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ु

–२

पाि क काशन
वष २८, अङ् क १८

२०७६, पुस १६-२९
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सव च अदालत
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२५१४ (छापाखाना),
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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भीमकुमार े , सव च अदालत
- सद

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी गोपी िव कमा
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी गीता लइु टँ ेल
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
िस.कं . ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

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

संयु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
इजलास नं. ९
ज मा

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ
कबाइ डर ी रमेश बासुकला
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बक
बाइ
डर
ी
गं
ग
ा
थापा
ु
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
१०
६
इजलास नं. १०
७
इजलास नं. ११
११
इजलास नं. १२
१०
इजलास नं. १३
३
इजलास नं. १४
४
इजलास नं. १५
१५
इजलास नं. १६
५
इजलास नं. १७
६
एकल इजलास
ज मा
कूल ज मा + =

९
४
१
३
२
१
२
१
२

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

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, पुस – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१–८
संजयकुमार सरु ेका िव.
ऋण
असल
ु ी
उ ेषण /
१.
यायािधकरण
१
परमादेश
कमलपोखरी,
काठमाड समेत
दता बदर गोिपच साह तेली िव.
२.
१
दता
राजे राय यादवसमेत
जय काश उपा याय िव.
३.
उ ेषण पनु रावेदन
अदालत २
बटु वलसमेत
िलखत बदर घन याम म डलसमेत िव.
४.
दता बदर दाइजोवती म डलसमेत
४
दता कायम
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
५.
५
रोजगार कसरु अ जल
ु ा वा ले
राम आधार साह िव.
धानम ी
तथा
६.
उ ेषण
मि प रषद्को कायालय, ५
िसंहदरबारसमेत
रामकली देवी साह िव.
उ ेषण /
७.
मालपोत
कायालय, ७
परमादेश
सलाही मलंगवा
मानव
हेमकण पोडेलसमेत िव.
अपहरण नेपाल सरकार
८.
७
तथा शरीर
ब धक
इजलास नं. १
८ – १२
उ ेषण / मीना दाहाल िव. सीता
९.
८
परमादेश दाहालसमेत
कै लाशकुमार ठाकुरसमेत
िव. नेपाल सरकार,
१०. उ ेषण सूचना तथा स चार ९
म ालय,
िसंहदरबारसमेत

११.
१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

१७.

१८.

१९.

२०.

i

उ ेषण /
परमादेश

िडलसभु ा गु ङ िव. उ च
१०
अदालत पोखरासमेत
राजकुमारी
दास
उ ेषण यादवसमेत िव. जगदीश १०
यादवसमेत
िहराकुमारी िनरौला िव.
उ ेषण / लोक सेवा आयोग
११
परमादेश के ीय
कायालय,
अनामनगरसमेत
इजलास नं. २
१२ – १७
ि ब धक रामह र मल
ु समेत िव.
िलखत
नागे साह कानु
१२
बदरसमेत
राज व
अनस
ु धान
चोरी पैठारी िवभाग, लिलतपरु िव. १४
ह र साद िसलवाल
ड बर िसंह गदाल िव.
उ ेषण / िज ला
िवकास
१५
परमादेश सिमितको
कायालय,
इलामसमेत
मोही
राम औतार राय यादव
१६
नामसारी िव. कोशीला देवी
इजलास नं. ३
१७ – २५
घर बहाल हजरत िमयाँ अ सारी िव.
िदलाई घर ल मी कुमारी पाठक
१७
ज गाबाट (पा डे)
हटाई चलन
फुले र मेहता िव. सोनाई
िमलाप बदर
१८
यादव
हक कायम गरी िशव नारायण यादव िव.
ज गा दता खशु ीलाल यादवसमेत
गराई ज.ध.
१९
माणपज
ु ा
पाऊँ

जबरज ती
करणी
मानव
बेचिबखन
२२.
तथा
ओसारपसार
२१.

२३.

२४.

२५.

२६.
२७.

२८.

२९.
३०.

३१.

महु मद सिफक िमयाँ िव.
२०
नेपाल सरकार
आशा प रयार िव. नेपाल
सरकार
२१

३२.
३३.
३४.

भरु ाम बा कोटासमेत
उ ेषण िव. पनु रावेदन अदालत २१
इलामसमेत
बाबरु ाम दाहालसमेत िव.
उ ेषण /
याय सेवा आयोग,
२२
परमादेश कुप डोल,
लिलतपरु समेत
मनटुिटया
देवी
महरासमेत िव. पनु रावेदन
उ ेषण
२३
अदालत
हेट डा,
मकवानपरु समेत
नकबजनी नेपाल सरकार िव.
२४
चोरी
रमबहादरु लािमछाने
मनबहादरु राना िव.
परमादेश
२४
पनु रावेदन अदालत पाटन
इजलास नं. ४
२५ – ३२
नवराज यौपाने िव.
नेपाल सरकार, वा य
उ ेषण
२५
तथा जनसं या म ालय,
रामशाहपथसमेत
अ दल
ु वािहद िमयाँ िव.
िनषेधा ा िज ला हरी कायालय, २६
मोरङ िवराटनगरसमेत
सक
ु देव यादवसमेत िव.
िनषेधा ा
२६
ीमती सित देवी यादव
कृ ण साद भ िव.
धानम ी
तथा
उ षे ण
२७
मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत

३५.
३६.

३७.

३८.

३९.

४०.

४१.

४२.

ii

नूरमह मद खाँ िव.
उ ेषण िसंचाइ
म ालय, २८
िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार िव.
लागु औषध
२९
तेजनाथ यादवसमेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
३०
( ाउन सगु र) स तोष चौधरी
अब डा ज गा अिजतकुमार ीवा तव
३१
ब डा
िव. मंगल साद ीवा तव
िकत
कलमवती देवी िव. बेचु
३२
जालसाजी म डलसमेत
इजलास नं. ५
३३ – ३५
अदालतको िभमसेन ब यात िव.
३३
अवहेलना कृ णकुमार ब नेतसमेत
डा. िकरण रे मी िव.
मि प रषदमाफ
् त
उ ेषण /
धानम ी
तथा ३४
परमादेश
मि प रषदको
्
कायालयसमेत
मधस
ु दु न िदि त िव.
उ ेषण / थाि सङ् ग गाउँ िवकास
३४
परमादेश सिमितको
कायालय,
थाि सङ् ग नवु ाकोटसमेत
इजलास नं. ६
३५ – ३९
भगवान साद े िव.
लेनदेन
िजतबहादरु
भ ने ३५
िजरबहादरु छ याल
मानव
नेपाल सरकार िव.
बेचिबखन गंगाबहादरु े
३६
तथा
ओसारपसार
ज गा
रामलगन पासवानसमेत
िखचोला घर िव. दल
ु ारीदेवी सडु ी
३७
भ काई
चलन

मनमाया भज
ु ेल िव.
भूिमसधु ार
तथा
४३. परमादेश
३८
यव थापन
िवभाग,
बबरमहलसमेत
इजलास नं. ७
३९ – ४८
िनणय दता यामबहादरु
े िव.
४४. नामसारी नानीछोरी े समेत
३९
बदर
झु ा िववरण नेपाल सरकार िव.
िदई नेपाली िदपनारायण शु लासमेत
४५.
४०
नाग रकता
िलएको
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
४६.
४२
( ाउन सगु र) सिलना बढु ा मगरसमेत
आगो लगाई नेपाल सरकार िव.
४७. गाई मारेको ेमबहादरु दज
४३
(गौवध)
हाडनाता पशपु ित शमा िव. नेपाल
४८. जबरज ती सरकार
४४
करणी
सोमबहादरु गु ङ िव.
िनणय दता बदर
४९.
गणेश साद
भ ने ४५
हक कायमसमेत
रामलाल धान
उ ेषण / र ना थापा िव. िव वब धु
५०.
४६
परमादेश खड् कासमेत
िगता पोखरेलसमेत िव.
धानम ी
तथा
५१. उ ेषण
४७
मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. ८
४८ – ५७
यान मान नेपाल सरकार िव.
५२.
४८
उ ोग
यामबहादरु राउतसमेत
अि बकाद िम िव.
उ ेषण /
५३.
िज ला िश ा कायालय, ४९
परमादेश
पसा वीरग जसमेत

िव णबु हादरु राना िव.
५१
नेपाल सरकार
खनु डाँका नेपाल सरकार िव.
५५.
५२
( यान) अशोक अ वालसमेत
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छ भने अक तफ सो ऋण असल
ु ी यायािधकरणबाट
कानूनबमोिजम भएको फै सलाबमोिजम राि य
वािण य बकले िबगो भराइ पाउँ भनी दरखा त गरी
िनवेदकह ले िधतो िदएका घरज गा िललामको
सावजिनक सूचना कािशत हँदासमेत बेखबर रही ऋण
ितन, ितन लगाउने दािय व पूरा नगरी बसेपिछ िधतोमा
रहेको घर, ज गाको कानूनस मत तवरबाट बक तथा
िव ीय सं थाको ऋण असल
ु ी िनयमावली, २०५९
को िनयम २९(३) मा भएको यव थाबमोिजमको
कायिविध पूरा गरी िललामी योजनका लािग
मू याङ् कन गरी िललामको बोलप आ ान गरी भएको
िललामी कायमा कुनै कानूनी िु ट नदेिखँदा यसबाट
यी िनवेदकको संिवधान द मौिलक हक वा कानूनी
हकमािथ आघात परेको भ ने अथ गरी ऋण असल
ु ी
ि यालाई िन भावी गन गरी रट े बाट ह त ेप
गन िम ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत त य, कानूनी यव था
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा रट िनवेदकले खराब
कजा िनधा रत समयमा चु ा नगरेको कारण बकले
कजा वाह गदा िलएको िनवेदकको िधतो सरु ण ऋण
असल
ु ी यायािधकरणबाट कानूनबमोिजम िललाम
िब भई िललाम िब भएको स पि दािखल खारेज
गन िनणयसमेत भइसके को अव थामा यस अदालतको
असाधारण अिधकार े आकिषत हनस ने ि थित
नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु
परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शभु म् ।
२
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६५-CI-०८२५, दता बदर
दता, गोिपच साह तेली िव. राजे राय यादवसमेत

संयु इजलास
१
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७२-WO-११५८, उ ेषण
/ परमादेश, संजयकुमार सुरक
े ा िव. ऋण असुली
यायािधकरण कमलपोखरी, काठमाड समेत
बक तथा िव ीय सं थाको ऋण असल
ु ी
िनयमावली, २०५९ को िनयम २८ ले स पि क जामा
िलनपु न भनेको आशय ि ब धक पास ग रएको अचल
जेथा पिन फे र क जा अथवा भौितक पमा िनय णमा
िलनपु न भ ने होइन । य तो स पि पिहलादेिख
नै कजादाताको वैधािनक िनय णमा रहेको ह छ ।
छु ै मािनस पठाएर वा हरी शासनको योग गरेर
क जामा िलनैपन भ ने िनयमको उ यवव थाको
मनसाय कदािप होइन । ब चल स पि लाई ज तो
बक खाताको रकम, सेयर वा य तै अ य चल स पि
र िज सी सामानह थप कानूनी उपाय अवल बन
गरेर वा भौितक पले िनय णमा िलनपु न अव था
पन स दछ । यसका अित र स पि को कम
मू याङ् कन ग रएको भ ने देिखने आधार पिन छै न ।
िकनभने मालपोत कायालयले गरेको मू याङ् कनको
आधारमा मा बक, िव ीय सं थाले िललाम गनपन
ु
भ ने बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०५८ र
बक तथा िव ीय सं थाको ऋण असल
ु ी िनयमावली,
२०५९ ले यव था गरेको पाइँदैन । सावजिनक पमा
बोलप ग रएको अव थामा य तो यूनतम मू य
कायम ग रएको अङ् कको भावकारी भूिमका पिन
नरहने ।
ऋण असल
ु ी यायािधकरणबाट माणको
मू याङ् कन गरी तहतह भएको फै सलाउपर यी
िनवेदकले पनु रावेदनस म गरेको अव था एकातफ
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नदी कटानमा परेको ज गा वा तिवक सािबक
दतावालाले आ नो कायम नगद अ य यि अगािड
आई दता गराए भ दैमा नदीले छाडेपिछ सािबक
दतावाला वादीलाइ आ नो ज गा छुट्याइ कायम गरी
ज गाधनी माणपूजा ा गन कानूनले रोक लगाएको
नदेिखने ।
सभ नापीमा सरकारी ज गा जिनएकोले पिछ
िव ालयको नाउँमा दता गरेको भए पिन सािबकदेिख
दाबीको ज गा सरकारी रहेको पिु नभएको, वादीको
ज गा नदी कटानमा परेको अव था देिखएको र
वादीको दता ितरो र ७ नं. फाँटवारीलाइ ितवादीले
अ यथा ख डन नगरेको तथा उ ज गा िव ालयले
दता गदा सािबक दता े तावाला वादीलाइ बझ
ु ेको वा
म जरु ी िलइ हक छाडेको नदेिखएबाट नदी कटानमा
परेको य तो ज गा मल
ु क
ु ऐन, ज गा िम नेको २
नं. ले वादीको नाउँमा यथावत् कायम हने देिखएपिछ
ाथिमक िव ालय ल मीपरु वेलिवछवाले गरेको दता
कायम रहने आधार पिु हन नस ने ।
नदी कटानको कारण नदी जिनइ सभ नापीमा
नापी भएको र नदीले छाडी आवादयो य भएपिछ ज गा
छु ाइ भोग गन ला दा ितवादीले दाबीको ज गा
ाथिमक िव ालय ल मीपरु वेलिवछवाको नाउँमा
दता भई माणपूजा ा गरेको बताएपिछ न कल
सारी थाहा पाएको िमितले यादिभ ै दता बदर गन
आएको भ ने देिखयो । ज गा पजनीको १७ नं.मा
एकाको हकको ज गा अकाले दता गराएकोमा थाहा
पाएको िमितले छ मिहनािभ नािलस गनपन
ु कानूनी
यव था देिखएको र वादीले न कल सारी थाहा
पाएको िमितले छ मिहनािभ नै िफराद गरेको देिखँदा
िव ालयले २०३५ सालमा दता गरेउपर लामो अविध
यितत गरी आएको भ ने पनु रावेदन िजिकर भए पिन
२०३५ सालमा दता गरेको कुरा वादीलाइ त कालै
थाहा जानकारी िथयो भनी पिु नगरेबाट उ िजिकर
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पु ने नदेिखने ।
िश ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१)
मा सामदु ाियक िव ालयको स चालन, रेखदेख
र यव थापन गनको लािग येक िव ालयमा
यव थापन सिमित रहने यव था रहेको छ । िफरादमा
दतावाला िव ालयलाइ ितवादी नबनाए पिन
िव ालयको स चालन, रेखदेख र यव थापन गन
स चालक सिमितको अ य लाइ ितवादी बनाएको
र िव ालयको स चालन, रेखदेख र यव थापन गन
िज मेवारीमा रहेको अ य ले िव ालयको िहतमा
ितर ा गन नस ने भ ने देिखएन । िव ालय
यव थापन सिमितको अ य लाइ िवप ी बनाएपिछ
बेसरोकारवाला यि लाइ ितवादी बनाएको भ न
सिकने अव था पिन देिखएन । साथै दतावाला िवप ी
िव ालयको स चालन रेखदेख र यव थापन गन
भूिमकामा रहेका अ य लाई ितवादी बनाएपिछ दता
ि याको स पि संर ण सिमितलाई बनाइरहन पन
देिखन नआउने ।
तसथ दाबीको ज गा सािबक माण
कागजातको आधारमा वादीको देिखन आइ नदी
उकासको ज गा मल
ु क
ु ऐन, ज गा िम नेको २ नं.
बमोिजम सािबक आधारमा वादीको कायम हने
देिखएकोले सु रौतहट िज ला अदालतको िमित
२०६३।८।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६४।५।३१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजालास अिधकृतः हकबहादरु े ी
क यटु र: िवशाल खड् गी
इित संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् ।
३
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०६९-WO-१०२७, उ ेषण,
जय काश उपा याय िव. पुनरावेदन अदालत
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बुटवलसमेत
ठहर ख डमा िन िपत भएको िवषयसमेत
प रहेकोमा तपिसल लेखाइका ममा िु टवश
अ यथा लेिखन गएको वा फै सलामा भएको लेखाइ वा
टाइपमा रहेको सामा य िु ट सधु ार गन याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को ितब धा मक
वा यांशसमेतबाट सिकने नै हो । तथािप अदालतबाट
भएको अि तम भई बसेको फै सला नै फे रबदल हने,
इ साफ नै फरक पन, िन पण भइसके को िवषय
अ यथा हने वा उ टाएको प रणाम आउने, अ प
िवषयमा प पान वा थप या या िववेचना गन वा
माणको मू याङ् कन गन ज ता मूलभूत काय भूल वा
िु ट सधु ारको नाउँमा गन सिकँ दैन । कुनै स पि िनजी
आजन हो, होइन भ ने ज तो माणको मू याङ् कन
र कानूनी आधारमा िन पण हने जिटल िवषय हो ।
कुनै अंिशयारले आ नो िज माको कुनै स पि आ नो
िनजी आजनको भएकोले ब डा नला ने भनी िजिकर
ग रसके कोमा पैतक
ृ वा सगोल वा िनजी के हो कानून
र माणको आधारमा यायकताले प पमा अंश
ला ने नला ने ठहर गनपन
ु ह छ । िनजी भ ने छु ै िवषय
उठाएकोमा य तो िवषयमा बो दै नबोलेको कारणले
अ य पैतक
ृ वा सगोलको स पि सरह वत: ब डामा
परेको मा न नसिकने ।
उठाइएको छु ै िवषयगत मा उिचत र प
िन पण नग रएको कारण फै सलाको ठहर ख डबाट
वादी ितवादीको तायदातीमा फाँटवारीमा परेको िनजी
भिनएकोसमेत सबै स पि भनी ब डा ला ने हो िक
ज तो देिखएको छ भने पनु : सोही मु ाको तपिसल
ख ड हे रएमा ततु दाबीको ज गा ब डा ला नेमा
परेको नदेिखएबाट ब डा नै नला ने ज तो देिखइ
दिु वधायु अव था देिखने ।
फै सलाको ठहर ख डमा िन पण हनपु न
िवषय वा मा प िन पण नगन वा ठहर ख डमा
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एउटा िन कषमा पगु े ज तो देिखने तर सो ठहरअनु प
तपिसल ख डमा नबो ने काय वा दिु वधायु अव था
देिखनल
ु े सरोकारवाला नै िदशा िमत हने मा होइन
िक य तो कायले याियक मागमा नै बाधा अवरोध
िसजना गदछ । अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण
भए वा िच नबझ
ु े कानून ारा िनिद माग अवल बन
गरी मु ाका प ारा नै बदर गराउन स नु पन हो ।
तथािप पनु रावेदन गदासमेत सु फै सलामा भएको
िु ट वा दिु वधा वा अ प बेहोरालाइ प ले नउठाउने
र पनु रावेदन तहको अदालतले समेत सु फै सलाको
िु ट वा दिु वधा वा फै सलाको अ प िवषय वा बेहोरामा
कुनै स बोधन नगरेपिछ अि तम भइरहेको य तो
फै सलाको िु ट संशोधन गन िनवेदकको िनवेदन परेको
भरमा अ प िवषयमा प पान वा थप या या
िववेचना गन वा माणको मू याङ् कन गन ज ता
मूलभूत काय गन सिकने नदेिखने ।
फै सला काया वयन गन काय फै सलाबमोिजम
नै हने हो । मु ामा वादी प ले िक.नं. ४४१ र ४५३
को ज गालाइ िनजी आजनको भनी दाबी ग ररहेकोमा
त यगत आधार एवम् माणको िववेचना गरी िनजी
हो, होइन भनी िमित २०५६।८।२६ को प देही
िज ला अदालतको फै सलासमेतमा प
पमा
के ही नबोिलएबाट य तो अ प र िववािदत िवषय
फै सलाको लेखाइ र टाइपको िु ट मा न निम ने भइ
य तो िववािदत िवषय एवम् त यगत यवहार माणको
मू याङ् कन गनपन
ु स पि मा रट े बाट वेश गरी
िन पण गन िम ने देिखएन । अंशज तो नैसिगक
हकको िवषय र बराबर ब डा गनपन
ु कानूनी मा यता
रहेकोले सोिवपरीत ब डा हँदा कानून र यायसङ् गत
नहने हँदा अंिशयाराह िबच ब डा हने नहने स ब धमा
फै सलामा प नबोिलएको िक.नं.४४१ र ४५३ को
ज गा / स पि मा कानूनबमोिजम नािलस गन हक
अंिशयारालाइ हने नै हँदा ततु रट िनवेदन जारी

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
गनपन
ु देिखएन । िनवेदन खारेज हने ।
इजालास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
क यटु र: िवशाल खड् गी
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
४
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०७१-CI-०७८२, िलखत
बदर दता बदर दता कायम, घन याम म डलसमेत िव.
दाइजोवती म डलसमेत
िववािदत ज गाह
पैतक
नभई
ृ
ितवादीम येका भोला म डलले २०४९ सालमा
िललामबाट सकार गरी िलएको भ ने दाबीको ज गाको
ोतको िलखतबाट देिखएको र सो त य अ यथा
हो भनी वादीह ले िजिकर िलई पिु मािणत गन
नसके को अव था देिखँदा सो ज गाह पैतक
ृ नभई
वआजनको भ ने देिखन आएबाट ततु स दभमा
त कालीन चिलत मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको
१० नं आकिषत हने अव था नदेिखने ।
यसैगरी यी ितवादी भोला म डल दाबीको
ज गा ह ता तरण गदा घरको मु य यि रहेको भ ने
देिख छ । त कालीन मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९(१)
मा “िपता पख
ु ाका पालाको चल अचल गैरस पि को
हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस म यवहार
चलाउनलाई वा नी, छोरा, एकासगोलका छोरी वा
िवधवा बहु ारीको म जरु ी नभए पिन आफूखस
ु गन
पाउँछ । अचलमा आधीभ दा बढी भने यवहार चलाउनै
परे पिन ए काइस वष नाघेका...को म जरु ी िलई मा
खच गन ह छ । म जरु ी निलई गरेको सदर हँदनै ” भ ने
कानूनी यव था रहेको छ । िववािदत ज गाह घर
खचकालाई िब गरेको भ ने राजीनामाको िलखतबाट
देिख छ । यी वादी र ितवादी भोला म डलिबच
चलेको २०६७ सालको दे.नं. २७७३ को अंश मु ामा
उि लिखत स पि लाई ि गत गदा ह ता तरण
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भएको भिनएको स पि कुल स पि को आधाभ दा
कम नै रहे भएको भ ने देिखन आउने ।
अक तफ उ स पि ह ता तरण भएको
अव थामा ितवादी भोला म डलका छोरा छोरीह
२१ वषभ दा साना नाबालक अव थामा रहेको
भ नेसमेत देिखन आउँछ । यसरी घरको मु य
यि ले घर यवहार चलाउनका लािग कुल स पि को
आधाभ दा कम ज गा िब गरेको र सो ज गाह यी
वादीह को अंश हकलाई सङ् कुिचत पान उ े यबाट
भएको भ ने नभई असल िनयतले पा रवा रक िहतको
लािग गरेको वाभािवक यवहार भ ने देिखयो । यसरी
कानूनको प रिधिभ रही असल िनयतले घर यवहार
चलाउने उ े यले पा रवा रक िहतका लािग घरको
मु य यि ले आफूले आजन गरेको स पि िब
गरेको र सो स पि कुल स पि को आधाभ दा कम
नै देिखएको ि थितमा सो यवहारलाई दूिषत तवरबाट
वा बदिनयतपूवक यी वादीह को अंश हक मान वा
संकुिचत गन योजनका लािग भएको यवहार भनी
मा न सिकने अव था नरहने ।
तसथ उि लिखत िववेिचत आधार
माणसमेतबाट वादी दाबीबमोिजम िलखत र दता
बदर भई वादीको नाउँमा दता हने ठह याएको सु
स री िज ला अदालतको िमित २०६७।१२।१४
को फै सला उ टी गरी वादीह को िफराद दाबी पु न
नस ने ठह याएको त कालीन पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको िमित २०७०।८।१८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- ठाकुर साद खरेल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २९ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै
लगाउको
०७१-CI-०७८६,
ि ब धक बदर, ममताकुमारी म डलसमेत
िव. दाइजोवती म डलसमेत मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
५
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-CR-०६०३, वैदेिशक रोजगार
कसरु , नेपाल सरकार िव. अ जुला वा ले
जाहेरवाला राजु िसलवालले ितवादी
अ जल
ु ा वा लेको नेपाल बकमा रहेको खातामा ज मा
गरेको रकमको भौचर तथा जाहेरवालाको नाममा जारी
भएका राहदानीका ितिलिपह , मौकामा अनस
ु धान
अिधकृतसम को बयानमा उपि थत भई मु ा पपु का
लािग जेथा जमानत राखेक ितवादी अ जल
ु ा
वा ले यायािधकरणको सु यादै गज
ु ारी बसेको
अव थालगायतका िमिसल संल न माणह बाट
ितवादी अ जल
ु ा वा लेले वैदिे शक रोजगार
यवसाय गन इजाजत प निलई जाहेरवालाबाट .
८,००,०००।– रकम िलई वैदेिशक रोजगारका लािग
पलाउमा पु याई अलप पारी अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु गरेको त यमा िववाद नदेिखने ।
जहाँस म ितवादीले जाहेरवालालाई पलाउ
भ ने देशमा पु याई अलप परी छाडेप ात् नेपालस म
आउने ममा खच भएको भनी दाबी ग रएको िबगो
रकम . २,०५,०००।- को हकमा िवचार गदा, माण
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा
अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादीको ह छ ।
उ दाबीअनु पको रकम जाहेरवाला आफै ँ ले खच
गरेको भए सोअनु पको िबल, भपाई तथा लेनको
िटकटलगायतका व तगु त माणह वादी प बाट
पेस दािखला गरी दाबी पिु गनपनमा
सोतफको वादी
ु
दाबी पिु मािणत हन सके को देिखएन । सोतफको
वादी दाबीलाई अ य वत माणले समथन नगरेको
अव थामा के वल जाहेरवालाको कथनलाई मा
िनरपे पमा माणमा ा मा न सिकने अव था
देिखएन । अतः आतेजातेलगायतको खचसमेत
ितवादीबाट जाहेरवालालाई भराई िदनपु न

भ नेतफको वादी नेपाल सरकारको ततु पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकने अव था नरहने ।
तसथ उि लिखत आधार माणसमेतबाट
ितवादी अ जल
ु ा वा लेले वैदेिशक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु गरेको
देिखँदा ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजम कै द वष ३ (तीन)
र . ३,००,०००।– (तीन लाख) ज रवाना ह छ ।
जाहेरवालाले अिभयोग मागदाबीबमोिजम िबगो .
८,००,०००।– (आठ लाख) र सोको ५०% ले हने
हजाना . ४,००,०००।– (चार लाख) समेत गरी
ज मा .१२,००,०००।– (बा लाख) भराई पाउने
ठहछ । लेनको िटकट र होटलको िबलको अभावमा
आतेजाते रकम .२,०५,०००।– (दईु लाख पाँच
हजार) भराइ पाऊँ भ ने अिभयोग दाबी पु न नस ने
ठह याई सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरण,
काठमाड बाट िमित २०७४।२।८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ठाकुर साद खरेल
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७५ साल फागनु २८ गते रोज ३ शभु म् ।
६
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७५-WO-०६८२, उ ेषण,
राम आधार साह िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबारसमेत
सव च अदालतबाट िमित २०७५।४।१३
मा िनवेदकलाई शासन सेवा समूहमा सेवा प रवतन
गन यव था िमलाउनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेश जारी भएको त यमा िववाद
छै न । उ आदेश काया वयन गरी पाउन िनवेदकले
यस अदालतको आदेशको जनाउ िलएर जनाउ
साथै राखी संघीय मािमला तथा सामा य शासन
म ालयमा िनवेदन िदएपिछ उ म ालयले िमित
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
२०७५।४।१६ मा माननीय मि तरीय िनणय
गरी िनवेदकलाई सोही म ालयमा इि जिनय रङ
सेवा मे ोलोजी समूहको ािविधक सहसिचव पदमा
पद थापन गरेको देिख छ भने संघीय मािमला तथा
सामा य शासन म ालयले िनवेदकको सेवा समूह
प रवतन गन लोक सेवा आयोगको परामश िलने
ताव मि प रषदम् ा पेस गदा मि प रषदल
् े िमित
२०७५।८।१७ मा उ
तावको स ा िनवेदकलाई
सोही सेवा समूहअ तगत नै रहने गरी िवप ी उ ोग
वािण य तथा आपूित म ालयमा कामकाज गन
पठाउने िनणय गरेको देिखने ।
िनवेदक सािबकमा ािविधक सेवा समूहकै
कमचारी भएको देिख छ । िनवेदकले दायर गरेको
०७४-WO-०५०९ को रट िनवेदनको त य ख ड
अ ययन गदा िनवेदक फािजलमा परेको कारण
िनजले रट िनवेदन दायर गरेको भ ने देिख छ ।
यस अदालतबाट पिन िनवेदक फािजलमा परेको
अव थालाई म यनजर गरी िनवेदकलाई कुनै कानूनी
कारणिबना पदअनु पको िज मेवारी निदई रा नल
ु ाई
जायज मा न सिकँ दैन । कायालयमा हािजर गराएर
िदइने तलब मा विृ िवकासको व प हन स दैन ।
स बि धत पदमा कायरत रहँदा ा हने अ य सिु वधा,
स मान र स तिु पिन कमचारीको काय उ ेरणा
कायम रा ने मह वपूण त वह भएकोले कमचारीलाई
य ता कुराह बाट वि चत गन िम दैन । तसथ जो जे
चािहने आव यक ि या पूरा गरी िनवेदकलाई रा.प.
थम ेणीको शासनको पदको िज मेवारी िदने गरी
३ मिहनािभ आव यक यव थापन गनु भ नेसमेत
बेहोराले िनवेदकको सेवा प रवतन गन परमादेशको
आदेश भएको देिखने ।
अदालतबाट भएको सो आदेश िनवेदक
फािजल भएको अव थामा भएको िथयो । िनवेदकको
पद फािजलमा परेपिछ िनजको रोजगार गन पाउने
6

हकको सिु नि तताको खाितर लोक सेवा आयोगसँग
परमाश िलने ममा कारबाही अगािड बढाउँदा
मि प रषदल
् े सो तावको स ामा िनवेदकलाई सोही
सेवा समूहअ तगत रहने गरी उ ोग, वािण य तथा
आपूित म ालयमा कामकाज गन पठाउने भनी िमित
२०७५।८।१७ मा िनणय भएको र िनवेदकको यो यता
मताअनस
ु ारको पद िसजना भई मि प रषदब् ाट
भएको सो िनणयले िनवेदककै सेवा समूहमा कामकाज
गन पठाउने भनेपिछ िनवेदकको सेवाले िनर तरता ा
गरी फािजलको अव था अ य गरेको हँदा िनवेदकलाई
ािविधक सेवा समूहमा नै पद थापन ग रसके को
अव थाले िनवेदकको मौिलक हकमा आघात पु न
गएको देिखएन । रोजगार गन पाउने अिधकारबाट
िनवेदकले वि चत हनु परेको अव थासमेत
देिखँदनै । यसरी िनवेदकलाई ािविधक सेवा समूहमा नै
पद थापन ग रसके को अव था देिखँदा नेपाल शासन
सेवाको रा.प. थम ेणीको पदमा सेवा प रवतन गरी
हािजर गराइ पाउँ भ ने िनवेदकको माग दाबीको कुनै
औिच यसमेत नदेिखने ।
य तो अव थामा िनवेदकको हकमा
Doctrine of clean hand आकिषत हनेसमेत
देिखयो । अदालतमा याय मा न आउनेले सफा हात
िलएर अदालत वेश गरेको देिखनु पछ । ततु
िववादमा यी रट िनवेदक आफू सािबक परु ानो सेवा
समूहमा पद थापन भइसके पिछ फािजलमा परेसरह
गरी पनु : रट िनवेदन िलएर आएको कायलाई सफा
हातले आएको मा न िम ने हँदैन । तसथ ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०७५-MS-००११,
अदालतको अवहेलना, राम आधार साह िव.
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,

सव च अदालत बल
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िसंहदरबारसमेत मु ामा यसैअनस
ु ार फै सला
भएको देिख छ ।
७
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०६७-WO-०६२७, उ ेषण /
परमादेश, रामकली देवी साह िव. मालपोत कायालय,
सलाही मलंगवा
रट िनवेदकले दता गन माग गरेको िक.नं.
६३ र ७३ को ज गा २०२४ सालमा सभ नापी
हँदा नै नेपाल सरकारको नाममा दता भएको भ ने
देिखयो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ तथा दफा
३१ को कानूनी यव थाअनस
ु ार ज गा दता स ब धमा
मालपोत कायालयले गरेको िनणयउपर पनु रावेदन
अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने अव था रहेको
देिख छ भने मालपोत कायालय, सलाहीले िमित
२०६६।११।६ मा उ ज गाको नेपाल सरकारको
नाममा भएको दता स बि धत अदालतबाट बदर गराई
याएका बखत कारबाही गन गरी िमिसल तामेलीमा
रा ने भनी िनणय भएको देिखने ।
रट िनवेदकले िक.नं. ६३ र ७३ को ज गा
दता स ब धमा मालपोत कायालय, सलाहीको िमित
२०६६।११।६ को िनणयउपर मालपोत ऐन, २०३४
को दफा ७ तथा ३१ को कानूनी यव थाअनस
ु ार
पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गरी साधारण उपचार
सोतफ यास नै
े बाट उपचार ा गनपनमा
ु
नगरी रट िनवेदकले एकै पटक असाधारण अिधकार
े माफत ततु रट दता गराएको देिखने ।
रटको सै ाि तक अवधारणाअनस
ु ार
साधारण उपचारको मागबाट उपचार ा गन सिकने
अव थामा रट े बाट उपचार दान गन िम दैन ।
वैकि पक उपचारको यव था नभएको तथा वैकि पक
उपचारको मा यमबाट याय ा गन स भव नहने
वा भावकारी नहने अव था भएमा मा असाधारण

उपचारको बाटो अवल बन गरी उपचार माग गन र
दान गन सिकने ।
असाधारण उपचारको माग अवल बन गन
रट िनवेदकले साधारण उपचारको माग अवल बन
गदा आफूले याय ा गन स भव नहने त यलाई
औिच यपूण एवम् आधार पूण पमा तुत गनपदछ
।
ु
तर ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले य तो आधार र
औिच यसमेत उ लेख गन सके को देिखन नआउने ।
यस कार मािथ िववेिचत त य, आधार र
कारणसमेतबाट मालपोत कायालय, सलाहीको िमित
२०६६।११।६ को िनणय बदर गराउन मािथ उ लेख
भएअनस
ु ार िव मान पनु रावेदक य कानूनी उपचारको
माग अवल बन गन निम ने वा सो माग यसकारणले
भावकारी नहने भनी उ लेख नगरी रट े माफत
उपचार माग गरी िदएको ततु रट िनवेदनबाट
उपचार दान गन िमलेन । तसथ ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
८
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०७३-CR-०९१४, ०७३CR-१३६८ र ०७३-CR-१६०३, मानव अपहरण
तथा शरीर ब धक, हेमकण पोडेल िव. नेपाल सरकार,
सुरशे राई िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव.
हेमकण पोडेलसमेत
पीिडतले अपहरण तथा शरीर ब धक िलएको
भनी जाहेरी िदएको देिखए पिन िमित २०६९।७।७ को
वारदातमा िमित २०६९।७।२१ मा हलाकबाट जाहेरी
दता गराउन िज ला हरी कायालय, सनु सरीमा
पठाएको देिख छ । वा तिवक पमा अपहरण तथा
शरीर ब धक िलने वारदात भएको भए िनज पीिडत
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अपहरण मु भए लगतै जाहेरी िदन नस नक
ु ो कारण
उ लेख गन सके को देिखँदैन । यसका अित र
िनजको जाहेरी बेहोरा मौकामा कागज गन िनजका
दाजहु ितलकबहादरु अिधकारी र के दारबहादरु
अिधकारीको अदालतसम भएको बकप बेहोरा
एवम् अनस
ु धानको ममा बिु झएका मािनसह को
बकप बेहोराबाट समिथत हन सके को पाइँदैन ।
जाहेरी दरखा त आफै ँ मा माण होइन । यो घटना
वा वारदातको सूचनास म हो र िमिसल संल न अ य
वत माणबाट पिु नभएस म जाहेरी दरखा तमा
उ लेख भएकै आधारमा मा कुनै घटना घटेको कुरा
मा न निम ने । कसैलाई कसरु दार कायम गरी सजाय
गन त ययु शङ् कारिहत माणबाट कसरु मािणत
भएको हनपु छ । िववादरिहत माणबाट कसरु मािणत
नभएस म कसरु दार कायम गरी सजाय गनु फौजदारी
यायको िस ा तिवपरीत हन जा छ ।
िमिसल संल न खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु का, हरी ितवेदनसमेतका वत
माणले
ितवादीह हेमकण पौडेल र सूय राईको इ कारी बयान
समिथत भएको देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजमको
अपहरण तथा शरीर ब धक िलने वारदात घटेको नभई
जवु ा तास खे दा हारिजतको िववादको ममा कुटिपट
भएको देिखएकोले यी ितवादीह लाई सजाय गन
गरी भएको फै सला कायम रहन स ने नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
वारदातको कृ ित र अव थाको िव ेषण गदा अपहरण
तथा शरीर ब धक िलने वारदात भएको त य समिथत
नभई तास खे दा भएको हारिजतको िववादमा भएको
झगडा एव कुटिपटलाई अपहरण तथा शरीर ब धक
िलने वारदातमा जाहेरी िदई सोहीअनस
ु ारको अिभयोग
प दायर भएको देिखँदा ितवादीह हेमकण
पौडेल, सूय काँडे भ ने सूय राई, अिजस े , रोशन
तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर

ब धक िलनेको महलको ५ नं. बमोिजम जनही २ वष
६ मिहना कै द र . २५,०००।- ज रवाना हने ठह याई
सनु सरी िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई कै ही
उ टी गरी ितवादीह चारैजनालाई सोही महलको
३ नं. को अि तम वा यांशबमोिजम अ य उ े यले
अपहरण गरेको र शरीर ब धक राखेको कसरु को
उ ोगमा दईु वष कै द गरी ज रवानाको हकमा सनु सरी
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने ठह याएको
उ च अदालत िवराटनगरको िमित २०७३।९।१७ को
फै सला उ टी गरी ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहछ । यस अदालतमा पनु रावेदन नगन
ितवादीह अिजस े र रोशन तामाङको हकमा
पिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०५ नं. बमोिजम िनजह को
पनु रावेदन उजरु परेकोसरह मानी िनज ितवादीह ले
पिन आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: रामु शमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. १
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१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-WO-०६९६, उ ेषण /
परमादेश, मीना दाहाल िव. सीता दाहालसमेत
म िनवेिदका अंशब डा गरी छु ी िभ न
भइसके प ात् घरको मल
ु ीबाहेकका यथ सज
ु न
दाहालले गरेको कारोबार बैनाब ाको कागजबाट
भरी पाउने ठहर भएको िबगो िनवेिदकाले माइती
हजरु आमाबाट २०४५ सालमा हा.व. माफत ा गरेको
िज ला मोरङ बखरी ७ (क) िक.नं. ५८७ को ज गाबाट
असल
ु उपर गन गरी सो ज गा रो का रािखएकोमा सो
ज गा फुकुवा नगन गरी मोरङ िज ला अदालतका
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तहिसलदारबाट भएको िमित २०७३।११।२२ को
आदेश बदर गरी रो का फुकुवा गन गरेको मोरङ
िज ला अदालतबाट िमित २०७४।२।५ मा भएको
आदेश बदर गरी ज गा रो का रा ने गरी उ च
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७४।११।२५ मा
भएको आदेश बदर गरी मोरङ िज ला अदालतबाट
िमित २०७४।२।५ मा भएको आदेशबमोिजम गनु भनी
परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग दाबी
रहेको देिख छ । यस अदालतबाट िलिखत जवाफ पेस
गनु भनी िवप ीह को नाउँमा याद जारी भएकोमा
िवप ीह बाट िलिखत जवाफ पेस हन आएको
नदेिखने ।
िवप ीह बाट िलिखत जवाफसमेत पेस
नभएको र िनवेदकले उठाएका िवषयव तल
ु ाई
स बोधन गन गरी मोरङ िज ला अदालतमा िमलाप
भइसके को भनी रट िनवेदकको वारेसले आजै यस
इजलाससम िनवेदन िदएको देिखएको अव थामा
रट जारी गन योजन र औिच य नरहने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदन
मागबमोिजम उ ेषण / परमादेशको आदेश जारी
गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखँदा ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७४-WO-०६९७, उ ेषण
/ परमादेश, मीना दाहाल िव. गोिव द
सुवेदीसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-WO-०२४७,
उ ेषण, कै लाशकुमार ठाकुरसमेत िव. नेपाल सरकार,
सूचना तथा स चार म ालय, िसंहदरबारसमेत

