हो भ ने
पिन पिु हन नसके को अव थामा र.न. ३३३६
िमित २०६५/१०/०७ को बकसप को िलखतलाई
रीतपूवकको िलखत मा न सिकएन । तसथ वादी
दाबी नपु ने ठहर गरेको सु कै लाली िज ला
अदालतबाट िमित २०६६/१०/२० मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई र.नं. ३३३६ िमित
२०६५/१०/०७ को िलखतमा उि लिखत िक.नं.
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३५६ को े.फ. ०२३७०.४१ वग िमटर ज गालाई
नरम करम िमलाई ३ भागको १ भाग वादीको अंश हक
ला नेजित बदर हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट िमित २०६९/०२/०७ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था
नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, माण र
कारणह समेतका आधारमा िववािदत सािबक िक.नं.
१५७ हाल कायम िक.नं. ३५६ को ज गा ितवादी
महामती खड् काको एकल यासबाट ा गरी आ नो
मा हक ला ने नभई वादीको समेत अंश हक ला ने
ज गा भएको देिखँदा यी पनु रावेदक / ितवादी
महामती खड् काले िज ला कै लाली सािबक िक.नं.
१५७ े.फ. ०३३४५ व.िम. ज गाम ये हाल कायम
िक.नं. ३५६ े.फ. ०२३७०.४१ व.िम. ज गा िमित
२०६५/१०/०७ मा र.नं. ३३३६ बाट हालैदेिखको
बकसप गरी िदँदा वादीको म जरु ी िलएको पिन
नदेिखएको र वादी उ िलखतमा सा ी पिन बसेको
नदेिखँदा वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको सु कै लाली
िज ला अदालतबाट िमित २०६६/१०/२० मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई र.नं. ३३३६ िमित
२०६५/१०/०७ को िलखतमा उि लिखत िक.नं.
३५६ को े.फ. ०२३७०.४१ वग िमटर ज गालाई
नरम करम िमलाई ३ भागको १ भाग वादीको अंश हक
ला नेजित बदर हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट िमित २०६९/०२/०७ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल असार ८ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०६९-CI-०९८९, ज गा िखचोला मेटाई टहरो

हटाई चलन चलाई पाऊँ, चेतराम भुजुवा िव. पटवारी
पथरकटसमेत
वादीले दाबी गरेको आ नो हक भोगको
े ता भनी पेस गरेको वादी ियनै चेतराम भज
ु वु ा र
ितवादी गु ना भज
ु वु ा भएको अंश मु ामा िक.नं.
७८ को ज गाको स ब धमा िमित २०६३/०७/१२
मा भएको िमलाप बाट िनजको हक थािपत भएको
नदेिखएको र सो ज गा िनजले परापूवदेिख नै आफूले
हक भोग गद आएको भनी दाबी गरे पिन २०२५
सालमा सभ नापी हँदा सो िक.नं.७८ को ज गा पत
सावजिनक भनी नापी भएको िफ डबक
ु उतारबाट
देिखएको र सो ज गामा हक भोगको ोत िनजले
मािणत गन नसके बाट सो िक.नं.७८ का स ब धमा
िनजको हकदैया नै पु न नस ने भनी खारेज गन गरी
सु बाँके िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको
फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
िक.नं.७९ को स ब धमा िवचार गदा सो ज गा
िनज वादीको नाममा दता े ता भएको ज गा देिखएको
र सु बाँके िज ला अदालतबाट िमित २०६७/८/१०
मा भएको न सा मचु ु कामा सो िक.नं.७९ को न.नं.६,
७, ८ मा न साङ् िकत भई िववाद जिनएको देिख छ ।
सो न.नं.६, ७, ८ म ये िक.नं.७९ म ये पूवतफ उ र
दि ण २२ िमटर पि मतफ उ र दि ण २०.५०
िमटर उ रतफ पूव पि म १७.७० िमटर दि णतफ
पूव पि म १७.४० िमटर भएको, टाटीको बार तथा
फुसका छाना भएका घर ज गासमेत ितवादी च टु
पथरकट भ ने च कुसविधया र ितवादी नकुवा
पथरकटको भोग चलनमा रहेको र यसम ये न.नं.६
मा रहेको ज गामा बनेको न.नं.७ को च टु पथरकट
भ ने च कुसविधयाको क ची घर र न.नं.८ मा नकुवा
पथरकटको क ची घर भएको भनी उ लेख भएको
देिख छ । यसरी िनज ितवादीह ले अ यथा िजिकर
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नगरेको र न साबाट समेत वादी दाबीको ज गामा
िनज च टु पथरकट भ ने च कुसविधया र नकुवा
पथरकटसमेत २ जनाले मा भोगचलन गरी वादीको
ज गामा िखचोला गरेको देिखएको अव थामा यी दईु
ितवादीबाहेकका भोगचलन नगन यि ह ले समेत
िखचोला गरेको भनी ठहर गनु याय र कानूनको
ि बाट िम ने नदेिखने ।
तसथ, गो ारा पमा ितवादीह ले िखचोला
गरेको भनी सबै ितवादीह ले िखचोला गरेको ठह याई
सु बाँके िज ला अदालतले ितवादीम येका च टु
पथरकट भ ने च कुसविधया र नकुवा पथरकटबाहेक
अ य ितवादीह ले पिन िखचोला गरेको ठह याएको
हदस म सु फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म
उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
िमित २०६९/०२/३० मा भएको फै सला मनािसब नै
देिखन आएको हँदा अ यथा गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, माण र
कारणह समेतबाट िक.नं. ७८ को ज गामा वादीको
दाबी हकदैयाको अभावमा खारेज हने ठहछ र िक.नं.
७९ को ज गामा न सा मचु ु काको न.नं. ६, ७, र
८ मा ितवादीह ले िखचोला गरेको देिखएको हँदा
िखचोला मेटाई वादीले चलन चलाई पाउने ठह याई
सु बाँके िज ला अदालतबाट िमित २०६७/९/४ मा
भएको फै सलामा िक.नं. ७८ को हकमा भएको फै सला
सदर हने र िक.नं. ७९ को हकमा सु अदालतबाट
भएको फै सला के ही उ टी भई च टु पथरकट भ ने च
कुशविधया र नकुवा पथरकटसमेत दईु जनाले मा
ज गा िखचोला गरेको ठह याई पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट िमित २०६९/२/३० मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ८ गते रोज ६ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१३७७, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. शेख रिफदसमेत
ततु मु ामा ितवादीह शेख रिफद
र शेख अ सा ललाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
िदएको सु को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारले
मु ा दोहो याई पाउँ भनी िनवेदन दता गरेको नभई
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७१/११/१२
को फै सलाउपर पनु रावेदनको पमा ततु मु ा दता
हन आएको देिखयो । याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन र दफा १२ बमोिजमको
मु ा दोहो याउने िनवेदन ला ने अव था र आधारह
िभ निभ न भएकोले ततु मु ामा मु ा दोहो याई
पाउँ भ ने िनवेदन नपरी पनु रावेदन परेको देिखँदा यस
स ब धमा अब के ही िवचार गरी रहनु पन देिखएन ।
कानूनले पनु रावेदन नै ला न नस ने मु ामा पनु रावेदन
गन पिन िम ने नदेिखने ।
अतः याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
९ बमोिजम ला न नस ने पनु रावेदन दायर गरेको
देिखँदा पनु रावेदन िजिकरको औिच यतफ (Merit of
the case) वेश ग ररहनु पन नदेिखँदा वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन खारेज 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. ी
तेजबहादरु के .सी., ०६७-CI-०१६९, ०६७32
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CI-०२३३, िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ,
ठाकुर साद पौडेल िव. मानबहादुर कुँवर, मानबहादुर
कुँवर िव. ठाकुर साद पौडेल
वादीले आ नो िक.नं. ८२५ र ितवादीले
आ नो िक.नं. ९५५ मा १०/१० धरु ज गा रहेको
भनी े ताअनस
ु ार दाबी िजिकर िलए पिन िफ डमा
ज मा ज गा ०-०-११३/४ (पौने बा धरु ) मा रहेको
अव थामा दवु ै प को े ताअनस
ु ारको ज गा पु ने
देिखँदैन । वादी ितवादीको उ िक.नं. को े फलबाट
ज गा कािटएर बाटो आिद कतैतफ पिन गएको अव था
देिखँदैन । दवु ै प को ज गा िफ डमा नै कमी भएपिछ
ज गा कमी भएका सँिधयार प कै ज गाबाट ज गा कमी
भएको अक सँिधयारलाई पु याई िदन पिन कानून
एवं माणको त यबाट िम ने देिखँदैन । दवु ै प को
ज गा े ताअनस
ु ार िफ डमा नभएपिछ र दवु ै प को
ज गाको े फल े तामा पिन एउटै १०/१० धरु
भएपिछ िफ डमा जित ज गा छ, यितबाटै दवु ै प लाई
बराबरी कायम ग रिदनु पनबाहेक अ य िवक प
देिखँदैन । मु ाको त य र ज गाको िफ डको ि थितले
यायपूण िनणय नै यही ँ हने देिखन आउँछ । तसथ
वादी तथा ितवादीले अ य कुनै ज गाउपर दाबी
गरेको अव था नरहेको ि थितमा सोही िववािदत
ज गाम येबाट उ रितर ितवादी र दि णितर
वादीलाई आधाआधा पन गरी ठहर गनु यायोिचत
देिख छ । सोहीबमोिजम पनु रावेदन अदालत बटु वलले
पिन आधाआधा ज गामा वादी तथा ितवादीको
हक पु ने भनी गरेको फै सला िमलेको देिखँदा उ
फै सलालाई अ यथा ग ररहनु नपन ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट वादी
दाबीबमोिजम ितवादीले वादीको ज गा िखचोला गरेको
भनी ठह याएको सु प देही िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी न.नं. ८, ९, १० का ज गाह म ये
दि णतफबाट आधी वादीको र उ रतफबाट आधी