नेपालको संिवधानको धारा २४३(४) मा
कुनै पिन “संगिठत सं था” का कमचारीको सेवाका
सतस ब धी कानून र य तो सेवाका पदमा बढुवा
र िवभागीय कारबाही गदा अपनाउनु पन सामा य
िस ा तको िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामश
िलनु पन यव था छ । सोही धारा २४३(२) मा
भएको प ीकरणमा ग रएको संगिठत सं थाह को
प रभाषाअनस
ु ार नेपाल सरकारको ९० ितशत सेयर
रहेको नेपाल टेिलकम संगिठत सं था भएको प छ ।
करारको कमचारीह को लािग खु ला ितयोिगताको
परी ामा सहभागी गराउन पिहलाको भइरहेको
िविनयमको यव थालाई संशोधन गरेर सोको स ा
“क पनीमा ३ वषस म अिविछ न पमा करारमा
कायरत यि ह को हकमा खु ला ितयोिगता ारा
पदपूित ग रने िव ापनमा एकपटक उ मेदवार हन
उमेरको ब देज ला ने छै न” भनी नयाँ यव था
रा नको लािग नेपाल दूरस चार क पनी िलिमटेडको
िमित २०७३।११।२४ मा बसेको स चालक
सिमितको िनणयबमोिजम लोक सेवा आयोगसँग िमित
२०७३।११।२७ मा सहमितको लािग प ाचार गरेको
देिख छ । सो प को जवाफमा लोक सेवा आयोगले
संगिठत सं थाका कमचारीको सेवा सतस ब धी
कानून, बढुवा र िवभागीय कारबाहीस ब धी सामा य
िस ा त, २०७४ को दफा ४ को ख ड (ख) मा
अ थायी र करारमा कायरत कमचारीह लाई थायी
िनयिु हन उमेरको हद नला ने भ ने िवषय कुनै
पिन संगिठत सं थाले आ नो कमचारीको सेवाका
सतस ब धी िनयम, िविनयम वा िनदिशकामा समावेश
गन नहने भनी भएको यव थाअनक
ु ू ल कमचारीको
सेवा सतस ब धी कानूनमा प रमाजन गन सहमितको
लािग पठाउन प ाचार गरेको छ । स चालक सिमितको
िमित २०७३।११।२४ को िनणयअनस
ु ार कमचारी
िविनयमावलीमा संशोधन हन नसके कोले सो िनणय
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कानूनको व प ा गन सके को नदेिखएकोले
िनवेदकह ले सो िनणयको सिु वधा ा गन पाउने
भनी िलएको माग आ मपरक रहेको देिखने ।
िमित २०७३।११।८ मा िव ापन कािशत
हँदाको अव थामा िव मान रहेको नेपाल दूरस चार
क पनी िलिमटेड, कमचारी िविनयमावली, २०६१
को िविनयम १७(४)(ख) बमोिजम यी िनवेदकह
सो िव ािपत पदको लािग उ मेदवार हन चािहने
आव यक अिधकतम उमेर हद नािघसके को र
िमित २०७४।११।२४ को स चालक सिमितको
िनणयअनस
ु ार कमचारी िविनयमावलीको उपयु
यव था संशोधन हन नसके को हँदा िनवेदकह को
दरखा त खारेज गरेको देिख छ । िमित
२०७३।११।८ को िव ापन नं. १५।०७३।७४ र
१६।०७३।७४ समेतका िव ापनअनस
ु ारको िलिखत
परी ालगायतका स पूण काय स प न भई कमचारी
छनौट भई पदपूितसमेत भइसके को अव थामा ततु
रट िनवेदनमा िवप ी नै नबनाइएका ती िनयु भएका
कमचारीह को हकिवपरीत िनणय गनसमेत िम ने
नदेिखने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट यी
िनवेदकह ले िदएको दरखा त फाराम अ वीकृत
गन गरी स चालक सिमितबाट िमित २०७४।५।२९
मा भएको िनणयअनस
ु ार नेपाल टेिलकमले कािशत
गरेको िमित २०७४।६।१ को सूचना कानूनस मत नै
हँदा यसबाट संिवधान द िनवेदकह को कुनै हक
अिधकारमा आघात परेको मा न िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: रामु शमा
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७४-WO-०४१०, उ ेषण / परमादेश,

िडलसुभा गु ङ िव. उ च अदालत पोखरासमेत
वादी डुपकुमारी राना भ ने दपु कुमारी राना र
ितवादी महेश गु ङ भएको लेनदेन मु ामा िनवेदक
िडलसभु ा गु ङका नाममा दता रहेको का क िज ला
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. ८ को िक.नं. ६५
र ऐ. वडा नं. १६ को िक.नं. ७९ र १३२ का ज गाह
का क िज ला अदालतको िमित २०७४।२।३१ को
आदेशबाट रो का भएको त यमा िववाद छै न । सो
आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम उ च अदालतमा
िनवेदन पदा िमित २०७४।८।७ मा िज ला अदालतको
िमित २०७४।२।३१ को आदेश सदर भएको
देिख छ । सो आदेश भएप ात् िनवेदकले ततु रट
िनवेदन िलई यो आदेशमा वेश गरेको देिखने ।
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
कानून यवसायीले बहसको ममा िनवेदनमा िववाद
देखाइएको िक.नं. ६५ र ७९ र १३२ को ज गाह
फुकुवा भइसके को जानकारी गराएको र रो का ज गा
फुकुवा गरी िदनेबारे का क िज ला अदालतले िमित
२०७४।१२।१४ मा लेखेको प को ितिलिपसमेत
पेस गरेका छन् । उ ितिलिपबाट िववादका ज गाह
फुकुवा गन प ाचारसमेत भइसके को देिखँदा उ ज गा
फुकुवाको माग िलई दायर भएको ततु रट िनवेदनको
औिच य नै समा भइसके को देिखन आउने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणले ततु
रट िनवेदनको औिच य नै समा भइसके को देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहन परेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः रामु शमा
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी तेजबहादरु
के .सी., ०७१-CI-११२३, उ ेषण, राजकुमारी दास
यादवसमेत िव. जगदीश यादवसमेत
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ततु िनवेदनमा रिव नाथ यादवसमेतका
यि ह भारतीय नाग रक रहेको र िनजह गा.िव.स.
िजझौलमा किहले उपि थत नभएका, कसैले निचनेका
अ य िनवासीलाई अनिधकृत तवरले गा.िव.स.
िझझौलबाट िज ला औरही वडा नं. ४ ब ने हा ो
नातामा फुपू पन वौवावतीसँग हजरु आमाको स ब ध
छ भनी नाता मािणत माणप दान ग रएको हँदा
गा.िव.स. कायालय, िझझौल, िसराहाबाट भएको उ
काम कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ
भ ने नै मु य िजिकर रहेको देिख छ । थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९ मा
कसैले कसैसगँ को नाताको माणप चािहयो भनी
गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकामा िनवेदन िदन
आएमा अ य वा मख
ु ले जाँचबझ
ु गरी ठीक ठहरेमा
तोिकएको द तरु िलई नाता मािणत माणप िदन
स ने छ भ ने यव था रहेको छ । िमिसल संल न
माण कागजह बाट रिव नाथ यादवसमेतका
यि ह को नाता स ब ध मािणत ग रपाउँ भनी
गा.िव.स. कायालय, िझझौल, िसराहामा िनवेदन पन
आएको भ नेमा िववाद देिखँदैन । िनजह को उ
िनवेदन परेपिछ गा.िव.स. कायालयले स बि धत
वडामा आव यक जाँचबझ
ु तथा थानीय मािनसह
बझ
ु ी, मचु ु का गराई उि लिखत कानूनी ि या पूरा
गरी उ माणप दान गरेको देिखने ।
कुनै अिधकार ा िनकाय ारा ग रएको
िनणयउपर िच नबझ
ु ेमा मािथ लो िनकाय वा
अदालतमा पनु रावेदन गन पाउने गरी यि को
पनु रावेदक य अिधकारलाई कानूनले नै संर ण गरेको
ह छ । अ य कुनै वैकि पक माग योग गन अव था
नरहेमा मा रट े ािधकारको योग गरी कुनै यि
अदालत वेश गन पाउने कुरामा ि िवधा छै न । ततु
िववादमा नातै नभएको यि ले नातामा परेको भनी
िनवेदन िदई जालसाजीपूवक तवरबाट नाता मािणत
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माणप िलएको भए सो माणप बदरतफ मु ा
गन जान पाउने यी पनु रावेदक / िनवेदकह को हक
कानूनले नै सरु ि त गरेको अव थामा यी पनु रावेदक /
िनवेदकह ले सो माग योग नगरी रटको मा यमबाट
अदालत वेश गरेको देिख छ । साथै ततु िववाद
िसराहा िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको
भ ने बेहोरा वयम् िनवेदकह को िनवेदन तथा
िवप ीह को िलिखत जवाफसमेत रहेबाट उ
िवचाराधीन िनणय बदर जालसाजस ब धी मु ाह मा
ठहरेबमोिजम हने नै हँदा ततु िनवेदनमा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट भएको आदेशलाई अ यथा
भ न िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िझझौल
गा.िव.स. मा रिव नाथसमेतका यि ले िदएको
िनवेदन, गा.िव.स. ले गरेको मचु ु का एवम् िदएको
माणप ठीक बेठीक, सही वा गलत के हन् भनी माण
नै नबझ
ु ी िनणय गन सिकने अव था नरहेको स दभमा
रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट िमित २०७१।१।१४ मा भएको आदेश
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CI-११८५, उ ेषण /
परमादेश, िहराकुमारी िनरौला िव. लोक सेवा आयोग
के ीय कायालय, अनामनगरसमेत
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
२६ मा “कमचारीले बढुवाको लािग उ मेदवार हन
तोिकएबमोिजमको शैि क यो यता ा गरेको र बढुवा
हने तहभ दा एक तहमिु नको पदमा रही क तीमा तीन
वष सेवा अविध पूरा गरेको हनपु नछ” भ ने यव था
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छ । यसैगरी नेपाल व य सेवा िनयमावली, २०५५
मा “आ त रक ितयोिगता मक परी ा ारा हने
बढुवाका लािग जनु सेवा समूह वा उपसमूहको र
पदमा बढुवा ग रने हो सो र पदको एक तह मिु नको
पदमा ऐनको दफा २६ बमोिजमको सेवा अविध र
अनस
ु ूची–७ मा तोिकएबमोिजमको शैि क यो यता
पगु ेका सेवाका कमचारी उ मेदवार हन स नेछन्” भ ने
यव था गरेको देिखने ।
उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम यी
पनु रावेदक / िनवेिदकाले नव तहको आ त रक
ितयोिगता मक परी ामा सामेल हनको लािग िनज
आठ तहमा क तीमा तीन वषको अनभु व ा गरेको
हनपु न भ ने देिख छ । िमिसल संल न वा य
तथा जनसं या म ालयको च.नं.६०१९ िमित
२०६९।१।१२ को प बाट यी पनु रावेदक। िनवेिदकाको
िमित २०६९।१।१२ मा आठ तहमा तरविृ भएको
पाइयो । िनजको आठ तहमा तरवृि भएको िमितबाट
लोक सेवा आयोगको अ पताल निसङ शासक,
व य जनरल निसङ, नव तहको लािग दरखा त
िदने अि तम िमित २०७०।७।१९ गणना गदा ऐ. ऐनको
दफा २६ ले तोके को तीन वष सेवा अविध पगु ेको देिखन
आएन । िलिखत परी ा र अ तरवातामा समेत यी
िनवेिदका संल न रहेको हँदा िनजको हकमा यो यता म
सूचीबाट नाम हटाउन िम दैन भ ने िजिकरतफ िवचार
गदा, यो यतम यि को िनयिु बढुवा वत र िन प
पबाट गन योजनाथ लोक सेवा आयोगको िसजना
भएको पाइ छ । नयूनतम् यो यता नपगु ेको यि को
िनयिु वा बढुवा हन गएमा स बि धत सेवा समूहमा
कायरत अ य कमचारीमा नैरा यता उ प न हन
जा छ । अस म र यो यता नपगु ेको बढुवा हन गएमा
य तो कमचारीको बढुवा गैरकानूनी भई जनु सक
ुै
बखत र गन िम ने अिधकार िवधाियकाले लोक
सेवा आयोगलाई दान गरेकोसमेत पाइ छ । लोक

सेवा आयोगको कुनै पिन परी ामा उ मेदवारले पेस
गरेको िववरण गलत मािणत भएमा वा दरखा त
फाराम छानिबन गदा उ मेदवारको दरखा त फाराम
रीतपूवकको नदेिखएमा य तो दरखा त फाराम
जनु सक
ु ै अव थामा पिन र गन सिकने यव था लोक
सेवा आयोग ऐन, २०६६ तथा िनयमावली, २०६७
ले गरेको छ । सो कानूनी यव थाबमोिजम नेपाल
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६क.(२), दफा
२६ र िनयम ८१ को प र े मा एक तहमिु न तीन वष
पु नु पनमा िनवेिदकाको बढुवाको लािग यूनतम सेवा
अविध नपगु ेकोले िनजको दरखा त फारामलगायतका
परी ाह र गन गरी आयोगबाट िमित २०७१।४।१६
मा भएको िनणय कानूनस मत नै देिखने । यस
अव थामा लोक सेवा आयोगको िमित २०७१।४।१६
को िनणय र िमित २०७१।४।४ को ९२-९६।०७१७२ को सूचना उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी बढुवा
िनयिु िदई पद थापना समेत गनु भ ने परमादेश
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेिदकाको पनु रावेदन िजिकर र
यस अदालतबाट भएको यथ िझकाउने आदेशसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट रट िनवेदन
खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७१।९।९ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् ।
इजलास न. २
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०७९५, ि ब धक िलखत बदरसमेत, रामह र मुल
िव. नागे साह कानु र सुशील वन पित ा.िल. िव.
नागे साह कानु
वादी नागे साह कानस
ु मेत र ितवादी
सशु ील वन पित ा.िल.समेत भएको २०४८ सालको
दे.नं.१८०९ को िलखत बदर मु ामा पसा िज ला
अदालतबाट भएको फै सलाउपर वादीह को तफबाट
२०५० सालमा दे.प.ु नं.१७५८ को पनु रावेदन परी
सु पसा िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी
गरी वादीह म तरु ीया देवी कनइु न र नागे साह
कानक
ु ो हकमा २०४७।८।२१ को र.नं.१६५२
को राजीनामाको िलखत ६ भागको २ भाग िलखत
बदर हने गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
फै सलाउपर ितवादीह को पनु रावेदन नपरी अि तम
भएर बसेको देिखयो । पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
भएको उ फै सलाबमोिजम दािखल खारेज ग रिदनु
भनी पसा िज ला अदालतले च.नं.१९५४ िमित
२०५८।८।४ को प बाट मालपोत कायालय, पसालाई
प ाचार गरेको देिखयो । फै सलाबमोिजम दाखेल
खारेज ग रिदन अदालतबाट प लेिखसके पिछ सो
प बमोिजम फै सला काया वयन गन गराउने कत य
मालपोत कायालयको हो । अदालतबाट अि तम
भएको फै सलाबमोिजम दािखल खारेजलगायत े ता
बनाई िदने काय ज गा पजनीको महलको २क बमोिजम
जिहलेसक
ु ै गराउन पाउने ह छ । मालपोत कायालयले
अदालतको फै सलाबमोिजम दािखल खारेज नगरेपिछ
नै पनु रावेदक वादी पूव फै सला काया वयनको
िसलिसलामा िधतो बदरसमेतका लािग अक िफराद
िलएर अदालत वेश गरेको देिखन आयो । यसरी पूव
फै सला काया वयनको िसलिसलामा ततु मु ा परेको
अव थामा फै सला काया वयन गन िनकायले गरेको
िढलाइको कारण अि तम भएको फै सला िनि य हन
नस ने र यसरी फै सला काया वयन गन िनकायबाट

िढलाइ भएको फाइदा ितवादीह ले पाउन नस ने ।
िववािदत ज गा िमित २०४७।८।२१
मा र.नं.१६५२ को राजीनामाको िलखत पा रत
ग रिदएउपर वादीह ले िलखत बदरका लािग दाबी
गन पाउने यादिभ ितवादी सशु ील वन पित
उ ोगले िववादको ज गा िवप ी नेपाल बकलाई िधतो
पा रत ग रिदएको देिखन आयो । बकले िधतो क चा
नै भएको ख डमा पिन ऋणीको अ य स पि बाट
पिन असल
ु उपर गन स ने नै ह छ । यसरी एकाितर
िलखत बदरको लािग वादीह ले दाबी गन पाउने
यादिभ ितवादी सशु ील वन पित उ ोगले िवप ी
नेपाल बक िसटी अिफस वीरग जलाई िववािदत
ज गा िधतो िदएको देिखएको र अक तफ िलखत बदर
मु ाको काया वयनको िसलिसलमा ततु िधतो
ि ब धकको िलखत बदर मु ा परेको देिखँदा ितवादी
सशु ील वन पित उ ोगले दाबीको ज गा ि ब धक
िधतो राखेको त य वादीले पिहलेको मु ाबाट वा अ य
ज रयाबाट थाहा पाएको भ न निम ने हँदा ६ भागम ये
२ भागको ि ब धक िधतो बदरको वादीले माग गरे
तापिन आमाको अपतु ाली आफूले मा खान पाउने
भनी कुनै माणबाट वादीले पिु गराउन नसके को
तथा िलखत बदरमा िफराद गन ४ जना नै वादीह
सगोलमा रहेको अव थामा यी वादीले मा अपतु ाली
पाउने भनी यस मु ाबाट भ न सिकने अव था
नभएकोले िलखत बदर मु ामा भएको फै सलाबमोिजम
६ भागम ये वादीको १ भागस मको ि ब धक िधतो
बदर हने गरी पनु रावदेन अदालत हेट डाबाट भएको
फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
हद यादिवहीन िफराद दाबी खारेज हनपु न
भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार
गदा एकातफ िलखत बदर गराउन पाउने यादिभ
ितवादीह ले िधतोको िलखत पा रत गरी िलए
िदएको देिखएको र अक तफ २०४८ सालको
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िलखत बदर मु ाको काया वयनको िसलिसलामा
ितवादीले फै सला काया वयन नभएप ात् िधतो
ि ब धक बदरको लािग ततु मु ा परेको देिखँदा
अ य ज रयाबाट यी वादीले िधतो ि ब धकको िलए
िदएको जानकारी पाएको भनी मा न निमलेकोले
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट हद यादको
अभाव देखाई िफराद दाबी खारेज गरेको पसा िज ला
अदालतको िमित २०६२।१२।७ को फै सला सो
हदस म उ टी गरी िलखत बदर मु ामा भएको
फै सलाबमोिजम ६ भागम ये वादीको १ भागस मको
ि ब धक िधतो बदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०६५।५।२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
दीपककुमार काक , ०६८-CR-०९००, चोरी पैठारी,
राज व अनुस धान िवभाग, लिलतपुर िव. ह र साद
िसलवाल
भ सार जाँचपास गरेको सामान याउँदै
गरेको ना२ख ८७१३ नं. को कमा भ सार नितरेका
५००० थान यामेरासमेत ितवादीले याउँदै
गरेको अव थामा फे ला परेको, उ यामेरा िवदेशमा
िनिमत भएकोमा िववाद नभएको र उ यामेरा उषा
ओभरिसजसँग ख रद गरेको भए उषा ओभरिसजले
भ सार महसल
ापन प समेतका
ु ितरेको
कागजातह पेस गन नसके कोले यथ ितवादी
ह र साद िसलवालले ५००० थान यामेरा चोरी
पैठारी गरेको देिखन आउने ।

ततु मु ामा ितवादीले चोरी पैठारी गन
दु साहन गरेको वा सो गन सहयोग गरेको नभई चोरी
पैठारीको कसरु गरेको देिख छ । राज व यायािधकरण
काठमाड लाई लेिखएको राज व अनस
ु धान िवभागको
च.नं. २१६४ िमित २०६६।११।२८ को प बाट िमित
२०६६।४।११ मा भएको िनणयको ठहर ख डको
अ यको ज रवाना हने ठहर ख डमा भ सार ऐन,
२०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८ को “ख ड (क)”
हनपु नमा मानवीय िु टका कारणले टाइिपङ ग ती
भई “ख ड ख” हन गएको भ नेसमेत देिखएकोले
उ फै सलाको ठहर ख डमा िु टवश उ लेख भएको
भ सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८ को
“ख ड ख” को िु ट स याई “ख ड क” कायम गरेको
देिखन आयो । यथ ितवादी ह र साद िसलवालले
५००० थान यामेरा चोरी पैठारी गरेको ठहर गरी
भ सार ऐन, २०१९ को दफा ५(४) को कसरु मा सोही
ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोिजम चोरी
पैठारी गरेको यामेरा जफत हने र िबगोबमोिजम .
८,५२,१५०।- ज रवाना गन गरी राज व अनस
ु धान
िवभागबाट फै सला भएको देिखएकोमा उ फै सलामा
सो ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(ख) उ लेख भएको
कारणले सोही दफा ३४ को उपदफा ८(ख) बमोिजम
सजाय नगरेको भ ने आधारमा चोरी पैठारीको कसरु
खि बर भइरहेकोमा दु साहन वा सहयोग गरेकोमा
सजाय हने दफा योग गरी राज व अनस
ु धान
िवभागको िमित २०६६।४।११ को फै सला के ही उ टी
हने ठहर गरी यथ ितवादीलाई भ सार ऐन, २०१९
को दफा ३४ को उपदफा ८(ख) बमोिजम . ५००।ज रवाना गन गरी राज व यायािधकरण काठमाड बाट
भएको फै सला िमलेको देिखएन । यथ ितवादीलाई
सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोिजम
सजाय हने देिखन आउने ।
यथ ितवादी ह र साद िसलवालले ना.
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२ ख ८७१३ नं. को कमा लाि टक बडी भएका
५००० थान MV989 मोडेलका यामेरा भ सार
नितरी याई चोरी पैठारी गरी भ सार ऐन, २०१९ को
दफा ५(४) बमोिजमको चोरी पैठारीको कसरु गरेको ठहर
गरी बरामद यामेरा जफत गन गरी राज व अनस
ु धान
िवभाग र राज व यायािधकरण काठमाड बाट फै सला
भएको देिख छ । उ कसरु मा ितवादीलाई सजाय
गदा राज व अनस
ु धान िवभागको िनणयमा चोरी
पैठारीको दु साहन गरेको वा सहयोग गरेकोलाई
सजाय हने दफा भ सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को
उपदफा ८(ख) उ लेख भए पिन दफा ३४ को उपदफा
८(क) अनस
ु ारको सजाय गरेको र सो िनणयमा दफा
३४ को उपदफा ८(क) उ लेख हनपु नमा टाइिपङ
गदा िु ट हन गई दफा ३४ को उपदफा ८(ख) उ लेख
भएकोले सो िु ट स याई दफा ३४ को उपदफा ८(क)
कायम गरेको भ ने राज व अनस
ु धान िवभागको
प बाट देिख छ । यसरी यथ ितवादीले चोरी
पैठारीको दु साहन गरेको वा सो गन सहयोग गरेको
नभई चोरी पैठारीको कसरु गरेको पिु हन आएकोले
उ कसरु मा आकिषत हने दफाअनस
ु ार सजाय गरेको
राज व अनस
ु धान िवभागको िनणय के ही उ टी गरी
उ िनणयमा उ लेख भएको सोही ऐनको दफा ३४
को उपदफा ८(ख) अनस
ु ार सजाय नगरेको भ ने मा
आधारमा आकिषत नै नहने सोही ऐनको दफा ३४ को
उपदफा ८(ख) योग गरी ितवादीलाई . ५००।ज रवाना गन गरी राज व यायािधकरण काठमाड बाट
भएको फै सला सो हदस म िु टपूण रहेको देिखने ।
अतः करणह मा िववेचना ग रएबमोिजम
यथ ितवादी काठमाड ए सपोट ए ड इ पोटका
स चालक ह र साद िसलवालले .८,५२,१५०।बराबरका ५००० थान यामेरा चोरी पैठारी गरी
भ सार ऐन, २०१९ को दफा ५(४) को कसरु मा
सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोिजम

यामेरा जफत हने र ितवादीलाई िबगोबमोिजम
.८,५२,१५०।- ज रवाना हने ठहरी भएको राज व
अनस
ु धान िवभागको िमित २०६६।४।११ को िनणय
िमलेको देिखएकोमा उ िनणय के ही उ टी गरी
ितवादीलाई सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(ख)
बमोिजम .५००।- ज रवाना गन हदस मको राज व
यायािधकरण काठमाड को िमित २०६७।५।३१
को फै सला सो हदस म निमली िु टपूण देिखँदा उ
फै सला उ टी हने र यथ ितवादी ह र साद
िसलवाललाई यामेरा चोरी पैठारी गरी भ सार ऐन,
२०१९ को दफा ५(४) बमोिजमको कसरु मा सोही
ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोिजम यामेरा
जफत गरी यामेराको िबगो बराबर .८,५२,१५०।ज रवाना हने ठह याएको राज व अनस
ु धान िवभागको
िमित २०६६।४।११ िनणय सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७३ साल काि क २३ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७०-WO-००७०, उ ेषण /
परमादेश, ड बर िसंह गदाल िव. िज ला िवकास
सिमितको कायालय, इलामसमेत
िनवेदक क पनीको तफबाट िफ कल उ.मा.
िव. िफ कलको इलामको भवन िनमाण स झौताको
परेको िनवेदनमा लामो समयपिछ बेहोरा मनािसब देखी
िमित २०६८।११।४ का िनणयानस
ु ार मागबमोिजम
त कालका लािग याद थप भई प ाचार भएको
देिख छ । उ थिपएको यादिभ िनमाणको पूरा
काय िविवध कारणले स प न हनस ने अव था
छै न, िनमाण कायको हजानासिहत २०६९ साल चै
मसा तस मको याद थप ग रपाउन को कसको के
कित कमीकमजोरीका कारण िनमाण कायमा िवल ब
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भएको र अब बहन गनपन
ु दािय वसमेत उ लेख गरी
िमित २०६८।१२।२३ मा िनवेदकबाट पनु : याद
थपको लािग िनवेदन परेकोमा लामो समयपिछ िमित
२०६९।२।२ को िनणयले २०६९ साल ावण
मसा तस मको लािग दैिनक ०.०१ ितशतका दरले
हजाना / ितपूित िलने सतमा याद थप भई प ाचार
भएको देिखने ।
त प ात् िमित २०७०।३।२ को िनणयले
िनवेदक क पनीलाई िनवेदनमा उ लेख भएबमोिजम
कारबाही गरी सोको जानकारी गराइएको पाइयो । साथै
यसै िवषयमा संघीय मािमला तथा थानीय िवकास
मािमला म ालयमा समेत उजरु ी परी िवप ी िज ला
िवकास सिमितको कायालयबाट राय साथ िववरण
पठाउँदा स झौताको ८१.५३ ितशत काम स प न
भएको र बाँक कामको लािग १४ िदनको समय
िदइएको बेहोरा लेखी पठाइएकोसमेत देिखने ।
िनवेदक ड बर िसंह गदालले सावजिनक
ख रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१(क)
बमोिजम ०.०१ ितशत हजाना ितरेर पिन िनमाण
काय गन सहमत भई याद थपको लािग सावजिनक
ख रद ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोिजम िनधा रत
समयिभ ै िनवेदन गरेको र सोबमोिजम याद थप
भएकोसमेतका आधारमा िनवेदक उ बाँक काम गन
अिन छुक रहेको भ ने नदेिखने ।
रिनङ िबलबमोिजमको रकम भु ानी
िलन बाँक रहेको भ ने स ब धमा सो रकम भु ानी
िलइसके को देिखयो । िनवेदकले धरौटीबापत राखेको
रकम र बाँक काम स प न गनको लािग ला ने थप
रकम .१,२२,१५१।३० (एक लाख बाइस हजार
एक सय एकाउ न पैयाँ तीस पैसा मा ) माग ग रएको
र अ चािहँ िनवेदक वयम्ले याद थपको समयमा
िनयमानस
ु ार हजाना व प ितन बझ
ु ाउन सहमत भई
कबल
ु गरेको रकम जोिडएको देिखने ।
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य तै आफूलाई कालो सूचीमा रा न
खोजेको भ ने स ब धमा भएको कारबाहीतफ हेदा
िज ला िवकास सिमितको कायालयबाट िसफा रस
गन िनणयस म भएको हो, यसमा थप के ही गरे
भएको छै न भनी कालोसूचीमा राखी नसके को बेहोरा
िवप ीको िलिखत जवाफमा उ लेख भएको देिखँदा
िनवेदकलाई कालोसूचीमा राखी नसके को अव थामा
िसफा रसस मको िनणय मा ले िनवेदकलाई
कालो सूचीमा राखेको भ न िम ने ि थित नहँदा
काया वयनमा नआएको य तो िनणय वतः िनि य
हँदा उ ेषणको आदेशले बदर ग ररहन नपन ।
तसथ मािथ उि लिखत आधार, कारणबाट
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
अव था नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । सो ठहनाले परमादेशको आदेशसमेत जारी
हन स ै न । रट िनवेदन खारेज भएकोले िमित
२०७०।८।९ मा जारी भएको अ त रम आदेशसमेत
िनि य हने ।
इजलास अिधकृत : िभम साद भस
ु ाल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७३ साल काि क २२ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CI-१०४९, मोही नामसारी, राम
औतार राय यादव िव. कोशीला देवी
दाबीको ज गाको मोही राम व प राय
यादवको िमित २०५३।९।६ मा वगवास भएपिछ वादी
ितवादीह कसैले पिन मोही नामसारी स ब धमा
कुनै कारबाही गरेको िमिसल संल न कागजातबाट
देिखँदनै । मोहीस ब धी कुनै कारबाही नभएकै
अव थामा िमित २०५३।९।२४ मा भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन भई ज गाधनीले
प याएको अव थामा छोरा बहु ारीमा समेत मोही हक
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सन यव था भएको देिख छ । हालको ज गाधनी
जगरनाथ राय यादवले मोही राम व प राय यादवका
छोरा अवध राय यादवलाई मोही प याएको र िनजको
मृ यपु ात् िनजको ीमती कोशीला देवीलाई मोही
प याएको र िनजले नै ज गा जोतभोग गरी कुत बझ
ु ाउँदै
आएकोले िनजको नाममा मोही नामसारी गन म जरु ी
जनाई ितउ र िफराएको देिख छ । िक.नं. २३२ को
सािबक ज गाधनी ितवादी सरु े साहले भूिमसधु ार
कायालयमा ितउ र निफराई याद गज
ु ारी बसेकोमा
पनु रावेदन अदालत हेट डामा दाबीको ज गामा मोही
राम व पको मृ यपु िछ िनजको छोरा बहु ारी कोशीला
देवीलाई मोहीमा प याई िनजले नै जोतभोग गरी बाली
बझ
ु ाउँदै आएकोले वादी कोशीला देवीको नाममा मोही
नामसारी हनपु न भनी िलिखत ितवाद गरेको देिख छ ।
यसरी ज गाधनीलाई कानूनले मोही प याउने अिधकार
िदएको र सो अिधकार योग गरी सािबकका ज गाधनी
सरु े साद साह र हालका ज गाधनी जगरनाथ राय
यादवसमेतले मोही प याई ज गा जोतभोग गरी कुत
बालीसमेत यी वादीले हालका ज गाधनीलाई बझ
ु ाउँदै
आएको अव थामा मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी
दाबी पु न नस ने ठह याई भूिमसधु ार कायालय,
रौतहटबाट भएको फै सला उ टी गरी दाबीको ज गा
वादी कोशीला देवीको नाममा मोही नामसारी हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
दाबीको ज गाका मोही राम व प राय
यादवको मृ यु भएपिछ मोही नामसारी स ब धमा
कुनै कारबाही नभएको अव थामा भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को चौथो संशोधन भई बहु ारीलाई पिन मोही
हक ा हनस ने कानूनी यव था गरेको ज गाधनीले
छोरा बहु ारीलाई मोही प याएको अव थामा बहु ारीको
नाममा पिन मोही नामसारी हनस ने नै देिखँदा पित
प नी वा छोराम ये ज गावालाले प याएको यि ले

मा मोही हक पाउँछ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
सािबक िक.नं. २३२ िक ाकाट भई कायम दाबीको
िक.नं.९४३ को ज गा मोही नामसारी ग रपाउँ
भ ने िफराद दाबी पु न नस ने ठह याई भूिमसधु ार
कायालय, रौतहटबाट िमित २०६६।३।२६ मा भएको
िनणय उ टी गरी दाबीको ज गा वादी कोशीला देवीको
नाममा मोही नामसारी हने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०६७।७।१७ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
क यटु र :- हकमाया राई
इित संवत् २०७३ साल पस
ु १७ गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
§ ०६७-CI-१०५०, मोही नामसारी, राम
औतार राय यादव िव. कोशीला देवी
§ ०६७-CI-१३५६, मोही नामसारी, राम
औतार राय यादव िव. कोशीला देवीसमेत
§ ०६७-CI-१३५७, मोही नामसारी,
रामऔतार राय यादव िव. कोशीला देवीसमेत
इजलास नं. ३
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१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७०-CI-१०१८, घर बहाल िदलाई
घर ज गाबाट हटाई चलन, हजरत िमयाँ अ सारी िव.
ल मी कुमारी पाठक (पा डे)
ाङ् यायको िस ा त आकिषत हन िववादको
िवषय एउटै, कायकारण एउटै, मु ाका प ह एउटै,
स म अदालतबाट सनु वु ाई भई अि तम पमा िनणय

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
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गरेको ज ता उपयु त वह िव मान भएको हनपु न
अिनवायता देिख छ । मु ा मािमलामा ाङ् यायको
िस ा त आकिषत हन के ही खास अव थाह
िव मान हनपु न देिख छ जसअनस
ु ार पिहले दायर
भएको र पिछ िदइएको मु ामा दाबीको िवषय समान
हनपु न, पिहले दायर भएको र पिछ िदइएको मु ामा
मु ा गनपन
ु कारण र मािगएको उपचार समान हनपु न,
पिहले दायर भएको र पिछ िदइएको मु ामा मु ाका
प ह को अव था र हैिसयत समान हनपु न, पिहलेको
कारबाहीमा दाबी ग रएको िवषयमा अि तम िनणय
भएको हनपु न, य तो िनणय कानूनबमोिजम स म
िनकाय / अदालतबाट भएको हनपु न, पिहलेको मु ाको
काम कारबाहीमा प को तफबाट उिचत ितिनिध व
भएको हनपु न, पिहले दायर भएको मु ामा स बि धत
प ले सनु वु ाइको पया र उिचत अवसर पाएको हनपु न
देिखने ।
सािबकको मु ामा हद याद, हकदैया वा
े ािधकारको मा नभई ािविधक िु ट िक.नं.१६८
र िक.नं.१६ को कारणले खारेज भएको देिख छ ।
अथात् माण बु ने ममा मालपोत कायालयबाट दता
े ता िझकाउँदा हेम साद पाठकको नाममा खैरहनी
गा.िव.स. वडा नं.८(क) िक.नं.१६८ को े.फ.०-०-१३
भएको े ताबाट देिखएको, िक.नं.१६ को ज गा भएको
नदेिखएको भनी मालपोत कायालयको च.नं.५९३६
मोठ ३ िमित २०६४।१।८ मा दता े ता ा त हन
आएको देिखयो । य ता ािविधक िु ट कितपय
अव थामा प ह ले सिजलैसगँ संशोधन गन सिकने
गरी चिलत कानूनले प ह लाई सिु वधा िदएकै पिन
छ । सो मु ामा सो िु ट संशोधन नग रएको कारणले
मा खारेज भएको अव था देिखएको छ । यसबाट
सारवान् तवरले कुनै हकअिधकार थािपत भएको
अव था पिन देिखँदैन । सािबक मु ामा दाबीको
ज गाको िक.नं. १६ गलत उ लेखन गरेको कारणले

खारेज हने र पिछ लो ततु मु ामा सोही िक.नं.
१६ उ लेखन गदा अिघ लो दाबीको िवषयव तु यही
हो भनी खारेज गदा अिघ लो र पिछ लो मु ाको
िवषयव तक
ु ो साम ज यतामा नै अ योल हन जाने र
य तो अव थाले प ले िववादको िन पण हन नपाउने
अव था पिन िसजना हन जाने हँदा सोतफ समयमा नै
प ह समेत सचेत हनपु न ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण
र माणसमेतबाट सािबकमा १६ नं. िक ामा रहेको
घरको िववाद भएकोमा सोहीतफ तहिककात भई सो
िक ा वादीको नाममा दता नदेिखएको आधारमा खारेज
भएको र ततु मु ामा िक.नं.१६८ को घर स ब धमा
नै दाबी िलई आएबाट ततु िववादमा अ.बं.८५ नं. को
त वह िव मान नदेिखँदा सु िज ला अदालतबाट
िमित २०६९।०३।०३ मा अ.बं.१८० नं. बमोिजम
खारेज हने ठह याई भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
बदर गरी कानूनबमोिजम जे जो बु नपु छ बझ
ु ी ठहर
िनणय गनु भनी प ह लाई तारेख तोक सु िमिसल
िचतवन िज ला अदालतमा पठाइिदनु भनी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।०९।०१ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७०-CI-११९४, िमलाप बदर,
फुले र मेहता िव. सोनाई यादव
वादी ितवादीह िबच एउटै िववादका
िवषयमा अ य मु ासमेत परेको अव थामा सो मु ालाई
समेत एकै साथ राखी िववािदत सबै िवषयको स ब धमा
िनणय गनपन
ु ह छ । मोिहयानी हकको माणप
पाऊँ भ ने मु ासमेत साथै राखी िववािदत िवषयका
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स ब धमा चिलत कानूनी यव थासमेतका आधारमा
िनणय गनपनमा
िमलाप मा उि लिखत ज गा दाबीको
ु
ज गाको जोताहाको अ थायी िन सासँग निभडेको
भ ने आधारमा वादी दाबी पु न नस ने ठह याई भएको
सु भूिमसधु ार कायालय, सनु सरीको िनणय िमलेको
नदेिखँदा उ फै सला बदर गरी मोही कायम मु ा र
िमलाप बदर मु ा एकै साथ राखी जो जे माण बझ
ु ी
िनणय गनु भनी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार,
माणसमेतबाट मोही हक कायम ग रपाउँ भ ने मु ा
र िमलाप बदर गरी दईु मु ा िवप ी / वादी सोनाइ
यादवले िदएकोमा मोही हक कायम मु ा बाँक
राखी िमलाप बदर मु ा फै सला गरेको मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.१९२ नं. समेतको िु ट देिखँदा भूिमसधु ार
कायालय, सनु सरीको िमित २०६९।५।६ को फै सला
बदर गरी अब दवु ै मु ाह साथै राखी जो जे माण
बु नु पन हो, बझ
ु ी कानूनबमोिजम फै सला गनु भनी
प ह लाई तारेख तोक िमिसलसमेत सु भूिमसधु ार
कायालय, सनु सरीमा पठाइिदने ठह याई पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७०।०५।०९ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CI-०१५४, हक कायम गरी
ज गा दता गराई ज.ध. माणपज
ु ा पाऊँ, िशव नारायण
यादव िव. खुशीलाल यादवसमेत
सिु गया देवीको िमित २०४०।११।१० मा
मृ यु भएपिछ उ ज गा नामसारीतफ ितवादीह को

िनवेदन परी मालपोत कायालयबाट सूचनासमेत
कािशत गरी सरजिमन गराई ितवादीह का नाउँमा
नामसारी हने गरी २०४४।९।३ मा िनणय भएको
देिख छ । उ नामसारी िनणयउपर कुनै कारबाही
नभई उ कारबाही अि तम भएर रहेको देिख छ ।
जतवु ा कठकु पाको वडा नं. २क िक ा नं.११५ को
ज गा िफ डबक
ु उतारबाट ी साद राजवंशीको भ ने
देिख छ भने दाबीमा उि लिखत िक.नं.११५ को
ज गा अगमी यादवको भ ने कै िफयत महलमा उ लेख
भएको देिख छ । सोही िफ डबक
ु मा िक.नं.१०७ को
ज गा अगमलाल यादवको भ ने उ लेख भई अगमी
यादव वडा नं.५ मा ब ने भनी र अगमलाल यादव वडा
नं.६ मा ब ने भनी प पमा उ लेख भएको छ ।
अगमलाल यादव र अगमी यादवको छु ाछु ै दताको
अव थासमेत सो िफ डबक
ु बाट देिख छ । अगमलाल
यादवको वतन वडा नं.६ भ ने पेस भएको नाग रकताको
ितिलिपबाट प देिख छ । दाबीका ज गासँग
स बि धत िफ डबक
ु मा उि लिखत बेहोरासमेतका
माणको आधारमा वडास म संशोधन गरी स चाई
िदने गरी िमित २०६४।११।१९ मा िनणय भएको
देिख छ । वादीले २०५३ सालमा दाबीको ज गाको
दतातफ कारबाही चलाउनअ
ु िघ नै २०४४।९।३ मा
िक.नं.११५ को ज गा ितवादीह को नाउँमा नामसारी
भएको हँदा अिघ लो नामसारी िनणय बदर नभएस म
सोही ज गाका स ब धमा उ िनणयका आधारमा
भएको दतासमेत बदर हनस ने अव था नरहने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण
र माणसमेतबाट दाबीमा उि लिखत वडा नं.५(च)
को िक.नं.११५ को ज गा सािबकमा अगमी यादवका
नाउँमा े ता कायम रहेको िफ ड बक
ु उतारबाट
पिन अगमी यादव र अगमलाल यादव अलगअलग
यि भ ने देिखएको अव थामा वादी दाबी नपु ने
गरी फै सला गनपनमा
ितवादीह को नाउँको दता
ु
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बदर गरी वादीका नाउँमा दता कायम हने ठह याई सु
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६९।२।२९मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ फै सला
उ टी भई ततु मु ामा वादीको दाबी पु न नस ने
ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७०।०६।०९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०१५३, िलखत
बदर दता बदर दता कायम, िशवनारायण
यादव िव. खुशीलाल यादवसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-२१३८, जबरज ती
करणी, मुहमद सिफक िमयाँ िव. नेपाल सरकार
पीिडतले मौकामा कागज गदा ितवादीले
आफूलाई िविभ न लोभन डर ासमा पारी पटकपटक
जबरज ती करणी गरी यौन स ब ध राखेको र
अ ाकृितक यौन स ब धसमेत राखेको भनी उ लेख
गरेको देिख छ । पीिडतको वा य परी ण हँदा
योिनको िझ ली याितएको नपाइएको, दवु ै औ ंला
सिजलैसगँ पठाउन सिकने, योिन िझ ली पिहलेदेिख
नै फाटेको, योिन माग पिन खक
ु ु लो रहेको भ नेसमेत
बेहोराको वा य परी ण ितवेदनबाट देिख छ ।
वा य परी ण गन डा टरले अदालतमा बकप
गदा पीिडतको Hymen intact नभएको भ ने उ लेख
गरेको देिख छ । यसबाट अिववािहत पीिडतमािथ यौन
ि याकलाप भएको देिखने ।
पीिडत तथा जाहेरवालीले अदालतसम
बकप गदा ितवादीले कुनै कसरु अपराध नगरेको