ितवादीको ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
िमित २०६६।११।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : क याण खड् का
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल माघ १८ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७४-CR-१३४०, कत य
यान, मनटुिटया भ ने िशवानी महतोसमेत िव. नेपाल
सरकार
मृतक स जदु वे ी महतोको टाउको पूव,
खु ा दि ण भई अनहु ारको भाग दि णतफ फकको
अव थामा रही नाकबाट रगतज तो देिखने तरल
पदाथ बगेको अव थामा रहेको, िपठ् यमुँ ा रगतज तो
पदाथ जमी कालो रातो अव थामा रहेको घटना थल
लास जाँच कृित मचु ु का रहेको पाइ छ । यसैगरी
Tongue bite seen, Both eyes were near
to cavity with conjuctives hemorrhage,
Bleeding from nose seen, defection seen.
Transverse strangulation seen in the neck,
Internal Examination: Larynx : Conjested,
Hyoid bone: Fracture, Neck : Hematoma
seen. In our openion cause of death is
Asphyxia due to strangulation भ ने मतृ क
स जदु ेवी महतोको शव परी ण ितवेदन रहेको
पाइ छ । यस शव परी ण ितवेदनमा मृतकको Hyoid
bone भाँिचएको, Transverse strangulation
देिखएको, घाँटीमा िनलडाम देिखएको र मृ यक
ु ो कारण
Asphyxia due to strangulation रहेको देिखँदा
मतृ क स जदु ेवी भ ने संिजला महतोको मृ यु manual
strangulation बाट भएको देिखने ।
ितवादी रामबाबु महतोको मौका तथा
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अदालतको सािबती बयान manual strangulation
सँग तादा यता रहेको देिख छ । िनज ितवादी
मौकाको बयानदेिख नै आरोिपत कसरु मा सािबत
रही यस अदालतमा पनु रावेदन गदासमेत वारदातमा
आ नो मा संल नता रहेको भ ने त य वीकार गरी
पनु रावेदन गरेको देिखँदा ितवादी रामबाबु माहतोले
घाँटी िथचेको कारण manual strangulation बाट
मतृ कको मृ यु भएको देिखन आयो । यस ि थितमा
ितवादी रामबाबु महतोलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द
हने ठहर गरी सु धनषु ा िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर हने गरी उ च अदालत जनकपरु बाट
भएको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
मूलतः धनषु ा िज ला, मािच िझट् कैया वडा
नं.७ ब ने ितवादी मनटुिटया भ ने शवानी महतो
वारदातको बेला माइती गएको भनी अदालतमा इ कार
िछन् । तर िनज लक
ु िछपी बसेको अव थामा देवपरु ा
पैठा गा.िव.स. बाट नै प ाउ परेको देिख छ । िनज
ितवादी वारदातको समयमा माइतीमा भएको भ ने
भनाइ िनजले माणबाट पिु गन सके को छै न् । Alibi
को plea िलने यि ले सो त य िनजैले पिु गनु
पदछ । यस अदालतबाट ने.का.प. २०६२, अंक ५,
िन.नं.७५४० मा फौजदारी मु ामा ALIBI स ब धी
मा य िस ा तअनुसार जसले वारदात िमितमा
घटना थलमा िथइनँ, अ य िथएँ भ ने िजिकर
िल छ य तो अ य रहेको भ ने ALIBI को िजिकर
िलने ितवादीले नै मािणत गनपनमा
दुईमत हन
ु
नस ने भ ने याियक िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । यस िस ा तबमोिजम ितवादीको Alibi को
िजिकर पिु हन सके को नदेिखने ।
ितवादी रामबाबक
ु ो काकाको छोरा दाजक
ु ो
ीमती िशवानी महतो भए पिन दाजु वैदेिशक रोजगारमा
गएको अव थामा ितवादी रामबाबल
ु े का छी ीमती

बनाई लगेको देिख छ । यसरी परपु षसँग स ब ध
गरी िववाह गन िनज िशवानी वारदातको समयमा
माइतीमा जाने अव थाको त य पिन वाभािवक रहेको
पाइएन । मतृ कले बहिववाहमा उजरु गन भनी भनेपिछ
रातको समयमा यी ितवादीह दईु जनाकै संल नता,
िमलेमतोमा मृतकलाई कत य गरी मारेको पिु भएको
देिखने ।
अिधकार ा
अिधकारीसम
दवु ै
ितवादीह ले कसरु वीकार गरी सािबती बयान
गरेको देिख छ । अदालतमा आई का छी ीमतीलाई
बचाउने िनयतबाट कत यमा आ नो मा संल नता
रहेको भनी ितवादी रामबाबु महतोको अदालतमा
बयान गरेको पाइ छ । मतृ कको उमेर ३० वषको रहेको
र िनजलाई ए लैले घाँटी कसी मान स ने ि थित
पिन नभएको र ितवादी रामबाबल
ु े घाँटीमा ग छाले
बेरी मतृ कको छातीमा चढेपिछ वाभािवक पमा
मतृ कको खु ा चटपटाउने काय गन पगु ेको अव थामा
मृतकको खु ा या ने काय ितवादी िशवानीले गरेको
भनी अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान त य
माणबाट समिथत भएको छ । यस ि थितमा ितवादी
मनटुिटया भ ने िशवानी महतोलाई यानस ब धी
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने गरी सु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहर
गरेको उ च अदालतको 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 ितवादी रामबाबु महतोलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव सिहत ज मकै द हने र ितवादी मनटुिटया भ ने
िशवानी महतोलाई यानस ब धी महलको १३(४)
नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर गरी सु िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर हने गरी उ च
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अदालत जनकपरु बाट िमित २०७३।११।०४ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । य िप, मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम
िनज ितवादी रामबाबु महतोलाई सव तफको सजाय
नहने भएकाले िनजलाई ज मकै दको मा सजाय
हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-RC-०१६५, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. वीरवल भ ने िव िव कमा
शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको अनहु ार,
घाँटीलगायतका शरीरको अ य भागमा समेत िनलडाम
रहेको पाइ छ । sternocleidomastoid (कानको
छे उबाट सु भई वरय को छे उ भएर छातीस म
फै िलएको) मांशपेसीमा िनकै गिहरो दखल परेको
िनलडाम देिख छ । शरीरका िविभ न भागमा देिखएको
िनलडाम मतृ कले ितवादीसँग संघष गदा भएको
भ नेसमेत देिखन आएको ि थितमा मृतकको मृ यु
manual strangulation बाट भएको देिखन आउने ।
मूलतः वारदात थलमा ितवादीले लगाउने
गरेको आ मोिनयमको औ ंठी बरामद भएको छ । सो
बरामद भएको औ ंठी आ नो रहेको त य ितवादीले
मौकाको बयानबाटै वीकार गरी अदालतमा
समेत पु ् याई ं गरेका छन् । फरार रहेका ितवादी
वारदातको िमितभ दा ११ मिहना ७ िदनपिछ िमित
२०७४।०६।२४ मा प ाउ परेको देिख छ । िनज
ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत आरोिपत
कसरु मा सािबती रही बयान गरी कसरु गदाको स पूण
िववरण िसलिसलाब
पमा वीकार गरी बयान
गरेको देिख छ । ितवादीको अदालतसम को
सािबती बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम
माण ा रहेको देिख छ । रकम चोन िनयतले रातको

समयमा मतृ कको घरमा गई िनमम तवरबाट ६२ वषक
मिहलालाई कत य गरी मारेको सबतु माणबाट समेत
पिु भएको छ । तसथ, ितवादी वीरवल भ ने िव
िव कमाले पतु ला साक लाई कत य गरी मारेको
देिखन आएकोले िनज ितवादीको काय मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको कसरु गरेको
देिखने ।
अब, ितवादीको काय यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीतको देिखँदा िनजको कसरु को
मा ा यिकन गरी सजाय िनधारण गनपन
ु देिखयो ।
ितवादीलाई सजाय िनधारणतफ िवचार गदा, शव
परी ण ितवेदनमा मतृ कको शरीरको अनहु ार,
घाँटीलगायतका अ य भागमा समेत िनलडाम रहेको
पाइ छ । sternocleidomastoid (कानको छे उबाट
सु भई वरय को छे उ भएर छातीस म फै िलएको)
मांशपेसीमा िनकै गिहरो दखल परेको िनलडाम
देिख छ । शरीरका िविभ न भागमा देिखएको िनलडाम
मतृ कले ितवादीसँग संघष गदा भएको भ नेसमेत
देिखन आएको ि थितमा मृ यक
ु ो कारण ितवादीसँग
िनमम संघष गन ममा ितवादीले घाँटी अँठ्याएको
कारण manual strangulation बाट भएको देिखन
आउने ।
अतः त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ितवादी वीरवल भ ने
िव िव कमालाई सव सिहत ज मकै दको सजाय हने
गरी सु यठु ान िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठहर गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
२०७५।०३।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
साधक सदर हने ठहछ । य िप, मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम िनज ितवादी
वीरवल भ ने िव िव कमालाई सव तफको सजाय
नहने भएकाले िनजलाई ज मकै दको मा सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल आषाढ १८ गते रोज ४ शभु म् ।
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५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६८-CI-०८६०, िमलाप बदर,
यारे राय यादव िव. िव टुिनया देवीसमेत
ततु
मु ामा पनु रावेदक वादीले
िसंघे रबाट िमित २०२६।४।२९ मा हदमिु नको
राजीनामा गरी िलएको ोत र िव दे रले वतनीयाबाट
िमित २०२६।३।७ मा हदमिु नको राजीनामा गरी
िलएको ोतम ये कुन ोत ामािणक एवम् भरपद
छ भ ने स ब धमा िमिसल संल न त य माणह को
िववेचना गरी फै सला गनु पनमा सो नगरी वादीको
हकदैया नभएको भनी अ.बं.१८० नं. बमोिजम मु ा
खारेज गन गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६७।१२।१४ मा भएको फै सला कानूनबमोिजम
भएको नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणबाट सु
सलाही िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी
गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८० नं. बमोिजम मु ा खारेज
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६७।१२।१४ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
बदर ग रिदएको छ, अब जो जे बु नपु न हो बझ
ु ी सबदु
माणको मू याङ् कन गरी कानूनबमोिजम यथाश य
चाँडो फै सला गनु भनी उपि थत प ह लाई तारेख
तोक िमिसल उ च अदालत जनकपरु मा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल साउन २७ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७४-CR-१३४६,
जालसाजी, रामदुलार रायसमेत िव.
िव टुिनया देवी भएको मु ामा जे जो बु नपु छ
बझ
ु ी फै सला गन उ च अदालत जनकपरु
पठाइिदने फै सला भएको छ ।