भनी मौकाको जाहेरी तथा कागजिवपरीत उ लेख
गरी लेखाएको देिख छ । तर, पीिडत ितवादीको
घरमा घरेलु कामदारको पमा काम गन बािलका
देिख छ । सो कुरालाई वयम् ितवादीले वीकार
गरेका छन् । पीिडत अिववािहत िछन् । िनजको वा य
परी ण ितवेदन, डा टरको बकप समेतबाट जाहेरी
दरखा त र पीिडतको मौकाको कागज समिथत भएको
पाइ छ । वारदातपिछ के ही समयको अ तरालमा
अदालतमा बकप हँदा घरेलु कामदारको पमा
काम गन बािलका एवम् िनजको प रवार घरमािलकको
भावमा पनु अ वाभािवक देिखँदैन । य तो अव थामा
अनस
ु धानको ममा खडा ग रएका कागजातह
यी पनु रावेदक ितवादीलाई फसाउने िनयतले खडा
ग रएका हन् भ ने िजिकर यिु सङ् गत देिखएन ।
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
देिखने ।
ततु मु ाको वारदात िमित २०६९।७।१५
मा भएको देिख छ । पीिडतको िव ालयको भना
रिज टरमा २०५१।८।२२ को ज म िमित भनी
उ लेख भएको पाइ छ । यसैगरी िनजको नाग रकतामा
पिन सोही िमित नै उ लेख भएको पाइयो । िनजको
ज म दतामा २०५२।८।२२ भिन उ लेख भएको
देिख छ । िनजको वा य परी ण गराउँदा १५
देिख १७ वषिभ को भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
यसरी िव ालयको भना रिज टर, नाग रकता र ज म
दताको माणप बाट समेत पीिडत वारदात हँदा १६
वष नािघसके को देिखँदा िनजको उमेर १५ वष नै हो
भनी जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३
बमोिजम सजाय गन निम ने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी
महु मद सिफक िमयाँलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ६ वष कै द र ऐ.
महलको ९क नं. अनस
ु ार थप १ वष कै द सजाय र ऐ.
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महलको १० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई दईु
लाख पैयाँ ितपूित भराई िदने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०७१।७।२५ को फै सला
के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई ऐ. महलको ३(४)
नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने । पीिडतलाई
ितवादीबाट दईु लाख पैयाँ ितपूित भराई िदने
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला सो हदस म
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-१२०६ र ०७३CR-१३७२, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार,
आशा प रयार िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव.
आशा प रयार
पीिडतह को अदालतबाट मािणत बयानमा
आफूह लाई िविभ न लोभन िदई भारतमा लैजाने
उ े यका साथ बटु वलबाट नवलपरासी महेशपरु स म
लगी गएको भनी उ लेख गरी लेखाएको देिखयो ।
तर, पीिडत घ कुमारीले अदालतमा आई बकप गदा
ितवादीले आफूलाई लगेको नभई याला मजदरु ी
गरी पैसा कमाउने उ े यका साथ आशा प रयार
साथी हँदा िनजसँगै गएको हो भनी उ लेख गरेको
देिखयो । िनजको बकप बाट समेत िनज ितवादीसँगै
बटु वलदेिख नवलपरासीको महेशपरु स म गएको त य
थािपत हन आएको देिखयो । पीिडतह को घर
प रवारलाई कुनै जानकारी अनमु ितसमेत िलई लगेको
भ ने िमिसलबाट देिखँदैन । यसबाट पीिडतह लाई
नेपालको बटु वलबाट नवलपरासीको महे र चोकस म
ितवादीह ले िलई गएको देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र

माणसमेतबाट ितवादी आशा प रयारलाई मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को
दफा ४(२)(६) बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही
ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) अनस
ु ार १० वष कै द र
.५०,०००।– ज रवानासमेत हने साथै सोही ऐनको
दफा १७ अनस
ु ार ितवादीबाट पीिडतले जनही .
२५,०००।– का दरले ितपूितबापतको रकम भराई
पाउने ठह याई सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।१२।०२ मा भएको फै सला सदर
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०७३।४।२५ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
सो हदस म के ही उ टी भई यी पनु रावेदक / ितवादी
आशा प रयारलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोिजम
२ (दईु ) वष कै दको सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७१-WO-०९०४, उ ेषण,
भुराम बा कोटासमेत िव. पुनरावेदन अदालत
इलामसमेत
िनवेदक भरु ाम सापकोटासमेतलाई बाहेक
गरी सु पाँचथर िज ला अदालतबाट तायदाती
फाँटवारी माग गन आदेश भएकोमा उ आदेश बदर
गरी सबै अंिशयारबाट ब डा हने स पि को तायदाती
फाँटवारी माग गन गरी पनु रावेदन अदालत इलामबाट
आदेश भएकोमा िनवेदक भरु ाम बा कोटासमेतले
पनु रावेदन अदालतको आदेशमा िच नबझ
ु ाई यस
अदालतमा रट िनवेदन दायर गरेको देिखयो । िनवेदक
तथा यथ तफबाट बहसको ममा उपि थत कानून
यवसायीह ले ियनै िनवेदक / ितवादी र िवप ी /
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वादी भई चलेको ०७४-RI-०३५३ को अंश चलन
मु ामा यस अदालतबाट िमित २०७४।१०।१९ मा
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भएको छ । उ
मु ामा यस अदालतबाट िमित २०७४।१०।१९ मा
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भएको र ततु
िनवेदनमा उठाइएका िवषयव तस
ु मेत सोही मु ाबाट
हे रने हँदा ततु िनवेदनको औिच य समा त भएकोले
खारेज हनपु छ भनी बहसको ममा उ आदेशको
ितिलिपसमेत पेस गरेको पाइने ।
तसथ, ियनै प िवप उपरको अंश चलन
मु ा उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
इलामबाट फै सला भएकोमा िनवेदक / ितवादी भरु ाम
बा कोटासमेतले यस अदालतमा मु ा दोहो याई हेरी
पाउनको िनवेदन दता गरी दोहो याई हेन िन सा दान
भएको देिखँदा सो मु ामा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा
ततु रट िनवेदनको औिच य समा त भइसके काले
िनवेदनको मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहन
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १४ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-WO-१०६१, उ ेषण /
परमादेश, बाबुराम दाहालसमेत िव. याय सेवा आयोग,
कुप डोल, लिलतपुरसमेत
याय सेवा आयोगको बढुवा सूचना कािशत
भएको िमितभ दा पिहला नै यी िनवेदकह को
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोिजम
बढुवा उ मेदवार हन चािहने यनु तम् सेवा अविध
पिु गसके को देिखएको र बढुवामा सि मिलत हन नपाउँदा
िनजह को वृि िवकासमा अवरोध िसजना भई
अपूरणीय ित हने हँदा बढुवाको िनि त िनवेदकह को

दरखा त फाराम िलई बढुवा ि यामा सहभागी
गराउनु भनी यस अदालतबाट िमित २०७३।१२।२२
मा िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश जारी भएको
पाइने ।
अ त रम आदेशप चात् िवप ी याय सेवा
आयोगले िनवेदकह को ५ वष अविध पिु गसके को
समेत आधारमा िनजह बाट समेत दरखा त िलई
ि या अगािड बढाई बढुवा सिमितबाट िनवेदकह को
दरखा तसमेत मू याङ् कन गरी याय सेवा आयोगको
िमित २०७४।१।१४ को िनणयबमोिजम बढुवा सूचना
कािशत भई िनवेदकह म येका बाबरु ाम दाहाल
र ठगी क ेलसमेतको नेपाल सरकारको िमित
२०७४।३।२२ को िनणयअनस
ु ार बढुवा पद थापन
भइसके को देिखने ।
िवदरु का लेको हकमा िवचार गदा याय
सेवा आयोगको िमित २०७३।१२।४ मा कािशत
सूचनामा िव ापन नं. ११।०७३।७४, जे ता र
कायस पादनबाट हने बढुवामा २ िसट, िव ापन
नं.१२।०७३।०७४ काय मता मू याङ् कनबाट
हने बढुवामा ३ िसट मा माग गरी सूचना कािशत
गरेको देिख छ । यी िनवेदक िवदरु का ले कानूनमा
नातको र गरी िमित २०६८।१०।१५ मा याय
सेवाको याय समूह ि तीय ेणीको पदमा र
िनवेदकम येका बाबरु ाम दाहाल र ठगी क ेलको
िमित २०६८।९।८ मा िनयिु भई यी िनवेदकभ दा
क रब १ मिहना ८ िदन अगािड िनवेदकम येका
बाबरु ाम दाहाल र ठगी क ेलको िनयिु भएको
देिखयो । तसथ यी िनवेदकसमेतलाई बढुवा ि यामा
सहभागी गराएकोमा अ य िनवेदकभ दा पिछ िनयिु
भएकोसमेतबाट यी िनवेदकको सेवा अविध कम देिखई
उ िव ापनको बढुवामा छनौट हन नसके बाट िनजको
हकमा मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम ने भई
रट िनवेदन खारेज हने ।
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तसथ िनवेदकह म येका बाबरु ाम दाहाल
र ठगी क ेलको सेवा अविध ५ वष पिु गसके को
अव थामा िनजह लाई समेत िवप ी याय सेवा
आयोगले बढुवा ि यामा सामेल गराई िनजह समेतको
बढुवा पद थापन भइसके को र िनजह को िनवेदन
मागदाबी पूरा भइसके को अव थामा ततु रट
िनवेदनको औिच य समा त भइसके को देिखँदा ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काितक २१ गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-WO-१०६५, उ ेषण,
मनटुिटया देवी महरासमेत िव. पुनरावेदन अदालत
हेट डा, मकवानपुरसमेत
िवप ीह तपसी महरा र िदनेशकुमार
यादवसँग कपाली तमसक
हँदाका बखत
ु
िनवेदकह समेत सगोलमा िथए वा िथएनन् ?
ियनीह िबच अंशब डा भएको िथयो िथएन भ ने
स ब धमा िवचार गदा, यी िनवेदक मनटुिटयादेवी,
अकलु महरा, देवल महरा, तेजी महरा िवप ी रमनु ी
देवी महरा र तपसी महरा आमा, दाजु भाउजू,
जेठाजु नाताको भएकोमा नातामा िववाद देिखँदैन ।
िवप ीम येका तपसी महरा घरको मल
ु ी भई िनजले घर
यवहार चलाउन भनी िवप ी िदनेशकुमार यादवसँग १
वषको भाखा राखी िमित २०६६।९।१४ गतेका िदन
नगद .२,६४,८००।– (दईु लाख चौस ी हजार आठ
सय) पैयाँ कजा िलई कपाली तमसक
ु गरेको उ
तमसक
ु बाट देिखने ।
कपाली तमसक
ु भएको ५ वषपिछ यी िवप ी
रमनी देवी, िनवेदक अकलु महरा एवम् मनटुिटया
देवीसमेतका िबचमा मालपोत कायालय, रौतहटबाट
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िमित २०७१।०६।०७ मा रीतपूवकको ब डाप
गरेको देिख छ । यी िनवेदकह ले हामी िनवेदक
िवप ीह िबच २०६० सालमा घरसारमा ब डाप
भएको हो भने तापिन रीतपूवक २०७१ सालमा
ब डाप भएको देिखएको हँदा सोभ दा अगािड
िनवेदकह समेत सगोलमा रहेको भ ने देिख छ ।
यी िनवेदकह सगोलमा रहेकै अव थामा घरको
मूली रमनी देवी रोहवरमा सा ी बसी घर यवहार
चलाउनसमेत २०६६।९।१४ मा कपाली तमसक
ु
गरी ऋण िलएको भनी घरको मु य अंिशयारसमेतले
वीकार गरेको देिखने ।
सगोलमा छँदा खाएको ऋण असल
ु उपर
गन लेनदेन मु ामा सु अदालतबाट िनवेदकह को
समेत ज गा रो का गरेको आदेश पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट सदर भएको उ आदेशले िनवेदकह को
संवैधािनक अिधकारमा हनन् भएको नदेिखँदा कायम
गरेको िबगो भ रभराउमा द ड सजायको २६ नं.
को कानूनी यव थाले सगोलको स पि रो का
रहेकोलाई कानूनिवपरीत भ न िम ने अव था नरहने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार र
माणसमेतबाट घरको मु य यि रमनी देवी भई
िनजलाई रोहवरमा सा ी राखी िमित २०६६।९।१४
मा िवप ीम येका तपसी महरा र िदनेशकुमार
यादविबच नगद .२,६४,८००।– (दईु लाख चौस ी
हजार आठ सय) पैयाँको तमसक
ु भएकोमा तमसक
ु मा
तोिकएको समयिभ साँवा याज नबझ
ु ाएकोले िनज
तपसी महरालाई िवप ी बनाई लेनदेन मु ा दायर
गरी िनवेदकह को नाउँमा रहेको ज गासमेत रो का
गरेकोमा फुकुवा गन िमलेन भनी सु रौतहट िज ला
अदालतको िमित २०७२।१।१७ को आदेश िमलेको
देिखई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७२।२।२८ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०६९-CR-०५६७, नकबजनी
चोरी, नेपाल सरकार िव. रमबहादुर लािमछाने
वादीकै सा ी व तिु थित मचु ु काका
मािनस यमलाल शमाले ितवादीह ले चोरी गरेका
हन् ज तो ला दैन, ितवादीह िज मा रहेको पैयाँ
हराएको हनाले ितवादीह ले ितनपन
ु हो समेत भनी
बक लेखाएको, य तै वादीको अक सा ी घटना
िववरणका मािनस भीमबहादरु लािमछानेले िमित
२०६७।८।३ गते राित चोरी भएको हो, को कसले चोरी
गरे भ न सि न, ितवादीह िज मा रहेको पैयाँ
हनाले ियनीह ले ितनपछ
ु भनी गाउँमा दबाब िदँदा
नमानेपिछ रडी हरीमा याएको हो, रडी हरीमा
याएपिछ सहकारीको रकम दािखल गरे छुट्कारा
पाइ छ भनी ितवादीह का घरका मािनसह ले
पैयाँ दािखल गरेका हन्, ितवादीह िज माको
रकम भएकाले िनजह ले ितनपछ
ु भनी र वादी
प कै सा ी व तिु थित मचु ु काका मािनस दीवाकर
पा डेले सं थाको रकम चोरी भएको हो, क-कसले
चोरी गरे थाहा भएन, ितवादीह ले चोरी गरेज तो
ला दैन, आफूह िज मा रहेको रकम सरु ि त रा न
नसके को हनाले हराएको रकम िनजह ले ितनपन
ु हो
भनी बक लेखाएकोसमेतबाट अिभयोग दाबी वादी
नेपाल सरकारका सा ीबाट िनिववाद पिु भएको मा न
सिकने ि थित नरहने । मािथ उ लेख ग रएअनस
ु ार
बरामदी मचु ु कासमेत शङ् काको घेराभ दा बािहर
रहेको पाइएन भने ितवादीह का सा ीह ले
ितवादीह को अदालतको इ कारी बयान िजिकरलाई

समिथत हने गरी प सँग बक लेखाइिदएको
देिख छ । यस कार वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरअनस
ु ार अिभयोग दाबी िमिसल संल न
माणबाट िनिववाद पमा पिु भएको मा न िम ने
देिखएन । लगाइएको अिभयोग शङ् कारिहत तवरबाट
पिु नभएको अव थामा ितवादीह लाई कसरु दार
कायम गरी सजाय गनु फौजदारी यायको िस ा त
ितकूल हन जाने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण एवम्
माणसमेतबाट ितवादीह ले चोरी गरेका हन् भ ने
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी िववादरिहत
तवरबाट पिु हन आएको नदेिखएकोले अिभयोग
दाबीअनस
ु ार िनजह लाई कसरु दार कायम गरी
दाबीबमोिजम सजाय गन गरी सु गु मी िज ला
अदालतले िमित २०६८।२।२६ मा गरेको फै सला
उ टी गरी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०६९।३।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: महेश खनाल
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७४ साल चैत ६ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-WO-०९१७, परमादेश,
मनबहादुर राना िव. पुनरावेदन अदालत पाटन
रट िनवेदक र उ लेनदेन मु ाक ितवादी
सिु शला रानाको िबचमा रहेको उ लो ने वा नीको
स ब ध िव छे द हने गरी िमित २०७२।४।१९ मा
िमलाप भएको देिख छ । उ िमितको िमलाप भ दा
अगावै यी िवप ीम येका नरबहादरु थापासँग िमित
२०६४।१२।२० मा .६,००,०००।- र िमित
२०६५।१।२४ मा .१०,००,०००।- िनज सिु शला
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रानाले िलए खाएको ऋणका स ब धमा उ स ब ध
िव छे दको िमलाप हनपु ूव नै लेनदेन मु ा दायर
भई िमित २०७२।०२।०४ मा फै सला भइसके को
देिखएको हँदा यी रट िनवेदक र ऋणी सिु शला राना
एकासगोलका पित प नीको स ब ध रहेकै अव थामा
उ लेनदेन मु ाको िववादले वेश पाइसके को
देिखने ।
िमित २०६४।१२।२० र िमित
२०६५।१।२४ मा िलएको सो ऋण कजाको रकमका
स ब धमा लेनदेनको िववादले वेश पाइसके को र
वादीले सोबमोिजमको रकम भराई िलन पाउने ठहरी
फै सला भइसके को अव थामा िमित २०७२।४।१९
मा आफूह का िबचमा रहेको लो ने वा नीको नाता
स ब ध िव छे द हने गरी ग रएको सोही िमलाप का
आधारमा सो रकम ितनु बझ
ु ाउनु पन दािय व अब
आफूमा नरही के वल िवप ी सिु शला रानाको मा रहने
हो भनी िनवेदकले आ नो नाउँमा रहेको स पि बाट
असल
ु हनु नपनतफ इङ् िगत गद आ ना नाउँको घर
ज गा फुकुवा हनपु न िजिकर िलएको देिखन आउने ।
तसथ िववेिचत आधार, माणसमेतबाट
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७२।८।४
मा भएको आदेश तथा “सुिशला रानाको अंश
हकस म रो का राखी कानूनबमोिजम गनु” भ ने
हदस मको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।११।२८ को आदेश उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी आ नो नाम दताको उ िक.नं.३८५ को
स पूण घर ज गा फुकुवा गरी िदनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदकको िजिकरअनस
ु ार गनपन
ु देिखएन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. ४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७१-WO-०५२६, उ ेषण,
नवराज यौपाने िव. नेपाल सरकार, वा य तथा
जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत
िनवेदकले िवप ी म ालयसम स वा
िमलानको लािग िनवेदन गरेको भनी दाबी गरे
तापिन यसस ब धी कुनै माण िनवेदनसाथ पेस
गरेको देिखँदैन । िवप ी वा य सेवा िवभागको
िलिखत जवाफबाट पिन िनवेदकले एक तहमािथको
अिधकारीसम िनवेदन गरेको भ ने नदेिखने ।
व ततु ः स वा कमचारीको अिधकार
नभई सिु वधास मको िवषय हो । तसथ कुनै पिन
कमचारीको स वा गदा चिलत कानूनको ितकूल
नहने गरी कमचारीको सिु वधा र सं थाको आव यकता
र औिच यतालाई म यनजर गरी स वा हनु र
ग रनपु दछ । लामो अविध एउटै वा य चौक मा
कायरत यी िनवेदकलाई सोही िज लािभ कै अक
वा य चौक मा स वा ग रएको अव था छ । सोही
िनयमावलीको िनयम ३५ ले स वा भएको कमचारी
स वा भएको कायालयमा यादिभ हािजर हन
जानु पन छ भ ने कानूनी यव था गरेको देिख छ ।
कानूनस मत भएका स वाको पालना गनु स बि धत
कमचारीको कत य ह छ । स वा भएको दवु ै थानमा
कमचारीको दरब दी र पदनामअनस
ु ार नै स वा
ग रएको भ ने वा य सेवा िवभागको िलिखत
जवाफ बेहोरा रहेको र स वा िमलान गन िज मेवारी
िवप ीह को रहे भएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखएन । रट िनवेदन
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खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः आन दराज प त
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै
कृ ितको ०६९-WO-०३५७,
उ ेषण, कृ णभ
यौपाने िव. गृह
म ालय, िनजामती कमचारी शासन
शाखा, िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७२-CI-०६५५, िनषेधा ा,
अ दुल वािहद िमयाँ िव. िज ला हरी कायालय, मोरङ
िवराटनगरसमेत
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा चलेको
०७१-WO-००२१ को िनवेदक मह मद महफूज
िमयाँ भएको िनषेधा ाको िनवेदनमा िज ला शासन
कायालय, मोरङको िलिखत जवाफसाथ संल न
अिभयोग प को ितिलिपबाट वािहद िमयाँ र महफूज
िमयाँउपर हातहितयार खरखजाना मु ाको कारबाही
चलेको भ ने देिख छ । वािहद िमयाँको नाउँमा याद
जारी भई सो याद घर दैलोमा टाँस गरी तामेल गरेको
भ ने देिखन आउँछ । यी िनवेदकले आफू उ मु ा र
यादमा भिनएको वािहद िमयाँ नभई छु ै यि अ दल
ु
वािहद िमयाँ हँ भनी िनवेदनमा िजिकर िलएको देिखने ।
िनवेदक उ हातहितयार खरखजाना मु ाको
ितवादी वािहद िमयाँ हन् होइनन् भ ने त य िज ला
शासन कायालय, मोरङमा चलेको उि लिखत
हातहितयार खरखजाना मु ाबाट िन पण हने िवषय
देिख छ । यी िनवेदक उ हातहितयार खरखजाना
मु ाको ितवादी नभएको त यको माण िनजले नै
पु याउनु पन ह छ । हातहितयार खरखजाना मु ाको
ितवादी यी िनवेदक हन् होइनन् भ ने त य स ब धमा

माण बझ
ु ी ततु िनषेधा ा मु ाबाट िन पण हने
िवषय नभएकोले िनवेदकको मागअनस
ु ार िनषेधा ाको
आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान देिखन
नआउने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह बाट िज ला
शासन कायालय, मोरङमा चलेको हातहितयार
खरखजानास ब धी मु ाको ितवादी यी िनवेदक हन्
होइनन् भ ने िवषयको िन पण सोही मु ाबाट नै हने
भएको उ लेख गरी िमित २०७२।३।१४ मा ततु
रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७२-CI-१७६२, िनषेधा ा,
सुकदेव यादवसमेत िव. ीमती सित देवी यादव
िनवेिदकाको नाउँमा दता रहेको िज ला
स री, गा.िव.स. सबनी, वडा नं. ५(क) िक.नं.
४४५ को ०–४–१६ ज गा िमित २०६७।१०।२३
मा िगतादेवी दासबाट ख रद गरी िलएको देिख छ । यी
पनु रावेदकको तफबाट ज गाधनी सित देवी यादवलाई
मोहीको हैिसयतले कुत बझ
ु ाएको भ ने देिखएको
छै न । मोहीस ब धी िववाद भूिमसधु ार कायालय,
स रीमा कारबाहीमा रहेको भ ने देिख छ । िनिववाद
मोही हक थािपत नभएस म मोहीको हैिसयतले ज गा
भोग गन पाउने हकको िसजना नहने ।
मोहीको हैिसयतले ज गा भोगचलन गन
मोिहयानी हक िनिववाद पमा थािपत भएको हनपु छ ।
िववािदत ज गाको मोही हकस ब धी िववाद भूिमसधु ार
कायालय, स तरीमा कारबाहीयु अव थामा रहेको
भ ने देिखएकोले िववािदत ज गामा मोहीको हैिसयतले
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ज गा भोगचलन गन हक यी पनु रावेदकह मा रहेको भ ने
देिखन आएन । पनु रावेदकह को मोही हक थािपत
नै नभएको ज गामा ज गाधनीको भोगचलनलाई हटक
गन अिधकार यी पनु रावेदकह मा रहेको भ ने देिखन
नआउने ।
अतः उि लिखत माणबाट िववािदत िक.नं.
४४५ नं. को ज गामा मोहीको माण पाउँ भ ने िवषयमा
भूिमसधु ार कायालयमा पनु रावेदकले दाबी िलएको र
सो मु ा िवचाराधीन अव थामा रहेको देिखएको हनाले
मोहीको माणप पाउने नपाउने िवषय सोही मु ाबाट
िन पण हने नै हँदा मोहीको हक थािपत नभएको
ज गामा ज गाधनी िनवेिदकाको जोतभोग गन हकमा
बाधा नगनु नगराउनु भनी िनषेधा ाको आदेश जारी
हने ठह याई िमित २०७१।१२।०१ मा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िहरामाया अवाल
क यटु र: मे बहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७३-WO-०३१५, उ ेषण,
कृ ण साद भ िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक कायालयको ितिनिध बनी
सडेगलेको िव फोटक पदाथ सडाउने िसलिसलामा
िमित २०४८।५।३० का िदन घाइते भएको त य
थािपत देिख छ । उपचारप ात् िनजको कानको
जाली पु रएको तर कान कम सु ने भएको र अ य
शारी रक चोटपटक सामा यतया िठक भइसके को
भ ने मेिडकल बोडको िमित २०४८।१२।१९ को
राय ितवेदन देिख छ । उ ितवेदनबाट िनवेदक
अश अपाङ् गता भएको यि रहे भएको भ ने देिखन

आएको छै न । यसका साथै िनज अश अपाङ् गता
भएको प रचय खु ने कुनै माण पेस गन सके को पिन
पाइँदैन । तसथ िनवेदक अश अपाङ् गता भएको
यि रहे भएको मािणत हन नआएकोले िनवेदकले
िलएको ततु दाबी स ब धमा थप िववेचना ग ररहनु
नपन ।
िनवेदकको स वा िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा १८(३) को ख ड (क) मा उ लेख
भएको दईु वषको अविध पूरा भएपिछ स वा भएको
पाइयो । तसथ िनवेदक कायरत रहेको कायालयमा
यूनतम २ वषको अविध पूरा भएपिछ िनजको स वा
भएको देिखएकोले भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागबाट िमित २०७३।६।१४ मा भएको स वा
उि लिखत िनजामती सेवा ऐन, २०५० को
दफा १८(३) को ख ड (क) मा भएको कानूनी
यव थाअनु प नै भएको पाइने ।
राजप अनङ् िकत र ेणीिवहीन िनजामती
कमचारी अन तकाल अथवा लामो अविधस म एउटै
कायालयमा कामकाज गन पाउने हकको सिु नि चत
गरेको देिख न । िनवेदकले सोही िज लाको अ य
कायालयमा स वा गरी पाउन माग दाबी िलएको
पिन देिखँदैन । तसथ उि लिखत कानूनी यव थाले
िनवेदकलाई म त गन स ने नदेिखने ।
तसथ िनवेदक कायरत कायालयबाट
िनजामती सेवा ऐन, २०५० को दफा १८(३) को ख ड
(क) बमोिजमको यूनतम् अविध पूरा भएपिछ िनजको
स वा भएको देिखएको र सो स वाबाट िनवेदकको
संवधै ािनक र कानूनी हकको हनन् भएको नपाइएकोले
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
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५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७४-WO-०२१९, उ ेषण,
नूरमह मद खाँ िव. िसंचाइ म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक कायरत रहेको िवभागअ तगतको
आयोजना काया वयन समूहको पद र स वा भएको
िनदशनालयको िनदशक पदह समान तरका पदह
हन् भ ने देिख छ । तसथ िनवेदकले थम ेणीको
पदमा बढुवा भएप ात् म ालय, िवभाग वा के ीय,
े ीय र िज ला तरीय कायालयको मख
ु भई
कामकाज गरेको नदेिखएको र िनजलाई समान तरको
पदमा स वा गरेको देिखएकोले िनवेदकको स वालाई
उि लिखत िनयम ३६(१२) को कानूनी यव थाको
िवपरीत भ न निम ने ।
िनवेदकलाई स वा ग रएको िसंचाइ
यव थापन िनदशनालय, िचतवनको िनदशक पद
िसंचाइ िवभागका महािनदशक (िवभागीय मख
ु ) ित
जवाफदेही हने पद हो । िनजलाई किन कमचारीको
मातहतमा नभई िसंचाइ िवभागका महािनदशकको
मातहतको कायालयमा स वा ग रएको हो भ ने
िसंचाइ म ालयको िलिखत जवाफ देिख छ । िसंचाइ
िवभागका महािनदशक िनवेदकभ दा व र कमचारी रहे
भएको भ ने देिखन आएकोले यी िनवेदकलाई किन
कमचारीको मातहतमा रहने गरी स वा ग रएकोसमेत
देिखन नआउने ।
िनवाचन आचार संिहताको उ े य िनवाचन
आयोगले िनवाचनलाई व छ, वत , िन प ,
पारदश र िव वसनीय ढंगबाट स प न गनका लािग
सरोकारवालाह ले पालना गनपन
ु आचरणह लाई
यवि थत गनु हो भ ने देिख छ । िनवाचन आचार
संिहता िनवाचन आयोगले िनवाचनको समयमा
तोके को िनकायलाई तोके को अविधभर लागू गरेको
ह छ । यसरी लागू भएको आचार संिहता पालना गनु

स बि धत सरोकारवाला िनकाय तथा यि ह को
कत य ब दछ । िनवाचन आयोग ऐन, २०७३ को
दफा २३ मा आयोगले बनाएको आचार संिहता पालना
भए नभएको स ब धमा आयोगले आव यकतानस
ु ार
संय िनमाण गरी जाँचबझ
ु तथा अनगु मन गन र
आचार संिहता पालना नभएको वा उ लङ् घन भएको
देिखएमा सो काम तु त रो न वा बदर गनका लािग
आयोगले स बि धत दल, उ मेदवार, यि , सं था वा
िनकायलाई आदेश िदने र आचार संिहता उ लङ् घन
गनलाई िनवाचन आयोगले ज रवानासमेत गन स ने
कानूनी यव था देिखने ।
िनवाचन आयोगले लागू गरेको आचार
संिहता पालना भए नभएको अनगु मन जाँचबझ
ु
गरी हेन यव था िमलाउने र पालना नभएको वा
उ लङ् घन भएको देिखए य तो काम तु त रो ने
वा बदर गन अिधकार िनवाचन आयोगको रहे भएको
देिखयो । तसथ, िनवाचन आचार संिहता पालनास ब धी
िवषय िनवाचन आयोगले हेनु पन िवषय देिखएको र
आचार संिहताको अ यथा ग भीर उ लङ् घन भएको
कारणबाट िनवाचन प रणाममा ग भीर असर परेको
भनी िववाद ततु हन आएको अव थामा िनवाचनको
वैधता परी ण गदा अदालतबाट मू याङ् कन र िववेचना
हने सा दिभक िवषयस म देिखएको हँदा अिहले यो
स वास ब धी रट िनवेदनको स दभमा थप िववेचना
गनु मनािसब नदेिखने ।
अतः नेपाल सरकार, िसंचाइ म ालयका
माननीय म ी तरबाट िमित २०७४।५।१४ मा
भएको स वा िनणयबाट िनवेदकको संवैधािनक र
कानूनी हकको हनन् भएको नदेिखएकोले िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः आन दराज प त
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
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६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CR-०७११, लागु औषध, नेपाल
सरकार िव. तेजनाथ यादवसमेत
ितवादी राके श साहका हकमा िलइएको
पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा िनजले सु अदालतमा
बयान गदा कसरु मा इ कार रहेको भए पिन िमिसल
संल न बरामदी मचु ु का, िनजको मौकाको बयान,
ितवादी तेजनाथ यादवको मौका तथा अदालतमा
भएको बयान, ितवेदक .ना.िन.कै लास के .सी.
ले अदालतमा गरेको बकप तथा बरामद भई
आएको व तहु लागु औषध हन् भ ने परी ण
ितवेदनसमेतका आधारमा यी ितवादी राके श
साहबाट बरामदी मचु ु कामा उ लेख भएको लागु
औषध बरामद भएको पिु हन आउने ।
ितवादी राके श साहले सह ितवादी
तेजनाथ यादवको मोटरसाइकलको पछािड सवार रही
औषिध िक न भनी गएकोमा भारतको लौकहाबाट लागु
औषध ७५ बोतल कोरे स तथा २०० िपस नाइ ोजन
ट् या लेट ख रद गरी याएको त य थािपत भइरहेको
छ । लागु औषध बरामद भएको त य थािपत भएको
अव थामा बरामद भएको ितबि धत लागु औषधको
कारोबारमा संल न नरहेको माण ितवादीले नै
पु याउनपु न उि लिखत कानूनी यव थाको स दभमा
यस अदालतबाट ने.का.प. २०७५, अङ् क ८, िन.नं.
१००६७, सङ् गबहादरु तामाङ िव नेपाल सरकार
भएको लागु औषध मु ामा “कानूनले लागु औषधको
कसरु लाई Possessory Crime को पमा प रभािषत
गरी माणको भार ितवादीमा िनिहत रािखिदएको र
ितवादीले लगाएको याकसटु को ख तीबाट ५९ ाम
लागु औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको अव थामा
िनजको अदालतको इ कारी बयानलाई मा आधार
मानी अिभयोग दाबीको कसरु िनजले गरेको रहेनछ

भनी मा न निम ने” भ ने िस ा तसमेत ितपादन
भएको देिखने ।
जहाँस म सु िज ला अदालतले यी
ितवादी राके श साहलाई गरेको कै द ज रवानाको सजाय
घटाएको पनु रावेदन अदालतको फै सला निमलेको
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर छ, सो
स ब धमा हेदा लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १४ मा सो ऐनको दफा ४ अ तगत िनषेध
गरेको काय गन यि लाई अपराधको मा ाअनस
ु ार
सजाय गनपन
ु यव था रहेको देिख छ । सोही दफा
१४ को प ीकरणमा “अपराधको मा ा” भ नाले
“लागु औषधको कृित, प रमाण, स चय, ख रद
िब , ओसारपसार वा िनकासी पैठारीको उ े य,
अिभयु को िगरोह वा संगठन, अिभयु ह ले योग
गन हातहितयार वा बलको योग तथा नाबालकलाई
आपरािधक कायमा गराइएको संल नता, शैि क,
सामािजक र सां कृ ितक संगठन ज ता सं थालाई
मा यम बनाई ग रएको कारोबार, सावजिनक पद धारण
गरेको यि ले आ नो पदको दु पयोग गरी ग रएको
कारोबारको आधारमा िनधारण ग रने अपराधको
मा ा स झनपु छ” भ ने उ लेख भएको देिखएको छ ।
यी ितवादीउपर लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३
को १४ को उपदफा (१) को ख ड (झ) अ तगत
सजायको दाबी िलएको देिख छ । उ ख ड (झ) मा
दईु वषदेिख दश वषस म कै द र एकलाख पैयाँदेिख
बीस लाख पैयाँस म ज रवाना हने यव था रहेको
देिख छ । यी ितवादीबाट बरामद भएको लागु
औषधको कृित, प रमाण, यसभ दा अिघ लागु
औषधको कारोबार गरेको अव था, कारोबारमा संल न
संगठन िगरोहसमेतको आधारमा उि लिखत तजिबजी
सजाय िनधारण गनपन
ु ह छ । यी ितवादीबाट
बरामद भएको लागु औषधको प रमाण र कसरु को
कृितसमेतका आधारमा गरेको यनु तम् सजायलाई
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अ यथा भ ने अव था देिखन नआउने ।
अका ितवादी तेजनाथ यादवलाई सफाइ
िदएतफ िलइएको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा िनज
ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा
आ नो साथी अजय यादवले एउटा साथीलाई
औषधी िलन भारत जानु प यो भनी फोनमा भनेको र
निचनेको यि राके श साहलाई िलई गएको, िनजले
नै औषिध िकनेको भनी आफू लागु औषध ख रद
गन कायमा संल न रहेको त यमा इ कार रही बयान
गरेको देिखएको, बरामदी मचु ु कामा यी ितवादीसँग
लागु औषध बरामद भएको भ ने पिन देिखएको
छै न । ितवादी तेजनाथ यादवउपर िलएको दाबी
पिु हने भरपद माणको अभाव देिख छ । लागु
औषध ख रद िब िवतरण गन कायमा संल न रहेको
भ ने त ययु माणबाट पिु हन सके को देिखन
आएन । यसरी लागु औषध ख रदकता सह ितवादी
राके श साहलाई आ नो मोटरसाइकलमा अकाको
अनरु ोधमा औषधी िक न भनी लिगिदएकै आधारमा
कसरु दार ठहर गन यायोिचत नदेिखने ।
यसरी ितवादी तेजनाथ यादवले मौकामा
तथा अदालतमा समेत बयान गदा लागु औषध
ख रद गरेको त यमा इ कार रहेको, मौकामा भएको
खानतलासी तथा बरामदी मचु ु कामा यी ितवादीसँग
कुनै लागु औषध बरामद भएको भ ने त य थािपत
नभएको, सह ितवादी राके श साहले पिन िनजले
पैसा िदएको वा ख रद गन सहयोग गरेको भनी बयान
गरेको नदेिखएकाले यी ितवादी तेजनाथ यादवका
हकमा दाबी मािणत हने भरपद माणको अभावमा
िनजलाई सफाइ िदने ठहर गरेको सु िसराहा िज ला
अदालतको िमित २०७१।१२।१७ को फै सला सदर
गरेको र ितवादी राके श साहलाई ग रएको सजायको
हकमा बरामदी लागु औषधको प रमाणसमेतको
आधारमा सु अदालतले गरेको कै द ज रवाना घटाई

लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
को (झ) अनस
ु ार २ वष कै द र . १,००,०००।(एक लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था,
ितपािदत िस ा तलगायत िमिसल संल न आधार
माणह बाट ितवादीह म ये तेजनाथ यादवलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनेगरी ठहर भएको हदस म
सु को फै सला सदर गरी अका ितवादी राके श
साहका हकमा सु ले गरेको सजाय घटाई के ही उ टी
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०७३।३।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७४-CR-०३७६, लागु औषध ( ाउन
सगु र), नेपाल सरकार िव. स तोष चौधरी
ितवादी स तोष चौधरीबाट ाउन सगु र
लागु औषध २ ाम ३०० िमिल ाम र नाइ ाभेट १५
ट् या लेट बरामद भएको र सो बरामदी लागु औषध
सेवन गन ख रद गरेको भनी कारोबार गन सोच बनाएको
भ नेस म उ लेख भएको देिखएको छ । लागु औषध
कारोबारको लािग सोच बनाउनु मा कारोबारको कसरु
हन स दैन । यी ितवादीले लागु औषधको कारोबार
गन गरेको भ ने त य अनस
ु धानबाट खु न आएको
नदेिखने ।
यसरी ितवादी स तोष चौधरीले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतमा गरेको बयान, बरामद भई
आएको लागु औषधको प रमाण तथा िमिसल संल न
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कागजातह बाट िनजले लागु औषधको कारोबार
गरेको भ ने थािपत भएको अव था नदेिखएको र
सेवन गनका लािग नै उि लिखत प रमाणको लागु
औषध ाउन सगु र र नाइ ाभेट ट् या लेट ख रद गरेको
देिखन आउने ।
ितवादी स तोष चौधरीलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा
(१) को ख ड (छ)(१) बमोिजम पाँच वष कै द र पाँच
हजार ज रवाना तथा सोही दफाको उपदफा (१) को
ख ड (झ) बमोिजम दईु वष कै द र .१,००,०००।(एक लाख पैयाँ) ज रवानासमेत हने ठहर गरी िमित
२०७२।१२।२१ मा प देही िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई पनु रावेदक ितवादी स तोष चौधरीलाई
लागु औषध सेवनको कसरु मा लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १(एक)
वष कै द हने ठह याई भएको उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
बटु वल इजलासको फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा
गनपन
ु नदेिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था, ितपािदत
िस ा तलगायत िमिसलसंल न माणह समेतबाट
यी ितवादी स तोष चौधरीले अिभयोग दाबीबमोिजम
कसरु अपराध गरेको नदेिखई लागु औषध सेवनस म
गरेको ठह याएको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासको िमित २०७३।१०।१७ को फै सला सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
८
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०७२-CI-०८३३, अब डा
ज गा ब डा, अिजतकुमार ीवा तव िव. मंगल साद

ीवा तव
वादीले दाबीको िक.नं. ३२, ४८, र २४३
को घर ज गा आधा आधा भोगचलन गरी आएको भनी
उ लेख गरेको त यलाई ितवादीले माणसिहत
ख डन गरेको देिखँदैन । िववादमा रहेको िक.नं. ३२
र ४८ को ज गा दवु ै प ले भोग गरेको त य सु
िमिसल संल न २०७०।११।१ मा भएको नाप न सा
मचु ु काबाट पिु नै रहेको देिख छ । िक.नं. २४३
को ज गा वादीको ीमती सकु तलाको नाममा मोही
जिनएको भ ने वादीले िफराद साथ पेस गरेको िक ा
न बर मािणत प बाट देिखएको छ । िववािदत घर ज गा
ब डाप ात् ितवादीले आ नो एकलौटी हक थािपत
गराएको भ न सके को देिखँदनै । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डा
को ३५ नं. मा “...िलखत नभए पिन िहसाब शाि त
दवु ै थरको भोग भएकोमा जिहले सक
ु ै पिन...” नालेस
ला न स ने कानूनी यव था रहेको र उि लिखत नाप
न सा मचु ु का एवम् दता े तासमेतबाट दाबीको
ज गाह यी वादी ितवादी दवु थ
ै रले िहसाब शाि त
भोगचलन गरी आएको देिखएको र यसरी िहसाब
शाि तले भोगचलन गन यि ले आ नो भाग िह सामा
जिहलेसक
ु ै दाबी गन स ने नै हँदा वादी दाबी अ यथा
नदेिखने । ितवादीले भोगअनस
ु ार नै ब डा छुट्याई
िलन पाउने फै सला हनपु न भनी पनु रावेदन िजिकर
िलएको स दभमा िवचार गदा संयु भोगचलन गरी
आएको घर ज गाको िनकास, सि ध सपन, घर ज गाको
मौि क हैिसयतसमेत िवचार गरी ब डा गनपन
ु हछ।
वादीले दाबी गरेको घर ज गाको तफलाई ितवादीले
वीकार गरेको अव था ितउ रबाट नदेिखएकोले
ब डा छुट्याउँदा दवु ै प लाई िनकास, सि ध सपन
पन गरी छुट्याउनु यायोिचत हने हँदा वादी दाबीको
घरज गा नरम गरम िमलाई वादीले आधा आ नो
हक छुट्याई िलन पाउने भनी गरेको फै सला अ यथा
नदेिखने ।
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तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
सु रौतहट िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही
उ टी गरी िक.नं. ३२, ४८, र २४३ का ज गाह
नरम गरम िमलाई आधा घर ज गा वादीले आ नो
हक छुट्याई िलन पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७२।२।२० मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : माधव भ डारी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-११३४, िकत
जालसाजी, कलमवती देवी िव. बेचु म डलसमेत
वादी कलमवती देवीको नाउँमा दता रहेको
िक.नं. २३५ को ज गा सािबक ज गाधनी महेशबहादरु
म लबाट र.नं.१०७८८ िमित २०६७।१०।९ मा
राजीनामाको िलखत पा रत गरी वादी कलमवती देवीले
िलएको देिखने । उ ज गा ख रद गदा िफ डबक
ु र
ज गाधनी माण पज
ु ाको मोही महलमा कसैको नाम
नरहेको भनी वादीले दाबी िलएकोमा सो ज गा सभ
नापी भएको बखत घरबािहर रहेकोले मेरो हजरु बबु ाले
मोहीको महलमा नाम लेखाउन नसके को मा हो ।
१ नं. लगत भरी २ नं. अनस
ु ूची कािशत हँदा मेरो
हजरु बबु ाको नाम कायम रहेकोले ४ नं. जोताहाको
अ थायी िन सा दान भइसके को छ भनी िवप ी बेचु
म डलले िलएको िजिकरलाई वादीले अ यथा हो भनी
मािणत गन सके को नदेिखने ।
वादी कलमवती देवीले िमित २०६८।६।२५
को सजिमन मचु ु का बदर गन W०-३४४ को रट
िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदन खारेज भइसके पिछ
मा यो िकत जालसाज मु ा दायर भएको र
ितवादीम येका बेचु म डलले १ नं. लगत, २ नं.
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अनस
ु ूचीसमेत राखी गा.िव.स.को कायालय, िस वा
वे हीमा िदएको िनवेदनको आधारमा उ कायालयबाट
िमित २०६८।६।२५ मा िववािदत िक.नं. २३५
को ज गामा गई मचु ु का गरेको र सोही मचु ु काका
आधारमा गा.िव.स. ले िसफा रस गरेको देिखएको
छ । दाबी मािणत गनपन
ु दािय व दाबी िलने वादीले
पूरा गनपन
ु ह छ । ितवादी बेचु म डलले िदएको
िनवेदनका आधारमा थलगत सजिमन हँदा सजिमन
गन यि ह ले आफूले देखे जानेको कुरा उ लेख गरी
लेखाएको बेहोरा र सोही बेहोराको आधारमा िसफा रस
गरेको देिख छ । िकत जालसाजीको कसरु कायम
हनको लािग नगरे नभएको झु ा कुरा गरे भएको हो भनी
कागज बनाए वा बनाउन लगाई य तो झु ा कागजबाट
कसैको हक मेट्ने वा नो सान हने अव था देिखनु पन
ह छ । ितवादी बेचु म डलको हजरु बबु ा मिु न खंगले
मोहीमा भरेको १, २ नं. लगत तथा ा गरेको जोताहा
अ थाई िन सासमेतको माणह को आधारमा
सािबकदेिख बसोबास गरेको ज गाको मोही हकमा
कारबाही चलाउने योजनको लािग िदएको िनवेदनको
स दभमा भएको थलगत सजिमन एवम् सोको
आधारमा भएको िसफा रस ि यागत िवषय भएको र
सोही आधारमा मा वादीको हक समा हने अव था
नहने हँदा पनु रावेदन अदालत राजिवराजले िफ़राद
दाबी नपु ने ठह याएको फै सला अ यथा नदेिखएकोले
यी पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट
समेत पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट वादीको
िफराद दाबी नपु ने गरी भएको िमित २०७१।१२।२३
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शभु म् ।

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
इजलास नं. ५
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७२-CR-१४७०, अदालतको
अवहेलना, िभमसेन ब यात िव. कृ णकुमार
ब नेतसमेत
ियनै पनु रावेदक िनवेदक र यथ ह
कृ णकुमार ब नेतसमेत िवप ी भएको संवत् २०७०
सालको Wo-०५७६ को िनषेधा ायु परमादेशको
िनवेदनमा िमित २०७१।१२।४ मा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको आदेश हेदा मु यतः िनवेदकको
घरमा आई ढोका फुटाउने, ासपूण वातावरण िसजना
गन, बाटो ढुक िहँड्न निदनेसमेत कानून ितकूल हने
गरी धरपकड नगनु नगराउनु र िनजह को िजउ धनमा
कुनै ित नपु याउनु भ नेसमेत िनषेधा ाको आदेश
जारी भएको देिखने ।
िवप ीह ले उ आदेशको पालना नगरी
पनु ः िमित २०७२।४।२ मा मेरो घरमा आई म तथा मेरो
ीमती मैया अिधकारीलाई कुटिपट गरी घरमा ब न
पाउँदैनौ भनी भाँडाकुँडा फाली अदालतको आदेशको
अवहेलना गरेको भ ने नै पनु रावेदक िनवेदकको मु य
पनु रावेदन िजिकर रहेको छ । िनवेदक पनु रावेदकले यस
अदालतसम दायर गरेको पनु रावेदनमा भाँडाकुँडा
छ रएका के ही फोटाह संल न गरेको र सोही आधारमा
यस अदालतबाट यथ िझकाउने आदेश भएको
देिखयो । तर सु अवहेलनाको िनवेदन साथ य ता
फोटाह पेस गन सके को नदेिखने ।
व ततु ः अदालतको आदेश मु ाका स बि धत
प ह ले बा या मक पमा पालना गनपदछ
।
ु
अदालतको आदेशको पालना नगरी यसको उपे ा
गन वा बिखलाप काय गनु द डनीय ह छ । पनु रावेदक
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/ िनवेदकले अँगालेको त काल चलनमा रहेको याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १८ को कानूनी यव था
सोही योजनको लािग हो भ नेमा ि िवधा हनपु न
कारण छै न । अदालतको अवहेलना गनलाई उ ऐनको
दफा १८ को उपदफा (२) मा द ड सजायको समेत
यव था भएको देिखँदा फौजदारी कृितको अवहेलना
मु ामा अदालतको अवहेलना भयो भनी अदालतमा
वेश गन प ले नै आ नो दाबी पिु गन स नपु दछ ।
अवहेलना मु ामा अदालत संयिमत पमा ततु हने
हँदा आ नो आदेशको अव ा वा उ लङ् घन भएको
ठोस र व तिु न ठ माणको अभावमा सामा यतः यस
कारको आदेश जारी नग रने ।
पनु रावेदक र यथ ह बाबु छोरा नाताका
यि भएको र िनजको जेठी ीमती यथ ह को
आमाको मृ यु भएपिछ पनु रावेदकले मैया अिधकारीसँग
दो ो िववाह गरेका कारण िनजह िबच वादिववाद
भएको भ ने देिख छ । साथै िलिखत जवाफ हेदा
काठमाड िज ला अदालतमा अंश मु ा चलेको
भ ने पिन देिखन आउँछ । यसमा पिन िवप ीह ले
अदालतको आदेशको अव ा गरेको छै न भनी िलिखत
जवाफमा प िजिकर िलएको र पनु रावेदकले
अदालतको आदेशको िवप ीह ले अवहेलना गरेकै हन्
भनी ठोस माणसिहत िनवेदन गन सके को नदेिखँदा
सु मा पेस नगरेको पनु रावेदन साथमा पेस गरेका र
िखिचएको िमितसमेत यिकन नभएका फोटाह को
आधारमा िवप ीह ले अदालतको अवहेलना गरेको
ठह याउन िम ने अव था नदेिखने ।
तसथ िनवेदन दाबी पिु गन नसके को
भ नेसमेत आधारमा िनवेदकको दाबी पु न नस ने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।६।१६ को आदेश मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः महे साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल काि क २३ गते रोज ५ शभु म् ।

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-WO-०११५, उ ेषण /
परमादेश, डा. िकरण रे मी िव. मि प रषद्माफत
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
नेपाल सरकारले वा य सेवा ऐन, २०५३
को दफा १९ को यव थाबमोिजम सिचव िनयु
नभएस म नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या
म ालयको दैिनक काम कारबाहीलाई सहज पमा
अगािड बढाउन नेपाल सरकारको िनजामती सेवाका
राजप ाङ् िकत िविश
ेणीका ी शा तबहादरु
े लाई वा य तथा जनसङ् या म ालयमा
स वा गन िनणय गरेको र नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा १९ बमोिजमको ि या अवल बन
गरी सिचव पदमा िनयिु हने नै छ भ ने बेहोरा उ लेख
भएको देिखने ।
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट
िनवेिदकाको तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् व र
अिधव ाले इजलाससम िनवेिदकाको सिचव पदमा
पदो नित भइसके को वीकार गनु भएकोले िनवेिदकाको
संिवधान तथा कानून द हक अिधकारको हनन हने
गरी नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो िनणयबाट नेपाल
शासन सेवाका शा तबहादरु े लाई वा य तथा
जनसङ् या म ालयको सिचव पदमा स वा गरी
पद थापन गन िनणय र सोअनस
ु ार िनजलाई िदइएको
प समेत बदर ग रपाउँ भनी िनवेिदकाले माग गरेको
पद िनजले ा त ग रसके को देिखँदा ततु रट
िनवेदनको औिच य समा त भइसके को देिखएकाले
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु अव थाको
िव मानता देिखएन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ३ गते रोज १ शभु म् ।

३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CI-०७०४, उ ेषण /
परमादेश, मधुसुदन िदि त िव. थाि सङ् ग गाउँ िवकास
सिमितको कायालय, थाि सङ् ग नुवाकोटसमेत
िनवेदकले स ब ध िव छे दको लािग गा.िव.स.
को कायालयमा िनवेदन िदएपिछ उ कायालयबाट
२०७०।१०।७ मा वडा मचु ु कासमेत भएको
देिखएको र सोही वडा मचु ु काको बेहोरा खल
ु ाई िमित
२०७०।१०।९ मा जो जससँग स ब ध रा दछ भनी
िसफा रसस म गरेको देिखने ।
गाउँ िवकास सिमितको कायालयमा स ब ध
िव छे दका लािग िनवेदन िदएको र सो िनवेदन १
वषस म गा.िव.स.ले आ नो कायालयमा ि या
पु याउने योजनका लािग रा न स ने कानूनी
यव था रहेको देिखने ।
िनवेदकले ततु मु ामा उठाएको स ब ध
िव छे दस ब धीकै िववाद रहेको मु ा गा.िव.स.मा
ि यारत रहेको र िज ला अदालतमा िसफा रस
साथ पठाउने समय नै बाँक रहेको अव थामा गाउँ
िवकास सिमितले जो जससँग स ब ध रा दछ भनी
िवप ी कायालयले ग रिदएको िसफा रस प ले मा
यी पनु रावेदकको के क तो हक अिधकारमा आघात
पगु ेको हो भ ने कुरा िनवेदनमा ट पमा खल
ु ाउन
नसके को अव थामा िनवेदक मागबमोिजमको आदेश
जारी हन नस ने भनी रट िनवेदन खारेज हने गरी
भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश अ यथा
नदेिखने ।
लो ने वा नीको महलको १ क नं. ले
तोके को अविध १ वष यितत हन समय बाँक नै रहेको
अव थामा गा.िव.स.को आ नो रायसिहतको ितवेदन
िज ला अदालतमा पठाउन बाँक नै रहेको, वडा
कायालयको मचु ु काको बेहोरा खल
ु ाई जो जससँग
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
स ब ध रा दछ भनी जारी गरेको प बाट िनवेदकको
कुन कानून द हक हनन हन गएको भ ने नदेिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको उ ेषण परमादेशको आदेश
जारी गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१।३।४ मा भएको आदेश िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगिदश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ६
१
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार
िस हा, ०६७-CI-०९९५, लेनदेन, भगवान साद
े िव. िजतबहादुर भ ने िजरबहादुर छ याल
धनी वादी भगवान साद े र ऋणी ितवादी
िजतबहादरु छ याल भई िमित २०५४।८।६ मा यापार
खेलो गन योजनका लािग भनी १ वषको भाखा राखी
.२२,२२,४८५।– को कपाली तमसक
ु को कागज
गरी वादी ितवादीिबच लेनदेन गरेको उ तमसक
ु बाट
देिखयो । तमसक
ु बमोिजम िलएको रकमको साँवा
याज निदएकाले रकम िदलाई भराउनका लािग
सु िज ला अदालतमा वादीले िफराद दायर गरेको
पाइयो । दाबीको िमित २०५४।८।६ गते वादीले पेस
गरेको स कल िलखत ितवादी िजतबहादरु भ ने
िजरबहादरु छ याललाई मल
ु क
ु ऐन अ.बं.७८ नं.
बमोिजम सनाखत बयान गराउँदा तमसक
ु को ी बेहोरा
र िमित ब दमा भएको या चे सिहछाप मेरो हो । मैले
साह भगवान साद े सँगबाट .५,००,०००।–
मा िलएको हो । अ बढी रकम मैले िलएको होइन
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भनी बयान गरेको देिख छ । उ बयान बेहोराबाट
ितवादीले वादीबाट रकम नै निलई तमसक
ु गराएका
हन् भनी भ न िम ने अव था देिखएन । साथै वादीसँग
कारोबार नै नभएको भनी ितवादीले भ न सके कोसमेत
देिखँदनै । ितवादीले दाबीबमोिजमको रकम निलएको
भनी बयान गरेको देिखए पिन सोको त ययु आधार
र कारण खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । वादीले पेस गरेको
दाबीको स कल कपाली तमसक
ु हेदा रीतपूवकको भई
यादिभ को देिखन आयो । सनाखत बयानका ममा
आफूले .५,००,०००।– िलएको र सो रकम ितरी
बझ
ु ाइसके को फ ा तमसक
ु पेस गरेको छु भनी उ लेख
गरेकोमा उ फ ा तमसक
ु भनी पेस गरेको कागजमा
के कुन योजनको लािग कसले रकम बझ
ु ाएको हो
ज ता बेहोरा खल
ु ेको देिखँदैन । यस अव थामा उ
फ ा तमसक
ततु तमसक
ु
ु कै स दभमा तयार भएको
हो भनी मा न िमलेन । उ फ ा भिनएको कागजलाई
वादीले वीकार गरेको अव थासमेत देिखँदैन । तसथ
उ कागजमा उि लिखत रकम दाबीको रकमबापत
नै ितरे बझ
ु ाएको हो भनी मा न िम ने अव था पिन
देिखएन । ितवादीले आफूले र सी खाई अचेत
अव थामा या चे सिहछाप गरे ँ । झु याई सिहछाप
गराएका हन् भनी अदालतसम सनाखत बयान गरे
तापिन झु याएउपरमा मौकामा किहँकतै उजरु ी गरेको
भनी भ न सके को पिन नपाइने ।
ितवादीले वादीसँग .२२,२२,४८५।–
निलई .५,००,०००।- मा िलएको र सोको सावाँ
याज ितरी बझ
ु ाइसके को भनी ितउ र तथा सनाखत
बयानमा िजिकर िलए तापिन सु िज ला अदालतबाट
.५,००,०००।- ितवादीबाट वादीले भरी पाउने
ठहर गरी भएको फै सलालाई चनु ौती िदई ितवादीले
पनु रावेदन गन नसके बाट सु फै सला ितवादीले
िच बझ
ु ाइसके को अव था देिखयो । आफूले रकम
ितरी बझ
ु ाइसके को अव था भएको भए सु फै सलामा
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िच बझ
ु ाई ब नपु न अव था आउँदैन िथयो । यस
अव थामा ितवादीको भनाइ प यार ला दो नदेिखने ।
तसथ िववेिचत आधार माणह बाट वादीले
ितवादीबाट सावाँ .५ लाख र सोको याज मा
भरी पाउने ठहरेको सु िज ला अदालतको फै सला
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट
िमित २०६६।१२।३० मा भएको फै सला उ टी
भई वादीले ितवादीबाट िलखतबमोिजमको सावाँ
.२२,२२,४८५।– र सोको कानूनबमोिजमको भरी
भराउ िमितस मको याजसमेत भराई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृ त: उदवीर नेपाली
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी सपना धान
म ल, ०६८-CR-११४१, मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. गंगाबहादुर े
ितवादी मे भ ने गंगाबहादरु े ले दगु ा
िव.क. लाई साली र दीप भ ने निवन े लाई दगु ाको
ीमान् भनी पीिडतह शैलज
ु ा खल
ु ाल र सनु ीता
खितवडासँग प रचय गराई भारतबाट स तो मू यमा
सामान याई नेपालमा िब गन लोभन देखाई
दवु ैलाई काठमाड बाट पटना र यहाँबाट मु बई लगी
भारतीय पैयाँ .८०,०००।– (असी हजार) मा
िब गरी आएकोमा आफूह यहाँबाट भा न सफल
भई भारतीय हरी र रे यु फाउ डेसनको सहयोगमा
नेपाल आउन सफल भएको भनी पीिडतह ले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गरेको देिख छ ।
सोही बेहोरालाई समथन हने गरी ितवादी गंगाबहादरु
े ले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गरेको
देिख छ । ितवादीको उ बयानमा िनजका सहोदर
सालो निवन र िनजको ीमती दगु ाको स लाह र
योजनाबमोिजम िनज जाहेरवालीह लाई भारतको
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बगलोरबाट साडी, कुताह स तोमा याई यहाँ
बे दा फाइदा ह छ भनी पटकपटक भनी िनजह लाई
सहमत गराई यसपिछ िनजह लाई िलई िमित
२०६४।६।८ मा ह]ट डा पु य । यहाँबाट पटना
हँदै ब बईमा लगी भारतीय .८० / ८० (असी /
असी) हजारमा िब गन स लाह गरी सोहीबमोिजम
िब गरी आय भनी उ लेख भएको पाइयो ।
ितवादीमाफत नै पीिडतह को भेट योजनाब पमा
अ य ितवादीह सँग भएको र सोही योजनाअनु प
ितवादी ेम भ ने गंगाबहादरु े समेतले मु बइस म
लगी ितवादीह लाई बेचिबखन गरेको त य िमिसल
संल न पीिडतह र ितवादीको कसरु मा सािबती
भई गरेको बयानबाट पिु हन आउँछ । ितवादीले
अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा पूण
इ कार रही आफूले जाहेरवालाह लाई निचनेको र
िनजह लाई भारत लगी िब समेत नगरेको भ ने
िजिकर िलएको पाइ छ । तर पीिडत जाहेरवालाह ले
िनजउपर िदएको िकटानी जाहेरी र िकटानी बकप
अ यथा हो भ ने कुनै माण ारा पिु गन सके को
पाइँदैन । यस अव थामा पीिडतह ले मौकामा िदएको
जाहेरी दरखा त एवम् अदालतबाट मािणत बयानमा
ियनै ितवादीले आफूह लाई भारत लगी िब गरेको
भ ने भनाइलाई िव ास द मा नपु न ।
ितवादी र पीिडतको बयान, यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा त तथा माण ऐन, २०३१ को
दफा १०(१) समेतलाई िवचार गदा पीिडतह लाई
मु बईमा लगी बेचिबखन गन कायमा मु य भूिमका
ियनै ितवादी ेम भ ने गंगाबहादरु को रहेको भ ने पिु
भएको देिखन आउने ।
ितवादीलाई सु िज ला अदालतबाट
कसरु दार ठह याई भएको फै सला र सो फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलासमेतमा
िच बझ
ु ाई ितवादीले पनु रावेदन नगरेको, िनजले
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आफूउपरको कसरु वीकार गरेको बसेको अव था
छ । य तै िनज ितवादीले पीिडत जाहेरवालीको
बयान तथा आरोपलाई समेत अ यथा मािणत गन
सके को छै न । ितवादीले पीिडतह लाई बे ने कायमा
य पमा संल न नरहेको भनी वा कसरु आफूले
गरेको छै न भ ने कुराको कुनै पिन माण पु याउन
सके को नदेिखने ।
उि लिखत अव थामा ितवादीले मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ३ िवपरीत ऐ. दफा ४(१) (क), ४(२) (क)
र (ख) तथा दफा २२ बमोिजमको नै कसरु अपराध
गरेको देिखयो । सोही ऐनको १५(१)(क) मा “मािनस
िक ने वा बे नेलाई बीस वष कै द र दईु लाख पैयाँ
ज रवाना” हने भ ने कानूनी यव था रहेको स दभमा
ितवादीले पीिडतह लाई भारतमा लगी बे ने
काय गरेको पिु भएको देिखएको हँदा िनजलाई
सोही दफाबमोिजम कै द र ज रवाना हने देिखन
आयो । सोही ऐनको दफा १७(१) मा “अदालतले
कसरु दारलाई भएको ज रवानाको पचास ितशत
बराबरको रकममा नघट् ने गरी िनजबाट पीिडतलाई
मनािसब मािफकको ितपूित भराइिदनु पन छ” भ ने
यव था रहेको स दभमा सोहीबमोिजम पीिडत तथा
जाहेरवालाह नेहा भ ने शैलज
ु ा खल
ु ाल र मृती भ ने
सनु ीता खितवडालाई ितवादीबाट ितपूितसमेत
भराई पाउने अव था देिखयो । उि लिखत अव थामा
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार
ठह याई सजाय गनपनमा
मितयार ठहर गरेको सु र
ु
पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
ेम भ ने गंगाबहादरु े पीिडतह लाई भारतमा
लगी िब गन कायमा य संल न रहेको देिखँदा
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनपनमा
सो नगरी
ु
मानव बेचिबखन तथा ओसार पासार (िनय ण)

ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम मितयार
ठहर गरी ५ (पाँच) वष कै द र .३०,०००।– (तीस
हजार) ज रवाना हने ठह याई सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६५।१२।३० मा भएको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६८।७।१ को फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई ऐ. ऐनको १५(१)(क)
बमोिजम बीस वष कै द र दईु लाख पैयाँ ज रवाना
हने । साथै ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोिजम
कसरु दारलाई भएको ज रवानाको पचास ितशत
बराबरको रकम .१,००,०००।– (एक लाख)
ितपूितबापत पीिडतले ितवादीबाट भराई पाउने ।
इजलास अिधकृतः- सभु ा िज.सी.
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल साउन २८ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०६७-CI-१३७१, ज गा िखचोला घर भ काई
चलन, रामलगन पासवानसमेत िव. दुलारीदेवी सुडी
वादी दल
ु ारीदेवी सडु ीको नाम दताको
ज गाधनी दता माण पज
ु ाको ितिलिप हेदा दाबीको
िक.नं.४१४ को ज गाको े फल ०-२-१११/२ उ लेख
भएको देिखयो । िमित २०६४।६।१७ गतेको सु
िज ला अदालतबाट भएको नाप न सा मचु ु काको
न.नं.५ मा ०-२-९-० ज गा िक.नं.४१४ अ तगतको
वादीको घरज गा भनी उ लेख भएको छ । उ घरज गा
वादीकै भोगमा रहेको न सा मचु ु काबाट देिखन आयो ।
न सा मचु ु का अनस
ु ार न.नं.३ र न.नं.६ को ०-०-३१
४ र ०-३-४-१३ ।२ ज गा, िववािदत भिनएको न.नं.१,
१(क), १(ख) को ०-०-२-१११।४ र ०-०-२-१३१।२
तथा न.नं.२ को ०-०-३-२३।४ ज गा ितवादीह को
भोगमा रहेको देिखन आउँछ । यसरी न.नं.२, ३, ६,
१, १(क),१(ख) को सम े फल जोड् दा ०-३-१६37
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१३ हन आयो । अथात् ितवादीह को िक.नं.३९
को कुल े फल ०-४-५१।२ भ दा कम भोगमा रहेको
देिखयो । वादीले आ नो िक.नं.४१४ को ०-२-१११/२
ज गा म ये ०-०-९१/२ ज गा िखचोला भएको भनी
दाबी िलएकोमा न सा मचु ु काबाट वादीको भोगमा
(न.नं.५) ०-२-९-० ज गा रहेबाट ०-०-२१/२ ज गा
मा कम देिखन आउँछ यस अव थामा वादीको
कथनमा स यता देिखन नआउने ।
जहाँस म वादीको कम रहेको ०-०-२१/२
ज गा ितवादीले िखचोला गरेको हन् िक भ नेतफ
हेदा वादी ितवादी दवु ैको ज गाको े फल घटेको
न सा मचु ु काबाट देिख छ । तर तल
ु ना मक पमा
वादीको भ दा ितवादीको ज गा नै बढी घटेको भ ने
देिखयो । ितवादीले वादीको दाबीअनस
ु ारको ज गा
िखचोला गरेको भए िनजको ज गाको े फल बढ् नु
पनमा िनजको ज गाको े फल घट् न गएको देिखएबाट
वादीको दाबीअनस
ु ार ितवादीले िखचोला गरेको
भ ने देिखन आएन । साथै सजिमन मचु ु काका सबै
(वृ सँिधयारह ) यि ह ले िववािदत घर वादीले
दाबी िलएज तो ५ मिहनाअगािड िनमाण भएको नभई
२०X२५X३० वष अगािड नै िनमाण भएको हो भनी
बेहोरा लेखाएबाट पिन वादीको दाबी खि बर हन
सके को नपाइने ।
अतः ितवादीले वादीको ज गा िखचोला
गरेको देिखन नआएकोले वादी दाबीअनु प ०-०९१।२ ज गाबाट ितवादीको िखचोला मेटाई उ
ज गामा बनेको घरसमेत हटाई चलन पाउने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०६७।६।१३
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबी पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शभु म् ।

४
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०६८-WO-१२९२, परमादेश, मनमाया
भुजेल िव. भूिमसुधार तथा यव थापन िवभाग,
बबरमहलसमेत
दाबीको िक.नं.७०१ को ज गा िनज रट
िनवेिदकाका नाउँमा दता नभएको कुरा रट िनवेिदका
वयम्ले वीकार गरेको देिख छ । रट िनवेिदकाले
िवप ी मालपोत कायालयमा हकह ता तरण गन
जाँदा सो ज गाको मोठ े ता नै कायम नभएको भ ने
जवाफ िदएकोले मोठ े ता कायम गनु भनी मालपोत
कायालयको नाममा परमादेश जारी ग रपाउँ भनी माग
गरे तापिन आफू के कुन िमितमा मालपोत कायालयमा
गएको हो रट िनवेदनमा खल
ु ाउन सके क छै नन् । सो
पिु हने कुनै माण रट िनवेदनसाथ पेस गन सके को
पिन देिखँदनै । यसैगरी उ ज गाको मोठ े ता
आ नो नाममा कायम ग रपाउँ भनी रट िनवेिदका
मालपोत कायालय गएको र मालपोत कायालयले सो
काय गन इ कार गरेको भनी रट िनवेिदकाले भ न
सके को समेत नदेिखने ।
परमादेशको आदेश सावजिनक दािय व
पूरा गनपन
ु पदािधकारी वा िनकायह ले कानून ारा
तोिकएको दािय व पूरा नगरेमा य तो दािय व पूरा
गन िदइने आदेश हो । तर ततु रट िनवेदनमा रट
िनवेिदकाले िवप ी मालपोत कायालयले आफूलाई
कानूनले तोके को दािय व पूरा नगरेको त य नै पिु गन
सके को नपाइने ।
अत: रट िनवेिदकाले िक.नं.७०१ को
ज गाको मोठ े ता कायम गराउन गएको र मालपोत
कायालयले सो काय गन इ कार गरेको भ ने त य
नै Prima facie को पमा पिु गन सके कोसमेत
नदेिखँदा रट िनवेिदकाको मागबमोिजम परमादेशको
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आदेश जारी गनु मनु ािसब नदेिखने ।
इजलास अिधकृ त: सदु ीपकुमार भ राई
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६६-CI-०२५६, िनणय
दता नामसारी बदर, यामबहादुर े िव. नानीछोरी
े समेत
यथ वादीह ले आ नो पित-िपता िमित
२०३४।१२।२ मा परलोक हनभु एपिछ काठमाड
चपली गा.िव.स. वडा नं. ९ को िक.नं. २७४, बालाजु
२(ख) िक.नं. २२२, धापासी िक.नं. १०५, १०६
समेतका ज गाह वादीह ले आ नो नाउँमा एकलौटी
दता गरी िलनभु एको भनी पनु रावेदक ितवादीले
ितउ रप र पनु रावेदनप मा िजिकर िलएको
देिख छ । वादीह ले उि लिखत ज गाह दता
गराएको होइन वा २००५ सालको अंशब डाबाट
ा भएको होइन भनी भ न सके को अव था पिन
देिखँदैन । साथै समान पु ताका अंिशयारह
कािजबहादरु समेत िक.नं. १०५ र िक.नं.१०६
को ज गा अंशबापत िलई िमित २०३७।१२।१६
मा वादीह लाई ग रिदएको अंशछोडप समेतले
पनु रावेदक ितवादीले िलएको उि लिखत िजिकरलाई
समथन गरेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले िमित २०३८।७।४
मा िववादका ७ िक ा ज गा दता गनपु ूव नै िमित
२०३७।१२।१६ मा वादीह का पित-िपता
िजतबहादरु
े को जेठी ीमतीप का छोरा
कािजबहादरु समेतले वादीह लाई अंशछोडप गरेको
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देिख छ । यसरी अंशछोडप को कागज गदा िपता
पख
ु ाबाट आफूले अंश पाउने के कित स पि छ भनी
अंिशयारह ले सामा य जानकारी राखेका ह छन्
भनी ग रने अनमु ान वाभािवक नै ह छ । अंशछोडप
ग रिदने अंिशयारह ले िपता पख
ु ाबाट पाउने के कित
स पि अंशब डाको स पि को हो भ ने सामा य
जानकारीसमेत नराखी आ नो अंशहक नै मान गरी
आफू समानका अंिशयारह लाई अंशछोडप को
कागज ग रिदएका होलान् भनी ग रने अनमु ानलाई
समेत िमिसल संल न कुनै पिन कागज माणले समिथत
गरेकोसमेत देिखँदैन । यसरी िमित २०३७।१२।१६
मा भएको अंशछोडप मा समेत मूलपख
ु ाको नाममा
दता हन बाँक स पि रहेको भनी उ लेख नभएको
आधारबाट समेत पनु रावेदक ितवादीले दता गराएका
७ िक ा ज गाह िनज पनु रावेदकका िपता पख
ु ाको
ज गा हन् भ ने थप पिु गन ।
िक.नं. २७४, २२२, १०५, १०६ समेतका
ज गाह २००५ सालको ब डापिछ हामी वादीह का
पित-िपताले ा गरेको ज गा हनस ने अव था
छ । ब डािभ को ज गा भए मौकै मा पनु रावेदकले
दाबी गनपन
ु भनी वादीले िलिखत ितवादमा उ लेख
गरेको देिखँदा माण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा
देवानी मु ामा आ नो दाबी मािणत गन भार वादीको
हने छ भ ने कानूनी यव थाबमोिजम वादीले दाबी
िलएको कुरा मािणत गन आव यक माण वादी
आफै ँ ले पु याउनु पन भ ने कानूनी यव था रहेकोमा
सो पु याउन नसक ितवादीमा माणको भार
सादमा वादीको दाबी मािणत हनस ने अव था पिन
नदेिखने ।
२०२१ सालमा भएको नापीमा दाबीको ७
िक ा ज गाह को िकसानको बेहोरामा मानबहादरु
े को हो, कुत ितरी जोती खाई आएको भनी दाबीका
७ िक ा ज गा जो ने यि ले नापीको समयमा
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लेखाइिदएको उ बेहोरालाई मह वपूण माणको
पमा हण गनपन
ु ह छ । यस स ब धमा रिव धान
िव सनु माया े समेत भएको ने.का.प.२०७२,
अंक १२, िन.नं.९५०७ मा
ितपािदत
िस ा तसमेतका आधारमा िफ डबक
ु को िकसानको
बेहोरामा जोताहाका यि ह ले ज गा धनीको नाम
बेहोरामा पनु रावेदक ितवादीका बबु ा मानबहादरु े
उ लेख भएको बेहोरालाई ततु मु ामा मह वपूण
माणको पमा हण गनपन
ु देिखने ।
तसथ २००५ सालको अंशब डाप मा
िपता शेरबहादरु को कूल स पि मा छोराह
मानबहादरु र िजतबहादरु को आधाआधा अंश ला ने
भनी उ लेख बेहोरा, वादीह ले िफरादप बेहोरामा
ब डाप बमोिजमका आ नो भागका ज गाह दता
गराइसके को भनी उि लिखत बेहोरा, िफ डबक
ु मा
जोताहाका यि ह ले िकसानको महलमा मानबहादरु
े भनी उ लेख ग रिदएको बेहोरा, पनु रावेदकले
िववादका ७ िक ा ज गा दता गनपु ूव नै वादीह को
िबचमा भएको अंशछोडप कागजमा वादीह को
िपताको नाममा दता हन बाँक स पि रहेको भनी
उ लेख नभएको बेहोरासमेतका आधार कारणबाट
मानबहादरु े नाउँको लगतको आधारमा मानबहादरु
परलोक भइसके कोले िनजको हकवाला छोरा
पनु रावेदक ितवादी यामबहादरु े को नाममा
दाबीका ७ िक ा ज गाह दता गन मालपोत कायालय,
काठमाड को िमित २०३८।७।४ को िनणय अ यथा
ग ररहनु पन नदेिखएको ि थितमा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी
गरी िववािदत ज गाको आधी वादीह को नाममा दता
हने ठहर गरी भएको फै सला सदर ग रपाउँ भ ने यथ
वादीह का कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट काठमाड

िज ला ग गबु वडा नं. ८ िक.नं. ९३, १०३, ११५
ऐ.धापासी गा.िव.स.वडा नं.८(क) िक.नं.१९०,
ऐ.खडका गा.िव.स. वडा नं.६ (क) िक.नं. ६, ऐ.
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.२३(ग) िक.नं.६३,
ऐ.बालाजु गा.िव.स.वडा नं.३(क), िक.नं. १२ समेतका
दाबीका ७ िक ा ज गाह को हकमा पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६६।३।७ मा काठमाड
िज ला अदालतको वादी दाबी नपु ने गरी भएको
फै सला उ टी गरी आधी ज गा पनु रावेदक वादीह को
नाउँमा दतासमेत हने भनी भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला उ टी
भई वादी दाबी नपु ने गरी भएको सु काठमाड िज ला
अदालतको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: काशद भ
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल फागनु १३ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०६६-CI-०२५७,
िलखत बदर,
यामबहादुर े िव. नानीछोरी े समेत
§ ०६६-CI-०२५८,
िलखत बदर,
यामबहादुर े िव. नानीछोरी े समेत
§ ०६६-CI-०२५९,
िलखत बदर,
यामबहादुर े िव. नानीछोरी े समेत
§ ०६६-CI-०२६० र ०६६-CI-०२६१,
िलखत बदर, यामबहादुर े िव. नानीछोरी
े समेत डवाङ इ देन शेपा िव. नानीछोरी
े समेत
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CR-२१०४, झु ा िववरण िदई
नेपाली नाग रकता िलएको, नेपाल सरकार िव.
िदपनारायण शु लासमेत
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िनवेदक ितवादी मोह मद रिफक खानलाई
ज मका आधारमा नेपाली नाग रकता माणप िदएमा
पिछस म फरक पन छै न । फरक परेमा चिलत
कानूनबमोिजम सहँला बझ
ु ाउँला भनी ितवादी
राधे याम अिहरसमेतका यि ह ले सनाखत
सहीछाप ग रिदएको िमिसल संल न थलगत सजिमन
मचु ु काको कागजबाट देिखएको छ । उ थलगत
सजिमन मचु ु काको रोहवरमा नेपाली काँ ेस पाट
ितिनिधको तफबाट िदपनारायण शु ला र ब ी साद
कुम , एमालेको तफबाट मोतीलाल कुम , सदभावना
आन दीदेवीको ितिनिध च भान यादव, ने.क.पा.
मालेको तफबाट अिनलकुमार यादव, जनमोचाको
ितिनिध ईनस
ु मोह मद िमयाँसमेत यो थलगत
सजिमन मचु ु का गरेको ठीक हो भनी पाट ितिनिधको
पमा रोहवरमा बसेको देिख छ । सो मचु ु कामा
रोहवरमा ब ने ितिनिधह ले कुनै िकिसमको आ नो
बेहोरा लेखाएको नभई सजिमनमा ब ने यि ह को
भनाइमा आधा रत भई रोहवरमा स म बसेको
देिख छ । य तो ि थितमा रोहवरमा बसेकै कारणले
मा यी ितवादीह लाई कारणीसरह मानी आरोिपत
कसरु गरेका हन् भनी भ न यायोिचत देिखँदैन । यी
ितवादीह जना ६ ले झु ा िववरण लेखी लेखाई
रोहवरमा बसी िनज भारतीय नाग रक मोह मद
रिफक िमयाँलाई नाग रकता िदने िदलाउने कायमा
य पमा संल न रहेको भनी मा न िम ने अव था
देिखन आएन । तसथ, िनजह को हकमा अिभयोग
दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी मोह मद रिफक खानले हात
हितयार मु ामा अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा
.५,०००।- िलएको अव थामा नाग रकता माणप
ा त गरेको हँ भनी पोल गरेका आधारमा मा िनज
ितवादी हिलम मस
ु लमानउपर नाग रकता ऐन,

२०६३ को दफा २१ को उपदफा ७ बमोिजम अिभयोग
ततु भएको देिख छ । यस मु ाको अनस
ु धानको
ममा बिु झएका र बयान गन कुनै पिन ितवादीह ले
ितवादी हिलम मस
ु लमानको कुनै िकिसमको सहयोग
िथयो भनी खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । अ य मु ाको
स ब धमा अनस
ु धानमा लेिखएको बयानलाई मा
आधार मानी अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादीबाट
कसरु गरेको रहेछ भ न िम ने हँदैन । नाग रकता
िलने िदने वा िदलाउने कायमा संल न रहेको अव था
देिखएमा मा कसरु मा न सिक छ । सो कुरा वादी
प ले वत सबदु माणबाट पिु गन सके को
हनपु छ । यी ितवादीको उ नाग रकता िदने िदलाउने
िवषयमा कही ँकतै संल नता रहेको िमिसल संल न
माण कागजातबाट नदेिखएको ि थितमा कसरु बाट
सफाइ पाउने गरी भएको सु फै सला कानूनत
िमलेको छै न भ नेसमेतको पनु रावेदन िजिकर व तिु न
आधारको अभावमा िनजको हकमा समेत अिभयोग
दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी िवजवु ा गा.िव.स.का गा.िव.स.
सिचव भई सरकारी कमचारी भएकोमा थानीय
िनवाचनको चनु ाव नभई र िनवािचत पदािधकारीको
कायभारसमेत कमचारीलाई अि तयारी सिु पने ममा
यी ितवादीले िवजवु ा गा.िव.स. अ य को हैिसयतले
समेत काम गरी आएको िमिसल माणबाट देिख छ ।
िनवेदक मोह मद रिफक खानले नेपाली नाग रकता
पाउन माग गरेबमोिजम नाग रकता िवतरण टोली नं. २
िवजवु ा किपलव तस
ु म ज मका आधारमा नाग रकता
िदन भनी िमित २०६३।११।२२ मा िसफा रस गरी
िदएको िज ला शासन कायालय, किपलव तबु ाट
ा त िमिसल संल न छु ै ग रएको िसफा रस प बाट
देिख छ । सोमा िनज ितवादीको हैिसयत (पद)
गा.िव.स. सिचव भनी उ लेख भएबाट सोही हैिसयतले
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िसफा रस भएको र नाग रकता िनयमावली, २०६३
को अनस
ु ूची १ को ढाँचा र कायिविधमा गा.िव.स.को
िसफा रस महलमा नाम पद सिहछाप कसैको नभई
खाली भई छु ै िसफा रस ग रएको अव था देिखएकोले
ितवादी मोह मद रिफक खानलाई िचनेको िथएन,
उ सजिमन सनाखतका यि ह लाई नाग रकताको
आधारमा र राजनीितक दलका ितिनिधलाई रा ोसँग
िचनेको छु भनी लेखाउँदै त कालीन अव थामा
नाग रकता माणप लगायत माणप ा त गन
कागजात नपगु देिखएकोले कायालयबाट बझ
ु ी नेपाली
नाग रकता माणप िदन िम ने भए उपल ध गराउने
भ ने बेहोरा ेिषत ग रएकोमा ह ता र गरेको र
िसफा रसमा भएको फोटो मािणत गरी ह ता र
गरेको छु भनी लेखाइिदएको छु भनी ितवादीले गरेको
बयानलाई अ वाभािवक मा न िमलेन । गा.िव.स.को
िसफा रसले त थानीय तरमा िचनजानका
यि ह ले उठाएको सवालह लाई उनीह कै
िहतबमोिजम कानूनी दायरामा याई िनयिमतता
दान गनु गा.िव.स.को उ े य रहेको र िनयमावलीको
अनस
ु ूची ५ को ढाँचामा सनाखत र रोहवर सिहछाप
भइसके पिछ स बि धत गा.िव.स.ले िसफा रस
गनपन
ु कानूनी ि या अवल बन गरी ेिषत गरेको
देिख छ । यसरी थलगत सजिमन सनाखतका
मािनसह ले ग रिदएको सजिमन र िनजह को
नाग रकता तथा राजनीितक दलका ितिनिधह समेत
रोहवरमा बसेको अव था देिखसके प चात् सोही
आधारमा िसफा रस गरेको देिखँदा िनजले कसरु ज य
काय गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणह समेतबाट
ितवादीह सनाखत रोहवरमा स म बसेको तथा
नाग रकता बदर भइसके को अव थामा ितवादीह
िदपनारायण शु ला, अिनलकुमार यादव, च भान
यादव, मोतीलाल कुम , ब ी साद कुम , ईनस
ु मोह मद