इजलास नं. ८
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-WH-००८४,
ब दी य ीकरण, मनोजकुमार अ वाल िव. राज
अनुस धान िवभाग, ह रहरभवनसमेत
राज व अनस
ु धान िवभागको िमित
२०७४।११।०८ को िनणयउपर ियनै िनवेदकले
राज व यायािधकरण काठमाड मा पनु रावेदन गरेको
भ ने कुरा िनवेदकका कानून यवसायीसमेतले
बहसको ममा इजलाससम िजिकर गनु भएको
देिख छ । िनवेदकले उठाएको कानूनी
ह
स ब धमा पनु रावेदन सनु वु ाइको ममा िवचार गनु पन
िवषय देिख छन् । सो स ब धमा अिहले ततु रट
िनवेदनका स दभमा िन पण गनु मनािसब नदेिखने ।
अतः राज व अनस
ु धान िवभागको िमित
२०७४।११।०८ को िनणयउपर यी िनवेदकको
राज व यायािधकरण काठमाड मा पनु रावेदन
परी िवचाराधीनसमेत रहेको भ ने देिखँदा सोही
यायािधकरणबाट याियक िन पण हने भएको हँदा
अिहले िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु मनािसब देिखएन । रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : ड लरु ाम चौधरी
इित संवत् २०७५ साल भा २५ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CI-१३७८, अंश दता, इ जीत
साह गोढ िव. िहरमितया गोडीन
मालपोत कायालय पसाको च.नं.६५११
िमित २०६७।११।१० को प साथ ा २००३।३।२३
र २००७।१०।१२ को िलखतह को मािणत
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ितिलिपबाट िफरादमा दाबी गरेज तो यी पनु रावेदक
वादी जवािहरको पनाित, िवसनु को नाित, स पत
साहको छोरा नभई भजन साहको पनाित, झापस
साहको नाित, स पत साहको छोरा नाताको देिखन
आयो । उि लिखत िलखतह लाई यी वादीले अ यथा
भ न नसके को र नातामा बयान गदा आफू भख
ु ली
गोिडनको नाित भएको वीकार गरेको देिखयो । वादी
इ िजत साह गोढ ितवादी ल मण साहसमेतको
अंिशयार नाता स ब धिभ का मािनस हन् भ ने त य
मािणत हन आएको देिखएन । अंशब डा गनु पन
नाता स ब धका मािनसका िबचमा अंशभाग ब डा हने
हो । अंिशयार नाता स ब ध नै कायम हन नसके को
अव थामा अंश भागब डा लगाउने ि थित नै रहँदैन ।
ततु मु ामा वादीले आफू अंिशयार नाता स ब धको
मािनस हो भ ने कुरा कुनै िव ासनीय माणबाट पिु
गरेको देिखएन । तसथ ितवादी िज माको स पि बाट
अंश छुट्याई दतासमेत ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी
नपु ने ठह याई बारा िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी िज माको स पि बाट
२ भागको १ भाग अंश छुट्याई दतासमेत ग रपाउँ
भ ने वादीको दाबी नपु ने ठहर गरी सु बारा िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।१।२९ मा भएको फै सला
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०६९।१।२२ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः गीता े
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CR-१२५६,
जालसाजी, इ जीत साह गोढ िव.
िहरमितया गोिडनसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।

३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-१३४५, वैदेिशक
रोजगार कसरु , दुगाराज यौपाने िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गदा मैले वैदेिशक रोजगार स चालन गन इजाजत
िलएको छै न । मेरो बबु ा पु तकराज यौपाने “यिु नभसल
इ टरनेसनल” सं थाको स चालक सद य रहेको र
मेरोसमेत क स टे सी यवसाय भएकोले हामीबाट
पैसा असल
ु गन सिक छ िक भनेर जाहेरवालाको भाइ
सोन गु ङले दश लाख मागेकोमा सो ितन नसके कोले
म र मेरो प रवारलाई मान, काट् ने ध क िदएको
कारण िलखत ग रिदएको हँ भनी सो कागज गरेको
कुरालाई वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । उ
िमित २०६६।०८।०७ को िलखतमा परेको कारणीको
सिहछाप ियनै ितवादी दगु ाराज यौपानेको हो भ ने
कुरामा िववाद देिखँदैन । यी ितवादीले मान, काट् ने
ध क िदएका कारण कागज गरेको भनी बयानमा
उ लेख गरे पिन सो कागजउपर करकाप मु ा दायर
गरेको भनी िजिकर निलएको र िमिसलबाट समेत
करकाप मु ा चलेको भ ने नदेिखने ।
ितवादीले क स टे सी स चालन गरेको
भए पिन वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन
अनमु ित निलएको कुरा वीकार गरी बयान गरेको हँदा
यस त यमा िववाद देिखँदैन । वैदेिशक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा १० मा “यस ऐनबमोिजम इजाजत
प निलई कसैले पिन वैदेिशक रोजगार यवसाय
स चालन गन पाउने छै न” भ ने यव था रहेको
पाइ छ । दफा १० मा रहेको उ ावधानले इजाजत
प निलई वैदिे शक रोजगार यवसाय स चालन गन
िनषेध गरेको देिख छ । यसबाट िमित २०६६।०८।०७
मा िलखत गरी यी ितवादीले गैरकानूनी तवरबाट
वैदेिशक रोजगारको कारोबार गरेको देिखन आएको
छ । ितवादीले सो कागज िनि य पारी अक
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करारको कागज ग रसके को भनी िजिकर िलए पिन
ततु मु ामा कसरु ठहर भएकै कारणपिछ गरेको
करारको कागजबमोिजम चलेको मु ाको अिभयोगप
खारेज भएको स दभमा िनजले िनि य पारेको भनी
िलएको िजिकर सा दिभक देिखन नआउने ।
ितवादीले वैदिे शक रोजगार यवसाय
स चालन गन अनमु ित निलएको, वैदेिशक रोजगारमा
पठाइिद छु भनी कागज गरेको, जाहेरवालालाई
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन नसके को र जाहेरवालाको
रकमसमेत िफता नगरेको अव था हँदा ितवादीलाई
कसरु दार ठहर गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी दगु ाराज यौपानेलाई वैदेिशक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।७।० (एक वष
सात मिहना) कै द र .१,५०,०००।– (एक लाख
पचास हजार) ज रवाना हने ठह याई वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०७०।११।२६ मा भएको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त:- ढाकाराम पौडेल
क यटु र : अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल चै २८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ९
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७२-CR-०८७८, लागु औषध,
नेपाल सरकार िव. िहर य पोखरेलसमेत
लागु औषधसिहत प ाउमा परेका
ितवादीम ये स नी बढु ाथोक ले लागु औषध फे नारगन,
डाइजेपाम, लिु पजेिसक सेवन गन थालेको ५ वष
भयो । आफै ँले सेवन गन भनी ख रद गरी याएको
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत लागु औषध आफू
सँग साथबाट बरामद भएको हो भनी अिधकार ा

अिधकारीसम बयान गरेक र अक ितवादी िहर य
पोखरेलले मैले लागु औषध सेवन गन थालेको ५/६
वष भयो । िमित २०६९/६/८ गते स नी बढु ाथोक र म
भई १ सेटलाई ने. .१०५ का दरले िकनी मैले ४३२
सेट र स नीले ५५ सेट खु ाको िपडौ ँलामा टेपले बाँधी
लक
ु ाएर जाँदै गदा मेची भ सारमा लागु औषधसिहत
प ाउ परेको हो भनी आ नो बयानमा उ लेख गरेको
देिख छ । साथै िनज ितवादीह ले अदालतसम
बयान गदा बरामद भएको लागु औषध आफूले सेवन
गन याएको हो । अ य कारोबार गन याएको होइन
भनी सेवनतफस म कसरु मा सािबत भई बयान गरेको
देिखने ।
ितवादीह को उि लिखत बयानबाट
आफूह लागु औषध सेवनकता भएकोले आफै ँ ले
सेवन गन ख रद गरी याएको अव था बरामद भएको र
आफूह सेवनकता हो भ ने आधार पिु गन आफूह
सधु ार के मा बसेको माणसमेत पेस गरेको पिन
देिख छ । यी ितवादीह ले लागु औषध िब िवतरण
गन गरेको र यो यस मािनसह लाई यो यित दरभाउमा
िब गन गरेको भनी माण पेस गरी माणसमेतका
आधारमा पिु गन सके को अव था पिन िमिसलबाट
देिखँदनै । मौकामा खडा भएको बरामदी मचु ु कामा
रोहवरमा ब ने मािनस र ितवेदन िदने ितवेदकले
अदालतमा बकप गदा िब िवतरण गरे भ ने कुराको
पिु गन गरी बकप गरेको अव थामा िमिसलबाट
खु न सके को अव थासमेत देिखँदनै । यस अव थामा
िब िवतरणतफको वादी नेपाल सरकारको दाबी
पिु भएको भ न िम ने पिन भएन । बरामदी मा ाको
आधारमा पिन सेवनबाहेकको अव था हो भनी यिकनन्
भ न सिकएन । लागु औषध बरामद भएको आधारमा
कसरु दार रहेछ भ ने कुराको अथात् यूनतम कसरु को
स म अनमु ान गन िम ने हो । थप सजायको हकमा त
सबदु माण ारा नै पिु हनु पन हो । यस अव थामा
ितवादीह ले आफै ँ सेवनकता भएको वीकार गरेको
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र सेवनस मको मा ामा लागु औषध बरामद भएको
देिखँदा सेवनस ममा सजाय गनपन
ु ।
अतः मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
बरामद भएको लागु औषध ितवादीह ले आफूले
सेवन गन याएको भ ने पिु भएकोले झापा िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।१०।१७ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत
इलामको २०७१।०९।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभु म् ।

लामा ितवादी ेमबहादरु तामाङको प नी रहेको पिु
हन आयो । िनजह िबच पित प नीको नाता थािपत
भएको र अंशब डा भएको नदेिखएकोले िमनक
ु ु मारी
ितवादी ेमबहादरु समेतको अंिशयारसमेत पिु हन
आयो । िमनक
ु ु मारी पनु रावेदकम ये ेमबहादरु को प नी
नै नभएकोले अंिशयारसमेत नभएको भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
दयाब र िललाब को नाग रकताह को
वैधािनकताबारे स बि धत िनकायमा कुनै उजरु
बाजरु गरेको अव था देिखँदनै । ितवादीले अ यथा
मािणत गन नसक कायमै रहेको ि थितमा उ
नाग रकताह बाट खु न आएको िनजह को िपता
ितवादी ेमबहादरु तामाङ नै भएको मा नपु न ह छ
र नाता थािपत भएको तथा अंशब डा नभएको कारण
िनजह समान हकका अंिशयार रहेको पिु हने ।
आिधका रक िनकायबाट जारी भएको नाग रकताबाट
नै थािपत भइसके कको वादी ितवादीिबचको नाता
स ब धलाई ितवादीले िजिकर िलएबमोिजम DNA
परी णले पनु ः जाँच ग ररहनक
ु ो औिच य रहँदैन ।
उपयु बमोिजम जारी भएका नाग रकताउपर चनु ौती
िदएको कारण यसको वैधािनकता पिु भइरहेको
अव थामा DNA परी ण नगरी उ नाग रकताह को
आधारमा वादीह दयाब र िललाब लामाको िपता
ितवादी ेमबहादरु तामाङ भएको ठहर गन िम दैन
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग समेत सहमत
हन नसिकने । िमनक
ु ु मारी लामासमेत वादी र ततु
मु ाका ितवादी ेमबहादरु तामाङ ितवादी भएको
िलखत बदर मु ामा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
२०६६ दे.प.ु नं.१८९०/३३४३, िन.नं.१०९ र
११० को िमित २०६६।७।५ मा भएको फै सलामा
यी वादीह को हक पु ने अंिशयार कायम गरी िलखत
बदर हने ठहराएको फै सला अि तम भई बसेको
देिखँदासमेत वादी ितवादीिबच अंिशयार नरहेको
भ ने अव था रहेन । अंश िलइसके को पिन देिखएको

इजलास नं. १०
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१५३९, अंश
चलन, ेमबहादुर तामाङसमेत िव. िमनुकुमारी
लामासमेत
अदालतको
आदेशबमोिजम
नापी
शाखा का ेबाट ा िमनक
ु ु मारी लामाको नाउँमा
रहेका िक ा नं.५८१, ५८२, ८७६ र ८७७ का
२०३४।४।१४ मा कायम िफ डबक
ु को उतार हेदा
पितको नाउँ कमलबहादरु र ठेगानामा नमोबु वडा
नं.१ उ लेख भएको पाइ छ । मालपोत कायालय
का ेपला चोकबाट ा सोही ज गाह को ज गा
धनी दता े ता उतारमा िमनक
ु ु मारीको पितको
नाम ेमबहादरु र गा.िव.स. नमोबु उ लेख भएको
देिख छ । २०३४ सालमा कायम िफ डबक
ु मा
िमनक
ु ु मारीको पितको नाउँ कमलबहादरु देिखए तापिन
पिछ कायम भएको ज गाधनी दता े तामा भने
पित ेमबहादरु नै रहेको देिखयो । सो ज गाधनी दता
े तालाई ितवादीले चनु ौती िदन वा अ यथा दाबी गन
वा मािणत गन सके को पाइँदैन । यसबाट िमनक
ु ु मारी
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नहँदा ितवादीबाट यी वादीह ले अंश पाउने नै
देिखन आएकोले यी वादीह समेतले ितवादीह बाट
अंश पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला मनािसब देिखने ।
तसथ, वादी िमनक
ु ु मारीको नाउँमा रहेको
ज गाह को ज गाधनी दता े तामा पित ितवादी
ेमबहादरु तामाङ भएको देिखएको, वादीह दयाब
र िललाब लामाको नाग रकताह मा िपता ितवादी
ेमबहादरु तामाङ देिखएको र सो नाग रकता
अ यथा मािणत नभई कायमै रहेको तथा ियनै वादी
ितवादीह िबच चलेको िलखत बदर मु ामा यी
वादीह हक पु ने अंिशयार कायम भई भएको फै सला
अि तम भई बसेकोसमेतबाट यी वादी ितवादीह
अंिशयार भएको पिु भएकोले ितवादीह बाट यी
वादीह ले अंश पाउने गरी िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७१।६।२६ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िबमला पौडेल / िवकाश कुमार
रजक
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २२ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-१३७९, के ही
सावजिनक अपराध, कािलका त झासमेत िव. नेपाल
सरकार
वादीतफबाट उपि थत सा ीह बलदेव
साह, रामच राय र लखन साहसमेतले बो सीको
आरोपमा गल
ु ावदेवी झालाई कुटिपट गरी कपाल
काटी गरगहनासमेत ितवादीह ले लटु ेको भनी
बकप गरेको देिख छ । िमिसल संल न रहेका
उपयु त यह बाट ितवादीह ले जाहेरवाली
गल
ु ावदेवी झालाई बो सीको गाली गलौज गरी घरबाट
बािहर याई कुटिपट गरी कपाल कािटिदएको तथा

ितवादीह ले जाहेरवाली गल
ु ावदेवी झाको घरमा
अनिधकृ त पमा वेश गरी हल ह जत गरी बेइ जत
गरी िनजको स पि समेत ित पु याउने काय गरेको
देिखएबाट ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजम
कसरु गरेको पिु हन आउने ।
वारदातको कृितबाट ितवादीह को काय
सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा
२ अ तगतको कसरु देिखन आएको र सोअ तगतको
कसरु को अिभयोगमा ऐ.ऐनको दफा ६ ले कारबाही र
िकनारा गन अिधकार े िज ला शासन कायालयमै
रहे भएको देिखँदा ततु िववाद िन पण गन
े ािधकार िज ला शासन कायालयलाई नभएको
भ ने िव ान् कानून यवसायीको बहससँग समेत
सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह को प रवारको एउटा ब चाको
मृ यु भएको अव थामा आ ोिशत उ ेिजत भई
ततु घटना घट् न गएको देिखएको छ । त कालीन
अव था प रि थित एवं त कालीन कानूनी यव था
हेदा ितवादीह लाई ६ मिहना कै दको सजाय भएमा
पिन उ ऐनको मनसाय परु ा हने देिखयो । तसथ,
ितवादीह लाई १ वष कै दको सजाय गन गरेको
िज ला शासन कायालय, धनषु ाको फै सला सदर गन
गरेको पनु रावेदन अदालत धनषु ाको फै सला सो हदस म
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादीह लाई
जनही ६ मिहना कै दको सजाय ह छ । ज रवाना र
ितपूितको हकमा िमलेकै देिखँदा के ही ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
इित संवत् २०७४ साल काितक २९ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०६७-CI-१५५७, अंश चलन,
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सुिदप खड् का िव. उ मकुमार खड् का
िक.नं.३१, ३२, ३४ र ३५ को ज गाह
िमित २०२७।३।८ मा राजीनामा पा रत भई
पनु रावेदकम येको जे नकुमारीको नाममा आएको
देिखएको छ । उ िमित २०२७।३।८ गतेको पा रत
िलखतमा दाइजोको रकमबाट ख रद गरेको ट
बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । ितवादीम येका
टपे बहादरु ले िफराएको ितउ रप मा उ िक ा
ज गाह जे नकुमारीको माइतीतफबाट िदएको
रकमबाट ख रद गरेको िनजी कृितको हो, आफूखस
ु
गन पाउने, अ य कसैको ब डा नला ने स पि
हो भनी उ लेख गरेको पाइ छ । अंिशयारम येका
ितवादी नबनाइएका पदमबहादरु खड् कालाई मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बु दा िनजले समेत
काठमाड मा जे नकुमारीको नाममा रहेको घर ज गा
ब डा गनपन
ु होइन । पहाडको ज गाह ब डा ला ने
हँदा मैलेसमेत अंश पाउनपु छ भ ने बेहोरा उ लेख
गरेको पाइ छ । यिद उ ज गा सगोलको भएको भए
आ नो हकसमेत गु ने गरी ितवादी जे नकुमारीको
सौतेनी छोरा पदमबहादरु ले य तो बयान गनपन
ु
कारण पिन देिखँदनै । यसैगरी जे नकुमारीको नाममा
रहेको उ ज गा र घर िमित २०५९।११।६ को र.नं.
१०१७३ बाट हालैदेिखको बकसप बाट पनु रावेदक
शभु ाष खड् का र सिु दप खड् काको नाममा िलखत
पा रत भएको र उ पा रत हालैदेिखको बकसप को
िलखतउपर यथ वादीले कुनै चनु ौती िदएको पिन
नदेिखने ।
नेपाली समाजमा मिहलाको त कालीन
आिथक, सामािजक, धािमक, शैि क, साँ कृ ितक
तथा पा रवा रक प रवेशलाई मनन गरेर नै मिहलाको
आिथक अिधकार र हैिसयत सरु ि त गन, आ मस मान
र आ मिनभरतामा िवचलन आउन निदन तथा के ही
खास ोतबाट आएका स पि मिहलाले आफूखस
ु
गन स दा समाजको लिगक स तल
ु नसमेत कायम गन

के ही हदस म भएपिन सहज हन स छ भ ने पिव
अिभ ायबाट ी अंशधनको महलअ तगत मिहलाको
स पि को स ब धमा के ही िवशेष यव था गरेको
देिखन आउने । मल
ु क
ु ऐनको अंशब डाको महलको
१८ नं. मा िमित २०३४।९।२७ मा भएको संशोधनले
ी अंशधनको महलको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा
य तो आजन वा पाएको स पि सो आजन गन वा
पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखस
ु गन पाउने
कानूनी यव थालाई आ मसात् गरेको देिखयो । मूल
पमा आ नो दाइजो पेवा आफूखस
ु गन पाउने कुरा
सािबक र हालको ी अंश धनको ५ नं. ले कायमै
राखेको देिखँदा पनु रावेदकम येक जे नकुमारीको
नामको सािबक िक.नं.३१, ३२, ३४ र ३५ का
ज गाह र घर दाइजोबाट ा गरेको ी अंश धनको
५ नं. अ तगतको स पि हँदा आफूखस
ु गन पाउनेमा
िववाद नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
दाइजोको रकमबाट ख रद गरेको पनु रावेदकम येक
जे नकुमारी खड् काको नामको िमित २०२७।३।८
मा पा रत िलखतबाट ा भएको सािबक िक.नं.३१,
३२, ३४ र ३५ का ज गा हाल िमित २०५९।११।६
को र.नं.१०१७३ बाट हालैदिे खको बकसप बाट
पनु रावेदक सभु ाष खड् का र सिु दप खड् काको नाममा
गएको िक.नं. ४१३ को ०-६-१-१ को ज गा र घर
जे नकुमारी खड् काको आफूखस
ु गन पाउने आ नो
आजनको घर ज गा स पि देिखएकोले उ ज गा
र घरसमेत सगोलको स पि कायम गरी ब डा
लगाउने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६७।१०।२४ मा भएको फै सला सो हदस म िमलेको
देिखन आएन । तसथ पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला सो हदस म उ टी हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादी जे नकुमारीको सािबक िक.नं.३१, ३२, ३४
र ३५ को हाल कायम भएको िक.नं.४१३ को दाइजो
ा गरेको आफूखस
ु गन पाउने घर, ज गा, स पि
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ब डा नला ने गरी दोलखा िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल काितक ८ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०६९-CI-०१६२, अंश दता,
िवशे र साह सुडी िव. परमे री देवीसमेत
वादी ितवादीह एकासगोलका अंिशयार
देिखएका, िविधवत् पमा अंशब डा भएको नदेिखएको
र अंशको दाबी गरी ततु मु ा दायर भएपिछ
ितवादी पित / िपताको मृ यु भए पिन वादीह ले
ततु मु ासमेतमा फै सला नहोस् भ ने कुनै िजिकर
पिन नगरेका र अंिशयारिबच समयमै ब डाको यवहार
िमलाई प रवारिबच झैझगडा अ त गरी प रवारमा
शाि त र अमनचयन कायम राखी रहन उपयु हने
देिखँदा अंशब डा ग रिदने कुरामा िववाद रािखरहन
उपयु नहने ।
वादीह का पित / िपता िवशे र साद साहले
नै खान लाउन िदएन घरबाट िनकाला ग यो भनेका
छन् । वादीह का पित / िपता ितवादी िवशे र साद
साहको मृ यु भए पिन िनजका नाउँमा समेत स पि
दता रहेको अव था छ । िनजको वगपिछ िनजको
नाउँको स पि वादीम येक िनजक प नी परमे री
देवीको नाउँमा नै आउने ह छ । अ तत: सबै स पि
वादीह म येकै नाउँमा आइरहेपिन अ तत: ब डा गनु
पन नै ह छ । वादीह ले नै अंश मु ा िदएका र अ य
वादीह क आमा वादीम येक परमे री देवीसमेतको
नाउँमा ज गा रहेको देिखँदा ितवादी जीिवतै रहेको
अव था भएको भए पिन अ तत: यी वादीह सबैले
यही अंश मु ाबाट नै अलग हने गरी एक अकाबाट
अंश छुट्याई िलन पाउने हँदा अिहले ितवादीको
मृ यु भएको र मु ाका प वादीह मा जीिवत रहेको