िमयाँ र प भ ने हिलम मस
ु लमानसमेतलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ हने ठहरी सु किपलव तु िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।०२।२६ मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
भएको फै सला सदर हने तथा ितवादी ितलकराम
यादवलाई नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
२१(२) को कसरु मा सोही ऐनको दफा २१(२) बमोिजम
.२५,०००।- ज रवाना हने ठह याई सु किपलव तु
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०७१।२।२६ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी
ितलकराम यादवले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०७२।१०।१० मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७३-CR-०५६२, लागु औषध ( ाउन
सगु र), नेपाल सरकार िव. सिलना बुढा मगरसमेत
ितवादी स रता पनु मगर आ नो पितको
मृ यपु ात् दाङ िज ला िगठेपानी बसी घर बनाउने
लेवरको काम ग ररहेक र एक िदन एक जना मगर
भाइ भ ने मािनस आई ित ो ीमान् र म साथी हो
भनी चरु ोट िदई खाएको र पिछ पिन आइरहने गरेको
र खान मन लागे खानु भनी मगर भाइले ६४ पोका
िदएको र पिछ सोही मगर भाइले देखाइिदएकाले हरी
आई प ाउमा परेको भ ने िववरण खल
ु ाएको देिख छ ।
सो बरामदी लागु औषध ितवादी स रता पनु मगरलाई
मगर भाइले िदइराखेको र सो व तु लागु औषध
हेरोइन हो भनी नजानी अ जानमा चरु ोटमा राखी िपर
हराउनको लािग सेवनस म गरेकोमा सािबत भएको
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देिख छ । ितवादीले सो लागु औषध िब िवतरणका
लािग राखेको वा कुनै कारबाट कारोबार गरेको भ ने
नदेिखने ।
ितवादी शा ता भ ने स रता पनु मगरले
आ नो कोठाबाट बरामद लागु औषध ाउन सगु र
कसैलाई िब िवतरण नगरी आफै ँ सेवन गन
गरेकोस म देिखएको छ । तसथ िनजलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम
१(एक) वष कै द र . २,०००।– ज रवाना हने र अका
ितवादी सिलना बढु ा मगरले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु ,
दाङबाट िमित २०७२।०८।२७ मा भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारण र
माणह बाट ितवादीह शा ता भ ने स रता पनु
मगरले आ नो कोठाबाट बरामद लागु औषध ाउन
सगु र कसैलाई िब िवतरण नगरी आफै ँ सेवन गन
राखेको देिखँदा ितवादी शा ता भ ने स रता पनु
मगरलाई लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा
१४(१)(ङ) बमोिजम १ (एक) वष कै द र .२,०००।(दईु हजार पैयाँ) ज रवाना हने र अका ितवादी
सिलना बढु ामगरले सफाइ पाउने ठह याई त कालीन
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०७२।८।२७
मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७३-CR-१२४४, आगो लगाई गाई
मारेको (गौवध), नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर दज
जाहेरी दरखा त, घटना थल कृ ित मचु ु का
र नमनु ा परी ण ितवेदनसमेतबाट आगलागीको

ज रयाबाट गाईको मृ यु भएको भ ने त य ट पमा
थािपत हन आएको देिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी
मु ामा अिभयोग मािणत गन भार वादीको हने
यव था रहेको छ । यसअनु प वादीबाट ितवादीले
गरेको कसरु स- माण पिु गनपनमा
वादीको तफबाट
ु
जाहेरवाला, व तिु थित मचु ु काका मािनसह र
अ य सा ीह को बकप समेत हन सके को अव था
देिखएन । िमिसल संल न माणह बाट ितवादी र
िनजका घर प रवारका सद यह िबच घरायसी काम
यवहारको कुरामा के ही मनमटु ाव र झैझगडा हने
गरेको र ितवादीले आ नो प नी र छोरालाई कुटिपट
गन गरेको त य खु न आएको छ । वारदातको िमित
र समयमा ितवादी नसाको सरु मा रहेको देिखएको
छ । ितवादीले अदालतमा बयान गदा गाई मान
िनयतले आगो लगाएको होइन, चरु ोटको कारण
आगो ला न पगु ेछ भनी बयान गरेको देिखयो । आ नो
िनद िषताको प मा ितवादीले िलएको िजिकर
संवेदनशील र िवचारणीय कृितको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महलको १ नं.
कानूनी यव थाको प र े यमा हेदा ितवादीले
जानी जानी गाई मान मनसाय राखेर आगो लगाएको
देिखँदनै । आ नै गोठमा रहेको गाईलाई जानी जानी
आफै ँ ले आगो लगाएर मानु वाभािवक पिन हँदैन ।
मादक पदाथ सेवन गरेको अव थामा खाएको चरु ोट
जथाभावी फालेको कारणबाट आगो लागेको देिख छ ।
तसथ, धनकुटा िज ला अदालतले गरेको सु फै सला
उ टी भई ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सफाइ िदने ठह याएको उ च अदालतको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अत: िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी ेमबहादरु दज लाई मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको ११
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नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय हने ठह याई सु
धनकुटा िज ला अदालतबाट िमित २०७२।११।१७
मा भएको फै सला उ टी गरी आरोिपत कसरु बाट
ितवादी ेमबहादरु दज ले सफाइ पाउने ठह याई
उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित
२०७३।८।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७४-CR-०००८, हाडनाता जबरज ती
करणी, पशुपित शमा िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक / ितवादीले उ वारदातको
िदनमा पवत म लाजको टुनीवोटमा ज त गएको
भनी िवपरीत थानमा उपि थत भएको भ ने Alibi
को िजिकर िलएको भए तापिन सो त य व तिु न ठ
माणबाट पिु हन सके को देिखँदैन । प िव.क.
(प रवितत नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार िव
वासदु वे सावद भएको जबरज ती करणी मु ा (ने.
का.प. २०७४, भाग ५९, अङ् क ९, िन.नं. ९८७९) मा
“वारदातको िदन आफूलाई सो वारदातमा नभई अ य
ठाउँमा छु भनी देखाउने यि ले यस ठाउँमा भएको
सबदु गज
ु ानु पन” भनी िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ । ितवादीले मौकामा अनस
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम बयान गदा आफू वारदात िमितमा
अ य रहेको भनी Alibi को िजिकर िलन नसके पिछ
पनु रावेदनको रोहमा मा िलएको िजिकरलाई सही
स य मानी माणमा हण गन िम ने देिखँदैन । यसरी
वारदात िमित र समयमा आफू वारदात थलमा नभई
अ य रहेको भनी बयान गदाकै अव थामा त यसिहत

उ लेख गरी सो Alibi को िजिकरलाई ितवादीले सो
कुरा िव वासनीय माण ततु गरी समिथत गराएको
अव थामा मा माणमा हण गन हने ।
तसथ, पीिडतको जाहेरी दरखा त सो जाहेरी
दरखा तलाई समथन गरी गरेको अदालतको बकप ,
मौकामा बिु झएका मािनसह को भनाइ र अदालतको
बकप , वा य परी ण ितवेदन एवम् सो
ितवेदनलाई समथन गन गरी भएको िचिक सकको
बकप समेतबाट यी ितवादीले आ नो भाइ बहु ारी
नाताक पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको थािपत
भएको देिखएकाले सु पवत िज ला अदालतबाट
िमित २०७२।०१।११ मा ितवादीले कसरु गरेको
ठह याई सजाय गन गरी भएको फै सला सदर हने
ठहर गरी उ च अदालत पोखरा, बा लङ
ु इजलासबाट
िमित २०७३।८।१ मा भएको फै सला मनािसब देिखन
आउने ।
अतः िववेिचत आधार, माण र
कारणह समेतबाट ितवादीले आ नै भाइ बहु ारी
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको तथा अ य
िदन जबरज ती करणी गन यास गरेको पिु हन
आएकोले िनजको कसरु मल
ु क
ु ऐन, करणीको महलको
१ नं. िवपरीत ३(२) नं. र हाडनाता करणीको २(१) नं.
बमोिजमको कसरु गरेको पिु हन आएको देिखँदा िनज
ितवादी पशपु ित शमालाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको ३(२) नं. बमोिजम ८(आठ) वष कै द र
हाडनाता करणी महलको २(१) नं. बमोिजम ४(चार)
वष कै द सजाय गरी ज मा १२(बा ) वष कै द सजाय र
पीिडतले ितवादीबाट ितपूितबापत .५०‚०००।–
(पचास हजार पैयाँ) भरी पाउने ठहरी सु पवत
िज ला अदालतबाट िमित २०७३।०१।१६ मा भएको
फै सला सदर हने ठह याई उ च अदालत पोखरा,
बा लङ
ु इजलासबाट िमित २०७३।०८।०१ मा भएको
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फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १ गते रोज ६ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६९-CI-०५२६, ०५६५, िनणय
दता बदर हक कायमसमेत, सोमबहादुर गु ङ
िव. गणेश साद भ ने रामलाल धान, कृ ण यारी
धानसमेत िव. का छी वलामी नगरकोटी
िववािदत िक ा नं. ९७ को ज गामा
ि प ीय दाबी पेस भइरहेको अव थामा मालपोत
कायालय, काठमाड बाट ज गाको मोही का छी बलामी
नगरकोटीका नाउँमा एकलौटी रै.प. दता हने गरी
िट पणी सदर गरी िमित २०६७।२।१४ मा िनणय भएको
देिखयो । सो िनणयउपरमा गंगाबहादरु बलामी नगरकोटी
सािबक पनु रावेदन अदालत पाटनसम पनु रावेदनको
रोहमा गएकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सु
मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट भएको िनणय
बदर गरी हक बेहकमा िनणयका लािग काठमाड
िज ला अदालतमा जाने गरी भएको फै सलाउपर यस
अदालतमा पनु रावेदन परेको रहेछ । गणेश साद भ ने
रामलाल धान मालपोत कायालयको िनणय बदर गरी
हक कायम ग रपाउँ भनी काठमाड िज ला अदालत
वेश गरेको देिख छ । काठमाड िज ला अदालतले
वादी दाबी पु न नस ने ठहराएप ात् पनु रावेदन
गरेकोमा लगाउमा रहेको गंगाबहादरु बलामी पनु रावेदक
भएको छुट ज गा दतासमेत मु ामा हकबेहकमा पनु ः
िनणय गन काठमाड िज ला अदालतमा जाने गरी
िनणय भएको र उ मु ासँग अ तर भावी रहेको
ततु मु ाबाट के ही बोिलरहन नपन भ ने बेहोराको
िमित २०६९।४।११ मा फै सला भएपिछ सोउपर यस
अदालतमा पनु रावेदन गरेको रहेछ । अका पनु रावेदक

गंगाबहादरु बलामीसमेतले यस अदालतमा पनु रावेदन
गरेकोमा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ९२ नं.
बमोिजम पनु रावेदन िजिकर पु याउन नस ने भनी
पनु रावेदन िफता िलएको देिखँदा सो स ब धमा के ही
बोिलरहन नपन ।
ततु मु ामा रामलाल धानले िववािदत
िक ा नं. ९७ को ज गा दता गराई पाउन िनवेदन
िदएप ात् का छी बलामी नगरकोटी र गंगाबहादरु
बलामी नगरकोटीसमेतको दाबी परेको अव थामा
माणको मू याङ् कन गरी का छी बलामीका नाउँमा
रै.प. दता गन िनणय गरेको, हक बेहकको उठेको
अव थामा स बि धत िज ला अदालतबाट हककायम
गराई आउन सनु ाउनु पनमा माणको मू याङ् कन गरी
का छी बलामीका नाउँमा हक कायम गरी ज गा दता
ग रिदने गरी िनणय गरेको देिखयो । यसरी हकबेहकमा
माण बझ
ु ी िनणय गन अि तयारी मालपोत ऐन,
२०३४ ले मालपोत कायालयलाई िदएको देिखएन ।
य तो िनणयलाई चनु ौती िदँदै य तो िनणय बदर गरी
हक कायम ग रपाउँ भनी िज ला अदालतमा गएकोलाई
अ यथा भ न िम ने पिन देिखँदनै ।
अतः का छी बलामी नगरकोटीका नाउँमा
रै.प. गरी हक कायम दता गन गरी मालपोत कायालय,
काठमाड बाट भएको िनणय बदर गराई मा न पनु रावेदन
अदालतमा पनु रावेदनको रोहमा आउनु पनमा य तो
िनणय बदरको लािग काठमाड िज ला अदालतमा
िफरादप िदएको र य तो िफरादप का आधारमा
मु ाको त यमा वेश गरी दाबी नपु ने ठहर गरेको
फै सला बदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६९।४।११ को फै सला िु टपूण देिखँदा बदर
ग रिदएको छ । अब जे जो बु नपु छ ताहाँ अदालतबाट
नै बझ
ु ी कानूनबमोिजम पनु ः इ साफ गनु भनी
िमिसलसिहत उ च अदालत पाटनमा पठाई िदने ।
पनु रावेदक का छी बलामी नगरकोटीको
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पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गदा जे जो
बु नपु न माण बझ
ु ी पनु ः इ साफका लािग उ च
अदालत जाने िनणय भएको स दभमा थप के ही
बोिलरहन नपन ।
इजलास अिधकृ त: शा.अ. तीथराज भ राई
इित संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०६९-WO-०५६३, उ ेषण / परमादेश, र ना
थापा िव. िव वब धु खड् कासमेत
ततु रट िनवेदनमा नेपालको अ त रम
संिवधानको धारा १२, १३ र १९ को हकको
र ाका लािग िनवेदक यस अदालतमा असाधारण
अिधकार े बाट वेश गरेको देिख छ । धारा १२ मा
वत ताको हक, धारा १३ मा समानताको हक र धारा
१९ मा स पि को हकको संवैधािनक यव था रहेको
छ । यी िनवेदकलाई आ नो पेसा यवसाय गनबाट
रोक लगाएको वा कानूनको समान संर णबाट वि चत
गरेको वा स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन गन
र स पि को अ य कारोबार गनबाट िवप ीह ले यो
यसरी वि चत गरेको भनी ठोस पमा रट िनवेदनमा
उ लेख गन सके को नदेिखने ।
म ऐन, २०४८ को दफा ६० को ख ड
(ग) बमोिजम र ना होटलको यव थापनले गरेको
िनणयउपर म अदालतले पनु रावेदन सनु ी दवु ै प का
माणसमेत बझ
ु ी फै सला गरेको छ । असाधारण
े ािधकार कानून ितकूलको े ािधकार नभई
कानूनकै प रपूरकको े ािधकार हो । यसको योग
सामा य अव थामा हने होइन । कानूनले प ट पमा
कायिविध तोक गरेको यव थाअनु प भएका काम
कारबाहीह को परी ण सबै अव थामा असाधारण
अिधकार े बाट गन थािलयो भने साधारण अिधकार
े को योगको औ ंिच य समा त हन जा छ ।

असाधारण अिधकार े को योग े ािधकारको
अभाव, े ािधकारको इ कारी, कानूनको िु ट,
कायिविधको िु ट, दूिषत िनणय आिद भएमा मा
हने हो । उि लिखत अव था िव मान रहेको भ ने
रट िनवेदनबाट प ट नदेिखएको अव थामा मु ाको
त यमा वेश गरी रट े बाट हेन िम दैन । रट
े मा वेश गन कानूनको प ट उ लङ् घन भएको
देिखनपु दछ र यसबाट िनवेदकको हक अिधकारमा
ितकूल असर परी आघात पगु ेको देिखनु पन ।
ततु रट िनवेदनमा म अदालतले िनणय
गदा कुन कानूनको उ लङ् घन ग यो, आ नो अिधकार
े भ दा बढी कुन अिधकार योग गरी फै सला ग यो,
कुन चािहँ माण इ कार गरेको कारणले िनणय भािवत
भयो, क तो बदिनयत रा यो र रा नु पन कारण के हो
भ ने प ट पमा उ लेख गन नसके को अव थामा
अिधकार े िभ रही माणको यथोिचत मू याङ् कन
गरी गरेको िनणयमा कुनै कानूनी िु ट नहनक
ु ा साथै
िनवेदकको संवधै ािनक तथा कानूनी हकमा आघात
पगु ेको नदेिखने ।
म अदालतबाट म कानूनले िनि चत
गरेको कायिविध र े ािधकारको योग गरी दवु ै प का
माणह बझ
ु ी माणह को मू याङ् कन गरी यी
िलिखत जवाफ ततु कताको कमचारीको िव मा
लगाएको अिभयोग ठोस र व तगु त माणका आधारमा
मािणत हन नसके को भ ने आधारमा यव थापनबाट
भएको िनणय बदर गन गरी िमित २०६९।३।२२ मा
फै सला भएको छ । सो फै सलामा कानूनी िु ट वा
अिधकार े ा मक िु ट भएको भनी िनवेदकले भ न
नसक के बल आ नो संिवधान द हक अिधकार
हनन भएको भ ने िजिकर िलएको देिखने ।
म अदालतको फै सलामा अिधकार े ा मक
िु ट र कानूनी िु ट िव मान देिखएको अव थामा
बाहेक य तो फै सलाबाट िन पण भइसके को
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िवषयमा यस अदालतको असाधारण अिधकार े बाट
उ फै सलालगायतका काम कारबाही पनु रावेदन
हेरज
े तो परी ण गरी बदर गन िम ने होइन । यसरी
कानूनबमोिजमको ि या अवल बन गरी कानून ारा
द अिधकारअ तगत रही माणको मू याङ् कन
गरी भएको िनणयमा कुनै िु ट िव मान नदेिखँदा यस
अदालतको असाधारण अिधकार े को योग गरी
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था
देिखन नआउने ।
तसथ िववेिचत आधार कारण र उि लिखत
कानूनी िस ा त निजरसमेतबाट म अदालतबाट दवु ै
प का माणह बझ
ु ी माणह को मू याङ् कन गरी
गरेको िमित २०६९।३।२२ को फै सलामा अिधकार
े ा मक िु ट र कानूनी िु ट िव मान नदेिखएको हँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु परेन । रट
िनवेदन खारेज हने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७५ साल असार २७ गते रोज ४ शभु म् ।
§ ०६९-WO-०५६१, उ ेषण / परमादेश,
र ना थापा िव. के शवबहादुर बुढाथोक समेत
§ ०६९-WO-०५६२, उ ेषण / परमादेश,
र ना थापा िव. पारस गु ङसमेत
§ ०६९-WO-०५६४, उ ेषण / परमादेश,
र ना थापा िव. दुगा साद उ ेतीसमेत
८
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७५-WO-११३०, उ ेषण, िगता
पोखरेलसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबारसमेत
रट िनवेदकह को मागबमोिजमको
सामािजक प रचािलकाह ले स पादन गद आएको

सामािजक प रचालनको काय मको िवषय
सािबकमा मिहला, बालबािलका तथा ये नाग रक
म ालयअ तगत िज लाि थत मिहला तथा
बालबािलका कायालयबाट स पादन हँदै आएकोमा
उ कायह थानीय तहमा ह ता तरण भइसके को
भ ने सङ् घीय मािमला तथा सामा य शासन
म ालयको च.नं.१४ िमित २०७५।०४।२७ को
प रप बाट देिखएको छ । िनवेदकह ले सामािजक
प रचािलकाह बाट स पादन हँदै आएको सामािजक
प रचालन काय म थानीय तहमा ह ता तरण भई
सोहीबमोिजम आफूह ले थानीय तहको िविभ न
िज लाह को ामीण े मा मिहला उ थानको
काय ममा काम गद आएको बेहोरा िनवेदनको करण
२ मा उ लेख गरेबाट कारा तरले आफूह को
सामािजक प रचालनको काय म थानीय तहमा
ह ता तरण भएको कुरालाई िनवेदकह ले वीकार
गरेको थािपत हने ।
बीस वषको अनभु व ा सामािजक
प रचािलकाह ले स पादन गद आएको कायह ले
थानीय तहबाट हने सामािजक एवम् आिथक
ि याकलापमा सहयोगी हने देिखएकोले िनयमानस
ु ार
सेवाको िनर तरताको लािग मिहला, बालबािलका
तथा ये नाग रक म ालयबाट भएको िमित
२०७४।१२।२९ को माननीय मि तरीय िनणय,
च.नं.७४९ िमित २०७४।१२।२९ प बाट सङ् घीय
मािमला तथा सामा य शासन म ालयमा िसफा रस
भएको देिखएको छ । सामािजक प रचािलकाह लाई
मिहला जागिृ त तथा आय आजन काय मको
िनदिशका, २०५७ बमोिजम आव यक यव थापनको
लािग िनणयानस
ु ार अनरु ोध छ भनी थानीय तहह मा
सङ् घीय मािमला तथा सामा य शासन म ालयबाट
च.नं.१४ िमित २०७५।४।२७ को प रप जारी
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भएको पिन देिखएको छ । थानीय तहले सामािजक
प रचालन काय म स चालन गन िनणय गरेमा
िवगतमा अनभु व ा मिहला जागिृ त काय मका
सामािजक प रचािलकालाई ाथिमकता िदई काममा
लगाउन सिकने र यसको स पूण खच स बि धत
थानीय तहले नै बेहोन भनी उ लेख गरेको सङ् घीय
मािमला तथा सामा य शासन म ालयको च.नं.११०
िमित २०७५।११।०३ को प बाट देिखएको अव था
छँदाछँदै िनवेदकह
थानीय तहमा आ ना
मागबमोिजम ग रपाउन गएको भ ने िनवेदन बेहोराबाट
देिखँदैन । थानीय तहले िनवेदकह लाई हटाउनेतफ
कुनै कारबाही भए गरेको भनी खल
ु ाएको पिन देिखँदनै ।
िनवेदकह को कानून ारा द हकमा आघात परेको
नदेिखएको अव थामा यस अदालतमा पन आएको
ततु रट िनवेदनमा असाधारण रट े ािधकार
आकिषत हने देिखन नआउने ।
अतः िनवेदकह लाई मिहला जागृित तथा
आय आजन काय मको िनदिशका, २०५७ बमोिजम
थानीय तहमा आव यक यव थापनको लािग िमित
२०७५।४।२७ मा प रप भएको देिखएको र थानीय
तहले आ नो आव यकता र ोतको उपल धताको
आधारमा सामािजक प रचालन काय म स चालन
गन िनणय गरेमा िवगतमा अनभु व ा मिहला
जागिृ त काय मका सामािजक प रचािलकालाई
ाथिमकता िदई काममा लगाउन सिकने भ ने िमित
२०७५।०४।०३ को सङ् घीय मािमला तथा सामा य
शासन म ालयको मि तरीय िनणय संिवधान
एवम् कानूनस मत भएको देिखनक
ु ा साथै थानीय
तहले यी िनवेदकह लाई हटाउनेतफ कारबाही
चलाएको अव था पिन नरहेकोले िनवेदकह को
कानून ारा द हकमा आघात परेको नदेिखँदा
िनवेदन मागअनस
ु ार उ ेषणसमेतको आदेश जारी
हनस ने अव था िव मान देिखएन । रट िनवेदन

खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७०-CR-०६०८, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. यामबहादुर राउतसमेत
घटना िववरणका धनबहादरु काक ,
बलबहादरु काक ले मेलामा िववाद हँदा ितवादी
यामबहादरु रावतले आ नो साथ रहेको च कुले
पीिडत दीघबहादरु को बायाँ कोखमा हार गरी घाइते
बनाएको भनी अनस
ु धानको ममा गरेको घटना
िववरण कागज बेहोरालाई समथन गरी अदालतसम
बकप गरेका देिख छ । य तै जाहेरवाला कु भ
रावतले पिन ितवादी यामबहादरु ले छुरी हार गरी
पीिडतलाई घाइते बनाएको भनी अदालतमा बकप
गरेको देिख छ । यसरी ितवादी यामबहादरु रावतले
पीिडत दीघ रावतलाई पेटमा धा रलो हितयार छुरीले
हार गरेको भ ने अिभयोग दाबी त ययु पमा पिु
हन आएको देिखने ।
मेलामा गएको अव थामा वादिववाद भई
ितवादी यामबहादरु रावतले पीिडत दीघबहादरु को
पेटमा ९ से.िम. लामो च कु हितयारले पेटमा रोपेको
कायबाट मािनस मन स छ भ ने पूव अनमु ान सामा य
समझको यि लाई थाहा जानकारी हनस ने भ ने
कुरामा िववाद छै न । सो चोट पीिडतको बायाँ कोखामा
लागेको घा जाँच के स फारामबाट देिख छ । सो
चोटको थानीय अ पतालमा उपचार हन नसक
हेिलक टरबाट नेपालग ज याई थप उपचार गराएको
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कारणबाट नै पीिडतको यान ब न गएको त य रहेको
देिखने ।
मेलाको िबचमा एक आपसमा धके ला धके ल
भई सामा य वादिववादको ममा वारदात भएको
अव था, घटना कृ ित तथा पीिडतलाई परेको घा
चोट र पूव रसइवीले छुरी हार गरेको भ ने देिखन
नआएबाट ितवादीलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार
यानस ब धीको १५ नं. अनस
ु ार यनु तम् ५ वष
कै द तो दा पिन यायको उ े य ा हनस ने
अव था देिखएकाले ितवादी यामबहादरु रावतलाई
यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष
कै द हने ।
जाहेरी दरखा त, पीिडतको कागज र
अनस
ु धानमा कागज गन यि ह ले पीिडत दीघ
रावतलाई छुरा हार गन ितवादीह दानबहादरु
रावत र पूणिसंह रावतले बचन िदएका हन् भनी
लेखाएको देिखन आए पिन िनज ितवादीह ले
अदालतमा उपि थत भई बयान गदा कसरु मा पूण
इ कार रही बयान गरेको देिख छ । त काल मौकामा घा
जाँच के स फाराम ग रपाउँ भनी िनवेदक कृ ण काक ले
िदएको िनवेदनमा ितवादी यामबहादरु रावतले छुरी
(च कु) हार गरेको हो भनी उ लेख भई अ य यी
ितवादीह ले कसरु अपराध गरेको हन् भ ने कुरा
खल
ु ेको पाइएन । सहअिभयु यामबहादरु रावतले
त काल मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम बयान
गदा आफूले पीिडत िदघ रावतलाई च कुले हानेको
हँ । कसैले वचन िदएको होइन भनी बयान गरेसमेतबाट
पिन पीिडतलाई अ य यी ितवादीह ले च कु
हार गन वचन िदएको भ ने दाबी त ययु आधार
र माणह बाट शंकारिहत तवरबाट पिु हन सके को
देिखन आएन । िव सनीय, ठोस र त ययु माणको
अभावमा कसैलाई पिन दोषी ठहर गनु फौजदारी
याय िस ा तको िवपरीत पिन ह छ । यसकारण

ितवादी दानबहादरु रावत र पूणिसंह रावतलाई पिन
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको िजिकर पु न नस ने ठह याएको
सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत जु लाको
फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न निम ने ।
तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार र
कारणह बाट पनु रावेदक ितवादी यामबहादरु
रावतलाई यानस ब धीको १५ नं. ले १० (दश) वष
कै द सजाय गरी ितवादी दानबहादरु रावत र पूणिसंह
रावतलाई कसरु बाट सफाइ िदने ठह याई सु ह ला
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।६।२३ मा भएको
फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदन अदालत जु लाले
िमित २०७०।२।५ मा गरेको फै सलाले ितवादी
यामबहादरु रावतलाई ६(छ) वष कै द गरेकोमा सो
कै दको हदस म निमलेकोले के ही उ टी भई पनु रावेदक
ितवादी यामबहादरु रावतलाई यानस ब धीको
१५ नं. ले ५(पाँच) वष कै द सजाय हने ठहछ । अ य
ितवादीह दानबहादरु रावत र पूणिसंह रावतलाई
समेत अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनेगरी भएको
पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सला सो हदस म
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०९५१,
उ ेषण / परमादेश, अि बकाद िम िव. िज ला
िश ा कायालय, पसा वीरग जसमेत
रट िनवेदक ीमती मन िम िन न
मा यिमक िव ालय, टेढा, िसमरा, पसामा िमित
२०७१।७।२८ देिख िमित २०७१।८।२९ स म
अ ययन अ यापन गरेको तर तलब सिु वधा निलएको
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बेहोरा सो िव ालयको िमित २०७२।१।९ को प बाट
देिख छ । उ त यलाई समेत िवप ीह ले अ यथा
भनेको अव था नहँदा िनवेदक िमित २०७१।८।२९
स म िव ालयमा जु हािजर भई सेवारत रहेको
भ ने त यमा िववाद रहेन । रट िनवेदकले कानूनले
तोके कोभ दा बढी अविधस म सेवामा रहने उ े यले
बदिनयतका साथ कामकाज गरेको भ ने िमिसल
संल न कागजातबाट खल
ु ेको छै न । िश कह को
अवकाशस ब धी अिभलेख रा ने िनकायबाट िनवेदक
अवकाश हने िमित स ब धमा िनणय भएप ात् पिन
िनवेदकले कामकाज गरी सिु वधा िलएको अव था
पिन होइन । उि लिखत पृ भूिममा िनवेदकलाई
िवप ीह ले औपचा रक पले अवकाशको जानकारी
निदएकोले अवकाशप ात् पिन सािबक झ आ नो
सेवामा सेवारत रहनल
ु ाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखने ।
रट िनवेदक सामदु ाियक िव ालयमा
िश कको पमा कायरत रहेकोमा िनजको अवकाश
लागू हने िमित २०७०।४।७ भ ने भए पिन सो अवकाश
िमितप ात् िनज िनवेदक िमित २०७१।८।२९ स म
कायरत रहेको देिख छ । यस िबचमा िनज िनवेदकलाई
िवप ी िज ला िश ा कायालय, पसाले िमित
२०७१।६।१३ मा स वासमेत गरी िश ण काममा
लगाएको देिख छ । िवप ी िज ला िश ा कायालय,
पसाबाट अवकाश िमित पिछ पिन िनवेदकलाई स वा
गरी कामकाज गराइरहेको र शैि क माणप को
ज मिमितबाट अवकाशको अविध बाँक नै रहेको भ ने
ठानी िनयिमत पमा सरकारी िनकायबाट खटाइएको
िव ालयमा गई अ यापन ग ररहेको देिखँदा िनवेदकले
जानीजानी गलत मनसायका साथ बढी अविध सेवा
गरेको भ ने पिन देिखँदनै । यसरी एउटा सरकारी
िनकायले िढलो गरी अवकाशको जानकारी िदएको र
िनज िनवेदकलाई िवप ी कायालयले नै स वासमेत

गरी काममा लगाएको अव थामा सो समयमा काम
गरेको अविधको तलब सिु वधा िनज िनवेदकले
िनयमानस
ु ार पाउने नै देिखने ।
औपचा रक पमा अवकाशको जानकारी
नभएका यी रट िनवेदक बदिनयतसाथ वा छल गरी
आ नो सेवामा कायरत रहेको नदेिखएको अव थामा
िनवेदकले काम गरेको अविधको तलब भ ा सिु वधा
पाउनु पन नै देिखन आयो । य तो ि थितमा िनवेदकले
कामकाज गरेबापत कानूनबमोिजम बझ
ु ेको तलब भ ा
तथा स चय कोषको रकमसमेत िनजको औषधी
उपचार र िबरामी िबदाको रकमबाट क ा गन भनी
भएको िनणय कानूनबमोिजम देिखन नआउने ।
तसथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
रट िनवेदक अवकाश भएको जानकारी ा नभएको
अव थामा आफू कायरत पदमा अिवि छ न रही
कामकाज गरेको देिखएको र उि लिखत कायमा
िनवेदकको बदिनयतसमेत नदेिखएको अव थामा
िनजले आफूले कामकाज गरेको अविधको तलब
भ ा तथा अ य सिु वधा ा गन स ने नै हँदा
िनवेदकले खाइपाइसके को रकम औषधी उपचार र
िबमारी िबदाको रकमबाट .३,८८,१६६।- क ा
गनु भनी िव ालय िश क िकताबखानाबाट िमित
२०७२।२।२४ मा भएको िनणय र यस स ब धमा भए
गरेका अ य िनणय एवम् प ाचारह समेत िविधस मत्
नदेिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
रट िनवेदक अवकाश हने भिनएको िमित २०७०।४।७
देिख िनवेदक िव ालयमा जु हािजर रही िश क
पदमा काम गरी आएको िमित २०७१।०८।२९
स मको अविधको िनयमानस
ु ार ा ग रसके को रकम
िनवेदकले ा त गन औषधी उपचार, िबरामी िबदाको
रकमसमेतबाट क ा नगन,ु नगराउनु र उ सेवा गरेको
अविधस मको िनयमानस
ु ार ा त हने तलब, भ ा
तथा स चयकोष सिु वधा तथा औषिध उपचार, िबरामी
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िबदाको रकमसमेत िनवेदकलाई भु ानी िदनु िदलाउनु
भनी िवप ी कायालयका नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CR-०९४२ र ०७२-CR११७४, कत य यान, िव णुबहादुर राना िव. नेपाल
सरकार र नेपाल सरकार िव. िव णुबहादुर रानासमेत
मृतकको पो टमाटम रपोट हेदा छातीको
पछािडको भागबाट गोली लािग अगािडबाट िनि कएको
भ ने देिखएको हँदा आफै ँ ले िलएको ब दक
ु पड् कँदा
ब दक
ु बो नेको शरीरको पछािडको भागमा लास जाँच
कृित मचु ु कामा उि लिखत रीतसँग गोली ला ने
अव था देिखन आएन । घटना थलको रेखािच हेदा
मृतकको लास र िनजले बोके को ब दक
ु को दरु ी ५०
िफटको दरु ीमा रहेको छ । आफै ँ ले बोके को उ ब दक
ु
पड् िकएको कारणले मृ यु भएको देिखँदैन । आँफैले
बोके को ब दक
ु लागेर मृ यु भएको भए ५० िफटको
दरु ीमा मतृ कले बोके को ब दक
ु रहने अव था नहने
हँदा मतृ कको लासबाट यित टाढा िनजले बोके को
ब दक
ु के कसरी रहन गएको हो भ ने आधार कारण
िनज ितवादीले खल
ु ाउनसमेत सके को देिखँदैन ।
ितवादी िव णबु हादरु रानाले योग गरेको अवैध
ब दक
ु स ब धमा पनु रावेदन अदालतमा यसै मु ामा
लगाउमा रहेको ियनै पनु रावेदक ितवादी र यथ
वादी .ना.िन.ह रबहादरु ब नेतको जाहेरीले नेपाल
सरकार भएको ०७१-CS-०१८४ नं. को हातहितयार
खरखजाना मु ामा हितयार ब दक
ु चलाइ सोही
ब दक
ु को गोली लागी िकसानबहादरु थापाको मृ यु
भएको भनी िनज ितवादी िव णबु हादरु रानालाइ
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२)
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र २०(३) बमोिजम ३ वष कै द र २०,०००।- ज रवाना
हने ठहरी िज ला शासन कायालय, पा पाबाट
भएको फै सला सदर हने ठहरी िमित २०७२।२।१८ मा
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट फै सला भएको समेतका
मािथ उि लिखत माणह बाट ितवादी िव णबु हादरु
रानाले नै ब दक
ु ले गोली हानी िकसानबहादरु थापालाइ
कत य गरी मारेको त य मािणत हने ।
ितवादीह म ये मोहन िसंह थापा,
रनबहादरु थापा र खमु बहादरु लगायतका अ य
ितवादीह ले िव णबु हादरु को कत यबाट मतृ क
मा रएको थाहा पाएको िमिसल संल न माणबाट
देिखँदनै । िव णबु हादरु रानाले आफै ँ ले बोके को ब दक
ु
पड् िकएर मतृ क मरेको हो भनेको र मतृ कको आ नै
बाबु ितवादीम येको मनबहादरु थापाले समेत सोही
कुरा गरेकोले सबैको स लाहमा लास गाडेको भनी
बयान गरेको देिख छ । यी ितवादीह ले कत यबाट
िकसानबहादरु को मृ यु भएको थाहा पाई लास गाड् नमा
सहयोग गरेको भ ने पिन मािणत भएको छै न । वादी
प ले यी ितवादीह ले कत यको वारदात घटेको
जानकारी ा गरी जानी जानी लास दबाउन भूिमका
खेलेका हन् भनी शङ् कारिहत तवरले पिु गन वत ,
िव वसनीय र त ययु
माण देखाउन सके को
अव थासमेत देिखन नआउने ।
ितवादी िव णबु हादरु रानाले नै ब दक
ु ले
हानी मतृ क िकसानबहादरु लाई मारेकोमा िनजले सो
कुरा अ य ितवादीलाई कट नगरेको, आफूले कत य
गरेको कुरा कट गरेमा अ य ितवादीह ले आफूलाई
हरीमा उजरु गछन् र कसरु दार बनाउँछन् भ ने ठानी
मृतक आफै ँ ले बोके को ब दक
ु पड् िकएर मृ यु भएको भनी
कत यबाट ब ने उ े यले अ य ितवादीह सँग िमली
लास गाडेकोस म देिख छ । यी ितवादीले मतृ क लास
दबाउने िछपाउने िनयतले गाडेको भ दा पिन आफू
कत यबाट जोिगनका लािग मतृ क आफै ँ ले बोके को
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ब दक
ु पड् केको भनी लास गाडी कत यबाट जोिगने
यास गरेकोमा ितवादी िव णबु हादरु रानालाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ (१) नं. बमोिजमको
कसरु गरेको ठहर गरी सजाय भइसके को अव था हँदा
यी ितवादीका हकमा वादी नेपाल सरकारले िलएको
िजिकर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ४ नं को
कसरु मा ऐ. को २२ र २५ नं. बमोिजम सजाय गनपन
ु
अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी िव णबु हादरु रानाले िलएको ब दक
ु ले गोली
हानी िकसानबहादरु थापालाइ कत य गरी मारेको त य
मािणत भएको देिखन आएकोले िनजलाई सो कसरु मा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय ठहर गरेको
र ितवादीह वीरबहादरु राना, स तबहादरु राना र
मनबहादरु थापाले आरोिपत कसरु गरेको पिु भएकोले
सोही महलको २५ नं. बमोिजम .२०।- ज रवाना र
ऐ.४ नं. बमोिजम थप ६ मिहना कै द हने ठह याएको र
अ य ितवादीह मोहन िसं थापा खमु बहादरु दलामी,
रणबहादरु थापा, िमलन थापा, शेरबहादरु सा (१९
वष) शेरबहादरु सा (५० वष) िमनबहादरु थापा
कुँवर, बोमबहादरु पाटा, खमु बहादरु पाटा, टेकबहादरु
थापा, वीरबहादरु चाल, ल मणबहादरु चाल,
टेकबहादरु लङ
ु ् गेली, िभमबहादरु जघा, च बहादरु
गाहा, खेमबहादरु गाहा, गणेश गाहा र दलवीर गाहाले
आरोिपत कसरु गरेको भ ने वत िव वसनीय
र त ययु
माणको अभावमा मतृ कको मलामी
भइ गएकै कारणले सजाय गन यायोिचत नहने हँदा
िनजह ले सफाइ पाउने ठह याइ गरेको सु पा पा
िज ला अदालतको इ साफ मनािसब ठह याएको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०७२।२।१८
को फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर हने ।
मतृ क र मतृ कका बाबस
ु मेतका ितवादीह