कारणले ततु मु ा फै सला नगरे पिन ह छ फै सला
गन आव यक पदन भनी भनी हा न िम ने अव था
नदेिखने ।
वादी ितवादीह ले तायदाती फाँटवारीमा
पेस गरेका स पि म ये िफरादी रामच साह सडु ीका
नाम दताको ताराप िसिसया ७ को िक.नं. ७२९ र
िक.नं. ३९९ को ज गाह वादी रामच साह सडु ीले
राम उतारी सडु ीनबाट हालैको बकसप ारा ा
गरेको देिखन आउँछ । वादी रामच साह सडु ीले
अंिशयारदेिख बािहरको यि राम उतारी सडु ीनबाट
बकसप को िलखत ारा ा गरेको उ ज गा िक.नं.
३२४ बाट िक ाकाट भई ा हन आएको र सो ज गा
िनजी हँदा ब डा गनपन
ु नदेिखने । कुनै अंिशयारको
िनजी आजनको स पि ब डा गन कर ला दैन भनी
या या गदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १०
नं. ले आमा बाबक
ु ो दािय वसमेतलाई िवचार गनपन
ु
ह छ । अंशब डाको १० नं. को कानूनी यव थाबाट
लो ने वा बाबु आमाले जनु सक
ु ै बेहोराबाट ा गरेको
स पि छोरा छोरी र ीमतीको लािग ब डायो य
स पि को पमा पैतक
ृ स पि सरह नै मा नु पन
ह छ । रामच साहसमेतका यि ह यी
परमे रीदेवीका छोरा भई ियनी मातहतका अंिशयार
स तान हँदा िनजी भए पिन उ िक.नं.१७९ को ज गा
अंिशयारह का िबचमा ब डा गनु पन देिखन आउने ।
वादी परमे रीदेवीका नाम दताको जनकपरु
न.पा. वडा नं.१ िक.नं. २७ को०-०-१३ ज गा
ितवादी िवशे र साह सडु ीले िमित २०६४/३/३२
मा र.नं. ६१५७(ग) बाट कृ णदेवी पूवलाई राजीनामा
ग रिदएकोमा यसै लगाउको मु ा नं.०६९-CI-०२२५
को िलखत बदर मु ासमेतबाट समु च िलखत बदर
भई परमे रीदेवीका नाममा कायम हन आएको िक.नं.
२७ को ज गाबाट समेत यी वादीह ले अंश पाउनु पन
देिख छ । तसथ रामच साह सडु ीका नाम दताको
ताराप ी िसिसया ७ को िक.नं. ७२९ र िक.नं. ३९९
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को ज गाबाहेक वािद ितवादीले तायदाती फाँटवारीमा
पेस गरेका स पूण स पि र िलखत बदर मु ाबाट
वादी परमे रीको नाउँमा कायम हन आएको िक.नं.
२७ समेतबाट वादीह ले अंश पाउनु पन देिखने ।
वादी ितवादीह ६ जना अंिशयार
देिखएकामा ितवादी िवशे र साह सडु ीको िमित
२०७३।०३।२५ मा मृ यु भएको भ ने िमिसल संल न
रहेको मृ यु दताको माण प बाट देिखँदा अब ५ जना
वादीह मा अंिशयार कायम हन आए । तसथ ब डा
गनु पन स पूण स पि लाई ५ भाग लगाइ ५ भागको
१/१ भाग अंश वादीह ले पाउनु पन देिखने ।
अत: पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०६८।०८।१२ को फै सला के ही उ टी भई रामच
साह सडु ीका नाम दताको ताराप ी िसिसया ७ को
िक.नं. ७२९ र िक.नं. ३९९ को ज गाबाहेक वादी
ितवादीले तायदाती फाँटवारीमा पेस गरेका स पूण
स पि र यसै लगाउको मु ा नं.०६९-CI-०२२५ को
िलखत बदर मु ाबाट िलखत बदर भई परमे रीदेवीका
नाममा कायम हन आएको िक.नं. २७ को ०-०-१३
ज गालाई ५ भाग लगाई ५ भागको १/१ भाग अंश
वादीह ले अंश छु ाई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:§ ०६९-CI-०२२५, ०६९-CI-०२२७
र ०६९-CI-०२२८, िलखत बदर दता,
कृ णदेवी पूव िव. परमे रीदेवी, िवशे र
साह सुडी िव. परमे रीदेवी र परमे रीदेवी
िव. िवशे र साह सुडीसमेत
§ ०६९-CI-०२२६ र ०६९-CI-०६२६,
िलखत दता बदर दता, कृ णादेवी पूव
िव. रामच साहसमेत, परमे रीदेवी र

परमे रीदेवी िव. रामच साहसमेत
§ ०६९-CI-०४४३, जालसाजी, परमे रीदेवी
र परमे री देवी िव. िवशे र साह सुडीसमेत
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CI-१०६३, िनणय बदर
हक कायम, सािव ी बुढाथोक िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
वादीले पेस गरेको मौजा टोखाको रै.नं. ९७३
को लगतमा खेत भनी जिनएको र िफ डबक
ु ो िक.नं.
१७१ को ज गाको िफ डबक
ु मा भीर भनी जिनएको
देिखँदा वादी दाबीको लगत र िफ डबक
ु को बेहोरा
र े फल एकआपसमा फरक फरक देिखई एक
अक सँग िमलेको नदेिखँदा मौजा टोखाको रै.नं. ९७३
को ज गा नै सभ नापीको िक.नं. १७१ हो भ न स ने
ि थित देिखएन । सो िक.नं १७१ को ज गा दाबीको
लगतिभ को हो भनी वादीले पिु गन सके को पिन
नदेिखने ।
सु अदालतको आदेशानस
ु ार भएको िमित
२०६७।५।२० को न सा मचु ु का हेदा, न.नं ३ मा
िववािदत िक.नं १७१ जिनई सो ज गा वादीको भोगमा
रहेको भिनएको र जसमा हाल न.नं. ४ तफ मकै खेती
भएको भनी उ लेख भएको देिख छ । िक.नं. १७१
को पूवतफ न.नं. ४ मा िक.नं. ३६ जिनई सो िक ा
सािबकमा वादीकै बाबु बाजेको भई हाल सो ज गामा
सोनाम डो मा गु ङको भोग रहेको भ ने देिख छ ।
उ ज गाको उ रतफ न.नं १ मा िक.नं. १७२ जिनई
सो िक ामा काले कामी भ नेको खाली ज गा रहेको, र
िक.नं. १७१ को दि णतफ न.नं. ६ मा िक.नं. १७४
जिनई सो िक ा िव णु के .सी.को ज गा रहेको भनी
उ लेख भएको र िक.नं. १७१ को पि मतफ न.नं. २
मा खहरे खो सी भनी उ लेख भएको देिख छ । यस
आधारमा खहरे खो सीसँग जोिडएको सभ नापीका
समयदेिख भीरपाखो जिनएको ख िव वा भएको
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िक.नं. १७१ को ज गामा आ नो हक दाबी पु नको
लािग चािहने हाल सािबक िभड् ने लगत, ितरो ितरेको
रिसदलगायतका त यपूण माण पनु रावेदकले पेस गनु
पनमा सोसमेत पेस गन सके को नदेिखने ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)(२)
मा सरकारी ज गाको प रभाषािभ “...जंगल नदी,
खोला, नाला ..भीर, पहरा, डगर, बगर ...समेतलाई
जनाउँछ ।” भनी उ लेख गरेको र “भीर” लाई पिन
सरकारी ज गा भनी मानेको देिख छ । यस आधारमा
पिन िफ डबक
ु मा भीर जिनएको ज गा सावजिनक
सरकारी ज गा हो भ ने कुरामा िववाद देिखएन । साथै
ऐ.ऐनको दफा २४(२) मा “…सावजिनक सरकारी
ज गा जो जसको नाममा जनु सक
ु ै त रकाबाट दता वा
भोग कायम भएको भए पिन य तो ज गा जिहलेसक
ुै
पिन नेपाल सरकारको नाममा कायम हन स ने...” भनी
यव था गरेको ि थितबाट पिन सावजिनक सरकारी
ज गा नेपाल सरकारका नाउँमा दता गन बाँक भनी
लेिखएको हँदा यि िवशेषका नाउँमा दता गन निम ने
भनी ग रएको मालपोत कायालय िड लीबजारको िमित
२०६६/०४/२३ को िनणयलाई अ यथा भ न िम ने
पिन नदेिखने ।
यसरी मािथ उ लेख भएको आधार
कारणसमेतबाट वादीले दाबीमा िलएको टोखा
रै.नं.९७३ को सािबक लगतिभ को ज गा नापीका
बखत िक.नं. १७१ को ज गा नापी भएको हो भनी
माणबाट पिु गन नसके को, मौकामा नापी हँदा
भीर जिनएको िवषयमा कही ँकतै उजरु बाजरु ग रएको
िथयो भनी वादीले भ न र ले न सके को अव था पिन
नभएको, नापीका बखत भीर जिनएको र सोअनस
ु ार
मोठ लगत खडा भई नेपाल सरकारको नाउँमा दता
बाँक देिखएको ज गालाई वादीको दाबीकै आधारमा
मा वादीको नाउँमा दता गन िम ने अव था पिन
देिखन नआउने ।
अतः वादी दाबी नपु ने ठह याइएको

पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८/१/२८ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. १२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७३-CR-१३९४, ०७३CR-१३९५ र ०७३-CR-१३९६, जालसाजी,
ल मी े िव. अ नपूण े , शैलेश े िव. अ नपूण
े र रामकृ ण े वाखली िव. अ नपूण े
पनु रावेदक ितवादी शैलेश े र यथ
वादी अ नपूण े पित प नी भई एकासगोलका
अंिशयार रहेको कुरामा िववाद देिखँदनै । दवु ै पित
प नीिबच पा रवा रक मनमटु ावका कारण स ब ध रा ो
नरहेको र सोही कारणबाट पनु रावेदक ितवादी शैलेश
े ले स ब ध िव छे दको िसफा रस िलन काठमाड
महानगरपािलकामा िनवेदन िदई पनु ः उ िनवेदन
िफता िलई तामेलीमा गएको देिख छ । दवु ैिबच स ब ध
िव छे दको िसफा रस िलन िदएको िनवेदन तामेलीमा
गएपिछ िमित २०६३।४।१४ मा िक.नं. ६०८ को
े फल ०-१०-०-० ज गा र सो ज गामा बनेको
घरसमेत आ ना आमा बबु ाबाट अंशबापत िलई अ
सबै घरज गामा दाबी नगन गरी अंश छोडप को िलखत
गरेको देिख छ । यसै मु ासाथ लगाउमा रहेको ियनै
वादी ितवादी भएको अंश चलन मु ामा पेस भएको
तायदाती फाँटवारीबाट पनु रावेदक ितवादीह
रामकृ ण े र देवल मी े का नाममा काठमाड
तथा भ परु का िविभ न ठाउँमा िविभ न िक ा
ज गाह रहेको देिख छ । पनु रावेदक शैलेश े को
नाममा िमित २०६३।४।१४ मा पा रत अंश छोडप को
िलखतबाट िनजले ा गरेको घरज गाभ दा िनकै
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बढी े फलका ज गा जिमनह बाँक रहेको
देिख छ । आ ना आमा बबु ाको नाममा रहेको धेरै
गणु ा बढी स पि ह छोडी एउटा सानो टु ा
घरज गा िलई अंश छोडप को िलखत गरेको देिखएको
ि थितलाई सामा य मा न सिकने नदेिखने । यसरी
आ नी ीमतीसँग मनमटु ाव भई सँगै ब न नसके को
अव थामा िनजलाई अंश िदनपु न भएमा पिन सानो
स पि को भाग िदने दिू षत मनसाय राखी ग रएको
उ अंश छोडप को िलखतलाई सु काठमाड
िज ला अदालतले वादी अ नपूण े को हकमा
स म जालसाजी घोिषत गरेको फै सलालाई पनु रावेदन
अदालतसमेतले सदर गरेको फै सला यायको रोहमा
िमलेकै देिख छ । सािबक मल
ु क
ु ऐनको अंशब डाको
महलले अंशब डा गदा नरम गरम िमलाई समानपु ाितक
िहसाबले गनपछ,
घटीबढी पानु हँदनै भनी भनेको
ु
पाइ छ । अंिशयारह िबच स पि को बाँडफाँटमा
समान ि कोण हनपु न सामा य िस ा तिवपरीत यी
पनु रावेदक ितवादी शैलेश े ले अंश छोडप गरी
ा गरेको कूल स पि को दाँजोमा स पि को सानो
अंश भाग िलएको बेहोरालाई जालसाजपूण होइन भनी
भ न स ने तकसङ् गत अव था नदेिखने ।
साथै पनु रावेदक ितवादीह को िजिकर
एकिछनलाई मा ने हो भने पिन ितवादी शैलेश े को
आ नो आमा बबु ाह सँग मन निमली छु ै ब नपु न
भए आमा बाबु र यी ितवादी छोरािबच िविधस मत
त रकाबाट अंशब डा हनपु य तर य तो नभई छोराले
एउटा सानो ज गा र घर िलई अंश छोडप गरेको
देिख छ । ततु िववादमा अंश छोडप गरेको कारण
िनज ितवादी शैलेश े सँग आि त वादी अ नपूण
े लाई य तः असर परेको देिखएको ि कोणबाट
समेत पनु रावेदक ितवादीह ले िलएको पनु रावेदन
िजिकरसँग अंशब डाको मूलभूत िस ा तको िहसाबले
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत मु ाको त य, आधार र

कारणह बाट समेत पनु रावेदक ितवादी शैलेश े ले
गरेको िमित २०६३।४।१४ को र.नं. २२८(क) को अंश
भरपाई कागज वादीको हकमा जालसाजीपूण घोिषत
गरी िनि य हने र ितवादीह लाई जालसाजीतफ
सजाय गनु नपन ठह याएको सु काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६८।८।१२ को फै सला
मनािसब भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७१।०२।१९ मा सु सदर हने ठह याएको फै सला
कानून र यायको रोहमा समेत िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः धनिसंह िगरी
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल असार ३० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-१५३८, ०७३- CI१५३९ र ०७३- CI-१५४०, अंश चलन,
रामकृ ण े वाखली िव. अ नपूण े ,
ल मी े र अ नपूण े र शैलेश े िव.
अ नपूण े भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
इजलास नं. १३
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-००२१, कत य
यान, नरे शाही िव. नेपाल सरकार
ितवादी कसरु गरेकोमा मौकामा सािबत भए
पिन उ सािबतलाई िमिसल संल न अ य वत
माणबाट वादी प ले मािणत गन सके को देिखँदैन ।
Central Police Forensic science Laboratory
बाट जाँच भई आएको मतृ क िविनतादेवी शाहीको
Viscera Test को Report मा Negative भनी
उ लेख भएको देिख छ । यस त यबाट िनज मतृ कको
मृ यु यी ितवादीले लाइव िभटा टोिनकमा िवष िमसाई
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खान िदएको कारण िनज मतृ कको मृ यु भएको भ ने
अव था पिन देिखन नआउने ।
ितवादी नरे शाहीले मौकामा बयान गदा
मतृ क ीमतीलाई मारेको भ ने कसरु मा सािबत रहे
पिन िनजले अदालतसम बयान गदा कसरु मा इ कार
रहेको पाइ छ । मौकामा ितवादीले ीमतीलाई लाइव
िभटा भ ने िभटािमनमा िकटनाशक िवषादी राखी
खवु ाएको भने पिन िवषादीको िससी बरामद हन सके को
देिखएन । मौकामा मतृ कको बा तालगायतका िभसेरा
परी ण गन पठाई ा भएको ितवेदनमा िवषादी
Negative भनी उ लेख हँदा ितवादीले मृतकलाई
िकटनाशक िवषादी खवु ाई मारेको भ ने ितवादीको
मौकाको सािबती बयानलाई समथन र पिु हन सके को
अव था देिखन आएन । यस अव था र आधारबाट
यी ितवादीले मतृ क ीमतीलाई िकटनाशक िवषादी
खवु ाई मारेको भ ने अिभयोग दाबी नै पिु हन सके को
देिखएन । िमिसल संल न माण कागजातसमेतबाट
अ य प रि थितज य वत , भौितक एवं व तगु त
माणह ले पिन ितवादी िव को कसरु को
दाबीलाई पिु गन सके को देिखन आएन । ितवादीको
मौकाको कसरु ितको सािबती बयान िवशेष को
परी ण ितवेदनज तो वत एवं भौितक माणबाट
पिु हन नसके को हँदा सो सािबतीलाई िनज िव को
कसरु पिु हने माणको पमा हण गन िम ने देिखन
नआउने । यानज तो ग भीर फौजदारी कसरु मा शंका
र अनमु ानको भरमा मा ितवादीलाई कसरु कायम गरी
सजाय गन फौजदारी यायको िस ा त ितकूल हने
देिखँदा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १,१३(२) बमोिजमको
कसरु मा ऐ. ऐनको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत
ज मकै द गन गरेको सु िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
महे नगरको िमित २०७२/०९/२१ गतेको फै सला
कानून, याय र ितपािदत िस ा तको आधारमा

निमलेको हँदा सो फै सला उ टी भई ितवादी नरे
शाहीले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल असोज १ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-१६५२, जबरज ती
करणी, दुगाधन सुनुवार िव. नेपाल सरकार
ितवादी आरोिपत कसरु मा अिधकार ा
अिधकारी र अदालतसम को बयानमा समेत इ कार
हनक
ु ो अित र पीिडतको पाटन अ पतालमा
वा य परी ण रपोट गन ममा जबरज ती
करणीका ल णह नदेिखएको, ितवादीको Semen
समेत के ही नभेिटएको भ ने देिखए पिन यी ितवादीले
लगाएको पाइ टमा लागेको Semen र घटना थलमा
संकलन ग रएको दागलाई ितवादी दगु ाधन सनु वु ारको
sample िनकालेको रगतसँग परी ण गदा िमले
िभडेको भनी रपोटमा Positive भनी लेखी आएको
अव थाबाट ततु जबरज ती करणीको वारदातमा
यी ितवादीको वीय खलन भएको कुरामा िववाद
देिखएन । ितवादी कसरु ित इ कार रहे पिन र साथै
पीिडत वयं अदालतमा उपि थत भई आफूलाई
ितवादीले कुनै य तो जबरज ती करणीको काय
नगरेको भने पिन वारदात थलबाट संकलन ग रएको
वीयको दागसँग ितवादीको पाइ टमा लागेको वीय र
वीयबाट िनकािलएको रगतको परी ण जाँच गदा िमले
िभडेको भ ने िवशेष को परी ण रपोटले ितवादी
उ वारदातमा संल न रहेको भ ने त यलाई भने पिु
गन । ितवादी मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम
र साथै अदालतको बयानमा कसरु ित इ कार रहे
पिन र साथै पीिडत वयं अदालतमा उपि थत
भई ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट उ मिु िदए
पिन िवशेष को उपयु परी ण ितवेदनले भने
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ितवादीको उपयु इ कारी बयान र पीिडतले
ितवादीको प मा गन स ने बकप लाई भने समथन
गरेको पाइँदैन । परी ण ितवेदन वत एवं
भौितक माण भएको हँदा ितवादीको कसरु ितको
इ कारी बयान र कसरु िव को एवं ितवादीको
समथनको पीिडतको बकप भ दा िवशेष को परी ण
ितवेदनलाई नै बढी भरपद एवं िन प एवं वत
माणको पमा नै िलनपु न ।
पीिडताले ितवादीले आफूलाई जबरज ती
करणी गदा गद वीय बािहर झरेको भ ने कथनलाई
मौकामा घटना थलबाट उठाइएको वीयको दाग र
ितवादीको पाइ टमा लागेको वीयको संकलनको
ि याले नै पिु गरेको छ । पीिडतालाई जबरज तीसँग
यौन ि या एवं करणी गन कायमा िनज संल न रहेको
उपयु त यले पिु गदछ । िववािहता िनज पीिडताको
क याजाली याितएको हनु वाभािवकै भए पिन
मौकामा िनजले आफूलाई ितवादीले घो टो पारी
पछािडबाट जबरज ती करणी गरेको र िनजको वीय
भइु मँ ा झरेको भ ने पीिडताको कथनले यी ितवादीले
जाहेरवाली पीिडतलाई िनजको इ छािवपरीत
पछािडबाट समाई आ नो उ ेिजत िलङ् ग घषण गराई
पीिडतको सु वालमा वीय खलन गराएको अव था
हँदा यी ितवादीले जबरज ती करणीको यास गरेको
भ ने देिखयो । पीिडतको शारी रक परी ण हँदा िनजको
गु ाङ् गमा ितवादीको Semen नपाइनक
ु ो साथै
पीिडतको वा य परी ण ितवेदनसमेतबाट करणी
नै गरेको कुरा मािणत नभई रहेको अव थासमेतबाट
यी ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गन
खोजेको तर करणी हन नसके को देिखँदा जबरज ती
करणीको महलको ५ नं. अनस
ु ार जबरज ती करणीको
उ ोग गरेको देिखन आयो । यसथ पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७३/११/२४ को फै सला उ टी भई
ितवादी दगु ाधन सनु वु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ र ५ नं. बमोिजम जबरज ती