एउटै उ े यबाट एकै कृितका हितयार बोक
मृतकसँगै जंगल गएको देिख छ, ३ जनाले बोके को
ब दक
ु म ये कुन ब दक
ु पड् केको हो भनी हितयार
परी णसमेत भएको पाइँदैन । मतृ क र यी ितवादीह
ब दक
ु िलएर समूहमा िसकार खे न जंगलमा गएको
पाइ छ । वारदात थलमा अलग अलग थानमा
छ रएर ितवादीह रहेका र जंगल भएको हँदा एक
अक लाई दे न नस ने अव थामा हने र िशकार खे न
गएको जंगलमा मतृ कको आ नै बाबस
ु मेत समूह भई
गएको ि थितसमेतलाई िवचार गदा िनजलाइ भएको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय चक भइ कसरु को
गा भीयको आधारमा कम सजाय गदासमेत यायको
म सद पूरा हने भई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज
िव णबु हादरु रानालाई ८ वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः दगु ा साद भ राई
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १८ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६९-CR-०७४० र ०७४RC-००२१, खनु डाँका ( यान), नेपाल सरकार
िव. अशोक अ वाल र नेपाल सरकार िव. नरेश
अ वालसमेत
ितवादी अशोक अ वालले अिभयोग
दाबीबमोिजम मतृ क सिगर अहमदलाई कत य गरी मान
कायमा मितयारको पमा सहयोग गरेको र चोरीको
गाडी िब गरी बाँडी खाने उ े य िलएको भ ने
िमिसल संल न माणह बाट पिु हन आएको छै न ।
व तिु थित मचु ु काका अजनु नेपालीले अदालतमा
आई बकप गदा मतृ कलाई किहले, कहाँ कसले मारे
मलाई थाहा छै न, ितवादीह कसैलाई िचि दन भनी
बकप गरेको देिख छ । िनजले मृतकलाई मान कायमा
के क तो मतलब राखी कसरी सहयोग पु याएको हो
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भ ने जाहेरी तथा अ य ितवादीह को बयानबाट
समेत खु न आएको छै न । सो आरोिपत कायमा िनज
ितवादीको संल नतालाई वादी प बाट शङ् कारिहत
तवरले थािपत गराउन सके को नदेिखने ।
अत: अिभयोग दाबीबमोिजम मृतकलाई
मान कायमा यी ितवादी अशोक अ वालले सहयोग
पु याएको हो भ ने कुरा शङ् कारिहत तवरले पिु हन
नआएको हँदा आरोिपत कसरु बाट िनज ितवादी
अशोक अ वाललाई सफाइ िदने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट भएको फै सला सो हदस म
िमलेकै देिखने ।
ितवादीह रामबहादरु र नरेश अ वालको
य कायबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने प
खु न र शङ् कारिहत तवरले थािपत हन नआएको
अव थामा िनज ितवादीह दवु ैजनालाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनस
ु ार
ज मकै दको सजाय गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत
िदपायल डोटीको फै सला िमलेको देिखएन । तर
ितवादी रामबहादरु मह रा मतृ कलाई मारेकोमा
इ कार रहेको भए पिन ितवादी िवजेश बमासमेतसँग
पिहलेदेिख िचनजान भएको र उ िजप िब गन
लैजान भ सार रकमको यव था गन पहल गन र िवटु
भ ने नरेश अ वालले उ रकम उपल ध गराउने
काय गन भूिमका िनभाएको कुरा िनज रामबहादरु ले
अदालतमा गरेको बयानसमेतबाट देिखएकोले
ितवादीह रामबहादरु मह रा र नरेश अ वाल
पूणत: आरोप मु रहेको छन् भनी मा न स ने अव था
भने नदेिखने ।
चोरी गरी याएको गाडी हरीबाट चेकजाँच
हँदाकै अव थामा ितवादी रामबहादरु मह रा प ाउ
परेको, िनजले भारतबाट याएको गाडी भ सार
बनाई सख
ु तमा रहेका काका पन डा. तानसेन एम.िस.
सँग उ गाडी िकनबेचका लािग कुरा गरेको र नरेश
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अ वालले सो गाडीका लािग भ सार रकम उपल ध
गराएको त य िनज ितवादी रामबहादरु मह राको
अदालतमा गरेको बयानसमेतबाट पिु हन आएको
छ । िनज ितवादीह यान मानलाई अ िकिसममा
मतलबी भएको पिु हन आएको देिखयो । अत:
िनज ितवादीले यानस ब धी महलको १७ नं. मा
उ लेख भएबमोिजम आरोिपत कसरु को मतलबी भई
मितयारको पमा कसरु दार रहेको देिखएकोले िनज
ितवादीह रामबहादरु मह रा र नरेश अ वाललाई
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(३)
नं. बमोिजम जनही ३ वष कै द हने देिखने ।
भारतीय नाग रकह िवजेश बमा, मोद
गु ता, ित चु गु ता र िवनोद बमा चारजनाले भारतबाट
चोरी गरी गाडी याएको भ ने देिख छ । ती बाहेक
अ य ितवादीह गाडी चोरीका लािग भारत
गएको भ ने देिखँदैन । उि लिखत ४ जना भारतीय
यि ह ले भारतबाट गाडी चोरी गरी याएको काय
चोरीको ६ नं. बमोिजम डाँका चोरीको कसरु भ ने
देिखएन । उ गाडीका ाइभर सिगर अहमदलाई
मारी िनजबाट जबरज ती गाडी चोरी गरी नेपालतफ
याएको पाइएकोले उ काय चोरीको ४ नं. िवपरीत
जबरज ती चोरीको कसरु देिखन आउने ।
ितवादीह चोरीको ४ नं. बमोिजमको
जबरज ती चोरीको कसरु मा चोरीको २० नं. बमोिजम
मितयारको पमा संल न रहेको पाइएकोले िबगो
.२,००,०००।- (दईु लाख) देिखएको हँदा चोरीको
२० नं. र १४(२) नं. बमोिजम पिहलो पटक १ मिहना
१५ िदन कै द तथा िबगोको डेढी .३,००,०००।(तीन लाख) ज रवाना गरी उ ज रवानाबापत समेत
कै द सजाय हने देिखयो । ज रवानाबापत समेत कै द
सजाय हने देिखएकोमा चिलत मल
ु क
ु अपराध
(संिहता) ऐन, २०७४ को प र छे द २० मा कुनै पिन
चोरीको कसरु मा ज रवानाबापत कै द हने कानूनी
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यव था रहेको नपाइएको र के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेजी गन
ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा उि लिखत
ितब धा मक वा यांशमा “कुनै फौजदारी कसरु को
सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी
रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको
हदस म मा सजाय हनेछ” भ ने कानूनी ावधान
रहेकोले िनज ितवादीह रामबहादरु मह रा र नरेश
अ वाललाई सो िबगोबमोिजमको ज रवानाबापत
समेत कै द सजाय गन िमलेन । यसैले िनज
ितवादीह लाई ज रवानाबापत कै द नगरी सो िबगोको
डेढी .३,००,०००।- (तीन लाख) ज रवाना हने
देिखयो । भारतबाट चोरी गरी याएको गाडी िब गन
लैजाने ममा बाटोमा नै प ाउ परेकोले चोरीको माल
बाँडी िलन खान नपाएको हँदा िनज ितवादीह बाट
उ चोरीको िबगो जाहेरवालालाई भराउन नपनसमेत
देिखने ।
ितवादी तानसेन एम.िस. मह राको हकमा
िवचार गदा िनज ितवादी सख
ु तमा रहेको र चोरी गरी
याएको गाडी ख रद गन ब दोब तीमा रहेकोस म
देिख छ । िनज रहेको थान सख
ु तमा चोरी गरी
याएको गाडी अ य ितवादीह ले बझ
ु ाउने काय
गरेको छै न । िनजले मृतकलाई मान कायमा स रक
रहेको कुनै माणबाट पिु हँदैन । यी ितवादीका
सा ीह दलबहादरु के .सी. र डोरबहादरु ले वारदात
अविध अथात् २०५६ पषु १५ देिख माघ ४ स म
िनज ितवादी सख
ु तमै रहेको भनी बकप ग रिदएबाट
िनज वारदात अव थामा सख
ु तमै रहेको भ ने
देिख छ । साथै गाडी चोरी गरी याएको भ ने िनज
सख
ु तमा रहेको यि लाई थाहा जानकारी िदइएको
र िनजले थाहा पाई जानीजानी य तो गाडी ख रद
गन खोजेको भ नेसमेत कुनै माणबाट पिु भएको
पाइएन । सो गाडी सख
ु तस म पगु ी ख रद िब

भएको पिन देिखएन । यी ितवादीका सा ीह को
बकप समेतका उि लिखत आधार र कारणले िनज
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको माणबाट पिु
भएको नदेिखँदा शङ् का र अनमु ानको भरमा कसरु दार
ठह याउन िम दैन । अत: कत य यानको कसरु
गरेको पिु नभएको अव थामा िनज ितवादीलाई
यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम ज मकै द
तथा चोरीको ६ नं. को कसरु मा ऐ. १४(४) बमोिजम
३ लाख ज रवाना तथा ६ वष कै द हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िनजको हकमा िमलेको
नदेिखँदा सो हदस म उ टी भई िनज ितवादी
तानसेन एम.िस. मह राले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने देिखने ।
अत: िववेचना ग रएको आधार, कारण एवम्
याियक िस ा तसमेतका आधारमा फरार रहेका
भारतीय नाग रकह िवजेश बमा, मोद गु ता, ित चु
गु ता र िवनोद बमाको हकमा नेपाल सरहदमा प ाउ
परेका बखत कारबाही चलाउने गरी र फरार रहेका
अ य ितवादीह नरेश अ वाल र अशोक अ वालका
हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मु ा मु तबीमा राखी
ितवादीह तानसेन एम. िस. मह रा र रामबहादरु
मह रालाई यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै द तथा चोरीको ६ नं. को कसरु मा
ऐ. १४(४) बमोिजम ३ लाख ज रवाना तथा ६ वष
कै द हने ठहर गरेको कै लाली िज ला अदालतको
िमित २०७२।२।३१ को फै सला सदर गन र ितवादी
अशोक अ वाललाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदई
नरेश अ वाललाई यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सवु वसिहत ज मकै द गन ठहर गरेको
कै लाली िज ला अदालतको िमित २०६६।१२।१९
को फै सला नरेश अ वाललाई सव वसिहत ज मकै द
गरेको हदस म के ही उ टी गरी िनज नरेश अ वाललाई
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द
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हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०६९।०३।२५ मा भएको फै सला ितवादीह
तानसेन एम. िस. मह रा, रामबहादरु मह रा र नरेश
अ वालको हकमा मा िमलेको नदेिखँदा सो हदस म
के ही उ टी भई मृ यु भइसके का ितवादी तानसेन
एम. िस. मह राले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने,
ितवादीह रामबहादरु मह रा र नरेश अ वाललाई
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही ३
वष कै द तथा चोरीको २० नं. र १४(२) नं. बमोिजम
जनही पिहलो पटक १ मिहना १५ िदन कै द र िबगोको
डेढी .३,००,०००।- (तीन लाख) ज रवानासमेत
हने । साथै चोरीको माल बाँडी िलन खान नपाएकोले
िनज ितवादीह बाट जाहेरवालालाई चोरीको िबगो
भराउन नपन ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु ०२ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०११०, मानव
अपहरण तथा शरीर ब धक, नेपाल सरकार िव.
िशवराज सोडारीसमेत
मौकामा बिु झएका यि तथा पीिडत कमल
शाहीलाई अपहरण गदाको अव थाको य दश
जाहेरवालाको ीमती बस ती शाही र िशवा शाहीले
ितवादी िशवराज सोडारीको घटनामा संल नता
रहेको कुरा अनिभ ता जाहेर गरेको र ितवादीह सँग
हातहितयार िथयो िथएन देखने भनी मौकामा कागज
गरी िदएको देिख छ । य तै पीिडत कमल शाहीले
समेत मौकामा कागज गदा ितवादीह ले हातहितयार
देखाई अपहरण गरेको शारी रक तथा मानिसक पीडा
िदएको भ ने कुरा य गरेको पाइँदैन भने जाहेरीमा
उ लेख गरेबमोिजमको रकम आ नो मामासँग माग

गरेको र रकमको सौदाबाजी गरेको भ ने कुरासमेत
खल
ु ेको पाइँदैन, यसरी ततु मु ामा जाहेरी
दरखा तको बेहोरालाई मौकामा बिु झएका यि र
पीिडतको भनाइले समथन पिु गरेको नदेिखने ।
जाहेरवालालाई अदालतमा उपि थत गराउन
अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११५ नं. को ि या
अवल बन गरी प ाउ पज
ु काटी ज रवाना गदासमेत
वादी प ले जाहेरवाला कमल शाहीलाई अदालतमा
उपि थत गराई जाहेरी दखा तलाई पिु हने गरी
बकप गराउन सके को अव थासमेत नदेिखने ।
वादी नेपाल सरकारको सा ी तेजबहादरु
देउवाले िमित २०६८।८।१८ मा पीिडत कमल
शाहीलाई को कसले के उ े यका लािग अपहरण गरे
मलाई थाहा छै न भनी अदालतमा आई बकप गरेको
मौकामा बिु झएका टेकराज आचायले सो स ब धमा
मलाई के ही थाहा छै न । “मैले िमित २०६८।९।८
गते लेिखएको कागजको बेहोरा मैले भनी लेखाएको
होइन भनी अदालतमा बकप गरेको” र मौकामा
बिु झएक म ये इ ादेवी बोगटीले “म कुनै कसैलाई
िचि दन, मेरो घरमा हरी आएपिछ मा थाहा पाएक
हँ” भनी अदालतमा आई बकप गरेको देिख छ ।
य तै ितवादी िशवराज सोडारीले अिधकार ा
अिधकारी र अदालतमा समेत कसरु गरेको कुरामा पूण
इ कारी रहेको र िनजको इ कारीलाई िनजका सा ी
काश िम को बकप बाट पिु भएको देिख छ भने
ितवादी जशबहादरु शाहीले वारदातको उ े यबारे
अिधकार ा अिधकारीसम अनिभ ता कट गरी
बयान गरेको र अदालतमा आई कसरु गरेको कुरामा
पूण इ कारी रहेको, िनजको इ कारी बयानलाई समथन
हने गरी िनजका सा ी िदप वटलाले बकप गरेको साथै
ितवादी टेकराज च द (सोडारी) ले समेत अदालतमा
आई कसरु मा इ कार रहेको र िनजको इ कारीलाई
पिु हने गरी िनजका सा ी सु तान चौधरीले बकप
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गरी िदएको पाइ छ । यसरी फौजदारी मु ामा वादी
दाबी शङ् कारिहत तथा िनिववाद तवरमा मािणत हनु
पदछ । वादी दाबी मािणत गन भार माण ऐन, २०३१
को दफा २५ बमोिजम वादी प मा रह छ । ततु
मु ामा वादी प बाट दाबी त ययु आधार माणबाट
पिु गन सके कोसमेत नदेिखने ।
ितवादीह कसरु गरेकोमा इ कार रही
बयान गरेको अव था िनजका सा ीह ले इ कारीलाई
पिु हने गरी बकप ग रिदएको, जाहेरवाला अदालतमा
उपि थत नभएको अव था र िमिसल संल न अ य
कागज माणसमेतको िववेचनाको आधारमा ियनै
ितवादीह ले पीिडत कमल शाहीलाई िनजको मामा
जाहेरवाला कमल शाहीबाट ६ करोड िफरौती रकम
मा ने उ े यबाट वा अ य उ े यबाट अपहरण गरेको
भ ने त यबाट पिु भएको देिखँदैन । के वल शङ् काको
आधारमा िदएको जाहेरीबाट मा अदालत वयम्ले
अनमु ानको भरमा कसरु दार हन् भनी ठह याउन
िम दैन । यसकारण माणको अभावमा अदालतमा
उपि थत ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको
फै सलालाई अ यथा भ न मा न निम ने ।
अदालती
ि यामा
सहभागी
ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी िमिसल संल न
सबदु माणबाट पिु हन नस ने आधारमा सु
फै सला उ टी भई िनजह ले कसरु बाट सफाइ पाउने
ठहरी पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भइसके को
अव था िव मान रहेको यस मु ामा सु िज ला
अदालत कै लालीको िमित २०७०।१।९ को फै सलाले
िनज ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गरी सजाय
गरेको देिख छ । सो सु फै सलाबाट िनजह
कारागारमा कै द भु ान ग ररहेको प र े यमा िनद ष
ठह रएका ितवादीह को हकमा त काल फै सला
नगरी अन तकालस म िनजह लाई कै दमा रा दा

िनजह को वैयि क वत ताको अपहरण भई मानव
अिधकारको हनन हनक
ु ो साथै “ब नौ अपराधी
छुटुन् एक िनरपराधी नथिु नयोस्” भ ने मा य याियक
शु समेत िवपरीत हन जा छ । यसको अलावा याय
शासन ऐन, २०७३ को दफा १४ ले पनु रावेदन
सु ने अदालतको अिधकारअ तगत ऐ. दफा १४(१)
(घ) मा.... मु ामा िनणय गनपन
म ये के हीमा
ु
िनणय गरी र के हीमा िनणय नगरी फै सला गरेको रहेछ
भने...बाँक को समेत िनणय गरी मु ा िकनारा
गनु भनी िमिसल स बि धत अदालतमा पठाउने
भ नेसमेत कानूनी यव था रहेको देिख छ । तसथ
िनद ष ितवादीह को हकमा फै सला गरी कानूनले
मु तबी रा नु नपन अ य ितवादीह को हकमा
राखेको मु तबी बदर गरी िनजह को हकमा इ साफ
गन िमिसल सु मा पठाएको पनु रावेदन अदालतबाट
भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अत: पनु रावेदन गन ितवादीह िशवराज
सोडारी र जशबहादरु शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण
तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १ नं. को कसरु मा
ऐ.३ नं. बमोिजम २५,०००।– (पि चस हजार पैयाँ)
ज रवाना र ४ (चार) वष कै द र सोही महलको ७ नं.
बमोिजम जनही थप २ वष कै द हने ठहरी गरेको सु
कै लाली िज ला अदालतको िमित २०७१।१।९ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र पनु रावेदन नगन
ितवादी टेकराज च द सोडारीको हकमा समेत
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०५ नं. बमोिजम सु को फै सला
उ टी भई िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
र ितवादीह भ बहादरु शाही र उदे भ ने उमेश
शाहीको हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मु तबी
राखेको हकमा निमलेको हँदा बदर गरी िनजह को
हकमा कानूनबमोिजम िनणय गनु भनी सु कै लाली
िज ला अदालतमा पठाइिदनेसमेत ठह याएको
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पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७१।१२।११
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल असार २७ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०६९३, उ ेषण
/ परमादेश, मोदकुमार चौधरीसमेत िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
ततु िववाद क पनीको आ त रक िववाद
मा नभई क पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७(७),
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०७३ को
दफा ७०(१)(ख) र मजरस ब धी िविनयमावलीको
यव थाह सँग स बि धत िववाद देिखयो । नेपाल
सरकार, अथ म ालय, नेपाल रा बकसमेतबाट
भएको िनणयबाट दईु छु ाछु ै सं थालाई
गा नेस ब धी िववाद हँदा रट े ािधकारबाट हेन
निम ने भ ने िजिकर मनािसब देिखएन । वैकि पक
कानूनी उपचार ा त हन ट र िकटानी यव था
नदेिखएको र क पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ मा
उ लेख ग रएभ दा फरक कृितको िववाद देिखँदा रट
े ािधकारअ तगत िववादको िन पण गन मनािसब नै
हने अव था देिखने ।
उि लिखत दईु बक गािभनभु दा अगािड दवु ै
बक आ-आ नै वत अि त वमा रहेको पाइ छ ।
“गा ने गािभने” कायले गािभने सं थाको अि त व
समा त भई गा ने सं थामा समािहत हने कुरालाई
जनाउँदछ । गािभनपु ूव दवु ै बक तथा सं थाको सेयर
वाप अनपु ात (Share Swap Ratio) र आधार नेट

वथ (Base Net Worth) यिकन गदा सं थाको िव ीय
अव थासमेतका िविभ न आधारमा ग रनपु न मा यता
वा चलनसमेत रहेको छ । Due Diligence Audit
अनस
ु ार एन.आइ.िड.सी. डेभलपमे ट बक िल. को ित
िक ा सेयरको मू य . ४४८४।३० कायम भएको र
सो मू यको आधारमा एन.आइ.िड.सी. डेभलपमे ट
बक िल.को १ िक ा सेयर बराबर राि य वािण य
बकको ६.३१०८ िक ा सेयर अथात् १:६.३१०८
सेयर वाप अनपु ात कायम हने भनी उ लेख ग रएको
देिखन आउँछ । एन.आइ.िड.सी. डेभलपमे ट बक
िल. मा सवसाधारणको ०.७४ ितशत (३०९१०
िक ा) सेयर रहेको देिख छ । यसबाट सवसाधारण
सेयरधनीह अ पसं यक रहेको त य ट छ ।
कुनै क पनीको कानूनी हैिसयत प रवतन गदा वा
क पनीको कुनै नीितगत िनणय गदा अ पसं यक
सेयरधनी (Minority Shareholders) को वैध वाथ
वा िहत ितकूल हने गरी वे छाचारी तवरबाट िनणय
गन हँदनै । अ पसं यक सेयरधनीको िहत संर णतफ
पिन समिु चत ि िदनु आव यक हने ।
ततु िववादतफ ि गत गदा दईु बक मजर
हने िनणय हनपु ूवको मू याङ् कनबाट दईु बकको सेयर
वाप अनपु ात समान रहेको भ ने देिखँदैन । एन.आइ.
िड.सी. डेभलपमे ट बक िल.को १ िक ा सेयर बराबर
. ४,४८४।३० रकम िदने भ ने कुरालाई पिन
िवप ीतफबाट वीकार ग रएकै छ । िनवेदकतफबाट
एन.आइ.िड.सी. डेभलपमे ट बक िल.को १ सेयर
बराबर राि य वािण य बकको मजर अगािडको
मू याङ् कनबाट १:६.३१०८ सेयर वाप अनपु ात
रहेको भ ने दाबी िलइएको र सो कुरालाई िवप ीबाट
अ यथा भनी ख डन भएको पिन देिखएन । यसरी
एकातफ १:६.३१०८ को सेयर वाप अनपु ातलाई
वीकार गन अक तफ सेयर िदँदा १:१ को अनपु ातमा
िदने भ ने िवषय नै िवरोधाभाषपूण देिख छ; यायोिचत
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नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट एन.आइ.
िड.सी. डेभलपमे ट बक िल. र राि य वािण य बक
आपसमा गािभएको (मजर भएको) देिखयो । सो गा ने
गािभने स ब धमा कुनै ि यागत कानूनी िु ट कायम
रहेको भई िनणय बदर गनपनस
मको अव था िव मान
ु
रहेको देिखन आएन । तसथ मजर स ब धमा भएका
काम कारबाही र िनणय बदर गन उ ेषणको आदेश
जारी गन परेन । सेयरधनीह को सेयर समायोजन
स ब धमा सेयर अनपु ात अनक
ु ू ल समायोजन गनु
यायोिचत हने भएकाले Due Dilegence Audit
Report तथा एन.आइ.िड.सी. डेभलपमे ट बक
िल.को िमित २०७४।१०।३ को प समेतका आधारमा
सवसाधारणको एन.आइ.िड.सी. डेभलपमे ट बक
िल.मा रहेको सेयरबापत ित िक ा . ४,४८४।३०
का दरले रकम िफता िदनु िदलाउनु अथवा एन.आइ.
िड.सी. डेभलपमे ट बक िल. को १ िक ा सेयरबापत
राि य वािण य बकको ६.३१०८ सेयर (अथात्
१=६.३१०८ सेयर) को अनपु ातमा सवसाधारण सेयर
धनीलाई राि य वािण य बकको सेयर उपल ध गनु
गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः ढाकाराम पौडेल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०४३०, उ ेषण /
परमादेश, कृपा र खड् का िव. िश क सेवा आयोग,
सानोिठमी भ पुरसमेत
िनवेदकले आ नो काय स पादन मू याङ् कन
फाराम भरी समयमा नै बझ
ु ाइसके पिछ यसपिछका
चरणमा गनपन
काय दतादेिख मू याङ् कन,
ु
अिभलेखीकरण र स बि धत िनकायमा पठाउने ज ता

कायको दािय व स बि धत िनकाय र पदािधकारीमा
नै रहने ।
िनवेदकको काय स पादन मू याङ् कन
फारामको खास ठाउँमा स ब अिधकारीले द तखत
नगरेको भ ने कुराको दु प रणाम रट िनवेदकलाई
बहन गराएको नितजा आउने गरी अथ लगाउनु उिचत
नदेिखने ।
िववािदत काय स पादन मू याङ् कन फाराम
पनु रावलोकन सिमितले मू याङ् कन गरी मािणत
गरेको देिख छ । सपु रीवे कले सिहछाप गन महलमा
सही गरेको नदेिखए पिन िनजले दान गन अङ् क दान
ग रएको अव था देिख छ । यसरी सपु रीवे कले सही
गरी मािणत गनपन
ु काय नगरेको कुराको दु प रणाम
िनवेदकलाई बहन गराउनु कुनै अथमा पिन िववेकपूण
नहने । अत: २०६७ र २०६९ सालको काय सालको
काय स पादन मू याङ् कनबापतको न बर गणना नगरी
यी िनवेदकलाई बढुवा हनबाट वि चत ग रएको िश क
सेवा आयोगको िनणयलाई कानूनस मत् मा न िम ने
नदेिखने ।
िनवेदकलाई २०६७ र २०६९ सालको
काय स पादन मू याङ् कनबापतको पूरा अङ् क गणना
नगरेको कारणबाट नै समयमा बढुवा हन वि चत भएको
देिख छ । तथािप रट िनवेदकको २०७२।६।२९ मा
बढुवा भइसके को, िवप ीम येका बढुवा सूचीमा परेका
िवजयाल मी े र म जु तल
ु ाधरले बढुवा िनयिु
िलइसके को र तीम ये िवजयाल मीले अिनवाय
अवकाशसमेत पाइसके को अव था देिखयो । बढुवाको
पनु रावलोकन हँदा बढुवा सूचीबाट हटेका िवप ी
धनलाल महजनले समेत पिछ लो िमितबाट बढुवा
पाई मा यिमक तह थम ेणीको िश क पदबाट
अवकाश ा ग रसके को देिखन आएको छ । यस
अव थामा िश क सेवा आयोगले गरेको बढुवास ब धी
िनणयलाई बदर गनु यिु सङ् गत र औिच यपूण
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देिखएन । तसथ िश क सेवा आयोगको िववािदत
बढुवास ब धी िनणय बदर गनु नपन ।
समयमा िववरण भरी कायालयमा दता गराएको
काय स पादन मू याङ् कन फाराम कसैको लापरवाही
तथा हेलचे याइँको कारणले मू याङ् कन नहनु र सोही
कारण कमचारीको बढुवा नहनल
ु ाई िनयितको िहसाबले
मा हेन वा छनीय हँदनै । िनवेदकले काय स पादन
मू याङ् कन फाराम भरी समयमा पेस गन कत य पूरा
गरेको देिखएको अव थामा िनवेदकको कुनै ग ती वा
दोष बेगर अ ले गरेको िु टको दु प रणाम िनवेदकले
भो नपु छ भ नु यायको रोहमा उिचत नठहन ।
िनवेदकले पेस गरेको काय स पादन
मू याङ् कन फाराममा स बि धत पदािधकारीले
िसफा रस वा मािणत नगरेकै कारण िनवेदकको बढुवा
हन नसके को अव थामा िनवेदक पिछ लो िव ापनका
स दभमा बढुवा भए पिन िनजले पूण उपचार ा
गरेको स झन हँदनै । यसैले अिघ लो िमितबाटै
जे ता गणना ग रनु यायोिचत देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट रट
िनवेदकको काय स पादन मू याङ् कनको अङ् क गणना
गन अनिु चत तवरबाट अ वीकार गरेको प रणाम व प
िनज बढुवा हनबाट वि चत भएको देिखएको र ततु
िववाद अदालतमा िवचाराधीन रिहरहेको अव थामा
िनवेदक पिछ लो िव ापनमा बढुवा भए पिन जनु
िमितमा बढुवा हनपु न हो सो िमितमा बढुवा हन
नपाएकोले िनजलाई अिघ लो िमितबाटै जे ता कायम
हनबाट वि चत गनु यायोिचत नहने भएकोसमेतका
कारणबाट िवप ीम येका िवजयाल मी े र म जु
तल
ु ाधरको बढुवाको जे ता कायम भएको िमितबाटै
िनवेदक कृपा र खड् काको समेत मा यिमक तह थम
ेणीको िश क पदमा बढुवा भएको िमित (जे ता)
कायम गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी
हने ।

मािथ उ लेख ग रएअनस
ु ार िनवेदकको बढुवा
भइसके को र जे ता योजनका लािग िवप ीम येका
िवजयाल मी े को बढुवा भएको िमितलाई नै
िनजको बढुवा िमित कायम ग रिदने गरी परमादेशको
आदेश जारी भएबाट िनवेदकले कानूनी उपचार ा
ग रसके को देिखँदा िवप ी िवजयाल मी े समेतलाई
बढुवा गन गरी भएको िनणय एवम् सोस ब धी काम
कारबाही बदर गन उ ेषणको आदेश जारी ग ररहनु
परेन । उ ेषणको आदेश जारी गन नपन ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७५ साल असार २७ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै कृितको ०७१-WO-०६३६, उ ेषण
/ परमादेश, ह रभ े िव. िश क सेवा
आयोग, सानोिठमी भ पुरसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-CR-१७४५, वैदेिशक रोजगार
कसरु , नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर तामाङसमेत
िमिसल संल न माणबाट ितवादी राजरु ाम
चौधरीले वैदेिशक रोजगारमा पठाउन भनी चारजना
जाहेरवालाको ित यि
.२ लाखका दरले .८
लाख िलएको र सो काय गन नसके कोले रकम
िफता गन छु भ ने उ लेख गरेको देिख छ । सोही
आधारमा िबगो र हजाना भराउने ठहर भएको अव था
छ । जाहेरवालाको मौिखक भनाइबाहेक िनजह ले
भनेबमोिजमकै रकम ितवादीलाई बझ
ु ाएको हो भ ने
पिु हने अ य माण िमिसल सामेल देिखँदनै । रकम
बझ
ु ेको देिखने कागज माणकै आधारमा िबगो कायम
गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट फै सला
भएकोमा जाहेरीमा उि लिखत रकम बराबरकै िबगो
कायम गनपछ
ु भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
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िजिकर मनािसब नदेिखने ।
ितवादी ेमबहादरु तामाङले जाहेरवालालाई
कागज ग रिदएको वा अका ितवादी राजरु ाम चौधरीले
ग रिदएको कागजमा िनजको कुनै संल नता रहेको
देिखँदैन । जाहेरवालाह ले पैसा बझ
ु ाएको भने पिन
ितवादी ेमबहादरु तामाङ अिधकार ा त अिधकारी
र अदालतमा समेत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
देिख छ । फौजदारी अिभयोगमा जाहेरवालाको
मौिखक भनाइ र जाहेरीकै आधारमा मा कसरु दार
ठहर गन यायोिचत हँदैन । यस अव थामा ितवादी
ेमबहादरु तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय हनपछ भ ने वादी प को पनु रावेदन िजिकर
र नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ाको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादीम येका राजरु ाम चौधरीले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु गरेको देिखई िनजलाई वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४२ बमोिजम वष
१।६।० (एक वष छ मिहना) कै द र . १,५०,०००।–
(एक लाख पचास हजार) ज रवाना हने र जाहेरवालाको
िबगो जनही . २ लाखका दरले हने . ८ लाख
र सोको हजाना रकम . ४,००,०००।– (चार
लाख) गरी ज मा .१२,००,०००।– (बा लाख)
जाहेरवालाह ले ितवादी राजरु ाम चौधरीबाट भराई
पाउने तथा ितवादी ेमबहादरु तामाङका हकमा
िनजउपर लगाइएको आरोिपत कसरु पिु हने माणको
अभावमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट भएको िमित
२०७४।१।१२ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।

४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-RC-०१११, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. सिवतादेवी साह
ितवादी सिवतादेवी साह खोलाको िबचमा
उिभई पानीमा टाउको डुबाउने िनका ने गरेको देखी
िनजलाई ितमी िकन यसो गरेको भनी खोलाबाट
िनकालेको हँ िनजले छोरीह डुबाई मा रसके को
छु, खोलाको पानीमा छन् भनेक ले खो दा पानीमा
लास फे ला पारी मैले नै िनकालेको हँ भनी सिवर
पालले मौकामा कागज गरेको र घटना थल मचु ु का,
ितवादीको बयान र संकिलत सबदु माणसमेतबाट
सो कुरा पिु भएको स दभमा ितवादी सिवतादेवी
साहकै कत यबाट नाबािलका छोरीह को मृ यु भएको
देिख छ । ितवादी सिवतादेवीबाहेक अ य कसैको
वारदातमा संल नता रहेको भ ने देिखँदैन । नाबािलका
वयम् डुबेर मरेको अव था र कारणसमेत नदेिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनस
ु ार
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
गरेको सु फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालतको
फै सला मनािसब देिखयो । मल
ु क
ु फौजदारी संिहता,
२०७४ मा सव वको सजायस ब धी यव था
नरहेको र सो संिहताको दफा ४० को उपदफा (२)
मा “कानूनमा कुनै कसरु बापत सव वको सजाय हने
रहेछ भने यो ऐन, ार भ भएपिछ य तो कसरु मा
सजाय गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न” भ ने
यव था रहेको र फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै
कसरु का स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय
िनधारणका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने
रहेछ भने घटी सजाय हने गरी िनधारण गनपनछ”
भ ने
ु
यव था रहेको स दभमा अब सव व गन नपन हँदा
ितवादीलाई ज मकै दस म हने ठहर गरेको फै सला
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कानूनअनक
ु ू ल नै देिखने ।
ितवादीलाई ज मकै द हने ठहरे पिन सु
अदालत तथा उ च अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई ५ (पाँच) वष मा
कै द हने गरी राय य गरेको स ब धमा िवचार गदा
ितवादी सिवतादेवी साहले घर प रवारको गाली
गलौज र मानिसक पीडाको कारण िवि त भई आ ना
वष ३ र वष ४ का दईु छोरीह लाई पानीमा डुबाई
मारी आफू पिन मन भनी खोलामा डुबेको अव थामा
अक यि ले देखी मनबाट बचाएको वारदातको
कृ ित देिख छ । आफै ँ ले ज म िदएका छोरीह लाई
मानु पनस मको कुनै आपरािधक रसइवी
देिखँदैन । आफू मरेपिछ छोरीह को भिव यको
िच ताको कारण नै छोरीह लाई मारी आफू पिन
मन लागेको देिख छ । आ नो कुनै यि गत वाथ
र इरादा पूरा गन छोरीह को ह या गरेको हो िक
भ नलाई पिन य तो कुनै संकेत िमिसलबाट
देिखँदनै । नाजक
ु र ितकूल पा रवा रक अव था
एवम् प रि थितको िसकार भोगेक अथात् Battered
Women Syndrom को प रणाम व प कसरु हन
पगु ेको देिखँदा िनजलाई ज मकै दको पूरा सजाय गदा
चक पन देिखयो । तसथ सु र उ च अदालतबाट
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ बमोिजम ५ (पाँच) वष मा
कै द गन गरी य गरेको रायसमेत मनािसब देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ढाकाराम पौडेल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु १७ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७२-CR-१५८१, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. सवश
नाउसमेत

अिभयोग प मा दाबी िलएको मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ अ तगतको
उ ोग ितवादीह ले गरेको भ ने अिभयोग दाबीका
स दभमा िवचार गदा मानव बेचिबखनको उ ोगको
काय गनको लािग सव थम यी ितवादीह को सो काय
गन मनसायलाई पिु गन कुनै कागजात अिभयोजन
प ले पेस गन सके को पाइँदनै भने िमिसलका
कागजातबाट यी ितवादीह ले िब गन मनसायका
साथ जाहेरवालीलगायतलाई ललाई फकाई गरेको
वा झु याउने काय गरेकोसमेत देिखँदैन । य तै यी
ितवादीह ले जाहेरवालीसमेतलाई बे न के क तो
तयारी गरे कसलाई कहाँ के कित मू यमा बे ने योजना
गरे, जाहेरवालीलाई के क तो प रब ध एवम् अ ठारोमा
पारी के क तो ि याकलापह गन बा य तु याए वा
जाहेरवालीसमेतले के क तो शोषण र िहंसा सहनपु यो
र ितवादीह ले मानव बेचिबखनका लािग पया
हने के काय गरे वा ग ररहेकोमा के वा कसरी सोको
िनर तरता हन नपाई यी जाहेरवाली ितवादीह को
हात क जा वा ब धनबाट उि कई बेचिबखन हनबाट
ब न गएक हन् सोसमेत कही ँकतैबाट खु न नसके को
अव थामा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय गनु कानूनसङ् गत एवम् यिु पूण हनेसमेत
नदेिखने हँदा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलले गरेको
फै सला मनािसब नै देिखँदा अ यथा मा न निम ने ।
ितवादीह को मौकाको बयान तथा
अदालतको बयान तथा ह बल होटलका स चालक,
शाि त पनु थापना गहृ कृ णनगरका संयोजकको कागज,
अनौपचा रक े सेवा के (इ सेक) ितिनिधको
वारदातको िमितप ात्को थलगत ितवेदन एवम्
मौकाको कागज, बटु वलको भडुँ ीपूराण होटलका
स चालकले यी ितवादीह तथा जाहेरवाली वारदात
पिहला पिन कोठा िलई ब ने गरेको भनी उ लेख गरेको
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घटना िववरण कागज, ितवादीले पेस गरेका ेमप
तथा ह ता र परी ण ितवेदन, जाहेरवाली तथा
ितवादी सवश नाउँका िवचका वारदातप ात्का कुरा
फोन रेकडसमेतका सम घट् नाका प रि थित ज य
माणह आपसमा मालाकार पमा िम न िभड् न गई
ितवादीह ले जाहेरवालीलाई ललाई फकाई िब
िवतरणको उ े यले कृ णनगर पु याएको देिखँदैन भने
जाहेरवाली एवम् नाम प रवितत आर पी यादवसमेतको
संयु जाहेरी दरखा त, जाहेरवालीको मौकाको
मािणत बयान र बकप मा उि लिखत िववरणसमेत
आफै ँ मा पूण नदेिखँदा तथा ेम स ब धमा जातीय
तथा पा रवा रक अहमताका कारण िववाहमा अवरोध
गन य तो प रि थित देिखएको िविभ न ितवेदन तथा
बयान माणबाट पिु हन आएकोले ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र यस अदालतको
दोहो याई हेन िन सा आदेशसँग समेत सहमत हन
नसिकने ।
अतः पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०७२।२।१० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभु म् ।

लेनदेन यवहारको ८ नं. बमोिजमको घरको मु य
भई कामकाज गन यि समेत रहे भएको देिखँदैन ।
ब डा हनपु ूव नेपाल बक िलिमटेड, बालाजु शाखाबाट
िलएको ऋण २०६२ सालमा चु ा भएको भ ने
त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६८।४।९ मा भएको फै सलामा उ लेख भएको
देिख छ । सगोलको मािनएको ऋण चु ा भइसके पिछ
पनु ः िमित २०५५।०९।२६, िमित २०५५।१०।०६
र िमित २०५५।१०।०७ मा नेपाल बक िलिमटेड,
काठमाड बाट िहमिगरी ेिडङ ा.िल.का नाउँमा सो
ा.िल. का स चालक िवप ी र नकाजी डंगोलले
ऋण िलएको देिख छ । नेपाल बक िलिमटेडबाट
िलएको कजाबापतमा नेपाल बक िलिमटेडले िमित
२०५९।०२।३० मा उ िक.नं. ३९ को ज गा रो का
रा नका लािग मालपोत कायालय, लिलतपरु मा
प पठाएको र िमित २०५९।२।३० मा नै मालपोत
कायालय, लिलतपरु बाट उ िक.नं. ३९ को ज गा
रो का राखेको देिखएको छ । तर यो रो का रािखएको
समयमा िववािदत िक.नं. ३९ को े फल रोपनी १-४२-० ज गा िवप ी र नकाजी डंगोलको नाउँमा दता
नभई िनजको बाबु भाई डंगोल भ ने मचाभाई डंगोलको
नाउँमा दता रहेको देिखने ।
र नकाजी डंगोलले ऋण िलँदा ज गाको
दतावाला र अ य अंिशयारह को सहमती म जरु ी
िलएको देिखँदैन । र नकाजी डंगोललाई कजा वाह
गदा यो यस िमितमा िधतो िलइएको हो भनी बकले
भ नसके को अव थासमेत देिखँदैन । र नकाजी डंगोलले
उि लिखत िविभ न िमितमा िहमिगरी ेिडङ ा.िल.को
लािग िलएको ऋण कजामा िनज र नकाजीबाहेक
अ य अंिशयारको संल नता रहेकोसमेत देिखँदनै ।
यसरी र नकाजी डंगोललाई कजा वाह गरी िनजको
बाबु भाई डंगोल भ ने मचाभाई डंगोलको नाउँमा दता
रहेको ज गा िनज ज गा दतावाला र िनजका अ य

इजलास नं. १०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी सपना धान म ल, ०७०-CI-०५७६, रो का
बदर, मचाभाई डंगोलसमेत िव. मालपोत कायालय,
लिलतपुरसमेत
पनु रावेदकह को पा रवा रक ि थितलाई
हेदा िवप ी वादी र नकाजी डंगोल मल
ु क
ु ऐन,
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अंिशयारह को म जरु ी वीकृितसमेत के ही निलई
बकबाट ज गा रो का गन काय कानूनबमोिजम भए
गरेको भनी मा न सिकने अव थासमेत देिखएन ।
यसमा पिन िमित २०५५।९।२६, िमित २०५५।१०।६
र िमित २०५५।१०।७ मा र नकाजीले िहमिगरी
ेिडङ ा.िल. का नाउँमा कजा िलनभु दा अगािड नै
अथात् िमित २०५४।९।२२ मा नै अंिशयारह का
िबचमा रीतपूवकको अंशब डा भइसके को र सो
ब डा िलखतउपर कसैको उजरु दाबीसमेत रहेको
नदेिखएबाट र नकाजी डंगोलले िलएको ऋणमा अ य
अंिशयारको सरोकार रहेको नदेिखने ।
अदालतको िमित २०६९।३।३ को
आदेशबमोिजम ऋण असल
ु ी यायािधकरणबाट ा त
भएको िमिसललाई अ ययन गदा, िहमिगरी ेिडङ
ा.िल., ऐ. ा.िल.का स चालक र नकाजी डंगोल,
जमानीवाला ाले े ठ, जमानीवाला नारायणबहादरु
काक , जमानीवाला शंकर े ठ, जमानीवाला
नरे मान िसंह र िधतो तथा म जरु वाला याम साद
बजगाईलाई ितवादी बनाई कजा असल
ु उपर ग रपाउँ
भनी नेपाल बक िल. धान कायालय एवम् ऐ. बकको
काठमाड बिकङ अिफससमेतको तफबाट ऋण
असल
ु ी यायािधकरणमा िमित २०६३।३।३० मा
उजरु ी िनवेदन िदएको देिख छ । सो उजरु ी िनवेदन
अ ययन गदा उजरु कता बकले उि लिखत िक.नं. ३९
को ज गाबाट कजा असल
ु उपर हनपु न भनी मागदाबी
िलएको नदेिखने ।
सो मु ामा ऋण असल
ु ी यायािधकरणबाट
िमित २०६९।०८।२६ मा फै सला हँदा वादी
नेपाल बक िलिमटेडले ितवादी िहमिगरी ेिडङ
ा.िल.बाट २०६२ साल चै मसा तस म
असल
ु गन बाँक देिखएको एकमु साँवा याज
.२,३५,४२,५९२।३१ र िमित २०६३।०१।०१
देिख िनणय िमित अथात् २०६९।०८।२६ स म ज मा