करणीको उ ोगको कसरु मा ऐ. ऐनको ५ नं. बमोिजम
२ वष ६ मिहना कै द गन गरेको सु लिलतपरु िज ला
अदालतको िमित २०७३/०२/१८ गतेको फै सला
िमलेको हँदा सो फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: डोलनाथ यौपाने
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल असोज १ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७१-CI-१२९८, अंशब डा, ऋिषराम
अिधकारी िव. िगता अिधकारी
पनु रावेदक ितवादी ऋिषराम अिधकारीका
िपता मिु नाथका जेठी ीमतीतफबाट यी ितवादी
ऋिषराम अिधकारीको ज म भएको र यथ वादी गीता
अिधकारीसँग मिु नाथले दो ो िववाह गरेको भ ने
िमिसलबाट देिख छ । यथ वादी र यी ितवादीिबच
सौतेनी आमा छोराको अंिशयार नाता पन प पमा
नै देिखएको अव थामा पिन ितवादीले ितउ रमा
यी वादीलाई आफूसँग कुनै नाता स ब ध नै नभएको र
आफूले िनजलाई िचनेकोस म छै न भनी िजिकर िलएको
अव था देिखँदा ितवादीको सो बेहोराबाट वादीलाई
समेत पालन पोषण गदा ऋण लागेको भनी भ न िम ने
अव था नै देिखँदैन । वादीले पेस गरेको नाग रकताबाट
वादी अंिशयार नाताको देिखएको र वादीका पित
तथा ितवादीका िपताका पालाको पैतक
ृ स पि
एवं सोबाट बढे बढाएको एकासगोलको स पि बाट
वादीले अंश पाउनु िनजको कानूनी हक नै भएको
देिखँदा तायदातीमा पेस भएको स पि बाट ब डा
ला ने ठहर भएको देिख छ । वादीलाई िचनेकोस म
छै न भनी िजिकर िलएको र आ नो कुनै आय ोत
नभएको भनी ितवादीले ितउ रमै उ लेख गरेको
देिख छ । वादी, ितवादीका िपता मिु नाथक का छी
ीमती रहेक र िनज लामो समयदेिख माइतमा नै
ब दै आएक भ ने िमिसलको त यबाट देिख छ ।
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वादी िगता ितवादीक सौतेनी आमा रहेक र िनज
घरमा नबसी लामो समयदेिख नै माइतमा ब दै
आएको भ ने िमिसलको त यबाट देिखँदा ितवादी
नै घरमा ब दै आई आ नो घर यवहार स हा दै र
स चालन गद आएको देिख छ, बिु झ छ । वादी िगता
ितवादीसँग घरमा ब दै नबसेक मा ितवादीले
आ नो मा रहेको घर प रवारमा घर यवहार चलाउन
िलएको ऋणमा घरमा नै ब दै नबसेक यी यि लाई
दािय व ठह याउन यायोिचत िहसाबले िम ने देिखन
आउँदैन । अथात् ितवादी सौतेनी छोराले िलएको
ऋणबाट सौतेनी आमा नाता पन यी वादीको हक िहतमा
खच भएको भ ने एवं सो ऋणबाट ितवादीले वादीलाई
समेत ब डा ला ने स पि ख रद गरेको भ नेसमेत
नदेिखएको अव थामा ितवादीले देखाएको ऋण यी
वादीलाई समेत ब डा लगाउनपु छ भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट सु
िचतवन िज ला अदालतको िमित २०७१।३।३०
को फै सला के ही उ टी गरी तायदातीबमोिजमको
स पि बाट दईु भागको १ भाग अंश वादीले पाउने र
साना िकसान सहकारी सं थाबाट िलएको ऋण ब डा
ला ने ठह याएको हदस म बदर हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।७।२ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :§ ०७२-CI-०५३७, िलखत बदरसमेत, िगता
अिधकारी िव. ऋिषराम अिधकारीसमेत
§ ०७२-CR-०३९७, अंशब डा, िगता
अिधकारी िव. ऋिषराम अिधकारीसमेत

इजलास नं. १४
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-WO-०८००, परमादेश,
च सु बा गु ङसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
का क िज ला सािबक भगवतीटार
हाल माझठाना गा.िव.स.का बाढी पिहरोबाट
िव थािपतह लाई सोही िज लाको सािबक िछनेडाँडा
वडा नं. २, ४ र ९ को हाल पोखरा उ.म.न.पा. वडा
नं. १४, १५ र १८ मा बसोवास गराउने स ब धमा
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (१)क बमोिजम
नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो िमित २०६६/१०/१५
को िनणयानस
ु ार, सिमित गठन भई सो थानमा बाढी
पिहरोबाट िव थािपत प रवारह को बसोवासस ब धी
काम भएको र उ गिठत सिमितले स पादन गन बाँक
काम गनको िमित २०६९/११/२० मा पनु ः अक
सिमित गठन भई बाढी पीिडतको िनवेदन संकलन,
बाढी पीिडतह को पिहचान, ज गाको कृित,
भोगको अव था, रेखाङ् कनसमेतका काय ग ररहेको
र सरकार यस कुरामा अ य तै ग भीर रहेको बेहोरा
नेपाल सरकार, भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको
िलिखत जवाफमा उ लेख भएको भए तापिन िव.सं.
२०३३ सालका पिहरो पीिडतह लाई त कालीन
मि प रषदको
् िनणयबाट कानूनबमोिजम बसोवास
गराउने भनी भएको िनणयलाई यितका लामो समय
भइस दा पिन सरकारले दान गरेको भिनएको
ज गाबमोिजमको पज
ु ा दान गन नसके को ि थितबाट
नेपाल सरकारको यस काय ित स तोष हन स ने
िव ािसलो आधार देिखन नआउने ।
कुनै नाग रकले आ नो साम यबाट िसजना
गरेको बसोवाससँग स बि धत स पि ह मा ितकूल
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असर पन गरी वि चत गनु सामा य अव थामा
क पनासमेत गन सिकँ दैन । रा यले एकपटक मानवीय
संवेदनशीलतासमेतलाई िवचार गरी बसोवासको
यव थापन हने गरी ग रएको िनणयलाई यावहा रक
पले काया वयन गनु गराउनु रा यको दािय व
पिन हो । य तो कुरा काया वयन गन िसलिसलामा
यव थापनको लािग के ही पूवतयारी तथा समयको समेत
आव यकता पन स छ तर उ कायको काया वयनको
लािग असीिमत समयस म कुनै िनि ततामा नपु नल
ु ाई
कानूनसङ् गत तथा िववेकसङ् गत समेत भ न
सिकने अव था रहँदैन । जनु कुरा पीिडतह को
लािग यादै आव यकता तथा खान ब नको उिचत
ब ध गन पाउनु नैसिगक अिधकार पिन हन
आउँछ । तर रा यले दान गन सिु वधा तथा सहिलयत
िदनेस ब धी िवषय भएको तर यी िनवेदकह ले
हकको पमा ा गरी कानूनबमोिजम हक थािपत
भइसके को अव था नदेिखँदा जनु कुरामा हक नै
थािपत भएको छै न य ता कुरामा रट जारी ग ररहन
पन अव था नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
संिवधान द यूनतम मौिलक अिधकारका
पमा रहेको आवास तथा सोसँग स बि धत
बसोवासलाई यवि थत गरी नाग रकको िजउ
यानको र ा गन सरकारले िविभ न समयमा
नाग रकसम गरेका ितब ताह लाई तदा कताका
साथ प रपालना गनु पन ह छ तर य ता िवषयमा
सरकारले तदा कता नदेखाएको भ ने कुरा ततु
रट िनवेदनमा िनवेदकह ले उठाएको देिखएकाले
रा यले यी िनवेदकह लाई एक पटक बसोवासको
सिु वधा स ब धमा घर िनमाण गन इजाजत दान गरी
घर िनमाण भइसके को हो वा होइन ? यी िनवेदकह
वा तिवक पीिडत हन् वा होइनन् ? िनजह ले
दैवी कोप पीिडतको हैिसयतले कुनै सिु वधा ा
ग रसके का छन् वा छै नन् ? हाल िनजह ले माग गरेको

थानमा बसोवास गन िदन उपयु छ वा छै न ? यी
िनवेदकह लाई अक थानमा पा तरण गन सिकने
अव था छ वा छै न ? सो स ब धमा जो जे बु नु पन
हो बझ
ु ी यथािश उिचत िनकासा िदनु भनी नेपाल
सरकारका नाउँमा िनदशना मक आदेशसमेत जारी
हने ।
इजलास अिधकृत : िव णु साद पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल काि क १९ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७०-WO-०८०१,
परमादेश,
च सु बा
गु ङसमेत
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएका छ ।
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-WO-००३५, उ ेषण,
मोतीलाल तामाङ िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
औ ोिगक यवसायी ऐन, २०७३ को
दफा १९ ले िदएको अिधकार योग गरी नेपाल
सरकारले िमित २०७२।६।१ मा लागू गरेको संशोिधत
मापद डमा िवदेशी वा वदेशीलाई िवदेशी िविध र
ेडमाक योग गरी लगानी गन रोक लगाएको भ ने
देिखँदनै । ेडमाक र लगानी कता फरकफरक िवषय
हन् । मापद डबाट ेडमाकको नाउँमा असीिमत र
अनिु चत तवरमा रोय टी िवदेिसन स ने कुरालाई
िनयमन गन खोजेको मा देिख छ । इ छुक िवदेशी तथा
वदेशी लगानीकताह लाई लगानी गन रोके को भ ने
नदेिखँदा संशोिधत मापद डको दफा ६(२) बमोिजम
िवदेशी िविध तथा ेडमाक योग गरी िवदेशी वा
वदेशी ेडमाक नै योग गरेबापत खदु नाफाको १०
ितशत वा िब मू यको सरकारी करह बाहेक ६
ितशत रोय टी शु कको पमा िदन सिकने यव था
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ऐनले यायोिजत अिधकारअ तगत नै िनमाण भएको
भ ने देिखने ।
नेपाल सरकार, उ ोग म ालयको
माननीय म ी यूको अ य तामा बसेको बैठकबाट
(म ी तर) को िनणयबमोिजम औ ोिगक यवसाय
ऐन, २०७३ को अनूसूची १(५) अनस
ु ार मिदरा तथा
िवयर उ पादनमा िवदेशी तथा वदेशी ेडमाक योग
गरेबापत नाफाको १० ितशत वा िब मू यको
सरकारी करह बाहेक ६ ितशत रोय टीको अंक
िनधारण गरी िमित २०७२।६।१ मा लागू ग रएको
मापद ड २०७२ िनवेदकले उ लेख गरी दाबी
िलएज तो नाग रकको हक अिधकारलाई कुि ठत
बनाउने अव थाको देिखन नआएको, जारी भई लागू
भएको मापद ड ऐनले यायोिजत अिधकारअ तगत
रही िनमाण भएको र िमित २०७२।६।१ देिख लागू
भएको िमित २०७२/०६/०१ देिख लागू भएको
मापद डको कुराको स दभलाई िलएर िढलो गरी िमित
२०७४।४।१६ मा िनवेदकको िनवेदन परेको देिखँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु पन
अव थाको िव मानता देिखएन । रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल काि क ८ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-WO-००५८, उ ेषण /
परमादेश, पु नबहादुर शाही िव. वन तथा भू-संर ण
म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकले िबदा वीकृितका लािग िनवेदन
िदएकोमा सो िनवेदनउपर कुनै कारबाही नगरेको
भ ने िज ला वन कायालय, ह लाले वन िवभागलाई
२०७४।०१।२२ मा लेखेको प बाट देिखएको छ ।
यसरी िनजले िदएको िनवेदनउपर कुनै कारबाही गरे