िदन २४३४ को वािषक १४.५ ितशतका दरले हन
आउने याज .२,२७,६४,०७४।२५ समेत गरी
कुल .४,६३,०६,६६६।५६ वादी नेपाल बक िल.
लाई थमतः िहमिगरी ेिडङ ा.िल.को चल अचल
जायजेथाबाट भराइिदनु पन, सोबाट वादी बकको लेना
बाँक रकम असल
ु हन नसके मा असल
ु हन नपगु जित
रकम ितवादीह नरे मान िसंह, ाले
ेठर
नारायणबहादरु काक को चल अचल जायजेथाबाट
िनजह ले ग रिदएको यि गत धनजमानीको
िलखतको अधीनमा रही चिलत कानूनबमोिजम
भराइिदनु पन र सोबाट समेत वादीको लेना बाँक
रकम असल
ु हन नसके यसरी असल
ु हन नसके को
जित रकम ितवादीह नरे मान िसंह, ाले े ठ
र नारायणबहादरु काक र शंकर े को चल अचल
जायजेथाबाट िनज ितवादीह र वादी बकिबच िमित
५।१।२००६ मा भएको Loan Regularization
Agreement को सतअनस
ु ार चिलत कानूनबमोिजम
भराइिदनु पन ठहछ भ नेसमेत उ लेख भएको
पाइ छ । उ फै सलामा र नकाजी डंगोलबाहेकका
अ य अंिशयारह को दािय व रहने वा िक.नं. ३९
को ज गाबाट भराउने आिद कुनै कुरा उ लेख भएको
देिखँदनै । ऋण असल
ु ी यायािधकरणबाट भएको उ
फै सला अि तम भएर बसेको अव थासमेत देिखने ।
वादी र नकाजी डंगोल र पनु रावेदक
ितवादीह िबचमा िमित २०५४।९।२२ मा नै
ब डाप भएको देिखएको छ । र नकाजी डंगोल
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ८ नं. बमोिजम घरको
मु य भई कामकाज गन यि समेत नभएको र िमित
२०५४।९।२२ मा ब डा भएपिछ िवप ी र नकाजी
डंगोलले आफू स चालक रहेको िहमिगरी ेिडङ ा.
िल. का नाउँमा नेपाल बक िलिमटेडबाट मशः
िमित २०५५।०९।२६, िमित २०५५।१०।०६
र िमित २०५५।१०।०७ मा ऋण कजा िलएको
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देिखएको छ । िहमिगरी ेिडङ ा.िल. का नाउँमा
कजा वाह गदा नेपाल बकले यी पनु रावेदकह सँग
कुनै म जरु ी सहमित िलएकोसमेत देिखँदैन । नेपाल
बक िलिमटेडले रो का गराएको िक.नं.३९ को ज गा
र नकाजी डंगोलको एकलौटी हकभोग भएको अव था
छै न । िमित २०५४।९।२२ को ब डा िलखतअनस
ु ार
िवप ी वादी र पनु रावेदकह ६ अंिशयार रहेको भ ने
प देिख छ । यसबाट िक.नं. ३९ को ज गामा यी
र नकाजी डंगोलको ६ भागको १ भाग मा अंशहक
पु ने कुरामा कुनै स देह छै न । यसथ नेपाल बक िल.
ले िक.नं. ३९ को ज गा रो का रा ने स दभमा िमित
२०५९।२।३० मा मालपोत कायालय, लिलतपरु लाई
लेखेको प , सो प को आधारमा उ सिसमै ज गा
रो का रा ने गरी मालपोत कायालयबाट भएको िनणय
र उ रो का प तथा ज गा रो का रा ने िनणयलाई
सदर गन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
िमलेको नदेिखने ।
अतः उपयु
िववेिचत आधार र
कारणसमेतबाट भाई डंगोल भ ने मचाभाई डंगोलका
नाउँमा दता रहेको लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. २(ञ) िक.नं. ३९ को
े फल रोपनी १-४-२-० ज गामा नरम गरम िमलाई
र नकाजी डंगोलको भागमा पन आउने ६ ख डको
१ ख ड ज गास म रो का गरी सोबाहेकको बाँक ५
ख ड ज गा फुकुवा गनपनमा
सो नगन गरेको पनु रावेदन
ु
अदालत पाटन, लिलतपरु बाट िमित २०६९।४।९ मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी भई
िक.न. ३९ को े फल रोपनी १-४-२-० ज गाम ये
नरम गरम िमलाई र नकाजी डंगोलको िह सामा पन
६ ख डको १ ख ड ज गा मा रो का राखी बाँक ५
ख ड ज गाको रो का बदर भई फुकुवासमेत हने ।
इजलास अिधकृ त: महे बहादरु काक
इित संवत् २०७५ साल चैत १५ गते रोज ६ शभु म् ।

२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६९-WO-०१३३, उ ेषण
/ परमादेश, नरेश डंगोल िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ६१ मा
सािबकमा २-८-०-० े फल ज गा रहेकोमा नयाँ
नापी भई कायम भएको िक.नं.२५ मा ४-१५-२-१
ज गा देिखई सो िक.नं.२५ मा सरकारी ज गासमेत छ
भ ने कुरा िनवेदकले वीकारै गरेको देिख छ । यही
त यलाई िवचार गरी सावजिनक तथा सरकारी ज गा
संर ण स ब धमा गिठत उ च तरीय आयोग (रावल
आयोग) ले रो का राखेकोमा सािबक िक.नं.६१
को ज गा िभडी हाल िक.नं. १३२ ज गा त कालीन
ी ५ को सरकार र हाल नेपाल सरकारको नाममा
रहने उ लेख भएअनस
ु ार उ ज गाको िफ डबक
ु मा
नेपाल सरकार जिनएको देिखएको, उ ज गाको लट
रिज रमा पिन नेपाल सरकार कायम भएको अव था
देिखने ।
सािबक ६१ बाट नयाँ नापीमा कायम भएको
िक.नं.२५ बाट िक ाकाट भई िक.नं. १२५ को
े.फ.०-१२-०-० ज गा रामहरी डंगोलका नाममा
िक.नं. १२६ को े.फ.०-१२-०-० ज गा यामहरी
डंगोलका नाममा कायम भएको र िक.नं.१२७ बाट पनु ः
िक ाकाट भई कायम िक.नं.२३६ को े.फ.०-१२७-० ज गा िनवेदक नरेश डंगोलका नाममा कायम भई
े.फ.२-४-०-० ज गा िनवेदक र िनजका दाजभु ाइले
दता गरी िविभ न समयमा िविभ न यि ह लाई
हक ह ता तरण ग रसके को बेहोरा िमिसल संल न
कागजातबाट देिखने ।
सािबक ज गालाई नयाँ नापी भई हाल सािबक
गदा कुनै पिन ज गाको े फलमा के ही तलमािथ भई
नरघटी नरबढी हन स ने अव थासमेत रह छ ।
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िनवेदकका सोभ दा बाहेक पिन ज गा छन् भ ने िजिकर
भएको भए सोही समयमा उजरु ी गरी कारबाही अगािड
बढाउनपु नमा सो गरेको अव था पिन नदेिखने ।
साधारणतया कानूनको माग एवम् ि याबाट
उपचार ा गन सिकने िवषयव तमु ा सोही माग एवम्
ि या अवल बन गनपन
ु ह छ । सामा य कानूनी
मागबाट उपचार ा हने िवषयलाई रट े बाट हेरी
याय िन पण गन पिन िम दैन । सािबक नगर २३ञ
िक.नं. ६१ बाट नयाँ नापीमा कायम भएको िक.नं. २५
को ज गाम ये के ही ज गा दता भएको अव थामा के ही
ज गा बाँक भए सािबक े ताको आधारमा साधारण
े ािधकारअ तगत हक कायममा िफराद िदन स ने
अिधकार िनवेदकको रहेकै देिख छ । रट े बाट
ज गा दता गन कृ ितको आदेश जारी गन िम ने पिन
होइन । रट े बाट थािपत भइसके को हक हनन
भएको अव थामा चलनस म हने हो । हक नै थािपत
भइसके को छै न भने सो हक उ लङ् घन भयो भ ने
न नै नउठ् ने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
मालपोत कायालय चाबिहलको िमित २०५८।९।४
को िनणयबमोिजम िक.नं.२५ बाट के ही ज गाह
दता गराइसके को र सो दता गराउँदा आ नो ज गा
अझै दता बाँक छ भ न नसके को अव थामा िमित
२०५०।२।७ र २०५८।९।४ को िनणयसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी बाँक छुट ज गा दता
ग रिदनु भ ने परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ
भनी दायर भएको ततु रट िनवेदनबाट कुनै आदेश
जारी हनपु न अव था नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: तेज साद पौडेल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६९-WO-०५८६, उ ेषण /

परमादेश, के शवबहादुर े िव. मालपोत कायालय,
मकवानपुर
मकवानपरु िज ला हेट डा नगरपािलका वडा
नं.९ को सािबक िक.नं.१४४५ को ज.िव.२-९-४१/२
को ज गा मेरो हकभोगको ज गा हो, नापीको समयमा
दता छुट भएकाले दता ग रपाउँ भ ने ज गाधनी गंगादेवी
सवु ेदीको िनवेदन मागबमोिजम त कालीन हेट डा
नगरपािलका वडा नं.९ को िसफा रस, उ ज गामा
गई साँधसँिधयार तथा वडाका ितिनिधको रोहवरमा
ग रएको सजिमन, ितरो ितरेको रिसदलगायतका
माणको आधारमा िमित २०३९।३।३ मा मालपोत
कायालय, हेट डाबाट गंगादेवी सवु ेदीका नाममा
ज गा दता गन िनणय भएको पाइ छ । यसरी ज गा
दता भइसके पिछ िनजले िललाबहादरु मगरसमेतका
१० जना यि ह लाई िब ग रसके पिछ गंगादेवी
सवु ेदी र अ य १० जनासमेतले सामूिहक पमा
िव ालयलाई उ सबै ज गा िमित २०३९।०३।३१
मा दानप रिज ेसन पा रत ग रिदएको िमिसल
संल न कागजातबाट देिखने ।
िव ालयलाई ज गा दानप ग रिदएउपर
िललाबहादरु मगरक ीमती काइली मगरनीले िज ला
अदालत मकवानपरु मा मु ा िदएक मा तह-तह गरी
फै सला हँदा उ ज गा िव ालयको कायम हने गरी
अदालतबाट फै सला भएकोसमेत देिखने ।
िव ालयले ा गरेको सािबक िक.नं. १४४५
को ज गा कानूनबमोिजम सबै ि या पूरा गरी ा
गरेको देिखएको छ । गित उ च मा.िव. हेट डा पिन
सरकारी सामदु ाियक िव ालय भई यस े मा िश ा
िव तार गन काय गद आएको, िव ालयले ज गा ा
गरेउपर अदालतमा मु ा परी तह-तह हँदै अि तममा
िमित २०५२।११।१६ मा पनु रावेदन अदालतबाट
फै सला भई बसेको कुरा िमिसल संल न अदालतको
फै सलाको ितिलिपबाट देिखने ।
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कानूनले तोके को सबै ि या पूरा गरी
थानीय जनताले िव ालयलाई ज गा दानप
िदइसके पिछ आफै ँ ज गा दता गन, िलखत पा रत
गरी िब िवतरण गन र िव ालयलाई दानप गरी
हक ह ता तरण ग रसके पिछ नापीको िफ डबक
ु मा
खर िभर जिनएको र ज गा धनीमा ी ५ को सरकार
जिनएको भ ने उ लेख गरी आ नै िनणयिवपरीत
िव ालयको नाममा ज गा कायम गन निम ने भनी
िमित २०६९।५।८ मा मालपोत कायालय, हेट डाले
गरेको िनणय कानूनसङ् गत नदेिखने ।
अतः मालपोत कायालय, मकवानपरु ,
हेट डाको िमित २०३९।०३।०३ को आ नै
िनणयिवपरीत आ नै कायालयमा रहनपु न िमिसल
फे ला नपरेको, मकवानपरु िज ला हेट डा नगरपािलका
वडा नं.९ सािबक िक.नं.१४४५ को ज.िव.२-९-४१/२
को िफ डबक
ु मा खर िभर र ज गाधनी नेपाल सरकार
जिनएको भनी कानूनबमोिजम दा.खा. गनपन
ु ज गा
नगन भनी मालपोत कायालय, मकवानपरु हेट डाबाट
िमित २०६९।५।८ मा भएको िनणय उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । िनवेदक ी गित
उ च मा.िव. मकवानपरु हेट डाका नाममा दा.खा. दता
गरी े ता कायम गरी ज गाधनी माणपज
ु ा बनाई िदनु
भनी िवप ी मालपोत कायालय, मकवानपरु , हेट डाका
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७५-WO-०५८१, उ ेषण,
ल मीकुमारी शमा िव. िज ला शासन कायालय,
बबरमहलसमेत
रट िनवेिदकाको ज म िसराहा िज ला,
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गोिव दपरु गा.िव.स. वडा नं.२ मा िमित २०५५।२।१५
मा भएको भ ने त य िनवेदनसाथ पेस भएका
गोिव दपरु गा.िव.स. कायालय, िसराहाबाट दान
गरेको दता नं. ५६६९ को ज म दता माणप को
ितिलिप र िव ालयको चा रि क माण-प समेतका
कागजातह बाट पिु भएको अव था छ । हाल
रट िनवेिदकासिहत िनजका प रवारह िसराहा
िज लाबाट देश ३, काठमाड िज ला, गोकण र
नगरपािलका वडा नं. ६ मा बसाइँ सरी आएको भ ने
थानीय पि जकािधकारीको कायालय, वडा नं.
६ गोकण रको िमित २०७४।४।१२ को दता नं.
२०३८०३२७००१५३-७ को बसाइँसराइँ दताको
माणप बाट देिखने ।
नेपालको संिवधान जारी भएप ात् नेपाल
नाग रकता ऐन, २०६३ मा प रमाजन नभएको,
संसदबाट
् संशोधन िवधेयक पा रत भएपिछ संघीय
कानूनबमोिजम ज मको आधारमा नाग रकता ा
गन नाग रकका स तानलाई नाग रकता माणप
दान गन सिकने भ नेस म उ लेख गरेको देिख छ ।
संिवधान देशको मूल कानून हो । संिवधानको यव था
ार भ भइसके को अव था छ । उ धारा ११ को
उपधारा (३) वा उपधारा (७) को ितब धा मक
वा यांशमा उपधारा (६) वा (७) वा (८) मा उ लेख
भएज तो “संघीय कानूनबमोिजम” भ ने वा यांश
योग भएको छै न । तसथ िव मान नाग रकतास ब धी
ऐनमा आव यक संशोधन नभएको वा संघीय कानून
नबनेको भ ने कारण देखाई अन तकालस म
संिवधानले यव था गरेबमोिजम नाग रकता पाउनबाट
वि चत गनु संिवधानअनक
ु ू ल हने नदेिखने ।
नाग रकता यि को यि गत पिहचानसँग
जोिडएको अ य त संवेदनशील िवषय हो । नाग रकता
नहँदा िश ा, यवसाय, िवदेश मण आिद स पूण
काय रोिक छन् । सारभूत पमा नाग रक हो भ ने
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देिखएको ि थितमा कायिविधको स-सानो अ ो
थापेर नाग रकलाई सम यामा पानु वा उसको
संवेदनशीलतामा खे नु कदािप यायपूण नहने ।
रट िनवेिदकाको आमा वंशजको आधारमा
र बाबु ज मको आधारमा नेपाली नाग रक भएको
देिखएको र िनजले आमाको नामबाट समेत नेपाली
नाग रकताको माणप ा त गन स ने अव थाको
िव मानता रहेकोसमेतलाई हेदा िनज रट िनवेिदका
ल मीकुमारी शमालाई कानूनको ि या पूरा गरी
वंशजको नाग रकता दान गन िम ने नै देिखने ।
अतः रट िनवेिदकाको आमाबबु ाले
नेपालको संिवधान जारी हनु अगावै नेपाली
नाग रकताको माणप ा त ग रसके को, िनवेिदका
उमेरसमेतबाट नेपाली नाग रकता ा त गनलाई
यो य भइसके को र हाल िसराहा िज लाबाट बसाइँ
सराइँ गरी काठमाड िज ला, गोकण र न.पा. वडा
नं. ६ मा बसोबास गरेको देिखँदा कानूनको ि या
पूरा गरी िनवेिदका ल मीकुमारी शमालाई वंशजको
आधारमा नेपाली नाग रकताको माणप ा त गन
यो य देिखँदा कानूनको ि या पूरा गरी िनजलाई
नेपाली नाग रकताको माणप िदनु िदलाउनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: महे बहादरु काक
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७५ साल चैत १२ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६९-CI-०८८५, सावजिनक
ज गा िमची घर बनाएकोले घरसमेत हटाई पाऊँ,
हेलकुमार जापितसमेत िव. भेलबहादुर ठकुरी
न.नं.१० र १० क. िक.नं.२२५ को ज गा
रहेको देिख छ । न सा नं.२८, २९, ३०, ३१, ३२
र ३३ को ज गा सािबकदेिख नै सभ न सामा समेत
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सडक देखाएको छ । उ न सा मचु ु काबाट न.नं.
३१ परु ानो सडकको सावजिनक ज गा रहेको देिख छ
भने न.नं.१०क. िक.नं.२२५ म येको सावजिनक
ज गा रहेको देिख छ । पनु रावेदक ितवादी
हेलकुमार जापितले न.नं.३१ र न.नं.१०क मा घर
िनमाण गरेको उ न साबाट देिख छ । उ न सा
मचु ु कालाई ितवादीले वीकार गरी बसेको अव था
छ । न सा बदरका लािग उजरु ी परेको देिखँदैन ।
यसरी नेपाल सरकारको वािम वमा रहेको देिखएको
सावजिनक ज गाह न.नं. १०क र ३१ मा िखचोला
गरी पनु रावेदक ितवादीले घर िनमाण गरेको देिखएको
अव थामा नं.नं.१०क मा समेत िखचोला गरेको
ठहर गरी न.नं.१०क मा रहेको घरसमेत पनु रावेदक
ितवादीले हटाउनु पन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सला मनािसब नै देिखँदा अ यथा
ग ररहन नपन ।
अत: उपयु िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०६८।३।१९
को फै सला िमलेको हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ताराकुमारी शमा
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल फागनु १७ गते रोज ६ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CI-०८८४, ज गा
िखचोला मेटाई घर हटाई पाऊँ, हेलकुमार
जापित िव. थकबहादुर रा से मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
६
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६७-CI-०८७६, िमलाप बदर,
मंगलादेवी साहसमेत िव. िवणादेवी साह
वादी ितवादीह सगोलमा नै रहेको
अव थामा वादी ितवादीका पित / िपता पंचु साहले
िमित २०४८।२।२२ मा कपाली तमसल
ु गरी यथ
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वादी िवणादेवी साहसँगबाट .३,००,०००।– ऋण
िलएको देिख छ । उ कपाली तमसक
ु उपर िवणादेवी
साहको िफराद परी उ पैयाँको सावाँ र याजसमेत
वादीले ितवादीबाट भरी पाउने ठहर गरी धनषु ा
िज ला अदालतबाट िमित २०५९।३।३१ मा फै सला
भएको देिख छ । उ ऋणको पैयाँ भरी पाउने
गरी सु धनषु ा िज ला अदालतबाट भएको फै सला
अि तम भई बसेको र फै सला काया वयनको ममा
िनवेदनसमेत परेको िमिसल अ ययनबाट देिखने ।
वादीले लेनदेनको िबगो भरी पाउने ठहरी
फै सला भई काया वयनको िनवेदनसमेत दता गरी
कारबाहीयु रहेको अव थामा ०५९।३।३१ मा नै
फै सला भएको अंश मु ामा सु िज ला अदालतको
फै सलाउपर पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन अदालतमा
ितवादीह को िमलेमतोमा वादीको पैयाँ असल
ु उपर
हन नस ने गरी ऋणीको नाउँमा कुनै स पि नराखी
ऋण ितन दािय व मा राखी िमलाप भएको भ ने
दाबी रहेको देिखने ।
िमित २०५९।१२।२४ मा यस मु ाका
ितवादीह िबच अंश मु ामा पनु रावेदन अदालत
जनकपरु मा भएको िमलाप हेदा ितवादीका पित /
िपता पंचु साह र िनजको ीमती ितवादी मंगलादेवी
साहले अंशबापत .२५,०००।- का दरले नगद
पमा िलई िमलाप गरेको देिख छ । यस मु ाको
वादी िवणादेवी साहबाट ितवादीह का पित / िपता
पंचस
ु ाहले ऋण िलएको िवषयमा िववाद देिखँदनै । उ
पैयाँबाट वादीको िबगो ितन बझ
ु ाउन स ने अव था
पिन देिखँदनै । िमिसल हेदा ितवादीह यस मु ाका
वादीबाट पंचु साहले ऋण िलने समयमा सगोलमा नै
रहे भएको देिख छ । अंिशयार ितवादीह सगोलमै
रहेको अव थामा ितवादीह का बाबल
ु े िलएको
ऋण ितन सबै ितवादीह को समान दािय व ह छ ।
सबै ितवादीह को ऋण ितन समान दािय व रहेको

अव थामा ऋण ितन बझ
ु ाउन नपरोस् भ ने हेतल
ु े अंश
मु ामा िमलाप गरी अचल स पि छोराह ले िलने
र .२५,०००।- अंशबापत बझ
ु ी ऋण ितन दािय व
बाबक
ु ो िज मामा राखेबाट वादीको लेनदेनको िबगो
असल
ु उपर हन नस ने ि थितको िसजना गरेको
देिखयो । य तो अव थामा वादीको लेनदेनको िबगो
असल
ु उपर नै हन नस ने गरी ितवादीह िबच अंश
मु ामा भएको िमलाप बदरको माग गन हकदैया
वादीलाई छै न भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
तसथ वादी िवणादेवी साहले ितवादीह बाट
लेनदेन मु ाको फै सलाबमोिजम भरी पाउने लेनदेनको
िबगो असल
ु उपर हन नस ने प रि थितको िसजना हने
गरी यस मु ाका ितवादीह िबच अंश मु ामा िमित
२०५९।१२।२४ मा भएको िमलाप ले मा यता पाउन
स ने देिखएन । य तो अव थामा उ िमलाप बदर
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६६।०९।२७ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
अ यथा गन नपन ।
अत: सु धनषु ा िज ला अदालतबाट वादी
दाबी खारेज हने ठहर गरी िमित २०६३।०२।३० मा
भएको फै सलालाई उ टी गरी वादी दाबीबमोिजमको
िमलाप बदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६६।०९।२७ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल फागनु १५ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१२७०, अवैध
र च दन ओसारपसार, िसि बहादुर काक िव.
नेपाल सरकार
ितवादी िसि बहादरु काक आफू हरी
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जवान ज तो पदमा कायरत रहे पिन अवैध र
च दनसिहत आफू कायरत रहेको हरी चौक भ दा
अ य नै रातको समयमा प ाउ परेको देिखएको
पाइ छ । िनजको उ अवैध च दन ओसारपसारको
कसरु मा संल नता स ब धमा उ बरामद भएको
र च दनका धनी अक ितवादी
नारायण
ितिमि सनासँग सोही समयमा बार बार भएको
फोन स पक र घटना स ब धमा ितवेदन िदने
हरी कमचारीको ितवेदन र िनजह ले गरेको
बकप समेतबाट पिु हन आएको देिखँदा िनज
ितवादी िस ीबहादरु काक लाई सजाय गन गरी
भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
अत: उि लिखत आधार र कारणबाट िमित
२०६८।५।१६ गते रातको २:३० बजे बा.६ च.
४०३८ नं. को गाडीसिहत बरामद भएको अवैध र
च दन ओसारपसार कसरु मा ितवादी िस ीबहादरु
काक को संल नता पिु भएको देिखँदा िनजलाई
एक (१) वष कै द र .२,४१, २००।- (दईु लाख
एकचािलस हजार दईु सय) ज रवाना हने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।१।२८ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: तेज साद पौडेल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३ गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७४-WO-००७१,
उ षे ण / परमादेश, रोमा म ल िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
िनवेदक रोमा म ल र िवप ी पनु म थापा
मगरिबचमा भएको लेनदेन यवहारबमोिजमको पैयाँ
यी िनवेदकले नबझ
ु ाएपिछ िनवेदकउपर िवप ी पनु म
थापा मगरले िमित २०७२।५।११ मा का.िज.अ.मा

लेनदेन मु ा दायर गरी िनवेदकबाट िवप ी पनु म थापा
मगरलाई सावाँ .१५,००,०००।- िफराद दायर
गदा लागेको कोट फ समेत भराइ पाउने ठहरी िमित
२०७२।११।११ मा फै सला भएको देिखने । उ
फै सलाबमोिजमको पैयाँ असल
ु उपर गराइ पाउँ भनी
वादीले फै सला काया वयनका लािग काठमाड िज ला
अदालतमा िनवेदन िदई यसको कारबाही चिलरहेको
अव थामा उ मु ाक ितवादी िनवेदकले आ नो
नाउँको याद बेरीतपूवक तामेल भएकाले आफू
िव को मु ामा आफूले ितर ा गन नसके को भनी
िमित २०७२।९।३ को याद बदर गरी पनु रावेदन प
दता गन पाउँ भनी िमित २०७३।११।५ मा िनवेदकले
सु का.िज.अ. मा िनवेदन िलई गएको देिख छ । मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. २०८ को कानूनी यव थाको आधारमा
उ िनवेदन दता गन िमलेन भनी उ अदालतका
े तेदारले िमित २०७३।१०।२७ मा उ िनवेदन
दरिपठ गरेको देिख छ । सोउपर इजलाससम पेस भई
उ अदालत इजलासबाट समेत उ दरिपठ आदेश
सदर भएपिछ यी िनवेदकले उ च अदालत पाटनमा
१७ नं. िनवेदन दायर गरी उ उ च अदालतबाट समेत
े तेदारको आदेश सदर भएको अव था देिखने । सो
लेनदेन मु ामा वादीले िबगोबापत लेनदेन यवहारको
१९ नं. बमोिजम ितवादीलाई कै दमा रा न िसधा
रकमसमेत दािखल गरी िनवेदन गरेका कारण द ड
सजायको ४२ नं. बमोिजम फै सला काया वयनको
िसलिसलामा यी िनवेदक हाल कारागारमा थनु ामा
रहेको देिखने ।
यसमा िमित २०७२।११।११ मा भएको
फै सलाउपर यी िनवेदक िमित २०७३।११।५ मा
मा याद बदरका लािग िनवेदन िलई अदालत वेश
गरेको पाइयो । यसरी कानूनले तोके को समय सीमा
नाघी यी िनवेदकले याद बदरको लािग िनवेदन िलई
आएको देिखयो । िवप ी पनु म थापा मगरको िलिखत

69

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, पस
ु -२
जवाफमा लेनदेन मु ाको याद तामेल गन जाँदा यी
रट िनवेदकले नबझ
ु ेकाले घर दैलोमा टाँस भएको
हो भ ने बेहोरा उ लेख भएको पाइ छ । सो होइन
भ ने भरपद िजिकर िनवेदकतफबाट आउन सके को
छै न । यस ि थितमा याद बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन
दता गन निम ने भनी काठमाड िज ला अदालतका
े तेदारबाट िमित २०७३।१०।२७ मा दरिपठ आदेश
भएको देिख छ । सोही दरिपठ आदेशलाई सदर गरेको
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७३।११।६ को
आदेश र सोलाई सदर गरेको उ च अदालत पाटनको
िमित २०७४।३।१५ को आदेशमा कुनै कानूनी िु ट
रहे भएको नदेिखने ।
तसथ काठमाड िज ला अदालतका
े तेदारबाट िमित २०७३।१०।२७ मा भएको दरिपठ
आदेशलाई सदर गरेको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०७३।११।०६ को आदेश र सोलाई सदर गन
गरेको उ च अदालत पाटनको िमित २०७४।३।१५
को आदेश तथा सोको आधारमा िनवेदकलाई प ाउ
गन लेिखएको प समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी िनवेदकका नाममा याद तामेल गरी कारबाही
गनु भनी परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनस ने अव था
देिखएन; रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २२ गते रोज १ शभु म् ।

ितवादी तथा मतृ कसमेत यून तरका
प रवारका रहेको र मृतक प नी एवम् ितवादीको
आमासमेत घटनाको िदन यामी काम गरेर फकदा
यो घट् ना भएको देिखयो । िनज जाहेरवाली प नी /
आमाको भनाइमा पिन यी मृतक तथा ितवादी र सी
खाने लतमा रहेको र र सीको सरु मा पटकपटक
झगडा हने गरेको भ ने पिन देिखयो । वारदातको
िदनमा ितवादीले आ नो बयानमा बबु ाले आ नो
.१,०००।– चोरी गरी र सी खान गएकोमा सोही
िवषयमा त काल उठेको रस था न नस दा सोही
िवषयमा लात, मु काले हा दा बबु ा बो न छोड् नु भयो
र उपचारको ममा मृ यु भयो । पैसा चोरेको रसमा
कुटिपट गरेको हँ, मान योजना वा मनसाय िथएन / होइन
भनी अदालतसम बयान गरेको देिख छ । कुटिपटको
ममा ितवादीले कुनै जोिखमी हातहितयार वा दाउरा,
काठ, ल ी ज ता चोट िदने व तक
ु ो योग गरेको पिन
देिखँदनै । घटना िववरण कागज गन यि ह ले समेत
िनजले मतृ कलाई कुटिपट गरेको बेहोरा लेखाइिदएको
पाइ छ । शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण
Blunt force injury to the chest भनी उ लेख
ग रएबाट िनजको मृ यु ितवादीको कुटिपटबाट भएको
देिखए पिन ितवादीले मानका मनसायले इिवलाग
वा रसइवी िलई, योजना बनाई, धा रलो र जोिखमी
हितयार योग गरी यान िलएको भ ने नदेिखने ।
ततु मु ामा भएको घटनालाई िव लेषण
गरी िन कष िनका दा ितवादीसँग िनजको िपता
मतृ क कृ णबहादरु ख ी र आफूिबच दराजमा राखेको
इजलास नं. ११
.१,०००।– िनकाली िपताले र सी खाएको िवषयमा
त काल उठेको रस था न नसक आवेगमा लात,
१
मु काले हा दा सोही चोटका िपरले मतृ कको मृ यु
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी भएको प ट पमा देिखन आएको र मानपनस
मको
ु
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-०५१६, कत य कुनै रस, इवी, मनसाय र कारण नदेिखएको अव थामा
यान, नेपाल सरकार िव. राजकुमार ख ी
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
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१४ नं. िवपरीतको कसरु मा ऐ. १४ नं. बमोिजम १०
वष कै द गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन । उ फै सला
माणको िव लेषण र कानूनको योगको िहसाबले
उपयु र िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: पारा वर कँ डेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-CR-१६५९, कत य यान, बिलराम
लोिनया िव. नेपाल सरकार
ितवादीले ततु वारदातमा आ मर ा
साथै होस नपु याई हानेको चोटबाट मृतकको मृ यु
भएको, मतृ कलाई मान िनयत, मनसाय र योजना
के ही नभएकोले फै सला उ टी गरी भिवत यमा सजाय
ग रपाउँ भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन मृतकको
शव परी ण ितवेदनमा मतृ क क हई लोिनयाको शरीर
टाउको र आँखामा समेत चोटपटक रहे भएको भ ने
देिख छ । ितवादीले आ नो कायले मृतकको मृ यु
ह छ भ ने थाहा नभएको र त काल आ मर ाको लािग
हार गरेको भ ने िजिकर िलए पिन िनजले मतृ कलाई
पटकपटक हार गरेका कारण मृतकको शरीरका
िविभ न भागमा चोट परेको र सोही चोटका िपरले मृ यु
भएको देिख छ । मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा
मृ यक
ु ो कारण Intracranial Hemorrhage भनी
उ लेख भएको तथा External Examination को
महलमा 1”x0.5”x0.5” incised wound on frontal
area of head 3” lateral to midline towards
rights with frontal bone facture, bluish
discoloration of left upper eyelid, bleeding
from nose and ears present भ ने उ लेख

भएको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
६(२) को “होस नपु याई वा हेलच ाइँ गरी कुनै काम
गदा भिवत य परेकोमा पाँच सय पैयाँस म ज रवाना
वा दईु वषस म कै द वा दवु ै सजाय ह छ” भ ने कानूनी
यव थाको आधार िलई ितवादीलाई भिवत यमा
सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकर तथा िव ान्
वैतिनक कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासबाट ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
बमोिजम १० वष कै द गदा उिचत हने रायसिहत भएको
फै सलालाई िवचार गरी उ कानूनी यव था हेदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ मा “सव वसिहत ज मकै द
वा ज मकै द गनपन
ु भएका मु ामा सािबत ठहरे पिन
इ साफ गन हािकमका िच ले भिवत य हो िक भ ने
हनेस मको शङ् काले वा अपराध गरेको अव था िवचार
गदा कसरु दारलाई ऐनबमोिजम सजाय िदँदा चक हने
भई घटी सजाय हनपु न िच ले देखेमा ऐनले गनपन
ु
सजाय ठह याई आ नो िच ले देखेको कारणसिहतको
खल
ु ासा राय पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु
ह छ । अि तम िनणय िदनेले पिन य तो देखेमा ऐनले
हने सजायमा घटाई तो न ह छ” भनी यव था गरेको
पाइने ।
ततु मु ामा समेत मतृ क ितवादीको
आ नै भाइ रहेको र ज गाको स ब धमा भएको सामा य
िववादप चात् भएको हानाहान र हारसमेतका चोटले
र सोही चोटका िपरले मतृ कको मृ यु भएकोसमेतका
प रि थितज य माणसमेतको िव लेषण गरी उ च
अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट ितवादीलाई
ऐनबमोिजम सव वसिहित ज मकै दको ठहर गरी अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम १० वष सजाय गदा उिचत हने
रायसिहतको फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन । उ
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फै सला रायसिहत सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: पारा वर कँ डेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७४-CR-०६२५, मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. रानी भ ने िकरण
गु ासमेत
ितवादीह िकरण गु ा र नरु जहा राई
(हलवु ाई) को हकमा भएको उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासबाट भएको फै सला िमलेको छ,
छै न भ ने स ब धमा िवचार गदा यी ितवादीह
घरबेटी रहेको र िनजको घरमा ितवादी अमृता
च द र िनजका ीमान् भाडा गरी ब दै आएको
देिख छ । िनज ितवादी िकरण गु ाले अदालतसम को
बयानमा जाहेरवाली पीिडत अमृता च दसँग मेरो घरमा
बसेक िथइन् । अमतृ ा च दले मलाई िदनपु न घरभाडा
निदएप ात् मैले िनजलाई घरबाट िनकाली िदएको
िथएँ । तत्प ात् नरु जहाको घरमा बिसन् । मैले आ नो
घरभाडा मा दा रसइवी िलई मउपर य तो बेहोरा
लेखाएक हन् । म िनद ष भएकोले सजाय हनपु न होइन
भ ने बेहोराले बयान गरको देिख छ । यसैगरी अका
ितवादी नरु जहा राई हलवु ाइले अमतृ ा च दले िनज
पीिडत के टीलाई आफूसँग राखेक िथइन् । जाहेरी
तथा बयान मेरो हकमा झु ा हो । पीिडतलाई कसले
मानव बेचिबखन ग यो मलाई थाहा भएन । के टीको
चालचलन िठक नभएपिछ मैले अमतृ ा च दलाई कोठा
खाली ग रदेउ भनेकोले सोही कारण मसमेतको नाम
लेखाएक हन् । मैले घर भाडामा िदएकोस म सही हो ।
मैले घरमा ब न निदएकै कारण मउपर जाहेरी िदएक
हन् । म िनद ष भएकोले सजाय हनपु न होइन भनी सु
अदालतसम बयान गरेको देिखने ।

जाहेरवालीलाई आफूले िदएको जाहेरी हेरी
पिु गनको लािग सु अदालत तथा उ च अदालतबाट
समेत याद जारी गदासमेत दवु ै अदालतमा िनज
उपि थत भएको नदेिखने । अनस
ु धानमा भएको
बयानबाहेक अ य कुनै पिन थप माणह ले यी
ितवादीह िकरण गु ा र नरु जहा राई (हलवु ाई) उपर
लागेको आरोप पिु गन सके को नदेिखने ।
जाहेरवाला अनपु ि थत रहेको अव थामा
जाहेरीमा लगाइएका कसरु आरोप अ य वत
माणले पिु गरेको अव थामा जाहेरवालाको
अदालतको अनपु ि थित गौण हनस ने भए पिन ततु
मु ामा य तो ि थितको िव मानता रहेकोसमेत
नदेिखने ।
अतः अनस
ु धानमा भएको बयानलाई अ य
वत माणले पिु गरेको नदेिखएको, अदालतको
बयानमा ितवादीह आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको,
अदालतको बयानलाई समथन गन गरी सा ीह ले
बकप गरेको तथा जाहेरवाला अदालतमा उपि थत
भई जाहेरीको समथन गरेको नदेिखएको, ितवादीह
शनी भ ने िकरण गु ा र मु नी भ ने नरु जहा राई
(हलवु ाई) ले आरोिपत कसरु गरेको वा कसरु मा
संल न रहे भएको भ ने शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन
नसके को अव थामा वारदात तथा कसरु पिु भएको
ितवादी अमतृ ा च दलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय हने ठहर गरी ितवादीह शनी भ ने िकरण
गु ा र मु नी भ ने नरु जहा राई (हलवु ाई) लाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदने ठहर गरी भएको सु िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गरी भएको उ च अदालत
तल
ु सीपरु नेपालग ज इजलासको फै सलालाई अ यथा
भ न िमलेन । उ िमित २०७४।४।२४ को फै सला
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः पारा र कँ डेल
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् ।
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४
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७४-CR-०९२३, जबरज ती करणी, नेपाल
सरकार िव. लोकबहादुर भुजेल
पीिडताको िमित २०७२।१२।२१ मा भोजपरु
िज ला अदालतमा गराइएको वा य परी ण
ितवेदनमा िनजको मानिसक अव था सामा य
यि भ दा कम रहेको भ ने देिखए पिन पीिडताले
आफै ँ जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ भने अदालतमा
आएर आफू वयम्ले गरेको बकप मा कोही आ नो
आफ त वा नाताका मािनस रोहवर वा संर णमा
बसेको देिखँदनै । उ पीिडताको बकप मा िनज सु त
मनि थितको भनी किहँकतै उ लेख भएकोसमेत
नदेिखने ।
पीिडता सु त मनि थितको भए आफै ँ जाहेरी
दरखा त िदने, िवना कसैको संर ण वा रोहवरमा
अदालतमा बकप गन, अदालतबाट सोिधएका
नह प ट पमा बझ
ु ी िसलिसलेवर उ र िदने
अव था रहँदैन । यिु यु जवाफका लािग कुनै पिन
यि मानिसक पमा व थ नै रहनपु न ह छ । यसरी
पीिडता सु त मनि थितको रहेको भ ने िवषयमा
वादीको दाबी रहेकोमा वादीले यसको प ट र ठोस
माण अदालतसम पेस गन र उ दाबीलाई मािणत
गन सके को नदेिखने ।
यसरी कुनै ठोस माणले पिु गन नसके को
र के वल जाहेरी मा को भरमा जबरज ती करणी
मु ामा थप ५ वष कै द सजाय गनु यायका मा य
िस ा त, फौजदारी यायका िस ा तसमेतको
आधारमा यायोिचत नदेिखएकोमा सु अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय गन ठह याएको सु भोजपरु
िज ला अदालतको फै सलालाई के ही उ टी गरी मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(क) बमोिजम
िलइएको थप सजायको मागदाबीबाट सफाइ पाउने

ठहर गरी भएको उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा
इजलासको िमित २०७४।३।२५ को फै सलालाई
अ यथा भ न िमलेन । उ फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: पारा वर कँ डेल
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. १२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी सपना धान म ल, ०७०-CR-०१२१, िवना
इजाजत वन पैदावर ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
अकबर मुसलमानसमेत
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को ख ड
(घ) बमोिजम वन े बाट वन पैदावर हटाउन,
ओसारपसार गन वा िब िवतरण गन काम कारबाही
गरेमा कसरु गरेको मािनने छ भ ने कानूनी यव था
रहेको पाइ छ । उ कानूनी यव थानस
ु ार ितवादी
अकबर मस
ु लमान अवैध वन पैदावर ओसारपसार गन
वा िब िवतरण गन कायमा संल न रहेको नदेिखएको
र आ नो नाममा दता रिहरहेको िववादको या टर
ितवादी रामच आरखलाई घरसारमा िब
गरी नामसारी गनस म बाँक रहेको य तो सवारी
साधनलाई अवैध काठ ओसारपसार तथा िब
िवतरण गन कायमा योग गरेको कुरा ितवादी अकबर
मस
ु लमानलाई थाहा जानकारी हन स ने भ न िम ने
देिखएन । यसै स दभमा ने.का.प. २०६८, अङ् क ६,
िन.नं.८६२९, प.ृ ९०८ वादी नेपाल सरकार ितवादी
बेलबहादरु थापामगरसमेत भएको काठ चोरी िनकासी
मु ामा “अवैध पमा वन पैदावर ओसारपसार गन
कायमा सवारी धनी आफू संल न पिन नभएको वा
अवैध वन पैदावर ओसारपसार गन िनजको मनसाय
पिन नभएको तथा आ नो सवारी साधन अवैध वन
पैदावर ओसारपसार गन कायमा योग हँदै छ भ ने
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थाहा जानकारी पिन नभएको र य तो कायमा िनजको
अनमु ित वा सहमित रहेको पिन नदेिखएको अव थामा
िनजको सवारी साधन जफत हन याय वा औिच य
कुनै पिन ि टबाट तकसङ् गत नहने” भ ने िस ा त
ितपादन भएको पाइ छ । ततु मु ामा सवारी धनी
आफू संल न भई अवैध काठ ओसारपसार गरेको कुनै
माणबाट पिु नभएको, सजिमनका मािनससमेतले
उ या टर रामच आरखले योग गरेको भनी
लेखाइिदएका तथा ितवादी रामच आरखले
ितवादी अकबर मस
ु लमानको संल नताबारे पोलस म
पिन गरेको नदेिखएको, ितवादी अकबर मस
ु लमानले
आरोिपत कसरु मा इ कार रही गरेको बयान मािथ
िववेिचत आधार माणबाट समिथत रहेको देिखँदा
ितवादी अकबर मस
ु लमान िववादको अवैध काठ
ओसारपसार गन कायमा संल न रहेको देिखएन ।
अतः पनु रावेदन अदालत बटु वलले ितवादी अकबर
मस
ु लमानलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
ठह याएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
तसथ, ितवादीम येको अकबर मस
ु लमानको
हकमा सु किपलव तु िज ला अदालतबाट भएको
फै सला के ही उ टी गरी िनजले अिभयोग माग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहर गरेको िमित २०६८।११।०३ को
पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७३ साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।