नगरेको कुनै जानकारी नै निदई िमित २०७४।०१।२३
बाट हािजरसमेत हन निदएको त य िमिसल
माणह बाट देिखन आएकोले येक यि लाई
िनज िव ग रएको कारबाहीको जानकारी पाउने
हक हनेछ भ ने नेपालको संिवधानले याभूत गरेको
मौिलक हक हनन भएको देिखन आउने ।
िनवेदक हािजर हन नगई नआएको वा
गैरहािजर रही िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावली
िवपरीत काय गरेको भनी िनवेदकउपर कही ँकतै
कारबाही गरेको तथा अवकाश िदएको अव था
देिखँदनै । कारबाही नभई अवकाशसमेत नभएको
अव थामा कायरत रहेको नै देिखन आयो । कायरत
रहेको अव थामा िनयम कानूनअनस
ु ार ा हने
सिु वधा पाउने होइन भनी भ न िम ने अव थासमेत
नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
िनवेदकलाई कानूनी आधारिवना हािजर हन निदई
तलब भ ासमेत िदएको देिखन नआएकोले िनवेदन
मागबमोिजम िनवेदकलाई िनज कायरत रहेको
िज ला वन कायालय ह लामा हािजर गराई पदीय
िज मेवारीअनस
ु ार कामकाज गन िदन,ु कानूनबमोिजम
पाउने तलब भ ालगायतका सेवा सिु वधा उपल ध
गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : िच तामिण शमा
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल काितक १५ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. १९
१
मा. या. ी सु मालता माथेमा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६९-WO-१३४५, उ ेषण /
परमादेश, जनकबहादुर शाही िव. पूव े ीय सश
हरी बल मु यालय, बराह बािहनी दुहवी सुनसरीसमेत
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आफूलाई पनु रावेदन गन मौकासमेत नहने गरी
पनु रावेदन सु ने अिधकारीले नै सेवाबाट हटाएको भ ने
प िदएको कानूनिवपरीत भयो भ ने िनवेदन िजिकरका
स ब धमा िवचार गदा स बि धत िनयमावलीको िनयम
८८ मा िनयम ८४ बमोिजमको सजायको आदेश िदने
अिधकार र यसरी िदएको सजायको आदेशउपर
पनु रावेदन सु ने अिधकार अनस
ु ूची-६ मा तोिकएको
अिधकारीलाई हनेछ भ ने प यव था गरेको
पाइ छ । उ अनस
ु ूची-६ को दफा २ (ख) मा सश
हरी जवानलाई नोकरीबाट हटाउनेसमेतको सजायको
आदेश िदने अिधकार स बि धत सश हरी उपरी क
वा सश
हरी व र उपरी कलाई र यसउपर
पनु रावेदन सु ने अिधकार स बि धत सश हरी
नायब महािनरी कलाई तोके को देिखयो । सोहीअनु प
आफूलाई नोकरीबाट हटाउने िनणय सश
हरी
उपरी कबाट भएको भनी िनवेदकले पिन वीकार
गरेकै अव था छ । के वल आफूलाई सोको जानकारी
पनु रावेदन सु ने अिधकारीले िदएकोले सो निमलेको
भ नेस म िजिकर रहेको छ । सो प मा िनणयउपर
िच नबझ
ु े पनु रावेदन गन जानु भनी लेखेकोमा पिन
िववाद रहेको छै न । पनु रावेदन सु ने अिधकारीले प मा
सही गरेको भ ने आधारमा पनु रावेदन गन हकबाट नै
वि चत भएको भ ने िजिकर उिचत र तकपूण देिखएन ।
िनजले कानूनबमोिजम पनु रावेदन लेखी दता गन जाँदा
िलन नमानेको अव थामा मा अिधकारबाट वि चत
हने अव था आउँछ । यसरी पनु रावेदन लगेको भ ने
िनजको भनाइ रहेको छै न । कानूनबमोिजम पनु रावेदन
ला ने अव थामा सो बाटो अनशु रण नगरी पनु रावेदन
सु ने अिधकारीले नै पनु रावेदन गन जानु भ ने प
िदएको भ ने मा आधारमा साधारण उपचारको
बाटो नगई असाधारण अिधकार े िभ वेश गन
िनवेदकलाई म त गन सिकने नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट
सश हरी जवानले आफूले पालना गनपन
ु पदीय

दािय वसमेतको बेवा ता गरी कायालयमा गैरहािजर
रही अनशु ासनको पालना नगरी सश
हरी
िनयमावली ऐन, २०६० को िनयम ८७ को उपिनयम
(१) को ख ड (६) नं. िवपरीतको काय िनवेदकबाट
भए गरेको नै देिखयो । िनवेदकले आफू कायालयमा
गैरहािजर रहेको ठोस र व तिु न माणसमेत पेस
गन नसक कायालयबाट बार बार भएको प ाचार
तथा िमित २०६९।९।१९ मा िहमालय टाइ स
दैिनक पि कामाफत िनजको नाउँमा जारी भएको
७ िदने सूचनासमेतको बेवा ता गरी पदीय मयादा,
दािय विवपरीत आफूले पालना गनपन
ु कत यबाट
िवमख
ु भएको देिखँदा िनजलाई भिव यमा सरकारी
सेवाबाट अयो य नठह रने गरी ी पूव े ीय सश
हरी बल मु यालय बराह बािहनी सनु सरीबाट िमित
२०६९।१०।८ मा भएको िनणयउपर कानूनी उपचार
पनु रावेदन गन पाउनेतफ नगई असाधारण अिधकार
े अ तगत वेश गरेको देिखँदा ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल काितक २९ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी सु मालता माथेमा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CR-१७९७, ाचार /
रसवत, काश झा िव. नेपाल सरकार
िमिसल संल न कागजातबाट पु पाकुमारी
शमा र ितवादी काशिबच पूव रसइवी िचनजान
नदेिखएकोले पु पाकुमारी शमाले ितवादी काश
झालाई फसाउनु पनस मको यिु यु कारण
के ही देिखँदैन । पूविचनजानसमेत नभएको कामको
िसलिसलामा भेट भएको कमचारीलाई अनाहकमा
फसाउने भ ने नै आउँदैन । िनवेदक पु पाकुमारी
शमाले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगसम
िनवेदन िदई न बर िटिपएको नोट ा गरी उ
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नोटह ितवादी काश झालाई िवनाकारण िदए
होलान् भ ने पिन नदेिखँदा िनजको इ कारी बयान
पिु हन सके को देिखएन । यस स ब धमा अजनक
ु ु मार
िघिमरे िव. नेपाल सरकार भएको २०६५ सालको
फौ.प.ु नं. ००२१ को मु ामा “अप रिचत सेवा ाहीले
अप रिचत रा सेवकलाई फसाउने भ ने
नै आउँदैन । अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगसम अनरु ोध गरी न बर िटिपएको नोट ा
गरी उ नोटह ितवादीह लाई िबनाकारण िदए
होलान् भनी भ न िम दैन । यिद िबनाकारण न बर
िटिपएको नोटह ितवादीह को टेबलमा फाली
ितवादीह लाई फसाउनु पन कुनै कारण िथयो
भने य तो कारण िदनुपन कत य ितवादीह को
हो तर ितवादीह ले य तो कारण िदन नसके को
हदँ ा न बर िटिपएको नोट ितवादीह को टेबलमा
फालेको भ ने कथन प यारलायक नदेिखने” भ ने
िस ा तसमेत (स.अ.बल
ु ेिटन २०६६, पूणाक ४२०,
प.ृ ११) ितपादन भइरहेको पाइने ।
िसनामंगल मि दर छे उमा रहेको िचयापसलमा
िचया िपउँदै गदा एकजना मिहला िचया िपउन यही ँ
आउनु भएको, यस लग ै एकजना यि पिन ती
मिहलाको पिछपिछ िछनभयो
। यसपिछ वहाँह
ु
वातालाप गनु भयो । मिहलाले िनज यि लाई सर मेरो
काम जसरी पिन िमलाउनु प यो, म िनकै अ ठेरोमा छु
भ नु भयो । यसपिछ िनज यि ले मैले भनेअनु पको
खचपानी यव था गनभयो
ु िक भएन भ दा ती मिहलाले
तपाइँले भनेअनस
ु ारको खच रकमको यव था गरी
िदएको छु भनी आ नो यागबाट . १०००/- दरका
४/५ वटा ब डल िनकाली यी ितवादीलाई िदएको
हो । िनजले उ रकम आ नो पे टको पछािडको
गोजीमा राखी जानु भयो । मि दरको अिल अगािड

गएपिछ अि तयारको टोलीले िनजलाई समाती
लगेको हो भनी य दश वादी नेपाल सरकारको
सा ी शंकर फुयालले सु अदालतमा उपि थत
भई बकप समेत गरेका छन् । बरामदी मचु ु कामा
ब ने राजे कुमार थापा, पु पराज म ल, सवु ास
अिधकारी, िवमल अिधकारी र र मी िसलवालसमेतले
ितवादी काश झाको साथबाट उ पैयाँ बरामद
ग रएको हो भनी सु अदालतमा बकप गरी िदएको
पाइ छ । एनएलजी इ योरे स क पनी िलिमटेडले
िबिमतको सभ ितवेदन ा नभएकोले १५ िदनिभ
ितवेदन पेस गन भनी सभयर काश झालाई
प ाचार गरेको कुरा िमिसल संल न माणसमेतबाट
देिख छ । िनवेदक पु पाकुमारी शमा र ितवादी
काश झािबच पूव रसइवी तथा िचनजान के ही
नदेिखएको, ितवादीको साथबाट .२,५०,०००।–
बरामद भएको, िनवेदकले िनवेदन बेहोरा पिु हने
गरी अदालतमा बकप गरेको, घस
ु रकम लेनदेन
गरेको दे ने य दश लगायत बरामदी मचु ु काको
रोहवरमा ब ने राजे कुमार थापासमेतले बकप
ग रिदएको, ितवादीले अनस
ु धानको ममा गरेको
सािबती बयानसमेतका िमिसल संल न माणह बाट
यी ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
नै देिखने ।
अत: िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी काश झालाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ३(१)(घ) बमोिजम ७ मिहना कै द र ऐ. ३(१)
बमोिजम .२,५०,०००/- ज रवाना हने ठह याई
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७२।१०।०७
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ड लरु ाम चौधरी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शभु म् ।
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