सािव ीकुमारी दाहाल (खितवडा) िव. डोरकुमारी
खितवडासमेत
धन जय खितवडाको परलोकप ात्
धनकुमारी खितवडा, रामे र खितवडा, यवु राज
खितवडा, राजन खितवडा, के दार खितवडा,
पु कर खितवडािबचमा िमित २०५०।९।२६ मा
अंशब डा िलखत मालपोत कायालय, सलाहीबाट
रिज ेसन पास गरी छु ी िभ न भएको ततप ात्
िमित २०५३।११।२६ मा सािव ीकुमारी दाहालसँग
िववाह भएको भ ने ितवादी पु कर खितवडाको
ितउ र लेखबाट देिख छ । ितवादीले उि लिखत
िमितमा अंशब डा भएको भनी िजिकर िलएकोमा
सु अदालतबाट तायदाती माग गन आदेश गदा
मूल अंिशयार धनकुमारी खितवडा, रामे र, यवु राज,
राजन, के दार र पु कर साद खितवडासमेतको िबचमा
र.नं.२९७१ िमित २०५०।९।२६ मा रीतपूवकको
अंशब डा िलखत गरी छु ी िभ न भई बसेप ात्
ितवादीम येका पु कर सादसँग यी वादीको
२०५३।११।२६ मा िववाह भएकोमा वादी आ नो
पित पु कर साद खितवडाबाट अंश पाउन स ने
अव था र ि थित देिखँदा िफराद परेको िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम गरी सोभ दा अिघ लो
िदनस मको तायदाती फाँटवारी वादी ितवादी
पु कर साद खितवडा र सर वती खितवडाबाट
दाखेला गराउने भनी आदेश भएको देिख छ । उ
तायदाती आदेशलाई वादीले िच बझ
ु ाई िनजको
तफबाट तायदाती फाँटवारीसमेत पेस गरेको अव था
हँदा उ अंशब डाको अि त वलाई वादीले वीकार
इजलास नं. १३
गरेको देिखने ।
वादीले पनु रावेदन गदा िमित २०५०।०९।२६
१
को ब डाप मा रामे र उपा याय खितवडाको नामको
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी िज ला धनषु ा कुवारामपरु प रवितत जनकपरु
टंकबहादरु मो ान, ०७३-CI-१२४३, अंश दता, न.पा.३ िक.नं. ३०६ को ०-६-१२ म ये उ र
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पि मबाट ०-०-१५ ज गा पु कर साद खितवडाको
अंश भाग भनी पा रत ब डामा ट उ लेख भएको
ज गा दा.खा. नगरी रामे र उपा यायकै नाममा राखी
रामे र उपा यायको मृ यपु ात् िमित २०५७।५।१८
मा िवप ी डोरकुमारीले आ नो हक भनी नामसारी
गराई िविभ न यि ह लाई िब गरेको वयम् वादी
पनु रावेदकले पनु रावेदन दायर गदा उ लेख गरेको
अव था रहेको छ । वादीको उ पनु रावेदन बेहोराबाट
समेत यी वादीका पित पु कर साद खितवडा अ य
िवप ी ितवादीह बाट िमित २०५०।९।२६ मै
अंशब डा िलखत गरी छु ी िभ न भएको देिखन
आयो । यसरी एक पटक एकासगोलका अंिशयारह िबच
िविधवत् पमा अंशब डा भई आ नो भागको अंश
बिु झसके पिछ पनु ः दोहोरो पमा य तो अंिशयारले
अंश ा गन अव था नहने ।
ितवादीम येका पु कर साद खितवडा
िमित २०५०।९।२६ अंशब डा गरी छु ी िभ न
भएको भ ने देिखयो । यी ितवादी सािवि कुमारी
दाहालको िनज ितवादी पु कर साद खितवडासँग
िमित २०५३।११।२६ मा िववाह भएको भ ने
देिख छ । उ कुरालाई यी वादीले अ यथा भनेको
अव था देिखँदैन । वादीको ितवादी पु कर साद
खितवडासँग िववाह हनभु दा अगािड नै ितवादी
पु कर साद खितवडाले आ नो अंश भाग बझ
ु ी
िलइसके कोमा य तो अंशब डाबाट पिछ िववाह
भएक यी वादीको अंश हकमा असर पु न गएको भनी
मा न निम ने ।
अंश मा ने भनेको आफूले अंश ा गनसँगबाट
हो भने ा गन पिन िनजैसगँ बाट हो । आफूले अंश माग
गनले नै अंश नपाइसके को अव थामा िनजले समेत
अंश पाउने अ य अंिशयारलाई िवप ी बनाई अंश
दायर गन सिकने कानूनी चलन र याियक पर परा
हो । ततु मु ामा आ नो पित पु कर खितवडासमेत

अ यलाई िवप ी बनाउन पु कर खितवडाले अ य
अंिशयारबाट अंश निलई वा नपाई एकासगोलमा रहेको
अव था हनपु दछ । य तो अव था िमिसल संल न
कागज माणबाट देिखँदैन । रतादेवी खाती े ी िव
दमबहादरु खाती भएको अंश मु ामा (ने.का.प.२०५२
अङ् क ३, िन.नं.५०७३, संयु इजलास) िस ा त
ितपादन भई यी वादीले ितवादी पु कर खितवडा
र अ य अंिशयारिबच िमित २०५०।९।२६ मा भएको
अंशब डालाई वीकार गरेको अव थामा यी वादीले
आफूले अंश ा गन आ ना पित तथा ितवादी
पु कर साद खितवडाबाहेक अ यलाई ितवादी
बनाउन र िनजह बाट समेत अंश ा गन भ न िम ने
नदेिखने ।
ितवादी
पु कर साद
खितवडाले
उि लिखत िमितमा अंशब डा िलखत गरी छु ी िभ न
भएको अव थामा यी वादी िनजको पित तथा ितवादी
पु कर साद खितवडाको नाउँ तथा अंश भागमा
परेको स पि को अंिशयारस म कायम हने देिखयो ।
ितवादी पु कर सादका ीमती वादी सािव ीकुमारी
दाहाल र अक ीमती सर वती खड् का भ ने
देिख छ । ततु अंश मु ा पदाको अव थामा िनज
ितवादी पु कर साद खितवडाको दईु अिववािहत
छोरीसमेत रहेको भ ने िमिसल संल न कागज
माणबाट देिख छ । य तो अव थामा ितवादी
पु कर साद खितवडाको अंश भाग पाउने िनज
पु कर साद खितवडा, ीमती सािवि कुमारी दाहाल,
सर वती खितवडा, दईु अिववािहत छोरीसमेत पाँच
अंिशयार कायम हन जाने अव था देिखयो । मल
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको महलको १ नं. मा अंश गदा यो
न बर ार भ भएपिछ अंशब डा गदा यस महलका
अ य न बरह को अधीनमा रही बाब,ु आमा, लो ने,
वा नी, छोरा, छोरीह को िजयिजयैको अंश गनपदछ
ु
भनी उ लेख भएको र यी वादी, ितवादी पु कर साद
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खितवडा, िनजक अक ीमती सर वती खितवडा र
दईु छोरीसमेत पाँच अंिशयार हँदा वादीले पाँच भागको
१ भाग अंश पाउने देिखन आउने ।
अंशब डाको १७ नं. ले िववाह नभएका
छोरा छोरीको िववाह खच पर सारी मा अंशब डा
गनपन
ु भ ने उ लेख भएको देिख छ । उ
कानूनी यव थाअनस
ु ार ितवादीका दईु छोरीह
अिववािहत रहेको भ ने देिखँदा िनजह को िववाह
खच पर सानु पन देिख छ । यस ि थितमा दईु
छोरीको िववाह खच पर सान गरी भएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट भएको फै सला मनािसब
देिखने ।
डोरकुमारीका पित रामे र र यी वादीका
पित पु कर साद खितवडािबच अंशब डा भइसके को
अव था देिख छ । अंश मु ामा ितवादीह सँग अंश
माग गदा सोको कानूनी आधारसिहत वादीले दाबी
िलनपु दछ । ततु मु ामा वादीले डोरकुमारीसमेतका
ितवादीबाट समेत अंश पाउनु पन भनी िजिकर िलए
तापिन सोको प आधार देखाउन सके को देिखँदैन ।
वादीका पित पु कर साद खितवडाले वयम् ितउ र
लगाउँदा वादीले आफूसँगबाट अंश ा गन स ने भनी
िजिकर िलएको र िनज ितवादीले आ नो अंश बझ
ु ी
िलइसके को अव थामा अ य ितवादीह बाट समेत
अंश पाउनु पन भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरमा
सहमत हनस ने अव था नरहने ।
यसैगरी वादीले पनु रावेदन गदा ितवादी
डोरकुमारीले िविभ न िलखत पा रत गदा िलखतमा
पु कर साद खितवडा एकासगोलको भनी उ लेख
गरेको भनी िजिकर िलएतफ हेदा एकासगोलमा
रहेको भनी लेिखनु र साँि चकै एकासगोलमा रहनु
फरक अव था हो । अंश नहँदैको अव थामा अंिशयार
एकासगोलमा रहने अव था ह छ भने अंश भइसके पिछ
पिन कानूनबमोिजम मानो जो रएको िलखत पा रत
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गरेको अव थामा एकासगोलमा रहेको भनी कानूनतः
मा न सिकने अव था ह छ । (यसै स ब धमा
ने.का.प.२०७१, भाग ५६, अङ् क १२, िन.नं.९३०७,
संयु इजलास) उमादेवी काक िव
कुमारी
काक भएको अपतु ाली हक कायम नामसारी मु ामा
िस ा त ितपादन भएको देिखँदा पनु रावेिदका वादीले
ितवादी पु कर साद खितवडा सासू डोरकुमारीसँग
एकासगोलमा रहेको भ ने कुरा पिु हनस ने आधार
देिखएन । यसि थितमा एकासगोलमा रहेको भनी
पा रत लेिखएकै आधारमा एकासगोलमा रहेको भनी
अथ गन मनािसब नहने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह बाट
पनु रावेदन अदालत हेट डाले ितवादी पु कर साद
खितवडाका ज मा ५ जना अंिशयारह कायम गरी
वादीले ितवादीबाट ५ (पाँच) भागको १ (एक) भाग
अंश पाउने ठह याई गरेको फै सलालाई अ यथा भ न
िम ने अव था देिखएन । पु कर साद खितवडाका
नाम दताको सलाही र िस धल
ु ी िज लाको िक.नं.२८,
१६६, १६३, १६१, १६६, १७०, ७८, १०४,
र १७१ को स पि बाट िववाह नभएका २ जना
छोरीह को िववाह खच पर सारी बाँक स पि बाट
वादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहछ भनी
पनु रावेदन अदालत हेट डाले िमित २०७३।२।१६ मा
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सो फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जनकिसंह बोहरा
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-१२४४, माना
चामल, सािव ीकुमारी दाहाल (खितवडा)
िव. डोरकुमारी खितवडासमेत भएको मु ामा
समेत यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-०७४४, लागु औषध
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खैरो िहरोइन, जािहरसमेत भ ने ताहेर हसेन िमया िव.
नेपाल सरकार
ितवादी िवनोद साह तरु हा र मनोजकुमार
दासउपर अिभयोग दायर भई अनस
ु धान भइरहेको
अव था त काल फरार रहेका िनज पनु रावेदक
ितवादीउपर पूरक अिभयोग दायर भएको
देिख छ । िनज ितवादीह मनोजकुमार दास
र िवनोद साह तरु हाले बयानमा पोल गरेका िनजै
पनु रावेदक ितवादी हन् होइनन् भनी यिकन हन
यि सनाखत गरेकोसमेत देिख छ । सनाखत गन
ममा कानूनबमोिजम सनाखत गराउन पन ताहेर
हसेन (िमयाँ) समेतका सनाखत गराउन रािखएका
उ तै उमेर, वण, पिहरन िम ने यि ह देखाउँदा
देखी पाएँ । देखाइएको पाँचजना यि म ये बायाँबाट
ग ती गदा ते ोमा उिभएका ताहेर िमयाँ भ ने यि
हन् । िनज ताहेर िमयाँ भ ने यि ले नै मलाई र मसँगै
प ाउमा परेका मनोजकुमार दासलाई लागु औषध
खैरो हेरोइन भारत र सौलमा िदई भारत र सौलबाट
काठमाड लगी जीवन प रयार र मनोज पा डे भ ने
यि लाई िब गनु भनी िमित २०६७।९।२ गतेको
बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइन िदई पठाएका हन् ।
िनज ताहेर िमयाँ भ ने यि लाई देखी, िचनी पिहचान
गरी सनाखत ग रिदएँ भनी ितवादी िवनोद साह तरु हा
यि सनाखत गरेको देिख छ र सोही िमलानकै
अका ितवादी मनोजकुमार दासले समेत िवनोद
साह तरु हाको एकै िमलानको सनाखत कागज गरेको
देिखएबाट िनजै पनु रावेदक ितवादीले मनोजकुमार
दास र िवनोद साह तरु हालाई लागु औषध िदई
पठाएकोमा िववाद नरहने ।
जहाँस म यी पनु रावेदक ितवादीले मेरो
नाम शेख ताहेर हो । ताहेर हसेन भ ने म होइन भनी
िलएको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा, िनज पनु रावेदकले
अनस
ु धानको िसलिसलामा गरेको बयानमा मेरो

बाबक
ु ो नाम शेख ममसवदे िमयाँ हो । मेरो नाम ताहेर
हसेन हो, जािहर पिन भ ने गछन् । गाउँघरमा जािहर
ताहेर दवु ै नामले बोलाउने गछन् । मलाई ताहेर िमयाँ
पिन ले ने ग र छ भनी खल
ु ाएको देिख छ । साथै
अदालतमा समेत बयान गदा िनजले मेरो नाम जािहर
भ ने ताहेर हसेन िमयाँ हो । मेरो बाबक
ु ो नाम शेख
ममसवदे िमयाँ हो भनी लेखाएको पाइ छ । िनजले
अदालतमा गरेको बयानको साथ माणको पमा भारत
िनवाचन आयोग पहचानप को फोटोकपी पेस गरेको
देिख छ । सो पहचानप हेदा, BR.02.013.000661
िनवाचकका नाम शेख ताहेर िपताका नाम शेख
इलाकत Age as on 1.1.1995 को आयु २८ वष
भनी उ लेख भएको पाइ छ । माणको पमा पेस
भएको उ भारत िनवाचन आयोगको पहचानप र
पनु रावेदकको बयानसँग कुनै अ तरस ब ध रहेको
देिखँदनै । िनज पनु रावेदकले पनु रावेदनप मा आ नो
नाम प रवतन गन यासस म गरेको देिख छ । िनजले
अनस
ु धानमा तथा अदालतमा समेत बयान गदा
आ नो नाम जािहर हसेन भ ने ताहेर हसेन िमयाँ
हो । मलाई गाउँघरमा जािहर ताहेर दवु ै नामले बोलाउँछन्
भनी खल
ु ाउनक
ु ा साथै यसपूव पिन लागु औषध मु ामा
१० वषको सजाय भु ान गरेको भनी सािबत रहेको
देिख छ । िनज पनु रावेदकले सहअिभयु मनोजकुमार
दास र िवनोद साह तरु हालाई पैसा िद छु, लागु औषध
काठमाड मा पु याउनु भनी लागु औषध िदएर पठाएको
कुरा सहअिभयु को बयान तथा िनजै पनु रावेदकको
बयानबाट समेत पिु भइरहेको अव था हाल यी
पनु रावेदकले कसरु बाट उ मिु पाउनको लािग
आ नो बयानका साथ उनाउ यि को पहचानप को
फोटोकिप पेस गरेको पिु हन आएकोले अिभयोगप मा
उ लेख भएका यि यी पनु रावेदक होइनन् भ न
सिकने अव था िव मान नहँदा पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला मनािसब देिखन आयो । उ फै सला
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उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भ ने
पनु रावेदन िजिकर तथा बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः यी पनु रावेदक ितवादी जािहरसमेत
भ ने ताहेर हसेन िमयाँलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) अनस
ु ार १५।६।०
(प वष छ मिहना) कै द, .५,५०,०००।- ज रवाना
हने र ऐ.दफा १६ अनस
ु ार थप ०।३।० (तीन मिहना)
कै द, .२५,०००।- ज रवाना हने ठह याई सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६९।०९।१७
को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७०।०९।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः धनिसंह िगरी
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल असोज ५ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. १४
१
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-MS-०००६, अदालतको
अवहेलना, िमनादेवी ितवारी िव. पु पकमल दाहाल
( च ड) समेत
िनवेदक भोजराज ितम सेना िव
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
भएको रट नं.२०६३-wo-०९२० को उ ेषण,
परमादेश िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०६४।९।२ मा आदेश हँदा नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको नाममा
िनदशा मक आदेश जारी भएको देिखयो । िनवेदकले
िनवेदनमा उठाएका यव थापनस ब धी कायह
िवप ी बनाइएको कुनै यि िवशेषबाट स प न गरी

सम याको िनराकरण गन स ने कृितका नभई
सरकारले कायका रणी अिधकारको योग गरी समय
तोक शासिनक िनकायबाट काया वयन हनस ने
कृितका रहेको कुरामा िवमित हने अव था देिखँदैन ।
यहाँ िवप ीम येका कुनचािहँ यि ले यस अदालतबाट
जारी भएको उ आदेशको अव ा गरे वा उ
आदेशको काया वयनमा के कसरी संल न भई बाधा
अवरोध गरे भ ने स ब धमा िनवेदकले कुनै व तिु न
आधार खल
ु ाई िनवेदन िदन सके को तथा उ कुरालाई
पिु हने गरी मािणत गराउन सके को नपाइने ।
यस ि थितमा यस अदालतबाट उ आदेश
हँदा नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको नाममा िनदशा मक आदेश जारी भएको
अव था हँदा सरकारको तफबाट मा सो काम स भव
छ, छोटो समयमा नै सरकारको नेतृ व प रवतन
भइरहेको कारण काम स प न हन नसके को हो, उ
आदेशानस
ु ारको यव था हन ज री छ, सोअनस
ु ारको
काय स प न गरी पीिडतह लाई राहतको यव थापन
गन सधै ँ ितब रहेकामा राजनीितक नेतृ व तथा
पदीय हैिसयत सािबकबमोिजमको हाल नरहेको,
सािबकमा छोटो समय मा उ आदेश काया वयन
गन स ने पदमा रहनु परेकोसमेत कारण त काल उ
आदेशानस
ु ारको नीितगत काय पूरा गन नसिकएको तर
उ आदेशानस
ु ारको काय गनमा सधै ँभ र सकारा मक
रहेको र अदालतको आदेश कानूनसरह मा नु पदछ
भ नेमा सधै ँ सचेत रहेको भ ने िवप ीह को िलिखत
जवाफलाई असा दिभक भ न निम ने ।
साथै िमित २०६४।९।२ मा भएको उ
िनदशा मक आदेश काया वयन भएन भनी िमित
२०६८।६।४ मा मा अित िवल ब गरी अदालत वेश
गरेको र उ ०६३-WO-०९२० नं. को रटमा िवप ी
नभई आदेशानस
ु ार िनदशन नपाएका यि ह लाई
समेत सो आदेशानस
ु ारको काम नगरेका िवप ी बनाई
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अदालतको अवहेलना गरेको भनी िजिकर िलई दायर
भएको देिखएबाट िनवेदन मागअनस
ु ार अदालतको
अवहेलनामा कारबाही ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर
र िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ उि लिखत त य, कानूनी यव था
र आधारबाट अदालतको अवहेलना भएको अव था
नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िभम साद भस
ु ाल
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७१-CR-०४८२, नाग रकता, महावीर कामैत
िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
ितवादी महावीर कामैतले िमित २०२२
सालमा अनस
ु ूची १(क) को फारम भदा आ नो
ज म नेपालबािहर भारतको दरभङ् गामा भएको
भनी लेखाएको र सो बेहोरा िनजकै भएको भनी
िवशेष बाट राय र बकप पिन भइसके को ि थितमा
यी ितवादीको ज म नेपाल बािहर नै भएको
देिखयो । आ नो ज म भारतमा भएको भनी आफै ँ ले
मोहीको नाग रकतास ब धी िववरणमा बेहोरा उ लेख
गरी, भरी वीका रसके पिछ सो त यलाई ढाँटी,
झु याई २०३६ सालमा फे र आ नो ज म नेपालमा नै
भएको भनी नेपालको नाग रकताको माणप िलएको
कायलाई कानूनस मत भ न निम ने ।
ततु मु ामा पिन यी पनु रावेदक ितवादी
महावीर कामैतले २०२२ सालमा मोहीको अनस
ु ू ची
१(क) को फारम भदा आ नो ज म भारतमा भएको
भनी लेखाए पिन सो बेहोरालाई ढाकछोप गरी
िमित २०३६।६।५ मा मोरङ िज लाबाट ना. .नं.
३२९८।०३६ को नेपाली नाग रकता िलएको पाइने ।

नाग रकता देशको िव मान संिवधान एवम्
नाग रकतास ब धी ऐन, िनयमावली एवम् सोका
आधारमा जारी भएका िनदशन एवम् प रप का
आधारमा नै दान ग रने रा को मह वपूण माणप
हो । य तो माणप संिवधान र कानूनबमोिजम नै
जारी गदा पिन यस स ब धमा संिवधान र कानूनका
अ र श दले गरेको यव थाको शाि दक या याभ दा
अिलकित पिन खक
ु ु लो हनहु दँ ैन । नाग रकताको
माणप रा कै अित मह वपूण र संवेदनशील
माणप हो । अतः यसलाई नेपालको संिवधान र
कानूनले नेपालको नाग रक ठ याएको यि लाई मा
दान गनपन
ु ।
नाग रकता कुनै पिन मल
ु क
ु का कानूनबमोिजम
उमेर पगु ेका नाग रकह का लािग रा यबाट दान
ग रने औपचा रक राि य प रचयप हो । यसकै
आधारमा नाग रकको राि य पिहचान कायम हने
गछ । रा यबाट ा हने सेवा सिु वधा पिन नाग रकताकै
आधारमा िनधारण हने गदछन् । राि यताको तीकका
पमा मािनने य तो िवशेष िकिसमको प रचयप
कुनै पिन गैरनाग रकले रा यलाई ढाँटी, झु याई,
गमु राहमा पारी अनिधकृत पमा िलन हँदैन । य तो
काय कानूनको नजरमा अपराध कायम भई यसमेत
हन स दैन । यिद कोही गैरनाग रकले यस िकिसमको
काय गरेको पाइएमा अिधकार ा िनकायले यसको
िव ततृ छानिबन गरी य ता यि ले ा गरेको
नाग रकताको माणप लाई त काल र गनपन
ु ।
ततु मु ाका स ब धमा पिन यी पनु रावेदक
ितवादी महावीर कामैतले आ नो ज म भारतमा
भएको बेहोरा २०२२ सालमै मोहीको अनस
ु ूची १(क)
को फारम भदा लेखाएको भए पिन सो बेहोरालाई लक
ु ाइ
ढाँटी आफू नेपालमा नै ज मेको भनी २०३६।६।५ मा
मोरङ िज लाबाट ना. .नं. ३२९८।०३६ को नेपाली
नाग रकता िलएको ि थित हँदा िनजले िलएको उ
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नाग रकता गैरकानूनी पको हँदा सो नाग रकता बदर
गन गरी गृह म ालयबाट िमित २०५४।५।१० मा
भएको िनणय र सोही िनणयलाई नै सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६१।१०।२५
को फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार माणसमेतबाट यी
पनु रावेदक ितवादी महावीर कामैत नेपाली नाग रक
भएको नदेिखँदा िनजले २०३६।६।५ मा मोरङ
िज लाबाट िलएको ना. .नं. ३२९८।०३६ को नेपाली
नाग रकता बदर गन गरी भएको गहृ म ालयको िमित
२०५४।५।१० मा भएको िनणय र सोही िनणयलाई
नै सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६१।१०।२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३० गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. १५
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१३६६, लागु औषध,
नेपाल सरकार िव. ढाँसबहादुर सुनार
समान हैिसयत भएका ीमान् ीमतीलाई
एक जनाको हकमा कसरु कायम गरी अक ितवादी
ढाँसबहादरु सनु ारलाई सफाइ िदएकोमा मा नेपाल
सरकारको तफबाट परेको पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा
ितवादी ढाँसबहादरु सनु ारको अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतमा भएको बयानबाट िनज ितवादी लागु
औषध बरामद हँदाका अव थामा सोही थानमा
रहेको र िनजले बरामद भएकास मको त यलाई
वीकार गरेको देिखए तापिन िनज आ नो यवसायको
िसलिसलामा बािहर रहेको र २०७१।११।२० गते

मा घरमा आएको हँ किहलेकाही ँ मा डेरा कोठामा
आउने गरेको भ ने कुरा िनज वयम्ले अदालतसम
बयान गदा बताएका छन् । िनज ितवादी डेरा गरी
ब ने घरका धनी बीरबहादरु दरैले सु अदालतमा
उपि थत भई िनज ितवादी िनजको डेरा कोठामा
नब ने, किहलेकाही ँ मा आउने गरेको र िनज फागु
पूिणमाभ दा दईु िदनअगािड मा आफू यवसाय गरेको
थानबाट डेरा कोठामा आएको भनी बकप गरेको
देिखने ।
िमिसल संल न सा ी बकप िनजको बयान
र घरधनीका बकप समेतबाट िनजको अनपु ि थितमा
अका ितवादी कमला सनु ारले आफू ब ने डेरा
कोठामा लागु औषध राखेको उ काय लागु औषध
िब िवतरण तथा स चय गन काय गरेको देिखयो ।
िनज ितवादी ढाँसबहादरु ले के क तो मत स लाहमा
परेको हो र के क तो काय गरी उ वारदातमा
संल न सहमित भएको हो ट पले दाबीसमेत
नभएको र अक ितवादीको एकाघरको लो ने हँदमै ा
उ वारदातमा संल न भएको कुरालाई समिथत हने
त यगत कुनै पिन माणबाट िववादरिहत तवरले पिु
हन आएको नदेिखने ।
एकाघर प रवारको एक सद यले गरेको
फौजदारी कसरु मा प रवारका सबै सद यको संल नता
रहेको भनी अनमु ानकै भरमा कसरु दार ठहर गन
फौजदारी यायको मा य िस ा तिवपरीत भई िनद षले
सजाय पाउनु कुनै पिन ि कोणबाट यायसङ् गत हन
स ै न । यो वष यस कारले आपरािधक काय गरेको
भनी ट दाबी भई िनजको कसरु मािणत हनेगरी
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार िववादरिहत
तवरबाट पिु हनपु दछ अ यथा कसरु दार कायम गनु
यायोिचत देिखँदनै । अिधकार ा अिधकारीसम
भएको बयान अ य व तिु न माणबाट समिथत
भएको नदेिखएकोले िनज ितवादीको उ कसरु मा
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ट एवम् य संल नता रहे भएको मा न निम ने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी ढाँसबहादरु सनु ारलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याई भएको सु
तनहँ िज ला अदालतबाट िमित २०७२।१।३ मा
भएको फै सलालाई सदर गनगरी पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट िमित २०७२।७।१२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: गीता े
इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. १६
१
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CR-०६६५, हातहितयार खरखजाना,
नेपाल सरकार िव. स तोष भ ने यमबहादुर गु ङसमेत
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९
अनस
ु ार अवैध हातहितयार खरखजाना आफूसाथ
रा ने वा रा न लगाउने, एक पबाट अक पमा
प रणत गन, बे ने वा रा ने वा िब का लािग िदने
ज ता कायह लाई अपराधको पमा प रभािषत
गरेको पाइ छ । आपरािधक काय गरेबापत कसरु को
कृित, गाि भय र कसरु गदाको अव था, कसरु गदाको
प रि थित, कसरु दारको दोषको मा ाको आधारमा
सजाय तो दा नै याियक मा यता र िस ा तअनक
ु ूल
हने ।
एकै मािनसलाई एकै मु ामा धेरै कलमको कै द
ठे नपु दा जनु कलममा कै दको सबैभ दा ठुलो हद छ सो
हद नना ने गरी कै द ठे नपु छ भनी मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको ४१ नं. मा कानूनी यव था रहेकोसमेतबाट
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी समु न भ ने हक
िसंह गु ङलाई ठूलो सजाय कै द वष ३ (तीन) र .

१,००,०००।- (एक लाख) तथा अका पनु रावेदक
ितवादी स तोष भ ने यमबहादरु गु ङलाई ठुलो
सजाय कै द वष ३ (तीन) र . ६०,०००।- (साठी
हजार) ज रवाना ग रएको ततु मु ामा अ सानो
कसरु मा सजाय गनपन
ु अव थाको िव मानता रहे
भएको नपाइने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणह बाट ितवादी स तोष भ ने यमबहादरु
गु ङ, ितवादी समु न भ ने हक िसंह गु ङलाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२)
बमोिजम मा कै द ज रवाना ठेक सजाय गनपनमा
ऐ.
ु
ऐनको दफा २०(३) र दफा २१(१)(२) बमोिजमसमेत
कै द र ज रवानासमेत ठेक कै दी पज
ु समेत िदएको
देिखँदा सो बढी कै दी पज
ु ठे केको हदस मको फै सला
िमलेको नहँदा सो हदस म उ टी गरी ितवादी समु न
भ ने हक िसंह गु ङलाई दफा २०(२) बमोिजम . १
लाख ज रवाना र कै द वष ३ (तीन), ितवादी स तोष
भ ने यमबहादरु गु ङलाई ऐ. दफा २०(२) बमोिजम
. ६०,०००।- ज रवाना र कै द वष ३ (तीन) हने गरी
सजाय गरेको िमित २०७१।५।१३ को सु िज ला
शासन कायालय, का क को फै सला िमलेकै देिखँदा
सो हदस म सदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट िमित २०७१।११।१२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CR-०६७६, यान मान उ ोग,
नेपाल सरकार िव. िनमल म ल
ितवादीह उपर घरमा आगो लगाई यान
मान उ ोगको कसरु गरेको भ ने अिभयोग दाबी रहेकोमा
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माण ऐन, ०३१ को दफा २५ को यव थाअनस
ु ार
आफूले िलएको दाबी माण ततु गरी अिभयोग
दाबी मािणत गराउने दािय व अिभयोजन प कै
ह छ । ितवादीकै बयानबाट िनजह ले आफूले आगो
लगाएको नभई ला न गएको हो भ ने देिख छ । सो
आगलागीबाट जाहेरवाला, िनजक प नी मा होइन
ितवादीह लाई समेत चोट लागेको र सेती अ चल
अ पताल, धनगढीमा उपचार गराएको भ ने िमिसलबाट
देिख छ । जाहेरवालासमेतलाई यान मानु पनस मको
कुनै पूव रसइिव वा मनसाय रहेको भ ने िमिसलबाट
देिखँदैन । ितवादीह आ नो यौन इ छा प रपूितको
लािग जाहेरवालाको घरमा गएको र यसै ममा टुक
ढली पे ोलमा परी आगलागी हन गएको कुरालाई
िबनाआधार माण अ यथा भ नपु नसमेत नदेिखने ।
अनस
ु धानको ममा कागज गन काश
िव म शाही, जगतबहादरु वादी तथा व तिु थित
मचु ु कामा ब ने िपउसरा वादी, के रबहादरु वादी, ेम
िव.क.समेतका यि ह ले घटनापिछ थाहा पाएको
भनेका छन् । िनजह च मिदत गवाह नरहेको अव था
त छँदै छ सोको अलावा बकप को लािग उनीह
अदालतमा उपि थत भएकोसमेत नपाइने ।
अिभयोग दाबी व तिु न र यिु सङ् गत्
माण ारा पिु भएको देिखनपु छ । माणको अभावमा
कसैलाई पिन कसरु दार ठह याउन याय र इ साफको
रोहमा मनािसब हँदैन । ितवादीह ले आगो लगाएको
भ ने य , व तिु न एवम् प माण अिभयोजन
प ले पेस गन सके को िमिसलबाट नदेिखएको य तो
अव थामा जाहेरवालाको घरमा ितवादीह गएकै
भ ने आधारले अनमु ान र शङ् काको आधारमा सो
आगलागी ितवादीह बाट नै भएको हो भनी भ दा
यायोिचत नहने ।
अतः ितवादी िनमल म लले आगो लगाई
यान मान उ ोग गरेको भ ने अिभयोग दाबीबाट

सफाइ िदनु पनमा यान मान उ ोग गरेको ठह याई
यानस ब धीको १५ नं. बमोिजम पाँच वष कै द
गन गरेको सु कै लाली िज ला अदालतको िमित
०७१।३।२४ को फै सलालाई उ टी गरी िनज
ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र
ितवादी गजे म ल र किपल शाहीको हकमा
पनु रावेदन नपरे पिन ितवादी िनमल म लले
सफाइ पाएको र िनजह एकै मु ा र एकै कृ ितका
ितवादी रहेकोसमेतबाट अ.बं.२०५ नं. को कानूनी
यव थाअनस
ु ार िनजह को हकमा समेत सु कै लाली
िज ला अदालतको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई िनज ितवादी गजे म ल र किपल शाहीले समेत
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भनी पनु रावेदन
अदालत िदपायलबाट िमित २०७२।२।११ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. १७
मा. या. ी ड बरबहादुर शाही र मा. या. ी
काशकुमार ढु ङ्गाना, ०७२-CI-०८६५, अंश
दपोट हक कायम, हक क खाँ िव. हिनफ खाँ
ितवादी तौिकर खाँको नाउँमा ख रद भएको
िक.नं.२१७ को ज गा ख रद हँदाको अव थामा यी
वादी मोहमद हिनफ खाँसमेत सा ी बसेको भ ने कुरा
मालपोत कायालय, किपलव तक
ु ो र.नं. २३४८ को
राजीनामा िलखतको मािणत ितिलिपबाट देिखन
आयो । यसरी उ िक.नं.२१७ को ज गा तौिकर
खाँको नाउँमा रहेको थाहा हँदाहँदै अंशब डा गदाको
अव थामा कुनै उजरु बाजरु नै नगरी वादी हिनफ खाँले
वीकार गरी बसेको देिखने ।
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अका ितवादी हक क खाँको नाममा
सािबकमा दता रही हाल बकसप को मा यमले
ितवादी मोितम खाँको नाममा रहेको स पि समेत
िपता पख
ु ाको पालाको स पि हक सरेर आएको
देिखन आउँदैन । ज गा राजीनामा गरी िलने यी
ितवादी हक क खाँले क रब १९ वष सरकारी नोकरी
गरी िमित २०४१।८।२२ मा अवकाश ा गरेको भ ने
कुरा सु िमिसलसाथ रहेको िनवृि भरण अिधकार
प को ितिलिपसमेतबाट देिखन आउँछ । यसरी
अवकाश लग ै राजीनामाबाट वादी दाबीका ज गाह
ा गरेको देिखएको हँदा उ स पि लाई पैतक
ृ
मा न निम ने ।
दाबीको ज गाह िपता पख
ु ाको पालाबाट
नामसारी हँदै आएको नदेिखएको र सगोलको
आजनबाट ख रद गरेको हो भ ने पिन वादी िजिकरसमेत
रहेको नदेिखँदा उि लिखत ज गाह वआजनको
नै मा नपु न देिखयो । वादीले आधार िलएको िमित
२०६३।२।१० को ब डाप मा नै बाबु बाजेको पैतक
ृ
स पि घर ज गा लक
ु ाई िछपाई राखेमा दपोट हने
सत रहेको छ । तर िववािदत ज गा स पि ह िपता
पख
ु ाको पालाको नभई ितवादीह ले पिछ आजन
गरेको र सो ज गाको बारेमा वादीलाई पूव ान रहेको
देिखँदा यसलाई लक
ु ाई िछपाई राखेको भनी भ न
िम ने देिखएन । यिद सो स पि ब डा गन कृितको
िथयो भने वादीले ब डा हँदाको बखतमा नै यो त यलाई
औ ं याउनु पद यो । तर वादीले आफूले थाहा जानकारी
पाएको उ स पि ब डाप मा उ लेख नभएको भनी
त काल कतै उजरु बाजरु गरेको पिन नपाइने ।
तसथ, वादी दाबीको ज गाह अंश दपोट हने
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७१।१२।१५ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु किपलव तु

िज ला अदालतबाट िमित २०७१।५।१२ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
शाखा अिधकृतः- िशव साद आचाय
क यटु रः- मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शभु म् ।
एकल इजलास
मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७४-WO-०३१४,
उ ेषण / परमादेश, उगेन स दुप े िव. काठमाड
महानगरपािलकाको कायालय, काठमाड समेत
ज गाधनी माणपज
ु ामा उि लिखत ४ जना
ज गाधनीम ये ज गाधनी दलबहादरु े (िछमे)
र ज गाधनी नाम याल भ ने िदलबहादरु दवु ैजना
धमबहादरु े का छोराह तथा िनवेदक ज गाधनी
उगेनस दपु े र ज गाधनी िवजयबहादरु े दवु ैजना
धमबहादरु े का नाित भई िनजह छु िभ न भएको
कुनै कागजातसमेत पेस भएको नदेिखँदा एकाघरका
नाताका पन देिखएका छन् । संयु ज गाधनीम ये िवप ी
दलबहादरु े (िछमे) ले काठमाड महानगरपािलका
मख
ु तथा कायकारी अिधकृतको इजलासबाट िमित
२०६९।३।८ मा घर टहरा भ काउने गरी भएको िनणय
/ फै सलाउपर पनु रावेदन अदालतसम पनु रावेदन
गरेकोमा सु सदर हने ठहरी िमित २०६९।११।९ मा
फै सला भएको तथा सव च अदालतमा समेत िवप ी
दलबहादरु े (िछमे) को तफबाट परेको ०६९WO-१०७८ को रट िनवेदनसमेत रट खारेज भएको
देिख छ । यसरी एकाघरको काका नाताका यि
दलबहादरु े (िछमे) ले महानगरपािलकाले दाबीको
घर ज गा भ काउने गरी गरेको िनणयउपर तहतह मु ा
गरेकोमा उ कायले मु ामा औिच यपूण ितिनिध व
नगरेको वा िनवेदक िव बदिनयतपूण काय गरेको
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भ ने देिखँदैन । एकाघरको अ यले थाहा पाएकोमा
िनवेदकले थाहा नपाउने कानूनी आधार ततु मु ामा
िनवेदकले पेस नगरेको तथा पूव मु ामा दलबहादरु
े ले िनवेदकसमेतको उिचत ितिनिध व नगरेको वा
िनवेदकलाइ बदिनयतसाथ असर पान काय गरेको कुनै
त यपूण आधार वा मागको िभ नता ततु िनवेदनमा
नखल
ु ाएको अव थामा प रणामत: पूववत् मु ाको
ि थित भ दा फरक ि थित रहेको मा न निम ने ।
मु ामा एकाघरको संयु ज गाधनीम ये एक
जनाबाट मु ा गरी कानूनी ि याबाट रीतपूवक फै सला
अि तम भइसके पिछ उही बेहोराबाट वा ताि वक कारण
िबना संयु ज गाधनी भएको भ ने आधारमा मा
एकाघरका अ य सद यले पटकपटक मु ा गन काय
अ तत: फै सला अि तमताको िस ा तअनु प नहने ।
व ततु : िनवेदकले िववािदत स पि मा
आ नो हक वािम व पूववत् कायम रिहरहेको वा
थािपत हने कानूनी र औिच यपूण आधार पेस नगरेको
तथा न सािवपरीत घर बनाउन सिु वधा पाएको थािपत,

यिु यु आधार कारण र माणसिहत िनवेदन दता
हन नआएकोले िफराद दता गन निम ने भनी काठमाड
महानगरपािलकाको िमित २०७३।१०।२८ को दरिपठ
र सो दरिपठ आदेशलाइ प रवतन नगरी सदर गरेको
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७४।१।८ को
आदेश बे रतपूण नदेिखने ।
तसथ िनवेदन मागबमोिजम रट जारी हने
र दरिपठ बदर गन आधार नदेिखँदा कारण देखाउ
आदेश जारी गरी िलिखत जवाफ मगाउनु परेन । ततु
िनवेदन दाबी खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल काि क ३० गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७४-WO-०३१५,
उ ेषण / परमादेश, उगेन स दुप े िव.
काठमाड महानगरपािलकाको कायालय,
काठमाड समेत भएको मु ामा यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
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